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 حيمحمن الر  بسم هللا الر  
 
 
 

 

َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْستَِقيماً فَاتَِّبعُوهُ َوال   (
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 ةالعلمانيّ  -   1 حماضرة
 :عناصر احملاضرة

 _ متهيد. _مفهوم العلمانية. _أصوهلا،_ املسيحية والعلمانية. _االسالم والعلمانية.  
 

 اضرات السابقة:من خالل ما درست يف احمل : للمقاربةأسئلة مدخلية أوال ،        
 

 ؟ وملاذا مسيت بعصور الظلمات.؟ماهي أهم مسات العصور الوسطى يف أورواب -      
 .ٍ؟؟املسيحي يف القرون الوسطىاحلر ورجال الدين  ملاذا حدث الصراع بني رجال العلم والفكر  -      
 ماهي مسات اجملتمع احلديث يف أورواب؟؟.  -      
 على الدين؟.._ ماهي أسباب الثورة       

 _ عم أسفر هذا الصراع؟...          
 اجلواب: أسفر هذا الصراع عن ظهور ما ُيسمى ابلعلمانية...          

 _ ماهي العلمانية ؟،،،وهل ملفهومها عالقة ابلعلم؟؟؟     
 

 مفهوم العلمانية:
أو  Secularite العلمانية) بفتح العني(: االسم العريب ملقابله يف اللغة االجنبية :     

……….Secularisme  والعالقة للمصطلح ابلعلم بل هو مشتق من العامل أي الدنيوية  إذ أن
Seculier   هو العامي وهو من ليس اكلرييكي أي ديين  ، ومن هنا يكون العلماين هو  الالديين

Ireligieux   ء يف دائرة املعارف  أي :فصل الدين عن احلياة، جا؛ ،فالعلمانية هبذا املعىن هي : اللالدينية
: "وهي : " حركة   Secularismمصطلح  p19)   )  Encyclopidy Britanicaالربيطانية  

اجتماعية هتدف اىل صرف الناس عن االهتمام ابآلخرة اىل االهتمام ابحلياة الدنيا وحدها؛ وذلك أن أنه  
أمل يف هللا واليوم اآلخر، ومن  كان عند الناس يف العصور الوسطى رغبة شديدة يف العزوف عن الدنيا والت

أجل مقاومة هذه الرغبة طفقت العلمانية تعرض نفسها من خالل تنمية النزعة االنسانية ، حيث بدأ الناس  
يف عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد ابالجنازات الثقافية والبشرية ، وإبمكانيةو حتقيق طموحاهتم يف  
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يتطور ابستمرار خالل التاريخ احلديث كله ؛   Secularisme   هذه احلياة القريبة ، وظل االجتاه اىل
 .1ابعتبارها حركة مضادة للدين مضادة للمسيحية 

" اإلجنليزية، وهي مشتقة من كلمة Secularismكلمة "العلمانية" هي ترمجة لكلمة "سيكوالريزم 
كنيسة، وقد استخدم "، وتعين العامل أو الدنيا و توضع يف مقابل الSaeculumالتينية "سيكولوم 

الذي أهنى أتون  -م(1648" ألول مرة مع توقيع صلح وستفاليا )عام  Secularمصطلح "سيكوالر
وبداية ظهور الدولة القومية احلديثة )أي الدولة العلمانية( مشريًا إىل  -احلروب الدينية املندلعة يف أوراب

ة أي لسلطة الدولة املدنية. وقد اتسع اجملال  "علمنة" ممتلكات الكنيسة مبعىن نقلها إىل سلطات غري ديني
م( الذي عرف العلمانية أبهنا: "اإلميان إبمكانية  1906-1817الداليل للكلمة على يد جون هوليوك ) 

  إصالح حال اإلنسان من خالل الطرق املادية دون التصدي لقضية اإلميان سواء ابلقبول أو الرفض".
وهي فصل الدين عن السياسة واحلكم،وهي أخص من مفهوم  وهناك مصطلح مرتبط به وهو: الالئكية

 ...  و متيز بعض الكتاابت بني نوعني: العلمانية اجلزئية و العلمانية الشاملة:2. العلمانية السابق
مث ال تتسم   العلمانية اجلزئية: هي رؤية جزئية للواقع ال تتعامل مع األبعاد الكلية واملعرفية، ومن - 1

هذه الرؤية إىل وجوب فصل الدين عن عامل السياسة، ورمبا االقتصاد وهو ما يُعرب عنه  ابلشمول، وتذهب 
بعبارة "فصل الدين عن الدولة"، ومثل هذه الرؤية اجلزئية تلزم الصمت حيال اجملاالت األخرى من احلياة،  

 تها الالئكية. وال تنكر وجود مطلقات أو كليات أخالقية أو وجود ميتافيزيقا وما ورائيات، وميكن تسمي
املطلقة والغيبيات  العلمانية الشاملة: رؤية شاملة للواقع حتاول بكل صرامة حتييد عالقة الدين والقيم - 2

بكل جماالت احلياة، ويتفرع عن هذه الرؤية نظرايت ترتكز على البعد املادي للكون وأن املعرفة املادية  
طابع املادي ال الروحي،ويطلق عليها أيضاً "العلمانية  املصدر الوحيد لألخالق وأن اإلنسان يغلب عليه ال

الطبيعية املادية")نسبة للمادة و الطبيعة(.ويعترب الفرق بني ما يطلق عليه "العلمانية اجلزئية" وما يسمى  
"العلمانية الشاملة" هو الفرق بني مراحل اترخيية لنفس الرؤية، حيث اتسمت العلمانية مبحدوديتها  

جملالني االقتصادي والسياسي حني كانت هناك بقااي قيم مسيحية إنسانية، ومع التغلغل واحنصارها يف ا
الشديد للدولة ومؤسساهتا يف احلياة اليومية للفرد انفردت الدولة العلمانية بتشكيل رؤية شاملة حلياة اإلنسان  

 

 445صد ط، بريوت: دار الشروق،  د، ت . اهب فكرية معاصرة، حممد قطب، مذحممد قطب، ،  )_  1
 34م، ص2001، 1، تعريب، حممد حسن زراقط،  بريوت: دار اهلادي،طالعلمانية واالسالم تقي جعفري،   حممد( _  2
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طلق عليه "هيمنة الدولة على بعيدة عن الغيبيات ، واعترب بعض الباحثني "العلمانية الشاملة" هي جتلي ملا ي
 ويقسم البعض العلمانية اىل نوعني: جوهرية وإجرائية.: 3الدين".

العلمانية اجلوهرية: وهي فلسفة ورؤية للكون ذات نزعة عدمية إحلادية، تستهدف انتزاع املقدس من -1
 حياة البشر واحتالل املساحات اليت كان يشغلها. 

راءات تستهدف تنظيم الشأن العام بعيدا عن دائرة املقدس حفظا له  العلمانية اإلجرائية:وهي جمرد إج-2
من التوظيف السياسي، وهي هبذا املعىن ال تستهدف اإلطاحة ابملقدس واحللول حمله وإمنا تستهدف حتديد  

 مساحاته وضبط دوائر اشتغاله... 
احياء العلوم اليت محل لواءها _ تطور العلمانية:   بدأت أوىل بوادر ظهورها يف اجملتمع األورويب مع حركة 

رجال العلم والفكر ضد تسلط رجال الكنيسة للتخلص من ربقة الظلم واالستبداد الكنسي حيث شكلت 
املسيحية عائقا أمام انطالق العقل  وسببا يف التخلف واجلهل ، فكان الصراع املرير الطويل بني دعاة  

نصار عقل االيديولوجيا من رجال الدين املسيحي، وأسفر ايديولوجيا العقل من رجال التنوير العقلي وبني أ
الصراع عن انتصار رجال العلم وأزيح رجال الدين عن عرشهم،،،، وهو ما أُعترب انتصارا على الدين ذاته )  

أصل التصور الديين القائم على تكامل عامل الغيب مع عامل الشهادة( مما أدى اىل انتشار عقلية االحلاد  
يات ابعتبارها  ختلف ورجعية .....بل إن طروحات زعيم الربواتستنتية : )مارتن لوثر( تؤكد  وانكار الغيب

 .4.الفصل بني ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر 
بصورة عامة،   مرحلة التحديث: حيث اتسمت هذه املرحلة بسيطرة الفكر النفعي على جوانب احلياة -

دف النهائي من الوجود يف الكون، و لذلك ظهرت الدولة  فلقد كانت الزايدة املطردة من اإلنتاج هي اهل
القومية العلمانية يف الداخل و االستعمار األورويب يف اخلارج لضمان حتقيق هذه الزايدة اإلنتاجية، و  

استندت هذه املرحلة إىل رؤية فلسفية تؤمن بشكل مطلق ابملادية و تتبىن العلم و التكنولوجيا املنفصلني عن 
انعكس ذلك على توليد نظرايت أخالقية و مادية تدعو بشكل ما لتنميط احلياة، و آتكل القيمة، و 

 املؤسسات الوسيطة مثل األسرة.
وتعمق أاثره   مرحلة احلداثة: وهي مرحلة انتقالية قصرية استمرت فيها سيادة الفكر النفعي مع تزايد - 2

  ت بظهور النزعات اإلثنية ، وكذلك أصبحتعلى كافة أصعده احلياة، فلقد واجهت الدولة القومية حتداي
 

 ..م 29/7/2001( _ عبد الوهاب املسريي، العلمانية، مقال منشور يف موقع اسالم أون الين، بتاريخ  3
http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_ 

 49...44(_ حممد تقي جعفري، م، س، ص 4
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حركيات السوق )اخلالية من القيم( هتدد سيادة الدولة القومية، واستبدل االستعمار العسكري أبشكال  
 أخرى من االستعمار السياسي واالقتصادي والثقايف، واجته السلوك العام حنو االستهالكية الشرهة. 

