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  : على جمعة/ فضيلة األستاذ الدكتور 
ا بكـم ً مرحبـ،ه ومـن واالهبسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسول اهللا و على آله وصـحب   

 املــشهور وعــضو جممــع اإلســالمييف تلــك احملاضــرة الــذي ميليهــا علينــا األســتاذ الــدكتور حممــد عمــارة املفكــر 
شــــبهات وإجابــــات ورؤيــــة نقديــــة فــــي الحــــضارة الغربيــــة "البحــــوث اإلســــالمية بــــاألزهر الــــشريف حــــول 

 فيه احلق بالباطل وهـاجم فيـه النـاس واختلطلصدام  فيه النزاع وبدأ فيه احلوار مع ااشتد يف عصر "واإلسالمية
فقال . يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إىل قصعتها: "rًصداقا لقوله  واملسلمني ماإلسالم

صـدور  بـل أنـتم يومئـذ كثـري؛ ولكـنكم غثـاء كغثـاء الـسيل، ولينـزعن اهللا مـن: يومئـذ؟ قـال ومـن قلـة حنـن: قائـل
حب الدنيا : وما الوهن؟ قال! اهللا يا رسول: فقال قائل. ، وليقذفن اهللا يف قلوبكم الوهنعدوكم املهابة منكم

  )). تلك احملاضرةإىلفمع أستاذنا نستمع . "وكراهية املوت
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  :محمد عمارة/ األستاذ الدكتور 
  : الحضارةمصطلحتعريف 

 أيها اإلخوة ،به أمجعنيوعلى آله وصح r والصالة والسالم على رسول اهللا ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
ٍ موضـوع الرؤيـة النقديـة لكـل مـن احلـضارة الغربيـة واحلـضارة ،الكرام واألخوات سالم اهللا عليكم ورمحتـه وبركاتـه

ًأشار إليه األستاذ الدكتور على مجعة موضوعا ساخنا ألننا نعيش قمة مرحلة من مراحل ا اإلسالمية يبدو يف م ً
جنعـل العقـل املـسلم يغفـل عـن  سـالم لكـن يف شـباك هـذا الـصراع جيـب أالالصراع والتحـديات بـني الغـرب واإل

 فـسوف أحـددً دائما وكعاديت ،ٍاملعايري العلمية والدقيقة يف تقييمه لكل من احلضارة الغربية واحلضارة اإلسالمية
األوراق ًوإن كـان هـذا لـيس جديـدا نتيجـة خللـط - ومما يدعو للغرابـة ،تكلم عنهاسأمفاهيم املصطلحات اليت 

 فكلنــا يتحــدث عــن احلــضارة اآلن أننــا خنتلــف حــول تعريــف احلــضارة حــىت - واملــسلمالعــريبالثقافيــة يف العقــل 
ــري إليهــانرجــع احلــضارة كتعريــف خيتلفــوا وهــذا يرجــع إىل أن القــواميس الــيت يتحــدثوا عــن لكــن النــاس عنــدما   كث

   يفعمق ا له ً حنن نعرف مصطلحوبالتايلمنها قواميس مفاهيمها غربية 
  

 مصطلح نعـرض لـه البـد أي فأنا أريد وهذه سنة علماؤنا على مر التاريخ أن ...حضارتنا ولغتنا مبفاهيم غربية
ا الكتـاب األول للغـة ً وكتـاب الـدين فهـو أيـضالـوحي ألن القـرآن كمـا أنـه كتـاب ؛القـرآينأن نبحث عن معنـاه 

 هــذا هــو منهــاج علماؤنــا يف ضــبط وحتريــر وحتديــد ...دمي القــالعــريبمث يف الــشعر ،  الــسنة النبويــة مث يف،العربيــة
 واحلـضارة هـي مقابـل واالسـتقرارً فاحلـضارة هلـا عالقـة باحلـضور وهلـا عالقـة أيـضا بـالقرار ،مقاميـة املـصطلحات

والتنقـل جيعـل أهـل الباديـة غـري قـادرين ،  ففيها تنقـلاستقرار ألن البداوة ليس فيها حضور وال قرار وال ؛البداوة
 أن تكــون لــه ثقافــة للبــدوي فمــن املمكــن ، قــدرات مدنيــة وأبنيــة مدنيــة يف جمتمعــام؛أن يراكمــوا قــدراتعلـى 

وحنن نعرف الشعراء الـذين كـانوا يف اجلاهليـة كـانوا يف قمـة الثقافـة رغـم أـم كـانوا ينتقلـون مـن مكـان إىل أخـر 
  .فلم يكن هناك تراكم للمدنية

  
  : مصطلح المجتمع المدني

 املـستقرة ومل يقـال اإلنـسان االجتماعيـة تالعالقان هناك مدنية ومتدن ألن التمدن معناه إذن فلم تك
 لـذلك فعلينـا أن نـتحفظ ،الغـريب بـاملعىن املـدين والقـرار ولـيس واالستقرار من املدنية االجتماع بطبعه ألن مدين
صطلحات حمملـة مبفـاهيم  ألن املـاألهلـي ونفـصل عنـه مـصطلح اتمـع املـدين مصطلح اتمـع استخدامعلى 

 احلضور ولذلك القرآن أشار إىل القرية اليت كانت حاضرة البحر هـي نفاحلضارة ماتمعات اليت نشأت فيها 
ــ" عهــد وحنــن نعــرف يف ،االســتقرارقريــة مــن  ــأتوا كــانوا "ّيحممــد عل مــا يــسمى   بالبــدو واألعــراب ويعملــوا هلــمي
ً إذا هـو يبـىن جمتمـع لـه عالقـات مدنيـة ولـه عالقـات . يـستقروالكـي يبنوا هلم منازل أي توطني البدو ،بالتوطني



 ٣

 يتــيح لإلنــسان أن يــراكم خرباتــه وجتاربــه وإجنازاتــه ولــذلك واالســتقرار احلــضارة حــضور ألن احلــضور ،متحــضرة
  :فاحلضارة هلا شقان

ف هــذا ًهلـا ثقافــة فـال بــد مــن أن نتفـق علــى مــصطلح ثقافـة ألن النــاس أيــضا خيتلفـون يف تعريــ: األول
 الـيت ـذب الـنفس اإلنـسانية فالثقافـة والفلسفة والفنون واملواريث واآلداباملصطلح إمنا الثقافة هي كل العلوم 

 فإذا كان هنـاك عمـران لإلنـسانية وعمـران للواقـع املادي إمنا املدنية هي عمران الواقع ،ةللنفس اإلنسانيذيب 
 والقـرار والبـد فيهـا مـن عمـران الواقـع واالستقرارمن احلضور  إذن فاحلضارة ، إذن فأصبح عندنا حضارةاملادي
  . والفنونواآلداب واحلضور وذيب النفس اإلنسانية بواسطة العلوم واالستقرار بواسطة القرار املادي

  
  : الحضارة الغربيةمالمح 

 عـن  مث نتحـدث،سـأحاول أن أعطـى بعـض الرؤيـات النقديـة هلـا سأتكلم عن احلضارة الغربيـة وواآلن
 أن أول عيـب مـن عيـوب تقييمـي فأنـا ، إجياز عن احلضارة اإلسـالميةيف مث نتحدث ،إجيابيات احلضارة الغربية

سم مشرتك ا للحضارة الغربية قاملادي فالطابع )املاديالطابع ( هو كمسلمني نظرياحلضارة الغربية من وجهة 
 احلضارة الغربية عـن غريهـا بقـضية هامـة زدأ متيونبكل جمتمعاا وعلى كل مراحل التاريخ يف هذه احلضارة بني 
ً فمـثال ممكـن أن منيـز احلـضارة اإلسـالمية ،"موقـع اإلنـسان يف الكـون" و"رؤية اإلنسان للكون" قضية  هيًجدا

عـــن احلـــضارة الغربيـــة أن اإلنـــسان يف احلـــضارة الغربيـــة يعتــــرب نفـــسه ســـيد الكـــون بينمـــا اإلنـــسان يف احلــــضارة 
 لذلك جتدوا اإلنسان عندما يكون يف حضارة من ،سيد الكون خليفة هللا سبحانه وتعاىلاإلسالمية هو خليفة 

 مطلقـة ال حتكمهـا شـريعة ويـصبح اإلنـسان فعـال ملـا حريـةهـذا اإلنـسان  حريـة صبحتـًاحلـضارات سـيدا للكـون 
 ألنــه ًاالعــدوان قانونــ وًا والربــا قانونــًا يفعــل فيحلــل احلـرام وحيــرم احلــالل وجيعــل الــشذوذ قانونـمــاعسأل ُيــيريـد ال 

عندما يكون اإلنسان خليفة هللا سبحانه وتعـاىل فالبـد أن يعمـل و ،سيد الكون فليس هناك سقف على حريته
 الكـون مث حركـه قاهللا خل للذات اإلهلية أن "أرسطو" رؤية تيف حدود التوكيل ولذلك يف بدايات اإلغريق كان

ــذات أصــبح الكــون يتحــرك بقدراتــه مث فهــو احملــرك األول  الذاتيــة وبالطاقــات املودعــة داخلــه دون تــدخل مــن ال
 فــاهللا هــو راعــى لإلنــسان مــدبر لإلنــسان راعــى للكــون مــدبر للكــون بينمــا هــو يف أمــا يف اإلســالم... اإلهليــة

 الكون بتسيري حركة عندهم جمرد خالق للكون وليس له عالقة أرسطو اهللاحلضارة الغربية هو جمرد خالق فمنذ 
  . وترك عملها للرتوس اليت بداخلهاصنع الساعة فشبهوه مبن 

ــيت تــصنع أي الــذايت والتخلــق الــذايت حــول احلــديثأوا دلــذلك بــو  أنــه مل يوجــد خــالق فالــذات هــي ال
 ال عالقة له بالشريعة بالوعيوعندما يكون اهللا ذه النظرة جمرد خالق لتدبري الكون لتدبري اتمع ال عالقة له 

 حاجـة ليس يف الوضعيليت هي طابع احلضارة الغربية ألن العامل يف هذه العلمانية وبالذكر هنا تأتى العلمانية ا
 وإمنـــا يـــستطيع العـــامل أن يـــدبر نفـــسه بنفـــسه ؟ ومـــن وراء هـــذه الطبيعـــة؟ مـــن وراء هـــذا الكـــون، مـــن يـــدبرهإىل

 احلضارة الغربيـة أن هـذا  يفاملاديواإلنسان مستقل بذاته والعامل مستقل بذاته فأول حملة نقدية للفكر والطابع 
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ًالعامل مستقل ومهتم بنفسه واإلنسان كذلك أيضا مستقل ومهتم بنفسه واتمـع مـستقل ومهـتم بذاتـه لـذلك 
خــارج  ديــن يف الــسياسة وال سياســة يف الــدين ألنــه مرفــوض أن يكــون هنــاك تــدبري هلــذا الكــون واتمــع مــن ال

 اليت وهذه من األسس الروماين للقانون النفعي الطابع املاديابع مسات هذا الطً أيضا من ،هذا الكون واتمع
 أن يبحـث عـن املـصلحة أي نفعـي لـه طـابع الرومـاين فالقـانون ،احلضارة الغربيـة طبعت وتكونت على أساسها

  إمنا أن تـرتبط املـصلحة بـاألخالق والقـيم فهـذا غـري موجـود وحـىت العلمـاء الغـربيني الـذين كتبـواالدنيوي امبعناه
 شــئون الــشريعة اإلســالمية  يف مــن عهــد املستــشرقني وكــان متخــصص)ســانتيالنا( فهنــاك الرومــاينعــن القــانون 

ٍ وكان دارسا لكل منهم ودرس يف جامعة القاهرة يف فرتة من الفرتات وبعض اجلامعات العربية الروماينوالقانون  ً
 وتكلم الروماين والقانون اإلسالمياملعامالت وله دراسات عن القانون واتمع تكلم فيها عن الفارق بني فقه 

 اإلسالمي والفقه اإلسالمي مقاصده حتقيق املنافع الدنيوية بينما القانون وضعي قانون الروماينعن أن القانون 
كل حكم فيـه مـرتبط بقيمـة أخالقيـة ولـه جـزء مـن الـدين ولـه عالقـة بالـدين ولـذلك اإلنـسان يف الرؤيـة الغربيـة 

ً اهللا سـبحانه وتعــاىل ال عالقـة لــه بتـدبري الكــون والكـون مــستقل بذاتـه وأيــضا القـانون يف هــذه سـيد الكــون وأن
 النـاس علـى أن الربـا اتفـقاحلضارة هو قانون له مقاصد نفعية ودنيوية حبتـة ال عالقـة لـه بـالقيم واألخـالق فـإذا 

 النــاس علــى أن اتفــق وإذا أخالقــي أو غــري أخالقــي بغــض النظــر عــن أنــه ًاحيقــق تنميــة وربــح فسيــصبح قانونــ
 وهذا أخالقي أو غري أخالقين كونه ع بصرف النظر ًاالشذوذ جزء من اللذة والسعادة يف اإلنسان يعترب قانون

ومبنظومة القيم لذلك يف جممع الفقهاء واملتكلمون املسلمون   أنه مرتبط باألخالقاإلسالمي نالذي مييز القانو
رد ديـــن وإمنــا هـــي عبــارة عــن وصـــايا صــوفية ألــا جـــاءت رد فعــل لـــدين  النــصرانية ليـــست فقــط جمــ أنأدركــوا

 النـصرانية واإلجنيـل مبالغـة االيهودية فجاءت رد فعل مبالغ فيه فاملادية اليهودية كان مبـالغ فيهـا فجـاءت وصـاي
ــه أعطــى األميــنيف الروحانيــة لدرجــة أــا أحيانــا تعــز علــى التطبيــق وعلــى التحقيــق فمــن ضــربك علــى خــدك   ل

 له رداءك وكالم غريب وغري معقول وال ميكن أن يكون قانون وكالم أعطى ومن يأخذ قميصك ردك األيسخ
 املــاديمبــالغ يف الروحانيــة والتــصوف ومــع ذلــك عنــدما دخلــت النــصرانية إىل الدولــة الرومانيــة طوعــت للطــابع 

مـة املعتزلـة لـه كتـاب بـالغ األمهيـة يف  عبد اجلبار وهو أحـد أئالقاضيًللحضارة الرومانية واحلضارة الغربية فمثال 
 وتكلـم ، وكان موضع إعجاب الكثري حـىت مـن خـصوم املعتزلـة)تدبري دالئل النبوة( امسه النصرايندراسة الفكر 

ــح حملــة عبقريــة، وعــن النــصرانية ودخوهلــا إىل رومــا ــابمل ن رومــا مل تتنــصر بــل أن النــصرانية قــد إقــال و  يف الكت
 النـصرانية يف احلـضارة الرومانيـة وحولتهــا طوعـت للحـضارة الغربيـة والرومانيـة ومل تـؤثر أن النـصرانية أي ،ترومـت

 الدولـة يف بـشر بالنـصرانية ا وعنـدم...احلـضارة هـذه يف أساسـي طـابع املـادي ألن الطابع ،إىل حضارة روحانية
ـــد مـــيالديفالرومانيـــة صـــبت النـــصرانية  ـــب الرومانيـــة فأصـــبح عي عيـــد وثـــىن  الـــسالم عليـــه املـــسيح  الـــسيد القوال

شـهر  اليـوم اخلـامس والعـشرون مـن يفالكريـسماس جند الغرب حيتفل بعيـد مولـده فيمـا يـسمى  لذلك ،عندهم
مـــصر طوعـــت للحـــضارة املـــصرية فأصـــبح مفتـــاح احليـــاة إىل ً وهنـــا أيـــضا عنـــدما جـــاءت النـــصرانية ...ديـــسمرب
ــالقبطــي املتحــف يفلــذلك ، أصــبح هــو الــصليب ؛  القــدميالفرعــوين دما تــرى الــصليب لــيس هــو الــصليب  عن
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 ،قـدمي مـصري السابع من يناير هو عيد يوافق الذي ني املسيحي امليالد عند وعيد، عند املسيحينياآلناملوجود 
 فاملسيحية طوعت للبالد اليت دخلتها واحلضارات اليت عايـشتها أمـا ... قدميفرعوينًوالثالوث أيضا هو ثالوث 

 الـيت دخلهـا وطـوع اتمعـات الـيت دخلهـا بينمـا النـصرانية عنـدما دخلـت رومـا هو الذي طوع الـبالدفاإلسالم 
  . هلذه اتمعات اليت دخلتهااملاديودخلت اتمعات  طوعت للطابع 

 ،روحــاينلــذلك النــصرانية يف تــاريخ احلــضارة األوربيــة مل تــنجح يف جعــل هــذه احلــضارة أن تكــون ذات طــابع 
 ليعيـد احلــضارة األوربيــة العلمــاين وبــال علــى الكنيـسة وجــاء رد الفعـل وعنـدما حكمــت الكنيـسة كــان حكمهـا

 أن اهللا "أرســطو" نفـس فكــرة ذه هــيوهــ"  ومـا هللا هللاردع مــا لقيـصر لقيــص"  القــدمي املـاديوالغربيـة إىل الطــابع 
 !!ألرضليس له عالقة بتدبري الكون ولذلك مـا لقيـصر ال عالقـة لـه بـاهللا واهللا مملكتـه يف الـسماء وليـست يف ا

وهذه الفكرة اليت عند أرسطو والعلمانية فيقول لك ال دين يف السياسة وال سياسة يف الـدين واهللا ال عالقـة لـه 
ــيتفهــيبتــدبري الكــون  ــس الفكــرة الوثنيــة ال العرب الــوثنيني يف اجلاهليــة مل  فــ،  يتحــدث عنهــا القــرآن الكــرمي نف

يهـاجر كـان يستـشري الـصنم فهـو   أوًئاشـيجر أو يـشرتى ينكروا وجود اخلالق لكن الواحد منهم عندما كان يتا
 يـدبر الكـون  فالـذي لكن اإلله هذا ليس هو الـذي يـدبر الكـون،ذا الكونهللق امؤمن أنه يوجد خالق وإله خ

 عنــدما تــؤمن بــأن الـشيء مــن دون اهللا هــو نفــس ىلفـزمـن وجهــة نظــرهم هــي تلـك الوســائط الــذين يتخــذوا 
ودعــة لق ال يــدبر هـذا الكـون وإمنــا مـن يـدبر هــذا الكـون هـي األســباب املاديـة املللكـون خـالق ولكــن هـذا اخلـا

 على عكس هذا أن اهللا سبحانه وتعاىل لـيس جمـرد خـالق اإلسالم ولكن جاء ... نفس الفكرة الوثنيةهي/ فيه
َقـال فمـن ربكمـا يـا موسـ{  لإلنسان ولـه األمـريراع،  للكوني راع،وإمنا هو مدبر للكون ُ َ َ َُ ُّ ََّ َ ِى قـال ربـنـا الـذي َ َّ ََُّ َ َ

ََأعطى كل شيء خلقه ثم هدى َ َُّ ُ َ ُْ َ ٍ ْ َ َّ َ  خلقـه وإمنـا اهلدايـة والرعايـة شـيء ليس فقـط إعطـاء كـل ،)٥٠-٤٩: طه( }ْ
ًوالتــدبري دائمــا وأبــدا  أنــتم تــروا فــاآلن حــىت منظومــة القــيم يف احلــضارة الغربيــة املاديــة هــي منظومــة قــيم دنيويــة ،ً

ــؤمتر  تعمــيم مــؤمترات لأصــبحت عبــارة عــن الطفولــة وكــذلك مــؤمترات املــرأة وبكــني  عقــد يف الــذيالــسكاين امل
فهــي ً أوال مــع النــصرانية أو اليهوديــة اتفاقهــا بــصرف النظــر عــن دنيــوي مــاديمنظومــة قــيم منحلــة ذات طــابع 

  .األديانمنظومة القيم لكل خالف 
  

 كـانوا يعتــربون الدميقراطيـة هــم فـاإلغريق) )يالعنــصرالطـابع (( وهـواملــاديوهنـاك ملمـح أخــر غـري الطـابع       
مهــج لــيس مــن حقهــم أن   عــداهم مــن البــشرنومــ وكانــت لقلــة مــن الــسادة األشــراف واملــالك ابتــدعوهاالــذين 

 لـيس هلـم والبـاقي فالقلة متتلك السيادة والدميقراطيـة ، وليس هلم حقوق فهذه عنصرية،يتمتعوا ذه الدميقراطية
 حـىت أن يطبـق علـيهم القـانون - عـن العبيـدًفـضال-الرومـان كـانوا حيرمـون املـستعمرات  أمـا ،حقوق فهـم برابـرة

 يعتــربون أن االغربيــة وكــانو هــو مظهــر مــن عبقريــة احلــضارة الرومــاين والقــانون ، الرومــانابتدعــه الــذي الرومــاين
هم القـــانون املـــستعمرات والـــشعوب الغـــري رومانيـــة وغـــري األحـــرار مـــن الرومـــان لـــيس هلـــم شـــرف أن يطبـــق علـــي

ــأثراإلســالميالــشريعة اإلســالمية والفقــه ، وهنــاك مقــوالت تقــول إن الرومــاين  ألن القــانون الرومــاين بالقــانون ا ت
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 وهــذا كــالم غــري صــحيح وغــري ،الرومـاين الــشام تــأثروا بالقــانون املــسلمني فـتح ، وملــا كــان حيكــم الــشامالرومـاين
 يف الـدكتوراه ةرسـال  صويف أبو طالب املستعمرات وللدكتور مل يكن يطبق يف هذهالروماين ألن القانون منطقي

ــبعض نــصوص القــانون  ــات تقــول يف هــذا املوضــوع أن أول ترمجــة ل ــرية واإلثبات   متــت بعــد الرومــاينوأحباثــه الكث
 ألن القـانون الرومـاين بالقـانون اإلسـالمي عالقـة لتـأثر الفقـه أي أنـه مل تكـن هنـاك أي اإلسـالميتدوين الفقـه 

ت  فكانـ، اإلسـالم ألن املـستعمرات مل يكـن يطبـق عليهـا هـذا القـانونلالـشام قبـ مل يكن حيكـم أهـل ينالروما
 ففــي ، اإلغريــق والرومـانًقاصـرا علـىالـسادة واألشـراف وهــذا لـيس فقــط ن لقلـة مــالدميقراطيـة والقـوانني متاحــة 

، املية أبيد فيها عشرات املاليـنيا عً حربتكررت تلك األفكار عن النازيني يف أملانيا  وخاضت العصر احلديث 
ــت وهجــرت العديــد مــن أبنــاء الــشعب الفلــسطيين  أن " فوكويامــا"، وعنــدما يــردد وكــذلك الــصهيونية الــيت قتل

ــاريخ كــل هــذه إدعــاءات عنــصرية فــضال عــن معاملــة الرجــل الغــريبالنمــوذج  ً والليرباليــة املتوحــشة هــي ايــة الت
 وحـــىت ،عنـــصري فلـــسفيساميني فكـــل هـــذه نزعـــات عنـــصرية وفكـــر األبـــيض للرجـــل األســـود والتفرقـــة بـــني الـــ

ــيت كانــت تريــد حتريــر الطبقــة العاملــة وتطبيــق العدالــة  ــةالفلــسفات ال ــرب االجتماعي  الغــريب االســتعمار كانــت تعت
ـــبالد الغـــري الغربيـــة نـــوع مـــن التمـــدن والتحـــضر ـــر فـــرح وقـــال أن هـــذا اســـتعمرتعنـــدما " مـــاركس" و،لل  اجلزائ

يقــصد اإلســالم هــو هنــا البلــد وذي ســيمدن اجلزائــر ألنــه ســيمحو هــذه الثقافــة الرجعيــة هلــذا  هــو الــاالســتعمار
 بالنسبة ملـاركس فكـل الشيء اهلند كان نفس استعمرتً وأيضا عندما ، ستنتج طبقة عاملةاليتوينقل الرأمسالية 

مـن التمـدن والتحـضر وهــذا التيـارات الفكريـة الغربيـة كانـت تعتــرب إزالـة البنيـة األساسـية للـشعوب األخــرى نـوع 
  .عنصريموقف 

  
 وعن فكرة الـصراع جنـد أن القـرآن ،وفكرة الصراع) )يالطابع الصراع((ًوأيضا من مالمح احلضارة الغربية       
ٍَِصرعى كأنـهم َأعجاز نخل خاوية{ : مصطلح الصراع مرة واحدة عندما قال تعاىلاستخدمالكرمي  َ ٍُ ْ َ َ َْ ْ ُْ ََّ َ : احلاقة( }َ

ــينفالــص) ٧ ــيت ، عليــهيخــر ويقــض أن طــرف يــصرع اآلراع يع ــات األساســية ال  وهــذه الفكــرة موجــودة يف النظري
 تقــوم علــى أن عــامل األحيــاء واخللــق قــائم "التارهونيــة"ً فمــثال ،تتكــون منهــا النهــضة األدبيــة يف العــصر احلــديث

ًا وأكثـر إصـالحا وهـى على الصراع وأن البقـاء لألصـلح واألصـلح هـو األقـوى ولـيس األصـلح هـو األكثـر خلقـ ً
 أن األول كـــان اإلشـــاعية يف اجلاهليـــة مث جـــاء الطبقـــي وجتـــدها يف الـــصراع ،نفـــس النظريـــات للنظريـــة الـــصراعية

 قـــضى علـــى العبوديـــة مث جـــاءت الرأمساليـــة اإلقطـــاعي فقـــضى علـــى اإلشـــاعية مث جـــاء النظـــام يالنظـــام العبـــود
رأمسالية وكلما دخلت أمة قتلت ولعنت أختها فـال قضت على الفقضت على اإلقطاعية مث جاءت الشيوعية ف

ــرتف بــاآل ــاريخ عنــد يوجــد أحــد يع  ويف "هيجــل"خر فاجلديــد ميحــو القــدمي ولــذلك هــذه النظريــة جتــدها يف الت
هــي إقامــة قطيعــة معرفيــة مــع : "الغــريبالثقافــة احلداثيــة أن التــاريخ كــل مرحلــة تزيــل مــا قبلهــا واحلداثــة بتعريفهــا 

  .فكرة صراعيةً  القدمي وهذه أيضايديد البد من أن ميحاجل أن أي ،"املوروث
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 فأوروبـا شـهدت مرحلـة مـن احلـروب كالغربيـة ولـذلففكرة الصراع فكرة أساسـية موجـودة يف احلـضارة 
 قمت  اليت أزهقت املاليني من األرواح، وقدالقومية وشهدت مرحلة من احلروب الدينية بني مذاهب النصرانية

 كــل - تــسع ســنواتامتــدادوهــى أكثــر مــن عــشرون غــزوة وعلــى - rغــزوات الرســول مبقارنــة كيــف أن كــل 
ًضحايا هذه الغزوات قتلى املشركني وشهداء املسلمني ثالمثائة وستة ومثانون شخـصا بينمـا احلـرب الدينيـة الـيت 

مـن شـعوب  أكثر من قرن قتل فيها أربعون يف املائـة امتدادقامت يف أوروبا بني مذاهب النصرانية وكانت على 
 ولكنهـا حـرب -وحنـن نـسميها احلـرب العامليـة كنـوع مـن اإلعـالم-ًوسط أوروبا وأيضا يف احلرب العاملية الثانية 

ً يف أوروبا وحنن مل نكن طرفا فيهـا فهنـا متثـل املـصطلحات االستعماريةً ألا أصال قامت بني القوى استعمارية
 أصـبح هلـا اسـتعمارية حـرب فهـينهـا فرضـت علـى العـامل مشكلة كبـرية فـاحلرب العامليـة هـي ليـست عامليـة ولك

