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 المقدمة :

 الرحمن الرحٌم هللا بسم

َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتػََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَػرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواْْلَْرضِ قال هللا سبحانه وتعالى: 
(ٔ)

. 

ْنِييػَل َوَمػا أُنْػِإَل ِْلَػْيِهْم ِمػْن رَبأِهػْم َْلََكلُػوا ِمػْن َْػػْوِقِهْم وَ وقال عز من قال :  ِِْ ِمػْن َتْحػِ  َوَلْو َأنػَُّهْم َأقَػاُموا التػَّػْورَاَ  َوا
َأْرُجِلِهمْ 

(ٕ)
. 

 السبلم على اللذٌن قدموا انفسهم فً سبٌل انقاذ العراق . 

 لعز والكرامة والعدل واالستقامة والحرٌة واإلخبلص .السبلم على الشهداء فً طرٌق ا

السبلم على شهداء الحركة اإلسبلمٌة الذٌن ادركوا ضرورة تؽٌر النظام لتفتت  افتاق الحٌتاة للشتع  

العراقً ، السبلم على المرجعٌة الدٌنٌة التً عملت  علتى تقتوٌم بنتاء الدولتة العراقٌتة منتذ تؤسٌستها 

 وفً كل محطاتها . 

لٌكم أٌها االخوة واألخوا  وانتم تشاركون فً مإتمركم هذا لقراءة واقع التحوال  ورسم السبلم ع

 معالم المستقبل .

 السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته .

نلتقً الٌوم فً رحا  العراق لتفحص واقعه وقتراءة تجربتته وتشتخٌص مظتاهر التحتوال  

ض بها مجموعة من العلمتاء والبتاحنٌن فٌه ورسم مستقبله على أسس عملٌه وقراءة موضوعٌه ٌنه

( 2003والدارسٌن فً مإتمركم هذا الذي ٌحمل العنوان )التحوال  واالفتاق فتً العتراق بعتد عتام 

التتذي تلتقتتً لرعاٌتتته و دارتتته مإسستتا  علمٌتته واعتتدس فتتً محافظتتة مٌستتان وجامعتتة مٌستتان وكلٌتتة 

التقتت  عنتتد هتتدؾ واحتتد ل تتناعة  االمتتام الكتتاظم و مإسستتة الهتتدا للدراستتا  االستتتراتٌجٌة ( التتتً

المستقبل وبنتاء األمتة والنهتوض بتالواقع والتطلتع للحٌتاة ٌستتند التى الحقتابق العلمٌتة والترأي التذي 

ٌضعه البحث العلمً الذي ٌختلؾ فً ادواته ومنهجه وقراءته ونتابجه عن االستتعراض اإلعبلمتً 

األستتاس لبنتتاء الدولتتة واستتتقامة والحتتراا السٌاستتً والعمتتل اإلداري الجامتتد ألن البحتتث العلمتتً 

 الحكومة وتماسا المجتمع .

ومن وحً هذس المبادرة الطٌبة كان عطاء الباحنٌن والمشاركٌن والحضور فً انتاج العدٌتد 

من الدراسا  والبحوث واألوراق البحنٌة والمداخبل  والتعلٌقا  التً تنٌرها مكامن الوعً وتتبتع 

 ته. الدارسون وقراءة الواقع بكل تحوال

                                                           

 .ٜٙسكرة األعراؼ :  (ٔ)
 .ٙٙالمائدة : (ٕ)
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وقبل قراءة التحوال  وما تسخر به علٌنا  ن نتوقؾ قلتٌبل  ألنتارس ختزٌن التذاكرة واستتنطاق الكبت  

وااللم والحزن الذي كان العراق ٌعانً منه لنحستن المقارنتة ونبتدا باستتعراض التحتوال  وانرهتا 

 فً  ناعة الواقع .

سادتً الحضور كان العراق النازؾ والسجن الكبٌر والرعت  المستتطٌر والقتتل واإلبتادة والهجترة 

والتهجٌر واإلعتدام والتعتذٌ  واالؼتٌتال والستجن واالعتقتال والحتر  والتدمار والمجاعتة والبتإس 

والفقر والتمٌز فً قبضة نظام دكتاتوري استبدادي عن ري طابفً فبوي قتروي عشتابري متارس 

حرٌتا  وتعطٌتل الحٌتاة السٌاستٌة و  تدار القتوانٌن والقترارا  الجتابرة التتً تزٌتد فتً قمتع قمع ال

 الشع  العراقً . 

 ن الختتبلص متتن النظتتام التتدكتاتوري وحتتز  البعتتث وأجهزتتته القمعٌتتة اكبتتر تحتتول شتتهدس 

 العراق فً تارٌخه .

عتد، تحتول فتً ومن هنا انفت  العراق على حٌاة جدٌدة وافق جدٌد ومسار جدٌد ومستقبل وا

 المجال الفكري والنقافً وتحول فً الحٌاة االجتماعٌة وتحول سٌاسً وتشرٌعً وتحول اقت ادي 

لو ر دنا مفردا  التحول الفكتري والنقتافً نجتد ستٌل كبٌتر متن األفكتار اإلٌجابٌتة تجترؾ 

فً طرٌقها  خور وجٌؾ وانقاض تنٌر هواجس القلق وعنا ر القوة للتؤستٌس لنهضته حضتارٌة 

مد البحتث العلمتً والنتتابل الفكتري اساستا  فتً قتراءة التحتوال  وتحوٌلهتا التى عنا تر اٌجابٌته تعت

لبناء الدولة والمجتمع والحٌاة فقد حتدث تحتول كبٌتر فتً المشتهد النقتافً فتً االنفتتاا علتى مفتاهٌم 

ستام  وأفكار ؼٌب  لعقود متن التزمن منهتا التعددٌتة النقافٌتة وقبتول االختر والحتوار والتعتاٌ  والت

واحترام الخ و ٌة والنقافٌة والتوا ل واالنفتتاا والتبتادل النقتافً واالستتفادة متن تجتار  األمتم 

والشعو  المتطورة مع الحفاظ على الهوٌة النقافٌتة واالطتار التوطنً لمواجهتة مظتاهر االنحتراؾ 

 والتطرؾ واإلرها  والعنؾ والنزعة االطبلقٌة والفكر اإللحادي .

واسع فً االستفادة متن وستابل االت تال والمنتابر اإلعبلمٌتة المتنوعتة وشهد العراق تحول 

وحرٌة الراي والفكر والنشر وأسس  العدٌد من مراكز الدراستا  والمإسستا  العلمٌتة التتً تنتتل 

 المعرفة وتطور العلوم وموا لة الحٌاة . 

تتً تعمتل و ذ تواجه أستالٌ  الحتر  الناعمتة والفوضتى الخبلقتة وبترامل عقٌتدة ال تدمة ال

علتتى تقتتوٌض المنظومتتة لفكرٌتته والنقافٌتتة واإلربتتاا الساستتً فتتً العتتراق، وان التتذي ٌبنتتً وٌطتتور 

 وٌواجه علماء األمه ومفكرٌها لقراءتها وتوجٌهها ومواجهتها .

حٌتتث كتابتتة الدستتتور  ةستتادتً الحضتتور فقتتد ٌشتتهد العتتراق تحتتول كبٌتتر فتتً الحٌتتاة السٌاستتٌ

ٌمقراطٌتتة وتحتت  انظتتار المرجعٌتتة ودخلتت  التعددٌتتة السٌاستتٌة األول مترة فتتً تارٌخٌتتة وبؤستتالٌ  د

والعمل الحزبً والنقابً ومإسسا  المجتمع المتدنً وحقتوق االنستان واجتراء االنتخابتا  وتتداول 

السلطة سلمٌا  و قامة البرلمان لتشرٌع قتوانٌن عدٌتدة و لؽتاء قترارا  النظتام المقبتور وفتً مقتدمتها 

مجتتالس المحافظتتا  والف تتل بتتٌن الستتلطا  النبلنتتة واستتتقبللٌة القضتتاء قتتوانٌن العدالتتة االنتقالٌتتة و

وتشرٌع القوانٌن و لؽاء النظام التدكتاتوري والمشتاركة السٌاستٌة الواستعة هتذس تحتوال  كبٌترة فتً 
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المجتتتال السٌاستتتً وان ترشتتتٌدها وانضتتتاجها وتطوٌرهتتتا وحماٌتهتتتا وكشتتتؾ معتتتالم التجربتتتة مهمتتتة 

 احد جوانبه مإتمركم هذا .الباحنٌن والدارسٌن الذي ٌمنل 

وان العتراق ٌشتهد انتعتا  اقت تتادي فتً اإلنتتاج واالعمتتار والتنمٌتة و دارة نرواتته وتطلتتع 

 الشع  العراقً لمزٌد من النمو االقت ادي وحل مشاكلة وتحدٌد السٌاسا  االقت ادٌة .

العتتراق متتن  وان هتذس المهمتتة ٌقتتوم بهتتا انتتتم العلمتتاء والمفكترون والبتتاحنون . كمتتا قتتام أبنتتاء

األجهتتزة األمنٌتتة ومجاهتتدي الحشتتد الشتتعبً بقٌتتادة المرجعٌتتة الدٌنٌتتة لحماٌتتة العتتراق متتن اإلرهتتا  

ودحتترس وهزٌمتتته واعطتت  نقافتتة جدٌتتدة وهتتً نقافتتة العطتتاء متتن وحتتً هتتذا التشتتخٌص فتتً ان بنتتاء 

 الدولة والمجتمع ٌقوم على أسس الفكر والمعرفة المنتجة من المتخ  ٌن .

ادرة متتن مإسستتة الهتتدا للدراستتا  االستتتراتٌجٌة وباالشتتتراا متتع جامعتتة لتتذا جتتاء  المبتت

مٌسان وكلٌة االمام الكاظم للعلوم اإلسبلمٌة حٌث ان هذس المبادرة من  مٌم رسالة المإسسة التتً 

تعنى بالعمل النقافً وترعى النتاج الفكري والعلمً ذا البعد االستراتٌجً والمستقبلً لترسٌخ القتٌم 

 تً تسهم فً بناء الدولة العراقٌة .والمبادئ ال

والتتتً تنطلتتق متتن رإٌتتة المإسستتة القابمتتة علتتى ترستتٌخ القتتٌم اإلستتبلمٌة والوطنٌتتة منهجتتا  

 والحٌاة الدٌمقراطٌة مسارا  وحقوق االنسان هدفا  واالعتدال والوطنٌة خطا  .

العلمتً  ان هذس المبتادرة التتً نشتهد نمارهتا بوجتودكم وعطتاءكم أنمتا جتاء  نتتاج للتعتاون

والنقتافً بتتٌن مإسستتا  علمٌتتة واعتدة وهنتتا اقتتؾ بفضتتلهم وجهتودهم ألقتتدم الشتتكر الجزٌتتل والننتتاء 

الجمٌل للدكتور علً الشتاوي ربتٌس جامعتة مٌستان واألستاتذة فتً الجامعتة التذٌن شتاركوا بؤنجتاا 

المإتمر ودعمهم وحضورهم وعطاءهم العلمتً، والشتكر مو تول للتدكتور عتدنان عبتاس البطتاط 

عاون لعمٌد لكلٌة االمام الكاظم اقسام مٌسان واألساتذة من  خوانه، واشكر الستٌد محتافظ مٌستان الم

لرعاٌة وتشجٌعه ودعمه لؤلعمال العلمٌة ومنها مإتمركم هتذا، ونشتكر شتركة نفتط مٌستان لتدعمها 

المإتمر فً توفٌر السكن لضٌوؾ المتإتمر، واستجل شتكري واعتتزازي واحترامتً للهٌبتة العلمٌتة 

تتتً وا تتل  العمتتل لشتتهور فتتً تقتتوٌم وتقٌتتٌم البحتتوث المشتتاركة، وللهٌبتتة التحضتتٌرٌة الشتتكر ال

واالعتتتزاز التتتً قامتت  بتتتوفٌر كتتل مستتتلزما   نجتتاا المتتإتمر، ولكتتم  ختتوتً الحضتتور الشتتكر 

 واالمتنان والتقدٌر .
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رحٌمبسم هللا الرحمن ال  

 تصدٌر:

المإتمر العلمً الذي أقامتته مإسستة الهتدا للدراستا  االستتراتٌجٌة وبالتعتاون متع جامعتة 

مٌسان وكلٌتة األمتام الكتاظم )ا( فتً مٌستان التذي ٌحمتل شتعار )بالبحتث العلمتً نرتقتً بالحاضتر 

 ( لٌضتع هتذا الموضتوا متورد2003لمستقبل افضل( وبعنوان )التحوال  واألفاق فً العراق بعد 

البحث والدراسة والتؤمل لر د وقراءة التحوال  التتً شتهدها العتراق وكشتؾ التحتوال  الفكرٌتة 

وقراءة المشهد النقافً والخطا  األدبً الذي انفت  على فضاءا  متعتددة فتً عتالم األفكتار والفتن 

واألد  لٌختترج متتن قٌتتود الطتتاؼو  والدكتاتورٌتتة لٌنفتتت  علتتى قضتتاٌا العتتراق بكتتل تفا تتٌلها متتن 

ارٌخ وارث وفكتتر وتجربتتة ومستتتقبل وٌتوا تتل متتع العتتالم بكتتل جدٌتتد فتتً مجتتاال  الحضتتارة تتت

واألفكتتار واالت تتال والتوا تتل وٌتفاعتتل معهتتا وٌعطٌهتتا طابعتتا  عراقٌتتا  ومحتتتوا ٌعبتتر عتتن هوٌتتة 

 العراق العربٌة واإلسبلمٌة .

تحتٌط بته متن وٌدرا الباحنون ما ٌشهدس العراق من تحوال  فتً المجتمتع والتحتدٌا  التتً 

مظاهر العنؾ واإلرها  والفوضى فتً بعتض جوانبهتا واإلربتاا فتً التعتاطً متع أجتواء الحرٌتة 

التً وفرها النظام الدٌمقراطً وتفاعتل معهتا المجتمتع العراقتً لٌكتون مستاهما  وفتاعبل  فتً  رستاء 

ء مجلتس قواعد االستقرار على أساس الدستور والقوانٌن وت وٌته على الدستور وانتخابته ألعضتا

 النوا  .

وفً أجواء التحوال  ٌر د الباحنون بعض المظاهر والممارسا  واإلخفاقا  فً المجتال 

السٌاستتً متتن المحا  تتة والفبوٌتتة وال تتراا واالنقستتام والطابفٌتتة واإلرهتتا  والعنتتؾ التتتً تعتتد 

 تحدٌا  لبناء الدولة و ناعة مستقبل واعد .

وتطتور وعمتران ورفاهٌتة وطرحتة متن ختبلل نظتام وٌتطلع أبناء العراق لحٌاة افضل من خدما  

 اقت ادي ٌلبً متطلبا  الحٌاة وٌواك  التطور .

فقد جتاء  المبتادرة لعقتد المتإتمر ألنتارة مكتامن الفكتر لتدا البتاحنٌن فتً قتراءة التحتوال  

 ومن خبلل محاور المإتمر األربعة :

 (ٖٕٓٓعام التحوالت الفكرٌة والثقافٌة فً العراق بعد ) المحور األول :

 المشهد النقافً والفكري واألدبً . .1

 الخطا  الدٌنً واإلسبلمً . .2

 األلحاد والعلمانٌة وما بعد العلمانٌة . .3

 الحر  الناعمة والؽزو النقافً . .4

 الهوٌة بٌن النبا  والتحول . .5
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 (ٖٕٓٓ التحوالت االجتماعٌة والتربوٌة والنفسٌة فً العراق بعد عام) المحور الثانً :

 والتقالٌد والطقوس والفعالٌا  االجتماعٌة . العادا  .1

 المشكبل  األسرٌة والمرأة والطفل والشبا  . .2

 ظواهر االنحراؾ وانارها على المجتمع . .3

 تقنٌا  التوا ل الحدٌنة وأنارها على المجتمع . .4

 اإلرها  والتطرؾ وأنارس على المجتمع . .5

 (ٖٕٓٓالعراق بعد عام التحوالت السٌاسٌة والقانونٌة فً ) المحور الثالث :

 تطور التشرٌعا  القانونٌة والنظم اإلدارٌة . .1

 أنر القضاء فً أرساء النظام الدٌمقراطً . .2

 التحول السٌاسً من الدكتاتورٌة الى الدٌمقراطٌة . .3

 عبلقا  العراق اإلقلٌمٌة والدولٌة . .4

 (ٖٕٓٓالتحوالت االقتصادٌة فً العراق بعد عام ) المحور الرابع :

 فً طبٌعة النظام االقت ادي .التحول  .1

 السٌاسا  االقت ادٌة الكلٌة . .2

 التنمٌة المستدامة والنمو االقت ادي . .3

 . المشكبل  االقت ادٌة .4

وبعد توزٌع الدوار علتى المراكتز العلمٌتة كانت  المشتاركة الواستعة متن الجامعتا  فتً العتراق 

( 54البحتوث وأقتر  بقبتول ) ( متن125ومراكز البحوث والدراسا  فقد استقبل   دارة المإتمر )

 بحنا  للمشاركة بالمإتمر .

وقتتتد أجتتتاد البتتتاحنون فتتتً دراستتتتهم حستتت  اخت ا تتتهم واهتمتتتامهم وتطلعتتتاتهم فتتتً الطتتترا 

 والتشخٌص والمعالجة .

ولكً تؤخذ البحوث طرٌقها فً الواقع العراقً حر    دارة المإتمر على طبع األعمال ولمتا 

تضم أساتذة متمرسٌن فً تقٌٌم وتقوٌم البحتوث والدراستة جتاء  كان  اللجنة العلمٌة والتحضٌرٌة 

مبتتادرة جامعتتة مٌستتان كلٌتتة التربٌتتة بطبتتع البحتتوث فتتً مجلتتة )أبحتتاث مٌستتان( المحكمتتة دعمتتا  

 للتدرٌسٌٌن المشاركٌن فً المإتمر .

  ذ نشكر جامعة مٌسان على تعاونها ومشاركتها ومبادرتها فً طبع أعمال المإتمر .

شكر لكلٌة األمام الكاظم )ا( فً المشاركة بجمٌع محطا  األعداد والتحضتٌر واالنعقتاد والنناء وال

 للمإتمر .

واسجل شكري وامتنانً لفضٌلة األستتاذ التدكتور هاشتم داختل التدراجً عمٌتد كلٌتة التربٌتة 

 جامعة مٌسان الذي وا ل العمل فً  دارة اللجنة التحضٌرٌة وشارا اللجنة العلمٌة فً أعمالها .
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ان ما جاء فً المإتمر من بحوث ودراستا  ومتداخبل  وهتً مستاهمة جتادة متن البتاحنٌن 

 والدارسٌن والتدرٌسٌٌن لكشؾ واقع التحوال  وآفاق المستقبل .

والمإسسا  العلمٌة المعدة للمإتمر والهٌبة العلمٌة فً المتإتمر أختذ  علتى عاتقهتا مهمتة األعتداد 

ون عن آراءهم وأفكارهم بكل حرٌتة، لتذا قتد توجتد أراء والتحضٌر وفسح  المجال لٌعبر المشارك

وقتتراءا  تعبتتر عتتن وجهتتة نظتتر أ تتحابها ولتتٌس بالضتترورة تعكتتس رأي القتتابمٌن علتتى المتتإتمر 

والهٌبتتة العلمٌتتة التتتً كتتان جتتل اهتمامهتتا ان ٌكتتون البحتتث مستتتوفٌا  للشتتروط العلمٌتتة وٌتتدرس احتتد 

متتا ٌتتراس الباحتتث فتتً النقتتد والمبلحظتتة  المحتتاور وٌتضتتمن فكتترة فتتً ستتٌاق موضتتوا المتتإتمر أمتتا

 والمعالجة فله مطلق الحرٌة واإلرادة .

المإتمر مبادرة علمٌة هادفة قام  بها مإسسا  واعدة ونهتض بهتا أعضتاء اللجنتة العلمٌتة 

والتحضتتٌرٌة وشتتارا بهتتا البتتاحنون والتدرٌستتٌون فتتً جامعتتا  العتتراق ونامتتل ان نوا تتل العمتتل 

   أخرا ان شاء هللا .معهم لعقد مإتمرا  وملتقٌا
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  ال ٌسعنا ال والدٌن، العقل   بضرورا    المقٌد   الحر   والفكر   العلمً، البحث   رحا    فً ونحن     

 واقتراحات هم، برإاهم، هذا التحوال    مإتمر   انروا الذٌن األعزاء للباحنٌن   الجزٌل   بالشكر   نتقدم  

 المستقبل، على نافذة   بل ختاما ، ٌكون   أن   له نرٌد   ال الذي البٌان   هذا فً جمعناها التً وتو ٌات هم

 ؼربة   نعٌ    ونحن   الرإا، تلا من ٌتحقق   أن   ٌمكن   الذي المدا على مفتوحة ، بعٌون   منها، نتطلع  

، وطن   فً العلمً البحث   ، بسعة   كبٌر  م 
ل   تحقٌق    لى السبٌل   ٌجد   ال ولكنه أبناب ه ، بقدرا    ٌإمن   الح 

ها ٌطول   ألسبا    مقررات ها، ، أّنا   فً تتمنل   ؼربة   اآلن، شرح  ، تتحدث  ، وتفكر  ، وتبدا   وتخترا 

، ن   نمة   لٌس   ولكن   وتتؤلق   أننا  ال المؤساوي، الواقع بهذا علمنا من وبالرؼم ذلا، ومع!... ٌشتري م 

 للخروج تفا ٌله، فً والؽوص اؼوارس، وسبر ما، لموضوا باختٌارنا كلمت نا، قول على م رون

 هللا فؤلن: نالنا أما نانٌا ، ووطننا ومجتمعنا ذواتنا وتطوٌر أوال، هللا وجه بها نرجو ،"ما" بنتٌجة  

 . اإلنسان ون حًٌ األرض   نعمر خلفاء جعلنا

 ونالث سٌاسً، وآخر فكري، محور: محاور أربعة   ضمَّ  هذا التحوال  مإتمر وألن      

 فً به حل الذي الزلزال بعد وآفاقه العراقً المشهد تؽطٌة فً منه رؼبة قانونً ورابع اقت ادي،

 وبحجم ونرٌة متنوعة األحبة، أٌها بحونكم، من استخل انها التً التو ٌا  جاء  فقد ،2003

 :التو ٌا  هذس من جملة ٌؤتً وفٌما تؽطٌه، أن   حاول  الذي المشهد

 التعبٌر وحرٌة التعددٌة أسس لترسٌخ والباحنٌن، والعلماء المفكرٌن بٌن للحوار الدعوة .1

 .والتعاٌ  والتسام  االعتدال و شاعة والتطرؾ، الؽلو ونبذ باالعتقاد

 وخ و ٌا  ٌتبلبم بما االبتدابً، التعلٌم سٌما ال التعلٌمٌة، المناهل فً النظر اعادة .2

 األمن تحقٌق على والعمل وتحدٌاته، النقافً الؽزو لمواجهة واإلسبلمً العربً المجتمع

 واإلسبلمٌة، التربوٌة القٌم وترسٌخ البحث ومناهل المعرفة تطوٌر خبلل من الفكري،

 .والمجتمعٌة والدٌنٌة التعلٌمٌة المإسسا  وبمشاركة

 وتناقضاته عٌوبه عن والكشؾ الدخٌل، العلمانً الفكر من اإلسبلمٌة النقافة  ٌانة .3

 .التنوٌري اإلسبلمً والخطا  ٌتناقض كونه ومخاطرس،

 أو القومً، التعدد هذا خلؾ أن ذلا التعددي، الطابع ذا  العراقٌة الهوٌة على الحفاظ .4

 للسلم والدعوة. زال وما عراقٌا كان الذي التارٌخ فً تتمنل خالدة، روحا الدٌنً

 ،2003 بعد العراق ٌشهدها التً العشابرٌة والنارا  القبلٌة النزعة من والحد االجتماعً

 . االجتماعً الضبط فً تسهم نضم  ٌجاد فً دورها الدولة تؤخذ وأن

 الؽزو بٌن الفرق على بالتؤكٌد النهضة، شروط بتحقٌق  ال النقافً الؽزو  د  لى سبٌل ال .5

 . نسانٌا مطلبا بو فه النقافً، التبادل وبٌن النقافً،

 الخطا  وتجدٌد عنه، الخطر ودفع المجتمع، حماٌة فً الدٌنٌة المرجعٌة دور على التؤكٌد .6

 .المعا رة والتحوال  ٌتبلبم بما الدٌنً
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 وسابل استخدام حال فً مستمر، بشكل له، األسرٌة والمتابعة الٌومً، الطفل وق  تنظٌم .7

 التوا ل مواقع على الرقابً الدور وتفعٌل. األنترن  سٌما ال الحدٌنة التكنولوجٌا

 األ ٌلة اإلسبلمٌة والقٌم ٌنسجم بما الرأي عن للتعبٌر المجال مراعاة مع االجتماعً

 العامل لٌتخطى العراقً، االقت اد لبناء الشاملة، االقت ادي التنوٌع استراتٌجٌة اعتماد .8

 والهٌبا  االقت ادٌة المإسسا  استقبللٌة وترسٌخ االقت ادٌة، الم ادر فً الواحد

 .المحلً الخاص للقطاا أكبر دور و عطاء. المركزي البنا سٌما ال المستقلة

 واستخدام والتنمٌة، وال حة بالتعلٌم االهتمام خبلل من البشري المال رأس فً االستنمار .9

ز سٌاسة اتباا طرٌق عن العام االنفاق ترشٌق مبدأ  .االستنماري االنفاق زٌادة على ت ركِّ

 .متخ  ة مإسسا  خبلل من المستدام التوازن وتحقٌق بالبٌبة االهتمام .10

 على والعمل. اإلجمالً المحلً للناتل مهما م درا كونه السٌاحً، بالقطاا االهتمام .11

 سٌما ال وتنمٌتها السٌاحة تطوٌر ٌعٌق ما تتضمن التً السٌاحٌة التشرٌعا  كافة مراجعة

 .العامة المرافق وتطوٌر االستنمار ٌشجع ما

 ومفاهٌم قٌم وفق الفعل  لى االنفعال مرحلة من االنتقال السٌاسٌة واألحزا  القوا دعوة .12

 .الدٌمقراطٌة الممارسة لترسٌخ وطنٌة ومشتركا  وانسانٌة حضارٌة

 احكام وتطبٌق القانونً، دورها لممارسة لبلنتخابا  المستقلة العلٌا المفوضٌة مطالبة .13

 الكٌانا  ومراقبة والتكفٌرٌة، واالرهابٌة العن رٌة واألنشطة البعث حز  حظر قانون

 الطابفً على كالتحرٌض المحظورة لؤلنشطة ممارستها عدم من للتحقق السٌاسٌة

 والحٌاة االنتخابا  فً المشاركة من ومنعها واالرهابٌة، العن رٌة لؤلفكار والتروٌل

 .السٌاسٌة

 وأن والطابفً، العن ري الدكتاتوري النظام جرابم استحضار فً العراقٌة الذاكرة تفعٌل .14

 .االنسان لحقوق وانتهاكاته الدكتاتوري النظام آنار إلزالة االنتقالٌة العدالة مإسسا  تؤخذ

 البلزمة اإلجراءا  التخاذ رقابٌة، جهة بو فها واالت اال  االعبلم هٌبة دور تفعٌل .15

 والسٌاسً الفكري اإلرها  على ٌحرض الذي االعبلم بحق

 الم ال  أساس على مبنٌة عبلقا  إلقامة العراقٌة، الخارجٌة وزارة دور تفعٌل .16

 سٌاسٌة عبلقا  إلقامة والسعً اإلقلٌمٌة، القضاٌا فً وسٌطا العراق ٌكون وأن المتبادلة،

 والم ال  النقافً واالرث الجؽرافً االستحقاق على مبنٌة الجوار دول مع واقت ادٌة

 .الجوار ودول العراق  ٌاؼتها فً ٌشترا استراتٌجٌة برإٌة المتبادلة،

 عرض فً السرعة عن فضبل المحاكما ، اجراء فً كالسرعة اإلنسان حقوق مراعاة .17

 والقوانٌن التشرٌعا  كافة ببحث القانونً النظام وا بلا القاضً، على التحقٌق أوراق

 .محلها أخرا تشرٌعا  واحبلل الؽابها، أو تحدٌنها، أو  قرارها بؽٌة النافذة،

 تستند واضحة رإٌة خبلل من البلمركزٌة لئلدارة السٌاسً الدور أهمٌة على التؤكٌد .18

 على والتؤكٌد الحكومة، وخطط  جراءا  فً المواطن نقة لتعزٌز والقوانٌن للدستور

 األولوٌة بجعل 2005 لسنة الدابم العراقً الدستور من( 15) المادة نص تعدٌل
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                       احكام وتعدٌل. األقالٌم أو المحافظا  مجالس ال االتحادٌة الدولة لتشرٌعا 

 العمل وواقع لتتبلبم العام والقطاا الدولة موظفً انضباط قانون من( نالنا/ 10) المادة

 .اإلداري

 دعوانا وآخر الفابدة، لتعمٌم وتوزٌعها، المشاركة البحوث بطبع المإتمرون أو ى وأخٌرا،

 .الطاهربن الطٌبٌن وآله محمد على اللهم و ل العالمٌن ر  هلل الحمد أن  
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  احملىر األول
 ٌكرــــفىر انـــــاحمل
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 و دراسح حتهُهُح    3002انتحىالخ االجتماعُح وظاهرج انغزو انثقايف يف انعراق تعذ عاو 
 

 المقدمة:

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

الحمد هلل رّ  العالمٌن ، وال بلة والسبلم على سٌدنا محمد وعلى آله و حبه أجمعٌن،  
 وبعد...

التؽرٌ  فكرة ؼاٌتها  تحقٌق النجاا على األمة العربٌة واإلسبلمٌة فً ؼزو فكري بعد أن 
ٌّما مع فشل الؽزو العسكري، فالمجتمع العربً اإلسبلمً قد تؤنر من ؾ اختبل الؽزو النقافً، الس

 ذ ال مجال فً منل هذا  ،القضٌة وهمٌة م طنعة األٌدلوجٌا  والتً ٌذه  بعضها  لى أن
أنماط السلوا اإلنسانً  لى الخوض فً مسؤلة قد  الع ر الذي تن هر فٌه النقافا  وتتفاعل

 بعد أن سقط  الحج  بٌن بلدان العالم. أ بح  قدٌمة وباألخص

وما خلفه سقوط االتحاد السوفٌتً، وظهور  حوة من خبلل الظروؾ التً مر بها العالم    
الفكر اإلسبلمً، ونورة المعلوما ،  أنار رجال السٌاسة أمرا مهما على  عٌد الفكر والسٌطرة 

 األوحدٌة وهً مسؤلة الحكومة العالمٌة، لحسا  دولة واحدة تتولى قٌادة العالم. 

اإلسبلم، وقد ؼفل عنها المسلمون ال نبالػ لو قلنا:  ن هناا عملٌة ؼزو نقافً ٌتعرض لها 
منذ أن فقدوا مإهبل  القوة فً المعرفة والقدرة ، وبد  علٌهم سما  الضعؾ والتبعٌة وبان انر 
الؽزو فً جٌل الشبا  ولعل من ابرز مظاهرس محاكاة الؽر  بطرٌقة عمٌاء دون االلتفا  الى 

 التراث العربً العرٌق.

اور فً األمة العربٌة واإلسبلمٌة، منها الذي ٌقول: و قضٌة الؽزو النقافً  ظهر  على مح
أننا ال نستطٌع األخذ بمقوما  العلم والتكنلوجٌا ما لم نؤخذ بؤسبا  التطور الحضاري الؽربً، 
وهً ببل شا دعوة لتسوٌػ االنسبلخ الحضاري، لكن فً الحقٌقة  ننا أمام موقفٌن األول الهزٌمة 

 ام الوافد الؽربً، والنانً عدم اإلٌمان برسالة هللا.وعدم المواجهة واإلحساس بالضعؾ أم

وهمً ٌرفع  والبعض اآلخر ٌمنل تٌارا  نقافٌة وتعد قضٌة الؽزو النقافً قضٌة ذا  فكر
شعارها بعض التٌارا  الفكرٌة  المناوبة  للفكر العلمانً إلدارة معركتهم الفكرٌة واالجتماعٌة 

 الفكرٌٌن والسٌاسٌٌن.معهم، كما هو أٌضا رأي بعض القادة 

 كقضٌة حقٌقٌة لها ٌج  أن ال نؽفل أٌضا  أن هناا مواقؾ أخرا وهً تقر بالؽزو النقافً
 واقعها وأطرافها. 

ٌظهر من خبلل هذا العرض أن ضٌق نظرة بعض التٌارا  فً التجاو  مع اآلخر ورفض 
التفاعل  للحّد من هزةحتى أنهم ٌ فون الؽزو النقافً تهمة جا كل شًء والتنكر لجمٌع الرإا،

النقافً وقٌدا  على اإلبداا، وتبرٌرا  لبلنزواء والتقوقع، لتسوٌػ الكسل عن العمل النقافً الجاد 
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ٌنبؽً  الذي ٌحتاج  لٌه مجتمعاتنا، لكن الرإٌة األخرا   رٌحة أكد  مرارا  أن الؽزو النقافً ال
قٌدا  على التبادل النقافً  أن ٌكونوال  أن ٌتحّول  لى ضر  التفاعل المشروا وضرو  اإلبداا،

ذرٌعة لتبرٌر الكسل عن اإلنتاج النقافً واالكتفاء   لى كما ال ٌجوز أن ٌتحّول ،المتكافا مع العالم
 بما هو موجود.

   الشا وال رٌ  فً أنَّ العالم العربً اإلسبلمً واقع تح  مخططا  الؽر  وأهدافه 
و هر نقافته وتبدٌل سلوكه وتؽٌٌر هوٌته، و بقاء سمة  الستبل  مجتمعاته والنٌل من دٌنه وقٌمه
  .التخلؾ مستمرة فً هذا الجزء من العالم

 فضبل  عن كون الدٌن اإلسبلمً ٌكاد أن ٌكون الوحٌد من األدٌان الذي ٌعطً قضٌة مواجهة
 النقافً أهمٌة ق وا مرتبطة بم ٌر األمة العربٌة واإلسبلمٌة على حد سواء.  الؽزو

ة الجادة والبناءة  ، وأن  نختار ٌل القضٌة البد من الوقوؾ على األسس التخطٌطلكً نعال
المترتبة على االنفتاا، وٌدعو  فكرا موضوعٌا  ٌحّذر من الؽزو النقافً وٌنّبه  لى المخاطر الشدٌدة

حتى  .خا ةونقافتنا ال   لى  حٌاء الهوٌة والنقافة الترانٌة لبناء هوٌتنا المتمٌزة وذاتٌتنا فً المقابل
ٌمكن الدعوة لبلنفتاا على الوافد، هذا أوال  نم االلتزام بالنزعة القومٌة  والدٌنٌة المحضة كؤسلو  

دراسا  مسبقة فً مجال السٌاسة  النقافة والذا  القومٌة. قد ٌسم  للوافد ضمن من أسالٌ  حماٌة
 الؽربً، بٌد انه ال ٌسم  بتحّول نسبً لمٌزان التبادل التجاري والم ال  االقت ادٌة الوطنٌة

 طار نسٌل  باختراق منظومته النقافٌة والقٌمٌة الخا ة التً ما برح  تجمع المسلمٌن فً
االختراق الؽربً. لذلا قسم البحث على مباحث  اجتماعً متٌن، ما ٌزال ٌستع ً على أدوا 

:األدوار التارٌخٌة التً اما المبحث النانً فقد تناول االول منها :التعرٌؾ بالؽزو النقافً، تناول 
مر بها الؽزو النقافً، ودرس المبحث النالث :مفاهٌم مختلفة ولكن ؼاٌتها واحدة، اما المبحث 

 الحلول، وأخٌرا جاء  الخاتمة لتلخص أهم ما األسالٌ ، وتناول المبحث الخامس: الرابع فدرس:
 تو ل الٌه البحث وآخر دعوانا ان الحمد هلل رّ  العالمٌن.
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 التعرٌؾ بالؽزو الثقافً المبحث األول :

البد للباحث وهو ٌخوض فً مسؤلة أكنر جدٌة والتً ت نٌر جدال  ولها تؤنٌر من الناحٌتٌن  
وٌشرا من البداٌة  الواقعٌة والنظرٌة أال وهً مسؤلة الؽزو النقافً أن ال ٌتجاوز البدٌهٌا 

 النقافً.لتوضٌ  بعض المفردا  المتعلقة بموضوا الؽزو 

ومؽزا الكبلم :  ؼزوا : أرادس وطلبه، والؽزوة : ما ؼزي وطل  ، الشًء: ؼزا فالؽزو لؽة  
مق دس والؽزو: السٌر  لى قتال العدو وانتهابه 

(ٔ)
. 

) ؼارة األعداء على أمة من األمم بؤسلحة معٌنة، وأسالٌ  مختلفة، لتدمٌر  الؽزو اصطالحا:
ومقوماتها، وانتها  كل ما تملا(الداخلٌة، وعزابمها  قواها

(ٕ)
. 
النقافٌة لشع  من الشعو ، لتنفٌذ  أو هو أن تشن قوة سٌاسٌة أو اقت ادٌة حربا  على المبادئ

وعلى  فرض عقابد جدٌدة بالقوة على تلا الدولة الخا ة والتحكم بم ٌر ذلا الشع  مع أهدافها
النقافة الوطنٌة  الشع  الجتناث أ ولنقافة ومعتقدا  ذلا  شعبها من أجل ترسٌخها بدال  من

 والقضاء علٌها. 
: سرعة الفهم، والتعلم والضبط، والحذق والفطنة، والذكاء والتقوٌم والتهذٌ   الثقافة لؽة 

والظفر بالشًء، والتؽل  على الخ م
(ٖ)

. 
مجموعة سٌاسٌة أو اقت ادٌة بالهجوم على األسس والمقوما   أن تقوم الؽزو الثقافً:

 بق د تحقٌق مآربها، ووضع تلا األمة فً  سار تبعٌتها وفً سٌاق هذا ة ألمة من األممالنقافٌ
ل فً ذلا البلد  تعمد الؽزو  معتقدا  ونقافة جدٌدة مكان -وبالقسر-المجموعة الؽازٌة  لى أن ت حِّ

النقافة والمعتقدا  األ لٌة
(ٗ)

. 
أكان  سواء قضٌة الؽزو،مع وجود نظرة قا رة فً الداخل تتعامل بسذاجة وسطحٌة مع 

ذلا على مستوا  دراا بواعث القضٌة أم على مستوا ر د مظاهرها فالؽزو النقافً هو قضٌة 
تكون دوافع الؽر  اقت ادٌة أو حضارٌة،  أن عالمٌة تعانً منه المجتمعا  بؤؼلبها، ال فرق فً

مقولة  الواقع فٌشّهر ابقمن نم ٌبتعد عن حق  والخطة المدّبرة، و نما العبرة بوجود الق د المسبق
للتؽطٌة على  لٌواري مقولة الؽزو، أو ٌذه   لى أن الؽزو وسٌلة الضعٌؾ ضرورة التفاعل

وعجزس، وكؤنه بذلا ٌقدم فتوحا  عجز عنها اآلخرون، )لكن التراجع الحضاري الذي   نعه
لفلسفة الوضعٌة كان كله ٌخٌم على دار السبلم ٌومبذ قد أفس  مكانا للنموذج الحضاري الؽربً وا

الؽربٌة والمنهاج العلمانً األوربً كً ٌكون له فً دار السبلم، وجود ٌزاحم المشروا اإلسبلمً 
للتؽٌٌر والنهضة، فعرف  ببلدنا، منذ القرن التاسع عشر المٌبلدي، مشروعا  للتؽٌٌر 

والنهوض(
(٘)

. 
وٌسري نم  محلٌة  الّ انه ٌتحرا بآلٌا  الؽزو النقافً وان كان ٌؤتً من جهة الؽر ،

فلضعفنا وبضعفنا  ،معنى للؽزو من دون ضعفنا ٌستفحل على أرضٌة ضعفنا فً الداخل. بل ال
 ٌتم الؽزو، وضعفنا هو أرضٌة الؽازي هناا فارق بٌن الؽزو والتبادل النقافٌٌن، والموقؾ من

وتقوٌة  الواقعوابتكار الحلول وبناء  بإبداا الفكر وطرٌق المواجهة ٌتمنل الؽر  وعلومه نقافة
                                                           

 .ٖٕٔ/  ٘ٔ( لساف العرب : ٔ)
 .ٖٖص: ـ ٕٓٔٓ،  مف إصدارات كتاب األمة  ، دكتكر احمد عبدالرحيـ  الغزك الفكرم في (ٕ)

  .ٔٔٔ/ٕلساف العرب: -ابف منظكر  (ٖ)
 .ـٕٗٔٓ،الشبكة العالمية لالنترنت  ، االمارات العربية المتحدة ،   منتديات احتاجؾ (ٗ)
 .ٙٔـ:ٜٜٗٔ-ٖالعدد-حث منشكر في مجمة الجامعة اإلسالمية -كمطاعف العممانييف المشركع اإلسالمي لمتغيير-( محمد عمارة٘)
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فكرٌا  وموضوعٌا ، لقد كان  ضرٌبة الجري وراء  أي بتجاوز الضعؾ وتماسا الداخل ،البناء
اآلخر أن كلف  أمتنا الكنٌر من استنزاؾ القدرا  و هدار الطاقا  وهذس مإشرا  تدل على 

التبعٌة فً الفكر والمنهل
(ٔ)

ناسبنا لذا المسلمون ٌعترفون بتقدم الؽر ، ففً معارؾ الؽر  ما ٌ ،
 نجذبه، ونتعاطى معه بل نفٌد من تطورس، و نسعى  لٌها بجد. ولكن بشرط أن نملا كان لزاما أن

  حرٌة االختٌار، ال أن ٌدفع لنا اآلخر ما ٌشاء، كٌؾ ٌشاء من نقافة استهبلكٌة. 
 

 األدوار التارٌخٌة التً مر بها الؽزو الثقافً المبحث الثانً :
االعتراؾ )بوجود الؽر  بو فه قوة حضارٌة متقدمة علٌنا فً  أشار بعض الباحنٌن الى 

علومها و ناعاتها وتقنٌاتها، وقد ٌمتلا أ حابها أفكارا  وأشٌاء أفضل مما هو موجود فً دابرتنا 
الحضارٌة(
(ٕ)

. 
وقد مرَّ الؽزو النقافً بؤدوار تارٌخٌة تبلور من خبللها مفهوم ودوافع الؽزو النقافً، فبدءا       
فطرقه  لى تحقٌق أهدافه مختلفة  الفكري الؽزو عن طرٌق االحتبلل العسكري، أما ن الؽزوكا

و ن كان الهدؾ واحد وهو الهٌمنة االقت ادٌة، لهذا بدأ بؽزو المجتمع فكرٌا  ونقافٌا  مبتدبا  باألسرة 
 اللبنة األساسٌة فً المجتمع. وهً

فما ٌقع فً أق ى األرض  معٌنة، لٌس مح ور ببقعة جؽرافٌة الؽربً  ن الؽزو الفكري
لٌس وهما  بل هو حقٌقة ، وقد  من أحداث ٌتؤنر بها من ٌعٌ  فً أدناها، ألن الؽزو الفكري

اختلؾ الباحنون فً ذلا  لى عدة اتجاها : منهم من قال  ن الؽزو النقافً لٌس ظاهرة جدٌدة بل 
اقً الحضارا  وتقود العالم، هو ظاهرة قدٌمة بقدم التارٌخ، عندما كان  حضارة ما تت در ب

وهً لٌس  ظاهرة اقت ادٌة أو سٌاسٌة أو تقنٌة أو معلوماتٌة فحس  بل هً أساسا  ظاهرة 
تارٌخٌة مستمرة تعبر عن رؼبة القوي المسٌطر
(ٖ)

، ولو تتبعنا الجذور التارٌخٌة للعالم القدٌم بما 
فٌه أوروبا بدأ من اإلؼرٌقٌٌن  لى الفرنسٌٌن، وبعدها محاولة الٌونانٌٌن نشر نقافتهم فً الببلد التً 
تح  وطؤتهم ومن نم انتقل هذا الفكر  لى شعو  أوربا األخرا، فقد  شن  أوربا الن رانٌة 

 خالهم فً الن رانٌة. الحرو  ضد سكان شمال أوروبا إلد
الحرو  الدٌنٌة التً اشتعل  فٌها عدة قرون بسب  ما  كما أن لهم فً تارٌخهم أدوار فً 

 الدٌنً" وكان من نتٌجة هذس الحرو  الدٌنٌة أن انقسم  أوروبا  لى سمً عندهم " اإل بلا
نجلٌكانٌةاال كانولٌكٌة وبروتستانتٌة حتى  ن الملا البرٌطانً جعل نفسه رأسا  للكنٌسة

(ٗ)
. 

هذا فٌما بٌن األوروبٌٌن أنفسهم، وما ٌهمنا هنا هو كٌؾ خرج  أوروبا  لى العالم بعد أن     
 ضاق  فٌما بٌنها من جراء الحرو ، والتسابق فً التسل ، فبدأ  هجمتها  على الشعو 

ماا المسلمٌن كونها لٌس  جدٌدة على أوربا بل هً أط األخرا، ومنها أطماا الؽر  فً ببلد
وكان  الدولة العنمانٌة  قدٌمة، لكن الدولة اإلسبلمٌة كان  تدافع عن المسلمٌن وتقؾ ضد أعدابه،

                                                           

الحراؾ الثقافي ظاىرة -عبد الرزاؽ ىادم صالحظ:.+ٕٚ-ٚمقدمة الطبعة الثانية، بيركت،دار الفكر،:-اقتصادنا-محمد باقر الصدر (ٔ)
 ـ.ٕٗٓٓسنة ل .ٙٙ: ٕٖالعدد-بحث منشكر في مجمة المنياج-التأثير كالتأُثر المتبادؿ

 ـ.ٕٓٔٓ،لسنة  ٗٔ.ٕٛٙالعدد:–مجمة المنياج -قراءة في كتاب الغزك الثقافي المقدمات كالخمفيات كالنتائج-نبيؿ عمي صالح (ٕ)
معيد -العكلمة بيف التصكرات اإلسالمية كالغربية-+ ظ:حسف بحر العمـكٕٕ-ٚٔحكرات لقرف جديد:-ما العكلمة -حسف حنفي (ٖ)

 .ٓ٘ـ:ٖٕٓٓلندف-كاإلسالميكفالدراسات العربية 
 حقيقة. الغزك الفكرم كىـ أـ –محمد عمارة  (ٗ)
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بذهابها، وأ بح  ببلد المسلمٌن  آخر مظهر من مظاهر الدولة اإلسبلمٌة، حٌث ذهب  تلا الدولة
 .مفتوحة أمام أطماا الؽربٌٌن

دا ، فً الوق  الذي كان العالم الؽربً العنمانٌة ضعف  ضعفا  شدٌ وفً آخر أٌام الدولة    
وتقدما ، فركز أطماعه على ببلد المسلمٌن، مستؽبل  ضعؾ الدولة العنمانٌة،  ٌشهد نهضة وٌقظة

 علٌها اسم "الرجل المرٌض"، وخطط الؽربٌون لؽزو المسلمٌن ؼزوا  عسكرٌا ، بهدؾ التً أطلق
األمم  تؽرٌ  الفرنسٌون واالنجلٌز وسابرتؽرٌبهم" و بعادهم عن  سبلمهم، وقد شارا فً هذا ال"

 .األوروبٌة
لم ٌكن توسع الدول األوربٌة على حسا  العالم القدٌم محض  دفة  نما كان  هناا دراسا       

منظمة ومعد لها، فؤوروبا تعرؾ تفا ٌل  عن الدول التً تروم ؼزوها، فقد بدأ  أوربا ؼزو 
ه مبا  من العلماء والباحنٌن والفنانٌنم ر وكٌؾ  هجم نابلٌون فً حملته وأحضر مع

(1)
. 

 الدول االستعمارٌة وما فعلته بالشعو  العربٌة المسلمة التً وقع  تح   نم محاوال 
م ال  و راا اقت ادي ولٌس مسؤلة  االحتبلل، الذي جعل العبلقة بٌن المسلمٌن وؼٌرهم مسؤلة

  ٌمان أو كفر. 
ظهر  من دعوة فً العالم اإلسبلمً تنادي بتبنً فً مجال األد  فكم  النقافً الؽزو وظهر

الؽربٌة فً الكتابة وفً النقد حتى ؼفلنا أن لنا تارٌخا  عظٌما  ولؽة من أعظم  المذاه  األدبٌة
 فً العالم.  اللؽا 

اللؽوي أننا فً معظم جامعاتنا العربٌة اإلسبلمٌة ما زلنا ندّرس العلوم  النقافً الؽزو ومن
 وروبٌة. باللؽا  األ والط 
وقد تؤنر الفكر المسلم بالؽزو الفكري فً نطاق الحكم أٌضا ،  ومن ذلا الذي أدا  لى  

العدٌد من الببلد العربٌة اإلسبلمٌة ، وحتى  انتشار المذاه  الشٌوعٌة واالشتراكٌة فً الحكم فً
 المنقفٌن فً عالمـنا اإلسبلمً.  طؽى الفكر االشتراكً المادي على كنٌر من

ألن  الفكري النقافً أو الؽزو ظ أن بعض المفكرٌن المسلمٌن ٌرفضون م طل والمبلح
وٌطالبون بؤن نتحدث عن استٌراد فكري أو  ٌدٌولوجً بمعنى التفاعل  ،م طل  عسكري  الؽزو

 وعدم االنؽبلق على الهوٌة. ،مع الؽر 
المسلمٌن وكؤنها أمر  وهذا ما دأ   لٌه  أعداء اإلسبلم لترسٌخ هذس المفاهٌم فً أذهان بعض

وحتى ٌعترؾ المسلمون بؤن هذس المفاهٌم قد تكون  لدا كنٌر من   ،واقع ال سبٌل  لى تؽٌٌرس
المعا رة واستطاع  أن تحدد للدٌن دورس بمعزل عن الحٌاة وفً زاوٌة ضٌقة ٌلخ ها  األجٌال
خبلل  بط بالواقع منفهو ال ٌرت ،أو تلؽً دورس من الحٌاة أساسا  -ف ل الدٌن عن الدولة  -شعار

والجمود  بل ٌنظر  لٌه باعتبارس سب  الضعؾ ،المعانً التً ت نع القوة والحركة والتقدم 
 والتؤخر. 

أما االتجاس اآلخر ٌرا أن الؽزو النقافً ظاهرة حدٌنة ومعا رة لها عللها وأسبابها فهً 
وحٌث كان االنهٌار فً كل  ظاهرة كونٌة تحقق  بعد انهٌار الكتلة الشرقٌة وما تبعها من تجزبة،

الجوان  مما أدا  لى أن ٌضطر االتحاد السوفٌتً بربط نفسه بشبكة االت ال العالمٌة، وبالشبكة 
المعلوماتٌة، حتى أنها دخل  تح  مظلة السوق األوربٌة، وأ ب  نظامها هو أٌضا مقترحا من 

الؽر 
 
. 
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التاسع عشر ولكنه بحاجة  لى فضاء وهناا اتجاس ٌقول:  ن الؽزو النقافً بدأ فً منذ القرن 
لكً ٌكتمل، وقد وجد هذا الفضاء فً الفضابٌا  التلفزٌونٌة التً جعل  من العالم قرٌة  ؽٌرة 
وجعل  من اللحظة المعاشة فً أي ركن  ؽٌر من العالم لحظة معاشة على مستوا العالم 

كله
(ٔ)

. 
 مفاهٌم مختلفة ولكن ذات ؼاٌات متشابهة المبحث الثالث:

تعدد  مفاهٌم الؽزو النقافً بتعدد األدوار التً مر بها الؽزو النقافً فؤول ؼاٌاته هو احتبلل 
العقل ومن نم التمهٌد الحتبلله  اقت ادٌا والفرق بٌنه وبٌن االحتبلل العسكري بالطرق واآللٌا  

عسكري فالؽزو العسكري ٌستمد قوته من آلٌا  اإلخضاا الخارجً فقد تطور من شكله القدٌم ال
سواء تؤمٌن الم ادر أو الطاقة أو النروا  الطبٌعٌة، أو  ،المباشر،  لى شكله الجدٌد االقت ادي

البحث عن أسواق ، بٌنما ٌٌّسر الؽزو النقافً آلٌا  اإلخضاا الداخلً وهً احتبلل العقل، من 
عٌة ومواقعها أجل الهٌمنة االقت ادٌة  لدوام النه  االستعماري لخٌرا  الشعو  ونرواتها الطبٌ

ألنه ٌضمن بعد ذلا فً حاال  الضعؾ الذاتً والتخرٌ  دوام  ،اإلستراتٌجٌة، وهو األوقع تؤنٌرا  
الهٌمنة على اإلدارة واإلمكانا . فالؽزو النقافً مزود بسبلحه الفتاا الداخلً من خبلل آلٌة 

 ناعة العقل
(ٕ)

 ، ومن تلا المفاهٌم:
 

 االستقطاب والهٌمنة: 
التحاد السوفٌتً انهار  معه منظومة الدول االشتراكٌة، تشكل مفهوم بعد انهٌار ا

االستقطا   لى جهة واحدة مهٌمنة وهً الوالٌا  المتحدة، وترافق االستقطا  مع التقنٌة، 
المعلوماتٌة، االت اال ، وال شا فً أن سلطان الواحدة منها ٌفوق السبلا التقلٌدي أضعافا  

فة، وهما تتبادالن األدوار، وتتكامبلن فٌما بٌنهمامضاعفة،  نها النروة والمعر
(ٖ)

. 
 
ة:  ٌَّ  التبع

ظهر مفهوم التبعٌة االقت ادٌة فً منت ؾ القرن المن رم، لما ظهر من التخلؾ فً 
مما أدا  لى احتٌاج هذس الدول  لى النمو للنهوض بالواقع االقت ادي،  ،اقت اد بلدان العالم النالث

ؼٌر أن هذس الظاهرة أد   لى االن هار واالنقٌاد لبلقت اد العالمً أو ما عرؾ باسم التنمٌة 
 الموجهة للخارج، وقوامها تؽذٌة المركز بالمواد والخاما  والنفط، وت رٌؾ منتجا  المركز. 

ٌة، بدأ اقت ادٌا ، نم ما لبث أن امتد  لى المجاال  الفكرٌة، وال سٌما وهذا هو مفهوم التبع
االت اال  والمال واالقت اد والمعلوماتٌة
(ٗ)

 . 
 

  

                                                           

 .ٓٙـ:ٖٕٓٓلندف-العربية كاإلسالميكف معيد الدراسات-العكلمة بيف التصكرات اإلسالمية كالغربية-حسف بحر العمـك (ٔ)
 .www.annabaa.org/nba  -الثقافي كالمفاىيـ المتصمة بو:بحث منشكر عمى مكقع-عبد اهلل أبك ىيؼ  (ٕ)
+ رعد شمس الديف  www.annabaa.org/nba  -الثقافي كالمفاىيـ المتصمة بو:بحث منشكر عمى مكقع-عبد اهلل أبك ىيؼ  (ٖ)

 .ٗٗ-ٖٕـ:ٕٔٔٓ-بغداد -الكقؼ السني-العكلمة كتاريخ الصراع مع الغرب-كيالني
+ رعد شمس الديف  www.annabaa.org/nba  -الثقافي كالمفاىيـ المتصمة بو:بحث منشكر عمى مكقع-عبد اهلل أبك ىيؼ  (ٗ)

 .ٗٗ-ٖٕـ:ٕٔٔٓ-بغداد -الكقؼ السني-العكلمة كتاريخ الصراع مع الغرب-كيالني

http://www.annabaa.org/nba
http://www.annabaa.org/nba
http://www.annabaa.org/nba
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 التؽرٌب:
والتؽرٌ : هو أن ٌإنر الؽر  بالمسلمٌن ، بهدؾ  بعادهم عن  سبلمهم، وجعلهم تابعٌن له،  

 عادس عن هوٌته النقافٌة.وفا الروابط الونٌقة بٌنه وبٌن تارٌخه وترانه، واب
ولذلا ٌطلق علٌهم المستؽربون وهم المتؤنرون باألفكار الؽربٌة، بحٌث ابتعدوا عن  

ونشرها بٌن المسلمٌن، وهً نزعة   سبلمهم وأمتهم، و اروا دعاة لقبول الحضارة الؽربٌة،
 لٌهامإداها االحتذاء بالؽر ،  و شعور المؽتر  بؤنه مبعد عن البٌبة التً ٌنتمً 

(ٔ)
 . 

 التنمٌط: 
وهو  نتاج نمط نقافً واحد وفق  رادة المنتل المهٌمن، وٌكون ذلا عبر وسابل السٌطرة 
المختلفة كالتقنٌة والمعلوماتٌة واالت اال ، وال سٌما استعمال األقمار ال ناعٌة، وال شا أن 

ة، وانتشار الكتا  أخطر مظاهر التنمٌط وسٌلة، هو شٌوا نقافة ال ورة بدٌبل  عن نقافة الكلم
مما ٌإدي  لى االستبداد التقنً الذي ٌقلل الخٌال واإلبداا  ،اإللكترونً بدٌبل  عن الكتا  المطبوا

و سرقة الوق ، وهدر الطاقة الجسمٌة، والمشاعر واألفكار، وفرز عطالة ذهنٌة ونقافٌة أمام 
منتجا  التنمٌط النقافً وقوتها الهابلة
(ٕ)

 . 
 التؽطٌة: 

   عبلمً هدفه تضلٌل وتزٌٌؾ الوعً، بق د قل  الحقابق ، وتشكٌل العقل وفق وهو أسلو
 مبلء شروط الهٌمنة، وٌنبؽً الوعً بمدا قوة الؽزو النقافً لهذا األسلو  فً عملٌا  احتبلل 

العقل
(ٖ)

 . 
 العولمة: 
 ا، هً نقل الشًء من النطاق الوطنً أو القومً  لى النطاق العالمً وهو توحٌد االستهبل   

، المتلقً، المستل  اإلرادة والفاعلٌة، فً االقت اد والمال،  وتإنر سلبٌا  فً الطرؾ المستهلا 
وٌتفاقم التؤنٌر فً مجاال  العلم والتقنٌة والمعلوماتٌة واالت اال ، ألنها ال تنتل، أو ال تشكل 

وتؤكٌد الهوٌة النقافٌة وهً ضد مراعاة البعد النقافً للتنمٌة،  ، مشاركتها فً اإلنتاج العالمً
و نرابها، وتوسٌع نطاق المشاركة فً الحٌاة النقافٌة، وتعزٌز التعاون النقافً الدولً
(ٗ)

. 
 
 
 

  

                                                           

س الديف + رعد شم www.annabaa.org/nba  -بحث منشكر عمى مكقع الثقافي كالمفاىيـ المتصمة بو:-عبد اهلل أبك ىيؼ  (ٔ)
 .ٗٗ-ٖٕـ:ٕٔٔٓ-بغداد -الكقؼ السني-العكلمة كتاريخ الصراع مع الغرب-كيالني

+ رعد شمس الديف  www.annabaa.org/nba  -الثقافي كالمفاىيـ المتصمة بو:بحث منشكر عمى مكقع-(عبد اهلل أبك ىيؼ ٕ)
 .ٗٗ-ٖٕـ:ٕٔٔٓ-بغداد -الكقؼ السني-مع الغرب العكلمة كتاريخ الصراع-كيالني

+ رعد شمس  www.annabaa.org/nba  -:بحث منشكر عمى مكقع الثقافي كالمفاىيـ المتصمة بوالغزك  –(عبد اهلل أبك ىيؼ ٖ)
 .ٗٗ-ٖٕـ:ٕٔٔٓ-بغداد -الكقؼ السني-العكلمة كتاريخ الصراع مع الغرب-الديف كيالني

+ رعد شمس  www.annabaa.org/nba  -:  بحث منشكر عمى مكقع الغزك الثقافي كالمفاىيـ المتصمة بو–(عبد اهلل أبك ىيؼ ٗ)
 .ٗٗ-ٖٕـ:ٕٔٔٓ-بغداد -الكقؼ السني-كلمة كتاريخ الصراع مع الغربالع-الديف كيالني
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 األسالٌبالمبحث الرابع :
ومحاوال  استب اله عبر التارٌخ قدٌما  وحدٌنا ، ولكنها فً  تنوع  أسالٌ  الكٌد لئلسبلم

ألن هللا سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدٌن وأهله وأتباعه الملتزمٌن  ،الذرٌع النهاٌة تبوء بالفشل
به والظاهر أن ال مجال لهذا التوهم، ألن الؽزو النقافً وكما ٌشهد التارٌخ على محاوال  ؼزو 
نقافً سابق لم ٌستطع أن ٌبٌد نقافة شع  من الشعو  مهما كان  دٌانته ونقافته  ال  ذا أبٌد شعبه، 

افة، كما ٌذه  بعض الباحنٌن لٌس  عرضا و نما جوهر، والنقافة هً عن ر الهوٌة )ألن النق
والمحفز نحو االستقبلل والحرٌة فرموز كل نقافة وفعالٌتها فً أنفس أفرادها  نما تتحول عند 
األزما   لى نورا  تحًٌ هذس النقافة وتجدد  ورها بؤبهى الشعارا ،  حٌ  أن النقافا  

تؽٌر مفاهٌمها عبر التفاعل الذاتً والخارجً  ال أن هذا التحول عادة ما ٌكون العالمٌة تتحول وت
طوعٌا  ذاتٌا  ولٌس أمرا  ٌقررس أو ٌرفضه اآلخر(
(ٔ) 

وكان من هذس األسالٌ  لتشوٌه اإلسبلم  ،
 داخلٌا ، وعدم انتشار أفكارس:

 والمنظورة.  اإلعبلم: من خبلل الكلمة المقروءة والمسموعة .1
 .توظٌؾ الكتا  والمإلفٌن لٌكتبوا ما ٌشّوس  ورة اإلسبلم  .2
   نارة الخبلفا  المذهبٌة و نارة النعرا  اإلقلٌمٌة والتوجها ، و حٌاء النزعا  الجاهلٌة قبل  .3
  واإلؼرٌقٌة ، نم  برازها للمسلمٌن عبر اإلعبلم على أنها تمنل اإلسبلم كالفرعونٌة والفارسٌة    
 .األمة اإلسبلمٌة وتفتٌتها ه نم القضاء علٌه، وذلا بتجزبةاإلسبلم لهدم    
 فقد  وروا اإلسبلم بؤنه مف ول عن السٌاسة.  التشكٌا فً أحكام اإلسبلم و بلحٌته للحٌاة،. 4
 .الحروؾ البلتٌنٌة محلها فً بعض البلدان اإلسبلمٌة الطعن فً اللؽة العربٌة، وذلا إلحبلل .5
 ابمة على أساس فلسفة الحضارة الؽربٌة. مناهل التعلٌم الق تجدٌد.6
 اإلسبلمً وذلا بتشوٌه  ورة رموز اإلسبلم. تشوٌه التارٌخ.7
نة النبوٌة.  محاولة. 8  الطعن فً القرآن الكرٌم، والس 
 .الحٌاة اإلسبلمٌة ومحاولة تشوٌه التراث اإلسبلمً عملٌة تشوٌه نظام .9
 فروٌد، ونظرٌة  والوجودٌة، ونظرٌةكالعلمانٌة، دعمها،و العمل على نشر األفكار والحركا . 10
 .دارون، والماركسٌة، والماسونٌة، والبهابٌة، والقادٌانٌة      
رٌن المإمنٌن عن مراكز التوجٌه .11  .والسلطة  بعاد العلماء والمفكِّ
  رسال البعنا  الدراسٌة  لى ببلد الؽر . .12
 القٌادة، التخاذ القرارا  المحققة لذلا الهدؾ.و تمكٌن المستؽربٌن، وتسلٌمهم المسإولٌة .13
 والفنٌة والخٌرٌة وخ و ا النسابٌة منها.  نشاء الجمعٌا  والمإسسا  النقافٌة واألدبٌة .14
    السلع االستهبلكٌة الؽربٌة،  التروٌل للقٌم والنقافا  واألفكار الؽربٌة بٌن المسلمٌن، وتسوٌق .15
 .النقافٌة المستؽربة الؽربٌة، و ٌجاد المراكز والمإسسا والدعوة الممارسا        

نستنتل من ذلا أن ما أ ا  المسلمٌن كان سببه عدم تمسكهم بدٌنهم، وعدم تفقههم فٌه 
العلماء فً  براز محاسنه وحكمه وأسرارس  و عراضهم عنه، والجهل بؤحكامه، وتق ٌر من

بر فً الدعوة  لٌه، مما أدا  لى التباس وبٌان فضابله الشرٌفة وهذا ٌحتاج الى ال دق وال 
 الٌوم من الفرقة واالختبلؾ.  األمور ومن أجل ذلا ح ل ما ح ل

 
 

                                                           

 .ٓٔٔـ:ٖٕٓٓلندف-فمعيد الدراسات العربية كاإلسالميك-العكلمة بيف التصكرات اإلسالمية كالغربية-حسف بحر العمـك (ٔ)
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 الحلول المبحث الخامس:
الذي ٌستهدؾ المسلمٌن ٌحتاج  لى بذل الكنٌر من الجهد  النقافً  ن مسؤلة الت دي للؽزو

تجاس هذا الؽزو النقافً، وأن تقؾ وتدرا واجبها  وهو واج  األمة اإلسبلمٌة حتى تعرؾ دورها،
رسالة اإلسبلم وحّتى ٌتؤتى لها ذلا البّد من اتخاذ الحلول من  منه الموقؾ الذي ٌجعلها أهبل  لحمل

 :وأضرارس فٌتلخص فً خبلل الطرق المو لة  لى السبلمة من هذا الخطر والبعد عن مساوبه

   إلسبلم عقٌدة وشرٌعة ومنهاج حٌاة حٌاء دعوة حكم الشرٌعة بإٌجاد الوعً الكافً با.1    
وضرورة حث الشبا  المسلم الى التنبه الى المخاطر التً تحدق بهم نتٌجة تؤنرهم الكبٌر 

 بمظاهر الؽزو النقافً ومحاولة مجاراة الؽر  فً كل شًء .

ٌقوم العلماء والقادة بتحمل المسإولٌة لشحذ الهمم وبث روا الترابط بٌن اإلسبلم وقٌمه  .2 
 .مبادبه فً األمة اإلسبلمٌةو

 النقافً الكفٌل بتكوٌن المسلم المتمتع بالشخ ٌة اإلسبلمٌة الحقٌقٌة التً تملا نشر الوعً .3
تؤمٌن الوسابل اإلعبلمٌة الحدٌنة بتقنٌاتها المتطورة  ت ورا  شامبل  عن الكون واإلنسان، و

 الت دي للوسابل اإلعبلمٌة المعادٌة والقادرة على
(ٔ)

 . 

النقافة اإلسبلمٌة على الوقوؾ فً ساحة الحٌاة  التعرٌؾ بالتارٌخ اإلسبلمً المضًء وقدرة. 4
 .وقدرتها على قٌادة األمة

للحد من البعنا   لى الخارج،   نشاء الجامعا  والكلٌا  والمعاهد المختلفة بكافة اخت ا اتها. 5
النقافة اإلسبلمٌة فً جمٌع الجامعا  الدٌنٌة و وتدرٌس العلوم بكافة أنواعها مع العناٌة بالمواد

عقٌدة الطلبة، و ٌانة أخبلقهم، والواج  التقلٌل من  حر ا على سبلمة ،والكلٌا  والمعاهد
الداخل البعنا   لى الخارج  ال فً علوم معٌنة ال تتوافر فً

(ٕ)
. 

  بلا المناهل وحس  تعالٌم اإلسبلم، واالستكنار من المإسسا  العلمٌة التً ٌستؽنً بها  .6
المعروفٌن باألخبلق الفاضلة  الخارج واختٌار الكادر اإلداري من أبناء الببلد عن السفر  لى

 والعقٌدة الطٌبة والسٌرة الحسنة، والقوة واألمانة.

دعاة اإلسبلم، وذلا بكتابة البحوث، لتفنٌد شبها   النقافً عن طرٌق الؽزو الرد على أ ناؾ.7
الؽزو النقافً، وعرض اإلسبلم عقٌدة وتشرٌعا وأحكاما وأخبلقا 
(ٖ).

  

  و ن الحلول ال ٌمكن أن تكون فعالة ما لم ٌلتق المسلمون على  عٌد واحد وعلى هدؾ
تمٌٌز وااللتقاء ٌج  أن ٌكون مبنٌا  على ح  الخٌر والم لحة لجمٌع المسلمٌن دون ،واحد 

(ٗ).
 

نخلص من ذلا أن ظاهرة الؽزو النقافً هً معركة ال تخص شع  دون آخر بل هً تخص 
كل شعو  األرض، وتشمل كل القوا الدٌمقراطٌة والتقدمٌة وأن ار اإلسبلم فً العالم بتٌاراتهم 

                                                           

 . ٜٜٚٔ -الككيت  -ٔٚٔالعدد -مجمة البياف  -صكرة المسمميف في السينما العالمية  -عبد الرحمف حمادم  (ٔ)
 . ٜٛٛٔ -بيركت  - ٖٕٓالعدد  -مجمة الراية  -نحف كاآلخر  -سميـ عمي جكاد  (ٕ)
 .جاىزة كامؿ ، تقاريرالبحث العممي ، بحث عممي  :مف قسـ - منتديات احتاجؾ (ٖ)

-ختاـ محمد -بحث منشكر عمى مكقع في مجمة النبأ-خطر الغزك اإلعالمي كالثقافي عمى المجتمع العربي (ٗ)
www.annabaa.org/nbanews  . 
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وتنظٌماتهم السٌاسٌة ونقاباتهم ومإسساتهم المدنٌة وعلمابهم المهتمٌن بالوضع العالمً،  االٌدلوجٌة
المعركة هً ضد الهٌمنة لم لحة عدد محدود من الدول الكبرا والشركا  الجشعة المتعدٌة ،اذا 
ٌج  ان نعمل على   تحوٌل هذا الؽزو النقافً الشرس  لى تبادل نقافً  نسانً تسودس المشروعٌة 

لدولٌة والتضامن العالمً واحترام حقوق الدول فً تنوا خ و ٌاتها النقافٌة وهوٌاتها ا
القومٌة
(ٔ)

. 
 
   

  

                                                           

 .ٜٜٔـ:ٖٕٓٓلندف-معيد الدراسات العربية كاإلسالميكف-العكلمة بيف التصكرات اإلسالمية كالغربية-حسف بحر العمـك (ٔ)
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 الخاتمة  
من خبلل ما تقدم تبٌن أن قضٌة الؽزو النقافً هً قضٌة واقعٌة حقٌقٌة ٌعٌشها العالم وهً       

  .ببل شا قضٌة الع ر، لذلا فانرها ال ٌقت ر على شبا   األمة العربٌة واإلسبلمٌة
نم هناا أمر البد من طرحه وهو أن الؽر  نفسه قد عانى من مسؤلة الؽزو النقافً ولكنه لم      

ٌطرا شعار المعاناة من قضٌة الؽزو النقافً على هذا المستوا الذي تعانً منه األمة العربٌة 
اري ألن الؽر  ٌفتقر  لى العمق الحض ،واإلسبلمٌة، والباعث لذلا لٌس  أسبا  نفسٌة وتارٌخٌة

والهوٌة التارٌخٌة المتمٌزة اللتٌن تخشى علٌهما  زاء تهدٌدا  النقافا  األ خرا، فضبل  عن أن 
هناا من الدول التً أ ابها الؽزو النقافً من ال تملا مقدرا  السلطة فً مجاال  القوة والقدرة 

 .والمعرفة
النحراؾ بالشبا  وهّز هدؾ الؽزو النقافً هو خلخلة البناء االجتماعً لمجتمع الدولة  وا   

النقة فً  حة االختٌار اإلسبلمً، ومعنى ذلا أن المعركة تستهدؾ تحقٌق أؼراض عملٌة 
بالدرجة األولى، لذلا ٌتوجه الؽزو  لى الواقع مباشرة لٌقارا الدولة على أرضها وٌحاول ضربها 

  .فً مواطن قوتها
ٌّم   ا قطاعا  الشبا  وعزلها عن كما ٌهدؾ الؽزو النقافً فرز قطاعا  من الشع  والس

  .الدولة من خبلل تحوٌلها  لى فبا  عاطلة فاسدة ومخربة أٌضا  
ومن النتابل التً تو ل الٌها البحث ان الؽزو النقافً ظاهرة عالمٌة شاملة ال ٌمكن الفرار من 

تفاعل رإٌتها، لكن ذلا ٌعنً أنها نظام حتمً  جباري، فهناا قٌم  نسانٌة نقافٌة ومادٌة ٌمكن ال
معها دون التضحٌة بالقٌم المحلٌة والوطنٌة والقومٌة منلما هناا قٌم ٌمكن تجنبها كما ٌح ل فً 

 التارٌخ الذي ٌشهد على بقاء التماٌزا  حتى فً ع ر االستعمار العالمً الذي انتهى.
هور ومن آنار التؽرٌ  النقافً نجاحه فً مهمته فً ببلد المسلمٌن، وذلا تم له من خبلل ظ     

فبة من أبناء المسلمٌن ات ف  بجهلها ونفورها  وكراهٌتها  لئلسبلم ومبادبه وقٌمه ونقافته، 
ومحاربة أحكامه وتشرٌعاته، وبالمقابل فضل  اعتناق المبادئ واألفكار والفلسفا  والنقافا  

اتهم، الؽربٌة، وممارسة الحٌاة على الطرٌقة الؽربٌة،  وتقلٌد الؽر  فً الجان  السلبً من حٌ
واالنسبلخ عن التراث، وفقدان الهوٌة الذاتٌة، وضٌاا األ الة، ومحاربة الظواهر اإلسبلمٌة، 

 . ونشر الظواهر والمظاهر والممارسا  الؽربٌة
ورؼم نجاا تٌار التؽرٌ  النقافً  ال أن هناا فبة من أبناء المسلمٌن وهً النخبة النقافٌة   

  بها النخبة النقافٌة فً التارٌخ اإلسبلمً ، بقٌ  نابتة التً تنحدر من ذا  المبادئ التً نهض
على  سبلمها، داعٌة  لٌه، تقؾ أمام أسالٌ  التؽرٌ ، وتفند دعاوا المستؽربٌن، وتعمل على  نقاذ 
األجٌال الجدٌدة من سمومهم، عبر محاور الت دي فً الداخل والخارج لكب  التهدٌدا  النقافٌة 

ع فً النقافة والسلوا االجتماعً وفً االقت اد أٌضا  عبر طؽٌان الؽربٌة لقٌم وسلوا المجتم
 .النزعة االستهبلكٌة

وٌنبؽً أن نعلم أن ال سبٌل  لى  ّد الؽزو النقافً،  الّ بتحقٌق شروط النهضة، وذلا بالتؤكٌد     
ٌ  ار  لى الرفض المطلق ً ذلا ألن ف  ،على التزام الحذر فً التمٌٌز بٌن الؽزو والتبادل، وأالّ 

 .قمع اإلبداا والحّد من الحرٌا  وتسوٌػ الجمود
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  صناعح اذلىَح انثقافُح

 عهٍ تذرأثر انثقافح انراهنح يف رواَاخ 

صال  : ملخَّ

هذا البحث قراءة نقافٌة فً رواٌتٌن للروابً العراقً على بدر، تبحث فً انر النقافة 
تتجاوز  الراهنة فً  نتاج هذٌن الن ٌن، وتر د انر المنقؾ فً  نتاج نقافة جدٌدة للمجتمع،

النقافا  الشعبٌة المرتبكة التً تعكس التحوال  الفكرٌة واالجتماعٌة والنقافٌة الطاربة 
 ألن المنقؾ ٌنتل النقافة ال ٌعٌدها وال ٌكررها. ،للمجتمعا ، التً ال تمنل نقافة أ ٌلة فٌها

الرواٌتان هما حارس التبػ وبابا سارتر، تناول البحث فٌهما اإلشكالٌا  التً برز  
وتجل  من خبللها اآلنار المباشرة للنقافة المعا رة فً اإلبداا األدبً الروابً، من استعمال 
التؤرٌخ الشعبً، تؤرٌخ الناس واعتمادس ونٌقة مباشرة فً الكتابة، من دون تخٌٌل للتؤرٌخ،  لى 
كشؾ  شكالٌا  النقافة المعا رة فً بناء نقافة الذا  الوا فة فً بناء السرد،  لى ر د 
 شكالٌا  انر النقافة المعا رة فً بناء نقافة الذا  المو وفة، نم  لى ر د تجلٌا  النقافة 

 الشعبٌة فً النص المدروس، من اللؽة العامٌة  لى التقرٌرٌة فً األسماء واإلحداث واألفكار.

A research a cultural reading 

concerning two novels for the novelist Ali Bader, searches the 
contomparory culture in giving the two texts, it sheds light on the 
educator's trace in order to emerge new intellectuality to the society, 
overcome national bemused cultures which reflects the  social , 
intellective cultural and accidental change to the societies that the two 
novels " tobacco ranger and dad " represent an origonal culture within 
them, since the educator produce culture, niether repeat nor copy . 

Sarter tackles the paper he states the problematics that appear 
due to all the direcct modren results evinced in the literary innovation of 
novels from using national heritage,history of people and depending on 
it in writing without imagning the history leads to problematics in modren 
culture in building descreptive self-culture in narrating construction, that 
looks at the trace of the problematics of culture in self-building,then to 
find out the cultural in national intellectuality in studied discourse from 
slang to reportorial in names , events and thoughts 
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 :مقدمةال

فً نقافتها وسٌاستها وحالتها االجتماعٌة، وتمر بمراحل من النقافة فٌها تتحول المجتمعا ، 
النه انتاج مجتمع وحٌاة، واالدٌ  ٌعٌ  مع ابناء مجتمعه  ،اال ٌل وؼٌرس، فٌتحول االد  معها

وٌنتمً الٌهم، وٌكت  بلؽتهم، وٌشاركهم فً انتاج النقافة، بناء نقافة جدٌدة ٌشارا فً  نعها، 
افا  المجتمعا  وت ل الى مرحلة  من االضطرا  تحتاج فٌها الى خلق المبدا وربما تنحدر نق

 وانتاجه الجدٌد لها.

لٌس  اعادة النقافة وتكرارها، بل هً اعادة انتاج الواقع وتقدٌمه ب ٌؽة تتناس   فاألدبٌة
االدٌ  مع التفكٌر النخبوي العالً، تستلهم الشعبً فتعٌد انتاجه وتقدمه بلؽة  افٌة وسرد عال، و

عندما ٌكت  للشع  ٌنبؽً له ان ٌكت  بعٌدا عن الؽوؼاء واالبتذال، فهو ٌنب  الذاكرة الجمعٌة 
وٌعطً النقافة المكتوبة شرعٌتها، لذلا علٌه ان ٌتحول بذاته الفردٌة الى ذا  كبرا جماعٌة 

 تعكس مرحلة نقافٌة عامة.

ألنها تعد مجاال  مهما   ،مجتمع وتحوالتهوالرواٌة اكنر االنواا االدبٌة مناسبة  لقراءة نقافة ال
لمعرفة الذا ، فهً اد  اعترافا  تكشؾ الذاتٌة، وتكشؾ الؽٌرٌة واالخر، وقد منل على بدر فً 
رواٌتٌه المدروستٌن، نسقا  نقافٌا  مهما ، جعل ن ه ٌ ل  للقراءة النقافٌة الهادفة،  ذ عاد بالرواٌتٌن 

لمرحلتٌن نقافٌا ، وهذا ما سٌجري كشفه فً المباحث القابلة الى حقبة زمنٌة ماضٌة، ووازن بٌن ا
 فً البحث ان شاء هللا.
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 مدخل الكتابة والثقافة

لقد با  من نافل القول أنَّ األد   نتاج تكوٌنً كبٌر، ٌرتكز فً بنابه على فواعل  عّدة،  
الكات  ٌنبنق من سٌاق نقافً عام،"  أساسها وفاعلها األهم، النقافة، وبا  من نافل القول أٌضا  أنَّ 

ذلا أنَّ أدبه ٌقوم  ،فبل ٌمكن انتزاا الكات  من الحاضنة االجتماعٌة والنقافٌة التً ٌشتبا بها
بمهمة تمنٌلها، وبٌان موقعه فٌها"
(ٔ)

. 

وطالما جاء  الكتابة فً سٌاق فنً متساوق مع النقافً واالجتماعً والسٌاسً، تنهل منه  
ألن األدٌ  المنتل ألدبه ٌحاول  هر جماعٌة النقافة العامة فً ذاته  ،جهاتهوتتوجه ببعض مو

الخا ة وٌتمنلها كلٌّة فً عمله، وهو بهذا مدفوا  بالبحث عن الهوٌة، وهذس حاجة جماعٌة تؤتً 
من المشاركة والتوا ل واالنتماء، واالتفاق على رموز و شارا  وتوجها  مشتركة معروفة، 

ارا  الخارجة عن الحاال  الذهنٌة الفردٌة بالتحدٌد"هً " الرموز واإلش
(ٕ)

وهً الحاال   ،
 الجماعٌة التً تكون جزبٌا  النقافة التً تكّون الكل الذي ٌنهل منه المبدا/الكات .

من البلف  للنظر توجه الكتابة العربٌة الراهنة فً جنسً الشعر والننر هذا التوجه فً  
ا   لى اإللحاا على الو ؾ التف ٌلً لوقابع اإلنتاج، فً الشعر جاء شعر العق د التسعٌنً منجرَّ

 ذ  كان  الق ابد مولعة بر د الحٌاة الٌومٌة، وت وٌر العوامل المخٌفة فٌها، ولم ٌكن  ،الحٌاة
هناا قلق منه، وكان الشعر ٌعكس تداعً األزمة فٌها
(ٖ)

، فنقل النقافة فً مفرداتها الواضحة 
ومنله الرواٌة،  ذ  ظلّ  تر د الخرا  العراقً فً أزما  الدٌكتاتورٌة الراهنة من دون تؽٌٌر، 

والحرو  واالحتبلل والعنؾ، ناقلة ال راا الدموي وتحوال  المجتمع ونقافته على بشاعتها، 
تر د األجواء الشعبٌة وتستعمل اللهجة العامٌة فً تراكم أفقً للحوادث، وتنهل من النقافة فً 

جمٌع تفا ٌلها
(ٗ)

. 

ذ  عكس  الكتابة العراقٌة الواقع العراقً بنورس وظلمته، وعنفه وحروبه، وهذا  نجاز   
حسن، لكنه انتقل بالكات   لى منطقة حرجة، ال ٌنبؽً له الذها   لٌها، فالنقافة على الرؼم من 
ا ، وترسم له خطوط  ٌّ أهمٌتها فً  نتاج اإلبداا ال ٌمكن أن  تطؽى على  رادة المبدا وتوجهه كل

ألنه األدٌ ، واألدبٌة تقوم على  عادة  نتاج  ،بداعه مسلو  القوة فً تحوٌرها وتوجٌهها 
للمرجعٌة الواقعٌة و وؼها
(٘) ،

 ولٌس نقلها على نحو حقٌقً تام.

ٌّر المناس  من النقافة الموازٌة، وتنبٌ  ما ٌرٌدس الكات  وتكرٌسه و خفاء   الفضل فً تخ
الن المجتمعا  تمر بحاال   ،د، ؼٌر الطارئ من حاال  النقافةسواس، الذي ٌنبته الكات  هو الخال

طاربة فً نقافتها وا خرا أ ٌلة خالدة جوهرٌة، ونمة فا ل بٌن الشعبً والجماهٌري وبٌن 
النخبوي العالً، ولٌس كل ما موجود فً النقافة هو مادة لؤلد  التً تشكل الوعً النهابً للناس، 

                                                           

 .٘، ٕٔٔٓ، ٔالسرد، كاالعتراؼ، كالُيكية، عبد اهلل إبراىيـ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، ط (ٔ)
 .ٙ٘، ٕٓٔفي األصكؿ الرمزية لممجتمعات، جكف فرانسكا دكرتييو، ترجمة: محمد ميالد، مجمة الثقافة العالمية، ع  (ٕ)
 .ٖٛ، ٕٛٓٓينظر: النص كالحياة، حسف ناظـ، دار المدل لمثقافة كالنشر، بغداد،  (ٖ)
ب كاالحتالؿ كسمطة الطكائؼ، سالـ إبراىيـ، مجمة َتَبيُّف، ينظر: الركاية العراقية، رصد الخراب العراقي في أزمات الديكتاتكرية كالحرك  (ٗ)

 .٘ٚٔ، ٕٗٔٓ، خريؼ ٔ، مجمد ٕٗقطر، ع 
 .ٗٚ، ٜٗٛٔينظر: بناء الركاية، سيزا قاسـ، الييأة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  (٘)
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ن ق بل أفراد أذكٌاء بطبٌعتهم أ حا  قدرا  خبلقة، ٌمتلكون  ّن تؤرٌخ الوعً الجمعً ٌ اغ م
المقدرة على التؤنٌر فً جسد الجماعة بؽٌة تطوٌعها، ٌمتلا هإالء المقدرة على تحرٌا المتخٌل 

الجماعً وتؽذٌته
(ٔ)

. 

ا ، فالكات  هو من ٌنتل النقافة فً مجتمعه الذي ٌعٌ  فٌه،   ٌّ لٌس النقافة من تنتل الكات  كل
لذي ٌحرا األفكار وٌنب  الرإا األ ٌلة لٌنتل نقافة النخبة الواعٌة، والكات  ال ٌلتقط كل وهو ا

م فٌه الوظٌفة الجمالٌة على  ،ما تقع علٌه عٌنه، وال ٌإرخ لؤلشٌاء ألن " الرواٌة خطا  جمالً ت قدَّ
الوظٌفة المرجعٌة"
(ٕ)

مباشر ودقٌق  ، ال تكون الؽلبة فٌه للشعبً والتؤرٌخً والسٌاسً، وكؤنه نقل
 للواقع، والمنقؾ هو من ٌنتل النقافة لآلخرٌن، ال ٌعٌد نقافتهم وٌشَّرعها وٌنبتها.

ق د  المجتمعا ، أن  ٌدرسها فً   البد لمن ٌفت  عن النقافا ، فً أ ٌلها وطاربها، وفً ع 
ألنها العمل اإلبداعً األمنل لكشؾ النقافة وبنٌاتها وال)ؼٌرٌة( فٌها،  ،الرواٌة، وٌفت  عنها فٌها

 ذ استحال  الرواٌة العربٌة الحدٌنة  لى أد  االعترافا 
(ٖ)

، ٌمكن من خبللها قراءة المجتمع 
ونقافته، لـ" وظٌفتها فً تكوٌن المعرفة حول الواقع االجتماعً والنقافً، ور د تحوالته"
(ٗ)

وال  ،
ا كان  الرواٌة تستند فً كل شًء   لى هذس النقافة، فبل بد للرواٌة أن  تعٌد قراءة الواقع سٌما  ذا م

وتعٌد  نتاجه بحس  رإٌة الكات  ورؼبته فً  نتاج النقافة العامة، وسح  الشعبً والهامشً 
 والجماهٌري  لٌها، ال أن  تنسح  هً  لى ذلا. 

 التأرٌخ الثالث:  المبحث األول

ٌلتقً الكات  بمادة تونٌقٌة و فٌة فً اكتشافه لعنا ر المواد الخام التً ٌسعى  لى بناء 
ن ه الروابً منها، هذس المادة هً التؤرٌخ، وهو فً نوعٌن: أّما أن ٌكون التؤرٌخ الرسمً 
 المكتو ، وهو التؤرٌخ األول، وأّما تؤرٌخ الذاكرة، الشفوٌة الجمعٌة، تؤرٌخ الناس، وهو التؤرٌخ
النانً، الذي ٌنبؽً للكات   نتاجه وخلقه هو التؤرٌخ النالث، وهو مجموا من التؤرٌخ والخٌال، 
وهذا هو التخٌل التؤرٌخً الذي قال به عبد هللا  براهٌم، وهو المادة التؤرٌخٌة المتشكلة بوساطة 

ٌستوحٌها السرد، ال ٌحٌل الكات  فٌها على حقابق الماضً، وال ٌقررها، وال ٌروج لها،  نما 
بو فها ركابز مفسرة ألحدانه 
(٘)

، أّما  ذا اعتمد التؤرٌخ مادة  خال ة  فً بناء ن ه، ونقله 
بتونٌقٌته وو فٌته، فقد  ار ٌنقل النقافة المتوافرة عندس ببل تحّكم فٌها، و ار  تطؽى علٌه 

ة تمر بمرحلة من وعلى  بداعه، وتكون مظهرا  من مظاهر هٌمنتها علٌه، وال سٌما  ذا كان  النقاف
 مراحل ارتباكها، أو عدم  فابها. 

نمة تعارض بٌن البعد المرجعً والبعد اللفظً، أي فً كٌفٌة تحول المربً  لى مقروء
(ٙ)

 ،
وهنا تكمن القضٌة الحساسة فً الكتابة، وهً الف ل بٌن المشهد الٌومً والبعد اللؽوي له، بٌن 

                                                           

 .ٖٕٗ، ٜٚٛٔء القكمي، بيركت، ينظر: الفكر اإلسالمي )قراءة عممية(، محمد أرككف، ترجمة: ىاشـ صالح، مركز اإلنما (ٔ)
 .ٜ، ٕٔٔٓ، ٔالتخيبؿ التأريخي، عبد اهلل إبراىيـ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، ط (ٕ)
 .ٕٔ، ٜٜٚٔ، ٗينظر: شرؽ كغرب رجكلة كأنكثة، جكرج طرابيشي، دار الطميعة، بيركت، ط (ٖ)
 .ٕ٘، ٕٓٔٓ، ٔرات االختالؼ، الجزائر العاصمة، طالبناء كالداللة في الركاية، عبد المطيؼ محفكظ، منشك  (ٗ)
 ينظر: التخيؿ التأريخي. (٘)
 .ٕٔ،  ٜٕٓٓ، ٔينظر: الكصؼ في الركاية، عبد المطيؼ محفكظ، منشكرات االختالؼ، الجزائر ، ط (ٙ)



 

(28) 

شطرة بٌن  ٌؽتً التعبٌر: الموضوعٌة والذاتٌة، الموضوعً والذاتً، فالتخٌبل  التؤرٌخٌة من
فهً" ن وص انف ل  عن سٌاقاتها الحقٌقٌة، نم اندرج  فً سٌاقا  مجازٌة"
(ٔ)

، وتحول  من 
الٌومً المتنانر فً مشاهد الحٌاة  لى اإلبداعً السردي،  ذ ال ٌنبؽً  تباا الت وٌر المباشر 

"  ذ  ،ادة مباشرة له، وهذا لٌس باألمر السهل الٌسٌرلؤلشٌاء على  نها األد ، فالنقافة لٌس  كلها م
تحقق الرواٌة، مجددا ، رؼبة االنت ار للذاكرة الجماعٌة، عبر تنبٌتها فً تنوٌعا  مجازٌة عدٌدة، 

وعبلبق شكلٌة وموضوعٌة مختلفة"
(ٕ)

، على الرؼم من كون هذس الذاكرة قد تكون توهما  الذا  
 تؤرٌخ النقافة.أو مشكبلتها أو ظواهر طاربة فً 

لقد واجه  رواٌتا علً بدر المدروستان هذا السإال الكبٌر، فٌما  ذا كان  تنقل حقٌقة 
المعانً فً  راعا  مرحلتها و شكالٌاتها، أو تستعمل العبلما  الدالة فحس ، لتبنً نقافة خا ة 

 وت نعها، ال تنقل النقافة الراهنة.

ذ ٌستمد الكات  فكرة كبٌرة راسخة فً ذاكرة   ،أول األمر ما جرا فً رواٌة حارس التبػ
الناس ومخٌلتهم الشعبٌة، هً  نَّ تؤرٌخهم الحدٌث وتحوالته، وسٌاستهم، تدار من قبل الؽر ، 
ب ر  وتبلش  بإرادته، ووضع لهم  و نهم أدوا  لتنفٌذ تفكٌر الؽر  فٌهم، الذي  نع لهم رموزا  ك 

ا  ما نتوهم  ننا ندٌر اللعبة ؼافلٌن عن انها هً التً خطوا  حٌاة لها مبلم  خا ة، ٌقول: " فكنٌر
تدٌرنا، وكنٌرا ما نتوهم اننا ننتل قٌما  مضادة لتلا التً نشؤنا أو أنشؤنا أنفسنا على 

معارضتها..ولكننا فً الواقع نستسلم لها"
(ٖ)

فقد جعل الكات  حٌاة بطله تتحول فً نبلنة مرا ،  ،
الوطن، فسٌرة البطل هً سٌرة الوطن،  ذ تتطابق السٌرتان   هً متطابقة بنحو  أو بآخر مع حٌاة

ت    فً وق  آخر ومكان آخر وبٌد اخرا، هو نص ق ٌدة دكان  مع نص عالمً ؼربً كبٌر، ك 
التبػ للشاعر البرتؽالى بٌسوا، و ورة )التبؽجً( فٌها،  ٌقول: " حٌن زر  منزل كمال مدح  

د  كتابٌن )...( األول هو مذكرا  عازؾ الفٌولون فً المن ور، أنناء التحقٌق فً مقتله، وج
الفرنسً ستٌفان ؼرابٌلً، وكتابا  آخر باللؽة االنكلٌزٌة، أحمر الؽبلؾ، مرمٌا  على طاولة  ؽٌرة 
من خش  الساج فً حجرته، وهو دٌوان دكان التبػ للشاعر البرتؽالً فٌرناندو بٌسوا، وقد علق 

روحا  كنٌرة "على الق ابد بقلم الر اص تعلٌقا  وش
(ٗ)

، الحٌاة مقتبسة بتحوالتها من حٌاة 
وسٌنارٌو مرسوم ومراحل وتحوال  دقٌقة واضحة تتطابق مع حٌاة  نَّفها ؼٌرنا، ٌقول: " 
السلطة تقرر ذلا، المخرج هو الذي ٌقرر، انه مسرا كبٌر ٌحدث فٌه على الدوام التباس الشكل 

..لم ٌكن قبل ٌومٌن سوا الموسٌقار العراقً حٌدر بالمعنى )...(  نها لٌس  سوا أداء ممنلٌن .
سلمان، الٌوم أمر آخر ..علٌه أن  ٌجد لنفسه أداء  آخر، المسرحٌة القدٌمة قد انته ، سٌدخل عالما  

جدٌدا "
(٘)

. 

استمد الكات  هذس الفكرة من فهم مستقر عند العامة شكل مفردة من مفردا  النقافة، هً 
حٌاتنا وٌرسم مراحلها المف لٌة على نحو دقٌق، حدث فً تحوال   أنَّ الؽر  هو من ٌ نع لنا

                                                           

 .ٙالتخيؿ التأريخي،  (ٔ)
 .ٖٓٔ، ٕٕٔٓ، ٔالفتنة كاآلخر، ماجدكليف شرؼ الديف، منشكرات االختالؼ، الجزائر العاصمة، ط (ٕ)
 .ٖٕ٘، ٕٛٓٓ، ٔحارس التبغ، عمي بدر، المؤسسة العربية لمنشر، بيركت، ط (ٖ)
 .ٕٔحارس التبغ،  (ٗ)
 .ٖٕ٘حارس التبغ،  (٘)



 

(29) 

التؤرٌخ العراقً الحدٌث، و ناعة رموزس السٌاسٌة واالجتماعٌة، فً سٌنارٌو محكم، فحٌاتنا 
متطابقة مع ما ٌرسمونه، ٌقول: " ٌقدم بٌسوا فً دكان التبػ نبلث شخ ٌا  مختلفة، وهم عبارة 

ة من هذس الشخ ٌا  المخترعة هً وجه من وجوس بٌسوا عن نبلث حاال  تقمص، كل شخ ٌ
)...( وهكذا قد فعل كمال مدح ، فكان  له نبلث شخ ٌا ، كل شخ ٌة لها اسم، وعمر، 

ومبلم ، وقناعا ، ومذه  مختلؾ عن الشخ ٌا  االخرا"
(ٔ)

 . 

 نجد مطابقة الفتة للنظر بٌن حٌاة بطل ق ٌدة بٌسوا وحٌاة بطل رواٌة حارس التبػ، فً
مراحلها وتحوالتها، مطابقة تامة، ق دٌة، فً فكرة لدا عامة الناس، أو لدا قدر كبٌر منهم على 
األقل، وهً جزء من نقافة عامة استوحى الكات  بعض جوانبها فً بناء رإٌته ون ها،  را 

 بها الكات  فً ؼٌر موضع.

ا  لها، لكن المهٌمن الرواٌة نص نقافً ٌنبنً على عنا ر عدة، تستمد النقافة والواقع  ا سَّ
المرجعً الذي ٌطؽى علٌها ٌنتجه وعً المإلؾ، ال تنتجه العامة، ما حدث لعلً بدر فً رواٌتٌه 
المدروستٌن انه نقل النقافة الراهنة حتى  ار  رواٌته " تنتمً  لى الرواٌا  التسجٌلٌة أو 

التؤرٌخٌة"
(ٕ)

.، وربما اعتمد  على و فٌة التؤرٌخ وتسجٌلٌته على   نحو  كبٌر 

وفكرة اخرا فً النقافة الراهنة، مفادها  ننا نقوم بالحر  بالنٌابة عنهم، وندافع عن 
مشارٌعهم، بعٌدا عن دٌارهم، لخ ها الكات  بفكرة أل )ببلا راٌتر(، ٌقول:" ات ل  بً  حٌفة 

عنه على التودي نٌوز األمرٌكٌة، وطلب  منً الذها   لى بؽداد، وكتابة رٌبورتاج من ألؾ كلمة 
أن ال ٌنشر هذا الرٌبورتاج باسمً  نما باسم جون بار، وهو احد المراسلٌن المهمٌن فً ال حٌفة، 
وهو ما ٌطلق علٌه فً العمل ال حفً الببلا راٌتر، وهو كات  ٌذه   لى المناطق الخطرة 
لكتابة تقرٌر  حفً عن موضوعة ساخنة لكن التقرٌر ٌنشر باسم احد ال حفٌٌن الكبار فً 

ال حٌفة"
(ٖ)

. 

ترسخ  هذس الفكرة فً النقافة العراقٌة الراهنة بو فها طرٌقة جدٌدة لبلستعمار، أو 
لتدمٌر المنظومة االخرا، العربٌة أو اإلسبلمٌة، أو لمحاربة اإلرها ، فً هذس األرض البعٌدة، 

ٌقول: "  -فكرة الببلا راٌتر -ارض العر  او الشرق، وهذس الفكرة كان  تستفز الكات ، وتؽضبه
هل دورا فً هذا الكتا  عن كمال مدح  هو ببلا راٌتر؟ قال لً. "ال .. أبدا .. سٌكون الكتا  
باسمً هذس المرة" قل  له ذلا )...( أن  تعرؾ  نً كتب  العدٌد من التقارٌر باسمهم، لكن هذس 

المرة أرٌد أن اكت  هذا الكتا  باسمً"
(ٗ)

له، ولبنً ، وكؤنه ٌرد على الؽر  أو االستعمار 
فكرة النٌابة عنهم، وفكرة التحرر منها،  ،جلدته، فعمله و نتاجه تكون نمرته لهم وباسمهم

 مرجعٌتها النقافة الشعبٌة والنخبوٌة المعا رة، وفهمها للتؤرٌخ، نقلها المإلؾ بوعً الناس لها.

