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٦٣٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

  الرحيم الرمحن اهللا بسم

 ، تعالى باسمھ أنابد ، للمنقطع ووصال ، للغایة وتحقیقا ، القصد بلوغ فى طمعا

 تعالى اسمھ بغیر یبدأ شئ كل أن الراسیات الجبال رسوخ راسخة عقیدة من انطالقا

 ، بالجنان الفوز كان مجموعھا أحصى لمن ، سمائھأ لج وتعالت تباركتف، أبتر ھوف

 البشرى باب من فذاك عین ودمعة قلب خشوع فى منفردا بإحدھا تعالى تھذكر فإن

 سما األعظم اسمھ ذكر بعد أردفو ، الرحمن  من منحة ، ظلھ إال ظل ال یوم بظلھ

 شھادة  بكتابة ، اإلیمان نعمة تمام فذاك ـ وسلم علیھ هللا صلى ـ هللا عبد بن محمد نبیھ

 هللا رضوان  ھصحابت الھادى الحبیب ذكر بعد ذكرت  كرم وذ كنت فإن ؛  اإلسالم

 فى أحبتھ قلوب بین ألف الذىحب،والم للمحبوب حبا منك فذاك ، ـ بالسالم ـ علیھم

 ، العنصریةمظاھر كل على قضتو ، الشرك توأد التى ، التوحید رایة تحت  هللا

 فى شىیالقر فى ، الحبشىو والرومانى األعجمى،الفارسى  فى األعربى ذابتأ

 ، واحدة غایات ، متعددة ثقافات ، واحدة عقیدة ، واحدة قومیة ، واحدة ،ھویة العربى

 ،طوعیة وحدة الصفوف ةحدو فى اإلنسانیة، حمالر أبناء بین الوصل عالمم ىتجللت

 إسالمیة، بدیانة للناس أخرجت أمةخیر  مصاف إلى ، وثنیة أمیة قدرأمة  ةفعار

  أوغربیة كانت شرقیة ،قاطبة األرض وشعوب أمم لكل عالمیة،

 أ   

  : البحث مقدمة

 من كثیرا تجد  استحسانا، أو كان لغوا ، ساالواستر إرساال فیھ كثرالكالم زمن فى

 أوقارنة ، كاإلذاعة سمعیة أكانت سواء ، المختلفة اإلعالم وسائل فى یقال الكثیر بین

 نعیش نناأ : والمجالت كالصحف منھا المقروء أوحتى كالتلفاز، والبصر السمع بین

 كبوتیةالعن الشبكة وجود مع خاصة ـ االتصاالت ثورة منھ جعلت كونى عالم ظل فى

 وتداول انتقال فى فائقةال سرعةال یعنى مما ، صغیرة واحدة قریة ـ اإلنترنت

 األدبیة ، لسیاسیةوا واالقتصادیة العلمیة أنواعھا شتىو ، صورھا بكل ، المعلومات

ُتلكم ، الخ... والریاضیة والفنیة ُ ْ ِسیل تدفق المتدفقة المعلومات ِ ْ ِالعرم َ ِ  اللیل آناء َ

 المسمى الفرید الكائن ذلك إال ـ وقلبا عقال ـ بھا ینفعل وال الیفعلھا النھار؛ وأطراف

ُوعیھ یتحقق وبھا ، جنسھ بنى مع یتواصل بھاف باإلنسان، ُ ْ  وبھا ، الكونى بمحیطھ َ

 تتكون ، العقیدة تتكون كلھ ذلك إثر وعلى ؛ الھویة وتتشكل الذاتیة تنمو خاللھا ومن



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٣٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 : مجالھا فاألولى الفكرى، بمفھومھا العقیدة ونتتك كما الدینى، بمفھومھا العقیدة

 الخالق من رسالة البشریة إلى حمل وحى خالل من ، والسمعیات والنبوات اإللھیات

 مجالھا : والثانیة ؛ والقرآن واإلنجیل التوراة ـ المقدسة ھكتب تضمنتھا المخلوق إلى

 من ، العلم خالل نم ، یبوالتجر العقل خالل من ، وعملیة نظریة ، االكتساب علوم

 العقل أفاعیل من منھجى بفعل الكم ھذا كل مجموعُیصھر ثم ؛ والتعلم میالتعل خالل

ٍبوتقة فى البشرى َ َ ْ َلیشكل واحدة َ ِّ َ ُاألمرمایعرف نھایة فى ُ َ ُتلكم ، الثقافة باسم ُ ُ ْ  الثقافة ِ

 أخرى تارة ھى وتوجھنا تارة، نوجھھا ،أخرى تارة ھى تصنعناو تارة نصنعھا التى

   . واالستجابة المثیر ، والتعلم التعلیم ،التأثیروالتاثر اتنظری وفق

 المختلفة الثقافیة الدراسات بحوث وسط اموضعھ برحتال ىالت التساؤالتوأ والسؤال

    : ھى

 صناعة القطیع كونی متىو ؟ للثقافة صانعا  البشرى القطیع یكون متى - 

   ؟ الثقافة

 بثقافة متأثرھوال یكون متىو ؟ بثقافتھ مؤثرا البشرى القطیع یكون متى - 

   ؟ اآلخرین

 بثقافة محتال القطیع یكون متىو ؟ بثقافتھ غازیا البشرى القطیع یكون متى - 

  ؟ اآلخرین

   ؟ ھدم ثقافة الثقافة تكون ومتى ؟ بناء ثقافة الثقافة تكون متى - 

 من ـ یعنى ھذاف اإلسالمى، الدین إلى عقائدیا ینتمى بشرى ككقطیع نناإ :أقول والحق

 الدیانة عالمیة وفق إذ ، العقائدى نتماءالا عن الینفك المكانى نتماءاال نأ ـ جھة

 نتماءاإل أما ، وجنوبھ شمالھ ، وغربھ شرقھ كلھ العالم إلى نتمىن نحن ؛ اإلسالمیة

 قبیل من ، غةللا إلى نتماءاال قبیل من ـ ثانیة جھة من ـ فھو ،  والعربیة العرب إلى

 أن یجب ھكذا ؛ الجسد وإقامة السكن ھومحل ، المیالد محل ھو وطن لىإ نتماءاال

 خبر خبر ممن والشك فأنت ، الواقع خبر ممن كنت فإن ؛ عندنا نتماءاإل ثقافة تكون

 فى منتشرا أكان سواء اإلسالمى البشرى القطیع ھذا إذ ، اآلن اإلسالمى القطیع ھذا

 وفقا نجده ، العربیة المنطقة فى اتقوقعم أو العالم؛ بقاع وشتى المعمورة أرجاء كل

 ثقافة ُمستھلكى من المعاصرة الثقافیة البحوث مضمار فى الحاكمة المعاییر لكل

ْمن ال اآلخر ِمنتجیھا، ِ  وھذا فیھا، ُالمؤثرین من اآلخرال بثقافة المتأثرین من ھو ُ



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٣٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 أو دینیا قدمعتال أكان سواء ؛ لمعتقدا غزو ، والوجدان لقلبا غزو لعقل،اغزو یعنى

   .فكریا

 حتى الغزو، إلینا ُلیحبب وإنما ؛ فقط لیغزونا ال اآلخر استخدمھا التى الوسائل فما

 إلى العاشقو ، محبوبھ إلى المحب ىسعك وجھد بكد إلیھ ینعاس ،خلفھ لھثن بتنا

 التى الغایات وما ؟ الضحلة وثقافتنا ، الھشة حصوننانحو خطاه تأبطأ إن ، معشوقھ

  ؟ یساتھفر وأثمن أسمن والزلنا وكنا ، قبلتھ اكن ألجلھا

  ؟ داخلھا أقدامھ یرسخ كیفو ؛ والقلوب العقول یقتحم كیف

  ؟ الجمیع لھ دانو بھ دان حتى ؛ غزواتھ كل فى نجاح إلى نجاح من ینتقل كیف

  ؟ ولماذا الغزو ھذا من استھدافا األكثر العمریة الفئة وما

  .مجابھتھ حقا نرید كنا إن ؟ الغزو ھذا مجابھةل توافرھا یجب التى اآللیات ھى وما

  ؟ عنھا والتنقیب البحث إلى حاجة فى تزال ال أم ؟ أیدینا بین متاحة ھى وھل

 هأمر ظل إن علیھ المترتبة اآلثار وما الغزو؟ ھذا على ترتبت اآلثارالتى ماو

  ، ھاكذا

 إلى الحاضر ومن الحاضر؛ إلى الماضى من جیل؛ إلى جیل من تمدد فى 

   ؟ المستقبل

 طرق على الوقوف خالل من إال لنا تتأتى ال التساؤالت ھذه جملة عن اإلجابة إن

 وال بنیانا لھ الیستقیم دونھا ارتكاز قاعدة ىف المتمثلة هصورو الثقافى الغزو وآلیات

 التى المسلحة العسكریة الغزوات قاعدة إنھا ، قائمة لھم تقوم وال صوتا لھم یسمع

 یمكن والتى وأشكالھ صوره بكل واالستعمار الغزو مخططات ھاوب منھا تنطلق

  : التالیة األنواع فى حصرھا

   . غایاتھو طرقھ -  العلمى الغزو:    أوال  

   . غایاتالو طرقال -  االقتصادىو السیاسى الغزو :    ثانیا  

  . غایاتھو طرقھ ـ الدینى الغزو :    ثالثا  

   . والغایات طرقال ـ والفنى األدبى الغزو :  رابعا  

 الثقافة جوھر یمثل أنھ لك لیتبین ذكره سبق ما مجموع تتأمل أن إال علیك وما

 لھا نعرض التى المتعددة الثقافات ومفاھیم تعریفاتل اوفق ذلك ؛ المعاصرة اإلنسانیة

 منھج وفق الذكر لفةسا الموضوعات تلك یتناول أن لھ كان ما الذى البحث؛ سیاق فى

 واستنباط النقد من التخلو مقارنة ، المقارن منھجال صحبة فى ستقصائىا استقرائى



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٤٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 ھى التى الثقافة ومفاھیم الغزو، مفھوم عن نبذة القارئ أمام ضعأ أن دون ، النتائج

َتجمع أن األحوال من حال بأى الیمكن بحیث الكثرة من  فى وال واحد، بحث فى ال ُ

 ھذه مثل من عدد إلى حاجة فى ھى نماوإ ،ةالكبیر ماحجاأل مجلدات من واحد مجلد

ِلسبر المكتبات أرفف بھا امتألت التى المجلدات ْ َ   . أغوارھا جمیع ِ

 على المطلق  الحكم ھى تلیس ھنا اإلیھ الوصول ننشد التى الغایة بأن القول ویبقى

 مكنت حتى وثابرت وجاھدت ، وعقولنا بالدنا غزت التى الثقافات ألوان كل

 ذكورا ، اشبابو شیبة ، وقلوبھا األمة سواد عقول على حتواھام فرض من  وتمكنت

 ـ المستطاع قدر ـ القارئ یدي بین ضعن أن منا العلمیة ألمانةا تتطلب وإنما ، وإناثا

 الجھل، ثقافة مقابل فى العلم ثقافة ، ھدمال ثقافة مقابل فى بناءال ثقافة بھ زنتو میزانا

 ،اإللحاد ثقافة مقابل فى اإلیمان ثقافة ، والعبودیة ةالتبعی ثقافة مقابل فى الحریة ثقافة

ْأصنعت سواء ؛ والمھانة الذلة ثقافة مقابل فى والكرامة العزة ثقافة َ ِ ُ  الثقافات ھذه َ

  . تواطئا نحن أیادینا ـ توھما ـ صنعتھا أو اآلخرین؛ بأیدى

 معةبجا اإلنجلیزى األدب أستاذ لمقولة صوت صدى إال ھى ما ھذه كلماتى ولعل

 ـ٢٠٠١ ـ١٩٩٢: تونإیجل تیرى منشستر بجامعة الثقافیة النظریة وأستاذ ، أكسفورد

 . كوكبى صراع المحلیة والثقافة العلیا الثقافة بین الصدام إن " الثقافة فكرة كتابھ فى

 سیاسات صیغة من جزء إنھا .. أكادیمیة مسائل مجرد ولیس فعلیة سیاسیة مسألة إنھ

                                    "  جدیدةال األلفیة فى العالم
  ١١ص ـ الثقافة فكرة    

  . النصري ونعم املوىل نعم هو ؛ القصد وراء من واهللا

   



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٤١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

  : واللغة الكلمة ثقافة

 األلف بحرف تبدأ العربیة لغتنا فى الھجاء أحرف مجموع ھى حرفا وعشرون سعةت

 بین كما ، السعة من األخیر اوحرفھ األول حرفھا بین ما ، الیاء بحرف ھىتلتن

 كتابة ،تارة األفعال تنسج كما ، األسماء تنسج الحروف من إذ ، والسماء األرض

 ابن قال وقدیما ؛ أوشعرا كان نثرا ، الكالم منوال على بالسان نطقا وتارة ، باألقالم

  : ألفیتھ فى مالك

  )١(" الكلم حرف مث وفعل واسم       كاستقم مفيد لفظ كالمنا "

  
)٢(" كلھا األسماء آدم وعلم " : التنزیل وفى

 علمھ ـ تعالى ـ أنھ " : التفسیر وفى ، 

)٣(" وأفعالھا وصفاتھا ذواتھا كلھا األشیاء أسماء
 كما ضربین على العلوم أن وبما ، 

 ھو وضرب ، الدین علم ھو ضرب " ـ والرسوم الحدود رسالة فى ـ حیان أبن لاق

 العلم وكان ؛ وعقلیا شرعیا : قسمین إلى منقسما منھا دینال علم فكان ، الدنیا علم

)٤(" المعانى وعلم الحروف علم : قسمین إلى منقسما منھا العقلى
 أن آلدم كان فما ، 

 ،القصدو المعنى على دالة بلغة ، منطوق كالم دون ، حروف دون األسماء علم یتعلم

 ـ كآدم ـ هللا من علمال لقیامت تكلمالم أكان سواء ، العقل فى والفھم اإلدراك قوى قارعة

)٥( "بأسمائھم أنبئھم آدم یا قال "ـ آدم ـ كـ ، أیضا هللا من بتكلیف ،معلما أو
 فھاھنا ؛ 

 . للغةا ھو الذى الموضوع ممجموعھ فاأطر بین الرابط ومتعلم؛ معلم وعلم، المَع

 ملكات كلھا لغاتال نإ :" ـ مقدمتھ فى خلدون ابن یقول كما ـ تعلم أن إال علیك وما

 وتصورھا وجودتھا المعانى عن للعبارة اللسان فى ملكات ھى إذ بالصناعة، شبیھة

 ھوبالنظر وإنما ، المفردات إلى بالنظر ذلك ولیس ، نقصانھا أو الملكة تمام بحسب

)٦("التراكیب إلى
 .  

 یحكمھا التى الكلمات من قالب فى الموضوع تصور التى عینھا ھى التراكیب تلك

 وبالتالى ، الفكر حصون األلفاظ أن " : بـ قیل وقد ، الفكر بملكة العقل فیھا یتحكمو

 تعبر الذى المعنى فى للتفكیر أداة الكلمة ألن ، اللغة دون من للفكر وجود فال

  .)٧("عنھ

 ، واحدة حروفھا ، ـ الكلمة ـ للفظ تعدد من اآلناجیل ىف تجده مما ذلك على أدل ولیس

 التقدیم حیث من ، موضوعھا باختالف یختلف مفومھا لكن  ، تغییر وال فیھا التبدیل



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٤٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 البدء فى " : القائلة آلیاتبا یوحنا إنجیل افتتاحیة صراحة بذلك تنطق ، والتأخیر

     .  )٨(" هللا الكلمة وكان هللا عند كان والكلمة الكلمة كان

 وإنما ، اللفظى وكیدالت باب من لیس متتالیة مرات ثالث اآلیات فى الكلمة لفظ فذكر

 فى الدینى معتقدھم مع یتناسب بما ، ذاتھ الكلمة  لفظ  اتموضوع تعدد باب من ھو

  منھم كل ، ثالثة آلھة تلكم  ـ القدس الروح هللا ـ االبن  هللا ـ اآلب هللا ، التلثیث

 ھمو وإن ، بذاتھ اقائم اموضوع الثالث الكلمات من كلمة كل تبقىل ، كلمة  رمزإلیھت

 ،واحدال فى  ثالثةال بقاء مع ، ثالثة فى واحد موضوع نھمإ قولھمب التأویل إلى عمدوا

 ، ثالثة ھو واحد ، توحید فى وتثلیث ، تثلیث فى دیتوح ، عندھم اإلیمان منطوق وفق

 الو عقالال ، تحسم أن دون قائمة معتقدھم فى التعدد إشكالیة تظل ؛ واحد ھم وثالثة

    . ـ الكلمة ـ لفظ   ممفاھی تعدد بسبب ، نقل

 ـ كتاب فى  جاء لما وفقا ھى إذ ، بالموضوع اللغة رابط العقل أمام تتجلى ھنا من

 كلمات دون معینة كلمة نختار أننا ذلك ، حقیقیة عالقة:" ـ والتواصل والتفسیر اللغة

 واسع نظام مع نتعامل أننا ذلك ومعنى .كلمات على كلمة أیضا ونحیل ، أخرى

)٩( " نبھتج الیمكن
 .  

 عنھ تعبر ما سعة ، كلمات من الحروف تلك ھنسجت ما سعة ، لغتھ أحرف عدد سعة

  . الطبیعیة فوق أو كانت طبیعیة ،  معان من الكلمات

 ، اللغة محراب من بنا ینطلق فإنھ ، العلوم محارب فى للعقل ھادیا التنزیل یظل وإذ

 لعلكم عربیا ناآقر نزلناهأ إنا " القرآن لغة ھى التى ، العربیة العرب لغة

 السماوات خلق آیاتھ ومن " یناآلخر لغات فى آیاتھ من آیة لنعقل ،)١٠("تعقلون

)١١(" للعالمین آلیات ذلك فى إن وانكملوأ ألسنتكم ختالفوا واألرض
 وفى كما ، 

 ـ عنھ هللا رضى ـ ثابت بن زید حدیث من ـ وسلم علیھ هللا صلى ـ قولھ جاء السنة

 ـ یھود كتاب من كلمات لھ أتعلم أن ـ وسلم علیھ هللا صلى ـ هللا رسول ىأمرن" :قال

 ـ لھ تعلمتھ حتى شھر نصف بى مر فما :قال ـ كتاب على یھود آمن ما وهللا إنى :قال

 لھ قرأت إلیھ كتبوا وإذا إلیھم كتبت یھود إلى كتب إذا كان تعلمتھ فلما : قال

 أمن قوم لغة تعلم من" باب من لھى اآلخر لغة مبتعل النبویة الدعوة تلكم .)١٢("كتابھم

 تبنتھ الذى المفھوم عین وھو ، والمقاصد المعانى تفھم اللغة من إذ ؛ "مكرھم

 البنائیة والنظریة الجشطلطیة كالنظریة اللغات تعلم دوافع فى المعرفیة النظریات

 نإو  بویةالتر النظریات ھذه كل ، بالمالحظة والتعلم االجتماعى التعلم ونظریة



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٤٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 یجمع النظریات ھذه" جمیع نأ الإ  والتعلم الدراسة طرق حول بینھا فیما اختلفت

 عالناإل ـ الخاصة بطریقتھ كل ـ تحاول فھى ، االقل على واحد مشترك قاسم بینھا

)١٣( "عام بوجھ الناس بھا یتعلم التى المبادئ من سلسلة عن
 .  

 ال اللغة یتعلم نسانإ كل نإ": تقول المعرفیة یاتلنظرا ھذه نظر وجھة جاءت حیث

 قدرة یمتلك انسان كل نأل بل ،  متشابھة شراطأ لعملیات یخضعون الجمیع نأل

 على تنطبق نھاأ بمعنى ، ابطبیعتھ عامة القدرة ذهھو اللغة علمبت لھ تسمح فطریة

 المعرفى التعلم علماء عند اللغة كانت ثم ومن..،ومكان زمان كل فى ،البشر جمیع

 المؤثرات على باالعتماد نفسره نأ الیمكن ،المعقد السلوك شكالأ من شكل

 معانى بقضیة المعرفیة النظریات صحابأ اھتم ذلك أجل من... ، فحسب الخارجیة

 جنبیةاأل اللغات تعلم نأ إلى ـ أیضا اـوذھبو.، التعلم فى والجمل والعبارات الكلمات

 طرائق اختلفت مھما فالفھم  ، ائمدال  الفھم على قائما نشاطا یكون نأ من البد

 اللغة مأ ماأل لغة كانتأ سواء اللغة تعلم فى الھام الرئیس العنصر یظل التدریس

)١٤( "جنبیةألال
 ـ حصاءإل وفقا ، اللغات بآالف یزخر اإلنسانى العالم ماكان فإذا . 

 فى اسالن بھا یتحدث لغة ٥١٠٠ حوالى " بـ الراھن الوقت فىتقدر ـ التنمیة قاموس

 منطقة ومن ریقیة،فوإ أسیویة محلیة لغات منھا %٩٩ عن یقل وما ، المعمورة أنحاء

 تم وقد ، أوروبا فموطنھ الباقى بالمائة الواحد أما ، واألمریكتین الھادى المحیط

 أمریكا إن بل ،لغة  ١٦٨٣ الھند وفى وحدھا، یجیریان فى لغة ٤٠٠ أكثرمن إحصاء

 ٢٦٠  بھا بأن تتباھى غرافیا،الج الناحیة من دیدالش حجمھا صغر رغم الوسطى،

)١٥("لغة
 فى اللغات عدد بكثرة للتباھى تدعوھم ھؤالء عند ثقافة أى أدرى ولست. 

 كل فى الكثرة فلیست ، األم اللغة غیر محلیة لغات كانت وإن حتى ، الواحد البلد

 ، الواحد الشعب أبناء بین اللغات فى ماكانت إذا خاصة ، لإلنسان نفع ذات األشیاء

 تجمعھم التى ةغللا كانت لو كما المساوة قدم على أبدا یكون لن بینھم التواصل ألن

   . والتشرذم  والخالف االختالف على داللة ذات العكس،ھى على بل ، واحدة

 الوقوف مجرد اللمعنى،وا للموضوع العقل فھم إلى الكلمة خالل من نسعى وألننا

 ما بمكان،إذا األھمیة من لھى البشر لغات عددذكر لةدال فإن الكالم، ظاھر على

 فى جاء فكما البشر، ثقافات لكل الحاوى الوعاء ھى ـ كانت أیا ـ اللغة أن علمت

 أمة كل وثقافة :" على نبیل /لدكتورل  ـ المعلومات وعصر العربیة الثقافة ـ كتاب

 أبرز ـ منازع بال ـ واللغة .ونصوصھا ونحوھا معاجمھا فى كامنة ، لغتھا فى كامنة



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٤٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 من وما . لغویة نھضة وصاحبتھا إال إنسانیة حضارة من وما ،الثقافیة السمات

 صیاغة یمكن إنھ قیل حتى ، لغویا صراعا جوفھ فى ویبطن إال ، بشرى صراع

)١٦("اللغویة صراعاتھا من أساس على البشریة تاریخ
 .  

 قاموس فى الواردة ـ ساكس ـ رؤیة الثقافیة الرؤیة ھذه مفھوم إلى أضفت ما فإذا

 حالة فى أنھ ومع. األنواع مثل بسرعة اللغات تنقرض :" فیھا یقول والتى ، التنمیة

 فإنھ ، أخرى مرة ترى وال الطبیعى التاریخ من والحیوانات النباتات تختفى األنواع

 أبدا أخرى مرة تعش وال ، الحضارة تاریخ من بكاملھا الثقافات تختفى اللغات بموت

)١٧( " الثقافات تتداعى حتى اللغات تنقرض أن فما ..
 بھذا ـ ساكس ـ  یكتفى وال . 

 بعد الرماد تحت من اللغات بعض نھضت حیث ، نظر فیھ تعبیرا المعبرة الكلمات

 قوامھا جدید نوع من ثقافیة ثورة كلھ اإلنسانى المجتمع فى لتحدث غیاب طول

 فى ھى التى الصھیونیة  الیھودیة الثقافة إنھا ، والتوراة العبریة اللغة األساسى

 من أن ذلك إلى ؛أضفتنكر أن من ،وأظھرتعرف أن من أعرف المعاصر واقعنا

 الزال معینھا من إذ ، تمت لم اخلفتھ التى ةثقافالو  ةحضارال لكن ، تمات من اللغات

 التى ، الھیروغلیفیة باللغة المسماة القدیمة المصریة اللغة ھى تلكم ، العالم ینھل

 نطق لغة ال، كتابة لغة كانت بأنھا علما، األجداد مع ورثتھا من األحفاد بھا یتواصل

 لسان من نصح صرخة أظنھا بمقولة دیثھح متیخت جدهن ساكس إلى ةدوعوبال . وكالم

 اللغة ، الواحدة لغتھ فى اإللھیة النعمة جوھر إدراك عن عجز عربى للسان جمىعأ

 ـ لكنھا ، والمعانى الكلمات من شاسع محیط فى العربى ناللسا تجمع التى العربیة

 إذ وجھال، علما ، ونطقا كتابة ، اومعن رسما ، سحقت باتت ـ شدید أسف من بنا ما مع

 التبخرالذى إشارات أوضح سوى لیس اللغات موت فإن ذلك ومع:"ساكس یقول

)١٨(" للثقافات أجمع العالم فى یحدث
 .  

 أمام بالضرورة فنحن ، اإلنسانیة اللغات من ھائل كم أمام لوجھ وجھا نقف أننا وبما

 إذ ، األول الشكل من منطقیة عقلیة قضیة جانت القول ذلك ، الثقافات من ثلمام كم

   : نقول

 فى األوسط الحد حذف بعد النتیجة ـ ثقافات اللغات وكل باللغات یمتأل العالم

 لنفسھا تضع الثقافات تلك من قافةث وكل ؛ بالثقافات یمتأل العالم  ھى ـ المقدمتین

 ھذه من أن بید ؛ جوھرھا على منیةاضتأو ة،یمطابق داللة یدل الذى الخاص تعریفھا

 تغادر التى الثقافات المحلیة،ومنھا   الثقافات الیغادرموضعھ،وھى من الثقافات



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٤٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 غزو إلى خاللھا من ترمى رحلة فى ، والزمانیة الجغرافیة للحدود موطنھا،عابرة

 الثقافة مسمى تحت الخاصة البرجماتیة بألوانھا مصطبغا ثقافیا غزوا اآلخرین ولعق

 التعاریف وصیاغة بوضع تقوم التى وحدھا ھى العالمیة الثقافة تلكمو ، العالمیة

  .  الثقافیة

  : واصطالحا لغة الثقافة مفھوم

 للداللة نطقی أو یكتب المالك وإنما ، بھ المتلفظ الكالم مجرد لیست اللغة أن ذكرنا

 على دلت مفردة ذكرت ما إذا ثقافة وكلمة ، الموضوعى قالبھا فى المعانى على

 بتعدد الموضوع تعدد من كذلك تخلو لم باإلضافة ذكرت إذا وأنھا كما ، عدة معان

 . األخرى اللغات وفى بل ، فحسب العربیة لغتنا فى لیس ذلك نجد ، إلیھا المضاف

 جھة من بھا والتعریف ، اللغة جھة من بالكلمة التعریف أھمیة تأتى ھنا من

   . االصطالحأو الموضوع

   : للثقافة اللغوى المفھوم ـ أوال

 األصلیة حروفھا حیث من ـ ثقافة ـ كلمة مجموعھا فى  العربیة اللغة  معاجم تناولت

 ، والفاء والقاف الثاء ـ ثقف ـ : اللغة مقاییس معجم ففى ، انمعن من منھا شتقی ماو

 إذا ، القناة ثقفت ویقال الشيء، درء إقامة : ھو ، الفروع یرجع إلیھا واحدة لمةك

 علم یصیب نأ وذلك ، لقف ثقف ورجل ، فالن من الكالم ھذا وثقف ، عوجھا أقمت

 خفیفا حاذقا صار : وثقافة ثقفا ثقف : المحیط القاموس وفى .استواء على سمعھمای

 تثقیفا وثقفھ ؛ أدركھ أو ، بھ أوظفر ، أخذه أو ، صادفھ : كسمعھ ، وثقفھ ، فطنا

 یقال : العرب لسان وفى . الحذق فى فغلبھ غالبھ : كنصره ، فثقفتھ وثاقفھ .سواه:

 لقولھ ، بھ ظفرت إذ وثقفتھ ، حذقتھ الشيء وثقفت ، التعلم سرعة وھو الشيء ثقف

 أى : یفثق ثقف غالم وھو ...٥٧ /ألنفالا ـ "الحرب فى تثقفنھم فإما :" تعالى

 فى فالنا وثقفن ؛ إلیھ یحتاج بما المعرفة ثابت أنھ   منھ والمراد ، وذكاء ذوفطنة

 البقرة ـ " فتموھمثق حیث واقتلوھم " التنزیل وفى ،  أخذانھ أى ، كذا موضع

 باب من الرجل ثقف : الصحاح وفى . بالسف العمل ، والثقافة والثقاف..١٩١/

  الرماح بھ تسوى ما والثقاف ، المثاقفة ومنھ ، ثقف فھو خفیفا حاذقا صار ظرف

 الشيء تثقف : المنیر المصباح وفى . صادفھ فھم باب من وثقفھ ، تسویتھا وتثقیفھا.

 ، بھ ظفرت وثقفتھ ، أدركتھ الحرب فى الرجل تثقفو ، أخذتھ تعب باب من ثقفا

 النسبةو ، الیمن من حى سمى وبھ ، ثقیف والفاعل ، بسرعة فھمتھ الحدیث وثقفت



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٤٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 المعجم فى جاء وأخیر . منھ المعوج أقمت بالتثقیل وثقفتھ ، بفتحتین ثقفى إلیھ

 . وسواه منھ المعوج أقام الشيء وثقف ، فطنا حذقا صار : ثقافة فالنا قفث :الوجیز

 ، فالن على تثقف فالن  یقالو وتھذب تعلم:قفثوت . وعلمھ وھذبھ أدبھ: واإلنسان

 ، بھا العلم یطلب التى الفنونو والمعارف العلوم:  قافةوالث كذا، مدرسة فى وتثقف

)١٩(" فیھا والحذق
 .  

 ما  بدایة وجدنا العربیة اللغةغیر فى ودالالتھا الثقافة كلمة مفھوم إلى نتقلناا ما فإذا

  كلمة تاریخ نإ :" مؤلفھ یقول حیث ـ الثقافة تعریف حول مالحظات ـ كتاب فى جاء

 بالتاریخ أمورالبشرلیس فى واعیا قصدا إلیھ یقصد شيء على دالة باعتبارھا الثقافة،

 )٢٠( "الطویل
     

 نوواللغوی نوالباحث ھایرجع لم  التى النادرة الكلمات من تكونس الكلمة أن یعنى مما

 الفكر مصطلحات من مصطلح لكل بحثھم عند اعتادوا كما الیونانیة اللغة أصول إلى

 حول یقول حیث ،الفلسفى معجمھ فى  وھبة مراد تورالدك  دهكأ ما ھذا ولعل . العقلى

 الكلمة على جرى وقد .. الیونان عند واردة لیست األفرنجیة الكلمة: ـ ثقافة ـ كلمة

 الفعل إلى  صلھاأ یرجع األفرنجیة فالكلمة العربیة، الكلمة على جرى ما األفرنجیة

 ـ كتابھ فى إجلیتون ىتیر أكده ما وھذا ؛ الزراعة فعل یعنى وھى  COLEREالالتینى

 ،COLERE یفلحوھ CUITURE. ثقافة لكلمة الجذرالالتینى : بقولھ ـ الثقافة فكرة

 السكن إلى ، األرض وزراعة حراثة من ابتداء شيء أى یعنى أن یمكن والذى

 بالالتینیة وھو ، ـ یستوطن أوـ ـ یسكن ـ من معناھا وتطور ، والحمایة والعبادة

COTOUNS استعمار لمعاصرةا الكلمة إلىCOLONIALISM ترجمتھا یمكن والتى 

 CULTUREواالستعمار الثقافة مثل عناوین فإن ولھذا ، استیطانى استعمار إلى

AND COLONIALIS  كلمة ولكن . الحشو من ضرب ھى COLERE ینتھى الالتینیة 

 دین أو عبادة وتعنى ،  CULTىنالدی المصطلح شأن CULTUS لتصبح المطاف بھا

 عن بدیال حلت التى الحدیث عصرنا فى نفسھا الثقافة فكرة مثل تماما ، قیدةع أو

 ـ إجلیوتن ـ یقول كما ـ بالذكرھنا جدیرو . والتعالى األلوھیة عن للداللة ـ آفل ـ معنى

 وھكذا .وتوقیرھا حمایتھا ویتعین قدسیة ذات حقائق أحیانا تبدو الثقافة الحقائق أن

 إلى ممجوج ونسب انتماءات لھا نولك ، الدینیة للسلطة بالمھی الغطاء الثقافة ورثت

 أى CULTURA ANIMI النفس ثقافة قیل شیشرون عندو .)٢١("والغزو االحتالل

 ھو حیث من اإلنسان إلى عشر السابع القرن فى امتدت ثم ، والعقل النفس تربیة



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٤٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

  ...؛ عشر التاسع القرن فى الفلسفى المجال إلى امتدت ثم ، مجتمع فى یحیا كائن

 ،ثم ثقافى نمو فقیل ـ١٨٧٥أكسفورد قاموس فى كصفة ـ ثقافة ـ كلمة وردت ولقد

 أحسن اقتناص على أنفسنا تعود الثقافة إن فقال١٨٧٦ كاسم ماثیوأرنولد استخدمھا

 ثم CULTE العبادة تعنى أصلھا فى ثقافة فكلمة الفرنسیة اللغة فى أما ؛ المعارف

 ھى الثقافة١٧٦٢ الفرنسیة األكادیمیة قاموس فىو . األرض عبادة تعنى أصیحت

   .)٢٢("وبالروح بالفنون تمامھاال

 وما ـ لثقافةا ـ لكلمة اللغوى المفھوم نأ إلى یشیر تعریفات من ورد ما وخالصة

 بعض أو ، العربیة المعاجم أكانت سواء ، اللغة معاجم لنا قدمتھ لما وفقا ، منھا یشتق

 ـ ب ـ والذكاء والفطانة الحذق ـ أ : التالیة المعانى فلك فى یدور ، الغربیة المعاجم

 والفھم التعلیم ـ د ـ والتسویة والتقویم اإلصالح ـ جـ ـ واإلصابة واألخذ الظفر

  . والتھذیب

 اللغات فى بالكلمة ةالخاص میھا،المفالعربیة المفاھیم ذهھ إلى أضفنا فإذا

 ـ األرض وعبادة ، عبادةالو ، التربیةو ، الزراعة فعل من ةشتقم أنھا كیفاألجنبیة،و

 بین المقاربة وجدنا ، ـ حصالاإل ىبمعن أو المقدس المعنىب العبادة تكانأ سواء

 فى تغرس إنما العربیة المعانى فكل ، المطابقة درجة إلى بنا تصل قد المفھومین

 أجیال فى طمعا ، األرض فى البذور تغرس كما لتربیتھا غرسا والعقول النفوس

 نھماعتبارأ على ، األمام نحو دفعا ودفعھا باألمة النھوض على درةاق قویة یدةجد

  النبت بصالحھا صلح األخیرة، صلحت فإن ،ثماراألرض  تقارب التى الثقافة ثمار

 النفسى البنیان بصالحھا صلح ، األولى صلحت وإن ، المادى البنیان ھو الذى

 ، البنائین من بأجیال كلھا ألمةتظفرا  معا وبصالحھما الوجدانى، و والعقلى

 بین قاربتو سددت ، وضاء وذكاء ونماء طھر أصحاب ، وفطانة وفھم علم أصحاب

 ، أوإفسادھما امفسادھ ویبقى ؛ بناء وثقافة ھدم ثقافة بین ، سماء ورسالة أرض دعوة

 یةعالتب إلى ، الجھل إلى ، ـ أضادھا إلى بالقیاس ـ األمة یقود ، لألجیال فسادا

  .الزوالاالنحصارو إلى ، واإلنحطاط التدنى إلى ، لتخلفاو

  :للثقافة االصطالحى المفھوم

 فلقد ، االصطالح حیث من الثقافة مفھوم فیھا أبحث التى األولى المرة ھى ھذه لیست

 منظومة تشیكل وإعادة الفنیة العولمة ـ بعنوان بحث فى المفھوم ھذا تناولت أن سبق

 أن الزمان من العقد ونصف العقد قرابة مرور وبعد أنھ ترفواع ـ اإلسالمیة ثقافةال



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٤٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 مفاھیمال فى البحث أیضا طال قد الحیاة مناحى كل طال الذى السریع التغیر

 مستوى على الثقافیة بالدراسات المعنیین الباحثین كل عند لثقافةل االصطالحیة

 بحكمو وحده یمتلك البشرى الكائن:" أن قبل من لى تراءى قد بأنھ علما ، كلھ العالم

 ،ثم المشكالت وإثارة إحداث على ھائلة قدرات الحیة الكائنات من غیره دون طبیعتھ

 بحث مع والحال التساؤالت، من جملة خالل من ماھیتھا وبحث دراستھا على یعكف

 اإلنسانیة المجتمعات فى الكلمات وصف یفوق مبلغا بلغ قد اإلنسانیة لثقافةا مفھوم

 ھذا فى اإلنسانى العقل یطرحھا التى الحائرة التساؤالت إذ ، صرةوالمعا الحدیثة

 من سحیقة غیاھب فى بالعقل ألقت قد ، واحد آن فى باإلجابة لھا ویتصدى المضمار

 والذى ؟ الثقافة ماھى عن السؤال وحدة إلى مرجعھ ھذا كل والحیرة؛ والتردد الشك

  )٢٣(" وجواب جواب ألف تبعھ

 من اتخذت التى والمجلدات والكتب والبحوث المقاالت مك على واحدة نظرة وإن

 عالقة لھ من لكل بدھیة مصداقیة السابق القول مصداقیة من لیجعل لھا عنوانا الثقافة

 أم ، واالختالف نوعالت تدالال بالفعل لنا یحمل الكم ھذا فھل ، أوالقراءة الكتب بعالم

 الجد مأخذ نأخذ أن یمكن أم ؟ رالغی ثقافة مستھلكى على خافیة أخرى دالالت ھناك

 فى الحیاة أنماط دراسة فى المتخصصة الغربیة الباحثة تلك ـ مید مرجریت ـ قول

)٢٤(" للثقافة وزن وحدة القرون عبر التوجد :" أنھ من ، القدیمة الشعوب
 قول ووھ ، 

 دین، بجانب إال نمت وال ثقافة تظھر لم أنھ:" بـ القائل الرأى مع امتناقض كونی كادی

 طبقا ، الثقافة نتائج من نتیجة الدین أو ، الدین نتائج من نتیجة تبدوالثقافة ھنا ومن

  .)٢٥("النظرنظر ةلوجھ

 خاصة وتفصیال،  جملة الدین رافضى الملحدین جموع ثقافة عن ماذا  تساءلن ھناو

 مسمیاتو تومنظما مظالت تحت اإلسالمیة البلدان فى تعواور ربوا الذین أولئك

 ،التنویریة ، التقدمیة ، الحریة : شعاراتھم ، اآلخرمحلى والبعض دولى بعضھا شتى،

   دینى؟ منطلق من الثقافة تعریف قبول لھؤالء  یمكن ھلف ، الخ...، العلمانیة

 ألمرا نأل إال ذلك وما ، سلبا أو إیجابا أكانت سواء ، منھم إجابة الننتظر أننا الحقو

 ھذا مثل إذ ، الدینیة العقیدة ضوء فى لثقافةل اتعریف تبنى مجرد عند أبدا بنا یقف لن

 فى دائم متغیر الثقافة إن ، لھ قید ال ما على قید بمثابة فسیكون ، وجد إن التعریف

 فى دورھایم بجامعة األستاذ ـ كرانغ مایك ـ ذكره ما وحسبنا ، العلوم صرع ظل

 القرن من ـ الخمسینیات نھایة ىف :" أنھ من ـ الثقافیة الجغرفیا ـ كتابھ فى ـ بریطانیا



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٤٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 قید  للثقافة مختلفا تعریفا١٥٠ من أكثر یجمعوا أن المؤلفون استطاع ـ الماضى

  )٢٦( " األكادیمیة الكتب فى االستعمال

 فى األسرع ھو كان ، قرن النصف على یزید بما التاریخ ھذا تجاوزنا قد أننا بماو

 ، الحیاة معتركات من األكبر السواد ىف الجذریة التغیرات ناحیة من البشریة تاریخ

 كان وربما ؛  یةالعصر متغیراتال تلك مع یتالءم بما التعریفات رقعة زیادة یعنى مم

  أنھ : ھقدمتم فى نذكروی ـ الثقافة فى نظریة ـ كتاب مؤلفو جعل الذى السبب ھو ھذا

 یتحقق نأ دون ھالالحصر التى الثقافة تعریفات فى القارئ إغراق نیتھم فى لیس

)٢٧("الباحثین بین حولھا اتفاق
 لرؤیة وفقا وإنما ، لظنھم وفقا لیس قالوا، ما والحق 

 أدوات أھم أحد ألنھ ، الثقافة باحثى بین أبدا یتحقق لن االتفاق ھذا ثلم إن تقول عقلیة

 المستھلكین الدارسین بین لتحقق عالیة بحرفیة صناعھا یمارسھا لتىا الثقافى الغزو

 دون لتعریف اختیارھم دوافع فى والتردد والحیرة القلق من حاالت آلخرا لثقافة

 مما آخر، دون ثقافى مذھبل اقھمنتعوا ،األخرى منھج دون لمنھج وتبنیھم آخر،

 أجل من ، العنیفة العقلیة اتلمصارعل حالبات إنشاء زیادة فى قطعى بشكلو یسھم

 نتائجھا معروفالو الثقافة ائةبعب المتدثرة جدلیةال مناقشاتال فى مباریات إقامة

 من المزید، االنقسام من المزید إلى اللھم ، الالشيء إلى نتھىت دائما ھى إذ ، مسبقا

 أنتجناه المنتج ، لناالغیر صنعھ منتج حول واالختالف الخالف من المزید ، التحزب

 یفاتتعر أن إلى انتھوا فقد ، أیضا ذكروه وما ، ھنا ذكرناه ما ومع .ألنفسنا نحن

 نظر وجھة یتبنى  منھم كل ، اتجاھین فى وتوجیھھا تحدیدھا یمكن كثرتھا مع الثقافة

 الكلى النمط إلى تشیر ـ افةالثق أى ـ أنھا " یرى أول اتجاه حیث . لثقافتھ  ھاب ینتصر

)٢٨( " توجھاتھم وكذلك أفراده بین الشخصیة والعالقات ما شعب لحیاة
 ثانى واتجاه ، 

 العقلیة تاوالتفسیر والمعاییر والمعتقدات القیم من تتكون الثقافة أن :" إلى ذھب

  .)٢٩(" العقلیة المنتجات من شاكلھا وما ، واألیدیولوجیات والرموز

 فى الدائم حضوره یرتكز إذ ، التعریفات فى  الغالب االتجاه نجده االتجاه ھذا ومثل

 ـ ااإلنثروبولوجیا عالم دهأور ، االصطالحیة التعریفات أقدم أنھ أساس على المراجع

 مركب كل ھى الثقافة إن:"الق حیث  ـ البدائیة الثقافات ـ كتابھ فى  ـتایلور إدوارد

 وغیر ، والعرف والقانون واألخالق ، والفنون ، والمعتقدات المعرفة على یشتمل

 فى عضوا باعتباره إلنسانا یكتسبھا التى العادات أو اإلمكانات من ذلك

)٣٠("المجتمع
 .  



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٥٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 االجتماعیون ـ األجناس علماء ـ اإلنثروبولوجیون یتبناه الذى التعریف عین وھو

 أن من الرغم وعلى ؛ العولمة بعصر الملقب الھیمنة عصر فلسفة مع لتوافقھ

 الیمنعنا ذلك أن إال الكتب بطون تمأل قد للتعریفین المتعددة والتفسیرات الشروح

 یناوالرشت إیمانویل  أورده لما وفقا ، نھمام كل وداللة للتعرفین بملخص األخذ من

 ذاتھ الثقافة مفھوم یضعنا " : یقول إذ ـ العالمى والنظام والعولمة الثقافة ـ كتاب فى

 إنھا . بالخصوصیة تتسم ـ التعریف حیث من ـ فالثقافة ، ضخمة مفارقة أمام

 المرأ انأك سواء ذلك ویصدق . الكل من أصغر لجزء الممارسات أو القیم مجموعة

 الخاصة أوالممارسات/و القیم لتعیین أنثروبولوجیة زاویة من الثقافة یستخدم

 الثقافة ـ نفسھ الخطاب مستوى على أخرى مجموعة أى مقابل فى معینة بمجموعة

 الثقافة مقابل فى البرولیتاریة الثقافة أو ، ـ اإلیطالیة الثقافة مقابل فى الفرنسیة

 كان إن أم ؛ ـ الخ ، اإلسالمیة الثقافة مقابل فى لمسیحیةا الثقافة أو ، البرجوازیة

 ـ الممارسات أو/و ، القیم یینعلت المحض األدب زاویة من الثقافة یستخدم المرء

 على عام بشكل یشتمل الذى المعنى وھو ، مجموعة ألى ـ القاعدیة ـ ولیس ـ العلویة

 ھى االستخدامین فى افةالثق إن ، فنیة ألشكال ونتاجا تمثیال، بوصفھا الثقافة

 الیشعرون آخرین أفراد عن یختلف بما بعملھ یقومون أو ، بھ مایشعراألفراد

       ٠)٣١(" بعملھا نویقوم أو ، نفسھا باألشیاء

 إلى تكون ما أقرب لھى  ـ ھنا ـ فالرشتاین أنویل ـ ذكرھا التى االمفاھیم ھذه ومثل

 " فعنده ، الثقافة حول مالحظات كتابھ فى ـ إلیوت ـ ذكرھا التى الثالثیة المفاھیم

 ، طبقة أونمو ، فئة نمو أو ، الفرد نمو من نعنیھ ما بحسب ثقافة كلمة فھومم طیرتب

 أو الفئة وثقافة ، طبقة أو فئة ثقافة على تتوقف الفرد فثقافة ، بأسره مجتمع نمو أو

 ومعنى ، الطبقة أو ةالفئ تلك إلیھ تنتمى الذى كلھ المجتمع ثقافة على تتوقف ، الطبقة

  .)٣٢( " األساس ھى المجتمع ثقافة أن ذلك

 تقوم ثم ، الطبقة أو الفئة یورث المجتمعف ، الثقافة توریث یتم النظرھذه وجھة من إذ

 التى ، الطبقة أو الفئة بدوھم یشكلون الذین ، لألفراد بتوریثھا الفئة أو الطبقة تلك

 على اإلنثروبولوجیا علماء من جماعة تحمل لقد. المجتمع األمر نھایة فى تشكل

 ، لإلنسان الوراثیة الجینات مكونات بحسب الثقافة تأثر فكرة ترسیخ عاتقھا

 التطور نظریة مع توافقا تطور من الحیة الكائنات لھ خضعت لما وخضوعھا

 االنتخاب " : فوج أجنر یقول كما إذ ، الطبیعى االنتخاب قانون  خاصة ، الدروینى

 العملیات أن ذلك . الطبیعى االنتخاب عن داروین نظریة جدا كثیرا یشبھ الثقافى



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٥١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 داروین نظریة أن ھو والفارق . وانتخاب وتكاثر تباین نفسھا ھى األساسیة الثالثة

)٣٣(" الثقافیة الوراثة الثقافى االنتخاب نظریة تتناول بینما الجینیة الوراثة تتناول
 .     

 الھیمنة من العالمیة السیاسة إلیھ ماتھدف إلى ھدفت الرؤیة ھذه أن الحقا وسنرى

 یمثل بالثالث وصفھ حیث ، الثالث العالم وبخاصة ، كلھ العالم ثقافات على الثقافیة

 نصنع كیف ـ كتابھ فى جارودى روجیھ الفرنسى المفكر ذكر كما ، التخلف ثقافة

 تعریفات متاھة داخل إلى الننزلق وحتى .الحقا إلیھ سنعود ما وھو  ـ المستقبل

 أورده فیما تعریفات من تجده قد ما ملخص نجمل ، سلفا منھا  حذرنا التى الثقافة

 : الثالثة الثقافة معانى ـ عنوان تحت كتب إذ  ـ الحوار أعداء ـ كتاب فى أنجلو مایكل

 وبغیر بمناسبة تستخدم التى ثقافة كلمة أن نذكر أن المھم من األول المقام فى "

 ویتمایز ، بینھا فیما متصلة معان ثالثة بل ، واحد معنى لھا لیس وركدیك مناسبة

  . اللبس بعض لنا تسبب أن ویمكن ، بعض عن بعضھا

 ، الفردى النضج نحو التربوى مسارنا ھى األول المقام فى الثقافة إن : األول المعنى

 وھذا .. ـ زرع ـ یعنى والذى ، الكلمة ألصل االشتقاق جذور مع یتالقى المعنى وھذا

 بین متوسط ثقافى مستوى أوـ ـ الثقافة واسع شخص ـ مثل التعبیرات بعض معنى ھو

  . العاملین للشباب

 العقل أثمرھا التى األعمال مجموع الثانى المقام فى ـ الثقافة ـ وتعنى : الثانى المعنى

 ونظریة ، فیثاغورث نظریةو ، األھرامات مثل ، البشریة والنفس ، البشرى

 الواحد القرن ثقافة إلى نشیر إننا . بورج وروایات ، اإللھیة والكومیدیا ،ةالنسبی

 األكثر الوقت نفس وفى ، عمومیة األكثر المعنى ھو ھذا : الثالث المعنى. والعشرین

 مجموعة بالثقافة یعنون االجتماع وعلماء اإلنثروبولوجى فعلماء ، فنیة

 ثقافة فعندنا ، القیم تقیم عن بعیدا ھمعیش وطریقة ، إنسانى لمجتمع المظاھرالممیزة

 الدرجات وھذه .اإلندیز جبال منطقة وثقافة ، الغجر وثقافة ، الحجرى العصر

 التقدم وھى.. ، ما حد إلى متراكمة ھى بل ، كبیرة بطرق متباینة لیست الثالث

 انغالق إلى العكس على أو ، روحى إتحاد إلى بنا تؤدى أن یمكن ولكنھا ، حوارا

)٣٤(" أنفسنا على سىنرج
         

 بأنھا مختصرا وصفا توصف أن یمكن الثقافة "نإ ـ إلیوت ـ مع نقول دعنا : وأخیرا

  حین حق على واألجیال الشعوب تجعل التى وھى . تحیا أن تستحق الحیاة یجعل ما

)٣٥("توجد أن تستحق كانت المدینة ھذه إن : بائدة آثارمدینة تتأمل وھى تقول
 .  



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٥٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 تباد التى الثقافیة الكیفیة فھم إلى یقودنا لنا راسابن تكون أن یجب التى عبارةال تلكم

 ثقیلة تركة منا ورثوا ھمو إن ، القادمة جیالاأل على التبعةب نلقى ال حتى المدن بھا

 بھدم وإما ، منھا والتنصل التنكرلھاب إما ، منھا للتخلص قوة من أوتوا ما بكل سعوا

 بین ، والمجرد الحسى بین جامعة ةقیم من لھا ماب تجھیل أو لجھ نتیجة منھا تبقى ما

  . والروح المادة

 فى١٩٨٨ ـ١٩٢١ویلیمز ریموند لبریطانىا الكاتب قالھ بما المبحث ھذا ولنختم

  نمط بأنھا الثقافة عن موسعة فكرة إلى نحتاج أننا " من ـ والمجتمع الثقافة ـ كتابھ

  .)٣٦( " للحیاة كامل

  : ةوالثقاف الغزو

 ـ الثقافة بمفاھیم التعریف بعد ننطلق أن لنا كان فما ، الثقافى الغزو ھو القصد وألن

 عنوان شق النظرفى دون وغایاتھ الغزو أشكال النظرفى إلى ـ واصطالحا لغة

 بیان حیث من ثانیا وجاء ، كتابة تدوینھ حیث من أوال جاء الذى ، الثانى البحث

 المعانى من عددا حروفھا لنا تحمل التى  ـغزو ـ ةكلم ھنا بھ أعنى وأنا ، ھمفھوم

  . یةصطالحاالو ةویلغال

   :لغزوا لكلمة اللغوى مفھومال

 أصالن المثقل والحرف ءوالزا الغین ـ الغزو : اللغة مقاییس معجم فى جاء

 غزوت ویقال .غزو فاألول  اللقاح باب من واآلخر شيء طلب صحیحان،أحدھما

 غزوا الشيء غزا : العرب لسان وفى ؛ غزاة والجمع لكلذ الطالب والغازى  غزوا

 ما أى ، الكالم ھذا من یغزى ما وعرفت ، مقصده الكالم ومغزى .. وطلبھ أراده

 ، قصده كالھما ، واغتزاه األمر وغزا .. ، الغور وكذلك ، القصد والغزو ، یراد

 فالن وغزا . غزاه واالسم العدو، قتال إلى السیر :والغزو . قصدى أى كذا وغزوى

 العدو غزوت : المنیر المصباح وفى ؛ أصحابھ بین من اختصمھ إذا واغتزى بفالن

 بعثتھ إذ ، أغزیتھ : فیقال ، بالھمزة ویتعدى .. ، غزاة والجمع ، غاز فالفاعل ، غزوا

 ـ غزوت ـ غزا : الصحاحمختار وفى . بالده فى العدو غزو یكون وإنما ، یغزو

 ، وقضاة كقاض ـ غزاة ـ وجمعھ ـ غاز ورجل . الغزاة االسمو . عدا باب من العدو

 ، الكالم ھذا من یغزى ما وعرفت ، مقصده ـ الكالم ومغزى للغزو، جھزه ـ وأغزاه

 والجمع . غاز فھو ، قتالھ إلى سار ـ غزوا العدو غزا :الوجیز ىفو . یراد ما أى

)٣٧( . الغزو من اسم والغزاة ، للغزو جھزه وأغزاه ، ةغاز
 : الفلسفى المعجم وفى ؛ 



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٥٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 دیارھم فى وانتھابھم قتالھم إلى سار إذ ، العدو غزا معانیھ من یغزو غزا لفظ
)٣٨(. 

 ، والتوجھ واإلرادة ، والقصد الطلب معانى إلى غزو كلمة تشیر : القول وخالصة

   . والنھب والسلب والقھر، والغلبة والقتال ، واإلرسال والتجھیز

  :الغزو لكلمة االصطالحى المفھوم

 حیث غزوـ ـ كلمة فى الحال كذلك ، واصطالحا لغة الثقافة كلمة مفاھیم تعددت كما

 فإنھا  االصطالح حیث من أما ، اللغة حیث من إلیھا ذھبت التى المعانى تعدد رأینا

 تلك فإن ،اآلخر إلى الكلمتین من كال تضفأ إذف ، الثقافة ككلمة اإلضافة، تفارق ال

 تخضع ، عدة امفاھیم وإنما ، اصطالحیا واحدا مفھوما لیس لیناإ حملت اإلضافة

 المطلق القبول حیث من المتلقى لرؤیة : ثانیا وتخضع ، والغایة للقصد :أوال

 الغازى ثقافة بین المقاربة أو  والمواءمة المواربة حیث من ، المطلق أوالرفض

 الغزو " : بقولھ الثقافة لىإ بإضافتھ الغزو الباحثین أحد یعرف وإذ . المغزو وثقافة

 ، ضمنا أو صراحة یستھدف ، منھج أو برنامج أو ، معلومة أو ، فكرة كل ھو الثقافى

 أو ، الحضاریة و والثقافیة والفكریة ، العقدیة ، اإلسالمیة األمة مقومات تحطیم

 سواھا وإحالل . علیھا غیرھا وتفضیل ، قیمتھا من والحط ، فیھا التشكیك یتحرى

 األدب ،أو والتثقیف اإلعالم برامج أو ، التعلیم مناھج فى أو ، الدستور فى ، امحلھ

 للغزو التعریف ھذا ومثل .)٣٩(" والحیاة واإلنسان للدین الكلیة النظرة أو ، والفن

 أن إال اآلخر، لثقافة المطلق الرفض طبقة عند العام المفھوم یكون یكاد الثقافى

 على بالدلیل نبرھن أن دون لغیرنا أو لنا یكون أن نبغىی ما رؤیتھ ،أوتبنى بھ القبول

 إجحاف فیھ فقط والمسلمین اإلسالم ىلوع ،الغزوالثقافى على الحكم ھذا تعمیم أن

 بغیة ، الھدم بغیة ال البناء بغیة ، وإرادة قصد عن ـ ولغیرنا لنا ـ ثقافى غزو بحق

 إبان للعالم زواإلسالمغ من ھذا على أدل ولیس ، والتدنى الحط بغیة ال الرفعة

 أرادتالكفر، ثقافة تھدمو تغزو أن اإلیمان لثقافة دتاأر التى اإلسالمیة الفتوحات

 لثقافة أرادت ، والعبودیة اإلذالل ثقافة على تماما تقضىو تغزو ،أن الحریة لثقافة

 بفعل الوسطى العصور سادت التى حالكةال تھظلم بددوت الجھل ثقافة تغزو أن العلم

 حافظ غزوا اإلسالمى الغزو كان لقد . الخ..، المسیحى الدین راجل ثقافة فاعیلأ من

 منھم أخذ ا،غزو ینقصھم لم زادھم ا،غزو ثقافاتھم تنوع ،على الشعوب تراث على

 ، ومنا ناب أخذی الیوم عالم فى مثلھ لیت ، علمھم كما منھم تعلم اغزو لھم، طىأع كما

            .ھوھو یكن لم إن ، منھ نأخذو



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٥٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 یمكن ال بحیث السعة من كونھل ، باإلضافة  ـالغزو ـ كلمة لمفھوم التنوع أن بید

 إلى أرجعھ للغزو اصطالحیا اتعریف أورد بعضال أن إال ، الكلمات ھذه فى حصره

)٤٠( " وقصده وطلبھ أراده بمعن ، الفضاء غزو ومنھ ، استكشف عنىی غزا " الفعل
 

 وغزو التعمیر، بقصد الصحراء وغزو ، المعرفة بقصد العلوم غزو بالقیاس ھومن

 الذى ھو"التنزیل فى جاء إذ والنصرة، التوحد أجل من التآلف بقصد بالحب القلوب

)٤١("قلوبھم بین وألف وبالمؤمنین بنصره أیدك
 .   

 قائمة . قائمة السابق التعریف فى وردت التى المعانى بكل الثقافى الغزو یبقى لكن

 التدنى أشكال بكل ، تعرفھا لم أو اإلنسانیة عرفتھا التى القبح أشكال من شكل بكل

 بكل ، والعبودیة التبعیة أشكال بكل ، واإلذالل المھانة أشكال بكل ، واالنحطاط

 بل ، إنسان دون ماھو بكل والتدمیر، والتخریب ، والمحق السحق وأشكال صور

 القوات قائد مقولة قرأاف الوصف ھذا  من شك فى كنت فإن ، أیضا الحیوانى ودون

 نفرض إننا..بالدھم نمتلك أننا یعلمون إنھم": لوانى ولیلم /اللواء األمریكیة الجویة

 بالنسبة  العظیمالشيء وھذاھو.بھا ویتحدثون بھا یعیشون التى الطریقة علیھم

  .)٤٢("الراھن الوقت فى ألمریكا

 ، التردد حالة عیشی ممن الزلت كنت إن ، منك الشك الكلمات ھذه تذھب لم فإن

  . البحث ھذا قراءة  معى مستكمال بالیقین الشك فاقطع ،القلق، الحیرة

  

  : الثقافى لغزوا انطالق قاعدة العسكرى الغزو

 الحروب باسم یعرف ما ثقافة ـ وحدیثا قدیما ـ  سالمىاإل التاریخ فى تجد نل أبدا

 الدینى للمعتقد الغرب تبنى عم إذ ، الفكرالغربىو الثقافة فى الحال ھو كما ، المقدسة

 خالل ومن ، ـ م٣٣٧ ـ٣٠٦ قسطنطین ـ الرومانى اإلمبراطور ید على المسیحى

 اآلریوسیة المشكلة للنظرفى أسقفا٢٠٤٨،بحضور م٣٢٥ فى المنعقد نیقة مجمع

 فیھ صیغ والذى الجوھر، فى لآلب مساو أم ، بشرمخلق أھو ـ المسیح طبیعة حول

 : جاء فیھو ،٢٠٤٨ أصل من أسقفا٣١٨ قبل من إقراره بعد المسیحى اإلیمان قانون

 ،المتطورة وغیر المتطورة األشیاء جمیع خالق ، الكل ضابط آب ، واحد بإلھ نؤمن"

 ،إلھ جوھراآلب من ىأ، اآلب المولودمن الواحد هللا ابن المسیح یسوع واحد وبرب

 فى لآلب ساوم ، مخلوق غیر مولود ،  حق إلھ من حق نورإلھ نورمن إلھ من

 نحن أجلنا من الذى ، األرض على وما السماء فى ما ، شيء كل كان بھ الجوھر،



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٥٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 ، الثالث الیوم فى وقام وتألم إنسانا وصار تجسد ، نزل خالصنا أجل ومن البشر،

)٤٣("القدس بالروح واألموات األحیاء لیدین یأتى فووس السماوات إلى وصعد
 .  

 الدنیا ثقافة فى شيء لكل انطالق قاعدة عندھم ھو الذى النص بھذا واالستھالل

 عقیدة المسیحى الدین على الكاملة وصایتھ قسطنطین فرض إلى مرجعھ والدین

 الغربیة الرومانیة اإلمبراطوریة تبنى مع إذ ، نیقیة مجمع مرجعیة وفق وشریعة

 ، بالصلی سیقدت تم ، الشرقیة الكنیسة على الجدید المعتقد لھذا قسطنطین قیادةب

 التقدیس ھذا استغل كما ،  نیقیة مجمع عقیدة ناأرك أھم أحد المسیح صلببإعتبار

 العالم ضد الطاحنة الغرب حروب على لماع الصلیب من جعل عندما سیاسیا

 شنھا التى ، الصلیبیة الحروب اسم ـ دبیاتھأ فى ـ علیھا مطلقا ـ بعد فیما ـ االسالمى

 الدیانة عباءة عمد عن ألبسھا ، واھیة ظاھرة بحجج المسلمین على المسیحى الغرب

 مصطلح إن :" ـ التاریخ مختصر ـ كتابھ فى  توینبى أرنولد قال وكما ؛ المسیحیة

 من خرجت التى الغربیة العسكریة الحمالت تلك على عادة یطلق الصلیبیة الحروب

 تبی فى مسیحیة مملكة إنشاء وبركاتھ؛لتحقیق البابا بتحریض الغربیة أوروبا

  .)٤٤("أخرى مرة إلنشائھا وأ لدعمھا، المقدس،أو

 عسكریا ـ التاریخ ذلك منذ إلیھا یتطلع الغربى العالم الزال التى الغایة وھى

 ما لھم یتحقق حتى أقول ولكن ، اآلن حتى أقول ال  ـ وثقافیا وسیاسیا واقتصادیا

 مریكیةاأل اإلمبراطوریة رئیس أعلن الذى ـ وحسب المقدس بیت لیس آرادوا،

 بھ یوصف ما أقل عربى إسالمى عالم حضور فى لھم أبدیة كعاصمة للیھود تسلیمھ

 تنفیذا ـ كلھ واإلسالمى العربى علمنا غایاتھم وإنما ـ هسید أمام العبد حضور أنھ

 كل فى داود لنجمة المعانق الصلیب رایة برفع ، والمسیحیین الیھود رب لوصیة

 على أدل ولیس . ببكة الذى ـ الحرام هللا بیت ـ شرفةالم الكعبة  حتى ، العالم أنحاء

 لقد :" ـ والعالم الغرب ـ كتابھ فى رایلى كافین األمریكى المؤرخ قول من ھذا

 باسم بربریة أفعالنا تبریرأشد على طویل بعھد الصلیبیة الحروب قبل القدرة اكسبتنا

 لھذه العلمانیة الصورة ھوو الحر، العالم باسم أو ، المسیحیة الحضارة باسم أو ، هللا

 أنھا على المختار هللا أصرشعب التى بالفظائع حافلة العبرانیة فالثورة ، الحضارة

 الغیور الرب انتقام من الكافرة القبائل أو المصریون نجا وقلما . الرب باسم ترتكب

)٤٤(" أیدینا على منھم
 .  



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٥٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 األقوال أقدس من ، "المسیح سبیل فى القتال" بولس قول أصبح المنطلق ھذا من

 أن بعد خاصة ، وروبىاأل المجتمع طبقات كل من المسیحیین حماسة لھبت التى

 دافعا المسلمین على الصلیبیة الحمالت سبابأ قائمة فى ـ الثانى وریانأ ـ البابا درجأ

 بدالمن صالحة حروبا المسیحیون الفرسان یحارب أن فى األمل":آخرھو

 المقدس بیت یرد أن المسلمین على المسیحیة نتصارا أنش ومن..الخاطئة المنازعات

 بین والغربیة لشرقیةا لكنیسةا توحید یعید ولعلھ ، المسیحى الحكم إلى

  .)٤٥("المنشقین

 القرن نھایة وفى . المنتقم إللھا بھذا یمانھمإ على المسیحیون ظل لقد" كافین ضفأو

 البرابرة ضد دھمبال عن عللدفا دعوة روما فى المسیحیین من كثیر ردد الرابع

 غیر . ملعونة كالب سوى ـ أساقفتھم قول حد على یكونواـ لم الذین اإلنسانیة منعدمى

 الغزوات بعد إال مسیحیتھا تستكمل لم األوروبیة والثقافة األوروبیة الحرب أن

)٤٦(" البربریة
 ـ كتاب فى مختصرا وصفا ممیزاتھا توصف التى البربریة  تلك .  

 ممیزاتظھور نالحظ :" یقول ىذالو ـ إدغارموران ـ لمؤلفھ ـ البربریة روباأو ثقافة

 فلقد . التاریخیة المجتمعات فى الجنونى وبالغلو الدولة بسلطة المرتبطة البربریة

 تحسبا المئونة احتیاطات أو األولیة المواد على الحصول لضمان غزوات نفذت

 احتدام ھو الخصوص وجھ على ماحدث لكن.أواألمطارالغزیرة الجفاف لفترات

 وعملیات إبادات فى وستتمظھر الحیویة الحاجة ستتجاوز والتى الغزوات وانفالت

  .)٤٧( " واسترقاق واغتصاب وسلب ممنھجة تخریب

 /الدكتور لمؤلفھ ـ إفریقیا فى والتخلف أوروبا ـ كتاب فى جاء ما إلى افةضباإل ھذا

 الطریق إفساح تم قد أنھ نجد أوروبا من شاسعة أنحاء فى ": لاق حیث والترودنى

 وقد ، خاللھ من العمل تعبئة یتم الذى الجدید الشكل بوصفھا العبودیة انتشار أمام

 قیام بقائھا فى أسھم ، أوروبا فى الوسطى العصور طوال العبودیة ھذه استمرت

 مبررا لتصبح المسلمین ضد أوروبا فى المسیحیین جانب من الصلیبیة الحروب

)٤٨( " الناس الستعباد اإضافی
 .  

 أسباب حددوا قد المحدثین المؤرخین أن ـ العقول قصف ـ كتابھ فى ویذكرتایلور

 السكان عدد تزاید بسبب كانت أنھا " المسلمین،فذكروا على الصلیبیة الحمالت أولى

 ،إضافة المسیحیة الشعوب بین المحلیة الحروب لمنع الكنیسة وجھود ، الغرب فى

)٤٩(" االقتصادیة باألسبا إلى
 على حریصة كانت الكنیسة أن " على تایلور ویؤكد ، 



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٥٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 یتفق ، المسیحیین غیر ضد وتوجیھھا العدوانیة طاقاتھا بتحویل الفرسان طبقة إقناع

 حیث ، بفرنسا م١٠٩٥ الكنیسة دشنتھ مجمع فى ـ یوسأوربان ـ البابا عظة مع ھذا

 ، أقویاء فرسان أنتم:" قائال األوروبى عاالقطا فرسان فى ـ أوربانیوس ـ البابا خطب

 . ـ المسلمین الكفارـ وحاربوا تعالوا ولكن ، بینكم فیما وتتنابذون تتناطحون ولكنكم

 المقدس بیت إلى تقدموا . جنودا اآلن اونوك لصوصا كنتم یامن ، اتحدوا تنابذتم یامن

 إنكم.. وعسال مناس تدر فھى ، ألنفسكم واحفظوھا ، الطاھرة األرض تلك أنتزعوا .

)٥٠("الشرق ممالك ورثتم عدوكم على انتصرتم إذا
 .   

 خلف إخفائھا فى نجاحھم توھموا التى الصلیبیة العسكریة الحروب غایات ھى تلكم

 متاجرتھم الدامغة بالبراھین أثبت الذى ، وللتاریخ للعامة خداعا ،مقدس دینى ستار

 العقلیة فى راسخة ثقافة غدت التى حطةالمن البربریة تلك لصالح والمسیحیة بالمسیح

 المجتمع على ضلتفر ـ والمكان الزمان ـ الزمانكیة حدودھا تخطت الغربیة

 العالم علىو بل ،االستعبادى االستبدادى منھجھا والتسلیح السالح بقوة اإلسالمى

 االستعمار استراتیجیة ـ كتابھ فى قال عندما حمدان جمال الدكتور أنصف وقد .كلھ

 وإن ألنھا ، مسم غیر على اسما بأخرى أو بدرجة الصلیبیات تكون قد " : تحریروال

 محركاتھا أن وشرقا غربا الیوم بھ المسلم من فإن ، المعلن شعارھا الدین كان

 السواد رأى فى فالصلیبیات ولھذا ... الدولة علمانیة أساسا كانت الخبیثة ودوافعھا

 الشبھة واقتصادیا سیاسیا استعمارا ، عماریةاست حربا كانت ، المؤرخین من األعظم

 كبرى استعماریة حركة أول الغرب كتاب بعض یعدھا بل ، الدین قناع شبھة إال فیھ

 االستعمار بین االنتقال ومرحلة . الوسطى العصور فى األوروبى الغرب بھا قام

 إلیھ رجستخ الذى الحدیث االستعمار وبین وروما أثینا باشرتھ الذى القدیم الجزئى

)٥١("المستقبل فى بأسرھا أوروبا
 .     

 یةسیاسال الثقافة سادت التى البربریة طابع معھ حامال جاء الذى المستقبل ذلك

 عندما إذ . الدینیة ثقافتھم مع توافقا الكنیسة رجال أفاعیل من بفعل ـ لعصرالوسیطل

 عام ودحرت ، م١٠٨٥ بدأت التى الصلیبیة حروبھ بعد الوسیط العصر برحیل أذن

 وثقافة بعقیدة  ـ غزاة ـ أوروبا إلى دخلوا الذین والمسلمین العرب ید على ، م١٢٩١

 الفزع حصون بعدھدم ، والعقل مادةلا ابنیان ھما ، اإیمانو امنأ إلیھم حملت إسالمیة

 ظلمة دیدبتب الكفر صروح ھدم بعد ، ةننیأوالطم العدل بأسلحة والظلم والرعب

 بعلوم األوروبیة عصرالنھضة إلى الطریق أمامھم بذلك فمھدوا ، العلم بأنوار الجھل



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٥٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 ـ الكاتدرائیة ظل فى ـ كتابھ فى ـ إیبانز بالسكو ـ الكاتب كتبھ ما واقرأ . والدین الدنیا

 انتعاش إن :" یقول إذ ، األوروبیین فى للمسلمین واألثراإلیجابى التأثیر ھذا عن

 الغزاة العرب مع الجنوب من بل ، البربریة ائلالقب حیث ، الشمال من یأت لم إسبانیا

 سبعة منھم السترجاعھ اآلخرون بذل ما على سنتین خالل العرب استولى لقد ..

 من یمد جدیدا مجتمعا كان بل ، السالح بقوة ذاتھ یفرض فتحا یكن لم ذلك إن ، قرون

 الذى العربى للغزو النھضة بعصر الغرب یدین وإنما.. القویة جذوره جانب كل

  .)٥٢("لتفتحھ الالزمة ـ والثقافیة ـ الفكریة الشروط یخلق كیف عرف

 ، الغربى لماالع فى اإلسالمى العربى للغزو اإلیجابى الثقافى التأثیرالعلمى ھذا أن إال

 الحد بھم بلغ قدو بل ، واإلجحاف بالتنصل الیانعة ثماره حصدوا أن بعد منھم لبوق

 بمنھجیة والمسلمین اإلسالم على كذبا واالفتراء اءاإلزدر إلى األحیان  كثیرمن فى

 ؛ أوبعید قریب من اإلسالم إلى ینتمى شيء لكل واإلقصاء االستأصل ومنھا بھا قصد

 كانت برابرة إنھم ؛ ینضح فیھ بما إنان كل : العربیة الحكمة فى جاء ما صدقی وفیھم

 تتمیز ال ـ "مالظال رعصو" بـ الحدیثة ثقافتھم فى  لقبةم ـ الوسطى عصورھم

 الدینیة الحیاة مقالید على الكنیسة رجال وسیطرة والتخلف بالجھل إال تاریخیا

 حروبال إلى قادتھم التى والعسكریة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والعلمیة

 بأسلحة المدعومة والمعاصرة الحدیثة حروبھم كانت ثم ؛ ستعبادیةاال صلیبیةال

 على القسطنطینیة بسقوط لھ یؤرخ الذى ـ الصناعیة لثورةا ومنتجات النھضة عصر

 سخرت كلھا ، والثقافیة والفلسفیة والعلمیة المادیة ، م١٤٥٣ عام فى األتراك ید

 لمحة فىو ھنا نذكر أن وحسبنا ؛ السیاسة والقوة الحربیة العسكریة القوة لمناصرة

 ر،والعصمر لىع ویخوضھا خاضھا التى الحروب كل فى الغربى المبدأ سریعة

 فى بما واختالفاتھا صورھا بكل العالمیة الثقافة سمات من عامة سمة بات والذى

 اإلسالمى العالم خاصةوب العالم لدول المسلح ھموغزو العسكریة ھمحروب ذلك

 ـ كتاب تضمنھ الذى ـ م١٥٢٧ـ١٤٦٩ المیكافیلى المبدأ عن ھنا ثیحدالو والعربى؛

 حیث النھضة عصر باكورة كان فلقد ، "الوسیلة تبرر الغایة إن " القائلو األمیرـ

 طریق عن اإلمارات اغتصاب كیفیة فیھ واضعا ، م١٥٢٧ـ١٤٦٩ میكافیلى كتبھ

 كذا ، المتواصل والتدریب ، الجید التسلیح مع ، والوالء بالطاعة للحاكم یدینون جند

 إلنھاكا أجل نم ، لإلمارات والتفتیت التقسیم ، واإلذالل والقھر السطو مناھج وضع

 والخداع والحیل المكر أسلحة ذكر كم، تسد فرق باب من واإلضاف



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٥٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 إلى الدولة تفتقر عندما ":الباب ھذا لألمیرفى أقوالھ ومن لخ،ا..للظفربالحروب

 تمام مسلحة الدول جمیع تكون وعندما ، الجیدة القوانین تنعدم ، الكافى السالح

 فیھ واقتصر ، القوانین عن حدیثى فى أتخلىوس ، جیدة قوانینھا جمیع تكون التسلیح

 إلى فانضم ـ أعداءك ـ تھزمھم أن تستطع لم إن " : أیضا ویقول" األسلحة على

)٥٣(" صفوفھم
 قولھ ذلك یؤكد . تتمكن حتى تمسكن باب من ، بھم اإلیقاع یتم حتى 

 ىف یتقید أال اإلنسان على یجب خطر فى الوطن حیاة كانت إذا :" الحرب فنون فى

 عدمھ أو الشرف بقواعد أو أوالقسوة الرحمة بقواعد أو الظلم أو العدل بقواعد عملھ

  .)٥٤(" استقاللھ على والحرص الوطن نجاة فیھ یرى بما فقط یتقید بل

 ؛  ـ الدولة علمانیة ـ فكر من هاتبن ما مع األمیر كتابھ فى تبنى ىلمیكافیل إن تصارباخ

 والنظریات الفلسفة تاریخ ـ كتابھ فى بالخشا مصطفى الدكتور یقول كما إذ

 الدین بین تاما فصال فصل أنھ ـ أیضا ـ میكافیللى فلسفة ممیزات من" ـ السیاسیة

 وما والدین األخالق بقوانین ةالسیاسی األمور فى یتقید فلم ؛ السیاسة وبین والخالق

 األخالقیة ائلھوفض الدینیة مبادئھلیتنكر أن للحاكم أجاز المبدأ ھذا فى وھو . إلیھا

 ما تبرردائما نظره فى فالغایة .بسلطانھ االحتفاظ إلى بھ تؤدى الوسائل ھذه مادامت

 من جعل میكافیللى إن أى ، مستھجنة أو مستحسنة وسائل من اإلنسان إلیھ یلجأ

 األمانى مع تعارضت إذا إلیھا الیلتفت للسیاسة تابعة أمورا والدین األخالق

 المنصفین جعلت التى الفاشستیة الثقافة ھذه أجل ومن ، ذلك لأج نم .)٥٥( "السیاسیة

 نإ : ثنایاه فى جاء مقاال یكتب ماكولى الشھیر االنجلیزى الكاتب مثل قرائھا من

 كما ؛ نیقوال ـ األول تباراسمھعبا قدره رفع قد أى "العجوز بنیك أسمى قد الشیطان

 موضوع نأ :" ـ نھضةال عصر مؤرخى أعظم سیموندرـ اإلنجلیزى المؤرخ ذكر

 أن ، نفسھ میكافیلى عن والشائع المعروف وكان ، الطغاة بعھد دون األمیر كتاب

 من یجمع نعتا المیكافللیة غدت وقد السیما ، والشبھات الطعن موضع سمعتھ

)٥٦("فاوست روایة مفیستوفى الشیطان كلمة تحملھ ما المعانى
 .  

 من كان أنھ إلى ذھب بعضھم إن بل ، عملھ یمتدح من یجد لم أنھ الیعنى ذاوھ 

 المتناقضة الظروف فى إال الیقوم األھداف تحقیق أن یرون الذین الثائرین المفكرین

 إلى اتجھت عبقریة أنھ میكافیلى على الحكم فى یقال ما وكل ، التصرفات فى والغلو

)٥٧("الشر
 .  



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٦٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 العالم نصیب من األول القطف فكان ، الحدیث العصر ثماره تلقف الشرالذى ذلك

 تدفع والزالت ودفعت ویالتھا ذاقت استعماریة حروب من واإلسالمى  الغربى

 كانوا والجزائر وتونس المغرب ، العربیة الدول من األعظم السواد شعوب أثمانھا

 بین نھب مصر ، اإلیطالى االحتالل نصیب من لیبیا ، الفرنسى االحتالل نصیب من

 لھذه التأریخ معرض فى ھنا ولست السودان؛ مع إنجلیزى ثم ، فرنسى استعمارین

 ونھبت فقسمتھ ، وجنوبھا شمالھا ، إلفریقیةا القارة غزت التى االستعماریة الحمالت

 على طبقو أطبق قد الغزو ھذا أن على التأكید غایتنا وإنما ، خیراتھا تنھب ومازالت

 علینا أطبق لقد ، وجنوبھ شمالھ ، وغربھ شرقھ ، كلھ واإلسالمى العربى عالمنا

 حربیة معارف من حصلھ ما كل علینا طبق كما ، الحب على الرحى حجر كإطباق

 ومنذ ؛  المیكافیللیة العلوم أو ، الصلیبیة الحروب إیاھا أكسبتھ التى أتلك سواء

 ، واستعبادا استبداد ، وتفتیتا تقسیما عالمنا زدوا قد م١٩٤٥ لثانیةا العالمیة الحرب

 سوریا سلوا ، ولبنان فلسطین سلوا ، والعراق أفغانستان ذلك فى سلوا ، نھبا و سلبا

 مسلمى مانیمارعن سلواو لیبیا الجزائرسلوا سلوا ، والھرسك البوسنةسلوا ، والیمن

 ھؤالء نسل ماذا عن ولكن ؛ واإلسالم العروبة قلب مصر سلوا ، نجایالروھ

   . ؟؟؟!!!وأولئك

  

  : الثقافى والغزو التعلیم

 القلب إلى العقل من یمتد عمیق جرح عن ینزف دم من بمداد المبحث ھذا تبألك إنى

 لمن األول قولھ هللا كتاب فى تطالع كلما یوم بعد یوما یزداد ، العقل إلى القلب ومن،

 باسم اقرأ:" ـ وسلم علیھ هللا صلى ـ هللا عبد بن محمد ـ والرساالت اتولنبا بھ ختم

 اإلنسان علم بالقلم علم الذى األكرم وربك اقرأ لقع من اإلنسان خلق خلق الذى ربك

 " یعلم مالم
)٥٨(

 ، ألولىا الخلق آیات من آیة إلى األولى التنزیل آیات فتحملنى ، 

 بتعانق، معانیھا أسمى فى متجسدة الحكمة البصر عین قبل البصیرة بعین ترى حیث

 األب تعلمھا التى ءاألسما فما ، اإللھى العلم منة مع  اقرأـ ـ ألمراإللھىا فعل

 وعلم " األولى العلم مادة إال ، ـ السالمو الصالة علیھ ـ آدم لإلنسان األول البیولوجى

 یقول كماأو ، علیھ نحن بما العلم ماھیة جدت األسماء ىفف .)٥٩(" كلھا األسماء آدم

 ـ ةوالھوی اللغة ـ كتابھ فى ـ أدنبرة جامعة فى التطبیقة اللغة علم أستاذ جوزیف جون

 بھا االھتمام لینحصر ، اللغة علم داخل طویلة لفترة ھمشت قد األسماء دراسة إن"



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٦١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 للھویة الرئیسى النص األسماء تعتبر ذلك ومع .. التسمیات یدعى فرعى مجال فى

)٦٠(.." الشخصیة
 .  

 مفتاح المعنى وبھذا فھى ، كذلك األسماء كانت فإن ، الدم الحروف مداد كان ھنا من

 ؟ العلم من نحن أین ؟ القراءة من نحن فأین٠ كلھا علومال فى العقل وثقافة قرأة أبواب

 صیغت أنھا ھذه كلماتى طالعی من نفس فى ظنال وقع فإن.؟ األمة ھویة فیھما ألیس

 الكلمات فیھ عواق بمعاینة الظن عنك دع : فأقول ، فظیةللا اتمبالغال فیھا تتجلى لغةب

 واقع تصویر عن، اشیھاقصورحوو ، معانیھاعجزل خجال تتوارى المكتوبة البالغیة

 ،عربیة أمة فى ، والعلماء العلم منظومة إلیھ آلت ، والقراء ةاءالقر منظومة إلیھ آلت

 ھذا من . ـ اقرأ ـ لھا الصادر األول اإللھى األمر كان أمة فى ، إسالمیة أمة فى

   . التالیة السطور ھذه قرأا ، اقرأ ربى بدعوة أدعوك المنطلق

 تكلم ھكذا ـ كتابھ فى ـ م١٩٠٠ ـ١٨٤٤ نیتشة فریدریك األلمانى الفیلسوف كتب لقد

 الحرب إن لكم فأقول أنا ،أماالحرب تبرر المثلى الغایة إن تقولون :" زرادشت

)٦١("غایة كل تبرر المثلى
     

 االستعباد ، السلب ، القتل مبررة ، مطلقة ووسیلة مطلقة غایة الحرب أصبحت فھنا

 التى المثلى الحرب تلك عن تساءلت فإن ؛ الوسائل كل وألجلھا فیھا باحت إذ‘

   ؟ النیتشیة النظر وجھة من تبررالغایة

  أتقر أنت إنف ، الكلمات بمقاصد للعلم مفتاحا القراءة إنھا حقا ، القراءة لك أقول

 خالل من لھ تراءت التى المثلى حربھ أن بداھة تدركأل ، فلسفتھ قرأت ، نیتشة

 على الحرب ثم ، ـ اإللھ ـ موت نظریة صاحب ألنھ "، ـ هللا ـ على الحرب ھى سفتھفل

 العالم ھذا فى للعیش الترقى ألنھا، شأفتھا الستئصال المنحطة المتدنیة اإلنسانیة

 عنده المنحطة ماإلنسانیة تعرف أن أردت فإن  ؛ الكمال درجة إلى الترقى ینشد الذى

 أكثر، تعرف أن أرت نإف، مان السوبر ـ األعلى اناإلنس فى نظریتھ ضمنتت فإنھا

  .)٦١(" الیھودیة جذوره تسترجع أن إال علیك فما

 التى المشابھة وھى ، ومیكافیللى نیتشة بین المشابھة وجھ فى جاء ما وحسبنا

 من" : یقول حیث ، الغربیة الفلسفة تاریخ من الثالث الكتاب فى سلار  لخصھا

 فمیكافیللى الرجلین، بین الھامة الفوارق رغم میكافیللىب نیتشة نشبھ أن الطبیعى

 یعارض سوفالالصمیم،وفی فى كتب رجل ،  اأستاذ كان فلقد نیتشة أما أعمال، رجل

 بینھما التشابھ فوجوه ذلك ،ومع واألخالقیة السیاسیة التیارات واعیة معارضة



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٦٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 میدان فى وطبقت تتحقق أنھا األمیر،مع فلسفة تماثل السیاسیة نیتشة أعمق،ففلسفة

)٦٢(" القوة إلى تھدف أخالقیة فلسفة كلیھما ومیكافیللى تشةولنی ؛ أوسع
   

 بعلمھ والعلم الفلسفة رجل مع، بمالھ األعمال رجل اتحاد من المستمدة القوة إنھا

 ثم الحرب ثم حربال قوة إنھا ، المعاصرة الغربأمریكیة الثقافة فى ، وفلسفتھ

 تكون وتارة ، ذاتھا فى غایات تكون تارة التى ب لحروا تلكم ، أیضا الحرب...

 أحیاء لقتلنا ،  لمحونا غایاتھم ، تھماغای نحنو أناو أنت ھأن والحق . لغایات وسائل

 قد التى ، اإلسالمیة العربیة النظر وجھة من أما .  العلم عالم فى  والتجھیل بالجھل

 عن تبعد  شك وال اأنھ األولى لوھلةا عند ـ یقرأ من منا كان إن ـ امن للقارئ یتراءى

 محمد االمام مقولة یقرأ عندما ذلك األرض، عن السماء بعد النیتشیة النظر الوجھة

 ھذه رؤیتك أقول ،)٦٣("الیھا الیصل علم بغیر حیاتھ فى غایة طلب من كل" عبده

 ضوء فى خاصة ، المقولتین بین المنطقیة العقلیة المقارنة نتاج عن تكون ما أبعد

 أبواب مفتاح ھو الذى الكتاب واقعو القراءة واقعل الكارثیة الواقعیة تأملیةال الرؤیة

    . والثقافات العلوم

  

  : كارثى ثقافى واقع والكتاب القراءة

 الح��ادى والق��رن ـ�� األوروبی��ة النھ��ضة ع��صر ـ�� ع��شر الراب��ع الق��رن ب��ین الم��سافة نإ

 فى  استخدمنا ما إذا  ـ روأمریكیةاأل العلمیة واالنقالبات الثورات عصر ـ والعشرین

 إذا أم��ا ، ع��ام ةمائس��بع = أنھ��ا یعن��ى فھ��ذا ـ�� سنةال�� ـ�� الزمن��ى القی��اس وح��دة قیاس��ھا

 من�ك أش�تم أك�اد وھن�ا ؛ ق�رون س�بعة = فھ�ى ـ� القرن ـ الزمنى القیاس وحدة استخدمنا

 وأن�ا ، ال�شدید والخ�وف لغ�ضببا ال�شعور عن�د الج�سم یف�رزه ال�ذى األدرینی�ل رائحة

 الیغتف��ر ، بلھ��اء رقمی��ة فل�سفة إال ل��یس آنف��ا قلت�ھ ال��ذى ھ��ذا ب��أن اتف�ق وقالب��ا قلب��ا ع�كم

 كتب��ت تك��ن ل��م م��ا اللھ��م ، ؟علم��ى بح��ث ف��ى تب��تك م��ا إذ الخط��ب فم��ا ، مطلق��ا لكاتبھ��ا

 ھ�ذا كان فإن ، والحاضر الماضى بین تربط جدیدة ثقافیة فلسفیة قیاس لوحدة مقدمةك

 بھ�ا تم�ردأ ، جدی�دة فل�سفیة قی�اس وح�دة ل�ك أق�دم ن�ذاكأ فھ�ا ، عن�دك لى یشفع التبریر

 م��ن والثقاف��ة والعل��م الفل��سفة ب��ین فیھ��ا أجم��ع ، التقلی��دیتین ال��سابقتین الوح��دتین عل��ى

 ب��ین الم��سافة إن : الجدی��دة القی��اس لوح��دة وفق��ا یق��ول ال��ذى ، الواق��ع ق��راءة منظ��ور

 وعقلی�ا علمی�ا رابط�ا م�ثالنی الكت�ابین إن ، أق�ول ما أعنى فأنا نعم ، ناكتاب = القرنین

 منطقی��ة ل��ك یت��بن ، والع��شرین والح��ادى ع��شر الراب��ع الق��رنین ب��ین وثقافی��ا وعقائ��دیا

 ف��ى ال��صغیر ت��ابكال ذل��ك ھ��و األول الكت��اب أن تع��رف ن��دماع الحك��م وص��حة القی��اس



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٦٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 فامت�د ، ع�ام٧٠٠ من میكافللى نیقوال وضعھ الذى األمیرـ ـ األثر فى العظیم ، الحجم

 ؛ الث�انى بالكت�اب یلتق�ى حی�ث ، والع�شرین الح�ادى القرن لغزو والثقافى ىالعلم أثره

 الع�الم امت�داد على المسلمین العلماء ألحد الثانى الكتاب ھذا یكون أن أتمنى كنت وكم

 دون األم�انى بمج�رد لی�ست الحی�اة قیم�ة یع�رف م�ن عن�د الحی�اة لك�ن ، كلھ اإلسالمى

 الث�انى التمن�ى فإن ، أصال وجوده عدم وبینھ نابین حال األول التمنى كان فإن ، العمل

 م�ن ع�الم ألش�ھر ـ� الن�سبیة نظری�ة ـ� كتاب  یكون لن ، ھو یكون لن فأبدا وجوده رغم

 ع�شر التاس�ع الق�رن م�یالده ش�ھد ، الطبیعی�ة العل�وم مج�ال ف�ى قاطبة اإلنسانیة علماء

 وھ�و أال ، م١٩٥٥ الع�شرین الق�رن م�ن الث�انى الن�صف بدایة فى وغادرھا، م١٨٧٩

 العقلی��ة الخریط��ة العلمی��ة أبحاث��ھ غی��رت ال��ذى ، أین��شتین ألب��رت الیھ��ودى األلم��انى

 خاص�ة ، العم�وم وج�ھ عل�ى والنظریة العملیة العلوم فى المعمورة علماء لكل العلمیة

 وءلیتب�� ، م١٩١٥ العام��ة والن��سبیة م١٩٠٥ الخاص��ة الن��سبیة : الن��سبیة ف��ى نظریتی��ھ

 ع�ن العل�وم ف�ى نوب�ل ج�ائز ولیح�رز ، الع�الم أرج�اء ك�ل ىف العلم علماء صدارة بھما

 ، والم��ریخ القم��ر حی��ث ، الف��ضاء إل��ى اإلن��سانیة ارتف��اع ف��ى س��اھمت الت��ى أبحاث��ھ

 ص���وتا ـ��� االت���صاالت وث���ورة ، االص���طناعیة األقم���ار حی���ثو ، كواك���بال وح���روب

 دق� " ھأن�ب یق�ال ال�شامل،إذ الدمار أسلحةب الملقبة النوویة األسلحة عن وصورة،فضال

 م١٩٣٩  س��نة خری��ف ف�ى روزفل��ت ف�رنكلین ـ�� األمریك�ى ال��رئیس إل�ى خطاب��ا رس�لأ

 الھ�دم ف�ى ھائل�ة فاعلیة ولھا ـ الیورانیوم ـ تكوینھا فى یدخل قنبلة عمل بإمكانیة ینبئھ

)٦٤( " والتدمیر
 .  

 م�ن أداة ، وال�شعوب األم�م رق�اب عل�ى الم�سلط ال�سالح ذلك�م ، النووی�ة بلةالقن فكانت

  . واالستعباد االستعمار أدوات من أداة ، واالذالل القھر أدوات

 ـ� كتبھ�ا الت�ى كتل�ك األلغ�از م�ن لغ�ز وكأن�ھ القی�اس وح�دة ف�ى الث�انى الكتاب ىیبق إذو

 ذا فم�ن ، العلمی�ة مآثرھ�ا بك�ل الن�سبیة یك�ن مل فإن   ـھولمز شارلوك أو لوبین آرسیل

 النھ�ضة ع�صر ثقاف�ة ب�ین تالق�ىال نقط�ة ی�صبح بحیث ھمیةاأل فى النسبیة یفوق الذى

   ؟ صرةامعال افةقالثو

 بوج��ھ  العرب��ى الق��ارئ عق��ل عل��ى ست��ستولى الت��ى الدھ��شة م��ن تام��ة ثق��ة لعل��ى وإن��ى

 كتاب إال ھو ما الثانى الكتاب أن یعرف عندما ، العموم بوجھ واإلسالمى الخصوص

 ن�شر ردا ع�ن ـ� م٥/١/٢٠١٨ ـ� قلیل�ة أس�ابیع وص�درمنذ ، أش�ھر ب�ضعة فى تألیف تم

 إل�ى أحوجن�ا م�ا ـ� عنوان�ا یحم�ل والكت�اب ـ� وش�ركائھ ھول�ف ھن�رى ـ� تسمى أمریكیة

 باللغ��ة  الكت��اب اس��م إذ  ـ�� والثقافی��ة العلمی��ة حیاتن��ا إلی��ھ آل��ت م��ا یوص��ف مثل��ھ  عن��وان



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٦٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 مؤل�ف واس�م ، " وغ�ضب ن�ار" بالعربیة وترجمتھ " and Fury  Fire" اإلنجلیزیة

 الطبع�ات لنف�اد لماالع� فى وحظا سعادة ثركاأل ؤلفالمھوو ، " وولف مایكل " الكتاب

 حی��ث م��ن الع��الم ف��ى  ك��ذلك األعل��ى وإن��ھ كم��ا ، ص��دورھا ف��ور الكت��اب م��ن األول��ى

 ل�یس العل�م بلغ�ة والكت�اب ـ أمازون ـ الكتب لبیع إلكترونى موقع أشھر على المبیعات

 رئیسأس���رار أدق تنتھ���ك ، سیاس���یة كثقاف���ة ی���صنف ، الثقاف���ة بلغ���ة لكن���ھ ، علمی���ا

 طری�ق ع�ن ـ� واالجتماعیة السیاسیة ـ ترامب دونالد الحالى األمریكیة اإلمبراطوریة

 أھ��م م��ن واح��دة أعینن��ا أم��ام تتجل��ى اوھن�� ـ�� ب��انون س��تیف ـ�� ال��سابق األیم��ن س��اعده

 یط�رح عن�دما واإلس�المیة العربی�ة أمتن�ا بھ�ا أبتلی�ت الت�ى والثقافی�ة العلمیة المصائب

 رغ�م الكت�اب ھ�ذا لم�اذا األول الب�دھى فال�سؤال ، ب�دھیا جھتین من یعد سؤاال معظمنا

 وب��ین بین��ھ مقارن��ة ش��بھ ل��ىإ األح��وال م��ن ح��ال ب��أى یرق��ى ول��یس ؟ علمی��ا ل��یس أن��ھ

 إنھ��ا نع��م ، الحری��ة تجلی��ات ثنایھ��ا ف��ى لن��ا تحملھ��ا ، أی��ضا بدھی��ة واإلجاب��ة ؟الن��سبیة

 إنھ��ا ،لیفك��ر الفك��ر مح��راب ف��ى مقدس��ة مكان��ة اإلن��سانى للعق��ل جعل��ت الت��ى الحری��ة

 جعل�ت الت�ى الحری�ة ،إنھ�ا لیكت�ب العل�م عالم فى بناء أداة القلم من جعلت التى الحریة

 ، األم�م ح�ضارات بھ�ا تبن�ى بن�اء م�واد ب�الوعى المق�رؤة ب�القلم المكتوب�ة الكلمات من

 العق��ل نت�اج وارتف�اع رفع��ة وتتحم�ل لتحم�ل الت��اریخ عم�ق ف�ى أساس��اتھ ی�ضرب بن�اء

   .القمر إلى الرحال شدی أن من الشمس حرارة تمنعھ لم الذى

 تسعى ، حر زمن فى ، حرة كتابة ، حرة قراءة فى تمثل الكتابین بین الجامع اللقاء إن

 ف�ى الترب�وین أعظ�م عنھ�ا یق�ول الت�ى الق�راءة إنھ�ا ، كل�ھ العالم تحكم ثقافیة غایة نحو

 كتابھ فى ـ م١٩٩٧ ـ١٩ ٠٠باولوفریرى ـ البرازیلى ، الحریة تربیة وفیلسوف العالم

 قراءتن��ا مراجع�ة م�ن تمكنن�ا واعی�ة ق�راءة الكلم��ة ق�راءة إن" : ثقاف�ة بن�اة المعلم�ون ـ�

 الس��ترجاع میكانیكی��ا فع��ال وال ة،خال��ص متع��ة لی��ست الق��راءة ولك��ن ، للع��الم ال��سابقة

 یتخ�ذ ل�م إذا ، أص�یلة حقیقی�ة ح�رة دراس�ة یدرس أن إلنسان والیمكن .. النص وتذكر

 ق��راءة المط��اف نھای��ة ف��ى ھ��ى الت��ى قراءت��ھ أو دراس��تھ ف��ى ووس��یلة س��بیال النق��د م��ن

 بح��ث عملی��ة إال م��اھى الكیفی��ة ذهبھ�� الق��راءة أن ذل��ك ، مستك��شفة أو كاش��فة ودراس��ة

)٦٥("نقرأ لما واع  وفھم ، ابداعى
 .  

