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تأمال* ? نظا �لتفك;

(�حمللي مثاًال)
*�� �لشيخ @مد عليو� �


لية)I )&ֱדتمع �حمللي (قر�� � Kلتفك� Lنظا
�لتفكf= ،E يتأثر  iلسياسي بثقله̂  تشكيل نظا�� - gالقتصا���الجتماعي -  iلنظا�يلقي 

�ألفر�� بالبيئة �الجتماعية ��القتصا�ية ��لسياسية �ل_ حتيط ֲדم، �يسو� فيها @لو�� |تلفة 

من �لعالئق �القتصا�ية ��الجتماعية، =f يتولد نظاi تفكE يتناسب ��لعالئق �لسائدD من حيث 

 Eتفك iلبحرية تفر� نظا��عية ��لبساطة ��لتعقيد، �يعكس طبيعة �لعالئق �لقائمة فالبيئة �لز

²تلف عن �لبيئة �لصناعية مثًال، نظر9 الختال� �لعالئق �لسائدD ^ كال �لبيئتني.

 :Jلبيئة �لبحرية �نظا� �لتفك�
�جلماعية عن �لبحر بالكثE من |اطر¦ �مصاعبه، �تقلباته، �@حو�له، كما  Dكر�متتلئ �لذ

 mصد معا�لشعبية، ��ل_ ميكن من خال�ا  تز�حم بالكثE من �ملقوال� ��حلكايا� ��ألمثا� 

.
(٢)

>��لبحر غد<� ،
(١)

�لتفكE، �من هذ¦ �ألمثا� �لشعبية.. >�لبحر ��لزما� ما �م @ما�< iنظا

�� عن عمق �خلو� ��لتشا�i من �لبحر ^ نفو	 �لنا	، غم @نه Pملثال� يع� ���هذ

�- للكثE منهم �خصوص& ^ �لزمن �لقدمي. مصد

�ملثل �لقائل: >�لبحر �لد�Á فيه مفقو�.. ��لطالع  ^ ¦�يتجسد �لتشا�i ^ @شد صو

�لنا	 نتيجة  Eستقر� ^ تفك��لتشا�مية �لعالية، ��ل_  DPلن� �Pحيث ت ..
(٣)

منه مولو�<

* عاm �ين، مفكر =سالمي، �لسعو�ية.
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.Dجيا� عديد@ Pلضحايا ^ ظر�� |تلفة �ع� ���ملريرD �فقد `��ألحد� ���ألهو

�قد نسجت حكايا� شعبية مماثلة تظهر �لقلق ���لع �لشديدين من �لبحر، �مبا 

 Eكأنه تعب� ،iلتشا��� ،�لفكر �لقلق، ��حلذ Dمن سيا� Eيس E9 غpجز Dلظاهر�تفسر هذ¦ 

.�لبحر �لغا� ±�عن صر�¨ مع @مو

�لفكرية  �ملقوال�  خال�ا  من  تنتقل  متتالية  @جيا�   Pع يتشكل   Eلتفك�  iنظا  �=

 iمبا على @حد مكونا� نظا pلضو��لنفسية لتشكل منظومة متجانسة... �هذ� ما يلقي �

 dلبحرية �ما @حا��لقلق، �كأ� �لظر�� �لبيئية � iلتشا���ملحلي �لذg يÝ ¨Åو  Eلتفك�

�ملعاصر ^  Eلتفك� iلت تلقي ببعض ثقلها على نظا�ֲדا من مشكال� �@هو�� قاسية ال �

�ألجيا�. Pع `�تو�صل مع �لزمن �تو

�لسائد ^ �لبيئة �لبحرية ^ �لزمن �لقدمي  Eلتفك� iنظا Dp��من ناحية @خرH ميكن قر

 
(٥)

>Dلنوخذ��لضوp على �لعالئق �ملهنية �ملتمثلة ^ عالقة > pمن خال� =لقا 
(٤)

�لغو < iيا@<

بالبحاD (فريق �لغو ) =f تصف بعض �ألمثا� �لشعبية نوعية �لعالقة �لسائدD �ترسم 

 (D�خلشونة ^ تعامله مع (�لبحا� Dحيث تو�ه بالشد ،>Dلنوخذ�صوD غE حسنة عن >

.
(٦)

�خلو� ��النقيا� ��لطاعة له� �لذين متتلئ نفوسهم باحلذ

�لبحرية  �لبيئة   ^ �حاكمة   Dسائد كانت  =y عالقة منطية   Eتش �ألمثا�  هذ¦  �كل 

تعطي توصيف& لنوعية �لعالقة بني �لطرفني مهني& �=نساني&، حيث يفرY فيها �لقوg نفسه 

�ملفر�ضة عليهم من  dلشر�� p��شر�طه على �لضعيف، �يشعر �لبحاD بالغنب ��لقهر جر

�لذg يوصف غالب& بالتسلط. >Dلنوخذ�قبل >

 :Jلبيئة �لز��عية �نظا� �لتفك�
�ملحلي̂  �لزمن �لقدمي من حيث طغيا�  Eلتفك� iعية̂  نظا�تتشابه �لبيئة �لبحرية ��لز

 iمشابه لنظا iيسو� نظا f= >¢لفال��لعالقة �لتسلطية ��ستضعا� �لطر� �آلخر �هو هنا >

�ألY، �غالب& ما يفرضو� شر�ط& Rحفة vق �لفال¢،  ^ Âملال��إلقطا¨، حيث يتحكم 

D للحفاâ على @�ô مقوما� �لعيش، �سد �لرمق.��ملفر�ضة مبر dيذعن للشر� gلذ��

�لطبقية.  -��قد تولد جر�f pلك شعو عميق بالغنب ��إلهانة ��إلحسا	 �لعميق بالفو

على  بالتفو-   9شعو  Âملال��  Dلثر�� @صحا4  بعض  عند   pباالستعال  �لشعو  Hغذ �قد 

�لشعو طريقة �منهج& للتفكE ³د طريقه عند �حلاجة،  ��لضعفاp، بل @صبح هذ iلقو�

�ألبد، �يبقى �آلخر عبد9،  y= 9لسيد سيد��للز�i، ليبقى  �يصنف �لنا	 بناp عليه عند 

�ملركز  �القتصا� ��لسياسة، فأهل   mعا ^ ���ملركز ��ألطر �ملعا�لة شبيهة بعالقة  �كأ� 

�لقبو� ��لسمع ��لطاعة فحسب  ���حلاكمني، �على @هل �ألطر Dلسا��يقر�� باعتباهم 

�لقوg �لو كا� جائر9 ساية، �@ما �لذg يظهر  i��ألبد. �من هنا @ينا @� ثقافة �حتر y=�
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 ��لذين �عتا�� iلقو��ملشاكسة، =sا عقلية � Y�لطف& �تو�ضع& ��ة قد ال ³د =ال �إلعر

@� يكونو� ^ موضع �لقبو� ��لسمع ��لطاعة، �ال ³د�� متعة ^ �حلياD بد�� قوg، سيد 

�لرضا عنه! iهم @شعر�¦ بالسخط �عد� �جد�� من ®ترمهم �يقدf³لدهم، فإ

�لقهر �الجتماعي،  Dلغنب، �سيا���الجتماعي �لقدمي غم تر�كم  iلنظا��من �ملالحظ̂  

 iلنظا� �لتمر� على � Y�=ال @� �حلياD كانت تسE بشكل تيب غالب&، �m ®د` �العتر

�الجتماعي �لسائد كما يتوقع!

