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 :المقدمة

ارة التي نشأت وتكونت مع هجرة الرسول محمد صلل  اللله يليله وسللم إلل  إن الحض

المدينة وتأسيس الدولة اإلسالمية األول  قد قامت يل  أساس مهم جدا وهلو بنلاا اإلنسلان 

وصللياهته صللياهة إسللالمية نللي جوانبلله الم تلعللة سللواا اليةليللة أو الروحيللة أو البدنيللة  

لإلنسلللان بلللدأت التملللار تتلللوال  ملللن نتوحلللات  وينلللدما تحةةلللت هلللة  الصلللياهة اإلسلللالمية

وإنجازات نلي مجلا ت الحضلارة الم تلعلة ملن يلميلة وتةانيلة وأدبيلة وننيلة وهيرهلا ملن 

 المجا ت  إن ما يميز الدين اإلسالمي 

إنه دين شامل   يةف يند البيد الديني الروحي نةط كملا أنله  يلعلل البيلد الملاد  و  

ن اإلنسلان ملن الحيلاة ويحةلد أهدانله يهمله ولكنه يجمع بين الما دة والروح بةدر محدد يمك ِّ

ويييش ني سيادة، كما أن الدين اإلسالمي وهو أساس هلة  الحضلارة   يةلوم يلل  التيبلد 

مهمللا بللللت درجللة تةللوا  وإنمللا يةللوم يللل  تحةيللد كانللة  -يللل  أهميتلله-العللرد  ال للال  

  نرائضه ا جتمايية وا قتصادية والسياسية وهيرها

والحضارة اإلسالمية تتميلز يلن بلاقي الحضلارات قلديما وحلديتا بأنهلا حضلارة قاملت 

يل  أساس الدين الشامل، نالحضارة الصلينية للم تكلن حضلارة كونعوشيوسليه والحضلارة 

اليابانيللة لللم تكللن بوةيللة وكللةلا الحضللارة الرومانيللة واللربيللة الحديتللة لللم تةللم يللل  تيللاليم 

ارة اإلسللالمية ت تلللف نلللو لللم تكللن هنللاا ديللوة اإلسللالم مللا الديانللة المسلليحية ولكللن الحضلل

لللةلا  نلللن الحضللارة اإلسللالمية هللي حضللارة شللاملة  قامللت الحضللارة اإلسللالمية  وتبيللا  

أبللديت نللي م تلللف منللاحي الحيللاة  وهللةا قلمللا نجللد  نللي ومتكاملللة قللد نبلللت وتعوقللت 

ل ا مجلال الطلأ أو الحضارات األ رى ننجد ميظمها قد تعلو  نلي مجلال ملن المجلا ت أم 

مجال العلا أو مجال العلسلعة أو مجلال العنلون  وكملا أ لةت الحضلارة اإلسلالمية الشلمول 

الوسطية لةلا نالحضارة اإلسالمية  -نيما أ ةت-من الدين اإلسالمي نلنها قد أ ةت أيضا 

 حضارة وسط  

 وين الحضارة الوسط والبيد الحضلار  للوسلطية قلد تلم إيلداد هلة  الورقلة ملن أجلل

تةديمها لمؤتمر الوسطية منهج حياة الة  تنظمه وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة 
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الكويت  بيد هة  المةدمة سوف نتناول معهوم الحضارة وتطورها يلي ةلا يرض لبيض 

النمللاةا التللي توضللا دور الحضللارة اإلسللالمية نللي بنللاا وتكللوين الحضللارة الحديتللة ومللن 

ة تلوار  الحضلارات  نلي الجلزا التلالي نيملل يلل  توضليا  الل ةلا نناقش نكرة حتمي

الوظيعة األساسية للحضلارة الوسلط وملا هلو دورهلا وبيلد ةللا نيلرض بيلض المنطلةلات 

التي يجأ أن تةوم يليها الحضارة الوسط والسمات التي تضمن استمراريتها وني النهايلة 

 نةدم  اتمة وبيض التوصيات التي نراها مهمة 
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 وتطورها: مفهوم الحضارة

إن الحضارة ني معهومها المتيارف يليه هي "تمرة كل جهد يةوم به اإلنسان لتحسين 

ظروف حياته والرقي بها سواا أكان المجهود المبةول للوصول إل  تللا التملرة مةصلودا 

أم هير مةصود ني المجالين الماد  والروحلي" للةلا نهلي مرتبطلة بلالزمن ألن كلل جهلد 

ن لكي يوتي تمار  الحضارية كاملة كملا تحتلاا الشلجرة إلل  اللزمن إنساني يحتاا إل  زم

لكي تنضج تمارها  ومن هةا التيريف يتضا أيضلا أن أ  إنتلاا ينتجله اإلنسلان   يلد ل 

تم العائلدة ملن وراا  نلا  ا تلراي   ينتشلر و  تني دائرة الحضارة ما لم يتداول ويشيع و

ريا  ن هلةا ا  تلراي للم يشلع اسلتيماله وللم يوظف لمصلحة البشرية   ييد إسهاما  حضا

 تيم به العائدة وانما اصبا دليل يل  يبةرية الم تري 

وال طللوات الحضللارية   تحتللاا إللل  الوقللت والللزمن نحسللأ بللل تحتللاا إللل  الجهللد 

اليةلي والبدني أيضا  وأهمية اليةلل أنله يسلايد اإلنسلان يلل  حسلن توظيلف ملا لديله ملن 

درة اليةلللل محلللدودة نلللي أول األمللر ولكنهلللا قويلللت وازدادت ملللع إمكانللات  وقلللد كانلللت قلل

بللاقي أيضللاا الجسللم متللل الللزراي إةا لللم يللتم  شللأن ا سللتيمال والمللران شللأنه نللي ةلللا

است دامه بشكل دائم يضمر ويتوقلف يلن الحركلة وأداا وظيعتله بشلكل جيلد  واليةلل هبلة 

نللي درجللات الللةكاا لجميللع البشللر يللل  حللد سللواا و  يوجللد تعللاوت بللين أجنللاس البشللر 

كما أشايت ةلا النظريات الينصرية األوربية ولكن ا  تالف يأتي من درجلة –الطبييي 

 التمرين وا ستيمال لليةل كيضو من أيضاا الجسم 

وتللرتبط الحضللارة بالبيئللة بمكوناتهللا الم تلعللة مللن طبييللة األرض والمنللا  ومللوارد 