                                                           

 .ٕٔحارس التبغ،  (ٔ)
، سنة ٕجدؿ اليكية كالشخصية في ركاية حارس التبغ، عالء مشذكب عبكد، مجمة األقالـ، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، ع  (ٕ)

 .ٙٙٔ، ٕٕٔٓآب، -يارٔ، ٚٗ
 .ٓٔحارس التبغ،  (ٖ)
 .ٙٛحارس التبغ،  (ٗ)



 

(31) 

ق ت ورا  البد من قراءة جدٌدة لؤلحداث، الرواٌة ال تنقل الحدث بل تعٌد  نتاجه، على وف
المنقؾ )الكات ( لؤلحداث، وتعٌد ترتٌ  قٌم الذا ، تنب  ما تنبته وتترا ما سواس، لتؤسٌس خٌال 

ل  ،جمعً جدٌد ٌنقل جمالٌا  اإلبداا الروابً، مع شروط الوعً النقافً الكات  الن الرواٌة تإوِّ
 العالم ال تنقله. 

رر  استعمال  التؤرٌخ ال بو فه مادة للسرد، بل بو ك   فه تؤرٌخا  بزمان ومكان ببل تخٌل ت 
وال كنٌر من الطاقة األدبٌة فٌه، ٌقول مخاطبا  زوجته فرٌدة: " ت وري  نَّ الجماهٌر ت فق 
للزعٌم قاسم وتقول له: "  أعدم..أعدم..ال تقول ما عندي وق " بؽداد بعد النورة قد تؽٌر ، لقد 

وهٌمنة الؽوؼاء على الشارا )...(، أما أحدن  النورة زٌادة فً النزعة الشعبٌة والجماهٌرٌة 
النورة فبل تفعل شٌبا  للناس على اإلطبلق، ذلا أنَّ البٌو  متداعٌة وسط سح  من الؽبار االمؽر، 

والدكاكٌن ردٌبة التجهٌز، وهً أشبه بمكعبا  ٌنق ها الوجه األمامً"
(ٔ)

، هذا النص مكتو  
ا  على نحو من التف ٌلٌة العلمٌة، وهذا بتقرٌرٌة كبٌرة، هو تؤرٌخ فحس ، ٌ ؾ زمنا  معٌن

ل    نَّ االختبلؾ فً الكٌفٌة التً ٌتعامل بها المبدا مع التؤرٌخ التً ٌمزج فٌها بٌن الحقٌقة  ،م شك 
ٌ نظر  لٌه فً بناء النص الروابً الذي ٌستعمل التارٌخ مادة   التؤرٌخٌة والعبلما  الدالة، أهم ما 

 ا  مف بل .ال أن  ٌورد  التؤرٌخ  دقٌق ،له

فً رواٌة بابا سارتر، استلهم المإلؾ فكرة من النقافة العامة المعا رة، فكرة قد تكون 
شعبٌة، وقد تكون نخبوٌة أٌضا، هً أنَّ الؽر  ٌفهمنا جٌدا ، وٌسٌرنا من حٌث ال نشعر، وٌتركنا 

العامة( أنه  نعٌ  حالة من ت دٌق أنفسنا، باننا نخدعه أو نتؽل  علٌه، والحقٌقة ) فً النقافة
ٌتظاهر بت دٌقنا، ٌقول: "  ال  نها) الفرنسٌة( تظاهر  بت دٌقه، واإلٌمان بفلسفته، وجنونه، 
وحماقاته، وهً أحٌانا  بعد أن تنزلق من السرٌر لترتدي )...( وسط الحجرة، تعترؾ له بؤنها هً 

أٌضا شعر  بشًء ؼرٌ  ؼٌر معقول )... ( ؼنٌان"
(ٕ)

. 

ت دٌقه ومشاركته الفلسفة واإلحساس، وهً على العكس من ذلا، كان  تخدعه، تتظاهر ب
 فهً الؽربٌة التً تساٌرس.

فكرة أنَّ الؽر  ٌتظاهر بت دٌقنا فً نوراتنا وأفكارنا وسلوكنا السٌاسً، فكرة مستوحاة 
 من الذاكرة الشعبٌة التؤرٌخٌة، التً استلهم الكات  بعض جوانبها.

ف ه   ظَّ ة  فً تؤرٌخ ومن التارٌخ ما و  ن  س  الكات ، وهو من النقافة أٌضا، انه أراد أن ٌكرس ح 
وطنه فً ٌوم من األٌام، وهً توافق أبناء الوطن، وابتعادهم عن العن رٌة والفوارق الدٌنٌة 
والقومٌة، ٌقول: " فً الواقع لقد أ ب  االننان، عباس فلسفة وسلمان أهم منقفً الستٌنا  فٌما 

تزوج من كركوا  لى بؽداد، لٌ ب  شاعرا )...( وكان ٌسمً سارتر ذلا بعد، األول: كان قد 
الوق  بـ)كاكا سارتر(. أما اآلخر فقد جاء من الشطرة  لى بؽداد بقلٌل من المال، لٌدرس فً 

الجامعة"
(ٖ)

،  ذ جمع الكات  ابن الشمال بابن الجنو  فً وسط الوطن الواحد، وقد كرس هذس 
من خبلل مكوناته األساس، وهً نقافة راهنة، أو مطل  نقافً  – تؤرٌخ وحدة الوطن –الفكرة 

                                                           

 .ٜٔٔ، ٜٓٔحارس التبغ،  (ٔ)
 .ٛٗ، ٕٔٓٓ، ٔبابا سارتر، عمي بدر، دار رياض الريس، بيركت، ط (ٕ)
 .ٜٗبابا سارتر،  (ٖ)



 

(31) 

 –راهن، عندما جعل بطلها الذي تحول بٌن )الٌهودي والشٌعً والسنً( ٌ ادق الكردي، وكؤنه 
ن( الكردي، على لؽة النقافة الراهنة، وبتقرٌرٌة واضحة. –الكات    لم ٌنس )المكو 

لنقافة الراهنة والتؤرٌخ، وهً فكرة ذوبان ٌؽترؾ الكات  من تارٌخ الناس مجددا، من ا
األدٌان والطوابؾ فً وطن واحد، واختفاء الفوارق بٌنها، ٌقول: " مسٌحٌة...ها. مسٌحٌة وتحبٌن 
"  –مسلم؟" قال.  مت . لم تشعر بؤي ارتباا، )...( كن  أظنا ال تفرق بٌن مسٌحً ومسلم" 

ٌفرق"."حٌن أح  ال افرق... الح  ال  –وأن  ال تفرقٌن؟" 
(ٔ)

. 

هذس نقافة تواجه النقافة الطاؼٌة فً الع ر الراهن، لكن بتقرٌرٌة ودافع معروؾ، فالحادنة 
التؤرٌخٌة أو النقافة التً ساد  فً تؤرٌخ معٌن ال تطرا بحادنتها، وال ب ورتها الحقٌقٌة، بل 

 بسردٌة وتخٌل، بما ٌبعدها عن التقرٌرٌة.

 الواصفةِ ثقافُة الذاِت :  المبحث الثانً

ألن الرواٌة أد   ،الرواٌة هً النص األحسن، والمجال األفضل لدراسة النقافة وحٌنٌاتها
اعترافا 
(ٕ)

، تشكل الذا  بنحو  أو بآخر، والمجتمع، فهً تعطً المعرفة الكافٌة حول الواقع 
الن فضاء  ،االجتماعً والنقافً للمجتمع، وكشؾ تحوال  تؤرٌخه وانقبلباته، نم لمعرفة اآلخر
ألنه ٌحتضن  ،الرواٌة هو " الفضاء األمنل لتحقٌق الـ)ؼٌرٌة( بمختلؾ تجلٌاتها، فهو فضاء امنل

ال بل  المشكلة لموضوعا  ال راا والح  والعنؾ وال داقة واألحقاد والرؼاب  ذا  
"الطبٌعة االجتماعٌة والنفسٌة والفكرٌة، من هنا ٌ ب  األجدا الحدٌث  على "مجتمع السرد".

(ٖ)
 ،
ال الحدٌث على شخ ٌا  وزمان ومكان وحدث وحوار ٌقوم علٌها السرد، ومجتمع السرد هذا 

 هو المجال األجدا لفهم الؽٌرٌة والذا  والنقافة.

كشف  رواٌتا علً بدر المدروستان عن مشكبل  نقافٌة واجتماعٌة مهمة، تعكس نقافة 
ى هذس النقافة فً  نتاج النص الروابً، المجتمع فً مرحلة الكتابة، وتعكس االتكاء الكبٌر عل

مشكبل  فً الذا  التً ت ؾ األشٌاء، وبما ٌلف  النظر، أولها قضٌة الذكورة واألنونة، والنظرة 
 ذ جاء اللقاء باآلخر فً هاتٌن  ، لى اآلخر بو فه المإنث كنٌرا ، وهذس جزبٌة من النقافة

ٌنتهً بؽلبة األنا )جسدٌا ( واستؽبلله األخر الرواٌتٌن ٌدور فً حدود األنا ذكر واآلخر أننى، و
 ؼالبا .

التركٌز على تقدٌم اآلخر جنسٌا  ٌكشؾ سما  الوا فة، ال سٌما  ذا كان الو ؾ من نوا 
االنتشاري، وهو ذلا الو ؾ" الذي ٌراك  األشٌاء والمشاهد واللوحا ، بشكل ٌسم  له أن  

ٌ ٌر محورا  مهٌمنا  ٌخضع لمشٌبته محور السرد"
(ٗ)

 ، بما ٌ نع التشبُّع فً النص. 

                                                           

 .ٕٔٔ، ٕٓٔبابا سارتر،  (ٔ)
 .ٕٔينظر: شرؽ غرب رجكلة أنكثة، ( ٕ)
 .ٖٗالفتنة كاآلخر،  (ٖ)
 .ٗ٘، ٜٕٓٓ، ٔكظيفة الكصؼ في الركاية، عبد المطيؼ محفكظ، منشكرات االختالؼ، الجزائر العاصمة، ط (ٗ)



 

(32) 

لقد طرا علً بدر فً رواٌته عبلقة خا ة بٌن أنا البطل والذا  االخرا، تقوم على 
تكرٌس الرجولة واألنونة، ٌتؽل  فٌها البطل دابما ، وٌمتلا األننى فً كل زمان ومكان، وٌظل هو 

داث، وكؤنها حالة ٌومٌة المسٌطر فً النهاٌة، فهو ٌجد المرأة فً كل مرحلة من مراحل األح
عندس، ٌمتلكها جسدٌا ، من دون مسوغ لهذا االمتبلا،  ذ نجد الجنس وممارسته فً كل مف ل من 

مفا ل الرواٌتٌن
(ٔ)

، وبما ٌشٌر تكرٌس الذكورة تجاس أنونة اآلخر، وربما ٌجري فهم اآلخر وال 
ذكورة العربً الشرقً فً  سٌما الؽربً منه على انه األننى أو التف وق علٌه من خبلل انت ار
نوا من  عبلن التفوق، وهذس سمة نقافٌة فً أد  الرواٌة العربٌة
(ٕ)

 .  

انتشر  مشاهد النساء فً نناٌا الرواٌتٌن، من الزوجة  لى بابعا  الهوا فً المبلهً 
وخارجها،  لى ال حفٌا  والموظفا ، بما ٌعكس التشبع ب ورة المرأة الرخٌ ة )الكبلم هنا 

عاهرا (، فً و ؾ سٌنمابً ٌستمد تفا ٌله من  ورة الراق ة وبن  اللٌل فً النقافة على ال
المعا رة، التً أنتجتها السٌنما العربٌة المباشرة، ٌقول: " فً حٌن كان  مؽنٌة بدٌنة، ذا  أفخاذ 
بٌضاء، و در ممتلا، وشعر احمر ناري، تتؤوس فً الماٌكروفون ب و  مفجوا ودنٌا الملهى 

...( وقد كان مولعا  براق ة آنورٌة  ؽٌرة، ٌلقبها أهل الملهى، بــ)وزة(، كان  وزة مقلوبة،)
بٌضاء متمٌعة، كل شًء ٌهتز فٌها مع علكتها،  درها، عجزها..."
(ٖ)

. 

 ّن البؽً بو فها شخ ٌة روابٌة، تكشؾ الذكورة فً المجتمع
(ٗ)

، وطؽٌانها
 

علٌه، كما  ن 
قافة  وعقدا  اجتماعٌة تنتمً  لى النقافة العامة التً استمد الجنس الطاف  هنا فً الن وص ٌكشؾ ن

الكات  بعض جوانبها، وهذا ما نجدس فً مفا ل الرواٌتٌن فً األماكن العامة والرسمٌة، والمبانً 
المهمة والشوارا والفنادق والمقاهً، وال ٌخلو منه مكان أبدا، ٌقول:" شعرها منسدل على 

.. التف  حول جسدس )...(، مدَّ ٌدس قمٌ ها وبنطلونها، الجانبٌن، خلع  سترتها، خلع 
ٌتحسسها"
(٘)

،  ن الو ؾ فً الرواٌة " ٌحدد نوعٌة األشٌاء من حٌث داللتها االجتماعٌة، ونوعٌة 
تفكٌر الذا  المستحضرة لها، وتكوٌنها النفسً، وانتماءاتها الطبقٌة"
(ٙ)

، وكل ما ٌشٌر  لى طرٌقة 
ونقافتها، وال ٌمكن أن ٌندرج و ؾ الجنس واألنونة،  ذا ما تشّبع به النص تفكٌر الذا  الوا فة 

 ال فً  طار أخذس حٌزا  فً النقافة التً ٌنهل منها الكات  فً النص السابق وؼٌرس من الن وص 
كنٌر فً الرواٌتٌن، وهً نقافة اما ان تكون فً اطار النظرة السالبة لآلخر الؽربً فً التفوق 

أنناهم وهذا حدث مع النساء الؽربٌا  فً الرواٌتٌن، وأما ان ٌدل على عط  علٌه وامتبلا 
ونقص فً تحقٌق الرؼبا  اإلنسانٌة واالجتماعٌة، وهذا حدث للنساء ؼٌر األجنبٌا  ممن ال 

 ٌمنلن اآلخر، وكبلهما حا ل فً الرواٌتٌن المدروستٌن.

                                                           

، ٕٓ٘، ٖٕٗ، ٕٕٗ، ٕٔٗ، ٕٓٗ، ٕٕٙ، ٕ٘ٔ، ٕٓٔ، ٖٛٔ، ٓٗ، ٖ٘، ٖٖ، ٕٖ، ٖٓ، ٕٛ، ٕٚ، ٕٙينظر: حارس التبغ،  (ٔ)
، ٖٓٔ، ٚٔٔ، ٔٓٔ، ٜ٘، ٛ٘، ٚ٘، ٙ٘، ٘ٗ، ٗٗ، ٕ٘، ٛ، كبابا سارتر، ٜٜٕ، ٜٕٚ، ٕٚٚ، ٕٕٚ، ٖٕٙ، ٕٙ، ٕٔٙ
ٖٔٔ ،ٔٚٙ ،ٔٛٛ ،ٕٓٓ ،ٕٓٚ. 

 .ٙٔ، ٘ٔ، ٗٔ، ٕٔ، ٔٔينظر: شرؽ كغرب رجكلة كأنكثة،  (ٕ)
 .ٛ٘بابا سارتر،  (ٖ)
 .ٖٕ، ٕٓٔٓ، ٔينظر: الراية العربية كالمجتمع المدني، نبيؿ سمماف، الدار العربية لمعمـك ناشركف، بيركت، ط (ٗ)
 .ٕٔ٘، ٕٓ٘حارس التبغ،  (٘)
 .ٖٕكظيفة الكصؼ في الركاية،  (ٙ)



 

(33) 

تركٌز علٌها فً بناء السرد، وملم  نقافً اجتماعً آخر، هو تكرٌس الخمرة وتناولها، وال
غ عقدة وحاجة ماسة  وكؤن الخمرة ورد  فً كل  فحة من  فحا  الرواٌتٌن، وكؤن النص ٌفرِّ
آنٌة  لى حرٌة الشر ، وهً عقدة فً النقافة المعا رة، ٌقول: " فً الطابرة كان التزاحم اشد، 

اسود قربً، فالتف  )...( كن  أتمم  شر  علبة البٌرة المنلجة ورمٌتها فارؼة فً كٌس 
ال حفً الذي اجهل اسمه وسؤلنً فٌما كن  أرٌد واحدة اخرا، فت  سّدادتها وناولنً  ٌاها، كان 

جدارها باردا وعلٌها قطرا  ندا  ؽٌرة"
(ٔ)

، هذس فً الطابرة، وهً حالة تتكرر فً أكنر 
بٌنما كان جواد  األمكنة رسمٌة وعمومٌة، منبل ، فً مكت  محام  مشهور فً بؽداد، ٌقول: " قل 
ٌ و  نظراته  لى حجرة  ؽٌرة بابها ن ؾ مفتوا، تضوا برابحة الوٌسكً"
(ٕ)

، وفً المنازل 
 –وفً كل مكان، ٌقول: ))" نم نهض من مكتبه واتجه نحو الزاوٌة، وجاء بكؤسٌن من الوٌسكً. 

" ال " فناول الكؤس  لى نونو"(( –" هل تشر ؟" قال 
(ٖ)

  الشر  فً ، لقد أكنر من توزٌع حاال
 أماكن كنٌرة فً الرواٌتٌن فً حالة تلف  النظر، وتنقل نقافة مكتسبة من النقافة المعا رة للمبدا.

نشر الحانا  والمشار  مع تسلسل األحداث فً مراحل الرواٌتٌن، ٌ ؾ )المنطقة 
نة الخضراء( فً العراق قاببل : " توجد هنا سبع حانا ، ودٌسكو لٌلة الخمٌس، بار رٌاضً، حا

برٌطانٌة، حانة فوق السط  تدٌرها جنرال الكترٌا، وحانة مقطورة تدٌرها شركة بكتٌل"
(ٗ)

، كل 
هذا ٌإشر حاجة نقافٌة واجتماعٌة بارزة فً المجتمع، تعانً منها الذا  الوا فة، فً رؼبتها  لى 

ناس، التً بعض األشٌاء، رؼبة اجتماعٌة وتوق  لى الحرٌة المجتمعٌة، م درها النقافة العامة لل
نهل منها الكات  بكرم، من سما  المجتمع، وعامة الناس فٌه، ضٌاا الهوٌة،  ذ ٌتذبذ  الناس 
بٌن التمسا بالتراث، وتركه، وألن الكات  تؤنر بنقافة مجتمعه المعا رة، وجدناس ٌتذبذ  بٌن 

افٌة جدٌرة ح  التراث وتركه، وهذا ٌدخل فً جدل الهوٌة الذاتٌة نقافٌا  أٌضا ، وهً أزمة نق
 بالدرس.

تجسد موقفه المح  للتراث فً أماكن عدة، أهمها حالة ح  بطل رواٌة حارس التبػ 
لــ)فوزٌة(، ذلا الح  الذي ختم به حٌاته، ووجد معها ال فاء الذي أؼناس عن كل الح  الذي مر 

لنقٌة، ابنة به، ولم ٌو له  لى ما و ل  لٌه معها، ومزٌة )فوزٌة( الترانٌة: أنها ابنة الرٌؾ ا
الحٌاة العراقٌة األولى، الحٌاة بدرجة ال فر، بإنسان من دون أٌدٌولوجٌا وال توجٌه، ٌقول: " وقد 
انده  لرإٌتها، انده  من بشرتها الطرٌة ال افٌة، والبرٌق البل ؾ فً عٌنٌها، )...(، لقد 

تطبع كل شًء فٌها، أحبها من النظرة األولى، لقد أح  روحها الفطرٌة الرٌفٌة البدابٌة التً 
)...(، و ن كان  أمٌة مقهورة، فقد كان  منتشٌة متلذذة  لى أق ى حد، )...( هذس الروا كان  

متوابمة مع الحٌاة الطبٌعٌة"
(٘)

، هذس سما  ترانٌة موجودة فً تؤرٌخ وطنه، وكؤن )فوزٌة( العودة 
  لى فطرة هذا الوطن، وأ الته.

                                                           

 .٘ٚ، ٗٚحارس التبغ،  (ٔ)
 .ٕٛبابا سارتر،  (ٕ)
 .ٜٖبابا سارتر،  (ٖ)
 .ٗٛحارس التبغ،  (ٗ)
 .ٕٖٔحارس التبغ،  (٘)
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فرٌدة: ) لقد أحبب  هذس ال بٌة من كل قلبً، لم أكن ٌقول فً مكان آخر: " كتب   لى 
ٌوما  مندهشا  أمام امرأة منلما أنا منده  أمامها )...( لها معرفة فطرٌة حتى فً الجنس، معرفة 

لم تفسدها الحٌاة الحضرٌة أبدا ، هذس األمٌة تعلمنً الحٌاة من جدٌد"
(ٔ)

التً جاء   -، فوزٌة هذس
نادٌة، من  حدا القرا،  بٌة، بوجه اسمر، ٌقدمها السرد على جاء  بها زوجته  –من الرٌؾ 

  نها ارتباط بتراث الوطن وأ الته وخ و ٌته النقافٌة، ٌقدمها ب ورة الحل والسعادة.

والمجلى اآلخر للتمسا بالتراث، زوجته األولى )فرٌدة(،  ذ أبقى علٌها زوجة  فً مراحل 
ٌ قرأ نقدٌا  تمسكا  بالتراث، وارتباطا  السرد كلها، على الرؼم من انتقاله بٌن زوج ا  عدة، وهذا 

ن أعاد  الونابق المهمة والرسابل التً شكل  أساس كتابة حٌاة  بجذرس األول، ال سٌما  نها م 
 الموسٌقار وتؤرٌخه.

والملم  اآلخر للتمسا بالتراث، عمله على  نتاج موسٌقى جدٌدة مرتبطة بالتراث، ٌقول: 
، بسعادة طاؼٌة وهو ٌكتشؾ هذا العالم، شعر بؤنه قادر على  ظهار " لقد شعر بفرا كبٌر

اإلمكانٌة القوٌة آللة الفٌولون التً تقتر  حس  رأٌه من ال و  البشري وفً الوق  نفسه ٌمكنه 
المحافظة على الخ و ٌة العربٌة للموسٌقى"
(ٕ)

، حرص على ربط موسٌقاس بالتراث الموسٌقً 
فً هذا التراث كنٌرا ، ٌقول: " دون شا.. كان ٌرٌد للنقافة العربٌة  العربً والعراقً، وبحث عنها

تكون حاضرة فً موسٌقى عربٌة، أو موسٌقى كبلسٌكٌة، وهو ٌإلؾ كان ٌشعر باشتعال األ ابع 
بالدؾء الروحانً لل حراء"
(ٖ)

، لكنه وفً الوق  نفسه، كان ٌنحرؾ عن التراث والتمسا به، 
ملٌة السرد، بؤن ٌطلق اسماء  أجنبٌة على المطاعم  والفنادق وٌستعمل اللؽة األجنبٌة فً ع

والحانا ، فً الرواٌتٌن على نحو عام، فً مدن عمان ودمشق وبؽداد، وكؤنه ٌكرس اللؽة 
 االخرا.

ونجدس ٌؽادر التراث والماضً فً مكان آخر، بؤن ٌقطع العبلقة باآلباء، قول: " لقد كرس 
وٌتفاقم هذا الكرس فً ظروؾ القسوة والعنؾ، لقد كان  أمه  عبد الرحمن أمه كرها ال  ف  عنه،

اشد الكابنا  رقة )...(،  ال انه كان قد انتزعها من طبٌعتها الجمٌلة الهادبة الحمٌمة عنؾ 
ابنها"
(ٗ)

، هذس المشاعر من االم ت قرأ مشاعرا  بإتجاس الماضً والتراث، ٌقول : " ومنذ ذلا الٌوم 
 ،اٌد، لم ٌكن ٌرٌد ان ٌشعر انه نمرة اتحاد قابم على االنم، ومتؤ ل بالدمبدأ كرهه المه وابٌه تتز

وانه فاسد ومنٌر لبلشمبزاز الى االبد"
(٘)

، ومنل هذا االحساس ٌتوجه به البطل الى جدس، وقد 
فارق دنٌا السلطة والجاس، ٌقول: " كان ٌرٌحه ان ٌرا عابلته وقد هبط  الى الدرا االسفل، ولم 

الهٌبة واألبهة التً كان  لها ٌوما من األٌام، فنجدس لم ٌعد ٌتكلم كنٌرا ، وقد نحل عودس تعد لها هذس 
آخر أٌامه، وتهدل شاربه"
(ٙ)

. 

                                                           

 .ٖٔٔحارس التبغ،  (ٔ)
 .ٕٛٓحارس التبغ،  (ٕ)
 .ٜٕٓحارس التبغ،  (ٖ)
 .ٔٙٔبابا سارتر،  (ٗ)
 .ٕٙٔبابا سارتر،  (٘)
  .ٗٛٔبابا سارتر،  (ٙ)
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نمة تعارض فً الموقؾ من التراث، بٌن السل  واإلٌجا ، ٌنم هذا عن  راا فً الذا ، 
ً النقافة التً استقى  راا الهوٌة، ازدواج الهوٌة وتذبذبها بٌن القدٌم والحدٌث، وهً ازمة ف

منها الكات  ادبه، كشف  اإلشارا  التً ورد  فً الرواٌتٌن المدروستٌن النقافة التً سٌطر  
على تفكٌر المبدا وقاد  قلمه  لى هذا االتجاس فً ن ه المكتو ، ان االشٌاء " ال تقول لنا ما 

نعانً وما نفكر به، وتساعدنا فً ألنها ال تعانً وال تفكر، ؼٌر انها تقول لنا ما  ،تعانً وما تفكر
الوق  ذاته، على قول ذلا"
(ٔ)

 وق دم  الذا  الوا فة على النحو الذي ظهر  فٌه. ،

 ثقافة الذات الموصوفة:  المبحث الثالث

اتبع الكات  طرٌقة خا ة فً بناء السرد، وبناء رواٌته عموما ، طرٌقة توحً بؤنه ٌنهل 
من مرتكزا  قد تكون طاربة ال ا ٌلة، تجسد  هذس  من نقافة مجتمعه المعا ر، بما فٌها

الطرٌقة فً بناء و فه للشخ ٌا  واالشٌاء، الذا  المو وفة، هً نقافة الجمهور أو الشع  أو 
 المرحلة، منها ما نجدس فً بناء الشخ ٌا  التً تمنل اآلخر واالمكنة واالزمنة.

الٌهودي النمطٌة، ذا  االبعاد التً تكاد ابرز هذس االتجاها  فً النقافة المعا رة،  ورة 
تكون معروفة ومستقرة فً النقافة العربٌة، اذ كان   ورة ؼٌر حسنة، وربما كان  قبٌحة الى 
حد كبٌر، ٌقول: " وفً ٌوم من االٌام كان شاإول قد طرد سلٌم الذي كان ٌعمل فً متجرس، وهو 

نظر من االعلى منل قنفذ، وحٌن كان ٌتكلم الٌهودي الكرٌه، الذي كان ٌضع نظارتٌه على انفه وٌ
ٌ خرج الكبلم من انفه، ولم ٌكن سلٌم ٌح  ابراهٌم، فقد كان ٌظنه مخادعا  كبٌرا ، جاء لٌسل   فإنه 
ر  عمله ماله لقاء ت اوٌر ورقٌة ال تساوي شٌبا ، وفً  باا ٌوم السب ، انقذؾ سلٌم من با  

ظارته من أنفه على االرض، وخرج شاإول المتجر لٌسقط على وجهه فً الشارا، فسقط  ن
وراءس ٌزبد وٌربد: " لا سلٌم تبوقنً، آنً الً سوٌتا آدمً."
(ٕ)

، سلٌم هذا ٌهودي جاء  
شخ ٌته نانٌة فً السرد، قدمه الروابً على هذا النحو من القب  وسوء الخل )ٌسرق(، ومنله 

البخٌل، الذي ٌ رؾ ماال  طاببل شاإول، وهو الشخ ٌة الٌهودٌة االهم فً الرواٌة، التاجر 
للح ول على  ور اباحٌة من اسماعٌل، شاإول الٌهودي الذي ٌخاؾ زوجته خوفا  شدٌدا  
(ٖ)

 ،
" علٌنا ان ن ل  التؤرٌخ ال ان نقتله". هكذا قال  –شخ ٌة بشعة فً الرواٌة، ٌقول الروابً: " 

ه، كان ٌخرجه منل جلدة حمراء شاإول وهو ٌلمظ بلسانه الذي كان ٌخرج بٌن آن وآن لٌبلل شفتٌ
مسلوخة، بٌنما كان  عٌناس تتبلقطان خلؾ النظارا  الطبٌة السمٌكة، عٌنان مسطحتان ال حٌاة 
فٌها، ٌتحركان ٌمٌنا  وشماال  منل خرز لدن، بٌنما اختفى حاجباس خلؾ اطار النظارة الببلستٌكً 

رة منتظمة"االسود، ولم ٌظهر منهما سوا عروتٌن مسلوختٌن تتحركان ب و
(ٗ)

، شكل قبٌ  
وبخل وبشاعة وحٌلة وؼدر وخوؾ وضعؾ عام، هذس مكونا   ورة الٌهودي فً هذس الرواٌة، 
وهً مكونا   ورة الٌهودي فً النقافة المعا رة، تكملها النظرة الٌه بؤنه الؽنً الذي ٌعرؾ 

ٌ نمى، ٌقول الروابً: " وما ان دخل االننان من ٌ جمع و ٌ دار المال، و البوابة الم نوعة من  كٌؾ 
ج، بعد ان اجتازا الحدٌقة الشاسعة، حتى احس اسماعٌل بدؾء المكان،  خش  ال اج المشرَّ

                                                           

 .ٛٗ، ٓٔالشعرم، ميكاؿ دكفريف، ترجمة: نعيـ عمكية، مجمة الفكر العربي المعاصر، ع  (ٔ)
 .ٔٛبابا سارتر،  (ٕ)
 .ٓٛبابا سارتر،  (ٖ)
 .ٖٛبابا سارتر،  (ٗ)



 

(36) 

وبالحرارة المنبعنة من الوجاغ الذي ٌتوسط ال الة، وكان  ال الة مإننة تؤنٌنا  جمٌبل ، فً كل 
مزهرٌا  الملٌبة زاوٌة من زواٌاها الواسعة هناا مكتبة عظٌمة من خش  السندٌان، كان  ال

بالزهور النادرة ت طؾ عند المدخل المرقوم بخش  ال اج، فجلس كبلهما على أرابا ونٌرة 
مفروشة بالسجاد اإلٌرانً الناعم ب ورة متقابلة، كان  الستابر الحرٌرٌة الى ٌمٌن 

اسماعٌل.."
(ٔ)

ه ، هذس ال ورة البٌ  الٌهودي، بٌ  كبٌر فٌه من االناث الجٌد والنفٌس،  احب
ؼنً متمكن من المال و ونه وحفظه، هً  ورة استلهمها الروابً من النقافة المعا رة 

 العامة، ولم ٌتدخل بها بما ٌتناس  مع السرد ومقوما  ادبٌته.

تمنل شخ ٌة الٌهودي محورا  لل راا الحضاري والنقافً بٌن نقافتٌن متنازعٌن، لم 
العام، كما انه استعمل لها نوا الشخ ٌة ٌستطع المإلؾ الخروج برسمها عن نمطها المؤلوؾ 

المسطحة، ورسمها من الخارج، ولم ٌعطها فر ة لتنمو وتتطور، انها نقافة الذا  المو وفة، 
 وهً من نقافة الناس.

فقد ركز على الو ؾ  ،من ال ور النمطٌة كذلا،  ورة شخ ٌة المرأة فً الرواٌتٌن
قل، وطرٌقة التفكٌر، فالراق ا  والمؽنٌا  فً الدقٌق لها فً تفا ٌل الجسد، من دون و ؾ الع

المبلهً و احباته البلتً ٌ ادفنه فً عمله وسفرس وفً اقامته، ٌركز على جسدهن كنٌرا ، 
وٌستمد  فا  الجسد من النقافة المعا رة، فً السٌنما والنقافة بعامة، ٌقول: " كان  )نانسً( 

، سمراء، نحٌلة، رقٌقة بمبلم  ناعمة، لها بنٌة نموذجا طاؼٌا من االنونة والجاذبٌة: كان  طوٌلة
ت ل  ألن تكون عارضة أزٌاء، كما  نها جذبتنً اٌضا  بوجهها الذي ٌرش  عذوبة ورقة، 

وبجسدها المتناسق تح  مبلبسها األنٌقة"
(ٕ) 

، نانسً هذس امرٌكٌة من ا ل فلسطٌنً،  ورها 
عا رة، قبل ان ٌخلقها المبدا،  حفٌة الكات  على هذا النحو، وهً من  ورتها فً النقافة الم

ز الكات  على جسدها قبل كل شًء.  متحررة، ركَّ

ا رٌجٌنا، وهً من تلكٌؾ، فقد جاء و فها ٌقت ر على جسدها فحس  أمَّ
(ٖ)

ا بنا   ،  أمَّ
اللٌل وبابعا  الهوا، فلهن  ورة نمطٌة واضحة جدا، ٌجري التركٌز فٌها على الشكل الخارجً 

 ورة شاع  واستقر  فً النقافة المعا رة، ٌقول: " اقترب  واحدة منه،  فٌها، فً مفردا 
وسحبته من ساعدس، كان  رابحة السكر تفوا من فمها، كان وجهها رببل ، وقد ؼطته بالمساحٌق، 
بٌنما كان شعرها م بوؼا باللون االحمر الناري، لم تكن ترتدي سوا )...( داخلً ٌكشؾ عن 

ى، وساقٌها السمٌنٌن من االسفل، وكان شعر ابطها تفوا منه رواب  نهدٌها الضخمٌن من االعل
داعرة"
(ٗ)

. 

، وجهها مدورا ، عٌناها سوداوان واسعتان اما االٌرانٌة، فكان  طوٌلة 
(٘)

، اما الراق ة فً 
الملهى، ف ورتها لم تكن بعٌدة عن النمط العام فً النقافة وفً الت ور لهذس الشخ ٌة، ٌقول: " 

                                                           

 .ٙٛبابا سارتر،  (ٔ)
 .ٖٗحارس التبغ،  (ٕ)
 .ٙٚٔ، ٘ٚٔبابا سارتر،  (ٖ)
 .ٛٛبابا سارتر،  (ٗ)
 .ٕٔٗحارس التبغ،  (٘)



 

(37) 

مؽنٌة بدٌنة ذا  افخاذ بٌضاء، و در ممتلا، وشعر احمر ناري، تتؤوس فً  فً حٌن كان 
الماٌكروفون ب و  مفجوا"
(ٔ)

، فً هذس النماذج وسواها من نماذج اخرا، اعتمد المبدا الذاكرة 
العامة والنقافة العامة فً رسم شخ ٌاته من النساء، فً  ورة نمطٌة مستقرة هً  ور المرأة 

 لعاهر.الؽربٌة والراق ة وا

ومنلها  ورة )الحرامً( فً الرواٌة، فقد جاء  نمطٌة وكؤنها من ذاكرة االطفال وعامة 
الناس، جواد الذي كلفه )حنا( بمرافقة الراوي فً رواٌة )حارس التبػ(، ٌقول: " كان لجواد وجه 
 شبٌه بوجوس النشالٌن: المبلم  المجعدة القاسٌة، السمرة الضاربة نحو االحمرار، والشار 

المتهدل الم فر بسب  التدخٌن"
(ٕ)

، ومنلها  ورة الشرطً، نمطٌة واضحة المعالم مسبقا ، ٌقول: 
" وفً الركن كان نمة شرطً ٌقؾ ب ورة منت بة، كان شرطٌا  فارا القوام، ٌلؾ على بطنه 
حزاما  عرٌضا ، وكان بنطاله الكاكً ضٌقا  من الحجل، ٌكاد ٌبلمس الب طال العلٌا، وقد وضع 

سدس المزٌ  من الجهة الٌسرا من خا رته، وكان ٌمسا بٌدس القوٌة ع ا الجوز الؽلٌظة الم
المحززة، وٌنظر ب ورة مباشرة الى االمام"
(ٖ)

، هذس الشخ ٌا  ال تختلؾ فً طرٌقة عرضها 
الخارجً، لم ٌحللها المإلؾ من الداخل، اعتمد فً بناء شكلها الخارجً على انماط مستقرة 

 افة العامة.ومعروفة فً النق

لة من  اما شخ ٌة المنقؾ، فقد انتزعها المإلؾ من النقافة العامة اٌضا، اذ جاء  مستؽ 
السلطة، مؽلوبا على امرها، خاضعة بالخوؾ، جسدتها حالة الموسٌقار كمال مدح  مع  دام 

  ذ عزؾ له اكنر من مرة مع عدم قناعة بهذا الربٌس ؼٌر المنقؾ، ،حسٌن فً رواٌة حارس التبػ
ٌقول: " كان  بؽداد ذلا الوق  تحتفل بذكرا الن ر على اٌران، وقد بدأ  االحتفاال  اسبوعا  
كامبل ، وقد وقؾ كمال مدح  امام  دام حسٌن للمرة النانٌة بٌوم الن ر، امام قوس الن ر الذي 
ان شٌدس  دام لهذس الذكرا، )...(، كان  دام سعٌدا جدا، عٌناس تل فان من البهجة والفرا، ك

هناا عدد من المهنبٌن بٌنهم فنانون ومسرحٌون وكتا  ومعمارٌون واطباء، تقدم الموسٌقار 
نحوس، )...(  افحه وقد احنى برأسه كما ٌفعل انناء اداء موسٌقى، قال له: " اهبل وسهبل .. نرٌد 
حفلة خا ة، ان تعزؾ لنا فً الق ر الجمهوري بٌوم الن ر" " حاضر سٌدي.. " قال ذلا 

ما "مبتس
(ٗ)

، هذس العبلقة بٌن المنقؾ والسلطة مستقرة فً النقافة العراقٌة الراهنة، فً ان المنقؾ 
مسحوق مؽلو  على امرس، ٌؤتون به لٌعزؾ وٌرسم وٌؽنً وٌقرأ الشعر، أو لٌؤخذ ن ٌبه من 

 القمع اذا ما رفض أو تذمر، ها هو الموسٌقار ٌعزؾ امام السلطة على عدم قناعة بها.

 تجلٌات الثقافة الشعبٌة:  الرابعالمبحث 

لقد تجل  النقافة الشعبٌة فً  ور ووجوس عدة، عكس  تؤنرا  كبٌرا  للمبدا بهذس النقافة 
ه  كتابته وابداعه وجهة خا ة،  ذ ظهر  على  ورة اللؽة العامٌة الشعبٌة  الراهنة، وكؤنها وجَّ

بوي الفلسفً العلمً والتفكٌر الشعبً، المستهلكة عند عامة الناس، و ورة الخلط بٌن التفكٌر النخ

                                                           

 .ٛ٘بابا سارتر،  (ٔ)
 .ٚٔبابا سارتر،  (ٕ)
 .ٕ٘، ٕٗبابا سارتر،  (ٖ)
 .ٖٙٓ، ٖ٘ٓحارس التبغ،  (ٗ)



 

(38) 

و ورة التعبٌر بتقرٌرٌة واضحة باستعمال االسماء واالحداث واالفكار، وفً بروز األد  مٌدانا  
لل راا اإلنسانً، بٌن األٌدٌولوجٌا ، و ار  األنا تطفو على السط ، وتطؽى على الذا  

 الجماعٌة الكلٌة.

 ، منها، انه اسندها الى الشخ ٌة الشعبٌة، ذا  استعمل الروابً اللؽة العامٌة فً حاال
التفكٌر الشعبً المؽرق فً محلٌته،  ذ عبَّر عن الشعبً باللؽة العامٌة، ومنها، انه اسندها الى 
شخ ٌة اآلخر، المختلؾ فكرا وعقٌدة، وكؤنها تمنل خ و ٌة هذا اآلخر فً ارتباطه الشعبً 

ر ببؽدادٌته، لكن نقل العمٌق القدٌم بهذا الوطن، كنقافة الٌهود ي والمو لً والبؽدادي المتجذِّ
االفكار باللؽة العامٌة ال ٌعنً نجاحا  فً اٌ ال الفكرة والمعنى، الذي ٌنبؽً للكات  العناٌة به فً 
حواراته هو كشؾ طرٌقة تفكٌر المتحاورٌن من الشخ ٌا ، وهذا ممكن باللؽة الف ٌحة العالٌة 

بٌة ال تلتزم لؽة عامٌة، فاللفظة لٌس  هً القٌمة، القٌمة فً المعنى، المشرقة، طرٌقة التفكٌر الشع
والحفاظ على اللؽة سلٌمة عالٌة من ممٌزا  الن وص المكتوبة باللؽة الف ٌحة، وربما تنج  
اللؽة الف ٌحة فً نقل االفكار الشعبٌة والخا ة والمحلٌة اكنر من نجاا اللؽة العامٌة، لؽة 

بم الناس، ٌقول الروابً: ))" نم  رخ  بوجهه: " لا ..سامً.. بقة ان  المقاهً والحارا  وشتا
اشجاٌ  لً..ماٌكفٌنً عجاٌاا بقة.." " حوري أشفارق لا..قابل اخلٌه ٌمو  بالمطر"((
(ٔ)

، جاء 
الخطا  هنا باللؽة العامٌة، بق د الربط بٌن الخطا  وبٌن ا حابه من النقافة اال لٌة فً بؽداد، 

اطبان من الٌهود االبؽدادٌٌن وهذس لؽتهم العامٌة، لجعل نمة تناؼم بٌن الشخ ٌة الشعبٌة، فالمتخ
و ٌؽة الخطا ، وتناؼم بٌن ال وتٌن، وتكرر هذا فً قوله: ))" الكت  شللا بٌها قابل ان  تقرأ 
لٌزي انودٌها للسوق، وانبٌعها..ماكوشً ٌطلع من بٌ  الٌهود  لٌزي" " ٌمعود شقرس انك                   انك 

ٌنباا ".(( ما
(ٕ)

، هذا حوار بٌن السراق، )ٌفرهدون( بٌو  الٌهود، وربما كان مستوا الحالة 
الن   اللؽة  ،االخبلقً ومستوا المتحاورٌن جعله ٌستعمل اللؽة العامٌة، لكن هذا ال ٌشفع للمإلؾ

 الف ٌحة تفً بنقل الحالة وتو ٌلها.

هً اسنادها الى البطل، وهو الشخ ٌة المنقفة  لكن الحالة االهم فً استعمال اللؽة العامٌة
االخطر فً الرواٌة، ٌقول : ))" وقد دار بٌنهم الحوار التالً: " ان  موسٌقً مهم ونحن نسفرا 
على اسرابٌل.." " اروا الجا ..ا ٌر منفً وانا عندي بلد..بلدي هو.." " مابلدا هذا..ٌجً ٌوم 

اا..الٌوم انا اقول لا هذا..ولكن بعدٌن هم راا راا ٌقولون لا فٌه اطلع من هنا.. بلدا هن
ٌقولون لا روا هناا.."((
(ٖ)

، لم تشفع اهمٌة الشخ ٌتٌن المتحاورتً فً النص بإستعمال اللؽة 
 الف ٌحة، جاء الحوار بالعامٌة على الرؼم من اهمٌته نقافٌا  وسردٌا .

نة جلٌا  على كتابة فً هذس الن وص، وفً ن وص اخرا، ظهر انر النقافة الشعبٌة الراه
لسٌطرة النقافة الشعبٌة  ،الروابً، ولم ٌستطع ان ٌنقل افكارس وافكار شخ ٌاته بلؽة ف ٌحة عالٌة

 بعامٌتها وجماهٌرٌتها على قلمه.

                                                           

 .٘ٔٔحارس التبغ،  (ٔ)
 .ٖٖٔحارس التبغ،  (ٕ)
 .ٖٕٓ، ٓ٘ٔ، ٖٔٔ، ٘ٔٔ، ٘ٛ، ٕٛ، ٜٚ، ٙٚ، ٘ٚ، كينظر، ٛٗٔحارس التبغ،  (ٖ)
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فً رواٌة بابا سارتر، تكرر استعمال اللؽة العامٌة للسب  ذاته، ٌقول: " لا سلٌم تبوقنً 
آنً الً سوٌتا آدمً تبوقنً"
(ٔ)

ن هذا القبٌل كذلا قوله: " دلٌنً على تارٌخ وانً اخلٌلا ، وم
م ارٌنه بالكاا"
(ٕ)

، فً رواٌة بابا سارتر، ركز العامٌة مع الٌهود والشخ ٌا  المذمومة 
المسطحة، وكذلا فً حوارا  فٌلسوؾ ال درٌة، لنقل افكار وخطابا  معٌنة، ٌقول شاإول: " 

منل االوادم بقماط، لكم هذا نؽل م لَّخ، كان  امه ولكم هم  دقتوا ان هذا الحمار كان ملفوؾ 
القحبة زاتته بشطٌط"
(ٖ)

عى  ، بهذس اللؽة قدم خطا  الٌهودي شاإول بخ وص اسماعٌل الذي ادَّ
 الفلسفة، بما ٌتناس  مع قب  تفكٌر شاإول وشخ ه، منقادا  الى النقافة الشعبٌة.

فً اتجاها ، فً  طبلق األسماء  ومن تجلٌا  النقافة الشعبٌة، التقرٌرٌة، وهذس تجسد 
وفً تشكٌل األحداث، وطرا األفكار،  ذ اعطى الروابً شخ ٌا  روابٌة مؽرقة بالتقرٌرٌة 
والمباشرة، وربط اسماء ابطاله بمرجعٌتهم النقافٌة ربطا تاما، فقد اطلق االسم )ٌوسؾ سامً 

وربما كان لـ)سلمان( داللة  ال ( على الٌهودي، و)حٌدر سلمان( على الشٌعً العابد من اٌران، 
اخرا اعطاها له وطنه )فارس(، نم )حسٌن( على ابن الشٌعً حٌدر، من زواجه فً اٌران، 
واطلق )كمال مدح ( على العربً السنً، و)عمر( على ابنه من السنٌة )نادٌة العمري(، نم 

 )كاكة حمة( على الكردي، بما ٌكشؾ مرجعٌتها الواضحة على نحو تقرٌري جدا.

ٌ نع المإلؾ اسماء  من نسل خٌاله، وانما اخذ اسماء  مرجعٌة ؼٌر تخٌٌلٌة، من نقافة  لم
 مرحلته الراهنة، أخذا مباشرا . 

ل حالة فً رواٌة حارس التبػ استند  ،وقع المإلؾ فً التقرٌرٌة فً الو ؾ كذلا  ذ شكَّ
لمسافرٌن فٌه، فقد عكس فٌها  لى النقافة العامة فً رسم مبلمحها، ذلا فً و فه للمطار وحالة ا

م، فً كونهم 2003الو ؾ انتماءا  العراقٌٌن الفكرٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة فً مرحلة ما بعد عام 
من المؽتربٌن اإلسبلمٌٌن والعلمانٌٌن والمدنٌٌن، وكؤنه ٌستند فً و ؾ المسافرٌن  لى طبٌعة 

م وحاجٌاتهم ووجوههم،التشكٌبل  السٌاسٌة والحزبٌة فً العراق فً ذلا الزمن، فً ملبسه
(ٗ)

 ،
 وعلى نحو تقرٌري واض ، مفرداته هً مفردا  النقافة السٌاسٌة المعا رة. 

ر  حدنا  هاما  من احداث حٌاة البطل  وتجل  هذس التقرٌرٌة فً األحداث اٌضا ، عندما  وَّ
ة عودة فً رواٌة حارس التبػ، وهو حدث عودة ابابه المؽتربٌن، بعد طول الؽٌا ،  ذ تطابق  حال

االبناء مع حالة التٌارا  واألٌدٌولوجٌا  العراقٌة الى عاد  الى العراق مع التؽٌٌر، وهً تتطابق 
مع )مكونا ( العراق النقافٌة،  ذ منل حسٌن الشٌعة ومنل عمر السنة ومنل مبٌر )االقلٌا ( من 

و من ؼٌر المسلمٌن، ومنل كاكا حمة الكرد، بو ؾ واض  ودقٌق وتقرٌري ومباشر، ٌخل
التخٌٌل، ٌقول: " جاء حسٌن الى منزل والدس )...( تفاجؤ والدس، شعر ابنه االسود المفروق من 
ة، ونظارة بإطار اسود، ٌرتدي جاكٌتة  الطرؾ، وهناا لحٌة تحد الجبٌن، لحٌة سوداء، كنَّ

                                                           

 .ٜٜ، ٜٔ، ٖٛ، ٖٔ، ٜٕ، كينظر: ٔٛبابا سارتر،  (ٔ)
 .ٖٛبابا سارتر،  (ٕ)
 .ٜٜبابا سارتر،  (ٖ)
 .ٕٚينظر: حارس التبغ،  (ٗ)
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عرٌضة، وبنطلونا واسعا، وقمٌ ا ابٌضا، دون رباط وقد زرس من الٌاقة"
(ٔ)

 ، نم االبن اآلخر
عمر، " عمر القادم من م ر)...( بشواربه الكنة والممشطة على فمه حتى تخفٌه، وشعرس األسود 

المردود الى وراء، بخدودس السمٌنة ونظراته القاسٌة"
(ٕ)

، ولم ٌبق  ال األول، ابنه من زوجته 
ث والدس عن مشارٌع الدٌمق ا مبٌر فقد جاء هو االخر ٌحدِّ راطٌة التً الٌهودٌة، االولى، ٌقول: " أمَّ

تربط الببلد بالؽر ، و ورة المستقبل الذي سٌنقل العراق الى جنة الشرق االوسط )...(،  ورة 
محلومة وم نوعة فً اجمل مختبرا  الؽر "
(ٖ) ،

جاء االبناء النبلنة، وهم فرقاء العراق النبلنة، 
ٌا، وهم الكرد فً )شٌعة وسنة واقلٌا (، اكمل عقدهم المإلؾ بؤن وضع معهم الفرٌق الرابع سٌاس

)كاكة حمة(، بؤن أعطاس دور فً اللقاء األخٌر، وجعله ٌدل حسٌن االبن بعنوان والدس فً العراق، 
جعل الروابً )حسٌن( ٌتحدث عن قناعا  دٌنٌة نقافٌة شٌعٌة مباشرة، ومنله عمر، ومبٌر، كل 

ذ كل شً من النقافة واحد منهم نقل افكار وقناعا  انتمابه على نحو مباشر وتقرٌري، وكؤنه اخ
 الشعبٌة المعا رة.

من سما  النقافة العامة التً تجل  بلون من ألوان التفكٌر الشعبً، الخلط بٌن التفكٌر 
النخبوي العلمً والتفكٌر الشعبً، فان رواٌة بابا سارتر، تحمل تعاشقا وتداخبل بٌن ما هو شعبً 

نوان اوال، فقد جمع ما بٌن )بابا( وهً أو خاص، وما هو نخبوي فلسفً رفٌع، وٌؤتً هذا فً الع
شعبٌة، وما بٌن )ساتر( وهً فلسفٌة نخبوٌة، باتجاس التناؼم ما بٌن ما هو عام وخاص، وما هو 

شعبً ونخبوي رفٌع
(ٗ)

. 

نم ٌتجلى هذا الخلط بٌن ما هو فلسفً وما هو شعبً فً ممارسة فٌلسوؾ ال درٌة لبعض 
فلسفٌا ، والخلط بٌن الفهمٌن، ٌقول: "األشٌاء التً ٌحبها الفٌلسوؾ االفكار الشعبٌة، وفهمها فهما  

كنٌرا ، واقربها الى نفسه تلا التً تركز فً ذهنه هذا الشعور الطاؼً بالؽنٌان، منل: القشدة 
البٌضاء وعلٌها شًء من مربى الكرز، فهً الذ شًء ٌتمتع به، وٌطال  بؤكله ٌومٌا  تقرٌبا، هذا 

هر الشفاؾ الناتل من خلط القشدة البٌضاء النا عة مع مربى الكرز الشفاؾ، اللون االحمر المز
هذا اللون الملوكً ٌجعله ٌتذكر لون النبٌذ الذي كان ٌشربه سارتر فً السان جرمان دوبرٌه"
(٘)

 ،
 هكذا فهم فٌلسوؾ ال درٌة بعض فلسفة سارتر.

خضار على العربة فً ومن تجلٌا  الفهم الشعبً للفلسفة، موقؾ الفٌلسوؾ مع بابع ال
محلته، االعور، الذي ٌحسدس الفٌلسوؾ لعورس كنٌرا، وٌتمنى لو كان  له هذس العٌن العوراء، 
العٌن الفلسفٌة، ذلا العور الوجودي، لتطابق فً مبلمحه مع سارتر،  اح  الفلسفة الكبٌر، وهذا 

 فهم شعبً آخر للشؤن الفلسفً.

ؽٌان ال و  الفردي،  ذ  ار  الذا  تطفو على ومن تجلٌا  التفكٌر الشعبً المعا ر، ط
السط ، و ار كل فرد ٌعٌ  بطرٌقته، واآلراء متاحة للجمٌع، تجسد  فً الرواٌتٌن المدروستٌن 
عندما سم  الروابً ل وته ان ٌنطلق بعٌدا، بؤن جعل له ن ٌبا كبٌرا فً الرواٌة الى جان  االبطال، 

                                                           

 .ٕٖٙحارس التبغ،  (ٔ)
 .ٕٖٚحارس التبغ،  (ٕ)
 . ٕٖٛحارس التبغ،  (ٖ)
 . ٚٔٔ، ٕٕٔٓ، ٔينظر: بكيطيقا الثقافة، بشرل مكسى صالح، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، ط (ٗ)
 . ٕٚ، ٔٚبابا سارتر،  (٘)
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و نع رواٌة فً داخل رواٌة، وبدأ رحلة بحث طوٌلة، شكل   من خبلل تقنٌة المٌتاسرد التً اعتمدها،
ق ة الى جان  ق ة البطل فً الرواٌتٌن، فً انشاء كتا  عن الموسٌقار العراقً فً رواٌة حارس 
التبػ، ورحلة انشاء رواٌة عن حٌاة فٌلسوؾ ال درٌة، فً رواٌة بابا سارتر، واحتل حدٌنة عن تؤلٌؾ 

رواٌتٌن، بما ضخم من حجم الذا  الكات  واحتل  مساحة لٌس لها، وابرز  الكتابٌن مساحة كبٌرة فً ال
 االنا كنٌرا، من تجلٌا  النقافة المعا رة اٌضا.
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 الخاتمة

 بعد هذس القراءة النقافٌة فً رواٌتٌن للكات  العراقً على بدر، انكشف  لنا النتابل اآلتٌة:

األفضل لدراسة نقافة المجتمعا ، بتحوالتها التؤرٌخٌة تعد الرواٌة النص اإلبداعً 
 واالجتماعٌة، فهً أد  اعترافا  ٌتٌ  معرفة نقافة الذا  والؽٌرٌة على نحو جلً.

تتٌ  القراءة النقافٌة فر ة فضلى لدراسة الن وص الروابٌة الحدٌنة، لما تحمل هذس 
 النقافة العامة لؤلد  والمجتمعا . الن وص من انساقا  نقافٌة مضمرة، ذا  أهمٌة كبرا فً فهم

ألنها تنطوي على انساق نقافٌة  ،توفر كتابة الروابً علً بدر أرضا  خ بة  للقراءة النقافٌة
 مضمرة ومكشوفة، تتٌ  فهما  طٌبا  للنقافة العراقٌة التً كت  بها الروابً.

رة فً بناء ن ه اعتمد الروابً على بدر اعتمادا  كبٌرا  على النقافة العراقٌة المعا 
السردي الروابً، فقد تجل  النقافة المحلٌة واضحة فً أدبه الروابً، ونقل الواقع االجتماعً 

 والنقافً بدقة ووضوا ومن دون تخٌٌل وسردٌة عالٌة.

استعمل الروابً التؤرٌخ بو فٌته وعلمٌته، ولم ٌنقله تخٌٌبل  وسردا ، واستعمل منه التؤرٌخ 
 جدٌرا  بؤن ٌستعمل التؤرٌخ النالث، وهو  نتاج التؤرٌخ مع الخٌال.الشعبً والرسمً، وكان 

كشف  كتابة علً بدر نقافة الذا  الوا فة، ومشكبلتها وعقدها، وموقفها من اآلخر، 
وت وٌرها لآلخر بؤنه أننى فً متناوله، ومشكلة الجنس والخمرة، وهً عقد ومشكبل  نقافٌة 

 عكس  على كتابته، وأنر  علٌه كنٌرا .أخذها الكات  من النقافة الراهنة، ان

كشف  كتابة على بدر نقافة الذا  المو وفة، وخ و ٌتها، ومشكبلتها، من  ورة 
الٌهودي  لى  ورة المرأة  لى  ورة المنقؾ، فً الرواٌة، وهً نقافة مستمدة من النقافة العامة 

 الراهنة، استلهم منها علً بدر ما شاء.

لنقافً الشعبً فً رواٌتً على بدر المدروستٌن، وكان ذلا كشف  القراءة عن تجلٌا  ا
 فً استعمال اللؽة العامٌة والتقرٌرٌة الواضحة.

أطلق على بدر اسماء  مؽرقة بالتقرٌرٌة والوضوا، انطلق بها من مرجعٌتها النقافٌة 
 عٌة.المستقرة، وهً من النقافة الشعبٌة المحلٌة، لم ٌترا إلبداعه أن ٌجترا أسماء  ؼٌر مرج

فً  نتاج األحداث واألفكار  -وهً من سما  النقافة الشعبٌة الراهنة -اتضح  التقرٌرٌة
 فً نص علً بدر. 

أنَّر  النقافة المعا رة فً  نتاج على بدر اإلبداعً أنرا  كبٌرا ، وهً التً وجه  تفكٌرس  
ٌنب  فٌها الجمالً  وقلمه، وهٌمن  على كتابته، ولم تترا له المجال لٌنتل نقافة جدٌدة نخبوٌة

 والسردي األ ٌل، وٌبتعد عن الشعبً الطارئ.
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 مستقثم اذلىَح انعراقُح يف ظم انتحذَاخ ادلعاصرج

 
  
  

 
 
 
 :لمقدمةا

 الحمد هلل وال بلة والسبلم على سٌدنا محمد وعلى آله و حبه وسلم وبعد :
ة   هوٌتها ونقافتها التً تستمد منها   عنا رها، وتنس   لٌها وقد اكتسب  هذس فإنَّ لكلِّ أ مَّ

النقافة قوتها من خبلل قٌمها ومبادبها النابتة، ودعوة أبنابها  لى االعتزاز بدٌنهم والتمسا 
 بنوابتهم، وعدم الذوبان فً النقافا  واألفكار األخرا.

  فأهمٌة البحث:
ض  كون النقافة العراقٌة نقافة عربٌة  سبلمٌة أ ٌلة نابعة من   تعالٌم الدٌن وقٌمه،  الَّ توَّ

م  ُّ لئلسبلم ب لة بسب  ما شهدس العراق من  ،أ نَّها مبتبلة من داخل  فها باألفكار التً ال ت 
ا شعبه خبللها المرارة من حرو ، وح ار، واحتبلل، وتعرض  أزما  وظروؾ  عبة، تجرَّ

ع     لى تهدٌد هوٌته و تشوٌه  ورتها، وزعزعة عقٌدته،  لى تحدٌا   فكرٌة  ونقافٌة  دخٌلة  علٌه س 
وجعلها تابعة لها فً القٌم والسلوا بدعوا  قامة دولة اسبلمٌة مزعومة من قبل االرها  المتمنل 
بداع  وبداعً التطور واالنفتاا لتلقً العلوم منسلخة عن الهوٌة المتمنل بالؽزو الفكري 

 والنقافً، تارة أخرا.
  والؽرض من هذا البحث :

 الحفاظ على الهوٌة العراقٌة فً ظل التحدٌا  المعا رة وبٌان سبل مواجهتها . هو بٌان سبل 

  فإشكالٌة البحث :
هً التعرؾ على تؤنٌر تلا األفكار فً الواقع العراقً ، وٌمكن  ٌاؼة النظرٌة وفق  

 التساإال  التالٌة :
 ما هً الهوٌة العراقٌة ؟ .

 وما هو مستقبلها فً ظل التحدٌا  المعا ر ؟ .
 وما مدا تؤنٌر تلا األفكار على الواقع العراقً ؟ .

 وكٌؾ ٌمكن الحفاظ على الهوٌة العراقٌة ، عربٌة اسبلمٌة أ ٌلة ؟ .
ولئلجابة عن هذس األسبلة اقتض  طبٌعة البحث أن ٌتكون من مقدمة ومبحنٌن وخاتمة، فالمقدمة 

لمنا عن الهوٌة العراقٌة ذكرنا فٌها أهمٌة الموضوا والعمل فٌه، وفً المبحث األول : تك
وفً المبحث النانً: تناولنا أهم التحدٌا   الفكرٌة المعا رة المتمنلة بالؽزو الفكري وتؤ ٌلها، 

النقافً، والتطرؾ االرهابً، وكٌؾ استطاا أن ٌشو  على الهوٌة العراقٌة، وبٌان سبل 
التوفٌق وآخر دعوانا أن  نم ذكرنا الخاتمة وفٌها الخبل ة النتابل، ونرجو من هللا مواجهته، 

 الحمد هلل ر  العالمٌن، و لى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله و حبه وسلم .     
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 بٌان مفهوم الهوٌة وتارٌخ الهوٌة العراقٌة :  المبحث األول
 

 :المطلب األول: مفهوم الهوٌة لؽة واصطالحا 
 

تة فلمتا ستقط    .1 ٌَّ و  تة أراد أه   ٌّ و  الهوٌة فً اللؽة: تطلتق علتى المطمتبن متن األرض، ٌقتال : ه 
ة وهً الحفرة وفً الحتدٌث : )) ذا عرستتم  وَّ د  الضمة  لى الهاء... وهً جمع ه  الهمزة ر 

يَّ األرض(( تتو  فتتاجتنبوا ه 
(ٔ)

، والهوٌتتة: حقٌقتتة الشتتًء أو الشتتخص المطلقتتة المشتتتملة علتتى 
( فاته ال و  جوهرٌة. وذلا منسو   لى )ه 

 (ٕ)
 . 

فً اال طبلا: ٌختلؾ مفهوم الهوٌة حس  العلم التذي ت بحتث فٌهتا، وأّن لكتل علتم تعرٌفته   .2
الخاص، كعلم التنفس وعلتم الفلستفة واالجتمتاا والسٌاستة وؼٌرهتا
(ٖ)

ألنته مفهتوم قلتق متن  ،
ن أكنتتر مفتتاهٌم العلتتوم الناحٌتتة النظرٌتتة، ٌنٌتتر أستتبلة أكنتتر ممتتا ٌقتتدم  جابا ....حٌتتث أنتته متت

االجتماعٌتتة شتتابكٌة نظتترا ، لمتتا ٌنٌتترس متتن  شتتكالٌا  عدٌتتدة بستتب  اختتتبلؾ فتتً مقومتتا  
وعنا ر الهوٌة، وترتٌ  هذس المقومتا  أو العنا تر حست  األولوٌتة واألهمٌتة، أو تؽلٌت  

بعضها على بعض، وهتذا متا ٌطلتق علٌته بتاكٌو: الوجته المظلتم للهوٌتة
 (ٗ)

، فهتً تتدل علتى 
قة المطلقة للشًء المشتملة على الحقتابق اشتتمال النتواة علتى الشتجرة فباعتبتار تحققته الحقٌ

ٌسمى حقٌقة وذاتا ، وباعتبار تشخ ه ٌسمى هوٌة
(٘)

، وفً األدبٌا  المعا رة ، نجد كلمتة 
تتتة( تستتتتعمل ألداء معنتتتى كلمتتتة  ٌّ فتتتً اللؽتتتتٌن) االنكلٌزٌتتتة و  (identite-identitiy))اله و 

و التً ت عبَّر عن معنى خا ٌة المطابقة : مطابقتة الشتًء لنفسته  –على التوالً  -الفرنسٌة(
أو مطابقتتته لمنلٌتته
(ٙ)

فهتتً : تحدٌتتد حالتتة الفتترد الشخ تتٌة وتمٌٌتتزس عتتن ؼٌتترس، متتن كتتل  ،
الوجوس، بداعً االستمرار والنبا  وعدم التؽٌر، وتسمى أٌضا  وحدة الذا 
(7)

. 
 

 :المطلب الثانً: هوٌة العراق التارٌخٌة 
هتتتتتتتتتا تتمتتتتتتتتتتع بتتتتتتتتتالقوة ٌ عتتتتتتتتدُّ العتتتتتتتتتراق موطنتتتتتتتتتا  للحضتتتتتتتتتارا  منتتتتتتتتذ آدم )                       (، وأ نَّ

                             والرستتتتتوخ عبتتتتتر الع تتتتتور، علتتتتتى التتتتترؼم متتتتتا أ تتتتتابها متتتتتن الفتتتتتتور فتتتتتً بعتتتتتض األحٌتتتتتان 
                                 بستتتتتتب  الؽتتتتتتتزو واإلحتتتتتتتبلل،  الَّ أ نَّ ذلتتتتتتتا لتتتتتتتم ٌتتتتتتإنر علتتتتتتتى مستتتتتتٌرتها، بستتتتتتتب  حٌتتتتتتتاتهم 

                                                           

 . ٖٙٚ/٘ٔ( ، ٔلساف العرب : ابف منظكر محمد بف مكـر األفريقي المصرم، دار صادر، بيركت ط) (ٔ)
 . ٘ٚٛ، صٕٓٓٓ(، ٖٛالمنجد في المغة كاألعالـ : مجمكعة مف الباحثيف ، دار المشرؽ، بيركت، ط) (ٕ)
ـ، مػف عمػى مكقػع جامعػة بيرزيػت عمػى الشػبكة العالميػة لممعمكمػات: ٖٕٓٓمسػألة اليكيػة فػي الدسػتكر الفمسػطيني، إبػراىيـ أبػراش،  (ٖ)

www.hom.birseit.edu . 
ـ، عمى مكقع المجمة عمى الشبكة: ٕٕٓٓ(،الخريؼ ٓٔالعكلمة كاليكية الثقافية في أفريقيا: ىكيدا عدلي، مجمة دراسات، ليبيا، العدد) (ٗ)

www.dirasaat.com. 
. الكميػات : ٕٖٓىػػ، صٜٜ٘ٔ( ،ٔ)التعريفات : عمي بف محمد الجرجاني، تحقيؽ: إبػراىيـ األبيػارم، دار الكتػاب العربػي ، بيػركت، ط (٘)

 .ٜٔٙـ، صٕٜٜٔ( ،ٔأبك البقاء الكفكم، تحقيؽ: عدناف دركيش كمحمد المصرم،   مؤسسة الرسالة ، بيركت، ط)
 ) النمسا( . –مجمة المحاكر  –اليكية الحضارية: محمد عمارة،  (ٙ)
، معجـ عمـ النفس: ٕٛٓـ، صٜٜٚٔطابع األميرية،القاىرة،المعجـ الفمسفي: إصدار مجمع المغة العربية، الييئة العامة لشؤكف الم (ٚ)

، معجـ مصطمحات العمـك االجتماعية: أحمد زكي بدكم، مكتبة لبناف،  ٘٘ـ، صٜ٘ٛٔ(،ٔفاخر عاقؿ، دار العمـ لممالييف، بيركت، ط)
 .٘ٛٔـ، صٜٚٚٔ(،ٔبيركت، ط)

http://www.hom.birseit.edu/
http://www.hom.birseit.edu/
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العراقتتتً الختتتاص، فتتتإنَّ وادي الرافتتتدٌن مولتتتد الحضتتتارة  العامتتتة والخا تتتة، وتطبعهتتتا بطابعهتتتا 
اإلنسانٌة
(ٔ)

تن  أوجتد الكتابتة،  ، التً أطلق علٌها )حضارة ما بٌن النهرٌن(، فالسومرٌون هتم أول   م 
تماء ومتا حوتته متن علتوم الفلتا، نتم جتاء  وعلم الرٌاضتٌا ، وخلَّفهتم األكتدٌون التذٌن انبهتروا بالسَّ
البابلٌون، وكان  مستلَّة حمتورابً أول تشترٌع دنٌتوي ٌحتاكً الدستاتٌر الحدٌنتة،  ذ جتاء  المستلَّة 

مشتملة على قوانٌن وتشترٌعا ، ستبق  كتل قتوانٌن األرض الوضتعٌة
(ٕ)

، وقتد وجتد علمتاء اآلنتار 
فً العراق نشترا  ترجتع  لتى حتوالً ألتؾ ونمتان مابتة ستنة قبتل المتٌبلد، ترشتد المتزارعٌن  لتى 
كٌفٌة بذر محا ٌلهم وسقٌها وعبلجها من اآلفا  بطرٌقتة تشتبه  لتى حتد كبٌتر النشترا  ال تادرة 

الٌوم عن وزارة الزراعة التً توجهها عادة فً المواسم  لى المتزارعٌن
(ٖ)

، وكتان لهتم التدور فتً 
اإلعبلم واالت ال بالجماهٌر حٌث أعطى الملوا البتابلٌٌن أهمٌتة خا تة لئلعتبلن علتى أعمتالهم، 
فكتتانوا ٌتتدونون الحتترو  واألعمتتال التتتً قتتام بهتتا كتتل ملتتا علتتى األلتتواا الطٌنٌتتة، وٌحفظونهتتا، أو 

نٌتة للعبلقتا  اإلنستانٌة، وكتان ٌعلقونها فً أماكن العبادة، وقد قام حمورابً بتنفٌذ أول شرٌعة قانو
 عبلما  منه  لى الجمهور عن استتبا  األمن والعدالة
(ٗ)

. 
وكتتانوا ٌستتتعملون شتتعارا  دعابٌتتة خا تتة بهتتم تمٌتتزهم عتتن التجتتار اآلختترٌن، وهتتً أشتتبه 
بالعبلمة التجارٌة المعا رة التً تستعملها الشركا  لٌستتطٌع المستتهلا تمٌٌتز ستلعتها عتن الستلع 

لسوقاألخرا فً ا
(٘)

. 
تا رأا أ نَّ 17هـ، والكوفة نحتو ستنة 15وعندما فت  العراق انشب  الب رة نحو سنة  هتـ، لمَّ

المناخ المدابن لم ٌوافق مزاج العر ، فكان أمرس بناء هاتٌن المدٌنتٌن فً موضع ال ٌف تلهما عتن 
رٌّ وال بحر   جزٌرة العر  ب 
(ٙ)

متمنلتة بمدرستة أبتً ، فظهتر  فٌته الحركتة العلمٌتة بتنتوا المتدارس 
موستتى األشتتعري فتتً القتتراءا  فتتً الب تترة، ومدرستتة عبتتد هللا بتتن مستتعود فتتً الفقتته فتتً الكوفتتة، 

ومدرستتة عبتتد هللا بتتن عبتتاس فتتً التفستتٌر بمكتتة، والمدرستتتٌن الب تترٌة والكوفٌتتة فتتً النحتتو
(7)

، نتتم 
ل    حلقتا  هتذس المستاجد النتواة العلمٌتة للدراستا  الجامعٌتة فتً  ستلوبها التذي  اتسع  المساجد وظ 

ٌعتمتتد  علتتى المناقشتتة والمنتتاظرة، وكتتان القتترآن الكتترٌم هتتو محتتور علتتوم المستتلمٌن، وفضتتبل  عتتن 
العلتتوم النقلٌتتة و  -اهتمتتامهم بتتالعلوم األختترا، وقتتد بلؽتت   الحركتتة العلمٌتتة ذروتهتتا فتتً المجتتالٌن:

الع ور والعلوم العقلٌة على تلؾ
(8)

متن أشتهر المتدارس  ، وأت  بعتدها المدرستة النظامٌتة، وهتً 
التً بنٌ  فً بؽتداد، وهتً منستوبة  لتى التوزٌر نظتام الملتا أبتً الحستن بتن علتً بتن  ستحاق بتن 
العباس الطوسً، وزٌر الملا شاس بن أل  أرسبلن بن داود بن مٌكال بتن ستلجوق، وقتد شترا فتً 

غ  منهتا فتتً ذي القعتدة ستنة تست ع وخمستتٌن بنابهتا ستنة ستبع وخمستٌن وأربعمابتتة متن الهجترة، وف تر 
، وانتتتد  للتتتدرٌس فٌهتتا كبتتار العلمتتاء،  ًّ وأربعمابتتة، وقتتد أسستت  هتتذس المدرستتة علتتى نظتتام نمتتوذج

                                                           

 .ٔٔـ، ص ٕٜٜٔ -ىػٖٔٗٔينظر: العراؽ في التاريخ القديـ: عامر سميماف، دار ابف األثير، المكصؿ ،  (ٔ)
 .ٔٗـ، صٕ٘ٓٓ -ىػٕٙٗٔ ،( ينظر: الفدرالية الخطر القادـ: عبداهلل الرشيدٕ)
 .ٗـ، ص ٜٓٙٔ، مكتبة الشمس، القاىرة ، ٕالعالقات العامة المبادئ كالتطبيؽ: حسف محمد خير الديف، ط (ٖ)
 .ٔٔـ، صٖٜٛٔينظر: اإلعالف بيف النظرية كالتطبيؽ:  عبد الجبار منديؿ، مطبعة اإلرشاد، بغداد ،  (ٗ)
 .ٕٔينظر: المصدر نفسو: ص (٘)
 .ٔ٘ٔـ، ص ٜٜٙٔ، دار الكتاب العربي، بيركت ، ٓٔينظر: فجر اإلسالـ: أحمد أميف، ط (ٙ)
 .ٕٔٚعصر الخالفة الراشدة، ص  (ٚ)
ىػػ، ٙٔٗٔاإلسالـ كأثره في الثقافة العالمية: محمكد الشػرقاكم، كتػاب شػيرم، يصػدر عػف رابطػة العػالـ اإلسػالمي، ربيػع اآلخػر  ينظر: (ٛ)

 .ٛٔ(، السنة الرابعة عشرة، ص ٓٙٔالعدد )
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أبو حامتد الؽزالتً، وأبتو البركتا  األنبتاري، وؼٌرهمتا، وقتد باتت  هتذس المدرستة  نموذجتا   -أمنال:
تحتذي به بقٌة المدارس األ خرا فً األم ار اإلسبلمٌة
(ٔ)

. 
ارس فً بؽتداد حتتى بداٌتة القترن الستابع الهجتري،  ذ أستس الخلٌفتة وقد استمر تؤسٌس المد
هـ( فٌها المدرستة المستن ترٌة وكانت  هتذس المدرستة هتً أول 625العباسً المستن ر باهلل سنة )

س  فٌها الفقه على المذاه  األربعة، وو ل  عتدد المتدارس ببؽتداد ستنة) رِّ هتـ(  لتى 656مدرسة د 
نمان  ونبلنٌن مدرسة  
(ٕ)

  . 
و لى جان  تلا المدارس انشؤ  المكتبا  المستقلة فً الع ر العباسً، فؤد   لتى ظهتور  

حركتة الترجمتتة الواستتعة التتً شتتهدها الع تتر العباستً األول، وخا تتة فتتً ع تر المتتؤمون التتذي 
أوالها اهتماما  لم ٌسبق له نظٌر
(ٖ)

، فبٌ  الحكمة أو)خزانة الحكمتة( التتً أسستها هتارون الرشتٌد، 
ً عهد المؤمون من أشهر مكتبا  بؽداد وأكبرها فتً ذلتا الع تر، وقتد أرستل المتؤمون واكتمل  ف

مَّ أمر المترجمٌن فتً هتذس المكتبتة بترجمتهتا   لى قٌ ر الروم ٌطل  منه ما عندس من كت  نادرة، نُّ
من اإلؼرٌقٌتة والسترٌانٌة  لتى اللؽتة العربٌتة، نتم أنشتؤ  مكتبتا  عدٌتدة تضتم آالفتا متن الكتت 
(ٗ)

 ،
تتن  أبتتً جعفتتر المن تتور فتتً بنابهتتا عتتام )فبل م(، 672ؽتت  مدٌنتتة بؽتتداد التتتً قتتام العباستتٌون بتتؤمر م 

ذروتهتتا فتتً التقتتدم واإلزدهتتار بتتالعلوم والنقافتتة وأ تتبح  قبلتتة شتتعو  األرض، ٌتوافتتدون ألٌهتتا، 
ر  ألرض  العراق أن تتعاٌ  علٌها أجناس مختلفة بؤطٌافهتا وقومٌاتهتا ومتذاهبها ، الَّ  أنهتا  وهكذا ق دِّ

مرتبطة فٌما بٌنها بروابط وأوا ر أقوا وأعمق، وٌرجع هذا  لى عمق النقافة العراقٌتة وأ تالتها 
وتماسكها أمام كل األخطار
(٘)

  . 
لذلا شكلَّ العراق منذ القدٌم وحدة جؽرافٌة وسٌاسٌة ونقافٌة متعتددة العلتوم والمعتارؾ متن 

لتن  استتقبلله ستنة عهد حمورابً قبتل المتٌبلد، ومترورا  بالع تور حتتى  م، وأ تب  دولتة 1932أع 
تتا جعلهتتا  ،م( ذا  ستتٌادة مستتتقلة، ونتتروا  ومتتوارد نفطٌتتة وطبٌعٌتتة ؼنٌتتة1958العتتراق عتتام ) مَّ م 

م علتتى ٌتتدّي الوالٌتتا  2003عرضتتة لمطتتامع المحتلتتٌن والؽتتزاة  لتتى أ ن  احتلتت  متترة أختترا ستتنة 
المتحدة األمرٌكٌة الظالمة المتجبرة
(ٙ)

  . 
كامل مكوناته العرقٌة، والدٌنٌة، والمذهبٌة، والنقافٌتة ٌستعى للتعرٌتؾ بهوٌتته، فإّن العراق ب

وتظهر الحاجة  لى التعرٌؾ بالهوٌة حٌنما تنهار السٌاسا  الشمولٌة، التتً ترٌتد  خضتاا المجتمتع 
لنمط معٌن من التفكٌر واالنتماءا  والتطلعا  البعٌدة عن قٌم اإلسبلم ومبادبه السمحة
(7)

. 
عشتترا  البتتاحنٌن والمنقفتتٌن، لت تتوٌر الحالتتة النقافٌتتة الستتابقة والحالٌتتة، وفتتً وقتتد حتتاول 

تتع    للشتتؤن النقتتافً ض  عتترض بعتتض مشتتكبل  النقافتتة العراقٌتتة، متتن ختتبلل دراستتا  و 
 

النَّ التؽٌٌتتر 
م(، قد أفضى  لى اتستاا  تور 2003/ 4/ 9) -الحا ل فً نمط النقافة العراقٌة الحالٌة، أي بعد:

                                                           

 .ٚ-ٙ. كنشأة المدارس المستقمة في اإلسالـ، ص ٜٜٔينظر: المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار، ص (ٔ)
 .٘: نشأة المدارس المستقمة في االسالـ ، ص ينظر (ٕ)
 .ٕٗينظر: اإلسالـ كأثره في الثقافة العالمية، ص  (ٖ)
. صػيد الخػاطر: ٕ٘. اإلسالـ كأثره في الثقافة العالميػة، ص ٕٙ-ٔٙـ، ص ٜٜٚٔينظر: ضحى اإلسالـ: أحمد أميف، مكتبة األسرة،  (ٗ)

دار الكتػب العمميػة، بيػركت ، )د.ط(، ىػػ(، تحقيػؽ: عبػد القػادر أحمػد عطػا، ٜٚ٘جماؿ الديف أبي الفرج عبػد الػرحمف ابػف الجػكزم ت)
 . ٜٗٗـ، ص ٕٜٜٔ

 .ٔ٘ -ٕٗفدرالية الخطر القادـ، ص ينظر: ال (٘)
 . ٔـ ، صٕ٘ٓٓ/ٛ/ٖٓتقسيـ العراؽ نمكذجان في المنطقة العربية: محمد صالح المسفر، مجمة القدس العربي في  (ٙ)
عادة تعريؼ اليكية (ٚ)  ـ.ٕٔٔٓ/ٚ/ٕٙنمكذج كرككؾ: عبد اهلل إبراىيـ ، جريدة العالـ، في -العراؽ كا 



 

(48) 

ولوٌا  الوطنٌة النقافٌة وأدا التى امتتبلا الفترد العراقتً مستاحة واستعة متن حرٌتة التعبٌر عن األ
الرأي والفكر، سواءا  كان مستمدا  من تعالٌم اإلسبلم أو من ؼٌرس
 (ٔ)

. 
و ن هوٌة العراق متعددة األبعاد تنبع عن الواقع الموضتوعً، التذي ٌشتهدس العتراق، وٌتبتع 

ستتٌة، والفكرٌتتة بمختلتتؾ التوجهتا ، ؼٌتتر أ نَّ التوجتته الظتتاهر عتددا  متتن المرجعٌتتا  الدٌنٌتة، والسٌا
لهتذس القتوا،  نَّمتا ٌن ت  إلعتادة بنتاء النقافتتة السٌاستٌة فتً العتراق بالمقتام األول
 (ٕ)

، كمتا ٌ تتع  
تشتتخٌص متتواطن التطتتور واالنفتتتاا فتتً الهوٌتتة العراقٌتتة دون االستتتعانة بمراكتتز البحتتوث وعمتتل 

ل االٌجابٌتتة وكٌفٌتتة تطوٌرهتتا، والستتلبٌة وكٌتتؾ ٌمكتتن تبلفٌهتتا، االستتتبٌانا  للح تتول علتتى العوامتت
و ٌجتتاد أفضتتل الستتبل الممكنتتة لعبلجهتتا، فتتً مختلتتؾ منتتاطق العتتراق، فهتتو ٌستتتلزم الكنٌتتر متتن 

الدراسا 
 (ٖ)

. 
ولعتتلَّ العمتتل السٌاستتً دابمتتا  كتتان هتتو الطتتاؼً فتتً النقافتتة بتتٌن جمٌتتع المتؽٌتترا  األختترا، 

شتتعبه، مرتبطتتة بالسٌاستتة، ولعتتل األجتتواء السٌاستتٌة التتتً كتتان  فالنقافتتة فتتً العتتراق وخ و تتٌا 
 ًُّ ٌعٌشها وٌتؤنر بها تؤنٌرا  مباشرا ، ما كان  لتبرر ستوا تلتا النقافتة الفاشتٌة التتً ل تم  ٌؤلفهتا العراقت

فً تؤرٌخ ه  الحدٌث
(4)
. 

وقد مضى أكنر من مابة وعشرٌن سنة على أول  ونٌقة  دستورٌة  عرفها العراق فً ع رس 
تمتوز، وستبعة  14، واستتمر حتتى نتورة 1925الحدٌث وتبعتها نمانٌة دستاتٌر، منهتا دستتور ستنة 

ولكتن كتم هتً الهتوة ستاحقة بتٌن القواعتد القانونٌتة وبتٌن  2003/ 4/ 9فً العهد الجمهتوري حتتى 
النظم المتبعة فً العراق
(٘)

. 
االقت تتتادٌة و وجتتتاء  الحقتتتوق النقافٌتتتة لئلنستتتان فتتتً العهتتتد التتتدولً الختتتاص بتتتالحقوق 

 1971م( و تادق علٌته العتراق فتً ستنة 1961كتانون األول ستنة) 16االجتماعٌة و النقافٌتة فتً 
1971وانظم  لٌه سنة 

(ٙ)
  . 

م( ونشر على الرأي العام، قد نصَّ على أ نَّ الدولة تلتزم 1990و الدستور الذي أ نجز عام )
، واألدبتاء، وا ، والمنقفتٌن  لفنتانٌن مادٌتا  ومعنوٌتا ، وأ نَّ العمتل الفكتري أقتدس بحماٌة  وتكترٌم  العلمتاء 

م( المإقتت  كتتذلا نتتصَّ علتتى حرٌتتة الفكتتر 1990( متتن دستتتور عتتام )53أنتتواا العمتتل، فالمتتادة )
والرأي وحقُّ التعبٌر عنه و نشرس فً الوسابل اإلعبلمٌة وأ نَّ ال تفرض الرقابتة علتى ال تحؾ
(7)

، 
ا متتن فتترص الحٌتتاة بستتب  الح تتار  ، الَّ أ نَّ المتتواطن العراقتتً قتتد خستتر ختتبلل ذلتتا التتزمن كنٌتتر 

والسٌاسا  المتخبطتة وممارستا  النظتام القمعٌتة تراجتع األداء النقتافً واإلبتداعً، وؼابت  جمٌتع 
تمتتاا الفعالٌتتا  النقافٌتتة ستتوا الدعابٌتتة للستتلطة، وارتهنتت  الممارستتة النقافٌتتة بحرٌتتة التعبٌتتر واالج

                                                           

-ىػػٕٛٗٔالعراؽ: بدر ناصر حسيف، أطركحة مقدمة إلى كمية اإلعالـ فػي جامعػة بغػداد، قسػـ الصػحافة، ( ينظر: االتصاؿ الثقافي في ٔ)
 . ٕٛـ ، ص ٕٚٓٓ

 . ٗٛ-ٖٛ( ينظر: االتصاؿ الثقافي في العراؽ، ص ٕ)
 .ٙٚينظر: المصدر نفسو، ص  (ٖ)
(، دار الشػػؤكف ٖ -ٕالػػديف، مجمػػة األقػػالـ العػػػػدد )الثقافػػة االنتيازيػػة كالجريمػػة، قػػراءة لمكاقػػع الثقػػافي فػػي زمػػف مضػػى: جميػػؿ كمػػاؿ  (ٗ)

 .ٕٛـ، ص ٕٗٓٓالثقافية، بغداد ، 
 .ٖـ، ص ٕٗٓٓ، دار الحكمة، بغداد ، ٔينظر: التطكرات الدستكرية في العراؽ: رعد ناجي الجدة، ط (٘)
 .ٕٙـ، ص ٕٕٓٓ(،ٖٚقافية، بغداد ، العدد)ينظر:الحقكؽ الثقافية كالدستكر العراقي:عبد الكىاب عبد الرزاؽ التحافي،دار الشؤكف الث (ٙ)
 .ٖٙٗينظر: التطكرات الدستكرية في العراؽ، ص (ٚ)



 

(49) 

واللقاءا  لت ب  برمتها تح  شروط الحكومة والقرارا  المركزٌة المستمدة من كٌفٌتا  التشتبث 
بالسلطة والتفرد المطلق
(ٔ)

. 
 نَّ النقافتتتة العراقٌتتتة بمفهومهتتتا الرحتتت  تتتتدعو  لتتتى توستتتٌع المتتتدارا، وضتتترورة التعتتتاٌ  

ع تت  وٌقتتود  لتتى   تتراا أل نَّ اإلنؽتتبلق الفكتتري ٌتتإدي  لتتى الت ،والحتتوار بتتٌن األمتتم والشتتعو  
وت ادم الحضارا  وال سبٌل  لى التعاٌ   الَّ بالحوار واالنفتاا النقافً بٌن األمم ، و ّن الحقَّ فً 

التنوا النقافً  أ ب  قاعدة من قواعد القانون الدولً استنادا  لمٌناق األمم المتحدة
(ٕ)

. 
 ئلها وسبل مواجهتهاووسا المبحث الثانً: التحدٌات التً تواجه الهوٌة العراقٌة

 : المطلب األول: التحدٌات التً تواجه الهوٌة العراقٌة
الذي هو مجموعة من الشتبها  واألؼتالٌط م توؼة  تٌاؼة علمٌتة متقنتة  الؽـزو الفكـري: .1

توجتته  لتتى عقتتول المستتلمٌن بطتترق مختلفتتة وبؤٌتتدي شتتتى، ٌتتراد منهتتا تشتتكٌا المستتلمٌن فتتً 
دٌنهم، وحضارتهم ورجاالتهم بؽٌة الو ول  لى تسخٌرهم لمآر  عدوهم وؼاٌاتته
(ٖ)

، فهتو 
ألنته ٌتستلل  لتى عقتول وقلتو   ،ؽتزو المستل أعمق أنرا، وأشد فتكتا   فتً حٌتاة األمتة متن ال

تلِّم بهتا س  ا ٌإدي  لى تؽٌٌر المعتقدا  والقناعا  واألفكتار الم  مَّ أبنابها، م 
(ٗ)

،  ذ شتمل  حربته 
مٌتتتدان الفكتتتر، وذلتتتا بإنتتتارة الشتتتبها  حتتتول التتتدٌن اإلستتتبلمً، وحتتتول لؽتتتتهم، ونقتتتافتهم، 

رته وتقدمته العلمتً والتقنتً، وتتؤرٌخهم، وفضتبل  عتن استتخدامه للدعاٌتة المكنفتة عتن حضتا
وكتتان الهتتدؾ متتن وراء ذلتتا كلتته هتتو اقتحتتام عقتتول المستتلمٌن، وؼتترس قتتٌم الؽتتر  فٌهتتا، 
وتحطتتتٌم معنوٌتتتاتهم متتتن أجتتتل اجتنتتتاث روا التتتوالء للتتتدٌن، واالنتمتتتاء للنقافتتتة اإلستتتبلمٌة، 
هتم وتحوٌل ذلا االنتماء للفكتر الؽربتً، واإلنبهتار بنقافتته، وجعتل عقتول المستلمٌن وأرواح

تابعة له، ومقلدة  ٌاس
(٘)

. 
نستتبة  لتتى ) تتهٌون( جبتتل ٌقتتع جنتتو  بٌتت  المقتتدس ٌقدستته الٌهتتود، وهتتً  الصــهٌونٌــــة: .2

منظمتتة ٌهودٌتتة تنفٌذٌتتة مهمتهتتا تنفٌتتذ المخططتتا  المرستتومة إلعتتادة مجتتد بنتتً  ستترابٌل 
ح  ملتا )الٌهود( وبناء الهٌكل نم  قامة مملكة  سرابٌل نم السٌطرة من خبللها على العالم ت

)ملتتا ٌهتتوذا( المنتظتتر، وال تتهٌونٌة قرٌنتتة للماستتونٌة  الّ أ نَّ ال تتهٌونٌة ٌهودٌتتة بحتتتة فتتً 
شتتكلها، وأستتلوبها، ومضتتمونها، وأشخا تتها، فتتً حتتٌن أ نَّ الماستتونٌة ٌهودٌتتة مبطنتتة تظهتتر 
شعارا   نسانٌة عامة وقد ٌنطتوي تحت  لوابهتا ؼٌتر الٌهتود متن المختدوعٌن والنفعٌتٌن
(ٙ)

 ،
ل قتتً، والفتنتتة والفستتاد فتتً األرض، وقتتد شتتارك   الحركتتة ال تتهٌونٌة بنشتتر االنحتتبلل الخ 

                                                           

 .ٔٛينظر: االتصاؿ الثقافي في العراؽ، ص  (ٔ)
 .ٕٗـ، ص ٜٜٜٔ( ينظر: العكلمة كخيارات المكاجية: رعد كامؿ الحيالي، شركة الخنساء لمطباعة المحدكدة، ٕ)
الغزك الفكرم في المعيار العممي المكضكعي: محمد عبد المطيؼ صالح الفرفػكر، مجمػع الفقػو اإلسػالمي، تصػدر عػف منظمػة المػؤتمر  (ٖ)

 .ٜٛٓ٘ٔىػ، ص ٕٔٗٔ(، الجزء الرابع،ٚاإلسالمي بجدة ، العدد)
الندكة العالمية لمشباب اإلسالمي، الرياض، ، ٔ( ينظر: الغزك الفكرم في التصكر اإلسالمي ككيفية مكاجيتو: أحمد عبدالرحيـ السايح، طٗ)

،  دار الكفاء، المنصكرة ،  ٔ، الغزك الفكرم كالتيارات المعادية لإلسالـ: عبد الستار فتح اهلل سعيد، ط ٜٔـ، ص ٕٓٓٓ-ىػٕٔٗٔ
 .ٕٔـ، ص ٜٜٛٔ -ىػٓٔٗٔ

 .ٖٔٔينظر: التبعية الفكرية في مجاؿ التربية كعالجيا مف المنظكر اإلسالمي، ص  (٘)
، دار الصػػميعي لمنشػػر كالتكزيػػع، ٔالمػػكجز فػػي األديػػاف كالمػػذاىب المعاصػػرة: ناصػػر عبػػد اهلل القفػػارم، كناصػػر عبػػد الكػػريـ العقػػؿ، ط (ٙ)

         . االستشػػػراؽ كالخمفيػػػة الفكريػػػة لمصػػػراع الحضػػػارم: محمػػػكد حمػػػدم زقػػػزكؽ، دار المعػػػارؼ، القػػػاىرة ،ٛ٘ـ، ص ٕٜٜٔ -ىػػػػٖٔٗٔ
 .ٖ٘ -ٕ٘ ص



 

(51) 

لَّ ذلا فً أوسع  جرٌمة  عرفها اإلنسان فً تؤرٌخته، أآل وهتً 
والجرابم والعدوان، ولٌمّنل ك 

العدوان الدولً على فلسطٌن المسلمة الذي تقودس ال هٌونٌة
(ٔ)

. 
(، متتؤخوذة متتن االتجتتاس  لتتى Orientalismهتتو تعرٌتت  للكلمتتة االنكلٌزٌتتة )االستـشـــراق:  .3

(، ))ٌقتتال: شتترق  الشتتمس شتتروقا   ذا طلعتت (( ق  تتر  الشتترق، وهتتً مشتتتقة متتن )ش 
(ٕ)

، وهتتً 
تعنتتً مشتترق الشتتمس، وترمتتز  لتتى مجتتال االهتمتتام بهتتذا الحٌتتز المكتتانً متتن الكتتون وهتتو 

طلتت   -الشترق، أّمتا  ذا أ ضتٌؾ  لٌهتا األلتؾ والستتٌن والتتاء، التتً تعنتً طلت  الشترق، أي:
علوم الشرق، وآدابه، وأدٌانه ب تورة شتاملة، فعلتى هتذا ٌكتون المعنتى اال تطبلحً العتام 

ٌ عنى بدراسة اإلسبلم والمسلمٌن، وٌشمل ذلا كتل متا لبلستشراق: هو االتجا س الفكري الذي 
ٌ در عن الؽربٌٌن من دراسا  تتناول قضاٌا اإلسبلم والمستلمٌن فتً العقٌتدة، والشترٌعة، 

على الحٌاة الفكرٌتة والتؤرٌخ وؼٌرها من مجاال  الدراسا  األخرا إلحداث تؤنٌرس الكبٌر 
فً المجتمعا 
(ٖ)

. 
و التتتتدعوة  لتتتتى اعتنتتتتاق الن تتتترانٌة، أو ادختتتتال ؼٌتتتتر الن تتتتارا فتتتتً وهتتتتالتـنـصٌـــــر:   .4

الن رانٌة
(ٗ)

، وٌرا دعاة التن تٌر أو المبشترون أ نَّهتم م كلَّفتون  متن قبتل الستٌد المستٌ  فتً 
وا ز  تتر  اك  تتع  و  م  تتالم  أج  ب تتوا  لتتى الع  ه 

تبلٌتتػ رستتالته ونشتتر تعالٌمتته بقولتته: ))اذ 
 

قتتة   لٌ  جٌتتل  ل ل خ  باإلن 
ا(( لِّه  ك 
(٘)

ٌَّما فً  ، قد تطور حتى أ ب  نشاطا تمارسه أفراد وهٌبا  ومنظما  أجنبٌة والس
األراضتتً اإلستتبلمٌة ضتتد العقٌتتدة والمجتمتتع اإلستتبلمً، بؽٌتتة  دخالهتتا فتتً الن تترانٌة
(ٙ)

 ،
فٌتسلل من خبلل النؽور الكنٌرة فً أنحاء مجتمعنتا ومتن ختبلل الضتعؾ الظتاهر فتً بنابنتا 

الحكوما  المختلفة فً مكافحة هذا الببلء، ؼٌر أّنتً اتفتّرس األخبلقً... ولس  أنكر عجز 
ولٌد تربٌة سٌبة، وتنشبة معتلة -مرة أخرا -فً هذا العجز فؤجدس  

(7)
، وقد شهد العتراق أول 

م( تؤستٌس مركتز نتان  1891م(، عقبه عتام)1889مركز أمرٌكً للتبشٌر فً المو ل عام)

                                                           

-ٖٕ٘، ص ـٜٗٙٔ -ىػػٖٗٛٔالقاىرة ، ، مكتبة كىبة،ٗالفكر اإلسالمي الحديث كصمتو باالستعمار الغربي: محمد البيي، ط( ينظر: ٔ)
، الكجكديػة ٖٔٔـ، ص ٕٜٜٔ، دار النحػكم لمنشػر كالتكزيػع، الريػاض، ٔ، تقكيـ نظرية الحداثػة: عػدناف عمػي رضػا النحػكم، طٕٗ٘

 .ٙٔـ، ص ٜٚٚٔلعربية لمطباعة العربية، بغداد ، ككاجيات الصييكنية: محسف عبد الحميد، دار ا
 .ٓٛٗ/ ٔينظر: المعجـ الكسيط:  (ٕ)
ينظر: األثر االستشراقي في مكقؼ محمد أرككف مف القرآف، محمد بف سعيد السرحاني، مجمع الممؾ فيد لمطباعة المصاحؼ، المممكة  (ٖ)

، دار القمػـ، دمشػػؽ ، ٛ، عبػد الػرحمف حسػف حبنكػة الميػداني، ط، أجنحػة المكػر الثالثػة كخكافييػاٖـ، ص  ٕٚٓٓالعربيػة السػعكدية 
، مطبعػة عػيف لمدراسػات كالبحػكث ٔ، آثار الفكر االستشراقي كالمجتمعات اإلسالمية: محمػد خميفػة حسػف أحمػد، ط ٖ٘ـ، ص ٕٓٓٓ

 قػػارئ العربػػي، القػػاىرة ،، نظريػػات التنميػػة السياسػػية المعاصػػرة: نصػر محمػػد عػػارؼ، دار الٚٛـ، ص ٜٜٚٔاإلنسػانية كاالجتماعيػػة، 
، اإلستشػػراؽ كالمستشػػرقكف كجيػػة نظػػر: عػػدناف محمػػد كزاف، سمسػػمة دعػػكة الحػػؽ، رابطػػة العػػالـ اإلسػػالمي، مكػػة ٕٖٔ -ٖٔٔص

 ٙٗٔـ ، صٜٗٛٔ(، ٕٗالمكرمة، عدد )
 .ٛ ـ ، صٜٜٜٔ، ٕالتنصير مفيكمو، كأىدافو، ككسائمو، كسبؿ مكاجيتو: عمي بف إبراىيـ  الحمد النممة، ط (ٗ)
 .ٙٔ،٘ٔإنجيؿ مرقس:  (٘)
، دار ٔ، جػذكر الػبالء: عبػد اهلل التػؿ، طٚينظر : الغارة التنصيرية عمى أصالة القرآف الكريـ، عبػد الراضػي محمػد عبػد المحسػف، ص  (ٙ)

