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احلقائق احلضارية
موضحا:
استهل راجيف اللقاء مع أصدقائه بعرض بعض الصور التي التقطها حدي ًثا،
ً

وجها آخر للحضارة
لدي معلومات أخرى بشأن احلضارة اإلسالمية متثل
ً
مايكل :ولكني ّ
اإلسالمية.

راشد :أرى أن نحدد أولاً مفهوم احلضارة ،ثم نق ِّيم إذا أردنا احلضارة اإلسالمية.
مايكل :أظن أننا متفقون عىل هذا املفهوم!

راشد :ال بأس ،نحدده أولاً  ،وإذا كنا بالفعل متفقني عليه انطلقنا منه.

مايكل :احلضارة هي نتاج النشاط البرشي واإلنساين (املادي والفكري) الذي يعرب به جمتمع ما
عن إبداعاته وتقدمه خالل وقت حمدد.

راجيف :أضيف تفصيلاً قليلاً عىل كالم مايكل ،وهو أن احلضارة نظام اجتامعي يعني اإلنسان
عىل الزيادة من إنتاجه الثقايف ،وإنام تتألف احلضارة من عنارص أربعة :املوارد االقتصادية،
والنظم السياسية ،والتقاليد اخللقية ،ومتابعة العلوم والفنون.

وترتكز احلضارة عىل البحث العلمي والفني التشكييل بالدرجة األوىل ،فاجلانب العلمي
يتمثل يف االبتكارات التقنية وعلم االجتامع ..أما اجلانب الفني التشكييل فهو يتمثل يف الفنون
املعامرية واملنحوتات وبعض الفنون التي تساهم يف الرقي ،فالفن والعلم مها عنرصان متكامالن
يقودان أي حضارة.
راشد :أريد أن أعلق أولاً عىل كالم صديقي مايكل؛ فإذا اعتمدنا هذا املفهوم الذي ذكره فإنه ال
بد من مالحظة أن احلضارة نشاط إنساين يف املقام األول ،وينتج عن هذه امللحوظة أنه ال بد من
النظر يف أبعاد املكونات اإلنسانية مجيعها بغري إغفال ليشء منها ،وإال عُدَّ ت حضارة ناقصة ،أو
ال توصف بأهنا حضارة أصلاً  ..هذه واحدة.
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هذه صور التقطتها أثناء زياريت لرتكيا بدعوة أحد أصدقائي ،لقد أدهشني ما رأيته من
آثار ومظاهر حضارية يف هذا البلد العريق ،فاجأين صديقي بمعلومات عن مظاهر احلضارة
اإلسالمية يف بالده ،وجعلني اسرتجع معه ما شاهدته يف بالدي اهلند.
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انعكاسا للقيم التي
وثانية :أن مظاهر احلضارة قد ختتلف من جمتمع إنساين آلخر ،بوصفها
ً
يتأسس عليها هذا املجتمع ،ومن ثم :يكون النظر يف صحة هذه القيم أو خطئها وتوافقها مع
معيارا لصالح حضارة ما أو فسادها ..وهذا ما سيظهر لنا
إنسانية اإلنسان وتناسقها مع بيئته
ً
البون الشاسع بني احلضارات املختلفة واملأساة التي تعيشها البرشية يف ظل احلضارة الغربية
خاصة املعارصة.

راجيف :لعل هذا الكالم يدعونا إىل مطالبة راشد بذكر خصائص احلضارة اإلسالمية ،وأوجه
اختالفها عن احلضارات األخرى.

راشد :حسنًا ،احلضارة اإلسالمية تقوم عىل التصور اإلسالمي لإلنسان والكون واحلياة،
أيضا مقابلة هذه اخلصائص بنظائرها
وسأذكر لكام أهم خصائصها ،ولكن اسمحا يل أن أضيف ً
يف احلضارة الغربية املعارصة.
تتمثل أهم خصائص احلضارة اإلسالمية يف أن:

• اإلنسان يف التصور اإلسالمي -الذي تقوم عليه هذه احلضارة -خملوق مربوب،
خمتار ،وعليه :فإنه مأمور
حر
ٌ
ومستخلف يف هذه األرض ،ومؤمتن عىل منهج اهلل تعاىلٌّ ،
بالعمل الصالح املبني عىل هذا املنهج ،وهو كذلك مسؤول عن ترصفاته اإلرادية يف هذه احلياة
ويف اآلخرة.

