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 املقدمة  

 م األمة أعظم حضارة عرفها التاريخ،احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على من عل            
  وعلى آله وصحبه أمجعني.النيب األمي سيدنا حممد 

حلضارة ا، و ها آثارها، وتركت خلفعلى مر العصورظهرت كثري من احلضارات البائدة لقد          
 تكرمياس ، وهي قائمة على أساهلل ، فهي باقية إىل قيام الساعة مبشيئةاحلضارات اإلسالمية من أعظم
  ، وقد تركت أثراً واضحا يف حياة البشرية.اإلنسان والنهوض به

ذا أن نبحث عن هلذلك علينا من داٍء خطري، حلضارة اإلسالمية اليوم تعاين ولكن األمة أو ا         
موضوع  (ارة اإلسالميةموضوع )عودة احلض، و حناول أن نضع دواء وطرقاً لعالجه، وأن الداء وعن أسبابه

مية سالاألمة اإل ودور ،حاضر اإلنسانية ومستقبلها، وواقع احلياة و ، له صلة وثيقة بالبعثة احملمديةواقعي
 .يف بناء احلضارة وتوجيهها

حوث هذه الب ، ولكن جل  ائل املؤلفات املعاصرةاحلديث عن احلضارة اإلسالمية يعد من أو و          
بر اقة  صورا إال  ال يرى القارئ من خالهلا ، فهي حبوث نجزات احلضارة اإلسالمية وآثارهاثت عن محتد  

البحث  يف هذاولكن  .معظم العاملوانتشرت يف  للحضارة اإلسالمية اليت امتدت خالل ربع قرن،
خلوا من حيث دخل ، در عليه املسلمون فاستعملوه اليومعن املفتاح الذي إن عث، سنتحدث مبشيئة اهلل

  احلضاري من جديد.أسالفهم ونشروا ماضي هم 

تكون و  ،املعرفة صحيحةتكون فبمقدار ما ، املعرفة والرغبة ، تكمن يفإن مشكلة احلضارة         
ستقامة اال رة نشأة سليمة يف طريقتنشأ احلضا ؛ئمة ومتفقة مع املعرفة الصحيحةالرغبة النفسية مال

غبة بثاق الر ، ويضمن انالذي يبني طريق املعرفة لإلنسان والقرآن الكرمي هو املصدر الوحيد والصالح.
 .املالئمة مع املعرفة الصحيحة
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وحيوي مخسة  ،احلضارة اإلسالميةدمة يف مق: لاألو   ،فصلنيضع بني يدي القارئ يف هذا البحث وسأ
 .. ونسأل اهلل التوفيق واإلخالصثنيمبحوحيوي  ،ط النهضة اإلسالميةشرو : اينوالث   ،مباحث

 :احلضارة اإلسالميةمفهوم : األول الفصل

 :مصادرهاسس احلضارة اإلسالمية و : أملبحث األولا

لكرمي باألحكام نزل القرآن احيث  ،النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم بعد بعثةالعامل  لقد تغري        
 ،إلقبال على اإلسالما وعم   ،اإلنسانية ؛ ارتقتوبفضل تلك التعاليم السامية ،الشرعية والتعاليم الس امية

 ،والبغضاءم الظل مقتفاإلسالم . بنور جديدواستضاءت العقول  ،اإلميانالقلوب اخلاوية بوانتعشت 
السليم الذي يضمن هلم االرتقاء وضع للناس املنهج و  ،1 املساكني واملنبوذينواحتضن  ،املساواة رونش  

 ،همظم احلضارية األخرى يف تطوير وحتسني واقعيل من الن  وترك الطريق واسعًا أمامهم للن   ،السعادةو 
 .2ضمن دائرة اإلسالم ولكن  ،على حسب ما تقتضيه املصلحة

 أخالقهم و يفرضوان اهلل عليهم قد ظهرت تربية النيب عليه الصالة والسالم ألصحابه لو          
األعداء رغم  ن عنويعفو  ،ويعطفون على اخللق ،كانوا يتأملون لإلنسانية  حيث ،عبادهتمأفكارهم و 

 .عداوهتم وأذاهم

معجزة من معجزات احلبيب حممد صلى اهلل عليه  ،ا التحول العظيم يف حياة البشريةإن هذ         
 .اليت عم ت األرجاء ،هليةونفحة من نفحات الرمحة اإل ،وسلم

عيد . فأسأل اهلل أن ي، وهذا هو جمدناوهذه هي مبادئنا وأخالقنا ،هذه هي حضارتنا اإلسالمية         
  . اإلسالمية العريقةهذه احلضارة واجملد هلذه األمة 

                                                                 
 . 11/ 1م ( ، 1891) القاهرة : دار الصحوة ،  1، ط اإلسالم أثره في الحضارة ،وفضله على اإلنسانية( أبو الحسن الندوي ، 1(

 

 . 1/22م ( ، 1889) دمشق : دار القلم ،  1، طالحضارة اإلسالمية أسسها ووسائلها ( عبد الرحمن حسن الميداني ، 2(
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 :احلضارة اإلسالميةمفهوم  :أوالً 

 :ت متعددة للحضارة نذكر بعضا منهاهناك تعريفا

                  .كلمة )احلضر( يف اللغة: تقابل كلمة )البداوة( يف املعىن* 
: هي اجلهود اليت يبذهلا اإلنسان لينتقل من حياة البداوة وبساطتها، إىل حياة العمران اصطالحاً  احلضارة

                                .1 وتعقيداهتا
  اللغوي والقصد االصطالحي لكلمة احلضارة واضحة جلية.فالعالقة بني املعىن 

: فاحلضارة هي جمموعة املبادئ والعقائد واألفكار واألصول الرتبوية اليت هناك تعريف آخر للحضارة* 
. فاحلضارة على هذا صفة للناس 2تثمر لونًا ما من ألوان احلياة االجتماعية مبقو ماهتا املختلفة 

