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- تطوير أس��لوب الحياة من خالل التقدم 
الفكري والحضاري الذي ينجم عام وصلت 
إليه الحضارات املختلفة، وما تعكسه عىل 

نظام الحياة.
 - امتالك وسائل االستقرار التي تزيد 
من طأمنينة اإلنس��ان، ومتنحه الراحة 
والسكينة، وتجعله أكرث قدرة عىل اإلبداع 

واالبتكار. 
- رفع ش��أن اإلنسان وخدمته، ومساعدته 
عىل النهوض والتقدم فكريً��ا وأخالقيًا، 
من خالل وجود منظومات فكرية 
وأخالقية تتضمنها العديد من الحضارات 
املختلفة، ومن أهمها الحضارة اإلسالمية 
املحور األول: مفهوم الحضارة وعنارصها 
ومقوماتها: - مفهوم الحضارة: الحضارة 
يف اللغ��ة العربية: كلمة مش��تقة من 
الفع��ل حرض، ويقال الحضارة هي القرى 
واألرياف واملنازل املأهولة بالسكان، 
فهي خالف البدو والب��داوة والبادية ، 
وتستخدم اللفظة يف الداللة عىل املجتمع 
املعقد الذي يعي��ش أكرث أفراده يف املدن 
وميارسون الزراعة عىل خالف املجتمعات 
البدوي��ة ذات البنية القبلي��ة التي تتنقل 
بطبيعتها وتعيش وفق أساليب ال تربطها 
ببقعة جغرافية محددة ، ويعترب املجتمع 
الصناعي الحديث ش��كالً من أش��كال 
الحضارة. مبعنى آخر تعني االستقرار.  
والحضارة هي: جملة مظاهر الرُِّقى العلمي 
والفني واألديب واالجتامعي يف مجتمع من 
املجتمعات، أو يف مجتمعات متش��ابهة.. 
فهي مرحلة سامية من مراحل التطور 
اإلنساين. وعرَفت بأنها نظام اجتامعي 
يعني اإلنسان عىل الزيادة من إنتاجه 

الثق��ايف ,وعرَفت بأنها:  بناء الحضارات 
ومنظومة القيم املرجعية. د.  نوف البنيان  
(2)  مجموعة املظاهر العلميّة، واألدبيّة، 
والفنيّ��ة، وكذلك االجتامعيّة، املوجودة يف 
املجتمع. وباختصار الحضارة هي الرقي 
واالزدهار يف جمي��ع امليادين و املجاالت. 
وتعتمد الحضارات اإلنس��انيّة املختلفة 
عىل بعضها البعض، فكّل حضارة جاءت 
متّممًة للحضارة التي سبقتها، وتُسهم 
هذه الحضارات يف البناء الحضاري اإلنساين 
للعامل بأكمله، فالحضارة اإلغريقيّة وغريها 
من الحضارات القدمية التي متيّزت بوضع 
أساسات البناء الحضاري، وجاءت الحضارة 
اإلسالميّة وعملت عىل ازدهار هذا 
البناء الحضاري، ومن بعد املس��لمني جاء 
األوروبيون وطّوروا هذا البناء الحضاري, 
منظومة حي��اة تنتقل من أمة إىل أمة إذا 
ما تكاملت عنارص الحضارة األربعة والتي 
يعد اإلنسان محورها واألساس لقيام أي 
حضارة عىل وجه األرض. فالحضارة أصلها 
اإلنسان وهدفها راحة ذلك اإلنسان. 
- عنارص الحضارة: وتتألف الحضارة 
من عنارص أربعة: املوارد االقتصادية، 
والنظم السياس��ية، والتقالي��د الُخلقية، 
العلوم واملعارف؛ وهي تبدأ حيث ينتهي 
االضطراب والقلق، ألنه إذا ما أِمَن اإلنسان 
من الخوف، تحررت يف نفسه دوافع التطلع 
وعوامل اإلبداع واإلنشاء، وبعدئذ ال تنفك 
الحوافز الطبيعية تستنهضه للميض يف 
طريقه إىل فهم الحياة وازدهارها . وترتكز 
الحضارة املثالية عىل جانبني: لكل حضارة 
جانبان: أحدهام مادي واآلخر روحي 
معنوي، البد من توازن بينهام لقيام 

الحضارة.  هذه 
املعنوي  الجان��ب 

ويش��مل إقامة رشيعة 
الل��ه يف األرض والحكم مبا 

أنزل الل��ه، وإقامة العدل الرباين 
وطلب العلم –سواء العلم بدين 

الله وأحكامه- أو العلم بسنن 
الل��ه يف الكون وخواص املادة 

استخالص  –الذي يعني عىل 
ما سخر الله لإلنسان من طاقات 

الساموات واألرض واستخدامها يف عامرة 
األرض –أو العلم بسنن الله يف الحياة 

البرشية- التي يقوم عىل أساسها 
مجتمع صالح، أو العلم بالتاريخ 

البرشي وما في��ه من فرتات الهدى 
والضالل، والنتائج املرتتبة عىل كل منها 

يف واقع الحياة البرشي��ة. الجانب 
املادي يف الحضارة يش��مل هذا 
الجانب العامرة املادية التي 

هي جان��ب من مفهوم العبادة 
الذي يحقق خالفة اإلنسان يف األرض، 

وذلك باستخالص طاقات الساموات 
واألرض وتس��خريها لخري اإلنس��ان. وهذا  
بناء الحضارات ومنظومة القيم املرجعية. 
د.  ن��وف البنيان  (3)  الجانب يحتاج إىل 
كدح ذهني وعض��ي لتحقيقه. وأيًضا إىل 
معرفة خواص املادة والسنن الربانية التي 
يُجري الله بها الكون والتي تُسمى يف 
هذا العرص “قوانني الطبيعة. وال تس��تمر 
الحضارة يف سريها الدائري أو التصاعدي، 
إال إذا أخذت مبفهوم اإلنسان الذي هو 

تظهر أهمية الحضارة من خالل انعكاس املخزون 

الحضاري عىل حياة اإلنسان وتأثريه عىل بناء 

مستقبله، فهي تساعده عىل عدة أمور مهمه 

نذكر منها:

 إيجاد منهج عام أو أس��لوب يحكم عالقة 

اإلنسان باإلنس��ان، من خالل وجود مجموعة 

من األنظمة العامة، والقواعد واألحكام التي 

تنظم هذه الحضارات.



مادة وروح، وإذا انعدم هذا التوازن 
تصبح حضارة أحادية الجانب كطائر قُص 
أحد جناحيه. وال تبدأالحضارة، إال حيث 
تنتهي االضطراب��ات والقالقل والفنت، ألنه 
إذا أمن اإلنسان عىل نفسه، تحررت دوافع 
اإلبداع وعوامل التطلع إىل غد أفضل 
وأرغد.  املحور الثاين: نشأة الحضارة وأبرز 
الحضارات يف التاريخ: وهن��اك العديد 
من النظريات واآلراء حول أس��باب نشأة 
  :الحضارات, وم��ن أهّم هذه النظريات
نظرية ابن خل��دون: يرى ابن خلدون أّن 
جميع الحضارات التي نش��أت كانت يف 
بدايتها تعيش حياة بداوة، إاّل أنّها أخذت 
بالتوسع شيئاً فشيئاً حتى صارت عامرًة 
ومزده��رًة، ومع مرور الوقت يزول هذا 

امللك والعمران وينتقل إىل أمم أخرى.
 - نظرية فيج��ر )Vigor(: تتحّدث هذه 
الّنظريّ��ة عن وجود ثالثة عصوٍر متّر بها 
الحضارة أثناء مراحل تطوره��ا، وهذه 
العصور هي: عرص األهلّة، وعرص البطولة، 
وع��رص الّناس، وقد ح��ّدد فيجر أّن هذه 
العنارص تشرتك فيها الحضارات أثناء 

نشوئها ومنّوها. 
- نظريّة شبينجلري )Sehpingler(: تحّدث 
الفيلسوف األملايّن شبينجلري عن الحضارة 
يف كتابه انحالل الغرب، حيث ذكر أنّها 
كالكائن الحّي الّ��ذي ميّر مبراحل مختلفة 
يف حياته من طفولة، وش��باب، ونضج، 

وشيخوخة. 
 :)Twinby Arnoled( نظرية توينب��ي -
تحّدث الفيلسوف اإلنجليزّي توينبي عن 
الحضارة يف كتابه دراسة التاريخ، حيث 
يرى أّن نش��أة الحضارة تعود إىل استجابة 
اإلنس��ان لتحّديات الطبيعة.  - أهم 
الحضارات عرب التاريخ: البد لنا من ذكر 
أهم الحضارات الّتي مرت عرب التاريخ 
لنتع��رف عىل العوامل املش��رتكة بني تلك 

الحضارات ومن أهّمها: 
- حضارة بالد الرّافدين: وهي جزٌء من 
حضارات الرشق األدىن القديم، وأكرث ما 
مييّز هذه الحضارة أنهاره��ا الكبرية مثل 
نهر دجلة ونهر الفرات، هذان النهران 
لهام أثٌر كبرٌي  بناء الحضارات ومنظومة 
القي��م املرجعية. د.  نوف البنيان  (4)  
يف اس��تقرار الناس، إضافًة إىل أّن وجود 
نهرّي دجلة والفرات قد ساهم يف تطوير 
حضارة بالد الرافدين. وقد ضّمت حضارة 