"إن أهل األقاليم الميتدللة هلم اكملل  التروة نيها و ل  بيض المعكرين ومنهم ابن  لدون

 لد الله وأيلدلهم أجسلاما وألوانلا وأ القلا  واديانلا "  ولكننلا يجلأ أ  نبلالي نلي تةلدير أتلر 

البيئللة يللل  التطللور الحضللار  والللدليل يللل  ةلللا أن هنللاا مجتميللات وجللدت نللي بيئللات 

لنيلل نلي أنريةيلا جلرانية متشابهة ولكنها تعاوتت نلي مسلتواها الحضلار   نبيئلات واد  ا

وواد  ريودوجنيور  وواد  كلورادوا ني أمريكا الجنوبيلة والشلمالية تكلاد تكلون واحلدة 

من حي  التشلابه الجلرانلي والمنلا ي كأوديلة نهريلة  ولكلن المجتملع المصلر  الةلديم قلد 

تعو  وبللي مسلتوى يلالي ملن الرقلي الحضلار  نلي حلين أن الهنلود الحملر ياشلوا يلل  

 ةألمريكية شما  وجنوبا نلي حاللة بدائيلة  وكلةلا نلي البيئلات الصلحراويضعاف األنهار ا
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وبيئات اللابات وهيرها وهةا يرجع إل  دور اليةل ومدى قدرته يل  مواجهة الصيوبات 

 التي تةابله والتللأ يليها 

وييد الدين أهم اليوامل التي تؤتر ني توجيه مسيرة الحضارة ، ناليةيدة أيا  كانت ةات 

ال نللي حيللاة المجتميللات ويشللترا نللي تلةللي هللةا األتللر جميللع البشللر مهمللا تتعللاوت أتللر ني لل

حظللوظهم مللن الحضللارة ،لكللن يالحللظ أن يةائللد الجمايللات البدائيللة التللي تتيبللد لظللواهر 

لم تؤد بها إل  الرقي بتللا المجتميلات  –وتت ة رموزا لها من الحجر وال شأ  -الطبيية 

ن نكلرة التوحيللد واإليملان بالحيلاة األ لرى والتللواأ يلل  حلين أن اليةيلدة كلمللا اقتربلت مل

واليةللاأ أصللبحت مللن اكتللر اليوامللل نايليللة نللي ا رتةللاا بالحضللارة واإلنسللان  ةلللا ألن 

الدين يعرض يلة للكون ورسالة لإلنسان يل  األرض ويةلدم منظوملة ملن الةليم الروحيلة 

سلان والعلرد يلل  أن يبلةل واأل القية التلي ينبللي ا لتلزام بهلا  وهلة  الجوانلأ تحل  اإلن

 الجهد ني ظل منظومة الةيم التي يؤمن بها من اجل تحسين مستوى مييشته يل  األرض 

والحضارة ظاهرة إنسانية يامة، وقد يحد  أن تمر يل  شيأ ملن الشليوأ ظلروف 

تدنيلله إللل  ا نتةللال مللن سللكون البللداوة إللل  حركللة النهضللة والتحضللر  كمللا حللد  لبللدو 

ت الرسالة السماوية ونزل الوحي يل  الرسول ال اتم محمد ا، يندما جاالجزيرة اليربية 

تهم اصل  الله يليه وسلم، نةد تحولوا من مجرد رياة لللنم تشللهم نزواتهم وتمتد صلراي

أليوام ألسباأ واهية إل  يلماا وقادة نتحوا اليالم اجمع واسلتطايوا  لالل سلنوات قليللة 

بشرية ا  ترايات والعتوحلات اليلميلة التلي قاملت يلل  أن ينشروا يةيدتهم وأن يةدموا لل

أساسها الحضارة اللربية الحديتة، وقد   تتاح متل هة  الظروف لشيوأ ومناطد أ لرى 

أو أن تكرر نعسها مرة أ رى متلما حد  لشيوأ المنطةة اليربية بيد اللزوات الت ريبية 

   الة  كان سائدا للصليبيين والتتار وةلا بسبأ العساد السياسي واإلدار

 دمتللل أر نوللل نأمللا اصللل الحضللارة ونشللأتها نةللد ناقشللها الكتيللر مللن العالسللعة  اللللربيي

" إن اللله سلبحانه وتيلال  لملا :تونبي و نيتشه وهيرهم أما ابن  لدون نةلد تكللم نيهلا وقلال

 أ الطباي ني الحيوانات كلها وقس م الةدر بينها جيل حظوظ كتير من الحيوانات اليجلمرك  

يلن ةللا كلله العكلر واليلد  ناليلد  من الةدرة اكمل من حظ اإلنسان وجيلل لإلنسلان يوضلا  

مهيئللة للصللنائع ب دمللة العكللر والصللنائع تحصللل للله ال ت التللي تنللوأ للله يللن الجللوارح 

الميدة ني سائر الحيوانلات لللدناي يلن نعسلها، ولكلن اإلنسلان ملع ةللا يلاجز يلن حمايلة 
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ة بليلر  وا لتئلام ملع أشلباهه نلي جمايلات تتلوزي نيملا نعسه للةلا نهلو مضلطر لالسلتيان

بينهم األيمال الضرورية والكعيلة ببةائهم، وهةا ا جتملاي ضلرور  للنلوي اإلنسلاني وإ  

لم يكمل وجودهم وما أراد  الله ملن ايتملار اليلالم بهلم واسلت النه إيلاهم" وهلةا ا جتملاي 

 اإلنساني هو ال طوة األول  يل  طريد الحضارة 

الةلدام  بلين أطلوار حيلاة اإلنسلان  نلةد شبه الكتير من المعكرين و الملؤر ين الللربيي

المؤر  الروماني إل  هةا المينل  ينلدما قلال "إن  دوحركة الحضارات  نةد ةهأ توكيد ي

الحضارات تدور ني دائلرة واحلدة ملن مليالد وشلباأ وقلوة تلم شلي و ة وتراجلع وأ يلرا 

كلل ملا يحلد  اليلوم حلد  ملرارا قبلل ةللا وسليحد  ملرات وناة واندتار"  كملا قلال "إن 

ألنكلار   أ رى ني مستةبل الزمان" وقلد ا لة ابلن  للدون هلة  النظريلة وايتبرهلا محلورا  