س املتصفني ناوليست صبغة تبقى على وجه األرض !. واحلضارة على هذا تزول بزوال ال ،واجلماعات
    .ورائهم من آثار مهما تركت ،هبا
للمجتمع البشري من قيٍم  هي ما قدمه اإلسالم": كما ذكرهتا سناء دويكات احلضارة اإلسالمية* 

ساعدت على علو منزلته وتقد مه يف مجيع اجلوانب. وهتدف احلضارة اإلسالمية إىل  ،وقواعدومبادئ 
 .3 "األرض وتنميتها وفقًا لشريعة اهلل تعاىلعادة الروحية للبشر كافًة وتعمري حتقيق الس

 مصادر احلضارة اإلسالمية:: نياً ثا

ومن السنة  ،من كتاب اهلل تعاىلاحلضارات ألهنا مستمد ة خمتلفة عن سائر  احلضارة اإلسالمية         
 ،عليها بني املؤرخني رى املتفقخاملصادر األتفق مع باقي احلضارات يف بعض تلكنها و  ،النبوية الشريفة

 :رة بشكل عامأصول لدراسة احلضاحيث تعد  

                                                                 
 .1/18م( ،1891)دمشق: دار الفكر، 1، طمنهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن( حممد سعيد رمضان البوطي، 1(
 م ( ، )نقاًل عن : املرجع السابق ( . 1832، ) احلضارة اإلسالمية :أسسها ومبادئها ينظر : أبو األعلى املودودي ، ( 2(
 .مفهوم احلضارة اإلسالمية ومصادرهام( ، 2112( الدويكات، سناء )3(
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هو الكتاب و  ،واحلضارة والنظم اإلسالمية واألساس لدراسة التشريعهو املصدر األول ف :القرآن الكرمي* 
الهلا تأسست ومن خ ،ا اجملتمع اإلسالمياحملكم الذي انتظمت فيه القوانني والقواعد اليت انضبط هب

 .   قتصادية واالجتماعية والعسكريةنظمهم السياسية واإلدارية واال وتطورت
 وقد لشارحة لهاة النبوية هي فإن السن ،أساس التشريعالقرآن الكرمي هو مبا أن : الشريفةلسنة النبوية ا .

األوىل لنظام  ووضع ال لبنات ،أقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة
وفيها  ،ةللحضارة اإلسالميوأصبحت املدينة املنورة هي املركز األول  ،احلكم واإلدارة واالقتصاد وغريها

  .نشأت وازدهرت واكتملت
ه أنه ساسأبل و  ،وفوق هذا ،ملسلمني وقاضيهم ومعلمهمإمام اكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  و 

  .رسوهلم ونبيهم
 تبادلة الكتب املدونة والوثائق الرمسية والرسائل املاملخطوطات و تشمل و  ،وهي كثرية :املصادر املكتوبة

 وغريها.  ،بني األمراء والوالة
  :كرميلغة اليت نزل فيها القرآن السيدنا حممد صلى اهلل عليه وسل م، والوهي لغة اللغة العربية. 
  :1 م ومدهنم وعمالهتم وغريهامساجد املسلمني ومكتباهتتتمثل يف املصادر األثرية. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 ( الدويكات ، املرجع السابق.1(
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 :وخصائصهااإلسالمية عناصر احلضارة : املبحث الثاين

 :1اإلسالمية  عناصر احلضارة: أوالً 

 الكون. ،احلياة ،اإلنسان :ت  ت محور حول هذه األساسيات الثالثة اإلسالميةعناصر احلضارة 

 عقله وتفكريه ووجدانه.ويقصد به أو الكيان اإلنساين،  ،اإلنسان 
 قصد هبا العمر الذي يتمتع به اإلنسان. وي   ،احلياة 
 إلنسان أهم اومن البداهة أن  .لإلنسان ها اهللاليت سخر  ،به املكونات املتنوعة املختلفة واملراد ،الكون

وهذا  .أما احلياة والكون فهما متأثران باإلنسان، املؤثرال و إذ هو العنصر الفع   ،هذه العناصر الثالثة
                                                     .البصريةو  ذلك مبا قد أويت  من نعمة الفكرو  ،يعين أن اإلنسان هو حمور العمارة الكونية يف احلياة

 :اإلسالميةاحلضارة خصائص : ثانياً 
ق وفهم هذه مما جعلها تسمو يف حتقي ،اليت تدعوا إىل وحدانية اهلل ،ائمة على أساس العقيدة اإلسالميةق (1

 حيث كان هلا أكرب األثر يف تصحيح العالقة بني احلاكم واحملكوم. ،الوحدانية
وأصوله  رغم تنوع أعراقه الرسالة. فالقرآن الكرمي أعلن وحدة النوع اإلنساينعاملية  ،دفإنسانية اهل   (2

 .ومذاهبه
ي املبادئ األخالقية فقد كانت ت راع ،ون ظ ِمهايف مجيع أنشطتها  املرتبة األوىلأهنا جعلت للقيم األخالقية  (3

 .واحلرب والسلموتطبيقًا يف احل كم واالقتصاد واألسرة  يعاً تشر 
تنشئ نظامًا  أن احلضارة اإلسالمية استطاعتوقد  ،فهي ختاطب العقل والقلب معاً  ،أهنا تؤمن بالعلم (4

يل الدين عن ،أساس الدين على للدولة قائماً  فمن  ،ابل كان الدين أساس ر قي ه ،الدولة رقي   دون أن حي 
 .هت أشعة العلم إىل أحناء العامل كلانطلق ،رناطةبني جدران املساجد يف دمشق وبغداد والقاهرة وغ  

                                                                 
 . 1/21( البوطي، مرجع سابق ، 1(
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ما  ي من أكثره ،قواعدها على مبادئ الدين فاحلضارة اإلسالمية اليت أسست ،الفريدالتسامح الديين  (5
  .1 عرف التاريخ تساحما وعدالة ورمحة وإنسانية