 اليت رأيناها ودائما االستعماريةً فاحلرب الدينية أيضا من ضمن النزعة الصراعية  واحلروب ،عامليتأثريات وبعد 
 احتـل اإلسـكندر األكـرب الـذي فمنـذً أربعة وعشرون قرنا حوايلما أذكر بأن التاريخ املكتوب بيننا وبني الغرب 

 حنـددًومن القـرن الرابـع قبـل املـيالد أربعـة وعـشرون قرنـا وعنـدما ،  القرن الرابع قبل امليالدكان يفوالذي شرق امل
 مـن القـرن الرابـع هًدها سـبعة عـشر قرنـا فقـط ألنـجنـ ًا لبالدنا يف أربعة وعشرون قرنـواحتاللهصراع الغرب ضدنا 

الفتوحــات اإلســالمية فهــذه عــشرة قــرون وقــرنني ىت حــ مــن اإلســكندر األكــرب أيقبــل املــيالد إىل القــرن الــسابع 
 يف احلروب ي من الطابع الصراعءهذا اجلز إذن ًاحروب الصليبية ومخس قرون بعد ذلك إذن  سبعة عشر قرنلل

  .اإلسالمي ضد العامل االستعمارية
لمــشرق ه جــاء لنــ أ"كولومبـوس"ًوحنـن أحيانــا تزيــف علينـا ثقافتنــا وتربيتنــا وتعاليمنــا فـنحن نعــرف عــن 

 وتسعون ويف أغسطس من نفس واثنان ةأربعمائليكتشف هذا الطريق وإمنا سقطت غرناطة يف يناير عام ألف 
ً أوال حتـول طريـق : تقـوم بـشيئنيلكي اإلسالميالعام شوهدت احلملة الصليبية لكولومبوس لتلتف حول العامل 

"  س سنني من محلة كولومبوس قام وبعد مخ.ياإلسالم حول العامل لاللتفاف الثاينوسيا آالتجارة بني أوروبا و
  املـصري اجليش  اهلند وحاربهشواطئ إىل  رأس الرجاء الصاحل مث جاءفاكتشفت يف الربتغال " جامايدفاسكو 

 الـيت نعـيش االسـتعمارية املرحلـة إىلمنذ سقوط غرناطـة مستمر صراع الًعام ألف مخسمائة وسبع  ميالديا إذن 
  .حظاتيف ظالهلا حىت هذه الل

حــارب املــسلمني علـــى و رجــل مكتــشف بينمــا هــو قتــل أنــه )مــاجالن(أنــتم تقــرأون يف الكتــب عــن 
مـــاجالن ذهـــب والفلبـــني كانـــت بلـــد مـــسلم . ًف مخـــسمائة وواحـــد وعـــشرون ميالديـــا الفلبـــني عـــام ألـــشـــواطئ

 وليكيكـــاث وحتولـــت إىل بلـــد ون الفلبـــني مث ذهـــب إليهـــا بعـــد ذلـــك املـــستعمرشـــواطئليحـــارب املـــسلمني علـــى 
  . حىت اآلن املسلمني يف جنوب الفلبنييضطهد

  مبدأ الصراعلتحقيقًودائما حتاول احلضارة الغربية ابتكار عدو إذن الصراع يف احلضارة الغربية موجود 
 إمنـا هـو كاشـف عنـه فـصدام احلـضارات "هنتنتجـون"ومل يكـن أول مـن تكلـم بـه فهو جزء من النزعة الصراعية 

أنا أحرتمه عندما يقول أن العالقة بني الغرب وبني اإلسالم عالقة دموية وصـراعية و ،اًنقائم منذ سبعة عشر قر
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 األمريكــي يــشري علــى صــانع القــرار يهــودي إســرتاتيجي إمنــا هــو خبثــه كمفكــر ،فهــذه هــي احلقيقــة وأنــا أشــكره
 تخلــصوا مــني كبــذلوالــصينية  يقــضى علــى احلــضارة مث وينتهــينــه جيــب أن يبــدأ بــضرب اإلســالم إ :ويقــول لــه

كان يريد أن يقوله هذا الرجـل  خريني هذا هو ملخص ماآأكرب القوى املوجودة يف العامل مث يبحثوا عن أعداء 
 عشر من سبتمرب كتب كالم يؤكد هذا الكالم وتكلم عن احلادياث دا بعد أحًوحتديد قال ومل يرتاجع عن ما

 املـسيحي يقبـل املبـدأ علمـاين إىل إسـالم وحـاينرضرورة إقامة حرب داخل اإلسـالم حتـول اإلسـالم مـن إسـالم 
 فكـل هـذا ، وماضـيهموروثةجتعله يقيم قطيعة مع   ويقبل احلداثة اليت،الذي ينص على فصل الدين عن الدولة

 العامل وصب العـامل بـالقوة يف القالـب اجتياح للحضارة الغربية حىت العوملة هي عبارة عن ييبني الطابع الصراع
  .األمريكي

  
 هنـــاك يعـــي أنالطب فمـــن) )عبقريـــة احلـــضارة الغربيـــة((النقطـــة األخـــرية مـــن جوانـــب احلـــضارة الغربيـــة هـــي      

 واإلهلـــي الروحــاين احلــضارة الغربيــة تركـــت اجلانــب  فمــن املالحـــظ أنجوانــب إجيابيــة كثــرية يف احلـــضارة الغربيــة
 هــذا دلــذلك جنــ ،م املــادة والكــون لــذلك فعبقريــة إبــداع احلــضارة الغربيــة يف علــوالــدنيويوركــزت علــى اجلانــب 

، وهم بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب مبنع تعلـيم التطور اهلائل الذي جيب أن نسعى إليه وأن نتعلم منه
  . هو ميدان عبقرية احلضارة الغربية والتكنولوجيا، وهذاالعلوم الدقيقة والطبيعية واهلامةونقل 

 احلضارة الغربية أبدعت يف "فكرة املؤسسية " الغربية هياجلانب اإلنساين من عبقرية احلضارة كذلك 
 فالكنيسة مؤسسة ومؤسسة راسـخة فالفاتيكـان لـه أمـوال طائلـة فهـو أكـرب إقطـاع رأمسـايل يف ،ميدان املؤسسية

 توظف يف األفالم اجلنسية والدعارة ففي أي جمال يستخدمه وبأي شكل فالقاموس يف احلضارة هالغرب وأموال
 لــذلك ، واألحــزاب هلــا مؤســسات، والثقافــة هلــا مؤســسات، ودائــرة املعــارف هلــا مؤســسة،مؤســسةالغربيــة لــه 

 رمحه اهللا كان يقـول أن الباطـل يعـيش بالنظـام "حممد عبده" الشيخ ،أصبحت معدة احلضارة الغربية معدة قوية
  .واحلق ال يعيش بغري النظام فمأساتنا فقدان املؤسسات

  
  : سمات الحضارة اإلسالمية

ــري ســأنــا و  هــذا اــال فأنــا أقــول أن يفأتكلم عــن احلــضارة اإلســالمية بــشكل أســرع ألننــا نعــرف الكث
ــا حــضارة ربانيــة فكيــف كونــتاحلــضارة   r نــزل علــى رســول اهللا فــالوحي ؟اإلســالمية أول مســة مــن مساــا أ

َّإن { ري تغري ما بـالنفس أعاد صياغة كوكبة من الناس وهو جيل الصحابة بالتعليم ألن التغيالوحيوعندما نزل  ِ
ْالله ال يـغيـر ما بقوم حتى يـغيـروا ما بأنـفسهم ِ ِ ُ ْ ََْ َِّ َِ ُ َ َ ُُ ُِّ َِّ ٍَ ْ َ َ سالمية إفبدأ بإعادة صياغة اإلنسان صياغة ، )١١: الرعد( }ّ

 "هبن ماجـفـا"فالقرآن خلق وممارسات وتطبيقـات لـذلك تعبش، فخلقه القرآن،  حياة والوحي مأصبح اإلسالو
 نبـوي قـرآين ألن عمـل أهـل املدينـة عبـارة عـن سـلوك يمل أهل املدينة مقدم على احلديث املروعندما جعل ع

 أرض الواقـــع فأصـــبح متجـــسد وأصـــبح القـــرآن والـــسنة متجـــسدان فهـــذا يعطيـــه مـــصداقية أكثـــر مـــن يفجتـــسد 
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 لـيس فقـط  الواقـع وحتـوليف فالقرآن بدأ يتجـسد ، عن فالن بن فالن بن فالن ألنه أصبح واقعياحلديث املرو
ــت بــه ...واقتــصاد واجتمــاعإىل علــوم شــرعية وإمنــا علــوم مدنيــة وسياســية  ــت حبجــر ألقي  املــاء يفً فمــثال إذا أتي

إذن احلــضارة بــدأت   املدنيــة والعلـوم الطبيعيــة والثقافـةهـي والــدوائر الــوحيسـيحدث دوائــر دوائـر دوائــر فهكـذا 
يــست فقــط إبــداع لألمــة ولكــن إبــداع مــصدره هــو لــذلك فاحلــضارة اإلســالمية ل )اقــرأ( بكلمــة الــوحيبكلمــة 
  . لذلك فأول صفة من صفاا أا حضارة ربانيةالوحي
 فهي حضارة عاملية فاليابان فيها حضارة والصني فيها حضارة وهكذا ولكنها حضارات حملية هي أيضا       

 حضارة عاملية ألا نزلت لكـل العـامل فالـدين جـاء للعـامل هيقائمة داخل هذه احلدود إمنا احلضارة اإلسالمية 
 ه قبـل الدولـة وقبـل النظـام واجلـيش والفتوحـات ألنـأي مكـة يف القـرآن نزلـت يف العامليـة اآليـاتلذلك جتد كـل 

  .))هدى للعاملني() ()ذكر للعاملني() ()نذير للعاملني((أصبح هناك رسالة للعاملني 
  

ـــة احلـــضارة أنة ألـــا موجـــودة إىل ًوأيـــضا هـــي حـــضارة خالـــد       يـــرث اهللا األرض ومـــن عليهـــا لـــذلك فعاملي
 يقـــول أن "بــن خلــدونا"ً شــيء أساســي مــن احلــضارة اإلســالمية وأيـــضا خلودهــا فــنحن نعــرف أن ةاإلســالمي

ًفال ينطبق على احلـضارة اإلسـالمية واللغـة أيـضا يـأيت عليهـا القول  أما هذا ،احلضارة تبدأ وبعد ذلك تضمحل
علــى اللغــة العربيــة ألن احلـــضارة اإلســالمية ارتبطــت بـــاملطلق ًأيـــضا د مث متــوت أمـــا هــذا ال ينطبــق تقــت فتــشو

املقــدس اخلــالق واللغــة العربيــة ارتبطــت بــالقرآن ممكــن أن تــضعف لكنهــا ال متــوت وهــذا مــن صــفات ومســات 
  .احلضارة اإلسالمية كما هلا من صفات اللغة العربية

نسانية مبعىن أا جـاءت بنزعـة إنـسانية تعـرتف بكـل األخـر وتتوجـه بـالتكرمي لإلنـسان ًأيضا هي حضارة إ      
َولقد كرمنا بني آدم{وال توجد عنصرية فهنا التكرمي  َ ََِ ْ َّ َ َْ صرف النظر عن دين ولون هذه فكل نفس هلا حرمة ب }ََ

 وعنـدما اشـرتى ، الكـالمً سـيدا يف جمتمـع قبلـي فهـذا أكـرب دليـل علـى هـذا"بالل احلبـشي"يصبح النفس، فأن 
 ولـذلك فـأنتم تـرون الغـرب يف ،أبو بكر بالل يأيت عمر وهو من له حسب ونسب ويقول سيدنا أعتـق سـيدنا

ً فيــه بــضرورة حتريــر الرقيــق عنــدما كــان الرقيــق خادمــا يف منــزل لــه حقــوق كــان يــسرتق يالوقــت الــذي كــان ينــاد
 الـيتوأقيمت على عظامهم ودمائهم الرفاهيـة سلوا باحلديد املاليني من األفارقة اسرتقوا وسلوالشعوب، واألمم 

  . احلضارة اإلسالميةيفة ال يوجد  إذن ذكرى الصراع والعنصرياآلنيعيش منها الغرب حىت 
  

ومن مسـات احلـضارة اإلسـالمية الوسـطية وهـذه مـن أهـم الـسمات فالوسـطية يف الرؤيـة اإلسـالمية خمتلفـة       
 الوسـطية يف الرؤيـة اإلسـالمية هـي ،سـطو يقـول أن الوسـطية فـضيلة بـني رذيلتـني فأر،عن الوسطية عند أرسـطو

وســطية جامعــة هــي صــحيح ال هــذا وال ذاك لكنهــا جتمــع عناصــر احلــق والعــدل بــني هــذا وذاك فتؤلــف مــنهم 
 وال على املـدعى عليـه وإمنـا جيمـع احلـق  عن املدعيً القاضي حيكم بالعدل فالعدل ليس مستقال،موقف ثالث

 واملــدعى عليــه، الكــرم هــو فــضيلة بــني الــشح والتبــذير ولكــن هــو فيــه مــن عطــاء املــسرف وتــدبري ياملــدعمــن 
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 فالوســـطية ،م املتهـــور وحـــذر اجلبـــاناالـــشحيح، الـــشجاعة هـــي وســـط بـــني التهـــور واجلـــنب لكـــن فيهـــا مـــن أقـــد
ــ،اإلســالمية هــي ليــست وســط بــني العقــل والنقــل وإمنــا هــي جتمــع بــني العقــل والنقــل صحيح والنقــل  العقــل ال

ًا جيـدا ففكـرة الوسـطية هـي قـضية هلـا منـاذج كثـرية كيـف مجعـت الوسـطية بـني الـدين ًالصريح وتؤلف منهم شيئ
والـــدنيا بـــني الـــدين والدولـــة بـــني الـــدنيا واآلخـــرة بـــني الطبقـــة واموعـــة والفـــرد بـــني االنتمـــاء وللـــوطن والقوميـــة 

 الـشعوب والقبائـل كيـف تتكـون منهـا أمـة وكيـف ،لقـضيةا مـن هـذه اًواإلنسانية وهذا يف كتاب يل فـسرت كثـري
  .أن الدولة ممكن أن يكون فيها جتمع يف األقاليم

  
ز احلضارة اإلسالمية وهلا عالقة بفكـرة الـصراع فـنحن رأينـا كيـف أن احلـضارة الغربيـة حـضارة متيًأيضا نقطة     

ٌكتب علـيكم اْلقتـال وهـو كـره { :ل يقـوصراعية تعترب الصراع جزء أساسي من طبيعة اإلنسان فالقرآن الكرمي ْ ُ َُ َ َُ َ ُْ ِ ُ ُ َ َ ِ
ْلكم ُ وهذا ما أقره اإلسالم وانفرد به  ،فالقتال فرض ولكنه ليس غريزة إنسانية وطبيعة إنسانية) ٢١٦: البقرة( }َّ

 ومشائل الفروسية اإلسـالمية وهـى أن آداب وحىت عندما فرض القتال علينا تكون هناك دون الشرائع األخرى،
 ،ً وحــىت النبــات واحليــوان فلهــم أيــضا معاملــة خاصــة، وال تقتــل غــري حمــاربًاً تقتــل طفــال وال امــرأة وال عجــوزال

ولـذلك فالعالقـة بالطبيعـة ليـست كمـا هـي يف فاإلسالم يعترب أن كل كائنـات الكـون تـسبح للمـوىل جـل شـأنه 
التلـوث املوجـود يف العـامل ومـع ذلـك مـن %٢٥ تـسببأمريكـا اآلن ف ،احلضارة الغربية وإمنا التآخي مع الطبيعة

  .تحسني البيئةلبيئة وترفض دفع األموال لل" كيوتو" معاهدة  التوقيع علىترفض
ــيت ، بــل  حتقيــق القــوة والــسيطرةهــو احلــضارة اإلســالمية لــيس يف الــسياسة حــىت مفهــوم هــي التــدابري ال

 حــىت نظريــة .ة بــالقيم واألخــالق الفــساد فالبــد أن تكــون مرتبطــعــنلــصالح وأبعــد ليكــون النــاس معهــا أقــرب 
ــب وحــده  ــب مــع عــامل الــشهادة فــال يكــون عــامل الغي املعرفــة البــد أن تكــون هنــاك يف مــصادر املعرفــة عــامل الغي

 ففـي مـصادر املعرفـة جنمـع بيـنهم ويف سـبيل املعرفـة ،فيكون فكر ماديوحده فيكون شعوذة وال علم الشهادة 
احلال يف الوضـعية الغربيـة وإمنـا يكـون عنـدنا العقلـي والنقلـي والـذي ال نقف فقط عند العقل والتجربة كما هو 

ـــة، والنقـــل، وهـــى العقـــل"اهلـــدايات األربـــع" يف تفـــسري ســـورة الفاحتـــة "حممـــد عبـــده"يـــسميها اإلمـــام   ، والتجرب
 ولـذلك يف الثقافــة اإلسـالمية القلــب يرطـب العقــل والعقـل يـوقظ القلــب واجتمـاع ثقافــة العقـل مــع ،والوجـدان

ــب قــسمة مــن قــسمات الثقافــة اإلســالمية واحلــضارة اإلســالمية لــالق لك كــل العلمــاء الــذين أثــروا يف الثقافــة ذل
 كـل هـؤالء علمـاء ، وحسن البنا، والغزايل،اإلسالمية كان عندهم بعد صويف وبعد فلسفي كاألمام حممد عبده

  .كان عندهم بعد روحاين فيه قلب وبعد عقلي فيه يقظة
  

  :سالميةسلبيات الحضارة اإل
أخر نقطة وهى بعـض الـسلبيات يف احلـضارة اإلسـالمية أنـا سـأحدثكم عـن سـلبية قدميـة مـن املمكـن 
أن يكون الكثريون قـد غفلـوا عـن ذكرهـا واكتـشافها عيـب مـن عيـوب املـسرية احلـضارية يف احلـضارة اإلسـالمية 
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 اتركــفاحلي الرتبيــة لـذلك  فالـصناعة الثقيلــة هـ،ًمكــث ثالثـة عــشر عامـا يف مكــة rفـنحن نعــرف أن الرسـول 
ًاإلسالمية البد أن تم أوال بالرتبية ألا أصل من األصول وإمنا السياسة فـرع مـن الفـروع وإذا امتلكنـا احلكـم 

لـديها أهـداف  ت وكـل االنقالبـات كانـ،والدولة قبل يئة اتمـع سنكتـشف أن هنـاك فجـوة بيننـا وبـني الواقـع
 أبو األعلى املودودي قال كيف سنطبق الـشريعة قبـل أن ،دث يئة للمجتمعمجيلة ولكنها ال تطبق ألنه مل حي

