
 

 

 

 

 من أ جل

 مهناج درايّس  
 العريب العامل يف الإنسانّيات تعلمي لإصالح

 

 

 

 

:الجزء األول  

 حجة اإلصالح التربوي
 

 

 
 

 

 



 مهناج درايّس  من أ جل

 

2 

 

 

 

  الموضوعات فهرس

 

I - 3 ................................................................................................................................. مقّدمة 

 3 ...................................................................................................................... قائمة أزمة مؤشرات

 8 ................................................................................................................ اإلخفاق لتدارس الملّحة الحاجة

 11 ........................................................................................................ التخلّف: لألزمة العميقة التمظهرات

 11 ................................................................................................................ ميوالعل التكنولوجي اإلخفاق

 11 ................................................................................................................................. الثقافّية العوائق

 12 ................................................................................................................. اإلنسانّيات تعليم جودة تقهقر

 72 ..............................................................التعليم على الدينيّة السيطرة في تكمن األزمة علّة أنّ  على مؤّشرات

 11 ................................................................................................. األردن نموذج: التعليمي والعجز التطّرف

 21 .......................................................................................................التعليم قطاع على اإلسالموّية الهيمنة

 22 .................................................................................................. اإلسالموي لتعليمل النموذجّية الخصائص

II -  ّ27 ...................................................................................................اإلسالموي التعليم مضار 

 21 .......................................................................................................................... أخالقي إلزامي حجر

 24 ....................................................................................................................................سياسي حجر

 24 ..................................................................................................................................... فكري َحْجر

 21 ...................................................................................................................................... ثقافي حجر

III- 18 .................................................................................................. التعليمي اإلصالح عوائق 

 82 .................................................................................................................. إسالموي تعليمي" إصالح"

 84 ............................................................................................................... البيداغوجي األرثوذكسّية فشل

 42 ............................................................................................ التعليمي لإلصالح أعمق ُبعد ترسيخ أجل من

 81 ......................................................................................... ومنظوره جديد تعليمي مقرر آفاق: خالصة

 101 ....................................................................................................... اإلسالمّية ولواألص بالنصّ  العالقة

 102 ..................................................................................................................... العقالنيّ  اإليمان غرس

 801 ................................................................................................................................ المراجع

 

 

 



 مهناج درايّس  من أ جل

 

3 

 

  

I - مقّدمة 

 مؤشرات أزمة قائمة

ًا حول العامل اليوم، حيث يغرق العامل اإلسالمي على حنو ما يتبّدى من األحداث املأساويّة اليت تتواتر دوريّ 
طاحنة ة من بني عشرة صراعات مة ستّ يف دّوامة احلرب والتمّرد واإلرهاب وتشهد البلدان ذات الغالبّية املسل

وينضاف  .مزمنة سياسياخفاق اً، تظهر على العامل اإلسالمي أعراض مقلقة تؤّشر على حالة حمتدمة حاليّ 
إذ تسّجل الدول ذات ، إىل هذا اإلخفاق السياسي عدد من اإلخفاقات يف مستوى احلريّات االجتماعّية

ات، من ذلك أّن سبعة حقوق النساء واألقليّ رات ضمان مؤشّ يف  منخفضةدرجات ًا الغالبّية املسلمة دوريّ 
املساواة اجلندريّة هي دول مسلمة، كذلك حال سبعة درجات عشرة من ضمن عشرين دولة ُسّجل فيها أدىن 

 . ( )حقوق األقلّياتلت أدىن درجات ضمان ن ضمن عشر دول سجّ م

يف مستوى االنتاجّية تسّجل  أخرى إخفاقاتتشمل فهي متتّد ل. احلدّ هذا عند  وال تقف مؤّشرات اإلخفاق
وكأنه يضع اجلماعات املسلمة،  ّل الذي يبدواالقتصاديّة، والرّكود الثقايف والديين واألخالقي البنّي واحلاّد واملش

جتماعّية ودينّية بائدة جتاوزها التاريخ ا وتراتبّيات وتنازعات ،معادالت إقصاءحبّدة مذهلة، على درب تعزيز 
التأثريات اليت متجاهاًل تعّقد  يسري عكس مسار احلداثة العوملّيةكأّن العامل اإلسالمي و . نذ أمد طويلم

 . ها وهوهلاّيتوتعّددها وترابط ،متارسها عليه

ولعب فيها الطلبة واملؤّسسات اجلامعّية دوراً  2 02اليت انطلقت سنة  ،أحداث الربيع العريبت ، بدةلحظول
إمكان بو  ،نعتاق وحريّة الضمري يف املنطقةتبّشر حبقبة جديدة من االوكأّّنا أي العاّم، ًا يف حشد الر هامّ 

إال أّن . االقتصادي إىل جانب النموّ  التغيري االجتماعي والسياسييف  يساهمإصالح القطاع التعليمي حىت 
غال املنطقة والعامل نصّب انشإذ ابشّدة من حّدة ذلك التفاؤل، ض خفّ  ،املسار الذي اختذه جمرى األحداث

 .على احتواء آثار الصراعات املسّلحة

رات ان املتحّفزين بتصوّ من الشبّ ال تنفذ فقد أبانت هذه الصراعات، اليت تغّذيها صفوف  ،وبالرغم من ذلك
ه ضمنها نوعّية عن املوقع احملوري الذي حتتلّ ث ومقصد احلّق وجوهره، ة واملورو اهلويّ حول م د  الق  راسخة 

                                                           
نااالطوةنس االطةلّ يرنواطونلوا مكن االطالن عاى نلاالطمات نلماالطمةا حنوا احنسااالطلونلداالطنسال   ي   ّر ى نلاالطناال  اا (Gender Gap Index 2015)ا2 51فن اؤش

،اكملايمك االطال عاى لاالطمات لماالطمةا حوا احسااالألق  لماrankings/-report-gap-gender-http://reports.weforum.org/global/2015:االطةلط 

:اى ننننننلاالطنننننناال  االطةننننننلط (Minority Rights Group International) الطموننننننةحل اؤنننننن االطمةمسىننننننواالطّاط رننننننواطاحننننننسااالألق  رننننننلما

eat.org/data/http://peoplesunderthrا. 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/rankings/
http://peoplesunderthreat.org/data/
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ني اليت اؤل والتبادل النقديّ فتح مغاليق العقل عرب التسمهّمة م الثانوي واجلامعي وتوّجهها و ت التعليمقّررا
 . أوكلت لنفسها حصريّة االضطالع هبا

ر الكارثّية اليت حلقت بأنظمة التعليم ومؤّسساته العالقة يف قلب االشتباكات ئوبغّض النظر عن اخلسا
 ةجيلني أو ثالثدورة أن حيّقق يف أال وهي : مي يف مواجهة مهّمة مؤّكدة، يبقى العامل اإلسال(0)املسّلحة
الت اجتماعّية كّل ما عرفته تلك الفرتة املضطربة من حتوّ بقه، قيا الغربّية قرونًا لتحب من أوروبّ ما تطلّ أجيال 

انطلق لطاردة، اليت حضور قوى التغيري ايؤّشر إذ . زعزعة توّلدت عن جيشاّنا االقتصادي والّسياسيوثقافّية مُ 
ث اإلسالمي واصطبغ فيه املورو نشأ لعامل الذي عامل اليوم هو غري اعلى أّن ، عناّنا حبّدة وسرعة هائلتني

على  ،الثقافات واستمرار موروثهاإحدى بقاء  فيتوقّ ، اهلادم لليقينّياتاجلارف و  دفق العوملةفأمام . بشروطه
 . العوملة مع التكّيفعلى  لتقدرالفكريّة اهتا تّم ضّخها يف إواليّ يدرجة املرونة اليت 

تناغم مع جّل اخلصوصّيات الفريدة ال ، يستحيل عليهالعامل احلديث بكّل تعّقده وتعّدده وترابطّيته ومبا أنّ 
ل، يف حدود ما تسمح به العناصر التكوينّية أن تتحمّ  ّن علىفإ، تناغمًا كلّياً  ،جملموع الثقافات اليت تؤّسسه

التكّيف مع الكلّية الّشاملة على حنو ما الحظه  ءالثقافّية والعقديّة اليت تستند إليها الثقافة املعنّية، عب الروافع
 : قولهاملغرب، يف بة احملمديّة للعلماء الدكتور أمحد عبادي، مدير الرّابط

ين مظاهر من أكبر اإلكراهات التي يعيشها إنسان القرن الحادي والعشرين، عدم التماهي الكّلي ب"
إّن من مقتضيات العيش في العصر ... الحياة المعاصرة والمبادئ التي يعتقدها ويكّنها في جنانه
القدرة على التجاوب معها بفعالّية وإيجابّية  الّراهن القدرة على استيعاب هذه الّسمات من جهة، ثمّ 

  .( ) "ةمن جهة ثاني

عن سريورة احلداثة  يعزهلا ، مباعلى الّذاتالتقوقع خر غري بديل آ منيس لفهذه القدرة قاصرة، كانت إذا  أما 
 . حمتومأفول  بالنتيجة يف مساردفعها يو  ،وتقّدمها

 التشدد والعنف: تمظهرات األزمة
حيث حّذر . شهراً  1 دّق الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي نواقيس اخلطر املنذرة ببداية ذلك املسار منذ 

من علماء جامع األزهر، مستحضرًا إحصائّيات الصراع الّدائر يف الّدول ذات  يف خطاب ألقاه أمام مجهور
 : إىل إجراء مراجعة ذاتّية مجاعّية داعياً خطر التسليم بالواقع القائم الغالبّية املسلمة، من 

                                                           
 الطةا  م فمشسولم.ااالطمشسولت روااالطجةملى رو االطبشايرو الطمل يرو:االطالط  ط ةا  م الأل ال االطائ و رو جم ع ى ل الطملتحو ف  الطصاالىلم أثااهذه ن مس أن ايمك " 5

 ؤاحنّ  ؤهمنو ىنلط اؤونةلوذ تا ن م نظنل  ناإىنل  ا لنلدا غنماكنس.االطانا   ؤاتهل الطزؤ ،اقّ ؤ  ىحس   للؤهلاى لاؤّى جاى اأنظمةه،االطة  اؤةةمالته الطالط 

ا:النظا ". هل طاق الطذي الطضا  ؤ  طامليواهذهاالطمشسولم ؤاّاؤو أا ق   و ؤالاطم سسى تةا أىحل االطصاالع،اطم ف  اؤك وو

S. Barakat and S. Milton, Houses of Wisdom Matter: The Responsibility to Protect and Rebuild Higher Education in 

the Arab World, Brookings Institution, Washington DC and Doha, 2015, p.3. 

ا.ا5 .،اص5112،االطاال تواالطمامّيرواط ا ملد،انسفمباا52،اؤة واالإلح لد،االطاّ ا"حّيثاالإلح لد"،ا)أحمّ(ىبل يا  
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فمن غير المعقول أن يكون الفكر الذي . ف طوياًل عند الحالة التي نحن فيها اآلنيجب أن نتوقّ "
ة هذه األمّ ... قتل وتدمير في العالم بأجمعهة إلى أن تكون مصدر قلق وخطر و يدفع باألمّ نقّدسه 

نحن . ة بصدد الضياع، وضياعها بأيدينا نحنة بصدد التدمير، هذه األمّ ق، هذه األمّ بصدد التمزّ 
 ."المسؤولون عن إضاعتها

اسّية مماثلة، خصوصًا أّن فهومي من شخصّية سيتوصيف هبذا العمق املاملالحظون بصدور وقد فوجئ 
وقد . ، المس مباشرة صميم اهلويّة اإلسالمّية من جهة موروثها املرتاكمتوصيف كان ذا عمق ثقايف وديينال

التي قّدسناها على مّر  النصوص واألفكار"دائرة يغادروا أن  طالب الرئيس السيسي العلماء واملرّبني
الّدائرة الفكريّة والعقديّة تلك  ر الذي خّلفه االحنصار ضمنمشريًا إىل الّضر  وأخذ مسافة منها،" السنين
 ،  املفرغة

. يجب أن تغادرها وتقاربها من الخارج بفكر مستنير. ال يمكنك أن تشعر بذلك وأنت بداخلها ..."
 . ( )"نحن نحتاج ثورة دينّية: داً أقول لكم مجدّ . فوا عند ذلك بشّدةقأن ت إلى حتاجونمأنتم 

عدد  يفني رين املسلميف حديث املفكّ أ يف الظهور بشكل متزايد بد إقرار ظور الرئاسي صدىلقد عكس املن
 ففي المنتدى حول مستقبل اإلسالم. عقد داخل العامل اإلسالمي وخارجهمن املنتديات واحملاضرات اليت تُ 

(Forum on the Future of Islam)  مهدي "ور ، عرّب الدكت2 02الذي انعقد بواشنطن يف شهر يناير
 : بديهّيات املبتذلة من كثرة التكراربعض العن سأمه من  "رضوي أمني

، على األقلّ . إّن فتح القرآن وتالوة سوره وتكرير أّن اإلسالم فحواه السالم مرارًا لن ينفع في شيء"
ءة هم يستنتجون منه قراما داموا يقرؤون نفس القرآن لكنّ  ،لن ينفع ذلك مع دواعش العالم وطالبانه

. سير والهرمنيوطيقا وما إلى ذلكفالمشكل يتجاوز تالوة السور والتأويل والتف... مغايرة بالكامل
نحن نعيش فوضى تاريخّية بأتّم معنى الكلمة، وإن لم نواجه : تلطيف المشكل لن يؤّدي قطعاً إلى حّله

اا.( )"معالجته سنعجز علىموضع الخلل الحقيقي، ف
ا

ا

ا

                                                           
االطةصايالماالطة اأا  نلهلاط ائ ساالطو و اؤحةتوواؤ اختل هاالطذياأا  ا.  5/51 / 5طحلهاف اجلؤعاالألزهاا ةل يخاكلر

ا:اؤحةتفاؤ اؤّالخ واؤهّياأؤ  ا الزالف اف االطملةّىاحسلاؤوةحبلاالإلس  ،االنظا 2

Forum on the Future of Islam, Muslim Perspectives on Islamic Extremism, Panel II: Jurisprudential Roots of 

Extremism and Ways to Overcome It, Rethink Institute, Washington, January 2016, pp.38-9. 
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 ينياإلخفاق الد من مخاوف
رين والباحثني شغل عقول عدد من أرفع املفكّ يالكامن باإلخفاق، وحتديدًا باإلخفاق الّديين،  اإلحساسإّن 

، )سابقاً  تيموثي وينرت(الباحث الربيطاين الشّيخ عبد احلكيم مراد  هصخلّ  انشغالوهو . والعلماء املسلمني
 : ايل،كالتّ “مسلم األكثر تأثرياً  022الـ”من بني  املصّنف

في وجه السعي العالمي ال تمّثل سوى عقبة صغيرة  "أقلّية"فون ن ليس ببعيد، كان المتطرّ زمفي "
سعت رقعة فقد اتّ . ا نفعل من قبللألسف، لم يعد بوسعنا تجاهلهم ببساطة كما كنّ . إلحياء اإلسالم

 وإنّ  ...شامالً  شاً الموقف المتشّدد، في حين انكمش الموقف الوسطي وأصبح يعيش اضطرابًا وتشوّ 
ف الحركة اإلسالمّية عن كونها دعوة أصيلة إلى التجديد استمر الحال على ما هو عليه، فستتوقّ 

إّن إمكانّية أن يعيش اليوم . المخبولةسوى مجموعة منقسمة من الفصائل  غدوالروحي والثقافي، ولن ت
مثل  ،قد والمعارضةديان من جهة قدرته على التسامح مع النّ غيره من األ علىيوم تفّوق ذات  ،دين

سنة فقد كانت تجربة العمل اإلسالمي خالل الخمسة عشر  . هذه النهاية المرّوعة والمذّلة واردة بحقّ 
والحركات اإلسالمّية لمؤّسسات اإلسالمّية التقليديّة افشل الماضية تجربة تطّرف متصاعد يغّذيه 

التي تستحّق ، الموعودة "اإلسالمّية دولةال" رضأقيادة الشعوب المسلمة نحو في  الّصارخ القديمة
 (2)."متخّياًل لم يتحّقق بعدبقيت ها ولو أنّ البذل في سبيلها 

 

 ... بأزمة هويّةشعور 

الفرد املسلم يف األّمة اإلسالمّية، ب اهلووياالنشغال ذلك املتخّيل، أي عّززها اليت ي ( )"عبادة األّمة"تضع 
ب بن شيخ، يف يبنّي مفيت مرسيليا الدكتور صهي ر، على حنو ماوذلك يظه. صدام مباشر مع العامل بأسره

 : الفعلّية مكاناتهوإالصدام الذي يعيشه الفرد املسلم مع ضرورات العصر الذي يعيش فيه 

تطبيق إلى  اإمّ  هميضطرّ إذ . المسلمين يضعهم في معضلة حقيقّيةأفئدة إّن اإليمان الذي تخفق به "
مقابل معاناة إحساس جارف مخالفته نسحاب إلى هامش العالم، أو اال اإلسالم بحذافيره مقابل

  ( )."بالّذنب

 
                                                           
6 Murad (Abd al-Hakim) – Islamic Spirituality – The Forgotten Revolution, The Poverty of Fanaticism, Nov. 2007. 

.اجلؤاواكلؤبايّجايشغلاالطش خاؤاال اؤلصباىم ّاك  رواكلؤبايّجاالإلس ؤ رو،ااكاس االطش خازاليّاط ّ السلماالإلس ؤ رواف   

7 Murad (Abd al-Hakim), “Ummatolatry: from Islam to Izlam”, Contentions, VIII,40. 

8 Bencheikh (Soheib), Marianne et le Prophète : L'Islam dans la France laïque, Bernard Grasset, Paris, 1998. 
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 الثقافي خفاقعن شعور باإلينّم ...
، ، على األقّل يف حيث يكاد العامل احلديث خيلو. اهلووي املفرط عن أزمة تقدير ذايتاالنشغال هذا  ينمّ 

 ياسّية والقانونّية واالجتماعّيةًا من أنظمته السبدء ،من أّي بصمة إسالمّية ُتذكر مستوى تكوينه الظّاهر،
لذلك نرى املسلمني ينتفضون . ًا مضطرداً وفتوحاته العلمّية، وصواًل إىل معايري ثقافته اليت تشهد انتشاراً عومليّ 

وهي رّدة فعل، حبسب ما يراها عامل . ضّد حداثة يشعرون بأّن اإلسالم مل يكن له أّي دور يف تشكيلها
 يز هودهبوي، و النوويّة الباكستاين بر  الفيزياء

  .5يوجد ... ففي صميم أنفسهم، يشعر المسلمون باإلخفاق. الشعور بظلم التاريخترتبط وثيقًا ب"
واحد مهّم إنجاز  إال أنّه ليس بمقدور أّي منهم ذكر، أنحاء العالمموّزعين على كامل  مليار مسلم

ال في العلوم أو الفّن أو ياسة، أو االجتماع، و ال السّ ال في مج. قوه في أّي مجال من المجاالتحقّ 
العيش في ال يبذلون أّي جهد لتحسين ظروف و وم والّصالة، فال تراهم يتفانون سوى في الصّ  األدب،

باإلخفاق في هذه المجتمعات واٍع بشكل ال  يشعر الّناس لذلك،. المجتمعات اإلسالمّية
  ( )."الجماعي

، على حنو ما يؤّشر الثقافّية اجلوهرانّية اخلالدة يف الّشرق األوسط" املنجزات"و الماتبالع إّن غمرة االنشغال
، صّورهوهو ما . املنجز املعاصر الرّاهن حدوديّةًا مببالعروبة وكّل ما يتّصل هبا، ترتبط عكسيّ االنشغال عليه 

 : يف قوله "يسأدون"أمحد سعيد املعروف بـ الّسوري عليّ  باقتضاب شديد، الّشاعر واملثّقف

نظر إلى العرب، بكّل ثرواتهم وبكّل طاقاتهم الهائلة، وأقارن ما فعله العرب خالل المائة سنة ما أإذا "
أنّنا نحن العرب في مرحلة  األخيرة، وما فعله غيرهم خالل المائة سنة األخيرة، ال أستطيع أن أقول إالّ 

... انقرضنا... العالم سطحضور إبداعي على نا لم يعد لدينا أّي حانقراض، أي انقراض بمعنى أنّ 
وأكبر دليل على ... د لديه طاقة اإلبداع وطاقة تحسين عالمه وتغيير عالمهتع حين ال شعب ينقرض

هذه أزمتنا الفكريّة . ياق هذا االنقراضهذا االنقراض، هو أنّنا نحن المفكرين ال نزال نفّكر في س
  ( 5)."أفكار لم تعد موجودة، وبسياق انتهىنحن نجابه عالماً جديداً ب. الحقيقّية

 

 

                                                           
9 Kazim (Hasnain), “Pakistanischer Atomphysiker: ‘Muslimische Gesellschaften sind kollektiv gescheitert’”, Der 

Spiegel, 28 January 2013.  

 .5112ؤل سا/آذال ا  ؤحةتفاؤ احسال ا ثةهاقلل ا   االطوضلئ وا ةل يخا 1 
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 الرّد على ذلك بالعنف

 هكشفو " خطاب األصالة"والتنّبه إىل ، تدبّر املسألة من باطنها قدرة علىاملسلمون من  فونما ميتاز به املثقّ  إنّ 
سباب أ"عزي العنف اإلسالموي إىل توصيف يُ كّل إىل رفض  يف مستويات التحليل املبّكرة، هو ما يدفعهم 

ثقافّية ومفهومّية قبل  هييف نظرهم تلك اهليمنة  إاّل أنّ الغربّية،  من اهليمنةاستياء  هأنّ قوهلم ب رغمف". خارجّية
نظام  ، أال وهوانقالب النظام الطبيعي للعاملعن  توّلد قلق عميقنابع من  استياءوهو أن تكون سياسّية، 

  (  )".خير أّمة أخرجت للناس"ني ّوق الثقايف اإلسالمي الذي جيعل من املسلمالتف

اً نتيجة عجزها عن هضم الشعور باهلزمية نفسيّ  "على نفسها كحلزون خائف تقوقعت"األمم أّن  ذلك
 ر التونسي العفيف األخضر، الحظة املفكّ ، تبعاً ملاً وذهنيّ 

ات سياسّية لة له إلى قرار أي نكبتها وهوسها الجماعي بأخذ الثّأر محوّ  ،أفكارها الّسوداء لتجترّ "
وتسمو بها  ،نفسهاببها ثقتها  بداًل من التسامي به في مآثر جماعّية خاّلقة تستردّ  ،وعسكريّة انتحاريّة

 (0 )".إلى مستوى المنتصرين عليها

 (  )"الكثيرة والعميقة الرغبة الساديّة في االنتقام وجروحهم النرجسّية الفرديّة والجماعّية"منعت وقد 
جنسيا املسلمة من تطوير الثّقة السياسّية والثقافّية الاّلزمة بالّذات حىت تتعامل مع لنتمن األ معترباً  زءاً ج

مصدر "جعل األّمة اإلسالمّية بأسرها يف بعقالنّية، كما عّزز لديها الرغبة  الغريّب وثقافته اجلديدة التحديث
 . ويّةالرئيس الّسيسي بنربة مأسا به ما صرّح، على حنو "قلق وخطر وقتل وتدمير

 

 اإلخفاقالحاجة الملّحة لتدارس 

 هيمنة الخطاب الّسلفي تمّدد
ة على الّضرورة امللحّ  ،حنو العنفعلى تغذية قابلّية االنزالق  يشتغل بقّوةاحلضور اليومي خلطاب يؤّشر 
ذان الفكر اإلسالمي واملوروث الفقهي الل حماولة جتديد فشلفبناء على . الذي حتّدثنا عنه اإلخفاق لتدارس

تبدو معامل الطّريق املؤديّة إىل مع الغرب،  قايف املتبادلتارخيّية سابقة اّتسمت بالعداء الثّ  ال يف حقب  تشكّ 
 لصيغة منيف نظر أّي شاب مسلم استولت عليه االختزالّية التبسيطّية  أصيلةالتطّرف منطقّية ومتناسقة و

 . صيغ اإلسالم اخلالية من كّل عمق ثقايف
                                                           

 .1  سس  اآلاىماالن،االآليوا   

  .اا 511/ 1/  ،انشااى لاؤسقعاالطاسال االطمةمّنا ةل يخا"طملذالاس افعاس زيفاالطاا  االطاةااالطثح لاط حعاى لاقّؤ ه؟"،ا)ىو ف(االألخضا 5 

  اا.  51/ 1/1 ،انشااى لاؤسقعاالطاسال االطمةمّنا ةل يخا"هلاألقصلاالط م  االإلس ؤ اؤوةحبل؟"ا)ىو ف(الألخضااا  
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مناهضته  من خاللحيمل  الذي خصوصًا مع اخلطاب السلفي الّديينن صيغ اإلسالم املتزاوجة صيغة م إّّنا
على املفرط تركيزه بالرغم من وذلك  ،"التسّيس اجلنيين"للبىن السياسّية واالجتماعّية القائمة شكاًل من 

 يهضمونه نياملتطرّفني اإلسالمويّ  علجيما  ،لالنتظام الّسياسي واملدين القاطع املمارسة العقديّة والدينّية ورفضه
، وهي إحدى امليزات اخلارجّية العدوى الثّقافّيةكافحة الّسلفي مب انشغال اخلطاب واحلّق أنّ  .(  )بسهولة
، ودعوته إىل التبيّن الّصارم ملبدأ األوىل سالمّيةاجلماعة اإل حولبنموذج بدئّي فائق  لتعّلق اإلسالموّينياحملّددة 

إعدام كّل إىل صل إىل حّد الدعوة ي ، وهو رُهابوإنكاره اآلخر هاب، هو ما يؤّسس لرُ (0 )"الء والرباءالو "
 . (2 )"اً اً، والعدواني إرهابيّ فتجعل المسالم عدوانيّ " خمالف

للشرق األوسط الذي  تعليميالنا  امليعود ذلك إىل غياب أّي بيداغوجيا بديلة ميكنها فرض نفسها ضمن 
 . في باضطرادالفكر الّسليهمني عليه 

تؤّشر مستويات التكوين التعليمي املنخفض، املشوب مببادئ سلفّية مواربة تّتخذ لبوس املصطلحات حيث 
ومن . أّن الحّجة اإلسالمويّة قد أصبحت الخطاب األساس المنبثق من الّدول المسلمةاملألوفة، على 

عرب تعوميها، جنحت أخرى وتارًة  للغة املألوفةسها لبوس االبإعرب خالل دّس مثل هذه املبادئ السلفّية، تارًة 
يف ميداّنا، ومن ذلك صار مفهوم جمادلتها ني على الّسواء إىل يّة يف استدراج املسلمني والغربيّ و ماإلسال

ظى بإقرار شبه حي ،وخيتلط فيه املقّدس بالّدنيوي يتشابك فيه الّدين بالّسياسة ،اً يّ اإلسالم بوصفه نظامًا مشول
مسلمون تقدمّيون  فونرات واملخاوف اليت أطلقها مثقّ كّل التحذي  هصدّ   تقدر علىما ملا ذوه. مطلق

 : قول أحدهمرؤية مشولّية جديدة تتأّسس باسم اإلسالم، من قبيل ما نقرأه يف عون من و مفز 

النخبة  بقدر ما ترتبط بطموحات ال ترتبط بالّدين، ،ليست اإلسالمويّة سوى أيديولوجيا حديثة"
وبكونها أيديولوجيا، تخلق اإلسالمويّة تعّصبًا أيديولوجيًا لدى . التمّكن من الّسلطةفي مويّة اإلسال
تلغي كّل مساحة ممكنة فهي ات شمولّية وإقصائّية بطبعها، وذلك ما يجعل األيديولوجيّ . أتباعها
ن احتكار الحقيقة يسالمويّ ولعّل اّدعاء اإل. ًا حين تتّم أدلجتهيصير الّدين إقصائيّ لذلك . للتسامح

                                                           
واالاقلًاأخاىاؤش يرواطهل،ااهساؤلاتشهّاى  هاط وتاالطو لسواالطتايقاالطسح ّ االطمش يواإطلاالطلضلط رواالطاا  رو،ا لاقّاتكسناالطتهس يواالطحصسايرواأااالطح لؤ راا  

االطاسلئلاالطوبعاالطة ا انهلاقلئّاالطمةمسهواجه ملناالطاة ب اتا ّاالنةلجاالطلمسذجاالإل ّل يا.ا121 حل ثواالقةال االطاا االطمك اسلوا فم االطمث ااط هةمل اك فاأنر

طكةل ااالطولواؤ ا اناتأاي ماالطا ملد،ااضاا  اأنايزيحاالطمو مسناحكلؤهماالطو و ،ا ملاف هاتشايعاالطاكماى لاأسلساتكايساالإلس  ااحّهاالطحلئماى لاال

االطة ا االطّاطو اانبذ ااؤشسولتهل، اؤعاإاالط رلماالطّاطو اإطلاالطمولص و ااالطّىس  ااتاتلا"الطولسّي االطولقّي اط شاى رو، اؤآ  ا ن سيرو تةالاؤ االطّي ااس  واطحضلد

ااتسالط االطلصل ى االط"الطةهل  االطةملىو اااالجباإقلؤو اأيا، اؤ االطمشاك  ااطاتهل ناالألجلنب، زاتضلؤ االطمو م  ااتام االإلس   االطة اتازر االطصلف و مو مو

ا.االطةملىواالطة اتضم اتتب قاىح ّ االطسطدااالطباالد

ااالطبشايرواإطلا 2  اتلبل اهذهاالطاح ّ ا.ااغ احةلاتةالاالطا قوا  لهملاى قواكاهااىّالداط"اكول "ا"اؤشؤل  "تاةبااىح ّ االطسطدااالطباالداىح ّ اتحو م رواتوار

:اؤ اسس  االطملئّ ،اا لألخصاؤلهلاالطاّيثاالطلبسياالطةلط ا2ؤ اسس  اآلاىماالنااالآليواا ؤ اسس  االطلولدااالآليواا  ى لاىّ اؤ االأل طواالطلص رواؤثلاالآليوا

اَص َّلاهللاُاَى َْ ِهاَاَس َّا(ا 225 ) اىاأحمّا يَملنِا:ا)َم،اقللَىِ االْطبََاالِداْ ِ اَىلِزٍ ،اى االطلَّبِ ِّ اأَْاثََقاُىَاىاالإْلِ افِ اهللاِ،اَاتُْبِغَضافِ اهللاِا:اإِنَّ ا.)أَْناتُِابَّ

 . 05/511/ 5،انشااى لاؤسقعاالطاسال االطمةمّنا ةل يخا"؟ك فانلةحلاؤ االطمّ سواالطو و واإطلاالطمّ سواالطاح ن و"،ا)ىو ف(الألخضاا2  
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قّدم اإلسالمويّة أّي حلول وال ت  ... هو أحد أبرز مظاهر الطّابع اإلقصائي لأليديولوجّيات المطلقة
 . (  )"ينحصر في المجال الخاّص ال غيري العالم، فعلى اإلسالم أن لمشاكل المسلمين ف

 

 تدهور صورة اإلسالم
 املعاصر  هذا هو الّسؤال الذي يطرحه املصلحون هل أّن اإلسالم دين قدامة أم دين متوافق مع العامل

 خلّيًا دائمًا يف شكل صراع طائفيجمتمع يعيش صدامًا داضمن العيش يف املسلمون  يرغبهل . التقدمّيون
ذلك ما   تشّبثه بعداوة جتاوزها الّتاريخجرّاء يتصادم مع بقّية العامل ومع مؤّسسات احلداثة العوملّية وأخالقها و 

على للغاية  اً سلبيّ خيّلف أثراً ، وهو ما القلقني فني واملصلحنياملثقّ يف نظر ه حال اإلسالم واملسلمني يبدو علي
أشار أرسالن افتخار إلى سبر آراء أنجز مؤّخرًا في والية إيوا على عّينة "فقد صورة الّدين اإلسالمي، 

بوجوب حظر اإلسالم  تجوبينمن المس بالمائة  0حيث صّرح . من الناخبين الجمهوريّين المسّجلين
أنّه يجب على المسلمين أن يحملوا  منهم بالمائة 42حدة األمريكّية، فيما صّرح في الواليات المتّ 
، في تكّبد المسلمين خسارة داعشفقد تسّببت التنظيمات المتشّددة، مثل . بطاقة هويّة خاّصة

 . (1 )"اً تقّلص يوميّ لعيش المشترك يمجال اوق األفكار العولمّية، وهي تجعل جماعّية فادحة في س

عادي تطّور ي  ن يف العيش ضمن جمتمع و هل يرغب أقراننا املسلم: هوالّسؤال اجلوهري املطروح  إذن،
هل أّن احلاجز الذي يفصل املسلمني عن العامل احلديث، ويضفي عليه املتشّددون املشروعّية من  المعرفة؟

قائماً  يرى دارسو اإلسالم سيبقى ، "مقاصد الّشريعةقصد من مفار خمالفة الك"يمّية بأّن خالل قول ابن ت
على باقة من ًا يتّم إضفاء املشروعّية عليه يوميّ حيث  ،ذلك احلاجز النفسي موجود فعالً  الّسلفي احملافظ أنّ 

قافة الثّ من  املسلمالعريّب  نفورًا لدىخلق ، وهو حاجز "استفتاء الّشيو "يف املتخّصصة  اإلنرتنت مواقع
وجعله يستبطن تكفير كّل ما أنتجه الكّفار من مؤّسسات وعلوم إنسانّية وقيم كونّية "احلديثة 

القهوة، . حتى غدا كّل ما يستورده من خارج العالم العربي يحتاج إلى فتوى تسّوغه ،وتكنولوجيا
 .(  )..."قراطّيةالحنفّية، البرنيطا، الكوكاكوال، التلفزيون، علوم الحداثة، حقوق اإلنسان، الديم

اعي والسياسي والعلمي والثقايف، إضافة إىل ر االجتممنطق التطوّ مها لنا الّدروس اليت يقدّ استيعاب ّن إ
مقاربة جديدة للمعرفة والتواصل واإلصالح مل يعد ب عة نسق حتّوالته، يتطلّ دينامّية العصر احلديث وسر 

                                                           
17 Forum on the Future of Islam, pp.3-4. 

18 Forum on the Future of Islam, Panel III: Extremism and Challenges of Coexistence between Muslims and non-

Muslims, p.5. 

 .ا5 51/ 11/1،انشااى لاؤسقعاالطمص حا ةل يخا"طملذالاالطلاجو رواالطّيل رواىلئقاذهل اطنّؤلجللاف االطاّالثو؟"،ا)ىو ف(الألخضااا1 
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مشاكل سقاطها على الإ قديمة يستحيل م حلوالً دّ ة تقفعل دونكيشوتيّ  ةدّ ر "ها من خالل ؤ باإلمكان بنا
 . (02)"هاخدمدّقة أدوات القياس التي نستبلغت راهنة مهما ال

 التخلّف: التمظهرات العميقة لألزمة

 االقتصادي  اإلخفاق
إّن املفعول الكارثي هلذه الدونكيشوتّية على الواقع الرّاهن للشرق األوسط أبانت عنه بوضوح عديد 

آثار سوء تكّيف املنطقة مع متغرّيات  لقت الضوء علىكما أ  ،العقد الفارطخالل يت أجريت الالّدراسات 
 ال ان العامل،باملائة من سكّ  0أبرزت هذه الّدراسات أّن العامل العريب، الذي يقطنه ما يقارب فقد . العامل

د الدويل صدر سنة كشف تقرير لصندوق النق وقد. ربع هذه الّنسبة فحسبسوى يصل مستوى إنتاجّيته 
 :موّضحاً  مع بقّية العامل الّنامي، حىت ملقارنةبالتفصيل مظاهر احندار العامل العريب، با  022

 من الكاملة ستفادةاال تحقيق من نتتمكّ  لم ثمّ  ومن ،السبعينات منذ قاصراً  المنطقة أداء كان" 
 النموّ  التمعدّ  بتقلّ  مدى هو بالفعل الفريد ولكن ...العالمي قتصادياال والتكامل العولمة

 .( 0)"ة األخرىالنامي بالبلدان مقارنة السبعينات منذ وانخفاضها

 
 الحقيقي المحلي الناتج اجمالي من الفرد مؤشرات نصيب

 الدولي النقد صندوق خبراء وحسابات /العالمي آفاق االقتصاد تقريرالدولي،  النقد صندوق :المصادر

                                                           
20 S. Ulph and P. Sookhdeo, Reforming Islam, Progressive Voices from the Arab Muslim World, Almuslih Publications, 

2014, p.9. 

ا. 511،اتاّيلماالطلمسااالطاسطمواف االطشاااالألاس ااّمللاإفايح ل،اصلّاااالطلحّاالطّاط ،ا)حم ّ(ا ضلا الا ياا)جس ج(تسف قاالطابّاا  5

 اhttps://www.imf.org/external/pubs/ft/med/2003/ara/abed.pdfا:اااى لاالطاال  االطةلط ؤ االطةحايايمك اؤتلطاوانوخوا قم روا

https://www.imf.org/external/pubs/ft/med/2003/ara/abed.pdf


 مهناج درايّس  من أ جل

 

12 

 

هذه التعليقات، موقع اقتصاديّات الشرق  لدعمندوق النقد الدويل يف تقريره صّور رسم بياين، أدرجه صوي
 والفيليبنيهون كونغ وإندونيسيا ومجهوريّة كوريا وماليزيا (ماين اآلسيوي األوسط ومشال إفريقيا مقارنة بالثُ 

 . ةيكا الالتينّية والكارييب الناميوبلدان أمر  )وسنغافورة وتايوان وتايالند

السليب امللحوظ لبلدان الّشرق األوسط ع، األداء االقتصادي قرير قد أظهر، على حنو غري متوقّ بل أّن الت
ًا بفضل االرتفاع اهلائل ألسعار جزئيّ سوى ن من جتاوزه تمكّ تمل ما ، وهو (00)فريقيا املصّدرة للنفطأومشال 

قد أوضح التقرير ف. االقتصاد العوملي باتعاماًل شديد التأثّر بتقلّ  وهو ما يظلّ  ،النفط خالل األلفّية اجلديدة
 أّن 

 من أقلّ  فريقياأ وشمال األوسط الشرق بلدان أداء يزال فال. المنطقة تواجه جسيمة اتتحديّ  اكهن"
 ".المنطقة أنحاء من الكثير في ةمتدنيّ  ةمعيشيّ  وأحوال مزمنة بطالة في بيتسبّ  اممّ  ،إمكاناتها

 ارتفاع"امل الثقافّية يف إخفاقات الّسياسة العاّمة االقتصاديّة، من قبيل كما ألقى التقرير الضوء على دور العو 
افتقار النظام "و" تأخر اإلصالحات السياسّية والمؤسسّية"و "اإلنتاجّية وانخفاض السكاني النمو

 .( 0)"التعليمي للكفاءة وتكافؤ الفرص

عطّلت اإلصالح االقتصادي يف املنطقة، تّتفق املخاوف األمنّية والرّيبة السياسّية املتصاعدة اليت  إىل جانبو 
أي أدفق البشر (نتائج البحوث االقتصاديّة على أّن مستوى ترابطّية أو عوملة املنطقة من جهة األدفق اخلمس 

ففي الوقت الذي . قد تراجعت يف اخلمس عشر سنة املاضية )املعطيات/والّسلع واخلدمات واملال واملعلومات
، بقي العامل فيما بينها تعّمق ترابطّية املعرفة وتوّطد روابط التبادل التجاريخرى األ املالع أخذت فيه مناطق

 . ( 0)العريب على هامش العوملة

سلبّية على ال آثار شديدة واالجتماعي ينجّر عن هذا االنعزال واالستثمار املنقوص يف الرأمسال البشريو 
بلداً أّن الرأمسال البشري واالجتماعي   0  يف  0220سنة  فقد أثبتت دراسة أجريت. ةاالقتصاديّ نتاجّية اإل

ي، املشّكل من آالت وبناءات وبنية باملائة، يف حني أّن الرأمسال املادّ   2االقتصادي بنسبة  كان حمّفزاً للنموّ 
 . (00)باملائة 2 بنسبة  إالّ  اً للنموّ حتتّية، مل يكن حمّفزا أساسيّ 

                                                           
االطاا  رواالطواس يرو،ااه اأكبااالقةصل يلما الاؤة ساالطةالاناالطخ  ة ،اقّاىافتا   اا55 اف اؤوةسىاا5111اا121 أظهااؤوحاطحقاأنر النخولضلًاحل الً

اؤوةسىاى شاالطمسالال ا.ا لطملئواط صبحاأقلاؤلها ملايحل  االطلصفا1 الطّخلاالطوا ي،اح ثاكلنايوسااؤوةسىاالطّحلاالطوا ياالألؤايك ا ـ اهساؤلايال اأنر

ا لطمثل،اىافتاالقةصل يرلماخ  ة رواأخاى،ا.اباالزي  روالطال ياقّاتاسلاؤ االطموةسىاالطمسجس اف ان سيس كاأااطلّناإطلاؤوةسىاالطا شاف اؤّيلواسلاا لاطساالط

اتحهحا اف اؤوةسىاالطا شكلقةصل يرلماالطكسيتااىملن، احل الً االً االنظا. :M. Noland and H. Pack: “The Arab Economies in a Changing 

World”, Peter Peterson Institute for International Economics, 2007. 

 .ا الا ي،انوساالطمصّ تسف قاالطابّاا ضلا  5

24 “Global flows in a digital age: How trade, finance, people and data connect the world economy”, McKinsey Global 

Institute, 2014.   

 .ا2.،اص5115ؤماالطمةاّ االإلنملئ ،اىملن،ا،االطصلّاااالطاا  اطإلنملداالطقةصل يااالطجةملى ،ا انلؤجاالأل5115تحايااالطةلم واالإلنولن رواالطاا  رواط ال ا 52
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الرّبيع العريب،  مع االضطراب الذي سّببه، خصوصًا ل العقد الفارطاملنطقة سوءًا خال زادت أحوالوقد 
رات مسح التطوّ  أشار فقد. يف مسار أفول حمتوم احيث أصبحت كّل اإلحصائّيات تؤّشر على دخوهل

إىل أّن انتفاضة الرّبيع العريب كّلفت (02) 2 02حدة سنة االجتماعّية واالقتصاديّة الّصادر عن األمم املتّ 
باملائة  2، وهو ما يعادل   02املهدورة منذ سنة  بليون دوالر من عائدات النموّ    2ما يقّدر بـ املنطقة

 . 0 02و   02من جمموع الناتج الداخلي اخلام لدول املنطقة بني سنوات 

 نو االقتصاديّ  لوناحمللّ  توّلد عن تغيري النظام، حيث يفرتضي  الذياالقتصادي  فإّن املفعولعالوة على ذلك، 
عادًة ما يعقبها آثار إجيابّية طويلة االقتصاديّة  الناجتة عن أّي تغيري يف نظام من األنظمة أّن الّصدمة الرئيسّية

فقد حتّول زخم . والتشغيل واالستقرار االقتصادي الكّلي، مل حيدث يف املنطقة العربّية املدى على النموّ 
زنات االقتصاديّة الكربى من جرّاء تراجع االستثمار الّلحظة األوىل إىل فوضى واضطراب، واختّلت التوا

ما تسّبب يف ارتفاع سلسلة من املؤّشرات االجتماعّية السلبّية مثل  ذاوه. ل الفرص التجاريّةؤ تضااألجنيب و 
 . ( 0)االقرتاض والفساد والفقر والبطالة

 

 البلد حسب اإلجمالي المحلي الناتج في التراكمية والخسائر المكاسب

 
تقديرات اإلسكوا: صدرامل   

 

رة، فتبعًا آلخر املعطيات املتوفّ . ، تثري القلق أكثر من غريهاوجه اخلصوصإال أّن احصائّيات البطالة، على 
وما ينذر . باملائة، وهو األعلى مقارنة مبناطق العامل األخرى 2 يصل معّدل البطالة يف املنطقة العربّية إىل 

 0180ّدالت بطالة الشباب يف العامل جندها يف منطقيت الّشرق األوسط بنسبة معأعلى هو أّن أكثر، بالّسوء 

                                                           
ا.ا2 51،االألؤماالطمةاّ ،ا  اام،ا)الإليوكسال(ؤوحاالطةتس الماالطقةصل يروااالطجةملى رواف االطملتحواالطاا  رو،االط ةلواالطقةصل يروااالطجةملى رواطغا  اآس لا 52

 .ا22.نوساالطمصّ ،اصا 52
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باملائة، أي ما يعادل ضعف املعّدل العاملي وما يقارب ثالثة أضعاف  280 فريقيا بنسبة أباملائة ومشال 
 . (01)فريقيا جنوب الصحراءإمعّدل منطقة 

 

 
 52-   4و  599ين السنوات العالم، ب مناطق مختلفة من معدالت بطالة الشباب في

  5 4منظمة الشغل العالمية، أبريل : المصدر

 

تبلغ  ،ففي مصر واألردن وتونس. قويّة ضّد البطالةّثل ضمانة ميالتعليم اجلامعي ال ستّشف من ذلك أّن نو 
 0  باملائة يف املغرب، لتصل إىل 00باملائة، وترتفع إىل  0 جيي اجلامعات العاطلني عن العمل نسبة خرّ 

 . ( 0)باملائة يف اململكة العربّية السعوديّة   باملائة يف البحرين و
                                                           

ا.اGlobal Employment Trends for Youth (2015) & the European Centre for Census (2012):ااذطكاتبالًاإطلاالطةحّياالماالطسال   اف  52

،اس و واأا الااتحايااالطةلم واالإلنولن رواالطاا  رو،ا انلؤجاالألؤماالطمةاّ ا"الطةاك بواالطوكلن واطملتحواتماا ماح واالنةحلط و:االطا  عاالطاا  "،ا) ل ي(ؤ اك  ا:االنظا

 .ا  51الإلنملئ ،ا

29 Ahmed, M., Guillaume, D., & Furceri, D., Youth Unemployment in the Mena Region Determinants and Challenges. 

International Monetary Fund. In World Economic Forum (2012): Addressing the 100 million Youth Challenge – 

Perspectives on Youth Unemployment in the Arab World.  
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جيي اجلامعات العاطلني عن العمل يف الّشرق األوسط ومشال تصّدر نسب خرّ  عليه يؤّشر ن ضمن مامو 
مية وفرص بات التنوجود تنافر حاّد بني الربجمة التعليمّية ومتطلّ هو  ،على مراتب التصنيفات العاملّيةفريقيا ألأ

يعود ذلك إىل أسباب مرّكبة ومتعّددة األبعاد، تتداخل فيها العوامل اجلغرافّية و . رة يف املنطقةالتشغيل املتوفّ 
حدة اإلمنائي سنة إال أّن تقرير املعرفة العريب الذي نشره برنامج األمم املتّ . واالجتماعّية والسياسّية واالقتصاديّة

 : بالكامل إىل القطاع التعليمي، حيث خّلصها كالتايل أسباب اإلخفاق أرجعقد  (2 )  02
 العربّية البالد يف العايل التعليم جودة ضعف.  
 العمل سوق ومتطلبات العايل التعليم خمرجات بني فجوة . 
 والعامّ  اخلاصّ  والقطاعني اجلامعات بني االرتباط بضعف وعالقته املهارات ضعف.  
 العايل التعليم مؤّسسات يف والتقين املهين والتدريب التكوين ةظمأن ضعف . 

البلدان العربّية عن تطوير  قصورمسؤولّية  يف املنطقةالتعليم وأنظمته جودة  يف خالصته التقريرحيّمل  ،بذلكو 
 . حميط عومليضمن  جمتمع املعرفة الضروري للمنافسة

 
 

 
 بطالة خريجي الجامعات في مناطق مختلفة من العالم بالنسبة المئوية 

 Jaramillo & Melonio 2012 : املصدر   

 

ا بعد مرحلة الطفرة النفطّية، مليف زمن حتتاج فيه املنطقة العربّية إىل االستعداد  صلحيقصور الواقع أّن هذا الو 
على  العربّية اليت تتوّفر حىت يف البلدان جيل واحدضمن دورة العريب تصدير النفط ف توقّ توّقع أن يحيث يُ 

                                                                                                                                                                             
اإذاتّ جتاف هاالطلوباؤ اا  51اقّاأظهااتحايااآخااصّ اسلوا ا242  لطملئواف اؤصااإطلاا42 5 لطملئواف اتسنساإطلا  5إحصلئ رلماأكثااتّهس الً،

 ,Jaramillo, A. and Melonio, T. (eds.), Breaking Even or Breaking through:االنظا.ا لطملئواف االأل  ن242  لطملئواف االطمغا اإطلا

Reaching Financial Sustainability While Providing High Quality Standards in Higher Education in the Middle East 

and North Africa, The World Bank, Washington, DC 2011.ا

 .ا 1 -11 .،اص  51   ،االطشبل ااتسال  االطماافو،ا انلؤجاالألؤماالطمةاّ االإلنملئ ،ا:ا  51تحايااالطماافواالطاا  اط ال اا 1 
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 الّسابقةالعربّية األجيال كانت  فإذا. التغيري باملال شراءترف ما سيحرمها من وهذا  ،هائلة ةنفطيّ احتياطات 
شكل  ودعم الّدولة القوّي على طاع العامّ من التعليم اجملاين وضمانات التشغيل يف الق قد استفادت

ؤّسسات عاجزة عن هذه املوجدت مساعدات ومنح، فإّن األجيال املولودة منذ عقد الثمانينات وما بعده 
قدرات استثمار مجيع معلى القائم النمو االقتصادي  يرّكحمالتأقلم يف عامل أصبح فيه االبتكار واملبادرة احلرّة 

اب الّشرق األوسط نفسه متخّلفاً ذلك، جيد شب نتيجةو . الّسواءحّد البشريّة، من نساء ورجال على اجملتمع 
  . عن أقرانه يف بقّية مناطق العامل

 

الة آثار البطيف  ّسدتتج ،مستويات خطرية صفوف الشبابمؤّشرات االقصاء االجتماعي يف يث تسّجل ح
فيه شرائح قضي ت، أي الوقت الّضائع الذي (  )"الرشد نتظارحالة ا"ى سمّ ت تأصبحاليت مد األطويلة 

على الزواج باب الش واسعة من شباب الّشرق األوسط أفضل سنوات العمر يف حالة عجز وتبعّية، فال يقدر
، الرشد ظارنتمفعول األثر النفسي حلالة ا ويظهر. يف أدىن احلاالت جناح الوالدينوال على بناء حياة خارج 

 ضحيتّ  ، الذيمباالةبالالّ  الشباب شعور إلى فضتفي أّن البطالة قد أ" ،تقرير المعرفة العربيحبسب 
 بعض الشباب الذين أنّ  البالغ القلق دواعي ومن .مشاركتهمالت معدّ  في الشديداالنخفاض  في

 . (0 )"باليأس إحساسهم تستغلّ  التي فةالمتطرّ  عاتاالجم جانب من استقطابهم يتمّ  عزلة يعيشون في

 
 العربّيةاإلنسانّية تقارير التنمّية 

لعامل العوامل الثقافّية اليت تدفع ا ،حدة اإلمنائيفّصلت سلسلة من البحوث اليت أجراها برنامج األمم املتّ 
ضّجة  العربّيةنسانّية اإل التنمية تقارير ل هذه التقارير املسّماةأثار أوّ ، 0220ففي سنة . العريب حنو األفول

ألجل حيث كان تقريرًا معّدًا من باحثني عرب . ارمة نتيجة االنتقادات احلاّدة اليت تضّمنتها استنتاجاتهع
تالوة الها عليهم بضمري منصف ومتجّرد، على حنو ا جعل سلسلة اإلخفاقات اليت تالقرّاء العرب، ممّ 

العرب لن "ألّن " ية وعميقةقراءة جدّ "قراءته إىل ني العرب إىل أن يدعو دفع بأحد الصحافيّ ت، الصلوات
 .  (  )"مهما كانت قاسية ،يغّيروا شيئاً من واقعهم ما لم يواجهوا حقائقه

 

                                                           
ااdاه    اطوظ  اؤ  اؤلاستو االطنةظل "ىبل   االطاّّ"ا" احلطو اى ". االنظاط ال ع االطظلها ، اطهذه ااصفاّلؤل ال :Naytej (Dhillon) & Yousef 

(Tariq), Generation in Waiting: The Unfulfilled Promise of Young People in the Middle East, Washington DC, 

Brookings Institute Press, 2009. 