 Hfأل��لسلÃ لثقافة �لصP على  iملفهو��ميكن =جا¨ fلك̂  بعض نو�حيه =y هيمنة 

�الجتماعي ��لقائل بأ� من هم  Ãملذه� `��حتمل �ملصائب =y @بعد �حلد��. �مبا كا� �ملتو

�! يغذg هذ¦ �لثقافة تPير9 للخنو¨ ��الستسالi للو�قع �لسائد ليس =ال.�Pتنا ص�قد�

�لنمط �لتقليدg من �لثقافة �لسائدD لعبت ��9 مؤثر9 ^ برRة  ��من �ملؤكد @� هذ

�البتعا� عن مصاعب �لتصدg �لو � ،��لتفكE بشكل سلÃ، تتمثل̂  �الستسالi لألقد iنظا

�الجتماعي لقطع ��بر �لغنب ��لقهر ��لتسلط �لو ^ شكله �الجتماعي. Hملستو�على 

 :Jملر�� � نظا� �لتفك�
�لسائد ال ترقى =y مصا�  �لقامو	 �الجتماعي   ^ D@ملر� �لعملية فإ�  �لناحية  من 

�لد�نية، �ال ينظر =ليها =ال من خال� �ظيفتها �لبيولوجية - Dلنظر��لرجل، بل تالحقها 

�خلدمة - �لطاعة). - Dألسر� - �Åمل��ملتعا� عليها =y �قت قريب- (� Dملحد���

�جلمعي ^ �ستضعا� �ملر@D خصوص&  Eلتفك� ¢��متعن �ملقوما� �لشعبية �ل_ متثل 

�لز�جة) �تصوها على @sا �لذليلة، ��لنا�مة ^ كل �ألحو��. فـ>خEִדا تعو� =منكسه )

�لعقا4 ال يظهر @ثر¦ =ال على �ملر@D، فكأsا هي �ل_ تذنب �حدها، �ال  µح� .
(٧)

�لر@	<

تعو� عن fنبها =ال بعقا4!

.
(٨)

>�¨ عنك؛ ما ضاقتها مر¦ �عو��<

�تذهب بعض �ألمثا� بعيد9 ^ �ستضعا� �ألنثى، ��لتشا�i منها كمولو�D.. كقو�م:

>مبغوضة �يا4 (�جنبت) بت (بنت)< �غf Eلك من �ملقوال� ��ألمثا� �لشعبية �ل_ 

 Eلتفك��لنمط �لسائد من  ��ملر@f= ،D ®اصر هذ y= Eلتفك��لعامة، �طريقة  Dلنظر�جتلي 

�ملر@D، �³علها تعيد =نتا± هذ¦ �لنظرD على نفسها مرD @خرH، فتزيد من تضعيف مكانتها 

�لبطل  �شخصيتها، �هذ� ما ³عل من كل fكر @ô كا� �^ @g مستوH كا� يتقمص ��

�ألنثى بالشكل �لذg ير�- له، �هي ^ نظر¦  Eحلق ^ تسي��ملتفو- �لذg يعطي لنفسه كل 

ال تستحق @كثر من fلك، فهو �لرجل �هي �ألنثى.. مقيا	 ثابت ^ �لذهن، �مقولة ثابتة 

�ته =ال تغي9E طفيف&! فعليها @� تسمع Eلزمن بكثافة متغ��لتفكm E يدخل عليها  iنظا ^

�حلق ��لباطل، =f @نه يتصف بالكما� �هي ناقصة! ^ ،���تطيع ^ كل �ألحو



١١١Yــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تأمال' في نظا
 �لتفكير (�لمحلي مثاًال)
�لرجل حاكم& على �ملر@D يسEها كيف  Yلسائد يفتر� Eلتفك� iضح @� نظا��من �لو

يشاp مµ يشاp، �لقد جنحت �لتقاليد �الجتماعية �جتا��� �ملعقو� ^ �ستتبا¨ �ملر@D للرجل، 

 D@مر� g@ ل_ تتمتع ֲדا��ملختلفة  ���توفE �اية مبالغ فيها =y حد تعطيل �مللكا� ��لقد

^ مناé صحي يوفر �الحتياجا� �خلاصة ֲדا بشكل معتد�، لوال �حتياطا� �مبالغا� �حلماية 

 D�ملفرطة ^ �لسلبية، �كا� من نتائج هذ¦ �حلالة �التكالية �ملفرطة ^ �لسلبية، �شل �لقد

�ملناسب. ��لقر fاtية ال�ملو�قف �لطائة �ل_ حتتا± =y مبا�D فو ^ µح

�لفو��� ^ @حد �جلر�ئد �ملحلية من توقف @حد  �من @طر� ما قر@� ما كتبه �لدكتو

�ملركبا� �ل_ تنقل Rموعة من �لنساp ^ @حد �ألنفا- �ملليئة باألمطا.. �كا� بإمكاsنَّ 

�ملركبة  ^ �البتعا� عن �خلطر �ملحد-، =ال @sن �كما يبد� من �ملقا� فضلن �النتظا� ��Åل�

.
(٩)

fإلنقا�=y حني �صو� جا� 

هذ� مثا� ��حد من @مثلة عديدD يؤشر =y نظاi تفكE عليل ®كمنا ممتد ^ صلب 

 D@مر��لنظاØ@ iديا� �لنضج ��لرشد �إلنسا�، فكيف تستطيع  �حياتنا �ملجتمعية. =f يفتقد هذ

�ملناسب ^ �لوقت �ملناسب! ��لقر fاt�� ��^ ظل نظاi تفكE عقيم �العتما� على �لذ

�لثقة بالذ�� تربية @سرية ��جتماعية، �ثقافة تصنعها �ألمة �تغذg ֲדا ناشئتها،  �=

 �fملزيد، فإ��حلماية �ملفرطة �ل_ حتاd ֲדا �ألنثى �لرشيدD جتعلها ترتا¢ حتت ظلها �تطلب �

حانت ساعة �جلد ��قت �حلسم سبت ^ �المتحا�!