 الق�رون تخط�ى ال�ذى ، األمیر�ـ ـ� ھكتاب فأبدع لھ المعاصر الواقع میكافیللى قرأ لقد

 اإلم�ارة طل�ب م�ن كل بین ثقافتھ ولینشر ، العالم وثقافة علم من فیھ ماب لیغزو السبعة

 ، وغ�ضب ن�ار فكت�ب ، ل�ھ المعاص�ر الواق�ع وول�ف مایك�ل وق�رأ ؛ فیھا الخلد وأراد ،

 عق�ول الن�ارفى أش�عل عف�وا ،وأس�رار عل�ل م�ن ك�شفھ بم�ا كل�ھ الع�الم فى النار فأشعل



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٦٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 .  ؟؟؟!!! نح��ن أم��ا، وجنوب��ھ لھش��ما ، وغرب��ھ ش��رقھ الع��الم ف��ى ب��القراءة المھتم��ین

 ،مصادرة أو رقابة بھا تذھب لم نشوة حالة فى النشر ودار والمساعد المؤلف والزال

 عل�ى ، الكلم�ة احت�رام عل�ى ، ش�اھد ك�أعظم التاریخ فى دون وإنما ، الكتاب یحرق لم

 ؛ الحری�ة احت�رام عل�ى ، الباح�ث احت�رام على ، القارئ احترام على ، الكتاب احترام

  ؟؟؟ القارئ أین ؟ والمتعلم المعلم أین ؟ كتبنا أین ؟ تبنااك فأین

 ابت�والك ت�باالك ك�انوولف، مایك�ل إل�ى نیقوالمك�افیللى م�ن بأن�ھ ویق�ین ثقة على كن

 ذكرھ��ا الت��ى بالكیفی��ة نحوغای��ة موج��ھ كلھ��م ، علمتوالم�� عل��مموال العل��م ك��ان ،والق��ارئ

 كل�ھ الغرب�ى لماالع� وف�ى ب�ل ، الغربی�ة اف�ةالثق فى أبدا كان ما وذاك اھذ ولوال ، اإلمام

 أین�شتین ألبرت  ماكان ، وألوانھا تنوعاتھا بكل الحدیثالعصر علوم وفنون نظریات

 ك�ان م�ا ، األرض كروی�ة ـ� كوبرنك بنظریة ـ١٦٤٢ ـ١٥٦٤جلیلو كان ام ، بالنسبیة

 ـ��١٥٦٩ دیك��ار رینی��ھ ك��ان م��ا  ـ�� الجاذبی��ة بنظری��ة ١٧٠٧ ـ�� ١٦٤٢نی��وتن إس��حاق

 جوت��ھ ك��ان م��ا ، موج��ود إذا ن��اأف أفك��ر أن��ا ـ�� تىیجوب��الك الحدیث��ة للفل��سفة أب��ا ـ��١٦٥٠

 البندق��ة ت��اجر ـ�� لیكتبشك��سبیر ول��یم مك��ان ، فاوس��ت رأس��ھا وعل��ى األدبی��ة بروائع��ھ

 فجن��ر، ،م��وزار ، بیھ��وفن س��یمفونیات روائ��ع الموس��یقى ع��الم ف��ى مك��ان ، ـ�� وھمل��ت

 بع��ض تلك��م ،  ل��خإ.. الرس��م ف��ن ف��ى ج��وخ ف��انو دیفن��شى ردوالیون�� ماك��ان ، ش��وبان

 ألن ، الق�راءة نتیج�ة الح�دیث الع�صر ف�ى واألدب�اء الفن�انین ، والعلم�اء العلم اسھامت

      . الحریة تربیة ھو الحقیقى ھدفھا القراءة

 العق��ول ھ��ذه ن��تجأ ال��ذى العلم��ى المفھ��وم ھ��ذا وف��ق الق��راءة ثقاف��ة أاق��ر أم��ة مل��كت فھ��ل

 ع�ن م�اتكون لھم،أبع�د بن�اء ثقاف�ة ؟ الیوم العالم ثقافة فى العلیا الكلمة صاحبة المبدعة

 الت�ىالمظھر الجوھرالثقاف�ة ثقاف�ة إنھ�اعلینا؟ وفرض�ت لن�ا، ص�درت التى الھدم ثقافة

  .الفنیة كمسخھم مشوھة مسخ إلى حولتنا

 ح��ین، إل��ى مطروح��ا وس��یظل ، بعی��د زم�ن من��ذ المط��روح ال��سؤال ھ��ذا ع��ن ولإلجاب�ة

 العربى للعالم االستبدادى االستعمارى الغربى والمسلحالغز ترك ھل:بدورنا نتساءل

 والعقلی�ة الجنسیة العنصریة بذور فیھ یغرس أن دون رحیلھ قبل  موضعا واإلسالمى

 والمقھ�ور الق�اھر لثقاف�ة ، والعبید السادة لثقافة المنتجة الطبقیة بذور یغرس أن قبل ،

 لھ�ا ك�ان م�ا ، زارع دون ت�زرع أن لھ�ا البذورماكان ھذه إن ؛ واإلذالل القمع لثقافة ،

 تعل�یم منظوم�ة دون ثمارھ�ا لت�ؤتى كانت وما ، راع دون ساقھا على ستویةم تقف نأ

 التالع�ب إل�ى الرامی�ة الغربی�ة العلمی�ة الثقاف�ة ھ�ذه المتتابعة األجیال عقول فى ترسخ

 . حركاتھ�ا فى  تتحكمو تحكم خیوط خالل من الماریونت عرائسب كالتالعب بالعقول



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٦٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 االس�تعمار إن :" ـ� الناق�د ال�وعى أج�ل م�ن التعل�یم ـ كتابھ فى باولوفریرى یقول كماو

 المن��اخ یتطلبھ��ا مرن��ة منفتح��ة عقلی��ة لتنمی��ة ال��ضروریة ال��شروط ی��وفر أن الیمك��ن

)٦٦(" الدیمقراطى الثقافى
 الی�صنع ، أدب�اء الی�صنع ، علم�اء الی�صنع االستعمار إن ، 

 ـ�� یؤك��د ؛ والتجھی��ل بالجھ��ل االس��تعمارعبیدا صنعی�� إنم��ا ، إب��داعا الی��صنع ، فن��انین

 اآلن كحالن�ا حالھ�ا ك�ان الت�ى ـ� البرازی�ل ـ�  ب�الده ح�ال ی�صف عن�دما ھذا على باولوـ

 ی�سلك أن آخر فرد كل من یتطلب سنیورـ ـ السید لقب یحمل فرد كل أن یبدو :" بقولھ

 أم�ور ثالث�ة إل�ى اجیحت� العب�د أن مقولة البرازیل فى یتردد ومما . الخادم مسلك نحوه

)٦٧(" واللب��اس والخب��ز ال��ضرب : ھ��ى
 علی��ھ ـ�� الم��سیح ل��سان عل��ى ج��اء م��ا وص��دق ، 

 الیق�در :" ی�سوع ق�ال " إذ ـ� ال�سریة ی�سوع وتع�الیم توم�ا إنجی�ل ـ� كت�اب ف�ى ـ� السالم

 وإال ، س�یدین یخ�دم أن عب�د یق�در وال ، قوس�ین یثتى أن أو حصانین یمتطى أن إنسان

  )٦٨(" اآلخر ویحتقر أحدھم یبجل سوف العبد ذلك فإن

 ال��ضحل تقافتن��ا مح��یط ف��ى فأیھم��ا ، ی��ستعبد وبالجھ��ل ، ی��سود ب��العلم العق��ل ك��ان ف��إن

    ؟ واستعبدنا هعبدنا وأیھما ، واستبعدنا حقرنا

 ألن�ھ علی�ك خف�ى م�ا ل�ك فینك�شف ، وجھ�ك أم�ام م�اھو اع�رف :" قائال المسیح یجیبك

  .)٦٩(" وسینكشف إال مخفى ھناك لیس

 العب��د وص��ف إل��ى ثانی��ة فع��د ، اعقائ��دی ال ، اثقافی�� اآلی��ة رمزی��ة علی��ك استع��صت نف��إ

 م��ن ن��صف أن یمك��ن لم��ا األدق الوص��ف أن��ھ ف��ستجد ، ال��سید ح��ددھا كم��ا واحتیاجات��ھ

 ذك�ر عل�ى ی�أت ل�م أن�ھ الحظ إذ ، واإلسالمى العربى عالمنا فى الحیاة منظومة خاللھ

 روجی�ھ ـ� كتب�ھ م�ا ص�دق یع�ى عق�ل ذى لك�ل تأك�دی وھن�ا ، الثقافة أو ، التعلیم وأ العلم

 ،ثقافة تفوق إلى یرجع ال الغربى قالتفو إن " الحضارات حوار كتابھ فى  ـ جارودى

 النھ�ضة ع�صر ومن�ذ...، ع�سكریة ألھ�داف والبح�ر ال�سالح تقنی�ات اس�تخدام إل�ى بل

 الع�الم الغ�رب اس�تعبد ال�سابقة األس�لحة م�ن جدا تدمیرا أكثر أسلحة وبامتالك الغربیة

  .)٧٠(" الثقافات جمیع بخنق علیھ وسیطر

 ق�د والمعرف�ة التعلم أداة ھفبوص العلم أن للشك مجاال الیدع بما تؤكد التى النتیجة تلك

 العرب�ى العقل شرایین نحو المعرفة دم ضخ عن التام التوقف درجة بلغ حتى خنقھ تم

 تقری�ر ف�ى تمثل�ت ، علمىال الدماغى الشلل من بحالة اصابتھ إلى أدى مما واإلسالمى

 ی�شیر وال�ذى ـ� العرب�ى الفك�ر ـ� مؤسسة عن والصادر ، م٢٠١١ عام البشریة التنمیة

 األوروب�����ى یق�����رأ بینم����ا ، س�����نویا دق����ائق س�����ت بمع�����دل یق����رأ العرب�����ى أن : إل����ى

  الثقافیة تقریرالتنمیة ھذا إلى أضف .سنویا ساعة٢٠٠بمعدل



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٦٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 الثقافة فى وتوزیعھا نشرھا یتم التى الكتب عدد الیونسكوعن منظمة أصدرتھ الذى

 أمریكا فى أما ، اعنوان٥٠٠٠النشرسنویا یتجاوز ال العربى عالمال ففى : العامة

 التى الثقافیة الكارثة مدى لنا یوضح وھذا ،اعنوان ألف٣٠٠ إصدار فیتم وحدھا

 بل المفزعة، األرقام ھذه عند الیقف فاألمر ؛ واإلسالمى العربى عالمنا یعیشھا

 ففى ، الواحد الكتاب من المطبوعة النسخ عدد مطالعة عند نجده فزعا أشد ماھو

 من یطبع النادرة االستثناء حاالت وفى ، األلفینو األلف بین  ما یطبع العربى عالمنا

 كتاب كل من المطبوعة النسخ فإن الغربى العالم فى أما ، نسخة  فأال خمسة الكتاب

 لمتوسط مؤشرا تعطى األرقام وھذه . الواحد العنوان من نسخة الف٥٠ الـ تتجاوز

 ذلك ، ـ سنویا للفرد صفحة ربع الیتعدى حیث ، العربى العلم فى القراءة معدل

 فى للثقافة األعلى للمجلس تابعةالالنشر شئوون لجنة إلیھا خلصت نتائج بحسب

 األوروبى فإن الغربى العالم فى أما ؛ الست الدقائق مع تناسبت نتیجة ىوھ ؛مصر

 التنمیة تقریر بحسب ، سنویا كتابا٤٠ اإلسرائیلى ویقرأ ، سنویا كتابا ٣٥  یقرأ

)٧٠(.الیونسكو  منظمة عن الصادر البشریة
 التى االحصائیة النتائج ھذه كانت فإن . 

 الكتاب ومكانة القراءة حقیقة ھذه كانت إن ، والعالمى المحلى االحصاء بین جمعت

 حقا مراأل كان ،إن  بالدنا فى العقل وتربیة الثقافة حامفتا ، والتعلیم العلم مفتاحا

 فإن ، عنوان بال ، ھویة بال أمة أننا یعنى فھذا ، كذلك بأنھ ثقة على وإنى ، كذلك

  . )٧١(" أنت من لك أقل ، تقرأ ماذا لى وقل ، نقرأ ما نحن " : القائل قول فینا یصدق

       ؟ نقرأ ال ونحن ؟ نحن من ، ؟! التقرأ وأنت ؟ أنت فمن

  : والجوھر المظھر بین التعلیم

 إلى تؤدى الصحیحة المقدمات األرسطى القیاس على القائم القدیم المنطق علم فى

 ما ، ـ الناقص ـ االستقراء على القائم الحدیث المنطق علم وفى ، الصحیحة النتائج

 ، تعلیموال العلم ، واالستقراء وبالقیاس ، الكل على یصدق قد الجزء على یصدق

 المنظومة ھذه فى الكل ، المتبوع تابع المنظومة ھذه فى الكل ، والمتعلم المعلم

 أقسمت سرمدیة بیروقراطیة قوانین  تحاصرهو تحصره واألشكال الصور المتعددة

 ومن أیدھم بین من ألتینھم ثم المستقیم صراطك لھم ألقعدن " األبجدیة الحروف بكل

)٧٢(" شاكرین أكثرھم تجد وال ھمشمائل وعن أیمانھم وعن خلفھم
 ،  

 أكثرھم والتجد" بـ القسم لختمت قصد عن القرآن تحریف فى عوالوق ولوالمخافة

 جحود بین عالقة من فھل  ، أبینا أم شئنا حالنا فھذا ،"متعلمینأو بعالمین



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٦٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 ال ، المتحكمة و الحاكمة القوانین قسم بین عالقة من ھل ؟ تعلیمو علم شكروجحود

 فى متحكمة منظومة أقول وإنما ، اللحد إلى المھد من كاملة التعلیم منظومة  فى أقول

 وبین ومستقبلھا وحاضرھا اھماضی ـ إسالمیة أو كانت عربیة ـ كلھا األمة عقول

 ، حیاتنا جنبات كل فى الواقع بھا یصرخ اإلجابة إن . ؟ اإلبلیسى الشیطانى القسم

 نھایة ولیس ، األبجدیة األمیة من بدایة ، القبیحة صورھا بكل األمیة بھا تصرخ

 ثم ، العلم قوامھا حیاة یصارعون ، أسوارھا خارج الجامعات بھم قذفت أجیال بأمیة

 أكثر تكون لنف ، ھنا بھا نصرخ فإن ؛ ؟ الغلبة وستكون كانت فلمن ، العلم ثم ، العلم

 العالم إلى زفت اإلجابة نإل إال ذلك وما ، المعرف وتعریف ، الحاصل تحصیل  من

 بالتعلیم االھتمام حیث من العالم دول ترتیب روصد عند  بالجھل وصمنا حین ، كلھ

 جخار أو ، اآخرھ آخر ـ حیاء بال ، خجل بال ـ ومازلنا فكنا ، والمتعلم والمعلم

 جامعى  التعلیم  مراحل كلو ، العلم درجات  كل فى المنزلتین بین نتأرجح ؛ جھاخار

 العلم تصنیف خارج الحیاة، تصنیف جرخا ،التصنیف خارج ناإن. جامعى قبلوأ

 المدارس رغم ، والدولیة واللغات التجریبیة المدارس غابة من الرغم على

 أعلنت لما وفقا إذ ، والیابانیة الصینیة ، والفرنسیة اإلنجلیزیة ، واأللمانیة األمریكیة

 اجمالى أن" ریةالجمھو مدارس لعدد احصاء من والتعلیم یةبالتر وزارة عنھ

 ،منھا مدرسة٢٧٩  ألفا ٤٥بلغ ١٦/١٧/٢٠١٧الدراسى العام فى المدارس

 وتلمیذة تلمیذا٢٧٥و ألفا ٧٤٩ بھا یدرس للغات، رسمیة مدرسة٢٣٩٧

  )٧٣(" وتلمیذة تلمیذا ٢٠٣٢٦٧٩ بھم یدرس ، خاصة مدرسة ٧٣٨٥وأكثرمن

 أكثر وجود فیھ  بتیث احصاء للجامعات األعلى المجلس أصدر الجامعى التعلیم وفى

 ،الجامعة األمریكیة الجامعة ": وأشھرھا منھا ، خاصة جامعة عشرین من

 الجامعة ، الكندیة األھرام جامعة ، األلمانیة الجامعة ، الفرنسیة الجامعة البریطانیة،

 إلى أضف ، الجامعات من ذلك غیر إلى...الصینیة، المصریة الجامعة ، الروسیة

)٧٤( "العالى لیمعللت معھدا١٥٣أكثرمن ھذا
 ھذه فى الواحد الطالب ینفقھ ما متوسط 

 الجامعات طالب من مثلھ مائة على ماینفق تقریبا یماثل العام فى الخاصة الجامعات

 خلو سبب الحائرعن التساؤل من بدایة تترا التساؤالت ومازالت . العامة حكومیةال

 الرغم على، الیابانیة لجامعةا اسم من مصر فى  واألجنبیة الخاصة الجامعات قائمة

 والدكتورة عمار حامد للدكتور ـ األمین المرشد ـ كتاب فى اسمھا ورود من

 مصر فى األجنبیة الجامعات أشھر یضم احصاء ضمن صفاءأحمد
)٧٤(

 التساؤل ثم ؛ 

 ھذه خریج ینتمى ثقافة أى إلى ـ الغربیة العلمیة ثقافتنا منظور من ـ أھمیة األقل



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٦٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 بین ھایحتضن الذى الوطن إلى أم بھا یدرسون لتىا الجامعة إلى ؟ جنبیةاأل الجامعات

 ـ عفوا ـ بھا اإلعراب من لھا موقع ال اللغة إن أم ؟ بھا  ماأل للغةا موقع وما ؟ جنباتھ

 والتعلیم العلم فى اموقع للدین كان إن ، موقعھ ما الدین وكذا ؛)٧٥(؟ بھا التعلیم من

 طابع تحمل علمیة تخصصات ذات الجامعات تلك نتكا وإن ؟ العلمیة والثقافة

 ،الدراسیة مناھجال وفى ، وطالبا أساتذة دیھامرت عقول ىف خصوصیة ، الخصوصیة

 كلھا العلمیة المنظومة أن المفترض إذ ـ العالمیة الصبغة ذات التدریس طرق وفى

 اسمائھا من جعلت التى الغربیة الدول مع توافقا ،العصر علومو تكنولوجیات تسایر

 الكیمیاء علوم، النوویة والبحوث الطبیعة علوم: كـ ـ الجامعات تلك على علما

 منذ قبلتھا الصین جعلتھا التى الحیاة علوم وبحوث ألحیاءا علم، الكیمائیة والبحوث

 القرن مطلع
)٧٦(

 ؟ البحوث إذا فأین ، الخ... ،الفضاء علوم وبحوث الفضاء علم ، 

 علومال فنون فى المبدعین المستقبل علماءكوادر أین ؟ لمیةالع ئجوالنتا جالنتا أین

 التساؤالت ھذه كل ومع ؟ التكفى أین ألف ألف إن  ؟ وأین وأین أین ؟ درسوھا التى

 فى ، فصیحة عربیة ةلغب ، ـ العلم طالب كمناھج ـ ةلخصم جمیعا عنھا اإلجابة تأتیك

 لمتقدما العالم عاتجام تصنیف رجاخ ." التصنیف خارج" قاطعة واحدة جملة

 من جزء ، بیننا جمیعا أنھم رغم ، الصینیة األلمانیة الفرنسیة اإلنجلیزیة األمریكیة:

 بالضرورة  یانالتعن ،المكان وظرفیة ، األسماء تماثل لكن ، عقولنا ثقافة أجزاء أھم

 ففى . الغایات واتحاد ، والمنھج وتغایرالمناھج المناخ الختالف ، النتائج وحدة

 تعلیم األصل فى المظھر، ھیألت جوھره تعلیم المثل وفى الجوھر، ینشد تعلیم صلاأل

 ، التبعیة ترسیخ إلى یھدف تعلیم المثل وفى ، والحریة االستقاللیة ویربى یربى

  العقل مخزون من ، اللغة قوامیس من للعقول،حذفا قھرا واالستبداد االستعباد ترسیخ

 إن . أواجتماعیة كانت سیاسیة ، أوثقافیة كانت میة،عل الحریة معانى ، الحریة كلمة

 علیھا رفعت ساریاإال ماھى ، الغربأمركیة الدول بأسماء المسماة والجامعات المداس

 لتذكرنا  االستعماریة التبعیة قید أبعادھا بكل  الھویة تظل كىاالستعمار دول أعالم

   . االحتالل حكم تحت الزلنا أنناب دائما

  : التزغیط وثقافة التلقین ثقافة

 كانت كما تعبد أصنام المعاصرة ثقافتنا للفكرفى أن للشك مجال الیدع بما لنا تأكد

 قدت الذى الصخر دوجم جامدة فھى أصنام وألنھا ، هللا دون من الجاھلیة فى تعبد

 فى الغرب وعبادتھا تألیھھا إلى سبقنا فقد ، أمة دون أمة على حكرا لیست، منھ

 كان التى األصنام ھذه تحطیم بدأ النھضة عصر مطلع مع لكن ، المظلمة عصوره



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٧٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 ـ م١٦٢٦ ـ١٥٦١ بیكون فرنسیس  اإلنجلیزى الفیلسوف أسماه فیما معظمھا

 بھ فتذھب ، الوھم دروب فى بالعقل تلقى التى ربعةاأل الفكر أوھام إنھا . باألوھام

 العلوم ألوان ختلفم فى الجھل ظلمة ھتكب األشیاء حقائق اكإدر عن بھ نأىت ھبامذ

 التى األوھام تلك : البشرى الجنس أوھام فى یتمثل األول الوھم أو فالصنم . والفنون

  بحكم البشرى الجنس أبناء كل فیھا یقع التى القبلیة المغالطات إلى نتیجة تنشأ

 أو الصنم وأما ؛ أنواعھا بشتى الخرافات إلى المیل فى المتسرعة البشریة طبیعتھم

 ، منا لكل الفردیة الطبیعة من الناشئة وھى : الكھف أوھام فى فیتمثل ثانىال الوھم

 منطلقھ من األشیاء على ویحكم ، فیھ سجینا یظل قد الذى الخاص كھفھ منا فلكل

 المتمثل ھو الثالث الوھم أو والصنم ؛ الشاكلة ھذه على وكلنا ، الخطأ فى یوقعھ الذى

 ، ببعض بعضھم واجتماعھم الناس صالات عن الناشئة وھى : لسوقا أوھام فى

 ، األسواق فى الناس بین تجرى التى التجارى التبادل عملیات من مستمد واسمھا

 عن الناس بین وتداولھا األفكار تبادل عملیات ـ بیكون نظر وجھة من ـ تشبھ والتى

 توالتصورا العملیة للحاجات طبقا تتكون التى األلفاظ تلك ، اللغویة األلفاظ طریق

 الرابع الوھم أو الصنم أماو؛ أخرى تارة ھى وتحكمنا تارة نحكمھا التى ، العامیة

 المتوارثة النظریات بنتاج األخذ عن الناشئة وھى : المسرح أوھام فتمثلھ ، واألخیر

 الخلقیة والنظریات الفلسفیة المذاھب مثل من ، األقوى والنفوذ العلى المقام صاحبة

 العقل على یجب التى األصنام تلكم . نقد أو مناقشة دون قبلت التى وھى ، والتربویة

 تحطیمھا
)٧٧(.  

 ولكنھا ـ بیكون یقول كما ـ استداللیة أغالیط مجرد لیست األوھام أو األصنام ھذه إن

 النقد عن النظر وبغض ، الحقیقة وإدراك فھم نخطئ تجعلنا العقل تركیب فى عیوب

 من األوھام ھذه تظل لمناقشتھ، ھنا المقام الیتسع ،والذى بیكون ألوھام وجھمال

 العقل معھا ویتعایش یعیشھا ، اآلخر ثقافة علیھا وتتغزى تغزیھا التى الحقائق

  الحوارتماما  یغیب حیث"،التلقینى التعلیم منظومة خالل من المسلم والعقل العربى

  .)٧٨(" التعلیمیة أومؤسساتنا األسریة تربیتنا أسالیب ىف

 التى اللغویة داللتھ فى یختلف ـ التلقین ـ فعل مفھوم أن على لتنویھا ینبغى وھنا

 العربیة الثقافة فى الشائعة داللتھ عن ،" الفھمو التعلم"بـ اللغة معاجم بعض حددتھا

 ، تدبروفھم بغیر والتردید لحفظا على داللة ذات كونھ حیث من،التربویة العلوم وفى

 واستخدام.فیھ الوارد الموضوع بسیاق عده،أىب وما قبلھ بما الفعل ربط ذلك نابرھ

   .الاللغوى الثقافى مفھومھ بداللة ھنا التلقین لفظ



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٧١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 بلوغ عن عجزنا أسباب أھم من وكونھا ، بیكون عند األربعة األوھام إلى وبالعودة

 یكن لم كلھ ذلك أجل من حوار، دون التلقین ثقافة على واعتمادنا ، األشیاء حقائق

 /الدكتور التربویین لشیخ األمین المرشد كتاب فى األوھام نفس أجد أن مستغربا

 وتحت ، الكتاب من عشر الخامس الفصل ففى ، أحمد صفاء والدكتورة عمار حامد

 الراسخ اإلیمان یعطل مما إنھ " : قاال العلمى والتفكیر السلطوى التفكیر بین عنوان

 التفكیر أنماط ببعض ختالطھاا ، العلمى التفكیر عملیات لتنمیة البالغة باألھمیة

)٧٩(.." ، السائدة المترسبة المصادر من السائد
 لھا یخضع عشرنقطة اثنتى ذكرا ثم 

 عند األربعة ألوھامل وتفصیل تقسیم جوھرھا فى ھى ، الفكر عملیة بناء فى العقل

 التجدید عوائق بعض المفكرین من فریق یعزو " : قولھما إلى انتھیا وقد ؛ بیكون

 ما إلى تعلیمنا فى جیل إلى جیل من المعرفى للرصید والتلقین الحفظ أنماط ةوسیاد

 والحفاظ الجمود ظاھرة ونرى ، التقلیدى األزھرى التعلیم ومناھج طرائق من شاع

 أجازه ثم ، العلماء من فالن على العلم ـ تلقن ـ قد فالنا أن نقرأ حین الموروث على

  )٨٠(" تلقینھ على

 ـ الفھم دون الحفظ ـ بأنھ الشائع المفھوم وفق سلفا نوھنا كما ـ لتلقینا ـ فعل یرد ھناو

 من أرادا  ألنھما ، قائلیھ على نرده أن دون علیھ نمر أن لنا كان ما إسقاط النص فىف

 من مایفھم ھذا ـ البالد فى التجدید ومحاربة الفكر جمود تبعة األزھر تحمیل خاللھ

 التعلیم مطلق فى البلوى لعموم التخصیص طالنبب یبطل اتھام وھو ، ـ الكالم سیاق

 رائحة ھمن شتمی السابق النص أن إال  ؛ والبراھین بالدالئل القول أسلفنا كما بالبالد

 ، فالن على العلم تلقى : نقول أنا ذلك ، ومتعلما عالما األزھر، إدانة فى العمد

 ـ علمھ ـ على وأجازه ـ لقنت ـ بفعل ـ التلقى ـ فعل یستبدل وعندما ، علمھ على وأجازه

 ، فھم دون ھیحفظو ، طوعا أو كرھا العلم یلقن عقل أمام فكأنا ـ تلقینھ ـ على بأجازه

 العبارة إن ؛ فھم دون حفظھو مالقنھ على لقنامت یجیز ثم ، تلقن كما یلقن عالم أمامو

 شھادة نلقنھ الموت سكرات فى محتضر أمام انأن للقارئ توحى الصیاغة بھذه

 العلم طالب لیسو ،  األحیاء خبر ال األموات خبر فھذا األخیر، النزع فى توحیدال

 األمة فإن وإال ، میت یعلم بمعلم أستاذه ولیس ،  الشھادة نلقنھبمحتضر األزھرى

 على وأجیزت ، التلقین على قائمة علومھا كل ألن ، تحتضر كلھا والعربیة المصریة

 طرق فى كلھا األمة على خطرا وأعظم وطأة شدأ ماھو إن بل ، لقنھا ممن تلقینھا

 لن الذى المنھج ذلك ـ التزغیط ـ بمنھج ھنا أسمیھ منھج على القائم التعلیم ھو التعلیم



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٧٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 . الجامعیة قبل وما الجامعیة التعلیم مستویات كل فى بھ للتعریف علمیا أصال لھ تجد

 على ویتفوق وقفی الذى التزغیط بمنھج القصد بیان فى االستفاضة قبل ـ كلمة وتبقى

 ىوإل إلینا وصل حتى التراثى الموروث على األزھرى بحفاظ متعلقة ـ التلقین منھج

 إنھ ـ یدى بین التى ـ كلھا یكن لم إن ، مؤلفاتھ معظم فى بھ لیستشھد التربویین یخش

 ماضى إنھ ،الماضى أغوار فى الضاربة بجذوره النبت أصلة یثبت الذى التراث

 أمة وإن ، األصیلة ثقافتھاو الفریدة علومھا على ، حضارتھا على أؤتمن الذى األمة

   . مستقبل بال حاضر بال أمة ھىل ، ماضى بال

 األساتذة من قارئیھا ألسنة على ثقلت أو ، سامعیھا أذن على كلماتى ثقلت فإن

 من التعلیم فى ـ باولوفریرى ـ شیخھم شیخ  تعالیم عن فماذا ، شیخھم لنقد  التربویین

 مع ویتشابك یتكامل الناقد الوعى إن :" القائل ھو أولیس ، النقدى الوعى أجل

 الذى المتعصب الوعى بینما ، الواقع على نفسھ یفرض الساذج والوعى ،الواقع

)٨١(" الواقع مع یتكیف ، الالمعقول تصور إلى المرضیة سذاجتھ تؤدى
 القائل ھوو ، 

 مستویات أعلى فى حتى ، التعلیم فى النفعى الذرائعى التوجھ إن " : أیضا

 طقىنالم االرتباط عدم طریق عن ، وتدجینھ الوعى استئناس إلى یؤدى التخصص،

 الكون وقراءة ، ناحیة من التخصص تعلم واالنحصارفى ، االختزال بین المتواصل

  .)٨٢("أخرى ناحیة من التخصص ذلك سیاقھ فى یقع الذى

 من بإنسانیتھ ووعیھ اإلنسان تنمیة تتكامل :" سھنفعمارحامد/الدكتور قال وأخیرلقد

 والمتأمل والمدبر المفكر عقلھ فى المجسدة وطاقاتھ حواسھ مختلف شحذ خالل

  .)٨٣("والناقد والمتخیل

 فى جدید لمنھج كامالمت امفھوم القارئ أمام أضعوأنا النصیحة ھذه تفعیل وحسبى

 العلم�ـ التزغیطـ منھج تھ،إنھوممارس تطبیقھ فى صیاغتھ،قدیم فى جدید مفاھیمھ،

 أثر على لھا أعثر لم التزغیط كلمة إن :أقول بدء ذى بادىو المبحث ھذا بھ مختتما

 ال أم ذكرتھا قد اللغة كتب بعض ھناك كان إن أدرى ولست ، العربیة اللغة معاجم فى

 فى أصیلة الكلمة تبق لكن  ـ جوجل ـ البحث مؤشر على أصال لھا أجد لم كما،

 الثقافات فى لھا مثیل ال تفرد ذات ھى إذ ، المصرى الشعبى الثقافى روثالمو

 ـ بالقوة أى ـ القسرى اإلطعام فعل على دالة ذات الفعل حیث من وأنھا كما ، األخرى

 لنا هللا أحل التى الطیور من مجموعة أوطائر مع فعلیا مورست ما أول مورست

 تزغیط ـ كلمة كتابة أن فى سببا ھذا كان وربما واألوز، طیورالبط خاصة ، طعامھا



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٧٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 ذلك ولتوضیح . ـ بط ـ ھى واحدة كلمة إال یعطیك ال  ـ جوجل ـ البحث مؤشر على ـ

 ، تزغیطھ المراد الطائر نوع تحدید إثر على یبدأ التزغیط فعل بأن تعلم أن یجب

 علومةم بمواصفات الطائر تختار ـ الفعل بھذا تقوم من الغالب فى ھى إذ ـ البیت ربةف

 ینالقدم ةحرك تقید ، الطائرب اإلمساك إلى تسارع ،اإلطعام وبحب تعد ، سلفا عندھا

 دفعھ مع الفم ىف الحب وضع ذلك یلى ، رأسى وضع فى الفم فتح مع ، والجناحین

 من بكمیة محددة أوقات فى ذلك یتم ، الطائر یبتلعھ حتى البلعوم إلى الید بإصبع دفعا

 سیلةو كونھا فى ھذه التزغیط عملیة فلسفة تكمنو . محددة ولمدة سلفا محددة الحب

 حجمال زیادة فى متمثلة غایة لتحقیقالطیور على المصریون بھا یحتال حیلة أو

 . حرة بإرادة الطعام تناولھ طریق عن لھ تتوفر لن بسرعة لطائرل والدھن وزنالو

 كمنھج لتزغیطا منھج ماھیة على الوقوف مفتاحا ھما سؤالین عن اإلجابة وتبقى

  . اوإسالمی اربیع یةمیعلتال العملیة مسار فى بعید زمنن منذ فاعل

  ؟ التزغیط  لعملیة  النھائیة الغایة ما : الألول السؤال

 طاولة تحت یقع الذى طائرال حیاة فى الرئیس التحول ھو ما : الثانى السؤال

  ؟التزغیط

 الغایة إذ ، التفلسف من كثیرا وال قلیال ال التحتمل األول السؤال على اإلجابة إن

  . الطعام مائدة على دسمة ولیمة یصبح حتى ویطھى یذبح نعم . الذبح بداھة النھائیة

 وبدون ھى إذ ، التزغیط عملیة جوھر تمثل فھى الثانى السؤال عن اإلجابة أما

 تناول عن تاما امتناعا یمتنع التزغیط عملیة بدء منذ الطائر نأ فى تتمثل فلسفة

 تحت یراه الذى الحب أبدا بمنقاره الیلتقط الھالك على أوشك وإن ، بنفسھ عامالط

  . قدمیھ

 كلھا التعلیمة العملیة بناء فى ىالتزغیط المنھج فلسفةجوھر أیضا كمنی وھنا

 تبدأ األولى اإللزامیة التعلیمیة المراحلة بدایة فمنذ ، یائھا إلى ألفھا من،

 منتھى حتى انقطاع تستمردون التى العقول تزغیط عملیةل الممنھجة الممارسة

 ھى التى ، العلیا اإلجازة على بالحصول ، الشھادة على بالحصول الجامعى التعلیم

 تتوقف ، التعلیم یتوقف ، التزغیط یتوقف فھاھنا ، المتزغط آمال منتھى أیضا

 من قصوىال الغایة إلیھ تھدف ما نأ والنتیجة . الحیاة تتوقف ، القراءة عملیة

 من مأدبة على ولیمة لتكون تذبح نعم ، الذبح ھىالطیور تزغیط قافةث تبنى

 إذ ، الطیورالمذبوحة من قدرا أعلى لسنا بالمثل نحنو ،  ذبحھا من ، زغطھا



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٧٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 الذبح العظمى غایتھا والتربویة التعلیمیة العملیة فى العقول تزغیط ثقافة  انتھاج

 ، مشرقا توارثناه الذى لماضیھا ، بأسرھا مةلأل ذبحال ، للعقول ذبحال ، لنا

 بلوغ قبل التزغیط عملیة إیقاف وإن. بعد شمسھ تشرق لم الذى ھالمستقبلو

 إنھ : یقول الواقع أن إال ، التعلیم من التسریب باسم یسمى كان وإن ، منتھاھا

   . جھول عالم فى مجھول إلى ، الذبح من التزغیط من الھروب

  

  : االقتصادو السیاسة فى الثقافى الغزو

 لقواعد وفقا یقتضى عطف حرف بینھما منفصلتان كلمتان ، واالقتصاد السیاسة

 أكثر لیست المعاصر واقعنا فى المغایرة ھذه أن الإ ، بینھما المغایرة العربیة اللغة

 وإذا ، االقتصاد وجد السیاسة وجدت فإذا ، الواحدة العملة لوجھى شكلیة مغایرة من

 ھى ، سیاسة بال اقتصاد وال اقتصاد بال سیاسة فال ، لسیاسةا وجدت االقتصاد وجد

 ، الحیاة عصب االقتصاد ، العامة الثقافة وبلغة ؛ ةالمناطق بلغة لزومیة عالقة إذا

 " اإلمام مقولة إلى بنا فستعود األكادیمیة الثقافة لغة أما ؛ لھ المحركة ھى والسیاسة

 " ؛، علم واالقتصاد علم السیاسةف ، " اإلیھ الیصل علم بغیر غایة طلب من كل

 . الوسائل ومستوى الغایات مستوى ، مستویین على تتم السیاسیة والدراسات

 واجتماعى وعقلى جثمانى إلى تقسیمھ ویمكن األساسیة الحاجات إلى ینتمى واألول

 والحاجات الغایات فى االنتظام أوجھ باكتشاف السیاسة تتعلق المستوى ھذا وعلى...