ين التاريخ والحضارة و الصتها أن البداوة هي أول مرحلة من مراحل الحضارة يندما 

مرحللة الحضلر والةلوة  يتجمع البشر ني جماية بدوية تم ينتةلون إل  مرحلة أ لرى وهل 

والتةدم يلي ةللا مرحللة الصليود والسليطرة وأ يلرا  مرحللة التراجلع وا نلدتار  هلة  هلي 

المراحل األربية ني تطور الحضارات يند ابن  لدون وقلد تطلول إلل  سلتة مراحلل وقلد 

 تةتصر يل  تالتة نةط 

كمللا –د وهللة  األطللوار الحضللارية والتللدرا نللي مراتللأ الحضللارة حتلل  انللدتارها ييللو

إلل  أن الحضلارة تضليف ملن يمللا أسلبابها ويطملئن إليهلا  -يةول أصلحاأ هلة  النظريلة

ويستسلم لنييمها نت ور قوته ويةل حماسه للجهاد ويستولي يليه الترف نيعسد ويضلمحل، 

وهةا الةول يجانبه الصواأ  ن الحضارة تةو  اإلنسان و  تضيعه ألنها ميارف ويللوم 

لل و بللرة وتجللارأ وكللل هللةا ر نيلله ينللابيع الةللوة  ولكللن سللوا يزيللد ملكللات اإلنسللان وتعج 

است دام هة  اليلوم والميارف هو ما يؤد  إل  العساد وقد كان أهل األمم السابةة يسليئون 

است دام ما يملكونه من أسباأ التمدين والرقلي نيسلرنون نلي التلنيم ويزهلدون نلي اليملل 

الطريد ألملم أ لرى لكلي تبنلي حضلارة والجهد نتضمحل قواهم وتندتر حضارتهم ويمهد 

جديدة  وهة  الظاهرة ل صها المؤر ين وأصحاأ العكر نيما يطلد يليله بسليطرة أدوات 

الحضارة يل  اإلنسان وليس سيطرة اإلنسان يل  أدوات الحضارة، وليس المةصلود هنلا 

تحكم هو يدم السيطرة يل  أدوات الدمار من أسلحة وبارود و النه نةط ولكن هو يدم ال
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نللي شللهوات العللرد ورهباتلله ناإلسللراف نللي أ  شللا حتلل  الطيللام والشللراأ يللؤد  إللل  

 اإلنساد والضرر 

وبيد أن يرضنا لمعهلوم الحضلارة ونشلأتها ومراحلل تطورهلا نلننلا يجلأ أن نتسلاال 

هللل الحضللارات تتصللاري كمللا تتصللاري األمللم والللدول نللي ميللادين الحللرأ والسياسللة 

لتنانس؟ واإلجابة المباشرة هي نيم تتصاري الحضلارات والرياضة وهيرها من مجا ت ا

هير صلحي ألنله يهلدر ملوارد البشلرية كملا تهلدرها الحلروأ بلين اللدول  نكلل  روهةا أم

أصحاأ حضارة أو تةانة يودون أن تكون لهم السيطرة وا نتشار من  لالل نشلر تةلانتهم 

راي الحضلار  قلد ونكرهم ني ملدى أوسلع ملن اللدول وبلين يلدد اكبلر ملن البشلر  والصل

أو أشلكال نكريلة متلل التلي بلين  -الصلراي  يلل  الوصلول أو   للةملر-مادية     يأ ة أشكا

 اللبرالية والشيويية 
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 نشأة وسكون الحضارة اإلسالمية:

ييتةللد الللبيض أن الحضللارة اإلسللالمية كللان يجللأ أن تمللر بمراحللل الصلليود والهبللوط 

الحضللارة اإلسللالمية ت تلللف يللن بللاقي  الحضللار  كبةيللة الحضللارات  ولكننللي ايتةللد أن

الحضللارات وتتميللز يللنهم بأنهللا حضللارة نابيللة مللن الللدين ال للاتم الللة  ارتضللا  ال للالد 

سبحانه وتيال  للبشرية "   ورضيت لكلم اإلسلالم دينلا"   كملا أن الحضلارة اإلسلالمية للم 

الهلدف تمر بمراحل الصيود المتدرا وانما ولدت حضارة يظيمة منلة أول يلوم ةللا  ن 

من التةدم الحضار  هو الوصول باإلنسان إل  أيل  مراتأ التحضلر ملن  لالل التياملل 

مع مكونات الكون طبةا للناموس اإللهي ونهلم األدوار الم تلعلة لهلة  المكونلات وتوظيعهلا 

ني  دمة اإلنسان حتل  يحةلد رسلالته  ملن هنلا نللن الحضلارة اإلسلالمية منلة نشلأتها ملع 

ل  الللله يليلله وسلللم إللل  المدينللة قللد وصلللت إللل  أيللل  مراتللأ هجللرة الرسللول محمللد صلل

التحضر من  الل صياهتها لإلنسان المسلم الصياهة التي يستطيع أن يتيامل مع ال الئد 

 المتيددة بالطريةة المتل  

أما الحضارات األ رى نةد كان لإلنسان دور رئيسي ني تكوينها وتطويرهلا وبالتلالي 

ور ننائها نظرا لةصور الةدرة اإلنسانية مهما بلللت ملن يبةريلة  نلنها تحمل ني طياتها بة

ننجد أن ميظم الحضارات السابةة متل الحضارة المصلرية الةديملة أو الحضلارة اليونانيلة 

أو الرومانية أو حضلارات الشلر  الم تلعلة سلواا الهنديلة أو الصلينية وهيلرهم وقلد أبللت 

كن أهلأ هة  الحضارات للم تسلتطيع أن ترنلع حسنا  يل  مستوى اليلوم والعنون  ول بالا  

 من درجة تيامل اإلنسان مع ما يحليط بله نلي الكلون  أو أن يعهلم رسلالته نلي الحيلاة نهملا  

صحيحا  حت  يتمكن من أن يييش سييدا ، وأن هة  الحضارات يندما كانلت تتةلدم وتحةلد 

ة والراحلة ويعةلدون بيض النجاح والسيطرة ويزداد نعوةها كان أبناؤها ي للدون إلل  الديل

الرهبة ني اليمل وبةل الجهد ، وبالتلالي تبلدأ هلة  الحضلارات نلي التراجلع وا ضلمحالل 