 .ٕ٘ٚـ، ص ٜٔٚٔاإلرشاد، بيركت ، 
 .ٚٔـ: ٜٜٔٔ  -ىػٕٔٗٔ، دار الصحكة، القاىرة ، ٔصيحة تحذير مف دعاة التنصير: محمد الغزالي، ط  (ٚ)



 

(51) 

المبشترون األمرٌكتان متن نشتاطهم فتً  للتبشٌر فً الب رة، ومن ختبلل هتذا المركتز وستع
عموم الخلٌل العربً
(ٔ)

. 
( هتتتً: ))ال دٌنٌتتتة الدنٌوٌتتتة، ال Seculavism نَّ الترجمتتتة الدقٌقتتتة لكلمتتتة )العـلـمـانٌــــة:  .5

بمعنى ما ٌقابل األخروٌة فحس  بل بمعنتى أختص هتو متا ال أ تل لهتا بالتدٌن أو متا كانت  
عبلقتتته بالتتدٌن عبلقتتة  تضتتاد((
(ٕ)

اجتماعٌتتة تهتتدؾ  لتتى  تترؾ النتتاس عتتن  ، وهتتً حركتتة
االهتمام باآلخرة   لى االهتمام بالحٌاة الدنٌا وحدها، ذلا أ نَّه كتان لتدا النتاس فتً الع تور 
الوستطى رؼبتة شتدٌدة فتتً العتزوؾ عتن التتدنٌا والتؤمتل فتً هللا والٌتتوم اآلختر، فهتً حركتتة 

ؼٌتر دٌتن، وتعنتً فتً مضادة للدٌن ومضادة للمسٌحٌة، وهً تتدعو  لتى  قامتة الحٌتاة علتى 
جانبهتتا السٌاستتً، وبالتتذا  البلدٌنٌتتة فتتً الحكتتم
(ٖ)

، تهتتدؾ التتى ف تتل التتدٌن عتتن الدولتتة
 (ٗ)

 ،
وضتترورة أ ن  تقتتوم األختتبلق والتعلتتٌم علتتى أستتاس ؼٌتتر دٌنتتً
(٘)

، فقتتد أ تتبح  قاعتتدة فتتً 
ف ار  الدولة ال دٌنٌة، ودخل  التعلٌم الذي هو أخطتر مإسستة و تل  لٌهتا الفكتر  ،الحكم
لّط وب تّث متن فكتر ستاّم، فكتر الب ن  الداخل، ومعاول تحطٌم بما س  شري، فؤ بح  أداة هدم  م 

تتتة، وترانهتتتا وحضتتتارتها علتتتى مختلتتتؾ درجاتهتتتا متتتن التطتتترؾ  مبتتتتور  عتتتن تتتتؤرٌخ األمَّ
واالعتدال
(ٙ)

. 
( االنكلٌزٌتتة التتتً ظهتتر  فتتً الوالٌتتا  Globalizationهتتو ترجمتتة للكلمتتة ) العــولمـــة: .6

المتحدة األمرٌكٌة، وهً تفٌد معنى تعمٌم الشتًء وتوستٌع دابرتته لٌشتمل الكتل، فإنهتا تعنتً 
تعمٌم نمط من األنماط التً تخص ذلا البلد، أو تلا الجماعتة وجعلته ٌشتمل الجمٌتع، العتالم 

مرٌكٌتتة المهٌمنتتة، والتتتً كلتته، فتتً اطتتار تتتدوٌل النظتتام الرأستتمالً الحتتدٌث وفتتق الرإٌتتة األ
تزعم أنَّها سٌدة الكون وحامٌة النظام العالمً الجدٌد 
(7)

، التتً تحتاول وضتع شتعو  العتالم 
فً قوال  فكرٌة موحدة تنبع أساستا  متن الفكتر النقتافً االمرٌكتً، وتستهم فتً ذلتا االقمتار 

                                                           

( ينظر: فصكؿ مػف تػاريخ العػدكاف األمريكػي الصػييكني عمػى اأُلمرػة العربيػة: شػفيؽ السػامرائي كآخػركف، دار الشػؤكف الثقافيػة العامػة، ٔ)
  .ٗٛـ: ٜٜٓٔبغداد، 

 .ٕٔكرىا كآثارىا في الحياة اإلسالمية المعاصرة ص العممانية نشأتيا كتط (ٕ)
، دار ٘ينظر: المكسكعة الميسػرة في األدياف كالمػذاىب كاألحػزاب المعاصػرة: إشػراؼ كتخطػيط كمراجعػة: د. مػانع بػف حمػاد الجينػي، ط (ٖ)

 .ٜٚٙ/ ٕـ: ٖٕٓٓالندكة العالميػة لمطباعة كالنشػر كالتكزيػع، الريػاض
، ٚ، اإلسالـ كالعممانية كجيان لكجو: يكسؼ القرضاكم، د. طٖٕالعممانية نشأتيا كتطكرىا كآثارىا في الحياة اإلسالمية المعاصرة، ص  (ٗ)

 .ٙٛـ، ص ٜٜٚٔمكتبة كىبة، القاىرة ، 
، مػػاذا قػػدـ المسػػممكف لمعػػالـ، راغػػب ٚـ، ص ٖٕٓٓالككيػػت،  )د.ط(، )د.ف(،العممانيػػة فػػي ميػػزاف العقػػؿ: عيػػد البطػػاح الػػدكيييس،  (٘)

، ٖ، الفكر اإلسػالمي كالمجتمػع المعاصػر: محمػد البيػي، طٜٔٙ/ٔـ: ٕٓٔٓ، مؤسسة إقرأ لمنشر كالتكزيع، القاىرة ، ٗالسرجاني، ط
 .ٕٗ-ٔٗـ، صٕٜٛٔمكتبة كىبة، القاىرة 

ي المختار، بحث في مجمة المجمػع الفقيػي اإلسػالمي، مكػة المكرمػة ، العػدد ينظر: المسممكف كتحديات الفكر المعاصر: القاسـ البييق (ٙ)
،  ٙٛـ، ص ٜٜٚٔ، مكتبػػة كىبػػة، القػػاىرة ، ٚ، اإلسػػالـ كالعممانيػػة كجيػػان لكجػػو: يكسػػؼ القرضػػاكم، طٕٙٙٔ/ ٚ(، )د.ت(: ٖٔ)

 .ٖٙـ، ص ٕٓٓٓالمنصكرة ، أندلسية لمنشر كالتكزيع، )د.ط(، التطرؼ العمماني في مكاجية اإلسالـ: يكسؼ القرضاكم، 
، ٖٚٔ -ٖٙٔـ، ص ٜٜٚٔ، نشػػر مركػػز دراسػػات الكحػػدة العربيػػة ، بيػػركت ، ٔقضػػايا فػػي الفكػػر المعاصػػر: محمػػد عابػػد الجػػابرم، ط (ٚ)

، ٔ، خطابنػا اإلسػالمي فػي عصػر كالعكلمػة: يكسػؼ القرضػاكم، ط ٛـ،    صٖٕٓٓ، الجامعػة اإلسػالمية، ٔصالح الرقػب، العكلمػة: ط
، العكلمػػػة كالخيػػػارات العربيػػػة المسػػػتقبمية : عبػػػدالعزيز المنصػػػكر، مجمػػػة جامعػػػة دمشػػػؽ لمعمػػػـك ٖٕٔـ: ٕٗٓٓؽ، القػػػاىرةدار الشػػػرك

، العكلمػػة كالتحػػدم الثقػػافي: محمػػد محفػػكظ، جريػػدة الريػػاض، ٔٙ٘ـ، ص ٜٕٓٓ(، العػػدد الثػػاني، ٕ٘االقتصػػادية كالقانكنيػػة، مجمػػد)
 .ٔص  ـ، ٜٜٛٔ( رجب، ٓٔ(، الثالثاء، )ٕٗٚٗٔالعدد)



 

(52) 

عتن نقافتهتا  ال ناعٌة واالنترنٌ  وال حافة والسٌنما وؼٌرها، فهً محاولة لسلخ الشعو 
ومورونها الحضاري
(ٔ)

. 
مشتتتق متتن الؽتتر  والمؽتتر  بمعنتتى واحتتد، و )التؽرٌتت (: النفتتً عتتن البلتتد، و التؽرٌــب:   .7

)التؽر (: البعد
(ٕ)

، وهو: تٌار فكري كبٌتر ذو أبعتاد  سٌاستٌة ، واجتماعٌتة ، ونقافٌتة ، وفنٌتة ، 
بً، وذلتا بهتدؾ  لؽتاء ٌرمً  لى  بػ حٌاة األمم عآّمة والمسلمٌن خا ة، باألسلو  الؽر

شخ تتتٌتهم المستتتتقلة وخ اب تتتهم المتفتتتردة، وجعلهتتتم أستتترا التبعٌتتتة الكاملتتتة للحضتتتارة 
الؽربٌة
(ٖ)

، فهم ٌحاولون  خراج القرآن والتدٌن متن منتاهل التعلتٌم لٌفستحوا المجتال النفستً 
والفراغ العقلتً للشتبا  أمتام متذه  اإللحتاد والتؽرٌت  والؽتزو النقتافً، وتركتز  الحتر  

اللؽة العربٌة والقرآن، وهوجما هجوما  شدٌدا ، وانتنر  المطاعن حولهما على
(ٗ)

. 
ــة:  .8 وهتتً دعتتوة  ستتتكبارٌة معادٌتتة لئلستتبلم، ظاهرهتتا جمٌتتل بتتراق، وحقٌقتهتتا ستتم   الحداث

رعاؾ، فهً تدعو  لى)تهجٌن اإلسبلم و مسخه( أو )ق رس علتى األمتور الشتكلٌة( وتفرٌتػ 
محتواس
(٘)

م ادر الدٌن، وما  در عنها من عقٌدة وشرٌعة وتحطتٌم كتل ، تهدؾ  لى  لؽاء 
القٌم الدٌنٌة، واألخبلقٌة، واإلنسانٌة، بحجة أ نَّها قدٌمة ومورونة، لتبنً الحٌاة على اإلباحٌتة 
والفوضى، والؽموض، وعدم المنطق، والؽرابز الحٌوانٌة، وذلا باسم الحرٌة، والنفتاذ  لتى 

أعمتتاق الحٌتتاة
(ٙ)

تتا ٌتتإدي  لتتى  ، فهتتم ٌتتدعون  لتتى مَّ التؽٌٌتتر المستتتمر والمطلتتق فتتً الحٌتتاة، م 
الؽرق فً ظبلم الشرا واإللحاد، والسعً وراء الجنس والشهوا ، والخمور والمختدرا ، 
لِّه بما فٌه من خٌر  وشّر  ومحو ك لِّ ما هتو قتدٌم وقطتع  وهم ٌدعون كذلا  لى  لؽاء التراث ك 

ال لة به
(7)

. 
رة شع  أو نفوذس على شتع  آخترمعناس العام سٌط االحتالل:  .9

(8)
، وقتد استتطاع  برٌطانٌتا 

بستتب  متتا ٌتمتتتع بتته  ،م( وفتترض هٌمنتهتتا علٌتته1914متتن احتتتبلل العتتراق، فدخلتتته عتتام )
العراق من موقعه الجؽرافً وألهمٌته التجارٌة، واالقت ادٌة
(9)

مَّ بدأ  مساعً الوالٌا   ، ن 
المتحدة االمرٌكٌتة فتً تمهٌتد الطرٌتق الحتتبلل العتراق فشتن  هتً وحلفاإهتا الحتر  علتى 

م( بعد دختول العتراق الكوٌت ، فاتختذ  الوالٌتا  المتحتدة ذلتا ذرٌعتة 1991العراق عام )
لؽزو العراق فعمد   على فرض الح ار االقت ادي على الشع  العراقً وتجزبة وحدتته 

                                                           

ينظر: دكر التربية في مكاجية العكلمة كتحديات القرف الحادم كالعشريف كتعزيز اليكية الحضارية كاالنتماء لألمة: أحمد عمي كنعاف،  (ٔ)
، ٗ، ٛٔ-ٚٔد. بحث مقدـ إلى ندكة )العكلمة كأكلكيات التربية(، المنعقدة في رحاب كمية التربية بجامعة الممػؾ سػعكد فػي الفتػرة مػف )

، المركز العالمي لدراسات كبحاث الكتاب األخضػر، بنغػازم،  ٔ، المجتمعي في الكطف العربي: مكلكد زايد الطبيب، طٗٔـ (، ص ٕٗٓٓ
 .ٕ٘ٓـ، ص ٕ٘ٓٓ

 . ٙٛٗ/ٔ، الصحاح كتاج المغة كصحاح العربية، مادة غرب:ٖٚٙ/ٔينظر: لساف العرب، مادة غرب:  (ٕ)
 .ٜ٘ر األستشراقي في المجتمعات اإلسالمية ص ، آثار الفكٜٛٙ/ ٕالمكسكعة الميسرة:  (ٖ)
عادة األمة ٕٖص  )د.ت( دار الكتاب المبناني، بيركت ،)د.ط(، سقكط العممانية: أنكر الجندم،  (ٗ) ، الصحكة اإلسالمية منطمؽ األصالة كا 

 .ٖٚٚص  ، القاىرة ، )د.ت(دار االعتصاـ)د.ط(، عمى طريؽ اهلل: أنكر الجندم، 
 .ٜٚٛٔ/ٚفي المعيار العممي المكضكعي: ( الغزك الفكرم ٘)
 .ٚٙٛ/ ٕالمكسكعة الميسرة:  (ٙ)
 .ٕٔـ، ص ٜٜٜٔ، دار الشركؽ، ٔاإلسالـ كالحداثة ىؿ يككف غدان عالـ عربي: مصطفى الشريؼ، ط (ٚ)
 .ٜٖ٘/ٔـ: ٜٜٗٔ، دار عالـ الكتب، ٔاتجاىات الفكر اإلسالمي المعاصر في مصر: حمد بف صادؽ الجماؿ، ط (ٛ)
 .ٙٗـ، صٕٔٓٓ، النخيؿ لمطباعة، ٔنظر: التاريخ الحديث كالمعاصر لمكطف العربي: محمد مظفر األدىمي كآخركف،طي (ٜ)



 

(53) 

بادعاءا  مذهبٌة وقومٌة وؼزوس فكرٌا  ونقافٌا ، وقطتع  تلته بالعتالم الختارجً،  لتى أن  تتمَّ 
م، بادعاءا  وهمٌة ال  حة لها للسٌطرة على السوق 2003/ 4/ 9لها أحتبلل العراق فً 

لشعو ا االقت ادٌة، والمعرفٌة، والنقافٌة للبلدان وتمزٌق األمة واضعاؾ وحدة
(ٔ)

. 
هتت  ٌرهتت  رهبتتا وأرهابتتا بتتالفت  والكستتر ، وهتتو اإلخافتتة  اإلرهــاب: .10 وهتتو متتؤخوذ متتن ر 

والتخوٌؾ
، وٌشمل العتدوان التذي ٌمارسته أفتراد أو جماعتا  أو دول بؽٌتا علتى اإلنستان (2)

فً دٌنه ، ودمه ، وعقلته ، ومالته ، وعرضته ، وٌشتمل  تنوؾ العنتؾ والتخوٌتؾ واألذا 
بتٌن النتاس ، أو تتروٌعهم أو  ٌتذابهم ، أو تعترٌض والتهدٌد والقتل، ٌهدؾ  لى  لقاء الرع  

حٌتتاتهم ، أو حتترٌتهم ، أو أمتتنهم، أو أقتتوالهم، أو  لحتتاق الضتترر بالبٌبتتة أو بؤحتتد مرافتتق أو 
األمتتبلا العامتتة أو الخا تتة ، أو تعتترٌض أحتتد المتتوارد الوطنٌتتة ، أو الطبٌعٌتتة للخطتتر
(ٖ)

 ،
متن دمتار فتً التببلد التتً احتلهتا ففتً  ومن األمنلة القرٌبة على ذلا ما خلَّفته تنظتٌم داعت 

%، تطال البنى التحتٌة واألفراد ٌ ع  ذكتر 85العراق وسورٌا بلػ حجم الدمار أكنر من 
ذلا بالتحدٌد فان االرقام فٌه مهولة والمشاهد منٌرة تندا لها الجبتٌن
(ٗ)

وقتد أ تب  النتاس ، 
م متن قبتل مجموعتة متنوعتة فً مختلؾ المجتمعا  أكنر  دراكا  للتهدٌدا  المحتملة لحترٌته

من القوا والظروؾ
(٘ )

، فإذا فعل خٌرا   ٌعود على ؼٌرس من البشر، شرا  ٌعود ضرر فعله 
علتتتى النتتتاس
(ٙ)

، والحتتتق  ن أضتتترار االرهتتتا  متتتا زالتتت  كبٌتتترة ومستتتتمرة علتتتى مختلتتتؾ 
المجتتاال  للتعبٌتتر عتتن أحقادهتتا ، وٌبلحتتظ أن ؼالبٌتتة هتتذس الفتترق ال تقتتٌم للمقدستتا  الدٌنٌتتة 

زنا  و
 (7)

بل شا أن لبلرها   فرازا  ونتابل سلبٌة وعواق  وخٌمة كتالجور علتى حقتوق ف ،
أخرا ٌنبؽً أن تراعى ، وواجبا  ٌج  أن تإدا وسوء الظن بالناس ، والنظر  لتٌهم متن 
ختتبلل منظتتار أستتود ٌخفتتً حستتناتهم علتتى حتتٌن ٌضتتخم ستتٌباتهم ، والؽلظتتة فتتً التعامتتل 

ً الدعوةوالخشونة فً األسلو  والفظاظة ف
(8)

.  
 المطلب الثانً: أسالٌبها وتأثٌرها على الهوٌة العراقٌة:

ــــــافً:  .1 ــــــاا الثق                     وهتتتتتتو االستتتتتتتفادة العلمٌتتتتتتة والفنٌتتتتتتة ال تتتتتتحٌحة دون المستتتتتتاس  االنفت
وٌةـــــــــــــــــــــــبادئ والهــــــــــــــــــــابد والمــــــــــٌم والعقـــــــــــبالق

(9)
. 

وٌشمل انفتاا الفكر وانفتاا العمل وانفتاا الوسابل 
 (ٔ.)

 

                                                           

أحمد عبد الكىاب، حقيقة التبشير بيف الماضي .   ٖ٘: ( ينظر: الحركب الصميبية ، بدؤىا مف مطمع اإلسالـ كاستمرارىا حتى اآلفٔ)
 .ٚٚٔ -ٗٚٔـ، ص ٜٔٛٔ، مكتبة كىبة، القاىرة ،ٔكالحاضر: ط

 ينظر : القامكس المحيط، كلساف العرب ، كالصحاح ، كالمصباح المنير ، مادة )رىب(.  (ٕ)
الجذكر التاريخية لحقيقة  ،ٜٕٕص:  ٗٚٔ - ٔينظر: قرارات كتكصيات مجمع الفقو اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ( ٖ)

، كظيفة ٕٖٛٛ/ٜمكسكعة نظرة النعيـ ، ٙٚ، المكسكعة الجنائية اإلسالمية المقارنة:ص ٖٔالغمك كالتطرؼ كاإلرىاب كالعنؼ: ص 
 .ٔٔ. الجذكر التاريخية لحقيقة الغمك كالتطرؼ كاإلرىاب كالعنؼ:ص ٕالقضاء في التعامؿ مع اإلرىاب:  

 https:،،https:www.sasapost.com،،m.annabaa.org،arabicينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:  (ٗ)
http:،،v1.kuadistantv.net،ar،iraq,  . 

 . ٖٖ( ينظر : التربية اإلسالمية الحرة ، ص ٘)
 . ٚٗفي أمف المجتمع اإلسالمي ، ص ( ينظر : أثر التربية اإلسالمية ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ؛ كتاريخ مكة دراسات في السياسة كالعمـ كاالجتماع كالعمراف ،  ٓٙٔ/ٔٔ( الِبَداَية كالنَِّياَية ، ٚ)
 . ٓٔ( ينظر : تربية الشباب ص ٛ)
 .ٜٙٔـ: ص ٜٜٔٔ، دار السعكدية، جدة ٔأزمة العقؿ المسمـ: عبد الحميد أحمد أبك سميماف، ط (ٜ) 

https://m.annabaa.org/arabic
https://m.annabaa.org/arabic
http://v1.kuadistantv.net/ar/iraq
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دنو أحتدهما متن اآلختر : التقار التقارب الثقافً:  .2
(ٕ)

، وهتو تعٌتٌن ٌتراد بته تقرٌت  النقافتة 
اإلسبلمٌة  لى ؼٌرها من النقافا  األخرا، وقد ٌإدي  لى التوفٌتق أو وستٌلة للو تول  لتى 

التوفٌق
(ٖ)

. 
ر من جهة م إنِّرالتؤنٌ التفاعل الثقافً:  .3

(ٗ)
، والفاعلٌة:و ؾ فً كل ما هو فاعل
(٘)

، وٌتراد 
به تقرٌ  النقافا  بعضها  لى بعض  لتإنِّر كلٌّ منهما فً األخرا
(ٙ)

. 
الخرق: الشتق والنقت االختراق الثقافً:  .4

(7)
، وٌتراد بته كستر الحتواجز النفستٌة القابمتة بتٌن 

األ خراالنقافة اإلسبلمٌة وؼٌرها، لتدخل كلٍّ منهما فً 
(8)

. 
عاٌشه، ، منتل عاشترس وتعاٌشتوا: عاشتوا علتى األلفتة  -هو الحٌاة، وتقول: تعاٌش الثقافات: .5

والمودة، ومنه التعاٌ  السلمً
(9)

، وهو كسر الحواجز المانعة من التقتاء النقافتا  وتفاعلهتا 
ًّ بعٌد متن التروا العدابٌتة والتع ت  ضتد النقافتا   و تؤنٌر بعضها فً بعض، فً جو سلم

األجنبٌة
(ٔٓ)

. 
وهو عبتارة عتن وستابل مختلفتة، المستموا منهتا أو المربتً أو المربتً المستموا، اإلعالم:  .6

وبث اإلذاعا  عبر البتث المباشتر وباستتخدام الفضتابٌا 
(ٔٔ)

، وقتد  ترف  أمتوال ضتخمة 
فً  نجتاا هتذس الحركتة التتً تهتدؾ  لتى الزعزعتة 
(ٕٔ)

، وأ فتتحت  فٌته أول محطتة تلفازٌتة 
م(  ذ  استتتؽلتها ألنشتتطتها الدعابٌتتة، وكتتان بتتاكورة نشتتاطها 1956عتتام) عربٌتتة فتتً بؽتتداد

الدعابً هو مبادرتها  لى تقدٌم مساعدة فنٌة لهتذس المحطتة فتً محاولتة منهتا الحتوابهتا
(ٖٔ)

 ،
ؾ المتتذٌاا أو اإلذاعتتة المستتموعة فتتً العتتراق عتتام) تتر  م(، ومتتن ذلتتا الٌتتوم 1936وقتتد ع 

ً نشر النقافة بٌن ابنابها، وترسٌخ القٌم والمبادئ من مارس  اإلذاعة العراقٌة دورا  مهما  ف
ختتبلل تقتتدٌم البتترامل اإلذاعٌتتة المختلفتتة
(ٔٗ)

، وتبتترز أهمٌتتة هتتذس الوستتٌلة فتتً كونهتتا فورٌتتة 
اإلخبار بؤحداث العالم، وعمومٌتة جمهورهتا، وقلّتة تكالٌفهتا مقارنتة بالوستابل األ خترا، متع 

                                                                                                                                                                                                 

 ..www.sbeelalislam.com التربية الدعكية في زمف االنفتاح: مقالة   أفكار دعكية، محمد أحمد الراشد، مكقع سبيؿ اإلسالـ. (ٔ)
 .ٖٕٚ/ ٕ)د.ت(، مادة القاؼ:  ،دار الدعكة ،(ط.د)مجمع المغة العربية،  ينظر: المعجـ الكسيط: إبراىيـ مصطفى كآخركف، تحقيؽ: (ٕ)
 .ٕٔ)د.ت(: ص  ،دار الكطف، الرياض)د.ط(، الثقافة كالعالـ اآلخر: عبد اهلل بف إبراىيـ بف عمي الطريقي، د.  (ٖ)
شػػركة مكتبػػة ك مطبعػػة مصػػطفى )د.ط(، ىػػػ(، تحقيػػؽ: محمػػد سػػيد كيالنػي،  ٕٓ٘المفػردات فػػي غريػػب القػػرآف: الراغػػب األصػفياني ت) (ٗ)

 .ٕٖٛص  ـ، مادة الفاء:ٜٔٙٔالبابي الحمبي كأكالده، 
 . ٕٕالثقافة كالعالـ اآلخر: (٘)
 المصدر نفسو، كالصفحة نفسيا. (ٙ)
 .ٖٕٓ-ٜٕٕ/ ٔ. كالمعجـ الكسيط، مادة )خرؽ(: ٖٖٕ-ٕٖٕ/ ٕ٘ينظر: تاج العركس، مادة )خرؽ( :  (ٚ)
 .ٖٕالثقافة كالعالـ اآلخر:  (ٛ)
 .ٜٖٙ/ٕ. المعجـ الكسيط: مادة العيف: ٕٖٔ/ ٙينظر: لساف العرب: مادة عيش:  (ٜ)
 .ٕٗالثقافة كالعالـ اآلخر:  (ٓٔ)
، التبشير كاإلستعمار ٙ:ص ، )د. ف(، )د.ت(ٔينظر: التحذير مف كسائؿ التنصير: تأليؼ المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء، ط (ٔٔ)

 . ٕٚ٘:ص )د.ت( المكتبة العصرية، بيركت ،)د.ط(، ، ك د.عمر فّركخ، د. في البالد العربية: مصطفى خالدم
 .٘-ٗينظر: التنصير مفيكمو كأىدافو، ككسائمو، كسبؿ مكاجيتو: ص  (ٕٔ)
ـ(: عبد السالـ أحمد السامر، أطركحة دكتكراه مقدمة إلى قسػـ االعػالـ، كميػة اآلداب، ٜٛ٘ٔ -ٜ٘ٗٔالدعاية االمريكية في العراؽ )(ٖٔ)

 .ٕٛٔـ: ص ٜٜٛٔبغداد،  جامعة
 .ٗٗٗـ: ص ٜٜٔٔ، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة ، ٙ( ينظر: كسائؿ االتصاؿ نشأتيا كتطكرىا: خميؿ صابات، طٗٔ)
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ٌّم ا فتتً أوقتتا  انتظتتارهم، أو القٌتتام بتتبعض مرافقتهتتا لكنٌتتر متتن شتتراب  المجتمتتع، وال ستت
مهامهم
(ٔ)

. 
األداة الربٌستتتتة لبلت تتتتال فتتتتً المجتتتتاال  االجتماعٌتتتتة والسٌاستتتتٌة الهــــاتؾ المحمــــول:  .7

واالقت ادٌة.. وبذلا أ ب  ضرورة من ضرورا  الحٌاة التً ٌ ع  االستؽناء عنها
(ٕ)

. 
ــدواتا .8 ــمتمرات(: -المحاضــرات -لتســجٌالت )الن التتتً ٌتتتم  لقاإهتتا ختتبلل االجتماعتتا   الم

والمناقشتتتا  ستتتواء أكانتتت  سٌاستتتٌة، أو نقافٌتتتة، أو اجتماعٌتتتة، أو دٌنٌتتتة، واعتتتادة تشتتتؽٌله، 
و ذاعته مرا  كنٌرة
 (ٖ)

. 
تا تمتتاز بته متن خ تابص معٌنتتة  ،وهتً تمتلتا قتوة استتهواء مباشترة للجمتاهٌر السـٌنما: .9 ل م 

لمتحركتتتة، والحتتتوار، والموستتتٌقى، تجتتتذ  الجمهتتتور  لٌهتتتا، فهتتتً تجمتتتع بتتتٌن ال تتتورة ا
تتتا ٌعمتتتق األفكتتتار المطروحتتتة فتتتً ذهتتتن المشتتتاهد لتقتتتدٌمها رإا مختلفتتتة  مَّ واالستتتتعراض م 

للمشكبل  االجتماعٌة واالقت ادٌة والنقافٌة
(ٗ)

، وباإلمكان عرض االفتبلم الستٌنمابٌة داختل 
أو عتتترض المإسستتتة لجماهٌرهتتتا  لتطتتتوٌر عملهتتتم، أو الترفٌتتته عتتتنهم، أو لزٌتتتادة الخبتتترة، 

التكنولوجٌا الحدٌنة
(٘)

. 
وهو وسٌلة من الوستابل االت تالٌة التكنولوجٌتة المهمتة، ٌتوا تل الجمتاهٌر متن اإلنترنت:  .10

خبللها عبر شبكة المعلوما ، وٌطوي بداخله جمٌتع وستابل اإلعتبلم المقتروءة والمستموعة، 
حا  المربٌتتتة، وبإمكتتتان مستتتتخدمً هتتتذس التقنٌتتتة الح تتتول علتتتى المعلومتتتا  عبتتتر ال تتتف

األلكترونٌة أو الت ف ، أو من خبلل البحث عنها من خبلل هذس الوسٌلة
(ٙ)

. 
هو استؽبلل الجانت  اإلنستانً )الفقتر، الجهتل، المترض(، فاتختذوا متن آالم البشتر  الصحة: .11

ذرٌعة لبلوغ ؼاٌاتهم وتحقٌق منالهم
 (7)

. 
ــٌم .12 تتا لتته متتن أنتتر فتتً  تتٌاؼة العقتتول، وتكتتوٌن الشخ تتٌا ، ومتتن التعل ختتبلل الجهتتاز : ل م 

التعلٌمً ٌمكن أن ٌوضع الفترد المستلم فتً القالت  الؽربتً التذي ٌرٌتدس المبشتر بحٌتث ٌنستى 
أ تتالته وترانتته، وٌطمتتس هوٌتتته، وٌقضتتً علتتى عقٌدتتته ودٌنتته
(8)

، وباشتتر  تلتتا المتتدارس 
التؤنٌر فً الطفولة البرٌبة، والشبٌبة الؽضة من أبناء لبذر الشا أو االنحراؾ
(9)

. 

                                                           

 .ٖٛٚٔينظر: المناىج اإلعالمية كأثرىا عمى الدعكة: ص  (ٔ)
 .ٛٙدار البشائر اإلسالمية، )د.ت(: ص )د.ط(، ينظر: اإلعالف كالعالقات العامة في ظؿ المفاىيـ اإلسالمية: عايد فضؿ الشعراكم،  (ٕ)
 .ٙ٘ـ:ص ٜ٘ٛٔينظر: العالقات العامة: أحمد محمد المصرم، مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة كالنشر، اإلسكندرية  ،  (ٖ)
 .ٜٜنكلكجيا االتصاؿ في عالـ المتغيرات: ص ينظر: مدخؿ إلى اإلعالـ كتك (ٗ)
 .٘٘العالقات العامة: ص  (٘)
ـ: ٕٔٓٓسمسمة عػالـ المعرفػة، الككيػت،  )د.ط(،ينظر: الثقافة العربية كعصر المعمكمات)رؤية لمستقبؿ الخطاب العربي(: نبيؿ عمي،  (ٙ)

ث مقػػػدـ إلػػػى مػػػؤتمر الػػػدعكة اإلسػػػالمية كمتغيػػػرات ، الكسػػػائؿ كاألسػػػاليب المعاصػػػرة لمػػػدعكة اإلسػػػالمية: صػػػالح الرقػػػب، بحػػػٖٗٗص 
 .ٕٕٗ -ٜٕٔـ(:ص ٕ٘ٓٓ، ابريؿ، ٚٔ -ٙٔالعصر)

،  مكتبػػة الكىبػػة، القػػاىرة، ٔط، معكقػػات تطبيػػؽ الشػػريعة اإلسػػالمية: ٜ٘التبشػػير كاالسػػتعمار فػػي الػػبالد العربيػػة: منػػاع القطػػاف، ص  (ٚ)
 .ٛٙـ:ص ٕٗٓٓ، دار ماجد عسيرم، جدةٔحسيف العفاني، ط، أعالـ كأقزاـ في ميزاف اإلسالـ: سيد بف  ٚٗ: ص ـٜٜٔٔ

، لمحات في الثقافة  ٚٙالتبشير كاالستعمار في البالد العربية: ص  ٕٔٗينظر: الثقافة اإلسالمية ثقافة المسمـ كتحّديات العصر: ص  (ٛ)
 .ٜٚٔ -ٛٚٔاإلسالمية: ص 

، اتجاىػػات الفكػػر اإلسػػالمي المعاصػػر فػػي مصػػر: ٖٔ-ٖٓ، كأسػػاليب الغػػزك الفكػػرم: ص ٛٗينظػػر: معكقػػات تطبيػػؽ الشػػريعة: ص  (ٜ)
ٔ/ٖٖٗ. 



 

(56) 

مستتتؽلٌن بتتذلا الجانتت  اإلنستتانً، فكّنفتت  الوالٌتتا  المتحتتدة بتتدورها متتن أعمتتال  اإلؼاثــة: .13
اإلؼانة فً المجتمعا  الفقٌرة، من خبلل تقدٌم المساعدا  فً المجاال  الطبٌة، والتعلٌمٌتة، 

واإلؼانٌتتة األ ختترا
(ٔ)

، وقتتد استتتطاع  هتتذس المنظمتتا  أو المإسستتا  اإلنستتانٌة متتن التستتلل 
راق، ومستتتؽلٌن انف تتال األكتتراد عتتن العتتراق أبتتان حتتر  الخلتتٌل والتتدخول  لتتى شتتمال العتت

م( بمستمٌا  مختلفتة، 2003م( ومنهتا التدخول  لتى العتراق بعتد احتبللته)1991األولى عتام)
منظمة شلترناو انترناشتنال وهتً منظمتة أمرٌكٌتة، ومنظمتة كارٌتتاس  -ومن تلا المنظما :

ساعدة الشعو  المضطهدة، ومنظمة العتالم الكانولٌكٌة، ومنظمة الكنابس العالمٌة، ومنظمة م
بحاجة، ومنظمة رعاٌة الكرد، ومنظمة الفرٌتق الطبتً األمرٌكتً، ومنظمتة الهجترة الدولٌتة، 
ومنظمتتة ال تتلٌ  األحمتتر الستتوٌدي، ومنظمتتة الكنٌستتة األستتقفٌة اإلنجٌلٌتتة، ومنظمتتة كٌتتر 

األسترالٌة، ومنظمة الشركاء العالمٌٌن وؼٌرها
(ٕ)

. 
لنقل األخبار واألفكتار والمعلومتا  النقافٌتة والسٌاستٌة وتكٌٌتؾ الترأي  الصحؾ والمجالت: .14

تتا جعلهتتا الستتلطة الرابعتتة فتتً الدولتتة مَّ العتتام والتتتؤنٌر فٌتته م 
(ٖ)

، وكانتت  أول  تتحٌفة عراقٌتتة 
م(باستتم )التتزوراء(1869حزٌتتران عتتام) 5 تتدر  فتتً 

(ٗ)
، نتتّم تلتهتتا جرٌتتدة )مو تتل( التتتً 

، وهتتتذس ال تتتحؾ استتتتمر 1899ب تتترة( عتتتام م(، وتبعتهتتتا جرٌتتتدة )1885 تتتدر  عتتتام)
 دورها مرة  واحدة  فً األسبوا، باللؽتٌن العربٌة والتركٌة
(٘)

، واتسع  ال تحافة العراقٌتة 
 بعد ذلا بزٌادة ال حؾ والمجبل  والدورٌا .

التتتً تقتتّدم للقتتارئ الحجتتل فتتً  تتفحا  كنٌتترة ومتكاملتتة بدقتتة وعناٌتتة ومبوبتتة فتتً الكتــب:  .15
مراجع وم ادر، ومذٌلة بمبلحتق ورستوم  ٌضتاحٌةف ول وأقسام ومدعمة ب

(ٙ)
، فلهتا تتؤنٌر 
كبٌر فً تكوٌن رأي الطبقة المنقفة بوجه عام، وال فوة وقتادة الترأي بوجته ختاص وهتإالء 

ٌمنلون الرأي العام القابد فً المجتمع
(7)

. 
التً تحتتوي علتى عبتارا  ٌستٌرة، ومخت ترة، ال ٌتجتاوز عتدد  تفحاتها عتن المطوٌات:  .16

تلِّ  خمسٌن، والتً ٌمكن   طحابها فً الحضر والسفر، ومطالعتها فً اللٌل والنهار، وفتً ك 
مكان  بدون بذل  مجهود  كبٌر  ووق   طوٌل  
(8)

. 
 : المطلب الثالث : وسائل المحافظة على الهوٌة العراقٌة

لقد أ  ٌ  المجتمع العراقتً بالضتعؾ الفكتري، والتفكتا االجتمتاعً، وابتلتً بالتنتاحر بتٌن 
طوابؾ المتعددة، ، والمذهبٌة المقٌتة، وانشؽل بالتافه من األمور، فقادته هذس التفاهة  لتى التخلتؾ ال

عن رك  العلم، والتقدم، والحضارة
(9)

، ومتع ذلتا فتبل ب تدَّ متن أ نَّ هنتاا وستابل بّنتاء وتوعٌتة تقتوم 
 بالمحافظة على الهوٌة العراقٌة ، ومنها : 

                                                           

 .ٖٜينظر: التنصير مفيكمو كأىدافو، ككسائمو، كسبؿ مكاجيتو: ص  (ٔ)
 .ٖ٘ٔص (:ٛٙالنشاط التنصيرم في كردستاف العراؽ: فرست مرعي الدىككي، مجمة البياف، العدد) (ٕ)
 .ٕٙ/ٔـ: ٜ٘ٛٔ، مطبعة األديب، بغداد ، ٔصحافة العراؽ: رفائيؿ بطي، ط (ٖ)
 .ٕٔـ:ص ٜٛٚٔمنشكرات كزارة  الثقافة كالفنكف، بغداد ، )د.ط(، ينظر: مف تاريخ الصحافة العراقية: خالد حبيب الراكم، د.  (ٗ)
 .ٚٔـ:ص ٜ٘٘ٔربية، معيد الدراسات العربية العالمية، جامعة الدكؿ الع )د.ط(، ينظر: الصحافة في العراؽ: رفائيؿ بطي، (٘)
 .ٜٔـ:ص ٜٜٛٔدار مجدالكم، عماف ،  )د.ط(،الدعاية كاإلعالف كالعالقات العامة: جكدت ناصر،  (ٙ)
 .ٖٛٔمدخؿ إلى اإلعالـ كتكنكلكجيا االتصاؿ في عالـ متغير: محمد نصر مينا ص  (ٚ)
 .ٚٔٔـ:ص ٕ٘ٓٓينظر: منيج الدعكة في ضكء الكاقع المعاصر، مركز السنة النبكية كالدراسات المعاصرة،  (ٛ)
 . ٕٙ( ينظر: الغزك الفكرم في التصكر اإلسالمي ككيفية مكاجيتو: ص ٜ)



 

(57) 

فتً توعٌتة أبنابهتا وتهٌتؤ تهم وتنقتٌفهم لمواجهتة التحتدٌا   فلها دور عظٌم   دور الحكومات :  .1
المعا ترة الهدامتة التتً ترٌتد النٌتل متن بلتدنا العتراق العزٌتز ، لكونهتا تمنتل الستلطة العلٌتتا 
والفّعالة فً بنتاء المجتمتع وازدهتارس، والمتبلكهتا متن الوستابل متا ال ٌمتلكهتا ؼٌرهتا، ولهتا 

ر الدولة أفرادا  وجماعتا  علتى ضتوبها وتبنتى متن كذلا من ال بلحٌا  التً بموجبها تسٌ
 خبللها اآلمال وتتحدا ال عوبا  التً ستواجه الببلد.

النابتتتة بم تتدرٌها القتترآن الكتترٌم والستتنة النبوٌتتة، وتحكٌمهتتا  تطبٌــق الشــرٌعة اإلســالمٌة: .2
تتمَّ دعتتوة  تحكٌمتتا  تامتتا  كتتامبل  مستتتقرا  فتتً كافتتة نتتواحً الحٌتتاة وجمٌتتع شتتإون المستتلمٌن، ن 

وال  لبللتزام بدٌن هللا تعتالى وتطبٌقته80المجتمعا  اإلسبلمٌة أفرادا  وشعوبا  ود
(ٔ)

، ألن فتً 
ذلا  ٌانة للمجتمع و بقابه نظٌفا طاهرا فاإلسبلم دٌن كامل وشتامل لجمٌتع شتإون الحٌتاة، 

 والتمسا به واالستقامة علٌه هً سب  لسعادة الدنٌا واآلخرة.
فتتبل ٌعتترؾ اإلستتبلم الفرقتتة بتتاأللوان أو باألجنتتاس أو باللؽتتا ، وهتتذس  الــدعوا الــى الوحــدا: .ٖ

حقٌقة نابتة فً الوجود كما هً مقررة بالن وص
(ٕ)

ػَ ً  و ﴿ ، قال تعالى: َِ ِِ أُمَّػُتُمْم أُمَّػًو َوا ِِ ِْنَّ َهػ
 فقتال تعتالى:، وامر هللا تعالى فً كتابته المبتٌن بالوحتدة وعتدم التفرقتة، (ٖ) ﴾َْاتػَُّقونِ  َوَأنَا رَبُُّممْ 

ػػَفَل ِمػػْنُمْم َولَػػْو تَػَواَعػػْ تُْم َ  ﴿ ْْ نْػَيا َوُهػػْم بِاْلدُػػْ َوِ  اْلُقْرػػَوى َوالرَّْكػػُن َأ ِْػػْ اْلِميَدػػاِ  ِْْذ َأنْػػػُتْم بِاْلدُػػْ َوِ  الػػ ُّ ْختَػَلْفػػُتْم 
ُْ َأْمػػًرا َكػػاَن َمْفدُػػوً  لِيَػْهِلػػَ  َمػػْن َهلَػػَ  َعػػْن بَػيػأنَػػوٍ  َْ اللَّػػ َْ َلَسػػِميٌ   َوَلِمػػْن لِيَػْقِيػػ َّْ َعػػْن بَػيػأنَػػٍو َوِْنَّ اللَّػػ ػػ ََ َوَيْحيَػػا َمػػْن 

 .(ٗ) ﴾َعِليمٌ 

أستتاس المجتمتتع، فمستتإولٌة تربٌتتة األوالد وتنشتتبتهم ترتكتتز  ألنهتتابنــاا األســرا والمجتمــع:  .4
على األبوٌن، ودور األسرة فً المحافظتة علتى فطترة ابنابهتا ودٌتنهم، فاأل سترة  ذا  تلح  

فسد  فسد المجتمع، ولهذا اعتنى النظام االجتماعً اإلستبلمً باألسترة  ل  المجتمع و ذا 
عناٌة كبٌرة تظهر فً األحكام الكنٌرة بشؤنها
(٘)

، فاألسرة هً المربً األول التذي ٌجت  أ ن  
تتّل  ٌرشتتد فتتً جهتتودس وطرقتته فتتً التربٌتتة وتشتتكٌل عقلٌتتة الطفتتل وضتتمٌرس األخبلقتتً،  نَّ ك 

علٌمٌة  نَّما تستمد مشروعٌتها وفاعلٌتهتا متن موقتؾ األسترة الجهود والمشارٌع التربوٌة والت
ومنهجها فً التربٌة سلبا  و ٌجابا  
(ٙ)

. 
  تتبلا منتتاهل التعلتتٌم، واعتمتتاد التربٌتتة أساستتا  ضتترورٌا  لعملٌتتة التعلتتٌم، دور التعلــٌم : و .٘

وتدرٌ  المعلمٌن، للقٌام بدورهم، وعلتى الوجته المطلتو ، لٌستشتعروا المستإولٌة المناطتة 
بهم، مع ضرورة تحرٌر الجامعا ، ومراكتز البحتث العلمتً، ومنهتاج التعلتٌم متن رواست  
التبعٌتتتة النقافٌتتتة، والفكرٌتتتة، وذلتتتا إلبتتتراز الشخ تتتٌة اإلستتتبلمٌة فتتتً مٌتتتادٌن العبلقتتتا ، 

                                                           

 .ٖ٘ٔ/ ٚ: ، )د.ت(، دار الفكر، دمشؽٗ( ينظر: الفقو اإلسالمي كأدلتو: كىبة الزحيمي، طٔ)
 .ٔٔ: ص ، )د.ت( دار الرائد العربي، بيركت)د.ط(، دة اإلسالمية: محمد أبك زىرة، ( ينظر: الكحٕ)
 [.ٕ٘( المؤمنكف: ]اآلية: ٖ)
 [.ٙٗ( األنفاؿ: ]اآلية: ٗ)
 .ٕٔٔـ: ص ٕٔٓٓ، مؤسسة الرسالة، بيركتٔ( ينظر: أصكؿ الدعكة: عبد الكريـ زيداف، ط٘)
القرف الحػادم كالعشػريف أحمػد إسػماعيؿ البسػيط،: مجمػة التجديػد، الجامعػة اإلسػالمية ( أكجو التحديات التي تكاجو األمة اإلسالمية في ٙ)

. كسػائؿ مقاكمػة الغػزك الفكػرم لمعػالـ اإلسػالمي: حسػاف محمػد حسػاف، د. ٕٛٚالعالمية ماليزيا، السنة الثالثػة: العػدد الخػامس: ص 
 .ٛ٘ٔـ: ص ٜٔٛٔ(، ٘منشكرات رابطة العالـ اإلسالمي، سمسمة دعكة الحؽ)



 

(58) 

واالنظمتتة االجتماعٌتتة، واالقت تتادٌة، والسٌاستتٌة، والنقافٌتتة...
(ٔ)

، وضتتمان قٌتتام الجامعتتا  
األبحتتاث بتتدورها فتتً مجابهتتة التحتتدٌا  الفكرٌتتة اإلستتبلمٌة، متتن نشتتر العراقٌتتة، ومراكتتز 

الكتتتا  وعقتتد المحاضتترا  والنتتدوا  والمتتإتمرا  المحلٌتتة واالقلٌمٌتتة والدولٌتتة، لوضتتع 
لمواجهة تلا التحدٌا  متع   تدار دورٌتة علمٌتة، وأخترا نقافٌتة  ،الخطط واالستراتٌجٌا 

تحركاتها تعنٌان بالتحدٌا  الفكرٌة والنقافٌة ومتابعة
(ٕ)

، وترجمة الكتت  النافعتة، والرستابل 
المتتوجزة، ونشتترها بتتٌن المستتلمٌن، متتع ترجمتتة بعتتض متتا نشتتر متتن متتإتمرا  التن تتٌر، 
واالستشتتراق، ووقتتابع لقتتاءاتهم وجهتتودهم فتتً حمبلتهتتم، وؼٌرهتتا، رؼبتتة فتتً اطتتبلا االمتتة 

اإلسبلمٌة على ما ٌراد بها، والحذر من كٌد ومكر االعداء
(ٖ)

وتنمٌة روا البحتث ، وتشجٌع 
والتفكٌتتر العلمٌتتٌن، وتقوٌتتة القتتدرة علتتى المشتتاهدة والتؤمتتل وتب تتٌر الطتتبل  بآٌتتا  هللا فتتً 
الكون ومتا فٌته، وبٌتان حكمتة هللا فتً خلقته لٌتتمكن الفترد متن القٌتام بتدورس الفّعتال فتً بنتاء 

الحٌاة االجتماعٌة وتوجٌهها توجٌها  سلٌما  
(ٗ)

. 
اسناد المسإولٌا  اإلعبلمٌة  لتى عنا تر واعٌتة وملتزمتة ضرورة  دور وسائل اإلعالم :  .6

تتمتتتع فضتتبل  عتتن كفاءتهتتا فتتً تخ  تتها بالحمتتاس الشتتدٌد لتتدٌنها، واالعتتتزاز الكبٌتتر بتته، 
والحرص على نشرس، والشعور الكامل بمسإولٌة الكلمة
 (٘)

. 
ألنه ٌدل على ضعؾ الشخ ٌة وهزٌمة نفسه، ، فٌكون هتذا  عدم االنبهار بثقافة اآلخرٌن: .7

هو حال المقلد الذي ٌقتبس من دون تفكٌر
(ٙ)

. 
على ذلا فبل حترج أ ن  نقتتبس متن الؽتر  متا ٌنفعنتا  االنتقاا الواعً من الثقافات األُخرى: .8

وٌتبلءم مع قٌمنا ومعتقداتنا ونقافتنتا، وٌتوجت  علٌنتا أن نتحترا ونعتّدل بالحتذؾ واالضتافة 
فٌما نقتبسه، حتى ٌؽدو  الحا  متوافقا  مع أ ول شرٌعتنا، ونظتام حٌاتنتا، وظتروؾ بٌبتنتا، 

وي وكٌاننا النقافً وٌفقد جنسٌته األولىوقد ٌ ب  بهذا التعدٌل جزءا  من وجودنا المعن
(7)

. 
فٌجت  التفرقتة بتٌن القتٌم والعتادا  والتقالٌتد واالعتراؾ  التمٌٌز بٌن الثوابت والمتؽٌـرات:  .9

واألحكام فإنَّ فً اإلسبلم أحكاما عقدٌة وعملٌة تهذٌبة تنتظم أحكاما  نابتة، وهذس  األحكتام ال 
ة واألمكنتة فهتً ؼٌتر قابلتة للمراجعتة والتعددٌتة، تتطور وال تتبتدل وال تتؽٌتر بتؽٌتر األزمنت

وبمقابل هذس  األحكام هناا أحكام متؽٌرس بتؽٌر األزمنة واألمكنة، كونهتا أحكامتا  جتاء  فتً 
ن توص ظنٌتتة الداللتة والنبتتو  معتتا ، فتً الداللتتة دون النبتتو  أو فتً النبتتو  دون الداللتتة، 

ً داللتهتتا، فتتإنَّ هتتذس  األحكتتام فٌهتتا مرونتتة وأل نَّ الظتتن ٌختتالط هتتذس  األحكتتام فتتً نبوتهتتا أو فتت
وفسحة للتعددٌة واالختبلؾ نظرا  لتؽٌر الزمان والمكان والوضع
(8)

. 
 
 

                                                           

 .ٕٙـ: صٕٓٔٓشعباف،  ٕٔ(،  االثنيفٕٕٛٓقطر، العدد ) -( إيجابيات كسمبيات الفضائيات: أيمف الصقر، جريدة الشرؽ، الدكحةٔ)
 .ٖٖٔ( ينظر: التنصير، مفيكمو كاىدافو كرسائؿ كسبؿ مكاجيتو: ص ٕ)
 .ٖٗٔ( المصدر نفسو:  ص ٖ)
 .ٗٗ( ينظر: غزك في الصميـ: ص ٗ)
 ٕٓٓ. كسائؿ مقاكمة الغزك الفكرم لمعالـ اإلسالمي: ص ٕٙفضائيات: ص ( إيجابيات كسمبيات ال٘)
 .ٙٚ. ثقافتنا بيف االنفتاح كاالنغالؽ: ص ٜٜٕ( االنفتاح الفكرم حقيقتو كضكابطو: ص ٙ)
 .ٙٙ. الثقافة كالعالـ اآلخر: ص ٚٗ( ينظر: الثقافة العربية اإلسالمية بيف األصالة كالمعاصرة: ص ٚ)
 .ٕٔمع اآلخر: ص  ( ينظر: التكاصؿٛ)



 

(59) 

 الخاتمة
 :التالً النحو على نوجزها النتابل من مجموعة برز  وقد المطاؾ، نهاٌة فبعد

  ًاالستمرار الهوٌة هً شخ ٌة الفرد التً تمٌٌزس عن ؼٌرس، من كل الوجوس، بداع
 والنبا  .

 ( العراق موطن الحضارا  منذ آدم. الى ٌومنا هذا مرورا بمختلؾ الع ور ،) 

  ،ن هوٌة العراق متعددة األبعاد تنبع من الواقع ، وتتبع عددا  من المرجعٌا  الدٌنٌة 
 والسٌاسٌة، والفكرٌة.

 عراق على مختلؾ شكل  الحضارا  المتعاقبة فً ببلد الرافدٌن ال ورة الرمزٌة لهوٌة ال
 الع ور وهً الطابع األبرز فٌها .

  تعاقب  على الشخ ٌة العراقٌة جملة من األحداث والحرو  والؽزوا  ل ما تمتاز به من
 سعة المقوما  وامتبلكها العدٌد من الموارد .

  على الرؼم من ما أ ٌب  به الهوٌة العراقٌة من الفتور فً بعض األحٌان بسب  الؽزو
 الَّ أ نَّ ذلا لم ٌإنر على مسٌرتها، بسب  حٌاتهم العامة والخا ة، وتطبعها واإلحتبلل، 

 بطابعها العراقً الخاص .

 ا من فرص الحٌاة بسب  الح ار  ،خسر المواطن العراقً خبلل فترا  من الزمن كنٌر 
 والسٌاسا  المتخبطة وممارسا  النظام القمعٌة تراجع خبللها األداء النقافً واإلبداعً .

  اختلف  أؼراض ووسابل التحدٌا  التً واجه  الهوٌة العراقٌة تبعا لتنوعها وسٌاساتها
 مما جعل العراق ٌخوض كما  هاببل  من التجار  بٌد  أنه الزال  امدا .

  تكون  لدا الشخ ٌة العراقٌة جملة من المفاهٌم والخبرة والت ورا  عن األمم
 والشعو  بسب  تؽٌر األحوال علٌه.

 ٌ ن الفرد العراقً بالمعلوما  الكافٌة ومتابعة سٌرس فً كامل حٌاته للمحافظة ٌج  تح
 على هوٌته وقٌمه وأعرافه .

    تقع مسإولٌة المحافظة على الهوٌة العراقٌة على الجمٌع من حكوما  وأسر  ومإسسا
 وأفراد كل جٌل ٌقلد األمانة الى الذي ٌلٌه . 

    لى توسٌع المدارا، وضرورة التعاٌ  والحوار تدعو النقافة العراقٌة بمفهومها الرح
 بٌن األمم والشعو  بما ال ٌسل  عنها مستلزماتها ورونقها.
 والى ؼٌر ذلا من النتابل التً ذكر  فً نناٌا البحث وهللا الموفق .
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 : مقدمةال

 الحمد هلل ر  العالمٌن وال بلة والسبلم على محمد وآله الطاهرٌن :

ستتٌطرتها السٌاستتٌة  ّن الهتتدؾ التتذي تستتعى لتته التتدول والقتتوا العالمٌتتة الٌتتوم هتتو فتترض   
واالقت تتادٌة علتتى مراكتتز  تتناعة القتترار والمراكتتز االقت تتادٌة ، بتتل التتتؤنٌر فتتً تشتتكٌل الهوٌتتة 

 االجتماعٌة والسلوكٌة الفردٌة .

وقد اتجه  هتذس القتوا اتجاهتا جدٌتدا  ٌبتعتد عتن القتوة العستكرٌة والتتدخل المباشتر فتً قٌتادة   
والتبعٌة الفكرٌة مما ٌجعل تلا الدول مهٌمنة علتى ؼٌرهتا الشعو  وهذا االتجاس هو التؤنٌر النقافً 

من دون التورط بالعمل العسكري وتحمل نتابجه الباهظة بشرٌا ومادٌا وأطلق على هذا النتوا متن 
 ( .الحر  الناعمةأسالٌ  فرض الهٌمنة بـ )

المنعطتتؾ وانطبلقتا  متن المستإولٌة الشترعٌة والوطنٌتة تحتتتم علتى العلمتاء الوقتوؾ عنتد هتذا   
الخطٌر ، و بٌان حقٌقة هذس الحر  ، وأدواتها ، وطرق معالجتها المستوحاة من القترآن والستنة  ، 
والتوجٌه بؤخذ المبادرة ، وتوظٌؾ هذا النوا من القوا لتعزٌز المجتمتع المستلم ، و ٌ تال رستالة 

 اإلسبلم لبقٌة شعو  األرض .

ٌّن فٌها خطورة هذس الحر  وم ادٌقها التً وقد كان لسماحة الشٌخ الٌعقوبً عدة خطابا  ب  
ٌّن  فٌهتا ستبل وآلٌتا  توظٌتؾ القتوا الناعمتة المشتروعة  تستهدؾ المجتمع المستلم ونقافتته ، كمتا بت

 للدفاا عن اإلسبلم والمسلمٌن  .
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 المبحث األول : الحرب الناعمة تعرٌفها ومصادرها 

 :المطلب األول : تعرٌؾ الحرب الناعمة 

تحدٌتتتد الحتتتر  الناعمتتتة كعبتتتارة  تركٌبٌتتتة ٌتوقتتتؾ علتتتى وضتتتوا مفهتتتوم )الناعمتتتة ( ،  ّن   
ّرفتت   القتتوة  والمق تتود منهتتا الحتتر  التتتً تستتتعمل فٌهتتا القتتوة الناعمتتة فتتً مواجهتتة الؽٌتتر ، وقتتد ع 
الناعمتتة بؤّنهتتا : " القتتدرة علتتى الح تتول علتتى متتا ترٌتتد ، عتتن طرٌتتق الجاذبٌتتة بتتدل اإلرؼتتام ودفتتع 

ل ته  السٌاستٌة وسٌاستاته "األموال ، وهً  ن  تنشؤ من جاذبٌة نقافة بلد متا وم 
(ٔ)

وب تٌاؼة أخترا : "  ،
هً اجتذا  اآلخرٌن تلقابٌا  لى نظام ما باستخدام اإلؼراء الخالً متن الترؼٌت  والترهٌت  " 
(ٕ)

  ،
وباخت ار هً جعل اآلخرٌن ٌرٌدون ما ترٌد ، بل هً  عادة تشكٌل تفضٌبل  اآلخرٌن
(ٖ)

. 

ل التدقٌق فً التعرٌؾ ، نجدس ٌركز على نقاط القوة فً الذا  المتإنرة فتً اجتتذا  ومن خبل  
اآلختتر ، وهتتذا ٌتحقتتق فتتً الحتتر  والستتلم ، فحتتتى ال تتدٌق ٌمكتتن أن  تستتتعمل معتته متتوطن القتتوة 

 الجاذبة .

لكن مفهوم الحر  ٌتضمن طرفً  راا ٌحاول كل منهمتا حستم المواجهتة ل تالحه ، وهتذا   
قوٌة نقاط التؤنٌر فً طرفه و ضعاؾ نقاط القوة فً الخ م ،  لتذا عّرفت   الحتر  األمر ٌستدعً ت

الناعمة  " بؤّنها استعمال القوة الناعمة للتؤنٌر على العقابتد والقتٌم األساستٌة لفترض اإلرادة وتتؤمٌن 
الم ال 
(ٗ)

 . 

ّرف   : بؤّنها الجٌل والنمط الرابع من حرو  المستقبل التً تستهدؾ    السٌطرة على النتاس وع 
من خبلل الدبلوماسٌة العامة واالت تاال  االستتراتٌجٌة وعملٌتا  المعلومتا  والتبلعت  بالمفتاهٌم 

والمشاعر
(٘) 

. 

األمر الذي ٌستدعً استتعمال  اإلعتبلم فتً التموٌته متن ختبلل  ظهتار  نقتاط قتوة مزٌفتة ، أو   
  خفاء نقاط الجذ  الموجودة فً الخ م .   

حر  الناعمة( و ن  كان م تطلحا  حتدٌنا   اّل أّنته أستلو  قتدٌم فتً ال تراعا  وم طل  )ال   
ستتواء كانتت  فردٌتتة أم أممٌتتة " فمنتتذ االزمنتتة األولتتى كتتانوا ٌستتتفٌدون منهتتا فتتً اإلعتتبلم المضتتل ل ، 
وقل  الحقابق ، وتزٌٌؾ الوقابع ، وبث االشاعا  إلحباط الخ تم وتنبتٌط معنوٌاتته و حتداث حالتة 

ٌّعتة لمتا ٌرٌتدون منته ، ومتن الرع  واإلرب اا لدٌه وتشوٌ  أفكارس ومعتقداته وتحوٌلته  لتى أداة ط
حتٌن   الشواهد التارٌخٌة على ذلا التورٌة التتً كتان ٌستتعملها النبتً ) تلى هللا علٌته وآلته وستلم(

ٌخرج  لى ؼزواته لٌضلل الخ م، ومنها المكر والختداا التذي كتان ٌمارسته األعتداء حتتى مّزقتوا 
فقعدوا عتن القتتال، ومنهتا اإلشتاعا  الكاذبتة   ر المإمنٌن واإلمام الحسن )علٌهما السبلم(جٌ  أمٌ

التً كانوا ٌبّنونها كإشاعة مجًء جٌ  الشام واستباحته لدماء وأعراض أهل الكوفتة حتٌن حا تر 
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مستتلم بتتن عقٌتتل واآلآلؾ متتن المتتوالٌن عبٌتتد هللا بتتن زٌتتاد فتتً ق تتر اإلمتتارة، فانتشتتر الرعتت  فتتً 
أهل الكوفة وانسحبوا وتركوا مستلما وحٌتدا ولتم ٌكتن متع ابتن زٌتاد داختل الق تر  اّل بضتع  أوساط

عشرا " 
(ٔ)

. 

 :المطلب الثانً : موارد الحرب الناعمة 

 هناا نبلنة موارد للقوة الناعمة تمنل الموارد الربٌسة للحر  الناعمة وهً :

 نقافة البلد فً األماكن التً تكون جذابة لآلخرٌن .

 السٌاسٌة للبلد عندما تطبق بشكل مخلص وعادل فً المجتمع ومع بقٌة الشعو  . القٌم

سٌاسته الخارجٌة عندما ٌراها اآلخرون مشروعة
(ٕ) 

. 

 ذا الحظنا النقاط النبلث وقٌودها نجد أّن هذس الموارد تستتعمل كقتوة ناعمتة فتً التتؤنٌر علتى   
 نقافة وفً الموارد التً ٌإمن بها البلد .األفراد والشعو  التً تعتقد بحقانٌة مفردا  تلا ال

أّمتتا البلتتدان التتتً تنفتتر متتن تلتتا العتتادا  والتقالٌتتد والستتلوكٌا  فستشتتكل نقطتتة ضتتعؾ فتتً   
مواجهتها وبالنتٌجة تضطر أطراؾ ال راا  لى تلمٌع نقافاتها وسلوكٌاتها لٌراهتا اآلخترون جذابتة 

 عؾ تقلل من فرص انت ارس .و حٌحة وتشوٌه نقافة وسلوكٌا  الخ وم لتكون نقاط ض

ا  جوزٌؾ  ناي بؤّن أمرٌكتا وبرٌطانٌتا مارست  هتذس الخدعتة متن أجتل تقوٌتة قواهتا    رَّ وقد   
الناعمتة ، فتتإّن النقافتة األمرٌكٌتتة والبرٌطانٌتة لٌستت  جذابتة فتتً كنٌتر متتن الشتعو  لتتذا عمتد   لتتى 

طبٌعتها اللٌبرالٌةٌة ٌتماشى مع تروٌل قٌمهما من خبلل خلق هٌكل من القواعد الدول
(ٖ)

. 

م التتً ترستمها النقافتة كما أّن استقطا  الطبل  والشبا  للدراسة والعمل فتً أمرٌكتا سٌرستخ القتٌ
األمرٌكٌة
(ٗ)

 . 

 ّن هذس الموارد تبتنً على فكترة أّن حقٌقتة القتوة الناعمتة تكمتن فتً الجتذ  والتنفٌتر المستتند   
 للنقافة السابدة فً المجتمعا  .

لشٌخ الٌعقوبً أّن هناا موارد للقوة الناعمة ؼٌر ملتفت  لهتا منهتا متا ٌتدخل ضتمن وقد ذكر ا  
آلٌتتة الجتتذ  كتتاألخبلق الحستتنة 
(٘)

كمتتا ورد عتتن المع تتومٌن )علتتٌهم الستتبلم( منتتل و تتٌة النبتتً  ،
) تتلى هللا علٌتته وآلتته( لعمتته العبتتاس بتتن عبتتد المطلتت  ) ّنكتتم لتتن تستتعوا النتتاس بتتؤموالكم فستتعوهم 

بتتؤخبلقكم(
(ٙ)

وقتتد دختتل كنٌتتر فتتً اإلستتبلم واإلٌمتتان بستتب  تتتؤّنرهم بتتؤخبلق وستتٌرة أبمتتة اإلستتبلم  ،
وقادته وعلمابه، روي عن اإلمام ال ادق )علٌه السبلم ( قولته: )كونتوا دعتاة للنتاس بؽٌتر ألستنتكم 
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 ظ : المصدر نفسو.( ٖ)
 .ٖ٘ظ : المصدر نفسو : ( ٗ)
( المكقع الرسمي لمكتب المرجع اليعقكبي  ٕٙٗ( القكل الناعمة كالمنبر الحسيني ، خطاب رقـ ) ٘)

http://yaqoobi.com/arabic/index.php/5/1/index.4.html. 
 .  ٖٖٛ:    ٛٙ،  ٖالمجمسي ، محمد باقر ، بحار االنكار ،دار إحياء التراث العربي ، ط( ٙ)
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لٌروا منكم التورا واالجتهتاد وال تبلة والخٌتر فتإن ذلتا داعٌتة(.
(ٔ)

ومتن القتوا الناعمتة )المنبتر  ،
بت  أنها قتوة عظٌمتة للجتذ   لتى الحتق والتتؤنٌر فتً الشتعو  الحسٌن ً والشعابر الحسٌنٌة( التً أن 

ألنها تستمد قوتها من قوة مواقؾ اإلمام الحسٌن )علٌه السبلم( النبٌلة وتضتحٌاته العظٌمتة ومبادبته 
تستا   لتى السامٌة وٌكون التؤنٌر أكبر لو أتع  الخطباء أنفستهم لٌكونتوا أهتبل  لتحمتل مستإولٌة االن

 هذا الموقع الشرٌؾ .

 أّما الموارد التً تكون أوسع من مفهوم الجذ  وتدخل ضمن مفهوم التؤنٌر فً الؽٌر فعدٌدة منها : 

 الدعاا : 

م  براما أي تم  كل مقدما  نزوله وتنفٌذس علتى أرض    بر 
الذي ورد فٌه أنه ٌدفع الببلء وقد أ 
 حوادث.الواقع، فهذس وسٌلة ؼٌبٌة للتؤنٌر فً ال

الفعل، عن اإلمام ال ادق قتال: )داووا مرضتاكم بال تدقة   وكذلا )ال دقة( التً تفعل نفس  
وادفعوا التببلء بالتدعاء واستتنزلوا الترزق بال تدقة(
(ٕ)

، فمتوارد الحتر  وتخطتٌط األعتداء ٌنتدرج 
مإمن فتً ضمن الببلء المحدق باألمة فٌكون الدعاء و ال دقة من القوا التً ٌستنمرها المجتمع ال

علٌتته الستتبلم( كطرٌتتق متتن طتترق ططتتا  ، وقتتد وظفتته اإلمتتام الستتجاد )حماٌتتة أبنابتته متتن تلتتا المخ
مواجهة العدو
(ٖ)

 . 

ومما ٌمكن  ضافته كقوا ناعمة تسهم فً الجذ  أو دفع مخططا  األعداء هو النقة المطلقة   

يَن َكَفػػُروا لِيُْوَِتُػػوَي َأْو يَػْقتُػلُػػوَي َأْو ِْْذ يَْمُمػػُر و  ﴿بتتاهلل تعتتالى والتوكتتل الكامتتل علٌتته ، قتتال تعتتالى :  ِِ بِػػَ  الَّػػ
ػػُر اْلَمػػاِكرِينَ  ُْ َخيػْ ُْ َواللَّػػ ، فهتتذس اآلٌتتة  تترٌحة فتتً أّن هللا تعتتالى ٌتتدفع  (ٗ) ﴾ُيْخرُِجػػوَي َويَْمُمػػُروَن َويَْمُمػػُر اللَّػػ

 مخططا  األعداء عن أولٌابه مهما كان  خطٌرة .

ِِي َأيََّ َي بَِنْرِرِِ َوبِاْلُمْؤِمِنينَ ُهَو ﴿: كما ورد قوله تعالى   .(٘) ﴾َوَألََّف بَػْيَن قُػُلوِبِهمْ *  الَّ
 :المبحث الثانً : مواجهة الحرب الناعمة فً خطاب الشٌخ الٌعقوبً 

أ ب  ساحة لل راا بتٌن القتوا الدولٌتة متن جهتة ومتن جهتة أخترا  2003 ّن العراق بعد   
 قناعه بهذس النقافة أو تلا ، وألّن الشع  العراقً شع  مستلم  أ ب  هدفا  ٌراد استقطابه من خبلل

 احتاج  القوا الؽربٌة للهٌمنة علٌه نقافٌا   لى مرحلتٌن :

 : سلخه عن قٌمه وتقالٌدس اإلسبلمٌة عبر زعزعة نقته بمبادبه ورموزس الدٌنــٌة . األولى

 :  قناعه بالنقافة الؽربٌة بكل ما فٌها من سلوكٌا  . الثانٌة

                                                           

 .ٖٔح ٕٙٗ/  ٘ٔكسائؿ الشيعة ، مؤسسة آؿ البيت ، ط : الحر العاممي ، محمد ، ( ٔ)
 .٘ح ٖ/  ٗ: ٖالكميني ، محمد بف يعقكب ، الكافي ، دار الكتب اإلسالمية ، ط( ٕ)
 .ٓٔٔ:  ٔالصحيفة السجادية ، مطبعة آثار ، ط (ٖ)
 .ٖٓاألنفاؿ : ( ٗ)
 .ٖٙ-ٕٙاألنفاؿ : ( ٘)
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نتتا الؽتتر  علتتى تعظتتٌم متتا عنتتدس و عطابتته هالتتة مقدستتة ،    ّود  ٌقتتول الشتتٌخ الٌعقتتوبً : " لقتتد ع 
                     والتقلٌتتتل متتتن شتتتؤن متتتا عنتتتدنا لٌرستتتخ فٌنتتتا التبعٌتتتة لتتته حتتتتى ٌستتتهل ستتتلخنا متتتن دٌننتتتا وأخبلقنتتتا

ومبادبنا " 
(ٔ)

. 

ممنهجة شخ ها الشٌخ الٌعقوبً فتً وقد اتبع  القوا الؽربٌة لتنفٌذ كلتا المرحلتٌن خطوا    
 خطاباته وبٌن سبل تفادٌها كما بٌن مواردها من القرآن الكرٌم والسنة الشرٌفة .

 وسنتناول هذس التشخٌ ا  والمعالجا  من خبلل مطال  هذا المبحث  ن  شاء هللا تعالى .

 :المطلب األول : تؽٌٌر المفاهٌم القٌمٌة عند األمة 

البشتتري علتتى  تتحة العدٌتتد متتن القتتٌم والمبتتادئ كال تتدق والعفتتاؾ والحرٌتتة ٌتفتتق المجتمتتع   
وكتذلا ٌتفتتق علتى قتتب  ستتلوكٌا  أخترا منتتل الكتتذ  والظلتم واستتتؽبلل الؽٌتتر ، وقتد ستتع  القتتوا 
الؽربٌة  لى  عادة تشكٌل تلا المفاهٌم القٌمٌة ألجل تطبٌق كل المعانً الخٌرة على مفردا  النقافتة 

اهٌم مفهتتوم )االستتتعمار( فلفتتظ فتتة اإلستتبلمٌة كنقافتتة متطرفتتة ، ومتتن هتتذس المفتتالؽربٌتتة و ظهتتار النقا
ٌ ؽنتً الحٌتاة بتالخٌر، لكتن التدول المستتكبرة اختطفتته )االستعمار ( م طل  قرآنً منمر و ٌجابً و

وحّولتتته التتى معنتتى معتتاكس ٌتضتتمن القتتتل والتتتدمٌر والختترا  واالستتتحواذ علتتى نتتروا  الشتتعو  
علتتى زمتتام األمتتور فتتً بلتتدانهم، ككنٌتتر متتن الم تتطلحا  التتتً شتتوهوها وتجتتوٌعهم واالستتتٌبلء 

كالحرٌة التً تعنً االنعتاق من أؼبلل األهواء والشهوا  والتعّ   والعبودٌة الخال تة هلل تعتالى 
فؤ بح  تعنً عندهم االنفبل  من كل الضوابط األخبلقٌة أو السٌاستة التتً تعنتً رعاٌتة م تال  

ورهمالببلد والعباد و بلا أم
(ٕ)

  . 

ومن الم طلحا  التً حاولوا  عتادة تشتكٌلها وفتق متا ٌرٌتدون م تطل  )الحرٌـتـة( فؤختذوا   
ٌطبقونتته فتتً متتوارد كانتت  حتتتى عهتتد قرٌتت  تمنتتل شتتذوذا عتتن الفطتترة اإلنستتانٌة ، فقتتد أ تتدر  

ٌقضتً بمتن  الحتق للمنلٌتٌن  26/6/2015المحكمة العلٌا فً الوالٌتا  المتحتدة حكمتا  ٌتوم الجمعتة 
جنسٌا  فً الوالٌا  المتحدة كافتة ، وهتو الحكتم التذي و تفه ربٌستهم أوبامتا بؤّنته انت تار  ألمرٌكتا 
وانت ار  للح . وتّدعً أمرٌكا أّنها القوة العظمى فً العالم وأّن باستطاعتها الهٌمنتة علٌته وقٌادتته 

ل المبلٌٌن فتً عتدة دول وٌوجد عدد كبٌر من المنبهرٌن بالقوة األمرٌكٌة المقتفٌن آلنارها، لذا احتف
 بهذا االنت ار.

أرأٌتهم كٌؾ ٌتبجحون بما تستنكؾ حتى الحٌوانا  الهمجٌة عن فعلته وممارستته ناهٌتا عتن   
فهبطتتوا  لتتى متتا دون البهٌمٌتتة وعتتادوا  لتتى الجاهلٌتتة  ،منافاتتته للفطتترة اإلنستتانٌة والؽرٌتتزة المودعتتة

فكتتانوا م تتداقا  لقولتته  ،(ٖ) ﴾َوً  مأػػن ُ وِن النأَسػػاء بَػػْل َأنػػُتْم قَػػػْوٌُ َتْيَهلُػػونَ َأئِػػنَُّمْم لَتَػػْوتُوَن الرأَجػػاَل َ ػػهْ  ﴿ الرعنتتاء

ػَِي ً ﴿تعالى  َْ متذّرعٌن بالحرٌة وهً حق  مقّدس منحه هللا تعتالى  ،(ٗ) ﴾ِْْن ُهْم ِّْ  َكاْلَنْػَداُِ َبْل ُهْم َأَضلُّ 

لعبتتادس لكنهتتا ال تعنتتً الفوضتتى العارمتتة فتتً اتبتتاا الشتتهوا  والختتروج عتتن القتتوانٌن العقبلبٌتتة ، 

                                                           

 .http://yaqoobi.com/arabic/index.php/592/index.1.html المكقع الرسمي لمكتب الشيخ اليعقكبي ( ٔ)
ـْ ِفيَيا ٖٛٗخطاب المرحمة ، خطاب رقـ )اليعقكبي ، محمد ، ( ٕ) ، مكقع  (ٔٙ)ىكد (  ( مدلكؿ آية ) ُىَك َأنَشَأُكـ مَِّف األرض َكاْسَتْعَمَرُك

 . http://yaqoobi.com/arabic/index.php/permalink/5757.htmlالمرجع اليعقكبي 
 . ٘٘( النمؿ : ٖ)
 .ٗٗ( الفرقاف : ٗ)

http://yaqoobi.com/arabic/index.php/permalink/5757.html
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ٌ تترا الم تا  بمترض فتتاا  فشّوهوا بسلوكهم الشابن هتذا العنتوان الجمٌتل، وهتل متن الحرٌتة أن  
ٌ عتالل معدي ٌتحرا فً المجتمع كٌؾ ٌشاء وٌلتّوث ا تر  علٌته و ج  ٌ ح  آلخترٌن وٌ تٌبهم بمرضته، أم 

حتى ٌشفى، علما  أن  األمراض األخبلقٌة واالجتماعٌة أشّد فتكا  من األمراض الجسدٌة
(ٔ)

. 

 وٌمكن عرض سبل مواجهة هذا المحور من الحر  الناعمة من خبلل نقطتٌن :

:  ّن أمرٌكتتا وبرٌطانٌتتتا وكتتل القتتوا المادٌتتتة ال تفكتتر  اّل بم تتالحها أمتتتا القتتٌم والمبتتتادئ  األولــى
اإلنسانٌة فهً آخر ما تفكر فٌه  اّل بمقدار ما ٌخدم م تالحها فتبل ت تدق أنهتا جتاء  لتحررنتا نعتم 

أنانٌتة فتبل قد تلتقً م لحتها مع م لحتنا فتفعل متا ٌبتدو أنته خدمتة لنتا  اّل  ّن الواقتع أّنهتا مملتوءة 
تفكر  ال فً نفسها وهذس ال فة متن المرتكتزا  األساستٌة للشخ تٌة الؽربٌتة المبنٌتة علتى األستس 

المادٌة
(ٕ)

.   

 ّن هتتذس النقطتتة تعنتتً أن  ال نستتلم للشتتعارا  الؽربٌتتة و ن بتتد  ظتتاهرا براقتتة ، ألّن معرفتنتتا   
محاولتهتتا إلعتتادة هٌكلتتة القتتوانٌن  بالسٌاستتة الؽربٌتتة توضتت  لنتتا البعتتد النفعتتً فٌهتتا ، وبالنتٌجتتة فتتإنّ 

 والقٌم كما ٌقول جوزٌؾ ناي لن ٌنفعها فً فرض هٌمنتها النقافٌة والفكرٌة علٌنا .

: رفتتض التبعٌتتة للؽتتر  والمحافظتتة علتتى شخ تتٌتنا األ تتٌلة بكتتّل عنا تترها ستتواء فتتً  الثانٌــة
ه بعتٌن الب تٌرة، وااللتفتا  المظهر، أو فً العقٌدة، أو فً الفكر والنقافة، والنظر  لى ما ٌؤتٌنتا منت

 لى قبابحه ومساوبه واألمراض النفسٌة واالجتماعٌة واألخبلقٌة التً تع ؾ بمجتمعاتهم
(ٖ)

.  

 ّن التحدٌتتدا  للمفتتاهٌم القٌمٌتتة التتتً تتتؤتً عبتتر ال تتٌاؼة الؽربٌتتة البتتدَّ أن  تخضتتع فتتً لحظتتة   
لتتالً تمنتل ح تانة للشخ تٌة الّتلقً  لى معاٌٌر مونوق بها تضتمن عتدم ح تول تزٌٌتؾ للقتٌم وبا

 المحاورة للنقافة الؽربٌة .

 :المطلب الثانً : استهداؾ الوحدا المجتمعٌة 

من المحاور التً تستهدفها القوا الؽربٌة فً كٌتان األمتة هتو وحتدتها وتماستكها وهتو متا ال    
ضتتعاؾ تستتتطٌع ضتتربه متتن ختتبلل القتتوة العستتكرٌة وبالنتٌجتتة البتتد متتن استتتخدام قواهتتا الناعمتتة إل

 .الطابفٌة ، القومٌة ، والمناطقٌةالنقافة اإلسبلمٌة وتوهٌنها فً أعٌن أبنابها ، فعمد   لى  شاعة 

وقد توفر  خطابا  الشٌخ الٌعقوبً علتى جملتة معالجتا  تضتمن وحتدة النستٌل االجتمتاعً   
 للعالم اإلسبلمً : 

االلتفا   لى القواسم المشتركة بٌننا وهً كنٌرة، فربنا واحد ونبٌنا واحد وكتابنا واحد وقبلتنتا   
واحدة وعدونا واحد وهمومنا واحدة وم الحنا واحتدة ومستتقبلنا واحتد وأستس دٌننتا واحتدة، وهتً 

ِْ َجِميًدػػػا َوَ  تػَ ﴿ متتتا أشتتتار  لهتتتا اآلٌتتتـة المباركتتتـة   وأمتتتر   ،(ٗ)﴾َفرَّقُػػػواَواْعَتِرػػػُموا ِبَحَْػػػِل اللَّػػػ

                                                           

ـْ َأَضؿُّ َسِبيال( إباحة زكاج أ) ـْ ِإال َكاأَلْنَعاـِ َبْؿ ُى لمثمييف نمكذجان ( اليعقكبي ، محمد ، خطاب المرحمة ، خطاب  مدلكؿ قكلو تعالى)إْف ُى
nk/5781.htmlhttp://yaqoobi.com/arabic/index.php/permali . 

اليعقكبي ، محمد ، كممات مضيئة ، مكقع المرجع اليعقكبي ،  (ٕ)
http://yaqoobi.com/arabic/index.php/592/index.1.html . 

 .http://yaqoobi.com/arabic/index.php/592/index.1.html اليعقكبي ، محمد ، كممات مضيئة .( ٖ)
 . ٖٓٔ( آؿ عمراف : ٗ)

http://yaqoobi.com/arabic/index.php/permalink/5781.html
http://yaqoobi.com/arabic/index.php/permalink/5781.html
http://yaqoobi.com/arabic/index.php/592/index.1.html
http://yaqoobi.com/arabic/index.php/592/index.1.html
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باالعت ام به وجعلته المحور الذي ٌجتمع علٌه المسلمون، فلماذا نعرض عنها جمٌعا  ونركز على 
النقاط الفرعٌة جدا  التً نختلؾ فٌــها
(ٔ)

.  

نبذ الفرقة والخبلؾ باجتنا  أسبابه التً أهمها التع   لبلنتماءا  ستواء كانت  لؤلشتخاص   
 لؽتاء اآلختر والتطترؾ فتً المعتقتدا  والتحجتر فتً األفكتار فبلبتّد أن نحتترم أو الجها  ومحاولتة 

وجها  نظر اآلخرٌن خ و ا   خواننا فً المذه  والدٌن
(ٕ)

 . 

توحٌد خطا  األمة وتوجهاتها نحتو المطالت  الحقٌقٌتة وعتدم التشتت  فتً الرإٌتة أو التركٌتز   
على مطال  جزبٌة فتضٌع األمة
(ٖ)

 . 

قضاٌا الم ٌرٌة التً تهمنا جمٌعا  على حتد ستواء فتإّن أعتداءكم ٌحتاربونكم ال االلتفا   لى ال  
ألنكم سنة أو شٌعة أو مقلدي فتبلن أو فتبلن وال ألّنكتم متن هتذس العشتٌرة أو تلتا أو هتذس المدٌنتة أو 
تلتتا بتتل ٌحتتاربونكم جمٌعتتا  علتتى حتتد ستتواء ألنكتتم مستتلمون فتتاجتمعوا فتتً متتواجهتكم لهتتم علتتى هتتذا 

إلستبلم وال تنشتؽلوا بالخبلفتا  الجزبٌتة وتنتازلوا عتن الكنٌتر متن حقتوقكم متن أجتل المحور وهتو ا
زة اإلسبلم ووحدة المسلمٌن ع 
(ٗ)

. 

 المحافظة على النظام االجتماعً العام وعدم اإلخبلل به فؤّنه من أعظم الواجبا  الشرعٌة .    

األمتور بعاطفٌتة وانفعتال وتسترا التحلً بال بر وسعة ال در والتسام  والتعاون وال نتعامل مع 
وارتجال
(٘)

. 

النظر لتعدد الرإا واختبلؾ المناهل على أّنه أمر طبٌعً  مادام هناا عقل ٌفكر وٌقتنع بمتا   
ٌتو ل  لٌه  فٌج  أن  ننظر  لى هذا التعتدد علتى أّنته حالتة  ٌجابٌتة باعتبتارس تنوٌعتا  آللٌتا  العمتل 

استٌعا  كل شراب  المجتمع ذي القناعا  المتعددةالتً ت   فً الهدؾ الواحد لتتمكن من 
(ٙ)

.    

 :المطلب الثالث : استهداؾ المرأا 

 : أهمٌة دور المرأا

                       ّن المتتتتتتترأة عن تتتتتتتر مهتتتتتتتم فتتتتتتتً تربٌتتتتتتتة المجتمتتتتتتتع فتتتتتتتإن كانتتتتتتت  واعٌتتتتتتتة و تتتتتتتالحة   
                        لؤلبنتتتتتاءوملتزمتتتتة فإّنهتتتتتا تكتتتتتون قتتتتتادرة علتتتتتى  نشتتتتتاء جٌتتتتل  تتتتتال  ألّنهتتتتتا المربتتتتتً المباشتتتتتر 

                  باعتبتتتتار انشتتتتؽال الرجتتتتال فتتتتً أعمتتتتالهم ختتتتارج البٌتتتت  وقتتتتد ستتتتمعنا عتتتتن الكنٌتتتتر متتتتن النستتتتاء

                                                           

 .http://yaqoobi.com/arabic/index.php/592/index.1.htmlمكقع المرجع اليعقكبي ، كممات مضيئة  ( ٔ)
 ( المصدر نفسو.ٕ)
 ( المصدر نفسو .ٖ)
 .http://yaqoobi.com/arabic/index.php/592/index.1.html اليعقكبي ، محمد ، كممات مضيئة . ( ٗ)
 المصدر نفسو .( ٘)
 ( المصدر نفسو.ٙ)
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ذوٌهتتن  اللتتواتً كتتن ستتببا  فتتً هداٌتتة أزواجهتتن وبقٌتتة
(ٔ)

، وعلتتى عاتقهتتا تقتتع مستتإولٌة  دارة بنتتاء  
األسرة
(ٕ)

. 

أّن المرأة أداة مهمة فً عملٌة  فساد المجتمتع وتتدمٌر أخبلقته فٌمتا  ذا أقنعوهتا بخلتع جلبتا     
العفة والحٌاء والطهارة 
(ٖ)

. 

لذا حاول الؽر  تدمٌر عقٌدة المجتمع وأخبلقه من ختبلل تشتوٌه  تورة المترأة فتً اإلستبلم   
ا للرجلمن خبلل التلوٌ  بم طلحا  براقة خادعة كحرٌة المرأة ومساواتـه

(ٗ)
.   

 ّن معرفة المرأة بحقٌقة التشترٌعا  اإلستبلمٌة ٌستاعدها علتى مواجهتة هتذس الهجمتة الشرستة   
ضتتدها ، ومتتن هتتذس التشتترٌعا  الحجتتا  ، فالحجتتا  اإلستتبلمً لتتٌس فقتتط رمتتزا  دٌنٌتتا  كال تتلٌ  

ألّن الحجتا  والقبعة الٌهودٌة  ، بل الحجا  شعار لنظتام كامتل فتً الحٌتاة تختطته المترأة المستلمة 
ٌعنً  نتاج السلوا النظٌؾ والعفٌؾ الخالً من الخٌانة والرافض للخطٌبة والذي ٌمتنع عن الفستاد 
واالنحراؾ وهو تعبٌر عن األخبلق اإلسبلمٌة العلٌتا وال ٌعنتً حمتل ال تلٌ  أو لتبس القبعتة شتٌبا 

من ذلا
(٘) 

. 

ة بتٌن الرجتل ٌبتٌن المستاواة الحقٌقٌتكما أّن التعرؾ على التعامل القرآنً مع موضوا المرأة   

ِِي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْدُروؼِ  ﴿والمرأة قال تعالى   .(ٙ) ﴾َوَلُهنَّ ِمْوُل الَّ

  فالمستتاواة الحقٌقتتة تكتتون فتتً الحقتتوق المرتبطتتة باإلنستتانٌة كحتتق الحٌتتاة والكرامتتة كمتتا فتتً قولتته  

 .وهً شاملة للرجل والمرأة ، (7) ﴾َوَلَقْ  َكرَّْمَنا بَِنْ َآَ َُ ﴿تعالى : 

بٌنمتتا ركتتز الؽتتر  علتتى أمتتور لهتتا تعلٌبلتهتتا الحكٌمتتة المرتبطتتة  ّمتتا بؤستتس توزٌتتع النتتروة   
 .كاإلرث ، أو مرتبطة بؤمور نفسٌة لٌس فٌها  هانة أو تقلٌل من شؤن المرأة 

 :المطلب الرابع : استهداؾ الشباب 

أحد فهم قادة المستقبل والفبة التً ترسم امتتداد  ن أهمٌة جٌل الشبا  فً األمة ال تخفى على   
األمة وعلى ٌدها تتشكل هوٌة البلد ،  فهم ٌمنلون مقٌاس  حة األمة وعافٌتها فإن  كتانوا  تالحٌن 

كان المجتمع كله  الحا  وألّنهم المإنر فً حٌاة األمـة
(8)

 . 

                                                           

 المصدر نفسو.( ٔ)
مكقع المرجع  ٜٓٔالتكبة (ٔ) ، محمد ، مدلكؿ قكلو تعالى ) َأَفَمْف َأسرَس ُبْنَياَنُو َعَمى َتْقَكل ِمَف الّمِو َكِرْضَكافاليعقكبي  (ٕ)

 .http://yaqoobi.com/arabic/index.php/permalink/5767.htmlاليعقكبي
 .http://yaqoobi.com/arabic/index.php/592/index.1.html اليعقكبي ، محمد ، كممات مضيئة . (ٖ)
 .http://yaqoobi.com/arabic/index.php/592/index.1.html اليعقكبي ، محمد ، كممات مضيئة . (ٗ)
 المصدر نفسو .( ٘)
 .ٕٕٛالبقرة  ( ٙ)
 .ٓٚاإلسراء : ( ٚ)
 .http://yaqoobi.com/arabic/index.php/592/index.1.html اليعقكبي ، محمد ، كممات مضيئة . (ٛ)
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للقضتاء علتى أي حضتارة ولذا لم ٌكتن التخطتٌط الؽربتً لٌتترا هتذس الشترٌحة متن دون استتهدافها 
تتباٌن مع أفكارس وسلوكٌاته ، فكان  مشارٌعه تحاا علٌهم عبر اإلعبلم والفن والرٌاضتة لٌتربطهم 

 بؤشخاص ورموز وقدوا  ال ٌعبرون  اّل عن النقافة الؽربٌة وبالنتٌجة ٌ بحون جزءا  منها .

ٌّن الشٌخ الٌعقوبً طرٌقة مواجهة هذس الهجمة بنقطتٌن :   وقد ب

توجٌه الشبا  باتخاذ قدوا   الحة والحذر من االنجرار وتقلٌد الفنانٌن والرٌاضٌٌن لمجرد   
أنهم مشتهورون متع عتدم وجتود ال تفا  ال تالحة التتً تتإهلهم لٌكونتوا قتدوة اجتماعٌتة فقتال فتً 
بعض كلماته :" آمل أن  ال تقع عٌنً على شا  مسلم ٌ فؾ شعرس على نمط بطل فلم متن األفتبلم 

ة أو فتاة مسلمة سافرة أو تلبس الحجا  على الطرٌقتة الفرنستٌة أو األمرٌكٌتة أو آختر ٌلتبس الؽربٌ
د علتى ظتاهرس المٌدالٌة وربما ال لٌ  فً عنقه وٌضع األساور فً ٌدٌه وٌتكلم بكل أنونة وال ٌوج

"ما ٌدل على أّنه ذكر
(ٔ)

 . 

مفهتوم )الحت ( فقتد عتّرؾ ت حٌ  المفاهٌم التً ركز علٌها الؽر  فً تعاملته متع الشتبا  ك  
ٌّن  ستتب  ح تتوله والتتتً منهتتا حتت  المتتنعم وحتت   الحتت  بمعنتتاس الحقٌقتتً المنستتجم متتع الفطتترة ، وبتت

 الجمال المطلق وهً متوفرة به تعالى .

 ن الح  اإلنسانً الحقٌقً هو ما ٌتعلق بمن ٌستحق الح  وهتو هللا تبتارا وتعتالى، ألّن كتل   
، فتتاهلل تعتتالى جمٌتتل وٌعتترؾ ذلتتا متتن لمستتاته الجمٌلتتة علتتى متتا ٌوجتت  المحبتتة متحقتتق فٌتته ستتبحانه

 الكون وما فٌه من حولنا .

كما أّن القل  ٌح  الجمال وهللا تعالى محستن الٌنتا وقتد توالّنتا بإحستانه ونعمته قبتل أن  نكتون   
متن أحستن  لٌته، وهللا تعتالى ٌحبنتا وٌشتفق علٌنتا حتتى   وبعد أن  كّنتا، واالنستان مجبتول علتى حت 

 ن أحّ  األشٌاء  لٌه تعالى اإلحسان الى المخلوقٌن.جعل م

فالحتت   ذا  نعمتتة  لهٌتتة عظٌمتتة و بالحتت  تعمتتر الحٌتتاة ألّن اإلنستتان  ذا لتتم ٌحتت  شتتٌبا فإّنتته ال   
ٌتتتحمس لفعلتته والتحتترا باتجاهتته، أّمتتا  ذا أحتت َّ فإّنتته ٌضتتحً متتن أجتتل حبتته وٌتتذو  فتتً محبوبتته 

د الرسالً بالنسبة الى شعبه، وهكذا، لذا لٌس ؼرٌبا  أن نجد فتً كالوالدٌن بالنسبة ألبنابهما، أو القاب
(ؾ عتن اإلمتام ال تادق )علٌته الستبلم( )هتل التدٌن  ال الحت الحتدٌث الشترٌ

(ٕ)
 ّن هللا عتز وجتل  ، 

َُْمُم اللّػػُْ ﴿ٌقتتول  َْ َْػػاتََُِّدونِْ ُيْحَِػػ ألّن التتدٌن محتتّرا ودافتتع لكتتل عمتتل منمتتر  ،(ٖ) ﴾قُػػْل ِْن ُكنػػُتْم ُتِحُّػػوَن اللّػػ

 ٌجل  الخٌر والسعادة له ولآلخرٌن، والح  هكذا أٌضا فهما ٌلتقٌان دابما.

لكّن المشكلة فتً تحرٌتؾ هتذا العنتوان الشترٌؾ النبٌتل و فراؼته متن محتتواس بتل تحوٌلته  لتى   
كالحرٌتتتة  عكتتتس معنتتتاس ككنٌتتتر متتتن الم تتتطلحا  والعنتتتاوٌن التتتتً تناولناهتتتا فتتتً كلمتتتا  عدٌتتتدة

واالستتتعمار والسٌاستتة، فؤ تتب  الحتت  ٌعنتتً العبلقتتا  المشتتبوهة بتتٌن الجنستتٌن واتبتتاا الشتتهوا  
والنزوا  ببل تعقل وروٌة وخارج  طارها ال حٌ  مما ٌولّد مشاكل اجتماعٌتة وآنتار نفستٌة تكتون 

الّستٌا للحت  عاقبتها وخٌمة و ن بد   فً أّولها كؤّنها سعادة ومتعة، وٌوجد من ٌؽتّذي هتذا المعنتى 
الجامعا  وٌهٌبون البٌبة المناسبة له، وٌمّجدون من ٌقع فٌه الستتدراج   بٌن الشبا  وخ و ا فً

                                                           

 المصدر نفسو. (ٔ)
 .ٓ٘ٗ:  ٔٔالمازندراني ، محمد صالح ، شرح أصكؿ الكافي  ، ( ٕ)
 .ٖٔآؿ عمراف :( ٖ)
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والتلفزٌتون ٌة والدٌنٌتة، وتنتتل دور الستٌنما اآلخرٌن وكسر الحواجز األخبلقٌة واالجتماعٌة والنفس
دهم وستابل اإلعتبلم والمسرا سٌبل متوا بل من األفتبلم والمسلستبل  لتحقٌتق هتذا الؽترض وتستان

المختلفة وهذا كله انحراؾ عن الفطرة السلٌمة وختروج عتن التروابط االجتماعٌتة المتٌنتة وتحطتٌم 
لؤلطر ال حٌحة التً تنظم العبلقة بٌن الجنسٌن، وهذا تشوٌه لمعنى الح  وم تادرة لته وتحوٌلته 

للنتزوا  والشتهوا   الى معنى سٌا، وهو لٌس حبتا  ا تبل  وال ٌمكتن تستمٌته بالحت  بتل هتو اتبتاا
الحٌوانٌة التً ال ٌمكن  عطاء عنوان الح  لها
(ٔ)

. 

بٌان المنشؤ الحقٌقتً للقتوة اإلٌمانٌتة وهتو الحركتة الواعٌتة التتً تستتند للعلتم والمعرفتة ولتٌس   
االندفاا العاطفً المإق   ، قال الشٌخ الٌعقوبً مشٌرا لهذا الفتارق ومبٌنتا لآلنتار المترتبتة علٌته " 

أنكر تقدم المستوا اإلٌمتانً لتدا هتذا الجٌتل بفضتل هللا تبتارا وتعتالى بشتكل أذهتل األعتداء أنا ال 
وأ تتا  خططهتتم بالخٌبتتة والخستتران  اّل أنتته متتع األستتؾ فتتً كنٌتتر متتن حاالتتته عبتتارة عتتن وهتتل 
عاطفً وحرارة  ٌمانٌة متدفقة ؼٌر مقترن بوعً عمٌق وتربٌتة راستخة للقلت  والتنفس ممتا ٌجعتل 

 ذا لم نتداركها بما ٌ لحها "  -والعٌاذ باهلل-فً مه  الرٌ   هذس االندفاعة
(ٕ)

. 

 

 

 

 

 

  

                                                           

، مكقع المرجع اليعقكبي ،  ( مدلكؿ الحديث الشريؼ )كىؿ الديف اال الحب(ٕٗٗ)اليعقكبي، خطاب المرحمة ، خطاب رقـ (ٔ)
http://yaqoobi.com/arabic/index.php/permalink/5763.html. 
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 النتائج

 ّن أمرٌكا وعلى لسان أحد منظرٌها فً أسلوبها الجدٌد فً الهٌمنة على الشعو  تتبع سٌاستة   
  عادة تشكٌل القٌم والقوانٌن والمفاهٌم من أجل ربط الشعو  بالنقافتة األمرٌكٌتة لت تب  منقتادة لهتا

 عن طواعٌة ورؼبة فتنفذ كل ما ترٌدس من دون أن تتحمل أمرٌكا أٌة خسابر مادٌة .

ٌَّن  عواقبته    ت  ّن الخطا  الدٌنً للشٌخ الٌعقتوبً شتّخص  هتذا األستلو  والتخطتٌط ووضتحه وب 
 على الساحة العراقٌة .

ٌّن خطا  الشٌخ الٌعقوبً ا   االجتماعٌتة ، المترأة ، دة الوحتلفبا  والعنتاوٌن المستتهدفة وهً)ب
 ( .الشبا 

 فّ ل الخطا  آلٌة مواجهة هذس الهجمة وعرض خطواتها فً كل عنوان .

وممتتتا نو تتتً بتتته هتتتو اعتمتتتاد هتتتذس الخطابتتتا  كمتتتادة بحنٌتتتة للمراكتتتز المخت تتتة بالشتتتإون   
المجتمعٌتتة واألمنٌتتة لتعمٌتتق ستتبل مواجهتتة خطتتر الؽتتزو النقتتافً والمحافظتتة علتتى أ تتالة مجتمعنتتا 

 اإلسبلمٌة العظٌمة . وقٌمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(76) 

 المصادر 

 القرآن الكرٌم .