االطاا  اط  5  اتحايااالطماافو ا 2.،اص  51ال  ا لطقةبلساى . ا :UNDP and Institute of National Planning (Egypt). (2010). Egypt 

Human Development Report 2010-Youth inاEgypt: Building our future. Egypt: UNDP and INP. 

33 Salama A. (Salama), “Facing Up to Unpleasant Facts”, Al-Ahram Weekly, July 11-17, 2002. 
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 العلمي و اإلخفاق التكنولوجي

تدّرجت يف عرضها من اإلحصائي إىل  مجلة من اإلخفاقات،سلة من التقارير عن لقد أبانت تلك السل
انطالقاً من  ،من بينها أّن نتاج البحث العلمي والتنموي يف املنطقة العربّية طوال عقدين من الزمنو . املفهومي

هو األدىن بفارق  الفرتة الزمنّية،تلك خالل املسّجلة العربّية عدد براءات االخرتاع  حبسابو ، الثمانينات
براءة اخرتاع يف املنطقة  2  ّجلت خالل تلك الفرتة الزمنّية حيث سُ . شاسع مقارنة ببقّية بلدان العامل

فيما سّجلت خالل نفس الفرتة  ،براءة اخرتاع يف الشيلي وحدها    ّجلت العربّية قاطبة، يف حني سُ 
إذا أخذنا مقياسًا أمشل و . (  ) كوريا اجلنوبّيةاخرتاع يف ةبراء 01 2 براءة اخرتاع يف إسرائيل، و 020 

ليون ساكن أكثر برهانًا على البحوث العلمّية املنشورة حبساب املمعّدل لنشاط البحث العلمي، سنجد أّن 
، بينما 0   ليون ساكن سنة حبساب امل حبث علمي 02 سوى املنطقة العربّية شر يفمل ينحيث : حّجتنا

عقدنا نفس املقارنة بني العامل العريب  لوسع هذه الفجوة بشكل هائل وتتّ . حبثاً  0 ُنشر يف الربازيل وحدها 
ليون حبث حبساب امل 0 1 ويف سويسرا  علمي حبث 2 1يف فرنسا  0   والعامل املتقّدم، إذ ُنشر سنة 

لنتائج تقرير البحث  فتبعاً . كثرياً لصاحل العامل العريب منذ ذاك الزمن  عّدالتهذه امل كّفة  ومل ترتّجح. (0 )ساكن
ًا لنشاطات البحث العلمي منذ سنة ن مسحًا عامّ الّصادر عن اليونسكو، والذي تضمّ  2 02العلمي لسنة 

البحوث العلمّية املنشورة حبساب املليون ساكن يف البلدان  ل، فإّن معدّ 0221إىل حدود سنة  0   
عّية ومل تتحّسن هذه الوض. حبثاً     الذي يصل إىل ، مقابل املعّدل العاملي   العربّية بأسرها مل يبلغ سوى 

زال منخفضاً، ياإلنتاج العلمي يف العامل العريب إذ ُتظهر اإلحصائّيات أّن  خالل السنوات اخلمس الفارطة،
 . (2 )من اجملموع العامليباملائة  281حيث ال ميّثل جمموع البحوث العلمّية اليت تُنشر فيه سنوياً سوى 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ا 2.،اص 511تحايااالطةلم واالإلنولن رواالطاا  رواط ال اا  

 .ا21.نوساالطمصّ ،اصا2 

اىلطملًااالحّالًافح اؤ ا   اأ:ا"ايذكااالطةحايااا.5  .الطشبل ااتسال  االطماافو،اص:ا  51تحايااالطماافواالطاا  اط ال ا 2  ىلطماؤ اح ثاىّ اا11 فضلاإنر

اطماياصلاى لاجلئز انس لاف اؤةللا...االطقةبلسلماى لاالطموةسىاالطالطم ايلةم اإطلاالطملتحواالطاا  رو،ااهسا س ج ملاسلؤاال ياؤ اجلؤاواىلل واف االطةزالئا

ا االطك م لد اؤةلل اف  اأىملطه اى  انلطهل االطذي ازايل، اأحمّ االطمصاي االطالطم اسسى االطاا  رو االطّال اف  االطا س  اىل  اكلط وس ن لاا111 ف  اؤاهّ اف  اىم ه أثللد

ا".اط ةكلسطسج لا لطسطيلماالطمةاّ االألؤايك رو
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 العالم أخرى من بمناطق ودول مقارنة العالمي على البحث والتطوير اإلنفاق من مجتمعة العربية ولالد نصيب
(2009) 

 
 Akoum and Renda 2013: املصدر

 

وغياب  ،لثقافة الّداعمة للبحث واالبتكارها فقدان اأهّ ، و مّت حتديد عديد العوائق املفّسرة هلذه املعّدالتوقد 
اإلحصائّيات  وُتظهر. وشّح التمويل واملوارد البشريّة ،ناء أنظمة حبث وتطوير مندجمةسياسات عاّمة شاملة لب

اتج الداخلي اخلاّم، مل تف خالل نسبتها من جمموع النّ حبساب  ،أّن مستويات اإلنفاق على البحث والتطوير
من الّناتج  % 28و % 28ت ترتاوح بني ظلّ حيث  ، بات تنمية هذا القطاعالعقود األربع املاضية مبتطلّ 

الداخلي اخلام، لتبقى حّصة البلدان العربّية جمتمعة من جمموع اإلنفاق العاملي على البحث العلمي يف حدود 
 . (  )من ساكنة العامل %0بالرغم من أّن البلدان العربّية يقطنها أكثر من وهذا ، 280%

بات خلق الثروة وحتقيق مبتطلّ  ال يفي ،هذا املستوى من االنفاق على البحث والتطوير يف العامل العريب إنّ 
مع أغلب الباحثني على أّن وضع البحث جيُ  ،لذلكو . ةاالكتفاء الغذائي واملائي والطاقي وحتسني البنية التحتيّ 

كما أّن نسق . (1 )فيها بناء جمتمع املعرفةاملعرقلة جلهود العلمي يف املنطقة العربّية ميّثل أحد أهّم العوائق 
يّب البطيء له كلفته الباهظة يف حميط عوملّي يتطّور بسرعة هائلة، ويشهد فيه التشغيل يف التعليم النمّو العر 

 الكوادر من أعداد كبيرة هجرة"هذه الكلفة جوانب فمن . العايل والبحث العلمي حركة تدويل متصاعدة

                                                           
 .ا1  .،اص  51تحايااالطماافواالطاا  اط ال اا2 

 .ا12 .،اص  51تحايااالطماافواالطاا  اط ال ا 2 
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 البحث عن ةالعربيّ  المنطقة من العقول هجرة على وساعد. الخارج إلى ةالعربيّ  المنطقة من ةالعلميّ 

 . (  )"...ةالعالميّ  البحوث ومراكز الشركات فضاء زة، فيمتميّ  وظائف

. قّدمةتضربًا من املساعدة املعكوسة تقّدمها الّدول الّنامية إىل الّدول امل أّن ظاهرة هجرة العقول متّثلاحلّق و 
ًا من مصادر التعليم واملعرفة مصدراً حيويّ  سبة للمنطقة العربّية اليت ختسر جرّاءهاوهي تعترب ظاهرة خطرية بالنّ 

والتكنولوجيا، إضافة إىل العناصر الفكريّة والتجارب التارخيّية الضروريّة لضمان إدماج مقاربات املعرفة املعاصرة 
 . ضمن الثقافة الّسائدة

 

 حاجز ثقافي معيق
أهّم عناصر اإلخفاق الثقايف يف  يف مقّدمته على أحد  022سنة لالعربّية اإلنسانّية تقرير التنمية  نصّ 

تعّمق جّراء ت"عل املشاكل اليت تواجهها املنطقة جيوهو ما ، املعرفة والعلم توطينعدم املنطقة العربّية، أال وهو 
في مكان بناء مجتمع المعرفة عبر استيراد المنتجات العلمّية دون االستثمار االعتقاد الخاطئ في إ

 . (2 )"د اكتساب المعرفة في المنطقةدون خلق تقاليد علمّية محلّية ت رشّ ... ي للمعرفةاإلنتاج المحلّ 

 مع شا يف القرن الّتاسع عشر، وترّسختحممد علي با عهدعلى  ست هذه النزعة يف مصرتأسّ  مثال ذلك،
يف القرن تغرّيها مجال عبد الّناصر يف القرن العشرين، ومل تظهر سوى بعض العالمات اخلافتة على  عهد
وهو ما جعل علي مصطفى مشرّفة، عامل الرياضيات وعميد كلّية العلوم جبامعة القاهرة، . حد والعشرينالوا

نحن ننقل معارف اآلخرين ثّم نتركها عائمة دون صلة " رّسخ هذه النزعة يف مصر متحّسراً،يتحّدث عن ت
اتها، غريبة بكلم ةفهي بضاعة أجنبّية غريبة بمالمحها، غريب. بماضينا وال احتكاك بأرضنا

 . (  )"بمفاهيمها

مي إبراهيم البويهلي حيث يرثي املفكر السعودي التقدّ . حتجب الشوفينّية الثقافّية هذه الفجوة وتفّسر عّلتها
ثقافة "على أساس أّنا (ق واختزال الثقافة الغربّية إىل جمّرد سحر تكنولوجي عاء التفوّ االنعزالّية الثقافّية وادّ 
حساسّيتنا الشديدة في التعامل مع "ويستنكر الدوافع الكامنة اليت تقف وراء  (0 ))"حّدادين ونّجارين

فنحن نتوّجس من أيّة فكرة وافدة خصوصًا إذا كانت ذات محتوى سياسي أو ثقافي أو . الفكر الغربي
                                                           

 .ا12 .،اص  51تحايااالطماافواالطاا  اط ال ا 1 

 .ا2.،اص5115 اتحايااالطةلم واالإلنولن رواالطاا  رواط الا 1 

 .ا21.،اص 511،اا قواخ و واطةحايااالطةلم واالإلنولن رواالطاا  رواط ال ا) ّّي ( الّّا  

ال ي ،ايال اهشطداالطذي اأنةةسالاهذهاالطاضل  االطبلذخواالطهلئ و،اهشط"ا5  ّر اهللكانةل ي ااح داؤثلاؤلانةالؤلانا اطانّ كاأنللاؤةخ و  ،ا لطاكسانا اناافاأنر

ّرا اؤلاتةت عاإط هاالطا ل ،اؤعاالطلةل ي ااالطا ال ي اناىاأنرهماذااىملا و  ،اطك انا ا جللاالطوكا،اانا ا جللاالطا م،اانا ا جللاالطاضل  ،اانا ا جللاكلر

ا" اتلنلاخ  ة رو"أذيعاى لاّلّواقلل ا"اف االطصم م"ؤحةتفاؤ احسال اإل االه ماالطب  ه اف ا انلؤجا".اااهذالاالبالًاىكساالطسالقع،ااىكساالطذيايةباأنايكسن

 .ا5 07/51/ 5 ةل يخا
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فنحن ال نتقّبل من خارجنا سوى المعلومات كمسائل مبتورة من سياقها الفلسفي، أو . اجتماعي
 . (  )"ا األفكار، فنرفضها ابتداًء من دون أن نحاول فحصهاأمّ . الجاهزة التقنيات

إىل اعتبار أّن املشكل ال يكمن يف نقص االستثمار يف املعرفة،  العربّيةاالنسانّية تقرير التنمية وقد ذهب 
 بتتطلّ  قد"يف وجود عائق ثقايف خّلصه كاآليت، على حنو بقّية البلدان النامية، بقدر ما يكمن 

ن المجتمعّية، لتتضمّ والحوافز  والقيم المواقف تغييرًا في المعرفة الكتساب االستراتيجّيات الفّعالة
... واالبتكار اإلبداع وتشجيع والمعرفة العلم المجتمع، باحترام مستويات شاماًل، على جميع التزاماً 
 ومع. وقيمه المتعولم العالم فةثقا أوجهها، مع بعض في التقليديّة العربّية والقيم الثقافة تختلف وقد

 فرصة البّناء والتواصل االنفتاح وحضاراتها المختلفة، يوّفر العالم أقطار بين والتبادل التشابك ازدياد
  (  )."واإلفادة منها العولمة في للمساهمة العربّية للبلدان

تقرير حيث جادل . ة العربّيةبدأ أثر هذا احلاجز الثقايف يظهر باضطراد يف التحليالت االقتصاديّة للمنطق
، بل ذهب التقرير إىل بأّن أثره ال ينحصر يف النواحي احملافظة من العامل العريب ،  02لعام  المعرفة العربّية

 ةاالقتصاديّ  والمستويات ةالجغرافيّ  االختالفات بحكم، العربيّ  الشباب واختلف دتعدّ  مهما" هاعتبار أنّ 
 ظاهرة عليه نطلق للمنطقة الثقافي التراث من نابعقوي  ثقافيخّط الثقافّية، هناك  واالنتماءات
 على يحافظ قوي اهجاتّ وهو  .الطائفة أو والعرق واألسرة الدين على ترتكز التي ةالعربيّ  ةالبطريركيّ 
 دتجدّ  ةثقافيّ  ةتنمويّ  سياسات غياب في ماالسيّ جاه األقوى، االتّ  هو يزال وما التقليديّة، ةالعربيّ  القيم
 .(0 )"لدى الشباب والحداثة بالعلم ة ترتبطذهنيّ  نوتكوّ  والقيم الثقافة

إىل نفس النقطة   (Muslim World Science Initiative) مبادرة العالم المسلم العلمّيةأشارت نتائج وقد 
دريس العلم في أغلب البلدان ت"، حيث جادلت بأّن تعّينها اجلغرايفكذلك، بل وّسعت من جمال 

في حدود  ًا إالّ وال يسمح للطلبة بالتفكير نقديّ  ،منحصر المدى مة التعاون اإلسالميي منظّ ف األعضاء
القيود الثقافّية تقف مبثابة رقيب على درجة انفتاح املعرفة واختيار املواد التعليمّية كما أشارت إىل أّن ". ضّيقة

ار المواضيع التي يجب تعليمها، الرقابة الذاتّية كثيرًا ما تمارس في اختي"املسموح هبا، ذلك أّن 
اإلبحار وتطوير منظور "، ودعت الطلبة إىل "تعّلق األمر بمواضيع خالفّية مثل نظريّة التطّور ذاخصوصاً إ

 . (2 )"بطة الّشائكة والمتشابكةاحول هذه الحدود الض

                                                           
ا.ا1  .،اص1 51،ا ال االطةمل،ا  اام،ا)ؤسالنعاالطلهسضاف احسال المااؤكلّولم(حصسناالطةخ فا،ا)ال االه م(الطب  ه ا  

 .ا2.،اص5115تحايااالطةلم واالإلنولن رواالطاا  رواط ال اا  

 .ا 2.،اص  51تحايااالطماافواالطاا  اط ال اا2 

46 The Muslim World Science Initiative, Press Release, 29 October 2015 : 
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طبقة املتعّلمة ذات زالت ال فما. الثقايف يرتبط القلق من بعض مناحي املمارسة العلمّية مبسألة التوطنيو 
لذلك من و ، "احلياد الثقايف"العقلّية التقليديّة تتصّور أّن العلم والتكنولوجيا ال يتوفّران على املقدار الكايف من 

 . اً املرّجح أن يكون االخنراط غري النقدي يف املمارسة العلمّية ضارّ 

-Muslimوالعلم على موقع  ة باإلسالمد حازم شاه، عضو وحدة البحث اخلاصّ موهو ما يبّينه حم

science.com إّن السياسة العاّمة للعلم والتكنولوجيا في العالم المعاصر شديدة التأثّر "، بقوله
مقارنة مع الغرب ، ًا عظيماً ًا وثقافيّ موروثًا تاريخيّ "فهو يرى أّن العامل اإلسالمي حيمل ". بالنماذج الغربّية

، ومبا أّن العلم احلديث يقوم على جتربة تارخيّية خمتلفة "تاريخه الذي نبذ الكثير من ذلك الموروث طوال
يجدر بالبلدان المسلمة أن تتفّكر تجربتها التاريخّية في العالقة بين " فإنّه عن جتربة العامل اإلسالمي،

من  نتتمكّ  البلدان المسلمةأّن  ولو افترضنا. تقّلد الغرب تقليدًا خانعاً العلم واإلسالم، عوض أن 
ي نماذجه، يمكن أن يكون ذلك على بلغها الغرب من خالل تبنّ  لوغ نفس مستويات النجاح التيب

 . (  )"حساب االستقرار الثقافي واألصالة القائمين على القيم اإلسالمّية

حيث . ينبغي جتاوزه اً حاجز ميّثل ، العربّيةاإلنسانّية تقرير التنمية  وفقالتحّفظ وما شاهبه، ثبت أّن هذا 
 دون" مؤّكداً أنّه اخلتامّية خالصاتهضمن  ، على هذه النقطة بالّذات0220لعام التقرير، يف نسخته  نّصص

 من الفكريّة واالجتماعّية المواريث بعصمة االعتقاد من التقليل يجب... العليا والقيم بالعقائد المساس
 يمكن الذي الحوار ء قيمةعالذلك إ عنويتفّرع  ذلك، العلمي التحليل تأثب ما إذا القصور أو الخطأ
 .( 2)"االتفاق حتمّية من بدالً  الخاّلق باالختالف ينتهي أن
 

 العوائق الثقافيّة

 عطالة الترجمة
 التدقيق يف على ، 022سنة ل "ةمجتمع المعرفنحو إقامة "املعنون بـ ةالعربيّ اإلنسانّية تقرير التنمية رّكز 

يف العامل ستويات إصدار الكتب ماخنفاض  جانب مالحظته فإىل. رصد كلفة احلواجز الثقافّية املصطنعة
اً، يف حني باملائة من اجملموع العاملي للكتب الصادرة سنويّ   8 نسبة ب إالّ  العامل العريب ال يساهم(العريب 
 لنشر ةالهامّ  القنوات من واحدةالتي ت مّثل "اهتّم التقرير بعطالة الرتمجة ، )باملائة من ساكنة العامل 0تقطنه 

                                                                                                                                                                             
http://muslim-science.com/wp-content/uploads/2015/10/Official-Press-Release-Report-on-Science-at-the-Universities-

of-the-Muslim-World-Oct-29-2015.pdf   

47 Shah (Mohd Hazim), “The Relationship between Science and Islam: Islamic Perspectives and Frameworks”, Muslim 

Science, August 10th 2015.  

 .ا 2.،اص5115 رواالطاا  رواط ال اتحايااالطةلم واالإلنولنا2 

http://muslim-science.com/wp-content/uploads/2015/10/Official-Press-Release-Report-on-Science-at-the-Universities-of-the-Muslim-World-Oct-29-2015.pdf
http://muslim-science.com/wp-content/uploads/2015/10/Official-Press-Release-Report-on-Science-at-the-Universities-of-the-Muslim-World-Oct-29-2015.pdf
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حيث يشري التقرير إىل . إىل بعض اإلحصائّيات الّصادمة مستنداً  ،"العالم ةبقيّ  مع واالتصال المعلومات
-  59الفترة  خالل السنة في عنواناً  175 حوالي من المترجمة عدد الكتب ازدياد رغم"أنّه 

 اإلجمالي التراكمييقّدر  ،مثالً  اليونان ما تترجمه خمس ، وهوعنواناً  330 من ما يقرب إلى   59
 ما تترجمهيوازي  وهو ،كتاب    . 5اآلن بحوالي  حتى المأمون عصر منذ لمترجمةب اللكت

 . (  )"واحد عام إسبانيا في

كتاباً     0يساوي ذلك مقدار كتاب واحد لكّل مليون ساكن يف السنة، يف حني أّن نفس النسبة ترتفع إىل 
 قرابة بغّض النظر عن أنّ فحدة األمريكّية، ا بالنسبة إىل الواليات املتّ أمّ . (02)كتابًا يف إسبانيا  02 يف اجملر، و

 ترجمة على حريصة حدةالمتّ الواليات نجد "باملائة من اإلنتاج العلمي العاملي يصدر باإلجنليزيّة،  10
 . ( 0)"العالم لحضاراتالثقافي الرصيد  العلمّية، عالوًة على ترجمة المنشورات

 

 كيرأفق التفانسداد 

 من أساتذة الجامعة جديد صنف"د عنها ولّ تذلك ما ينتج عنه، ال حمالة، سيطرة أحاديّة اللغة العربّية اليت ي
 الجامعات أغلب كان سائداً في اللغة ثنائي صنف محلّ  فشيئاً  شيئاً  أحاديي اللغة، يحلّ  من والباحثين
الذي ال يظهر فحسب يف غياب  فكريلالشغف ااخنفاض ويرتّتب عن ذلك . (00)"العربّية البحوث ومراكز

الذي يصيب الطلبة  مس الثقافات غري العربّية وغري اإلسالمّية، بل كذلك يف االنفصامؤّسسات تدرّ  أيّ 
 : إذ ،صل ببلداّنم أو منطقتهم األصلّيةيركز جّلهم على مواضيع حبثّية تتّ  حيث ،العرب يف الغرب

 بالعالمأو  ببلدانهم صليتّ  موضوع حول، دكتوراهال مستوى في خصوصاً ، رسائل بحوثهم نينجزو "
 الذي المجتمع دراسةعلى  قدموني   ماوقلّ  اً،عربيّ  أو اً محليّ ، ما تركوه لدراسة بونهم يتغرّ إنّ  أي، العربي
 إلى يفدون الذين والباحثين بالطالّ أّن  حين في هذا... ظواهره إحدى دراسة على أو فيه يقيمون

 "عن عربي علمي رصيد يتراكم لم وهكذا. ف عليه ودراستهللتعرّ  إالّ  اليه يفدون العالم العربي ال
 .( 0)""اآلخر

                                                           
 .ا22.،اص 511تحايااالطةلم واالإلنولن رواالطاا  رواط ال اا1 

ا . .،االطم خصاالطةلو ذي،اص5115تحايااالطةلم واالإلنولن رواالطاا  رواط ال اا21

 .22.،اص 511تحايااالطةلم واالإلنولن رواالطاا  رواط ال اا 2

 .ا22.،اص 511تحايااالطةلم واالإلنولن رواالطاا  رواط ال اا25

 .نوساالطمصّ ا  2
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غري أّن إّن هذا االنسداد يف أفق التفكري صادم بالنظر إىل التحديات اخلارجّية اليت تواجهها البلدان العربّية، 
 تليس اجملتمعات العربّية" وصّيةخص"والرتكيز على  "صل بواقعناال يتّ "إهال كّل ما  القائلة بوجوب قولةامل

تصيب الباحثني العرب بالعجز، إذ هي مقولة لتغرّي الذي نعيشه، بقدر ما يف عصر امقولة عقيمة فحسب 
 ا حالتأّنّ 

 لما علميتحديد  دون ثمّ  ، منوالخاصّ  العامّ  بين الربط دون حالت مقارنة، كما مقاربات رتطوّ  دون"
 دون يحول يكادينتج المعرفة، بل  ال شعار شكل خذتاتّ  التي المقولة حسب ،"اً خصوصيّ ”يعتبر 
  .( 0)"إنتاجها

 

 تقهقر جودة تعليم اإلنسانيّات 

رداءة حبسب البحوث اليت حتّلل القطاع التعليمي يف العامل العريب، يتمّثل أهّم حتّد يواجه هذا القطاع يف 
تقريراً  (Brookings Institution) ينغز، نشرت مؤّسسة بروك  02ففي شهر فرباير . (00)جودته وتقهقرها

أداء أنظمة التعليم يف الشرق  يرصد ،"فقدان األسس التعليمّية لحياة منتجة؟: الشباب العربي"بعنوان 
إذ يستنتج التقرير، مع اعتبار مستويات . واحلّق أّن قراءة هذا التقرير تبعث على اليأس. األوسط العريب

االت املدروسة اليت تفرضها خمتلف الصراعات اإلقليمّية احملتدمة يف املنطقة، التفاوت الواسعة بني خمتلف احل
ن في التعّلم، بحساب مجموع النقاط و انها فاشلنصف أطفال المنطقة وشبّ "ينيف عن بأّن ما 

 . (02)"المطلوب تحصيلها في االختبارات الدولّية لمهارات القراءة والكتابة والحساب

حىت يف احلاالت اليت يكون فيها ارتياد املؤّسسات  طفال والشّبان العرب يف اجململ،ويوّضح التقرير أّن األ
ريع النمّو السضاعف  كما العلم، لطلبات املبادئ األساسّية التعليمّية متاحاً، ال يستقون يف هذه املؤّسس

يف املهارات  لقاهرة واجملتمعّية هلذا العجز امن حّدة اآلثار االقتصاديّ  لساكنة شابّة عاطلة عن العمل
خلّص تقرير الحق نشرته مؤّسسة بروكينغز يف الدوحة، بعد سنة من صدور التقرير إمجااًل، و . ( 0)األساسّية
اذ القرار على املستويات يف اختّ ات خاطئة اعتماد آليّ الضرر الذي يلحق أسس التعليم من جرّاء آثار األّول، 

 القرن تسعينات خالل المستويات بعض على المنطقة في اليالع التعليم تراجع"ّية والتنظيمّية يكلاهل
                                                           

 .انوساالطمصّ   2

 . .،االطم خصاالطةلو ذي،اص5115تحايااالطةلم واالإلنولن رواالطاا  رواط ال ا 22

56 L. Steer, H. Ghanem, M. Jalbout, Arab Youth: Missing Educational Foundations for a Productive Life? Brookings 

Institution, February 2014, p.9. اهشطداالألالوللااالطشبرلنا ّر ،ا للًداى لا.احةلاطساال تل االاالطمّ سوااج وسالاف اصوسفهل"ايسضحاالطةحايااأنر فإنرللانح

اا  ؤةسسر اؤاّطماالطحاالد ااالطكةل واالطة اف احسزتللاحسلا ا أنر  لطملئواؤ ات ؤ ذاالطصوسفاالألاطلاف اا2  لطملئواؤ ات ؤ ذاالطمّ سواالط ةّالئ وااا22  ّالً،

ّر االطةا ما اقراالطمّ  ".اسواالطثلنسيرواط وسالا ص  )نوساالطمصّ (

 .ا2 .نوساالطمصّ ،اصا22



 مهناج درايّس  من أ جل

 

24 

 

نفسه، الوقت  وفي. سواء ة على حدّ األمّ  بناء أو المعرفة خلق في ةالعامّ  مساهمته حيث منالماضي 
 اتالستراتيجيّ نتيجة بها  االلتحاق التالجامعات وفي معدّ  عدد عًا سريعًا فيتوسّ  المنطقة شهدت
المطاف،  نهاية وفي(. القطاعفي  الربح لالستثمار وتحقيقالخاّص  الرأس الم دعوة(السوق  تحرير

بدالً  دريسللتّ  ةاألهميّ  وتعطي ،ةالنوعيّ  من بدالً به ر وتتأثّ  الكمّ  على زتركّ  العالي التعليمأنظمة  صبحتأ
من ما " هنّ إ القول إلى ةالنوعيّ  على تحسينات إدخال فيي الكمّ  عفاق التوسّ إخ ىوأدّ . البحثمن 
 ةصحّ على ر وكمؤشّ ". أقلّ  ظاهر مردود على حصولها مع التعليم فيأكثر  استثمرت العالم في نطقةم

 العالي للتعليمجامعة    2 أفضل بين من فقط واحدة ةعربيّ  جامعة سوى توجد ال ،القول هذا
 مليون   0 منطقة تضمّ  في يحدث وهذا.  5 4-52 4للعام  الجامعات لتصنيفالعالمي وفقًا 

 .(01)"جامعة   2حوالي  ، وفيهاةالعالميّ  احتياطيات النفط تملك ثلث دولة 22 على عينموزّ  نسمة

هذه واقعّية يربهن مستوى أداء البحث العلمي والتكنولوجي املنخفض، على حنو ما بّينا آنفاً، على و 
 .دوناً عن بقّية العلومات انيّ اإلنس تدريسرات السلبّية، غري أّن تقهقر جودة التعليم ميّس يف املقام األّول التطوّ 

ويف  للمقّررات الدراسّية، اآلفاق املفهومّيةاحلّد من اإلنسانّيات يف  تدريسهذا التقهقر ضمن  يتجّلىو 
فنظراً . املتشّددو اإلسالم احملافظ  تّيار ومواقفألمنّية اسياسّية الواجس اهلمتارسه رضو  إىل ضغط مضاعف ال

ذات أثر مباشر اختصاصات عترب، على عكس العلوم الصحيحة، االجتماعّية تُ  إىل أّن االنسانّيات والعلوم
ختضع إىل إشراف أو رقابة أكثر  يشتّد بشكل خمصوص كي الضغط عليها فإّن على أفكار البشر وقناعاهتم، 

ما دفع وهذا . سّيةدر وإصدار الكتب املالدراسّية فة بصياغة املقّررات كثافة من قبل السلطات واهليئات املكلّ 
المناهج " األمنّية قد جعلاسّية بعض الباحثني العرب إىل القول بأّن الضغط الذي متارسه اهلواجس السي

. الحرّ  لتفكير النقديا عتشجّ  والتبعّية، وال والطاعة الخضوع ها تكّرسوكأنّ  الدراسّية العربّية تبدو
 فيهم جتماعّية أو السياسّية، ويقتلاال ماتالمسلّ  نقد على التالميذ تحفيز بيتجنّ  المناهج فمحتوى
 . ( 0)"االستقاللّية واإلبداع النزعة

النسداد أفق التفكري ًا ًا طبيعيّ نسانّيات والعلوم االجتماعّية يوّفر مضادّ األوىل، أّن حقل اإللوهلة لقد يبدو، 
يث يرى الباحثون ح. ةالواقع املعّقدتشريطات ال تعكس غري أّن هذه الصورة اختزالّية والتقليد الفكري، 

القطاعات  دامت احلرث يف املاء، ماجهدهم يشبه نسانّيات والعلوم االجتماعّية أّن يف اإل وناملستقلّ  العرب

                                                           
ؤوشاط رواحمليواالطةا  ماالطالط ااإىل  ا للدهاف االطالطماالطاا  ،اؤسجزاالطو لسو،اؤاهّا ااكلةز،ا:ا،اأهم روا  سماالطاكمو)سلنوس (ؤ  ةسنااا)س تلن(ا اكلما22

 .ا5- .،اص2 51يسط سا

،اى رقاأحّاالطصالف   ا وخايواحسلا 511ف اتا  قاى لاتحايااالطةلم واالإلنولن رواالطاا  رواط ال اا. 2.،اص 511ولن رواالطاا  رواط ال اتحايااالطةلم واالإلن 21

اّخصايحاأاالطةاالئّا لنةظل "ؤثحف"صل ماك موا:ا"ؤالي ااالطثحلفواف االطالطماالطاا  اقلئ ًا اؤ اياملاف ملاياةباا.ا،اف االطالطماالطاا  االط س ،اتش ااإطلاكلر كلر

ا االطثلنسيرواالطالؤرواّخصلً ايوملا ـ".اؤةا ملًا"ّهل   االطااف ا لطاا  رواإطلا"الطا ملد"أؤلاؤل ،اف شل ا"الطبلحث  ااالطا ملدااأهلاالطماافو"،ااه اك موايش ااؤاللهل

 ال االطلصسصاالإلس ؤ رواالطة اتاس اإطلاالطحانا ذطكاإطلاالطم ةا  االطمستس ي االطذي ايلاصااتا  مهماف االط هسماايمضسناكلؤلااقةهماف ات ح  االطمشؤل  اآ

ل عااالاااخسضاالطةهل   .Y. Ibrahim, “The end of education as we know it” The New York Sun, May 21, 2007:االنظا".االطور
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بل وقبلّية يف بعض  ،سيطرة قادة معّينني تبعًا لوالءات سياسّية ودينّيةختضع ل اجلامعّية واإلعالمّية والتعليمّية
حماربة حّس العزلة يف ليها إية حتتّية مؤّسساتّية مستقّلة ميكن االستناد أّي بنيف ظّل عدم توّفر ، األحيان

، أّدت ةالعربيّ اإلنسانّية تقرير التنمّية ، تبعًا ملا الحظه "العزلة"إّن هذه . واالّنزام القاهر الذي جيتاحهم
 أشكاالً  خذوبدأ يتّ ة، عامّ  ظاهرة إلى لبدأ يتحوّ  حباطإ إلى ،في حاالت كثيرة" ،بالباحث العريب املستقلّ 

ة العامّ  إزاء القضايا مباالة، المن الالّ  نوع وفي الفرديّة الحياتّية المشاغلفي  سعة من االنكفاءمتّ 
 .(22)"ذاتها ةالمعرفيّ  فحسب، بل إزاء المسائل

تبليغ " شعاربروما، حتت  0 02يف شهر ديسمرب  ( 2)مة المصلحمنظّ مته مّت خالل امللتقى الذي نظّ وقد 
ني لحقه عزلة الباحثني العرب املستقلّ ، إبراز الضرر الذي تُ "ات المسلمة المنادية بالعقل واإلصالحاألصو 

ساتي وروح الفريق تقليد العمل المؤسّ "بقضّية اإلصالح يف العامل اإلسالمي، الذي من أهّم جتلّياته أّن 
قة ة غير المنسّ درات الفرديّ المبا لم تبقى إالّ ... ات السائدةخا كفاية في الذهنيّ مازاال لم يترسّ 

ح بدل الفهم الشامل لجميع ساد فهم قطاعي لإلصال ،سةأسفي غياب هذه المو . رورةبالضّ 
  .(20)"هجوانب

 

 مستويات األمّية العالية
سّجل يحيث . رين املصلحني يف العامل العريبتأثري املفكّ  من صاً يقلّ ميّثل استقرار معّدالت األمّية عائقاً إضافيّ 

يف شرق آسيا ًا بأقّل البلدان منوّ لو قارناها حىت  العريب أدىن معّدالت التسجيل املدرسي يف العامل، العامل
تنخفض يف كثري من البلدان العربّية إىل أقّل من متوّسط معّدل البلدان النامية املقّدر  هيف. وأمريكا الالتينّية

ّق أّن الواقع الذي تعكسه هذه واحل. ) البلدان املتقّدمةباملائة يف 80  يرتفع هذا املعّدل إىل (باملائة   128بـ
العرب، على حنو ما نستشّف من قول  حصائّيات خيّلف حالة من التشاؤم املربّر يف صفوف الرتبوينياإل

ا من المحزن أنّنا نتحّدث عن مستوى أساسي، أال وهو األمّية، في حين أنّه من المطلوب منّ "، أحدهم
والبيداغوجيا المرتكزة مي وبيئات التعليم السليمة تعّلق بالتعليم التقدّ تالتي النواحي ن ي كثيرًا مأن نغطّ 

                                                           
 .22.،اص 511تحايااالطةلم واالإلنولن رواالطاا  رواط ال اا21

اقّاتمخرضتا.انحلّلما   انخبواؤ االطموكاي االطاا ااالطغا    احسلاقضليلاالإلص حا5 51مبااجماتانّا االطمص حاالطة االناحّما ااؤلاف اّهاا يو  2

اإىل  االطبللداالطوكاياإطلاتاح قاّكلاؤ اأّكللاالإلص حاالطولىلاف االطسالقع،اا) :اى االطلّا االطخ صلماالطةلط و اىزطواالطموكاي اا)5يةباأنايمار يةت بافكر

اتاايج اقّاقل اؤسقعاالطملظموا ختس اؤهموا.ااجسههماف االطغا اا ىماىم هماؤل يلً،اى لانمسذجاؤلاتحس ا هاؤلظمواالطمص حاالطمص ا  ااتاّيلاؤسقاهماالطهشر

ا لطالطم  االطاا   ا ذطكاف اتاايةهل االطتةلهاىباانشااأىمللاالطمثحو  االطمو م  االطاا ا لط غة  االطاا  روااالإلنة  زيرو،اؤولهملً ااالطغا  اف اهذال النظااؤسقعا.

اwww.almuslih.orgاا:الطملظمو

62 Lakhdar (Lafif), “Detailed response to the Almuslih table of questions”, The Rome Colloquium, Amplifying Muslim 

Voices for Reason & Reform, p.27. لط يمك االطال عاى لاتحايااالطلّا اكلؤ ًاىبااالطاال  االطة:   

http://www.scribd.com/doc/244144216/The-2012-Rome-Conference-Report   

 

http://www.almuslih.org/
http://www.scribd.com/doc/244144216/The-2012-Rome-Conference-Report
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الحّق أنّه ال يمكننا ... ن عنها بأشواطو فات التي نحن متخلّ صل بهذه النظريّ على الطالب وكّل ما يتّ 
 . ( 2)"ما دمنا نفتقر إلى التعليم األساسي ،ات اآلنحتى البدء في التفكير في هذه النظريّ 

لتدخل القرن الواحد  ،سري باملقلوبي حال هذه البلدان كأنّ و  رتفاع،اال ويواصل معّدل األمّية بالبلدان العربّية
 . مليون بالغ أمّي، أغلبهم من النساء 22 ءوالعشرين وهي حتمل على كاهلها عب

  

 أّن الدين يقع في قلب المشكلتنويهات تشير إلى 
سبب اخنفاض معّدالت نشر الكتب يف العامل العريب حتت متوّسط املعّدل يغدو ّية، بالنظر إىل معّدالت األم

وهو ارتفاعًا طفيفًا يف منشورات جنس خمصوص من الكتب،  ، يف املقابل،نالحظ غري أنّنا. مفهوماً  العاملي
إذ متّثل  ،مليالرتتيب العا، يتصّدر الشرق األوسط الشأنففي هذا . حتديدًا الكتب ذات املواضيع الدينّية

باملائة من جمموع  0سوى أّّنا ال متّثل يف حني اً، باملائة من جمموع كتبه املنشورة سنويّ     الكتب الدينّية
 . ( 2)يف بقّية بلدان العامل اً الكتب املنشورة سنويّ 

ويات املبّيتة األول إىل نزعة كمّية تكشف عن مجلة منمن جهة أّّنا تشري  دالّة تعترب هذه النسبة اإلحصائّيةو 
بني مقاصد تعليم ني على قطاع التعليم، كما تشري إىل وجود خلط رهيب واملسؤولني اإلداريّ ني لدى الرتبويّ 
تقرير التنمية اإلنسانّية العربّية وقد سبق أن أشار . واالنشغاالت واحلساسّيات اهلوويّة والرتاثّية ،اإلنسانّيات

تطال إنتاج املعرفة بطريقة كّيسة ومقنعة وجوه الضرر اليت  أظهر إذ ،إىل نفس اخلالصة  022لّصادر سنة ا
على اخللط بني اإلميان الديين وتطبيقات االجتهاد البشري يف مبيّن  تلّ سطوة تصّور خمالعامل العريب نتيجة  يف

 ليوما يطرح العربي الفكري التراث"سّية والقانونّية وحىت العلمّية، إذ أّن احلقول االجتماعّية والسيا
 بالمعرفة صلمتّ  فهو .واحد آنٍ  ومناقضته لها في صاله بالمعرفةالتّ  أساسّية، وذلك ةمعرفيّ  مشكالت

 أغلب في يجري ال فيه مناقض لها ألّن النظر قافة، وهووبالثّ وبالعلوم  ينوبالدّ  غةباللّ  صلمتّ  هألنّ 
 وإغفال الواقع والتمجيد ألمانيوالهوى والرغبة وا العاطفة ما تكتنفهالعلم، وإنّ  مطالب األحيان وفق

 . (20)"النفس رضى على تبعث ال صة التيالمشخّ والحقائق العياني 

 

                                                           
ّر اأ الثاحسلاالألؤ رواف االطا  2 ا:ذطك،االنظااالطااضاالطةلط اطباسثهاؤ .الطماالطاا  يشغلاؤامّا زااهللااؤلصباأسةلذا لطةلؤاواالألؤايك رواف االطحلها ،ااطهاى

Faek and S. Lynch, “Illiteracy: A Stubborn Problem in Many Arab Countries”, Al-Fanar Media, 27 October 2014ا

 countries/-arab-many-problem-fanarmedia.org/2014/10/stubborn-http://www.al  

ا.ا .،االطم خصاالطةلو ذي،اص5115تحايااالطةلم واالطاا  واط ال اا  2

 .ا   .،اص 511تحايااالطةلم واالإلنولن رواالطاا  رواط ال ا 22

http://www.al-fanarmedia.org/2014/10/stubborn-problem-many-arab-countries/
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 مؤّشرات على أّن علّة األزمة تكمن في السيطرة الدينيّة على التعليم

 نموذج األردن: والعجز التعليمي التطّرف

انربى ، تعليمّية يف الشرق األوسطّساحة الة للالعامّ  المحامل تقارير التنمية اإلنسانّية العربّيةعّينت منذ أن 
املطّبقة يف مؤّسساهتم  الدراسّية مجيع نواحي املنطقة يف مراجعة مضمون املقّرراتمن بسرعة الرتبويّون 

دير يف األردن جتربة منوذجّية يف هذا الشأن، لذلك من اجل خاض الرتبويّونوقد . التعليمّية وتدقيق النظر فيها
 . حتليالهتم وخالصاهتم أن نفحص بعمق

على أراضي سوريا والعراق اجملاورتني  داعشني إىل القتال يف صفوف تنظيم فبعد ثبوت توّجه طلبة أردنيّ 
ون وخمتّصون يف الرتبية عملّية مراجعة ذاتّية شاملة حبثًا عن أسباب هذه ًا لألردن، أطلق سياسيّ حدوديّ 
العديد من الساسة "أّن دين الّسابق صربي ربيحات من ر وزير الثقافة األر يذحتمن ذلك، و . الظاهرة

ه فتوجّ  ،الحياة وتحتفل بالموتتعادي المشكلة اليوم تكمن في تنامي ثقافة جديدة  يتجاهلون أنّ 
وزير التعليم  اكما دع،  (22)"فتسارع إلى اغتياله، ية والحياة والفرحما يرمز إلى الحرّ  هجومها إلى كلّ 

وقد مّول الوزير األّول . ( 2)لرتبوّيني إىل النظر بشمولّية وعمق يف املقّرر الدراسيالّسابق إبراهيم بدران ا
 ةاإلعداديّ ي للمرحلتني الدراسالذين شاركوا فيها بأّن املقّرر  ونمعروف البخيت ورشة حبث استنتج املختصّ 

اآلخر وتنبذ الّنساء وترّوج  تنفي"يف حاجة ملّحة إىل املراجعة، حيث يتضّمن حبسبهم مضامني  ةوالثانويّ 
". داعشّية أفكار"متضّمنة لـاملقّررات الدراسّية احلالّية ، بل أّن بعضهم ذهب إىل اعتبار "أيديولوجّية متشّددة

، حّد إصدار مقال عنوانه جريدة الغديمات، رئيسة حترير فقد بلغ األمر جبمانة غنذلك، على مثال وك
وتجد الطفل . ف، وجامعاتنا كذلكمدارسنا تبّث التطرّ "ى فيه أّن تر  "!أغلقوا فرع داعش في األردن"

 .(21)"الصدمة، حتى لوالديهما اب يعودان من مدرستهما أو جامعتهما بأفكار مرعبة حدّ والشّ 

باحلسرة واصفة النظام  مليئةكتبت بلهجة اسرتعى هذا اجلدل نظر الكاتبة واملربّية زليخة أبو ريشة، اليت  كما 
تعليم يقف ضدَّ اإلبداع وطرح السؤال، ويقّدس الماضي وال يخرج من "ه جهاز ردين بأنّ التعليمي األ

                                                           
اا 22 ا)صباي(   الم االطمسم"، اصللع االطا ل ... ا"اىشلا ا ةل يخ االطغّ اجايّ  اف  انشا ا5 51/  /2 ، ا:االنظا.

http://www.alghad.com/articles/903624اا

اا22 ا)آطد(ؤظها اخباالد"، االطاشس: اؤ  ااتالن  االطةوك ا اتاوز اط ا"الطمللهج ا ةل يخ االطغّ اجايّ  اف  انشا ا2 12/51/  ، :ااالنظا.

http://www.alghad.com/articles/882175اا

ا 22 ا)جملنو(غل ملم االأل  ن"، اف  ا الىش افاع ا"!اأغ حسال ا ةل يخ االطغّ اجايّ  اف  انشا االألالا  ، ا/كلنسن ا  51 يومبا :االنظا.

http://www.alghad.com/articles/842060اا

http://www.alghad.com/articles/903624
http://www.alghad.com/articles/882175
http://www.alghad.com/articles/842060
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حتى أصبح  ...ة والعنف والقتل، ويعادي العقل والجديد والحداثة، ويكّفر، ويحّض على الكراهيّ لكهف
 . ( 2)"قاء األذى، بدل بذل الجهد إليجاد مخارج وحلولدون األدعية التّ يردّ " روبوت"الطلبة محض 

 

 " خفيّ ج دراسي نهم"
نشرته املختّصة يف الرتبية، الدكتورة  هو ماأمشل تقرير أجري حول مسألة النقائص التعليمّية يف األردن لعّل و 

" الداعشّية: "دراسة تحليلّية"ذوقان عبيدات، يف شكل مقالة مطّولة على أعمدة جريدة الغد حتت عنوان 
يف الثاوي " البعد الداعشي"ث الحظت الدراسة أنّه ميكن تعيني حي. (2 )"في المناهج والكتب المدرسّية

والموسيقى والتفكير المنطقي العلمي، والثاني  األول غياب الفنّ "ج الدراسي من خالل حمورين، املنه
المسلم مطالب بالجهاد في   ينتظر المجاهدين في اآلخرة، وأنّ وما الحديث المتواصل عن الجهاد 

ة والنار وتغييب القانون، واإلكثار من حديث المتواصل عن عذاب القبر والجنّ ربوع الدنيا، وال كلّ 
 ". الحديث عن الزوجة كإنسان وج، دون أن يتمّ الكالم عن إطاعة الزوجة للزّ 

حتت حجاب املنهج الدراسي املعلن، يشتغل " منهج دراسي خفيّ "يوجد الدراسة،  هإذن، حبسب ما تكشف
وهو . تداولها وتعليمها للنشء بطرق غير معلنة ة، يتمّ ماتيّ غة دو ثقافيّ المنهج الخفي هو منظومة "فـ
ة مؤسفة في النظر إلى الذات ة، على أحاديّ د، في المدرسة والجامع والمنتديات الثقافيّ يؤكّ 

 .(  )"واآلخر

 

 يعمل على تدمير العلم... 
طالت هذه وقد . دينّية مشولّيةة متّر عرب مصفا ، ضمن هذا املنهج الدراسي اخلفي،أّن كّل املضامني يبدو

ي طلب من الطالب "ا يف حكم علم األحياء، مثال ذلك املصفاة من فرط مشولّيتها مسائل مّتفق على أّنّ 
ويحّدد المنهج سبب الموت بسبب واحد فقط هو انتهاء . ة يقينية على عذاب القبرإحضار أدلّ 

  .(0 )"األجل، دون إشارة أليّة أسباب مرضّية أو غيرها

                                                           
ا 21 ا)زط خو(أ س يشو اتا  و؟"، ايل اؤاك اا اّي  ا" ا ةل يخ االطغّ اجايّ  اف  االطثلن ا2 نشا ا/تشاي  ا2 51نسفمبا :االنظا.

http://www.alghad.com/articles/904061اا

ا 21 ا)ذاقلن(ىب ّالم اتا    و"، ا"  السو االطّالىش و: ااالطكة" االطمللهج االطمّ س وف  ا"ب ا ةل يخ االطغّ اجايّ  اف  انشا ا2 5/12/51، :االنظا.

http://www.alghad.com/articles/8789509اا

:االنظنننننننننا.ا2 52/12/51،انشننننننننناافننننننننن اجاينننننننننّ االطغنننننننننّا ةنننننننننل يخا"!االطمنننننننننلهجاالطخوننننننننن االطنننننننننذيايانننننننننا االطولنننننننننسن"،ا)سنننننننننما( ا يننننننننن ا  2

http://www.alghad.com/articles/884244اا

 ".اف االطمللهجااالطكةباالطمّ س و"االطّالىش و:ا"  السواتا    و"،ا)ذاقلن(ىب ّالما 25

http://www.alghad.com/articles/904061
http://www.alghad.com/articles/8789509
http://www.alghad.com/articles/884244
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على حنو ما ، ضمن املنهج الدراسي اخلفيّ العلمي مل يكن حاضرًا بالغياب فحسب  التفكريواحلّق أّن 
خالل الزعم بأّن يف صالحّيته من  تتعّمد التشكيكمقّررات هذا املنهج إّن بل تالحظ الدكتورة عبيدات، 

االضطرابات ودّمرت لها فوائد في الزراعة وغيرها، ولكنها أشغلت الناس ب... العلوم الحديثة"
أبعدت البشر عن العبادة والدين والعائلة والطبيعة والشرف ... الحضارات، ونشرت العلمانّية والماديّة

 . (  )"رت البيئةرات ودمّ زادت الطالق والمخدّ . والصداقة والحبّ 

تشويش معريف حداث ، بل يتجاوزه إىل درجة إيف صالحّية التفكري العلمي عند هذا احلدّ  التشكيكوال يقف 
أعظم معرفة هي التي تأتي مع الوحي، ألنها  "ّررات الدراسّية توطئة تزعم أّن لدى الطالب عرب تضمني املق

استمّر ضعف الفالسفة في عدم إمكان الحصول على معرفة روحّية إلى يومنا ... من خارج اإلنسان
  . (  )"هذا

على سبيل املثال، و . يف مجيع أحناء العامل اإلسالمينتشر البديع عن التفكري العلمي مر واحلّق أّن هذا التصوّ 
ني قد درسوا املوضوعات إىل أّن ماليني الباكستانيّ  (Pervez Hoodbhoy) ويأشار برويز هودهبفقد 

علوم، عاجزون عن ال وفيهم مدّرس ااألساسّية التقنّية والعلمّية يف املعهد الثانوي واجلامعة، إال أّن أغلبهم، مب
نظرة خاطفة على كتاب الفيزياء الذي  ينلقنا و كيف حدث هذا؟ دع. "سط املعضالت العلمّيةحّل أب

سنجد مقّدمته مرّصعة بآيات قرآنّية مأثورة، ثّم يعقبها تصوير كوميدي . يدرسه طلبة الصّف العاشر
ي المقابل، ف. طالقين على اإل، أعظم فيزيائيّ نآينشتايأو  لنيوتنال ذكر في الكتاب . لتاريخ الفيزياء

ت معن كتب علم األحياء في و  ...يتواتر ذكر بطليموس اإلغريقي والكندي والبيروني وابن الهيثم
حيث يبدأ أحد فصول كتاب علم األحياء، الذي يدرسه . الفصامّية والخلط أكثر من كتب الفيزياء

ة تلو األخرى بشكل باقتباس اآليات القرآنيّ  ،"الحياة وأصولها"عنوانه و نفس طلبة الصّف العاشر، 
كثير من المسلمين البما أّن ور، صل بالتطّ من هذه اآليات تتّ ما من آية إذ . تلفيقي ال يراعي السياقات

 . (0 )"ينر معادية للدّ نظريّة التطوّ يعتبرون 

 

 يعمل على تدمير األخالقو ...
نهج الدراسي من األفكار نادت مجيع هذه املقاالت املنشورة على صفحات جريدة الغد، وغريها، بتنقية امل

املربّية دالل سالمة ما قامت به من ذلك، و . اليت تبّجل املوت وتشّجع على التشّدد وترمي اآلخرين باهلرقطة
                                                           

 .االطمصّ االطول قا 2

 .االطمصّ االطول ق  2

75 Hoodbhoy (Pervez), « Is it science or theology? », www.dawn.com  May 07, 2016. 

http://www.dawn.com/
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شرية إىل أّن عملّية النظر إىل مقدار الضرر الذي حتدثه هذه األفكار يف روافع الشباب األخالقّية، ميف لفت 
يطلب المنهج أن "، إذ بغري ملعيار وفقاً جتري  ،يف الكتب املدرسّية ، على حنو ما ترتسمينتقييم اآلخر 