اخلاصة،   هالك هو اهلدف النهائي من الوجود وحمركه اللذةمرحلة ما بعد احلداثة: حيث االست  - 3
واتسعت معدالت العوملة لتتضخم مؤسسات الشركات متعددة اجلنسيات واملنظمات غري احلكومية الدولية 

وتتحول القضااي العاملية من االستعمار والتحرر إىل قضااي البيئة واإليدز وثورة املعلومات، وتضعف 
امرأة   -الوسيطة مثل االسرة، لتحل حملها تعريفات جديدة لألسرة : رجالن وأطفال املؤسسات االجتماعية

امرأاتن وأطفال…(، كل ذلك مستنداً على خلفية من غياب الثوابت املعايري احلاكمة ألخالقيات  -وطفل
 . اجملتمع والتطور التكنولوجي الذي يتيح بدائل مل تكن موجودة من قبل يف جمال اهلندسية الوراثية 

العلمانية يف الفكر العريب:   ورغم خروج مصطلح "علمانية" من رحم التجربة الغربية، إال أنه انتقل إىل  
القاموس العريب اإلسالمي، مثريًا للجدل حول دالالته وأبعاده، والواقع أن اجلدل حول مصطلح "العلمانية"  

سة العربية اإلسالمية عن السائد يف البيئة اليت  يف ترمجته العربية يعد إفرازاً طبيعياً الختالف الفكر واملمار 
 انتجت هذا املفهوم، لكن ذلك مل مينع املفكرين العرب من تقدمي إسهاماهتم بشأن تعريف العلمانية. 

ومن واجبنا االشارة أوال إىل حماولة العامل االزهري والقاضي الشرعي )علي عبد الرازق( يف كتابه الذي     
اىل العلمانية مبفهوم أن الدين ال   -صراحة -)االسالم وأصول احلكم(، والذي دعا فيهااثر جدال كبريا وهو  

عالقة له ابلسياسة ، وكانت ردود فعل من علماء التشريع أثبتت أن  كافة حججه داحضة ،وتبني فيما بعد 
 أن أفكار الكتاب من امالءات أحد املستشرقني..... 

ن تعريف مصطلح "العلمانية" ، على سبيل املثال يرفض  وختتلف إسهامات املفكرين العرب بشأ   
املفكر املغريب حممد عابد اجلابري تعريف مصطلح العلمانية ابعتباره فقط فصل الكنيسة عن الدولة، لعدم 

مالءمته للواقع العريب اإلسالمي، ويرى استبداله بفكرة الدميوقراطية "حفظ حقوق األفراد واجلماعات"،  
ارسة السياسية الرشيدة".يف حني يرى د.وحيد عبد اجمليد الباحث املصري أن العلمانية )يف  والعقالنية "املم 

وإمنا جمرد موقف جزئي يتعلق ابجملاالت غري املرتبطة ابلشئون   -منهج عمل-الغرب( ليست أيديولوجية 
وبني "العلمانية"   -قلاليت تنفي الدين لصاحل سلطان الع-الدينية. ومييز د. وحيد بني "العلمانية الالدينية" 

اليت حنت منحى وسيطًا، حيث فصلت بني مؤسسات الكنيسة ومؤسسات الدولة مع احلفاظ على حرية  
الذي  -أستاذ الفلسفة-الكنائس واملؤسسات الدينية يف ممارسة أنشطتها. ويف املنتصف جييء فؤاد زكراي

ملتزماً الصمت إزاء جماالت احلياة األخرى  يصف العلمانية أبهنا الدعوة إىل الفصل بني الدين و السياسة، 
)االقتصاد واألدب( ويف ذات الوقت يرفض سيطرة الفكر املادي النفعي، ويضع مقابل املادية "القيم  
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  -اإلنسانية واملعنوية"، حيث يعترب أن هناك حمركات أخرى لإلنسان غري الرؤية املادية.ويقف د. مراد وهبة 
ب السوري هاشم صاحل إىل جانب "العلمانية الشاملة" اليت يتحرر فيها  و كذلك الكات -أستاذ الفلسفة

 الفرد من قيود املطلق والغييب وتبقى الصورة العقالنية املطلقة لسلوك الفرد، مرتكًزا على العلم والتجربة املادية. 
الشاملة  بني العلمانية اجلزئية والعلمانية  -صاحب نظرية "اليسار اإلسالمي" -ويتأرجح د. حسن حنفي

-ويرى أن العلمانية هي "فصل الكنيسة عن الدولة" كنتاج للتجربة التارخيية الغربية،ويعترب د.حنفي العلمانية 
رؤية كاملة للكون تغطي كل جماالت احلياة وتزود اإلنسان مبنظومة قيمية ومرجعية   -يف مناسبات أخرى

جانب آخر، يتحدث )حسن حنفي( عن اجلوهر  شاملة، مما يعطيها قابلية للتطبيق على مستوى العامل. من
النموذج اإلسالمي قائم على العلمانية   -1الذي يراه ديناً علمانياً لألسباب التالية::    -العلماين لإلسالم 

 املؤسسات الدينية الوسيطة.  مبعىن غياب الكهنوت، أي بعبارة أخرى 
مستوايت الفعل  املباح[ تعرب عن-روهاملك-احملرم-املندوب -األحكام الشرعية اخلمسة ]الواجب - 2

 اإلنساين الطبيعي، وتصف أفعال اإلنسان الطبيعية.
تراثنا القدمي   الفكر اإلنساين العلماين الذي حول بؤرة الوجود من اإلله إىل اإلنسان وجد متخٍف يف - 3

صول الفقه. و  عقالً خالًصا يف علوم احلكمة، وجتربة ذوقية يف علوم التصوف، وكسلوك عملي يف علم أ
ميكن الرد على تصور علمانية اإلسالم، أبنه مثة فصالً حتمياً للدين و الكهنوت عن الدولة يف كل 

اجملتمعات اإلنسانية تقريباً، إال يف اجملتمعات املوغلة يف البدائية، حيث ال ميكن أن تتوحد املؤسسة الدينية و 
 السياسية يف أي جمتمع حضاري مركب.  

هذا التمايز جمرد متايز اجملال السياسي عن الديين، لكن تظل القيمة احلاكمة و املرجعية  و يف الواقع، 
دينية( و  -إنسانية-النهائية للمجتمع )و ضمن ذلك مؤسسات صنع القرار( هي القيمة املطلقة )أخالقية
مانية" )ابإلجنليزية:  هي مرجعية متجاوزة للدنيا وللرؤية النفعية. هذا و قد تبلور مؤخراً مفهوم "ما بعد العل 

( و صاغه الربوفسري جون كني ،و"ما بعد" هنا تعين يف واقع Post-secularism-بوست سيكوالريزم
األمر "هناية"،و تشري إىل أن النموذج املهيمن قد فقد فعاليته، ولكن النموذج اجلديد مل حيل حمله بعد، حيث 

ساواة )حيث تنتشر العنصرية واجلرمية والنسبية الفلسفية( يرى أن العلمانية مل تف بوعودها بشأن احلرية و امل
وأخفقت يف العامل الثالث )حيث حتالفت األنظمة العلمانية مع اإلستبداد والقوى العسكرية( ومل تؤد إىل  

اجلنة العلمانية املوعودة ، ذلك يف حني ظلت املؤسسات الدينية والقيم املطلقة فاعلة على مستوى اجملتمع  
 ناس اليومية، يف معظم بلدان العامل الثالث.وحياة ال
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_ موقف االسالم من العلمانية:  وجدت  العلمانية يف اجملتمعات العربية نتيجة عدة عوامل منها 
االحتكاك العريب واإلسالمي أبورواب الذي كان عن طريقني األول من داخل اجملتمع العريب واإلسالمي عندما  

أواخرها التنظيمات األوروبية املستندة إىل مرجعية وضعية بدالً عن  استحدثت السلطة العثمانية يف 
التنظيمات اليت كانت معمول هبا واملستندة إىل الشريعة اإلسالمية ، وآاثر اخلضة اليت عاشها اجملتمع املصري  

م( الذي جلب معه كل شيء من آالت الطباعة والعسكر إىل أبسط 1798بعد محلة انبليون بوانبرت)
ء ، والثاين من داخل اجملتمع األورويب وكان نتيجة الحتكاك العرب أبورواب عن طريق البعثات االشيا

واهلجرات ، وصاحب كل هذا وجود شرحية ترى أن هناك جمتمعات أوروبية متقدمة ، وهناك فارق كبري بيننا 
الوقت ال نستطيع  وبينهم ، فهم يستطيعون الفعل يف مجيع مناحي احلياة وهلذا فهم متقدمون ، ويف نفس

القيام هبذا الفعل لكي نتقدم ، ومن مث ال تستطيع أن نصل ونتقدم إال ابتباع الطريق الذي سلكه األورويب ،  
الذي تضمن يف أحد أسبابه العلمانية وهذا طرح فيه مغالطة كبرية حيث خُتلط بني املسيحية احملرفة اليت 

 مر املؤمن بطلب العلم من مهده اىل حلده..... تدعم اجلهل وبني االسالم الدين االهلي الذي أي
كان أول طرح للعلمانية يف جمتمعاتنا كان يف عصر النهضة من قبل جمموعة أفراد متعلمني من أمثال شبلي 

ًً ملثقفي ومفكري عصر النهضة الذين كانوا   الشميل وفرح أنطون ، واستمر طرح العلمانية بشدة امتدادًا
ة .وزاد االمر حدة مع الشيخ االزهري والقاضي الشرعي )علي عبد الرازق( ابصدار  يرون أمهية تبين العلماني

كتابه :"االسالم وأصول احلكم" الذي أشران اليه سابقا الذي يعتربه حممد عمارة حماولة لعلمنة  
 االسالم,.....  

املأمول ،إذ بينماكانت  وقد مت تطبيق العلمانية بصورة أكثر تطرفا يف تركيا الكمالية لكنها مل حتقق التقدم 
ترتبع على رأس الشرق ملا كانت اسالمية فصارت يف ذيل الغرب ملا صارت علمانية ......وال يلتقي 

االسالم كمنهج وكمذهبية حضارية مع الطرح العلماين مطلقا ابعتبار مشولية االسالم لكل نواحي احلياة من 
االسالم عقيدة قلبية )اميان وإيقان( وشريعة)عمل  ...و -كما هو معروف  -قبل امليالد اىل ما بعد الوفاة

واتقان( وارتقاء اىل االحسان....بينما العلمانية تدعو اىل حصره بني اجلدران.....فكيف يلتقيان  
يف  -؟؟؟؟؟؟.......وأشري اىل ما ذكره حممد جعفري عن جون جاك روسو يف كتابه يف العقد االجتماعي

 يقول فيه:  -اعرتاف صريح
دين املقدس ) املسيحية( منفصال عن اهليئة احلاكمة بشكل دائم ومل يكن ارتباطه ابلدولة الزاميا  "جاء ال

.بينما كان حممد ميلك نظرايت صحيحة، ورتب أجهزة دولته السياسية بصورة جيدة وطانت احلكومة  
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رفية ،ولكن عندان صار الدينية واحلكومة الدنيوية واحدة يف زمانه وزمان خلفائه وكذلك احلكومة الشرعية والع
  5العرب اغنياء ضعفوا وتسلطت عليهم االمم االخرى عندها بدأ االختالف بني السلطتني."