حر طليق ال يقيده يشء إال
أما نظرة احلضارة الغربية املعارصة لإلنسان فهو أنه سيد الكونٌّ ،
فيام حيدده هو من منطلق سيادته لنفسه وللكون ،تدور اهتامماته حول شهواته وملذاته ،وهي
اهتاممات تشرتك فيها احليوانات األخرى معه ،واحلضارة الغربية ترى أن اإلنسان خلق عب ًثا
وال حساب عليه إال يف إطار ما حدده هو ،كام أن أهداف اإلنسان كلها يف احلضارة الغربية دونية
دنيوية.
أيضا كاإلنسان ،ولكنه مسخر خلدمة اإلنسان،
• الكون يف التصور اإلسالمي خملوق مربوب ً
ثم يتناغم اإلنسان املتبع منهج اهلل مع هذا الكون ويتكامل معه وحيس بالسالم معه.
ومن َّ

أما نظرة احلضارة الغربية للكون فمحورها أن هناك رصا ًعا بني اإلنسان والكون ،وليس
تناغماً  ،ومن ثم :فاملعركة حامية الوطيس بينهام.
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مايكل :أرى أن السيد راشد يتهرب من مناقشة اجلوانب املظلمة يف احلضارة اإلسالمية ،التي
كنا سنتعرض هلا.

https://www.path-2-happiness.com/ar
حوارات السعادة

• احلياة يف التصور اإلسالمي ٌ
ملك خلالق اإلنسان والكون ،وهي حمطة يف مسرية حياة أكرب
من التي نشاهدها؛ فهناك حياة دنيا تنتهي بموت مجيع البرش ،وهناك حياة أخرى تنتظرنا بعد
املوت ،واإلنسان مأمور بعامرة احلياة الدنيا بام يريض اهلل تعاىل خالق اإلنسان والكون واحلياة؛
فهي مزرعة لآلخرة ،وهناك حساب وجزاء عىل ترصفات اإلنسان يف حياته الدنيا.

ومن كل ذلك نستنتج أنه يستحيل أن تلتقي احلضارة الغربية مع احلضارة اإلسالمية يف
التصور ،فهام عىل طريف نقيض.
مايكل :ولكن اسمح يل سيد راشد أن أبدي ملحوظتني عىل كالمك:

وأيضا اليهودي،
األوىل :أنك أغفلت جان ًبا مهماًّ يف احلضارة الغربية وهو الدين املسيحي ً
فأنت مثلاً تقول إن نظرة احلضارة الغربية إىل احلياة أهنا ال تؤمن بآخرة وال حساب وال جزاء،
وهذا غري صحيح؛ فالديانتان تؤمنان باآلخرة وإن كانت تفاصيل هذا اإليامن ختتلف من ديانة
إىل أخرى.
الثانية :أن كالمك هذا يعد حدي ًثا عن األسس التي تقوم عليها احلضارة اإلسالمية مع
مقارنتها باحلضارة الغربية ،ومل تتطرق إىل اخلصائص التي تقوم عليها احلضارة اإلسالمية كام
طالبك صديقنا راجيف.

راشد :امللحوظة األوىل اختلف معك فيها؛ فهناك فرق بني األسس التي تقوم عليها احلضارة
تأثريا للمسيحية واليهودية يف
ومكونات املجتمع الذي أبدع هذه احلضارة ،ال شك أن هناك ً
احلضارة الغربية ،ولكننا ال نستطيع إطال ًقا الزعم بأن احلضارة الغربية قامت عىل أساس من
هذين الدينني ،بل نستطيع التأكيد عىل عكس ذلك متا ًما ،وهي أهنا قامت عىل مناقضة الدين
عامة وسيطرة الكنيسة خاصة ،أي :العقالنية املجردة والدنيوية املحضة ،وهو ما تبلور يف
العلامنية التي تعني فصل الدين عن احلياة ،وأظن أنكام تتفقان معي يف ذلك.
أما امللحوظة الثانية فأتفق معك فيها ،ولكني أضيف أن من هذه األسس تُستخ َلص
خصائص احلضارة اإلسالمية ،وهي:

• أن الصناعة الثقيلة يف احلضارة اإلسالمية هي صناعة اإلنسان ،اهلادفة إىل :مراعاة مكوناته،
وإشباع إنسانيته ،وحتقيق تناغمه مع الكون ،وبلوغ الغاية من خلقه.
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أما احلضارة الغربية ،فهي تنظر للحياة عىل أهنا الدنيا فقط ،وال تؤمن بآخرة وال بحساب وال
ثم :تتمثل فرصة اإلنسان يف هذه احلياة فقط.
جزاء ،ومن َّ

https://www.path-2-happiness.com/ar
الحقائق الحضارية

• االرتباط والتامزج بني الدين والدنيا من جهة ،وبني الدين والعقل والعلم من جهة أخرى،
ونشأة السلوك والنشاط احلضاري عىل هذا األساس.