يقّيم الطالب اآلخرين بمدى التزامهم بأحكام الشريعة اإلسالمّية، دون أي إشارة للمسؤولّيات القانونّية 
 . (2 )"أو األخالقّية لألفراد

 

 إهمال اآلداب واإلنسانّيات 
حبسب مسر دودين، هو غياب اآلداب والفلسفة والدراسات الثقافّية لعّل أبرز فجوة تتخّلل املنهج الدراسي، 

 : ن مقّررات املدارس وغريها من املؤّسسات التعليمّية األردنّية، وهو ما يدفع إىل السؤالم

الة في تطوير م فعّ ف كوسائط تعلّ م، وال توظّ ة تكوين المعلّ التركيز عليها في عمليّ  لماذا ال يتمّ " 
؟ ولماذا تمنع مدارس كثيرة، ل لخلق معرفة جديدة أكثر انفتاحاً وقدرتهم على التأمّ جاهات الطلبة اتّ 

الفنون بشكل  مات، وأنّ ضجيج، تعليم الموسيقى باعتبارها من المحرّ  بشكل غير معلن ومن دون أيّ 
نحو  ك الشهوة وتثير المتعة، وتدفعنا جميعاً ، تحرّ ، والموسيقى والمسرح والرقص بشكل خاصّ عامّ 
 الك األخالقي؟اله

منه  من خالل وسائط الفنون هو عمل يجب الحدّ  التعبير الحرّ  ، وأنّ الفنون حرام شرعاً  بأنّ  فمن يروجّ 
س لالستبداد المعرفي ما يزرع بذور اإلقصاء، ويؤسّ ف والتجهيل، إنّ باإلرهاب الفكري لقوى التطرّ 

ك وقت مضى، لتأسيس تحرّ  من أيّ نحن بحاجة اليوم، أكثر  .أشكال العنف واالجتماعي الكفيل بكلّ 
ة ة في العمليّ مدني شجاع طويل األمد وعنيد، للمطالبة بإدراج الفلسفة والفنون كمساقات جوهريّ 

 . (  )"ةالتربويّ 

 

 )أو منهجّية التلقين(مخّلفات المنهجّية التعليمّية السائدة 
ليمي األردين يفتقد افتقاداً املنهج التع انتهى التحقيق الشامل الذي أجرته جريدة الغد إىل خالصة مفادها أنّ 

، وهي ال تتضّمن أّي الطلبةفاملضامني املدّرسة منفصلة متامًا عن تطّلعات . ًا إىل منهجّية تعليمّية حّقةبّين
. تفتقد إىل جّل العناصر اليت قد ترّشحها إىل املنافسة مع املعايري الدولّيةأّّنا حّض على التفكري النقدي، كما 

                                                           
 ".ف االطمللهجااالطكةباالطمّ س و"االطّالىش و:ا"  السواتا    و"،ا)ذاقلن(ىب ّالماا22

 ".ا!االطملهجاالطخو االطذياياا االطولسن"،ا)سما( ا ي ا 22
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يّة مواقف أ"، ضمن املقّررات والكتب املدرسّية اليت مسحها، إىل أنّه مل يلحظ التحقيقإشارة لك من ذو 
 .(1 )"!اذكر: ة معروضة سرديًا، والتقويم في نهاية الدرس كّلهفالمادّ . تفكيريّة

. سومة مسبقاً حم ،ّيةيف البلدان املتقّدمة والدينام بذلك، تبدو نتيجة أّي مقارنة ممكنة مع األنظمة التعليمّية
جيد بشكل معلن يف أغلب األحيان، على حتّدي الّسلطة، و ، اً ضمنيّ  ففي حني يتّم حّض الطفل الغريب

. ظام التعليم األردين جمربًا على التطبيع مع السلطة واخلضوع هلانل نفسه يف نظام تعليمي مث العريب الطفل
 : جتماعّية هلذا التخّلف املنهجي مستخلصاً ويعّلق عالء الدين أبو زينة على اآلثار السياسّية واال

التغيير يجب أن يبدأ من  ف والجمود الفكري والعملي، فإنّ اً، بعيدًا عن التطرّ أردنا بلدًا ديناميّ  إذا"
ليس المطلوب أن  .ين، بل والسلوك السياسي واإلداريالوسيلة التي تصنع العقل والسلوك االجتماعيّ 

تدرِّب يما أن الطلبة بمعلومات ينسونها في اليوم أو الشهر التالي، وإنّ  المناهج في حشو أذهان تستمرّ 
ات ويجب أن تكون كيفيّ . العقل على معالجة المعلومات بالتفكيك والتركيب، إلنتاج معرفة جديدة

د واالنفتاح والمحاكمة، والقدرة على تحريك الثوابت، واستيعاب التعدّ  هذا العقل قائمة على الشكّ 
ر من رات وابتكار الحلول الجديدة، والتحرّ ف مع المتغيّ ات والتأويالت، والتكيّ الهويّ  على مختلف

ر من ة مرنة، متحرّ ن من ذلك عقل وطني صاحب منهجيّ وفي النهاية، سيتكوّ . الخوف من االقتراح
 . (  )"ب وطبع االستبداد في الرأي والمسلكالتعصّ 

املتواترة يف املنطقة العربّية حول العقم البيداغوجي  أبو زينة مع ما تستخلصه التحاليلتتوافق خالصة 
ّية يشتغل فيها املقّرر ألنظمتها التعليمّية، وهي أنظمة تقوم على تصّور يرى التعليم شبيهًا بعملّية صناع

على احملاضرة كشكل تعليمي  كما أّّنا أنظمة تعتمد العقول الطازجة، قالب ُتصهر فيهالدراسي على شكل 
الندوات والورشات والعمل التشاركي والعمل املخربي وغريها من األشكال التعليمّية إهال مع  ،أساسي

 للنقاش، قابلة غير نصوصاً  يحتوي كتاب  ،التلقين" هيعالقة التواصل التعليمي مسة عل جيمما األخرى، 
 .(12)"روالتذكّ  الحفظ إالّ  تقيس ال وامتحانات مطلقة،  حقائق وبدت المعرفة، فيه أتتشيّ 
 

                                                           
 ."ف االطمللهجااالطكةباالطمّ س و"االطّالىش و:ا"  السواتا    و"،ا)ذاقلن(ىب ّالما 22

ا:االنظا.ا2 5/11/51 ،انشااف اجايّ االطغّا ةل يخا"!ايةباتغ  ااالطملهة وااالطمللهجاؤاهل"،ا)ى داالطّي (يلواأ ساز 21

http://www.alghad.com/articles/887068اا

 .ا 2.،اص 511تحايااالطةلم واالإلنولن واالطاا  واط ال ا 21
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 الهيمنة اإلسالمويّة على قطاع التعليم

وقد . هتدمري ني على قطاع التعليم حّد أال وهو هيمنة اإلسالمويّ : املشكل لبّ  كشف التحقيق األردين
إقصاء كّل ممثّلي التّيارات الفكريّة األخرى من عملّية ختطيط حني مّت جتّذرت هذه اهليمنة منذ السبعينات 

 . وصياغتها شاطات التعليمّيةاملقّررات الدراسّية والن

 مصر
األردن، حيث تعود جذور التطّرف يف قطاع التعليم املصري إىل عّدة عقود ه يف ال خيتلف احلال يف مصر عن

ون من بسط هيمنتهم عليه نتيجة تدابري سياسّية خمصوصة اختذهتا احلكومة ن خالهلا اإلسالمويّ ماضية متكّ 
كأساس تقّدمها " العلم واإلميان"، تبّنت مصر شعار )أو اللربلة(" االنفتاح"ففي ظّل سياسة . آنذاك

ويف سعي من احلكومة الستيعاب النفوذ السياسي املتنامي جلماعة اإلخوان املسلمني، قامت آنذاك . وّنضتها
بإطالق سراح عدد من أعضاء التنظيمات اإلسالمّية ومتكينهم من التغلغل يف قطاع التعليم واهليمنة على 

وقد ترافق ذلك مع متكينهم من السيطرة على اجلامعات والتسجيل بأعداد غفرية يف  . مات األهلّيةظّ املن
الّسادات ومبارك يعتقدان بأّن متكني اإلسالم السياسي من بسط  نيفقد كان كّل من الرئيس. كلّيات الرتبية

عات  توقّ الغري أّن . العمومّية النفقات صهما من عبءنفوذه داخل اجملتمع سيساهم يف تقوية نظاميهما وخيلّ 
كانت كاذبة، إذ مل حيّصنهما ذلك من االغتيال أو الثورة، كما أّدى إىل التقهقر احلاّد ملؤّسسات الدولة 

اًل، ائًا هويف مقابل هذا التقهقر، عرفت املدارس اخلاّصة والدروس اخلصوصّية منوّ . ونوعّية التعليم الذي توّفره
اإلسالمّية من خالل املنح اليت تقّدمها إىل العائالت الفقرية، إضافة إىل إنشاء عدد  ماتمته بقّوة املنظّ دعّ 

إىل جانب  ،اً ونشاطات تعليمّية إسالمّية إضافّيةدراسيّ  هائل من املدارس اإلسالمّية اخلاّصة اليت تعرض مقّرراً 
 . ( 1)املقّررات والنشاطات الرمسّية

ذ النظام عددًا من التدابري هدهتا مصر يف بداية التسعينات، اختّ وبعد موجة اهلجمات اإلرهابّية اليت ش
شمل ها مل تف، لكنّ همني بالتطرّ سني املتّ فني يف املؤّسسات التعليمّية بلغت حّد طرد املدرّ لتحجيم نفوذ املتطرّ 

لة جديدة حماو    02وقد جرت يف سنة . هات الكتب املدرسّية والنشاطات التعليمّيةيف توجّ  اً حقيقيّ  اً تغيري 
ف والعنف، أشرفت إلصالح املقّرر الدراسي هبدف تطهري الكتب املدرسّية من املضامني اليت تغّذي التطرّ 

تخضع " لكّنها كانت على ما يبدوعليها جلنة وطنّية عليا تضّمنت علماء من األزهر ووزارة األوقاف، 
فقد الحظ . (10)"لوضع الحاليات والخبرات التي أّدت أصاًل إلى اباألساس إلشراف نفس اإلواليّ 

                                                           
81 Sobhy (Hania), “To get rid of extremism in education, understand its roots”, Al-Fanar Media, November 6th, 2015.  

82 Ibid. 
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لطلبة، كما الحظوا أيضاً لمراقبون أّن هذه العملّية اإلصالحّية مل تغرّي الكثري يف نوعّية املواضيع املدّرسة 
 .  جودهتاوتدينّ " إصالحها"سطحّية الكتب املدرسّية اليت مّت 

 

 تونس
، على سبيل االستثناء، دا تونس اليت متّثلاء العامل اإلسالمي من هذه الظاهرة، عالتعليم يف مجيع أحنعاين ي

تعرف غري أنّه منذ أحداث الربيع العريب، بدأت تونس . ًا يف العامل العريبمنوذجًا باهرًا حلالة تقدمّية نسبيّ 
 : مساراً مماثاًل ملا شهدته األردن ومصر، ذلك أنّه

حيث بدأت، منذ ... رهابّسسات إلى محاضن لإللت عديد المؤ بعد أن فقدت الدولة هيبتها، تحوّ "
فة والمناهج الهّدامة ضمن قطاع ، تبرز بعض الدالئل المقلقة على انتشار األفكار المتطرّ 55 4سنة 
لت اآلالف من ، تشكّ 55 4سبتمبر  42خ في المؤرّ    فنتيجة للمرسوم عدد ... التعليم
وهي ... غير نظامّيةات، نشأت مدارس قرآنّية وتحت غطاء هذه الجمعيّ ... ات الدينّيةالجمعيّ 

ًا ينكر التاريخ ويرّكز باألساس على الفصل بين ًا سكوالستيكيّ مؤّسسات تعليمّية تقّدم تعليمًا دينيّ 
وبالرغم ... ياً كما يحّرم تصوير أّي كائن حّي أو تمثيله فنّ . ر الغناء والرقص واللعبظويح... الجنسين

علم األديان المقارن، وتعليم اإلنسانّيات الذي أرسى دراسة  5994من اإلصالح التعليمي لسنة 
المنهج الدراسي في تجاهل التفكير  والعلوم االجتماعّية واللغات األجنبّية وحقوق اإلنسان، يستمرّ 

 . ( 1)"النقدي ودراسة الثقافات األخرى

 

 الخصائص النموذجيّة للتعليم اإلسالموي

 "األصالة"نشدان 

طبيعة التعليم يف الشرق األوسط، أّن اخلطر الذي يتهّدد حول نظور شامل الذين ينطلقون من م لونيرى احمللّ 
" أصالة"بـ يافطة هوويّة، واالنشغالكة  سالميّ اإل رخّيةو تبين األنطقة اليوم هو النزوع حنالتعليم يف كامل امل

إّن هذه . ومتنعها هالمّية تقصي أّي نقاشات عن سبل موائمة الفكر اإلسالمي مع العامل احلديث وقيمه
ايز بني العامل خّصيصة متة من عديد اجلهات، حيث يرى فيها الباحث التونسي شهاب اللعالعي األرخّية دالّ 

ما هو ديكارت؟ من معدن يعرف اإلسالم شخصّية فّسر استحالة أن كيف ن" :اإلسالمي والغرب
حظة التأسيس منذ ل ، الذي يجعل الغرب يسيرعرضنطولوجي باألساس، والتاريخي بالالسبب األ

                                                           
االإل هل ا،ا) جلد(  اس ؤواا 2 ّر ط ،اتحاياا:ا-حةرلانكسناؤوشاط  اافلى   -ؤشتمااالطمثحرو  االطةرسنو ر  اض ا.ا2 51سبةمبااا55أار
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، بينما لم تبرح الثقافة اإلسالمّية، حتى ( 1)على قول باشالر" التصفية التاريخّية"تبعًا لمنطق  اإلغريقّية
في لحظاتها اإلصالحّية، تبّجل الماضي وموروثه تبجياًل لم تحد عنه ال في تاريخها وال في صيرورتها 

 (10)"الراهنة؟

ألصل إىل اهليمنة اإلسالمويّة على قطاع التعليم، مبا هي هيمنة احنو ميكن أن نرجع هذا االرتكاس الدائم 
وبأيّة حال، ال ميكن أن يكون هذا ". اإلصالحي"ر سلفي لألصالة الدينّية ولربناجمها ترتكز على تصوّ 

ا اإلصالح من قناعة حيث ينطلق هذ. اً، مبا أّن غايته املعلنة هي غاية رجعّيةإصالحًا رجعيّ  اإلصالح إالّ 
دها أّن إعادة خلق الثقافة القبلّية العربّية اليت ولد من رمحها اإلسالم، بتمركزها اإلثين ورهاهبا من اآلخر مفا

قادرًا على صهر كّل قد توّفر قالبًا  ،تها الثقافّية وأبويّتها وذكوريّتها وتفضيلها للشكل على املضمونوشوفنيّ 
دينّية والفكريّة األخرى من داخل اإلسالم ومن خارجه، بل العناصر اخلارجّية وبناء حصن ضّد كل التّيارات ال

 "تبجيل النموذج املرجعي الذي أّسسه السلف  ىيتجلّ حيث . ّية اليت تنهض عليها احلداثةعرفضّد األسس امل
 . (12)"به كبدعة أو كتشبُّه باليهود والنصارىة من التجديد الذي تتشرّ ة العربيّ في ر هاب العقليّ 

 

 العدوى بفكّ االنشغال 
أّن هذا الضرب من عبادة السلف ذلك . داّل يف هذا الصدد" إسالمي"وما هو " عريب"إّن اخللط بني ما هو 

ا يؤّسس لدينامّية من الرهاب تزرع التشّكك يف كّل ما يأيت ممّ  ،يف املاضي ناجزاً  أمراً  النموذجي الثامل يتصّور
ون قدسّيته يّ و ون اإلسالموهو نفور يزعم الرتبويّ . جلديدةوالنفور من أفكاره ا ،به اآلخر من أشكال خارجّية

 ماً ، مدعّ ( 1)"كّل محدثة بدعة، وكّل بدعة ضاللة، وكّل ضاللة في الّنار"عرب استحضار احلديث املأثور 
من فسد من علمائنا إّن ) :سفيان بن عيينة وغيره، يقولون :بعض السلفكان ولهذا  : "بتفسري ابن تيمية
 .(11)"(النصارى ففيه شبه منومن فسد من ع بادنا  ! يهودال ففيه شبه من

 : يف هذا الشأن ابن تيميةويضيف 
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ا.ا21.،االطةزداالألال،اص112 نلصاا  اىبّاالطكايماىحل،ا ال اإّب   ل،االطايلض،ا.ا :اتاح قااتا  ق

http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=312:the-position-of-reason-the-will-and-the-person-in-islam&catid=56:islam-and-rationality&Itemid=245
http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=312:the-position-of-reason-the-will-and-the-person-in-islam&catid=56:islam-and-rationality&Itemid=245
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... فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض األشياء أو في أكثرها على طريق التساوي ،خالفوهم"
دنياهم قد المخالفة لهم فيها منفعة وصالح لنا في كل أمورنا، حتى ما هم عليه من إتقان أمور  ذافإ

 .( 1)"فالمخالفة فيه صالح لنا ،دنيااليكون مضراً بأمر اآلخرة، أو بما هو أهم منه من أمر 

جيعل الفكري، اإلسالمي وإطاره املرجعي  من كّل ما يعترب خارجًا عن املوروث، بفّك العدوى االنشغال إنّ 
العلماء املسلمني  و ما نالحظه يف كتاباتوه. اً ًا إشكاليّ أمر مناذج غري إسالمّية يف حياة املسلمني تطبيق من 

  ، حيث واجهوا معضلة يف التعامل مع أنظمة التعليم واحلوكمة املستجلبة من الغرب اليت  خالل القرن 
مة ذلك مع عقيدة الوالء فكيف ميكن مواء. يف غالب األحيان عجاهباكانت حتظى باهتمام الرعّية، بل إ

 جدل مدارالمي أصيل ونبذ كّل ما هو خارجي  لقد كان هذا اإلشكال والرباء، أي الوالء لكّل ما هو إس
من بني العلماء الذين تطرّقوا هلذا دل عبد اهلل األهقد كان و .   بني العلماء املسلمني خالل القرن  حمتدم

بول فقد جادل بأّن ق. شرط إمكانه هو التضحية بعقالنّية املنطق لكن، ممكناً  طرح حالا و اإلشكال احملرّي، 
وتقدير تلك األنظمة اليت مل تنبع من املوروث التارخيي اإلسالمي ميّثل هتديدًا لإلسالم، فلو ثبت أّن هذه 

ن مبا أّن اإلسالم ال ميكن أن جيانب الصواب، غري أّن ذلك سيتضمّ  قهاوجب إذن تطبي، "صائبة"األنظمة 
وجب نبذ هذه  ،لذلك. تنبع منه يف األصل ألّن هذه األنظمة مل ،اإلقرار بتناقض اإلسالم ومعارضته لذاته

 . (2 )األنظمة لصاحل نظام إسالمي أصيل، ولو كان أقّل فعالّية منها

 

 "الستعمار الغربيلاً غزواً فكرياً ومفهوميّ "اعتبار التعليم الحديث 
يف  سبب الرئيسترب التعليم الغريب التع فهي. ة إىل هذا املوقفتستند املقاربة البيداغوجّية اإلسالمويّة بقوّ 

حاجزاً بني املسلمني واإلسالم  يضع العصري تربّر ذلك بأّن النظام التعليميو إضعاف قّوة اإلسالم السياسّية، 
ويبدو أّن رفض أنظمة التعليم العصريّة ال ميكن اعتباره رّدة فعل مقصورة على بعض اجلماعات . األصيل

يصل إىل حّد جترمي حيث ، )"التعليم الغريب حرام"تسميتها بوكو حرام، اليت تعين مجاعة على حنو (املتطرّفة 
 يستنتجما ، ك"الفكر األصولي الماضوي االنغالقي"إذ أّن ". اً يّ استعمارًا عقل"م العصري باعتباره التعلي

ة يسيطر اآلن على مدارسنا وجامعاتنا وليس فقط على معاهدنا التقليديّ "، رثائّيةهاشم صاحل بنربة 
ارع هذا ناهيك عن الشّ  ،ه يسيطر على الشارع العربي من المحيط إلى الخليجنّ إبل . عةات الشريوكليّ 

ومن آثار سيطرة هذا الفكر املاضوي األصويل  .(  )"من المغرب األقصى إلى الباكستان اإلسالمي ككلّ 
                                                           

 .ا  -1 .ال  ات م و،انوساالطمصّ ،اص 21

طكول اايةخذهماؤ ا اناهللااا سسطهاصن لاهللااى  نهااسن ماؤن ا،االطو فاالطبةل اى لاؤ ايسالط اال[هـا 52 ما]ا)ىبّاهللاا  اىبّاالطبل ي(الألهّلا:االنظا،اؤث ًا 11

ا.ا 511الألنصل ،ا ال االطب ل ا،االأل  ن،االطتباواالألاطل،ا

تب  غاالألصسالماالطمو مواالطملل يوا لطاحلااالإلص ح،اتلظن ما:اؤشتماا اؤل:ا،اؤّالخ واقّؤتاف "الإلس ؤ -ؤااكة اؤ اأجلاالطةلسيااالطاا  "،ا)هلّم(صلطحا  1

ا:ات خ صاطمضمسناالطمّالخ ماالطة اقّؤتاف االطمشتمااؤ اخ لاالطاال  االطةلط  يمك االطال عاى ل.ا ااؤلا5 51 يومبااا2-2 حاأيل اؤشسروواالطمص
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نوير الحديثة انفتاح على فلسفة الت ة وتكفير كلّ انتعاش الحركات االنغالقيّ "هو توفريه الشروط الالزمة لـ
 . (0 )"!أي رجس من عمل الشيطان: ةباعتبارها غربيّ 

 

 على أنّه شكل من أشكال التبشير" الغربي"تصّور التعليم 

ون يف عملّية فّك العدوى من خالل يّ و اإلسالم وظّفها يتال ةالتحليليّ  قاعدةل فكرة عن الميكننا أن نشكّ 
المدارس العالمّية األجنبّية "تابه املوسوم بـيف ك أبو زيد بكر بن عبد اهلل منوذج من أعمال الباحث السعودي

 : مة الكتاب نبذة عن مضمونهمقدّ متنحنا و . (  )"تاريخها ومخاطرها: االستعماريّة

عام وحياتها قائمة على الوالء والبراء، الوالء لإلسالم    50ة نحو ة اإلسالميّ مضى على األمّ "
ة اإلسالم والمسلمين، والبغض في اهلل، محبّ  ين، وعلى الحبّ والمسلمين والبراءة من الكفر والكافر 

ما  فض كلّ بالرّ  افال غرابة أن ي قابلو ... ار حاجز من اإليماننهم وبين الكفّ وبغض الكفر والكافرين، فبي
 .ا ينابذه ويهدم كيانهيرفضه اإلسالم، فضاًل عمّ 

التي أوفدتها البعثات " ةلتبشيريّ ة اة االستعماريّ المدارس األجنبيّ : "وكان من تلك المرفوضات
ل قدم ت مّهد ة، وكان أوّ ة اإلسالميّ ة في جسد األمّ مخالبها االستعماريّ  النشابة ات النصرانيّ واإلرساليّ 

بداية من حضانة " بالتعليم"االستعمار العقلي والفكري والثقافي : لهم نشوب االستعمار الذاتي
ها يات والجامعات وتكثيف بثّ س، إلى التعليم العالي في الكلّ األطفال، وتعليم البنات، إلى نشر المدار 

 ."في بلدان المسلمين

، بقدر ما يتحّدث عن جيري يف هذه املدارس ال يتحّدث أبو زيد يف كتابه عن أّي تلقني لعقيدة مسيحّية
ي يف نظره إىل تلقني للمعرفة جيري عرب وسائل ومنهاج نظام تعليمي نشأ يف حميط معريّف مغاير، وهو ما سيؤدّ 

 : ، ذلك أنّه"تدمير الوعي اإلسالمي"

نتج أهدافه ه ي  عقيدة غير عقيدتها، وأخالق غير أخالقها، فإنّ  ة نظام تعليم وافد في ظلّ ت أمّ إذا تبنّ "
وس ناشئتها في أفكار فاسة واالجتماع؛ لما تنطوي عليه نمنعكسة عليها في االعتقاد واألخالق والسي

ة الردّ  ما عليه إيمانها وعقيدتها وسلوكها، مفضيًا ذلك إلى زعزعة العقيدة، ثمّ وانحرافات مغايرة ل

                                                                                                                                                                             
-for-voices-muslim-amplifying-colloquium-rome-the-on-institute.org/announcements/report-http://www.westminster

reform/-reasonاا

ا.ا،االطمصّ االطول ق)هلّم(صلطحا 15

تسطلاالطكلتنباىضنسيواا.ا5112 ال اأطول،االطتباواالألاطل،االطحلها ،اتل يخهلااؤخلالاهل،ا:االطمّال ساالطالطم رواالألجلب رواالطسةامل يرو،ا) كاا  اىبّاهللا(أ سازيّا  1

طّالئمنواط بانسثاالطمةمعاالطوحه االإلس ؤ االطةل عاطاال تواالطالطماالإلس ؤ ،ااىضسيواؤة ساالطحضلداالطواس ي،ااىضسيواه ئنواكبنل االطا منلداالطوناس يوااالط ةلنواال

ا.الطا م وااالإلفةلد

http://www.westminster-institute.org/announcements/report-on-the-rome-colloquium-amplifying-muslim-voices-for-reason-reform/
http://www.westminster-institute.org/announcements/report-on-the-rome-colloquium-amplifying-muslim-voices-for-reason-reform/
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نظام  والحاصل أنّ ... ع وصراعد وانقسام، وتصدّ ة إلى تبدّ ة، وبه تؤول حياة األمّ ة، فالعقديّ الفكريّ 
 كها إلى الفوضى والصراع، حتى تصل إلىالتعليم الوافد ينفذ إلى صخرة الوحدة واالجتماع، ويفكّ 

 ."حال يصعب التغلُّب عليها، فتكون بداية النهاية

 

 التعويذيّة للتعليم اإلسالمويالوظيفة 
أساسّية يف  ميزةعميقًا يف عقل العامل اإلسالمي الراهن، وهي تشّكل " غزو اجلبهة الثقافّية"ترتّدد مسألة 

يس التاريخ اإلسالمي على أنّه تدر لهذه اخلطاطة  إذ تستعمل. مويّة اليت ترّكز على التعليمالربامج اإلسال
مسار تقّدم بطيء باجتاه األفول نتيجة عدوى خارجّية أصابته، بدءًا من اهلرطقة اإلسالمّية الداخلّية إىل 

لينّية اخلارجّية وصواًل إىل خسارة العامل اإلسالمي قدرته على حتديد اجلغرافيا العسكريّة يالعقالنّية اهل
ون بأّن املسلمني قد ضّللتهم االختالفات يّ و جيادل اإلسالمحيث . للعامل فكريّةواالقتصاديّة والثقافّية وال

أّن  )سّيد قطب الذي يفوقه شهرة شقيقوهو (ومن ذلك يرى حممد قطب . السطحّية يف تكتيكات العدوّ 
 نطلق الذي وهو. فيه أخطر ما فعله األعداء، ونجحوا باإلسالم، هو التمّسك عن المسلمين صرف"

 إن اليوم حتى ما نعانيه أكبر وهو. سماءاأل من تشاء ما الروحي، أو الغزو الفكري، أو الغزو ماس عليه
 . (  )"السياسي أو أو االقتصادي العسكري الغزو مقاومة، لّ األق على المواقع بعض في ،استطعنا

إىل املشروعّية واملصداقّية ني، تفتقد الثقافة اخلارجة عن دائرة املوروث اإلسالمي يّ و رين اإلسالمفبالنسبة للمفكّ 
 : وهي تفرقة يتحّمس هلا سّيد قطب، حيث يرى أنّ . املطلقة

الثقافة : نوعين اثنين من الثقافة ،ةفيما وراء العلوم البحتة وتطبيقاتها العمليّ  ،هناك إلسالم يعتبر أنّ ا"
ها ى ترجع كلّ على مناهج شتّ  ة القائمةر اإلسالمي، والثقافة الجاهليّ ة القائمة على قواعد التصوّ اإلسالميّ 

 . (0 )"إلى اهلل في ميزانهقاعدة إقامة الفكر البشري إلهاً ال يرجع .. .إلى قاعدة واحدة

الدخيلة وفرض تفرقة، على طراز التفرقة اليت ني على نبذ العلوم يّ و إذن، ينصّب جام انشغال الرتبويني اإلسالم
في حني ف. ملسلم من املشاركة يف بعضهااومتنع ة ظور حملوا املباحةيقيمها سّيد قطب، بني جماالت البحث 

اليت تنهض " الفلسفة"صلة بـ اكتشافات العلم، جيب عليه يف املقابل ترك املسائل املتّ يسمح للمسلم تبيّن 
و أه أفرادًا ير النشاط اإلنساني كلّ ق بتفسما يتعلّ "عليها هذه العلوم، حيث يرى سّيد قطب أّن 

بتفسير نشأة هذا  وما يختصّ " حركة تاريخه" اإلنسان والى" نفس" ق بالنظرة إلىمجتمعات، وهو التعلّ 

                                                           
ا.اا2. ؤ ،اؤلبااالطةسح ّااالطةهل ،اص،االطصاالعا   االطوكااالطغا  ااالطوكااالإلس)ؤامّ(قتبا  1

ا.ا51 .،اص121 ،اؤالطماف االطتايق،االطايلض،ا ال االطشااا،االطتباواالطول سو،ا)س ّ(قتبا 12
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ق به وهو ما ال تتعلّ ) -من ناحية ما وراء الطبيعة  -الكون، ونشأة الحياة، ونشأة هذا اإلنسان ذاته
مبادئ ة والن الشرائع القانونيّ أش ...ن فيهأفالشّ ( الخ.. .ياء وطبيعة وفلك وطبّ العلوم البحتة من كيم
 . (2 )"م حياته ونشاطه، مرتبط بالعقيدة ارتباطاً مباشراً واألصول التي تنظّ 

 : ويضيف يف هذا الشأن

علم "بجملتها، واتجاهات " تفسير التاريخ اإلنساني"بجملتها، واتجاهات " الفلسفة"اتجاهات  إنّ "
" األخالق"ومباحث  -ة لهامّ اعدا المالحظات والمشاهدات دون التفسيرات الع -بجملتها " النفس

فيما عدا المشاهدات  - بجملتها" ةالتفسيرات والمذاهب االجتماعيّ "بجملتها، واتجاهات 
ة الناشئة ات والمعلومات المباشرة، ال النتائج العامة المستخلصة منها وال التوجيهات الكليّ واإلحصائيّ 

راً رة تأثّ قديمًا وحديثاً، متأثّ  -ميأي غير اإلسال-ها في الفكر الجاهلي هذه االتجاهات كلّ  إنّ ... عنها
 - هان لم يكن كلّ إ -رات، ومعظمها ة، وقائمة على هذه التصوّ ة جاهليّ رات اعتقاديّ مباشرًا بتصوّ 

ر اإلسالمي على وجه ر الديني جملة، وللتصوّ ًا للتصوّ و خفيّ أة عداًء ظاهرًا ن في أصوله المنهجيّ يتضمّ 
 . (  )"!خاصّ 

لغربّية قائمة على افرتاض قدرة اإلنسان على تعّقل أفعاله وتدبريها بنفسه، وهو ما يفرتض باعتبار أّن العلوم اف
ني يف خانة ني اإلسالمويّ ر ضمن منظور الرتبويّ بالتايل فصل العلم اإلنساين عن اهلل، يدخل هذا التصوّ 

ف ككائن على التصرّ  هتقدر يعود إلىى  فذلك، اً مرشد كان اإلنسان يستخدم عقله دليالً   ذافإ. (1 )الجاهلّية
هلذا السبب أعلن األصويل املغريب طه . مستقّل بذاته، وبذلك لن يطيع سوى نفسه وينتفض ضّد إرادة اهلل
. (  )الفلسفة علم فقهنشر دعوته إىل و عبد الرمحان معارضته احلاّدة لرتمجة األعمال االبستيمولوجّية الغربّية 

من العرب والمسلمين قديمًا  ‘المتأغرقين’يالده بدماء م وثيقة األحرف األولى في يكتب" وهو علم
 العلم بين وتفصل الغيب، عن العقل تقطع" اليت ةالغربيّ  يأخذون باملعرفةالذين  ،(22 )"وحديثاً 
 . (20 )"اإللهيي دة بالوحمؤيّ … المهتدية ةاإلسالميّ  ةالعقالنيّ " يف مقابل ( 2 )"والعمل

                                                           
ا.ا52 .،االطمصّ االطول ق،اص)س ّ(قتبا 12

 .ا52 .،االطمصّ االطول ق،اص)س ّ(قتبا 12

واالإلس ؤسيرواى لاتأايلاالآلية  اا12 ُشَطِدا{:ا ؤ اسس  االطبحاا5 اا  اتحس اهذهاالطاةر اَىَاَضهُْماَى َلاالْطَمَ ئَِكِوافَحَلَلاأَنبِئُسنِ ا ِأَْسَملِداهََٰ َاَى ََّماآَ َ االأْلَْسَملَداُك َّهَلاثُمَّ

اَؤلاَى َّْمةَلَلاإِنََّكاأَنَتاالطَْا ِ ُماالطَْاِك مُاقَلطُسالاُسْبَالنََكاَطاِىْ َماطَاا)  )إِناُكلةُْماَصلِ قِ َ ا ا.ا(32)}لَلاإِطَّ فم االطملظس االطةأاي  االإلس ؤسي،اتغّااهذهاالآليوا ط  ًاى لاأنر

االطماافواالإل  .اطه رو،اطاؤ االطاحلاالطبشايالطماافواالطبشايرواؤلاّ  اؤبلّا اؤ اطّنر

 .ا112 الطو وووااالطةاجمو،االطماكزاالطثحلف االطاا  ،االطّال االطب ضلد،االطتباواالألاطل،ا:ا ،افحهاالطو وووا)اله(ىبّاالطاحم ا 11

ا.ا55.،اص  51 غّال ،ا-،اإص حاالطاا  رو،اؤلشس الماالطةمل،ا  اام)ىو ف(الألخضاا 11 

ا،ا)اله(ىبّاالطاحم ا  1 

ا.اّ االطول ق،االطمص)ىو ف(الألخضااا15 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya32.html
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حتديّات االشتباك مع ن مالطالب  حتّصنوظيفة تعويذيّة،  معظمهذلك، يؤّدي التعليم اإلسالموي يف ب
شجرة  يتعرّ  "، باعتبار أّن العلوم احلديثة "غري اإلسالمّية"جماالت الفكر واالجتماع والسياسة و احلداثة 

 .( 2 )"تهاة شرعيّ منها األصوليّ  سة، التي تستمدّ نسب األساطير المؤسّ 

 

  الشاملةالمصفاة الدينّية 

وطرد األخطار " الغربّية"ة الفضاء العقلي للمسلمني من هذه املفاهيم عليم اإلسالموي إىل تنقييسعى الت إذن،
رة دراسة املوروث ون على ضرو يف سبيل ذلك، ينّص األصوليّ و . تطرحها على عقيدهتم ومعرفتهم ولغتهماليت 

د أو العلوم اليت أنشأها تدريس الدين بوسائل الدين حصراً، ال عرب العقائ ومثلهحصراً،  بوسائل املوروث
ية ال تبقي وال تذر، إىل حّد أّنا تعنّي أصاًل إسالمياً وهي تنق. ج دائرة املوروث اإلسالميرون من خار مفكّ 

 هذه العملّيةر تطوّ  "هنّية صبحي"وقد الحظت . كثر حقول التجربة البشريّة بعدًا عن املوروث اإلسالميأل
في خطاب الكتب  تغّير صارخ"وجود  فيها ، حيث سّجلخالل فرتة حكم مبارك يف مصر رادباطّ 

ًا ًا سياسيّ راد حول رؤية مخصوصة لإلسالم بوصفه إطارًا مرجعيّ المدرسّية، التي أصبحت تتمحور باطّ 
ألّن محمودة وصارت الديمقراطّية . اإلسالمار حّب الوطن يقّدم كقيمة يدعو لها فقد ص. اً أساسيّ 

إضافة إلى دروس  ،شات حول القيم اإلنسانّية وقيم العائلة والعملوصارت المناق. اإلسالم أّسسها
 . ( 2 )"إسالمّية تصاغ بمعجمّيةالطّب والصناعة، العلم و 

 ."احلكم مبا أنزل اهلل"بـ هي تتصلّ إذ  ،ال عالقة للعدالة بالقانون الوضعيفإنّه  هذه اخلطاطة، تصوير ضمنو 
واطنة، أو مقّرر تدريس اللغة العربّية الضخم، من سطوة األطر ومل تسلم حىت حقول التاريخ والرتبية على امل

قد بلغ و . (20 )عرض على الطلبةجها اإلخوان املسلمون لتهيمن على كّل تأويل يُ الذهنّية اإلسالمويّة اليت روّ 
 : حيث ،ا حّول التعليم املدرسي عن مقصده الفعلي، ممّ اً ال مزيد عليهاألمر حدّ 

كما . ّية اآلن حول قضايا إسالمّية، مثل مسابقات ترتيل القرآن وحفظهتتمحور النشاطات المدرس"
وقد تّم الضغط على الطالبات . ه ديني مخصوصصارت برامج اإلذاعة المدرسّية متخمة بتوجّ 

فيما بدأت . ًا من النشاطات الرياضّيةى يلبسن الحجاب، وأقصيت البنات تدريجيّ والمدّرسات حتّ 

                                                           
 .ا،االطمصّ االطول ق)ىو ف(الألخضااا 1 

104 Sobhy (Hania), “To get rid of extremism in education, understand its roots”, op.cit.  

اكلتباالطاااليو،ااهساى  اأحم.االطة اتّ ساف االطمالهّاالطثلنسيواؤلذاححبواؤبل كاإطلاالط س "ااالاإس ؤله"ؤثللاذطك،ا االيوا" 12  ّا لكلث ا،ايلةم اإطلاايااجاأنر

ا.اجملىواالإلخسالناالإلس ؤ    الطذياتاصاهاالطاااليواأسلسلًا("االطةخ  اى االإلس  "ح ثاتاكزاالطاااليواى لاتب لنافكا االإلس  االطو لس االألسلس واافاسالهلاأنر

ه االطوب لاإطلاق باؤول ا"االطاس  اإطلاالإلس  "أ ىاإطلاج باالطسةامل االألجلب ا ملاخ وهاؤ ا شس،اا ذطكاتكسناا)ف اؤوةسىاالطشا ا االطتحو واالطوا يو

 .Sobhy (Hania), op.cit:االنظا".االطناتلالاالطسالل 



 مهناج درايّس  من أ جل

 

40 

 

إجمااًل، صارت المدارس العمومّية و . المدارسمن نّية والموسيقّية تختفي النشاطات الثقافّية والف
 . (22 )"مجّرد ذكرى بعيدةضرها األجيال السابقة النشطة وعالية الجودة التي تستح

وقد أبان االستقصاء األردين عن مدى مشولّية هذه املصفاة الدينّية اليت استوعبت يف داخلها الكتب املدرسّية 
العقائديّة، على حنو ما بّينت الدكتورة عبيدات، جممل املقّرر  وتغّذي هذه الشحنة. يائها فها إىلمن أل

 : جّل الدروس املقّررةتظهر يف االنشغال الدائم باقتباس النّص الديين الذي يرّصع معجمه  وهي ،الدراسي

النبويّة في وحدة  آية قرآنّية وعشرات األحاديث   حشد أكثر من  ة، تمّ ففي كتاب الثقافة العامّ " 
رصد عشرين  تمّ ... دراسّية واحدة، ال عالقة لها بالموضوع، حيث كانت الوحدة في الفلسفة والمعرفة

غة العربّية فاللّ ... زة بثقافة إسالمّية، تعّزز الفكر الدينيدرًسا، معزّ  24درًسا في اللغة العربّية، من أصل 
آيات قرآنّية بيبدأ كّل كتاب ... دةز عن قضايا دينّية محدّ تتميّ  ة ال تكادوالتربية الوطنّية والثقافة العامّ 

تمتأل تمرينات اللغة العربّية، ... كريمة، وأحاديث نبويّة شريفة، على حساب نصوص أدبّية أو شعريّة
 . ( 2 )"وأنشطتها، وإعرابها، وقواعدها بعبارات دينّية واضحة

عمال ملكة التفكري، وهضم إي إىل تفضيل النصوص على يف النزوع الطاغرات هذه التصفية س مثلمّ توميكن 
التحّيز يف و التحليالت واملواقف السياسّية والفكريّة من األحداث الراهنة ضمن إطار مرجعي عقائدي، 

قائديّة والقانونّية والسياسّية، وهي متّثل جمتمعة اخلصائص النموذجّية هلذا النظام الفاضح يف بسط املفاهيم الع
  .التعليمي

املقّررات املدرسّية ذات الطابع اإلسالموي الّصار  بتمرير كّل ما أمكنها متريره عرب ال تكتفي هذه إذن، 
فقد . لإلسالم تطرح تأوياًل متشّدداً ومنغلقاً يعرض دروساً مصفاهتا الدينّية، بل أّن التعليم الديين الذي تقّدمه 

ر كتب الرتبية تصوّ إذ لسنوات متواصلة يف املدارس،  اجلهاد ةموضوعتدريس الحظت الدكتورة عبيدات تواتر 
أحد فيه اإلسالمّية املدرسّية اجلهاد على أنّه فرض عني جيب على كّل مسلم االضطالع به ما مل يتوّفر 

ني عن قلقه من املوقف امللتبس من العنف اإلسالموي لني املصريّ يف نفس السياق، عرّب أحد احمللّ و . موانعه
 : اإلسالموي" ف واإلرهابالتطرّ "ب املدرسّية، على حنو ما نرى يف تعريفها املدرج يف الكت

زان حتى ال م الطالب التوازن واالتّ نعلّ  ما نقصد أنّ ض لها فإنّ وحينما نتعرّ  ،ةهما من الظواهر البشريّ إنّ "
 وعلينا فللتطرّ  هذا العصر قد نجد صوراً  ينا فإنّ ... ينينجذب إلى اإلرهاب وحتى ال يخشى اإلرهابيّ 

 . (21 )"ةف ظاهرة بشريّ التطرّ  ألنّ  ،ونبعض المسلمين إرهابيّ  نّ أ نضطرب من هذا وال نفهم خطأً  أالّ 

                                                           
106 Sobhy (Hania), op.cit. 

 ".ف االطمللهجااالطكةباالطمّ س و"االطّالىش و:ا"  السواتا    و"،ا)ذاقلن(ىب ّالما 12 

ا:االنظا.ا2 5/10/51 ااف اجايّ االطشاااا ةل يخا،انش" ؤىا الىش واف اؤللهجاالطةا  واالطّيل واالطةّيّ "،ا)إيملن( س نا 12 
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قصائه يف ذاته، مبا أنّه ميّثل ركناً صميماً إإّن هلذه املقاربة نتائج صادمة، حيث تقّر بأّن العنف الديين ال جيب 
ي تعليم اإلسالم من خالل مثل هذه اء األردين، يؤدّ إمجااًل، على حنو ما يستخلص االستقصو . من اإلميان

ة واملواطنة أو اهلويّة القومّية مفاهيم مثل الوطن واألمّ  حىمتّ فيما  ،"ب ونبذ اآلخرمفاقمة التعصّ "الكتب إىل 
 . ( 2 )"ةنة والمخترعة من إسالم الفاقة الحضاريّ ة المهجّ ة الدينيّ لصالح الهويّ "العربّية 

 

 

                                                                                                                                                                             
01c7287799da-93d8-44c1-c26b-http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=12102015&id=7c2fb9a6اا

 ".اا اّي اؤاكايلاتا  و؟"،ا)زط خو(أ س يشوا 11 

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=12102015&id=7c2fb9a6-c26b-44c1-93d8-c7287799da01
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II -  اإلسالمويمضاّر التعليم 

 أخالقيإلزامي حجر 

 مبسائل اهلويّة الدينّية على حسابن يف املدارس من خالل االنشغال لقّ تشّكل إسالم الفاقة احلضاريّة امل
فها ويعود ذلك باألساس إىل رّدة الفعل اإلسالمويّة على الصدمات اليت خلّ . مسائل األخالق اجلوهريّة إهال

من أجل مبتورة تارخييًا  انشغاالتهي رّدة فعل أرخّية قامت على إعادة تنشيط االحتكاك باحلداثة العوملّية، و 
 . (2  )"مع غير المسلمينتاّمة  مفاصلة"حتقيق 

صارخة بني التعليم الديين اإلسالموي والبيداغوجيا  متاثالتون إىل وجود وقد أشار الباحثون العرب التقدميّ 
" النرجسّية الدينّية"أبرزها التماثل بني منطق  لعلّ العشرين،  القرن يف شمولّيةالالسياسّية اليت اعتمدهتا 

خيي بني الثقافات واألمم إىل تفاوت طبيعي التار  حتويل التفاوتمن خالل ظهر الذي ي" النرجسّية القومّية"و
إىل أن  النرجسّية الدينّية وإبادهتا، تسعى "الدنيا" األعراقتسعى النرجسّية العرقّية إىل نبذ كما ف. وجوهراين

ة قيم كلّ   بذلك جيري نبذ". الباطلة"األديان األخرى  حساب باقي على" احلقّ  الدين"اإلسالم بوصفه  يسود
 يتجّسد النموذج املثايل للبطل اإلسالمويو . همهما كان التقدير الذي تستحقّ " ةالباطل"األديان هذه ختتزّنا 

وجوه يف ، على رأي عفيف األخضر، "ن الثمنمهما كا‘ نيبّيياليهود والصل’المهووس بأخذ الثأر من "
فيهم  لألطفال في اإلعداديّة ليبثّ  )كالمه(ن ًا أن يلقّ من المذهل حقّ "اب الذي د بن عبد الوهّ مثل حممّ 

ات، اإلقصاء الراديكالي العجز عن االعتراف بمبدأ الواقع، االنطواء على الذات، الحّب الحصري للذّ 
ة بالسالسل، الهوس بنقاء الهويّة، جنون العظمة، التعّصب، الطائفّية لآلخر، قيادة الناس إلى الجنّ 

 . (   )"واإلرهاب

 

 اً إحياء ثقافة قبلّية متمركزة إثنيّ 
هد ة حنو إحياء املعلى الرغم من دعاوي الكونّية اليت يزعمها الربنامج اإلسالموي، فإّن أرخّيته تدفع بقوّ 

اً، من قبيل نه من عقلّيات ذات خصائص أصولّية منغلقة أخالقيّ مبا يتضمّ ر املبكّ العريب القبلي لإلسالم 
. (0  )أصل مقّدسربطها بالذكوريّة واالنعزالّية ونبذ اآلخر ومتجيد الذات، يتّم حتصينها ضّد النقد من خالل 

                                                           
االإلس  اؤلزاللايسالجهانوساالألختل االطسجس يرواالطة ااالجههلازؤ اصلغاال  ات م رواهذهاالألفكل اف االطحاناالطثلطثاىش 1    .اااؤ   ييةاياذطكاى لاأسلساأنر

ا:ا،االنظا 12/511/ا5نشااى لاؤسقعاالطاسال االطمةمّنا ةل يخا،ا"طملذالاالطلاجو واالطّيل واىلئقاطنّؤلجللاف االطاّالثو"،ا)ىو ف(الألخضاا    

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=12199ا

ّر اىبّاالطام ّاالألنصل ياتا   ًاج ّالًاطهذهاالطاح  رلماف اؤحلطها 5   ا:االنظا".انحّاالطاحلاالطمو م"يح

-a-7:islam41&catid=5-26-11-03-05-http://almuslih.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=231:2012

rationality&Itemid=247ا 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=12199
http://almuslih.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=231:2012-05-03-11-26-41&catid=57:islam-a-rationality&Itemid=247
http://almuslih.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=231:2012-05-03-11-26-41&catid=57:islam-a-rationality&Itemid=247
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ّمم من أجل مجتمعات ص  "كان قد   "الهوت منغلق"لـ نياإلسالمويّ  حشدإىل  شيخ ذلكن صهيب ب ويُرجع
ومن أجل أزمنة كان يتعّسر فيها التواصل بين الشعوب، أو أّن التواصل النادر بينها كان  ...قبلّية

العيش تناول مسألة الالهوت أغفل هذا لذلك . ضها البعضعيحكمه سعي محموم نحو الهيمنة على ب
 . (   )"المشترك المتناغم مع الثقافات األخرى

راً على اين معترب، حيمل هذا اإلغفال أثراً مدمّ ة ذات وزن سكّ بالنسبة إىل بقعة من العامل تقطنها أقلّيات دينيّ 
التمركز نزعات من جرّاء التباس حيث يعيش الشرق األوسط مشكاًل عويصًا  .(   )التماسك االجتماعي

 ق الثقايف يف قول الّشاعرالتفوّ رتاث اإلحساس بل مثايل جتسيدنعثر على ولعّلنا . اإلثين باهلويّات اإلسالمّية
وينطوي هذا  ."!ال تَ َوسَُّط ِعْنَدنَا، لََنا الّصدر ، د وَن العاَلميَن، أو الَقبر   َوَنْحن  أ نَاٌس،: "الفراس اهلمذاينأبو 

الذي جيّسده اخلالف حول احلديث  الدينيق ، بالتفوّ بّينًا صرحياً املوروث على إقرار ضمين، إن مل يكن 
 .(0  )"ة عربيوكالم أهل الجنّ  ،ربي، والقرآن عربيألّني ع: أحّبوا العرب لثالث: "النبوي الشهري

ثين نزعة التمركز اإل أنّ غري ، ع بأّي صالحّية دينّية مشروعةفهو ال يتمتّ  ،"ضعيف"أّن هذا احلديث اعتبار بو 
الوحي القرآين، بوصفهم " مرجع"من خالل اعتبار العرب املسلمني تظهر عنه،  توّلدواملًا الّسالبة أخالقيّ 

يـْر  أُ } ويعترب . (2  )، واالنتقاص من مكانة اإلسالم غري العريب)2  آل عمران، ( {مَّة  أُْخر ج ْت ل لنَّاس  خ 
م األمم من معيار تقدّ " االحنطاط األخالقي، ذلك أنّ ون نزعة التمركز اإلثين مسؤولة عن تأبيد حالة الرتبويّ 

ة، التي ة اإلثنيّ ة والمركزيّ ة البشريّ المركزيّ هو انتقالها من  ،الحضارة ىة إلالثقافة، من الهمجيّ  ىالطبيعة إل
وحدة  لىات والثقافات والديانات، إتفاوت بنيوي بين اإلثنيّ بة بما هي اعتقاد هي أصل العنصريّ 

ي من عندئذ يبدأ االنتقال الصحّ . ر التاريخي ليس إالّ تفاوتات في التطوّ  زها إالّ ة التي ال تميّ البشريّ 
الفكر  ىالنسبي، ومن اليقين األعمى إل ىومن المطلق إل ،نقدهما ىة إلمعيّ ة والجتمجيد الذات الفرديّ 

 .(   )"ختالفاال ىالنقدي، ومن اإلجماع إل
 

 

                                                           
    Bencheikh (Soheib), Marianne et le Prophète: L'Islam dans la France laïque, Chapitre 3 : ‘La relecture de l’islam’.  