�لقهر �تتجرعه غصة بعد غصة،  fألحيا� تبقى حتت نفو��أل� �ملر@D ^ كثE من 

 فيكو� fلك جز9p من �لال�عي �ملكبو� ��ملدفو� ^ @عماقها، �=� تظاهر� بالرضا ^ =طا

 Eغ Eملكبو� =� �جد قد يفجر قصص& بل @ساط��لعالقة �لز�جية (مثًال) بيد @� fلك 

H خلفها كل �لضو�بط �ألخالقية ��الجتماعية. �مبا �قابلة للتصديق ^ حلظة �نتقاi تتو

 ^ pما تشا 	�ملقهوD عن فرصة خال ، @� tتلس فرصة للخال  لتما D@ملر�تبحث 

حلظة غيبة �لرقيب �جلال�!

 y= فئة��لقهر �الجتماعي يقطع حبل �لتو�صل �إلنسا�، �®يل �ملشاعر �إلنسانية �لد �=

جليد تتجمد من خالله �ملشاعر �لال�مة للتو�صل ��لتو��، بل قد تنقلب �ملشاعر ^ مثل هذ¦ 

�لثقة  �لقهر �سلب  �ملر@D عناصر  تكالبت على   �f=�  !iنتقا�� �� غضب �حقد Eن y= حلالة�

�لصعا4، �ال تو�جه �لتحديا� بل سرعا� ما تنها، �تستسلم  iلشخصية ال تقا��بانت ضعيفة 

لقدها �ملوهوi، �ال تسعى بكل ما @�تيت من قوD �عزi لتخطي �ملشكال�، ��ستيعا4 �أل�ما�، 

�sا� عالقتها �لز�جية،  D@مر�حيث @� ضعف �لشخصية يفتح �لبا4 على كل �الحتماال�، فكم 

D @�مة ��جية.��ضا¨ بني يديها مستقبل مفعم باحلب ��ألمل، ألsا m تتحمل =�

 �لغد D���إلغر�p، �@سقطتها كلما� �حلب �ملزيفة، �= Âقعت ^ شبا� D@مر��كم من 

�نطو� عليها @حابيل شياطني �إلنس! =نه ضعف �لشخصية بكل تفاصيله �لسلبية، � ،Dملاكر�
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�هو صناعة نظاi تفكE بائس!

�التصاال! �خلا�جية: 
مينح �ملوقع �الستر�تيجي فر  �النفتا¢ ��لتو�صل مع �ألمم ��لشعو4، فالبال� �ل_ 

�ا سو�حل vرية تطل ֲדا على �لعاt mتلف من حيث |رجا� �لتفكE فيها عن تلك 

�لبال� �ملنعزلة.

�لقدمي- ��9 مؤثر9  mلعا��ملحيطا� -^ � �قد لعبت �لسفن �ل_ كانت جتو4 �لبحا

بط مناطق �لعاm ببعضها �لبعض قبل تطو حركة �التصاال� �لعاملية �حلديثة. ^

على  �نفتاح& � حيوية  �ملناطق  @كثر  من  كانت  بأsا   
(١٠)

�ملنطقة عن  �لتايخ  �®دثنا 

�خلالية، حيث  ين بشهرD فائقة ^ �لعصو��لعاv mكم موقعها �جلغر�^، فقد متتعت �

بالتو�بل  =ليها من ��ند �ملة  �لسفن تر�  =f كانت   ،Dلثر�� �ألنظا لطال4  كانت �ط 

�لكرمية ��لعا± ��خلشب �لفاخر  �ألحجا� �ملنسوجا� ��لسيو� ��ندية ��ملسك ��لبخو�

�لعر4  بال�  �من   ،�خلضا� �حلريرية  �ملسنوجا� � باحلرير  �ملة  �لصني  �من   ،�لنا�

@فريقيا  سو�حل  من  =ليها   ���لو �لعا± � �ليمانية   ��Pل�� �للبا� � باملر  �ملة  �جلنوبية 

.
(١١)

mلعا� pاÝ@ يعz y= لشمالية، £ تعيد تصديرها�

@كثر  �لشرقية  �ملنطقة   ^  gلبشر� �الستيطا�   �ثا  �@  y=  �آلثا  pعلما fهب  �قد 

.
(١٢)

�ضوح& من @g جزp �خر من �ململكة

�لعصر �لقريب كانت �لقطيف مركز9 جتاي& vري& حيوي& خصوص& �@� �ملنطقة  ^�

.mلعا� pاÝ@ كافة y= للؤلؤ�عرفت بتصديرها 

 mلعا��لعصر �حلديث �بعد �كتشا� �لنفط، �تسعت حركة �التصاال� بينها �بني  ^�

�خلاجي بوجو� @عد�� كبDE من �ألجانب ^ �لبال� يعملو� ^ حقو� �لنفط �مر�فقه. �قد 

ساعد� هذ¦ �لعناصر (موقع �ستر�تيجي، �حركة �تصاال� نشطة، �كثافة بشرية @جنبية 

�الستيحاÁ من �لغريب  iآلخر �عد�عاملة) على تشكيل بنية تفكE تتسم باالنفتا¢ �قبو� 

�ألجنÃ، �كذ� zلة من @خالقيا� �لتسامح �لدي\ ��ملذهÃ، بل ��لقومي ��لعر^ بشكل �

الفت جد9، �قد ّمنت هذ¦ �حلالة جو9 ����9 من �لتو�صل �إلنسا� مع |تلف �جلنسيا� 

�لعاملية �لعاملة ^ �لبال� بد�� @g شعو بالتوجس @� �حلذ، بل ميكن �لقو� @� �ملنطقة تعد 

من �ملناطق �جلاfبة �ل_ تستقطب �آلخرين بسبب �جو� تقاليد @خالقية عالية ^ �لتعامل 

�لتو�صل �إلنسا�، يشهد بذلك �لقريب ��لبعيد.�

عن   Pتع �@فكا |تلفة  ثقافا�  على منو   ±باخلا �التصاال�  كثافة  ساعد�  كما 

 y= @فضت  �متباينة،  �عاملية |تلفة  =قليمية  �علمية،  فكرية �سياسية   ���تيا  	�مد

