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  احملاضرة التمهيدية
  

  : معىن الثقافة والقضايا الثقافية املعاصرة
وتشمل الفنون  والفكرية والعاطفية اليت متيز جمتمعا بعينه أو فئة اجتماعية بعينها، هي مجيع السمات الروحية واملادية : تعريف الثقافة

  .يم والتقاليد واملعتقداتواآلداب وطرائق احلياة كما تشمل احلقوق األساسية لإلنسان ونظم الق
ه هو التعريف العاملي للثقافه والتعريفات االخرى ال تبتعد عن اطاره مثل ماجاء يف منظمة االلسكو وهي املنظمه العربيه للتربيه والثقاف هذا

  .والعلوم وكذلك ماجاء عن االسسكو وهي املنظمه االسالميه للتربيه والثقافه والعلوم
وهي اليت جتعل منه كائنا يتميز باالنسانيه والقدره على النقد وااللتزام االخالقي  ،االنسان قدرته على التفكري يف ذاته هي اليت متنح والثقافه

  .فعن طريقها تدي اىل القيم ومنارسها
  .باالنسان من حيث انسانيته فهو ثقافه  علقفكل مايت،الثقافه تتمثل فيما يتعلق  باالنسان من حيث هو االنسان ان

  : من خالل التعريف السابق ان نضع املالحظات التاليه ميكننا
قضايا الثقافه قضايا انسانيه بصفته االنسانيه لذلك قال العقائد والفن واالخالق والقانون والعرف وكل القدرات والعادات ومل يقل  ان -١

  .نب انساين وروحي ايقضايا ذات بعد انسايناخل فهي جا...الطب او الكيمياء او اهلندسه الا اشياء ماديه اما االخالق و
 العناصر متداخله وليست عناصر مفصوله عن بعضها البعض بل هي بناء متكامل أي كل مركب وهناك معتقدات تقوم علها قيم  هذه -٢
حياه مجاعيه وواقع  هالثقافانسان او فيلسوف او كتاب بل  فكرهذه الثقافه ليست معارفنظريه أي ليست فلسفة او فكر  جمرد يف  ان -٣

 .فكري وسلوكي يتحرك به الناس علم وعمل مترابطان 
بل هي مجاعيه مبعىن ان الشخص يعيش الثقافه يف ظل جمتمع او امه تعيش هذه الثقافه ومن الصعب ان يعيش  فردياالثقافه ليست متيزا  ان -٤

  .و اسره تتفق معه يف الثقافهوجنده يبحث عن اقليها االنسان بعيدا عن ثقافته لذلك يعاين املغترب
أن الثقافة مبجموعها متثل متيزا للمجتمع أو األمة عن اتمعات واألمم األخرى،أي أن األمم ختتلف وتتمايز عن بعضها يف الثقافات  -٥

بالثقافة والعقائد والنظم وليس باجلوانب املادية وال استعمال السيارات وال الطب التشرحيي ولكن بني املسلم والغريب واهلندوسي التمايز 
 .واألعراف

للثقافة ثالثة عناصر أساسية هي اليت تشكل ثقافة األمم مهما اختلفت فأي ثقافة يف العامل البد أن حتوي هذه العناصر : ة عناصر الثقاف
  . النظم -٣             . القيم -٢     .  تفسري الوجود  -١  :الثالثة
هي عموماً إجابات األسئلة الوجودية من و..أا مطلب لديه –أي إنسان  –ك اإلجابة اليت يشعر اإلنسان هي تل : تفسري الوجود : األول

أنا؟ كيف جئت؟ ما هدف وجودي؟ ما هو مصريي؟ ماذا بعد احلياة؟ كيف جاء هذا الكون وما عالقيت به؟هل هذا الكون له إله؟وكم إله 
خرافية أو أسطورية  حىت جيد إجابات بغض النظر عن صحتها، سواء كانت اإلجابات ربانية أووال يقر له قرار  إخل وال يهدأ اإلنسان. له ؟

  . أو فلسفية فإن كانت صحيحة  هدأت نفسه واطمأنت وإال فال
احلياة اإلنسانية عن وهي تلك املثل اليت تتميز ا ،الوفاء -الصدق –هي املعايري اليت يتعامل معها اإلنسان يف احلياة مثل العدل  : القيم : الثاين

   .القواعد اليت يقيم الناس عليها حيام لريتفعوا ا عن احلياة احليوانية  هي أو ،احلياة احليوانية
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  :  وهي على أنواع
  .                       معايري حتكم حركة اإلنسان الفكرية : )قيم احلق(قيم فكرية 

   .ء الرب احلياءالصدق الوفا :القيم األخالقية :قيم اخلري
  . قيم الذوق ورؤية اجلماليات :قيم اجلمال

سواء .القوانني أو التعاليم واألعراف والتقاليد أو الشعائر اليت ميارسها اإلنسان يف حياته : النظم التشريعية يف جوانب احلياة : الثالث
وتشمل كذلك التشريعات التارخيية اليت توارثتها )مية، اإلداريةالنظم التعليمية، اإلعال(مادوا  أو) العبادة، األخالق(اللصيقة باإلنسان 

 ااألجيال وأصبحت قانوناً ملزماً سواء كانت مدروسة أو غري مدروسة مثل نظم العشائر والبدو وهي نظم ال يستطيع اإلنسان أن ينفك عنه
   .من خالل هذه العناصر تتشكل شخصية اإلنسان وتبىن ثقافته 

هي املوضوعات أو املسائل أو املشكالت اليت تثريها بعض جوانب الثقافة أو عناصرها،إما مايتعلق منها :  فية املعاصرةمعىن القضايا الثقا
   .وحنتاج جتاهها على موقف،حندد به وجهتنا بالوجود أو بالقيم أو بالنظم،ونتناوهلا يف صيغة قضايا تواجهنا يف واقعنا املعاصر الذي نعيشه،
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  احملاضرة االوىل
  الوسطية

  
الوسطية مسة هذه األمة،وا تعرف دون األمم،بل هي ميزة ميزها اهللا تعاىل ا على غريها،ورد وصف األمة ا يف القرآن الكرمي يف  : مقدمة

ابن تيمية  قال )١٤٣من اآلية: البقرة)(كُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداوكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ وي:(قوله تعاىل
خبصائص ميزه اهللا ا على مجيع األنبياء واملرسلني، وجعل له شرعة ومنهاجا  صلى اهللا عليه سلم قد خص اهللا تبارك وتعاىل حممدا«: رمحه اهللا

وجعلهم وسطًا عدال خيارا؛فهم وسط يف توحيد اهللا وأمسائه ..مة أخرجت للناسأفضل شرعة، وأكمل منهاج مبني، كما جعل أمته خري أ
يف -ومع كون الوسطية مسة من مسات األمة،فإنه يتنازعها»وصفاته،ويف اإلميان برسله وكتبه،وشرائع دينه من األمر والنهي واحلالل واحلرام

ا يف طرف دون طرف،بل تستخدم الوسطية أحيانا لتمرير بعض املفاهيم عديد من األطراف،منهم اجلايف واملغايل،ومنهم من يأخذ -الواقع
ومن هنا كان من املهم .اخلاطئة،وتلبيس احلق بالباطل،أو توظَّف ألغراض ظاهرها الدين وباطنها الدنيا،وتضيع الوسطية بني اإلفراط والتفريط

  . بيان الوسطية وجماالا ومنهجها
ألن هذه األمة آخر األمم،وإمنا املقصود ا أن هذه األمة أمة وسط؛أي ؛لوسطية أا ملتقى الطرفني دائماليس املقصود با : مفهوم الوسطية

وبقول  ،)١٤٣البقرة( }وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا( :لقوله تعاىل خيار عدول،
   .)البخاري، كتاب اجلمعة، باب فرض اجلمعة.(»حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة«:النيب صلى اهللا عليه وسلم

  أو تغيري فيه،بل تستقي اهلدي الصادق من النبع الصايف والوسطية حالة حممودة تدفع صاحبها لاللتزام دي اإلسالم دون احنراف عنه،
دل بني الناس،وتنشر اخلري،وحتقق عمارة األرض بوحدانية اهللا،واإلخاء اإلنساين بني البشر،فيعطى يف ظل اإلسالم لتجعل األمة عادلة تقيم الع

  . كل ذي حق حقَّه
سطًا وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً و{:وقد أشار القرآن إىل وسطية اخلريية يف آيتني من مخس آيات نصت على لفظة الوسطية،األوىل يف قوله تعاىل

} قَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُل لَّكُم لَوالَ تسبحونَ{:،والثانية يف قوله تعاىل)١٤٣البقرة(} لِّتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا
   .أعدهلم وأرجحهم عقال: ،أوسطهم)٢٨القلم (

أما واهللا «:للثالثة رهط،حني تقالُّوا عبادةَ النيب،فقال هلم صلى اهللا عليه وسلم ل، كما جاء يف حديث النيبكما أن الوسطية تعين أعدل األحوا
  )  الترغيب والترهيب(»  عن سنيت فليس مين إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له،ولكين أصوم وأفطر،وأصلي وأرقد،وأتزوج النساء،فمن رغب

 عليكم بالنمط األوسط، فإليه يرتل العايل«:قوله-رضي اهللا عنه-الوسطية،فنقل عن اإلمام علي وقد فهم الصحابة والسلف ذلك املعىن من
   )أخرجه أبو عبيد يف غريب احلديث(»  يلحق م التايل، ويرجع إليهم الغايل « :ويف رواية» وإليه يرتفع النازل 

لقصد يف اجلدة، والعفو يف املقدرة، والرفق يف الوالية، وما رفق عبد بعبد إنّ من أحب األمور إىل اهللا ا « :وقال عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا 
أا -أيضا–وقد عىن النيب صلى اهللا عليه وسلم بالوسطية  )رواه ابن أيب شيبة وابن السري يف الزهد( »يف الدنيا إال رفق اهللا به يوم القيامة

وإياكم والغلو يف الدين، فإمنا هلك من كان قبلكم بالغلو يف « :لمالبعد عن الشطط واالحنراف واللغو،فقال صلى اهللا عليه مس
يسروا وال تعسروا، وبشروا وال «:وقوله صلى اهللا عليه وسلم) حبان واحلاكم أخرجه أمحد والنسائي،وصححه ابن خزمية وابن(»الدين

  )متفق عليه(» تنفِّروا، إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين
  ).وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا( :ويف قول اللَّه تعاىل يف حمكم الترتيل،ية اإلسالم على قواعد من القرآن واحلديث النبويوتقوم وسط 

وأنا أرى أن الوسط يف هذا املوضع هو : مث قال،اخليار: والوسط يف كالم العرب.بأن جعلناكم أمة وسطاً:أوضح الطربي هذا التشبيه بقوله
فال هم أهل غلو فيه غلو  ووصفهم بأم وسط لتوسطهم يف الدين).٢/٥تفسري الطربي.(ط الذي مبعىن اجلزء الذي هو بني الطرفنيالوس



 ٤ .. إعداد هتان                                                                                                                                                              بدران احلسن / د  – قضايا ثقافية معاصرة 

النصارى الذين غلوا بالترهب وقوهلم يف عيسى ما قالوا فيه،وال هم أهل تقصري فيه تقصري اليهود الذين بدلوا كتاب اهللا وقتلوا 
أهل توسط واعتدال فيه،فوصفهم اهللا بذلك،إذ كان أحب األمور إىل اهللا -أي املسلمني-م،وكفروا به،ولكنهمأنبياءهم،وكذبوا على ر

  . عدوهلم واخليار من الناس،أوسطها
    .أي خياراً "أمة وسطاً"ومثل ذلك اجلعل العجيب جعلناكم (وقال يف الكشاف 

  ]٢٨:القلم)[قَالَ أَوسطُهم ( رب والشعر والنقل واملعىن،أما اآلية فهيهو العدل يف قول مجاعة بدليل اآلية واخل:وقال الرازي الوسط
وما رواه ابن السمعاين عن » عدالً: أمة وسطاً قال« :ما رواه القفال عن الثوري عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم:واخلرب

  »خري األمور أوسطها«: ابن عباس عند الديلمي مرفوعاًويف رواية »  خري األمور أوسطها أو أوساطها «: علي مرفوعاً
  : والشعر قول زهري

   إذا نزلت إحدى الليايل العظائم        هم وسط يرضى األنام حبكمهم
   .أي عدالً)  أمة وسطاً : (والنقل كما قال اجلوهري يف الصحاح 

ة بالعدالة،مما جعلها أهالً ألداء الشهادة على األمم األخرى بأن فثبت أن األمة اإلسالمية متصف،وأكد القرطيب تفسري الوسط بأنه العدل
  . رسلهم بلّغوهم رساالت رم،ورسولنا شاهد علينا بأنه بلغنا الرسالة، وأدى األمانة

يمها،تلتزم أن األمة اإلسالمية معتدلة متوسطة يف رسالتها وشريعتها،ومبادئها وق:كما ثبت عند القائلني بتفسري الوسط من كل شيء خياره
الصراط السوي،وتلتزم منهج االعتدال،وتتجه بإخالص منقطع النظري إلصالح األمم والشعوب واألفراد مبا حيقق هلم السعادة والنجاة،ويكفل 

ريية يؤهلها ألن مث إن اتصاف األمة اإلسالمية بالعدالة واخل.هلم عز الدنيا،والفالح يف اآلخرة،على أساس اجلمع بني املثل العليا والواقع املشاهد
تكون أمة القيادة والتوجيه،اللتزامها شرف الكلمة واإلحسان والعدل،والتوازن واالعتدال،ولصواب عقيدا،وإحكام نظامهاوشريعتها 

   .ومنهجها
 : واملعىن يف هذا السياق القرآين ينصرف إىل أمور ثالثة : وسطية األمة والدين والرسالة

  . الرسالة الوسط : وثالثها.                الدين الوسط : وثانيها         .       األمة الوسط : أوهلا
حتمل مبادئ اإلميان واحلرية واملساواة والتكافل والتضامن بني مجيع  ، رسالة وسطيةهي ذات  بالدين الوسطاليت تدين  فاألمة الوسط -

سبيل،وتسلك م الطرق املستقيمة اليت توصلهم إىل األمن واألمان،والسالم البشر، وتنشر قيم اخلري والفضيلة،وتدعو الناس كافة إىل سواء ال
  .واالطمئنان،وإىل سكينة القلب وراحة الوجدان

،اإلهلي ا (واألمة الوسط شاهدة على الناس الشهادة اليت تؤكد التكليفهِيدش كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى الناَء عدهوا شكُونتل  .(
لقد اختار اللَّه األمة .والشهادة باحلق هي أعلى الدرجات يف سلم املسؤولية اليت تتحملها األمة اإلسالمية وتنهض بأعبائها وتقوم بواجباا

تعاىل يف يقول .ال متيل إىل التفريط وال إىل اإلفراط،وألن خريية األمة من وسطيتها ا أمة الوسطألاإلسالمية لتكون شاهدة على العاملني،
 ، واللَّه سبحانه وتعاىل وصف أمة اإلسالم بالصفتني معاًفاخلريية يف هذا السياق هي الوسطية).كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ(: كتابه العزيز

 . كما وصفها بصفات أخرى يف آيات كثرية
هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ملَّةَ :(ناهج، كما قال تعاىلوملا جعل اللَّه هذه األمة وسطاً،خصها بأكمل الشرائع وأقوم امل 

  ). ونوا شهداَء علَى الناسِأَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمني من قَبلُ وفي هذَا ليكُونَ الرسولُ شهِيدا علَيكُم وتكُ
يف  وال تفريط ،فهم خيار األمم والوسط يف األمور كلها،بال إفراطخياراً عدوالًوأمر املسلمني بأن يكونوا  جعل اللَّه اإلسالم ديناً وسطاًقد ل

 الروح شأن الدين والدنيا،وبال غلو يف دينهم،وال تقصري منهم يف واجبام،فهم ليسوا باملاديني،وال بالروحانيني،وإمنا مجعوا حق اجلسد وحق
  . متشياً مع الفطرة اإلنسانية القائمة على أن اإلنسان جسد وروح
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. ،نصل إىل إدراك املفهوم العميق هلذا املبدأ السامي من مبادئ اإلسالم)خريية األمة اإلسالمية(وبني  ، )وسطية اإلسالم(ولعلنا ذا الربط بني 
وال ينبغي أن .سالم،وذلك مما يتطابق تطابقاً تاماً مع الدين اخلامت والرسالة اخلامتةوهو مبدأ مل تكن تعرفه األديان السماوية السابقة على اإل

يتبادر إىل الذهن على أي حنو من األحناء أن الوسطية تعين مستوى من مستويات التوفيق بني قواعد ومبادئ وقيم ومثل نزوالً على مقتضى 
فهذا الفهم للوسطية جيايف حقيقتها ويتعارض مع .ن واختلف من التشريعات واألحكامبني ما تباي)التقريب(من املقتضيات،أو أا ضرب من 

) إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ (:يقول تعاىل. الذي تقوم عليه سنة اللَّه يف خلقه الوسطية هي حتقيق ملبدأ التوازنومجلة القول أن ،خصوصيتها
ولذلك فاخلري  ، والنظام الكوين اإلهلي،وسنة اللَّه يف خلقه،وهي تنسجم مع الفطرة اإلنسانية نهج الرباينفالوسطية هي امل .أي مبقدار ومبيزان

  . كلُّه يف الوسطية اليت جاء ا اإلسالم لألمة اإلسالمية ولإلنسانية مجعاء، يف كل زمان ومكان
ا الغلو الظامل والتطرف الباطل،إمنا متثل الفطرة اإلنسانية الطبيعية يف وقد بلغت الوسطية اإلسالمية وتبلغ هذا املقام يف حضارتنا،ألا بنفيه

  .براءا،ويف بساطتها،وبداهتها،وعمقها،وصدق تعبريها عن فطرة اللَّه اليت فطر الناس عليها،إا صبغة اللَّه
  : معامل الوسطية

التشريع،والعقل له دور يف فهم الوحي،كما أنه مصدر من  وذلك باجلمع بني الوحي والعقل؛فالوحي هو مصدر : توحيد مصادر املعرفة -١
 .مصادر املعرفة البشرية العامة يف احلياة،كما أنه جيمع بني علوم الشريعة وعلوم احلياة

   .بفقه الظاهر وفقه الباطن فيجمع بني االهتمام بأعمال اجلوارح وأعمال القلوب،أو مايعرف : التالزم بني الظاهر والباطن -٢
   .يف أمور الدنيااإلبداع و يف الدين تباعاإل -٣
   .منهجي مدرسة الرأي ومدرسة األثر فيجمع بني : صحة النقل وصراحة العقل -٤
فيتولد عنه االتزان بني متطلبات اجلسد والروح،وتكون الدنيا مزرعة اآلخرة،وجيمع بينهما  : اجلمع بني عمارة احلياة والسمو الروحي -٥

 . وفْق منهج اهللا 
   .فال هو يغلقه كلية، وال يفتح لكلِّ أحد : من أهله ويف حمله االجتهاد الصادر -٦
   .يف الوسائل واملرونة يف األهدافالثبات  -٧
   .احتراما بني التقديس والتبخيس التوازن يف التعامل مع التراث -٨
  . يف بناء اإلنسان عقال وروحا وجسدا ووجدانا بصورة متوازنة التكامل -٩

فكم من اجلواهر احلسان ضاعت لسوء عرضها، وكم من الناس غش اآلخرين ببضاعته  : قوة املضمون ومجال العرض واألسلوب -١٠
  .املزجاة؛ ألنه أحسن عرضها

   .، بني البناء الداخلي والسلطان اخلارجيالتهذيب والتأديبجلمع بني ا -١١
طرف يريد للمرأة االنسالخ من القيم،وآخر : وذلك أن القضية اكتنفها طرفان:يد املوروثمن الوافد املستلب ومن التقلحترير املرأة  -١٢

   .يكْرهها على عادات وتقاليد ال عالقة هلا بالشرع،والوسط أن يعيش كل من املرأة والرجل وفق منهج اهللا
  : جماالت ومظاهر الوسطيــة

  .فالوسطية اإلسالمية كامنة يف االعتقاد والعبادات والشعائر واألخالق والتشريع إن للوسطية يف اإلسالم مظاهر متعددة يف جماالت متنوعة،
جند اإلسالم وسطا بني اخلرافيني الذين يصدقون بكل شيء ويؤمنون بغري برهان وبني املاديني الذين ينكرون كل ما  جمال االعتقادففي .١

  .قط وبني الذين يعددون اآلهلة حىت عبدوا األبقار وألَّهوا األوثان واألحجاروراء احلس،كما أنه وسط بني املالحدة الذين ال يؤمنون بإله 
وهو وسط بني الذين يقدسون األنبياء حىت رفعوهم إىل مرتبة األلوهية أو البنوة لإلله وبني الذين كذبوهم واموهم وصبوا عليهم كؤوس .٢

  .ه أسري جربية اقتصادية أو اجتماعية أو دينيةوبني الذين جعلو العذاب،وهو وسط بني الذين يؤلِّهون اإلنسان
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 باعتماد منهج القرآن والسنة والسلف الصاحل يف أمر العقيدة،والبعد عن اصطالحات اجلدليني الوسطية يف العقيدة املوافقة للفطرة.٣
 .تقوية الصلة باهللا سبحانهل واالهتمام ببيان أثر العقيدة على النفوس،واعتماد طريقيت املعرفة النقلية والعقلية يف العقيدة

 من فلسفتها وواجباا-جانب العبادة-)الرباين(جند اإلسالم وسطا بني األديان والنحل اليت ألغت اجلانب العبادات والشعائرويف جمال .٤
ها التفرغ للعبادة واالنقطاع وبني األديان والنحل اليت طلبت من أتباع كالبوذية اليت اقتصرت فروضها على اجلانب األخالقي اإلنساين وحده

فاإلسالم يطلب من املسلم أداء شعائر حمدودة،مث يطلقه بعد ذلك ساعيا منتجا ميشي يف مناكب .عن احلياة واإلنتاج،كالرهبانية املسيحية
  .األرض ويأكل من رزق اهللا

ض مع متطلبات احلياة من سعي لرزق وكدح لتأمني فالتكاليف ليست كثرية وال شاقة كما أا ال تتعار،للعمارة وسطية الشعائر الدافعة.٥
  .معاش

وما أحسن ما عرب عنه اإلمام ابن القيم رمحه اهللا؛حيث فرق بني التقليد واالتباع؛فاالتباع عمل بقول الغري :التوسط بني التمذهب والتقليد.٦
  . مع احلجة والدليل،أما التقليد فهو عمل بغري دليل

  ومعتربات املصاحل يف الفتاوى واآلراء ة بني الكلي واجلزئي،واملوازنة بني املقاصد والفروع،والربط بني النصوصباملقارن:وسطية يف الفتوى.٧
  .فال شطط وال وكس

جند اإلسالم وسطا بني غالة املثاليني الذين ختيلوا اإلنسان مالكا أو شبه مالك وبني غُالة الواقعيني الذين حسبوه  جمال األخالقويف .٨
 .ا أو كاحليوان،فاإلنسان يف نظر اإلسالم خملوق مركب فيه العقل وفيه الشهوة،فيه غريزة احليوان وروحانية املالكحيوان

فيجعل احلوار أساسا للتعامل مع اآلخر،وإعطاؤه احلرية يف ممارسة شعائره،وأال يكون اخلالف دافعا للعداء : وسطية يف التعامل مع اآلخر.٩
املشترك هو اجلامع للتعاون،وأن املواطنة تقرب بني املختلفني،وجتعلهم يسعون لالشتراك يف حتقيق املصاحل املرجوة  أو االعتداء،بل العيش

   .للجميع
بني الذين أنكروا اآلخرة واعتربوا احلياة الدنيا هي البداية والنهاية،وبني الذين رفضوا هذه احلياة  النظرة إىل احلياةواإلسالم وسط يف .١٠

  .عتبارها من وجودهم واعتربوها شرا جتب مقاومته والفرار منه، فحرموا على أنفسهم طيباا وزينتهاوألغوا ا
جند اإلسالم وسطا يف التحليل والتحرمي بني اليهودية اليت أسرفت يف التحرمي وكثرت فيها املُحرمات مما حرمه  جمال التشريعويف .١١

لى اليهود جزاء بغيهم وظلمهم،وبني املسيحية اليت أسرفت يف اإلباحة حىت أحلت األشياء املنصوص على إسرائيل على نفسه ومما حرمه اهللا ع
  .حترميها يف التوراة

، بعكس التيارات الفلسفية والفكرية اليت جاء بعضها ليطلق وازن بني الفردية واجلماعيةومن املظاهر الفريدة يف وسطية اإلسالم أنه .١٢
  .شيء،واملذاهب األخرى اليت جاءت لتجعل خصوصيات الفرد مشاعا للمجتمع كله حرية اإلنسان يف كل

فاملسلمون  ، والتسامح بال هوان من خالل الفاعلية اإلجيابية دون تقوقع أو استالب، واالعتزاز بال استعالء:وسطية يف التفاعل احلضاري.١٣
  املؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم“: وصفهم رسوهلم الكرمي أمة قائمة برأسها تتمتع خبصائصها الذاتية املتميزة، فهم كما

   ”وهم يد على من سواهم
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  احملاضرة الثانية
  عاملية اإلسالم والروابط البشرية

  
  :مفهوم العاملية 

صنف من أصناف اخللق كعامل احليوان اخللق كله، وقيل كل ما حواه بطن الفلك، وكل : والعامل يف اللغة، العاملية نسبة إىل العامل  : لغة 
أن رسالة اإلسالم غري حمدودة بعصر وال جيل وال مبكان،فهي ختاطب :من ناحية املفهوم، فالعاملية أو عاملية االسالم تعين.وعامل النبات وغريها

  .د اهللاكل األمم وكل األجناس وكل الشعوب وكل الطبقات وهي هداية رب الناس لكل الناس ورمحة اهللا لكل عبا
ولكن اإلسالم للعاملني وليس فقط .عاملية اإلسالم معىن ولفظا نطق ا القرآن،وحينما نقول شيئا عامليا معناه أنه يف العامل كله أو للعامل كله

وما أَرسلْناك إالَّ {،}لِّلْعالَمني وما أَرسلْناك إالَّ رحمةً{للعامل، فالقرآن الكرمي كما ورد يف بعض اآليات وصف الرسالة اإلسالمية بأا للعاملني
  .،فإذا منتهى العاملية يف خطابه}تبارك الَذي نزلَ الفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيراً{،}كَافَّةً لّلناسِ بشريا ونذيرا

 أن يرث اهللا األرض ومن عليها،وهو وحده الذي جاءت هدايته شاملة جلميع مناشط فاإلسالم دين عاملي ارتضاه اهللا تعاىل جلميع اخللق إىل
 احلياة ومعاجلة كل القضايا،وميكن تطبيق مبادئه يف كل زمان ومكان، والتشريع اإلسالمي جاء شامالً وكامالً وخالداً،ال خيتص بزمان دون

  .زمان، وال بقطر دون غريه،وال خبلق دون سواهم 
  : ة اإلسالممستند عاملي

يدة يستند مفهوم عاملية اإلسالم على نصوص كثرية من القرآن الكرمي والسنة النبوية كلها جتعل من املعلوم ضرورة أن اإلسالم عاملي؛وأنه عق
  عنصرال ينفرد ا شعب أو جمتمع بعينه،وال خيتص ببلد أو بالد معينة،بل هو دين ذو قوانني تسري على األفراد على اختالفهم من ال

وال يعترف بأية فواصل وحتديدات جنسية أو إقليمية أو زمنية فهو عام يف  والوطن، واللسان،وال يفترض لنفوذه حاجزاً بني بين اإلنسان
   .املكان والزمان

  . أدلة عاملية اإلسالم من القرآن الكرمي: أوالً
  : م، وذلك من عدة وجوهإذا نظرنا يف نصوص القرآن الكرمي جند داللة واضحة على عاملية اإلسال

   : منها:  نصوص صرحية: الوجه األول 
   ).تبارك الذي نـزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيراً: ( النص األول
  ).وما أرسلناك إال كافة للناس بشرياً ونذيراً ولكن أكثر الناس ال يعلمون: (  النص الثاين

   ).ل اهللا إليكم مجيعاًقل يا أيها الناس إين رسو: ( النص الثالث
 ).ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين: ( النص الرابع

   ).إن هو إال ذكر للعاملني ولتعلمن نبأه بعد حني( : النص اخلامس
   ).وأوحي إيل هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ: ( النص السادس
  ). وله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركونهو الذي أرسل رس( : النص السابع

   .إن هذه اآليات تدل على عاملية الرسالة احملمدية بشكل ال لبس وال شك فيه 
حممد جاء يف القرآن الكرمي دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى واملشركني إىل اإلسالم الذي جاء به  : دعوة غري العرب : الوجه الثاين

ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو :(صلى اهللا عليه وسلم، وبني هلم بأن اإلسالم هو الدين احلق الذي ال يقبل اهللا سواه، قال تعاىل
امل اإلنس ؛بل جتاوزت رسالة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم اليهود والنصارى والبشرية بأكملها فلم تقتصر على ع)يف اآلخرة من اخلاسرين
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قل أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن فقالوا إنا مسعنا قرآناً عجباً يهدي إىل الرشد فآمنا :(قال تعاىل،فقط بل تعدت ذلك إىل عامل اجلن أيضاً
ي ولوا إىل قومهم وإذ صرفنا إليك نفراً من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قض:(،وقال تعاىل) به ولن نشرك بربنا أحداً

  ).قالوا يا قومنا إنا مسعنا كتاباً أنـزل من بعد موسى مصدقاً ملا بني يديه يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم* منذرين
إن القرآن الكرمي كثرياً ما يوجه خطاباته إىل الناس غري مقيدة بشيء،وهذا دليل واضح : خطابات القرآن ونداءاته العامة  : الوجه الثالث

يا أيها الناس كلوا مما يف األرض حالالً طيباً وال تتبعوا خطوات الشيطان :(قوله تعاىل،ومن أمثلته.لى أن خطاباته وتوجيهاته تعم الناس كافةع
   ).يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون: (وقوله تعاىل). إنه لكم عدو مبني

   .فهو خياطب الناس مجيعاً بقوله يا أيها الناس ومل يقل يا أيها العربوغريها من اآليات كثري، 
يعتمد اإلسالم يف مجيع أحكامه وتشريعاته،وما خيص اإلنسان يف معاشه ومعاده،على طبيعة  : التشريعات القرآنية عاملية : الوجه الرابع

   .اإلنسان اليت يتساوى فيها مجيع البشر
وتلك . أو صبغة طائفية مقدرة علمية كبرية فيما جاء به نيب اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم أي طابع إقليمي وال جيد الباحث مهما أويت من

   .وال تنجرف إىل طائفة خاصة آية واضحة على أن دعوته دعوة عاملية ال تتحيز إىل فئة معينة
اخل، ال جتد يف ثنايا أياً منها أي تفكري طائفي أو ..ائيوالنظام االجتماعي والسياسي واالقتصادي والقض فالعبادات واملعامالت واألخالق

    : فمثالً يف املعامالت وما يترتب عليها من مقاضاة بني الناس يأمر اهللا سبحانه وتعاىل املسلم أينما وجد زماناً ومكاناً قائالً نـزعة إقليمية
  ). س أن حتكموا بالعدلإن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني النا (

إن أقوى دليل على أن اإلسالم رسالة عاملية مكافحته للنـزاعات اإلقليمية  اإلسالم ينبذ أي مقومات للتفرقة بني الناس:الوجه اخلامس
يا أيها :(تعاىل واملقياس الوحيد للتفاضل يف اإلسالم هو التقوى، قال. والطائفية، فاإلسالم ال يفرق بني أبيض وأسود وال بني جنس وآخر

   ).الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند اهللا اتقاكم
  . أدلة عاملية اإلسالم من السنة النبوية املطهرة : ثانياً

 ". اهللا إليكم خاصة وإىل الناس عامةواهللا الذي ال إله إال هو إين رسول :"ها هو صلى اهللا عليه وسلم  خيرب قومه قائالً : النص األول
  )احلاكم واهليثمي(” يا أيها الناس إمنا أنا رمحة مهداة“ان النيب صلى اهللا عليه وسلم رمحة مهداة للناس كافة، :  النص الثاين 

ن قبلي، كان كل نيب أعطيت مخسا مل يعطهن أحد م“: اختص صلى اهللا عليه وسلم من بني األنبياء بأنه بعث للناس كافة:  النص الثالث
  )الزيلعي(” يبعث إىل قومه خاصة، وبعثت إىل كل أمحر واسود

فبعث سفراءه ويف أيدي كل واحد منهم كتابا خاصا؛ إىل قيصر  (أرسل صلى اهللا عليه وسلم كتبا إىل عظماء زمانه يدعوهم فيها لإلسالم، 
   ) اخل...الروم، وكسرى فارس، وعظيم القبط، وملك احلبشة، 

... سالم على من اتبع اهلدى : من حممد رسول اهللا ، إىل كسرى عظيم فارس. بسم اهللا الرمحن الرحيم: "ته إىل كسرى ملك فارسرسال
إمث وأدعوك بدعاية اهللا ، فإين أنا رسول اهللا إىل الناس كافة، ألنذر من كان حياً، وحيق القول على الكافرين، اسلم تسلم فإن أبيت فعليك 

سالم على من اتبع اهلدى : إىل هرقل عظيم الروم .. بسم اهللا الرمحن الرحيم “: أيضاً ما كتبه إىل قيصر ملك الروم يقول فيهوهذا “ اوس
   ."أما بعد فإين أدعوك باإلسالم اسلم تسلم، يؤتك اهللا أجرك مرتني، فإن توليت فإمنا عليك إمث األريسيني. 