حّيااؤةا االطةولؤحاط شملاالتخلذاؤسقفاإيةل  اايلبغ االنايةةلازاهذالاالطة.اياةلاالحةاال االطثحلفلماالألخاىاؤسقالًاهلؤلً،اطاس ملاف االطب ّالناذالماالألق  لم"    

ا:النظا".اؤ االآلخاي 

 .ا2.،االطم خصاالطةلو ذي،اص5115اط ال اتحايااالطةلم واالإلنولن واالطاا  و

 .اابااغ اهماؤ احّيثاال  اىبلساؤافسىلًا هااهساضا فأخاجهاالطتباالن اف االطكب اااالألاس ااالطالكماف االطموةّ كااالطب هح اف االطشرا 2  

اؤثللاذا2   ا لإلس  "طك،االطحسلا أنر ح ثايةا هلاجه هلا لطاا  رواأكثااقل   روا أناتا ّا.االطمةةمالماالطمو مواالطة اتةهلاالطاا  رواه اف اىمسؤهلاالألكثااجه ً

ا:االنظا".اى االطصاالالاالطموةح م

. www.lutonmuslims.co.uk/arabic.htmng”: “The Importance of Arabic, Key to Understandi 

ا.ا 51/06/511،انشااى لاؤسقعاالطاسال االطمةمّنا ةل يخا"ك فاتضلفااجاحللاالطلاجو ااناجو ةللاالطّيل واى لاتّؤ ااؤوةحب لل؟"،ا)ىو ف(الألخضااا 2  

http://www.lutonmuslims.co.uk/arabic.htm
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 طمس الفرد والوعي الفردي
لة يف املتمثّ  املتساميةسلطة هذه الثقافة  فإنّ ق ثقايف، ق الديين للعرب املسلمني إىل تفوّ ل التفوّ حني يتحوّ 

. الفرد طمس كيانتُعّزز التجانس وت – ّيته الثقافّيةته الدينّية وإقصائاممارسو ايري لباسه مبع -" إسالم الصحراء"
لم يظهر فيه الفرد بعد على نطاق "، على حنو ما جيادل العفيف األخضر، اجملتمع املسلمفإّن  ،لذلكو 

 ييخ والمفتبل بالش... ر بنفسهة ال يفكّ في األمّ  ذائباً  كبير، عضواً   بل مازال، إلى حدّ . واسع
 .(1  )"ينالتقليديّ 

حياة المرء الخاّصة تقع "ا جيعل مغلقة، ممّ " عمومّية"يف مقابل ذلك، جيري ابتالع الفرد ضمن دائرة ثقافة 
دائماً ًا تعاليم اإليمان، إلى درجة اعتبار دائرة الحميمّية حكمها مرجعيّ تتحت سطوة حياة عمومّية 

 . (   )"بمثابة دائرة الشرّ 

صل يف تتّ  إذ هيني عن اخلوض يف مسألة تعليم املرأة، رين اإلسالمويّ املنظّ دد، نفهم سّر سكوت ويف هذا الص
 . نظرهم مباشرة بدائرة الشرّ 

ألشكال "لقد وّلدت هذه االنشغاالت بالعدوى الثقافّية والفكريّة والتمركز والسمّو اإلثين واإلذعان لـ
وهو ما ميكن معاينة آثاره املدمرة يف املعارضة . كونّيةلل ةدّ اضمخالقّية تراتبّية أ ،من املمارسة الدينّية" التقليديّة

عن املواجهة  ردة لإلسالم بوصفها إهلاءً مطّ " أخلقة"جتاه ما يعتربونه ني العنيدة اليت تبديها برامج اإلسالمويّ 
 ". الغربّية"الكربى اجلارية مع القيم 

لنظام البيداغوجي، يبقى الفرد مطموسًا ضمن الوعي اجلمعي ونتيجة اإلخفاقات الفكريّة واألخالقّية هلذا ا
ات باع أخالقيّ ا اتّ إمّ ، ماهل ثالثال  ينحيث جيد الفرد نفسه أمام خيار . )"األّمة"دجل للـؤ أو ضمن مفهوم م(

ميّثل هذا و . باع اخليار الثاينجمرب على اتّ هو ات قائمة على النصوصّية، و أو أخالقيّ  ،قائمة على الوعي
مادام الفرد غري النصوصي يعترب يف مقام  حيول دون الدخول يف احلداثة، إذ اً فاق األخالقي عائقًا هامّ اإلخ

ات مع حاجيّ  تتوافقيستحيل تأسيس أرضّية مشرتكة للنقاش والتنمية فإنّه أدىن من الفرد غري األخالقي، 
 . (02 )املواطن احلديث

                                                           
 .اا5 51ؤحةتفاؤ اؤاالس واأجاالهلاالطكلتباؤعاؤسقعاالطمص حاف اخايفاسلواا2  

119 Laalaï (Chiheb), “The position of reason, the will and the person in Islam”, Almuslih.org:  

http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=312:the-position-of-reason-the-will-and-

the-person-in-islam&catid=56:islam-and-rationality&Itemid=245  

ؤ   اهذالا...ا  اخسفاهوة اياؤلهااطاتكو ااهلذاطه،.اطالطماالطذيايا شاف ههذالاالطوا ،االطمشؤ اكشخصااالطا ملن اكمسالال ،اهساالطمشهلاط ةصلطحاؤعاال" 51 

 ".الطوا ا كثلفواهساالطسىّاالطذيايام ه،اأاايلبغ اأنايام ه،اكلاؤشااعاالص ح اؤالصا

ّرؤتاف اؤالضا اؤلظمواالطمص حاالألاطلاالطة االناحّما ااؤلاف ا"إص حاالإلس  اضاا يااؤمك "،ا)ىو ف(الألخضاا  يومبااا1اا2اا2الأليل ا،اؤّالخ واق

ا".اتب  غاالألصسالماالطمو مواالطمتلطبوا لطاحلااالإلص ح"تاتاّال اا5 51

http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=312:the-position-of-reason-the-will-and-the-person-in-islam&catid=56:islam-and-rationality&Itemid=245
http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=312:the-position-of-reason-the-will-and-the-person-in-islam&catid=56:islam-and-rationality&Itemid=245
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 سياسي حجر

بعته سياسات التعليم اإلسالمويّة يف املدارس ب الذي اتّ ة إىل املسار املتشعّ أشارت التحليالت األردنّية واملصريّ 
من بين التمظهرات الصارخة لسيطرة " ،الحظت هانية صبحيفقد . العمومّية إزاء مسألة اهلويّة واملواطنة

دينّية هو تعويض النشيد الوطني بأناشيد  ،فة على المدارس العمومّية في فترة حكم مباركالقوى المتطرّ 
ر وجود تصوّ ا يؤّشر على ممّ  ،شىّت مستويات  تشمل ، وهي عملّية تعويض( 0 )"في العديد من المدارس

ر، على يقّدم هذا التصوّ حيث . ر احلديث جيري تلقينه يف هذه املدارسمغاير للتصوّ  ،للبىن السياسّية مواز  
 . واحلوكمة والقانون" العلمانّية"و" التعدديّة"و" الوطنّية"سبيل الذكر ال احلصر، تأويالً خمتلفاً بالكامل ملفاهيم 

 

 جديدة" وطنّية"
ون من حتقيقه، ضمن هذا النزاع يّ و ون اإلسالمن الرتبويّ الذي متكّ  إّن اإلجناز االسرتاتيجي األوحد واألهمّ 

، أال قمكر فائخلط آخر ينّم عن  تطبيع ، وهو إجناز يعّززهماإلسالوالعروبة  اللغوي، هو تطبيع اخللط بني
وسط يعاين من ظام السياسي الرمسي يف الشرق األففي حني كان الن". األصالة"و" الوطنّية"وهو اخللط بني 

تآكل حاّد يف دعاماته، كانت اهليمنة اإلسالمويّة على قطاع التعليم تعمل على تنشئة جيل يطالب بنظام 
التحرر "ة حنو وباعتبار ذلك دفعاً لألمّ الشعب، " وطنّية"سالمويّة باعتبارها نابعة من جديد يتّم فيه تشريع اإل

 ". من أغالل القمع الديكتاتوري

" ربّيةاهليمنة الثقافّية الغ"ص من مرياث وطنّية بلغة النقاء الثقايف، إذ أّن قدر الشعب التخلّ ويُعرّب عن هذه ال
االلتجاء إىل ا يفرض ممّ ، الغريب على النموذج ال ميكن أن يكون ردرب التحرّ باعتبار أّن  ومّؤسساهتا وأنظمتها

 .يةة من صياغتها البالغّية احملكمة والنمطّ ة هذه احلجّ قوّ  نبعوت. د منه بالنماذجتزوّ يُ مرياث سياسي مغاير 
ين رين اإلسالمويّ أّن أصدقاءنا من المفكّ  من البّين"فإنّه على رأي الكاتب املصري عبد املنعم سعيد، ف

إلى الكالم عن فضائل الخصوصّية الثقافّية والهويّة  ،ه المسار السياسيسيسابقون في كّل منعطف يعرف
ة الكونّية كونها تمّثل الحصون الخطابّية الحامية للمهمّ لالسياسّية واالستقاللّية الذاتّية الحضاريّة، نظرًا 

 . (00 )"التي تضطلع بها المجموعات والحركات اإلسالمويّة العلنّية والسريّة

تُعرّب عنه وهو ما  ،ه الدينيئنقاب القول اً تبعه منطقيّ ستيللشعب قاء الثقايف النّ القول بإّن ف، على ذلكعالوة و 
ويربّر ذلك عرب . بنظام سياسي إسالمي أصيل من خالل املطالبة" العريب املسلم"للشعب " الوطنّية األصيلة"

                                                           
121 Sobhy (Hania), op.cit. 

122 Said (Abdel-Moneim) “Of Cabbages and Kings”, Al-Ahram Weekly, Issue No. 842 26 April - 2 May 2007. 
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كرامة املسلم  ب يف إهدارا تسبّ ممّ ه، ة القائلة بأّن اإلسالم قد ُمنع من لعب دوره احلقيقي املرسوم لاحلجّ 
 . اسرتجاعهما مناآلن  تمّكنوعزّته اللتان سي

فهو شعار حديث، . ، فيه نربة وثوقّية صارخة"سبيلنا، احلريّة السياسّية: "ونإّن الشعار الذي يرفعه اإلسالمويّ 
ل يف ظّل ويّة قد تتشكّ ه كلّ وهو يفوق يف مستوى الوطنّية  . ووطنيما بعد إمربيايل، كما هو شعار أصيل 

إىل سبياًل صعب أن نرى فإنّه ي ،ويف ظّل سيطرة هذا املنطق الوثوقي". اً ات املدعومة غربيّ الديكتاتوريّ "حكم 
 . ةميّ سالبني اهلويّتني العربّية واإل اجلماهري العربّية الفرق الكامن يف املستوى املفهوميتدرك أن 

كة الدميقراطّية، وهو الثمن من خالل استيعاهبم ألشكال املشار ف. نيوتلك إحدى مظاهر دهاء اإلسالمويّ 
لغته طبع و اخرتاق اخلطاب الوطين يسعون إىل نراهم ل حيازة القبول العاّم، ب عليهم دفعه مقابجّ و تالذي 
 . الذي يساوي بني اجلميع التعدديّة والتسامح وحكم القانون حول" اً األصيلة ثقافيّ "راهتم اخلاّصة بتصوّ 

 

 "إسالمّية"ديّة تعد
ني أن يناهضوا دعوات التعدديّة بنجاعة انطالقًا من يتاح لإلسالمويّ انطالقًا من هذه الدعوة إىل األصالة، 

باعتبار و . يع شعوب ومعتقدات الشرق األوسطنابعة من إسالم حيتضن مج" أكثر أصالة"الدعوة إىل تعدديّة 
رة اليت زرعتها بينهم الكنيسة الظالمّية ون حلّل اختالفاهتم املدمّ وبيّ أّن العلمانّية متّثل النظام الذي اختاره األور 

 مجيعبوصفه مصدر التنوير الفّذ من بني  ،اإلسالم تمّكن، سي)ذلك من استتباعات هذا القولوما إىل (
واحتضاّنم يف ظّل حكمه الرشيد، على حنو ما ة بالعدل األمّ بني أفراد على إدارة االختالفات  ،الديانات

بعدوى اإلمربيالّية الغربّية وتدفعها إىل " العربّية املسلمة"قبل أن تصاب الشعوب  خلت قرونعّدة فعله منذ 
 . تنهض منه اآلنقدرها أن ر ملوروثها وختضعها الستعباد متواصل التنكّ 

 نّل ذلك، عفكيف له أن يدافع، يف ظ. ميهو املصلح املسلم التقدّ  ،ل من هذا اخللط املاكرإّن املتضرر األوّ 
وهي قضايا حتتاج  ،بني األديان احلوارعن و  ،املساواة الكاملة يف املواطنة واملساواة أمام القانون دون متييز

اخلائن لوطنه  يف مقابل ذلك،  هيئةمجيعها إىل الدفاع عنها يف ظّل بيت العلمانّية احملايد، دون أن يظهر يف 
 نيتوظيفها مقوالت مثل اجلزية والذميّ من خالل اإلسالموي، املتجّددة للخطاب /تشري املعجمّية القدمية

 . وما إىل ذلك، إىل نّية ظاهرة يف فرض تصّور متايزي للمواطنة وتطبيق الشريعة

قد خلّص سّيد القمين هذه املفارقة بكثري من احلّس املرهف ضمن مقالة كتبها يف خّضم الربيع العريب محلت و 
عار على شيخ األزهر أن ": قائالً  يسني يف مصرأحداث جمزرة كنيسة القدّ  فيها علىعّلق ، "العار"عنوان 

عار على المفتي ... ة للتدريس باألزهرة، وهو من أعاد مناهج الفقه اإلرهابيّ يذهب للتعزية بالكاتدرائيّ 
.. .اإلسالم هو الدين األعلى وقف أنّ م... ة بينما فتاواه هو وداره تقفأن يذهب للتعزية بالكاتدرائيّ 
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عار على  ...ارة أو حظيرة خنازيربناء خمّ من أوصى ببناء كنيسة فهو كمن أوصى ب وتعلن بوضوح أنّ 
كما لو كان   ه بخطابه ولغة هذا الخطاب بل وبالدراما واألغاني للمسلمين وحدهماإلعالم أن يتوجّ 

ت بالصبغة ة البحعار على التعليم أن يصطبغ حتى في المواد العلميّ ... الوطن يخلو من غيرهم
وكما لو كانت  ها كانت حقبة قبطيةّ قرون من تاريخ مصر في القمامة ألنّ  ة، بل ويلقي بستّ اإلسالميّ 
ل شعبها المنجز البهيج الى ة أن تحوّ ة اإلخوانيّ عار علينا عندما سمحنا للوهابيّ  ...لبلد عدوّ  تاريخاً 

 .( 0 )"جنازة موتى جريمتهمأن تجد اإلخوان يسيرون اليوم في  قطيع من الغوغاء، ويهولنكّ 
 

 مضاددة العلمانّية

يكتسب ربط اخليانة بالرّدة ضمن حميط تعليمي إسالموي حمّصن ضّد اخرتاق التّيارات التقدمّية البديلة، 
ون خيلط اإلسالمويّ حيث . ني بني العروبة واإلسالمبالنظر إىل خلط اإلسالمويّ  ، وذلكالكثري من املعقولّية

 يتّم إسقاطإذ . باستعمال التقنية النصوصّية يف أجلى تعّيناهتا ان وخيانة مجاعة املؤمننين اإلمية عبني الردّ 
بالنفي وتوقع به أشّد العقوبات  ، اليت تعاقب املرتدّ ( 0 )من سورة املائدة   اآليات القرآنّية، مثل اآلية 

القدح "و" واالنشقاق عن العقيدة" بالنصارىالتشّبه "و" ي على اإلسالمالتعدّ "املاديّة، على هتم هالمّية مثل 
 ". نشر الروحانّية الليربالّية"و" يف السلطات الدينّية

بالنظر إىل ثقل السوابق  ،ة عن اإلميان واخليانةبني الردّ  ةاإلسالمويّ  املماثلةويف ذلك، ال ميكن التهوين من 
قرآنّية مثل اآلية الآليات لتأويالت متشّددة  املوروث الذي يتبىّن إىل بالنظر عّلقة مبسألة الرّدة، و تالتارخيّية امل

 . ( 0 )من سورة التوبة 0 و   واآليتني  (02 )من سورة األحزاب  0واآلية  (00 )من سورة املائدة  0

من الرغم من أّن النص القرآين يصّور الرّدة على أّنا فعلى . تقد إىل براهني قرآنّية دامغةغري أّن حكم الرّدة يف
اجلرائم االجتماعّية األخرى، مثل غرار على (هلا حّدًا يقوم يف احلياة الدنيا  أنّه مل يسنّ  الكبائر، إال أخطر

ثّرة يف ؤ بل أّن ابن تيمية نفسه، وهو من أبرز الشخصّيات امل. )االسرقة والقتل والتعنيف وبّث الفتنة والزن

                                                           
،االسةهّفتاكل وواالطحّيو  اف ا  51ف االألالاؤ اّهااجلنو اسلوا.ا  51/ 1/  االطمةمّنا ةل يخا،انشااى لاؤسقعاالطاسال"الطال "،ا)س ّ(الطحمل ا  5 

ااجاحاف هاا 5الإلسكلّ يوا ةوة اا الحاضا رةها افةا اتللؤتاف هلاؤشلىااالطكااله رواتةلهاالطكل وواف اؤصا.اآخاي ا12ؤةابّر ا.ااقّاجاىاهذالاالطىةّالداف اخضمر

ياإِنََّملاَجَزالُداالطَِّذي َا{ 5  ِّ َاَاَ ُسسطَهُاَايَْوَاْسَنافِ االأْلَْ ِضافََولً الاأَْنايُحَةَّ ُسالاأَْاايَُص َّبُسالاأَْااتُحَتََّعاأَْي ِهْماَاأَْ ُج ُهُْماِؤْ اِخَ ٍفاأَْاايُْلوَْسالاِؤَ االأْلَْ ِضاَذطَِكاطَهُْمايَُالِ  ُسَناهللاَّ

ْن َلاَاطَهُْمافِ االآْلِخَاِ اَىَذال ٌا ُّّ  3)} (َىِظ ٌمااِخْزٌيافِ االط

ُا ِحَْسٍ ايُِابُّهُْماَايُِابُّسنَهُا{52  اِؤلُكْماَى اِ يلِِهافََوْسَفايَأْتِ اهللار َّّ ِاَاطَايََخلفُسَنايلاأَيُّهَلاالطَِّذيَ اآَؤلُسالْاَؤ ايَْاتَ ُّاَنافِ اَسبِ ِلاهللار ٍ اَى َلاالْطَكلفِِايَ ايَُةلِه أَِذطٍَّواَى َلاالْطُمْشِؤلِ َ اأَِىزَّ

ُاَاالِسٌعاَى ِ ٌماطَسْا ِايُْشتِ ِهاَؤ ايََشلداَاهللار  (54)} َؤوَاآلئٍِماَذطَِكافَْضُلاهللار

ِه  {52  اطَهُْماَىَذال ًلاؤُّ َّّ ْن َلاَاالآْلِخَاِ اَاأََى ُّّ ُافِ االط َاَاَ ُسسطَهُاطََالَهُُماهللاَّ االطَِّذيَ ايُْشُذاَناهللاَّ  ا)} 22(لًلاإِنَّ

ُلاالآْليَلِماطِحَْسٍ ايَْا َُمسَنافَإِْناتَل ُسالاَاأَقَلُؤسالا{ا52  يِ اَانُوَصِّ ِّّ َكل َافَإِْخَسالنُُكْمافِ االط َ  َاَاآتَُسالاالطزَّ ِهْماَاالََالُسالافِ اِ يلُِكْمافَحَلتِ ُسالاا)  (الطصَّ ِّ اَىْه ِّ َاإِْنانََكثُسالاأَْيَملنَهُْماِؤْ ا َْا

اطََا َّا اطَهُْم اأَْيَملَن اَط اإِنَّهُْم االْطُكْوِا وَ اأَئِمَّ ايَْلةَهُسَن اا)} 5 (هُْم ؤه ّر االطةأايلاالطذيايح ايلبغ اى لاايا الطمس ياةبا ل اىمر اف اهذي االآلية  انمسذجلً ااالطاهّ طابل ت االطةس و

يه ّر الل اهلاح ثايلبغ اى  هم،اى لاىكساالطمس ا ي،اإثبلماالطترل عاالطو لس اطموله ماؤثلاالطةس وااالطاهّ،االطذيايغ باى لا.االطمص ا  االطمو م  االطةحّؤ ر  اتا

 .االطاحلئّي
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 أّي فعل يقرتن ذلك بصدورال مل لقتل الكافر، يف ح العامل اإلسالموي، نفى أن يكون الكفر يف ذاته موجباً 
 . لإلسالم معاد   عنه

بني الرّدة واخليانة عن مقدار الضّرر  تماثلالحول ني يف ترسيخ حّجتهم لذلك، تكشف استماتة اإلسالمويّ 
هذه  نر دفاع الشيخ القرضاوي عويف هذا الشأن، يصوّ . األخالقي الذي يتسّبب فيه اخلطاب اإلسالموي

فإن كانت املسيحّية، . ر اإلسالموي ملقاصد الدينط فيه التصوّ األخالقي الذي يتخبّ اإلفالس مدى احلّجة 
، تعمل في مجاالتها ‘راترين والمبشّ الرهبان والراهبات والمبشّ ’جيوشها من "على حّد قوله، مسنودة بـ

نتيجة ال ة، فإنّ بخالف ما لو فعلت ذلك دولة إسالميّ ، المختلفة، دون أن يكون للدولة عليهم سلطان
إّن ما يستبطنه هذا القول من إقرار بكون حكم . (01 )"ة تسندهده، وال قوّ أن يبقى الدين بغير سلطان يؤيّ 

 . ة ميّثل حصن اإلميان يف العامل املعاصر، هو أشنع تشويه لسمعة اإلسالمالردّ 

دينّية، ضمن هذه املنطقة اليت لذلك، متّثل مسائل الرّدة واحلريّات ال. هذا هو التّيار السائد راهناً فة حال، وبأيّ 
فقد اقتضى . مينيرين التقدّ السياسّية، أعظم رهان يواجه املفكّ  راد يف صياغة معجمّيتهال اإلسالم باطّ يتدخّ 

ا أمّ . ون عن نظامهم القومي شكل الوطنّية الضّيق املدّمرتني من أجل أن ينزع األوروبيّ األمر حربني عامليّ 
يتشّبع بآثاره، كما مل مل و يف مجيع أبعاده بعد مفهوم الدولة القومّية الدميقراطّية  فهو مل يفّعل ،الشرق األوسط

من قبيل توحيد اإلميان وتوحيد املوروث  ،"التوحيد"يتجاوز بعد الصياغات اهلوويّة املسبوكة يف مصطلح 
 . وتوحيد الدولة اإلسالمّية

فعلى النقيض من  .لوحده بفّك هذا احلجر اإللزامي واهم من يظّن أّن تغيري املعجمّية السياسّية كفيلإذن، 
اسي احلديث، من اإلسالمويّة قادرة على التعايش مع الظرف السي" حديثة"عاءات القائلة بوجود أشكال االدّ 

 إعادة جتميعمادامت حتافظ على أسسها األيديولوجّية الصميمة وعلى رأسها الزعم ب، نرى أّن هذه األشكال
معادية ملبادئ الدولة احلديثة تظّل لسياسي والفكري للمسلمني ضمن شكل بكر أصيل، ب الديين وااملركّ 

خفاق صلة بالتجربة التارخيّية واإلها، واملتّ النونظرًا جلميع األسباب اليت فصّ . الكوين بات التعايشومتطلّ 
خلفي الذي يلّقن يف املدارس، املنهج الدراسي ااالقتصادي والعدائّية السياسّية والثقافّية املوروثة جتاه الغرب و 

 . الدعوة اإلسالمويّةإىل يبقى مواطنو الشرق األوسط العريب قابلني لالجنذاب 

 

                                                           
ا.ا1 ،اصا111 ،االإلس  ااالطا ملن وااجهلاطسجه،اؤكةبوااهبو،االطحلها ،ا)يسسف(الطحاضلايا  52 
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 ر فكريج  ح  

حمدودة حبكم تطبيق مبدأ  ،ون فيهإّن قدرة العرب املسلمني على انتشال أنفسهم من اجلمود الذي يتخبطّ 
وعني باخلوف من فقدان اهليمنة على النظام الذهين ون، مدفيّ و ذلك كّرس اإلسالمل. األصالة علويّة تأكيد

 . احلداثة جرثومةر العاّم للمعرفة من للمسلمني، جّل جهودهم من أجل تطهري التصوّ 

يتمّدد  ما انفكّ  اً صرح يواجهونإذ  ،قاءلن تعود عليهم سوى بالشّ  ة عسريةمهمّ  ءفوا عبتكلّ  مواحلّق أّن
ًا ومطبوع خبصوصّية ثقافّية مبوروث علمي فقري كميّ  يف ذلك نيحمتسلّ  ،بشكل مهول على جممل املعمورة

املسلمني يؤمنون، رغم أنف الكثري من نرى  إذ، ما جيعل العلم احلديث ذو نفوذ قاهر ذاوه. صارخة
بالفلسفات الماديّة، مثل الشكوكّية والغنوصّية والعقالنّية واإللحاد والنفعّية "ني، رين اإلسالمويّ املفكّ 

هؤالء . كون في المعتقدات والمبادئ الدينّيةر، ويشكّ ة ونظريّة التطوّ متعة والتحرريّة واإلباحيّ ومذهب ال
أّن عقولهم متغّربة إلى  هم يعيشون ضمن عائالت مسلمة وفي محيط مسلم، إالّ الناس، بالرغم من أنّ 

، يمكن أن ةالردّ  أشكال آخر من وهذا شكل. درجة أّن الغرب مالزم لسلوكهم وتفكيرهم ومعيشهم
  . ( 0 )"‘ةة الذهنيّ الردّ ’يه نسمّ 

، األزلسمته الثقافّية اخلصوصّية إىل ب مطبوعاً  يبقىة بأّن العلم الذي ولد يف الغرب ي القناعة القائلوتؤدّ 
واعتماده على الشّك والريبة كأدوات أساسّية، إىل " علم اليقني"ص من خصوصًا يف مستوى نزعته إىل التخلّ 

ات والفيزياء كالرياضيّ "علوم الم تعلّ يعين اعتبار ما وهو . إىل الغربلةضاع العلم واملعرفة القول بضرورة إخ
فاألصل فيه اإلباحة وقد يكون مطلوبًا حسب  ،ةوالفلك والهندسة ونحوها من العلوم الدنيويّ  والطبّ 

ا ار وممّ وقد يصل إلى الواجبات إذا كان من وسائل جهاد الكفّ  ،حاجة المسلمين إليه في معاشهم
ار ما وصل إليه الكفّ  كلّ   بأنّ  ا الظنّ أمّ . يدافع به المسلمون عن أنفسهم وأعراضهم وديارهم وأموالهم

إذ الواجب على المرء أن يجعل  ،خاطئ فهذا ظنّ  ،مه والبراعة فيهعلى المسلمين تعلّ  من علوم فإنّ 
 . لمة العلم واملعرفةبعبارة أخرى، جيب أس. (2  )"اه ال الدنيا ومتاعها وعلومهة همّ اآلخر 

 

 شرعيالغير العلم العلم الشرعي و 
                                                           
129 Nadvi (Sheikh Mohammed Shihabuddin), “Rise and Fall of Muslims in Science” www.witness-

pioneer.org/vil/Books/SN_science/default.htm  

 لًاحوباحلجواأؤلاتا ماالطا س االألخاى،اكلطايلض لمااالطو زيلدااالطتبااالطو كااالطهلّسوااناسهلاؤ االطا س االطّن سيوافلألصلاف هاالإل لحوااقّايكسناؤت س" 1  

أؤلا.اؤ ااسلئلاجهل االطكول ااؤملايّالفعا هاالطمو مسناى اأنووهمااأىاالضهماا يل همااأؤسالطهمالطمو م  اإط هاف اؤالّهمااقّايصلاإطلاالطسالجبلماإذالاكلنا

هاطاالطّن لاالطظ ا أناكلاؤلااصلاإط هاالطكول اؤ اى س افإناى لاالطمو م  اتا مهااالطباالىواف هافهذالاظ اخلالئاإذاالطسالجباى لاالطماداأنايةالاالآلخا اهم

 ".ااؤةلىهلااى سؤهل

ااhttp://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_5649.htmlا:النظا.ا2 ،اصا"طو سوواالطم حّ الطا اى لاؤ اىظماال"ا،)سم ا(الطملطك ا

 

http://www.witness-pioneer.org/vil/Books/SN_science/default.htm
http://www.witness-pioneer.org/vil/Books/SN_science/default.htm
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_5649.html
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الذي ينبغي " الشرعي"العلم فيه مقدار  العلم احلديث حىت متّيز ، تقوم املصفاة اإلسالمّية بغربلةبناء عليه
ففي مقالته املوسومة . اكتساب املعرفة نفسها حّد تعيني طريقةإىل  يف ذلك يه، ومتضيعلى املسلمني تبنّ 

شيخ عبد ال يبنّي ، "ين والتحذير من المدارس األجنبّيةحة مختصرة في الحّث على التمّسك بالدّ نصي"بـ
 ر فيال تؤثّ  التيالنافعة  ةالعصريّ  العلوم بين التمييز الواجب"كيف أنّه من الرمحان بن نصري السعدي  

 النظريّات الخاطئة إليه من لهاسبيل  ما ال سلكت ة التيالعصريّ  العلوم ة، وبينآثاراً ضارّ  ةالدينيّ  العقائد
 ةالضارّ  لهذه العلوم فكم. لس  دين الرُّ  منالمعلوم  خالف والضالل، وعلى على الجهل ةالمبنيّ  الباطلة
 .(   )"ضعفاء البصائر من أهلكت القبيحة، وكم اآلثار والنتائج من

رأسها علم االجتماع على و غري أّن عددًا من جماالت البحث املخصوصة تثري هذه الريبة دون غريها، 
تحفة "املسلم، على حنو ما ينّص الكتّيب املوسوم بـ املدّرسا يفرض على والفلسفة وعلم النفس، ممّ 

امة الثاوية يف هذه اجملاالت ، أن يتنّبه إىل نزعة العلمانّية اهلدّ (0  )"مسائل أصول الدين دين في أهمّ الموحّ 
ومناهجها أناس غرباء على الدين،  يضع هذه الموادّ  فقد يحدث أن" نفسه ملواجهتها،البحثّية ويعّد 

له ذلك، وينبغي  ة كما هي، بل ال يحقّ ة العلميّ يقوم بتدريس المادّ  س المسلم أالّ فالواجب على المدرّ 
بل يربط هذه العلوم ... تحذيرهم منها، وبيان الصواب فيهاب و عليه كشف هذه الضالالت للطالّ 

ويكون في الوقت نفسه داعية وواعظًا ومرشدًا إلى جانب   ،من الشوائبا فيها يها ممّ باإلسالم وينقّ 
 . (   )"فاً ماً ومثقّ معلّ  ونهك

عاداة من رفض مركزيّة الشمس، على حنو ما سنرى الحقاً، إىل حّد م" ات الباطلةالنظريّ "ج تصنيف ويتدرّ 
عدد من  النظريّة ما انفكّ  هذه نفيمن األعمال البحثّية اهلادفة إىل  ةهائل مدّونةوجد تر، حيث نظريّة التطوّ 

رنا  ةر بذهلا الدكتو ت، وذلك بالرغم من اجلهود الشجاعة اليت (   ) هاعلى تطوير يعمل الباحثني املسلمني 
ومن ذلك، يزعم الدكتور . (0  )املوروث اإلسالميتربة يف   نظريّة التطّوريف سبيل توطني اغريهو دجاين ال

 Charles) زال يلقى معارضة شديدة يف بلد شارلز داروينير ما وّ ان أّن منظور نظريّة التطأسامة حسّ 
Darwin) ط الواقعني حتت نفوذ أنظمة تعليمّية يهمني ا يف صفوف مسلمي الشرق األوسأمّ . (2  )نفسه

                                                           
ا.ا2 ،اصا122 و،االطايلض،ا،انص اواؤخةصا اف االطاثاى لاالطةموكا لطّي ااالطةاذيااؤ االطمّال س،ا ال االطالصم)ىبّاالطاحم (الطواّيا    

سح ّااالطةهل اف اتاوواالطمسحّي اف اأهماؤولئلاأصسلاالطّي ،اإىّال االط ةلواالطشاى واطملبااالطةسح ّااالطةهل ،اتحّيماأ ساؤامّاالطمحّس ،انشاا مسقعاؤلبااالطة 5  

 .ا5111ّهااسبةمبااؤ اسلوا

ا.ا 2الطمصّ االطول ق،اصا    

ا.ا(The Atlas of Creation)"اأال ساالطخ ق"ومل ا ـؤ اأ ازهماهل انايا ،اصلحباالطمسسسىواالطم    

ا:اا غليواالطال عاى لاؤسقوهلاؤ انظايرواالطةتسر ،االنظا.اتشغلاالطّكةس  ا النلا جلن اؤسقعاأسةلذاؤولىّاف اى س االألح لدا لطةلؤاواالطهلّم رواف االأل  نا 2  

Hasan (Usama) & Osama (Athar) (Eds), Islam & Science, Muslim Responses to Science’s Big Questions, Muslim 

World Science Initiative, 2016, pp.  142-150. 

136 ‘Imam who believes in evolution retracts statements’, BBC News website (http://www.bbc.co.uk/news/uk-

12661477), March 7th 2011. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-12661477
http://www.bbc.co.uk/news/uk-12661477


 مهناج درايّس  من أ جل

 

51 

 

من مجلة  هيو . (   )ر واعدة حبّق يف املنظور الراهنال تبدو جهود توطني نظريّة التطوّ فون، عليها اإلسالمويّ 
النشاط الفكري العريب ليت جتعل إبراهيم البليهي قلقًا على آفاق مستقبل املسلمني من هوس األسباب ا

 تمحورت لقد" :ويقول يف ذلك. "سّيد قطب"املسلم بثنائّية احلالل واحلرام اليت انغرست فيه منذ زمن 
 سالمي هواإل التراث فصاروالكفر،  الحرام والحالل واإليمان مسائلحول وحديثًا  قديماً  ثقافتنا
 بجناح تظلّ  إّن ثقافتنا. الدنيا أغفلنا قديمًا وحديثًا تنمية نااألعظم واألضخم، لكنّ  الديني التراث

آخر  جناح إلى اإلنسانّية، تحتاج طرأت على الحضارة النوعّية التي راتالتغيّ  اآلن، بعد واحد، وهي
 . (1  )"التنمية الشاملة قضايالتشمل 

 

 جهاد ضّد اإلبستيمولوجيا
إىل حّد خوض  بل متتدّ السلطة،  تنحصر فحسب يف مستوى مناهضة إّن الطبيعة التحويلّية لإلسالمويّة ال

العمل على "، "دينتحفة الموحّ "ذلك أنّه من واجب املسلم، حبسب كتّيب . بستيمولوجياجهاد ضّد اإل
ث ال يكون الهدف ة في إطار خدمة اإلسالم، وبحيالمناهج العلميّ كل ّ   أسلمة المناهج بحيث تصبّ 

ديننا من عند اهلل ال يأتيه الباطل  العلمي البحت، هو الهدف الوحيد من تدريس هذا العلم، ونظرًا ألنّ 
فال تعارض إذن وال تناقض بين  ،ة هي من خلق اهللالمكتشفات العلميّ  من بين يديه وال من خلفه، وأنّ 

 .(509)"العلم والدين

ر اإلسالموي أبو األعلى املودودي، واجبًا ينبغي حسب املنظّ خلقه،  حيد اخلالق يف كّل جماالتويعترب تو 
النافية لقدرة  سبيبنالتفعيله على الدوام هبدف صّد اخرتاقات العيان العلمي املوضوعي وافرتاضات التفسري 

 أالّ " ،"العلمي"نبغي عند تصميم مقّرر دراسي من أجل التعليم ، يلذلك. اليت متّثل روافع العلم احلديث اهلل
. أثر بأّي سبب فيزيائيأّي وال يجب ربط ... يمّر ذكر أّي ظاهرة أو واقعة دون التسبيح بقدرة الخالق

ينتج  باألكسيجينيعتبر تدريس القول بأّن خلط الهيدروجين من ذلك ... فذلك يقود نحو اإللحاد
حين تتقارب ذرّات : قول التاليحيث تستند الطريقة اإلسالمّية إلى ال. ًا الماء مناقضًا لإلسالمعنه آليّ 

ال ينبغي تسمية أّي قانون علمي ... ، ينتج عندها الماء بقدرة اهللاألكسيجينالهيدروجين مع ذرّات 
                                                           

ح ثا"ا:اجس اقبسلانوب اطلظايرواالطةتس اف االطالطماالطاا  ا  51سلواا(PEW Research Center)تكشفاالطّ السواالطة اقل ا هلاؤاكزا  ساطأل الثاا 2  

االطبشاا)  لطملئوا22(االطمغا االألقصلا) لطملئوا22(اف االأل الض االطو وت ل رواا) لطملئوا22(يسالفقاى لاالألقلاسةواؤ ا   اىشا اؤو م  اف اطبللنا ى لاأنر

االطمو م  االأل  ن   ااالطةسنو   اؤلحوم  اف اهذالاالطشأن إذاياةحّاؤلايل فاى لانصفاالأل  ن   ا.ااغ اهماؤ االطكلئللماالطا رواقّاتتسر االاىبااالطزؤلن،اإطاأنر

االطبشاااجّاالاؤلذاالألزلاى لاه أتهماا2 ف االطةتسر ،ا  لملاياىاا) لطملئوا25( االطبشااقّاتتسر االاا2 أؤلاف اتسنس،اياىا.االطاالهلو لطملئواؤلهماأنر  لطملئواأنر

االطااالااهساالطب ّاالطسح ّا.ا لطملئواف اؤسقفاالط يح  ا1  لطملئواأنرهمااجّاالاؤلذاالألزلاى لاه أتهماالطاالهلو،ا  لملايبحلاا2 ىبااالطزؤلن،اف ملاياىا اأنر انوةلر

االطذياتافضاغلطب لنهانظايرواالطف اؤلتحواالطشاااالألاس ااّمللاإفايح ل ا لطملئوا22ةتسر ا لوبوا رواسكر  ,The World’s Muslims: Religion:االنظا".

Politics and Society, The Pew Forum on Religions & Public Life, April 30, 2013, p.132.  

 . 2.،اص)ؤسالنعاالطلهسضاف احسال المااؤكلّولم(،احصسناالطةخ فا)ال االه م(الطب  ه ا 2  

 .ا21.حّي ،اصتاوواالطمس 1  
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ع المرء في  مناقضة صريحة لإلسالم حين يتحّدث عن قوانين نيوتن أو قحيث ي. باسم أّي من العلماء
يجب ... يجب ذكر اهلل في أقسام تدريس العلوم ...معادل للشركعن قانون باولي أو غيرهما، فذلك 

يجب أن ال يشرف على تحرير كتاب "... كتاب القرآن الكريم والكيمياء"تسمية كتاب الكيمياء ب 
يجب إرجاع مهد كّل العلوم إلى الحقبة ... مدرسي علمي سوى رجل إيمانه ثابت باإلسالم

  .( 52 )..."اإلسالمّية

، على افرتاض  أو يكون مصريها النفينيأن يكونا إسالميّ ا إمّ العلم واملعرفة  بأنّ ون يعتقدون مادام اإلسالمويّ 
الذي ال يويل أّي اعتبار ملبدأ التوحيد  ومنبعها، سيبقى العلم احلديثل مصدر احلقيقة املطلقة أن اإلسالم ميثّ 

 . ه وحمقهه ونبذؤ املعريف واالعتقادي يف نظرهم جمّرد بناء زائف ال غري، وبذلك وجب ازدرا

ميني ر العديد من الباحثني التقدّ إذ حيذّ وال ميّثل هذا االحرتاس من العلم احلديث هوسًا إسالمويًا حمضاً، 
باعتبار أّن سياسات العلم والتكنولوجيا يف العامل  ،بدورهم من خطر استرياد العلم احلديث استريادًا أعمى

د حاز من ذلك، جيادل حممّ . لت ضمن جتربة تارخيّية مغايرةشكّ ة اليت تر بالنماذج الغربيّ املعاصر شديدة التأثّ 
من األفضل للبلدان اإلسالمّية أن تتفّكر تجربتها التاريخّية الخاّصة في خصوص العالقة بين "ه بأنّ 

لنفترض أّن البلدان اإلسالمّية قد نجحت في . العلم واإلسالم، عوض أن تقّلد الغرب تقليدًا أعمى
ي في سبيل ذلك باستقرارها يها لنماذجها، فمن الممكن أن تضحّ الغربّية عبر تبنّ اللحاق بالبلدان 

. ألّن ماضينا مازال في أغلبه يعيش فينا... الثقافي وأصالتها الثقافّية القائمين على القيم اإلسالمّية
رب على نبذه ًا أغنى من موروث الغرب، وهو موروث عمل الغًا وثقافيّ فالحّق أنّنا نحمل موروثًا تاريخيّ 

 . (   )"طوال تاريخه

بني االستفادة من وجهات النظر املغايرة مع االحرتاس من األشكال  مييزيعمينا عن الت ذلك جيب أالّ لكن 
، من جهة أوىل، والسعي إىل )وهي عملّية مشروعة يف البحث العلمي(واملقاربات الثقافّية الثاوية ضمنها 

 . ذ قرون خلت وتغليفها بإطار ذو ملمح كوين، من جهة ثانيةتشّكلت منعلمّية إعادة تشكيل جتربة 

 
 "أسلمة المعرفة"

اشتّد عوده نتيجة إحساس العلماء كما ،  حيظى بتمويل سخيّ شروعًا جديًّا ماملعرفة " أسلمة"صار مشروع 
أّن  إالّ . اثةني بثقل املوروث التقليدي الذي حيملونه وسعيهم إىل حّل أحجية األصالة واحلداملسلمني اإلحيائيّ 

                                                           
140 Abdus Sami, M and Sajjad, M, Planning Curricula for Natural Sciences: The Islamic Perspective, Institute of 

Policy Studies, Islamabad, 1983, p.31.  

141 Shah (Mohd Hazim), “The Relationship between Science and Islam: Islamic Perspectives and Frameworks”, 

Muslim Science, August 10th 2015.  
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اً، ال وجود مليّ فق عليها عااملتّ و سقة العلمّية املتّ فعلى نقيض املنهجّية . شاً بعض الشيءزال مشوّ  هذا احلقل ما
، ضمن الوصفات البحثّية الوافرة واملتفاوتة ّيزحيث ميكن أن من. حيظى باإلمجاع علمي" منهج إسالمي"اليوم لـ

 : رسة النشاط العلمي يف العامل اإلسالمييف درجة تعقيدها، ثالث مقاربات ملما

  ).حقل البحث العلمياً يف وهي املقاربة السائدة عامليّ ( االستقاللّية الذاتّية العلمّيةمقاربة  -

اليت انتقد فيها ضياء الدين سردار وهي تتجّسد، على سبيل املثال، يف كتابات (العلم األخالقي  مقاربة -
إىل شحن ممارسة البحث العلمي باألخالقيات من خالهلا لعلمّية وسعى مقاربة االستقاللّية الذاتّية ا

 .)اإلسالمّية

 "د حسني نصرسيّ "على شاكلة العلم اإلسالمي اخلالص الذي يدعو له ( التقليديّة/الميتافيزيقّيةاملقاربة  -
احلكمة  تكتسب مبقتضاه املعرفة البشريّة مشروعّيتها عرب خضوعها إىلوالذي  "اسالعطّ  نقيبد سيّ "و

ة عن ول دون تأسيس عقالنّية مستقلّ تح  "اإلهلّية ضمن عالقة تراتبّية بني احلكمة والعقل 
 .(0  ))"الوحي

إىل مقاربة العلم األخالقي، وقد طرح يف ذلك الدعاة  أحد أهمّ  )12  - 0  (إبراهيم الفاروقي  يعترب
ا وأخالقّياهت ونظام معرفتها )جممل املعمورةو (ة فه املبدأ الناظم جململ تاريخ األمّ بوص رًا عن التوحيدتصوّ 

، (   )راع بني الدين والعلمقة بالصّ وهبدف حّل املشاغل اإلسالمّية املتعلّ . مجالّياهتا واجتماعها واقتصادهاو 
 International Institute of Islamic) "للفكر اإلسالمي العاملياملعهد "مة تدعى أّسس الفاروقي منظّ 

Thought)  ّالفاروقي  أوردهامثّلت خطة العمل، اليت وقد . حدة األمريكّيةالواليات املتّ ب فريجينياالية و ها بمقر
 عاجاًل من أجل حّل الصراع بني الدين والعلم، ، نداءً "مبادئ عامة وخطة عمل: أسلمة المعرفة"يف كتابه 

 : حيث يرى

. التي نعيشها في حيواتنا الفكريّة ل األجيال التي عرفت هذا الصراع بالطريقةإّن جيلنا الراهن هو أوّ "
هين بالكامل ذعر شديد، متنبّ و استنفار حالة فقد دفعنا العذاب الروحي الذي سّببه لنا هذا الصراع إلى 

 . (   )"ينفي جامعات المسلم على مرمى بصرنا إلى عملّية اغتصاب الروح اإلسالمّية التي تجري

                                                           
االطايلض رلمااالطم ةلف زق رلماالطمةالط رو"ا5   اؤع االطااح رو االطح م االطسث ق ا شكل اف هل اتةشل ك اثحلفو االطمحل  وا" سصوهل اهذه االطةاّياالطمااف االطذياتسالجهه ّر ايمة ،

ا/الطم ةلف زيح رو اؤع اط االطةسالفق اى  هل ايلبغ  اح ث االطايلض رلم، اؤ ّالن اإطل االطاح ن را"الطةح  ّيرو اأ ستسالطمّ سو األتبلع االطسةّطط رو او االطمّ سوا" اؤع ا ل فاوب،

االطهاؤو رو" االطو ثلغس يرو ااالطظسالها" اطأل قل  ااالطصسف  االطاؤزي االطةأايل اى ل االطتب ا رو االطا س  اتباهل اتحس  االطة  االنظا.  ,Nasr (Hossein Sayyed)ا:

Science and Civilization in Islam, ABC, Chicago, 2001, p.39. 

143 J. Esposito and J. Voll, Makers of Contemporary Islam, Oxford, 2001, p.30.  

144 Ismail al-Faruqi, Islamization of Knowledge, General Principles and Work Plan, 2nd Edition, Revised and 

Expanded, International Institute of Islamic Thought, Herndon, Virginia, 1988, p.19. 
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 الجتماعّية واالنسانّية املعاصرةباخلوف من آثار العلوم اسكونة الفاروقي، املخّطة عمل ترّكز منهجّية 
ات الغربّية ، على إعادة فحص املنهجيّ "املتعارضة مع املنظور اإلسالمي"باعتبارها من منتوجات العقل الغريب 

صال باملصادر الصميمة للفكر اإلسالمي اليت وإعادة االتّ  ،مي لإلسالمهبدف جتديد األسلوب التفهّ  ،بعمق
 شرطاً  ،وقد اعترب الفاروقي هذا التفكيك وإعادة التجميع اجلذري. (0  )جبذورها يف الوحي والعقل تضرب
 : ال يصري جمّرد زخرفة خارجّيةحىت شروعه ينهض عليه م اً أساسيّ 

لتها رؤى ومفاهيم وأيديولوجّيات ولغات ما المقصد من نفخ الروح اإلسالمّية في اختصاصات شكّ "
 . (2  )"سالم؟لإل اً معرفة أم تغريبيعتبر ذلك أسلمة للها أناس آخرون؟ هل ونماذج إرشاديّة أنشأ

ة طويلة ة اليت تواجهه هو والفاروقي ومن سار على ّنجهما، مهمّ اس، فإّن املهمّ العطّ  نقيبد ـسيّ ل اً وفقو 
ة ًا لمناهج العلوم المعاصرة ومفاهيمها وافتراضاتها المسبقن فحصًا نقديّ يجب أن تتضمّ "إذ األمد، 

صلة بالقيم واألخالق، وتأويالتها لألصول، وجوانبها المتّ  ،ورموزها، وجوانبها التجريبّية والعقالنّية
تها عن المعرفة، وافتراضاتها المسبقة حول وجود العالم الخارجي وانتظام الطبيعة وعقالنّية ونظريّ 

 د والترابطات التي تقيمها العلوموالحدو ها عن الكون، وتصنيفاتها للعلوم، تالعملّيات الطبيعّية، ونظريّ 
 . (   )"بعضها البعض وبين العلوم والعالقات االجتماعّية بين

، مع اعتبار التنقيحات والتعديالت اليت أدخلها عليها ة العملخطّ ويف سبيل تفعيل التغيري الذي تنشده 
سلسلة  يفاختزاهلما كن وجدواًل من األنشطة مي اس منهجّيةالعطّ  نقيبد اقرتح سيّ الحقًا بعض الباحثني، 

 : التالية املهامّ 

 . وعلومها والتضّلع فيها" الغربّية"فحص طبيعة االبستيمولوجيا املعاصرة  . 

 . وخصائصه النموذجّية )القرآن واحلديث وأعمال العلماء(التقييم النقدي للموروث اإلسالمي  .0

فهرسة وتنظيم "من خالل عملّية  ًا يف العلم املعاصرمتييز ما هو مقبول وما هو غري مقبول إسالميّ  . 
 1  ". جامعو د إطار نظري موحّ "تسمح بـتشكيل " وإعادة ترتيب وإعادة تأويل

                                                           
145 Islamization of Knowledge, p.73. 

146 Aslam Haneef (Muhammad), A Critical Survey of Islamization of Knowledge, Kuala Lumpur: International Islamic 

University Press, 2005. p.27.  

147 Aslam Haneef (Muhammad), op.cit, p.19. 

148 Ibrahim Ragab, ‘Creative Engagement of Modern Social Science Scholarship: A Significant Component of the 

Islamization of Knowledge Effort’, Intellectual Discourse 5, No. 1 (1997): pp.35-49. 
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بّث العناصر والمفاهيم األساسّية اإلسالمّية في "من خالل  املعاصر والعلم اإلسالم بني اجلمع . 
  (   )".جميع مجاالت المعرفة

ر املسلم إىل أّن معضلة املفكّ ثة يف غاية األهّية، حيث يشري ثالتني الثانية والاملهمّ على رتكيز العترب وهو ي
. التعليمّية الغربّيةاملعاصر هو افتقاده لتقييم نقدي للموروث اإلسالمي نتيجة وقوعه حتت هيمنة النماذج 

م يدرك القائم ما ل"اس، العطّ  نقيبد ، حبسب سيّ "قهاعملّية أسلمة المعرفة يستحيل تحقّ "ذلك أّن 
والبدائل السائغة  ،، والمقبول من غير المقبول"دمجه" وما الذي يجب" عزله"الذي يجب  عليها ما

 . (02 )"ذلك كلّ لغ وما المسوّ  ،وغير السائغة

ب علماًء هي تتطلّ ، إذ تهايف العملّية برمّ ما ري أسلمة املعرفة أّن هذه النقطة هي أبرز ويرى أغلب منظّ 
بما هو دين وثقافة وحضارة، إلى جانب الفهم وروحه وخصائصه فهمًا عميقًا لطبيعة اإلسالم "ميتلكون 

بذلك، جيري إعادة بناء املعرفة اإلسالمّية بأدوات املعرفة الغربّية، . ( 0 )"العميق للثقافة والحضارة الغربّية
اخللل وقد مّثل هذا . (00 )ويفرتض يف ذلك أن يرفع املعرفة اإلسالمّية إىل مصاف املنافسة مع املعايري الغربّية

. نتهاحمور نقد ضياء الدين سردار للمقاربة اليت تضمّ  الفاروقي عملخطّة " منطلق"األساسي الكامن يف 
يف  حيث جادل يف ذلك بأّن أسلمة املعرفة جيب أن يكون منطلقها املوروث اإلسالمي، حىت يكون اإلسالم

ا مل تلق الصدى الكايف يف الثقافة ّنّ أل، هذه املقاربة يه علىعن ختلّ رًا غري أّن سردار قد عرّب مؤخّ . أّسها
، أي الفكرة القائلة اإلعجاز القرآنيا بـإمّ " العلم اإلسالمي"اقرتان نظراً إىل و  ،علمّية داخل العامل اإلسالميال

 . نصرد حسني ألسلمة املعرفة اليت يدعو هلا سيّ يف القرآن، أو بالصياغة الصوفّية  ّسدبأّن العلم املعاصر جم

 

 

 

 
                                                           

انح باالطاتلساف ا  اهذالا 1    .Aslam Haneef (Muhammad), A Critical Survey, p.38اا:االطقةبلساطو ّر

 21 Aslam Haneef (Muhammad), op. cit., p.19.  ا ى ملداالطجةملعاالطمو م  االطمّ ر   اف االطغا اىلجزاناى اإي دا"تبالًاإل االه ما جب،افإنر

اقّ هل،افملا لطكا فو اىّيّاالطالطم،اجالاؤلهماالطةّ يبا.اس ؤ اتللاطًاجّيلًاةللالاالطمس اثاالإل الطمولئلاالطو وو روااالطملهة رواالطة اتتاحهلاالخةصلصلتهماحقر

اف ا اضاالطالطماالألخاى،اجالاؤلهما.ا،اىلجزي اأح لنلًاى اإ  الكاؤغزىاالخةصلصلتهم،انله كاى االتحلنهل"الطّ جواالطثلن و"الطذيات حسهاى ملداغا    اؤ ا

الألؤس اّايكسناذطكاى اغ اااى ،اؤاةةزي اف اأالاهل،اأياأنهماىلجزاناى ا ؤيواف االخةصلصلتهم،اغ ااأنهم،ااق"اأسلتذ ا ف ا  "الطةّ يباالطذيات حسها

  .On the Methodology of Islamizing Social Science”, Intellectual Discourse 7, No. 1, 1999“ا:االنظا".اؤ اؤلظس اإس ؤ 

151 Mohd (Wan), Islamization of Contemporary Knowledge: Theoretical Dimensions and Practical Contributions  in 

The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas, ISTAC, Kuala Lumpur, 1998, p.291-

369.  