.Eلتفك� iنظا Hتفا¨ مستو��لعقل �ملحلي، � Yاs=
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تأمال' في نظا
 �لتفكير (�لمحلي مثاًال)
�ألخطا� ��الضطر�با!: 

�لسياسية   Dحليا� من  خا   بنمط   Dملستقر� �ملجتمعا� � �لو��عة،  �ملناطق  تتمتع 

، �هذ� ما يرفد ��الجتماعية ��لثقافية، كما تنشأ عالئق |تلفة تتناسب �حالة �الستقر�

 ،��يصو¹ نظاi تفكE ²تلف عن نظاi تفكE �خر ينتمي =y مناطق ال تعر� �الستقر

.@� ِصيغ ^ ظر�� �ضطر�با� �@خطا

�ضطر�با� عديدD، ففي �لتايخ � `��قد تعرضت �ملنطقة على �متد�� تأ²ها ألحد

 gألمو��حلاكم  iجسيمة حيث قا `��لعباسي- حفل بأحد� gألمو��لعهد  Üفتر g@- لقدمي�

^ �من معا�ية بأعما� ضد �ملو�لني ألهل �لبيت ��ل �لباقني على مفاقة �لتشيع، �حاֲדم 

.
(١٣)

`��قتصا�ي&، حيث كا� للعنف �لطائفي ��9 با�9 ^ صياغة تلك �ألحد

�لعباسي سنة ١٥١هـ، حيث �جه �ملنصو جيش&  �قد تفجر �ملوقف ^ عهد �ملنصو

 pلنسا�  èس� @هلها  من   9Eكث فقتل  �نئذ،  �لعباسيني  ضد  �ملندلعة   D�لثو على   pللقضا

 iفأعد �ملنصو y= Hألسر�� Ãلس� حر4 �كفر، �ُبعث ببعض ��ألطفا�، �كأsم غنائم ��

.
(١٤)

Dلشديد�بعضهم.. �قد �قتضى �لوضع @� تبقى �ملنطقة حتت �لرقابة 

�لقر�مطة � �لقطيف: 
هابية = ���لقر�مطة- قاi بشن غا Dجلنا¿ -@حد قا��fكر �ملؤخو� @� @بو سعيد 

 9Eتدم ��مرها  �لقطيف)  نو�حي  (من   D��لز �@حر-  �لقطيف..  نو�حي  على  متتالية 

.
(١٥)

كامًال

�لقطيف � �لد�لة �لعيونية: 
>كما تو�لت �الضطر�با� ��ألحد�` ^ �من �لد�لة �لعيونية (٤٦٦ - ٦٣٦هـ) ��متد� 

.
(١٦)

>Pب\ ج� =y �من ب\ عصفو

�لقطيف � قبضة �الحتال:: 
�لقطيف ��حتلوها بعد مقا�مة شرسة من �ألهاÒ سنة ١٥٧هـ،  هاجم �لPتغاليو� 

(١٧)
ين... �... ��قامو� بإنشاp مر�كز �فاعية �م ^ تا�� �عنك ��

�لقطيف ��ألتر�*: 
�ملو�طنني بالضر�ئب  ��ألتر�Â على �لقطيف بعد طر� �لPتغاليني @هقو yستو��حني 

 Dلنعر� ���ألنكى من fلك @sم @ثا� ،Òألها�تكبو� @عماًال تعسفية فا�حة ضد ��لباهظة، �

.
(١٨)

�� @هلية �ستمر� طيلة عهدهم�لطائفية، �@�f Hلك =y نشو4 ثو
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سيطر� ب» خالد (٠٨٠١ - ٧٠٢١هـ): 
�قد حوصر� �لقطيف �تعرضت لقصف شديد، �هجما� متكرD ^ مقاطع تا²ية 

�ة بن جابر �لعذ¿ (�لعتÃ) -قرصا� شهE حتالف مع �ملصريني  iمنها: هجو Dعديد

 ،Dألتا���لقطيف سنة i١٨٢٤، �=جباهم على �فع  Dمبحاصر iحتال�م للمنطقة �قا� ^

.
(١٩)

�عا� مرD @خرH سنة y= i١٨٢٥ قصف مينائها

غا��! �لبد�: 
�لوالD بني فترD �@خرH ملعاجلة  Eتغي y= &لتركية̂  �خر عهدها خصوص�عمد� �لد�لة 

�ملنطقة، غs@ Eا ظلت تتز�يد من سيئ =y @سو@، �m تستطع @�  ^ D�أل�ضا¨ �ملتدهو

�نتشر� � ،D�تتغلب على �ملشاكل �لناzة من �ستفحا� خطر �لبد� �قطا¨ �لطر- �فسا� �إل�

عصابا� �للصو ، حµ كانت �لعصابة ִדاجم �ملو�طن ^ بيته �جتP¦ حتت ִדديد �لسال¢ 

.
(٢٠)

��على تسليم مفاتيح �خلز�نا� ��ألبو�4، �تسلبه ما ميلك من نقو� �fهب �@مو

�لقطيف من كل حد4 �صو4 ^ (�قعة  D��ִדا حني هاجم �لبدf لفوضى��قد بلغت 

�لشربة) �لشهDE عاi ١٣٢٦هـ - i١٩٠٩ فحاصر�ها قر�بة ستة @شهر على مشهد �مسمع 

�لد�لة �ل_ �قفت موقف �ملتفر± فلم تستطع @� تعمل شيئ&، �تكبد� �لبال� خسائر  ��قو

.
(٢١)

±��أل��� ��جسيمة ^ �ألمو

 é�ل_ عصفت باملنطقة، �قد �صف �ملؤ `�ما تقدi بيانه �صف& |تصر9 لبعض �ألحد

 =ال ��الستقر Dتعر� حيا m ملنطقة��أل�يب �مد سعيد �ملسلم >تايخ �ملنطقة< بقوله: =� هذ¦ �

.
(٢٢)

�الضطر�با� ^ @غلب عهو�ها� `�^ فتر�� قليلة من تأ²ها، فقد عصفت ֲדا �ألحد

�لنفسية  Dملعانا��لسياسية ��الجتماعية، � ��Eلتغ��لوصف �ملوجز يعكس حجم  ��هذ

ميكن  مما  طويلة،  �منية  لعقو�   iعا بشكل  �ملجتمع  ثقلها  ير�¢ حتت  كا�  �ل_  ��ائلة 

حيث حتمل  خاصة،  تفكE مبالمح   iنظا تشكيل   ^  ��Eلتغ� تلك  �لقطع مبسا'ة  معه 

�تقلباته  �ثباته  �شر¦،   ¦EÕ `��ملو �لتايخ   ¢�  iلعا� تفكEها   iنظا  ^ �ملجتمعا� 