 :احلضارة اإلسالمية بني الواقع واملأمول :املبحث الثالث

أجل أن يكون  ويف الظروف املالئمة اليت تتهيأ له من ،طريق سريه يف احلياة جيب أن يفكر املسلم يف    
وهي ضرورات  ،ودور املسلم يتمثل يف الضرورات الداخلية واخلارجية ،ور يف تاريخ احلضارة اإلسالميةله د

 يقوم بدور ، وأنلذلك عليه أن ينشر اإلسالم املعتدل الصحيح ؛وإشعاع يف اخلارج ،الداخلبناء يف 
 مم دينهويعاإلسالمية ولكي يستطيع املسلم أن يبل غ احلقيقة  .2 للشعوب واجملتمعات املتحضرةالري  

 ،احلضارة ومن مث ينزل إىل ،دسي ة الشريعة اإلسالميةإىل ق  وعمله رتفع بعلمه أن ي عليه ؛الذي فض له اهلل به
 .وحدهألن القداسة من اهلل  ،يقة اإلسالميةفريويها باحلق

ألهنا عدت  ؛الثقافةويف  الوجود يف النفوس والقلوب ةذا أتلفت قدسي  احلضارة يف عصرنا هإن     
ىل مقاييس إأهنا أخضعت كل شيء تالفها بسبب وإمنا أ .به شيئًا تافهًا ال حاجة لإلنسان القدسي ة

 .الكم
اصيل كانت هناك تفو  ،واحلشرات واحليوان اإلنسانيف  ؛د كانت احلياة مقد سة يف كل شيءولق    

إنه يأخذه مث يقب له ف ؛إذا لفت بصره فتات اخلبز يف الطريق حيث أن املار   ،تهاي  توحي بقداسدقيقة 
ال  ن هذا الف تاتأل ؛إليه األوريب  فال ي نظرأما  .هذه األشياءيعلم قدسي ة ألنه  ؛ويضعه يف مكان طاهر

  سلة املهمالت.       لذا يلقى يف ؛له يف نظره الكمي وال مثن قيمة
        

                                                                 
 . 1/01م( ، 1888) بريوت : دار الوراق،  1، ط روائع حضارتنامن ( مصطفى السباعي ، 1(
 . 38/ 1م ( ، 1881) دمشق : دار الفكر ،  1، ط دور املسلم ورسالته يف الثلث األخري من القرن العشرين( مالك بن نيب ، 2(
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تجها ض م األشياء اليت تنوهي اآلن يف خ ،كل القيم املقدسةسلة مهمالهتا  أوربا تركت يف و       
اعدة األخالقية قال تالشتحىت عليها طغياهنا العقلي والعلمي دار  ،ويف آخر الطريق ،التكنولوجيا

 عبء األثقال االجتماعية واملادية.                      الروحية اليت تتحم ل 
على سبيل و  ،ضارية(مة احلزمات املتنوعة اليت قد نسميها )األز األمة اإلسالمية اليوم تعاين من األو       
ولكن املشكلة  ،ومن ناحية أخرى تعاين اإلنسانية املتحضرة أزمتها ،االقتصادية املتدهورةاحلالة  ،املثال
هر كياننا ال متس جو ألهنا  ؛من مشكلة األمة اإلسالميةأخطر وأعمق  ،سانية املتحضرةتعانيها اإلن اليت
أما املشكلة  ،ذي وضعه اهلل لإلنسانشيء من التكرمي ال ،ضعف األمةمن فيبقى على الرغم  ،سايناإلن

شًا مفرتسًا ينقض  على  وحبح إما فيص ،إنسانيتهفهي أحيانًا تفقده  ؛اليت تنتاب اإلنسان املتحضر اليوم
يها اإلنسانية عانفهذه هي األزمة اخلطرية اليت ت ،مثالً عن طريق املخدرات و حيوانًا تائها أ ،كل شيء

 . 1املتحضرة اليوم 
وبذلك  ،فسهفعليه أواًل أن حيقق ذلك يف ن ،ن املسلم إذا أراد أن حيقق التغيري يف حميطه وجمتمعهإ      

 ،إنقاذ املسلم خاصة تتمثل يف ،والطرق العملية لتحقيق التغيري .شروط رسالة املسلم يف األرض تتوفر
  :أن حيقق مبفرده ثالثة شروط وهي ،وعندها جيب على كل مسلم ،واإلنسانية عامة

 عرف نفسه عبداً مملوكًا هلل وحده.أن ي   (1
 ؛ه احملبة تصل إليهم على جسر هذحىت ،صدق وإخالص هلل تعاىلوأن حيبهم ب ،اآلخرين رأن ي قد  ( 2 

 :وذلك ألمرين ،ينبغي له أن يعلم ما يف نفوس اآلخرين، و مبفهوم التغيريما يتعلق وكل  ،حرارة اإلسالم
                                                               إلسالمية.واآلخر لتبليغهم اإلسالم واهلداية ا ،معرفته وإدراكه لنفوسهم أحدمها أن يت قي شرهم بسبب

عينة من بوصفه  ،فلاحملببة اإلجيابية اليت كان عليها الس  رة ولكن بالصو  ،أن يعرِّف األخرين عليه( 3 
عليه أن يظهر و  ،عن نظر اآلخرينألن حقيقة املسلم حمجوبة  ،العينات البشرية اليت يصنعها اإلسالم

 .2نزاهته وجمده  ،بطولته ،علمه ،أخالقه ،كرامتههذه احلقيقة املتمثلة يف  

                                                                 
 . 38/ 1م ( ، 1881ار الفكر ، ) دمشق : د 1، ط دور املسلم ورسالته يف الثلث األخري من القرن العشرين( مالك بن نيب ، 1(
 .42/ 1،  ( بن نيب ، املرجع السابق2(



 رقية عبد الكافي املسديالباحثة:       الحضارة إلاسالمية وبناء الفكر إلانساني                                                  

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                    9

ارة المية وازدهرت احلضملاذا تراجعت احلضارة اإلس ،كثري من الناس  هناك سؤال خيطر يف بالِ     
واملؤسف أن اإلجابة عن هذا السؤال تأيت غالبًا  .وعامة الناس يطرحونه ،سؤال سطحي جداً  ؟الغربية

يتمثل يف انطواء  ؛سبب ختلف احلضارة اإلسالمية بأنفأكثرهم جييبون  ،أكثر سطحية من السؤال نفسه
 ..اخل.. وعدم التفتح على احلضارات اآلخرى ،املسلمني على أنفسهم

ون أن جواهبم هذا يزيد األمة اإلسالمية ختلفًا وضياعًا، ويبعدهم عن ال يدرك ،الذين يقولون ذلكو     
إمنا  ،حضارهتم !.. ذلك ألن التخلف الذي يعاين منه املسلمون اليوم سبيل استعادة شأهنم وازدهار

دون تفكري أو  ،يف مبادئهم وقيمهم ومنجزاهتم احلضارية ،يتمثل يف أهنم حتو لوا من اإلبداع إىل التبعي ة
  .1 اجتهاد

بأسلوب  أركانهو وفهموا شروطه  ،املنهج القرآين للحضارة واتذو ق القرون األوىلاملسلمون يف  إن         
يف  ،رقي هما أدى حقيقًة إىل هنضتهم و مم ،بأنه السر الوحيد يف ازدهار احلضارة اإلسالمية اليقنيأورثهم 

ضارات اإلنسانية احل حتدث عنها خمتصوقد و  ،ويف أقصر مدة زمنية عرفها التاريخ ،مجيع جماالت احلياة
إن أسس هذه احلضارة الفكرية والنفسية الراسخة يف نفوسهم إن  .بانبهار عجيب ،من أوربيني وعرب

 .2ملا بقي هلذه احلضارة من آثار جمدها العظيم شيء  ،مل تكن كذلك
باحلقيقة زام لتوباال ،بر كتاب اهلل تعاىل بتجرد ودقةال يتم إال بعد تد الذي ذلك التذوق           

قيقة عناصر حل ،أدرك أثر فهم األمة اإلسالمية يف غابر حياهتاوما من إنسان  ،ااإلسالمية جبميع أركاهن
على  ،للعالقة فيما بينهاو  ،واليت تتمثل يف اإلنسان واحلياة واملكونات ،احلضارة أو أركاهنا اليت سبق بياهنا

وح عوامل ويدرك بوض إال ؛يف دفعها حنو قمة احلياة احلضارية املثلى ،النحو الذي بص ر به القرآن
 واالجتماعي.احلضاري  اجعهاطها وتر احنطا

           

                                                                 
 139/ 3( البوطي، مرجع سايق ، 1(
 . 118/  3( امليداين ، مرجع سابق ، 2(
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نت تظهر وإن كا ،اخلالفة العباسيةاحلضارة اإلسالمية بقيت يف أوج ازدهارها إىل أواسط عهد  إن      
 .لشاملصالح الكنها سرعان ما تذوب يف تيار اإل ؛فهي تزداد آنًا وتقل آنًا آخر ،احنرافاتأخطاء و 

وذلك  ،رتفاعبني اهلبوط واال ،رب بعد ذلكاحلضارة اإلسالمية وقوهتا بدأ يضط  اخلط البياين الزدهار و 
غزو وزادها ضعفًا احلمالت الصليبية وال ،إىل ممالك ودويالت ،بسبب انقسام الدولة اإلسالمية الواحدة

  .1املغويل 
الفة ظهرت اخلوعندما  ،ازدهارها وروح بقائها بسر   ،ولكنها كانت حتتفظ على الرغم من ذلك     

عصر  ة يفحىت بلغ أوج النهض ،عاد اخلط البياين للحضارة اإلسالمية يتجه حنو الصعود ،العثمانية
ن باملال والركون االفتتا ،ولكن ظهر يف أواسط عمر هذه اخلالفة .اخلليفة اإلسالمي العظيم حممد الفاتح

ٍذ دولة مما أدى إىل أن تنحدر عندئ ،نهإىل املتعة واالنصراف إىل البذخ وإضاعة الوقت فيما ال طائل م
ذلك عن العدو ل الكل بوغف ،وظهرت فيما بينها عوامل التنافس فالتصارع ،العثمانيني حنو الضعف

  .املرتبص
يزال ينحدر ال و  مية طريقه حنو اهلبوط واالحندار،ومنذ ذلك احلني اختذ اخلط البياين للحضارة اإلسال

سرها  وما ،وانفصلت عن روحها ،أن تلك احلضارة جتردت عن سرها هوالذي حدث  و ،إىل يومنا هذا
  .2وروحها إال أهنا كانت تنهض على دعامة من التبصرة القرآنية 

اذا ازدهرت مل ،أجل فلماذا ازدهرت احلضارة الغربية ؟ ؛عن الشطر الثاين من السؤال بقي أن جنيب      
 ة القرآنيةشيء من دعامة التبصر  على الرغم من أهنا مل تقم على ،احلضارة الغربية هذا االزدهار العجيب

ة على هذا تتعلق باإلجاب من بني سائر السنن يف الكون، ،سنة رب اني ة ينبغي أن نتأملهاهناك ؟!. 
د  ه ؤالِء وه ؤالِء من ع طاِء رب ك  وما ك ان  ع   :يف قوله عز  وجل ،تتلخص هذه السنة ،السؤال  طاء  " كالًّ منِ 

  .ر ب ك  حمظ ور اً "

                                                                 
 . 139/ 3( البوطي ، مرجع سابق ، 1(
 . 138/ 3( البوطي ، مرجع سابق ، 2(
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وأن هذا  ،، معروض للجميعأن عطائه الوفري ،عباده مجيعاً أن اهلل سبحانه يعلن ل ،ومعىن هذا الكالم
  :ية تقولهذه السنة الربان ،بقطع النظر عن أصنافهم ومذاهبهم وأدياهنم  ،الكون مسخرا للناس مجيعاً 

وبكل ما آته اهلل عز وجل من  ،ني بعقلهوحاول جاهدًا أن يستع ،كل من نظر إىل هذه املكونات
عز إن اهلل ف ؛وفكراً واقتصاداً وحضارًة وأن يسخ رها علمًا  ،أن يستثري كوامن هذه املكونات ،إمكانات

 .وجل  يفتح له السُّبل  لذلك
إال واقتضت سنة رب  ،وما من إنسان أو أمة بذل أي  منهما جهدًا يف سبيل الوصول إىل غاية     

وال فرق يف  ،وأن يعطيه نتائج العرق الذي بذله يف سبيل حتقيق غايته ،العاملني أن يكرمه بثمرات جهده
 .1هذا بني مؤمن أو كافر

السماء  وسخر لنا مجيعاً  ،والباري عز وجل أعلن يف كتابه أنه سخ ر لنا ما يف األرض من مد خرات    
ونتحر ى  ،قظ عقولناإال أن نو  ؛فيد منها لبناء احلضارة الشاخمةبيننا وبني أن نستوليس  ،والبحر وما فيهما

 وأن نستعيض عن الكسل ،وأن نسل ط عليها أشعة أفكارنا ،هذه الكنوز املد خرة يف باطن األرض
 .باجلهد

 عن طريق هذا الذي ،أو للوصول إىل إبداع أو اخرتاع ،من بذل جهدًا الكتشاف حقيقة علميةو    
 .ال بد  أن يصل إىل غايته سخره لنا الباري عز  وجل،

إمنا هي مثرة  ،اوأي ًا كان موقفنا ممن يشيد هب ،أي اً كانت حقيقة تأل قها ،إن واقع احلضارة الغربية اليوم     
م اً يف سبيل العلو بذلوا جهود ،جهوداً عن جهوٍد منذ اإلمرباطورية الرومانيةوتوارثوا  ،جلهود بذهلا الغربيون

فكان من مقتضى  ،قبل أن يتوارثوا الثمار ،النُّظم العسكريةو  ،والقوانني يف سبيل الشِّرعةو  ،واملعارف
 . 2أن يقد م هلم ربنا عز وجل  مثرات جهودهم  ،هذه السنة الرب انية

 
 

                                                                 
 . youtube؟ ، متاح على لعرب ملاذا تقدم الغرب وختلف ا( البوطي ، حممد سعيد رمضان ، 1(
 .  youtube( البوطي ، املرجع السابق، متاح على 2(
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 :اإلسالميةاحلضارة هنضة  :الثاين الفصل
 وعمارة األرض: اإلسالميةاحلضارة األول:  املبحث

لص دينه أن من مل خي ،إن من أعاجيب العالقة اليت أقامها اهلل سبحانه وتعاىل بني الدين والدنيا     
وال أن  ،أمته ال يستطيع أن خيلص يف خدمة ؛ومل جيعله يف املرتبة األوىل من قصده وهواه ،هلل عز وجل

 .حتقيق مصاحلها الدنيوية العاجلةيف  ي صد ق  
ر يذك   ،إمنا هو كتاب دين وعبادة ،ما عالقة القرآن الكرمي باحلضارة ومشكالهتا :ر ب  سائل يقولو    

 اسمن حيث أنه حي مل الن ،هو أن القرآن كتاب دين وعبادة :واجلواب .!الناس بواجبهم جتاه رهبم
إمنا هو  ؛باداتمن نسك وعمبا فيه ولية بناء احلضارة. ومعىن هذا أن  الدين الذي ألزم اهلل به عباده مسؤ 

مبعناها  دقان مسؤولياته احلضارية بصلتحم ل اإلنس الشرط األساسي  اليت هي تزكية النفس البشرية 
  .ختيارعليم واالبالتقامة جمتمع إنساين سليم إو  ،من الناحية املادي ة والعلمية واالقتصاديةالشامل العام، 

" ه و   :على هذه الوظيفة اليت مح ِّلها اإلنسان. قال تعاىلوينص القرآن الكرمي يف مواطن كثرية     
  .1 (11/21)هود:" ا يه  م فِ رك  عم  ن  األرِض واست  أنشأ كم مِّ 

سان ألن املعرفة بأسرار الكون توصل اإلن ؛مظهر تتحقق فيه عبودية اإلنسان هلل إعمار األرضإن     
لي ة مرتبط بتكوين نظرة ك األرضح منهج اإلنسان يف إعمار وصال ،ك حكمة اهلل يف الوجودراإىل إد
 ببقية الكائنات يف الوجود. طه والعالقة اليت تربِ  ،السبب األول يف وجود اخللقعن 

نسان تتحقق فيه لإل ،وميكن فهم إعمار األرض على أنه بذل اجلهد إلقامة جمتمع فاضل عادل     
م لإلنسان وإقامة جمتمع ينتشر فيه السال ،واحلرية اليت هي مناط املسؤولية ،الكرامة اليت أرادها اهلل له

 تسوده الرمحة واحملبة.و  ،والطبيعة

 ،العقل –الر وح  –املاد ة  إن عملية اإلعمار املطلوبة شرعًا البد أن تشمل جوانب احلياة الثالث:   
لم عندما لرسول صلى اهلل عليه وسهذا ما فعله او  ،حبيث ال يطغى جانب على آخر ،بتوازن وانضباط

                                                                 
 . 1/24،  منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن( البوطي ، مرجع سابق ، 1(
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ا اإلعمار ذوقد مشل ه ،فكان أول إعمار يقوم به يف املدينة املنورة ،هاجر إىل املدينة وبىن املسجد
 ،ملسلمونيتجمع فيه امكانًا إقامة لإلنسان والبنيان و كان حيث أن هذا املسجد   ؛جوانب احلياة الثالث