 . 1ال حٌفة السجادٌة ، االمام علً بن الحسٌن  ، مإسسة طوبى ، مطبعة آنار ط

 .   3المجلسً ، محمد باقر ، بحار األنوار ،دار  حٌاء التراث العربً ، ط

  3الحر العاملً ، محمد ، وسابل الشٌعة ، مإسسة آل البٌ  ، ط 

  3الكلٌنً ، محمد بن ٌعقو  ، الكافً ، دار الكت  اإلسبلمٌة ، ط

 .  1المازندرانً ، محمد  ال  ، شرا أ ول الكافً ، دار  حٌاء التراث العربً ، ط

، ترجمة د. محمد توفٌق جوزٌؾ س ناي ، القوة الناعمة وسٌلة النجاا فً السٌاسة الدولٌة 
  . 1المخزومً ، دار عبٌكان ، ط

 .    1محمد حمدان ، الحر  الناعمة ، دار الوالء ، ط

 .الحر  الناعمة قراءة فً أسالٌ  التهدٌد وأدوا  المواجهة ، مركز قٌم للدراسا   

 .األسس النظرٌة والتطبٌقٌة ، مركز الحر  الناعمة للدراسا  –الحر  الناعمة 

الموقع الرسمً لمكت  المرجع الٌعقوبً 
http://yaqoobi.com/arabic/index.php/5/1/index.4.html. 
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 انفكر انعهمانٍ وانعكاساته انسهثُح عهً اجملتمع انعراقٍ

 

 ملخص البحث: 

م، لتنبٌتت  افكتتارهم 2003فتتً ظتتل تطتتور االتجاهتتا  العلمانٌتتة فتتً العتتراق خ و تتا  بعتتد عتتام 
داخل المجتمع العراقً، وفً ضوء التطورا  العلمٌة الحدٌنة ووسابل االت اال  الكنٌترة حاولت  

 تشوٌهه فً نظر االخرٌن. القوا الؽربٌة المعادٌة للدٌن االسبلمً

تتتترا العلمانٌتتة عتتن طرٌتتق قنواتهتتا الربٌستتٌة آنتتار ستتلبٌة فتتً اختتبلق وقتتٌم االستترة والمجتمتتع 
العراقً، وهذس القٌم السلبٌة التً تإنر على الفرد واالسرة، وتقتل طموحهم وتإدي التى  نحطتاطهم 

 فً المجتمع وتعرضهم الى جملة مشكبل  اجتماعٌة.

 لى معرفة حقٌقة العلمانٌة واآلنار السلبٌة التً تتركها فً االسرة العراقٌة.وٌهدؾ هذا البحث ا

وال شا أن الؽزو الفكري او النقافً ٌإنر سلبا  فً قٌم االسرة داختل المجتمتع العراقتً، وٌكتون 
تؤنٌرس على المعتقدا  والقٌم وهذس ما ٌتركه الؽزو على مجتمعنتا المعا تر، وكمتا تظهتر الظتواهر 

هتذس الع تتر كظتاهرة األلحتتاد وؼٌرهتا، و ن هتتذس االفكتار قتتد أنتر  علتتى مستتوا وقتتٌم الؽتزو فتتً 
وجعتتل هللا داختتل االنستتان الفطتترة البشتترٌة فتتً التتدفاا عتتن عقٌدتتته االستترة فتتً المجتمتتع العراقتتً، 

 ووطنه، وفً سبٌل التقدم واالزهار داخل المجتمع العراقً واالسرة العراقٌة.  

نبلنة مباحث وخاتمة، وقد  عتمتد علتى عتدة م تادر ذا  ال تلة وقد قسم  البحث  لى مقدمة و
 بالموضوا. 

 ومن هللا تعالى التوفٌق والسداد، والحمد هلل ر  العالمٌن.
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 : المقدمة

ٌّنتا ختاتم األنبٌتاء والمرستلٌن أبتً القاستم محمتد  الحمد هلل رّ  العالمٌن و ل هللا علتى ستٌدنا ونب
 وعلى آله الطٌبٌن الطاهرٌن.

معرفتة ٌ عدُّ بحث آنر الفكر العلمانً فً المجتمع العراقً متن الموضتوا المهمتة، التتً تبتٌن لنتا 
م، وهتذا بختبلؾ 2003حقٌقة العلمانٌة، واآلنار السلبٌة التً تتركها فً االسرة العراقٌتة، بعتد عتام 

اة، لمتا لته ما جاء به الدٌن اإلسبلمً، الذي أكد على أستاس التستام  والعفتو فتً كافتة جوانت  الحٌت
من أهمٌة كبٌرة فتً بنتاء المجتمتع والحفتاظ علتى وحدتته، ومتن اساستٌا  الفكتر والعقتل ٌنتتل آراء 
وافكار مختلفة، تبدو منارة  لئلختبلؾ والفرقة ظاهرا ،  ال  نها متن األمتور الطبٌعٌتة للفكتر البشتري 

ستتبل ال تتبلا  ودلٌتتل  ٌجتتابً علتتى النشتتاط الفكتتري والعقلتتً عنتتد البشتتر، شتترط أن ال ٌختترج عتتن
وبهتتذا تعتتد  األستترة أهتتم خلٌتتة ٌتكتتون منهتتا جستتم وٌتتإدي  لتتى تخرٌتت  المجتمتتع باألفكتتار الستتلبٌة، 

المجتمع البشري  ذا  لح   تل  المجتمتع كلته، و ذا فستدة فستد المجتمتع كلته، فتً دابرتهتا ٌتتعلم 
، والمجتمتع اإلنسان أفضل أخبلق، وهً أول لبنة فً بناء المجتمتع، هتً أستاس الحٌتاة االجتماعٌتة

المتكامتتل، وٌتتتعلم أفرادهتتا كٌفٌتتة اكتستتا  االختتبلق االستتبلمٌة، والعتتٌ  االمتتن داختتل المجتمتتع، 
 وستناولها بنحو من العرض والتحلٌل فً المباحث النبلنة فً هذا البحث. 

 قسم  البحث الى ملخص ومقدمة ونبلنة مباحث وخاتمة.
 رٌة للبحث، وهً كاالتً:أّما المقدمة فقد تناول  فٌها أهم المسابل الضرو
 والمبحث األول : بٌان العلمانٌة و ورها. 

 م.2003والمبحث النانً:  العوامل التً دع  الى ظهور العلمانٌة قبل عام 
 م. 2003والمبحث النالث: آنار العلمانٌة بعد عام 

  وأخٌرا  ذكرنا خاتمة للبحث لخ نا فٌها ما تو لنا  لٌه من نتابل . 
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 المبحث االول

 التمهٌد

 : المطلب االول: تعرٌؾ العلمانٌة لؽة  واصطالحا  

   : أوال : تعرٌؾ العلمانٌة لؽة  

أنار  موضوعا  العلمانٌة جدال  واسعا  بٌن عموم المفكرٌن والباحنٌن على اختبلؾ معنتى 
(اللؽـات األوربٌـة  الالدٌنـً ومعناهـا فـً secularترجمـة للكلمـة الالتٌنٌـة العلمانٌة، هً:) 

(ٔ)
 ،

((( وتعنـً الـدنٌا(secularismمأخوذا من كلمـة وقد ذ كر  العلمانٌة على أنها:) 
(ٕ)

، وتعنتً: 
 دنٌوي أو مادي، لٌس بدٌنً أو لٌس بروحانً، لٌس بمتره .

 : ثانٌا : تعرٌؾ العلمانٌة اصطالحا  

إن تقتول:)وبٌان معنى كلمة العلمانٌة، فقد جاء  فً قاموس اللؽة اإلنكلٌزٌة، وهً نظرٌة التتً 
(األخالق والتعلٌم ٌجب أن ال ٌكونا مبنٌٌن على أسس دٌنٌة

(ٖ)
.   

حركة تارٌخٌة حملت االفراد داخل المجتمع الؽربً من المجتمع )الثٌوقراطً( والعلمانٌة هً:)
ٌّة االرضٌة (الدٌنً الى المدن

(ٗ)
، وهدؾ العلمانٌة: هو السٌر بؤنظمة وضعٌة وترا أنظمتة الدٌنٌتة، 

نفور من الدٌن نتٌجتة تؽطترس رجتال التدٌن المستٌحً فتً الؽتر  أبتان نشتؤ  العلمانٌتة ٌؤتً هذا ال
 ولكل فعل ردة فعل.

اذ تبٌن لنا من العلمانٌة: هً عزل الدٌن وقٌودس عن كافة مجاال  الحٌاة، لتو دققنتا بؤستبا  تلتا 
ب  الحركتتة الفكرٌتتة لتتو وجتتدنا الستتب  الربٌستتً هتتو تؽطتترس رجتتال الكنٌستتة ولتتو تعمقنتتا فتتً ستت

تؽطرسهم هل هو نابع من أنفسهم أو من التعالٌم الدٌنٌة، لوجدناها من التعالٌم الدٌنٌة فهٌؤة التفتتٌ  
و كوا الؽفران والعشاء الربانً هً من عقابد الدٌن المسٌحً، ولو رجعنا أكنتر هتل هتذس تعتالٌم 

لهتا الفابتدة متن الدٌن السماوي، بالطبع ستنجدها ال  تحه لهتا، اذن هتل توجتد أٌتادي خفٌته وراءهتا 
فتوا  تحرٌؾ التدٌن، نعتم هتم الٌهتود فتؤول االستباط بتولس اإلستخرٌوطً كتان ٌهودٌتا ، وانهتم قتد حر 
الدٌانة الن رانٌة الى المسٌحٌة لٌنفتروا النتاس منهتا، وفتً المح تلة أن الٌهتود وراء كتل حركتا  

الدولـة بمعنـى أن التأكٌـد علـى فصـل الـدٌن عـن دٌنٌه متع بة التً تدعوا لنبذ التدٌن، حٌتث هتً:)
(تسٌٌر آلٌات الحكم بمعزل عن النفوذ الدٌنً وراا رجال الدٌن

(٘)
. 

 

 

 

                                                           

 .ٜٔـ(، صٜٙٛٔالعراؽ،  –)الناشر دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد ٔالدينية، ط( العيسمى، شبمي، العممانية كالدكؿ ٔ)
 .ٗٙ/ٕ( الزيات، احمد حسف كاخركف، المعجـ الكسيط، جٕ)

(3) The new Encyclopedia Britannica , Helen tterning way publisher, USA , 1974, vol, lx , p.19                
 .ٛ ص ـ،ٜ٘ٚٔ لممالييف، العمـ دار بيركت، (ٛ مكرد، طال البعمبكي، منير ؛
 .ٜـ(، صٕٕٔٓ( أنعاـ احمد قدكح، العممانية في االسالـ، الطبعة االكلى،)مطبعة بضعة الرسكؿ، لبناف، ٗ)
 .ٖٔـ(، صٕٛٓٓلبناف ،  -( دكريندا اكترا ، ترجمة ماجد مكريس ابراىيـ، التنكير، الطبعة االكلى، )مطبعة دار الفارابي، بيركت ٘)
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 : المطلب الثانً: الفكر لؽة واصطالحا  

 : االمر األول: الفكر لؽة  

تتر(، وٌقتتول الفراهٌتتدي:    )اســم  ّن كلمتتة أو مفهتتوم الفكتتر فتتً اللؽتتة العربٌتتة متتؤخوذة متتن كلمتتة )فكَّ
ر فً امره  وتفكر, ورجلٌ فّكٌٌر: كثٌر التفُكر, والفكره والفكر واحد(التفكر, فكَّ

(ٔ)
. 

 : االمر الثانً: الفكر اصطالحا  

اسـم لعملٌـة تـردد القـوى العاقلـة المفكـرا فـً اإلنسـان, سـواا  ن مفهوم الفكر ا طبلحا  هتو:)
مــة, أو كــان قلبــا  أو روحــا  أو ذهنــا  بــالنظر والتــدبر, لطلــب المعــانً المجهولــة مــن األمــور المعلو

الوصول إلى اإلحكام أو النسـب بـٌن األشـٌاا(
(ٕ)

، أن للعقتل واجت  ٌقتوم بته عنتدما ٌتعترض ألمتر 
مجهتتول فٌتتذه  للمعلومتتا  المخزنتتة فتتً داخلتته لٌطتتابق بعتتض مفرداتهتتا وٌركتت  بعضتتها بتتبعض 
للو ول لمعرفة االمر المجهول لٌخرج بنتٌجة ٌقتنتع بهتا، واذا لتم تكتن المح تلة متن تلتا العملٌتة 

ذه  ألهل االخت اص فً مجال ما ٌجهله من ذلا االمر، ولكتن لتٌس كتل البشتر ٌتذهبون ألهتل فٌ
االخت اص، ألننا نجهل كنٌرا  من االمور ولم نتحرَّ عنها  ن الفكر نقافة على النقافة أو فتً النقافتة 
 وحولهتتتا وبهتتتا، وهتتتو التفكٌتتتر موضتتتوعة الفكتتتر أو النقافتتتة، فتتتالفكر هتتتو اللؽتتتة الشتتتارحة للنقافتتتة،

والتفكر
(ٖ)

.   

 ن عملٌتة التفكٌتتر تولتتد معلومتا  جدٌتتدة لتتدا العقتل وتستتاعدس علتتى فهتم االمتتور المجهولتتة التتتً 
تدعو للتفكر بها  وتزٌد متن نقافتته، والفكتر ا تطبلحا  هتو نشتاط  نستانً عتام ال ٌختتص بحضتارة 

الهتتواء وال ٌختتتص معٌنتتة بتتذاتها أو قومٌتتة أو زمتتن أو مكتتان، أو أهتتل دٌانتتة محتتددة فهتتو كالمتتاء أو 
بشخص من دون آخر فهو ما نحتاجه أو ال ٌمكتن االستتؽناء عنته وٌتمٌتز الفكتر عتن كتل فكتر آختر 
حس  دٌن أو نقافة ذلا الشخص أو مكانه منتل فكتر المستلم ٌختلتؾ عتن فكتر بتاقً أفتراد التدٌانا  

االختترا ستتواء أكانتت  وضتتعٌه أم ستتماوٌة
،
اته، فطرٌقتتة أّن للتتدٌن تتتؤنٌرا  علتتى نقافتتة الفتترد وت تترف 

تفكٌر المستلم تختلتؾ عتن طرٌقتة تفكٌتر الكتافر كتون االول ٌخضتع لضتوابط وحتدود ن ت  علٌهتا 
شرٌعة الدٌن وبذلا تخضع نتابل التفكٌر لضتابط التدٌن االستبلمً حست  معلوماتته اإلستبلمٌة فتإن  

ذ  بها وان  لم توافق ال ٌؤخذ بهتا وافق  مبادئ االسبلم أخ 
(ٗ)

للعلمانٌتة  ، وبتذلا ٌمكتن عترض  تورة
 على النحو التالً:

 : المطلب الثالث: صور العلمانٌة

 للعلمانٌة قسمان هما:

: وهً التتً تنكتر التدٌن كلته: وتنكتر وجتود هللا الختالق، وال تعتترؾ بشتًء أوال : العلمانٌة الملحدا
متتن ذلتتا، بتتل وتحتتار  وتعتتادي متتن ٌتتدعو  لتتى مجتترد اإلٌمتتان بوجتتود هللا، وهتتذس العلمانٌتتة علتتى 

                                                           

 . ٖٖٗ، فكر، ص ٖ( الفراىيدم، كتاب العيف، جٔ)
، الريػػاض، السػػعكدية، ٗ( العمػػكاني ،  طػػو جػػابر، أالزمػػو الفكريػػة المعاصػػرة بػػيف القػػدرات كالعقبػػات، الػػدار العمميػػة لمكتػػاب اإلسػػالمي، طٕ)

 .ٕٚـ، صٜٜٗٔ
 .ٔ٘ـ، صٕٜٜٔ، بيركت ، لبناف، ٔ، مطبعة الدار البيضاء، ط( ينظر: زيعكر ، عمي ، انحرافات السمكؾ كالفكر في الذات العربيةٖ)
 .٘ٔـ ، صٖٕٓٓ( ينظر: عمارة ، محمد ، الغزك الفكرم كىـ أـ حقيقة ، مطبعة ركز اليكسؼ ، مصر،ٗ)
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فجورها ووقاحتها فً التبج  بكفرها،  ال أن الحكم بكفرها أمر ظاهر مٌسور لكافة المسلمٌن، و ن 
 كان لها خطر عظٌم من حٌث محاربة الدٌن االسبلمً ومعاداته.

ثانٌا : العلمانٌة ؼٌر الملحدا
(ٔ)

تا، لكنهتا   ٌ ا نظر ، وهً علمانٌة ال تنكر وجود هللا، وتإمن به  ٌمان 
ا متن  تنكر تدخل الدٌن فً شإون الحٌاة، وتنادي بعزل الدٌن عن الحٌاة، وهذس العلمانٌتة أشتد خطتر 

حٌتث الكفتتر واللحتاد داختتل المجتمتع االستتبلمً، فعتتدم  نكارهتا لوجتتود هللا، وعتدم ظهتتور محاربتهتتا 
للتدٌن، ولذلا تجد أكنٌر األنظمة الحاكمة الٌوم فً ببلد أنظمة علمانٌة، والكنترة ال ٌعرفتون حقٌقتة 

ذلا
(ٕ)

. 

 ن العلمانٌة ب ورتٌها السابقتٌن كفتر بتواا الشتا فٌهتا وال ارتٌتا ، وأن متن آمتن بتؤي  تورة 
منها وقبلها فقد خرج من دٌن اإلسبلم، وذلتا أن اإلستبلم دٌتن شتامل كامتل، لته فتً كتل جانت  متن 
جوانتت  اإلنستتان الروحٌتتة، والسٌاستتٌة، واالقت تتادٌة، واألخبلقٌتتة، واالجتماعٌتتة، متتنهل واضتت  

تا وجتو  التدخول فتً كتل وكا ٌ جٌز أن ٌشاركه فٌه منهل آخر، قال هللا تعالى مبٌن  مل، وال ٌقبل وال 

َّوً  ﴿ :مناهل اإلسبلم وتشرٌعاته ِْْ السأْلِم َكا يَن َآَمُنوا اْ ُخُلوا  ِِ ا كفتر متن ، (ٖ) ﴾يَا َأيػَُّها الَّ وقال تعالى مبٌن 

تتا متتن منتاهل اإلستتبلم، ورفتتض التتبعض اآلختر ََْمػػا ﴿أختذ بعض  َِ َوَتْمُفػػُروَن بِػََػْدٍا  َػتُػْؤِمنُػػوَن بِػََػْدِا اْلِمتَػا أَْ
نْػَيا َويَػػػْوَُ اْلِقَياَمػِو يػُػػَر ُّوَن ِْلَػػ  َأَ ػ أ  ِْػػْ اْلَحيَػػاِ  الػ ُّ ػػا َجػَإاُء َمػػْن يَػْفَدػُل َذلِػػَ  ِمػػْنُمْم ِْ َّ ِخػْإٌي  ِْػػٍل َعمَّ ُْ بَِلا َِ َوَمػػا اللَّػ ا َِ اْلَدػػ

ا محقق تا معلومتا  أنته واألدل ،(ٗ) ﴾تَػْدَملُػونَ  ا فً بٌان كفر وضبلل متن رفتض شتٌب  ة الشرعٌة كنٌرة جد 

 دٌن اإلسبلم.

 

 

  

                                                           

( العممانية في جميع صكرىا كأشكاليا ىي في الحقيقة ممحدة، سكاء منيا ما ينكر كجكد اهلل، كما ال ينكر؛ ألف أصؿ اإللحاد في لغة ٔ)
نما قمنا عممانية ممحدة، كغير ممحدة، جرينا عمى ما اشتير عند الناس  معناه: العدكؿ عف القصد، كالميؿ إلى الجكر كاالنحراؼ، كا 

: أف اإللحا  .   ٛ-ٚ، مكة المكرمة، صٔد يطمؽ عمى إنكار كجكد اهلل فقط. ينظر: محمد شاكر، العممانية، د. ف، طاليـك
( كثير مف الناس ال يظير ليـ محاربة العممانية غير الممحدة لمديف؛ ألف الديف انحصر عندىـ في نطاؽ بعض العبادات، فإذا لـ تمنع ٕ)

تمنع الحج إلى بيت اهلل الحراـ، ظنكا أف العممانية ال تحارب الديف، أما مف فيـ الديف بالفيـ العممانية مثالن الصالة في المساجد، أك لـ 
الصحيح، فإنو يعمـ عمـ اليقيف محاربة العممانية لمديف، حيث قاؿ مرجع الطائفة اإلماـ السّيد محسف الحكيـ فتكاه الخالدة بأّف: 

لحاد كتركيج لإللحاد(، كاإللحاد: )الشيكعية ىك يعني الميؿ عف القصد، كألحد في الديف أم حاد عنو، كيخطئ بعض الناس فال  كفر كا 
يكاد يذكر عنده اإللحاد إال كيتبادر إلى ذىنو الكفر، كالحؽ فيما يظير لي أف بيف الكفر كاإللحاد خصكص كعمـك ؛ فاإللحاد أعـ مف 

، بمعنى العدكؿ عف الديف الحّؽ إلى غيره. ينظر: ابف منظكر، لساف الكفر؛ إذ كؿ كفر إلحاد كليس كؿ إلحاد كفرنا، ام اإللحاد في الديف
؛ الركمي، فيد عبد الرحمف، اتجاىات التفسير في القرف الرابع، د. ط،)الناشر مؤسسو الرسالة لمطباعة ٜٖٛ-ٖٛٛ/ ٖالعرب، 

صبرم محمد حسف، نحف ؛ ٙٛ-٘ٛ؛ احمد الحسيني، االماـ الحكيـ، صٚ٘ٓٔ/ٖلبناف، د . ت(، -كالنشر كالتكزيع، بيركت
؛ محمد ىادم االميني، الشيكعية، ٜ؛ محمد شاكر، العممانية، صٜ٘-ٜٗـ(، صٜٜ٘ٔالنجؼ،  –كالشيكعية، )مطبعة القضاء 

 .ٗٙـ(، صٜٓٙٔالنجؼ،  -،) منشكرات مخزف االمينئط/
 .ٕٛٓ( سكرة البقرة: اآليةٖ)
 .٘ٛ( سكرة البقرة: اآليةٗ)



 

(82) 

 مٖٕٓٓالعوامل التً  دعت الى ظهور العلمانٌة قبل عام : المبحث  الثانً

حٌن ندرا ان العلمانٌة جاء  تنشد منحا  تؽٌٌرٌا  لحالة البلدان األوربٌة، ٌتعزز لدٌنا اقتناعا  بإن 
تلتتا البلتتدان لتتم تكتتن علتتى أحستتن حتتال، او ٌكتتون افضتتل او ٌتجتته نحتتو االحستتن متباعتتدا  عتتن حالتتة 

رفت  أوربتا ستابقا  انهتا كانت  تعتٌ   اوضاا سابقة كان  دافعتا  أساستٌا   فتً والدتته ونشتؤته، فقتد ع 
نظاما  دٌنٌا  متع تبا  متن قبتل الكنٌستة ورجاالتهتا فكتانوا ٌرستمون كتل مخططتا  الحٌتاة فتً أوربتا 

أهتتوابهم الكهنوتٌتتة، وكتتانوا ٌضتتٌقون الخنتتاق علتتى كتتل فكتتر متحتترر بتتل ٌكتتاد معتتدوما ، وهتتذا  وفتتق
ج متن متا هتً فٌته، وستنلخص الجوانت  التتً دعت  لنشتوء  السب  جعل من أوربا تبحث عتن مختر 

 العلمانٌة.

 :اوال : الجانب الدٌنً 

أن نظتتام الحكتتم فتتً للجانتت  التتدٌنً دور ربٌستتً لنشتتوء العلمانٌتتة، فبشتتكل عتتام ٌمكتتن ان نقتتول: 
أوربا كان دٌنٌا ، فالمذه  الكانولٌكً كتان دٌتن الدولتة الرستمً، وقتد تعتدا  لتى أن ٌكتون دستتورا  
للحٌتاة فتً اوربتتا، وعلتى القتتابمٌن فتً كتتل مجتاال  الحٌتاة أن ٌستتتمدوا تعتالٌمهم منتته ، فكتان رجتتال 

وحماٌتها وتقٌٌد الناس بؤحكتام  الدٌن الكانولٌا مهمتهم رعاٌة م ال  الدولة وتنشٌط الحركة الدٌنٌة
الكنٌسة وقوانٌنها
(ٔ)

  . 

ومكافحة كل خروج على تعالٌم الكنٌسة، فكان  الؽالبٌة العظمتى متن التروم متن االمٌتٌن الستذج 
وكان هإالء على درجه عالٌة من الضحالة الفكرٌة نتٌجة الخضوا المستتمر لتعتالٌم الكنٌستة التتً 

ن التدنٌا واالنقطتاا لآلخترة، فقتد استتؽل رجتال الكنٌستة بعتض كان  تدعو مواطنٌها التى التجترد مت
)الحق اقـول لكـم اآلٌا  من االنجٌل تدعو الى التجرد من ملذا  الدنٌا وعدم اكتناز االموال ومنها:

انه ٌعسر ان ٌدخل ؼنً الى ملكوت السموات*اقول لكم اٌضا  ان مرور جمل من ثقب ابـره اٌسـر 
ـــى ملكـــوت  ـــً ال ـــدخل ؼن هللا(مـــن ان ٌ

(ٕ)
ـــً  ، ـــا  وال فضـــه وال نحاســـا  ف ـــوا اذهب واٌضـــا :)ال تقتن

منــاطقكم*وال مــزودا للطرٌــق والثــوبٌن وال احذٌــة وال عصــا...(
(ٖ)

، فقتتد استتتخدم رجتتال الكنٌستتة 
النص الدٌنً فً ؼٌر محله اجحافتا  بالرعٌتة لكتً تبقتى االمتوال بٌتدهم، وقتد ستٌطرة الكنٌستة علتى 

ٌسة تن   الملتا وتعزلته وهتً متن تتدٌر أمتور التببلد وكانت  معظم شإون الؽر  المسٌحً فالكن
الكنٌسة تبشر بتؤن الدٌانتة المستٌحٌة هتً قتادرس علتى ان تؤختذ باإلنستانٌة نحتو الهتدؾ المنشتود وان 
رجتتال الكنٌستتة هتتتم مقدستتون وٌجتت  طتتتاعتهم والتتوالء لهتتتم واالٌمتتان بمتتا ٌقولتتتون وتلبٌتتة جمٌتتتع 

قداسـه ومٌـزا تجعلهـم انصـاؾ آلهـة علـى االرض وهـم إلن الوضع القدٌم كان ٌعطـٌهم مطالبهم:)
(وحدهم ٌنفردون بالمعرفة االلهٌة

(ٗ)
، فعلى الناس الخضوا ألفكار رجال الدٌن ألنها مستمدس متن 
الستتماء حستت  ت تتورهم واختتذ رجتتل التتدٌن الكنستتً ٌستتتؽل الجانتت  التتدٌنً للو تتول التتى مبتؽتتاس 

وا الرعٌة بالنٌابة عنهم فتً اعمتال الزراعتة والح ول على المال والجاس بل و ل االمر بؤن ٌؤمر
بتتدون مقابتتل، وتعتتد  علتتى فكتتر الرعٌتتة وتكمتتٌم االفتتواس ومحاربتتة كتتل فكتتر ٌتعتتارض متتع تعتتالٌم 
ف ر  الناس من الكنٌسة وناروا علٌها ودعوا لنظتام  الكنٌسة، فقد قتلوا العلماء والمفكرٌن والفبلسفة، ف ن 

  ظهتور العلمانٌتة، فبعتد ان بٌنتا ان الجانت  التدٌنً كٌتؾ حكم بعٌدا  عن الدٌن وهذا من اهتم جوانت

                                                           

 .ٕٗممانية في اإلسالـ، ص( ينظر: قدكح، انعاـ احمد، العٔ)
 .ٕ٘-ٕٗـ، أنجيؿ متى، االصحاح التاسع عشر، آية/ ٜٜٔٔ( االنجيؿ المقدس، دار الكتاب المقدس في الشرؽ االكسط، ٕ)
 .ٔٔ-ٓٔ/( المصدر نفسو، االصحاح العاشر، اآلية ٖ)
 .ٛٔ( فاضؿ، عمي رمضاف، العممانية، صٗ)



 

(83) 

ستتتاعد علتتتى ظهتتتور العلمانٌتتتة فللجانتتت  العلمتتتً دور اٌضتتتا  لظهتتتور العلمانٌتتتة فتتتً بتتتبلد الؽتتتر ، 
وسنتطرق للجان  العلمً بإٌجاز
(ٔ)

  . 

 :ثانٌا : الجانب العلمً 

مفكترٌن  لتى قٌتام نتورة  ن الجان  العلمً له أهمٌة فً ظهور العلمانٌتة، فقتد دعتى العلمتاء وال  
ٌّقون الخنتتاق علتتى المفكتترٌن  وتتتروٌل فكتتر ٌختتالؾ تعتتالٌم الكنٌستتة، الن رجتتال الكنٌستتة كتتانوا ٌضتت
ٌ شرفون على نتاجاتهم، فاذا كان ضمن انتاج المفكر شًء ٌخالؾ تعالٌم الكنٌستة  والعلماء بل كانوا 

ترق هتو ومإلفته، ومتا ٌملونته علتى النتاس كتان م تٌر ذلتا الن تتاج الحترق وفتً بعتض االح ٌتان ٌح 
وكان  االبتكارا  قلٌله او شبه معدومة الن االهتمتام كتان ٌ ت  فتً مجتال علتم البلهتو ، وكتان 
ا حا   الفكر ٌتحاشون الت ادم متع اآلراء الدٌنٌتة كونهتا مقدستة وال ٌجتوز المستاس بهتا، وكتان 

وأمتا بتاقً العلتوم تكتاد أن التعلٌم بٌد رجال الدٌن داخل األدٌرة فقط، وٌتنتاول البلهتو  والناستو  
تكون مختفٌه
(ٕ)

، والتؤرٌخ حافل عن حرو  رجال الكنٌستة الكانولٌكٌتة للعلتم والعلمتاء فتً القترون 
الوسطى وكان  حرو  تمتاز بالجرابم واإلبتادة الجماعٌتة فتً حتق االنستانٌة، بحٌتث كانت  تمستا 

عام، وفً هذس الفترة أتسم  بٌدها سلطة القرار وفرض  سٌطرة  شبه كاملة على أوربا لمدة ألؾ 
بعدم التسام  والتع   الدٌنً وأختذ  العلمتاء ن تٌبهم متن هتذا التع ت  متن قتتل وستجن وتعتذٌ  
وحرق، وكان  هذس المؤساة هً الؽالبتة علتى تعامتل الكنٌستة متع العلمتاء ممتا عّطتل أدوا  البحتث 

حرمهم من مزاولة أي نشاط واالجتهاد فً الؽر  عندما فرض  رجال الكنٌسة قٌودا  على العلماء و
خارج حدود الكنٌسة، وكان  نتٌجة ذلا أتهتام الكنٌتر متن العلمتاء بالهرطقتة
(ٖ)

، وممارستة الستحر، 
وبعد ان بٌنا كٌفٌة محاربة الكنٌسة للعلم والعلماء والمفكرٌن مما دعا لنبذ سلطان الكنٌستة والتدعوة 

 ه  الكنٌسة. لى الكنٌسة، سنتطرق لجان  الحكم فً أوربا الذي مارست

 : ثالثا : جانب الحكم )سلطة الكنٌسة(

أن رفض رجال الدٌانة المسٌحٌة دٌانة االسبلم وعدم قبولها كرسالة ستماوٌة مكملتة لتدٌانتهم،    
واضاف  تحرٌفا  التً مؤل  االنجٌل، هذا االمتر دفتع رجتال الكنٌستة  لتى تطبٌتق وتستوٌػ أحكتام 

ترؾ تقؾ بالضد من الدٌانة اإلسبلمٌة ورفضته ا، وكانت  النتٌجتة ختروج  لتى حٌتز الوجتود حكتم ع 
بتتالنٌوقراطً
(ٗ)

عون انهتتم ٌحكمونهتتا بتتؤوامر ونوا تت  متتن الستتماء  ، وحكتتم الدولتتة رجتتال دٌتتن ٌتتد 
األنهم بؤت ال مباشر مع السماء، وساد التخلؾ فً اوربا جراء ذاا الحكم عدة قرون وقد ولد  هتذا 

دفٌنتته فتتً ابعتتاد هتتذس الستتلطة عتتن حٌتتاتهم، فكانتت  قلتتق ونفٌتتر لتتدا الفتترد االوربتتً فظهتتر  رؼبتته 
الكنٌسة تن   الملوا وتعزلهم وال ٌسمحوا للملوا بتولً مهامهم دون الرجتوا للكنٌستة، وعنتدما 

هنري الرابع ملك المانٌـا, اراد ان ٌسـتقل بتعٌـٌن االسـاقفة, فـأختلؾ مـع البابـا ؼرٌفـورس اراد:)
البابا إلى أصدار الحرمان الدٌنً علٌه , فقاطعـه  م حول هذه المسألة مما دفع7٘ٓٔالسابع عام 

(شعبه, وأضطر إلى الحضور إلى البابا خاشعا راكعا مطالبا منه العفو وإلؽاا الحرمان
(٘)

، فكان  

                                                           

 .ٛٔ( ينظر: المصدر نفسو، صٔ)
 . ٕٙ( ينظر: قدكح، انعاـ احمد، العممانية في اإلسالـ، صٕ)
( اليرطقة: كيطمؽ عمييا أيضان الزندقة كىي تغيير في عقيدة اك منظكمة معتقدات مستقرة، كخاصةن الديف بأدخاؿ معتقدات جديدة عمييػا ٖ)

 دئي الذم نشأت فيو ىذه اليرطقة .أك أنكار أجزاء اساسية منيا، بما يجعميا بعد التغيير غير متكافقة مع المعتقد المب
 .ٕٛ( ينظر: قدكح، انعاـ احمد، العممانية في اإلسالـ، صٗ)
 .ٕٓ( العيسمي، شبمي، العممانية كالدكلة الدينية، ص٘)



 

(84) 

الكنٌسة تمارس دورها بإجحاؾ بكل أمور الحٌاة فً الؽر  وتهٌمن على القرارا  كلهتا التتً تهتم 
فكانتت  األنظمتتة فتتً دول أوربتتا قابمتتة علتتى رجتتال التتدٌن شتتإون البلتتدان التتتً تخضتتع لستتلطانها، 

المسٌحً ولهم أمتٌازا  األقطاعٌن كما كان  فً بلداننا الشرقٌة، ولهم حرٌة فً سن القوانٌن التً 
تبلبم أهوابهم تح  ؼطاء دٌنً، فكانوا ٌستخدمون الناس بجمع الضتراب  والعشتور وبٌتع  تكوا 

ختول الجنتتةالؽفتران لمتتن ٌرٌتد الختتبلص متن النتتار ود
(ٔ)

، هتذس االوضتتاا وؼٌرهتا دعتت  المفكتترٌن 
ٌطالبون بنظام بدٌل عن نظام ستلطة الكنٌستة وقتد أنقستم الشتع  االوربتً بتٌن مإٌتد للكنٌستة وبتٌن 
معتارض، وقتتد اشتتعل  حتترو  طاحنتته لمتدة نبلنتتٌن عامتا  وبعتتد معاهتتدة )وٌستتفالٌا(، ا تتب  نظتتام 

الدٌنٌة لتحل العلمانٌة بدل سلطة الدٌن الكنستً،  الحكم بٌد الشع ، وعزل نظام الحكم عن الطقوس
و ن الجان  الدٌنً كان له دور ربٌسً فً نشوء العلمانٌة وال نقلل متن الجانت  العلمتً  ذ كتان لته 
دور أٌضا ، فبحث  المفكرون الؽربٌون فً الخروج من المؤزق الذي ٌعٌشونه فوجتدوا  ن ختروجهم 

كفٌلتة بختتروجهم متن متتؤزقهم، ولهتم الحتتق فتً ذلتتا كوننتتا متن قبضتتة الكنٌستة هتتو الحتل والعلمانٌتتة 
تعرفنا على واقع الؽر  فً تلا الحقبتة وبٌنتا تؽطترس الكنٌستة علتى رقتا  الؽتربٌن، نتٌجتة فستاد 
العقٌتتدة الن تترانٌة وتحرٌتتؾ االنجٌتتل،  ال  ن ٌوجتتد اختتتبلؾ جتتذري بتتٌن بٌبتتة نشتتوء العلمانٌتتة فتتً 

فً الؽر  أٌادي شوه  التدٌن الن ترانً وجعلت  الفترد  الؽر  وبٌن واقع البلدان اإلسبلمٌة، إلن
الؽربتتً ٌعتتٌ  فتتً طقتتوس بعٌتتدس عتتن روا التتدٌن الحقٌقتتً، وأرادة منتته أن ٌتجتترد متتن اإلٌمتتان 
بالؽٌبٌا  وٌإمن بالع ر المادي ومتطلباته، وبعد أن نجح  تلتا التجربتة التتً قادهتا الٌهتود ضتد 

ب علٌنـا أن نكـنس جمٌـع االدٌـان االخـرى علـى فٌجـالتدٌن الن ترانً وجمٌتع التدٌانا  االخترا:) 
(اختالؾ صورها

(ٕ)
، فقد جردوا الفرد الؽربتً متن دٌانتته وجعلتوس ٌنفتر منهتا، ولتم ٌكتفتوا بهتذا بتل 

  ّدر  العلمانٌة لبلدان المسلمٌن أو أستوردها أتباعهم من المقٌمٌن فً ببلد المسلمٌن. 

 

 

  

                                                           

 .ٕٙ( ينظر: فاضؿ، عمي رمضاف، العممانية، صٔ)
، ٕـ( جٕ٘ٓٓسػكريا ،  –ة كالنشػر، دمشػؽ )الناشػر مكتبػة دار طػالس لمترجمػ ٜ( نكييض، عجاج ، بركتكككالت حكماء صػييكف ، طٕ)

 .ٖٕٗالبركتكككؿ الرابع عشر، ص
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 مٖٕٓٓآثار العلمانٌة بعد عام : المبحث الثالث

 :المطلب االول: اآلثار السلبٌة للعلمانٌة 

 ن متتن أخطتتر ستتلبٌا  العلمانٌتتة علتتى االستترة العراقٌتتة، هتتو زرا مفهتتوم أو فكتتر،  ن التتدٌن ال 
ٌ ل  لقٌادة الحٌاة الع رٌة، أو ح ر الدٌن بتداخل التروا فقتط، وأن متطلبتا  الع تر والزمتان 

الفكتر العلمتانً فتً بتبلد اإلستبلم، وراءس هتدؾ ال تتبلءم مع النص الدٌنً، ٌوجد فتً كتل مشتروا 
تشوٌه اإلسبلم وجرس  الى مٌدانهم المادي، وأن رواد المادٌة التذٌن روجتوا للعقتل والمتادة هتم كتانوا 

تبلمتتذة الماستتونٌة الٌهودٌتتة التتتً قامتت  علتتى انقتتاض التتدٌن المستتٌحً
(ٔ)

، وقتتد ؼتتز   افكتتار هتتإالء 
البعض الفلسفة المادٌة التً كان  احد روافد االلحاد ونكران المفكرٌن بلدان العالم اإلسبلمً فتبنى 

الخالق، أو ان العلمانٌة تعطً الضوء االخضر للعٌ  دون االلتفا  للدٌن او جعله امرا  نانوٌا ، بل 
ٌرٌدون تطبٌق النظرٌتة او التجربتة علتى االنظمتة ولتٌس علتى االفتراد، لٌ تب  النظتام متادي دون 

تحتول التى مٌتدان ال ٌعطتً وزنتا  للتدٌن فتً ادارة شتإون الحٌتاة، ٌرٌتدون رادا اخبلقً او دٌنتً لل
 خفتتاء شتترا النبتتً محمد) تتل هللا علٌتته وآلتته وستتلم(، وح تترس فتتً داختتل اروقتتة المستتجد فقتتط، 
وٌرٌدوا علمنة االقت اد وجعتل ضتوابط االقت تاد متن منظمتة التجتارة العالمٌتة، ولتٌس متن شترا 

  تجتارة تعتود بتالرب   لتٌهم حتتى لتو كانت  علتى حستا  قٌمتة هللا، وٌرٌدوا علمنتة ال تناعة لت تب
وستتتبلمة البشتتتر، كمتتتا ٌإججتتتوا الحتتترو  لبٌتتتع منتجتتتاتهم العستتتكرٌة، وم تتتال  م تتتانع التستتتلٌ  
ٌ حتترم بعتتض ال تتناعا  العستتكرٌة، منتتل الستتبلا النتتووي  العستتكري، عكتتس قتتانون الستتماء، التتذي 

ٌ تتدمر االنستتان والطبٌعتتة، ا لعلمانٌتتة عتتدو للفكتتر اإلستتبلمً، لكنتته عتتدو والستتبلا الجرنتتومً، كونتته 
 متخفً بؽطاء العقبلنٌة والتطور وال ٌمكن الجمع بٌنهما. 

 ومن سلبٌات العلمانٌة أٌضا  ما ٌلً: 

 انهاء الحواجز المقفلة بٌن عالمً الروا والمادة.  .1
 ال تنظر الى القٌم الروحٌة نظرة اٌجابٌة. .2
 تحكم على االنسان بالتشت .  .3
 تتناقض مع نفسها عندما ترٌد ف ل الدٌن عن السٌاسة إلن هذس أداة ؼٌر اخبلقٌة.  .4
العلمانٌة تعتقد بؤن الدٌن بعٌد عن السٌاسة  .5

(ٕ)
. 

 ن هدؾ المفكر العلمانً، هو عزل الدٌن اإلسبلمً عن حٌاة المسلمٌن لكً ٌخفتوا اإلستبلم متن 
غ  المسلم من  ٌمانه باإلسبل م، أ ب  أرض هشة لتزرا أفكتار تتؤتً بهتا عجلتة قٌادة الحٌاة، و ذا ف ر 

الحٌتتاة والؽتتزو الفكتتري، والتطتتور المزعتتوم متتن مفكتتري العلمانٌتتة، وبالتتتالً ٌبقتتى المستتلم مفتتّرغ 
الجوهر ٌركض خلؾ أ حا  الفكر المادي، بتداعً أن الفكتر االنستانً متجتدد والتدٌن نابت ، وال 

فقتتد نشتتر االستتتعمار قتتوانٌن علمانٌتتة فتتً  ٌتتتبلءم التتدٌن اإلستتبلمً متتع متطلبتتا  الع تتر والزمتتان،
 بعض الدول اإلسبلمٌة المستعمرة.  

ففً كل موقع من البلدان اإلسبلمٌة قام  فٌه لئلستعمار سلطة ودولة، أخذ  هذا اإلستتعمار ٌحتل 
النزعة العلمانٌة فً تتدبٌر أمتور الدولتة وحكتم المجتمتع، محتل االحكتام والتتدابٌر اإلستبلمٌة لٌقتلتع 

                                                           

 .ٕ٘( ينظر: قدكح، انعاـ احمد، العممانية في اإلسالـ، صٔ)
 .ٔٙ( ينظر: العيسمي، شبمي، العممانية كالدكلة  الدينية، صٕ)
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ستتبلم وفقتته معامبلتتته، وأدختتل االستتتعمار الؽربتتً قتتانون العلمانٌتتةشتترٌعة اإل
(ٔ)

           :، وقولتته تعتتالى

ا ِلُ ػػرَكَ ﴿  َِ ِْ بِػػَإْعِمِهْم َوَهػػ ا لِلَّػػ َِ ػػا َذرََأ ِمػػَن اْلَحػػْرِ  َواْْلَنْػَدػػاُِ َنِرػػيًَا َْػَقػػاُلوا َهػػ ِْ ِممَّ ََْمػػا َكػػاَن ِلُ ػػرََكائِِهْم َْػػَ  َوَجَدلُػػوا لِلَّػػ ائَِنا 
ػػاَء َمػػا َيْحُمُمػػونَ  َْ ِْ َْػُهػػَو َيِرػػُل ِْلَػػ  ُ ػػرََكائِِهْم  ِْ َوَمػػا َكػػاَن لِلَّػػ ، فهتتذس القستتمة الشتتبٌهة بتتالمفهوم (ٕ) ﴾َيِرػػُل ِْلَػػ  اللَّػػ

العلمانً لشتعار التدٌن هلل والتوطن للجمٌتع، هتً ستوء حكتم الجتاهلٌن بتدٌن هللا وقتد ستفهها القترآن، 
نا امام أوربا أن نذهب مذهبها فً الحكم, ونسٌر سٌرتها فـً لقد التزموقال اتباا الفكر العلمانً:)

اإلدارا ونســلك طرٌقهــا فــً التشــرٌع, التزمنــا هــذا كلــه امــام اوربــا, وهــل كــان إمضــاا معاهــدا  
االستقالل ومعاهدا إلؽاا االمتٌازات إال التزامـا حرٌصـا قاطعـا امـا العـالم المتحضـر بإننـا سنسـٌر 

(دارا والتشرٌعواإل سٌرا االوربٌٌن فً الحكم
(ٖ)

، وهذا اكبر أنر على وعً المنقؾ المستلم داختل 
المجتمع العراقً، وكٌؾ تناؼم مع العلمانٌة وٌروج لهتا، أنهتا تحتل محتل الشترٌعة اإلستبلمٌة، و ذا 
تهاونا بمنل هذس األفكار لدخل  كل ٌوم أفكتارا  جدٌتدة لتتزاحم الفكتر اإلستبلمً، و ن العلمانٌتة بهتذا 

حاولتتة متتن محتتاوال  ستتوء التفتتاهم الكنٌتتر التتتً ال بتتد أن ٌقتتع المستتلم فتتً ؼٌاهبهتتا المعنتتى تعتبتتر م
بإعتبار أن ٌختار بنفسه التنحً عن طرٌتق هللا ومنهجته فتً الحٌتاة، وبتاألخٌر ٌشتعر  نته بعٌتد عتن 
نهل ر  العالمٌن، ومضطر  لى  بتكار من تلقاء نفسه، وهكذا تظهر علٌنا كل ٌوم منتاهل وضتعٌة 

بها من سلطان ما أنزل هللا
(ٗ)

 . 

 : المطلب الثانً: آثار الؽزو الفكري على االسرا داخل المجتمع العراقً

ٌترا الؽزو النقتافً االجنبتً عتن طرٌتق قنوانته الربٌستة آنتار ستلبٌة فتً قتٌم االسترة االستبلمً 
داختتل المجتمتتع العراقتتً، وذلتتا ٌحمتتل الفتترد علتتى التخلتتً عتتن القتتٌم االٌجابٌتتة كال تتدق واالمانتتة 
والدٌن والشجاعة والؽٌرة وال راحة والعدالة...، وٌقودهم بؤسالٌ  خبٌنة وضارة  لهم، وهذس القتٌم 
السلبٌة التً ت دا شخ تٌاتهم وتقتتل طمتوحهم وتستا التى تكفٌترهم فتً المجتمتع وتعرضتهم التى 

 جملة مشكبل  اجتماعٌة.

الفترد داختل المجتمتع  ولعل من اهم ما ٌإدٌه الؽزو الفكري النقتافً االجنبتً فتً تخرٌت  ستلوا
وتجاهتتل القتتٌم االستتبلمٌة والتتدٌن وعتتدم االلتتتزام بفروضتته وأوامتترس والخبلعتتة والمجتتون والتخنتتث 
والتبرج وعدم احترام الكبار والتطاول علٌهم والنٌل من مكانتهم وعتزتهم وكترامتهم، ومتع الترافتع 

المٌستتر واالعتتتداء علتتى علتتى االستتبلم وتقلٌتتد الؽتتر  واقتضتتاء طرٌقتتة التتدعارة والفستتاد والخمتتر و
الخرٌن وؼمط حقوقهم واالساءة  لٌهم وتشوٌه سمعتهم، وهذا ٌنقسم على النحو التالً
(٘)

 . 

 : أوال : تأثٌر الؽزو على االسرا والفرد فً الوقت المعاصر

ال شا أن الؽزو الفكري او النقافً ٌإنر سلبا  فً قٌم الفرد داخل المجتمع العراقتً، وهتذا تتؤنٌر 
سلوكهم وعبلقاتهم مع بعض، وٌكون تؤنٌرس على المعتقدا  والقٌم وهذس ما ٌتركته الؽتزو  ٌكون فً

                                                           

 .ٓٔـ(، صٜٜٙٔلمنشر كالتكزيع، الككيت، ( ينظر: عماره، محمد، العممانية بيف الغرب كاإلسالـ، ط،)الناشر دار الدعكة ٔ)
 .ٖٙٔ/( سكرة االنعاـ: اآليةٕ)
 .ٜٔٔـ(، صٜٜٓٔلبناف،  –( حسيف، طو، مف الشاطئ االخر، ترجمة كجمع عبد الرشيد الصادؽ المحمكدم،) بيركت ٖ)
ـ (، ٕٛٓٓسكريا،  –كالنشر كالتكزيع، دمشؽ،)الناشر دار ابف كثير لمطباعة ٔ( ينظر:خميؿ،عماد الديف، )الدكتكر( تيافت العممانية، طٗ)

 .ٚٙص
، ٔالحسف، إحساف محمد، تأثير الغزك الثقافي عمى سمكؾ الشباب العربي، ط ( ينظر:٘) ـ (،  ٜٜٛٔ،)الناشر أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك

 .ٓٛٔص
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على مجتمعنا فً الوق  المعا ر وٌجعل الفرد فً معتقدا  سلبٌه ال تلٌق فً االسرة العراقٌتة
(ٔ)

 ،
كما تظهر الظواهر الؽتزو فتً هتذس الع تر كظتاهرة األلحتاد وؼٌرهتا، و ن هتذا االفكتار قتد أنتر  

مستوا وقٌم االسرة فً الوق  المعا رعلى 
(ٕ)

 . 

و ن هذس تحدٌا   التً تواجه االسرة العراقٌة، والتً لها عبلقتة بالبٌبتة الداخلٌتة للمجتمتع، وهتً 
 تحدٌا  متعددة وقد تختلؾ باختبلؾ هذس البٌبة، وأهم هذس التحدٌا :

الفطرٌتة لمراحتل الفترد، وهتً أحتد  : التحدٌا  التً تتعلتق بتالفرد، ومتدا نموهتا واستتعداداتها أوال  
األسبا  الربٌسٌة التً تدفع الفرد  لى التعلم وارتقاء سلم التعلٌم الجامعً بنجاا  وتفتوق، وبتالعكس 

 قد تدفع به اإلعاقة  لى محاولة االنعزال والهرو  من واقعه.

تتة فتتً األستترة والمدرستتة فتتً ستتنوا  التعثانٌــا   ٌَّ لتتٌم األولتتى : ضتتعؾ التنشتتبة االجتماعٌتتة والعلم
 ذ تبتترز أهمٌتتة األستترة فتتً العناٌتتة بالطفتتل فتتً المراحتتل المبكتترة متتن تكتتّون معتتالم  ،والمتوستتطة

شخ تٌته، حٌتتث تتتزودس بنقافتتة  متكاملتتة  بالتعتتاون متع المدرستتة طتتوال ستتنوا  طفولتتته وشتتبابه ممتتا 
لنتانوي ٌبتدو جلٌتا  فتً ٌسهم  فً  كسابه المناعة النقافٌة المستتقبلٌة، كمتا أنَّ دور التعلتٌم اإللزامتً وا

 عداد  الطال  وبناء  شخ ٌته للستنوا  البلحقتة، وهتذس المرحلتة تعتزز لتدا الطالت  حت َّ المعرفتة 
تة، وفقتر، ومترض وؼٌرهتا  ٌَّ ، وأم الذاتٌة، لتذلا ٌواجته الشتا  تحتدٌا  التخلتؾ األستري متن جهتل 

 كالتفكٌا األسري.

تدرٌستها وأهتدافها علتى  تمتام  معتالم  الشخ تٌة : دور الجامعا  فً التؤكٌد بمناهجها وطرابتق ثالثا  
هتتا، والمنفتحتتة  علتتى الواقتتع اإلنستتانً بعٌتتدا  عتتن التقلٌتتد األعمتتى بكافتتة  الواعٌتتة المتمنلتتة بؤهتتداؾ أمتَّ

ة بؤسالٌ  البحث العلمً ومناهجه.  ل مَّ  أنماطه والم 

أو اخت تاص علمتً ال  : التحدي الذي ٌواجها الشا  أننتاء رؼبتته الدراستٌة فتً اختٌتار كلٌتةرابعا  
ٌتوافق و رؼبة األهل، على الرؼم من أنَّ اختٌار األهل لن ٌجعل ه  بارعا  فً هذا المجال ألنته ربمتا 
ال ٌتبلءم و مٌوله ورؼباته، األمر الذي سٌنعكس  مستقببل  على مدا  بداعه فً هذا المجتال، فعلٌنتا 

 ، وخٌر متنبل  علتى  نَّ أٌنشتتاٌن التذي كتان أن نإكد  حق الشا  فً اختٌار مهنة  واخت اص  مناس  
ا تمتعنا بمعرفتة  ا قٌمناس تبعا  لدراسته لما كنَّ كسوال  فً دروس الرٌاضٌا  برا فً الحسا ، ولو أننَّ

شًء عن النسبٌة
(ٖ)

  . 

:  نَّ معظم المناهل الدراسٌة ال تولً اهتمامتا  الشتبا  قتدرا  كافٌتا  متن العناٌتة ، وال تجٌت  خامسا  
لة التً تدور فً رإوسهم ، وال تمكّنهم  من فهم الواقتع بتل تقتّدم  لهتم المعلومتا  واألفكتار عن األسب

بؤسلو  ال ٌ ل  معه  ال الحفظ عن ظهر قل ، فً حٌن أنّنا فً ع ر  نحتاج فٌته ملكتا  اإلبتداا 
واالبتكار والقدرة علتى  ٌجتاد الحلتول للمشتكبل  التتً تعتترض طرٌقنتا بشتكل منطقتً وواا  وهتً 

كا  ٌعجز نظام التعلٌم الجتامعً بؤستالٌبه التقلٌدٌتة عتن منحهتا للشتبا  داختل المجتمتع العراقتً، مل
 وهذا ٌعنً أّن بعض الجامعا  العراقٌة بمناهجها ونظمها ال تإدي هذا الدور المهم المنوط بها.

 : معظم افراد االسرة ال ٌجدون  فرص عمل  تتتبلءم واخت ا تهم األمتر التذي انعكتس علتىسادسا
المقررا  التً ٌدرسونها فً الكلٌا ،  ضافة  الزدٌاد نس  البطالة بٌن  فوؾ الشتبا  حٌتث أكتد 

                                                           

 .ٓٛٔالحسف، إحساف محمد، تأثير الغزك الثقافي عمى سمكؾ الشباب العربي، ص ( ينظر:ٔ)
 . ٕٛٔ-ٔٛٔالمصدر نفسو، ص ينظر: (ٕ)
 .ٔٔ-ٓٔصراميا، تاثير األعالـ عمى الشباب العربى إحباطات الكاقع كأماؿ المستقبؿ، ، ( ينظر: الريحانيٖ)
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ملٌونـا  7ٔضـمن الدكتور علً بو عناقة أنَّ اإلح اءا  التً ت ؾ وضع الشبا  تشٌر   لتى أّنته:)
سنة( ٕ٘%, تقل أعمارهم عن ٓٗمن المتعطلٌن الحالٌٌن عن العمل ونسبتهم

(ٔ)
. 

ود تنسٌق نقافً بٌن األجهزة التربوٌة وؼٌا  التنظٌما  المسإولة عن الشتبا  فتً : عدم وجسابعا
 عدد من الببلد العربٌة، األمر الذي ٌحرم الشبا  من التعبٌر عن آرابه ومعاناته الحقٌقٌة.

: وتعد الحالة المادٌتة لمعظتم دختل الفترد فتً االسترة، هتً متن أخطتر التحتدٌا  التتً ٌواجهتا ثامنا
نها قد تعٌق الفرد عن  كمال دراستهم الجامعٌة، أو دراسة االخت تاص التذي ٌرؼبتون المجتمع، أل

فً  حدا الجامعا  الخا ة
(ٕ)

. 
 : ثانٌا: مشكالت العالم المعاصر

 ن عالمنا الٌوم ٌواجه مشكبل  كبٌرة ومعقدة، والبد أن تنتهى به الى التحول والتؽٌر، بتل ال بتد 
هذس المشكبل ، وٌح ل التحول، ونحتن نؤمتل ان ٌكتون هتذا أن تسقط هذس الحضارة الؽربٌة تح  
)عل(، فقد ورد فً رواٌتا  أهتل البٌت  علتٌهم الستبلم، أن هتذا  الع ر ع ر ظهور االمام الحجة

ع تر الظهتور ألن المشتتكبل  التتً ٌواجهتا االنستتان، وهتً مستؤلة التضتتاد بتٌن طبٌعتة الشتتعارا  
فً هذا الع ر من ناحٌة نانٌة، والواقتع التذي ٌعٌشته  والمفاهٌم التً ٌرفعها االنسان، وٌتحرا فٌها

من خبلل هذس المشكبل ، وٌفرض وجود هذا التحتول المستتقبلً فتً وضتع العتالم، ومتن ٌكمتن ان 
 نعرؾ أهمٌة هذس النهضة االسبلمٌة، داخل المجتمع العراقً.

 :ثالثا  : مشكلة األسرا 
ألسترة اولٌتة لهتذا البنتاء االنستانً، وعنتدما فً البناء والت مٌم اإللهً للمجتمع البشري اخذ  ا

نرجع للقران الكرٌم نجد معالم ذلا منذ خلقة آدم وحواء الى ٌومنتا هتذس األسترة، بحٌتث أن األسترة 
  ذا هدد  فً وجودها فسوؾ تنزل النقمة والؽض  اإللهً على الجمٌع.
  الكبابر كما نعلم كنٌرة وقضٌة قوم لوط ترتبط بهذا الموضوا، فقوم لوط ارتكبوا ذنبا ، والذنو

ولٌس  منح رة بهتذس الكبٌترة، بحٌتث ٌنتزل العتذا  االلهتً علتى القتوم، الرتكتابهم لهتذس الكبٌترة، 
و نما القضٌة مرتبطة بؤن وحدة المجتمع البشري أ بح  مهددة، بسب  هتذا العمتل التذي ٌقتوم بته 

شرهإالء القوم، فنزل الؽض  اإللهً، والهبلا المطلق على هإالء الب
(ٖ)

  . 
واالن تعتبر األسرة من المفردا  التً تواجه مشتكلة حقٌقٌتة فتً المجتمتع اإلنستانً وخ و تا  
فً الحضارة الؽربٌة، وأحد الشواهد العجٌبة على هتذا الموضتوا هتو أنته عنتدما عقتد فتً الع تر 
الماضً والمإتمر العالمً لؤلسرة فً بكٌن، وهو أعظم مإتمر عقتد فتً الع تر الحاضتر وبحٌتث 
فٌه موضوا االسرة فهإالء الؽربٌون الحمقى ٌرون، أن لؤلسرة نمانً عشرة شتكبل ، ومتن جملتهتا 
عبلقة  نسان بحٌوان أو عبلقة حٌوان بحٌوان، فؤدخلوا الحٌوان ضمن األسرة البشرٌة، باعتبار أن 
 الحٌوانا  تعٌ  مع الناس وكؤنما جزء من حٌاتهم، بحٌث جعلوا هتذس األسترة فتً  تورة ظبلمٌتة
ضتتبابٌة ؼابمتتة ؼٌتتر واضتتحة، كتتؤن ال وجتتود لهتتا فتتً المجتمتتع اإلنستتانً، فعبلقتتة رجتتل برجتتل 
اعتبروهتتا أستترة، وعبلقتتة امتترأة بتتامرأة اعتبروهتتا أستترة، وهكتتذا عبلقتتة رجتتل بحٌتتوان، أو امتترأة 

                                                           

سمسػمة أطركحػات ، )الناشػر مركػز دراسػات الكحػدة العربيػة،ٔعمػي، الشػباب كمشػكالتو االجتماعيػة فػي المػدف الحضػرية، ط بك عناقة، (ٔ)
 .٘ٗـ(، صٕٚٓٓ(، بيركت، ٔٙالعدد)الدكتكراه 

 لمصدر نفسو.ا ( ينظر:ٕ)
 -،)الناشر مؤسسة تراث الشييد الحكيـ، النجؼ األشرؼٔ، طالمشركع الفكرم كالحضارم ( الحكيـ، محمد باقر، مكسكعة الحكزة العمميةٖ)
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بحٌوان، أو حٌوان بحٌوان، واالن توجد قوانٌن وتشترٌعا  بهتذا الخ توص، وكتل هتذا التحتوال  
المجتمعا  الؽربٌة، وال تطاق المنهل االسبلمً ال حٌ  ال أخبلقٌة فً

(ٔ)
  . 

 : رابعا : هداٌة الفرد فً المجتمع االسالمً
 ّن هداٌة الفرد أحد المفاهٌم األساسٌة فً االسبلم، والمق ود من هداٌة الفرد هنا توجٌهته فتً   

ٌّة اإل ٌّة، وكما نعلتم فتإّن شخ ت ة على نمّو شخ  نستان ذا  أبعتاد أساستٌة، مختلؾ الجوان  المإنرِّ
 ٌمكن عرضها على النحو التالً: 

 البعد العقلً.   .1
 البعد االجتماعً.   .2
 البعد العاطفً.   .3

 لبعد البدنً.. ا 4

فتتإذا قمنتتا بتحلٌتتل  لستتلوا الفتترد، فستتوؾ نكتتون قتتادرٌن علتتى تمٌٌتتز الجوانتت  اإلٌمانٌتتة، أو   
عتن بعتض، وستٌتجلّى لنتا أّن الجانت  البتدنً االعتقادٌة، والعقلٌة، واالجتماعٌة، والعاطفٌة بعضها 

ٌّة اإلنسان، وهو ٌّت ل بالجوانت  األ خترا عتن طرٌتق التدماغ  ٌّة فً شخ  أكنر الجوان  محسوس
 واألع ا .

 ّن حّ  االستطبلا فً مجال حقٌقة العتالم، وتتدوٌن نتوا متن النظترة الكونٌتة، والطمتوا نحتو   
ٌّة، و عداد وجهة نظر اعتقا دٌه، وتكتوٌن نظتام أخبلقتً، كلّهتا  فترازا  تترّشت  عتن الكمال، والهدف

 البعد االٌمانً أو العقابدي لئلنسان، وتتؽاضى عن آنارس فً حٌاته ونمّوس.

ٌّة، والستعً لكشتؾ    ٌّتة، وانتختا  أهتداؾ أساست فإّن الحتافز لدراستة الكتون، و عتداد نظترة كون
ة لته، ومحاولتة التنتازل عتن المستابل معنى الحٌاة، والجتّد فتً تتدوٌن فلستفة أو وجهتة نظتر اعتقادٌت

ٌّته، كتل ، الشخ ٌة، وبناء عبلقا  جوهرٌة مع اآلخترٌن وكتذلا ترستٌخ نظتام أخبلقتً فتً شخ ت
ٌّة  ٌّتة ال ستبٌل  لتى  نكارهتا، و ّن اهمتال هتذا البعتد نتابع متن األرضت ٌّتة حقٌق هذس األشٌاء أ متور واقع

ٌّة لعالم النفس، وقبول فرضٌا  سابقة لٌس لها ن  ٌ  من الواقع فً أؼل  المواطنالذهن
(ٕ)

. 

نانٌا :  ّن أتباا مدرسة السلوا، وكتذلا علمتاء التنفس التذٌن ٌرٌتدون أن ٌفّستروا ستلوا اإلنستان 
وجمٌع ممارستاته متن منطلتق بتدنً أو بٌولتوجً...، ومضتافا   لتى ذلتا فتإّن أن تار هتذس المدرستة 

للمشتاهدة والقٌتاس،  ّن قبتول هتذا ٌإمنون بوجود شًء ذي طابع حّسً فً وجود اإلنسان، ٌخضع 
المبدأ أوقع علماء السلوا فً ورطة عند تفسٌرهم ألبسط عمل نفستً، وهتو التتعلّم، وكتذلا التفّكتر 
واإلبداا فً اإلنسان، ال محالة، أّن هذا الفرٌق من علماء التنفس قا تر عتن تفستٌر الستلوا النتابع 

 من البعد اإلٌمانً أو اإلعتقادي.

النفس أّن الخوض فً البعد اإلٌمانً من وظٌفة علماء الدٌن أو المتكلِّمتٌن،  ٌت ّور بعض علماء
بٌد أّنهم ؼافلون عن أّن مهّمتة عتالم التنفس هتً تفستٌر أكبتر قتدر ممكتن متن ستلوا اإلنستان، وفتً 

ٌنبؽتتً األختتذ بنظتتر االعتبتتار كتتل متتا ٌلحتتظ علتتى ستتلوا اإلنستتان، واذا متتا  ضتتوء التفستتٌر العلمتتً 

                                                           

 .ٕٓٙ/ٔ ،لمصدر نفسو ( ينظر: أ)
 .ٛٗ-ٚٗص لتربية كالتعميـ في اإلسالـ،، اشريعتي، عمي( ينظر: ٕ)
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تفستتٌر جانتت  أو عتتدد متتن الجوانتت  فتتً ستتلوا اإلنستتان، وأهملتت  الجوانتت  انبتتر  نظرٌتتة  لتتى 
اال خرا، فإّن هذا ٌدل على ضعفها، كما أّنه ال ٌنفً حقٌقة وجود تلا الجوان 
(ٔ)

. 

 ّن اإلدراا والمعرفة، وعقد مقارنة بٌن األشٌاء، وتمٌٌز األشٌاء بعضها عتن بعتض، والتقتوٌم   
ٌّة.والخوض فً مختلؾ األ مور،  ٌّل، كلّها تدخل ضمن البعد العقلً من الشخ   والتنبإ والتخ

ٌّتتؾ الجمتتاعً، والتعتتاون، والمعارضتتة، والتوافتتق،    أّمتتا التتتكلّم، واالختتتبلط متتع اآلختترٌن، والتك
ٌّة الفرد. ٌّة، فجمٌعها تعود  لى الجان  االجتماعً من شخ   والتشابه، وممارسة األ مور المهن

والخوؾ والؽض ، والح  والكرس، والحقتد واالنفتتاا علتى اآلخترٌن، وأّما السرور والحزن،   
ٌّة اإلنسان وأ مور نحوها فتدخل فً دابرة الجان  العاطفً من شخ 
(ٕ)

. 

ٌّة اإلنسان.     ّن اإلحساس، ب ورة عاّمة، وسابر النشاطا  البدنٌة تشّكل جزءا  آخر من شخ 

جال هتو وجتود  تلة قرٌبتـة بتٌن هتذس الجوانت  فمـا ٌنبؽً أن نؤخذس بنظر االعتبار فً هذا الم  
ٌّة الملموستتة ال تنف تتل عتتن النشتتاطا  العقلٌتتة، فتنمتتو قتتّوة  بعضتتها متتع بعتتض، والنشتتاطا  الحستت
اإلدراا لدا اإلنسان، بحجم كبٌر، فً المجتال االجتمتاعً، امتا كست  المهتارا  االجتماعٌتة فهتً 

ٌّة ظهتور العواطتؾ والستٌطر ة علٌهتا تّت تل بالجانت  البتدنً متن جهتة، نمرة من نمار التعلّم، وكٌف
تا ، ومتتا  ٌّ وتؤختذ شتكلها فتتً المجتال االجتمتاعً متتن جهتة أ خترا، علمتتا  أّن للنمتّو العتاطفً جانبتتا  عقل

ٌّة هداٌة وتوجٌه كّل واحد من هذس الجوان  ٌج  أن نؤخذس فً الحسا  هو كٌف
(ٖ)

. 

 : خامسا  : التحدي الثقافً واالجتماعً

من خارج المجتمع ولعلَّ أبرز أسبابها الؽزو الفكري النقافً الؽربتً، حٌتث  وهً تحدٌا   تنشؤ 
سـادا العـالم ومفسـدٌه, ومحـركٌن الفـتن فٌـه وجالدٌـة( )نحـن الٌهـود لسـنا إالٌقولون الٌهود:

(ٗ)
، 

:)لقد قمنا بخداع وتسفٌه وافساد شباب, ... وذلك من خالل تربٌتهم علـى المبـاد  وٌقولون أٌضا  
نا نعلم خطأ ومع ذلـك شـجعناهم علٌهـا(والنظرٌات كل

(٘)
، باإلضتافة  لتى  ، وتٌتار العولمتة الجتارؾ 
الّسرعة المتزاٌدة فً الّتقدم التكنولوجً الذي ٌؤتً  لٌنتا متن الختارج، فتً األوقتا  التتً لتٌس لتدٌنا 

جعلنتا فٌها ما ٌكفً من النقافة والوعً والقدرة البلزمة للتعامل مع هتذس التكنولوجٌتا البتاهرة، ممتا ٌ
عرضتتة للتبعٌتتة الدابمتتة  للؽتتر ، وستتنبقى علتتى هتتذس الحتتال حتتتى نستتتطٌع  استتترداد  زمتتام األمتتور 
لمواكبتة ركت   التطتور، وأهتم هتتذس التحتدٌا  هتو التحتدي االجتمتتاعً،  وهتو متن أخطتر التحتتدٌا  

عتض النقافٌة على شبابنا العربً فً ع ر  طؽ  فٌه النقافتة الؽربٌتة خا تة األمرٌكٌتة، حتتى أنَّ ب
العولمة تعنً إذن بالضـرورا )الكت  ربط بٌن العولمة واألمركة برباط ونٌق  ٌقول برهان ؼلٌون:

           األمركــــة, إذا قلنــــا إن لجمركــــة أرجحٌــــة المســــاهمة األمرٌكٌــــة فــــً اإلنتــــا  الثقــــافً المــــادي
لفة ، أبرزهتا (، وٌترافق ذلا بؤنماط  من  السلوا االجتماعً الذي تفرضه بطرق مختوالمعنوي ...

مجمل ما تبّنه  من برامل  وأفبلم  ال ٌكون مضتمون مادتهتا اإلعبلمٌتة  ال كمتا و تفته التدكتورة متً 
إنهــا أفــالم تهــدؾ إلــى الؽلــو والالمنطقٌــة, وإلؽــاا العقــل فــً فهــم الشــباب والعالقــات )العبتتد هللا:

                                                           

 .ٓ٘-ٜٗص ،المصدر نفسو( ينظر: ٔ)
 .ٓ٘ص، ، التربية كالتعميـ في اإلسالـشريعتي، عمي( ينظر: ٕ)
 .ٔ٘ص ،لمصدر السابؽ( ينظر: اٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٕنكييض، عجاج، بركتكككالت حكماء صييكف، (ٗ)
 .ٗٛ/ٔالمصدر نفسو،( ٘)
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عمـل بـذلك علـى تمجٌـد واألحداث, وٌشمل ذلك مجموعة كبٌرا من األفالم التً تجسد الخرافة, وت
(المؽامرا الفردٌة والشعور بالعظمة وقتل اإلحساس بالجماعة

(ٔ)
. 

، وفتً 2006وال ننسى أبدا  أنَّها ت ّروج  للعنؾ والوحشٌة بالدرجة األولى، وما جرا فً لبنتان   
م، وال 2003(، ومتا جترا فتً العتراق بعتد االحتتبلل األمرٌكتً لته، 2009-2008فلسطٌن عام )

أبرز الشواهد التً ال تخفى على أحد فً مشارق األرض، وربما ال نجان  ال توا   ذا ق لنتا ٌزال 
 نها تسعى لنشر نقافة الفساد فتً المجتمعتا  ، بمعظتم األفتبلم واأللعتا ، وؼٌرهتا، والبترامل التتً 

رض تنتشر فً البلدان العربٌة ولعتّل هتذا ٌحتول العنتؾ التذي تحملته هتذس األفتبلم أو األلعتا   لتى أ
ٌُنَقـل العنـؾ مـن مفـردات الواقع وحٌاة الناس، وقتد ألمت   لتى ذلتا التدكتور جتابر ع تفور بقولته:)

(اللؽة إلى معطٌات الواقع, فٌستبدل بالكلمة الرصاصة
(ٕ)

. 

 : سادسا : دور الفرد واألسرا فً الوقت المعاصر ومواجهة التطرؾ
الوقاٌة من التطترؾ وعبلجته، لقتد لتوحظ أن : دور الفرد نفسه طفبل  ومراهقا وشابا  وشٌخا فً أوال  

التطرؾ ال ٌتخذ شكبل  واحتدا فقتد ٌكتون تطرفتا  دٌنٌتا  أو متذهبٌا  شتٌوعا  أو علمانٌتا  ؼٌتر ذلتا، 
كان ٌتخذ شكبل  لفظٌا عقابدٌا فقط قد ٌتخذ شكبل  فعلٌا عملٌتا كاالشتتراا فتً أعمتال التحترٌض 

ٌتعٌن على الفرد القٌام به حٌال نفسه وحٌتال  أو التخرٌ  أو معارضة وٌما ٌتعلق بالدور الذي
أسرته ووطنه ومجتمعه علٌه أن ٌمٌز بٌن األفكار وٌدرا خطورة وأنارها على نفسته وحٌاتته 

 ومجتمعه.
 : ثانٌا : دور األسرا فً مقاومة التطرؾ

لٌة الكبتترا فتتً  عتتداد االفتتراد، ذلتتا خٌتترا  الطفولتتة تتتترا وٌقتتع علتتى األستترة تقتتع المستتإ 
فتً الشخ تٌة فٌمتا بعتد، حٌتث تكتون الشخ تٌة ؼضتة لٌنتة ٌمكتن تشتكٌلها و تقلها  ب ماتها

بسهولة وعلٌها أن تهتم بؽرس القٌم الدٌنٌتة والخلقٌتة والوطنٌتة الستلٌمة متع االعتتدال فتً نظتم 
تؤدٌ  أبنابها فبل  فراط القسوة والشدة وال بر والحرمان وال تفرٌط فً التزام و نما االعتدال 

 على الدٌمقراطٌة والشورا والمناقشة والحوار.وتربٌة الشا  
 :ثالثا : دور اإلعالم فً مواجهة الؽزو الثقافً 

ٌتمنتتل دور اإلعتتبلم فتتً البعتتد عتتن البتترامل واألفتتبلم المنٌتترة للؽرابتتز والتتتً تشتتجع علتتى   
العنتتؾ والجرٌمتتة والتتتً تظهتتر المنحتترفٌن بال تتورة البطولٌتتة ممتتا ٌتتدفع الشتتا   لتتى تقلٌتتدهم 

م متتنبل  أعلتتى و فستتاا المجتتال اإلعبلمتتً لعتترض نمتتاذج النبتتوغ واإلبتتداا حتتتى تكتتون واتختتاذه
القدوة والدافع لؤلطفال والشبا 
(ٖ)

. 
 : فً مواجهة العلمانٌة رابعا: دور الممسسات الدٌنٌة

ٌج  أن تقوم المإسسا  الدٌنٌتة بتدور التوعٌتة والتنتوٌر وتوضتٌ  كافتة المفتاهٌم الؽامضتة 
فتتً الشتترابع الستتماوٌة حتتتى ٌكتتون التتن ء علتتى ب تتٌرة وعلتتم ودراٌتتة بتتؤمور دٌتتنهم ودنٌتتاهم 

وعلتى وٌتطل  ذلا علماء دٌن أن وٌجٌبون على تساإالتهم التً تطرا من االفكار العلمانٌتة، 
بٌان حقٌقة االمور التً  ٌجهلها  المجتمع واالسرة خ و ا ، وذلتا بستب   المإسسا  الدٌنٌة

جهل األمتة ألمتور دٌنهتا، فاستتؽفلتها العلمانٌتة  لتى حتد كبٌتر فتً نشتر افكارهتا داختل االسترة 
العراقٌة، فترا أكنر العالم اإلسبلمً ال ٌحكم بما أنزل هللا واستبدلوا بالقرآن بقتوانٌن الشترقٌة 

                                                           

 .ٕٛ٘ـ(، ص ٕٙٓٓ،) دار النيضة العربية، لبناف، ٔالعبد اهلل، مي، قضايا االتصاؿ في عالـ متغير، ط (ٔ)
 . ٘٘-ٓ٘، صـ(ٜٕٓٓ، يكليك ٚمصر، العدد -مجمة اليالؿ، القاىرة  )الناشر( صالح ، أحمد محمد، األصكلية كالعنؼ االجتماعي،ٕ)
 .ٕٖ-ٖٔعمى االستخداـ السيئ لتقنية االتصاالت الحديثة، صرانيا، الفراغ الفكرم كتأثيراتو ، ( ينظر: نظميٖ)
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والمجتمع، من خبلل برامل توا ل االجتماعً وعدم حظر المواقع االخبلقٌتة،  فؤفسدوا الببلد
التً ال تلٌق فً االسرة، وال فً المرأة المستلمة داختل المجتمتع العراقتً، وبتذلا و تل الحتد 

أن األجٌال تطبع  على طباا علمانٌة ٌظنها الجهلة
(ٔ)

. 
  

                                                           

 .٘٘-ٕ٘ص، ، التربية كالتعميـ في اإلسالـشريعتي، عمي( ينظر: ٔ)
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 الخاتمة والتوصٌات
 وفً الختام سنوجز أهم ما تو لنا  لٌه فً البحث بالنقاط التالٌة: 

بعد أن أستشعر العالم الؽربً الكابن بوق  مبكر الخطر الحقٌقً الذي ٌشتكله النظتام االستبلمً  .1
على وجودس فً عالم الٌوم، عمل جاهدا  وبكل ما ٌستتطٌع متن قتوة وبكتل متا ٌملتا متن أستالٌ  

ور االسبلم فً الساحة العالمٌتة وافراؼته متن محتتواس وتعطٌتل ودهاء ومكر فً سبٌل تقوٌض د
عل منه كٌانا  هشا  وسهل التؤنٌر فٌه.  مبادبه وقٌمه وتعالٌمه لٌج 

قام  فلسفة الفكر العلمانً على أساس المذه  المتادي المعتارض لعقابتد التدٌن  االستبلمً،  ذ  .2
ادة وهتتً م تتدر كتتل الكتتون، أن المتتذه  المتتادي ٌتترا أن الوجتتود قتتدٌم وقتتابم علتتى أستتاس المتت

وبهذا التعارض قتد أتضت   لفكتر العلمتانً، ودخلت  العلمانٌتة  لتى المجتمعتا  اإلستبلمٌة أستوأ 
األنر على المسلمٌن فً دٌنهم ودنٌاهم، وبعض اآلنار السٌبة التً جنتهتا المجتمعتا  اإلستبلمٌة 

 :من تطبٌق العلمانٌة
، ومحاولتة  ق تتاء التدٌن االستتبلمً عتن كافتتة وتعتتالىرفتض الحكتتم بمتا أنتتزل هللا ستبحانه : أوال  

مجتتاال  الحٌتتاة، واالستعاضتتة عتتن ذلتتا بتتالقوانٌن الوضتتعٌة، واعتبتتروا التتدٌن االستتبلمً 
 متخلفا .

 : تحرٌؾ الن وص االسبلمٌة، والتارٌخ اإلسبلمً. ثانٌا  
 احل التعلٌم.: جعل التعلٌم خادما  لنشر افكارهم، وبث األفكار العلمانٌة فً مختلؾ مرثالثا  
:  ن العلمانٌة تدعوا الى القومٌة أو الوطنٌتة، وهتً دعتوة تعمتل علتى تجمٌتع النتاس تحت  رابعا  

جامع وهمً من الجنس أو اللؽة أو المكان أو الم ال  على أن ال ٌكون الدٌن عامبل  متن 
 عوامل التجمٌع، بل الدٌن من منظار هذا الدعوة ٌعد عامبل  من أكبر عوامل التفرق. 

: تهدؾ العلمانٌة الى نشر اإلباحٌة والفوضى األخبلقٌة، وتهدٌم بنٌان األسترة باعتبارهتا خامسا  
النواة األولى فتً البنٌتة االجتماعٌتة، وتشتجٌع علتى قتوانٌن التتً تبتٌ  الرذٌلتة وال تعاقت  
علٌها وتعتبر ممارسة الزنا والشتذوذ متن بتا  الحرٌتة الشخ تٌة، ونشتر وستابل اإلعتبلم 

 من  حؾ ومجبل  وتلفاز التً تحار  الدٌن االسبلمً. المختلفة 
وفً الوق  الذي نجد فٌه العلمانٌٌن العراقٌٌن ٌجتاهرون فتً  عتبلن العتداء للتدٌن وللتقالٌتد فتإن  .3

العلمتتانٌٌن الؽتتربٌٌن لتتم ٌكونتتوا علتتى متتنهل واحتتد فبعضتتهم كتتانوا ٌنكتترون وجتتود هللا أ تتبل ، 
لكنهم ٌعتقدون بعدم وجود عبلقتة بتٌن هللا وبتٌن حٌتاة وبعضهم اآلخر كانوا ٌإمنون بوجود هللا، 

اإلنسان، ومن هنا كانوا ٌطالبون بف تل التدٌن عتن السٌاستة و قامتة الحٌتاة علتى أستاس متادي، 
( علتى كتل شتًء فتً Pragmatismولكنهم دعوا أٌضا  لى اعتماد مبدأ النفعٌة البراؼماتٌتة )
باحٌتتة والفوضتتى األخبلقٌتتة وتهتتدٌم كٌتتان الحٌتتاة، وهتتذا ٌعنتتً أنهتتم ال ٌعترضتتون علتتى نشتتر اإل

األسرة باعتبارها النواة األولى فً البنٌة االجتماعٌة، وهً األمور التتً ٌتتملص منهتا العلمتانً 
 العراقً حٌنما تضعه على المحا، ولكنه ال ٌعترض على من ٌؤتً بها.

الباحنٌن والمإسسا  العلمٌة باإلهتمام بالفكر التربتوي اإلستبلمً وترستٌخ تعتالٌم التدٌن  أوصً .4
الحنٌؾ فً المجتمع العراقً والتؤكٌد على القٌم األخبلقٌة الستامٌة لتدٌننا الحنٌتؾ واإلستهام فتً 
محاولة تطبٌقهتا عملٌتا  وفترز األفكتار المستمومة التتً تقتوم علتى أستاس اإلنحتراؾ وهتدم القتٌم 

خرٌتت  المجتمتتع، وتقتتدٌم معالجتتا  جتتادة بالتعتتاون متتع المإسستتا  العلمٌتتة والتربوٌتتة لتقلٌتتل وت
 األنر السلبً لؤلفكار العلمانٌة والؽربٌة.

   
 والحمد هلل ر  العالمٌن                             
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 و3002األتعاد انسُاسُح واالجتماعُح نهخطاب انذَنٍ ما تعذ عاو
 )خطة  ادلرجعُح انذَنُح انشُعُح امنىرجا(

 

  
 : المقدمة

لقد كان للخطا  الدٌنً منذ انطبلقته األولى مكانته وأنرس فً قول الحق و حبلل األمن والسلم  
الفردي واالجتماعً، وقد ال ٌختص هذا الخطا  بالدٌن اإلسبلمً لكونه ٌعبر عن  رادة السماء 
ٌّز عن سابر الخط  الدٌنٌة السابقة بعدة ممٌزا  تتناس  وحجم  وأحكامها،  ال أن األخٌر تم
المسإولٌة واألمانة المكلؾ بحملها، فضبل  عن حجم المشاكل الحوادث التً ٌواجهها فً مسٌرته 

ودعوته للحّق. 
  
 

وهكذا كان الخطا  الدٌنً اإلسبلمً ٌدعو الى توحٌد الكلمة والكلمة الواحدة، لٌتمكن من   
وتحقٌق السعادة  ،ةخبللها ترسٌخ القٌم والمبادئ اإلنسانٌة وتشرٌع القوانٌن واألحكام اإللهٌ

 ذ تمكن من  خراج الناس من بحر ظلما  الجهل  لى نور  ،والعدالة الكبرا لئلنسانٌة كافة
المعرفة و حبلل األمن واالستقرار لؤلمة اإلسبلمٌة، بحٌث أ ب  لها حضارة تتقدم بها على سابر 

ا، ؼٌر أّن منل هذا ال بفضل التعالٌم والمعارؾ الدٌنٌة التً جاء  به ،الحضارا  العالمٌة آنذاا
ٌروق أل حا  النفوس الضعٌفة والخبٌنة، الذٌن ٌلهنون وراء المنا   والجاها  والمكاس  
الدنٌوٌة، فبدأ  األمة اإلسبلمٌة تخطو خطاها فً التقدم والتطور البلمحدود فً مختلؾ المجاال  

تحقٌق أهدافها وتشوٌها  على الرؼم من وضع هإالء للكنٌر من العقبا  فً طرٌقها للحٌلولة دون 
 ذ قوض لهذس األمة أبمة ٌحفظ بهم ترانها  ،فمكروا ومكر هللا وهللا خٌر الماكرٌن ،لدعوتها

وقوانٌنها وتشرٌعاتها،  لى أن آل األمر بعد الؽٌبة الكبرا ل اح  األمر والزمان)عل( فاختار هللا 
فً الدٌن وحماة له، وقد سعى الجمٌع  تعالى لها من بٌنها علماء ٌرنون األنبٌاء )ا( علما  وفقاهة

كل بحس  قدرته فً الدفاا عن الدٌن وحفظه، فكان لهإالء األعبلم ب ماتهم على وجه التارٌخ 
اإلسبلمً، و ورا  رابعة فً  فحاته المشرقة، تستحق الوقوؾ عندها واستلهام الدروس والعبر 

 منها...

ً التارٌخ فً الدفاا عنه وحفظه من وهكذا كان لمراجع الدٌن وعلمابه مواقؾ مشرفة ف 
الضٌاا واالنحراؾ بوجه التٌارا  االنحرافٌة التً كاد  تقضً علٌه لوال وجود هإالء األعبلم 
ووعٌهم بمكابد االعداء ومخططاتهم، وقد كان من بٌن هإالء األعبلم الذٌن تركوا لنا ب مة وأنرا  

ظمى الشٌخ محمد تقً الٌزدي )قدس( مفجر على  فحا  التارٌخ العراقً السٌاسً، آٌة هللا الع
نورة العشرٌن، وآٌة هللا العظمى السٌد محمد باقر ال در)قدس(، وآٌة هللا العظمى السٌد محمد 
محمد  ادق ال در)قدس(، وآٌة هللا العظمى السٌد علً السٌستانً)دام ظله الوارؾ(  اح  

وعلماء السٌاسة والدٌن وجبابرة الع ر وطواؼٌته، وهذا  ةالمواقؾ المذهلة لعقول جمٌع العباقر
ما سنتحدث عنه من خبلل بٌان األبعاد السٌاسٌة واالجتماعٌة لمواقفه وخطبه الدٌنٌة وأنرهما فً 

 حفظ األمن واالستقرار للعراق والمنطقة اإلسبلمٌة برمتها.. ومن هللا التوفٌق.
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 الكلمات المفتاحٌة

 السٌاسٌة, المرجع, المجتمعالخطاب, الدٌن, البعد , 

 : التمهٌد: مفاهٌم هامة

 : مفهوم الخطاب وأهمٌة .ٔ

ط  أي األمر أو الشؤن،       الخطا  م در للفعل )ٌخاط ، وخاط (، وقد جاء من كلمة الخ 
ؾ  بعض الحوادث  والخطا  هو سب  الشًء، وٌقال للمرء ما خطبا؟ أي ما شؤنا، ون   

ٌلواألمور فنقول: خط  عظٌم أو جل
(ٔ)

 . 

وفً اال طبلا مواجهة اآلخرٌن بكبلم قد ٌكون على شكل رسالة، أو محاضرة، أو تسجٌل، 
أو نص معٌن، وقد ٌتعدا الكبلم  لى الرموز، وتتنوا أشكاله فمنه اللفظً الذي ٌستخدم اللؽة كؤداة 
له، وؼٌر اللفظً الذي ٌستخدم العبلما  واإلشارا  واإلٌحاءا ، ٌعرؾ مفهوم الخطا  

طبلحا  أٌضا  بؤنه مجموعة متناسقة ومترابطة من الجمل واألقوال، تحمل فً سٌاقها معلوما  ا 
المرسل  لٌه ومعانً تهم المتلقً أو

(ٕ)
 . 

ًّ هو خطا   ٌستند  لى م ادر التشرٌع اإلسبلمً ًّ أو اإلسبلم وهً  ،وأّما الخطا  الدٌن
ٌّة، وم ادر التشرٌع اإلسبلمٌة األخرا، سواء  كان هذا الخطا   القرآن الكرٌم، والسنة النبو
 ادرا  من جهة  سبلمٌة، أو مإسسة دعوٌة رسمٌة، أو ؼٌر رسمٌة، أو أفراد جمعهم االستناد  لى 

 الدٌن اإلسبلمً وأ وله كم در ألطروحاتهم. 

ًّ بالتجدٌتتد ضتتمن  تتز الخطتتا  التتدٌن ٌّ  طتتار عقٌتتدة اإلستتبلم، وٌتترتبط مضتتمونه بمتتا ٌحتاجتته ٌتم
ة اإلستبلمٌة فتً الوقت  المسلمون، وٌكون المق د منه هو حل ومعالجة التحدٌا  التً تواجته األمت

 الحاضر.

 :  فهوم الدٌن م .ٕ

ألّنته م تدر، كقولتا: دان هللا العبتاد  ،قال الفراهٌدي: )الدٌن جمعه األدٌان، والدٌن الجزاء ال ٌجمتع
وم القٌامتتة أي ٌجتتزٌهم، وهتتو دٌتتان العبتتاد. والتتدٌن: الطاعتتة، ودانتتوا لفتتبلن أي أطتتاعوس(.ٌتتدٌنهم ٌتت

(ٖ)
،  

وقال العسكري: )ما ٌطاا به المعبود ولكل واحد منا دٌن(
(ٗ)

، وقال أٌضا  فتً موضتع آختر: )وهتو 
الشترا(ما ٌذه   لٌه اإلنسان وٌعتقد أنه ٌقربه  لى هللا، و ن لم ٌكن فٌه شترابع منتل دٌتن أهتل 

(٘)
، 
وجاء لفظ الدٌن أٌضا  فً لؽة العتر  علتى معتان متعتددة، منهتا الطرٌقتة والمتذه  والملتة والعتادة 
والشؤن، كما تقول العر  فً الرٌ  "عاد  هٌؾ  ألدٌانها"، وٌقولون: متا زال ذلتا دٌنتً ودٌتدنً، 

كمتتا تجتتازي ومنهتتا الجتتزاء والمكافتتؤة ٌقتتال: دانتته بدٌنتته دٌنتتا  أي جتتازاس، وٌقتتال: كمتتا تتتدٌن ت تتدان أي 
 ت جازا بفعلا، وبحس  ما عمل ، ومنها سٌرة الملا ومملكته، ومنه قول زهٌر بن أبً سلمى:

                                                           

 ( مقالة تحت عنكاف )الخطاب(. www.manhal.net ع الثقافة التربكية )ق( نقال عف مك ٔ)
 ( مقالة تحت عنكاف )الخطاب(. www.manhal.net ع الثقافة التربكية )ق( نقال عف مك ٕ)
 .ٖٚ، صٛ( الفراىيدم، أحمد، العيف، جٖ)
 .ٜٜٕ( أبك ىالؿ العسكرم، الفركؽ المغكية، صٗ)
 .ٜٓ٘( أبك ىالؿ العسكرم، الفركؽ المغكية، ص٘)
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ا          لبن حلل  بجو فً بنً أسد     دٌن عمرو وحال  بٌننا ف د 

ِِْن اْلُحْمػُم ِْ َّ  ﴿ومعنى الدٌن فً القرآن ال ٌخرج عن المعنى اللؽوي، فمن ذلتا قتول هللا تعتالى: 
يُن اْلَقػيأمُ  لِلَِّْ  ُِ َذِلَ  ال أ ، فدٌن هللا هنتا هتو الخضتوا لته واالنقٌتاد لحكمته وأمترس (ٔ)﴾ َأَمَر َأ َّ تَػْدَُُ وا ِْ َّ ِْيَّا

ِْػْ ِ يػِن اْلَمِلػِ  ِْ َّ َأْن َيَ ػاَء اللَّػْ) ونهٌه. وقولته تعتالى:  ُِ َِ َأَخػا ُْػَف َمػا َكػاَن لَِيْوُخػ ِلَ  كِػْ نَا لُِيو َِ لمتة فك ،(ٕ)(َكػ

دٌنكم تعنً ملتكم وتعنً كتذلا نظتامكم وقتوانٌنكم وتقالٌتدكم التتً تستٌرون علٌهتا فتً الدولتة. فتدٌن 

ٌتتوم الجتتزاء  ،(ٖ)﴾ َمالِػػِ  يَػػػْوُِ الػػ أينِ ﴿ الملتتا سٌاستتته وقانونتته وشتترٌعته ونظامتته. وقتتول هللا تعتتالى: 

 والحسا  والمكافؤة.

عن مجموعة االعتقادا  واألحكتام الفردٌتة وقد عرؾ الدٌن فً اال طبلا الكبلمً بؤّنه عبارة 
             واالجتماعٌتتتة الشتتتاملة لجمٌتتتع جوانتتت  الحٌتتتاة اإلنستتتانٌة بمتتتا ٌحقتتتق لئلنستتتان الستتتعادة فتتتً التتتدنٌا

واآلخرة
 (ٗ)

. 

  :مفهوم  السٌاسة  .ٖ

 ، فقد جاء  فً عدة معانً، نذكر منها:أّما السٌاسة لؽة

علٌهتا وٌروضتها، والتوالً ٌستوس الرعٌتة  )فعل السابس التذي ٌستوس التدوا  سٌاستة ٌقتوم .1
وأمرهم(
 (٘)

 . 
)القٌام على الشًء بما ٌ لحه( .2

(ٙ)
  . 

سوسوس وأساسوس وساس األمر سٌاسة: قام به. والسٌاسة القٌام على الشًء بما ٌ لحه( .3
(7)

 . 

)ساس زٌد األمر ٌسوسه سٌاسة: دّبرس وقام بؤمرس( .4
(8)

  . 

)سس  الرعٌة سٌاسة: وسوس الرجل أمور الناس على ما لم ٌسم فاعله  ذا ملا أمرهم( .5
(9)

 . 

)سس  الرعٌة:  ذا أمرتها ونهٌتها(.6
 (ٔ)

  . 

ومتتن جمٌتتع متتا تقتتدم متتن التعتتارٌؾ الّتتتً تناولتهتتا كتتت  اللؽتتة لكلمتتة السٌاستتة ٌتضتت  أّن المفهتتوم 
                          اللؽتتتتتوي للسٌاستتتتتة قتتتتتد ارتتتتتتبط بتتتتتتولً األمتتتتتور العامتتتتتة وانتظتتتتتام أحتتتتتوال الرعٌتتتتتة وتتتتتتدبٌرها 

                                                           

 .ٓٗ( يكسؼ/ ٔ)
 .ٙٚ( يكسؼ/ ٕ)
 .ٗالفاتحة/ ( ٖ)
 .ٖٗ]فارسي[، ص( انظر، بيشتي، د. أحمد، فمسفة ديف ٗ)
 .ٛٚٚ، صٕ( الفراىيدم، الخميؿ بف احمد، العيف، تحقيؽ ميدم المخزكمي كد. إبراىيـ السامرائي، تنقيح اسعد الطيب، ج٘)
 .ٛٚص، ٗج، مجمع البحريف، الطريحي، فخرا لديف (ٙ)
 .باب السيف، ٜٕٗص، ٙابف منظكر، جماؿ الديف، لساف العرب، ج (ٚ)
 .ٖص، نقال عف نظاـ الحكـ في اإلسالـ، رالمصباح المني، الفيكمي (ٛ)
، ٙباب السيف، فصؿ السيف؛ ابف منظكر جماؿ الديف، لساف العرب، ج، ٖٜ٘ص، ٕالجكىرم، إسماعيؿ بف حماد، الصحاح، ج (ٜ)

 .ٛٓٔص
 .باب السيف، فصؿ السيف، ٜٙٔص، ٗالزبيدم، محمد مرتضى، تاج العركس، ج (ٔ)
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 والقٌام بؤمرها ونهٌها. 

 وأّما السٌاسة ا طبلحا ، فهً:

)ما كان فعبل  ٌكون للناس معه أقر   لتى ال توا  وأبعتد عتن الفستاد وان ما قال البؽدادي:  .1
لم ٌضعه الرسول وال نزل بته وحتً(
(ٔ)

وهتذا التعرٌتؾ قرٌت  متن المعنتى اللؽتوي للسٌاستة ،
وهتتو تتتدبٌر شتتإون األمتتة ورعاٌتتة م تتالحها و ن لتتم ٌتترد دلٌتتل جزبتتً علتتى ضتتوء الشتترٌعة 

ؾ هتو عتدم ورود التنقض علٌته، والحتال أن وذلتا ألّن المنتاط فتً  تحة التعرٌت ،اإلسبلمٌة
 ذ  ّن المقٌتتاس ال تتحٌ  فتتً  تتحة تعرٌتتؾ السٌاستتة، هتتو جرٌانهتتا وفقتتا   ،التتنقض وارد هنتتا

نظترا  لشتمولٌة التدٌن  ،للكتا  والسنة النبوٌة، وما خرج عنهما فهو واض  الفستاد والتبطبلن
 ا. اإلسبلمً لجمٌع جوان  الحٌاة، وعدم  هماله أي مفردة من مفرداته

ما قاله ابن نجٌم:)فعل شًء من الحاكم لم لحة ٌراها و ن لم ٌرد بذلا الفعتل دلٌتل جزبتً   .2
كقولتته )والمتترٌض ٌتترجم وال ٌجلتتد حتتتى ٌبتترأ((
(ٕ)

وقتتد أنتتاط هتتذا التعرٌتتؾ السٌاستتة بفعتتل  ،
الحاكم وفقا  للم لحة الّتً ٌراها دون ؼٌرس و ن لم ٌرد دلٌل جزبً من الشرا المقدس على 

 وفقه.
ل ضتتٌاء البتتدران: )هتتً  عتتادة ترتٌتت  األوضتتاا وفقتتا للمإشتترا  الظرفٌتتة متتع االحتفتتاظ قتتا  .3

بالنواب  األخبلقٌة )بالنسبة لئلسبلم( ومع االحتفاظ بالم ال  ) بالنستبة لؽٌتر اإلستبلم(
 
)
(ٖ)

 .
وهتتذا التعرٌتتؾ هتتو القرٌتت  عّمتتا نحتتن فٌتته، حٌتتث أنتتاط ترتٌتت  األوضتتاا وفقتتا  للمإشتترا  
والظتتروؾ المحٌطتتة بهتتا متتع االحتفتتاظ بالنوابتت  األخبلقٌتتة بالنستتبة لئلستتبلم، ومتتع االحتفتتاظ 
بالم ال  بالنسبة لؽٌرس، لكنه لو أضاؾ  لى جملة ترتٌ  األوضاا جملة أخرا ـ األوضاا 

 لكان أفضل.  -تعلق بحٌاتهم العامة للناس وما ٌ
السٌاستة: فتن الممكتن(ما قالته قتال ماٌتل كومببلنتد: ) .4

(ٗ)
، والسٌاستة عكتس ذلتا،  ال السٌاستة 
اإلستتبلمٌة، ففتتً هتتذا التعرٌتتؾ اقت تتار علتتى فتتن الممكتتن، وهتتو أمتتر ٌتتدعو للتوقتتؾ والتؤمتتل 

وٌعتبر متن بنفس المفردة الواردة فً نفس التعرٌؾ، وما هو المق ود منها، وهل كل ممكن 
 فنون السٌاسة فً نظرس؟

هتتً علتتم الدولتتة، الّتتتً تبحتتث عتتن التنظٌمتتا  البشتترٌة وعتتن تكتتوٌن متتا قالتته راٌمونتتدي:) . 5
وفتتً فعالٌتتة الحكومتتة الّتتتً لهتتا  تتله بتشتترٌع ، األحتتداث السٌاستتٌة وعتتن تنظتتٌم الحكومتتا 

ابمتة بتٌن الشتع  وبٌتان متدا العبلقتا  الق، وفً عبلقتهتا بالتدول األخترا، القوانٌن وتنفٌذها
كمتتا تبحتتث عتتن تطتتّور الستتلطة السٌاستتٌة ، وارتباطتتا  التتدول بعضتتها متتع بعتتض، والدولتتة

(حرٌة الفرد بالنسبة  لى
(ٔ)

وفٌه أّنه اعتبر كل متا ٌترد فتً علتم الدولتة متن السٌاستة، متع أن ،
بعض األمور الّتتً تختص الدولتة ال عبلقتة لهتا بالسٌاستة، كالتنظٌمتا  البشترٌة، فهتً أمتور 

 نظمٌة ولٌس  سٌاسٌة. 

، والرجتل السٌاستً هتو التذي ٌمتارس أعمتال اإلدارة المدنٌتة، ما قالته الحتوفً: )هتً الحكتم. 6

                                                           

 .ٖٔ٘البغدادم الحنبمي، عمي بف عقيؿ، كتاب الفنكف، ص (ٔ)
 .ٖص، كتاب السياسة الشرعية، ؛ خالؼ، عبد الكىاب، ٔٔص، ٘ج،  البحر الرائؽ، كتاب الحدكد، ابف نجيـ (ٕ)
 ىػ.ٗٔٗٔـ/ ٜٜ٘ٔالثكرة اإلسالمية كالمتغير الدكلي(، كيياف العربي شعباف مجمكعة مقاالت )، البدراف، ضياء (ٖ)
 .ٓٔ، صلعبة األمـ، ككمبالند، مايؿ (ٗ)
 .ٙٔالعمـك السياسية، ص ،كارفيمد، رايمكندم (ٔ)
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الرسمً المّوجه النا  (وهو الحاكم 
(ٔ)

أنته لتٌس كتل حكتم هتو سٌاستة، ولتٌس  ،وٌترد علٌته،
 كل من مارس األعمال المدنٌة هو رجل سٌاسً وموجه نا  . 

 :مفهوم المرجعٌة  . ٗ

 )الم رج ع( م در شاذ، وهو من ٌكون الرجوا  لٌه ٌنتهً عندس.

جعتى ورجعانتا  ومرجعتا  ومرجعتة:  تع ٌرجتع رجوعتا  ور  ج  ( : )ر  جتع  فقد قال ابن منظور فً مادة )ر 

، أي الرجتتوا، والّمرجتتع م تتدر  علتتى ف علتتى، وفٌتته: (ٕ)﴾ّْن الػػ  ربَّػػَ  الُرجدػػ ﴿ان تترؾ، وفتتً التنزٌتتل: 

، أي رجوعكم((ٖ)﴾ ال  اهلِل َمرِجدمُم جميداً ﴿
(ٗ)
. 

تتع   تتل)  نمتتا تكتتون بتتالفت : م تتدر شتتاذ، الن (و )م رج  ف ع   ٌ تتل  الم تتادر متتن )ف ع 
(٘)

ومتتن معتتانً  ،

وٌقتتال ذا  النفتتع،(ٙ)﴾والسػػماِء ذاِت الرجػػ ﴿ا فتتً قولتته تعتتالى: المطتتر، كمتت ()الرجتتع
(7)

كمتتا انَّ كلمتتة  ،

جع تتدل علتى التردَّ والتكترار، حٌتث جتاء فتً مجمتع المقتاٌٌس: )التراء والجتٌم والعتٌن أ تل كبٌتر  ()ر 
مّطرد منقاس، ٌدلُّ على رد ّ وتكرار، نقول: رجع ٌرجع رجوعا   ذا عاد(
(8)
. 

أمتتا الراؼتت  األ تتفهانً فتتً كتابتته مفتتردا  ألفتتاظ القتترآن فقتتد قتتال فتتً بٌتتان معنتتى )الرجتتوا(:   
البتتدء، أو تقتتدٌر البتتدء مكانتتا  كتتان أو فعتتبل ، وبذاتتته كتتان رجوعتته  متتا كتتان منتته)الرجتتوا: العتتود  لتتى 

وبجزء من أجزابه، وبفعل من أفعاله، فالرجوا العود(
(9)

. 

وعلٌه فإّن المستفادة من كلما  اللؽوٌٌن فً المقام بؤّن المرجع هو من ٌرجع  لٌه، والمرجعٌة   
تعرٌتتتؾ للمرجعٌتتتة فتتتً كتتتت  العلمتتتاء  هتتتً استتتم م تتتدر. وأمتتتا فتتتً اال تتتطبلا فلتتتم نعنتتتر علتتتى

والمجتهدٌن، الذٌن كتبوا فً المرجعٌة ـ على حدَّ بحننا القا ر ـ ولذلا حاولنا اّن نجمع  تعرٌفا  لهتا 
من خبلل بٌان موقعها فً نظام شٌعة أهل البٌ ^، وكذلا وظابفهتا، وعبلقتة األمتة بهتا، مستتفٌدٌن 

لحتوزة العلمٌتة والمرجعٌتة ألٌتة هللا العظمتى الشتهٌد ذلا من كتابً: المرجعٌة الدٌنٌة، وموستوعة ا
السٌد محمد باقر الحكٌم )قدس(، و لٌكم التعرٌؾ: )المرجعٌة: هً الجهة التً تتبوأ الموقع األول فً 

الهٌكل العام لنظام الجماعة ]الشٌعة[ عند ؼٌا  المع وم(
(ٔ)

، وقال فً موضع آخر: )حٌث ٌرجع 
لمتقدمتتتة، وتكتتتون لهتتتا القٌمومتتتة علتتتى مإسستتتا  عمتتتل األمتتتة لهتتتا اإلتبتتتاا فتتتً جمٌتتتع المتتتوارد ا

وحركتها
(ٕ)

وقال فً كتا  آخر: )والتً تقوم بالوظابؾ األساسٌة لئلمامتة، وهتً الوالٌتة لشتإون  ،

                                                           

 .ٚص، أدب السياسة، احمد محمد، الحكفي (ٔ)
 .ٛ( العمؽ: ٕ)
 .ٛٗ( المائدة : ٖ)
 ، مادة )رجع(. ٗٔٔ، صٛ( ابف منظكر، محمد بف مكّرـ، لساف العرب: جٗ)
 ، تحقيؽ د. إميؿ بديع يعقكب.ٕٙٔٔص ٖج( الجكىرم، إسماعيؿ بف حمّاد، الصحاح: ٘)
 .ٔٔ( الطارؽ: ٙ)
 ، تحقيؽ د. إميؿ بديع يعقكب.ٕٙٔٔص ٖ( الجكىرم، إسماعيؿ بف حمّاد، الصحاح: جٚ)
 ، مادة )رجع(.ٜٓٗ، صٕ( ابف فارس،  جعفر بف احمد  ، مجمع المقاييس في المغة: جٛ)
 ، مادة )رجع(.ٛٔٔت ألفاظ القرآف : ص( الراغب األصفياني،  الحسيف بف محمد  ، معجـ  مفرداٜ)
 .ٕٕ( راجع: الحكيـ، محمد باقر، المرجعية الدينية: صٔ)
 .ٓٙ( الحكيـ، محمد باقر، المرجعية الدينية: صٕ)
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المسلمٌن، واإلفتاء لبٌان مفتاهٌم الرستالة اإللهٌتة، و ببلؼهتا والتبشتٌر واإلنتذار بهتا ، والقضتاء فتً 
الخ وما (موارد النزاا والتداعً وف ل 

(ٔ)
  . 

ومما تقدم فإّن المعنى اللؽوي ٌنطبق على كلَّ  شتخص او جهتة  ٌكتون رجتوا النتاس  لٌهتا فتً   
مورد اخت ا تها او وظٌفتهتا، ولتذلا فهتو ٌنطبتق علتى األنبٌتاء واألو تٌاء واألبمتة ومتن عنتاهم 

مع توم. اّمتا وهم العلماء المجتهدون عنتد ؼٌتا  ال ،التعرٌؾ لبٌان معنى المرجعٌة فً اال طبلا
المعنتتى اال تتطبلحً فقتتد ان تترؾ التتى المجتهتتدٌن التتذٌن ٌقومتتون بوظتتابؾ اإلمتتام المع تتوم عنتتد 
ٌ تذكر لفتظ المرجعٌتة ـ فتً زماننتا ـ تن ترؾ أذهاننتا التى المرجعٌتا  الحالٌتة  ؼٌبته، ولهتذا عنتدما 

 والتً سبقتها منذ الؽٌبة.

 :مفهوم المجتمع  .٘

تع، وهتً عكتس كلمتة فترق، كمتا أّنهتا م شتتقّة علتى المجتمع لؽة م طل  مشتق متن الفعتل    م  ج 
ل، وتعنً مكان االجتماا، والمعنى الذي ٌق د بهذس الكلمة هو جماعة متن النتاس، وهتذا  ع  فت  وزن م 
ٌ ستّمى العلتم  رد على من ٌعتقد أّنها كلمة خاطبة وٌقول  ّنه ٌنبؽً استخدام كلمة جماعة بدال  منها، و

ٌ عنى بدراسة المجتمع من جمٌع نواحٌه بعلم االجتماا الذي 
(ٕ)

  . 

والمجتمع لؽة كما جاء فً معجم المعانً الجامع هو عبارة عتن فبتة متن النتاس تشتّكل مجموعتة 
تعتمد علتى بعضتها التبعض، ٌعٌشتون متع بعضتهم، وتتربطهم روابتط وم تال  مشتتركة وتحكمهتم 

عادا  وتقالٌد وقوانٌن واحدة
(ٖ)

  . 

، والمنظتتور  وهنتتاا عتتدة تعرٌفتتا  للمجتمتتع متتن   ًّ ، والمنظتتور االجتمتتاع ًّ المنظتتور السٌاستت
ًّ وؼٌرها، وٌمكن تعرٌفه ا طبلحا  على أّنه عدد كبٌر من األفراد المستقّرٌن التذٌن تجمعهتم  النفس
روابط اجتماعٌة وم ال  مشتركة ترافقها أنظمة تهدؾ  لى ضبط سلوكهم وٌكونتون تحت  رعاٌتة 

السلطة
(ٗ)

والمجتمع هو مجموعتة متن األشتخاص األحٌتاء، ولتٌس مجموعتة متن األفكتار فحست ،  ،
وهتتإالء األشتتخاص مكتفتتون بتتذاتهم، ومستتتمّرون فتتً البقتتاء، وٌتنّوعتتون بتتٌن ذكتتور و نتتاث، وقتتد 
و  ؾ المجتمع من قبل علماء االجتماا على أّنه أكبتر جماعتة ٌمكتن أن ٌنتمتً  لٌهتا األفتراد، ولته 

ٌّؾ ٌ عتبتر متن ال تع  أن  القدرة على التك بذاتته، وأن ٌكتون مكتفٌتا  بحٌتث ٌستتمر  لتى البلّنهاٌتة، و
ٌّن ٌّنتتة ونابتتتة ألّي مجتمتتع معتت تتر وتختلتتؾ بتتاختبلؾ  ،ت رستتم حتتدود مع ٌّ حٌتتث  ّن هتتذس الحتتدود تتؽ
األحوال، وحس  الؽرض المراد من تحدٌدها
(ٔ)

  . 

 

 

                                                           

 .ٖٕص ٕ( الحكيـ، محمد باقر، مكسكعة الحكزة العممية كالمرجعية: جٔ)
  . بتصّرؼ.ٚٛٔأمكاج لمنشر كالتكزيع، صفحة األدرف:  -)الطبعة الثانية (، عماف بناء اإلنساف(، ٖٕٔٓحسف عبد الرازؽ منصكر ) (ٕ)
 . بتصّرؼ.٘-ٖ-ٕٛٔٓ، اّطمع عميو بتاريخ www.almaany.com ،"تعريؼ ك معنى مجتمع في معجـ المعاني الجامع"(ٖ)
 . بتصّرؼ.٘-ٖ-ٕٛٔٓ، اّطمع عميو بتاريخ www.alquatan.org ،"إصالح المجتمع"د. محمد بف عمي اليكلك الجزكلي، ( ٗ)
 .. بتصّرؼٖٖ-ٕٖ، صفحة المدخؿ إلى عمـ االجتماعد. محمد الجكىرم، ( ٔ)

https://books.google.jo/books?id=oqoPDgAAQBAJ&pg=PA187&lpg=PA187&dq=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9&source=bl&ots=0f67u_0chD&sig=QqqSiPo3gRSU3xg-GghIw03xXWI&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwicjov4ws_ZAhXFLlAKHck4DEs4ChDoAQguMAI#v=onepage&q=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9&f=false
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/
http://www.alquatan.org/Article.aspx?C=5636
https://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335573747.3838%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9.pdf
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 مٖٕٓٓ)الشٌعٌة( فً العراق ما بعد البحث األول: األبعاد السٌاسٌة لخطب المرجعٌة الدٌنٌة 

 لقد كان من بٌن األبعاد السٌاسٌة لخط  المرجعٌة الدٌنٌة العلٌا فً العراق ، ما ٌلً:

   :أوال : حفظ األمن واالستقرار 

 ّن ؼٌا  القانون وسٌادة السلطة والدولة من بٌن أهم األمور التً تخلق الفوضى العارمة فً   
فاإلنسان السًء عندما لم ٌجد رادعا  أو قانونا  ٌحاسبه على  ساءته، فإنه سوؾ المجتمع اإلنسانً، 

فإّنه »ٌتمادا فً اإلساءة الى مستوا ٌإدي  لى خلق الفوضى والهرج والمرج والدمار فً البلد، 
د  المعاٌ ، بل  ّن المعلوم أّنه مع  متى ؼاب  السلطة قّل ال بلا، وكن ر الهرج والمرج، وفس 

«إساء وانقباض أٌدٌهم وضعؾ سلطانهم، ٌكن ر الفساد وٌقّل ال بلاوجود الر
(ٔ)

وهذا بخبلؾ  ،
ما لو كان هناا من ٌحاسبه على فعل اإلساء والدمار، أو ٌجد من ٌردعه عن التجاوزا  التً 
ٌرتكبها، أو ٌرٌد ارتكابها، وعندها ٌإول المجتمع ٌإول األمن واالستقرار الفردي واالجتماعً...  

ن من بٌن أعظم االنتهاكا  هو ما ح ل بالنسبة  لى ممتبلكا  الدولة وما لحق بها من وقد كا
النه  والتخرٌ  والتدمٌر، فً الوق  الذي لم تكن هذس الممتلكا  خا ة بالدولة فقط، بل هً 
ملا للشع  وتعود بفابدتها لجمٌع أبناء الوطن، كالمإسسا  الخدمٌة والتربوٌة وال حٌة والدوابر 

مٌة ذا  الطابع المدنً، فضبل  عن المإسسا  االقت ادٌة واالنتاجٌة، فقد تعرض  جمٌع الحكو
هذس الممتلكا  العامة الى ما لم ٌتعرض  لٌه أقرانها فً سابر البلدان العالمٌة األخرا، رؼم 

ٌّر  حكوماتها  ال أن مإسسا   بؤنظمتهاتعرضها النقبلبا  ونورا  وانتفاضا  اطاح   وؼ
ولذا فقد حر   المرجعٌة الدٌنٌة الشٌعٌة العلٌا فً  ،بعٌدة عن الدمار والخرا  الدولة بقٌ 

النجؾ األشرؾ على حفظ هذس الممتلكا  العامة، وعّد  التجاوز علٌها تجاوز على الملا العام 
ستانً ٌللشع ، وذلا من خبلل بٌاناتها وخطاباتها وفتاواها بهذا الخ وص، مّما جعل السٌد الس

ٌساهم فً ضبط الشارا العراقً عّما ٌمكن أن تإول  لٌه األوضاا األمنٌة من تدهور )دام ظله( 
م( فتوا تحّرم نه  ممتلكا  الدولة والوزارا ، وجمٌع 27/4/2003خطٌر،  ذ أ در فً )

الدوابر الحكومٌة، ودعا  لى المحافظة على هذس الممتلكا ، بو فها ملكا  عاما  لجمٌع أفراد 
فض قٌام العوابل و ن كان  فً عوز أن تستخدم هذس الممتلكا  الحكومٌةالشع  العراقً، ور

(ٕ)
 ،
ؼٌر أنها لم تجد من الكنٌر  االذن ال اؼٌة من الجمٌع، فاألكنرٌة قد أ متها طبٌعة الظروؾ 
القاسٌة التً مّر  بها أبان الحكم البعنً الكافر، لدرجة أضح  ال تمٌز بٌن الفعل ال حٌ  من 

بٌن ما ٌعود بالنفع علٌها، وما ٌعود بالضرر علٌها، حتى با  العدٌد من هذس الفعل القبٌ ، و
مما انعكس على عملها فً تقدٌم خدماتها المإسسا  الى ٌومنا هذا تعانً من نقص فً التجهٌزا ، 

البناء هذا الوطن المسكٌن، بل و ل األمر نتٌجة هذس االوضاا وما رافقها من انعدام تطبٌق القانون الى 

فبدل أن ٌحل العمار واالزدهار، حل ، دهم األمن واالستقرار على كبل المتسوٌٌن الفردي واالجتماعًفق

محل ذلا الدمار والتخلؾ على مختلؾ األ عدة الحٌاتٌة، فؤضح  هذس المإسسا  خاوٌة على 
 عروشها، تفتقر  لى أبسط مقوماتها، فكان  نتٌجتها عدم قدرتها فً العطاء واالنتاج.

 

                                                           

 .ٜٕٚ( الطكسي، محمد بف الحسف، االقتصاد فيما يتعّمؽ باالعتقاد: صٔ)
 .ٖٛ٘ػٖٚ٘الخفاؼ، حامد، النصكص الصادرة عف سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية: ص( اُنظر: ٕ)
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 : : حفظ المال واألعراض والممتلكات العامةثانٌا  

لقد تعرض الشع  العراقً بمختلؾ أطٌافه ومذاهبه ودٌاناته الى موجة من الع ؾ والتٌار   
الجارؾ، متمنبل  بزهق األرواا وهتا لؤلعراض وهدر األموال، نتٌجة ما قام به شرذمة من 

الطرق والمناطق تعرؾ بطرق االنتهازٌٌن والتكفٌرٌٌن والمتع بٌن، بحٌث أضح  بعض 
ومناطق المو ، فبا  الرع  ونه  األموال وهتا االعراض سمة لفترة ع ٌبة مّر بها العراق، 
فبل المال واالعراض محفوظة، بل تجاوز هذا الدمار الى أن ٌتعدا من المال العام الى المال 

والفاسد ٌ ول الشخ ً، حتى أ ب  الناس فٌه سكرا وما هم بسكارا ولكن األمن مفقود 
وٌجول، فبل من رادا وال من محاس  وال من مدافع عنهم، سوا المرجعٌة الدٌنٌة التً لم تقؾ 
موقؾ المتفرج على ذلا، بل بادر  بكل ما تمتلا من وسابل وطرق وأسالٌ  للحد من هذس 
على الظاهرة والوقوؾ بوجهها، وذلا من خبلل فتاواها بتحرٌم جمٌع أنواا التجاوز واالعتداء 

األموال العام والخا ة، وكذلا حرمة االعتداء على األعراض مهما كان  دٌانتها وعقٌدتها، 
فكان  على خط واحد من جمٌع الدٌانا  والمذاه  والقومٌا  العراقٌة المختلفة دون أدنى تمٌٌز 
لطرؾ على طرؾ آخر، فقد أ در السٌد السٌستانً فتواس الشهٌرة بحرمة دم العراقً بكّل 

بفه، وحرمة الدم السّنً بالخ وص، بل قال:  ّن من واج  الشٌعً أن ٌحمً أخاس السّنً، طوا
كما دعا السٌد وأّكد على جمٌع العراقٌٌن بجمٌع أطٌافهم  لى الت دي لعدّوهم األّول )اإلرها ( 

لم األ ٌّة بناء جسور النقة لتعزٌز الوحدة الوطنٌة والسِّ هلً، الذي ٌهدد وحدة العراق، مإّكدا  أهم
ٌ بعد شب  الحر  األهلٌة التً كاد  أن تدخل العراق فً  فاستطاا السٌد بحكمته ورجاحة عقله أن 

ٌ ظهر بوضوا نقل ودور المرجع السٌد السٌستانً باعتبارس  ّمام  ،بحر من الدماء األمر الذي 
أمان للعراق والعراقٌٌن
(ٔ)

. 

الداخلً، وسفا الدماء بحق رجاال   كما منع السٌد أن تقوم حالة من االنتقام واالحترا   
النظام البابد مّمن كان لهم ٌد فً قتل األبرٌاء،  ذ أوج  أن تحال هذس القضاٌا  لى المحاكم 
المختّ ة فً الدولة بعد قٌام حكومة مستقلة ومنتخبة تدٌر شإون الببلد، كما قام سماحته أٌضا  

المدنٌٌن فً مدٌنة النجؾ األشرؾ فً آ  بإٌقاؾ سٌل الدماء والحفاظ على أرواا األبرٌاء من 
م(، حٌن دخل   حدا الجها  المسلّحة )جٌ  المهدي( حالة من المواجهة وال راا 2004)

واالشتباا المسلّ  مع قوا  االحتبلل، وقد اتخذ  من حرم اإلمام علً )علٌه السبلم( مقرا  لها، 
مّما ٌعنً  ،سة بمساندة القوا  األمرٌكٌةوأراد  قوا  الحكومة العراقٌة الدخول  لى المدٌنة المقدّ 

حدوث مذبحة كبٌرة، ناهٌا عن انتهاا حرمة المدٌنة المقّدسة وما لها من مكانة فً نفوس 
المسلمٌن عموما  والعراقٌٌن بوجه خاص، فقد بادر السٌد  لى حّل النزاا بعد لقاءا  متعددة بٌن 

د أنمر  جهودس المباركة بحل األزمة بعد أن األطراؾ المتنازعة قام بها ممنلون عن سماحته، وق
عجز عن حلّها كنٌرون من أهل العلم والجاس والساسة
(ٔ)

وبذلا استطاا حفظ األمور و ٌانة ،
 االعراض عن االنتهاا والتعدي بحجة االنتماء الدٌنً أو المذهبً أو السٌاسً أو العرقً أو القومً.

 

                                                           

( اُنظر: الظالمي، صالح، المرجعية كالمكاقؼ الصريحة السيد السيستاني أُنمكذجان، بحث منشكر في مجمة آفاؽ نجفية، العدد الثاني، ٔ)
 .ٛٚـ: صٕٙٓٓ

 .ٙٚالصادرة عف سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية: ص( اُنظر: الخفاؼ، حامد، النصكص ٔ)
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 :ثالثا : حفظ العراق من االحتالل الخارجً 

ذلا من خبلل الوقوؾ بوجه المخططا  العدابٌة لتفرٌق ال ؾ واقتتال ابناء الشع  الواحد 
على أسس قومٌة أو عرقٌة وأو مذهبٌة أو دٌنٌة، التً سعى االحتبلل االمرٌكً  لى  ٌجادها فً 
به األوساط العراقٌة عبر شبكاته وسابله االستخبارٌة الخبٌنة، ؼٌر أّن وعً المرجعٌة وما تتمتع 

من حنكة سٌاسٌة وحكمة فً العمل حال دون تحقٌق اهدافها الخبٌنة، لذا عّد السٌد السٌستانً 
وجود القوا  المحتلة فً العراق ؼٌر شرعً، وهذا الموقؾ ال ؼبار علٌه عند القا ً والدانً 
فً العراق وخارجه، ولكنه )دام ظله( ٌرا أّن المعركة من أجل استقبلل العراق بحاجة  لى 

عقبلنٌة، و لى مرجعٌة سٌاسٌة وطنٌة ومرجعٌة دٌنٌة، تتظافر جهودهم مع كّل أطٌاؾ الشع  ال
واتجاهاته السٌاسٌة واالجتماعٌة، ومن خبلل استخدام األسالٌ  المتحضرة والدٌمقراطٌة والمدنٌة 
 ذ  سبٌبل  لتجنٌ  العراق المزٌد من الدماء، وطرٌقا  لنٌل االستقبلل الكامل لكّل أرض العراق،

ٌرا وجو  أن ٌعمل كّل المعنٌٌن بالمسؤلة االستقبللٌة وحركتها الوطنٌة بكّل السبل واإلمكانا ، 
من أجل  خراج االحتبلل بؤقل الخسابر البشرٌة والسٌاسٌة من العراق، وأن ٌبقً نفسه على مسافة 

حظ هذا الدور من واحدة متساوٌة من جمٌع الفرقاء والقادة واالتجاها  فً الساحة العراقٌة،  ذ نبل
خبلل اهتمامه)دام ظله( ب ورة كبٌرة وملحوظة بموضوا االنتخابا  البرلمانٌة وتشكٌل الجمعٌة 
الوطنٌة، وذلا االهتمام نابع من كون المجلس ٌمّنل المإسسة األقوا فً الدولة، وهو الممّنل 

الشرعً للشع  العراقً
(ٔ)

وذلا  ،االنتخابا  ومن هنا كان السٌد من أشّد المنا رٌن إلجراء ،
لما للجمعٌة من أهمٌة فً رسم مبلم  المستقبل السٌاسً للعراق الجدٌد،  ذ سعى بكّل نقله إلنجاا 

السّنٌة الواسعة االنتخابا  رؼم المعارضة
(ٕ)

. 

 :رابعا : الدعوى الى تشكٌل الحكومة 

لقد أكد السٌد السٌستانً المرجع األعلى)دام ظله( من خبلل خط  الجمعة  لى االسراا   
 بتشكٌل الحكومة المنتخبة وفق أسس المستحقا  االنتخابٌة مع االبتعاد عن المحا  ة السٌاسٌة 

لٌا تقوم على  دارة شإون المجتمع وتسٌٌر  ،والحزبٌة   ذ ٌرا هناا حاجة ماّسة جّدا  لسلطة ع 
وذلا لتحقٌق التناسق بٌن االحتٌاجا  االجتماعٌة المتفاوتة، وأسالٌ   شباا هذس  ،رس العاّمةأ مو

االحتٌاجا ، وتجمٌع القوا الفّعالة وتوجٌهها الوجه التً تإهلها لخدمة المجتمع على النحو 
األكمل، كما أّن هذس السلطة ضرورٌة إلشاعة العدل بوجه الظلم واالعتداء على اآلخرٌن 

قهم، وبالتالً ٌحتاج المجتمع  لى الموقؾ فٌها رأٌا  موحدا  ٌمتلا القاطعٌة والواقعٌة، والقدرة وحقو
على التنفٌذ
(ٔ)

فإّن ضرورة حفظ النظام العام فً الدولة ككٌان تجتمع فٌه األفراد والجماعا ،  ،
والذي ٌتم من خبلله  رساء مبادئ العدل والسبلم، وأحقٌّة العٌ  الكرٌم، ضرورة تتفق علٌها كّل 
اآلراء واألفكار اإلسبلمٌة من حٌث النتٌجة و ن اختلف  فً شكل النظام السٌاسً السابد، وحدود 

رسة السٌاسٌة، والمعالجة المٌدانٌة للحوادث فً هذا البلد أو ذااالمما
(ٕ)

ولذا كان للسٌد  ،
ٌّن ذلا فً مواقؾ عّدة، منها: رفضه  السٌستانً موقفا  واضحا  فً رفضه سٌاسة االحتبلل، وقد ب

                                                           

( اُنظر: السيد سمماف، حيدر نزار، فكرة الديمقراطية عند المرجعية الدينية في النجؼ األشرؼ، بحث منشكر في كتاب إشكاليات التحّكؿ ٔ)
 .ٜٚالديمقراطي في العراؽ: ص

 .٘ٚفي العراؽ كاالنتخابات البرلمانية كتعزيز الكحدة الكطنية: ص ( اُنظر: عبد الرزاؽ، صالح، المرجعية الدينيةٕ)
 .ٖٔ( اُنظر: الحائرم، كاظـ، المرجعية كالقيادة: صٔ)
 .ٜٕٛ( اُنظر: النبراكم، خديجة، حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ: صٕ)
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لعدم وجود ما ٌستدعً هذا اللقاء ،استقبال الحاكم المدنً بول براٌمر لمّرا  عّدة
(ٔ)

ر لهذا  ذ أ شٌ ،
األمر فً رّد على أحد أسبلة  حٌفة اسهاي الٌابانٌة ونصُّ السإال هو: ما هً العبلقة بٌن 
ال »الحكومة المإقتة وبٌنكم؟ هل تتلقون الدعم منهم؟ أم ماذا؟ وكان جوا  مكت  السٌد ما ٌلً: 

«عبلقة بٌننا وبٌن السلطة المإقتة، وأّما الحكومة المإقتة، فلم تتشكل بعد  
(ٕ)

. 

لقد أّكد السٌد على أبناء العراق الذٌن ٌمتلكون الكفاءة والمإهبل  أن ٌت ّدوا إلدارة الببلد،    
ولٌس علٌهم أن ٌفعلوا ذلا تح  أّي سلطة  أجنبٌة ، ورفض السٌستانً كّل أشكال التدخل فً الشؤن 

العراقً، ووجو  نٌل العراق الستقبلله ب ورة كاملة ؼٌر منقو ة
(ٖ)

. 

 : به االلتزامخامسا : الدعوا إلى كتابة الدستور 

لقد ترا النظام البعنً المنحل دستورا  جابرا ، ذب  تح  مقرراته وتشرٌعاته الكنٌر من   
الشرفاء العراقٌٌن، وانتها تح  مظلته الحقوق، استقوا به الظالم على المظلوم، حرم فً البابس 

لذا كان سقوط النظام الدكتاتوري  ٌذانا  ببداٌة مرحلة الفقٌر من أبسط حقوقه وممارسة حرٌاته، و
سٌاسٌة جدٌدة، تقوم على أساس المساواة فً شتى مجاال  الحٌاة االجتماعٌة والسٌاسٌة وؼٌرها، 
لكن هذا التؽٌٌر السٌاسً لؤلسؾ الشدٌد فً العراق رافقه مرحلة من االحتبلل العسكري األجنبً، 

ب ؽٌة الح ول على مكاس ، وفرض قوانٌن  ،لة ل الحهحاول هذا االحتبلل تجٌٌر المرح
وتشرٌعا  وآلٌا  حكم تنسجم مع آٌدٌولوجٌته وتضّمن بقاء وجودس على أرض العراق بشكل أو 

آخر
(ٗ)

فكان على المرجعٌة الرشٌدة التً أدرك  خطورة هذس المرحلة باعتبارها تمّنل عودة  ،
ولذلا أّكد  المرجعٌة على أهمٌة كتابة الدستور بؤٌدي أبناء  ،للدكتاتورٌة تح  ؼطاء الدٌمقراطٌة

العراق، ولٌس عن طرق آلٌا  توضع من ق بل المحتل وبعض رجاال  السٌاسة من العراقٌٌن، 
الذٌن ال تهمهم هموم ومطال  أبناء الشع  العراقً، وقد جاء تؤكٌدها هذا من خبلل العدٌد من 

جهة مخولة لكتابة الدستور ما لم ٌتم انتخابها من أبناء الشع ،  البٌانا  التً تإّكد عدم وجود أيّ 
عن طرٌق آلٌة االنتخابا  الدٌمقراطٌة
(٘)

، وعلٌه فلم تقؾ المرجعٌة موقؾ المتفرج على المذبوا 
وهو ٌلفظ آخر أنفاسه، بل بادرة من خبلل دعوتها  لى كتابة الدستور العراقً الجدٌد، بالنحو الذي 

ة أطٌاؾ الشع  العراقً ، حٌث جاء ذلا فً معرض جوا  سإال وّجه من ٌإمن الحقوق لكاف
ق بل )جمع من المإمنٌن(  لى مكت  سماحته فً النجؾ، وكان السإال: السبلم علٌكم ورحمة هللا 
وبركاته، أعلن  سلطا  االحتبلل فً العراق أّنها قرر  تشكٌل مجلس لكتابة الدستور العراقً 

ٌّن  أعضاء هذا المجلس بالمشاورة مع الجها  السٌاسٌة واالجتماعٌة فً البلد، نّم القادم، وأّنها ست ع
تطرا الدستور الذي ٌقّرس المجلس للت وٌ  علٌه فً استفتاء شعبً عام. نرجو التفضل ببٌان 
الموقؾ الشرعً من هذا المشروا، وما ٌج  على المإمنٌن أن ٌقوموا به فً قضٌة  عداد 

 الدستور العراقً.

                                                           

منشكر في مجمة آفاؽ نجفية، العدد الثاني،  (اُنظر: الظالمي، صػالح، المرجعية كالمكاقؼ الصريحة، السػيد السػيستاني أُنمكذجان، بحثٔ)
 .ٗٔـ: صٕٙٓٓ

 .ٗٗ( الخفاؼ، حامد، النصكص الصادرة عف سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية: صٕ)
  .ـٖٕٓٓ/ٗ/ٛٔ(، ٖٗٙٗٔ(اُنظر: مقابمة مع السيد محمد رضا السيستاني نجؿ المرجع عمي السيستاني، جريدة الحياة: العدد )ٖ)
اُنظر: الظالمي، صػالح، المرجعية كالمكاقؼ الصريحة، السػيد السػيستاني أُنمكذجان، بحث منشكر في مجمة آفاؽ نجفية، العدد الثاني، ( ٗ)  

 .ٗٔػٖٔـ: صٕٙٓٓ
 .ٕٖ٘( اُنظر: الخفاؼ، حامد، النصكص الصادرة عف سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية: ص٘)  
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 جوا  السٌد السٌستانً بخ وص هذا األمر ما نّ ه: وكان  

ٌّة  بلحٌة فً تعٌٌن أعضاء مجلس كتابة الدستور، كما ال »  ّن تلا السلطا  ال تتمتع بؤ
ضمان أن ٌضع هذا المجلس دستورا  ٌطابق الم ال  العلٌا للشع  العراقً، وٌعّبر عن هوٌته 

مً الحنٌؾ والقٌم االجتماعٌة النبٌلة، فالمشروا الوطنٌة والتً من ركابزها األساسٌة الدٌن اإلسبل
لكً ٌختار كّل عراقً  ،المذكور ؼٌر مقبول من أساسه، وال بّد أّوال  من  جراء انتخابا  عاّمة

ن ٌمّنله فً مجلس تؤسٌسً لكتابة الدستور، نّم ٌجري الت وٌ  العام على  مإهل لبلنتخا  م 
مإمنٌن كافّة المطالبة بتحقٌق هذا األمر المهم، الدستور الذي ٌقّرس هذا المجلس، وعلى ال

والمساهمة فً  نجازس على أحسن وجه، أخذ هللا تبارا و تعالى بؤٌدي الجمٌع  لى ما فٌه الخٌر 
«وال بلا، والسبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

(ٔ)
. 

ؾ أن وكان الموقؾ األّول الواض  الذي  در من المرجعٌة الدٌنٌة العلٌا فً النجؾ األشر
رفض  بشّدة  لؽاء دور الشع ، وتعطٌل  رادته الحّرة فً اختٌار دستور لببلدس عبر ممنلٌن، 

تضّمهم جمعٌة وطنٌة تختّص بكتابة دستور جدٌد دابم للببلد
(ٕ)

وبذلا استطاا السٌد السٌستانً  ،
م أن ٌحمً التجربة العراقٌة وأن ٌ ون حقوق الشع  العراقً دون انؽبلق على الحكم و ن ل
ٌعلن اإلسبلم كٌانا  للدولة، وأّن األسبا  التً تدعوا المرجعٌة لدعم هذس التجربة، هً أّن السلطة 
أ بح  شرعٌة ب ندوق االقتراا ولٌس  قهرٌة، كما أّنها تعمل وفقا  لدستور ارتضاس الشع 
(ٖ)

. 

وهً بذلا ترٌد بذلا أن تحقق وتإمن للشع  العراقً بكافة أطٌافه ومذاهبه حقوقه كل بحس  
 استحقاقه وما له وما علٌه من واجبا  اتجاس  البلد الذي ٌنتمً  لٌه بحس  هوٌة العراقٌة. 

بحث الثانً: االبعاد االجتماعٌة لخطب المرجعٌة الدٌنٌة )الشٌعٌة( فً العراق ما بعد مال
 مٖٕٓٓ

 : أوال : فض النزاعات واالختالفات فٌما ٌرتبط بحكم البعث المنحل

لقد ترا الحكم البعنً المقبور لوعة فً  دور الشع  العراقً ، وذلا نتٌجة ما قام به من   
جرابم بحق جمٌع أبناء الشع  العراقً أنناء فترة حكمه الجابر، فلم تسلم من سطوته شرٌحة من 

ى مختلؾ مستوٌاتهم العلمٌة والنقافٌة، فكما أن المعارض له من أبناء شراب  المجتمع العراقً عل
الشع  قد طاله سوط التعذٌ  والتنكٌل واإلعدام والزج فً السجون، كذلا طال المخل ٌن له 
بالوالء ممن ٌسمونهم بالرفاق الحزبٌٌن وقادة الجٌ  والشرطة ورجال األمن، بل و ل األمر 

الدولة والمقربٌن  لٌه والمدافعٌن عنه الختبلؾ بسٌط بٌن زعٌم  لى قتل كبار المسإولٌن فً 
الحز  وربٌسه فً العراق، أمنال قتل الناب  االول للقابد العام للقوا  المسلحة عدنان خٌر هللا 
نتٌجة ارتكابه لخطؤ بسٌط فً نظر القابد العام وربٌس مجلس قٌادة النورة  دام أنه جرٌمة ٌعاق  

كان  جرٌمته العفو عن الهاربٌن عن الجٌ ،  ال أن هذا العفو جوبه بالرفض  ذ  ،علٌه باالعدام
من قبل  دام وراا ضحٌته المبا  من األبرٌاء الذٌن انخدعوا بالعفو وسلموا انفسهم للجها  

                                                           

 .ٕٕ٘، النصكص الصادرة عف سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية: ص( اُنظر: الخفاؼ، حامدٔ) 
 .ٗٗ( اُنظر: السيد سمماف، حيدر نزار، سمطة النّص الديني كبناء الدكلة السيد السيستاني أُنمكذجان: صٕ) 
الخميني ػ النائيني ػ الصدر ػ السيستاني: اُنظر: البغدادم، عمار، مبادئ الدكلة كالقيادة لدل مراجع الحكزة العممية مقاربة في رؤل  (ٖ)

 .ٖٔٔػٜٚص
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المخت ة، كما طال االعدام أقر  الناس  لٌه نسبا  ومن با  ـ الذي طالما دافع عنه بنفسه وارتك  
ـ المعروؾ بابن عمه حسٌن كامل، فضبل  عن مجزرة الرفاق الحزبٌٌن األوابل  الجرابم ألجله

شاهد على هنجهٌة هذا الحز  وقٌاداته وجرابمه، وأما بالنسبة لما تعرض  لٌه الخٌرة من أساتذة 
 ذ لم ٌسلم  ،الجامعا  ورجال العلم والط  والهندسة والتربٌة والتعلٌم فذلا ؼٌر خفً عن أحد

ه النكراء ، هذا على مستوا األفراد والجماعا . وأما على مستوا القومٌا  أحد من جرابم
واالقلٌا  وما تعرض  له أنناء حكمه فتكفٌنا جرابم االنفال وما رافقها من تهجٌر االطفال والنساء 
ودفن الؽالٌبة الكبرا منهم أحٌاء فً ال حراء الؽربٌة ، وما حادنة الدجٌل التً راا ضحٌتها من 

اء من النساء واألطفال كاؾ فً  نبا  هذس الجرابم، وقد كان لما ٌعرؾ عنهم بؤعضاء األبرٌ
الفرق والشع  والفروا الحزبٌة ورجال األمن والمخابرا  وؼٌرهم من أجهزة النظام البعنً 
القمعٌة الظاهرة والمخفٌة، دور كبٌر فً القضاء على هذا الشع  المسكٌن الذي باب  ٌعٌ  

قرارة نفسه، وكؤنه ٌتخطفه الطٌر، فلم ٌإمن أحد على معاشه وحٌاته وأمواله  الرؼ  والخوؾ فً
نتٌجة هذس الممارسا  القمعٌة الظالمة الجابرة، التً بات  ال تفارق الشع  لٌبل  ،وأعراضه

، وقد ملب  هذس الجرابم قلو  األحرار من أبناء هذا الشع  المظلوم، حتى  ونهارا ، علنا  وخفاء 
ف رص لبلنقضاض على هذا الحكم وأزالمه، وقد جاهد بنفسه بتعرٌضها الى خطر بقً ٌتحٌن ال

م، ولكن 1990المو ، وضحى بخٌرة شبابه فً انقبل  عرؾ عنه باالنتفاضة الشبعانٌة فً عام 
ؼٌا  القٌادة والتخطٌط والتنسٌق وحضور األعداء ووقوفهم الى جان  الطاؼٌة وحزبه الكافر، لم 

اضته من تحقٌق أهدافه فً القضاء على هذا الحكم والسٌطرة على زمام ٌوفق الشع  فً انتف
األمور، فدفع النمن ؼالٌا  بسب  ذلا حتى أن األح ابٌا  بلػ مبلػ موهبل  ٌقدر بخسارة أكنر من 
خمس مبلٌٌن شهٌدا  من خٌرة الشبا  الشٌوخ والنساء واالطفال، فضبل  عن هرو  أكنر من 

راق بحنا  عن األمن واألمان واالستقرار، حتى أضحى العراق خالٌا  خمسة مبلٌٌن  لى خارج الع
من أبنابه، ومرتعا  لجبلوزة البعث ورجال األمن، وحل ما حل بالعراق من الدمار والجوا ونقص 
فً األموال واألنفس، ولكن من خرج عنه لم ٌكن بعٌدا  عما ٌجري فً العراق، بل راا ٌخطط 

اتٌجٌا  وبرامل ٌعدها وٌعمل بها سابر المكونا  والف ابل إلسقاط النظام من خبلل استر
واألحزا  من خارج العراق،  لى أن جاء الٌوم الذي ٌقتص به من هذا النظام بقٌام دول التحالؾ 
العالمً بالهجوم علٌه و سقاطه، ومن نم العمل على  لقاء القبض على كبار رجاله ومنهم طاؼٌته 

لٌكون أضحٌة لجمٌع الشهداء االبرار من أبناء هذا الشع   ،ر قتلهالكبٌر هدام حسٌن، الذي قتل ش
 المسكٌن المؽلو  على أمرس.

ن ٌوهنا سنح  الفر ة لبلقت اص من هإالء المجرمٌن ممن تلطخ  أٌدهم بدماء العراقٌ  
وتنسج  أنفسهم بؤعراض المساكٌن، وحل  الفوضى فً ؼٌا  القانون الحاكم، فلم ٌبق سواء 
المرجعٌة الدٌنٌة قانونا  ٌلتجؤ  لٌه الناس فً تؤمٌن حقوقهم، ومعرفة أحكامهم ،وتشخٌص مواقفهم 
 ووظابفهم، ازاء ما حل بهذا الشع  وأبنابه الشرفاء على أٌدي هإالء المجرمٌن، وألجل أن ال
تكون الفوضى حاكمة على الجو العام، وتراق الدماء أكنر مما أرٌق  سابقا ، وبما أن الشع  
العراقً تحكمه مجموعة من الروابط االجتماعٌة تحكمها مجموعة من األعراؾ والرسوم 
واألحكام عشابرٌة ، ولببل تراق الدماء وألجل فض النزاعا  واالختبلفا  بٌن القاتل والمتقول، 

حبلل األمن والسبلم بٌن أبناء هذا الشع ، وجه  المرجعٌة الدٌنٌة خطابا دٌنٌا  معتدال  وألجل  
ٌعتمد االسس والمبادئ الشرعٌة فً حقن الدماء و ٌانة األموال واألعراض، ودع  الشع   لى 
محاكمة هإالء المجرمٌن الى القانون العادل، فإن نب  ما ٌدعٌه المتضرر وتورط الضار بذلا 

نه بالقانون،  ما بالق اص العادل، و ما بدفع الدٌة ألهل المقتول، وعندها بدأ  األوضاا اقتص م
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 تقتر  نحو الهدوء، والعمل وفق القوانٌن والموازٌن الشرعٌة.

قد دع  المرجعٌة  لى التفكٌر بما ح ل بالعراق والهجمة العدابٌة واالحتبلل ألرضه   
 رة ألهله،  ذ با  العراق بٌن مرارتٌن مراة المحتل، واستؽبلل نرواته تح  ؼطاء الحماٌة والن

ومراة الحكم المنحل والقضاء علٌه، فإن له خبلٌا تعمل بالخفاء ضد هذا الشع  وتتآمر علٌه 
بجمٌع أنواا المإامرة لبلنقضاض علٌه بؤمل العودة والرجوا الى الحكم مرة أخرا تح  مختلؾ 

ة، وهكذا وبعدة فترة وجٌزة من سقوط النظام المسمٌا  وبشتى الطرق واالسالٌ  المعا ر
واحتبلل الببلد من قبل قوا االستكبار العالمً المتمنلة بقٌادة أمرٌكا ومخططاتها لتدمٌر جمٌع 

ٌة والمذهبٌة فالنبى التحتٌة للعراق، بحٌث نجح  أٌما نجاا فً خلق الفتن والنزاعا  الطاب
ها الجو فً تمرٌر مخططاتها وتنفٌذ خططها، وقد لٌ فو ل ،والحزبٌة بٌن مكونا  الشع  العراقً

انشؽل ابناء هذا البلد الجرٌ  فترة طوٌلة باالقتتال والنزاا فٌما بٌن مكوناته راح  ضحٌته 
االالؾ من األرواا البرٌة، فضبل  عم ح دته السٌارا  المفخخة والتفجٌرا  فً مختلؾ مدن 

اجد الشٌعً،  ذ هو المستهدؾ األول من وراء العراق، وبالخ وص المناطق التً ٌكنر فٌها التو
جمٌع هذس الهجما  بتدبٌر وتخطٌط أمرٌكً  هٌونً سعودي. فكان لتلا الخطابا  الدٌنٌة من 
مكت  سماحة المرجع األعلى آٌة هللا العظمى السٌد علً السٌستانً)دام ظله الوارؾ(  داها 

ء و ون األعرض فً المناطق الشٌعٌة وأنرها اإلٌجابً فً حفظ األمن واالستقرار وحقن الدما
ر من النزاعا  واالختبلفا  ٌبما ٌرتبط بعملٌة االقت اص من أٌتام البعث المقبور،  ذ فض  الكن

بدفع الدٌة، أو العفو عنهم عند عدم قٌام الدلٌل على  نبا  تورط البعض منه فً منل هذس الجرابم 
 العظٌمة بحق أبناء هذا الشع  المجاهد. 

 : فض النزاعات واالختالفات المذهبٌة بٌن المكونات العراقٌة ثانٌا :

لقد وقف  المرجعٌة الدٌنٌة موقؾ عادال  ازاء جمٌع مكونا  الشع  العراقٌة بما فٌهم من   
 ذ لم تجعل االختبلؾ الدٌنً والمذهبً عنوانا لحركتها وحراكها  ،ٌختلؾ معها فً الدٌن والمذه 

ؤساوٌة التً ٌمر بها أبناء العراق المجاهد، وباألخص ما ٌع ؾ به الم باألوضااازاء ما ٌرتبط 
نتٌجة الخبلفا  المذهبٌة التً كان  وراءها المخططا  والمإامرا  االمرٌكٌة ال هٌونٌة، التً 
تعذا بفتاوا علماء الفتنة، من علماء الوهابٌة وحكومة آل سعود المجرمة بحق الشعو  

بل  عمن ٌقوم بها من أزالم البعث المقبور ورجال أجهزته اإلسبلمٌة الشٌعٌة المتحررة، فض
القمعٌة، قلم ت در فتوا من المرجعٌة العلٌا فً النجؾ األشرؾ بقتل ومحاربة أهل السنة وال 
سابر الدٌانا  االخرا التً بات  هً األخرا ضحٌة لفتاوا التكفٌر، حالها حال الشٌعة فً 

الة من الرع  والقتل والتنكٌل بؤبنابه من قبل أؼلبٌة العراق، على الرؼم من أن العراق عا  ح
أبناء المذه  السنً فً بؽداد وأطرافها، حتى أضح  بؽداد ت ب  وتمسً على دوي السٌارا  
المفخخة وأ وا  سٌارا  االسعاؾ واالطفاء وسٌارا  فرق االنقاذ، فضبل  عن ن   

جال المقاومة من أهل السنة الدواع ، السٌطرا  الوهمٌة على الطرق العامة باسم المجاهدٌن ور
الذٌن تركوا المحتل ٌعٌث الفساد وٌنه  الخٌرا  وٌتوجه بفوهة بنادقه الى  در أخٌه، الذي لم 
ٌؤل أدنى لحظة عند است راخه وانقاذس من شتى الم اع  واالزما ، ولم ٌعبؤ بالمخاطرة بنفسه 

ة أرواا األالؾ من الشٌعة وسابر من أجله، فقد ح د  تلا المإمرا  والعملٌا  االرهابٌ
المكونا  الدٌنٌة األخرا، ولم تسلم منها األماكن المقدسة ودور العبادة، فقد أعادوا بؤفعالهم هذس 

 أفعال أسٌادهم الوهابٌٌن فً هجمتهم على العتبا  المقدسة لكرببلء الشموخ والتضحٌة.
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رٌاء من الشٌعة واالعتداء على ولكن على الرؼم من ذلا كله وح د آالؾ األرواا من األب  
دور العبادة كالمساجد والحسٌنٌا  وأهلها، فضبل  عن االعتداءا  التً تعرض  لها األضرحة 
المقدسة فً كرببلء والنجؾ وسامراء، وقتل الخٌرة من علماء العراق وخبرابه،  ال أن المرجعٌة 

لمإامرا  ومن رواءها وما الدٌنٌة فً النجؾ األشرؾ كان  على وعً تام بهذس المخططا  وا
هً أهدافها، فراح  تخاط  القاتل المؽرر به، أنكم لستم أخوانا  فحس ، بل أنتم أنفسنا، وهً 
كلمة ال ٌقولها  ال من أدرا عظم المإامرة وأرادة تفنٌدها وتفنٌد أهدافها وزرا الٌؤس فً قلو  

ن البلدان العربٌة بإطبلق فتوا أ حابها، فً الوق  الذي تسمع وترا علماء الفتنة فً العدٌد م
والقتل والتنكٌل بالشٌعة، وباألخص شٌعة العراق، وتجنٌد االالؾ من أبنابها لما ٌسمى  اإلرها 

بالجهاد فً ارض اإلسبلم ضد الروافض من شٌعة أهل البٌ  )ا(، بل األدهى من ذلا تسمع 
األ وا  وترا الشخ ٌا  من علماء أهل السنة من العراق وهم ٌ طفون جنبا  لى جن  قادة 

بقتل الروافض والشٌعة فً ساحا  الفتنة ومن اتها فً األنبار والتكرٌ  وٌهتفون  اإلرها 
والمو ل وؼٌرها من المدن، التً أضح  ساحاتها أبواق ومزامٌر ألربا  الفتن وقادته، ولكن 
ذلا لم ٌؽٌر من موقؾ المرجعٌة الدٌنٌة العلٌا، التً أخذ  على نفسها أن تقؾ سدا  منٌعا و مام 

لفتن، لتفوٌ  الف رص على أهلها من دعاة الفتنة وطبلبها ومن ٌخطط وٌعمل أمٌنا  أمام جمٌع ا
 ذ بوأدها وتفنٌدها  ،ألجل  نارتها بٌن مكونا  الشع  العراقً، مهما كلؾ ذلا من النمن الباهظ

، فبالقضاء على  أفضل وانجع من الخوض والوقوا فٌها، فعبلج السب  أنجع من عبلج المسب   
 ذ با   ، ، نم ٌشفى منه وال ٌعود  لٌه، هذا هو ما كان نتٌجة لفعل المرجعٌةالسب  ٌتعافى المسب

الشرٌؾ من أهل السنة المؽرر بهم فً السابق ٌحسدون الشٌعة على ما أنعم هللا به علٌهم من 
هإالء العلماء األفذاذ من ذي العقول الراجحة، حتى أ بح  أقواله وخطبه وبٌاناته ت ؽً  لٌه 

أضحى العدو باألمس مسالما  له ٌقؾ  لى جنبه وٌعمل بفتواس، كالتً أٌقض  اآلذان منهم، و
ضمابر الجمٌع )فتوا الجهاد الكفابً( وا طؾ الجمٌع للقتال تح  مظلتها واالستشهاد والتطوا 
وااللتحاق ب فوؾ المجاهدٌن من ابناء الحشد الشعبً والعشابري، وقام ببذل الؽالً والنفٌس 

اإلنسان قبل الدٌن )دواع  الع ر( رباب  منلث االنتقام امرٌكا ألجل الخبلص من عدو 
وال هٌونٌة والوهابٌة، حتى انتهى األمر بقتل وأخراج جمٌع الدواع  التً دنس  أرض العراق 

 ذ لم ٌسلم منها ال النسل والحرث، مكروا ومكر هللا وهللا خٌر الماكرٌن، فباءوا  ،بؤفكارها وأفعالها
نت ر األشراؾ من العراقٌٌن بجمٌع مكوناتهم بفضل قٌادتهم ومرجعٌتهم بعارها وشنارها، وا

الدٌنٌة الحكٌمة، وخرج العراقً مرفوا الرأس ٌحمل بشابر االنت ار ورسابل السلم والسبلم 
واإلسبلم للعالم برمته، فلم ٌكن من موقؾ ٌشهد له كموقؾ الحشد الشعبً، وال قٌادة حكٌمة كقٌادة 

نحؾ األشرؾ فً العراق، على الرؼم من جمٌع المخططا  والمإامرا  المرجع األعلى فً ال
للحد من حركته وتفرٌق الناس عنه،  ال أّن حّبه با  فً ضمٌر كل عراقً شرٌؾ، ٌرٌد الخٌر 
وٌحّبه ألهله، فجعل هللا الخبلص من هذس المإامرة الكبٌرة على ٌدس فشهد له القا ً والدانً، 

وبقً ٌتحٌن الفرص للبحث عن وسٌلة أخرا ؼٌر المواجهة وما  العدو بحقدس وضؽٌنته، 
المٌدانٌة، وال زال ٌبحث وٌجر  شتى الطرق واألسالٌ  إلٌجاد فجوة بٌن القٌادة والمرجعٌة 
الدٌنٌة وأبناءها من الشرفاء واأل بلء من جمٌع مكونا  الشع  العراقً، بؽض الطرؾ عن 

ٌة، فالحذر كل الحذر من شٌطان ٌبحث عن مدخل فدٌاناتهم ومذاهبهم وتوجهاتهم الحزبٌة والطاب
لٌزرا الفرقة والخبلؾ وٌعمل على تؤجٌل الفتنة بٌن أبناء هذا المكون  ،ٌدخل به مرة أخرا

 والنسٌل الواحد بفضل قٌادته الحكٌمة.
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 : ثالثا : فض النزاعات واالختالفات العشائرٌة

 ّن من بٌن الكوارث والحوادث المهلكة للحرث والنسل، التً ال تقل خطورة عن كوارث   
وحوادث التفرقة المذهبٌة والنزاعا  الدٌنٌة، هً ما ٌتعرض له بلد المقدسا  فً مختلؾ مناطقه 
ـ على حد سواء ـ من نزاعا  بٌن العشابر والقبابل العراقٌة فً ظل ؼٌا  تطبٌق القانون 

نزاعا  واختبلفا  تنتهً فً أؼلبها  لى االقتتال والتهجٌر ونحو ذلا، فقد بات   وتحكٌمه، من
العشٌرة التً كان  باألمس مؤوا الضٌؾ و مام أمام الحوادث والنزاعا  والحٌلولة دون 
ح ولها قبل و ولها  لى حالة االقتال وزهق األرواا البرٌة، عن طرٌق تفعٌل بعض العادا  

ها زعماإها علٌها، كالهدنة وأخذ العطوة، لببل تتوسع المشكلة وتنحو منحى والتقالٌد التً اعتاد
آخرا ، فكان  تحل بالطرق الشرعٌة والقانونٌة والعرفٌة العادلة، ولكن ؼٌا  القانون أو تطبٌقه 

األخٌرة مع امتبلا انواا  اآلونةوالتجاوز على بعض األعراؾ والعادا  القبلٌة والعشابرٌة فً 
تاكة وسوء استخدامها من البعض، أدا  لى ح ول كوارث عظٌمة بٌن مكونا  الف األسلحة

الشع  بطابع عشابري مقٌ ،  ذ  نا تجد العشٌرة برمتها تقؾ الى جن  الفاعل ظالما  كان أم 
مظلوما ، مّما أدا  لى حدوث ال راعا  وال داما  كنٌرة راا ضحٌتها عشرا  األبرٌاء 

ل تعدا األمر وتجاوز حدودس العرفٌة، فلم ٌسلم ـ كما كان سابقا  ـ وزهق فٌها األنفس المحترمة، ب
من ح ول هذس الحوادث العشابرٌة األموال والمساكن ونحوها،  ذ بدأ البعض بنه  أموال 
الخ م وحرق بٌوته وهدمها وتلؾ ممتلكاته ونحو هذس األفاعٌل، التً لم ٌنزل هللا فٌها من 

فً األعراؾ السابقة، بل تجاوز ذلا كل القٌم والمباديء سلطان، وعلى خبلؾ ما اعتاد علٌه 
 ذ لم تبق حرمة لمن ٌرٌد لهم ال بلا والستر، أعنً بمن ٌتوسط لهم بؤخذ الهدنة  ،االنسانٌة

والعطوة، فقد تجاوز البعض علٌهم مستهٌنا  بجمٌع القٌم والمبادئ األخبلقٌة واإلنسانٌة،  مستخفا  
انة بعد أن أعطى األمان والعطوة لبعض العشابر التً سع  ٌخبجمٌع ذلا، فٌبدو بالؽدر وال

ألطفاء الفتنة وأنهاء النزاا واالقتتال، كما أن من  ور التجاوز على األعراؾ والمبادئ 
العشابرٌة المطالبة بؤخذ الدٌة بما ٌتجاوز حدها الشرعً والقانونً، مما ٌنقل كاهن العشٌرة 

ربٌس  عشٌرته بوجه وعدم القبول بذلا، انسلخ عن  األخرا، حتى أذ و ل األمر الى وقوؾ
عشٌرته وانفرد بمطالبته دون أدنى احترام للقٌم والمبادئ التً تملٌها علٌه عشٌرته وسنن العشابر 
األخرا، م را  على فعله ومطالبا  بنفسه دون رضا عشٌرته، متن بل  بذلا عن جمٌع تلا القٌم 

تعارؾ علٌها فً المجتمعا  العشابرٌة )أخذ بختً( ظنا   والمبادئ واألعراؾ وٌقول قولته التً
منه بؤن ذلا من أفعال الرجال وقدرتهم فً الظلم، ونسً قدرة هللا علٌه، وألن للظالم سٌفا  ٌنتظرس، 

 وعندها ٌستؽٌث فبل ٌؽاث، وٌست رخ فبل مست رخ له، وٌستن ر فبل نا ر له..

م من م اب  وحوادث وكوارث نتٌجة 2003وعلى أٌة حال فإن ما ح ل بعد عام   
النزاعا  العشابرٌة واال تداما  بٌنها ما ال تحمد عقابه، ومنها ما ٌندا الجبٌن لها، لخستها 
وخسة فاعلها، ؼٌر أن هذا ال ٌعنً أن المرجعٌة الدٌنٌة ؼاببة أو بعٌدة عن هذس الحوادث، ولم 

زاءها، بل بادر  المرجعٌة الدٌنٌة من خبلل خطبها فً الجمعة، وبٌاناتها ٌكن لها موقؾ  
الموجهة، وسفراءها المرسلة  لى رإساء العشابر، بت حٌ  المسار والعمل وفق الموازٌن 
الشرعٌة والحفاظ علٌها، ألن العشابر تمنل فً نهجها وتشٌعها خط أهل البٌ  )علٌهم السبلم( ، 

نهل أبمتهم )علٌهم السبلم( وهم من دافعوا عن الدٌن والمقدسا  وقارعوا فهم األولى فً العمل بم
الظلم والظالمٌن وطهروا البلد من دنس الدواع  والمحتلٌن من قوا االستكبار العالمً على مر 
التؤرٌخ، ولهم من المواقؾ المشرفة فً األخذ والعمل بفتوا المرجعٌة الدٌنٌة فً النجؾ 
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تخاطبهم خطا  األ  الروحً البنه المشفق علٌه، فالتزم البعض وأخذ  األشرؾ، فبدأ  المرجعٌة
بقولها وتردد البعض من مشاكلها العوٌ ة، من خبلل  رسال وفود خا ة من قبلها لفض 
نزاعاتها المستع ٌة على فضها وانهابها من قبل سابر العشابر األخرا، وعجز عنها قانون 

ٌنٌة  زاء هذس الحوادث الع ٌبة موقؾ المتفرج علٌها، الدولة ورجالها، فلم تقؾ المرجعٌة الد
 وهذا هو دأ  المرجعٌة العلٌا كما عهدنا فً زمننا الحاضر وحاجة المجتمع  لٌها.

 : رابعا : رعاٌة الممسسات االجتماعٌة والخدمٌة والصحٌة

م كان للمرجعٌة دور كبٌر فً 2003هناا عدة مإسسا  خدمٌة واجتماعٌة ظهر  بعد عام   
اجٌن للعبلج ممن لٌس لدٌة تحاٌة االٌتام ورعاٌة الفقراء والماٌجادها من قبٌل مإسسة العٌن لرع

قدرة على موا لة العبلج أو اجراء بعض العملٌا  الجراحٌة الكبرا وعملٌا  النظر ونحوها، 
ستانً فلم ٌكن للمرجعٌا  السابقة دورا  بارزا  كهذا الدور الذي قام  به مرجعٌة السٌد علً السٌ

نتٌجة الظروؾ االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقت ادٌة التً ٌمر  ،م2003)دام ظله الوراؾ( بعد عام 
بها بلد المقدسا  العراق، مما دعى بها  لى اإلشراؾ الخاص لمتابعة عمل هذس المإسسا  

                     وذلا من خبلل تشكٌل لجان خاّ ة تعمل تح  اشرافها ووفق توجٌهاتها ،الخدمٌة واالجتماعٌة 
 وارشاداتها االبوٌة.

عبلوة على هذا قام  باإلشراؾ على البرامل والخدما  التً تقوم بها العتبا  المقدسة،   
وعلى وجه الخ وص العتبتٌن الحسٌنٌة والعباسٌة فً كرببلء من مشارٌع اجتماعٌة وخدمٌة 

للزابرٌن، كالمدن الزابرٌن التً  واقت ادٌة كبٌرة ساهم  بشكل كبٌر فً توفٌر وسابل الراحة
أقٌم  لهذا األمر، والمستشفٌا  ومراكز ال حة ودور الضٌافة ونحوها،  ذ لم ٌكن قبل عام 

 م أي دور للعتبتٌن المقدستٌن فً تؤمٌن وتوفٌر منل هذس الخدما  الكبٌرة.2003

 : خامسا : دعمها للتكافل االجتماعً

رجعٌة باالذن فً  رؾ اموال الخمس لدا المإمنٌن لقد تجلى هذا األمر عندما سمح  الم  
على فقراء العراق والمحتاجٌن وسابر وجوس البر، دون ان تقوم باستبلم هذس االموال من نم القٌام 
بتوزٌعها بحس  ما تراس من وجوس البر، بل كان ذلا العمل خطوة نحو التكافل االجتماعً بٌن 

ر فً معالجة العدٌد من مشاكل الفقر وسد االحتٌاج لدا ابناء البلد الواحد، وقد ساهم بدور كبٌ
الفقراء والمساكٌن، بل وشجع ذو المال على اخراج حق الخمس من اموالهم ، النهم ٌرون ذلا 
خطوة نحو اال بلا وطهارة النفوس واالموال، دون ان تراودهم ادنى الشكوا ووساوس 

 الشٌطان.
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 الخاتمة

 النتائج والمقترحات

 : النتائج النهائٌةأوال: 

 لقد تو لنا  لى مجموعة من النتابل الكلٌة، نذكر منها: 

م( لم تكن بعٌدة عما جري 2003 ّن المرجعٌة الدٌنٌة العلٌا فً النجؾ األشرؾ بعد عام ) .1
وٌجري فً العراق بعد اإلطاحة بنظام الحكم البعنً الطاؼً آنذاا، دون أن ٌكون لها أّي 

 ٌحدث فً العراق، بل كان  مع األحداث قلبا  وقالبا . دور كبٌر وبارز  زاء ما
( لم تشهدس سابر 2003 ّن موقفها  زاء األحداث التً جر  فً العراق بعد عام )  .2

المرجعٌا  األخرا فً بلدان العالم النالث عند ح ول منل هذس االنقبلبا  والتؽٌٌرا  فً 
 الحكم.

مختلؾ المجاال  الحٌاتٌة، وهً بذلا  ّن مسإولٌتها كان  كبٌرة وعظٌمة توزع  على  .3
 مام األمان لهذا البلد الجرٌ ، وتسجل موقفا  مشرفا  ٌضاؾ  لى مواقفها المشرفة فً 
التارٌخ اإلسبلمً لمرجعٌا  مدرسة أهل البٌ  )علٌهم السبلم(، بل ٌعّد تحوال  جدٌدا  فً 

واالستراتٌجٌا   مسارها ومسإولٌتها الدٌنٌة واالجتماعٌة متحدٌة بذلا جمٌع الخطط
 العدابٌة للعراق بجمٌع أطٌافه وطوابفه وعلى مختلؾ األ عدة الحٌاتٌة، هذا من جان .

لقد أزال  الستار عن وجه العمل الدٌنً ومسإولٌته اإللهٌة ازاء التحدٌا  والمواقؾ   .4
 العدابٌة واالحداث االجتماعٌة والسٌاسٌة، وبذلا فتح  أفقا  جدٌدا  لمن ٌت دا للمرجعٌة

 وفٌما عدا ذلا ال ٌستحق التمنٌل والمسإولٌة الدٌنٌة الكبٌرة ازاء الجمٌع. ،الدٌنٌة العلٌا

 : ثانٌا : المقترحات والتوصٌات

ه من الواج  اإلنسانً والوطنً والدٌنً أن نقؾ جنبا  الى جن  المرجعٌة الدٌنٌة   .1 نرا أنَّ
العلٌا فً مواجهتها للهجمة العدابٌة التً تحاو  ف ل األمة عنها، والتقلٌل من أهمٌتها 
ودورها السٌاسً واالجتماعً، وذلا من خبلل التعرٌؾ والتشٌٌد بمنجزاتها ومعطٌاتها 

لمخططا  االستعمارٌة للدول االستكبارٌة ومن ٌقؾ معها من دول األخرا ومواقفها ضد ا
 بهدؾ ضر  وحدة العراق وتدمٌرس ونه  خٌراته ورزا التفرقة بٌن مكوناته المختلفة.

ربط األمة بمرجعٌتها وباألخص الطبقة الشبابٌة المنقفة، من خبلل  قامة المإتمرا   .2
 تعرٌفهم بؤهمٌة المرجعٌة الدٌنٌة ودورها.والندوا  واألنشطة النقافٌة بما ٌرتبط ب
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دَىان "أنذنسُاخ جلروح  يف انشعر اننسىٌ انعراقٍ ادلعاصر تشكُالخ األنا واِخر
  ."انثستانٍ... مثاالا ي ثشرنانعراق " 

 

 
 *المدخل: مفاهٌم الدراسات ومصطلحاتها:

ٌ فٌدنا المعجم اللؽوي بؤن كلمة الشكل هً " شّكل تشكٌل ال شًء ٌ ور، وشكله:  التشكٌل:. 1
 ورس، وأشكل األمر: ألتبس، وأمور أشكال ملتبسة وبعضهم أشكله"
(ٔ)

. 
وبناء  على هذا المفهوم، ٌعدُّ الشكل " ال ورة اللفظٌة المنطوقة أو المكتوبة على مستوا كل    

للتعبٌر الكبلمً، أو على مستوا التعبٌر الكبلمً "جزء  من األجزاء التحلٌلٌة 
(ٕ)

وٌتضمن  ،
الشكل خوا ا  مشتركة مع كل الجمل  وال ٌػ اللؽوٌة والنحوٌة التً تساهم فً معرفة ذلا 

التعبٌر الكبلمً
(ٖ)

وهذس المساهمة هً التً ترسم  ورة التعبٌر، ومن نّم  ورة النص، وما  ،
 ر أحّس بها، وأراد نقلها  لى القارئ والمتلقً.ٌرٌدس المبدا من أفكار ومعان  و و

وم طل  الشكل قدٌم  فً االستعمال والدالال ، أ ستعمل فً الفلسفة القدٌمة     
(ٗ)

، وؼاٌة هذا 
 االستعمال هو ربط الشكل بالجمال، وأن ٌدرا  من قبل العقل، وٌفهم من جّراء العاطفة.

ً اإلبداعً،  ذ هو محاولة براد بها خلق األشكال وللشكل وماهٌته قٌمة كبٌرة فً الجنس األدب  
السارة لمعبرة عن ذا  )المبدا(
(٘)

، وهو القال  أو البنٌة أو ال ورة أو المنظومة أو ال ٌاؼة، 
التً ترافق ذلا الخلق، وترسم داللته فً النص والتعبٌر
(ٙ)

. 
ؼٌر جمالً أ بل ،  وأما وظٌفة التشكٌل فهً كامنة فً " بعث الروا الجمالٌة فٌما هو     

حٌث تكشؾ طرٌقة العمل النسٌجً الداخلً لفعالٌا  التشكٌل عن رإٌة جمالٌة وظٌفٌة ال ٌمكن 
للنص أن ٌح ل علٌها من دون حضور أ ٌل لنص الشكل فً مراحل  نتاج النص"
(7)

. 
وم طل  التشكٌل دخل ؼرٌبا   لى النص األدبً، والسٌما النص األدبً الحدٌث فً الشعر     

والننر، والسرد والرواٌة.  ذ طار هذا الم طل  من الفنون الجمٌلة، ومن مهام الرسم  لى األد . 
وهو الم طل  الذي ٌهٌا فعالٌة التداخل الحقٌقٌة بٌن الرسم وبٌن النص األدبً، وٌشّكل البعد 

ّل على الحالة الشعورٌة لمنتل ذلا النص الداللً الواض  الذي ٌد 
(8)

م طل   ومن هنا ٌبرز دور،
التشكٌل فً ترتٌ  العبلقة بٌن القارئ والنص، وكشؾ موطن الجمال والتؤنٌر فً ضوء هذس 

                                                           

 .ٖٚ٘/ٔٔ( لساف العرب ) مادة: شكؿ(: ٔ)
 .ٓٛٔ( أقسـ الكالـ العربي" مف حيث الشكؿ كالكظيفة" : ٕ)
 .٘ٚٔينظر: بالغة الخطاب كعمـ النص: ( ٖ)
 .ٓٛٔ( ينظر: ـ. ف. : ٗ)
 .ٖٛٔ( ينظر: نظرية األدب:٘)
 .ٜٗٔاألدبية الحديثة:( ينظر: مناىج الدراسة ٙ)
 .ٜٙٔ( التشكيؿ النصي: الشعرم، السردم، السير الذاتي:ٚ)
 .ٜٙٔ( ينظر: ـ. ف. : ٛ)
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العبلقة
(ٔ)

ومن هنا كان م طل  التشكٌل أحد العنا ر األساسٌة فً تكوٌن الخطا  األدبً بمتنه ،
س الن ً، والبد من  دراكه وفهمه وتحلٌله  ذا أردنا فحص ذلا الخطا  فً مجاله الن ً، وبعد

الداللً، وتؤنٌرس الجمالً
(ٕ)

. 
وفً دراستً هذا ٌتعالق التشكٌل، الوظٌفة والقٌمة الفنٌة الجمالٌة مع الذا  فً ت وٌر      

اآلخر، ورسم تشكٌبلته المختلفة كما ترٌدها الشاعرة بشرا البستانً، وكما هو واض  فً 
العنوان ٌدلُّ تشكٌبل  ورسما  على ن و ها الشعرٌة فً دٌوانها " أندلسٌا  لجروا العراق". هذا 

دالال  كنٌرة ظاهرها الحزن والبكاء واأللم والمرارة، وظاهرها المناقفة فً الرسم مع األندلس، 
المكان الحضري التارٌخً العربً المفقود، وباطنها اآلخر الذي ٌسب  ذلا الحزن وذلا األلم 

ٌاا ذلا البلد الجمٌل، وال قع البهً، وذلا البكاء وتلا المرارة، وباطنها اآلخر الذي سب  ض
ومازال ٌتسب  فً ضٌاا المزٌد من البلدان واألوطان فً كل مكان والتشكٌل فً ن وص 
الشاعرة بشرا البستانً فً دٌوانها " أندلسٌا  لجروا العراق"، ٌرمز  لى الذا  ) األنا(، و لى 

 اآلخر بؤشكاله التً جاء  فً هذس الدراسة.
ة النص محاورة نقدٌة جمالٌة تكشؾ عن عمق وهذا الرسم هذا التشكٌل لقد حاول  محاور

عند الشاعرة لبستانً فً دٌوانها هذا، واستفد  من تطبٌقا  مناهل الدرس النقدي المعا ر، 
والسٌما البنٌوي، ببعض الخطابا ، وبعض الرسم مع النص،   ذ رأٌتها مهمة  لى حد ّ ما فً 

المشاعر عند الذا  ) الشاعرة(، وهً تعّبر عن نفسها، كشؾ دالال  النص، وفتق مكنون 
وترسم اآلخر جمالٌا  وفنٌا  وشعورٌا ، وتقدّمه  لى القارئ كما عرفته، وما احّس  به فً نفسها، 
ونّ ها، ولوحا  ذلا النص، وقٌمة ذلا النص فً البناء، والتعبٌر عن كنه المشاعر التً تختلل 

وهذس هً وظٌفة النص األدبً، وهذس هً وظٌفة التشكٌل الذا  وهً تبدا، وتكت ، وتنظم، 
 والرسم... أٌضا .

جاء فً المعجم الوسٌط أن الذا  هً: " النفس والشخص، ٌقال فً األد  نقد  الذات:  . األنا 2

ذاتً ٌرجع  لى ذا  الشخص وانفعاالته "
(ٖ)

الذا ، لعبة داللٌة مفاهٌمٌة   وتلع  داللة األنا ،
اختبلؾ النص، أو بؤختبلؾ وجهة الناقد أو الدارس وفلسفته، ونقافته ذا  رإٌة تختلؾ ب

المعرفٌة، والفكرٌة. ومن هنا فم طل  األنا، أو الذا  " م طل  مراوغ ٌستع ً على التعرٌؾ 
والحد اال طبلحً ألنه ٌدخل فً مشاركة كبٌرة فً أؼل  الفروا اإلنسانٌة منل: ) الفلسفة، وعلم 

وعلوم العربٌة... ألخ( النفس، وعلم االجتماا،
(ٗ)

األنا، هً   وأّما فً اال طبلا فالذا   ،
االنبعاث النفسً لوجود الذا  الذي ٌحددس شخص ما، أو ٌرسم مشاعرها تجاس هذا االنبعاث حدث 
ما، وٌحكً هذا الرسم االنطباعا  الذاتٌة التً تقع على األنا، وكٌؾ بإمكانها نقل هذس االنطباعا  

سبٌل البوا عن المشاعر، أو من با  المشاركة الكبرا مع ذلا اآلخر، فً   لى اآلخرٌن على
 هذس المشاعر مهما كان  حزنا  أو فرحا ، سلبا  أو  ٌجابا .

عّبد الواض  الذي ٌو ل  لى ا ن  لتركٌز على مفهوم الذا  وكنه مشاعرها، هو الطرٌق الم 
فّا رموز النص األدبً الشعري، وفهم دالالته.  ن الذا  المبدعة لتعٌ   راعها مع الذا  
المبدعة فً سبٌل  نتاج النص األدبً الشعري، وهً بهذا ال راا تعّبر عن مشاعرها، وتشّكل 

                                                           

 .ٗٙٔ-ٖٙٔ( ينظر: ـ. ف. : ٔ)
 .ٛٙٔ( ينظر: التشكيؿ النصي: الشعرم، السردم، السير الذاتي: ٕ)
 .ٖٚٓ/ٔ( المعجـ الكسيط: )مادة: ذات(: ٖ)
 .ٚٛٔالفارض أنمكذجان (: ( األنا في الشعر الصكفي ) ابف ٗ)
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هم اسهامة حقٌقٌة كبٌرة فً هذ التعبٌر، وٌترا النص فً وجهته ال حٌحة اآلخر الذي ٌسا
السلٌمة فً الداللة والتعبٌر. ومن هنا فالذا  هً "الوجه العمٌق الذي ٌتطل  اكتشاؾ بعض 
مبلمحها وسماتها الباطنٌة مجهودا  معرفٌا  وجمالٌا ، وتجربة حٌاتٌة  مٌمة متجذرة فً تربة 

وم البسطاء وانشؽاالتهم وعذاباتهم"الواقع ومتواشجة مع هم
(ٔ)

ولعّل هذا الوجه، وهذ االكتشاؾ  ،
هو ما نرٌدس من دراستنا هذا فً تشكٌل هذس الذا  ومبلمحها وسماتها، وقٌم أدابها الفنٌة والجمٌلة 

 من خبلل اآلخر، وتؤنٌرس علٌها وعلى هذس القٌم فً نّ ها الشعري. 
ٌتولّتتتد اآلختتتر فتتتً المعتتتاجم العربٌتتتة علتتتى كنٌتتتر متتتن الم تتتطلحا  اللؽوٌتتتة والفلستتتفٌة  اآلخـــر:. 3

والنفستتتتتٌة التتتتتتً تتتتتترتبط داللتتتتتة وبنتتتتتاء  متتتتتع هتتتتتذا الم تتتتتطل  الواستتتتتع والكبٌتتتتتر فتتتتتً الدراستتتتتة 
والتعرٌتتتؾ، فهتتتو فتتتً معجتتتم العتتتٌن: " هتتتذا آختتتر، وهتتتذس أ ختتترا،....، واآلختتتر الؽابتتت ، وأّمتتتا 

جماعتتة أ ختترا ".
(ٕ)

اا فقتتد جتتاء بمعنتتاس اللؽتتوي التتذي هتتو : " اآلختتر بتتتالفت  وأمتتا فتتً ال تتح ،
أحتتتد الشتتتٌبٌن، وهتتتو استتتم علتتتى أفعتتتل، واألننتتتى أ ختتترا، وأختتتر  جمتتتع أ ختتترا، وأختتترا: تؤنٌتتتث 

."... أختتتر 
(ٖ)

وأمتتتا متتتا ورد فتتتً اللستتتان ،
(ٗ)

، فهتتتو ال ٌختتترج عّمتتتا قتتتدمنا فٌتتته القتتتول متتتن المعتتتاجم 
 داللة.اللؽوٌة العربٌة التً سبق   احبه، فً المعنى وال

د لنا أن ندرا أ ن الحدٌث عن اآلخر هو الحدٌث عن أنا أ خرا لها  وفً اال طبلا، فبل بُّ
منظور تعرٌفً تطبٌقً من خبلل األنا األولى"، "الذا  المبدعة". فاآلخر هو " جزء  من الذا ، 

ٌنف ل  و  ن نفٌه فٌه بتر  للذا ... على الرؼم من أنه ضروري الكتشافها، و  ن ت ور الذا  ال
عن ت ور اآلخر"
 (٘)

ومن هنا فإن الذا  هً التً تبنً مفهوم اآلخر، أو بمعنى  مؽاٌر تقرٌبا ، ، 
  ن الذا  هً التً ترسم تشكٌبل  األنا تجاس اآلخر، وتساهم فً تقدٌم  ورة اآلخر  لى المتلقً 

األنا، بروابط أساسٌة جدلٌة مع   والقارئ والجمهور. وبناء  على هذا المفهوم ترتبط الذا  
اآلخر، الذي ٌمتاز من خبلل هذا الترابط بالتنوا فً العبلقة، والشمول فً الفهم، فاآلخر قد ٌكون 
القرابة، أو ال داقة أو الجوار، أو المنافسة والخ ومة والعداء، وهذا التنوا فً العبلبق بٌن 

لمبدا، وٌقصُّ علٌنا طبٌعة العبلقا  بٌن الذا  واآلخر هو الذي ٌحدد دالال  النص ومشاعر ا

التؤنٌري(، على  عٌد الوعً أو فً حقل  )الخارج وبٌن اآلخرالداخل(،   األنا )الذا  
السلوا والفعل
(ٙ)

فاآلخر "المطروا فً السجاال  والندوا  هو اآلخر فً الهوٌة، واآلخر فً .  
ؾ السٌاسً، واآلخر فً الذوق النفسً، الحمولة االٌدلوجٌة، واآلخر فً الدٌن، واآلخر فً الموق

واآلخر فً المدرسة النقدٌة، واآلخر فً النهل المعرفً، واآلخر فً الجنس، واآلخر فً 
اللون"
(7)

. 
 تشكٌالت األنا واآلخر فً دٌوان "أندلسٌات لجروا العراق" :

 ...اآلخر )الرجل(. أ. األنا )الذات(

                                                           

 .ٜٛالصكرة الشعرية كأسئمة الذات: (ٔ)
 .ٖٖ/ٔ( العيف: )مادة: أخر(: ٕ)
:) مادة: أخر(: ٖ)  .ٕٔ/ٔ( الصحاح في المغة كالعمـك
 .ٕٛ/ٔ. كينظر: معجـ ألفاظ القرآف الكريـ: ٖٗ-ٖٖ/ٖ( لساف العرب: )مادة: أخر(: ٗ)
 .ٕٕو: ( صكرة اآلخر العربي ناظران كمنظكران إلي٘)
 .٘( ينظر: في معرفة اآلخر:ٙ)
 .ٔٔٔ( صكرة اآلخر العربي ناظران كمنظكران إليو: ٚ)
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التً تربط بٌن بنً البشر، عبلقة المرأة ال شّا فً أن هذس العبلقة هً أول العبلبق 
رف  منذ سٌدنا آدم  بالرجل، وعبلقة الرجل بالمرأة. هذس العبلقة السردٌة األزلٌة التً شاع  وع 
)علٌه السبلم(، والسٌدة حّواء و لى ٌومنا هذا. تشوبها الكدر أحٌانا ، والخ ام أحٌانا  أ خرا، 

الح ، وأ لها الوبام، وفراقها الندم والحسرة والبكاء. وال  واالنتقام حٌنا  نالنا ،  اّل  ّن جوهرها
أدّل على ؼرض الؽزل فً ذلا تبٌانا  وتوضٌحا ، وال أكبر من الرناء ألحد الشخ ٌن حٌن ٌمو ، 

 والشعر العربً كفٌل  بذلا وهو به زعٌم فً كل ع ر وم ر.
بٌا  والعراقٌا  وهكذا  لى ع رنا الٌوم، والحدٌث عنها عن الشواعر والكوات  العر

على وجه التحدٌد، بقً الرجل المنٌر لعواطؾ المرأة حبا  أو كرها ، سلبا  أو  ٌجابا ، ب عدا  أو قربا . 
ولكل نوا من هذس العواطؾ منٌرا ، ودوافع، كما  ن لكل نوا من هذس األنواا تؤنٌرا  وتبعا  

لسردٌة. ومن ذلا ما رأٌته فً ترك  ب متها على الذا  وأدبها، ون و ها الشعرٌة والننرٌة وا
دٌوان الشاعرة بشرا البستانً " أندلسٌا  لجروا العراق"، تبعا  وتجلٌا  وتؤنٌرا  جمة لهذا 

الرجل، وتشكٌبل  متنوعة لؤلنا، تعكس مشاعر الذا ، وأزماتها النفسٌة المتشنجة وهً  اآلخر
 تبوا بها من خبلل النص األدبً الشعري.

الذي ٌحمل عنوان الدٌوان " أندلسٌا  لجروا العراق"، تبدو فً النص الشعري األول 

الرجل عند الشاعرة فً  حدا لوحا  النص، فً آخر هذس اللوحة. وت ظهر األنا    ورة اآلخر
مزٌدا  من الجراا، ومزٌدا  من البكاء، ومزٌدا  من األلم من خبلل األلفاظ والتراكٌ  اللؽة 

مها هذس األلفاظ، وهذس التراكٌ  للذا . وما ذلا  اّل الشعرٌة، ومن خبلل ال ورة التً ترس
بوجود المحتل، البؽٌض، الذي مّل منه الناس فً وطنها، وهم ٌشاهدونه كل ٌوم بسبلحه المدجل، 

 والمكرس الذي ال ٌو ؾ. تقول: 
 دباباُت الؽزِو تدورُ 
 ٌحاصُرها الؽٌمُ 
 وُترُبكها الرٌحُ 

ٌُعاوُد ذبحً  ؼباُر الصحراِا المجروُا 
 ًِّ  كفنً ثوُب الجبل الفض

 خفٌُؾ الصفاؾْ 
 سدري

 تنشقُّ األرُض عن الشاراِ 
 تعطٌنً وهَج الزنبِق فً عّز الظهرِ 

 وأعطٌها قمري..
 ٌتجأل فوَق ؼالئِل عمري

 ًُّ  دُمَك الٌاقوت
 أكفَُّك كانْت وسط هدٌر الدباباتِ 

تالمُس َخصري؟!
(ٔ)

. 
بفعل هذا الضٌؾ الحقود الظلوم. األماكن ال تنظر  لى هذس الذا  الباكٌة المتؤزمة المتؤلمة 

تطٌق هذس المشاعر، فترفض أن تكون ألٌفة مؤنوسة محببة، ال بل هً مذبوحة، مجروحة، ٌزٌنها 
 الدم، وترسم روحها األؼبلل التً تعٌ  فٌها كل ٌوم.

                                                           

 .ٚٔٔ-ٙٔٔ( أندلسيات لجركح العراؽ: ٔ)
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للدلة  الرجل، فٌتض  محبوبا ، قمرا ، ٌتؤلأل فً آخر اللوحة، وهو أكفّه، بالجمع  أما هو اآلخر
على القوة واإلقدام وسط الدبابا ، ٌبلمس هذاا الخ ر الناحل، انحله الزمن، وجنى علٌه 

 األعداء ببل ذن .
الرجتتتتل هنتتتتا هتتتتو المحبتتتتو  التتتتذي تجتتتتد فٌتتتته التتتتذا  منقتتتتذا ، ومخل تتتتا  متتتتن هتتتتذا العتتتتدو 

الرجتتتل،  تتتورة   التتتدابر، ومتتتن دباباتتتته التتتتً تقتتتتل وتقتتتتل بتتتبل ستتتحا . هنتتتا ال تتتورة لآلختتتر 
ة ترستتتمها التتتذا  المتؤلمتتتة. وهتتتذا وبتتتدن المتتترأة العربٌتتتة حتتتٌن تتتترا فتتتً الرجتتتل، البطتتتل متخٌلتتت

 المخلص، والبطل المنقذ، من كل الظروؾ التً تّمر بها، وبمكانها.
والشاعرة ال تنسى أن تسبػ على هذا البطل بعضا  من سما  العذا ، ومن مظاهر األلم، فتقول 

 فٌه:
 ًُّ  دُمك الٌاقوت

 السبلا والمكان:  وفٌه مع العدو 
 أكفَُّك كانْت وسط هدٌر الدباباتِ 

 تالمُس َخصري؟!
األمكنة من خبلل السبلا الدفاعً وبالجمع ) الدبابا (، وحركتها ) الهدٌر(، األلوان الدم 

  والٌاقو ، رسم   ورة اآلخر الرجل فً هذس اللوحة، أما األنا فبقٌ  تحنُّ  لى هذا القمر 
ٌؤتً  اّل مع اكتمال ن ابه الشرعً والفلكً، وهو لن ٌؤتً  اّل فً  الرجل ) اآلخر(. الذي لن

 ورة رجل، أو كؤنه الرجل ، لما تراس هذس األنا من أهوال وم اب  وم اع  فً بلدها المحتل 

الملتاعة المتؤزمة النحٌبة فً  الرجل، وهذس األنا  السلٌ  ببل ذن . وتستمر  ورة هذا اآلخر
هذس اللوحة مباشرة فً هذ النص، وفٌها تبقى هذس األنا تعانً من هذا العدو اللوحة التً تؤتً بعد 

الؽاشم وما ٌفعله فً الببلد والعباد، وتبقى الشاعرة واألدٌبة بشرا البستانً على استنطاق األمكنة 
الطبٌعٌة ب ورة خا ة، وعلى استنطاق الزمان والسٌما لف ل الشتاء الذي تتوافر فٌه تلا 

اا رسم مكنؾ باأللوان لتلكم األمكنة وما فٌها من حركة للطٌور، و ما فٌها من األمكنة. وهن
تشكٌل لبعض الفاكهة التً تؤتً عرضا  لتذكر القارئ دابما  ببلد النخٌل والتمر والرط ، وبما 

 ٌحدث فٌه كل ٌوم. تقول:
 دباباُت الحقِد تدورُ  

 قمٌُص حبٌبً فً أَعلى الدبابةِ 
 الَعَرِق الُمتصبَِّب من كتفٌهِ أعدو خلَؾ عبٌِر 

 وراَا عناقٌِد الرطب المصلوِب على عٌنٌهِ 
 حبٌبً ٌركُض خلؾ ُرواٍق أخضرَ 

 خلَؾ شتاٍا صهوُتُه الحبُّ 
 وصبوَتُه الطٌُر الواكُن فً العشِّ 
 حبٌبً ٌحملُ وسَط عوٌِل الرٌحْ 

 أوراَد األرِض 
وحكمَة ّرباٍن مجروْا ...
(ٔ)

. 

اآلخر، ونعتته بالحبٌ ،  رها وعبلبقها ت جاس هذا الرجل هنا أبق  الذا  على مشاع
وكرر  هذا الو ؾ... حبٌبً أكنر من مرة واحدة فً هذس اللوحة. وبعدها أي بعد اللفظة 
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المكررة ٌؤتً الفعل المضارا الذي ٌدلُّ على الفعل واالستمرارٌة فٌه، وهذا ما ترٌدس الشاعرة من 
الرجل، وهذا الحبٌ ، األمكنة بق  طبٌعٌة فٌها مظاهر رسم  ورتها الحركٌة المستمرة لهذا 

الحركة، الرٌ  وعوٌلها، الطٌر والعّ ، الشتاء و هوة الحّ ، وهذا ٌتوافق بنابٌا  وداللٌا  مع 
األفعال المضارعة التً شاع  فً اللوحة، ومع ما ترٌدس الشاعرة من جعل الحٌاة مستمرة، تدور 

اآلخر، ومن خبلل هذس األمكنة وما فٌها من   ل هذا الرجل بشكل انسٌابً نحو المستقبل من خبل
 حركا ، وما تقوم بها شخو ها من أفعال تدل على الحركة والعمل. هً نفسها تقول عن ذاتها:

 أعدو خلَؾ عبٌِر العرِق الُمتّصبِب من كتفٌهِ 
 لى عٌنٌهِ ـــوراَا عناقٌد الرطِب المصلوِب ع
التع  من ذلا العدو والجري، عناقٌد الرط  "العرق المت ب "، هنا كناٌة عن 

الم لو ، تذكرنا بمو   بطًء، وبمؤساة الم لو ، نشمُّ رابحة التناص الدٌنً مع حادنة ال ل  
، وما تنٌرس تلا الحادنة ولو وهما ، بكل معانً المؤساة، وتفا ٌل -علٌه السبلم –للسٌد المسٌ  

ذس اللوحة فً نص الشاعر بشرا البستانً،  نها الم اب . هذي هً تشكٌبل  األنا واآلخر فً ه
سم  بدقة من خبلل اللؽة الشعرٌة، وال ورة والسٌما فً الكناٌة واللون، لتعطً  تشكٌبل  ر 

الحبٌ ، الذي أبق  فٌه شاعرتنا على مشاعر المحبة والتفاإل، علّها تخرج   ورة آلخر الرجل
ومدٌنتها وجامعتها، وكل ما ٌدور حولها، كما من واقع مظلم تعٌ  فٌه، وٌعٌ  فٌه بلدها وشعبها 

 تدور تلا الدبابا  المشإمة ب وتها النقٌل الذي ٌنذر بكل معانً التدمٌر والقتل واإلبادة.
وفً لوحة أ خرا من لوحا  هذس النص الشعري الذي ٌبدو طوٌبل  نسبٌا  مع باقً 

ها هذا، أم فً ؼٌرس من الن وص الشعرٌة التً نظمتها الشاعرة بشرا البستانً فً دٌوان
الدواوٌن الشعرٌة، تبدو  ورة الرجل بادٌة من خبلل الموروث النقافً فً  ورة الرجل 
العالمً، وما كان علٌه من  بداا، وما اشتهر به أعمال بقٌ  حكاٌة األجٌال تلو األجٌال، ومنار 

ذ ن شر  وأ شتهر .  ورة الرجل بٌ كاسو، بابلو الفخر واالعتزاز فً كل مكان وزمان، م 
بٌكاسو، ولوحته الشهٌرة )ؼرٌنكا( التً تدلُّ على ق ؾ الطابرا  المعادٌة لبدله وشعبه اإلسبانً 
المظلوم، بق د التروٌ  واالستفزاز ألهالً البلد، وبق د التدمٌر والتخرٌ  لهذا البلد اآلمن 

ن ً مع هذا الفن  المسالم آنذاا، كان  فً هذس اللوحة التً تدلُّ على نقافة واسعة وتعالق
التشكٌلً الرابع ومع تلا اللوحة ما   ن سمعنا بها، حتى أنار  فٌنا الحقد لهذا العدو، وألي عدّو 
سم  من خبلل هذا الرجل، وهو هنا الرجل  نسمع به، أو نقرأ عنه. هنا تشكٌبل  األنا واآلخر ر 

 علٌه من موهبة بقٌ  المبدا المنقؾ المناف  عن قضٌته، وقضٌة شعبه بإبداعه، وما فت  هللا

األنا، وٌكؤّن الشاعرة  أسطورة الناس لسنٌن وسنٌن.  الرجل هنا ولوحته، رسما مشاعر الذا  
بشرا البستانً تستدعً هذا الرجل، وتقؾ بإجبلل  واحترام أمام  بداعه لٌرسم بؽداد من جدٌد، 

 ي ٌقتل وٌدمر.بؽداد مع هذا الظبلم، ومع هذس الحرٌة المزٌفة، ومع هذا القزم الذ
وال تقؾ الشاعرة بشرا البستانً على التعالق النقافً مع هذا الرجل وحرفته، و نما 
تستنطق ترانها لنقافً والتارٌخً وما ع رؾ فً بلدها من موحٌا  هذس النقافة، وذاا التارٌخ. 

ة، وما فٌها "بؽداد" المكان، الحضارة، التارٌخ. هً نقطة التحول فً اللوحة  لى األمكنة التارٌخٌ
من تراث، وبطوال ، وحضارا . بؽداد، تستدعً آشور وسومر، وتبكً معهما بحزن ٌدمً 

ٌ وجع الضمٌر. تقول الشاعرة:  القل ، و
 بٌكاسو ٌرسُم جرنٌكا أخرى...

 ٌرسُم بؽداَد طرٌحَة أقداِم الؽوؼااْ 
 والحرٌة عودْ 
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 ٌعرفُه القزُم الممودْ 
 ..ألواُا متاحِؾ بؽداَد بكؾِّ الرٌْح.
 والثوُر اآلشوريُّ الباسُم مرتعبٌ 

 ؼادَر مرتبكا  
 وبكى....

 فً أركان المتحِؾ والمنعطفاتْ 
 كانت قٌثاراتْ 

سومَر تؽرُؾ لحن الحزنْ 
(ٔ)

. 
األمكنة هنا تارٌخٌة بإمتٌاز، وهً من ماضً بلد الشاعر وتارٌخها العبق. التعالق النقافً 

كان  بؽداد هً الملهمة الحقٌقٌة والطبٌعٌة  للمكان وض  فً اشطر كنٌرة فً اللوحة الشعرٌة،
 لهذا التعالق.

أما الرجل "بٌكاسو"، وفنه و بداعه، فهو الذي رسم  ورة األنا، وهو اآلخر المبدا 
المنقؾ الوطنً، الذي ٌح  بلدس، وٌح  الدفاا عنه، برسم  ورة األعداء القبٌحة... هو ما تبحث 

 ل به  لى المنقفٌن المبدعٌن الرجال من أهل بلدها الشاعرة، وهو ما ترٌد أن ت  عنه األنا 
وبلدتها، لٌكونوا كذلا الرجل اإلسبانً المبدا والفنان، الذي سّخر فنه و بداعه لوطنه فً أ ع  

 الظروؾ، وأكبر األزما .
وأما فً نّ ها الشعري اآلخر الذي نقؾ علٌه لنعرؾ تشكٌبل  األنا واآلخر )الرجل(، فً 

لجروا العراق"، فهو نّ ها المعنون " ما روته دجلة للبحر". وهذا النص  دٌوان " أندلسٌا 
ٌنماز بال ور المكررة المتولدة عن ال ورة الربٌسة واألولى فً كل لوحة من لوحاته. النص 
الشعري المدونة الكبلمٌة واإلٌقاعٌة هنا ترسم الذا  فً أبهى األماكن، وأجمل األماكن، كٌؾ ال 

المكنة الرومانسٌة الجمٌلة، والمبهجة فً " دجلة والبحر"؟! وال تنسى الشاعرة وقد طرا العنوان ا
على الرؼم من  –واألدٌبة بشرا البستانً دابما  أن تذّكر بمآساة بلدها، فتطؽى على النص 

، األماكن المعادٌة، واأللفاظ التً تدلُّ على القتل، وتشٌر  لى -رومانسٌته وجمال أمكنته ودالالتها
ن فً مكان ال ٌ  ُّ أن ٌكون فٌه، وفً شع  ال العداء ، تبعا  لهذا القادم من البعٌد، الم ستوط 

ٌرضى أن ٌكون محتبل  ، أو مستعبدا ... مهما كان العدو. اآلخر الرجل، انتشر هنا وهناا بٌن 

األنا عند الشاعرة، هنا الذا  هً التً تفدي بروحها  لوحا  هذا النص، حبٌبً سّر كنه الذا 
 خ ها هذ الحبٌ ، كما تقول الشاعرة فً  حدا اللوحا  من هذا النص:وش

 َحبٌبً على قدِر بهجِة ُحبكِّ أشعلُ عمري
 وافتُح فً الكلماِت حدائقْ 
 أُفّصلُ منها القصائْد...