 إذن ففكرة يئة اتمع وفكرة الرتبية والثقافة كل هـذا البـد منـه والبـد .جنهز القاضي الذي سيحكم بالشريعة
اإلسـالمية أن ري لكـن مـا حـدث يف بدايـة الدولـة يـمن أن تكون له األولوية وهذا هو املنهـاج اإلسـالمي يف التغ

الفــرس والــروم أرادوا معاجلــة الدولــة اإلســالمية والقــضاء عليهــا فمــاذا كــان احلــل فلــو اهــتم املــسلمون بالرتبيــة 
سيلحق م الضرر وسيخسروا كثـريا وسـيتمكن الفـرس والـروم مـن القـضاء علـيهم فكـان مـا حـدث هـي سـرعة 

ألــم    ممــا فتحــوه الرومــان يف مثانيــة قــرون ملــاذا؟ًالفتوحــات اإلســالمية فاملــسلمون فتحــوا يف مثــانون عامــا أوســع
كـان سيقـضى علـيهم فمـاذا حـدث؟ فتحـوا هـذه الفتوحـات  يقـضوا علـى الفـرس والـروم كانوا مضطرين فـإن مل

ً أحشاء معدة الدولة اإلسـالمية شـعوبا وقبائـل مل يـتم تثقيفهـا وال تربيتهـا لـذلك فأنـا أقـول أن بدايـة يفدخلوا أو
 يف شــديد وتنحــدر ببطــيءضارة اإلســالمية القدميــة ولكــن عــادة املــشاكل احلــضارية تــصعد  احلــيفاملــشكالت 

 فأنــت عنــدما ،مــسائل تــتم ببطــيء شــديد اتمــع فإــا شــديد فــالقوانني تتغــري بــسرعة أمــا الرتبيــة ويئــة بطــيء
 ...ثـري مـن الفـرقتدخل داخل الدولة اإلسالمية جتد أغلبيات مل ترتىب داخل الدولـة اإلسـالمية فهـذا صـنع الك

 فكان ،لذلك فإن أغلب املشكالت اليت حدثت يف اخلالفة الراشدة كانت قد جاءت من خارج املدينة ومكة
  .هذا ثغرة من الثغرات
ــيت اســتمرت قــرنني وملــا حتــالف الــصليبني مــع املغــول :الثغــرة الثانيــة  عنــدما جــاءت احلــروب الــصليبية ال

ا يهدد الوجود فاملطلوب القوة وليس العقل فبدأت عسكرة الدولة أصبح لألمة وضع نكون أو ال نكون فعندم
يكونوا عرب وال مل  يف يد العسكر، واملماليكباملماليك فلم تكن أداة يف يد الدولة بل أصبحت اخلالفة وأتوا 

ـــار العقـــالين ودا ـــريات يف الفكـــر وتراجـــع التي ـــة وال يقـــرأون القـــرآن فحـــدث تغي ـــون بالعربي ت مـــيقـــرأون وال يكتب
املخاطر اخلارجية التتارية واملغولية قرونا فـأدت إىل عـسكرة الدولـة سـواء اململوكيـة أو العثمانيـة فـأنتم تـرون اآلن 

ًميالديا حدثت عسكرة لكثري من ١٩٤٨ فلما قامت إسرائيل يف عام،النظم العسكرية اليت قامت بعد إسرائيل
ًالقــوة العنـصرية فــأدى هـذا أيــضا إىل تراجــع يف  فأصـبحنا حمتــاجني للقـوة لكــي نواجــه هـذه ،الـنظم واحلكومــات

  .الفكر واإلبداع شاهدناه يف كثري من البالد اليت حكمت بالعسكر
ًأريد أن أقول أن الثغرة السابقة أن املسلمون اجتهوا إىل سرعة الفتوحات فأدخلوا إىل جسم األمة أممـا 

ًوشـعوبا مل يــتم تثقيفهــا ويئتهــا وعــسكر سبب املخــاطر الـيت أحاطــت بالدولــة فكانــت مــن  الدولـة الــيت متــت بــةِ
أســباب التخلــف املــوروث الــذي نعيــشه وجــاءت اهليمنــة الغربيــة يف العــصر احلــديث لتحــول بيننــا وبــني النهــضة 

ٍ أتصور أن ذا نكون أشرنا إىل املعاين األساسية ورؤيـة نقديـة لكـل مـن ،وهذا هو املأزق الذي نعيش فيه اآلن
  ..ارة اإلسالمية وأشكركم وسالم اهللا عليكم ورمحته وبركاتهاحلضارة الغربية واحلض
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  :على جمعة/ األستاذ الدكتور 

ـــري حممـــد عمـــارة  ـــة التطـــواف هـــذا يفً    شـــكرا لألســـتاذ الكبـــري األســـتاذ الكب  ماديتهـــا يف عـــن احلـــضارة الغربي
 عملـت الـيت اإلنـسانية الوسـطية  إبداعها وعن احلضارة اإلسالمية الربانية العامليةيفًوعنصريتها وصراعها وأيضا 

  . ولضيق الوقت سنفتح املناقشة مباشرة والتعقيبات واألسئلة،على التنوع
  
  : أحمد عبد الرحيم / أ 

ــب علــى      بــسم الــرمحن الــرحيم  احلقيقــة أســتاذنا الــدكتور حممــد يف . إليــهاســتمعت نقطتــني ممــا ، لــدي تعقي
 حممـد ذكـر أن رالدكتو احلقيقة يف لكن ،ومل خيرتعهالغرب  كشف عنه احلضارات الذيعمارة تكلم عن صراع 

ـــون" انتقـــدواالـــذين  ـــة بوضـــعها "هنتنتجت ـــرى أن فكـــرة الـــصراع حقيقي ـــة  احلـــضارة يف كـــانوا خمطئـــني ألنـــه ي الغربي
 حيث أا فكرة حمورية تربطنا بالغرب بل ألا منالدكتور كشف عن حقيقة الصراع ال ف ، اإلسالميةللحضارة

  . هذا هو اهلدفالغريبنة على الفكر فكرة مهيم
 علـى واالعتمـاد التقـين والتطـور املـادي التقـدم هـي ذكرها الدكتور حممد عمـارة واليتأما النقطة الثانية 

 عـن عـامل ًبعيـدا املـادي فاملسألة الثانية ال غبار عليها أما األوىل وهى التقدم والتطـور فالتقـدم ،املؤسسيالفكر 
قامــت عليهـــا احلــضارة اإلســالمية أكــسبت هــذا التقـــدم والتطــور ســلبيات ال حــصر هلـــا  الــيتاألخــالق واملثــل 

 ،ّ كثري من كتاباته وغريه من كتاب احلضارة الغربية سواء كـانوا مـسلمني أم اليفوالدكتور حممد عمارة أشار هلا 
طاء الطبية وأذكـر أنـه  والسلبيات واألخ"اهلاتف النقال" حوار مع الدكتور على مجعة نتكلم عن يفًوكنا سابقا 

 ، احملمــول لكــان جنــب البــشرية هــذه األخطــاءاخــرتع الــذي لــو أن العقــل املــسلم هــو :قــال كلمــة حكيمــة قــال
ــريا مــن خــسارة املــسلمني وفقــدام زمــام  ًولــذلك فأننــا مــع الــشيخ أبــو احلــسن رمحــه اهللا أن العــامل قــد خــسر كث

  . تقدمه وتطورهيفوخسر السيطرة على األمور 
 فعنـدنا الكثـري مـن اإلسـالمي العـامل يف أسأل الدكتور حممد عـن نظرتـه للعلمانيـة :ؤال صغري سعندي

 العـريب العـامل يف وماليزيـا وعنـدنا علمنـة إندونيـسيااتمعات اإلسالمية تسري بشدة حنو العلمانية الكاملـة مثـل 
  ًوشكرا؟ ولكن مقننة  ومل تأخذ طابع اهليمنة

  
  :ارة محمد عم / رالدكتواألستاذ 

شـعب الرتكـي  الدولة املسلمة اليت أخذت العلمنة بشكلها الكامل هي تركيا أما الشعب ،بالنسبة للعلمنة     
ـــشكل الكامـــل إمنـــا هـــي متـــدين ـــة بال ـــاك حكومـــة علماني ـــيس هن ، واحلكومـــات يف العـــامل العـــريب واإلســـالمي ل

 ،ة كاملـة إذا تعلمنـت منظومـة القـيم فالعلمانيـة تـصبح علمانيـ،حكومات بني بني وتأخذ بنسب مـن العلمانيـة
ميالديــا ١٨٨٣ قــانون وال شــريعة فقــط حــىت أننــا عنــدما أخــذنا القــانون الفرنــسي عــام فهــي ليــست سياســة وال
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ًميالديــا زاد فيــه جــرى جرعــة الــشريعة اإلســالمية ١٩٤٨طرحــت الــشريعة اإلســالمية وعنــدما جــاء الــسنهوري 
وضــع فيــه كــل مقومـــات يبيــا واإلمــارات والكويــت والعـــراق  قـــوانني ســوريا ولووضــعوعنــدما ذهــب الــسنهوري 

 فالعلمانيـة يف الـبالد اإلسـالمية هـي علمانيـة ، فلم تتعلمن  البالد اإلسالمية علمنة حقيقـة،الشريعة اإلسالمية
أما إذا تعلمنت منظومة القيم فهـذه هـي العلمانيـة الكاملـة وهـذا  ،جزئية حىت يف إندونيسيا هي علمانية جزئية