وتأثريا ،بام يعني هضم ما يتوافق مع
تأثرا
• االنفتاح عىل احلضارات والثقافات األخرى ً
ً
أسس احلضارة اإلسالمية من نتاج األمم األخرى ،وفتح املجال الستفادة األمم األخرى من
نتاج وجتليات احلضارة اإلسالمية.
عفوا سيد راشد ،لقد قال مايكل إن لديه معلومات عن جانب غري مرشق للحضارة
راجيفً :
اإلسالمية ،استأذنك أن نستمع إليه لتكتمل الصورة.

مايكل :إن أهم ما يف هذا اجلانب أن الدولة التي أسست هذه احلضارة أقيمت بحد السيف،
وأهنا ارتبطت بالقوة والعنف.

راشد :إن السيف يا صديقي ال ينشئ حضارة؛ ألن أحد أهم رشوط احلضارة :االستقرار ،وهو
انتصارا يف ميادين
ما يتعارض مع حالة احلرب ،كام أن االنتصار العسكري ال يعني بالرضورة
ً
الفكر والثقافة واحلضارة ،ولك أن تتأمل تاريخ التتار واملغول وغريمها من األمم التي كانت هلا
قوة عسكرية كاسحة ولكنها مل تصنع هبذه القوة حضارة..
ولكن إن كنت تقصد مزاعم انتشار اإلسالم وتوسعه باجلهاد ،فإين أشري فقط إىل أن اإلسالم
انترش وأقام حضارة يف رقعة كبرية من العامل مل تصلها اجليوش اإلسالمية ،وهذا املوضوع
تفاصيله كثرية ،ولكني سأحيلك إىل شهادات بعض املفكرين الغربيني هبذا اخلصوص؛ يقول
املؤلف األمريكي لوثروب ستودارد ( ،)Lothrop Stoddardصاحب كتاب (حارض العامل
اإلسالمي) ..« :العرب مل يكونوا قط أمة حتب إراقة الدماء وترغب يف االستالب والتدمري،
والسجاياّ ،تواقة إىل ارتشاف العلوم،
بل كانوا ،عىل الضدّ من ذلك ،أمة موهوبة جليلة األخالق ّ
حمسنة يف اعتبار نعم التهذيب ،تلك النعم التي قد انتهت إليها من احلضارات السالفة ،وإذ شاع
بني الغالبني واملغلوبني التزاوج وتلقيح األفكار ،كان اختالط بعضهم ببعض رسي ًعا ،وعن هذا
االختالط نشأت حضارة جديدة :احلضارة العربية».
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• التوازن واالنسجام يف مصادر املعرفة اإلنسانية؛ فكل احلقائق ،املتصلة باملادة واملتصلة بام
املدرجة ،املستند
وراءها ،هي يف متناول اإلنسان؛ يستطيع أن يتوصل إليها بمداركه العديدة َّ
بعضها إىل بعض ..فاملدركات الغريزية وراءها املدركات احلسية ،ثم املدركات احلسية وراءها
املدركات العقلية ،ثم املدركات العقلية تؤدي إىل املقدمات املفضية إىل تلقي املدركات الغيبية
اآلتية عن طريق الوحي وإىل التسليم هبا واإلذعان هلا.
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ويقول املقدم يف اجليش الفرنيس الكونت هنري دي كاسرتي ..« :إننا نعتقد أن استطالع
أثرا ملا زعموه من أنه إنام انترش بحدّ احلسام ،ولو كان
حال هذا الدين يف العرص احلارض ال يبقي ً
دين حممد صىل اهلل عليه وسلم انترش بالعنف واإلجبار للزم أن يقف سريه بانقضاء فتوحات
املسلمني مع أننا ال نزال نرى القرآن يبسط جناحيه يف مجيع أرجاء املسكونة»..

«ال نرى يف التاريخ أمة ذات تأثري بارز كالعرب؛ فجميع األمم التي كانت ذات صلة بالعرب
اعتنقت حضارهتم ولو حينًا من الزمن.»..

أخريا :لكام أن تنظرا كيف تبدو احلياة اإلنسانية مهددة بتدمري اإلنسان عن طريق تدمري
ً
خصائصه اإلنسانية ،يف ظل احلضارة القائمة ،األمر الذى جيعل قيام املجتمع اإلسالمي رضورة
إنسانية ،وحتمية فطرية.
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إنني ال أجد كلمة معربة عن أثر احلضارة اإلسالمية يف تاريخ اإلنسانية أصدق من عبارة
املؤرخ الفرنيس غوستاف لوبون:

