
 اإلسالم وتكامل احلضارات
 

 

 

الرفاعي األستاذ الدكتور حامد بن أمحد   

 

هللا حممد ابن عبد هللا وعلى آله وصحبه  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان رسول
 وصلوات هللا وسالمه على أنبياء هللا ورسله أمجعني.. وبعد:

 
إن اإلسالم دعوة للناس مجيعا ومن خصائصه الشمولية والتأكيد على وحدة األصل البشرى 

 حركة والتعايش وحتقيق املصاحل البشرية، وإن موقع العامل اإلسالمى ميثل نقطة ارتكاز هامة ىف
التوازن واالستقرار الدوىل، لذا البد أن يدرك املسلمون أمهية وفعالية مكانتهم ودورهم على الساحة 
العاملية، مع إدراك واجب التكليف الرابىن هلم ابعتبارهم اآلمة الوسط الىت بوأها رهبا مهمة الشهود 

وعية وحكمة ابجتاه العامل احلضارى بني الناس، ولتحقيق هذه الغاية البد من االنفتاح بكل موض
لتحسني وتقوية العالقات بني جمتمعاتنا واجملتمع الدوىل من خالل تقدمي منهجنا اإلسالمى العاملى، 
وتـصوراتنا وقيمنا ىف التعايشى اإلنساىن، وختفيف التناقضات الثقافية واملنهجية بني نظرة املسلمني 

ظام عاملى عادل ونظرة اآلخرين وتصوراهتم جتاه وتصورهم للعالقات الدولية واملشاركة ىف إقامة ن
 هذا األمر، ولتحقيق ذلك البد من:

 
أوال: العمل على وحدة اخلطاب احلضارى اإلسالمى على أساس من تصور موضوعى وعلمى 

ملفاهيم املنهج احلضارى اإلسالمى، الذى يرتكز على ثوابت قيمية رابنية، تشكل أساس التصور 
ارى ىف األرض، وحتدد األهداف العليا واملقاصد الكلية للشريعة اإلسالمية اإلسالمي للسري احلض

الىت جاءت لتحقق مصاحل اإلنسان وتسهيل مهمته وطموحاته وغاايته وهو يؤدى مهمته األساسية 
ىف عمارة األرض، الىت استخلفه ربه جل شأنه ىف األرض من أجلها.. وميكننا ان نستعرض ثوابت 

 سالمى على النحو التاىل:املنهج احلضارى اإل
 

http://www.atida.org/cv.php?id=36


 كرامة اإلنسان:  -1
 

اإلنسان وكرامته مها من أبرز ثوابت املنهج احلضاري اإلسالمى.. فإنسانية اإلنسان وآدميته أمر 
مقرر ىف الشريعة اإلسالمية.. فاإلنسان أعلى مراتب املخلوقات ىف األرض، فهو أحسنها ِخلقة 

( وهو مكرم لذاته وآلدميته 4نسان ىف أحسن تقومي( )التني وخلقاً لقول هللا تعاىل ) لقد خلقنا اإل
بصرف النظر عن ثقافته وهويته السياسية وذلك لقول هللا تعاىل ) ولقد كرمنا بىن آدم ( )اإلسراء 

(، لذا فان حفظ النفس البشرية واحرتام آدميتها هو احملور الذى تدور حوله قيم املنهج 70
املنهج الوحيد الذى جعل قيمة حياة اإلنسان احلفاظ على  احلضارى اإلسالمى، فاإلسالم هو

وجوده تعدل الكل اإلنساىن تعظيما للذات اإلنسانية وكرامتها وهذا واضح بني ىف قول هللا تعاىل ) 
أنه من قتل نفسا بغري نفس أو فساد ىف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا ومن أحياها فكأمنا أحيا 

(، بل إن كثرياً من أحكام احلالل واحلرام تواجه أبحكام 32املائدة الناس مجيعا) ... اآلية )
استثنائية يوم تتصادم مع آدمية اإلنسان وسالمة حياته وحتقيق مصاحله.. وهذا ىف قوله تعاىل ( 