  .ا يريدونه الغرب يريدوا أن يفرضوا علينا منظومة قيم منحلة ولكن ال أظن أم سينجحوا يف ذلكهو م
  

  نادية مصطفى / ةالدكتوراألستاذة 
 يل عنـد األسـتاذ الـدكتور حممـد عمـارة انطبـاع ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،بسم اهللا الرمحن الرحيم     

صائص الــسلبية للحــضارة الغربيـــة وأشــرت إىل إجيابيــات احلـــضارة  حــضرتك تفــضلت وأشـــرت إىل اخلــ،وســؤال
الغربية فهل تسمح يل أن أقول أن ما ذكرت مبا يسمى خصائص احلضارة الغربيـة مثـل العنـصرية والـصراع فهـل 

ا مـن التمييـز الـذي قمـت بـه ســيادتك ً وبالتــايل انطالقـ،هـذه ميكـن أن نـسميها بـالنموذج املعـريف األملـاين الغـريب
 شقني احلضارة املادي والثقايف والعكس بالنسبة خلصائص احلـضارة اإلسـالمية حـضرتك عرضـت إجيابياـا بني

 أعتقد أننا يف حاجة اآلن أن نركز أكثـر علـى سـلبيات الواقـع العـريب واإلسـالمي حـىت ال .وأوجزت يف سلبياا
 وحـىت نـستطيع أن خنـرج ممـا ،سـالميًعـن مـا كـان قائمـا يف فـرتة مـا مـن تارخينـا اإلفلـك احلـديث نظل نـدور يف 

ــري مــن  ــيت يف كليــة االقتــصاد وقرأتــه يف كث ــريا يف حماضــراتك وأنــا أدرســه لطلب ًحنــن فيــه وحــضرتك ذكــرت هــذا كث
املصادر حول الفرق بـني النمـوذج املعـريف الغـريب واإلسـالمي لكـن دائمـا أقـع يف إشـكالية أساسـية فـنحن دائمـا 

ً أقـدامنا يف واقـع  مـشوه جـدا ويف أحد يستطيع أن ينكره ولكننـا نعـيش واضـعنينتكلم عما لدينا بإجيابياته وال 
نفس الوقت نفيض يف احلديث عن خصائصه السلبية مبعىن املادية والعنصرية والبعض حني يتكلم عنها يتكلم 

 والباحثني  من الشبابيف حل اإلشكالية املوجودة يف ذهن الكثريجيابيات ومراكز قوة فأنا رغبة مين على أا إ
   .أطالب بأن يتحدثوا مبوضوعية ورؤية نقدية للحضارة اإلسالمية

ــه مباشــرةالــسؤال الــذي  علمانيــة احلــضارة الغربيــة وابتعادهــا عــن الــدين ورمبــا يكــون هــذا  أريــد أن أقول
 يف هــل الــدين كمتغــري ولــيس يكــم رأ، ولكــن مـا أريــد أن أعــرفأوضـحته ســيادتك وهــى علمنــة موســوعة القــيم

 املعـىن األول ، وأنا أعتقد أنه يوظف يف السياسة الغربية مبعنيني؟مرجعي وال منظومة قيم للحياة والفكركإطار 
 ين أمــا املعـــىن الثــاين أن الــدين يعـــ،ا حيــرك الـــسياسة األمريكيــة جتــاه كثـــري مــن األمــور مبعـــىن املــسيحيةًأنــه أحيانــ

 فالبعض يرفض تسمية ،ركات هذه السياسات والصراع مع اإلسالم حمرك أساسي من حم،املواجهة مع اإلسالم
هـذا بالـدوافع الدينيـة ويـسميها املــصاحل املاديـة جيـب أن يكـون هنـاك توضــيح علمـي حمـدد أن هـذه الــسياسات 

  .حيركها صراع مع اإلسالم فأنا أريد أن أعرف ما عالقة الدين بعلمنة الواقع الغريب
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 حاجتنـا ي فالنقطـة األوىل وهـ،ا أتفق معها فيهمـة مصطفىتني اليت تطرقت إليهم الدكتورة ناديطبعا النقط     

ــأزق احلــضاري الــذي نعــيش فيــهنتحــدث عــن يف أن  ــا ومــشكالتنا وامل ــا وختلفن ــات يف هــذا ، عيوبن ــاك كتاب  وهن
ديات الـيت تواجهنـا اآلن  أن أخطـر التحـأرىً ونظرا للحظـة الـيت حنـن فيهـا واملرحلـة الـيت حنـن فيهـا أنـا ،املوضوع

هـي هو حتدى اهلزمية النفسية، فنحن أمام زخم علمي وثقـايف يريـد أن يقـول لنـا أن احلـضارة الوحيـدة يف الـدنيا 
أن نتبـع الغـرب ونـسري ورائـه وأنـا رأيـي أن أمـام هـذه التحـدي الـذي ومبا أننا أمـة مهزومـة فالبـد احلضارة الغربية 

ا احلـضاري فتـأتى أمهيـة أن نعطـى مـساحة للحـديث عـن إجيابيـات وخـصائص جيعلنا أن نقيم قطيعة مع موروثن
 وأنـا عنـدما أفكـر علـى املـستوى الفكـري ،احلضارة اإلسالمية مع عدم إغفال احلديث عن املأزق الـذي نعيـشه

 وأن هنـاك ،ُ ولكـن عنـدما أرى أن جـسم الدولـة واألمـة خيـرتق،كرجل يستخدم الفكر سأرى ما ال يـراه العامـة
وإزالــة وســحق ومــسخ وجتنيــد للحــضارة اإلســالمية أتــصور أننــا البــد أن ال نغفــل العيــوب املوجــودة عنــدنا غــزو 

ــات احلــضارة اإلســالمية وخــصوصيتها مل تعــد مــسائل مــسلم ــاإوأيــضا أقــول   وأن يــتم اجتيــاح هــذه ،ن إجيابي
 وأنـا أتفـق مـع الـدكتورة ،املسلمات وحنن نرى ما حيدث على مستوى اإلعالم والثقافة لـذلك فـالتوازن مطلـوب

ـــا ـــيت تقتحمن ـــوب احلـــضارة الغربيـــة ال ـــضا أفـــصل يف ،ناديـــة ولكـــن هـــذا ورد يف ذهـــين وأنـــا أفـــصل يف عي ً وأنـــا أي
  .إجيابيات احلضارة اإلسالمية اليت يراد مسخها وحموها

ً وأحيانـا ً فالدين يف احلضارة الغربية أحيانا  يتحول إىل تـراث.موضوع مكانة الدين يف احلضارة الغربية
ــب الــدين مبعنــاه الروحــاين ولكــن يتحــول إىل عــصبية وخاصــة ضــد اإلســالم كــان " لــويس عــوض" فمــثالً  ،يغي

كتاباتـه ال يقـول عليـه متـدين ولكنـه كـان ومن كان يطلع علـى يف معظم كتاباته يسخر من املسيحية نصرانياً  و
 وأنـا أهــتم ،ة وضــد اإلسـالم واملــسلمني فيوظفــوا الـدين ملــصاحلهم الشخـصي،مـن أكثــر املتعـصبني ضــد اإلسـالم

ا يغيـب كإميـان ً فالـدين أحيانـ،كثريا بالصراع العريب الصهيوين وفكرة عودة املسيح الكالم الذي قالـه األمريكـان
فالــدين يتحــول إىل عـــصبية وإىل تــراث يف الــصراع والفكـــرة الــصليبية ومــوروث الكراهيـــة  الــسوداء فــنحن رأينـــا 

ــه احلملــة األخــرية بعــد احلــ ادي عــشر مــن ســبتمرب فنجــد وزيــر العــدل األمريكــي يــسب ديــن املــسلمني فالــدين ل
وظيفة عندهم فياليت كان عندهم صوفية مسيحية كنا نتعايش معهم ولكن وظفوه تبعاً  لتعصبهم ومصاحلهم 

  .فكما ترومت النصرانية أيضاً  تأمركت
  

  :على جمعة /األستاذ الدكتور 
      
ا جانبهـا الـصواب عنـدمإن كان رد سيادتكم أن الصهيونية قـد : اذ مجال مصطفى هناك سؤال من األست     

 البــد أن والــذي املــنظم واملعاصــر جبانـب هــذه اهلجمــة الغربيـة اإلسـالميتنبـأت بــصراع احلـضارات فــأين الفكــر 
  . احملاضرةيف كما أشرت سياستكم مؤسسي إطار يفيكون 
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 وتــــأتى فيهـــا الرؤيــــة "احلـــضارات العامليـــة تــــدافع أم صـــراع"وع أوردتــــه يف سلـــسلة عنواــــا هـــذا املوضـــ

  الغربية القائمة أما موضوع املؤسسات فأننا ال نستطيع املقارنة ذه املؤسسات،اإلسالمية وعالقتها مع األخر
ديــد الفكــر اإلســالمي والعمــل يف  الــيت منــر ــا توجهنــا إىل أمهيــة جتاحملنــةولكننــا نرجــو اهللا ســبحانه وتعــاىل بــأن 

  .إطار مؤسسي
  

  :  محمد أحمدخالد/األستاذ 
ـــسالم علـــى رســـول اهللا ـــصالة وال  حـــضرتك حتـــدثت عـــن موضـــوع التخلـــف ،بـــسم اهللا واحلمـــد هللا وال