الرافدين العدي��د م��ن املاملك 
املهمة مثل مملكة الّس��ومريني، 

واآلش��وريني، والبابليني، 
ولهذه املاملك العديد من 

امللوك الذين كان لهم أكرب األثر يف 
تطوير حضارة بالد الرافدين منهم 

بانيبال ملك اآلشوريني،  آشور 
املشهور  حمورايب  وكذلك 

ورسجون  بترشيعات��ه، 
امللك األكّادي. مملكة 

الّسومريني اململكة الّسومريّة 
هي أوىل ماملك حضارات بالد ما 

بني االرافدين، وهي أقدم حضارة يف 
العامل. وقد اتّفق غالبيّ��ة العلامء عىل أّن 
الّسكان األصليني للعراق هم الّسومريون، 
وقد ُعرفت حضارتهم بحضارة العبيد، 
وامتّدت أراضيهم إىل جزي��رة دملون يف 
الجنوب )البحرين(. وللحضارة الّسومريّة 
ثالثة أطوار أو عصور، فق��د امتّدت من 
عام 2800 قبل امليالد، وحتى عام 2400 
قبل امليالد، وعىل الّرغم م��ن أّن لكّل 
عرص من ه��ذه العصور خصائصه الّتي 
متيّزه عن غريه إاّل أنّه قد كان للس��ومريني 
عىل اختالف عصورهم ابتكارات عديدٌة 
متيّزهم عن غريهم من الّش��عوب، فقد 
برعوا يف فنون العامرة وخصوصاً يف بناء 
املعابد والقصور، كام تطّور يف عهدهم 
َس��بك املعادن والّنحت، وكذلك التّعدين. 
اململكة األكّاديّة األكاديّون هم قوم نزحوا 
من موطنهم األم )شبه الجزيرة العربيّة(، 
وانتقلوا للعي��ش يف العراق، ويُعتقد أيضاً 
أنّهم عاش��وا يف الفرتة الّتي كان فيها 
الّسومريّون يف بالد الرّافدين. إّن بداية 
عه��د اململكة األكّاديّة كان عندما قام 
رسجون األكادي بتوحيد العراق تحت راية 
واحدة، وقد استمر حكم رسجون األكادي 
مّدة خمس وخمس��ني عاماّ قام خاللها 
بالعديد من اإلصالحات يف الجيش وكذلك 
يف نظام الحكم، وقد متيز عهده بتطّور 
كبري يف الفنون والعامرة. ومن أهم ملوك 
الّدولة األكاديّة باإلضافة إىل رسجون امللك 
)نرام - سني( الّذي حكم الّدولة األكاديّة 
مّدة تصل إىل أربعني عام��اً.  اململكة 
البابليّة متيّزت الّدولة البابليّة بكرثة مدنها 
واتّساعها، كام كان لها متيٌّز يف مجال العلوم 
وتدوين البح��وث، ويُعترب العرص البابي 
القديم الطّريق الّذي أوصل حضارة بالد 

إىل  الرّافدي��ن 
العامل،  أنحاء  أقىص 

وعن��د الحديث عن 
اململك��ة البابليّة فال بّد من 

ذكر أشهر ملوكها وهو حمورايب 
 1728( للبابليني  الّسادس  امللك 

- 1686( قبل امليالد؛ ُعرف 
حمورايب بقدرته عىل الحزم 

وحسن التّدبري، فاستطاع توحيد 
البالد ملا ميتلكه من خصاٍل فّذٍة، فقد 

كان مصلحاً، ومرّشعاً،  بناء الحضارات 
ومنظومة القيم املرجعية. د.  نوف 

البني��ان  (5)  وسياس��يّا وكذلك 
قائداً، ومن أهم أعامله س��ّنه 

لقانون يرسي يف جمي��ع أنحاء 
البالد، وعىل كل س��ّكانها، والذي ُعرف 

بقانون حمورايب. اململكة اآلشوريّة 
اآلشوريّون هم أقوام هاجرت 
من شبه الجزيرة العربيّة، 

أنّهم قدموا من  ويعتقد أيضاّ 
جنوب العراق، واستقروا يف املناطق 

الّشامليّة من بالد الرّافدين. من أهم 
ملوك الّدولة اآلشوريّة: 

- ش��لمنرّص األول: وقد متيّ��ز عهده 
بالفتوحات الخارجيّة.

-رسجون الثّ��اين: الذي كان له العديد من 
اإلنجازات أهمها: بناء مدينٍة جديدٍة 
بالقرب من نينوى )مدينة رسجون(، 
وكذل��ك قيام��ه بالقضاء عىل اململكة 

اليهوديّة يف الّسامرة. 
آشور بانيبال: الّذي متيّز بثقافته فقد كان 



محبّاً للمعرفة واألدب حيث قام بجمع 
الكتب من جميع أنح��اء البالد، ووضعها 
يف داٍر خاّص��ٍة بالكتب بناها بالقرب من 
نينوى. الحضارة املرصيّة القدمية: تزامن 
وج��ود الحضارة املرصيّ��ة القدمية مع 
وجود حضارات العراق القديم. تتمركز 
عىل جانبي نهر النيل، فه��ي واحدٌة 
من أهّم الحضارات يف العامل وأقدمها، 
وبداية الحضارة املرصية كانت يف عام 
3150 قبل امليالد، حيث وّح��د امللك 
مين��ا يف ذلك الوقت مرص بعد أن كانت 
منقسمًة إىل قسمني؛ مرص العليا ومرص 
الس��فىل، إاّل أنّه كان للمرصيني القدماء 
إنجازاٌت بالغة األهمية فقد استطاعوا 
بناء أهراماٍت ومعابد، وكان لهم بصمٌة 
واضحٌة يف أنظمة الّري واإلنتاج الزراعي، 
كام أنّهم تركوا إرثاً حضاريّاً، وعلميّاً، وفنيّاً. 
وقد اشتهرت الحضارة املرصيّة القدمية 
مبدنها العريقة مثل: طيبة، وأبيدوس، 
و)ممفيس(.  حضارات أخ��رى: ظهرت 
عىل م��ّر الزّمان حضارات عديدة كان لها 
آثار كبرية وواضحة يف شتّى أنحاء العامل، 

ومن هذه الحضارات:
 الحض��ارة اليونانيّة: قامت الحضارة 
اليونانيّ��ة يف بالد اليونان وانترشت فيها، 
وكان مركزه��ا جزيرة كريت، متيّزت هذه 
الحضارة بآدابها وفلسفتها، ومن أهم 

مفّكريها أرسطو، وأفالطون. 
الحضارة الّرومانيّة: هي إحدى أهّم 
الحضارات القدمية، وقد كانت حضارة 
مزدهرًة من الّناحية االقتصاديّة، واستمرّت 
الحضارة الّرومانيّة مّدة خمسة عرش قرناً.  
بناء الحضارات ومنظومة القيم املرجعية. 
د.  نوف البنيان 6  حضارة وادي الس��ند: 
عند الحديث عن الحضارات العامليّة 
العظيمة ال بّد من ذكر حضارة الّس��ند 
التي نشأت قبل 4500 سنة، تلك الحضارة 
التي متركزت حول نهر الّسند، وتعرف 
هذه الحضارة باسم حضارة هارابا نسبًة 

إىل مدينة هارابا يف الباكستان.
 حضارة الصني: امتّدت الحضارة الّصينيّة 
إىل مناط��ق مختلف��ة يف العرص الحجري 
الحديث من النهر األصفر ونهر يانغتزي. 
حضارة اإلنديز واإلنكا: حضارة اإلنكا هي 
أكرب الحض��ارات يف أمريكا الجنوبية وقد 
كان الهنود الحمر هم من أّسسوا هذه 

الحضارة، وامت��ّدت حتى وصلت 
بوليفي��ا والب��ريو وكذلك 
أّما  األرجنت��ني واإلكوادور، 

حضارة اإلنديز فقد كانت 
نش��أتها سنة 1100 قبل امليالد 

يف جبال اإلنديز، إاّل أّن هذه 
الحضارة قد زال��ت عىل يد 

غزوهم  أثناء  اإلس��بان 
عام  الجنوبيّة  ألمريكا 

1532م. 
الحضارة اإلس��الميّة: جاءت 

الحضارة اإلس��الميّة لتعيد كثرياً 
م��ن املعتقدات واألفكار التي كانت 

س��ائدًة عند اإلنس��ان من قبل، وقد كان 
للحضارة اإلسالميّة أسٌس كثريٌة أهمها 
عقيدة التوحيد التي له��ا دوٌر كبرٌي يف 
بناء املجتمع، إضافًة إىل العدل، والعمل، 
والعلم. لذا متكنت هذه الحضارة من 
قلوب البرش ورس��مت لوحات جميلة 
عىل جدران البالد التي فتحت عىل 
أيدي القادة املسلمني يف العرص الوسيط. 
وبعدها اختلف مفهوم الحضارة والتقت 
األمم عىل مثلث االقتصاد الذي أصبح 
يقود مفهوم الحضارة منذ بداية لعرص 
الحديث، اىل هذه اللحظة املعارصة 
لحديثنا اآلن.  - املحور الثالث: أس��باب 
انهيار الحضارات: بع��د الحديث عن 
الحضارة ومفهومها وأسباب نشأتها, ال بّد 
لنا من ذكر أهّم اآلراء حول أسباب انهيار 

