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  :قال تعالى

آل  {َقـــْد َخَلـــْت ِمـــن َقـــْبِلُكْم ُســـَنٌن َفِســـیُروْا ِفـــي اَألْرِض َفـــاْنُظُروْا َكْیـــَف َكـــاَن َعاِقَبـــُة اْلُمَكـــذَِّبیَن}

  ١٣٧عمران
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  شكر

  

مــن ال یشــكر النــاس ال یشــكر ( :شــریفلى اهللا علیــه وســلم فــي حــدیٍث یقــول رســول اهللا صــ

    .اهللا) رواه الترمذي

الـذي  ،انطالقـًا مـن هـذا الحـدیث أتقـدم بفـائق شـكري وتقـدیري للـدكتور صـبري محمـد خلیـل

، ولـــم یبخـــل بوقتـــه وعلمـــه وظـــل صـــدره فـــي مرحلـــة الماجســـتیر أشـــرف علـــى هـــذه الدراســـة

: الـــدكتور عصـــمت ٍل مـــنلـــه مفتوحـــًا طـــوال مـــدة هـــذه الدراســـة. كمـــا أتقـــدم بالشـــكر لكـــوعق

الـذین  ،واألستاذ عبد الحافظ عبـد الـرؤوف ،محمد صالحوالدكتور محمد مجذوب  ،محمود

 والشــكر موصــول ألســـرة .كانــت هــذه الدراســة ثمــرة حــواراٍت معهــم امتــدت لســنواٍت طویلــة

صـــورته الكتـــاب فـــي  امـــن ســـاهم فـــي إخـــراج هـــذ والشـــكر لكـــل ،مركـــز دراســـات المجتمـــع

 .من قبل ومن بعد هللا واهب كل النعم والشكر ،النهائیة
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  مقدمةال

تـتم العـودة لإلسـالم فقـط عنـدما  ،ال یمكن للعودة لإلسالم أن تتم عن طریق النسخ والتقلیـد

وتنحــت  ،الكــریم والســنة النبویــة القــرآنفــي  تــرد كــل قضــایا األمــة اإلســالمیة إلــى أصــولها

النسـخ والتقلیـد والتلفیـق ال  وٕاال فـإن ،كرها األصـیلةاألمة أفكارها ومصطلحاتها من منابع ف

ــ وٕان دعــاوى التأصــیل ال تــتم بالتبریریــة التــي تحــاول  ،ن مــن العــودة الصــحیحة لإلســالمیمكِّ

وانطالقــًا مــن هــذه المقدمــة  .التوفیــق بــین اإلســالم والمــذاهب والفلســفات البشــریة المختلفــة

وهــي دراســة فــي فلســفة  ،نــيأســاٍس قری طریــق تأســیس المعرفــة علــىفــي  المؤلَّــفیــأتي هــذا 

ـــاء  ،التــــاریخ ــــك أن النمــــو الحضــــاري واســــتئناف دور األمــــة اإلســــالمیة فــــي عملیــــة البنـ ذل

سـتفادة مـن فـى اعتبارهـا اسـتیعاب التـاریخ واالالحضاري ال یتحقق لها النجـاح مـا لـم تأخـذ 

رًا وســقوطًا، عبــره والســیر وفــق ســننه الثابتــة التــي تحكــم الحضــارات جمیعــًا نهوضــًا وتــدهو 

ـــن َتِجـــَد ِلُســـنَِّت اللَّـــِه  :یقـــول تعـــالى ،تتبـــدل وهـــي ســـنٌن ال ـــِدیًال َوَل ـــَد ِلُســـنَِّت اللَّـــِه َتْب ـــن َتِج {َفَل

  .٤٣فاطر َتْحِویًال}

ة التي تحكـم التخلـف یجتماعاال وهي محاولة ألخذ العقل المسلم الكتشاف السنن والقوانین

  كما تحكم النهوض الحضاري. ،والركود

مــن الحضــارات األخــرى  لحقــت بالحضــارة اإلســالمیة ســنة تــداول الحضــارات كغیرهــا لقــد

ولكــي تعــود الحضــارة اإلســالمیة إلــى موقــع الریــادة والفاعلیــة  ،عنــدما تتنكــب ســنن التــاریخ

والشهود الحضاري بین الحضارات البد من إعادة التعامل مع عالم األفكار وتقـویم واقعهـا 

ذلـــك أن دراســـة عـــالم  ،وتحدیـــد مـــواطن الخلـــل وأســـبابه ،النبویـــة الكـــریم والســـنة القـــرآنبقـــیم 

    .األفكار یعتبر الموجه األساس لحركة الحیاة كلها

الكــریم أن كــل مجتمــع وحضــارة كانــت فــي التــاریخ  ثــم لحقهــا الفنــاء  القــرآندائمــًا مــا یكــرر 

ة الماركسـیة . بـل إنـه خالفـًا للمادیـة الجدلیـة وفلسـف.إنما حدث لها ذلك ألنها ظلمت نفسـها

بـل تفسـرها  ،التي تفسر تغیر المجتمعات وتطورها على أساس عوامل مادیة وغیر إنسانیة

الكـریم  القـرآنفـإن  ،رادتـه واختیـارهإ على أساس أنها نتیجة لعلٍل خارجة عن فكـر اإلنسـان و 

للنــاس یحــدث نتیجــًة لتغییــر فــي الفكــر  يجتمــاعیعتبــر كــل تغییــر فــي النظــام الفكــري واال



 7

ویعلـــن أن البشـــر مســـؤولون عـــن قـــدرهم التـــاریخي ومصـــیرهم  ،ة للنـــاسیـــجتماعاال والـــروح

. إنهـــا ال تنتقـــل مـــن .نتقـــال الحضـــارات لـــیس بـــاألحالم      واألمـــانيإذ أن ا ،يجتمـــاعاال

أرضـیة صـالحة مـن اإلنسـان الفعـال نفسـه ومـن  ،إال بأن تتهیأ لها مسبقاً  ،مكاٍن إلى مكان

ــــُروْا َمــــا  :انه یقــــولالجماعــــة المبدعــــة ألن اهللا ســــبح ــــا ِبَقــــْوٍم َحتَّــــى ُیَغیِّ ــُر َم ــ ــــَه َال ُیَغیِّ {ِإنَّ الّل

   .١١الرعد ِبَأْنُفِسِهْم}

فمـن خـالل  ،الكریم كـل مناهجـه وبرامجـه التغییریـة علـى تغییـر مـا بـالنفس القرآنولقد بنى 

ل بـــ ،وعلــى أســـاس منهـــا یقـــوم بنـــاؤه ،الــذات اإلنســـانیة تنطلـــق عملیـــات التغییـــر الحضـــاري

    .جعل التغییر اإللهي ثمرًة ونتیجة لتغییر ما بالنفس اإلنسانیة
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  فصل تمهیدي
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  اإلطار النظري

یــــدور حــــول التأســــیس لرؤیــــة نقدیــــة مقارنــــة فــــي فلســــفة التــــاریخ بــــین الفكــــر  البحــــثهــــذا  

قدیــة دراســة ن"لنمــو الحضــاري فــي فلســفة التــاریخ وهــو بعنــوان ا ،والفكــر الغربــي ياإلســالم

ذلــك أن النمــو الحضــاري مــن القضــایا الجوهریــة التــي تشــغل المهتمــین والدارســین  "،مقارنـة

    .لفلسفة التاریخ

یتنـــاول البحـــث بعضـــًا مـــن التصـــورات لقضـــیة النمـــو الحضـــاري وذلـــك فـــي فلســـفة التـــاریخ 

ــــل والنقــــد ــــة بالتحلی ـــبعض التصــــورات للنمــــو  ،الغربی ـــیتعرض لـ ــــه بحــــث مقــــارن فسـ وبمــــا أن

  .وجهة النظر اإلسالمیة الحضاري من

  -:مسلمات البحث

فــإن البحــث ســیتعرض للواقعــة  ،الكــریم هــو أصــح كتــاب یمكــن الرجــوع إلیــه القــرآنبمــا أن 

الكریم وذلك من خالل استعراض القصص والتنبؤ التـاریخي  القرآنالتاریخیة كما یعرضها 

ة مـن حیـث التنبـؤ وما سمیته كذلك بالسنن التاریخیـة التـي تـتحكم فـي سـیر األمـم والحضـار 

لبحـــث فـــي أحـــد فصـــوله كـــذلك تعـــرض ا ،ومـــن ثـــم الســـقوط والتالشـــي ،والنمـــو واالنحـــدار

ا الباحـث. ومـن قضــایا یـة كمـا فهمهـالقرآنالفاعـل فـي التـاریخ حسـب الرؤیـة لقضـیة الفعـل و 

ذلــك أن الباحــث ینطلــق مــن مســلمة أن  ،ة كــذلك مفهــوم المداولــة التاریخیــةالبحــث الرئیســ

فـي هـذا كذلك من المسـلمات الرئیسـة  ،ها األساسي هو المداولة التاریخیةالحضارات وسیر 

كل هـذه المسـلمات التـي ینطلـق منهـا البحـث   .األرض علىالموضوع مفهوم االستخالف 

یبـدأ مـن مسـلمات یسـلم الباحـث بصـحتها بـدون أن  أتي في إطار أن أي بحث في العلومت

ـــي ـــة للتحقـــق التجریب بالتجربـــة أو االختبـــار لإلثبـــات أو النفـــي  أي غیـــر قابلـــة  ،تكـــون قابل

    .ن موضوعها ال یقع في إطار المحسوسالعلمیین أل

 وجه التحدید نجد أن أي مذهب فلسفي إنما ینطلق مـن فـرض أو علىوفي مجال الفلسفة 

، أي م بهــا دون أن تكــون قابلــة للنفــي أو اإلثبــات بالتجربــة العلمیــةمجموعــة فــروض مســلّ 

 ىفالفلســـفة المثالیـــة مـــثًال تنطلـــق مـــن فرضـــیة أولویـــة الفكـــر علـــ .یقیـــةفیر أنهـــا فرضـــیة میتا

 ،)أي أولویـــة المـــادة علـــى الفكـــروالفلســـفة المادیـــة تنطلـــق مـــن الفرضـــیة النقیضـــة ( ،المـــادة
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كمـا أن الفلسـفة بصـورة  .الماهیـة ىأولویـة الوجـود علـفلسـفة المثالیـة تنطلـق مـن فرضـیة وال

 االســــتداللي ینطلــــق مــــن مقــــدمات ومــــن والمــــنهج ،المــــنهج االســــتداللي ىعامــــة تســــتند إلــــ

  .نتائج ىإل -والتي یسلم الفیلسوف بصحتها - الفرض أو الفروض السابقة

ًا اإلقـرار والتسـلیم بصـحة اصـطالحو  ،یمـان وهـو لغـًة التصـدیقاإل علـىوبما أن الدین قائم 

غائـــب عـــن حـــواس وعقـــل  أيوالتـــي موضـــوعها غیبـــي ( ،المفـــاهیم التـــي جـــاء بهـــا الـــوحي

نفـــي بالتجربـــة واالختبـــار وبالتـــالي فـــإن هـــذه المفـــاهیم غیـــر قابلـــة لإلثبـــات أو ال ،)اإلنســـان

إذ أن اإلیمـان بمـا هـو تسـلیم  ،، وهذا ال یعني أن الدین یناقض الحـواس أو العقـلالعلمیین

االنتقــال مــن  علــىســتدالل العقلــي القــائم تي كخطــوة أخیــرة لشــكل مــن أشــكال االالبــد أن یــأ

: الكـریم بــالنظر واالعتبــار القــرآنر عنـه وهــو مـا عّبــ ،الوجــود الغیبـي إلـىي الوجـود الشــهاد

. ومــن مســلمات ١٣٧آل عمــران {َفِســیُروْا ِفــي اَألْرِض َفــاْنُظُروْا َكْیــَف َكــاَن َعاِقَبــُة اْلُمَكــذَِّبیَن}

 ـ:هذا البحث

  ـ: . السنن التاریخیة١

لماضــي فــي جــل وحــدثنا عــن ا ،یــةنمــاذج عدیــدة للمعطیــات التاریخالقــرآن الكــریم م لنــا قــدّ 

 ،إثبــات الحكمــة والعبــرة مــن وراء هــذه الوقــائع إلــىأن یخــرج بنــا  لكــن مــا یلبــث ،مســاحاته

بلـــورة عـــدد مـــن المبـــادي األساســـیة فـــي حركـــة التـــاریخ البشـــري مســـتمدة مـــن التكـــوین  ٕالـــىو 

ـــاد ،الحـــدثي لهـــذه الوقـــائع تأملهـــا  إلـــىودعانـــا  ،)الكـــریم (ســـنناً  القـــرآنســـماها  ئوتلـــك المب

{َقـْد َخَلـْت ِمـن َقـْبِلُكْم ُسـَنٌن َفِسـیُروْا : واعتماد مدلوالتها في أفعالنا الراهنة ونزوعنا المسـتقبلي

إذ یطـرح مسـألة  القـرآنو  .١٣٧آل عمـران ِفي اَألْرِض َفاْنُظُروْا َكْیـَف َكـاَن َعاِقَبـُة اْلُمَكـذَِّبیَن}

ألنهــا منبثقــة مــن صــمیم التركیــب  ،اال ســبیل إلــى الخــروج علیهــالتــي  ،والنــوامیس ،الســنن

ومــن ثــم یجــيء حكمهــا علــى حركــة اإلنســان منطقیــًا  ،البشــري ومعطیاتــه المحوریــة والثابتــة

الكـــریم یلفـــت  القـــرآنحتـــى لكـــأن  .ألنـــه أشـــبه بـــالجزاء الـــذي هـــو مـــن جـــنس العمـــل ،تمامـــاً 

سـلفًا نتائجهـا أنظارنا إلى أننا نستطیع أن نرتب على مجموعة معینة من الوقائع التاریخیة 

التـــي تكـــاد تكـــون محتومـــة الرتباطهـــا العضـــوي بمقـــدماتها اعتمـــادًا علـــى اســـتمراریة الســـنن 
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{َوَلَقـْد ُكـذَِّبْت ُرُسـٌل مِّـن َقْبِلـَك َفَصـَبُروْا َعَلـى َمـا ُكـذُِّبوْا َوُأوُذوْا َحتـَّى َأتَـاُهْم : التاریخیة ودورانها

      .٣٤األنعام ِه َوَلقْد َجاءَك ِمن نََّبِإ اْلُمْرَسِلیَن}َنْصُرَنا َوَال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِت اللّ 

ــط  ـــؤ ا إلـــىقضـــیة الســـنن التاریخیـــة ینـــزع  القـــرآنومـــن بعـــد أن یبسـ لتـــاریخي متجـــاوزًا التنب

المستقبل القریب والبعید في تنبـؤات یحیطهـا علـم  إلىلكي یمدنا برؤیة  الماضي والحاضر

، وقد وقعت بعضًا مـن تلـك التنبـؤات انة النهائیةلضماهللا تعالى المطلق بالصدق الكامل وا

وظــل بعضــها اآلخــر ینتظــر التنفیــذ إذ لــم  ،نفســه صــلى اهللا علیــه وســلمفــي عهــد الرســول 

وُم* یحدد له زمن معلوم  َغَلـِبِهْم َسـَیْغِلُبوَن* ِفي َأْدَنى اْألَْرِض َوُهم مِّـن َبْعـدِ  (الم* ُغِلَبِت الرُّ

ِبَنْصـِر اللَّـِه َینُصـُر  َیْفـَرُح اْلُمْؤِمُنـوَن* اْألَْمـُر ِمـن َقْبـُل َوِمـن َبْعـُد َوَیْوَمئِـذٍ ِفي ِبْضـِع ِسـِنیَن ِللَّـِه 

النَّــــاِس َال  َوْعــــَد اللَّــــِه َال ُیْخِلــــُف اللَّــــُه َوْعــــَدُه َوَلِكــــنَّ َأْكثَــــرَ  َو اْلَعِزیــــُز الــــرَِّحیُم*َمــــن َیَشــــاء َوُهــــ

ــَن ا َیْعَلُمــوَن*  .}٧ -١{الــروم/ )ْلَحَیــاِة الــدُّْنَیا َوُهــْم َعــِن اْآلِخــَرِة ُهــْم َغــاِفُلونَ َیْعَلُمــوَن َظــاِهًرا مِّ

الفعـــل اإللهـــي واإلنســـاني فـــي ألة الوقـــائع التاریخیـــة قضـــیة (كـــذلك مـــن مســـلماتنا فـــي مســـ

تعبیـــرًا عـــن إرادة اهللا التـــي تصـــوغه مـــن  يءذلـــك أن أي حـــدث تـــاریخي إنمـــا یجـــ )،التـــاریخ

  -:تخذ شكلین لخلق األحداث وصیاغتهاإللهي في التاریخ یوالفعل ا .خالل إراده اإلنسان

) التـــي تتـــراوح بـــین التســـاوق مـــع الســـنن تلـــك (المباشـــرة ،مباشـــرة الفعـــل التـــاریخي: أولهمـــا 

، وبـین تجـاوز مقاییسـها ورفـض نسـبیاتها یس الطبیعة واعتمادهـا فـي التنفیـذالتاریخیة ونوام

اإللهـــي المباشـــر لكـــي یـــذكر النـــاس  الفعـــل يءوفـــي كـــل مـــرة یجـــ ،فیمـــا یعـــرف بـــالمعجزات

، ویـــذكره كــــذلك  بكلمتـــه النافــــذة  فـــي الكــــون وخـــالق األســــباب والســـنن التاریخیــــة بخـــالقهم

) ِإَذا َقَضــــى َأْمــــرًا َفِإنََّمــــا َیُقــــوُل َلــــُه ُكــــن َفَیُكــــونُ (الفعــــل  علــــىوالعــــالم وبقدرتــــه الالمتناهیــــة  

  .٣٥مریم

  -:. فرضیات البحث٢

  :ینإن الفرض یأخذ أحد شكل 

    ./ الحل الذي لم یتم التحقیق من صحته والذي یهدف الباحث إلى إثباته أو نفیه١

    ./  تحدید المشكلة التي لم یتم التحقق من صحتها٢
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إذ  ،ي تـدهور وانحـالل وسـقوط الحضـاراتسـبب أساسـي فـ التـرف نبحثنا أ ومن فرضیات

، أو تغلـــو فـــي هـــالجماعـــة كلهـــا التـــي تغـــض الطـــرف عنأن التـــرف ممارســـة مـــدمرة ســـواء ل

مـا و  -فسـهم الـذین یعمـي الثـراء الفـاحش ، أو للمتـرفین أنانهزامیتها فتتملق وتتقرب وتداهن

ســحق وی ،أرواحهــم علــىطمــس ی، و مأبصــاره -ه مــن ممارســة مرضــیة متضــخمة عنــ قینبثــ

كـل  - كما یقول د. عمـاد الـدین خلیـل -حجب عنهم یو  ،كل إحساس أخالقي في نفوسهم

  .١، وموقفه من الكون والحیاة واإلنساناإلنسان في الدنیا ة حقیقیة لدوررؤی

  -:الحضارات انهیاردور العصیان والفساد في 

، وسـقوط األمـم والحضـارات انهیـارفـي یفترض البحث أن للفساد والعصـیان دور أساسـي  

وهـو المـآل األكبـر  -ثماره المرة لیس في اآلخرة فحسـب  ىأبعاده تجن ىوأن العصیان بشت

{َظهَـَر اْلَفَسـاُد ِفـي اْلَبـرِّ َواْلَبْحـِر  :وٕانمـا  فـي هـذه  الـدنیا أوالً  –ر في نظـر الباحـث  واألخط

ــــوَن} ــــْم َیْرِجُع ــــوا َلَعلَُّه ــــَض الَّــــِذي َعِمُل ــــِذیَقُهم َبْع ــــاِس ِلُی ــــِدي النَّ ــــا َكَســــَبْت َأْی ــروم ِبَم ــ أن و  .٤١ال

هم لعــذاب مــن بــین أیــدیالخــارجین عــن ســنن الفطــرة وقبــل أن یحاســبوا فــي اآلخــرة یــأتیهم ا

ـــزل علــــــیهم وجــــــودهم ،وأرجلهــــــم ــــاتهم ،ویزلـــ ــــاراتهم بــــــالتراب.  ،ویســــــقط مؤسســ ویمــــــرغ حضــ

، ویعمـل معاولـه حینـًا بعـد حـین فـي جـل النفس وأخـرى للجسـد طه تارًة إلىعذاباً یوجه سیا

  المعطیات التي قدمها مجموع األفراد على السواء.

  -:منهج البحث

فمـنهج المعرفـة هـو محاولـة  ،بحـث ومـنهج المعرفـة فـي البـدءمـنهج الالبد من التمییـز بـین 

كــالمنهج  ،التــي تضــبط حركــة اإلنســان بالســنن اإللهیــة) هالكشــف عــن القــوانین (مــا ســمیت

أمـــا مـــنهج البحـــث العلمـــي فهـــو  .، والمـــنهج الهیجلـــي وغیرهـــاالماركســـي، والمـــنهج اللبرالـــي

ــ ذي یصــوغ الحــل والــذي البــد أن القواعــد التــي تحــدد طــرق العلــم بالمشــكلة ونمــط الفكــر ال

  هذه القوانین لكي یكون صحیحًا. إلىیستند 

  :ذي یسیر علیه  هذا البحث هو منهجوالمنهج ال

                                                 
  ٢٧٣التفسري اإلسالمي للتاريخ ص –عماد الدين خليل ١
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: ویتمثل ذلك فـي تتبـع مراحـل تطـور قضـیة النمـو الحضـاري عبـر مراحـل تاریخي -١

، ذلـك أن البحـث يتطور الفكر اإلنساني لبیـان كیـف تطـور مفهـوم وقضـیة النمـو الحضـار 

حص الماضـي الـذي هـو تیـار دفـاق ) ال یتحقـق إال بـتف(النمـو الحضـاري ذه القضـیةعن هـ

وهــو  ،ویدفعــه نحــو المســتقبل ،ویرفــده بكــل مكوناتــه األساســیة ،دائمــًا فــي الحاضــر یصــب

أن التـاریخ  علـىالكریم یؤكد في مرات عدیـدة  القرآنو  یحمل الكثیر من مكونات الماضي.

تسـتخلص منـه القـیم  ،أن یتخـذ كمیـدان للدراسـة واالختبـاریكتسب أهمیته اإلیجابیـة إال بـ ال

  .هداها علىوالقوانین التي ال تستقیم أیة دراسة للحاضر والمستقبل إال 

كتفـاء بعـرض الحلـول التـي وضـعت لمشـكلة النمـو ویتمثل ذلك في عدم اال: نقدي -٢

قســم وین ،بیــان أوجــه الصــواب والخطــأ فــي هــذه المشــكلة إلــىبــل یتجــاوز ذلــك  ،الحضــاري

 :قسمین إلى

الحضــاري  وهــو یحــاول أن یقــدم الحلــول المختلفــة فــي مســألة النمــو :النقــد مــن الــداخل -ا

 :من حیث

 وءأي مــــدى انضــــباط مســــائل النمــــو الحضــــاري مــــن حیــــث النشــــ: اق المنطقــــيتســــاال -أ 

  بقوانین المنطق وخلوها من التناقض. ،والتدهور واالنحالل ومن ثم السقوط

 .ن حیث إثبات الممارسة لصحة فرضیات البحث أو خطأهام: الصدق الواقعي-ب 

غربیــة  -ویتمثــل ذلــك فــي محاولــة البحــث المقارنــة بــین الحلــول المختلفــة : مقــارن -٣

وذلك من خالل  بعض المدارس فـي فلسـفة التـاریخ  ،لمشكلة النمو الحضاري - وٕاسالمیة

میة (ابــــن وكــــذلك بعــــض مــــدراس الفلســــفة اإلســــال ،تــــوینبي) –مــــاركس  – غربیــــة (هیجــــل

 -الكــریم  القــرآن - المصــدر األساســي  للمعرفــة إلــىباإلضــافة  ي)بــمالــك بــن ن  ،خلــدون

  .حسب رؤیة ومسلمات الباحث

) بیـــان للكیفیـــة التـــي یحـــدد بهـــا والمـــنهج األصـــولي (نســبة ألصـــول الفقـــه: أصـــولي -٤

بهـــا الكـــریم والســـنة النبویـــة) نـــوع المشـــاكل وطریقـــة العلـــم  القـــرآنفـــي  ىالمطلــق (كمـــا یتجلـــ

ـــذي یصـــوغ هـــذه الحلـــول ـــي یســـتنبط بهـــا البحـــث  ،ونمـــط الفكـــر ال ـــان الكیفیـــة الت وذلـــك ببی

ــــر) ــــي ال تخضــــــع للتطــــــور أو التغیــ ـــة (والتــ  ،النصــــــوص الیقینیــــــة الــــــورود القطعیــــــة الداللـــ
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مصــدر األحكـــام المحــدودة بالزمـــان والمكــان النســـبیة النصــوص الظنیـــة الــورود والداللـــة (و 

 -لهــــذا المــــنهج  فوفقــــاً  .)والتغیــــر فــــي المكــــان والزمــــان وبالتــــالي تخضــــع للتطــــور ،فیهمــــا

یتناول البحث قضـیة النمـو الحضـاري وذلـك حسـب ورودهـا  -باإلضافة للمناهج المتقدمة 

   .الكریم والسنة النبویة   القرآنفي 

 :  مشكلة البحث -٥

مشكلة هـي عبـارة عـن تنـاقض  ةولما كانت أی ،معرفة الحل علىن معرفة المشكلة سابق إ

تم إال مـــن خـــالل تـــفـــإن معرفـــة المشـــكلة ال  ،معـــین علـــىواقـــع معـــین وغایـــة أو مثـــل أبـــین 

التنـاقض الـذي تحملـه مشـكلة  علىمعرفة هذا التناقض، ولذلك فإن البحث یسعى للوقوف 

ــــة ومــــدارس فلســــفیة مختلفــــة تتعــــرض لقضــــیة النمــــو  ــي مــــذاهب فكری النمــــو الحضــــاري فــ

ســان والكــون، وبمــا أن المــدارس الفلســفیة الحضــاري مــن خــالل نظرتهــا الكلیــة لقضــایا اإلن

البـــد مـــن أن تتنـــاقض فـــي مســـألة  اإلنســـان والكـــون فبالتـــالي إلـــىهـــذه مختلفـــة فـــي نظرتهـــا 

أن  ىبمعنــ ،وهــذا البحــث هــو ســعي لفــك التناقضــات فــي هــذه المشــكلة ،النمــو الحضــاري

وحیـدي البحث یدرس المذاهب الفلسفیة هذه ورؤیتها لمشكلة النمو الحضـاري وفـق مـنهج ت

 .رؤیة كلیة إلىیوائم المتناقضات ومن ثم یخلص 

 :مصطلحات البحث - ٦

  :. فلسفة التاریخ١

    :philosophy: أوًال الفلسفة 

 ،بــت قیــل فیلســوفرّ فلمــا عُ  ،وتفســیرها محبــة الحكمــة ،وهــي مشــتقة مــن فیالســوفیا الیونانیــة

هــــو أصــــلح  الفلســــفة علــــم حقــــائق األشــــیاء والعمــــل بمــــا ىثــــم اشــــتقت الفلســــفة منــــه، ومعنــــ

اء بحقائقهــا بقــدر طاقــة اإلنســان وهــي عنــد الكنــدي علــم األشــی ،)(خــوارزمي مفــاتیح العلــوم

 .نفسه فیلسـوفاً  ىالیوناني أول من سم سوقد كان فیثاغور  .)المعتصم إلىكتابه : الكندي(

 ،وعـرف الــدكتور عبــد المــنعم الحفنــي الفالســفة بــأنهم البــاحثون عــن الحقیقــة بتأمــل األشــیاء
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ف الفلسفة بأنهـا غیر أن أفالطون عرّ  .١التأمل علىلحكمة بأنها المعرفة القائمة ووصف ا

  .علم الواقع الكلي فجعل حب الحكمة علماً 

     History:ثانیًا التاریخ

وتــاریخ األمـم وغیرهــا هــو ذكــر نشــأتها وتطورهــا وآثارهــا،  ،٢التـاریخ لغــًة هــو تعریــف الوقــت

 .)عــات والعالقـات التــي تقـوم بینهــا (تــوینبيلمجتمفهـو العلــم الـذي یبحــث فـي حیــاة األمـم وا

ومــا یعــرض  ،اإلنســاني الــذي هــو عمــران العــالم جتمــاعوهــو عنــد ابــن خلــدون خبــر عــن اال

ومــا  ،ومــا ینشــأ عــن ذلــك مــن الملــك والــدول ومراتبــه ،لطبیعــة ذلــك العمــران مــن األحــوال

 ىومــا ســو  ،٣صــنائعلكســب والمعــاش والعــــلوم والینتحلــه البشــر بأعمــالهم ومســاعیهم مــن ا

  .ذلك

  فلسفة التاریخ:

ــي تحكـــــم  ـــن اعتبـــــار فلســـــفة التـــــاریخ أنهـــــا تبحـــــث فـــــي القـــــوانین العامـــــة التـــ ـــة یمكــ وبالجملــ

كمـــا یقـــول د. عبـــد العـــام  ىوبـــالمعن ،هـــذا التطـــور وغایتـــه ىومعنـــ ،المجتمعـــات اإلنســـانیة

فالســـفة  ومـــن ،٤)التـــي بهـــا تكـــون الوقـــائع التاریخیـــةتبحـــث فـــي األســـباب المـــنعم الحنفـــي (

  .التاریخ ابن خلدون وهیجل وتوینبي وماركس وغیرهم

  :النمو الحضاري

    Developmentالنمو 

، بمــا زدیــاد حجــم األجــزاء األصــلیة للجســموفســر با ،هــو والــذبول مــن أنــواع الحركــة الكمیــة

واألقطــار هــي الجوانــب أي  ،٥نســبة طبیعیــة علــىینضــم إلیــه ویداخلــه فــي جمیــع األقطــار 

والفـرق أن الواقـف فـي  ،ه النمـو والـذبول بالسـمن والهـزالبّ وقد یُشـ ،والعمقالطول والعرض 

والتحقیـق هـو أن الزیـادة إذا أحــدثت  ،كمـا أن المتزایـد فـي النمـو قـد یهـزل ،النمـو قـد یسـمن

                                                 
   .٦٠٣-٦٠٢،ص ١٩٩٥ د. عبد املنعم احلفين، املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة.مكتبة مد بويل ١
 .٦٠٣– ٦٠٢ص  ١٩٩٥، القاهرة، مدبويل، د. عبد املنعم احلفين ٢
 .٣٥ابن خلدون عبد الرمحن بن خلدون مقدمة ابن خلدون ص  ٣
  دار الفكر، بدون تاريخ. –املرجع السابق  ٤
  .٨٩٩، ص٢٠٠٠املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبويل،  ٥
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وانــدفعت األجــزاء األصــلیة  ،المنافــذ فــي األجــزاء األصــلیة ودخلــت فیهــا وتشــبهت بطبیعتهــا

  فذلك هو النمو. ،واحدة مناسبة بطبیعة النوعنسبة  علىجمیع األقطار  إلى

      civilizationحضارة

الحضـــارة والمدنیــــة والثقافـــة مصـــطلحات تخــــتلط الـــدكتور عبـــد المــــنعم الحفنـــي أن ( یـــذكر

ـــأتي اســـتخدامها ألول مـــرة ســـنة  Civilizationفكلمـــة  ،دالالتهـــا فـــي الفلســـفات الغربیـــة ی

لمــدن واللـــبس مــثلهم والســـلوك كـــدأبهم، أي التخلــق بـــأخالق أهـــل ا :التمـــدن ىبمعنــ ١٧٠٤

 ةجمــع حاضــر  :باعتبــار المــدن حواضــر ،یــأتي بعــد هــذا التــاریخ ىوأمــا الحضــارة فهــي معنــ

هــذه الحضــارات فــي مجملهــا  ،وهــي المدینــة الكبیــرة والحضــارة الهندیــة أو الحضــارة الغربیــة

وثقافـــات  تباعتبــار الســـائد فـــي مـــدنها مـــن أخـــالق وعـــادات وتقالیـــد وقـــوانین وأنظمـــة ولغـــا

 إلــىوالمدنیــة صــارت تنصــرف  ،أهلهــا، فالحضــارة إذن هــي حركــة التمــدن للمجتمــع ككــل

 ،العالقــات بیــنهم تتشــابك اً الجانــب المــادي مــن الحضــارة باعتبــار أن المدینــة تجمــع ســكان

 ،ویـــدخل الجمیـــع فـــي حلبـــة الصـــراع ،تشـــكل الطبقـــاتتو  ،وتتنـــوع الحـــرف ،وتـــروج التجـــارة

  .١تمع المدني وتتقدم الحضارة كمحصلة نهائیةوأثناء ذلك یرتقي المج

                                 

                                                 
  .٣٠املرجع السابق، ص ١
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  المبحث األول

  بین التاریخ وفلسفة التاریخ

  التاریخ لغًة:

فـــي ذلـــك الوقـــت مـــن  ع) علـــى اإلعـــالم بالوقـــت مضـــافًا إلیـــه مـــا وقـــل كلمـــة (التـــاریختـــد   

مــن  ىاألولــ غــوي قــدیم وتمتــد جــذوره إلــى األســرةالل ىوأخبــار، والتــاریخ بهــذا المعنــ حــوادث

البحـــث عـــن  علـــىالبشـــر، وقـــد عرفـــه اإلغریـــق القـــدماء باســـم (إســـتوریا) وهـــي كلمـــه تـــدل 

ــــاني هیــــرودو  ،١بالمعرفــــة األشــــیاء الجــــدیرة ــــل المــــؤرخ الیون فــــي  توقــــد كانــــت تســــتخدم قب

فــي مجــال البحــث الفلســفي حــول  -ائي: والثــاني فــي مجــال البحــث الجنــ –األول : مجـالین

وأراد هیــرودوت أن ینبــه قارئــه إلــى أن عملــه نــوع جدیــد مــن الكتابــة یختلــف  ،حقیقــة الكــون

فــي نظــر هیــرودوت  لــیس مجــرد ســجل ألخبــار  –أي التــاریخ  –ســبقه فهــو  عــن كــل مــا

، اریخیــةوٕانمــا هــو دراســة وبحــث یهــدف إلــى التعــرف علــى الحقیقــة الت ،الماضــي وأحداثــه

ســـمها الـــذي تعـــرف بـــه فـــي كثیـــر مـــن ویكــون هیـــرودوت هـــو الـــذي مـــنح دراســـة الماضـــي ا

مـن اللقـب الـذي اشـتهر بـه هیـرودوت وهـو لعل هذا هو المعنى المقصود أساسًا و  .اللغات

  .٢أبو التاریخ

  :اً اصطالحریخ التا

ول یقــ أو كمــا ،التــاریخ هــو كــل مــا حــدث فــي الماضــي وموضــوعه اإلنســان والزمــان     

 ،هــو الحیــاة البشــریة فــي امتــدادها الزمنــي علــى وجــه األرضالفیلســوف األلمــاني هیجــل: (

  .٣وما یحكم هذه الحیاة من عوامل)

شــریف  ،جــم الفوائــد ،المــذهب اعلــم أن فــن التــاریخ فــن عزیــزویقــول عنــه ابــن خلــدون (  

فــي ســیرهم  واألنبیــاء ،أحــوال الماضــین مــن األمــم فــي أخالقهــم علــىإذ هــو یوقفنــا  ،الغایــة

شــري فــي جمیــع جوانبــه ویهــتم التــاریخ بدراســة التطــور الب .٤)والملــوك فــي دولهــم وسیاســتهم

                                                 
  م١٩٩٣، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ٣ة التاريخ،طاملسلمون وكتاب عبد العليم عبد الرمحن خضر، ١
  .٢٠٠٢سبتمرب  –يوليو  ٣١د. مصطفي عبادي، عامل الفكر، نشأة الفكر التارخيي عند اليونان، ا�لد  ٢
  ١٨٣م ،ص١٩٨٣ ٣هيجل،  حماضرات يف فلسفة التاريخ   ، ترمجة إمام عبد الفتاح إمام ،دار التنوير ط ٣
   ٩دون ،املقدمة ، دمشق ، بدون تاريخ دار الفكر ، صعبد الرمحن بن خل ٤
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ـــیة واال كانــــت معــــالم هــــذا التطــــور  أیــــاً  ،یة والفكریــــة والروحیــــةقتصــــادة واالیــــجتماعالسیاسـ

 ،مــر الـــزمن وتحلیلـــه علـــىوأن وظیفتــه هـــي وصــف النشـــاط البشــري  ،وظــواهره واتجاهاتـــه

والتـاریخ فـي بدایـة     .له من معرفة أحوال القرون السابقة ماضیه فالبد فاإلنسان هو ابن

الشــئون المتعلقــة بالحیــاة السیاســیة والعســكریة وأعمــال بعــض  علــىعهــده قصــر اهتمامــه 

التـاریخ باعتبارهــا ســردًا  إلــىر النظـرة إلـى أن جــاء ابـن خلــدون  فغّیــ ،الشخصـیات المتفــردة

(التـاریخ إنمـا هـو ذكـر األخبـار  :التـاریخ دالالت أخـرىمعطیـًا  ،ألصوات الملوك والزعماء

فأمــا ذكــر األحــوال العامــة لآلفــاق واألجیــال واألعمــار فهــو أس  ،الخاصــة بعصــر أو جیــل

ومـــن هنـــا جـــاءت أهمیـــة فلســـفة  .١أكثـــر مقاصـــده وتتبـــین بـــه أخبـــاره) للمـــؤرخ تنبنـــي علیـــه

لفعـل التـاریخي اإلنسـاني وتحـاول كمـا تهـتم با ،التاریخ التي تهتم بطبیعة المعرفـة التاریخیـة

  .أن تفهم النشاط البشري في مجاالته

  -لسفة التاریخ:ف

لتصــبح  ،ســترداديقــًا بمنهجیهــا العقلــي والــواقعي االیــرتبط التــاریخ بالفلســفة ارتباطــًا وثی   

وكیفیـة  ،أي الطـرق التـي یمكـن أن یكتـب بهـا التـاریخ ،فلسفة التاریخ دراسة لمناهج البحث

وهـذا یعنـي فحصـًا نقـدیًا لمـنهج  ،صـحة الوثـائق التاریخیـة ومـدى موضـوعیتها التحقیق مـن

أمـــا المنظـــور الثـــاني لفلســـفة التـــاریخ وهـــو مـــا  ،وهـــو منظـــور أول لفلســـفة التـــاریخ ،المـــؤرخ

، أي وفیــه یقــدم الفیلســوف وجهــة نظــره عــن مســار التــاریخ ككــل بالنشــاط التركیبــي ىیســم

      -یا معاصرة لفلسفة التاریخ هي على التـوالي:وقد ظهرت أربع قضا ،"تاریخ اإلنسان"

                        

  النسبیة فیما یتعلق بالقیم.   /١

  ./ قضیة العلیة في التاریخ٢

  .علیه التاریخ نبما سیكو  تنبؤ/ قضیة ال٣

  ./ قضیة التقدم والتخلف في مجرى التاریخ٤

                                                 
  .١٣ابن خلدون ،املقدمة ، داملرجع السابق، ص ١
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  .١التاریخهتمام الدراسة في فلسفة وكل هذه القضایا هي محور ا

ـــى رغبـــة البشـــر فـــي أن یجـــدوا الجـــواب الشـــافي لســـؤالین   ویرجـــع أصـــل فلســـفة التـــاریخ إل

الرقـي  ولقـد بـدأ اإلنسـان فـي مرحلـة مبكـرة مـن .حـدث؟ وكیـف لماذا حدث؟: جوهریین هما

عتبــار المصــادفة قــوة محركــة فــي الكــون، واجتهــد كثیــرًا لكــي اإلنســاني فــي محاربــة فكــرة ا

(كـان االنتقـال مـن الكتابـة التاریخیـة المعروفـة وهكذا:  .ر لهذا الكونیّ القانون المس یكتشف

التفسـیر، فضـًال عـن  إلـىفي سرد الحوادث سردًا قصصیًا مع ذكر زمنها ومكانها الثابتین 

ویحـــاول أن یكتشــــف  ،الفلســـفي للتــــاریخ الـــذي یفســـر هــــذه الحـــوادث تفســـیرًا منطقیــــاً  ،ذلـــك

حـــاول أن یجـــد فـــي حـــدوثها معنـــًى یعطـــي لحـــوادث وی ،القـــانون الـــذي یـــنظم هـــذه الحـــوادث

  .٢)الحاضر ویضيء بعض جوانب المستقبلالماضي تسلسًال منطقیًا، وینیر 

ـــاریخ علـــى ضـــوء نظریـــةٍ فلســـفیة معینـــة وفلســـفة التـــاریخ تهـــتم بتفســـیر وفهـــم مجـــرى الت ٍ، 

لــى إذ أنهــا مــنهج عقلــي یقــوم ع ،وتتمیــز مهمــة فلســفة التــاریخ عــن علــم التــاریخ بأنهــا أعــم

ٍ تتمشـــى مـــع منطـــق الواقـــع ٍ ٍ ٍ االســـتدالل  ،فـــرض الفـــروض ویبـــین مـــدى صـــحتها بأدلـــٍة

 لهـــا، التـــي كانـــت حـــوادث التـــاریخ تطبیقـــاً بأحـــداث الماضـــي علـــى میـــول اإلنســـان وأفكـــاره 

وهـي تشـبه فلسـفة العلـم مـن حیـث أن  ،وتأویل الحوادث التاریخیـة فـي ضـوء نظریـٍة فلسـفیةٍ 

لوضـع المشـاكل العامـة التـي ال  ،البحـث تمحیصـًا نقـدیاً  كلیهما تمكننا من تمحیص مناهج

یبــرر قیــام كــٍل مــن هــاتین  وفــي هــاتین الــوظیفتین مــا ،یعــرض لمعالجتهــا العلــم أو التــاریخ

فمهمـــة فلســـفة التـــاریخ إذن تصـــبح مهمـــة  ،، بهـــذا تفســـر التـــاریخ تفســـیرًا فلســـفیاً ٣الفلســـفتین

  :تتمثل فيمزدوجة 

وتأویـل األحـداث التاریخیـة  ،ة التـي تفسـر مجـرى التـاریخ/ الكشف عن النظریات الفلسـفی١

  .في ضوء تلك النظریات

                                                 
  ١٣رأفت غنيمي الشيخ ،يف فلسفة التاريخ ،بدون تاريخ  ،ص  ١
 د.عبد احلميد صديقي ، تفسري التاريخ، الدار الكويتية بدون تاريخ. ٢

 ٩٣-٩٢م،ص١٩٦٥ؤسسة املصرية العامة،د. توفيق الطويل، أسس الفلسفة،القاهرة،امل ٣
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وهــذا یتطلــب أو یقتضــي  ،/ الكشــف عــن القــوانین التــي تحكــم مســیرة التــاریخ فــي مجــراه٢

  .١السؤال عما إذا كانت هناك قوانین ثابتة

اسـة التـاریخ فـولتیر مـن اسـتنكاره أن تصـبح در  ىوتعد نقطة االنطالق في فلسفة التاریخ لد

مفهـوم أو حكمـة  ىً متراكمـة مـن المعـارك الحربیـة أو المعاهـدات السیاسـیة دون معنـ أكوامـاً 

 إلـىري والسیاسـي تعدیل مفهوم الدراسة التاریخیة من التـاریخ العسـك( إلىوقد قصد  ،بادیة

  .٢)فلسفة الحضارة

الظـاهر والبـاطن  نابـن خلـدون ففـي التمییـز بـی ىأما نقطة االنطالق في فلسـفة التـاریخ لـد

أخبــار األیــام والــدول والســوابق مــن القــرون  ىالتــاریخ فــي ظــاهره ال یزیــد علــ(: فــي التــاریخ

ــــ ــــائع  ،ىاألول ــــم بكیفیــــات الوق ــــل للكائنــــات ومبادئهــــا وعل ــــه نظــــر وتحقیــــق وتعلی وفــــي باطن

     .٣)ق وجدیر بأن یعد فـي علومهـا وخلیـقعری ،فهو لذلك أصیل في الحكمة ،وأسبابها

       

  وعبارة ابن خلدون السابقة والتي تتحدث عن التاریخ تتضمن جانبین:    

     .ن فلسفة التاریخ تتجاوز السرد والحشد لألخبار دون ربط بینهما/ إ١

  .٤التعلیل إلىن فلسفة التاریخ تهدف / إ٢

 .لیـه ككـلباتخـاذ موقـف مـن التـاریخ والنظـر إ الللتـاریخ إ وال یمكن صیاغة رؤیة عقالنیـة 

ـــ يلـــى التـــاریخ مـــن أعلـــى هـــإلنظـــرة هـــذه ا ـــى إن فیلســـوف التـــاریخ مـــن النظـــر تمّكـــ يالت ل

 ،٥)السـببیة بـین الحـوادث فـي المسـتقبلسـقاط العالقـات إنه من وتمكّ  ،الحوادث فى ترابطها

وینتهــي  ،هــذه العملیــة فیتجــاوز حــدود توقــع المســتقبلومــن ثــم یســتمر فیلســوف التــاریخ فــي 

أن هــذه الطریقــة فــي صــیاغة فلســفة التــاریخ وفــي طــرح و  ،التــاریخ طــرح مشــكلة غایــة إلــى

یــر تــتم فــي تعــالي وهمــي ومزیــف مــا دامــت عملیــة التنظ ىمشــكلة غایــة التــاریخ تعتمــد علــ

                                                 
  ٢٩د. سليمان اخلطيب،  فلسفة احلضارة عند مالك بن نيب ، املؤسسة اجلامعية للدراسات بريوت ،ص ١
  .١٢٣، ص١٩٩٦أمحد حممود صبحي: يف فلسفة التاريخ ،دار املعرفة اجلامعية،  ٢
    ٤عبد الرمحن بن خلدون :املقدمة ، مرجع سابق ،ص ٣
  .١٢٣،١٢٤سابق، ص صبحي، مرجع ٤
  .٨حممد عبدالالوي، فلسفة التاريخ من خالل كتابات الصدر، بدون تاريخ، ص ٥
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اعتمــاد التــاریخ كمبــدأ وحیــد للتفســیر، تفســیر كــل الظــواهر المرتبطــة أي  ،إطــار التاریخانیــة

: ه. وكمـا یؤكـد د. عبـد الـالويیكفي نفسـه بنفسـ - حسب التاریخانیة -فالتاریخ  ،باإلنسان

ـــى ا(فـــإن اال والسیاســـیة شـــيء یة قتصـــادلتـــاریخ  فـــي تفســـیر بعـــض الظـــواهر االعتمـــاد عل

سـؤال، فـإذا لـم یكـن  علـىوبما أن كل معرفة علمیة هـي جـواب  .١)آخر والتاریخانیة شيء

 فــإن الســؤال الــرئیس ،٢هنــاك ســؤال فــال وجــود لمعرفــة علمیــة. كمــا یقــول غاســتون باشــالر

 ،أي فـــوق التـــاریخ)( علـــىتفســـیر التـــاریخ هـــو كیـــف یتصـــور الفیلســـوف التـــاریخ مـــن أ فـــي

ویرسـم معـالم هـذه الحركـة أو مراحلهـا إذا كـان یتجاهـل أو ال  ،ویتوقع حركته في المستقبل

  التعالي؟.  علىعترف بقدرة العقل ی

 نظـــرة شـــمولیة للتـــاریخ فـــي حاضـــره وماضـــیه ومســـتقبله يإن فلســـفة التـــاریخ مـــن حیـــث هـــ

مـن إعطـاء معنـًى للتـاریخ والنظـر  ن اإلنسـانمصـدر متعـالي یمّكـ إلىالتعالي،  إلىتحتاج 

  .اً ة نسبیلیه نظرة كلیإ

                                                                  : نشـأة فلسـفة التـاریخ

ومــن  ،ســفةیعتقــد كثیــر مــن الفالســفة أن ابــن خلــدون هــو منشــيء هــذا الفــرع مــن فــروع الفل

ذلـك فـي كتابـه (دراسـة  إلـىوقـد أشـار  ،الفیلسوف والمؤرخ البریطاني الشهیر تـوینبيهؤالء 

لـم بـل  ،یدانیه أحـد مـن معاصـریه قین واللساب(إنه لم یستلهم أحدًا من ا: بقوله )في التاریخ

، قـد تصـور وصـاغ فلسـفة مته للتاریخ العـالميیثر قبس اإللهام لدى تابعیه مع أنه في مقد

بـرت فلنـت وهـو أدق مـن أرخ ومـنهم كـذلك رو  .خ تعد بال شك أعظم عمل من نوعه)لتاریل

(ال : بأنـــه –ابـــن خلـــدون –)، واصـــفًا إیــاه لفلســفة التـــاریخ فـــي كتابـــه (تــاریخ فلســـفة التـــاریخ

، هنــاك مــن فلســفة التــاریخ العــالم الكالســیكي وال المســیحي الوســیط قــد أنجــب مثــیًال لــه فــي

، أمـا كباحـث نظـري فـي التـاریخ فلـیس لـه تـى بـین المـؤلفین العـربیـه كمـؤرخ حیتفوقون عل

فلسـفتة  –ابـن خلـدون وكـذلك غاسـتون بوتـول فـي كتابـه ( ،٣قطـر) أو مثیل فـي أي عصـرٍ 

                                                 
  .٩املرجع السابق، ص ١
  .١٦٨، ص٣غاستون باشالر، تكوين العقل العلمي، ترمجة: خليل أحمد خليل، بريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، ط ٢
  .٤٢سليمان اخلطيب،املرجع السابق، ص ٣
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وكــــذلك یــــرى هــــذا الـــرأي كثیــــر مــــن مفكــــري العـــرب مــــنهم األســــتاذ ســــاطع  ،١ة)یـــجتماعاال

لـدكتور طـه حسـین أن ابـن ویعتقـد ا .)(دراسات عن مقدمة ابن خلـدون الحصري في كتابه

وأن  ،وٕانما كان هدفه دراسة قوانین التطور اإلنساني عمومـاً  جتماعخلدون لم یأت بعلم اال

كمـا یقـول طـه حسـین  -نـا وال یمكن ،)مة شدیدة الشبه بكتاب مونتسكیو (روح القوانینالمقد

ة مؤلــف و مثلــه مثــل المقدمــبــل هــ ،جتمــاع) كتــاب فــي علــم االنینروح القــواالــزعم بــأن ( -

ــتخراجدراســــة األحــــداث التاریخیــــة بقصــــد  إلــــىوأن ابــــن خلــــدون كــــان یهــــدف فلســــفي (  اســ

  .٢ي سیر هذه األحداث عبر الزمان)القوانین العامة التي تتحكم ف

أعطانــا األدلــة  جتمــاعوطــه حســین فــي ســبیل دحضــه لریــادة ابــن خلــدون فــي علــم اال    

ریـادة ابـن خلـدون  اء وغیرهـا كثیـر تؤكـدبفلسـفة التـاریخ، هـذه اآلر  ىأن ابن خلدون أتـ على

اء الفالســـفة الســـابقین: إذ یقـــول فـــي مقدمتـــه تأكیـــدًا آلر  ،وتأسیســـه لهـــذا الفـــرع مـــن الفلســـفة

عجیبــــًا  واخترعتــــه مــــن بـــین المنــــاحى مــــذهباً  ،(وســـلكت فــــى ترتیبــــه وتبویبــــه مســـلكًا غریبــــاً 

ومــــا یعــــرض فــــي  التمــــدنوشــــرحت فیــــه مــــن أحــــوال العمــــران و  ،وطریقــــًة مبتدعــــًة وأســــلوباً 

وٕاذا تتبعنــا  ،٣نســاني مــن العــوارض الذاتیــة ومــا یمتعــك بعلــل الكــوائن وأســبابهااإل جتمــاعاال

هـــذا الـــنص نخـــرج منـــه بكـــل مضـــامین مـــا ســـمي الحقـــًا بفلســـفة التـــاریخ مـــن شـــرح للتـــاریخ 

 علـىذلـك  ،العالمي وبحث في العلل والكلیات وما یعتري مسیرة التـاریخ مـن سـنن وقـوانین

ـــاریخ تعبیـــرًا وٕانمـــا یســـتخدم  الـــرغم مـــن ســـم العمـــران اعـــدم تعـــرض ابـــن خلـــدون لفلســـفة الت

وٕاذا كــان ابــن خلــدون قــد أتــى  .اإلنســاني جتمــاعإال اال ووالعمــران البشــري مــا هــ ،البشــري

لمــاذا  :وهــو مهــمیســأل ســؤال و یــرد هنــا  -وهــي فــرع مــن فــروع الفلســفة  -ریخ بفلســفة التــا

نمـا یقـول یب ،٤)؟إبطـال الفلسـفة وفسـاد منتحلیهـافي (بعنوان هاجمها في المقدمة في فصل 

وجـــدیر بـــأن یعـــد فـــي علومهـــا نـــه (أصـــیل فـــي الحكمـــة عریـــق عـــن التـــاریخ فـــي المقدمـــة إ

                                                 
  ٦٦زينب احممود احلضريي  ، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون ،ص ١
م ،ص ١٩٢٥، القـاهرة، جلنـةالتأليف والرتمجـة والنشـر، ١طه حسني: فلسفة ابـن خلـدون االجتماعيـة حتليـل ونقد،ترمجـة: حممـد عبـداهللا عنـان، ط ٢

٢٥   .  
  .٦عبد الرمحن ابن خلدون :املقدمة، ص ٣
  ٥١٤ابق ،صابن خلدون: املقدمة  ،مرجع س ٤
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 ،ذلـــك هـــو أن ابـــن خلـــدون یهـــاجم الفلســـفة فـــي الحقیقـــة كمیتافیزیقـــا علـــىوالـــرد  .١)وخلیـــق

رتبط بـالواقع ألنـه كـان یـ تـأمًال محضـًا، تـأمًال ال تأي إذا كانـ ،وكدارسة للمنطق الصـوري

  .المالحظة والتحلیل المقارن للمعطیات علىیمان بالدارسة التي تعتمد شدید اإل

 :انتقادات لفلسفة التاریخ

ومــــن هــــذه االنتقــــادات انتقــــادهم  ،نالتــــاریخ النتقــــادات مــــن قبــــل المــــؤرخیتعرضــــت فلســــفة 

رف إال مــا هــو جزئــي نحــن ال نعــیقــول كروتشــة: ( ،دة لفلســفة التــاریخللتــاریخ العــالمي كمــا

عظــم القــواد لــم یســتطیع أن ، فــإذا كــان أأن نحــدده عونــرفض مــا ال نســتطی ،ومــا هــو محــدد

لعــام لإلنســانیة فكیــف یمكــن أن نحـدد مســار التــاریخ ا ،فـي بــدایتها یحـدد مصــیر معركــة مــا

 .٢)؟ماضیها ومستقبلها

ظـره أن التنبـؤ بمـا وفي ن ،التاریخ العالمي ةندرك من هذا النص أن كروتشة یستنكر كتاب 

فكیـــف یتحـــدد مســـار اإلنســـانیة  ،ســـیحدث فـــي المســـتقبل حتـــى فـــي أبســـط األمـــور مســـتحیل