 تـداعيات حتـت يفأصله مـن بعـد اخللفـاء الراشـدين وقتـل عثمـان وأن غـري املـسلمني دخلـوا  وأرجعت املوروث 
ــاءة اإلســالم ــاء اإلســالم : ً أوال، احلــسبانيفكثــرية مل نــضعها  هنــاك جوانــب  أن أرىولكــين .عب  أن ً:ثانيــاأدعي

إىل  معاويـة واألمـر الثالـث أن احلكـم بعـد اخلالفـة الراشـدة حتـول علـى يـد مهـم جـداً  شـيءالزمان تغـري وهنـاك 
 تؤسس ملية أا  احلضارة اإلسالمفهل نعترب أن من مآخذ . فلم تكن هناك مؤسسات إسالميةملك عضوض

  .اإلسالميمؤسسات تتوىل توجيه الفكر 
  

  :مارة محمد ع/ الدكتور األستاذ 
    التخلف املوروث أنا ال أعىن به إال أشياء ظهرت بعـد فـرتة مـن عـسكرة الدولـة فاحلـضارة  اإلسـالمية مـرت 

لفقه ا و،كة واحملسنات البديعيةواألدب والشعر مروا مبرحلة من الركا  املنارة لكن حىت اللغة يفا فرتات كانت 
  العامـة احليـاةنـواحيجـزء هـام وواضـح حـىت يف الركاكـة  وأصـبحت ًاحمـدودوقف عنـد التقليـد وأصـبح التجديـد 

ــرتة طويلــة أدت اســتمرار أن أي ــت األرض إىل إقطــاع  غايــة يف الــسوء،اجتماعيــة إىل مظــاهر العــسكرة ف  وحتول
 العصر احلديث وحماولة اإلحياء والتجديد يف به ننتهي ما حناول أن وهذامن هذا القبيل للعسكر وأشياء كثرية 

 فأصـبحنا اآلن ،وحنـن يف مرحلـة الرتاجـع وأصـبح مينـع ـضتنا  وهذا ما جعـل الغـرب ـض،لكي خنرج من هذا
 لـــذلك ،مـــازال يــسري منـــذ حكــم العـــسكر املماليــكوالتخلـــف احلــضاري ... يف ختلــف مــوروث وهيمنـــة غربيــة

  .ساد التخلفو ئفالنبوغ بط
موضوع الدولة األموية ما حدث فيه ضـرب للـشورى والعدالـة االجتماعيـة لكـن هـذا الرتاجـع كـان يف 

فنبــوغ احلــضارة اإلســالمية اســتمر حــىت مــع احنــراف  كنظــام مــع اســتمرار الــدور احلــضاري لألمــة، حــدود الدولــة
ــة وهــذه نقطــة هامــة وهــى فكــرة تعظــيم األمــة وحتجــيم الدولــة احنراف الدولــة مل ميثــل كارثــة يف  لــذلك فــ،الدول

   .احلضارة اإلسالمية
 خرييـة عـن متنـعموضوع القرون كل هذا عظـيم ولكـن أنـا أريـد أن أنبـه إىل أن خرييـة القـرون األوىل ال 

خرييــة البنـاء فاإلســالم ال يعـيش باألســاس ها القـرون الـيت تــأتى بعـد ذلــك إمنـا تكــون خرييـة التأسـيس يــأيت بعـد
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ــين اإلســالم علــى مخــس فــاخلمس هــم ،لبنــاء وحــده ولكــن ال بــد مــن االثنــني معــاً وحــده وال يعــيش با  ولكــن ب
احلـديث  rومـن أمجـل مـا وجدتـه يف أحاديـث الرسـول . هم األساس لكن ليس اإلسـالم كلـهأركان اإلسالم و

يـأيت بعـد ذلـك فكـرة أن مـا  وأن ،الـذي يتحـدث فيـه عـن فلـسفة الـدورات أن التـاريخ دورات ولـيس غـري ذلـك
ة ليــست كــذلك يكــون أســوأ هــذا الكــالم غــري صــحيح ألن عمــر بــن عبــد العزيــز أحــسن مــن معاويــة فــالفكر

ِكـان النـاس يـسألون رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه والذي قال فيهحديث و َ َ ُ
ُوسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ُ  .ُمخافة أن يدركني. ِ

ِيا رسول اهللا : فقلت ِ الخيـر، فهـل بعـد هـذا الخيـر فجاءنـا اهللا بهـذا. ٍّ؛ إنـا كنـا فـي جاهليـة وشـرَ
ٍهل بعد ذلك الشر من خير؟ قـال: فقلت) نعم: (؟ قالٌّشر ٌنعـم وفيـه دخـن: (ّ َ ُومـا دخنـه؟ قـال: ُقلـت) َ ُ ََ :

ُقوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي، تـعرف منـهم وتـنكر( ِ ُْ ْ َْ ُ ٌِ ُ ِ ْ ُ ُ َ.(  
َدعـاة علـى أبـوب جهـنَّم. نعـم: (ٍّك الخيـر مـن شـر؟ قـالهل بعـد ذلـ: فقلت َ َ ٌ ْمـن أجـابـهم إليهـا . ُ ُ َ

  ).قذفوه فيها
ََيــا رســول اهللا صــفهم لنــا: فقلــت ْ ُ ْ َِقــوم مــن جلــدتنا. نعــم: (قــال. ِ َِ يــا : قلــت) َويتكلمــون بألــسنتنا. ْ

ِرسول اهللا فما ترى إن أدركني ذلك ِ ْتلزم جماعة المسلمين وإمـامهم: ( قال؟َ ُ َ َ َ فـإن لـم تكـن لهـم : فقلـت) ُ
َفاعتزل تلك الفرق كلها: (قال. ٌجماعة وال إمام َّ ُ ُولو أن تـعض علـى أصـل شـجرة حتـى يـدركك المـوت . َ َ َِ ْ ُ ٍ ِ َّ َ َ
  ).وأنت على ذلك

ُكيـف أصـنع يـا رسـول اهللا إن أدركـت : قلـت: قـال: وزاد مسلم فـي روايـة أخـرى عـن أبـي سـالم َ ُ
ُتسمع وتطيع لألمير وإ: ( قال؟ذلك َن ضرب ظهركُُ ُ َ ِ َوُأخذ مالك. ُ ُ َ   ).فاسمع وأطع. ِ

 تــوارى مـن العــدل مثلـه مث يــأيت اهللا سـبحانه وتعــاىل بالعـدل وكلمــا ظهـر مــن العــدل شـرفكلمـا ظهــر  
ً، والتـاريخ لـيس خطـا صـاعدا دائمـا وأبـداً  ولـيس  شيء فهي فكرة دورات وفكـرة التقـدمرشيء توارى من اجلو ًً

ًخطا هابطا دائما ً   .وإمنا هي دوراتً وأبدا ً
  

  :عماد / الشيخ 
:  أريـد التحـدث فـيهم النقطـة األوىل نقطتـنيعنـدي ،    بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم علـى رسـول اهللا

 هـيسيادتك أثناء احلديث حتدثت عن العامة فأنا أريد معىن العامة من وجهة نظرك وهـل احلـضارة اإلسـالمية 
 لدرجة أن الـبعض ال يفخـر ازامية وهى اتمع بالفعل حالياً  يعيش حالة :ية النقطة الثان،قضية الصفوة فقط

 ونستطيع أن نرفع قليالً  باملعنويـات اإلسـالمية االزامنستطيع أن نزيل به هذا  الذي فما هو املنهج عريببأنه 
  .احلايل الوقت يف
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ً ف متعلمـني وأنـاس مل يأخـذوا حظـافيـه متعلمـني وأنـصا، ومـع فيـه صـفوةًطبعـا كـل جمتبالنسبة للعامة    

ُ عن قطاع حرم مـن الثقافـة موعندما نتكلم عن العامة نتكل. ُة لكن ليس مبعىن هذا أن حيتقروامن العلم والثقاف
ــيس بذنبــه وإمنــا أجــرب علــى ذلــك ألســباب خارجــة عنــه واملفــروض أن   تكــون يف خدمــة الــصفوةومــن الــوعي ل

ً قرية كان نادرا◌ر األمة وعامة األمة حىت يرتفع مستواهم وأنا واحد من الناس ولدت يفمجهو  من ما جتد فيها ً
كتب وولدت يف أسرة ال يوجد ا أحد غريي يقرأ ويكتب وأنا عندما دخلـت معهـد كنـت أنـا الطالـب يقرأ وي

  .الوحيد يف القرية فهذا واقع موجود
ــربأوا  مــن أــم عــرب فهــؤالء أنــاس ال يــستحقون شــرف أن يكونــوا عــرب أمــا بالنــسبة للنــاس الــذين يت

 وأنــا أعتقـد أن امللحمــة واحملنـة الــيت حنــن فيهـا جعلــت النــاس ،فـنحن املفــروض أن حنتقـرهم وأنــا أعتقــد أـم قلــة
 تتعاطف مع العروبة واإلسالم فاألمة خبري وأنا أريد أن أقول لكم أن العيوب يف النخبة أكثر منها يف األمة فـال

 لكـم والـسالم ً لـذلك فأنـا أطمـئن لنظـرة العامـة أكثـر مـن النخبـة وشـكرا،التغريبتزال الفطرة سليمة مل يصبها 
  .عليكم ورمحة اهللا وبركاته