 
 نتائج العلمانية:_  

من الناحية اخللقية واالجتماعية: يتمثل االهنيار األخالقي  الذي يشهده العامل الغرىب وطال أيضاً  -1
نية وجدان أن هناك حماوالت مستمرة لرؤوس العلمانية من أجل عاملنا اإلسالمي الشرقي، ففي ظل العلما

القضاء على منظومة األخالق الىت رسختها األداين مثل حترمي الزان والشذوذ وغرس القيم السلوكية الىت 
تسمو ابإلنسان، ولكن بعد غرق العامل اآلن ىف تيه العلمانية وجدان أن الزان جيتاح العامل الغريب حتت مظلة 

ية الشخصية مما ترتب علية انتشار أمراض جنسية مل تكن ىف أسالفنا من أبناء البشرية مثل اإليدز  احلر 
وغريها من األمراض اجلنسية العديدة، بل وصل األمر أبصحاب الفكرة العلمانية مباركة زواج الشواذ من 

الذى خيالف الطبيعة   الرجال والنساء وإجبار بعض الكنائس على املوافقة على هذه النوعية من الزواج
ومن آاثر العلمانية أيضاً إغراق املرأة حتت دعوى حتريرها ىف أوحال املادة واستخدامها  .  6اإلنسانية. 

استخداماً رخيصاً، وذلك مبا خيالف طبيعتها الىت ُخلقت عليها فأصبحت سلعة متاحة للمتعة ملن يدفع  
املمثلة الشهرية مارلني مونرو الىت كتبت قبيل انتحارها  وحرمها من معاىن األمومة احلقيقية، وهذا ما أكدته 

نصيحة لكل نساء العامل قالت فيها "احذرى اجملد، احذرى من كل من خيدعك ابألضواء، إنىن أتعس امرأة  
على هذه األرض، مل أستطع أن أكون أماً، إنىن امرأة أفضل البيت، واحلياة العائلية الشريفة على كل شىء، 

 

 60( _ حممد تقي جعفري، م،س، ص 5
% من طالبات املدارس الثانوية ىف الوالايت املتحدة محلن سفاحاً،  48(_ وقد ترتب على هذا احلرية الفاسدة، أن أكثر من  6

حد اللبنانية، وأن معظم بنات املرحلة اإلعدادية والثانوية أبورواب وأمريكا فقدن عذريتهن حتت مسع  وذلك حسب ما نشرته جريدة األ 
وبصر ذويهم بل وبتشجيع من أسرهم مما ترتب عليه انتشار ظاهرة أبناء السفاح واهنيار قيم األسرة، بل أدى االنفتاح اجلنسي هبذه  

بصورة عامة، وهذا ما أكده الدكتور جون كيشلر أحد علماء النفس األمريكيني ىف    الصورة إىل موجة من الربود اجلنسي اجتاح الغرب
% من الرجال مصابون ابلعقم، وقال الدكتور إن  40% من األمريكيات مصاابت ابلربود اجلنسى، وإن 90شيكاغو، حيث قال إن 

نسى للشعب األمريكى، كما أن هذا االهنيار  اإلعالانت الىت تعتمد على صور الفتيات العارية هى السبب ىف هبوط املستوى اجل
األخالقى أدى إىل انتشار اخليانة الزوجية بصورة مل يشهدها اتريخ البشرية من قبل، وهذا ما أكدته صحيفة الشر ق األوسط حيث  

% إىل  80من  % من األزواج خيونون زوجاهتم ىف أورواب، وأن نسبة أقل من املتزوجات يفعلن الشىء ذاته، وأن 75أكدت على أن 
 % من الرجال البالغني قبل الزواج كان هلم عالقات جنسية حمرمة.  85
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رأة احلقيقية ىف احلياة العائلية الشريفة الطاهرة بل إن هذه احلياة العائلية هلى رمز سعادة املرأة بل  إن سعادة امل
اإلنسانية"، واختتمت كلماهتا بقوهلا "لقد ظلمىن كل الناس، وأن العمل ىف السينما جيعل من املرأة سلعة 

لني مونرو ىف وصفها ألوحال العلمانية  رخيصة اتفهة مهما انلت من اجملد والشهرة الزائفة"، لقد صدقت مار 
 الىت فرغت املرأة من وظيفتها احلقيقية وأغرقتها ىف أوحال الشهوة البهيمية الرخيصة.

من الناحية السياسية: أصبحت العلمانية ايديولوجية ظاملة حتث االقوايء على السيطرة والتحكم حيث  -2
كر االيطايل ماكيافيللي الذي ينادي أبن الغاية تربر  ال وازع ، و قد تبنت السياسة الفكر املتطرف للمف

الوسيلة ويدعو لالستبداد للسيطرة والنتيجة ضياع االخالق وضياع االنسان وقيام االستعمار العاملي  
 للشعوب وتدمري الدول ابحلروب الطاحنة.  

آدم مسث  من الناحية االقتصادية: بنت أرواب اقتصادها على أساس الفكر اللربايل ونظرايت  -3
االقتصادية :"اتركه يعمل ، دعه مير" ،وهو ما حول االقتصاد تدرجييا اىل رأمسالية موحشة رأس ماهلا نظام  

الراب الذي حرمته كل الشرائع وكرد فعل ظهرت نظرايت كارل ماركس اليت تنادي ابلغاء امللكية الفردية  
م 1917أكتوبر   25ى مجهور العمال فقاموا بثورة وتدعواىل ثورة الربوليتارية)الطبقة الكادحة( وهو ما استهو 

بزعامة لينني) ما يسمى الثورة البلشفية(...وعموما فاالقتصاد الغريب اليوم اقتصاد علماين ال دخل للدين يف 
توجيهه حىت أن التجارة أصبحت كما يقول مالك بن نيب متثل السرقة احلالل .....وهذا ما أدى اىل  

م(،،،،أما  2009م واالزمة اليت يتحدثون عنها اليوم )1929ملية كأزمة حدوث أزمات اقتصادية عا
االقتصاد الشيوعي فأدى ابالحتاد السوفيييت وأتباعه من دول املعسكر االشرتاكي اىل االفالس .....خنتم  

بكلمة ألحد كبار املفكرين يقول فيها:"ألف عام أو يزيد من عصور وسطية عاىن الفكر والعقل فيها 
آلت اىل طرح العلمانية كبديل ، لكن ابلنسبة لنا ألف عام أو يزيد من عصور االشراق وحركة   الظلمات 

الفكر والعقل، علوما وفنوان وعمراان من مشارف الصني اىل أعماق أورواب مارة ببغداد ودمشق والقاهرة 
ة املعاصرة ببقااي  وفاس واشبيلية وقرطبة ، يف ظل االسالم وتفتحه وعطائه .....لقد غصت ساحتنا الفكري

 موائد جتارب الغرب )بشقيه اللربايل واملاركسي( إلنقاذان ابلفتات وافتعال املشكالت ، اتركة جوهر ما حققه 
الغرب من تقدم علمي مكثف استأنسه تطبيقا يف تكنولوجيا التصنيع والعمران، ومنهجيا يف تنوع املعرفة  

 . 7وختصصها وختصيصها ......." 

 

، د، ط، القاهرة: مكتبة وهبة،  نظرات إسالمية  لإلنسان  واجملتمع من خالل القرن الرابع عشر اهلجري ( _  رشدي فكار،  7
 25، 24ص
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 ة وميّ الق  - 2حماضرة 
 
 مفهوم القومية:  -

القومية يف اللغة  من مادة ) قوم( وفعله الثالثي )قام(والرابعي أقام وتطلق على الثبات واالستقرار ،  
ومنها قائم أي اثبت ، وقوائم الشيء دعائمه وركائزه، والقوم: مجاعة تسكن وتسكن مكان معني ، وُتطلق 

ورة  احلجرات:" اي أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم على مجاعة الرجال دون النساء ، كما جاء يف س
 عسى أن يكونوا خريا منهم وال نساء من نساء عسى أن يكن خريا منهن...") احلجرات(

وقد اخُتلف كثريا يف تعريها منهم من يرى أهنا : إيديولوجيا تشكل نظاما متميزا من القيم والتقاليد 
ويتنقل أب 8املشرتكة تربط جنس مشرتك,,وهي أداة للتشبث ابلسلطة.  املشرتكة والتاريخ املشرتك والروح

القومية العربية )ساطع احلصري( تعريفا ينسبه ل )مانتشيين، وهو سياسي ايطايل ( أهنا: " جمتمع طبيعي من 
البشر يرتبط ببعضه بوحدة االرض و االصل والعادات واللغة،من جراء االشرتاك يف احلياة و الشعور 

وميكننا     10ويرى احلصري ان القومية هي:"حب األمة والشعور ابرتباط ابطين حنوها".   9اعي." االجتم
اعتبارها إيديولوجيا سياسية تدفع ابالفراد اىل التالحم واالخنراط يف مجاعة سياسية ، وهي نسق متميز من  

التالحم بني   àمركبالعادات والتقاليد والتاريخ واجلنس يشرتك فيه أفراد جمتمع معني ُتشكل حلمة )
 11افراده،وحيقق هلم الوالء لسلطة سياسية معينة. 