وتوزع  ،يت ترسم املنهجوتلقى فيه الدروس والتعاليم ال ،وت ؤد ى فيه العبادات الروحية ،وت ستقبل فيه الوفود
 .ومتارس فيه الدعوة إىل الدين ،فيهه املهام  العسكرية

واهندمت  ،بيئةفسدت ال ،ب التقد م املاد ي البنائي  ختل ٌف عن القيم والفضائل األخالقيةاح  إذا ص  و    
                                                                        .1ب طه وهو سيؤدي إىل شقاوته ومعاناته وخت ؛ل اصطدامًا لإلنسان بالكونففساد املنهج ميث ،احلضارة

 :2 احلضارة اإلسالمية سبل هنضة  :بحث الثاينامل

ا استعادت حضارهت ؛له السبيل الذي إن سلكته األمةيتضح من خالسنذكره  إن العالج الذي   
خاص  باألمة العربية واإلسالمية دون وهذا العالج  .اهر ضعفها وختلفهاوختلصت من مظ ،وشأهنا
تلفة عن عباده ، معاملة خميف نطاق احلياة الدنيوية ،سلمنيذلك ألن اهلل سبحانه يعامل عباده امل ،سواها

 .اآلخرين

 : التاليةون الشروط مأن حيقق املسل ،جيب من أجل ذلكو  

ًًًًًًً:وجودًالرغبةًالكافيةًلديهمًفيًالسعيًإلىًاستعادةًهذهًالحضارةً:أولًا

 تتمثل يف الرغبة الصادقة يف ،ألن روح أي عمل ؛وهذا أول شرٍط للوصول إىل أي هدف من األهداف
ق يف بة تتعلهذه الرغ .وهذه الرغبة جيب أن تتحلى هبا األمة كلها أو غالبيتها العظمى .النهوض به

 ، البد منهاإىل ممارسة أسباهبا وعواملها اليت ،وهي ال تت جه إال نادراً  ،احلقيقة بالغايات والنتائج األخرية
ئهم وإمنا يشغلهم عنها أهوا ،إال عند قلة من الناس ،حيث أن الرغبة الصادقة مفقودة يف عصرنا هذا

 وتنافسهم على الرخيص من املتع وامللذات العابرة.

                                                                 
 .20/ 1م ( ، 2118) القاهرة : شركة الوابل الصيب لإلنتاج والتوزيع والنشر ،  1، ط البيئة واحلفاظ عليها من منظور إسالمي( علي مجعة ، 1(
 .159/ 3،  منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن( البوطي ، مرجع سابق ، 2(
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:قةًوأسبابهاالقضاءًعلىًالفًرً:ثانياًا

والبد أن تبدأ األمة  ،، ال يثمر إال إذا كان يدًا واحدةا هو جهد مجاعيإمن   ؛ألن اجلهد احلضاري
واحد، كيان   حىت تصبح منصهرة يف ،بتجميع شتاهتا ،اإلسالمية سعيها الستعادة مكانتها احلضارية

ن نيل ثرواتنا عصينا قمث إنه ي  إىل خصام فعداء، البد أن يتحول بالضرورة  ،التفرق فيما بينناوإن  
نا ويبعدنا عن التمتع بقوتنا وهي متوافرة، وأن جيعل العدو يستهني ب ،واإلستفادة منها مع أهنا موجودة

"  :اهلل تعاىل يقولو  . إذا احتكمنا إىل ربوبية اهلل وأوامره ونواهيهوحنن كثري!. وال ميكن لنا أن جنتمع إال
يعًا وال تفر ق وا   .1 ( 3/113 :.. " ) آل عمران.واعتِصم وا حِببل اهلِل مج 

وكان  ،تعيش يف تكامل اقتصاديكانت شعوب األمة اإلسالمية  أن  ؛على وحدة املسلمنيااًل ومث      
عض بلدان كانت تتعرض ب  وأحياناً  ،التجار املسلمني ينقلون بضائعهم التجارية إىل كل أحناء العامل

 ،ملسلمنياتعاطفًا ومالذًا يف بالد أخرى من كان أهلها جيدون ف ،املسلمني لظروف اقتصادية عصيبة
ة واملتكاتفة ة املتالمحالوحدة اإلسالميب نابع من شعورهم ذلك كل  ،يسد ون حاجاهتم وينف سون عنهمف
2 . 

ًً:والفكريالستقرارًالنفسيًً:ثالثاًا

 ، والعمل اجلاد  على قطع أسباب االضطراب النفسيويتحقق عن طريق ترسيخ املسلمات األساسية 
. وعوامل االضطراب ترسبت يف األمة من خالل اجتيازها منعطفًا لفكري الذي جيتاح سواد هذه األمةوا

ية اليت مر  هبا لزمناالعظيم يتمثل يف طول املدة . وهذا الداء خطرياً يف حياهتا احلضاريةاعيًا فكريًا واجتم
 إىل يومنا هذا !.،بدأت هذه الفرتة منذ أواخر عصر اخلالفة العثمانية ولقد املنعطف. هذا

 :عاً م اليت فقدت األمة خالله استقرارها النفسي والفكريزمنية الوهناك أسباب لطول هذه الفرتة       

                                                                 
 . 121/ 3،  منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن( البوطي ، مرجع سابق ، 1(
 . 220/ 3( امليداين ، مرجع سابق ، 2(
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 .وتسلل الفساد إليها ،ضعف اخلالفة العثمانية (1
 ؛نهاوأخذت تتقاسم مرياث البالد اإلسالمية فيما بي ،من الدول الكربى لل املتسابقون إىل املغنمتس  (2

 .والقضاء عليهاتحطيم اخلالفة قامت بحيث 
وكان من  ،ةالنهضذه فانبهرت أبصارنا هب ؛والصناعةء الفضاودخلت عصر  ،ضت الدول األوربيةه  ن    (3

  .الناهبنيوحدتنا بني أيدي  وتناثر ،حياتناأسباب القوة يف  ضعف ؛أهم أسباب االنبهار
لسفة يف ف حت يف بث  فحاولت وجن ،يف األمة اإلسالمية استغلت بعض الدول هذا الضعفولقد    