ألنه لم تكن هناا يةيدة قوية تيمل يل  صياهة أنراد وشيوأ هة  الحضلارات بالطريةلة 

 التي يعهموا بها رسالتهم الحةيةية ني الحياة 

صللليدت ألنهلللا للللم تتلللدرا متلللل بلللاقي و  نةلللول  -ولةلللد نشلللأت الحضلللارة اإلسلللالمية 

واسللتطايت نللي  للالل سللنوات ميللدودة أن تسللود الجزيللرة  –الحضللارات نللي الصلليود 

اليربية وارض الراندين وبالد الشلام نلي نتلرة للم تتجلاوز يشلرين ياملا، كملا أنهلا  لالل 
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هة  العتلرة أ ضليت حضلارتين كبيلرتين نلي ةللا اللزمن هملا العلرس واللروم  تلم نتحلت 

حت  وصللت إلل  بلالد المللرأ اليربلي وسلاحل المحليط األطلنطلي  أنريةيامصر وشمال 

 واصبا البحر األبيض المتوسط بحيرة إسالمية يربية 

ولةللد اسللتطايت الحضللارة اإلسللالمية أن تةللدم للبشللرية الكتيللر مللن اليلللوم والميللارف 

وأ والعنون  ونحن هنلا للن نةلوم باسلتيراض ملا قدمتله الحضلارة اإلسلالمية لعملم والشلي

األ للرى  وهللةا لن دور الحضللارة اإلسللالمية نللي تةللدم ورقللي الحضللارة اللربيللة الحديتللة 

أنعسلهم  ويكعلي هنلا  نمن التاريخ بالضرورة و ينكلر  مجلادل ملن الللربيي ا  اصبا ميرون

م الة  كتبته المستشرقة األلمانية زيلريد هونكه ين أتر الحضلارة رة إل  الكتاأ الةي  ااإلش

بية ني أوروبا بينوان "شمس اليرأ تسطع يل  اللرأ" ونيه تةدم الكاتبلة اإلسالمية الير

الكتير من األمتللة سلواا نلي الطلأ أو العللا أو الحسلاأ والرياضليات أو العلسلعة واليللوم 

ا جتماييللة وهيرهللا  وسللوف نللةكر هنللا أحللد المشللاهد اليديللدة التللي أوردتهللا المستشللرقة 

اليربية إل  الللرأ مملا سلهل يمليلات الجملع والطلرح األلمانية هونكه ين انتةال األرقام 

وباقي اليمليلات الحسلابية وهلو ملا سلايد يلل  تطلور يللوم أ لرى  تؤكلد الكاتبلة أن نةلل 

األرقام الحسابية إل  اللرأ تم ين طريد أحد الكهنة ني أسلبانيا ويلدي  جربلرت واللة  

البابللا سلعسللتروس  ميالديللة ليصللبا 999تللدرا إللل  أن وصللل إللل  كرسللي الباباويللة يللام 

 التاني وبالتالي كان رئيس الكنيسة يحسأ باليربية 

مشهد آ ر من مشاهد اليالقة بين الحضارة اإلسالمية وهيرها من  الل نل  نملوةا 

يةلود الصلللا مللع الشلليوأ المنهزمللة نللي الللبالد التللي تللم نتحهللا وهللةا الللة  يةللد ينللد نللتا 

ورهبانا  وراهبات، وهو يضمن لهم  كهنة  مصر" هةا ا تعا  يشمل كل الريايا المسيحيين 

الحماية واألمن أينما كلانوا حسلأ مشليئتهم، وبالمتلل يحملي كنائسلهم ومسلاكنهم وأملاكنهم 

المةدسة، وكةلا يحملي ملن يلزور تللا األملاكن ملن جورجيلا او الحبشلة، يياقبلة كلانوا او 

مرايلاتهم ألن نساطرة، ويحم  كل من يؤمن بالنبي ييس  يليه السالم  كل هؤ ا يجلأ 

الرسول محمد صل  الله يليه وسلم قد كرمهم ني وتيةة تحمل  اتمله نبهنلا نيهلا أن نكلون 

ميهللم رحمللاا وان نضللمن لهللم أمللنهم" وهللة  صللورة حيللة لتسللاما المسلللمين والحضللارة 

وهللةا  -وللليس كمللا يللراد الن أن نتسللاما يللن ضلليف-اإلسللالمية ولكنلله تسللاما يللن قللوة 

 جوناا بل احترمها المسلمون نصا  وروحا  ا تعا  لم يكن ويودا  
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ولكن استةراا التلاريخ ونظلرة يلل  الواقلع يجلد أن المسللمين أصلحاأ هلة  الحضلارة 

اليظيمة مت لعين بمةلاييس يديلدة منهلا اليللم وا قتصلاد والميرنلة وهيرهلا ملن الميلايير  

دورهلا نلي  وهةا ما يجيلنا نتساال هلل الحضلارة اإلسلالمية متلل بةيلة الحضلارات أ لةت

التاريخ وصيدت وهبطت وقامت بتسليم الراية الحضارية لحضارة أ رى وهي الحضارة 

اللربية الحديتة!! أم أن الحضارة اإلسالمية نسيت ونةدت دورها ووظيعتها التي قامت من 

اجلهلا وبالتللالي تراجيللت يللن مكانتهللا األصلللية والمؤهللة لهللا حتلل  تسللترجع دورهللا الللة  

 هةا ما سوف نناقشه ني الجزا التالي يجأ أن تةوم به و
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 الوظيفة والدور:…الحضارة الوسط 

مللن دراسللة التللاريخ اإلنسللاني نجللد أن لكللل حضللارة مللن الحضللارات التللي مللرت نللي 

،كان يجأ يليها الةيلام بله نلي ظلل األوضلاي اليالميلة واإلنسلانية  اليصور الم تلعة دورا  

الرايلة إلل  حضلارة أ لرى، ننجلد الحضلارات التي كانت سائدة ني وقتها، تم تةوم بتسلليم 

التي هالت ني المادية وا هتمام بالمادة وكان دورها هو تةديم النموةا الماد  ني التيامل 

مللع متليللرات الحيللاة وكانللت تللأتي هللة  الحضللارات نللي نتللرات تكللون اإلنسللانية شللديدة 

هيرهللا مللن ا نلمللاس نللي الروحانيللات وتللرنض أ  شللكل مللاد  سللواا نللي اليلللوم أو نللي 

ميه، ويل  النةيض من هةا الوضع تكون هناا حضارات تللالي نلي  لاألشكال و  تتيام

الجوانأ الروحية وترنض أ  اهتملام بالملادة ملن أجلل إبلراز النملوةا الروحلي الصلرف 

يللل  البشللرية واإلنسللانية جميللاا، وقللد تةللل  دور ووظيعللة هللة  األنللواي مللن الحضللارات 

لرؤيلة الشلاملة نلي التياملل ملع الجلنس البشلر   وبيلد بيلان يل  تأكيد ضلرورة وأهميلة ا

النماةا الم تلعة للتيامل الحضار  مع البشر كان ملن الضلرور  أن يلأتي البلديل التالل  

 وه  الحضارة الوسط  إةن نالوسطية دور ووظيعة وليست مجرد صعة 

ا يجلأ أن وإةا أردنا ميرنة أسباأ كون الحضارة اإلسالمية هي الحضارة الوسط نلنن

أساس تشلريياته ويةيدتله وهلو الةلرآن الكلريم ننجلد أن اليلة ونيود إل  مصدر هةا الدين 

الكريمة من سورة البةلرة تةلول " وكلةلا جيلنلاكم أملة وسلطا لتكونلوا شلهداا يلل  النلاس 

ويكلون الرسلول يلليكم شلهيدا" ملن هنللا نتليةن أن الوسلطية وظيعلة ودورهلا األساسلي هللو 

والحضلارات األ لرى الم تلعلة  كملا يتضلا لنلا لملاةا يجلأ أن تكلون  الشهادة يلل  األملم

أن  -وهل  اللدور-الحضارة ال اتمة هي الحضارة الوسلط  ن متطلبلات الشلهادة الصلادقة 

يكون الشاهد وسطا   يميل يمينا و  شما  حت  تكون شهادته صلحيحة  كملا أننلا نيلرف 

ط، للةلا نللن الحضلارة اإلسلالمية هلي من أقلوال اليلرأ الملأتورة  أن  يلر األملور الوسل

 "العضيلة وسط بين رةيلتين"  و ير الحضارات، وقد قال أر سط

وإةا كان الدور الوسطي ضرور  لتحةيد الشهادة ألنله ملا   يلتم الواجلأ إ  بله نهلو 

واجأ، نلن الت لي ين هةا الواجأ ينعي ين الحضارة اإلسالمية الشلهادة الصلادقة وتةلل 

اا وظيعتها المنوطة بها، وسواا كان هةا الت لي مةصلودا أو هيلر مةصلودا قدرتها يل  أد

جللة الحتميللة لهللةا الت لللي هللو مللا نللرا  الن مللن تراجللع وت لللف تيلليش نيلله الللدول ينلللن النت
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اإلسللالمية والمسلللمين أصللحاأ هللة  الحضللارة، ولكللن  يمكللن وصللف مللا نيلليش نيلله بأنلله 

نا يمكن أن نيتبلر  كملون وسلكون للحضلارة هبوط واندتار كباقي الحضارات السالعة ولكن

ال اتمة، ويندما تستييد هة  الحضارة وظيعتها التي كلعت بهلا نسلوف نجلدها ملرة أ لرى 

تتصدر الحضارات وتةودها ألنها سوف تيود مرة أ لرى الحضلارة الشلاهدة  والحضلارة 

قش هلة  الوسط لها منطلةات أسس  تيود إ  يل  أساسها كما نشأت أول مرة وسوف ننلا

 األسس ني الجزا التالي 
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 منطلقات وأسس... الحضارة الوسط:

هناا اليديد من المنطلةلات التلي يجلأ أن تيلود الحضلارة الوسلط يلل  أساسلها وهل  

شلروط ضلرورية وليسلت شلروط كانيله، أولهللا الحريلة، التلي يجلأ أن تسلود المجتميللات 

يلللي ةلللا اليللدل واليلللم اإلسللالمية حتلل  تسللترد حضللارتها دورهللا ووظيعتهللا الوسللطية، 

والشللمول والتللوازن والةللوة واأل للال  والةلليم وهنللاا أسللس أ للرى ولكننللا سللنكتعي بهللة  

 ها تيتبر تابية لها االمنطلةات ألنها أصلية ونيما يد

 الحرية: .0

هلو ملا  -الة  ييتبر األداة األساسية لتحةيلد التةلدم والتحضلر-إن أهم ما يميز اإلنسان 

ةلا نلن توظيف هةا اليةلل واسلت دامه بكعلااة هلو الطريلد األمتلل حبا  الله به من يةل، ل

لكي يييش اإلنسان سييدا وناجحا ني هة  الحياة، واليةل كما نيلم هو مناط العكر والتعكير 

وا  تيار بداية من ا  تيلار بلين ال يلر والشلر وحتل  ا  تيلار بلين البلدائل نلي مجلا ت 

ن بللدائل م تلعللة لال تيللار نلللن وظيعللة اليةللل تتوقللف حياتلله الم تلعللة، وإةا لللم يللتا لإلنسللا

وبالتالي يعةد اإلنسان ألهم سلمة ملن سلمات تميلز  دون بلاقي الم لوقلات، وملن أجلل قيلام 

 اليةل بوظيعته األساسية من تعكير وا تيار نلنه من الضرور  أن يييش ني بيئة حرة 

ه األيدلوجيللة قيملة أساسللية للةلا نللن الحريللة النابيلة مللن قليم المجتملع اليليللا وا تياراتل

يجلللأ أن تسلللود نلللي أ  مجتملللع يريلللد أن يصلللل لمسلللتوى حضلللار  متةلللدم، والحضلللارة 

اإلسالمية ألنها نابية من الدين اإلسالمي نلنها تديو إل  الحرية نلي مجلا ت الحيلاة كلهلا 

وأيضا يل  مستوى اليةيدة نليس هناا إكرا  حت  ني الدين، كما أن الحياة نلي بيئلة حلرة 

ايد يل  رنع درجات ا نتماا للمجتمع وبالتالي المشاركة وبةل الجهد من أجلل تحةيلد تس

أهدانلله، أمللا ا تعللاا الحريللة والحيللاة نللي بيئللة مكبوتللة يولللد التطللرف وينشللا أجيللال تتسللم 

 بالضيف وهةا يؤد  إل  إياقة استيادة وظيعة ودور الحضارة اإلسالمية 

 الشمول والتوازن: .2

رة اإلسالمية شمولها وتوازنهلا حتل  تسلتطيع أن تةلوم بلدورها يجأ أن تستييد الحضا

ووظيعتهلللا مللللن وسللللطيه تمكنهلللا مللللن الشللللهادة الصللللحيحة الصلللادقة يللللل  بللللاقي األمللللم 

والحضارات، والشمولية المطلوبة تيني أن الحضارة الوسلط تهلتم بكانلة الجوانلأ الماديلة 
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هتم بالجماية، وكملا يهلتم بالواقييلة والروحية ، اليلمية والعنية، وكما أنه يهتم بالعرد نلنه ي

نلنه يهتم بالمتالية  هةا هو الشمول الة  تناد  به الحضارة اإلسالمية كما انه هو الشمول 

بل يجلأ أن يتحلل   يالة  يجأ أن يتحةد ليودة الحضارة الوسط، والشمول وحد    يكع

يملوا اللوزن بالةسلط هةا الشمول بالتوازن، نالتوازن أيضا من شروط تحةيلد الشلهادة "واق

و  ت سروا الميزان" نيجلأ التلوازن نلي التياملل بلين الماديلة والروحيلة والتلوازن يينل  

يدم اإلنراط أو التعريط والتوازن ضد التطرف بأشكاله الم تلعلة، والتلوازن نلي اليبلادات 

 أيضا مطلوأ، لةلا نالشمول المتوازن منطلد وأساس مهم من أسس الحضارة الوسط 

 والعمل:العلم  .3

لةد وصف يبد الرحمن الكلواكبي اليللم نلي كتابله الشلهير طبلائع ا سلتبداد نةلال"اليلم 

للحلرارة والةلوة  وجيلل اليللم  مبصرا  ، و دا   قبسة من نور الله وقد  لد الله النور كشانا  

متل النور وضاحا  لل يلر نضلاحا  للشلر، يوللد نلي النعلوس حلرارة ونلي اللرؤوس شلهامة  

والجهل ظالم ومن طبيية النور أنه يبدد الظالم ، والمتأمل ني حاللة كلل رئليس اليلم نور 

ومرؤوس يرى أن سلطة الرئاسة تةوى وتضيف بنسبة نةصان يلم المرؤوس وزيادته"   

وهةا الوصف والتيريف لليلم يوضا لماةا تتطلأ الحضارة الوسط أن يهتم أبنائهلا بلاليلم 

 ا وأن يكون منطلد أساسي من منطلةاته

ولكن اليلم يجأ أن يتبيه يمل حت  تيم نائدته وتنتشر  واليمل نلي الحضلارة الوسلط 

هو اليمل الصالا الة  تستعيد منه األمة والبشرية كلها  كما أن اليلم النانع ليس نةط اليلم 

الشريي ولكن يضاف إليه يلوم الحياة الم تلعة التي تيسر لعنراد مييشتهم وتييلنهم يلل  

التهم نلي الحيلاة، وبلدون اليللم وحلأ اليملل وبلةل الجهلد للن تسلتطيع الحضلارة الةيام برس

الوسلللط أن تةلللوم بلللدورها ووظيعتهلللا والشلللهادة يلللل  الحضلللارات األ لللرى،  ن الشلللهادة 

الحةيةيللة الصللادقة يجللأ أن تكللون يللل  يلللم ودرايللة حتلل    يسللتطع أحللد أن ي للديها أو 

   ايلشه

 القوة والعدل: .4

سية للحضارة الوسط هو أن تكلون قويلة قلادرة يلل  اللدناي يلن رابع المنطلةات األسا

نعسها ماديا وتةانيا  كما أنها مطالبة بأن تيد ما تستطيع من قو  مادية ، وليس الهدف منها 
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شن الحروأ يل  األمم األ رى ولكن الهدف هو درا الصرايات ينها، متال نللن اللدول 

جوم نوو ، والةوة المادية   تةف يند قوة التي تمتلا أسلحة نووية تحمي نعسها من أ  ه

السالح ولكن قوة ا قتصاد أيضا، والحضارة الوسط يجأ أن تكون حضارة تساما ويعو 

 ولكن التساما الةائم يل  الةوة وأن الضييف   ييعو أو يساما ولكنه يللأ يل  أمر  

 ن مجتملع  كما أن الحضارة الوسط يجلأ أن تتسلم باليلدل وأن يكلون ملالزم لةوتهلا،

الةوة دون اليدل  يصبا هابه، والشاهد إةا لم يكن يد   ترد شلهادته وتلرنض، وكملا ورد 

ني األمتال اليربية أن دولة الظلم ساية ودولة اليدل إل  قيام السلاية، والحضلارة الوسلط 

هي الحضارة ال اتمة  ويجأ أن تظل إل  قيام الساية، ونحلن يلل  يةلين بلان ملا نشلاهد  

للحضارة اللربية ني الزمن المياصر هي قوة بلدون يلدل ،  ن اليلدل المطللوأ  من قوة

بللل اليللدل نللي كللل التصللرنات   -لللو تحةللد-للليس نةللط اليللدل الللدا لي بللين أنللراد المجتمللع 

والمواقف، نما نرا  الن ملن اسلت دام للميلايير المزدوجلة نلي التياملل للحضلارة اللربيلة 

لضيف ني تلا الحضارة ، ةلا ألن الحضارة الوسلط   هو الظلم بيينه وييتبر من نةاط ا

تريللد أن تكللون هللي الةويللة وبللاقي اليللالم ضللييف أو أن تكللون هللي اللنيللة وتسللتلل قوتهللا 

 للسيطرة يل  اليالم ولكن الحضارة الوسط تهدف إل   تحةيد ال ير لليالم اجمع 

 األخالق والقيم: .5

ألنلله هللو  الوسللط أن تةللوم بدونلله وهللو أحللد المنطلةللات الهامللة التللي   يمكللن للحضللارة

الضللمانة األساسللية  سللتمراريتها، والةلليم األ القيللة المطلوبللة ليسللت المتاليللة التللي تيتبللر 

أيضللا  ليسللت اإلنللراط نللي الواقييللة والتللي تيتبللر اإلنسللان  ي  ي طللا، وهلل اإلنسللان مالكللا  

ملل ملع اإلنسلان له من السلوا ما   يليد به، ولكن الحضارة الوسط تتيا كالحيوان وتبرر

بجوانبه الم تلعة من يةلل وروح وجسلد وتنملي نيله حلأ أمهلات العضلائل وتحل  يليهلا، 

نمن ينكر أهمية الصلد  واألمانلة والونلاا والصلبر واليعلاف والحيلاا والشلجاية وهيرهلا 

تتحةلد لله السليادة نلي اللدنيا؟ كملا أن  يتللمن الةيم الضرورية والمهمة ني حياة اإلنسان ا

ليمة تللرنض وتنكللر الكللةأ والنعللا  والعحشللاا والعسللاد وال يانللة وهيرهللا مللن العطللرة السلل

-الرةائل اللير محمودة  ويجأ أ  ننس  كيف أن الرسلول ال لاتم صلل  اللله يليله وسللم 

قللد جمللع هللدف رسللالته نللي كلمللات محللددة هي"إنمللا بيتللت  -تيظيمللا لللدور األ للال  والةلليم

 ألتمم مكارم األ ال " 
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للحضللارة الوسلط ومللن الضلرور  يللل  أصلحاأ هللة   األساسليةهلة  هلي المنطلةللات 

الحضارة وأبنائها أن يستييدوا تلا المنطلةات حت  يتمكنوا من أن تيتلي الحضارة الوسط 

لةد ةكرنا أن الحضارات تتصاري ماديا  ونكريا  وتةانيلا ولكلن هلل المكانة التي تستحةها، و

  مسللاحات اكبللر مللن اليللالم وإةا الحضللارة الوسللط تتصللاري أيضللا مللن أجللل السلليطرة يللل

كانت تريد ال ير ليس لمجتميها نةط ولكن للبشرية جمياا، نلماةا تتصلاري إةن؟  هلةا ملا  

سللوف نناقشلله نللي الجللزا التللالي يللن شللكل اليالقللة بللين الحضللارة الوسللط والحضللارات 

 األ رى وهل هي يالقة صراي أم يالقة تياون؟
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 التعاون بديال عن الصراع:

الة  نرا  الن ويروا له يلدد ملن المعكلرين الللربيين ينطللد أساسلا ملن  إن الصراي

المشللكلة ا قتصللادية والتنللانس يللل  الللرز  والمللوارد الم تلعللة، والحضللارة الوسللط تؤكللد 

يلينا بأن دورنا للحصول يلل  احتياجاتنلا وأرزاقنلا هلو البحل  يلن هلةا اللرز  والسليي 

  من ال طأ أن نتصاري نيما بيننا يل  المتلاح حتيتا  ستنباطه واست راجه والتيرف يليه

أن هلةا الظلاهر هلو نةلط اللرز  الم للو   -الليلر صلحيا-والظاهر أمامنا نتيجة ايتةادنلا 

  لكن الحةيةة أن الله سبحانه وتيال  قلد  للد ا حتياجلات الكانيلة للبشلر اإلشباي احتياجاتن

ا يلليهم إ  السليي للتيلرف يلل  جمييا من  الل أرزاقهم التي  لةها مع  لةهم ةاتهلم ومل

صلرايا حتل    تتعتلت الجهلود بلل  أهةا الرز  والبح  ينه، والسيي المطلوأ   يتطل

 أن البح  يديونا إل  يكس الصراي وهو التياون نيما بيننا 

كمللا أنلله يجللأ التعكيللر نللي كيعيللة التيامللل مللع هللةا الللرز  أو هللة  ا حتياجللات ينللد 

جلأ اليللم بلأن ملا نطلبله ملن احتياجلات هلل هلو لسلد حاجلة اكتشانها والحصول يليهلا وي

حةيةيللة لحياتنللا أم أنلله لالسللتهالا الترنللي وللشللراهة نللي ا سللتحواة  نلالبللا  مللا نجللد أن 

الصراي يل  الموارد الطبييية بين الدول والمجتميات ليس لسد حاجة حةيةية ونةل  نلي 

تج ين الطمع والرهبة الشلديدة نلي ا حتياجات األساسية ألنراد وشيوأ تلا الدول أنما نا

ا ستحواة يل  ما يزيد ين الحاجلة  ونلا  ملن نضلوأ هلة  الملوارد نلي المسلتةبل واللة  

سوف يؤتر بدور  كما ةكرنا يل  رناهية هةا الشيأ أو ةاا، وهناا أمتلة كتيرة ويديلدة 

بشلر أنلرادا  أو ني اليالم تؤكد هةا المعهوم الشر  لطبيية ا سلتهالا ويتناسل  الجميلع أن ال

مجتميات لن يستطيع أن يستهلا أكتر من احتياجاته الحةيةية؛ لةلا من الضرور  التأكيد 

يللل  العهللم الللة  يللديو بللأن التيللاون بللين الللدول نللي البحلل  يللن مصللادر ا حتياجللات 

واألرزا  يؤد  إل  الوصول إل  نتائج إيجابية ونايلة وبالتالي يحصل كل نلرد ومجتملع 

ه من دون صراي أو نزاي وبالتالي سوف ييمل يل  تحةيد الرناهية ليصلل يل  احتياجات

بالبشلرية إللل  مسللتوى مييشلة أنضللل، وهللةا ملن األدوار المهمللة التللي تةلوم بهللا الحضللارة 

 الوسط بان تنشر هةا العهم بين شيوأ ومجتميات اليالم والحضارات األ رى 

للله تالتللة شللروط أساسللية   وحتلل  يللنجا التيللاون المنشللود بللين الللدول يجللأ أن يتللونر

أولهما أن يكون هناا يةلين ينلد المتيلاونين بلأن اللرز  وا حتياجلات التلي يبحتلون ينهلا 
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موجودة وأن لم تكن ظاهرة لهم وأن المطلوأ منهم هلو اكتشلانها وتوظيعهلا، وهلةا اليةلين 

ن مهم جدا ألنه ييضد األملل ويةلاوم أ  أحسلاس باإلحبلاط والعشلل، والشلرط التلاني هلو أ

يكون هنلاا تةلة بلين المتيلاونين نلي أنعسلهم ونلي بيضلهم اللبيض، وأن كلل طلرف ملنهم 

سوف يبةل قصلارى جهلد  وأقصل  طاقلة لله ملن أجلل الوصلول لالحتياجلات الم تلعلة أو 

للرز  الم لو  والة  يبح  يمن يتيرف يليه ويوظعه، أما الشرط التالل  واأل يلر ملن 

و تللونر روح المسللاواة والتكللانؤ بللين األطللراف هللة  الشللروط األساسللية لنجللاح التيللاون هلل

المتياونة وأ  يعترض أ  طرف لنعسه أ  مكانة أيل  من ال رين حت  يسلود اللود بلين 

 الجميع وهةا سوف يدنع باليمل وييجل من تحةيد النتائج المرجوة من وراا هةا التياون 

الحضلار  نبلد   نموة  أ ر ني مجال التياون تديو له الحضارة الوسط هلو التيلاون

مللن صللراي الحضللارات التللي تللؤجج التنللازي بللين الللدول والمجتميللات وكللةلا الللديانات 

الم تلعة تةوم نكرة التياون الحضار  يل  أسلاس تبلادل اليللوم واألنكلار الحضلارية بلين 

الحضارات الم تلعة للوصول لسيادة البشرية، نالبشلرية جمييهلا نلي حاجلة ماسلة إلل  أن 

بمين  أن تستعيد من بيضها البيض ني مكونات الحضارة من سلوكيات تتياون حضاريا 

وأ القيللات ونظللم الحيللاة الم تلعللة  لللةلا يجللأ التأكيللد يللل  هللةا العهللم نللي اليالقللة بللين 

 الحضارات وأن الصراي بينهم لن يؤتي بأ  نتائج إيجابية يل  اإلطال  

للصلراي هلي أن تياونلا   معهوم أ ر يجأ التأكيد يليه ينلد طلرح نكلرة التيلاون بلديال

مللع األ للر يجللأ أن يكللون لتحةيللد ال يللر للبشللرية وللليس كمللا ينللاد  الللبيض لتحةيلللد 

المصلللحة، نللال ير كمصللطلا هللو أسللم  وأشللمل وأيللم وييطللي انطبايللا نيلله تللواد وحللأ 

ا  للر أمللا مصللطلا المصلللحة نعيلله قصللور ودونيللة وةاتيللة  كمللا أن ال يللر وتحةيةلله يمتللل 

ن وهناا الكتير من األحادي  النبوية واليات الةرآنية الشريعة تؤكد شيار لنا نحن المسلمي

يل  هلةا المينل  ومنهلا قلول الرسلول المصلطع  يليله الصلالة والسلالم وتأكيلد  يلل  أن 

إيمان العرد   يتحةد إ  بأن يحأ ال ير أل يه كما يحبه لنعسله؛ للةلا ملن الضلرور  أن 

طلحات النابية من نهمنا للحياة والكون والبشلر تشمل معردات للة الحوار مع األ ر المص

ودور كل منها ني نلاموس ال للد  كملا يجلأ أ  نلردد ملا ييتملد  األ لر ملن مصلطلحات 

 استةاها من نلسعته وأيدلوجيته ويةيدته 
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 الخاتمة:

إن ما نييشه ني يصلرنا الحلالي ملن صلرايات وحلروأ ودملار ييلود يلل  البشلرية 

رية ألن تعيللد الحضللارة الوسللط مللن سللباتها وأن تنشللط مللن بالويللل يؤكللد الحاجللة الضللرو

كمونها، وةللا لكلي تةلدم لليلالم النملوةا اللة  يجلأ آن ييليش يلل  نهجله  ولكلي تنشليط 

الحضللارة الوسللط تحتللاا إللل  أن تتللونر منطلةاتهللا األساسللية مللن حريللة ويللدل وأ للال  

ا يل   ير وجه، وهيرها، وهة  المنطلةات واألسس ضرورية لكي تةوم بدورها ووظيعته

ويدم تونر المنطلةات األساسية يؤ ر ويييد يلودة الحضلارة الوسلط لتحتلل مكانتهلا بلين 

األمم والحضلارات األ لرى  كملا أن وظيعتهلا التلي جلاات ملن أجلهلا وهل  الشلهادة يلل  

 الشيوأ والناس ني اليالم أجمع ستظل ميلةة حت  تسترجع وسطتيها األول  

ارة الوسط وكل ملن يريلد ويصلبوا إلل  أن تسلترد وييهلا، لةلا يجأ يل  أبناا الحض

يليهم جمييا  أن ييملوا جاهلدين ملن أجلل ترسليخ المنطلةلات األساسلية لصلحوة الحضلارة 

اإلسالمية ني واقع حياتنا المياصرة، وهةا يتطلأ أو  نشر تةانة الحرية لتسود وتيم بلين 

لضلرور  لبلاقي المنطلةلات، وهل  أبناا هة  الحضارة ال اللدة، نكملا ةكرنلا هلي الشلرط ا

المنطلد األساسي الة  يمك ن اإلنسان من توظيف اليةل الة  يميز  ين باقي الم لوقلات، 

وبالتلالي يسللتطيع مللن  للالل ةلللا أن ييملر األرض ويؤسللس للحضللارة والتةللدم  يلللي ةلللا 

وتشلجيع  يليهم ا هتمام باليلم والح  يليه ولكنه اليلم الة  ينبني يليه يمل وبةل الجهلد

 أصحاأ الهمم اليالية واليلماا ني م تلف المجا ت 

كما أن الشمول المتوازن ضرور  نلي رؤيلة هلة  الحضلارة وتياملهلا ملع المتليلرات 

واألحدا  الم تلعة  والحضلارة ال اتملة تحتلاا إلل  الةلوة لتحميهلا ولكنهلا قلوة يادللة تةليم 

 ارجله تصلبا قلوة هاشلمة   تنصلر اليدل وتديو إليه، ألنها بدون اليدل نلي مجتميهلا و

ضييعا بل تكرس الظللم والةليم األ القيلة هلي التلي تسلايد يلل  بةلاا األملم وبلدونها تعنل  

 الحضارات مهما بللت من تةدم  والحضارة الوسط هي حضارة ال ير ليس نةط ألبنائها

 ولكن للبشرية جميلاا، ةللا ألنهلا الحضلارة الوحيلدة التلي نشلأت بنلاا  يلل  تشلرييات

 الدين ال اتم ووضع أسس نجاحها الرسول المصطع  صل  الله يليه وسلم 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الحضارة الوسط

 

 بحث د/ محمود عبد الله عاكف
20 

 والله ولي التونيد 

 والسالم يليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
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