، تعترب   العربية القومية  ديولوجيا اإليجاء يف املوسوعة العربية :ويكيبيداي:  "القومية العربية أو العروبة هي 
خصوصا يف فرتة الستينات و السبعينات من القرن العشرين  العامل العريبهذه اإليديولوجيا األكثر شيوعا يف 
 . سورايو  مصربني  اجلمهورية العربية املتحدةو اليت متيزت ابملد الناصري و قيام 
 

، ليبيا: الدار اجلماهريية  1اليديولوجيا  والسياسة املنعاصرة، ط، دراسات يف ا االيديولوجيا والسياسة (_ مالك أبو شهيوة وآخرون،  8
 309م، ص 1993للنشر والتوزيع واالعالن، 

 35م، ص 1985، بريوت : م د و ع ،بريوت2، ط ماهي القومية( _ ساطع احلصري،   9
 99ص،  1985، بريوت: مركز ، د، و، ع، 3، ط حتليل مضمون الفكر القومي العريب (_ السيد ايسني،  10
 323( _ مالك ابو شهيوة، من س، ص  11

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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القوميون العرب يؤمنون ابلعروبة كعقيدة انجتة عن تراث مشرتك من اللغة والثقافة والتاريخ والدين  
والنهضة العربية  اهلدف االساس عند  القوميني  الوحدة العربيةاإلسالمي إضافة إىل مبدأ حرية األداين . 

 العرب.
فهوم جديد مفهوم  الوحدة العربية ؛ الذي ساد يف حقبة الستينات و حىت الثمانينيات، يطرح اآلن م

للوحدة العربية يعترب قريبا من املشروع األورويب ، أي الدعوة لإلنصهار يف كتلة ذات سياسة خارجية موحدة  
، و ذات ثقل اقتصادي كبري يقوم على التكامل االقتصادي و العملة املوحدة و حرية انتقال األفراد و  

: احتاد عريب مع   الدفاع العريب املشرتك للوصول إىل البضائع بني األقطار املختلفة ، ابإلضافة لتفعيل اتفاقية
احملافظة على اخلصوصية الثقافية لألقطار العربية كل على حدة. ...تشكلت القومية العربية مع هناايت القرن 

التاسع عشر و بداايت القرن العشرين أو عصر القوميات كما يسميه البعض ، كان من رواد حركة القومية  
. جتلت عبد الرمحن عزام،  زكي األرسوزي،  ساطع احلصرين من أمثال املفكر السوري العربية مفكرو 

من مكة ، لكن اآلمال املعقودة   الشريف حسنياليت قادها  ابلثورة العربية الكربىالقومية العربية يف أوجها  
  -و كانت يف وقتها مفهوما متطرفا يعين دولة اخلالفة اإلسالمية  -على احلصول على دولة الوحدة 

أبسرها بعد عقد فرنسا و بريطانيا اتفاقيات سايكس بيكو و اليت هتدف القتسام إرث االمرباطورية   تقوضت
 العثمانية. 

الوطنية معناها أن يشعر مجيع أبناء الوطن الواحد ابلوالء لذلك الوطن ، والتعصب له، أاي كانت أصوهلا  
ء فيها لألرض بصرف النظر عن القوم أو اللغة اليت ينتمون إليها ، وأجناسهم اليت احندروا منها . أي أن الوال

او اجلنس أو الدين .ويعترب ساطع احلصري أن أساس القومية وحدة اللغة ووحدة التاريخ، أما بقية االمور  
 12ومنه الدين فهي أمور اثنوية غري معتربة يف خلق الوحدة القومية.... 

ينبغي أن يكون والؤهم واحد، وإن تعددت    والقومية معناها أن أبناء األصل الواحد واللغة الواحدة
أرضهم وتفرقت أوطاهنم ،وأن كان معناها أيضا السعي يف النهاية إيل توحيد الوطن حبيث جتتمع القومية 

الواحدة يف وطن شامل ، فيكون الوالء للقومية مصحواب ابلوالء لألرض .. ولكن الوالء للقومية يظل هو 
 .األصل ولو مل تتحقق وحدة األرض 

 

 87، 86( _ السيد ايسني، م، س،، ص 12

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
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وأاي كانت التعريفات النظرية للقومية والوطنية ، فالذي يهمنا ابدئ ذي بدء أن نتعرف علي منشئها يف  
 (13) أوراب ، مث أاثرها اليت ترتبت عليها يف التاريخ البشري احلديث .

 _ نشأة القومية:  
رومانية اىل أن  كانت أورواب وحدة سياسية جتمع قوميات ولغات وأجناس خمتلفة حتت ظل االمرباطورية ال

اعتنق قسطنطني املسيحية أوائل القرن الرابع ،،فكان الوالء دينيا حىت تسلط رجال الدين ومجع البابوات  
السلطتني الدينية والزمنية وحدث الصراع الذي حتدثنا عنه يف السابق، وهو ما أسفر عن ظهور حركيت  

وبعث القومية ملقاومة سلطة رجال الدين ، يقول االصالح الديين وحركة االنسانيني الذين عملوا على احياء 
الندوي _ رمحه هللا _ :" والدين السماوي مهما حترف وتغري ال يعرف الفرق املصطنعة بني اإلنسان  

واإلنسان ، واإلنسان وال يفرق بني األجناس واأللوان واألوطان ، فجمعت النصرانية األمم األوروبية حتت  
امل النصراين عشرية واحدة ، واخضعت الشعوب الكثرية الكنيسة الالتينية فقلت لواء الدين ، وجعلت من الع

(  1546-1483العصبية القومية والنعرة الوطنية ، وشغلت األمم عنها ملدة طويلة ، ولكن ملا قام لوثر )  
ملان بين  حبركته الدينية اإلصالحية الشهرية ضد الكنيسة الالتينية رأي أن من مصلحة مهمته أن يستعني ابأل

جنسه ، وجنح يف عمله جناحا ال يستهان به ، واهنزمت الكنيسة الالتينية يف االخري  فانفرط عقدها ،  
واستقلت األمم ، واصبحت ال تربطها رابطة ومل تزل كل يوم تزداد استقالال يف شئوهنا وتشتتا ، حيت إذا  

طنية . وكان الدين والقومية ككفيت ميزان ،  اضمحلت النصرانية نفسها يف أوراب قويت العصبية القومية والو 
كلما رجحت واحدة طاشت األخري .. ومعلوم أن كفة الدين مل تزل ختف كل يوم ، ومل تزل كفة منافستها  

 –السفري الربيطاين يف أمريكا  –راجحة . وقد أشار إيل هذه احلقيقة التارخيية االجنليزية املعروف لورد لوثني 
 (14) . م1938ا يف حفلة جامعة عليكرة يف يناير سنة  يف خطبته اليت ألقاه

ورمبا يعجب اإلنسان ألول وهلة حني يعرف أن " حركة اإلصالح الديين " هذه كانت انبعة من مؤثرات  
إسالمية ، ومع ذلك مل تؤث الثمار الطيبة اليت كان ميكن أن تنشأ عنها . ولكن العجب يزول حني يدرك 

كانت ترفض اإلسالم ذاته بدافع العصبية    –زئيات من احلياة اإلسالمية وهي تقتبس ج –اإلنسان أوراب 
الصليبية ، ومن مث يضيع اخلري اجلزئي الذي اقتبسته من اإلسالم ! وحىت امللوك اخرتعوا نظرية التفويض 

 

 481( _ حممد قطب،  م، س، ص  13
   212،  211_الندوي،  ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني؟،  م، س، ص  14 )
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ج  و يشري حممد قطب اىل دور مهم قام به اليهو د يف الرتوي (15) االهلي لتربير ختلصهم من سيطرة رجال الدين
 (16) للقومية يف القرن التاسع عشر أي مسي بعصر القوميات،وهذا انتقاما من املسيحيني .

_ نتائج  القومية يف أورواب:  أدى انتشار النزعة القومية يف أورواب اىل انقسام وتفتت اجملتمع االورويب  
وىل والثانوية واليت أدت اىل  وقيام صراعات دموية رهيبة بني القوميات املختلفة لعل أبرزها احلرب العاملية اال

نتائج كارثية حيث خسر االعلم ماليني من القتلى وماال يعد من التخريب التدمريي الشامل،،كما ادى اىل 
القضاء على اخلالفة االسالمية  وما زالت اىل اليوم دول احملور الشمايل وخاصة أمريكا تصول أبساطيلها  

لى االمن القومي ، وما حيدث لفلسطني والعراق وافغانستان وترهب الشعوب الصعيفة ابسم احملافظة ع
 والصومال  خري شاهد على ذلك.

_ أسس القومية : تقوم القومية أساسا على وحدة اللغة اليت انتشرت أكثر يف الفلسفة األملانية وخاصة  
يف نشأة القومية  م حىت أن بعضهم يرى أن للغة أتثري 1807مع )فخته( عرب رسالته :" حماورات وطنية" عام 

،،ورغم التأثري الكبري للغة يف نشأة القومية  17ابعتبارها منظومة فكرية )توجه وتتحكم يف الفكر والشعور(
لكن شواهد الواقع قد ختالف هذا الرأي فبلد كسويسرا يف أورواب  واهلند يف آسيا و كندا يف أمريكا حيث   

دة وانتماء وطين واحد...وهناك من يضيف عامل تنتشر فيه لغات عديدة لكن الشعب جتمعه قومية واح
اإلرادة أو املشيئة كاملفكر الفرنسي )رينان( .ويف الفكر املادي االشرتاكي يظهر عامل )االقتصاد( كأساس  

الذي يعتربه   -وحيصر احُلصري 18يروج له االشرتاكيون مع ستالني يوحد الشعب يف شعور قومي واحد . 
 أسسها يف : وحدة اللغة ووحدة التاريخ اليت توحد املشاعر واآلمال... -البعض أاب للقومية العربية

_ اإلسالم والقومية : أوال تنبغي االشارة إىل أن القومية انتقلت اىل العامل االسالمي عرب قنوات متعددة  
منها: الفكر االستشراقي ، البعثات العلمية ألورواب، الغزو الفكري ،_  ضغوط الدول االستعمارية  

....وعموما فإن ظهور القومية كإيديولوجيا أمر أراده االستعمار االورويب كبديل لالسالم الذي كان خيشاه  .
على مصاحله أو فكرة اجلامعة االسالمية اليت محل مشروعها مجال الدين االفغاين  حتديدا  وهذا يف إطار  

،  حيث يعمد اىل وضع فكرة بديلة  الصراع الفكري حيث  تظهر آلية االستبدال كما يسميها مالك بن نيب 

 

 560،،،،وحممد قطب، م،س، ص112، 211( _ الندوي، ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني؟، م، س، ص  15
،....ويشري هنا اىل أن حركة شهود يهوة املشهورة بنشاطها التنصريي ، حركة مسيحية يف  561( _ حممد قطب ، م، س، ص  16

 الظاهر يهودية يف الباطن,,, 
 .123( _ ساطع احلصري، م،س، ص   17
 . 147( _ نفس املرجع، ص 18
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عن الفكرة اليت يرى أهنا تعارض مصاحله ؛ألنه ال يستطيع القضاء على  على الفكرة مباشرة،،فيعرض  
،وقد ظهرت فكرة اجلامعة االسالمية ، فكانت شوكة يف  (19) البدائل وإن اقتضى االمر يفرضها ابلقوة،،، 

الوسائل ، فلم جيدوا بديال أفضل من فكرة :" القومية  حلق قادة االستعمار خططوا للقضاء عليها بشىت 
العربية"، بل اهنم عمدوا اىل تشجيع خمتلف القوميات : الفينيقية يف لبنان ، اآلشورية يف العراق، الفرعونية يف  

مصر،وحىت الرببرية يف املغرب العريب .....وكان أشهر دعاة القومية من نصارى الشام من أمثال: شبلي 
شال عفلق )مؤسس حزب البعث يف سوراي(،  بطرس البستاين الذي أسس مدرسة العربية والعلوم مشيل، مي

م،ومن أبرز  1870احلديثة وأسس دائرة معارف أمتا ابنه سليم من بعده كما أسس صحيفة اجلنان عام 
دعاهتا يعقوب صروف )مؤسس املقتطف(وجرجي زيدان )مؤسس اهلالل( وفارس منر ،ويف مصر ظهر دعاة  

 20القومية مثل طه حسني، سالمة موسى و لطفي السيد...... 
ولعل ذلك كان كرد فعل على دعوة الترتيك اليت وقف وراءها يهود الدومنة يف تركيا واليت أاثرت حفيظة  

العرب، وكل ذلك بتشجيع من االستعمار الربيطاين والفرنسي الذي عمل على اذكاء روح الثورة العربية ضد  
سمى )لورنس العرب( دورا هاما يف الضحك تركيا بعاطفة قو 

ُ
مية ؟؟؟؟؟؟....وقد لعب كبري جواسيسهم امل

على أذقان أمراء القبائل العربية آنذاك وحتميسهم ملسانذة أجنلتنرا يف حرهبا ضد الدولة العثمانية ,,,,,والدليل 
دت يف دار املندوب السامي القاطع على وقوف االجنليز وراء الدعوة القومية هو أن جامعة الدول العربية ول
م(،،،،ويف النهاية   1946الربيطاين وقد هندس هلا وزير اخلارجية الربيطاين : السري) أنطوين إيدن( )عام 

اهنزمت تركيا وبعد اجنالء املعركة اكتشف العرب بقيادة ملكهم املظفر : الشريف حسني ، أن  صديقتهم  
لعربية مبا يُعرف اترخييا ب: معاهدة سايكس بيكو) عام  بريطانيا وحليفتها فرنسا تقامسوا االراضي ا

م(  بل ان االمر تعداه اىل اعطاء بريطانيا لوعدها املشؤوم املسمى وعد بلفور عام 1916
م,,,,واليوم ماذا حتقق من القومية العربية كايديولوجيا تبنتها كثري من االحزاب احلاكمة يف الدول  1917

عث العريب االشرتاكي الذي حكم يف كل من سوراي والعراق,,,هل حتقق هدف العربية ويف مقدمتها حزب الب
حترير فلسطني؟؟....هل حتقق حلم الوحدة العربية؟؟....هل حتققت تنمية وتقدم اقتصادي وعلمي 

 ؟؟؟؟..... 

 

 . 17...15د،ط، دمشق: دار الفكر،    ص    الصراع الفكري يف البالد املستعمرة،( _ انظر، مالك بن نيب ،  19
 72، 71م، ص  1994، مركز دراسات الوحدة العربية،    2، طاحملنة العربية، الدولة ضد األمة(_ برهان غليون، 20



17 

 

واذا عدان لالسالم أن االسالم ال يرفض حب الوطن وال يُنكر االنتماء العرقي أو اجلنسي ألن الشعور 
النتماء فطرة االسالم دين الفطرة:" فطرة هللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق هللا ذلك الدين اب

القيم"..وقد كانت مكة أحب بالد هللا اليه  عليه السالم، فكان يقول:" وهللا إنك ألحب بالد هللا إيل 
ركة االصالحية يف املشرق  ،ولوال أن قومك اخرجوين منك ما خرجت". .وهذا ما أقره دعا اليه رجال احل 

واملغرب االسالمي : االفغاين وحممد عبده ، عبد احلميد بن ابديس ورشيد رضا وحسن البنا،والنورسي )عامل  
،،يؤكد حممد عمارة أن العروبة مضمون حضاري ؛ إذ ال تكاد ختلص أمة لعرق 21تركيا ومصلحها الكبري( 

واحد ؛إذ أن االجناس اامتزجت بعضها ببعض ،وينسب اىل ابن ابديس)وهو الصنهاجي القبائلي االصل(  
الوطن  بل جند  ان حممد عبده يعترب الوطنية واالنتماء اىل  22اعتزازه الشديد ابلعروبة وابللغة العربية املقدسة. 

 .23من صميم الدين  
لكن هذا ال يعين االقرار ابعتبار القومية كإيديولوجيا بديلة تضع الوالء العرقي واجلنسي قبل الوالء هلل ك" 

إن أكرمكم عند هللا أتقاكم", وقال )عليه السالم(:"أيها الناس إن الرب واحد وإن االب واحد ؛ كلكم  
كم من اب أو أم ، وإمنا هي اللسان فمن تكلم العربيةى فهو  آلدم وآدم من تراب ، وليست العربية أبحد 

يقول يف حماضراته لطلبته جبامعة    -رمحه هللا  -عريب" )رواه البخاري والرتمذي( وكان الشيخ حممد  الغزايل
 االمري عبد القادر :" أان فرعوين عربين اإلسالم".... 

 
 
 
 
 
 
 

 

،دمشق:دار  1، سلسلة كتب قيمة،طمنهج التغيري واالصالح عند بديع الزمان النورسي (_أنظر:عبد هللا حممود الطنطاوي،   21
 81م،ص1997ت: القلم، بريو 

 261/،ص1979، بريوت:م،ع،د،ن، مسلمون ثوار (_ حممد عمارة،   22
                                                                        131، ،بريوت: دار الفكر،د،ت، ص الفكر االسالمي وصلته ابلفكر الغريب(_ انظر،حممد البهي،  23
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 ة الصهيونيّ   -3حماضرة 
 مفهومها: 

يونية إىل جبل صهيون ، وهو منطقة جنوب غرب القدس بفلسطني، ومعناها االرض تنتسب الصه 
املقدسة،أو أرض امليعاد اليت يزعم اليهود ارتباطهم التارخيي هبا واألصل أن العرب   سكنوا فلسطني منذ 

 -ابختالف املصادر –قبل امليالد  3000أو 2500سنةوأن أن الكنعانيني سكنوها حوايل5000أكثر من 
ق م اىل أن دخلها  داود  12ن بطوهنم اليبوسيني الذين بنوا مدينة القدس  اىل أن غزاها اليهود يف القرن وم

اىل   -رمحه هللا –ويف تعريف احلركة الصهيونية يشري عبد الوهاب املسريي  24ق ،م. 1049عليه السالم عام 
  –خارج اورواب للستفادة منه. اليهود شعب منبوذ جيب التخلص منه  -ابراز عنصرين يف تعريف احلركة:

العمل على توظيفه لتحقيق مصاحل الغرب االورويب .من هنا يعرف احلركة أبهنا: ايديولوجيا تقوم على رؤية  
علمانية امربايلية شاملة تعترب اليهود والفلسطينيني وفلسطني مادة استعمالية لتوظيفها خلدمة احلضارة  

  25الغربية.
 مصادر الفكر الصهيوين: 

اليهودية على نفسه، على ثالثة ألوان   عتمد الفكر الصهيوين احلديث يف تشكيله ويف إسباغ الشرعيةا 
 :زمنية من املصادر، تعربر عن ثالث مراحل

 :: املصادر الدينية التارخييةاملرحلة األوىل
د وبعده(،  وكتبها الكهنة اليهود على مدى تسعة قرون وبعدة لغات )قبل امليال وهي املصادر اليت حرفها

والثالثني،   الرتاث الديين اليهودي الذي يشتمل على العهد القدمي أبقسامه الثالثة وأسفاره التسعة وهي
ارتكاب كل ألوان العنف  والتلمود بقسميه: املنشاه واجلمارا. وقد سوغت بعض نصوص هذه املصادر 

 :سمنياىل ق والعدوان ضد الشعوب غري اليهودية. فهذه النصوص تقسم البشرية
وامته املقدسة، وال تقبل العبادة إال   اليهود" أو "العربانيون"، وهم شعب هللا املختار وابناءه وأحباءه " -1 - 

 .منهم
األغيار"، أي غري اليهود، وقد خلقوا من طينة شيطانية، واهلدف من  " اجلوييم" أو "األمميون" أو" -2 - 
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 ية إال ابلتبعية لليهود ليسهل التعامل بني الطائفتني، وذلك ومل مينحوا الصورة البشر  خلقتهم خدمة اليهود، 
 .1تكرمياً لليهود") 

والفنت واملصائب. ومن خالل نوعية احلروب اليت  وقد أررخت هذه املصادر للتاريخ اليهودي املتخم ابحلروب 
ضوا هلا أو تسببوا  كما تصف هذه املصادر ـ أو الفنت واملصائب اليت تعر  قادها أنبياء بين إسرائيل وملوكهم ـ

 الصهيونية لنفسها العدوان بكل الصور على "اجلوييم"، سواء العدوان الذي يستهدف فيها، سوغت
والكسب الالمشروع  األخالق والعفاف واجلانب املعنوي والروحي، أو العدوان الذي يستهدف االبتزاز املايل

وأراضيهم وأرواحهم وأعراضهم،   اآلخرينللثروات، أو العدوان والعنف واإلرهاب الذي يستهدف مقدسات 
إضافة اىل دافع البحث عن احلقوق التارخيية املوهومة.   وذلك بدافع االستكبار والكراهية واحلقد واالنتقام،