152 Sardra (Ziauddin), Rediscovery of Islamic Epistemology in Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come, Pelanduk, 

Kuala Lumpur, 1988, p.4.  
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 سق ألسلمة المعرفة مفهوم متّ غياب 
بأّن إىل القول حيث يذهب عماد الدين خليل ". أسلمته"حول ما جيب وما ال جيب، حيوم يوجد إهبام 

المعادالت الرياضّية "قة بـإىل بناء القواعد املتعلّ  وال ميكن أن متتدّ  حصراً  أسلمة املعرفة هتّم اإلنسانّيات
بذلك يعترب أّن هو و  ،"تعديل النظريّة الذريّةالفيزياء وعلم األحياء أو ل في قوانين والكيميائّية أو التدخّ 

" أسلمة"إىل أّن املقصد من بالتايل يشري ، و ( 0 )"خارجة عن مجال األسلمة"العلوم الصحيحة والطبيعّية 
 . ( 0 )"رةآثاره المدمّ "العلم ال يكمن باألساس يف تطوير العلم بذاته، بقدر ما يكمن يف محاية اإلسالم من 

الكتب " أسلمة"على حنو ما نراه يف " أسلمة املعرفة"مشروع  فإّن فحوىمتظهراهتا الظاهرة، وعلى نقيض 
التعليمّية من خالل توطئتها وزخرفتها بالنصوص القرآنّية وانتقاء مضامينها تبعًا لتعاليم الشريعة، وما حيمله 

املشروع  ميّثل هذا ،إبراهيم رجبـفبالنسبة ل. من اإلهباميبقى حماطًا هبالة قنا إليها آنفاً، ج تطرّ ئذلك من نتا
دة عن ضربًا من ضروب الجمع بين المعرفة المتأّسسة على المصادر اإلسالمّية والمعرفة المتولّ "

ا أمّ . (00 )"عملّية قّص وتلصيق محدودة األفق"أكثر من جمّرد ه لكنّ  ،"مناهج العلوم االجتماعّية الحديثة
نات املكوّ  ومن أهمّ  (02 )"اً ًا وفكريّ غامرة نفسيّ "اليت صارت تعترب خطّة الفاروقي،  لة عمخطّ ـلبالنسبة 

ال تجهل  )مدرسة أسلمة املعرفة(المدرسة " بأنّ  يقّر طه جابر العلواينف، "املعرفةأسلمة "الرائدة ملشروع 
ح حتى تتوضّ نها مقترحها قد تحتاج عقودًا حقيقة أّن المسائل المنهجّية والمعرفّية التي يتضمّ 

 . ( 0 )"بالكامل

مثال و . لذلك يثري مشروع األسلمة الشّك لدى عديد العلماء املسلمني الذي يستهجنون غموضه وضبابّيته
أسلمة " مشروع، أّن "العلم اإلسالمي"مزاعم  حول له دراسةيف (01 ) يو بريفيز هودهب جيادلكما ذلك،  
ينبين على مقاربة " رجعي صارخ"هو مشروع  ال تارخييًا فحسب، بلمشروعًا ه ليس تبرمّ  "املعرفة

                                                           
ا153 Khalil (‘Imad al-Din),ا Islamization of Knowledge: A Methodology  International Institute of Islamic Thought, 

Herndon, 1991.  

االطلظااى االطماةحّاالطذيايام هاالطا ملداالطمو مسناكأفاال ،افم االطموةا لاى  هماؤلعانشلالهما"  2   سصوهماى ملداحّيث  اؤ االفاالغاالطوضلداالطوكايا غضر

 .S. Nasr in Sا:النظا".الهضو جاضملهلاؤلذاىصااالطالإلس ؤ اؤ اؤضمسنهاإطاالذالاالنةزىسالاالطا ماالطاّيثاؤ االطمصوسفواالطا ملن وااالإلنولنسيرواالطة االنّ

Azzam (eds), Islam and Contemporary Society, London, Longman, 1982, p.180.  

155 Rgab (Ibrahim), “On the Nature and Scope of the Islamization Process: Toward Conceptual Clarification”, 

Intellectual Discourse 3, No. 2 (1995): 113-122.  

156 Louay Safi, “The Quest for an Islamic Methodology: The Islamization of Knowledge Project in Its Second Decade”, 

The American Journal of Islamic Social Sciences (AJISS) 10, No. 1, 1993, pp.23-48.  

157 Taha Jabir al-Alwani, “Islamization of Knowledge: Yesterday and Today”, The American Journal of Islamic Social 

Sciences (AJISS) 12, No. 1 (1995): pp.81-101.  

ّر احسلاأزؤواالطا ماف ا.ايشغلا  اف زاهس  هسياؤلصبا ااف و ااالطو زيلداالطلسايروااالطتلقواالطالط وا ةلؤاواقلئّاالطزى ماف اإس  اآ ل  22  اقّانشااأىمللاى

 Islam and Science, Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality, Zed:ا لاسب لاالطمثلل،اكةل هاالطمم رزالنظا،اى.االطالطماالإلس ؤ 
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هي، لين للعقل اإلليعتمد بوضوح على إيجاد متأوّ " ، حيثمنزع خنبوي ظالمي اتتقليديّة ذ/ميتافيزيقّية
 . ( 0 )"يسين واألتقياءيزعم اختيارهم من بين القدّ 

ًا بأّن املشروع تاباهتم حسّ أما بالنسبة ملناصري مقاربة العلم األخالقي اليت أّسس هلا الفاروقي، فنلمس يف ك
ات والرؤى الرفض العاطفي للمفاهيم والنظريّ يستهجن حيث صار العديد منهم . قد بلغ أفقًا مسدودة

تجميل أجساد " موضع اختيار بنييف  بسبب أصلها الغريب ال غري، كما يستهجنون املقاربة اليت تضعهم
 ذلك. (22 )"ضمن أطر نظريّة إسالمّية قائمة فةقحام أجساد معر إأو  ،بمسحوقات إسالمّيةقائمة معرفة 

هو  )مشروع أسلمة املعرفة(عمر المشروع  منسنة مسار أربعين  ّن الدرس األساسي الذي نستقيه منأ"
ا نة في االختصاصات الحديثة التي كنّ نا لم نناقش ونفهم بحّق المسائل الفلسفّية والمنهجّية المتضمّ أنّ 

النقائص  )غري أنّ (... ى موروثنا الخاصّ ق بالشكل الكافي إلنا لم نتطرّ أنّ  إضافة إلى. نحاول أسلمتها
 . ( 2 )"منه يجب أن ال تجعلنا نيأس ونفقد األمل )أسلمة املعرفةأي مشروع (ه وخيبة األمل التي شابت

مسألة عويصة حبجم توطني احلداثة يف العامل اإلسالمي على حّل بفشلهم يف بناء مشروع معتدل ميكنه إذن، 
 وبذلك تتحّقق ،عزلة املسلمني املعاصرين قائمة ظلّ ، تنيني اإلسالمويّ لدى الرتبويّ " األصالة"ظمأ حنو يشبع 

 باملعىن(ي عن العلوم فتبعاً هلذه اهلوامات، ميكن التخلّ . ة مع علوم احلداثةني يف املفاصلة التامّ هوامات األصوليّ 
من غموض ومن حصانة أمام ذلك  ما يكتنف ، بكلّ )فرديف معناها امل" احلكمة"أي (لصاحل العلم  )معااجل
يثبت  كي م نتائج قابلة للقياسإىل أن يقدّ ال حيتاج  علمإنّه . التجرييب ضرب من ضروب الفحص أيّ 

يكتفي يف املقابل، و . اإلخفاققرون من  ةمخس خطيئةالعلماء املسلمني اهل ك  ينزع عنوهو ، صالحّيته
بني العلم اإلسالمي " الفارق النوعي"هذه الفجوة التارخيّية عرب التأكيد على ون باالستجابة إىل اإلسالمويّ 

العلم اإلسالمي، على النقيض  "إذ أّن واالختصاصات املوضوعّية والعقالنّية اليت نشأت عن العلم الغريب، 
ن ي، يسعى إلى بلوغ هذا الضرب من المعرفة في سبيل أن تساهم في التهذيب والخالص الروحيّ منها

ففي سبيل . على الفهمأعسر وقيمه  ذلك فإّن ثمراته داخلّية ومستترةلكّل من يعكف على دراستها، ول
يسّلم بمشروعّية علم طبيعي له أن أن يفهم المرء العلم اإلسالمي يجب أن يضع نفسه في منظوره و 
ي فهم العلم  فال يجب أن. وأدواته غاية مغايرة، ويستعمل أدوات مغايرة، عن غاية العلم الحديث

 . (20 )"...من جهة مقاصده ومنظوراته الخاصة به اإلسالمي، وال أن يحكم عليه، إالّ 

                                                           
159 Hoodbhoy (Pervez), op.cit., p.73. 

160 Aslam Haneef (Muhammad), op.cit, p.66 

161 Aslam Haneef (Muhammad),  op.cit, p.70. 

162 Hossein Nasr (Seyyed), Science and Civilization in Islam, ABC, Chicago, 2001, p.39. 
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من خالل نفي  ،احلداثة العلم عن طلبة صدّ واحلّق أّن مثل هذا املشروع الذي ينشد أسلمة التعليم عرب 
يرتكهم هائمني يف ل عن حاضرهم بة املسلمني املعاصرينإىل تأبيد غر  إالّ ي لن يؤدّ  ،التأسيسّية احلداثة عناصر

ن جنس بشري بتركيب عقلي مختلف يحتاج إلى منطق يالمسلم وكأنّ " ،املعريفالة من االغرتاب ح
  . ( 2 )"مختلف

 

 اعتبار القرآن كتاب علم: النتائج التعليمّية الميدانّية

امليداين هلذا الضرب من  حّقق، فإّن الت"أسلمة املعرفة"نها فكرة على الرغم من كّل التنسيبات اليت تتضمّ 
حيث حيّرم . لو من كّل تنسيبخيه حاضرًا يف مقّررات املدارس واجلامعات، التوحيد، على حنو ما نستشفّ 

ا حتول دون أن يكتشف املسلمون العلوم اليت أنزهلا اهلل ًا بدعوى أّنّ ون العلوم الغربّية رمسيّ املؤدجلون اإلسالمويّ 
رة إىل القرآن بوصفه مصدر معرفة، خارج جماالت الدين والتعّبد، شديدة فإّن اإلشا ،لذلكو . يف القرآن

ا تؤّشر على االنتهاك الصار  الذي يضطلع به التعليم اإلسالموي يف حّق كّل من اإلميان الداللة من جهة أّنّ 
حبسب  ،ييؤدّ  هماوانني الفيزياء والقول بوحدتيومن ذلك، فإّن نفي الفارق بني املعرفة الدينّية وق. والعلم معاً 

. م الطالب مبنطق التطابق الكامل والشامل بني حقلي الدين والفيزياءضرورة أن يسلّ إىل  ،ر اإلسالمويلتصوّ ا
اإلعجاز قيدة منذ زمن صياغة ع ( 2 )تجّذره بعمق ضمن التقليد اإلسالميلوهو منطق يسهل فرضه نظرًا 

ال تتطابق مع  "اليت " العلوم الدخيلة"طيني ضّد ميّثل حبّق مواصلة حلرب األسالف القروس، كما القرآني
سة ا من المؤسّ العلوم ال تكاد تتطابق مع كتاب اهلل، فقد أقصيت إمّ  كلّ   وبما أنّ "". كتاب اهلل
ر هاب قطاع من : بت عنه نتيجة أدهىوهذا ما ترتّ . ا من وعي المسلمين بتكفيرهاة وإمّ المدرسيّ 

 ’ها تتناقض معة، وهو يعي أنّ ها، حتى في الجامعات الغربيّ الشباب المتعّلم من العلوم التي يدرس
 .(20 )"‘ةيّ العلم’ ‘حقائق دينه

املعريف لن يكون سوى تفسري اإلخفاق كانت املعرفة تنبع يف جمملها من القرآن، فإّن تفسري إذا  تبعاً لذلك، و 
لوحي القرآين إنّه ميكن لق العلمّية، فكانت احلقائق القرآنّية متطابقة بالكلّية مع احلقائما  إذا و . ديين بالضرورة

                                                           
ا:ا،انشااى لاؤسقعاالطمص ح،االنظا"الطنغ ااالطوكايااإؤكلن واالطبللداالطاضل ي"،ا)ؤامّ(الطصلّااا ىزاالطّي    2 

-a-&catid=57:islam-1-tent&view=article&id=253:http://almuslih.org/ar/index.php?option=com_con

rationality&Itemid=247ا 

ّاف  2  االطا ما مةم هاؤةةور  االطحاآن،اح ثايمك اتةبرعاجذا اه ملواهذالاالطوكااإطلاؤوكراي اؤلاقبلاحّيث  اؤثلاال  ات م وااالطو سال االطذياسالاإطلاإ االزاأنر

 .اى س االطحاآنخ راف اسب لاذطكاكةل هاالطمسسس ا ـلإلتحلناف ا

ا:ا،انشااى لاؤسقعاالطمص ح،االنظا"؟هلاالطحاآناؤسسسىواى م و"،ا)ىو ف(الألخضاا 22 

-55-18-29-09-ex.php?option=com_content&view=article&id=205:2011http://www.almuslih.net/ind

 issues&Itemid=210-41&catid=42:ethicalا

http://almuslih.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=253:-1-&catid=57:islam-a-rationality&Itemid=247
http://almuslih.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=253:-1-&catid=57:islam-a-rationality&Itemid=247
http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=205:2011-09-29-18-55-41&catid=42:ethical-issues&Itemid=210
http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=205:2011-09-29-18-55-41&catid=42:ethical-issues&Itemid=210
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وعلى أساس هذا اإلقرار ينبين احلجاج . البحث العلميمن أكثر جناعة ر مدخاًل لولوج هذه احلقائق أن يوفّ 
 : التايل

ا الغرب فقد أخذ علومه من القرآن، لم نأخذها نحن ا؛ أمّ ى اهلل عنّ ينا عن ديننا فتخلّ نا تخلّ انهزمنا ألنّ "
ويوم يحكمنا ... ة عنهمامنا حادوا عن شرع اهلل فعاقبهم اهلل بحجب أسرار القرآن العلميّ حكّ  منه ألنّ 
 . (22 )"ق بها على ما أخذه الغرب منهجديدة نتفوّ  فسنكتشف في القرآن علوماً  ،قون الشريعةمن يطبّ 

 

 نفي مركزيّة الشمس : النتائج التعليمّية الميدانّية
رفة املطلقة، مبا هو تنزيل اإلله العليم، وبوصفه مصدر كّل ّنضة إسالمّية ر القرآن بوصفه مصدر املعإّن تصوّ 

مثال ذلك، بعض اآليات القرآنّية اليت ال تشري إىل النظام و . مجلة من املشكالتيطرح ، ومنطلقها مستقبلّية
ها تشهد على ، غري أّن قّوة االلتزام العقائدي تلوي عنقها لتجعل( 2 )الشمسي مطلقًا ال بالنفي أو بالتأكيد

السلفّية اليت تصدر من اململكة العربّية  ىوأبرز جتسيد لذلك هو الفتاو . نفي النظام الشمسي بالرغم عنها
" في جريان الشمس وسكون األرض وتكفير من خالف كالمه"السعوديّة، من قبيل الفتوى املعنونة بـ

ة على أّن الشمس هي التي تدور ة القرآنيّ األدلّ "وفتوى  )    -2   (للشيخ عبد العزيز ابن باز 
 . ) 022-00  (د بن عثيمني للشيخ حممّ " حول األرض وليس العكس

على  هتا وقدرهتاعنفوان قوّ بعملّية احلجر اإللزامي  شتغلت ،ففي هذه اجملتمعات اإلسالمّية شديدة احملافظة
ين م بها بعض المؤمنتي يتقدّ االستفسارات ال"على حنو ما نالحظه يف هذه ة الفيزيائّية، مقاومة األدلّ 

 : (21 )"نالحائري

 "ها ث عن بالد شمس منتصف الليل، ويقول بأنّ يعيش في النرويج ويتحدّ  أعرف شخصاً : س
  ال تختفي في الصيف، وال تظهر في الشتاء، فما حكم الشرع في هذا المجنون؟

الشمس تظهر  ق أنّ دّ من هؤالء الجهلة، فكيف تص على المسلم أن يكون حذراً : اكالشيخ البرّ : ج
 إذا انتقلت إلى كواكب أخرى تنير ألهلها، ثمّ  أين تختفي في فصل الشتاء إالّ  في منتصف الليل، ثمّ 
 ". !تهاتعود بعد انتهاء مهمّ 

                                                           
 .االطمصّ االطول ق 22 

،االطغلّ وا1 ،االطللزىلما2،االطلبأا1 ا،انسح2 ،االطذال يلما2،اقلفا1 ،االطزخافا 2،االها1 الطاةااا:االنظا،اى لاسب لاالطمثلل،االآليلماالطحاآن واالطةلط وا22 

ا.ا2،االطشمسا51

أ ايلاا52ّنا ةل يخا،انشااى لاؤسقعاالطاسال االطمةم"طملذالاتاتكزاى  هماالطوةلاىاالطّيل واالطسهل  واالطواس يو؟:االطةلسااالطحباااالطكو "،ا)ى  (ىة لاالطملهلاا22 

اhttp://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=256651&r=0ا:ا،االنظا  51

   

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=256651&r=0
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 "م أشياء غريبة عن االنفجار العظيم ة العلوم، وبدأ يتعلّ شقيقي األصغر التحق بكليّ : س
ة ها ذرّ وأنّ  اً األرض التي نعيش عليها صغيرة جدّ  لنا بأنّ ات وماليين النجوم، وفجأة قال والمجرّ 

  ق في الكون وتدور حول نفسها وحول الشمس، فماذا نفعل معه؟متناهية تحلّ 
ط في مزيد من ية الشريعة قبل أن يتورّ لحاقه بكلّ إة و من الكليّ  خراج شقيقك فوراً إيجب : ابن باز: ج

الكواكب والنجوم، وتقف على قرني ثور،  من كلّ  الخرافات، فاألرض هي مركز الكون، وهي أكبر
، وعندما تشرق من ا الشمس فتنزل في المساء إلى قاع البحر فتبتلّ عندما تعطس الشياطين، أمّ  وتهتزّ 

 ". البلل عنها الناحية األخرى تبدأ ضعيفة حتى يجفّ 

شمس، مثل الشيخ بندر اخليربي ويؤّشر احتفاء بعض أفراد اجليل اجلديد من الشيو  املسلمني بنفي مركزيّة ال
، على )حول الشمس حقاً  ملطارات لو كانت األرض تدوراقدر على النزول يف تأّن الطائرات لن يرى الذي (

 . ( 2 )قائماً بقّوةهذا احلجر اإللزامي مازال أّن 

 

 منهجّية؟  تعليمّية أمأدبيات العلم هل  
إذ يستثري السؤال حول  ،متّس البحث وحتصيل املعرفةة إذن، ينطوي هذا الضرب من التوحيد على آثار مهمّ 

فهل هي، على سبيل املثال، حبث عن معرفة أو مقاربات جديدة . ر ممارسة البحث العلمي نفسهاتصوّ 
للمعرفة  أم هي عملّية كشف جتري من خالل االكتشاف الورع واجملهد لإلرادة اإلهلّية  هل أّن املعرفة جسد 

رون العرب الستيعاب، أم هي سلوك فكري  هذا هو السؤال الذي عّينه املفكّ من املعطيات اجلاهزة ل
 فاتنا أنّ "...: ص الدكتورة مىن عبد الفاضل املسألة يف قوهلاحيث تلخّ . املسلمون املعاصرون يف قلب األزمة

 العلوم مجال في المنهج وموضع ومحتوى مضموناً، وأّن مضمون نتاجًا أو يكون أن قبل منهج العلم
، عامّ  مغزى وفحوى إنساني ذا يكون ما قد منها حضاريّة ذاتّية خبرات ما هوإنّ  واإلنسانّية ةاالجتماعيّ 

 بين إّن الموازنة... رهتطوّ  مراحل من مرحلة على قاصر منها، أو بقطاع معلوم خاصّ  ما هو ومنها
 القول يجانبها صعبة دقيقة موازنة ما هيإنّ  اإلنسانّية العلوم في النسبّية واألبعاد المطلقة األبعاد
   .(2  )"الفصل

                                                           
حاالطش خاااhttps://www.youtube.com/watch?v=_Xn3G7kx2A4:الّ االطخ باياى لاالطاال  االطةلط يمك االطال عاى لاف ّيساالطش خا 21   اقّاصار

ااكل ،اطماتاسلاق را ح وا شايرواإطلاالطحما،اح ثاالىةبااف ّيسهلماالطلزالاالطحماياالطة انشاتهلاالطسكلطوا(NASA)"انلزال"طواالطوضلداالألؤايك رو،ا لّ اسل حلًا أنر

ا:ااكواف االسةّيسهلماهسط س ،االنظاف ّيسهلماؤوب

-students-tells-cleric-Saudi-http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/11419428/Watch

. rotate.html-not-does-Earth 

ا.22.،اص51،اؤة واالإلح لد،االطاّ ا"الإلس ؤ وااالإلنولن وؤوهس االألؤوااأزؤواالطوصل ا   االطا س ا"،ا)ؤلل(أ ساالطوضلاا21 

https://www.youtube.com/watch?v=_Xn3G7kx2A4
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/11419428/Watch-Saudi-cleric-tells-students-Earth-does-not-rotate.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/11419428/Watch-Saudi-cleric-tells-students-Earth-does-not-rotate.html
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ملكات التحليل والتساؤل، هتذيب حيث يتبع التعليم احلديث منهجًا يسعى إىل . وهنا يكمن معني الفرق
غري أّن هذا النزوع حنو . والشّك البّناءبدع ه بالتعّدد املناضل واملحىت يزيح ثقل علم اليقني الكاسح ويعوضّ 

هم عداءبل قل ، من أنظمة التعليم احلديثة نيني اإلسالمويّ ما يفّسر نفور الرتبويّ  نفسه اء هوالشّك البنّ 
 . يف العقل الصريح هلا، وخمالفتهم املطلقة هلا يف حتديد االستعدادات املطلوبة

 استعدادًا غري حممود، نظرًا إىل اعتبار اإلسالم أصل املعرفة بوصفه إىل الشكّ ر ينظّ  التعليم اإلسالمويف
. يقني احلقيقة املطلقة أي ليقني،لبل هو غرس  لشّك،لعلى أنّه غرس دوره  مر املعلّ ال يتصوّ لذلك . قةاملطل

مه بشكل يستوعب كلمات معلّ أن  مجيدر باملتعلّ فإنّه نبع مباشرة من أصل مقّدس، ومبا أّن هذه املعرفة ت
ن م قد متكّ كان املتعلّ إذا   ابغض النظر عمّ حريف يف الغالب، على شاكلة تلقني النصوص القرآنّية باللغة العربّية 

ح وقد وضّ . جتهلها أن تعرفها أو افمثل هذه املطلقات إمّ .  يتمّكنني أم ملمن النحو واملعجم العربيّ قبلها 
يناير اليت انتظمت يف  المنتدى حول مستقبل اإلسالمالدكتور عماد الدين أمحد، خالل مداخلته يف ندوة 

حقول العلوم  نّ إبل  ،حفظ ال عملّية بحث عملّية تبر في العالم اإلسالميالمعرفة تع"، أّن 2 02
ممارسة ال تقوم على الالحديثة التي أخذ المسلمون يبرعون فيها، مثل الطّب والهندسة، فهي حقول 

ها مجّرد حفظ، ويعتقد أنّه باإلمكان يرى المرء المعرفة على أنّ فمن داخل هذا السياق ... بحثال
 . (   )"سقاطه عليهإما يقوله القرآن عن اآلخر و تدبّر ب من خالل معرفة الغر 

ي داخل قسم الدراسة، إّن كّل بيداغوجيا تعليمّية جّيدة تقتضي التهذيب القصدي لروح التساؤل الصحّ 
قياسه  كيف  كيف نعرف  ما هو دليل معرفتنا  ما املهمّ : صل بأسئلة املنهج مثلما يتّ  شأن خصوصًا يف

ة قياساتنا  كيف نفّسر نتائج حبثنا  ما الذي ميكن أن يفّند نتائجنا  هل يوجد تفسري مغاير حّ ت من صنتثبّ 
بعد هذه املفاهيم األساسّية  مل يستوعب التعليم اإلسالمويمن البنّي أّن و تفسري أبسط هلا   ارمبّ  لنتائجنا، أو

 . عن التساؤل والشّك البّناء

 

 تبعات وجود فضاء معرفي موازٍ 
 دقيق،أدخل العامل العريب املسلم ضمن هذا املسار الهو ما قول بانعدام املعرفة خارج جمال الفكر الديين إّن ال

 قّيةقه بم الذي حيقّ لتقدّ على ا ج السليبلشعوب العربّية يف موقع املتفرّ السبب األساسي وراء بقاء ا ووه
تقّلب المجالت على اسم عربي حين  من النادر أن تعثر"فإنّه  ،على حنو ما الحظ هودبويو . (0  )العامل

                                                           
 Forum on the Future of Islam, Muslim Perspectives onا:الةنّىاحنسلاؤونةحبلاالإلسن  ،االنظناؤن اؤّالخ نواىمنل االطنّي اأحمنّافن االطم  2 

Islamic Extremism, Rethink Institute, Washington, January 2016, p.47. 

ا".ااالطنغ ااالطوكايااإؤكلن واالطبللداالطاضل ي"،ا)ؤامّ(لّاااالطص ىزاالطّي ا25 
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تقارير ما تكشف ك". ح أن يكون شخصًا يعيش في الغربالعلمّية، وإن حدث ذلك فمن المرجّ 
 تغييباً "نتج تُ ري مشاكل معرفّية أساسّية يثر عن وجود موروث عريب راسخ ومتحجّ  العربّيةاإلنسانّية التنمية 
 . (   )"الكالسيكّية العربّية الثقافّية التجربة هتوجّ  التي لّيةوالعق هجراً كاماًل لألسس العلمّية"و" للوعي

تطّور العلم فحسب، بل على مستوى  تطّور إّن هذا االنزياح التارخيي له تبعات حاّدة ال على مستوى
. تها، أي التعدديّة السياسّية والتماسك االجتماعي وحكم القانوين العقالين البشريمنتجات العقالنّية برمّ 

ييب، إىل حالة عقلّية يعمل التعليم اإلسالموي على ترسيخها الطام بب يف ذلك يعود، حبسب حتذير بسّ والس
ض  ة حتى تعوّ استحضار التعاليم القرآنيّ  األصالة، يتمّ  باسم"فـ ف والعزلة،إىل تأبيد التخلّ سوى ي دّ ؤ تال 

ًا بشكل ذاتي ضمن شروط فيّ ي إلى انعزال العالم اإلسالمي ثقاوهو ما يؤدّ ... كّل منهجّية بحثّية
تشبه، بما هي ضرب من ضروب مضاددة العلم،  "علم اجتماعي إسالمي"إّن الدعوة إلى ... العولمة

 كلّ إلى كبح  " مضاددة العلم"مقولة ي وال تؤدّ . (   )زمن الحكم النازي" فيزياء جرمانّية"الدعوة إلى 
بل يضعهم كذلك في  حداثة فحسب،مع ال جهد يبذله المسلمون في سبيل حّل المأزق اإلسالمي

 . (0  )"غربة عن بقّية البشريّة

ّن أإذ  ،ي حمضه مشكل كمّ العلمي يف الشرق األوسط العريب على أنّ اإلخفاق ال ميكن التعامل مع  ،لذلك
هي اليت  )اليت تسعى جّل التنظيمات املسلمة اإلصالحّية إىل توطيدها(طبيعة املقّررات املدرسّية اإلسالمويّة 

 . مستقبله معانقة حتول بينه وبنيو م املسلم املتعلّ إىل املعرفة نقل أمام العوائق ، دون أدىن شّك، ضعت

 

 ثقافيحجر 

 الغرب لعلم المسلمين" سرقة"، أو التعديلّية التاريخّية
ني من بجند ثقافيًا أوسع، إذ  للمعرفة الذي يروج له املنظرون اإلسالمويون بعداً " املوازي الفضاء"ميتلك 

يف دعم بنية حتتّية كاملة للتفوق  هافيوظيتم تقراءة خمصوصة للتاريخ  العناصر املهّمة يف التعليم اإلسالمويّ 
فرضّية معّممة، " تتبع والدة جميع العلوم إلى الفترة اإلسالمّية"ويعكس طلب املودودي بأن يتم . الثقايف

                                                           
 .ا2  .،اص 511تحايااالطةلم واالطاا  واالإلنولن وا  2 

فحّاأ ىاالسةبال ا.ا(Trofim Lysenko)يمك اكذطكاتسس عاالطمحل نواطةشملاؤولى اتو  ساالطا ماف اىهّاالطتال االطوسف لت ا والاتأث ااتااف ماط و لكسا  2 

هو،اؤ اقب لاالطا ماالطباثاالط االطا ملداؤةبس اناى لاخّؤواأغاالضاىم  رواطاغ ا،اإطلاخ قانظايرلماؤشسر ا"حول اساىواالطةلرو"لظاياالطماض،ا لىةبل اأنر

اإطلاتأايلا اضاالآليلماالطحاآن و( اتبالً االطضسد اتوسااساىو ا واىو اسلة مةااف االطثلن و اى االأل ضا مولفو ا) ا ثاتبةاّ اأا حول ازالايواهللاا مالكووا"،

".اللماالطك م لئ رواط ة راتاّيّاالطةكسي"أاا"احول اؤال طواالطثسال "،اأاا)إطلاالطمةهسلاNف اح  اتولّاا π=3.1415927ح ثاتكسنπ/N :اؤال طةهل("االأل ض

 .Hoodbhoy (Pervez), Islam and Science : Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality, pp. 140-150:ااالنظا

175 Tibi (Bassam), Islam’s predicament with modernity: religious reform and cultural change, Routledge, Oxford and 

New York, 2009, p.92. 
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 ،وبالتخصيص احلداثة الغربّية ،ة الفاصلة بني احلداثةرست بنجاح، مفادها إّن اهلّوة العلمّية والتكنولوجيّ غُ 
 تعميقومن مّث، فإّن مسار . وبني النموذج األرثوذكسّي للثقافة اإلسالمّية الذي يدافعون عنه هي حمض وهم

ممكن فقط من خالل إظهار ديْنها جتاه اإلسالم  املعرفة باحلداثة وجهود إدراك قدرهتا العلمّية واحلضاريّة
قامت "اليت اقرتحها، حيث  خطة العملر إمساعيل راجي الفاروقي يف اإلسالمّية، كما يفسّ  واحلضارة

اإلنجازات العلمّية والتكنولوجّية الحالّية على أفكار ومنهجّية ومهارات استعيرت من المسلمين، 
ذوها، وألّن المسلمين أحد مهندسيها، فمن المتوقع أن يتجاوزوها، وأن ينق... وكانت قبلهم مجهولة

لكن في نفس الوقت، يجب أن يكونوا . وأن يقودوا مسارها مّرة أخرى تجاه التحسين والتقّدم والنموّ 
على وعي باألخطاء والعيوب التي شابت العلم والتكنولوجيا في مسار تطّورهما على أيدي غير 

 )2  (".المسلمين

ا وما حييط هبا، إاّل إّن عالقة الرتبوّيني ورغم قّلة اجملادلني يف نشوء احلضارات من مزيج جيمع ما جاء قبله
وحيظى موضوع االستيعاب على . اإلسالموّيني هبذا السؤال مضطربة ومتأرجحة بني قطيب الرفض والتحّول

مؤّسس حزب )وميّثل تقّي الدين النبهاين . وجه اخلصوص بتقّبل حذر، إذ يبدو أّن له تأثرياً على فرضّية النقاء
املتأثّرين "حيث يقول يف معرض جداله ضّد رأي العلماء املسلمني . ة امللتبسةهذه العالق( التحرير

 ة، فإنمااإلسالميّ  غير بالثقافة اإلسالمّية الثقافة تأثر شبهة أما ... "، من ذلك القول "باالستشراق
 إنّ  نعم... االشياء مفاهيم تغيير في المسلمين غير إليها يعمد التي المتعمدة المغالطة من جاءت
. وتنميتها لخصبها وسيلة منها منها، وجعلت واستفادت األجنبّية بالثقافات انتفعت اإلسالمّية الثقافة

    (".انتفاع هو وإنما تأثرا ليس ولكن ذلك

عقلّية المسلمين "ّس، وأّن ميمل  ،أي الشريعة ،الثقافة اإلسالمّية" جوهر"ويواصل النبهاين إظهار كيف أّن )
قد مثّلت إسهامات العلماء العرب القّيمة يف تقّدم العلم موضوع فخر يف ف". ة نقّيةبقيت عقلّية إسالميّ 

يشريون إىل تأثري ابن رشد وابن سينا والرازي على الغرب عندما كان التقدم حيث . أوساط املؤرخني املسلمني
سلبّية حول الفرتات األوروبّية لكن، وبتأثري من مؤّرخني غربّيني حيملون أحيانًا آراء . العلمّي يتّم بوترية سريعة

لنهضة، فإّن الفخر يتحّول يف أحيان كثرية إىل ازدواجّية تفتقر إىل النقد، تقرن عصر االبيزنطّية والسابقة ل
املسيحّية بالتخّلف واإلسالم بالتنوير، وإىل استياء من عدم تعبري الغربّيني مبا فيه الكفاية على امتناّنم للهديّة 

باأليديولوجيا، ومن ذوي احلّس التحليلّي،  أما املؤلفون املسلمون األقل تأثراً  ).1  (م اإلسالماليت قّدمها هل
                                                           
176 Farouki (Ismail Raji),اIslamization of Knowledge, General Principles and Work Plan, pp.68-9.ا 

و،ا  اام،االطتباواالطول يو،ا(الطةزداالألال)واالإلس ؤ روا،االطشخص را(تح االطّي )الطلبهلن ا 22  ا. 52،اصا 511،اؤلشس الماحز االطةاايا،ا ال االألؤر

ي االطغا اتةلهاالإلس  ا"أحّاالطمسالقفاالطلمسذج رواطسجهواالطلظااهذهاهساتذؤااأحمّا لقااالاال  ش اا 22  َّ إحّىاأكبااجاالئماالطةل يخاه االإلسحلالاّبهاالطةل اط

اجم"االطمو م   ا  لمل اإطلاغا  ر  ، اتاس  االطةايمو اإلثبلماهذه االسةخّؤهل االطة  االطمصل   ا ع  Tarabishy (Ahmed), “Why Have Muslim:النظا.

. .htmhttp://www.islamfortoday.com/scholars  ?”, Scholars Been Undervalued Throughout Western Historyا

http://www.islamfortoday.com/scholars.htm
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إىل عدم تأثري أعمال أولئك العلماء على التطّور الالحق للعامل  ونظراً . فال تستهويهم وجهة النظر هذه
األشخاص ..."ه إّن قولاإلسالمي يف حّد ذاته، شّخص املصلح السعودي إبراهيم البليهي هذا التناقض ب

 ميوالكندي والخوارز   والرازيالهيثم  رشد وابن على غرار ابن أحياناً  بهم نفاخر الذين العظماء
 لم لكن مجتمعاتنا... اليوناني الفكر تالمذة العربية، بل نتاج الثقافة والفارابي وأمثاله، لم يكونوا 

 تصفهم بالنوابت ثقافتنا كانت... ضتهمفرف خارجها من جاءت أفكارهم اعتبرت ألنها لهم تستجب
 ، ألنهم امتداد"إلينا ردت بضاعتنا"هي من باب  أوربا منهم استفادة فإن... اجتثاثها التي يجب الضارة
 منا اقتبس بأّن الغرب أيضا نّدعي فال... برّمتها حضارة الغرب مصدر هي التي اليونانية للثقافة
 أولئك إلى الحضاري، فهو إنما يشير بدورنا ويشيد عليه ربالع بفضل وحين يعترف الغرب... أنواره

 )   (".اوبأور  لهم بيئتهم واستجابت رفضتهم األفراد األفذاذ الذين

الذي لعبته العلوم والفلسفة  أّن الطاقات املبذولة يف تسليط الضوء على الدور التارخييّ  تنويه إىلومن اجلدير ال
تنتشر "، للرتبوّيني اليوم، إذ مثلما يالحظ حممد الصندوق األصولّية ساعيالعربّية يف أوروبا ال تتماشى مع امل

في الغرب اآلن الكثير من المؤسسات ذات الواجهات األكاديمية للعلوم العربية واإلسالمية القديمة 
قد يكون هدفها دراسة تلك اإلنجازات العلمية ذات القيمة . وبتمويل من دول عربية و إسالمية

 )12 (".ولكن ال يوجد مركز واحد متخصص لدراسة سبب انهيار ذلك النشاط العلمي ،التاريخية

 

 استخدام متحّيز للتاريخ
وهي دعم تأويلهم لعداوة : غاية خمصوصة يندرج ضمن اإلسالموّينيالرتبويني يف استخدام التأريخ يبدو أّن 

يعرّب عن هذه من ذلك، . مّية األصلاملعرفة إسال" سرقة"يعربون عنها بـاليت و  الغرب اجلوهرانّية لإلسالم،
عندما دخلوا األندلس، أخرجوا أوروبا من ظلمات العصور "، املقاربة الشيخ األزهري إبراهيم اخلويل بقوله

الوسطى، وأقاموا حضارة يبكي عليها اإلسبان اآلن ألنها زالت تحت وطأة العصبّية والعنصريّة 
واليهود المهاجرون األولون . رون على ضياع هذا التراثلفرناندو، والبابا أوربان، وآخرين، ويتحس

الذين أسسوا أمريكا، تفّوقوا على باقي المهاجرين، ألنهم سرقوا تراث المسلمين من إسبانيا وتاجروا 

                                                           
ا:،اؤسقعاالطمص ح،االنظا(ؤحلطوا لإلنة  زيرو"ا)الطّي ااالطّن لاافشلاالطةلسيااالطاا  "؛اا22- 2.،اص1 5،احصسناالطةخ رف،ا(إ االه م)الطب  ه اا 21 

http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=293:dn-and-dunya-and-the-failure-of-arab-

enlightenment&catid=56:islam-and-rationality&Itemid=245ا

ا:،اؤسقعاالطمص ح،االنظا"ختل لماؤوكاي اأ ا االؤجاإىل  اتأه ل؟:االإلص ح"،ا(ؤامّ)الطصلّاااا 21 

-a-45&catid=57:islam-12-10-29-06-http://almuslih.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=268:2013

 rationality&Itemid=247ا

http://almuslih.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=268:2013-06-29-10-12-45&catid=57:islam-a-rationality&Itemid=247
http://almuslih.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=268:2013-06-29-10-12-45&catid=57:islam-a-rationality&Itemid=247


 مهناج درايّس  من أ جل

 

65 

 

في األندلس، التي ... به هناك واستعلوا على الناس وأثبتوا وجودا لم يكن أن يكون لهم وجود بدونه
وحضارة الغرب ليست . يف، تركوا حضارة لم تعرف الدنيا لها نظيرا إلى األنتقول أنها فتحوها بالس

 ) 1 (."حضارة

رغم أنّه تأويل شخصّي إىل حّد بعيد، تدّل املزاعم الكاسحة اليت حيملها هذا التعليق على آثار مقاربة 
االفتقار إلى "بليهي، سطحّية لدراسة التاريخ، وهي مقاربة حتمل تصورات ثابتة مرّدها، كما جيادل إبراهيم ال
ويالحظ إّن نربة . )10 ("قراءة تاريخنا قراءة نقديّة متفّحصة، وقراءة تاريخ اآلخرين موضوعّيًا وبإنصاف

 إنه من" املؤر  اإلسالموّي الثقافّية املتعالية تعتمد بشّدة على كتابات مؤّرخني غربّيني إلقامة الدليل، إذ
 لرقيهم كثمرة العلمي البحث خارج مجال األخرى افاتالثق أهل أنهم يجاملون الغربيين طبيعة

 كما األخرى، الثقافات انتقاص منه يشتمّ  موقف أي ب استنكار يبادرون نراهم لذلك .األخالقي
... منهم  أحد عن تصدر التي اآلخرين حضارات اإلساءات إلى أبسط عن باالعتذار يبادرون
  ) 1 (".قتستح مما أكثر فةالمختل الثقافات يعطون دائما نجدهم فالغربيون

وقد عرّب علماء آخرون عن آرائهم خبصوص هذه املقاربة املنحازة يف كتابة التاريخ وتدريسه بشكل أكثر 
وفي الوقت الذي تفتح الدنيا أبوابها للنقد، ألنه باب المستقبل ونافذة النور إلصالح الشأن "، قساوة

فهي تتقدم، فإّن المسألة عندنا تقوم على مبدأ  باستمرار نحو األفضل بجميع ألوان النقد، ولذلك
الستر وتجميل التاريخ اإلسالمي والذّب عنه، وإحدى وسائل هذا الذب هو عدم كشف عواره، وإن 

 ) 1 (."أي نقد سوف يصّب في خانة العداء لإلسالم

 

 الب عد التأريخي
ى الضعف الكبري يف تدريس التاريخ يركز نداء البليهي من أجل مقاربة ناضجة وموضوعّية للتاريخ، الضوء عل

 :ويتمّيز هذا العجز بعدد من املالمح ميكن تلخيصها يف. يف الشرق األوسط

 صنمّية حلظة التدشني 

                                                           
االطةزيا ،اف اا ا  2  طوس يانضللانا ووااالطش خاالطمصايا،احسلاالطا ملن روااالإلس ؤسيرواف االطشاااالألاس ا   االطكلتباال1/5112 /1 نحلشاى لاقلل 

اhttps://www.youtube.com/watch?v=eUiKdpUg-7oا:نظاالإ االه ماالطخسط ،ا

ا. 2.الطب  ه ،اؤصّ اسل ق،اصا 25 

ا. 2.الطب  ه ،اؤصّ اسل ق،اصا  2 

اتخ رفاالطمو م  ؟"،ا(س ّ)الطحمل ا  2  ا:،اؤسقعاالطمص ح،االنظا"هلاالإلس  اهساسار

-33-13-19-07-http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=181:2011

 50&catid=45:islamism&Itemid=243ا

http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=181:2011-07-19-13-33-50&catid=45:islamism&Itemid=243
http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=181:2011-07-19-13-33-50&catid=45:islamism&Itemid=243
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  ّحظر التاريخ املوضوعي 

 تعويضه بتاريخ مقّدس 

 

 صنمّية لحظة التدشين
العامل  دينامّية احندارتبيان اإلسالموّيني جهوده التدريسّية على الرتبوّيني ز االنشغال باألصالة لدى يركّ 

، بطبيعة احلال، ووه. ، وعلى توضيح األمناط السابقة هلذا املثال األعلىمثايلقياسًا على منوذج  اإلسالمي
، أي عبادة السلف الصاحل الذين تُعترب أمناط سلوكهم، "السلفّية"امللمح احملّدد لعقيدة الرتبوّيني اإلسالموّيني 

ويتجاوز تأثري هذا النموذج جمّرد كونه . حلياة املسلم املثايل وسلوكه ونظام حكمه وذجاً ، منالدقيقة تفاصيلهاب
ع يتفجّ " انسدادًا عقلياا "يتبعه املسلم، ليغدو نقطة ثابتة على الدوام ومقاومة للتغيري، أي " مثااًل جّيداً "

من إعادة انبثاق للحظة ال يمكن أن يكون التاريخ أكثر " شهاب اللعالعي لفرضها على املسلمني، حيث
التي تمثل بانغالقها وازدهارها في داخل ذاتها كل ما هو حسن، وال تترك أّي شيء للتأمل ... التدشين

أو لألحداث القادمة؛ أي انبثاق أي شيء جديد، أو استعارة أي حّس أو توّجه يمكن أن يفتح الحياة 
 )10 (."البشريّة على أفق جديد

 

 حظر التاريخ الموضوعيّ 
الشّك يف  أال وهي :  النقديؤرّ اليت متّيز املمة األساسّية فتقد هذه املقاربة املؤدجلة للرتاث والتاريخ السّ ت

إىل علم االجتماع واإلنسانيات بصفة عامة، مبا أّن هذه التخصصات  هذه املقاربة ميتد شكّ فيما . األدلة
وقد الحظ سّيد . م مع األولويات اإلسالمويّةتنزع إىل تنسيب املعرفة البشريّة، وهو األمر الذي ال يتالء

 في الوقت الذي يصبح فيه علم التاريخ علماً "، القمين هذا النفور من املقاربة املوضوعّية للبحث التارخيي
ة وتساعده الجيولوجيا والطبوغرافيا يقوم على التدقيق بأجهزة وأدوات ومركبات كيميائيّ  مخبرياً 

األنثروبولوجيا لكي نصل إلى صدق وثيقة واحدة فواحدة لنرى التاريخ كما  واأللسنيات واألركيولوجيا و 
مشايخنا يمنعون مثل هذا العمل في التاريخ اإلسالمي، ويرفضون  فإنّ . كان في زمانه قدر اإلمكان

تدقيقه، ويجرمون وصف األشياء بأسمائها الحقيقية، بعد أن تم تزييف هذا التاريخ على المسلمين 
  )12 (."عينة وفئة بذاتها هي الحاكمة وهي المتفقهةلصالح مذهب ب

                                                           
ا".نواالطاحلااالإل ال  ااالطوا اف االإلس  ؤكل"،ا(ّهل )الط ا ى اا 22 

اتخ رفاالطمو م  ؟"،ا(س ّر)الطحمل اا 22   ".اهلاالإلس  اهساسار
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اهلروب من  اليت تكّرس ويستنكر املثقف اإلصالحي التونسي عبد اجمليد الشريف هذه املقاربة التأويلّية السائدة
من غير الوارد لديه التسليم بالمسافة بين القرآن والواقع "الذي ، الواقع، ويالحظ أّن املؤرّ  اإلسالمويّ 

تغيير الواقع "ائق أداة لـ الالتارخيّي التّ  قادر، بكل ما يف الكلمة من معىن، على جعل تفكريه ،"اليومي
وبالفعل، ففي غياب وعي تارخيّي موضوعّي . ) 1 ("واستعادة العصر الذهبي للجماعة المسلمة المبّكرة

اإلسالمويّة، يزّود هذا يف صفوف تالميذ املدارس والطلبة العرب املعرضني لربامج تعليمّية تسيطر عليها 
  . التالعب املاهر بالتاريخ األسطورّي، وقمع األصوات البديلة، السياسّيني اجلذرّيني بدعامة ثقافّية صلبة

ما  كتابة التاريخ يف البلدان املسلمة تقليدياً   أشاعتفقد . بشموليتهااإلسالمويّة تتمّيز الرقابة يف هذا النطاق، 
ما  معززةاإلجيابّية للزعيم الزميّن أو الروحّي وهيبته، وختضع لتوافق علماء الدين،  هو صاحل لتوضيح اإلجنازات

يتعلق باإلميان والتقليد الدييّن، ال توجد سوى قّلة  وفيما. هو مسّلم بصحته أصاًل يف الذاكرة اجلماعّية احلّية
التحليلي لتلك  طّابعال لكنّ  .ّس املشرتك الّسائدمن الكتاب الذين حاولوا توجيه أضواء جديدة مضادة للح

، وهي ال توفر نظرة مفيدة للدوافع االقتصاديّة، ولآلثار الداخلية للضغوط السياسّية اً ضعيف يبقى األعمال
درست،  قد فيكفي أن تقرأ كتابة اإلسالموّيني التارخيّية بعد أن تكون. واالجتماعّية أو الدوافع اإلنسانّية

للمؤر  اإلغريقي القدمي ثوسيديديس، الذي كتب حوايل  ب البيلوبونيزيّةتاريخ الحر مثاًل، مقدمة كتاب 
 )11 (.فشلهامقدار ستخلص موضوعّياً حىت تم، .ق 22 

وبني الوعي ، اكمرت املاضي الثقايّف امل وروثومن هنا، يغدو من األهّية مبكان إقامة متييز بني الوعي مب
وكما حّذر تقرير . ة، مبختلف فروعها البحثّية والدراسّية، جزءاً منهاباإلنسانيات احلّية اليت متثل الكتابة التارخييّ 

 وإذا. الماضي مع فكرية ومسافة والموضوعية المنهجية يعتمد التاريخ" ، فإنّ يالتنمية اإلنسانّية العرب
 دائماً  يبقى بحثه، فهدفه موضوع مع والتفهم بالتعاطف يّتسم بأن مطالباً  كبيرة مؤرّخ لحضارةأّي  كان

  ) 1 (."معه والتماهي لذاته الموروث حب وليس ةالعلميّ  الحقيقة

 

 قدسّية على التاريخالإضفاء 
فالبحث التارخيّي املوضوعي متعّدد األبعاد، . مل يتّم إىل حّد هذه اللحظة النظر يف هذا االنفصال هإاّل أنّ 

مّمن ميكنهم مباشرة  خني املدربني علمياً وتوجد يف املنطقة قّلة من املؤر . يُعاين نقصًا حاّدًا يف الشرق األوسط
                                                                                                                                                                             

ا

187 Charfiا(Abdelmadjid), Islam, Between Message and History, Ed. Abdou Filali-Ansary and Sikeena Karmali Ahmed, 

Tr. David Bond, Edinburgh University Press, 2009, p.56.ا 

 وبباؤالي اهاالطصل ؤواف اجمعاالأل طروااالطةا  لاؤ اح ثاالطوببااالطةأث اا اناإّنل  ا"االطةل يخاالطا م را" أ ا(اقبلاالطم   ا12 ا-21 )ثسس ّيّيساطُحرباا 22 

ؤواىم ه ّر حاف اؤح لاالآلطهو،اكملاهساؤسضر ا.إطلاتّخر

ا.ا   ،اصا 511ال ا تحايااالطةلم واالإلنولن رواالطاا  رواطا 21 
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هذا البحث وتقويض األسس الضعيفة لتاريخ اإلسالموّيني األسطوري، وتقدمي رؤى مفيدة تفّسر تشكيل 
من خالل دراسة املوروث كتبة التارخيّية العربّية وقد مت ملء الثغرة احملتومة يف امل. العامل الذي يعيش فيه الطلبة

، وبالتحديد من خالل أعمال املستشرقني، مبا حتمله من اخلارجّيني هعيون مالحظي عريالعريب اإلسالمي 
 . أوسطّية-ر بعمق يف جمال الكتابة التارخيّية الشرقتؤثّ  ووهننقاط قّوة 

يف  ،ارجّيةاخل التارخيّية صادراملهذه االستعانة بضمن  حّس املشرتك الّسائدة للوتتمّثل إحدى املالمح املضادّ 
برتكيز املؤرخني الغربّيني، الذين  حظي ملمح هويف دراسة مصادر املوروث، و " رؤية فيلولوجّية"د على االعتما

وإن كانوا متقدمني بدرجة كبرية على مستوى مهارات النقد األديب والتارخيّي، إاّل أّنم كانوا يفتقدون إىل 
. مل فكريّة وفلكلوريّة متعددة األوجهعضوية وواسعة يف احمليط اإلسالمّي مبا حيمله من معا" حّية"جتربة 

ويستنكر املثقفون العرب التقدميون اليوم تقبل أولئك املؤرخني الغربّيني الضميّن للنسخة املقدسة والشرعّية 
 البحث العلميّ "وقد تذمر حممد أركون قائاًل إّن . للتاريخ اليت سلموا هبا يف دراستهم للمصادر الكالسيكّية

المسيطر إلى اللغات األوروبّية، قبل أن يفعل  فسه طوياًل بنقل أفكار اإلسالم السنيّ االستشراقّي قنع ن
غري نقديّة غريبة يف دراستهم للموروث " استثنائّية"وهو أمر حيسب على ، "الشيعي األمر نفسه مع اإلسالم

على األقل إىل حدود  وإذا أضفنا إىل ما سبق تعويل أغلب الكتابة التارخيّية االستشراقّية، .)2  (اإلسالميّ 
وهو ما وصل إىل حّد )سبعينات القرن العشرين، على املصادر اإلسالمّية الكالسيكّية املكتوبة دون نقدها 

، (إقصاء املصادر غري اإلسالمّية وإمكانيات علم اآلثار ودراسة النقوش وعلم املسكوكات، على سبيل املثال
مدّونة حبثّية منحصرة تقريبًا يف نصوص توّفر إنتاج ، إىل فإّن ذلك هو ما أفضى، كما يالحظ حسن منيمنة

قد وفرت جهود المستشرقين الغربّيين الفيلولوجّية، التي "فـ. للمؤرخني اإلسالموّيني إمكانّية االقتباس منها
والتي تتساوق من جهة الترتيب الزمنّي   -[ اإلسالمي]على محصول التقليد المدرسي  تعّول أساساً 
نظرة  –رتيب الن ظم السياسّية للمجتمعات المسلمة في القرنين التاسع عشر والعشرين مع إعادة ت

وما يزال المفكرون اإلسالمويّون [. للتاريخ اإلسالميّ ]متحّيزة من ناحية النّص تؤيّد القراءة المعياريّة 
 )   (."اليوم يستخدمون تلك األعمال على نحو مثمر لتأكيد بعض مكّونات أيديولوجيتهم

، كما يطلق عليها حسن منيمنة، اليت أحدثتها "دائرة اآلراء الخارجّية"لذلك باالستفادة من  قد قاموا تبعاً و 
لرفع توّجههم، بعد أن كان واحدًا من المكّونات الوظيفّية لنظام معّقد، إلى "الدراسة األوروبّية لإلسالم 

                                                           
190 Arkoun (Mohamed), Islam: To Reform or To Subvert?, Saqi Books, London 2006, p.86. 

191 Mneimneh (Hassan), “The Islamization of Arab Culture”, in Current Trends in Islamist Ideology vol. 6. 

http://www.futureofmuslimworld.com/research/ctID.13/ctrend.asp
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يف املصادر املكتوبة دون  صّحة اإلسالمق من من هنا، سينحصر التحقّ  .)0  ("مصاف النواة وجوهر النظام
 .غريها

وهكذا فإن الرتبوّيني اإلسالموّيني، رغم رفضهم الظاهرّي للبحث االستشراقّي الغريّب، هم يف حقيقة األمر 
ولو كانت ، لكن الفرق بينهم، بالطبع، أنّه رغم التسليم باملقدمة النصّية املنطقّية. من أشّد مقلديه املخلصني

هالة من الكمال والّدقة العلميني تنبذ  ضمن ُيصّور التاريخ اإلسالموّي احلايلّ  ،ى مستوى االتساعمقّيدة عل
 .  املنهجّية التارخيّية النقديّة

ما يوجد اآلن مكاّنا هو كتابة تارخيّية مكّرسة لطائفة الرتاث وعبادة السلف اليت ال تكاد تتجاوز، يف شكلها 
ّية أو التاريخ القدسّي املتكّشف تبعًا ملخّطط حمّدد سلفًا لصراع خالد ضّد الثابت، مستوى الكتابة التارخي

 حيوي تفكرياً  )   ("سياجًا عقائدياً "هذه الكتابة التارخيّية  ضربتوكما الحظ حممد أركون، فقد . قوى الُكفر
تابة أحداث املاضي، وبدل اعتماد املنهجّية التارخيّية النقديّة احلديثة لك". اللوغوس"حول  نصّيًا ومتمركزاً 

 :التجأت إىل اجراءات اعتباطّية سعياً وراء هدفها، بانية حماججتها على جمموعة من املسلمات، على غرار

 ،"ال يمكن لصحابّي أن يكذب"

 ،"على خطأ( املسلمة)ال تجتمع األّمة "

 ،"يعرف الصحابة كل تفاصيل حياة الرسول وتعاليمه"

 )   (".يمكن أن يكون إالّ نتيجة تحريف من فعل البشر التناقض بين القرآن والسّنة ال"

إذ ال ميكن للتاريخ الذي يقفز من مسلمة إىل أخرى . هلذه الكتابة التارخيّية الزائفة قاتلهنا يقع اخلطأ ال
غلقة فهو عبارة عن غرفة صدى م. مصطنع تأويل الواقع، بل ميكنه فقط معاداة ذاك الواقع وتعويضه بواقع

لذلك، فإّن ما تبقى . معني اإلبداعيف حدوده  جيفّ  اً عقائديّ  اً سياجأي تمد ذاهتا كمرجعّية، تععلى نفسها 
 أو - واالستنهاضي الفحوى الشعاري ذات والعريضة العامة بالعناوين يكتفي" من املساعي الفكريّة

 العناوين هذه ةكفاي في النظر دون– الغير على اللوم العاثر معا، وملقيا وللحظ للذات البكائي النادب
 )0  (."االختزال على العصيّ  العربية المجتمعات واقع لفهم

                                                           
192 Mneimnehا(Hassan), The Loss of the Universal? Radical Islamic Theology and Its Implications for the Elusive 

Peace of the 21st Century, The Nexus Institute, October 2014.  