 فى األقل على ، الجمیع بین مشتركة الحاجات وھذه . الغایات ھذه منھا بثقتن التى

 التى األنظمة عمل بطریقة الثانى المستوى فى السیاسة علم ویتعلق ... العام طابعھا

 فى كفایتھا یختبر نأو تأخذھا التى الصور تفسیر إلى ویسعى . التعاون فیھا ینظم

)٨٤(" النتائج تحقیق
 أو شتراكیةاال  النظم أسس على قائمة األنظمة ھذه أكانت سواء 

 بوسائل سلفا محددة غایات إلى تسعى فإنھا دكتاتوریةال أو دیمقراطیةال أو شیوعیةال

 التى االقتصاد علوم فى كذلك الحالو.لمیكافیللىااألمیر فلك یدورفى ،كلھا مختلفة

 أمور لتدبیر سائلالو أحسن عن الكشف إلى یھدف فن " بأنھا األول المقام فى رفتع

 انتاجھا حیث من الثروة موضوعھ علم إنھ یقال الوجھ ھذا ومن ، المالیة الدولة

  )٨٥(" واستھالكھا وتوزیعھا واستبدالھا

 النظم أشكل من لشكل ممارستھا فى تخضع الثروة فى المتحكمة اآللیات ھذه كلو

 أو ، الساسة یختاره لما وفقا كلھا الدولة منظومة خاللھا منو ھابتدار التى یةالسیاس



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٧٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 عسكریا االستعمار أكان سواء ، المستعمرة الدول سیاسات خالل من علیھم یفرض

 یؤدى منھما فكل ـ لوائھ تحت واإلنضواء لتقبلھ العقل بتأھیل ـ ثقافیا أوعلمیا، بالقوة

 قد كنا وإن . تھامستعمر لداخ االقتصاد عالم على االستعمارى نفوذه فرض إلى

 ، واإلسالمیة العربیة مجتمعاتنا فى والمتعلم والتعلیم العلم حال بیان من للتو انتھینا

 الغزو جراء ، األوبئة حد بلغت وأمراض علل من المنظومة أصاب ماو

 تأثرت ھل : ھو الساذجة األسئلة مسمى تحت یندرج الذى فالسؤال واالستعمار،

 أم ، وتزغیط وتلقین تبعیة من العلوم كافة بھ تأثرت بما االقتصادیةو السیاسیة العلوم

  ؟ المستنقع ھذا فى الغرق من النجاة لھما كتب

 العربیة أمتنا أحوال آلت ما المصیر ھذا من النجاة لھما قدر قد كان لو : اإلجابة

 ھكذا ، غرقتا غرقتا غرقتافلقد ؛ المجالین فى تردى من إلیھ آلت ما إلى واإلسالمیة

 فى بھا صرخ ھكذا ، بعید زمن منذ شك أدنى دون واإلسالمى العربى لماالع یصرخ

 التى للنتیجة مقدمات والحاضر والماضى الحاضر؛ فى بھا ویصرخ الماضى

 عموم بین الشعبویة الثقافة بداھة من اإلجابة تلك كانت وإن . المستقبل فى تنتظرنا

 دول من علینا الممالة االقتصادیة بالسیاسات نھار لیل تصطلى التى الشعوب

 وأصحاب والواقع التاریخ یكذبھا ادعاءات تحت العلیا والسیاسة السیادة ومنظمات

 الدامغ بالبرھان وللتأكید . االقتصادى االصالح و التنمیة مثل من الحیة الضمائر

 معى قرأا ، العلمیة األوبئة فعلبال ھارسخت استبدادیة تبعیة فیھ نحن الذى ھذا أن على

 م١٩٦٨  عام ـ موزمبیق تحریر جبھة الفریلیموـ بیان فى جاءت التى العبارة تلك

 فى والتعلیم .. المستعمرین خدمة لمجرد مستعمر مجتمع فى لیمعالت " : تقول والتى

)٨٦(" الرقیق لتشكیل مؤسسة سوى لیس للرق نظام
 .  

 كتبت التى القتصادیةا العلمیة المراجع أوردتھ ما القول ھذا مصداقیة على دلل

 ، العلمیة بالحیادیة أنفسھم إلزام مع العرقیة النزعات عن تجردوا مفكرین بأقالم

 مارسھا التى والبشریة الطبیعیة الثروات نھب لمنظومة الدقیق التوصیف فكان

 قالھ ما ذلك من ، االفریقیة للقارة استعماره خالل من الغربأمریكى العالم

 االقتصادى التطور نھض لقد : ـ افریقیا فى والتخلف أوروبا ـ كتاابھ فى والتررودنى

 كان خارجیة تجارة على ، عشر التاسع القرن منتصف حتى ، مباشرة ىاألمریك

  .)٨٧( " محورھا الرق



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٧٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 تجارة إن " : ـ مالعولمة ـ كتابھما فى  طومبسون وجراھام ھیرست بول ویقول

 بھم يءج الذین العبید عدد یقدر إذ ، یةالقسر الھجرة من نوعا كانت المبكرة العبید

 الرقم أكان وسواء ،)٨٨("١٨٥٠ العام قبل ملیونا ١٥ بنحو أمریكا إلى افریقیا من

 ھذا ضعف من أكثر ذكر الغربیین المؤرخین بعض أن اعتبار على ، ال أم صحیحا

  ـ یلىھ ألیكس ـ اإلسالم اعتنق الذى ، البشرة األسود األمریكى الكاتب ویعد . الرقم

 ـ كـ التلفاز شاشة على شاھدھا والتى ـجذور ـ العلم أرجاء ھزت التى بروایتھ

 القرن  ثمانینات مطلع ىف، العالم أنحاء كافة فى المالیین مئات ـ تلفزیونى مسلسل

 ووسائل ـ الرق تجارة حقیقة من تضمنتھ لم النسخ مالیین كذلك بیعت كما  ، الماضى

 حساب على قطر فى االقتصادیة التنمیة أجل من بشرلل البشر استعبادو اصطیاد

  شعوبو أمم حساب على لشعب التنمیةو ، أقطار
)٨٩(

 .  

 جدید عصرى ثوب فى القدیمة الوسائل نفس ىھ شئت إن قل أو ، النموذج عین إنھ

  ـ ومعنویا مادیا ـ البشروالشعوب استنزاف ىیبق لكن ، عدة مسمیات علیھ اطلقوا

 ظل وفى العسكریة لةاآل ظل فى الغربأمریكة الثقافة تسما من طاغیة سمة

 النظریات كانت وإذا. سبوالیا األخضر طریقھا فى تأكل التى المتوحشة الرأسمالیة

 " : ھارفارد فى االقتصاد أستاذ ـ كینبث جون یقول كماو ـ ھى االقتصادیة األفكار و

 الذى العالم عن منفصلة إلیھا النظر یمكن وال ، ومكانھا لزمانھا نتاج األساس فى

 "تفسره
)٩٠(

 الواقع یةواالقتصاد السیاسة الیوم عالم نظریات لنا تفسر فكیف 

 لنا ھلو ؟ المتبجحة الفاضحة وتناقضاتھ الشاسعة أبعاده بكل واالقتصادى السیاسى

 غلبی أسئلة من سبق ما مثل السؤال سیكون أم ،التفسیر ھذا من نحن أین نسأل أن

     ؟ للواقع البدھیة القراءة بحكم اجةالسذ طابع علیھ

 األمر نستجلى حیث ، بھا والمشتغلین السیاسة إلى ثانیة مرة بالقارئ نعود ھنا من

 فى ما مراعاة إلى صاحبھا یحتاج والسیاسة :" مقدمتھ فى خلدون ابن قول من

 .." ویتبعھا األحوال من یلحقھا وما الخارج
)٩١( 

 نإ:" السیاسة فى أرسطو لوق نوم 

)٩٢(" الثروات لغرض إال الواقع فى تؤلف لم السیاسیة الجماعة
 باتت ذلك أجل من 

  .)٩٣( "التفاصیل جمیع تضبط أن الیمكن األخرى كسائرالعلوم السیاسة"

 أقصى من شيء كل لیشمل یتسع للسیاسة مفھوم أمام النصوص ھذه وفق نحن إذا

 إال معھ التعایش الیمكنك الذى المتناقضات من عالم إنھ ، الیسار أقصى إلى الیمین

 : الصدام حالة ـ أى ـ األولى الحالة . الطاعة وإما ، الصدام إما ، أمرین ل خال من



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٧٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 التجارة برجىلتفجیر من م٢٠٠١ سبتمبرلعام عشرمن الحادى فى حدثت التى تلكك

 بھا استھل التى الصدامیة الحالة تلكم ، األمریكیة المتحدة الوالیات فى العالمیة

 ذات عقول من یملك ما بكل والعربى اإلسالمى لماالع عجز والتى ، ٢١ الـ القرن

   القرن إلیھا انتھى التى المتغیرات ضوء فى اجید یستقرأ أن على متنوعة ثقافات

 والدین الحرب وبین ، جھة من واالقتصاد السیاسة بین الحوارـ ـ لكتیكاالدی ٢٠ الـ

 حیث ـ الطاعة ـ باب من عمدا االستقراء ذلك عن تقاعسوا ربما أو ، أخرى جھة من

 ، الطاعة عصا شق من لردع االستعماریة القوى كل الغربأمریكة السیاسة آلھة حشد

 صلیبیة حرب شن " عن ـ االبن بوش ـ األمریكیة االمبراطوریة حاكم أعلن فلقد

 من والنیل ، العالمیة التجارة إلھ اغتیال إثم من أیدیھم اقترفت لم المسلمین ضد جدیدة

)٩٤(" الثقافة إلھ ھیبة ومن الحرب إلھ ھیبة ومن ، السیاسة إلھ ھیبة
 لحربا تلك وما ؛ 

 امنھ واحدة عن أعلن ، وأكبرأكبر لغایات بل ، لغایة وسیلة إال الجدیدة الصلیبیة

 عبائة إلى فعمدت شمسھا غربت التى ـ إلنجلیزیةا مبراطوریةاإل حاكم

 ففى " ـ بعد تغب لم التى شمسھا من الدفء بعض تنال كى األمریكیة مبراطوریةاإل

 ١١حادثة من قصیرة فترة بعد عقد الذى العمال حزب رمؤتم إلى تبشیرى خطاب

 رحلة فى قدما المضى إلى إشارة إنجلتراـ وزراء رئیس ـ بلیر تونى أطلق سبتمبر

)٩٥(" محترمة مكانة لیأخذ االستعمارى النظام ىإل العودة
 لحادىا القرن فى 

       . والعشرین

 ، ـ وطلبان الدن بن ـ بحجة ألفغانستانواستعمار لغزو حدث مما بینة على كان فمن

 سلحةأل ھوامتالك صدام ـ بحجة لعراقلواستعمار لغزو حدث مما بینة على كان من

 الخلیج حرب فى تمثل إرھص من ھسبق ما مع وذاك ھذا یدرك كان من ـ نوویة

 كانت المقدمات هھذ مجموع نأ یدرك ، العشرین القرن تسعینیات مطلع األولى

 فرض مجرد من أھمیة أكثر اتلغای وسائل  وبحق كانت لقد ، غربأمریكیة ةضرور

 أمریكیة قمة انعقادأمر من كان ما الشأن حیث من أقلھا ، النفط أبار على السیطرة

 خارجیة حلةر أول فىف .٢٠١٧ المنصرم لعامل مایو شھر من  العشرین فى إسالمیة

 ، األمریكیة المتحدة الوالیات عرش على إمبراطورا تنصیبھ بعد لھ

 الحرام هللا بیت أرض ـ السعودیة المملكة تراب على عقد ،١+٥٥ دولة٥٦بحضورو

 األمریكیة بمؤتمرالقمة ـ المؤتمرالمسمى عقد ـ والرساالت النبوة ختم وموطن

 و وملوك حاكم ةمبایع مجرد غایتھ تكن مل وأبدا ؛ترامب دونالد ـ ئاسةبر ـ اإلسالمیة



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٧٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 فروض لكل ھمتقدیم مع ، العالم على كحاكم لھ اإلسالمىو العربى لعالما أمراء

 إلى منھ أقرب للتألیھ ھو حاكم ةبمكان تلیق التى بالھدایا صحوبةم ، والوالء الطاعة

 العرب یةھد،املیاردوالر٤٦٦الـ قیمة أقلھا استحیاء على العطایا فكانت ، دولة حكم

 الجھل أبنائھا أكباد أكل التى ھمشعوب حاجة عن الفائضة األموال من والمسلمین

 ثروات نھب من التخمة یعانى الذى األمریكى لالقتصاد ، والمرض والجوع والفقر

 أو المسالمین البشر روعی ىوبلطجأ قیطر طعاكق ، السالح بقوة األفقر لماالع

 فى الفقیرة البالد استمرت لقد ". السواء على حھموأروا أرزاقھم سلب أمام الخانعین

)٩٦(" الغنیة البالد دعم
 ھذا جسد وھكذا ، العالم حول التنمیة تقاریر تقول ھكذا ، 

 من استخدمت مھما وصفھ عن اللغة كلمات كل تعجز العصرتجسدیا ثقافة المؤتمر

 ألوان كل ؤتمربینالم عانق لقد المجاز،و الكنایةو واالستعارة كالتشبیھ بالغیة صور

 السیاسیة الحروب  ثقافة إلى العسكریة الحروب ثقافة من بدایة ، الثقافات

 ثقافة من بغالف كلھا مغلفة ، الدینیة الثقافة بوحر بلوغ حتى ، واالقتصادیة

 ىتبق ، مفرداتھا باستخدام وصفھ عن لغتنا عجزت وإن ھذا كل . العلمیة الحروب

 قدرةال حیث من فھى ، غایاتھم عن ، ثقافاتھم نع صادقا تعبیرا لتعبر لغتھم

 قول من مستخلصةال الجملة تلك ، واحدة جملة فى توصیفوال الوصف علىاألقدر

 أفغانستان إن :" ىأفغانستان سیاسى وجھ فى أمریكى اقتصادى لمسئول تھدیدى

)٩٧(.."، دیمقراطیة بدون نفطیة مستعمرة ، السعودیة مثل تصبح أن یمكن
 ما وھذا ،  

 وسائل على ، ؤتمرمال إبان العرب سلوك من سخرت عندما ترامب بنةإ أكدتھ

 كانت الذى الوقت فى ، الجسدو الجمال بثقافة اھتمامھم واصفة االجتماعى التواصل

  ةالسابق التھدید مقولة إلى أقرب ھى مقولة أطلقت ثم ، أبیھا قبل من تنھب أموالھم

 المصطلح ذلك ، الیمقراطیة بدائل ماھى ھةبدا لومعالم من كان فإذا ؛ لألفغان

 العالم بھ ویتشدق ، الحروب لھ وتندلع الثورات أجلھ من تشتعل الذى السیاسى

 قالو ، الجمھوریة فى أفالطون ذكره حیث قدمال منذ العالم شغل قد الغربأمریكى،

 التى ، الجمھوریة وتأسیس ، بالحریة الفقراء فوز فى الدیموقراطیة منشأ " أنب

  )٩٨(" ال أو متساوین أكانوا سواء بالمساوة األفرد جمیع تعامل

 الفقراء بین المساواة شیمتھ األول :" للدیمقراطیة أنواع ةخمس وذكرأرسطو

 فى والثالث ، یستحقھا من لكل كحق العامة الوظائف تلقد فى والثانى ، واألغنیاء

 ، الحكم وظائف إلى لونیص صفتھم فى النزاع الذى المواطنین فكل العلیا الوظائف



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٧٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 إذ ، للحكم الترشح فى والرابع ، السیادة جھة على السلطان صاحب ھو والقانون

 أیضا فیھ والسیادة كانت صفة بأى مواطنا یكون أن حاكما المرأ یكون لكى یكفى

 تقوم التى الكثرة إلى القانون سیادة تنتقل فیھ ولكن بماسبق یقبل خامسال، للقانون

)٩٩(" القانون ال تقضى التى ھى الشعبیة األوامر تكون إنما ئذوحین ، مقامھ
 ما وھذا 

  . "  وللشعب بالشعب الشعب حكم " : أنھبـ الدیمقراطیة فى یعرف

 إال منك التقبل التى االستبدادیة الدیكتاتوریة النظم إحالل یعنى الدیمقراطیة وغیاب

 كل تباح الغایات یقتحق سبیل وفى .الطاعة غیر الطاعة،والشيء ثم ، الطاعة

 فى ویدعم یؤید أن دیمقراطى،الیستحیى نظام وفق  بالده یحكم الوسائل،فمن

 ھى دوافعھ أن الوقت ذات فى زاعما ، االستبدادیة الدیكتاتوریة النظم بالدهبالدغیر

 قانون یسود " : جارودى روجیھ یقول . الدیمقراطیة وعن الحریات عن الدفاع

 ،توظف عندما العالم دكتاتوریات كلو ، الدیمقراطیة عن الدفاع مسوغ تحت األقوى

)١٠٠(" األمریكیة المصالح لخدم توظف فإنھا
  اختاره الذى العنوان كان وربما . 

 التبعیة لفلسفة ملخصا ـ العربى العقل إلى خطاب ـ كتابھ فى زكریا فؤاد /الدكتور

 المرء تساءل لو " : ـ الطاعة اسمھ عربى مرض ـ عنوان تحت قال ،إذ االستبدادیة

 مراحل جمیع فى بھا یتحلى أن العربى اإلنسان من یراد التى األخالقیة الصفة عن

 لكانت والعامة الخاصة حیاتھ خالل من بھا یعمل التى المیادین جمیع وفى ، عمره

 " ـ الطاعة ـ ھى األرجح وعلى الصفة ھذه
 فلسفتھا لھا عنده الطاعة لكن ،)١٠١(

 العربى العقل ثقافة فى مكانتھا حیث من ذكره لنا ماسبق تالمس دتكا إذ ، الخاصة

 وھى ، الفضائل فضیلة ـ العربیة ثقافتنا فى ـ الطاعة :"أن یرى إذ ، واإلسالمى

 الستتباب األساسیة الدعامة ،وھى المجتمع فىواالستقرار للتماسك األكبر الضمان

 اإلنسان إلیھا ىینتم التى المؤسسات كافة وبین ، األفراد بین والسالم الھدوء

 أقدم فى العربى التراث بھا یعتز كان التى الصامدة الفضیلة ھى والطاعة ،العربى

 على وساما المعاصرین ومعلمینا وموجھینا كتابنا نظر فى ومازالت ، عصوره

 لكل صالحة ، العربیة نظرالثقافة تبدوفى التى الفضیلة إنھا ، بھا یتحلى من كل صدر

 فى الطاعة فیروس توطین على ذاتھا التعلیمیة المؤسسة وتعمل .. كانمو زمان

       .)١٠٢(" الغضة الفتیة األدمغة خالیا

 أول القرآن بھا نزل التى العربیة اللغة أن إال ، قال فیما زكریا الدكتور أصاب ولئن

 ھذا یرسخ ولم ، العمیاء الطاعة إلى المجتمع یدع لم أبدا ، العربیة األمة فى نزل ما



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٨٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 الحدیث فى ماجاء وحسبنا ، وعقال شرعا ، الطاعة قیدت بل ، بإطالقھ الخلق

 معصیة فى لمخلوق الطاعة ": ـ وسلم علیھ هللا صلى ـ قولھ من الصحیح

)١٠٢("الخالق
 " الطاعة بأخالق التحلى بین ومتنوعة كثیرة السیاق ھذا فى واآلیات . 

)١٠٣(" حفیظا علیھم أرسلناك فما تولى ومن هللا أطاع فقد الرسول یطع من
 ومن " 

 والشھداء والصدقین النبیین من علیھم هللا أنعم الذین مع  أولئكف والرسول هللا یطع

)١٠٤(" رفیقا أولئك وحسن
 تشرك أن على جاھداك وإن " الطاعة عن االمتناع وبین ؛ 

)١٠٥(" معروفا الدنیا فى وصاحبھما تطعھما فال علم بھ لك لیس ما بى
 .  

 إلى المقام ھذا فى نشیر أن حسبنا ولكن ، والرد المناقشة من للمزید الیتسع مقاموال

 التى المیادین أھم لكن" : قال حیث  الطاعة ثقافة عن حدیثھ زكریا الدكتور بھ ماختم

 ، والحكم اسةیالس میدان ھو النضج مرحلة یبلغ أن بعد العربى اإلنسان فیھا ینخرط

 . منازع بال والمسیطر السائد ھو ـ العربى وطننا ىف ـ الطاعة مبدأ یصبح وھنا

    من ترید ال المتسلطة الدیكتاتوریة فاألنظمة

)١٠٦(.." ، یده فى طیعة وأداة ، الحاكم ألوامر مطیعا یكون أن إال اطنوالم
 .  

 ، واإلسالمى العربى العالم فى العقالء حولھ یختلف ال زكریا الدكتورفؤاد ذكره وما

 اآلن حتى ویحدث حدث مما كربونیة صورة یكون یكاد  مباشرة هعدب بھ أردف وما

 أن كما إذ ؛ العموم وجھ على واإلسالمیة ، الخصوص وجھ على العربیة للشعوب

 ھذه نبت من كذلك ھم الشعوب ھذه حكام فإن ، الطاعة ثقافة ورثت قد الشعوب

 األنظمة عم عالقتھم فى المثلى فضیلتھم ھى الطاعة كانت ثم ومن ، الثقافة

 ترتبط " : الكتاب مؤلفو یقول ـ الجوع وصناعة اأمریك ـ كتاب ففى ؛ الغربأمریكیة

 والعسكریة االحتكاریة المصالح لخدمة تعمل للحكم بنظم المتحدة الوالیات حكومة

 وذلك ، شعوبھا النظم ھذه بھا تقھر التى الوحشیة عن النظر بغض ، واألمریكیة

)١٠٧(" االنھیار فاش على النظم ھذه تبدو حتى
 بفعل تنھار التى العالم دول أكثر ماو.  

 ،المنبطحة ، المستعمرة الشعوب قابر فى والمتحكمة الحاكمة السیاسات أفاعیل من

 وصفھ الذى السید ذلكم.لسیدھا ـ المطیعة ـ وأوال وأخیرا ، المستعبدة ، المستذلة

 بما نؤكد یجعلنا والذى ، العبادو البالد حكم فى االستبداد طبائع كتابھ فى الكواكبى

 والمستقبل األمم تحوالت ـ كتاب مؤلف قالھ ما حقا لیس بأنھ للشك مجاال الیدع

 األخیرة معاركھا تحارب والسلطویة الشمولیة النظم أن :" من یسین السید ـ العالمى

 التحول عملیة توجھات ترفض ھى ولذلك ، التقلیدیة السیاسیة بالسلطة للتشبث



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٨١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 من العالمى المدنى والمجتمع ناحیة من لمىاالع النظام یضغط التى قراطىالدیم

)١٠٨("إلتمامھا أخرى ناحیة
 من الكواكبى ذكره ما القول ھذا مصداقیة عدم یؤكد ، 

 ماذكره أن كما ؛ وتفصیال جملة القول ھذا تفند التى الصفات تلكم ، المستبد صفات

 الذى العربى السیاسى جتمعللم تحلیالت من السابقة ھكلمات قبل یسین السید/األستاذ

 :" فى یتمثل ، مؤسساتھ جمیع انتشرفى عضال مرض من یعانى أنھ لھ تراءى

)١٠٩(" ..القرار اتخاذ فى المشاركة وانعدام ، السیاسى االستبداد ظاھرة
 أصدق لھو 

 كونلی التزغیط باب من العقل إلى المرور لھ أرید الذى البعد ذلكم ، بعده مام قوال

 الحق عن الیغنى الظن أن إال ، الظن على قائمة متھافتة مرسلة بأدلة األقرب ھو

 الدواء شركات أن إال ـ لھ ةمعالجال دویةاألتوفر رغم ـ المرض أن فالحق ، شیئا

 صاحبة وحدھا ھى واالستبداد توریةالدیكتا مرض من االستشفاء لتریاق المصنعة

 للشعوب المباشر البیع خالل من أو ، الخاصة التوكیالت خالل من التوزیع فى الحق

 األسواق تعطیش طریق عن ،سعاراأل فى تحكمال مع للصالحیة ضمان أى دون

 فى التامة تھاثقل  المستبدة الدكتاتوریات من المزید طرح مع الدیمقراطیات بسحب

 تحتاج ، سدتھا إلى وصل لمن كاإلدمان ھى ـ المستبدة السلطة خاصة ـ السلطة أن

 أن أظن الو . الثمن دفع من تمكنھا التى القدرة إلى تحتاج كما ، الشفاء إرادة لىإ

 من دائما لھ یؤرخ العالم كان إذا ولكن ، السطورالقلیلة ھذه فى اختزالھ یمكن األمر

 سیاسیا ـ المعاصرة االستبدادیة للحقبة الحقیقى التأریخ الكبرى،فإن األحداث منطلق

 ھیرتس نورینا لنا تلخصھا العولمة مسمى تحت كلھ العالم على للسیطرة واقتصادیاـ

 عالم لبدایة تاریخا نضع أن نستطیع " : بقولھا ـ الصامتة السیطرة ـ كتابھا فى

 التى للسلطة  ـ بریطانیا وزراء رئیسة تاتشرـ ماغریت صعود من الصامتة السیطرة

 المتحدة الوالیات یسرئ ـ ریغان رونالد رفیقھا مع الرأسمالیة من خاص بنوع جاءت

 على لیس لسوقا وربح ، الشركات أیدى فى غیرعادیة قوة ووضعا ـ األمریكیة

     .)١١٠( " الدیمقراطیة حساب على أیضا وإنما ، وحدھا السیاسة حساب

 والمعاھدات القرارات كل أن شك یقاربھ ال یقینبو، ثقة بكل القول یمكن ثم ومن

 المنظمات وكل  الغربأمریكیة الدول عن الصادرة والمعولمة العالمیة االقتصادیة

 نكبالو النقد صندوقو العالمیة التجارة منظمةك ، العالم فى باالقتصاد المعنیة

 ،تستخدمواحدة استبدادیة استعماریة سیاسیة ثقافیة منظومة وفق تعمل كلھا ،الدولى

 ؛ المطیعة بدةالمستع الدول فى الحیاة مقومات كافة على السیطرة وسائل أقذر فیھا



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٨٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 ـ باتفاقیة المسماة االقتصادیة التفاقیةا حول جارودى ماكتبھ المثال سبیل خذعلى

 العالقة لتحدید صفحة٦٦فى فقط سطرا٢١سوى االتفاقیة فى الیوجد"إذ ـ ماسترخت

 األساسیة األطروحة الفقر،لكن محاربة وعن ، تنمیتھ عن حسن كالم ، الثالث لمابالع

 فیما إدماجھا بالتحدید أى ، العالمى االقتصاد فى نامیةال البالد إدماج ھى

     .)١١١("یقتلھا

 إلى والسعى الثمانینات اوائل فى الدین أزمة منذ" : الفقر مةلعو كتاب جاءفى وكما

 الدولى النقد صندوق فرضھا التى ـ الكلى االقتصاد سیاسة توجھھ ربح أقصى تحقیق

 وتمزیق ، الدولة مؤسسات تفكیك إلى یؤدى بما ـ النامیة البلدان على الدولى نكبوال

)١١٢(" الناس من المالیین وافقار ، االقتصادیة الحدود
 تدمیر " ىإل باإلضافة ھذا ، 

 إلى ـ النامى العالم فى الخارجى الدین عبء ووصل ، االقتصادى والنشاط العمالة

 فى أدى مما نیةالوط العمالت انھیار نتیجة بأسرھا بلدان وتزعزعت ـ مفزعة أرقام

 والحروب العرقیة والنزعات االجتماعى الشقاق نشوب إلى الحاالت من كثیر

)١١٣(" األھلیة
 فى العربى العلم بلدان على الغربأمریكیة االقتصادیة اإلمالءات نإ . 

 فلقد كلھ، العالم فى استھالكى أكبرسوق منھ جعلت والتصنیع الزراعة مجاالت

 للسالح أكبرمخزن باتت حتى السالح العربیة االستھالكیة الثقافة شملت

 ولقد . ،الفن ،الشراب ،الكساء الطعام من كل شملت كما ، العالم فى أمریكىبالغر

 بقلم ترجمھا ، ةجید قرأة ـ فیھ ومات عاش الذى عالمھ ـ العالم ھذا جارودى قرأ

 ھجمنا مستخدما،مؤلفاتھ أكثر فى ھنفس ومع هللا مع القول فیھ صدق ، محاید

  واع ىنقد منھج على القائمة والمقارنات ، الجذرى والتحلیل التاریخى االستقراء

  القائلة النتیجة تلكم نتائج من جارودى إلیھ انتھى ومما . وعواقبھا األحداث بكل

 صاوخصو ، المحلیة االقتصادیات القدیمة االستعماریة البالد حطمت لقد:"

 الواحد واإلنتاج الواحد المحصول زراعة لصالح المتعددة بالزراعات بالتضحیة

 ھذه مثل . فقط ولصالحھا االستعماریة البالد قتصادیاتال اتابع منھا جعلت والتى

 ، ئىلغذاا الذاتى االكتفاء حتى وال البالد استقالل تكفل أن الیمكنھا االقتصادیات

 والقروض  رةمستم ذنإ التبعیة . البالد بحاجة ترتبط ال الصناعیة العاملة الید حتى

)١١٤("تفادیھا الیمكن أصبح
 كتابھ فى ـ مورالییھ فرانسیس ماقالھ النتیجة ھذه تدعم. 

 اقتصادیات تسود التى التصدیر زراعة تخدم الیوم " حتى أنھ من ـ الجوع صناعة

 لمئات بھا تخدمھا ظلت التى الطریقة بنفس األجنبیة المصالح ، المتخلفة البلدان



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٨٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

)١١٥("السنین
 الرؤى تلخص ثالث مقوالت دون المبحث ھذا نختم أن لنا كان ماو ...  

 العربى علمنا فى یةقتصادواال ةیالسیاس األوضاع إلیھ آلت لما الموضوعیة

 إن:"القائل لتشودوفیسكى األولى  . الغربأمریكیة التبعیة إثر على واإلسالمى

 أفقرھم جزسكانعو االجتماعى، الیأس وضع ھو الثالث العالم أنحاء كل فى الوضع

)١١٦("الثالث العلم فى النخب ئبتواط السیاسى القمع دعمو.. السوق قوى فعل
 ؛ 

 : یقول وفیھا ـ االنحطاط طلیعة أمریكا ـ كتابھ فى جارودى أوردھا الثانیة والمقولة

)١١٧(" اإلفالس درجات أقصى إلى بلد تحویل یمكنھ عسكریة كدیكتاتوریة الشيء"
 ، 

 مطلق بھ أقصد سواء ، العلم ثقافة مع المسلح الغزو ثقافة بین قىتال القول ھذا وفى

 فتلكم ، االقتصادیة المدارس أو ذاھبمبال العلم أو ، السیاسیة بالنظم العلمأو ، العلم

 العربى علمنا فى واالقتصاد السیاسة لعالم الغربأمریكیة الثقافة غزو من المحصلة

 غیر إلى ویبتلعنا یغرقنا یكاد الذى لھائجا محیطھا من قطرة إال ماھى ، واإلسالمى

 یزداد لماذا ـ كتابھ فى بوكانان مقولة تبقى لكن .  بالفعل أغرقنا یكن لم إن ، رجعة

 الفقر من وكل ، زائد المدینة قاع فى الفقر إن :" ـفقرا والفقراء ثراء األثریاء

)١١٨( " جنب إلى جنبا یمضیان والجریمة
 العالم دول فى ةالغالب الصورة ھذه عند . 

 األخالق فى البشرى المجتمع ـ كتابھ فى ـ راسل برتراند تساؤل أن أجد الثالث

 ما شخص علیك عرض إذا :" یقول إذ ، المبحث لھذا ختام خیر ھو ـ والسیاسة

 الجوع درجات من درجة أى ففى القمح من كیال آخر علیك وعرض الدیموقراطیة

)١١٩("؟التصویت على القمح تفضل
 قاطعة الحرة الشعوب دعن اإلجابة كانت ربماو ؛ 

 فلسفاتنا فى لدینا ھأن إال ، حریاتھا انفقد على جوعا الموت لیتفضب تردد دون

 من القمح یكن مالم الرأس من الكلمة تكون لن أبدا : تقول أخرى حكمة وثقافتنا

  .الفأس

  

  

  : ىالدین الغزو وثقافة والتبشیر االستشراق

 مكتسبة ثقافیة رؤیة وفق نامع من یحمل ما دركأ أردده، ، حفظتھ الشعر من بیت

 العادات تحكمھ اجتماعى بعضھا ، ارتحل أو حل أینما القیود بھ تحیط عقل من

 ، االستبدادیة األنظمة فى الحریة مساحة تحكمھ سیاسى وبعضھا ، والتقالید

 یةبینال القاتللع منظمة شریعة من یستتبعھا وما العقیدة تحكمھ دینى اآلخر والبعض



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٨٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 ولد الذى العالم  مجموعو  اإلنسان بین التىو ، واإلنسان اإلنسان بین التى كتلك ،

     . فیھ تاوم شاوع

  : قائلھ من الأدرى الذى البیت إنھ

  یداویھا من أعیت الحماقة إال ... بھ یستطب دواء داء لكل

 فى ھنتنجتون صامویل كتب ما أقرأ الوقت نفس وفى ، البیت ھذا أردد عندما إذ

 قیام كبیرفشل حد إلى تفسر اإلسالمیة الثقافة " نأ من : الحضارات صراع كتابھ

 أتساءل وذاك ھذا یجعلنى .)١٢٠(" اإلسالمى العالم من كثیرة أماكن فى الدیمقراطیة

 حضارتھ ومن ـ وشریعة عقیدة ـ اإلسالم من مستمدة إسالمیة ثقافة أیقصد :

 البالد غزت التى الغربأمریكیة الثقافة تلك اإلسالمیة فةبالثقا یقصد أم ؟التاریخیة

 ھنتنجتون أدرك أم ؟ علینا وصایتھ یفرض الماز قدیم ستعمارا بعد العباد عقولو

 فى الكؤود العقبة بثقافتھ نفسھ اإلسالم جاعال كلھ ذلك من أبعد إلى فذھب النقرأ أننا

    ؟ بالدنا فى حقیقیة دیموقراطیات قیام سبیل

 ھذه قولتھ وبأن ، ھو بأنھ ذلك من ثقة على وأنا ، القصد ھو األخیر ھذا انك فإن

 القصد یكن لم إن ، الوجود عن وتنحیتھ اإلسالم محاربة لدعوة التمھید إال ماھى

 لیس التبشیریة والمنظمات القوى أمام تماما الساحة تخلو حتى ، الوجود من محوه

 ـ ویكیلكس ـ موقع من المسربة السریة یقةالوث فى الفاتیكان أرادت ،كما بالمسیحیة

 تعترف إذ الفاتیكان دولة إن :" وفیھا ، األمریكى األبیض البیت إلى المرسلةو

 كل رغم العالم بتنصیر إلیھا أوكلت التى العظمى الغایة تحقیق عن وعجزھا بفشلھا

 ، زبالعج تعترف إذ الفاتیكان فإن ، والصلیب للمسیح نصرة قدمتموه الذى الدعم

 بدعم ثقافیة وھیمنة ، واقتصادیة عسكریة قوة من لدیكم بما إلیكم تعھد فإنھا

 بإتمام ، األرضیة الكرة عن الساعة مدار على الینقطع تلیفزیونى وبث إعالمى،

 ھذا أمامو.)١٢١("األرض بقاع كل فى بسیاستكم الصلیب رایة ورفع المھمة

 رایة برفع یكتفى لن التبشیر فإن ،الفاتیكانى المطلب وأمام بالعجز، االعتراف

 داود نجمة یحتضن أن علیھ الواجب من بات الصلیب إن بل ، وحدھا الصلیب

 الیھودیة بین ، والنصارى الیھود بین والغایة الوسیلة فى الوحدة عن تعبیرا

 ـ تسمى جدیدة ووحدة ، جدید بدین العالم على العقائدیة للھیمنة والنصرانیة

 ـ اإلسالم یھددھا الذى الصھیوصلیبى العالم مصالح أجل ومن. الصھیوصلیبیة

 األوروبى اإلتحاد قارة مع األمریكیة اإلمبراطوریة سخرت ـ زعمھم بحسب



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٨٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 ، الوسائل وبكافة الطرق بكل الصلیب عقیدة ونشر لنصرة إمكاناتھم كل العجوز

 عنھما مینج وما ، واإلنسانیة الطبیعیة الكوارث المرام ذلك بلوغ سبیل فى یستغل

 لم إذ االستغالل مایكون أسوء ، وجوع وفقر ، وتشرید وقتل ، ودمار خراب من

 ـ االفتصادیة سیاساتھم عن الناجمة ـ المدقع الفقر حاالت استثمار عن الءؤھ یتردد

 وكذا ، اإلفریقى الجنوب دول فى وخاصة ، اإلسالمى العالم وشعوب دول بین

 استثمر وكما ؛ السمراء القارة ربوع فى نتشرالم والثقافى العلمى الجھل استثمار

 ، الیسرى بالید والصلیب الیمنى بالید المساعدات تقدیم طریق الفقرعن التبشیر

 للتبشیر الدول ھذه وجماعات طوائف لبعض الفاحش الثراء حاالت كذلك تاستثمر

 والثقافة التعلیم خالل من والعنصریة الطبقیة ترسیخ طریق عن أواسطھا فى

 المدارس كإنشاء ، مختلفة بوسائل اإلسالمى العالم ربوع فى ،المنتشرة لمانیةالع

 المبشرین ید فى أدوات ،وكلھا األجنبیة والجامعات ، اللغات ومدارس الدولیة

 تبشیریة بوتقة فى وینصھر یجتمع ذلك كل ؛ األمة شباب ووعى عقول بھا یشكلون

 المعاصر واقعنا فى بلغ مسموع،الذىوال المرئى الفضائى البث إلینا یحملھا واحدة

 ، الخلقیة القیم كل عنھ المنزوع لمحتواھا األمة ھذه على الداھم بالخطر ینذر مبلغا

  ؛ الدینیة القیم عن فضال

  وغایاتھ وسائلھ التبشیر 

 التلفزیونیة القنوات ھذه من عدد أسماء معى یطالع أن إال القارئ على وما

 بھ یحاصرون الذى الفضائى الحصار ھذا حجم ركند علنا ، اإلذاعیة والمحطات

 قنواتال ـ بـ أوال  البدایة ولتكن . تنصیره بغیة وحدب صوب كل من المسلمین

     : یونیةالتلفز

 الفضائیة ـ٥ـ الفادى ـ ٤ـ النورسات ـ٣ ـ الفتاوى بالوى ـ٢ـ األمین المرشد ـ١

 كنیسة ـ١٠ ـ لوجس ـ٩ـ المسیحیة الحیاة ـ٨ ـ مارمرقس ـ٧ ـ أغابى ـ٦ـ القبطیة

 ـ الوعد ـ ١٥ـ معجزة ـ١٤ ـ الطریق ـ١٣ ـ الحریة ـ١٢ ـ الحقیقة ـ١١ ـ القدیسین

 صوت ـ ٢٠ ـ التسبیح خیمة ـ١٩ ـ لألطفال٧ سات ـ١٨ ـ ٧سات ـ١٧ ـ الكرمة ـ١٦

 الكلمة ـ٢٤ ـ C T V ـ٢٣ـ القبطى الشباب ـ ٢٢ ـ القبطى البیت ـ٢١ ـ القبطى الشباب

 ـ٢٩ ـ فى تى ترانیم ـ٢٨ ـ الملكوت ـ٢٧ ـ الصالح الراعى ـ٢٦ ـ الشفاء ـ٢٥ ـ

 ـ العذراءالذھبیة ـ٣٣ـ الكلمة سیف ـ٣٢ـ الرجاء ـ٣١ـ COPTIC SATـ٣٠ ـ المسیح



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٨٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 صدقاءاأل ـ٣٦ ـ المسموع المقدس الكتاب ـ٣٥ـ ٢،٣،٤ اآلرمیة قنوات ـ٣٤

    : اإلذاعیة المحطات ـ ثانیا  . الصالحین

 المحبة ردیو ـ٤ ـ الطریق ردیو ـ٣ ـ البشارة ردیو ـ٢ ـ القبطى یةٍاألسكندر ردیو ـ١

   الرب صوت ردیو ـ٧ ـ الیوم المسیح ردیو ـ ٦ ـ المحبة صوت ردیو ـ٥ ـ

 صوت ردیو ـ١١ ـ السماء صوت ردیو ـ١٠ ـ هللا كلمة ردیو ـ٩ ـ القبطى ردیو ـ ٨ ـ

 ـ مرقس مار ردیو ـ١٤ ـ المقدس الكتاب إذاعة ردیو ـ١٣ ـ أبانا ردیو ـ١٢ ـ الكلمة

 صوت ردیو ـ١٧ ـ الخالص نداء ردیو ـ١٦ ـ استرالیا ـ المحبة صوت ردیو ـ١٥

 ـ السماء مفتاح ردیو ـ ٢٠ ـ القداسة ردیو ـ١٩ ـ العالم أقباط إذاعة ـ١٨ ـ الرجاء

 سبیرت ردیو ـ٢٣ـ األوسط الشرق ـ إبراھیم ردیو ـ٢٢ـ الخیرى الصوت ردیو ـ٢١

)١٢٢(. األمین المرشد وردی ـ٢٤ ـ شانیل
       

 العالم أبناء رؤوس فوق ـ والداخلى الخارجى ـ الفضاء المنھمرمن السیل ھذا إن

 القوى أمام األرض تمھد بھ إذ ، المد عن یتوقف لن ـ وصورة صوتا ـ اإلسالمى

 بالتواطأ ، الجدیدة الصھیوصلیبیة اإلمبراراطوریة عقیدة ثقافة لفرض یةستعماراال

 ، للدین وجھرا سرا المعادیة ، والعربیة  اإلسالمیة االستبدادیة األنظمة مع كذلك

 جموع وسمع ىرأ حتى ، أخرى تارة الدولة وعلمنة ، تارة التحدیث ستار تحت

 یزدرى كما ، عالنیة اإلسالم یزدرى ، إسالمیة عربیة دولة أكبر وزیرثقافة العالم

 فى یكن لم ، بالفطرة علمانى بشع أنھ معلنا ، المصرى للشعب الحضارى التاریخ

 یقیم أو متدینا، المیالد قبل سنة٧٠٠٠ألكثرمن الممتدة التاریخیة حقبھ من حقبة أى

 مخططات وفق إال ساكنا الیحركونو یتحركون ال وأمثالھ ھذا إن . وزنا للدین

 ـ حددھما غایتین لتحقیق تھدف التى التبشیریة ورسائلھم المبشرین خدمة إلى رامیة

 المنعقدعام للمبشرین مؤتمرالقدس التبشیرفي جمعیات رئیس ـزویمر یلصموئ

 ومزیة ، ھدم مزیة ، مزیتان  الغربیة للحضارة التبشیربالنسبة إن " : بقولھ ١٩٣٥

 وأما ..، اإللحاد إلى بدفعھ ولو ، دینھ من المسلم انتزاع بھ فنعنى الھدم أما ، بناء

 قومھ ضد الغربیة الحضارة مع لیقف أمكن إن المسلم تنصیر بھ فنعنى البناء

 التبشیر مبعوثى إلى بھ توجھ خطاب فى شعرا البیت من زویمر زادنا وقد ؛)١٢٣("

  دول ندبتكم التي التبشیر مھمة إن:" لھم قال حیث اإلسالمى عالمال فى

 المسیحیة، في المسلمین إدخال في لیست المحمدیة البالد في بھا للقیام المسیحیة 

 لیصبح اإلسالم من المسلم تخرجوا أن مھمتكم إن ، ًوتكریما لھم ھدایة اھذ في فإن



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٨٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 األمم علیھا تعتمد التي باألخالق تربطھ صلة ال وبالتالي ، با� لھ صلة ال ًمخلوقا

 الممالك في االستعماري الفتح طلیعة ھذا بعملكم تكونون ولذلك ، حیاتھا في

 الطریق السیرفي لقبول اإلسالمیة ممالكال في العقول جمیع ھیأتم لقد ، اإلسالمیة

 من المسلم أخرجتم یعرفھا، أن یرید وال با�، الصلة یعرف أال ، لھ سعیتم الذي

 أراده لما ًمطابقا اإلسالمي النشء جاء وبالتالي المسیحیة، في تدخلوه ولم اإلسالم،

 لحصولل ویسعى والكسل، الراحة، ویحب األمور، بعظائم یھتم ال االستعمار، لھ

 تعلم الحیاة،فھوإن في ھدفھ الشھوات أصبحت أسلوب،حتى بأي الشھوات على

 المراكز أسمى تبوأ وإذا ، فللشھوات المال جمع وإذا ، الشھوات على فللحصول

 إن  : المبشرون أیھا الشھوات، إلى للوصول شيء بكل یجود إنھ الشھوات سبیل ففي

  .)١٢٤("  الوجوه أكمل على تتم مھمتكم

  :تقول التى الحقیقة ال الوھم منوال على أحالمھم تحقق شیطانھم لھم صور اھكذ

 بأدلة وذلك ، اآلن حتى النجاح وال التمام ال ، لھا یكتب ولن ، یكتب لم مھمتھم إن

 الفاتیكان وثائق مثل من ، إلینا ساقوھا  الذین ھمو بل ، بھا نحن لنا العالقة

 ھذا إن للتبشیر؛ الداعمة والتلفاز إلذاعةا ومحطات قنوات وإسھال وسیل المسربة،

 تنطفأ لم ، تمت لم الصغرى الشاءولیة الكذبة  بأن القول إلى یقودنا وبدوره كلھ

 شكال ـ یعتنقھا كبرى عقیدة أسف بكل وباتت ، واستعرت وكبرت نمت بل ، جذوتھا

 لھا تروج ، المعاصر واقعنا فى بالعظمى الملقبة الدول معتنقیھا جموع بین من ـ

 ، بھا للتنكیل أخرى دول شئون فى للتدخل ذریعة منھا وتتخذ بل ، عنھا وتدفع

 یكتسب:"ـ األصولیات صراع ـ كتابھ فى شیفرـ ـ یقول وكما ھنا من .وتغییرھویتھا

 صراعات بتحویل األولى بالدرجة یقوم ألنھ السیاسى الحقل فى أھمیتھ الدین

)١٢٥(" الھویات صراعات إلى المصالح
 دفعا ویدفعھا السیاسة یخدم ھنا الدین ذاإ ؛ 

 المقدس كتابكم تعالیم من أنتم أین ھؤالء ساءلت فإن ، معتنقیھ غایات تحقیق نحو

 � � وما لقیصر لقیصر ما أعطوا لھم وقال یسوع فأجاب :" المسیح قول ومن

")١٢٦(
 حكم فى قاعدة بھا ورسختم ، للعلمانیة اشعار جعلتموھا التى المقولة تلكم ، 

 لن ؟ للجمیع والوطن � وشعارالدین ، الدولة عن الدین فصل : مفادھا ، الشعوب

 مادام  ":یقول فاألول ، وجب زویمر أمثال من المبشرین كبار أقوال إال أمامك تجد

 ، العلمانیة المدارس لھم ننشيء أن بد فال المسیحیة المدارس من ینفرون المسلمون

 الروح على القضاء على تساعدنا التي المدارس هھذ ، بھا التحاقھم ونسھل



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٨٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 سیطرتھ فقد اإلسالم" : أن إلى ذھب فقد الثانى وأما ،   )١٢٧(". الطالب عند اإلسالمیة

 حتى ًفشیئا ًشیئا تضیق نفوذه دائرة وأخذت االجتماعیة، المسلمین حیاة على

 وعي رغی عن ًتدریجیا التطور ھذا معظم تم وقد ، محددة طقوس في انحصرت

 الرجوع الممكن من یعد ولم بعید، مدى إلى اآلن التطور ھذا مضى وقد وانتباه،

 العالم في والزعماء القادة على بعیٍد حٍد إلى یتوقف التطور ھذا نجاح لكن فیھ،

 والثقافي التعلیمي النشاط نتیجة كان ذلك كل  . خاصة منھم الشباب وعلى اإلسالمي،

     . )١٢٨(". العلماني

 على العربى علمنا فى اثدحألل السریعة یاتعتداال یتدبر أن إال القارئ على وما

 غیاب ظل فى اإلسالم ضد جالممنھ التآمر حجم عن الكاشفة الكلمات تلك ضوء

 مع ـ تلقفھا والتى ، الصلیبى الغربأمریكى بالد فى نمت التى العلمانیة إذ؛ ینالمسلم

 أدوات من أداة إال أمرھا حقیقة فى لیست ، اإلسالمى العالم ـ واأللم األسف شدید

 بسط إال لھم ھمال ءالھؤ إن . العالم ھذا حكام من الساسة ید فى والتدمیر التبشیر

 الحائلة الحلقوم شوكة یعد الذى والعربى اإلسالمى خاصة ، كلھ العالم على نفوذھم

 أو دینیةالسیاس االزدواجیة ھذه عن تعبیر خیر ولعل. العالم ابتالع وبین بینھم

 ریجان روالند ـ األسبق األمریكیة اإلمبراطوریة رئیس بھ صرح ما الدینوسیاسیة

 ... بلدنا حیاة فى حاسما دورا معا یلعبان والدین اإلیمان :" أن من م١٩٨٨ ـ١٩٨٠

 وإزاحة بلدنا علمنة باتجاه خطوات أمریكا اتخذت أن حدث فقط الستینیات ومنذ

 منھا تعانى التى العلل مصدر ھو ھذا أن إلى نتھىا ثم ، الموقر وضعھ عن الدین

 ...طویال البقاء الدیموقراطیات أو األخالقیات التستطیع ، الدین بدون ألنھ ، أمریكا

   .)١٢٩(.." لإلنجیل سیاسیة قراءة مجرد إال ماھى الدیموقراطیة ألن

 تجید أن ـ القصد ـ وإنما.. " ، الھجاء قراءة لیست لكنھا ، أخرى مرة القراءة إنھا

 وتصدعاتھ العالم تتبصر أنو ، الكالم شراك شفرات وفك ، الواقع قراءة

)١٣٠("لتغیره
 ھذا استلھام على یجرؤ من ٍاإلسالمو العرب بالد فى منا فھل . 

 فى ارتموا الذین واإلسالم العرب لحكام خاللھا من متوجھا ھصیاغت بإعادة الخطاب

 أننا إلى مرجعھا األن منھا نعانى التى العلل إن : لھم لیقول العلمانیة النظم أحضان

 جھد بكل نسعى ومازلنا ، سعینا طاعة تناساد أطعنا ،أى األمریكان بھ أمرنا ما فعلنا

 إلى ، العلمانیة والثقافات السیاسات تطبیقب عملیة طاعة إلى بترجمتھا وإخالص

 اسمھ إال الدین من نال یبق لم حیث ، الحیاة مناحى كافة  بزمام فیھ تمسك الذى حدال



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٨٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 نحن فیما بدورھا وتسھم سھمتأ التى الخطابیة اللغة إال الدین من لنا یبق لم ، فقط

 سوأتنا كلھ العالم أمام أظھر الذى الكالم مجرد فى وظیفتھا ناحصر عندما ، فیھ

  .قصد أوبغیر بقصد

 بھ لیقیموا ـ لھ تعقل بال كان وإن ـ الدین إلى حاجتھم بإدراكھم األمریكان استفاق لقد

 الحضارة سلم درجات أعلى فى بقائھم ألسس عمةاالد والدیموقراطیات األخالقیات

 ـ برجماتیة االستفاقة ھذه كانت وإن حتى ، ریجان ذكر كما ، المعاصرة اإلنسانیة

 الدیمقراطیة بأن : القول من نتمكن متى ؟ مثلھا نحن نستفیق فمتى . سیاسیة ـ نفعیة

 االختالف مراعاة مع ؟ الكریم للقرآن سیاسیة قراءة مجرد الإ ماھى الحقیقیة

 ، الغرب دیموقراطیة بین ثانیة جھة ومن ، جھة من واإلنجیل القرآن بین والخالف

 إیمانیا أمرا واالختالف التعدد من جعلت قرآنیة شورى بین ؛ اإلسالم وشورى

)١٣١(" واحدة أمة لجعلكم هللا شاء ولو " عقلیا واقعیا
 التعرف إنجیلیة یموقراطیةود ، 

 كلھا اإلنسانیة لصلب وإما ، لوائھ تحت لإلنضواء إما ، بالصلیب إال والتعترف

 بعید زمن منذ ـ اإلسالمى عالمنا یداھم الذى التبشیرى الخطر ناقوس دق لقد . علیھ

 لھ تبین بعدما اإلسالم اعتنق من ومنھم ، المسلم منھم الباحثین من قلیل غیر عدد ـ

 الھجمات تناول عندما ،لكنھ معتقده على ظل من ومنھم بل ، الباطل من قالح

 ؛ األفعال وقع صدقھا التى الحق لكلمة انتصر الغایات حیث من بالبحث التبشیریة

 ألكسى ـ أقوال الحصرـ ال المثال سبیل على ـ یطالع أن إال القارئ على وما

 البیان فى :" قولھ بینھا من والتى ـ والمسیحیة اإلسالم ـ كتابھ فى جورافسكى

 فى م١٩٧٦ حزیران فى المنعقد التبشیرالمسیحى بموضوع الخاص الختامى

 أو بوعى ، المبشرین من كثیر خدم االستعمار مرحلة بعد أنھ أشیرإلى ، سویسرا

 أصبح التجربة لتلك ونتیجة ، االستعماریة السلطات مصالح واعیة غیر بصورة

 إلیھم ینظرون المسیحیین،الذین مع التعاون فى الرغبة عدم یبدون المسلمون

)١٣٢("نوایاھم صدق فى ویشككون .. لمضطھدیھم كعمالء
 بعد ألكسى ویستطرد 

 الیوم المسیحیة التبشیریة الھیئات من كثیرا أن حقیقة نفى الیجوز لكن " : قائال ذلك

)١٣٣( " مشینة ألھداف تستخدم
  .  

 اإلسالم ـ كتابھ فى ـ غارودى روجیھ ـ ربطھا التى المشینة التبشیریة األھداف تلك

 الكامل الصلیبین إخفاق بعد:" بقولھ ذلك عن وعبر باالستشراق، ـ المستقبل دین

 االستشراق ولد ولقد ...عنھا بدیال باالستشراقیة المسماة التبشیریة البعثات أصبحت



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٩٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 إلى ھدفی كان أخرى،بل غایة دون العلمى البحث إلى یھدف عمال یكن لم ولكنھ

 ھذا كثیرة أحیان فى االستشراق لعب وقد ، تبشیرى مشروع وجھ فى العقبات تذلیل

 یتناسب الشرق لجعل أو االستعمار، أو السیاسة أو الكنیسة لصالح المشبوه الدور

 لخدمة غالبا كان الذى االستشراق ھذا إن ... الغربیة السیطرة وحاجات رغبات مع

 خلق فى ساھم قد السیاسیة أو االستعماریة أو ریالیةاألمب أو التبشیریة المشاریع

 العالم على لسیطرتھم وأخیرا.التسلطیة وادعاءاتھم المسبقة ألحكامھم علمى تبریر

 " :قولھ الكامیرونى الیاسوعى ـ ھغبا ـ األب عن غارودى وینقل .)١٣٤(" الثالث

 الذى الغرب علیھا شرقیة،استولى دیانة ھى بل ، غربیة دیانة المسیحیة لیست

 العالم لشعوب النحو ھذا على یقدمھا وراح ، وثقافتھ   وحقوقھ فلسفتھ بطابع طبعھا

)١٣٥(" األخرى
 ھجوم أن:" شك أدنى ودون ، كمسلمین لنا یتأكد القول وبھذا  . 

 وغیرھا ، األوروبیة المسیحیة القوى نظمتھا التى ، الغربیة التنصیریة اإلرسالیات

 ولكن ، الیوم حتى الصلیبیة الحروب لحلقات إمتداد ، عشر سعالتا القرن بدایة فى

 فى الصلیبیة الحمالت فشل وبعد إنھ ـ یقول ـ فالواقع !! السلمیة ظاھرھا بطرق

 إلى اإلسالمى العالم تحویل على تعمل ، الغربیة المسیحیة القوى أخذت مھمتھا

 ومصدر سیة،أسا قوة باعتباره ، فیھ اإلسالم على القضاء أو ، المسیحیة

 تقوم والتى ، التنصیریة اإلرسالیات طریق عن وذلك ، المقاومة و لإلنتصارات

 ، كلھ اإلسالمى العالم وإخضاع ، اإلسالم عن المسلمین إلخراج صلیبیة بمحاوالت

  .)١٣٦(" المسیحى والنفوذ الغربیة للثقافة إخضاعھ أو ، للغرب لتطویعھ

 رسالتھا، أدت قد األمریكیة المتحدة لوالیاتا أن یعنى فھذا ، ذلك لھم ماتم فإذا

 دینیة رسالة :" ریجان قال كما ألمریكا إن حیث ، الفاتیكانى المطلب وحققت

 على الرب مشیئة لتنفیذ ـ ةوالسیاسی واالقتصادیة العسكریة ـ القوة منحتھا

)١٣٧("األرض
 .  

 مساجد مآذن وقف المقدس رمزعقیدتھم ـ الصلیب ـ رفع فى تتمثل التى المشیئة تلك

 والتى ، أسبانیا فى كاتدرائیة أكبروأعظم فى الحال ھو كما ـ جمیعھا المسلمین

 بناه مسجدا كانت عندما اإلسالمیة وزخارفھا بنقوشھا اآلن حتى رختفا مازالت

 لن رسالتھم إن ؛ ـ ومتحكما امحاك ، ودنیا دینا اإلسالم كان أن یوم المسلمون

 إال ، المآذن بھدم إال ، اآلذان إسكاتب إال ، المطلقة رةالسیط لھم تأتىت لن ،تملكت

 صةخا، كلھ  اإلنسانیة على ـ القدس والروح واالبن اآلب ـ الثالوث عقیدة بفرض



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٩١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 ـ كلھ ذلك تحقیق عن عجزوا فإن ـ وسلم علیھ هللا صلى ـ هللا عبد بن دممح أتباع

 على والقضاء األمة هھذ على السیطرة أبواب من بابا اإللحاد فلیكن ـ جزونوسیع

 أن فالحق ، واإلسالمیة العربیة مجتمعاتنا فى اإللحاد ظاھرة انتشار ورغم . ھویتھا

 مجال فى والتقصیر القصور على دال ماھو بقدر مخططھم نجاح على داال لیس ھذا

 منھج انتھاج مع ، التعلیمیة العملیة مستوى تدنى بشدة منھ نال الذى الدینى الخطاب

 حملت التى السیادیة السیاسیة للقرارات رضوخا ، الدعوى الخطاب ىف التزغیط

 تزغیط فى یستخدم  الذى ـ الخطاب  ـ القسرى طعامال نوع اختیار عاتقھا على

 أمانة حمل ممن وثقافتھ معارفھ یستقى الذى اإلعالم وجمھور بل ، المساجد جمھور

 األعم الغالب فى تأتى بھا فإذا ، وشریعة عقیدة الدین بأمور والتعریف الدعوة

 ، الدین  لصحیح مخالفتھا أو موافقتھا إلى النظر دون لقراراتا صریح مع متوافقة

 عموم وبین الدعاة بین الثقة فقدان من عزز الذى الخالف رقعة زیادة فى أسھم مما

 بمختلف تاالجامع شباب رأسھم وعلى بالشبا فئة وبخاصة ، المسلمین

 والتواصل ، االتصال وسائل خالل من اآلخر ةثقاف أدمن الذى تخصصاتھم

 عقیدتھا ومزقت بل ، وانتماءتھا قیمھا مزقت سھلة فریسة فبات ، االجتماعى

   . واإللحاد الكفر أتون فى بھم وألقى ،الدینیة

  : تدمیرو حصار ثقافة والفن األدب

 لزومیة بینھما عالقةال فلیست ، فن بالضرورة أدب كل ولكن ، أدب فن كل لیس

 كل إندراج حیث من  أعم  الفنو أخص األدبف ، واالقتصاد السیاسة بین كالعالقة

 جاءما وبحسب . والعلوم الفنون فى مھارة كل الفن یشمل إذ، مسماه تحت الفنون

 ھو الجوھرى معناه فى الفن إن"فن  ARTمادة تحت البریطانیة المعارف دائرة فى

 فى منھ اشتق أن سبق الذى األصل عن یعبر التعریف وھذا والقدرة، المھارة

 الفعل من أصال المشتق وھو KUNST األلمانى لفظھ فى أو ARTSوھو الالتینیة

KUNNEN  ومعناه TO BE ABLE شخص أى فإن ولھذا ، متمكنا أو قادرا، تكون أن 

 آرتست، ASTISANأو ARTISTاسم علیھ نطلق أن یمكن ما نوع من مھارة یكتسب

 النواحى ،أوالنفعیة النواحى إلى أساسا موجھة ھذه مھاراتھ أو قدراتھ أكانت سواء

 ـ  الفرنسیة المعارف دائرة فى  فن  ARTكلمة مدلول یختلف وال ،)١٣٨(" الجمالیة

 صلھاأ لىإ الكلمة یرد فكالھما  البریطانیة المعارف رةدائ فى جاء عما  ـ روسال

 والرسم والسینما مثیلتوال ىالمویسق على لغتھم منظور من داللتھا لىإو ، الالتینى



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٩٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 عل المشتملة وھى الحرة بالفنون مایسمى وھناك ، عامة التشكیلى والفن والنحت

 ، باللغة لتعبیر حریة من تمكنھ التى الحرفیة مقاییسال دواتأل الفنان امتالك

  والتفكیر جانب لىإ ھذا ، البالغة دواأ بمتالك رینخاآل مخاطبة على والقدرة

 ىالمعن یتسع یكاد یةبالعر اللغة وفى . المنطق قواعد صولأ كمتالاب الجدلو

 : الفن : العرب لسان ففى ، خرىاأل لغاتال فى الحال ھو كما ـ الفن ـ مةلكل اللغوى

 . فنون والجمع الشيء،  من والضرب ، الحال : والفن ، أنواع وھى ، الفنون واحد

 : مفن والرجل ، فعلك والتفنن ، فن بعد فن فى یشتق أى . الكالم فى یفنن والرجل

 األخالط:والفنون ،وتصرف توسع إذ كالمھ، فى الرجل افتن ویقال..بالعجائب یأتى

 یفنھا ، اإلبل وفن ، الطرط والفن ، الحمار ، األشى شعر فى والفنان . الناس من

 المھارة:الفن:جیزوال وفى..الغبن والفن ، المطل العناء،والفن الفن و ،طردھا إذ ،فنا

 التى بالوسائل العلمیة للنظریات العملى والتطبیق ، والموھبة الذوق یحكمھا

 المشاعروالعواطف إلثارة ناإلنسا یستعملھااإلنسان التى تحققھا،وجملةالوسائل

 عندما أفالطون ولعل .)١٣٩( والشعر والموسیقىتصویرلكا الجمال وبخاصةعاطفة

 كل أعاد إذ  اللغات فى الكلمة ةدالل اتساع منطلق من عنھ تحدث ، الفن عن تحدث

 ابتكارات ھى مختلفة كثیرة فنون الناس بین فھناك " ، والمعرفة العلم إلى الفنون

)١٤٠(للفن وفقا حیاتنا توجھ التى ھى المعرفة أن إذ ، المعرفة نتاجإ من ماھرة
 ومن 

 االطالق على فنا الیكون الحقیقة یتضمن لم إذا الحقیقى الفن فإن ثم
)١٤١(

 .  

 التشخیص باسم عروفمال ىالفنالغزو لىیقتصرع المبحث ھذا فى الحدیثو

 یةالتلفزیون ثقافةال آثار عموم باب من ، التقلید أو ، المحاكاة أو ، أوالتمثیل

 ،لغاتھ واختالف رقعتھ اتساع على كلھ، العلم غزت التى الثقافة تلكم ، ئیةوالسینما

 ألوان كل بین الضیق الحیز ھذا فى عتاجم قد الكبیرة أوالشاشة الصغیرة فالشاشة

 الثقافة واالقتصاد، السیاسة ثقافة ، العلوم ثقافة الحروب، ثقافة ، السابقة الثقافات

 فن ثقافة فى أختزلت الیوم مثقفى معظم دنع كلھا ؛ والریاضیة الدینیةو االجتماعیة

 اختراق أجل من استطاع الذى وحده الفن من النوع ذلك ، التشخیص أو تمثیلال

 على اصطلح التى مصورةال تھمادب الجدران صالبة یخترق نأ والقلوب العقول

 الروایة أو القصة أدب من مضمونھا تستمد والتى ،مسلسالتالو باآلفالم تسمیاتھا

 الفنون أقدم من یعد بل ، العھد حدیث فنا التمثیلى الفن ولیس . الشعریة القصیدة أو

 والھندیة والصینیة الفرعونیة المصریةك ، لقدیمةا الحضارات معظم فى نجده حیث



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٩٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 ظلت ، السابقة الحضارات من اقتباسھاو تأثرھا رغم األخیرة أن إال ، والیونانیة

 أھمھا لعل عدة العتبارات الفن ھذا لثقافة محتكرة والمعاصرة الحداثة زمن حتى

 تمصطلحاال معظم أخرى جھة ومن ، جھة من الغربى العالم إلى االنتماء

 ، الیونان قدماء استخدمھا  ىتلا طالحاتصمال عین ھى ھى الفن ھذا فى المستخدمة

 التمثیل نف إلى أفالطون أشار وقد . ثقافتھا من مستوح وإما منھا مشتق إما والجدید

 الجمھوریة فىف ، المشاھد أو الممثل من كل عند وعقلى نفسى أثر من یحدثھ وما

 ، اإلشارات بتأثیر النفس من یتمكن التمثیل أن تدرى أوال ": لتلمیذه  أفالطون قولی

 فیھم عادة فیصیر الحداثة منذ مارسوه إذا ، الفكر وطرائق  ،صواتألا ونغمة

)١٤٢(" ثابتة كطبیعة
  .       

 خراآلو اءبنال إلى یھدف أحدھما ، مثیلىالت فنال من نوعین بین أفالطون فرق وقد

 ھعتدف وآخر ، النبیلة األخالق فنھ تحكم ممثل بین فرق كما ، الھدم إلى یھدف

 :" قولھ حد فعلى .تمثیلیة أعمال من قدمھی فیما واالنحطاط التدنى إلى دفعا ائلذالر

 رغبة، عن تالھا أفعالھم أو الصالحین كالم قصصھ فى الخلق الحسن الرجل بلغ إذا

 رصانةبال التمثیل ذلك أقترن إذا الصالح الرجل یممثل أن یؤثر ألنھ خجل دون

 بأقل مثلھ أوسكر عشق أو لمرض اتزانھ اختل رجال یمثل حین ولكنھ . والتعقل

 عوض تمثیلھ، من یخجل فإنھ ، بكرامتھ یلیق ماال تمثیلھ فى بلغ ومتى . رغبة

 متصف ألنھالمدى، قصیر التمثیل كان إذا إال ، دونھ ھم بمظھرمن الظھور

 ینفر الفكر إمعان لدى ألنھ أو ، ثیلالتم من النوع ھذا مثل یألف لم وألنھ ،الصالح

 جھة ومن..التسلیة سبیل على كان إذا إال ، السفلة منوال ،على والتدنى التبذل من

 من شيء حذف الى یجنح ال ـ ذكرنا عما ـ سجیة یختلف الذى اإلنسان إن أخرى

 من بمزید شيء كل فیمثل یسفل مھما شيء عن یترفع وال  خسة زاد كلما قصصھ

)١٤٣ (" الناس من الكثیرین مرأى على حتى الجد
 رسمھا التى الصورة أن ویبدو 

 ماعند الحال علیھ سیكون الم اإرھاص تكان والممثل للتمثیل فلسفتھ فى أفالطون

 العمل رقعة فیھ اتسعت الذى الوسیط العصر فى الرومانیة اإلمبراطوریة سیطرة

 والسلوك ىلعقلا للفكر الموجھة اإلنسانیة الثقافة مصادر أھم أحد بات حتى التمثیلى

 ةسیاد عصر كان العصر ھذا أن وبما . أوإیجابا سلبا ، ھدما أو اناءب ، الخلقى

 من أساسى كرافد الدین على جوھره یرتكزفى الفن ھذا على الحكم فإن ، الكنیسة

 والخلقیة واالجتماعیة والعلمیة الدینیة أبعادھا بكل اإلنسانیة الحیاة تنظیم روافد



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٩٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 بعظیم االستشھاد باب من إنما الثقافة جوانب من الجانب لھذا مؤرخا ولست . إلخ...

 رجال أقوال بعض خالل من علیھ التعرف مایمكن ،وھواألعمال ھذه عن األثرالناتج

 آباء م،أحد٢٣٠ـ١٥٥ترتولیان القس منھم؛والكنیسة باسم المتحدثین ىانالنصر الدین

 .بالتمثیل إلى بالمیل لبشرا إلى أوحوا الذین ھم ھمأنفس الشیاطین إن :" القائل الكنیسة

 تستمد المتعة من ئاشی لكم تقدم أن على جاھدة تعمل التى العقول ھذه فكل

 نخفیھا التى الرزائل كل عالنیة تمثل حیت ، الشریفة غیر األفعال من موضوعاتھا

 ونھیمارس الذین نحتقر فنا نحترم أن عقولمال رغی ومن .الحرص من بأكبرقدر

)١٤٤("بالعار وصفھم لدرجة
 ، م٢٢٠ ـ١٦٠السكندرى كلیمون القدیس  ویلتقط .  

 ملتقى وھى المسارح أن :" باب من المسرحى التمثیل فن منتقدا الحدیث طرف

 النساء مع الرجال فیھا ویختلط الحیاء، تخدش التى األشیاء إال افیھ ترى ال للفساد

 العیون ،ألن السیئة النفس رغبات  ظراتالن ھذه كل تحرك ، اآلخر بعضھم لیتأمل

 وعندما ، لھا تعطى التى بالحریة الحب نار تشعل اآلخرین إلى النظر اعتادت التى

   یرددوا أن لھم یحلو  تلك الوثنیة اجتماعاتھم من  القوم ء ھؤال یخرج

)١٤٥(" المدنس الحب بأحاسیس تزخر والتى إلیھا عواماست التى الدنیویة األغانى
 .  