اخلروج خياطب فيه إله بين إسرائيل )حاشا هلل تعاىل( موسى)ع(:   ومن هذه النصوص نص ورد يف سفر
استدعها للصلح وإن فتحت لك، فكل الشعب املوجود فيها يكون  لكي حتارهبا  "حني تقرتب من مدينة

ويستعبد لك. وإن مل تسلمك بل عملت معك حرابً فحاصرها، وإذا دفعها الرب اهلك اىل  لك للتسخري
الكنعانيني   . وهذا النص احملرف يسوغ للعربانيني اسرتقاق(26) فاضرب مجيع ذكورها حبد السيف" يدك

 .رهمواستعبادهم وقتل مجيع ذكو 
ومهجية: "انتقم نقمة بين إسرائيل من املدنيني، فقاتلوا مدين كما أمر  وهناك نص آخر فيه أمر أكثر وحشية 

 واقتلوا كل ذكر فيها، وسىب بنو إسرائيل نساء مدين وأطفاهلم، ومل يرضى موسى عن كل ما الرب موسى،
األطفال، وكل  تلوا كل ذكر منحصل، فقد ترك جنده األطفال أحياء فسخط موسى وقال هلم: فاآلن اق

ابجتاه أرحيا "فقتلوا مجيع ما يف   ويف سفر يوشع أنه قاد العربانيني (27)امرأة عرفت مضاجعة رجل اقتلوها"
وقد ال حنتاج هنا اىل إثبات كذب ما ينسبه   .(.28) البقر" املدينة من اجل رجل وامرأة وطفل وشيخ حىت

، وال سيما موسى)عليه السالم( الذي قال فيه تعاىل: "واذكر يف  اىل األنبياء العهد القدمي من روح شريرة
 (. 51خملصاً وكان رسوًل نبيراً") سورة مرمي، اآلية   الكتاب موسى انه كان 

واالفرتاء عليه وعلى هللا تعاىل: "قال هلم موسى   وكليم هللا )عليه السالم( نفسه طاملا هنى قومه عن الكذب 
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كما جاء يف التلمود جمموعة فقرات تنص على    (.61") سورة طه، اآلية  كذابً  ويلكم ال تفرتوا على هللا
 واالبن جزء من أبيه، وأنر املسيحيني من نسل 5أرواح البشر أبهنا جزء من هللا، أرواح اليهود تتميز عن ابقي

قدر الفرق بني واحليوان ب الشيطان، واإلسرائيلي معترب عند هللا أكثر من املالئكة، والفرق بني درجة اإلنسان
 . (29)اليهودي( ماله املفقود اليهودي وغري اليهودي، وهللا يكتب ذنباً ليهودي يرد لألممي )غري

اليت وضعها حكماء اليهود يف عصر ازدهار احلضارة  وهي املؤلفات  املرحلة الثانية: املؤلفات الوسيطة:
يف كتابه "االضطهاد" انفراد عنصر بين ميمون، إذ يؤكد ابن ميمون  اإلسالمية، وال سيما مؤلفات موسى بن

وطالبوهم   هللا وكونه معصوماً، وإن هللا عاقب بعض األنبياء ألهنم انتقدوا بين اسرائيل اسرائيل يف قربه اىل
الفساد، ومنهم النيب "ايليا"،   بتجنب الفساد، ومنهم األنبياء ألهنم انتقدوا بين اسرائيل وطالبوهم بتجنب

قتله هللا ، وكذلك النيب موسى والنيب هارون اللذان   برية دمشق، والنيب "اشعيا" الذيالذي نفاه هللا اىل 
فقال الرب " :هللا أبن فصلهما عن بين إسرائيل ومنعهما دخول فلسطني، إذ جاء يف سفر العدد عاقبهما

أنتما هذه  لذلك لن تدخال  ملوسى وهارون: مبا أنكما مل تؤمنا يب ومل تقدساين على عيون بين إسرائيل، 
 اجلماعة اىل األرض اليت أعطيتها إايها". 

واألوصياء، وال  ابن ميمون تربز العصبية اليهودية التارخيية أببشع صورها، وعلى حساب األنبياء ويف نصوص
واإلسالم وبني اليهودية كالفرق بني إنسان   يكتفي ابن ميمون بذلك، بل يقول أبن "الفرق بني املسيحية

 ذهب أو حجر".  ملنحوتة يف خشب أو فضة أوحي وبني صورته ا
 املرحلة الثالثة: النصوص احلديثة

 مؤسسو اليهودية الصهيونية وحكماؤها وروادها وقادهتا، وهي جمموعة قولبة عصرية وهي اليت دوهنا أو قاهلا 
وح للمقوالت الصهيونية الر  ملقوالت اترخيية منتقاة وأدجلة علمانية لتعاليم دينية منتقاة أيضاً؛ إذ أعادت 

وممارسة الفساد والشر والقتل والتدمري، وفعرلتها بصورة   والتعاليم اليهودية اليت تدعو لالستعالء واالستكبار
ولعل قراءة استعراضية ملا نشر حتت عنوان "بروتوكوالت حكماء صهيون"   .ممارسات وأساليب على األرض

غن"، تتيح الوقوف على هذه احلقيقة بكل هرتزل" و"جابوتنسكي" و"بن غوريون" و"بي" وبعض مقوالت 
ابحلرب   ، جاء أبن "حكم العامل ينتزع(30) ففي الربوتوكول األول من "بروتوكوالت حكماء صهيون" وضوح،

 

 م،س،  خطر اليهودية العاملية على اإلسالم واملسيحية،   ( _ عبد هللا التل ، 29 
 اختذها زعماء احلركة الصهيونية العاملية يف مؤمترهم الذي عقد يف مدينة ابزل قرارات سريةبروتوكوالت حكماء صهيون: هي   (_   30

خليفة التونسي. ورغم الضغط الذي   ، وترمجها للعربية حممد1902، ونشرت ابتداء ابللغة الروسية عام 1897السويسرية عام 
 = الصهيونية، غال أن تراث العصبية اليهودية والواقع الذي رمسته حوادث القرن العشرين ا للحركةأحاط ابلربوتوكوالت وحقيقة انتساهب
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هو أخالقي وما هو خري...   واالرهاب... الغاية تربر الوسيلة، وعلينا وحنن نضع خططنا أالر نلتفت اىل ما
العمل ميكننا من السيادة والقوة، وأن دولتنا   بال أدىن تردد، إذا كان هذاجيب أن نعلم كيف نصادر األموال 

اإلعدام، واإلعدام ضرورة تولد الطاعة العمياء، فالعنف وحده   هلا احلق أن نستبدل أبهوال احلرب أحكام
  الدولة... جيب أن يكون شعاران: كل وسائل العنف واخلديعة. أن هذا الشر هو العامل الرئيسي يف قوة

 الوحيدة للوصول اىل هذف اخلري. ولذلك جيب أال نرتدد حلظة يف أعمال الرشوة واخلديعة الوسيلة
احلكومات األممية يف أورواب،   واخليانة".وجاء يف الربوتوكول السابع: "من أجل أن نظهر استعبادات جلميع

م اإلرهاب"ويف الربوتوكول وذلك هو ما يقال له حك سوف نبني قوتنا لواحدة منها متوسلني جبرائم العنف،
الناشئ من األمميني، وجعلنا فاسداً متعفناً به علمناه من مبادئ ونظرايت   التاسع: "لقد خدعنا اجليل

 زيفها".  معروف لدينا
والقتل: "أن االقتتال ابلسيف ليس   ويقول "جابوتنسكي" )أحد رواد احلركة الصهيونية(، وهو يؤدجل للعنف

األوائل... أن التوراة والسيف أنزال علينا من السماء" ويضيف: "أن   إنه ملك ألجدادانابتكاراً أملانياً، بل 
تصنع  على املذبوحني، لكنه حيرتم احملاربني". ويقول أيضاً: "أن األحذية الثقيلة هي اليت العامل ال يشفق

وملرت"، وكتبوها  غوريون" وحىت "أ التاريخ".ووظف زعماء الكيان الصهيوين افكار "جابوتنسكي"، من "بن
بيغن" ذكر أبن "التنكر أو حىت جتاهل أفكار   على األرض بدماء ضحاايهم األبرايء، حىت أن "مناحيم

أيضاً: "من الدم والنار والدموع والرماد سيخرج منوذج جديد من   جابوتنسكي يعين اخليانة"، ويقول
 31جوم". احملارب أوالً وقبل كل شيء، جيب أن نقوم ابهل الرجال... اليهودي

الصهيونية منذ العقد األول للقرن العشرين هذه املهمة يف فلسطني على أبشع وجه،  وقد نفذت العصاابت 
اليسار   ورثها جيش الكيان الصهيوين و االحزاب  الصهيونية على خمتلف اجتاهاهتا، اليت تبدأ أبقصى مث

الصهيوين ليقول: "أن أمام  اإلرهاب وتنتهي أبقصى اليمني، حىت اندفع "بن غوريون" وهو يرى جناح مشروع
 (32) خارج البالد، اإلابدة التامة"  خيارات: اعتناق الدين اليهودي، الطرد العرب اسرائيل ثالثة

 

 .يثبت انتماء هذه الربوتوكوالت إىل الفكر الصهيوين=
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ويرى املسريي أن جوهر الفكر النازي الذي تضمنه كتاب هتلر )كفاحي( ؛ومصدره االساسي فكر  
والصحة العرقية)الذي يُعلن فيه التفوق العرقي  الدكتور إ: فيشر صاحب كتاب: مباديء الوراثة االنسانية

اآلري(؛هو قرين كامل لاليديولوجية الصهيونية القائمة على فكر اهليمنة بدافع التفوق العرقي واالستعالء 
 33اجلنسي على أساس فكرة الصراع والبقاء لألقوى اليت حتملها الداروينية. 