الحضارات وهذه اآلراء هي: 
أش��ار ابن خلدون يف مقدمته عن أسباب 
انهيار الحض��ارات وخراب العمران، ومن 
هذه األسباب التي ذكرها : 1- تغلب 
العرب عىل األوطان: وقد أشار ابن 
خلدون إىل ه��ذا األمر، وعنون له عنوانًا: 
&quot;العرب إذا تغلبوا عىل أوطان 
أرسع إليها الخ��راب&quot;، وقد فرس 
ذلك بقوله: &quot;والسبب يف ذلك 
أنهم أمة وحش��ية باس��تحكام عوائد 
التوحش وأسبابه فيهم، فصار لهم خلًقا 
وجبلة، وكان عندهم ملذوًذا ملا فيه 
م��ن  بناء الحضارات ومنظومة القيم 
املرجعي��ة. د.  نوف البنيان  (7)  الخروج 
عن ِربقة الحكم، وعدم االنقياد للسياسة، 
وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة 

 .;quot&له

2- االستبداد بامللك 
وحصول الرتف:

 وقد ب��ني ذلك ابن خلدون 
بقوله: &quot;وبيانه من وجوه: 
األول: ما كان املجد مشرتكًا 

سعيهم  وكان  العصابة،  بني 
له واحًدا، كانت همتهم يف 

التغلب عىل الغ��ري والّذبِّ عن 
الَحْوَزِة، وإذا انفرد الواحد منهم 

باملجد قرع عصبيتهم، وكبح من أعنَّتهم 
فتكاسلوا  دونهم،  باألموال  واستأثر 

عن الغزو، وفشل ريحهم، ورمئوا 
املذلة واالستعباد، ثم ُريبِّ الجيل 

الثاين منهم عىل ذلك، يحسبون ما 
ينالهم من العطاء أجرًا من الس��لطان 

لهم عىل الحامية واملعونة. والوجه 
الث��اين: أن طبيعة امللك تقتيض 
الرتف، فتكرث عوائدهم وتزيد 

نفقاتهم عىل أْعِطياتهم، وال 
يفي دخلهم بخرجهم؛ فالفقري منهم 

يَْهل��ك، واملرتف يس��تغرُق عطاءه برَتِفه، 
ثم يزداد ذلك يف أجيالهم املتأخرة إىل أن 
يق��رُص العطاء كله عن ال��رتف وعوائده. 
وأيًض��ا فالرتف مفس��د للُخلق مبا يحصل 
يف النفس من ألوان الرش والسفسفة 
وعوائدها، فتذهب منهم خالل الخري 
التي كانت عالمة عىل امللك ودليالً عليه، 
ويتصفون مبا يناقضها من خالل الرش، 
فتكون عالم��ة عىل اإلدبار، واالنقراض مبا 



جعل الله من ذلك يف خليقته، وتأخذ 
الدولة مبادئ العطب، وتتضعضع أحوالها 
وتن��زل بها أمراض مزمنة من الهرم إىل أن 
يقيض عليها. والوج��ه الثالث: أن طبيعة 
امللك تقتيض الدع��ة، وإذا اتخذوا الدعة 
والراح��ة مألًفا وُخلًُقا، صار ذلك طبيعة 
وِجبلة، فرتبَّ أجيالهم الحادثة يف غضارة 
العيش ومهاد الرتف والدعة، وينقلب 
خل��ق التوحش، وينس��ون عوائد البداوة 
التي كان بها امللك؛ من شدة البأس، وتعود 
االفرتاس، وركوب البيداء، وهداية القفر، 
وقة من الحرض  فال يفرَّق بينهم وبني السُّ
إال يف الثقافة والشارة، فتضعف حاميتهم، 
ويذهب بأس��هم، وتنخضد شوكتهم، 
ويع��ود وبال ذلك ع��ىل الدولة مبا تلبس 
به من ثياب الهرم...&quot; 3- الظلم 
مؤذن بخراب العمران: &quot;ومن 
أشد الظلامت وأعظمها يف إفساد العمران 
تكليف األعامل وتسخري الرعايا بغري حق، 
فإذا كلفوا العمل يف غري شأنهم واتُّخذوا 
ُسْخريًّا يف معاشهم، بطَل كسبهم واغتُصبوا 
قيمة عملهم ذلك، وهو ُمتموَّلهم، فدخل 
عليهم الرضر، وذهب لهم حظ كبري  بناء 
الحض��ارات ومنظومة القيم املرجعية. د.  
نوف البنيان  (8)  من معاشهم، بل هو 
معاشهم بالجملة، وإن تكرر ذلك أفسد 
آمالهم يف العامرة، وقعدوا عن الس��عي 
فيها جملًة، فأدى ذلك إىل انتقاص العمران 
وتخريب��ه&quot; &quot;وأعظم من 
ذلك يف الظلم وإفس��اد العمران والدولة 
التس��لط عىل أموال الناس، برشاء ما يف 
أيديهم بأبخس األمثان، ثم فرض البضائع 
عليهم بأرفع األمثان عىل وجه الغصب 
واإلك��راه يف الرشاء والبيع، ورمبا تُفرض 
عليهم تلك األمثان عىل الرتاخي والتأجيل، 
فيتعلَّلون يف تلك الخسارة التي تلحقهم 
مبا تحدثهم املطابع من جرب ذلك بحوالة 
األسواق يف تلك البضائع التي فرضت 
بالغالء إىل بيعه��ا بأبخس األمثان، وتعود 
خس��ارة ما بني الصفقتني عىل رؤوس 
أمواله��م...&quot; 4- الحضارة غاية 
العمران ونهاية لعمره ومؤذنة بفس��اده: 
&quot;امللك والدولة غاية العصبية، 
والحضارة غاية للب��داوة، وأن العمران 
كله من بداوة وحضارة وملك وس��وقة له 
عمر محس��وس، كام أن للشخص الواحد 

من أش��خاص املكونات عمرًا 
محسوًس��ا، وتبني يف العقول 
والنقول أن األربعني لإلنسان 

غاية يف تزايد قواه ومنوها، 
وأنه إذا بلغ س��ن األربعني وقفت 

الطبيعة عن أثر النش��وء والنمو 
برهة، ثم تأخ��ذ بعد ذلك 

يف االنحط��اط، فلتعلم 
العمران  الحضارة يف  أن 

أيًضا كذل��ك؛ ألنه غاية ال 
مزيد وراءها، وذلك أن الرتف 

والنعمة إذا حصال ألهل العمران 
دعاهم بطبعه إىل مذاهب الحضارة 

والتخلق بعوائدها، والحضارة كام علمت 
هي التفنن يف الرتف واس��تجادة أحواله، 
والَكلَف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه 
وسائر فنونه من الصنائع املهيَّئة للمطابخ 
أو املالب��س، أو املباين أو الفرش، أو اآلنية 
ولسائر أحوال املنزل، وللتأنق يف كل 
واح��دة من هذه صنائ��ع كثرية ال يحتاج 
إليها عن��د البداوة، وعدم التأنق فيها، 
وإذا بل��غ التأنق يف هذه األحوال املنزلية 
الغاية تبعه طاعة الش��هوات، فتتلون 
النف��س من تلك العوائ��د بألوان كثرية ال 
يس��تقيم حالها معها يف دينها وال دنياها، 
أما دينها فالستحكام صبغة العوائد التي 
يعرس نزعها، وأما دنياها فلكرثة الحاجات 
واملؤونات التي تطالب بها العوائد 
 ;quot&ويعِجز الكس��ب عن الوف��اء بها
وكان لعلامء الغرب رأي يف أسباب انهيار 

الحضارات نذكر منهم: 
إذ ي��رى توينبي أّن اندثار الحضارة يكون 
بسبب انحاللها، وأّن انحالل الحضارة يأيت 

من خالل انشقاق املجتمع .
 ويرى شبينجلر أّن الحضارة متوت بعد 
أن تكون قد حّققت تطوراً وازدهاراً يف 
شتّى املجاالت الدينيّة، والثقافية، والفنيّة، 
وغريها، ويف النهاية تعود إىل ما كانت 
عليه قبل التطور، أي إىل حالتها األوليّة 
البدائيّة، ويرى أّن هناك عامالن رئيسيان 
يؤديان إىل اندثار الحضارة، وهام وجود 
قوة أكرب من قوة الحضارة نفسها، وكذلك 
أّن هذه الحضارة قد وصلت إىل صورتها 
النهائيّة.  بناء الحضارات ومنظومة القيم 
املرجعي��ة. د.  نوف البنيان  (9)  خالصة: 
نستخلص مام سبق عدة نقاط هامة لبناء 

الحضارات: القاعدة 
األساس��ية للحض��ارة: 

- أنه��ا حض��ارة انس��انية 
مرتبطة باإلنسان دون الحيوان. - 

موجودة يف تفكري اإلنسان الذي 
تعلم بأنَّ ماضيه متفاعل مع 
حارضه. - متباينة من مجتمع 