ا   ٌّ  وأَزرُع فٌها ٌماما  عص
 وُحزنا  بهٌا  

ونخال  ال ٌقاوم...
(ٕ)

, 
الذا  هنا ترسم نفسها أوال  وأخٌرا  بهذا العنفوان الرجولً الكبٌر، الذي ٌؤبى الضٌم وال 
(، فً بدء األشطر جعل اللوحة فً حركة  ، أ فّ ل ، أزرا  ٌسك   على الظلم. األفعال: ) افت  

                                                           

 .ٕٕٔ-ٕٔٔ( ينظر: أندلسيات لجركح العراؽ : ٔ)
 .ٓٗٔ-ٜٖٔ( ينظر: أندلسيات لجركح العراؽ: ٕ)



 

(122) 

مستمرة، ورسم مشاعر هذس المرأة وما ترٌد وهً تقاوم، وتقاوم كلما أنشد  شعرا ، أو نظم  

الرجل، فبرز فً الشطر األول، وابتدأ بحبٌبً، الذي افتدته   دة، أو زرع ... أما اآلخرق ٌ
ًّ األشطر، وكما أسلف  فً  ٌّنته باق الشاعرة بعمرها، الذي ٌمتز بالعمل والجدة والحركة، كما ب

 الحدٌث.
فً لوحة أ خرا من هذا النص، تفّ ل األنا الحدٌث عن الجزبٌا  فً هذا الحّ  لهذا 

الرجل. بؽداد تبقى الملهمة الحقٌقٌة لمشاعر الشاعرة، وٌبدو أنها كذلا مع الجمٌع، من  خراآل
شعراء ومإرخٌن ودارسٌن فً ع رنا الراهن. األنا هنا ترسم الرجل من خبلل الحّ ، ومن 
خبلل لعبة الحر  والبحر، لٌس اللعبة اللفظٌة من خبلل الجناس فقط، و نما اللعبة الداللٌة، 

ٌة للّفظتٌن كلتٌهما، وفٌهما ما فٌهما من فوارق ودالال  ٌعرفها الجمٌع، وتسعى  لى والشعور
بٌانها الشاعرة  بشرا البستانً وهً تنظم هذس اللوحة، وتؤتً بهذس األلفاظ بوعً شعري وشعوري 

 كامل كامل، كما تقول:
 ًّ  تجًُا إِل
 وبؽدُد أجملُ 

 بؽداد أشهى...
 أفّصلُ قلبً على قدِر حّبكَ 

 ُد قلُبكَ ٌشه
 ُحّبَك أكبرُ 
 قلبً أبهى

 وٌتّسعان, ٌضٌُق المدى
 فً الهزٌع األخٌِر دنا البحُر,

 شبَّ دُم الحربِ  
 حٌَن َدنا البحرُ 

 قامت سكاكٌن خٌبرَ 
 حٌن نأى البحُر ناَم الدلٌلْ 

ِرهُ   فال تجرا البحَر إن الؽٌوَم ُتطهَّ
 وعلى شاطئٌه تشُب األوجاعُ 

ملؽومة  باللظى... 
(ٔ)

. 
على الرؼم من اإلٌقاعا  الداخلٌة المنتشرة فً اللوحة الشعرٌة من الجناس فً: )البحر 
والحر ، شّ  وتشّ ، نؤا ونام(، وفً التضاد: )ٌتسع وٌضٌق، قام ونام(، وفً التكرار فً 
األلفاظ: )البحر، بؽداد، حٌن(، فً العبارا : )دنا البحر(،  اّل  ن اللوحة بق  بعٌدة عن معانً 

ومعانً التفاإل، وظل  فً لؽة عالٌة ٌشوبها التشاإم، وٌخٌم علٌها العداء والحقد، وهو ما  الح ،
كان مع خاتمتها ونهاٌتها. االٌقاعا  رسم  جّوا  مطربا  فً الق ٌدة، األماكن عكس  أهمٌة 
العنوان األول والربٌس للنص الشعري عند الشاعرة بشرا البستانً فً دٌوانها هذا،  اّل  ّن 

كٌبل  األنا واآلخر، أحكمتها  ورة الرجل الذي تخّفى أمام األلفاظ األولى فً اللوحة، وبقً تش
هو المنٌر والمشجع إلكمالها على الوجه الذي ارتضته الشاعرة. األنا، وقف  تستنطق اللٌل فً 
 هزٌعه األخٌر، ذلا األخٌر الذي فٌه نسما  الفجر، ورابحة ال باا لعلّها تبعث على التفاإل
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واألمل بٌوم جدٌد. األنا، وقف  أمام التراث الدٌنً، وذلا الموروث اإلسبلمً الكبٌر الذي ننسى 
لّه الٌوم بخٌبر وفتحها، والبشارة بهذا الفت ، وبقدوم جعفر بن أبً طال  )علٌه السبلم(، والفرا  ج 

ر؟! متى الكبٌر بذلا الفت  والقدوم، فهل ٌكون مع فات  بؽداد الجدٌد؟! ومحررها المؽوا
وكٌؾ...؟!؟! األنا، بّن  هذس اللواعل، وتلا اللظى الملؽومة كناٌة فً الن   والجهد والتع  من 
الواقع المعٌ ، ومن المكان المعٌ ، ومن الزمن المعٌ . أمام اآلخر فبقً مع كل هذس المشاعر 

 ، فً ذلا القل  الكبٌر، النابض بالحّ  والحٌاة، والوفاء.

الرجل، جلٌا  ب ورته المعتادة. واللوحة هنا  ذا النص، ٌبدو اآلخرفً لوحة أ خرا من ه
اتجه  نحو القاا المزري الذي تمرُّ به الببلد العربٌة، والعوا م العربٌة كما فً بؽداد والشام. 
اإلٌقاعا  الداخلٌة موزونة ابق  على نؽم مطر  داخل اللوحة، وساعد  فً رسم تشكٌبل  األنا 

وسٌقى المتحركة داخل األسطر. ال ورة تولٌدٌة أ خذ  من األمكنة الطبٌعٌة واآلخر من خبلل الم
، -كما ت ورس الشاعرة –والسٌما البحار والشجر وال حاري، أما الزمن فهو زمن الذب  والقتل 

 هو زمن العدو، والقتل. تقول:
 حبٌبً

 الٌماماُت تزرُع قمحا  بشاطِئ دجلةَ 
 تؽرُؾ وردا  على ُجرفها

 ٌح ٌسألُ عن عطرهِ شجُر الشِّ 
 وتبارٌحِه,

 عن عناقٌِد صبوتِه فً الظالمْ 
 وبؽداُد مذبوحٌة فً الطرٌق إِلى الشامْ 

 منّفٌة  فً الصحارى ٌواقٌُتها
 وكواكُب من حطٍب ُحوُرها

 دمُعها بجٌع ٌابسٌ 
وهواها أؼتٌال...
(ٔ)

. 
 والعوٌل فً قولها:بكل هذا التشاإم ترسم األنا نفسها، ت ل القمة فً البكاء والنحٌ  

 دمُعها بجٌع ٌابسٌ 
 وهواها إؼتٌال...

ٌّنة  األلفاظ هنا تواجد  مع كلمة "حبٌبً"،  ذ ال حبٌ  وال حّ ؟! أما الدالال  واضحة ب
من األمكنة فً بؽداد والشام، فؤٌن الحّ  فً هذا الزمان؟! وأٌن من ٌح ُّ فً هذس األمكنة؟! األنا 

ا  عن النص لفظا  وداللة ترسم اآلخر بكلمة واحدة هً"  ٌّ حبٌبً"، هذا اآلخر الرجل الذي ٌؽٌ   كل
وشعورا ، وٌبقى فً ذاكرة الشاعرة فقط، فهو الذي ٌفتت  باقً النص، وبذكرس تنفتق هذس المشاعر 
عن القل ، لتكون بكل هذس األلفاظ، وتراكٌبها، و ورها، ودالال ، و ٌقاعاتها. تشكٌبل  األنا 

 ، العشٌق، فً هذا الن ؾ ٌظهر وٌختفً بحس  داللة كل لوحة. واألنا ال الرجل، الحبٌ اآلخر

الرجل )الحبٌ (، مهما كان، وأنى   تنفّا عن قٌمها، ومبادبها التً ٌج  أن ٌعرفها هذا اآلخر
كان. فهً ترٌد  أن تذكرس بكل هذس المعاناة، وترٌد أن تحاورس، بكل هذس المآسً التً تحدث فً 

ا، لٌكون بقدر التحمل، وبعٌن المسإولٌة، ولٌبقى الحبٌ ، والحبٌ  على كل هذس البلدان وؼٌره
 األحوال.
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وفً نّ ها الشعري اآلخر، والذي وضع  له عنوانا  هو " وارٌخ آخر اللٌل"، تبدو 
 ورة اآلخر الرجل بادٌة ومنتشرة فً لوحا  النص هذا، وهً تسمه بـ"حبٌبً"، وتسبػ علٌه 

لفة، وحسن المعشر، وتمضً ترمم مملكة الحبٌ  هذس، فتؤتً بؤنهارها، سما  الحّ ، ومظاهر األ  
وحرٌرها، ومكانها. ومن نمَّ ت ؾ  وجه الحبٌ ، و وته، ومكانته من خبلل مشاعر األنا التً 

الحبٌ  العشٌق، وعن ما تحمله هذس الذا  من أزما  فً الواقع   عّبر  عن اآلخر الرجل 

الرجل، الحبٌ ، و لى ذكرٌا  ذلا الح ، وما فٌه من  آلخر تحاول الهرو  منها، ومنه  لى ا
عبلبق المحبة، ووشابل التفاإل والفرا، ولو فً الشعر  فقط، ولو فً ألفاظه و ورس وموسٌقاس 
فقط. تقول الشاعرة بشرا البستانً فً لوحة من نّ ها الشعري " وارٌخ آخر اللٌل"، راسمة 

 ومكانا  ومحبة  ووباما :الرجل، واسمته بالحبٌ ، مملكة  اآلخر
 وحبٌبً,
 حبٌبً...
 القطاراُت,

 منتصُؾ اللٌِل,
 وجهك....

 منتصُؾ القلِب...
 صوُتَك ؼاٌب من األرجوانِ 

ى,  ولٌلُة حمَّ
 ومملكٌة تتفق أنهاُرها لملوا  

 ولهٌَب حرٌرْ 
 وصوُتَك ٌدفُع عنً حرائَق ؼاراِ 

 فجٍر ستأتً
عبرُت...
(ٔ)

. 
فً رسم تشكٌبل  األنا واآلخر فً هذس اللوحة من هذا تمضً الشاعرة بشرا البستانً 

النص الشعري الذي حمل العنوان بدءا  معنى العدو، ورسم  وارٌخه فً آخر اللٌل.  ورة اللٌل 
 األخٌر هذس تتكرر عند الشاعرة نوعا  ما فً دٌوانها هذا، وفً أنناء ق ابدس ون و ه الشعرٌة.

هذس اللوحة متنوعة مرة باإلٌقاا ال وتً الداخلً، اإلٌقاا التشكٌبل  الموسومة للذا  واآلخر فً 
المتحرا بؤنواعه وفنونه، ومرة بالبٌان والسٌما فً االستعارة، ونالنة بال ور الحسٌة والسٌما 

 الب رٌة والسمعٌة.
التكرار ٌبدو جلٌا  فً رسم هذس التشكٌبل ، ٌلع  مفارقة  وتٌة داللٌة هذا التكرار فً 

 ة فً لوحتها هذس:منل قول الشاعر
         ،  القطارا  
    منت ؾ  اللٌل    أمكنة متخٌلة   

....      )اآلخر المو وؾ(  التكرار اللفظً) الذا (.        وجه ا 
 منت ؾ القل           

 اللٌل.  هنا المنت ؾ فً الزمان 

 القل . تكراران ٌرسمان الذا  وما تعانٌه بٌن الزمان والمكان.  والمنت ؾ فً المكان
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الرجل(، فهما   وأما القطارا  ) مكان متحرا  ناعً(، والوجه ) المكان الطبٌعً اإلنسان
اآلخر الذي ترٌد الشاعرة و فه، وتقرٌبه  لى المتلقً بكل الوسابل. اآلخر ٌبرز من خبلل الذا . 

دابما ، فالؽٌر هو األنا والذا  هو اآلخر بكل أشكاله. ال و  هنا لهذا وهذا ما توحً  لٌه الفلسفة 

الرجل، وما فٌه من عنفوان مسك  للجمٌع، وما فٌه من قوة وطاقة تدافع عن الشاعرة   اآلخر
بكل األحوال والم اع  التكرار وال ورة ال وتٌة السمعٌة واأللوان ) االرجوان، الحرابق(، 

، ٌدف واالستعارا  ع عنً(، وسابل ومظاهر فنٌة ساهم  فً رسم تشكٌبل  األنا واآلخر )ؼا  
 فً هذس اللوحة. والسٌما  ذا أعدنا ما قال :

  وت ا  ؼا   من األرجوان  
ى،  التكرار اللفظً     جمل معطوفة        ولٌلة  حمَّ

ها لإلوا    "ال و  + اللون+  لرسم "تكنٌؾ ال ورة                   ومملكة  تتفق أنهار 
 األنا واآلخر".        ولهٌ   حرٌر     االستعارة".     

 و وت ا  ٌدفع  عنً حرابق  ؼارة  
 فجر  ستؤتً

والشاعرة هنا تبقً على أنر األمكنة المختلفة فً رسم ذلا التشكٌل الشعوري بٌن األنا 
خر اللٌل لتوافق واآلخر، وتبقً أٌضا  على أنر اللٌلة الموشحة بالحمى، والسٌما أنها ستكون فً آ

هذس اللعٌنة، وتوافق تلا ال وارٌخ التً تسقط آخر كل لٌلة، فالشاعرة هنا سّخر  كل الفنون، 
وأنواا البٌان، والمظاهر الداللٌة والبنابٌة لرسم هذا التشكٌل الشعوري والداللً بٌن ذاتها وبٌن 

 الرجل، ولعلّها احسن ، ونظنُّ أنها أحسن .
مابدة الخمر تدور"، تؤتً الشاعرة بشرا البستانً فً مدونتها  فً نّ ها الموسوم بـ:"

".  نها ال  الكبلمٌة واإلٌقاعٌة، النص الشعري، فً آخر لوحاتها ب ورة الرجل، وبكلمة " أحبا 
تقول هذس اللفظة مهما كان   اّل لمن تح  وتخلص له فً هذا الح . والشاعرة ترسم مفارقا  

لسفة الحٌاتٌة المعٌشٌة التً تتركها النقافة وسعة التجار  فً الحٌاة، لفظٌة، فٌها نوا من أنواا الف
وكنرة االطبلا على الموروث النقافً العربً والسٌما الشعري والتارٌخً. وهً فً تشكٌبل  

الرجل فً هذس اللوحة تخفً  ورة اآلخر تماما  وراء مشاعرها، وتؤتً به مع  الذا  واآلخر
أحٌانا ، وتؤتً به من خبلل األفعال التً ال ٌقوم بها  اّل الرجل، من كناٌا  ذوا  دالال  بعٌدة 

ٌخرجها من األرض  لى األرض، ومن تشعر معه باألمل لتكت  اسمه وما تشعرس به فوق 
ه، ونطمؤن  األقداا،  نه الرجل البطل المنقذ التً تؤتً ب ورس كنٌرا ، وتسعى لبن ٌكون واقعا  نحسُّ

 نقول "نحبا". تقول الشاعر فً لوحتها الشعرٌة هذس: بالعٌ  معه، وألجله فقط
 مائداُ الصبِر تدورْ 

 أستلقً تحَت سرٌِر الرٌح
 فُتخرجنً األرُض من األرِض 

 وأَخرُجها من كأسً
 ترقبنً عٌُن الصٌاِد,

 وتقتنُص الكاسْ 
 اكتُب بالخمرِا فوَق األَقداِا:

أُحبْك...
(ٔ)

. 
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والذي نشمُّ منه رابحة التناص الدٌنً واستبلم وأما فً نّ ها الشعري "أحزان بلقٌس"، 
معانً ودالال  اآلٌا  القرآنٌة الكرٌمة فً سورة "النمل"، وأن الذا  هنا هً من استوح  اآلخر 
الرجل، وعدّته المخلص لها والمنقذ من الواقع، ومن الناس من حولها مع مبلحظة الفوارق بٌن 

لٌه السبلم(، وبٌن الرجل الذي ترسمه الشاعرة بشرا بلقٌس وبٌن الشاعرة وبٌن سٌدنا سلٌمان )ع
 البستانً، أو ترٌد رسمه للقارئ والمتلقً.

هذا التعالق الن ً مع اآلٌا  الكرٌمة ومن أول العنوان، فت  البا  الواسع لرسم تشكٌبل  

الرجل فً هذا النص الشعري. فالرجل هنا هو من تفدٌه الذا ، ومن تسمه  األنا واآلخر
ٌّة بهذس ال وارٌخ، بالحبٌ  . هذا الحبٌ  الذي  بر على الجوا والضٌم، لٌبلقً المكافؤة السخ

 وهذا المو  الذي ٌحدث كل ٌوم فً أرض الشاعرة ومكانها وبلدها.
الذا  هنا، ومن خبلل نّ ها الشعري هذا تهر   لى تلا الزاوٌة المضٌبة، وذلا النور 

ل، هو اآلخر، هو الحبٌ ، هو ال ابر المحتس ، الذي ٌإنر اآلخرٌن على نفسه، أال وهو الرج
. ٌ ذلُّ  هو القاهر للظبلم، المقاوم للعدو، هو الذي ٌمو  وال 

وٌبدو الرسم لهذس التشكٌبل ، ولهذس اللوحة ب ورة واقعٌة، لٌس  فٌها وسابل الرسم 
ذاكرة الح ار والت وٌر التزوٌقٌة، من البٌان والحواس واأللوان  اّل قلٌبل . فالشاعرة تعود  لى 

الذي مّر ببلدها وبشعبها، و لى ذلا الظلم الذي أفقد الكنٌرٌن حٌاتهم من أبناء هذا الشع . تبقى 

الرجل   بعض اإلٌقاعا  المتحركة، والسٌما فً التكرار تساهم فً رسم تشكٌبل  األنا واآلخر
ستعمال التارٌخ، فً هذس اللوحة، التً أت  بٌن لوحا  النص األخرا، وتلكم اللوحا  تفٌض با

ه، وما ترٌدس  وتإنر الواقعٌة فً الرسم واللفظ، لتكون حسنة التعبٌر عّما تشعر به الذا ، وما تحسُّ
 أن تنقله  لى اآلخرٌن، كما شعر ، وأحّس . 
 تقول الشاعرة بشرا البستانً فً لوحتها هذس:

 
 حبٌبً ) اآلخر الرجل المنقذ(.     كان حبٌبً ٌبٌُع قالئَد عمري
م جوَع الحصارِ   وأسورتً لٌرمَّ

 أماكن معادٌة, وُمشعرا بالعداا.         مٌاهُ المدٌنِة كانت ترواغُ 
 كلَّ صباٍا تنثُّ الصوارٌخ موتا  جدٌدْ 

 والصوارٌُخ تتبعنً
 افعال تدلّ على الحركة      تترّبُص فً كتبً
 واالستمرار لهذه       وُتشاؼل أُمنٌتً

 ًّ   الصوارٌخ.      وتداهُم ؼرفَة نومً عل
الصوارٌُخ.. آْه..
(ٔ)

.  
وأّما فً نّ ها الشعري اآلخر فً دٌوانها " أندلسٌا  لجروا العراق"، والذي وسمته 
الشاعرة بشرا البستانً بـ: "النخٌل"، فٌبدو الرجل، وتبدو  ورته طاؼٌة على هذا النص. وتبدو 

الرسم، والوظٌفة والداللة. والشاعرة هنا الرجل، وبٌن األنا متنوعة  التشكٌبل  بٌن هذا اآلخر
تمٌل  لى البناء الدابري للنص الشعري الحدٌث. تبدأ النص بلوحة تخاط  فٌها هذا اآلخر مخاطبة 
روحٌة، وتطالبه بعدم المؽادرة، وتؤتً بؤلفاظ وتراكٌ  فٌها الفزا والخوؾ حتى تإكد لحبٌبها 

 ن حٌاتها، مهما كان  األسبا .جدوا بقابه معها، ولماذا ال ترٌدس أن ٌؽادر م
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 -هذا ما أباا به مكنون اللوحة األولى عند الشاعرة بشرا البستانً فً نّ ها هذا، وهو
، ما كان فً مضمون اللوحة األخٌرة فً النص -من جملة الداللة والمضمون واأللفاظ والتراكٌ 

 الشعري نفسه، و لٌا اللوحتان معا :
 تقول الشاعرة فً اللوحة األخٌرة:                            األولى:تقول الشاعرة فً اللوحة 
 ال تؽادْرنً      ال تؽادْرنً إلى الظلمةِ 
 ذراعاك شراٌع فوَق خصري      تلتؾُّ مع البرِد الحقولْ 

 ال تؽادْرنً        بأسها..
 تدوُر األرُض ما بٌن منافٌَك..     عداا  وأنا بالوجِد ألتؾُّ 

 وصبري                    وبالوحشة
 لم تكْن سجنا                               عداا  واللٌِل الَعذولْ..      

 وال منفى                 ال تؽادْرنً
 ولكنً سجنتُ         الفصولْ 

 ال تؽادْرنً..       حفرْت آخر قبلةْ 
 أتٌُت.. .        فوق جٌدي

 
ٌُراُق المستحٌلْ ورأت كٌَؾ        

(ٔ)
.  

 ال تؽادْرنً 
أتٌتُ  

 (ٕ)
. 

تنتشر فً اللوحتٌن سما  العداء واأللم فً األماكن، واألزمان، والمشاعر، وال ور، 
واأللفاظ. والتكرار بـ ) ال تؽادرنً(، هو الذي ٌسّوغ هذ العداء وهذا األلم حتى ت ل الشاعرة  لى 

الرجل بالبقاء وعدم المؽادرة منها. وتبدو اللوحة األولى قاسٌة مع الزمن من    قناا هذ اآلخر
خبلل ألفاظها التً انتشر  فٌها منل: ) الظلمة، البرد، اللٌل، الف ول(، وهذس القساوة تمنل  فً 
رسم هذس األلفاظ وو فها عند الشاعرة منل: )البؤس، الوجد، الوحشة، العذول، المستحٌل(. ولعّل 

طؤة الزمن المعٌ  عند الشاعرة، وكٌؾ كان  هذس الف ول، وذلا البرد، وذلا اللٌل فً هذس و
حٌاتها، ربما ٌكون الجمٌع فً ظبلم، وبرد، ووحشة، وبؤس، كما ترٌد الشاعرة أن تعّبر عنها فً 

 لوحتها هذس.
فً اللوحة األخرا، األخٌرة من نّ ها الشعري، تجلّى المكان أٌضا  ب ورته العدابٌة، 
وبؤلفاظه التً ت ّور األلم والحزن عند الشاعرة، وعند أّي انسان كان على وجه األرض. وهذس 

 األماكن المعادٌة التً انتشر  وشاع  فً هذس اللوحة من نّ ها هً:
)المنافً، السجن، المنفى(، وتتكرر هذس األلفاظ ومدلوالتها فً هذس اللوحة لتسٌطر علٌها 

جل بالبقاء مع الذا  الباكٌة المتؤلمة المتؤزمة من الزمان والمكان، كلٌا ، لتإكد أحقٌة هذا الر
(، فً آخر  وتطل  منه بإ رار وتؤكٌد عدم المؽادرة مهما كان. وتنفرج اللوحتان بكلمة ) أتٌ  
اللوحة األخٌرة، وهً آخر لفظة فً النص، وتعمل معها الشاعرة مفارقة لفظٌة ؼاٌتها التؤكٌد على 

الرجل، وفً هذس البشارة ما ٌدلُّ على   ً الوق  نفسه تبشرنا بقدوم هذا اآلخرعدم المؽادرة، وف
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البقاء وعدم المؽادرة نانٌة من قبل هذ الرجل، وهو ما تسعى  لٌه الشاعرة من أول النص  لى 
 آخرس. ٌتؤكد لنا ذلا بقولها:

 مساحة قصٌرا من خالل عالمات الترقٌم.   ..         ال تؽادرنً 
 كبرت المساحة بٌن األنا واآلخر, بعالمات الترقٌم.       ..    .            أَتٌتُ 

 المساحة متوازٌة تدل على اللقاا بٌن ألنا واآلخر.   ..    .        ال تؽادرنً
 نهاٌة النص, توقع اللقاا والبقاا بٌن األنا واآلخر.          .                أتٌُت 

 

الرجل، وترسم الشاعرة  ورتها من خبلل األنا )الذا (  لى الؽٌر فً   وٌؤتً اآلخر
. ففً لوحة أ خرا ٌؤتً الحوار بٌن األنا -كما ذكر   آنفا  -أكنر من لوحة واحدة فً هذا النص

الرجل، لٌساهم بشكل كبٌر وواض  فً رسم هذس العبلبق بٌن األننٌن، وٌوحً   واآلخر
 تكشؾ هذا اإلسهام. تقول فً لوحة من لوحا  هذا النّص: بالدالال  المشتركة بٌنهما التً

ٌُسّرُا شعر البوادي  وصوُته كان 
 وٌضفُر أَحزانها

 صوتُه كاَن ٌلتمُّ فً اللٌلِ 
 ٌبنً لها قبة  من عبٌرٍ 

 أَمجنونٌة أنتِ 
 قلت: نعم

واستفاق على صدرِه قمٌر من بكااْ 
(ٔ)

. 

الرجل فً لوحة   وٌبدو الحوار الداخلً ب ورة أكنر من رابعة بٌن الذا  واآلخر 
شعرٌة أ خرا من لوحا  هذا النص. هذا الحوار الذي ٌكشؾ تشكٌبل  األنا واآلخر عند 
الشاعرة، وٌساهم فً نقل تجربتها الشعورٌة  لى اآلخرٌن من خبلل  حدا وسابل السرد والمهمة 

 أال وهً "الحوار".
 أنسى أن أذكر بالقول  ن الشاعر هنا اهتم  بالنواحً ال وتٌة واإلٌقاعٌة فً اللوحة وال

الرجل،  ذ تبدو القوافً متداخلة، أفادها التكرار فً بعض   وهً ترسم  ورة األنا واآلخر
األلفاظ لٌزٌدها قوة وشدة. وفً البعض اآلخر متراكبة تؤتً بالحرؾ المهوس اللٌن، لٌناس  هذس 

وهذ ال م ، ولٌوافق مشاعر األننٌن )الذا  واآلخر(  لى حد كبٌر، وهما ٌتحاورن،  الجراا،
 وٌّحبان المو ، وٌستعذبان األلم، مادام  واقعا  فً بلدهما، ومكانهما، ومشاعرهما.

 تقول الشاعرة بشرا البستانً من لوحتها هذس:
 صمُت زندٌَك على خصري ٌصٌحْ 

 هل تحبُّ الصمتَ  -

 الرواِ  سٌدتً عطرِك مرمرَ  -
 وإذ أهوي لقاِع النارِ 

 أهوي..
 لجُة الموِت الفسٌحْ 

 نشواُ الموتِ 
 وٌاقوٌت ٌنثُّ الضواَ 
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 فوَق الجسِد الفادِا بالوردِ 
 وماِا الجرا

فوَق القمِر الطافِح تفاحا  جرٌحْ 
(ٔ)

. 
وأّما فً نّ ها الشعري "الرٌ "، فٌبدو النّص متشاكبل  كلٌا  مضمونا  وبنٌة وداللة مع هذا 
العنوان، ومع ما تنٌرس هذس الرٌ .  ذ هب  بعوا ؾ سافٌة أت  على المشاعر كلّها بٌن األننٌن، 

 الرجل. األنا واآلخر
والتكرار بالعبارة "ما قال ..أحبٌنً.. "، هو من ٌنقل  لٌنا هذس التشكٌبل  التً ترٌدها الشاعرة، 

ن مكنون مشاعر الشاعرة فً وهو من ساهم فً رسم ال ورة ودالالتها، وهو أٌضا  ما أباا ع

 الرجل. تقول فً ن ها "الرٌ ": حٌاتها ومعاشها ت جاس اآلخر
 ما قال .. أحبٌنً..  التكرار وعالمات الترقٌم

 ابتسمت عٌناهِ             الصورا البٌانٌة  

 وفّر الصفوُع من األَفالِك                
 ..وناَم عبٌُر التارٌْخ   تولٌد الصور مع التكرار

 فوَق ذراعً..    
 ما قال.. أحبٌنً..        التكرار وعالمات الترقٌم

 شرقت عٌناها.                   الصور الحسٌة   

 ومضى ٌقرأ فً كّفٌها الرملَ                       
بواتْ             التكرار وأثره فً رسم الصور    وإٌقاَع الصَّ

 ما قالَ.. أحبٌنً..           التكرار وعالمات الترقٌم
 قال جداري كونً ٌا سٌداَ                    
 المو ,                 الصورا البٌانٌة    

 وفارؼة الؽاباتْ                        
 لم ٌسمْع ما قالته الرٌُح,                        استنطاق الجامد   

 واٌتها..مضى قبل ؼ          "األماكن"      
 أبقْت بٌَن ٌدٌه ..           خاتمة
 شٌئا  من برقٍ           مملمة

وأنٌنا  مجروْا ..         نهاٌة مفتوحة     
(ٕ)

. 

الرجل، بدا هذا  هذي كان  أؼل  الن وص الشعرٌة التً رسم  تشكٌبل  األنا واآلخر
عند الشاعرة بشرا األخٌر متخفٌا  فً بعض الن وص، وظاهرا  فً ن وص شعرٌة أ خرا 

البستانً فً دٌوانها هذا. ومع هذا الخفاء، أو مع ذاا الظهور، رسم  الذا  مشاعر مختلفة لهذا 
اآلخر، أؼلبها كان فً الح ، ونعته بالحبٌ ، وتمنً الحٌاة بقربه والبقاء معه فً حٌاة لم تعرؾ 

على الرؼم من االتجاها  طعم السعادة والفرا والتفاإل  اّل قلٌبل . وبقٌ  هذس التشكٌبل ، 
الوجدانٌة المحببة التً تربط عبلقا  الرجل بالمرأة، توحً بالعداء، وت شعر بالقسوة والحزن 
واأللم، وما ذلا  اّل للواقع الذي عاش  فٌه   الشاعر، والبلد الذي عانى ما عانى من الضٌم والظلم 

 والظبلم.

                                                           

 .ٛٛٔ( ينظر: أندلسيات لجركح العراؽ : ٕ)
 . ٜٛٔ-ٜٚٔ( ينظر: ـ. ف. : ٔ)
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وموضوعها فً طرا عبلقاتها مع لقد كان  الشاعرة البستانً  ادقة مخل ة ألدبها 
الرجل، وهذا اآلخر هو الذي رسم األنا التً بد  باكٌة متؤلمة فً الكنٌر من أحوالها، وهٌباتها 
حتى مع الح ، ومع الؽزل، ومع الحبٌ  الذي كان فلسفة خا ة فً رإٌة الشاعرة واألدٌبة 

رٌرة فً آخرها، ومن البستانً فً شعرها ون و ها فً دٌوانها. فلسفة أ خذ  من حٌاة م
 ظروؾ ألٌمة لم تترا الشاعرة فً أمل وابتسام، حتى مع ذلا الحبٌ .

 ب. األنا ) الذات(... اآلخر )العدو(.
منذ القدم واإلنسان ٌعٌ  على هذس الحٌاة بحرٌة ووبام وتآلؾ. تآلؾ مع جنسه من بنً 

والسٌما من الحٌوانا ، من  البشر، وتآلؾ مع الطبٌعة بكل مسمٌاتها، وتآلؾ مع باقً المخلوقا 
الدواجن  لى الطٌور... وؼٌرها. وال ٌخلو هذا التآلؾ من منؽّ ا  جمة تفرضها أحٌانا  مظاهر 

فٌها، ومن ت رفا  بنً البشر االستبدادٌة  –سبحانه وتعالى  –الطبٌعة القاسٌة، وحكمة هللا 
اء والكرس، مرة للزمان التوسعٌة على حسا  البعض اآلخر، لتنتل هذس المنؽ ا  سما  العد

الذي ٌعٌ  فٌه الناس، ومرة للمكان الذي ٌحٌا علٌه بعض الناس، ونالنة لبعض البشر الذٌن 

اآلخر،  ٌحاولون اؼت ا  حقوق اآلخرٌن، وتملكها بالقوة والبط  واالستبداد.  ورة العدو
سم  بؤشكال مختلفة، ووسابل شتى، ولكن هذس األشكال، وتلكم الوسابل ال تب عد أن تجعل هذا ر 

العدو ب ورته الحقٌقٌة القبٌحة، المستكرهة، التً تستحق منا كل الحقد، والكرس، والبؽض، 

بشرا البستانً عان  كنٌرا  من هذا العدو، ومن هذا األنا(، والمقاومة والطرد. والشاعرة)الذا  
اعرها ال ادقة، اآلخر. فؤ ب  جزءا  من حٌاتها، وكٌانها، وشخ ٌتها، ما تلبث أن تلعنه بمش

وتدعو  لى مقاومته فً أدبها، الشعري والننري، وبكل ما أ وتٌ  من وسابل المقاومة فً هذا 
األد ، اللؽوٌة، والفنٌة، والداللٌة، والسردٌة، واإلٌقاعٌة. ومن هنا شاع  ال ور القبٌحة 

المحمودة المعروفة العدو، وألفعاله فً الببلد، التً ال تخرج عن هوٌاته  والمؤساوٌة لهذا اآلخر
 المشهورة فً القتل والذب  والسفا والنه ؟!

لقد تّمٌز  الشاعرة بشرا البستانً فً دٌوانها هذا، وفً أؼل  ن و ه الشعرٌة، 
بالتذكٌر والحّث، التذكٌر لما كان من هذا العدو المحتل من أفعال شنٌعة ٌندا لها جبٌن اإلنسانٌة 

قواله تناقض، وتتضاد مع أفعاله ب ورة كلٌة، والكل ٌعلم ذلا النا ع بالمحبة واأل لفة. وكان  أ

العدو بؤبشع ال ور، فً مٌادٌن اإلنسان  جلٌا . والحّث على المقاومة، وعلى رسم  ورة اآلخر
اإلبداعٌة المختلفة، حتى نوفً حقها ونحفظ لبلدنا وشعبنا كرامته، وحقّه فً العٌ  والبقاء، وكذلا 

الحقٌقٌة لهذا المحتل، ولهذا العدو لشعو  وبلدان العالم األ خرا التً طالما حتى ت وّض  ال ورة 
ما ٌحاول خداعها، بمنل ما خدا به شعبها وبلدها، من شعارا  وهتافا  جن  على ذلا الشع ، 
ودّمر  هذا البلد. الذا  هنا فً نحٌ   مستمر، دابم، وشكوا عظٌمة لما خلّفه هذا اآلخر من 

على كّل شًء  أخضر فً حٌاتها، وأت  على كل فرا، وأنه  كل سعادة. فالباقً  تبعا  نقٌلة أت 
من هذس السعادة ال تعدو المشاعر اآلنٌة التً ال تستؽرق  اّل اللحظا ، والباقً من هذا الفرا ال 
ٌعدو االبتسامة بالوجه والحركا ، أما القل  فٌه ما فٌه، وأما العقل فبه ما به...؟!؟! ودٌوان 

سٌا  لجروا العراق"، ٌحمل مشاعر الذا  جملة وتف ٌبل  ت جاس هذا اآلخر، فاألندلسٌا  "أندل
ٌّدها األجداد العظام، وضٌعها  ذكرا لذلا المكان الخالد "األندلس"، ولتلا الحضارة التً بناها وش
االحفاد ال ؽار. والجروا كنٌرة فً هذا العراق، ال نملُّ من سردها، والحدٌث عنها لؤلجٌال 

 القادمة، فمن أٌن نبدأ، و لى اٌن ننتهً من جراحا ٌا عراق... ال أدري؟!
 ّن نظرة عجلى لما فٌه هذا الدٌوان من ن وص شعرٌة، لتضعنا أمام تشكٌبل  األنا 

العدو، فً شعر الشاعرة بشرا البستانً. ولعّل كنٌرا   من هذس التشكٌبل  وضح  فً   واآلخر
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وستتض  بعضها، أو ما ٌتبقى منها مع الذا   الرجل،  تشكٌبل  األنا واآلخر 

المجتمع.  اّل  ن التركٌز على بعض هاته الن وص فً هذا القسم من الدراسة مهم  واآلخر
وضروري، وال أ رٌد االستطراد فً كنرة الن وص فً الشواهد والتحلٌل فً هذا القسم ، فهً 

تؤتً بؤكنر المشاعر وال ور والدالال   تتض  بعدا  وداللة وتركٌبا  مع القسمٌن اآلخرٌن، وهً ما
فً شعر الشاعرة البستانً، سواء  أكان فً هذا الدٌوان الشعري، أم فً ؼٌرس من الدواوٌن 
الشعرٌة التً نظمتها الشاعرة، ونشرتها واشهرتها للقّراء.   فً النص الشعري األول والذي حمل 

هذا النص نفسه، تنفت  اللوحا  الشعرٌة  عنوان الدٌوان " أندلسٌا  لجروا العراق"، وهو عنوان

العدو، بكل التفا ٌل، وأؼل  الوسابل. اللوحة األولى من   بداخله على تشكٌبل  األنا واآلخر
هذا النص الشعري المحبوا لؽة، و ورة، و وتا ، و ٌقاعا، تضعنا الشاعرة بشرا البستانً 

ع هذا العدو، ومع أفعاله التً أ بح  ال أمام الذا  التً تعمل فً هذا الضٌم، وفً هذا الظلم، م
 تطاق، وال ت حتمل.

وهذس الذا  ) الشاعرة(، التً ٌبرز فٌها  و  األنا، وتعلو فٌها  ورتها، هً التً ترسم 

ٌّن تشكٌبلته فً ال ورة واللؽة واأل وا ، لتكوّن لنا  ورة قاتمة لهذا   اآلخر  العدو، وت ز
 الشعري.العدو، من أول لوحة من لوحا  النص 

والشاعرة فً هذا التشكٌل، تستنطق األمكنة باختبلفها، وتؤتً ببؽداد وآشور، الدنٌا واآلخرة فً 
نظرها، وأما االفتتاا بالعبارة "دبابا  الؽزو تدور"، فكان افتتاحا  م كررا  مع كل لوحة من لوحا  

  لنص، التً هذا النص، تكرار بنابً ٌنفت  على  ور ودالال  عدة فً كل لوحة من لوحا
تختلؾ ت وٌرا  ومدلوال  طبعا ، ولكنها تتوحد فً المشاعر واألحاسٌس لما تعنٌه الذا ، ولما 

العدو، فً أقسى  ورس، وفً أفزا أشكاله. تقول الشاعرة بشرا   تحاول رسمه لآلخر 
 البستانً فً لوحتها هذس:

 دباباُت الؽزو تدورُ 
 لسرّ ُتسائلُنً األسلحَة العزالُا عن ا      

 وأسألُها عن نبِض الفجرِ       الذات  
 وأجثو عنَد خزائِن بؽداَد وآشور     )الشاعرا(

 أمسُك قلبً من وجِع التفااِ       الباكٌة 
 عناقٌُد النخِل على األعوادِ       
 الكابوُس ٌعاودنً      
 وأشهُق فً قاع الجبِّ       

 وأبحُث عن سٌارا أَهلً     الذات   
 اسألُ ُؼصنٌن ٌنامانِ      الشاعرا() 
 على  صدري..     الوحٌدا 

 ن سّر الجبِل الصامت فً قلب الصحرااْ عمن قصة سٌدنا ٌوسؾ )علٌه السالم(
 أرقى درجاِت الوجدْ       
 ُمؽمضة العٌنٌن      

وأُمسُك برَق البلوْر...    الذات الشاعرا المتأّملة بالفرا  
(ٔ)

. 

                                                           

 . ٘ٓٔ-ٖٓٔ( ينظر: أندلسيات لجركح العراؽ : ٔ)
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ٌّنة فً األماكن  انتنر  األماكن هنا وهناا بشكل كبٌر فً هذس اللوحة، وهً واضحة ب

اآلخر، ومع ما ٌحدنه فٌنا من   الطبٌعٌة، ذا  المدلوال  التآلفٌة المعٌشة، حتى مع هذا العدو 
 مشاعر تمتاز كنٌرا  بالحزن واأللم والظلم والبكاء.
فً ق ة سٌدنا ٌوسؾ "علٌه السبلم"، زاد من التعالق الن ً مع اآلٌا  القرآنٌة الكرٌمة 

ت وٌر مشاعر الذا ، وتركها فً وحدة وبكاء، تسعى  لٌها الشاعرة، وترٌدها من خبلل المجًء 
به فً أول لوحة من لوحا  هذا النص الشعري الطوٌل نسبٌا  فً دٌوان الشاعرة هذا، عّما فً 

 باقً دواوٌنها.

العدو فً هذس اللوحة،  رسم تشكٌبل  األنا واآلخر  التعالق الن ً هذا، ساهم كنٌرا  فً
 وهو الذي أفاض بكل تلا المشاعر والبوا بها، مما تعانٌه الذا  )الشاعرة(.

وال أنسى أن أذّكر أن ق ة سٌدنا ٌوسؾ )علٌه السبلم(، مشهورة وٌعرفها الكنٌرون حتى من 
ص األدبً، بإرة النص، والمنٌر ؼٌر ابناء االسبلم، ومن هنا كان هذا التعالق الدٌنً مع الن

وعن سّر بكابها وحزنها   لؤلهتمام عند القارئ، كما  نه من أباا عن مكنون مشاعر الذا 

العدو، كما كان ذلا الج ، وكما كان  تلا الحادنة التً تنر فٌنا دابما    وألمها ت جاس هذا اآلخر
 الحقد والحسد فً قلو  البشر. وأبدا  مشاعر الكرس والبؽض لما ٌفعله األخوة، ولما ٌفعله

وفً اللوحة الشعرٌة األخرا التً تلً هذس اللوحة من النص الشعري "أندلسٌا  لجروا 
العراق"، تمضً الشاعرة بشرا البستانً فً مناقفة األمكنة التارٌخٌة. وهذس المناقفة لؤلمكنة، 

العربً التً مّر  به  استدع  شخ ٌا  وأحدانا ، أ خذ  من الموروث اإلسبلمً، ومن التارٌخ
 هذس األمكنة، أو الذي مّر به شع  هذس األمكنة، وما فٌه من دماء، وتروٌع وبط  وقهر.

المناقفة هنا، باألمكنة، والشخ ٌا ، واألحداث التارٌخٌة الجسٌمة التً مّر  على األمة 

باحث عن العدو، وهً التً أ  العربٌة واإلسبلمٌة، هً التً رسم  تشكٌبل  الذا  واآلخر 
مشاعر األولى ت جاس اآلخر، اآلخر اللعٌن، الم قرؾ، الظلوم، فً تارٌخه وحضارته، فً ٌومه 

 ومستقبله. تقول الشاعرة ) الذا ( فً لوحتها هذس:

 دباباُت القتِل تدوْر .. .  التكرار اللفظً ٌنفتح على  
 بؽداُد ..  الدالالت وبناا النص.  

 دلُّ على أحداث مضت.أماكن تارٌخٌة ت  سمرقندْ     
 ؼرناطُة تنهدْ     
 ثانٌة  ٌوؼلُ هوالكو فً قمصاِن المدِن التعبى    

 ثانٌة  ٌقطُع هوالكو   اآلخر العدو   
 شرٌان الحبر األسوْد .. .  التكرار ٌرسم أفعال

دنً ...   اآلخر        أفعال العدو, ما ٌثٌر الذات    هوالكو ٌترصَّ
 ٌقطُع رأسً,    

 أفعال العدو ٌُودُعه فً صندوق مقفلْ .... 
 ما ٌثٌر الذات    ٌرمٌه فً البحرِ 

 ٌدوُر البحرُ 
 اللعبُة ترتدُّ على نحِر البارجِة االمرٌكٌْة...

ُر من قلبً لُؽتً  تتحرَّ
 أُِطلقُها نحو الصفصاؾ

وأبكً ..    نهاٌة اللوحة
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 البكاا بال أمل.
الشعري فً دٌوان الشاعرة بشرا البستانً، وفً لوحة أ خرا من لوحا  هذا النص 

تستمر هذس المعاناة، وتكبر هذس المؤساة أمام ما ٌفعله هذا العدو الؽاشم الحقود. االستمرارٌة هنا 
"، نعم   نها تدور فً شوارعنا سفكا ، وفً  سّوؼها التكرار، ومّهد لها بقولها " دبابا  الؽزو تدور 

وفً أموالنا ونرواتنا نهبا  ونهبا. نعم  نها تدور  لترسم مشاعر مدننا قتبل ، وفً شبابنا سجنا ، 

األنا)الشاعرة(، وتشّكل اآلخر بؤبشع  ورس، وأقسى  ورس. هذس ال ور التً رسمها  الذا 
البٌان، وأّد  فٌها اللؽة الشعرٌة عند الشاعرة، وظٌفتها الداللٌة بعنفوان وقوة، ٌرجعان  لى 

  التً تسٌ  منها، وهً ال تخفى على الكنرٌن ممن ٌقرأون هذس عنفوان األلفاظ، وقوة الدالال
 اللوحة. تقول الشاعرة:

 
 دباباُت الؽزو تدورُ   التكرار اللفظً ٌنفتح على 

 ٌلُّوُث ثوبً نفُث الدباباتْ   الدالالت وبناا النص.  
بدِ        تثقُُب روحً عٌَن االمرٌكً الرافل بالزَّ
 العدو    تْ القابح خلؾ دروع العربا     
      ًّ  لؽة قوٌة     أزراُر قمٌِص األمرٌك
 فً شرا أفعاله الدموٌة.          
 دموُع اللٌِل على ُمقِل العذراواتِ      
 الصورا المختلفة    هدٌُر الدباباتْ      

 العدو  التً ترسم اآلخر    ٌزرُع فً قلب األرِض      
دموعا  أُخرى..   خاتمة مفتوحة    

(ٔ)
. 

 نتٌجة حتمٌة لتلك األفعال

 العدو.  اآلخر       

العدو عند   وفً لوحة أ خرا ٌساهم التركٌ  االستفهامً برسم تشكٌبل  األنا واآلخر
الشاعرة بشرا البستانً فً نّ ها الشعري هذا. والشاعرة هنا ال تخلو من تفاإل، وأمل فً 

  مشاعرها وأحاسٌسها التً نلحظها جلٌة من خبلل هذس اللوحة، على الرؼم من هذا العدو 
 اآلخر، وعلى الرؼم من أ فعاله سٌبة ال ٌ  والوقع فً الببلد والعباد.

أهم لوحا  النص  ن لم نقل من أهم لوحا  الدٌوان فً الرسم والتعبٌر، فؤرا واللوحة أراها من 
أنها ن ظم  من شاعرة كبٌرة، عرف  الدالال  وعرف  الكلما  المإنرة فً القارئ والمتلقً 
والناقد والدارس على حدٍّ سواء. كما  نها أحسن  فً التعبٌر عن المشاعر أمام من ق طع  هذس 

ن دمر أرضها، ولماذا؟! ومن أعطاها، وأعطاس ) البلد(  لى هذا الزهرة. ومن أتلؾ ا لحٌاة فٌها، وم 

 المحتل؟! وكٌؾ؟!تقول الشاعرة فً لوحتها هذس:  العدو
 دبابات الؽزِو تدورُ   تكرار لفظً ٌنفتح على الدالالت 

 فً أعلى الدبابِة زهراُ فل     وبناا النص        
 ِمن بستانً     
 هراَمن قطع الز     
 َمن أعطاها الجنديَّ االمرٌكً ...؟     
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 قالت عن ُبعٍد وهً تفواْ      
 من باِب الشمِس سأطلُع ثانٌة  ألعودْ      
 نحو تراٍب ٌنهض من أردٌِة الحمى     
وٌلمُّ شظاٌا الروْا ...     

(ٔ)
. 

النفوس وأّما فً نّ ها الشعري اآلخر الذي وسمته الشاعرة )الذا (، بعنوان محب   لى 

المكان، العنوان   عند كل من ٌسمعه، وٌنٌر الشفقة والبكاء والحزن لكل من ٌسمعه، العنوان
"بؽداد"، مدٌنة السبلم والفكر والنقافة والتراث والحضارة والشعر فً وق  مضى، مدٌنة االشباا 
الم. والمو  والقلق والذعر فً وق  الشاعرة وزمانها، تبدو الذا  هً هً فً المشاعر واآل

وتبدو الق ٌدة وٌبدو النص هنا  ورة كلٌة كبٌرة من الدالال . واأللفاظ، وال ور واإلٌقاعا  
التً ترسم مشاعر هذس الذا ، وتشّكل اآلخر، وتقصُّ علٌنا حكاٌا  هذا المكان، وهذس المدٌنة، 

 وكٌؾ كان ، وكٌؾ  ار ؟!؟! تقول فً جزء  من بدء هذا النص:
 هاتحطُّ الخٌولُ على باب  
 تتأّهُب للموِت مذبوحة  بالصهٌلْ ...  
 تحطُّ الطٌوُر على سوِرها  
 تتأهُب للشدوِ   
 مأخوذاٌ بالعبٌْر ..  
 وٌنهُض فً سوحها النخلُ   
 ٌُرخً األعّنة فوق عناٍق ٌلوُب,  
ها ٌكتُب الحبُّ أَمجادهُ     على شطَّ
 وتدوُر الفصولْ ..  
ٌُرتُق فوَق حرائقه َمشهدا      وقلبً 
ُس صخرَتُه,   ٌُمسِّ  لولٌمِة فحٍر 
 فً ُذرى قمٍة تتأهُب أن تستردَّ سماواتها  
  ..............

(ٕ)
. 

نلحظ الذا  ) الشاعرة( هنا متشنجة تشنجا  قوٌا ، تظهر األفعال المتشددة، والسٌما 
بؽداد"، ب ٌؽتها المضارعة التً تروي لنا هذا التشنل العمٌق، الذي هو المرآة العاكسة لما فٌه " 

 المدٌنة، المكان، العنوان.
أّمؤ اآلخر، فرسمته الشاعرة )الذا (، بؤلفاظ حقٌقٌة جزلة، وبؤ وا  انفجارٌة بقواؾ  
مختلفة. طال  األشطر قلٌبل  عّما كان  فً الن وص الشعرٌة األخرا التً توال  نظما  وننرا  فً 

عبٌر أمام الشاعرة، والبوا بكل ذلا هذا الدٌوان. وهذس اإلطالة لهذس االشطر فسح  المجال للت

العدو، وأمام ما ٌفعله فً بؽداد، المدٌنة،  التشنل الذي عانته، وما زال  تعانٌه أمام هذا اآلخر
المكان، العنوان.  ذا تتبعنا النص الشعري هذا بكامله، بقّضه وقضٌضه، وجدناس ال ٌخرج عّما 

عرة "الذا " ما زال  فً هذا البكاء الدابم، قدمنا فٌه القول، وما أسلفنا فٌه الحدٌث، فالشا

العدو، مازال فً أفعاله الكرٌهة البؽٌضة التً تزٌد من هذا البكاء، وتعّمق من تلا   واآلخر
 الجراا، فما تلبث الشاعرة أن تبوا بها من خبلل نّ ها الشعري هذا.
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، حضارة وتارٌخا  وال تنسى الذا  ) الشاعرة(، أن تذكر القارئ ومنه العدو بؤهمٌة بؽداد
ومكانا ، ، ن أفعاله وت رفاته لن ٌنساها الزمن، ولن ٌمحوها التارٌخ، ولن ٌسامحه وهو ٌقوم بها 
ٌومٌا ، وفً كل مكان منها، وهً الكبٌرة بؤطرافها، الكنٌرة بؤسماء أزقتها وحاراتها وق باتها. 

لعراق ككل، تعبر فٌه عن حبها وأما خاتمة النص الشعري هذا، فتتجه فٌها الشاعرة )الذا (  لى ا
له، ووفابها له. وعن تضحٌتها له. وهً خاتمة قوٌة المشاعر، كبٌرة العنفوان، تكشؾ عن 

العدو )المحتل(، وأمام ما ٌفعله، فستبقى ونبقى،   شخ ٌة الذا  القوٌة ال ابرة أمام هذا اآلخر
ذلبّل  بالخٌبة والخسران، مهما بقى، ومهما كان من قو ة وبط  وهبلا، وهذا م ٌر وسٌمضً م 

الظالمٌن، وهذس  رادة الشعو ، و رادة اإلنسان التً ال ت قهر على مر األزمان. تقول الشاعرة فً 
 خاتمتها هذس:
 وأكتُب فوَق صخور العراِق:  
 أُحبَك .. .  
 أكتُب ال أشتري عٌَر هذا  العذابْ   
 وطنا  لجروِا الٌماِم بقلبً  
 وأجنحة  لمنادٌِل حّبً  
وِسفرا  ال ٌقاوم  

(ٔ)
. 

فً نّ ها الشعري "  وارٌخ آخر اللٌل"، وهو آخر ما أقؾ علٌه فً هذا القسم من 

العدو،  ذ ال فابدة وال مدعاة من التكرار فً الن وص  دراستً هذس عن تشكٌبل  األنا واآلخر

الشاعرة(  الذا  فً الشواهد والنقد. جاء  األنا) -كما أعتقد -والتحلٌل وقد وض  كل شًء 

الرجل، واآلخر فً هذٌن النوعٌن عكس تلكم الذا    العدو، ومع اآلخر  متداخلة مع اآلخر
التً تنتظر الرجل، لٌقتل العدو، أو لنقل لٌطردس من مكانها، وبلدها، وٌزٌ  أؼبلله النقٌلة عن 

 كاهل شعبها.
خبلل القسم وحتى فً هذا النص الذي وضح  فٌه كنٌرا  من تشكٌبل  األنا واآلخر من 

األول من الدراسة، سؤقتطع افتتاحٌته التً هً كفٌلة برسم المشاعر الذاتٌة لؤلنا عند الشاعر، 

 العدو. تقول :  وهً الزعٌمة بتوضٌ  تشكٌبلتها مع اآلخر
 رصاٌص, رصاٌص, رصاصٌ   
 صوارٌُخ ...  
 منعطُؾ الدرِب منكفىٌ   
 والشوارُع ُمرَبكةُ   
 وأنا نخلة الرٌحِ   
دٌن لهُ َشع   ٌَ  ري موسٌم َمن ال 
 وفراتً مر    
ٌُقاومُ     وعلقُم حبً مناقٌُر تنهُش ُجرحا  
ٌُرّتقها فً الظالْم ..    واللٌلُ منهمٌك بالحروِب 
 والصوارٌُخ مفتونٌة بُمنى األبرٌااِ   
 وبالفقرااِ   
ومشفوفٌة بالحضاراِت تحرُق أسفاَرها  

(ٔ)
. 
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ر اص. ٌنفت  على دالال  عدابٌة تشكل   ر اص  هذا هو التكرار: ر اص 
النص. الشاعرة )الذا ( عّبر  عن مشاعرها  وتا  و ورة وداللة من خبلل هذا التكرار، وما 

 فٌه من دالال  معروفة لدا الجمٌع.
العتبا  للمكان، ) الشوارا، الدر ، المنعطؾ(، وت نبً بؤمكنة فٌها سما  العداء والظلم 

اا، ومن خبلل ال وارٌخ التً تقع علٌها كل ٌوم، فترسم المو  على والقتل، من خبلل االرتب
وجه من ٌمشً بها، ومن ٌسٌر علٌها ألٌة حاجة فً نفس ٌعقو ؟! ال ورة الذوقٌة، حلّ  ضٌفة 

 م كّرمة على هذا النص الشعري عند الشاعرة بشرا البستانً فً افتتاحٌتها هذس، بقولها:
 وفراتً ُمرٌ   
 ٌُر تنهُش ُجرحا  ٌقاومُ وعلقُم حبً مناق  

الضدٌة بٌن الفرا  والمرارة، الضدٌة بٌن العلقم والح ، رسم  مشاعر الذا ، وأفاد  

العدو، من خبلل هذس المشاعر  فادة عظٌمة لكن تبقى النخلة رمز   فً تشكٌل  ورة اآلخر
تستمٌله فٌنا  المقاومة والحرٌة والبقاء والخلود عند اإلنسان العراقً فً كل زمان ومكان، وما

 وأنا نخلُة الرٌحِ والشاعرة، وما تبعنه فٌنا من مشاعر خٌن تقول ب ورة القوي الشامخ:   
مع أي رٌ   كان  الرٌ  للداللة على القوة فً الهبو  والتدمٌر والع ؾ، والنخلة للشموخ 

حٌة فً العدو، وتدعو  لى مقاومته والتض  والدٌمومة والحضارة. بكل هذس األنا ترفض اآلخر 
سبٌل العراق، وفً سبٌل المكان، الذي ع رؾ بهذس النخلة، وع رؾ بقوتها، وشموخها، و برها، 
مع كل المحتلٌن الذٌن ؼزوا العراق، وعانوا فٌها فسادا . الذا  هنا مع ما قلناس عنها، تبقى أمبل  

أن نقوله، فً مشاعر  وتبقى عمبل  من خبلل هذا النخلة، وما ترمز  لٌه. هذا كان أكنر ما ٌنبؽً لنا

واآلخر ) العدو(، وفً تشكٌبل  هذس المشاعر، وكٌؾ جاء  رسما  وداللة وبناء  فً   األنا 
ن وص الشاعرة بشرا البستانً فً دٌوانها " أندلسٌا  لجروا العراق"، والباقً من الن وص 

مه بشّتى الوسابل، ٌدور حول ما قدمنا من تؤّزم هذس الذا ، وبكابها ت جاس هذا العدو، الذي ترس
وأهم الفنون فً الرسم، بشاعة، وبؽضا ، وحدقا ... فتتركه  ورا  بشعة مظلمة، ترددُّ أفعاله السٌبة 
األجٌال على مر السنٌن، ٌلعنه التارٌخ، وٌذّمه الزمان، وٌؤلم  منه المكان الذي حّل فٌه، وقتل فٌه، 

 ودمر فٌه، ٌلعنه الجمٌع  لى األبد.
 ( ... اآلخر )المجتمع(.ت. األنا ) الذات

الب ّد للشاعر واألدٌ  والقاص  اح  اإلنسان المرهؾ، واإلبداا المقروء أن ٌتؤنر 
بالمكان، وبمن ٌسكن  هذا المكان، وبمن ٌعٌ  فٌه على مّر األزمان، وهذا التؤنر قد ٌكون سلبا  أو 

ته، وترجمان مكانه، وال ورة التً  ٌجابا ، ب عدا  أو ق ربا ، محبة أو كرها . فالشاعر واألدٌ  ابن بٌب
تبدو حقٌقٌة فً أكنر حاالتها لمجتمعه، ولبنً البشر الذي ٌحٌون معه هذس الحٌاة، بظروفها 
وأحوالها ومناسباتها المختلفة. وال ٌنفاُّ الشاعر واألدٌ  من التؤنر بهذا المجتمع، مهما كان، 

ٌوافقون مجتمعاتهم وتكوٌناتها المتنوعة،  ومهما كان  بداعه. فنرا كنٌرا  من األ دباء والشعراء
ونرا البعض اآلخر ٌرفضون المجتمعا  التً ٌعٌشون فً ظلّها، وٌتمردون علٌها، ومن نّم 

 ٌتركوها وٌهاجروها عنها، بل وٌذموها وٌرمون بؤقسى عبارا  الشتم والسبا  والهجاء.
و ذا تتبعنا مسٌرة األد  الكبٌرة و وال   لى شاعرتنا، نرا  رها ا  المجتمع ووقابعه بداٌة 
على أّي شاعر من شعراء هذا األد ، من خبلل مدونته الكبلمٌة المنشورة، نّ ه الشعري. 
فالمدٌ ، والهجاء، والؽزل، والو ؾ أؼراض كتبها الشاعر فً ظّل أي مجتمع عا  فٌه، ومع 
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و خلٌفة أو أمٌر أو سلطان ترعرا فً ببلطه، ونما لحمه وشحمه فً ترؾ أو جزا أي حاكم أ
تلا الببلط. وما الشعر  اّل مشاعر هذا الشاعر، وما الشعر  اّل تدوٌن وتونٌق لما ٌحدث فً 
المجتمعا ، وما ٌعرؾ عنها من أخبار وأحداث ووقابع. والشعر االجتماعً فً المشرق وفً 

هو ال ورة نا عة البٌاض، الواضحة وضوا الشمس فً الضحى،  المؽر ، وفً األندلس،
داللة ومضمونا  ومشاعر، على عبلقة الشاعر بمجتمعه وبٌبته. فالعادا  والتقالٌد االجتماعٌة، 
واالحزان واالفراا وشعارهما، والمبلبس، واأللعا ، والنواحً الفلكلورٌة والترانٌة... وؼٌرها، 

المجتمع. ومن نمَّ تتفرا هذس   الشاعر(، باآلخر   قة األنا ) الذا  كلّها تدلُّ  بوضوا على عبل
العبلقة، وترسم التشكٌبل  ذا  الدالال  المختلفة التً تبٌن تلا العبلبق الكنٌرة، والواضحة التً 

الذا )الشاعر المبدا(، وبٌن  أ خذ  من  مٌم التراث الشعر العربً فً العبلقة بٌن األنا 

 بكل ما فٌه، وبما فٌه ككل.المجتمع،  اآلخر 

المجتمع عند الشاعرة بشرا البستانً فً نّ ها الشعري   فً تشكٌبل  األنا واآلخر 
األول " أندلسٌا  لجروا العراق"، تبدو هذس الجراا كبٌرة وكنٌرة تعانً منها الذا  وتحاول 

ماضً الجمٌل، رسمها من خبلل  ور المجتمع الذي تبحث  عنه، وكم تشتهً أن تعود به  لى ال
والتارٌخ البهً الذي كان ٌعٌ  فٌه أبناء مجتمعها فً الع ر العباسً منبل ، وهً تقصُّ نكبا  
النسوة العراقٌا  وتحكً لنا اآلالم واألوجاا التً ٌشعرن بها فً هذا المجتمع، وٌسببه هذا 

ٌة التً نتحدث عنها المحتل األنٌم. وهذس التشكٌبل  ترسمها األماكن التً تنتشر فً اللوحة الشعر
هنا، وتزٌنها بعض وسابل البٌان المحمودة فً الرسم، لتؤتً اللوحة تحكً مشاعر الذا  أمام 
اآلخر، الذا  الموجوعة الباكٌة المتؤلمة، وتشكل اآلخر الذي ال ٌرق  فٌنا، وال فً مجتمعنا  اّل 

 وال ذمة. تقول الشاعرة البستانً فً لوحتها هذس:
 تدورُ دباباُت الؽزو   
 معابُر بؽداد...  
 تبكً  
 األنهارُ   
 األسماك  
 الشرفاتْ   
 تبكً  
 وقبور بنً العباس  
 أتعبها زحُؾ العربات على قلِب األرِض   
 اآلبااْ   
 ٌُخفون الطلقاِت بصدِر العذراواتِ   
 ضفائرهنَّ على الرملِ   
 ٌُخّضبها الدمْ   
    ً  وجٌع فً أعٌنهّن عراق
 دمعٌ   
 كانَ وجل  ما   
 وما سوؾ ٌكونْ   
 هبَط المرجاُن من الدواْ   
 هل قلَت: الموْت...  
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 علُم السٌمٌاْا...  
خجلٌ من ضوضاِا الموتى  

(ٔ)
. 

تبدو الذا  قلقة حزٌنة، متذمرة من مجتمعها الذي تعٌ  فٌه. ذلا المجتمع الذي ٌستسٌػ 
التً بن  أكبر حضارة  سبلمٌة فً مرور عربا  االحتبلل المدمرة فوق القبور التارٌخٌة الكبٌرة 

تارٌخ العر  والمسلمٌن  لى ٌومنا هذا، حضارة بنً العباس، وأمجاد الخبلفة العباسٌة، أٌام كان  
 بؽداد زهرة تلا الحضارة، وقبلة العّشاق والمبدعٌن فً كل مكان.

لبلتً، تستعذ  الذا  ) الشاعرة ( المو  لهذا الوجع من خبلل البكاء، ومن خبلل النسوة ا
ال حول لهّن وال قوة  اّل باهلل العلً العظٌم. الوجع فً أعٌنهن، البكاء ٌإدي  لى الوجع، والوجع 
 لى المو . ضفابرهّن اللواتً هنَّ رمز جمالهن، وعنوان شبابهن على الرمل الذي تدوسه تلا 

للوحة  لى قمة العربا  الملعونة فً  كل شًء. فؤّي مجتمع هذا تعٌ  فٌه هذس الذا ؟!؟! لت ل ا
 ال راا بٌن الذا  واآلخر فً قولها:

 علُم السٌمٌااْ 
 خجلٌ من ضوضاِا الموتى  

واآلخر ) المجتمع(، والذي ٌترا النص فً لوحته هذس، فً   الذي تمّنل تشكٌبل  األنا 
 قمة التشاإم، وقمة األلم على الماضً والحاضر فً آن  واحد.

لمٌن، ومن خبلل بؽداد هً من رسم هذس التشكٌبل  بٌن المناقفة من خبلل تارٌخ العر  والمس
الذا  وآلخر، فبؽداد كٌؾ كان  فً ذلا المجتمع، ومع أولبا القوم، وكٌؾ أ بح  وامس  
عم   الٌوم، فً ظل الحاكم الجدٌد، ومجتمعه الجدٌد، نعم الجدٌد الذي نسى وتناسى كل شًء، ون 

 رامة والرفعة.بالمال، وحلم بالسعادة على حسا  العّز، والك
وفً لوحة أ خرا من لوحا  هذ النص الشعري، تستند الشاعرة واألدٌبة ذا  النقافة 
العالٌة والسٌما النقافة األدبٌة، والشعرٌة وٌحقُّ لها ذلا،  لى  ورة الشاعر العربً الكبٌر أبً 

هذس الوقعة فً تّمام، و لى بابٌته الخالدة التً قالها فً مدا المعت م وفت  عمورٌة. فقد حدن  
بلدها، وبٌن أبناء شعبها، أٌام كان الخلٌفة فً القوة والشخ ٌة والحزم والبؤس، وأٌام كان  الؽٌرة 
ؼٌرة عربٌة  سبلمٌة على الدٌن، والعرض، والمال، والممتلكا . فؤٌن ذلا الشاعر؟ وأٌن ذلا 

وم...  فتشكٌبل  األنا الخلٌفة؟! وأٌن ذلا المجتمع؟؟ فً نظر الكنٌرٌن من أبناء مجتمعها الٌ

المجتمع، وضح  من خبلل هذس المناقفة التارٌخٌة األدبٌة مع الشخ ٌة ومع نّ ها   واآلخر

المجتمع، رسم  باألمكنة   الشعرٌة ذابع ال ٌ  والشهرة. والتشكٌبل  بٌن األنا واآلخر 
ومّرت ، لتعّرفنا المختلفة وبوسابل وفنون البٌان الواضحة التً انتشر  فً اللوحة بشكل منطقً 

 الشاعرة بمجتمعها الجدٌد، وبحاكم هذا المجتمع الجدٌد. تقول: 
 باباُت الؽزِو تدورُ د  
 أبو تماٍم ٌنشُر بائٌَتُه فوَق ضفاؾِ   
 الكرخ, الدباباتْ   
 صدقت فً كتِب الّعرافاتِ   
 انكسرت مقلُ العذراوات  
 الخلجانْ   
 تجمُع أردٌَة الرٌح من المنعطفاتِ   
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 وتعطً الفجرْ   
 كلماٍت تزحُؾ من ُحَرِق البااِ   
إلى داِل الوجْد ...  

(ٔ)
. 

الكرخ، كت ، العّرافا (، هو داللة شعورٌة لتجلٌا  ذلا المجتمع، ومكانته، وما قولها: )
فٌه من أعراؾ وتقالٌد، وهو  ورة ا خرا من تشكٌبل  األنا واآلخر، الذي تبحث  عنه الذا  
لتنقله  لى اآلخرٌن كما شعر  به، وأحس  به، وعان  منه، ومازال  تعانً. فً آخر لوحة، 

رة، مرسومة بعناٌة، وتحكمها الجدة والقوة والجزالة فً اللؽة واأللفاظ وهً لوحة شعرٌة ق ٌ

المكان، هً األولى   والتراكٌ  واألفكار والمشاعر من لوحا  نّ ها الشعري هذا، تبدو بؽداد 

اآلخر)المجتمع(، وتحكً العبلبق بٌنهما، ولكن أي بؽداد  واألخٌرة التً ترسم تشكٌبل  األنا
هذس، وهً بٌن الجروا واأل فاد، وأي بؽداد هذس وهً تبكً بٌن مجتمعها، وبٌن من باعها ببل 

 نمن،..!!! وأي بؽداد هذس بتارٌخها وأدبها وشعرابها، وأي بؽداد هذس .... تقول: 
 مرهقٌة بؽدادُ   
 ومجروٌا معصمها  
 اِن على وجنتهاسرُّ الرم  
ٌذبلُ فً األصفادْ   

(ٕ)
. 

هذس بؽداد الجدٌدة، هذا المكان الجدٌد، هذا الزمان الذابل ٌبكً على تلا الجروا. هذا هو 
المجتمع الذي ٌسم  بهذا الذبول، وذلا البكاء، وتلا الجراا... ولكن  لى متى؟!؟! هذس هً 

المجتمع، الذا  ) الشاعرة( هً   آلخر التشكٌبل  الحٌة، والمعبرة التً ترٌدها الشاعرة من ا
بال  بما ٌفعله العدو، ولؤلسؾ  مر  ؼٌر ألٌؾ، وؼٌر م 

التً ترسم هذا المجتمع الذي تحول  لى أ 

المجتمع، الذي نسً بؽداد فً جراحها، و رهاقها، وتناسى مجدها وحضارتها   الشدٌد. اآلخر 
ها  –وكٌؾ سٌشعرون تجاها  وألقها، فكٌؾ سٌنظرون  لٌا من قرأ عنها، وكت  عنها، أٌ 

، الحضارة  والتارٌخ، والفكر... فً كل هذس األ فاد،  -المكان  –، وهً بؽداد -المجتمع 
والقٌود، والجروا، والتدمٌر، والتخرٌ  الٌوم؟! هذس  ورة المجتمع من خبلل هذس اللوحة عند 

اّل  نها ذا  دالال  على ق رها، وق ر أشطرها   –اللوحة  –الشاعرة بشرا البستانً وهً 
 كبٌرة، ومعان  كنٌرة، وآالم موجعة ومآس  واضحة... ال تخفى على الكنٌر.

وأّما فً نّ ها الشعري الذي وسمته بـ : )ؼرق لإلإة التاج( وهً مرنٌة  لى الشهٌدة 
لدكتورة لٌلى عبدهللا سعٌد. تبدو الذا  هنا متشابمة، حزٌنة، على فقد الزمٌلة، وال دٌقة، 

المجتمع، من خبلل المكان المقّدس الذي  والشهٌدة. وترسم الشاعرة تشكٌبل  الذا  واآلخر 
ٌ سمع  وتها المجلجل وهً تعلّم وتكت ، وتدرس الطلبة العلوم  المختلفة. كان  تقؾ ف ٌه الفقٌدة، و

واآلخر )المجتمع(. هذس القاعة التً  القاعة هنا المكان هو الذي ٌرسم تلا التشكٌبل  بٌن األنا 
أكبر من فرؼ  داللة على فراغ المكان، كناٌة على نهاٌة العلم بنهاٌة الشهٌدة. القاعة الفارؼة هنا 

ٌ ّدرس فٌه الطلبة، وأكبر من مكان ٌجمعهم أمام أ ساتذتهم. القاعة الفارؼة هنا، رمز  لنهاٌة  مكان 
الوفاء لؤلستاذ، ورمز  لنهاٌة العلم فً الببلد. وفً آخر اللوحة عند الشاعرة البستانً رمز  للضٌؾ 

 . " الجمع الحاشد " هنا هو القادم، الذي ٌرٌد فراغ هذس القاعا ، ونهاٌة العلم، وحرق الجامعا
هذا المجتمع الذي ٌنفّذ األوامر التعسفٌة ضدس، وضد بلدس، وضد أعبلمه، ٌنفّذها وهو مرتبا، ٌرٌد 
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أٌة حٌاة ٌعٌ  فٌها، حتى و ن كان  حٌاة ببل علم، وببل أمل، وببل كرامة، وببل مستقبل، وببل 
 وفاء. تقول الشاعرة البستانً فً لوحتها هذس:

 فارؼٌة, القاعةُ   
 إاّل من نافورِا دْم..  
 القاعُة فارؼٌة إاّل من خٌِط الضوِا األصفْر.. .  
 القاعة فارؼةٌ   
 لكن الضوضااْ   
 تحصُب جلباِب القاضً  
 بُكرات حمراْا .. .  
 القاعة فارؼةٌ   

 لكن الملكة ...
 خانتها الشبكةْ   
 هبطْت مركبٌة وسط القاعةِ   
مرتبكا..ؼادرها الجمُع الحاشُد   

(ٔ)
. 

التكرار اللفظً بقولها " القاعة فارؼة "، له أبعاد داللٌة وشعورٌة كنٌرة نشّمها من خبلل 
هذا المكان الحضري، الذي ٌرمز للعلم، وللجامعة، وللفقٌدة. التكرار ٌنفت  على بناء النص تركٌبا  
كم ووظٌفة. " جلبا  القاضً"، هو الرمز اآلخر للمجتمع، أٌن هذا الجلبا  األسود الذي ٌح

ن كان فً القاعة... أٌن ذلكم سٌدي القاضً؟!؟! األلوان تنتشر تدلُّ على الخجل  للمرنٌة، وٌحكم لم 

األحمر"، الوظٌفة ) العمل( والقوة والحكم " األسود   والمرض " اال فر"، العداء والكرس، الدم 

وهً  جلبا  القاضً"، ساهم  هذس األلوان فً أ فاء مشهد محسوس متؤلم لمشاعر الذا  

المجتمع، الذي نسً وظٌفة القاضً ومهمته األولى فً الدفاا عن المظلومٌن،  تشّكل هذا اآلخر
وعن فارغ القاعا  وعن الدم العراقً البارد الذي ٌسٌل فً كل مكان. هذي هً تشكٌبل  األنا 
هذا واآلخر، فً لوحة الشاعرة هذس، وهذس هً الذا  الباكٌة طوٌبل  ، والمتؤلمة طوٌبل ، زاد 

 البكاء، وذلا األلم، سقوط األحبا  واألخبلء واألترا   رعى موتى، ببل أدنى سب ؟!
وأما فً نّ ها الشعري الذي وضع  له عنوانا  مكانٌا  اجتماعٌا  هو "البٌ "، وٌتبادر ما  

ٌحدث للقارئ والمتلقً فً هذا البٌ  من وشابل وعبلقا  تربط بٌن أفرادس على مر الدهور 
والع ور، نرا الشاعرة بشرا البستانً تطرا علٌنا  رها ا  المجتمع من خبلل هذا العنوان 

المكان االجتماعً. الذا  هنا ترسم لنا تشكٌبل  آلخر   البٌ    شعري هذا. العنوانلنّ ها ال
من خبلل هذا المكان، ومن خبلل ما ٌحدث فٌه من أفراا وأتراا، من مناسبا  ومن نكبا ... 

 وما  لى ذلا.
وتبدو الذا  ) الشاعرة( فرحة، متفابلة فً أول األشطر، وتؤتً بالتشبٌه من  مٌم  بداعها 

ق ٌدة الننر التً من سماتها الؽموض، لتضعها فً  ورة الرجل الذي ٌعٌ  معها فً البٌ . ب
هذا التشبٌه ترجم مشاعر الشاعرة نحو الرجل، وبدأ  بو فه، وو ؾ ما ٌفعله فً هذا المكان. 
وتستنطق الشاعرة ) الذا (، األماكن واألزمنة، لتزٌن هذا الو ؾ، ولت مّد فً مساحة النص 

والتركٌبٌة والبنابٌة، حتى تستدعً شخ ٌة الطفل " ال ؽٌر"، وما فً هذس الكلمة من اللفظٌة 
دالال  لتحسن رسم المشاعر فً بٌتها المعٌ  هذا، وفً مكانها االجتماعً هذا. فً آخر األشطر 
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تبدو لنا  ورة المجتمع، من خبلل هذا المكان ومن خبلل ما وقع فٌه عن طرٌق السرد، السرد 
ي تقوم به الشخ ٌة الرواٌة وهً الذا ، وهً الشاعرة. األشطر األخٌرة هذس هً التً الذاتً الذ

تبكً وتنجرا ب ورة الببلبل التً تؽّرد بكاء  وألما ، ب ورة الشٌ  االخضر، الذي ٌتحول  لى 
اال فرار بهذا الجرا، وبهذا النزؾ الذي ٌولّدس المجتمع وٌبعث فٌه فً كل بٌ ، وكؤنها قض  

رها السعٌدة الفرحة فً أول النص، وأبق  على الخاتمة الجرٌحة الباكٌة المتؤلمة، من على مشاع
جراء هذا المجتمع الذي ٌساهم مع العدو فً قتل البٌو ، وقتل ما فٌها من أفراا وح  وسعادة 
وتفاإل. النص الشعري هنا  ورة كلٌة قابمة على السرد والو ؾ، قابمة على المكان 

، الذي انفت  على دالال  متنوعة، ومعان شعرٌة كنٌرة سوّؼها قل  الذا  االجتماعً "البٌ "
وعواطفها، ونظرتها  لى المجتمع وما فٌه، وما ٌقع فٌه من خبلل هذا البٌ ، المكان االجتماعً 
 الم ؽر، لمجتمعنا المعٌ  الكبٌر. تقول الشاعرة بشرا لبستانً فً نّ ها الشعري " البٌ ":

ٌّة, كقصٌدا النثرِ       العص
 التشبٌه ٌكشؾ اآلخر من أول النص    ؼامٌض ....    
 وؼصونُه ُترخً على صدري الظاللْ,    

 وساعدْي...   حرؾ العطؾ
 وٌبثُّ عطرا  ال ٌبٌنْ    تركٌب الجمل
  تنوع الداللة

 فً اللٌل ٌأَخذنً لصالِة حزنِه,  الزمن + حرؾ لجر
 إلى ُحلمً, ً الفجِر أصحُبهف داللة الزمن فً النص

 مع الذات
 فٌحرُس صبوتً    
 وأناُم بٌَن ٌدٌِه آمنة      
 وإذا أصحو    

 داللة البٌت االجتماعٌة.  أراهُ وقد أضاَا نوافذي   حروؾ العطؾ
انفتاا الداللة على    وأعدَّ لً شاي الصباا   تركٌب الجمل 

 المجتمع
 واآلخر.   طفلٌ صؽٌٌر ُكلّما فارقتهُ    تنوع الداللة  
   بكت البالبلُ فً ضلوعً,   مع أفعال  

  المجتمع الباكً المجروا     وانجرْا..   الذات    
 اآلخر من خالل الذات

شٌُح الحدٌقة فً دموعً..
(ٔ)

. 
هذا النص بكامله، كما أسلف ،  ورة كلٌة تقوم على هذا المكان االجتماعً "البٌ "، وما 

ٌ عرؾ فٌه من دالال  سخر  الشاعرة ) الذا ( هذس المظاهر، وتلكم  فٌه من مظاهر، وما 
الدالال  لتنقل  لٌنا مشاعرها، وما تحسُّ به، ومن نّم ترسم لنا تشكٌبل  اآلخر التً وضح  جلٌة 
فً نهاٌة النص بكل حزن وألم وفجٌعة، حتى مع هذس الطٌور الجمٌلة، ومع ذلا النبا  والعش  

بر الطوٌل. الذا  هنا حابرة قلقة من ت رفا  المجتمع الذي من سماته الخضار الدابم، وال 
الذي تعٌ ، الذي قد ٌهدم البٌ ، وٌنهً ما فٌه من مبلذ وحٌاة جمٌلة. المجتمع هنا حابر قلق 
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بإرتباا تلا الذا  وحٌرتها وقلقها من هذا العدو، ومن الظروؾ المعٌشٌة المؤساوٌة التً خلّفها، 
)الشاعرة(، على نفس  متفابل، وروا شفّافة طٌبة عاش  زمنا  فً ذلا  وٌخلّفها دابما . وتبقى الذا 

البٌ ، ولكن هذس النفس، وتلا الروا ما تلبث أن تزول، وتتبلشى فً ظل هذا المجتمع الذي 
ٌسك  على الجرا، وٌ م  عن البكاء، لكؤنه ٌسدُّ أ ذنٌه، وٌ ا  بال مم واألعمى عن كل ما 

ن ٌعٌ  فٌه، وٌقتل، وٌدمر وٌقتا ٌحدث فٌه، وعن كل ت رفا  ذلا  العدو، الذي ٌؽدر به وبم 
 ببل ضمٌر.
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 نتائجالخاتمة وال
بعد هذس الرحلة البحنٌة والعلمٌة والنقدٌة الممتعة مع شاعرة وأدٌبة وناقدة كبٌرة منل الدكتورة 

ٌّة   ن بسٌطة بشرا البستانً ، ومع دٌوانها الجمٌل المحكم " أندلسٌا  لجروا العراق " أقؾ ه 
 لتوضٌ  بعض نتابل البحث مما جنٌ   من هذس الرحلة مع الشاعرة ودٌوانها ، وتلكم النتابل هً:

  ًاآلخر انعكاس عملً ووجه آخر للذا  . والذا  تمّنل اآلخر بشكل علمً وعملً وفلسف
واجتماعً ، فبدون اآلخر تبدو الذا  مبتورة عن العمل ، وقا رة عن التعبٌر عن 

ها ، مهما كان هذا اآلخر شخ ا  أو مجتمعا  أو مكانا  ، حبٌبا  أو عدّوا  ، مشاعرها وواقع
 قرٌبا  أو بعٌدا  ...  لى آخرس.

   مّنل شعر الشاعرة بشرا البستانً تحوال  نقافٌة عالٌة المستوا والسٌما فً عبلقة الذا
اببا  ونالنة مع الرجل. فقد  ّور  الشاعرة هذا اآلخر بؤشكال كنٌرة ، فمرة حبٌبا  ومرة ؼ

قرٌبا  ورابعة بعٌدا  مشوقا  ، ومرة من الواقع وأخرا من التارٌخ . وفً هذس األشكال كلها 
 كان  الذا  أمام الرجل تفرا وتحنُّ وتتفاإل  لى حدٍّ كبٌر.

  عّبر دٌوان " أندلسٌا  لجروا العراق " للشاعرة واألدٌبة والجامعٌة الدكتورة بشرا
جتماعٌة والنفسٌة والفكرٌة الكبٌرة التً انتاب  المجتمع بعد عام البستانً عن التحوال  اال

والسٌما فً ت وٌرها لقضٌة العدو ، وقضٌة االحتبلل االمرٌكً الذي احتّل  2003
مجتمع الشاعرة ومكانها ، وما جرا على هذا المجتمع وعلى ذلا المكان من وٌبل  

الشاعرة البستانً فً ق ابدها وم اب  وكوارث ونكبا  وخرا  وتدمٌر ... كما ت فه 
 فً دٌوانها هذا .

  ًبد  مشاعر الذا  ) الشاعرة ( ؼرٌبة بعض الشًء فً فلسفتها وآرابها ت جاس المجتمع ف
دٌوانها " أندلسٌا  لجروا العراق " . فهً تنتقد بعض ا ناؾ المجتمع العراقً 

ٌة ، وهً ترٌد من ومكوناته لموقفه من االحتبلل على بلدس ونرواته العلمٌة والبشر
اال ناؾ والمكونا  األخرا الدفاا عن هذس النروا  ، ومقاومة هذا المحتل وطردس من 

 الببلد وبؤي شكل من األشكال .
فالشاعرة تمٌل  لى االتجاس الوطنً وت رُّ علٌه فً رسمها ل ورة المجتمع المنالٌة التً 

ن تحوال  وتؽٌرا  فً كل ترٌدها لمجتمعها ، ولقضٌة هذا المجتمع وما طرأ علٌه م
 . 2003مناحً الحٌاة بعد عام 

   ٌرسم دٌوان " أندلسٌا  لجروا العراق " قمة ال راا النفسً المتؤزم من الذا                   
الشاعرة( وهً ترا مؤساة بلدها وما حّل فٌه من ارها ا  كارنٌة ونواب  حقٌقٌة بعد )

، والسٌما فً مدٌنة الشاعرة األولى ومكانها االم )المو ل( ، تلا المدٌنة  2003عام 
الحضرٌة العمرانٌة الشاخ ة على مر االزمان والع ور ، ذا  التوجه الدٌنً والنقافً 

امعة هذس المدٌنة العرٌقة األ ٌلة وهً جامعة المو ل ، والعلمً الكبٌر . وفً ج
وسمعتها االدبٌة والفكرٌة وأنرها فً بناء المجتمع العراقً ورفع مكانته العلمٌة 
والحضرٌة فً الع ر الحدٌث . فالشاعرة الدكتورة بشرا البستانً ابنة هذس الجامعة 

والملتقٌا  والمإتمرا   والنبراس المضًء فٌها فً األد  والشعر والنقد والتدرٌس
والمحافل والمهرجانا  النقافٌة والعلمٌة مدة خدمتها الطوٌلة فً هذس الجامعة وكلٌاتها 
المختلفة ، وعند طلبتها على مّر المراحل الدراسٌة ومستوٌا  هذس المراحل العلمٌة، ومن 

ا  لجروا هنا و ف  الشاعرة البستانً فً شعرها عموما  والسٌما فً دٌوانها " أندلسٌ
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و لى  2003العراق " ، ما انتا  هذس الجامعة من تحوال  فً كل شًء...؟! بعد العام 
 ٌومنا هذا.

فالدٌوان ترجمان لبٌبة الشاعر، مهما كان ومهما كان  ، وحكاٌا  لمشاعر هذا الشاعر 
ّر ت جاس هذس البٌبة وما ٌحدث فٌها . وهذي هً وظٌفة الشعر ومهمته األولى واألزلٌة على م

 الع ور األدبٌة. 
 مكتبة البحث )ثبت المظان( :

 –*أ قسام الكبلم العربً "من حٌث الشكل والوظٌفة": د. فاضل م طفى الساقً، مكتبة الخانجً 
 .1977المطبعة العالمٌة، القاهرة، 

(: د. عباس ٌوسؾ الحداد، دار الحوار للنشر أنموذجا   *األنا فً الشعر ال وفً )ابن الفارض
 .2009، 2دمشق، ط –ع والتوزٌ

*أ ندلسٌا  لجروا العراق، األعمال الشعرٌة الكاملة: بشرا حمدي البستانً، المإسسة العربٌة 
 م.2012، 1بٌرو ، ط –للدراسا  والنشر 

الشركة الم رٌة العالمٌة للنشر،  –*ببلؼة الخطا  وعلم النص: د.  بلا فضل، مكتبة لبنان 
 .1996، 1القاهرة، ط –دار نوبار للطباعة 

*التشكٌل الن ً الشعري، السردي، السٌر الذاتً: د. محمد  ابر عبٌد، مإسسة الٌمامة 
 .2013، 1(، ط179الرٌاض، كتا  الرٌاض، كتا  الرٌاض ) –ال حٌفة 

س(، تقدٌم: عبدهللا العبلٌلً،  عداد 393*ال حاا فً اللؽة والعلوم، تجدٌد  حاا الجوهري ) 
 .1974، 1بٌرو ،ط –أ سامة مرعشلً، دار الحضارة العربٌة وت نٌؾ: ندٌم مرعشلً، 

* ورة اآلخر العربً ناظرا  ومنظورا   لٌه ) مجموعة أبحاث(، تحرٌر: الطاهر لبٌ ، مركز 
 .1999، 1بٌرو ، ط-دراسا  الوحدة العربٌة

دار *ال ورة الشعرٌة وأسبلة الذا ، قراءة فً شعر حسن نجمً: د. عبد القادر الؽزالً، مإسسة 
 .2004، 1الدار البٌضاء المؽر ، ط –النقافة للنشر والتوزٌع 

س(، ترتٌ  وتحقٌق: د. عبدالحمٌد هنداوي، دار 170*العٌن: الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي )   
 .1979-س1424، 1بٌرو ، ط –الكت  العلمٌة 

 .2003، 2دمشق، ط –*فً معرفة اآلخر: بن سالم خمٌس، دار الحوار للنشر والتوزٌع 
 –س(، دار  ادر 711*لسان العر : جمال الدٌن محمد بن م كرم ... ابن منظور االفرٌقً )  

 س.1414، 3بٌرو ، ط
-س1390، 1، مل2القاهرة، ط -*معجم ألفاظ القرآن الكرٌم:  عداد: هٌبة فً مجمع اللؽة العربٌة

 م.1970
 .1989تركٌا،  -ستانبول ا –*المعجم الوسٌط،  خراج: د.  براهٌم أنٌس وآخرون، دار الدعوة 

مطبعة النجاا الجدٌدة  –*مناهل الدراسة األدبٌة الحدٌنة: د. عمر محمد الطال ، دار الٌسر للنشر 
 .1988الدار البٌضاء،  –

*نظرٌة األد : رٌنٌه وٌلا وأوستن وارٌن، ترجمة: محًٌ الدٌن  بحً، المجلس األعلى لرعاٌة 
 .1972القاهرة،  –مطبعة خالد الطرابٌشً الفنون واآلدا  والعلوم االجتماعٌة، 
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انُاخ ادلىاجهح(-حتذَاخ انغزو انثقايف عهً اجملتمعاخ انعرتُح )االثار  

 

 /

 : الملخص 

النقافٌة الؽربٌة وما تشكله من  ن أهم ما ٌمٌز القرن الواحد والعشرٌن هو تزاٌد الهٌمنة      
 رها  نقافً حضاري ٌتعارض مع طبٌعة اإلنسان. ان ظاهرة الؽزو النقافً هً احد ظواهر 
الع ر الحدٌث التً باتت  تهدد دول العالم النالث وخ و ا الدول العربٌة واالسبلمٌة. فنقافة 

ة النقافٌة الوطنٌة وتقوٌض الهٌمنة تسعى  لى تفكٌا المجتمعا  العربٌة عن طرٌق تمزٌق الهوٌ
منظومة القٌم واالخبلق.  ذلا ان تفكٌا الفرد من أسرته وأمته ومن بٌبته باسم الفرد مرة، 
والحرٌة الشخ ٌة مرة نانٌة، والحدانة والتطوٌر مرة نالنة، وتحرٌر المرأة مرة رابعة، وأخٌرا  

ٌ  ور لنا على انه نتاج حضارة   نسانٌة عامة ٌلتزم الجمٌع بها باسم تحرٌر الشعو . وهذا كله 
باعتبارها استجابة لنوازا طبٌعٌة فً اإلنسان. ومن نم فان انتشارها حتمً والبد من الخضوا 

 لها.

ولؽرض مواجهة والحد من انار تلا الظاهرة ا ب   الزاما  على المجتمعا  العربٌة 
االهتمام بتطوٌر المناهل التعلٌمٌة واالهتمام بتعزٌز الوعً النقافً والفكري المجسد للهوٌة النقافٌة 
العربٌة بما ٌتبلبم مع خ و ٌاتها واالستفادة من وسابل التطور العلمً والتكنولوجً خ و ا  

 فً وسابل االعبلم بؽٌة التوا ل  وعدم االنؽبلق مع المجتمعا  االخرا. 

Abstract : 

The most important characteristic of the twenty-first century is the 
rise of Western cultural hegemony of Cultural terrorism is 
incompatible with human nature. The phenomenon of cultural 
invasion is one of the phenomena of the modern era, which has 
become a threat to third world countries, especially Arab and 
Islamic countries. The culture of hegemony seeks to dismantle Arab 
societies by disrupting the national cultural identity and undermining 
the system of values and morals. 

In order to confront and limit the repercussions of this phenomenon, 
it has become a necessity for Arab societies, attention to the 
cultural and intellectual production embodied in the national cultural 
identity and a review of educational programs by taking advantage 
of scientific and technological development in the world. 
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 مقدمة:ال

ٌعتبر الؽزو النقافً من اخطر التحدٌا  التً تواجه المجتمعا  العربٌة واالسبلمٌة فً       
الوق  الراهن، وٌ نفه بعض المخت ٌن بؤنه أكنر خطورة من التحدي السٌاسً والتحدي 
االقت ادي، وذلا لما له من عبلقة وطٌدة تنسح  على المجتمع ذاته، وعلى أهم مكنوناته 

 والفكر هما حجر األساس الذي تقوم علٌه كل المجتمعا  والشعو .  االجتماعٌة، فالنقافة

من مبحنٌن، المبحث االول ٌتناول انار الؽزو النقافً على المجتمع  تتؤلؾهذس الدراسة       
العربً وفٌه مطلبٌن، المطل  االول ٌناق   شاعة النموذج النقافً الؽربً، والمطل  النانً 

نقافٌة العربٌة. اما المبحث النانً مخ ص اللٌا  مواجهة الؽزو ٌوض  مسالة ازمة الهوٌة ال
النقافً ، وفٌه مطلبٌن اٌضا  ،المطل  االول ٌتناول  تطوٌر المناهل التعلٌمٌة فً العالم العربً، 

 والمطل  النانً ٌناق  تعزٌز الوعً النقافً والفكري المجسد للهوٌة النقافٌة العربٌة. 

 : اهمٌة الدراسة

لق اهمٌة الدراسة فً معرفة اهم انار الؽزو النقافً الؽربً على المجتمعا  العربٌة تنط    
خ و ا  فٌما ٌتعلق بالهوٌة النقافٌة الوطنٌة والمنظومة االخبلقٌة للمجتمع . اٌضا تبرز اهمٌة 

 الدراسة فً  معرفة اهم الطرق والوسابل للحد من ظاهرة الؽزو النقافً.

 مشكلة الدراسة:

هرة الؽزو النقافً من ابرز التحدٌا  التً واجهتها المجتمعا  العربٌة خ و ا  تعتبر ظا
فً القرن الواحد والعشرون، حٌث كان لها تانٌر سلبً بشكل عام على الهوٌة النقافٌة الوطنٌة 
فظبل  على المنظومة االخبلقٌة للمجتمع العربً. ومن المفترض ولؽرض  الحد من تداعٌا  تلا 

من اتباا عدة طرق ووسابل لمواجهتها. لذلا هذس الدراسة تحاول االجابة على الظاهرة البد 
 االسبلة التالٌة:

 ما انر تداعٌا  الؽزو النقافً على المجتمعا  العربٌة؟

 ماهً اهم طرق مواجهة الؽزو النقافً؟

 :  منهجٌة الدراسة

واالستنتاج القابم على جمع استند  الدراسة فً  عدادها وكتابتها على منهل التحلٌل      
 المعلوما  وتبوٌبها وتحلٌلها، نم استنتاج أهم األفكار منها.

 : المبحث االول: اثار الؽزو الثقافً على المجتمعات العربٌة

واجه  المجتمعا  العربٌة واالسبلمٌة تحدٌا  نقافٌة وفكرٌة عدٌدة بفعل ظاهرة الؽزو    
 شاعة النموذج النقافً الؽربً  الواحد والعشرون من ناحٌةالنقافً خ و ا  فً بداٌة القرن 

 وتحدي الهوٌة النقافٌة العربٌة، مما ترا  انرا  سلبٌا  على سلوا افراد المجتمع العربً.

 : المطلب االول: إشاعة النموذ  الثقافً الؽربً

على العقابد قد ال ٌختلؾ اننان على ان لكل امة من األمم منظومتها القٌمٌة المشتملة      
ومجموعة القواعد العامة التً تشكل أساس نظامها العام. وتحرص كل امة على حماٌة هذس القٌم 
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و حاطتها بؤسبا  الحٌاة لتمكٌن أجٌالها المتعاقبة، من خبلل مإسساتها التربوٌة والتعلٌمٌة 
القٌم ومنظومتها النقافٌة، ابتداء  من األسرة، من الح ول على الزاد األساسً من تلا

(1)
. 

وتسعى العولمة، من خبلل استخدامها للتقنٌة المتطورة فً وسابل االت ال والتوا ل، لى       
 شاعة نقافة عالمٌة واحدة، ؼربٌة النمط، بؽٌة التحكم والسٌطرة على سلوكٌا  اإلفراد 
والمجتمعا . فالنظام النقافً الجدٌد أ ب  نظام ال و  وال ورة. وتجري محاوال  عدٌدة من 

تسوٌق القٌم الؽربٌة، عن طرٌق التكنولوجٌا الحدٌنة والوسابل االلكترونٌة التً تحول خبلله ل
العالم كله  لى موقع واحد عدٌم الحواجز والقٌود
(ٕ)

. 

ولعل من ابرز وسابل التؤنٌر على ال عٌد النقافً والفكري وأكنرها وضوحا  القنوا         
طة السٌاحة والسفر. فالقنوا  الفضابٌة، وما تبنه من الفضابٌة والمإسسا  التعلٌمٌة األجنبٌة وأنش

برامل نقافٌة وترفٌهٌة جذابة، تنطوي على القٌم التً ٌراد بها التؤنٌر فً الشبا  واقناعهم بسمو 
هذس القٌم. ومن جان  آخر،هناا المإسسا  التعلٌمٌة التً تقوم بالتبشٌر والتؤنٌر فً المنهل 

واد الدراسٌة. فالمن  المجانٌة، فً كنٌر من األحٌان، والتسهٌبل  الفكري والعقابدي، من خبلل الم
الدراسٌة التً توفرها بعض الجامعا  والمدارس األجنبٌة ما هً  ال وسابل لبلوغ تلا األهداؾ. 
واألمر ذاته ألنشطة السٌاحة والسفر وما تقدمه من برامل مؽرٌه وبؤسعار رمزٌة خٌالٌة من اجل 

ط حٌاتهم و كسابهم عبلقا  وعادا  جدٌدة، من شؤنها أن تإنر بدون شا جذ  الشبا  وتؽٌٌر نم
فٌهم فً المستقبل وتوجههم نحو األسوأ واألضعؾ، ومن نم الضٌاا
(3)

. وٌمكن القول أن الؽزو 
النقافً الذي هو احد نتاجا  الع ر الحدٌث ٌشكل تحدٌا  وتهدٌدا  لبعض األدٌان، وذلا بسب  ما 

فٌه العدٌد من النقافا  والعادا  والتقالٌد، فهً تشكل تحدٌا  لمنظومة  ٌطرا من أفكار تتجاوز
القٌم االجتماعٌة واألخبلقٌة فً بعض األحٌان 
(4)
. 

 ن العولمة لٌس  مجرد سٌطرة وهٌمنة وتحكم بالسٌاسة واالقت اد فحس ، ولكنها ابعد من       
نموذجا  من القٌم والسلوا وطرابق ذلا بكنٌر، أذ أنها تمتد لتطاول نقافا  الشعو ، وت عمم ا

العٌ  والتدبٌر والتفكٌر، ومن نم تحمل نقافة ؼربٌة بشكل عام وأمرٌكٌة بشكل خاص. وقد أكد 
على ذلا الربٌس األمرٌكً األسبق جورج بو  األ  بنفسه حٌن قال:" ن القرن القادم، القرن 

ٌ  والسلوا األمرٌكًالواحد والعشرٌن، سٌشهد انتشار القٌم األمرٌكٌة وأنماط الع
(٘)

. 

فالؽزو النقافً ٌهدؾ  ذن  لى جعل العالم ٌتمحور حول نمط واحد فً السلوا والعادا       
والعبلقا  من دون أي اعتبار أو تقدٌر لنقافة الشعو ، وخ و ٌاتها. وألجل ذلا تسعى 
الوالٌا  المتحدة األمرٌكٌة للتروٌل لنقافتها وطرٌقة حٌاتها، بو فها النموذج األفضل واألرقى، 

                                                           

 .ٙٗ، ،صٕ٘ٓٓاآلثار السمبية لمعكلمة عمى الكطف العربي كسبؿ مكاجيتيا، مكتبة مدبكلي، القاىرة،  ( عبد الرشيد عبد الحافظ،ٔ)
 .ٕٔٓ، مصدر سابؽ، ص.ٕ٘ٓٓ،ٔ( سناء كاظـ كاطع ، الفكر اإلسالمي المعاصر كالعكلمة، دار الغدير، بيركت، طٕ)
 
، بغداد، اذار ٙالمستقبؿ العراقي، مركز العراؽ لألبحاث، العدد  ( عبد الرسكؿ عبد جاسـ، العكلمة مابيف المكاجية كالقبكؿ، في مجمةٖ)

 .ٗ٘، ص ٕٙٓٓ
(4)   . Birgit Schaebler and Leif Stenberg, Globalization and the Muslim World, Syracuse University 

Press, United States, 2004, P.44. 
، ٔالمتأثر، المركز العالمي لدراسات كأبحاث الكتاب األخضر،طعابديف الشريؼ، االعالـ كالعكلمة كاليكية المؤثر ك (٘)

 .ٖٗٔ،صٕٙٓٓليبيا،
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وعبلقا  اجتماعٌة.وتروٌل  من الدول األخرا ان تعٌ  الحٌاة األمرٌكٌة من مؤكل وملبس وترٌد
هذس النظرٌة وت دٌرها  لى العالم العربً واالسبلمً ٌتم بهدؾ تقوٌض منظومة القٌم واألخبلق 

فً المجتمع العربً واإلسبلمً
(1)
. 

رة، وكذلا القضاء على التنسٌق لقد أدا االتجاس الؽربً  لى الحد من الدور الدٌنً لؤلس      
الفكري والعقابدي والفلسفً ومتانة التضامن األسري فً المجتمعا  العربٌة. وأدا أٌضا   لى 
 اتساا الهوة الفا لة بٌن األجٌال المختلفة. فعندما ال ٌوجد لؤلسرة دور دٌنً و ابػ لؤلفكار،

ه اآلخرون، فٌح ل بالتؤكٌد ت ادم ٌ ب  من الممكن لؤلبناء اعتناق نظام قٌم مختلؾ عما ٌعتنق
بٌن معتقداتهم ومعتقدا  الوالدٌن، فٌتحول األمر  لى اندالا عامل إلٌجاد أزما  أسرٌة داخلٌة 

وفرقة اجتماعٌة
(2)
. 

 ن المادة اإلعبلمٌة والنقافٌة الؽربٌة، واألمرٌكٌة تحدٌدا ، ال تجد حتى اآلن  عوبة تذكر فً       
                  الو ول  لى عقل وفكر ووجدان المتلقً فً دول العالم النالث، وخ و ا  الدول 

العربٌة
(ٖ)

،
 

% من 80من  ومن المعروؾ ان الؽر ، ببعدٌه األمرٌكً واألوروبً، ٌتحكم بؤكنر
%من هذس 65المادة اإلعبلمٌة التً تبث عالمٌا ، وان الوالٌا  المتحدة األمرٌكٌة تتحكم بنسبة 

المادة اإلعبلمٌة. وقد سبق لمستشار األمن القومً األمرٌكً األسبق )برٌجٌنسكً( أن ذكر:"انه 
بلمٌة ان تشٌع فً العالم ٌتوج  على الوالٌا  المتحدة التً تملا هذس النسبة العالٌة من المادة اإلع
النموذج األمرٌكً للحدانة من خبلل تعمٌم المعاٌٌر والمبادئ األمرٌكٌة
(ٗ)

. 

لقد بلؽ  الهٌمنة األمرٌكٌة فً مجال تدفق البرامل اإلعبلمٌة والتلفزٌونٌة فً دولة  ناعٌة     
وا،من كنرة متقدمة منل كندا حدا ، جعل  بعض الخبراء ٌشٌر  لى ان األطفال الكندٌٌن أضح

        مشاهدتهم برامل أمرٌكٌة،ال ٌدركون أنهم كندٌون. وقد عبر وزٌر الخارجٌة الكندي األسبق
) فولكز( عن ذلا بقوله:" لبن كان االحتكار امرا  سٌبا  فً  ناعة استهبلكٌة فانه أسوأ  لى أق ى 

تنبٌ  األفكار أٌضا  درجة فً  ناعة النقافة حٌث ال ٌقت ر األمر على تنبٌ  األسعار و نما 
 (٘.)

 

وتكمن خطورة وسابل االعبلم التً تقودها قوا العولمة فً أنها تتبنى منطلقا   مخالفة       
لمنطلقا  النقافة العربٌة، فتركز على جٌل الناشبة واألطفال العر  الذي ٌعد تربة خ بة لتقبل 
ة أفكارها عن طرٌق  نتاج برامل ومسلسبل  األطفال التً تنشر نقافة االحتٌال والعنؾ ونقاف
الجرٌمة والمؽامرا  البولٌسٌة، وهذا ما ٌوجد نوعا  من الؽربة بٌن الجٌل الجدٌد ونقافة المجتمع 
العربً وعاداته وتقالٌدس، وٌجعل اإلنسان العربً ٌعٌ  تناقضا  داخلٌا  و راعا  مع مجتمعه، مما 

                                                           

سعد المنصكرم، اإلسالـ كتحديات العكلمة، في عالمية اإلسالـ كالعكلمة ،المجمع العالمي لمتقريب بيف المذاىب اإلسالمية، طيراف، ( ٔ)
 .ٚٔٗ،صٖٕٓٓ

تماعي، ترجمة عبد الكريـ محمكد، رابطة الثقافة كالعالقات اإلسالمية، طيراف، ( عمي محمد النقكم، االتجاه الغربي مف منظار اجٕ)
 .ٖٓٗ، صٜٜٚٔ

 .ٔٛٔ، صمصدر سابؽعابديف الشريؼ، (ٖ)
 .٘ٚ،صٕٕٓٓ، بيركت،ٔحسف البزاز، عكلمة السيادة: حاؿ االمة العربية، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع،ط( ٗ)
عمر كامؿ حسف، الجغرافية السياسية الجديدة لمعالـ العربي في ضكء العكلمة الثقافية، دار كمؤسسة رسالف لمطباعة كالنشر  (٘)

 .ٛٗ-ٚٗ، صٕٛٓٓكالتكزيع،دمشؽ،
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تمعه ٌإدي  لى أضعاؾ التماسا االجتماعً وٌجعل الجٌل الجدٌد ضعٌؾ االرتباط بقٌم مج
وتارٌخه وترانه
(1)
. 

 ن كل ذلا ٌعنً ان تعمٌم القٌم األسرٌة واالجتماعٌة الؽربٌة ٌضر كنٌرا  بالقٌم اإلنسانـٌة       
فتعطٌل األسـرة واضعاؾ وظابفها، منل  العربٌة، وٌوجه ضربا  مإلمة للتجمعا  البشرٌة،

هذس الوظٌفة  لى مجامٌع شاذة  وظٌفة التناسل والتزاوج الشرعً ما بٌن الرجل والمـرأة، وتحوٌل
المنلً(،  ن ذلا  الرجال والنساء ال ٌنجبون أطفاال ، وتعمٌم ما أ طل  على تسمٌته )الزواج من

التً بدأ  تتفشى فً  ٌشكل خطرا  جسٌما  على المجتمع البشري  ذا استفحل  هذس الظاهـرة
المجتمعا  الؽربٌة 
(ٕ)

. 

لقد أ ب  انبهار الشبا  العربً باإلعبلم الؽربً ٌمنل خطرا  ٌهدد مستقبل النقافة العربٌة،       
كما ان نجاا االعبلم الؽربً واستخدامه للتكنولوجٌا ٌمنل تحدٌا  حقٌقٌا  للنقافة العربٌة، مما جعل 

األلفٌة النالنة المنقفٌن العر  ٌخشون من ان تحل النقافة الؽربٌة مكان النقافة العربٌة فً
(ٖ)

وهو  ،
ما دفع بعض الباحنٌن   لى توقع حلول " اللحظة قرٌبا  التً ٌعٌ  فٌها شبا  العالم بنفس 
الطرٌقة، وٌحملون نفس النقافة، وٌفكرون بنفس العقلٌة، وٌستخدمون نفس األدوا ، وٌطمحون 

اٌة والجذ  التجاري  لى نفس األحبلم واألهداؾ، فضبل  عن جعل المرأة وسٌلة من وسابل الدع
والم ال  لتحقٌق اكبر قدر ممكن من المكاس 

(4) 
. 

ومن اآلنار السلبٌة االخرا التً تواجهها المجتمعا  العربٌة بفعل الؽزو النقافً، هً حالة       
االؼترا  لدا األفراد. واالؼترا  تعبٌر عن عدم الرضا عن الواقع المعٌشً، ورفض منظومة 

فته، والشعور بالفقدان، والسٌما فقدان الذا ،حٌث ٌكون لدا الفرد شعور القٌم للمجتمع ونقا
بالبإس، فبل ٌستطٌع بحرٌة ان ٌنمً طاقته الفسٌولوجٌة أو العقلٌة، مما قد ٌإدي  لى زٌادة العنؾ 
والجرٌمة والنزعة العدوانٌة والتدمٌر والتحلل من القٌم المورونة.وبذلا تتهٌؤ الفر ة لحدوث 

ن األجٌال ٌقوض أركان التماسا االجتماعً وٌنمً الفردٌة،وٌضعؾ الوالء  راا حاد بٌ
للمجتمع ،فضبل  عن التقلٌل من أهمٌة االنتماء  لى التراث الوطنً، والتراث الحضاري
(5)

. 

وبا  واضحا  أن االختراق النقافً والفكري ٌعمل على تهدٌد منظومة القٌم العربٌة األ ٌلة،       
وٌشكل نوعا  من االزدواجٌة النقافٌة التً تجتمع فٌها تناق ضا  األ الة والمعا رة، مما ٌإدي 

 لى تهمٌ  أو تؽٌٌر مبلم  النقافة الوطنٌة
(ٙ)

لة النقافٌة فً وٌقول محمد عابد الجابري فً المسا ،
الوطن العربً:" اننا معرضون لؽزو نقافً مضاعؾ: وهو الؽزو الكاس  الذي ٌحدث على 
مستوا عالمً، والؽزو الذي تمارسه علٌنا الدول االستعمارٌة التقلٌدٌة. اما الوسابل فهً نفسها: 

السلوا، ناشرا  االعبلم بالمعنى الواسع والمتشع ، االعبلم الذي ٌؽزو العقل والخٌال والعاطفة و

                                                           

 .ٜٗ،صنفس االمصدر (ٔ)
ػة ال تجدر اإلشارة إلى اف بعض البمػداف الغربيػػة، مثؿ الدانمارؾ كفرنسػػػا كىكلنػػػدا كأمريكػػا بػدأت تشػرعف الػزكاج المثػػمي بطػػرؽ قانكنيػػ (ٕ)

 المؤسسػات كالقكانيػػف. يجػد فييا األفراد حػرجان في ظػؿ حمايػة
 .ٜٔ،صٖٕٓٓ،دمشؽ،ٔة الثقافية، دار الشجرة لمنشر كالتكزيع،طجمانة رشيد شكماف، الثقافة العربية اإلسالمية كتحديات العكلم (ٖ)
 .ٕٛٔ،صٕٕٓٓمؤيد عبد الجبار الحديثي، العكلمة اإلعالمية، األىمية لمنشر كالتكزيع، عماف، (ٗ)
 .ٕٗٓمحمكد السيد، الييمنة المعمكماتية كاإلعالمية كآثارىا، في الدكلة الكطنية كتحديات العكلمة في الكطف العربي، مرجع سابؽ، ص (٘)
 .ٛٔٔ، صٕٕٓٓ، القاىرة، ٔ( عبد الغني عبكد ك حامد عمار، التربية كالتعددية في األلفية الثالثة، دار الفكر العربي،طٙ)
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قٌما  واذواقا  وعادا  جدٌدة تهدد النقافا  الوطنٌة والقومٌة فً أهم مقوماتها ومكامن 
خ و ٌتها
(ٔ)

. 

 : المطلب الثانً: ازمة الهوٌة الثقافٌة العربٌة

تواجه فبا  من دول العالم النالث، ومنها الدول االسبلمٌة، مشاكل وأزما  خطٌرة تهدد     
الت دا واالنهٌار. ولعل اخطر هذس األزما  وأكنرها جدال  هً أزمة الهوٌة وحدتها الوطنٌة ب

الوطنٌة التً تتعلق بتكوٌن شعور مشترا بٌن أفراد المجتمع الواحد بؤنهم متمٌزون عن ؼٌرهم 
من المجتمعا  األخرا
(ٕ)

. 

معٌنة  وتعرؾ الهوٌة بؤنها المٌزة التً ت مكن الفرد من التعرؾ  لى نفسه ضمن فبة اجتماعٌة
ٌنتمً الٌها، وعن طرٌقها ٌتعرؾ علٌه اآلخرون، باعتبارس منتمٌا   لى تلا الجماعة
(ٖ)

. 

 
فالهوٌة النقافٌة كٌان ٌ ٌر وٌتطور ولٌس  معطى جاهزا  ونهابٌا . أنها تتكون وتتطور  ما     

باتجاس االنكما  و ما باتجاس االنتشار. وهً تؽتنً بتجار  أهلها ومعاناتهم وانت اراتهم 
تؽاٌر  وتطلعاتهم، وكذلا باحتكاكها سلبا  و ٌجابا  بالهوٌا  النقافٌة األخرا التً تدخل معها  فً

من نوا ما
(ٗ)

وهدؾ الؽر ، منذ زمن،  لؽاء الهوٌة العربٌة اإلسبلمٌة بدءا  بالحركا  التً ،
استهدف  اإلسبلم وانتهاء  بالحركا  االستعمارٌة التً حاول  طمس اللؽة العربٌة، ومحاولة 

بً. وبد  تؽرٌ  العر  وتسٌٌد النمط الؽربً، وبث اعتقاد لدٌنا بؤن النمط الناج  هو النمط الؽر
هذس الفكرة أكنر وضوحا  عند بعض المفكرٌن العر ، فهذا سبلمة موسى ٌقول:" ٌج  علٌنا ان 
نخرج من آسٌا ونلتحق بؤوروبا. وانً كلما زاد  معرفتً بالشرق زاد  كراهٌتً له". وهذا 
معناس ان الؽر  استطاا ان ٌحقق رواجا  ألفكارس فً الشرق، بل أ ب  التؽرٌ  عند بعض 

ٌنا العر  شكبل  من أشكال الع رنة وأمرا  ٌحقق التقدم. وكان هذا فً بداٌا  القرن مفكر
العشرٌن أي قبل النورة المعلوماتٌة، فكٌؾ بالعر  وهم فً القرن الحادي والعشرٌن؟
(٘)

. 

وحٌنما تتعرض أي امة لبلقتحام الحضاري من حضارة وافدة، لها من القدرة ما ٌمكنها من       
مقدرا  تلا األمة واختراق خ و ٌاتها، تمتد آنار ذلا كله  لى الهوٌة والنقافة  الهٌمنة على

والفكر واألد  والفنون، والى اللؽة فً المقام األول
(ٙ)

وٌقول الدكتور محمد المجذو :"أننا فً  ،
ٌة الوق  الذي نهتم فٌه بإتقان اللؽا  األجنبٌة نعمد، فً المدارس والمعاهد،  لى  همال لؽتنا العرب

حتى بات  ؼرٌبة فً ببلدها. وهذا ما جعل مجامع اللؽة العربٌة فً العقود األخٌرة تكرر شكواها 
من تدهور مستوا االهتمام باللؽة العربٌة، وتراجع اللؽة الف حى أمام اللهجا  العامٌة 

                                                           

 .ٓٗ،صٕٕٓٓ، بيركت،ٔكلمة كالتكنكلكجيا كالثقافة، دار الطميعة لمطباعة كالنشر،ط( يحيى اليحياكم، العٔ)
عدد ( رشيد عمارة ياس، ازمة اليكية العراقية في ظؿ االحتالؿ، في المجمة العربية لمعمـك السياسية، الجمعية العربية لمعمـك السياسية، الٕ)

 .ٜ،صٕٚٓٓ، بيركت، ربيع ٗٔ
،العكلمٖ)  .ٛٔٔ -ٚٔٔ. ص ٖٕٓٓة بيف التصكرات اإلسالميػػة كالغربية، معيد الدراسات العربية كاإلسالمية، بيركت، ( حسف بحر العمـك
 .ٜٕٛ،  ص ٜٜٜٔ( محمد عابد الجابرم،العكلمة كاليكية الثقافية، في العرب كالعكلمة، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، ٗ)
ة اليكية في زمف العكلمة، في الشرؽ كالغرب مف االستشراؼ إلى العكلمة، العارؼ عمي عبد اليادم المرىج، العرب كالغرب كأزم (٘)

 .ٙٗٔ، صٜٕٓٓ، بيركت،ٔلممطبكعات، ط
، ٔثامر حسف جاسـ، المغة العربية في عصر العكلمة، في الشرؽ كالغرب مف االستشراؼ إلى العكلمة، العارؼ لممطبكعات، ط (ٙ)

 .ٖٕٓص ٜٕٓٓبيركت،
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المستخدمة فً وسابل االعبلم، وتخفٌض ساعا  تدرٌس اللؽة العربٌة فً المدارس والجامعا ، 
انتشار المدارس األجنبٌة والتدرٌس باللؽا  األجنبٌة على حسا  العربٌة"و

(1)
. 

 ن وضع اللؽة العربٌة فً هذس المرحلة من تارٌخنا العربً وضع حرج جدا ، فهناا حملة       
واسعة تتق د النٌل من كل النقافا  اإلنسانٌة ذا  الجذور الحضارٌة المتؤ لة، وفً مقدمتها 

ة االسبلمٌةالنقافة العربٌ
2
وبهذا فان عولمة اللؽا  ٌمكن اعتبارها عملٌة تحتم استعمال بعض  

اللؽا  فً االت اال  الدولٌة و همال اللؽا  األخرا التً قد تختفً بسب  نقص المتحدنٌن 
بها
(3)
. 

ونجد كذلا أن وسابل االت ال والتكنولوجٌا، بكل حدانتها، تؽزو طرابق التعلٌم، وأسالٌ       
النقافة، بمضمونها الذاتً لٌتؤنر الفكر العربً واالسبلمً، بالفكر المعولم. وسٌوجد هذا فً نشر 

المدٌٌن المتوسط والبعٌد، فجوة هامة بٌن النقافة العربٌة فً السابق والحاضر. فً حٌن ان الدول 
،ألنها تؤخذ دور المتلقً دابما   العربٌة  واالسبلمٌة ال تملا أسالٌ  وطرق المقارنة

(4)
. 

 ن الجها  القادرة الٌوم على استنمار الطفرة التقنٌة الهابلة فً االت اال  والمعلوما ، هً       
جها  ؼربٌة وأمرٌكٌة بوجه خاص، توفر  لها  كل اإلمكانٌا  الضخمة، التً تإهلها للتفوق 

األرضً واكتساا أي منافس لها. فمعظم النتاج اإلعبلمً والنقافً الذي ٌؽطً البث الفضابً و
والوسابط اإلعبلمٌة األخرا، وكذلا معظم محتوا شبكة االنترن ، هو نتاج أوروبً وأمرٌكً 
فً الؽال . وهذس المواد اإلعبلمٌة الؽربٌة لٌس  فارؼة من المعانً أو محاٌدة فً أفكارها، بل 

عادا  تحمل فكرا  محددا ، وتعبر عن نقافة معٌنة هً نقافتهم الخا ة بكل ما تحمله من قٌم و
وتقالٌد وأنماط سلوا
(٘)

. 

، بما فً ذلا اإلنسان ءو ذا كان نهل العولمة ٌنطوي على خطر التفكٌا الذي ٌطاول كل شً      
نفسه، اذ ٌف ل اإلنسان عن وطنه وأمته ودولته ودٌنه لٌ ب  فارؼا  من أي محتوا فكري 

العولمة النقافٌة فً  راعها ونقافً وسٌاسً، وتفرض علٌه  ٌدٌولوجٌا العولمة الؽربٌة. ففكرة 
الحقٌقً مع النقافة العربٌة وهوٌتها القومٌة، تتعمد للنٌل من الشخ ٌة القومٌة العربٌة كتعبٌر عن 

الوجود الحضاري لؤلمة العربٌة
(6)
. 

من جان  اخر لقد حاول االستعمار الؽربً  تؤكٌد عجز الدولة الوطنٌة فً العالم العربً.        
فقد نقل  تلفازا  العالم  ور نه  متاحؾ بؽداد ومكتباتها وحرق رموز سٌادتها  فً عام 

. وهذا التروٌل اإلعبلمً لمظاهر التخرٌ  ال ٌعدو ان ٌكون رسالة أمرٌكٌة واضحة  لى 2003
ٌد من خبللها اإلدارة األمرٌكٌة ان تنب  بان هذس االمة ذا  اإلرث الحضاري العمٌق العالم، تر

                                                           

 .ٜٖٚ، صٕٙٓٓ، بيركت،ٛلتنظيـ الدكلي، منشكرات الحمبي الحقكقية،طمحمد المجذكب، ا (ٔ)
 .ٜٚٔ،صٕٓٔٓ، دبي، ٖٗعبد السالـ المسدم، نحك كعي ثقافي جديد، مجمة دبي الثقافية، العدد (ٕ)
 .ٖٛ، صٕٛٓٓ، دمشؽ، ٔحاتـ حميد محسف، المكجز في العكلمة، دار كيكف لمطباعة كالنشر، ط (ٖ)
 .ٗٙٔ،صٕ٘ٓٓأبعاد كمؤثرات عمى العالـ العربي، المؤسسة الحديثة لمكتاب، بيركت،  -تاريخ(عماد يكنس، العكلمة: ٗ)
 .٘ٗ -ٗٗ(عبد الرشيد عبد الحافظ، مصدر سابؽ، ص ٘)
( عمر جمعة عمراف العبيدم، العكلمة كالتحكؿ الديمقراطي في الكطف العربي، رسالة ماجستير في العمـك السياسية، كمية العمـك ٙ)

 .ٕٛٔ.، صٖٕٓٓجامعة بغداد، السياسية/
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هً امة مفككة ومتفسخة وخالٌة من كل الضوابط بدلٌل انها تدمر رموزها ومكتسباتها ومتاحفها 
وانتاجاتها المادٌة والرمزٌة وتفتا بمإسساتها فتكا
 (ٔ)

. 

  نظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والنقافةوتو ل  أول دراسة علمٌة قام  بها م      
)الٌونسكو(، حول النقافا  الوطنٌة فً ظل الؽزو النقافً،  لى ان دوال  كنٌرة قد شهد  تراجعا  
فً نقافتها وترانها ل ال  نقافا  دخٌلة. وٌقول )هٌرنان كرٌسبو تورال( المدٌر التنفٌذي السابق 

تً شهد  نقافتها وترانها تراجعا ، تناس  هوٌتها ونقافتها لمنظمة الٌونسكو:" ان هذس الدول ال
وأؼفل  أهمٌة الحفاظ علٌها مت ورة ان األمور االقت ادٌة وتحقٌق الرب  هو أهم شً، وان 
النقافة تحقق التنمٌة االقت ادٌة والرخاء، وأن أٌة دولة تمتلا نقافة وطنٌة قوٌة تستطٌع مقاومة 

ن الخارج"جمٌع جحافل النقافة الواردة م
(2)
. 

حٌث خشٌ  بعض الدول على نقافتها وعلى لؽتها من أن تطؽى علٌها هذس النقافة الوافدة.       
وكان من هذس الدول، فرنسا والٌونان اللتان هاجمتا الوالٌا  المتحدة هجوما عنٌفا فً المإتمر 

، حتى  ن فرنسا م 1982العالمً  للسٌاسا  النقافٌة الذي نظمته الٌونسكو فً المكسٌا سنة 
امتنع  عن التوقٌع على القسم الخاص بالسلع والمواد النقافٌة من اتفاقٌة "الجا 
(3)
. 

وقد أنار ربٌس فرنسا األسبق  ،فقلق الفرنسٌٌن على شخ ٌتهم ونقافتهم وهوٌتهم ٌبدو شدٌدا   
)فرانسوا مٌتران( ب راحة  شكالٌة الخطر الذي تتعرض له الشخ ٌة الفرنسٌة والنقافة 

"سنكون جمٌعا  الفرنسٌة، بل هوٌة فرنسا الحضارٌة، من جراء طؽٌان النقافة األمرٌكٌة، فقال:
فقراء أمام تهدٌد الؽزو النقافً االنجلو سكسونً"
(4)

تقول وزٌرة النقافة  ومن جان  آخر ، 
والتراث الكندٌة السابقة: "  ن المعادلة ال عبة التً تواجهها كندا ودول كنٌرة من تلا التً 
ٌإرقها الؽزو النقافً األمرٌكً لهوٌتها ونقافتها هً انه با  من ال ع  الوقوؾ بوجه المد 

ٌة واألٌدٌولوجٌة ورفع النقافً األمرٌكً". فً حٌن أن العالم ٌتجه  لى  زالة الحواجز التجار
القٌود االقت ادٌة والسٌاسٌة، ٌحتاج هذا العالم  لى حابط جدٌد للحفاظ على نقافا  وتراث الدول 

المختلفة من الضٌاا
(5)
. 

و ذا كان هذا هو موقؾ هذس الدول الؽربٌة من ظاهرة الؽزو النقافً، وهً دول تنتمً  لى  
مرٌكٌة، فكٌؾ تكون الحال مع شعو  العالم لمتحدة االنفس الحضارة التً تنتمً  لٌها الوالٌا  ا

النالث التً تختلؾ عن هذس الدول الؽربٌة فً الجوهر والكٌان، وقد ت ل نقافاتها معها  لى حد 
التناقض؟
(6)
. 

                                                           

اآلفاؽ الكطنية كالحدكد العالمية،مركز  -( المنصؼ كناس، تحديات الدكلة الكطنية في ظؿ العكلمة العسكرية، في السيادة كالسمطةٔ)
 .ٜٛ،صٕٙٓٓ، بيركت، ٔدراسات الكحدة العربية، ط

 .ٔٓ٘.،صٕ٘ٓٓالعامة لمكتاب، القاىرة، ( محمد عبد القادر حاتـ، العكلمة ماليا كما عمييا، الييئة المصرية ٕ)
 .ٕٓٙ،صٕٚٔٓ، بغداد،ٚٗخياـ محمد الزعبي، العكلمة الثقافية كتاكؿ اليكية الكطنية، مجمة قضايا سياسية، العدد  (ٖ)
بيركت،  ،ٔ( احمد حيدكش،العكلمة كالمقارنة الثقافية، في العكلمة كأزمة الميبرالية الجديدة، الشبكة العربية لألبحاث كالنشر،طٗ)

 .٘ٔٔ،صٜٕٓٓ
 .ٕٓ٘( محمد عبد القادر حاتـ، مصدر سابؽ ،ص٘)
 .ٕٓٙ( خياـ محمد الزعبي، مصدر سابؽ، صٙ)
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وبهذا فؤن ما تسعى الٌه بعض الدول الؽربٌة هو  فراغ الهوٌة النقافٌة العربٌة من محتواها،       
لٌ ب  الفرد مرتبطا  ومدٌنا  بالوالء ألطراؾ خارجٌة او للنموذج الؽربً، وٌبدأ بالمطالبة بإرساء 

ر من هذا النموذج بكل ما ٌحتوٌه من عٌو . وقد جاء هذا األمر بعد التعرض لفٌض كبٌ
الشعارا  واالحداث وال ور المإنرة واألفكار والمعلوما ، وحتى الخدما  والسلع والقٌم 
االجتماعٌة االتٌة والموجهة من الؽر . وفً ظل هذس األوضاا ٌبرز التحدي الكبٌر الذي تواجهه 

ى جذ  األنظمة السٌاسٌة العربٌة، حول مدا  مكانٌتها لبناء نقافة سٌاسٌة وطنٌة قومٌة قادرة عل
المجتمع بكل فباته الٌها، بالشكل الذي ٌحافظ على خ و ٌتها النابعة من واقعها النقافً 

والسٌاسً على مر التارٌخ ومن دون ان تنؽلق على النقافا  األخرا
(1)
. 

 المبحث الثانً: الٌات مواجهة الؽزو الثقافً

من الخطورة، بشكل با   مما الشا فٌه أن الؽزو النقافً والفكري هً على درجة عالٌة جدا   
ٌهدد منظومة القٌم واألخبلق والعادا  والتقالٌد التً دأ  مجتمعنا العربً اإلسبلمً على 
ممارستها منذ أقدم الع ور، والتً استلهم معظمها من تعالٌم الدٌن اإلسبلمً الحنٌؾ. ولذلا فؤن 

ها ان تعمل على اعتراض الت دي لهذا التهدٌد ٌتطل  هو اآلخر التفكٌر فً وضع آلٌا  من شؤن
 و د هذس التهدٌدا . وهذا الجزء من الدراسة مخ ص لهذا الموضوا.

 : تطوٌر المناهج التعلٌمٌة فً العالم العربً المطلب الثانً:

ال شا فً أن التعلٌم هو المفتاا الحقٌقً للتنمٌة السلٌمة، حٌث تتمنل مخرجاته فً بناء       
ه الوطنٌة، ووضع األسس ال حٌحة لبرامل ومشروعا  التطوٌر وتنمٌة اإلنسان، وترسٌخ نقافت

والتحدٌث، ألن بناء اإلنسان وتعزٌز نقافته الوطنٌة ٌكونان من خبلل التعلٌم الجٌد، فالتعلٌم الجٌد 
 ٌإدي  لى تنمٌة جٌدة والتعلٌم الفاسد ٌقود  لى التخلؾ.

ٌة بحاجة  لى تطوٌر و  بلا، فً و ذا افترضنا  ن جمٌع أنظمة التعلٌم فً الدول العرب      
ضوء تداعٌا  العولمة على قطاا التعلٌم، فإن نقطة البدء فً تحقٌق ذلا تبدأ بالتقوٌم. فالتقوٌم 
ال حٌ  هو الذي ٌمكننا من تقدٌم الحلول المناسبة، ولكن هناا مجموعة من اإلشكالٌا  والعقبا  

لشكل المطلو . وؼالبٌة تلا اإلشكالٌا  والعقبا  التً ترتبط بعملٌة تقوٌم التعلٌم وتعٌق تحقٌقها با
هً ذا   بعاد ومضامٌن سٌاسٌة ولٌس  تعلٌمٌة
(2)
. 

أما بشؤن الطرق المتبعة فً تقوٌم التعلٌم، فٌمكن القول  ن عملٌا  تقوٌم التعلٌم فً الدول      
 العربٌة تواجه نبلث مشاكل ربٌسة البد من تبلفٌها، وهً:

ٌم نتابل برامل التطوٌر. فنجد منبل  أن ؼالبٌة أو جمٌع مإسسا  التعلٌم . عدم االهتمام بتقو1
العربٌة تقرر دورا  تدرٌبٌة ألساتذة المدارس، وٌلتحق المدرسون بالدورا  المطلوبة، 

                                                           

، ٕٗٓٓ، عماف، ٔ( ثامر كامؿ الخزرجي  ك ياسر عمي المشيداني، العكلمة كفجكة األمف في الكطف العربي، دار مجدالكم لمنشر، طٔ)
 .ٛٔٔص

 ، متاح عمى الرابط :  2017/7/7عثماف الركاؼ، السبيؿ إلى تقكيـ التعميـ في الدكؿ العربية، (ٕ)
http://www.almualem.net/tagweem2.htm. 
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وتنتهً المسؤلة عند هذا الحد. وٌعود األساتذة  لى التدرٌس وؼالبا  ما ٌبقى أداإهم التعلٌمً 
 بق التحاقهم بالدورة. على وضعه األول الذي س

.  ن عملٌة تقوٌم أهداؾ وسٌاسا  ومناهل وبرامل التعلٌم ال تهتم بمعرفة مدا النجاا فً نشر 2
وتجسٌد نقافة التنمٌة بٌن الطلبة. فجمٌع المجتمعا  العربٌة هً مجتمعا  نامٌة ولم تزل نقافة 

تعٌق بلورتها وتجسٌدها فً التنمٌة فً الوطن العربً تواجه مشاكل قٌمٌة وفكرٌة عدٌدة، 
ٌ فترض فً برامل ومناهل التعلٌم العربٌة أن ت وجه لٌس فقط لخدمة برامل  العقول والقلو . و

 التنمٌة، و نما للمساعدة فً تكوٌن وتؤسٌس نقافة التنمٌة بٌن الطبل  والطالبا .

وتفتقر  لى المقارنة مع . تقت ر عملٌا  التقوٌم ؼالبا  على دراسة عبلقة المنجزا  باألهداؾ 3
اآلخر فٌما ٌتعلق بؤهداؾ وسٌاسا  ومناهل التعلٌم وؼٌرها من الموضوعا  المعنٌة بالتقوٌم. 
وٌج  اتخاذ قرارا  سٌاسٌة عربٌة، تلزم بإجراء المقارنة بٌن الدول العربٌة وبٌنها وبٌن 

مدرسٌن، فعدم االعتماد الدول المتقدمة والسٌما فٌما ٌتعلق بمناهل ووسابل التعلٌم وبؤداء ال
على المقارنة ٌفقد التقوٌم أهمٌته األساسٌة
(1)

. 

 ن أول وابرز حقٌقة تفرض نفسها هو التركٌز على التربٌة والتعلٌم لبناء ذاتٌة نقافٌة       
وطنٌة وقومٌة. ولنا فً النموذج الٌابانً دلٌل أكٌد. فالعالم بالنسبة للٌابانً ما هو  ال مدرسة 

تفرض مناهجها وأفكارها على الطال ، و نما الطال  " أي الٌابانً" هو الذي ٌختار واسعة، ال 
وٌؽربل من علومها وتجاربها ما ٌشاء وكٌؾ ٌشاء من خبلل نظام تربوي وتعلٌمً وعابلً 

ومإسسً
(2)
. 

 ن تحقٌق ذلا ٌتطل  بناء تعلٌم بمستوٌا  وتخ  ا  تقوم على  ق اء اإلٌدٌولوجٌا         
فً عالم  المعرفة و شاعة الروا النقدٌة مكانها، الن التعلٌم فً الوطن العربً اؼلبه  المتطرفة

ٌقوم على التلقٌن وٌخلو من روا النقد والحوار البناء، وتعزٌز الوحدة النقافٌة، وذلا بإنشاء 
ب رٌة عبر األقمار ال ناعٌة تشرؾ علٌها المنظمة العربٌة للنقافة  -محطا   رسال سمعٌة

ٌة والعلوم، وتكون موجهة لتعزٌز النقافة العربٌة واإلسبلمٌة وتعمٌم المنجزا  النقافٌة والترب
والفكرٌة العالمٌة ذا  الطابع اإلنسانً الهادؾ لخدمة المجتمع العربً، سواء على مستوا 

المعرفة والتنوٌر أم على مستوا التسلٌة والترفٌه
(3)
. 

ضرورة ملحة لنهضة تعلٌمٌة فً الدول العربٌة. ولكً لقد أمسى التعاون العربً الفعال       
ٌحقق نسق التعلٌم العالً الدور المبتؽى منه فً تطوٌر المجتمعا  العربٌة، ٌج  أن ٌستهدؾ 
 عداد أفراد قابلٌن للتعلم المستمر، عوضا  عن مجرد متعلمٌن، وان ٌسهم عضوٌا  فً نهضة 

لً مقومٌن أساسٌٌن، هما التنوا والمرونة، وبخا ة المجتمع. ولهذا ٌتعٌن أن ٌكتس  التعلٌم العا
فً االستجابة لمقتضٌا  التؽٌرا  السرٌعة محلٌا  وعالمٌا  
(4)
. 

                                                           

 نفس المصدر السابؽ.( ٔ)
، بغداد، ٖٛاسات استراتيجية، جامعة بغداد/ مركز الدراسات الدكلية، العدد ( كصاؿ نجيب عارؼ العزاكم، قضايا في العكلمة، سمسمة در ٕ)

 .ٜٔ، صٕ٘ٓٓ
العكلمة كانعكاساتيا الثقافية عمى الكطف العربي، رسالة ماجستير، المعيد العالي لمدراسات السياسة كالدكلية/ ( أياد رشيد محمد، ٖ)

 .٘ٓٔ -ٗٓٔ،صٕٗٓٓالجامعة المستنصرية، بغػػػداد ، 
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ،صٕٛٓٓنادر فرجاني، التعميـ العالي كالتنمية في البمداف العربية، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت،  .( ٗ)
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وال ٌح ل مزٌد من التقدم فً التعلٌم الجامعً والبحث العلمً دون  طبلق حرٌة الفكر        
ز النقافة فً هذا والتعبٌر وح ول التنافس فً اإلنتاج. وبٌن أهم خ ابص أو متطلبا  تعزٌ

المجال ٌتمكن المنقفون من  نشاء وتؤسٌس و دارة روابطهم واتحاداتهم وجمعٌاتهم ؼٌر الحكومٌة. 
واقل ما هو مطلو  فً هذا المجال التوقؾ عن م ادرة الكت  ورفع الرقابة التً تمارس على 

الفكر و نشاء المعرفة
(1)
. 

ٌعتبر الخطوة األولى لئل بلا التعلٌمً  ال شا فً أن حسن  عداد المناهل الدراسٌة      
 التربوي فً المجتمعا  العربٌة. و عداد تلا المناهل البد أن ٌكون مبنٌا  على عدة أسس أهمها: 

. أن ٌكون المنهل الدراسً المعد وفق رإٌة شاملة، أي فلسفة علٌا، تستهدؾ  ٌ ال أفكار وقٌم 1
 ع قٌم ومعتقدا  المجتمع واحتٌاجاته.ومفاهٌم وعلوم محددة  لى ذهن الطال  تنسجم م

. أن ٌتم تحدٌد  طار عام للمعارؾ والعلوم التً ٌج  أن ٌح ل علٌها الطال  خبلل سنواته 2
 الدراسٌة الممتدة من األساسً  لى الجامعً.

. أن ٌتم تقسٌم هذس المعارؾ  لى أجزاء مناسبة تدرس كل منها فً سنة دراسٌة وفق السلم 3
 ً فً هذا التقسٌم مناسبة المادة لكل مرحلة سنٌة.التعلٌمً، وٌراع

. أن ٌتم عرض المادة العلمٌة بؤسلو  مناس ، فً شكل ٌبلبم المرحلة السنوٌة للطال  وٌحقق 4
 الؽرض منه.

. أن تكرس هذس المناهل األسلو  العقبلنً فً التفكٌر بالتدرٌ  على االستقراء، واالستنباط، 5
النتابل بؤسبابها، وتشجٌع البحث العلمً وح  االطبلا و فساا والتحلٌل، والمقارنة، وربط 

المجال للتفكٌر واإلبداا  والتفاعل بٌن الطبل  ومعلمهم، وال ٌكفً التلقٌن فقط من طرؾ 
والحفظ فقط من الطرؾ اآلخر
(2)
. 

وبؽض النظر عن حركة التطوٌر للتعلٌم التً تبنتها أؼل  الدول العربٌة لمواجهة التحدٌا         
والتؽٌرا  المرافقة للعولمة، والمتمنلة بإعادة النظر و  بلا المناهل لكً تواك  متطلبا  

عربٌة. المرحلة الجدٌدة،  ال انه ما زال  االختبلال  موجودة فً جسد التعلٌم فً اؼل  الدول ال
وفً هذا المجال ٌرا بعض الباحنٌن أن المناهل الدراسٌة فً الدول العربٌة تبدو كؤنها تكرس 
الخضوا والطاعة والتبعٌة، وال تشجع التفكٌر النقدي الحر، فمحتوا المناهل ٌتجن  تحفٌز 

دااالطبل  على نقد المسلما  االجتماعٌة أو السٌاسٌة وٌقتل فٌهم النزعة االستقبللٌة واإلب
(3)
. 

االهتمام والتؤكٌد على الدراسا  المستقبلٌة التً  ان مواجهة تداعٌا  الؽزو النقافً ٌتطل     
أ بح  ضرورة ملحة ، لمواجهة تلا التحدٌا  و ٌجاد البدابل للتعامل معها وتقلٌل آنارها 

ة التحدٌا  واستنمار منافعها. ومن خبلل ذلا لم ٌعد دور الجامعا  والمعاهد مقت را  على مواجه

                                                           

 . ٖٚ٘، صٕٛٓٓحميـ بركات، المجتمع العربي المعاصر،مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت،  (ٔ)
 .ٜٜ-ٜٛ. عبد الرشيد عبد الحافظ،مصدر سابؽ ص( ٕ)
رعد سامي عبد الرزاؽ، العكلمة كالتنمية البشرية المستدامة في الكطف العربي، أطركحة دكتكراه، كمية العمـك السياسية/ جامعة  (ٖ)

 .ٕٚٔ، ص ٕٙٓٓالنيريف، بغداد، 
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اآلنٌة فحس  بل أضحى ٌمتد  لى ممارسة عملٌة االستشراؾ والتنبإ بالتحدٌا  المستقبلٌة واتخاذ 
اإلجراءا  البلزمة والبدابل المتاحة لمواجهتها
(1)
. 

 ن تراجع األنظمة التربوٌة التعلٌمٌة فً الدول العربٌة هو دلٌل على عدم قدرتها على      
د الذي افرزته ظاهرة العولمة . أما  عادة االعتبار لتلا األنظمة، فتتم التكٌٌؾ مع الواقع الجدٌ

 عبر انجاز   بلحا  تمتاز بطابع الجرأة والتجدٌد، وذلا على مستوٌٌن:

حٌث ٌج  العمل على  دماج التقانة الحدٌنة فً مجال االت ال  . مستوى الوسائل التعلٌمٌة,ٔ
 لرؼم من كلفتها الباهظة.ضمن األدوا  والوسابل التعلٌمٌة، وذلا با

حٌث ٌج  العمل على  دماج قٌم الحدانة ضمن المناهل التعلٌمٌة، وذلا  . مستوى المضامٌن,ٕ
بواسطة التفت  على المعرفة الحدانٌة والمضامٌن الع رٌة، واعتماد ت ور جدٌد للعبلقة بٌن 

التقلٌد والحدانة فً المناهل الدراسٌة
(2)
. 

 ن النظام التعلٌمً التربوي فً الوطن العربً ٌحتاج  لى  عادة نظر فً  ٌاؼته وؼاٌاته،      
وأؼراضه، وأهدافه، ومناهجه، وبنٌاته، فً ضوء عولمة المعرفة التً أ بح  تفرض نفسها 
ٌوما  بعد ٌوم. وال ٌمكن انجاز ذلا  ال بعد تهٌبة أرضٌة مبلبمة تتمنل فً القٌام بنقد العقل 

تربوي السابد، ونقد الممارسة التربوٌة الحالٌة وطنٌا  وقومٌا  ال
(3)
. 

وعلى  عٌد التعلٌم الجامعً والعالً فً الوطن العربً، فإن هناا العدٌد من التحدٌا     
والمشاكل التً تحتاج  لى حلول ناجعة لمواجهتها فً الحاضر والمستقبل، مما ٌدفع بنا  لى 

وذلا بوضع  ستراتٌجٌة مشتركة للنهوض بالتعلٌم الجامعً ضرورة اقتراا بعض التو ٌا ، 
تتجه  لى  حٌاء المشروعا  العلمٌة المشتركة التً انطلق  نم عطل  أو ما زال  قٌد الدراسة. 

 ولعل أهم تلا التو ٌا  ما ٌؤتً:

للكتا  . تقوٌة التعاون بٌن الجامعا  العربٌة وتبادل األساتذة، و قامة مشروعا  تؤلٌؾ مشتركة 1
 الجامعً العربً.

 . تقوٌة ال بل  بٌن مراكز البحوث العلمٌة وهٌبا  البحث العلمً فً الوطن العربً.2

. ربط المكتبا  الجامعٌة ودور الكت  فً األقطار العربٌة بعضها بالبعض اآلخر منل ما هو 3
 معمول به فً الدول المتقدمة.

مهاجرة كؤساتذة زابرٌن، أو مشاركٌن فً بحوث . العمل على االستفادة من العقول العربٌة ال4
 مشتركة.

. حشد كل الطاقا  إلنجاا خطط التعرٌ  مع االرتفاا بمستوا التح ٌل، ومواكبة الحركة 5
 العلمٌة العالمٌة.

                                                           

 فس المصدر.ن (ٔ)
 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔسابؽ،ص( عبد اهلل الخيارم، التعميـ كتحديات العكلمة، في العكلمة كأزمة الميبرالية الجديدة، مصدر ٕ)
 ( نفس المصدر السابؽ.ٖ)
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.  عادة النظر فً توزٌع الجامعا  العربٌة لٌتناس  موقعها مع الكنافة السكانٌة واإلمكانا  6
قطرالمادٌة والبشرٌة لكل 

(1)
. 

.  عادة النظر فً موضوا المن  الدراسٌة التً تقدم من قبل بعض الجامعا  األجنبٌة، والسٌما 7
تلا المن  التً من شؤنها نشر النقافة العالمٌة
(2)
. 

 : تعزٌز الوعً الثقافً والفكري المجسد للهوٌة الثقافٌة العربٌة المطلب الثانً :

امتاز ع رنا الحاضر بوفرة اإلنتاج النقافً والفكري، وتعدد اشكاله، المقروءة والمسموعة    
والمربٌة،  ال أن الدول العربٌة قد تواجه الٌوم وفً ظل ظروؾ العولمة، تحدٌا  متمنبل  باإلؼراق 

ا ة النقافً والفكري، بما ٌعنٌه ذلا من طمس تدرٌجً لهوٌة الشعو  العربٌة ونقافاتها الخ
و حبلل نقافة أخرا بدٌلة عنها. لذا فإن مواجهة هذس النقافة األجنبٌة بمختلؾ اشكالها من قبل 
الدول العربٌة، لن تكون  ال من خبلل توفٌر البدٌل المنافس لتلا المواد األجنبٌة، والذي ٌحمل 

أحبلمها مضمون نقافتنا ومبلم  هوٌتنا، وٌسهم فً تقدم ورقً امتنا، والتعبٌر عن واقعها و
وتطلعاتها فً المستقبل
(3)
. 

 ن ملكٌة التراث النقافً هً لئلنسانٌة جمعاء، والن الدولة أو المجتمع هو  اح  ذلا        
التراث النقافً وحارس علٌه، فمن واجبه حماٌته والمحافظة علٌه قبل اآلخرٌن والدفاا عنه  ذا 

تراث النقافً، وسٌبقى ما دام اإلنسان لزم األمر. فعلى مر الع ور كان االعتداء ٌقع على ال
ٌحار  أخاس اإلنسان الذي  نع ذلا التراث. وعلى مر الع ور تعمد الؽازي والمستعمر تدمٌر 
التراث القومً والنتاج النقافً للبلد المهزوم، وذلا لعزل الشعو  المستعمرة عن ماضٌها وعن 

ارتباطها باألرض وعن انتمابها وهوٌتها الوطنٌة
(4)
. 

وعلٌه فان هناا ضرورة موضوعٌة تحتاج من الحكوما  والشركا  النقافٌة واإلعبلمٌة        
العربٌة الخا ة، ومإسسا  المجتمع المدنً العاملة فً مجال النقافة واإلعبلم، القٌام بمراجعة 
 دورها والتخلً عن امتٌازاتها وتطوٌرها بما ٌتماشى وتحدٌا  العولمة النقافٌة والفكرٌة. وهذا
ٌحتاج  لى مراجعة الكنٌر من التشرٌعا  والنظم المعمول بها فً بعض الدول العربٌة، باإلضافة 
 لى الفهم العمٌق لقوانٌن العالم المعا ر وقواس ومعارفه وأدواته وسبل أدابه الناج  فً مٌادٌنه، 

ستقببل ، على واالستجابة لتحدٌاته. فاإلمكانا  متوافرة فً الو ول  لى مستوا أفضل من األداء م
أٌدي منقفٌنا  ذا ما ٌتوافر لهم المناخ المبلبم ألداء علمً فً ظل حرٌة واحترام وأفق مفتوا على 

المستقبل، وعدم االبتعاد عن معطٌا  الع ر وتجن  تحدٌاته
(5) 

. 

 ،ةوٌمكن لمإسسا  المجتمع المدنً ان تلع  دورا فً تعزٌز المحافظة على الهوٌة الوطنٌ     
فالمجتمع المدنً هو حلقة الو ل بٌن السلطة والمجتمع، وهو المسإول عن توضٌ  أفكار 
السلطة وتطلعاتها فً مستقبل االمة  والمجتمع، وفً نفس الوق  ٌلع  دور المترجم المال 

                                                           

 .ٚٚ( صالح ىاشـ، التعميـ العالي في الكطف العربي، في اسس التحديث كالتنمية العربية في زمف العكلمة، مرجع سابؽ، صٔ)
 .ٕٙ، صٕٙٓٓ( عناف، جدلية العكلمة، دار كيكاف لمطباعة كالنشر، دمشؽ، ٕ)
 .ٜٗعبد الرشيد عبد الحافظ،مصدر سابؽ، ص (ٖ)
دارتو، سمسمة عالـ المعرفة، إصدارات ٗ) ( جماؿ عمياف، الحفاظ عمى التراث الثقافي، نحك مدرسة عربية لمحفاظ عمى التراث الثقافي كا 

 .ٚٚٔ، صٕ٘ٓٓالمجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، 
 .ٜ٘أياد رشيد محمد، مصدر سابؽ ،ص (٘)
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وطموحا  العامة من أفراد المجتمع فً شكل أهداؾ ترقى بهذا المجتمع وتبتعد به عن مجاال   
ا ، وبالتالً ٌهدؾ  لى المحافظة على الهوٌة النقافٌة التً تشمل الدٌن واللؽة ال راا وال دم

والعادا  والسما  الوطنٌة التً ترتبط بالبٌبة التً نشؤ فٌها الفرد، فً ظل االختراق النقافً الذي 
ٌ وبه الؽر  نحو مجتمعاتنا
(1)
. 

تاج البرامل المشتركة النقافٌة وفً سٌاق آخر ٌرا البعض أهمٌة اهتمام الدول العربٌة بإن      
لتقلٌل االعتماد على المنتل النقافً الخارجً، فهناا مجموعة نقاط من شانها  ن تضعؾ  والفكرٌة

التدفق النقافً واإلعبلمً األجنبً  لى البلدان العربٌة وخا ة المسموا والمربً، وتكون 
بً  ذا أحسن استخدامها، ومن هذس لم لحة اإلنتاج النقافً المحلً فً تنافسه مع اإلنتاج األجن

 النقاط:

. عابق اللؽة مهم أمام التدفق األجنبً، وبطبٌعة الحال أمام الؽزو النقافً والفكري. وهذا ٌجعل 1
 وسابل األعبلم والنقافة تسجل نقطة ل ال  مواجهتها مع هذا التدفق.

.  ن األفكار المتدفقة من الخارج ؼالبا  ما تحمل فً مضمونها  فة العالمٌة، تلا ال فة التً 2
 ٌتٌ  المجال للنتاج الفكري المحلً مما، وتقالٌدنا تتقاطع فً كنٌر من األحٌان مع عاداتنا 

الذي ٌتناول هموم الناس وٌحدنهم بلؽتهم وٌحترم ذهنٌاتهم وٌفهم تقالٌدهم وٌستفٌد من 
موروث النقافً والحضاري لؤلمة  ن ٌشكل قاعدة  لبة تقؾ وسابل االت ال المحلٌة ال

علٌها، لمجابهة السٌا والضار من التدفق اإلعبلمً الخارجً
(2)

. 

لذلا أ ب  من الضروري أن تستخدم مجتمعاتنا األدوا  المعلوماتٌة المختلفة لمواجهة      
باالتكاء على هذس اآللٌا  من خبلل بث القٌم المعلوما  المضادة، ونشر كل ما هو اٌجابً 

والتقالٌد واألخبلقٌا  العربٌة األ ٌلة، التً من الممكن  ن تقؾ ندا  لكل ما ٌروج ضد النقافة 
العربٌة عبر هذس اآللٌا ، وذلا من خبلل تؤسٌس فضابٌا  عربٌة هادفة ومواقع انترن  متنوعة 

وبناءة
(3)
. 

الجوان  المهمة فً هذا الشؤن،  ذ أن االهتمام بالتخطٌط للمستقبل وٌعد الجان  اللؽوي من        
اللؽوي ألمة من األمم، ٌعكس مستوا راقٌا  من الوعً بمتطلبا  التؽٌٌر والتجدٌد و عادة البناء 

وكذلا فً تقوٌة القدرا  الكامنة فً المجتمع العربً. ودور اللؽة فً  على أسس نابتة راسخة،
ٌ عد  جوهرٌا ، فاللؽة محورٌة فً منظومة النقافة الرتباطها بجملة مكونا  النقافة مجتمع المعرفة 

من فكر و بداا وتربٌة و عبلم وتراث وقٌم ومعتقدا 
(4)

لذلا البد من التوسع فً نشر اللؽة  ،
العربٌة بمختلؾ الوسابل، وتقدٌر ودعم كل الجهود التً تبذل فً هذا السبٌل على مستوا الدول 

مجامع واألفراد، وتهٌبة الفرص للمزٌد من العناٌة بنشرها لؽة ونقافة وحضارة، والمنظما  وال
وتمتٌن ال لة بٌن الجها  المعنٌة بهذا الدور وطنٌا  و قلٌمٌا  وعالمٌا  
(5)
. 

                                                           

 .ٕٛٛخياـ محمد الزعبي، مصدر سابؽ،ص (ٔ)
 .ٕٓٔ( نفس المصدر، صٕ)
 .ٜٙٔ( مازف مرسكؿ محمد، العرب كالعكلمة: دراسة في كيفية التعامؿ مع العكلمة، في الشرؽ كالغرب، مصدر سابؽ ،صٖ)
 .ٗ( ثامر حسف جاسـ، مصدر سابؽ،صٗ)
 .ٕٙ.، صٜٜٛٔ، القاىرة، ٔ(عبد العزيز بف عثماف التكيجرم، الحكار مف اجؿ التعايش، دار الشركؽ، ط٘)
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ومن اجل تعزٌز الوعً النقافً والفكري لدا المواطن العربً، فان المجتمعا  العربٌة        
إسسا  التعلٌمٌة والتربوٌة والنقافٌة من شؤنها تشجٌع القراءة مطالبة بوضع سٌاسا  فً الم

واقتناء الكتا . وقد شهد  بعض الدول العربٌة تجار  ناجحة على هذا ال عٌد من خبلل برامل 
كبرنامل " دعم كتا  االسرة" فً م ر واألردن وؼٌرها من الدول األخرا. وقد قام  وزارة 

( بطباعة ن ؾ ملٌون نسخة كتا ، 2009مل للسنة النالنة )النقافة االردنٌة بدعم هذا البرنا
وبسعر مناس ، مما شجع المواطنٌن على اإلقبال الشدٌد على هذس التجربة
(1)
. 

ومما الشا فٌه  ن استنمار العطاء الفكري والقٌمً المتمٌز للنقافة العربٌة لخدمة قضٌة       
راز مكانة النقافة العربٌة بٌن النقافا  األخرا التقدم والتطور الحضاري والنقافً واإلنسانً، و ب

ٌتقاطع كلٌا  مع منطق الؽزو النقافً القابم على هٌمنة النقافة الؽربٌة، والذي اعتمد على استخدام 
كل التقنٌا  ووسابل اإلعبلم، مما ٌتطل  تقٌٌم التقنٌا  اإلعبلمٌة المستوردة فً ضوء حاجة 

مل والمواد اإلعبلمٌة والنقافٌة التً ٌكون لها انر سلبً فً المجتمع ووضع ضوابط النسٌا  البرا
مجتمعنا العربً، وكذلا السعً إلٌجاد  نتاج نقافً فكري مشترا ذي نوعٌة جٌدة، وذلا بتقوٌة 
المقوما  األساسٌة لئلنتاج اإلعبلمً والنقافً للدول العربٌة، وبدعم المناهل والبرامل فً معاهد 

اإلعبلمًالتدرٌس ومراكز التدرٌ  
(2)
. 

وٌبلحظ أن عالم الجنو  ودول العالم النالث، ومنها الدول العربٌة، ٌستهلا فً المجال       
النقافً والفكري أكنر مما ٌنتل، ألن مإسساتنا النقافٌة ضعٌفة فً نقافتها والٌآتها، فمن الطبٌعً 

فهو ٌمتلا احدث تقنٌا  والحال هذس أن ت ب  عرضة للتؤنٌر والتلقً من عالم الشمال ال ناعً، 
البث الفضابً واألقمار ال ناعٌة والنورة االلكترونٌة

)3)
وفً هذا السبٌل على الدول العربٌة اتباا ،

 : ًما ٌؤت

. تشجٌع و نشاء مإسسا  وشركا  كبرا، إلنتاج البرامل النقافٌة واإلعبلمٌة المربٌة تكون 1
ة على منافسة المنتل األجنبً، مستفٌدة من قادرة على اإلنتاج المتمٌز شكبل  ومضمونا ، وقادر

التقنٌا  المتطورة فً هذا المجال، على أن تركز نشاطها فً تناول قضاٌا المجتمع العربً 
 الحٌوٌة.

. تشجٌع  نشاء دور  حافٌة كبرا تكون لدٌها القدرة على امتبلا التقنٌا  المتطورة فً 2
راسلٌن تمكنها من منافسة ؼٌرها من ال حؾ الطباعة والتوزٌع وتوفٌر الكادر الكفإ وشبكة م

األجنبٌة، لتمكٌن القارئ من الح ول على مبتؽاس من  حفه الوطنٌة وتؽنٌه عن اللجوء  لى 
ال حؾ األجنبٌة. وٌمكن  قامة منل هذس الدور الكبرا باندماج الدور ال حافٌة القابمة فً 

 الدور الكبرا.

مقروء  لى قاربه بسعر مناس . وٌتطل  ذلا مساهمة . اتخاذ تدابٌر عملٌة إلٌ ال الكتا  ال3
الدولة فً هذا األمر من خبلل القٌام بشراء حقوق النشر لسلسلة من الكت ، والسٌما ما 
ٌعرؾ بؤمها  المراجع فً مختلؾ العلوم والفنون، ونشرها بعد ذلا بالسعر المناس  الذي 

 ٌسم  أل حا  الدخول المحدودة بالح ول علٌها.

                                                           

 .ٕٕٚ-ٕٕٙ، صٕٔٔٓ(عزاـ ابك الحماـ، االعالـ كالمجتمع، دار اسامة لمنشر كالتكزيع، عماف، ٔ)
 .ٜٗمصدر سابؽ، ص اياد رشيد محمد، (ٕ)
 .ٖٓٔ، صٕٗٓٓحسف عبد اهلل العايد، اثر العكلمة في الثقافة العربية،دار النيضة العربية، بيركت،  (ٖ)
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السعً الن ٌكون للعر  وجود مإنر فً شبكة االنترن  التً أ بح  م درا  هاما  للمعرفة . 4
والعلم والنقافة، والتً ٌج  استنمارها ل ال  نشر الحضارة والنقافة العربٌة وتعزٌزها بما 

ٌإمن مواجهة المخاطر التً تنٌرها العولمة بكل مستوٌاتها
(1)

. 

ة بعٌدة المدا تعبر عن نواب  األمة العربٌة، على شكل . وضع خطة عمل و ستراتٌجٌة  عبلم5ٌ
برامل  عبلمٌة ونقافٌة تدرس الواقع وتعمل على تح ٌن وحماٌة المجتمع العربً من 
االختراق النقافً والفكري الذي ٌسعى  لى هدم و زالة الهوٌة العربٌة من الوجود فً عالم ال 

 مكان فٌه لآلخر  ن لم ٌكن قوٌا .

 نتاج ال ناعا  النقافٌة من مواد علمٌة ترانٌة وتارٌخٌة تعٌد لؤلذهان قوة اإلنسان  . العمل على6
العربً مبدا مخترا والتارٌخ والنهضة  اإلبداعٌة. والعقلالعربً  ذا ما توافر  له اإلمكانٌة 

األوروبٌة ٌشهدان بذلا
(2)
. 

قانة والمعلوما  وعلم اللؽة . االنفتاا على المستجدا  فً العالم، خا ة فً مجاال  العلوم والت7
الحدٌث بكل تفرٌعاته والحقول البحنٌة المرتبطة به، والسعً  لى االقتباس والنقل واالستفادة 
الواسعة من نتابل هذس العلوم جمٌعا  فً  ؼناء اللؽة العربٌة وربطها بحركة الفكر اإلنسانً
(3)
. 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .ٜ٘عبد الرشيد عبد الحافظ،مصدر سابؽ، ص(ٔ)
 .ٜٗٔحسف عبد اهلل العايد، مصدر سابؽ،ص (ٕ)
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 الخاتمة

ساهم  ظاهرة الؽزو النقافً  فً تشوٌه الكنٌر من معالم النقافة العربٌة من خبلل تؽرٌ      
اإلنسان وعزله عن قٌمه ومبادبه وتعمٌم  انموذجا  من القٌم والسلوا وطرابق العٌ  والتدبٌر 
والتفكٌر الؽربٌة  لم تكن موجودة سابقا فً المجتمعا  العربٌة. أن الحدٌث عن الت دا فً 

واب  القٌم والمعتقدا  والتقالٌد والمعارؾ النقافٌة لمجتمعا  الدول العربٌة ، ٌنذر بخطورة ن
 شدٌدة فً الحفاظ على الموروث النقافً العربً من االختراق، وتحدٌا للهوٌة النقافٌة الوطنٌة.

لعلمٌة ولمواجهة تلا التحدٌا  نجد أن هناا حاجة فعلٌة بضرورة استنمار واستؽبلل النروة ا    
والنقافٌة المتواجدة بشكل كبٌر داخل المجتمعا  العربٌة، خ و ا  فً مجال اإلنتاج واإلبداا 
النقافً والفكري المجسد للهوٌة الوطنٌة العربٌة. ان الدول العربٌة مطالبة الٌوم أكنر من أي وق  

قد طرح  فً  مضى  بالتعجٌل فً مسؤلة  عادة النظر فً مناهجها التعلٌمٌة، ألن هذس القضٌة
مناسبا  عدٌدة بؽٌة   بلا الجهاز التربوي والتعلٌمً بما ٌتبلءم مع خ و ٌا  المجتمع 

 العربً.

لذا  ٌنبؽً للعر  أن ٌدركوا بؤن أفضل السبل لمواجهة تداعٌا  الؽزو النقافً هو التحاور      
االستفادة من مع اآلخر، ورفض فكرة االنؽبلق بحجة الخوؾ من الذوبان فً بوتقة اآلخر، و

الجوان  االٌجابٌة للعولمة النقافٌة ح رٌا ، وترا كل ماله  لة او مساس من قرٌ  او بعٌد 
 بؤخبلقٌا  وقٌم المجتمع العربً.
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ح اخلطاب انذَنٍ يف اجملتمع... انعراق ُأمنىرجاا 
ّ
 آَذنىجُ

 

 الملّخص:

ٌّة رابعة،        ٌّة ذا  جاذب ٌّة الخطا  الدٌنً فً المجتمع على دراسة موضوع لقد احتو  آٌدلوج
ٌّة لئلعبلم اإلسبلمً  فقد تضّمن الب عدٌن الدٌنً واالجتماعً، فالمقال تضّمن دراسة موضوع

ٌّتهما فً الّدراسة  ،واالجتماعًالمتمّنل فً المنبر الدٌنً فً المستوٌٌن الدٌنً  وذلا ألهم
ٌّة، وكذلا تضّمن أنواا المنابر النبلث)المنبر الماحل، المنبر الفاشل، والمنبر العامل(،  الموضوع
فالمنبر الماحل، أي المجادل الذي ٌشحن األّمة بالبؽضاء والتناحر  والتدابر وم داقه فً قوله 

نْػَياَوِمَن النَّاِس َمْن يُػْدِيَُ ﴿ تعالى: ِْْ اْلَحَياِ  ال ُّ  ُْ (، والحابل، أي المانع، وهو المنبر 204)البقرة/﴾ َ  قَػْوُل

تؽنً من  جوا، وتروي من الظمؤ، وهو  الذي ٌتكؤ على الخرافا  واالساطٌر التً ال تسمن وال

ْرٍؼ :﴿ مانع للحقٌقة، وم داقه قوله تعالى ََ َْ َعَل   (، والعامل، أي 11)الحل/﴾َوِمَن النَّاِس َمْن يَػْدَُُ  اللَّ

المإّنر الناج ، وهو المنبر الواعً الذي ٌواك  تطّورا  ومتطلّبا  الظروؾ الّراهنة من رتق 
ٌّة فً جذ  أفراد األّمة والخطا  المّتزن  الفتق، وجمع الكلمة والعمل على األ ول التبشٌر

        ِمَن النَّاِس َمْن َيْ ِري وَ ﴿والمعتدل الهادؾ  لى احترام الجمٌع مع عدم نسٌان الهدؾ األ ٌل:
 ُْ َواٍء ﴿ (، أو:207)البقرة/﴾نَػْفَس َْ َِ تَػَداَلْوا َِْل  َكِلَمٍو   (.64)آل عمران/﴾ُقْل يَا َأْهَل اْلِمَتا

وأٌضا  تضّمن ما ٌتوّج  على  خطٌ  المنبر الدٌنً، وكذلا ؼاٌا  المنبر وتطلّعاته فً أدلجة     
ٌّة. اإلسبلم الحقٌقً، ودورس فً  حّل المشاكل االجتماع

ومن النتابل التً توّ ل  لٌها المقال هً: االهتمام بدور المنبر الدٌنً فً االعتدال، واستعمال    
ٌّة ال ادقة البعٌدة عن الخرافة، وكذلا األسالٌ  الناجعة والظافرة فً جذ  المتلقٌّن،  اآلٌدلوج

 ونشر نقافة االعتدال والّتسام  بٌنهم. 
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Summary: 

      The article included an objective study of the Islamic media 
represented in the forum at the religious and social levels, because 
of their importance in the objective study. It also included the types 
of the three platforms (the Tribal Forum, the Failed Platform, and 
the Platform). The worker, the Almnabr Almahl, ie, arguing that the 
nation is charged with hatred, rivalry and perseverance and its 
credibility in the verse:) The people who you like to say in the life of 
the world)(cow / 204(( 

، And al-Hail, which is the inhibitor, which is the platform that rests 
on the myths and legends that do not fatten and starve from 
hunger, and narrated from thirst, which is contrary to truth, and its 
credibility: The successful performer, which is the conscious 
platform that keeps abreast of the developments and requirements 
of the current circumstances of the hernia, and the gathering of the 
word and work on the missionary assets in attracting the nation's 
members and the balanced and moderate discourse aimed at 
respecting everyone while not forgetting the original goal:, Or: "Say, 
O People of the Book, come to a common Word" Al-Imran, 64 

And also guarantees what is required of Khatib Husseini, as well as 
the goals and aspirations of the platform in the real argument of 
Islam, and its role in solving social problems. 

    One of the findings of the article is: the interest of the role of the 
Husseini platform in moderation and tolerance, the use of sincere 
ideology away from superstition, as well as effective methods and 
attractiveness in attracting the recipients, and the dissemination of a 
culture of moderation and tolerance among them. 

Opening words: Ideology, moderation and tolerance, objective 
study, al-Husseini pulpit. 
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ٌّة: الخطاب  ٌّة, العراق.كلمات مفتاح  الدٌنً, االعتدال, اآلٌدلوج

 المقّدمة:

وشوقا   ،الشاَّ حٌنما ٌ ب  اإلعبلم جماال ، وحركة العقل وهجا  ٌعانق  شراق الكلما     
ٌّة تتناول  راقٌا   لى فنون التسام  البدٌعة ٌتماهى الوعد فً الفعل، فٌتجلّى عن دراسة موضوع

ٌٌّن   أسالٌ ، وآنار المنبر الدٌنً فً  طار ٌجمع بٌن األ الة القدٌمة، والمعا رة عند المنبر
ٌّة الخطا  الدٌنً  فً المجتمع...العراق أ نموذجا ( قد استقّر  عند  ، فدراستنا)آٌدلوج العاملٌن 

ٌّة فً  ،مرافا عدٌدة من شواطا االعتدال وال فاء فارتاح  الّنفس لدا أطٌاؾ الّنخ  المنبر
ٌّة االعتدال والتسام ، خ و ا  فً واستودع  فٌها أ ،رسم الحقٌقة نماط البٌان والبهاء فً آٌدلوج
 العراق.

ن فً الكبلم والحٌاة      س  وللخطا  الدٌنً أفنان  وألوان  أبدعتها ذاكرة الخطباء، فلم ٌقؾ الح 
ٌ بنى بناء  جمٌبل  ٌمتدّ  ٌّن لدٌهم، و ّنما كان   لى  والفّن، واالعتدال والتسام  بٌن الجمٌع عند حدٍّ مع

ٌّة رحبة ٌّة فً فنون االعتدال،  ،آفاق  نسان ومنٌرة، فما خلَّفه لنا الخطٌ  الدٌنً من أسالٌ  جمال
ن والتسام  فً كّل شًء، ولّما كان الّتسام  روا األنر الدٌنً  س   ّنما ٌدّل على مدا ولعه بالح 

ًّ والفاعل، فالحسن  فً االعت دال الذي ترتاا  لٌه العٌن لدٌه، فإّنه ؼدا وجها  من وجوس الوجود الح
وكان لخطابه  ،قبل الّنفس أ ب  سمة مشّخ ة فً كّل أسلو  من أسالٌ  كبلم الخطٌ  العامل

 منزلة كبرا فً هذا المجال.

ٌّة، و دراا العنا ر      كذلا دفعتنا الّرؼبة  لى تلّمس مواطن ؼاٌا  المنبر وتطلّعاته المستقبل
الحاملة لقٌم نبٌلة رفٌعة  افٌة  فاء نفوس أهلها، فقد دفعتنا المتؤلّقة الفاعلة فً المجتمع، و

ٌّة.  الرؼبة  لى استجبلء مبلم  ذلا وبٌان قٌمتها فً دراسة موضوع

ٌّة آلٌدلوجٌة الخطا  الدٌنً الدٌنً  لم ٌكن على اعتبار النسخ       ّن دراستنا الموضوع
ٌّة واالستحضار لكّل ما قاله القدماء  والمحدنون، بل كان على وجه التحلٌل والتقلٌد أو التبع

ٌّة مع معٌن المنابر  والدرس والفهم واالستقراء فً  ها  نو   لطٌؾ  شفّاؾ  نسل خٌوطه الذهب
الهادفة.  ّنها دراسة تستند  لى مفهوم االعتدال الممتد المإّنر فً جوهر العقول، فكلّما تؤّملناها 

ون عمٌق ناج  ال ٌنفد وال ٌنقطع على مّر بعٌون مفتوحة، وقلو  ٌقظة  أبان  لنا عن مخز
األجٌال، فللخطا  الدٌنً فً العراق  دور  مهمٌّ فً ع رنا الحاضر، وما ٌتحّمل من أعباء كبٌرة 
فً تربٌة األ ّمة و عدادها، وربطها بمفاهٌم اإلسبلم الحقٌقً، باإلضافة  لى دورس الّتارٌخً الهادؾ 

وألّنه أ ب  اآلن جزء  من  ،ا األرواا وتنفعل معها المواقؾ لى  بقاء أهداؾ الرسالة تتجاو  معه
ٌّته فً االعتدال والّتسام ، مإّسسٌن لـه بمدخل  التراث الدٌنً، كان ال بّد لنا أّن نستكمل آٌدلوج
ٌّة من خبلل الدراسة  ٌّة، وتعرٌؾ المنبر الدٌنً فً العراق، وتحّدٌد ماه ٌبٌن مفهوم اآلٌدلوج

ٌّة باعتبارها ٌّة االعتدال  الموضوع ا  للدراسة،  لذا  رتؤٌنا أن نكت  بحنا  فً أٌدلوج ٌّ منهجا  تحلٌل
لنظهر ال ورة الحقٌقٌّة لذلا اإلعبلم المطلو ،  ،والتسام  من خبلل منبر االعتدال الدٌنً

ٌّا  فً المنبر الدٌنً، وقد لف  نظرنا آنار ذلا المنبر وأبعادس ، فؤظهرنا  وذكرنا أٌضا  عّدة أٌدلوج
ٌّا  األذهان، والعقول، وربما ٌكون السب  فً ؼمور ذلا هو اإلعبلم  ما كان مؽمورا  فً ط

ٌّؾ، أو االبتعاد عن الحقٌقة،  وكذلا السٌاسة المقٌتة التً تعاقبتها السلطا ، لذا نحاول  ظهار المز
بعض المفاهٌم واألفكار العظٌمة، ومن الضروري بٌان ذلا للعالم كً ٌنظر  لى عٌن الحقٌقة، 
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وقد بذلنا جهدنا فً  ظهار الحقٌقة ، وأعملنا فكرنا لنضع هذا البحث المتواضع بالمستوا 

ِْ أُنِينُ ﴿النا وأخرانان لنا زادا  فً أوالمطلو  لٌكو ِْ تَػوَكَّْلُ  َوِْلَْي ِْ َعَلْي  (.88) هود/﴾َوَما تَػْوِْيِقْ ِْ َّ بِاللَّ

ٌّة البحث:  خلف

ٌ عّد المنبر الدٌنً ركنا  ربٌسا  فً نشر نقافة االعتدال والّتسام ، ففٌه جمع شمل األّمة،      
خطا  المنبر الدٌنً فً العراق ٌمّنل والقضاء على التناحرا  المقٌتة ، لذا ٌمكن القول:  ّن 

مرحلة من مراحل تنبٌ  دعابم اإلسبلم، ولهذا السب  ازداد اهتمام الباحنٌن فً دراسة آنارس، 
 وأفكارس، وؼاٌاته.

ٌّة ٌبدو أّنها       ٌّة لبلعتدال والّتسام  لدا المنبر الدٌنً دراسة موضوع وأّما الدراسة الموضوع
، لذ ٌّة، لم تدرس بشكل  مكّنؾ  ٌّة، وبعضها تحلٌل ا وجدنا بعض الدراسا  التً تطّرق  لدراسة لؽو

ٌّة  ٌّة تروم التسقٌط، لذا لم نجد دراسة تطّرق  لدراسة موضوع ٌّة، وبعضها تهّجم وبعضها نقد
   مشابهة لبحننا تماما ، ولذلا شرعنا بالبحث عن كنوز ذلا الركن الربٌسً.                                       

 أسئلة البحث:

 أٌن ٌكمن االعتدال والّتسام  فً المنبر الدٌنً؟  .1

 ما دور المنبر الدٌنً فً نشر نقافة االعتدال والّتسام ؟ - أ      

 ما أنر المنبر الدٌنً فً حلِّ قضاٌا المجتمع؟ -        

ٌّة؟ -          هل ٌمكن أن ٌكون المنبر الدٌنً  عبلما  للّساحة األسبلم

ٌّات البحث:  فرض

 ٌكمن االعتدال والّتسام  فً المنبر الدٌنً فً الموارد اآلتٌة: .1

ٌّة.     ٌّة، الدعوة للوحدة، ترا الخرافا ، ونبذ الطابف  الخطا  المعتدل، الم داق

  ّن دور المنبر الدٌنً فً نشر نقافة االعتدال والّتسام  هو  ظهار قٌم اإلسبلم الحقٌقً.  - أ     

 المنبر الدٌنً له أنر  كبٌر  فً حلِّ قضاٌا المجتمع. -       

 ٌمكن أن ٌكون المنبر الدٌنً  عبلما  ناجحا  لئلسبلم لما فٌه من مضامٌن عظٌمة. -       

ٌّة:  األٌدولوج

م طل  التٌنً فً األ ل ٌعنً علم األفكار، وهو علم  ٌدرس مدا  ّحة أو خطؤ األفكار     
ٌّا   التً ٌحملها الّناس. هذس األفكار التً ت بنى منها النظرٌا  والفرضٌا ، التً تتبلءم مع العمل

ٌّة ألعضاء المجتمع. وقد انتشر استعمال هذا اال طبلا بحٌث أ ب  ال ٌعنً علم األفكار  العقل
ٌ عّبر عن مواقؾ األفراد من العالم والمجتمع  فحس ، بل الّنظام الفكري والعاطفً الشامل الذي 

ٌّد بها المفكرون  لى درجة كبٌرة، بحٌث تإّنر على حدٌنهم واإلنسان. وا ٌّة هً فكرة ٌتق ألٌدٌولوج
وسلوكهم ، وتحّدد  طار عبلقاتهم بالفبا  االجتماعٌة المختلفة
(ٔ)

 . 

                                                           

 .ٜٗٔـ: صٜٕٓٓ،األعممي، بيركت، لبناف،ٕدم تراسي،مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء مفيـك األيديكلكجيا،ط (ٔ)



 

(166) 

لقد أ بح  األٌدٌولوجٌة عبارة عن نظام األفكار المتداخلة كالمعتقدا  التً ٌإمن بها    
ٌّة و  ٌّة و الدٌن ٌّة و األخبلق ٌّنة أو مجتمع ما وتعكس م الحها واهتماماتها االجتماع جماعة مع

ٌّة  ٌّة وتبّررها فً الوق  نفسه، وهً عقٌدة شاملة والمظلّة األخبلق ٌّة و االقت اد ٌّة السٌاس والعقابد
الك برا لتنظٌم الم جتمع
(ٔ)

ٌّة االعتدال والتسام  لدا المنبر الدٌنً  ا  فً آٌدلوج ٌّ ، ولو تؤّملنا مل
 لوجدناس فكرا  عظٌما  ٌستحّق الدراسة.

:  المنبر الدٌنً لؽة 

ر  حٌنما ٌقال: نبر الشًء نبرا   ب  ر ٌعود  لى الفعل ن  نب  أي رفعه. وٌقال: نبر فً  ، ّن لفظ الم 
قرءاته أو ؼنابه، أي رفعها... انتبر الشًء: ارتفع...المنبر: مرقاة ٌرتقٌها الخطٌ  جمعها 

منابر
(ٕ)

. 

«نبر   الشًء أنبرس نبرا ، رفعته»وقال الجوهري: 
(ٖ)

فالّنبرة هً كلُّ »، وقال الفٌروزآبادي 
«مرتفع من الّشًء

(ٗ)
. 

ألّن الخطٌ  الذي  ،ر، فهً نسبة  لى اإلسبلم المحّمديو ضافة مفردة الدٌنً  لى المنب
 ٌرتقً المنبر ٌذكر اإلسبلم، وأهدافه، وآنارس...

 المنبر الدٌنً اصطالحا :

ٌّة،      ٌّة عند المسلمٌن، والخطٌ  ٌذّكر الّناس باآلدا  اإلسبلم هو نوا  من أنواا الخطابة الدٌن
ًّ داعو اء، وأسلو  من أسالٌ  التؤنٌر فً الجماهٌر و رشادهم، وتوعٌتهم، فهو   عبلم رسال ّي بنَّ

ٌّة اإلخبار أو اإلعبلم ألّنه ٌفترض  ،والرأي العام بشؤن العقٌدة الدٌنٌة، وهو أكبر من مجرد عمل
ألنه ٌرفض كل تشوٌه أو تموٌه ،وجود عبلقة والء قابمة أو ممكنة، فهو لٌس دعاٌة

(٘)
. 

ٌّة الخطٌب الدٌنً:     آٌدلوج

 ّن عمل الخطٌ  الدٌنً هو عمل األنبٌاء، ونحن نعلم أّن األنبٌاء خدموا األمم من خبلل التبلٌػ،    
ٌّة للّناس، دون كذ  أو تحرٌؾ أو زٌؾ، بل  ّن التبلٌػ هو عمل  ونقل الحقابق واإلرشادا  الّسماو

ُْوِل ِْ َّ ا﴿الرسول األعظم) لى هللا علٌه وآله وسلم(:  (، 18العنكبو /)﴾ْلَََ ُغ اْلُمَِينُ َوَما َعَل  الرَّ

ٌّة،  ٌّة حقٌق ٌّة نقل المعلوما  والحقابق  لى المتلقًّ بطرٌقة  سبلم فعمل الخطٌ  العامل هو عمل
بعٌدا  عن الخرافا ، وداعٌا   لى الوحدة وااللتفاؾ حول مبادئ اإلسبلم من خبلل ذكر سٌرة 

 ٌته األطٌبٌن األطهرٌن.الرسول األعظم) لى هللا علٌه وآله وسلم(، وأهل ب

ٌكتنفه الؽموض، عفٌؾ األسلو  والعرض،  ٌنماز الخطٌ  العامل ب راحته، فهو واض  ال   
ٌّز بؤن ؼاٌته الحق، وقوله ال دق، ال  نظٌؾ الوسٌلة والطرٌق، شرٌؾ الق د والهدؾ، وٌتم

ٌ ضلل، وال ٌتبع األسالٌ  الملتوٌة وال الدنٌبة فً العرض والبٌان، وال ٌسلا سبل  ٌضّل وال 

                                                           

 .ٜٛـ: صٕٙٓٓ، ناشر، طيراف،إيراف،ٔالحسيني، مفاىيـ عمـ االجتماع، ط( ٔ)
 .ٜٚٛ، ص ٕ،انتشارات ناصر خسركا،طيراف،إيراف،د.ت: جٕمجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط،ط (ٕ)
 .ٕٔٛ، ص ٕـ: ج ٜٕٓٓ،دار احياء التراث العربي،بيركت،لبناف،ٙالجكىرم، الصحاح،ط (ٖ)
 .ٖٗٔ، ص ٖـ: ج ٕٚٓٓ، دار احياء التراث العربي،بيركت،لبناف،ٖلقامكس المحيط،طالفيركزآبادم، محمد، ا (ٗ)
 .ٖٓٔـ: صٜٜٗٔ،دار الكتاب المبناني،بيركت،لبناف،ٕبدكم،أحمد زكي، معجـ مصطمحات اإلعالـ،ط (٘)
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َوِمَن النَّاِس َمْن َيْ ِري ﴿  التؽرٌر والخداا والكذ ، فهو ٌبٌع نفسه هلل سبحانه، وخدمة للدٌن الحنٌؾ:
ُْ ابِْتَلاَء َمْرَضاِ  اللَِّْ  بل طرٌقه التنّب  والدقّة والوضوا واالستقامة الّنابعة من حقٌقة ،  (1)﴾نَػْفَس

ٌّة على واطن  اإلسبلم، وعقٌدة المسلم المبن واطن العلم والٌقٌن باألمور، واالبتعاد عن م  تحري م 
ن والحكمة، واإلرشاد القوٌم فً الدعوة  لى منهل  الظّن والوهم، والشبهة والرٌبة، وأسلوبه اللٌ 

َِيِل رَبأَ  بِاْلِحْمَمِو َواْلَمْوعِ  ﴿وجل الدٌن الحنٌؾ، كما أمر الباري رسول ه الكرٌم، فقال عز َْ َظِو ا ُْع َِْل  
َسنُ اْلَحَسَنِو َوَجاِ ْلُهْم بِالَِّتْ  َْ َْ َأ ، وٌكون أسلو  الخطٌ  العامل سمحا  ٌروم االعتدال  (2)﴾ِه

ٌّة:والتسام  والتشجٌع علٌهما، فقد مدا هللا) َََِْما ﴿ ( هذا األسلو  فً نشـر الرسالة اإلسبلم
َْظًّا  ِْ لِْنَ  َلُهْم َوَلْو ُكْنَ   َمٍو من اللَّ َْ ْوِل َ َر ََ ، والشّا أّن هذا األسلو   (3)﴾َغِليَظ اْلَقْلِن  نْػَفيُّوا من 

، وٌزرا  ًّ والطرٌقة فً الدعوة والعرض تبعث روا التآخً والمودة فً المجتمع اإلسبلم
التسام  فً نفوس المسلمٌن، وتزرا األلفة والمحبة بٌن أبنابه على اختبلؾ طبقاتهم 

ِْ َجِميًدا َو  تَػَفرَُّقواو ﴿ ومذاهبهم،تمسكا  بقوله تعالى                                       . (4)﴾اْعَتِرُموا ِبَحَِْل اللَّ

 ما ٌتوّجب على الخطٌب الدٌنً:

ا عال  من الّنقافة العاّمة ٌ ؽنً المنبر بالبحث  ،البدَّ للخطٌ  الدٌنً أّن ٌكون بم ستو  حتى 
ٌّة، بما ٌدور فً المجتمع،  ٌّة والنقاف والّنقا ، وٌفت  آفاق المستمعٌن  على اختبلؾ مستوٌاتهم العلم
من أفكار وآراء وأطروحا ، بل وما ٌدور فً عموم العالم المحٌط بنا، ولو بالسإال واالستفسار 

دراٌته بنقافة مجتمعه، وما ٌحٌط  به من من خبلل البحث والمتابعة عن ذلا، فضبل  عن معرفته و
ٌّة المستمع والمتلقً، وٌوّض  له الطرٌق   ،أحداث ومشاكل ورإا على كافة ال عد حتى ٌنٌر ذهن

ٌّة نابتة لٌس   ال حٌ  فً الحٌاة، بؤسل و   سلٌم، ذي مطال  واضحة لٌس  بالؽرٌبة، وحقابق علم
ٌّا ، مما تتقبله القلو  والعقول، ال أن تنفر منه الطباا والنفوس، أو ٌنٌر التساإل  بالفرض

ٌ زا   والتشكٌا، كذلا ٌتوّج  علٌه أن ٌكون مستونقا  فً نقله للرواٌا  واألخبار على المنبر،  مم
الؽّث منها عن الّسمٌن، و ن كان باعتمادس على الكت  المعتبرة والموّنقة والمحقّقة، وأالّ ٌكون 

ه  لؤلفكار واآلراء  ال بعد ض  ر  دراستها وتمحٌ ها، بعد تتبُّع أ ولها ومنابعها، نم التشاور  ع 
لط أو التشوٌ  من  ،والتباحث فٌها مع أهل العلم والفضل والتحقٌق ألن الخطٌ  قد ٌقع فً الخ 

ض كل ما  ادفه من رأي ـ أو سمعه من قول، أو قرأس من  كتا  ـ  حٌث ال ٌشعر، وذلا بعر 
اء فً خلق  على المنبر، بدون تدقٌق أو مراجعة أو تؤّمل فٌها، وهذس آفة المنبر وهدم دورس البنَّ

ٌّة واآلراء  رد القضاٌا الشخ  مجتمع  سبلمً واا. كذلا ٌنبؽً علٌه أن ٌنؤا بالمنبر عن س 
ٌّة وؼلبة الهوا، حٌث ٌتطاول على بعض الناس وٌسفّه أفكارهم وعقولهم وٌستهزئ بهم  ،النفس

ه الشخ ـً منبل ، و  ٌ ٌٌّن خ و ا  امتنالهم لمبادئ لمخالفتهم رأ نحن نشاهد ونسمع الخطباء العراق

                                                           

 . ٕٚٓ( سكرة البقرة:ٔ)
 . ٕ٘ٔالّنحؿ: ( سكرة ٕ)
 .ٜ٘ٔآؿ عمراف:  ( سكرة ٖ)
 .ٖٓٔسكرة آؿ عمراف: (ٗ)
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اإلسبلم المحّمدي، فهم ٌبّنون روا االعتدال والتسام  فً النسٌل العراقً، مبتعدٌن عن الفرقة 
 على رؼم اختبلؾ األعراق والمذاه  فً العراق.

ٌّة االعتدال:  آٌدلوج

ا  فً تعزٌز      ٌّ الوحدة و شاعة مظاهر األلفة واألخوة بٌن أبناء  الشّا أّن لبلعتدال دورا  رٌاد
الوطن الواحد وتحقٌق الم لحة العلٌا للوطن وتؤكٌد وحدة ال ؾ، فبلبدَّ من التشدٌد على 

ٌّة  ،ضرورة نبذ التطّرؾ والتعّ   وذلا لتعزٌز مظاهر الوحدة اإلسبلمٌة ووشابل اللحمة الوطن
ٌّة.ومواجهة كافّة  ور اإلرها  والقضاء على أسبا    وعوامل الفتن الطابف

ٌّة وؼٌر المسبوقة التً ٌشهدها مجتمعنا اإلسبلمً، والتً لم تعد       ّن التحّدٌا  الجسٌمة الحال
خطورتها مقت رة على بلد دون آخر، تفرض على الجمٌع المزٌد من مراعاة الدقّة وتوّخً الحذر 

المنابر العاملة، فعلى الجمٌع الٌقظة فً التقٌٌم خ و ا  فً الخطا  الدٌنً المعتدل من خبلل 
والتنّبه لمجابهة المخاطر المحدقة باألّمة اإلسبلمٌة فً وقتنا الراهن، ونشر روا الّتسام ، والنؤي 
بالمجتمع عن أسبا  التفرقة وعدم  نارة ما ٌشّق وحدة ال ّؾ، األمر الذي ٌستدعً تكاتؾ الجمٌع 

جواء لتفوٌ  الفر ة على الذٌن ٌسعون للنٌل من أمتنا لتعزٌز وشابل اللحمة الوطنٌة وتنقٌة األ
 اإلسبلمٌة والكٌد بها والنٌل منها.

ٌّة تحكٌم االعتدال والّتسام ، والقٌم والمبادئ والمنل العلٌا لئلسبلم، ونشر نقافة   ّن آٌدلوج
ٌّة اإلسبلم وقوامه وقاعدته، من خبلل المنابر ٌّة  السلم األهلً، ونبذ العنؾ هً جوهر آٌدلوج الدٌن

التً تحرص على رّص ال فوؾ وتنشر المحبة والموّدة بٌن الّناس، وتؤخذ على عاتقها نشر 
مقا د الّشرٌعة اإلسبلمٌة الّسمحة، واإلخاء والرّحمة والّتعاون على البر والتقوا و وال   لى 

ٌّة المجتمع المتماسا الذي ٌسودس الحّ  والوبام واأللفة لحماٌته من الموجا  الطابفٌّ  ة واإلرهاب
ا ،  ٌّ التً تجتاا المنطقة والعالم، فاألّمة اإلسبلمٌة بحاجة ماّسة الٌوم  لى خطا  بنابً ولٌس  نشاب
ٌدفع حركة المجتمع عبر الفرز بٌن قٌم الّتحلًّ وقٌم الّتخلًّ، و دراا سنن التؽٌٌر الحضاري، 

  ٌنبع أوال من طبٌعة بحٌث ٌعٌد لئلنسان دورس وفاعلٌته وحضورس فً حركة المجتمع، خطا
 اإلسبلم الذي ٌنطوي على دعوة مستمّرة  لى الّتجدٌد، واالعتدال والّتسام .

 أبعاد المنبر العامل:

ٌّا  واحتٌاجا  الّشع ،     ّن فً كّل مرحلة من المراحل كان الخطٌ  الدٌنً ٌتواك  مع أول
ٌّة فً مواجهة الؽزو  وله جنبتان مهّمتان: األولى: الجان  الدفاعً والمقاومة للحفاظ على الهو

ٌّة، والجنبة األخرا: بّث نقافة االعتدال والّتسام  بٌن  الخارجً، وحفظ اإلسبلم من األخطار الفكر
ٌّة وؼٌرها -المجتمعا  ، لذا فإّن الخطا  المنشود ال بدَّ أن ٌستلهم روا الظروؾ  -اإلسبلم

ي االنطبلق فً  عادة بناء المسلم والمتؽٌرا  التً حدن  وتحدث فً المستقبل، فمن الضرور
ا  فاعبل  فً مجتمعه ومنتجا  ولٌس عالة  على اآلخرٌن، ٌفهم حقٌقة  ٌّ المعا ر لٌكون  نسانا  حضار
ٌّة  اإلسبلم ومهّمته، وهً عبادة هللا وتعمٌر األرض. فالخطا  الدٌنً وفق مبادئ الشرٌعة اإلسبلم

الّتسام  ونبذ العنؾ، وبالتالً نفً تهمة العنؾ التً ٌإّ ل األفكار الّسلمٌة واإلٌمان باالعتدال و
ٌّؾ باإلسبلم، فاإلسبلم هو الّسبلم والّتسام .  أل قها اإلعبلم المز
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 المنبر العراقً عٌن االعتدال والّتسامح:

منبر العراق قّمة الجمال فً االعتدال والّتسام ، فقد دعى منذ الوهلة األولى  لى الوحدة     
الفرقة، وجّسد حقٌقة الّتسام  الذي جاء به األنبٌاء ، فلو تؤّملنا خطاباتهم، وفً أحلا واالبتعاد عن 

ة الجمال فً االعتدال والّتسام ، فهو خطا   ٌٌّن، لوجدناها فً قمَّ الساعا  التً مّر  على العراق
لوجدناهم  الٌرٌد أن ٌقع الّناس فً الهلكة، ولو تتّبعنا ما  نعه الخطباء من الوفاء إلبناء وطنهم

فً قّمة الروعة والجمال فً االعتدال، و ذا ذكرنا تضحٌاتهم فً أحلا الّساعا  لكان  عٌن 
ٌّة الخطا  الدٌنً  الجمال فً االعتدال، فبل ٌمكن ألحد  أن ٌجرأ وٌقول: ٌوجد نقص فً جمال

، ومااعظما  ٌامنابر االعتدال و ٌّة، فما أجملا   الوفاء والعطاء.العراقً، فقد جّسدتها المنابر الدٌن

ً  من أعظم الّنعم علٌنا، فالببلء الذي وقع على العراق       نَّ م ٌبة  داع  ال هٌوتكفٌري ل ه
ة الّنجاا فً الدعوة للّتسام ، ورفض  العظٌم كان ببلء  حسنا ، فقد كان  ؼاٌة االنت ار تمنِّل قمَّ

طٌع أن نقول:   ّن العراق سٌحقّق الظلم والباطل، وانت ار الحّق، ورفع راٌة االعتدال، لذا نست
هذا الن ر العظٌم، وٌجعله معموال  به فً كلِّ أرجاء المعمورة، فببلء العراق بداع  لم ٌننهم عن 
ٌّة  الجمال الحقٌقً لبلعتدال ، فخطٌ  المنبر الدٌنً له دور كبٌر فً نقل روا الّنورة المحّمد

ن خبلل  براز موقعٌة الّنورة وأبعادها المختلفة المعتدلة، فهو ٌترجم أهدافها بكّل وعً و خبلص م
فً مسٌرة اإلسبلم والتارٌخ فً االعتدال، وربطها بواقع الحال الٌوم، وؼرسها فً وجدان الّناس 
ا العقول وتدفعها  لى المواجهة والّنهوض  لى مهام اإل بلا  ٌّة  تحرِّ وعقولهم، كً تظّل فعبل  ح

 االجتماعً المتعّدد الجوان .

ًّ المنبر الدٌنً فً القضاٌا العامة:   آٌدل  وج

 ّن المنبر الدٌنً العامل الحاذق ٌج  أن ٌكون ماهرا  فً مبلمسة قضاٌا الّناس والواقع،    
ٌّة تنسجم مع الحاجا  والتطلّعا ، من خبلل تبلوة الّسٌرة  ٌّة نقد ومقاربتها عبر رإٌة ت حٌح

معقوال  أن ٌبقً الّسٌرة فً حدود عرض المؤساة والحدٌث عن التارٌخ اإلسبلمً النا ع،  ذ لٌس 
ًّ والفاعل  فقط، والؽوص فً تفا ٌل ال طابل منها، وال تخدم األهداؾ الكبرا فً الّربط الح
ٌّة ومواجهة الفساد وؼٌر ذلا، ومن  لحركة الرسول واأل حا  واألتباا فً خّط  االعتدال والحر

ٌّة، بل خبلل السٌرة المشرقة ٌستطٌع المنبر  حٌاء ال ّنفوس التّواقة  لى مزٌد من الكرامة والحر
 ٌ حًٌ بها كّل أمل  فً مواجهة الفساد، وبّث روا الّتسام .

ٌّة على الّتوعٌة، فهو  ٌّة المنبر الدٌنً، خ و ا  فً العراق القضاٌا العاّمة مبن  ّن آٌدلوج
ط، وعزله عن الواقع، بل منبر حركة ونورة، وهو منبر اإلسبلم كلّه، فبلٌمكن تجمٌدس للموعظة فق

ٌّة المجتمع، فالمنبر دار االعتدال ٌجمع الّناس كما لم  ٌّة التً تنٌر حساس البّد أن ٌبلمس القضاٌا الح
تجمعهم مناسبة أخرا، فهو مدرسة واسعة األرجاء تمنل شمول اإلسبلم، وسعة أفقه الموجه 

 لئلنسان فً مختلؾ مجاال  الحٌاة.

من أهّم الركابز التً ٌعتمد علها المجتمع فً معرفة الحقابق والقضاٌا ٌ عتبر المنبر الدٌنً    
العاّمة، فهو متنّوا فً القضاٌا بحس  المجتمعا ، فهناا منبر ٌرّكز على الب عد العقدي، ومنبر 
آخر ٌرّكز على الب عد السلوكً االجتماعً، ومنبر نالث ٌرّكز على الجان  التارٌخً، ومنبر رابع 

ٌّة فً المجال الّسٌاسً، وألّنه ٌبحث عن ٌهتّم بؤمور  السٌاسة كونه له الدور فً الرإٌة المستقبل
االعتدال فً شإون الناس، والحفاظ على حقوقهم، وكٌؾ ٌنبؽً أن ٌعٌ  الّناس االهتمام السٌاسً 

 فً ع رهم وأوطانهم؟ وهناا منابر متعّددة أعرضنا عن ذكرها لضٌق المقام.
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 ،ن زّج المنابر فً الخوض بؤمور السٌاسة، وهذا لٌس  حٌحا  ربما ٌعترض بعضهم ع    
ًٌّ على مبادئ الدعوة لبلعتدال فً الحقوق، وحّث الّناس للعدالة، وقد رأٌنا  ألّن المنبر الدٌنً مبن
فً التارٌخ دخول رجاال  الدٌن فً معترا الّسٌاسة ، لذا من الممكن للخطٌ  أن ٌعطً رإٌة 

 حول موضوعا  السٌاسة.