الداينة اليهودية املتعصبني  تقوم على جتميع اليهود  فالصهيونية إ يديولوجيا حتملها مجاعة من أتباع 
املشتتني يف العامل يف أرض فلسطني استنادا اىل نزعة اترخيية ونفسية ودينية يف التفوق العرقي واالستعالء 

 اجلنسي للهيمنة والطغيان واالرهاب .
 بداية ظهور فكرة التوطني الصهيوين: 
ملفكرين اليهود وهو بنيامني)فريدمان( أن اليهود املنتشرو ليسوا من  أوال ميكننا االشارة اىل ما كتبه أحد ا

م بعد 240اجلنس السامي بل هم أصال من ساللة اخلزر وهو شعب وثين قدمي أقام مملكة اخلزر حوايل عام 
قرون استولت عليها ممكلة روس وزال أثر مملكة اخلزر  3اليهودية ،وبعد     BULAN اعتناق ملكه بوالن 

"م، وتوزع شعبها على أحناء أورواب الشرقية وهم يف اغالصل منحدرون من جنس 1ة لبحر قزوين يف ق  اجملاور 
وهناك من يرى أن الدعوة لتجميع اليهود يف وطن ما ترجع   34ابملائة من يهود العامل.  92سواليف ويشكلون 

م بعد عام من 1799بعد تنكيل الرومان هبم ،وقد ثبت أن انبليون بوانبرت وعدهم عام  153اىل عام 
محلته على مصر أبن جيمعهم يف وطن خاص ......لكن التأسيس الفعلي كان يف مؤمتر ابل بسويسرا عام 

م بزعامة الصحفي اليهودي النمساوي )ثيودور هرتزل(، حيث أتسيس املنظمة الصهيونية العاملية .  1897
م  أٌعلن فعال 1948سنة,,,,ويف  50بعد وفيه يُقال أن هرتزل خطب االعضاء وقال : ستقوم دولة اسرائل 

عن قيامها ،،،وكانت مؤامرة خبيثة من االجنليز النصارى والصهاينة اليهود على املسلمني الغتصاب االرض 
وانتهاك العرض وهو مصداق لقوله تعاىل : " ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم.")البقرة 

/120 ) 
 
 
 

 

 59( _ املسريي، نفسه، ص  33
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 (  Pragmatisme)  تيةالرباغما  -4حماضرة 
 

 مفهوم الرباغماتية:  -
    
،أما كاستعمال  35أصل اللفظة: يوانين قدمي وهي مشتقة من :) براغما(  وتعين االشياء اليت يتم عملها 

( من خالل حماضرة  1910/ 1842وتوظيف فلسفي فرتجع اىل الفيلسوف واملفكر األمريكي :وليام مجس) 
م،لكن أصول الرباغماتية ترجع 1898رات العقلية والنتائج العملية( عام له جبامعة كاليفورنيا عن :" التصو 

(، وميكننا تلمس أصوهلا الفكرية يف فلسفة  املنهج  1914/ 1839اىل املنطقي االمريكي تشارلز بريس ) 
 الديكاريت ، الذي جنده يقرر يف مقالة يف الطريقة :" إننا نصادف يف االستدالالت اليت يقوم هبا كل منا يف

الشؤون اليت تعنيه وتلتصق ابهتماماته  حقيقة أعظم  و احفل ابملضمون من تلك اليت نصادفها يف 
و يُعرب البعض .36االستدالالت اليت ينهض هبا مفكر يف عزلته وتتصل بتأمالته وال تنتج عنها نتيجة ما ." 

وهر الكلمة األجنبية, بل تقدم ألهنا ال تعكس ج, عن  الرباغماتية ابلذرائعية, ولكن هذه الرتمجة غري دقيقة
 ."العريب األقرب يف التعبري  عنها فهو "النفعية جزءاً من معناها فقط. أما املصطلح

وسيلة   الرباغماتية أبهنا طريقة حل املشكالت والقضااي بواسطة وسائل عملية. وهذا التعريف تُعرف
شيء, أو حالة, مبا حتققه  قياس كل عمل أوبراغماتية حبد ذاته, ألنه حماولة إلخفاء جوهرها, القائم على 

سىيء  إذا كان ضاراً. والسؤال هنا هو من  من فائدة أو ضرر, فالشيء جيد وصاحل  إذا كان انفعاً, وهو
معتمدًا على معايريه اخلاصة كأداة لتقييم األعمال واألشياء, ومن  يقرر الفائدة والضرر? إنه الشخص املعين

 وضوعية, " مثالً احلق يصبح نسبياً, حسب الشخص املتعامل معه, وليس حالةخصائصه امل مث يفقد الشيء
 ....  حتددها عوامل موضوعية", ويصبح عرضة لثقافة ومزاج ومصاحل ونوعية قيم الشخص ذاته! 

ومفهوم الرباغماتية عند مؤسسها املشهور )وليام جيمس( هوأن :"الفكرة تكون صحيحة حني تؤدي اىل  
أن القضية تكون صادقة حينما تؤدي اىل نتائج انفعة ..وحني تإلثبت التجربة أهنا قابلة  ادراك موضوعها و 

 

 217، ص(_ م، يودين وآخرون   ، املوسوعة الفلسفية من س 35
 . 196، ص1992، الكويت: سلسلة عامل املعرفة،سبتمرب 1،"ط  وليم جيمس( _ انظر: حممد فتحي الشنقيطي،  36
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للعمل واعطاء النفع... فليس مثة قيمة لفكرة أو نظرية إال إذا كانت قابلة للتجربة العملية والتطبيق املباشر   
 37. وأن تتحول اىل عمل 

اغماتية العقائد الدينية ال من حيث صحتها الذاتية  فاملنهج البارغمايت منهج جترييب ديكاريت، وتقبل الرب 
ولكن من حيث كوهنا حقائق بل مبا تعود به على نفسية االنسان من تفاؤل  وعمل وما تدفع اليه من  

 . .38اجيابية  
فاملعتقد يكون صادقا اذا أثبتت التجربة العملية أنه انفع ويكون غري صادق اذا أثبتت التجربة   

من خالل هتافت كثري من النظرايت اليت كان يُعتقد بصحتها وفشلها عمليا مما يدل  العكس.وهو ما يثبت 
 . 39على عدم صحتها..... 

 
   :يف الفكر الغريب أمهية الرباغماتية

 
تُعترب من أقوى التيارات الفكرية يف العامل الغريب ويف أمريكا على وجه اخلصوص وللرباغماتية أتثري     

ية ،،، وقد امتد أتثريها اىل الفلسفة الرتبوية مع رائدها االول يف أمريكا )جون  مباشر على السياسة االمريك
ديوي( الذي مجع بني آراء مجس الرباغماتية واملادية العلمية  كما أتثرت مبنهج املدرسة السلوكية اليت يتزعمها  

قة هي ما تثبته التجربة )واطسن( واليت تقوم على مبدأ أن العقل هو ما يفعله اجلسم،،، ويرى ديوي أن احلقي
ويرفض عامل االفكار اال ما أثبتت التجربة صحته ابعتبار أن كل شيء متغري والثابت الوحيد هو مبدأ التغري  

،وأن الفكر ماهو إال أداة من اجل العمل، حيث ال يبدا االنسان ابلتفكري إال إذا واجهته مشكلة ما 
أداة أو وسيلة أو ذريعة للتغلب على املشاكل املادية يف   والنتيجة:" األفكار ليس هلا قيمة إال بكوهنا

وعلى هذا الطرح تتأسس املناهج الرتبوية يف أمريكا ويف   .(40) احلياة،وهلذا يسمي البعض مذهبه ابلذرائعية." 
 أورواب اليوم.....مما مهد جملتمع يعبد املنفعة ويعبد التكنولوجيا,.... 

 
 

 

 74...72(_ نفسه، ص  37
 196، ص 1992، د،ط، الكويت: سلسلة عامل املعرفة، سبتمرب/ أيلول،   الفلسفة املعاصرة يف أورواب(_ أ م، بوتشسكي،  38
 82،  81(_  الشنقيطي، م، س، ص 39
 199( _ أ، م، ، بوشنسكي، املرجع السابق، ص 40
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  الرباغماتية  أصل -
اين املختلفة السائدة للرباغماتية يف اجملالني االجتماعي والسياسي, ففي الفكر  الغريب ميكن رصد املع

اإلنسان إيديولوجي",  بشكل عام, يضعون الرباغمايت مقابل اإليديولوجي, وكنقيض له, فحينما تقول "هذا
ية والقومية والدين.  العامة سلفاً, كالوطن فإنك تقصد أنه يتقيد مبنظومة أفكار وأهداف اثبتة حتدد مواقفه

براغمايت", ويقصد بذلك أنه متحرر من كل إيديولوجيا, أو موقف   مقابل هذا النمط يقال "هذا الرجل
اللحظة أو الظرف, مستهدايً مبا ينفعه ويضره هو شخصياً. لذلك فالرباغماتية,   مسبق, ويتصرف وفق

 ,أن تصبح ذات مصدر مجعي واحد هي منطلق فردي, وجتمع هذه املنطلقات عددايً, أي دون ،أساساً 
  كثرية.  لتعرب عن " مصاحل مشرتكة" بني أفراد توجد بينهم اختالفات وتناقضات جوهرية واثنوية

 الفلسفة يف أمريكا يفسر بوضوح جوهرها, فأمريكا ليست دولة ذات هوية قومية, كفرنسا وازدهار هذه
أو مت نفيهم إليها من  ,بلداهنم األصلية من أجل الرزقوايطاليا مثاًل, بل هي مالذ جتمعات مهاجرين, تركوا 

السجون اليت اكتظت ابجملرمني, أو من اهلاربني من االضطهاد الديين, لذلك كان طبيعياً أن ختتلف, بل  
أمهية وجود فلسفة تليب رغباهتم املختلفة, فازدهرت الرباغماتية ألهنا  وتتناقض, ثقافاهتم ودوافعهم, وهنا برزت 

يستخدم هذا املصطلح يف  وتستجيب, للمصلحة الفردية ومتنحها غطاء املشروعية الذاتية.  ,ختاطب
أغلب األحوال يقصد هبا النفعية أو   السياسة, فيقال: فالن براغمايت, واحلركة الفالنية حركة براغماتية, ويف

  العملية... 
 فية اليت ظهرت يف هناايت القرنأما من انحية اتريخ الفكر فاملصطلح يشري إىل تلك احلركة الفلس    

جيمس    التاسع عشر وبداايت القرن العشرين وارتبطت أبمساء الفالسفة األمريكيني شارلز  بريس  ووليام
  وجون ديوي واليت تتمركز فلسفتها حول مقولة مؤداها:

كما   ,ملرتتبة عليهاإىل معاين األفكار, ومن مث ال جيب تفسريها, إال ابلنظر إىل النتائج ا ال ميكن التوصل
النتائج العملية املرتتبة على اإلميان  أنه ال ميكن حتديد املعتقدات أو تربير التمسك هبا إال ابألخذ يف االعتبار 

  هبذه املعتقدات,
ما هي إال   اثنوية إذا ما قورنت ابملمارسة العملية, ذلك أن احلقيقة وفقاً للنظرية الرباغماتية فاحلقيقة إذن

أن التمسك به والعمل وفقاً له   ملي واملمكن ملشكلة ما, كما أن املربر الوحيد لإلميان أبي شيء هواحلل الع
فاملصطلح يستخدم لإلشارة إىل  أما بصورة أوسع  جيعل الفرد يف وضع أفضل مما لو كان إذا مل يتمسك به. 