 ،تصورات الدينيةيف الال تتم إال من وراء ثورة إصالحية  ،كاليت هنضتها أورباضة  أن أي هنوهي  ،نفوسنا
خ دع كثري من العلماء واملفكرين حيث وضعوا  وقد ،ختلفت هذه األديان بعضها عن بعضمهما ا

  .1 كاليت وضعها أصحاب النهضة األوربية  ،برامج إصالحات دينية وإسالمية -فيما زعموا  -لبالدهم 
يسلك  أما من ،جاء عن طريق اليقنيإن طريق احلضارة اإلسالمية ال يقبل من أسس العقائد إال  ما    

كال أن وال تقبل بشكل من األش ،فإن احلضارة اإلسالمية ترفضه ؛طريق الشكوك والتقاليد العمياء
 .2 يكتسب الناس معارفهم منه

ر فيه تعثزال توالذي ال ت ،املنعطف هذا زج ت باألمة باإلمة العربية واإلسالمية إىلهي العوامل اليت  هذه
 هذا!.إىل يومنا 

 
 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:3تالحمًالثقةًبينًقطاعاتًاألمةًً:رابعاًاًً
ق هذا حتقوال شك أن  ما يشمل احلكام وسائر فئات األمة على حدٍّ سواء. ؛ويقصد بقطاعات األمة  

بقات األمة تتالقى عوامل الثقة ما بني طوعندئذ  ،ط الثالثة اليت ذكرناهاق الشرو بتحق مرتبط ،الشرط

                                                                 
 . 121/ 3البوطي ، مرجع سابق ، منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن ، ( 1(

 .298/ 2( امليداين ، مرجع سابق ، 2(
 . 121/ 3،  ، منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن( البوطي ،مرجع سابق 3(
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ومل تكن مثرات  ،إمنا هي تأيت نتيجة جهود متناسقة مشرتكة ،أن املنجزات احلضاريةوقد ذكرنا  .وفئاهتا
  .جلهود فردية أو مجاعية متخاصمة

 لى مصاحلكم رشيد غيور وحريص عإال حتت مظلة ح   ؛فيما بني هذه الفئات هذه الثقة ال متتدإن       
يقن إخالص هذا هو الذي جيعل الشعوب تستو  .وتطمئن إليه النفوس ،يه القلوبحبيث تأتلف عل ،األمة

ياهم وتستشعر بأهنم يتحرقون من أجل أن يرتفعوا برعا ،أولئك الذين يقودون قافلة التطور والنهضة
  وشعوهبم إىل املستوى األفضل.

يف  ،يقةمية الدقاالختصاصات العلأصحاب اخلربات و لم أن كثرياً من " وإين ألع :يقول الكاتب     
، ذه األمةتلفة ذات أمهية قصوى هلدقيقة إلقامة مصانع خم، قد فرغوا من وضع مشروعات بالدنا العربية

األموال  لتجؤوا إىل أصحاباذلك ألهنم  ؛ولكن مشروعاهتم بقيت موضوعة على الرفوف منذ زمن طويل
مل جيرأ األغنياء  نولك؛ مع تقدمي الضمانات بالربح الوفري ،زمةال  لا والثروات كي يساعدوهم بالنفقات

لصناعية والعلمية ا، ونامت املشروعات على املغامرة، ومل يطمئنوا إىل سالمة العاقبة، فبقيت األموال دفينة
 على الرفوف ".

 اإلخالص يأيت وال ،رائحة إخالص الناس بعضهم لبعض إال عندما تظهرإن  هذه الثقة ال تنبعث      
 .نًا وسلوكاً يقي ،إال بفضل التبصرة القرآنية اليت ال بد أن تصطبغ هبا أغلبية األمة اإلسالمية

 :أدواهتاو ستخدام الطاقات الرتبوية بكل عواملها ا :خامساً 
مجيع اجلهود  عن طريق بذل ،اجملتمع اإلسالمي يف تربيةمات الفكرية األساسية وذلك لرتسيخ املسل  

تشبع األمة بالبصرية يعين أن توذلك  ،لتلك املسل ماتيف سبيل أن ينقاد الناس واملادي ة الرتبوية والعلمية 
دة هذه ( لعو أن املقومات )املاديةومن املعلوم  القرآنية اليت تتجلى من خالهلا حقائق هذا الكون.

     .أمة أخرى يف هذا العصرأي أكثر من  ،متوفرة يف أيدي هذه األمة ،احلضارة
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بيل احملافظة رهم إىل سإلسالمية الصحيحة اليت توقظ أفكاالبد أن يتعلم املسلمون الطريقة الكن و     
حول إىل أداة سحرية تثروهتم ست فإن   ؛فإن امتثلوا لذلك ،لقيم العلياا لتحقيق املبادئ وااستخدامهعليها و 

 . 1وتعيد هلم زمام القيادة للحياة اإلنسانية احلضارية  ،احلضاريتبعث هلم ماضي هم 
اع املستند إىل العلم وعوامل االخرت  ،والعمرانيةاحلضارية ناعية و النهضة العلمية والصإن طريق     

عز وجل  سخر   الباري و ،واالبتكار، هو الركن التطبيقي الذي ال يتم التقدم املادي  احلضاري   إال  به
البحث واالستنتاج واالخرتاع من أجل أن نقوم بو  ،خلدمة اإلنسانكل ما يف السماوات واألرض 

رية غريها ويف مواطن كث ،صراحة يف قصة نوحالعمل الصناعي، وقد نص  الباري على ذلك والتجارب و 
هذا أمر من اهلل لنوح عليه السالم و  ،( 30/  12.." )هود:." واصن ِع الف لك  بأعي نِن ا ووحيِن ا :حيث قال