 لھو األخالق منظومة فى الفن ھذا فھلیخ الذى الھدام األثر إن بل ، فحسب ھذا سلی

 " إننا : بقولھ رؤیتھ عن عبر الذى:  م ٢٥٨ ـ٢١٠ سیبریان القدیس  عند بكثیر أكبر

 معھ یحدث ما السحر من لھ عالنیة بھ المسموح والشر ، ھتمثیل رؤیة من الزنا نتعلم

 ،ألقوافاجرات وھن یخرجن عفیفات وھن لمسرحا إلى جئن اللواتى النسوة بعض

 . واحد آن ىف والخجل الشفقة إلى تدعو أشیاء فیھا وسترون المسارح ىعل نظرة

 ذوى سفاح أو ، ماأل أو  األب قتل ھول وتجد ، الماضیة الجرائم بتمثیل المأساة تفخر

 الممثلین ھزل اأمو . المجیدة األعمال ھذه ذكرى الزمن یمحو أن من خوفا ، القربى

 أن یمكن التى الفضائح یعلم أو ، المنازل فى ترتكب التى الفضائح فیمثل المخجل

 ھذا یحبذ الذى الحاكم سلطة وألن ، منھ شيء رؤیة عند الزنا نتعلم إذ ، فیھا ترتكب

 تفسد أن للمھرجین المخلة األوضاع بمقدور فكم .. ، السیئة میولنا ترضى الفساد

 !النوع ھذا من إنسان یولدھا أن الیستطیع انطباعات أیة .. لالرذائ وتحرك األخالق

 وعن ، الناس أعف عن خجل كل ویبعد ، األھواء ویرضى ، الحواس یھز من إنھ

)١٤٦(" العالم یسود الذى الفساد
   



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٩٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 بعض أن إال ، التمثیل فن على ـ المتحفظة ـ الكنسیة األحكام بعض ھى تلكمو

 كنتیجة نشأت إنما ، الكنیسة رجال من للفن ناقدةال النظرة ھذه أن یرى الباحثین

 ةلمقوبال متأثرال الوسطى العصور بدایات فى السائد الفن بھا اتسم التى للسمات

 ھكذا ؛ للفن عندھم الفن كان ثم ومن ، للفلسفة الفلسفة بأن الفلسفیة التاریخیة

 أن من لرغما على ـ التاریخ عبر والمجتمع الفن ـ كتابھ فى رھاوز أرنولدرریق

 عقاللو تمت ال ھانأ یثبت ـ الفن أو الفلسفة فى أكانت سواء ـ عقال ـ المقولة ھذه تحقیق

 بل ، تأویال البعض ذھب كما الیونان عند ذاتھا فى غایة الفلسفة أبدا تكن فلم ، بصلة

 ھذه مثل فیھ تحقق بموضع ھذا ولیس ، والمعرفة الحكمة لبلوغ العقل وسیلة كانت

 ومازال كان فنلاف ، كذلك یكون ولن ، لفنل أبدا یكن لم أیضا الفن أن إال ، القضایا

 من النیل الحصر ال المثال سبیل على ـ اآلن ـ منھا ، كثیرة غایاتل وسیلة وسیكون

 النظر بغض ، لذاتھ فن وجود ألن " :ھاوزر یقول كما إذ ، أخرى عقیدة ألجل عقیدة

 ، الدین بھ یسمح أن الیمكن أمرا الوسطى رالعصو عقلیة نظر فى كان ، العقیدة عن

 للتعلیم أداة ھو حیث من ، الفن كان ولقد . مستقل علم قیامب السماح یستحیل مثلما

 فیھا الھدف كان التى الحاالت فى األقل على وذلك ، علمال من قیمة أعظم ، الكنسى

)١٤٧( " ممكن نطاق أوسع على ، الدعوة انتشار ھو
 .   

 لنستخلص الجزء ھذا أمام نقف أن بمكان ھمیةاأل من أنھ إال یستكمل لم وإن النص و

 الفلسفة باب من الكنیسة تبنتھما ، لفنیةا  الثقافةركائز من ركیزة یمثالن أمرین منھ

 وجھة من ـ الفن : األولاألمر . ـ الوسیلة تبرر الغایة ـ مبدأ على القائمة المیكافیللیة

 المستخدمة الوسائل ھوأھم الفن : الثانىاألمرو ؛ مالعل من قیمة وأعظم ھمأ ـ نظرھم

  .المسیحیة یانةالدونشرالتبشیر فى

 القراءة استكمال من علیھ نتعرف األول األمر ، أیضا أمرین  االستنتاج ھذا ویدعم

 بھ یثقف ما ھى الصورة إن :" مقولھ أیضا فیھ جاء إذ ، السابق النص فى

 یقرأ أن شخص كل استطاعة فى كان لو ضروریا الیعود الفن نإو ...،الجھالء

 ترضیة أنھ على أصال إلیھ ینظر فالفن ، االستدالل من مجردة سلسلة ویتتبع

 بأن أبدا ھل یسمح یكن ولم . الحس بانطباعات تأثرھا یسھل التى الجاھلة للجماھیر

 ، المسیحى الفن سمات أبرز ھو للفن اإلرشادى فالطابع .. ، للعین متعة مجرد یكون

 استخدامھ على دأبوا قد والرومان الیونان أن صحیح . القدماء عند الفن مقابل ىف

)١٤٨(" التعالیم لنقل وسیلة مجرد أبدا نظرھم فى یكن لم ولكنھ ، للدعایة  أداة
      



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٩٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 تعكس مرآة أمام نقف خاللھ منو أننا یجد النص من الثانى الجزء فى والمتأمل

 ، الجھالء فى تأثیرا أكثر : قالوا كما الفن كان فلئن ؛ الحاضر فى الماضى صورة

 كما الفن كان ولئن ؛ القراءة النجید فنحن ، راءةقال الیجیدون الذین أولئك خاصة

 ، وإرشادا توجیھا، ھمبناصیت األخذ  خالل من ، ھالءجال جھل ثمرتیس : أیضا قالوا

 لم بشیر،فإنالت دعائم أھم أحدك الفن یستخدمون إنھم . سائرون الدرب على فنحن

 إلسقاط تمھیدا ،االحق العقیدة تأتى ثم أوالـ شریعة ـ الدین إذراء فلیكن كذلك، یكن

    .بالفن اإلحاد ثقافة تأصیل نحو جادة الثقافة،كخطوة عالم من بالكلیة الدین

  :  الفنیة الثقافة وسلعنة أمركة

 مابین قراءة تجید أو ، الحروف كھجاء القراءة ونیجید ممن كنت إن ـ تقرأ عندما

 بین وقع كمن المحالة فأنت ، المصریة اإلعالمى اإلنتاج مدینة أخبار ـالسطور

 یعنى ، تجارةال یعنى ، صناعةال یعنى ، المنتج یعنى فاإلنتاج ، الرحى حجرى

 ، أجورالفنانین مطالعة یعنى ،خسائرالو رباحاأل یعنى ، ستھالكاال یعنى ، سواقاأل

 ذلك كل یكون كیف التساؤل یعنى ، واحدال فنىال عملال ةصناع فى المالیین مالیین

    الفقر؟ ثمالفقر ودیدانھا دینھا أمة فى ذلك یكون كیف؟التقرأ أمة فى

 إال ، الذكر سالفة الكنیسة أرباب أقوال فى ضمنا بعضھا ورد قد اإلجابة كانت ولئن

 كتابھ فى دینینغ مایكل عم قولنا من بدایة ، التالیة السطور إلینا تحملھ اإلجابة تمام أن

 یمكن كیف ، مندھشا تساءل العذرإذا كل للمرأ " :الثالثةـ العوالمعصر فى الثقافة ـ

 حفنة یھف للثقافة الكونیة السوق ىتسیطرعل عالم فى سیاسیة ممارسة الثقافة تكون أن

 على فورا ، تستولى الترفیھ صناعة أن یبدو وحیث..، دولیا المھیمنة الشركات من

 حتى ، تتخذ ما غالبا تسویقھا،وحیث وتتولى ، الفرعیة الثقافات فى المقاومة الیبأس

)١٤٩(" المشاھیر تكریس شكل الثقافیة السیاسات
 اللقب ذلك ـ األسطورة ـ مثل من 

 إطار فىتدور ومسلسالتھ أفالمھ محور شاب ممثل على الفنى اإلعالم خلعھ الذى

 ، النتھازیةا ثقافة ، الوصولیة ثقافة یرسخ ، المال سطوة ثقافة یرسخ  الذى سطالو

 الشباب عالم خاصة ، بأسره مجتمع على فرضت التى ، الوسیلة تبرر الغایة ثقافة

 ، المعاصر عالمنا فى للحیاة ىالمثل الطرق أن الجامعى التعلیم أبواب على یقف الذى

 عالم، طجةلبلا عالم المتھالكة المنظومة فى  الیوم المتحكم ألن ، بالعلم لیست

 أصبح لقد ، الفعل فى السوقیة قولال فى السوقیة عالم، الجنس عالم ، المخدرات

 مع أھو ، نفسھ على المنقسمالعصر شباب لثقافة مسجلة مركة أو ، عالمة األسطورة



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٩٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 حامل یتقاضاه امم أكثر ساعة فى راتبھ بلغ الذى القدم كرة نجم مع أم ، الفن نجم

 ، الفن عالم فى السیاسة إذن إنھا . التقاعد سن حتى ـ رهعم طوال الدكتواره درجة

 یملك من عند إال قیمة للمسمیات فلیس ، ماشئت سمھا ، أوالسیطرة الغزو سیاسة

 حاكمك االقتصاد یأتى ھناو ،والقصد الغایة ناحیة من التسمیةجوھر فھم على القدرة

  طوشرب یأتى ،لالتمثی فنب المسماة  الصناعة لتلك الممول صورة فى ومتحكم

 العالمیة المدینة ھلیوود إنھا .كلھ العالم فى الصناعة لھذهالمحتكر الرسمى الراعى

 ." العالم تحكم تىال الثالثة العصر آلھة من واحدة إنھا ، الفنى لإلنتاج األمریكیة

 : األول ، المقدس اإللھى الثالوث ثقافتنا فى ویتحكم ، یحكمنا البشر عالم وفى فالیوم

 ـ البنتاجون ـ ـب المسمى اإللھ وھو ، والقتل والخراب والدمار والحرب القوة إلھ

 الزراعة إلھ ، والتجارة واالقتصاد المال إلھ : والثانى ؛ األمریكیة الدفاع وزارة

 الذى ـ العالمى التجارة بیت ـ ـب المسمى وھو ، واالستعباد اإلذالل إلھ ، والصناعة

 إلھ ، واآلداب التاریخ إلھ ھو : الثالث واإللھ ؛ مالعال وجوعى فقراء غضب فجره

 بـ المسمى اإللھ وھو ، والعشق الحب فنون بكل والمتعة الجمال إلھ ، الثقافةو الفنون

)١٥٠(" األمریكیة السیطرة فنون كل إنتاج ةنمدی ـ ھلیوود ـ
       

 ھوریةجمال فى سواء ـ أفالطون ذكرھا التى النفس قوى مجموع على الفنیة السیطرة

 النجوم مصنع ھلیوود إنھا . والغضبیة والشھویة العاقلة القوى إنھا ـ فیدون أو

 وفق لبرمجتھ ااداستعد البشرى العقل فرمتة عاتقھا على تحمل التى ، البشریة

 القدیمة الحضارت وشعوب أمم تاریخ قراءة یعاد فیھاف ، األمریكیة المواصفات

 ھناك كان إن ـ المستقبل تاریخیسطرو یشكل یضاأ وفیھا ، دیةوھلیو أمریكیة برؤیة

 الثقافیة الحرب إنھا . المستقبل عالم إلى الحاضر بوابة عبور لھ قدر لمن ـ مستقبل

 بوحر بعدف  ـ الثقافیة الدراسات ـ كتابھ فى دیورنغ سایمون ذكرھا التى الرابعة

 ةیثقاف حربا إضافة " قولھ حد على یمكننا، والھجرة والتجارة األخالق الثالثة الثقافة

 وھى ، المریكیة المتحدة الوالیات خارج ماكن كل فى یومیا خوضھا یجرى رابعة

)١٥١(" وأعدائھا األمركة بین
 .   

 التى بمواده التلفاز یظل ، المختلفة اإلعالم وسائل خالل من العالم أمركة تتم وإذ

 أوبرامج ، مسلسالت أو ، أفالما أكانت سواء ، األثیر عبر ـ وصورة صوتا ـ یرسلھا

 السؤال یجعل مما ؛ العالم فى مشاھدة نسبة أعلى على تستحوذ ، فیھیةوتر سیاسة

 ، كلھ للعالم األمركة افةقث اجتیاح أسباب على للوقوف بمكان األھمیة من المطروح



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٩٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 الشاشة على المطبوعة الترجمة قراءة على قادرا أصبح نأ بمجرد منا كل قبل لماذاف

   ؟ األمریكى الفنى المنتج اءور یلھث أن

 وتفاعلھا تأثیرھا توظیفو ، الصورة ثقافة فى التحكم حرفیة فى تكمن اإلجابة إن

 أنواع ـ جیھ ستانلى كتاب فى ماجاء ولعل . اءةقرال جیدالی من نفوس فى العمیق

 قبل الناس من البسطاء قال لقد " فـ ، التفاعل ھذا واقع عن یعبرل ـ األمریكى الفیلم

 . لألفالم واحدا مصنعا إال بالتالى یحتمل وال ، صغیرة قریة العالم إن آخر أحد ىأ

 الوجدانى واالستحواذ ، ىالبصر واإلشباع ، الشاملة المتعة فیھا وجدوا إنھم

 تقف : تقدیر أقل على أو ، الخیال حدود تتخطى التى سطورةاأل روح إنھا ،والعقلى

 البطولة من إال یتأتى ال الذى العنیف لىاالنفعا اإلبھار إنھا . أعتابھ على

 ذھلة،والسعىمال والتضحیات التطھر، ونیران ،واألقدارالداھمة،الخارقة

 األقدار لتلك المجنون شبھ والتحدى ، العلیا بالمثل األحمق شبھ والتمسك ،التراجیدى

)١٥٢(" الترحم التى الغاشمة
 دلق " فـ ، الطلب وفق تصنع ، الثقافة تتشكل ھنا ، 

 خبراء یجمعھا التى العتیقة والمشغوالت العادات تلك ، حدودك ثقافة األمر تجاوز

 المتباینة أقنعتھا تحت ، الجماھیریة الثقافة ھذه أصبحت فقد وباألحرى ، لورلكوالف

 الترویحیة لألنشطة الینضب الذى التیار ، الحضور الكلى التجارى الرمز ، المشھد

 المراھقین مالیین ، المتسوقین من للعالم المنتظمة ھالكیةاالست النماذج ، الجماھیریة

  )١٥٣(" والجامعات العلیا المدارس إلى ، المھاجرین

 إنھم ،الخاویة األمعاء من المصنوعة اإلنسانى الجوع أوتار على یعزفون إنھم

 بدال الخیاالت  عوالم یسوقون إنھم ، البالیة سرابیلھم من خیوط على الوھم ینسجون

 عالم على السیطرة خالل من إنھم ، المفزعة القاسیة االستبدادیة یةالواقع المعو من

 " ، الدینیة قیمھم من نابعة ثقافة فى حقوقھم المستعبدة الشعوب من انتزعوا ، التلفاز

 الوالیات ھیمنة عن ـ دیورنغ یقول كما ـ أساسى بشكل ناتجة الھموم ھذه جملة إن

 من%٧٥العالم،إذإن حول األفالم صادرات لىوع التلفازى البث على المتحدة

 والنتیجة )١٥٤("األمریكیة المتحدة الوالیات من تأتى عالمیا فازیةالتل الصادرات

 على مشاھدیھ قدرة قلص التلفاز أن " : ـ دیورنغ أكد كما ـ االحتكار لھذا الحتمیة

 إلھاء أشكال دیمھتق عبر بذلك التلفاز قام لقد . ونقدھما والثقافة المجتمع فى التأمل

 یذیب إذ ، بھا الیحلم نفسیة سیطرة وسیلة إلى الحدیثة الجماھیریة الثقافة حولت قویة

 الزائفة ویعززالسیطرة ، جدا ممعیر ةرصو عالم ویقدم ، الناس شخصیة التلفاز



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٦٩٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 السماح بغیة زائفة واقتناعات أوھاما یخلق كما ؛ العام المجال على الخاصة للحیاة

 معھا یصبح لدرجة عظیمة إغراء قوة التلفاز إن . نفسھا على المحافظةب للرسمالیة

  .)١٥٥(" مشوشا والواقع الحلم عالم بین الفرق

 السوار كإحاطة جانب كل من بنا أحاط الذى الثقافى الواقع ھذا حصر الیمكن وأبدا

 مبھرة أنوار وسط عقل ومضة ھى لكن ، اتالمعدود الورقات ھذه فى بالمعصم

 الخدع أكثر فما ، البصر برؤیة تالعبھا بعد البصیرة برؤیة تذھب ثقافة نم زائفة

 عن المتلقى خیال أعجزت التى الخدع تلك ، اإلبھار فن فى المستخدمة البصریة

 یستمتعون الناس من كم " : آجر جمیس األمریكى ىالفن الناقد تساءل ولكم ،تخیلھا

 جدا ویھتمون الردئ، والعمل دالجی العمل بین الفرق ویعرفون المتعة حق باألفالم

)١٥٦("؟ الفرق بھذا
 .      

 صوره كما األمر إن أم  ؟ والخیال الواقع بین ، والوھم الحقیقة بین یفرق منھم وكم

 حول كبیر جدل یثور قد " : ـ الخیالیة السینما ـ كتابھ فى قال عندما نیكوللز بیتر

 . دائما ما لدرجة اتیةذ األحكام ھذه تظل حیث ، خیالى فیلم بأنھ ما فیلم تحدید كیفیة

  .)١٥٧(" آخر شخص نظر فى واقعیا یكون قد معین لشخص بالنسبة فالخیالى

 التام استبعاده ، أھمھا لعل ، االعتبارات من لعدد ،باطال بھا أرید حق كلمة وھى

    الخیال لعالم

 وھو ؛ ناآلخری على تھمسیطر فرض من صناعھ یتمكن بھ والذى ، عمدا المصنوع

 المواطنین ضبط  وضمنھ الخیال خالل من یتم " : بقولھ دیورنغ سایمون  أكده ما

 األقویاء النفوذ وأصحاب ، واألسواق ، الدولة قبل من علیھم والسیطرة الحدیثین

)١٥٨(.." ، اآلخرین
 .    

 الذى ھو والمتعة الترفیھ اسم تحت لنا یقدم الذى الفن مسمى أن فى تكمن والخالصة

 تصورى فى الترفیھ مفھوم إن:"بارنو إریك لقول ووفقا،وثقفاتنا عقائدنا تشكیل یدیع

 من یتصل ال أنھ فى للترفیھ األساسیة الفكرة تتمثل إذ الخطورة شدید مفھوم ھو

  الفراغ من ساعة ألم أو شغل مجرد ھو وإنما ، للعالم  الجادة بالقضایا ،أوقریببعید

 فى یفوق الخیال الخیالیة،فعنصر القصص أنواع لك فى بالفعل مضمرة أیدولوجیة ،

  )١٥٩("الناس آراء تشكیل فى العنصرالواقعى األھمیة

 كولنجوود عنھاعبر التى الرؤیة ھى السیاق ھذا فى بالذكر الجدیرة راألمو من ولعل

 من:"یقول إذ التمثیلى الفن فنون أرباب یستخدمھا التى  الجنسیة الثقافة لطوفان



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٧٠٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 إال النجاح مصادفة على فیلم أى قدرة عدم نیالمنتج جمیع بھا یسلم ادیك التى األسس

 والجرائد،حیث المجالت ذلك،أى من أھمماھو ننسى الو ـ الجنس ـ بالحب عنى إذا

 نفسھ النوع من بمادة مشبعة واإلعالنات وأخباروالقصص األغلفة تظھرتصمیمات

 ذوى رجال صور أو ، والمجردات المتنھدات وصورالحسان الغرامیة لقصصا مثل

 من أنھ كما ، اإلثارة لحساب تبعا تظھر اإلباحیة وھذه ، اتئالقار حالة فى جاذبیة

 الذى الترفیھى الفن نوع أصبح ھنا ومن . الوھمیة الموضوعات مع التئامھا الیسیر

     .)١٦٠(" حد أبعد إلى ومحبوبا شائعا ، اإلباحى بالفن صوره أفحش فى یسمى

 التفسیر إن "" یقول الذىھاوزر ألرنولد القول ھذ على قیبالتع أترك وھنا

 كلما نكول ، البسیطة البدائیة المجتمعات حالة فى حد أبعد إلى ینجح للفن االجتماعى

 االجتماعیة والظروف الفن بین المباشر االرتباط قل البشریة المجتمعات تعقدت

 تحت لنا مایقدم نأب لصریحا القول إلى یقودنا الذى تعقیبالھو؛و)١٦١("بھ المحیطة

   لھ العالقھ واإلسالمى ربىالع العالمین فى فنال مسمى

 فرض ثقافى استعمارى غزو ھو ثم ومن ، عقائدیا وال ، اقتصادیاالو اجماعیا بنا

 الرأسمالى القتصادا دعمو السیاسة بقوة المستضعفة والشعوب األمم  فرضاعلى

 بدك خاللھ من ونصیب ، األن جتماعىاال للتفسیر یخضع كان وإن وھو . الوحشى

 فى ینجح للفن االجتماعى التفسیر بأن ، فھاوزر لقول اتأكید إال ذلك فما ، ةقالحقی

 إلى بفنونھم البشریة أعادوا قد بأنھم أجزم أكاد بل ، وأظن ، األولى البداءة حالة

   . والھمجیة البداءة دون ماھو

 األولاألمر ، أمرین على مرة بعد مرة كیدالتأ دون المطلب ھذا أختم أن لى كان وما

 أجھزة إن قالت عندما ـ التلفزیونى واإلدمان األطفال ـ كتابھا فى وین مارى  أكدتھ

 ، أسلحتھا من وسالح ، یةالسیاس للنظم تابعة كلھا العربیة الدول فى التلفزیون

)١٦٢(:" ترید حیث إلى وصرفھ الجماھیر وعى تغییب وسائل من ووسیلة
 .     

 ـ االنحطاط طلیعة مریكاأ ـ كتابھ فى جارودى روحیھ أكده فقد : الثانى األمر وأما

)١٦٣("جذر بال فن بدعی أن  لھ الیمكن ماضى بال شعبا إن " : بقولھ
 .   

 فھو ، معتقده وأخالقھ قیمھ منھ ینھل تقافتھ، منھ ینھل معینا الفن ھذا من اتخذ فمن

 علما الیعرف الذى الجاھل:" بأنھ الجمھوریة فى أفالطون ذكره الذى المنحط المقلد

 بالرغم تقلیده فى یسیر فھو ، أوقبحھ جمالھ بإعتبار یقلده  فیما حیحاص رأیا والیمتلك

 یقلد الظاھر بحسب ولكن تاما جھال قبحھ      الشيءأو جمال بھ یقوم ما جھلھ من



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٧٠١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 مھما شیئا الیعرف المقد إن   .جمھوراألمیین عند الرائجة المبھمة الجمال أوصاف

  )١٦٤("جدیا عمال ال وتسلیة لھو مجرد عنده فالتقلید ، یقلده عما

 قد المسلمون كان إن " بقولھ المقلد وصف عندما عبده محمد اإلمام الشیخ هللا ورحم

 ، واآلخرة الدنیا بین بالعداوة واالعتقاد العلم من والنفور التقلید فى الجمود أخذوا

 ، علیھم السابقة األمم عن وورثوه ، فیھ ھم بما ذلك أشبھ وما ، والدین العقل وبین

 وأخسحاال أحط دائما یكون المقلد إن : فأقول ، إلیھم مللال أقرب أقربھم خصوصاو

 وال سره یدرى وال ظاھره إلى رالمقلد عمل من ینظر إنما فالمقلد ، المقلد من منزلة

)١٦٥("علي بنى ما
 .     

 ، متكاملة احتكاریة عملیة الثقافة " والقال القیل بعد لونیقو دائما إنھم : وأخیرا

 أمانة تحملھم ، والحكومات الحكام ثقافة حتكرت ، كفایة فرض یكیةمرالغربأ فالثقافة

 الشعوب ثقافة بدورھا تحتكر التى ، والحكومات الحكام رسالة منطلق من ، التبلیغ

 إعالمیة حوارات عبر ذلك كل ، العبید على عین فرض ثقافتھم تصبح ھاحینو

 كالم،ثم فى ،كالمائفزلا الوعى لثقافات ومعارض مؤید بین ، وھمیة نقدیة ، دعائیة

 ھو وما ، نكا مما عأبعد اإلمكان فى لیس :لنا لك،یقال قالی كالم الكالم خالصة

)١٦٦("وفنون ثقافة من ، علوم من یقدم فیما ، سیكون وما ،كائن
 .    

 ھذا فى وقل . وعى بال شعبا أعطك ، ضمیر بال إعالما أعطنى : القائل قول وصدق

  :العصر

 جیوشا أعطك ، علم بال عباش أعطنى ؛ دین بال أمة كأعط ، أخالق بال فنا أعطنى

   . العبید من

  



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٧٠٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

  : البحث خاتمة

   ؟ األصیلة العربیة الخیول فیھ انقرضت زمن فى معنى من للفروسیة ھل

  عالیة أمواج ذفھااتتق ظھرسفینة یبحرفوق كان إن قیمة من لفارساو للفرس وھل

  ؟ كاجبال

   ؟ بالبنان إلیھ یشار ، فارسا أو ، خیاال حمارأصبح ظھر امتطى من كل وھل

 مائدة على جلس أو ، خطبة ألقى أو ، مقاال كتب أو ، كتابا قرأ من كل وھل

                         حضور فىیتحاور

   ؟  ینمثقفال أعالم من علما ھذا كل ألجل بات ، التلفزیونیة تلكامیراا

  ؟  التساؤالت ھذه كل  إجابة أملك حقا أنا وھل

 صاحب من أدرى ولست ، بعضھ بعض البحث سیاق فى قلت قد أملكھ ما أن الحق

 ، المقولة تلكب الشخصیة قناعتى عدم رغم ھأن إال ، یقال مایعرف كل لیس : مقولة

 ، ـ العلم مجال فى خاصة ـ غیرى بھ أحدث ممال لھ القیمة أعرفھ ما أن من انطالقا

 من وإنما ، التقصیر أو النقص تعمد منى ذلك فما القول من كثیر عن أمسك إذ فأنا

 المضنون : وھو مؤلفاتھ من مؤلف على علما الغزالى حامد أبو اإلمام جعلھ ما باب

 یقین على أنى ،إال بأھلھ لیس ومن أھلھ من معرفة مدعیا ولست . أھلھ غیر على بھ

 بالكثیر الرجال من كثیر فیھ یضن زمن وھذا .رجال مقال ولكل مقال، مقام لكل بأن

    . األقوال من والكثیر

 ھذا ختام فى أقول المنطلق ھذا من . كلھ كالیتر ، جلھ یدرك ماال : تقول والقاعدة

   : البحث

 ،والحرف والفعل ماالس من ـ البحث مقدمة فى ذكرنا كما ـ العربیة لغتنا كونتت : أوال

 ثالثة فى اللغة تحصره الذى العالم ذلك ، األفعال بعالم معنى أنا الختام وفى وھنا

 تنالغ أفعال عأنوا كل ومن أمر؛ وفعل ، مضارع وفعل ماضى، فعل ، أنواع

 من واإلسالمى العربى العالم یحتاج نعم ،أفعال ثالثة إلى اآلن ،نحتاجالعربیة

 والیوم ، الیوم قبل األمس وإنما ، اآلن لیس فعالأ ةثثال تفعیل إلى اللغة أفعال مجموع

 على المطبق الثقافى الواقع لھذا تغییرا ننشد ، خالصا ، ننشد حقا كنا إن ، الغد قبل

 وما كائن، ماھو بین الممزقو المحترق شبابھا فى ممثل ومستقبلھا، حضارھا األمة،

 ، تعلم اقرأ،:ھى الثالثة العاألف تلكم . ھل رادی اوم ، مایرید بین ؛ یكون أن یجب كان

   .اعمل



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٧٠٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 ، الكلمات صوت من أقوى األفعال صوت : تقول حكمة اإلنجلیزیة األمة عند : ثانیا

 المطابقة تصبح متى ، الكالم مجرد غیر، وعمال فعال عندنا لقراءةا صبحت فمتى

 أمنوا الذین یأیھا " . إیمانیة مطابقة مجرد ولیس ، الواقع وفى للواقع مطابقة اللفظیة

  )١٦٧(" تفعلون ال ما تقولوا أن هللا عن مقتا كبر تفعلون ماال نتقولو لم

 النظرى اإلعراب سجن من ـ اعمل ، تعلم ، اقراء ـ الثالثة األفعال إخراج إن : ثالثا

 قیطل مالم ، لھ قیمة وال ، وزن ال المادى ىالفعل العمل عالم إلى ،النحو قواعد وفق

 قرون منذ فیھ اعتقل الذى اإلجبارى منفاه من یعد ،مالم حبسھم من قلالع سراح

 حتى ویفھم ، یفھم حتى لیقرأ ،معانیھا بكل الحریة عالم إلى تقدیرـ قلأ ىعل ـخمسة

 شرط دون ،والفنون العلوم میادین كافة فى لمالع أسس وفق یعمل حتى ویتعلم یتعلم،

 مادیا ، اومستقبلھ األمة حاضر یثرى رماواالبتكا التجدید من فیھ عبداإ على أوقید

 ومحصنا مرسخا  .وریاضیا اجتماعیا وفنیا، أدبیا واقتصادیا، سیاسیا ومعنویا،

     . اإللحاد نزعاتوالتبشیر ھجمات ضد لوبقال فى قیدةعبال اإلیمان دعائم

 بكالمھمواخطفلی فیلتفواحولھاالكامیرات، أضواء تغریھم الذین أولئك واھم:رابعا

 تخطف بھا فإذ ،األوطان فى المثقفین خالصة باعتبارھم الناس وعى سمومالم

 بنورھم هللا ذھب حولھ ما أضات لماف نارا استوقد الذى كمثل مثلھم :" فـ ، أبصارھم

 جدلى بكالم یسعى من لكل ھذا أقول ،)١٦٨(" الیبصرون ظلمات فى وتركھم

 الثقافة بین اصطناعیا وھمیا حاجزا واألمم الشعوب عقول فى یقیم أن فضفاض

 یؤكد، واحدة لعملة وجھین بالبراھین أنھما أثبتنا فقد ، االقتصادیة والثقافة السیاسیة

 لحمتھ فى واحد نسیج والسیاسة التعلیم إن " :بقولھ الرباط ھذا على فریرى باولو

 ھناك أن على یؤكد كما ، األولى بالدرجة سیاسیى عمل التعلیمى فالنشاط ، وسداتھ

 ھذا وتقویض .)١٦٩(" : للسیاسة تعلیمیا وجھا ھناك أن كما لیمعللت سیاسیا اوجھ

 النطلقوا ، الفصل ھذا فى حانجال لھم لوقدر إذ ، فیھ  الخطورة كمنم یقوض الزعم

 الذى الوھم ووھ ، لمانیةالع باسم والسیاسة الدین بین المراد الثانى صلالف إلى منھ

 برؤیة لإلنجیل یعودون أنھم وكیف ، العلمنة بالد أعتى فى بطالنھ بالبراھین أثبتنا

 عنصریة سیاسیة برؤیة التوارة إلى  ـیاھو ـ باسم الیھود یعود كما ، تبشیریة سیاسیة

 أن ، لةالدو عن الدینى فصل فى مانجحوا إذا المخاطر أعظم نتكم كذلك ،تدمیریة

 من أثبتنا وقد ، لعلما عن الدین فصل فى المتمثلة وھى ، لھم العظمى الغایة یحققوا

 المداس فى علمتالو العلم اواستخدم أنھم والتبشیر االستشراق منھجى خالل



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٧٠٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 العقائدیةو الثقافیة المفاھیم تغییر فى ـ البالد فى األجنبیة صةاخبو ـ والجامعات

 . واإللحاد التنصیر ـ الرحى حجرى تحت لوضعھ المسلم الشباب عند والشرعیة

  یؤكد أیضا ھنا ، والتعلیم یاسةسال بین الوطیدة لعالقةا على فریرى أكد وكما

 مشكالت ترتبط :" بقولھ والدین العلم بین فصلھا أردوا التى العالقة  على جارودى

 قضیة تطرح منھما كال أن حمیمى،ذلك بشكل ببعض بعضھا والتعلیم اإلیمان

        .)١٧٠(" العلم حضارات كل األمرعلى ھذا لإلنسان،وینطبق األخیرة الغایات

 بعضا بعضھا یرتبط الثقافات كل أن بداھة ستدرلك ، التزغیط ثقافة خارج كنت فإذا

  .والتعلیم العلم اسمھ وثیق برباط

 نتبرأ تھمة أصبح واإلرشاد الوعظ وكأن ، إرشاد أو وعظ مقام فى لست : خامسا

 التى ةلھوا تلك سحیقة ھى كم " یصرخ الدقة شئت إن بل ، یقول الواقع لكن ، منھا

 العالم أبناء نحن عقولنا تبات لقد : لیقول الواقع وإن ، " والواقع الفكر بین تفصل

 عقولنا بات لقد ، الغربأمریكیة الھدم ثقافت لكل خصبا مرتعا والعربى اإلسالمى

 عقولنا غدت لقد ، المعمورة أنحاء كل فى التخلف لفیروسات حاضنة مزرعة أكبر

 تخرج ، األرضیة النفایت قبور بأن علما ، والثقافیة لمیةالع النفایات لكل قبورا

 ، البشریة الخدمة خارج لوالعق تخرج العقول قبور كذلك ، تماما ةالحیا من ضراأل

 االستعمارى الجحیم ھذا وسط القلوب عالم عن تساءلت فإن . الحیوانیة وربما

 العشق عالم ، والملذات واءاآلھ العالم فى غارقة بین ، بین بین أنھا لك تبین ، الثقافى

 رحیم من والمدد الغیث تنتظر ، واألحزان اآلالم من عالم فى الغارقة وبین ، والھو

)١٧١(. رحمن
     

 فال اسوء بقوم هللا أراد وإذا بأنفسھم ما یغیروا حتى بقوم ما الیغیر هللا إن " : سادسا

  )١٧٢(" وال من دونھ من لھم وما لھ مرد

 قول المثقف مسؤولیة إن: تشومسكى نعوم ـ األمریكى المفكر قول إلى اآلیة ومن

 بما ، المثقف ھو من أخبرنا قد تشومسكى أن والحقیقة . األكاذیب وكشف الحقیقة

 خرجى من جمھورھم إذ ، أوطاننا مغانم فى الھموأق عن القلم نمسك یجعلنا

 ، إنكارالمنكر فى طیةبالوس نأخذ ثم ومن ، وتعلما تعلیما ، للتزغیط العلیا األكادیمیة

 لألوطان رفعة العلم نإ ، عةئالضا لألوطان ھدایة العلم نإ : العلم كلمة الكلمة ولتكن

 نالألوط بناء العلم نإ ، المھانة الذلیلة لألوطان وكرامة عزة العلم نإ ، نحطةالم



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٧٠٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 إن ، رالقھا الواحد با� إیمان العلم نإ ، حاملھ قرالیفت ثروة  العلم نإ ، ھدمت التى

    . النھار شمس إشراقة تنتظر أمة ثقافة والمجموع ،  الحیاة ھو ھو العلم

 عین الثقافة فى قلناه بما فلیأخذ ، الجد مأخذ ملالع فى قلناه بما یأخذ من : سابعا

 صفحات بھا أوتسود ، بھا یمأل كلمات مجرد قلناه ما أن لھ تراءى ومن ،المأخذ

 ثقافة عین ، قطیعة العلم وبین اھبین التى الثقافة عین انھا فاعلم ، البیضاء األوراق

 التورع دون ، وتفصیال جملة والعلماء العلم احتقار محتكریھال یطیب التى التزغیط

 الماجستیر درجة یحمل نفم ، حیاء بال ، خجل بال  المأل على ذلك إعالن عن

 ماء بھ یحفظ ، سھنف أود بھ یقیم عمال الكامیرات عدسات أمام یتسول ، والدكتوراه

 ألنھ إال اللشیئ ، یسجن ، یضرب ، یركل ، یصفع ، یھان ، یسب ، فیزجر ،  وجھھ

   . العمد التجھیل منھجیة من مافیھ بقدر الجھل من فیھ لیس وطن فى تعلم

 یرى عندما ثمن بال فریسة األمة شباب لھم نقدم ونحن ، نتحدث ثقافى غزو أى نعف

 العالم وإلى بل، إلیھ تصدیرھا یتم التى الثقافیة لصورةا ھذه ھى یمالتعل نتیجة أن

 أدعوه حجة وبأى منطق وبأى ، بھا نطالبھ العلم تحصیل فى إیجابیة فأى ،كلھ

 ممنھجة سیاسة وفق وأنا ، االستعمارى العالم من إلیھ الوافد الثقافى الغزو لمجابھة

   . بناو ، بھ المتربصین أمام وضعفى ضعفھ نقاط أظھر ، ستره أھتك

 العلمى التزغیط منھج ظل فى الدینى الخطاب یجددو الدین ثقافة تجدد كیف : ثامنا

 منھجل عباد ھم ، ودعاة علماء  بواسطة الدینى الخطاب تجدید یتم كیف ، والدینى

 الشباب لجموع تخرج ، تحفظ ، تزغط تلقن، ،الموضوعات ھمیعل تملى ، التزغیط

 ألبسط فاقدة ، المصداقیة فاقدة ، الروح قدةفا مصطنعة ركیكة بلغة حوارات فى

 ثم ومن ؛ والمحلى العالمى العلمى الواقع فى المؤثرة الحقیقیة العلمیة الثقافة قواعد

 األول العدو وھو بالتحدیث البیط ، والیتغیر بالتغییر یطالب الذى المنھج ھذا إن

 من والمزید لمزیدا فى یسھم ، الراقع على الخرق اتساع فى فأكثر أكثر سھمی ،لھ

 ، الذاتیة الغربةبالشعور حدة فى یسھم ، نتماءا الال ثقافة ترسیخ من ، الثقة فقدان

 فى یرتمىل ، إلیھ  یھربل ، أوخیاال واقعا ، اآلخر عن البحث نحو دفعا یدفع

 تواطأنا قد ألننا إال لشيء ال ؛  ووجدانا روحا ، وقلبا عقال ، إلیھ ینتمىل ،أحضانھ

 الجھل جدران خلف اهسجن لقد ، عقلھ على ، مستقبلھ على ، أحالمھ ىعل ، علیھ

 نفایات مقبرة عقلھ جعلنا من نحن ، زغطناه من نحن ، سجناه من نحن ، والوھم

     . الغربأمریكى العالم



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٧٠٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 فلیعلم ، اإللحاد ظاھرة تتنامى وعندما ، اإلرھاب ظاھرة تتنامى عندما : وأخیرا

 ،إسالمیة أو كانت عربیة ، األمة هھذ مصالح على هللا مأسترعاھ من خاصة ، الجمیع

 فكانت ، والتعلیم بالتربیة تعھدناه من أننا ، الفاسد النبت ھذا بذور غرس من أننا

 وتكتف نكتف لم ، فاسدة ثمارا ، مناھجناو منھجنا وفق والتعلیم التربیة ثمار

 أو قوسین قاب بات حتى ، كلھ مجتمعنا فى الفساد وعم البلوى عمت بل ،بفاسدھا

 سنھرع وقوعھ عند الذى العظیم اإلنفجار من ، السیطرة عن وجالخر من أدنى

 وشك إنناعلى السادة أیھا.جدیدة بحوث خالل من .أسبابھ وعن ، لھ اسم عن للبحث

 . المسموم القسرى واإلطعام الطعام كره الذى األمة شباب قوامھ بشرى توسونامى

 التى األبحاث جملة إلى الثقافى مخاطرالغزو فى أجدید بحثا أضف : الخالصةو

 لك قلت ، لماذا تساءلت فإن . تفعل ولم أوفھمت ، تفھم ولم أوقرأت ، تقرأ ولم كتبت

 تغییر إرادة ھناك لیست  المستقبل ألجل ، الجمیع وألجل ، وألجلك ألجلى ألم بكل

 العبودیة حیاة رأنااستم لقد . المحكومین قبل من وال ، الحكام قبل المن ، حقیقة

   . هللا لغیر الطوعیة

   " القیود فى رازح كان أینما وھو حرا اإلنسان ولد :  رسویقول جاك جان كتب لقد

 أال لإلنسان  الحتمى المسیر أن یبدو " : آخر یقول المختارة العبودیة كتاب وفى

 ، بداداالست نحو مكان كل فى األمراء یمضى : كان أینما حرا یكون أن من یتمكن

)١٧٣(" العبودیة نحو الشعوب وتمضى
 فرضا علینا فرضت التى العبودیة لكمت. 

 إلى جنونى بشغف متطلعیین ، اإلسالم ثقافة عن عمدا الطرف غضضنا عندما

 ، وجوا وبحرا أرضا ، استعمرنا من وھم ، سام العم وبالد العجوز القارة حضارة

 ةالحضار عرفت التى البالد لك إن " : قال عنما جارودى وصدق .وقلبا عقال

 یعرض األول والمبشر، والبائع العسكرى ، وجوه ثالثة خالل من عرفتھا الغربیة

  )١٧٤"(دینھ ،والثالثاالقتصادى نموذجھ والثانى ، أسلحتھ علیھا

   ، بعضا ضناعب بھ قتلیل :السالح األول

   ،والوھم الخیال بھ نشترىل : االقتصاد الثانىو

    .اإللحادب اإلیمانو بالكفر سالماإل تستبدل لكى : الدین الثالثو



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٧٠٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

   البحث مصادر

  ٦ص  ـ١ جـ ـ٢٠٠٠ ـ األزھریة المعاھد قطاع ـ عقیل بن هللا عبد الدین بھاء ـ عقیل ابن شرح .١

  ٣١ / اآلیة من ـ البقرة سورة .٢

   ٥١ ص ـ١جـ ـ الصابونى دار ـ كثیر ابن تفسیر .٣

 ص ـ٢٠٠٦ للكتاب العامة المصریة الھیئة ـ حیان بن جابر ـ والرسوم الحدود فى رسالة .٤

   العرب عند الفلسفى المصطلح كتاب ضمن ـ١٦١،١٨٦

  ٣٣ / اآلیة من ـ البقرة سورة .٥

   ٤٨٧ص ـ ١ جـ ـ خلدون ابن مقدمة .٦

 ١٤٥عدد ـ الكویت ـ المعرفة عالم ـ یوسف سید جمعة /د ـ العقلى والمرض اللغة سیكولوجیة .٧

 ٢٣ص ١٩٩٠لسنة

  ٤ : ١ / اآلیات ـ األول صحاحاإل ــ یوحنا إنجیل  .٨

 لسنة١٩٣عدد ـ الكویت ـ المعرفة عالم ـ ناصف مصطفى /د ـ والتفسیروالتواصل اللغة .٩

  ٣١ ص    ـ١٩٩٥

   ٢ / آیة ـ یوسف سورة .١٠

  ٢٢ / آیة ـ الروم سورة .١١

 ـ السریانیة تعلیم فى جاء ما باب ـ واآلداب االستئذان كتاب فى ، سننھ فى الترمذى رواه .١٢

   صحیح حسن حدیث وقال ـ٦٧ ص ـ٥ جـ ـ٢٧١٥ رقم حدیث

 ـ الكویت ـ المعرفة عالم ـ حجاج وعلى خرما نایف /د ـ وتعلمھا تعلیمھا ـ األجنبیة اللغات .١٣

   ٧٣ ،٧٢ ص ـ١٩٨٨لسنة١٢٦عدد

  ٧٤ ،٧٣ ص ـ األجنبیة اللغات .١٤

 ـ محمود أحمد/ترجمة ـ ساكس  نج فلفجا ـ قوة باعتبارھا المعرفة إلى دلیل ـ التنمیة قاموس .١٥

   ٢١٣ ص ـ ٢٠٠٩ للكتاب العامة الھیئة

 لسنة٢٧٦ عدد ـ الكویت ـ المعرفة عالم ـ على نبیل /د ـ العلومات وعصر العربیة الثقافة .١٦

  ٢٢٨ ص ـ٢٠٠١

  ٢١٤ ،٢١٣ ص ـ التنمیة قاموس .١٧

  ٢١٤ص ـ التنمیة قاموس .١٨

 ،مختارالعرب لسان ، المحیط القاموس ، اللغة مقیاس ـ ثقف / مادة ـ العربیة اللغة معاجم .١٩

   الوجیز المنیر،العجم المصباح ، الصحاح

 الھیئة ـ عیاد محمد شكرى /د. ترجمة ـ الیوت . س . ت ـ الثقافة تعریف نحو مالحظات .٢٠

  ٣٠ص٢٠٠١ للكتاب المصریة

 ؛ ٢٥٨ ص ـ٢٠١٦ للكتاب العامة الھیئة ـ وھبة مراد ـ الفلسفى المعجم .٢١



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٧٠٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

   ١٤ ص ـ٢٠١٢ للكتاب العامة الھیئة ـ جالل شوقى / ترجمة ـ إنجلتون تیرى الثقافة فكرة  .٢٢

 محیسن دار ـ إمام رمضان إمام / د ـ اإلسالمیة الثقافة منظومة تشكیل وإعادة الفنیة العولمة .٢٣

  ٣١ ص ـ٢٠٠٤

  ١٧ص ـ تاریخ بدون ـ الجدیدة الثقافة دار / ونشر ترجمة ـ جوریفیتش بافل ـ والثقافة اإلنسان .٢٤

  ٢١ ص ـ بقسا مصدر ـ الثقافة تعریف نحو مالحظات .٢٥

 الكویت ـ المعرفة عالم ـ منتاق سعید / د . ترجمة ـ كرانغ مایك ـ الثقافیة الجغرافیا .٢٦

  ١٤ ص    ـ٢٠٠٥ لسنة٣١٧عدد

 المعرفة عالم ـ الصاوى سید على/د .ترجمة ـ الكتاب من مجموعة م تألیف ـ الثقافة فى نظریة .٢٧

  ٣١ ص ـ٢٢٣عدد١٩٩٧ الكویت ـ

  ٣١ ص ـ السابق المصدر .٢٨

  ٣١ ص ـ لسابقا المصدر .٢٩

  ٥٣ص ـ٢٠١٢للكتاب العامة الھیئة ـ جالل شوقى/ترجمة ـ إیجلتون تیرى ـ الثقافة فكرة .٣٠

 الھیئة ـ وآخرون العالم شھرت / ترجمة ـ كینج أنطونى ـ العلمى والنظام والعولمة الثقافة .٣١

  ١٣٩ ص ت٢٠٠٥ للكتاب العامة

  ٣٠ ،٢٩ ص ـ سابق ـ الثقافة تعریف حول مالحظات .٣٢

 ،٣٧٤ص ـ٢٠٠٧ للكتاب العامة الھیئة ـ جالل شوقى / ترجمة ـ فوج أجنر ـ ثقافىال االنتخاب .٣٣

٣٧٥  

 للكتاب العامة الھیئة ـ حسن الفتاح عبد / د . ترجمة ـ یاكوبوتشى أنجلو مایك ت الحوار أعداء .٣٤

   ٧٩ ص ـ٢٠١٠

  ٣٩ ص ـ الثقافة تعریف حول مالحظات .٣٥

 المعرفة عالم ـ عمران ممدوح /د .ترجمة ـ دیورنغ سایمون ـ نقدیة مقدمة ـ الثقافیة الدراسات .٣٦

  ٤٦ ص ـ٢٠١٥ / ٤٢٥عدد الكویت ـ

   مختارالصحاح المنیر، العرب،المصباح اللغة،لسان مقاییس ـ الغین باب ـ اللغة معاجم .٣٧

  ٥٠٠ ص ـ وھبھ مراد ـ الفلسفى المعجم .٣٨

 ـ ١٩٩٤ بىالعر الفكر دار ـ  محمد سید محمد / دكتور ـ العربى المجتمع فى الثقافى الغزو .٣٩

   ١٥ ص

  ٥٠ ص ـ وھبھ مراد ـ الفلسفى المعجم .٤٠

  ٦٣ ،٦٢ / اآلیة من ـ األنفال سورة .٤١

 ص ـ٢٠٠٨ للكتاب العامة الھیئة ـ داود إسماعیل / ترجمة ـ بیلجر جون ـ الجدد العالم حكام .٤٢

٧٩   

  ٣٤ ص ـ٢٠١٤ ـ للكتاب العامة الھیئة ـ شحاتھ جورج/د ـ الغربیة المسیحیةوالحضارة .٤٣



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٧٠٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 ـ ٢٠١٥ للكتاب العامة الھیئة ـ شبل فؤاد / ترجمة ـ توینبى أرنولد ـ التاریخ سةدرا مختصر .٤٤

 المسیرى الوھاب عبد / د. ترجمة ـ رایلى كافین ـ والعالم الغرب : أیضا وراجع ؛ ٣٤٧

  ١٩٥ ص ـ١٩٨٥ لسنة ٩٠عدد الكویت ـ المعرفة عالم ـ حجازى وھدى

  ١٩٦ ص ـ والعالم الغرب .٤٥

  ١٩٦ ص ـ والعالم الغرب .٤٦

 ـ للنشر توبقال دار ـ الھاللى محمد / ترجمة ـ موران إدنمار ـ وبربریتھا أوروبا ثقافة .٤٧

  ٧ ص ـ٢٠٠٧ ـ١ط ـ المغرب

 ـ العرفة عالم ـ القصیر أحمد /د . ترجمة ـ رودنى والتر /د . إفریقیا فى والتخلف أوروبا .٤٨

   ٥٩ ص ـ١٩٨٨ لسنة١٣٢عدد ـ الكویت

 ترجمة ـ تایلور فلیب ـ النووى العصر وحتى القدیم المالع منذ للحرب الدعایة ـ العقول قصف .٤٩

  ١٠٤ ـ٢٠٠٠ لسنة٢٥٦عدد ـ الكویت ـ المعرفة عالم ـ خشبة سامى /

 ص ـ ١٩٨٠ لسنة ٢٩عدد ـ الكویت ـ المعرفة عالم / عمارة محمد / د ـ والتحدى العرب .٥٠

١٤٤  

 ، ٣٧ ص ت١٩٩٩ كتابلل العامة الھیئة ـ حمدان جمال / د ـ والتحریر االستعمار استراتیجیة .٥١

٣٨  

   ـ ٢٠١٣ للكتاب العامة الھیئة ـ العوا عادل /د . ترجمة ـ جارودى روجیھ ـ الحضارات حوار .٥٢

   ١٠٣ ، ١٠٢ ص

 ٥٤ و١٨ ص ـ٢٠٠٠ للكتاب العامة الھیئة ـ مختار محمد / ترجمة ـ میكافللى نیقوال ـ األمیر .٥٣

   بتصرف

  ٢٣ ص ـ األمیر .٥٤

 ـ ١ط  ـ١٩٥٣ العربى البیان لجنة ـ الخشاب مصطفى / د ـ السیاسیة النظریات الفلسفة تاریخ .٥٥

  ٢٩١ ،٢٩٠ ص

   المقدمة من٢٣ ص ـ میكافیللى ـ األمیر .٥٦

  ٢٩٤ ص ـ السیاسیة والنظریات الفلسفة تاریخ .٥٧

  ٤ :١ / اآلیات ـ العلق سورة .٥٨

  ٣١ / اآلیة من ـ البقرة سورة .٥٩

 عدد الكویت ـ المعرفة لمعا ـ خرافى النور عبد / د.  ترجمة ـ جوزیف جون ـ والھویة اللغة .٦٠

   ٣١ص ـ ٢٠٠٧ لسنة٣٦٢

 للكتاب العامة الھیئة ـ الشنیطى فتحى محمد / ترجمة ـ راسل برتراند ـ الغربیة الفلسفة تاریخ .٦١

 القلم دار ـ كرم یوسف ـ الحدیثة الفلسفة تاریخ : وراجع ؛٣٩٦ ،٣٩٥ ص ت ٣جـ ـ١٩٧٧

   ٤١٠ ، ٤٠٩ ص ـ اللبنانى



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٧١٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

   ١٩٦ ص ـ راسل ـ الغربیة الفلسفة تاریخ .٦٢

   ٩٨ ص ـ الھالل دار ـ عبده محمد اإلمام ـ الكریم القرآن فى دروس .٦٣

 ـ٢٠٠٠ للكتاب العامة الھیئة ـ شحاتھ رمسیس / د  . ترجمة ـ أینشتین ألبرت ـ النسبیة نظریة .٦٤

    القدمة من ٢١ ص

 ـ٢٠٠٥ انیةاللبن المصریة الدار ـ عمار حامد /د. ترجمة ـ باولوفریرى ـ ثقافة بناة المعلمون .٦٥

  ٦٥ ص

 للكتاب العامة الھیئة ـعمار حامد/د. ـترجمة فریرى باولو ـ الناقد الوعى أجل من التعلیم .٦٦

  ٦٠ ص ـ ٢٠٠٨

  ٦١ ص ـ الوعى أجل من التعلیم .٦٧

 ـ األدھم ومنشورات فون دار ـ وایت إیفلیلن و یلوم ھارلد ـ  السریة یسوع وتعالیم توما إنجیل .٦٨

  تاریخ بون  ٢٧ ص ـ دبى

  ١٠ ص ـ السلبق المصدر .٦٩

  ٨ ص ـ جارودى روجیھ ـ الحضارات حوار .٧٠

 ١٦ص ـ والتواصل والتفسیر اللغة   .٧١

  ١٧ ، ١٦ / اآلیات من ـ األعراف سورة .٧٢

  ٢٠١٧ / ٣ /٣٠ الخمیس ـ الوطن جریدة .٧٣

 البنات تعلیم فى المرشداألمین:،وراجع١٣/٤/٢٠١٦ بتارخ أونالین الخلیجى الموقع نقالعن .٧٤

  ١٠٣:١٠٦ ص ـ٢٠١٥ للكتاب العامة الھیئة ـ أحمد  ءحامدعماروصفا/د ـ والبنین

 اللغة ھى مصر فى األجنبیة الجامعات فى الغالبة اللغة أن عمار حامد الدكتور یذكر .٧٥

   ، للثقافة حاویا وعاء اللغة وتبقى األخر�ن اللغات وجود مع ن اإلنجلیزیة

 ٤٢٤عدد ـ٢٠١٥ الكویت ـ المعرفة عالم ـ جرجس عدنان /د . ت ـ غور آل ـ المستقبل .٧٦

 درجة حاملى من صینى  الف٨٠ دعتاست ، الحیاة علوم أجل من الصین ان : وفیھا ـ٩٠ص.

   .العلمیة البحوث أجل من دوالر ملیار١٠٠ تقدر میزانیة رصد مع ، الدكتوراه

 بتصرف،؛ ٢٢٠ ، ٢١٩ ص ـ ١٩٨٨ الثقافة دار ـ النشار مصطفى / د ـ العالم أیقظوا فالسفة .٧٧

    ٧٧ ص ـ كرم یوسف ـ الحدیثة الفلسفة تاریخ : ورجاع

  ٩٧ ص ـ الوعى أجل من التعلیم .٧٨

  ١٤٤ ،١٤٣ ص ـ األمین المرشد .٧٩

  ١٤٥ ص ـ السابق .٨٠

  ٨٩ ص ـ الوعى أجل من التعلیم .٨١

  ٢٧ ص ـ ثقافة بناة المعلمون .٨٢

    ٢٣٧ صـ ٢٠١٤ للكتاب العمة الھیئة ـ عمار حامد / د التحررـ إلى التسلط من المستقبل تعلیم .٨٣



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٧١١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 العربى الفكر دار ـ أحمد الكریم عبد / ترجمة ـ جریفز . ر. ه ـ السیاسیة ریةالنظ أسس .٨٤

  ٢١١ ، ٢١٠ ،٢٠٩ ص ـ١٩٦١

  ٨٥ ص ـ وھبھ مراد ـ الفلسفى المعجم .٨٥

  ٢٩٩ ص ـ إفریقیا فى والتخلف أوروبا .٨٦

  ١٢٨ ص ـ السابق المصدر .٨٧

 ـ العرفة معال ـ الجبار عبد فالج / ترجمة ـ طومبسون وجراھام ھیرست بول ـ العولمة ما .٨٨

  ٤١ ص ـ٢٠٠١ لسنة٢٧٣ عدد الكویت

 عدد ـ الیوم أخبار كتاب ـ فھم الحمید وعبد الكاتب الحمید عبد ـ ھیلى ألیكس ـ جذور .٨٩

   المقدمة من١٩٧٩ لسنة١٥٧

 الكویت ـ المعرفة عالم ـ بلبع فؤاد أحمد / ترجمة ـ كینیث جون ـ االقتصادى الفكر تاریخ .٩٠

  ١٥ ص  ـ٢٠٠٠ لسنة٢٦١عدد

  ٤٧٦ ص ـ ٢جـ ـ خلدون ابن مقدمة .٩١

  ٢٠٢ ص ـ ٢٠٠٨ للكتاب العامة الھیئة ـ السید لطفى أحمد / ترجمة ـ أرسطو ـ السیاسة .٩٢

  ١٥٩ ص ـ السابق المصدر .٩٣

  ١٥ ص ـ النصرانیة جذور .٩٤

  ١٧٦ ص ـ الجدد العالم حكام .٩٥

   ٧٢ صـ ٢٠٠١ ٢ط ـ الشروق دارـ  طلبة منى /د. ترجمة ـ جارودى روجیھ ـ المستقبل نصنع كیف .٩٦

  ١٧٢ ص ـ الجدد العالم حكام .٩٧

 ،٢٢٤ ص ـ١٩٢٩ والمقطم المقتطف ـ خباز حنا / ترجمة ـ أفالطون ـ الجمھوریة .٩٨

  بتصرف٢٢٥

 بتصرف٣٢١ ، ٣٢٠ ص أرسطوـ ـ السیاسة .٩٩

  ١٣١ ص ـ المستقبل نصنع كیف .١٠٠

  ٧٨ ص ـ٢٠١٠ للكتاب العامة الھیئة ـ زكریا فؤاد / دكتور ـ العربى العقل إلى خطاب .١٠١

  بتصرف ٨٠و٧٨ ص ـ العربى العقل إلى خطاب .١٠٢

  ٨٠ / آیة ـ النساء سورة .١٠٣

  ٦٩ / آیة ـ النساء سورة .١٠٤

  ١٥ / اآلیة من ـ لقمان سورة .١٠٥

  ٨١ ص ـ العربى العقل إلى خطاب .١٠٦

 دار ـ أبوبكر حسن /د. ترجمة ـ وآخرون مورالییھ فرانسیس ـ الجوع وصناعة أمریكا .١٠٧

   ١٩ ص ـ١١٩٨٦ط ـ والنشر للدراسات الفكر

  ٥٨ ص ـ ٢٠١٠ للكتاب العامة الھیئة ـ یسین السید ـ األمم تحوالت .١٠٨



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٧١٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

  ٥٦ ص ـ األمم تحوالت .١٠٩

  ١٠ ص ـ الصامتة السیطرة .١١٠

  ٨٦ ص ـ المستقبل نصنع كیف .١١١

  ٢٦ ص ـ٢٠١٣ للكتاب العامة ـالھیئة مستجیر محمد /ترجمة ـ تشودوفیكسى میشیل ـ الفقر عولمة .١١٢

  ٦ ص ـ الفقر عولمة .١١٣

  ١١٨ ،١١٧ ص ـ المستقبل نصنع كیف .١١٤

 ـ المعرفة عالم ـ حسان أحمد / ترجمة ـ كولینز وجزیف فرانسیسمورالییھ ـ الجوع صناعة .١١٥

  ٢٤٠ص ـ٦٤عدد ـ١٩٨٣ الكویت

  ٣٠ ،٢٩ ص ـ الفقر عولمة.١١٦ 

 ١ط ـ الشروق دار ـ زھیر مروع / ترجمة ـ جارودى روجیھ ـ االنحطاط طلیعة أمریكا .١١٧

  ١٢٠ ص   ـ١٩٩٠

 ـ بدوى على أحمد ـ ترجمة ـ بوكانان ماركك ـ فقرا والفقراء ثراء األثریاء یزداد لماذا .١١٨

  ٤٨ ص ـ٢٠١٠ للكتاب  العامة الھیئة

 ـ احمد الكریم عبد / ترجمة ت راسل برتراند ـ والسیاسة األخالق فى البشرى المجتمع .١١٩

  ١٤١ ـ ١٩٦٠ المصریة  واألنجل مكتبة

  ٤٨ص ـ الحضارات صراع .١٢٠

 ٣ص ـ ٢٠١٤ ـ القومیة الوثائق دار ـ إمام رمضان إمام ـ واألخالق العقیدة فى محاضرات .١٢١

   المقدمة من

   جوجل البحث مؤشر ـ التبشیریة النصرانیة التلفاز قنوات .١٢٢ 

 ـ الخطیب الدین ومحب الیافى مساعد ترجمة ـ شاتلیھ ل. أ ـ اإلسالم العالم على رةاالغ  .١٢٣

   ١٧ ، ١٦ ص ـ ھـ١٣٩٠ القاھرة ـ الحدیث العصر منشورات

   بتصرف ١٨ ، ١٧ ص ـ السابق المصدر .١٢٤ 

 ـ األوروبیة والحداثة ـ اإلسالمى التطرف ـ المسیحى التطرف ـ األصولیات صراع .١٢٥ 

  ٢٦ ص ـ٢٠١٥ للكتاب العامة الھیئة ـ ھالل صالح /د .ترجمة ـ فیلیھلم ھاینریش

   ٢٥ /٢٠ ـ لوقا وإنجیل ،١٧ /١٢ ـ مرقس إنجیل.١٢٦

   ٨٢ ص ـ اإلسالمى العالم على الغارة .١٢٧

  ٢٠٦ ،٢٠٤ ص جــ ـ حسین محمد ـ المعاصر األدب فى الوطنیة االتجاھات عن نقال .١٢٨

  العامة لھیئةا ـ نصر فاطمة /د : ترجمة ـ دبلیوھیبارد سكوت ـ السیاسیة ووظائفھ الدین .١٢٩

   بتصرف٢٧٥،٢٧٦ ص ـ٢٠١٥

   ١٧١ ص ـ جارودى ـ المستقبل نصنع كیف .١٣٠

  ١١ / آیة ـ الشورى سورة .١٣١



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٧١٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 ـ الكویت ـ المعرفة عالم ـ محمد خلف /د :ت ـ جورافسكى ألیكسیى ـ والمسیحیة اإلسالم .١٣٢

  ١٦١ص ـ١٩٩٦   ـ٢١٥عدد

  ١٦١ ص ـ السابق المصدر .١٣٣

 ـ بیروت ـ اإلیمان دار ـ بارودى المجید عبد ت ـ جارودى روجیھ  ـ لمستقبلا دین اإلسالم .١٣٤

   تاریخ بدون١٧٤،١٧٥ ص

 أحمد خلیل /د : ترجمة ـ جارودى روجیھ ـ ومظاھرھا أسبابھا ـ المعاصرة األصولیات .١٣٥

    تاریخ بدون٥٤ ص ـ باریس٢٠٠٠ عام   - دار ـ خلیل

 خالد/دكتور ـ وثائقیة دراسة ـ مصر فى األجنبیة یرالتنص إلرسالیات التاریخیة الجذور .١٣٦

                      ٢٢ ص ـ اإلسالمى المختار ـ نعیم محمد

  ٢٧٦ ص ـ السیاسیة ووظائفھ الدین .١٣٧

 ص ـ٢٠٠١٢ للكتاب العامة الھیئة ـ حمدى أحمد /د : ترجمة ـ جورج روبین ـ الفن مبادئ .١٣٨

٣٤ ،٢٨  

  . الوجیز والمعجم ، المنیر والمصباح ، الصحاح ومختار ، فن مادة ت العرب لسان .١٣٩

 ـ١٩٧٠ للكتاب العامة الھیئة ـ ظاظا حسن محمد / ترجمة ـ أفالطون جورجیاس محاورة .١٤٠

   ٣٣ ص

 بدون٩٦ ص ـ المعارف دار مطرـ حلمى أمیرة / د :ترجمة ـ أفالطون ـ فایدراس محاورة .١٤١

   تاریخ

  ٦٨ ص ـ أفالطون ـ الجمھوریة .١٤٢

   ٧٣ ص ـ الجمھوریة .١٤٣

 ص ـ١٩٧٠ المصریة األنجلو ـ أحمد سامیة / ترجمة ـ أصالن أودیت ـ المسرح فن .١٤٤

٢٩،٣٠    

  ٣٢ ص ـ المسرح فن .١٤٥

  ٣٤ ،٣٣ ص ـ المسرح فن .١٤٦

 للكتاب العامة الھیئة ـ زكریا فؤاد /د : ترجمة ـ أرنولدھاوزر ـ التاریخ عبر والمجتمع الفن .١٤٧

  ١٧٢ ،١٧١ ،ص ١جـ   ـ٢٠١٥

  ١٧٢ ص ـ والمجتمع الفن .١٤٨

 ـ المعرفة عالم ـ الغزولى اسامة م ترجمة ـ دینینغ مایكل ـ الثالثة العوالم عصر فى الثقافة .١٤٩

  ٢٠٦ ص ـ٤٠١عدد ـ٢٠١٣الكویت

 ـ٢٠٠٣ ـ٢طـ ـ دارمحیسن ـ إمام رمضان إمام ـ والعولمة العالمیة بین النصرانیة جذور .١٥٠

   المقدمة من ٩ ،٨ ص



        
 

 

    

 

 

  

  

 

٧١٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 والغايات الوسائل بني يفالغزوالثقا 

 ـ المعرفة عالم ـ یوسف ممدوح /د : ترجمة ـ دیورنغ سایمون ـ الثقافیة الدراسات .١٥١ 

  ٤٢ص ـ ٤٢٥عدد ـ٢٠١٥الكویت

 العامة الھیئة ـ محفوظ مدحت / ترجمة ـ سولومون جیھ ستانلى ـ األمریكى الفیلم أنواع .١٥٢ 

  ١١ ص ـ٢٠٠٧  للكتاب

  ١٦ ص ـ ثةالثال العوالم عصر فى الثقافة .١٥٣

  ١٥٣ ص ـ الثقافیة الدراسات .١٥٤

  ١٨٧ ص ـ السابق المصدر .١٥٥

 العامة الھیئة ـ الرشیدى جرجس: ترجمة ـ مرى إدوارد ـ األمریكى ائىمینسال النقد عن .١٥٦

  ١٣ ص ـ١٩٩٣  للكتاب

  ١١ ص ـ٢٠٠٦ للكتاب العامة الھیئة ـ محفوظ مدحت : ترجمة ـ نیكوللز بیتر ـ الخیالیة السینما .١٥٧

  ١٥٥ ص ـ الثقافیة الدراسات .١٥٨

  ١١٤ ص ـ شیللر ـ بالعقول المتالعبون .١٥٩

  ١٦٦ ،١٥٥ ص ت كولجرود ـ الفن مبادئ .١٦٠

   ص ـ ١جـ ـ التاریخ عبر والمجتمع الفن .١٦١

 ـ المعرفة عالم ـ صبحى الفتاح عبد: ترجمة ـ وین مارى ـ التلفزیونى واألدمان األطفال .١٦٢

  ٢٨ ص ـ٢٤٧عدد ـ١٩٩٩ الكویت

  ١٠١ ص ـ االنحطاط طلیعة أمریكا .١٦٣ 

  ٢٧٠ ص ـ أفالطون جمھوریة .١٦٤

 ،١٨٨ ص ـ١٩٩٣ للكتاب العامة الھیئة ـ عبده محمد / اإلمام ـ والمدنیة العلم بین اإلسالم .١٦٥

١٨٩  

   ا١٥٧ ص ـ اإلسالمیة األخالق منظومة تشكیل وإعادة الفنیة العولمة .١٦٦

  ٢،٣ / أیة ـ الصف سورة .١٦٧

    ١٧ / آیة ـ البقرة سورة .١٦٨

  ٨٩ ص ـ عمار حامد ـ والثقافة لیمعالت فى العولمة مواجھة .١٦٩

  ٢٣٧ ص ـ جارودى ـ المستقبل نصنع كیف . ١٧٠

  ١٧٥ ص ـ الفنیة العولة .١٧١

  ١١ / آیة ـ الرعد سورة .١٧٢

 العربیة المنظمة ـ كاسوحة عبود / ترجمة ـ دوالبویسى إیتان ـ الطوعیة العبودیة مقالة .١٧٣

   ٥٧ ص ـ٢٠٠٨ بیروت ـ للترجمة

  ٢٤٠ـ ص ـ كیف نصنع المستقبل ١٧٤ 