إىل آخر. - بالرغم م��ن تباينها 
مشرتكة بإنسانيتها. - متغرية تدريجياً 

وليس فجائياً. - قد تس��تعري األمة 
جزء من حضارتها من حضارات 

األم��م األخرى. - ليس مبقدور 
الفرد الهرب كلي��اً من مكونات 

حضارت��ه أو الحضارات التي يحتك 
به��ا. - القيم املرجعية ألي حضارة 

إنسانية تكمن يف: اإلميان العميق 
بوحدانية الخالق، وأن اإلنسان 
وجد لغاية يف هذا الكون هي 

عبادة الله، قال تعاىل: ﴿َوَما 
لِيَْعبُُدوِن﴾  إاِلَّ  َواإْلِنَْس  الِْجنَّ  َخلَْقُت 

]سورة الذاريات اآلية:56[ - االميان 
بقضية االستخالف ,قال تعاىل: ﴿ َوإِْذ قَاَل 
َربَُّك لِلَْمالَئَِكِة إِينِّ َجاِعٌل يِف االََرِْض َخلِيَفًة 
﴾ ]سورة البقرة/اآلية:29[ , ومبوجب 
هذا االستخالف زود اإلنسان مبا يكفل له 
القيام بهذه املهمة، ويف مقدمة ذلك العلم 
الذي مل مينح ملخلوقات غريه كاملالئكة: ﴿ 
َوَعلََّم ءاَدَم االََْس��اَمء كُلََّها ثُمَّ َعرََضُهْم َعىَل 
الَْمالَئَِكِة فََقاَل أَنِبئُويِن ِبأَْس��اَمء َهؤاُلء إِن 



كُنتُْم َصاِدِقنَي، قالوا س��بحانك ال علم لنا 
إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، 
قَاَل يَا ءاَدُم أَنِبئُْهم ِبأَْساَمئِِهْم فَلاَمَّ أَنبَأَُهْم 
ِبأَْساَمئِِهْم قَاَل أَلَْم أَقُل لَُّكُم إِينِّ أَْعلَُم َغيَْب 
��َمَواِت َواالَْرِض َوأَْعلَُم َما تُبُْدوَن َوَما  السَّ
كُنتُْم تَْكتُُموَن﴾ ] سورة البقرة/اآلية: 30-

32[. لقد قدر الله عز وجل مبش��يئته أن 
يكون اإلنسان مستخلفا يف األرض وقدمه 
يف ذلك عىل املالئك��ة، فكانت تلك بداية 
التقدير له، بوضعه محورا ملا سيجري عىل 
األرض من أحداث جسام، كان عىل رأسها 
اصطفاء الرسل الذين سيكونون حلقة 
الوصل بني الله -عز وجل- : املس��تخلِف، 
واإلنسان: املستخلَف.  بناء الحضارات 
ومنظوم��ة القيم املرجعية. د.  نوف 
البنيان  (10)  ولذلك جاء ذكر االستخالف 
يف الق��رآن الكريم مقرونا باألرض أكرث 
من مرة: ﴿ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن ءاَمُنوا ِمنُكْم 
الَِحاِت لَيَْستَْخلَِفنَُّهم يِف االََرِْض  َوَعِملُوا الصَّ
كَاَم اَْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَبْلِِهْم﴾ ]سورة 
النور/اآلية:53[، ومعنى االستخالف يف 
األرض: إم��كان الترصف والتوط��ن فيها. 
وتكرار ورود االستخالف مقرتنا باألرض 
يش��ري إىل ِسَمتني لهذا املفهوم: األوىل: 
أن االس��تخالف منوط بهذه األرض التي 
جعلت مكانا لالستقرار الدنيوي لإلنسان، 
مبا فيها من مكونات طبيعية مالمئة لقيام 
حياة إنس��انية فوقها. ومعنى هذا أن 
نجاح اإلنسان يف القيام مبهمة االستخالف 
متوقف عىل حس��ن تدبريه ملا يف األرض 
وم��ا عىل األرض من مكونات. والس��مة 
الثانية: هي وقتية االستخالف؛ ألن 
ارتباطه باألرض يعني أنه ينتهي بانتهائها، 
وهذا ينس��جم مع داللة لفظ االستخالف، 
فهو يعني النيابة عن الغري أو الترصف يف 
ملك الغري. وألن االس��تخالف مجرد نيابة 
عن املالك للترصف يف ملكه، فإن من حق 
املالك املس��تخلِف أن يبدل املس��تخلَفني 
إذا ما أخلوا برشوط االستخالف: وهذا ما 
أكدته اآليات: ﴿ فَِإن تََولَّْواْ فََقْد اَبْلَْغتُُكم 
ا أُرِْسلُْت ِبِه إِلَيُْكْم َويَْستَْخلُِف َريبِّ قَْوماً  مَّ
ونَُه َشيْئاً إِنَّ َريبِّ َعىَلَ كُلِّ  َغرْيَكُْم َوالَ ترَُضُّ
ٍء َحِفيٌظ ﴾ ]سورة هود/اآلية: 56[، ﴿  َشْ
َوَربَُّك الَْغِنيُّ ُذو الرَّْحَمِة إِن يََشأْ يُْذِهبُْكْم 
ا يََشاُء كَاَم  َويَْستَْخلِْف ِمن بَْعِدكُم مَّ
يَِّة قَْوٍم اَخِريَن﴾ ] سورة  ن ُذرِّ أَنَش��أَكُم مِّ
االنعام/اآلية: 134[. فهو استخالف مؤقت 

تتعاق��ب عليه األجيال وفق س��نن 
إلهية محكمة وقواعد ربانية 
منضبطة يف مقدمتها استيفاء 

رشط اإلمي��ان والعم��ل الصالح: 
الَِّذيَن ءاَمُنوا ِمنُكْم  اللَُّه  )َوَعَد 

الَِحاِت لَيَْستَْخلَِفنَُّهم يِف  َوَعِملُوا الصَّ
اأْلَرِْض﴾، ومن العمل الصالح: 

اإلنفاق مام استخلف فيه: 
ِباللَِّه َوَرُسولِِه  ﴿ ءاِمُنوا 

َوأَنِفُق��وا ِم��امَّ َجَعلَُك��م 
ْستَْخلَِفنَي ِفيِه﴾ ]سورة  مُّ

الحديد/اآلية: 7[. ومن خالل هذه 
الرشوط نتبني أن استخالف اإلنسان يف 

األرض مل يكن مطلقا، وحقيقة االستخالف 
كام أراده الله -عز وجل- املستخلِف 
هي أنه اس��تخالف بقصد إصالح األرض 
وعامرها، ال بقص��د إفس��ادها وخرابها، 
ولذلك شاءت األقدار اإللهية أن من أفسد 
يف ما استخلف فيه، أىت الله مبن يستخلفه 
ويصلح ما أفس��ده. وقد استعمل القرآن 
الكريم لهذا املعنى، أحيانا، لفظ التوريث: 
كِْر  ﴿ َولََقْد كَتَبَْنا يِف الزَّبُوِر ِم��ن بَْعِد الذِّ
 ;lt&﴾الُِحوَن أَنَّ ااالََرَْض يَرِثَُه��ا ِعبَاِدَي الصَّ
س��ورة االَنبياء/اآلية: 104[ فبمقتىض هذا 
القانون أورث الله أقواما صالحني أرض 
أقوام مفسدين، وتلك سنة كونية ربانية 
ال تتخلف، قص علينا القرآن الكريم بعض 
فصولها: ﴿ َوأَْوَرثَْنا الَْقْوَم الَِّذي��َن كَانُواْ 
يُْستَْضَعُفوَن َمَشاِرَق االَرِْض َوَمَغاِربََها الِتي 
بَاَركَْنا ِفيَها َومَتَّْت كَلَِمُت َربَِّك الُْحْسَنى 
رْنَا  اءي��َل، مِبَا َص��رَبُواْ َوَدمَّ َعىَل بَِني إِرْسَ
َما كَاَن يَْصَنُع ِفْرَع��ْوُن َوقَْوُمُه َوَما كَانُواْ 
يَْعرُِشوَن﴾ ]سورة األعراف/اآليتان: 
136- 137[. وم��ن الخصائ��ص املميزة 
ملفهوم االستخالف والخالفة ورودهام 
يف سياق القصص  بناء الحضارات 
ومنظومة القيم املرجعي��ة. د.  نوف 
البنيان  (11)  الق��رآين، وخاصة قصص 
األنبياء مع أقوامهم، وفيه إشارة إىل 
أهمية االعتبار من تلك القصص، وأن 
الخالفة واالستخالف مهام طال أمدهام 
فهام إىل زوال، ولذلك وج��ب العمل 
مبقتضيات هذا االس��تخالف: ﴿ َواذْكُُرواْ 
أَكُْم  إِْذ َجَعلَُك��ْم ُخلََفاء ِمن بَْعِد َعاٍد َوبَوَّ
يِف االَرِْض تَتَِّخُذوَن ِمن ُسُهولَِها قُُصوراً 
َوتَْنِحتُوَن الِْجبَاَل بُيُوتاً فَاذْكُُرواْ ءاالء اللِّه 
َوالَ تَْعثَْوا يِف االََْرِض ُمْفِسِديَن﴾ ]سورة 