" بِأ عي نِنا  :وقد أحاط هذا االخرتاع عناية اهلل حيث قال ،بصناعة اخرتاع جديد مل يعلمه الناس من قبل
 .2؟  مل الصناعي أقوى من هذه الدعوةلالبتكار والعفأي دعوة  ،و وحيِن ا "

كثرية   ورصهلا وهذه األخالق  ،األخالق الفاضلة احلضارة اإلسالمية متمثل يفوال ننسى أن أساس      
 ...إخل.والعمل بإخالص وصدق ،اخلري لآلخرينوحب  ،وشكر املنعم املتفضل ،ق  اإلقرار باحل :منها

ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أكد  ،بل وحث على مكارم األخالق ،واإلسالم جم د الكمال اخللقي
احلضارة  لذلك فإن األخالق هي قاعدةخالق "، " إمنا بعثت ألمتم مكارم األ :على ذلك فقال

نقل اإلنسان وهي اليت ت ،هي الرتبة األساسية اليت البد منها لنشأة جمتمع إنساين سليمو ، 3 اإلسالمية
 ومن مث فإن من أهم أسباب التخلف .ستفادة من ذلك العملواال ،حة العلم إىل نطاق العمل بهمن سا

ياهنا التقدمي ينهض عليها بنا مل تعد متلك أخالقًا اجتماعية أهن ،الذي حاق بأمتنا العربية واإلسالمية
                                                                                         واحلضاري.
عادة ماضيها الست ،اإلسالمية والعربية اليوممتنا هي كل ما حتتاج إليه أ ،هذه الشروط اخلمسة          

                                                                    مل.يف الع يف الرغبة اجلماعية املتضافرة وإمنا تتمثل روح هذه الشروط ،احلضاري املشرق

                                                                 
 . 121/ 3،  ، منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن( البوطي ، مرجع سابق 1(
 . 344/ 2سايق ،  ( امليداين ، مرجع2(
 . 01/ 1( امليداين ، مرجع سابق ، 3(
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مل ينالوا حظًا من و  ،قيدوا هبذه الشروطومل يت ،ال يقولن  إنسان أن الغرب مل يؤمنوا باهلل ،وختاماً         
 القوة والعزة !و  ينعمون مبقومات احلياة الرغيد ،ومع ذلك فهم متقدمون ومتحضرون ،البصرية القرآنية

إىل أن  ،اتطورهو أن تظل عمارة األرض قائمة على هنجها  ،ألن من سنن اهلل يف عباده ومكوناته ذلك
  .يرث اهلل األرض ومن عليها

ا، عباده أن يشر ف بعمارة األرض وقيادهت ،احملكم مث إن الباري عز وجل ألزم نفسه يف بيانه             
 ،استلب منهم ذلك الشرف واستودعه عند غريهم ،ذا احنرفواإ. فاملسلمني ما دام أهنم مسلمني حقا

 . 1ورمبا كانوا أولئك شراً منهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 . 122/ 3،  ، منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن( البوطي ، مرجع سابق 1(
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ًالخاتمة

مجيلة  السبب احلقيقي يف حتول ماضينا العريق إىل ذكريات ،بحث املوجزيف هذا البعد أن عرفنا          
الكامن يف عودة وازدهار هذه الس ر و  سالمية "أهم موضوعات " احلضارة اإل وعرفنا ،تسط ر وتروى

 .يف األرض يف تطبيق املنهج اإلسالمي الصحيحهذا الس ر املتمثل  ،احلضارة من جديد

 :أهم النتائج يف هذا البحثومن 

ك حنو ما دمنا ال نتحر  ،ذلك إال ختلفاً لن يزيدنا  ،ثروات الدنيا كلها لو أصبحت ملكًا لنا أن   (1
  لى.مفتاح حضارتنا اإلسالمية املثاليت تنطوي حقًا على حنو التبصرة القرآنية  ،قيقةً احل

ألن الباري عز  ؛لعودة احلضارة األصيلةأن  من الواجب علينا أال  ت ثنينا أخطاؤنا عن السري احلثيث  (2
 .وجل يدعونا دائمًا للسري إىل األمام

ينبغي أن يكون سرينا علمي ًا عقلي ًا منظ مًا، وأن تكون يدنا واحدة؛ حىت ال تصبح احلضارة أجزاء   (3
بة، ألن احلضارة يف حقيقة األمر؛ ج وهر منظ م يف مجيع أشيائها  ،مبعثرة ليس هلا مناظر خال 

 .وقطب يتجه حنوه تاريخ اإلنسانية ،وأفكارها وروحها ومظاهرها
 على حبيث ينهض كل   ،إن مسار عودة النهضة اإلسالمية يبدأ من األفراد واملؤسسات واجلامعات (4

ه اهلل عليه يف التطوير  .والعلم والعمل بإخالص وصدق حسب ما وال 
بأن ي كلِّل   ،هنكسار بني يدياء الدائم هلل سبحانه وتعاىل وااللتج؛ االينبغي علينا قبل أي شيء (5

 .ديدوأن ترجع هيبتها من ج ،وأن تعود ألمتنا هنضتها وحضارهتا العريقة ،جهودنا بالنجاح
       

مع أمر هذه األمة على خري  .وأن يرزقها ع ود اً محيداً ِلدينها وحضارهتا العريقة ،نسأل اهلل أن جي 
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ًالفهرس

ًرقمًالصفحةًالعنوان
 2 املقدمة

 :مفهوم احلضارة اإلسالمية :الفصل األول
 3 أسس احلضارة اإلسالمية ومصادرها :املبحث األول
 5 عناصر احلضارة اإلسالمية وخصائصها :املبحث الثاين

 2 اإلسالمية بني الواقع واملأمولاحلضارة  :املبحث الثالث
 :هنضة احلضارة اإلسالمية :الفصل الثاين

 11 احلضارة اإلسالمية وعمارة األرض :املبحث األول
 12 سبل هنضة احلضارة اإلسالمية :املبحث الثاين

 19 اخلامتة
 18 الفهرس
 21 املراجع
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