 لنظر إىل عامل املثاليات..... على ما جيب عمله اب أي مدخل يركز ابألساس على ما ميكن عمله يف الواقع ال
األفكار, فهي  بدالً من أن تركز على مقدمات األفكار فإهنا تركز على النتائج املرتتبة على تلك  فالرباغماتية
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ابلسؤال عن ماهية الشيء أو أصله بل   ُتوجه حنو االهتمام ابألشياء النهائية وابلنتائج ومن مث, هي ال تعين
  املستقبل.  حنو احلركة وحنوعن نتائجه, فتوجه الفكر 

 التعريفات وكذلك تنوعها يرجع إىل أن الرباغماتية كفلسفة وجدت أنصاراً وتطبيقات هلا وهذا التعدد يف
و كل ميدان يطبقها   يف ميادين متنوعة للمعرفة منها العلوم الطبيعية والقانون واألدب واالجتماع والسياسة

به املذهب إىل الفالسفة اإليطاليني  قد اعرتف ايبيين يف كتاب قدمويفسرها من منطلق خرباته اخلاصة, ول
حياول حصرها يف عبارات قليلة بغرض تعريفها يكون مرتكباً   أبن الرباغماتية ال ميكن تعريفها وأن أي فرد

 الرباغماتية. ولقد حاول اثير يف كتاب يستعرض التطور التارخيي للمذهب رسم اخلطوط ألفظع األشياء غري
املفاهيم الفلسفية  عريضة ألهداف ومكوانت الرباغماتية فقرر أهنا: قاعدة إجرائية لتفسري معاين بعضال

  املعرفة واخلربة والواقع تؤمن أبن:  نظرية يف والعلمية.
  والتأقلم. واملعرفة مناذج مطردة التطور اجتماعياً وبيولوجياً وأن ذلك يتم عن طريق التوافق الفكر -أ 

  متغرية والفكر ما هو إال مرشد لكيفية حتقيق املصاحل والوصول إىل األهداف. قةاحلقي -ب 
 أنواعها ما هي إال عملية سلوكية تقييمية لألوضاع املستقبلية وأن التفكري يهدف عن املعرفة بكل -ج 

  طريق التجربة إىل التنظيم والتخطيط والتحكم يف اخلربات املستقبلية.
جداً مت   جتاه إدراكنا ملاهية اخلربة وأمهيتها للمعرفة. ولكن حىت هذا التعريف العامواسع  أو توجه فلسفي

ابلوسائل وابلواقع وبطبيعة املعرفة واليت  نقده على أساس أهنا ال يربز بدرجة كافية النظرايت املتعارضة املتعلقة
ارس خمتلفة يف حقول فكر متعددة. الثقافية املتنوعة, واملنتمون إىل مد يتبناها الرباغماتيون ذوو اخللفيات 

 هذا التنوع يؤدي إىل صعوبة وضع تعريف شامل جامع ملذهب الرباغماتية إال أنه ال يعين ولكن إذا كان
  انعدام وجود جمموعة متجانسة ومتماسكة من األفكار اليت يتميز هبا املذهب.

األساسية  اجهتها وابلرجوع إىل األفكارفبمراجعة املشكالت اليت حاول املفكرون املنتمون هلذا املذهب مو 
اليت رفضوها نستطيع أن حندد املفاهيم األساسية واملشرتكة اليت تتميز هبا الرباغماتية على تنوع تطبيقاهتا,  

بني الفكر من جانب واحلركة من جانب آخر, وبني   وأهم هذه املفاهيم هو االعرتاض على الفصل املطلق
  احلدس والتجربة.  ي, وبنيالعلم البحت والعلم التطبيق

املطلقة  اإلميان بوجود أشياء خارقة للطبيعة تتحكم يف مقدرات العامل وكذا رفض املعايري وكذلك عدم
 واألزلية للمعتقدات والقيم وإحالل معايري أكرب مرونة وأكثر حمدودية حملها.
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 نقد الرباغماتية:
 

كية أن الرتبية هي احلياة وليس اإلعدادا هلا،وهي توكيد  يعتقد الطرح الرباغمايت  يف الفلسفة االمري     
(او تفسري احلركة بتعقب 1952  -1859للمبدأ املثايل الذايت)التعليم ابلعمل(وفق الفيلسوف جون ديوي) 

نتائجها العملية اخلاصة وفق الفيلسوف وليام جيمس.نعم،االصطالح مشتق من الكلمة االغريقية براغما  
ا قلنا سابقا_ واليت اشتقت منها كلماتنا براكتس و براكتيكال،وقد ادخلت للمرة اليت تعين العمل_ كم

يف مقالته "كيف جنعل افكاران واضحة".ان الفرق بني  1870االوىل يف الفلسفة من قبل شارلس بريس عام  
كلة العامل اليوم الرباغماتية واالشكال االخرى من املثالية الذاتية هو اتفه وعدمي االمهية ألهنا مقتنعة ان مش  

هي كيفية اجناز خطواته ابلرحبية املمكنة على طريقة التجارة الواقعة حتت ضغط شديد وعرب التوفيق بني 
 وجهات النظر الدينية والعلمية،ولبيان صحة اآلراء الغيبية! 

العلم.وان ان الرباغماتية وعموم الفلسفة الوضعية تنكر صراحة أية قيم واخالق انسانية تستند اىل العقل و 
التأكيد البائس للعامل الرأمسايل على قيم املشروع احلر واملنافسة يف سبيل اقصى االرابح،القيم املتسرتة بستار  

   احلضارة الغربية هي انعكاس لالهنيار االخالقي التام بسبب االزمات البنيوية املستمرة..وال تستطيع
هتا ووحشيتها وقسوهتا واستبدادها.ففي الرباغماتية مل يعد  الرباغماتية اال قبول االخالق الرأمسالية على عال

املهم ان تكون النظرية او تلك موافقة للحقيقة بل ان تكون انفعة او ضارة ابلرأمسال،سواء كانت مناسبة او  
 41غري مناسبة. كما تدعو الرباغماتية اىل وضع الفلسفة يف خدمة االنتاج واالستهالك!! .. 

 ,,, 42  -رمحه هللا –اعتبار التجارة السرقة احلالل كما يقول مالك بن نيب  اىل أن وصل االمر اىل
اىل خطورة هذا املنهج فأكد يف كتابه مشكلة االفكار يف العامل  -رمحه هللا –انتبه مالك بن نيب  

االسالمي على وجوب الفصل بني أصالة الفكرة من جهة وفعاليتها من جهة أخرى ؛إذ أن األصالة ذاتية يف 
فكرة ذاهتا ،وهي مستقلة عن التاريخ ،والفكرة حني تظهر تكون إما صحيحة وإما ابطلة ،فقد حتتفظ  ال

، وقد وجدت الرباغماتية نفسها يف مأزق الشيئية والبعد الواحد  43بصحتها لكنها قد تفقد فاعليتها ..... 

 

 http://www.babil-، عن موقع: ؟ الفلسفة الرباغماتية..مالمح تربوية ام خزعبالت سالم ابراهيم عطوف كبة ، (_  41
nl.org/b18x007sik.htm _  م2010-3-5أطلع عليه يف 

 د،ت. . املسلم يف عامل االقتصاد، دمشق: دار الفكر مالك بن نيب، (  42
 . 103،  102م، ص1992ه،1413، دمشق:ر:دار الفكر1، طمشكلة االفكار يف العامل االسالمي مالك بن نيب ،   _(     43

http://www.babil-nl.org/b18x007sik.htm_
http://www.babil-nl.org/b18x007sik.htm_
http://www.babil-nl.org/b18x007sik.htm_
http://www.babil-nl.org/b18x007sik.htm_
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على القيم االنسانية   لإلنسان الذي أسلمه لقلق الشيئية واملادية مما جعل البعض حيذر من تداعياهتا
والفضائل االخالقية،ابعتبارها فلسفة ربح مادي دون خضوع ملقياس انساين أو ديين ، ومن جهة أخرى  

كوهنا شكية سفسطائية تعمل على اثبات القضية ونقيضها حسب ما متليه املنفعة،كما أهنا تعاين ضعف  
يف املادية ؛إذ أن االفكار ال ميكن أن ختضع   املنهج التسامه بعدم ثبات معايريه ومرجعياته ،كوهنا موغلة

هبذا االعتبار   –للتجربة دائما ، حيث ال ميكن التعامل معها على أهنا اشياء مادية،،والرباغماتيني يعتقدون 
إن اإلنسان يفكر ليعيش  ال أنه يعيش ليفكر ،،،وهو انتج عن أتثر ابلتطورية البيولوجية اليت اندى هبا   –

يؤكده االستاذ مالك بن نيب _ رمحه هللا _ ,,,حيث يؤكد أن اخللط بني  صدق الفكرة داروين وهو ما 
وفعاليتها يف التاريخ يؤدى اىل أحكام تعسفية  خاطئة تتناىف متاما مع منطق العلم الذي  يتبجحون 

رة به,,,,فيدعون  عدم صالحية االسالم وعدم صدق الوحي االهلي وخطأ الرسالة من خالل احنطاط احلضا
االسالمية  أو كون العامل االسالمي  يعاين التخلف االقتصادي,,,,,,وما نالحظه اليوم هو أن سياسة  

وهو ما أدى ابلغرب اىل ارتكاب   ، 44 ....الغرب تدور حول ما حيقق املصلحة دون اعتبار ألي شيء آخر
، واليوم تعاين شعوبه مآزق  جرائم رهيبة يف حق شعوب العامل املستضعف )فلسطني،  أفغانستان، العراق,,,(

 نفسية واجتماعية وحىت اقتصادية كربى هتدد استقرار اجملتمعات الغربية وهتدد وجودها ..... 
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