األعراف/اآلي��ة: 
من  ويفه��م   .]73

هذا التحذير أن أهم 
خطر يتهدد حياة اإلنسان يف 

األرض التي استُخلِف فيها هو 
الفساد، ولذلك مل يكن عبثا 
قول املالئكة لرب العزة حني 

أعلمهم باستخالفه اإلنسان يف 
األرض: ﴿ أَتَْجَعُل ِفيَها َمن يُْفِسُد 

َماء ﴾ ]سورةالبقرة/ ِفيَها َويَْسِفُك الدِّ
اآلية:29[. وأخرياً علينا أن نبحث عامَّ 

نأمله لغدن��ا، يف نقطٍة تتالقى 
فيها: البيئة الصالحة، وعش��ُق 

العلم، وعزُم العم��ل، والبحث 
” فهذه األربعة إذا تالقت  املنهجيُّ
أمثرت، وإذا فقدت أضمرت إذا ما 

أثارت البيئُة الصالحة العش��َق 
العلميَّ وألهبت العزائَم عىل 
فستشعر  واإلنجاز،  السعي 

اسة بذلك يف أعامق  القلوب الحسَّ
كيانها بعملية امتصاص خارقة، ثم 

تقوِّمه، ثم تضعه موض��ع التنفيذ يف 
إطار منهجية معيَّنة. وبعد ذلك، تعمل 
“الدائرة الصالحة”؛ لالرتقاء بالهامات 
وتداعيات وتركيبات وتحليالت جديدة.. 
تعقبها -باس��تمرار واطّ��راٍد- الجهوُد 
الفكرية والنُّظُم املنسجمة مع مقوماتنا 
الذاتية واملتوافقُة مع رؤيتنا ومبادئنا 

الحضارية”.

 تم بحمد اهلل وتوفيقه



 بناء الحضارات ومنظومة القيم المرجعية

لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم

اليوم الثاني

تدير الحوار
فاطمة بنت عبداهلل الدوسري

  ضيفة الموسوعة

 سعادة الدكتورة /نوف بنت بندر البنيان
حماور األمسية  :

احملور األول :

انحسار دور املسلمون اجلوانب واملسببات

احملور الثاين :

الغزو الفكري وأثره على العامل األسالمي

احملور الثالث :

طريق العودة .
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ولعلنا نسرتجع القيم املرجعية للحضارة 
املثالية والتي كانت الحضارة اإلسالمية 
الرائدة فيها ,فامذا حدث ؟ وملاذا وصل 
الحال بالعامل اإلسالمي عند هذه النقطة 
الحرجة م��ن الركود والخم��ول؟ ؛بعد 
عصور ذهبية أس��س بنائها  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
,والقادة املس��لمني الذين جاهدوا من 
أجل إرس��اء قواعد اإلسالم يف البلدان 
املفتوحة جوهراً ومضموناً, وتجلت 
الحضارة اإلسالمية قروناً عديدة تتقدم 
األمم ,ناسخة لجميع ما سبقها من 
حضارات ,متكاملة شاملة لجميع 
جوانب الحياة السياسية واإلدارية 
واالجتامعية والعلمية والفنية واألدبية. 
التجريبي جميع  باملنهج  وتقدمت 
األمم وبرز منها العل��امء واملفكرين 
واألطباء والفلكيني؛ الذين أسسوا لتلك 
العل��وم، وتلقاها الغرب عىل طبق من 
ذهب. فلامذا أنحرس دور املسلمني يف 
العامل؟ ماهي املس��ببات لذلك؟ وهل 

من طريق للعودة؟
املحور األول: انحسار دور املسلمني 

الجوانب واملسببات:
يعود تاريخ انحس��ار دور املسلمني 
تحدي��دا بتاري��خ الحمل��ة الصليبية 

السابعة ,التي قادها لويس التاسع 
عام 1249م/646ه� ,وانهزم فيها 
الصليبني وس��جن لويس أسرياً يف سجن 
املنص��ورة مبرص وقال حينه��ا مقولته 
املش��هورة:« إذا أردتم أن تهزموا 
املسلمني فال تقاتلوهم بالسالح وحده 
,فقد هزمتم أمامهم يف معركة السالح 
؛ولكن حاربوهم يف عقيدتهم فهي 
مكمن القوة فيهم«,وكانت القاصمة 
لظهر املس��لمني ,فقد أدرك الغرب 
أن قوة املسلمني ليست يف سالحهم 
,فهي التقارن بيشء مام لديهم من 
استعدادات حربية وبرشية ,إمنا قوتهم 

يف أمرين :
األمر األول :وحدة األمة اإلسالمية

األمر الثاين :عقولهم املفك��رة الذكية 
املخرتعة .

      فاتح��د أع��داء اإلس��الم لتنفيذ 
وصية لويس التاس��ع ,وبدأت املؤامرة 
عىل العامل اإلس��المي ,والتي وجدت 
يف انش��قاق املجتمع اإلسالمي حينها, 
وانغامس��ه يف امللذات مدخالً سهالً 

لتحقيق أهدافهم الحاقدة .
 تحقق الجزء األول بانتهاء حكم الدولة 
العثامنية عام 1924م ,إذ بس��قوطها 

قطَع العامل اإلسالمي 
إىل أشالء ليقع بني فيك 

ورضوب  واليهود  النصارى 
االس��تعامر؛ بعدما كان وحدة 

واحدة من الصني رشقا 
حت��ى أبواب فين��ا التي 

كادت الدول��ة العثامني��ة أن 
تضمها إىل حوزة العامل اإلس��المي. 

فتفككت األمة اإلسالمية ,وباتت 
دوال متفرق��ة تعاين ويالت 
االستعامر وأصبحت كل دولة 

تفكر كيف تنقذ نفسها من 
براثن املستعمرين .

 أم��ا األمر الث��اين جاء عىل هيئة 
ما يس��مى )الغ��زو الفكري( 
باخرتاق عق��ول مفكري 

العامل اإلس��المي ,مبا يفس��د 
هذه العق��ول ويلهيها عن هدفها 

األس��مى , وتفيش العلامنية يف أرجاء 
العامل اإلسالمي , وزعزعة عقيدة الدين 
اإلسالمي يف قلوبهم بخلط الدنيا مع 
الدين , والتس��اهل يف أمور الرشيعة 

السمحة .
فكان الغرب يعمل عىل خطني: األول : 
هدم القيم اإلسالمية ,والثاين: الصعود 

 س��نحاول يف هذه الورقة أن نجيب عىل سؤال 

أمري البيان شكيب أرسالن: ملاذا تأخر املسلمون 

وتقدم غريهم ؟ الرتباطه الوثيق مبوضوع القيم 

املرجعية لبناء الحضارات ,والذي خص بس��ؤاله 

املسلمني ؛مام يدعونا للبحث يف مستقبل 

الحضارة اإلسالمية الذي مال إىل الركود 

والسبات منذ أواخر العصور الوسطى ,وبدأ 

يلوح يف األفق ما يسمى بعرص النهضة األوروبية 

,وبات العامل اإلس��المي متفرجا عىل مرسح أحداث 

التقدم العلمي والحضاري .



وبرسعة نحو القمة بعدما فهموا لغز 
الصعود, أال وهو طريق العلم واملعرفة 
.ففي الوقت الذي كانت تس��فك فيه 
دماء املسلمني أمام أسلحة املستعمرين 
,كان الغرب ينش��ئ الجامعات ويجهز 
املقاعد لطالب العلم الذين اتخذوا من 
علوم املس��لمني ومنهجهم التجريبي 
امل��ادة العلمية التي س��يطروا بها عىل 
العامل , )دم��اُء تصَفى وعقول تصفى(.

والمجال للمقارنة بني تصفية الدماء 
وتصفية األذهان.

 لقد ش��ل الغرب حركة املس��لمني 
,وأصبح العامل اإلسالمي ينظر من حوله 
نظرة قليل الحيلة ,واستسلموا لتخدير 
العقول ,ولكن استجابتهم مل تأيت كام 
يريدها الغرب ,فكثري من املناضلني 
واملبدعني كان��وا يقاومون خلف األفق 
,إمنا عمل الغرب عىل زعزعة ثقة أبناء 
املسلمني بأنفسهم وقصقصة أجنحتهم 
حتى اليحلقوا يف األفق ويرى العامل 
الفارق الكبري بني ابداع املسلمني 
املستقى من عقيدة التوحيد وبني 
اإلب��داع املبني عىل الحيل والرسقات 

العلمية والقتل واالستعامر.
   إن تأخر املسلمني مل يكن بسبب 
التقاعس ,ولكن بسبب املؤامرة واملكر 
,قال تعاىل : (َوإِْذ مَيُْكُر ِبَك الَِّذيَن كََفُروا 
لِيُثِْبتُوَك أَْو يَْقتُلُوَك أَْو يُْخرُِجوَك َومَيُْكُروَن 
َومَيُْكُر اللَُّه َواللَُّه َخرْيُ الاَْمكِِريَن ) سورة 
األنفال /آية 30,ولألس��ف الشديد نرى 
اليوم جميع أدوات الفحص واالختبار 
واملالحظة والكشف العلمي تتطور 
بعيدا عن عامل املسلمني ,ونحن النزال 
دون س��وية فهمها وإدراكه��ا وليس 

إبداعها .
 إن استسالم األمة اإلس��المية املقيت 
وتجاهلها ملهمتها الرئيسة التي وكلت 
بها أال وه��ي الدعوة إىل الله عز وجل 
ون��رش الدين اإلس��المي ,وإعالء كلمة 
الله عىل وجه األرض أدى بها إىل ضياع 

ثروتها من بني يديها .