�الضطر�با� قد � `��@حد�ثه �مستجد�ته. �من �لو�ضح @� �لتايخ �لقدمي �ملز�حم باألحد

�الجتماعية ��لثقافية. Dحليا� iمل نظاR نعكس على�

�ل_ عانت منها �ملنطقة �=y �قت قريب قد  Dملمتد� `��ميكن �لقو� =� تلك �ألحد

�لنمط  Eتغي y= gقد تؤ� Dظاهر g@ من Dلشديد�@نتجت نظاi تفكE يتسم باحلساسية 

 y= ئم��الجتماعي، �هذ� تعبE (عنيد) عن �مليل �لد Hملستو��لسائد �لو كا� fلك على 

�لتقاليد �الجتماعية �صوًال =y صناعة � ���لعا� Hعلى مستو µح Eلتغي� iعد� ��الستقر

�ملجتمعا�  ^ ���ملحافظة ^ كل شؤ�� �حلياD.. �مع @� �مليل �لطبيعي لألفر Dعقلية شديد

�لبشرية �خلو� من �جلديد ��لتمسك بالقدمي =ال @� �لو�قع هنا يتسم مبزيد من �حلساسية 
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تأمال' في نظا
 �لتفكير (�لمحلي مثاًال)
�لتا²ية �ملتر�كمة، ��ستخلص  `��ألحد �ستوعب �ثا gلذ�لكل ظاهرD تغيEية، فالو�قع 

 ¦�لكثE من �لعP بعد معاناD شديدD تناقلتها �ألجيا� مسكو� باملحافظة ��لسكونية، �شعا

 gلشديد أل��ملرفو¨ >�لبا4 �للي ³ي منه �لريح سد¦ ��ستريح<.. �هو تعبE عن �لرفض 

�نعكاسا� ناجتة من @g �ضع جديد �من @g نو¨!

�ملنهج  �ملحلية قد صاغها على �فق  �لذهنية  �ملنعكس على  �لو�قع  � كا� هذ� حا� f=�

 ،Ãملذه� `��يته �يدعم منهجه ^ بعض �لتر gقع ما يغذ��لو ��ملحافظ، �مبا �جد هذ

 Dلكل ظاهر Dساسية شديدv يتسم� ،Dملحافظة بشد� y= لسائد مييل�� iلعا�حيث �الجتا¦ 

جا� عالية.� y= قع��لو �تغيEية! �هذ� ما يرفع �جة �حلساسية من �لتغيE ^ هذ

�ملختلفة، فرغم �جو� Rاال�  Dحليا��قد �متد تأثE هذ¦ �لعقلية �ملحافظة =y جو�نب 

منط  على  بقيت �افظة  @sا  =ال  �عاملي&  �=قليمي&  �لي&   gالقتصا��  لالستثما �سعة �

 Dملخاطر��  Dملغامر� �ملحافظة، �²شى � ينسجم   gلذ� fلك   ،gالقتصا�� �لعمل  من  خا  

نزعة   y= اجةv gالقتصا��  �الستثما @� كث9E من Rاال�   iملعلو� �القتصا�ية. �من 

حترية من �لقيو� للتوسع ��لتعملق ^ Rاال� �الستثما مما ال يتناسب ��ملنهج �ملحافظ، 

�ملو�قف � �لعقلية �ملحافظة �ل_ متنع من �ملخاطرD، �هي كذلك @يض& على صعيد �ألفكا�

�خلا± عن  Dجتد ملحاصر� ،Eتغي g@ حلساسية من�سريعة �النفعا� ��لفر� بل ��لتعبئة �

�ملألو�، �تعمل على حتجيمه �تصفيته بال هو��D �تر�خي.

 ��ملحافظة على �ملكا� هو �آلخر له موقع مكني̂  �لعقلية �ملحافظة، فاالنتقا� ��الستقر�

ي& �� كا� �ضطرf= µ9، حEمرغو4 به، �يشكل حرج& كب Eملنطقة @مر غ� �@ Dلبلد� ±خا

�قهم.. من هنا @ينا @� ��جر�� من ��ألشخا  بشكل مباشر، �ميس @ Dيؤثر ^ حيا�

.Dجد9، �متت حتت ظر�� قاسية �قاهر D�ملنطقة نا�

Kلتفك� L( بنا& نظا�عاN
 ليس من �لسهولة مبكا� بناp نظاi تفكE عند �ألفر�� بشكل سليم يتجا�� �لقصو

�ملختلفة  �لعو�مل  من  Rموعة  حصيلة   Eلتفك�  iنظا كو�  �العتال�، � �خللل  �مشكال� 

تشكله   ^ �ألنظمة  من  zلة  �تتساند  تتفاعل  حيث  @سلفنا  كما  صناعته   ^ �ملتد�خلة �

�لسياسي..� gالقتصا���لثقا^ �� gلتربو� iصياغته كالنظا�

�ألنظمة ��لعو�مل �ملؤثرD -^ بنائه- ��لعمل على  Dpفع كفامن هنا فإ� �لعمل على 

�سنلقي  كفاpته،  من  �يرفع   �باستمر  Eلتفك�  iنظا  p��@ على  =³ابي&  سينعكس  تنميتها 

 Eلتفك� iل_ تعمل على تضعيف فاعلية نظا��لضوp هنا على بعض �لعقد �ملختلفة �ملثبطة �

�بالتركيز على ما يتصل باملحلي منه، �سنعتP @� تفكيك هذ¦ �لعقد ��ستئصا�ا سيكو� 

.Eلتفك� iنظا pبنا Dعلى طريق =عا� ��مبثابة خطو
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��ًال: �لنظا� �لثقا�: 
�لتفكE، �بالتاÒ فإ�  iلثقا^ @ثر فعا� ^ صناعة نظا� iلقو� @� للنظا�من نافلة 

�لضعف يساهم ^ صناعة نظاi تفكE متقدi، �من @هم  dلة نقا��=� Dلقو� dتكثيف نقا

�لثقا^ ما يلي:  iلنظا� Hليها على مستو= D�ل_ ميكن �إلشا ��تلك �ملفر�

١- ثقافة �حلتميا!: 
لقد تشكلت �لثقافة �ملحلية̂  بعض جو�نبها على zلة من �حلتميا�، ��ستقر̂  �عيها 

بيانا� �معطيا�   Dقاعد تأثر� ֲדا، �مبا شكلت  �ملوهومة  �لفكرية   ���ملرتكز zلة من 

�ملتشبع  �ملجتمع  بالضر�D على حركة  ينعكس  ما   ��لتفكE، �هذ  iساسية ملخرجا� نظا@

�ملؤبدD تتغلغل � Dملستمر���. فاحلتمية �لتا²ية �ملبنية على �ملظلومية )مثًال( بتلك �لتصو

 iتؤثر ^ نظا Dد�� ���لتفكE، �تنفذ =y كل @جز�ئه، �تؤسس تصو iعما- نظا@ y=

�ملحلي �تساهم ^ حتديد �جتاهه، �سم مال�ه. Eلتفك�

كا�   �=� منه  البد  حتمي  @مر   �هذ  �=� ها، ��ستمر� �لتا²ية  بالظالمة   فالشعو

�ألفعا�  ���^ fلك �لكثE من �حلقيقة، =ال @� تلك �حلتمية هي �ملسؤ�لة عن كثE من 

كل   ^ �آلخر  �®مل   ،���لذ عن  سيئ&  �نطباع&  يعطي  باملظلومية  فاإلحسا	  �لسلبية، �

 @� مسؤ�لية �� g@ عن ���ألحو�� تبعا� �حلالة �ملعاشة بكل سلبياִדا �سيئاִדا، �يعفي �لذ

^ صناعة �لو�قع.

كما تنمي هذ¦ �حلالة توهم �ألعد�p، بل �صناعتهم، من خال� �لشعو ^ كل حني 

بترصد �آلخرين �كيدهم �لد�ئم، �ينسحب fلك حµ على مستوH عالقا� �لد�خل، لتتحقق 

يعو���  �=ليهم  منهم،  هم  �لذين   ،àلقر�  g�f من  كا�   �=� باملظلومية   �لشعو حالة 

�ينتمو�!

�إل³ا¿  مستقبلهم  �ية   ^ �ألمل   ���ألفر @فقد�  مبا   D�ملذكو �حلتمية  تلك   �=

�لتسليم بو�قع موهوi من صناعة � dإلحبا�� iلتشا���ملضيp، �@سلمتهم =y مزيد من 

�لعقبا�  gقعهم، �حتد�تفكEهم، فلم يعو��� قا�ين على بذ� �ملزيد من �جلهد لتحسني �

 gملظلومية تالحقهم @بد9 كظلهم! فال ³د��ألمر �سوi سلف&، �لعنة  �@ i��ملشكال� ما��

�ئها.�لظر�� �ملعاكسة، �كل �ملحا�ال� عبثية ال طائل من � gجلهو� �ال حتد�معها بذ� 

�لذg ²تز� لون& من �حلتميا� يكو� حبيس& �@س9E �مكبًال بتلك  Eلتفك� iنظا �=

�حلتميا� �ملعطلة Øزp كبE من فاعليته، �بالتاÒ فإ� �ستئصا� تلك �حلتميا� من �ملنظومة 

�لتفكE، فليس كل مظلوi يعيش عقدD @بدية! =f @� تلك  iنظا y= ����لثقافية يعيد �لتو

�لظر�� �ملعاكسة،  gلسيئ، �حتد��لو�قع  Eحافز لتغي y= ملمكن @� تتحو���ملظلومية من 

�ليأ	.� dلقنو��لتغلب على حاال� �
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تأمال' في نظا
 �لتفكير (�لمحلي مثاًال)
 :F٢- عقالنية �خلطا

 iلنظا� ^ �لتفكE، فكلما توهج �ملنطق �لعقال� �جتذ iلعقال� نظا�ينمي �خلطا4 

.Eلتفك� iكلما توقعنا منو9 مضطر�9 ^ نوعية نظا gلتربو��الجتماعي �

�خلطا4 �ملغيب للعقل، ��ملهمش  Eا @� حتد من تأثsلعقالنية من شأ�=� تنمية حالة 

�ملجتمع، يتحو� =R yمع  ^ Eلتفك� iلتعقل بعيد9 عن نظا� H�للموضوعية، فعندما يتو

�لذين يقر��� �حلياD بصوD خاطئة،  ،Dحليا��ليائسني من  �ملرضى، �@فكا iللترها�، �@حال

�®للو� @حد�ثها بنظاi تفكE بائس، �ألصل عند¦ �ملعاجزية ��لغيبية! �كأ� سنن �الجتما¨ 

�إلنسا� ��لطبيعي �ل_ @��عها �خلالق سبحانه �تعاy بقدته قد حلت ��نتهت من �لوجو� 

 pالستثنا�� ،pستثنا��الستثنائي، فأصبح �ألصل  gملعاجز��تعطلت، �@فسحت �ملجا� للفكر 

هو �ألصل! ما لكم كيف حتكمو�!

�جعله مبكانة   pالستثنا�  �ستحضا @�غل ^  قد  �لدي\  �خلطا4  معين& من  لون&   �=

�لتفكE حتت حجا4 كثيف من �لقدسية �لدينية  iنظا y= لتسلل خلسة��ألصل، �مكنه من 

.
(٢٣)

�ملتعالية �ل_ جتعل �حلق فيه �منه �=ليه

�ملوضوعية ^ �لتعامل � ،`�=� تلك �لظاهرD مسؤ�لة عن غيا4 �لتحليل �ملنطقي لألحد

�ية موضوعية ملشر�عا� � �ليًال منطقي&،  �ملنامية تصبح   Hلر���  iألحال� معها. حيث 

.Dحليا��ألفر��، �حركتهم ^ 

�تكثيفه  �لعقال�  �خلطا4   بزيا�D حضو مطالبو�  تفكEنا   iبنظا نرتقي  لكي  =ننا 

�لتو��� لنظاi تفكEنا بني �لغيب ��لشهو�، ��ملعاجزية ��لسننية، �هذ� بد�¦ ®تا±  Dإلعا�

 ��ملجاملة، ��جتر لثقافة =صالحية جريئة �@صيلة تتسم بالثبا� ��لشجاعة ��لتو���. فأفكا

@مة تنشد مستقبًال @فضل ألsا تغطي   gشد أل� Eتفك iلساكنة ال تب\ نظا� �ملقوال� 

�لثقا^، فال يبقي �ال يذ، ألنه  gلفكر��لزيف، �حتا¿ �لو�قع، �عند fلك يتعمق �لفسا� 

�ملقد	  pهويتها ��جو�ها! حتت غطا Òها �بالتاEتفك iألمة �مفاهيمها �نظا�يدمر ثقافة 

�ملمنو¨ ��خلط �أل�ر، �ما هو كذلك!�

٣ -بنا� �ملفاهيم: 
 iللتقد  ��مرتكز مبجموعها  �تشكل  للقيم،  @�عية  متثل  �ملفاهيم   �@ �ملؤكد  من 