ا اناى لاجم واأ كلناالإليملنااالطةمثر مااالطاحلئّاا"االطو لجاالطاحلئّيرا"يلتبقاؤوهس اا  1  الألفكل االطائ و رواالطة اتومحاطلظل اؤاةحّالمااكوايرلما لطاملاالطاار

اأااخل ج را ا الخ  ر ّر ا:أنظا".اإيملن"لاالألؤا،اؤلايوملااتومحاالسةاالت ة رواالطافض،االطة اتةكسناؤ اىسالئقااالجاالدالماختل  رو،ا امليوااتاايك،اإناالقةض.اتا

Arkoun (Mohammed), Islam: To Reform or to Subvert?, p.87.اا

ا. 2 .،اؤصّ اسل ق،اص(ؤامّ)أ كسناا  1 

ا.2 .،اص 511تحايااالطةلم واالإلنولن رواالطاا  رواط ال اا 12 
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ويف مثل هذا احمليط، املصّفى على حنو متحّيز من كّل ما يتحّدى السرديّة املقّدسة، ظّلت اخلياالت التارخيّية 
 . مساءلةبعيدة عن كّل اخلالفة و حول الشريعة 

 

 اريخحرب ضّد الواقع من بوابة الت": الجاهلّية"
ّن وجود تاريخ يقصي املصادر البديلة خارج السياج أإذ . قد تكون أكثر إضراراً أخرى نتيجة  لذلك

بإحكام، ال يضع فقط حواجز  على نفسه غلقنوم" إسالم معاد لكّل ما عداه"العقائدّي، أو يرّوج سرديّة 
" لحظة التدشين"ّومات اليت وّلدت يف وجه اجلماعة اخلارجّية، بل يف وجه ماضيه اخلاّص أيضاً، ويف وجه املق

 . ذاهتا اليت يشدد عليها الرتبويّون اإلسالمويّون

الذي يُزعم أنّه " عصر اجلهل"، وهي "اجلاهلّية"هذا املسار يف ضمن –املصطنع  –ويتمّثل احلّد األساسّي 
كان يف حالته السابقة فصل، ال فقط بني عامل العرب الوثنّيني وعرب احلقبة اإلسالمّية، بل بني العامل كما  

فجميع األحداث السابقة على قدوم . عن قدوم اإلسالم والعامل بعده، أو العامل الواقع خارج جمال ازدهاره
ومبا أّّنا . ر هلا اإلسالمويّون بوصفها فاقدة ألّي أهّية أو قيمةحممد تنتمي إىل تلك احلقبة، وينظّ الرسول 

قيقة البدائية للبشريّة، فإّن أنظمة التعليم الشرق أوسطّية املتأثرة حتمل افرتاضًا بأّن اإلسالم ميّثل احل
. لظهوره أو أثّر على تطّوره قبل اإلسالم، أو ما كان معاصراً تاريخ ما ل باإلسالمويّة ال ترتك بالتايل جماالً 

نّه فوق التاريخ  تغّطي على تاريخّيته وتجعله يبدو وكأ"فإّن النظرة التارخيّية املقدمة حول اإلسالم  ،لذلك
 (2  )".كّلياً، أو يتعالى على التاريخ، أو حّتى ال عالقة له بالتاريخ

ومثل هذا املسار ال يتجاهل أدلّة الرومنة العميقة لشمال احلجاز وسوريا الكربى فحسب، بل هو يتجاهل 
كان تعليمه وثقافته   إنّه نّص موّجه إىل مجهور: أيضًا ما تكشف عنه القراءة املوضوعّية للقرآن يف حّد ذاته

وإذا كان اإلسالم قد . جزءاً ال يتجزّأ من احلضارة اهليلينّية واملشرقّية املشرتكة املنتمية إىل أواخر العصور القدمية
نشأ وسط تقليد قبلي، وأعراف قبلّية وقواعد وثنّية، كما جيادل الدكتور نصر حامد أبو زيد، فإّن مجيع ذلك 

كّونوا نوًعا جديًدا من القبيلة، وكانوا منذ البداية في   "،بني ليلة وضحاها بل يتبّحر من معيش العربمل 
كل هذا عِمَل على تشكيل . كان ال بد لهم من الدفاع عن أنفسهم. حالة نزاع مع القبائل األخرى

                                                           
ا:،االنظا،اؤسقعاالطمص ح"الطسةشاالاااأ خلواالطةل يخ"،ا(هلّم)صلطحاا 12 

http://almuslih.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=292:2014-01-28-18-15-23&catid=44:islam-

in-history&Itemid=214ا
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بناًء عليه، ال يمكننا أن نفهم مقوالت القرآن و  .القرآن الذي سّجل بالفعل ما كان يجري في الواقع
 (   )."ن أن نعرف خلفّيتها التاريخّيةدو 

 

حيث مل يكن املسلمون وحدهم موجودين ". الداخلّية"التقّيد باملصادر التقدير  وال ميكن ألّي تاريخ يستحقّ 
وقد الحظ الدكتور أبو . يف تلك الفرتة؛ فقد كان للشعوب األخرى أعني يراقبون هبا وتصورات يساهون هبا

بإظهار " قام الالهويت املسيحّي يوحنا الدمشقي، الذي عاش يف القرن الثامن، زيد، على سبيل املثال، كيف
إن . العالقة بين العالم اإلسالمي والعالم غير اإلسالمي التي كانت أكثر عمًقا وأكثر تاريخيًة مما نظن

مفهوم عالمين منفصلين عن بعضهما بعضا هو مفهوٌم خاطئ، ذلك ألنه لم يكن ثمة وجود لعالمين 
قادمة من أفريقيا أو : الحضارات تشبه األمواج، فهي في حركة دائمة.. .هذا النوع على اإلطالق من

وكانت الحقبة الهيلينية التي حاول . من العراق القديم أيًضا، إلى اليونان ومن هناك إلى أواسط الشرق
المية، ومن ثم عصر فيها اإلسكندر الكبير بسط نفوذه على كافة أصقاع المنطقة، تلتها الحضارة اإلس

انطلق هذا النوع من التبادل في القرن السابع مؤكًدا على حوار . النهضة والحضارة الغربية الحديثة
  (1  )."الحضارات وحوار األديان

النبهايّن، إىل حني تأسيس جذور الفكر اإلسالمّي الكالسيكّي، يشري واستمر مسار األخذ والعطاء، كما 
 الرتاث اإلغريقّي، وإدارة تعود إىل الرتاث الفارسّي، مع تبيّن عرف وعادات من الذي حيوي فلسفة تعود إىل

  (   ) .القانون الروماينّ 

 

 ثقافّيين اً أيتامبصفتهم المسلمون 
، حيّصن (وتُتصور اجلاهلّية كحالة ومرحلة تارخيّية على حّد السواء)استئصال كّل لوثة جاهلّية عرب 

وبالفعل، تتمّثل . التاريخ والدين املقارن علم ذه التحّديات اليت يطرحهااإلسالمويّون أنفسهم ضّد مثل ه
املناطق اليت هيمن عليها  حمّل تاريخالتاريخ اإلسالمّي  إحاللإحدى السمات املمّيزة ألسلمة التعليم يف 

ريخ اس جتاه تاريخ أسالفهم ما قبل اإلسالمي، أو تاوبذلك، خُيمد على حنو فّعال فضول النّ . اإلسالم
يُعترب الفّن واألدب واملوسيقى أو اآلثار قبل حيث . معتربة جمموعتهم األقلّية، من خالل سلبه كّل قيمة

                                                           
-http://ar.qantara.de/content/hwr-m-nsr-hmd-bw-zyd-nا:،االنظا5112 سازيّ،اؤسقعاقلتا ،ا،احسال اؤعانصااحلؤّاأ(إ هل  ) ااناا 12 

shhd-l-lthwwul-fy-lslm 

 .الطمصّ االطول قا 12 

199 Bencheikh (Soheib), “We Need Dearabization of Islam”, December 4th 2006ا http://islamlib.com  

http://islamlib.com/
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ما يعين، على وهو . (022)يتجاوز األمر ذلك إىل اعتبارها خطراً على اإلسالمبل غري مهّمة،  أموراً  اإلسالمّية
ما مُيّثل فجوة  ،ات يف الشرق األوسطقليّ سبيل املثال، وجود وعي حمدود، أو وعي مفقود، بثقافات األ

عار على "وإنّه . مقصودة يف الذاكرة ال غرض منها سوى إعاقة تطّور إرث وطيّن جامع، وإدامة الطائفّية
ة، بالصبغة اإلسالميّ  ةة البحتأن يصطبغ البحث حتى في المواد العلميّ " ، كما يقول سّيد القمين"التعليم

لبلد  ة كما لو كانت تاريخاً ريخ مصر في القمامة ألنها كانت حقبة قبطيّ بل ويلقى بسّتة قرون من تا
 ( 02) ."عدوّ 

ال يوجد اليوم سوى إدراك حيث . ثقايف يف حالة يتمن و املسلم أن صاروكانت نتيجة هذا القطع التأرخيّي 
وجّي ألواخر العصور ضعيف عند الطلبة املسلمني بأّن اإلسالم يرتكز مباشرة على السياقني التارخيّي واأليديول

، يصري عامل الثقافات ما قبل يوكنتيجة لالفتقار إىل تاريخ حملي موضوع(020). القدمية وعصارة أفكارها
اإلسالمّية يف الشرق األوسط، ومصر القدمية، وفينيقيا، واألناضول وبالد ما بني النهرين، متاحًا لورثتها 

 ( 02) .صادمة وأحياناً  –وجيا الغربّيني بصفة حصريّة املعاصرين من خالل مكاتب علماء اآلثار والفيلول

حيث يدمي إنكار . وميّثل غياب الرتسيخ التارخيّي أحد املالمح الكارثّية للتاريخ اإلسالموّي املقّدس
عن بقّية " االنقطاع"و " بالتمّيز"االستمراريّة والنظر إىل التاريخ على أنّه يبدأ فقط مع جميء اإلسالم حّسًا 

ستجدهم " ، كما جيادل القمين، فإّنك"إذا درست طريقة تفكيرهم"و. يف صفوف الطلبة املسلمنيالعامل 
كما لو أنّه قرار محكمة منفصل عن   –يعتقدون في غياب أّي دور للبشر في اإلعداد لهذا اإلسالم 

وذلك ألنه نمط تفكير يقطع، ال فقط مع الماضي، بل مع ... واقع الحركة االجتماعّية من تحت
للفكر جعلنا نخسر ذاكرتنا في ما يخّص تاريخنا " القطعيّ "هذا النمط . الواقع في حّد ذاته

 ( 02)".الخاص

                                                           
االطاولظاى لاالطمسالقعاالطةل يخ روا 11 أصّ اؤة ساؤ االطمشليخاالطواس ير  ،اىل ا 511  ".ايمك اأنايحس اإطلاالطشاكا لهللااالطسثل رو"،اؤاسسؤلًايشكّاأنر

ا".ا الطال"،ا(س ّ)الطحمل اا 51

ؤ االطذيا:ا"،االطالطوانووهل(115ا-215حكما   ا)طابلس رو،ا صّاالطالطماثل تا  اقا ،ااهساصل ئ اىملاتاتا ىليواالطخ  وواالطماةصماخ لافةا االطخ فواال 515

االطمسالنئااصلناالطس يلن؟اؤ اكشفاالطا س االطمخو رو أنشأااأاطئكانووهماؤ ...اجالاالطالطماؤوكسنلًااأفلضها لطمّناغ ااالألفلضلااالطم سكاالطسثل ر  ؟اؤ االطذياّ ّر

اطألجول  االطالطما وبلاالطا شاالط ئحواا لطاكمواالطة اه اىمل االطوض  و.االطتبر كلناي ورهاالطبشساا انانةلئجاالطسثل رواس كسناالطالطماخلايلًااؤاةلجلًااط.ااقّاؤ ئسال

 ,MacMullen (R.), Christianity and Paganism in the Fourth to Eighth Centuries, New Haven and London:النظا".ااالطالجو

1997, p.19. 

،اكلنتاالإلجل واالطواس يرواى لاأخبل احسلاأالااحواكمللاالطص  ب اى اأصسلاالطةس ال اف اّبها 11 فو اىل ا.اؤلايزاللاححلاالأل ك سطسج لاي حلاؤحلاؤو  51

ايهس يرو االُىةبام اقّيمو اؤبلن اهّ  االطاا  رو، االطةزيا  اط غو. االطولححو اجا تاالطو تا  افحّ االطو  سطسج ل، اؤ ااأؤل اك غو، االطةسهاير ااالإلحولسا ةوسقهل الطاا  رو،

ا–ؤوةا  وا'االطلهضو'جالاالطالطماالطمشس ماظلها ا(:ا"Rémi Brague)اكملايووراا يم ا االغا.االطموةا لاظهس اؤلايشبهاالطا س االألطول رواالطماحّ اف اأا ا ل

ّرى االتربلىهل اثل ةواط اس  اإطلاالطمصل  االطك س ك رو[ا لملاف االطةل يخاالألا ا  را ...ا]أياالطاس  اإطلاالطلصسصاالألص  رواطمضل   االطمذالهباالطة ات .انشهّاجهس الً

األا ا   Brague (Rémi), “Eccentric Culture: A Theory ofا:النظا".الاكمول انهسضاّبهاؤةسالصلا للًداى لاهذال،ايمكلللااصفاالطةل يخاالطوكاير

Western Civilization” ,St. Augustine's Press, October 2002, pp.106-114. 

 .In search of what went wrong”, Middle East Times, November 10, 2004“ا:اؤحةتفاؤ اؤحللا فضانشاها السالنا 51
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" نسخ السور"وينحدر هذا املفهوم من ". النسخ"وترتّسخ هذه القطيعة، يف وجه أّي دليل مضاد، من خالل 
على مستوى احلضارات الذي طال بعض آيات القرآن، لكّن مبدأ النسخ ينطبق بطريقة أكثر مشواًل 

على غرار باقي الثقافات، ألّن ذلك يعين " ثقافة"ففي التصّور اإلسالموّي، ال ميّثل اإلسالم . والثقافات
ووفقاً لعزيز . الثقافات األخرى، ال ليتشابك معها" ينسخ"لذلك جاء اإلسالم كي . تكافؤها أخالقّياً وفكريّاً 

دين اإلسالمي، الألن ... ضعّية للشعوب غير اإلسالمّية يقع تجاهلهاإّن العلوم الدينّية أو الو "العظمة، فـ
وبشكل ضمنّي جميع العلوم التي تدعمه، يقف بدياًل عن األديان الكتابّية األخرى كما يقف القرآن 

هذا ما يصطلح عليه . بديال  عن الكتب المقدّسة األخرى وتقف نبّوة محمد بديال  عن نبّوات سابقيه
 (020) ".يعني اإلبطال دون دحض ويحمل بذلك حّس إحالل شيء مكان آخر بالنسخ، الذي

. ويتمّثل العنصر الفكرّي الذي يشّكل أساس الّنسخ، كما يف حالة السور املنسوخة، يف جتّنب التقييم
 –فاإلسالم ببساطة حيّل حمّل اليهوديّة، واملسيحّية، ومن نافل القول، مجيع الديانات وأنظمة الفكر األخرى 

 ". أسلمة احلداثة"وهو موقف رأينا آثاره سابقاً يف الربنامج اإلسالموّي لـ 

 

 استخدام أداتّي للتاريخ
يف غياب أداة تقييم معياري، فإّن اإلسالم يف مفهومه الواسع كوحدة ثقافّية وفكريّة وسياسّية جيد نفسه 

حمفوظة ترك املدّونة اإلسالمّية  يؤدي إىلهو ما و . اً كفري  فعالً  كان ذلك، كما لو  طأخارج جمال االعرتاف باخل
فصل نصوص اإلسالم التأسيسّية عن وقائع الزمان  ضفي، ييويف غياب تاريخ موضوع. خارج التاريخ

قراءهتم للكتاب ليقولبوا تلك القطيعة، ويطلق عنان العلماء النرجسّيني  ضربًا من املصداقّية علىواملكان، 
وقد سّلط حممد أركون األضواء على جهل العلماء . بقة، وحبسب إرادهتماملقّدس على قياس تصوراهتم املس

عجزهم عن إدراك المنطق التاريخّي المتحّكم في تغّير "واملؤمنني املتشّددين على حّد السواء بتارخيهم و
 (022)".دّ األوضاع المعرفّية للعقل في كّل ثقافة وفي كّل مرحلة من مراحل التطّور التاريخ الممت

الذي ال "أيديولوجيا األّمة، بنموذجها التارخيّي  وا إىلروجحىت يلرتبوّيني اإلسالموّيني اجملال لالفراغ  هذاتيح وي
 –يف نفي بنّي للواقع املوضوع والذي يقّدم القيادة املسلمة كدواء جلميع األسقام اإلسالمّية " تشوبه شائبة

ن الدول اإلسالمّية يسيطر على أغلبها حكم ساليّل، ومل قد كان العامل اإلسالمي تارخيّياً مقّسماً إىل عدد مف
إّن امللمح الرئيسّي . يفرض قّط تطّبيق الشريعة على جممله، وهو وضع ال خيتلف عن الوقائع السياسّية الراهنة

                                                           
205 Al-Azmeh (Aziz), Muslim Kinship, Power and the Sacred in Muslim, Christian and Pagan Politics, London and 

New York, I.B. Tauris, 1997. 

206 Arkoun (Mohammed), Islam: To Reform or To Subvert?, p.205. 
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للحركة اإلحيائّية اإلسالمويّة هو متجيدها للتاريخ اإلسالمّي، لكن املالمح اليت متّجدها، واليت تسعى إىل 
فالقيم التقليديّة اليت يطمح اإلسالمويّون إىل إحيائها، تبّجل يف أغلبها قيماً حربّية ورعويّة . اكاهتا، فاضحةحم

من ومن خالل إمتاع الطالب بقائمة . على القيم الزراعّية، أو تكّرس السيطرة على حساب التعاون والتكافل
واحمللّي مقابل األجنيّب، واالستمراريّة مقابل  األصيل مقابل غري األصيل، من قبيل :الصارخةتناقضات امل

جيب  "خلل ما"وهنا يوجد . ( 02)"وفساد اغتراب تاريخ على أنّه"القطيعة، يتّم سرد التاريخ العريّب 
فعلى هذا النحو، مل يعد تدريس التاريخ مترينًا على االنفتاح على حقب أخرى أو على تفاعل . إصالحه

يج األحداث والشخصّيات والثقافات اليت شّيدت العامل املعاصر الذي جُياري احلياة، أو كشف عن نس
 . يف أيدي البعض أداة وسالحاً و ، الواقع برناجماً سياسّياً إلعادة بناء وصياغة صاريعيش الطالب ضمنه؛ بل 

ة الطالب، ميّثل التاريخ يف خمتلف البلدان عّدة أساسّية للتعليم، ورمبا يكون األداة الرئيسّية لتشكيل شخصيّ 
أي  –ملا يضفيه من مالمح على هويّته وعلى عالقاته بالعامل املعاصر، فيما يكفل الضعف البيداغوجّي نظراً 

. حتصينًا حمكمًا للسرديّات غري النقديّة اليت يرّوجها –التعّلم عن ظهر قلب وحفظ نتف من النصوص 
مسرية التقدم، ضمنه ومتواصاًل ومتجددًا ال تنتهي بصفته مسارًا حّيًا  وروثويؤّدي االخفاق يف النظر إىل امل

لذلك، فإّن الكتابة التارخيّية املزيّفة . (021)"تضليل، ومن ثّم اإلضرار بالجيل الراهن واألجيال القادمة"إىل 
 فهي تدعوهم فعلّيًا إىل الدفاع عن عزلة ثقافّية إلزامّية. واملتحّيزة مفعمة باألخطار املهددة للتالميذ والطلبة

ال تعتقد في نهاية التاريخ، فإّن اإلنسانّية " العامل حيوي أممًا أخرىفما دام . أخرى، ستكون ذات أثر حمتوم
 ( 02)."تغدو منقسمة إلى عالمين غير متزامنين

 
 األحاديّة الثقافّية

قافة اإلسالمّية ومن الصحيح، تارخيّياً، أّن الث. وتتجّلى نتيجة هذا الفشل التأرخيّي يف الطابع األحادي للتعليم
طرحت جانباً الفضول الفكرّي اهلادئ واملنفتح الذي مّيز حقبة اخلالفتني األمويّة والعباسّية، حيث كان ميكن 

تصنيف خالصة وافية حول ديانة اهلند وفلسفتها ( 1 2  -   )لعلماء المعني مثل أيب الرحيان البريوين 
 األديانحول  يف مصّنفه(  0   -212 )ستاين أو الشهر  (2 0)ةتحقيق ما للهند من مقوليف كتابه 

وبانتصاب طبقة رجال الدين وسطاء يف مركز ثقل الثقافة اإلسالمّية، صار . كتاب الملل والنَِّحلبـ املوسوم
، املؤر  ورائد علم االجتماع، وهو من القّلة التنويريّة، خيفي فضوله حول ما (22   -0   )ابن خلدون 

                                                           
 .2 .،اص 511تحايااالطةلم واالإلنولن واالطاا  واطال اا 512

 ا.الطمصّ االطول قا512

 www.metransparent.comا:،االنظا"الطماض واالطاا  و"،ا(ؤامّ)الطهسن اا511

 ".اتاح قاؤلاط هلّاؤ اؤحسطواؤاحسطواف االطاحلاأ اؤاذاطو:ا"ضسلاالطثحلف االطهل ئاف االطالسالناالطكلؤلاط كةل يظهااالطوا1 5

http://www.metransparent.com/
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ة ببالد اإلفرنجة من أرض رومة وما إليها من العدوة الشمالية هذه العلوم الفلسفيّ بلغنا لهذا العهد أن "
نافقة األسواق وأّن رسومها هناك متجّددة ومجالس تعليمها متعّددة ودواوينها جامعة متوّفرة وطلبتها 

لنا اإلعراض عن  أنه ينبغي"حيث يرى  وينبذ العلوم التطبيقّية النامية ،(  0)"متكّثرة، واهلل أعلم بما هنالك
فإّن مسائل الطبيعّيات ال تهّمنا في ديننا وال معاشنا، . النظر فيها، إذ هو من ترك المسلم لما ال يعنيه

 (0 0) ".فوجب علينا تركها

فقد خضع التحّمس املبّكر . القرن التاسع عشر الثقافّية كّررت نفس املسار" ّنضة"وقد بدا كما لو أّن 
القوى االستعماريّة الواضح، حتت الضغوط السياسّية وارتفاع سيطرة اإلسالموّيني لألسس الفكريّة النتصار 

ال أحد من المئات الذين تحّصلوا على "إذ ". رفض االستنبات"على قطاع التعليم، مرة أخرى إىل 
اهتم بقراءة األعمال األدبّية " ، كما يالحظ طارق حجي،"شهادة الدكتوراه من الجامعات البريطانّية

ومن اليسير كذلك القول . ساسّية على غرار أعمال شكسبير وتشوسر وبيرون ووردزورث أو ديكنزاأل
 (  0) ".ّن ال أحد منهم عرف كنوز المتاحف قدر معرفته برفوف المتاجرأ

جيادل الكاتب أّن انعزال طلبة الدراسات العليا املصرّيني الذين يدرسون يف اخلارج ورفضهم النهل من الفرص 
ّفرها البلد املضيف، ينسحب أيضًا على أقراّنم يف مصر، الذين ينحصر انفتاحهم على احلضارات اليت يو 

 –عدا االنفتاح السطحّي  –األخرى أو ما تطرحه من أفكار جديدة، يف مستويات دنيا إن مل ينعدم أصاًل 
ومن بني ".  'بّيةالغر 'اعتقاد خاطئ في تفّوقهم الثقافّي وإحساسهم بعدم حاجتهم إلى األفكار "بسبب 

وهي تصّورات تظهر سالسل كاملة من )مجيع ضروب الرفض الدفاعّي للتصّورات الغربّية للثقافة اإلسالمّية 
ثقافة الحّدادين "، يبدو احتقار أسس (التحليالت األكادميّية املتعاطفة ثقافّيًا مع قوالب منطّية خام

هو هزالة االستغراب "ا ُيشري املثقف اللبناين غّسان سالمة، ، كم"المثير لالنتباه حقاً "و. جلّياً " والنّجارين
فدراسة المجتمع الغربّي والفكر الغربّي من قبل العرب . العربّي بالمقارنة مع االستشراق الغربيّ 

 (  0) ".واألصول المعرفّية والقيمّية للعلوم التي يتبّناها الغرب تكاد تكون معدومة في العالم العربيّ 

. وقد رفع آخرون مالحظاهتم خبصوص الوضع احلايّل للتعليم والوعي الثقايّف إىل مستوى القلق الشديد
، وجهل ثقافته، كما جيادل شاكر النابلسي، هلما أثر سليّب على الثقافة اإلسالمّية أيضاً " اآلخر"فالقطيعة مع 

عن تراثنا وتاريخنا من خ الل أعمال وأّن ما عرفناه . ذلك أنّنا ال نعرف أنفسنا إاّل من خالل اآلخر"

                                                           
 .ف االطا س االطاح  روااأصللفهلا:،االطمحّؤو،االطبل االطول ساؤ االطكةل االألال،االطوصلاالطثلطثاىشا(ىبّاالطاحملن)ال  اخ ّاناا  5

 .ف اإ تللاالطو ووواافول اؤلةا هلا:الطول ساؤ االطكةل االألال،االطوصلاالطاال عااالطاشاان،اؤصّ اسل ق،االطبل ا(ىبّاالطاحملن)ال  اخ ّاناا5 5

 Heggy (Tarek), Selected Works, Essays on the Egyptian Cultural Dilemma, Section 22: “The Tragedy of Educationا213

and Culture in Egypt”: http://www.tarek-heggy.com/books/egypt/15.htm . 

،اؤاكزا  السلماالطسحّاالطاا  رو،ا(غولن)س ؤواا  5  . 2 .،اص122 ،االطةاالثااتاّيلماالطاصااف االطالطماالطاا  ر

http://www.tarek-heggy.com/books/egypt/15.htm
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يفوق أضعافًا مضاعفة ما عرفناه عن طريق أنفسنا  -من مخلصين وغير مخلصين  -المستشرقين 
 (0 0) ."كما أّن اآلخر يعرف عّنا أكثر بكثير مما نعرف عنه. وباحثينا

قايّف عن النفس يف ، إىل جتّذر رضًى ث"اآلخر"ويشري نظام التعليم األحادّي، الذي يكّرسه رفض ثقافة 
ويوافق الدكتور عبد اجمليد الصغري، أستاذ الفلسفة وتاريخ الفكر اإلسالمي يف جامعة حمّمد اخلامس . التعليم

املغربّية، هذا الطرح، حني يشري إىل أّن جهل اآلخر وتصّوراته عن الثقافة اإلسالمّية، يعيق فهم املسلم ملا ميّيز 
في غياب هذه المتابعة الدائمة لما ينتج عند اآلخر على "، ثقافياً " مسلماً "ه الثقافة اإلسالمّية أو ما جيعل

مستوى المفاهيم والمناهج واإلشكاالت، وفي غياب التمرس بإنجاز ملّفات مستمّرة لمتابعة ما يكتب 
ويقال ويذاع عّنا، ال نكون نحن في مستوى إدراك خصوصّية الحضارة اإلسالمّية وخصوصّية مفاهيمها 

 بمعنى أّن إدراك بنية وجوهر اإلنتاج الفكري في اإلسالم يتطّلب إدراكًا موازياً . ّوراتها وقيمهاوتص
 (2 0) ".ةلجوهر وخصوصّية الفكر والحضارة في الغرب المسيحي خاصّ 

" طيش صبيانيّ "وجيادل بأّن إبقاء تاريخ الغرب الفلسفّي والدييّن والفكرّي بعيدًا عن متناول اليد، هو 
جواز 'اإلسالم وتراثه سيكون "ه العلماء العرب املسلمون على أمل انقضاء ضرورة ذلك، وأّن ينغمس في

وإذا كان فقه هذا الرتاث يناسب متطّلبات سوقه، فإنّه بإمكان . (  0)"إلى العصر الما بعد حداثيّ ' سفر
وإّني أظّن أّن جّل "، علماء اإلسالم ببساطة إدارة ظهورهم لكّل قراءة جتديديّة للرتاث العريّب اإلسالميّ 

الذين يرّوجون لما يسّمونه قراءاتهم الجديدة لإلسالم، إنّما يلعبون في الواقع على هذا المعطي الذي 
أشرت اليه، والذي هو قطيعة علماء اإلسالم اليوم مع علوم الغرب ومستجّداته، فلنضرب إذن بقصب 

لّيات ألجل استيعابها أّواًل، ثّم ألجل إدراك السبق في االّطالع على ما يجري لدى غيرنا من مناهج وآ
طبيعتها وحدود تطبيقاتها، حّتى ال يظّل البعض يتاجر بجهلنا ويراهن على بقائه ليبني مستقبله الوهمي 

 (1 0) ".ةالخاّصة بضبط تحرّكات المجتمعات اإلسالميّ " ةاألبحاث االستراتيجيّ "هناك في مراكز  

 
 

                                                           
ا:،اؤسقعاالطمص ح،االنظا"طملذالاىحّ االطخسالجو؟"،ا(ّلكا)الطلل  و اا2 5

-19-10-30-09-http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=209:2011

 18&catid=45:islamism&Itemid=243ا

 

افن انونساالآلن"،ا(ىبنّاالطمة نّ)الطصغ ااا2 5 ااىح ن ر اؤت نبا يلن ر ،اننسفمباا52،اؤة نواالإلح نلد،االطانّ ا"السنةئللفاالطماالجانواالطلحّيرنواالطةا    رنواطةاالثلنلاالإلسن ؤ ر

 .ا5 .،اص5112

 .الطمصّ االطول قا2 5

ا.الطمصّ االطول قا2 5

http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=209:2011-09-30-10-19-18&catid=45:islamism&Itemid=243
http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=209:2011-09-30-10-19-18&catid=45:islamism&Itemid=243
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 نخبة غير ملّمة بثقافة العالم 
. ميّثل وجود طبقة متعّلمة ميكنها التفاعل مع احلداثة وفق شروطها احلصن الواقي من مثل هذا االستغالل

االنفتاح على خمتلف حقول املعرفة  ابويتطّلب تدريب هذه الطبقة تعليمها اإلبداع الفكرّي اإلنسايّن من ب
 –ة وعلم النفس واألدب والفنون وعلى ساحات واسعة من التاريخ اإلنسايّن والفكر السياسّي والفلسف

أن يكون " ،ويف هذا اخلصوص، جيادل طارق حّجي بأنّه ال يتصّور. إضافة إىل جماالت ختّصص حمّددة
( على سبيل المثال)التكوين المعرفي لشخصّية قياديّة في مجتمع معاصر، خالية من المعرفة 

ونانّية القديمة، أو أن يكون خاليًا من كّل معرفة بإنجازات الحضارات المصريّة  والبابلّية واألشوريّة والي
بإنجازات اإلبداع اإلنساني خالل عصر النهضة، أو أن ال يكون عارفًا بالّدور التاريخي الذي قام به 
التنويريّون الفرنسّيون أمثال فولتير وديدرو وروّسو ومونتسكيو في التمهيد لقيام النظم والمؤّسسات 

كذلك، ال يمكن تصّور خلّو الوعاء . المعاصرة في المجتمعات المتمّدنة السياسّية والدستوريّة
المعرفي ألّي من هؤالء من ثمار اإلبداع اإلنساني في سائر مجاالت العلوم التطبيقّية واالجتماعّية 

 .(  0) "واإلنسانّية خالل القرنين الماضيين
ترّكز على الدراسات القرآنّية واحلديث والسرية والفقه، الرتكيز األحادّي للربامج التعليمّية الراهنة، اليت  ؤّشروي

يتلّقون تكوينًا ضعيفًا جيعلهم عاجزين عن الفعل يف العامل املستقبليني أّن قادة الرأي على على سبيل املثال، 
اب وكما أبرزنا آنفاً، فإّن هتميش الفلسفة والدين املقارن مل يكن من ب. املعاصر وعن فهم دوافع صّناع قراره

السهو، أو نتيجة اعتداد ثقايف بتّيارات الفكر احمللّية، بل هو باألحرى نتيجة رقابة فاعلة يرّوج هلا على حنو 
رغم  يُبطل يف العمق تأثريات تّيار النهضة يف القرن التاسع عشر" منهج خفي"منهجي التوّجه االسرتاتيجّي لـ 

في نخر العملّية التربويّة، وحمل معه بذور المقاومة المنهاج الخفي استمّر [ إال أن]"، تركته من أثرما 
لفكر التنوير الذي يعتبر الحّرية الفكريّة قيمة عليا وأساسّية في التقّدم الحضاري، والذي انتقل إلينا 

 (002)".مع مفّكري الحداثة، مثل بطرس البستاني، وفرح أنطون، وقاسم أمين، وطه حسين

 

 وتهميشهاغياب الفنون 

                                                           
ا:،االنظا،اؤسقعاالطمص ح"الطاحلاذااالطباّاالطسالحّ"،ا(الل ا)حةر اا1 5

http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=239:a-one-dimensional-

mentality&catid=45:islamism&Itemid=243ا

االطذياياار االطولسن"،ا(سما) ا ي اا551  ".االطملهجاالطخو ر
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ى نتائج التعليم الفكرّي األحادّي وغياب متييز واضح بني احلقيقة الدينّية واحلقيقة العلمّية، يف تتمّثل إحد
إباحة وخصوصاً،  ،على غرار حقوق املرأة وحريّة الضمري العالقة الركود الدائم الذي يسود بعض املسائل

 . الفنون

واألصولّيني، حول موقف الرسول من الشعر  النقاش الدائم بني العلماء التقدمّيني تصرخيملاذا الفنون  ال 
فإذا ما تتّبعنا سرية عدد من قادة احلركات اإلسالمويّة، سنجد قائمة . واملوسيقى والرسم، املوضوع يف كّليته

من الدرجات العلمّية وشهادات الدكتوراه يف اهلندسة والطّب، لكن لن جند بينها درجات علمّية يف العلوم 
وال تثري العلوم التطبيقّية . انّيات أو الفلسفة، ناهيك عن األدب وتاريخ الفّن أو املوسيقىاإلنسانّية أو اللس

، وهي على أيّة "شرعّية"املبنّية على الفيزياء والكيمياء أّي قلق لديهم، مبا أّّنا متّثل، كما رأينا، جماالت دراسة 
 ". في أصلها إلى اإلسالم تعود"حال متّثل، عرب وساطة الباحث احلديث، مدخاًل إىل معرفة 

كما . تنسيب املعرفة البشريّة إىلمقلقًا  ميالً لكن اإلنسانّيات، مثل التاريخ والعلوم االجتماعّية، حتوي 
تتحّدى أيضًا التوصيف األيديولوجّي، إذ ال ميكن قياس تأثرياهتا، بعيدًا عن انعدام ثقة غامض يف أمر قد 

فإّن اإلنسانّيات تقع خارج إطارهم املفاهيمّي، فهي مفتوحة وتقدمّية وبذلك، . العقل على حنو ما" يسّمم"
مّث هي معّقدة إىل درجة ال تسمح باختصارها يف مبادئ . ( 00)وال تناسب منط توحيد املعرفة املقّدس واجلامد

دبري الشؤون فإذا كان على املسلم عدم اللجوء إىل غري اهلل يف ت. مرشدة ُمثبتة نصّياً، لذلك فهي متّثل هتديداً 
، لنقلالبشريّة والقيم واملعايري أو يف مبادئ االقتصاد أو الشؤون السياسّية أو تأويل املسارات التارخيّية أو 

ال يجوز للمسلم أن يتلّقى فيه إاّل عن مسلم، يثق في دينه "تناسقًا مع تفكري سّيد قطب، كّل ما 
فإّن هذا االستقطاب االصطناعي يرقى إىل  ،(444)"اهلل وتقواه، ويعلم عنه أنّه يتلّقى في هذا كّله عن

 . مستوى احلظر الشامل لإلنسانّيات والفنون

إّن إقصاء الفنون والفلسفة والدراسات "وكما الحظت مسر دودين فيما يتعّلق مبناهج املدارس األردنّية، فـ
، "ربة المنهاج الخفيّ الثقافّية من مدارسنا ومن الكثير من مراكزنا التعليمّية، هو أحد تمظهرات مقا

تحمل رمزيّة " وهذا ألّن الفنون". نظرة أحاديّة مؤسفة إىل الذات واآلخر"وجزء من برنامج يعمل على فرض 
فعندما نختبر الفنون، نعيش . إّن الفنون تحمل عمق وغنى التجربة اإلنسانّية المتكاملة... وداللة كبيرة

آلخر، وتجعلنا أكثر تسامحًا مع خطايانا وضعفنا، حيوات أخرى، تسمح بتوسيع رؤيتنا ألنفسنا ول

                                                           
ؤبل   اى لاثبلما"اتب س "لسةحاال ااتاظلاالطولسنااالطا س ا :ا"،اطّىاالطمذالهباالإلس ؤ رواالطة اتحبلاالطولسنااالطا س ،ا ةوو ااك ؤ را"الطوكسن رو"تاظلاا  55

تلبل االطولسنااالطا س اف االإلس  اى لافكا االطةسح ّاالطة اتحعاف اق با...االطمبل ئاالطة اتلهلاؤلهل؛ااكث االاؤلايخ  االطسةحاال اف االطغا االط س ا لطاكس ااالطاحم

االألص لاؤسال اتشك   رواتمكر االطماداؤ ات.االطسح االإلس ؤ را االإلس ؤ ر االطذيايةة لاف اأّكللاؤةاّ  ،ااتكشفاالطا س االطة ايمك اايلةجاالطو ر لاالطةسح ّاالإلطه ر أؤر

 .Nasr (Seyyed Hossein), Science and Civilization in Islam, pp.21-2ا:النظا".الاإس ؤ روااحّ االطتب اوتوم ةه

 .ا21.،اؤالطماف االطتايق،اص(س ّ)قتباا555
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وتشحذ فينا األمل والهمم، لننطلق نحو الكون الفسيح، مبادرين متسائلين، معّبرين متعاطفين، 
 ( 00) ".ومنتجين للمعرفة

 ، كما يقول طارق حّجي"فال يوجد قائد إسالمّي واحد. "ونتاج هذا احلصار التعليمّي شديد الوضوح
وال يوجد قائد إسالمي ... أن يعتبر فّنًا مثل الباليه، شكاًل مسموحاً به من أشكال الفنونيمكن "، حبرقة

بشروط ' اإلباحة'والنحت بدون أن يحيط ( الرسم)واحد يبيح الموسيقى والغناء والتمثيل والتصوير 
 ( 00)."تزهق روح الفن واإلبداع

رمي النصّي للفّن، حيث دّمر تنظيم الدولة اإلسالمّية وقد شهد مشال العراق وسوريا مؤّخراً تطبيقاً صارمًا للتح
ومع استثناءات قليلة، أدانت سلطات الدول . الراديكايّل أثاراً ومعاملًا قدمية، ما أصاب اجملتمع الدويّل بالذعر

ف لكن املواق. املسلمة تلك األفعال، متامًا كإدانتها سابقًا حتطيم طالبان متثال بوذا باميان يف أفغانستان
امللتبسة اليت اخّتذها بعض الدعاة السلفّيني حول هذا املوضوع، أقلقت الكثري من املعّلقني العرب، الذين 

الفّن الذي يصّور أشكااًل بشريّة أو  ظرالحظوا االقتباس الضخم لآليات القرآنّية واألحاديث املؤيّدة حل
. ملا حيمله ذلك من مظاهر الوثنّية، (000) اهلول يف مصرحيوانّية، أو املؤيّدة إلزالة املعامل القدمية مثل متثال أيب

. وقد أكدت تلك التعليقات ما شاب املواقف من التباس، واحتمال أن يؤّدي ذلك إىل إشاعة الكراهّية
" النسخ"الرتبوّيني بسبب دجمه غرائز لدى وحيظى سؤال اإللغاء الثقايّف للفنون التشكيلّية باهتمام خاّص 

على حساب االرتباطات " الوطنّية"ة بالكراهّية اإلسالمويّة للرموز القادرة على تقوية اهلويّة الثقايّف الدينيّ 
كما يشمل ردود فعل نرجسّية قاعديّة جتاه البقايا األركيولوجّية بصفتها إشارات حلضور . الدينّية أو الطائفّية

 وجتادل مسر دودين أنّنا. ت إميان ُمنافس  ُمنكرسابق، وألّّنا حتيل على اجلذور الثقافّية وانشغاال" غريبّ "ثقايّف 
بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لتأسيس تحّرك مدني شجاع طويل األمد وعنيد، للمطالبة "

فربّما ننتشل أشالءنا المفّتتة عبر . بإدراج الفلسفة والفنون كمساقات جوهريّة في العملّية التربويّة
طروحات الدينّية المتطّرفة في السياسة والحياة، بل واستالب عملّية سنوات من االستبداد وتدّخل األ

                                                           
 .،اؤصّ اسل ق(سما) ا ي اا 55

اؤاهماتاّثتاأااتالؤ تاالطذي االإلس ؤ   اجلاؤ اسمات:ا"يذكااالطكلتباقصواّخص رواف اى قوا لطمسضسعاا.ا"طاحلاذااالطباّاالطسالحّال"،ا(الل ا)حة اا 55

االطبشايواسووطو االطو وو وااالألىمللاالطوانو و،اط ثس  اؤهّاالطذياالطةلسياي  اىصاااكةل لماالطحّيمو،االط سنلن وااالآل ال االطو ووواؤثلاآثل اقاالد اؤ اأتبلىهماؤلعاأن

 ".الطااله اطسقةللاالطم   اقبلاالطخلؤساالطحاناؤ 

ا:ا"اجلداف هلاالطةلط ا5 51 الجعاتا  حلماؤاجلناسلطماالطةسهاياالطة اأ طلا هلاف اّهاانسفمبااىل اا 552 .االألصلل ااالطةملث لاالطة اتملداؤصااج باأناتّؤر

اتملث لا سذالاالطمو مسناؤك وسنا ةتب قاتالط ماالإلس  ااإزالطواهذهاالألصلل ،اتملؤلًا اف اأفغلنوةلناىلّؤلاحتملل افا لل أغضباغ ل اإ النواالطائ ساؤامّا".اكمل

اإ االه ماالطكلّ ياف اّهااؤل ساىل ا.اؤاس اطهذهاالطةا  حلماالطمشسولماالطو لح رواإطلا  جواتوك اهلاف اؤحلضلته اقّاتكا االطةهّيّاى لاطولناالطّى واالطكسية ر

ا.ا2 51 اف اّهااجسالناىل ااأىل هلاتلظ ما الىشاف اف ّيساصّا2 51
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التعليم بكاملها من قبل قوى إقصائّية خطيرة، بداًل من إعمال العقل وإعالء شأن العلم والمعرفة 
 (002)."والفنون

ّل هذه يرسم كإذ ال ميكن لنظام تعليمّي . تسّبب فيه هذا العجزيال جيب االستهانة مبقدار الضرر الذي و 
فضاء احلريّة الفكريّة، إاّل منع كّل حماولة مرتبكة من أجل النهوض وإصابتها على ختوم اخلطوط احلمراء 

بل إّن األمر قد يتجاوز ذلك، إذ تنبئ العزلة اإللزامّية اإلسالمويّة املضروبة على . ( 00)احملتوم بالفشل
حرام شرعاً، وأّن التعبير الحّر من خالل  يرّوج بأّن الفنون" اجملتمعات املسلمة بعواقب مهلكة، فمن

وسائط الفنون هو عمل يجب الحّد منه باإلرهاب الفكري لقوى التطّرف والتجهيل، إنّما يزرع بذور 
 (001)."اإلقصاء، ويؤّسس لالستبداد المعرفي واالجتماعي الكفيل بكّل أشكال العنف

                                                           
 .،اؤصّ اسل ق(سما)   ي اا 552

ااإؤكلن واالطبللداالطاضل ي"،ا(ؤامّ)الطصلّاااا 552  ".الطنغ ااالطوكاير

 .ا،اؤصّ اسل ق(سما)   ي اا 552
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III- عوائق اإلصالح التعليمي 

 تشّوش وارتباك
، فإعادة تصميم النظام التعليمّي يف العامل طويل األمدالصراع الذي يواجه قوى اإلصالح  نّ ال شّك أ

يف طريق االندماج يف  -دينّية واجتماعّية وحىت إبستيمولوجّية–جيال، تضع عوائق أل اليت امتدتاإلسالمّي، 
لّية يف الشرق األوسط، كما رأينا سابقاً، لربامج التعليمّية احلالويعرّب احملّللون العرب املسلمون . احلداثة العاملّية

عن اهتمام متعاظم إزاء مؤّشرات اّتساع الفجوة بني مقاييس التعليم اإلقليمّية واملقاييس الدولّية، ويرون أنّه ال 
هذا القلق مع خماوف بشأن ما ينبغي أن يكون عليه يرتافق حيث  ،ميكن الدفاع عن الصيغة التعليمّية احلالّية

 .يالتعليماإلصالح 

على  ، بشكل مربر،يف الشرق األوسط ، تركز معظم التحليالت حول األداء التعليميّ هولتحديد شكل
وّجه لذلك تُ . ، مثل اهلندسة والتكنولوجيا وتكنولوجيا املعلوماتديالرفاه االقتصا املؤثّرة يفة القضايا التنمويّ 

وي وأوجه القصور يف نظام يكافئ املاهر يف التلقي مستوى التدريب املهين واملنهج الرتب إىلمسألة اإلصالح 
 وتُعترب. واحملاكمة العقلّيةسائل ة العليا مثل املرونة وحّل املالسليب للمعرفة بدل مكافأة من يتقن املهارات املعرفيّ 

 األوسع نطاقاً البريوقراطيني يف وزارات الرتبية، دون اإلشارة إىل القضايا  مسؤولّيةالتقنّية البيداغوجّية املسائل 
محلة حملو األمّية أشبه  بذلك يغدو األمر. دّرس حالّيًا على تطّور التدريب اجملتمعيواملتعّلقة بتأثريات ما يُ 

 . حمو األمّية الثقافّيةإىل  ال تويل اهتماماً األجبديّة 

 
 فريقياإ الشرق األوسط وشمال بلدانغير العلمّية في الدراسة سيطرة مجاالت 

التدريب  مضماريف  حتديداً  ،لشرق األوسط ومشال افريقيا إىل حّد اآلن استثناء للمعيار العامليّ متّثل دول ا
 االبتدائي تستمّر برامج ما بعد التعليم، ( 00)املتوّفرة توفقًا لإلحصائّيا. ةوحمو األمية الثقافيّ  اجملتمعيّ 

يف املنطقة  تتجاوزويف هذا القطاع، . اإلجباري يف تفضيل جماالت تدريس غري علمّية يف أغلب بلدان املنطقة
ما هو إمجايل الوقت املخّصص للتعليم من  السابع والثامنيف الصّفني  نسبة الوقت املكّرس للتعليم الديينّ 

   (2 0). بكثري أجزاء أخرى من العامليف  موجود

                                                           
اّلاأ نلاؤ االطماّطمااهساؤ.اف االطماّل،ايةخاجاؤلايحل  اث ثاال بواالطةلؤالماف ا  ّالناالطشاااالألاس ااّمللاإفايح لاؤ اؤةلطما  السواى م رو" 551

االطمثلل اسب ل اى ل االط ت ل رو ااأؤايكل اآس ل اّاا اف  االطمسجس   اال بوا. ايمثرل ااغز ، االطغا  رو ااالطضوو االطواس يرو، االطاا  رو اىملن، االطمغا ، اج بست ، ف 

ا:االنظا".ا،اى لاالطةسالط %22،اا%22،ا%22،ا%22،ا% 2الطخةصلصلماغ ااالطا م روا

The Road not Traveled, Education Reform in the Middle East and North Africa., MENA Development Report, 2008, 

p.88. 