فجوانب االنحسار تضمنت 
,ليتبعه  العلمي  الجانب 
بعد ذل��ك الجانب الديني 

و األخالق��ي واالجتامعي 
الذي أثر بش��كل كب��ري فيام بعد 

اإلقتصادي,ويستمر  بالجانب 
الع��امل اإلس��المي يف قرع 

الطبول خلف ثورات 
تغني  ال  وانقس��امات 

والتس��من من جوع . 
يعيش  اإلسالمي  العامل  وأصبح 

يف دائ��رة الحرب م��ع النفس ومع 
املجتمع ومع العامل من حوله .
أما املسببات تكمن فيام يي:

- البع��د عن الله واالبتعاد عن أس��س 
الكريم  )القرآن  اإلسالمية  الحضارة 
والسنة النبوية( , فبعد أْن كان القرآُن 
الكريم املنهَج الذي يحكم حياة َسلَفنا 
الصالح، الذي به حَكموا العامل، أْضَحى 
اث، تَُزيَّن به البيوت  كأنَّه ِمْن كُتُب الرتُّ
واملساجد، أو تُتىْل آياته يف املآتم، ويف 
أحس��ن األحوال يُسارع الكثريون إىل 
ِحْفظ ُحروف��ه دون إقامة حدوده، أو 
ة ختامت دون  إىل َختْمه يف رمضان عدَّ
تدبُّر، هذه هي نَْوِعي��ة ِصلَة معظمنا 
بكتاب الله؛ مام ضيَّع عىل األمة 
فرصة االستفادة ِمْن كُنوزِه التي تُْغِني 
حياتها، وترسم ألبنائها خارِطة طريقهم 
إىل إقام��ة ُحْكِم الله يف األرض، وما 
أعم��َق قوَل الخالق عز وج��ل: ﴿ أَفاََل 
يَتََدبَُّروَن الُْق��رْآَن أَْم َعىَل قُلُوٍب أَقَْفالَُها 

﴾ سورة]محمد: 24[
- تنايس املهمة األساسية التي خلق 
اإلنس��ان من أجلها )االستخالف يف 
األرض ومايعنيه هذا االستخالف ( كام 

ورد سابقاً.
- إقصاء الرشيعة من الحكم وتنحيتها 
من الواقع، وقيام بعض دول اإلسالم 
بأخذ دس��اتري لبلدان كافرة وترجمتها 
وحكم املسلمني بها. والله تعاىل يقول: 
﴿َوَمْن لَْم يَْحُكْم مِبَا أَنْزََل اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم 

الَْكاِفُروَن 
 ﴾

]املائدة:44[.
- غياب التْخطيط لَدى 

ة: إنَّ األُمم يف س��ياق  األُمَّ
ِبنائها لحضاراتها تخطِّط لاِمئة 

عام مْقِبلة، واملْسلِمون - إالَّ 
َمن رحم الله - يف أحس��ن 

أحوالهم يخطِّطون ليومهم 
أو ألسبوعهم

- اختالط املفاهيم: درَْجنا عىل مفهوم 
حتْميَّة انتصار الحقِّ عىل قوَّة 

ظونا  الباط��ل، وكأنَّ الذين حفَّ
هذا املفهوم مل يُرش��دونا إىل 

��ق بها، فالحقُّ  الكيفيَّة التي يتحقَّ
لن ينترص دون أن نحقِّق التَّوازن 

يف املعادل��ة بينه وبني القوة؛ 
فه��و يحتاج إىل قوَّة تَْدعمه 

وتُسانده وتَفرضه عىل أرض 
��لطان  الواقع: »إنَّ الله ليََزع بالسُّ

ة  ر األُمَّ م��ا ال ي��َزُع بالقرآن«، مامَّ خدَّ
وأصابها بداء التواكُل، فتقاَعَس��ْت 
ة أنَّ الحقَّ س��ينترص  عن دورها؛ بحجَّ
ال محالة، دون إعداد وال استعداد، 
ودون فَْهم ألسباب نرْصِ - أو هزميِة - 

الشعوب!
ق هذا املفهوم يف حسِّ        ولقد عمَّ
الشعوب حكَّاُمهم؛ ذلك أنَّه ال طاقة 



لهم باملواجهة، فِمن َمْصلَحِتهم تَْخديُر 
ِبُوعوٍد  أحالمها  وَدْغدغة  الشعوب، 
باالنِْتصار، وُمثقَّفوهم - إالَّ َمن رحم 
الله - أكَملُوا املرسحية فَزيَّفوا وْعيَها؛ 

حتى ال تتَنبَّه إىل الحقيقة املُرَّة.
- ذهاب ريح املسلمني قال الله تعاىل: 
َوال تََنازَُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِريُحُكْم 
]األنفال:46[. قال جمع من املفرسين 
الريح الدولة، وال شك أنه بسقوط 
الخالف��ة اإلس��المية، متزق��ت األمة 
اإلسالمية وضاعت دولتهم وقوتهم، 
فقدت  وأصبحوا دويالت صغ��رية، 
قرارها، وبس��ط العدو نفوذه عىل كثري 
من بالد اإلسالم فأخذ ثرواتهم، وسلب 
خرياتهم وزرع الشحناء والبغضاء 
بينهم، فأصبحوا يعيشون يف حروب 
داخلي��ة متواصلة مام أفقدهم بقية 

القوة التي ميتلكونها.
- الهزمية النفسية أمام األعداء: وأي 
أمة ال تستعمر إال إذا كانت عندها 
القابلية لذلك. يقول األمري شكيب 
أرسالن: من أعظم أس��باب انحطاط 
املسلمني يف العرص األخري فقدهم كل 
ثقة بأنفس��هم وهو من أشد األمراض 
االجتامعية، وأخبث اآلفات الروحية، ال 
يتس��لط هذا الداء عىل أمة إال س��اقها 

إىل الفناء.
- تغلغل األفكار الهدام��ة واألحزاب 
التي تتبنى مناهج غريبة عىل اإلسالم 
ومنافي��ة لتعاليمه، وتم ذلك يف ظل 
دعم من قبل أعداء اإلس��الم وغفلة 
من علامئه، وجهل من أبنائه، وإذا 
بالش��باب خصوصاً والناس عموماً، 
يسريون يف طريق الرتاجع عن اإلسالم، 
ويخفت نور اإلميان يف قلوبهم بسبب 

حمالت التشكيك املتواصلة،
- اإلعالم الهابط: وسائل اإلعالم العريب 
باب املسلم،  أفَسَدْت أخالق الشَّ
وطَمَست عىل قلوبهم مبا تروِّج له ِمن 
ُمجون َعرْب شاش��اتها، وعبثَْت بعقولهم 
مبا تبثُّه ِمن سُموم تسوِّق للفكر الغريب، 

موم ما راج يف  وآِخر هذه السُّ
عدٍد ِمْن تلك الوس��ائل ِمن 
عبارة: »أنا مسلم.. أنا ضد 

اإلرهاب«، يف تكريٍس خبيٍث 
فة التي ألَصَقها الغرُب ُزوًرا  للصِّ

وبهتانًا باملسلمني، ثُم إقناع 
كذلك،  بأنهم  املسلمني 

بالتايل مضطرون  وهم 
إىل دفْع التُّهمة عنهم، 

واملهزل��ة الحاصلة يف هذا 
العامل أن كلَّ املجاِزر التي 

ارْتََكبَه��ا األمريكان وحلفاؤهم يف 
العراق وأفغانستان، والتي ارتكبها 
هاينة يف ِفلَْسطني، والتي ارتكبها  الصَّ
الهندوس يف كشمري، وتلك التي أوقََعها 
الرُّوس يف الشيشان وكوسوفا والبوسنة 
والهرسك، هذا الكمُّ الهائل ِمَن اإلرهاب 
الدويل املنظَّم أالَ يحتاج من وس��ائِل 
اإلعالم إىل إقامة حْملة للتَّشهري به 

وللكشف عن وْجِهه الهمجي القبيح؟
- ظهور بعض الش��خصيات القيادية 
التي لها دورها يف املجتم��ع وقيامها 
بتنفيذ مخططات أعداء اإلسالم والنبي 
ملسو هيلع هللا ىلصيقول يف الحديث الذي رواه 
البخاري ومس��لم وغريهام عن حذيفة 
بن اليامن: دعاة عىل أبواب جهنم 
من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: 
صفهم لنا، قال: هم قوم من جلدتنا 
يتكلم��ون بألس��نتنا.  إال أن هؤالء 
املفسدين يلمعون إعالمياً من قبل 
أع��داء الدين واملل��ة ويظهرون مبظهر 
املصلح الحريص، وصدق الله حيث 
قال: َوإَِذا ِقيَل لَُهْم ال تُْفِسُدوا يِف اأْلَرِْض 
َا نَْحُن ُمْصلُِحوَن*أاَل إِنَُّهْم ُهُم  قَالُوا إمِنَّ
الُْمْفِسُدوَن َولَِكْن ال يَْشُعُروَن ]البقرة: 
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- افتتان جامهري من املسلمني بالثقافات 
الغربية، وس��عيهم يف تقليدهم والنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص يقول: لتتبعن س��نن من كان 
قبلكم شرباً بشرب وذراعاً بذراع، حتى 
لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم.  رواه 

البخاري 
مس��لم  و

ع��ن أيب س��عيد 
الخدري.  

- ح��ب الدني��ا : ومتى ما 
أحبت النفوس الدنيا وشهواتها 

ولذائذها انرصفت عن معايل 
األمور وانشغلت بسفاسفها 

وانرصف��ت ع��ن اآلخرة 
واقبلت عىل الدنيا وقد أرشدنا 

النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص إىل هذا الداء العضال يف 
الحديث الذي رواه اإلمام  أبو 

داود  وغريه عن  ثوبان  قال: 
قال رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص: يوشك 

أن تتداعى عليكم األمم كام 
تتداع��ى األكلة إىل قصعتها، فقال 

قائل: أومن قلة نحن يومئذ؟ 
ق��ال: بل أنتم يومئذ كثري 
ولكنكم غثاء كغثاء الس��يل، 

ولينزعن الله من صدور عدوكم 
املهابة منكم، وليقذفن الله يف قلوبكم 
الوهن، فقال قائل: يا رس��ول الله، وما 
الوهن؟ قال: حب الدني��ا وكراهية 

املوت .
فرغم هذا الواقع األَلِيم الذي نَِعيش��ه، 
ة ال ينقيض، ولكن  فالخري يف ه��ذه األُمَّ
نَحتاج إىل تضافُر الُجهود والطَّاقات 
سات؛  عىل صعيد األفراد واملؤسَّ



الْس��تخراج ه��ذا الخ��ري أك��رث فأكرث، 
وتوظيفه لتحقيق أهدافنا الُعليا، وعىل 
رأسها الهدف األكرب: إقامة ُحْكم الله 
يف األرض، وملؤه��ا قس��طًا وعدالً، كام 

ُملِئَْت ظُلاًم وَجْوًرا.
املحور الثاين: الغزو الفكري وأثره عىل 

العامل اإلسالمي:
     الغزو الفكري أحد أهم األس��باب 
التي ساهمت يف خلق أزمة هوية لدى 
الشباب وهذا الغزو هو أحد أبرز 
أشكال الغزو الحديث والقديم. ومام 
ال ش��ك فيه أنه ظهر منذ زمن بعيد. 
وتجىل يف زمن الحروب الصليبية. لكنه 
اليوم يجس��د مس��اراً بدأ منذ حوايل 
مثانني عاماً، وتطور وتوسع إىل أن وصل 

إىل ما وصل إليه اليوم
   و قضية الغزو الفكري، أصبحت 
اليوم، من أش��د القضايا خطراً، وتبدو 
ظواهر هذا الغزو املدمر، يف قلوب 
وعقول كثري من املثقفني، يف هذا العرص 
واضحة بينة، والس��الح الذي يستعمله 
)الغز والفكري يف األمم واملجتمعات 
مدمر أكرث مام يؤثر املدفع والصاروخ 
والطائرة، ، ويعظم خطره، حني تخفق 
وسائل الحديد والنار، يف تحقيق 
الهدف، والوص��ول إىل الغاية، والخطر 
الذي يحتجنه هذا الغزو أكرث بكثري من 
قتل األفراد، بل من قتل جيل بأرسه. إذ 
يتعدى ذلك إىل قت��ل أجيال متعاقبة، 
والسالح الذي يستعمله هذا الغزو 
هو س��الح الحيلة والشبهات وتحريف 

الكلم، والخديعة، يف العرض.
مفهوم الغزو الفكري:

  هو إغارة األعداء عىل أمة من األمم 
بأس��لحة معينة، وأساليب مختلفة، 
الداخلي��ة وعزامئه��ا  قواه��ا  لتدم��ري 
ومقوماتها، وانتهاب كل ما متلك، وبهذا 
يظهر ما بني املصطلح واللغة من صلة، 
حيث إن كلمة »الغزو« استعملت 
مبعنى اإلغ��ارة لالعتداء والنهب ولكن 
عن طريق الفكر وتدمري القوى 

املفكرة يف األمة املغزوة وما 
يصح��ب ذلك من تخريب 
وس��يطرة.      أما إذا قصد 

به الغزو الذي قام به الغرب 
تجاه العامل اإلس��المي يف العرص 

الحديث فيعرف ب�«الوسائل 
التي  العسكرية  غري 
اتخذها العدو الصليبي 

إلزالة مظاه��ر الحياة 
املسلمني  اإلسالمية ورصف 

عن التمسك باإلسالم، مام يتعلق 
بالعقيدة وما يتصل بها من أفكار 

وتقاليد وأمناط وس��لوك   وال ش��ك أن 
»الغزو الفكري« تعبري دقيق  مصطلح 
بارع، يصور خطورة اآلثار الفكرية 
التي قد يس��تهني بها كث��ري من الناس، 
ألنها متيض بينهم يف صمت ونعومة، 
مع أنها حرب رضوس ال تضع أوزارها 
حتى ترتك ضحاياها بني أس��ري وقتيل ، 

كحرب السالح أو هي أشد فتكاً.
أنواع الغزو الفكري:

• الغ��زو الصليبي: وهو قيام الصليبيني 
باتباع أساليب معيّنة من خالل 
الدراس��ات واالجتامعات الخاصة التي 
تؤثّر بش��كل مبارش عىل عقل الشباب 
املسلم والس��يطرة عليهم وإفساد 
بأخرى  واس��تبدالها  الراسخة  األفكار 

زائفة.
• الغزو الصهيوين: يس��عى بنو صهيون 
إىل القضاء عىل املسلمني ونرش الزعزعة 
يف نفوسهم وإثارة الفنت بني املجتمعات 
املسلمة، فرُيكّزون بالدرجة األوىل عىل 

األخالق والعقيدة.
• الغزو الشيوعي اإللحادي: متّكن هذا 
النوع من الغزو الفكري من الس��يطرة 
ع��ىل ذوي النفوس الضعيفة وأصحاب 
اإلميان الضعيف أيضاً وذلك نتيجة 

سوء الرتبية والجهل املتفيش.
 وجميع تلك األنواع تلتقي يف جحر 

واحد أال وهو:
     لج��وء الغزاة إىل التعّمق يف أمة ما 

يستهدفونها، 
تاريخهم  ودراسة 

واكتشاف  وحارضهم 
نقاط الضعف واس��تغاللها 

الق��وة والعمل عىل  ومواطن 
إضعافها وزعزعتها باالعتامد 
عىل وسائل غري مبارشة يف 

ذلك، بتلبية شهوات اإلنسان، 
واس��تباحة كل ما هو ممنوع 

ومحرّم، وإقناعه بالتدريج بالتخّي 
عن أخالقه وعادات��ه وتقاليده 
تحت بند الحضارة والحرية 

الشخصية.
أهداف الغزو الفكري:

• نرش الحقد والكراهية بني 
الشعوب ضّد املس��لمني، 
وذلك من خالل إلصاق تهم 
التطرّف والتشّدد واإلرهاب.

• اتباع أساليب غري مبارشة يف تحييد 
مشاعر املسلمني وجذبهم، ويُهاجمون 
اإلسالم باسم السلوك الديني أو الوعي 

الديني.
• تحريف تفسري دالالت اإلسالم 

وانتهاج أسلوب املغالطة املنهجية.
• غرس بذور أفكار مستجّدة يف عقول 

الشعوب وإلصاقها باإلسالم.



• متجيد اللغات الالتينية وإضعاف 
اللغة العربية.

• إشعار العرب واملسلمني خاّصًة 
بالنقص والتخلّف.

• إجب��ار غري مبارش لدور التعليم عىل 
وضع كتب املسترشقني بيدي الطلبة.

• تهميش جهود العلامء املسلمني 
العرب.

• إيجاد مذاهب فلسفيّة دون االعتامد 
عىل أساليب علمية.

• خلق موسوعات وإلصاقها بالتاريخ 
اإلسالمي للتشكيك املسلم بتاريخه 

املعارص.
• ضم األجيال القادمة تحت جناح 

االسترشاق.
• إيالء األهمية الكربى للش��كليّات 
والقشور، وإغفال األمم عام يهّمها 

وينفعها.
أساليب الغزو الفكري:

      تتّبع األمم التي تس��تهدف شعوباً 
معيّنًة لغزوها فكرياً جملة من األساليب 
والطرق حتى تتمكن م��ن تحقيق 
هدفها، هنالك العديد من الخطط 
التي تهدف إىل اإلرضار باإلسالم، وذلك 
عن طريق رسم صورة مشوهة له، 
ولقد أس��تخدم هذا األسلوب من قبل 
العديد من الدول املعادية لإلسالم ألنها 
تعلم علم اليقني بأن املسلمني لو اتبعوا 
تعالي��م دينهم ملا بقى عىل ظهر مكان 
للظلم والعدوان، ولن يكون بوسعهم 

أن ميارسوا ظلمهم عىل الناس.
 ولقد استخدموا يف سبيل تحقيق هذا 
الهدف الدينء العديد من الوسائل 

جاءت عىل النحو التايل:
• حمالت التش��ويه: تستهدف حمالت 
التش��وية بالدرجة األوىل محاولة إقناع 
املس��لم بزيف تاريخ الدين اإلسالمي 
وتحريفه، باإلضافة إىل السعي الدؤوب 
وراء تحريف القرآن الكريم وتش��ويهه 
ومحاولة تفسري آياته بصورة تتامىش 
مع أهوائهم، وكذلك األمر فيام يتعلّق 

بالسرية والسنة النبوية الرشيفة، 
وركّزت هذه األمم عىل 
الحياة  نظام  استهداف 

اإلسالميّة من خالل انتقادها 
نقداً الذعاً، وذلك ب�:

o توجي��ه الته��م بالرجعية 
والتخلف للنظم اإلسالمية 

وقوانينها.
• إلصاق تهمة القصور 

بها.
o اتهام نظام الحياة اإلسالمية 

بالهمجية والوحشية.
o اتهام االسالم بعدم االهتامم بغري 

املسلمني.
• بث النزعات الجاهلية وإحياؤها: 
يظهر هذا األس��لوب جلياً يف إحياء 
نزع��ات بالية كالدعوة إىل نزعات 
قومية، وطائفي��ة، وفرعونية، وغريها، 
حي��ث إّن الطائفية والنزعات العصبية 
والقبلية وغريها مبختلف أنواعها ال 
تتامىش مع الدين اإلسالمي وال متت له 

بصلة.
• الدعوة إىل اإلباحية: تركز األمم 
الغازي��ة عىل اإلباحي��ة وتحليلها 
والتشجيع عىل انتشارها وتفشيها يف 
جسد األمة اإلسالمية الواحدة حتى 
تخرج الش��عوب اإلسالميّة عن فطرتها 

السليمة وتنخرط بالثقافات الغربية.
• إضعاف دور الدعاة والفقهاء يف 

التوجيه والقيادة.
• السيطرة عىل دور التعليم والثقافة: 
يُعترب دور التعليم كاملدارس والجامعات 
العنرص األّول واألهم يف نرش األفكار، 
لذلك يُركّز الغزو الفكري عىل اقتحام 
املدارس والجامع��ات واملعاهد؛ حيث 
تعترب أكرث مصدراً يقتب��س منه الفرد 

أفكاره ومعتقداته.
التبشريية والخدمات  • اإلرساليات 
االجتامعية: تدخل األمم الغازية يف 
صفوف املس��لمني ومجتمعاتهم من 
باب املساعدة واملعونة والخدمات 

االجتامعية 
عه��م  قنا إل

ميّدون  بأنّهم 
يد العون لهم دون 

أوامر  انطالقاً من  مقابل 
دينهم، فتبدأ هنا املقارنة 

بني ديانة هذه اإلرساليات 
واإلس��الم وتفضيلها عليه، 

وتركّز اإلرس��اليّات التبشرييّة 
عىل وكاالت الغوث، ودور األيتام، 
وال��دول املنكوبة، والجمعيات 

الخريي��ة، واملخيامت، وغريها، 
وتعمل عىل:

o منح األفراد بعض االمتيازات 
األجنبية.

o توفري الحصانة الدبلوماس��ية 
للمستضعفني واستغاللها.

o الرتكي��ز عىل األقليات 
النعرات  الف��نت وإثارة  وزرع 

فيام بينهم.
o اس��تغالل الوضع الراهن يف املناطق 
وإحكام التعاون بني الوضع الس��يايس 

واإلرساليّات التبشريية.
o تنظيم الرحالت واملخيامت 

الكشفية.
o تقديم التس��هيالت االقتصادية 
واملساعدات التي يُقّدم مقابلها الفرد 



تنازالت.
o فتح سبل الحوار دون قيود أو 

حدود.
الجنس��يّة  الغري��زة  اس��تهداف   o

واستغاللها يف استقطاب األفراد.
تدمري األرسة:

وكم من أرسٍة هدمت نتيجة لذلك، كم 
من رجٍل طلق زوجته، كم من زوجة 
هجرت زوجه��ا تطبيقاً ملا رأته أمام 
عينها، أو ملا رآه هو بعينه من مشاهد، 
أو من مسلسالت، أو قصص، وما أشبه 
ذلك، وبذلك استطاع هذا الغزو أن 
ينق��ل املجتمع اإلس��المي نقلًة بعيدة 
من مجتمعات محافظة يرضب بها 
املثل يف العامل كل��ه، إىل مجتمعات ال 
تكاد تفرتق عن املجتمعات الغربية إال 
ما رحم الله، وإال م��ن كان لديه بقايا 

من هذه املحافظة.
إضاعة الوقت:

وأقل ما يأيت من رضر من هذه الوسائل، 
ومن هذا الغزو هو: إضاعة الوقت 
فيام ال ينفع، فاملؤمن ال��ذي يؤمن 
بالله ويؤمن باليوم اآلخر، ويعلم علم 
اليقني أن هذه الحياة ما هي إال عبور، 
وأن ال��دار اآلخرة هي الحيوان، وأنه ال 
خلود له يف هذه الحياة، وأنه محاسٌب 
عليها، وأنه ما من ساعة متر به ال يذكر 
الله وال يصي عىل النبي َصىلَّ اللُه 
َعلَيِْه َوَسلََّم إال كان ذلك حرسًة عليه 
ي��وم القيامة، فكيف يضيع األوقات يف 

هذه املجالت، أو األفالم التافهة؟!
  

نشر العنف والجريمة
العنف والجرمية أحد املخاطر التي 
تتعرض لها األرسة، وم��ن ثَمَّ املجتمع، 
فأفالم وقصص وكتب العنف والجرمية 
والجاسوسية وما أشبه ذلك، هي أيضاً 
من معاول الهدم التي تهدم األرُْسَة، 
ومن ثََم تهدم املجتمع، وتجعله بعيداً 
جداً عن الطأمنينة واألمن الذي ال 

يجلبه إال اإلميان.
آثار الغزو الفكري:

• ظه��ور العلامني��ة التي تعتمد 
أساساً عىل فصل الدين عن 

السياسة والحكم.
• زعزعة التامس��ك بني 

املس��لمني وبّث فكرة العصبيات 
الجاهلية.

• تجزئة الوطن اإلسالمي 
النعرات  وإث��ارة 
والخالفات بني دول 

العامل اإلسالمي.
• رفع شعارات تحت اسم 

الحضارة والتقّدم الت��ي تدعو إىل 
هجر األخالق واالبتعاد عن الدين 
واعتناق أفكار ومبادئ منافية 

لإلسالم.
• الرتكيز الكيل عىل تحرّر املرأة 

املسلمة وظهور الحركة النسائية؛ حيث 
تتهم هذه األمم بأن الدين اإلسالم 

مضطهد للمرأة.
• تفكك األرسة املسلمة.

• ظهور إعالم فاقد للهوي��ة ينصاع 
خلف الثقافات الغربية من خالل بث 
الربامج الهابطة التي تهوي بالش��باب 

املسلم إىل األسفل.
• انقي��اد األف��راد وراء ش��هواتهم 

وانحرافهم عن الطريق املستقيم.
• االنحالل األخالقي تحت بند التحرض 

واملدنية.
• اس��تباحة ما هو محرم كالخمر والزنا 

والقامر.
• التقاعس عن أداء العبادات.

• انتشار الرذيلة.
 املحور الثالث: طريق العودة

 طريق العودة يكمن أوالً وأخرياً يف 
التقرّب إىل الله سبحانه وتعاىل باألعامل 
الصالح��ة واتّب��اع أوامره واجتناب 

نواهيه، ثم:
• توعية األمة حول مخاط��ر الغزو 

الفكري.
• اتباع األساليب ذاتها التي تتبعها األمم 
الغازية ألفكار أمة ما يف رّد الشبهات 
وإبطال ما جاءت به رشط أاّل تخالف 

يع��ة  لرش ا
اإلسالمية.

• صقل ش��خصية األمة 
وتربيته��ا وصهرها يف بوتقة 

الدين.
• رّد الش��بهات والطعن بها 
حول ما يقنع به الغزاة 

فكرياً األمم.
• تنشئة املسلم تنش��ئة إسالميًّة 
صالحة قامئًة عىل أحكام الدين 

اإلسالمي وآدابه.
• تعزي��ز دور املناه��ج عىل 

تحفيز ودعم األم��ن الفكري 
لدى األفراد، وذلك من خالل تنشئة 

األطفال والشباب عىل الوسطية 
والتوازن، وعدم اتباع 

الشهوات واألهواء.
• توطيد دور املعلم واملدرسة 

يف تربي��ة الطف��ل وتعزيز األفكار 
املرفوضة إسالمياً ومجتمعياً.

• معالجة نقاط الضعف التي يستغلها 
الغ��زاة وتقوميها بدالً م��ن تركها ثغرًة 

لالستهداف.
• اإلكثار من برامج وخط��ط التوعية 

حول السلوك اإلسالمي السليم. 

تم بحمد اهلل وتوفيقه