�لتفكE.. من  iجتا¦ نظا��لتحضر.. ��لعكس. �^ �ملآ� تشكل حجر �لز��ية ^ نوعية ��

 ،���ألفر ��هنا فإ� حتديد �ملفاهيم �لرئيسة̂  �ملنظومة �لثقافية �فحصها مبا هي̂  تصو

�=عا�D بنائها �فق& للضو�بط ��لقو�عد �لفكرية ^ �ملنظومة �إلسالمية، �على �ية �ينية 

 dقع �ضغو�� �لبائسة، �من   ���ألعر� �الجتماعي  �لو�قع   dمن ضغو DمتنوD �متحر

-ميثل  �ملختلفة  @مر�ضه  �تشخيص  �لو�قع،   Dp�قر على   D�قا�  ،Dملعاصر� �لغربية  �ملدنية 
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 i��sد بسبب  �خللل  من   Eلكث� @صابه   gلذ�  Eلتفك�  iنظا  pبنا  Dعا�= على طريق  �جنا�9 

�لبعض، ��ذ� كله �نعكاسا�  4�بعض �ملفاهيم @� تشو¦ بعضها @� zو� �آلخر، @� �ضطر

�حلاصل ^ �لثقافة �لسائدD، فلدينا  4��لتفكE، �هو �ملسؤ�� عن �الضطر iسلبية على نظا

ثقافة �افظة �@خرH متنوD، �ثالثة تدعي �لتحر �كل منها متا	 نفو9f على قطاعا� 

�شر�ئح �جتماعية |تلفة.

�جلمو�̂  ثقافتنا �ل_ تشكل عصب& � ��=ننا �منذ �قت مديد نعا� من مفاهيم تتسم باملو

�ملفاهيم �تأصيلها مبا  pبنا Dلثقا^ إلعا���لتفكE، �ما m يهر¨ �ملشتغلو� بالشأ�  iحيوي&̂  نظا

 Eلتفك� iالجتماعي، فإ� نظا� `�يتناسب ��لضو�بط �إلسالمية، �tليصها من شو�ئب �ملو

�آلخرين  بثقافة  fلك متهيد9 الستلحاقنا  �سيكو�  �جلمو�، � �لتكلس   مسا له  عندنا سيتخذ 

�جلمو� ��لتكلس! فإما  àلثقافية تأ��ملعرفية � D�Eلص��ملتحرD من كل �لقيو� ��لضو�بط، �

�حليوية، �=ما @� نكو� غf Eلك!� ¨�تقو� ثقافتنا �آلخرين فيستلهمو� منها �إلبد

ثاني�: على مستو� �لنظا� �لتربو': 
 y= �لقيم � �ملبا�©  بنقل   -Dألسر� صعيد  على  -ُخصوص&   gلتربو�  iلنظا� يتكفل 

 Dملضا�� �� سالمة �ملجتمع من �لوقو¨ ^ �ملحذ���ألجيا� �ملتعاقبة ليضمن بذلك �ستمر

 ^ ��Eخل�للقيم ��ملبا�©، �لتتو�صل تعبئة �ألجيا� تباع& بالقيم �لباعثة ��ملحفزD على فعل 

�الجتماعية ��القتصا�ية ��لتربوية. :Dحليا�كل حقو� 

 9Eلصاحلة تنتج تفك��لقيم تع\ باملال�مة نظاi تفكE سليم، فالقيم  iسالمة نظا �=

�لتربوg يشكل @ساس& قوي&̂  توجيه �تنمية نظاi تفكE صا�  iلنظا�صاحل&، من هنا فإ� 

^ حا� قيامه بوظائفه �ملتمثلة ^ نقل �ملبا�© ��لقيم على @فضل �جه.

�لتفكE، �ميكن  iبوظائفه ينعكس سلب& على نظا iلقيا�  ̂gلتربو� iلنظا�بيد @� تعثر 

 pل_ تساهم ^ =عاقة بنا��ملحلي، � gلتربو� iلصلة بالنظا� ��f ��لنا عرY بعض �ملفر�

نظاi تفكE سليم..

١- �لقمع ��الستبد�%: 
من  �فر � قسط  من  تعليمية   �@ كانت  @سرية  �ملحلية  �لتربوية  �ملؤسسا�  tلو  ال 

�لسلطة �لضابطة ��لناظمة، بيد @� تضخم  �ملضمو� �لقمعي، =f متثل هذ¦ �ملؤسسا� ��

�ئع �خلشية من �مليوعة ^ �لعملية �لتربوية تفاقم �ملشكلة بانسيا- f لسلطة حتت� ���عتبا

�لقمع. ����@ i�تلك �ملؤسسا� الستخد

�ملعلمو� يعتf ��Pلك � ،dلقمع مع @بنائهم بشكل مفر�فاآلباp يستخدمو� �سائل 

�لنظاi، �لو مت fلك باألساليب �خلشنة ��ملتعنتة. Dعة الستعا����سيلة هامة �
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تأمال' في نظا
 �لتفكير (�لمحلي مثاًال)
 ،g@لر� i��حتر� ��ملشهد �ملليp بالعنف ^ بعض فصوله ثقافة �حلو �H خلف هذ��تتو

�حتل �أل��مر ��لنو�هي �لصامة �ل_ ال تعبأ vد�� �لكر�مة �إلنسانية.

�=سكا�  �لقمع  لفكر   Dملستحضر��  ،��حلو لثقافة  �ملغيبة  �ألساليب  تتكر	  �عندما 

�آلخر، �مصا�D حقه ^ �لتعبE عن �لر@g يتأسس حينها نظاi تفكE متوحش يستث\ 

 	�آلخرين من حقوقهم، �®رمهم منها، �يفترسهم عندما يكو� قا�9 على fلك، �ميا

.¨���لعد��نية على �لغE بال 

�إلنسانية،  بالكر�مة  �إلحسا	  يفقد��   pسي  gتربو  éمنا  ^  ���ألفر ينشأ  �عندما 

�يعيد�� =نتا± �لقمع مع غEهم، فجرعا� �لقمع �ل_ �ختزنوها ^ نفوسهم حتد� طريقة 

تفكEهم �سلوكهم مع �آلخر.

=ننا vاجة =y نظاi تربوg يتخلى عن �لعنف ^ �لتوجيه، �ينبذ �سائل �لقمع ^ 

�للني، �حتريك �ألحاسيس �إلنسانية  �ملعDP عن  
(٢٤)

�ملوعظة (�للقمانية) �لتربية، �يتب 

ُمْلِهم&   gلتربو�  iلنظا� من  ³عل  �ملع   ��هذ �لعقل،   D�=ثا  ،���لوجد  âيقا=� بلطف، 

�لعناصر  من  للتخلص  شد؛ � vيوية  بوظائفه   iلقيا� على  يساعد¦  ما   ��هذ �مذكر9، 

�لسلبية �كنسها.