(، فتهديد حياة اإلنسان وانتهاك سالمة 173فمن اضطر غري ابغ وال عاد فال إمث عليه( )البقرة 
طر وأشد عند هللا تعاىل من انتهاك حمرماته.. فتلك التحرميات ما كانت أصال اإلنسان وكرامته أخ

إال من أجل مصلحة حياة اإلنسان وسالمته وكرامته.. فيوم تتصادم وتتعارض مع ذلك فإهنا 
تستباح أبمر هللا الذى سنها وشرعها.. إكراما لإلنسان وتعظيما حلياته وسالمتها.. وذات يوم 

 صلى هللا عليه وسلم فقام هلا تكرميا و إجالال فقيل له: إهنا جنازة يهودى مرت جنازة برسول هللا
فقال عليه الصالة والسالم "أليست نفسا " فالنفس اإلنسانية مقدرة لذاهتا معظمة آلدميتها 

 بصرف النظر عن هوية انتمائها الديىن أو العرقى أو اجلنسى أو اللوىن.
 
 االستخالف ىف األرض: -2
 

مستخلف ىف األرض ابعتباره سيد املخلوقات وأقدرها كفاءة واكملها خصائصا حيث  اإلنسان 
 كلفه ربه جل شأنه مبهمة عمارة لألرض لقوله تعاىل:

 
( وهذا االستخالف هو أتكيد على تكرمي اإلنسان  30)إين جاعل ىف األرض خليفة( )البقرة 



وخصال ومسات تؤهله هلذه املهمة والرفع من شأنه ومكانته عند خالقه.. وقد فطره على خصائص 
العظيمة واملسئولية اخلطرية.. من أمهها حب اخلري والرمحة واملودة.. وعشق احلرية واملساواة واألمن 
واالستقرار واالرتباط ابألرض وحنانه لاللتصاق برتبتها وأجوائها.. فاألرض موطنه األكرب وميدان 

الىت حتتضنه مع إخوانه من بىن أدم مما يولد عنده طموحاته وأماله.. فهى وطن إنسانيته وأدميته 
نزعة "املواطنة اإلنسانية، الىت يؤكدها املنهج احلضارى اإلسالمى بقول هللا تعاىل ) هو الذى جعل 

(، فاألرض موطن 15لكم األرض ذلوال فامشوا ىف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور( )امللك 
كبها مع غريه من بىن أدم متعارفني متعاونني على أساس من اإلنسان مسخرة له ليتعايش ىف منا 

معايري احرتام قيم اإلنسان وكرامته الىت قررها خالقهم ورهبم كما يقول جل شأنه ) اي أيها الناس إان 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعواب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ( )احلجرات 

13) 
 
 ج الستخالف:عاملية منه -3
 

إن هللا سبحانه وقد كرم بىن آدم واستخلفهم ىف األرض فقد شرع جل شأنه لإلنسان منهاجا حيقق 
به مهمة االستخالف الرابىن ىف األرض... وجعل قيم هذا املنهج عاملية اخلطاب واملقصد إنسانية 

ضارى اإلسالمى القيمة واملضمون.. ومنهج االستخالف الرابىن لعمارة األرض يقوم ابلفهم احل
على مرتكزين اثنني.. أوهلما "مرتكز القيم والسلوكيات" واثنيهما "مرتكز العادايت واملهارات " 

والتعامل الصحيح واإلجياىب مع منهج االستخالف الرابىن لعمارة األرض يتحقق ابلتكامل والتوازنية 
ية إمنا هو خروج وتعطيل الدقيقة بينهما، وأى خلل يصيب هذا التكامل أو ينتهك هذه التوازن

ملنهج االستخالف الرابىن، مما يولد سلبيات وخماطر على مثرات اجلهد االنساىن احلضارى ىف 
األرض.. وأساس مرتكز القيم والسلوكيات.. اإلميان ابهلل خالق اإلنسان والسموات واألرض وما 

اإلميان أبن األرض والسماوات وما فيهن إمنا بينهما وبرسله.. وأساس مرتكز املاليات واملهارات.. 
هو مسخر لإلنسان وخري اإلنسان وسعادة اإلنسان وأمن اإلنسان.. والناس ىف ذلك شركاء 

وأصحاب حق مطلق الحيق ألحد أن يستأثر بذلك دون غريه من الناس أو على حساب غريه من 
التفوق على أساس املنافسة ىف  بىن البشر.. وهذا ال يلغى اخلصوصيات اإلقليمية والقومية أو

اإلبداع واملهارات.. فهذا أمر مطلوب ومرغب فيه كما هو ىف التوجيه من رسول هللا حممد بن 



عبدهللا عليه أفضل الصالة والتسلم "إن هللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه " ولكن األمر 
ساب حق اآلخر والرب ابآلخر غري املرغوب فيه واملرفوض هو ان طغى اخلصوصيات وتتسع على ح

وحب اآلخر والتعايش أبمن وسالم مع اآلخر.. فهذا إن حصل فهو يتناقض ويتصادم مع قيمة 
قيمة حب اخلري للناس كما هو ىف توجيه سيدان  -من أبرز قيم عاملية املنهج احلضارى الرابىن.

الناس " بل يتعارض مع  "خري الناس من أحب -رسول هللا حممد ابن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم
خطاب التوجيه الرابىن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) و ما أرسلناك إال رمحة للعاملني ( )األنبياء 

107 .) 
 
ىف إطار هذه املقومات الثالث "كرامة اإلنسان، وطنية اإلنسان، حضارة اإلنسان " الىت يقوم  -4

حد مفاهيم وصيغ اخلطاب احلضاري اإلسالمي عليها املنهج احلضارى اإلسالمي.. البد ان تو 
وحنن نتعامل مع اآلخرين ىف السعى إلقامة نظام عاملي عادل. تتعايش ىف ظالله وعّلى أساس من 

قيمه اجملتمعات البشرية الىت جتمعها مهوم مشرتكة وطموحات مشرتكة من أمهها: احلرية، العدل، 
ديرة أبن تكون منظومة حضارية إنسانية.. األمن، الرخاء، السالم.. فهذه الكليات اخلمس ج

يتعاون الناس مجيعا على حتقيقها وحماربة كل مايعيق الوصول إليها والتمتع بفضائلها وادبياهتا مع 
إعطاء الفرصة الكاملة للخصوصيات اإلقليمية والعرقية والدينية والقومية الىت ال تتصادم وال 

ية العليا، وبذلك تكون هذه املنظومة احلضارية تتعارض مع هذه املنظومة ومقاصدها اإلنسان
منظومة تكامل ال منظومة تصادم كما يريدها "صموئيل هانتفتون " وال منظومة هيمنة واستعالء 

 مبعايري خاصة جلهة ما ىف األرض كما يدعى "فرانسيس يوكوهاما".
 

رى االسالمى يتطّلب ما اثنيا: إن املنهج العملى واملوضوعى للتعريف بقيم ومفاهيم املنهج احلضا
 يلى:

 
تقدمي دراسات عميقة وموضوعية خول مفاهيم وقيم ومبادىء اإلسالم العاملية، وتقدمي  -1

دراسات حول املناهج التطبيقية التارخيية واملعاصرة الىت تؤكد جدية النهج اإلسالمى وصالحيته ىف 
 األجناس.الدعوة إىل تعايش بشرى عاملى، مع اختالف األداين واألعراق و 

 



التعرف على التيارات الكربى ىف العامل وموقفها من اإلسالم سواء تلك املنصفة أو املتطرفة  -2
إلجراء حوارات مببادئ للتعريف بناءه اإلسالم وقيمه، مع تنبيه إىل خطورة معاداة العامل اإلسالمى 

لتأكيد أبن جتاهل القدرات وإبراز اآلاثر السلبية هلذه الظاهرة على األمن واالستقرار الدوىل، وا
 اإلسالمية وجتاوزها يشكل عقبة كبرية ىف طريق إقامة أى نظام عاملى مستقر وعادل.

 
إرسال وفود من الفعاليات اإلسالمية املتنوعة رمسيا وشعبيا لزايرة املسئولني ىف الدول الكربى  -3

ه للتعايش اإلنساىن وتقدمي ىف العامل وكذلك املنظمات الدولية للتعريف ابإلسالم وقيمه ومبادئ
 مشروع حول التصور اإلسالمى ىف إقامة نظام عاملى عادل.

 
الدعوة إىل مؤمتر عاملى لبحث أخالقيات البث اإلعالمي املباشر وخماطره على تربية األجيال  -4

والعنف واملطالبة بعقد اتفاقية دولية حلماية القيم الدينية والفضائل اإلنسانية ومنع بث برامج اجلنس 
 والرذيلة.

تشجيع قيام معاهد ومراكز ومجعيات ونواد للحرار الفكرى ىف العامل بني املسلمني وغريهم مع  -5
 بذل اجلهد لوضع منهج واضح للتنسيق بينها.

 
التأكيد على القواسم املشرتكة واملوضوعية ىف احلوار واجلدال ابلىت هى أحسن والرتكيز على  -6

 ىف السلم والعدل والرخاء.تطلعات اإلنسان وآماله 
 
تكوين الدعاة من املناطق الىت تسكنها األقليات اإلسالمية ليقوموا بتبليغ بىن قومهم ودعوهتم  -7

 إىل اإلسالم والرتكيز على قيمه العاملية.
 
عرض التصورات اإلسالمية األصلية عن قضااي احلياة كحقوق اإلنسان والعالقات الدولية  -8

نظام االقتصادى وإزالة الشبهات الىت تلصق ابإلسالم ىف األذهان عرب الكتب وحقوق املرأة وال
 ورسائل اإلعالم.

 
 املسامهة ىف حتمل أعباء املشاكل اإلنسانية الطارئة الناجتة عن الكوارث دون متييز أو تفرقة. -9



 
ت املطلوبة العمل على تشجيع الدراسات اإلسالمية ىف اجلامعات العاملية مع توفري اإلمكاان -10

 لتحقيق ذلك.
 

وختاما نؤكد على أن املنهج احلضارى اإلسالمى يدعو اىل التكامل بني احلضارات على أساس من 
القيم اإلنسانية الرابنية وعلى أساس من الرتشيد والتصحيح احلضارى املشرتك.. وىف املقابل فأن 

راع احلضارى ويعترب ذلك من املنهج اإلسالمى يرفض وميقت الدعوة إىل التصادم احلضارى والص
الفساد ىف األرض حيث يؤكد ذلك ىف قول هللا تعاىل: ) وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تعثوا ىف 

(، كما يؤكد املنهج احلضارى اإلسالمى على أن قضية العدل 183األرض مفسدين.. ( )الشعراء 
كل خري ومبعث األمن   واإلحسان إىل الناس هى مهمته ىف األساس فهى أم الفضائل ومرتكز

والرخاء واالستقرار والسالم.. وذلك ىف قول هللا تعاىل: )إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذى 
 ( 90القرىب ( )النحل 

كما يؤكد املنهج احلضارى اإلسالمي على أمهية وضرورة التعاون والتنافس بني اجملتمعات من أجل 
ن ربوعها وذلك ىف قوله تعاىل: )ولوال دفع هللا الناس إقامة اخلري ىف األرض وصرف الفساد ع

 (251بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن هللا ذو فضل على العاملني( )البقرة 
 

كما يؤكد املنهج احلضارى واإلسالمي احرتام املواثيق والعهود بني الناس حيث يقول هللا تعاىل: ) 
( ، هذه هى بعض مقومات اخلطاب احلضارى  1اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود( )املائدة 

اإلسالمى.. الىت مند يدان على أساسها ووفق معايريها اإلنسانية العليا لكل الناس من أجل حياة 
 إنسانية كرمية يشيع فيها العدل واألمن واالستقرار والرخاء والسالم للجميع.

 
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 