  : مرتكزات عاملية اإلسالم ودعائمها : ثالثاً
عديد من املناطق،اعتمادا على قوة احلجة الين فيه يف ريسرعة انتشاره ودخول الكثهو  إن أعظم األدلة على عاملية اإلسالم : عاملية الدعوة-١

النوع  مبادئ ديننا احلنيف اليت تربز عاملية الدعوة جتسيدا لوحدةهو هذا االنتشار  ةيف خطاب الدعوة اإلسالمية للفكر اإلنساين،وأبرز أمثل
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وحتقيقا إلرادة اهللا عز وجل يف جعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا ذلك التعارف الذي يقود إىل ،وترسيخا ملبدأ سواسية الناس يف اخللقة،اإلنساين
   .التعاون والتكامل والسعي إىل التفاضل بالتقوى

لناس يشكلون وحدة إنسانية ال متايز بني شعوا وأفرادها يف ميتاز اإلسالم بنظرته إىل وحدة النوع اإلنساين،فا : وحدة النوع اإلنساين -٢
  )١/النساء(}يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة{:األصل أو الطبيعة أو املصري،والناس مجيعا ينحدرون من أصل واحد

مث إن هذا  ،)١٣/احلجرات( }يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى{إىل ذكر أو أنثى تعود-عند التدقيق والتحليل-هذه النفس الواحدة
يا أيها الناس إن ربكم واحد، وإن «:األصل الواحد يعود بعد ذلك إىل أب واحد،ينتسب إىل التراب يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

وال ألمحر على  ،وال لعجمي على عريب ،اب، وإن أكرمكم عند اهللا أتقاكم، وليس لعريب على عجميأباكم واحد، كلكم آلدم وآدم من تر
   ).أمحد( »وال ألبيض على أمحر فضل إال بالتقوى ،أبيض

رة اللَّه الَّتي فطْ{:،وهي اليت أكد عليها قول اهللا تعاىليف الناس مجيعاموجودة هذه الطبيعة أو الفطرة الواحدة  : وحدة الطبيعة اإلنسانية -٣
مالْقَي ينالد كذَل لْقِ اللَّهخيلَ لدبا لَا تهلَيع اسالن وأحدث من أجل استيعاب هذه اهلوية أمة  وقد منح اإلسالم هوية جديدة لإلنسان}فَطَر

فكان اإلسالم  قامت على أساس االعتراف باإلنسانة أو دينية أو لونية،وإمنا قيجديدة مل يكن هلا مثيل من بني األمم؛مل تقم على أسس عر
بل هو مواطن عاملي،صور اهللا دخائله ونوازعه تصويرا مل تبلغه فلسفات األرض قدميها  عترف بنوازعه فأحكم هلا ضوابطهاادين اإلنسان حبق،

بنِي آدم وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات  ولَقَد كَرمنا{:وحديثها،وبوأه مرتلة مل ترق به األيديولوجيات مبلغها يف قوله تعاىل
  .}وفَضلْناهم علَى كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيالً

حتمل أمانة الشهادة  ،وهياألمة اإلسالمية أمة عاملية جيمعها أمر واحد ودين واحد،وتكاليفها واحدة : مهمة األمة اإلسالمية ووظيفتها -٤
ولكن هذه }وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا{:على الناس يوم القيامة،قال اهللا تعاىل

 اهللا تعاىل التمايز بني الناس لونا وعرقا ولسانا آية من آياته عز الوحدة البشرية اليت جاء ا اإلسالم مل متح خصوصيات الشعوب،بل اعترب
  ). ٢٢/الروم(}ومن آياته خلْق السماوات والْأَرضِ واختلَاف أَلِْسنتكُم وأَلْوانِكُم{:وجل، كما ورد يف اآلية الكرمية

ودعاه إىل التأمل والتدبر والنظر يف ق،خاطب العقل اإلنساين باإلطالققد قرآين إن اخلطاب ال : عاملية اخلطاب القرآين للفكر اإلنساين -٥
  )١٩٠/آل عمران(} إِنَّ في خلْقِ السماوات واَألرضِ واختالَف اللَّيلِ والنهارِ آليات لِّأُولي األلْبابِ{:قال اهللا تعاىلة،آيات كثري
،وهي حتمل تربية عقلية ترقى مبستوى الفكر ت اآلياتمئاكثرية،وقد تصل إىل النظر وإعمال الرأي والتأمل اليت تدعو إىل القرآنية واآليات 

  . ملن تدبرها واتبع منهجها
م مرنة يف تطبيقها؛ألا استجابة للفطرة السوية،فقيم العدل والتعاون واملساواة وغريها قيا،والقيم اإلسالمية عاملية يف ذا : عاملية القيم -٦

مجيعا،واستحسنها العقل البشري يف خمتلف األزمان،وهي واضحة يف منهجها،مرنة يف واصطلحوا عاملية يف ذاا، تواضع عليها الناس 
تطبيقها،متتاز باالعتدال والتوسط بني احلقوق والواجبات،وتالئم بني النـزعة الفردية واملصلحة االجتماعية،وتغذي الروح واجلسد،وتطمح 

   .مع مراعاة الواقع وترسخ الثوابت وتساير التطورإىل املثال 
 فداوى القلق،ن ال لبس فيهقدم اإلسالم حلول ملختلف معضالت احلياة يف عقيدة واضحة ومنهج بي:عاملية احللول للمشاكل اإلنسانية -٧

واقتبس من نور  فيأ ظالله وعاش يف رحابهوجعل للحاالت النفسية أدوية يلمسها من تفهم معاين القرآن الكرمي وت وأذهب الغم وعاجل اليأس
  .النبوة ما يضيء به مسرية حياته

 )إخوة(أقام اإلسالم نظاما اجتماعيا رائدا، أساسه التكافل، وعماده نسيج اجتماعي متالحم، فاملؤمنون :  عاملية النظام االجتماعي -٨
  اتمع مفتوح لكل من أراد االنتماء إليهفهكذا  ،)١٠احلجرات ( }ونَ إِخوةٌإِنما الْمؤمن{:خوة تعلو على رابطة النسب،قال اهللا تعاىلأُ

   .لذلك ضم إليه خمتلف األجناس واأللوان والطبقات
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متثل الروابط البشرية حالة التواصل الفطرية واملكتسبة بني األفراد واجلماعات،وما ينشأ عنها من حقوق وواجبات  : مفهوم الروابط البشرية
وقد قرر اإلسالم جمموعة من .ت أدبية من تواد وتراحم وغريها،هذه الروابط يقوم عليها بنيان اتمعات وتربط أفرادها بعضهم ببعضوعالقا

الكرامة اإلنسانية،والعدالة االجتماعية،واملساواة بني الناس،واحلرية،والوفاء بالعهود : املبادئ اليت تدعم هذه الروابط وتقويهامن أمهها
ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري . ( يق، والتعاون على الرب،والتسامح مع اآلخرواملواث

كما ). ٢املائدة (” وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على االمث والعدوان واتقوا اهللا“:وقال تعاىل)  ٧٠/االسراء)( ممن خلقنا تفضيال
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة وال تتبعوا خطوات “:ىن اإلسالم عالقة اتمع اإلسالمي بغريه على أساس السلم، قال تعاىلب

ألنه يف بيئة السلم تقوى العالقات االجتماعية، وتنمو الصالت احلميمية بني الناس، ويشعرون ).٢٠٨البقرة (”الشيطان إنه لكم عدو مبني
  .وآثارها النافعة بقيمتها

  : أنواع الروابط البشرية
وقوله ). ٩٨األنعام (” هو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا اآليات لقوم يفقهون“:  رابطة وحدة األصل /١

  ).١٣احلجرات (” قاكميا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أت“: تعاىل
قرها يإن ارتباط اإلنسان بأفراد أسرته أبا أو أما أو زوجة أو أوالدا أو أقاربا وأرحاما هو ارتباط فطري،:  رابطة األسرة والقرابة/ ٢

  )٧٥ألنفال ا(” وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا“، )٣٦النساء (”وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب“:اإلسالم، ويأمر ا
لكن بالرغم من ذلك فإا ال تقدم على رابطة اإلميان اليت يتعني أن تكون غاية عليا ). ٨العنكبوت (” ووصينا االنسان بوالديه حسنا“

أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله .... قل عن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وازواجكم “لتواصل املؤمن وعالقته بغريه،
 ).٢٤التوبة (” بصوا حىت يأيت اهللا بأمره واهللا ال يهدي القوم الفاسقنيفتر
إن غاية اإلسالم من رابطة الدين حترير البشرية كلها من عبودية األهواء، واالرتفاع ا عن أوضار احلقد وشوائب  : رابطة الدين /٣

. ف، وحلمتها التناصح والتآزر، وجوهرها اإلخالص وسالمة النفسالعصبيات، لتصوغ عالقام اإلنسانية صياغة فريدة، قوامها الدين احلني
واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم “، )١٠احلجرات (” إمنا املؤمنون إخوة“

  ).١٠٣آل عمران (” فأصبحتم بنعمته إخوانا
السلم هي األصل يف العالقات اإلنسانية، وهي ضمان حتقيق األمن والسالمة للشعوب واألمم ودفع  ملا كانت عالقة:  رابطة امليثاق /٤

 الظلم عن املستضعفني، فإن العهود اليت تكون هذه الرابطة وتقويها جيب احترامها، إذا كانت قائمة على العدل واإلنصاف واحترام اآلخرين
الذين ينقضون عهد “اهللا عليه وسلم عهودا عادلة، وحرم اإلسالم نقض العهد بعد إبرامه،  فقد كانت عهود النيب صلى. واالعتراف حبقوقهم

وأول من جيب هلم الوفاء ). ٢٧البقرة (” اهللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل ويفسدون يف األرض أولئك هم اخلاسرون
أال من “، )البخاري(” من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة“: قال صلى اهللا عليه وسلم. بالعهد أهل الذمة املقيمني بيننا ، وهلم حق املواطنة

  ).أبو داود(” ظلم معاهدا أو انتقصه حقه او كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة
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  احملاضرة الثالثة
  اإلستشراق

  
مأخوذة من كلمة شرق مث أضيف إليها ثالثة لو أرجعنا هـذه الكلمة إىل أصلها لوجدناها  ؟ ما معىن هذه الكلمة : معىن االستشراق

إن كلمة ، وليس طلب الشرق سوى طلب علوم الشرق وآدابه ولغاته وأديانهحروف هي األلف والسني والتاء ، ومعناها طلب الشرق،
كلميت ) معجم منت اللغة(وقد عرف صاحب ،)شرق(ن كلمة ، وم )استشرق( كلمة مولدة وعصرية، ومأخوذة من الفعل" االستشراق"

،ومجعه مستشرقون،وما ينجزونه "مستشرق"االستشراق طلب علوم الشرق ولغام،ويسمى من يقوم بذلك :االستشراق واملستشرقني بقوله
  ".استشراقا"يسمى 

، وكلمة )Orientalist" (أوريانتاليست"ستشرق بـ، كما يعرف امل) Orientalism "  (أوريانتاليزم"ويف اللغة اإلجنليزية يعرف بـ
فحقيقة مصطلح كلمة اليت هي مبعىن الشرق، ) Orient" (أوريانت" االستشراق وكلمة املستشرق يف اللغة اإلجنليزية مأخوذة من كلمة 

وبالتحديد  يف القرن التاسع عشر" ةقاموس األكادميية الفرنسي"اليت أدرجت يف )Orientalism( "أوريانتليزم"االستشراق أا ترمجة لكلمة 
، وبرز وحتدث عنه عدد من الغربيني، مث أدرج يف ذلك القاموس يف خرج قبل القرن التاسع عشرأي أن هذا املصطلح -، )١٨٣٨(يف عام 

الذي ال لقب هو أن املستشرق اجلدير ذا ال) يميكائيل أجنلو جويد(ويرى املستشرق.تعلم علوم الشرقهو  ،القرن التاسع عشر ميالدي
بل جيمع إىل ذلك الوقوف على القوى الروحية  يقتصر على معرفة بعض اللغات اليت تتحدث ا األمم الشرقية وإدراك عاداا فحسب

  . اليت أثرت يف الثقافة اإلنسانية والفكرية واألدبية
رجال الكنيسة يف أوروبا هم ولكن املتوقع أن  تيف أي وقال ميكن حتديد اسم أول غريب اعتىن بالدراسات الشرقية،وال  :تاريخ االستشراق 

والسيما األندلس إبان ازدهارها لدراسة العلوم اإلسالمية وترمجة القرآن الكرمي والعلوم األخرى وخباصة من قصد البالد الشرقية ،  أول
م بعد عودته من ٩٩٩ابا لكنيسة روما عام الذي انتخب ب )جربرت (الراهب الفرنسي ومن أوائل هؤالء  -.الفلسفة والطب والرياضيات

املؤرخني يكادون تلك كانت البداية ، إال أن ) م١١٨٧ـ ١١١٤( وجرياردي كرميون، )م١١٥٦ـ  ١٠٩٢( وبطرس احملترماألندلس ، 
  .م ١٥٤٣عام ) مارتن لوثر ( على يد  جيمعون على أن االستشراق انتشر يف أوروبا بصفة نشيطة بعد فترة عهد اإلصالح الديين

 :  ، وهي على النحو اآليت  مر االستشراق بثالث مراحللقد  :مراحل االستشراق
، وحقيقة الفاحتني املسلمني وسر قوم العسكرية ، وتعد هذه املرحلة  استكشاف كنه اإلسالم وأسباب انتشارهمرحلة :  املرحلة األوىل

  . مرحلة موضوعية تبحث عن احلقيقة 
ضد يف العلوم اإلسالمية وبنية اتمع ، وتوجه الصليبيني  مشوبة بالعدوان ،وتبحث عن العيوب والنقائصوهي مرحلة  : املرحلة الثانية 

   .حول قضايا اإلسالم إلضعاف القناعة به  إثارة الشبهوتعمل على  املسلمني مصاحل
 يبية اليت كان آخرها احلملة الثامنة بقيادة لويس التاسعظهرت بعد فشل احلمالت الصل،وقد العدوان السافروهي مرحلة : املرحلة الثالثة

ال سبيل إىل النصر والتغلب على املسلمني عن طريق القوة :(الذي لفت أنظار الغرب بعد أسره يف املنصورة مبصر إىل الغزو الفكري حني قال
البد حلماية دار اإلسالم وصون احلرمات واألعراض،وأنه  احلربية،ألن تدينهم باإلسالم يدفعهم للمقاومة واجلهاد وبذل النفس يف سبيل اهللا

  ). من سبيل آخر وهو حتويل الفكر اإلسالمي وترويض املسلمني عن طريق الغزو الفكري
   . منعطفاً يف تاريخ االستشراق حولته إىل حرب العقيدة والفكر عن طريق التأليف واملؤمترات واالت ووسائل النشرفكانت 
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  :  تشراقأهداف االس
أقبل نفر قليل من املستشرقني على كتب التراث اإلسالمي  دف اإلطالع على :  )هدف موضوعي ( اهلدف األول هدف علمي  - 

،وقد كانوا أقل من غريهم حضارات األمم وثقافاا ولغاا ودراستها دراسة موضوعية وجادة رغبة يف الوصول إىل احلقيقة العلمية
فجاءت حبوثهم أقرب إىل الصواب واملوضوعية من غريهم، بل إن منهم من اهتدى إىل  ،ر مل يتعمدوا التحريف والدسخطأً،ألم فيما يظه

الذي أنكر ألوهية ) أرنست رينان(يف رأيه مثل  ومنهم من كان منصفاً،)بناصر الدين دنينيه( وتسمى )اللورد هيديل دانني دنينيه(مثل اإلسالم 
ووعده من األبطال، على أن  ،أعجب بشخصية الرسولالذي ) توماس كاراليل( ىن على كتب السرية النبوية، واملسيح عليه السالم وأث

 . التأثري اخلارجي هؤالء غالباً ما يعتمدون على مواردهم املالية اخلاصة حبيث يتمكنون من البحث ارد عن اهلوى أو 
 :ومتثل فيما يأيت  اهلدف الثاين هدف صلييب - 
االستمرار يف القيام بدور اهلجوم الفكري على عقيدة األمة اإلسالمية اليت اجتهت محالا إىل البالد اإلسالمية مث  نتصار للصليبيةاال - ١

   . طريق تشويه مبادئ اإلسالم وقيمه ومصادره وتارخيهبعد فشل هذه احلمالت عسكرياً عن  وفكرها
اتمعات  وعيوبالعامل اإلسالمي، وإحاطتهم بواقعاملنصرين، جتهيز ليقوم االستشراق بوظيفة بني املسلمني التهيئة للتبشري بالنصرانية - ٢

   . باملعلوماتلدوائر التنصري  ومدى تأثريهم ومساعدماملقيمني يف البالد اإلسالمية ، وأماكن جتمعات النصارى ، اإلسالمية
عن طريق النقد للنظريات واآلراء الفلسفية والتارخيية  ري الذي تتعرض له الكنيسةإىل العلوم اإلسالمية جتاوباً مع الضغط الفكاحلاجة  - ٣

مما اضطرها إىل إعادة النظر يف شروح األناجيل حملاولة تفهمها على أساس التطورات اليت كانت تتبناها الكنيسة وتضفي عليها صفة القداسة،
،ومن هنا اجتهوا إىل الدراسات العربانية وهذه أدت إىل الدراسات )مارتن لوثر(قادها والسيما بعد حركة اإلصالح الديين اليت العلمية اجلديدة

 . ومع مرور الزمن اتسع نطاق الدراسات الشرقية العربية،ألن هذه األخرية كانت ضرورية لفهم األوىل
أوروبا لتشويـه صورة اإلسالم ووصفه حرص عليه رجال الكنيسة عن طريق الكتابة باللغات احمللية يف  : هدف دفاعي اهلدف الثالث - 

والسيما يف عهد ازدهار احلضارة والشدة يف األحكام حىت ال يغتر أبناء أوروبا باحلضارة اإلسالمية ،بالوحشية والعداء للشعوب األخرى
  . لك لألهداف العلميةمما كان حمل إعجاب كثري من األوروبيني وانبهارهم متنكرين بذ العثمانية وامتداد فتوحاا إىل قلب أوروبا
  : وسائل االستشراق وأنشطة املستشرقني

التأليف يف موضوعات خمتلفة عن اإلسالم وعقيدته ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وقرآنه اجته عدد كبري من املستشرقني إىل  : التأليف -١
وهو مستشرق إجنليزي معروف :أربري.ج.ـأ:ءهؤالحوله،ومن  وإثارة الشبهاتصورة اإلسالم  والسنة النبوية،وتعمد غالب هؤالء تشويه

   .م ١٩٥٠صدر عام ) ترمجة القرآن(م ١٩٥٠صدر عام ) التصوف(،م١٩٤٣صدر عام ) اإلسالم اليوم: (بالتعصب ضد اإلسالم،ومن كتبه 
االجتاهات احلديثة (الشتراك،با)طريق اإلسالم:(وهو مستشرق إجنليزي معاد لإلسالم ، تتسم كتبه بالعمق واخلطورة ومنها : جب . ر. أ  -

  .م ١٩٤٧صدر عام ) املذهب احملمدي(م،١٩٤٧صدر عام )يف اإلسالم
عدو لدود لإلسالم يدعي أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألَّف القرآن من خالصة الكتب الدينية والفلسفية اليت :  فينسينك. ج . أ  -

   .م ١٩٣٢صدر عام ) عقيدة اإلسالم ( سبقته ، ومن كتبه 
  م١٧٨٧أنشئ يف أوروبا عدد من اجلمعيات اليت ختدم االستشراق، وتسعى إىل حتقيق أهدافه  ابتداًء من عام  : اجلمعيات واالت - ٢

، ويف لندن تألفت مجعية حتت رعاية )الة اآلسيوية(م، وأصدرت ١٨٢٠، وأُحلق ا أخرى عام مجعية املستشرقني يف فرنساحيث أنشئت 
، وصدرت عدة جمالت )اجلمعية الشرقية األمريكية(م نشأت ١٨٤٢، ويف أمريكا عام )اجلمعية اآلسيوية امللكية(م باسم ١٨٢٣ام امللك ع

   . وهي ذات طابع سياسي) شئون الشرق األوسط(، وجملة )أوهايو(وكانت تصدر يف والية ) جملة الدراسات الشرقية: (منها
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، وقد استنفر املستشرقون كل قواهم وسخروا بعدة لغاتاليت كانت تصدر ) دائرة املعارف اإلسالمية(ومن أشهرها  : الدوائر املعرفية - ٣
إىل غري ذلك من ااالت، مثل  هذه املوسوعة اليت تعتمد على اخللط والتحريف والعداوة السافرة لفكر اإلسالمكل أقالمهم من أجل إصدار 

ة كمجمع اللغة العربية بالقاهرة ويف دمشق، كما حاولوا التأثري على مبادئ التربية اإلسالمية حماولتهم الدخول يف اامع العلمية العربي
  . واستبداهلا باملبادئ الغربية

  
  :آثار االستشراق على ثقافة املسلمني 

ه يف مواجهة اجلديد وإشعارهم بتناقض دينهم وقصور لدى أبنائه ، إىل إضعاف عقيدة املسلمني  وتشويه صورة اإلسالمأدى االستشراق 
 يف واقع احلياة ، ومقارنة ذلك بالفكر الغريب الذي أظهره املستشرقون يف صورة الفكر املتكامل واملتالئم مع احلياة العصرية، مما أدى واملتطور

  . حول اإلسـالم  الشبهتدس الفكر املنحرف، وتثريمن كتابات املستشرقني اليت  ازام نفسية كثري من املسلمني أمام التيار اجلارفإىل 
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  احملاضرة الرابعة
  التنصري

  
  : تعريف التنصري 

ما من : (قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ومنه  ، وجعله نصرانيا التنصري مأخوذة من نصره أي أدخله يف النصرانيةكلمة :  يف اللغة - أ 
 ). انه أو ينصرانه، أو ميجسانهمولود إال يولد على الفطرة ؛ فأبواه يهود

بالتبشري إلخفاء غايتهم منه ، وهي الدعوة ، وقد موه املستشرقون ملا مسوا التنصري  مسيت بالنصرانية نسبة إىل مدينة الناصرة بفلسطني: وقيل 
  احلسن على بشرة اإلنسان   ؛ إذ تسميته بالتبشري مأخوذة من البشارة ، وهي اخلرب الذي يفيد السرور ، ويظهر أثرهإىل النصرانية 

، ويطلق أيضا على ما تقوم به املنظمات الدينية  هي اجلهد املبذول بصفة فردية أو مجاعية يف دعوة الناس إىل النصرانية: يف االصطالح  -ب 
  . من تعليم الدين النصراين ونشره

تعاىل وإىل إصالح ما أفسده بنو إسرائيل يف  الم إىل توحيد اهللادعوة املسيح عليه السيعود تاريخ التنصري كدعوة إىل مبتدأ  :نشأة التنصري
نجِيلَ فيه هدى ونور وقَفَّينا علَٰى آثَارِهم بِعيسى ابنِ مريم مصدقًا لما بين يديه من التوراة  وآتيناه الْإِ: (شريعة موسى عليه السالم ، قال تعاىل

صمونيقتلْمظَةً لعومى ودهو اةروالت نم هيدي نيا بمقًا لإال أن النصارى مع تقادم العهد باملسيح ، وابتعادهم عن تعاليمه ). ٤٦:املائدة)(د
يف  ئهم ، ونسبوا ما ادعوه من حتريفوأعادوا كتابة األجنيل مبا يتوافق مع أهوااليت أمروا باتباعها ،  احنرفوا عن التوحيد ، وبدلوا الشريعة

ـٰب بِأَيديتفَويلٌ لِّلَّذين يكُ: (قال تعاىل. التوحيد وتبديل يف الشريعة إىل اهللا تعاىل زورا وتانا تونَ ٱلكهب ٱللَّه ندن عـٰذَا م قُولُونَ هي م ثُم
واْ بِهرشتيا  ۦلمم ميلٌ لَّهيالً فَوا قَلنونَكثَمكِسبا يمم ميلٌ لَّهويهِم وت أَيدب٧٩: البقرة) (ت (.   

اليت استمرت مائيت سنة من احلروب  بعد فشل احلمالت الصليبيةإال أن دعوة املسلمني إىل النصرانية مل تعرف بالتأثري والنشاط املدعومني إال 
هـ ٥٨٣( عام  حطنيمن أيديهم يف معركة  استردها املسلمونومن مث  الدامية ، متكن النصارى خالهلا من اهليمنة على بيت املقدس،

دفعهم إىل إيقاف هذه احلمالت ، واتباع وما تبع هذه املعركة من هزائم شنيعة للنصارى، . القائد صالح الدين األيويببقيادة ) م ١١٨٨
، ن أوائل النصارى الذين وصلوا إىل العامل اإلسالميم) فرانس(أن القسيس ويذكر  مسلك آخر يف مواجهة املسلمني ، هو الغزو الفكري

  ) م١٢١٩هـ ٦١٦(فقد وصل إىل مصر عام 
إىل ) م١٢٩٤ه ٦٩٣(عام  الراهب األسباين) رميون لول(قدم ، كما مراكش باملغربعددا من املنصرين إىل ) فرانسيس(كما أرسل القديس  

يف مدارس األندلس بكل مشقة ، وجال يف بالد اإلسالم وناقش علماء املسلمني  بعد أن أتقن اللغة العربية خطة لتنصري املسلمنيالبابا 
وبرز التنصري بعد ذلك نشاطا للكنائس حينما أرسلت  .وغريهم من القساوسة الذين اجتهوا إىل بلدان العامل اإلسالمي لتنصري أبناء املسلمني

مجعية التنصري م بدأ نشاط ١٧٩٥هـ ١٢٠٩ففي عام  العريب لتنصري املسلمني  عددا من إرسالياا املتعددة إىل اهلند وجزائر السند والشرق
ويف  ، مدرسة للبنات بتونس) أخوات القديس يوسف(التنصريية م أسست اجلمعية ١٨٤٣هـ ١٢٥٨( ، ويف عام املعمدانية يف بنغالديش

م ١٨٩٢هـ ١٣٠٩، ويف عام  ا لتنصري املسلمنييف مشال أفريقي) مجعية اآلباء البيض للسيدة العذراء(م أسست ١٨٦٨هـ ١٢٨٥عام 
تتابعت اإلرساليات وتالحقت، ومشلت ، وهكذا إىل البحرين ليتخذها مركزا للتنصري يف منطقة اخلليج العريب) صموئيل زومير(وصل القس 
 .يف البلدان اإلسالمية  بقاعا واسعة

  : بواعث التنصري
بتنصري الناس ) مىت(ورد يف إجنيل  -بزعمهم –دعوم الناس إىل النصرانية على تفويض إهلي  يستند املنصرون يف :الباعث الديين : أوالً 

وواقع حال ) اذهبوا وتلمذوا مجيع األمم، وعمدوهم باسم األب واالبن وروح القدس: (ينسب إىل املسيح عليه السالم يف قوله للحواريني
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يف ) زومير(و يقول  وسيلة إفساد تعمل إىل إخراج املسلم من دينه ليكون ملحداًإىل  التنصري أنه حتول من دعوة إلنقاذ املسلم من الضالل
  مهمة التنصري اليت ندبتكُم دول املسيحية للقيام ا يف البالد احملمدية ليست هي إدخال املسلمني يف املسيحية : (م ١٩٣٥مؤمتر القدس عام 

   )م أن خترجوا املسلم من اإلسالم ليصبح خملوقاً ال صلة له باهللا فإن يف هذا هداية هلم وتكرمياً ، وإمنا مهمتك
وزاد األمر كراهية بعد  ،منذ انتشر اإلسالم وظهر على الدين كله وأهل الكتاب يضمرون العداوة لإلسالم وأهله : ثانياً احلقد الصلييب

ا تابعة اتساع نفوذ الدولة اإلسالمية يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وسيطرا على الشام ومصر اليت ينظر إليها الصليبيون على أ
املنصر هلم على أساس أا كانت جزءا من ممالك الدولة الرومانية،وامتدادها يف عهد العثمانيني إىل شرق أوروبا وجنوا وهو ما عرب عنه 

أقام سدا يف وجه انتشار النصرانية ، مث امتد إىل البالد اليت كانت إن اإلسالم ملا انبسط يف العصور الوسطى :( يف قوله  )بيكر(      األملاين 
،مما ولَّد يف نفوسهم آالماً وزاد حقد النصارى بعد ارتدادهم على أدبارهم مهزومني إثر احلروب الصليبية اليت دامت قرنني )خاضعة لصوجلاا

ل املسلمني عن دينهم ولَو إىل اإلحلاد وتعمل على بسط النفوذ الغريب صعب عليهم نسياا ففرغوها يف خمططات التنصري اليت تسعى إىل حتوي
ههِم وما تخفى ٲقَد بدت ٱلبغضاُء من أَفو:(عن طريق تالميذ التنصري واملُغترين حبضارة الغرب، وهذا ما أبدته ألسنتهم، كما قال تعاىل

رم أَكبهوردـٰ  ص ٱَألي ا لَكُمنيقَد بلُونَ  تعقم ت١١٨: آل عمران) (إِن كُنت(  
لن تتوقف  (:  )روبرت ماكس(ويقول املنصر  جيب استخدام أمضى سالح ضد اإلسالم لنقضي عليه متاما : )جون تاكلي( يقول املنصر 

   )جهودنا وسعينا يف تنصري املسلمني حىت يرتفع الصليب يف مساء مكة، ويقام قداس األحد يف املدينة
حقق الغرب عن طريق التنصري نفوذاً سياسياً يف العامل اإلسالمي، بدأ مع االستعمار حني اعتمدت سياسة الدول  : الباعث السياسي: اً ثالث

ويعملون على  االستعمارية على جهود الرهبان واملبشرين، فكثرياً ما كان املنصرون يتولون مناصب سياسية وعسكرية ويتسترون بالتنصري
ساهم التنصري واالستشراق يف تقدمي النصح واملعلومات للدول االستعمارية الغربية اليت رأت ، على بث املبشرين يف العامل  حض حكومام

ومن املواد يف احتالل الدول اإلسالمية ما حيقق أهدافها التوسعية اليت تؤمن حاجتها من األيدي العاملة للعمل يف املصانع وبناء البنية التحتية، 
مث صارت احلكومات االستعمارية معينا للمنصرين املعدنية والزراعية اليت تتطلبها مصانعها احلديثة ، ومن األسواق ملنتجاا الكثرية،ومن اخلام 

  وجد املنصرون يف هذا العون ما حيقق هدفهم وهو إعادة مملكة املسيحاليت خضعت لسيطرم عرافانا جبميلهم، كما  يف الدول اإلسالمية
حنن ورثة الصليبني ، رجعنا حتت راية  (: ظهر من قول املنصرين اليسوعيني ملا مارسوا نشاطهم يف ظل احلكومات االستعمارية كما ي

 ) مملكة املسيح... الصليب لنستأنف التسرب التنصريي ، ولنعيد 
. حين إليها املسلمون بعد سقوط اخلالفة العثمانيةاليت  التنصري كان عامالً مهماً يف كسر كل دعوة إىل الوحدة اإلسالميةاألمر اآلخر أن  -

إذا احتد املسلمون يف إمرباطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على  : (هذا املوقف يف صورة واضحة حني قال ) لورنس براون(لقد أبرز 
  ).  بـال وزن وال تأثريالعامل وخطراً، أو أمكن أن يصبحوا نعمة أيضاً، أما إذا بقوا متفرقني ، فإم يظلون حينئـذ 

  :وسائل التنصري 
يقوم به فرد أو جمموعة من املبشرين املتفرغني هلذه الوظيفة ممن توظفهم الكنيسة وعاظاً لنشر النصرانية ، ويعتمد هذا  :التنصري املباشر: أوالً 

 باملسيح وحياته وتعاليمهالنوع على اإلقناع الفردي والوعظ العام يف الكنائس أو األماكن العامة لتعريف الناس 
  . طريق جمايل التعليم والعالج واخلدمة االجتماعية واإلعالميقْصد ا التنصري عن  :وسائل التنصري املساعدة : ثانياً 

يدرس فيها  ، واليت غالباً ما إنشاء مدارس للمراحل األوىلويتم ذلك عن طريق  أجنح الوسائل لنشر النصرانيةفتعد من  وسيلة التعليمأما  -
امتد نشاط املبشرين ، كما ويتعلم فيها أبناء علية القوم الذين يتوقع هلم التأثري يف واقع جمتمعام مستقبالًاملنهج النصراين والفكر العلماين ، 

حباجة اتمع إىل املنصرين  فافتتحت كليات تنصريية أما العالج فهو الوسيلة الفعالة يف اتمعات اإلسالمية إلقناع الناس إىل التعليم العايل
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لمعاملة السيما يف اتمعات الفقرية املتخلفة اليت متارس فيها التعاويذ والتمائم كوسيليت عالج ، وإلجياد روح االعتراف باجلميل والعرفان ل
  .الطيبة اليت قدمت هلم ، وحقق املبشرون منها كسر حدة التحامل عليهم وبناء قناة اتصال م

  
   :لتنصري على ثقافة املسلمني آثار ا

كما حدث يف تنصري بعض املناطق اإلسالمية يف أفريقيا وشرق آسيا ، يوضح ذلك .. إخراج املسلمني من دينهم وإدخاهلم يف النصرانية - ١
سبيل حتقيق هذا اهلدف إنين أحاول أن أنقل املسلم من حممد إىل املسيح، وإن كان النصارى مل حيققوا يف : ( حيث يقول ) رايد ( املنصر 

جنحوا يف إحداث ردة بني املسلمني وإضعاف والء كثري منهم لدينهم ، وتلك كانت غاية جناحا كبريا يتناسب مع اجلهد املبذول إال أم 
  .للمنصرين أخرى

  
): جاردنر(يقول املنصر . م، فإن املنصرين أدركوا أن متسك املسلمني بدينهم هو سر قو إضعاف قوة املسلمني بإضعاف صلتهم بدينهم -٢
   .، كما أن إالسالم العائق األول أمام تقدم انتشار النصرانية يف دول العامل) إن القوة اليت تكمن يف اإلسالم هي اليت ختيف أوروبا(
  
إن  (يف قوله ) ونسيم(وختلصهم من سيطرة الغرب عليهم، يعرب عن هذا املنصر القس  تفريق كلمة املسلمني واحليلولة دون وحدم - ٣

الوحدة اإلسالمية جتمع آمال الشعوب اإلسالمية، وتساعد على التملص من السيطرة األوروبية ، والتبشري عامل مهم يف كسر شوكة احلركة 
  ) ، من أجل ذلك جيب أن حنول بالتبشري اجتاه املسلمني عن الوحدة اإلسالمية

 
  ، وحتمل فكر الغرب حقيقةالذي اعتىن به التنصري إلجياد أجيال تنتمي إىل اإلسالم امساًتغريب املسلمني يف بالدهم عن طريق التعليم  -٤

جيب أن نشجع إنشاء املدارس على النمط الغريب العلماين؛ ألن كثريا  ): (تاكلي(ومتارس عاداته بعيدا عن تعاليم اإلسالم وأحكامه، يقول 
  .) ينما درسوا الكتب الغربية، وتعلموا اللغات األجنبيةمن املسلمني قد زعزع اعتقادهم باإلسالم والقرآن ح
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  احملاضرة اخلامسة
  االستعمار

 
  : تعريف االستعمار

 .فرض السيادة على األرض واستغالهلا: يف اللغة  -أ 
والسيادة على أهله وتوجيه سيطرة دول الغرب على دول الشرق ، أي العامل اإلسالمي بقصد االستيالء على خرياته : يف االصطالح  -ب 

  .كل ذلك خلدمة مصاحلهم 
  :تاريخ االستعمار 

 م، ومهد هلذه احلروب١٠٨٨الذي توىل كرسي البابوية سنة  )البابا أوربان الثاين ( أول من نادى باحلروب الصليبية على املسلمني كان 
تسعة قرون منذ احلملة أوروبا ، وقد امتدت ما يقرب من  وحشد هلا اجلموع من رجال الدين والساسة والعامة ، وأجج نارها يف أصقاع

السيطرة على األراضي املقدسة يف ومتكن من )  م ١٠٩٧ -هـ ٤٩١( سنة  الصليبية األوىل على العامل اإلسالمي اليت قادها بطرس الراهب
ونبه إىل  م ،١٢٥٠سر يف معركة املنصورة سنة م ، الذي أ١٢٤٩ُـ  ٦٥٢سنة  بالد الشام،إىل احلملة الصليبية الثامنة بقيادة لويس التاسع

  .عدم جدوى الصدام العسكري مع املسلمني يف ذلك احلني ونادى بالغزو الفكري لعقيدم وأخالقهم وفكرهم 
،وفرض مصراسترتاف مجيع القوى البشرية واملادية يف منطقة الشام واليت استمرت زهاء قرنني يف املشرق  استطاعت احلروب الصليبيةوقد  

 .سيادا على أجزاء من البالد اإلسالمية منها بيت املقدس وما حوله من األراضي املباركة 
جهد الصليبيون طوال قرنني الستعادة األرض املقدسة من أيدي املسلمني املتعصبني،فكان عهد احلروب الصليبية من أجل ذلك ):(شتر(يقول 

  .)ذلك اجلهد قد خاب وتراجعت احلملة الصليبية أمام سدود عتيدة من التعصب اإلسالمي وأروع العهود يف العصور الوسطى كلها،ولكن
ومل تلبث األمة أن تولت قيادا الدولة العثمانية اليت حفظت العامل اإلسالمي وباءت احلمالت الصليبية بالفشل، وارتدت على أعقاا خائبة،

على توسيع رقعة البالد اإلسالمية ونشر اإلسالم يف أوروبا ، حىت متكنت من فتح ؛ بل عملت  من أخطار حماولة الغزو العسكري الغريب
  . القسطنطينية قلعة الدولة الرومانية الشرقية

 وقد سيطرت الـدول األوروبيـة علـى العالـم اإلسالمي ، على النحو اآليت
واليمن ومصر والسودان وجزءاً من الصومال وأريتريا وقربص استعمرت ماليزيا وشبه القارة اهلندية وساحل اخلليج العريب  : بريطانيا -١

  . ونيجرييا ، وبعد احلرب العاملية األوىل أضافت إليها العراق واألردن وفلسطني 
وبعد احلرب العاملية األوىل أضافت إليها سوريا  والسنغال وموريتانيا واملغرب واجلزائر وتونس وجيبويت استعمرت مايل وتشاد : فرنسا -٢

  .ولبنان 
   .استعمرت ليبيا وجزءاً من الصومال : إيطاليا - ٣
  استعمرت تركستان واألراضي اإلسالمية يف األورال وحوض ر الفوجلة وشبه جزيرة  القرم وبالد القوقاز إىل مشال إيران :  روسيا - ٤
 . استعمرت الريف املغريب والصحراء املغربية :  أسبانيا - ٥
  .رت أندونيسيا استعم:  هولندا - ٦

وحتقيقها ملواجهة كل من يقاومها ويعيق سيطرا على العامل اإلسالمي، الدول االستعمارية كل ما لديها من وسائل القوةوقد استخدمت 
   .أهدافها الصليبية اليت صرح ا عدد من قادة الدول االستعمارية
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، وعندما دخل اجلنرال ) اآلن انتهت احلروب الصليبية: (ملا دخل القدس الذي قال يف خطبته) اللنيب  القائد العسكري االجنليزي(منهم 
  : دمشق طلب أن يدلوه على قرب صالح الدين األيويب رمحه اهللا؛ فلما وقف على قربه ركله بقدمه قائال) غورو القائد العسكري الفرنسي(
   ). ها قد عدنا يا صالح الدين (
  

  :أهداف االستعمار 
وهو  حيقق ما عجـزت عن حتقيقه احلمالت الصليبية إبان القرن الثاين عشر والثالث عشر امليالديني : )دف للكنيسةه(هدف صلييب  - ١

 .السيطرة على البالد اإلسالمية وانتزاع بيت املقدس من املسلمني والذي كانت الدول الغربية يف القرن التاسع عشر امليالدي تسعى إليه 
نشأ عن التنافس بني الدول الغربية يف السيطرة على املواقع االستراتيجية ومناطق  : )ل واحلكام أنفسهميتعلق بالدو(هدف سياسي  -  ٢

 وسط الثروات املعدنية والزراعية وبسط النفوذ على أكرب قدر من املساحة ، ونظراً ملا تتمتع به البالد اإلسالمية من موقع استراتيجي يقع يف
  .العامل ويتصل بالقارات الثالث 

ويف القرن التاسع . اليت نشأت يف أوروبا يف الثلث األخري من القرن الثامن عشر امليالدي نتج عن الثورة الصناعية:  هدف اقتصادي - ٣
 األسواق لتصريف منتجامكما احتاجوا إىل  إىل املواد اخلام والقوى العاملةأصحاب املصانع  فاحتاجزيادة هائلة  زاد اإلنتاجعشر امليالدي 

مما دفعها إىل االستعمار للحصول على املواد اخلام وفتح أسواق جديدة أمام ومل تتمكن الدول األوروبية من سد تلك احلاجات كليا 
 .، فكان العامل اإلسالمي هدفاً  منتجات صناعتها

، وعملوا على  العداء منذ نشأاحسد وبغض لألمة اإلسالمية اليت ناصبوها يعود إىل ما انطوت عليه قلوب النصارى من : هدف عدائي -٤
 ويعد االستعمار حلقة أخرى يفالقضاء عليها بشىت الوسائل العسكرية والفكرية عن طريق احلمالت الصليبية مث االستشراق والتنصري، 

ـٰبِ لَو يردونكُم من بعدكود ( :، قال تعاىل سلسلة حلقات العداء املتتالية تن أَهلِ ٱلكم ريث  عدن بأَنفُِسهِم م ندن عا مدسا حـٰنِكُم كُفَّار إِمي
ٱحلَق ملَه نيبا تم  بِأَمرِه ٱللَّه ىأتٰى يتواْ حٱصفَحلَٰى ۦفَٱعفُواْ وع كلِّإِنَّ ٱللَّه يرىٍء قَد١٠٩:البقرة) (ش(. 