٢- �ملد�هنة: 
�لسائد مبد@ �لصمت على �ألخطاp، �جتاهل مو�قع  gلتربو� iلنظا�يتقبل �ألفر�� ضمن 

�خللل، �غض �لطر� عن �ملماسا� �خلاطئة، ��لتكيف �لسلÃ مع �لو�قع �لفاسد، �يدعم 

�لضعف �ملجتمعية  dلتستر على نقا��لو�قع، � Dحلالة من خال� مماأل��لتربوg هذ¦  iلنظا�

�لعاi، �بذلك ال  iبالنظا i��لتقاليد @ô كانت، �كيف هي، ��اللتز� ���لعا� i�بذيعة �حتر

�لو�قع �لفاسد =y نقد، �ال يوجه =ليه تسا��، �ال ®تج عليه، �ال يعترY على  Yيتعر

�لنشp خصوص& بالتسليم للو�قع ��خلضو¨ له ��حتر�مه  gلتربو� iلنظا�مثالبه. بل يطالب 

مبا تقديسه! �=� كا� ال يستحق fلك كله، مما يسبب ^ خلق نو¨ من �ال����جية ^ �

�لتفكE �من £ �لسلوÂ عند �ألفر��، �عندما تتضخم حالة �ملد�هنة عند �ألفر�� �تأخذ 

فض �ملسلما� � ،pألخطا��لتفكE، تتر�جع حالة �لشجاعة ^ �إلفصا¢ عن  iا ^ نظاsمكا

�لو�قع �لفاسد، ��لعمل على تصحيحه. �لباطلة، �=نكا

للمبا�©   pنتما��لال� �حلقة،  بالقيم  �لتمسك  �مليوعة ^  �ملد�هنة هذ¦ كرست  =� حالة 

�ملد�هنة)،  بفضل (جني  عنه  �ملسكو�  �لفاسد  �لو�قع   ��=فر  ������ تعاظم  كما  �لصاحلة، 

فالتعمية على �لو�قع ال تزيد¦ =ال سو9p، �تغطية مفاسد¦ تضيف =ليه بؤس& فو- بؤ	.

 =ننا vاجة =y نظاi تربوg ينمي حالة �لشجاعة̂  نقد �لو�قع، �كشف مثالبه، �=نكا

�ته، �تعرية �ألخطاp ممن صد�، �ينبغي @� يتم fلك كله باحلكمة قوًال �فعًال، بعيد9 pسو
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عن حالة �لنقد �ملهو�	 بالفضائح ��ملسكو� بالعقد ��لتطر�.

كما @ننا vاجة =y نظاi تربوg يتنا�� �لقضايا بشفافية ال حتا¿ �لو�قع �ال تد�هنه، 

�fلك لبناp نظاi تفكE ال يتخالف فيه باطنه مع ظاهر¦ بل يتطابقا�، �ال يتعد���، فالتعد� 

� gلتربو� iلنظا��ملد�هنة ^  ¢�هنا فسا� �خلل بّين تنتجه 

��و�مش:
�ألمثا� �لشعبية �لبحرينية،  ٨٩. (١)

�لسابق. (٢) نفس �ملصد

�ألمثا� �لشعبية �ملالحية،  ٥٧. (٣)

�ألمثا�  �لبحر،  �للؤلؤ من   ±��ستخر �لغو :   (٤)

�لشعبية �ملالحية،  ٢٢٠.

 >�>ناخذ من  مشتقة  �هي  �لربا�   ،Dلنوخذ�  (٥)

�لسفينة.، نفس  4�لفاسية ��أل�بية �تع\ 

�لسابق،  ٢٢٠. �ملصد

�خلن مرقد¦<  Dلنوخذ� Áلسائد >غشا�(٦) كاملثل 

�لسابق،  ١٥٢. نفس �ملصد

�ألمثا� �لشعبية،  ٢٢١. (٧)

.٢٣٠  ،(٨) نفس �ملصد

/٢/١٨  ،١٦٤١ عد�  �لسعو�ية،  �لوطن   Dجريد  (٩)

١٤٢٦هـ.

�لقطيف ��لبحرين. (١٠)

�لقطيف ��حة على ضفا� �خلليج،  ٥٣. (١١)

�لسابق،  ٩١. �ملصد (١٢)

�لقطيف ��حة على ضفا� �خلليج،  ٢٠٢. (١٣)

�لسابق،  ٢٠٥. �ملصد (١٤)

�لسابق،  ٢٠٩. �ملصد (١٥)

�لسابق،  ٢٢١. �ملصد (١٦)

�لسابق،  ٢٢٥. �ملصد (١٧)

�لسابق،  ٢٢٦. �ملصد (١٨)

�ملصد لسابق،  ٢٤٥. (١٩)

�لسابق،  ٢٦٠. �ملصد (٢٠)

�لسابق،  ٢٠٢. �ملصد (٢١)

�لسابق،  ٢٦٠. �ملصد (٢٢)

�ملصلحني عن هذ¦  pلعلما�(٢٣) يتحد` �لكثE من 

 ^ �لنقد � بالتمحيص  �يتنا�لوsا   ،Dلظاهر�

�لنص   �هذ نقتطع   ±fلنما� تلك  �من  vوثهم 

>.. فالقر�� ��أل�عية �ل_ كا� البد @� تكر	 

�ملستقبل  y= لتطلع�� Hلتقو� Eنفسنا ضم@ ^

(sج  خلفه   gلذ� �لثقا^   `��لتر  �@ �ألفضل 

�لبالغة). ��لذg البد @� يغ\ فهمنا للقر��.. 

�لسعي  y= ل_ كانت �سيلة�كل هذ¦ �لثقافا� 

�أل�عية  Dp��لعمل، فأصبحنا نزعم @� ملجر� قر�

فر-  ال  @�ضاعنا،   ^ غيبي&   9Eتأث  ���لزيا�

�من  �بد�نه،  بتفهم،   Dp��لقر هذ¦  تكو�   �@

@جل �لعمل مبعانيها @i ال. (�لثقافة �لرسالية، 

.(٨٣ 

(٢٤) =شاy= D قوله تعاfْ=ِ} :y َقاَ� ُلْقَماُ� الْبِنِه 

 Dسو ِباِهللا}   Âُْتْشِر َال  ُبَنيَّ  َيا  َيِعُظُه  َ�ُهَو 

لقما�، �ية ١٣.