 اؾ المنبر الدٌنً:أهد

ٌّة لنشر الوعً وتنمٌة الفكر لما له من     الشاَّ أّن المنبر الدٌنً ٌترّبع على أكبر قاعدة جماهٌر
ٌّة  طاقا  خاّ ة تتداعى لها كّل الجماهٌر وبشّتى الفبا  واأل ناؾ، وخبلل هذس الطفرة المعلومات

ى شكله ومضمونه مّما أوجد هّوة وتزاٌد وسابل اإلعبلم وطرق دعوتها بقً المنبر محافظا  عل
سحٌقة بٌنه وبٌن التّطور المعا ، ومع ذلا كلّه استطاا المنبر أن ٌحفظ مكانته وٌعٌ  على قّمة 
الهرم، وذلا كلّه من أسرار المنبر وسحرس، فرؼم تزاٌد الوسابل المطروحة  الّ أّنها لم تكن تلّبً 

قسما  على حسا  األخر، وهذا ما ال نجدس فً  جمٌع الّرؼبا  عند اإلنسان بل أّنها أخذ  تؽّذي
 المنبر الدٌنً الذي ٌلّبً كّل حاجا  اإلنسان والمجتمع، وأهدافه هً:

  حٌاء أمر العقٌدة. . أ
 نشر الوعً. .  
 اإل بلا االجتماعً. .  
 االعتدال والتسام . . ث
 المقاربة من الواقع االجتماعً. . ج
ٌّة. . ا  الت ّدي لبلختراقا  الّنقاف
 تونٌق الوازا الدٌنً. . خ
 الحفاظ على االتزان السلوكً. . د
ٌّة. . ذ  تونٌق الروابط االجتماع
ٌّة ٌنبؽً له من أن ٌتحلّى بعّدة أدوا  تجعله       ّن الخطٌ  العامل  اح  األهداؾ اإلسبلم

 مرتبطا  بالناس ارتباطا  ونٌقا ، وهً:

وسابل مساعدة، القدوة، األسلو ، الّتح ٌل العلمً والّنقافً، االنفتاا على الّنقافا ، استخدام 
ٌّا .  توزٌع الموضوعا ، التركٌز على اإلٌجاب

ة المنبر الدٌنً فً تقوٌم المجتمع:  ٌّ  آٌدلوج

 ّن المنبر الدٌنً هو أحد الوسابل الفعالة من أجل  متداد منهل الرسول األكرم، وتركٌز 
ة و لى هذا مبادبه فً النفوس على طول الخط، ولذلا اّتخذس المسلمون منذ عهد الرسالة النبوٌّ 

 الٌوم وسٌلة  لبث  روا االعتدال، ولشحذ الهمم نحو نشر حقٌقة الّسٌرة العطرة على نهجها القوٌم.

ٌّة المنبر فً تقوٌم المجتمع هً :   بلا الّذا ، ومعرفة الّذا  ومعرفة الواقع،   ّن آٌدلوج
 واالعتدال فً الماّدة والمعنى.

 نتا  المنبر الدٌنً: 

ً نتاجا  ضخما  فً المجتمع، فتؤنٌرس الوجدانً على قطاعا  واسعة من  ّن للمنبر الدٌن
ٌّا   المجتمع، بسب  االنشداد الطبٌعً له وقدرته على المزج بٌن العاطفة والعقل، وكونه مركزا  نقاف
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ٌّة األخرا. لذا  مفتوحا  للجمٌع، فهو ٌترا أنرا  فً المجتمع ب ورة تفوق وسابل اإلعبلم الجماهٌر
ٌّة بدراسته على جمٌع األ عدة، فهنالا تؤنٌر كبٌر للمنبر على بدأ  الد ٌّة األكادٌم راسا  العلم

  عٌد نقافة المجتمع العاّمة.

ٌ ؤّنر بالظرؾ االجتماعً والّسٌاسً، كونه ٌخلق  الشّا أّن البعد اإلعبلمً للمنبر الدٌنً 
ٌّة مع مختلؾ فبا  المجتمع بما فً ذلا الجان  الّنسوي، فبلبّد من تفعٌل دور المنبر  حالة تفاعل

الدٌنً عبر القر  من القضاٌا االجتماعٌة واالنفتاا على مختلؾ الطوابؾ األخرا بطرا أفكار 
ٌّة فً جمٌع مجاال  الحٌاة، فقد رأٌنا نتاج المنبر الدٌنً فً العراق حٌنما قاّم بحّث الّناس   بداع

، وفً الجامعة، وفً الشارا، وفً للدفاا عن الدٌن والعرض واألرض، ورأٌناس فً المعركة
البٌ ، وكذلا رأٌنا نتاجه من خبلل مشروا االعتدال بالخطا ، والدعوة للتسام  والمحّبة، بل 

 رأٌنا نتاجه من خبلل التبرا بالدم للمجاهدٌن، والذي ٌخدم مختلؾ أبناء المجتمع العراقً .

ٌّام الّسنة، لذا  ّن نتاج المنبر الدٌنً ال ٌختزل فً موسم، أو فً مكان    وزمان، بل طوال أ
ٌٌّن ألّنه  ،نرا أّن من الضروري الّتعاون بٌن الخطباء والمنقّفٌن من رجاال  الدٌن واألكادٌم

ٌّة.  أ ب  مستوعبا  لجمٌع الّتطّورا  الفكر

ٌّة مدرسة المنبر الدٌنً:  آٌدلوج

ٌّة تدعو  لى     بعاد المنبر عن المستجّدا  نّمة مدرستان للمنبر الدٌنً، أحدهما: مدرسة تقلٌد
ٌّة، وهً استعراض  اإلسبلم بكلِّ  وقابعالحدٌنة فً المجتمع و بقابه مقت را  على أؼراضه التقلٌد

ٌّة سع  إلدخال الّتنوٌر فً مإّسسة المنبر،  ما ورد فٌه من قضاٌا، واألخرا مدرسة تجدٌد
 و دخال المنبر فً أؼل  القضاٌا.

ٌّتها المتنّورة والمفتوحة على لقد أنب  المدرسة المنب      ٌّة نجاحها من خبلل آٌدلوج ٌّة العراق ر
ٌّة هً المدرسة الوحٌدة المسٌطرة  ٌّة، فالمدرسة العراق ٌّة واالجتماع ٌّة والفكر عد العلم جمٌع ال  
على الخطا  المنبري فً العالم اإلسبلمً، ولم تظهر مدارس أخرا لحد اآلن، وأّن المنبر كبقٌة 

ٌّة ٌواجه تحّدٌا  ومقاومة من أجل التحدٌث والّتطوٌر فٌه، وأّن الّسعً لتطوٌرس المإّسسا  ا لّنقاف
ٌّة، ومنها القر  من الجمهور والقدرة على الحشد،  قابم على قدم وساق لما ٌمتلا من مٌزا   ٌجاب
وطبٌعة التؤنٌر الوجدانً للمنبر، والمحافظة على حرٌة التعبٌر عن المعتقد، ودفع المجتمع 

 بلعتدال والّتسام .ل

ٌّة األولى     ٌّزة وفرٌدة، حّتى أضحى اآللة اإلعبلم  ّن المنبر الدٌنً فً العراق شّكل حالة متم
ٌّة،  ٌّة التً تعتمدها الطابفة من أجل التذكٌر الدابم والمستمر لبللتزام بالمبادئ اإلسبلم واألساس

 ونشر نقافة المحّبة.

 مزاٌا المنبر الدٌنً فً العراق: 

ٌّة الوسابل      ٌحتّل المنبر الدٌنً فً العراق أعلى مرات  التؤنٌر والتوعٌة فً الّناس قٌاسا   لى بق
ٌّزس عن ؼٌرس من وسابل التوعٌة بمزاٌا كنٌرة أهّمها: استخدامه األ سلو   المتاحة وذلا لتم

ًّ فً عرض العقابد واألفكار واآلراء، وهذا األ سلو  ٌمتاز باستعمال سبلا البٌان وأداة  الخطاب
سن البٌان أقوا وسٌلة وأمضى سبلا للتؤنٌر فً الّنفوس، و قناا الجمهور  الكبلم، وٌعتبر ح 

، لذ ورد عن اإلمام الكاظم) ًّ ( أّن وتنقٌؾ وتوعٌة المجتمع ورفع مستواهم الفكرّي والنقاف
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جل  بالعقول،  ّن هللا تبارا وتعالى أكمل للناس »انت ار الرسول األكرم بالبٌان، حٌث ٌقول: الح 
ًّ بالبٌان «ون ر النب

(ٔ)
. 

ٌّة، وٌخاطبها بشكل مباشر وجها  لوجه،      كذلا ٌمتاز بتكلٌم الخطٌ   الجماهٌر  ب ورة ح
 ذ تتبلقى بٌن الخطٌ   ،وهما ٌتفاعبلن معا ، والكبلم المباشر له تؤنٌر عظٌم فً نفوس المستمعٌن

والمستمعٌن األنفاس والّنظرا  والقلو ، وقد نب  بالتجربة أّن المستمعٌن ٌفّضلون االستماا  لى 
ٌّن القلو  وٌرقّقها عند الموعظة،  الخطٌ  مباشرة مع النظر  لى وجهه وحركاته، فهو بذلا ٌل

ٌّة الجماهٌر عند الحاجة.  وٌنٌر حم

ٌّة تحتوي على مزٌل من العلوم كذلا ٌمتاز المنبر الدٌن    ً بؤ سلو  خاّص، فالخطبة الدٌن
والمعارؾ المتنّوعة: التفسٌر، الحدٌث، الفقه، الكبلم، األخبلق، التارٌخ، األد ، القّ ة، النادرة، 

ٌّاسة، كما تشتمل على فكرة وعاطفة وعظة وعبرة.  النكتة، الس

وؼٌر المسلمٌن على المحّبة والتسام ،  كذلا ٌمتاز بالخطا  المعتدل الذي ٌجمع المسلمٌن   
 وهذا ما رأٌناس فً العراق.
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 لنتائجا

ٌّة االعتدال والتسام  الناجحة من خبلل المنبر الدٌنً. .1  آٌدلوج
ٌّة فً معناها وأبعادها الحقٌقة. .2  تعمٌق االرتباط بالعقٌدة اإلسبلم
الدور التنقٌفً من خبلل نشر فكر ومفاهٌم اإلسبلم وتعالٌمه المرتبطة بمختلؾ شإون اإلنسان  .3

وحٌاته، ومن خبلل تقدٌم رإٌة  سبلمٌة ناضجة ومتقدمة وقادرة على أن تعكس ال ورة 
 الحقٌقٌة لرسالة اإلسبلم ومبادبه. 

أبعادس ومجاال  طرحه، مقابلة كل الشبها  واإلشكاال : التً توجه  لى اإلسبلم فً مختلؾ  .4
ٌّة أو ؼٌرها، خ و ا مع الحضور الواسع للجماهٌر  سواء منها اإلشكاال  العقابدٌة أو الفكر

 المإمنة الحاضرة والمتفاعلة مع الخطٌ . 
دور المنبر الدٌنً فً رسم ال ورة الحقٌقٌة لؤلحداث التارٌخٌة والقٌام بدور التحلٌل   .5

 ة على بٌان العوامل المإنرة فً حركة األحداث التارٌخٌة. التارٌخً العمٌق وال ادق، والقدر
ٌّة فر ة مناسبة للتبلقً بٌن المجتمع، ودورها فً معالجة المشاكل  .6 تمّنل المنابر الدٌن

االجتماعٌة القابمة فً الوق  الراهن، فهو استنمار أمنل لحلِّ قضاٌا الناس ومشاكلهم وعلى 
 كافة األ عدة.
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 اذلىَح تني انتحىل وانثثاخ
 دراسح يف ثقافح اجملتمع انعراقٍ

 

 

 :الملخص

لذا نجد هً المطلوبة فً كل مكان فً السفر  ، ن ما ٌمٌز الشخص عن ؼٌرس  هو هوٌته         
وهذا النوا من الهوٌة ٌسمى بالهوٌة النابتة أو االستاتٌكً أو التبرٌري عند بعض ،،وفً الحضر

الباحنٌن المعا رٌن،ولكن الهوٌة النقافٌة والفكرٌة  هً التً ٌطرأ علٌها التؽٌٌر والتحول  من 
والنقافة، والوطن، وتتباٌن عنا رها بٌن التحول   طرٌق عنا ر تكوٌنها من الدٌن واللؽة،

فبل تفارقه هوٌته   مهما ابتعد عن وطنه، فاإلنسان،فالوطن الٌمكن أن ٌ ٌبه التؽٌٌر والنبا ، 
بدلٌل التسمٌا  التً تطلق علٌه منها ، مقٌم، ومجنس وما الى ذلا من المسمٌا  المعروفة  ،األم 

عند المخت ٌن، ولكن النقافة هً محل التحول والتؽٌٌر ولمعالجة هذا الموضوا فقد ركز البحث 
عن ر النقافة  اإلسبلمٌة كونها تمنل النقافة األم فً المجتمع اإلسبلمً عامة، والعراقً  على

الذي  ،خا ة ،فجاء البحث بعنوان)الهوٌة بٌن التحول والنبا  دراسة فً نقافة المجتمع العراقً(
بعنوان تؤلؾ من مبحنٌن  تناول األول  جدلٌة العبلقة بٌن النقافة والهوٌة ،و جاء المبحث النانً 

النقافة اإلسبلمٌة وأنرها على هوٌة الفرد فً المجتمع العراقً،وقد سبقهما  تمهٌد تضمن التعرٌؾ 
بمفهوم التحول والنبا  فً الهوٌة، نم تلتهمها الخاتمة التً تضمن  نتابل البحث ،مشفوعة 

 .بالم ادر
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 Summary: 

Identity between transformation and stability Study in the 
culture of Iraqi society 
              This type of identity is called static, static, or justifiable 
identity among some modern scholars, but cultural and 
intellectual identity is the one that changes and transforms 
from a path. The components of the composition of religion 
and language, culture, and homeland, and vary between the 
elements of transformation and stability, the homeland can not 
be affected by change; Man no matter how far away from his 
homeland, do not break his mother's identity; Specialists, but 
culture is under attack The study focused on the element of 
Islamic culture as it represents the mother culture in the 
Islamic society in general and the Iraqi in particular. The 
research entitled "identity between transformation and stability 
is a study in the culture of Iraqi society." The study consisted 
of two topics: , And the second topic entitled Islamic culture 
and its impact on the identity of the individual in Iraqi society, 
preceded by a prelude to ensure the definition of the concept 
of transformation and consistency in identity, and then eaten 
by the conclusion that included the results of the researc
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 : المقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحٌم                                           

الحمد هلل ر  العالمٌن ،وال بلة والسبلم على المبعوث رحمة للعالمٌن،محمد وآله الطٌبٌن 
 ...وبعد الطاهرٌن

لذا نجد هً المطلوبة فً كل مكان فً  ، ن ما ٌمٌز الشخص عن ؼٌرس  هو هوٌته              
ٌطلق علٌها بالو ؾ  وهذا النوا من الهوٌة ٌسمى بالهوٌة النابتة أو ما،السفر ،وفً الحضر

االستاتٌكً أو التبرٌري عند بعض الباحنٌن المعا رٌن،ولكن الهوٌة النقافٌة والفكرٌة  هً التً 
ٌطرأ علٌها التؽٌٌر والتحول  من طرٌق العنا ر التً تمنلها من الدٌن واللؽة،والنقافة، والوطن، 

فاالنسان مهما ابتعد ،وتتباٌن عنا رها بٌن التحول  والنبا ، فالوطن الٌمكن أن ٌ ٌبه التؽٌٌر 
ه  منها ، بدلٌل التسمٌا  التً تطلق علٌه عند مؽادرة وطن ،عن وطنه،فبل تفارقه هوٌته  األم 

مقٌم، ومجّنس وما الى ذلا من المسمٌا  المعروفة عند المخت ٌن، ولكن النقافة هً محل 
فهً من العنا ر المكتسبة التً تتحول وتتطور بتؽٌر الظروؾ المحٌطة بالفرد  ،التحول والتؽٌٌر

خول  ومن المعروؾ أن وسابل اكتسابها كان   محدودة  أي قبل التطور التكنولوجً،  و قبل د،
وسابل التوا ل االجتماعً عبر االنترن   من الدردشة،والفٌس بوا،والواتسا ،والفاٌبر،وهنا 

أعنً فً زمن 2003تكمن خطورة التحول والنبا  فً الهوٌة،وبالعبارة المخت رة قبل عام 
ر أ ا  النقافة الفكرٌة من االنفتاا على العالم اآلخر من التؽٌٌ النظام السابق فً العراق  وما

واالندماج بالنقافا   األخرا التً كان  مبطنة فً بعضها ظاهرها  بلا وفبلا ،وباطنها 
فضبل عن  ،خرا  ودمار ،وما أنمر  عنه من ظهور مسمٌا  مختلفة تح  شعار حقوق اإلنسان

ذلا ظهور الحركا  واألقلٌا  بعناوٌن مختلفة،وآخرها الحر  على الدواع ،وأما بقٌة البلدان 
ولمعالجة هذا الموضوا فقد ركز البحث على عن ر  ،هذس الوسابل قبل هذا التارٌخ فقد دخلتها

النقافة  اإلسبلمٌة كونها تمنل النقافة األم فً المجتمع اإلسبلمً عامة، والعراقً خا ة ،فجاء 
الذي تؤلؾ من  ،البحث بعنوان)الهوٌة بٌن التحول والنبا  دراسة فً نقافة المجتمع العراقً(

تناول األول  جدلٌة العبلقة بٌن النقافة والهوٌة ،و جاء المبحث النانً بعنوان النقافة مبحنٌن  
اإلسبلمٌة وأنرها على هوٌة الفرد فً المجتمع العراقً،وقد سبقهما  تمهٌد تضمن التعرٌؾ 
بمفهوم التحول والنبا  فً الهوٌة، نم تلتهمها الخاتمة التً تضمن  نتابل البحث ،مشفوعة 

 بالم ادر

وأخٌرا ولٌس آخر نقول اللهم اجعل هوٌتنا هوٌة نابتة على والٌة محمد وآل محمد فهم  
 م باا الهداٌة ،وسفٌنة النجاة ،وبهداهم نقتدي، والسبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته.
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 :التمهٌد

 مفهوم التحول والثبات فً الهوٌة

 التعرٌؾ بالهوٌة فً اللؽة واالصطالا

( بزٌادة ٌاء مشددة وتاء مربوطة، ولم ترد الهوٌة لؽة          و  : م در  ناعً منسو  الى )ه 
داللتها فً المعجما  القدٌمة بالمعنى المعروؾ باالنتماء الى الذا  ،وانما جاء  )الهوٌة( 
وٌّ من األ رض جان    منها  ( التً بمعنى الببر العمٌق،وله دالال  أخر منها))ه  ت ؽٌرا  ل)هوَّ

دة  الؽامضة  من األرض وحكى  ،واله ّوة كلُّ  ه  ب ط  من األ رض  وقٌل الو  ة  ما انه  ٌقة ، واله وَّ م  ة  ع  د  ه  و 
ة بمعنى  ما النضر فإ نه زعم أ ن جمع اله وَّ

واعً النفاق ، وأ  ف ر ود  ة  الك  وَّ نا من ه  ذ  نعل  اللهم أ ع 
ا األ زهري فً قول الشماخ: ا منل قرٌة  وق ر  و  ة ه  وَّ  الك 

را                    ُت حاجاِت الفَُماِد بَشمَّ ٌْ ة         تَسلَّ ٌَّ ولّما رأٌَُت األَْمَر َعْرَش ُهَو
(ٔ) 

 

ة  ببر(( ٌَّ و  ّوة وقٌل اله  ة  ت ؽٌر ه  ٌَّ و  قال ه 
(ٕ)

فكل ما ذكر ٌرتبط بجوهر الشًء  وحقٌقته  من  ، 
ه وفردٌته ، وحفاظه على تكامله  ؼٌر االبشر،  وفً البشر تعنً  الهوٌة  حساس اإلنسان بنفس

وقٌمه وسلوكٌاته وأفكارس فً مختلؾ المواقؾ، حتى  و ؾ االضطرا  الذي ٌ ٌ  الفرد  فٌما 
ٌختص بؤدوارس فً الحٌاة فٌ ب  ؼٌر متٌقن من مستقبل شخ ٌته بؤزمة الهوٌة ، ذ لم ٌتٌسر له 

تحقٌق ما ٌتوقعه اآلخرون
(ٖ)

، وٌتض  من التعرٌؾ اللؽوي أن الهوٌة ال تقت ر على ذا  الفرد 
بل تتجاوزس الى تحقٌق هوٌة المجتمع من طرٌق التفاعل مع اآلخرٌن  التً فً أننابها ترسم هوٌة 
المجتمع التً تشتمل على العادا  والتقالٌد والسلوكٌا  التً تمٌز أفراد هذا المجتمع من ؼٌرس من 

 المجتمعا .  

لها تعرٌفا  عدة  تلتقً فً بعضها مع المعنى اللؽوي  ذ جاء فً معناها أنها:    ة اصطالحا :الهوٌ .1
                      ))الحقٌقة المطلقة المشتملة على الحقابق اشتمال النواة على الشجرة فً الؽٌ 

المطلق((
(ٗ)

، فهً ترتبط بذا  االنسان من حٌث  امتٌازس عن األؼٌار
(٘)

                   بؤنهاا  وعرف  اٌض ،
))  حساس بالذا  ٌنشؤ  حٌنما ٌبدأ  الطفل  بالتمٌز عن والدٌه  وعابلته  وٌؤخذ موقعه فً 
المجتمع .فهً تشٌر الى شعور  شخص ما بمن هو  وماهً األشٌاء األكنر أهمٌة بالنسبة 

له((
(ٙ)

ببساطة مستندا فً  ، وٌرا  ستٌفن فرو  أن الهوٌة  فراز من النقافا  التً ال تتكون
))النظرٌة الحدٌنة لعلم النفس علمً النفس واالجتماا  ذ ٌقول  نذلا الى بعض النظرٌا  ل

ة ،حٌث  نها تتكون  عبر تإكد أن هوٌة الفرد هً فً الحقٌقة  متعددة  وربما سابل واالجتماا
لى المعطٌا  ا حٌن ٌطورون هوٌاتهم   نما ٌنجذبون وتترسخ برموز لؽوٌة ،واألفراد التجربة

النقافٌة الموجودة  فً الشبكة االجتماعٌة  المباشرة لهم  وتلا الموجودة فً المجتمع 

                                                           

 .ٜٕٔديكاف الشماخ بف ضرار الذبياني: (ٔ)
 .ٖٔٚ/٘ٔلساف العرب،ابف منظكر:  (ٕ)
 . ينظر: قامكس المعجـ الكسيط ، د. ابراىيـ أنيس باالشتراؾ مادة)ق كا( (ٖ)  
 . ٗٗٚالمناكم: كينظر: التعاريؼ،، ٕٖٓالتعريفات،الجرجاني: (ٗ)  
 . ٕٔٛينظر:التعريفات، الجرجاني: (٘)
 . ٖٔسكشيكلكجيا الثقافة كاليكية ،ىارلمبس كىكلبكرف: (ٙ)
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ككل((
(ٔ)

، وٌظهر من التعارٌؾ السابقة  اإلشارة  لى العبلقة بٌن الهوٌة  والمعطٌا  النقافٌة  
تً هً جزء وأنرها على الهوٌة فهً بمنابة الح انة الفكرٌة  واالجتماعٌة للهوٌة الفردٌة ال

من هوٌة أكبر أال وهً هوٌة المجتمع التً تعكسها الدٌن،واللؽة، والحضارة، والتراث، 
والنقافة التً تتجدد  وتتطور بتطور الزمن، ولعل العولمة النقافٌة  وأفرازاتها على المجتمعا  

ألنها تحمل فً ظاهرها شعار التطور والتبلق  ،أنر واض  للعٌان  -االسبلمٌة خا ة –
لحضاري ،وتكمن فً باطنها العداء للدٌن وتعالٌمه السمحاء، وخٌر منال على ذلا الدعوا  ا

الى هجر اللؽة العربٌة الف ٌحة التً تمنل لؽة القرآن الكرٌم ،واستبدالها باللهجا   والعامٌة 
بحجة السرعة فً الفهم واٌ ال المعلوما  الى اآلخر اذ تإنر سلبا  على اللؽة من طرٌق 

باأللفاظ الدخٌلة على المجتمع  ومجتمعه واالستعانةاللؽة األم التً تعكس هوٌة الفرد هجران 
 من طرٌق  الؽزو  النقافً  المسل  بالتطور التكنولوجً الحدٌث.

 : التعرٌؾ بالتحول والثبات فً اللؽة واالصطالا

 : التحول والثبات فً اللؽة

التحّول  فً اللؽة بمعنى  التنقل من موضع الى موضع         
(ٕ)

والنبا  فً اللؽة  م در  ،
بمعنى االستقرار  فٌقال نب  فبلن فً المكان ٌنب  نبوتا  ،فهو ناب    ذا أقام  الفعل  النبلنً نب    

به
(ٖ)

. 

 : التحول والثبات فً االصطالا

النبا  فً اال طبلا  ضد الزوال،والنبا  والنبو  ضد التزلزل،ونب  األمر          
  
(ٗ)

الحوالة من التحول ،ولم ٌذكر  اح  التعارٌؾ التحول و نما ذكر الحوالة قاببل : ))
((،فكؤن التحول بمعنى االنتقال من واالنتقال وشرعا  بدال دٌن بآخر للدابن على ؼٌرس رخ ه

د ٌكون  نحو األسوأ أو نحو  األحسن بحس  النتابل المترتبة على ذلا التحول حال الى حال ق
واالنتقال، وعند ربط مفهوم التحول والنبا  بالهوٌة  نجد أن هوٌة الفرد  ترتبط بالمعنى النقافً 
ه قد ٌ ٌبها التحول أو النبا  بٌنما الهوٌة التً ترتبط بالهٌؤة واالسم وال فة والبلد الذي ٌنتمً الٌ
الفرد قد ال تتحول ذلا التحول الجذري الذي ٌبدو واضحا  فً المجال الفكري والنقافً للهوٌة عبر 
التوا ل مع اآلخر،والتفاعل معه بشتى األسالٌ  والطرق التً تحمل فً طٌاتها ؼطاء الطابع 

عٌدا  من الباحنٌن المعا رٌن  من ربط تعرٌؾ الهوٌة  بالمعنى النقافً ب الحضاري ،لذا  وجدنا
عنا ر التمٌز للجماعة عن : األولعن الهٌؤة واألسماء وال فا   مكتشفا  أمرٌن مهمٌن وهما: 

: ت ورا  والثانً اآلخرٌن، وهً عوامل النبا  فٌها وتمنل فعل النبا  فً التارٌخ وممكناته،
الجماعة لآلخرٌن وعنا ر االندماج معهم، وفق موقع الذا  الذي ٌحددس العن ر األول، والهوٌة 
تتحقق فً مجال االت ال باآلخرٌن، حتى ٌ   القول  ن هوٌة الفرد الواحد تتبدل حس  

                                                           

 .٘ٔنقال عف كتاب سكشيكلكجيا  الثقافة كاليكية ،ىارلمبس كىكلبكرف: (ٔ)
 .ٔٓٗ/ٖينظر: لساف العرب:  (ٕ)
 .ٜٚ/ٕالعرب،ابف منظكر:لساف  ينظر:  (ٖ)
 .ٜٕٔالتعاريؼ،التيانكم: (ٗ)
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نا فالهوٌة معطى من اآلخرٌن وانعكاس ظاهر وكامن لمواقف ،ات االته ومواقفه ومواقعه المختلفة
منهم وردود ، فهً رؼم نباتها فإنها  ٌرورة فً التارٌخ
(ٔ)

. 
وعند التؤمل فً هوٌة الفرد بالمعنى النقافً الفكري فً المجتمع العراقً نجد أن هوٌته قد 

 2003وبعد  2003أ ابها التحول الواض  للعٌان السٌما لو قارنا بٌن هوٌة الفرد العراقً قبل 
واحدة هً هوٌة االنتماء الى البلد وهو العراق فٌقول الفرد أنا  ٌتض  لنا أن هوٌة الفرد كان 

ولكن بعد السقوط نجد تعدد الهوٌا  للفرد فبل ٌكتفً باالنتماء الى الهوٌة النابتة وهً البلد ،عراقً 
بل نجد هوٌا  متعددة فهذا السنً ،وهذا الشٌعً،وهذا التركمانً،وهذا الكردي،وهذا 

ٌنم عن  تعدد الهوٌا  فً البلد الواحد؟ هنا تؤتً  ما الذيٌطرا نفسه  األزٌدي،ولعل السإال الذي
االجابة على نوعٌن هناا من ٌرا أنها نعمة وتعبر عن حرٌة الرأي للفرد بعد أن كان  مهمشة 
فً عهد النظام السابق أي فً عهد  دام،وهناا من ٌرا أن تعدد الهوٌا  فس  المجال لآلخر 

ة بٌن األفراد والجماعا  خا ة بعد االنفتاا على العالم من طرٌق فً أنارة النعرا  الطابفٌ
نتل عنه من جعل العالم كله فً قرٌة واحدة ، وهناا من  التوا ل االجتماعً االنترن ، وما

ٌستؽل هذا التعدد إلنارة الفتنة والعداوة والبؽضاء بحجة المطالبة بالحقوق والدفاا عن الحرٌا ، 
وبدأ  نقافة الفرد تتؽٌر شٌبا  فشٌبا  ، وقد ٌكون هذا التؽٌر والتحول اٌجابٌا  أو سلبٌا  بحس  السبلا 

للفرد العراقً ،فعلٌه أال ٌكون بمعزل عن العالم بل على العكس أن ٌكون أكنر الفكري والنقافً 
ولكً ال ٌقع بفخ العولمة ،نقافة واطبلعا  من اآلخر لٌتمكن من كشؾ النواٌا ال الحة من الطالحة 

 النقافٌة  ن    التعبٌر،وخٌر سبلا  هو النقافة اإلسبلمٌة التً ٌتض  أنرها فً المباحث اآلتٌة:

 جدلٌة العالقة بٌن الثقافة اإلسالمٌة والهوٌة: حث األولالمب

تمنل الهوٌة عن را  مهما   فً المجتمع العراقً نظرا  المتبلكه العن ر األساسً فً           
تكوٌن الهوٌة أال وهو  الدٌن  ذ ٌو ؾ المجتمع العراقً بؤنه مجتمع  سبلمً ٌقوم على 

قرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة ورواٌا  أهل البٌ  النقافة االسبلمٌة التً تستند الى ال
)علٌهم السبلم( فً عموم هوٌته النقافٌة، لكن البد من التنوٌه الى سإال مهم قد ٌخطر فً ذهن 
المتلقً أو القاراء وهو كٌؾ ن ؾ المجتمع العراقً مجتمعا  ٌستند الى رواٌا  أهل 

اٌا  أهل البٌ )علٌهم السبلم(  تمنل عن را  البٌ )علٌهم السبلم( فً عمومه؟ نقول  ن رو
لكونها تدعو الى المحبة، التسام ، والحوار مع اآلخر ،  ،فعاال  وتمنل روا النقافة االسبلمٌة

واأللفة ، والتعاون،واحترام حقوق اآلخرٌن، ولعل سٌر أهل  البٌ )علٌهم السبلم( حافلة 
هللا علٌه وآله(:))كلكم راا  ل الرسول) لىرهن على ذلا منها قوبالرواٌا  والشواهد التً تب
وكلكم مسإول عن رعٌته((
(2)

،وقول االمام )علٌه السبلم( فً عهد طوٌل كتبه الى مالا 
وال ,ٓٓٓقلبك الرحمة للرعٌة ,والمحبة لهم  وأشعرٓٓٓ))األشتر)رضوان هللا علٌه(: ))

وإما نظٌر لك  ,فً الدٌن إما أخ لك ,صنفان تكونّن علٌهم سبعا ضارٌا تؽتنم  أكلهم ,فإنهم
فً الخلق((
(3)

 ما أخوا  ،كالّشعار له،وهو النو  المبل ق للجسد، ألن الرعٌة  أجعلها  أي,
فً الدٌن ،أو انسان  منلا تقتضً  رقة الجنسٌة  وطبع البشرٌة الرحمة له
(4)

، فهو  

                                                           

 .ينظر: ىاني نسيرة ،مقاؿ منشكر في االنترنت  (ٔ)
 . ٖٓٗ/ٔصحيح البخارم: (ٕ)  

 .ٕٛ/ٚٔشرح نيج البالغة،ابف ابي الحديد: (ٖ)
 .ٕٛ/ٚٔشرح نيج البالغة،ابف ابي الحديد: (ٗ)
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ق وعلٌهم ٌرا)علٌهم السبلم( أن الجمٌع كلهم رعٌة من أي مذه  كان أو سنة فهم لهم حقو
واجبا  ،أما سٌرة أهل البٌ  )علٌهم السبلم( فقد تجسد  فً أروا  ورها بسٌرة االمام زٌن 
العابدٌن)علٌه السبلم(  ، فقد ذكر عنه أنه لم ٌمد ٌدا   لى السبلا الحدٌدي  فً ع رس على 
ان الرؼم من المآسً واألحداث التارٌخٌة المرٌرة التً بلػ  داها  مختلؾ الع ور  واألوط

 ال أنه التزم النضال بكل األسلحة األخرا  التً ال تقل أهمٌة  وخطورة عن السبلا 
فشهر سبلا اللسان بالخط  والمواعظ، وسبلا العلم بالتنقٌؾ واإلرشاد،وسبلا ،الحدٌدي

األخبلق بالتربٌة والتوجٌه،وسبلا االقت اد باإلعانا  واإلنفاق،وسبلا العدالة 
حتى وقؾ سدا  منٌعا  فً وجه أخطر عملٌة تحرٌؾ ،بالعرفانباالعناق،وسبلا الحضارة 

تهدؾ  بادة اإلسبلم من جذورس ،فً الحكم األموي الجاهلً
(1)

، وروي أنه )علٌه السبلم( حل 
نبلنٌن عاما  ولم ٌضر  ناقته  قط،وكٌؾ آوا من خذله حتى و ن كان عدوس وؼٌرها من 

           حكً جزءا  ٌسٌرا   من سٌرته الحكاٌا  ولعل ق ٌدة الفرزدق المشهورة التً  ت
 وٌقول فً  مطلعها:،العطرة 
 رمُ ــــل والحــــرفه والحــــــوالبٌت ٌع  أته           ـــــــــــذي تعرؾ البطحاا وطـــهذا ال

 ختـمــواد ـــــــــــده أنبٌاا هللا قــــــبج  له              ـــــــــــــــــهذا ابن فاطمة إن كنت جاه
رُب تعرؾ من أنكرَت والعجمُ ـــــالعُ   ذا بضائره            ــــــــــــــن هــــولٌس قولك: م

(2)
 

          
وبعد التؤمل فً  هذس العبقا  العطرة من النقافة االسبلمٌة نعود الى جدلٌة العبلقة بٌن  

الهوٌة والنقافة االسبلمٌة ، اذ تمنل الهوٌة عن را  نابتا   ومتجددا فً آن واحد فناب  لكون الهوٌة 
را تعكس ذا  الفرد فً أي زمان ومكان،وٌمتاز بها عن ؼٌرس  من الشخ ٌا  فً الدول األخ

فهً تشتمل على عن ر الدٌن الذي ٌمنل مقوما  نابتا  للهوٌة، وأما  فة الهوٌة بالمتحركة ألنها 
ٌعنً نبو  الهوٌة انجمادها  ترتبط بالنقافة التً تمنل الحارس للهوٌة  الذي ٌتفاعل مع اآلخر،وال

وانعزالها بل التفاعل مع اآلخر بالشكل الذي ٌمكن الفرد  من االطبلا على نقافة اآلخرٌن 
والوقوؾ على العن ر االٌجابً ال السلبً وهنا ٌؤتً دور اللؽة الذي ٌمنل المحور النانً فً 

النسان من ؼٌرس ، وتارٌخٌة الهوٌة الذي ٌت ؾ بالنبو  لكون اللؽة انسانٌة  من جهة فهً تمٌز ا
اذ  تولد مع االنسان، ومتجددة أي ٌمكن أن تتفاعل مع اآلخر من طرٌق الحوار البناء الذي ٌهدؾ  
الحفاظ على مقوما  الهوٌة العربٌة اإلسبلمٌة وعدم االنجرار مع اآلخر مهما اعتمد على النقافة 

من طرٌق  -الشبا  خا ة  -لعقول المزٌفة المعتمدة على األلفاظ النماقة التً تجرؾ بعض ا
شبكا  التوا ل االجتماعً  وؼٌرها من طرق التوا ل االلكترونً  من منل العبارا  الدخٌلة 

هاي(  بدال  من األلفاظ التً أوجدتها النقافة اإلسبلمٌة من آدا  السبلم  -باي -فً المجتمع)اوكً

ّييُتم  ﴿ :تعالىهللا( التً ورد  فً قوله ،والوداا ،والتحٌة ، والتوكل على هللا بقولنا ) ن شاء  َُ َوَِْذا 
َْ َكاَن َعَل  َها َأْو رُّ وَها ِّْن الّل َسَن ِمنػْ َْ ََْحّيوا بَِو ْْ    بَِتِحّيٍو  ِسيَاً  ُكّل َ  ََ يَن وقوله تعالى:  ، (3)﴾ٍء  ِِ ﴿َوُأْ ِخَل اّل
ٌُ﴾آَمُنوا َوَعِمُلوا الّراِلَحاِت َجّناٍت َتْيِري ِمن َتْحِتها اْْلَ   َ َْ ِْيَها  َِْيها بِِإْذِن رَبِّهْم َتِحّيتُػُهْم  نْػَهاُر َخاِلِ يَن 

(1)
وقوله ،  

                                                           

 .ٕ٘ٗينظر: جياد االماـ السجاد)عميو السالـ(،السيد محمد رضا الحسيني الجاللي: (ٔ)
 .ٖٗٙديكاف الفرزدؽ: (ٕ)
 .ٙٛ :النساءسكرة  (ٖ)
 .ٖٕ :إبراىيـسكرة  (ٔ)
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ُْ َواذُْكر رَّبََّ  َِْذا َنِسيَ  َوُقْل عَ تعالى َْاِعٌل َذِلَ  َغ ًا ﴾ ﴿ِْ َّ َأن َيَ اَء اللَّ ٍء ِْنْأ  ْْ َس  َأن يَػْهِ َيِن ﴿َوَ  تَػُقوَلنَّ ِلَ 
ََ ِمنْ  ا َرَ  ًا﴾ رَبْأ ِْلَقْػَر َِ ٌُ َوآِخُر َ ْعَواُهْم  (1)َه  َ َْ ِْيَها  ََْحاَنَ  اللَُّهمَّ َوَتِحيَّتُػُهْم  ُْ ِْيَها  ، و قولْ تدال ﴿َ ْعَواُهْم 

َأ اْلَداَلِميَن﴾ ِْ َر (ٕ)َأِن اْلَحْمُ  ِلّل
وؼٌرها من اآلٌا  القرآنٌة، وهنا تظهر أهمٌة النقافة اإلسبلمٌة  ،  

فعاال  فً الحفاظ على مقوما  الهوٌة فً المجتمع العراقً  من الدٌن، واللؽة، التً تمنل عن را  
فهوٌة االنسان  000والتراث، وقد أوجز بعض الباحنٌن جدلٌة العبلقة بٌن الهوٌة والنقافة بقوله:))

 نسانا   –أو الحضارة، هً  جوهرها وحقٌقتها،ولما كان فً كل شًء من األشٌاء 00أو النقافة00
فإن هوٌة  الشًء هً نوابته،التً تتجدد ال تتؽٌر، 00النواب  والمتؽٌرا  -فة أو حضارةأو نقا

تتجلى وتف   عن ذاتها،دون أن تخلً مكانها لنقٌضها،طالما بقٌ  الذا  على قٌد الحٌاة ، ن 
هوٌة أٌة أمة أو مجتمع هً  فاتها التً  تمٌزها عن باقً األمم لتعبر عن شخ ٌتها الحضارٌة، 

ة دابما  تجمع نبلنة عنا ر :العقٌدة التً توفر رإٌة للوجود،واللسان ٌجري التعبٌر والهوٌ
به،والتراث النقافً الطوٌل المدا،واللؽة هً التً تلً الدٌن ،كعامل ٌمٌز نقافة شع  ما عن نقافة 

شع  أخرا، نم ٌؤتً التارٌخ وعنا ر النقافة المختلفة فً  نع الهوٌة((
(3)

، وؼالبا  ماتحدد  
لهوٌة بالدٌن الذي ٌعد من المقوما  األساسٌة التً ٌمكن من طرٌقها  ٌانة األمن النقافً الذي ا

ٌستند  لى القاعدة الر ٌنة التً ال تقبل التحرٌؾ المتمنلة بالقرآن الكرٌم، فضبل  عن السنة النبوٌة 
 ال حٌحة التً تستند  لى رواٌا  أهل البٌ  )علٌهم السبلم(

 
 ثقافة اإلسالمٌة وأثرها على هوٌة الفرد فً المجتمع العراقًال: المبحث الثانً

 ن نقافة أي أمة  ٌج  أن تقوم  على أساس من القٌم التً تسود مجتمعها،وهً قٌم ونٌقة      
ال لة  بالعقٌدة والفكر ،والسلوا ونمط  الحٌاة ،ووجهة الحركة وتحدٌد الهدؾ ،وأن من شؤن  

م درا  لتقدٌم الحلول الناجحة  السلٌمة  لكل ماٌعترضهم  من  نقافة أفراد أي  مجتمع أن تكون
مشكبل  ،والوفاء بكل  ماٌجد فً حٌاتهم  من حاجا  ،و ٌتعلق تحقٌق ذلا  بنمو النقافة نموا  
 حٌحا  فً جو القٌم ال الحة ، ومناخها السلٌم))وعلى هذا البد أن  تكون النقافة تعبٌرا  حٌا   عن 

تً تعطً المجتمع مبلمحه  ال حٌحة ،وتضبط حركته السدٌدة ، وترسم  له القٌم  األساسٌة  ال
فإن نتابل ذلا  نما  ووقع الف ل التام بٌنهما، فإذا  انعزل  النقافة عن هذس القٌم، وجهته الرشٌدة،

تنعكس على النقافة والقٌم والمجتمع معا ((
(ٗ)

،ومن هنا البد من الوقوؾ على هوٌة النقافة 
 -ٌؤتً: المجتمع العراقً من طرٌق  مااإلسبلمٌة فً 

: تمنل اللؽة وسٌلة التخاط  بٌن البشر فهً تت ؾ باإلنسانٌة أي ٌمتاز بها اإلنسان عن اللؽة .1
ؼٌرس فً التفكر والتدبر وأنها تارٌخٌة وجد  حٌث وجد اإلنسان، وأنها عالمٌة اذ كل  نسان 

على نقطة مهمة  فً اإلجابة عن  ٌتكلم بلؽته الخا ة بمجتمعه ،ومن هنا البد من التركٌز
ما وسٌلة التخاط  فً المجتمع العراقً؟ اإلجابة تكون بالقطع هً اللؽة العربٌة  السإال اآلتً:

و ن كان  عربٌة فً  ٌاؼتها  ال أنها  -بؽض النظر عن اللهجا  المعتمدة فً بٌبا  مختلفة 

                                                           

 .ٕٗ-ٖٕ:الكيؼسكرة  (ٔ)
 .ٓٔ:يكنس( سكرة ٕ)
  .ٙاشكالية  المفاىيـ كالعالقة ،أ. شييب عادؿ: الثقافة كاليكية، (ٖ)
 . ٖٙلمحات في الثقافة االسالمية،عمر عكدة الخطيب: (ٗ)
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نؤخذ  بنظر االعتبار اللؽة العربٌة  لكننا -عامٌة فً أدابها فهً ال ترتقً الى العربٌة الف حى 
الف حى المعتمدة فً المعامبل  الرسمٌة ، وفً المحافل األدبٌة ، وفً التربٌة ، وفً التعلٌم 
،وفً العبادا  فإنها تإدا بالعربٌة الف حى،وبعد أن تتض  اإلجابة نقول فً أي لؽة نزل 

ُِ قُػْرآنًا َعرَ  ىالقرآن الكرٌم؟ قطعا   نزل باللؽة العربٌة فقد قال تعال ،  (1)﴾بِّيًا لََّدلَُّمْم تَػْدِقُلونَ ﴿ِْنَّا َأنَإْلَنا
ِأْكَر َوِْنَّا بل أكنر من ذلا فقد تعهد القرآن الكرٌم فً الحفاظ علٌها فقد قال تعالى  ﴿ِْنَّا َنْحُن نَػإَّْلَنا ال

ُْ لَ  ِْظُونَ َل الحفاظ على النقافة االسبلمٌة وعلٌه فالمجتمع العراقً ٌملا عن را فعاال فً ،(2)﴾َحا

أال وهو لؽة القرآن الكرٌم، وعلى المجتمع العراقً أال ٌتؤنر بالتٌارا  النقافٌة المعا رة 
والتً تحمل فً طٌاتها محاربة عن ر من عنا ر الهوٌة أال وهو اللؽة، ونجد أن هناا من 

ٌة  من طرٌق استعمال هدامة للهوٌة االسبلم -التً فً بعضها –تؤنر بالنقافا  المعا رة 
 -باي -نانكٌو -بعض المفردا  اللؽوٌة التً التم  العربٌة ب لة من منل م طلحا )أوكً

كود ( وؼٌرها التً تنو  عنها فً االسبلم  التحٌة )السبلم علٌكم(  والوداا )فً  -ماي -هاي
قال تعالى:: م   ذ )الحمد هلل( و)ان شاء هللا(،وكلها الفاظ ورد  فً القرآن الكرٌ أمان هللا( و

﴾...ٌُ  ََْ ِْيَها  ََْحاَنَ  الّلُهّم َوَتِحّيتُػُهْم  ُْ ِْيَها  ﴿َ ْعَواُهْم 
(3)

لنا ْبراهيم ،وقال تعالى:   ﴿ولق  جاءت ْر
﴿ْذ  خلوا عليْ ْقالوا ْ مًا قال ْنّا منمم ،وقال تعالى:  (4)بالَ رى قالوا ْ مًا قال ْ ُ...﴾

(5)وجلون﴾
ِفّيًا﴾﴿قَاَل :،وقال تعالى  ََ ُْ َكاَن بِْ  تَػْلِفُر َلَ  رَبّْ ِّْن ْْ َو َْ ٌُ َعَلْيَ    َ َْ

(6)
 ،وقال تعالى: 

ََْسّلُموا َعَل  ِْ ُمََارََكًو طَّيًََو...﴾  ﴿..َِْإَذا َ َخْلُتم بُػُيوتًا  (7)َأنُفِسُمْم َتِحّيًو ّمْن ِعنِ  الّل
﴿َوِعََاُ  ،وقال تعالى:  

يَن يَْمُ وَن  ِِ مِن اّل َْ َ مًا﴾الّر َْ َعَل  اْْلَرِض َهْوناً َوَِْذا َخاطَََػُهُم اْلَياِهُلوَن قَاُلوا 
(8)
، فضبل  عن ذلا نجد أن  

عن أنس أهل البٌ  )علٌهم السبلم( ، والسنة النبوٌة الشرٌفة تإكد على ذلا فقد  ورد  رواٌا 
تمّر على الصراط  ٌا أنس أسبػ الوضواأنه قال: قال رسول هللا ) لّى هللا علٌه وآله( ٌوما : 

مّر السحاب, أفِش السالم ٌكثر خٌر بٌتك, أكثر من صدقة السّر فإنها تطفئ ؼضب الرّب عّز 
((وجلّ 

(9)
))من ٌضمن لً أربعة بأربعة أبٌات فً أبً عبد هللا )علٌه السبلم( أنه قال: ، وعن 

الم, وترك الجنة: من أنفق ولم ٌخؾ فقرا , وأنصؾ الناس من نفسه, وأفشى السالم فً الع
((المراا وإن كان محقا  

(ٔٓ)
وعن ال ادق عن آبابه )علٌهم السبلم( أنه قال: قال رسول هللا ، 

)إن فً الجنة ؼرفا  ٌرى ظاهرها من باطنها, وباطنها من ظاهرها, ) لّى هللا علٌه وآله(: 

                                                           

 .ٕ( سكرة يكسؼ:ٔ)
 .ٜ:الحجر( سكرة ٕ)
 .ٓٔ:يكنس ( سكرة ٖ)
 .ٜٙ:ىكد( سكرة ٗ)
 .ٕ٘:الحجر ( سكرة ٘)
 .ٚٗ:مريـسكرة  ( ٙ)
 .ٔٙ :النكرسكرة  ( ٚ)
 .ٖٙ :الفرقاف(سكرة ٛ)
 .٘ٛ( الخصاؿ، الشيخ الصدكؽ:ٜ)
 .ٙٓٔالصدكؽ:( الخصاؿ،الشيخ ٓٔ)
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والناس نٌام, ٌسكنها من أّمتً من أطاب الكالم, وأطعم الطعام, وأفشى السالم, وصلّى باللٌل 
((ثم قال )صلّى هللا علٌه وآله(: إفشاا السالم أن ال ٌبخل بالسالم على أحد من المسلمٌن

(ٔ)
. 

: ٌمنل عن را  فعاال  فً تكوٌن الهوٌة النقافٌة فً المجتمع،فقد ورد فً القرآن الكرٌم   الدٌن .2

ِْ أن الدٌن عند هللا اإلسبلم فقال تعالى يَن ِعنَ  الّل ََ ِْ َّ  :﴿ ِْنَّ ال أ يَن ُأْوتُوْا اْلِمَتا ِِ ُُ َوَما اْختَػَلَف الَّ  َ ْْ ِِ ا
﴾ َِ رِيُ  اْلِحَسا َْ  ِْ ِْ َِْإنَّ الّل نَػُهْم َوَمن َيْمُفْر بِآيَاِت الّل ِمن بَػْدِ  َما َجاءُهُم اْلِدْلُم بَػْليًا بَػيػْ
(2)
فقد جاء  فً  ،

ب ل ؼٌرس هو اإلسبلم، الذي  ق   ٌ تفسٌرها  ن الدٌن الذي ارتضاس هللا لخلقه وأرسل به رسله، وال 
ٌفٌد  االنقٌاد لكل ما جاء به  النبً ) لى هللا علٌه وآله(  من العبادا  الشرعٌة  واالستسبلم 

هو   فاإلسبلم ،سبلم له  وترا التكبر علٌه  فإذا قلنا :دٌن المإمن  هو االٌمان ، وهو اال
االٌمان
(ٖ)

، وٌظهر أنرس جلٌا   فً الهوٌة النقافٌة اإلسبلمٌة التً ٌمتلكها المجتمع العراقً قوال  
وفعبل ، قوال  فً ورودها بالنص القرآنً ،وفعبل  فً تجسٌد مضامٌنها فقد بعث النبً) لى هللا 

سله) لى هللا علٌه وآله(، وبذلا علٌه وآله( وهو عربً، وآل البٌ )علٌهم السبلم( كلهم من ن
تتجسد قوة  هوٌة النقافٌة اإلسبلمٌة التً ٌمتلكها الفرد العراقً الذي هو جزء من مجتمع أكبر 
فً كٌفٌة التعامل مع اآلخر مهما كان   قوته النقافٌة ، فقد تكون قوة اآلخر مجرد م طلحا  

ٌقال وٌقرأ  والب ٌرة فً ماتبعث على االؼترار واالنجراؾ  مع اآلخر من ؼٌر التب ر 
وٌسمع ، ولعل ما ٌشاا عند اآلخر من الرواٌا  التً ال سند لها فٌج  الرد علٌها باالستناد 
 لى األدلة القطعٌة التً ال تقبل الظن، وتمنل نقافة الوحدة اإلسبلمٌة   حدا القٌم  اإلسبلمٌة 

كر المإمن  ووجدانه روا الكبرا  التً أنعم  هللا بها  على هذس األمة ،وعمق   فً ف
االعتزاز  باإلسبلم،وشدة الحرص على دعوته  ،والعمل  على ما ٌقوي كٌان المإمنٌن  

بها،المنضوٌن تح  لوابها
(ٗ)

ِْ َجِميدًا َوَ  تَػَفرَُّقوْا  ، كما جاء فً قوله تعالى ﴿َواْعَتِرُموْا ِبَحَِْل الّل
ِْ َعَلْيُمْم ِْْذ   ْفَرٍ  مأَن َواذُْكُروْا نِْدَمَ  الّل َُ ِْ ِْْخَواناً وَُكنُتْم َعَلَ  َ َفا  ُكنُتْم َأْعَ اء َْوَلََّف بَػْيَن قُػُلوِبُمْم ََْوْصََْحُتم بِِنْدَمِت

ِْ َلَدلَُّمْم تَػْهَتُ وَن ﴾ ُْ َلُمْم آيَاِت ِلَ  يُػََػيأُن الّل َِ َها َك َُِكم مأنػْ (٘)النَّاِر َْوَنَق
. 

را  فعاال فً تكوٌن هوٌة النقافة اإلسبلمٌة فً المجتمع الذي ٌمنل عن  :الموروث الثقافً  .3
العراقً فهو ٌملا من الموروث النقافً ماال ٌملكه ؼٌرس لكونه قد ملا المحور الذي تدور 
علٌه دابرة النقافة اإلسبلمٌة المتمنل باللؽة العربٌة فقد  أ ب  امتبلا العنا ر األخر أمرا 

رٌفة  ،ورواٌا  أهل البٌ  )علٌهم السبلم( وسٌرتهم  العطرة هٌنا   المتمنل بالسنة النبوٌة الش
بالنقافة اإلسبلمٌة  التً تتناول شتى  نوؾ المعارؾ والفنون واآلدا  فضبل  عن العبادا  
والمعامبل  حتى فً الجان  الطبً فهً ال تقت ر على جان  دون آخر ،ولعل األطارٌ  

الدراسة فً الجامعا  العراقٌة خٌر شاهد على ذلا  والرسابل الجامعٌة التً تناولها الباحنون ب
خا ة بعد سقوط النظام  ال دامً، ومن هنا ٌقؾ المجتمع العراقً أمام تراث نقافً ال ٌملكه 
اآلخر ،وعلٌه التمعن فً سٌرة أهل البٌ  )علٌهم السبلم( واالقتداء بهم فً كٌفٌة تنظٌم الحٌاة 

                                                           

 .ٜٛٔ( أمالي الصدكؽ،الشيخ الصدكؽ:ٔ)
 .19:آل عمران ( سكرة ٕ)
 . ٗٗٔ/ٕينظر: مجمع البياف،الطبرسي: (ٖ)

، كينظر: المسألة االجتماعية بيف االسالـ كالنظـ البشرية،،عمر عكدة ٓٗظر: لمحات  في الثقافة االسالمية،عمر عكدة الخطيب:ين  (ٗ)
 . ٔ٘/ٖٓالقرآف ،سيد قطب:، في ظالؿ ٕٙٓالخطيب :

 .ٖٓٔ:آؿ عمراف ( سكرة ٘)
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))آلة  لدٌنٌة  فنجد أن اإلمام علً )علٌهم السبلم( ٌقول:االقت ادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة  وا
الرٌاسة سعة الصدر((
(1)

فهو فً أربع كلما  ٌحدد  فا  القٌادي الناج  التً ألف  عنه  ،
مبا  المإلفا  التً ال تخرج فً فحواها عن دابرة هذا القول فٌما لو قمنا بدراسة مقارنة فً 
مابٌنها، ولٌس القول بذلا من با  التع   بل نجد أن اآلخر قد شهد بذلا ولعل ق ة زوج 

علق عهد اإلمام علً)علٌهم السبلم( الى مالا كوفً عنان بؤن تطل  من زوجها أن ٌ
فقد وضح  أسالٌ  التعامل  ،األشتر)علٌهم السبلم( كونٌقة تعامل  على البحة األمم المتحدة 

مع اآلخر فً شتى  نوؾ الحٌاة، فؤٌن قٌادي المجتمع العراقً من هذس البلبحة القانونٌة التً 
نٌه المجتمع  من وٌبل  االرها  التً جاء بها لو اطلعوا علٌها  لولوا هاربٌن نتٌجة مما ٌعا

اآلخر فهم بدال من أن ٌقفوا مع المجتمع العراقً وأن ٌنزلوا الى ساحة المٌدان نجدهم قد 
شؽلوا  مقاعدهم فً البرمان فً تشرٌع القوانٌن التً ال ت   فً خدمة المواطن فً أؼل  

))كلكم راع وكلكم مسمول ٌه وآله(: بنودها بدال أن ٌكونوا كما ٌقول الرسول ) لى هللا عل
عن رعٌته((
(2)

وأشعر قلبك الرحمة للرعٌة ٓٓٓ))،وقول اإلمام علً )علٌهم السبلم(: 
إما أخ لك  ,وال تكونّن علٌهم سبعا ضارٌا تؽتنم  أكلهم ,فإنهم صنفان,ٓٓٓ,والمحبة لهم 

وإما نظٌر لك فً الخلق(( ,فً الدٌن
(ٖ)

،أي  أجعلها كالّشعار له،وهو النو  المبل ق للجسد، 
 ما أخوا فً الدٌن ،أو  نسان  منلا تقتضً  رقة الجنسٌة  وطبع البشرٌة  ،ألن الرعٌة 
الرحمة له
(ٗ)

. 
من العنا ر الفعالة فً الحفاظ على هوٌة النقافة اإلسبلمٌة  فً المجتمع  الحصانة الفكرٌة :  .4

 ر العولمة النقافٌة،والؽزو النقافً المبرمل بشتى التٌارا  العراقً،  ذ  ننا نعٌ  فً ع
الفكرٌة وبؤسالٌ  جذابة فً بعضها ،والتً  تمكن  من الو ول  لى أقر   نقطة دالة على 
الفرد أال وهً األسرة ،أي أن الفرد أ ب  فً بٌته وال ٌستطٌع الخبلص من ذلا، وهنا البد  

على معرفة بموازٌن والمقاٌٌس التً  تمٌز بٌن   - ةالشبا  خا-أن ٌكون المجتمع العراقً  
وبٌن ما ٌرفضه اإلسبلم ، وما ٌقبله ، وعلى الفرد المسلم أن ٌكون له دور  الحق والباطل،

وفً المجتمعا ، وفً  اٌجابً فاعبل  فً مجتمعه من طرٌق معرفته سنن هللا  فً الكون،

الناس
(٘)

َهْوَن َعِن  ﴿ :فقال تعالى ،  َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَػْدُيُهْم َأْولَِياء بَػْدٍا يَْوُمُروَن بِاْلَمْدُروِؼ َويَػنػْ
 ِْ ُْ ُمُهُم الّل ََ يَػْر َْ ُْ ُأْولَػِئَ   ُْوَل َْ َوَر َْ َعإِيٌإ اْلُمنَمِر َويُِقيُموَن الرََّ َ  َويُػْؤتُوَن الإََّكاَ  َويُِطيُدوَن الّل            نَّ الّل

ِميٌم ﴾ ََ
(6)

، فالنقافة االسبلمٌة تعطً الفرد الح انة الفكرٌة فً قبول األفكار أو رفضها  

باالستناد الى المعاٌٌر االسبلمٌة فً مواجهة تلا األفكار التً تدس السم فً العسل فً 
بعضها، ولعل ما ٌشهدس المجتمع العراقً فً الوق  الراهن من الدعوا   التً تبدو فً 

رها على حق لكن باطنها على باطل، وخداا ،وخرا  ،ودمار للببلد من قبٌل أنارة ظاه
النعرا  الطابفٌة  بٌن الشٌعة، والسنة ،والمسٌ  وؼٌرها من المذاه  بحجة المساواة، وتحقٌق 

                                                           

 .ٕٗٔ/ٚٔابف ابي الحديد: شرح نيج البالغة، (ٔ)
 . ٖٓٗ/ٔصحيح البخارم: (ٕ)
 .ٕٛ/ٚٔشرح نيج البالغة،ابف ابي الحديد: (ٖ)
 .ٕٛ/ٚٔشرح نيج البالغة،ابف ابي الحديد: (ٗ)
 . ٙٔالزغبي: د. فتحي محمد مصطفى مسمـ،.د ينظر: الثقافة االسالمية، (٘)
 .71:التوبةسورة  (ٙ)
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العدالة االجتماعٌة ، وعند التدبر الفكري النقافً االسبلمً فً أهدافها نجد عكس ما زمع  
تنة، والقتل اللذٌن تسببا فً الهجرة ،والنزوا ألفراد المجتمع العراقً بدال من فقد أنار  الف

ولعل ما ٌفض  أ واتهم البراقة هو نزوا السنة من تدمٌرهم  لى مناطق  ،واالستقرار الوحدة،
الشٌعة، ودفاا الشٌعة عن أخوانهم السنة ،وتوج  وحدة النقافة اإلسبلمٌة فً المجتمع العراقً 
بفتوا الجهاد الكفابً التً  قال بها السٌد السٌستانً)دام عزس(  والتً  على  نرها اشترا 

الداعشً، وتحرٌر بعض  لئلرها تلؾ المذاه  فً الت دي  نوؾ المجتمع،  ومن مخ
المناطق،ومازال  فتوا الجهاد الكفابً مستمرة فً جنً نمارها التً ٌشهد بها القرٌ  

ٌخفى على أحد فً  ،والبعٌد،والعدو، وال دٌق  حتى على مستوا المحافل الدولٌة  مما ال
 مشارق األرض ومؽاربها.

ركنٌن مهمٌن فً النقافة اإلسبلمٌة للمجتمع العراقً ، فقد منل  ٌمنبلن  التارٌخ والحضارا:  .٘
حضارة وادي الرافدٌن  رنا  تارٌخٌا  ال تخفى معالمه عن اآلخرٌن  ،وعلى الفرد  أن ٌكون 
على معرفة  بالتارٌخ اإلنسانً، والحضارة البشرٌة ،وسنن هللا تعالى فً  نشوبها وارتقابها  

﴿يَا أَيػَُّها النَّاُس ِْنَّا : م التً تساعد فً ذلا ،وقد أشار الٌها قوله تعالىأو انحدارها  وزوالها  والقٌ
ِْ َأتْػَقا  َْ َعِليٌم َخَلْقَناُكم مأن ذََكٍر َوأُنَو  َوَجَدْلَناُكْم ُ ُدوبًا َوقَػََاِئَل لِتَػَداَرُْوا ِْنَّ َأْكَرَمُمْم ِعنَ  اللَّ                     ُكْم ِْنَّ اللَّ

، ومن هنا  ٌظهر دور الفرد والجماعة للقٌام بالدور البناء فً المجتمع االسبلمً،  (1)﴾َخَِيرٌ 

فالمٌزان للتفاضل بٌن البشرٌة جمعاء هً التقوا من أعلى الطبقا  وهً  ،والمجتمع االنسانً
لذا  ،فاأل  آدم)علٌه السبلم( واألم حواء وهللا ٌعلم بالبواطن ،الشعو  الى أقلها وهً القبابل

فؤن الحضارة اإلسبلمٌة  التً ٌمتلكها الشع  العراقً تستطٌع حل كنٌر من المشكبل  
البشرٌة واٌجاد العبلج الروحً ،والعقلً لها بدال  من االعتماد على االجتهادا  الشخ ٌة 
القا رة  التً تت ارا فٌه القوا المادٌة ، وشعر الناس  بالخواء والعٌ  الضنا فتحقق  

ُْ َمِديَ ًو َضنمًا َوَنْحُ ُرُِ يَػْوَُ اْلِقَياَموِ :  تعالىفٌهم سنة هللا                      ﴿َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َِْإنَّ َل
(2)َأْعَم ﴾

. 

الشا أن الوضع االقت ادي ٌإنر سلبا  أو اٌجابا  على هوٌة الفرد فً  الوضع االقتصادي: .6
المجتمع،اذ  ن الفرد ال ٌعٌ  فً بودقة مؽلقة عن المجتمع بل ٌتؤنر بما ٌحٌط به ومما ٌنعكس 
ذلا على نقافته التً تمنل جزءا  من هوٌته، ولعل ما مر به المجتمع العراقً من وٌبل  

نفسٌة الفرد العراقً الذي تقلّص دورس على البحث عن لقمة  الح ار الجابر قد أنر  على
العٌ  وأ ب  همه الشاؼل هو توفٌر قوته وقو  أهله،وبذلا ابتعد عن التبلق  النقافً، 
والتطور الحضاري فضبل عن أنر ذلا على اخبلقٌا  بعض األفراد الذٌن دفعتهم ظروؾ 

أو دخلوا السجون المإبدة، وبعد الح ار الحٌاة الى الطرق الملتوٌة التً على أنرها عدموا 
 -وب راحة -جاء االنفتاا التدرٌجً للعٌ  الضنا بزوال النظام  ال دامً،لكنهم فوجبوا

بعودة الح ار االقت ادي ؼٌر المبرمل ،وأعنً بؽٌر المبرمل هو عدم استٌفاء عنا ر 
د وانعكاس ذلا على نقافتهم البطاقة التموٌنٌة التً رسمها النظام السابق، وهنا بدأ تذمر األفرا

 الشخ ٌة  فً زوال  النظرة االٌجابٌة للقٌادة الجدٌدة ، واحبلل النظرة السلبٌة محلها،
وانعكاس ذلا على هوٌة الفرد النقافٌة فً الرؼبة بالتؽٌٌر حتى ولو كان ؼٌر  حٌ  وبعٌدا  

                                                           

 .ٖٔالحجرات:( سكرة ٔ)
 .ٕٗٔسكرة طو: (ٕ)
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ى المسب   ولٌس اال  أنهم لم ٌقفوا فً نظرهم السطحً عل،عن تعالٌم اإلسبلم فً نظرهم
السب ، فالسب  لٌس اإلسبلم أو النقافة اإلسبلمٌة،و نما   العلة فً المسب  الذي تولى القٌادة 
وعكس النظرة السلبٌة لدا المواطن العراقً  الذي نسى بدورس تعالٌم الشرٌعة اإلسبلمٌة التً 

والبخل  فقال نظم   الحٌاة االقت ادٌة فً شتى  ورها حتى فً مجال التبذٌر واإلسراؾ 

َُْسْطَها ُكلَّ اْلََْسِط َْػتَػْقُدَ  َمُلومًا مَّْحُسورًا ﴾ (1)﴿َوَ  َتْيَدْل يََ َي َمْلُلوَلًو َِْل  ُعُنِقَ  َوَ  تَػ
ِْنَّ  ﴿وقال تعالى:, 

رِيَن َكانُوْا ِْْخَواَن ال ََّياِطيِن وََكاَن ال َّْيطَاُن ِلَربأِْ  ِأ ))لٌس ، وقوله ) لى هللا علٌه وآله(:  (2)َكُفورًا ﴾ اْلُمََ

بالمممن الذي ٌبٌت شبعانا و جاره جائع إلى جنبه((
(ٖ)

وقال اإلمام جعفر ال ادق)علٌه   ,
السبلم( : أمر هللا نبٌه بمكارم األخبلق فً هذس اآلٌة ولٌس فً القرآن آٌة أجمع لمكارم 

))إنما بعثت ألتمم مكارم   لى هللا علٌه وآله وسلم: -األخبلق من هذس اآلٌة وقال

األخالق((
(ٗ)

ِِ اْلَدْفَو َوْأُمْر بِاْلُدْرِؼ َوَأْعِرْض َعِن اْلَياِهِليَن ﴾قوله تعالى  ٌعنً ، (5):﴿ ُخ
. 

من مقوما  هوٌة الفرد األساسٌة اذ ٌمنل  الموقع الجؽرافً المكان الذي  الموقع الجؽرافً: .7
ٌعٌ  علٌه الفرد مع أفراد المجتمع والذي ٌطلق علٌه الدولة، فالموقع الجؽرافً  له انعكاس 
على نقافة الفرد والمجتمع السٌما  ن كان الموقع الجؽرافً قد أحٌط بدولة اسبلمٌة أو ؼٌر 

 -اعنً اللهجة–لتماس المباشر بٌن أفراد الدولتٌن المتجاورتٌن فً اللؽة فهً تمنل ا اسبلمٌة،
ولٌس اللؽة األم والعادا  والتقالٌد، ومما أنعم هللا به تعالى على المجتمع العراقً أنه قد أحٌط 
بدول عربٌة  فهً تتفق معه فً اللؽة وفً التقالٌد والمعتقدا  عند بعض  نوؾ المجتمعا  

اعنً  –سورٌا، واألردن، والسعودٌة، والكوٌ ، ، وبدولة ؼٌر عربٌة  المجاورة من منل
المعروفة باسبلمها،  والدولة التركٌة ،وبذلا جمع الموقع   -الجمهورٌة االسبلمٌة االٌرانٌة

الذي أتركه -الجؽرافً بٌن النقافة العربٌة اإلسبلمٌة فضبل عن الموقع التجاري واالقت ادي 
 ال أن األمر المهم فً ذلا هو  النقافة اإلسبلمٌة  –ول والدراسة لذوي االخت اص فً التنا

التً ٌمتلكها المجتمع العراقً، والتً ٌستطٌع من طرٌقها مواجهة التٌارا  الفكرٌة  الضالة 
التً ال تستند   لى ما ٌستند  لٌه الفرد العراقً ،فٌستطٌع كل فرد أن ٌكون داعٌة فً نقافته 

ٌقها قوال وفعبل بدال من االنسٌاق وراء النقافا  األخر بحجة النقافة اإلسبلمٌة فً أنناء تطب
اإلعبلم   والتطور،بل ٌج  التفكر ،والتدبر فً ماٌقال  وٌشاا،وقد أشار القرآن الكرٌم الى 

ٌق بِنَ ال ادق وعدم ت دٌق الدعاٌة والشابعا   ذ قال تعالى  ِْ يَن آَمُنوا ِْن َجاءُكْم َْا ِِ ٍََو ﴿يَا َأيػَُّها الَّ
(ٙ)َْػَتََػيػَُّنوا َأن ُتِريَُوا قَػْومًا ِبَيَهاَلٍو َْػُتْرَُِحوا َعَل  َما َْػَدْلُتْم نَاِ ِميَن ﴾

،ٌلحظ اآلٌة الكرٌمة قد افتتح   

الذي ٌركز على عن ر  اإلٌمان من دون ؼٌرس، والذي ٌفٌد شد  ،بالنداء )ٌاأٌها الذٌن آمنوا( 
انتباس المخاط  الى ما ٌقال  نم تلته جملة الشرط التركٌبٌة التً تفٌد هً األخرا فً جعل 
المخاط  فً انتظار النتٌجة النانٌة التً تمنل جوا  الشرط )  ابة القوم بجهالة وما ٌترت  

العلة فً الجزء األول التً تمنل )فعل الشرط( الذي ٌمنل علٌها من الندم( الذي ٌترت  على 
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خبر الفاسق وجاء فً تفسٌر اآلٌة نادمٌن )) على العجلة وترا التؤنً((
(ٔ)

كما أن  فً قوله  ،

ٌق(تعالى ِْ ألن النكرة   ذا وقع   فً سٌاق الشرط  ،الداللة  على الشٌاا  والشمول )ِْن َجاءُكْم َْا

عّم 
(ٕ)

الن ٌاا لئلعبلم الكاذ  الخادا الهدام للفكر النقافً  المسلم ،وهذس ، وهنا ٌج  عدم ا
الظاهرة كنٌرا  ما ٌعانً منها المجتمع فً الوق  الحاضر وذلا بسب  وسابل االت ال 

 لى كل بٌ  بل الى كّل نافذة عقلٌة  -استطٌع تسمٌته بالخرق–المتنوعة والسرٌعة الو ول بل 
مٌة فإن كان الفكر الذاتً للفرد متطورا  وقادرا على التدبر ،وهنا ٌظهر دور النقافة اإلسبل

والتفكر فً ما ٌسمع ،و ما ٌقال  ٌمكنه عندبذ حماٌة نفسه والسٌر بالطرٌق ال حٌ  الذي ٌقوم 
 على المحاججة ،والرد المستند الى الدلٌل القاطع ،وعدم االنجراؾ وراء اإلشاعا  المؽرضة.

ٌمنل عن را مهما  فً  قل هوٌة الفرد ،فامتبلا الفرد  النقافة اإلسبلمٌة ال  التفاعل الثقافً: .8
   ٌعنً االنطواء واالنعزال عن اآلخر بل ٌج  االطبلا على نقافة اآلخر من العلوم، 
والمعارؾ ،والتطور التكنولوجً، واإلفادة من جوهر النقافا  األخرا وعدم التمسا بالقشور 

، وبعض المسمٌا  التً ال تجدي النفع بل الضر، فقد  قال من الزي ،وتسرٌحة الشعر

ُْ َوُأْولَِئَ  ُهْم ُأْولُ تعالى يَن َهَ اُهُم اللَّ ِِ ُْ ُأْولَِئَ  الَّ َسَن َْ يَن َيْسَتِمُدوَن اْلَقْوَل َْػَيتََُِّدوَن َأ ِِ                          وا :﴿الَّ
 َِ قول الحق من كتا  هللا ،وسنة رسوله، فٌتبعون ،وجاء فً تفسٌرس : ٌستمعون ال (3)﴾اْْلَْلََا

أحسنه أي محكمه وٌعملون به،  ذ قال السدي: ٌتبعون أحسن ما ٌإمرون به فٌعملون بما فٌه، 
وقٌل هو الرجل ٌسمع الحسن ،والقبٌ  فٌتحدث بالحسن ،و ٌنكؾ عن القبٌ  فبل ٌتحدث به 

،وقٌل ٌستمعون القرآن
(ٗ)

،وقٌل :  ن أحسن القول على من جعل اآلٌة فٌمن وحد هللا قبل 
اإلسبلم ) ال  له   ال هللا ( وقال عبد الرحمن بن زٌد : نزل  فً زٌد بن عمرو بن نفٌل و أبً 
ذر الؽفاري و سلمان الفارسً اجتنبوا الطاؼو  أن ٌعبدوها فً جاهلٌتهم واتبعوا أحسن ما 

فهم الذٌن انتفعوا بعقولهم ،  ار من القول  لٌهم،وهداهم هللا
(٘)

، وهنا  ٌج  االحتكام  لى 
القرآن الكرٌم ،والسنة النبوٌة الشرٌفة ،ورواٌا  أهل البٌ )علٌهم السبلم( فً ما ٌسمع  وما 

فالفكر اإلنسانً  ،ٌقال والذي ٌشكل فً  بعضه خطرا  على الفكر النقافً للفرد والمجتمع 
اته  لى القرآن ،والسنة النبوٌة الشرٌفة ،ورواٌا  أهل المستند فً محاججة اآلخر ومناظر

البٌ )علٌهم السبلم( ٌستطٌع أن ٌفحم اآلخر وٌجبرس فً بعض األحٌان على العدول عن الفكر 
السٌما أن بعض أفكار اآلخر قد شوهتها هً األخرا ،الضال المنحرؾ  لى الفكر الحق  السلٌم

كراهٌة ،واإلعبلم المؽالط الذي ٌؽوي اآلخر، م ادر متعددة قد ٌكون منبعها الحقد، وال
ٌدري هو نفسه كٌؾ و ل  لٌه، وهنا ٌظهر دور  وٌهوي به من حٌث ال ٌعلم  لى مستنقع ال

الفكر النقافً المستند  لى الم ادر المذكورة فً  نارة فكر اآلخر و نقاذ األفكار األخرا فً 
 هم تحكً لنا كنٌرا  من الحكاٌا  كشؾ الؽطاء أمام اآلخر،ولعل حكاٌا  المستب رٌن وق 

والرواٌا  التً تقال على ألسنتهم  بؤنهم أٌن كانوا؟ والٌوم كٌؾ أ بحوا؟ حتى أن بعضهم 
ولعل كتا  التٌجانً )نم اهتدٌ ( خٌر منال  على ذلا،  ،دونوا كتبهم التً تنب  استب ارهم
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ٌة التً فٌها  بلا الدنٌا ونوا  وكل ذلا ٌعود  لى  الفكر النقافً المإمن بتعالٌم الدٌن السماو
 اآلخرة. 

َتَطْدُتم مأن وأنرها فً التدبٌر العسكري  منه قوله تعالى:  :الثقافة اإلسالمٌة  .9 ْْ ﴿وَأِع ُّوْا َلُهم مَّا ا
ِْ َوَعُ وَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن ُ ونِِهْم َ  تَػدْ  ِْ َعْ وَّ الّل ٍ  َوِمن رأبَاِط اْلَخْيِل تُػْرِهَُوَن ِب ُْ يَػْدَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوْا ِمن قُػوَّ َلُمونَػُهُم الّل

ِْ يُػَوؼَّ ِْلَْيُمْم َوَأنُتْم َ  ُتْظَلُموَن ﴾ َِيِل الّل َْ  ِْْ ٍء  ْْ  َ
، فقد افتتح  اآلٌة الكرٌمة بفعل األمر الذي  (1)

ٌدل على الوجو  )وأعدوا( أي أعدوا لهم القسً التً ترمون بها األعداء ، والخٌل التً 
المإمنٌن بإعداد القوة لؤلعداء   -سبحانه  -تخٌفون بها  العدو فقد جاء فً تفسٌرها  )) أمر هللا 

قال ابن عباس : القوة ههنا السبلا والقسً وفً  حٌ  مسلم عن عقبة بن عامر قال : سمع  
ة رسول هللا  لى هللا علٌه )وآله(وسلم وهو على المنبر ٌقول :وأعدوا لهم ما استطعتم من قو

أال  ن القوة الرمً أال  ن القوة الرمً أال  ن القوة الرمً((
(ٕ)

فهذا نوا من المطالبة  بإعداد ،  
القوا العسكرٌة فً مجابهة  العدو بما ٌناس  الموقؾ ))ما دام )الجهاد( ٌتطل  قوا  تقؾ 

داد فإن اإلسبلمٌٌن  ٌتعٌن  علٌهم  ع حٌال العدو المرتكن نفسه   لى قوا ٌعتمدها ،كذلا،
أنفسهم عسكرٌا  بنحو ٌتناس  مع متطلبا  المعركة((
(ٖ)

، وقد ظهر  آنار ذلا فً المجتمع 
العراقً بالحشد الشعبً الذي لّبى فتوا الجهاد الكفابً التً اطلقتها المرجعٌة الدٌنٌة فً 
النجؾ األشرؾ المتمنلة بالسٌد علً السٌستانً)دام ظله الوارؾ(، والتً أظهر  وحدة 

لمجتمع العراقً ، وترجم  أخبلقهم االسبلمٌة فً التعاون والتآزر بٌن مختلؾ  ال ؾ فً ا
الطوابؾ فً المجتمع من السنة ،والشٌعة ، والتركمان، والمسٌحٌٌن وؼٌرهم ، وكٌؾ تناقل  
وسابل اإلعبلم  ور بطوالتهم لٌس الجهادٌة فحس  بل حتى تعاملهم مع العوابل النازحة  من 

 لها ٌد اإلرها  الكافر.المناطق التً تسلل  
وأنرها  فً التنظٌم األسري الناج   والتً تنعكس اٌجابٌا  على هوٌة  :الثقافة اإلسالمٌة  .10

الفرد فً المجتمع العراقً، وتمنل التنظٌم  بالعبلقا  األسرٌة الذي تتجسد باإلحسان  لى 

َساناً :﴿ الوالدٌن اللذٌن ٌمنبلن المحور الربٌس فً األسرة بقوله تعالى  َْ ِْ ِْ نَساَن ِبَواِلَ ْي ِِْ َنا ا َوَوصَّيػْ
ُِ َوبَػلَ  تَّ  َِْذا بَػَلَغ َأُ  َّ ََ ُْ َثَ ثُوَن َ ْهرًا  ُْ َوَِْراُل ْمُل ََ ُْ ُكْرهًا َو ُْ ُكْرهًا َوَوَضَدْت ُْ ُأمُّ َمَلْت َأ ََ َنًو قَاَل َر َْ َغ َأْربَِديَن 

ِْْ ُذرأيَِّتْ ِْنْأ َأْوزِْعِنْ َأْن َأْ ُمَر نِْدَمَتَ  الَِّتْ أَ  ُِ َوَأْصِلْح لِْ  َّْ َوَعَل  َواِلَ يَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلحًا تَػْرَضا نْػَدْمَ  َعَل
َُْ  ِْلَْيَ  َوِْنْأ ِمنَ  (4)اْلُمْسِلِميَن ﴾ تُػ

                    ، فقد افتتح  اآلٌة الكرٌمة بالفعل المضعؾ 

مسند  لى ضمٌر المتكلم )نا( الذي ٌدل على التعظٌم فً ) ووّ ٌنا( الذي ٌدل على التكنٌر  وال
 سناد المتكلم  لى جمع  والمتكلم  مفرد وهو هللا جل وعبل ، ذ جاء فً تفسٌرها))وو ٌنا 
اإلنسان بوالدٌه  حسانا برا بهما لما كان منهما  لٌه حمبل وولٌدا ،و ناشبا ،نم و ؾ جل نناإس 

فً حال حمله ،ووضعه، ونبهه على الواج  لها علٌه من ما لدٌه من نعمة أمه، و ما لق  منه 
البر، و استحقاقها علٌه من الكرامة، و جمٌل ال حبة((
(ٔ)

وقد جاء قوله تعالى )حسنا ( على  ،

                                                           

 . ٓٙ:األنفاؿسكرة  (ٔ)
 .ٖٙ/ٛينظر:تفسير القرطبي: (ٕ)
 .٘ٔٔ/ٕالتفسير البنائي لمقرآف الكريـ،د.محمكد البستاني: (ٖ)
 .٘ٔ:األحقاؼ( ٗ)
 .ٖٕٛ/ٔٔتفسير الطبرم: (ٔ)
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قراءتٌن ) حسانا ( بانت ابه على الم در،أي لٌؤ  اإلحسان  لٌهما دون اإلساءة، ومن قرأ 
ا  )حسنا (فمعناس لٌؤ  فً أمرهما  فعبل  حسن

(ٔ)
،    ذ تمنل األسرة النواة األولى للفرد فمعها  
وهنا ٌظهر دور األسرة فً تحقٌق النقافة ،ٌعقد اللقاء األول منذ الوالدة وحتى التنشبة 

االسبلمٌة للفرد من طرٌق العبلقة المتبادلة بٌن الفرد واألسرة ،وتبدأ من الوالدٌن اللذٌن لهما 
واجبا ،فإن كان  متنورة بقوانٌن الشرٌعة اإلسبلمٌة فً معاملة حقوق على األبناء، ولؤلبناء  

وقلٌله ، فقد تنمر فكرا  نقافٌا  ٌكون على  اإلحسان الذي ٌدل على اإلطبلق  أي كنٌر اإلحسان
درجة ق وا من األمن النقافً   ذ ال ٌتؤنر بما ٌشاا الٌوم  من أن حرٌة الفرد تتجسد فً 

مر ماانف اله عن عابلته واستقبلله  مما  ،فً ت رفه سواء أكان  ذكرا   أم أننى  فً أي ع 
ٌشكل خطرا  كبٌرا  على األمن النقافً للفرد، واألسرة والمجتمع، وهذا ما ٌلحظ أنرس فً 
المجتمعا  الؽربٌة التً تفتقر  لى األسرة  المتكاملة التً تقوم على العبلقا  األسرٌة التً 

د أن الفرد ٌنف ل عن أسرته فً سن مبكر سواء كان ذكرا   نظمتها النقافة  اإلسبلمٌة،  ذ نج
ألنه بعد عن المنبع النقافً األول الذي ،وهذا ما ٌإنر سلبا  على حٌاته فً ما بعد،أم  أننى

 ترعرا به أال  وهو األسرة التً تمنل عن ر األمان للفرد السٌما فً أدوار حٌاته المختلفة.
الناج  الذي ٌقوم على الحجاج بالحكمة والموعظة  فً ظل الحوار :الثقافة اإلسالمٌة  .11

َسُن ِْنَّ الحسنة  فً قوله تعالى َْ َْ َأ َِيِل رَبأَ  بِاْلِحْمَمِو َواْلَمْوِعَظِو اْلَحَسَنِو َوَجاِ ْلُهم بِالَِّتْ ِه َْ ﴿ ا ُْع ِِْل  
ِْ َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهتَ  َِيِل َْ (ٕ)ِ يَن﴾رَبََّ  ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن 

، وقد فسر  الحكمة بالقرآن ألنه ٌتضمن  

األمر بالحسن،والنهً عن القبٌ  ،وقٌل أن الحكمة  هً المعرفة بمرات  األفعال فً الحسن 
والقبٌ ،وال بلا والفساد، وقٌل : ن الحكمة  هً النبوة،والموعظة الحسنة مواعظ القرآن عن 

ابن عباس
(ٖ)

، فقد أمر هللا سبحانه رسوله أن ٌدعو أمته  لى اإلسبلم بالحكمة، والموعظة  
هذا  ن كان الخ م محقا  وكان  أفكارس ،الحسنة، وهما طرٌقان من طرق المجادلة الحسنة 

 حٌحة ، وأحٌانا  ٌكون الخ م عدوا لدودا  فٌحتاج   لى طرق المجادلة األخرا  من استعمال 
، ))ولهذا قال سبحانه : )) وجادلهم بالتً هً أحسن (( أي بالطرٌق المعارضة والمناقضة  

التً هً أحسن طرق المجادلة و نما أمر سبحانه بالمجادلة الحسنة لكون الداعً محقا 
وؼرضه  حٌحا وكان خ مه مبطبل وؼرضه فاسد((
(ٗ)

وأّن هللا سبحانه وتعالى ٌؤمر ،  
ألن الجدل هو قتل الخ م عن ،ا فٌه ال بلارسوله ) لى هللا علٌه وآله( فً الفرٌقٌن  بم

مذهبه بطرٌق الحجاج
(٘)

وعلٌه فؤن الفرد العراقً الذي ٌتحلى بالنقافة اإلسبلمٌة ٌكون على  ،
والتً تنعكس اٌجابٌا  ،مستوا عال  من الح انة الفكرٌة النقافٌة التً ت قل شخ ٌته النقافٌة 

 على هوٌة المجتمع العراقً. 
فً االعتماد على المجادلة والحوار حتى مع اآلخر فً قوله  :الفكرٌة  الثقافة اإلسالمٌة .12

ُهْم َوُقولُوا آَمنَّا بِاتعالى يَن ظََلُموا ِمنػْ ِِ َسُن ِْ َّ الَّ َْ َْ َأ َِ ِْ َّ بِالَِّتْ ِه َنا ﴿ َوَ  ُتَياِ ُلوا َأْهَل اْلِمَتا ِِي أُنِإَل ِْلَيػْ لَّ

                                                           

 .ٙٚ/ٜينظر:مجمع البياف ،الطبرسي: (ٔ)
(

2
 .212: النحلسورة  ( 

 .٘ٔٔ/ٙينظر:مجمع البياف،الطبرسي: (ٖ)
 .ٜٕٔ/ٖفتج القدير،الشككاني: (ٗ)
 .٘ٔٔ/ٙينظر:مجمع البياف،الطبرسي: (٘)
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ُْ ُمْسِلُموَن﴾َوأُنِإَل ِْلَْيُمْم َوَِْلُهَنا  ٌ  َوَنْحُن َل َِ ٌّن اآلٌة الكرٌمة المجادلة مع اآلخر  (1)َوَِْلُهُمْم َوا ، وهنا تب

 ذ  ن المجادلة م در على  ٌؽة )المفاعلة( مشتق من  ،من أهل الكتا )الٌهود والن ارا(
فٌه الفعل)جادل( الذي ٌدل على المشاركة   وتعنً المجادلة )) قامة الدلٌل على رأي اختلؾ 

 احبه مع ؼٌرس  وتعرض فً أوقا  السلم وأوقا  القتال((
(ٕ)

، وقد ورد فً اآلٌة الكرٌمة 
بؤسلو  ٌقوم على النهً )وال تجادلوا( واالستنناء ) ال بالتً هً أحسن((،وهنا  ٌستوقفنا 

)): ال  التركٌ  البنابً لجملة االستنناء ،فالمستننى منه  محذوؾ  دل علٌه المستننى تقدٌرس
ادلوهم بجدال  ال بجدال بالتً هً أحسن، نم نجد أن اسم التفضٌل)أحسن( قد خرج  من تج

داللة التفضٌل  لق د المبالؽة فً الحسن أي  ال بالمجادلة الحسنى
(ٖ)

واألحسن : ))األعلى فً ،
الحسن من جهة قبول العقل له ،وقد ٌكون أعلى فً الحسن من جهة قبول الطبع،وقد ٌكون فً 

جمٌعا ،وفً هذا داللة  على وجو  الدعاء  لى هللا تعالى فً أحسن الوجوس األمرٌن 
وألطفها،واستعمال القول الجمٌل فً التنبٌه على آٌا  هللا وحججه((
(ٗ)

،وهنا البد ألفراد 
مما ،المجتمع العراقً  من التحلً بمضامٌن النقافة اإلسبلمٌة فً مٌادٌن الحٌاة المختلفة 

ة فً الحفاظ على الهوٌة التً تجسد النقافة اإلسبلمٌة أحد عنا رها ٌعكس آنارها  االٌجابٌ
الفعالة فً المجتمع السٌما ما ٌشهدس  من حر  العولمة النقافٌة التً تجمع بٌن الهدم والبناء، 
األول منها ٌتمنل بالتؤنر السلبً باألفكار النقافٌة التً تناقض التعالٌم االسبلمٌة، فً حٌن ٌمنل 

نر االٌجابً بالتطور النقافً  من طرٌق استنمار التطور العلمً، والتكنولوجً، النانً التؤ
والسعً الى الوقوؾ على منابع هذا التطور والعمل على شاكلته مما ٌجدي بالنفع االجتماعً 

على أن ال ٌفهم  الفرد  هذس المهمة فهما  خاطبا  وٌجعل من  ،واالقت ادي  للفرد والمجتمع
الته التً ٌبحث عنها ،بل ٌج  التفكر والتدبر فً معرفة األسبا  التً الؽر  قدوته أو ض

أبدا فٌها اآلخر،ومن نم نقؾ على السلبٌا  التً جعل  من المجتمع مق را   فً الو ول الى 
 ماآل الٌه اآلخر من االبداا ،والتطور،والتقدم العلمً ،والتكنولوجً.

  

                                                           

 .ٙٗ:العنكبكتسكرة  (ٔ)
 .ٕٖٗٓ/ٔالتحرير كالتنكير،ابف عاشكر: (ٕ)
 .ٕٖٗٓ/ٔينظر:التحرير كالتنكير،ابف عاشكر: (ٖ)
 .ٜٔ/ٛمجمع البياف الطبرسي: (ٗ)
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 النتائج وخاتمة البحث
تمنل عن را  فعاال  فً الهوٌة النقافٌة فً المجتمع العراقً على أن تكون  ن النقافة القرآنٌة  .1

تلا النقافة نقافة  تطبٌق ال نقافة تنظٌر تعتمد على المنطوق والمكتو ، بل ٌج  تفعٌل النص 
القرآنً فً شتى مجاال  الحٌاة فً الحوار، وفً المعاملة التً تعتمد على ال دق، واألمانة 

لكذ  والخٌانة، والنمٌمة  وعدم ت دٌق الشابعا  التً تطلق هنا وهناا  ،واإلخبلص وتجن  ا
فاإلمام علً )علٌه السبلم( ٌقول بٌن الحق والباطل أربعة أ ابع أي الفرق بٌن ما ٌ دق من 

ولعل سقوط المو ل خٌر دلٌل على ذلا بناء  ،طرٌق السماا الكاذ  ،وبٌن ماٌرا وٌسمع 
بعض الضباط أشاعوا ذلا ف دق الجند وتركوا اسلحتهم  على ماتناقلته الرواٌا  من أن

كما قال االمام علً –ومواقعهم وحدث  ماحدث،وأن تكون مخافة هللا تعالى هً رأس الحكمة 
 )علٌه السبلم(  فً أي فعل ٌقدم علٌه البشر ،وهذا ما ٌوفر الح انة لؤلمن النقافً الفكري.

التخاط  بٌن أفراد المجتمع ،المنقفٌن  خا ة اتقان اللؽة العربٌة الف حى  وجعلها وسٌلة  .2
منهم  الطلبة ، والمعلمٌن ،والتدرٌسٌٌن، والجامعٌٌن فهم النواة والقدوة التً ٌقتدي بها اآلخر 

 وٌقلدها.
إلتقان لؽة القرآن  أن ٌكون الهدؾ من الحفاظ على اللؽة العربٌة الف ٌحة  الخطوة األولى .3

 الحفاظ على هوٌة النقافة اإلسبلمٌة فً المجتمع العراقً.الكرٌم  الذي ٌمنل قمة الهرم  فً 
اتقان لؽة القرآن الكرٌم  التً تمنل محور النقافة االسبلمٌة  فقد انزل هللا تعالى القرآن بلؽة  .4

ِْظُوَن﴾: العر  وتوعد بحفظها فقال تعالى ُْ َلَحا ِأْكَر َوِْنَّا َل (1)﴿ِْنَّا َنْحُن نَػإَّْلَنا ال
 ،ومن هنا ٌظهر 

االعجاز االلهً  فً الحفاظ على اللؽة العربٌة وبٌان أهمٌتها  وفضلها على حسا  اللؽا  
 األخرا.

ضرورة تدرٌس اللؽة العربٌة الف حى التً تستند فً تطبٌقها الى الن وص القرآنٌة ، والسنة  .5
والمعرفة فً  النبوٌة الشرٌفة فً المراحل الدراسٌة المختلفة،مما ٌمكن الطال  من الجمع بٌن النقافة

 آن واحد.
ٌعنً االنزواء عن اآلخر ،بل ٌعنً االهتمام  بهوٌة الفرد   ن اإللمام باللؽة العربٌة الف حى ،ال .6

 الشخ ٌة ،ومن نم االطبلا على اآلخر.
 تدرٌ  الطلبة على التفاهم فٌما بٌنهم  وبٌن التدرٌسٌٌن  باللؽة العربٌة الف حى قدر المستطاا. .7
سبلمً الواعً  الذي ٌركز على البرامل الف ٌحة ،وعدم االعتماد على اللهجا  اإلعبلم النقافً اإل .8

 العامٌة  بحجة سرعة اٌ ال المعلوما  الى اآلخر بالسرعة الممكنة.
 ن الهوٌة النقافٌة   تكّون مزٌجا  من اللؽة ، والدٌن، و التارٌخ ، و نقافة المجتمع ، وهذا معناس أن   .9

   .المستمدة من نقافة المجتمع وت قلها تارٌخه ،  وحضارته الهوٌة ٌكون لها خ و ٌتها
 .أنه ال ٌوجد تعارض بٌن وجود هوٌة لكل مجتمع وبٌن التفاعل مع متؽٌرا  الع ر  .10
 ن من مظاهر ضعؾ الهوٌة عندما ٌإدي اإلعجا ، بالعلم ،والتقدم  لً اإلعجا  بمن أبدعوس،  .11

ومن هنا البد من االلمام  بمكونا  النقافة فٌسٌرون وراءهم وٌتبعون خ و ٌاتهم النقافٌة ،
 اإلسبلمٌة.

 
 
 

                                                           

 .ٜسكرة الحجر: (ٔ)
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 المصادر والمراجع

 مط.سلٌمان زادة2 عرا  القرآن  الكرٌم وبٌانه:محًٌ الدٌن الدروٌ ،ط،. 

  (ًتحقٌق:قسم ـه381أمالً ال دوق:أبو جعفر محمد بن علً بن الحسٌن بن بابوٌه القم ،)
 .ـه1417ن،،مإسسة البعنة،طهرا1الدراسا  االسبلمٌة،ط

   (ًتحقٌق:قسم الدراسا  ـه1107البرهان فً تفسٌر القرآن: السٌد هاشم  الحسٌنً البحران،)
 اإلسبلمٌة،مإسسة البعنة،قم

  ( تحقٌق: ـه1205تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسٌنً الزبٌدي ،)
 م.1987، مطبعة حكومة الكوٌ ، 2عبد الكرٌم الؽرباوي، ط

  مطعٌسى البابً الحلبً 1والتنوٌر: لؤلستاذ الشٌخ محمد طاهر بن عاشور ،طالتحرٌر،
 م.1964 -ه  1384وشركاس، 

 الناشر : دار 1التعرٌفا  : علً بن محمد بن علً الجرجانً، تحقٌق :  براهٌم األبٌاري،ط،
 .ـه1405بٌرو  ،  -الكتا  العربً 

 مإسسة الطبع التابعة لبلستانة 1انً،طالتفسٌر البنابً  للقرآن الكرٌم:الدكتور:محمود البست،
  .1382ق/1424الرضوٌة المقدسة،

  التوقٌؾ على مهما  التعارٌؾ : محمد عبد الرإوؾ المناوي، تحقٌق : د. محمد رضوان
 .ـه1410بٌرو  ، دمشق،  -،الناشر : دار الفكر المعا ر ، دار الفكر 1الداٌة،ط

 تحدٌاتها:د.م طفى مسلم،د.فتحً محمد النقافة اإلسبلمٌة تعرٌفها،م ادرها،مجاالتها،
 الزؼبً،مكتبة الجامعة، نراء للنشر والتوزٌع.

   ( تحقٌق: ـه310جامع البٌان فً تؤوٌل آي القرآن: ابو جعفر محمد بن جرٌر الطبري ،)
 م.2000، 1420، الناشر: مإسسة الرسالة، 1أحمد محمود شاكر، ط

 س(، اعتنى به 671احمد االن اري القرطبً )  الجامع الحكام القرآن: ابو عبد هللا محمد بن
لبنان،  -، دار احٌاء التراث العربً، بٌرو 1و ححه الشٌخ هشام سمٌر البخاري، ط

 م.2002-ـه1422

  (ًححه وعلق 381الخ ال: أبو جعفر محمد بن علً بن الحسٌن بن بابوٌه القم ،،)س
 علٌه:علً أكبر ؼفاري،منشورا  قم المقدسة.

 ن ضرار الذبٌانً:حققه وشرحه: بلا الدٌن الهادي،دار دٌوان الشماخ ب
 المعارؾ،القاهرة،م ر.

 م.2006 - ـه 1427، دار  ادر، بٌرو ، لبنان، 1دٌوان الفرزدق: تقدٌم: كرم البستانً، ط 

 سوشٌولوجٌا النقافة والهوٌة:هارلمبس وهولبورن،ترجمة:حاتم حمٌد محسن 

  ( ـه656شرا نهل الببلؼة: ابن ابً الحدٌد) تحقٌق: محمد ابو الفضل ابراهٌم، دار احٌاء ،
 الكت  العربٌة، عٌسى البابً الحلبً وشركاس، م ر.

  حٌ  البخاري: محمد بن اسماعٌل بن ابراهٌم بن المؽٌرة البخاري أبو عبد 
 م.2009(،ت :د.محمد محمد تامر،دار اآلفاق العربٌة،القاهرة،ـه256هللا) 

 ٌة والدراٌة من علم التفسٌر: محمد بن علً فت  القدٌر الجامع بٌن فنً الروا
 الشوكانً،تحقٌق:عبد الرحمن عمٌرة،دار الوفاء.



 

(193) 

  لسان العر : ابو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم بن منظور االفرٌقً الم ري
بٌرو ،  –س(، تحقٌق: أمٌن محمد عبد الوها ،ومحمد ال ادق العبٌدّي ،دار  ادر 711) 

 .1968 - ـه 1388لبنان، 

 ، ٌبٌرو . مإسسة الرسالة، لمحا  فً النقافة االسبلمٌة:عمر عودة الخط 

  المستدرا على ال حٌحٌن: محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاكم النٌسابوري، تحقٌق : م طفى
 .1990 – 1411بٌرو  ،  -،دار الكت  العلمٌة 1عبد القادر عطا،ط

 مإسسة 1(،طه  248لحسن الطبرسً)مجمع البٌان فً تفسٌر القرآن:ألبً علً الفضل بن ا،
 .م2008-ه  1426لبنان،  -التراث العربً ،بٌرو 

  مقال فً االنترن ،هانً نسٌرة،أرشٌؾ اسبلم أون الٌنISLAM ONLIN. 
 

 

 