وتغريب  بوسائل مباشرة وغري مباشرة  واالستخفاف به وبعلمائهمن قلوب املسلمني  الدول االستعمارية سعت إىل مسح اإلسالملذا فإن  -
الداعية إىل  احلركات اإلصالحيةكل  األمة وتعطيل أحكام اإلسالم وحماصرة التعليم الديين وحماربة كل املظاهر املتصلة باإلسالم ، وإمخاد

  . من جديد العودة إىل اإلسالماإلسالمية أو إىل  الوحدة
  

  :آثار االستعمار الثقافية 
 .؛ فقد كان الغرب يسعى يف مستعمراته،ويف مناطق نفوذه إىل نشر ثقافته بني املسلمني ومحلهم عليها تغريب العامل اإلسالمي -١
م ، والرببرية يف مشال ، كالطورانية يف تركيا والفرعونية يف مصر والبابلية يف العراق واآلشورية والفينيقية يف الشا إحياء النعرات القومية -٢

خيهم أفريقيا والقومية العربية وتشجيعها لتكون بديالً عن الفكر اإلسالمي وإشغال األمة بتمجيدها واالفتخار ا ، مع جتهيل املسلمني بتار
  . اإلسالمي ايد

  .واخلالف بني املسلمني مثل مشاكل احلدود بني البالد اإلسالمية  زرع أسباب الفتنة - ٣
  .للقيام بعملها وحتقيق أهدافها وتربير إفسادها لعقائد املسلمني  محاية اإلرساليات التنصريية ودعمها – ٤
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  احملاضرة السادسة
  التغريب

  : تعريف التغريب
  .غرب يف األرض أي سافر سفرا بعيدا ، أو اجته حنو الغرب: مصدر من غَرب ، يقال : يف اللغة  -أ  

والتغريب يعد تيارا فكريا ذا أبعاد سياسية واجتماعية . صياغة ثقافة العامل اإلسالمي وفق ثقافة الغرب وحضارته إعادة: يف االصطالح  -ب 
 .وفنية ، يهدف إىل إلغاء شخصية املسلمني اخلاصة ، وجعلهم أسرى الثقافة الغربية

 تاريخ التغريب :
فقد   األورويب خلالفة العثمانية عندما أرادت تطوير جيشها على وفق النظاميف أواخر عهد اظهرت بدايات التأثر مبظاهر احلضارة الغربية  - 

  .م العسكريني بلبس الزي العسكري األورويب ١٨٢٦أمر السلطان حممود الثاين عام 
  . وذلك إلنشاء املدارس احلربية والبحرية استقدم السلطان سليم الثالث املهندسني من السويد وفرنسا وار واجنلتراكما  -
بلبنان ومصر اليت  إنشاء مدارس اإلرساليات التنصرييةعن طريق  اجتاها آخر لنشر أفكاره ومحل الناس على تبين مفاهيمهواختذ التغريب  -

   .كانت مفتوحة ألبناء املسلمني للتعلم وفق منهج التعليم الغريب
  إعجام بالغرب، كما أظهروا  تلقي الثقافة الفرنسية ، وسارع إىلنصارى الشام من أوائل من اتصل باإلرساليات التنصريية وكان  -

صحيفة اجلنان اليت كتبوها يف الصحف اليت أسسوها وعملوا فيها مثل  ظهر ذلك جليا يف مقاالمودعوا إىل السري على طريقه وقد 
؛ فقد قام حممد  يع على البعثات إىل أوروباالتشجاليت رأسوا حتريرها يف القاهرة وعن طريق  املقطم واألهراميف بريوت ، وجريدة  واملقتطف

علي وايل مصر بابتعاث عدد من خرجيي األزهر  إىل أوروبا من أجل التخصص ، وتوسع يف ذلك اخلديوي إمساعيل دف جعل مصر قطعة 
حىت ظن هؤالء  ق الثقافة الغربيةإعادة صياغة مفاهيمهم وف، ومتكن من أثر التيار التغرييب يف فكر كثري من القادة واملفكرينقد و من أوروبا

مما دفعهم إىل الدعوة إىل اللحاق باحلضارة أن التقدم الذي حققه الغرب عائد إىل تصوراته ومفاهيمه وأسلوب حياته البعيدة عن الدين 
  .اتمع الغريب الغربية واالندماج يف ثقافة

 

 أهداف التغريب :
 لقد كان اهلدف إضعاف شأن اإلسالم يف نفوس املسلمني، وإزاحته من قلوم وحيام : نقض عرى اإلسالم وإبعاد املسلم عن دينه -١

جيب أن نبعد سكان : (قائد جيش االحتالل الفرنسي يف املغرب) املاريشال بيار ليويت(وقطع صلتهم مبصادره والسيما القرآن الكرمي، يقول 
  .)يثبت يف أذهام املغرب عن كل ما يطلق عليه لفظ اإلسالم، وال نترك القرآن

  حىت تنقطع صلتهم بالقرآن الكرمي والسنة النبوية ومؤلفات السلف من علماء املسلمني جتهيل املسلمني باللغة العربيةوكذلك  -
إننا لن ننتصر على اجلزائريني ما داموا يقرؤون هذا القرآن، : (يقول احلاكم الفرنسي للجزائر يف ذكرى مرور مائة على االحتالل -
  )تكلمون العربية ، فيجب أن نزيل القرآن العريب من وجودهم ، ونقتلع اللسان العريب من أفواههموي
مىت توارى القرآن ومدينة مكة عن بالد العرب ميكننا أن نري العريب حينئذ يتدرج يف سبل احلضارة ): (وليم جيفورد بالكراف( ويقول  

  )اليت مل يبعده عنها إال حممد وكتابه
  

  وصرف اتمعات اإلسالمية عن اإلسالم بصفته عامال لوحدم إيقاظ النعرة العنصريةسعى الغرب إىل :  الوحدة اإلسالمية تفتيت -٢
تتغلب القومية ذات هل : وأتساءل... أخذت طول الطريق أفكر : (يقول) بلورنس العرب: توماس إدوارد لورنس براون املسمى (وكان املدعو 
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وتستبدل   ؟ وهل يغلب االعتقاد الوطين االعتقاد الديين؟ ومبعىن أوضح، هل حتل املثل العليا السياسية مكان الوحي واإلهلام يةيوم على الرتعة الدين
  ..).أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة اإلسالمية : (يف قوله) لورنس العرب(وكما يصرح ) سوريا مثلها األعلى الديين مبثلها األعلى الوطين؟

 

مت تسليم مواقع ولتحقيق هذا اهلدف :  أنظمة احلكم واإلدارة والتعليم املستمدة من اإلسالم، وإحالل األنظمة الغربية مكااإقصاء  -٣
ألم  من املسلمني باحلضارة الغربية ، املتخلقني بأخالق أوروبا  التأثري املتمثلة باحلكم واإلدارة وسدة التعليم يف البالد اإلسالمية للمنبهرين

  .در على إحداث تغيري يتفق مع الثقافة الغربيةأق
املستقبل أن املسلم غري املتخلق بأخالق أوربية ال يصلح حلكم مصر، كما أكد أن (املندوب الربيطاين يف مصر ألن حتكم إذ ) كرومر(يقول 

  ) س للتعاون مع اإلدارة االجنليزيةأصلح النا.. أن املتفرجنني من املصريني..   الوزاري سيكون للمصريني املتربني تربية أوروبية
 

، وحماكمة الفكر اإلسالمي وفق هذه التصورات واملقاييس دف إعادة بناء فكر املسلمني على أساس تصورات الفكر الغريب ومقاييسه -٤
ثت انقالبا فكريا يف تصورات أحدوقد أمثرت هذه احملاولة بكثرة التناول للقضايا واملفاهيم، وتنوع األساليب حىت  سيادة احلضارة الغربية

  .الطالئع املثقفة من املسلمني ومفاهيمها
  ، ويسخرون منهاجنرف بعضهم مع التيار التغرييب فصاروا يهامجون دينهمعن مواجهة هذه احملاولة؛ بل  عزهلم أو حتييدهمومتكنت من  -
  .من أفكار وفلسفات ونظريات يف ميادين احلياة ربيةبقيام مدرسة فكرية جديدة تنطلق مما جاءت به احلضارة الغوكان هذا إيذانا  -
 

مبا يتوافق مع عادات اتمعات الغربية ، وال   صبغ حياة املسلمني يف مجيع جوانبها ومرافقها بصبغة احلضارة الغربية ، وتغيري عادام -٥
  الغريببأس ببقاء االنتماء إىل اإلسالم امساً يف حني يستسلم الواقع يف كل مظاهره للفكر 

االختالط بني اجلنسني وإلغاء احلجاب :  من مظاهر ذلك، وكان  تتعامل وفق العادات والتقاليد الغربيةمما أدى إىل إجياد جمتمعات إسالمية  -
  .. عن املرأة ، والتحلي باآلداب الغربية يف التحية والطعام واللباس وحنو ذلك

 

 وسائل التغريب :
يس التغريب بشكل مباشر بعد إخضاع غالب البلدان اإلسالمية لسلطان احلكـم العسـكري والسياسـي    مت تكر : الوسائل املباشرة -١

  .والثقايف الغريب ، والقضاء على هويتها الذاتية وتوجيهها الوجهة الغربية
ردم، ومكنهم من أرخى االحتالل للمنصرين العنان، فصاروا يسرحون وميرحون، ويستخدمون كل الوسائل لتنصري املسلمني أو حتقيق  -

  .بناء الكنائس واملدارس واملستشفيات لتحقيق أغراضهم
كما دعم املستشرقني وسهل مهمتهم جلمع املعلومات عن الشرق اإلسالمي ونشر مطبوعام املغرضة دف تشويه صورة اإلسالم يف -

   .نفوس أهله
 بدينهم ولغتهم وتارخيهم ، وأفسح اال لألقليات غري املسلمة لتعمل كما أسس املدارس املدنية اليت متجد الفلسفة الغربية وجتهل املسلمني-

 .ضد وحدة املسلمني 
 وأدخل القوانني األوروبية وأقصى العمل بالشريعة يف احملاكم، وشجع على نشر اإلباحية والعادات واملوضات الغربية وغري ذلك مما قام به -

  مل يزل العامل اإلسالمي يعاين من آثارها املدمرة هلويته وثقافته اإلسالميةاالحتالل األورويب لتغريب الشعوب اإلسالمية و
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 :الوسائل غري املباشرة  -٢
للتدخل يف السياسات واألوضاع الداخلية للعامل اإلسالمي عن طريق اختذ من تقدمي اخلربة واملشورة غطاء :  تقدمي اخلربة واملشورة -أ

وحتديث مؤسسات الدولة على دون طالئع للتغريب يف كثري من البلدان اإلسالمية كما يظهر من عملهم،الذين يع السفراء والقناصل واخلرباء
  .النمط الغريب 

  

اللغة العربية الفصحى هي لغة القرآن والسنة النبوية والتراث اإلسالمي ولغة :  جتهيل املسلمني بلغتهم و نشر اللغات الغربية بينهم -ب 
هلا أثر كبري يف توحيد املسلمني على اختالف أجناسهم وبلدام لذلك كانت غرضا مباشرا للتغريب من أجل  الصالة وشعائر اإلسالم ،

  جتهيل املسلمني بتعاليم دينهم وصرفهم عنها
لدعوة إىل املدنية وا تعليم اللغة العربية الفصحى يف حلقات املساجد ومدارس التعليم الديين وتقليص تدريسها يف املدارسفقد مت حماصرة  -

  اليت متثل جمموعة من هلجات ختتلف من بلد إىل آخر االستغناء عنها باللغة العامية
  

  .لتكون نافذة لتسرب الثقافة الغربية إىل عقوهلم وحيام عمد أصحاب التيار التغرييب إىل التوسع يف تعليم اللغات األوروبيةوكذلك  -
التعليم يف البلدان اإلسالمية وسيلة يف صرف الناشئة عن انتمائهم األصيل، وتزويدهم باألفكار اختذ التغريب من :  إنشاء املدارس املدنية -ت

  .والثقافة الغربية، وتوجيههم حنو الوالء للحضارة الغربية
       )م١٩٢٦ -هـ ١٣٤٥(املندوب الربيطاين على مصر يف خطبته اليت ألقاها يف كلية فكتوريا باإلسكندرية عام ) لويد(يقول اللورد  -
  ..ليس من وسيلة لتوطيد الرابطة بني الربيطانيني واملصريني أفعل من كلية تعلم الشبان من خمتلف األجناس املباديء الربيطانية العليا  (

ني الشرقي وينمو فيهم من الشعور االجنليزي ما يكون كافيا جلعلهم صلة للتفاهم ب... فيصريوا قادرين أن يفهموا أساليبنا ويعطفوا عليها 
  ) والغريب

  .ورسم سياسته حنو حتقيق أهداف التغريب سارع االحتالل إىل استثمار التعليموخلطورة هذه الوسيلة وقوة تأثريها  -
 

لى ع نظرا ملكانتها وتأثريها القوي يف احلفاظ على ثقافة اتمع اإلسالمي ونقل مكوناا إىل الناشئة وتربيتهاأن املرأة :  حترير املرأة -ث
عن دينها ودعوها إىل حماكاة املرأة الغربية وجماراا يف العادات  سلخ املرأةالذين دعوا إىل  كانت هدفا لدعاة التغريبمباديء اإلسالم وقيمه 

واجها بالكفار إباحة زاألجانب يف ميادين التعليم والعمل، كما دعوا إىل  خبلع حجاا وخمالطة الرجالوالتقاليد باسم حترير املرأة، وطالبوها 
، وذلك عام  أول من طرح هذه املطالب) فهمي مرقص(النصراين املتعصب يف احملاكم ، وكان  ومنع تعدد الزوجات وتقييد الطالق وإيقاعه

  )املرأة والشرق(م يف كتاب له مساه ١٨٩٤
مصيدة جلمع املال، ومطية لتحصيل والتطور  ومن املؤسف أن املرأة املسلمة اليت كانت تنعم بكرامتها وحقوقها استخدمت باسم التحرير -

  .التجارية  املتعة، ووسيلة للدعاية
 

اليت كانت تعمل على تطوير اإلسالم وإجياد تفسري جديد له خيدم أهداف التغريبيني، ويقوي الصلة :  السيطرة على الصحافة واالعالم - ج
   ..دون إدراك لوجه اخلطر فيه  م، وهذا التطوير كان خطرا خفيا انقادت له جمتمعات املسلمني

، وأعظمها نفوذا يف العامل اإلسالمي، والسيما أن مديريها أقوى أدوات التغريب) جب(وال غرابة يف االهتمام بالصحافة فهي كما يقرر  -
  ؛ ذلك أن معظم الصحف واقعة حتت تأثري اآلراء واألساليب الغربية ينتمون يف معظمهم إىل من يسميهم التقدميني
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، وهي دراسات حتول اهتمام املستشرقني يف دراسام حنو تطوير الفكر اإلسالميمع بداية القرن العشرين : تطوير الفكر اإلسالمي - ح
  .موجهة هادفة، تساير تطور السياسة االستعمارية يف البالد اإلسالمية، واجتاهها إىل التغريب

م من أن اإلسالم جيتاز مرحلة حتول وتغري ١٩٥٧الذي صدر عام ) يخ احلديثاإلسالم يف التار: (يف كتابه) مسيث(وهذا ما يوضحه  -
تعين املسلمني لكي يشاركوا يف تطوير حيام مشاركة واعية ، ويرى أن ذلك ضروريا لترويج مفاهيم خطرية، وأن دراسة هذا التطور 

  .يف العامل االسالمي التحرر والعلمانية والعاملية
  

 

 آثار التغريب :
اإلسالمي  كل مظاهر احلياة، والتأثري يف فكر اتمععلى  وترك بصماايف كل بالد العامل اإلسالمي،  عت حركة التغريب التغلغلاستطا 

  .وسلوك أفراده، وقد تفاوت حجم التأثر من بلد إىل آخر 
 :    وكان من أبرز هذه اآلثار ما يأيت 

 . أحكام اإلسالم ودفعه إىل ترك االلتزام ب زعزعة اعتقاد املسلم. ١
 . يف كل توجهات املسلمني وممارسام  تكريس التبعية للغرب. ٢
 .اإلسالمية منع تطبيق الشريعة  .٣
  .اإلسالمية  إعاقة العمل حنو الوحدة. ٤
  .وإحالل بعض عادات الغرب وقيمه مكااإلغاء بعض عادات اتمع اإلسالمي وقيمه . ٥
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  ةاحملاضرة السابع
  العوملة الثقافية

  
، ويكاد هذا املوضوع أن  مبوضوع العوملة ومظاهرها املختلفةيزداد االهتمام العاملي يوما بعد يوم على مستوى الدول والشعوب  : املقدمة

، وهذا يعين أن  مساحة كبرية من الرأي والفكر واحلوار والنقاش يف وسائل اإلعالم واملؤمترات والندوات الدولية واإلقليميةيستحوذ على 
اليت تشغل بال كثري من العلماء واملفكرين يف الوقت احلاضر، وجتعلهم يتطلعون إىل اإلسهام يف توضيح  العوملة من القضايا الساخنة واملثرية

وإذا كانت .يةيثار حوهلا من تساؤالت واستفهامات،والتعرف على آثارها املستقبلحقيقتها وجتلية غموضها وكشف خباياها واإلجابة عن ما 
ر العوملة قد برزت يف مظهريها االقتصادي واإلعالمي فإا اآلن يف مرحلة ترسيخ املظهر الثقايف الذي يعد أكثر صعوبة وحساسية من املظاه

  .األخرى 
   :تعريف العوملة 

وهي كلمة تدل على  ل حوقل حوقلةكلمة عوملة مصدر قياسي على وزن فوعلة مشتق من الفعل الرباعي عومل من العامل، مث:  يف اللغة -أ
   .التغري والتحول من حال إىل حال 

   .له عدة مرادفات، هي الكوكبة والكونية الشاملة واحلداثة العوملة مصطلح جديد،  : يف االصطالح -ب 
بل  ريخ مل يكن له حضور خاصامليالدية من القرن املاضي؛ إذ أنه قبل هذا التا املصطلح مل يكن له وجود قبل منتصف عقد الثمانيناتهذا  

اليت برزت خالل  م واصفا إياه بأنه من الكلمات اجلديدة١٩٩١للكلمات اإلجنليزية اجلديدة أشار إليه ألول مرة عام ) إكسفورد(قاموس إن 
  .التسعينات 

دية وثقافية ؛بل واجتماعية غري حمددة ال بد من االعتراف بأن العوملة من حيث الواقع متثل ظاهرة سياسية واقتصاومع هذا التداول املتزايد 
،ومصري الشعوب،وهو ما ميكن استقراؤه  يراد هلا أن تكون مسة هذا العصر؛ولكن  املعامل ، وغري جممع على صورا ، وال جممع على هيمنتها

   :من خالل إمعان النظر يف تعريفات العوملة  اآلتية 
   .تقوده يف الغالب قوة واحدة  ،واحد اجتاه احلركة احلضارية حنو سيادة نظام : هي -١
  .يف العامل حول إرادة مركز واحد من مراكز القوة يف العامل استقطاب النشاط السياسي واالقتصادي : هي -٢
يلزمها بالتخلي عن ديانتها وقيمها وحضارا شرطا لتحقيق  ، حتويل العامل إىل قرية واحدة يتحكم فيها نظام رأمسايل واحد : هي -٣
  .لنجاح يف جمال تنمية االقتصاد والسوق وجودة األسعارا

سنة، حدد  ٤٥اليت دامت أكثر من  انتهاء احلرب الباردة بني القطبني أمريكا واالحتاد السوفيييتبعد  -: ) العوملة ( نشأة النظام اجلديد 
م قوات التحالف يف الكويت بعد انتصارها يف م إطار هذا النظام يف خطابه الذي ألقاه أما٦/٣/١٩٩١الرئيس األمريكي بوش األب يف 

، عامل  تصبح فيه األمم املتحدة بعد حتررها من الطريق املسدود ....  إننا نرى اآلن ظهور نظام عاملي جديد (: حرب اخلليج الثانية قائال 
كان لعل الرئيس بوش )  حلرية وحقوق اإلنسان للحرب الباردة قادرة على حتقيق الرؤية التارخيية ملؤسسيها ، عامل  حتترم فيه مجيع األمم ا

: وهذا يقتضي التساؤل .يقصد من حتقيق الرؤية التارخيية قيام وحدة عاملية تتجاوز أسباب الصراع ،وتستبعد عوامل التناقض بني الشعوب
  . الرأمسايل ستقوم على أساس سيادة النموذجيرون أا  ؟إن كثريا من املفكرين واحملللني عالم تقوم هذه الوحدة

   : دوافع العوملة 
واملعلومات  يف التقدم الصناعي الغريب اهلائل،والسيما يف جمال االتصاالت ،ومتثلتظهور الثورة التقنية اليت مسيت بالثورة الصناعية الثالثة -١

   .والفضاء واحلاسب اآليل واإللكترونيات الدقيقة واهلندسة الوراثية 
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بني الدول عن طريق رفع القيود عن النشاط االقتصادي وإبرام االتفاقيات الدولية اليت سعت إىل فتح األسواق  حترير التجارة اخلارجية -٢
   .العاملية أمام التجارة العاملية،وإزالة كل القيود واحلواجز أمام التجارة الدولية 

راداا ومبيعاا،متتلك أرصدة ضخمة وإمكانات ،متنوعة النشاطات متميزة بضخامة نشاطها وإيشركات كربى متعددة اجلنسياتقيام  -٣
   .استطاعت هذه الشركات أن تفرض نفسها على الواقع االقتصادي حبيث تعجز الدول من أن حتد من تأثريها.مادية هائلة وقوة إنتاج واسعة

م حتول الدول األوربية ١٩٨٩ عام م ،وقد سبقه يف١٩٩١والسيما بعد سقوط االحتاد السوفييت يف عامتنامي القوة العسكرية الغربية  -٤
  .الشرقية من النظام االشتراكي إىل النظام االقتصادي الغريب،واتباعها لسياسات االنفتاح على أسواق الدول الغربية وعلى الفكر الغريب 

سعى إىل نشر منط احلياة هذه الظروف أسهمت على إظهار الدول الغربية على أا قوة عاملية واحدة ، تقود نظاما جديدا يوال ريب أن 
  .الفكرية الغربية بكل مفاهيمها ونظمها وقيمها بني اتمعات 

  إن الثقافة ذات خصوصية إذ أن لكل أمة من األمم مبادئ وقيما ومفاهيم متثل شخصيتها الظاهرة، وتعرب عن نظرا للحياة :العوملة الثقافية 
اليت غريت تاريخ العامل من  األحداث الكبريةاحملافظة عليها وحينما نستعرض سلسلة فتحرص على استمرارها و ،وتنم عن تصورها للوجود

ومتثل ظاهرة  .جندها مجيعها دف إىل اقتالع فكرة وإحالل فكرة أخرى مكاااشتعال حروب وقيام دول وحركات فكرية وضات علمية 
  متيزا القول بأن العوملة الثقافية أحد وجوهها وأكثرهااملمتدة، واليت ميكن العوملة يف الوقت احلاضر إحدى احللقات اجلديدة يف هذه السلسلة 

عن طريق الوسائل احلديثة املستخدمة  وأعظمها خطرا، وهي تعين إلغاء ثقافات الشعوب املتراكمة واملوروثة لتحل حملها ثقافة النظام الواحد
  .من أجل إحداث التحول املطلوب 

 هود الغربية  املبذولة يف التحول العاملي ستتجه حنو االهتمام بالعوملة الثقافية نظرا للعناية املتزايدة من الدول الغربيةالقادمة من اجلإن املرحلة 
نتيجة ملا حتقق من تطور صناعي سريع ومذهل يف العلم  بثقافة املعلومات واملعرفة العلميةوبعض الدول الشرقية اليت تسري يف ركاا كاليابان 

  .سائل االتصال واإللكتروناتوتقنية و
، فهناك اجتاه صاعد يضغط يف صياغة ثقافة كونية شاملة ، تغطي خمتلف جوانب النشاط اإلنساينتطمح إىل (  الفكري يف اجتاهها العوملةإن  

ة ومعرفية فإا كما يراها وإن هذه الثقافة مهما استخدم يف صياغتها من صبغة علمي). سبيل صياغة نسق ملزم من القواعد األخالقية الكونية
صيغت داخل التشكيل احلضاري والسياسي الغريب، فهي حتمل معامل هذا التشكيل، وتدور يف إطار العلمانية الشاملة عبد الوهاب املسريي 

  . اليت تدعو إىل إنكار القيم وتأكيد النسبية املعرفية واألخالقية
  :  معامل العوملة الثقافية الغربية

   :تأثري هذه العوملة على العامل وعلى العامل اإلسالمي بصفة خاصة يف الوقت احلاضر فيما يلي تربز معامل 
تسعى العوملة إىل التذويب الكلي أو اجلزئي للهوية الثقافية ذات اخلصوصية الشديدة لدى :  التذويب الكلي أو اجلزئي للهوية الثقافية /١

لتذويب،وتعمل على ايار هذه الثقافات وذوباا فإن هذا يعين أن الثقافة مبا فيها ثقافتنا وإذا كانت العوملة تستهدف هذا ا. اتمعات
  .اإلسالمية ستتعرض ملواجهة شديدة،تنعكس سلبا على جمتمعنا املتمسك جبذوره الثقافية،وستكون هذه الثقافة يف حمك االمتحان

 مفاهيم وقيم وقناعات ومواقف إنسانية مشتركة وعابرة لكل املناطق احلضاريةمبا تشتمل عليه من  : العمل على إبراز الثقافة الغربية /٢
  . وفرضها على ما سواها من اآلراء واألفكار على أساس أا الثقافة البديلة

، فقد راستغالل املؤسسات االقتصادية والوسائل اإلعالمية والنشاط السياحي لترويج الفكر الغريب داخل اتمعات بطريق غري مباش /٣
ت أصبحت املؤسسات االقتصادية القائمة وسائل إىل لالحتكار والتعامل بالفائدة وجتاهل مشاعر الفقراء واحملتاجني وتنمية الفوارق بني فئا

اتمع وتعظيم صورة املال يف النفوس والقضاء على امللكيات الصغرية وحتويل الناس إىل عمال لفئة قليلة من مالك رؤوس األموال 
 .شركات الكربى وال
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   : أخطار العوملة الثقافية
 قد يصعب حصر األخطار اليت تنشأ عن العوملة بصفة عامة ؛ بل قد يطول احلديث عن أخطارها الثقافية ، ولكن ميكن االقتصار على أمهها 

  -: وهي
ومصادرة االنتماءات الدينية عدا  ، الدين والقيمتغييب املبادئ الدينية واخللقية حتت وطأة تأثري الفكر الغريب والنظريات املنحرفة عن  -١

خصية يف االنتماء إىل النصرانية، الذي ال جند يف حركة العوملة الغربية ما يدل على اإللزام بالتخلي عنه؛ ألنه يعد نوعا من أنواع احلرية الش
رضها على الشعوب عن طريق مصادرة االنتماء الديين مل ،ذلك أن واقع الدول الغربية اليت تروج للعوملة،وتسعى إىل فالفكر العلماين الغريب

  .تزل على رغم علمانيتها تسري على اخلط املسيحي يف توجهها العام
ذلك أن العوملة ليست حمصورة يف االقتصاد وحرية التجارة الدولية اليت تعد احملرك  : افرض التأقلم مع احلضارة الغربية والذوبان فيه -٢

جمرد وسائل تنقل العقائد والقيم والنظم بشكل سريع ميكن لكل أمة االستفادة منها يف ترسيخ عقائدها وقيمها ونظمها، الرئيس هلا، وليست 
وليست فكرة خاضعة حلرية الفرد أو حريات الشعوب حبيث يأخذ كل واحد ما يريده منها، ويدع ما ال يريد، وإمنا هي تأقلم وذوبان مع 

 .ا وشرهامعطيات احلضارة الغربية خبريه
ذلك أن العوملة الغربية ال تؤمن بأي قيم ثابتة ، وال تعترف بوجود كليات  : إخضاع القيم واألخالق لقانون فكرة العصرنة والنسبية-٣

لتطور ملزمة ؛ بل تتجاوز العقائد واملوروثات والقيم األصيلة إىل ما تقتضيه السيولة الفكرية اليت تقوم عليها فكرة العصرنة والنسبية من ا
   .وعدم الثبات وقرب كل قدمي وثابت من األخالق والقيم 

، ومتثل ظاهرة العوملة  أحد صوره سنة اهللا تعاىل يف حصول التدافع بني الناس والصراع بني البشرمضت  : املوقف من العوملة  الثقافية
هذا التدافع ، )٢٥١: البقرة) ( ذو فضل على العاملنيولوال دفاع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن اهللا: (احلديثة ، قال تعاىل

  وعلى اخلصوص ال يصح أن يقبل ما عنده كليا.يستلزم أن يتم بني طرفني خمتلفني ؛ لكن ال يستلزم أن يرفض أحدمها ما عند اآلخر كليا
  من العوملة يف ظل التدافع القائم بني احلضارات اختاذ املسلمني موقفاإن . ألن القبول يتناىف مع معىن التدافع املقتضي للرفض ولو جزئيا 

حيتاج إىل حكمة ووعي، فليس القبول املطلق للعوملة اليت تفرضها هذه الدول على  - والسيما مع الدول الغربية اليت تقود هذه العوملة 
  . اإلسالمية لضرر أكرب  الشعوب اإلسالمية صائبا،وليس رفض العوملة مجلة صحيحا أيضا ؛ألنه مناف للحكمة،ويعرض الشعوب

وهوية أمتهم وإثبات خصوصيتها نظرا ألن العوملة تستهدف صهر  على املسلمني رفض االنسياق مع العوملة فيما يتعارض مع دينهميتعني  
ميتلكونه من عقيدة  استثمار املسلمني ملاإن ،األمم واتمعات يف بوتقة واحدة هي بوتقة احلضارة الغربية وعلى اخلصوص احلضارة األمريكية 

ذلك أن اخلواء الروحي املتفشي بني الناس وطغيان املادية املتسلطة  صحيحة هلي من أقوى العناصر املؤثرة يف قلوب اتمعات والشعوب،
الظواهر  وانتشار األمراض الفتاكة الناشئة من فساد األخالق وغياب القيم، ورواج املخدرات بني األفراد، وابتذال اجلنس هلي من أهم

، وواقعية اإلسالم وعنايته مبصلحة الفكرية واالجتماعية اليت تعاين منها شعوب العامل، ويعاجلها اإلسالم خملصا هذه الشعوب من شرورها
اا ذه املادية اليت ابتليت جمتمع اإلنسان وبكل متطلبات تكوينه هي من أهم ما يساعد على سرعة انتشاره بالرغم من جاذبية املدنية الغربية

  . الظواهر السيئة
فتيال  يف إيقاف  الرفض املطلق لن يغينحبجة أن االنفتاح على الثقافات األخرى أصبح من مسات العصر، وأن  التأييد املطلق للعوملة الثقافيةإن 

إلسالمي واملتغافل عن تاريخ األمة نوع من االستسالم الرخيص املتجاهل لطبيعة الدين ااملد الغريب الثقايف الزاحف على العامل اإلسالمي ـ 
،وتريد تذويب ثقافتنا اإلسالمية ، ورفض اإلسالمية وثقافتها، إن املوقف السليم يقتضي رفض العوملة الثقافية الغربية  اليت ال تؤمن بغري قيمها

مبجرد الرفض وحده ؛ بل ال بد أن ويقتضي أال نكتفي ،كل ما خيالف ديننا وقيمنا الشرعية،ورفض كل ما ميسخ شخصيتنا أو يبدل هويتنا
،وهذا يتطلب منا التشبث ويتنا الثقافية اإلسالمية نكون إجيابيني يف املوقف حبيث نتبىن ج املواجهة لعوملة املسخ الثقايف أو العدوان الثقايف

  .ذات اخلصائص املستمدة من عقيدتنا وديننا
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  احملاضرة الثامنه
  احلـوار

  
ال يستطيع املراقب أن يقول أا كلها  ،ر يف العقود األخرية، يف حمافل شىت، وصفت به أنواع من العالقات متباينةتردد لفظ احلوا : مقدمة

وكان بعضها اآلخر حماولة . بل كان بعضها كذلك - أفراداً ومجاعات - كانت جماوبة وجتاوباً إجيابيني مما يؤدي إىل النفع العام للمحاورين 
بالتحليل واملناقشة ) احلوار(وهذا ما يدعونا إىل تناول هذا املوضوع .فته،ونظرته إىل الكون والناس واألشياءمن القوي لفرض رأيه وثقا

   .حسب اخلطة املذكورة
  : تعريف احلوار وأمهيته

  .  الكالماملُراجعة يف : ويقصد به] ٤/٢١٧اللسان [ .الرجوع عن الشيء إىل الشيء:  من احلور وهو يف اللغةحلوار  : تعريف احلوار
مث استعمل يف مقابلَة األدلة لظهور ، أطلق على من خاصم مبا يشغل عن ظهور احلق ووضوح الصواب،جدلَ احلبل إذا فَتلَهمن  : واجلدال
  . أرجحها

صاحبني أو اثنني ليس  فاحلوار مراجعة الكالم وتبادله بني املتحاورين وصوالً إىل غاية مستنداً إىل أنه جيري بني وبني اجلدال واحلوار فرق؛
  ]. ٣٧: الكهف[ )قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوِره: (بينهما صراع، ومنه قوله تعالـى

ال  وهذا اجلدل حوار ]٥: غافر[)وجادلُوا بِالْباطلِ ليدحضوا بِه الْحق(: وأما اجلدال فأكثر وروده يف القرآن الكرمي باملعىن املذموم كقوله تعاىل
   .طائل من ورائه 

ادع ( :، وقوله تعاىل]٤٦: العنكبوت[)ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن(: كقوله تعاىل جاء اجلدل أيضاً حمموداً يف مواضعولكن  -
 ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى سنسأَح يي ه١٢٥: النحل[ )بِالَّت[ .  

وقد مجعهما قول اهللا  فاجلدال باليت هي أحسن مرادف للحوار اإلجيايب البناء، وجيمع بني احلوار واجلدال معىن تطارح الرأي واألخذ والرد
  ]. ١:اادلة[)لَّه واللَّه يسمع تحاوركُما إِنَّ اللَّه سميع بصريقَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِها وتشتكي إِلَى ال(: تعاىل

  مناقشة بني طرفني أو أطراف، يقصد ا تصحيح كالمٍ، وإظهار حجة، وإثبات حقٍ، ودفع شبهة: ويراد باحلوار واجلدال يف مصطلح الناس
  . ورد الفاسد من القول والرأي

أسلوب أصيل من أساليب الدعوة ومعلم بارز يف منهجها يكتسب احلوار أمهية بالغة يف منظومة الدعوة اإلسالمية، فهو  :أمهية احلوار
ومما ورد يف القرآن الكرمي  واحلوار قدمي قدم البشرية فهو نابع من أعماق النفس البشرية، .تأصيل املوضوعيةوللحوار دوره الكبري يف ، الرشيد

وإِذْ قَالَ ربك  (: ومها يف اجلنة، وكذلك ما أمر اهللا به املالئكة من السجود آلدم ملا خلقه قال تعاىل ني آدم وزوجهاحلوار الذي كان ب
اَء ومالد كفسيا ويهف فِْسدي نا ميهلُ فعجيفَةً قَالُوا أَتلضِ خي الْأَرلٌ فاعي جإِن كَةلَائلْملبسن نحا لَا نم لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح ح

  ]. وما بعدها ٣٠: البقرة[إىل آخر اآليات من سورة ) تعلَمونَ
من قوله " التعارف"ويف اللفظ القرآين . كل ما حيقق اخلري والصالح واألمن والسالم والرخاء والطمأنينة للناس كافةوهي  :اهداف احلوار 

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم : (سورة احلجرات، ما يغين ويفيد ويقوي ويزكّي هذه املعاين مجيعاً، قال تعاىل تعاىل يف
وب العمل اإلنساين املشترك، ملا فيه اخلري فالتعارف هنا يتسع ليشمل التعاون والتعايش، وكلَّ ضر). ١٣:احلجرات) (شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا

أن تبدأ أهداف أي حوارٍ من اإلنسان وتدور حول شؤونه وقضاياه، وتعود وينبغي . وهو هدف سامٍ من أهداف احلوار. واملنفعة لبين البشر
  :ا، ولكن ميكن إمجاهلا فيما يليوهذه األهداف من الكثرة حبيث يتعذّر حصره. لئال يفقد احلوار قيمته وأمهيته ومضمونه الغين ،إليه
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تعريف الطرف اآلخر مبا يغيب عنه أو و. أطروحات الطرف اآلخر ووجهات نظره وحججه يف القضايا اليت هي موضوع احلوار معرفة .١
 . يلتبس عليه من املعلومات ووجهات النظر والرباهني يف القضايا اليت هي موضوع احلوار

ر ليتخلص من وجهات نظره ومواقفه كلياً أو جزئياً يف القضايا اليت هي موضوع احلوار ليتقبلها ويعمل الطرف اآلخ إقناعالعمل على . ٢
  . على تبنيها بعد اقتناعه ا سواء بعد احلوار مباشرة أو تدرجيياً على املدى الطويل

أن احلكمة ضالة املؤمن (واالستفادة منها طاملا واالعتراف ا وقبوهلا  استكشاف ما لدى الطرف اآلخر من حقائق وإجيابياتالعمل على  -٣
  ). أىن وجدها فهو أوىل ا

ومما يف وجهات نظره أو مواقفه من ثغرات وأخطاء والعمل  استكشاف ما عند احملاور من معلومات غري صحيحة أو دقيقةالعمل على  -٤
 . على تداركها وإصالحها

  . ق أمام املواجهات واملصادمات مما يبدد اجلهودالسلمي البناء وسد الطري تشييد جسر للتواصل -٥
  . وهي صفة مالزمة ألجواء التحدي الفكري واحلوار املتبادل يساعد على التوقد الذهينأن احلوار  -٦
صاحب ، فيعطي كل فرد ما يعرف من أجزاء احلقيقة حىت ميكن تركيبها كاملة وحىت يؤدي احلوار إىل إيضاح احلقيقة باإلضافة إليهاقد  -٧

  . احلق فإن أجزاء من احلق تربز له بصورة أوضح أثناء توقده الذهين يف حلظات احلوار
فكثري من حوارات كبار علماء اإلسالم مع الفرق الضالة كشفت زيف أفكارهم وذلك ما سجلته  إحباط حجج املتطرفني واملتعدين -٨ 

لل واألهواء والنحل البن رشد والرد على اجلهمية البن تيمية والصواعق كتب تراثية خالدة كامللل والنحل للشهرستاين والفصل بني امل
 .املرسلة البن القيم واملسألة القاديانية للمودودي وغريها

والسري بطرق االستدالل الصحيح للوصول إىل . الغاية من احلوار إقامة احلجة ودفع الشبهة والفاسد من القول والرأي : إقامة احلجة -٩
  . احلق
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم (: قال تعاىل. احلوار اهلادئ مفتاح للقلوب وطريق إىل النفوس :الدعوة -١٠

نسأَح يي ه١٢٥:النحل[ )بِالَّت[ .  
ت النظر، وإجياد حل وسط يرضي األطراف يف زمن من مثرات احلوار تضييق هوة اخلالف، وتقريب وجها :تقريب وجهات النظر -١١

 . كثر فيه التباغض والتناحر
وكَذَلك نفَصلُ الْآيات  (: كشف الشبهات والرد على األباطيل، إلظهار احلق وإزهاق الباطل، كما قال تعاىل:  كشف الشبهات -١٢

نيرِمجبِيلُ الْمس بِنيتستل٥٥:األنعام[ )و .[  
  :اليت تضبط مسار احلوار  األصول

. فال بد من التجرد يف طلب احلق، واحلذر من التعصب واهلوى، وإظهار الغلبة واادلة بالباطل:  إرادة الوصول إىل احلق : األصل األول
لة على يده، أو على أن يكون يف طلب احلق كناشد ضالة، ال يفرق بني أن تظهر الضا: "يقول اإلمام الغزايل عند ذكره لعالمات طلب احلق

   “يد من يعاونه، ويرى رفيقه معينا ال خصما، ويشكره إذا عرفه اخلطأ وأظهر له احلق
جدل عقيم  حتديد اهلدف والقضية اليت يدور حوهلا احلوار، فإن كثريا من احلوارات تتحول إىل:  حتديد اهلدف والقضية:  األصل الثاين

  . سائب ليس له نقطة حمددة ينتهي إليها
واملرجعية العليا عند كل مسلم هي الكتاب والسنة، والضوابط املنهجية يف فهم الكتاب  : االتفاق على أصل يرجع إليه : األصل الثالث

  ].  ٥٩: النساء[  )فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ(: وقد أمر اهللا بالرد إليهما فقال سبحانه. والسنة
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فاالتفاق على منهج النظر واالستدالل قبل البدء يف أي نقاش علمي يضبط مسار احلوار ويوجهه حنو النجاح، إذ إن االختالف يف املنهج 
  . سيؤدي إىل الدوران يف حلقة مفرغة ال حصر هلا وال ضابط

هم من األصول وضبطها واالتفاق عليها، ومن مث فال بد من البدء باأل :عدم مناقشة الفرع قبل االتفاق على األصل : األصل الرابع
  . االنطالق منها ملناقشة الفروع واحلوار حوهلا

ليس أدل على ذلك من ورود مبادئ للصيغ البيانية يف القرآن الكرمي وال غرو :  دعوة القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة إىل احلوار
  :مة البيان وذروة البالغة، من ذلكفالقرآن الكرمي كله بيان وهدى للناس، بل هو ق

املشعرة بأن الداعية ينبغي أن يصدع باحلق وأن يتخذ من القول املبني واحلجة  )قُلْ(ورود السياق القرآين اجلليل مصدراً بصيغة األمر  /١ 
ليا فَاطرِ السماوات والْأَرضِ وهو يطْعم ولَا يطْعم قُلْ إِني قُلْ أَغَير اللَّه أَتخذُ و(:  يف تقرير التوحيدكما يف قوله تعاىل   البالغة منهاجا وغاية،

 نيرِكشالْم نم نكُونلَا تو لَمأَس نلَ مأَنْ أَكُونَ أَو تريمٍ* أُمظمٍ عوي ذَابي عبر تيصإِنْ ع افي أَخ١٩ - ١٤: سورة األنعام آية{...)  قُلْ إِن{ .
  ]. ١٦: الرعد[  ...)ِسهِم نفْعا ولَا ضراقُلْ من رب السماوات والْأَرضِ قُلِ اللَّه قُلْ أَفَاتخذْتم من دونِه أَولياَء لَا يملكُونَ لأَنفُ: (وقوله تعاىل

قُلْ لَا * السماوات والْأَرضِ قُلِ اللَّه وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو في ضلَالٍ مبِنيٍ  قُلْ من يرزقُكُم من (:  الرد على املشركنيوأيضا يف  -
قُلْ أَرونِي الَّذين أَلْحقْتم بِه شركَاَء * الْفَتاح الْعليم  قُلْ يجمع بيننا ربنا ثُم يفْتح بيننا بِالْحق وهو* تسأَلُونَ عما أَجرمنا ولَا نسأَلُ عما تعملُونَ 

يمكالْح زِيزالْع اللَّه ولْ ه٢٧-٢٤: سبأ[) كَلَّا ب .[ 
ى ثُم تتفَكَّروا ما بِصاحبِكُم من جِنة إِنْ هو إِلَّا قُلْ إِنما أَعظُكُم بِواحدة أَنْ تقُوموا للَّه مثْنى وفُراد(:  الرد على منكري النبوةوأيضا يف  -

 يددذَابٍ شع يدي نيب لَكُم يرذن * هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع وهو لَى اللَّهإِلَّا ع رِيإِنْ أَج لَكُم ورٍ فَهأَج نم كُمأَلْتا سقُلْ م *ي يبقُلْ إِنَّ ر فقْذ
قُلْ إِنْ ضلَلْت فَإِنما أَضلُّ علَى نفِْسي وإِن اهتديت فَبِما يوحي إِلَي ربي إِنه * قُلْ جاَء الْحق وما يبدئ الْباطلُ وما يعيد * بِالْحق علَّام الْغيوبِ 

قَرِيب يعم٥٠-٤٦: سبأ[ )س .[  
وهي صورة من التدريب على القول ومثاله قوله ) إن قالوا كذا فقل كذا( مثل: ألسلوب القرآين اجلليل على شكل تعليم احلواروقد يأيت ا /٢

قًا مما يكْبر في صدورِكُم فَسيقُولُونَ أَو خلْ* قُلْ كُونوا حجارةً أَو حديدا * وقَالُوا أَئذَا كُنا عظَاما ورفَاتا أَئنا لَمبعوثُونَ خلْقًا جديدا (: تعاىل
 ]. ٥١- ٤٩: اإلسراء[) من يعيدنا

   ].١٧٦: النساء[ )يستفْتونك قُلِ اللَّه يفْتيكُم في الْكَلَالَة() قُلْ( صيغة يستفتونك ويأيت عقبها فعل األمر / ٣
  : مرة، منها) ١٥(وقد وردت ) قُلْ( ويأيت عقبها فعل األمريسألونك  وأيضاً صيغة / ٤

وهذا يتضمن فيما يتضمنه التوجيه بتعلّم صيغ اجلدال  ]. ١٨٩: البقرة[ ) ...يسأَلُونك عنِ الْأَهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ والْحج ( قوله تعاىل
  . الدعاة ومقومام اخلطابيةمما هو من مؤهالت ... واحلوار ومعرفة مىت يتكلم الداعية وكيف ومباذا

إىل اهللا جند أن اإلسالم ينبذ العنف ألن الدعوة اإلسالمية تستهدف البدء بتغيري  الدعوة جمالويف :  استخدام احلوار يف الدعوة اإلسالمية
ما بِأَنفُِسهِم وإِذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوًءا فَلَا مرد لَه وما لَهم من إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا (: النفس وإعادة صياغة اإلنسان قال تعاىل

ال يتأتى باإلكراه أو العنف، ألن العنف يؤدي إىل النفاق، فإذا  وتغيري ما بأنفسهم وما بداخلهم). ١١:سورة الرعد من اآلية( )دونِه من والٍ
أكرهت اآلخرين، فأنت تكسب بذلك منافقاً ال مؤمناً، ألنك تكسب الظاهر، أما الداخل أو الباطن فال يظهر، استعملت العنف يف الدعوة 
  . احلكمة واملوعظة احلسنة، واحلوار واجلدال باليت هي أحسن سبيل الدعوةومن هنا كانت وما زالت 

وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو في ضلَالٍ (المة على وسطية األمة وهي ع فاحلوار واادلة باليت هي أحسن من أبرز وسائل الدعوة إىل اهللا 
، وقد كان رسول اهللا حياور الناس ويبحث عمن يقبل دعوته، واستخدم رسولنا الوسائل املتعددة لتبليغ الرسالة ومنها )٢٤:سبأ( )مبِنيٍ

 . احلوار



 ٢٩ .. إعداد هتان                                                                                                                                                              بدران احلسن / د  – قضايا ثقافية معاصرة 

 :وقال )١٠٨:يوسف()عو إِلَى اللَّه علَى بصرية أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّه وما أَنا من الْمشرِكنيقُلْ هذه سبِيلي أَد(: وقال سبحانه وتعاىل
)وه كبإِنَّ ر نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س عاد يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع( 
  . أي من احتاج منهم إىل مناظرة وجدال فليكن بالوجه احلسن برفق ولني وحسن خطاب، )١٢٥:النحل(

فئاته الواعية، فإنه ال بد أن  ما دام احلوار الراقي هو مظهر حضاري يعكس تطور اتمع ونضج -: منطلقات احلوار من منظور إسالمي
  : يستند إىل أسس ثابتة، وضوابط محكمة، وأن يقوم على منطلقات أساسٍ ميكن حصرها يف ثالث، هي

ويف رؤيتنا اإلسالمية احلضارية، فإن االحترام املتبادل بني األطراف املتحاورة، هو املنطلق األول الذي جيب أن يرتكز :  االحترام املتبادل. ١
وهذا يفترض وجود قواسم  ).١٠٨ :امعاألن) ( ولَا تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ علْمٍ(: يقول تعاىل. يه احلوارعل

غَناٌء جلميع الفرقاء  سانية والقواعد القانونية ثانياًولنا يف القيم الدينية أوالً، مث يف املبادئ اإلن. مشتركة تكون إطاراً عاماً وأرضيةً صلبة للحوار
املشاركني يف احلوار، على أي مستوى كان، وهي مجيعاً قيم ومبادئ حتكم عالقات البشر، وتضبط مسار حركام وسكنام، وتضع 

   .القواعد الثابتةَ للتعامل فيما بينهم
ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا : (يقول تعاىل. ملائدة قاعدةٌ ثابتةٌ، وهدايةٌ دائمةٌولنا يف قوله تعاىل يف سورة ا:  اإلنصاف والعدل. ٢

بأَقْر ولُوا هده يف األرض فالعدل هو أساس احلوار اهلادف. )٨:املائدة) (اعإنَّ العدل هو روح الشريعة   .الذي ينفع الناس وميكث أثر
. هو جوهر القانون الوضعي، وهو األساس الراسخ الذي يقوم عليه القانون الدويل الذي جيب أن يسود اتمعات البشرية كلَّهااإلسالمية، و
، أياً كان مستواه، ومهما لعدل واإلنصاف يف مفهومنا اإلسالمي، هو الشرعية احلضارية اليت ينبغي أن تكون منطلقاً للحوارا ولذلك فإن
  . تكن أهدافه

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من : (وجند أصالً هلذه القاعدة يف قوله تعاىل:  نبذ التعصب والكراهية. ٣
نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُمي٨:ملمتحنةا) (د .( 

. مجيعاًوالتوجيه القرآين هنا، يرقى من مستوى نبذ التعصب والكراهية، إىل مقام أرفع، وهو الرب بالناس كافة، ومعاملتهم بالقسط وهو العدل 
) نا وأَقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَوقُولُوا للناسِ حس(: ونتلو يف سورة البقرة قوله تعاىل. اإلحسان بكل دالالته األخالقية واللغويةوالبِر هو 

  . )٨٣: البقرة(
يف الثمانينات من القرن العشرين مث انتهى هذا احلوار إىل أوراق يف كتب " حلوار الثقافات " دعت منظمات عديدة  : حوار احلضارات

ني ترددت يف أرجاء الكون الثقافية والسياسية صيحة الكاتب وح. نشرت عن لقاءاته، لكنها مل تثمر تغيرياً ثقافياً حقيقاً ملموساً حىت اآلن
  حوار احلضاراتكان البديل العاقل احملتمل، هلا هو احلديث عن " صدامها "أو "  صراع احلضارات"األمريكي صاموئيل هنتنغتون عن 

وحوار احلضارات مطلب .ؤملة أو املدمرةوالدعوة إليه، والعمل على إجناحه، لتجنب البشرية ويالت الصراع، ولتحاشي أثار الصدام امل
  . املسلمني، بل ردوا به على حتليالت صاموئيل هنتنغتون اخلطرية واملخيفة إسالمي عبر عنه كثري من املفكرين
خالفة التشاور والتفاعل الثقايف بني الشعوب، والقدرة على التكيف مع األفكار املحوار احلضارات هو  : مفهوم حوار احلضارات وأهدافه

   .والتعامل مع مجيع اآلراء الثقافية والدينية والسياسية
  .التعارف والتواصل وكذا التفاعل واالحتكاك احلضاري: تتعدد أهداف احلوار احلضاري، ومنها

   : جماالت احلوار احلضاري
  .يتجلى يف احلوار بني اإلسالم وباقي الديانات : اال الديين

   .بني خمتلف التيارات السياسية هو احلوار : اال السياسي
   .هو التعاون االقتصادي بني الدول يف خمتلف األنشطة االقتصادية : اال االقتصادي
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   يتجلى يف التبادل املعريف وتبادل األفكار : اال العلمي والفكري
شود ما مل تتوافر له شروط هذا النجاح ومقومات وال يصل إىل هدفه املن، ال حيقق حوار احلضارات جناحه املبتغي : شروط احلوار احلضاري

  .حتقيق هذا اهلدف
أول الشروط اليت ال يتم احلوار أصالً دون توافرها هو أن يكون كل من طريف احلوار أو أطرافه، معترفاً باآلخر :  االعتراف باآلخر: أوالً 

وحبقه يف هذا الوجود، وخبصوصيته اليت ال جيوز ألحد أن يسعى إىل بوجود اآلخر،  -على األقل-فاحلوار يقتضي قبوالً مبدئياً . وباآلخرين
  .لتغريها، ومبقومات إستمرار بقائه مغايراً ومتميزاً، وحبقه يف احملافظة على هذه املقومات وتوريثها يف أجياله املتعاقبة جيالً بعد جي

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ ( هو تيسري التعارف بينهم -شعوباً وقبائل-ويف القرآن الكرمي األمر الصريح بأن سبب اختالف اخللق  
   ).وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبري

مطاعاً إالّ إذا استمر ، وال يستمر األمر بالتعارف والتعارف يقتضي تقارباً بني املتعارفني، وتسليماً متبادالً باختالف كل منهما عن اآلخر
 .قائماً -مجيعاً - التغاير واالختالف بني الناس املخاطبني ذه اآلية الكرمية

هذا الشرط األول من شروط جناح حوار فأبناء احلضارة اإلسالمية، والداعون إىل مشروعها االجتماعي يف عصرنا، يسلمون مبقتضى 
وإالّ فإن احلوار سيصبح حديثاً من طرف واحد، أو إالّ أن يكون هلم املوقف نفسه، احلضارات، وال يطلبون من أبناء احلضارات األخرى

  . حماولة كل طرف غزو الطرف اآلخر ودحره، وهكذا يعيش العامل صراعاً وصداماً، وال يعش حواراً وال تعارفاً
حقق له معىن التبادل بأن يكون لكل طرف من أن يتالشرط الثاين من شروط جناح احلضارات واستمراره هو  : التبادل احلضاري : ثانياً

،مهما كان هذا الرأي أو املوقف خمالفاً ملا يعتقده أو يفعله، أو يدعو أطرافه حق قول رأيه وبيان موقفه من القضايا اليت جيري احلوار حوهلا
  .إليه ويدافع عنه اآلخرون

  . نه ال يتحقق بفعل طرف واحد، وإمنا بأفعال أطراف متعددينأي أعلى صيغة فعال، وهي مجع فعل،_ يف اللغة العربية _ واحلوار 
كل منها واحلضارات املتباينة احلية، متلك كل منها مقومات خاصة ا، ويراها أصحاا صواباً نافعاً، وقيمة احلوار بينها تبدو يف تعرف أبناء 

كان ما تظهره هذه العني أم سخطاً، نقصاً كان أم كماالً، جزئياً  على األخرى كما يراها أصحاا، ال كما تراها أعني الغرباء عنها، رضاًء
  .كان قاصراً كان أم كلياً شامالً

ألن اإلحاطة  أن يكون نشاطاً دائماً متجدداً،الشرط الثالث من شروط جناح احلوار بني احلضارات واستمراره  : التجدد والتعدد:  ثالثاً
ها يف تبادل اخلربة واملعرفة ووسائل النمو والترقي، ال يتم يف جلسة أو عدة جلسات وال حييط به فرد أو جبوانب التميز والتغاير، مث اإلفادة من

 . جمموعة أفراد
  .يتعدد املشاركون فيه بتعدد جوانب احلياة وتكاثر التخصصات فيها، حىت يؤيت مثرته وحيقق غايته تواصل مستمرولكنه حيتاج إىل 

، والنشاط البشري حموره الثقافة اليت تعرب عنها احلضارات املختلفةاح حوار احلضارات واستمراره أن يكون من شروط جن:  الثقافة :رابعاً
والتبادل   ومن معاين هذا الشرط وضروراته أن تستبعد من احلوار بني احلضارات موضوعات العالقات السياسية. الذي تتمثل فيه هذه الثقافة

  .االقتصادي، واالختالف الديين
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  احملاضرة التاسعة
  االرهاب

  
يف الوقت احلاضر موقع الصدارة من اهتمام  الباحثني ؛ نظرا التساع دائرا ، وانتشارها يف معظم أحناء  باحتلت ظاهرة اإلرها:  املقدمة

ذا كانت ومنذ ثالثة عقود مبعث ل العامل ، مما اقتضى بذل مزيد من اجلهود العلمية يف دراستها وحتليلها للتعرف على أسباا ووسائل عالجها
م،حيث أوصت الدول ١٩٧٢ديسمرب  ١٨الصادر يف  ٣٠٣٤قلق اتمع الدويل،عربت عنه اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها رقم 

تمام ذه ويف الوقت احلاضر ازداد االهاألعضاء فيها بالبحث عن حلول عادلة وسليمة تسمح بإزالة األسباب املؤدية إىل أعمال العنف،
  .الظاهرة بسبب تنامي األعمال اإلرهابية وتباين أشكاهلا 

  : تعريف اإلرهاب 
 أي خاف ، والرهبة يف أصل اللغة تعين اخلوف والفزع) رهب ( مشتق من الفعل الثالثي :  يف اللغة -أ 

اخلوف اليت تعين ) Terreor(الالتينية  م وجاءت من اللغة١٣٥٥ألول مرة يف اللغة الفرنسية عام ) Terreur(وقد ظهرت كلمة رعب 
  .الذي يساوي ديدا غري مألوف وغري متوقع بصورة واسعة والقلق املتناهي

يصعب وضع تعريف جامع مانع نظرا الختالف نظرة الدول واتمعات إىل هذه الظاهرة وتشعبها وتنوع بواعثها :  يف االصطالح -ب
  .لقانونية اليت يستند عليها يف التعريف ، والختالف األطر املرجعية واوأهدافها
  ؛ لذا نكتفي منها بتعريف قانوين وآخر شرعي يوضحان املقصود به عدم االتفاق على تعريف اصطالحي حمدد كثرت التعريفاتوبسبب 

يقع تنفيذا ملشروع إجرامي كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه : (عرفه جملس وزراء الداخلية العرب بأنه -
فردي أو مجاعي ، ويهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حيام أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إحلاق الضرر 

 ).طنية للخطربالبيئة أو بأحد املرافق أو األمالك العامة أو اخلاصة أو احتالهلا أو االستيالء عليها أو تعريض أحد املوارد الو
العدوان الذي ميارسه أفراد أو مجاعات أو دول بغيا على اإلنسان يف دينه وعقله ودمه وماله :( عرفه امع الفقهي يف مكة املكرمة بأنه -

 وعرضه ، ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد والقتل بغري حق وما يتصل بصور احلرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق وكل أفعال
  ) العنف أو التهديد

عرفته البشرية منذ تارخيها القدمي ، فهو ظاهرة ، بل اإلرهاب ليس جديدا يف تاريخ الشعوب واتمعات -:اإلرهاب يف املاضي واحلاضر 
واتل : ( تعاىلظلما وعدوانا فكان من النادمني كما أخرب قدمية ابتدأت باإلقدام على قتل النفس الربيئة حني استباح قابيل قتل أخيه هابيل

وميكن عد اإلرهاب املتمثل يف قتل األبرياء واالعتداء على املمتلكات وتدمري املنجزات اإلنسانية ). ٣٠- ٢٧املائدة ...) (عليهم نبأ ابين آدم 
 . واحلضارية من قبيل التطرف العملي 

يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال : (كما أخرب تعاىل لالغلو أو التطرف الديين الذي كان متفشيا يف بين إسرائيومن الظواهر القدمية  -
عمليا من منطلق عنصري يقوم على فكرة أم شعب اهللا  مارسه اليهود ضد النصارىفقد ). ١٧١: النساء...) (تقولوا على اهللا إال احلق 

، كان من  مان إرهابا قاسيا بسبب مصادرة حرية التدينشهدت النصرانية على أيدي األباطرة الرواملختار ، ويف اتمعات الرومانية القدمية 
مدينة روما ليشفي حقده مبرآها وهي تشتعل بأهلها وأمواهلم ، وتعذيبه ) م ٩٦نريون املتوىف عام ( أبرز مظاهره إحراق األمرباطور الروماين 

يف اية الربع األول من ) قسطنطني ( طور الروماين يف عهد األمربا ومارست الكنيسة أسلوب اإلرهاب الديين مع خمالفيهاملؤمين النصارى 
  .القرن الرابع امليالدي
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ابتداء من عام  مائتني وثالثة ومثانني شخصا ألم ينتمون لطائفة الربوتستانت،ويف فرنسا م١١٥٥تيودور عام  ويف بريطانيا أحرقت امللكة -
  ويف أمريكا مورس اإلرهاب ضد اهلنود احلمر وامللونني السودة نفسها ،للعل) األلبيني ( من  ذبح مليون شخصم وملدة مخس سنوات ١٢٠٨

وتبعهم يف ذلك اهلولنديون ضد الشعوب املستعمرة،  أبشع أنواع العنف واإلرهابم ١٥يف القرن  وارتكب الربتغاليون واألسبان -
وتعرض العامل آلثار مدمرة  عمرة مقاومة هذا اإلرهابكانت الدول االستعمارية تنكر على شعوب البالد املستو، والربيطانيون واإليطاليون

وتركت خسائر  حريب اإلبادة العامليتني األوىل والثانية اليت قادا بريطانيا وفرنسا واليابان وأمريكا وذهب ضحيتها املاليني من البشرنتيجة 
ية القنبلة الذرية على مدينيت هريوشيما وجنزاكي اليابانيتني مالية كبرية ال تقدر بعدد ، وكانت أبشع صورها إلقاء الواليات املتحدة األمريك

ورة وبالرغم مما تتمتع به شعوب الدول الغربية واليابان من حريات، وما يتوافر لدى حكوماا من قوة هائلة يف املعلومات ونظم األمن املتط.
   :، فقد  وسيادة القانون فيهاغدت يف العقود املاضية بيئة لألعمال اإلرهابية املوجهة ضد أمنها فإا 

 .م ١٩٨٦ثانية وبقوة منذ عام  أملانيايف  التيار النازيظهر  •
  . فرنساالقومية املتطرفة يف  )لوبن ( حركة ظهرت  •
  اليت تسببت يف قتل مئات األبرياء من املواطنني والسياح ، وإتالف ما قيمته ماليني الدوالرات  األسبانية) الباسك ( حركة ظهرت  •
  .  IRA )( جيش إيرلندا اجلمهوري م لسلسلة من األعمال اإلرهابية اخلطرية من جانب ١٩٧٠منذ عام  بريطانياضت تعر •
  .على أعقاب توحيد أملانيا وزيادة حجم البطالة مجاعات اليمني املتطرف يف أملانياظهرت  •
  ) .اندرياس بادر ماينهوف ( وجمموعة  اجليش األمحر األملاينظهر  •
  .فرنسا وبلجيكايف كل من  ة اإلرهابية لألجنحة العسكرية اليساريةاألنشطظهرت  •
  ). األلوية احلمراء(  الفيالق احلمراء اإليطاليةظهرت  •
 .  يف اليابان) مافيا يكوزا ( ، و) حقيقة أوم العليا ( منظمة ظهرت  •
ما  اليت تأسست) كوكلوكس كالن(مقدمتها منظمة من املنظمات اإلرهابية األمريكية وغريها ، ويف  الواليات املتحدة األمريكيةعانت  •

م الذي راح ١٩٩٥م، وتعرضت لعدد من األعمال األرهابية منها حادث املركز التجاري بأكالهوما عام ١٨٦٥م ـ ١٨٦١بني عامي 
  ).تيموثي ماك فاي ( جريح على يد أحد رجال اجليش األمريكي ويدعى  ٤٠٠مدنيا  و١٨٦ضحيته 

جانب  حلوادث اختطاف طائرات أدت إىل تدمري املركز التجاري يف نيويورك وهدم سبتمرب١١يف حدة األمريكية تعرضت الواليات املت •
 . من وزارة الدفاع األمريكية يف واشنطن ، وتسبب يف قتل ثالثة آالف شخص تقريبا 

رات ونسف املباين واجلسور وتدمري احلاضر لتظهر يف أشكال خمتلفة ومتنوعة مثل اختطاف الطائ تطورت ظاهرة اإلرهاب يف الوقت  •
 .املنشآت احلضارية وغريها

  .من اتمعات البشرية مبا فيها اتمعات املتقدمة علميا والغنية ماديا والقوية أمنيا أو جمتمعمن الدول  ومل تسلم منها دولة •
، وإمنا حتدث غالبا كمسلك تنفيذي ية معينةيدل على أا ال ترتبط بدين من األديان وال بشعب من الشعوب، وال بطبقة اجتماعمما  •

ملعتقد خاطئ، أو مسلك انتقامي، أو بسبب وازع عدواين يصدر عن نفس خبيثة ملئت حقدا وكراهية لآلخرين وطبعت على حب التدمري 
  .واإلفساد يف األرض، وغذاها اجلهل والفقر واإلحباط النفسي 

 . ادث القتل واإلبادة اجلماعيةتعرضت الشعوب اإلسالمية أكثر من غريها حلووقد  •
  .ابتداء من اية القرن العاشر امليالدي من حروب صليبية متوحشة يف الشام ومصر  عاىن املسلمون ملدة قرننيفقد  •
اليت سيقوا  حماكم التفتيشم عن طريق ١٦١٠-١٦٠٩واإلبادة اجلسدية خالل عامي  وتعرضوا يف األندلس أللوان من التعذيب والتنكيل •

  .ا يف قشتالة وأشبيلية وغرناطةإليه
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اليت  وذاقوا مرارة اهليمنة العسكرية االستعمارية اإليطالية والربيطانية والفرنسية واألسبانية واهلولندية خالل القرنني التاسع والعشرين •
لسطني وكشمري والفلبني ، وال تزال الشعوب اإلسالمية يف فتفننت يف التعذيب واالضطهاد واجتثاث كل حركات التحرر من االستعمار 

  . والعراق وأفغانستان تتعرض أللوان من اإلذالل واملهانة 
  :موقف اإلسالم من اإلرهاب 

اإلرهاب مرفوض يف األديان والقوانني ، وميثل خطرا على اتمعات والدول إذ يتخذ من إهالك احلرث والنسل بغري حق وسيلة لتحقيق 
 .أو الدولية هدف من األهداف الشخصية أو القومية

) وتلك حدود اهللا ومن يتعد حدود اهللا فقط ظلم نفسه: (نبذ اإلسالم التطرف بكل أشكاله ، وعده نوعا من الظلم ، قال تعاىل 
إن : (، وقال صلى اهللا عليه وسلم)هلك املتنطعون: (وبني أن مصري الغايل املتنطع اهلالك واالنقطاع ، قال صلى اهللا عليه وسلم ).١:الطالق(

، واعترب اإلسالم التطرف العملي نوعا من احملاربة هللا ورسوله صلى اهللا عليه )الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا
   .وسلم واإلفساد يف األرض يستحق فاعله أشد العقوبات وأقساها

أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا :( قال تعاىل 
  ).٣٣: املائدة(  )ينفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم

من غري أن يصادر حقوق اآلخرين  دين ميتلك صيغة وفاق إنساين عاملي، ميلكها منهجا، وميلكها سرية وتارخيا وحضارةذلك أن اإلسالم 
مساحته ورحابة مبادئه واحتواؤه على أسس التعايش ، من هذه املباديء وحيقق ذلك من خالل مباديء عادلة يرتضوا ألنفسهملعام، وتط

  .رض مهما اختلفت انتماءاا الدينية والطائفية والعرقية والثقافية، ومنها أنه ال يكره أحدا على دخول اإلسالمالسلمي العاملي جلميع أمم األ
، وهو دين رفع شعار السالم، وجعله عنوانا له، وعلى أن اإلسالم دين يدعو إىل السالم والتسامح واألمن واالستقرار على األرضا كم -

وإذا كان التطرف أو اإلرهاب أساسه رسم مالحمه ومبادئه، فقد قضى على نزعات العنف اهلدامة ، وعلى بذور الشر يف النفس اإلنسانية 
، وقد دعا إىل نبذ افع سياسية واقتصادية واجتماعية فإنه عاجل هذه الدوافع من املهد، ومل يسمح بوجودها أو تطورهاينشأ أو يرتكب لدو

وأمر أن يعتمد احلوار مع املخالف على اادلة باليت هي العنف واإلكراه، واجلنوح إىل السلم، وحرم استخدام القوة بشكل غري مشروع، 
 اليت حتدث على وجه اإلخافة واإلرهاب، وبني صورها، وجزاء مرتكبيها حيدد جرائم اإلفساد يف األرض أحسن، وشرع قانونا متكامال

  . وعدها نوعا من حماربة اهللا تعاىل قبل حماربة أفراد اتمع
املباديء اليت تعترف ، وذلك عن طريق تقرير سبق اإلسالم مجيع الدساتري احلديثة يف معاجلة ظاهرة التطرف ومكافحة اإلرهاب والعنفبل  -

لذا منع اإلسالم بغي اإلنسان على أخيه بكرامة اإلنسان ومسؤوليته ، وتشريع األحكام اليت حتفظ حياته وعرضه وماله ودينه وعقله ؛ 
وأن  قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق: (قال تعاىل. اإلنسان، وحرم كل عمل يلحق الظلم به

 يف أرجاء األرض  وشنع على الذين يؤذون الناس). ٣٣: األعراف) (تشركوا باهللا ما مل يرتل به سلطانا وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون
) وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل واهللا ال حيب الفساد:(ومل حيدد ذلك بديار املسلمني كما يف قوله تعاىل

  ).٢٠٥: قرةالب(
  املدنية  ويقيم اإلسالم عالقة املسلم باملخالف له يف الدين من أهل الكتاب وغريهم على أساس التعامل بالرب والقسط واالعتراف له باحلقوق

ومل خيرجوكم من ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين : (والعيش يف ديار املسلمني بأمان سواء كان ذميا أو مستأمنا ، قال تعاىل 
  ). ٩-٨: املمتحنة) (دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهللا حيب املقسطني

 وإِنْ كَانَ من قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق فَديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله وتحرِير رقَبة: (وقد أوجب الدية والكفارة على قتل أحدهم خطأ ، قال تعاىل 
  ).٩٢: النساء) (مؤمنة فَمن لَم يجِد فَصيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً من اللَّه وكَانَ اللَّه عليما حكيما 
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    :موقف اململكة العربية السعودية من اإلرهاب 
املشاركة يف املؤمترات األقليمية والدولية اليت تعىن ذا ، وقد حرصت على اململكة يف مقدمة الدول اليت أعلنت حرا على اإلرهابتعد 

 .املوضوع، وعلى االنضمام إىل االتفاقيات العربية والدولية اليت تسهم يف مكافحة ظاهرة اإلرهاب
 ومكافحة اجلرمية عملت بكل دقة وجدية على تنفيذ بنود االستراتيجيات واخلطط األمنية اليت مت إقرارها لتحقيق التكامل األمينكما أا  -

  .، وتوثيق أواصر التعاون األمين خاصة بني الدول العربيةبكل صورها وأشكاهلا واحلفاظ على أمن الوطن ومحاية حياة أفراده وممتلكام
رار إقهـ، وأعقب ذلك ١٤١٧اليت أقرها جملس وزراء الداخلية العرب عام  تنفيذ االستراتيجية العربية ملكافحة اإلرهابومن ذلك  -

والتعاون  هـ دف تعزيز التعاون ملنع اإلرهاب ومكافحته وإزالة أسبابه ١٤١٩يف صورا النهائية عام  االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب
  . من أجل ذلكمع الدول واملنظمات الدولية 

بعض مدا الكبرية متعرضة حلوادث إرهابية ؛ إذ اجتاحت موجتها  املؤسف أن اململكة العربية السعودية مل تسلم من هذه الظاهرةومن  -
 . مؤملة ، كان ضحيتها األبرياء من املدنيني ورجال األمن ، وحصول دمار لبعض مرافقها اهلامة وبنيتها التحتية ، واستهدفت أمنها ووحدا

أحلقتها يات الناس وحيام ومعاشهم ، لذلك ملا هلا من آثار سيئة على ضرور األعمال اإلرهابية تعد من الناحية الشرعية جرمية خطريةإن  - 
ظهر هذا يلبشاعتها وعظم ضررها، هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية جبرمية احلرابة واإلفساد اليت توعد اهللا فاعلها بعقوبة زاجرة

   :جليا يف قرارات اهليئة وفق ما يأيت
  كان عمدا عدوانا على وجه احليلة واخلداع، أو على وجه يأمن معه املقتول من غائلة القاتل، وهو ما اعتبار قتل الغيلة نوعا من احلرابة -١

   .هـ ١١/٨/١٣٩٥وتاريخ )  ٣٨( وذلك بقرار اهليئة رقم 
ت أو اعتبار التفجري واالختطاف وإشعال احلرائق يف املمتلكات العامة واخلاصة ، ونسف املساكن واجلسور واألنفاق ، وتفجري الطائرا -٢ 

هـ إىل ٨/١/١٤٠٩، وذلك بقرار اهليئة يف دورا الثانية والثالثني املنعقدة يف مدينة الطائف يف الفترة من  خطفها من احلرابة
  .هـ ١٢/١/١٤٠٩

ن اعتبار حوادث التفجري اليت حدثت يف بعض املدن العربية ، وما حصل بسببها من قتل وتدمري وترويع وإصابات لكثري من الناس م -٣ 
  . هـ ١٤/٢/١٤١٧، وذلك يف بيان أصدره جملس اهليئة يف الطائف يف املسلمني وغريهم من اإلفساد 

ويتجنب كل ما فيه إضرار بأمن الناس ومعاشهم، وأن يتعاون مع ويل األمر والقائمني املسلم جيب عليه أن خياف اهللا تعاىل ويتقه، لذا فإن  
، فإن األمن نفيس ال على األمن يف التصدي لكل من يتبىن أفكارا ضالة، أو ميارس سلوكا خيل بأمن الوطن أو يسيء إىل مبادئه ووحدته

  . يصح التهاون فيه بأي حال من األحوال 
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  عاشرةاحملاضرة ال
  القوميه والعنصريه

  
  ، حبيث اعتز باالنتماء إليها، ومحايتهاالقومية والعنصرية من أهم الرتعات االجتماعية اليت ربطت اإلنسان منذ القدم جبماعتهتعد : مقدمة

ة دون إعمال لعقل أو قيمة والذب عنها بنفسه وماله، وأخلص الوالء هلا، واخلضوع ملبادئها وتقاليدها دون قيد أو شرط، وتبعها تبعية مطلق
وهي وإن كانت ربطت اإلنسان يف اتمعات بعشريته أو قبيلته أو قومه ، أو من يلتقي معهم على مصاحل معينة، إال أا من أشد من القيم، 

القات اإلنسانية الرتعات اليت أثارت الكراهية والبغضاء بني الناس،وأهدرت حقوق اإلنسان ، وصادرت كرامته وحريته، وحرمته من الع
بينهم فيما حيقق اخلري للجميع ، ويمكن من حياة آمنة  والتعاونبينهم، لعدلبني الناس يف القيمة اإلنسانية،وا املساواةعلى  الكرمية القائمة

  .مطمئنة
  

  :مفهوم القومية والعنصرية 
عة يقومون هلا ، وقوم الرجل عصبته ، وهم أقاربه من أبيه أو من القوم ، وهم اجلماعة من الناس ، جتمعهم جام:  القومية -أ: يف اللغة  -١

  .قومه الذين يتعصبون له ، وينصرونه
  . من العنصر ، وهو األصل واحلسب ، والعصبية تعين تعصب املرء أو اجلماعة للجنس : العنصرية -ب
واالعتزاز ا، ينشأ عنه والء وارتباط يتحكم يف قوي لدى مجاعة باالنتماء إىل آصرة القوم أو العنصر، هي شعور : يف االصطالح  -٢ 

  ؛ حبيث يصبحوا يدا واحدة على من سواهم ، ينتصرون لبعضهم، ويساملون عليها غريهم ويعادومعقول أفراد هذه اجلماعة وسلوكهم
   .ويبنون عليها آراءهم وأفكارهم ومواقفهم ونظام حيام 

   :تاريخ القومية والعنصرية 
ومذاهب فاسدة ، وأنظمة   ات البشرية ألوانا من السلوكيات اليت احتقرت اإلنسان وامتهنته ، نشأت عن عقائد ضالة عرفت اتمع

 . اجتماعية منحرفة
سكان مدينيت أثينا وإسبارطة ، وهلم مجيع : ، وهم  يونان طبقات اجتماعية متفاوتة يف احلقوق املدنية ،يقسمون اتمع إىل  اليونانكان /١

أم  قدماء اليونان كانوا يعتقدونمن كل احلقوق ، كما أن ورقيق حمرومون وق املدنية ، وموايل ليس هلم حق يف كثري من احلقوق ، احلق
  .وحدهم كاملو اإلنسانية ، زودوا بقوى العقل واإلرادة على حني خلقت الشعوب األخرى ناقصة اإلنسانية

يلقبون الشعوب اخلاضعة هلم ،وأم أعظمهم مدنية وثقافة ، وكانوا أهل األرض عنصرا ورأوا أم أرقىبأرومتهم،  الرومانواعتز  /٢
، وكان مبدؤهم يقوم على تقديس الشعب الروماين ، وأن الشعوب األخرى ال تستحق أن حتكم نفسها بنفسها ، وحسبها خدمة بالربابرة

  . العنصر الروماين الرفيع 
، وكانت الرعية تنظر إليهم على أم آهلة، يعتقدون أن يف طبيعتهم شيئا ري يف عروقهم دم إهليجيأنه  األكاسرة ملوك فارسواعتقد / ٣

، ال تصل كما كان اتمع الفارسي طبقيا يصنف الناس على أساس النسب واحلرف ، بني كل طبقة وأخرى هوة واسعةعلويا مقدسا، 
نسبه، فليس له أن يتخذ حرفة غري احلرفة اليت خلق هلا، وكان أهل فارس بينهما صلة، وعلى كل فرد أن يقنع مبركزه الذي منحه إياه 
 .يقدسون قوميتهم، ويرون هلا فضال على سائر األجناس واألمم

على اإلنسان ، يرتكز على قاعدة احملافظة على  خضع اتمع اهلندي آالف السنني لنظام اجتماعي مل يعرف التاريخ أشد قسوة منه/ ٤
  : ، هي تفاوتا طبقيا بني أفراد اتمع الواحد ، متنوعا إىل أربع طبقاتوجنابتها ، مكونا  الساللة اآلرية
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 .وهم طبقة الكهنة ورجال الدين ، ويعتقد أم خلقوا من فم اإلله :  الربامهة
  . وهم اجلند ورجال احلرب ، ويعتقد أم خلقوا من ساعد اإلله :  الكشتر
  . جارة والزراعة ، ويعتقد أم خلقوا من فخذ اإلله وهم أهل الصناعة والت: الويش 

  وهم الطبقة الدنيا ، يعملون يف خدمة الطبقات السابقة ، ويعتقد أم خلقوا من قدم اإلله: الشودر 
وك اخللق وسادة ، ومل منح هذا النظام الذي وضعته الكتب الدينية اهلندوسية طبقة الربامهة امتيازات عجيبة ، فقد جعلتهم صفوة اآلهلةوقد 

  ) املنبوذين ( يف حني أهانت طبقة الشودر  األرض،
وأن ما عداهم من البشر . ، وأم أبناء اهللا وأحباؤه، وأن اإلسرائيلي معترب عند اهللا أكثر من املالئكة وزعم اليهود أم شعب اهللا املختار /٥

  .من خدمتهم  ليسوا إال كاحليوانات ، وإمنا خلقوا على صفتهم حىت ال يتوحشون
 ، وهي نظرة ازدراء وكراهية، وتتضح هذه النظرة يف استعالئهم عنصريا احلركة الصهيونية لتؤكد نظرة اليهود إىل غريهم من األمموجاءت 

 . أي األميني) اجلوييم : ( والزراية بغريهم ممن يسموم
، فضال عن التكهن مبا قد  غري قادر على حتليل أي شيء –ية حمضة لكونه ذا طبيعة يم – إن عقل األمم: (جاء يف الربوتوكول احلادي عشر

وهذا االختالف التام يف العقلية بيننا وبني األميني ، وهو الذي ميكن أن يرينا . يؤدي عليه امتداد حال من األحوال إذا وضع يف ضوء معني
  ).البشرية حني تقارن بالعقل الفطري البهيمي عند األميني، وأننا ذوو طبيعة ممتازة فوق الطبيعة بسهولة آية اختيارنا من عند اهللا

مما يوحي بنظرته  الكتاب املقدس يف النصرانية رسم صورة عريضة حلدود طاعة ما يعرف بالعبيد لسادم واستجالب رضاهم،كما أن  /٦
  . للنظام الطبقي املتبع آنذاك ، ويدل كذلك على أن النصرانية اصطبغت بصبغة الرومان

؛ فكانت القبيلة أو العشرية هي الوحدة السياسية واالجتماعية اليت يعيش أفرادها يف عرف العرب يف اجلاهلية فكرة القومية باسم العصبيةو /٧
  :إطارها، وحتت ظلها، وخيلصون الوالء هلا، وخيضعون لتقاليدها ، يعرب عن ذلك منطق الشاعر اجلاهلي 

  م                    للنائبات على ما قال برهانا ال يسألون أخاهم حني يند             
،بعد أن فقدت الكنيسة الكاثولكية نفوذها على إثر قيام حركة مارتن  ويف أوروبا مل تكتمل القومية إال يف القرن الثامن عشر امليالدي /٨

أساس املصاحل القومية دون اعتبار للدين يف تشريعها  حيث تشكلت فكرة القومية علىلوثر اإلصالحية وظهور الكنيسة الربوتستانتية املتحررة؛
  .السياسي واالقتصادي واالجتماعي 

وظهرت اليوم آثار العنصرية يف استعالء اجلنس األبيض على األسود يف صورة خمتفية وراء السياسات العنصرية وأساليب التعامل املهينة  -
 حالة التخلف العلمي والفقر واإلمهال وانتشار األوبئة واألمراض الفتاكةالسوداء، ويف يف حق اقتصاد الشعوب امللونة و واالتفاقيات احفة

   .مرأى ومسمع العامل بأسره اليت ال تزال تعاين منها هذه الشعوب،وتذوق مرارا على 
ليت عاىن فيها من ظلم أخيه يف ضوء هذه التصورات والفلسفات املتراكمة على مر العصور تطلع اإلنسان إىل منهج يعاجل هذه املشكلة ا

  .لثرواته دون وجه حق أو ألسباب مكتسبة ريته ،واستغاللهحل اإلنسان واستعالئه عليه وحرمانه من حقوقه األساسية،ومصادرته
  : تعريف العصبية

 . زمه لغرضاحملاماة واملدافعة عمن يلزمك أمره ، وتل: أي اجتمعوا حوله وتعين :به عصبا عصب القوممن  : يف اللغة -أ 
رابطة استعالء تقوم على التعصب الطبقي والعنصري والتمايز بني الناس على أساس اللون أو النسب أو الثروة أو هي :  يف االصطالح -ب

العصبية  وذا املعىن تكون الطبقية والعنصرية من أنواع. إىل إهدار كرامة املخالف والزراية به وسلبه حقوقه اإلنسانية أو بعضها،تؤدي اجلاه
  .اليت عرفتها اتمعات البشرية 
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   :أنواع العصبية 
 تقوم على أساس افتراض وجود دم أزرق نبيل، وآخر دم أمحر وضيع، وعلى تقسيم الناس إىل أقسام حسب لون بشرم:  عصبية اللون/ أ

وما : (يف كتابه روح القوانني ) رل دي مونتيسكيوشا(يقول . بيضاء كانت أو سوداء، يستغل ا األبيض أخاه األسود، وميتهنه للون بشرته
شعوب أفريقية إال مجاعات سوداء البشرة ، من أمخص القدم إىل قمة الرأس، ذات أنوف فطساء إىل درجة يكاد من املستحيل أن ترثي هلا، 

 ).السواديف جسد حالك  –أو على األخص روحا طيبة  –وحاشا هللا ذي احلكمة البالغة أن يكون قد أودع روحا 
وال ريب أنه  عندما يسود يف جمتمع ما منطق احتقار اإلنسان على أساس لونه ، ويتم تصنيف أفراده يف طبقات متفاوتة بسببه فإن ذلك  

  .يدل على جهل هذا اتمع وشقائه 
  
  . كىن بني أهل احلي أو القرية تنشأ روابط اجتماعية بني الناس كرابطة األسرة، أو رابطة املهنة أو رابطة الس : عصبية الطبقة -ب

قبل اإلسالم تفرض لنفسها مرتبة خاصة وحقوقا وتقاليد قريش ، فقد كانت  وتقوم روابط أخرى على أساس التقارب يف املراتب واملنازل
طبقات األربع يف ال متايزت يف اهلندتفاوتت الطبقات على اعتبار النسب واحلرف ، كما  اتمع الفارسيحمددة خالف سائر العرب، ويف 

  .إىل طبقات ، هي طبقة النبالء وطبقة رجال الدين وطبقة العامة  الذين هم غالب الشعب اتمع الروماينالوظائف ، وانقسم 
 

وأن   ، فيزعم أن هذه القومية أرقىتفضيل قومية على غريها، وعنصر من العناصر البشرية على آخرتقوم على : عصبية القوم والعنصر -ت 
  . عن الرتعة العنصرية اليت حكمت اتمع اليوناين) أرسطو(ذا العنصر أزكى وأنقى، وقد عرب ه

وإىل   ويلتقي الفكر االستعماري مع الرتعة العنصرية اليت تزعم تفوق اجلنس اآلري يف الصفات العقلية والروحية، وأنه النبع األوحد للحضارة
عدم (، منها كتاب صدرت مؤلفات لدعم هذه الفكرةلماء الذين محلوا مشعل احلضارة،  وقد هذا اجلنس ينحدر املفكرون واملخترعون والع

الذي قرر فيه أن اجلنس السامي دون ) رنانتاريخ اللغات السامية ألرنست (، وكتاب )جوزيف جوبينواملساواة بني األجناس للكونت 
   .اجلنس اآلري

 
   : موقف اإلسالم من عصبية القومية والعنصرية

، واالنتصار للعدل والفضيلة، كما أنه ال يعترض على االنتماء إىل القبيلة إلثبات نسب، أو إىل  يرفض اإلسالم العصبية القائمة على احلقال
وال ينفي اإلسالم كذلك حق اإلنسان يف حب وطنه .قومية معينة كوحدة اجتماعية، يشاركها مشاعرها، ويذب عن حقوقها ومكارمها

إىل القيمة واملكانة واحلرمة ؛ وقارنا هلا باملباديء والقيم اليت من التعلق باألرض واملوقع اجلغرايف لذاما  إليهم ، مرتقيا به وعشريته واحلنني
ما أطيبك من بلد : (لقد أظهر الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذا املعىن يف خطابه ملكة، وهو مهاجر منها ،يؤمن ا من يقيم على هذا الوطن

  ).ك إيل، ولوال أن قومي أخرجوين منك ما سكنت غريك، وأحب
  ، معلال هجرته منه رغم تعلقه به وحمبته له بإخراج  كفار قريش لههذا املعىن جيلي موقف الفطرة يف حمبته صلى اهللا عليه وسلم لبلده مكةإن 

  . ومنعهم إياه من إقامة مباديء اإلسالم فيه
؛ لكنه يضع منها ما كان سائدا يف اتمعات من الفخر باألنساب واألحساب ، والتعايل بسببها على  وال يلغي اإلسالم فضل قومية بعينها 

جتدون الناس معادن : ( ، كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم  كما ال يتنكر اإلسالم األنساب ، فالناس معادن خمتلفة،  الناس وأعراقهم 
ولكنه حيرم التفاخر ا ، والتباهي مبكارم اآلباء ؛ فيجعل من كان تقيا غري نسيب ) م إذا فقهوا ، فخيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسال
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كر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذ: (، إذ يقول اهللا تعاىل  أكرم عنده من نسيب فاجر
  .) ومن أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه: (، ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ١٣: احلجرات) عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبري

  
 : إن العصبية يف نظر اإلسالم نوعان  : أنواع العصبية يف االسالم

خريكم : (وهي حماماة اإلنسان عن قومه إذا كانوا على حق، وهي مقصود الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف قوله ، األوىل عصبية ممدوحة -
هذا ننصره مظلوما، فكيف ! يا رسول اهللا: قال. انصر أخاك ظاملا أو مظلوما: (، وقوله صلى اهللا عليه وسلم)املدافع عن عشريته ما مل يأمث

   ).تأخذ فوق يديه: ننصره ظاملا؟ قال
  
وصفها القرآن ، وقد وهي اليت كانت معروفة يف اجلاهلية، تقوم على الفخر باألنساب، وعد مآثر اآلباء  ، واألخرى عصبية مذمومة -

، وبني الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ٢٦: الفتح) إذ جعل الذين كفروا يف قلوم احلمية محية اجلاهلية(  : يف قوله تعاىلالكرمي حبمية اجلاهلية 
يا رسول اهللا ما العصبية؟ : قلت: (سبب ذمها، وهو حماماة اإلنسان عن قومه مع أم على ظلم؛ فعن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه، قال

  .) الظلم أن تعني قومك على : قال
  
لحق وقد أبطل اإلسالم هذه العصبية ملا فيها من تكرب على الناس، واستطالة عليهم بنخوة القبيلة والقرابة، وأقام مكاا عصبية االنتصار ل -

إن اهللا قد أذهب (: ، قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم معيار التفاضل بني الناس العمل الصاحل والعلم النافع،جاعال والعدل واإلخوة يف الدين
  ).، وفاجر شقي، أنتم بين آدم، وآدم من ترابعنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء، مؤمن تقي

فصارت املكانة املشروعة مشاعة يرتقي إليها كل من كان أهال هلا من أهل العلم والعمل مهما كان نسبه وعنصره ولونه، ومهما كانت  
  . األجناس من مآثر اإلسالم اليت امتاز ا طبقته ؛ لذا كانت املساواة بني

  
إن القضاء على الفوارق الساللية والعصبيات اجلنسية ): (احلضارة يف االمتحان: (يف كتابه) Toynbee(يقول املؤرخ الفيلسوف  -

ة قد حققت بعض النجاح يف ربط فإن  الشعوب الناطقة باللغة االجنليزي.... والدموية من أعظم مآثر اإلسالم ومفاخره، أما العصر احلايل 
الشعوب بعضها ببعض، وعادت على العامل اإلنساين خبري ورمحة، ولكن احلقيقة الراهنة اليت جيب االعتراف ا أا أخفقت يف القضاء على 

 ).العواطف الساللية واجلنسية
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  احملاضرة احلادية عشر
  اللغة العربية وعاء العلم والثقافة 

  
  ربية اللغه الع

لغة فطرية يتواصل أصحاا باالكتساب والتعلم حبا املوىل عز وجل اللغة العربية بوضعية قلما جندها يف اللغات األخرى فإىل جانب أا :متهيد
والذي حفظه يف اللوح احملفوظ إىل يوم الدين، ويتضح ذلك يف اختالفها عن تلك اللغات املنتشرة املشهورة  لغة كتابه عز وجلفهي 

  :  االجنليزية والفرنسية واألملانية وهذا االختالف يتجسد يف ثالثة جوانبك
كاللغات " نوعي"مبعىن أا استمرت منذ األدب اجلاهلي حىت اآلن دون أن تتعرض لتغري  هلا امتداد تارخيي ليس هلذه اللغاتأن العربية  :أوهلا

   .العرب القدماءوال جيد العريب املعاصر عناء يف االستجابة ألدب ،  األخرى
، يبدأ هذا االرتباط بالقرآن الكرمي مث ميتد يف احلديث الشريف، والتفسري، والفقه والتاريخ ترتبط ارتباطاً عضوياً باإلسالمأن هذه اللغة  :ثانياً

إمنا " العربية الفصيحة"لح الثقافية للعربية الفصيحة، وحنن حني نطلق مصط" النواة"وغري ذلك من جوانب احلياة اإلسالمية، فاإلسالم يكون 
 .نطلقها ذا املعىن، وهذا من أهم اجلوانب اليت البد من حساا عند النظر يف تعليمها

، فمنذ القرن الثاين اهلجري هلا تراث هائل  يف الدرس اللغوي ال نعرف له مثيالً أيضا يف اللغات األخرىأن هذه العربية الفصيحة  : ثالثها
احداً يف إثر واحد يدرسون جانباً من العربية، يف األصوات، ويف الصرف، ويف النحو، ويف املعجم ، فتكون لدينا هذا والعلماء يتالحقون و

   .التراث الضخم يف وصف العربية
البداية للغة حول وعلى الرغم من االمتداد التارخيي للعربية منذ العصر اجلاهلي فإنه مل يتفق حىت اآلن بني علماء ا : بداية دراسة اللغة العربية

  . الفعلية لدراستها واالهتمام ا يف النواحي البحثية والعلمية
يف عصر الصحابة والتابعني وتؤرخ كثري من الروايات ذلك االهتمام بالتابعي أيب ويرى البعض أن االهتمام بدراسة العربية بدأ مبكراً، رمبا 

تشري كثري من الروايات إىل أن اإلمام وجه نظر أيب األسود إىل االهتمام ببعض مسائل حيث  األسود الدؤيل تلميذ اإلمام علي رضي اهللا عنه،
   .فان أبا األسود يعد حبق مؤسس الدراسة اللغوية عند العربالعربية، وأياً ما كان األمر 

 :  خيشى أن يورث النفاق وأبرز هؤالء وقد اعترب كثري من العلماء أن العروبة اللسان وأن الكالم بغريها لغري حاجة : أمهية اللغة العربية
اقتضاء الصراط "، واللغات من أعظم شعائر األمم اليت ا يتميزون اللسان العريب شعار اإلسالم وأهلهإن : ابن تيمية الذي يقول .١

   ".املستقيم
 يؤكد على أن كل من يقدر على تعلم العربية، أو يتكلم ا خالطاً هلا بالعجمية، وكان كره الشافعي ملن يعرف العربية أن يتكلم بغريها.٢

   .فإنه ينبغي عليه أن يتعلمها، ألا اللسان األوىل بأن يكون مرغوباً فيه
  :ومتيزها ومن أبرز هؤالء اعترف كثري من املستشرقني بأمهية اللغة العربيةكما 

واملسلمون   تكاد تعرفه أي لغة أخرى من لغات الدنيابفضل القرآن بلغت العربية من االتساع مدى ال: بروكلمانيقول العالمة كارل .١
وذا اكتسبت العربية من زمن طويل مكانة رفيعة فاقت  مجيعاً مؤمنني بأن العربية وحدها هي اللسان الذي أحل هلم أن يتعلموه يف صلوام،

 . مجيع لغات الدنيا األخرى اليت تنطق ا شعوب إسالمية
اللغة العربية لغة وعي، ولغة : "املعروف بكتاباته املغرضة غري املنصفة عن اإلسالم واملسلمني ماسينيونوي يقول املستشرق الفرنسي ل.٢

إىل ثالثة شهادة، وينبغي إنقاذها سليمة بأي مثن للتأثري يف اللغة الدولية املستقبلية، واللغة العربية بوجه خاص هي شهادة دولية يرجع تارخيها 
   .”عشر قرناً
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مهيتها تنبع من كوا ذات قدرة كبرية على تذليل الصعاب وقوة واضحة يف جماة احلياة وأا تتمتع بقدرة فائقة على استيعاب كل أكما أن 
  . من العلم واحلكمة والفلسفة وأنواع املعرفة األخرى، وهي تتمتع كذلك برسوخ يف األصول وحيوية يف الفروع جديد

وهذا ناتج عن طبيعتها اليت ختتلف عن أية لغة أخرى  لغة غنية ودقيقة متتاز بوفرة هائلة يف الصيغلعربية إن اللغة ا:  خصائص اللغة العربية
وخصوصاً وأا من أقوى اللغات السامية األخرى من حيث التطور شكالً ومضموناً صوتاً وكتابة ومالئمة لتطورات الواقع ويتضح ذلك من 

  :خالل اخلصائص اآلتية
تبدأ مبا بني الشفتني يف نطق حروف كالباء  تستغرق كل جهاز النطق عند اإلنسان وخترج من خمارج خمتلفة:  العربيةأصوات اللغة  /١

  .األلف والواو والياء اليت خترج من الصدر واحللق إىل خارج الفم: وامليم والفاء، وتنتهي جبوف الناطق يف نطق حروف املد
   .تطرب لسماعها، وتفهم بياا، ترتاح لتبياافإذا تكلم ذو بيان فانك : اللغة العربية صنعت قانوا بنفسها /٢
وطواعية العربية تتمثل أكثر ما تتمثل يف ظـاهريت التـرادف    طواعية األلفاظ للداللة على املعاينويظهر ذلك من : اللغة العربية لغة مرنة /٣

  .والدخيل بصفة عامةواالشتقاق بصفة خاصة، ويف قدرا على استيعاب املولد واملعرب 
استوعبت ينبغي أن ننظر إىل اللغة العربية على أا إحدى اللغات العظمى يف العامل اليوم فقد : قدرة العربية على الوفاء مبتطلبات العصر/ ٤

 فارسية، واليونانيةذات احلضارات الضاربة يف القدم كال من تراث األمم والشعوب، كما استوعبت ما نقل إليها التراث العريب واإلسالمي
  .اخل..والرومانية، واملصرية 

وفيها  اإلنساين ذو الداللة الواسعة األسلوب األديبفيها . اللغة العربية لغة مرنة طيعة:  اللغة العربية بني التعبري األديب والتعبري العلمي /٥
   .ذو الداللة احملدودة الصارمة األسلوب العلمي

أو " بدائيون"وإمنا يوجد قوم " بدائية"إن الكثري من الباحثني اللغويني يرى أنه ال توجد لغة جامدة أو قاصرة أو  : اللغة العربية لغة كاملة /٦
قادرة دائماً على التطور والنمو واستنباط املفردات والتراكيب اليت تالءم احلاجات فضالً عن أن تكون العربية  –جامدون، فاللغة أية لغة 

فان اللغة تبقى كما  فإذا مل يكن لدى أهلها حاجة إىل اختراعات جديدة أو استعماالت جديدة . جلديدة لدى أهلهااجلديدة واملخترعات ا
  .ليس القصور يف طبيعتها أو ذاا ، وإمنا لقصور ومجود أهلها –أية لغة –هي، وعلى هذا فعدم منو اللغة 

 :يزات يف ألفاظها وقواعدها وتراكيبها يف اآليتمتيزت العربية عن بقية اللغات مب:  متيزها عن بقية اللغات
، فقد اشتملت على األصوات مجيعها وزادت عليها اصواتاً كثرية ال  أكثر اللغات اختصاصاً باألصوات الساميةأشار الباحثون إىل أا . ١

   ).التاء والذال والظاء والغني والضاد(وجود هلا يف اللغات األخرى، مثل أصوات 
   .، وأا متتلك ثروة هائلة يف أصول الكلمات واملفرداتأوسع اللغات وأدقها يف قواعد النحو والصرفا متيزت بأ. ٢
  ).اإلعراب والغىن باملفردات والتراكيب واملفاهيم واإلجياز والشمول والدقة واملوسيقية(ومنها  تتميز خبصائص رمبا تنفرد ا. ٣

العربية مبقومات اللسان السامي األول دون منازع فضالً عن النواحي اإلعرابية والسمات  ومن املالحظ أن ذلك يدل على احتفاظ اللغة
   .األسلوبية، باإلضافة إىل تفوقها يف أصول املفردات والكلمات من حيث الوفرة

لوال الوظائف املتعددة اليت تقوم ا إن اللغة العربية ذا التميز وذا الرصيد التارخيي والواقعي مل يكتب هلا النجاح :  وظائف اللغة العربية
 :هذه اللغة وأمهها

فنحن عندما نفكر نستخدم األلفاظ واجلمل والتراكيب العربية يف كالمنا وكتابتنا، ومبعىن آخر إن وسيلة اإلنسان العريب يف التفكري أا . ١
   .تفكرينا حديث عريب صامت وحديثنا تفكري عريب صائب

   .حبكم أا لغة القرآن الكرمي  الم السليمةحتمل مبادئ اإلسأا . ٢
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فهي حتمل إىل املتكلمني ا هدى القرآن وهدى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوالب  تعمل على تأصيل العقيدة اإلسالميةإا . ٣
   .رصينة حمكمة، فالعالقة وثيقة جداً بني العربية والعقيدة اإلسالمية

  .، فهي توثق شخصية األمة، وتؤكد هويتها وتشكل أداة لالتصال بني أبناء هذه األمةمة العربية الواحدةمقوم من مقومات األإا . ٤
   .وسيلة املتعلمني مجيعهم لتعلم سائر املواد األخرىإن العربية ال تدرس وال تعلم لذاا بل هي . ٥
   .الوسيلة املثلى حلفظ التراث الثقايف العريبإا . ٦
الوظيفة احلضارية اإلنسانية تلك الوظيفة اليت مهدت حلضارة اإلسالم أن تعم ميكن أن تقوم به العربية وتؤديها خري تأدية هي  وأهم وظيفة. ٧

حيث مجعت احلضارة كل األعراق واألجناس وبالتايل صارت مقوماً من مقومات األمة اإلسالمية اليت هي أكثر مشوالً من األمة  آفاق الدنيا
عن كوا إنسانية ألا ختاطب اإلنسان يف فكره ووجدانه وبالتايل فهي متصاحلة مع هذا اإلنسان مادام اإلنسان يتقوى ا لغة العربية فضالً 

   .وثقافة وسلوكاً وأدباً......
ضارة اإلسالمية فإا تواجه وعاء للثقافة العربية وللحإن اللغة العربية باعتبارها  : املوقع االستراتيجي يف التدافع احلضاري ..اللغة العربية 
 .من هيمنة النظام العاملي الذي يرفض صياغة العامل اجلديد وفق خصوصيات الشعوب وثقافاا وأعرافها وتقاليدهاباطراد تأيت  أخطارا تتفاقم

 ئق املواجهة، بالتكيف حينا، فما اللغة إال وعاء الفكر الذي يصنع طرامن اهلوية للدفاع عن األمة  الصدارةوإن موقع اللغة العربية يف 
  .وبالتصلب حينا

فإا استعصت على التدجني واملوت، ألا اللغة الوحيدة للوحي اإلهلي الباقي على ظهر وبالرغم من وسائل التهجني والتدجني هلذه اللغة 
  .، وبقاؤها هو إكسري احلياة لألمة، وادد الدائب لطاقاا األدبية واملادية  األرض
ـ خماطبا اجلزائريني الذين عمل االستعمار الفرنسي بكل الوسائل على جعلها غريبة  حممد البشري اإلبراهيميعالمة اجلزائري الشيخ يقول ال

  يف األفواه مسجة على األلسنة منكورة يف القلوب و األفئدة ـ 
، ملا استطاع أسالفكم أن ينقلوا املفردات و التراكيبمتسعة اآلفاق غنية ب، ولو مل تكن لغة لغة مدنية وعمرانلومل تكن اللغة العربية “ -

دمغة إليها علوم اليونان وآداب فارس واهلند، وأللزمتهم احلاجة إىل تلك العلوم تعليم تلك اللغات، ولوفعلوا ألصبحوا عربا بعقول فارسية وأ
 . يونانية، ولو وقع ذلك لتغير جمرى التاريخ اإلسالمي برمته 

   .ملا وسعت علوم العامل، وما العامل إذ ذاك إال هذه األمم اليت نقل عنها املسلمون  لغة عامليةغة العربية لو مل تكن الل  -
والرياضيات   يف أقل من نصف قرن بترمجة علوم هذه األمم ونظمها االجتماعية وآداا فوعت الفلسفة جبميع فروعهاقامت اللغة العربية  -

   .واحلاضرة    ، وهذه هي العلوم اليت تقوم عليها احلضارة العقلية يف األمم الغابرة واآلداب واالجتماع جبميع أصنافها، والطب واهلندسة
    اليت أفضلت على علماء اإلسالم بكنوزها ودقائقها وأسرارها، وأمدم بتلك الثروة اهلائلة من املصطلحات العلمية واللغة العربية هي 

لغات العامل عن إحضارها بدون استعانة واستعارة ، فبحثوا يف كل علم وحبثوا يف كل فن ومألوا الدنيا مؤلفات اليت تعجز أية لغة من  والفنية
  . ودواوين

إلصالح وضع اللغة يف املنظومة املعرفية لألمة ليس ترفا فكريا بقدر ما هو حديث عن بناء حضاري متكامل ومن هنا ندرك أن احلديث 
،وال ميكن أن حتصل ضة حقيقية بغري ضة لغوية متزامنة  شروع التجديد واإلصالح و التمهيد للنهضة املرجوةباعتبارها جزءا جوهريا يف م

مع املشروع كله ، وخادمة له ، سواء من ذلك ما يتعلق بتأصيل الفهم و التلقي للخطاب اللغوي من الوحي خصوصا ،والتراث العلمي 
  . لتواصل التعبريي املرتبط باملفاهيم املكونة هلوية األمة على اإلمجال اإلسالمي عموما، أو ما تعلق بالبالغ و ا
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واللغة العربية مل تكن يوما نافلة يف جمال التدافع احلضاري، وساحة الصراع اإليديولوجي إال عند من ال يفقه سنن املغالبة بني األمم  -
ر أسلحة اإلحتواء اإلستراتيجي لثقافات الشعوب ومتييعها ، ومن أخطبل كانت وال تزال من أهم مواقع الصراع الفكريوالشعوب، 

 .إلخراجها عن طبيعتها وصبغتها
  ، ومها مقياس إلمكانته وقدراتهتفعيل الثقافة رهن بتطور اللغة، ومنو اللغة يعكس القيم الثقافية للمجتمع الذي يتكلمهاوالبد أن ندرك أن  

ة، وتغيض معانيها ومراميها وإشاراا يف حديث الناس وبرامج اإلعالم وإعالنات الشركة وكيف نعرف هذه القيم عندما ختتفي دالالت اللغ
   .وأمساء احملال ويافطات اإلشهار 

التحدي الذي يواجه اهلوية اللغوية يف عصر الصدمة العوملية مرده إىل الشعور املبالغ فيه بأمهية اللغة :  وصدمة العوملة...إختراق اهلوية 
     إال عن طريق إتقان اللغة األجنبية للجميع ، بل    ناتج غالبا عن االنبهار بكل ما هو أجنيب ، و الظن الزائف بأن التقدم ال يأيت، الاألجنبية

  :  حنصر مظاهر الصدمة العوملية يف ميدان اللغة يف العامل العريب يف ثالث مستوياتوميكن أن ، والتحدث ا بني العرب أنفسهم 
   :حيث : هو املستوى الشعيب :  املستوى األول

  كتابة الفتات احملالت التجارية  - ٢التداول باإلجنليزية يف احلياة اليومية       - ١
  كتابة قوائم الطعام يف املطاعم  - ٤كتابة اإلعالنات واإلشهارات             - ٣
مشكلة اإلنسان العريب املعاصر تكمن يف أنه ال يستطيع أن يستورد  يف عصر الرقمنة املتطورة حيث أن  :املستوى التقين : املستوى الثاين  

، أو وسائلَ صنع فلن يترجِم له العامل اخلارجي املعارف إىل العربية، ولن يقترح له برامج إصالح لُغته: حلوالً للتغلب على كثري من التحديات
  .املعارف ا

مشاريع بناء الذخائر الرقمية املعرفية اليت أضحت لعامل العريب يف كوكبٍ آخر بعيد كليةً عن يعيش ا!:  لغةٌ بال ذخرية معرفية: التحدي األول
اليوم ) عدا العربية(يف كل ااالت العلمية والتقنية، ويف معظمِ احلقول الثقافية والعملية، متتلك اللغات ... !مركز العلم واملعرفة يف عامل اليوم

  . دخلت صناعة املعارف فيها سباقاً يومياً. يةً متعددةَ الوسائطقاعدةً حتتيةً معرفيةً رقم
معظم أمهات الكتب احلديثة اليت تشكّل ! عيون الكتب العاملية مل تر النور بعد بالعربيةكثري من : !لغةٌ تعاين من أنيميا الترمجة: التحدي الثاين

العصر العباسي، لغة احلضارة الكونية بفضل محلة الترمجة الواسعة إليها للكتب اليت كانت، يف  نرباس احلضارة املعاصرة غري معروفة بالعربية
األجنبية يف شىت ااالت من فلسفة ومنطق وطب وفلك ورياضيات وأدب، من خمتلف اللغات اإلغريقية والسريانية والفارسية والسنسكريتية 

 .اليت أغنتها بروافد فكرية وكلمات ومصطلحات كثرية... واحلبشية
ال يوجد حتى اليوم قارئ ضوئي آيلٌّ ألحرف اللغة العربية يستحق أن حيمل حيث ! لغةٌ مل تكمل بعد بنائها التحيت الرقمي: التحدي الثالث

 يشكِّلُ عدم تصميم برجمية قارئٍ ضوئي عريب حىت! ، رغم امتالك اللغة الفارسية ذات األحرف الشبيهة لذلك القارئ الضوئيهذا االسم
  .اآلن عائقاً كبرياً مينع دخوهلا عصر الرقمنة 

املوضوع خطري يف . برجميات كمبيوترية مناسبة لتصحيح نصوصها قبل وضعها على اإلنترنت وللبحث عنها فيهوتفتقر العربية أيضاً إىل  -
والتعليقات العامة على األحداث اليومية السيما منتديات الدردشة واحلوارات، وصفحات األخبار (احلقيقة ألن صفحات اإلنترنت بالعربية 

ويكفي معرفة أن عدد الكتب اليت رقمنها . ملطّخةٌ بأدغال وأعداد فلكية من األخطاء اللغوية واإلمالئية اليت ال ختطر ببال...) والكتابات
جلامعة العربية مبيزانية خاصة منذ ، اليت تدعمه ا»مشروع الذخرية العربية«فقط، مليون كتاباً، يف حني أن  ٢٠٠٧مشروع غوغل، يف عام 

  .كتاباً ٢٣٠، مل يرقمن حىت اآلن إال ١٩٧٥
، ورمبا يف كل العصور ويف فيه من أقوى املؤثرات يف وسائل اإلعالم احلديثةألن اخلطاب : هو مستوى اخلطاب الرمسي : املستوى الثالث 

  . عيه ومشاهديه بنطقه وصوته وفصاحته إذا تفصح وحلنه إذا حلنمجيع البلدان ، فاملسؤول مهما كانت صفته ومرتبته يؤثر على سام



 ٤٣ .. إعداد هتان                                                                                                                                                              بدران احلسن / د  – قضايا ثقافية معاصرة 

، فراحوا خياطبون الناس بلحن فاحش ، وأخطاء ال يقع فيها حىت فتيان املدارس، وبأسلوب ال يساعد على وبعض الرمسيني جيهلون العربية -
يت يصنعون ا هالة ألنفسهم ويف آخر املطاف خيرج خطام التأثري يف املتلقي مهما بذلوا من جهد ومهما أحاطوا أنفسهم بوسائل اإلعالم ال

أصحاب اخلطاب الرمسي أم محاة الديار واملفترض يف . مشوش األداء ، مضطرب املعاين ، ممسوخ األلفاظ ، فال يؤثر يف سامع أو متابع
   .جال اإلعالم فيما يتعلق باللغة العربيةوالتراث واألوصياء على األخالق والقيم، وأيضا هم القدوة احلسنة للشباب واملوظفني ور

  : حنو أداء أفضل للغة العربية
 تستهدف اكتشاف التحوالت اليت تطرأ على براجمها وأنظمتها املختلفة دف رصد استجاباا  حتتاج إىل مراجعة مستمرةاللغة العربية . ١ 

 . واختاذ التدابري اللسانية الكفيلة مبواجهة املخاطر اليت جتاها
مع بذل اجلهد  اللغة ومجالياا،  مشروع متكامل يضع يف االعتبار مطالبة األجيال احلاضرة بااللتزام باحلد األدىن من أساليب وضع . ٢

  .، وإجياد خطط عملية ممكنة وقادرة على مواجهة املخاطر احملدقة لنثبت أن اللغة العربيةملالحقة التطورات التقنيةاملتواصل 
،وينشء اإلحساس بالعزة عند التحدث بالعربية، فقد باتت الفضائيات اليوم مكونا الفضائيات بثقل لغوي يصنع اللسان القومي ملعاولوج . ٣

  أساسيا من مكونات قوى التحول اللغوية اليت متلك القدرة على فرض استجابات وتوجهات يف عقول املشاهدين وسلوكهم ومواقفهم 
  . املشاهدين اللغوية والفكرية من أمناط لغوية.......يف ما تفرضه على برامج  كما أن هلا دورا ختريبيا يكمن

، ذلك أن االحنياز االقتصاد املطلق لإلجنليزية إبطال املغالطة اليت ترى أن العربية عاجزة عن إبرام العقود والصفقات واإلشهارات التروجيية. ٤
 .واالغتراب   ملة تؤذن خبراب العمران اللغوي وتبشر بالتبعيةبوصفها لغة تداولية وإقصاء العربية يتضمن تبعية شا

يف كل بلد عريب للعمل على تعميم فكرة إنشاء مدارس ابتدائية تعتمد فيها اللغة العربية لغة وحيدة للتواصل  دعوة وزارة التربية والتعليم. ٥
  . ف وخارجه يف هذه املدرسة دون أي استخدام للعامية طوال اليوم املدرسي ، داخل الص

، وذلك أن تعريب احلاسوب مثة ربطا مطردا بني تقدم اللسانيات احلاسوبية العربية ومنجزاا وتقدم العربية ويئتها ملستقبل أفضلأن . ٦
قضية مصريية التعريب وملحقاته ومعداته سيكفل توفري برامج عربية صاحلة لبناء جمتمع املعرفة املنشود ، ويظهر أن هناك عوامل جتعل من هذا 

   :،منها وتسهل تعميمه
 ...) باكستان ـ إيران(  الشعوب للحرف العريباستخدام كثري من  -أ 

   .باللغة العربية النشر االلكتروين -ب 
ة خلدمة اللغة من مواقع لتعليم اللغة اإلجنليزية وتعلمها للناطقني ا ولألجانب، وتطوير مواقع مشا الشبكة العامليةاإلفادة مما تزخر به  - ج 

  . العربية وتعليمها 
بافتتاح املدارس العربية اليت تعتين بتدريس العربية والثقافة اإلسالمية، وشد اجلاليات املسلمة إىل التراث نشر العربية يف اخلارج وذلك  -د 

  . ونشرها   ، وتقدمي املنح للطلبة الراغبني يف تعلم العربيةالعريب
اليت أصبح اهلندي فيها مثال يغضب منك ألنك   إىل البلدان العربية وخاصة بلدان اخلليج العريب بية للعمالة الوافدةاشتراط إتقان اللغة العر.-ه

   .ال تفهم لغته اهلندية 
       ، وعد هذا املطلب شرطا للتعامل التجاري مع الشركات اشتراط ترمجة كل ما يكتب على البضائع املستوردة إىل اللغة العربية -و
  .الدول املصدرة و

  : األسس العلمية لبناء منهج تعلم اللغة العربية
  .،مع االهتمام ببيان مركز اإلنسان يف الكون ووظيفته يف احلياةيراعي هذا املنهج التصور اإلسالمي للكون واإلنسان واحلياةجيب أن . ١ 



 ٤٤ .. إعداد هتان                                                                                                                                                              بدران احلسن / د  – قضايا ثقافية معاصرة 

منوه العقلي والنفسي واجلسمي واالجتماعي، وكيف تسهم اللغة ومتطلبات  يراعي يف بنائه أيضاً طبيعة التلميذ يف كل مرحلة،جيب أن . ٢
  .يف عملية التنمية الشاملة املتكاملة لشخصية املتعلم وتكوين مسات اإلنسان الصاحل فيه

العمل على  اليت البد من أخذها يف عملية التعلم، ووظائفها اليت البد من يراعى املنهج أيضا منطق مادة اللغة العربية وخصائصهاجيب أن . ٣
   .حتقيقها

   ؟ كيف حنافظ على اللغة العربية بني الطالب
والوالء هلذه اللغة يأيت من باب االنتماء هلذه األرض وثقافتها .. اللغة العربية هي قلب اهلوية القومية والوطنية وروح هذه األمةال شك أن  

ولغتنا اليوم متر .. أكثر من مليار مسلم يف شىت أحناء الكرة األرضيةوللغتها لغة القرآن الكرمي فهي لغة حضارة ولسان مشترك جيمع بني 
وما حيدث اليوم للغة العربية هو . مبرحلة غاية يف اخلطورة دف ميشها والتقليل منها رغم أا لغة اإلبداع واالبتكار والتطور واالختراع

إن عوملة الثقافة .ل التعليم يف املدارس واجلامعات إىل اللغة اإلجنليزيةخاصة بعد أن حتو نفس املخطط بل أخطر مما حدث يف أيام االستعمار
وأن استمرار مثل هذا الوضع الذي نعيشه على مدى  وسيادة اللغة اإلجنليزية أكثر خطورة على اللغة العربية واهلوية الوطنية من االستعمار

   .عاما سيؤدي إىل موت اللغة العربية ٥٠
يف االستماع واحلديث  لغة العربية لتتجاوز الصف والكتاب املدرسي هو السبيل الوحيد لتطوير مهارات الطالبمصادر تعلم الإن توسيع 

بالعربية املعاصرة، فضال عن أن الكتاب املدرسي جيب أن يتخطى الشكل الورقي البحت ويستفيد من إمكانيات ثقافة الصورة 
باعتباره املفتاح السحري، وأزعم أن  يف مصر إىل زيادة ساعات تدريس النحووقد يسارع البعض إىل طريق فاشل كما حدث .واحلاسوب

 إعداد مقررات اللغة العربية لغري املتخصصني اإن .طرق تدريس النحو العريب هي من أكرب العوائق اليت حتول بني الطالب وبني تعلم العربية
   .بية وإكسابه املهارات األساسيةهو الوسيلة احلقيقية إلبقاء صلة الطالب اجلامعي باللغة العر

ال ينبغي أن يتم على حساب اللغة القومية اليت جيب أن تدرس ا غالبية املقررات إن تعلم لغة أجنبية وإجادا ضرورة يف عصرنا ولكن هذا  
قررات اجلامعية باللغة اإلجنليزية يقطع إن تدريس غالبية امل.. يف جمال اإلنسانيات، وما ال يقل عن ثلث املقررات يف ااالت األخرى اجلامعية

   .خالل مرحلة ما قبل اجلامعة صلة الطالب بلغته العربية ويفقده ما اكتسبه
  : الطلبة العرب ودورهم يف احلفاظ على الثقافة العربية

  :ما يلي جيب هلم من حقوقومما 
   .يةمن األهل منذ الصغر على حب وتعظيم الثقافة العرب التنشئة السليمة. ١
   .هلم وإتاحتها دون الوسائل التعليمية واإلرشاديةتوفري كافة . ٢
   .تعطى للطلبة الفرصة للتزود باملعرفة خارج نطاق املنهج الدراسي املقرر مناهج دراسية وطرق تعليميةوضع . ٣
   .مد فيها الدراسة على لغات أخرى كاإلجنليزيةالعملية واليت تعت مناهج لتدريس اللغة العربية على كافة الكليات مبا فيها الكلياتإضافة . ٤
   .وزيادة وعيهم بالثقافة العربية ندوات وورش عمل لتثقيف الطلبةإقامة . ٥
   .ومهارام اللغوية والثقافية إقامة األنشطة اليت حتفز الطلبة على صقل معارفهمتشجيع .٦

  :ما يليجيب على الطلبة أن يفعلوه ومما 
   .والتزود باملعرفة الضرورية هلم بزيارة املكتباتا يسمح هلم مب تنظيم أوقام. ١
   .واليت تؤدي آثارها إىل اإلخالل باتمع ككل االبتعاد عن وسائل اإلعالم الضارة. ٢
   .اليت تساعد على تنمية ثقافتهم الشخصية املشاركة يف األنشطة. ٣
   .للضرورةاحلديث إال وعدم استخدام لغات أخرى يف  االعتزاز باللغة العربية. ٤
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  احملاضرة الثانية عشر
  الدين والعلم

  
  ؟ هل هناك قضية بني الدين والعلم ميكن أن تبحث : متهيد

  ؟!من توازن وتراجح ؛ فإذا خفت كفة أحدمها ثقلت كفة اآلخر هل العالقة اليت بني الدين والعلم هي ما بني كفيت امليزان -
 لم، واستوىل اجلهل على الناس، وانتشرت الترهات واألباطيل، وإذا ساد العلم انكمش ظل الدينحبيث إذا ساد الدين احنسر ظل الع -

وضمر وجوده، وانزلق الناس يف الشهوات واملصاحل الذاتية فال جيدون ما يقودهم إىل احلق والعدل، وحيملهم على رعاية الفضيلة وانتهاج 
  سبلها؟

ويف غرس الفضائل  ،احلياة اإلنسانية، والتأثري يف عقول الناس وقلوم وإقامة اتمعات واحلضارات إن التاريخ يشهد مبسامهة األديان يف بناء
سجل التاريخ ذلك يف حياة فقد ،واألخالق،وتكوين العادات الطيبة،وتنظيم احلياة اإلنسانية،وضبط حدود احلقوق والواجبات بني الناس

 ني والبابليني واألشوريني، وهم يدينون بديانات وضعية فكيف باألمم اليت تدين بديانات مساويةالفراعنة واليونان والرومان واهلنود والصيني
 .بعث الرسل ا خلري البشرية مجعاء

ال ميكن لعاقل عرف وظيفة الدين ومكانته يف حياة البشر أن ينكر حقيقة سلطانه على النفوس، واقتداره على قيادة الناس، وإلزامهم إنه 
  ى؛ إذ كيف لإلنسان أن يسري عطال من املرشد الذي يبصره مبعامل الطريق، ويهديه سواء السبيل؟كلمة التقو

وهو علة تأخر اتمعات واحنطاطها، وأن ذلك يتبني مبقارنتها مبا  هل حقا أن الدين يف أي جمتمع هو علة وقوع اإلنسان يف الضعف واهلوان؟
  .من تقدم وتطور آل إليه حال اتمعات املادية امللحدة

بعيدة  أحقا أن النهضة العلمية احلديثة واملدنية اليت نشأت وتطورت يف اتمعات املادية امللحدة قامت منفصلة عن الدين .. سؤال أخري ومث 
  .هذا ماميكن اإلجابة عليه من خالل حبث هذه القضية ؟ عن مؤثراته

  
  : تعريف الدين وأمهيته لإلنسان واتمع

 االصطالح، ويف إما أن يكون إهليا أو غري إهلي، هذا الوضع الذل والطاعة واخلضوع واالنقياد لوضع معنية يعين يف اللغ: الدين  تعريف -١
وهناك من ينتقد هذا التعريف، ويرى  )وضع إهلي يرشد إىل احلق يف االعتقادات وإىل اخلري يف السلوك واملعامالت: (هناك من يرى أن الدين

قوة مساوية أو وثنية ، مادية أو معنوية تعبد وتسيد (، فهو م من أن يكون خاصا بالدين السماوي؛ وأنه يشمل كل األديانأن الدين أع
  . )وتطَاع

هذه املفردة مع الوثنية ديانة  الثاين أصح، فهو املنسجم مع معىن الدين يف القرآن الكرمي، فقد استعمل القرآن الكرميوال ريب أن التعريف 
  . )لكم دينكم ويل دين: (هل مكة، وهي غري مساوية، واستعملها مع اإلسالم وهو الدين السماوي اإلهلي احلق يف قوله تعاىلأ

هو الذي أرسل رسوله : (الذي أظهره اهللا على مجيع األديان الباطلة مساوية كانت أم وضعية، قال تعاىل ووصف اهللا اإلسالم بأنه الدين احلق
  .) ليظهره على الدين كله  باهلدى ودين احلق

األديان ذات حضور مؤثر يف حياة اإلنسان ، ويف بناء اتمع مهما كان هذا الدين من الصحة أو  :أمهية الدين لإلنسان واتمع  – ٢
   :، وما من جمتمع إال وقد تدين ، فالتدين تأيت أمهيته لإلنسان واتمع من النواحي التالية  البطالن

 ، يرتع إليها ليشبع حاجة الروح إىل اإلميان باملعبود ، ويستمد منها عقيدته ومفاهيمه للوجود واحلياة  ة خلق عليها اإلنسانأنه فطر -أ
  . ويضبط به أمور حياته 
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زود منه ، واستقرار حياته ، وانتظام معيشته ، يستمد منه القوة الدافعة إىل العمل ، ويتأنه ضرورة حيوية الستكمال وجود اإلنسان  -ب
  .الصرب على مكاره احلياة ، والثبات يف وجه تياراا اهلائجة ، وعواصفها القوية

 يتم عن طريقها التأكيد على اإلميان بالقيم والفضائل، وااللتزام باألحكام والقوانني اليت تعىن بتنظيم شؤون احلياة أنه ضرورة اجتماعية -ج 
ال االلتزام باملبادئ والقيم فلن جيد قوة أقوى من الدين حتمل أفراده على التمسك بزمامها، وترد فإنه إذا قُدر تمع أن يضرب بسهم يف جم

   .الشارد منهم ، وتتجه م مجيعا حنو الكمال واملثالية
 

  :تعريف العلم وأمهيته 
   )إدراك الشيء حبقيقته: (راغب األصفهاينوهو كما قال ال اليقني واملعرفة واإلدراك، وهو نقيض اجلهل،يعين  اللغةيف :  تعريف العلم - ١ 

؛ فإن مل يكن كذلك كان ظنا أو جهال أو تقليدا، ويطلق على الصفة الراسخة اليت االعتقاد اجلازم املطابق للواقع الناتج عن دليل: أو هو
  .يدرك ا اإلنسان الكليات واجلزئيات

عن طريق الوحي، أو توصل إليها من خالل تفكريه ومالحظاته وجتاربه طوال  جمموعة املعارف واحلقائق اليت وصلت إىل اإلنسان: ويقصد به
لإلنسان يقف عليه بفكره، ويهتدي إليه  صنف طبيعي: النوعني من العلوم وبني أما صنفانهذين  ابن خلدون، وقد وضح فترة حياته
  .ل إال يف إحلاق الفروع من مسائلها باألصول، يستند إىل اخلرب عن الواضع الشرعي، ال جمال فيها للعقوصنف نقليمبداركه، 

م العلم وفق هذين املعنيني تراث متراكم من املعارف واحلقائق واملعلومات، يعىن بدراسة اجلزئيات، ويتجه حنو العمق يف املسائل واالهتماإن 
ينها كعلوم الدين واألدب والتاريخ األول علوم دينية وإنسانية خاصة بأمة بع: بالتخصص العلمي، و تنقسم هذه العلوم إىل قسمني

  .واالجتماع، واآلخر علوم حسية جتريبية تطبيقية مشاعة سامهت يف إنشائها وتراكمها كل األمم
  
   :العلم ضروري لإلنسان واتمع، وتأيت أمهيته من النواحي التالية : أمهية العلم  -٢
طارد هذه اآلفات كما يطارد النور الظالم، وال ميكن أن يستقيم حال إنسان من ، فالعلم يأنه وسيلة التحرر من اجلهل واخلرافة والوهم -أ

باب غري علم ينري له طريق حياته، ويهديه إىل اخلري، كما أن اتمع ال ميكن أن يستقر ويتطور إذا مل يعتمد على العلم النافع، ويأخذ بأس
   .احلضارة والتطور

فإن  ، وطريق معرفة اهللا تعاىل ومعرفة شرعه، وأداة إصالح أمر اإلنسان يف الدنيا واآلخرةاهللا تعاىلأنه سبيل اخللوص من العبودية لغري  -ب 
  .التكليف مناط بالعقل، وهو وسيلة فهم اخلطاب الشرعي وإدراك مراد الشارع ومقاصده 

س، وأداة التفكر يف ملكوت السموات واألرض ، وأداة تدبر القرآن إلصالح النفأنه أداة استعمال العقل واحلواس للوصول إىل املعرفة - ج
  . إلدراك سنن اهللا تعاىل، وأداة التعرف على أمور الدنيا عن طريق املالحظة والتأمل إلصالح حال اإلنسان وبيئته 

وقد   لربهان واليقنيالعلم املؤدي إىل معرفة اهللا تعاىل ومعرفة شرعه يستند على الوحي فإن العلم الطبيعي والتجرييب يستند على اوإذا كان 
كما يقول  وغاية ما يهدف إليه) أنتم أعلم بشؤون دنياكم: (أحيل اإلنسان فيه إىل عقله واجتهاده ، لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

   دث مستقبليةهو حماولة اكتشاف حقائق معينة عن العامل ومن مث القوانني اليت تصل احلقائق ببعضها حبيث ميكن التنبؤ حبوا) برتراند رسل(
راحة ويتم هذا عن طريق املالحظة والتفكري الذي يستند عليهما ، وتأيت أمهية هذا العلم من ناحية قدرته على توظيف املعرفة إلنتاج وسائل ال

  .والرفاه اليت كانت مستحيلة ، أو ذات كلفة عالية يف حقبة ما قبل هذا العلم 
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  :وحدة الدين والعلم 
ويستحثانه على الفهم   ، فهما يهيئان له احلياة الكرمية، ومينحانه حقوقه، وينظمان حياته وعالقاته بغريه الدين والعلماإلنسان حباجة إىل 

وألفة دائمة، وأن يكون   لذا كان من الضروري أن يكون الدين والعلم يف صحبة مستمرةوالتفكري والعمل، ويرشدانه إىل ما فيه مصلحته؛ 
من نتائج داعما حلقائق الدين، ومصدقا ملا جاء به، وأن يكون الدين مبعتقداته وأحكامه وشرائعه شاحذا للعقول،  العلم وما يتوصل إليه

  .ومبصرا للقلوب، وهاديا هلا إىل منهج احلق املبني والنفع للناس أمجعني
دين، فقد خييل ألحد أن اإلنسان بالعلم يستطيع أن يتجه فالعلم ال يغين عن ال إن اإلنسان حباجة إىل الدين والعلم ال يغنيه أحدمها عن اآلخر،

فما كان   يف حياته حنو اخلري فال يضل الطريق، وال يشقى، إن ذلك حمض إدعاء؛ ال تقوم له حجة من واقع احلياة، وال من شواهد التاريخ
يزجر الذي  للدين؛خالفا يردعه عن اتباع اهلوى العلم وحده يوما عاصما لإلنسان من الزلل اخللقي، وال قادرا على إقامة وازع يف نفسه 

اليقظ الذي  إنه ال شيء يقوم مقام الدين يف إقامة الوازع القوي، وإذا ارتكبه متعمدا جعله يشعر باخلطأ والندم،  صاحبه عن ارتكاب اإلمث
 يقوم دائما بني اإلنسان وبني نوازع السوء والضالل، 

؟؛ فيبعث العلم بقانون اجلاذبية أو الذرة أو مبعلومة علمية أخرى لدى اإلنسان اإلحساس جرييب هذا املقامفهل يا ترى يقوم العلم الطبيعي والت
كما أنه ال شيء يقوم مقام العقل يف إثبات اإلميان والقطع بصحته وصدقه؛ وهذا يعين أن اإلميان باإلمث والشعور بالواجب ما يبعثه الدين، 

 وأن العقل وظيفته القبول احملض ا إليه، حبيث ال يبقى أثر لتوهم أن اإلميان على الدوام تسليم مبا يأباه العقل،ميازج العقل، ويقيمه دليال هادي
  . فليس له حق احلكم على أدلة الدين، واستنباط األحكام من مظاا حبسب قدرته من الفهم واإلدراك 

  ؛ جانب الدين حبيث يكون قائما على مصدر موثوق صحة اجلانبنيالعلم وهو مثة أمر آخر ال بد منه لتحقيق االنسجام التام بني الدين وإن 
  من النقل أو العقل سامل من الظن والتخمني والكذب وجانب العلم حبيث يكون قائما على دليل صحيحخاليا من اهلوى واخلرافة والباطل ،

التفكر يف  لم، وحث أتباعه على البحث عن حقائقه، وفتح هلم أبوابمن فضائل اإلسالم اليت متيز ا بني األديان أنه ارتكز على العوكان 
فضيلة اإلسالم الكربى أنه يفتح للمسلمني أبواب املعرفة، وحيث : (هذا اخللق الواسع املليء بالسنن الكونية والقوانني العلمية، يقول العقاد

ن، وجتدد أدوات الكشف ووسائل التعليم، وليست فضيلته على ولوجها والتقدم فيها، وقبول كل مستحدث من العلوم على تقدم الزم
   .)الكربى أنه يقعدهم عن الطلب، وينهاهم عن التوسع يف البحث والنظر؛ ألم يعتقدون أم حاصلون على مجيع العلوم

؛ إذ ال انتصار لقضية الدين اإلسالم اإلنسان حنو التعرف على أسرار الكون ونواميسه، والتوسع يف الكشوف العلمية فكان يف ذلكلقد دفع 
خوف على اإلسالم من البحث العلمي؛ فاحلقيقة ال ختشى البحث، واإلسالم على يقني من أن البحث العلمي السليم والتأمل السديد 

باهللا تعاىل  اإلميانوكان هذا االجتاه أيضا داعما لقوة اإلنسان اليت تزداد صالبة كلما استزاد من معني  يوصالن إىل نفس النتائج اليت يقررها
فليس معدن الدين من معدن الضعف يف اإلنسان، وليس اإلنسان املؤمن هو الواهي اهلزيل، ورمبا كان األصح واألوىل يف التقدير والتحقيق (

  .)أن عظم العقيدة يف اإلنسان على قدر إحساسه بعظمة الكون والتدبر يف أسراره وخفاياه
وماوصلوا اليه من حقائق علمية انعكس اثرها يف القوة املادية ووفرة اإلنتاج الصناعي مل حيققوا ،التجريبيه إن علماء الغرب على كثرة حبوثهم

ماذا يفيد االنسان ) (كامل فالمريون(ورفضهم لالميان اذ على حد قول االستاذ ، وذلك بسبب إحلادهم،السعادة واالستقرار النفسي لشعوم
وعلى الرغم من منهج اإلحلاد ، )نب ذلك اإلحلاد املتجدد واملؤمل الذي جيرنا إليه ضمرينا الفاقد حلرارة احلياةعلمه ببعض احلوادث الطبيعية جبا

  نالذي سلكه علماء الغرب اخرياً فإن النهضة العلمية اليت شهدا أوروبا يف العصر احلديث ماهي إال نتيجة جذوة انقدحت شرارا من الدي
وعلى ،الرائد االول للتحرر الفكري احلديث يف اوروبا الذي ثار على اجلمود الفكري، الدينية)مارتن لوثر( واستمدت حرارا من محاسة

لطها القيود اليت فرضتها الكنسية على املفكرين والبستها لبوس الدين فكان لثورته أثرها العميق يف حترير عقول الناس من وصاية الكنيسة وتس
د رجال الكنيسة ومن كبار علمائها لكن هذا االنتصار الذي حققه رجل الدين االصالحي يف اوروبا اح) مارتن لوثر(و، على نفوسهم
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وناصبوه العداء  واعلنوا انه عقيم ال يلد اال امواتا فاستغشوا ، مالبث ان حتول اىل مغنم بأيدي ثلة من العلماء العقليني الذين خرجوا من الدين
حبيث ،نفصل عن الدين نسبيا ومن املؤسف ان هؤالء مل يكن لديهم قدرة على التمييز بني الدين وحمتكريهثياب اإلحلاد واختذوا من العلم امل

يفرقون ا بني مايرجع اىل الدين من عهدة ومسؤولية ومايرجع اىل رجال الكنيسة من مجود وجهل فقد عيل صربهم ووقعوا حتت تأثري ردة 
وعادوا النصرانية اوال والدين ثانيا واستحالت العالقة بني الدين والعلم اىل ،يدة وعلم وآدابالفعل حىت مقتوا كل مايتصل بالكنيسة من عق

وزيفوا ماكانت تؤمن به ، انتصر فيها العلم العقلي على الكنيسة وحطم هؤالء العلماء سالسل التقليد الديين،حرب ضروس وعداوة الدأ
من آراء بشرية منتقدين هلا يف صرامة وصراحة وعلى املنهج العقلي والطبيعي نشأت  ومااشتملت عليه كتبهم، من نظريات فلكية وجغرافية

اقامت ناطحات السحاب واجرت مراكب الفضاء وغمرت ،حققت ماحققت ألتباعها من التقدم املادي ،حضارة مادية بعيدة عن الوحي
ا ان تدخل على مشاعر الناس السكينة والطمأنينة وان تقيم لكنها عجزت على قو..االسواق بألوان الصناعات وجلبت للناس الرفه والترف

على  عالئق الناس املودة والرمحة بل اا اثارت يف نفوسهم القلق واحلرية وسكبت يف قلوم االثرة واالنانية ودفعتهم اىل العدوان والتسلط
  .الناس تلك ضريبة العلم املادي اذا نشأ بعيداً عن الدين

  
  : والعلم يف أوروبا الصراع بني الدين 

حدث صراع مرير يف القرون الوسطى بني رجال الكنيسة الكاثولكية يف روما ورجال العلم التجرييب نتيجة أحباثهم واكتشافام اليت بينت 
اليت مينع نقضها  وجعلتها جزءا من النصوص املقدسة  الدين بطالن بعض اآلراء يف املسائل الفلكية واجلغرافية اليت أضفت الكنيسة عليها صفة

أو نقدها أو مناقشتها، ورأت أن يف نتائج هذه األحباث والكشوف جرأة على الكنيسة اليت كانت متسك بزمام السلطة على كافة أصقاع 
لصراع ؛ لذا نظرت إىل هذه احلركة العلمية القائمة على العقل حبذر وتوجس خوفا على سلطاا ومكانتها، لكن اأوروبا ، وهدما لتعاليمها 

، فقد قامت الكنيسة جمة شرسة على العلماء، فكفرم وبدعتهم ما لبث أن تفاقم بني الطرفني منعكسا سلبا على العالقة بني الدين والعلم
  . واستحلت دماءهم، وأنشأت ملعاقبتهم حماكم التفتيش

م على عشرة آالف ومائتني ١٤٩٩ –م ١٤٨١ا من حكمت حمكمة التفتيش يف مدة ال تزيد على مثانية عشر عامفعلى سبيل املثال  -
وعشرين شخصا باحلرق أحياء فأحرقوا ، وعلى ستة آالف ومثامنائة وستني بالشنق فشنقوا، وعلى سبعة وتسعني ألفا وثالثة وعشرين شخصا 

الشمس، وأن هناك كواكب  بسبب قوله بأن األرض تدور حول) غاليلو(ومن العلماء الذين اضطهدم الكنيسة . بعقوبات خمتلفة فنفذت
م بناء على حكم صدر من ١٦١٥، فسجن سنة  سيارة تزيد عن السبعة اليت ذكرت يف الكتب املقدسة، فقد اعتربوا ذلك نوعا من اإلحلاد

) بان الثاينالبابا أور(حمكمة التفتيش يف روما ، مما اضطره إىل التراجع عن آرائه، وأقسم على أن يعلن توبته وهو جاث على ركبتيه أمام 
  . ألعن واحتقر خطأ القول وهرطقة االعتقاد بأن األرض تدور: قائال

لتقريره كروية ) برونو(من قبضة الكنيسة بتدارك املوت له عقوبة على قوله بكروية األرض، وطاردت الكنيسة ) كوبرنيكس(وأفلت  
 . األرض ودوراا إال أنه قبض عليه بالبندقية، وسجن بروما ، مث حرق حيا

   :ومن أهم األسباب اليت أدت إىل هذا الصراع وهذه العداوة بني رجال الدين والعلم يف أوروبا ما يلي  -
هذا التعسف كان امتدادا طبيعيا ملا كانت متارسه الكنيسة من طغيان على الناس :وتسلطها على رجال العلم والفكر ..  تعسف الكنيسة -١

ا متتلك فقد حاسبت الناس على معتقدات قلوم وعلى افكارهم وآرائهم واحتكرت العلم يف جمامعها وهيمنت على الفكر البشري حبجة ا
احلقيقة العلمية حىت يف جمال البحث املبين على احلس والتجربة وذا الصنيع اقحمت الكنيسة نفسها يف متاهات كانت غنية عن دخوهلا 

ا ساعد على سلوك هذا املنهج ان الكنيسة مل توفق برجال لديهم القدرة على التوفيق وفتحت على نفسها بابا من النقد العلمي الالذع ومم
نا بني النصوص املقدسة وبني آراء العلماء ونظريام ومل تد اىل مراجعة هذه النصوص وذيبها ومماخالطها من اراء بشرية مل تفعل ذلك ظ
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نت متلكه من سلطة وطغيان فكان ذلك سببا يف تفاقم اخلالف ومناداة الطرف االخر منها اا قادرة على كبت ماخيالفها استنادا على ماكا
حىت اصبح االعتقاد بأن كل خطوة خيطوها العلم ترفع االنسان فوق نفسه (بعزل الكنيسة عن احلياة وإقامتها على املنطق العقلي والتفكري احلر

  ).درجه وترتل االله من عليائه بنفس القدر
  
هذا التبين ادى اىل تسرب اخلرافات الوثنية واملعلومات البشرية اىل كثري من :لبعض النظريات الفلكية واآلراء اجلغرافية ..  يسةتبين الكن -٢

تدخل يف صلب الدين وصميمه وعدت الكفر ا كفرا بالوحي والدين ومل يقتصر االمر على ذلك ، تعاليم الكنيسة اليت جعلتها عقائد إهلية
جوستاف (لذا كما ذكر،لناس قبول ماتبنته من آراء وافكار ونظريات ومنعت نقدها او تصحيحها او تبين اي قول خيالفها بل فرضت على ا

فكان من اشهر ماتبنته الكنيسة ) مل يكن بني يدي اوساط الناس يف العامل املسيحي الالتيين إال معلومات خالية من الضبط والدقة) (جرونيباوم
القول بأن االرض عبارة عن معني منبسط حتيط به اربعه حبار وان االرض ثابته ورفض القول جباذبية االرض الن فيه واحتدم حوله اخلالف 

  .انتزاعا لقوة التأثري من اهللا عز وجل اىل قوة ماديه اخل
  
اىل اخلصومة كما ادى تسرع ادى متسك الكنيسة ببعض االراء وانكارها بعض احلقائق العلمية :يف التمسك بآرائهما..  تعنت الطرفني -٣

 بعض العلماء اىل انكار بعض احلقائق العلميه اليت قررها الدين وتسخيفها وال ريب ان ذلك من التكذيب الذي مل حيط االنسان بعلمه او مل
أي او االنسياق يأت تأويله وكشفه فكان من االحرى ان حيترم كل طرف االخر وان يتم استيعاب اجلديد من العلم بعيدا عن التعصب للر

  .مع اهلوى 
  
القائم على التجربة والربهان العلمي اىل نتائج سلبية دفعت الباحثني على اعتبار  اختالف املنهج العلمي عن الدين السائد يف أوربا -٤

هوال اليوم االخر اوهام زائفة الغيبيات من اخلرافة اذ ال يؤمنون اال باحملسوس واملشاهد فاهللا تعاىل واملالئكة واجلن عندهم اشباح خرافية وا
يم وقصص املاضيني من االنبياء واملرسلني عليهم السالم اساطري مامل تكشفها احلفريات واالثار اىل غري ذلك فكان يف هذا املنهج هدم لتعال

وهي ال ترى ومن اجلاذبية اىل  االديان وليس للنصرانية فحسب ونقض ملا يؤمن به التجريبيون من مرور الطاقة الكهربائيه باالسالك املعدنية
  .االرض وهي الترى ومن الروح اليت حتفظ للجسد وهي ال ترى

   يف تلك الفترة من الزمن الصراع مل تكن بني الدين بصبغته اإلهلية النقية ، وإمنا بصبغته احملرفة اليت كانت عليها النصرانيةإن حقيقة هذا  -
فلو ، إن احلق من الطرفني هو الذي انتصر واقع اليت انتصر فيها العقل واليقني على اخلرافة والوهمحققه العلم من انتصار كان يف املوأن ما 

املؤسف أن جناية رجال ، وإنه من كانت تعاليم الكنيسة حقا خالصا، والعلم مبنهجه اجلديد يف أوروبا يقينا جمردا ملا حدث هذا الصراع
، وأن كال الطرفني كان مسؤوال عن النتائج املؤسفة اية أنصار املنهج احلسي التجرييب عليهاالدين على احلقيقة العلمية كانت أشنع من جن

  . هلذا الصراع
  

   :موقف اإلسالم من العلم 
اقرأ باسم ربك الذي خلق أقرأ وربك األكرم : (، فقد كانت أول آيات كتابه الكرمي نزوال هي أمر بالقراءة، قال تعاىلاإلسالم هو دين العلم

   .)ي علم بالقلم  علم اإلنسان ما مل يعلمالذ
داللة عظيمة على احتفاء اإلسالم بالقراءة ويف هذا ) ن والقلم وما يسطرون: (كما أن اهللا تعاىل أقسم فيه بالقلم تعظيما له، قال تعاىل

  .والكتابة ملا هلما من أمهية بالغة يف تقييد العلم واملعرفة وضبطهما 
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  )  يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات( يقول سبحانه لعلماء تقديرا ملكانتهم، وتعظيما لشأمرفع درجات اكما أن اهللا 
وقال الرسول صلى ) ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا: (، قال تعاىلالعلم نعمة إهلية خيص اهللا ا من يشاء من عبادهوما ذاك إال لكون 

   .)لماء ورثة األنبياءالع: (اهللا عليه وسلم
: وقال تعاىل) وعلم آدم األمساء كلها: (وقال تعاىل) الرمحن علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان: (ومصدر العلم هو اهللا تعاىل، قال تعاىل

فصنف منه يصل إليه عن إال أن طريق اإلنسان إىل هذا العلم حبسبه، ،  ) وعلم اإلنسان ما مل يعلم: (وقال تعاىل) وفوق كل ذي علم عليم(
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه احلق من : (وقوله تعاىل) وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم: (طريق الوحي، وهو ما دل عليه قوله تعاىل

ض والنظر يف خلق اهللا للبحث ، والصنف اآلخر يصل إليه عن طريق العقل بالتفكري واملالحظة والتأمل والرصد والتجربة والسري يف األر)ربك
وسخر لكم ما يف السموات وما يف األرض مجيعا منه إن يف ذلك : (، وقال تعاىل)فاعتربوا يا أويل األبصار: (عن سننه الكونية، قال تعاىل

  ) . آليات لقوم يتفكرون
فمن : (، قال تعاىلعن اجلهل والظن والكذبالصحيح هو ما كان مبنيا على مصادر صحيحة أو تفكري صحيح أو جتارب ثابتة بعيدا والعلم 

قل هاتوا برهانكم إن كنتم : (و قال تعاىل) وال تقف ما ليس لك به علم: (وقال تعاىل) أظلم ممن افترى على اهللا كذبا ليضل الناس بغري علم
، قال صلى اهللا عليه العبادة يوصل إىل اجلنةالعلم يف اإلسالم فريضة واجبة، يتقرب ا إىل اهللا تعاىل، وطريق من طرق وعموما فإن ،) صادقني
  .)طلب العلم فريضة على كل مسلم(وسلم 

  ). من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له طريقا إىل اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم(وقال صلى اهللا عليه وسلم 
انا وتوضيحا واستنباطا مستندين يف فهمهم على كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه صلى اعتىن علماء املسلمني بعلوم الدين بيوبناء على هذا احلكم 

، واشتغلوا ا حبثا ودراسة وتعليما، فأنشأوا املدارس، وأقاموا حوانيت الوراقني اليت كانت أسواقا للعلماء ومناظرام، وشيدوا اهللا عليه وسلم
  .من علوماملكتبات خلدمة العلم، وتيسري االطالع على ما ألف 

  ، فإن احلس والتجربة يعدان أساسني هلذاومل يكن االهتمام مقصورا على علوم الدين بل مشل العلوم اليت تعتمد على احلس والتجريب
أن احلس أصل من أصول العلم، وأن ابن تيمية بني يف كتابه نقد ) التقريب يف حدود املنطق(الصنف من العلوم ؛ فقد أكد ابن حزم يف كتابه 

  .) نطق أن االستقراء هو الطريقة الوحيدة املوصلة إىل اليقنيامل
ليس لروجر بيكون وال ): (بناء اإلنسانية(يف كتابه ) بريفولت(، يقول فاملنهج التجرييب وليد الفكر اإلسالمي وليس من ابتكار الفكر الغريب

تجرييب، فلم يكن روجر بيكون إال رسوال من رسل العلم واملنهج لسميه الذي جاء بعده احلق يف أن ينسب إليهما الفضل يف ابتكار املنهج ال
عناية علماء املسلمني بعلم الفلك وكان من مظاهر االعتماد على احلس والتجريب يف العلم الطبيعي ، ) اإلسالميني إىل أوروبا املسيحية

ويعد   أنشئت املدرسة الفلكية ببغداد، وهلذا الغرض ، وذلك ملعرفة منازل اهلالل وأوقات الصالة والصيام واحلج ومعرفة طوالع النجوم
استطاع املسلمون دراسة حركة ، وقد )االستيعاب يف وضع االسطرالب( كتاب البريوينأحد عشرين عاملا فلكيا يف العامل، وألف ) البتاين(

فكتبوا عن   ماء املسلمني بالرحالت اجلغرافيةالشمس واحنرافها، ومعرفة االحنراف القمري الثالث الذي عد اكتشافا جديدا، كما اعتىن عل
 . خريطة اشتملت على أماكن مل تعرف إال من قريب) األدريسي(املسالك وطرق القوافل والربيد، ووصفوا اجلبال والبحار واألار ،ورسم 

 ابن اهليثم، وألف )اجلرب واملقابلة (أول من ألف يف علم اجلرب، له كتاب ) ياخلوارزم(كما اهتم علماء املسلمني بعلوم الرياضيات فكان 
كتابه ) ابن اهليثم(، ويف علم الفيزياء وضع )استخراج األوطار(، وألف البريوين كتاب )األشكال اهلاللية(وكتاب) تربيع الدائرة(كتاب 

والتبلور والتذويب والتصفية  كان املسلمون أول من استعمل طرق التصعيد علم الكيمياءالذي أسسه على دراسة جتريبية،  ويف ) البصريات(
  ) .حامض الكربيتيك(الستخراج املواد أو مزجها، وأول من صنع املراهم والدهانات، وأول من حضر احلوامض مثل حتضري زيت الزاج 
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شاهري بلغ علماء املسلمني درجة من التفوق والريادة، فقد بقيت كتبهم تدرس يف جامعات الغرب إىل عهد قريب، ومن م علم الطبويف 
 .حتدث فيه عن صناعة الطب) احلاوي(وله كتاب ) الرازي(أطباء املسلمني 

الذي كان حمط إعجاب يف مجيع األوساط العلمية إىل اليوم، وقد ترجم إىل ) القانون(الذي ألف كتاب ) ابن سينا(ومن عباقرة الطب  -
فقاموا   وغريهم، وبرز املسلمون كذلك يف علم الصيدلة) النفيس ابن(و) الزهراوي(و) جابر بن حيان: (عدة لغات، ومن األطباء املشهورين

مجع فيه أمساء ) منهاج البيان فيما يستعمله اإلنسان(كتاب ) ابن جزلة(بفن املستحضرات كتحضري األشربة واللعوق واللزقات، وألف 
 ...  احلشائش والعقاقري

  
اليت ورثوها من األمم األخرى كعلوم  متكنوا من تطوير العلومفقد  حصرها؛ اجنازات علماء املسلمني يف العلوم التجريبية ال ميكنإن  -

كعلمي اجلرب والكيمياء، واعترف هلم ذا الفضل علماء أوروبا الذين ال يزالون يكتشفون من  ابتكروا علوما جديدةالفلك والطب؛ بل أم 
يشيد ) التنازع بني العلم والدين(يف كتابه ) داربر(يادة معرفتهم فهذا كنوز علومهم وأسرار معارفهم ما يستفيدون منه يف حتسني أمورهم وز
بعد أن حتققوا من أن األسلوب العقلي النظري ال يؤدي إىل التقدم،  بعلماء املسلمني وأم كانوا متبعني يف أحباثهم األسلوب العملي التجرييب

احلوادث ذاا ؛ لذا كان شعارهم يف أحباثهم األسلوب التجرييب والعمل وأن الوصول إىل احلقيقة يف هذه العلوم ال يكون إال مبشاهدة 
 . احلسي

  
ألن يكونوا أول واضعي علم الكيمياء، وأول من اكتشف آالت التقطري والتصعيد واإلسالة والتصفية  إن هذا املنهج هو الذي قاد املسلمني -
) آالت قياس أبعاد الكواكب(ت املدرجة والسطوح املعلمة واالسطرالبات اآلال وهو الذي جعلهم يستعملون يف أحباثهم الفلكيةاخل ، ..

وبعثهم على استخدام امليزان يف العلوم الكيمائية اخل، وهو الذي جعلهم يترقون يف اهلندسة وحساب املثلثات، وهم م الكتشاف علم 
صعب حصره واإلملام به، وكان لنتائج هذه العلوم أثر جلي يف إن ذلك غيض من فيض، ياجلربودعاهم الستعمال األرقام احلسابية اهلندية، 

كنسج  تطوير فنون الزراعة يف أساليب الري والتسميد وتربية احليوانات وإدخال زراعة األرز والسكر والنب، وانتشار املعامل والصنائع
  .لقصور وزخرفتها وويتها وتدفئتها بطريقة هندسية رائعةوتشييد املباين والقالع وا الصوف واحلرير والقطن وإذابة املعادن وسبكها وذيبها
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  احملاضرة الثالثة عشر
  تأخر املسلمني وسبيل النهوض م

 
يته ظلت األمة اإلسالمية متماسكة البناء احلضاري، متألقة يف مساء اإلبداع والعطاء، ممثلة منوذجا فذًا للنظام الذي حيقق لإلنسان إنسان :متهيد

حيفظ له كرامته ويضمن له فعالية مطردة يف جماالت التقدم، ومل يتحقق هذا إال بفضل ذلك املنهج احلضاري الشامل، الذي مل يترك صغرية و
  . وال كبرية مما حيتاجه اإلنسان يف مسريته احلضارية إال هيأه ووفره

العقل من الزيغ يف حركته االجتهادية، وبذلك وصلت األمة  وما هو قابل لالجتهاد بواسطة العقل، وضع له الضوابط الدقيقة اليت تعصم
  ... اإلسالمية قمة االزدهار وقمة العطاء

وحلت   ولكن أتى عليها حني من الدهر، وجدت نفسها وقد وىل عنها ذلك اد الزاهي، فرجعت القهقرى، وبتعبري آخر ختلفت وتأخرت
  .ا األزمة

    ؟ لف؟ وكيف السبيل إىل البعث احلضاري من جديدفما هي األسباب اليت كانت وراء التخ
  : مفهوم التخلف. ١
وجلست خلف فالن أي بعده (...) اخللف ضد قدام : خلف الليث: (ما يلي) مادة ختلف(جاء يف لسان العرب البن منظور   : لغة - 

حىت إن الطائر : يقدمنا، واحلـــديث اآلخر فخلّفنا فكنا آخر األربع أي أخرنا ومل: ويف حديث ســـعد. التأخر: والتخلّف(...) 
  )أخرجه مسلم) (استــــووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم: (ومنه احلديث خيلفهم أي يتقدم عليهم ويتركهم وراءه،ليمر جبنبام فما 

فَكم أو ليخالفن اهللا بني لتسونَّ صفو: (تأثرت قلوم، ونشأ بينهم اخللف،ويف احلديث تقدم بعضهم على بعض يف الصفوفأي إذا 
، فإن إقبال الوجه على الوجه من أثر املودة يريد أن كالً منهم يصرف وجهه عن اآلخر ويوقع بينهم التباغض، )متفق عليه) (وجوهكم

  . واإللفة
 ؟ متخلفون عن ماذا. ٢

  فمشيت خلف فالن يعين أنين ختلفت عنهمفهوم التخلف يتضمن أو يفترض وجود منوذج جيسد التقدم وآخر متخلف عنه،  إن:اصطالحاً
  . وختلفت عن الركب يعين أن ختلفي يقاس باملوقع الذي حيتله ذلك الركب يف املسار الذي يفترض السري فيه

جتمع أن هذا اتمع متخلف بالنسبة للمومن هذا املنطلق جند كثريا من الكتاب والباحثني الذين أثاروا قضية ختلف اتمع املسلم، يرون 
، واعتبار مناذج بلدان اعتبار منوذجه ممثالً للتقدم، وهو ، للمقياس الذي أشاعه الغرب للتقدم والتخلفوقد خضعوا يف نظرم تلك الغريب

ا إىل ومل يقصر ذلك على اجلوانب التقنية والعلمية والصناعية ومستويات املعيشة، وإمنا مدهآسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية مناذج التخلف، 
القيم واألخالق ومكونات الشخصية، فاعترب منوذجه معيار التقدم وأخذ يقيس عليه النماذج األخرى، اليت ستعترب متخلفة بالضرورة ما 

   )دامت وحدة القياس هي النموذج الغريب
ذلك ي ينبغي أن ينعقد عليه يقيننا، أن والواقع أننا عندما حنكم على أمة بالتخلف، البد لنا من مقياس نستند إليه يف ذلك احلكم، ولكن الذ

النموذج اإلسالمي املتكامل الذي جتسد على أرض الواقع ردحا من الزمان ، وإمنا هو املقياس ليس هو إطالقًا منوذج الغرب وحضارته املادية
  .ل، اليت تدرك املعىن احلق للحضارة والتقدموأشع بأنواره على البشرية كلها، وال يزال إىل اآلن وإىل األبد مثاالً ترنو إليه األبصار والعقو

النموذج الغريب قد قام على أساس مادي صرف وعلى رؤية مبتورة ملفهوم التقدم مشتقة من رؤيته للكون والسبب يف ذلك واضح، وهو أن 
   .زه عن احليوان حيزا يذكروهي رؤية ال حتتل منها القيم األخالقية والفضائل اليت تسمو حبياة اإلنسان ومتي... واحلياة واإلنسان
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  وجب حترير عقول املسلمني من ذلك االقتران اخلطري الذي درجت على استساغته، وهو االقتران بني التقدم وجمتمع الغربومن هنا، 
ت اإلنسان غافلني كل الغفلة، عن أن ذلك الطراز من التقدم إذا وضع يف ميزان اإلسالم، سيكون مصريه الرفض، ألنه يهتم بإشباع حاجا

الذي املادية، وخينق فيه حاجاته الروحية، وهو يف النتيجة واملآل سينعكف على منتوجاته املادية ويدمرها تدمريا، يف غياب احلصن األخالقي 
   .حيمي مكاسب اإلنسان احلضارية ويصوا من الفساد

ها يف قفص االام، بل إننا ال نتردد حلظة يف وصمها بوصمة عندما حنلل مكونات احلضارة الغربية يف ضوء ما سبق، ننتهي إىل وضعإننا 
فبينما وتائر اإلنتاج املادي يف تصاعد، إذ باإلنسان .، ألا بعيدة بأوضاعها وأجوائها عن الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه اإلنسان التخلف

   .من متزق واحنالل وعبثية عمياءميعن يف االرتكاس حىت وصل إىل هذه الصورة البائسة اليت نراه عليها اليوم 
ومن هنا فإننا عندما نتحدث عن التخلــــف احلضـــاري لألمــة العربـيــــة اإلسالمــــية فال خيطرن ببال 

أن من أصحاب العقول الراجحة أننا نقيس األمة اإلسالمية على احلضارة الغربية، بل إننا نصف األمة اإلسالمية بالتخلف وحنن على يقني 
، وحماولة االقتداء به والسري يف ركابه ورؤية احلياة كما يراها هو، واالصطباغ بصبغته املادية أهم أسباب ختلفها اجلري وراء منوذج الغرب

  . اليت حولت اإلنسان إىل يمة سائمة، بل أضل سبيالً
وتأخذ   ياسية واالجتماعية، واالقتصادية والتربوية واخللقيةيعرب عنها يف املمارسات الس(....) أزمة، ال بل أزمات ) جمتمعنا اإلسالمي(إن يف 

  . طابع االزدواجية يف السلوك، واالحنراف شبه الكلي عن أصالة املبادئ والقيم اليت تنتمي إليها األمة
د اشتدت وأصبحت تنذر وأحداث متالحقة، إال أن حدا ق واألزمة تلح علينا بصور عدة من زمن، ونراها تقعد وبط تبعا ملؤثرات كثرية

  .  تدهور األمة واحنالهلا وانعدام أثرها وفاعليتها، واختزال دورها إىل مستوى هامشي ال يعتد بهمنه (....) بشر مستطري 
  

  ؟  ما هي مظاهر التخلف
 :للتخلف يف العامل اإلسالمي مظاهر عديدة تشمل خمتلف أبعاد احلياة؛ مثل -
  التخلف االقتصادي -أ

  االجتماعيالتخلف  -ب
  التخلف الثقايف والفكري - ج
  التخلف السياسي - د
   التخلف العلمي والتقين -ه

  
  ؟  جهود اخلروج من التخلف

املائة سنة املاضية من أعمال املصلحني واملفكرين وجهود األمة لوجدنا فيها كثري من الوثائق والدراسات ومقاالت لو فحصنا سجالت  
وضوع النهضة؛ هذه الدراسات تعاجل االستعمار واجلهل هنا، والفقر والبؤس هناك، وانعدام التنظيم الصحف واملؤمترات اليت تتصل مب

، دراسة ال تدع واختالل االقتصاد أو السياسة يف مناسبة أخرى، ولكن ليس فيها حتليل منهجي للمرض، أعين دراسة مرضية للمجتمع املسلم
  .ون جماالً للظن حول املرض الذي يتأمل منه منذ قر

  . جند أن كل مصلح قد وصف الوضع الراهن تبعاً لرأيه أو مزاجه أو مهنتهففي الوثائق 
حتتاج حالً سياسيا، فركز كل جهوده يف التغيري واإلصالح السياسي، وانتقاد فساد احلكم، وحماولة تغيري  األزمة سياسيةفهناك من رأى أن 

   .أنظمة احلكم يف البالد اإلسالمية
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تستلزم حالً أخالقيا، فذهب إىل أن احلل يكمن يف االلتزام باخللق اإلسالمي الرفيع، واإلقالع عن املعاصي  أزمة أخالقيةأى أا وهناك من ر 
  .مبعناها الفقهي فقط، وبالتايل راح يتذمر من الفساد األخالقي، واعتربه مكمن الداء

ال حل إال بتخليص العقيدة من الكالم والفلسفة، وإعادة تعليم الناس عقائد تستلزم إصالح العقيدة، وأن  أزمة عقديةوهناك من رأى أا 
جديد  اإلسالم، وإقناعهم بأن اهللا هو اخلالق وهو املعبود احلقيقي، وأن االلتزام بعقيدة التوحيد هو احلل، فتوجه إىل صياغة علم العقيدة من

وقد نتج عن هذا أم منذ مائة عام ال ،يقة املرض بل يتحدث عن أعراضهحني أن كل هذا التشخيص ال يتناول يف احلقعلى ، بأسلوب آخر
فال يهتم  ، وكانت النتيجة قريبة من تلك اليت حيصل عليها طبيب يواجه حالة مريض بالسل يعاجلون املرض ، وإمنا يعاجلون األعراض

  .مبكافحة اجلراثيم ، وإمنا يهتم يجان احلمى عند املريض 
  

  :  )لتأخرا(أسباب التخلف 
املرض كامن يف نفس املسلم، ويف ثقافته املوروثة من زمن االحنطاط، كما هو كامن يف سلوك املسلم وتصرفاته  : أسباب داخلية أساسية
  .واألزمة تكمن يف األدران العالقة باملسلم من تراث االحنطاط عرب القرون.. اليومية، ويف قلبه وعقله

  . تعماري الذي يستغل ضعفنا وقابليتنا لالستعماراملعامل االس : سبب خارجي ثانوي
من االستعمار ونتائجه ، من األمية بأشكاهلا ، من الفقر رغم غىن البالد : أن يربأ من آالم كثرية  -ومنذ مائة عام  -واملريض نفسه يريد 

ه ومل حياول أن يعرفه ، بل كل ما يف األمر أنه باملادة األولية ، من الظلم والقهر واالستعباد، من ومن ، ومن ، وهو ال يعرف حقيقة مرض
 .شعر باألمل ، وال يزال األمل يشتد ، فجرى حنو الصيدلية ، يأخذ من آالف الزجاجات ليواجه آالف اآلالم 

ن له مصلحة يف لكن هناك م.  وليس يف الواقع سوى طريقتني لوضع اية هلذه احلالة املرضية ، فإما القضاء على املرض وإما إعدام املريض 
  .استمرار هذه احلالة املرضية سواًء أكان ممن هم يف اخلارج أو ممن ميثلوم يف الداخل 

وبديهي أننا ال نعرف شيئاً عن مدة عالج  صيدلية احلضارة الغربية طالباً الشفاء ، ولكن من أي مرض؟ وبأي دواء؟لقد دخل املريض إىل 
  . ت أنظارنا منذ قرن، هلا داللة اجتماعية جيب أن تكون موضع تأمل وحتليل كهذا، ولكن احلالة اليت تطّرد هكذا حت

 .من جهة أخرىوصياغة مشروع ضة من جهة،  إزالة معوقات النهضةحتتاج منا أن نعمل على  إن ضة املسلمني
احلضارية بفعل ما أصاب املسلمني من الذاتية فهي نابعة من ذاتنا هناك معوقات ذاتية ومعوقات موضوعية؛ فأما : معوقات النهضة: أوال

أمراض تصيب اتمعات واحلضارات، وهي سنة اهللا يف خلقه ال ميكن أن حتابينا ألننا مسلمون، بل يصاب ا كل من مل يتحقق بشروط 
تأخرنا، وهي أساسا املعوقات املوضوعية فهي العوامل اخلارجية لتخلفنا ووأما . وهي معوقات اجتماعية ونفسية وفكرية. التحصني منها

  .اهليمنة احلضارية الغربية وما جلبت علينا من خمتلف التحديات بداية باالستعمار واية بالعوملة والغزو الفكري واحلضاري
  .صياغة مشروع للنهضة احلضارية: ثانيا

  
  : معوقات النهضة
  )اجتماعية ونفسية وفكرية( املعوقات الذاتية

 : املعوقات االجتماعية. أ
ألن اجلاهل الذي يقدم ، اجلهل املركب الذي يتميز به املثقف العريب يشكل مرضا مزمنا ومعديا ومتوارثا بني األجيال : احلرفية يف الثقافة -١

اليدرك بأنه جاهل ويعتقد بأن الشهادة اليت حصل عليها هي املقياس الوحيد ، أو حامل لكتاب اهللا، نفسه على أنه حامل للشهادة األكادميية
  .ولوقوعه يف أسر الغرور وجنون العظمة اليعترف بأخطائه وال يصححها، كانته العلميةمل
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 وسيادة الرتعة الفردية يف اتمع مما يؤدي إىل انعكاس معيار القيم، متزق البناء االجتماعي لألمة:  حتلل شبكة العالقات االجتماعية. ٢
االصطدام الداخلي الذي يقضي على العمل التكاملي اجلاد ويؤدي إىل إهدار الكثري  فيحدث، وتعارض مصاحل األفراد واجلماعات فيما بينها

   .من الطاقات االجتماعية وصرفها فيما الجدوى منه
 أما األفكار السائدة يف العامل اإلسالمي اليوم فما هي إالّ مزيج من األفكار اليت تعيق التطور والنمو وتتمثل يف: عدم متاسك عامل األفكار -٣

 .ورغم اختالف مصدريهما إال أن كالمها يؤدي إىل اهلدم ال البناء، األفكار امليتة واألفكار القاتلة
إن طبيعة العالقة بني اإلنسان املسلم اليوم وعامل األشياء حيددها املعيار الصبياين يف التعلق باألشياء، إذ مل يعد  : طغيان عامل األشياء -٤

  .ماعية من كونه إنسانا وال من زاده املعريف وإمنا من كمية األشياء اليت ميتلكها ويتصرف فيهااإلنسان يستمد مكانته االجت
بل كل ما يشد انتباهها هو ذلك الشخص ، كما أن اجلماهري يف جمتمعنا مل تعد تؤمن مبشاريع فكرية معينة:  طغيان عامل األشخاص -٥

إىل درجة أن يتحول شخص الزعيم إىل وثن يعبد إما خوفا وإما انبهارا ، الم اخلاصةالكارزمي الذي يعتقدون أنه ميتلك مجيع احللول ملشك
   .وإما طمعا

احنراف املمارسة السياسية يف الوطن العريب، حبيث انفصلت السياسة عن القواعد واألسس العلمية اليت تقوم :  سيادة الرتعة السياسوية. ٦
رسه بعض الدجالني ملغالطة أصحاب النوايا الطيبة والسذج من اجلماهري، واستخدام مجاجم عليها وحتولت إىل خداع ومكر وتضليل ميا

  .الضعفاء كجسر للوصول إىل السلطة أو البقاء فيها
 
  : معوقات نفسية. ب
يسمون أنفسهم  وأغلب من، يتميز تفكري اإلنسان املسلم اليوم يف معظمه بأنه تفكري نظري غري مرتبط بأهداف عملية : غياب الفعالية -١

  . بدعاة التغيري يكثرون الكالم من دون أن يكون لذلك أي انعكاس اجيايب على الواقع
فطغيان الشيئية أعمى بصريته وجعله يغفل عن البناء املرحلي ، جلوء اتمع اإلسالمي إىل التكديس بدل البناء:  امليل إىل التكديس -٢

ىل جنب بعضها البعض معتقدا أن هذه املنتجات هي اليت تصنع احلضارة يف حني أن العكس هو التكاملي ويبدله بتكديس منتجات احلضارة إ
 .ويشتمل التكديس على األشياء واألفكار واألشخاص، الصحيح حبيث أن احلضارة هي اليت تلد منتجاا

األرضية مهيأة لبقائه من خالل ذلك االستسالم التام  إن االستعمار ما كان ليعمر طويال يف العامل اإلسالمي لو مل جيد: القابلية االستعمار -٣
بل والوقوف إىل جانبه من طرف البعض وتبىن أطروحاته والدفاع عنها من طرف البعض اآلخر، ومنه فالقابلية لالستعمار إنما تعين تلك 

  .ديات الواقع ومشكالتهاحلالة النفسية السلبية املتمثلة يف الرضا بالعدو واالستسالم للهوان والعجز عن مواجهة حت
  
  : معوقات فكرية. ج
إىل تلك االنطالقة غري املوفقة اليت ال تقوم على الرؤية التكاملية ترجع أسباب كبوة املشاريع النهضوية إن  : )التجزيئية(الرتعة الذرية  -١

وإنما تقوم على رؤية سطحية جتزئ  ،املتبادلة فيما بينها وتأثرياا ،واليت ال تدرك أمهية خمتلف جوانب احلياة املادية منها واملعنوية ،العميقة
ولعل هذه النظرة اليت  ،بل قد تنشغل جبزئية صغرية وتراهن عليها لوحدها لتحقيق أهداف النهضة .وتطرحها منفصلة عن بعضها ،املشكالت

 . تفصل املشكالت عن بعضها وجتزئها هي سبب ذلك الفشل املتكرر حملاوالتنا النهضوية
األمر الذي جيعله يتمادى يف أخطائه من دون أن  ،يعاين من عقدة رفض النقدإن املسلم اليوم، مبختلف توجهاته،  :غياب النقد الذايت -٢

وقد يكون سبب هذا الرفض هو التهرب من حتمل مسؤوليات نتائج االحنرافات اليت حتدث بني احلني واآلخر يف مسريته  ،ينتبه إليها
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خر أحيانا واام التراث يف أحايني أخرى لتربير العجز أو اخلطأ يف مقابل احلذر املفرط من توجيه نه يتم اللجوء إىل اام اآلحبيث أ ،النهضوية
   .جهاز النقد والفحص للذات

بل حنتاج إىل  .ط الوحيدإالّ أنها ليست الشر ،فبالرغم من وجود النية اخلالصة للقيام بالتغيري ،العشوائية يف العمل:  غياب الوعي املنهجي -٣
حبيث جنهل حىت خصوصيات املرحلة التارخيية  ،وهو العنصر املفتقد يف الكثري من حماوالتنا النهضوية .املعرفة الواسعة بسنن التغيري االجتماعي

اجهة حتديام اخلاصة املختلفة زمانيا أوجدها أصحاا ملو ،لذا جتد البعض منا يلجأ إىل املاضي البعيد الستعارة حلول جاهزة .اليت متر ا أمتنا
أوجدها أصحاا ملواجهة حتديات خاصة مبرحلتهم التارخيية  ،وجتد البعض اآلخر يلجأ إىل الضفة ااورة السترياد حلول جاهزة أيضا ،عنا

  .املختلفة عنا
هل واقع أمتهم كنقطة انطالق أساسي لبناء على جتا التحديثدعاة دعاة اإلصالح واتفاق كل من : االغتراب الزماين واملكاين -٤

ومتثل دعاة التحديث  ،فعاد دعاة اإلصالح بأفكارهم إىل املاضي للتشبث به والدفاع عنه من دون متحيص وال نقد ،مشروعيهما النهضويني
ذي أدى إىل التلفيق والفوضى أحيانا وبالتايل فهذا االغتراب الزماين واملكاين هو ال. مذاهب فكرية غربية هلا واقعها اخلاص الذي نشأت فيه

   .وإىل اصطدام اجلهود أحايني أخرى مما عرقل السري يف طريق النهوض
  

  : )احلضارة الغربية(املعوقات املوضوعية 
ضارة احل( جند حاجزا خارجيا يتمثل يف االستعمار، مقابل هذه األمراض الداخلية اليت ظلت تنخر جسد األمة فكريا ونفسيا واجتماعياويف 

  كما يرفض تعدد أقطاب احلضارة اإلنسانية ومراكزها ،الذي يرفض أن يتحول العبد إىل سيد يتخذ قراراته بكل حرية ومسؤولية )الغربية
  . كل هذا يدفعه إلجهاض أي مشروع ضوي أو حترري حياول حتقيقه املستضعفون

   :واجز متنعنا من حتقيق أهدافنا اإلنسانية واحلضارية ونذكر منهاكقيود وح غربجمموعة من األدوات واآلليات اليت يوظفها الهناك و
من خالل إدخال جمموعة من املتغريات تساهم يف  ،اختراق خمتلف املبادرات اليت يهدف أصحاا لتغيري أوضاعهم وأحواهلمالعمل على  -١

   .األصيلة من خالل إبعادها عن مسارها الصحيح ملبادراتالمحافظة على املصاحل االستعمارية وإجهاض ل، عن هدفها الرئيسيا االحنراف 
 للتخلص منها إما بتشويشها واالحنراف اوإمكانيات بشرية عالية املستوى لالستعالم عن حركة األفكار  تسخري إمكانيات مادية كبرية -٢

 .احلهإذا كانت فعالة وإما بتضخيمها وتوسيع نشرها والترويج هلا إذا كانت متوافقة مع مص
، وإذا كان دور الفريق الذي حاول توظيف االستشراق يف عملية الصراع الفكري الرتباطه مبؤسسات االستعالمات التابعة لالستعمار -٣

خر و اآلتقزمي أو إلغاء دور احلضارة اإلسالمية املساهمة يف املنجزات اإلنسانية واضح للغاية، فإن دور الفريق الثاين الذي نصفه باملوضوعي ه
   .مؤسسة إلنتاج خمدرات متجيد املاضي الزاهر لألمة لالنبهار به عوض مواجهة حتديات الواقع املختلف

  عن طريق طلب العلم لتعود بالشهادة األكادميية ولكن من دون زاد علمي ومعريفاهتمام الغرب بالبعثات الطالبية لالحنراف ا  -٤
ا يف أوساط النخبة املثقفة، ويف حالة ما إذا أثبت بعضهم امتيازه فسيحيطه بالتسهيالت فتوظف كأداة لتكريس الرداءة والتشجيع عليه

بل تغلق كل األبواب يف وجهه إذا ما عاد إىل بالده، ألن أعداء النجاح يرفضون وجود املمتازين . واإلغراءات من كل جانب للبقاء هناك
 .بينهم

ف بسلوكاته إىل ميدان الوقاحة والرذيلة وذلك من خالل حماربة القيم األخالقية مبختلف املسلم من خالل االحنرا حتطيم قدرات اإلنسان -٥
ة الطرق وتشجيع دعاة االحنالل بأمساء خمتلفة، ويهدف بذلك إىل تفكيك الروابط األخالقية لتمزيق شبكة العالقات من جهة وإىل تغيري البني

   .ظة على حالة التخلفالثقافية السائدة من جهة أخرى باإلضافة إىل احملاف



 ٥٧ .. إعداد هتان                                                                                                                                                              بدران احلسن / د  – قضايا ثقافية معاصرة 

تشجيع التعصب لألنا سواء كأفراد أو كجماعة، لينقسم اتمع إىل فريقني متناحرين فريق يتخذ من الغرب ملهما له فيستسلم له  -٦
فريقني من ، والواقع أن الخاضعا مستكينا ويرفع ألوية الدفاع عنه، وفريق ثان جيعل من الغرب شيطانا بليدا فيظل يواجهه بانفعال متزايد

وختديره صنع خمابر الصراع ألن ما يؤول إليه نشاطهما يف النهاية هو النتيجة نفسها، وهي إبعاد املسلم عن واجباته اليومية وحتدياته الواقعية 
  .إما بانبهاره بالغرب وإما باحلماس واالنفعاالت اليت ال معىن هلا يف صناعة احلضارة

األول فيتمثل يف خططه ومؤامراته لتحطيم األفكار الفعالة والعملية ، فأما نب سليب وجـانب إجيايبجـامرتبط جبانبني، تأثري الغرب  -٧
بل إنّ  ،سالميةويسعى لنشرها لتصبح جزءا من يوميات أبناء الشعوب اإل ،وأما الثاين فيتمثل يف خلق أفكار مناسبة له وملصاحله ،وتفكيكها

   .إىل هذه األفكار بأنها من الضروريات اليت ال ميكن االستغناء عنهامحاسة الشعوب وانفعاليتها جتعلها تنظر 
  

  ؟ ما هو سبيل النهوض باملسلمني
  : التحليل العلمي للتخلف - ١

 .سواء من القدماء أو الغربيني بسبب االنبهار مبنجزات الغرياليت تتجاهل احلاضر جتاهال تاما  اخلروج من الرتعة االنفعاليةال بد من 
بناء مشروع للنهضة قائما على التحليل العلمي والعقالين لظاهرة التخلف احلضاري الذي تعيشه األمة، حبيث نقوم بداية بتحديد ن والبد م

واليت تتمثل يف   املرحلة التارخيية اليت نعيشها، وانطالقا من خصوصيات هذه املرحلة، حندد اخلصائص النفسية والفكرية واالجتماعية إلنساا
  .عوقات الذاتية اليت وقفت يف وجه احملاوالت النهضوية ومنعتها من حتقيق أهدافها احلضاريةأهم امل

بناء على حتليل ملظاهر وأسباب التخلف وصياغة رؤية كلية تستوعب خمتلف أبعاد  بتفكيك معوقات النهضة وبناء مشروع جديدنقوم  -
   .دافنا من النهضةالنهضة، ونصمم منهجا قابال للتطبيق نظريا وعمليا حيقق أه

  : اإلنسان حمور عملية النهضة -٢
وتبدأ عملية التطور من اإلنسان ألنه . إن املشروع اإلصالحي يبدأ بتغيري اإلنسان ، مث بتعليمه اإلخنراط يف اجلماعة مث بالتنظيم فالنقد البناء

 .لظهور احلضارة املخلوق الوحيد القادر على قيادة حركة البناء، وحتقيق قفزات نوعية، متهيداً
. إىل اإلنسان اجلديد الذي يوظف كل طاقاته وإمكاناته مهما كانت بسيطة-عندما تريد بناء أو إعادة بناء نفسها-حاجة يف فاتمعات

 وجيهت -توجيه الثقافة:من جديد إىل ساحة الفعل احلضاري البد من أن تعيد صياغة هذا اإلنسان وتوجيهه عرب) اتمعات(ولكي تعود 
   .توجيه رأس املال -العمل
   ).أي أنه يؤثر بفكره وعمله وماله(األمور اليت ميكن من خالهلا لإلنسان أن يؤثّر يف واقعه وهي 

، خطوات وأولويات جيب حتقيقها حىت تكون احلضارة مبنية على قواعد راسخة متينة ومعظم هذه التغيريات فللوصول إىل احلضارة املرجوة
 . يف الفرد نفسه قبل أن نرى أثرها يف الواقع االجتماعيجيب أن حتدث أوالً 

       : وما يؤكد على هذا القول هو قوله تعاىل .، وتغيري ما باألنفس)الوضع االجتماعي(التغيري البد من تغيريين، تغيري ما بالقوم ولتحقيق 
  .﴾ نفُِسهِمإِنَّ اللَّه الَ يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَ ﴿

حيث أنه   ولنا يف رسول اهللا أسوة حسنة. فتغيري اإلنسان وإعادة صياغة وختليصه من ختلفه شرط الزم ليتحقق التغيري احلضاري الشامل لألمة
   .، مث بىن م الدولة واألمة واحلضارة غري من أنفس األفراد أوالً، وشكل شخصيام اإلسالمية

  : من التكديس إىل البناء -٣
   .بالتكديسإن العامل اإلسالمي بدأ يتجه إىل مجع األكوام من املنتجات احلضارية أكثر من اجتاهه إىل بناء حضارة وهو ما يسمى  
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أي أن التكديس ال يعين البناء ألن البناء وحده هو الذي يأيت باحلضارة اليت . باحلضارة الشيئيةفينتهي بنا األمر إىل ما أمساه مالك بن نيب 
  . منتجاا وليست املنتجات هي اليت تكون احلضارة تكون

إن علينا أن نأخذ من احلضارة الغربية : "؟ ولإلجابة على ذلك يقول مالكوقد يتساءل شخص ما الذي نأخذه من احلضارة الغربية -
  ".حىت يأيت يوم نستطيع فيه االستغناء عنها مبنتجاتنا... األدوات اليت تلزم يف بناء حضارتنا

  :  ور األفكار يف البناء احلضاريد -٤
فالفكر ركيزة هامة يف حياة الشعوب، ودليل على حيويتها . هناك أمهية كبرية لألفكار وتأثريها على الفرد واتمع وبناء احلضارت 

الفكري وسيلة للقضاء  وتقدمها، أو على العكس دليل على مجودها وختلفها، ألن نتاج العقل البشري الذي خلقه اهللا هلذه الغاية فالنجاح
  ".تصفينة األفكار امليتة وتنقية األفكار املميتة يعدان األساس األول ألية ضة حقة"على األفكار امليتة ألن 

عن  لوكذلك فإن احنراف األفكار عن جمرها بالنسبة لألفكار اجلوهرية تبني لنا مقدرا عدم فعالية اتمع مما يؤدي إىل الزيغ من جيل إىل جي
  فينعكس املرض على اتمع. ريق االمتصاص وتعترب األفكار يف هذه احلالة هي اجلراثيم اليت تكون كالعدوى االجتماعية لنقل األمراضط

   .وأحياناً قد حيدث انعكاس الفكرة املردودة فيعود ذلك باخلري بسبب اكتشاف بطالا
  : ثقافة النهضة وثقافة التخلف -٥

احمليط الذي يشكّل فيه الفرد طباعه وشخصيته وسلوكه، فإنّ أمناط الشخصية والسلوك اإلنساين هي جتسيد واقعي  ما دامت الثقافة هي ذلك
  . ملا يلقاه الفرد يف بيئته االجتماعية

ان، نتصور من ولنقرب الصورة أكثر وحنور املثال الذي دلّل به ابن نيب على وظيفة الثقافة عندما شبهها بوظيفة الدم الذي يغذي جسم اإلنس
راثيم تزداد الناحية البيولوجية أنّ هذا الدم حيمل يف تركيبته جراثيم قاتلة، ونتصور أنّ مناعة هذا اإلنسان تتناقص بتقدمه يف العمر فإنّ هذه اجل

 نطاقها السلبيات الثقافة يف مراحل ختلف اتمعات تتولّد يفخطورا على حياته، فهي إن مل تقتله جعلته عرضة للمرض والوهن، كذلك 
ة وتتراكم مع الزمن لتحمل يف طياا أفكاراً قاتلة أو ميتة ميتصها جسم اتمع، فتقضي على فعاليته وعلى حتضره وتقوده عند اية دور

يف نفسية عندما يبدأ اتمع مسريته احلضارية تكون كل قواه حية ومتحركة، تلك اليت تنعكس أيضاً ف.حضارته إىل التخلف واالحنطاط
  اإلنسان املتحضر من خالل ما يلقاه يف بيئته من مسوغات دافعة وأفكار حية وطاقات حمركة وضمانات تتيح له أن ينمي قدراته الذاتية

  . فتشكّل فيه قيمة الفعالية اليت متكّنه من أن يستغلّ ما بني يديه من وقت وتراب
حركتها الدافعة، وتفقد مسوغاا ويصبح الفرد كَال فاقداً لفعاليته ألنّ ثقافته اليت ورثها من وعندما تدخل اتمعات إىل مراحل ختلفها ختمد 

مجة عصور االحنطاط عرب وراثته االجتماعية، مل تستطع أن متنحه الفعالية اليت يؤثّر ا يف حميطه، فأحكامه وسلوكاته وال فعاليته هي التر
  . وعادات سالبة امتصها من حميطه الثقايف الواقعية ملا انطبع يف نفسيته من قيم

ويقضي  ولكي حيقق اتمع تألّقه يف التاريخ. الثقافية، فهي املدخل الضروري لعملية البناء احلضاريوعلى هذا األساس تربز العناية باملسألة 
ات جديدة تفضي إىل تغيري معادلته الشخصية نضع اإلنسان أمام ضرورعلى ضروب التخلف والالفعالية، ينبغي أن نغير عامله الثقايف، وأن 

إىل  -اخلارج من دورة حضارية بعد أزمة تارخيية-، أي أن تعيد اإلنسان اليت زيفتها عهود الكساد، وهذا هو رهان الثقافة األساسي
  .احلضارة، وأن تدخل اإلنسان السابق على احلضارة إىل دورة حضارية جديدة

إىل ضرورة التفكري يف اإلنسان الذي ينبغي إعادة صياغته ثقافياً حىت يتواءم مع تمع اإلسالمي فيستدعيه وهو التحدي الذي يقف أمام ا
ى ضرورات التحضر ألنه من أجل أن نغير اإلنسان ينبغي أن نغري وسطه الثقايف بإنشاء وسط جديد مينحه املسوغات الدافعة والفعالية القصو

  . ريحىت ينطلق يف عملية البناء احلضا
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  احملاضرة الرابعة عشر
  صلة عناصر الثقافة مبختلف القضايا املطروحة

  
  

  : الصلة بني الثقافة وعناصرها وبني خمتلف القضايا املطروحة
ناها يف أثرحناول يف هذه احملاضرة ربط الصلة بني مفهوم الثقافة الذي تناولناه يف احملاضرة التمهيدية وعناصر الثقافة، بني خمتلف القضايا اليت 

  .احملاضرات، لتشكيل رؤية ثقافية متكاملة ملختلف القضايا والقدرة على فهمها والتعامل معها بوعي وإمكان اختاذ موقف منها 
  : طبيعة القضايا الثقافية

  :إن تعريف الثقافة يشري على أمور مهمة هي
ومل يقل  الفن واألخالق والقانون والعرف وكل القدرات والعاداتوبصفته اإلنسانية لذلك قال العقائد  قضايا الثقافة قضايا إنسانيةأن .١

  . جانب إنساين روحي أي قضايا ذات بعد إنسايناخل فهي ..الطب أو الكيمياء أو اهلندسة ألا أشياء مادية أما األخالق 
   .وهناك معتقدات تقوم علها قيم  بكلٌّ مركعن بعضها البعض بل هي بناء متكامل أي  متداخلة وليست عناصر مفصولةهذه العناصر . ٢
   .مترابطان الثقافة ليست معارف نظرية بل الثقافة حياة مجاعية وواقع فكري وسلوكي يتحرك به الناس؛ أي علم وعمل أن . ٣
ومن الصعب أن ، مبعىن أن الشخص يعيش الثقافة يف ظل جمتمع أو أمة تعيش هذه الثقافة، أن الثقافة ليست متيزا فرديا بل هي مجاعية. ٤

  .يعيش اإلنسان بعيدا عن ثقافته، لذلك يعاين املغترب وجنده يبحث عن أقلية أو أسرة تتفق معه يف الثقافة
 األمم ختتلف وتتمايز عن بعضها يف الثقافات، أي أن الثقافة مبجموعها متثل متيزا للمجتمع أو األمة عن اتمعات واألمم األخرىأن . ٥

ية وال استعمال السيارات وال الطب التشرحيي ولكن بني املسلم والغريب واهلندوسي التمايز بالثقافة والعقائد والنظم وليس باجلوانب املاد
   .واألعراف

 : عناصر الثقافة
ية أو هي اليت تشكل ثقافة األمم مهما اختلفت فأي ثقافة يف العامل البد أن حتوي هذه الثالثة عناصر  بدائ للثقافة ثالثة عناصر أساسية

. متحضرة كتابية أو ليست كتابية مبعىن أن االختالف ليس على وجود هذه العناصر إمنا االختالف يف نوعية هذه الثقافة من جمتمع إىل آخر
 .النظم -٣            .  القيم -٢    .   تفسري الوجود  -١ :  والعناصر هي
وهي عموماً إجابات األسئلة .. أا مطلب لديه –أي إنسان  –يت يشعر اإلنسان هي تلك اإلجابة ال تفسري الوجود: األول / عناصر الثقافة

هل هذا الكون .الوجودية من أنا؟ كيف جئت؟ ما هدف وجودي؟ ما هو مصريي؟ ماذا بعد احلياة؟ كيف جاء هذا الكون وما عالقيت به؟ 
إجابات بغض النظر عن صحتها، سواء كانت اإلجابات ربانية أو  وال يهدأ اإلنسان وال يقر له قرار حىت جيد  إخل. له إله ؟وكم إله له ؟

  . خرافية أو أسطورية أو فلسفية فإن كانت صحيحة  هدأت نفسه واطمأنت وإال فال
يز ا وهي تلك املثل اليت تتم –الوفاء  -الصدق –هي املعايري اليت يتعامل معها اإلنسان يف احلياة مثل العدل   القيم: الثاين/عناصر الثقافة

   .أو هي القواعد اليت يقيم الناس عليها حيام لريتفعوا ا عن احلياة احليوانية .. احلياة اإلنسانية عن احلياة احليوانية
  .      معايري حتكم حركة اإلنسان الفكرية:  )قيم احلق(قيم فكرية  -وهي على أنواع 

  .     حلياءالصدق الوفاء الرب ا: القيم األخالقية : قيم اخلري - 
  . قيم الذوق ورؤية اجلماليات: قيم اجلمال - 

القوانني أو التعاليم واألعراف والتقاليد أو الشعائر اليت ميارسها اإلنسان يف  النظم التشريعية يف جوانب احلياة: الثالث /عناصر الثقافة
وتشمل كذلك التشريعات التارخيية ..) ليمية، اإلعالمية، اإلداريةالنظم التع(أو ما دوا ) العبادة، األخالق(سواء اللصيقة باإلنسان . حياته
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اليت توارثتها األجيال وأصبحت قانوناً ملزماً سواء كانت مدروسة أو غري مدروسة مثل نظم العشائر والبدو وهي نظم ال يستطيع اإلنسان 
  .من خالل هذه العناصر تتشكل شخصية اإلنسان وتبىن ثقافته. أن ينفك عنها 

  
  الوسطية: حملاضرة األوىلا
 قوله الوسطية مسة هذه األمة، وا تعرف دون األمم، بل هي ميزة ميزها اهللا تعاىل ا على غريها، ورد وصف األمة ا يف القرآن الكرمي يف 

  ).١٤٣من اآلية: البقرة)(سولُ علَيكُم شهِيداوكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ الر: (تعاىل
  . الرسالة الوسط: وثالثها   . الدين الوسط: وثانيها    .األمة الوسط :أوهلا : واملعىن يف هذا السياق القرآين ينصرف إىل أمور ثالثة

  خيار األمم والوسط يف األمور كلها، بال إفراط، وال تفريط ، فهمخياراً عدوالًوأمر املسلمني بأن يكونوا  جعل اللَّه اإلسالم ديناً وسطاًلقد 
خريية األمة (، وبني )وسطية اإلسالم(يف شأن الدين والدنيا، وبال غلو يف دينهم، وال تقصري منهم يف واجبام ولعلنا ذا الربط بني 

وهو مبدأ مل تكن تعرفه األديان السماوية السابقة على . م، نصل إىل إدراك املفهوم العميق هلذا املبدأ السامي من مبادئ اإلسال)اإلسالمية
  .اإلسالم، وذلك مما يتطابق تطابقاً تاماً مع الدين اخلامت والرسالة اخلامتة

أي مبقدار  ) قَدرٍإِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِ(: يقول تعاىل. الذي تقوم عليه سنة اللَّه يف خلقه الوسطية هي حتقيق ملبدأ التوازنومجلة القول أن 
  . ومبيزان

، ولذلك فاخلري كلُّه يف الوسطية فالوسطية هي املنهج الرباين، والنظام الكوين اإلهلي، وسنة اللَّه يف خلقه، وهي تنسجم مع الفطرة اإلنسانية
  . اليت جاء ا اإلسالم لألمة اإلسالمية ولإلنسانية مجعاء، يف كل زمان ومكان

  
  عاملية االسالم والروابط البشرية:  احملاضرة الثانية

أن رسالة اإلسالم غري حمدودة بعصر وال جيل وال مبكان، فهي ختاطب كل األمم وكل األجناس وكل : تعين عاملية اإلسالمالعاملية أو 
 .ورمحة اهللا لكل عباد اهللا الشعوب وكل الطبقات وهي هداية رب الناس لكل الناس

عقيدة كلها جتعل من املعلوم ضرورة أن اإلسالم عاملي؛ وأنه  نصوص كثرية من القرآن الكرمي والسنة النبوية يستند مفهوم عاملية اإلسالم على
  ال ينفرد ا شعب أو جمتمع بعينه، وال خيتص ببلد أو بالد معينة، بل هو دين ذو قوانني تسري على األفراد على اختالفهم من العنصر

  والوطن، واللسان، 
  .ه حاجزاً بني بين اإلنسان، وال يعترف بأية فواصل وحتديدات جنسية أو إقليمية أو زمنية فهو عام يف املكان والزمانوال يفترض لنفوذ

   .اليت يتساوى فيها مجيع البشر يعتمد اإلسالم يف مجيع أحكامه وتشريعاته، وما خيص اإلنسان يف معاشه ومعاده، على طبيعة اإلنسان-
، فاإلسالم ال يفرق بني أبيض وأسود وال بني جنس مكافحته للنـزاعات اإلقليمية والطائفيةم رسالة عاملية إن أقوى دليل على أن اإلسال

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل : (واملقياس الوحيد للتفاضل يف اإلسالم هو التقوى، قال تعاىل. وآخر
   ).قاكملتعارفوا إنّ أكرمكم عند اهللا ات

  
  االستشراق: احملاضرة الثالثة

وإشعارهم بتناقض دينهم وقصوره يف مواجهة اجلديد لدى أبنائه ،  إضعاف عقيدة املسلمني ،  وتشويه صورة اإلسالمأدى االستشراق إىل 
واملتالئم مع احلياة العصرية، مما أدى يف واقع احلياة ، ومقارنة ذلك بالفكر الغريب الذي أظهره املستشرقون يف صورة الفكر املتكامل  واملتطور

  .حول اإلسـالم تدس الفكر املنحرف، وتثري الشبهمن كتابات املستشرقني اليت  إىل ازام نفسية كثري من املسلمني أمام التيار اجلارف
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  التنصري:  احملاضرة الرابعة
، ويطلق أيضا على ما تقوم به املنظمات الدينية من ىل النصرانيةهي اجلهد املبذول بصفة فردية أو مجاعية يف دعوة الناس إ: االصطالح يف 

 تعليم الدين النصراين ونشره
مهمة التنصري اليت ندبتكُم دول املسيحية للقيام ا يف البالد احملمدية ليست هي إدخال : (م ١٩٣٥يف مؤمتر القدس عام ) زومير(يقول 

  )م وتكرمياً ، وإمنا مهمتكم أن خترجوا املسلم من اإلسالم ليصبح خملوقاً ال صلة له باهللا املسلمني يف املسيحية ، فإن يف هذا هداية هل
، مما ولَّد يف نفوسهم آالماً صعب عليهم وزاد حقد النصارى بعد ارتدادهم على أدبارهم مهزومني إثر احلروب الصليبية اليت دامت قرنني

ىل حتويل املسلمني عن دينهم ولَو إىل اإلحلاد وتعمل على بسط النفوذ الغريب عن طريق نسياا ففرغوها يف خمططات التنصري اليت تسعى إ
  ههِم وما تخفى صدورهم أَكبرٲقَد بدت ٱلبغضاُء من أَفو( :تالميذ التنصري واملُغترين حبضارة الغرب، وهذا ما أبدته ألسنتهم ، كما قال تعاىل

ا لَكُمنيقَد ب ـٰت لُونَ  ٱَأليعقم ت١١٨: آل عمران) (إِن كُنت(  
ا ساهم التنصري واالستشراق يف تقدمي النصح واملعلومات للدول االستعمارية الغربية اليت رأت يف احتالل الدول اإلسالمية ما حيقق أهدافه

تحتية، ومن املواد اخلام املعدنية والزراعية اليت تتطلبها مصانعها التوسعية اليت تؤمن حاجتها من األيدي العاملة للعمل يف املصانع وبناء البنية ال
  احلديثة ، ومن األسواق ملنتجاا الكثرية، 

  :ومن آثاره
كما حدث يف تنصري بعض املناطق اإلسالمية يف أفريقيا وشرق آسيا ، يوضح ذلك  املسلمني من دينهم وإدخاهلم يف النصرانيةـ إخراج  ١

النصارى مل حيققوا يف سبيل حتقيق هذا اهلدف  إنين أحاول أن أنقل املسلم من حممد إىل املسيح، وإن كان: ( ث يقول حي) رايد ( املنصر 
جنحوا يف إحداث ردة بني املسلمني وإضعاف والء كثري منهم لدينهم ، وتلك كانت غاية جناحا كبريا يتناسب مع اجلهد املبذول إال أم 

 .للمنصرين أخرى
يقول املنصر . ، فإن املنصرين أدركوا أن متسك املسلمني بدينهم هو سر قوموة املسلمني بإضعاف صلتهم بدينهمإضعاف قـ  ٢
  .، كما أن إالسالم العائق األول أمام تقدم انتشار النصرانية يف دول العامل)إن القوة اليت تكمن يف اإلسالم هي اليت ختيف أوروبا): (جاردنر(
إن : (يف قوله) سيمون(وختلصهم من سيطرة الغرب عليهم، يعرب عن هذا املنصر القس  ني واحليلولة دون وحدمتفريق كلمة املسلمـ  ٣

الوحدة اإلسالمية جتمع آمال الشعوب اإلسالمية، وتساعد على التملص من السيطرة األوروبية ، والتبشري عامل مهم يف كسر شوكة احلركة 
  )اجتاه املسلمني عن الوحدة اإلسالمية، من أجل ذلك جيب أن حنول بالتبشري 

  ، وحتمل فكر الغرب حقيقةاملسلمني يف بالدهم عن طريق التعليم الذي اعتىن به التنصري إلجياد أجيال تنتمي إىل اإلسالم امساًتغريب  -٤
لنمط الغريب العلماين؛ ألن كثريا من جيب أن نشجع إنشاء املدارس على ا): (تاكلي(ومتارس عاداته بعيدا عن تعاليم اإلسالم وأحكامه، يقول 

   )املسلمني قد زعزع اعتقادهم باإلسالم والقرآن حينما درسوا الكتب الغربية، وتعلموا اللغات األجنبية
  

  االستعمار:  احملاضرة اخلامسة
يادة على أهله وتوجيه كل بقصد االستيالء على خرياته والس سيطرة دول الغرب على دول الشرق ، أي العامل اإلسالمي: يف االصطالح 

 :ومن أهدافه. ذلك خلدمة مصاحلهم
حيقق ما عجـزت عن حتقيقه احلمالت الصليبية إبان القرن الثاين عشر والثالث عشر امليالديني ، وهو  ):هدف للكنيسة(هدف صلييب  - ١

  ربية يف القرن التاسع عشر امليالدي تسعى إليه السيطرة على البالد اإلسالمية وانتزاع بيت املقدس من املسلمني والذي كانت الدول الغ
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نشأ عن التنافس بني الدول الغربية يف السيطرة على املواقع االستراتيجية ومناطق  ):يتعلق بالدول واحلكام أنفسهم(هدف سياسي  -  ٢
د اإلسالمية من موقع استراتيجي يقع يف وسط الثروات املعدنية والزراعية وبسط النفوذ على أكرب قدر من املساحة ، ونظراً ملا تتمتع به البال

  العامل ويتصل بالقارات الثالث
ويف القرن التاسع . اليت نشأت يف أوروبا يف الثلث األخري من القرن الثامن عشر امليالدي الثورة الصناعيةنتج عن  : هدف اقتصادي - ٣ 

 األسواق لتصريف منتجامكما احتاجوا إىل  املواد اخلام والقوى العاملة أصحاب املصانع إىل فاحتاجعشر امليالدي زاد اإلنتاج زيادة هائلة 
دفعها إىل االستعمار للحصول على املواد اخلام وفتح أسواق جديدة أمام ومل تتمكن الدول األوروبية من سد تلك احلاجات كليا مما 

  .، فكان العامل اإلسالمي هدفاً  منتجات صناعتها
ـٰبِ لَو يردونكُم من كود :(، قال تعاىلستعمار حلقة أخرى يف سلسلة حلقات العداء املتتاليةويعد اال: هدف عدائيـ  ٤ تن أَهلِ ٱلكم ريث

ٱحلَق ملَه نيبا تم عدن بأَنفُِسهِم م ندن عا مدسا حـٰنِكُم كُفَّار إِمي عدب  ىأتٰى يتواْ حٱصفَحفَٱعفُواْ و بِأَمرِه لَٰى  ۦٱللَّهع كإِنَّ ٱللَّهيرىٍء قَدلِّ ش (
 .)١٠٩:البقرة(

وتغريب  بوسائل مباشرة وغري مباشرة  واالستخفاف به وبعلمائهمن قلوب املسلمني  الدول االستعمارية سعت إىل مسح اإلسالملذا فإن 
الداعية إىل  احلركات اإلصالحيةكل وإمخاد  ل املظاهر املتصلة باإلسالم ،األمة وتعطيل أحكام اإلسالم وحماصرة التعليم الديين وحماربة ك

  . من جديد العودة إىل اإلسالماإلسالمية أو إىل  الوحدة
  :آثاره الثقافية

   .؛ فقد كان الغرب يسعى يف مستعمراته، ويف مناطق نفوذه إىل نشر ثقافته بني املسلمني، ومحلهم عليهاتغريب العامل اإلسالمي - ١
، كالطورانية يف تركيا والفرعونية يف مصر والبابلية يف العراق واآلشورية والفينيقية يف الشام ، والرببرية يف مشال  إحياء النعرات القومية - ٢

ني بتارخيهم أفريقيا والقومية العربية وتشجيعها لتكون بديالً عن الفكر اإلسالمي وإشغال األمة بتمجيدها واالفتخار ا ، مع جتهيل املسلم
  . اإلسالمي ايد

  واخلالف بني املسلمني مثل مشاكل احلدود بني البالد اإلسالمية  زرع أسباب الفتنة - ٣
  .للقيام بعملها وحتقيق أهدافها وتربير إفسادها لعقائد املسلمني  محاية اإلرساليات التنصريية ودعمها – ٤
  

 التغريب: احملاضرة السادسة
والتغريب يعد تيارا فكريا ذا أبعاد سياسية واجتماعية وفنية . ة صياغة ثقافة العامل اإلسالمي وفق ثقافة الغرب وحضارتهإعاد: يف االصطالح 

 ، يهدف إىل إلغاء شخصية املسلمني اخلاصة ، وجعلهم أسرى الثقافة الغربية
  :أهداف التغريب 

  ني باللغة العربيةنقض عرى اإلسالم وإبعاد املسلم عن دينه، وكذلك جتهيل املسلم.١
 وصرف اتمعات اإلسالمية عن اإلسالم بصفته عامال لوحدم إيقاظ النعرة العنصريةسعى الغرب إىل : تفتيت الوحدة اإلسالمية. ٢
  .إقصاء أنظمة احلكم واإلدارة والتعليم املستمدة من اإلسالم، وإحالل األنظمة الغربية مكاا.٣
، وحماكمة الفكر اإلسالمي وفق هذه التصورات واملقاييس دف أساس تصورات الفكر الغريب ومقاييسه إعادة بناء فكر املسلمني على.٤

  .سيادة احلضارة الغربية
   صبغ حياة املسلمني يف مجيع جوانبها ومرافقها بصبغة احلضارة الغربية ، وتغيري عادام.٥

  أخطروغري املباشرة . بوسائل مباشرة وغري مباشرة:  وسائل التغريب
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  .، إنشاء املدارس املدنية، االعالمتقدمي اخلربة واملشورة، وجتهيل املسلمني بلغتهم و نشر اللغات الغربية بينهم
  : آثار التغريب

اإلسالمي  ، وترك بصماا على كل مظاهر احلياة، والتأثري يف فكر اتمعيف كل بالد العامل اإلسالمي استطاعت حركة التغريب التغلغل
 .أفراده، وقد تفاوت حجم التأثر من بلد إىل آخر وسلوك 

  :    وكان من أبرز هذه اآلثار ما يأيت 
  . ودفعه إىل ترك االلتزام بأحكام اإلسالم  زعزعة اعتقاد املسلم. ١
  . يف كل توجهات املسلمني وممارسام  تكريس التبعية للغرب. ٢
   .اإلسالمية  منع تطبيق الشريعة .٣
   .اإلسالمية  حنو الوحدةإعاقة العمل . ٤
  . وإحالل بعض عادات الغرب وقيمه مكاا  إلغاء بعض عادات اتمع اإلسالمي وقيمه. ٥
  

  العوملة الثقافية:  احملاضرة السابعة
م عن إن الثقافة ذات خصوصية إذ أن لكل أمة من األمم مبادئ وقيما ومفاهيم متثل شخصيتها الظاهرة، وتعرب عن نظرا للحياة، وتن

 .، فتحرص على استمرارها واحملافظة عليهاتصورها للوجود
   :تربز معامل  تأثري هذه العوملة على العامل وعلى العامل اإلسالمي بصفة خاصة يف الوقت احلاضر فيما يلي

ة ذات اخلصوصية الشديدة لدى تسعى العوملة إىل التذويب الكلي أو اجلزئي للهوية الثقافي:  التذويب الكلي أو اجلزئي للهوية الثقافية /١
  . اتمعات

 مبا تشتمل عليه من مفاهيم وقيم وقناعات ومواقف إنسانية مشتركة وعابرة لكل املناطق احلضارية العمل على إبراز الثقافة الغربية /٢
  .وفرضها على ما سواها من اآلراء واألفكار على أساس أا الثقافة البديلة

  تصادية والوسائل اإلعالمية والنشاط السياحي لترويج الفكر الغريب داخل اتمعات بطريق غري مباشر استغالل املؤسسات االق /٣
  : أخطارها

 قد يصعب حصر األخطار اليت تنشأ عن العوملة بصفة عامة ؛ بل قد يطول احلديث عن أخطارها الثقافية ، ولكن ميكن االقتصار على أمهها 
   -:وهي

  .ية واخللقية حتت وطأة تأثري الفكر الغريب والنظريات املنحرفة عن الدين والقيم تغييب املبادئ الدين -١
 . فرض التأقلم مع احلضارة الغربية والذوبان فيها -٢
   .إخضاع القيم واألخالق لقانون فكرة العصرنة والنسبية -٣

  : املوقف منها
فتيال  يف  الرفض املطلق لن يغينثقافات األخرى أصبح من مسات العصر، وأن حبجة أن االنفتاح على ال التأييد املطلق للعوملة الثقافيةإن  -

من االستسالم الرخيص املتجاهل لطبيعة الدين اإلسالمي واملتغافل عن تاريخ إيقاف املد الغريب الثقايف الزاحف على العامل اإلسالمي ـ نوع 
  ، وتريد تذويب ثقافتنا اإلسالمية  ملة الثقافية الغربية  اليت ال تؤمن بغري قيمهاإن املوقف السليم يقتضي رفض العو، األمة اإلسالمية وثقافتها 

ويقتضي أال نكتفي مبجرد الرفض وحده ؛ بل ال ورفض كل ما خيالف ديننا وقيمنا الشرعية ، ورفض كل ما ميسخ شخصيتنا أو يبدل هويتنا 
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، وهذا يتطلب منا التشبث ويتنا الثقافية  عوملة املسخ الثقايف أو العدوان الثقايفبد أن نكون إجيابيني يف املوقف حبيث نتبىن ج املواجهة ل
  .اإلسالمية ذات اخلصائص املستمدة من عقيدتنا وديننا 

  
  احلوار: احملاضرة الثامنة

ة ومعلم بارز يف منهجها أسلوب أصيل من أساليب الدعو يكتسب احلوار أمهية بالغة يف منظومة الدعوة اإلسالمية، فهو   :أمهية احلوار
  .واحلوار قدمي قدم البشرية فهو نابع من أعماق النفس البشرية، تأصيل املوضوعيةوللحوار دوره الكبري يف . الرشيد
 من قوله تعاىل يف" التعارف"ويف اللفظ القرآين . ما حيقق اخلري والصالح واألمن والسالم والرخاء والطمأنينة للناس كافةوهي كل  :أهدافه

  يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا (: سورة احلجرات، ما يغين ويفيد ويقوي ويزكّي هذه املعاين مجيعاً، قال تعاىل
  روب العمل اإلنساين املشترك، ملا فيه اخلري واملنفعةفالتعارف هنا يتسع ليشمل التعاون والتعايش، وكلَّ ض. )١٣:احلجرات) (وقَبائلَ لتعارفُوا

  .وهو هدف سامٍ من أهداف احلوار. لبين البشر
  . ، لئال يفقد احلوار قيمته وأمهيته ومضمونه الغينتبدأ أهداف أي حوارٍ من اإلنسان وتدور حول شؤونه وقضاياه، وتعود إليهوينبغي أن 

  
  اإلرهاب: احملاضرة التاسعة

ة اإلرهاب  يف الوقت احلاضر موقع الصدارة من اهتمام  الباحثني ؛ نظرا التساع دائرا ، وانتشارها يف معظم أحناء العامل  ، مما احتلت ظاهر
 .اقتضى بذل مزيد من اجلهود العلمية يف دراستها وحتليلها للتعرف على أسباا ووسائل عالجها 

ختالف نظرة الدول واتمعات إىل هذه الظاهرة وتشعبها وتنوع بواعثها يصعب وضع تعريف جامع مانع نظرا ال: يف االصطالح -
عدم االتفاق على تعريف اصطالحي حمدد كثرت وبسبب . ، والختالف األطر املرجعية والقانونية اليت يستند عليها يف التعريف  وأهدافها

  .التعريفات
  .لبشرية منذ تارخيها القدمياإلرهاب ليس جديدا يف تاريخ الشعوب واتمعات، بل عرفته ا

احلاضر لتظهر يف أشكال خمتلفة ومتنوعة مثل اختطاف الطائرات ونسف املباين واجلسور وتدمري  تطورت ظاهرة اإلرهاب يف الوقت -
ميا والغنية ماديا من اتمعات البشرية مبا فيها اتمعات املتقدمة عل أو جمتمعمن الدول  ، ومل تسلم منها دولةاملنشآت احلضارية وغريها

، وإمنا حتدث غالبا كمسلك يدل على أا ال ترتبط بدين من األديان وال بشعب من الشعوب، وال بطبقة اجتماعية معينةوالقوية أمنيا، مما 
ب تنفيذي ملعتقد خاطئ، أو مسلك انتقامي، أو بسبب وازع عدواين يصدر عن نفس خبيثة ملئت حقدا وكراهية لآلخرين وطبعت على ح

  .التدمري واإلفساد يف األرض، وغذاها اجلهل والفقر واإلحباط النفسي 
  

  القومية والعنصرية: احملاضرة العاشرة
، حبيث اعتز باالنتماء إليها، ومحايتها، والذب القومية والعنصرية من أهم الرتعات االجتماعية اليت ربطت اإلنسان منذ القدم جبماعتهتعد 

الوالء هلا، واخلضوع ملبادئها وتقاليدها دون قيد أو شرط، وتبعها تبعية مطلقة دون إعمال لعقل أو قيمة من عنها بنفسه وماله، وأخلص 
وهي وإن كانت ربطت اإلنسان يف اتمعات بعشريته أو قبيلته أو قومه ، أو من يلتقي معهم على مصاحل معينة، إال أا من أشد القيم، 

غضاء بني الناس، وأهدرت حقوق اإلنسان ، وصادرت كرامته وحريته، وحرمته من العالقات اإلنسانية الرتعات اليت أثارت الكراهية والب
فيما حيقق اخلري للجميع ، ويمكن من حياة آمنة  ، والعدل بينهم ، والتعاون بينهمبني الناس يف القيمة اإلنسانية  الكرمية القائمة على املساواة

  .مطمئنة
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عنصرية يف استعالء اجلنس األبيض على األسود يف صورة خمتفية وراء السياسات العنصرية وأساليب التعامل املهينة وظهرت اليوم آثار ال -
 ويف حالة التخلف العلمي والفقر واإلمهال وانتشار األوبئة واألمراض الفتاكةيف حق اقتصاد الشعوب امللونة والسوداء،   واالتفاقيات احفة
   .ها هذه الشعوباليت ال تزال تعاين من

يف ضوء هذه التصورات والفلسفات املتراكمة على مر العصور تطلع اإلنسان إىل منهج يعاجل هذه املشكلة اليت عاىن فيها من ظلم أخيه 
  .لثرواته دون وجه حق أو ألسباب مكتسبة اإلنسان واستعالئه عليه وحرمانه من حقوقه األساسية ، ومصادرته حلريته ، واستغالله

، واالنتصار للعدل والفضيلة، كما أنه ال ال يرفض اإلسالم العصبية القائمة على احلق:  ف اإلسالم من عصبية القومية والعنصريةموق
  .يعترض على االنتماء إىل القبيلة إلثبات نسب، أو إىل قومية معينة كوحدة اجتماعية، يشاركها مشاعرها، ويذب عن حقوقها ومكارمها

من التعلق باألرض واملوقع اجلغرايف لذاما إىل  ذلك حق اإلنسان يف حب وطنه وعشريته واحلنني إليهم ، مرتقيا بهوال ينفي اإلسالم ك
  .القيمة واملكانة واحلرمة ؛ وقارنا هلا باملباديء والقيم اليت يؤمن ا من يقيم على هذا الوطن 

  ما أطيبك من بلد ، وأحبك إيل، ولوال أن قومي: (ة، وهو مهاجر منها لقد أظهر الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذا املعىن يف خطابه ملك
  ).أخرجوين منك ما سكنت غريك

  ، معلال هجرته منه رغم تعلقه به وحمبته له بإخراج  كفار قريش لههذا املعىن جيلي موقف الفطرة يف حمبته صلى اهللا عليه وسلم لبلده مكةإن 
  . م فيهومنعهم إياه من إقامة مباديء اإلسال
؛ لكنه يضع منها ما كان سائدا يف اتمعات من الفخر باألنساب واألحساب ، والتعايل بسببها على  وال يلغي اإلسالم فضل قومية بعينها

  .الناس وأعراقهم 
ولكنه ) سالم إذا فقهواجتدون الناس معادن ، فخيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإل(، كما ال يتنكر اإلسالم األنساب، فالناس معادن خمتلفة -

ياأيها الناس : (، إذ يقول اهللا تعاىل  حيرم التفاخر ا ، والتباهي مبكارم اآلباء ؛ فيجعل من كان تقيا غري نسيب أكرم عنده من نسيب فاجر
ويقول الرسول صلى  ١٣احلجرات) ن ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبريإنا خلقناكم م

  .)ومن أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه: (اهللا عليه وسلم 
  

  اللغة العربية وعاء التعليم والثقافة: احملاضرة احلادية عشر
من هيمنة النظام العاملي الذي  باطراد تأيتتواجه أخطارا تتفاقم  فإاعاء للثقافة العربية وللحضارة اإلسالمية وإن اللغة العربية باعتبارها 

 .يرفض صياغة العامل اجلديد وفق خصوصيات الشعوب وثقافاا وأعرافها وتقاليدها
 وعاء الفكر الذي يصنع طرائق املواجهة، بالتكيف حينا، فما اللغة إال من اهلوية للدفاع عن األمة  الصدارةوإن موقع اللغة العربية يف 

استعصت على التدجني واملوت، ألا اللغة الوحيدة للوحي اإلهلي وبالرغم من وسائل التهجني والتدجني هلذه اللغة فإا .وبالتصلب حينا
واللغة العربية مل تكن يوما نافلة يف جمال ، بية واملادية، وبقاؤها هو إكسري احلياة لألمة، وادد الدائب لطاقاا األدالباقي على ظهر األرض

بل كانت وال تزال من أهم مواقع التدافع احلضاري، وساحة الصراع اإليديولوجي إال عند من ال يفقه سنن املغالبة بني األمم والشعوب، 
  .راجها عن طبيعتها وصبغتها، ومن أخطر أسلحة اإلحتواء اإلستراتيجي لثقافات الشعوب ومتييعها إلخالصراع الفكري

  .، ومها مقياس إلمكاناته وقدراتهالثقافة رهن بتطور اللغة، ومنو اللغة يعكس القيم الثقافية للمجتمع الذي يتكلمهاوالبد أن ندرك أن تفعيل 
، الناتج غالبا عن االنبهار بكل األجنبيةالتحدي الذي يواجه اهلوية اللغوية يف عصر الصدمة العوملية مرده إىل الشعور املبالغ فيه بأمهية اللغة  -

  إال عن طريق إتقان اللغة األجنبية للجميع ، بل و التحدث ا بني العرب أنفسهم   ما هو أجنيب ، و الظن الزائف بأن التقدم ال يأيت
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  الدين والعلم: احملاضرة الثانية عشر
  هل هناك قضية بني الدين والعلم ميكن أن تبحث ؟

  ؟!من توازن وتراجح ؛ فإذا خفت كفة أحدمها ثقلت كفة اآلخر اليت بني الدين والعلم هي ما بني كفيت امليزان هل العالقة-
وضمر  حبيث إذا ساد الدين احنسر ظل العلم، واستوىل اجلهل على الناس، وانتشرت الترهات واألباطيل، وإذا ساد العلم انكمش ظل الدين 

  املصاحل الذاتية فال جيدون ما يقودهم إىل احلق والعدل، وحيملهم على رعاية الفضيلة وانتهاج سبلها؟وجوده، وانزلق الناس يف الشهوات و
، ويف غرس الفضائل إن التاريخ يشهد مبسامهة األديان يف بناء احلياة اإلنسانية، والتأثري يف عقول الناس وقلوم وإقامة اتمعات واحلضارات 

األديان ذات حضور مؤثر يف ،طيبة ، وتنظيم احلياة اإلنسانية، وضبط حدود احلقوق والواجبات بني الناس واألخالق ، وتكوين العادات ال
، اإلنسان حباجة إىل الدين والعلم. ، وما من جمتمع إال وقد تدين حياة اإلنسان ، ويف بناء اتمع مهما كان هذا الدين من الصحة أو البطالن

، ومينحانه حقوقه، وينظمان حياته وعالقاته بغريه، ويستحثانه على الفهم والتفكري والعمل، ويرشدانه إىل ما فيه فهما يهيئان له احلياة الكرمية
  .مصلحته

  لذا كان من الضروري أن يكون الدين والعلم يف صحبة مستمرة، وألفة دائمة، وأن يكون العلم وما يتوصل إليه من نتائج داعما حلقائق -
ء به، وأن يكون الدين مبعتقداته وأحكامه وشرائعه شاحذا للعقول، ومبصرا للقلوب، وهاديا هلا إىل منهج احلق املبني الدين، ومصدقا ملا جا

 .والنفع للناس أمجعني
أن يتجه  ، فالعلم ال يغين عن الدين، فقد خييل ألحد أن اإلنسان بالعلم يستطيعإن اإلنسان حباجة إىل الدين والعلم ال يغنيه أحدمها عن اآلخر

، فما كان يف حياته حنو اخلري فال يضل الطريق، وال يشقى، إن ذلك حمض إدعاء؛ ال تقوم له حجة من واقع احلياة، وال من شواهد التاريخ
 هذا الصراع مل؛ان حقيقة  العلم وحده يوما عاصما لإلنسان من الزلل اخللقي، وال قادرا على إقامة وازع يف نفسه يردعه عن اتباع اهلوى

ما حققه العلم من انتصار يف تلك الفترة من الزمن، وأن  تكن بني الدين بصبغته اإلهلية النقية ، وإمنا بصبغته احملرفة اليت كانت عليها النصرانية
نيسة حقا فلو كانت تعاليم الك، إن احلق من الطرفني هو الذي انتصر كان يف املواقع اليت انتصر فيها العقل واليقني على اخلرافة والوهم

من املؤسف أن جناية رجال الدين على احلقيقة العلمية وإنه  خالصا، والعلم مبنهجه اجلديد يف أوروبا يقينا جمردا ملا حدث هذا الصراع،
  .وأن كال الطرفني كان مسؤوال عن النتائج املؤسفة هلذا الصراع كانت أشنع من جناية أنصار املنهج احلسي التجرييب عليها،

  
  تأخر املسلمني وسبيل النهوض م: الثالثة عشر احملاضرة

يته وحيفظ ظلت األمة اإلسالمية متماسكة البناء احلضاري، متألقة يف مساء اإلبداع والعطاء، ممثلة منوذجا فذًا للنظام الذي حيقق لإلنسان إنسان
املنهج احلضاري الشامل، الذي مل يترك صغرية وال  له كرامته ويضمن له فعالية مطردة يف جماالت التقدم، ومل يتحقق هذا إال بفضل ذلك

وما هو قابل لالجتهاد بواسطة العقل، وضع له الضوابط الدقيقة اليت تعصم . كبرية مما حيتاجه اإلنسان يف مسريته احلضارية إال هيأه ووفره
  ... العطاءالعقل من الزيغ يف حركته االجتهادية، وبذلك وصلت األمة اإلسالمية قمة االزدهار وقمة 

وحلت  ولكن أتى عليها حني من الدهر، وجدت نفسها وقد وىل عنها ذلك اد الزاهي، فرجعت القهقرى، وبتعبري آخر ختلفت وتأخرت
  .ا األزمة

    فما هي األسباب اليت كانت وراء التخلف؟ وكيف السبيل إىل البعث احلضاري من جديد؟
  ):التخلف(أسباب التأخر 

املرض كامن يف نفس املسلم، ويف ثقافته املوروثة من زمن االحنطاط، كما هو كامن يف سلوك املسلم وتصرفاته :  اسيةأسباب داخلية أس
  .واألزمة تكمن يف األدران العالقة باملسلم من تراث االحنطاط عرب القرون.. اليومية، ويف قلبه وعقله
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  . قابليتنا لالستعماراملعامل االستعماري الذي يستغل ضعفنا و:  سبب خارجي ثانوي
 .من جهة أخرى وصياغة مشروع ضةمن جهة،  إزالة معوقات النهضةحتتاج منا أن نعمل على  إن ضة املسلمني

فأما الذاتية فهي نابعة من ذاتنا احلضارية بفعل ما أصاب املسلمني من هناك معوقات ذاتية ومعوقات موضوعية؛ :  معوقات النهضة: أوال
ا كل من مل يتحقق بشروط أمراض تصيب ا تمعات واحلضارات، وهي سنة اهللا يف خلقه ال ميكن أن حتابينا ألننا مسلمون، بل يصاب

وأما املعوقات املوضوعية فهي العوامل اخلارجية لتخلفنا وتأخرنا، وهي أساسا . وهي معوقات اجتماعية ونفسية وفكرية. التحصني منها
  .لبت علينا من خمتلف التحديات بداية باالستعمار واية بالعوملة والغزو الفكري واحلضارياهليمنة احلضارية الغربية وما ج

بسبب االنبهار مبنجزات اليت تتجاهل احلاضر جتاهال تاما  اخلروج من الرتعة االنفعاليةال بد من :  صياغة مشروع للنهضة احلضارية: ثانيا
  . سواء من القدماء أو الغربيني الغري

بناء مشروع للنهضة قائما على التحليل العلمي والعقالين لظاهرة التخلف احلضاري الذي تعيشه األمة، حبيث نقوم بداية بتحديد  والبد من
واليت تتمثل يف   املرحلة التارخيية اليت نعيشها، وانطالقا من خصوصيات هذه املرحلة، حندد اخلصائص النفسية والفكرية واالجتماعية إلنساا

  .وقات الذاتية اليت وقفت يف وجه احملاوالت النهضوية ومنعتها من حتقيق أهدافها احلضاريةأهم املع
على حتليل ملظاهر وأسباب التخلف وصياغة رؤية كلية تستوعب خمتلف أبعاد  بتفكيك معوقات النهضة وبناء مشروع جديد بناءنقوم  -

 .هافنا من النهضالنهضة، ونصمم منهجا قابال للتطبيق نظريا وعمليا حيقق أهد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .. .. متت حبمد اهللا متت حبمد اهللا 
  ....دعوآتكم ملن شارك فيها دعوآتكم ملن شارك فيها 

  .. .. آسال اهللا ىل ولكم التوفيق والنجاح آسال اهللا ىل ولكم التوفيق والنجاح 
  .. .. آخوكم هتـآن آخوكم هتـآن   

  