230 Op.Cit, p.185. 
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 (  0)في الصفين السابع والثامن يّ م الدينّي واألخالقمتوّسط النسبة المئويّة لمجمل الوقت المخصص للتعلي

 

 تردد في التعامل مع مسألة حساسة
حول  الّسائدة غري أّن التحاليل. التوزيع، جيب أن حتظى نوعّية التعليم املوّفر باهتمام أكرب هذابالنظر إىل 

والسبب . نهج الدراسّي األوسعإىل املاألداء التعليمي متيل إىل جتّنب مسألة التعليم الدييّن أو التسّرب الدييّن 
جمال خاليف للغاية، يصطدم فيه النقاش سريعًا مع شواغل األصالة يف دخواًل  يعتربهو أّن القيام بذلك 

فقضّية الرتاث الثقايّف العريّب، كما أشار تقرير التنمية اإلنسانّية . كما ذكرنا سابقاً   ،"اخليانة الثقافّية"و
الكلمة،  الدقيق لهذه بالمعنى علمّية قضّية أو خالصة ةنظريّ  قضّية وجوهها كل في تكن لم":العربّية
  (0 0)".أيديولوجّية ةقضيّ  بعيد حد إلى كانت وإنما

" املوروث"، وبني "اإلسالم"و " العروبة"بني : إّن أدجلة هذه املسألة ناجم عن اخللط بني اهلويات املتنافسة
 ن الرئيسي هلذا االرتباك هو التخّوف الشعيبّ واملكوّ ". تغريب"و جمّرد أ" حتديثاً "، بني ما يعترب "األصيل"و

 الشائع من أّن قطاع التعليم الذي مّت إصالحه قد ال يكون يف بعض األحيان متالئمًا مع الرتاث الديينّ 
 ، انقسم النقاش حول اإلصالح التعليمي إىلضمنه ونتيجة للتأرجح خبصوص حتديد موقع األصالة. والثقايفّ 
 :متعارضني خيتلفان يف تأويل أسباب وعالج الفشل الواضح واالحندار الثقايف شقني

لرتويج هلا حتت من اومتكني أعواّنا " جينات مريضة"يّتهم اإلسالمويّون الغرب بتلويث املنطقة بـ . 
 ؛"احلداثة"غطاء 

                                                           
231 Source: The Road not Traveled, p.185. 

 .ا   .،اص 511تحايااالطةلم واالإلنولن رواالطاا  رواط ال اا 5 5
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حيث جيادلون ) أنّه ال بديل عن استرياد جناحات احلداثة على كافة األصعدة" اإلحيائيون"ويرى  .0
، وتأصيلها يف البيئة (كيفّياً مصطلحًا  ، وليس اً تارخيي هو مصطلح مصطنع "غريبّ "بأن مصطلح 

 .  اإلسالمّية

 ات الفكره تيار تاحتكر  الذي" األكثر ألفة"يار اخلإىل  رة اجملال حتماً املتفجّ النقاش وقد تركت حساسية 
ة تعاجل األبعاد دوريّ  اإلصالح، مع نوبات تطهري ذايتّ  سريورة جتّمدإىل  هو ما أدىو . بنجاح ةيّ و اإلسالم
وهي مل . تأويالت ذلك املوروث" ترتيثإعادة "ومن مّث ، الرتاثّيةة للمشاكل اليت تطرحها التفسريات السطحيّ 

كانت محاوالت محدودة من رجال ": قو ندصحممد ال ستنتجيكما ،  "ةثقافيّ  ترقيعات"أكثر من جمرد  تكن
ولم تكن تلك االبداعات ... زالوا يمثلون الطبقة المتنفذة بالفكر االجتماعي السائد الدين كانوا و 

قرب ما تكون إلى طروحات نظريّة بينها وبين الواقع بون أالفكرية سوى خطابات فكرية أو فلسفية، و 
 )  0(."شاسع

أمشل على املفكرين  لكن ال جيب إلقاء مسؤولّية الفشل على رجال الدين احملافظني وحدهم، بل أيضاً وبصفة
فقد فشلوا يف إعادة النظر . العرب يف فرتة النهضة بني ّناية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين

حكم "بشكل مكّثف يف مسائل الّسلطة، والدولة واملواطن، ويف حتديث الرفض التقليدّي لكّل أشكال 
واملتطّورة اليت كانت تستجيب بشكل أنسب  ، ويف تأصيل أشكال احلوكمة التعدديّة املعاصرة"الطاغوت

لم يشعر دعاة الليبرالّية والقومّية "، وكما يشرح حسن منيمنة. للرتابط والتبادل الثقافّيني الصاعدين
واعتبروا الفكر الديني وليد ... واليساريّة في العصور الالحقة بالحاجة للتركيز على هذه القضّية

وقد  .تأّخر الواقع العضوي للتقّدم أو لألّمة أو الطبقة عن جرفه قريباً لن ي( atavistic)ارتكاس تأّسلي 
 (  0)."استفادت اإلسالمويّة بصفة عاّمة، وجماعة اإلخوان المسلمين بصفة خاّصة، من هذا اإلغفال

وهبذا . ّيةلغة مفاهيمّية أجنب حمرّية وبفعل االفتتان باملنجزات الغربّية، استوردت النخبة املثّقفة العربّية ببساطة
عمل على التأصيل تأن  –مؤّسس مجاعة اإلخوان املسلمني  –تركت الفرصة لعقول أدىن، مثل حسن البّنا 

ومل يؤّد افتقاد ّنضة داخلّية، مقابل ّنضة مستوردة اقُتبست على . من خالل املدّونة اإلسالمّية املوروثة
ومل تنتج سوى هياكل وخدمات إداريّة فشلت يف  عجل، إىل جتسري الفجوة التكنولوجّية اآلخذة يف االّتساع،

جتاهل وقد نتج عن ذلك . الرتكيز على بناء ثقافة اجتماعية حديثة ميكنها أن تنسجم مع التطّورات املعاصرة

                                                           
طذالا لتاااهّؤتااا:ا"ايسالصلاالطكلتبااصفا الئايرواؤول االطةاق عاف حسلا".ا اتأه ل؟ختل لماؤوكاي اأ ا االؤجاإىل :االإلص ح"،ا(ؤامّ)الطصلّاااا   5

ؤةتس  اؤ اؤةةمالماؤةتس  ااهكذالاكلناالطبللداستا لاااطما...افحلؤتا لسةة  اؤلظسؤلماالجةملى وااس لس وااىوكايو...اأضلىتافاصلاالكثااؤملا لت

السةماماىم  واالطبللدااالطهّ ااؤلاتزاللاالطام  واؤوةما ااؤلاتزاللاهذهاالطمةةمالماح اىاف االطباثاايصمّااأخذمانملذجاالطةاّيثا لطةهلايااط ساهذالافح ا ل

ا".اهكذالافإناىم  واالطبللدااالطهّ االطموةما اسةبحلاطا  االطسصسلاالطلاؤاح واالطنهلك.اى االايقاطهلا اّاأناخاجتاؤ اسة االطزؤ 

234 Mneimneh (Hassan), “The Islamization of Arab Culture”, in Current Trends in Islamist Ideology, vol. 6, 2008, p.54. 

http://www.futureofmuslimworld.com/research/ctID.13/ctrend.asp
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. (0 0)اإلسالم وأصول الحكممبادرات مثل حماولة علّي عبد الرازق الستبعاد مفهوم اخلالفة يف كتابه 
شعب يعيش في قطيعة محفوفة بالمخاطر بين وضعه كمواطن "بن شيخ،  النتيجة، كما يراها صهيبو 

 (2 0)".كمؤمنوصفته  

العميقة، لن يعرف الرتاث أو دون إعادة تشكيل ملكونّات  ،أساس نظرّي للحداثة مؤّصل إسالمّياً  إجياد ودون
 . ى الصعيد العامليعل اجلارية فّعال ميكنه مواكبة التطّورات تعليمي الشرق األوسط على األرجح أّي إصالح

 

 النرجسّية والحالة الدفاعّية
فيه  ستبعديف حميط آخذ يف التكّسي بلبوس سلفي، وي ةتعليمي مقاومة صلبالصالح اإلتلقى الدعوة إىل 
وتتمّثل املهّمة األوىل للمصلحني التعليمّيني يف خلق قناعة . "التجديد"ملفهوم  ضاداً مبوصفه مفهوم اإلصالح 
، عن الوعي اً دفاعيّ  اً إن مل يكن رفضذلك إذ يوجد عجز، . ود مشكلة عميقة اجلذورلدى العموم بوج

يلقى  مل إنوما يزال الفكر العريّب ينظر إىل حقيقة االحندار املعاصر كظاهرة طبيعّية، ذلك . ألة الشائكةباملس
ة ترفض فتح ما تزال المجتمعات المسلم"حيث . بالّلوم على أحداث تارخيّية أو على شعوب أخرى

على العكس، فحين تثير هذه األسئلة في العلن، فإّنك "و ، كما يالحظ صهيب بن شيخ،"النقاش
بأّنك ممّول من الغرب، وتخدم المصالح  –تعّرض نفسك إلى أبغض أنواع التوبيخ واالتهامات 

 ."وبة اإلعداموأّنك تشهر رّدتك وتستحّق بالّتالي عق –األمريكّية، أو متواطئ مع العدو الصهيونّي 
(0  ) 

الشوفينّية الدفاعّية ولعب دور ضحّية املؤامرة و االعتزاز الثقايّف  املبيّن على ،لقد أصبح مسار عزل النفس
يف اإلعالم املمجوجة منتشراً إىل درجة أنّه صار، حسب نادية عويدات، مرتّسخاً يف الوعي بسبب التعليقات 

تار عشوائّيًا أّي قناة في العالم العربّي حتى تستمع إلى يكفي أن تفتح التلفاز وتخ" ، حيثواملدرسة
ويكفي أن تتناول أحد الكتب المدرسّية وستجد أّن إحدى . تلك السرديّات السائدة مرارًا وتكراراً 

                                                           
الطحاآنايشكّاى لاىّ اا،ا اّاىل اى لاإطغلداؤصتولاكمللاأتلتس كاالطخ فواالطاثملن رو،اجل لاى  اىبّاالطاالزااأنرا152 ف اكةل هاهذالاالطذياظهااسلواا 2 5

ا افكااحكم"الهةمل االطاسسلا لطو ل  االطو لس رو،ااأنر :ااالسةشهّا لآليلماالطحاآن واالطةلط و".اىم هاالطما ر اؤ االطوملداطايةةلازاحّا اإ  غاالطّىس ،ا ا ّالًاى اأير

ا. 5اا 5،االطغلّ وا  ،االطزؤاا1 ،ااالألحزال ا 2،االإلساالدا12 يسنساا ،12 اا22،االألنال ا 2 الطلولد

اى لا اؤشسوو ا لىةبل هل ا صايرا"ط ال عاى لانحلشاحسلاالطخ فو اؤ اتل يخاالطمو م  اإطلا"اهم اأياكةاسيلاطا حو اؤبّأ"، اىبّاا" االنظااا قو ، إس ؤ ر

،ا يومباا الطاالزااالإلس  اطكةل اى  اىبّا(ااتاجمةه)،اا  السةها  51ف  ط اأنصل ياف انّا االطمص ح،اأصسالماىا  رواتحّؤ رواحسلاالإلص حاالإلس ؤ ر

 Ali ‘Abd al-Rāziq, Islam and the Foundations of Political Power, Modern Muslim Thinkers, Aga Khan‘اأصسلاالطاكم،ا

University, Institute for the Study of Muslim Civilizations, Jul 2012. 

236 Bencheikh (Soheib), Marianne et le Prophète, l'Islam dans la France Laïque.  

237 Bencheikh (Soheib), “La propagande de Daesh et le fantasme de la venue du Mahdi « sauveur des musulmans »”, 

interview by Stéphanie Plasse, Jeune Afrique, 5/03/2015.  
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 ه يف ظلّ وتشرح الدكتورة ابتهال اخلطيب أنّ  (1 0)."تلك السرديّات هي المظلومّية، ما ينزع عّنا فاعلّيتنا
لتلك السرديّة، تغّذي الظروف التارخيّية القاسية والتقييدات احلالّية واآلثار احمللّية  كّيفةاملردود الفعل 

الشعور المستمر بالمظلومّية، وتشجع هذا الدور الممل للضحية الذي " للصراعات العاملّية واإلقليمّية
الدور المكرر الذي ما  أجاده العرب والمسلمون حد تصديقه التام، إال أن العالم ونحن معه مللنا هذا

فإّما أن ننظر إلى أنفسنا بعين الواقع، أو ننتهي ونموت . عاد قادرًا على استجداء أّي تعاطف أو دموع
 (  0) ".ونحن نمّثل دور الضحّية على مسرح خاٍل من الجمهور

وأّي طرح  هكذا، كما تالحظ الدكتورة اخلطيب، يصبح النظر إىل أّي نقد على أنّه مؤامرة ضّد املسلمني،
لألسئلة على أنّه خطّة إلضعاف الدين، وأّي جتديد مقرتح على أنّه برنامج تغرييّب يستهدف تدمري أسس 

لماذا لم تنتقم اليابان لجراحها " .وتبدو صيغة الرّد وكأّّنا صيغت خصيصاً ملسلمي الشرق األوسط. اإلميان
ألنّهم لم يستبطنوا " ساءل العفيف األخضر،يت، "بعد الحرب العالمّية الثانية بردود شبيهة بردودنا؟

لقد قاموا بمحاكاة الغرب، واندمجوا فيه، بينما نحن قاتلناه، ... النرجسّية الدينّية في ثقافتهم الحديثة
 (2 0) ".والثأر العسكريّ " مقاتلة الكفار"وتصارعنا معه، وأصبحنا محتجزين داخل قيمنا الخاّصة ب 

صالح املسار اإلجيايّب إلضمن اليابان  هولويّات واقعّية شبيهة بتلك اليت وضعتإّن خيار اختاذ قرارات وبسط أ
النّدية وحىت جتاوز الغرب، كما ُيشري العفيف األخضر، غري متوّفر لشعب تعّلم أن يقبل نشدان و  املوروث

ور األّول لذلك وبالفعل، فقد اّنار الط. بتدّخل الدين يف جماالت االقتصاد والبحث العلمّي واإلبداع الفينّ 
 ، أي اليهود والنصارى"أصحاب اجلحيم"املسار بالكامل على يد مقتضيات الوالء والرباء اليت حّرمت تقليد 

.(0  ) 

 
 تجريم الفكر النقديّ 

تكييف دائرة األصالة الثقافّية والدينّية بطريقة مرنة مع  من الصعب على املصلحني التعليمّيني مباشرةُ 
وتعكس جتربة صهيب بن . الثقايّف والقانويّن املعاصر دون تكّبد هتمة التغريبو ّي متطلبات احمليط السياس

املنطقة يف حميط ثقايّف يسيطر عليه اإلسالمويّون ويقمع التفكري  على امتدادشيخ صورة املثقفني التقدمّيني 

                                                           
،االطة وواالألاطلؤ احّيثانل يواىسيّالماف انّا االطمشتمااحسلاؤوةحبلاالإلس  ،ااجهلماا 2 5 هلاتةلحاالإلس ؤسيلما":انظااؤو مواحسلاالطةتافاالإلس ؤ ر

ا.اا52،اصا2 51،ااالّلت ،اجلنو ا(Rethink Institute)،ا يث لكاأنوة ةسما"إطلاإنةلجاالطةتاف؟

 .2 51/  /1 ،انشااف اصا وواالطةايّ االطكسية روانشاا ةل يخا"صبلحاالطخ ا"،اؤحللا السالنا(ال ةهلل)الطخت باا 1 5

240 Lakhdarا (Lafif), “On the Arab Identity Crisis and Education”, MEMRI Special Dispatch No.576, September 21, 

2003.  

ا."إص حاالإلس  اضاا يااؤمك "،ا(الطاو ف)الألخضااا   5
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وبينما ميارس . باخلصوصوتطارد تلك القيود قطاع التعليم  ،النقدّي باستخدام قوانني التكفري وعقوبات الّردة
، اندهش املفكرون التقدميون يف مجيع أحناء املنطقة "اجملّددين"و " الليربالّيني"السلفّيون إصدار فتاوى تدين 

لسماع خرب منح شهادة دكتوراه من الدرجة األوىل لباحث تدين أطروحته قائمة طويلة من   022عام 
مل (0 0). ع استنتاج مبطن بضرورة معاقبتهم من أجل الّردةم" الكفار"املثقفني، وتطلق عليهم صراحة اسم 

يف مؤلفه سعودي عوض القرين، الدين الرجل  1   ، حيث اهتم يف العام ةمعزول حالةتكن األطروحة 
 كّتاباً، وشعراء، وباحثني، وفالسفة، وأكادميّيني، ونقاد أدب، وصحفّيني الحداثة في ميزان اإلسالم املعنون
وتوّضح قضّية الربوفيسور نصر حامد أبو  (  0). وعّرضهم بذلك إىل عقوبة اإلعدام –قة بتهمة اهلرط عرب

 زيد، الذي حوكم وأجرب على اخلروج إىل املنفى بسبب تعليقاته حول تارخيّية النّص القرآين، جديّة التهديد

حركة عصريّة  لبناء األوىل وقد أقنع كّل ذلك املعّلق السعودّي التقدمّي حممد آل الشيخ بأّن اخلطوة(  0).
أن نقتنع بأّن التجديد يبدأ من النقد والموضوعّية والعقالنّية، وما " هي ،النجاح حتمل فرص( جتديديّة)

لم نقتنع بهذه الحقيقة التأسيسّية، فسوف نظّل في واقعنا المتخّلف ال نبرحه، وسيستمّر اإلرهاب، 
 (0 0) ." 'الجهادياإلسالم 'وجماعاته الدمويّة التي تجد مرجعّيتها في 

 

 تعليمي إسالموي" إصالح"

 الثقافي خفاقلإل يتحليل إسالمو 
والتجّذر العاملّي للحداثة وابستيمولوجّيتها،  ،على الرغم من اإلدانات، دفع واقع احندار العامل اإلسالميّ 

ومتّخض . احديف آن و  العدوى وتفسري مشكلة قصور األداء الثقايفّ  إىل تصفيةعلماء التعليم اإلسالموّيني 
 :ثالثة أصناف من ردود الفعل عن ذلك

                                                           
الطنااالفا:االطاملاالطذيانةاّثاىلهاهساا.  12/51/ 5،انشااف اؤسقعا ةل يخا"ط ختل االطو و راا2 الطوملماالطـ"،اؤحللا السالنا(ىبّاالطام ّ)الألنصل ياا 5 5

اطمللقشنوا.ا 511،ااهساأالااحوا كةس الهاقّؤتاف اجلؤاواالإلؤنل ا ن اسناس اانشناماىنل ا(سا ّ)الطاحّياف اأ  االطاّالثواافكاهل،اتأط فا  انص ااالطغلؤّيا

ا:النظا.ااؤلاي  هلا 5 .،اص5111 ااما،ا (ّلكا)ؤلاهسااطملذال؟،اتأط فاالطلل  و ا:اكةل اسس االطاا االطاظ م:اأاسعاط مسضسع،االنظا

http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=176:-15-&catid=37:salafist-

discourse&Itemid=206 

االطاّالث را111  مللسبوانشااالطكةل اىل ا.ا،اكةل االطاّالثواف اؤ زالناالإلس  (ىسض)الطحان اا  5 ىلّؤلايةاّثا:ا"سا ّاالطوايا اقلئ ا،اتأسرفاالطللقّاالأل   ر

و"ؤوة االطمم كواى االطاّالث ر  اكـ االألؤر ّر اىزطةللاأصباتاّّيّ ،ااس اّثاّكلاؤ اأّكللاالطةته اا"اىصل واتةآؤااض اأنللا صّ اؤسالجهواهسطسكسست،األنر أظ ر

االطاّالث ر   ّر ا ةل يخا".ا)ض  (.ا5112/ 12/1حسال اف ا انلؤجاإضلدالماى لاقلل االطاا  رو،ا ثر

االط  باالط ر  ،ااالّةهاا مشااىهاحسلاهاؤسن ت حلاالنولنسيرواط حاآن(ا1 51-  1 )كلناالطّكةس اأ سازيّاا  5 يةل لاالطّكةس ا.اأحّاأ ازاى ملداالطّي االإلس ؤ ر

افح ا ل ااأنرهاطايةباالطلظااإط هلاكلصر ااالطثحلف ر ،اا لطةلط ااأ سازيّاف اأىملطهاأنرهايةباتأايلانصسصاالطحاآناالبحلاطو لقهلاالطةل يخ ر أيضلًاكختل اإ ّالى ر

اؤوةسحاى لاتأاي ماجّيّ  ته،ااقّاأ ي اىل ا.اكلصر .ا ةهمواالطا ر اؤ اقبلاؤاكمواؤصايروا112 اقّاكلناىم هاؤسضسعا  السواؤخصسصواساتاإلثبلما  ر

 .اااالنةحل،ا اّات ح هاتهّيّالما لطحةلاؤ اقبلاالطةملىواالإلس ؤ رو،اإطلاهسطلّال

ا:،االنظا2 51/ 1/1 :ا،انشاا ةل يخ"الطةزيا "،اؤسقعا"ؤ االطغ بس وااالطغو واإطلاالطةةّيّااالطلحّ"ا،(ؤامّ)آلاالطش خاا 2 5

http://www.al-jazirah.com/2016/20160110/lp5.htm 
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 .التطهري من خالل التعليم ( 

 .بالثقافة الغربّية" انبهار"تدابري مضادة ملا يُتصّور أنّه توخي  (0

 .الدعوة إىل إجراء دراسات استقصائّية حول سّر جناح الغرب ( 

 

o لتطهير من خالل التعليما 
ختّلف  تعتربذلك أّّنا . على االتّباع واالبتداع تانوالرتبية القائم ترّكز جهود اإلصالح اإلسالمويّة على التصفية

وبالنسبة . عقائد اإلسالم لّوثت" جمّددة" و هرطقّيةظهور مجاعات دينّية يعود إىل وتفّسخ العامل اإلسالمّي 
لإلسالمويّة،  وّجهةامل لسلفّيةاالرئيسّيني للبنية التحتّية الفكريّة املؤّسسني حملّمد ناصر الدين األلباين، أحد 

على المتعّلمين أن يتحّتم "حيث يّصرح بأنّه . مبكانة هاّمة يّة للربنامج التعليميّ وظيفة التطهري الحتظى 
يضطلعوا بتغذية الجيل المسلم الجديد على ضوء ما أقّره القرآن والسّنة، حيث ال يمكننا ترك الناس 

 (2 0) ".ثماره في مجتمع إسالمّي نقيّ ذلك ما سيؤتي ... ألخطاء والمفاهيم التي ورثوها

حسن أبو هنّية وحممد أبو رمان يف دراستهما للربنامج السلفّي  ما يظهره على حنو ،مسار تطهري مدّمر هلكن
مع التعدديّة على حنو " الحقيقة واحدة، وليست متعددة" افرتاض أنّ  حيث يتعارض ،(  0)ألسلمة اجملتمع

مع  املتصادمةة مّر للصراعات التارخيّية إىل الواقع احلايل يعّزز بالضرورة العقليّ بنّي، يف حني أّن االسترياد املست
فالتوّجهات الرتبويّة اليت يرّوج هلا . ووظائف الدولة احلديثة وجتعل العالقات معها ملتبسة مسؤوليات

". اآلخرين"وحقوق  مطلق لإلميان يتعّمد جتاوز مصاحل اإلسالمويّون تقود عقلّية طاّلهبا إىل فهم راديكايلّ 
اليت تعطي انطباعًا خاطئًا بأّّنا تقع " الرتبية الثقافّية"ويبدو أن هذه األنشطة تقع ضمن منطقة حمايدة من

املسلمني باجّتاه " إعادة أسلمة"أي  -ولكن غرض هذا التوّجه . ه نشاط سياسيّ خارج ما ميكن تعريفه بأنّ 
االنعزال عن رموز اجملتمع احلديث ومؤّسساته، وتعزيز التعصب جتاه رفض القيم واملعايري احلديثة، والدعوة إىل 

ة على إضعاف الضوابط املدنيّ  يقع خارج العملال ميكن أن  -اجلماعات األخرى، ورفض القانون الوضعيّ 
هكذا، وفيما تظهر صورهتم الذاتّية . إضعاف التماسك االجتماعيو اليت متّثل اخلاصرة الرخوة للدميقراطيات، 

م متدينون ومعّلمون اجتماعّيون ومصلحون، يوجد احنراف قوّي للفكر السلفّي يف اجتاه الفعالّية، حيث أّن
  (1 0) .ةقويّ جلماعة الت  امتطلبات ُمقّصرة يف خدمة  هياكل الدولة السياسّية واملدنّية تعترب

                                                           
ؤشسووافايّيايكاإيبام،االسةاالت ة واأس مواالطمةةمعااسشاللاالطا قواالطم ةبوواؤعاالطّاطو،ا:ا،االطو و واالطمالفظو(ؤامّ)،اأ سا ؤلنا(حو )أ ساهل وا:االنظاا 2 5

لنا  . 2.،اص1 51ىمر

 .ا21-22.الطماجعاالطول ق،اصا 2 5

ط وتاالطو لسوا لطةأك ّاالطتايقاالطسح ّ اط حةلط رو؛اإذا"،ا(Stéphane Lacroix)اكملايةل لاسة ولناطكااالا.اطماياّا إؤكلناالطو و رواتةلرباآثل اذطكاالطةستراا2 5

االطح لؤ رو اأا االطمةتافرو اايمك اكذطكاط تهس يرو اىل  حاحصل اؤكو ايسضر اكمل ا121 إنةلجاالطالف، اط اللص". اتوهم ر االنظااطةللال اف اذطكاالطاّث، االطاحّيرو :اا

Hegghammerا(Thomas), Lacroix (Stéphane), “Rejectionist Islamism in Saudi Arabia: The Story of Juhayman al-
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o مجابهة االنبهار 
، ترّكز تلك سالفاً فكما رأينا . التعويذيّة المويّ لتعليم اإلساالسمات الثابتة لوظيفة  إحدىّثل جتّنب العدوى مي

للحداثة ومتظهرها على أرض الواقع عن طريق " قواعد الّلغة الفكريّة"الداخلّية لـ املفاعيلالسمة على خماطر 
عقدة "اإلسالمويّون موقفهم كموقف حيّرر املسلمني من  وخيرج". الغربّية"احملاكاة الشعبّية للنماذج 

وقد . ثقايّف بالنفس اعتدادحياد موضوعي لتصّور مؤسس على  وجيذرونه يفاسعة االنتشار و  (  0)"الخواجة
تناقضاهتا اخلاّصة، كما " عقدة اخلواجة"وّلدت السخرية من اإلعجاب الشعيب مبنجزات احلداثة كتعبري عن 

ّية الشعور باالنبهار، لماذا خّص اهلل تعالى األّمة العربّية بخاص"، يفّسر املثّقف األرديّن شاكر النابلسي
، دون غيرها من أمم األرض، التي أخذت من الحضارة األوروبّية ما أفاد، "عقدة الخواجة"وعّقدها ب 

 .(002)"وتركت ما زاد، وأخذت من التقّدم الغربي ما ناسب الحساب، وتركت ما جانب الصواب؟

غربي لم يؤثّر على الفكر العربي إال بقدر الفكر ال"، مبا أّن حيصل أصالً وجيادل النابلسي بأّن االنبهار مل 
إىل الفشل التعليمّي كان مستوى االستيعاب حمدوداً،  ونظراً ". ما استطاع هذا الفكر العربي أن يستوعب

وفي زعمي أنّنا أكثر . أقّل أمم الشرق تأثّراً بالحضارة الغربّية" ما أنتج مفارقة لدى العرب املسلمني، ألّّنم
 ( 00) ".خذت قشور الحضارة الغربّية، وتركت الجذورأمم الشرق التي أ

 

o  بيالنجاح الغر " أسرار"استقصاء 
بنيته و  االجرائّيةللغرب وأسرار جناحه، مبعىن تقنياته  الئقةإىل إجراء دراسة استقصائية بعد الدعوة  تتمّ مل 

 عرفّية للتقّدم العلميّ األسس الفلسفّية أو امل حول اً حبوث جتري" استغراب"الفكريّة، إذ ال توجد مؤسسات 
فإّن وباملثل، "(. استشراق الغرب" بطريقة تشبه كمقابل للمؤّسسات اليت تبحث الغرب) والتكنولوجيّ 

مقامة غري  ا، مبا أّنّ جوفاء" انفتاح"والتبادل على أرضّية  إىل التواصل الثقايفّ  ة املومسّيةاإلسالمويّ  الدعوات
ونوّجه لها ... الحضارة الغربية  عقل، ولكن لنطعن فيلكي نعرف أنفسنا بشكل أفضل وأعمق وأ"

 ".هذه الحضارة سهام النقد ونفرز القوة عن الضعف في

                                                                                                                                                                             
‘Utaybi Revisited”, International Journal of Middle East Studies, vol. 39, no. 1, 2007, pp. 103-122, Cambridge 

University Press.  

،اؤ االط هةواالطالؤ واالطمصايرواا1 5  .توم واتش ااإطلاالطضاواالطثحلف رواف اؤسالجهواالطغا  ر

ا:،االنظا  51/12/51:ا ةل يخ ؤسقعاالطمص حنشااى لا،ا"طملذالاىحّ االطخسالجو؟"،ا(ّلكا)الطلل  و اا521

-19-10-30-09-http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=209:2011

18&catid=45:islamism&Itemid=243اا

 .ااجعاالطول قالطما 52

http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=209:2011-09-30-10-19-18&catid=45:islamism&Itemid=243
http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=209:2011-09-30-10-19-18&catid=45:islamism&Itemid=243
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،  (000)"ة فرزة وجود قوّ تفترض في األمة العربيّ "االنعزال فإن الدعوة إىل ، بذكاءكما يالحظ النابلسي و 
احلداثة يف  جذور توجدأنه بينما  ،( 00)هيإبراهيم البليسّجلها أخذ يف احلسبان مالحظة مهّمة ال تكما أّّنا 

ا ثقافة واحدة مناسبة لبعض املناطق وغري مناسبة ألخرى، كما لو أنّه الغرب، مل يعد باإلمكان وصفها بأّنّ 
بالكرامة االنسانّية للفرد،  اعرتافها، ميكن تلخيصه يف احلداثةيف  يوجد فرق نوعيّ حيث . هلايوجد بديل 

على احلاجة املستمرة للنقد، واملراجعة  وتأكيدها، اوأوهامه ااملستمر بإخفاقاهت هاواقرار العقل،  هاوتبجيل
وكّل هذه امليزات غريبة متاماً عن الفهم اإلسالموّي للثقافة ". عمل قيد االنشاء"كّل   هو شأنوالتصويب كما 

 . واحلضارة

 ه ال ميكنن طبيعة احلداثة، فإنّ ضعيف بشأال فاهيميّ امل هذا التصّورالتعليم اإلسالموّي يستبقي وطاملا 
 .تتقهقرصالحاته التعليمّية إالّ أن إل

 

 البيداغوجيألرثوذكسيّة افشل 

 متأّصلعقائدي  قصوربوصفه تجلّياً لداعش 
العملّية للدولة  املسلماتاستيعاب يف عملّية  ون أوجه قصور التعليم اإلسالمويّ الحظ املفكرون التقدميّ 

ة التعبري وحريّة الضمري واإلميان الديين، واملواطنة الكاملة على أساس املساواة تشمل حريّ اليت احلديثة، 
 املراجعإىل  باإلحالةة باستمرار القضّية اإلسالمويّ  تُدعمكيف   كما الحظوا. السياسّية والقانونّية والنفسّية

لكن املشكلة، كما . إلسالمية يف حياهتماملركزيّة اليت حتتّلها العقيدة اإىل و  ،لهويّة اإلسالمّيةل احملددةاألساسّية 
االلتزام بطقوس وتعاليم دينّية نشأت " بوصفهاإلميان يفهمون يالحظ املؤرّ ، تكمن يف أّن معظم املسلمني 

 ".وتشّكلت بين القرنين الثامن والثاني عشر ميالدّي، ولم تعرف منذ ذاك الزمن إصالحًا أو تحديثاً 

(00 ) 

 تكييف هذهأطر نصوص القرنني السابع والثامن للميالد، تظّل مرونة ضمن  حنصار النظرنتيجة الو 
 نيملواجهة التحّدي الذي يطرحه املتطرّف الواجبة املرونة حمدوديّة واألهّم من ذلك، هو. حمدودة املسلمات

ع حيث ارتبك اجملتم ،وقد أبرزت األحداث املأساوية اليت وقعت يف العراق وسوريا هذه املعضلة. نياملعاصر 
وإىل حّد . يف مربّراهتا الدينّية مدفوعني بثقةعدد الشّبان املسلمني املندرجني يف نزاعات عنيفة  الرتفاعالدويّل 

عنها علنّية، التأويل املعّمم لسلوك تنظيم الدولة اإلسالمّية يف  ونويدافع ونالثقة، اليت يعربّ  هذه ما، جعلت
                                                           

 ا.االطماجعاالطول ق 525

 .ا  -5 ؤسالنعاالطلهسضاف احسال المااؤكلّولم،اص:ا،احصسناالطةخ ف(إ االه م)الطب  ه اا 52

254 Bencheikhا(Soheib), Marianne et le Prophète, l'Islam dans la France Laïque.  
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وقد عرّب صهيب بن شيخ، مفيت مرسيليا السابق، عن . غري كاف   "ال عالقة له باإلسالم"العراق والشام بأنّه 
فهو، بصرف ". اً طائفيّ "كون يبتدع داعش أّي شيء يرّشحه لكي يلم "، إذ قصور هذا التفسريمدى 

الجماعات تماسكًا في العالم  أكثر تنظيم القاعدة يمّثل إلى جانبالمتطّرفة،  هوحشّيت النظر عن
ّياً، ومتناسقة مع أسلوبها، وقبل كل شيء متماسكة مع الصيغة الشرعّية فهي متماسكة داخل. السّني

الالهوتّية الوحيدة لإلسالم الموجودة حالّيًا والتي يتّم تقديسها وتعزيزها من قبل الجميع، وعلى رأسهم 
كّرر ألف مرة في جميع  دّرس وي  مارسه داعش في وضح النهار، ي  يذلك أّن ما ... اإلسالم الرسميّ 

ات الشريعة في عواصم العالم اإلسالمّي، ويذيعه الخطباء في جميع المساجد، وال يستطيع أّي كليّ 
وكّل ما . دكتور في الفقه أو الحديث أن يعارض ممارسات داعش أو أن يصنفها على أنّها غير إسالمّية

شيء  لكّنه لن يقول أيّ ". ليس بهذا الشكل، ليس اآلن، ليس في هذه الظروف"يستطيع قوله هو 
 (000) ".ضّد أسس أو عّلة وجود تلك الممارسات

غري "املقاتلة بكوّنا  تطرّفةرمي عقائد وسلوك اجلماعات امل تعّذر وه ،هذا التشخيص القامتنتائج من 
عن  القئام حول داعش اجلدل وقد كشفت معاينة. احملّللني والعلماء املسلمني كثري منكما يتمىّن    ،"إسالمّية

والقراءة احلرفّية  مقابل معاداة املذهبّية االمجاع العلميّ  احرتام يف أغلب األحيان يتلّخصم أّن االنقسا ،قرب
رغم كرهنا لالهوت اإلسالمّي الراديكالّي "يقول حسن منيمنة إنّه . عند السلفّيني والنشطاء اإلسالموّيني

الّي لإلسالم المتعّدد ال يتجزأ من التجلي الح ءبقى جز يلكنه الرفضّية، والممارسات اإلسالمويّة 
ذات الشخصّية المفترسة  –المشكلة التي تواجه المجتمع الدولي هي أّن تلك التّيارات . والتعّددي
 (002)".ليس لها في اإلسالم اليوم ما يكفي من الخصوم الفّعالين –والفّتاكة 

ثوذوكسّية، حمّددًا وخاليًا من ال يقّدمون طرحًا حمايداً، بني احلداثة واألر " العلماء"وتكمن املشكلة يف أّن 
فالنقاشات حول إصالح اخلطاب الدييّن، على . العاملّية للحداثة وحقوق اإلنسان للمسلماتاللبس وموائماً 

سبيل املثال، أو العقيدة اإلسالمّية يف حّد ذاهتا بكّل أساسّياهتا ومعتقداهتا اليت ال جدال فيها، يعرّب عنها 
هو اهلروب خطوة إىل األمام عن الضغوط الداخلّية واخلارجّية اليت  ، أالسياسيّ بطريقة مراوغة خلدمة هدف 

. وكثريًا ما يطّبق هذا املسار فيما يتعّلق بعقوبات احلدّ . تواجه األرثوذوكسّية اإلسالمّية بني احلني واآلخر
عليها في  نراهم ال يعترضون" ، كما يالحظ عبد اجمليد الشهاوي،"فحين يتحّدثون عن هذه األمور"

هم ال يعترضون على قطع يد السارق من حيث . ذاتها، إنّما ينكرونها لعدم تحّقق شروطها فقط
                                                           
255 Bencheikhا(Soheib), “ISIS and radical Islamism as sclerotic theology”, Almuslih.org:  

-sclerotic-as-islamism-radical-and-cle&id=306:isishttp://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=arti

 discourse&Itemid=206-theology&catid=37:salafist 

256 Mneimneh (Hassan), The Loss of the Universal? Radical Islamic Theology and Its Implications for the Elusive 

Peace of the 21st Century, The Nexus Institute, October 2014.  

http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=306:isis-and-radical-islamism-as-sclerotic-theology&catid=37:salafist-discourse&Itemid=206
http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=306:isis-and-radical-islamism-as-sclerotic-theology&catid=37:salafist-discourse&Itemid=206
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المبدأ، إنّما يتحّججون بضرورة تحقيق عدل كالذي حّققه عمر بن الخطّاب أّواًل، ثّم بعد ذلك، وبعده 
قتل الزانية نهارًا جهاراً  وهم، من حيث المبدأ أيضاً، ليسوا ضدّ . فقط، يبدأ الكالم عن تطبيق الحدود

في الشارع، لكن، ألنهم متسامحون، يتحّججون بشروط تعجيزيّة تجعل تطبيق هذه العقوبة الالإنسانية 
 ( 00) ."يكاد يكون مستحيالً 

بالعبوديّة والتمييز القائم على النوع  متمسكة وهكذا، ال تزال املدارس األساسية للفقه األرثوذكسيّ 
إن رفض اجملتمع . كقيم إسالمّية أصيلة  املثلّيني، وزواج األطفال، واجلهاد القتايلّ االجتماعّي، ورهاب 

للفظائع اليت ارتكبها داعش أمر جممع عليه تقريباً، لكن رغم ذلك توجد نزعة لتجّنب حتّدي  اإلسالميّ 
آيات  عّدة ضحة معأحيانًا بطريقة وا تصادمبعض املواقف الفقهّية املسّلم هبا يف كثري من األحيان، واليت ت

المشكلة في انتشار "وكما يالحظ عماد الدين أمحد، فإّن . يف سياقها التارخييّ  ناهاأقرآنّية إذا ما قر 
وما نفعله في أفضل األحوال هو . التطّرف، هي أنّنا ال نتناول الفقه بشكله الموروث بعين نقديّة

، وبالطبع، كما أشرنا إلى ذلك 'ا غير موجودةفلنتجّنب الحديث عن األشياء التي تضايقنا؛ ولندّع أنّه'
سابقاً، سيكون الراديكالّيون سعداء جّدًا باإلشارة إلى وجودها، وإلى جعلنا، في خضم ذلك، نبدو 

 (001) ."حمقى

 

 شلل األزهر
، ينظر اإلسالم السيّن يف الشرق األوسط، ويف جمال أوسع يف مواجهة املتطرّفني" خصم فّعال"حبثًا عن 

وقد كان خطاب الرئيس السيسي يف . د، إىل مؤسسة األزهر املرموقة كممّثل لألرثوذكسّية العلمّيةبالتأكي
مبنّيًا على ذلك التطّلع، لكن أظهر رّد شيخ األزهر، الدكتور أمحد    02كانون األّول عام / ديسمرب

فقد صرّح أّن طموح األزهر . ، النطاق احملدود ألّي إجراء مماثل"تثوير ديننا"الطّيب، على دعوة الرئيس إىل 
تجّدد تراثها التاريخّي وتعطيه شكاًل "هو، بالفعل، أاّل حُتدث مثل تلك الثورة يف العقيدة، بل باألحرى أن 

من هنا يغدو من غري املعقول انتظار إصالح حقيقّي من رجال الدين األرثوذكسّيني  ( 00). "مناسبًا لزماننا

                                                           
ا:،االنظا،اؤسقعاالطمص ح"حح حواأ اخّياو؟...إص حاالطختل االطّيل "،ا(ىبّاالطمة ّ)الطشهلاياا522

http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=251:2012-10-17-10-38-

02&catid=38:obstacles-to-reform&Itemid=207اا ا 

فاالإلسن ؤ را"ي اأحمنّافن اننّا اؤ اك منواىمنل االطنّا522  Forum on the Future of"ا)ؤلةنّىاحنسلاؤونةحبلاالإلسن  ،ااجهنلمانظنااؤون مواحنسلاالطةتنار

Islam, Muslim Perspectives on Islamic Extremismفااتانّيلماالطةانليشا ن  االطمون م  ااغ نااالطمون م  ا:االطملئنّ االطمونةّيا االطثلطثنو(ا الطةتنار

(Extremism and Challenges of Coexistence between Muslims and non-Muslims)اؤشسونواإىنل  االطةوك ناا،(Rethink Institute)ا،

 .2 -2 .،اص2 51/ 1االّلت ،ا

 .2 12/51/ 5:ا ةل يخ(.اIl Sole-24 Ore)جايّ ا.احسال اؤعاأحمّاالطت ب،اّ خاالألزهاا521
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الحديث عن "ث عن وجود أخطاء أو عيوب يف املدّونة الدينّية، فـالذين لن يسمح هلم تكوينهم بالبح
 (022) ".اإلصالح ليس سوى قنبلة دخان يستعملونها لتخفيف الضغط عنهم

عليه  تطغىالذي  ،عالوة على ذلك، وبعيدا عن اشباع رغبة عدوها، تفرض األبعاد املقّيدة لتدريبهم
رد فعل شيخ األزهر الذي نادى مبعاقبة  نرى ذلك يفراديكالّية، ال إىل النظرةأيضاً، تكافؤاً مقلقاً يف  النصوص

بالعقاب الذي ذكر في القرآن ألولئك الطغاة الفاسدين الذي يحاربون اهلل " من حرق الطيار األردين حّياً 
 ( 02)".القتل والصلب أو قطع أيديهم وأرجلهم من خالف: ورسوله

من الواضح أّن ف. من داخل هذه الدائرةفّعال  تعليميعلى ضعف إمكانّية والدة إصالح  اللغةوتدل هذه 
ت مشكلة اإلسالمويّة من خالل تشجيع اإلفقار الفكرّي والعقدّي، وأنّه األرثوذكسّية اإلسالمّية قد غذّ 

وكما أوضحت بعض . األصولّية داخل أسوار األزهر نفسه هيمنة ميكن نسب ذلك اإلفقار إىل مشكلة
مواّد التدريس التقليديّة اليت توّزعها تلك املؤّسسة هي يف حّد ذاهتا حباجة ماّسة فإّن  ،(020)األحباث احلديثة

 .إىل التحديث، إذا ما أريد هلا أن تؤّدي دوراً يساعد القادة السياسّيني على إدخال دوهلم إىل العامل احلديث

ما هو المنهج " ،يف مصريتساءل حمّمد عبده ماهر يف مراجعته للمناهج اليت يسيطر عليها األزهر من ذلك، 
التربوي الذي تستهدفه وزارة التربية والتعليم من تدريس التاريخ؟ هل يا ترى حقن األوالد بروح قتالّية 

ونستخدم مثال كتب حول عبد الرحمن بن عوف وعقبة بن ... ؟كأنهم منتسبون إلى كّلية حربّية مثالً 
ليس هناك الخوارزمي، الذي هو أستاذ … نافع أو أسامة بن زيد؟ كتب فيها معارك وقتل وذبح؟ 

الجبر في العالم، فليدّرسوه في التاريخ، نحن نريد دولة حديثة، دولة العلم، دولة صناعية، الزراعة، 
تنظيم داعش هو تطبيق أمين … التربية، واألخالق، وليس دولة الدم واألسنة والرؤوس الطائرة

 ( 02) ."!وصادق لتراثنا اإلسالمي الذي  يدّرسه األزهر

شّدد على هذه النقطة أمحد عبد اهلل نصر، منسق جمموعة من خرجيي األزهر، مبناسبة رفض املؤسسة إدانة و 
داعش ال يمكن أن تكّفر داعش، فداعش هي مشروع التخّرج العملي لخّريجي  إنّ ". "الكفر"بـداعش 

                                                           
ا:،اؤسقعاالطمص ح،االنظا"ياو؟حح حواأ اخّ...إص حاالطختل االطّيل "،ا(ىبّاالطمة ّ)الطشهلاياا 521

-38-10-71-10-http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=251:2012

reform&Itemid=207-to-02&catid=38:obstaclesاا اا 

ا2 12/15/51الألزهاايّىساإطلاقةلااص باإ هل   ا الىش،اؤسقعاقلل االطاا  و،اا 52 االطملئّ اا  اقّاالقةبساالطّكةس اأحمّاالطت باؤ االآليوا. :اؤ اسس  

اَايَْواَا} اَاَ ُسسطَهُ َ ايُلْاإِنََّملاَجَزالُداالطَِّذيَ ايَُالِ  ُسَناهللاَّ اِؤْ اِخَ ٍفاأَْا اَاأَْ ُج ُهُْم يِهْم ِّ اأَْي اتُحَتََّع اأَْا ايَُص َّبُسال اأَْا ايُحَةَّ ُسال اأَْن اطَهُْماْسَنافِ االأْلَْ ِضافََولً ال طَِك اِؤَ االأْلَْ ِضاَذَٰ وَْسال

ْن َلاَاطَهُْمافِ االآْلِخَاِ اَىَذالٌ اَىِظ مٌا ُّّ  .{ِخْزٌيافِ االط

262 Babikir (Babikir Faisal), Islamic Religious Curricula and Terrorism: A Case Study of the Azherite Religious Schools 

in Egypt, MA Thesis, University of Denver.  

263 Abdou Maher (Ahmad), “ISIS Implements Islamic Heritage Taught by Al-Azhar”, New Age Islam, December 21 

2015.  

http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=251:2012-10-17-10-38-02&catid=38:obstacles-to-reform&Itemid=207
http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=251:2012-10-17-10-38-02&catid=38:obstacles-to-reform&Itemid=207
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اعش موجود في مناهج األزهر إّن كّل ما تقوم به د... انكشف الغطاء والقناع عن األزهر ... األزهر 
 ( 02)".التي تدّرس للطلبة من الرّدة والحاكمّية ودفع الجزية وملك اليمين وسبي النساء

. حقول أخرى يف ةناشئ فهناك مبادرات خافتةإن مل تستطع اهليبة العتيقة لألزهر لعب دور العدّو الفّعال، 
تشرين / نوفمرب)  (020)"رسالة عّمان"على غرار  فقد قّدم بعض العلماء البارزين مبادرات رفيعة املستوى،

ومّت حتّدي شرعّية تنظيم داعش يف . (022) (2 02آذار / مارس" )إعالن ماردين الجديد"و(  022الثاين 
اليت أعلنها " الفتوى ضّد تنظيم الدولة اإلسالمّية في العراق والشام"مسألة الفتوى بالتحديد عن طريق 

كما ميكن استكناه . ( 02)"رسالة إلى البغداديّ "و (021)"بّيةفتوى بن "و  ( 02)اجمللس اإلسالمي السوريّ 
غري " ملتطرّفنية لتنظيم داعش، واليت ترّكز على مناهج احديثة النشر واملضادّ " احلقيقة"هذه املقاربة من جمّلة 

، أو ربط تلك "الغلوّ "، وعلى مواعظ قرآنية ضّد "اجتزاء آيات خارج سياقاهتا مع حجج مغالية"يف " الشرعّية
التفجيرات االنتحاريّة "وقد حاولت فتوى طاهر القادري بشأن . اجملموعات باخلوارج املنشّقني

يف لندن، تطبيق نفس املقاربة، حيث أوردت قائمة  2 02كانون األول / يف ديسمرب، (2 0)"واإلرهاب
أقسام أخرى مزعجة من  لكن يف نفس الوقت، مّرت. مثل تلك األفعالحتّرم  أّّنابدو يبآيات قرآنّية 

 . بنجاح أنظار نقاد حمتملني متجّنبةيف صمت،  النصوص املقدسة

                                                           
ا:،االنظا2 5/51 /5  ةل يخااMCNؤسقعاانشااى لا،" الىشاه اؤشااعاالطةخاجاالطا م اطخاية االألزها"ىبّااؤلها،اّاأحمالطش خاا 52

http://www.mcndirect.com/showsubject_ar.aspx?id=58518#.Vp0uWFI8PE5اا

لن"تاؤث ا522 اىمر ا سلطو اؤسالقفاجسهايرو" اث ثو اتشة ع اخ ل اؤ  االطوسض ر   االطا ملد اى ل ااالطو تا  االطمةللؤ و االطالفااللئو  اإليحلفاؤسجو اؤالاطو (ا :

اضعاّااالاؤوبحواا( ؤلعاالطةكو اا   االطمو م  ؛ا(ا5الطىةاالفا شاى رواالطمذالهباالطثملن واالطول رو،ااالطش ا رو،ااالإل لض رو،ااالألّاايرو،ااالطصسف رواالطاح ح رو؛ا

ا"طك ،ااكملاطحظاالطبلحثاالأل  ن احو اأ ساهل رو،ا.اؤاّ  اطسةخّال االطوةسى لناف اإنةلجات ل اثحلف ر االطمشتماالمااالطةهس االطمبذاطو،افش تا سلطواىمر  غماكلر

ااجّيرو ا سضسح اتبل ه ايمك  ااس لس ر االطو. ات كاالطمشسولمااتاّيّ اإطلاإ ال   ااالطملهة و االطمحل  و اأ ماهذه االطىةبل الماالألؤل روااقّ اإطلاتحّيم  لسلماالطّيل رو

ااالطةلسيااضم االطمةةمعااف  Abu Haniyah (Hasan)m Conservative:االنظا".ا ملايةا قا لطاأياالطال الطباالغملت رواى لاالطالجواإطلاالإلص حاالطّيل ر

.5-, 94Secularismلنالنا اطاسلطواىمر  http://ammanmessage.comا:ظااالطمسقعاالطاسم ر

اؤ خصاا522 اى ل االطال ع اؤل  ي "يمك  االطةلط  "إى ن االطاال   اhttp://binbayyah.net/arabic/archives/1037اا:ى ل اى اا االإلى ن االنبثق اقّ

اا 1الطمشتمااف اّهاا االطلا1 51ىل  االطش خاتح االطّي اال  ات م واإلىل   اؤلا(ا52  - 52 )ظااف االطوةسىاالطة اأصّ هل ااالطة اكث اال اؤل  ي ، ف اؤّيلو

واأسلس رو،اؤ ا   اا–حلالاالإلى نانزعاالطشاى واى االسةخّال االطةهل ي  اطوةسىاال  ات م واطةبايااجهل االطت با.ايوةشهّا هلاالطةهل يسن ؤوةخّؤ  اف اذطكاحةر

غ اا/اتاتاحكماالطمغسل)يةباأنايالؤلاالطمو مسناالطذي ايا شسنا:ا" هلااجس اختأاف اتاجمواؤصت حاالطحةللاضم االطمحتعاالطةلط ىّيّاالطاةجاأخاى،اؤول

ايمك ا".االبحلًاطاحسقهم(ايالؤلاف اؤحل لايحلتل)البحلًاطاحسقهماكمو م  ،ا  لملايةباأنايالؤلاغ ااالطمو م  االطذي ايا شسناخل جاس تواالطشاياوا(االطمو م  

هاى لاأسلساأنهاؤاالجاواقل ا هلاإظهل فاأنس االطاسطح االطذيافلّر الطذي ايشلسناحا لًاأيّيسطسج وا"اأئمواالطبلالل" اأهم رواذطكاالطةأايلاؤ اخ لا  االطملظرااالطمةتار

".اأااخل ج،االطمةةمالماالطمو موايّىساالإلى ناإطلاإ النواّلؤ واطةم عاأّكللاؤالاطماالطةغ  ااالطال وواأااالطحةةلجاالطال ف،ا الخل،:ا"ى لاالطااكواالطةهل يو

يةباأناتاذر االطةمله ااالطمو موا..."ا اثتا   ايّياالطولىوا و ف:ا"اقّاتكسنات كاالايحواغلنّياأااؤل ت اطسثااك لغ،اطكلهلاط وتاالايحواؤامّاالطذياقلل

افةسىاتلل يا إىل  اتأايلافةسىاؤشصر واج ّالً،ااؤحبسطو،ااسل يواأفةلا هلاى ملداالط تا هاكاجللاملض االطك س ك سناالطذي اقب ةهماالألؤوااالىةافالط س اؤ اأير

  .al-Awlaki (Anwar), Inspire, Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, Fall 2010, pp.36-9:النظا".اؤاافواصلطا  

 http://islamsyria.com/portal/article/show/5529اا :،االنظا( الىش)فةسىاالطمة ساالإلس ؤ االطوس يا شأنا اطواالطااالاااالطشل اا522

اا522 ا  ره، االطةلو"   ا تايق اهذه االط"ؤل اف  االإلس ؤ و االطّاطو اتلظ م اى ل ا  ر ا، ااالطشل ، االنظا  2/11/51 ااالا ا:ا،

.net/arabic/archives/1503http://binbayyah 

 v14.pdf-http://www.lettertobaghdadi.com/14/arabicاا،االنظا،" سلطواإطلاالطبغّال ي"ا521

ا(ا:ازيروإنة  )،انصاالطوةسىا"فةسىاحسلاالإل هل ااالطةوة االماالطنةال يرو"،ا(ؤامّااللها)الطحل  ياا521

http://www.minhajbooks.com/english/control/Download/bid/376/cid/17/Fatwa%20on%20Terrorism%20and%20Suicid

mbings.htmle%20Bo. 

http://www.mcndirect.com/showsubject_ar.aspx?id=58518#.Vp0uWFI8PE5
http://ammanmessage.com/
http://binbayyah.net/arabic/archives/1037
http://islamsyria.com/portal/article/show/5529
http://binbayyah.net/arabic/archives/1503
http://www.lettertobaghdadi.com/14/arabic-v14.pdf
http://www.minhajbooks.com/english/control/Download/bid/376/cid/17/Fatwa%20on%20Terrorism%20and%20Suicide%20Bombings.html
http://www.minhajbooks.com/english/control/Download/bid/376/cid/17/Fatwa%20on%20Terrorism%20and%20Suicide%20Bombings.html
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طاهر القادري على حنو الذي وضعه ( 0 02) (  0)المنهاج المضاّد لإلرهاب مقّرر يف الواقع، يوّضح
د حدثت حوله النصّي والتقاليد الالهوتّية، وق الكونمشكلة معاجلة التطّرف اإلسالموّي العنيف من داخل 

المساعدة على كفالة أّن يحظى الناس باألدوات الالزمة لتحّدي "إىل املنهاج  سعىوقد . ضّجة واسعة
 . عن النسخة احملرفة" خدمة لقضّية تمييز اإلسالم الحقيقيّ  نتجها داعشيالحجج األيديولوجّية التي 

، "حقيقيّ "يوجد إسالم  إذاألنّه . قصد دونثل هذه العملّية أن تعطي مصداقّية للمتطرّفني ميكن مل ،ولكن
عن اقناع الناس بأّن  تطرّفنيإثبات ذلك من النّص، فإنّه ال يوجد سوى جمال ضّيق لصّد امل أمكن وإذا

كما أّن اللجوء إىل الفقه . النسخة اليت يقّروّنا هي النسخة احلقيقّية، وذلك باستخدام نفس املنطق النصيّ 
ممارسة  أيضاً  متطرّفني، يفشل أيضا يف االختبار، ألنّه ميكن للالتقليديّ  سالميّ والتفسري اإل" الكالسيكيّ "

  .(0 0)أولئك الكّتاب" شرعية"نفس االنتقائّية، هذا إن مل يرفضوا بازدراء 

، يف مجوحاً إّن هذا النوع من اإلصالح ال يكاد يتجاوز فرض حجر على بعض التعبريات القرآنية األكثر 
 تطبيق ملصلحة، أو تعليقا تقدميجج حب واالستعانةابلّية تطبيق عقائد مثل الوالء والرباء حلّد من قسعي إىل ا

مثل خطر  – احملاّجاتوتبدو الطبيعة الرباغماتّية للحجاج واضحة يف األساس املنطقي هلذه . (  0)احلدود
والنتيجة هي . علنّيةتأجيج الفتنة يف صفوف املسلمني إذا ما مّت توضيح التناقضات مع احلداثة بشكل أكثر 

ي ظهر أغلب المسلمين " حيث بذكاء،حصول فوضى فكريّة عند املسلمني، كما يالحظ صهيب بن شيخ 
يتقّيدون بجزء من النّص، ويتأمّلون جزءاً : الواعية ذاتّيةالنتقائّية  فهم يتصر فون طبقاً . مواقف فصامّية

  . (  0)"'الاّلمفّكر فيه'لى منطقة ، ويحيلون جزءاً ثالثاً إ(كموضوع جدير باإلعجاب)آخر 

الراهن من باملأزق  (2 02)" إعادة التفكير في اإلصالح اإلسالميّ "جامعة أوكسفورد يف مؤمتر  تناولت
وحاول مجع من العلماء  ."أين المسلمون اليوم؟ يرفضون، ولكنهم ال يقترحون شيئاً "خالل طرح سؤال 

جذور  بأنّ  نيجمادل ،اهلويّة اإلسالمّية حللول املقرتحة ملعاجلةااملسلمني التقدمّيني التخفيف من والشيو  
هنا أيضاً، حيث " منطقة الالمفّكر فيه"ومع ذلك، حضرت ". اخلصوصّيات التارخيّية" املشاكل تكمن يف

ستمّد حصرًا من التّيارات املوجودة داخل تراث جيب أن يُ " جتديد"اخنرطت النقاشات يف اجملادلة بأّن أّي 
اإلسالم ال حيتاج إصالحاً، بل "خالل النقاشات، على غرار أّن  املطروحةوتدل املواقف . م نفسهاإلسال

                                                           
ا:ط ال عاى لااصفاطذطك،االنظاا 52

ul-Tahir-Dr-by-errorismT-Counter-and-Peace-on-Curriculum-https://www.scribd.com/document/269928229/Islamic-ا

 Qadri 

اا525 االطموكاي  اأى   اف  اؤّالن االطحل  ي االلها انظاالً ف   االطمةتار اؤلظمةه اكأسلساطلشلال ايخّ  االطذي االطصسف رو االطحل  يو االطمّ سو اإطل االطحاآنا"طنةملئه ؤلهج

ا".االطالطم رو

 .الطحةل،اكملاتّلاحم تهاف ا  ّها لكوةلنايةموركا أناحكماالطمهاالح  ااالطماتّي اهس"االطملهلجاالطمضل اطإل هل "ؤلازاللاؤشطفاا 52

274 Bencheikh (Soheib), “La propagande de Daesh et le fantasme de la venue du Mahdi, « sauveur des musulmans »”, 

Op.Cit,.  

https://www.scribd.com/document/269928229/Islamic-Curriculum-on-Peace-and-Counter-Terrorism-by-Dr-Tahir-ul-Qadri
https://www.scribd.com/document/269928229/Islamic-Curriculum-on-Peace-and-Counter-Terrorism-by-Dr-Tahir-ul-Qadri
https://www.scribd.com/document/269928229/Islamic-Curriculum-on-Peace-and-Counter-Terrorism-by-Dr-Tahir-ul-Qadri
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 على غرار، أو التشديد على الثوابت "حنتاج إىل جتديد فهمنا"، أو "من جيب إصالحهم هم املسلمون
 خارجالنص  قداسة قد بقيتف. لإلصالح املخصوص هذا الفهم قصورعلى األحكام السلطانّية،  جماالت
توجد مسائل حول األخالق الجنسّية والمثلّية الجنسّية " إىل االعرتاف بأنّه أدىلتقييم، مما ا حدود

تمّثل قوانين اإلرث إحدى المسائل القليلة التي يبّين فيها كما . إشكالّية تعتبروكذلك حقوق المرأة 
 (0 0)".يصعب المساس بهاالقرآن بوضوح نصيب كّل طرف، لذلك فهي مسألة 

على سبيل املثال، استأنفت . املشكلة لبّ  وُتربز اجلهود املبذولة للخروج من املأزق من داخل األطر املوروثة
املدرسة "فقد جاء يف بيان . النزعة الوسطّية املوقف الذي اختذته النهضة يف ّناية القرن التاسع عشر

ثل اإلسالمّية يف سياق الوقائع العاملّية دعم امل"من أجل  أسستتأّّنا      عام " اإلسالمويّة اجلديدة
وبداًل من تقييم قيمة ومدى . ، لكنها فشلت يف إعادة النظر يف أسس اإلسالم ومبادئه الثابتة"املعاصرة

داخل  الفكر، ترّكزت اجلهود على تقييد لتجربة اإلنسانّية العاملّية والتفكري األخالقيّ لمالءمة القيم املوروثة 
ويتم ذلك من خالل تصنيف اآليات إىل آيات ظنّية . ن خالل إجياد خمارج من داخل النصّ م النصيّ العامل 

ومبا أنّه ال ميكن تقييم النّص نفسه نوعّياً، فإن التطلع إىل اإلصالح ينتقل . (2 0)الثبوت وأخرى قطعّية الثبوت
 .تلك النصوص تأويالت تقييد، أي إىل "اخلطاب"إىل مستوى 

، اليت تسّلم بالتفّوق املادّي الغريب السائدة "التوفيقّية"املدرسة الوسطّية  ح التعليميباإلصال وسواء اضطلعت
التحتّية الفلسفّية واألخالقّية، أو حىت مدرسة حمّمد حممود طه وأمحد صبحي منصور القرآنّية  تهبني نفيتفيما 

، أو حىت إبعاد السنّيةعظم املدّونة ، اليت تسعى إىل حترير الفكر اإلسالمّي من خالل استبعاد مجذريّةاألكثر 
فإّن مثل هذه املبادرات تظّل إىل حّد اآلن قاصرة  – اآليات الشرعّية واحلربّية الصرحية يف آيات القرآن املدينّ 

مسألة ما إذا كان من املفيد أو من  وهي. بسبب جتاهلها للمسألة احلارقة اليت مّت حّلها بنجاح يف الغرب
التوّجه حنو بناء  األحرى ىن العلمّية والسياسّية والقانونّية، أوعلى البُ  نصيّ ادة قالب دييّن احلكمة التسليم بسي

صرح مستقّل منفصل عن النصوص لكّنه يستمّد منها إرشادًا أخالقّيًا حبيث ميكن اإلفادة منها عند 
ة الدين ال يعني الخروج من تحت سلط"، إّن ، فكما يقول الشهاويةمهمّ  املوازنة هإّن هذ. االقتضاء

 (  0)".رينبالضرورة القضاء عليه، إنما فقط التحرر من شمولّيته واستبداده غير المبرّ 

                                                           
حسلات ئما"ا–ل ةهاى لاالطوشاللاالطثلطثا،اف اإج1 51ؤلي،اا52،اأكووس  ،ا"إىل  االطةوك ااف االإلص حاالإلس ؤ را"الطش خاحمز ايسسف،اضم انّا اا 522

اؤعاالطّيمحاالال رلماالطغا  رواالط  باالط رو ا".االطم ؤحاالطثل ةواف االطةاالثاالإلس ؤ ر

 /http://qaradawi.net ا:،االنظا"طسيلماف االآل الداالطوحه والألا"،ا(يسسف)الطحاضلاياا522

ا:،اؤسقعاالطمص ح،االنظا"ّ اناؤ اتاتاس تواالطّي ؤة"،ا(ىبّاالطمة ّ)الطشهلاياا 522

http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=284:modernisers-under-the-dominion-of-

religion&catid=38:obstacles-to-reform&Itemid=207ا

http://qaradawi.net/
http://qaradawi.net/
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النصوص إىل حاجز حمكم أمام  حتّوليعين  ،النصّيةلطة تّم بأدوات السّ تجيب أن  احملاّجة أنّ واقع  ولكن
" التجديد"املناورة على ش هام سيقتصرشروط هذه احلدود املوروثة،  جمال ويف. فّعال إصالح تعليمي

ه ال ميكن وبالنظر إىل اّتساع هذه املواّد األولّية وطبيعتها املتناقضة، فإنّ . الذاتّية باستخدام نفس املواّد األولّية
ثقافة ال، تستمّر آخر إىل هذا املأزق، ويف غياب أّي بديل اً نظر . ، كمّيًا أو نوعّياً املتطّرفالتفسري  قّط دحض

 ةمتاحالمن الشريعة اإلسالمّية  التقليديّةالنسخة  وحدها" اأّنّ  إذ، هيمنتها ممارسة قانونّية يفالدينّية و ال
يعّد هي مّتسقة مع ذاتها وتقّدم رؤية شاملة لألمور، إاّل أّن تطبيقها في المجال العالئقّي و للجميع، 

 (1 0)."من الجنون اً ضرب

 

 عد أعمق لإلصالح التعليميب   من أجل ترسيخ

يعين جتديد الرتاث التارخيّي جتديد املشكلة، ذلك أّن مسار التجديد ال يستجيب إىل احلاجة اليت عرّب  ،عملّياً 
 ". تنّوراً التفكري من منظور أكثر "و" أخذ مسافة"عنها الرئيس السيسي يف 

يّة واملذهبّية الفكر  اإلسالميّ  وروثامل ىنإعادة تقييم أكثر جذريّة لبُ  يستوجباملأزق  حلّ من الواضح أن إذن، 
شديدة يف معاجلة هذه القضّية  ،أغلب، إن مل يكن مجيع املثقفني العرب املسلمنيفشل حىت اآلن، و . ولّيةاأل

التطّور  يتعرضوا إىلومل  –اءة من ناحية سجّله التارخييّ أي دراسة الرتاث نقديًّا وبطريقة جديّة وبنّ -األهّية 
، بناء على ذلك، يف الوصول إىل موقع خيّول وفشلوا. اّل على حنو سطحيّ التارخيّي للفكر الدييّن والالهويّت إ

ات اليت تطرحها مضامني للعصر والتحديّ  املالئمةالعقائد اإلسالمّية غري أي : هلم استهداف جذر املشكل
 .  الزمايّن واملكاينّ  ، بوجهيهيّ التارخي سياقهاعند فصلها عن  النصوص النافذة

اإلسالم الدييّن،  وروثإىل تصّور ثابت مل الّناس على شدّ " األصالة"ا االنزياح هو قدرة لقد رأينا أّن مهد هذ
وبشكل يكاد يكون حصريّاً، بوساطة النصوص  ،وأّن النفاذ إىل تلك األصالة أصبح يتّم يف ّناية األمر

؛ إذ بعدمل يتفّعل ذا االهتمام هإال أّن . اً نقديّ  اً اهتمام إيالئهتستدعي مركزيّة النّص، منطقّياً، حيث . الدينّية
إىل ما  اللجوءاآلن جتّنب كّل حماولة لفّك االرتباط بني النّص وآثار تطبيقه يف الواقع، من خالل  يتواصل إىل

 الفصل التامّ : ده ويحرسه رجاالت األديان عبر العصوريّ ش" ،"اً عمالق اً ناريّ  اً جدار "يطلق عليه الشهاوي 
ما ثبت ة على األرض، بحيث كلّ يّ الديني وبين تطبيقاته وممارساته البشر  ر اإللهيالتصوّ و  بين النصّ 

د رّ س مفتوحة، بمجدّ المق صّ ة الخروج اآلمن للنكّ ت دائمًا سلّ ة تطبيق أو ممارسة ما، ظيّ خطأ أو كارث
 صّ إلى ما ال نهاية ندور في فلك نفس الن لّ هكذا نظ... إعادة القراءة والتفسير والتأويل من جديد

                                                           
278 Bencheikh (Soheib), Marianne et le Prophète, l'Islam dans la France Laïque, Chapitre 3 : Le simplisme des 

musulmans modérés. 
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محفوظًا منذ آالف ومئات السنين، من قراءة إلى قراءة، وتفسير إلى  لّ س هو كما ظدّ هي المقاإلل
ة أخرى من بدايتها البكر األولى إذا ما اقتضت رّ م ّرةتفسير، وتأويل إلى تأويل، لنعاود الك

 (  0)."الحاجة

للّنصوص والفقه " املغلقةاملدّونة الرمسّية "د أركون محبث ما يطلق عليه حم تنغلق الدائرة يف وجهبذلك، 
مجموع أركان اإليمان، "مكتفياً بذاته ومؤّلف من " سياجاً عقائديّاً "التقليدّي، اللذين يقيمان معًا ما يعتربه 

تسمح لنظام معتقدات ومحظورات بالعمل بحريّة دون أّي "اليت " الت، والمعتقدات والمتونثّ والتم
  .(012)"خارجهأو  داخلهمنافسة من 

حصانة ملكونات هذا السياج ضّد كّل " اجراءات وقيود خطابّية"ر اجلدار الناري املكّون من يوفّ حيث 
يطغى ويعيق مجيع التأويالت األخرى ملاهّية ة، النافذ ةاجلماعيّ مكانته فحص ومراجعة، ما جيعله، من خالل 

لتجربة، أي في مجرى تنزياًل يلغي في مسار التأويل وا" اإلسالم، وتصبح بذلك املدّونة يف حّد ذاهتا
  ( 01)".لها المؤرخونلّ التاريخ، منزلة المدونة كما يح

وحلّل املأزق، جيب نزع احلصانة عن املدونة . هذه املصادرة للتاريخ هي أشّد املنت جات تدمرياً للّتنزيل املصطنع
 معزل عن كّل وفتحها على النشاط العقلّي والتجربة اإلنسانّية، حىت ال يواصل نظام املعتقدات عمله يف

منافسة  علمّية أو ثقافّية، وحىّت ال يوظّفه الفقهاء يف بناء جدار من احملظورات اليت تتضاعف باستمرار، يف 
 وهذه. معركة خاسرة ضّد التجديدات واإلبداع املتزايد للحياة احلديثة وما تطرحه من حتديّات أخالقّية

 :د بوصفها العنصر الرئيسّي يف أزمة التعليم العصريّ التحديّات األخالقّية هي ما شّخصه مؤمتر أكسفور 
ال نحتاج فقط  و . نحتاج أناسًا مدرّبين على الفلسفة األخالقّية ،نحتاج إلى علماء أخالق حقيقّيين"

نحتاج ما ]عصريًّا حول األخالق أو حديثًا نبويًّا ي رشد إلى بعض الحقائق األخالقّية البديهّية، بل  كتاباً 
أناس يفّكرون أخالقّياً، لما ابتدعنا قّط فتاوى  لناألنّه لو كان ... كير على مستوى أخالقيالتف[ يعلمنا

 (010) ".تدعم التفجيرات االنتحاريّة

، ال بّد لربنامج اإلصالح أن يتحّدى حصانة واألخالقيّ  الفكريّ  الطالب ، ولكي نطلق العنان إلبداعأخرياً 
 .علم تأويل جديد وتدريسه وضعه، وال بّد من نفس النصّ السياج، وهذا يعين حتّدي نسيج 

                                                           
ا:،اؤسقعاالطمص ح،االنظا"حح حواأ اخّياو؟...اإص حاالطختل االطّيل را"،ا(ىبّاالطمة ّ)الطشهلاياا 521

http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212:the-reform-of-religious-discourse-

fact-or-fiction&catid=38:obstacles-to-reform&Itemid=207 

 .22،اؤصّ اسل ق،اصا(ؤامّ)أ كسناا 521

 .52،اؤصّ اسل ق،اصا(ؤامّ)أ كسناا  52

 ".احسلاالطةالؤلاؤعاأزؤلماق ل  االطةلط و"ا–،اإجل واى لاالطوشاللاالطاال عا"إىل  االطةوك ااف االإلص حاالإلس ؤ را"الطش خايسسفاحمز ،انّا ا 525
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 مالحظة ختامّية
لعلوم اإلنسانّية ا مناهجيف اإلصالح الرتبوي، أي يف نوع جديد من  الديين مفتاح إصالح اخلطاب يكمن

اليت تفتح أفق الطالب على املستويات األخالقّية والسياسّية والفكريّة والثقافّية وتغرس مفهومًا جديدًا إلرث 
بني  ة القائم على التبادلداثة العامليّ احلج ي، نسيف أيضًا بإسهامه البارزو ، من يعرتف بإثرائه إرث: إلسالما

العالجات الوهّية الستياءات وهّية  يعّوضوباختصار، منهج جديد . األمم والثقافات والفلسفات واألديان
 .بالنفس من خالل برنامج يعّد الطالب لالخنراط يف احلداثة بنشاط وثقة

 

 ومنظوره  تعليمي جديد قررم آفاق: خالصة

 تركيز على العلوم اإلنسانّيةال
لعام " تقرير التنمية اإلنسانّية العربّية"إىل معاجلة املشكل األساسّي الذي يربزه " الدراسي قّررمنوذج امل"يهدف 
ن، يف إعاقة تطّور جمتمع أي دور الرتاث العريّب اإلسالمّي التقليدّي، بالشكل الذي يدّرس اآل –  022

من خالل وذلك التقّدم احلايل إلضفاء طابع سلفّي على القطاع التعليمّي،  عكسويهدف أيضًا إىل . معرفة
 . إلصالحمقاوماً لبدو يي ذغلق النلفضاء الفكرّي والعقدّي املااقرتاح منوذج إصالح يفتح 

نسانّية مبا أّّنا اجملال الرئيسّي، من بني بقّية جماالت التايل على العلوم اإل" الدراسي قّررمنوذج امل"ويرّكز 
. كان خمّيباً   فيهاحلداثة، الذي أعطته األنظمة التعليمّية يف العامل اإلسالمّي أولويّة كمّية، لكن أداءها النوعّي 

ل، نتيجة وقوعه وقد مّثل جمال تدريس العلوم اإلنسانّية أكثر اجملاالت مقاومة للتغّيري والتحيني، كما أنّه مُيثّ 
ظهر السري الذاتّية لبعض ما تُ فك. حتت سيطرة طبقة كهنوتّية حمافظة ومقاومة للتغّيري، أكثرها قابلّية لألدجلة

وإن كان دون )املتطرفني احملاربني الذين درسوا الطّب واهلندسة، ميكن للتكنولوجيا أن تنتقل وأن ُتستوعب 
 .  الثقايّف والفكرّي الذي أفضى إىل وجودهاينتقل معها األساس دون أن  ،"منتجاً ّنائّياً "بصفتها ( فيها جتديد

على اإلسالموّيني تكييف املقاربة املعاصرة للعلوم اإلنسانّية وفلسفة املعرفة اليت متّثل أساساً  يتعّسر ،لكن
وسيكون لتعزيز . جلةللعلوم الطبيعّية، نظرًا ألّّنا تتطّلب مقاربة خمتلفة متام االختالف مع منطلقاهتم املؤد

انعكاس حتمّي على تطّور الرأي النقدّي املستقل، وسيفتح ذلك  جاج،املنهجّية النقديّة القائمة على احل
من زاوية أخرى، تتطّلب نقطة االنطالق العقديّة املسيطرة على التعليم  .بدوره آفاقًا جديدة لإلبداع

 قّررملاأصيل يعود إىل بداية التاريخ اإلسالمّي، أن يكون  اإلسالمّي احلايّل، واليت ترى نفسها ملتزمة بقالب
منوذج "يف بناء املخّطط التعليمّي لـ وينعكس هذا، باألساس منحى تارخيي وتحديثي ذالصالحي و اإلتعليمي ال
  .سنوردها تباعاً الدراسي اجلديد على املواضيع والتخّصصات اليت  قّررامل سريكزوبالتايل، ". الدراسيّ  قّررامل
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 الحداثة والكونّية  
الطالب العرب  لدىبالكامل  مستبطنةعقلية غري  ميّثل  الفكري والفلسفي والتحليليريفكتال إىل أنّ  نظراً 

وضوع الثقافة ومقاربات املعرفة احلديثة ملالذين درسوا من خالل التلقني واحلفظ عن ظهر قلب، سيكون 
غرس فهم طبيعة املعرفة   قوم املقاربة املعتمدة يف ذلك علىتو . الدراسي املقّرر يف متهيدياملعاصرة دور و 

  .لصاحلني والتقاةاجملتهدين من ا لغريمن املعرفة ككتلة حمدودة من احلكمة ال تتكّشف  كموقف ومنهج، بدالً 

 

 مقاربة المعرفة 
د جيل من املعرفة وتقييمها، وإعدا ةراكماهلدف من هذه الوحدة هو تسهيل استيعاب األساليب احلديثة مل

ة اليت تركز على واقع ، واحلقائق العلميّ ة املتأّصلة يف اإلميان الديينّ على التمييز بني احلقائق الدينيّ  الطالب قادر
" الصراع"وساحات " اخلطوط احلمراء"ومن خالل ذلك، سوف يكتشف الطالب عبثّية . العامل املاديّ 

مجع األدلة وتقييمها واختبارها، وإثبات أّن الشّك هو طريق  قراراته وفًقا ملنهجية اختاذدّرب على وسيُ . الزائف
 .إثبات، ال طريق إضعاف للمسعى العلمي

الطالب، سُتربز الوحدة احلياديّة الثقافّية للمنهجّيات احلديثة  ضّد الشّك لدى للحد من التحفظ األويلو 
تارخيّيًا بفضل تطبيق هذه املقاربات احلديثة املعارف وتقييمها، وسُتظهر النتائج اإلجيابّية اليت حتّققت  ةراكممل

من خالل  تسلط الوحدة الضوء على مدى مالءمتها للعامل اإلسالميّ سو . على جمال حمايد هو أوروبّا الغربّية
هبذه الطريقة سيكون الطالب ، و ومن خالل استبعاد تفّرد التجربة اإلسالمّية. دراسة األصولّية الدينّية املقارنة

ُتصّمم خّصيصًا ملواجهة معرفة  ملا ى تفّحص وفهم البنية التحتّية الفكريّة للثقافة احلديثة، باعتبارهمنفتحًا عل
، مكافحة احلجر الفكري واحلّد من النرجسّية والعداء الثقايفّ  ،ذلكوسيكون من نتائج . مفرتضة" إسالمّية"

  ".القيم اليهوديّة املسيحّية"صاحل عترب تنازاًل ليُ  بوصفها ضّداً ملا وبالتايل تربير املشاركة الدائمة يف احلداثة

 

 تعزيز الحقوق الفرديّة والحّق في الخصوصّية 
ويتجّسد ذلك . شخصّية الفرد ميحيللهويّة يف جمتمعات الشرق األوسط اإلسالمّية " اجلماعيّ "إّن التصّور 

صبوغة مع أمناط األخالق العاّمة املز الوصاية على السلوك االجتماعّي حبيث يتوافق التصّور يف عقلّية تعزّ 
، واليت تتخذ يف بعض اجملتمعات شكل قّوة "(األمر باملعروف والنهي عن املنكر"أي " ) إسالمّية"بصبغة 

 ما يفتح الباب أمام اإلكراه الديين ويعمل على خنق االستقالل الذايتّ  وهو .حسبةالشرطة تتوىّل عملّية 
رتف بأّي من حقوق الفرد األساسّية ويُهّمش الفكر النشط بفعل غريزة ال يع ذلكف. واملشاريع الفرديّة

، بينما تسمح إعادة تنشيط الفرد وتشجيع املهارات التحليلّية، بإجراء تقييم مستقّل "السمع والطاعة"
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 وينشئ، من القيود اجلماعّية، ويُقّلل من اعتماد سرديّة املؤامرة وسيكون هذا التقييم اجلديد متحّرراً . للحداثة
 .عالقة صحّية مع التعدديّة، ويقّوي احرتام التنوّع

 

  والفنونتشجيع العلوم االنسانّية  
بني الوعي اإلسالمي واحلداثة املعاصرة، وتصيب  نفسياً  ة للهوية والثقافة ختلق حاجزاً إن القراءات غري العقالنيّ 

الذين يكيدون لألّمة اإلسالمّية " انّينيالنصارى وعمالئهم العلمو  اليهود"م حماطون بـضحاياها هبوس أّنّ 
الفنون  ستلعب، عوامل اّنيار أخالقيّ بصفتها  ابعادهامن  وبدالً . ويضيقون اخلناق عليها من مجيع اجلهات

، وخلق مساحات معرفة جديدة الدراسّيةاإلبداعّية دورًا حموريًّا يف تطوير مواقف الطالب، وشحذ قدراهتم 
م طبيعتها، تعّزز التعاطف والتفّهم، وتقّدم العمق والثراء والتجربة اإلنسانّية املشرتكة فهي، حبك. أكثر انفتاحاً 

 . إىل الطالب املسلم، وتساعد بذلك على ترسيخ احلداثة يف شخصّيته

 

 كتابة تاريخّية جديدة
ل تطبيقها بعد اثبات صالحّية املقاربات احلديثة للمعرفة، يتعرف الطالب إىل نتائج هذه املنهجّية من خال

غري املسلمني املنصفني بطريقة اجيابّية  الباحثنيويتّم تقييم عمل . على تاريخ الشرق األوسط اإلسالميّ 
غري مقّدس يف مقاربة السجّل  ، وإثبات وجود منهج موضوعيّ التارخييّ  ملساهتهم يف إحياء الوعي اإلسالميّ 

على مسار وخصائص  ةاالقتصاديّ و سياسّية واجلغرافّية التعقيدات ال تأثري ومن خالل التعّرف على. التارخييّ 
يتمّكن الطالب من إجراء تقييم موضوعّي ( كفرالميان و اإلمقابل االستقطاب بني )التاريخ اإلسالمّي 

، واألسباب واآلثار احلقيقّية "الشريعة"ألسباب صعود واحندار العامل اإلسالمّي، واحلقائق التارخيّية للخالفة و
تصدي ليف اأهّية  العناصر وهي أكثر –قايّف والسياسّي األورويّب يف املنطقة يف العصر احلديث للحضور الث

 . الدعاية اإلسالمويّة إىل

 

 في كتابة التاريخ يمعيار موضوعّي وعلم تبني 
تعتمد أهداف  خني املسلمني التقليدّيني، واليتاملؤرّ الّسائدة لدى " املقدّسة"إّن الكتابة التارخيّية غري العلمّية و

النقد األديّب، الدراسات السوسيولوجّية، علم )أخرى  مناهج حبثّيةمغرضة وعظّية دون اختبارها باستخدام 
، تعوق التقّييم احلقيقّي ملكامن قّوة العامل (ة، وما إىل ذلكاآلثار، دراسة مقارنة مع مصادر غري إسالميّ 

وتدعم الكتابة . ى تطّوره وتقّدمه على مدى تارخيهاإلسالمّي وضعفه، وتفشل يف تقدمي تفسري شاف  ملد
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وانشغاهلا بالعصور السابقة، أسطورة " عبادة السلف"التارخيّية غري العلمّية، من خالل فشلها يف القطع مع 
الفعلي التاريخ  منطلق ظهور اإلسالم بوصفه حدث عّزز النظّر إىليو . اإلميان البكر املتكّشف لشعب بدائيّ 

ثقافّياً، وجيعل الطالب غري مستعّد لتقييم التطّورات اليت حدثت خارج  اً أيتامبوصفهم ملسلمني العرب ا صورة
وملواجهة ذلك، يتم تعريف الطالب باملناهج ومعايري الكتابة . أثّر فيهاكما أثرت فيه  و العامل اإلسالمّي، 

للتارخيني األورويّب والشرق األوسطّي، ما  التارخيّية احلديثة، مع أمثلة توضيحّية تدعم وتنازع التصّورات املوروثة
 . يتيح له أن يقّيم عقالنّياً التطّورات احلاصلة يف العامل املعاصر

 

  ّالقرآن والفقه تأويل في تطبيق هذا المعيار التأريخي 
هم جبالء يف الدفاع عن ف بني تاريخ اإلسالم وتاريخ العامل باجململ املسار احلواريّ  تواصلتظهر آثار إقرار 

ما هي تأثريات احمليط احمللّي، والضغوط السياسّية،  :، من جهة ما يطرحه من أسئلة مثللتطّور الفقه تاريخيّ 
والتحّديات الثقافّية والشخصّية على القرارات اليت اختذها الفقهاء األوائل، واليت غدت الحقًا مقّدسة بال 

يّف القبلّي العريّب على مسائل مثل الذّمة، وعقيدة الوالء أدىن مربّر  ما درجة التأثري الذي مارسه النسيج الثقا
 يفتبنّي ت  كيف أثّر ذلك على تطّور مقاربة جينيالوجّية للسلطة الشرعّية، ، وما إىل ذلكوالرباء، وقوانني الرّدة

لى سبيل أكثر من املنت، ع النقلاالهتمام الزائد باألسانيد عند علماء احلديث  هل ميّثل الرتكيز على سلسلة 
املثال، اهتمامًا قب لّيًا عفى عليه الزمن، وخمتزل أخالقّياً  من الناحية التارخيّية، سوف ينظر إىل تطّور الفقه 

احمليط االجتماعّي والسياسّي والتارخيّي لدعاته البارزين، وسينظر إىل الشريعة ال بوصفها  يف ارتباطه مع أيضاً 
صفها، يف إطار أحكامها املقّننة تدرجيّياً، جمموعة قيم مستمّدة من اجلزيرة بل بو  ،أمرًا يرّسخه التأييد اإلهليّ 

 .  مع جمتمع العوملة املعاصر الئمةتماعتبارها  ال ميكن العربّية املستقّلة ثقافّياً يف القرن السابع، وبالتايل

 

  تاريخّياً بين الدين والدولة الغائبة قطع الصلة 
الفجوة التي يتحّول من خاللها "ّي العريّب الذي يرتكز عليه الفكر الفقهّي هو إذا كان النسيج الثقايّف القبل

فهل توجد مفارقات تارخيّية أخرى يف  ،( 01)"وغير محسوس وأبديّاً الزمنيًا ما هو مؤّقت ومتغّير ليغدو 
ومقّدس،  متخّيلعقيدة الدين والدولة، على سبيل املثال، على تاريخ تقوم الشريعة ميكن االستغناء عنها  

اإلسالم املبّكر الذي مل تسمح مرونته إاّل بإقامة مثل  حقبةمن مستمد يهدف إىل بناء منوذج مكّرس إهلّيًا 
، جيب على الكتابة التارخيّية اجلديدة تسليط الضوء على حقيقة التاريخ السياسّي لكلذ. هذا النموذج
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ة دنيويّة حمضة تتعامل مع املواطن من منطلق مؤسسبوصفها لّدولة على اأصالة ثقافّية  إضفاءاإلسالمّي و 
ر األنظمة احلديثة للدساتري والقوانني يتطو باإلمكان  يصريالقيود الالهوتّية،  هذه تحّرر منال وبعد. عقالينّ 

 .   والربامج التعليمّية دون عوائق

 

 العالقة بالنّص واألصول اإلسالميّة 

التارخيّي املوضوعّية، يتّم توسيع منهج كتابة التاريخ  لبحثابعد تعّرف الطالب على صالحّية معايري 
بعد  يكون هذايشمل مستوى الظهور التارخيّي لإلسالم والبيئة احلاملة لإلميان، ل املوضوعّي منزوع القداسة

ومن خالل . تشّبع الطالب مبناقشة تعقيدات املكّونات الثقافّية اإلسالمّية بعيدًا عن ثنائّية اإلميان والكفر
أكثر نضجاً ومرونة الستيعاب احلداثة دون فقدان أساسيات اإلميان، ميكن دفع  والديينّ  عل االنتماء الثقايفّ ج

 نفسها الدينّيةتطبيق مناهج كتابة التاريخ احلديثة قدماً إىل مستوى طبيعة النصوص 

 

 اعتماد كتابة تاريخّية جديدة حول أصول اإلسالم 
وعلى التيارات الثقافّية واالقتصاديّة  ،قرآن متعدد الطبقاتسيكون لتعريف الطالب على نسيج ال

، أثر شديد األهّية يف (إضافة إىل السوابق الفقهّية املباشرة)واجليوسياسّية اليت أثّرت يف ظهور اإلميان اجلديد 
قاربة وسيتّم من خالل تثبيت هذه امل. وإظهار أنّه كان عرضة للتأثري البشري ،التاريخ ضمنجتذير القرآن 

لظهور القرآن واإلميان اجلديد ضمن احمليط البشرّي، وهو ما حصل على مدى قرنني من الزمان، " احلواريّة"
للّنصوص " املدّونة الرمسّية املغلقة"ذلك فتح  وسيتمّخض عن. إقامة احلّجة على ضرورة مواصلة هذا احلوار

احلجر "تعمل على تفكيك سا األهّم أّنّ و . جذريّةبإحداث تغّيري على مستوى أكثر  والسماح، الدينّية
إىل تقدمي اإلسالم كما لو أنّه  الساعيةالذي ترّوج له الربامج التعليمّية احلالّية يف الشرق األوسط " الثقايفّ 

موجود يف عزلة تارخيّية وأخالقّية ومعرفّية عن بقّية العامل، وكأنّه شيء حمّصن من السوابق والتشاهبات 
 .والتأثريات

 جعة مكانة النصوص المقّدسة وغرضها مرا 
، وإثبات الفاعلّية اإلنسانّية يف الدينّيةمن شأن تطبيق التحليل التارخيّي واألديّب املوضوعّي على النصوص 

وسيكون . تدوين النّص، أن يُظهر الطبيعة احلواريّة بني الوحي واحتياجات اجلماعة املسلمة األوىل وجتارهبا
مقابل جزء )اجّتاه معانيها ويف  الدينّيةانتباه املؤمن بعيدًا عن النسيج احلريّف للنصوص لذلك فائدة يف توجيه 

هذا ما سيعمل على نزع الشرعّية عن القراءات األصولّية، (. مهّم من التصّور الشرعّي املطبوع بطابع عصره
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ة وانتقائّية مليئة ة ديناميّ ة، من خالل إظهار أّن تأسيس النّص كان عمليّ البوعن سلطة اإلحالة النصّية السّ 
. اهلل يتطلب بالتايل إعادة تأويل يف ضوء تغرّي األزمنة حولعات، وسيظهر القرآن كنّص يبالتنقيحات والتوس

فإّن ذلك سيحّرر الطالب وحيًا، يس بوصفه ل، و نسيجاً وألّن مسار نزع القداسة يستهدف النّص بوصفه 
يالت النقديّة اليت تتحّدث عن قراءات متعّددة، وتكرارات املسلم من االضطراب الذي ينشأ عن التحل

 .   النصّ  تنسج منتوتناقضات داخلّية  ،خاطئة

 غرس اإليمان العقالنيّ 

املطّورة، من أجل دعم مقاربة  الفروضالقرآن، مقابل عدد كبري من  يفواحد  فرضميكن االستناد إىل غياب 
، يتضّمن التقليد اإلسالمّي أصواتًا أكثر عقالنّية، وأمناط تفكري ويف هذا الصدد. تأويلّية عقالنّية وخالّقة

شّكل إعادة ترتيب أولويّات ي حيث .فلسفّية جتمع بني األصالة والرتاث الدييّن مع الوفاء لشروط العقل
. لمستقبلل ومتوجه جتديديّ إميان  باجتاهحجر األساس للتقّدم يف اإلصالح  العقالنّية يف اخلطاب الديينّ 

حتقيق هذه الغاية، توّفر الوحدة الدليل لفهم العقالنّية كمسألة أصيلة يف التقليد اإلسالمّي، وإن  هبدف و 
، أو على الواسعة ةيّ لسنااجّتاهات اعتمدت بشكل أكرب على سلطة املدّونة  على يدكانت مهّمشة تارخيّيًا 

القة الفكر الفلسفّي بالنصوص املقّدسة، وظيفة هذا البحث هي إعادة النظر يف ع. اللفظ بدل املعىن القرآين
 هاملواءمة بني إميان من هاهتمام ميكنّ  مركزالطالب املسلم من التقّيد بسلطة مرجعّية مغلقة، إىل  وابعاد تركيز

 . اجلوهريّة للهويّة الدينّية املالمحوالتنوّع الراسخ للحداثة، دون املساومة على 

على املوت واآلخرة الذي  الراهنلرتكيز لاملسّلطة على الواقع، و  الشاملة لمصفاة الدينّيةل إذا مل يتم التصدي
شجيع مقاربة قدريّة للمشاكل املعاصرة والتسّبب يف حتمًا إىل ت ذلك سيفضي ،يرّوجه التعليم اإلسالموي

ة وهي جمّرد مّت إقناع املسلمني بالعدول عن حتسني حيواهتم كأفراد، حبّجة أّن الدنيا فاني وإذا ما. مخود فكري
. االلتزام بقيم التارخيّية، وستتبّدد طاقات الشباب أو خُتنقفسيرتتب على ذلك مرحلة مؤقّتة حنو اآلخرة، 

التعليمي إحصائّيًا إىل تطوير تصّور لإلميان يرّكز على قضايا هذا العامل، املقّرر أولويّات هذا متيل لذلك، 
مع األطر  ة املعاصرة اليت ال ميكن حّلها إالّ مبواءمة الفكر األخالقيّ وعلى املسائل األخالقّية املتوّلدة عن احليا

 . هة لإلميان العقالينّ املوج  

 

 يتدريس الفلسفة والقدرة على التفكير النقد 
مستقبل اجملتمع  ة بالنسبة إىلحيويّ ضرورة السعي لتأصيل الفلسفة وتوطينها من خالل اإلصالح الرتبوي يعترب 

. الذي يتفّجع منه املفكرون العرب التقدمّيون" االندثار الثقايفّ "يد له أن يعكس مسار املسلم إذا ما أر 
وستفّعل هذه الوحدة . مفتاح التحّرر والتقّدم يف هذا احلّل اخلالق لعالقة اإلميان بالفلسفة يكمنوبالتايل، 
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عليم الديين بنصوص عقالنّية إعادة التأهيل الفلسفّي عرب تعويض النصوص الظالمّية املستخدمة اليوم يف الت
الفكري اإلسالمي، على غرار النصوص اليت رّوجها املعتزلة وأعمال املصلحني املسلمني  وروثاملصلب من 

املعاصرين الذين ختّلوا عن النرجسّية الثقافّية والدينّية وفتحوا الوعي اإلسالمّي على القيم الكونّية والفكر 
 تنهيهالوحدة يف إنتاج أجيال ال تبدأ احلوار مع اآلخر بوصايا بدائّية أو  وتتمثل مهمة. األخالقي املستقلّ 

نقل الطالب من ثقافة اإلميان األعمى إىل ثقافة التساؤل، من ثقافة احلقيقة ت حيثمببادئ دينّية شاملة، 
لتسامح الرحيم الذي املطلقة إىل ثقافة احلقيقة النسبّية، ومن إميان قائم على التعّصب الدييّن إىل إميان قوامه ا

 . ينتج بصفة طبيعّية عن إميان متنّور

 

  المقارن  والديناألسس الفكريّة للثقافات غير اإلسالمّية 
بربنامج تعليم يغرس فهم  تعويضهاالنرجسّية الثقافّية والفكريّة من خالل  ضرب تستهدف هذه الوحدة

 تقدم، أي تلك اليت منهامّية، ال سّيما الغربّية األسس األخالقّية والفكريّة وتراث الثقافات غري اإلسال
مواّد  توفري علىشديد وينبغي إجراء التقييم مع تركيز . اإلسالمويّة، بشكل مصطنع، نفسها بأّّنا نقيضتها

يف ( بتوظيف املصادر األصلّية)مشّجعة على النظر اجملّرد من العواطف  وستكون عملّية التأقلم الثقايفّ . أصيلة
نّية بديلة، من أجل تسليط الضوء على القواسم املشرتكة بني العقائد، وتوضيح اجلدلية املشرتكة بني أنظمة دي

وسيؤثّر ذلك على الطالب بتقليص النفور جتاه التنوع . اإلميان والعقل، وغرس احرتام إميان غري املسلمني
اإلسالم مقارنة لغي توس. افع املتبادلالعقدّي، وتعزيز الروح التعدديّة وتشجيع احلوار احلضاري والتعامل الن

خرى تصّور وجود اختالفات غري قابلة للتوفيق بني املسلمني وغري املسلمني أو املسلمني غري األديان األب
عّزز االحرتام املتبادل وسي. نشئ اعرتافًا بالتشاهبات واألهداف الروحّية والثقافّية املشرتكةتاألرثوذكسّيني، و 
 . ّية وواجبات متساويّة يف ظّل نظام قانويّن عقاليّن وموضوعيّ تصّوراً حلقوق مدن

 

 والشخصي يالفرد يإعادة تنشيط الوع 
املستعجلة يف حترير املسلمني من فهم اإلسالم كمجموعة من األعراف اخلارجّية  الرتبوّينيتتمّثل مهمة 

على االنتساب احلّر وااللتزام  ، وتنمية شكل من التقوى القائمةتوالسلوكّياالطاغية اليت حتّدد اآلراء 
االستقامة الشخصّية واحلريّة كأساس  تُقدمويف هذه الوحدة، . الشخصي بداًل من العرف والعادة واالنسياق

للدين تبعًا ألهداف القرآن األخالقّية واإلنسانّية، بوصفها قيمًا عليا بديلة عن اتباع األسالف أو التشريع 
( واالّنزامي أساساً )وهي بالتايل تسعى إىل تغيري وجهة البحث احملموم . ارقة تارخيّياً طبقاً للمدارس الفقهّية املف
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نشاط فكرّي وسوسيولوجّي وقانويّن وفلسفّي موّجه حنو استعادة مكانة العقل يف تصّور  صوبعن األصالة، 
 . هتاإلسالم وممارس

 

 إلسالمي في اإعطاء األولويّة للبعد الروح 
صّية واعتماد الحرية كأساس للدين تبعًا ألهداف القرآن األخالقّية واإلنسانّية، هو إّن االستقامة الشخ"

هبذه الصيغة، خّلص ". أكثر قيمة وأهمّية للمسلمين من اتباع األجداد والتشريع طبقًا لمدارسهم الفقهّية
 .االوحدة إىل تعزيزهتسعى هذه " مقاربة تاريخّية وروحّية جديدة" معامل ( 01)املفكر التونسّي حمّمد الطاليب

يفضي  ، ونزع الصنمّية عن نسيجه اللغوّي، الالنّص املقدسمنظور جديد ألهداف  تأسيس نّ أ ذلك
. لروح اإلنسانّيةالكامنة بالقّوة يف ااألبعاد اإلبداعّية  إىل تنشيط كذلك، بل  اإلميان الديينّ  تنشيط إىل حسبف

واملعرفة الدنيويّة، بداًل من اهلويّة، من شأنه تغيري املنظور من  بني املعرفة الدينّية فمعرفة التكامل احلقيقيّ 
ط ي، أي حنو تعبري ديين نشمتطّورإميان يف سبيل دينامّية موت من أجل إميان جامد إىل عيش ومنّو روحي 

أخالقّيًا بطائفة من األعراف واحملظورات  اهلابطعقيم و التقّيد ال عوضالشخصي و قائم على االلتزام احلر 
الضوء على مسة الرمحة اإلهلّية، وخيّفف االختالالت النفسّية الوظيفّية  لإلميان هذا الفهم سّلطويُ . اخلارجّية

وهو فهم يطلق طاقة املسلم اخلالقة  010اليت ورثتها أجيال ترّبت على عقدة الذنب واخلوف من إله منتقم،
 . األصلّية القرآن حنو مقاربة روحّية نشطة يف ضوء مقاصد

 

الفرد، وتقدمي سبل جديدة للتفكري مؤّسسة  إحياءيف حماولة  الدراسيالمقّرر نموذج ن تلخيص هدف ميك
اإلسالمي عرب   يالفكر و الثقايف  وروثات احلديثة الكتساب املعرفة وتعزيزها، وتعميق فهم املعلى املنهجيّ 

الدين والفكر  موروث الدراسي مقّررنموذج الويقارب . موضوعّية وحديثةو كتابة تارخيّية منزوعة القدسّية 
ويقتبس األوجه اليت تثري وتتشّرب . نتاج جهود أجيال من املفّكرين اخلالقنيمبا هو واحلضارة اإلسالمّية 

تبادل يساهم يف تعزيز قدرات اجلنس البشرّي على التعاطف واخللق ضمن الرتاث املشرتك للفكر اإلنساين، 
 .أعمال متّردها بوصفوتقدم العلوم واآلداب، بدل قمعها 

 

                                                           
284 Charfi (Mohammad), “Islam, Between Message and History” , Ed. Abdou Filali-Ansary and Sikeena Karmali 

Ahmed, Tr. David Bond, Edinburgh University Press, 2009. p.5. 

الطخنسفا"ف االطسطيلماالطمةاّ االألؤايك وااتاك لااؤلط زيلا،ااالطة اأجاماؤحل نوا   االإلس  ااالطمو ا وااالإلطال ا،اسنةلاا5111ف ا  السواأجايتاىل ااا 522

 & ,.Ellis, L., Wahab, E النظننا .أى ننلانوننبوا نن  االطمونن م  ا،ااياننزىاذطننكاإطننلاالطىةحننل االألقننسىا نن  اهننشطدا إطننهاؤةت ننبااالنةحننلؤ "اؤنن االطمننسم

Ratnasingan, M., ‘Religiosity and fear of death: a three‐nation comparison’, Mental Health, Religion & Culture, 

Volume 16, Issue 2, 2013, pp 179-199.ا،L.ا،Wahabا،E.،ا& Ratnasinganا،M.ا،ا
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