بینمـا التعلیـل  ،وهو في نظرهم تعلیل تأملي ،كذلك انتقدوا التعلیل في فلسفة التاریخ .؟كلها

خ رون التـاریولون حل مشكلة مـا یسـخِّ ونجد فالسفة التاریخ عندما یتنا ،في التاریخ تجریبي

ـــل  فمـــثًال أراد .وحاضـــره ومســـتقبله لحـــل هـــذه المشـــكلةماضـــیه  القـــدیس أوغســـطین أن یحل

ــــیطرة الكنیســـــة  ـــىسـ ــــة األرض علــ ـــه عـــــن مدینـــــة اهللا ومدینـ ــــة فكانـــــت فكرتــ ر فســــــخّ  ،الدولـ

الحضارات كلها من أجل فكرتـه، كـذلك كانـت مقـوالت مـاركس عـن التطـور الرأسـمالي فـي 

 ،ي للتــاریخ مــن أجــل هــذه الفكــرةقتصــاداال رســیر التففســخّ  ،بعــض بلــدان أوربــا فــي عصــره

ففالســفة التــاریخ یتركــون  ،كــذلك انتقــد المؤرخــون القــول بوحدانیــة العلــة فــي فلســفة التــاریخ

وكمــا كــان التــاریخ ال  ،المســتقبل إلــىمختــزلین ســائر العلــل بــالنظر  ،الوقــائع وراء ظهــورهم

 ،بتنبـــؤات عـــن الموضـــوع -حـــد تعبیـــر د. صـــبحي  علـــى -یتعلــق بالمســـتقبل فإنـــه یســـدها 

یـــوم  إلـــىالواقـــع مـــن بدایـــة الخلـــق  تضـــمناً م فجـــاء تأویـــل ســـان أوغســـطین الـــدیني للتـــاریخ

                                                 
  ٤املرجع السابق، ص ١
  ١٢٥أمحد حممود صبحي: مرجع سابق ،ص ٢
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كــذلك فســر مــاركس المجتمعــات البدائیــة فــي الماضــي الســحیق بــنفس العلــة التــي  ،القیامــة

  .١يبها بالفردوس األرض تنبأ

ــت ولكــــن كــــل االنتقــــادات التــــي وجهــــت لفلســــفة التــــاریخ ال تعنــــي أن ف  لســــفة التــــاریخ لیســ

ســة التــاریخ یمكــن أن تغنــي عنهــا، لكنهــا تعنــي أن فلســفة التــاریخ ال ار أو أن د ،موضــوعیة

  .تكون ضمن موضوع التاریخ

كـذلك تناولـه هیجـل، فظـاهر  ،ومثلما تنـاول ابـن خلـدون فـي مقدمتـه ظـاهر وبـاطن التـاریخ

ام بمثابــــة أبطــــال والقــــادة والحكــــ ،التــــاریخ فــــي نظــــر هیجــــل هــــو مســــرح النشــــاط اإلنســــانى

ر ولـذلك عّبـ ،وظاهر التاریخ هذا في نظـر هیجـل هـو فوضـى وسـیر بـال هـدف ،للمسرحیة

ــــوالً  ــــارًا محكمـــــًا ومعقـ ـــن بـــــاطن التـــــاریخ بـــــالروح التـــــي تجعـــــل لـــــه مسـ فحقیقـــــة أهـــــداف  ،عــ

                               .الشخصیات لیست من أفعالهم بل إنها زرائع لقوة الروح

العقــل  تــاریخ یــرى هیجــل أن كــل أعمالنـا الصــغیرة والكبیــرة  التــي یقــود إلیهــاوفـي تفســیره لل 

لغایــة نخــدمها دون أن و  ،لــم نكــن فیهــا إال منفــذین ألوامــر تصــدر دون أن نســمعها والتــدبر

فكــل أعمالــه وانتصــاراته وهزائمــه  ،هــذا لــم یجعــل هیجــل لإلنســان أیــة قیمــة علــىو  ،نعرفهــا

 بل هي سواء. ءحزانه ال تمثل أشیاأوأفراحه و 

فـإن  ،إذا كانـت كـل األبقـار فـي الظـالم تبـدو لـه سـوداء(حد تعبیر رجب أبو دبـوس  علىو 

  .٢تبدو له متساویة)كل القیم ونقائضها في مملكة الروح المطلقة 

قــوٌل  ٤ال تحلــق إال عنــد الغســق) ٣مینیرفــاإن بومــة (: وكانــت مقولتــه ـ هیجــل ـ المشــهورة

تسـجیل عمـل العقـل واكتشـاف معنـاه  علـىقصر مهامـه على أن من واجب الفیلسوف أن ی

  .دون محاولة التأمل في المستقبل

  :التعویض عن قصور في علم التاریخ

                                                 
  ٢٧صبحي، مرجع سابق،ص ١
  ٦٢، ص١٩٨٤رجب أبو دبوس :حنو تفسري اجتماعي للتاريخ ، املنشأة العامة للنشر والتوزيع ، ٢
  بومة مينريفا ترمز إىل إله احلكمة عند قدماء اليونانيني أل�ا تبصر يف الظالم ٣
 ١٢٣،ص١٩٩٦يف فلسفة التاريخ، دار املعرفة اجلامعية   صبحي، ٤
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كمـا  - وهـي إذ تبـدأ مـن الحاضـر ًا،المتراكمة معنـًى وهـدف هإن فلسفة التاریخ تجعل لوقائع

تغــوص فــي  ومــن ثــم ال ،فیــه وتربطــه بــه فإنهــا تقــیم إلنســان دائمــاً  - یقــرر ذلــك كروتشــة

وهــي إذ تخــالف التــاریخ فــي  ،یجعلــه غریبــًا عــن حاضــره أعمــاق الماضــي الســحیق غوصــاً 

ومـن ثـم فهـو محصـن  ،المستقبل فإنها ال تجعل اإلنسان أسـیرًا للماضـي إلىتطلعها الدائم 

  .١حیث یغریه الماضي بالوالء له ،) أي آفه العقلداء التاریخضد ما أسماه نیتشة (

 ،قصـور الفلسـفة بـل إنهـا تعـوض أیضـاً  ،تعوض قصـور التـاریخ فحسـبوفلسفة التاریخ ال 

إال أن فیلسـوف التـاریخ یلـتمس مادتـه مـن  ،في عالم المجـردات ألن الفیلسوف یحلق دائماً 

مـن  وكما یذكر د. صبحي فإن فلسفة التاریخ لـم تنشـأ لتعـوض قصـور كـلّ  .واقعیة التاریخ

تلبـي لإلنسـان احتیاجاتـه  أ كـل العلـوم ألنهـاوٕانمـا نشـأت كمـا تنشـ ،الفلسفة والتـاریخ فحسـب

الماضــي یســتوعبه  إلــىمصــیره لجــأ  علــىفكلمــا انتــاب اإلنســان قلــق فــي حاضــره  .٢الفكریـة

فــي و  التفكیــر فــي الماضــي إلــى هحــافز  فعهــود النكبــات فــي التــاریخ اإلنســاني كانــت دائمــاً (

  .٣)ومثیرة لالهتمام بتفسیر التاریخ وتعلیله ،المصیر

وشـك  علـىلقدیس سان أوغسطین أن یفسـر التـاریخ ویعللـه عنـدما كانـت رومـا وقد حاول ا

السقوط، وبلغت الحضارة اإلسالمیة مرحلة تدهورها فـألهم ذلـك ابـن خلـدون لیضـع نظریتـه 

وعنـــدما وطئـــت أقـــدام نـــابلیون األراضـــي األلمانیـــة قـــال هیجـــل عبارتـــه  ،فـــي فلســـفة التـــاریخ

ن ، أي إوبومـة مینیرفـا رمـز الحكمـة .)ال عنـد الغسـقتحلـق إ ن بومة مینیرفا الإ(: الشهیرة

ولــم  .فكانــت نظریتــه فــي فلســفة التــاریخ ،أحكــم األقــوال ال تصــدر إال عنــد أحلــك األوقــات

دارسة في التـاریخ) إال عنـدما جزعـا ه (سقوط الغرب) وتوینبي كتابه (اشبلنجر كتاب یصدر

ولكـــي یصـــل التـــاریخ فـــي  ى،مصـــیر الحضـــارة الغربیـــة عقـــب الحـــرب العالمیـــة األولـــ علـــى

حالـة انحـالل أو تـدهور حتـى تثیـر : البـد مـن ٤ن مرتبة الوعي كما یذكر د. صبحياإلنسا

    .التفكیر في الماضي إلىالمستقبل یدفع  علىقلق وال ،المصیر علىفي المفكر القلق 

                                                 
  ١٢٩صبحي، مرجع سابق،ص  ١

  ١٢٩صبحي، مرجع سابق،ص  ٢

  ١٢٩صبحي، مرجع سابق،ص  ٣
  .١٣٠صبحي:  مرجع سابق، ص ٤
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 وٕانمـا ینبغـي أن ،أن ال تكون أحداث التاریخ مشتتة مجزأة كما هـو الحـال فـي علـم التـاریخ

  .تاریخ اإلنسانیة ككل فیما یعرف بالتاریخ العالمي إلىینظر 

 :نسبیة فلسفة التاریخ

صـریحة  ةفیزیقیـاریخ دون االنطـالق مـن خلفیـة میتایزعم فالسفة التـاریخ بـأنهم یفسـرون التـ

التـاریخ یعبـر عنهـا  إلـىسة  تاریخیة تتضمن رؤیـة فلسـفیة ار في حین أن كل د ،أو ضمنیة

إذ كمـا یـذكر د. الـالوي أن الموضـوعیة فـي فلسـفة  ،تضمنة فـي تحلیلـهالمؤرخ أو یتركها م

 إلـــىإلیهـــا بـــالنظر  ففیلســـوف التـــاریخ یتصـــور حركـــة التـــاریخ وینظـــر ،١التـــاریخ جـــد نســـبیة

 ،ار مســبقةذن مــن أفكــفصــیاغة فلســفة التــاریخ ال تخلــو إ ،األهــداف التــي تصــورها مســبقاً 

ریخ ال تنطلــق مــن الفــراغ بــل مــن أفكــار ن صــیاغة فلســفة التــاوكمــا یقــول بــاقر الصــدر (إ

ویحــدث االخــتالف بــین المــدارس المختلفــة فــي فلســفة التــاریخ مــن النقطــة التــي  .٢)*قبلیــة

ثـم نظـر رؤیتـه  ،تصـور مجتمـع بـدون طبقـات فمـاركس مـثالً  ،ینطلق منها فیلسوف التاریخ

شـــكل  علـــى التـــاریخ حســـب هـــذه الفكـــرة القبلیـــة ورســـم معـــالم حركـــة التـــاریخ إلـــىالفلســـفیة 

وعلــى ذلــك  .المرحلــة األخیــرة مرحلــة الشــیوعیة إلــىمــن مرحلــة المشــاعة البدائیــة : مراحــل

فـي  التـي تسـمح لنـا ،فإننا نفهم الماضي اإلنساني في نفس الظروف النفسـیة والمیتافیزیقیـة

  .ینكر فیها أي فیلسوف الصفة النسبیة الحیاة الیومیة بإفاقة معرفة الغیر ال

                                                 
  .٥ص ،لصدرد. حممد عبد الالوي: فلسفة التاريخ من خالل كتابات ا ١
 ة التاريخ سابقة على عملية البحث التارخيي وليس أ�ا فطرية.املقصود بالسبقة والقبلية هنا أن مفاهيم فلسف *
 .٣٥ص هـ،١٤٠٨ حممد باقر الصدر: اقتصادنا، ا�مع العلمي للشهيد الصدر، ٢
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  المبحث الثاني

 علمیة التاریخ

(هـل مـن :في بحثنا عن ماهیـة التـاریخ یبـرز سـؤال أساسـي وجـوهري فـي هـذا المجـال وهـو

  .١مقبول باإلجماع وبأي مقیاس یكون)الممكن وجود علم تاریخي 

ـــاریخ ــى أي فـــرع مـــن فـــروع ،وقـــد اختلـــف العلمـــاء والمؤرخـــون فـــي وضـــع الت وفي نســـبته الـ

وعللــوا رأیهــم  ،تــاریخ ال یمكــن أن یكــون علمــاأن ال إلــىفــذهب بعضــهم  ،المعرفــة اإلنســانیة

بــأن دراســته ال تســتخلص قــوانین علمیـــة ثابتــة وعلــى نحــو مـــا هــو موجــود بالنســبة للعلـــوم 

التـاریخ علـم الفالسفة ومنهم ابن خلدون الى أن وذهب فریق آخر من العلماء و  ،الطبیعیة 

  ٢یهتم بتتبع حركة المجتمع

علمـًا البـد أن یتجـاوز المفهـوم الـذي یقـف عنـد ظـاهره ویرى ابن خلدون أنه لیكون التـاریخ 

وهو مفهـوم تجریبـي وكـان سـائدًا فـي مفهـوم المـؤرخین  ،٣وال یسمح بأن یكون التاریخ علماً 

وظـاهرة تتـابع األحـداث  ،من حیث أن الواقع التاریخي فیـه یتماثـل مـع ظـاهره ،السابقین له

ه كــان ســردًا لهــا ینقــل الطریــف منهــا فــإن أخــذ التــاریخ هــذه األحــداث موضــوعًا لــ ،بــال ربــط

 .من أجل المتعة

البــاطن فــي البحــث عــن حقیقــة التــاریخ  إلــىأمــا المفهــوم العلمــي هــو الــذي یختــرق الظــاهر 

  .لیجعل منها موضوعًا لعلة

نســتخلص مــن هــذا أن المفهــوم اإلخبــاري أو الحــدثي للتــاریخ مفهــوم تجریبــي یجــد أساســه 

 ،یبـدو للعـین فـي التجربـة المباشـرة وظـاهره مـا ،اهرهالنظري في أن الواقـع  ینحصـر فـي ظـ

  .ي بهائهو مر  وما

ویـرى مهـدي  .ومفهوم ابن خلدون العلمي یقوم علـى نقـض المفهـوم التجریبـي نقضـًا جـذریاً 

ذلــك أن التـاریخ عنـده لــیس سـردًا لألخبــار  ،عامـل أن هـذا المفهــوم یتـوفر عنـد ابــن خلـدون

                                                 
  .٤١، ص١٩٧١هـ.أ.مارو :ترمجة  ،من املعرفة التارخيية  ،ترمجة مجال بدران، اهليئة العامة للتأليف والنشر  ١
  .٣٥، ٩قدمة، بريوت، دار الفكر، (د.ت) صعبد الرمحن بن خلدون، امل ٢
 .٤ابن خلدون، املرجع السابق، ص ٣
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یًا والعلـــم یقضـــي بــنقض هـــذا الظــاهر للوصـــول إلـــى ألن الواقــع التـــاریخي لــیس واقعـــًا حــدث

  .١الباطن الذي هو الواقع

أن  ىبمعنــ ،إذن ثمــة ارتبــاط ضــروري بــین تحدیــد الواقــع التــاریخي وتحدیــد العلــم التــاریخي

  .٢هي التي تحدد شكل مقاربته - الذي هو موضوع المعرفة -بنیة الواقع 

باطنـــه الـــذي هـــوعلم بكیفیـــات الوقـــائع وعلمیـــة التـــاریخ تعنـــي مقارنـــة بـــین ظـــاهر التـــاریخ و 

وربما وجـب القـول أن علیـه أن یكـون كـذلك ألنـه لـیس بعـد كمـا یجـب أن یكـون  ،التاریخیة

  .علماً 

الباطن، وبین الحدث وما یـتحكم بـه أنهـا قضـیة معرفیـة  إلىوباالنتقال من صعید الظاهر 

ث تــاریخي مــن حیــث فــالخبر عــن حــد ،أساســیة لهــا عالقــة بتحدیــد المفهــوم العلمــي للتــاریخ

وبــذلك تســتحیل بــه الممارســة التاریخیــة ألنــه لــیس  ،مــادة المعرفــة التاریخیــة یســمح بالســرد

سوى نقـل لألحـداث یتتبـع تتابعهـا دون تفسـیر. أمـا الواقـع فهـو كمـادة للمعرفـة التاریخیـة ال 

ــة أو مجموعـــة مترابطـــة مـــن  ـــدة لـــیس حـــدثًا بـــل عالقـ یســـمح بالســـرد ألنـــه فـــي بنیتـــه المعق

  .القات هي التي في تحركها تولد األحداثالع

أســباب األحــداث التــي هــي تلــك  إلــىففــي الممارســة العلمیــة للتــاریخ البــد إذن مــن الــذهاب 

یلــــتقط موضــــوعه بعــــین تجریبیــــة أو یجــــده  ومعنــــى هــــذا أن المــــؤرخ ال ،العالقــــات بالــــذات

ً في حقل التجربة المباشرة ً الواقـع الـذي بل هو ذلك  ،ألن موضوعه لیس الحدث ،جاهزًا

والمــؤرخ هــو الــذي یبنــي  ،أى للتفســیر والتعلیــل ،یحمــل الحــدث ویجعلــه ممكنــًا قــابًال للفهــم

الواقـع، والواقـع هـذا هـو الـذى  إلـىموضوع علمه في عملیة فكریة یذهب فیهـا مـن الحـدث 

فـــي ظـــاهره الحـــدثي یختفـــي عـــن العـــین التجریبیـــة وال تستكشـــفه إال عـــین مفهومیـــة تنتجـــه 

  .٣كموضوع علم

                                                 
  ١٠م، ص١٩٦٨مهدي عامل، يف علمية الفكر اخللدوين ،بريوت، دار الفارايب،  ١
  ١١املرجع السابق ،ص ٢
  ١٢مهدي عامل: مرجع سابق ، ص ٣
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ــة لـــیس الحـــدث فــــي  ـــع التـــاریخي الـــذى یدرســــه المـــؤرخ ویعالجـــه فـــي ممارســــته العلمیـ الواق

إن  -بل هو "صیرورة استلهام المعرفـة العلمیـة بـالواقع التـاریخي  ،صیرورته المعرفیة خبراً 

ة التــى تتــرابط فــي واقعــة تاریخیــة تظهــر یــجتماعلكــل مــن األحــداث اال -جــاز التعبیــر هــذا 

ذن مـــن إخضـــاع هـــذا الحـــدث فـــي الممارســـة البـــد إ ،دون مـــثالً فـــي شـــكل حـــدث مقتـــل غـــر 

التاریخیة لمعالجة علمیة تعبر به إلى وضعه الفعلي في شـبكة العالقـات التـي یتـرابط فیهـا 

  مع غیره من األحداث في واقعة تاریخیة.

فالممارسـة التاریخیـة فـي  ،المعرفة هي فـي الحقیقـة معرفـة هـذا الواقـع الـذى یحركـه ویحـدده

بهــــذه المعالجــــة یكتســــب   ،ا العلمــــي استكشــــاف هــــذا الواقــــع الــــذى یحمــــل األحــــداثطابعهــــ

أي التربة الفعلیـة  ،ةوجوده الواقعي الذى یمكنه من أن یكون موضوعًا ألنه قاعدتها المادی

وبتعبیــر آخــر فــإن المعالجــة التاریخیــة للحــدث ال تكتســب طابعهــا العلمــي ، التــي تنمــو فیهــا

صـیر بحثـًا أو إذ ی ویصـیر التـاریخ علمـاً  ،التي هي واقعـه الفعلـيتربته  إلىإال برد الحدث 

 يوبالتــالي فــي الحركــة التــ ،فــي أشـكال وجــوده التــاریخي يأ ،نظـرًا فــي الواقــع وفــي كیفیاتــه

    .ما هو فیه من أشكال إلىتحمله 

 أي أن موضــوع التــاریخ یتمثــل فــي نــوع مــا ،فالتــاریخ مــن حیــث هــو علــم بكیفیــات الوقــائع

أى علـم صـیرورة الواقـع  ،هو علم هذه الحركـة ١"شيء في ذاته"كأنه  ،أنطولوجیاً  ،یبدو لنا

، ال وفــي كیفیاتــه والقــول بعلمیــة المعرفــة التاریخیــة مــن حیــث هــي معرفــة بكیفیــات الوقــائع

خباریـــة بتسلســـل األحـــداث وتتابعهـــا یســـتلزم بالضـــرورة البحـــث فـــي مـــن حیـــث هـــي معرفـــة إ

یقـول ابـن  .باب التـي تـتحكم بالحركـة التاریخیـة للوقـائعأى فـي األسـ ،أسباب هـذه الكیفیـات

  .٢ن علم التاریخ نظر وتحقیق)(إ:نخلدو 

ونقصـــد بالبنـــاء  ،یعنـــي إظهـــار لضـــرورة البنـــاء النظـــري فـــي عملیـــة البنـــاء العلمـــي للتـــاریخ

النظري هنا عملیة إنتـاج المفـاهیم النظریـة التـي تـتم بهـا عملیـة إنتـاج المعرفـة، وفیـه أیضـًا 

                                                 
  .١٨٦هـ.أ. مارو، من املعرفة التارخيية، ص  ١
 .٩ابن خلدون: املقدمة، ص ٢



 31

فمــا كــان مســتحیًال فــي أفــق الفهــم  ،لضــرورة التحقــق مــن صــحة األخبــار المنقولــةإظهــار 

  .١التجریبي للتاریخ قد صار ضرورة في فهمه العلمي

بن خلدون قد فتح قارة جدیدة للمعرفة بتحدید التاریخ على ذلـك الوجـه ضـد بالرغم من أن ا

یــة لكــى تتــرابط بــالواقع وقــد رد ابــن خلــدون األحــداث التاریخ ،مــا كــان علیــه عنــد المتقــدمین

وأثبـت أن التـاریخ یسـیر  ،الـذي ربطـه بـالعمران يجتمـاعالعلمي البـد مـن ربطهـا بـالواقع اال

ولكـــن مـــاركس وأنجلـــز وٕان  - إذا صـــح التعبیـــر -(ازدهـــار ثـــم اضـــمحالل) بشـــكل دائـــري 

ــروف ا ـــك فـــي رد الحـــدث إلـــى الظـ ـــدون وذل ــع ابـــن خل تفقـــا فـــي قـــراءة الحـــدث التـــاریخي مـ

إال أنهمــا یختلفــان معــه فــي نموذجــه  ،یة التــي كانــت فــي تلــك الحقبـةقتصــادواال ةیـجتماعاال

وأثبتــا ذلــك فــي اللوحــة  ،ویریــا أن التــاریخ یســیر بشــكل خطــي وفــق قــانون التطــور ،الــدائري

  الخماسیة.

ـــدون یؤكـــد أن عالقـــة الواقـــع االنـــرى أن  قممـــا ســـب ـــم التـــاریخ یـــرتبط  يجتمـــاعابـــن خل بعل

ن التاریخ لـیس حركـة األحـداث بـل حركـة أل ،هو موضوع التاریخ الذي يجتماعبالواقع اال

ثیـــة بـــل هـــي فالممارســـة التاریخیـــة لیســـت أخبـــارًا حد ،يجتمـــاعأي حركـــة الكـــل اال ،الوقـــائع

 جتمــاعیقــول ابــن خلــدون: (حقیقــة التــاریخ أنــه خبــر عــن اال ،واقعیــة، والواقــع هــو االجتمــاع

ـــران العـــــالم ـــو عمــ  يجتمـــــاعا كـــــان اإلخبـــــار الـــــواقعي االلـــــذ .٢الـــــخ) ...اإلنســـــاني الـــــذى هــ

  بالضرورة تفسیرًا وتعلیًال وبالتالي بحثًا علمیًا.

أمـــا فـــي المفهـــوم العلمـــي  ،مـــن الســـهل تحدیـــد األســـباب فـــي إطـــار مفهـــوم تجریبـــي للتـــاریخ

إنــــه عالقــــة  ،للتــــاریخ الــــذى أنتجــــه ابــــن خلــــدون فمــــن المســــتحیل أن یكــــون الســــبب حــــدثاً 

، والبــد ظـاهر الواقــع مرئیـة غیــر مترابطـة إلــىحــداث فتخـرج ة محـددة بهــا تتولـد األیـاجتماع

وهــذه األدوات ینتجهــا  ،تملكهــا المعرفــي علــىها بواســطة أدوات معینــة قــادرة مــن اســتخراج

                                                 
  .١٣مهدي عامل، يف علمية الفكر اخللدوين، ص ١
  .٣٥عبد الرمحن بن خلدون، املقدمة، ص ٢
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مــــثًال، إذن  ١)المــــؤرخ فــــي شــــكل مفــــاهیم نظریــــة كمفهــــوم (العصــــبیة أو الملــــك أو التغلــــب

  .ةیجتماعبل هو قانون الحركة اال ،ثفالسبب في التاریخ لیس الحد

مــا یهــم البحــث هــو أن ننظــر فــي هــذه العالقــة العضــویة بــین العملیــة المعرفیــة لتكــون علــم 

فوجــود هــذه العالقــة هــو  ،التــاریخ عنــد المــؤرخین المــادیین وبــین الحركــة التاریخیــة المادیــة

وعلمیتــه  ،بأنــه فكــر علمــي ،الــذى یســمح لنــا بتمییــز الفكــر الخلــدوني مــن الفكــر الســابق لــه

أنه یبحث في حركة التاریخ المادیة وشروطها الفعلیة وعـن األسـباب التـي تفسـر  تكمن في

أیضــــًا غیرهــــا مــــن األزمــــات التــــى تعاقبــــت فــــي التــــاریخ ومنعتــــه مــــن  تلــــك األزمــــة وتفســــر

بــدًال أن  ،نــوع مــن االســتقرار ینطلــق منــه فــي حركــة تطــور دائــم ومتصــاعد إلــىالوصــول 

ن الخــالف الــذى یمیــز الفكــر الخلــدوني عــن غیــره ولكــ .٢حركــة دائریــة متكــررةل اً یكــون أســیر 

بــل إنــه اخــتالف فــي فهــم التــاریخ نفســه بــین أن یكــون علمــًا أو ال  ،لــیس اختالفــاً منهجیــاً 

خــتالف الموضــوع مــن العلــم بــین أن یكــون حــدثًا معطــى أو أن یصــیر اوهــو أیضــًا  ،یكــون

البنیة الفكریـة نفسـها  هـى التـي كذلك  .القوانین التي تتحكم فیه استخراجواقعًا مادیًا فعلیًا ب

مــن التــاریخ ظــاهره  ىفهــى بنیــة فكــر تجریبــي تــر  ،كانــت تمنــع التــاریخ مــن أن یكــون علمــاً 

تتعطــل الممارســة التاریخیــة وتفقــد عنــد ابــن خلــدون بدونــه  فیحتجــب عنــه مــا هــو ،الحــدثي

  طابعها العلمي وبذلك تسقط في ممارسة النقل اإلخباري.

 علـى ة العلمیة لظاهرة أو واقعة تاریخیة معینـة لیسـت ممكنـة إالوخالصة القول أن المعرف

 ،تلـك المعرفــة إلــىوانتفــاء هـذه النظریـة یحــول دون الوصـول  ،قاعـدة نظریـة علمیــة للتـاریخ

  .طراد أحداثهبد من صیاغة قوانین علمیة تحكم اولكي یتأسس علم التاریخ ال

  

                                                 
  .١٧مهدي عامل،  يف علمية الفكر اخللدوين، ص  ١
  .١٧مهدي عامل،  يف علمية الفكر اخللدوين، ص  ٢
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  المبحث الثالث

  يالحیاد التاریخ -  التاریخ بین الذاتیة والموضوعیة

     

ألن األحـداث التاریخیــة ال تخضــع  ،نجـد أن بعــض علمـاء الطبیعــة ینكــرون علمیـة التــاریخ

 إلـى ،یمكـن تكرارهـا وأن كل حادثة تاریخیة یعتبرونها قائمـة بـذاتها وال ،للمالحظة والتجربة

ضـافة باإل ،جانب أن الدراسة التاریخیـة ال یمكـن أن تصـل إلـى تعمیمـات أو قـوانین علمیـة

فبـــرز لهــذا الموضــوع تیــاران همـــا  ،أنــه ال یمكــن التنبــؤ بمســـار التــاریخ فــي المســتقبل إلــى

  .منهما رؤیته الخاصة فكان من الطبیعي أن یكون لكلٍّ  ،الوضعي والمثالي

  :الوضعیة في التاریخ

أن التــاریخ یمكــن أن یصــل إلــى قــوانین و  ،١عیون أن المــؤرخ لــیس رهــین ذاتیتــهیــرى الوضــ

نــت فمثلمــا وصــلت العلــوم الطبیعیــة إلــى قــوانین كلیــة مكّ  ،نــه مــن التنبــؤ بالمســتقبلكلیــة تمك

فـإن إمكانیـة عـالم التـاریخ بـالتنبؤ لیسـت بأقـل مـن عـالم  ،العلـم الطبیعـي مـن التنبـؤ العلمـي

یـد ألنـه ال یمكـن التأكیـد ایمكن الحدیث عن موضوعیة العلوم الطبیعیة بـال تز  وال ،الطبیعة

وأن المــؤرخ یفّســر  ،٢ن الطبیعــة ملزمــة لكــل هــؤالء الــذین یریــدون الحقیقــةببســاطة بــأن قــوانی

ألن شیئًا مـا لـم یقـع مصـادفًة  ر الجیولوجي وقوع الزالزل،غتیال السادات ـ مثًال ـ كما یفسّ ا

فالتنبؤات التاریخیة علمیة ومبنیة علـى أسـس یمكـن أن تسـمى   ،وٕانما نتیجة لظروف معینة

  .قانونیة

 ،تمنـــع تطبیــق المـــنهج التجریبـــي علیـــه یون أن حركــة مســـار التـــاریخ الكــذلك یـــرى الوضـــع

وكمـــا یكشـــف علمـــاء الطبیعـــة حركـــة األجســـام الفلكیـــة فـــإن ذلـــك یثبـــت أن التجربـــة لیســـت 

تســــتند إلــــى  – كالفلــــك مــــثالً  - ألن هنالــــك كثیــــر مــــن العلــــوم ،شــــرطًا جوهریــــًا فــــى العلــــم

إلـى قـوانین كلیـة، وبمـا أن المـؤرخ  وتمكنت مع ذلك من الوصـول ،دون التجربة ةالمالحظ

                                                 
  .١٨٦هـ.أ.مارو :من املعرفة التارخيية ،ص ١
  .١٨٥-١٨٤املرجع السابق ،ص ٢
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یمنــع  یوجــد مــا یالحــظ الوقــائع ویشــاهدها مــن خــالل مادتــه التاریخیــة كالوثــائق واآلثــار فــال

  .من الوصول إلى قوانین تاریخیة تحكم مسار حركته

  :المثالیة التاریخیة

ى أنـه وذهبـوا إلـ ین بالوضـعیة التاریخیـة،حجـج القـائل اعترض دعاة المثالیة التاریخیة علـى

ألنــه مــن الممكــن أن یمنــع وقــوع الكارثــة المتنبــأ بهــا مــع أنهــا  ،بالتــاریخ تنبــؤمــن الخطــأ ال

كـــذلك أنكـــروا العلیـــة فـــي التـــاریخ ألنهـــا مبنیـــة علـــى البــــاطن   ،یمكـــن أن تقـــع لـــوال النبـــوءة

بینمـا یقـوم التـاریخ علـى  ،وهـي مبنیـة علـى منطـق الكلیـات ،بـاطن لهـا (العلـوم الطبیعیـة ال

  .)فرادمنطق األ

فــــاقتبس الوضــــعیون  ،والخــــالف بــــین المدرســــتین لــــه جانــــب آخــــر یتصــــل بوســــیلة المــــنهج

مــنهجهم مــن العلــوم الوضــعیة األخــرى بعــد تعــدیل مالئــم مــع طبیعــة التــاریخ التــي تختلــف 

 عن طبیعة العلوم الفیزیقیة ولكن مالمحه منهج اإلستقراء.

فالمعرفـة الحدسـیة غیـر  ،بمنهج  الحدس ستقراء واستبدلوهفاستبعدوا منهج االأما المثالیون 

الوصـــف ولـــیس  علـــىاســـتداللیة لـــذلك یقـــدم المثـــالیون خطـــوات منهجیـــة ألن الحـــدس قـــائم 

ذن فالتــاریخ لــم یفقــد موضـوعیته لــدى المثــالیین ولكنــه فقـد صــفة العمومیــة لتعــدد إ .التحلیـل

اریخ هـو عالقـة فالتـ ،وجهات نظر المؤرخین وتفاوتهم في طریقة العرض التاریخي للوقـائع

. ١هـي وقـائع الماضـي وعقـل المـؤرخ -كما یقـول د. أحمـد محمـود صـبحي  -بین طرفین 

ــة التـــاریخ لـــد ـــىالوضـــعیین الوصـــول  ىفغایـ  علـــىأحكـــام كلیـــة یمكـــن أن تلقـــي الضـــوء  إل

  .أن یصبح الماضي عصریاً  يوغایته عند المثالیین خدمة الحاضر أ ،المستقبل

  :  الحیاد التاریخي

؟ هــل التاریخیــة لكــن مــا هــي الحقیقــة ،الكتابــة التاریخیــة الوصــول للحقیقــة ن الهــدف مــنإ

؟ وهـل مـا النتـائج نفسـها إلـىیتعامل المؤرخون مع الحدث الواحد بمناهج مختلفة ویصلون 

؟ مــن دون شــك الماضــيفــي  یكتبــه المؤرخــون ینقلنــا إلــى وقــائع األحــداث كمــا حــدثت فعــالً 

، لكـــن الوصـــول إلـــى اریخي مـــا وتـــاریخ وقوعـــهث تـــوقـــوع حـــد علـــىفـــإن المـــؤرخین یتفقـــون 

                                                 
  .٥٤ة التاريخ ،صصبحي: يف فلسف ١
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والســؤال الــذى یتبــادر هنــا هــل هنــاك حیــاد فــي  .المعلومــات حولــه تختلــف مــن مــؤرخ آلخــر

 ١؟ا الحیــاد یعنــي الكتابــة الموضــوعیةالكتابــة التاریخیــة؟ وٕاذا كــان المــؤرخ محایــدًا فهــل هــذ

ســـتبعد جمیـــع وأن ی ٢)جـــب المـــؤرخ أن یصـــور مـــا حـــدث بالضـــبط(إن مـــن وا: یقـــول رانكـــة

ودون  ،لیصبح التاریخ صورة صادقة للحوادث كمـا حـدثت دون زیـادة أو نقصـان ،عواطفه

  .أدني تدخل منه

  ؟ تعریف الموضوعیة

ن طلب الحقیقة یفرض على المؤرخ التخلي من النـزوات ، وإ الموضوعیة هي موقف وحكم

ه للــتخلص مــن قــد حــاول جهــد الشخصــیة والتــأثر السیاســي، ولكــن إذا افترضــنا أن المــؤرخ

لــة تســجیل فحســب؟ وهــل یبــدأ المــؤرخ بفكــرة آ، وتجــرد عــن كــل تحیــز فهــل هــو كــل هــوىً 

نه یستخرج الفكرة مـن الحـدث إ؟ أم خ في الفترة والحالة التي یبحثهامسبقة عن حركة التاری

    .؟ذاته

، ویصــــدر حكمــــه طبقــــًا للواقــــع ،أو عاطفــــة ىالمــــؤرخ أن یــــتخلص مــــن كــــل هــــو  علــــىن إ

  ٣لم هو محكمة العالم كما قال شیلرن تاریخ العاي، وإ فالمؤرخ كالقاض

تــدخل  "لألســف" ة(هــو الماضــي مســجل بموضــوعیة زائــد: إن التــاریخ كمــا یقــول هـــ.أ.مارو

  .٤)من حاضر المؤرخ ال یمكن تجنبه

وفي بعض األحیـان نجـد الكثیـر مـن المـؤرخین یحكمـون التـاریخ بالسـیرة الذاتیـة للشخصـیة 

نـــه متعجـــرف).  ه العامـــة كقـــول فیشـــر عـــن نـــابلیون (إة لـــه بأعمالـــصـــل وهـــذا ال ،التاریخیـــة

فنجــد بعــض المــؤرخین یبــررون  ،ن التقیــیم األخالقــي هــو خــروج عــن الموضــوعیةكــذلك إ

: فــإن مهمــة المــؤرخ كمــا حــددها رانكــة ،غیــر مــدلوالتها علــىمـوقعهم بالمســمیات األخالقیــة 

 ،لوصــف التــاریخي لغــة تقریریــةفا ،تصــویر الواقــع كمــا كــان صــورة مطابقــة بقــدر اإلمكــان

فإنـــه إذا كـــان التـــاریخ علمـــًا فـــإن مـــن خصـــائص العلـــم  .بینمـــا األحكـــام التاریخیـــة تقدیریـــة

                                                 
  .٧٢، ص ٢٠٠١يونيو  –أبريل  ٢٩، ا�لد ٤العدد  –جملة عامل الفكر  ١
  .٣٧صبحي أمحد حممود _ يف فلسفة التاريخ، ص ٢
  ٩١صبحي: يف فلسفة التاريخ ،ص ٣
  .٤٢أ.مارو: من املعرفة التارخيية ، ص ٤
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 ،ما هـو عـام تشخیص إلىإن اإلنسان یمیل  ىومن ناحیة أخر  .التجرد من األهواء الذاتیة

لـــذي ا بوكـــان هـــذا الشـــع ،حصـــیلة مجتمعـــه مومـــن ثـــم فإنـــه إذا اعتبرنـــا الـــزعیم أو الحـــاك

فـإن المـؤرخ لـم  ،كـل الشـعب أوكانت هذه الكوارث نتیجة خطـ ،یحكمه قد لحقت به كوارث

وارث التــي لحقــت بألمانیــا قــد نجــد مــثًال أن الكــ .یحمــل هــذه المســؤولیة إال لشــخص الحــاكم

بینمــــا شــــارك فیهــــا الكثیــــر مــــن  ،مســــئولیتها لهتلــــر خــــالل الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة حملــــت

. وبالمقابــل نجـــد أن النزعــة المثالیــة تریـــد أن تجعــل التـــاریخ ١لعلمـــاءالمفكــرین والفالســفة وا

ـــریاً  ــق  ،علمـــــًا عصــ نصـــــابه بإعـــــادة تقیـــــیم  إلـــــىأفلـــــیس مـــــن واجـــــب المـــــؤرخ أن یعیـــــد الحـــ

نـه مـن اإلجحـاف أن یبررالفـرد إ؟ ومن ثم إصدار األحكـام األخالقیـة الشخصیات التاریخیة

ـــرفاته بالمســــمیات األخالقیــــة  ر المــــؤرخین  وأن یســــخِّ  ،ر مــــدلوالتهاغیــــ علــــىالتــــاریخي تصـ

فـــال یحكـــم حكمـــًا  ،الموضـــوعیة موقـــف الالمبـــاالة ثـــم یقـــف المـــؤرخ النزیـــه باســـم ،لیمجـــدوه

 ،وال یجعــل تقیــیم األشــخاص موضــوع دراســته ،أخالقیــًا مســتخدمًا فیــه المســمیات التاریخیــة

ن فــال إذ .وٕانمــا مــن صــمیم عملــه أن یحلــل أغــوار الشخصــیات ویجعلهــا موضــوع دراســته

  .مفر للمؤرخ من الحكم األخالقي في غیر تحامل أو تحیز

  :مدى الموضوعیة في الكتابة التاریخیة المعاصرة

ـــاریخ ال تســـتطییـــجتماعن العلـــوم االإ ـــم الت أن تتكیـــف مـــع  عة واإلنســـانیة ومـــن ضـــمنها عل

ـــهما ــــذات والموضــــوع فــــي مواجهــــة بعضـ ونعتــــرف بــــأن الكتابــــة  ،نظریــــة للمعرفــــة تضــــع ال

الــذي  ىوأن موضــوعیتها تــأتي مــن المغــز  ،یمكــن أن تكــون موضــوعیة صــدفة ة الالتاریخیــ

(نجـد أن هنـاك  دلسـعو ا یقـول عطیـات أبـو .معهـا الوقائع التي یتعامل علىیضیفه المؤرخ 

وهــم بــذلك   ٢مــؤرخین ماضــیون یســترجعون الماضــي ویریــدون نقلــه وتقلیــده فــي الحاضــر)

وذلك یفسـر لنـا ظـاهرة اإلغـراق فـي الذاتیـة  ،الحاضر علىیدفعون باتجاه سیطرة الماضي 

وهنــاك مســتجدات فــي حركــة التطــور  ،فالتــاریخ علــم المتغیــرات .حســاب الموضــوعیة علــى

، تقــف عنــد حــدود الرصــد والنقــل والتســجیل والفهــم الــذاتي لهــا ومهمــة المــؤرخ ال ،التــاریخي

                                                 
  .٩٣صبحي، يف فلسفة التاريخ، ص ١
 .٧٧، ص٢٠٠١، ٢٩ا�لد  -٤العدد –كر عطيات أبو السعود، جملة عامل الف ٢
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 علــــىضــــوعیة وٕانمــــا تقــــف عنــــد الظــــواهر والتحــــوالت التاریخیــــة بعقلیــــة علمیــــة تغلــــب المو 

  .الذاتیة

كــــذلك نجــــد بعــــض المــــؤرخین یكتبــــون بعضــــًا مــــن الحقــــائق التاریخیــــة ویتجــــاهلون بعــــض 

وهـــو یرجـــع  ،)(المســـكوت عنـــه فـــي التـــاریخ ىلـــذلك ظهـــر لنـــا مـــا یســـم ى،الحقـــائق األخـــر 

  .سباب تدخل فیها العوامل الذاتیةأل
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  المبحث الرابع

 تعریف الحضارة

  :مدخل 

وذلك بفٍعل التطـور الـداللي الـذي  ،صعوبة في التحدید مكثر المفاهیرة من أمفهوم الحضا 

 إلـــىمـــا یرجـــع  ولعـــل أهـــم أســـباب االخـــتالف فـــي تعریفهـــا أیضـــاً  ،حظـــي بـــه عبـــر التـــاریخ

م مـن خاللـه  ،الخلفیة الفكریة لصاحب كل تعریف ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ والمنظور الـذي یقـٍد

واللغـــوي وعـــالم  جتمـــاعنثربولـــوجي وعـــالم االواأل فـــالمؤرخ .وكـــذلك تكوینـــه العلمـــي ،تعریفـــه

ومنظــوره المعرفــي. وقــد ظهــرت تعریفــات هــا انطالقــًا مــن أرضــیته الفلســفیة فیعرّ  الــنفس كــلٌّ 

كمـــا أن هنالـــك تعریفـــات ولـــدت ضـــمن إطـــار الـــوعي  ،متعـــددة ومتنوعـــة لظـــاهرة الحضـــارة

ل تنـاول مفهـوم وسنحاو  .للوعي العقدي التوحیدي استجابةوأخرى صیغت  ،العقدي الغربي

    .یةصطالحمن الوجهتین اللغویة واالالحضارة 

  الحضارة لغًة:

 الحضارة بكسـر الحـاء وفتحهـا تعنـي اإلقامـة فـي الحضـر، وأن مظـاهر الرقـي ،في العربیة

 )والحاضــرة والحضــارة (ویفــتح ،ومعناهــا ضــد غــاب ،١العلمــي والفنــي واألدبــي فــي الحضــر

.. .حضــر یحضــر حضــورًا وحضــارة :والغیبــة ،والحضــور نقــیض المغیــب ،٢دیــةخــالف البا

 .الیبیـــع حاضـــر لبـــاد)(یث وفـــي الحـــد .والحاضـــر خـــالف البـــادي ،والحضـــر خـــالف البـــدو

الحضـارة : یقول. وكان األصمعي المقیم في البادیة: والبادي ،: المقیم في المدنوالحاضر

  .٣الحي العظیم أو القوم :رة والحاضروالحاض ،بالفتح

أي أن المصــــطلح مــــن ناحیــــة اللغــــة العربیــــة یحمــــل  ،االســــتقرار إذن هــــو ىفأصــــل المعنــــ

ـــذ نشـــ ياجتمـــاعن الحضـــارة مفهـــوم أ إلـــىفكـــأن اللغـــة تشـــیر  ،يجتمـــاعاال ىالمعنـــ  .تهأمن

وموجز القول هو أن مفهوم الحضارة عنـد العـرب عمومـًا كـان یـدور علـى ذلـك الـنمط مـن 

                                                 
  .١٨٠،  ص١ج –قطر:دار إحياء الرتاث اإلسالمي  –إبراهيم أنيس وآخرون: املعجم الوسيط  ١
  .١١٥، ص٢ج-١٩٨٣بريوت :دار الفكر  –الفريوزأبادي: القاموس احمليط  ٢
 .١٩٧-١٩٦،ص   ٤لسان العرب: فصل احلاء اهلملة، جملد ٣
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المتصــــف بفنــــون  ،قر فیهــــاالمســــت ،المنشــــيء للمــــدن واألمصــــار ١الحیــــاة المنــــاقض للبــــداوة

ومـــن وســـائل  ،ومـــن الصـــنائع والعلـــوم ،منتظمـــة مـــن الملـــك واإلدارة ومـــن مكاســـب العـــیش

  .الدعة والرفاه

وربیـة واللغـة اإلنجلیزیـة بخاصـة فـي اللغـات األ )civilization - الحضارة(أما مصطلح 

مــدني  ىنــبمع )civlisو( ي،نى مــدبمعنــ )civic(لفــظ و  )،civiteفمشــتقة مــن الالتینیــة (

  .٢و یتعلق بساكن المدینةأ

أحیانـًا بمصـطلح اإلنمـاء  كمـا أنهـا تقـرن ،في معناها الالتیني تفید التمدنف )culture( أما

 ،نهایـــة القـــرن الثـــامن عشـــر إلـــىواســـتمر مفهومهـــا فـــي حراثـــة األرض وتنمیتهـــا  ،والحـــرث

واألدبیـــة المكاســـب العقلیـــة  إلـــىیشـــیر  ىحیـــث یـــذكر معجـــم أكســـفورد أنهـــا اكتســـبت معنـــ

 .٣والذوقیة وتقابل في العربیة مصطلح ثقافة

وكما یذكر نصر محمد عارف فإن مصطلح حضـارة نفسـه لـم یأخـذ معنـاه المعـروف لـدینا 

  .٤الیوم في اللغات األوربیة إال القرن الثامن عشر

ـــاً  ـــات األوروبیـــــة أیضــ ى المدینـــــة، یتضـــــمن معنـــــ فمصـــــطلح الحضـــــارة فـــــي الالتینیـــــة واللغــ

وكمــا یــذكر د. بــدران بــن الحســن فــإن  ،حیــاة المدینــة هالتنظــیم الــذي تقتضــیســتقرار، و واال

 يجتمــــاعمرحلــــة متقدمــــة مــــن التقــــدم اال ارة أوكســــفورد تعــــرف الحضــــارة بأنهــــادائــــرة حضــــ

من مراحـل التطـور فـي مجتمـع  أو هي ثقافة وطریقة حیاة شعب أو أمة أو فترة ،اإلنساني

  .٥منظم)

عتبــــار أن والالتینیـــة با للغــــویین فـــي كـــل مــــن العربیـــةفـــي المعنیـــین ا وكـــأن هنـــاك تشــــابهاً 

أي أن النــزوع إلــى التجمــع والتنظــیم  ،٦بطبعــه حســب التعبیــر الخلــدوني ياجتمــاعاإلنســان 

                                                 
  .١٨٨-١٨٧م، ص ١٩٨٥عجم الوسيط، جممع اللغة العربية، القاهرة د. إبراهيم مدكور، امل ١
  .٣ص –اإلسكندرية مؤسسة الثقافة اجلامعية  –أمحد حممود صبحي: يف فلسفة احلضارة  ٢
  .٣ص –اإلسكندرية مؤسسة الثقافة اجلامعية  –أمحد حممود صبحي: يف فلسفة احلضارة  ٣
  .٣٣ة ،سلسلة املفاهيم واملصطلحات، صاملدني -الثقافة –نصر حممد عارف: احلضارة  ٤
  .٥بدران بن احلسن: يف مفهوم احلضارة، بدون تاريخ، ص ٥
  .٤١عبد الرمحن بن خلدون: املقدمة، ص ٦
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وأن التحضــــر  ،يجتمــــاعنتظـــام فطــــرة إنســــانیة تحكــــم الســــلوك اإلنســــاني فــــي إطــــاره االواال

  .مطلب إنساني متصل بالسعي اإلنساني في مختلف العصور

  ًا:اصطالحة الحضار 

الخلــدوني:  صــطالحیة فــإن للحضــارة تعــاریف مختلفــة ففــي االأمــا فــي الناحیــة االصــطالح

وابــن خلــدون هنــا  ،١والبعــد عــن الخیــر)هایــة العمــران وخروجــه إلــى الفسـاد (الحضـارة هــي ن

المرحلـــة األخیـــرة التـــي تمـــر بهـــا الدولـــة عنـــدما تتفكـــك العصـــبیة وتضـــمحل قـــوة  إلـــىیشـــیر 

فیصیر المجتمع في حالة الترف وتقل أخـالق  ،بناء الدولة علىمع الناس الرابطة التي تج

الفتــور، فالحضــارة بهــذا التعبیــر الخلــدوني درجــة مــن التقــدم تبلغهــا  وتظهــر أخــالق ،البنــاء

ســــر اهللا فــــي ظهــــور العلــــم (: ویزیــــد ابــــن خلــــدون تعریفــــًا آخــــر للحضــــارة ویســــمیها .األمــــم

ي الفصـل الـذي یفسـر وذلـك فـ ،منتوجـات حضـاریةمما یجعل العلم والصناعة  ،والصنائع)

نائع مـــن منتحـــل إن الصـــ(: یقـــول العلـــم فـــي اإلســـالم أكثـــرهم العجـــم؟ حملـــة فیـــه لمـــاذا أن

العلــوم لــذلك حضــریة وبعــد عنهــا العــرب  فصــارت ، وأن العــرب أبعــد النــاس عنهــاالحضــر

أهـــل ، و وعـــن ســـوقها، والحضـــر لـــذلك العهـــد هـــم العجـــم أو مـــن فـــي معنـــاهم مـــن المـــوالي

    .٢)فنائع والحر یؤمئذ تبع  للعجم في الحضارة وأحوالها من الص الحواضر الذین هم

مكــان  إلــىوٕاذا فقــدت شــروطها فإنهــا تنتقــل  ،ســر اهللا فــي وجــود العمــران والعلــم فالحضــارة

 ،ولعـــل تعبیـــر ابـــن خلـــدون عـــن الحضـــارة بالســـر ،آخـــر تتـــوفر فیـــه شـــروطها الموضـــوعیة

لعربیــة كلمــة مرادفــة للحضــارة وفــي ا .ي یــتحكم فــي انتقالهــاالقــانون الــذ ىنستشــف منــه معنــ

 علـــىأن  ٣وكمــا یــذكر قســطنطین زریــق ،) وهــي لــم تــرد فــي معــاجم العربیــةهــي (المدنیــة

مدنیـة  –وقـد اسـتعملها ، )civilizationاألرجح أن تكـون مسـتمدة مـن الكلمـة اإلفرنجیـة (

ان الــذین  كانــت المدینــة  هــي وذلــك أخــذًا عــن الیونــ ،ياجتمــاع معنــىالفالســفة العــرب ب -

  :عندهم ویذكر ابن خلدون جتماعاال مظهر

                                                 
  .١٢املقدمة، ص ١
  .٥٤٤املقدمة، ص ٢
  .٣١قسطنطني زريق :مرجع سابق، ص ٣
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الــذي  جتمــاعأي البــد لــه مــن اال ،ر الحكمــاء عــن هــذا بقــولهم اإلنســان مــدني بــالطبعویعّبــ(

وقـــد اســـتعمل ابـــن خلـــدون التمـــدن  .١العمـــران) معنـــىوهـــو  ،هماصـــطالحهـــو المدینـــة فـــي 

  .٢)لیهاة للبدوي یجري إلتمدن غای(ولهذا نجد ا: الحضارة فقال معنىب

األصـــلي الـــذي تنطـــوي علیـــه لفظتـــا الحضـــارة  ى(الواضـــح أن المعنـــ: وكمـــا د. زریـــق فمـــن

حبها ینشــأ عــن هــذه الســكنى أو مــا یصــا والمدینــة إنمــا هــو ســكنى الحواضــر أو المــدن ومــا

  .٣)من فنون الحیاة ومظاهرها

یخلـــط (أحیانــًا كثیـــرة  ه:إال أن الــدكتور عبـــد الحمیـــد صــدیقي یـــرى خـــالف ذلــك إذ یـــرى أنـــ

ســالیب المتبعــة فــي الحیــاة ، وأن الحضــارة ال تمثــل أحــدث األالنــاس بــین الحضــارة والمدنیــة

قالیــد المتبعــة فــي غرفــة فــي اللبــاس والت ما فــي األمــور الظاهریــة مــن الحیــاة،الســی ،العامــة

أو  وفیمــا أشــبه ذلــك مــن عالمــات الطــالء الزائــف ،ســتقبال وفــي وســائل الترفیــه المادیــةاال

ـــیس مـــــن  .الخـــــارجي ـــًا ومصـــــطنعًا ولــ ـــرًا كاذبــ ـــذا الوضـــــع أو الحالـــــة قـــــد تكـــــون مظهــ إن هــ

  .٤عقلیة راقیة) الضروري أن یكون ذلك مثًال لحالة

  لذا فلیس لها صفة التراكم وتكدیس األشیاء كالمدنیة. ،إن الحضارة تتعلق بحالة العقل

نســـان لتحســـین ظـــروف ثمـــرة كـــل جهـــد یقـــوم بـــه اإل الحضـــارة فـــي مفهومهـــا العـــام تعنـــي:و 

 ،ســـواء أكـــان الجهـــد المبـــذول للوصـــول إلـــى تلـــك الثمـــرة مقصـــودًا أم غیـــر مقصـــود ،حیاتـــه

  .  ٥اء أكانت الثمرة مادیة أم معنویةوسو 

  -:وٕاجماًال یذكر د. زریق داللتین لمفهوم الحضارة هما

زاتـــه نجاجتمـــع المتقـــدم الراقـــي الناتجـــة عـــن إالحالـــة التـــي یتصـــف بهـــا الم علـــى. الداللـــة ١

  بداعاته في المیادین المختلفة.إ و 

                                                 
  .٤١ابن خلدون: املقدمة، ص ١
  .١٢٢املرجع السابق :ص ٢
  .٣٢رجع سابق، صقسطنطني زريق، م ٣
  .٧٣عبد احلميد صديقي: تفسري التاريخ ، ص ٤
 .١٥ص١٩٩٨الكويت (سلسلة عامل املعرفة طبعة ثانية  –د. حسني مؤنس: احلضارة :دراسة يف أصول وعوامل قيامها وتطورها  ٥
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مســـرح  علـــىالبشـــریة التـــي تتابعـــت  "الحضـــارات" ى المقصـــود عنـــد الكـــالم عـــن. المعنـــ٢

  .الحضارة المصریة  أو الیونانیة  أو العربیة  أو الغربیة، كالتاریخ

 ياجتمــاعنهــا نظــام أیعرفهــا ب" قصــة الحضــارة"فــي العــالم الغربــي نجــد دیورانــت فــي كتابــه  

 :وأن الحضــارة تتــألف مــن عناصــر أربعــة ،الزیــادة مــن إنتاجــه الثقــافي علــىن اإلنســان یعــی

بــدأ حیــث وهــي ت ،ومتابعــة الفنــون والــنظم السیاســیة، والتقالیــد الخلقیــة، ،یةقتصــادالمــوارد اال

  .١ینتهي االضطراب والقلق

لحیـاة السیاسـیة ادرجة من التقدم الثقافي تكون فیها الفنون والعلـوم و (: نهاأویعرفها تایلور ب

  .٢)في درجة متقدمة

ــظ  الحضــــارة مــــن  تعریــــف كــــًال مــــن دیورانــــت وتــــایلور أن األول ینظــــر إلــــى علــــىوالمالحــ

، ومـن جهـة فیـةنجـازات ثقاإتحقیـق  علـىیقـدم لإلنسـان القـدرة  ياجتمـاعن، أنها نظـام جهتی

نحـو التنظـیم أخرى أنها مرحلة من مراحل التقدم البشري تكون فیها الحیـاة اإلنسـانیة تتجـة 

ف الحضـارة علـى أنهـا درجـة مـن أما الثاني فإنه یعرّ . توافر لها مجموعة من العناصر لما

تعریــف  إلــىوهــو فــي تعریفــه هــذا یتجــه  ،ةیــجتماعالتقــدم الثقــافي لهــا نتائجهــا السیاســیة واال

  .غایتها التي تحققها في المجتمع إلىالحضارة بالنظر 

  نبي: نالحضارة عند مالك ب

 ،فهــو تــارة یعرفهــا مــن الجانــب البنیــوي ،الــك بــن بنــي الحضــارة مــن عــدة جوانــبف میعــرّ 

وظیفـة  علـىزًا وتارة من الجانب الوظیفي مرّكـ ،بنیة الحضارة وعناصر تركیبها علىزًا مركّ 

فها من جانب غایتهـا مـن حیـث أنهـا وتارة یعرّ  ،الحضارة باعتبارها تؤدي دورًا في المجتمع

 ن مالـــك بـــن بنـــي یعطـــي التعریـــف التحلیلـــيإأي  .فـــي التـــاریخة یـــجتماعاال غایـــة الحركـــة

الحضـارة فـي عناصـرها األولیـة ویعطـي تعریفـًا للحضـارة للحضارة الذي یبین كیفیة تركیب 

ریــف التحلیلــي فنجــده أمــا التع .كمــا یحــدد حقیقتهــا الرســالیة ،مــن خــالل دورهــا فــي التــاریخ

وفـــي  ،نســـان + تـــراب + وقـــت= إ ارةالحضـــ بالمعادلـــة الریاضـــیة التالیـــة: یعـــرف الحضـــارة

                                                 
  .٤، ص ١،جزء١٩٥٧وول ديورانت: قصة احلضارة ، جامعة الدول العربية  ١
  .٤٢حسني مؤنس، مرجع سابق، ص ٢



 43

أن  إلـىوتحـت هـذا الشـكل تشیرالصـیغة  .)(حضـارة = إنسـان + تـراب + وقـت: ذلك یقـول

ـــة ثـــالث إلــــىمشـــكلة الحضـــارة تتحـــل   ،مشـــكلة التــــراب ،مشــــكلة اإلنســـان( :مشـــكالت أولی

، وٕانمـا بــأن نحــل س المنتجــاتكـي نقــیم حضــارة ال یكـون ذلــك بـأن نكــدّ لف ،)مشـكلة الوقــتو 

  .١من أساسها كالت الثالثالمش

فــي صــورة هــذا التفاعــل بــین عنصــر  ،بــن نبــي  یجمــل أي جهــد أو منــتج حضــاريمالــك ف

ـــراب بصـــنوفه التـــي هـــي مصـــدر اإلنجـــاز  اإلنســـان صـــاحب الجهـــد المنجـــز، وعنصـــر الت

  .عملیة إنجاز یقوم بها اإلنسان ةوعنصر الزمن الذي هو شرط أساسي ألی ،المادي

التـــي تحـــدثها  بـــن نبـــي تتفاعـــل فیمـــا بینهمـــا بفعـــل الشـــرارة یـــرىمـــا الثالثـــة ك هـــذه العناصـــر

مـن العالئـق تحقـق وحـدة واقع  تاریخي یقتضي وجود مجموعة وتحقق  في  ،الفكرة الدینیة

 .٢ة)یــجتماع(شبكة العالقــات االـبــن نبــي بــهــذه العالئــق هــي مــا یســمیه  ،العمــل التــاریخي

بـــي اآلخـــر الـــذي یتحقـــق بوجـــوده الجهـــد ة هـــي العنصـــر التركییـــجتماعفشـــبكة العالقـــات اال

  .٣اإلنساني في صورة إنجاز حضاري في التاریخ

ه فــي التــاریخ فإنهــا ال شــك إنتــاج لفكــرة تطبــع بصــبغتها وباعتبــار أن الحضــارة إنجــاز موّجــ

ي ال یكتفـي بالعناصـر التركیبیـة بـنمالـك بـن ولهـذا ف .جهد اإلنسان فتمیزه فـي التـاریخ على

الـــدین (لیهـــا الفكـــرة المركبـــة التـــي هـــي الفكـــرة الدینیـــة ، بـــل یضـــیف إاألولیـــة للحضـــارة فقـــط

حالــــة انتشــــاره  ،ویقــــوم الــــدین بهــــذا الــــدور فــــي حالتــــه الناشــــئة ،)ةیــــجتماعمركــــب القــــیم اال

 علـى. فالحضارة من هـذه الوجهـة  التحلیلیـة تقـوم ٤ما یعبر عن فكرة جماعیةعند ،وحركته

ة التــي تشــكل یــجتماعشــبكة مــن العالقــات االفــي وجــود  ،عناصــر اإلنســان والتــراب والــزمن

  .الفكرة الدینیة ضوء علىنجازه التاریخي إالمیالد الحقیقي للمجتمع في التاریخ وبدایة 

إن الحضــارة یجــب أن تحــدد مــن وجهــة نظــر ي یقــول: (بــنریــف الــوظیفي فــإن بــن مــا التعأ

أن یقـدم لكـل  ،ینفهي مجمـوع الشـروط األخالقیـة والمادیـة التـي تتـیح لمجتمـع معـ ،وظیفیة

                                                 
  .٤٥، ص١٩٩٦مالك بن نيب: شروط النهضة، ترمجة عبد الصبور شاهني (دمشق دار الفكر  ١
  .٣٢مالك بن نيب: وجهة العامل اإلسالمي، (دار الفكر، بدون تاريخ)، ص ٢
  .١٤٣) ص ١٩٨١مالك بن نيب: فكرة األفروأسيوية (دمشق ، دار الفكر  ٣
  .٢٧)، ص١٩٨٦ور شاهني، (دمشق ،دار الفكر مالك بن نيب: ميالد جمتمع ، ترمجة عبد الصب ٤
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الشــیخوخة المســاعدة  إلــىفــي كــل طــور مــن أطــوار وجــوده منــذ الطفولــة  ،فــرد مــن أفــراده

أن الحضــارة وظیفتهــا كمــا  . أي١الضــروریة لــه فــي هــذا الطــور أو ذاك مــن أطــوار نمــوه)

ي هي جملة العوامل المعنویة والمادیـة التـي تتـیح لمجتمـع مـا أن یـوفر لكـل ببن نتصورها 

فــالفرد یحقــق ذاتــه بفضــل قــدرة وٕارادة  ،ة الالزمــة لتطــورهیــجتماعمانات االالضــ هعضــو فیــ

 .٢ن من المجتمع الذي هو جزء فیهتنبعا

، فــإذا كـــان مجتمـــع معــین یســـتطیع فـــي لمجتمــع فـــي التـــاریخ ياجتمـــاعالحضــارة أداء إذن 

رد أن مرحلة تاریخیة معینة تقدیم وتوفیر مثل هذه الشروط المعنویة والمادیة التـي تتـیح للفـ

ي بـن نبــوكـأن  .یمـارس دوره الطبیعـي فـي المجتمـع فـإن المجتمـع یعــیش فـي حالـة حضـارة

 ،فــي الواقــعأثــر الحضــارة الحقیقــة الموضــوعیة التــي تلــتمس  علــىز مــن هــذه الزاویــة یرّكــ

 (السوسیولوجي) للظاهرة الحضاریة.     يجتماعوتهتم  بالمنظور اال

 Complex  whole هــي الكــل المركــب ومـــن كـــل مــا ســبق یتضــح أن الحضــارة والتــي

  المؤلف من العقیدة والفن واألخالق والقوانین والعادات.....الخ.                            

  

 

                                                 
  .٣٨)، ص١٩٧١مالك بن نيب: آفاق جزائرية، (القاهرة ، مكتبة عمار  ١
 .٤٢)، ص١٩٨٨مالك بن نيب: مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي (دمشق ، دار الفكر  ٢
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  المبحث األول

  حضاريالتفسیر المثالي أو الهیجلي للنمو ال

ویـرى أن تقـدم التـاریخ  ١نحـو الحریـةیرى هیجل أن تاریخ العالم لیس إال تقـدم الـوعي      

نفعــاالت ینشــأ مــن خــالل التــداخل األعمــى لال بــل هــو ،ال ینشــأ مــن التطــور المطــرد للعقــل

مــــا اشــــتهر عنــــده باســــم خــــداع التــــي أدت باإلنســــان إلــــى الصــــراع والثــــورة والحــــرب (وهــــو 

والنمــو فیــه یتقــدم مــن خــالل عملیــة صــراع مســتمر بــین مــذاهب الفكــر فالتــاریخ  .٢)العقــل

ثــم تحــل محلهــا مــذاهب أقــل تناقضــًا  ،والسیاســة المتعارضــة والملیئــة بالتناقضــات الداخلیــة

وهـو مایسـمیه .. وهكـذا  ،وأكثر سموًا تعطي دفعة للوصول إلـى تناقضـات جدیـدة ومختلفـة

 یتســنى فهــم نظریــة هیجــل فــي التــاریخ (ال هصــبحي فإنــ وكمــا یــذكر د. .٣بالجــدل الصــاعد

ــالل النســــق العــــام لفلســــفته المیتافیزیقــــا : ویســــتند نســــقه الفلســــفي إلــــى أساســــین ،إال مــــن خــ

 ،ذلك أن نفس القوى التـي تحـدد وجـود ظـاهرة مـا ،وكل مظاهر الوجود تتناقض .والمنطق

  .٤لك إال منطق الدیالكتیك أو الجدلوال یكشف ذ ،هي التي تحیلها إلى نقیضها

ولفهم نظریة هیجل في النمو الحضاري في فلسفة التاریخ البد مـن الوقـوف علـى خالصـة 

  :٥ رأي هیجل ونظریته في التاریخ والتي تتلخص في

 ،/ أن للتـاریخ ظــاهرًا وباطنـًا، ظــاهره أحــداث ووقـائع تبــدو فــي حالـة فوضــى ودون هــدف١

لـن نبصـر فعـل الـروح إذا كانـت و  ،وباطنه تلك الـروح التـي تجعـل لـه مسـارًا محكمـًا معقـوالً 

فهــؤالء یحققــون أغــراض الــروح عــن  –حــوادث أو أفــراد : الدراســة مقصــورة علــى الجزئیــات

 .غیر وعي أو قصد

                                                 
  .٤٧م ،ص١،١٩٩٣ية ،بريوت ،طفرانسيس فوكوياما، �اية التاريخ ،  ترمجة :د. حسني الشيخ ، دار العلوم العرب ١
  . ٧٤فوكوياما، املرجع السابق ، ص ٢
  .٤٧فوكوياما، املرجع السابق، ص ٣
  .٢٠٧-٢٠٥أمحد حممود صبحي ، يف فلسفة التاريخ ، ص ٤
  .٢٠٨املرجع السابق، ص ٥
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إذ ال تكشــف الــروح عــن نفســها فــي  ،/ أن منطــق التــاریخ یســتند علــى صــراع األضــداد٢ 

ـــدیالكتیك هـــو ســـر حركـــة ا ،مســـرح التـــاریخ إال مـــن خـــالل صـــراع ـــإن ال ـــاریخ ومـــن ثـــم ف لت

 .ومنطق الكشف عن تعاقب وقائعه

ویمكـــن أن  ،وهر نظریـــة هیجـــل فـــي فلســـفة التـــاریخوهـــذین العنصـــرین الســـابقین یعـــدان جـــ

وأن كل فترة أساسـیة تنمـي فكرتهـا  ،١)تعرف فلسفة هیجل إجماًال بأنها (مزیج المتناقضات

دائمـًا. فتتحـد  ، ویسـتمر الصـراع٢م تولد أضـدادها أو نقائضـهاالرئیسة إلى الحد األقصى ث

ثانیـة إلـى الحـد  وهـذا الموحـد ینـدفع مـرةً  )،الموحـدقضة فـي وحـدة علیـا هـي (تناالمبادئ الم

 وینشب صراع جدید فیتولـد حینئـذ مـرًة أخـرى موحـد یحـوي مـا هـو فعـال مـن كـلٍّ  ،األقصى

ـــد هیجـــل لـــیس فقـــط علـــى إ(: وكمـــا یـــرى فوكویامـــا .مـــن الفرضـــیة ونقیضـــها ن الجـــدل عن

ـــل یحـــدث الجـــدل أیضـــاً  ،ات الفلســـفیةمســـتوى المناقشـــ ـــین المـــذاهب اال ب ذات  ،ةیـــجتماعب

ــــب علــــــى هــــــذه  ــــات أخــــــرى فــــــي التغلــ ـــة الكبیــــــرة وتــــــنجح فیــــــه مجتمعــ التناقضــــــات الداخلیـــ

 .٣)التناقضات

ة والثقافیــة یــجتماعیــذهب هیجــل إلــى أن الــوعي اإلنســاني فــي التــاریخ یتحــدد بــالظروف اال

إن الفكـر القـدیم سـواء أكـان فكـرًا ألنـاس عـادیین  ( :للبیئة المحیطة باإلنسان یقول فـي ذلـك

لكنــه نســبي  ٤)أو فالســفة وعلمــاء كبــار لــم یكــن صــادقًا بصــفة مطلقــة أو بصــفة موضــوعیة

ولـذلك یجـب أن ینظـر  ،بـالنظر إلـى األفـق التـاریخي أو الثقـافي الـذي یعـیش فیـه الشـخص

ع لحضــارات مختلفــة أو علــى أنــه لــیس مجــرد تتــاب –وفــق الرؤیــة الهیجلیــة  –إلــى التــاریخ 

والـوعي هـو األسـلوب الـذي  .مستویات مادیة من اإلنجاز بل تتابع لصور الوعي المختلفة

، والطریقة التي یتصـورون بهـا ونقیضهیفكر به البشر حول مسائل جوهریة خاصة بالحق 

  .یتغیر تغیرات أساسیة عبر الزمان وهذا الوعي ،العالم

                                                 
  .٦١د. عبد احلميد صديقي ، تفسري التاريخ ، ص ١
  .٦١املرجع السابق ، ص ٢
   .٧٦ص فوكوياما ، مرجع سابق ، ٣
  .٧٦فوكوياما، املرجع السابق ، ص ٤
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: فمفهومــه عــن اإلنســان فــي التــاریخ مــثالً  ،رادكالیــاً  ویعتبــر مــذهب هیجــل التــاریخي مــذهباً 

 یتجلــى فــي أن الفالســفة الــذین كتبــوا قبــل هیجــل عــن مفهــوم اإلنســان اعتقــدوا أن هنــاك مــا

أكـــان فالحـــًا  وأن هـــذه الطبیعـــة ال تتغیـــر عبـــر الزمـــان ســـواء ،یســـمى بالطبیعـــة اإلنســـانیة

لـــم ینكـــر علـــى ســـابقیه مـــن فهیجـــل  ،ضـــوًا فـــى اتحـــاد تجـــاري أوروبـــي حـــدیثصـــینیًا أو ع

ـــي ـــــه الطبیعــ ـــد أن اإلنســـــان فیمـــــا یخـــــص أهـــــم إال إ ،الفالســـــفة أن لإلنســـــان جانب ــ ـــــه اعتق ن

  .١م كان حرًا في خلق طبیعته الخاصةومن ث ،خصائصه كیان غیر محدد

لم تكن موجودة طوال الوقت لكنهـا تتغیـر   -في رأي هیجل  –وهكذا فإن طبیعة اإلنسان 

  .ت عبر التاریخبتغیر الفترات والثقافا

  :) روح العالم وفلسفة التاریخ عند هیجل٢( 

أن النـاس أحـرار فـي أن  ،ي أن فكرة هیجل عن طبیعـة اإلنسـانقد یبدو من النظر السطح

 وأن أفعـــالهم تنبعـــث عمــــا یشـــعرون بـــه مــــن حاجـــات وعواطـــف ومــــا ،یعملـــوا مـــا یشــــاؤون

ألنـــه یـــرى أن  ،خطــأولكـــن هیجــل یـــرى أن هــذا تصـــور شـــدید ال یتمتعــون بـــه مــن مواهـــب،

وهــــذه المجموعــــة الكبیــــرة مــــن الرغبــــات (: )أفعــــال اإلنســــان جمیعــــًا تــــتم بــــأمر (روح العــــالم

والمیـــول والنشـــاط تؤلـــف مـــن األدوات والوســـائل التـــي تســـتعین بهـــا روح العـــالم لكـــي تبلـــغ 

وهـي التـي تجعلهـا حقیقـة فـي عـالم  ،وهي التـي ترقـى بهـا ـ أي الـروح ـ إلـى الـوعي ،غایتها

أمـا  ،بیـةوالروح تقابـل المـادة  ـ وبضـدها تعـرف األشـیاء ـ فجـوهر المـادة هـو الجاذ ٢ودالوج

  .  ٣جوهر الروح فهو الحریة

وال تكشــف الــروح عــن وعیهــا  ،فاإلنســان حــر حینمــا یكــون یكــون وجــوده مســتندًا إلــى ذاتــه

والحریــة هــي فــي األصــل فكــرة غیــر منظــورة  ،الــذاتي بالحریــة كمــا تكشــف عنــه فــي التــاریخ

إال أن الوســائل التــي تســتخدمها هــي علــى العكــس خارجیــة وظاهریــة تتمثــل  ،)أي جوانیــة(

وأول نظـــرة إلـــى التـــاریخ تنبئنـــا بـــأن أفعـــال النـــاس تصـــدر عـــن  ،فـــي التـــاریخ أمـــام أنظارنـــا

                                                 
  .٧٧املرجع السابق ، ص ١
  .٦٤صديقي، مرجع سابق ، ص ٢
  .٨٦هيجل، حماضرات يف فلسفة التاريخ، ترمجة د. إمام عبدالفتاح إمام،  ص ٣
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نفعـاالت وتقنعنا بـأن هـذه الحاجـات واال ،حاجاتهم وانفعاالتهم وطبائعهم ومواهبهم الخاصة

  .١لسلوك وتطورهي المنابع الوحیدة له

  :البطل ودوره في النمو الحضاري عند هیجل

إنهـم ( الكبـرى التـي هـي إرادة روح العـالم:إن أهداف كل العظماء تدخل فیها تلك القضـایا 

عتیادیـة ایـاتهم ودعـوتهم ال مـن األوضـاع االقد یسمون أبطاًال من ناحیة كونهم اسـتمدوا غ

لظهــور أو مصــدر خفــي لــم یبلــغ بعــد مرحلــة ا بــل مــن ،الهادئــة التــي یقررهــا النظــام القــائم

  .٢)الوجود الحاضر

وتــؤدي أعمــالهم  ،لــذلك فاألبطــال هــم رجــال یبــدو أنهــم یســتمدون دافــع حیــاتهم مــن أنفســهم

فاألبطـال عنــد هیجـل یكشــفون مــا  .إلـى ظهــور وضـع لألشــیاء ومركـب للعالقــات التاریخیــة

أن یعرفـــوا ذلــك المبــدأ الولیـــد قــد تشــكل بالفعــل فـــي رحــم الزمــان ولقـــد كانــت مهمــتهم هــي 

والخطــوة الضــروریة التالیــة مباشــرة فــي طریــق التقــدم التــاریخي ـ أي مــا ســمیته  ،الناشــئ

مــا  ـ البــد أن یعــدوا  ـــ أو أبطــال عصــرٍ  لــذلك فــإن رجــاالت  التــاریخ .بــالنمو الحضــاري ـ

ل والبــد مــن النظــر إلــى أعمــالهم وٕالــى كلمــاتهم علــى أنهــا خیــر مــا عمــ ،حكمــاء عصــرهم

ولكـن الحــق أنهـم  ـ أي األبطـال ـ حسـب الرؤیـة الهیجلیــة   .٣وأفضـل مـا قیـل فــي العصـر

 فـــي یـــدي (روح العـــالم
ً
، فهـــم یجهلـــون تمامـــًا الفكـــرة العامـــة التـــي یعرضـــونها عنـــدما )دمـــى

ولیســت عظمــتهم فــي الحقیقــة إال فــي أن لــدیهم البصــر  ،یســعون وراء تحقیــق أهــدافهم تلــك

والسـؤال الجـوهري هنـا  .٤مـا یكفـي ألن یـدركوا متطلبـات الزمـان النافذ الذي فیه من العمـق

 نـه هیجـل هـوسـواهم مـن النـاس، فـالفرق الوحیـد الـذي بیَّ عـن ما الذي یمیز هؤالء األبطـال 

 ،أكثــر مــن بقیــة النــاس )بطــال ـ یســمعون نــداء (روح العــالمفهــم ـ أي األ .صــفاء النظــر

ألن  ،أال یعیــروا ســمعًا لنصــح الجمــاهیر والنتیجــة المنطقیــة لهــذا أن هــؤالء األبطــال یجــب

  .الجماهیر لم توهب الذهن الصافي الذي یلتقط إشارات الروح

                                                 
  .٩٠املرجع السابق، ص ١
  .١٠٠هيجل ، مرجع سابق ، ص ٢
  .١٠٠املرجع السابق ،ص ٣
  .٦٥صديقي ، مرجع سابق ،ص ٤
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  :النمو الحضاري من خالل الدولة

ال  والدولـــة عنـــد هیجـــل ،یـــرى هیجـــل أن إرادة روح العـــالم ال تتحقـــق إال مـــن خـــالل الدولـــة

وٕانمـا هـي الشـكل الــذي  ،ةتعنـي السـلطة الملزمـة التـي تكـون قانونـًا فــوق كـل فـرد أو جماعـ

ذلــــك ألن الحقیقــــة هــــي وحــــدة اإلرادتــــین الكلیــــة ( :تتخــــذه الــــروح إذ تتجســــد تجســــدًا كــــامالً 

والدولـة  .فـي قوانینهـا وفـي تنظیماتهـا الكلیـة والعقلیـة ،والكلي إنما یوجد في الدولة ،والذاتیة

یخ وموضـوعه ار نجد فیها هـدف التـ ومن ثم فإننا ،هي الفكرة اإللهیة كما توجد في األرض

ــــر تحــــدداً  ـــي شــــكل أكث ــــة  ،١)فـ ــــاة الخلقی ــــي للتــــاریخ هــــي الحی ــــة فــــي التصــــور الهیجل والدول

لــدى األفــراد مــن أخــالق إنمــا  لــذا فكــل مــا .المتصــورة التــي توجــد حقیقــة فــي عــالم الواقــع

وٕانهــا ـ الدولــة ـ فــي الحقیقــة فكــرة الــروح ظــاهرة فــي المظهــر  ،حصـل لــدیهم بهــذه الطریقــة

ویــذهب هیجـــل أبعـــد مـــن ذلــك فـــي تأكیـــد أساســـیة  ،٢ادة اإلنســـانیة و حریتهـــاالخــارجي لـــإلر 

وكـــل مــا لدیــه مـــن  ،الدولــة فــي التــاریخ زاعمـــًا أن كــل القیمــة التـــي یملكهــا الكــائن البشــري

ال یملكها إال مـن خـالل الدولـة ألن حقیقتـه الروحیـة تنحصـر فـي أن ماهیـة  ،حقیقة روحیة

لدیــه موضــوعیًا، وفــي أن لهــا وجــودًا موضــوعیًا  موجــودة ،وهــي العقــل ،اإلنســان الخاصــة

   .٣ بالنسبة إلیه

 .وحـــین تخضـــع إرادة اإلنســـان الذاتیـــة للقـــوانین یتالشـــى التعـــارض بـــین الحریـــة والضـــرورة

ونحـــن نكـــون أحـــرارًا حـــین  ،فـــالعقلي لـــه وجـــود ضـــروري بوصـــفه حقیقـــة األشـــیاء وجوهرهـــا

د حینئـٍذ یـتم التوفیـق بـین اإلرادة الذاتیـة وٕاذا اتبـع باعتبـاره جـوهر الوجـو  ،نعترف به كقـانون

ـــوعیة ـــا ،وتكونـــــان كـــــًال متجانســـــًا واحـــــداً  ،واإلرادة الموضــ ــــبط مــ ـــك هـــــو بالضـ ــ یســـــمى  وذل

   ٤)أنها (فكرة إلهیة توجد على األرضبأخالقیات الدولة التي یخلص هیجل إلى تعریفها ب

  :نقد النمو الحضاري عند هیجل

                                                 
  .١١١هيجل ، مرجع سابق ، ص ١
  .١١١هيجل ، مرجع سابق ، ص ٢
  .١١١هيجل ، مرجع سابق ، ص ٣
  .٦٨صديقي، مرجع سابق، ص ٤
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وهـذه النظـرة أدت  ،تمامًا وبصورة نهائیة إال الكلحقیقي  يءوألن هیجل یرى أنه ما من ش

بـه إلــى أن یســتنج أنــه لمــا كانــت الدولــة تجســیدًا للكــل فهــي الحقیقــة الصــادقة وفیهــا وحــدها 

وأن الفــرد إذا أراد أن یحقــق وجــوده لــم یســتطع ذلــك إال كعضــو مــن  ،توجــد الفكــرة اإللهیــة

فالمشـكلة هـي  لمـاذا یجـب علینـا  ،ولكن في هذه الفكرة شیئًا من التنـاقض .أعضاء الدولة

ككل) والدولة بمثابـة قسـم (ولماذا ال نأخذ العالم كله  ،أن نأخذ الدولة وحدها كتجسید للكل

ألن روح العــالم  ،مــن الكــل؟ وذلــك أقــرب إلــى الحقیقــة وأكثــر اتفاقــًا مــع فلســفة هیجــل نفســه

  .تعرض نفسها في كل أرجاء األرض

وأدى إلـى نتـائج  ،ولة عند هیجـل لـرد فعـل شـعر بـه العـالموقد أدى هذا التعظیم المفرط للد

فقد ألقى في أذهان النـاس أن یناصـروا الدولـة ویوالوهـا بـدون قیـد وال شـرط، سـواء  ،خطیرة

ـــام هیجــــل بعبــــادة الدولــــة وهــــذا أدى إلــــى إت .أكانــــت هــــذه الدولــــة تمثــــل العــــدل أو الظلــــم هـ

  .١ وسلطاتها

الحریـة الـذي رأى أن  قمـة المسـار التـاریخي لكـن هنالـك مـن یـرى فـي هیجـل أنـه فیلسـوف 

وأن هیجـــل لـــم یناصـــر الدولـــة بقـــدر مـــا كـــان مـــدافعًا عـــن المجتمـــع  ،كلـــه هـــي فـــي الحریـــة

الذي لـم یكـن یـرى  ،لى ما یسمیه هیجل نفسه بالوعي النبیلإوهي رؤیة استندت . ٢المدني

بـل  ،مطلـق سـلطة شخصـیة یتمتـع بهـا حـاكم مجرد -بادئ ذي بدء  - )في (سلطة الدولة

نتقــال مــن النظــام اإلقطــاعي إلــى النظــام الملكــي ولكــن اال ،كــان یــرى فیهــا حقیقــة جوهریــة

 ،المســتبد قـــد اقتـــرن بعملیـــة تجســـید للدولـــة فـــي شـــخص الحـــاكم المطلـــق أو الملـــك المســـتبد

یع أن إنیــة) فردیــة یعبــر عنهــا شــخص واحــد هــو الــذي یســتط(فأصــبحت الدولــة هــي مجــرد 

  .٣)أنایقول (ما الدولة إال 

 

  

  

                                                 
  ٦٩صديقي، مرجع سابق، ص ١
  .٦٩،ص١٩٩٣فرانسيس فوكوياما، �اية التاريخ، ترمجة حسني أمحد أمني، مركز األهرام القاهرة  ٢
  .٣٤، ص١٩٧٠لقة،مكتبة مصر زكريا إبراهيم،هيجل أواملثالية املط ٣
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  المبحث الثاني

 التفسیر الماركسي للنمو الحضاري
        

كـل مـن قـاموا بدراســة شـاملة لكتابـات كــارل مـاركس متفقـون علـى أنــه قـد أولـى اهتمامــًا    

  .أو ماسمي بالمادیة التاریخیة ،ریخ والذي أصبح أساسًا للماركسیةكبیرًا لتفسیر التا

 ،س لــم یكــن منشــئ التفســیر الــدیالكتیكي للتــاریخوتشــیر كثیــرًا مــن المصــادر إلــى أن مــارك

وصــب فلســفته فــي  ،وٕانمــا أخــذ مادیتــه مــن آخــرین ســلكوا الســبیل نفســه فــي تفســیر التــاریخ

  .١القالب الذي اقترحه دیالكتیك هیجل

أي فكــرة أن المجتمــع  ،بــل لقــد قبــل مــاركس مــن هیجــل فكرتــه األساســیة فــي شــؤون البشــر

البــدائي إلــى أبنیــة أكثــر تعقیــدًا وأرقــى  يجتمــاعالبنــاء اال اإلنســاني تطــور عبــر األزمنــة مــن

ــق  هیجــــل فــــي أن المســــار التــــاریخي هــــو فــــي أساســــه جــــدلي ،تطــــورًا  أي أن  ،كــــذلك وافــ

حــوت تناقضــات داخلیــة اتضــحت بمــرور  يجتمــاعاألشــكال الســابقة للتنظــیم السیاســي واال

اركس مــع هیجــل فــي ا اتفــق مــكمــ .الــزمن وأدت إلــى ســقوطها وحلــول أشــكال أرقــى محلهــا

فـي خـال مـن التناقضـات یكـون  ،عمتنبًأ ببزوغ شـكل نهـائي للمجتمـ ،نتهاء التاریخاحتمال ا

 ،ولكـن مـاركس ـ كمـا یقـال ـ وجـد الجـدل واقفـًا علـى رأسـه .٢تحقیقه نهایة المسار التـاریخي

مــن  لفبینمـا نجــد أن هیجــل أصـر علــى أن كــل مـا یحصــ ،رجلیــه ىفعـدل وقفتــه لیقیمـه علــ

، نجـد أن ال إرادي لتقدم وتطور روح العـالموتقدم في العالم المادي إنما هو انعكاس تغیر 

ان ثــل العلیــا واألفكــار عنــد بنــي اإلنســن أن المُ العــالم الخــارجي وبــیّ  مــاركس قــد أكــد  حقیقــة

لـذا فلـیس لهـا  ،یحصـل فیهـا مـن تغیـر یة المادیـة ومـاقتصـادإنما هي نفسها نتـاج البیئـة اال

  .بها وجود مستقل خاص

وأن صــراع المتناقضــات ال یحصــل فـــي عــالم األفكــار كمــا ادعـــى هیجــل وٕانمــا فــي عـــالم 

  .ي للمجتمع من تغیرقتصادقعي بواسطة ما یحصل في الكیان االأحوال الناس الوا

                                                 
  .٨٧عبد احلميد صديقي، تفسري التاريخ، ص ١
  .٧٢،ص١٩٩٣فوكوياما، �اية التاريخ،ترمجة حسني أمحد أمني،مركز األهرام للرتمجة والنشر،القاهرة،  ٢
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ن مــاركس نفســـه فــي فقـــرة كمـــا بــیّ  ،وقــد رأى مــاركس كثیـــرًا مــن األخطــاء فـــي نظــام هیجــل

إن أســلوبي الــدیالكتیكي (: كتــاب رأس المــال إذ قــالمشــهورة مــن مقدمتــه للجــزء األول مــن 

ألن عملیــة التفكیــر  ،لــیس مجــرد أســلوب مخــالف ألســلوب هیجــل وٕانمــا هــو عكســه تمامــاً 

والعــالم الحقیقــي لــیس إال الشــكل الخــارجي الــذي  ،عنــد هیجــل هــي خالقــة العــالم الحقیقــي

ن بعـــد أن یعكســـه ذهـــ هـــي إال العـــالم المـــادي أمـــا أنـــا فـــأرى أن الفكـــرة مـــا ،تتخـــذه الفكـــرة

  .١اإلنسان ویصوغه في شكل أفكار)

إال أن مــاركس وٕان عــارض هیجــل فــي المــذهب فإنــه تبنــى منهجــه وعــده الصــورة الوحیــدة 

وٕان كــان وال شــك مــن أن تعــارض المــذهبین البــد أن یــؤدي إلــى اخــتالف  ،للمــنهج الــالزم

إعـــادة المـــنهج إلـــى ومـــع ذلـــك فـــإن الجهـــد ال یقتضـــي أكثـــر مـــن  ،المقـــدمات والنتـــائج معـــاً 

لمـاذا تبنـى مـاركس  والسؤال الجوهري هنـا ،٢دام قد اعتبره ماركس مقلوباً  م ماوضعه السلی

  ؟الجدل الهیجلي

والجـــدل أنســـاقًا  والجـــواب هـــو ألنـــه وجـــد فـــي المنـــاهج األخـــرى والصـــور المخالفـــة للمنطـــق

مـــا الجـــدل بین ،وحیـــدة الجانـــب غیـــر صـــالحة لمســـایرة مجـــرى التطـــور الـــواقعي فـــي التـــاریخ

  .٣الهیجلي هو الصورة الوحیدة للتفكیر القادرة على استیعاب الظواهر جمیعاً 

  الرؤیة الماركسیة للنمو الحضاري:

تســـمیه بـــالتطور التــاریخي مـــن أن العالقـــة  تبــدأ الرؤیـــة الماركســیة للنمـــو الحضـــاري أو مــا

بعد اإلنتاج تبـادل و  ،التي تحكم بین البشر هي في إنتاج الوسائل التي یدیمون بها حیاتهم

فـإن علـى اإلنسـان ـ حسـب رؤیـتهم ـ أن یعـیش ثـم یسـتطیع أن یبـدأ  .األشـیاء التـي أنتجوهـا

  بالتفكیر.

                                                 
  .٨٩-٨٨صديقي ، مرجع سابق ، ص ١
  .٣٣٥- ٣٣٤م، ص١٩٨٢، ٢وير، طد. إمام عبد الفتاح إمام ، املنهج اجلديل عند هيجل، بريوت، دار التن ٢
  .٢٢١صبحي، مرجع سابق، ص ٣



 54

یمكــن أن یوجــد ال فــي أفكــاره عــن  يجتمــاعلــذا فــإن األمــر النهــائي الــذي یقــرر التغیــر اال

إلنتـــاج وٕانمـــا فیمـــا یحصـــل مـــن تغیـــر فـــي أســـلوب ا ،ةیـــجتماعالحقیقـــة األبدیـــة والعدالـــة اال

  .والتبادل

تركز فـي أن وعـي اإلنسـان ی یة للتاریخ ومن ثم للنمو الحضاريإذن جوهر الرؤیة الماركس

ماعیــة هــي تجواال یةبــل إن أشــكال الحیــاة االقتصــاد ،لــیس هــو الــذي یعــین أشــكال وجــوده

. وأن تـاریخ المجتمـع والنمـو فیـه منـذ وجـد حتـى اآلن هـو تـاریخ صـراع ١التي تعین الـوعي

وبكلمــة واحــدة ظــالم  ،رب عمــل وصــانع ،ســید وخــادم ،نبیــل وعــامي ،حــر وعبــد: طبقــات

  .ومظلوم

كلهــم وقفــوا موقــف المعارضــة الدائمــة لبعضــهم وقــاموا بحــرب ال انقطــاع لهــا تختفــي عــن 

حـــرب كانـــت تنتهـــي إمـــا بإعـــادة بنـــاء المجتمـــع بشـــكل  ،األنظـــار حینـــًا وتظهـــر حینـــًا آخـــر

  .٢جمیعاً قات المتصارعة أو بتدمیر الطب ،ثوري

  :  ٣اركسي في تفسیر التاریخ تتركز فيأما القوانین األساسیة التي تشكل المنهج الم

  :الكیف إلى: التغیر من الكم أوالً 

 ،لقد سبق أن أشار أرسطو إلـى أن تغیـرًا تـدریجیًا طفیفـًا تسـتحیل عنـده الفضـیلة إلـى رذیلـة

ناحیــة حصــیلة تغیــر كمــي فهــي مــن  ،)(الثورةبـــ ي مــاركس الطفــرة فــي تغیــر المجتمــعویســم

، حیــث تختفــي ولكنهــا مــن ناحیــة أخــرى تغیــر كیفــي مفــاجئ نحــو الوضــع الجدیــد ،تــدریجي

  القدیمة لتبرز فجأة أوضاع جدیدة. ةیجتماعیة واالاألوضاع السیاسیة واالقتصاد

  :ثانیًا: تداخل األضداد وصراعها

ـــتم بعلـــلوأ ،یـــرى مـــاركس أن التنـــاقض هـــو ســـر التغیـــر خارجـــة وٕانمـــا فـــي  ن التغییـــر ال ی

  لتناقض هو القوة المحركة للتاریخ.فا ،وذلك هو سر النمو والتطور ،التناقض والصراع

  :قانون نفي النفي: ثالثاً 

                                                 
  .٩٠صديقي، مرجع سابق، ص ١
  .٩٠صديقي ، مرجع سابق ، ص ٢
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وأن كــل مرحلــة  ،فــي التــاریخ یشــتمل علــى سلســلة مــن نفــي النفــي روذلــك بــأن ســیر التطــو 

  .البناءوهكذا في سلسلة من عملیات الهدم و  ،ثم ثالثة تنفیها ،تنفي سابقتها

ولكـــن حـــین یتعـــدى  ،وهكـــذا ال تختلـــف قـــوانین الجـــدل الماركســـي عـــن الـــدیالكتیك الهیجلـــي

 .إذ تستحیل المثالیة إلى مادیة ،ناً ختالف بیِّ األمر المنهج إلى المذهب یصبح اال

  :التفسیر المادي للتاریخ

كـل ة بـین هجیـل ومـاركس ـ كمـا سـبق ـ  تكمـن أساسـًا فـي تصـور إن نقطة الخالف الرئیس

لوجـود وأیهمـا یسـبق منهما للكون أو بدقـة أكثـر فـي تحدیـد كـل منهمـا للعالقـة بـین الفكـر وا

ــاً  أن الفكــر هــو الشــرط األساســي وهــو المبــدأ األول للكــون فــي  یــرىهیجــل  ،اآلخــر منطقی

أن الطبیعــة هــي األســاس األول وهــي  یــرىحــین أن مــاركس یــرفض هــذه النظــرة المثالیــة و 

ونقطـــة  الخـــالف هـــذه ال تمـــس  ١فكـــر والحیـــاة الروحیـــة بأســـرها.الشـــرط المنطقـــي لوجـــود ال

مـا كـان موضـوع الفلســفة  مـن قریـب وال مـن بعیـد فأیـًا مـا كانـت نقطـة البـدء وأیـاً  المـنهج ال

الطریقـة  علـىأن الطریق الصحیح لیس شیئًا آخر غیر الطریق الجـدلي  علىفهما متفقان 

هیجلیــة لــم یكــن  الخــتالٍف فــي المــنهج الهیجلیــة للجــدل ولهــذا فــإن انفصــال مــاركس عــن ال

ولقــد علــل انجلــز انفصــال مــاركس عــن ،وٕانمــا نتیجــة الخــتالف وجهــة نظرهمــا حــول العالم

 إلــىدة العــو  إلــى لقــد كــان انفصــالنا عــن الفلســفة الهیجلیــة یرجــع أساســاً  ( :الهیجلیــة بقولــه

تمامـــًا هـــو  هـــذا أن مـــا یجعــل الماركســـیة تضـــاد الهیجلیــة معنــىو  .٢)وجهــة النظـــر المادیـــة

 .مادیتها ولیس منهجها

وهكذا فإن ماركس یرى أن القوى الحقیقیـة التـي تحكـم التطـور التـاریخي فـي جمیـع حاالتـه 

یة قتصـادوأن الحالـة اال ،یةقتصـادوهـو متـأثرًا بـبعض الـدوافع اال ،تأتي مـن سـلوك اإلنسـان

أي هــي  ،لسیاســیةهــي التــي تقــرر بصــورٍة واضــحة الــنظم األخالقیــة والدینیــة واإلجماعیــة وا

أن التغیـرات  إلـىویـذهب مـاركس  ،التي تتحكم في سیر وتطور التاریخ وبالتالي النمو فیـه

ة والتــي هــي جــوهر النمــو الحضــاري فــي التــاریخ مــا هــي إال نتــائج لتغیــرات فــي یــجتماعاال
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وهــــذه بــــدورها تنشــــأ مــــن عــــدم انســــجام وســــائل اإلنتــــاج مــــع طــــرق  ،یةقتصــــادالعالقــــات اال

ــع ـــنظم اال إلـــــىذك  ىد أدوقـــــ ،التوزیـــ ـــبحت الــ ـــنظم یـــــجتماعأن أصــ ـــة مـــــع الــ ة غیـــــر متالئمــ

رة الــذي ینتهــي عــاده بقیــام ثــو  يجتمــاعقیــام نــوع مــن التــوتر اال إلــىكمــا أدى  ،یةقتصــاداال

 مــاركس أن األحــداث التاریخیــة تمثــل صــراعاً  یــرىو  .١تصــحح فــي ظلهــا األوضــاع القائمــة

ؤثر في تطور المجتمعات بل في شـكل هـذه وذلك ی ،یةقتصادة االیجتماعبین الطبقات اال

صـورة وهـي انتصـار الطبقـة  علىوأن التاریخ یذكر بأن الصراع ینتهي دائمًا  ،المجتمعات

كمــا  ،وهــذه النظــرة هــي جــوهر رؤیــة الماركســیة لقضــیة التطــور والنمــو الحضــاري ،العاملــة

لـــك النظریـــة التـــي ، تنویـــنظریـــة المادیـــة التاریخیـــة تـــؤمن بنظریـــة التطـــور للعـــالم دار (: أن

اإلیمــان بــأن حالــة الجــنس البشــري فــي الحاضــر  علــىجبــرت مفكــري القــرن التاســع عشــر أ

لیست إال نتیجة لسلسلة طویلـة مـن تبـدالت دائمـة التعاقـب تتولـد بمقتضـاها كـل حالـة عـن 

  .٢)سابقتها

وٕانمـا  ،وٕاجماًال فإن الرؤیة الماركسیة للتاریخ هي أن التـاریخ لـیس هـو تـاریخ الفكـر والـروح

  .٣يقتصادح قوة إنتاج في البناء االالتاریخ هو تاریخ الصناعة اإلنسانیة التي تنمو لتصب

فلسـفة  إلـىالباحـث فـي فلسـفة التـاریخ وهـو ینظـر  إلىوالسؤال األول األساسي الذي یرد   

؟ أهــي هــذا الوجــود إلــى؟ كیــف تــأتي مــاهي قــوي اإلنتــاج: هــو )المادیــة التاریخیــة(مــاركس 

فـــي مادیتـــه التاریخیـــة أن  یـــرىامـــل األولیـــة فـــي تطـــور التـــاریخ؟ ذلـــك أن مـــاركس حقـــًا العو 

بینمــا یكشــف التــاریخ أن  ،اإلنتــاج هــو الــذي یقــرر كیــان المجتمــع فــي التــاریخ ىتطــور قــو 

    .٤اإلنتاج واحدة بعد األخرى ىعقل اإلنسان هو الذي یكتشف وینمي قو 

اج قـد أثـرت فـى التطـور والنمـو التـاریخي ولو أن المادیة التاریخیة اكتفت بـأن قـوى اإلنتـ  

أن بـزاعمـًة  ،حـد اإلسـراف إلـىالدعاء اولكنها توسعت في هذا  ،ألیة أمة لما عارضه أحد

ة هـي التـي یـجتماعوٕانما أشـكال الحیـاة اال ،وعي األمة في التاریخ ال یقرر أشكال وجودها

                                                 
  .٢٦٠مصطفى اخلشاب، النظريات واملذاهب السياسية، (د.ت)، ص ١
  .٨٤إسحق عبيد، معرفة املاضي، بدون مكان وتاريخ الطباعة، ص ٢
  .١٥٨رأفت غنيمي الشيخ ، فلسفة التاريخ ، ص ٣
  .٩٥عبد احلميد صديقي ، مرجع سابق ، ص ٤
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العامـل الحاسـم فـي  والشـيء المنطقـي الـذي ینـتج مـن أن أسـلوب اإلنتـاج هـو ،تعین وعیها

حیـــاة الفـــرد أو المجتمـــع هـــو أن األشـــخاص أو المجتمعـــات التـــي تواجـــه نفـــس النـــوع مـــن 

فمــــثًال  ،ة یجــــب أن تتصــــرف بــــنفس الشــــكل ولكــــن هــــذا غیــــر حقیقــــيیــــجتماعالمشــــاكل اال

فهـو قـد ینهـي حیاتـه  ،سبل كثیـرة ىیستطیع أن یسلك إحد الشخص الذي یواجه فقرًا مدقعاً 

، سیاســي حــزب إلــىأو ینضــم  ،أو یتخــذ ســبیل االســتجداء ،الســرقة إلــىوقــد یجــنح  ،بطلقــة

تكوینـه الفكـري وسـهولة الشخصـیة  علـىي هذه السبل یسلك وأیها یرفض فأمر یعتمد أما أ

المجتمعــات التــي هــي مجمــوع األفــراد   أي تعمتــد علــى وعیــه فــي التــاریخ وهكــذا ،وتربیتــه

علــى أن مجتمعــات مختلفــة وأمــم عدیــدة فهنــاك أمثلــة عدیــدة  ،مضــافًا إلیهــا عوامــل أخــرى

یة وفــي نفــس أســالیب اإلنتــاج اتخــذت طرقــًا مختلفــًة وفقــًا قتصــادتعــیش نفــس الظــروف اال

ي أو أسلوب اإلنتاج یقرر كـل أشـكال قتصادالوضع اال(لذا فالقول بأن  ،لتصوراتها للحیاة

فــي مســیرتها  إن الطریــق الــذي تختــاره أمــة مــا .١)نشــاط اإلنســان وتطــوره فــي التــاریخ خطــأ

والمــنهج األخالقــي  ،النمــو العقلــي الــذي نمتــه: عوامــل عدیــدة هــي علــىالحضــاریة یعتمــد 

  .وغیرها من العواملوالبیئة الجغرافیة  ،نتهجهتالذي 

وهـي  ،هنالـك حقیقـة ال ینكرهـا الفیلسـوف(: كتب الیكساندر غـري مالحظـة مهمـة جـدًا هـي

عـن مخـزن  ءأن یسجل في صفحاته كـل شـيأن التاریخ إذا أرید له أن یكون شامًال یجب 

ــظ األطعمــــة فــــي المطــــبخ ــر العامــــل  ،حفــ ولكــــن هنالــــك أیضــــًا شــــیئًا كثیــــرًا فــــي التــــاریخ غیــ

ــه فــــي تطــــوره  فــــي التــــاریخ  ،يقتصــــاداال  علــــىأن یحبــــو  علــــىفاإلنســــان ال یقصــــر حیاتــ

وسائل الحیاة هو اللون الذي تتمیـز بـه حیـاة  علىإن الصراع من أجل الحصول  .٢)بطنه

ففــي كــل مجموعــة   ،ولكــن ذلــك ال یجعلنــا نــزعم أنــه العامــل المهــم الوحیــد ،أغلــب البشــر

ـــي تعـــین الظـــواهر اال ن الوضـــع ، كـــذلك فـــإةیـــجتماعالمـــؤثرات المتفاعلـــة مـــع بعضـــها والت

ولكــن العناصــر المتعــددة مــن أفكــاٍر دینیــة وفلســفیة وعقائــد وغیــر  ،ي مهــم للغایــةقتصــاداال

  .غًا على مسیرة اإلنسان وتطوره ونموه الحضاري في التاریختأثیرًا بال ذلك تؤثر أیضاً 
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ق فـي  عصـر وهو أننا إذا افترضـنا أن االخـال ،ثم إن هنالك جانب آخر للمادیة التاریخیة

ســلوب اإلنتــاج الــذي تعــیش فیــه الجماعــة لنــتج مــن ذلــك أن معــین هــي مجــرد انعكــاس أل

مـن أخـالق العصـر الـذي  ىًا أسـماألخالق في كل حقبـة تاریخیـة تالیـة البـد أن تكـون حتمـ

ي الــذي یوجــد فــي حقبــة معینــة مــن التــاریخ قتصــادن مــاركس یــزعم أن النظــام اال، ألســبقها

ففـي هدفـه  .اإلنتاج الجدیـدة المتولـدة فیـه قـد نجحـت ىألن قو  ،نظام أرفع یحل محله دائماً 

ي ویصـور مـن القـدیم هـو بصـورة عامـة تقـدر فـ ي الجدید الناشـئقتصادوبما أن النظام اال

ولـو  ى،خالق أسـم، فالواضح أنـه یجـب أن یـأتي معـه بـأةیجتماعحرفه أرفع من العدالة اال

مــن جمیــع النــواحي لكــان  مســتمرٍ  لتقــدمٍ  كانــت مســیرة النمــو الحضــاري فــي التــاریخ ســجالً 

  .وانحطاطٍ  لفسادٍ  ولكنه بنفس المقدار سجلٌ  ،حسناً 
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  المبحث الثالث

  ستجابةالتحدي واال

اإلنســانیة وتطورهــا، نــد تــوینبي مــا هــو إال فحــص ودراســة ومالحظــة لحركــة إن التــاریخ ع

نتقـــد تـــوینبي فالســـفة ، وقـــد ا١هتمـــام بـــبعض أحـــداث الحیـــاة البشـــریة ال كلهـــاوهـــذا یعنـــي اال

یوافــق نظریــة هیجــل القائلــة  ال ،فهــو مــثالً  حــول رؤیــتهم لقضــایا النمــو الحضــاري، ،التــاریخ

ـــیس للفـــرد روح مســـتقلة ،بـــأن الـــروح تتمثـــل فـــي مجـــرى التـــاریخ وٕانمـــا هـــوجزء مـــن  ،وأن ل

ـــة الهیجلیـــة فـــي النمـــو الحضـــاري تـــذهب  یـــرىو  ،المجتمـــع ـــىمـــن ثـــم أن النظری قـــدیس ت إل

    .٢ممثًال في الدولة ،المجتمع

كــذلك یــرفض تــوینبي الحتمیــة التشــاؤمیة المتصــلة بــالنمو الحضــاري متمثلــة فــي التعاقــب 

یجـــد فـــي حركـــة التـــاریخ دورانـــًا رتیبـــًا  ال –بي ألن تـــوین، شـــبنجلر ىالـــدوري للحضـــارات لـــد

أن  -وهــذا هــو جــوهر نظریــة النمــو الحضــاري عنــد تــوینبي -. بــل یــرى ٣كــدوران العجلــة

ـــم یكـــن قضـــاًء وقـــدرًا، بـــل هـــو انتحـــار لعـــدم مجابهـــة التحـــدیات التـــي  مـــوت الحضـــارات ل

  .واجهتها تلك الحضارات

  -:ستجابةالنمو الحضاري وفق التحدي واال

 علــىحضــارته، و  تحــدي الحضــاري وجــود ظــروف صــعبة تواجــه اإلنســان فــي بنــاءیعنــي ال

تلـك  علـى تقدر مواجهة الحضارة المعینة لهذه الظروف تكـون اسـتجابتها ناجحـة إذا تغلبـ

تـــوینبي أن  ىویـــر  ،التغلـــب علـــى هـــذه المصـــاعب عجـــزت عـــن أو فاشـــلة إذا ،المصـــاعب

وأن  ،األمـــة لیســـت إال جـــزءًا مـــن كـــل إذ ،المجتمـــع ال األمـــة وحـــدة الدراســـة التاریخیـــة هـــى

 .٤ة التـي یجـب أن یعنـى بهـا دارسـو التـاریخیـجتماعالمجتمعات ال الـدول هـى الوحـدات اال

وعشــرین حضــارة  ىأن الحضــارات المتبقیـة مــن جملــة حضـارات العــالم وعــددها إحـد ىویـر 

كســـیة، والحضـــارة المســـیحیة األرثوذ ،أمریكـــا)حضـــاره المســـیحیة الغربیـــة (أوربـــا و هـــي ال –

                                                 
  .٢٨، صفؤاد حممد شبل، توينيب مبتدع املنهج التارخيي، بدون مكان وتاريخ للطباعة ١
  .٢٤٥م ، ص١٩٩٠د. أمحد عطية رمضان، فلسفة التاريخ، دار النهضة العربية،  ٢
  .٢٤٦املرجع السابق، ص ٣
  .٧٠د. عماد الدين خليل، التفسري اإلسالمي للتاريخ، دارالعلم للماليني بريوت، بدون تاريخ، ص ٤
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ــــالمیة ــــوینبي  .١ىحضــــــارة الشــــــرق األقصــــــ –الحضــــــاره الهندیــــــة  ،الحضــــــاره األســ ویــــــرد تــ

، بــل علــى مقیــاس الحضــارة يوذلــك أن اإلمبراطوریــات لیســت هــ ،األدیــان إلــىالحضــارات 

التوســـع  إلــىإذ تلجـــأ األقلیــة المســـیطره  ،الحضــارة انهیـــارالعكــس إنهـــا تمثــل بدایـــة مرحلــة 

أن العقائـد الدینیـة هـى التـي تسـیر  یـرىو  ،عكـس األدیـان لىع ،حین تفقد مقومات اإلبداع

ـ أنــه لــیس صــحیحًا أن البیئــة الســهلة هــي  ســتجابةـ نظریــة التحــدي واال وتــرى  .٢التــاریخ

ة المصـریة القدیمـة فإنـه كـان فـإذا كـان نهـر النیـل علـة الحضـار  ،التي تنبثق منهـا الحضـارة

بـل إن النظریـة تـزعم أن رقـة  ،لنیلـين تنشـأ حضـارات فـي بیئـات مـن ذات الطـراز ایجب أ

ولكــن هــل  ،إذ الشــدائد وحــدها هــي التــي تســتثیر الهمــم ،العــیش حائــل دون قیــام الحضــارة

یظل التحدي هو المحفز لقیام الحضارة إلى ما النهایة  ـ أي ـ كلما اشـتد التحـدي عظمـت 

تأخــذ  ســتجابةاســتجابة ناجحــة؟  إن عالقــة التحــدي باالیســتثیر  ؟ وهــل كــل تحــدٍّ ســتجابةاال

   :٣إحدى صور ثالثة على حد رؤیة توینبي

  .ناجحة استجابةـ إن قصور التحدي یجعل الطرف اآلخر عاجزًا تمامًا عن ١

  .ـ أن یحطم التحدي البالغ الشدة روح الطرف اآلخر ٢

وهــذه هــي وحــدها  ،ـ أن یصــل التحــدي إلــى درجــة معقولــة تســتثیر الطاقــات المبدعــة ٣

    .ستجابةاال

ولكـــن هـــذه  ،ناجحـــة واحـــدة اســـتجابةس التحـــدي األمثـــل هـــو ذلـــك الـــذي یســـتثیر ولكـــن لـــی

الناجحـــة تشـــكل بـــدورها تحـــدیًا للطـــرف األول تحملـــه علـــى الـــدخول فـــي مرحلـــة  ســـتجابةاال

  .)صراع جدید تقوده من حالة (الركود) إلى حالة (القوة الدافعة

  :ستجابةمراحل النمو الحضاري وفقًا لنظریة التحدي واال

 ،یقـود إلـى ردٍّ موفـق فـالنمو نتـاج تحـدٍّ   ،التفكـك""النمـو" وعكسـها " توینبي بین عملیةیفرق 

بینمــا یتســم  .نهیــار.. وهكــذا دوالیــك بانتظــار اال.یســتثیر تحــدیًا جدیــدًا یــؤدي إلــى رد موفــق

                                                 
  .٢٦٧صبحي، مرجع سابق، ص ١
  .٢٦٨صبحي، مرجع سابق، ص ٢
 ٢٧٠ق، صصبحي،مرجع ساب ٣
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ً غیـر ناضـج اق تـؤدي إلـى إخفـ ،فیسـتثیر محاولـة أخـرى ،التفكك بكونه تحـدیًا یسـتجر ردًا

العـالم یسـیر فـي ویـذهب تـوینبي إلـى أن تـاریخ  .١ضمحالللیك بانتظار االجدید وهكذا دوا

، أو مرحلــة نخفاضــات التــي تمــر بمراحــل  البدایــة والنمــودورات كبــرى مــن االرتفاعــات واال

ـــة التحـــــدي  ، إذن تمـــــر٢زدهـــــار ثـــــم الســـــقوط والتفكـــــك والتـــــدمیراال الحضـــــارات وفـــــق نظریــ

  :بثالث مراحل هي )(توینبي ستجابةواال

    .مرحلة تكوین أو مولد الحضارةأ ـ 

   .ب ـ مرحلة صعود الحضارة

    .ج ـ مرحلة تدهور الحضارة

  :مرحلة مولد أو تكوین الحضارة 

أن مولـــد الحضـــارة عملیـــة تتضـــمن   "ســـتجابةالتحـــدي واالأوًال: یـــرى تـــوینبي فـــي نظریتـــه  "

ـــه ــــى فـــــي عوامــــل الــــزمن نفســ ــــ ،تغیــــرات حت ل  ز اإلنســـــان علــــى العمـــــوأن الصــــعوبات تحّف

وأن الیسـر  ،لمتیسـرةوأن الحضـارة تتكـون فـي البیئـة الصـعبة غیـر ا ،وبالتالي صنع التاریخ

  .   ٣عدو الحضارة

إذ  ،ویضــیف بــأن الظــروف الصــعبة ال الســهلة هــي التــي تســتحث اإلنســان علــى التحضــر

فعلــى ســبیل المثــال قامــت الحضــارة فــي منــاطق  ،الشــدائد وحــدها هــي التــي تســتثیر الهمــم

    .٤داء ال في مناطقها الخصبةسوریا الجر 

  : مرحلة صعود الحضارةثانیًا: 

هـل تواصـل الحضـارات التـي تغلبـت علـى أخطـار المـیالد نموهـا الطبیعـي : یتسائل توینبي

؟ واإلجابــة لــدى ب حیاتهــا والبیئــة التــي تعــیش فیهــاإلــى أن توفــق إلــى الســیطرة علــى أســلو 

إذ إلـى جانـب الحضـارات المتطـورة  ،أن بعض الحضارات ال یحدث لهـا ذلـك: توینبي هي

                                                 
زيــع، حممــد أمحــد الــزغيب، التغــري االجتمــاعي بــني علــم االجتمــاع الربجــوازي وعلــم االجتمــاع اإلشــرتاكي، املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنشــر والتو  ١

  .٦٩م، ص١٩٩٤،  ٤بريوت ط
  .٦٩-٦٨الزغيب، املرجع السابق، ص ٢
  .٢٥٨أمحد عطية رمضان، مرجع سابق، ص ٣
  ..٢٦٩صبحي، مرجع سابق، ص ٤
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وهـــي حضـــارات علـــى قیـــد  ،هـــي الحضـــارات المتعطلـــة ،والحضـــارات العقیمـــة توجـــد ثالثـــة

  .١اة ولكنها أخفقت في متابعة نموهاالحی

ـ ولكنهـا تجمـدت فـى اســتجاباتها  سـتجابةلقـد قامـت حضـارات  ـ وفـق نظریـة التحـدي واال

م الحكمـــة فـــى اســـتغالل ظــــروف داهـــي علیـــه دون محاولـــة الســــتخ ألنهـــا ظلـــت علـــى مــــا

  .٢التحدي

(ینبغــي أن یكــون النمــو مــن : ویمضــي تــوینبي إلــى شــرح معــاییر الحضــارات حیــث یقــول

ثم إلــى تحــدیات جدیــدة واســتجابات ،اســتجابةإلــى  خــالل مســیرة تمضــي بــالمجتمع مــن تحــدٍّ 

  .٣)دیدلهذا الج

دیــاد ســیطرة ـ از  جابةســتومــن أبــرز معــاییر النمــو الحضــاري ـ وفقــًا لنظریــة التحــدي واال

ثم تطویر أسـلوب معالجتـه  ،اإلنسان على البیئة التي تحیط به بظروفها الطبیعیة المختلفة

ابــل صـــنوف التحــدیات بالنجـــاح نجاحــًا مق ســـتجابةلتلــك الظــروف حتـــى تكــون صــنوف اال

 ،هـو التقـدم الحضـاري اسـتجابةو  ویضیف توینبي بـأن النجـاح المتولـد بـین كـل تحـدٍّ  ،أیضاً 

ة صــاحبة اإلرادة فــي تقریــر نــى أنــه المحــك األمثــل الــذي یجعــل مــن أیــة حضــارة نامیــبمع

 .٤تحـدیاتها وحقـل صـراعاتها سـتیعاب لبیئتهـا وعناصـر، وذلك عندما یتأتى لها االمصیرها

 ،أقلیـات مبتكـرة ویذكر توینبي أن النمو الحضاري یتأتى على ید أفراد خالقـین أو علـى یـد

بالمجتمع قـدمًا تجـر مـن ورائهـا تلـك  الناجحة للتحدیات لتمضي ستجابةفهي التي تحدد اال

  .٥النمو الحضاري هو دینامیة الحیاةوأن  ،األغلبیة غیر الخالقة

  :هاانهیار مرحلة تدهور الحضارات و : ثالثاً 

ـــریة سلســـــلة مـــــن التحـــــدیات واالإذا كـــــان تـــــاری ـــتجاباخ البشــ ـــر ســ  انهیـــــارت فمـــــا الـــــذي یفســ

؟  ســتجابة الناجحــة لمــا واجههــا مــن تحــدیاتات عــن اال؟ ولمــاذا عجــزت مجتمعــالحضــارات

                                                 
  .١٩-١٨توينيب، خمتصر دراسة التاريخ، ص ١
  .١٣٠إسحق عبيد، معرفة املاضي، ص ٢
  .٢٦٣أمحد عطية رمضان، رجع سابق، ص ٣
  . ١٣٤إسحق عبيد ، مرجع سابق ، ص ٤
  .١٣٥املرجع  السابق ، ص ٥
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ولإلجابــة علــى هــذه التســاؤالت فقــد ذهــب الفالســفة وفالســفة التــاریخ مــذاهب عــدة فــي هــذا 

و كمــا تتعاقــب الفصــول األربعــة أ ،فمــنهم مــن رأى أنــه كمــا  یتعاقــب اللیــل والنهــار ،األمــر

 هفشــبّ  ،ـ تفســیرًا بیولوجیــاً  الحضــارات انهیــارفســرها شــبنجلر  ـ  وقــد ،تتعاقــب الحضــارات

ـــذلك  ـــة تمـــــر بـــــأدوار الطفولــــة والفتـــــوة والشـــــیخوخة والفنـــــاء وكــ المجتمعــــات بالكائنـــــات الحیــ

   .الحضارات

ویــرى أن الحضــارة تنهــار  ،الحضــارة بغــزو خــارجي انهیــارولكــن تــوینبي انتقــد أوًال  تفســیر 

الحضـــارة هـــو فقـــدان  ارانهیـــوأن العامـــل الـــرئیس فـــي  ،داخلیـــًا قبـــل أن تطأهـــا أقـــدام الغـــزاة

ومــن ثــم تســتحیل األقلیــة الحاكمــة إلــى قــوة مســیطرة  ،األقلیــة الحاكمــة للطاقــة المبدعــة فیهــا

  .١والءقتداء والتأسي إلى الخضوع وال، وتتحول الجماهیر من االبالقهر

  : ـ٢لدى توینبي  في ثالثة مظاهر هي وانحالل الحضارات انهیاروتتلخص عوامل 

  .إلبداعیةـ  قصور الطاقة ا ١

  .ـ عزوف األغلبیة عن محاكاة األقلیة بعد قصور طاقتها اإلبداعیة ٢

  .ةیجتماعـ فقدان الوحدة اال ٣

أنـه عنـدما  ،ینبئنـا تـاریخ أي مجتمـع مـن المجتمعـات(: ـ أي توینبي ـ یفسر ذلك بقولـهوهو 

 ،بــه حتفــاظ بمركــز لــم تعــد جــدیرةفتغــدو أقلیــة مســیطرة تســعى إلــى اال تتحلــل أقلیــة مبدعــة

یحـــدث انشـــقاقًا فـــي برولیتاریـــا  ،ذلـــك التغیـــر فـــي طبیعـــة العنصـــر الحـــاكم ،باســـتخدام القـــوة

 .٣)تثور ضد  ـ استبعادهم  ـ إیاهاومن ثم  ،أصبحت ال تعجب بحكامها فال تحاكیهم

فكمـــا أن لهـــا دورًا فـــي بنـــاء  ،الحضـــارات فهـــو یرفضـــها نهیـــارأمـــا الحـــرب كـــأداة وحیـــدة ال

(كانـــت النزعـــة الحربیـــة أشـــد : إذ یقـــول ،امًال أساســـیًا فـــي نهایتهـــال عـــفإنهـــا تشـــكّ  ،الـــدول

ــالل األعـــوام األربعــــة أو الخمســـة آالف التــــي شـــهدت ســــقوط  أســـباب المــــدنیات شـــیوعًا خــ

 .٤)جلها التاریخ حتى وقتنا الحاليالمدنیات العشرین أو نحوًا من ذلك التي س

                                                 
  .٢٧٤صبحي ، مرجع سابق ، ص ١
  .٧٠مرجع سابق ، ص ٢
  .٤١٣-٤١٢، ص١٩٦٦شبل، جلنة التأليف والنشر والرتمجة، القاهرة توبيين، خمتصر دراسة التاريخ، ترمجة: فؤاد  ٣
  .٧٠الكحالين، فلسفة التقدم، مرجع سابق، ص ٤
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 المبحث الرابع

  نظریة التعاقب الدوري للحضارات

 ر الخلدوني للنمو الحضاريالتفسی

  :تعریف ابن خلدون

لقبـه و  ،وكنیته أبو زیـد ،اسمه عبد الرحمن ،أبو زید ولي الدین بن خلدونالرحمن  هو عبد

  .١وشهرته ابن خلدون ،ولي الدین

  :  ابن خلدون نبتة حضارته

ــــدون ( ــــن خل ـــبة  )م١٤٠٦-١٣٣٢( )هـــــ٨٠٨-٧٣٢كــــان اب ــــر متوقعــــة بالنسـ ـــیًة غی شخصـ

ففي عصـر التفكـك هـذا نشـأ  ،صر الذي بلغ تفكك العالم اإلسالمي مبلغهالع وهو ،لعصره

ولــــذلك لــــم تكــــن عبقریــــة  ابــــن خلــــدون نتیجــــة عصــــره ولكنهــــا نتــــاج انتمــــاءه  ،ابــــن خلــــدون

  .٢ادر ثابتة وهي الحضارة اإلسالمیةلحضارٍة عظیمة ذات مص

ن الدولـة فـي إ (:یرى ابن خلدون أن الحضارات أو الدول تمر بثالثة أجیال متعاقبة فیقول

لذي هو انتهاء النمـو الغالب ال تعدو عمر شخص واحد من العمر الوسط فیكون أربعین ا

  .٣)والنشوء

    :٤التعاقب الدوري للحضارة كاآلتي نظریة بإذن مراحل النمو الحضاري الثالث حس

 ،وتكــون ســورة العصــبیة محفوظــة فــیهم ،ویتســم هــذا الجیــل بالشــجاعة: مرحلــة البــداوة: أوالً 

وتحكـم أفـراد البـدو  ،ویقول في ذلك  فحدهم مرهـف وجـانبهم مرهـوب والنـاس لهـم مغلوبـون

 ،وتناصــر دعنهــا مــن تعاضــ مرابطــة العصــبیة حیــث نصــرة ذوي األرحــام واألقــارب ومــا یلــز 

وكلمــا كانــت القرابــة بــین أفــراد البــدو أكثــر أصــالة وأشــد نقــاوة كانــت العصــبیة فــیهم أقــوى 

احتــرام القبیلــة : ویــدعم العصــبیة عــامالن ،یهم علــى ســائر القبائــلوبالتــالي كانــت الریاســة فــ

                                                 
  .١٦د. زينب اخلضريي، مرجع سابق، ص ١
  .٤٤هـ، ص١٤١٦، ٥٠د. عبد احلليم عويس، التأصيل اإلسالمي لنظريات ابن خلدون، كتاب األمة عدد ٢
  .١٧٠املقدمة، ص ٣
  .١٧١-١٧٠ملقدمة ، صانظر بتصرف ا ٤
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ویكــون الحكــم فــي هــذه المرحلــة مشــتركًا  .١اجاتهــا المســتمرة للــدفاع والهجــومثــم ح ،لشــیخها

(الطــور األول طــور الظفــر بالبغیــة : یقــول ابــن خلــدون ،نوعــًا مــا بــین الملــك وبــین عشــیرته

 ،لملــك وانتزاعــه مــن أیــدي الدولــة الســالفة قبلهــاســتیالء علــى اوغلــب المــدافع والممــانع واال

فیكــــون صــــاحب الدولــــة فــــي هــــذا الطــــور أســــوة قومــــه فــــى اكتســــاب المجــــد وجبایــــة المــــال 

قتضـــى العصـــبیة ألن ذلـــك هـــو م يءال ینفـــرد دونهـــم بشـــ ،والمدافعـــة عـــن الحـــوزة والحمایـــة

  .٢)التي وقع بها الغلب

 ً   :مرحلة التحضر: ثانیًا

والتحـول  ،تحول من البداوة إلى التحضر وذلك باستقرار الملك لهـموفي هذه المرحلة یتم ال

یقـول  ،نتقال هـو تماسـك قـوة العصـبیةاال والعامل الحاسم في هذا .من الشظف إلى الترف

(إن الملــــك إنمــــا یكــــون بالعصــــبیة وأهــــل العصــــبیة هــــم الحامیــــة الــــذین : صـــاحب المقدمــــة

وأهـل  فكلما كان من الدولة العامة قبیلهـا ،ینزلون بممالك الدولة وأقطارها وینقسمون علیها

ــع لــــذلك ،انــــاً عصــــابتها أكثــــر كانــــت أقــــوى وأكثــــر ممالــــك وأوط وبعــــد  ،٣وكــــان ملكهــــا أوســ

ـــیس الدولــــةاال ـــوال واال ،ســــتقرار یتجهــــون إلــــى تأسـ ـــاء وجمــــع األمـ نغمــــاس فــــى التــــرف وبنـ

الثـــاني والجیـــل ( یقـــول فـــي ذلــك  ،وٕاعـــداد الجنـــد وتكــون الدولـــة مرهوبـــة الجانــب ،القصــور

 ،ومن الشظف إلى الترف والخصـب ،تحول حالهم بالملك والترفه من البداوة إلى الحضارة

ومــن عــز  ،شــتراك فــى المجــد إلــى انفــراد الواحــد بــه وكســل البــاقین عــن الســعي فیــهومــن اال

وتــؤنس مــنهم المهانــة  يءالعصــبیة بعــض الشــ ةفتكســر ســور  ســتطالة إلــى ذل االســتكانة،اال

الكثیــر مـن ذلــك بمــا أدركــوا الجیـل األول وباشــروا أحــوالهم وشــاهدوا  ویبقــى لهــم ،والخضـوع

ذلـك بالكلیـة  فال یسـعهم تـرك ،اعتزازهم وسعیهم إلى المجد ومرامیهم فى المدافعة والحمایة

  .٤وٕان ذهب منه ما ذهب

                                                 
  .١٢٨-١٢٧ابن خلدون، املقدمة، ص ١
  .١٧٥املقدمة، ص ٢
  .١٨٧زينب اخلضريي، مرجع سابق، ص ٣
  .١٧١-١٧٠املقدمة، ص ٤
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وأن العصــبیة ضــعفت  ،رت بتغیــر نــوع العمــرانن األخــالق تغّیــوواضــح مــن هــذا الــنص أ 

وأن كــل هــذا حــدث نتیجــة لوجــود  ،وأن الطبــاع النــت ،تالشــجاعة قلّــنتیجــة التــرف، وأن 

(إن القیم البدویة المرتبطة بالعصبیة تـذهب لتحـل محلهـا القـیم الحضـریة المرتبطـة  .الدولة

  .١)بالدولة

  :مرحلة التدهور الحضاري :ثالثاً 

فتكـــون  ،فتضـــعف نتیجـــة لزیـــادة التـــرف ،فـــي هـــذه المرحلـــة یشـــتد بطـــش الحـــاكم بعصـــبیته

فیطمـع األعـداء  ،لعصبیة غیر قادرة ال على تحصیل حاجاتها وال على الدفاع عن الدولةا

ویشـتد غضـب المحكـومین مـن الحـاكم لزیـادة فرضـه  ،على ثروة دولة منهارة ستیالءي االف

فیـزداد االسـتهالك ویقـل  ،واستعانته بالموالي بـدًال مـن عصـبیته التـي خـارت قواهـا ،الجبایة

األعــداء، ذلــك  وتتهــاوى الدولــة تحــت قبضــات ،وضــاع فیحــدث التــدهوراإلنتــاج وتتفــاقم األ

تلـك هـي المراحـل التـي  .أن الموالي ال یمكن أن یكونوا أكثر إخالصًا مـن عصـبیة الحـاكم

حضـارة أو دولـة ـ حسـب التفسـیر الخلـدوني للنمـو الحضـاري ـ وهـي تلخـص  ةتمـر بهـا أیـ

فالحضـارة هــي نهایــة (تــدهور للحضــارة والتـي یؤكــد فیهــا حتمیـة ال ،تلحضــاراا مراحـل نمــو

  .٢)د ونهایة الشر والبعد عن الخیرالعمران وخروجه إلى الفسا

وقــد یــوحي هــذا بتشــاؤم نظــرة ابــن خلــدون فــي تفســیره  ،ن كــل حضــارة مآلهــا التــدهورأي إ

ـــك ،ســـیر النمـــو الحضـــاري للـــدول والحضـــارات فهـــو یـــرى أن هـــذا  ،لكـــن الحقیقـــة غیـــر ذل

وٕانمــا یــرى فــي ذلــك تــداوًال  ٣البشــریة برمتهــا ةال یعنــي نهایــة الحضــار التــدهور لــیس مطلقــًا و 

ـــك مـــن دولـــة إلـــى أخـــرى وانتقـــال مصـــادر القـــوة مـــن عصـــبیة إلـــى أخـــرى أكثـــر قـــوًة  ،للمل

ــاُم ُنــَداِوُلَها َبــْیَن النَّــاِس َوِلــَیْعَلَم اللّــُه ( ویســتدل علــى ذلــك بقولــه تعــالى: ،ســكاً وتما َوِتْلــَك األیَّ

 .١٤٠آل عمران ) وْا َوَیتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َوالّلُه َال ُیِحبُّ الظَّاِلِمینَ الَِّذیَن آَمنُ 

                                                 
  .١٦٣املقدمة، ص ١
  .٣٧١املقدمة، ص ٢
  .٥٨الكحالين، فلسفة التقدم، مرجع سابق، ص ٣
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وٕانمــــا تعنــــي اســــتنفاد طاقــــة  ،إن فكــــرة التــــداول الحضــــاري التتضــــمن التشــــاؤم أو التــــدهور

هو شـرط الـدخول فـي دور جدیـد  نهیارفالتدهور أو الوعي بواقعة اال(محددة لتنبثق أخرى 

  .١)سیر في طریق التقدم نحو األفضلخطي هذه الواقعة وٕالى الیدعى أبناؤه إلى ت

أو الشــعور بهــا یــدعونا إلمكانیــة تالفــي هــذا الســقوط (ففــي كــل دولــة  نهیــارإن مرحلــة اال

القــوة والبــأس وفــي كــل حضــارة ثمــة نهایــة محتومــة ال یمكــن تالفیهــا إال بــالرجوع إلــى حالــة 

  .٢)والشوكة والعصبیة

  :التطور عند ابن خلدون

بـــل هـــو  ،كمـــا أنـــه ال یســـیر فـــي خـــط مســـتقیم ،إن التطـــور عنـــد ابـــن خلـــدون لـــیس دائریـــاً 

فكل دولة عنـد ابـن خلـدون تبلـغ قمـة  ،، ویمكن رؤیة ذلك بإضاءة فكرته عن الدولة٣لولبي

خـــذ بـــل تأ ،ثـــم تهـــرم وتتـــدهور لتـــأتي دورة جدیـــدة ال تبـــدأ مـــن الصـــفر ،مجـــدها وحضـــارتها

 وتخلــف حضــارة مختلفــة نوعــًا مــا ،تضــیف إلیــه مــا لــدیهاتركتــه الدولــة الســابقة و  بعــض مــا

 ،حیانــاً ، وٕان كــان االخــتالف بســیطًا حتــى أنــه ال یلمــح أعــن الحضــارة الســابقة وأكثــر تقــدماً 

ــــدورة یتضــــح اال ـــك (: یقــــول فــــي المقدمــــة .خــــتالف تمامــــاً ولكــــن بتكــــرار هــــذه ال وأهــــل الملـ

فرغــــوا إلــــى عوائــــد مــــن قــــبلهم والســــلطان إذا اســــتولوا علــــى الدولــــة واألمــــر فالبــــد مــــن أن ی

فیقــع فــي عوائــد الدولــة بعــض  ،وال یغفلــون عوائــد جــیلهم مــع ذلــك ،ویأخــذون الكثیــر منهــا

فــإذا جــاءت دولــة أخــرى مــن بعــدهم ومزجــت  مــن عوائــدهم  ،المخالفــة لعوائــد الجیــل األول

ثـم ال یـزال التـدرج فـي  ،وكانـت لألولـى أشـد مخالفـة يء،وعوائدها خالفت أیضًا بعض الشـ

  .٤)ى ینتهي إلى المباینة بالجملةالمخالفة حت

إال أنـه  ،فالتطور ـ حسب الرؤیة الخلدونیـة ـ رغـم أنـه فـي حركتـه العامـة یسـیر إلـى األمـام 

یمثـل نوعـًا مـن  نهیـارولة عنده عنـدما تنهـار فـإن هـذا االألن الد ،ال یسیر في خط مستقیم

                                                 
  .٩٨،ص ١٩٨٨، ٣لنشر والتوزيع، عمان األردن، طد. فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري اإلسالم، دارالشروق ل ١
  .٩٨-٩٧املرجع السابق، ص ٢
  .٩٢زينب احلضريي، مرجع سابق، ص ٣
  .٢٩املقدمة، ص ٤
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لسـابقة ولكـن مـن حیـث بـدأت الدولـة اغیر أن الدولـة الجدیـدة تبـدأ ال  ،النكوص إلى الوراء

  .١من نقطة أكثر تقدماً 

  :ابن خلدون النمو الحضاري عند

تظهــر أهمیــة ابــن خلــدون وفكــره فــي قضــیة النمــو الحضــاري فــي تحلیلــه الجــدلي لألســباب 

نتقـال مـن فهنـاك حركـة دینامیكیـة فـي اال ،والقوى الفاعلة فـي هـذا الموضـوع تقـدمًا وتـدهوراً 

وأن الفعــل فــي  ،والدینامیكیــة تعنــي أن مصــدر الحركــة داخــل األشــیاء ،مرحلــة إلــى أخــرى

  .  ٢ًا عن قدرة اإلنسان ووعیه ونشاطهالتاریخ فعًال إنسانیًا ولیس خارج

والمیــزة األخــرى لفكــر ابــن خلــدون فــي هــذه القضــیة  ـ النموالحضــاري ـ تبــدو فــي الــربط 

مــثًال تعــد  ،ریــن متناقضــینوهــذا یعنــي أن الســبب الواحــد یــؤدي دو  ،الجــدلي بــین األســباب

والسقوط الحضاري هـي عوامـل التأسـیس والبنـاء نفسـها وهكـذا، وبهـذا  نهیارأهم عوامل اال

هــا فــى الوقــت انهیار أكــد ابــن خلــدون ثالثــة عوامــل رئیســة فــي تقــدم الحضــارة و  صالخصــو 

   -:٣هي نفسه

     .أ ـ العصبیة

     .ب ـ الحافز الدیني

  .)ي (الترفقتصادج ـ العامل اال 

نقیضـها أي ولكنهـا تحـوي بـداخلها  ،هذه العوامـل الثالثـة هـي أسـاس بنـاء الحضـارة وقوتهـا

  .  ٤إمكانیة فناء الحضارة

  :الدورة الحضاریة 

لقد نظر ابن خلدون للدولة والتي هي المنتـوج الحضـاري لألمـة حیـث یولـد وینمـو ثـم یهـرم 

دد فــي المقدمــة عمــر الدولــة ولقــد حــ ،فللدولــة عمــر مثلهــا مثــل الكــائن الحــي تمامــاً  ،لیفنــى

إن الدولـــة فـــي الغالـــب ال (: أجیـــال فـــاعلین إذ یقـــول ةبمائـــة وعشـــرین ســـنة هـــو عمـــر ثالثـــ

                                                 
  .٩٤احلضريي، مرجع سابق، ص ١
  .٥٨الكحالين، مرجع سابق، ص ٢
  .٥٩املرجع السابق، ص ٣
  .١٦٩-١٥٧املقدمة بتصرف، ص ٤
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فیكـــون  ،والجیـــل هـــو عمـــر شـــخص واحـــد مـــن العمـــر الوســـط ،تعـــدو أعمـــار ثالثـــة أجیـــال

  .١)نتهاء النمو والنشوء إلى غایتهأربعین الذي هو ا

عـن سلسـلة مـن الـدول تسـیر كـل منهـا فـي حلقـات ابـن خلـدون أن التـاریخ عبـارة  ىولقد رأ  

ن هـذه األطـوار طبیعیـة اعلم أوتتشابه هذه الدول في مراحلها المختلفة إذ یقول " ،متشابهة

 "٢دوللل

  :بین الدولة والحضارة عند ابن خلدون

ینحـــو معظـــم الفكـــر الخلـــدوني إلـــى أن تـــاریخ البشـــر یســـیر فـــي دورات متتابعـــة مـــن جـــراء 

 ،ة محتومـــة ال مفـــر منهـــایـــجتماعاال وأن الـــدورة الحضـــاریة ،والحضـــر الصـــراع بـــین البـــدو

فكـل  ،یغلبهـا غالـب فلـیس هنـاك دولـة تبقـى إلـى األبـد قویـًة ال ،والدول جمیعها تخضع لها

وقـد تظهـر بعـض  ،دولة لها عمر كعمر األفـراد تبـدأ فیـه نشـیطًة مزدهـرةً  ثـم تهـرم وتمـوت

والبد للدولة مهمـا كانـت  ،لى الرغم من ذلك ال تقفالعوامل الطارئة فتعرقل تتابع الدورة ع

 ،فالتعلیــل عنــد ابــن خلــدون یتخــذ صــفة الضــرورة "٣هایــة تمــوت فیهــا كمــا یمــوت الفــردمــن ن

 ،األمر الذي جعل من نظریته   ـ التعاقب الدوري للحضارات ـ تتصـف بالحتمیـة التاریخیـة

هرمهــا كــان ذلــك كــالهرم فــي  یــرى أنــه إذا كانــت الدولــة فــي دور انحطاطهــا أوفهــو مــثًال 

ـــدل ـــدول ذلـــك التـــدهور  ،اإلنســـان أمـــرًا طبیعیـــًا ال یتب ـــدارك بعـــض أهـــل ال ـــى إذا ت وأنـــه حت

عال وهـي تـوهم أنهـا اشـت ،باإلصالح فإن األمر لن یزید عن ومضة المصباح قبـل انطفائـه

  .٤)انطفاء و(لكل أجل كتاب

  :نقد نظریة ابن خلدون في النمو الحضاري

دون الظــاهرة الحضــاریة بالدولــة مزجــًا كــامًال مــع أن الحضــارة كیــان عــام لقــد مــزج ابــن خلــ

  .٥خاص وهذا ملحظ أساسي على نظریته والدولة كیان

                                                 
  .١٧٠املقدمة، ص ١
  .١٧٢املقدمة، ص ٢
  .٨١م، ص١٩٦٢علي الوردي، منطق ابن خلدون يف ضوء حضارته وشخصيته، منشورات جامعة الدول العربية ، القاهرة،  ٣
  .٢٩٤املقدمة، ص ٤
  .١٣٦، ص١٩٨٧عويس، تفسري التاريخ علم إسالمي، دار الصحوة، القاهرة،  معبد احللي ٥
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إن تحلیــل الحضــارة  ـ كظــاهرة إنســانیة مركبــة ولیســت بســیطة ـ یســتلزم تجــاوز الشــكل 

باب ولكــن هنالــك أســ ،السیاســي ممــثًال فــي صــورة الدولــة كتعبیــر عــن المســألة الحضــاریة

لقــد  ،دفعــت ابــن خلــدون إلــى هــذا المنحــى فــي التنــاول المنهجــي لقضــیة النمــو الحضــاري

دفعته بدایات تدهور الكیان الحضاري اإلسالمي  إلى البحث عن ظـاهرة العمـران البشـري 

فتجربـة ابـن خلـدون الشخصـیة القلقـة  ،ألنـه عاصـر أزمـة حضـاریة بالفعـل ،وفلسفة التاریخ

حیـث عـاش فـي عصـر  ،١رة مصغرة من تجربة العصر كلـهو لم تكن سوى ص ،المضطربة

ـــه نجـــم الحضـــارة اإلســـالمیة فـــالقرن الثـــامن الهجـــري كـــان بحـــق قـــرن التراجعــــات  ،أفـــل فی

إلــى تقلــص حكــم العــرب فــي  ،فمــن هجمــات التتــار شــرقاً  ،والكــوارث فــي العــالم اإلســالمي

 ،ها فــي مــؤامراتإلــى ضــعف األســرة الحاكمــة وتنافســها ودخولهــا مــع بعضــ ،األنــدلس غربــاً 

حیــث بــدت لــه أحــداث  ،كــل ذلــك خلــق أوضــاعًا مرتبكــة تســودها الفوضــى مــن كــل جانــب

لتـي امـتألت ا ،فامتزجت في وعي ابن خلدون تجربتـه السیاسـیة ،في تعاقب أزماتها عصره

وعنــدما أراد التعبیــر عــن هــذا  ،تــدهور الكیــان الحضــاري اإلســالمي بالمعانــاة، وســط دالئــل

 ،عــادة كتابــة التــاریخ علــى ضــوء تجربتــه الشخصــیة وواقــع عصــره معــاً تجــه إلــى إاالــوعي 

والممالك التي لم تكن تقـوم  وتلك اإلمارات ،درك أن ذلك الصراع المریر من أجل الحكمأو 

لهــــذه األســــباب كلهــــا وقــــف ابــــن خلــــدون عنــــد منتــــوج الدولــــة كظــــاهرة  .إال لتســـقط وتنهــــار

یضـــاف إلـــى ذلـــك أن نظـــرة ابــــن  ،هورهابتقلباتهـــا وتـــد وتـــأثر ،عـــاش مالبســـاتها ،سیاســـیة

بـل نظـر  ،العمرانیة لـم تكـن نظـرة شـاملة تقصـد المجتمـع البشـري كلـه خلدون إلى الظواهر

ال یتجــاوز مظــاهر العمــران الحضــري فــي عاصــمة دولــة  ،إلیــه فــي نطــاق جغرافــي معــین

فلــیس المقصــود  ـ إذن ـ بــالظواهر العمرانیــة تلــك الظــواهر  ،قامــت علــى عصــبیة معینــة

(ابـن خلـدون إمـام  ویمكننـا القـول إن .ة الكونیة العامة في حیاة المجتمع البشريیجتماعاال

  .٢ار لكن في حدود تاریخ اإلسالم)المحققین والنظ

  

                                                 
  .٦١فلسفة احلضارة عند مالك نيب، مرجع سابق، ص ١
  .١٩٧، ص١م، ج١٩٩٧روي، مفهوم التاريخ، املركز العريب، بريوت، عبد اهللا الع ٢
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  الكریم القرآنالواقعة التاریخیة في 

  یةقرآنالـ القصص  ١

  :معنى القصة

ولعـل  ،المعاني التي وقـف عنـدها علمـاء اللغـة عنـد حـدیثهم عـن مـادة (ق ص ص) كثیـرة

  .١زهري وعن اللیثه اللغویون عن األنحن بصدده من حدیث ما روا ما إلىأقربها 

  .والقصة معروفة ،القص فعل القاص إذ قص القصص: ولیقول األ

وقصـًا وذلـك  .ل خـرج فـالن قصصـًا فـي أثـر فـالنویقـا .القـص اتبـاع األثـر: ویقول الثـاني

  .٢بعد خبر وسوقه الكالم سوقاً وقیل القاص یقص القصص التباعه خبرًا  ،إذا اقتص

وقص الثـوب  .ستبان حملها وذهب وداقهاا ،" قصت الفرس ـ قصاً : ٣وفي المعجم الوسیط

ومنــه فــي  ،تتبــع أثــره شــيءوقــص ال .قطــع: ویقــال قــص مــا بینهمــا .قطعــه بــالمقص ،وغیــره

یهِ {: التنزیل العزیز وخـرج فـالن  .ویقال قص أثره قصصـاً  .١١القصص }َوَقاَلْت ِألُْخِتِه ُقصِّ

 ،قــص علیــه الرؤیــا أخبــره بهــا: ویقــال .وقــص القصــة رواهــا .قصــًا وقصصــًا فــي أثــر فــالن

 }صِ صُّ َعَلْیــَك َأْحَســَن اْلَقَصــ{َنْحــُن َنُقــوفــي التنزیــل  ،أورده علــى وجهــه: وقــص علیــه خبــره

  ."٣یوسف

  .والقصة الخبر المقصوص والقصة األثر .القصص: روایة الخبر

والقصــة والقصـة األمـر  .والقصـةالحدیث .والقصـة الجملـة مـن الكـالم .التـي تكتـب: القصـة

والقصة حكایة مكتوبة طویلة تسـتمد مـن الخیـال أوالواقـع أو منهمـا  .والقصة الشأن .الخبر

  .الفن األدبيوتبنى على قواعد معینة من  ،معاً 

اعتبـاٌر لغـوي  ،إذ أنهم تناولوا المسـألة باعتبـارین ،ن فقد خطو خطواٍت متقدمةو أما المفسر 

الكــریم مــن قصصــه أو  القــرآنینظــرون فیــه مــن وجهــٍة خاصــة هــي قصــد  ،واعتبــاٌر دینــي

َأْحَسـَن َنْحـُن َنقُـصُّ َعَلْیـَك ( مام الرازي عند تفسـیره لآلیـة":یقول اإل ،أهدافه التي یرمي إلیها

                                                 
  .١٥٠م، ص١٩٩٩، سنة  ٤د.حممد أمحد خلف اهللا، الفن القصصي يف القرآن الكرمي، سينا للنشر ومؤسسة االنتشار العريب القاهرة ، ط ١
  .١٥٠د.خلف اهللا، املرجع السابق، ص  ٢
  .٧٦٨م، ص ١٩٨٥جممع اللغة العربية، القاهرة، ، ٣، ط٢د.إبراهيم مدكور، املعجم الوسيط ج ٣
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)، ٣اآلیـة ( یوسـف )َوإِن ُكنـَت ِمـن َقْبِلـِه َلِمـَن اْلَغـاِفِلینَ  القرآناْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك َهـَذا 

: قــال تعــالى ،أصــله فــي اللغــة المتابعــة القصــص اتبــاع بعضــه،مایــأتي: المســألة الثانیــة: 

ــیِه َفَبُصــَرْت ِبــِه َعــن ُجُنــ( تبعــي ) أي أ١١القصــص() ٍب َوُهــْم َال َیْشــُعُرونَ َوَقاَلــْت ِألُْخِتــِه ُقصِّ

ً ( وقال تعالى: .أثره وٕانمـا سـمیت  ،أي اتباعـاً  )٦٤الكهـف ()  َفاْرَتدَّا َعَلى آثَاِرِهَما َقَصصًا

  .١"یذكر تلك القصة شیئًا فشیئاً  الحكایة قصة ألن الذي یقص الحدیث

الـــدیني  صـــطالحلغـــوي واالوهوقـــوٌل یـــدل علـــى أن الـــرازي یحـــاول التقریـــب بـــین المعنـــى ال

: مــا یلـــي ٦٢آل عمــران }ـَذا َلهُــَو اْلَقَصــُص اْلَحـــقُّ {ِإنَّ َهـــ: ویقــول عنــد تفســـیره لقولــه تعــالى

شــد إلـى الحــق ویــأمر "والقصـص هومجمــوع الكـالم المشــتمل علــى مـا یهــدي إلـى الــدین ویر 

  .٢"بطلب النجاة

  :القرآنالقصة في 

ي منـذ بـدء الخلیقـة ومـن ضـمنها الصـراع المسـتمر الكریم یسرد وقـائع التـاریخ البشـر  القرآن

الصـالة والسـالم إبـراهیم وموسـى وعیسـى ومحمـد علیـه بـین  ،بین قوى الحـق وقـوى الباطـل

یقــول  ،جهــل وأمثــالهم النمــرود وفرعــون وقــارون وجبــابرة الیهــود وأبــوو  ،تبــاعهم المــؤمنینأو 

ا َوَلَقـْد َجـاءْتُهْم ُرُسـُلُهم ِباْلَبیَِّنـاِت َفَمـا َكـاُنوْا ِلُیْؤِمُنـوْا ِتْلَك اْلُقَرى َنُقصُّ َعَلْیَك ِمْن َأنَبآِئهَ (: تعالى

 ُقُلوِب اْلَكاِفِرینَ 
َ
    . ١٠١عراف األ )ِبَما َكذَُّبوْا ِمن َقْبُل َكَذِلَك َیْطَبُع الّلُه َعَلى

وفــي خضــم هــذا  ،مؤكــدًة حقیقــة التــدافع بــین الحــق والباطــل القــرآنوهكــذا تمضــي قصــص 

{ِإن َیْمَسْسـُكْم قَـْرٌح َفَقـْد َمـسَّ اْلَقـْوَم قَـْرٌح  :لمستمر ینتصر الحق حینًا والباطـل حینـاً الصراع ا

ْثلُـــُه َوِتْلـــَك األیَّـــا فشـــله  الفـــریقین أو أحـــد . وانتصـــار١٤٠آل عمـــران }ُم ُنـــَداِوُلَها َبـــْیَن النَّـــاسِ مِّ

(ظهـر الفسـاد فـي : قیـةیة واألخالقتصـادة واالیجتماعیرتبط طبعًا بمجموعة من العوامل اال

الـــدور  الكـــریم عـــن القـــرآنكـــذلك تتحـــدث قصـــص  .كســـبت أیـــدي النـــاسالبـــر والبحـــر بمـــا 

{َقاَل اْلَمُأل الَِّذیَن اْسـَتْكَبُروْا ِمـن َقْوِمـِه : و"المترفون"  یقول تعالىالرجعي الذي یلعبه "المأل" 

ـــن ـــَك ِم ـــوْا َمَع ـــا ُشـــَعْیُب َوالَّـــِذیَن آَمُن ـــَك َی ـــ َلُنْخِرَجنَّ ـــا َق ـــي ِملَِّتَن ـــا َأْو َلَتُعـــوُدنَّ ِف ـــا َقْرَیِتَن ـــْو ُكنَّ اَل َأَوَل

                                                 
  .١٨١، ص٢الرازي، فخر الدين حممد بن عمر، التفسري الكبري: مفاتيح الغيب، القاهرة، املطبعة البهية املصرية، ج ١
  .٧٠٣، ص ٢املرجع السابق، ج ٢
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{َوَقــاَل اْلَمــُأل الَّــِذیَن َكَفــُروْا ِمــن َقْوِمــِه َلــِئِن اتََّبْعــُتْم ُشــَعْیبًا ِإنَُّكــْم : ویقــول .٨٨األعــراف }َكــاِرِهینَ 

نُّْهِلـَك َقْرَیـًة َأَمْرَنـا ُمْتَرِفیَهـا َفَفَسـُقوْا  {َوإَِذا َأَرْدَنـا َأن: ویقول تعـالى .٩٠األعراف ِإذًا لََّخاِسُروَن}

ْرَناَها َتْدِمیراً ِفیَها َفَحقَّ َعَلْیَها اْلقَ     .١٦اإلسراء }ْوُل َفَدمَّ

ـــول تعـــــالى "،المســـــتكبرون"وكـــــذلك  ـــــا َعـــــاٌد َفاْســـــَتْكَبُروا : یقــ ـــقِّ {َفَأمَّ  }ِفـــــي اْألَْرِض ِبَغْیـــــِر اْلَحــ

وفـي كـل قصصـه  ،الكـریم عـن دور المستضـعفین القـرآنتتحـدث قصـص  كمـا. ١٥فصلت

هویــة  الكــریم علــى أن الصــراع بــین الفــریقین منــذ فجــر التــاریخ هــو صــراٌع ذو القــرآن یؤكــد

  .إنسانیة ال مادیة طبقیة

  یة:القرآنخصائص القصة  

  التفاؤل بمستقبل البشریة:  /١

فاعتقــد  ه األرض،اختلفــت آراء الفالســفة والمفكــرین كثیــرًا حــول مســتقبل اإلنســان علــى وجــ

وذهبـوا إلـى أن الحیـاة  ،بعضهم أن الشر والفساد والتعاسة صفات ال تفارق الحیـاة البشـریة

أن یضــع نهایــًة  ن یقــوم بــه اإلنســان هــووأفضــل مــا یســتطیع أ ،ال قیمــة لهــا علــى اإلطــالق

ن الحیـــاة البشـــریة بتـــراء، أوبعـــٌض آخـــر مـــن الفالســـفة والمفكـــرین ذهـــب إلـــى  ،لهـــذه الحیـــاة

ل إن البشــریة تحفــر قبرهــا بیــدها بفعــل تطورهــا التكنولــوجي وتقــدمها فــي صــنع وســائل وقــا

الكـریم یـدعو إلـى  القـرآنبینمـا  ١نهیـاروهـي لـذلك علـى شـفا السـقوط واال التخریـب والـدمار،

  .ستبشار التفاؤل واال

  / إثارة الفكر اإلنساني: ٢

وال ســـردًا قصصـــیًا یستقصـــي  الكـــریم فـــي حقیقتـــه مـــا جـــاء لیكـــون بحثـــًا تاریخیـــاً  القـــرآنإن 

وٕان مـا قدمـه مـن قصـص كـان إلدراك الخطـوط  ،نشاطات األنبیاء كلها وال لیحصیهم عـداً 

ـــن  :یقـــول تعـــالى ،العریضـــة لمســـیرة التـــاریخ البشـــري ـــن َقْبِلـــَك ِمـــْنُهم مَّ {َوَلَقـــْد َأْرَســـْلَنا ُرُســـًال مِّ

  .٧٨غافر }كَ ُصْص َعَلیْ َقَصْصَنا َعَلْیَك َوِمْنُهم مَّن لَّْم َنقْ 

یـة تثیـر الفكـر وتـدفع اإلنسـان القرآنالكریم أن القصص  القرآنتبین حشود من اآلیات في و 

إلــى التســاؤل الــدائم والبحــث الــدائب عــن الحــق وتقــدیم خالصــات التجــارب البشــریة عبــرًا 

                                                 
 .٢٥-٢٤مرتضى مطهري، �ضة املهدي يف ضوء فلسفة التاريخ، بدون تاريخ، ص ١
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مطالعـة جـادة وذكیـة  ةوهـو الهـدي الـذي یـتمخض عـن أیـ ،یسیر على هدیها أولـوا األلبـاب

  .للتاریخ

وصــقل  ،یــة علــى إزاحــة ســتار الغفلــة والنســیان فــي نفــس اإلنســانالقرآنذلك تعمــل القصــة كــ

بــأمس الحاجــة إلــى  وقدرتــه علــى المقاومــة لكــي تظــل مقدمــة قـواه الفعالــة التــي هــو ،ذاكرتـه

    .تفجیر طاقاتها

یــة تقــدیم الــدلیل علــى علــم اهللا الواســع الــذي أحــاط القرآنمــن الخصــائص المهمــة للقصــة و 

َمـا {ِإنَّ َهــَذا َلهُـَو اْلَقَصـُص اْلَحـقُّ وَ : یقـول تعـالى ،تاریخ ماضیًا وحاضرًا ومسـتقبالً بحركة ال

ـــــــهُ  ــــــــٍه ِإالَّ الّل ــــْن ِإَل ـــ ـــــــُرونَ {َفاْقُصـــــــِص اْلَقَصـــــــَص لَ : ویقـــــــول .٦٢آل عمـــــــران }ِم ـــــْم َیَتَفكَّ ــ  }َعلَُّه

َما ُنَثبُِّت ِبـِه فُـَؤاَدَك َوَجـاءَك ِفـي  {َوُكـال� نَُّقصُّ َعَلْیَك ِمْن َأنَباء الرُُّسلِ : ویقول .١٧٦األعراف

ــنَّ َعَلــْیِهم بِ : ویقــول .١٢٠هــود }َظــٌة َوِذْكــَرى ِلْلُمــْؤِمِنینَ َهـــِذِه اْلَحــقُّ َوَمْوعِ  ِعْلــٍم َوَمــا ُكنَّــا {َفَلَنُقصَّ

  .٧األعراف }َغآِئِبینَ 

 ،اهللالكــریم أنهــا تبــین أن الــدین كلــه مــن عنــد  القــرآنكــذلك مــن أهــم خصــائص القصــة فــي 

ٍم وأخـالق إنمـا هـو وأن مـا یعتـد بـه مـن نظـ ،وأن جمیع األنبیاء یسـیرون علـى طریـقٍ واحـد

ُْوِلـي اَألْلَبـاِب َمـا َكـاَن َحـِدیثًا ُیْفتَـَرى : یقول تعالىبقایا نبواٍت  {َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة ألِّ

  ١١١یوسف }َرْحَمًة لَِّقْوٍم ُیْؤِمُنونَ لَّ َشْيٍء َوُهًدى وَ َوَلـِكن َتْصِدیَق الَِّذي َبْیَن َیَدْیِه َوَتْفِصیَل كُ 

  الكریم: القرآنالوحدة القصصیة في 

یـة القرآنن نسیر علیه في فهم الوحدة الكامنة خلف القصص إن األساس الذي یحسن بنا أ

نفسـه أساسـًا للمجموعـات القصصـیة التـي جمـع بینهـا  القـرآنالـذي جعلـه  إنما هـو األسـاس

ــــ ـــــي الســ ـــــاءفـ ـــین البنـ ـــد فیهــــــا بـــ ـــدة ووحـــ ـــب. ورة الواحـــ وهــــــو المقاصــــــد واألغــــــراض  والتركیـــ

  .١والموضوعات الدینیة ال األسماء وال األشخاص

 .ن المشــكلة التــي تعالجهــا القصــة هــي الوحــدة التــي یقــوم علیهــا فــن التركیــب والبنــاءإ    

ثـم  ،القـرآنوهذا الفهم للوحدة القصصیة هو الذي یتفق وقواعد األصولیین ویجري وصنیع 
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ولعلــه كمــا   ،القــرآنهــو الــذي لعلــه یفــتح الطریــق إلدراك معنــًى لهــذا التشــابه فــي قصــص 

  مطاعن الطاعنین من مالحدة ومستشرقین. القرآنیرد عن  –خلف اهللا  د. –یرى 

یـة ماتصـوره القرآننه یتفق وقواعد األصولیین فألنهم یجعلون مدارالبحث فـي اآلیـة / أما إ١

ومـن  ،یجعلونـه األشـخاص الـذین تـدورحولهم األحكـام وال، عقیـدة دینیـةمن حكم شرعي أو 

وبعضـه  ،فجـاء بعضـه فـي آیـات الطـالق ،هنا توزع الحدیث عن الـزواج فـي مـواطن كثیـرة

، وبعضــه فــي كمــا جــاء بعضــه فــي آیــات النفقــة ،فیمــا یقــوم بــین الــزوجین مــن خصــومات

وضـع  اآیـات الطـالق والمیـراث إذوهكذا. وال یستطیع باحث أن یجمع بـین  آیات المیراث،

  .هذه في باب المیراث وتلك في باب الطالق وهكذا

، یــةالقرآنن یجــري علیــه العمــل فــي القصــة مــا یحســن أ  – ١د. خلــف اهللا –وهـذا فــي رأي  

وتلـــك  ،فتكـــون هـــذه القصـــة للتخویـــف ،ن تكـــون الوحـــدة هـــي الغـــرض القصصـــيفیحســـن أ

    .فضل الصالة والسالمأالنبي علیه وتلك لتثبیت قلب  ،وهذه للعظة، لإلنذار

نســتطیع أن نجمــع بــین قصــة للبعــث كقصــة إبــراهیم فــي ســورة البقــرة  ومــن الواضــح أننــا ال

{َوإِْذ َقـــاَل ِإْبــَراِهیُم َربِّ َأِرنِــي َكْیـــَف ُتْحِیـــي اْلَمـــْوَتى قَــاَل َأَولَـــْم : فــي قــول اهللا ســـبحانه وتعــالى

ِئنَّ َقْلِبي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة مَِّن الطَّْیِر َفُصْرُهنَّ ِإَلْیَك ثُـمَّ اْجَعـْل َعَلـى ُتْؤِمن َقاَل َبَلى َوَلـِكن لَِّیْطمَ 

ـــْنُهنَّ ُجـــْزءًا ثُـــمَّ اْدُعُهـــنَّ َیْأِتیَنـــَك َســـْعیًا َواْعَلـــ  ،٢٦٠البقـــرة }ْم َأنَّ الّلـــَه َعِزیـــٌز َحِكـــیمٌ ُكـــلِّ َجَبـــٍل مِّ

ْد َجاءْت ُرُسُلَنا ِإْبَراِهیَم ِباْلُبْشَرى َقاُلوْا َسـَالًما َقـاَل َوَلقَ (: وقصة لثبیت قلبه كما في سورة هود

ــا َرَأى َأْیــِدَیُهْم َال َتِصــُل ِإَلْیــِه َنِكــَرُهْم َوَأْوَجــَس ِمــْنُهْم  ِبــَث َأن َجــاء ِبِعْجــٍل َحِنیــٍذ*َســَالٌم َفَمــا لَ  َفَلمَّ

ــا ُأْرِســْلَنا ِإَلــى قَــْومِ  ــوطٍ  ِخیَفــًة َقــاُلوْا َال َتَخــْف ِإنَّ ــْرَناَها ِبِإْســَحَق *ُل َواْمَرَأتُــُه َقآِئَمــٌة َفَضــِحَكْت َفَبشَّ

ا ِإنَّ َهـَذا َلَشـْيٌء َقاَلْت َیا َوْیَلَتى َأَأِلُد َوَأَنْا َعُجـوٌز َوَهـَذا َبْعِلـي َشـْیخً * َوِمن َوَراء ِإْسَحَق َیْعُقوبَ 

ُه َحِمیـــٌد للّــِه َوَبَرَكاتُـــُه َعَلـــْیُكْم َأْهـــَل اْلَبْیـــِت ِإنَّـــَقـــاُلوْا َأَتْعَجِبـــیَن ِمـــْن َأْمـــِر الّلـــِه َرْحَمـــُت ا َعِجیــٌب*

ــُه اْلُبْشــرَ  مَِّجیــٌد* ْوُع َوَجاءْت ــَراِهیَم الــرَّ ــا َذَهــَب َعــْن ِإْب ــا ِفــي َقــْوِم ُلــوٍط*َفَلمَّ یَم ِإنَّ ِإْبــَراهِ  ى ُیَجاِدُلَن

ــْد َجــاء َأْمــُر َربِّــَك َوإِنَُّهــْم آِتــیِهْم َعــَذاٌب َیــا ِإْبــَراِهیُم َأْعــِرْض َعــْن َهــَذا  َلَحِلــیٌم َأوَّاٌه مُِّنیــٌب* ــُه َق ِإنَّ

ــُر َمــْرُدودٍ  وقصــته ـ أي إبــراهیم ـ لمحاربــة األوثــان كمــا فــي ســورة  .}٧٦-٦٩{هــود/ )َغْی
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ِمـِه َمـا َهـِذِه ِإْذ َقـاَل ِألَِبیـِه َوَقوْ  ُل َوُكنَّـا ِبـه َعـاِلِمیَن*َوَلَقـْد آَتْیَنـا ِإْبـَراِهیَم ُرْشـَدُه ِمـن َقْبـ(: األنبیاء

َقاَل َلَقـْد ُكنـُتْم َأنـُتْم َوآَبـاُؤُكْم  ْدَنا آَباءَنا َلَها َعاِبِدیَن*َقاُلوا َوجَ  لَِّتي َأنُتْم َلَها َعاِكُفوَن*التََّماِثیُل ا

ِعِبـیَن* َقاُلوا َأِجْئَتَنـا ِبـاْلَحقِّ  *ِفي َضَالٍل مُِّبینٍ  َربُّ السَّـَماَواِت َقـاَل َبـل رَّبُُّكـْم  َأْم َأنـَت ِمـَن الالَّ

ـــاِهِدینَ  ـــَن الشَّ َوَتاللَّـــِه َألَِكیـــَدنَّ َأْصـــَناَمُكم َبْعـــَد َأن  *َواْألَْرِض الَّـــِذي َفَطـــَرُهنَّ َوَأَنـــا َعَلـــى َذِلُكـــم مِّ

ن َفَعـَل َهـَذا ِبآِلَهِتَنـا َقـاُلوا َمـ َعلَُّهْم ِإَلْیِه َیْرِجُعـوَن*َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا ِإالَّ َكِبیًرا لَُّهْم لَ  ِبِریَن*ُتَولُّوا ُمدْ 

َقــاُلوا َفــْأُتوا ِبــِه َعَلــى َأْعــُیِن  *َقــاُلوا َســِمْعَنا َفًتــى َیــْذُكُرُهْم ُیَقــاُل َلــُه ِإْبــَراِهیمُ  الظَّــاِلِمیَن* ِإنَّــُه َلِمــنَ 

قَـاَل َبـْل َفَعَلـُه َكِبیـُرُهْم َهـَذا  ا ِبآِلَهِتَنـا َیـا ِإْبـَراِهیُم*َقاُلوا َأَأنَت َفَعْلَت َهـذَ  لنَّاِس َلَعلَُّهْم َیْشَهُدوَن*ا

ثُمَّ ُنِكُسوا َعَلـى  *َفَرَجُعوا ِإَلى َأنُفِسِهْم َفَقاُلوا ِإنَُّكْم َأنُتُم الظَّاِلُمونَ  ُلوُهْم ِإن َكاُنوا َینِطُقوَن*َفاْسأَ 

ُكْم َشـْیًئا َوَال للَّـِه َمـا َال َیـنَفعُ َقـاَل َأَفَتْعُبـُدوَن ِمـن ُدوِن ا ِلْمَت َما َهـؤَُالء َینِطقُـوَن*ُرُؤوِسِهْم َلَقْد عَ 

ُكْم* ُقوُه َوانُصُروا آلِ  وِن اللَِّه َأَفَال َتْعِقُلوَن*ُأفٍّ لَُّكْم َوِلَما َتْعُبُدوَن ِمن دُ  َیُضرُّ َهـَتُكْم ِإن َقاُلوا َحرِّ

َفَجَعْلَنـــاُهُم  َوَأَراُدوا ِبـــِه َكْیـــًدا َالًما َعَلـــى ِإْبـــَراِهیَم*ُقْلَنـــا َیـــا َنـــاُر ُكـــوِني َبـــْرًدا َوَســـ ُكنـــُتْم َفـــاِعِلیَن*

ــا ِلْلَعــاَلِمینَ  اْألَْخَســِریَن* ــاُه َوُلوًطــا ِإَلــى اْألَْرِض الَِّتــي َباَرْكَنــا ِفیَه ْیَن ، }٧١-٥١{األنبیــاء/ )َوَنجَّ

وكما سبق ال نستطیع أن نجمع بـین هـذه القصـص كلهـا لمجـرد أنهـا تـدور حـول شخصـیة 

ال نستطیع أن نصنع هـذا الصـنیع فـي القصـص الـدائرة حـول  وكذلك ،إبراهیم علیه السالم

  .غیره من األنبیاء

/ وأمــا أنــه یجــري وصــنیع الكــریم فألنــه األســاس الــذي قــام علیــه الجمــع فــي األقاصــیص ٢

وذلــك هــو  ،الكــریم القــرآنالمختلفــة مــن حیــث األســماء الــواردة  فــي ســورة واحــدة مــن ســور 

مــن ســور القمــر واألعــراف وهــود  دة فــي كــلٍّ األمــر الواضــح مــن مجموعــات القصــص الــوار 

  :فیها هذه المجموعات من األنبیاءوالشعراء وغیرها من السور التي وردت 

ـْن ِإَلـٍه َغْیـُرُه ِإْن َأنـُتْم (: یقول تعالى َوإَِلى َعاٍد َأَخـاُهْم ُهـوًدا َقـاَل َیـا َقـْوِم اْعُبـُدوْا اللّـَه َمـا َلُكـم مِّ

 ي َفَطَرِنــي َأَفــَال َتْعِقُلــوَن*ِم ال َأْســَأُلُكْم َعَلْیــِه َأْجــًرا ِإْن َأْجــِرَي ِإالَّ َعَلــى الَّــذِ َیــا َقــوْ  ِإالَّ ُمْفتَــُروَن*

ـْدَراًرا َوَیـِزْدُكْم قُـوًَّة إِ  ِتُكْم َوَیا َقْوِم اْسَتْغِفُروْا َربَُّكْم ثُمَّ ُتوُبوْا ِإَلْیـِه ُیْرِسـِل السَّـَماء َعَلـْیُكم مِّ َوَال َلـى قُـوَّ

َقاُلوْا َیـا ُهـوُد َمـا ِجْئَتَنـا ِبَبیَِّنـٍة َوَمـا َنْحـُن ِبتَـاِرِكي آِلَهِتَنـا َعـن َقْوِلـَك َوَمـا َنْحـُن  لَّْوْا ُمْجِرِمیَن*َتَتوَ 

ــَك ِبُمــْؤِمنِ  ــِه َواْشــَهُدوْا َأنِّــي  یَن*َل ــي ُأْشــِهُد الّل ــاَل ِإنِّ ــا ِبُســَوٍء َق ــَراَك َبْعــُض آِلَهِتَن ــوُل ِإالَّ اْعَت ِإن نَُّق
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ِإنِّـي َتَوكَّْلـُت َعلَـى اللّـِه َربِّـي  ي َجِمیًعا ثُمَّ َال تُنِظُروِن*ِمن ُدوِنِه َفِكیُدونِ  *ِريٌء مِّمَّا ُتْشِرُكونَ بَ 

ــا ِمــن َدآبَّــٍة ِإالَّ ُهــَو آِخــٌذ ِبَناِصــَیِتَها ِإنَّ رَ  ْســَتِقیٍم*َوَربُِّكــم مَّ ــى ِصــَراٍط مُّ ــِإن َتَولَّــْوْا َفقَــْد  بِّــي َعَل َف

ــَأْبلَ  وَنُه َشــْیًئا ِإنَّ َربِّ ــا ُأْرِســْلُت ِبــِه ِإَلــْیُكْم َوَیْســَتْخِلُف َربِّــي َقْوًمــا َغْیــَرُكْم َوَال َتُضــرُّ ي َعَلــَى ْغــُتُكم مَّ

ـ ُكلِّ َشْيٍء َحِفیٌظ* ْیَنـاُهم مِّ نَّـا َوَنجَّ ْیَنـا ُهـوًدا َوالَّـِذیَن آَمُنـوْا َمَعـُه ِبَرْحَمـٍة مِّ ـا َجـاء َأْمُرَنـا َنجَّ ْن َوَلمَّ

 َأْمـَر ُكـلِّ َجبَّـاٍر َعِنیـٍد* َوِتْلـَك َعـاٌد َجَحـُدوْا ِبآَیـاِت َربِِّهـْم َوَعَصـْوْا ُرُسـَلُه َواتََّبُعـواْ  َذاٍب َغِلـیٍظ*عَ 

 )ٍد َقــْوِم ُهــودٍ َوُأْتِبُعــوْا ِفــي َهــِذِه الــدُّْنَیا َلْعَنــًة َوَیــْوَم اْلِقَیاَمــِة َأال ِإنَّ َعــاًدا َكَفــُروْا َربَّهُــْم َأَال ُبْعــًدا لَِّعــا

    .}٦٠-٥٠{هود/

ـْن ِإَلـٍه َغْیـُرُه ُهـَو َأنَشـَأُكم (: ویقول َوإَِلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا َقاَل َیا َقْوِم اْعُبُدوْا الّلَه َمـا َلُكـم مِّ

َقاُلوْا َیـا َصـاِلُح  یٌب*ٌب مُّجِ مَِّن اَألْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفیَها َفاْسَتْغِفُروُه ثُمَّ ُتوُبوْا ِإَلْیِه ِإنَّ َربِّي َقِری

ـ ا تَـْدُعوَنا ِإَلْیـِه َقْد ُكنَت ِفیَنا َمْرُجو�ا َقْبَل َهَذا َأَتْنَهاَنا َأن نَّْعُبَد َما َیْعُبُد آَباُؤَنـا َوإِنََّنـا َلِفـي َشـكٍّ مِّمَّ

آَتاِني ِمْنُه َرْحَمـًة َفَمـن َینُصـُرِني ِمـَن َقاَل َیا َقْوِم َأَرَأْیُتْم ِإن ُكنُت َعَلى َبیَِّنًة مِّن رَّبِّي وَ  ُمِریٍب*

َوَیـا قَـْوِم َهـِذِه َناَقـُة اللّـِه َلُكـْم آَیـًة َفـَذُروَها َتْأُكـْل  َتِزیـُدوَنِني َغْیـَر َتْخِسـیٍر* اللّـِه ِإْن َعَصـْیُتُه َفَمـا

ــوَها ِبُســوءٍ  َقُروَهــا َفَقــاَل َتَمتَُّعــوْا ِفــي َداِرُكــْم َفعَ  َفَیْأُخــَذُكْم َعــَذاٌب َقِریــٌب* ِفــي َأْرِض الّلــِه َوَال َتَمسُّ

ْیَنـا َصـاِلًحا َوالَّـِذیَن آَمُنـوْا َمَعـُه ِبَرْحَمـٍة  *َثَالَثَة َأیَّاٍم َذِلَك َوْعٌد َغْیُر َمْكُذوٍب  َفَلمَّا َجـاء َأْمُرَنـا َنجَّ

ـْیَحُة َفَأْصـَبحُ َوأَ  َك ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعِزیُز*مِّنَّا َوِمْن ِخْزِي َیْوِمِئٍذ ِإنَّ َربَّ  وْا ِفـي َخَذ الَِّذیَن َظَلُمـوْا الصَّ

-٦١/هــود{ )َكــَأن لَّــْم َیْغَنــْوْا ِفیَهــا َأَال ِإنَّ َثُمــوَد َكفــُروْا َربَُّهــْم َأَال ُبْعــًدا لَِّثُمــودَ  ِدَیــاِرِهْم َجــاِثِمیَن*

٦٨{.    

 ،دینيفالغرض الذي وحد بین هاتین القصتین قصة هود وصـالح هـو المقصـد والغـرض الـ

حتى جعل العبارت التي تجري بها األلسنة سواًء من األنبیـاء علـیهم السـالم أومـن أقـوامهم 

  .الساخطین واحدًة في كثیٍر من األحیان

الكریم بها الذهن إلى فوائـد القصـص  القرآنتتبعنا اآلیات المختلفة التي یلفت  على أننا لو

الكــریم  القــرآنه القصــص لوجــدنا یــة فــي الســور التــي وردت فیهــا مجموعــات مــن هــذالقرآن

َعلَُّهــْم {َفاْقُصــِص اْلَقَصــَص لَ : یقــول تعــالى :یــةالقرآنینطــق بهــذه األســس للوحــدة القصصــیة 

ُسـِل َمـا ُنثَبِّـُت ِبـِه فُـَؤاَدَك ، ویقـول: ١٧٦األعـراف }َیَتَفكَُّرونَ  {َوُكــال� نَّقُـصُّ َعَلْیـَك ِمـْن َأنَبـاء الرُّ
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{َنْحـُن َنقُـصُّ َعَلْیـَك : ویقـول ،١٢٠هـود }َظـٌة َوِذْكـَرى ِلْلُمـْؤِمِنینَ قُّ َوَمْوعِ َوَجاءَك ِفـي َهــِذِه اْلَحـ

 .٣یوســف َأْحَســَن اْلَقَصــِص ِبَمــا َأْوَحْیَنــا ِإَلْیــَك َهـــَذا اْلقُــْرآَن َوإِن ُكنــَت ِمــن َقْبِلــِه َلِمــَن اْلَغــاِفِلیَن}

 ،هـــواألغراض الدینیـــة یقـــي للقصـــصالكـــریم یجعـــل القصـــد الحق القـــرآنوكلهـــا تنطـــق بـــأن 

نشـغال عنهـا ببحـث الكـریم واال القـرآنإلیها عن هذه المقاصد التي یرمي  ویعتبر اإلعراض

  .١الكریم اإلعجازیة القرآناألمكنة واألزمنة واألسماء والشخصیات تعطیًال لمهمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  التاریخي ؤـ التنب٢

  :البعد الغیبي في التفسیر اإلسالمي للتاریخ

أول مقطـــع مـــن كتـــاب اهللا نجـــد البعـــد الغیبـــي كأســـاس لفهـــم التـــاریخ ماضـــیًا فـــي         

َذِلــَك * الــم( :وحاضــرًا ومســتقبًال، بــل یجعــل اإلیمــان بــذلك أحــد الشــروط األساســیة لإلیمــان

ـالَة وَ  َب ِفیـِه ُهـًدى لِّْلُمتَِّقـیَن*اْلِكَتاُب َال َریْ  ِممَّـا َرَزْقَنـاُهْم الَّـِذیَن ُیْؤِمُنـوَن ِباْلَغْیـِب َوُیِقیُمـوَن الصَّ

ــــوَن* ـــونَ  ُینِفُق ــــْم ُیوِقُنـ ــــاآلِخَرِة ُه ــــَك َوِب ــــا ُأنــــِزَل ِمــــن َقْبِل ــــا ُأنــــِزَل ِإَلْیــــَك َوَم ــــوَن ِبَم  )والَّــــِذیَن ُیْؤِمُن

    }  ٤-١/البقرة{

المسـاحة التـي یشـغلها الغیـب فـي  ىالحركـة التاریخیـة أن نتصـور مـد ىمسـتو  علىفإن لنا 

وذلـــك ابتـــداًء مـــن خلـــق األشـــیاء واألحـــداث بكلمـــة  ،وجیههـــاصـــیاغة األحـــداث التاریخیـــة وت

والتي ال  ندري كما یقـول عمـاد الـدین خلیـل بمقاییسـنا النسـبیة المحسوسـة المحـدودة  )(كن

                                                 
 ٢١٦خلف اهللا، مرجع سابق، ص ١
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والتي یختم علیهـا المـوت  ،١وانتهاًء بمصائرنا الیومیة الفردیة والجماعیة ...كنهها وأبعادها

ـاَذا َتْكِسـُب َغـدًا  :ید مسـبقحین غفلة متخطیًا أي تحد على يءالذي یج {َوَمـا تَـْدِري َنْفـٌس مَّ

  .٣٤لقمان }ِإنَّ اللََّه َعِلیٌم َخِبیرٌ  َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموتُ 

  .١٥٤آل عمران }اْلَقْتُل ِإَلى َمَضاِجِعِهمْ  {ُقل لَّْو ُكنُتْم ِفي ُبُیوِتُكْم َلَبَرَز الَِّذیَن ُكِتَب َعَلْیِهمُ  

    .٧٨النساء }نُتْم ِفي ُبُروٍج مَُّشیََّدةٍ َأْیَنَما َتُكوُنوْا ُیْدِرككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو كُ {

والتـي  ،تدور أحداث التاریخ ووقائعه التي تأخذ هـذا االتجـاه أو ذاك )الموت(و )كن(وبین 

یقـــول  .اســـتمرار حـــر أو مقـــدر لمـــا یـــدور فـــي ســـاحة الغیـــب ىلـــم یكـــن اإلنســـان فیهـــا ســـو 

قیــام الســاعة یشــهدنا علــى امتــداد  إلــىإن تــاریخ البشــریة منــذ فجــره (: ر عمــاد الــدینالــدكتو 

وهــذه  مصــالح اإلنســان ورؤاه ومنازعــه صــوب عــالم الغیــب وتجــاوز الملمــوس والمنظــور،

الغیـــب والنســـبیات والحـــواجز المادیـــة مركـــزٌة فـــي جبلتنـــا  متـــداد إلـــى مـــا وراءالرغبـــة فـــي اال

لبعــد الغیبــي إنمــا نمــارس عملیــة تزییــف وتزویــر فــي تفســیرنا وأننــا برفضــنا هــذا ا ،اآلدمیــة

إال  ءونلغي من حسابنا مساحات واسـعة مـن فاعلیاتـه  ومعطیاتـه ال لشـي ،للتاریخ البشري

خــارج  ن وجــدان النــاس وعــواطفهم هــيولكــن مــن قــال إ ،ألنهــا ال تخضــع لمقــاییس الحــس

  .٢)نطاق التاریخ

بالتـــالي باألدیـــان التـــي  إلـــى عـــالم الغیـــب وتشـــبثهوامتـــداده  إن نـــزوع اإلنســـان نحـــو الخلـــود

محفـورة  ،فـي فطرتنـا ًة جمیعـاً تتجاوز بـه دوائـر المنظـور والملمـوس وحـواجز الغرائـز مركـوز 

ـــیس هـــي  ،فـــي تكویننـــا ـــة برجوازیـــة إلســـكات الجـــائعین  -"مـــاركس"  یـــرىكمـــا  -ول محاول

زوع الغیبــي الــدیني غیــر جنــة األرض، ألن هــذا النــوتخــدیرهم بالوعــد بجنــة أخــرى موهومــة 

 یملكــون، ولــیس كمــا یــراه قــد ســبق فــي التــاریخ ظهــور الطبقــات وتحكــم المــالكین بالــذین ال

كراهیــة  إلــى) التــي تدفعــه (أودیــب ةاولــة یغطــي بهــا اإلنســان مــع عقــد) مــن أنهــا مح(فرویــد

 إلــى) تســوق النســاء أبیــه، وٕاال كانــت عقــدة (ألكتــرا ةعبــاد إلــىأبیــه فیتحــول بهــذه التغطیــة 

    .مؤنثة آلهةبادة ع

                                                 
  .١٣٣د.عماد الدين خليل ، التفسري اإلسالمي للتاريخ ، ص  ١
 .١٣٣عماد الدين خليل،  مرجع سابق، ص  ٢
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عمـق وأشـمل مـن أي تفسـیر یریـد أن ، بـل هـو أسـبق وأإن النزوع الـدیني لـیس هـذا أو ذاك

مقولـــة نســـبیة مســـبقة. ومهمـــا یكـــن فـــإن الحـــس الـــدیني كـــامن فـــي نفوســـنا تفجـــره  إلـــىیـــرده 

لحظــات المخــاوف والمخــاطر  ، تمامــًا كمــا تبــرزه واضــحاً لحظــة الصــفاء والتأمــل واالنســجام

ْنــُه : یقــول تعــالى ،واألحــزان ِنیِبــیَن ِإَلْیــِه ثُــمَّ ِإَذا َأَذاَقُهــم مِّ {َوإَِذا َمــسَّ النَّــاَس ُضــرٌّ َدَعــْوا َربَُّهــم مُّ

ـ حاجـة اإلنسـان  إلـىوهـذا حـس یمكـن رده  ،٣٣الـروم }ْنُهم بِـَربِِّهْم ُیْشـِرُكونَ َرْحَمًة ِإَذا َفِریٌق مِّ

ة الزائلــة یحتمــي بهــا فــي مواجهتــه للعــالم قــوة أكبــر مــن قوتــه المحــدود إلــىاألبدیــة العمیقــة 

    .والطبیعة والتاریخ

  التاریخي: تنبؤال

المســتقبل  إلــىالكــریم الماضــي والحاضــر لكــي تمــد رؤیتهــا  القــرآنوتتجــاوز بعــض آیــات  

ولقـــد نفـــذ بعـــض هـــذه التنبـــؤات فـــي عهـــد الرســـول  ،القریـــب أو البعیـــد فـــي تنبـــؤاٍت تاریخیـــةٍ 

بعضها اآلخر ینتظر التنفیذ إذ لم یحدد لـه زمـن بالـذات  وظل ،علیه وسلم نفسهاهللا  صلى

وُم* ِفـي ِبْضـِع ِسـِنیَن ِللَّـِه  *ِفي َأْدَنى اْألَْرِض َوُهم مِّن َبْعـِد َغَلـِبِهْم َسـَیْغِلُبونَ  (الم* ُغِلَبِت الرُّ

 ِه َینُصـُر َمـن َیَشـاء َوُهـَو اْلَعِزیـزُ ِبَنْصِر اللَّ  َمِئٍذ َیْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن*اْألَْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد َوَیوْ 

ـَن  ْكثَـَر النَّـاِس َال َیْعَلُمـوَن* َوْعَد اللَِّه َال ُیْخِلُف اللَُّه َوْعـَدُه َوَلِكـنَّ أَ الرَِّحیُم*  َیْعَلُمـوَن َظـاِهًرا مِّ

لعصـر المكـي نفسـه ولقـد شـهد ا .}٧-١الـروم:{  )اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوُهْم َعِن اْآلِخَرِة ُهْم َغـاِفُلونَ 

  .  ١تنفیذ هذه النبؤة بعد سنوات قالئل من نزولها

ْؤَیــا ِبــاْلَحقِّ َلَتــْدُخُلنَّ اْلَمْســِجَد اْلَحــَراَم ِإن َشــاء اللَّــُه آِمِنــیَن ُمَحلِّ  ِقــیَن {َلَقــْد َصــَدَق اللَّــُه َرُســوَلُه الرُّ

ــــْم َتعْ  ــــَم َمــــا َل ـــِریَن َال َتَخــــاُفوَن َفَعِل ـ ــــُرُؤوَســــُكْم َوُمَقصِّ ــــَك َفْتحــــًا َقِریبــــاً َلُمــــوا َفَجَعــــَل ِم  }ن ُدوِن َذِل

  .٢٧الفتح

ـــَك َبْعـــَض الَّـــِذي َنِعـــُدُهْم َأْو َنَتَوفَّ  ـــا ُنِرَینَّ  }َینَّـــَك َفِإَلْیَنـــا ُیْرَجُعـــونَ {َفاْصـــِبْر ِإنَّ َوْعـــَد اللَّـــِه َحـــقٌّ َفِإمَّ

    .٧٧غافر

ـــى َبِنـــي ِإْســـَراِئیَل ِفـــي اْلِكَتـــاِب لَ  َتْیِن {َوَقَضـــْیَنا ِإَل ـــّوًا َكِبیـــراً تُْفِســـُدنَّ ِفـــي اَألْرِض َمـــرَّ ـــَتْعُلنَّ ُعُل  }َوَل

  .٤اإلسراء
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ــن(  َواْقتَــَرَب اْلَوْعــُد اْلَحــقُّ َفــِإَذا  ُكــلِّ َحــَدٍب َینِســُلوَن* َحتَّــى ِإَذا ُفِتَحــْت َیــْأُجوُج َوَمــْأُجوُج َوُهــم مِّ

ــا َوْیلَ  ــْن َهــَذا َبــْل ُكنَّــا َظــاِلِمیَن) { ِهــَي َشاِخَصــٌة َأْبَصــاُر الَّــِذیَن َكَفــُروا َی َنــا َقــْد ُكنَّــا ِفــي َغْفَلــٍة مِّ

    .} ٩٧ – ٩٦األنبیاء  

ا َتْعَمُلونَ {َوُقِل اْلَحْمُد ِللَِّه َسُیِریُكْم آَیاِتِه َفَتْعِرُفوَنَها َوَما َربُّ      .٩٣النمل }َك ِبَغاِفٍل َعمَّ

كامـــل ورؤیتـــه المحیطـــة بمجریـــات مـــن علـــم اهللا ال قالكـــریم المنبثـــ القـــرآنن ومـــن العجـــب أ

لكـي یكـون  يءمنهـا بالقلیـل ألنـه لـم یجـ ىالزمان كله لم یسرف فـي تنبؤاتـه التاریخیـة واكتفـ

بینما مارس عدٌد من كبار الفالسـفة  كهیجـل ومـاركس فـي تفسـیرهم للتـاریخ  .كتاب تنبؤات

غ مــن نفاذهــا فــإن وهــم الــذین یملكــون عقــوًال بشــریة مهمــا بلــ ،إســرافًا خیالیــًا  فــي التنبــؤات

أي إعـــادة تشــــكیل  ،معطیاتهـــا ال تعـــدو أن تكــــون إعـــادة تشـــكیل لمــــا تقدمـــه منافـــذ الحــــس

  .ة لعصرهایجتماعیة واالقتصادللظروف السیاسیة واال

  

  

  

  ـ السنن التاریخیة٣

  :ما هي السنة التاریخیة

ي ) یطلـــق علیـــه فـــقـــانون األســـباب) (علیـــه فـــي الفلســـفة اســـم (نظـــام الكـــون قمـــا یطلـــ     

 القـرآنوقـد ذكـر  ،القـرآنأسـمیته بالسـنن  التاریخیـة فـي مـا  اهللا" أو الكـریم اسـم "سـنة القرآن

 }َد ِلُســنَِّة اللَّــِه َتْبــِدیالً {ُســنََّة اللَّــِه ِفــي الَّــِذیَن َخَلــْوا ِمــن َقْبــُل َوَلــن َتِجــ ضــع:الكــریم فــي عــدة موا

أي  ،٢٣الفــتح }یالً ْبـُل َوَلــن َتِجــَد ِلُسـنَِّة اللَّــِه َتْبــدِ {ُســنََّة اللَّــِه الَِّتـي َقــْد َخلَــْت ِمــن قَ ، ٦٢األحـزاب

 إلــىن ســنة اهللا ال تتبــدل ، وإ ن فعــل اهللا لــه طریقــة خاصــة وأســلوب ثابــت ال یقبــل التغییــرإ

وهـــي ال عي ویوضـــع مكانـــة قـــانون وضـــعي آخـــر، ســـنة أخـــرى كمـــا ینســـخ القـــانون الوضـــ

إلیهـــا الملحقـــات أو یلغـــي منهـــا  تتحـــول كمـــا یحـــدث فـــي القـــوانین االعتباریـــة التـــي تضـــاف

  .١ذلك القسم دون إلغاء أصل القانون حویصح ءشي
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أیكـون القـانون والسـنة اإللهیـة مـن قبیـل القــوانین  ي:، وهـوتبـرز هنـا عـدة أسـئلة جوهریـة   

؟ أم إنه خلـق متمیـز أبدعـه ةیجتماعات الذهنیة والتعهدات االالبشریة الموضوعیة وااللتزام

؟ ولمــــاذا ال  یصــــدقان فــــي الســــنة اإللهیــــةه ال هــــذا وال ذاك فكالهمــــا النــــ؟ أم إاهللا ســــبحانه

یمكن تغییر قـانون اهللا وسـنته؟ ولإلجابـة علـى هـذه األسـئلة كلهـا نقـول: إن القـانون والسـنة 

وٕانما هو مفهوم كلي ینتزعه الـذهن ولـیس  ،منفصًال قد تعلقت به عملیة الخلق لیست شیئاً 

جود في الخارج إنما هو نظـام العلـة والمعلـول ودرجـات له أي وجود خارجي مستقل. فالمو 

 ،والذهن عندما یتفحص ما في الخارج فهو ینتزع قانونًا كلیًا. فالوجود ذو درجـات ،الوجود

علة ما عـن موقعهـا لعلـة أخـرى،  ىولیس من الممكن أن تتخل ،وكل درجة لها موقع ثابت

إذن الســـنة  .فـــي الكـــون قانونـــاً  المقصـــود بـــأن معنـــىوال معلـــول لمعلـــول آخـــر، وهـــذا هـــو ال

ولهـذا فهـي غیـر قابلـة  ،لیست أمرًا اعتباریًا، إنما هي منتزعة من حقیقـة األشـیاء الخارجیـة

  .١للتغییر وال للتبدیل

  ؟ ة استثناءاتهل في السنن التاریخی

  ؟هل خوارق العادة نقضًا لسنة اهللا؟ و ستثناءأتقبل سنن التاریخ اال

وال خــوارق العــادة هــي  ،ســتثناءل االفــال ســنن التــاریخ تقبــ ،لنفيوالجــواب لكــال الســؤالین بــا

نقــض لتلــك الســنن. فــإذا مــا الحظنــا تغییــرًا فــي ســنن التــاریخ فإنــه معلــول قطعــًا لتغییــر فــي 

فـإذا تغیـرت هـذه  ومن الواضح أن أیة سـنة تاریخیـة نافـذة ضـمن شـروط خاصـة، ،الشروط

مقیـدة بشـروط خاصـة، فالسـنة التاریخیـة  وهذه أیضـاً  ،الشروط فإن سنة أخرى تصبح نافذة

أن  معنـــىولكـــن ب ،أن ســـنة تنســـخ ســـنة وتحـــل محلهـــا معنـــىتتغیـــر إذن بحكـــم الســـنة ال ب

فتكـون السـنة التاریخیـة  ،شروط سـنة مـا تتغیـر وتظهـر شـروط جدیـدة تمهـد الطریـق لسـنتها

ـــىالجدیـــدة هـــي النافـــذة، فـــالكون  یمكـــن أي مـــا  ،تحكمـــه الســـنن التاریخیـــة الثابتـــة هـــذا عل

  .تسمیته بالقوانین الثابتة
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ولهـــذا ال یحـــق إذا ظهـــر لـــه  ،واإلنســـان بطبیعتـــه لـــیس محیطـــًا بكـــل قـــوانین وســـنن التـــاریخ

أنــه ضــد الســنن التاریخیــة التــي یعرفهــا أن یعتبــر ذلــك مخالفــًا للســنن التاریخیــة  علــى ءشــي

  .واستثناًء منها ونقضًا لقانون العلیة

ن كــون القــوانین الواقعیــة للوجــود غیــر قابلــة للتخلــف حــدیثنا عــوكمــا یــذكر المطهــري فــإن (

هــي القــوانین الواقعیــة للكــون أم كــون القــوانین التــي أطلعنــا علیهــا وحــدیثنا عــن  ء،هــذا شــي

  .١)آخر ءهي قشورالقوانین هذا شي

ناقضـًا للقـانون أو فـوق القـانون، ذلـك  يءالمعجزة وخارقة العادة هو كون الشـ ىولیس معن

وبعبــارة أخــرى فــإن عــامًال جدیــدًا قــد ورد  ،العــادة تتغیــر الشــروط خارقــةأنــه فــي المعجــزة و 

المیــدان وهـــو عامـــل اإلرادة  القویـــة، ومنـــه تنشـــأ شـــروط جدیـــدة وفـــي هـــذه الحـــال فالقـــانون 

  .الجدید هو النافذ المفعول

  :السنن التاریخیة

قیــًا حتـــى منط يءالكــریم یجــ القــرآنیــة والوقــائع التاریخیــة فـــي القرآنإن حكــم القصــص     

مجموعــة معینــة مــن الوقــائع  علــىأننــا نســتطیع أن نرتــب  إلــىیلفــت أنظارنــا  القــرآنولكــأن 

ـــة الرتباطهــــا بمقــــدماتها اعتمــــادًا  ـــون محتومـ ـــة ســــلفًا نتائجهــــا التــــي تكــــاد تكـ ـــىالتاریخیـ  علـ

  .استمراریة السنن التاریخیة ودوامها

فـي مواضــع عـدة ثبـات هــذه الكـریم  القــرآنهـذه الســنن یبـین لنـا  علـىومـن أجـل االطمئنــان 

ـــیِِّئ َوَال َیِحیـــُق  :الســـنن ونفاذهـــا وعـــدم تحولهـــا أو تبـــدلها ـــَر السَّ ـــِتْكَبارًا ِفـــي اْألَْرِض َوَمْك {اْس

ِلیَن َفَلن َتِجَد ِلُسنَِّت اللَِّه َتْبِدیالً  َد َتِجـ َوَلـن اْلَمْكُر السَّیُِّئ ِإالَّ ِبَأْهِلِه َفَهْل َینُظُروَن ِإالَّ ُسنََّت اْألَوَّ

ُسـِلَنا َوالَ  .٤٣فاطر }ِلُسنَِّت اللَِّه َتْحِویالً   }َتِجـُد ِلُسـنَِّتَنا َتْحـِویالً  {ُسنََّة َمن َقْد َأْرَسـْلَنا َقْبَلـَك ِمـن رُّ

ــَع النَّــاَس َأن ُیْؤِمُنــوا ِإْذ َجــاءُهُم اْلهُــَدى َوَیْســَتْغِفُروا َربَّهُــْم ِإالَّ َأن تَــْأِتَیهُ  .٧٧اإلســراء ْم {َوَمــا َمَن

ِلیَن َأْو  َوَلـْو َقـاَتَلُكُم الَّـِذیَن َكَفـُروا َلَولَّـُوا اْألَْدَبـاَر ثُـمَّ { .٥٥الكهـف }َیْأِتَیُهُم اْلَعَذاُب ُقُبالً ُسنَُّة اْألَوَّ

 ِه َتْبــِدیًال}ُســنََّة اللَّــِه الَِّتــي َقــْد َخَلــْت ِمــن َقْبــُل َوَلــن َتِجــَد ِلُســنَِّة اللَّــ *َال َیِجــُدوَن َوِلّیــًا َوَال َنِصــیراً 

  .٢٣-٢٢الفتح: 
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ولكنه یحولهـا فـي الوقـت نفسـه  ،الكریم ال یؤكد ثبات هذه السنن ودیمومتها فحسب القرآنو 

الجماعــة أن تتجــاوز مواقــع الخطــأ التــي قــادت  علــىیفــرض  )(دینــامیي دافــع حركــي إلــى

عـــة تحســـن التعامـــل مـــع قـــوى الكـــون والطبی وأن ،الـــدمار إلـــىالجماعـــات البشـــریة الســـابقة 

أطــره  القــرآنوهكــذا یتجــاوز التــاریخ فــي  ،مســتمدة التعــالیم والقــیم مــن حركــة التــاریخ نفســه

دائمــًا  يءحركــة وبحــث وجهــد وٕابــداع تجــ إلــىالنظریــة أو القصصــیة الفنیــة أو األكادیمیــة 

ومـن ثـم  ،١وللسیر نحو المستقبل لفهم أعمق وٕالمام أكبر بسنن التـاریخ )المعاصرة(لخدمة 

جماعــة أن تســیر فــي األرض لكــي تنظــر، والنظــر  ةهللا وهــي تطلــب مــن أیــنلتقــي بآیــات ا

وذلــك مــن أجــل بنــاء عــالم ال تــدیره  ،لــیس مجــرد نظــر وٕانمــا لتــتعلم وتعتبــر مــن هــذا الســیر

َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسیُروْا ِفـي اَألْرِض َفـاْنُظُروْا َكْیـَف َكـاَن (: تجارب الخطأ والصواب

َوَال َتِهُنـــوا َوَال َتْحَزُنـــوا َوَأنـــُتُم  *َهــــَذا َبَیـــاٌن لِّلنَّـــاِس َوُهـــًدى َوَمْوِعَظـــٌة لِّْلُمتَِّقـــینَ  *ُمَكـــذَِّبینَ َعاِقَبـــُة الْ 

ْثلُـُه َوِتْلـَك األیَّـاُم ُنـَداِوُلَها  *اَألْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنینَ  ِإن َیْمَسْسـُكْم َقـْرٌح َفَقـْد َمـسَّ اْلَقـْوَم َقـْرٌح مِّ

َص  *ْیَن النَّاِس َوِلَیْعَلَم الّلُه الَِّذیَن آَمُنوْا َوَیتَِّخَذ ِمنُكْم ُشـَهَداء َواللّـُه َال ُیِحـبُّ الظَّـاِلِمینَ بَ  َوِلـُیَمحِّ

َفَلـــْم َیِســـیُروا ِفـــي اْألَْرِض أَ (  .١٤١-١٣٧آل عمـــران:  )الّلـــُه الَّـــِذیَن آَمُنـــوْا َوَیْمَحـــَق اْلَكـــاِفِرینَ 

ـَر اللَّـُه َعَلـْیِهْم َوِلْلَكـاِفِریَن َأْمثَاُلَهـا َفَینُظُروا َكْیفَ  . ١٠محمـد:  )َكاَن َعاِقَبُة الَِّذیَن ِمن َقْبِلِهْم َدمَّ

ـــــینَ ( ِل ـــــْت ُســـــنَُّة اَألوَّ ـــــْد َخَل ـــر  )َوَق ــــا اْآلَخـــــِرینَ . (١٣: الحجــ ْرَنـ ــــرُّ  ثُـــــمَّ َدمَّ ـــْم َلَتُمـ ــ ـــــْیِهم َوإِنَُّك وَن َعَل

    .١٣٨-١٣٧: الصافات )َال َتْعِقُلونَ َوِباللَّْیِل َأفَ  *مُّْصِبِحینَ 

أن النظـــر فــي تــاریخ البشـــریة هــو جهـــد  علــىالكــریم  القـــرآنوفــي أكثــر مـــن موضــع یؤكــد 

إیجــابي لــن یفیــد منــه إال الــذین یشــحذون كافــة حواســهم لكــي یستخلصــوا المغــزى والمعنــى 

  :هداهما علىویسیروا 

ِإنَّــا ُمنِزُلــوَن (. ٥٢: النمــل )ِفــي َذِلــَك َآلَیــًة لَِّقــْوٍم َیْعَلُمــونَ  َفِتْلــَك ُبُیــوُتُهْم َخاِوَیــًة ِبَمــا َظَلُمــوا ِإنَّ (

ــَن السَّـَماِء ِبَمــا َكـاُنوا َیْفُسـُقونَ  َوَلَقــد تََّرْكَنـا ِمْنَهـا آَیــًة َبیَِّنـًة لَِّقــْوٍم  *َعَلـى َأْهـِل َهــِذِه اْلَقْرَیـِة ِرْجـزًا مِّ

ا َعلَـى اْلَقْرَیـِة الَِّتـي ُأْمِطـَرْت َمَطـَر السَّـْوِء َأَفَلـْم َیُكوُنـوا {َوَلَقْد َأَتوْ  .٣٥-٣٤ العنكبوت )َیْعِقُلونَ 

َفَكَأیِّن مِّن َقْرَیـٍة َأْهَلْكَناَهـا َوِهـَي َظاِلَمـٌة َفِهـَي ( .٤٠الفرقان }َكاُنوا َال َیْرُجوَن ُنُشوراً  َیَرْوَنَها َبلْ 
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َأَفَلـــْم َیِســـیُروا ِفـــي اْألَْرِض َفَتُكـــوَن َلُهـــْم  *ٍر مَِّشـــیدٍ َخاِوَیـــٌة َعَلـــى ُعُروِشـــَها َوِبْئـــٍر مَُّعطََّلـــٍة َوَقْصـــ

ي ُقُلوٌب َیْعِقُلوَن ِبَها َأْو آَذاٌن َیْسَمُعوَن ِبهَـا َفِإنََّهـا َال َتْعَمـى اْألَْبَصـاُر َوَلِكـن َتْعَمـى اْلُقلُـوُب الَِّتـ

ــُدورِ  ــاإِ ( .٤٦-٤٥الحــج  )ِفــي الصُّ ــا َطَغــى اْلَمــاء َحَمْلَن ــا َلمَّ ــةِ نَّ ــا َلُكــْم  *ُكْم ِفــي اْلَجاِرَی ِلَنْجَعَلَه

  .١٢-١١ الحاقة )َتْذِكَرًة َوَتِعَیَها ُأُذٌن َواِعَیةٌ 

الكــریم أن ســـنن اهللا فــي التــاریخ ثابتــة ماضـــیة إزاء  القــرآنوفــي كثیــر مــن المواضـــع یؤكــد 

 وأن ،الجماعــــات البشــــریة خیــــرًا وشــــرًا فعلــــت ســــتجد الجــــزاء، فمــــثًال كــــون العاقبــــة للمتقــــین

{َوَلَقــْد َكتَْبَنـا ِفــي : الىقــال تعـ ،األرض لعبـاد اهللا الصـالحین فــي النهایـة ســنٌة إلهیـة ال تتغیـر

ُبـــوِر ِمـــن َبْعـــِد الـــذِّْكِر َأنَّ اْألَْرَض َیرِ  ـــاِلُحونَ الزَّ ـــاِدَي الصَّ ـــا ِعَب ِإنَّ وكـــذلك ( .١٠٥األنبیـــاء }ثَُه

ـــاِدهِ  ـــْن ِعَب ـــن َیَشـــاُء ِم ـــا َم ـــِه ُیوِرثَُه ـــینَ َواْلَعاقِ  اَألْرَض ِلّل ـــُة ِلْلُمتَِّق . ومـــن الســـنن ١٢٨األعـــراف }َب

{ِإنَّ التاریخیة كذلك أنـه مـا لـم یغیـر النـاس أنفسـهم وأوضـاعهم وأحـوالهم لـن یتغیـر حـالهم: 

   .١١الرعد }یُِّروْا َما ِبَأْنُفِسِهمْ الّلَه َال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیغَ 

الكـــریم إزاء الجماعـــات البشـــریة التـــي  القـــرآنلیهـــا كـــذلك مـــن الســـنن الثابتـــة والتـــي یؤكـــد ع

تتنكــب عــن الطریــق، بغــض النظــر عــن حجــم هــذه الجماعــة وعــن مــدى دورهــا الحضــاري 

یكمــن  ومنجزاتهــا المادیــة واألدبیــة فــي مقــاییس الكــم ومعــاییر المســاحات واألحجــام، فــدائماً 

اللذان نستطیع بـالتمعن  المقیاس الحقیقي والمؤشر النهائي ،وراء هذه المعاییر والمساحات

راء العطــاء إن و  ،مصــیرها الســعید أو المفجــع علــىمســیرة الجماعــة و  علــىفیهمــا أن نحكــم 

المصیر إنه نفسیة األمة ونظرتهـا  علىأكبر وأخطر وأشد تأثیرًا  والتعامل الحضاري شيء

ـــي تتخـــــذها بمواجهـــــة اهللا إلـــــىالشـــــاملة   الحیـــــاة وطبیعـــــة عالقاتهـــــا اإلنســـــانیة والمواقـــــع التــ

  :١والعالم

دَّ َأَفَلْم َیِسیُروا ِفي اْألَْرِض َفَینُظُروا َكْیَف َكـاَن َعاِقَبـُة الَّـِذیَن ِمـن َقـْبِلِهْم َكـاُنوا َأْكثَـَر ِمـْنُهْم َوَأَشـ(

ــا َكــاُنوا َیْكِســُبونَ  ــا َجــاءْتُهْم ُرُســُلُهم ِبا *ُقــوًَّة َوآَثــارًا ِفــي اْألَْرِض َفَمــا َأْغَنــى َعــْنُهم مَّ ــاِت َفَلمَّ ْلَبیَِّن

    .)٨٣-٨٢ غافر( )َفِرُحوا ِبَما ِعنَدُهم مَِّن اْلِعْلِم َوَحاَق ِبِهم مَّا َكاُنوا ِبِه َیْسَتْهِزُئون
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ِإنَّ ِفـي  *َوَكْم َأْهَلْكَنا َقْبَلُهم مِّن َقْرٍن ُهْم َأَشدُّ ِمْنُهم َبْطشًا َفَنقَُّبوا ِفي اْلـِبَالِد َهـْل ِمـن مَِّحـیصٍ (

  .)٣٧-٣٦(ق  }ْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهیدٌ َرى ِلَمن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو أَ َذِلَك َلِذكْ 

 َأَوَلــْم َیِســیُروا ِفــي اْألَْرِض َفَینُظــُروا َكْیــَف َكــاَن َعاِقَبــُة الَّــِذیَن ِمــن َقــْبِلِهْم َكــاُنوا َأَشــدَّ ِمــْنُهْم ُقــوَّةً (

ــــا  ــــَر ِممَّ ــــاُروا اْألَْرَض َوَعَمُروَهــــا َأْكَث ــــاَن اللَّــــُه َوَأَث ــــا َك ــــاِت َفَم ــــُلُهم ِباْلَبیَِّن ـــاءْتُهْم ُرُس َعَمُروَهــــا َوَجـ

    .)٩(الروم )ِلَیْظِلَمُهْم َوَلِكن َكاُنوا َأنُفَسُهْم َیْظِلُمونَ 

َمـْن ُهـَو  {َقاَل ِإنََّما ُأوِتیُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي َأَوَلْم َیْعَلـْم َأنَّ اللَّـَه َقـْد َأْهَلـَك ِمـن َقْبِلـِه ِمـَن القُـُرونِ 

ــُر َجْمعــــًا َوَال ُیْســــَألُ  ــــا َعــــاٌد (َ  .٧٨القصــــص }َعــــن ُذُنــــوِبِهُم اْلُمْجِرُمــــونَ  َأَشــــدُّ ِمْنــــُه قُــــوًَّة َوَأْكثَــ َأمَّ

ُهــْم َخَلقَ َفاْســَتْكَبُروا ِفــي اْألَْرِض ِبَغْیــِر اْلَحــقِّ َوَقــاُلوا َمــْن َأَشــدُّ ِمنَّــا ُقــوًَّة َأَوَلــْم َیــَرْوا َأنَّ اللَّــَه الَّــِذي 

    .}١٥فصلت{) ُهَو َأَشدُّ ِمْنُهْم ُقوًَّة َوَكاُنوا ِبآَیاِتَنا َیْجَحُدونَ 

هم أنـــاس مناســـبین لوضـــع علـــىالكـــریم كـــون المســـلطین  القـــرآنومـــن الســـنن التاریخیـــة فـــي 

  .}١٢٩األنعام{ )َوَكَذِلَك ُنَولِّي َبْعَض الظَّاِلِمیَن َبْعضاً ( ١الروحي وأخالقهم واستعداداتهم

ـــرفین لـــو وجـــدوا فـــي شـــعب وشـــرعوا بـــالبطر والفســـق كـــذلك مـــ ــة أن المت ن الســـنن التاریخیـ

{َوإَِذا َأَرْدَنـــا َأن نُّْهِلـــَك َقْرَیـــًة اإلضـــمحالل  إلـــىوالفجـــور واإلباحیـــة فـــإنهم ســـیجرون المجتمـــع 

  .١٦اإلسراء }اً ْوُل َفَدمَّْرَناَها َتْدِمیر َأَمْرَنا ُمْتَرِفیَها َفَفَسُقوْا ِفیَها َفَحقَّ َعَلْیَها اْلقَ 

ْوِعــداً ( :ومنهــا أن عاقبــة الظلــم الفنــاء ــا َظَلُمــوا َوَجَعْلَنــا ِلَمْهِلِكِهــم مَّ ) َوِتْلــَك اْلُقــَرى َأْهَلْكَنــاُهْم َلمَّ

 َظاِلَمــةٌ  .٥٩الكهــف
َ
 ١٠٢هــود }ِإنَّ َأْخــَذُه َأِلــیٌم َشــِدیدٌ  {َوَكــَذِلَك َأْخــُذ َربِّــَك ِإَذا َأَخــَذ اْلُقــَرى َوِهــي

یــدان الســنن التاریخیــة الثابتــة فــوز المــؤمنین المجهــزین الالئقــین للجهــاد فــي موكــذلك مــن 

ـاِلَحاِت َلَیْســَتْخِلَفنَُّهم  ٢بخالفـة األرض ،تنـازع البقـاء {َوَعــَد اللَّـُه الَّـِذیَن آَمُنـوا ِمــنُكْم َوَعِملُـوا الصَّ

نَّ َلهُـْم ِدیـَنُهُم الَّـِذي اْرَتَضـى َلهُـْم َوَلُیَبـدَِّلنَُّهم ِفي اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذیَن ِمن َقـْبِلِهْم َوَلُیَمكِّـنَ 

ـــن َبْعــــِد َخــــْوِفِهْم َأْمنــــًا َیْعُبــــُدوَنِني َال ُیْشــــِرُكوَن ِبــــي َشـــْیئًا َوَمــــن َكَفــــَر َبْعــــَد َذِلــــَك  َفُأْوَلِئــــَك ُهــــُم مِّ

  . ٥٥النور }اْلَفاِسُقونَ 

  

                                                 
    .٥٧مطهري، القضاء والقدر، مرجع سابق، ص ١
       .٥٨مطهري،مرجع سابق، ص ٢
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  التاریخـ بین الفعل اإللهي واإلنساني في ٤

، ١الفعل هو تأثیر في موضوع قابـل للتـأثیر، ویقـال هـو الحركـة التـي مـن نفـس المتحـرك  

مظهـر مثـل قولنـا صـدق الرجـل القـول أي قبلـه بعـد التـیقن  :وهذا التأثیر یبدو في مظهرین

أي أنـه أعطـاه صـفة  ،ق الرجل القـولر التأثیر اإلیجابي مثل قولنا صدظه، وممن صحته

ویقــال أیضــًا عــن  .مــدى  تــأثیر الفاعــل فـي موضــوعه المظهــرین یبـدو وفــي كــال  .الصـدق

عمـــل متعـــد أو غیـــر (یـــة عـــن كـــل وهـــو كنا ٢)فعـــل بفكـــر(ل أنـــه عمـــل عنـــدما یكـــون الفعـــ

    .٣)متعد

وال  ،٤وألن الحــدوث هــو الصــفة التــي تحصــل بالفاعــل ،والفعــل ال یعــرف فعــًال إال بفاعلــه

ألن التحدیـــد إنمـــا یعـــود لكـــون الفاعـــل  ،كـــنیمكـــن تحدیـــد الفعـــل بأنـــه الكـــائن بعـــد أن لـــم ی

                                                 
  . ١٦٦، ص ١٩٥٠الكندي، رسائل الكندي الفلسفة حتقيق حممد عبد اهلادي أبو ريده، مصر، مطبعة االعتماد،   ١
  .١٦٦املصدر السابق، ص    ٢
  .٥٢٨لسان العرب، منشورات دار صادر، بريوت، ص   ٣
  .٣١النيسابوري، املسائل يف اخلالف، ص  ٤
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علیــه هــذا  ال یكــون بمــا هــو شــيءیخــتص بصــفة یصــح معهــا وقــوع الفعــل فیــه. فتحدیــد ال

وتوضـیح ذلـك أنـه  .١)بمـا یسـتفاد بـه للكشـف عـن الغـرض فیـهبل یجـب أن یحـدد ( شيءال

بعــد تحقیــق الفعــل یمكــن أن تســتدل مــن خاللــه علــى اختصــاص الفاعــل بحــال أثــرت فــي 

  .٢ع الفعل منه وقو 

 علــىومــن ثــم تكــون الحــوادث أفعــاًال لــه، فالفعــل إذا كــان داللــة  ،أمــا الفاعــل فهــو المحــدث

أنــه یخــتص بحــاٍل تجعــل منــه فــاعًال، فلــیس یصــح الفاعــل  علــىفهــو داللــة أیضــًا  ،الفاعــل

ثــم ننظــر فــي كونــه  ،فعالــهأن أحــدنا محــدث أل عــل یضــاف إلیــه، فلنثبــت أوالً إال بإثبــات ف

  .٣فاعالً 

  :الفعل اإللهي في التاریخ

ـــوغه مـــــن  يءإن أي فعـــــل تـــــاریخي إنمـــــا یجـــــ ـــي تصــ خـــــالل إرادة تعبیـــــرًا عـــــن إرادة اهللا التــ

مباشرة الفعل التاریخي مباشـرة تتـراوح بـین  :شكلین أحدأن الفعل اإللهي یتخذ  اإلنسان، إذ

التســـــاوق مـــــع نـــــوامیس الطبیعـــــة وبـــــین تجـــــاوز مقاییســـــها ورفـــــض نســـــبیاتها فیمـــــا یعـــــرف 

{ِإَذا : ویقـول تعــالى .٨٢یـس }ْن َیقُـوَل لَـُه ُكـْن َفَیُكــونُ {ِإنََّمـا َأْمـُرُه ِإَذا َأَراَد َشــْیئًا أَ  :المعجزاتبـ

ولـم ینقطــع فعـل اهللا المباشـر فــي األرض  .٣٥مـریم }َمـا َیقُــوُل َلـُه ُكـن َفَیُكــونُ َقَضـى َأْمـرًا َفِإنَّ 

بـل اسـتمرت مباشـرة  ،وحملهم المسئولیة بظهور آدم وذریته الذین منحهم اهللا العقل واإلرادة

ذلــك أن آدم  ،)اإللهــي مــن خــالل الفعــل اإلنســاني (أي الفعــل اإللهــي غیــر المباشــرالفعــل 

{َفَتَلقَّــى  :فعــل اهللا وهدایتــه إلــىكـان بــأمس الحاجــة  األولــىعلیـه الســالم منــذ لحظــة هبوطــه 

بِّــِه َكِلَمــاٍت َفتَــاَب َعَلْیــِه ِإنَّــ لحظــة واهللا ومنــذ تلــك ال .٣٧البقــرة }التَّــوَّاُب الــرَِّحیمُ  ُه ُهــوَ آَدُم ِمــن رَّ

یختـــار رســـله وأنبیـــاءه مـــن قلـــب العـــالم بفعـــل مباشـــر لكـــي یـــؤدوا دورهـــم  ســـبحانه وتعـــالى

اهللا علیه وسلم كآخر حلقـة فـي  صلىحتى جاءت رسالة محمد  ،التاریخي للمرحلة المعینة

حینـًا  ،ة مـن األفعـال المباشـرة األخـرىوكان یرافـق هـذه النبـوات سلسـل ،عملیة اإلرسال هذه

                                                 
  .٦، ص ٦م، ج١٩٦٠ر، املغين يف أبواب التوحيد والعدل، القاهرة،القاضي، أبو احلسن بن حممد  عبد اجلبا  ١
  .٢٤٣د.مسيح قاسم ، فلسفة القدر يف فكر املعتزلة، بريوت، دار التنويرللطباعة والنشر، ص   ٢
  .   ٢٤٦د. مسيح دغيم، فلسفة القدر، ص  ٣



 90

وتنصـــب أحیاًنــــا بمعـــزل عــــن هـــذه النــــوامیس أو  ،منســـجمة مـــع نــــوامیس الطبیعـــة وســــننها

    .١مخترقًة إیاها

ــٌة َعَلــى  :فقصــة العزیــز التــي وردت فــي ســورة البقــرة ــٍة َوِهــَي َخاِوَی {َأْو َكالَّــِذي َمــرَّ َعَلــى َقْرَی

َأنَّــَى ُیْحِیـــي َهـــَِذِه الّلــُه َبْعــَد َمْوِتَهــا َفَأَماتَــُه الّلــُه ِمَئــَة َعــاٍم ثُــمَّ َبَعثَــُه َقــاَل َكــْم َلِبثْــَت  ُعُروِشــَها َقــالَ 

ْه َقاَل َلِبْثُت َیْومًا َأْو َبْعَض َیْوٍم َقاَل َبل لَِّبْثَت ِمَئَة َعاٍم َفـانُظْر ِإلَـى َطَعاِمـَك َوَشـَراِبَك َلـْم َیَتَسـنَّ 

ِإَلى ِحَماِرَك َوِلَنْجَعَلَك آَیـًة لِّلنَّـاِس َوانظُـْر ِإلَـى الِعَظـاِم َكْیـَف ُننِشـُزَها ثُـمَّ َنْكُسـوَها َلْحمـًا  َوانُظْر 

ــِدیٌر } ــَه َعَلــى ُكــلِّ َشــْيٍء َق ــُم َأنَّ الّل ــاَل َأْعَل ــُه َق ــیََّن َل ــا َتَب وٕابــراهیم والطیــر فــي  .٢٥٩البقــرة َفَلمَّ

ْبَراِهیُم َربِّ َأِرِني َكْیَف ُتْحِیـي اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم تُـْؤِمن َقـاَل َبَلـى َولَــِكن {َوإِْذ َقاَل إِ  :سورة البقرة

ـْنُهنَّ   ُجـْزءًا لَِّیْطَمِئنَّ َقْلِبي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة مَِّن الطَّْیِر َفُصْرُهنَّ ِإَلْیَك ثُمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبـٍل مِّ

وصــالح وناقتــه فــي ســورة  .٢٦٠البقــرة }الّلــَه َعِزیــٌز َحِكــیمٌ  یَنــَك َســْعیًا َواْعَلــْم َأنَّ ثُــمَّ اْدُعُهــنَّ َیْأتِ 

ـــْن ِإَلــــٍه َغْیـــُرُه َقـــْد  :األعــراف {َوإَِلـــى َثُمـــوَد َأَخـــاُهْم َصـــاِلحًا َقــاَل َیـــا َقـــْوِم اْعُبـــُدوْا اللّـــَه َمــا َلُكـــم مِّ

الّلِه َلُكْم آَیًة َفـَذُروَها َتْأُكـْل ِفـي َأْرِض اللّـِه َوَال َتَمسُّـوَها ِبُسـَوٍء َجاءْتُكم َبیَِّنٌة مِّن رَّبُِّكْم َهـِذِه َناَقُة 

بنــي إســرائیل التــي وردت فــي ســورة لومطــاردة فرعــون  .٧٣األعــراف }ُكْم َعــَذاٌب َأِلــیمٌ َفَیْأُخــذَ 

وُدُه َبْغًیــا َوَعــْدًوا َحتَّــى ِإَذا َأْدَرَكــُه َوَجاَوْزَنــا ِبَبِنــي ِإْســَراِئیَل اْلَبْحــَر َفــَأْتَبَعُهْم ِفْرَعــْوُن َوُجُنــ( :یــونس

آآلَن َوَقـْد  َل َوَأَنـْا ِمـَن اْلُمْسـِلِمیَن*اْلَغَرُق َقاَل آَمنُت َأنَُّه ال ِإِلـَه ِإالَّ الَّـِذي آَمَنـْت ِبـِه َبُنـو ِإْسـَراِئی

یــَك ِبَبـَدِنكَ  ُل َوُكنـَت ِمــَن اْلُمْفِســِدیَن*َعَصـْیَت َقْبــ ِلَتُكــوَن ِلَمــْن َخْلفَـَك آَیــًة َوإِنَّ َكِثیــًرا  فَـاْلَیْوَم ُنَنجِّ

ــَن النَّــاِس َعــْن آَیاِتَنــا َلَغــاِفُلوَن) {یــونس وممارســات المســیح التــي وردت فــي  .}٩٢ – ٩٠مِّ

َك ِإْذ َقاَل الّلُه َیـا ِعیسـى اْبـَن َمـْرَیَم اْذُكـْر ِنْعَمتِـي َعَلْیـَك َوَعلَـى َواِلـَدِتَك ِإْذ َأیَّـدتُّ ( :سورة المائدة

نِجیــَل ِبــُروِح اْلُقــُدِس ُتَكلِّــُم النَّــاَس ِفــي اْلَمْهــِد َوَكْهــًال َوإِْذ َعلَّْمتُــَك اْلِكَتــاَب َواْلِحْكَمــَة َوالتَّــْوَراَة َواإلِ 

ــِرىُء  ــِإْذِني َوتُْب ــنُفُخ ِفیَهــا َفَتُكــوُن َطْیــًرا ِب ــِإْذِني َفَت اَألْكَمــَه َوإِْذ َتْخُلــُق ِمــَن الطِّــیِن َكَهْیَئــِة الطَّْیــِر ِب

َنــاِت َواَألْبــَرَص ِبــِإْذِني َوإِْذ ُتْخــِرُج اْلَمــوَتى ِبــِإْذِني َوإِْذ َكَفْفــُت َبِنــي ِإْســَراِئیَل َعنــَك ِإْذ ِجْئــَتُهْم ِباْلَبیِّ 

ــیٌن) {المائــدة/ ِب ــَذا ِإالَّ ِســْحٌر مُّ ــْنُهْم ِإْن َه ــُروْا ِم ــاَل الَّــِذیَن َكَف وغیرهــا مــن المعجــزات  } ١١٠َفَق

یــــد األنبیــــاء كلهــــا جــــاءت تمثــــل فعــــًال إلهیــــًا خارقــــًا للنــــوامیس  علــــىوالتــــي وقعــــت  الكثیــــرة
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الكــریم كمعجــزٍة منســجمٍة  القــرآنحتــى جــاء  ،ومــؤثرًة فــي مجریــات حركــة التــاریخ ،الطبیعیــة

حیــــث الشــــهود  إلــــىمــــع نــــوامیس الكــــون لیكــــون وحــــده كافیــــًا لحمــــل أجیــــال مــــن البشــــریة 

ــِه ُقــْل ِإنََّمــا اْآلَیــاُت ِعنــَد اللَّــِه وَ َوَقــاُلوا َلــْوَال ُأنــزِ ( :التــاریخي بِّ ــن رَّ إِنََّمــا َأَنــا َنــِذیٌر َل َعَلْیــِه آَیــاٌت مِّ

ِبــیٌن* ــْیِهْم ِإنَّ ِفــي َذِلــَك َلَرْحَمــًة َوِذْكــَرى ِلَقــْوٍم  مُّ ــاَب ُیْتَلــى َعَل ــا َأنَزْلَنــا َعَلْیــَك اْلِكَت ــْم َیْكِفِهــْم َأنَّ َأَوَل

  .}٥١-٥٠ُیْؤِمُنوَن {العنكبوت/

فهــو األكثــر  ١أمــا الفعــل اإللهــي المباشــر هــو المتســاوق مــع نــوامیس الطبیعــة وســنن الكــون

ویحتــل مســاحاٍت أكبــر مــن آیاتــه، وهــو الفعــل المســتمر لخدمــة  ،الكــریم القــرآنورودًا فــي 

    .الجماعة المؤمنة وضرب العوائق التي تصدها عن تأدیة مهمتها

  :الفعل اإلنساني في التاریخ

ــــاهیم الكــــذلك مــــن ال ـــرآنهمــــة واألساســــیة فــــي فلســــفة ممف التاریخیــــة مســــألة المســــؤولیة  القـ

اإلنســـان  علــىیعلــق المســـؤولیة الكاملــة فــي صــیاغة الواقعـــة التاریخیــة  القرآنالتاریخیــة، فــ

اْقـَرْأ  ْلَقـاُه َمنُشـوًرا*ِة ِكَتاًبـا یَ َوُكلَّ ِإنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطآِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخـِرُج َلـُه َیـْوَم اْلِقَیاَمـ(: الفرد

ــٌة َقــْد َخَلــْت  :، وكــذلك}١٤-١٣/اإلســراءَكَتاَبــَك َكَفــى ِبَنْفِســَك اْلَیــْوَم َعَلْیــَك َحِســیًبا) { {ِتْلــَك ُأمَّ

 ى، ویطـرح وبمسـتو ١٣٤البقـرة }وَن َعمَّا َكاُنوا َیْعَمُلونَ َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسْبُتْم َوَال ُتْسَألُ 

ُم {ُقـْل ُكـلٌّ َیْعَمـُل َعَلـى َشـاِكَلِتِه فَـَربُُّكْم َأْعَلـ :الفـرد ىمسـتو  علـىألة التمیز البشـري أوضح مس

، وهـذا التمـایز هـو الـذي تقـوم بـه حركـة التـاریخ وتتغـایر ٨٤اإلسـراء }ِبَمْن ُهَو َأْهَدى َسِبیالً 

  .وتتنوع وقائعه وأحداثه

ومـن المسـاحة التـي قـدر لإلنسـان أن  الكـریم مـن الحریـة اإلنسـانیة القـرآنإن مسألة موقف 

وهــي  ،الــدائرة األوســع إلــىعملیـة صــیاغة الواقعــة التاریخیــة تقودنـا  فیهــا منــة خــاللیتحـرك 

   .والمركز الذي یحتله في الكون ،دائرة المهمة التي خلق اإلنسان لممارستها في التاریخ

هـي  - المفهوم الشاملوب - ) وحدهالكریم یطرح وبصورة واضحة أن (عبادة اهللا القرآنإن 

ـــىالهـــدف الـــذي یتوجـــب  د إلیـــه كافـــة أوجـــه نشـــاطاته. فبینمـــا ترســـم اإلنســـان أن یصـــعِّ  عل

الكــــریم یطــــرح هدفــــه  القــــرآنالمــــذاهب الوضــــعیة أهــــدافًا تتســــم بــــالغموض والتنــــاقض نجــــد 

                                                 
  . ١٢٧ص  ،عماد الدين خليل، مرجع سابق  ١



 92

مـــدار التـــاریخ وفـــق األســـالیب  علـــىویطلـــب مـــن اإلنســـان أن یتحـــرك  ،الواضـــح عبـــادة اهللا

َنـٌة {َوقَـاِتُلوُهْم َحتـَّى َال َتُكـوَن ِفتْ  :شریفة لتجمیع البشـریة حـول هـذا الــهدف الكبیـراإلنسانیة ال

  .١٩٣البقرة }َوَیُكوَن الدِّیُن ِلّلهِ 

وموقـع اإلنســان  ،یــة ألحـداث التــاریخالقرآنفــي الختـام القضــیة الجوهریـة فــي الرؤیـة  ىتبقـ  

وباعتبارنـا جـزءًا مـن خلیقـة  ،نـوامیسوهي أننا مجبرون بـالحق والعـدل وال ،من هذه العملیة

اهللا شئنا أم أبینا في مساحات واسعة حاسمة من وجودنا إننا مجبـرون أن نولـد، ومجبـرون 

أن نحاســب علــى أعمالنــا، إننــا  علــىومجبــرون  ،أن نبعــث علــىأن نمــوت، إننــا مجبــرون 

ك مجبــرون وفــوق هــذا وذا ،مجبــرون علــى أن ننتمــي لهــذه القبیلــة، أو هــذا اإلقلــیم أو ذاك

حمل مالمحنا الشخصـیة المتفـردة وسـماتنا الخاصـة وبصـمات أصـابعنا، وبـدون هـذه  على

وبدون هذا الجبر تضـیع  ،االلتزامات الحتمیة تتبدد الحیاة وتفقد وحدتها وتماسكها ومعناها

البشـریة ویحــدث التنــاقض فــي النــوامیس وتختفــي قــیم الحــق والعــدل. وتــأتي مســاحة الحریــة 

الموقـف الـذي یتخـذه  إلـىوتمتـد هـذه المسـاحة  ،سـائر المخلوقـات علـىتمیـزه لإلنسان لكي 

وهـــي تتخـــذ إحـــدى  ،.. األعمـــال والمعطیـــات التـــي یقـــدمها فـــي الحیـــاة.اإلنســـان مـــن العـــالم

ـــا وأهـــدافنا منســـجمة مـــع نـــوامیس الكـــون وســـنن : طـــریقتین فإمـــا أن تكـــون مواقفنـــا وأعمالن

  .مال مبتعدًة عن نوامیس الكون وسنن الحیاةهذه المواقف واألع يءوٕاما أن تج ،الحیاة

الكریم في تفسیره ألدوار األمم والشعوب والحضارات إنما یتخذ هـذا  القرآنومن ثم فإن    

المقیاس الكوني الحاسم في تحدید مدى توافـق التجربـة البشـریة مـع النـوامیس أو ارتطامهـا 

مارســــاتنا ألجــــل الهــــدف الواحــــد م مواقــــع االنســــجام والتوافــــق مســــتقطباً  إلــــىویــــدعونا  ،بهــــا

نــَس ِإالَّ ِلَیْعُبــُدونِ {َوَمــا َخَلْقــُت اْلِجــنَّ  :الشــامل الــذي أعلنــه اهللا ومــن هنــا  .٥٦الــذاریات }َواْإلِ

ا بعــض الفلســفات الغربیــة كالوجودیــة مــ) اللتــان تطرحهالعبــث) و(الالجــدوىتبــرز مســألتنا (

إلنســان فــي العــالم لــیس أمــرًا محكومــًا  الكــریم أن ســعي ا القــرآنویؤكــد  ،والالأدریــة وغیرهمــا

 .١١٥المؤمنــون }ُكــْم ِإَلْیَنــا َال ُتْرَجُعــونَ {َأَفَحِســْبتُْم َأنََّمــا َخَلْقَنــاُكْم َعَبثــًا َوَأنَّ  :والعبــث ىبالالجـــــدو 

نَســــاُن َأن ُیْتــــَرَك ُســــًدى {َأَیْحَســــبُ  َوَأنَّ  ِلْإلِنَســــاِن ِإالَّ َمــــا َســــَعى* َوَأن لَّــــْیَس ( .٣٦القیامــــة }اْإلِ

  .}٤١-٣٩/النجمثُمَّ ُیْجَزاُه اْلَجَزاء اْألَْوَفى) { *َسْعَیُه َسْوَف ُیَرى
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اث حـــدفأ ،تـــرى المســـیحیة أي دورلإلنســـان فـــي توجیـــه حركـــة التـــاریخ ومـــن جانـــب آخـــر ال

عــن أمــٍر ســماوٍي یتوالهــا اهللا ســبحانه وتعــالى ویحكمهــا  التــاریخ علــى األرض كلهــا ناتجــة

    .١وهذه اإلرادة وحدها هي التي تؤثر في حركته ،مظهر إلرادة اهللافالتاریخ  ،كما یشاء

وال یتفق هذا مـع وجهـة النظـر اإلسـالمیة التـي تجعـل اإلنسـان مسـئوًال مسـئولیة كاملـة عـن 

أحداث التاریخ فهي ـ كما قدمنا ـ ال تنكـر إرادة اهللا وفاعلیتـه فـي الكـون والحیـاة وفـي عمـل 

ووضــح لنــا طریــق  ،الى أعطانــا العقــل لنمیــز بــه ونختــارولكــن اهللا ســبحانه وتعــ ،اإلنســان

نَســـاَن ِمـــن نُّْطَفـــٍة َأْمَشـــاٍج نَّْبَتِلیـــِه (: الخیـــر وطریـــق الشـــر یقـــول تعـــالى َفَجَعْلَنـــاُه ِإنَّـــا َخَلْقَنـــا اْإلِ

ــا َكُفــوًرا) { َســِمیًعا َبِصــیًرا* ــا َشــاِكًرا َوإِمَّ ــِبیَل ِإمَّ والقیــام بمهمــة  .}٣-٢/اإلنســانِإنَّــا َهــَدْیَناُه السَّ

 ،فاإلنسـان هـو الـذي یصـنع التـاریخ ،الخالفة على األرض تتطلب سلوكًا واعیـًا مـن البشـر

غهـا للنـاس عـن طریـق ها اهللا سـبحانه وتعـالى وبلّ وهو المسئول عن أحداثه وفقًا لقـوانین سـنّ 

ه وتعـالى . فاهللا سـبحان٢ولیس وفقًا لقوانین المادة الحتمیة ،أنبیائه ورسله على مدار التاریخ

لــــم یجعــــل العــــالم أمــــام عقولنــــا كتابــــًا مقفــــوًال أومخطوطــــة قدیمــــة فقــــدت صــــفحاتها األولــــى 

ه اهللا ســبحانه وتعــالى واضــحًا عــن بدایتــه ونهایتــه، بــل وّجــ واألخیــرة فأصــبحنا ال نعلــم شــیئاً 

والتبصـــر فـــي الحیـــاة بـــدایتها  ،اإلنســـان إلـــى النظـــر والتبصـــر فـــي الكـــون وحركتـــه ومـــوارده

وعالقاتهـا المتشـابكة لكـي نـتمكن مـن تكـوین فكـرٍة واضـحة عـن هـذا العـالم  عللها ونهایتها،

طریــــق المــــنهج والقــــوانین التــــي وضــــعها اهللا  ونتعامــــل معــــه مــــن منطلــــق واٍع وعاقــــل عــــن

محمـد  یقـولوكمـا  ،العـالموالتي جعلتـه مسـئوًال ومحاسـبًا فـي هـذا  ،سبحانه وتعالى لإلنسان

وانین یســـیر بمقتضـــاها التـــاریخ ال یتنـــاقض مـــع حریـــة "إن القـــول بوجـــود قـــ :بـــاقر الصـــدر

ال یمكن لإلنسان أن یسـاهم فـي حركـة التـاریخ مـا لـم یخضـع إلـى  إذ ،اإلنسان ومسئوولیته

ل اإلنسـان فـي حركـة التـاریخ هـو وتـدخُّ  ،فالحریـة ال تعنـي الفوضـى والعبـث ،نظام أو سنن

  :)سنٌة من السنن اإللهیة في الكون

                                                 
 .٢١٠هـ ، ص١٤٠٨الشيخ مرتضى مطهري ، ا�تمع والتاريخ ، دار مطهري ، بريوت  ١
  .٤٤٤هـ، ص١٤٠٥حممد قطب، حول التفسري اإلسالمي للتاريخ، جدة،   ٢
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ْزِق َربُِّكـْم َواْشـُكُروا َلـُه َلَقْد َكاَن ِلسَ (*  َبٍإ ِفي َمْسَكِنِهْم آَیٌة َجنََّتاِن َعن َیِمیٍن َوِشَماٍل ُكُلوا ِمـن رِّ

ـــٌة َوَربٌّ َغُفـــورٌ  ـــَدٌة َطیَِّب ـــْیِن  *َبْل ـــْیِهْم َجنََّت ـــدَّْلَناُهم ِبَجنََّت ـــِرِم َوَب ـــْیِهْم َســـْیَل اْلَع َفَأْعَرُضـــوا َفَأْرَســـْلَنا َعَل

ــن ِســْدٍر َقِلیــلٍ َذَواَتــى ُأُكــ َذِلــَك َجَزْیَنــاُهم ِبَمــا َكَفــُروا َوَهــْل ُنَجــاِزي ِإالَّ  *ٍل َخْمــٍط َوَأْثــٍل َوَشــْيٍء مِّ

َوَجَعْلَنـا َبْیـَنُهْم َوَبـْیَن اْلقُـَرى الَِّتـي َباَرْكَنـا ِفیَهـا قُـًرى َظـاِهَرًة َوَقـدَّْرَنا ِفیهَـا السَّـْیَر ِسـیُروا  *اْلَكفُـورَ 

  ِفیَهــا
َ
َفَقــاُلوا َربََّنــا َباِعــْد َبــْیَن َأْســَفاِرَنا َوَظَلُمــوا َأنُفَســُهْم َفَجَعْلَنــاُهْم َأَحاِدیــَث  *َوَأیَّاًمــا آِمِنــینَ  َلَیــاِلي

ْقَناُهْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَیاٍت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ    .}١٩-١٥/سبأ{ )َوَمزَّ

ـْن {َفُكّالً َأَخْذَنا ِبَذنِبِه َفمِ *   ـْیَحُة َوِمـْنُهم مَّ ْنُهم مَّْن َأْرَسْلَنا َعَلْیِه َحاِصبًا َوِمْنُهم مَّْن َأَخَذْتُه الصَّ

ــْن َأْغَرْقَنــا َوَمــا َكــاَن اللَّــُه ِلــَیْظِلَمُهْم َوَلِكــن َكــاُنوا َأنُفَســُهْم َیْظِلُمــو   َن}َخَســْفَنا ِبــِه اْألَْرَض َوِمــْنُهم مَّ

    .٤٠العنكبوت

 َوُكنَّـا َنا ِمن َقْرَیٍة َبِطَرْت َمِعیَشَتَها َفِتْلَك َمَساِكُنُهْم َلْم ُتْسَكن مِّن َبْعـِدِهْم ِإالَّ َقِلـیًال َوَكْم َأْهَلكْ (* 

َهــا َرُســوًال َیْتلُــو َعَلــْیِهْم آَیاِتَنــا  َنْحــُن اْلــَواِرِثیَن* َوَمــا َكــاَن َربُّــَك ُمْهِلــَك اْلُقــَرى َحتَّــى َیْبَعــَث ِفــي ُأمِّ

{َبْل َمتَّْعَنـا َهـؤَُالء َوآَبـاءُهْم  } ٥٩-٥٨/القصص{ )ُمْهِلِكي اْلُقَرى ِإالَّ َوَأْهُلَها َظاِلُمونَ  َوَما ُكنَّا

 }ونَ َحتـَّى َطــاَل َعَلــْیِهُم اْلُعُمــُر َأَفــَال َیــَرْوَن َأنَّــا َنــْأِتي اْألَْرَض َننُقُصــَها ِمــْن َأْطَراِفَهــا َأَفهُــُم اْلَغــاِلبُ 

  .٤٤األنبیاء

ــَواِعَق َفُیِصــیُب ِبَهــا َمــن َیَشــاُء {َوُیَســبِّ *   ــِه َوُیْرِســُل الصَّ ُح الرَّْعــُد ِبَحْمــِدِه َواْلَمَالِئَكــُة ِمــْن ِخیَفِت

  .١٣الرعد }لّلِه َوُهَو َشِدیُد اْلِمَحالِ َوُهْم ُیَجاِدُلوَن ِفي ا

ـــُه َلَهـــَدى النَّـــا*  ـــوْا َأن لَّـــْو َیَشـــاُء الّل ـــْم َیْیـــَأِس الَّـــِذیَن آَمُن َس َجِمیعـــًا َوَال َیـــَزاُل الَّـــِذیَن َكَفـــُروْا {َأَفَل

ـن َداِرِهـْم َحتـَّى َیـْأِتَي َوْعـُد اللّـِه ِإنَّ  اللّـَه َال ُیْخِلـُف ُتِصیُبُهم ِبَما َصَنُعوْا َقاِرَعٌة َأْو َتُحـلُّ َقِریبـًا مِّ

  .٣١الرعد }اْلِمیَعادَ 

ـَن اْلَقَواِعـِد َفَخـرَّ َعَلـْیِهُم السَّـْقُف ِمـن َفـْوِقِهْم {َقْد َمَكـَر الَّـِذیَن ِمـن َقـْبِلِهْم َفـَأَتى اللّـُه ُبنْ *  َیـاَنُهم مِّ

  . ٢٦النحل }اُب ِمْن َحْیُث َال َیْشُعُرونَ َوَأَتاُهُم اْلَعذَ 

  ١٣٠األعراف }َراِت َلَعلَُّهْم َیذَّكَُّرونَ {َوَلَقْد َأَخْذَنا آَل ِفْرَعوَن ِبالسِِّنیَن َوَنْقٍص مِّن الثَّمَ * 

ـــَالٍت َفاْســـَتْكَبُروْا {َفأَ *  ـــَفاِدَع َوالـــدََّم آَیـــاٍت مَُّفصَّ ـــَل َوالضَّ ـــْیِهُم الطُّوَفـــاَن َواْلَجـــَراَد َواْلُقمَّ ْرَســـْلَنا َعَل

  .١٣٣األعراف }َوَكاُنوْا َقْومًا مُّْجِرِمینَ 
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ــَماِء ِبَمــا {َفَبــدََّل الَّــِذیَن َظَلُمــوْا ِمــْنُهْم َقــْوًال َغْیــَر الَّــِذي ِقیــَل َلُهــْم َفَأْرَســْلنَ *  ــَن السَّ ا َعَلــْیِهْم ِرْجــزًا مِّ

  .١٦٢األعراف }ْا َیْظِلُمونَ َكاُنو 

ـــِك َوَأْغَرْقَنـــا الَّـــِذیَن َكـــذَُّبوْا ِبآَیاِتَنـــا ِإنَُّهـــْم َكـــاُنو *  َقْومـــًا  اْ {َفَكـــذَُّبوُه َفَأنَجْیَنـــاُه َوالَّـــِذیَن َمَعـــُه ِفـــي اْلُفْل

  . .٦٤األعراف }َعِمینَ 

  .٩١األعراف }ُحوْا ِفي َداِرِهْم َجاِثِمینَ الرَّْجَفُة َفَأْصبَ  {َفَأَخَذْتُهمُ * 

ـــَواِل َواألنُفـــِس َوالثَّ *  ـــَن اَألَم ـــَن اْلَخـــوْف َواْلُجـــوِع َوَنْقـــٍص مِّ ـــِر {َوَلَنْبُلـــَونَُّكْم ِبَشـــْيٍء مِّ َمـــَراِت َوَبشِّ

اِبِرینَ    .١٥٥البقرة }الصَّ

ِفـي َأیَّـاٍم نَِّحَسـاٍت لُِّنـِذیَقُهْم َعـَذاَب اْلِخـْزِي ِفـي اْلَحَیـاِة الـدُّْنَیا َفَأْرَسْلَنا َعَلـْیِهْم ِریًحـا َصْرَصـًرا (* 

ا َثُمـوُد َفهَـَدْیَناُهْم َفاْسـَتَحبُّوا اْلَعَمـى َعَلـى اْلهُـَدى  َأْخَزى َوُهْم َال ُینَصُروَن*َوَلَعَذاُب اْآلِخَرِة  َوَأمَّ

ْیَنـــا الَّـــِذیَن آَمُنـــوا َوَكـــاُنوا َیتَّقُـــونَ  *َمـــا َكـــاُنوا َیْكِســـُبونَ َفَأَخـــَذْتُهْم َصـــاِعَقُة اْلَعـــَذاِب اْلهُـــوِن بِ  ) َوَنجَّ

  .}١٨-١٦{فصلت/

  .١٠٢هود }ِإنَّ َأْخَذُه َأِلیٌم َشِدیدٌ  {َوَكَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي َظاِلَمةٌ *  

 نواجهــة الكفــر والغــرور البشــرییویبلــغ التهدیــد باعتمــاد المشــیئة اإللهیــة للقــوى الطبیعیــة لم

  :  وتزداد نبرته ارتفاعاً  ،حدًا كبیرًا من الوضوح والقوة في عدد من اآلیات

ـــَماِء َواْألَْرِض ِإن نََّشـــْأ َنْخِســـْف ِبِهـــُم *  ـــَن السَّ {َأَفَلـــْم َیـــَرْوا ِإَلـــى َمـــا َبـــْیَن َأْیـــِدیِهْم َوَمـــا َخْلَفُهـــم مِّ

  .٩سبأ }َیًة لُِّكلِّ َعْبٍد مُِّنیٍب ِكَسفًا مَِّن السََّماِء ِإنَّ ِفي َذِلَك َآل  اْألَْرَض َأْو ُنْسِقْط َعَلْیِهمْ 

ـــورُ (*  ـــَي َتُم ـــُم اَألْرَض فَـــِإَذا ِه ـــَف ِبُك ـــي السَّـــَماء َأن َیْخِس ـــن ِف ـــي  *َأَأِمنـــتُم مَّ ـــن ِف ـــُتم مَّ َأْم َأِمن

  .}١٧-١٦/الملك{ )َنِذیرِ السََّماء َأن ُیْرِسَل َعَلْیُكْم َحاِصًبا َفَسَتْعَلُموَن َكْیَف 

  }٣٠/الملك{ )ُقْل َأَرَأْیُتْم ِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا َفَمن َیْأِتیُكم ِبَماء مَِّعینٍ (* 

وفـي معـارك بـدر والخنـدق وحنـین  ،المدینـة إلـى صـلى اهللا علیـه وسـلموفي هجرة  الرسـول 

وتصـــدر  )المادیـــة(بیعیـــة تتجـــاوز المشـــیئة اإللهیـــة اعتمـــاد الســـنن والنـــوامیس الط ،وغیرهـــا

 إلـــىجنـــد اهللا التـــي ال تــرى مـــن قـــوى الكـــون الروحیـــة أن تنـــزل  ٕالـــىو  ،المالئكـــة إلـــىأمرهــا 

حكــم  )تنفیــذ(جانــب المــؤمنین ورســولهم وهــم یجاهــدون مــن أجــل  إلــىلكــي تقــف  )الســاحة(

  اهللا في األرض: 
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ــَن اْلَمآلِئَكــِة ُمــْرِدِفیَن*ُكم ِبــَأْلٍف ِإْذ َتْســَتِغیُثوَن َربَُّكــْم َفاْســَتَجاَب َلُكــْم َأنِّــي ُمِمــدُّ (*  َوَمــا َجَعَلــُه  مِّ

ِإْذ  ِه ِإنَّ الّلــَه َعِزیــٌز َحِكــیٌم*الّلــُه ِإالَّ ُبْشــَرى َوِلَتْطَمــِئنَّ ِبــِه ُقلُــوُبُكْم َوَمــا النَّْصــُر ِإالَّ ِمــْن ِعنــِد الّلــ

ُل َعَلــْیُكم ْنــُه َوُیَنــزِّ ــیُكُم النَُّعــاَس َأَمَنــًة مِّ ــَماء َمــاء لُِّیَطهِّــَرُكم ِبــِه َوُیــْذِهَب َعــنُكْم ِرْجــَز  ُیَغشِّ ــن السَّ مِّ

ــْیَطاِن َوِلَیــْرِبَط َعَلــى ُقُلــوِبكُ  ِإْذ ُیــوِحي َربُّــَك ِإَلــى اْلَمآلِئَكــِة َأنِّــي َمَعُكــْم  ْم َوُیثَبِّــَت ِبــِه اَألْقــَداَم*الشَّ

ِذیَن َكَفــُروْا الرَّْعــَب َفاْضــِرُبوْا َفــْوَق اَألْعَنــاِق َواْضــِرُبوْا َفثَبِّتُــوْا الَّــِذیَن آَمُنــوْا َســُأْلِقي ِفــي ُقُلــوِب الَّــ

  .  }١٢-٩/األنفال{ )ِمْنُهْم ُكلَّ َبَنانٍ 

ِإْذ َتُقــوُل ِلْلُمــْؤِمِنیَن َأَلــن  الّلــَه َلَعلَُّكــْم َتْشــُكُروَن* َوَلَقــْد َنَصــَرُكُم الّلــُه ِبَبــْدٍر َوَأنــُتْم َأِذلَّــٌة َفــاتَُّقواْ (* 

ـَن اْلَمآلِئَكـِة ُمنـَزِلیَن* یُكْم َأن ُیِمدَُّكْم َربُُّكم ِبَثَالثَـِة آَالفٍ َیْكفِ  َبَلـى ِإن َتْصـِبُروْا َوَتتَّقُـوْا َوَیـْأُتوُكم  مِّ

ـــَن اْلَمآلِئَكـــِة  ـــن َفـــْوِرِهْم َهـــَذا ُیْمـــِدْدُكْم َربُُّكـــم ِبَخْمَســـِة آالٍف مِّ ِمیَن*مِّ َوَمـــا َجَعَلـــُه الّلـــُه ِإالَّ  ُمَســـوِّ

ـــِئنَّ ُقُلـــــوُبُكم ِبـــــِه َوَمـــــا النَّْصـــــُر ِإالَّ ِمـــــْن ِعنـــــِد اللّـــــِه اْلَعِزیـــــِز اْلَحِكـــــیمِ بُ  ـــَرى َلُكـــــْم َوِلَتْطَمــ آل { )ْشــ

  .}١٢٦-١٢٣/عمران

ْیئًا {َلَقْد َنَصَرُكُم اللّـُه ِفـي َمـَواِطَن َكِثیـَرٍة َوَیـْوَم ُحَنـْیٍن ِإْذ َأْعَجَبـْتُكْم َكثْـَرُتُكْم َفَلـْم ُتْغـِن َعـنُكْم َشـ* 

ــْدِبِرینَ  ــُتم مُّ ــمَّ َولَّْی ــْت ُث ــا َرُحَب ــْیُكُم اَألْرُض ِبَم ــى َرُســوِلِه  *َوَضــاَقْت َعَل ــُه َســِكیَنَتُه َعَل ــزَل الّل ــمَّ َأَن ُث

 التوبــة( }َوَذِلــَك َجــَزاء اْلَكــاِفِرینَ  َوَعَلــى اْلُمــْؤِمِنیَن َوَأنــَزَل ُجُنــودًا لَّــْم َتَرْوَهــا َوعــذََّب الَّــِذیَن َكَفــُرواْ 

٢٦-٢٥.(  

 اْثَنْیِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ * 
َ
َیقُـوُل {ِإالَّ َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه الّلُه ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذیَن َكَفُروْا ثَاِني

َتَرْوَهـا َوَجَعـَل َكِلَمـَة ِلَصاِحِبِه َال َتْحَزْن ِإنَّ الّلَه َمَعَنا َفَأنَزَل الّلُه َسـِكیَنَتُه َعَلْیـِه َوَأیَّـَدُه ِبُجُنـوٍد لَّـْم 

  ٤٠التوبة }ْلَیا َوالّلُه َعِزیٌز َحِكیمٌ الَِّذیَن َكَفُروْا السُّْفَلى َوَكِلَمُة الّلِه ِهَي اْلعُ 

ـــْیِهْم ِریحـــاً *  ـــْیُكْم ِإْذ َجـــاءْتُكْم ُجُنـــوٌد َفَأْرَســـْلَنا َعَل  {َیـــا َأیَُّهـــا الَّـــِذیَن آَمُنـــوا اْذُكـــُروا ِنْعَمـــَة اللَّـــِه َعَل

  ٩األحزاب }ُه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیراً َوُجُنودًا لَّْم َتَرْوَها َوَكاَن اللَّ 

أمــام قــوتین كــونیتین یســخرهما اهللا لتحقیــق  –نــتكلم علــى الفعــل اإللهــي المباشــر  إذ -ننــا إ

نلتقـــي  األولـــى. وفـــي .وقـــوة الـــروح غیـــر المنظـــورة ،قـــوة الطبیعـــة المادیـــة المنظـــورة: كلمتـــه

: الطبیعیــــة لمواجهــــة الصــــلف والكفــــر والغــــرور البشــــري ىاعتمــــاد القــــو بنمــــاذج شــــتى مــــن 

الصــاعقة،  ،الغــرق ،الخســف أو الزلــزال أو الرجفــة ،الصــیحة ،الحاصــب ،الجفــاف ،الســیل
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تمزیـــق  ،ماتـــة الجماعیـــةاإل ،الـــریح العاتیـــة ،األوبئـــة ،المطـــر العنیـــف ،الحشـــرات ،الطوفـــان

  وسیلة بالذات. إلىدون إشارة ثم الدمار الشامل  ،الجوع ،الخوف ،المجتمعات

 وبالطاقـات الروحیـة التـي ال ،بحشـود المالئكـة ،وفي الثانیة نلتقي بجند اهللا الـذین ال یـرون

وأن تمــنح القلــة  ،نصــر إلــىوالتــي تســتطیع فــي لحظــات أن تقلــب الهزیمــة  ،تحــدها حــدود

 ،تــي ال تــرىالغیــب ال ى. ودائمــًا تكــون قــو .المقاومــة والثبــات علــىالمجاهــدة مقــدرة هائلــة 

َوَمـا َیْعَلـُم ( :أكثر قدرة وأسرع عمالً  ،والتي ال تعمل فیها مقاییسنا النسبیة التجریبیة الظاهرة

  .٣١١) المدثرُجُنوَد َربَِّك ِإالَّ ُهوَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١٣٤-١٣٣عماد الدين خليل، التفسري اإلسالمي للتاريخ، مرجع سابق، ص ١
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  المبحث الثاني

  المسألة الحضاریة

  بین التاریخ والحضارة /١

فكــــر حــــین یــــدخل فــــي التــــاریخ البــــد أن ینتهــــي إن المصــــیر الــــذي یــــؤول إلیــــه ال         

فالحقیقــة تنتمـي أصـًال إلــى عـالم األزل واألبدیــة  .إلـى فاجعـة ،بصـاحبه، بصـورة أو بــأخرى

وهـي  .وال یخضـع لقـانون الصـیرورة الصـارم ،الذي یفارق تمامًا وقائع التاریخ ویعلو علیهـا

 ،ریخ یـدخل فـي دائـرة الحركـةوالتـا ،حین تتجسد في اإلنسان فإنما تعانق التاریخ وتحل فیـه

هــذا والــذي یقــع ضــحیة  .ینطــوي علیــه فهــو إذن خاضــع خضــوعًا تامــًا للتغیــر هــو وكــل مــا

 ،التجســد هــو الحقیقــة نفســها، ألنهــا ســتفقد براءتهــا األولــى التــي جاءتهــا مــن أفــق المطلــق

ومـن أجـل  .وستتقمص جملة األشكال التاریخیة التي یمكـن أن تعتـري أي إنسـان تحـل فیـه

أحضــــان الحقیقــــة یتخطــــى فــــي عســــره  إلــــىذا كــــان الجهــــد اإلنســــاني التــــاریخي للعــــودة هــــ

ــى األرض محنــــة یتطلــــب  ،وصــــعوباته كــــل التقــــدیرات الممكنــــة ـــان وجــــود اإلنســــان علــ وكـ

  .١ًا وقلقًا دائمًا ورجاءًا واسعاً نتصار علیها توترًا مستمر اال

  :التداخل بین التاریخ والحضارة

یـة البـد مـن القرآنتحكـي الرؤیـة  وحسـب مـا ،التاریخ والحضارة لمعرفة التداخل بین جدلیتي

  :إدراك الحقائق األساسیة والتي هي رؤیة أساسیة حول

  :  البدایة المتحضرة لإلنسان

الكـریم فـي نحـٍو مـن سـبع  القـرآنویوضـح  ،تتعلق ببدایة ظهور اإلنسان على األرض: أوالً 

بــو البشــر " ســویًا بــدأ بــه وبســاللته تــاریخ وثالثــین آیــه أن اهللا ســبحانه وتعــالى خلــق آدم " أ

                                                 
 .٥٥، ص ١٩٨٨، ٣لشروق طد. فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري االسالم، دار ا ١
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َفـــِإَذا  ن ِطـــیٍن*ِإْذ َقـــاَل َربُّـــَك ِلْلَمَالِئَكـــِة ِإنِّـــي َخـــاِلٌق َبَشـــًرا ِمـــ(البشـــر علـــى األرض مثـــل قولـــه 

وِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِدینَ  ْیُتُه َوَنَفْخُت ِفیِه ِمن رُّ   .}٧٢-٧١/ص{ )َسوَّ

ـــــَماَواِت َواْألَ  (:وقولـــــه ـــــَق السَّ ـــــِه اْلَمِصـــــیرُ َخَل َلْی َرُكْم َفَأْحَســـــَن ُصـــــَوَرُكْم َوإِ ـــوَّ ـــاْلَحقِّ َوَصــ ــ  )ْرَض ِب

  }  ٣/التغابن{

ـا َشـاء َركََّبـكَ ٨٢/٧الَِّذي َخَلَقَك َفَسـوَّاَك َفَعـَدَلَك {(: وقوله -٧{االنفطـار/ )} ِفـي َأيِّ ُصـوَرٍة مَّ

٨.{  

نَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِویمٍ (: وقوله   .}٤) {التین/َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

قـرر أن والتـي ت ،هذه الحقیقة تتعارض مع بعـض المفهومـات الغربیـة السـائدة عـن اإلنسـان

اإلنســان تطــور مــن ســاللة الحیوانــات الــدنیا عبــر مالیــین الســنین حتــى بلــغ مرحلــة فصــیلة 

وترى تلك النظریات أن الفتـرات األخیـرة مـن تـاریخ الحیـاة قـد  ،اإلنسان ذات الدماغ الكبیر

  .١رته الحالیة منذ مائة الف سنةبظهور أسالف اإلنسان العاقل بصو  انتهت

ـــًا:  فالنظریـــات  ،تتعلـــق بمـــدى وعـــي وٕادراك اإلنســـان عنـــدما بـــدأ حیاتـــه علـــى األرض ثانی

بمرحلــة بدائیــة اســتمرت دهــورًا  ،الغربیــة تــرى أن اإلنســان بــدأ تاریخــه المبكــر علــى األرض

لخبرات التـي تمكنـه مـن الحیـاة األسـریة والجماعیـة طویلة كان اإلنسان خاللها مفتقرًا إلى ا

كمــا  .منــهحیاتــه ومــا یتعلــق بغذائــه ومســكنه وأوالخبــرات التــي تمكنــه مــن تحســین أوضــاع 

تـــرى تلـــك النظریـــات أن اإلنســـان كـــان فـــي تلـــك المرحلـــة حیوانـــًا متوحشـــًا شـــأنه شـــأن بقیـــة 

التدرج في تحسـین أوضـاع  ثم بدأ اإلنسان بما تمیز به عن تلك الحیوانات من ،الحیوانات

  .٢رتقاء سلم الحضارةدأ في احیاته فب

الكریم فیوضح أن اهللا سبحانه وتعالى زود آدم علیه السالم بالعلم والمعرفـة منـذ  القرآنأما 

{َوَعلَّـَم آَدَم اَألْسـَماء ُكلََّهـا ثُـمَّ َعَرَضـُهْم َعَلـى : قـال تعـالى ،فجـر تـاریخ البشـریة علـى األرض

ــ ــاَل َأنِبُئــوِني ِبَأْســَماء اْلَمَالِئَك وقــد نقلــت عــددًا مــن  .٣١البقــرة }َهـــؤُالء ِإن ُكنــُتْم َصــاِدِقینَ ِة َفَق

                                                 
 م.١٩٩٤د. أمحد الياس حسني، حنو رواية قرآنبة كأساس لعلم التاريخ، اخلرطوم،  ١
  .٩د. أمحد الياس حسني، مرجع سابق، ص  ٢



 100

الـرأي الــذي أسـند إلـى ابــن عبـاس والـذي یقــرر أن اهللا سـبحانه وتعـالى علــم  ١كتـب التفسـیر

مثــل أســماء ذریتــه وأســماء المالئكــة وأســماء الــدواب والطیــر واألرض  ،آدم جمیــع األســماء

  .هلوالس

كمــا رأى هــؤالء المفســرون أن التعلــیم لــم یقتصــر فقــط علــى مجــرد معرفــة االســم بــل شــمل 

 .٣یتعلــق بهــا مــن المنــافع والمضــار ، وأحوالهــا ومــا٢لعلــم أیضــًا صــفات األشــیاء وخواصــهاا

وعلمـــه صـــناعة الحدیـــد وأمـــر بـــالحرث  ،وزوده مـــن ثمـــار الجنـــة شـــيءوعلمـــه صـــنعة كـــل 

 ،حصــد ثــم داســه ثــم ذراه ثــم طحنــه ثــم خبــزه ثــم أكلــه فحــرث وزرع ثــم ســقى حتــى إذا بلــغ

وهـــي تصـــب فـــي  ــــ . وهـــذه التفســـیرات كلهـــا٤العلـــم شـــمل المعرفـــة بـــالنجوم وذكـــر أیضـــًا أن

یــة للحضــارة والتــاریخ ـ تتعــارض كلیــًا مــع بعــض المفهومــات الغربیــة القرآنناحیــة الرؤیــة 

دائیــة اســتغرقت وقتــًا طــویًال والتــي تــرى أن اإلنســان بــدأ حیاتــه بصــورة ب ،للحضــارة والتــاریخ

العصــور  ،وقــد بــدأ اإلنســان ینمــي هــذه المعرفــة ویطورهــا عبــر آالف الســنین ،مــن تاریخــه

ثــم أخیــرًا مــن اكتســاب  ،المجتمعــات الشــیوعیة البدائیــة ،قبــل التــاریخ عصــور مــا ،الحجریــة

  .التي أهلته لتطویر أسالیب حیاته المعرفة والخبرة

أن البشــر بــدأوا حیــاتهم منــذ عصــور آدم علیــه الســالم بعقیــدة  الكــریم القــرآنیوضــح  :ثالثــاً 

ُقْلَنــا  *{َفَتَلقَّــى آَدُم ِمــن رَّبِّــِه َكِلَمــاٍت َفتَـاَب َعَلْیــِه ِإنَّــُه ُهــَو التَّــوَّاُب الــرَِّحیمُ : قــال تعــالى ،التوحیـد

ـــعَ  ـــْأِتَینَُّكم مِّنِّـــي ُهـــًدى َفَمـــن َتِب ـــا َی ـــَال َخـــْوٌف عَ  اْهِبُطـــوْا ِمْنَهـــا َجِمیعـــًا َفِإمَّ ـــَداَي َف ـــْیِهْم َوَال ُهـــْم ُه َل

  .١٢٢طه {ثُمَّ اْجَتَباُه َربُُّه َفَتاَب َعَلْیِه َوَهَدى}: وقوله تعالى .٣٨-٣٧ البقرة }َیْحَزُنونَ 

وتوضــح هــذه اآلیــات أن  ،٥والهـدى المشــار إلیــه هنــا كمـا یقــول الطبــري هــو البیـان والرشــاد

 حه لهــم عبــرلته مــن بعــده باتبــاع الهــدى الــذي وّضــاهللا ســبحانه وتعــالى قــد أمــر آدم وســال

میعــًا علــى الفطــرة، آخــر فــإن اهللا ســبحانه قــد خلــق النــاس ج وبمعنــى .رســله وأنبیائــه وكتبــه

                                                 
  الطربي وآخرون. ١
  .١٩٢، ص١هـ، ج١٤٠٥ ٣الرازي، التفسري الكبري: مفاتيح الغيب، بريوت ط ٢
  .١٣٨، صم١٩٧٢، القاهرة ١الزخمشري، الكشاف، ج ٣
  .٩٣، ص ١أيب حامت الرازي، تفسرب القرآن العظيم، دار الفكر بريوت،ح ٤
  .١٧١، ص٢الطربي مرجع سابق،ج ٥
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والفطـــرة الســـلیمة ـ فـــي  ،فـــي اللغـــة "مـــا فطـــر اهللا علیـــه مـــن المعرفـــة بـــه والفطـــرة معناهـــا

 قــال تعــالى: ،١"حــق والباطــلســتعداد إلصــابة الحكــم والتمییــز بــین الالفالســفة ـ ا اصــطالح

 الـدِّیُن {َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّیِن َحِنیفًا ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّـاَس َعَلْیَهـا َال َتْبـِدیَل ِلَخْلـِق اللَّـِه َذِلـكَ 

  .٣٠الروم }ْكَثَر النَّاِس َال َیْعَلُمونَ اْلَقیُِّم َوَلِكنَّ أَ 

یََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُفِسـِهْم َأَلْسـُت ِبـَربُِّكْم {َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك : وقال  ِمن َبِني آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

  .١٧٢األعراف َقاُلوْا َبَلى َشِهْدَنا َأن َتُقوُلوْا َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلیَن}

وأن كــل مولــوٍد یولــد مــن  ،أنــه خــالقهمفــاهللا ســبحانه وتعــالى أشــهد بنــي آدم علــى أنفســهم ب 

وفـي  .یعبدوه وال یشـركون بـه شـیئاً  بني آدم هو من تلك الذریة التي شهدت بأن اهللا خالقها

 ،نه أو یمجســانه"االحــدیث الشــریف " كــل مولــوٍد یولــد علــى الفطــرة فــأبواه یهودانــه أو ینصــر 

(یقـول : یـه وسـلم قـالوأورد ابن كثیٍر عـن مسـلم فـي حـدیٍث طویـل عـن النبـي صـلى اهللا عل

     .  ٢)إني خلقت عبادي حنفاء فأضلهم الشیطان عن دینهم: اهللا سبحانه وتعالى

  ـ: هذا المفهوم یتعارض مع المفهوم الغربي من حیث أنه

وفكــرة التوحیــد فــي التــاریخ البشــري ـ مــن خــالل  ،یجعــل التوحیــد ســنة فطــر البشــر علیهــا

ثــم بــدأ النــاس  ،یهــا البشــر وبــدأوا حیــاتهم علیهــاي ـ هــي الفكــرة التــي نشــأ علالقرآنــالتفســیر 

وكلمـــا بعـــدوا عـــن الطریـــق المســـتقیم كـــان اهللا یرســـل إلـــیهم  ،نحـــرافعبـــر مســـیرتهم فـــي اال

الرســـل واألنبیـــاء لیـــردوهم إلـــى الـــدین الحـــق ویهـــدوهم إلـــى الطریـــق المســـتقیم الـــذي بـــدأ بـــه 

تــرى أن فكــرة الــدین قــد  وبعــض المفــاهیم غیــر اإلســالمیة .اإلنســان مســیرته فــي هــذا العــالم

تــدرجت وتطــورت فــي عقــل اإلنســان ومــرت بمراحــل متعــددة عبــر دهــوٍر مــن عمــر البشــریة 

  .حتى وصلت إلى مرحلتها الحالیة

  :الخالفة في األرض ومتطلباتها أساس الحضارة

ــَك ِلْلَمَالِئَكــِة ِإنِّــي َجاِعــٌل ِفــي اَألْرِض َخِلیَفــًة َقــا: قــال تعــالى ــاَل َربُّ ُلوْا َأَتْجَعــُل ِفیَهــا َمــن {َوإِْذ َق

ــ  }ي َأْعَلــُم َمــا َال َتْعَلُمــونَ ُیْفِســُد ِفیَهــا َوَیْســِفُك الــدَِّماء َوَنْحــُن ُنَســبُِّح ِبَحْمــِدَك َوُنَقــدُِّس َلــَك َقــاَل ِإنِّ

                                                 
  .٧٢٠، ص٢، ج٣املعجم الوسيط، القاهرة، ط ١
 .٢٣٣، ص٢ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،ج ٢
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ــا اهْ : وقــال. ٣٠البقــرة ــا ِفیــِه َوُقْلَن ــا َكاَن ــا َفَأْخَرَجُهَمــا ِممَّ ــْیَطاُن َعْنَه ِبُطــوْا َبْعُضــُكْم {َفَأَزلَُّهَمــا الشَّ

وضحت هذه اآلیـات أن . ٣٦البقرة }ْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحینٍ ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اَألْرِض مُ 

تســتقر علیهــا حیاتــه إلــى حــین ویمــوت  ،اهللا ســبحانه وتعــالى جعــل آدم خلیفــًة فــي األرض

 ،ا وٕاصـالحها ببنـي آدموقد فسرت خالفة اإلنسان في األرض بعمارتهـ ،علیها ویبعث منها

ـــًا بعـــد قـــرن لجـــیًال بعـــد جیـــ ،یخلـــف بعضـــهم بعضـــاً  ـــ إلـــى جانـــب عمـــارة  والخالفـــة .وقرن ـ

والخلیفــة هــو آدم ومــن قــام  ،األرض ـ تعنــي أیضــًا الخالفــة فــي الحكــم بالعــدل بــین الخلــق

وأن اهللا قـد اسـتخلف آدم وكــذلك كـل نبـي فـي عمــارة  ،مقامـه فـي الحكـم بـین الخلــق بالعـدل

. فبنــو آدم قــد أنــیط بهــم ١هم وتنفیــذ مــا أمــر اهللا فــیهموریاســة النــاس وتكمیــل نفوســ األرض

القیــام بمهمــة الخالفــة وذلــك بعمــارة األرض وٕاصــالحها وسیاســة أمورهــا مــن خــالل طاعــة 

ـــبحانه وتعـــــالى وعبادتـــــه ـــول تعـــــالى ،اهللا ســ نـــــَس ِإالَّ ِلَیْعُبـــــُدونِ {َوَمـــــا َخَلْقـــــُت اْلِجـــــنَّ : یقــ  }َواْإلِ

 ،اهللا " عبــادةً  والعبــادة كمــا شــرحت فــي القــوامیس العربیــة هــي الطاعــة "وعبــد ،٥٦الــذاریات

، وخالفــة اإلنســان علــى األرض هــي تحمــل األمانــة التــي ٢لــه وخضــع وذل انقــاد: وعبودیــةً 

وهــي أمانــة حملهــا  ،حملهــا وحملهــا اإلنســان نوات واألرض فرفضــاعرضــها اهللا علــى الســم

  .اإلنسان من عقل وفكٍر وحریة إرادة

  :  مكانة اإلنسان بین الحضارة والتاریخ

لقد حدد اهللا سبحانه لإلنسان مكانًة سـامیًة فـي هـذا العـالم تؤهلـه ألداء دوره الحضـاري فـي 

ـــَن  :التـــاریخ فقـــد قـــال تعـــالى ْمَنـــا َبِنـــي آَدَم َوَحَمْلَنـــاُهْم ِفـــي اْلَبـــرِّ َواْلَبْحـــِر َوَرَزْقَنـــاُهم مِّ {َوَلَقـــْد َكرَّ

ْلَناُهْم َعَلـى َكِثیـرٍ الطَّیَِّباِت وَ  مَّـْن َخَلْقَنـا َتْفِضـیالً  َفضَّ ر فـاهللا كـرم اإلنسـان ویّسـ .٧٠اإلسـراء }مِّ

{ِإنَّ اللَّـَه َلـُذو َفْضـٍل َعَلـى : له سبل الحیاة ورزقـه وفضـله علـى كثیـٍر مـن خلقـه  قـال تعـالى

 .٦١غافر }ْكَثَر النَّاِس َال َیْشُكُرونَ النَّاِس َوَلِكنَّ أَ 

                                                 
  .٢١٠، ص١م، ج١٩٨٩األلوسي روح املعاين، دار الفكر بريوت،  ١
  .٦٠٠، ص٢ط، جاملعجم الوسي ٢
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المـــائتین آیـــة فهـــو  التـــي تتحـــدث عـــن فضـــل اهللا ورحمتـــه لإلنســـان كثیـــرة تجـــاوزتواآلیـــات 

ر اهللا كثیــر مــن المخلوقــات فــي هــذا العــالم لخدمــة . وٕالــى جانــب هــذا ســخّ ١الــرحمن الــرحیم

: قــال تعــالى ،الســتغاللها اســتغالًال یحقــق لــه متطلبــات خالفتــه فــي األرضان وهیــأه اإلنســ

ــ( ْنــُه َشــَراٌب َوِمْنــُه َشــَجٌر ِفیــِه ُتِســیُمونَ ُهــَو الَّــِذي َأنــَزَل ِمــَن السَّ ُینِبــُت َلُكــم ِبــِه  *َماء َمــاء لَُّكــم مِّ

ْیتُـــوَن َوالنَِّخیـــَل َواَألْعَنـــاَب َوِمـــن ُكـــلِّ الثََّمـــَراِت ِإنَّ ِفـــي َذِلـــَك آلَیـــًة لَِّقـــْوٍم َیَتَفكَّـــُرونَ  ْرَع َوالزَّ  *الـــزَّ

َر َلُكُم اللَّْیَل َواْلنََّهاَر وَ  َراٌت ِبـَأْمِرِه ِإنَّ ِفـي َذِلـَك َآلَیـاٍت لِّقَـْوٍم َوَسخَّ الشَّْمَس َواْلَقَمـَر َواْلنُُّجـوُم ُمَسـخَّ

َوُهـَو الَّـِذي  *َوَما َذَرَأ َلُكْم ِفي اَألْرِض ُمْخَتِلًفا َأْلَواُنُه ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَیًة لَِّقْوٍم َیـذَّكَُّرونَ  *َیْعِقُلونَ 

َر اْلَبْحَر ِلَتْأكُ  ُلوْا ِمْنُه َلْحًما َطِری�ا َوَتْسَتْخِرُجوْا ِمْنُه ِحْلَیـًة َتْلَبُسـوَنَها َوتَـَرى اْلُفْلـَك َمـَواِخَر ِفیـِه َسخَّ

َوَأْلَقى ِفي اَألْرِض َرَواِسَي َأن َتِمیـَد ِبُكـْم َوَأْنَهـاًرا َوُسـُبًال  *َوِلَتْبَتُغوْا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

. فاإلســالم یــرى اإلنســان ســیدًا لهــذا العــالم ویــرى تاریخــه }١٥-١٠َتْهَتــُدوَن) {النحــل/ لََّعلَُّكــمْ 

هـــذه النظـــرة  ،عالقـــة مقننـــة بـــین اإلنســـان واســـتغالل مـــواد هـــذا الكـــون الـــذي ســـخره اهللا لـــه

ــــة المســــتمدة مــــن العهــــد القــــدیم لإلنســــان المرتبطــــة  ـــیحیة الغربی تختلــــف عــــن النظــــرة المسـ

فقـد ورد فـي  ،تب علیها من عالقات اإلنسان بـالكون واسـتغالله لـهبالخطیئة األولى وما تر 

ـــالى قــــال مخاطبــــاً  ــــدیم أن اهللا ســــبحانه وتعـ ــــة هــــذه األرض بســــببك(: آدم العهــــد الق  ،ملعون

، بعــرق وجهــك بالتعــب تأكــل منهــا كــل أیــام حیاتــك وشــوكًا وحســكًا تنبــت لــك عشــر الحقــل

  .٢تأكل خبزاً 

  :لفعل الحضاري لإلنسان في التاریخا

ـــه  ـــي عالقتـ ـــه مراعاتهــــا فـ ـــد التــــي علیـ إن اهللا ســــبحانه وتعــــالى قــــد أوضــــح لإلنســــان القواعـ

بالطبیعة من حوله واستثمار خیراتها والمحافظة علیها من أجـل أن یكـون لـه فعـل تـاریخي 

كمـــا وضـــح القواعــد الســـلیمة لمـــا ینبغــي القیـــام بـــه ومـــا  ،یســهم بـــه فـــي الحضــارة اإلنســـانیة

یســره لـه اهللا فــي  نتفـاع بمـان تحقیــق ذلـك الفعـل الحضــاري واالمـ ینبغـي تجنبـه لكــي یـتمكن

                                                 
  .٩د. أمحد الياس حسني، مرجع سابق، ص  ١
 نقًال عن إلياس، مرجع سابق. ١٩_ ١٧:  ٣سفر التكوين  ٢
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كمــا أوضــح اهللا ســبحانه أن وظیفــة البشــر علــى  .هــذا الكــون فــي مختلــف مجــاالت حیاتــه

 :األرض ال تنحصــر فقــط فــي توجیــه كــل طاقــاتهم للعمــل اســتعدادًا للــداراآلخرة قــال تعــالى

َة َوَال َتنَس َنِصیَبَك ِمَن الدُّْنَیا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اللَّـُه ِإَلْیـَك {َواْبَتِغ ِفیَما آَتاَك اللَُّه الدَّاَر اْآلِخرَ 

{ُیثَبِّـُت : . وقولـه تعـالى٧٧القصـص }َه َال ُیِحـبُّ اْلُمْفِسـِدینَ َوَال َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اْألَْرِض ِإنَّ اللَّ 

َوَیْفَعــُل  اِة الــدُّْنَیا َوِفــي اآلِخــَرِة َوُیِضــلُّ اللّــُه الظَّــاِلِمینَ الّلــُه الَّــِذیَن آَمُنــوْا ِبــاْلَقْوِل الثَّاِبــِت ِفــي اْلَحَیــ

یثبــت اهللا الــذین آمنــوا ": . یقــول محــي الــدین بــن العربــي الصــوفي٢٧إبــراهیم }اللّــُه َمــا َیَشــاءُ 

فـي الحیـاة الحسـیة السـتقامتهم فـي الشـریعة وسـلوكهم  ،باإلیمان الیقیني وبالبرهـان الحقیقـي

{َواْكتُــْب َلَنــا ِفــي َهـــِذِه الــدُّْنَیا : یقــول تعــالى ١عــاش طریــق الفضــیلة والعدالــة"الم فــي تحصــیل

ـــا ِإَلْیــكَ َحَســَنًة َوِفــي اآل ــا ُهْدَن ــوا : وقــال .١٥٦األعــراف }ِخــَرِة ِإنَّ ــْل َیــا ِعَبــاِد الَّــِذیَن آَمُنــوا اتَُّق {ُق

ــاِبرُ  َربَُّكــْم ِللَّــِذیَن َأْحَســُنوا ِفــي َهــِذِه الــدُّْنَیا َحَســَنةٌ  وَن َأْجــَرُهم َوَأْرُض اللَّــِه َواِســَعٌة ِإنََّمــا ُیــَوفَّى الصَّ

  .١٠الزمر }ِبَغْیِر ِحَساٍب 

{لَّْیَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلــِكنَّ اْلبِـرَّ َمـْن آَمـَن ِباللّـِه وقال تعالى: 

ـــْوِم اآلِخـــِر َواْلَمآل ـــى ُحبِّـــِه َذِوي اْلُقْرَبـــى َواْلَیتَـــاَمى َواْلَی ـــاَل َعَل ـــیَن َوآتَـــى اْلَم ِئَكـــِة َواْلِكتَـــاِب َوالنَِّبیِّ

َكـاَة َواْلُموفُـوَن ِبَعْهـ َقاِب َوَأَقاَم الصَّالَة َوآتَـى الزَّ ِدِهْم َواْلَمَساِكیَن َواْبَن السَِّبیِل َوالسَّآِئِلیَن َوِفي الرِّ

ـابِ  ـرَّاء َوِحـیَن اْلَبـْأِس ُأوَلــِئَك الَّـِذیَن َصـَدُقوا َوُأولَــِئَك ُهـُم ِإَذا َعاَهُدوْا َوالصَّ ِریَن ِفـي اْلَبْأَسـاء والضَّ

. هنــا نجــد أن هــذه اآلیــات تقــوم بتحویــل قضــیة الــدین إلــى قضــیة بنــاٍء ١٧البقــرة }ُقــونَ اْلُمتَّ 

لبنــاء  ىعلــى التخلــق الجــدیر بمــن یســع حضــارٍي أو خلــق اإلنســان بــاني الحضــارة بالتأكیــد

ألن بنــاة الحضــارة البــد لهــم  وهــو أمــٌر غایــة فــي األهمیــة والخطــورة ،الحضــارة فــي التــاریخ

من إقامة الصالة وٕایتـاء الزكـاة والصـبر فـي كـل مراحـل البنـاء  ..من مثابرة وجهٌد متواصل

والبعد الثاني في هذه اآلیات هو اإلبتعاد عـن الطقوسـیة التـي أذهبـت  .الحضاري المتعددة

  .هذه الطقوسیة قلصت مساحات الفعل الحضاري ،دینحیاة ال

  

  

                                                 
  .١٧٤م، ص١٩٧٨، طهران ٢حمي الدين بن عريب، تفسري القرآن العظيم، ط ١
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  :نشوء الحضارات /٢

  بین الوجود التاریخي والوجود الحضاري: 

ألن  ،الحضــارة ال یعنـي أن أمــةً  مــا قــد ظهـرت ـ فجــأًة ـ فــي التــاریخ وءإن مـیالد ونشــ   

ـــا المقصــــود بنشــــ ،الوجــــود التــــاریخي لألمــــم إنمــــا هــــو فعــــل قــــدري بحــــت ة الحضــــار  وءوٕانمـ

نطـالق واإلبـداع فسـعت إلـى أن ر االومیالدها هو ظهـور إرادة بشـریة وجـدت لـدیها عناصـ

تقــوم بــدوٍر حضــارٍي مســتعلیًة علــى مجــرد الوجــود التــاریخي الــذي تشــترك فیــه معهــا ســائر 

  .١الكائنات النباتیة والحیوانیة

ـــاریخي وجـــود عـــام ال فضـــل لإلنســـان فیـــه ألنـــه یعتمـــد فـــى اســـتمراریت ه فـــي إن الوجـــود الت

المستوى األدنى على التعبیر الغریزي عن حاجاته، وأسالیب اإلنسان ال تختلف كثیـرًا عـن 

أمـا الوجـود الحضـاري فهـو یقـوم  .لهـا ستجابةأسالیب الحیوان في توفیر هذه الحاجات واال

والحضـارة اإلنسـانیة هـي تعبیـر  .بدرجة أساسیة على اإلنسان نفسه بإرادتـه ووعیـه وحركتـه

ففي داخـل كـل إنسـان  ،جات إنسانیة یتمیز بها اإلنسان على سائر الكائناتفطري عن حا

ـــر عــــدد مــــن النـــوازع والســــلوكیات أنــــه  متمیــــز عــــن  شـــيءحاجـــة تلــــح علیـــه وتؤكــــد لــــه عب

ال تسـتطیع  ویحس بأنه قـادٌر علـى مـا ،إنه یحس باختالفه عن مستواها .الكائنات األخرى

و لدرجـــة ال تســــتطیع الكائنــــات التــــي ویحـــس بأنــــه یســــتطیع أن یســــم ،هـــي أن تقــــدر علیــــه

ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَنـاُهْم ِفـي اْلَبـرِّ  :یقول تعالى .٢لیهاتشاركه في األرض أن تصل إ {َوَلَقْد َكرَّ

ْلَناُهْم َعَلى َكِثیرٍ      .٧٠اإلسراء }مِّمَّْن َخَلْقَنا َتْفِضیالً  َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مَِّن الطَّیَِّباِت َوَفضَّ

  :الحضارة والنظام

                                                 
  .١م، ص١٩٨٧عبد احلليم عويس، القرآن والسنة كمصدر لتفسري التاريخ، اخلرطوم  ١
  .١السابق، ص عويس املرجع ٢



 106

ًا أو محـدود فلـیس ثمـة مجتمـع مهمـا كـان بسـیطاً  ،ةیـجتماعإن النظام هو أسـاس الحیـاة اال

ام الــذي هــي العائلــة أو المدینــة أو الدولــة إال النظــ . إذ مــاال یربطــه نــوع مــن أنــواع النظــام

ة فهــو یــجتماععلــى الحیــاة اال وٕاذا كــان النظــام ینطبــق یجمــع أعضــاءها بعضــهم بــبعض.

عــن هــذه الحیــاة بمجموعهــا وبمختلــف نشــاطاتها ر والتــي تعّبــ ،كثــر انطباقــًا علــى الحضــارةأ

. ١مجیـة بمـا تحققـه مـن نظـام وانتظـامفالحضارة إنما تناقض البدائیة أو اله .ووجوه إبداعها

ولیســـت ثمـــة بدائیـــة أو همجیـــة مطلقـــًة ألن مجـــرد قیـــام مجتمـــع بـــدائي أو همجـــي یفـــرض 

  .ایش فیه مهما تكن هذه األنظمة بسیطةوجود نظام أو أنظمة للتع

والحضـارة هـي مجمـوع الشـروط األخالقیـة والمادیـة ـ أنظمـة المجتمـع ـ التـي تبـیح لمجتمـٍع 

منـــذ الطفولـــة إلـــى  ،معـــین أن یقـــدم لكـــل فـــرد مـــن أفـــراده فـــي كـــل طـــوٍر مـــن أطـــوار وجـــوده

  .٢طوار نموههذا الطور أو ذاك من أ المساعدة الضروریة له في ،الشیخوخة

فالحضــارة إذن نشــأت مــع وجــود اإلنســان فــي المجتمــع ألنهــا هــي النتــاج الحاصــل ضــرورًة 

ــع ة جماعـــة بشـــریة تكتســـب وأیـــ ،حركـــًة شـــاملة فـــي مختلـــف مجاالتـــه ،عـــن حركـــة المجتمـ

ـــر نفســـها مـــن أجـــل  ،صـــفة المجتمـــع عنـــدما تشـــرع فـــي الحركـــة" أي عنـــدما تبـــدأ فـــي تغیی

، ٣ة مـع لحظـة انبثـاق حضـارة معینـةالتاریخیـوهـذا یتفـق مـن الوجهـة  ،الوصول إلى غایتهـا

  .١١الرعد }ُیَغیُِّروْا َما ِبَأْنُفِسِهمْ {ِإنَّ الّلَه َال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى  :یقول تعالى

، ولكــــن إذا أحســــن بعــــد أن تمــــده قــــدرة اهللا بالطاقــــات فالحضــــارة یصــــنعها تــــاریخ اإلنســــان

والحضـــارة عنـــد ابـــن خلـــدون هـــي  .ضـــحةتكییـــف هـــذه الطاقـــات وتوجیههـــا نحـــو أهـــداف وا

كمــا أن الحضــارة وفــق  ،٤طــور طبیعــٍي أو جیــٍل مــن اجیــال طبیعیــة فــي حیــاة المجتمعــات

أي أن نحلــة البــدو مــن المعــاش والتــي تقتصــر علــى  ،٥الرؤیــة الخلدونیــة هــي غایــة للبــداوة

  .الضروري إال أنه في إطار حركتهم للمعاش هذه ینشأون حضارتهم فهي غایٌة لهم

                                                 
  .١١٦، دار العلم بريوت، ص٣د. قسطنطني زريق، يف معركة احلضارة، ط ١
  .٤٦/٤٧مالك بن نيب، آفاق جزائرية، ترمجة الطيب الشريف اجلزائر مكتبة النهضة اجلزائرية، بدون تاريخ، ص ٢
  .١٨م، ص ١٩٨٩مالك بن نيب، ميالد جمتمع، دمشق،  ٣
  .٢٠ابن خلدون، املقدمة، ص ٤
  .٣٧١قدمة، ص امل ٥
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  :صول الحضاراتأ

فـالمفكرون والفالسـفة الیونـان  ،لقد بحث الناس كثیـرًا فـي أصـول الحضـارات وكیـف نشـأت

وكـــانوا یـــرون أن  ،كـــانوا یـــرون أن مكتشـــفات الحضـــارة كلهـــا ترجـــع إلـــى الـــذكاء اإلنســـاني

وكــل مــن عــداهم مــن البشــر  ،بتكــارآلهــتهم خصــتهم مــن دون البشــر فــي میــدان العلــم واال

وكـانوا یـرون أن لكـل مظهـٍر مـن مظـاهر  ،علـى اإلطـالق وال حضـارة لهـم أي همجٌ  ،برابرة

لهتهــا التــي اخترعتهــا حتــى الفنــون كانــت لهــا آ ،الكــون ولكــل فــرٍع مــن فــروع الحضــارة إلهــاً 

  .١لهةناني یرى الحضارة كلها من صنع اآلأي أن الفكر الیو  ،بشروأهدتها إلى ال

  :الكریم القرآنالحضارات في  نشوء

 ،للبشر طبیعة األرض والسماء یصوغون مـن عناصـرها وطاقاتهـا أسـباب الحیـاة ر اهللاسخّ 

{ُهــَو الَّــِذي َجَعــَل الشَّــْمَس : أهم فــي األرض یتخــذون منهــا مجــاًال لســعیهم یقــول تعــالىوبــوّ 

اللّـُه َذِلـَك ِإالَّ بِـاْلَحقِّ  ِضَیاء َواْلَقَمَر ُنورًا َوَقدََّرُه َمَناِزَل ِلَتْعَلُموْا َعَدَد السِِّنیَن َواْلِحَساَب َمـا َخلَـقَ 

ــلُ  {ُهــَو الَّــِذي َجَعــَل َلُكــُم اْألَْرَض َذُلــوًال َفاْمُشــوا : ویقــول .٥یــونس }اآلَیــاِت ِلَقــْوٍم َیْعَلُمــونَ  ُیَفصِّ

ْزِقِه َوإَِلْیِه النُُّشورُ ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن  َأن  َوَأْلقَـى ِفـي اَألْرِض َرَواِسـيَ (: ویقول ١٥الملك }رِّ

. }١٦-١٥/النحـل{ )َوَعالَمـاٍت َوِبـالنَّْجِم ُهـْم َیْهتَـُدونَ  *َتِمیَد ِبُكْم َوَأْنَهاًرا َوُسُبًال لََّعلَُّكْم َتْهَتُدونَ 

ــَة النََّهــاِر ُمْبِصــَرًة ِلتَبْ : ویقــول ــا آَی ــِل َوَجَعْلَن ــَة اللَّْی ــا آَی ــْیِن َفَمَحْوَن ــَل َوالنََّهــاَر آَیَت ــا اللَّْی َتُغــوْا {َوَجَعْلَن

ـِنیَن َواْلِحَسـاَب َوُكـلَّ  ـْلَناُه َتْفِصـیالً  َفْضًال مِّن رَّبُِّكْم َوِلَتْعَلُمـوْا َعـَدَد السِّ . ١٢اإلسـراء }َشـْيٍء َفصَّ

دلـه  نـه بمـا، وإ وأعطـاه العقـل ،فاهللا سبحانه دَل اإلنسان على ما ینفعـه رحمـًة منـه ورفقـًا بـه

لحضـــارة أو العمـــران علـــى مصـــطلح ابـــن علیـــه ومـــا أعطـــاه إیـــاه اهتـــدى إلـــى أســـس بنـــاء ا

ن فیــه أن اهللا " وبــیّ العمــران البشــري"ـر عــن ذلــك فــي مقدمتــه فیمــا أســماه  بــخلــدون الــذي عّبــ

وهــداه إلــى  ،ســبحانه خلــق اإلنســان وركبــه علــى صــورة ال تصــح حیاتــه وبقــاءه إال بالغــذاء

  .٢ب فیه من القدرة على تحصیلهكّ لتماسه بفطرته وبما ر ا

  :الحضارة وءط نشستخالف منااال

                                                 
  .٧٨، ص ١٩٧٨حسني مؤنس، احلضارة، عامل املعرفة الكويت  ١
  .٤١/٤٢املقدمة، ص  ٢
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فمنحـه القـدرة واإلرادة الختیـار أسـلوب  ،لقد أراد اهللا لإلنسان أن یكون خلیفته على األرض

ورفع اهللا مكانة اإلنسان إلى أعلـى  ،الحیاة التي یقوده إلیها فكره ودوافعه النفسیة والجسدیة

: قـول تعـالىبل طلب من المالئكة أن یسجدوا له ممثًال فـي آدم علیـه السـالم، ی ،المصاف

ـــَتكْ  ــــى َواْسـ ــــیَس َأَب ــــُجُدوْا آلَدَم َفَســــَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِل ــــِة اْس ــــا ِلْلَمَالِئَك ــــاِفِرینَ َوإِْذ ُقْلَن ــــَن اْلَك  }َبَر َوَكــــاَن ِم

اإلنســان تقــود إلــى تصــور دور  تنحــوهــذا التكــریم وتلــك القــدرة واإلرادة التــي مُ  .٣٤البقــرة

وكمــا أشــرنا مــن قبــل باإلضــافة  ،علــى األرض الحضــارة وءبــداع ونشــاإلنســان فــي العــالم إل

قــد  هاإلنســان مــن أن العــالم بأرضــه وســمائه ومــا اشــتملتا ُمنحــتإلــى التكــریم واإلرادة التــي 

مهــدت للــدور البشــري أدركنــا كــم هــي عمیقــة وشــاملة األســس التــي منحــت لإلنســان لكــي 

وْا ِإْذ َجَعَلُكــْم ُخَلَفــاء {َواذُكــرُ : قــال تعــالى ،یصــیر خلیفــًة هللا لیعمــر األرض وینشــئ الحضــارة

 .٦٩األعـراف }ِه َلَعلَُّكـْم تُْفِلُحـونَ ِمن َبْعِد َقْوِم ُنـوٍح َوَزاَدُكـْم ِفـي اْلَخْلـِق َبْسـَطًة َفـاْذُكُروْا آالء اللّـ

ُكْم َوَیْســَتْخِلَفُكْم ِفــي اَألرْ : ویقــول  }َمُلــونَ ِض َفَینُظــَر َكْیــَف َتعْ {َقــاَل َعَســى َربُُّكــْم َأن ُیْهِلــَك َعــُدوَّ

ـــول:  .١٢٩األعــــراف ـــل متطلبـــــات  .٦٢النمــــل }َیْجَعُلُكـــــْم ُخَلَفـــــاء اْألَْرضِ {وَ ویقــ ـــم وأجــ وأعظــ

 القـرآنوذلـك مـا یؤكـده  ،ستخالف في األرض هو العمـل والجهـد البشـري إلعمـار العـالماال

ـــى أن المحـــور  الكـــریم فیمـــا یزیـــد علـــى الثالثمائـــة وخمســـین موضـــعًا، وهـــي كلهـــا تشـــیر إل

ــى األرض هوالعمــــلاألساســــي لو  مــــع فكــــرة وهــــو موقــــٌف ینســــجم تمامــــًا  ،جــــود اإلنســــان علــ

{الَّـِذي َخلَـَق اْلَمـْوَت َواْلَحَیـاَة ِلَیْبلُـَوُكْم َأیُُّكـْم َأْحَسـُن َعَمـًال : یقول تعـالى ١اإلستخالف األرضي

ـــورُ وَ  ـــَو اْلَعِزیـــُز اْلَغُف ـــك }ُه ـــْدُعوَن : ویقـــول .٢المل ـــٌة َی ـــنُكْم ُأمَّ ـــَتُكن مِّ ـــِر َوَیـــْأُمُروَن {َوْل ـــى اْلَخْی ِإَل

{َوإَِلى َثُمـوَد : ویقول .١٠٤آل عمران }ُأْولَـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ِباْلَمْعُروِف َوَیْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر وَ 

ـــَن ا ـــُرُه ُهـــَو َأنَشـــَأُكم مِّ ـــٍه َغْی ـــْن ِإَلـ ـــَه َمـــا َلُكـــم مِّ ـــْوِم اْعُبـــُدوْا الّل ـــا َق ـــاَل َی ْرِض ألَ َأَخـــاُهْم َصـــاِلحًا َق

  .٦١هود }َواْسَتْعَمَرُكْم ِفیَها

  :كتسابي والمنحةارة بین الفعل اال الحض

                                                 
  .١٩٤د. عماد الدين خليل، التفسري اإلسالمي للتاريخ، دار العلم للماليني، بريوت، ص ١
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المفتـــاح الـــذي  ،إذ لـــو أعطـــي اإلنســـان یـــوم خلقـــه ،١كتســـابيلحضـــارة تبـــدأ بالجهـــد االإن ا

فیدرك قوانینها دون عناٍء ویقفز فـي السـلم الحضـاري  ،یدخل به مباشرًة إلى ساحة الطبیعة

كــان یشــهد التــاریخ البشــري هــذه الجهــود العظیمــة؟ أكثــر مــن ذلــك أ ،دون تــدرج أو تطــور

جــود البشــري علــى الو  إن أخالقیــة .؟تــاریخ وحضــارة أساســاً  أكــان یمكــن أن یكــون للبشــریة

ــــًا بــــین األرض وضــــرورات اال ســــتخالف وٕانشــــاء الحضــــارات جمیعــــًا تقتضــــي حــــوارًا خالق

الكســـل والقعـــود والســـعي ومعنـــى هـــذا أن علـــى اإلنســـان رفـــض  ،اإلنســـان ومفـــردات الكـــون

{ُهـَو الَّـِذي  :جل إعمار األرض وٕانشـاء الحضـارات، یقـول تعـالىوالحركة والجد والكد من أ

ْزِقـِه َوإَِلْیـِه النُُّشـورُ َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذُلوًال َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَهـا َوُكلُـوا ِمـن  . وٕانمـا ١٥الملـك }رِّ

 ثـــم فـــي جهـــد البشـــر الـــذي یســـتثمر ،ات الطبیعـــةتكمـــن مقومـــات إعمـــار الـــدنیا فـــي معطیـــ

.. فبناء الحیاة ونماء الحضـارة رهـن بجـود اإلنسـان بـذات نفسـه لیولـد مـن معطیـات .خیرها

فــإذا تــوافر مــن اإلنســان الســعي وصــحت طرقــه  ،الطبیعــة المحــدودة أكثــر الثمــرات وأطیبهــا

وه التصــرف ظلــت وٕاذا تقــاعس اإلنســان وأخطــأ وجــ ،ألفــى جازیتــه فــي شــتى جوانــب الحیــاة

{َذِلَك ِبَأنَّ اللّـَه لَـْم َیـُك ُمَغیِّـرًا نِّْعَمـًة  :یقول تعالى ٢وبخلت علیه الطبیعة "حاجاته بال اكتفاء 

 ویقـول تعـالى: .٥٣األنفـال }َوَأنَّ اللّـَه َسـِمیٌع َعِلـیمٌ  َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما ِبَأنُفِسـِهمْ 

 }ُذو َفْضـٍل َعَلـى اْلَعـاَلِمینَ  الّلِه النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض لََّفَسَدِت اَألْرُض َوَلـِكنَّ الّلهَ  {َوَلْوَال َدْفعُ 

  .٢٥١البقرة

قـــود إلـــى تحریـــك إذ أن هـــذا التـــدافع ی ،وهـــذه اآلیـــة تؤكـــد علـــى أحـــد قواعـــد نشـــوء الحضـــارة

الخیـــرة كـــي تشـــد  ومـــنح القـــدرة لإلنســـانیة ،وتخطـــي مواقـــع الســـكون ،الحیـــاة نحـــو األفضـــل

    .عزائمها وتصقل قدراتها لتحقیق النهوض

إن اهللا سبحانه لم یشـأ أن یجعـل العـالم والحیـاة فیـه علـى درجـة مـن فولكن من جهٍة أخرى 

وبنــــاء المجتمـــع وٕانشــــاء  ســـتجابةمعهــــا اإلنســـان عــــن اال التعقیـــد والغمـــوض بحیــــث یعجـــز

ـــذي یتنـــافى مـــع مهمتـــه الحضـــاریة التـــي  ،الحضـــارة كخلیفـــة هللا علـــى أنیطـــت بـــه األمـــر ال

                                                 
  .٢٠٢د. زريق، مرجع سابق، ص ١
  .  ٢٨، ص١٩٨٤، بريوت ٢د. حسن الرتايب، اإلميان وأثره يف حياة اإلنسان، ط ٢
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 *الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َمْهًدا َوَجَعَل َلُكْم ِفیهَـا ُسـُبًال لََّعلَُّكـْم َتْهتَـُدونَ ( یقول تعالى: ،األرض

ـــَذِلَك ُتْخَرُجـــونَ  ـــا َك ْیًت ـــَدًة مَّ ـــِه َبْل ـــَدٍر َفَأنَشـــْرَنا ِب ـــَماء َمـــاء ِبَق ـــزََّل ِمـــَن السَّ ـــَق َوالَّـــِذي  *َوالَّـــِذي َن َخَل

ــَن اْلُفْلــِك َواْألَْنَعــاِم َمــا َتْرَكُبــونَ  ــْذُكُروا  *اْألَْزَواَج ُكلََّهــا َوَجَعــَل َلُكــم مِّ ِلَتْســَتُووا َعَلــى ُظُهــوِرِه ثُــمَّ َت

ـــ ـــا َلـــُه ُمْق َر َلَنـــا َهـــَذا َوَمـــا ُكنَّ ـــِه َوَتُقوُلـــوا ُســـْبحاَن الَّـــِذي َســـخَّ  )ِرِنینَ ِنْعَمـــَة َربُِّكـــْم ِإَذا اْســـَتَوْیُتْم َعَلْی

ُل (: ویقــول. }١٣-١٠/الزخــرف{ ْزَق ِلِعَبــاِدِه َلَبَغــْوا ِفــي اْألَْرِض َوَلِكــن ُیَنــزِّ َوَلــْو َبَســَط اللَّــُه الــرِّ

ـا َیَشـاء ِإنَّـُه ِبِعَبـاِدِه َخِبیـٌر َبِصـیرٌ  ُل اْلَغْیـَث ِمـن َبْعـِد َمـا َقَنُطـوا َوَینُشـُر  *ِبَقَدٍر مَّ َوُهـَو الَّـِذي ُیَنـزِّ

ــَماَواِت َواْألَْرِض َوَمــا َبــثَّ ِفیِهَمــا ِمــن َدابَّــٍة  *َوُهــَو اْلــَوِليُّ اْلَحِمیــدُ  َرْحَمَتــهُ  َوِمــْن آَیاِتــِه َخْلــُق السَّ

َوَما َأَصاَبُكم مِّن مُِّصیَبٍة َفِبَمـا َكَسـَبْت َأْیـِدیُكْم َوَیْعفُـو َعـن  *َوُهَو َعَلى َجْمِعِهْم ِإَذا َیَشاء َقِدیرٌ 

  .}٣٠-٢٧{الشورى/ )َكِثیرٍ 
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  / نمو الحضارات٣

  :النمو الحضاريالتدافع و 

ویتوقف نوعهـا واسـتمرارها علـى  ،كتسابيفإن الحضارة تبدأ بالجهد االكما سبق وأن ذكرنا 

بــل هــي نتــاج ســعٍي  ،وهــي لیســت شــیئًا ثابتــًا یحصــل ویظــل بذاتــه إلــى األبــد ،نوعــه ومــداه

ف هیجـل ولقـد كیَّـ .١فـي خطـر ضـارة ـ هـي أبـداً ـ أیـة ح وٕان الحضـارة ،ینمـو وجهـٍد یتجـدد

ذلـك  ،نظرته للنمو الحضاري من خالل الصـراع المسـتمر بـین النقـائض فـي عـالم األفكـار

 ســقطا عنهمــا كــل ســلبیاتهما ویلتقیــامــا یلبثــا أن ی نالصــراع الــذي یتقابــل فیــه النقیضــان لكــ

یصــطرع مــع نقضــه  د بــدوره أنثــم مــا یلبــث هــذا الموّحــ ،فــي موحــد یجمــع خیــر مــا فیهمــا

وعنـــدما جـــاء   .٢یرة النمـــو الحضـــاري فـــي التـــاریخوهكـــذا تســـتمر مســـ ،لخلـــق موحـــد جدیـــد

زاعمـًا أنـه  ،ها حركة النمو الحضـاريمفسرًا ب ستجابةتوینبي  طرح نظریته في التحدي واال

وحیثمــا  ،والبشــري مناســبًا فــي حجمــه لمقــدرة الجماعــة البشــریة يحیثمــا كــان التحــدي البیئــ

حیثمـــا كـــان  جماعـــة البشـــریة فـــي وضـــٍع تـــاریخٍي یمكنهـــا مـــن الـــرد علـــى التحـــدي،كانـــت ال

 للحضـــارة أن تتقـــدم وتنمـــو، هـــذا مختصـــر بعـــض النظریـــات لمســـألة النمـــو الحضـــاري فمـــا

فبمجــــرد الرجــــوع إلــــى واقعــــة خلــــق آدم ســــنلتقي  ؟مــــن مفهــــوم الصــــراعي القرآنــــهوالموقــــف 

ــــ( :بالتــــالي ــــِة اْس ـــا ِلْلَمَالِئَك ــــَن َوإِْذ ُقْلَنـ ــــیَس َأَبــــى َواْســــَتْكَبَر َوَكــــاَن ِم ــــَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِل ُجُدوْا آلَدَم َفَس

ــَة َوُكــَال ِمْنَهــا َرَغــدًا َحْیــُث ِشــْئُتَما َوَال َتْقَرَبــا  *اْلَكــاِفِرینَ  ــا َیــا آَدُم اْســُكْن َأنــَت َوَزْوُجــَك اْلَجنَّ َوُقْلَن

ــَجَرَة َفَتُكوَنــا ِمــَن اْلظَّــاِلِمینَ  ــا َكاَنــا ِفیــِه َوُقْلَنــا  *َهــِذِه الشَّ ــْیَطاُن َعْنَهــا َفَأْخَرَجُهَمــا ِممَّ َفَأَزلَُّهَمــا الشَّ

 }.٣٦-٣٤/البقـرة{ )اْهِبُطوْا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اَألْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإلَـى ِحـینٍ 

ـــلَ تُ  الحیـــاة   باســـتمرار روالـــذي یســـتملـــى التـــدافع والصـــراع مـــن أول لحظـــة ح هـــذه اآلیـــات إمِّ

{َوَلــْوَال  :ویقــول ،٢٥١البقــرة }ِبــَبْعٍض لََّفَســَدِت اَألْرُض  {َوَلــْوَال َدْفــُع الّلــِه النَّــاَس َبْعَضــُهمْ : یقــول

ِفیَهــا اْســُم  َدْفــُع اللَّــِه النَّــاَس َبْعَضــُهم ِبــَبْعٍض لَُّهــدَِّمْت َصــَواِمُع َوِبَیــٌع َوَصــَلَواٌت َوَمَســاِجُد ُیــْذَكرُ 

. إن هـــذا التـــدافع والصـــراع والـــذي هـــو ســـنة إلهیـــة یقـــود إلـــى تحریـــك ٤٠الحـــج }ِه َكِثیـــراً اللَّـــ

                                                 
  .٢٠٢د.قسطنطني زريق، مرجع سابق ، ص ١
  .٢٣١د.عماد الدين خليل، مرجع سابق ، ص ٢
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ــ ،ویــدفع بالحضــارة نحــو النمــو ،الحیــاة نحــو األحســن رة ویمــنح القــدرة للقــوى اإلنســانیة الخیِّ

  .١ة في غمرة التحدیات المتعاقبةكي تشد عزائمها وتصقل قدراتها المقاومة الصاعد

یة هو میدان حیـوي للكشـف عـن مواقـف الجماعـة القرآنوجهة النظر والتدافع والصراع من 

  اب ویتمیز الطیب من الخبیث.فبالتدافع یتضح الذهب من التر  ،البشریة

ـاِبرِ : یقول تعالى  .٣١محمـد }یَن َوَنْبلُـَو َأْخَبـاَرُكمْ {َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم اْلُمَجاِهـِدیَن ِمـنُكْم َوالصَّ

ـــا َینَفـــُع ا{َفأَ : ویقـــول ـــا َم ـــاء َوَأمَّ ـــْذَهُب ُجَف ـــُد َفَی َب ـــا الزَّ ـــاَس َفَیْمُكـــُث ِفـــي اَألْرضِ مَّ . ١٧الرعـــد }لنَّ

{َوَلْو َیَشاُء اللَّـُه َالنَتَصـَر ِمـْنُهْم : ویقول. ٣٧األنفال }یِِّب {ِلَیِمیَز الّلُه اْلَخِبیَث ِمَن الطَّ : ویقول

  .٤محمد }ْعَضُكم ِبَبْعضٍ َوَلِكن لَِّیْبُلَو بَ 

إذ أن  ،الكــریم هــو العامــل األســاس فــي النمــو الحضــاري القــرآنإن الصــراع والتــدافع فــي 

دائمــًا لصــالح المــؤمنین المجاهــدین الــذین یتحركــون أبــدًا  يءالنصــر والتقــدم الحضــاري یجــ

ــــول تعــــــالى ،أي وفقــــــًا لســــــنن اهللا التاریخیـــــة ،بـــــأمر اهللا ـــْد َســــــَبَقْت َكِلَمتَُنــــــا ِلِعَباِدَنــــــا (: یقــ َوَلقَــ

 .}١٧٣-١٧١{الصـــافات/ )َوإِنَّ ُجنـــَدَنا َلُهـــُم اْلَغـــاِلُبونَ  *ِإنَُّهـــْم َلُهـــُم اْلَمنُصـــوُرونَ  *اْلُمْرَســـِلینَ 

  .٢١المجادلة {َكَتَب اللَُّه َألَْغِلَبنَّ َأَنا َوُرُسِلي ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعِزیٌز} :ویقول

بــل الضــدین وتغلــب أحـــدهما ولكــن التــدافع نفســه یتخــذ أشــكاًال عدیـــدة ال تقتصــر علــى تقا

حـــد بـــل یبـــدو أحیانـــًا إرادة ذاتیـــة تســـعى إلـــى التو  ،علـــى اآلخـــر فـــي عـــالم الفكـــر أو المـــادة

ــًا أخــرى رغبــة  ،ئتمــان الــذاتي فــي وجــدان اإلنســان ومــع المحــیط الخــارجيواال ویبــدو أحیان

ثالثـة ـ ـ أحیانــًا ویبـدو  ،الـة فـي تحقیـق تفــاهم متبـادل وسـلم عــام بـین اإلنسـان واإلنســانفعّ 

ــة اســــتقطاب للقــــوى والطاقـــات وتنظــــیم لهــــا مـــن أجــــل أن تصــــب جمیعـــًا  فــــي مجــــرى عملیـ

  .٢المبادئ والدعوات الكبرى

  :اإلصالح ووقف الفساد من أجل تواصل الحضارة

تمـــارس الجماعـــة  ،بهـــا األنبیـــاء حینـــًا بعـــد حـــین يءإلـــى التعـــالیم اإللهیـــة التـــي یجـــ اســـتناداً 

 .اصـل الحضـارة نموهـا وتقـدمها مـن خـالل إرادة اإلنسـانوتو  ،البشریة خالفتهـا فـي األرض

                                                 
  .٢٤٢عمادالدين خليل ، مرجع سابق ، ص ١
  .٢٥٠عماد الدين خليل، مرجع سابق، ص ٢
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قــادرة علــى أن تصــد  ،غیــر قــوة اهللا وحــده ،فــي الكــون فــي العــالم أو قــوة شــيءولــیس ثمــة 

{ِإْن ُأِریـــُد ِإالَّ  :یقـــول تعـــالى ،١أن یســـعى إلیهـــا اإلنســـان عـــن أهدافـــه ومطامحـــه التـــي قـــدر

َلْیِه ُأِنیبُ  الَّ ِبالّلِه َعَلْیهِ اِإلْصَالَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفیِقي إِ    .٨٨هود }َتَوكَّْلُت َوإِ

والتــي تتطلــب مــن  ،إن نمــو الحضــارة وتواصــلها جهــٌد یقتضــي اتبــاع ســنن اهللا فــي الكــون

مصداقًا لما وعد اهللا بـه آدم وذریتـه  يءوالتي تج ،اإلنسان اإلصالح والسعي على مدارجه

ــ(: قــال تعــالى ،یــوم هبوطــه إلــى األرض ــي ُهــًدى ُقْلَن ــْأِتَینَُّكم مِّنِّ ــا َی ــا َجِمیعــًا َفِإمَّ ا اْهِبُطــوْا ِمْنَه

ـــْیِهْم َوَال ُهـــْم َیْحَزُنـــونَ  ـــَع ُهـــَداَي َفـــَال َخـــْوٌف َعَل ـــا ُأوَلِئـــَك  *َفَمـــن َتِب َوالَّـــِذیَن َكَفـــروْا َوَكـــذَُّبوْا ِبآَیاِتَن

{َمْن َعِمَل َصاِلحًا مِّن َذَكـٍر َأْو  :ولویق. }٣٩-٣٨/البقرة{ )َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفیَها َخاِلُدونَ 

 ٩٧النحـل }ْحَسِن َمـا َكـاُنوْا َیْعَملُـونَ ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَُّه َحَیاًة َطیَِّبًة َوَلَنْجِزَینَُّهْم َأْجَرُهم ِبأَ 

  .٣٠النحل }ِفي َهِذِه الدُّْنَیا َحَسَنةٌ  لَِّذیَن َأْحَسُنواْ {لِ : ویقول

یقتضـــي أیضـــًا وقـــف الفســـاد الـــذي  ،تضـــي نمـــو الحضـــارات واســـتمرارها اإلصـــالحوكمـــا یق

{َواْبتَـِغ ِفیَمـا آتَـاَك اللَّـُه  :یشمل الطغیان والفساد فـي المفـاهیم كمـا یشـتمل الفسـاد قـال تعـالى

َك َوَال َتْبــِغ اْلَفَســاَد ِفــي الـدَّاَر اْآلِخــَرَة َوَال تَــنَس َنِصــیَبَك ِمـَن الــدُّْنَیا َوَأْحِســن َكَمــا َأْحَســَن اللَّـُه ِإَلْیــ

الكریم في مواضع عـدة  القرآن. كما یؤكد ٧٧القصص }ِدینَ اْألَْرِض ِإنَّ اللََّه َال ُیِحبُّ اْلُمْفسِ 

أن ظهــور الفســـاد لــیس فقـــط یمنــع الحضـــارة مــن النمـــو والتواصــل بـــل هــو مـــؤذن ومؤشـــر 

اْلَبـرِّ َواْلَبْحـِر ِبَمـا َكَسـَبْت َأْیـِدي النَّـاِس {َظَهـَر اْلَفَسـاُد ِفـي : لزوالها ـ كما سیأتي ـ یقول تعـالى

ـا  :ویقول .٤١الروم }ِمُلوا َلَعلَُّهْم َیْرِجُعونَ ِلُیِذیَقُهم َبْعَض الَِّذي عَ  َبُد َفَیْذَهُب ُجَفاء َوَأمَّ {َفَأمَّا الزَّ

  .١٧الرعد }لنَّاَس َفَیْمُكُث ِفي اَألْرضِ َما َینَفُع ا

فقــد فســد قــوم  ،ومــن مكــاٍن إلــى آخــر ،رض مــن قــوٍم إلــى قــوموتتعــدد صــور الفســاد فــي األ

نوح فسادًا ظهر في شـكل عبـادة األسـالف التـي ال یكـون معهـا مكـان للحـوار وال للمجادلـة 

وقــوم  ،وقــوم هــود قــد طغــوا طغیانــًا عســكریًا بعــد أن زادهــم اهللا بســطًة فــي الخلــق ،بالحســنى

ـــعیبلــــوٍط تبـــــدّ  ــي عالقـــــات  ى فســـــادهم فـــــي عالقــــات الجـــــنس، وقـــــوم شــ تبــــدى فســـــادهم فـــ

ولكن هذا الفسـاد بأنواعـه المختلفـة یرجـع ألصـٍل واحـٍد هـو الفصـل بـین األرض  ،قتصاداال

                                                 
  .١٩٩عماد الدين خليل، مرجع سابق، ص  ١
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. وقد  كانت دعوة كل هؤالء األنبیاء ألقـوامهم ١عتداء على سیادة اهللا وسلطانهاالوالوحي و 

فككــوا بوقــف الفســاد فــي األرض حتــى یبنــوا حضــاراتهم وحتــى ال تصــیبهم لعنــة التــاریخ وی

  .حضاراتهم

فمن خـرج علـى الـوحي  ،فاهللا قد جعل األرض للناس وأصلحها بإنزال الوحي وبعث الرسل

والتـي  ،وٕافساد األرض هو إخالٌل بأحد شـروط الـتمكن فیهـا .أوعطله فقد أفسد في األرض

بهــا جــرت علیــه ســنة اهللا بإزاحتــه واســتخالف قــوٍم آخــرین یكونــون أكثــر إعمــارًا  مــن أخــلّ 

     .٢صالحاً وإ  لألرض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  / تدهور الحضارات٤

  تدهور الحضارة بین اإلمكانیة والحتمیة:

                                                 
  .٥٩، ص١٩٩٣ي، معهد البحوث االجتماعية اخلرطوم، التجاين عبد القادر حامد، أصول الفكر السياسي يف القرآن املك ١
  .٥٩التجاين عبد القادر، مرجع سابق، ص  ٢
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كتســاب واإلنجــاز الحضــارة والكفــاح مــن أجلهــا علــى االال یقتصــر الجهــد فــي ســبیل      

ة تبقــى ذلــك أن الحضــار  ،بــل یتعــدى ذلــك إلــى الحفــاظ علـى المكاســب واإلنجــازات ،فحسـب

هـــذا  .فـــإذا ضـــاعت أوضـــیعت ضـــاعت الحضـــارة وافتقـــرت ،وتتقـــدم ببقـــاء هـــذه المكاســـب

 فضــًال عـــن أن جانبـــًا مهمـــًا مـــن هـــذه المكاســـب وهــو الجانـــب النـــاتج عـــن فعـــل العقـــل هـــو

إلـى  فـإذا فقـد بعضـه لـم یكـن التقـدم ،الحلقـات بطبیعته متماسك متـرابط كالسلسـلة المتصـلة

لمـا هـي ابتكـار وٕابـداع مث ،. وعلـى هـذا فالحضـارة صـوٌن ورعایـة١ماعداه إال بعـد اسـتعادته

وعلیه ال تبقى الحضارة وتصان من التدهور وال تحفـظ بـذاتها إال بحـرص  ،واكتساب ونمو

    .نها إذا تركت لذاتها تدهورت وضاعتأل ،همالبشر وجدّ 

 ،یفنــىو ثــم یهــرم  ،وینمــو حــي یولــد نظــر ابــن خلــدون إلــى الحضــارة علــى أنهــا كــائنٌ  وقــد

ن الدولــة فــي الغالــب ال إ(: مثــل الكــائن الحــي یقــول عمــر مثلهــا فللدولــة والحضــارة عنــده

فیكـــون  ،والجیـــل هـــو عمـــر شـــخص واحـــد مـــن العمـــر الوســـط ،تعـــدو أعمـــار ثالثـــة أجیـــال

فــي تقســیمه ألطــوار الدولــة ـ  . وهــو٢)إلــى غایتــه وءاء النمــو والنشــأربعــین الــذي هــو انتهــ

 یكـون:وفیـه  مسـالمةوالتي هي خمسة أطوار ـ  یرى في الطـور الرابـع وهـو طـور القنـوع وال

اله مقلدًا للماضین مـن قتامسلمًا ألنظاره من الملوك و  ،صاحب الدولة قانعًا بما بنى أولوه(

  .٣سلفه)

وال تغییــر  ،جدیــد یحــدث شــيءفــال  ،والدولــة فــي هــذه المرحلــة تكــون فــي حالــة تجمــد    

  .٤الحضارة تنتظر بدایة النهایة كأن ،یطرأ

فـــي ممارســـاتهم  وتجـــاربهم التاریخیـــة أدوات مرحلیـــة  ویـــرى هیجـــل أن النـــاس والمجتمعـــات

ـــي فتـــرة زمنیـــة محـــدودة ثـــم مـــا یلبـــث أن یطـــیح بهـــا صـــوب الفكـــرة  ،یســـتخدمها العقـــل الكل

التـاریخ  فیـه بشـتى معطیاتـه ـ والتـي مـن أهمهـا  يء ذلك الیوم الذي یكـوناألحسن لكي یج

حركـــة التـــاریخ بـــدولها  ومـــاركس یخضـــع .الحضـــارة ـ تعبیـــرًا متجلیـــًا كـــامًال لهـــذا العقـــل

                                                 
  .٣٣٨قسطنطني زريق، مرجع سابق، ص  ١
 .١٧٠املقدمة، ص ٢
  .١٩٠زينب حممود اخلضريي، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون ، مرجع سبق ذكره ، ص ٣
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وأن كــــل  ،وحضــــاراتها وتجاربهــــا لحتمیــــة تبــــدل وســــائل اإلنتــــاج وانعكاســــه علــــى الظــــروف

أما شبنجلر فـیعلن حتمیـة  .وضعٍ  تاریخي مآله الزوال بمجرد هذا التبدل الدینامیكي الدائم

    .١ط  للحضارة كأمٍر ال مفر منهالتدهور ومن ثم السقو 

  :ضاراتیة لتدهور الحالقرآنالرؤیة 

َقــْد (: فــي البدایــة تبــرز فــي هــذا الصــدد آیــة ذات مغــزًى خطیــر وداللــة عمیقــة والتــي تقــول

َهــَذا َبَیــاٌن  *َخَلــْت ِمــن َقــْبِلُكْم ُســَنٌن َفِســیُروْا ِفــي اَألْرِض َفــاْنُظُروْا َكْیــَف َكــاَن َعاِقَبــُة اْلُمَكــذَِّبینَ 

ــْؤِمِنینَ وَ  *لِّلنَّـاِس َوُهـًدى َوَمْوِعَظــٌة لِّْلُمتَِّقـینَ  ِإن  *َال َتِهُنــوا َوَال َتْحَزُنـوا َوَأنـُتُم اَألْعَلــْوَن ِإن ُكنـُتم مُّ

ْثُلــُه َوِتْلــَك األیَّــاُم ُنــَداِوُلَها َبــْیَن النَّــاِس َوِلــَیْعَلَم الّلــ ُه الَّــِذیَن َیْمَسْســُكْم َقــْرٌح َفَقــْد َمــسَّ اْلَقــْوَم َقــْرٌح مِّ

َص اللّـــُه الَّـــِذیَن آَمُنـــوْا َوَیْمَحـــَق  *اء َوالّلـــُه َال ُیِحـــبُّ الظَّـــاِلِمینَ آَمُنـــوْا َوَیتَِّخـــَذ ِمـــنُكْم ُشـــَهدَ  َوِلـــُیَمحِّ

  .}١٤١-١٣٧{آل عمران/ )اْلَكاِفِرینَ 

الكــریم قاعــدة أساســیة فــي موقفــه إزاء  القــرآنوفــي هــذا المقطــع ذي المغــزى العمیــق یطــرح 

عطیـــات الحضـــارة وال یقـــرر منـــذ البـــدء عـــدم دیمومـــة أي معطـــًى مـــن م وهـــو ،الحضـــارات

بمعنـى عمـوم هـذه   )َبـْیَن النَّـاسِ منها المسلمون ألن المداولة حسـب الـنص  تـتم  ( ينثیست

والتـــي تقـــوم أســـبابها ومقـــدماتها فـــي صـــمیم الفعـــل البشـــري  ،الســـنة التـــي ال محـــیص عنهـــا

  .نفسه

ه فـي التـدهور الحضـاري كأجـٍل ال مفـر مـن نزولـأن الكـریم  القرآنوفي أماكن عدیدة یؤكد 

ْرَنـا َعـْنُهُم : یقول تعـالى ،ومتى ما توافرت شروطه ،وقته المحدد سلفًا في علم اهللا {َوَلـِئْن َأخَّ

ـٍة مَّْعـُدوَدٍة لََّیقُـوُلنَّ َمـا َیْحِبُسـُه َأَال َیـْوَم َیـْأِتیِهْم َلـْیَس َمْصـُروفًا َعـْنُهْم َوَحـاقَ   ِبِهـم اْلَعَذاَب ِإَلـى ُأمَّ

ــ ــاُنوْا بِــِه َیْســمَّ ــٍة َأَجــٌل َفــِإَذا َجــاء َأَجُلهُــْم َال َیْســَتْأِخُرونَ  :. ویقــول٨هــود }َتْهِزُئونَ ا َك  {َوِلُكــلِّ ُأمَّ

ــَك  . ویقــول٣٤األعــراف }َســاَعًة َوَال َیْســَتْقِدُمونَ  نَّــا َوَبرَكــاٍت َعَلْی ــا ُنــوُح اْهــِبْط ِبَســَالٍم مِّ {ِقیــَل َی

َعــَك َوُأَمــٌم َســُنَمتِّ  ــن مَّ نَّــا َعــَذاٌب َأِلــیمٌ ُعُهْم ثُــمَّ َیمَ َوَعَلــى ُأَمــٍم مِّمَّ ــُهم مِّ . ونظــرًا الرتبــاط ٤٨هــود }سُّ

متماســك ووفــق مقــاییس  ة فــي علــم اهللا كجــزء مــن نظــام كــونيٍّ اآلجــال بمواعیــد ثابتــة محــدد

ونظــرًا إلــى أن إرادة اهللا وحكمتــه فــي خلقــه شــاءت أن تمــد  ،زمنیــة قــد تبــدو لإلنســان طویلــة
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وأن  ،ر عـن ظلمهـا وطغیانهـاصة كاملًة لكل جماعـة أن تكفِّـفي هذه اآلجال كي تمنح الفر 

ونظــرًا لهــذا وذاك یتصــور بعضــهم أنهــم غــدو بمنــأى عــن لمســتقیم، تســعى اللتــزام الطریــق ا

علـى  ویسـتعجل الـبعض اآلخـر المصـیر قبـل تحققـه ،وأنـه ال تـدهور وال سـقوط ،عقاب اهللا

نـه إذا أو  ،لـم یبلـغ أجلـه وا أن كتـابهمهؤالء وهـؤالء لـم یـدر  إال أن ،ستفزازسبیل التحدي واال

َوَربُّـَك ( یقـول تعـالى ،١م التـي صـاغوها بأیـدیهم سـلفاً جاء فلیس لهم إال أن یعـانقوا مصـائره

ـَل َلهُـُم اْلَعـَذاَب َبـل لَّهُـم مَّْوِعـٌد لَّـن َیِجـُدوا ِمـ ن اْلَغُفوُر ُذو الرَّْحَمِة َلـْو ُیَؤاِخـُذُهم ِبَمـا َكَسـُبوا َلَعجَّ

ْوِعــــــًدا١٨/٥٨َمــــــْوِئًال { ُدوِنــــــهِ  ـــا ِلَمْهِلِكِهــــــم مَّ ــــــا َظَلُمــــــوا َوَجَعْلَنـــ ــــاُهْم َلمَّ ــ ــــــَك اْلُقــــــَرى َأْهَلْكَن  )} َوِتْل

ـــول}٥٩-٥٨/الكهــــف{ ــــ: . ویقـ ــــَك َلَك ــــَبَقْت ِمــــن رَّبِّ ــــٌة َس ــــْوَال َكِلَم ــــم�ى{َوَل  }اَن ِلَزامــــًا َوَأَجــــٌل ُمَس

  .١٢٩طه

 ،سنة إلهیة وناموس كوني لهمـا شـروطك وبالجملة فإن التدهور ومن ثم السقوط الحضاري

وبالتـــالي فـــال  ،تـــوافرت هـــذه الشـــروط البـــد مـــن حـــدوث التـــدهور ومـــن ثـــم الســـقوط فـــإذا مـــا

  .تناقض بین حریة اإلنسان وسنن التاریخ

  :الظلم والطغیان والفساد من دواعي تدهور الحضارات

فســاد جمیعهــا تقــود إلــى الكــریم فــي كثیــٍر مــن آیاتــه یؤكــد أن الظلــم والطغیــان وال القــرآنإن 

ــن مُِّصــیَبٍة َفِبَمــا َكَســَبْت : یقــول تعــالى ،تــدهور الحضــارة ومــن ثــم ســقوطها {َوَمــا َأَصــاَبُكم مِّ

ــِدیُكْم َوَیْعُفــو َعــن َكِثیــرٍ أَ  ــْوِم : . ویقــول٣٠الشــورى }ْی ــَل َی ــن َقْرَیــٍة ِإالَّ َنْحــُن ُمْهِلُكوَهــا َقْب {َوإِن مَّ

{َوَأَخـَذ : ویقـول .٥٨اإلسـراء }َذِلك ِفي اْلِكَتاِب َمْسُطوراً ا َعَذابًا َشِدیدًا َكاَن اْلِقَیاَمِة َأْو ُمَعذُِّبوهَ 

ْیَحُة َفَأْصَبحُ  {َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِفـي ُكـلِّ  . ویقول٦٧هود }وْا ِفي ِدَیاِرِهْم َجاِثِمینَ الَِّذیَن َظَلُموْا الصَّ

ــٍة َأَكــاِبَر ُمَجِرِمیَهــا ِلَیْمُكــُروْا ِفی  ،١٢٣األنعــام }ِبَأنُفِســِهْم َوَمــا َیْشــُعُرونَ َهــا َوَمــا َیْمُكــُروَن ِإالَّ َقْرَی

ِملُـوا {َظَهَر اْلَفَساُد ِفـي اْلَبـرِّ َواْلَبْحـِر ِبَمـا َكَسـَبْت َأْیـِدي النَّـاِس ِلُیـِذیَقُهم َبْعـَض الَّـِذي عَ : ویقول

َما َرَزْقَناُكْم َوَال َتْطَغْوا ِفیِه َفَیِحلَّ َعلَـْیُكْم  {ُكُلوا ِمن َطیَِّباِت : . ویقول٤١الروم }َلَعلَُّهْم َیْرِجُعونَ 

  .٨١طه }َعَلْیِه َغَضِبي َفَقْد َهَوى َغَضِبي َوَمن َیْحِللْ 
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ومقدمـٌة  والظلم الذي یتمثل في الطغیان واإلسراف واإلفساد في األرض هـو سـبٌب جـوهريٌّ 

عــدة لبــوس یــدمر المجتمــع واإلفســاد والــذي یتخــذ  ،لنتیجــة حتمیــة وهــي تــدهور الحضــارات

ــة الحضـــاریة ویضـــع العقابیـــل فـــي طریقهـــا  {ُكلُـــوْا : یقـــول تعـــالى ،ویعرقـــل ویـــدهور الحركـ

ْزِق اللَِّه َوَال َتْعَثْواْ    .   ٦٠البقرة }ِفي اَألْرِض ُمْفِسِدینَ  َواْشَرُبوْا ِمن رِّ

ارات یقـول ة هو واحٌد من أسباب تـدهور الحضـیجتماعوالطغیان الذي تمارسه القیادات اال

{َوَنـاَدى . ویقـول: }١٢-١١/الفجـر{ )الَِّذیَن َطَغـْوا ِفـي اْلـِبَالِد* َفـَأْكَثُروا ِفیَهـا اْلَفَسـادَ (تعالى: 

ــُك ِمْصــَر َوَهــِذِه اْألَْنَهــاُر َتْجــِري  ــْیَس ِلــي ُمْل ــْوِم َأَل ــَال ِفْرَعــْوُن ِفــي َقْوِمــِه َقــاَل َیــا َق ِمــن َتْحِتــي َأَف

{َمــا ُأِریُكـْم ِإالَّ َمــا َأَرى  وقـال تعــالى متحـدثًا عــن الطغیـان فــي قمتـه .٥١الزخــرف }تُْبِصـُرونَ 

ومعلوٌم مصـیر قـوم فرعـون الـذي هـداهم إلیـه رأیـه  ،٢٩غافر }یُكْم ِإالَّ َسِبیَل الرََّشادِ َوَما َأْهدِ 

  .بل الفناء الحضاري التام ،اإلغراق والتدهور الحضاري وطغیانه الذي هو

یعلـــق المســـئولیة علـــى الطغـــاة وحـــدهم فـــي تحمـــل مســـئولیة تـــدهور  الكـــریم ال القـــرآنولكـــن 

إذ أن الطغـــــاة وهـــــم یمارســـــون إجـــــرامهم وفجـــــورهم وطغیـــــانهم إن لـــــم یجـــــدوا  ،الحضـــــارات

بـل أكثـر مـن ذلـك إن لـم  ،مـن رعایـاهم وقواعـدهم ال یسـتطیعون فعـًال فـي التـاریخ استجابة

شــك ســیؤول أمرهــا إلــى التــدهور یجــابهوا بالصــد والوقــوف أمــام طغیــانهم فــإن الحضــارة ال 

والقواعــد تعــین قادتهــا مــن  ،الــذي یفضــي إلــى الســقوط والــدخول فــي عــالم النســیان والعــدم

وهـي تعینهـا  ،قـادتهم إلـى الطغیـان الطغاة في البدء على الوصول إلى القیادة التـي بـدورها

یبـدو مــن عمـا  -علـى األقــل  - فـي لحظتهـا اآلنیــة بتأییـدها المعلـن والضــمني أو بسـكوتها

 ُهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسـِقیَن*َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه ِإنَّ ( :یقول تعالى ،هؤالء الطغاة من طغیان

ـــــــا آَســـــــُفوَنا انَتَقْمَنـــــــا ِمـــــــْنُهمْ  ـــیَن* َفَلمَّ ــــاُهْم َأْجَمِعــــ ـــَثًال ِلْآلِخـــــــِرینَ  َفَأْغَرْقَنـــ  )َفَجَعْلَنـــــــاُهْم َســـــــَلًفا َوَمــــ

  .}٥٦-٥٤{الزخرف/

  :ب تدهور الحضارات عند مالك بن نبيأسبا

ـــة لتـــدهور الحضـــارات إلـــى فقـــدان القـــیم الروحیـــة  یعـــزو مالـــك بـــن نبـــي األســـباب الجوهری

ــــوین الحضــــــارات ،والفضــــــائل الخلقیــــــة ــــى  ،باعتبارهــــــا قــــــوة جوهریــــــة فــــــي تكــ باإلضــــــافة إلــ

الكـریم  القـرآنخصوصیة الحدث الحضاري اإلسالمي الذي شكلته قیم ومعاییر تنبعث من 
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والحضــارة عنــد مالــك بــن نبــي  .بــل أن تتحــول القــیم إلــى حركــة حضــاریة فــي عــالم الواقــعق

"ألن  ،عنــدما تبــدأ فــي التــدهور ال تقــوى علــى البقــاء بمقومــات الفــن والعلــم والعقــل فحســب

فحیثمـــا فقـــدت الـــروح  ،الـــروح والـــروح وحـــدها هـــي التـــي تتـــیح لإلنســـانیة أن تـــنهض وتتقـــدم

أن یهـوي بتـأثیر  ن یفقد القدرة على الصعود ال یملك إالألن م ،سقطت الحضارة وانحطت

المهجـورة  ففـي البقعـةقدیـة "وال یرى مالك قیمة للعقل في غیاب القیم الع ١.جاذبیة األرض"

إذ یفقــد اإلنســان  ،فأینمــا توقــف إشــعاع الــروح یخمــد إشــعاع العقــل ،یفقــد العلــم كــل معنــاه

  .٢مة وقوة اإلیمان"ما یفقد الهوإلرادته للعمل عند ،تعطشه للفهم

إذ  ،للحضـارة ینهـار مـن الـداخل بفقـدان اإلیمـان يجتمـاعاال ویرى مالـك بـن نبـي أن البنـاء

عناصــر خامـدة لــیس  )والتــي هـي اإلنسـان والتــراب والوقـت(تصـبح عوامـل الحضــارة عنـده 

ذلك أن الدین عنده هو قوةٌ  دافعـٌة لحركـة اإلنسـان الحضـاریة  ،لها فیما بینها صلة مبدعة

حالـة  ،وهو یقوم بهذا الـدور فـي حالتـه الناشـئة ،ةیجتماعوهو  ـ أي الدین ـ مركب القیم اال

یمــان إیمانــًا جــذبیًا أمــا حــین یصــبح اإل ،ر عــن فكــرٍة جماعیــةٍ عنــدما یعبِّــ ،انتشــاره وحركتــه

إذ یصـبح عـاجزًا  ،" فـإن رسـالته التاریخیـة تنتهـي علـى األرضنزعة فردیة دون إشعاع "ذو

خلــون إنــه یصــبح إیمــان رهبــان یقطعــون صــلتهم بالحیــاة ویت ،ضــارة وتحریكهــاعــن دفــع الح

    .٣عن واجباتهم ومسؤولیاتهم

ة یعـــد مـــن أوضـــح صـــور التـــدهور یـــجتماعویعتبـــر بـــن نبـــي أن تمـــزق شـــبكة العالقـــات اال

إن أول عمــل یؤدیــه مجتمــٌع معــین فــي طریــق تغییــر نفســه مشــروٌط باكتمــال ": الحضــاري

  .٤"ةیجتماعات االبكة من العالقهذه الش

  المبحث الثالث

  الحضارات انهیارنشوء و 

  ـ مفهوم المداولة التاریخیة١
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  :المداولة لغةً 

انتقـل مـن حـاٍل إلــى : ودولـةً  ،"دال" الـدهر ـ دوالً (یقـال  ،نتقـال" وهـو االمـن "دال ،المداولـة

 بلـي: :وبودال الثـ .دالـت لـه الدولـة ،دالت األیام بكـذا :ویقال .دارت :ودالت األیام .حال

تــارًة لهــؤالء  ،جعلــه متــداوالً  :وداول كــذا بیــنهم .اســترخى وقــرب مــن األرض :ودالــت بطنــه

 :وفــي التنزیــل العزیــز ،أدارهــا وصــرفها: داول اهللا األیــام بــین النــاس: ویقــال .وتــارًة لهــؤالء

ـــَك األیَّـــا ـــْیَن النَّـــاسِ {َوِتْل ـــَداِوُلَها َب لـــوا مـــن تحوّ  م:نـــدال القـــو ومشـــتقاتها، أ ١٤٠آل عمـــران }ُم ُن

  .١)أخذته هذه مرًة وهذه مرة :شيء" األیدي المكاٍن إلى مكان "تداولت

 .٢نتقــال مــن حــاٍل إلــى حــال)واال والدولــة الفعــل ،الــذي یتــداول شــيءاســم ال(: والدولــة هــي

ومفهـــوم المداولـــة والدولـــة قبـــل أن یكتســـب مفهومـــه السیاســـي المحـــدد فـــي العربیـــة بمعنـــى 

 ،ان فـي الثــراء والجــاه" و"الـدورة"  مثــل دور اإلنســعنــي "الــدوركـان ی السـلطة والقــوة المتغلبــة

أو العكس بمعنى تحوله إلى دورة الثراء والجاه بعـد أن كـان  ،" الدهر علیهثم انقالب "دورة

ـــدمًا خـــــامالً  ـــول وتـــــداولهاومنـــــه أیضـــــًا  .معــ . والجـــــدیر بالمالحظـــــة أن ٣دورة األیـــــام والفصــ

ثنتـین الكـریم إال فـي اآلیتـین اال القـرآنلـم تـرد فـي  )و ـ لد ـ (أو  )مشتقات جـذر (د ـ ا ـ ل

ــا: اآلتیتــین ــْیَن النَّــاسِ {َوِتْلــَك األیَّ ــَداِوُلَها َب ــْیَن {َكــْي َال َیُكــوَن ُدوَلــ: و ،١٤٠آل عمــران }ُم ُن ًة َب

  بمعنى تبادل األدوار. ،٧الحشر }اْألَْغِنَیاء ِمنُكمْ 

  من سنن اهللا أن تظل األرض معمورة:

نن اهللا التاریخیة ونوامیسه الكونیة في هذه الحیـاة الـدنیا أن تظـل األرض معمـورًة إن من س

علـى حـد تعبیــر  - خاضـعًة لســنة التطـورالعمراني ،بأهلهـا ماضـیًة فـي أخــذ زینتهـا وزخرفهـا

ثر هذا النظـام دحتى یأتي وعد اهللا وتحین السنة المحتومة وین ،يجتماعواال - ابن خلدون

  .الكوني المتماسك

                                                 
  .٣١٥، مرجع سابق ، ص  ١املعجم الوسيط ، ج ١
  .٣٢٠، مادة: دـ و ـ ل ، ص١١م، جملد١٩٥٦ابن منظور ،لسان العرب ، دارصادر، بريوت ،  ٢
  .٢٤م ، ص١٩٩٥د. حممد جابر األنصاري ، التأزم السياسي عند العرب وموقف اإلسالم ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت ، ٣
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وقــد كانــت األمــم  ،البــد مــن أمــٍم علــى مســرح التــاریخ وجماعــاٍت تقــود حركــة الحضــارة أي

{َوَلَقـْد : یقـول تعـالى ،ي تتـداول فیمـا بینهـا قیـادة الحضـاراتالقرآنـوالقرون على حد التعبیـر 

ـــاُكْم ِفـــي اَألْرِض َوَجَعْلَنـــا َلُكـــْم ِفیَهـــا َمَعـــ ـــا َتْشـــُكُرونَ َمكَّنَّ ـــیًال مَّ : ، ویقـــول١٠افاألعـــر  }اِیَش َقِل

ـــْم ِفـــــــــــــــي اَألْرِض مُ  ــــینٍ {َوَلُكــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــى ِحــ ـــاٌع ِإَلــــ ـــراف }ْســـــــــــــــَتَقرٌّ َوَمتَــــــــــــ ـــــ ـــول٢٤األعـــــــ   : ، ویقــــــــــــ

ــــْو نَ  ــ ــــــا َأن لَّ ــــــِد َأْهِلَه ــــــن َبْع ــــِد ِللَّــــــِذیَن َیِرثُــــــوَن اَألْرَض ِم ــ ــــــْم َیْه ــــُذُنوِبِهمْ {َأَوَل ــ ــــــاء َأَصــــــْبَناُهم ِب  }َش

ــا ِمــَن اْلُقــُرونِ : ، ویقــول١٠٠األعــراف ــُذُنو  {َوَكــْم َأْهَلْكَن ــَك ِب ــاِدِه ِمــن َبْعــِد ُنــوٍح َوَكَفــى ِبَربِّ ِب ِعَب

ـا تَـَرَك َعَلْیَهـا ِمـن َدآبَّـٍة : ، ویقول١٧اإلسراء }َخِبیَرًا َبِصیراً  {َوَلْو ُیَؤاِخُذ اللّـُه النَّـاَس ِبُظْلِمِهـم مَّ

ُرُهْم إَلــــى َأَجــــٍل مَُّســــم�ى َفــــِإَذا َجــــاء َأَجُلُهــــْم َال َیْســــَتأْ   }َســــاَعًة َوَال َیْســــَتْقِدُمونَ  ِخُرونَ َوَلِكــــن ُیــــَؤخِّ

ـــلٍ  ، ویقـــــول:٦١النحـــــل ـــــى َأَجــ ـــَك ِإَل ــ ـــن رَّبِّ ــ ـــَبَقْت ِم ــ ـــــٌة َس ـــْوَال َكِلَم ــ ــــم�ى لَُّقِضـــــَي َبْیـــــَنُهمْ  {َوَل  }مَُّسـ

  .  ١٤الشورى

وقـــد شـــاءت حكمـــة اهللا جعـــل شـــأن المـــؤمنین القـــائمین علـــى ســـننه التاریخیـــة والكونیـــة مـــع 

بالنســبة لقیـــادة المجتمــع والحضـــارة اإلنســانیتین مثـــل  ،ســـننهاألمــم الجاحــدة والباغیـــة علــى 

ـــإذا كـــان المؤمنـــ .إن رجحـــت إحـــداهما البـــد أن تطـــیش األخـــرى: كفتـــي المیـــزان ن بـــاهللا و ف

ـــیهم وأورثهـــم مقالیـــد  ،صـــادقین فـــي إیمـــانهم بـــه أمنـــاء علـــى منهاجـــه جعـــل قیـــادة الحیـــاة إل

جعــل اهللا  ،وشــغلتهم الــنعم ،ســننهوٕاذا تحــول المؤمنــون فضــیعوا منهاجــه وخــالفوا  .الحضــارة

وهكـذا فـإن اهللا عـز وجـل لـم یلتـزم  .من األمم األخرى دة الحیاة وریادة الحضارة إلى أيٍّ قیا

مـن أجـل الـذین شـاؤوا  ،أن یوقف حركة الدنیا وأن یحیل الحضارة أوالحضارات إلى خـراب

ن بـأنهم ال یزالـون لمجرد أنهم یزعمو  ،أن ینكصوا على أعقابهم وأن یتخلوا عن مسئولیاتهم

وسـتظل الحیـاة الحضـاریة  ،..... بـل سـتظل الـدنیا تجـدد نفسـها.متبعین سنن اهللا التاریخیـة

أیــدیهم إلـــى أیــدي أقـــواٍم ولكــن القیـــادة تتحــول عندئـــٍذ مــن  ،والحضــارات تتعاقــب فـــي أهلهــا

  .٣٨محمد }اَلُكمْ َال َیُكوُنوا َأْمثَ {َوإِن َتَتَولَّْوا َیْسَتْبِدْل َقْومًا َغْیَرُكْم ثُمَّ : . یقول تعالى١آخرین

  :الكریم القرآنالمداولة الحضاریة في 

                                                 
  .١٧٦ملرجع السابق، ص د. البوطي، ا ١
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مــن المفــاهیم  ،تعتبــر المداولــة التاریخیــة للحضــارة مــن أمــٍة إلــى أمــة ومــن قــوٍم إلــى آخــرین

ابـن خلـدون  -وف التـاریخ والحضـارة وقـد عقـد فیلسـ ،التاریخیـة القـرآناألساسیة في فلسـفة 

فصٌل في أن الملـك إذا ذهـب عـن بعـض الشـعوب مـن " :ه أسماهمًا في مقدمتفصًال مه -

    .١خر منها مادامت لهم العصبیة "أمٍة فالبد من عوده إلى شعٍب آ

للحضـــارة كفعـــٍل دینـــامٍي یســـتهدف  فكـــرة المداولـــة التاریخیـــةالكـــریم یطـــرح مســـألة و  القـــرآنو 

ض عنـــه تحریـــك األمـــر الـــذي یـــتمخ ،وٕاثـــارة التـــدافع بینهـــا ،" الجماعـــات البشـــریة"تمحـــیص

یقـول  ،الفعل التاریخي وخلق التحـدیات المسـتمرة أمـام المنتمـین إلـى هـذه الحضـارة أو تلـك

ْثلُـُه َوِتْلـَك األیَّـاُم ُنـَداِوُلَها َبـْیَن النَّـاِس َوِلـَیْعَلَم ( :تعـالى ِإن َیْمَسْسـُكْم َقـْرٌح َفَقـْد َمـسَّ اْلَقـْوَم َقـْرٌح مِّ

َص اللّــُه الَّــِذیَن آَمُنــوْا * تَِّخــَذ ِمــنُكْم ُشــَهَداء َوالّلــُه َال ُیِحــبُّ الظَّــاِلِمینَ الّلــُه الَّــِذیَن آَمُنــوْا َویَ  َوِلــُیَمحِّ

    .}١٤١-١٤٠/آل عمران{ )َوَیْمَحَق اْلَكاِفِرینَ 

وبالتجــدد  ،إن المداولــة التاریخیــة للحضــارة الــواردة فــي هــذه اآلیــات تــوحي بالحركــة الدائمــة

ومـــن ثـــم ال داعـــي للیـــأس  ،یســـت ملكـــًا ألحـــٍد وال ألمـــٍة محـــددةٍ وتقـــررأن األیـــام ل ،وباألمـــل

فمن هم في القمة اآلن ستنزل بهم حركة التاریخ إلـى الحضـیض ـ إن لـم یلتزمـوا  ،والهزیمة

سـنن اهللا التاریخیـة ونوامیسـه الكونیـة ـ ومـن هـم فـي القـاع ستصـعد  بهــم الحركـة نفسـها ـ 

 القـرآنإن المداولـة الحضـاریة فـي  .إلى القمـةومن خالل فعلهم الحر وحركتهم واختیارهم ـ 

  .٢افة جوانب إیجابیتها التاریخیةالكریم تحمل ك

إذ  ،الكــریم ال یطــرح المداولــة التاریخیــة علــى أنهــا حتمــًا تــدول نحــو األصــلح القــرآنولكــن 

وٕانمــا هـي تســلیط  ،واختیـار لمــن هـم أحســن أو أقـل سـوءًا علــى الـدوام القضـیة لیسـت إیثــار

 ،وكثیــرًا مــا یكــون العكــس ،ط علیــهط شــرًا مــن المســلّ وكثیــرًا مــا یكــون المســلّ  ،انــاً وتولیــة أحی

  .١٢٩األنعام }ضًا ِبَما َكاُنوْا َیْكِسُبونَ {َوَكَذِلَك ُنَولِّي َبْعَض الظَّاِلِمیَن َبعْ : یقول تعالى

                                                 
  .١٤٥ابن خلدون، املقدمة، ص ١
  ٢٥٩عماد الدين خليل ، مرجع سابق ، ص  ٢
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 هذه الحقیقة ظاهرًة عند النظر إلى حالـة بنـي إسـرائیل عنـد فسـاد حضـارتهم وعتـوهم وتبدو

: ، یقـــول تعـــالى١أســـًا مـــع أنهـــم كـــانوا شـــرًا مـــنهمفـــي األرض مـــن تســـلیط عـــدٍو لهـــم أشـــد ب

َتْیِن َولَـتَ ( َفـِإَذا  ْعُلنَّ ُعلُـو�ا َكِبیـًرا*َوَقَضْیَنا ِإَلى َبِني ِإْسَراِئیَل ِفي اْلِكَتاِب َلتُْفِسُدنَّ ِفـي اَألْرِض َمـرَّ

اًدا لََّنـا ُأْوِلـي َبـْأٍس َشـِدیٍد َفَجاُسـوْا ِخـَالَل الـدَِّیاِر َوَكـاَن َوْعـًدا َجاء َوْعُد ُأوالُهَما َبَعْثَنا َعَلْیُكْم ِعبَ 

 ،وأخـذتم أذنـاب البقـر ،إذا تبایعتم بالعینة": . وفي الحدیث الشریف}٥-٤/اإلسراء{ )مَّْفُعوالً 

 ٢"ینزعــه حتــى ترجعــوا إلــى دیــنكم ط اهللا علــیكم ذًال الســلّ  ،وكــرهتم الجهــاد ،ورضــیتم بــالزرع

علـــوم أن الجهـــاد فـــي اإلســـالم یعنـــي بـــذل الجهـــد الحضـــاري الـــذي یشـــتمل كـــل مجـــاالت وم

  .والذل ال یكون إال بتسلیط من یمارس القهر واإلذالل ،الحیاة ومناحیها المختلفة

  :فلسفة التاریخ قائمة على المداولة

قــى فــال تب ،فلســفة التــاریخ الــدیني كلهــا قائمــة علــى فكــرة المداولــة بــین النــاس فــي األرض

وال خصوصــیة لشـــعب  خصوصــیة ألرض بعینهــا ال یقـــام الــدین إال فیهـــا كــأرض المیعـــاد،

 ،وٕانما تكـون األرض كـل األرض هللا ،كشعب اهللا المختار ،بعینه ال یقوم الدین إال فیه وبه

السیاســي والحضــاري القــائم  وأنــه قــد جعلهــا مداولــًة بــین النــاس كــل النــاس لشــروط التمكــین

فهــذه هــي عبــرة التــاریخ الــدیني وذلــك هــو  .إلقامــة الــدین فــي األرض لتــزام بــالوحيعلــى اال

واإلشــارة  ،مـن بعــد تجربــة الرسـل الســابقینالكــریم لتجربــة موسـى وقومــه  القـرآنمغـزى إفــراد 

{ثُــمَّ َبَعْثَنــا ِمــن َبْعــِدِهم مُّوَســى : ، یقــول تعــالى٣إلــى أن موســى قــد جــاء مــن بعــدهم المتكــررة

  ١٠٣األعراف }َناِبآَیاتِ 

  :ستضعافلمداولة بین االستخالف واالا

ـــ یقــول تعـــالى ًة َوَنْجَعَلهُـــُم {َوُنِریـــُد َأن نَُّمـــنَّ َعَلـــى الَّـــِذیَن اْسُتْضـــِعُفوا ِفـــي اْألَْرِض َوَنْجَعَلهُـــْم َأِئمَّ

إلى الذهن للوهلة األولى أن هذه اآلیـة تـربط ربطـًا الزمـًا بـین  ، یتبادر٥القصص }اْلَواِرِثینَ 

مـن آي كتابـه  شـيءولكن لـم یلتـزم اهللا سـبحانه وتعـالى فـي  ،یة الخالفةستضعاف وحتماال
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وال علــى لســان أحــٍد مــن أنبیائــه أن یجعــل الــذین استضــعفوا فــي األرض أئمــًة وقــادًة فوقهــا 

لكـان علینـا أن نـرى جمیـع  ،ولو أنه جل جالله ألزم نفسه بـذلك ،لمجرد كونهم مستضعفین

قـــد تحولــوا قـــادًة وأئمـــًة  ،الف أدیــانهم وأخالقهـــمالمستضــعفین مـــن النـــاس واألمــم علـــى اخـــت

 ،بالمقابــل ،وٕانمــا ألــزم اهللا نفســه بــذلك تجــاه مــن قــد ألزمــوا أنفســهم ،یرثــون الســیادة والحكــم

التاریخیـــة ونوامیســـه یضـــعوا عبـــودیتهم هللا موضـــع التنفیـــذ ـ أي یمضـــون علـــى ســـنن اهللا 

ـْن َأْرِضـَنآ َأْو َلَتُعـوُدنَّ ِفـي  َوَقـاَل الَّـِذیَن َكَفـُرواْ (: . یقـول تعـالى١الكونیـة ـ ِلُرُسـِلِهْم َلُنْخـِرَجنَُّكم مِّ

َوَلُنْسـِكَننَُّكُم اَألْرَض ِمـن َبْعـِدِهْم َذِلـَك ِلَمـْن َخـاَف  *ِملَِّتَنا َفَأْوَحى ِإلَـْیِهْم َربُّهُـْم َلـُنْهِلَكنَّ الظَّـاِلِمینَ 

نَُّكُم اَألْرَض ِمــن َوَلُنْســِكنَ (لــذي فــي اآلیــة والقیــد ا. }١٤ -١٣/إبــراهیم{ )َمَقــاِمي َوَخــاَف َوِعیــدِ 

ت اآلیـة البـاب علـى مـن ربـط فقـد أغلقـ ،)َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقـاِمي َوَخـاَف َوِعیـدِ (هو  )َبْعِدِهمْ 

وكــذلك قولــه  .ستضــعاف ربطــًا ضــروریًا ـ أي ـ ربــط العلــة بــالمعلولبــین االســتخالف واال

ــــاِلَحاِت َلَیْســــَتْخِلَفنَُّهم ِفــــي اْألَْرِض َكَمــــا {َوَعــــَد اللَّــــُه الَّــــِذیَن آمَ : تعــــالى ـــنُكْم َوَعِمُلــــوا الصَّ ُنــــوا ِمـ

ـن َبْعـدِ   َخـْوِفِهْم اْسَتْخَلَف الَِّذیَن ِمـن َقـْبِلِهْم َوَلُیَمكِّـَننَّ َلهُـْم ِدیـَنُهُم الَّـِذي اْرَتَضـى َلهُـْم َوَلُیَبـدَِّلنَُّهم مِّ

  .٥٥النور }َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ ِبي َشْیئًا َوَمن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َأْمنًا َیْعُبُدوَنِني َال ُیْشِرُكوَن 

ــاِلَحاِت (  ،تســتوعب التعامــل مــع الحیــاة والمكونــات وســائر التعامــل الحضــاري )َوَعِمُلــوا الصَّ

  .ومظاهر حقائق اإلیمان في حیاتهم إلى أطرٍ  ویخرج منها الذین تحولت

  

  

  

  

  واجهة حتمیة السقوطـ التغییر الذاتي في م٢

 ،اإللهـي رالكریم ال یكتفي حین یستحث المؤمنین إلى الطاعة بأن یذكرهم بـاألم القرآنإن 

بل یذكرهم في الوقت نفسه بالعهد الـذي قطعـوه علـى أنفسـهم بـأن یطیعـوا هـذا األمـر یقـول 

اَقُكْم ِإن ُكنـُتم ْؤِمُنوا ِبَربُِّكْم َوَقـْد َأَخـَذ ِمیثَـ{َوَما َلُكْم َال ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوالرَُّسوُل َیْدُعوُكْم ِلتُ : تعالى
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ـــْؤِمِنینَ  {َواْذُكـــُروْا ِنْعَمـــَة الّلـــِه َعَلـــْیُكْم َوِمیثَاَقـــُه الَّـــِذي َواَثَقُكـــم ِبـــِه ِإْذ ُقْلـــُتْم : ویقـــول ، ٨الحدیـــد }مُّ

ــوْا اللّــَه ِإنَّ ال ــَســِمْعَنا َوَأَطْعَنــا َواتَُّق ــَذاِت الصُّ ــَه َعِلــیٌم ِب وٕاذا كــان هــذا اإلطــار  .٧المائــدة }ُدورِ ّل

{َوَال َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس ِإالَّ َعَلْیَهـا َوَال تَـِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخـَرى ثُـمَّ : یدور حول المسئولیة الفردیة

ــْرِجُعُكْم َفُیَنبِّــُئُكم بِ  فــي نفــس الوقــت إال أنــه و  ،١٦٤األنعــام }َمــا ُكنــُتْم ِفیــِه َتْخَتِلُفــونَ ِإَلــى َربُِّكــم مَّ

نجد نصوصًا أخرى تقرر مسئولیة الفرد عـن سـلوك غیـره ـ إذ لـو وقـع الهـالك للحضـارة ال 

ـًة : یخـص الظـالمین وحـدهم ـ یقـول تعـالى {َواتَّقُـوْا ِفْتَنـًة الَّ ُتِصـیَبنَّ الَّـِذیَن َظَلُمـوْا ِمـنُكْم َخآصَّ

  .٢٥األنفال }َأنَّ الّلَه َشِدیُد اْلِعَقاِب َواْعَلُموْا 

 ،ومــن حیــث المبــدأ ال تصــادم وال تعــارض بــین المســئولیة الفردیــة والجماعیــة فــي  اإلســالم

یتبــــع نفــــس القــــانون ونفــــس الســــنن التاریخیــــة  فــــالفرد الصــــالح والمجتمــــع الصــــالح كالهمــــا

ولـــئن كانـــت العبـــادة كمـــا  .فـــال یصـــلح الفـــرد والمجتمـــع فاســـد والعكـــس بـــالعكس ،والكونیـــة

دأ مــدلولها معنــًى شخصــیًا یتضــمن عالقــًة مخصوصــًة بــین الكــریم فــي مبــ القــرآنیطرحهــا 

ن النـاس أن مناط المسئولیة لكل عبٍد منعـزٍل عـن اآلخـرین ألالیعني  فإن ذلك ،العبد وربه

ؤدیهـا معهـم ومـا حیـاة أحـدهم إال تعامـل مـع اآلخـرین وتكـالیف ی ،یشتبكون في حیاٍة واحـدةٍ 

  .١تعاونًا واشتراكاً 

وكـــل فعـــٍل حضـــاري ال یمكــــن أن  التـــاریخ،ن كـــل عملیـــة فــــي والتـــاریخ الحضـــاري یرینـــا أ

هـي  ،ولعـل أهـم هـذه القـوى ،ة تصـنع هـذا التقـدمیـاجتماعیتحقـق إال إذا ارتـبط بوجـود قـوى 

ة تؤكــد وأن الحضــار  ،اإلنســان هــو الشــرط األساســي لكــل حضــارة  نوبمــا أ ،قــوى اإلنســان

  .٢دائمًا شرطها اإلنساني

وحمــــل  .ختیــــارفعلیــــه مــــدار اال ،فــــي حركـــة الحضــــارة فاإلنســـان إذن هــــو محــــور الفاعلیــــة

: یقــول تعــالى ،التكلیــف لبنــاء الحضــارات هــو أهــم خصــائص اإلنســانیةاإلنســان لألمانــة و 

ـــا ـــا َوَأْشـــَفْقَن ِمْنَه ـــَأَبْیَن َأن َیْحِمْلَنَه ـــاِل َف ـــَماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجَب ـــى السَّ ـــَة َعَل ـــا َعَرْضـــَنا اْألََماَن  {ِإنَّ

نَساُن َوَحَمَلهَ    .٧٢األحزاب }ِإنَُّه َكاَن َظُلومًا َجُهوالً ا اْإلِ
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  :اإلرادة الحضاریة تصنع اإلمكان الحضاري

ـــــول تعـــــــالى ـــــــْوٍم َحتَّـــــــى : یقــ ــــُر َمـــــــا ِبَق ـــ ـــَه َال ُیَغیِّ ــــ ـــــــا ِبَأْنُفِســـــــِهمْ {ِإنَّ الّل ـــــــُروْا َم                                                           .١١الرعـــــــد }ُیَغیِّ

ـــْم َیـــُك ُمَغیِّـــرًا نِّْعَمـــًة َأْنَعَمَهـــا َعَلـــى َقـــْوٍم َحتَّـــى: ویقـــول ـــُروْا َمـــا ِبَأنُفِســـِهمْ  {َذِلـــَك ِبـــَأنَّ الّلـــَه َل  }ُیَغیِّ

    .٥٣األنفال

والترقــــي فــــي ســــلم  ،إن المجتمـــع متــــى تكونــــت لدیــــه إرادًة واضــــحًة للــــتخلص مــــن التخلــــف

وٕانمـــا فـــي  ،محـــدودًا بـــأي مقومـــاٍت حضـــاریٍة خارجیـــة فســـیجد أن اختیـــاره لـــیس ،الحضـــارة

ل للــدارس للحضــارات أن وقــد یخّیــ ،وجــود الرغبــة الكافیــة لدیــه للســعي فــي دروب الحضــارة

غیـــر أن هـــذه الرغبـــة قـــد  ،اإلرادة والرغبـــة الحضـــاریة موجـــودة فـــي كـــل المجتمعـــات واألمـــم

إلــى ممارســة أســبابها وعواملهــا  -إال نــادرًا  -وال تتجــه  ،تتعلــق بالغایــات والنتــائج األخیــرة

    .التي البد منها

ـــى القعـــود بـــاألمم عـــن النهضـــة والســـیر فـــي دروب الحضـــارةواالســـتعمار  ال یمكـــن  ،بمعن

 ،التحــرر منــه مــا لــم تكــن هنالــك رغبــة وٕارادة للتحــرر منــه علــى حــد تعبیــر مالــك بــن نبــي

 ،اإلنسـان أوالً  حركة حضاریة للنهـوض رهـٌن بخلـق الحركـة الحضـاریة فـي ذات ةونجاح أی

ـــى  .فهــــو أساســــها وضــــمانة اســــتمرارها ــــالثورة ال تســــتطیع الوصــــول إلـ ــــى أیــــة حــــال "ف وعل

 ،إذا هي لم تغیر اإلنسان بطریقٍة ال رجعة فیها من حیـث سـلوكه وأفكـاره وكلماتـه ،أهدافها

ـــورٍة مـــا البـــد لهـــا أن تســـیر طبقـــًا للقـــانون  ،وٕاذا مـــا نظرنـــا إلـــى األمـــور فـــي عمقهـــا ـــإن ث ف

ُیَغیِّـــُروْا َمـــا {ِإنَّ الّلـــَه َال ُیَغیِّـــُر َمـــا ِبَقـــْوٍم َحتَّـــى : الـــذي تشـــیر إلیـــه اآلیـــة الكریمـــة ياعجتمـــاال

رة فالبدء من ذات اإلنسان هو المدخل السلیم للدخول فـي سـلم الحضـا .١١الرعد }ِبَأْنُفِسِهمْ 

  .١غیر نفسك تغیر التاریخ": إنها لشرعة السماء"والعودة إلیها في ذات الوقت و

وهـذه القیمـة  ،ومن خالل التغییر الداخلي لإلنسان تتحدد مسئولیته تجاه التـاریخ والحضـارة

 ،التغییریـــة بـــدًال مـــن أن تلقـــي علـــى أكتافنـــا ثقـــل األحـــداث تجعلنـــا نحـــدد إزاءهـــا مســـئولیاتنا

نـرى فیهـا منبهـات إلرادتنـا وموجهـات  ،فبقدر ما ندرك أسبابها ونقیسـها بالمقیـاس الصـحیح

فنوجههـا  ،نسیطر علیها بدًال مـن أن تسـیطر علینـا ،بقدر ما نكشف من أسرارهاو  ،نشاطنا

                                                 
 ٣٢،ص١٩٧٩مالك بن نيب، شروط النهضة، ترمجة: عبد الصبور شاهني،دار الفكر دمشق، ١
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تصــدر عــن ســلوكنا وتنبــع مــن  ،نحــن وال توجهنــا هــي ألننــا حینئــٍذ نعلــم األســباب التاریخیــة

تغییـرًا یحـدد بالضـبط  أعني من إرادتنـا فـي تغییـر األشـیاء ،من مواقفنا تجاه األشیاء،أنفسنا

ــٍة ُأْخِرَجــْت : یقــول تعــالى. ١الكــریم القــرآنا ســماها كمــ ،ةیــجتماعوظیفتنــا اال ــَر ُأمَّ {ُكنــُتْم َخْی

  .١١٠آل عمران }ُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالّلهِ ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن الْ 

  تجدد الحضارة:

م تفقــد ومــن ثــرات عنــدما تتكــاثف علیهــا األمــراض، الكــریم بســقوط الحضــا القــرآنیعتــرف 

 }مَّ َال َیُكوُنـــوا َأْمثَـــاَلُكمْ َوإِن تََتَولَّـــْوا َیْســـَتْبِدْل َقْومـــًا َغْیـــَرُكْم ثُـــ{: ســـتمرار یقـــول تعـــالىالقابلیـــة لال

ـــَف ِفـــي اَألْرِض ِمـــن َبْعـــِدهِ  :ویقـــول .٣٨محمـــد ـــاُكْم َخَالِئ  }م ِلَننُظـــَر َكْیـــَف َتْعَمُلـــونَ {ثُـــمَّ َجَعْلَن

حضــارة خفــت  ةلمقابــل لــم یســلم بأنــه مكتوبــًا أبــدًا علــى أیــالكــریم با القــرآنلكــن  .١٤یــونس

ـــك قائمـــة ،ضـــیاؤها ألن نهضـــة  ،وســـدر أبناؤهـــا فـــي لیـــٍل طویـــل بـــأن ال تقـــوم لهـــا بعـــد ذل

الحضارة من كبوتها واستمرار حركتها في التاریخ رهـٌن بشـروٍط ذاتیـة وزمنیـٍة معینـٍة إذا مـا 

نَّ الّلَه َال ُیَغیُِّر َما ِبَقـْوٍم َحتـَّى إِ (: عالىیقول ت ،توافرت وتكاملت انطلقت الحضارة من جدید

ـــِه ِمــــ ـــن ُدوِن ـــُه َوَمــــا َلهُـــم مِّ ـــَردَّ َل ـــُروْا َمـــا ِبَأْنُفِســـِهْم َوإَِذا َأَراَد اللّـــُه ِبَقــــْوٍم ُســـوءًا َفـــَال َم  }ن َوالٍ ُیَغیِّ

ـــَه َلـــْم َیـــُك ُمَغیِّـــرًا نِّْعَمـــًة َأْنَعمَ  :ویقـــول ١١الرعـــد َهـــا َعَلـــى َقـــْوٍم َحتَّـــى ُیَغیِّـــُروْا َمـــا {َذِلـــَك ِبـــَأنَّ الّل

الكــریم فــي آي  القــرآنبــل أكثــر مــن ذلــك یؤكــد  .٥٣األنفــال }الّلــَه َســِمیٌع َعِلــیمٌ ِبَأنُفِســِهْم َوَأنَّ 

أخــرى وعــدًا صــریحًا بــأن المحــاوالت التغییریــة فــي اتجــاه بنــاء وصــعود الحضــارات مســتمرة 

ِلُیْطِفــُؤوا ُنــوَر اللَّــِه ِبــَأْفَواِهِهْم َواللَّــُه ُمــِتمُّ ُنــوِرِه َوَلــْو َكــِرَه  ُیِریــُدونَ {: إلــى یــوم القیامــة یقــول تعــالى

ِه َوَلــْو َكــِرَه ُهــَو الَّــِذي َأْرَســَل َرُســوَلُه ِباْلُهــَدى َوِدیــِن اْلَحــقِّ ِلُیْظِهــَرُه َعَلــى الــدِّیِن ُكلِّــ *اْلَكــاِفُرونَ 

  .٩-٨الصف:  }اْلُمْشِرُكونَ 

قـــد تستعصـــي علیـــه فكـــرة تطویـــع التـــاریخ لمبـــدأ  ،لحـــدث التـــاریخيإن مـــن یـــؤمن بمرحلیـــة ا

كمـا  ،الحضاري من قیود السببیة المقیـدة وم التغییروعلینا أن نحاول تخلیص مفه ،التغییر

تربطـه بهــا النظــرة الشــائعة عنــد المــؤرخین الــذین یــرون أن األشــیاء فــي التــاریخ تســیر طبقــًا 
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أي فـــي  ولكـــن التغییـــر ـ لك إن تركـــت لشـــأنها،تســـیر فعـــًال كـــذواألشـــیاء  ،لســببیة مرحلیـــة

وتصــفیة هــذه المناقضــة ال یكــون إال بــأن نتخــذ  ،یخضــع أیضــًا لقــانون النفــوس - التــاریخ

محورًا لمجابهـة  ١١الرعد نَّ الّلَه َال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما ِبَأْنُفِسِهْم}إِ {: اآلیة الكریمة

إذ أن المراحـل  ،ك تتغیر وجهة النظر فـي سـیر الحضـارة والتـاریخوبذل ،الحضاري السقوط

ألن  ،تصـــبح مراحـــل قابلـــة كلهـــا للتغییـــر ،ال تتقبـــل التغیـــر حســـب طبیعتهـــا التـــي تتقبـــل أو

    .١یارًا یتقرر في أعماق النفوسختالحتمیة المرتبطة بها أصبحت ا

 -كما سبق وأن قـدمنا  -ط الكریم یطرح مبدأ التغییر الذاتي مقابل حتمیة السقو  القرآنإن 

ــرة المداولـــة التاریخیــــة والحضـــاریة كوســـیلة  وال نقــــول  ،ســــتعادة الحضـــاریةلالفقـــد طـــرح فكــ

ألنه لیس بإمكان أي حضـارة مهمـا كانـت أن تظـل متـوافرة اإلرادة فـي مواجهـة  ،ستمرارلال

 التحـــدیات الدائمـــة والمتجـــددة دون أن تضـــعف أو تغفـــل أو تفقـــد توترهـــا هـــذا فتتخلـــى عـــن

إن التفســیر المســیحي للتــاریخ والــذي كانــت لــه تأثیراتــه العمیقــة فــي أذهــان  .مكانهــا المتقــدم

یبنــي موقفــه  - ٢وعلــى رأســهم فیلســوف التــاریخ أرنولــد تــوینبي -عــدد مــن فالســفة التــاریخ 

علـــى فكـــرة الخطیئـــة والخـــالص بعـــد تحویلهـــا مـــن نطاقهـــا الفـــردي إلـــى النطـــاق الجمـــاعي، 

التـــاریخ ومـــن ثـــم الحضـــارة تســـیر فـــي حركـــٍة صـــاعدة إلـــى مثلهـــا  ووفـــق هـــذا التفســـیر فـــإن

 القــرآنولكــن وحســب رؤیــة  .األعلــى مهمــا اقترفــت مــن ذنــوب وارتكبــت مــن خطایــا وآثــام

الكـریم فـإن التــاریخ ال تحكمـه جبریـٍة تجعــل الحضـارة فــي حركـٍة صـاعدة علــى الـدوام یقــول 

ُبــــوِر ِمــــن َبْعــــ{: تعــــالى ـــا ِفــــي الزَّ ــــاِلُحوَن}َوَلَقــــْد َكَتْبَنـ  ِد الــــذِّْكِر َأنَّ اْألَْرَض َیِرثَُهــــا ِعَبــــاِدَي الصَّ

ـــنن اهللا التاریخیـــــة  .١٠٥األنبیـــــاء ــــو إال اتبـــــاع ســ ـــالح مـــــا هـ ـــث أن الصــ ـــر الباحــ وفـــــي نظــ

  .ونوامیسه الكونیة
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  الحضارات انهیارـ الترف ودوره في  ٣

  الترف لغًة:

وتـرف صـار لشـفته  .تـنعم فهـوترف: وتـرف فـالن .ونضـر  كثـر مـاؤه: تـرف النبـات ـ ترفـاً 

    .وهي ترفاء (جمع) ترف .أترف ُترفٌة فهو

لـه .أصر على البغي: (أترف) فالنٌ  َ : وأترفـت النعمـة فالنـاً  .وأترف فالنًا: وسع علیه ودَل

ر وطغـــى مـــن ســـتترف) تكّبـــ(ا .(تتـــرف) تـــنعم .وأترفـــه حســـن غـــذاءه .أترفـــه: ترفـــه .أبطرتـــه

  .الغنى والسعة

  (الطرفة).: الطریف تختص به صاحبك شيءوتترف ال .التنعم: ه)(الترف
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المتوسـع فـي التـنعم : والمتـرف ،أصر علـى البغـي: ترف الرجل. وأ١الطعام الطیب :والترفه

  .٢وأترفته النعمة إذا أبطرته وأفسدته ،والمالذ

  .٣لنعمةأي ا ،جمع المترف وهو الذي أعطي الترف: والمترفون

  :الغنى في اللغة

لـم یحـتج : شـيءوغنـي عـن ال .وغنـيٌ  ،غـان فهـو .كثـر مالـه: وغنـاءً  ،فـالن ـ غنـىً  (غنـي)

طــال : وغنــي القــوم فــي دیــارهم .أقــام فیــه: ُعمــر. وغنــي بالمكــان :وغنــي عــن المكــان .إلیــه

  .أي بقیـــت: وقـــال غنیـــت لـــك بـــالمودة والبـــر .مقـــامهم فیهـــا
ً
 ،وغنیـــت المـــرأة بزوجهـــا غنـــى

  .استغنت به: وغنیاناً 

  .أي كفاك وحل محلك: وأغنى الرجل عنك ،كفى: يءشو(أغنى) ال

أي : وأغنى اهللا فالنـًا جعلـه غنیـاً  .أي مایجزئ عنك وما ینفعك: یغني عنك هذا ما: ویقال

    .٤ناب عنه: ومغناته ،ومغناه ،أغنى عنه غناء فالنٍ : ویقال .ذا ماٍل ووفرٍ 

 ،سواه وكـل واحـٍد مفتقـٌر إلیـهبمعنى أنه ال یحتاج إلى أحٍد  ،والغني من أسماء اهللا الحسنى

ــَن بِــاَألْمسِ  {َفَجَعْلَناَهــا َحِصــیداً : وقولــه تعــالى كــذلك الــدنیا فــي ، أي ٢٤یــونس }َكــَأن لَّــْم َتْغ

مــا أغنــى  ،قبالهــا واغتــرار النــاس بهــا وركــونهم إلیهــاعة انقضــائها وانقطــاع نعیمهــا بعــد إســر 

  .٥فعهم أو یفدهمأي لم ین: عنهم

  بین الغنى والترف:

مــن أن الغنــى  ،الفــرق بــین مفهــومي الغنــى والتــرف ،مــن التعریفــات اللغویــة الســابقة وضــح

ي الغنـى ـ مفهـوم إیجـابي وغیـر مـذموم أوهـو ـ  ،وكثـرة المـال ،سـتغناء وعـدم الحاجـةاال هو

َم ِزیَنــَة الّلــِه الَِّتــَي َأْخــَرَج ِلِعَبــاِدِه َوالْ : یقــول تعــالى ،یــةالقرآنحســب الرؤیــة  طَّیَِّبــاِت {ُقــْل َمــْن َحــرَّ

                                                 
  .٨٨-٨٧، ص١املعجم الوسيط، ج ١
  .٨٥، ص١٩٦٨، ١حممد أمحد إمساعيل، معجم األلفاظ القرآنية، القاهرة، دار الفكر العريب، ط ٢
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ْزِق ُقْل ِهي ِللَِّذیَن آَمُنوْا ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنیَ  ویقـول:  .٣٢األعـراف }ا َخاِلَصًة َیـْوَم اْلِقَیاَمـةِ ِمَن الرِّ

  .٥١المؤمنون }نِّي ِبَما َتْعَمُلوَن َعِلیمٌ {َیا َأیَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّیَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِلحًا إِ 

 .ف والذي أظهره التعریف اللغوي فیوحي في بعض دالالته بالبغي أي تعـدي الحـدأما التر 

إلنســان عــن شــكر الــنعم إذا وانشــغال ا ،ویــوحي بــالبطر الــذي هــو الغلــو فــي المــرح والزهــو

{َوَال ُتْؤتُـوْا السُّـَفَهاء َأْمـَواَلُكُم : أو ما یمكن أن یسمى بالسفه الوارد في اآلیة الكریمـة ،١كثرت

  .وهو وضع النعمة والثروة والمال في غیر موضعها ،٥النساء }َجَعَل الّلُه َلُكْم ِقَیاماً  يالَّتِ 

  ة:یجتماعبین الترف والعدالة اال

ًة واضـحة ولكنهـا خطیـرة وحاسـمة وهـي أنـه إذا اختفـى یـاجتماعالكریم معادلًة  القرآنیطرح 

ر الفـــاحش مـــن جهـــٍة جهـــٍة والفقـــ العـــدل وانعـــدم التـــوازن ظهـــر الغنـــى الفـــاحش والتـــرف مـــن

الكـریم التـرف فـي هـذا اإلطـار كمسـألة هدامـة فـي كیـان الحضـارة   القـرآنعالج  وقد ،أخرى

ْزَق ِلَمـن َیَشـاء َوَیْقـِدُر (: یقول تعالى ،تنبثق عنها دومًا ممارسة سالبة ُقْل ِإنَّ َربِّـي َیْبُسـُط الـرِّ

ُبُكْم ِعنــَدَنا ُزْلَفــى ِإالَّ َمــْن َوَمــا َأْمــْكَثــَر النَّــاِس َال َیْعَلُمــوَن* َوَلِكــنَّ أَ  َواُلُكْم َوَال َأْوَالُدُكــم ِبــالَِّتي تَُقــرِّ

ـْعِف ِبَمـا َعِملُـوا َوُهـْم ِفـي اْلُغُرفَـاِت آِمُنـونَ  سـبأ: {  )آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َفُأْوَلِئَك َلُهْم َجَزاء الضِّ

٣٧-٣٦{.  

قلیلـة تملـك إلـى  ا یصـور حالـة فئـةٍ هانهیار حضارات و الكریم في وصفه لتدهور ال القرآنإن 

حد الترف بمواجهة كثرٍة محرومة مما یبشر بشٍر مستطیٍر وعقـاٍب یستأصـل الحضـارة مـن 

َوإَِذا َأَرْدَنــا َأن (: یقــول تعــالى .بــل یفنــي الجماعــة البشــریة فــي تلــك الحضــارة كلهــا ،جــذورها

َوَكـْم َأْهَلْكَنـا ِمـَن  ْوُل فَـَدمَّْرَناَها تَـْدِمیًرا*ا َفَحـقَّ َعَلْیهَـا اْلَقـنُّْهِلَك َقْرَیـًة َأَمْرَنـا ُمْتَرِفیَهـا َفَفَسـُقوْا ِفیَهـ

ا َبِصیًرا { ً   .}١٧-١٦اإلسراء: اْلُقُروِن ِمن َبْعِد ُنوٍح َوَكَفى ِبَربَِّك ِبُذُنوِب ِعَباِدِه َخِبیَر

 :فـي آیـٍة أخـرى ویقـول ،"الكریم "َأَمْرَنـا ُمْتَرِفیهَـا القرآنكیف یقول  والسؤال الذي یرد هنا هو

 .٢٨األعراف }َلى الّلِه َما َال َتْعَلُمونَ {ُقْل ِإنَّ الّلَه َال َیْأُمُر ِباْلَفْحَشاء َأَتُقوُلوَن عَ 

                                                 
  .٦٨حممد أمحد إمساعيل، مرجع سابق، ص  ١
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وأمرنـا  ،یقال أمرته وآمرتـه بالمـد والقصـر یعنـي كثرتـه ،والجواب أمرنا بمعنى كثرنا مترفیها

أمرنــا مترفیهــا " فمعنــى اآلیــة " ،تــه أمیــراً یقــال أمــرت فالنــًا بمعنــى أمرتــه أي جعل ،بالتشــدید

  .١طناهم باإلمارةسلّ 

وتلك اإلرادة تتوجه إلى المـراد عنـد  .ومعنى إرادة اهللا إهالك قریة التعلق التنجیزي إلرادته 

ـــا ُمْتَرِفیَهـــا...الخحصـــول أســـبابه وهـــي المشـــار إلیهـــا بقولـــه تعـــالى  ـــا .""َأَمْرَن " ومتعلـــق "َأَمْرَن

أي بعثنــا إلــیهم الرســول وأمرنــاهم بمــا نــأمرهم علــى  ،م بمــا نــأمرهم بــهأي أمرنــاه ،محــذوف

  .  ٢عصوا الرسول وفسقوا في قریتهملسان رسولهم ف

وتعلیــق األمــر بخصــوص المتــرفین مــع أن الرســل یخــاطبون جمیــع النــاس ألن عصــیانهم 

 ،فـرإذ هم قادة العامـة وزعمـاء الك ،الموجه إلیهم هو سبب فسقهم وفسق بقیة قومهم األمر

الفســق أو  فــإذا فســقوا عــن األمــر اتــبعهم الــدهماء فعــمّ  فالخطــاب فــي األكثــر یتوجــه إلــیهم،

  .غلب على القریة فاستحقت العذاب

ك أهلهـا ستئصـال إذ المقصـود إهـالوهـو مسـتعار هنـا لال ،هـدم البنـاء وٕازالـة أثـره: والتدمیر

  .  ٣ولو مع بقاء البناء

الكـریم ـ فإنـه مـا مـن نبـٍي أو مصـلٍح قـام إلقامـة  القـرآن وفي تاریخ الحضارات ـ كمـا یصـفه

المترفـــون یقـــول  إال وقفـــت أمامـــه قـــوى معارضـــة أهمهـــا ،حضـــارٍة أوتجدیـــدها أوٕاصـــالحها

َوقَـاُلوا  *َوَما َأْرَسْلَنا ِفـي َقْرَیـٍة مِّـن نَّـِذیٍر ِإالَّ َقـاَل ُمْتَرُفوَهـا ِإنَّـا ِبَمـا ُأْرِسـْلُتم ِبـِه َكـاِفُرونَ ( :تعالى

  }  ٣٥-٣٤سبأ: { )َأْكَثُر َأْمَواًال َوَأْوَالًدا َوَما َنْحُن ِبُمَعذَِّبینَ  َنْحنُ 

 َوَقاَل اْلَمـَألُ ِمـن َقْوِمـِه الَّـِذیَن َكفَـُروا َوَكـذَُّبوا ِبِلَقـاء اْآلِخـَرِة َوَأْتَرْفَنـاُهْم ِفـي اْلَحَیـاِة الـدُّْنَیا(: ویقول

ــْثُلُكْم َیْأُكــُل  ــا َتْشــَرُبونَ َمــا َهــَذا ِإالَّ َبَشــٌر مِّ ــا تَـــْأُكُلوَن ِمْنــُه َوَیْشــَرُب ِممَّ َوَلــِئْن َأَطْعــُتم َبَشـــًرا * ِممَّ

  .  )٣٤-٣٣المؤمنون: {  )ِمْثَلُكْم ِإنَُّكْم ِإًذا لََّخاِسُرونَ 

                                                 
  .١٨٦حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، أسئلة القرآن ا�يد وأجوبتها،  بدون تاريخ، ص  ١
 .٥٣"، ص١٥-١٤-١٣ابن عاشور،مرجع سابق، جملد األجزاء "  ٢
 ٥٥،ص١٥-١٤-١٣املرجع السابق، جملد  ٣
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وهذه اآلیـات الكریمـة تبـین البعـد الحقیقـي الـذي یـؤول إلیـه حـال الحضـارات عنـدما ینسـرب 

وعــدم القــدرة  ،ٍر للنبــوات التــي تبنــي الحضــارات وتشــیدهاإنكــا: إلیهــا التــرف والمترفــون مــن

.. .على استخدام مقاییس دقیقة في وزن الحـوادث واألشـیاء غیـر مقـاییس الطعـام والشـراب

نــداٍء یخــرج  يِّ لتــزام بــأٌم وقتــٌي خــاطئ ســریع یــرى فــي أن االحكــ( ثــم ـ كمــا یقــول د. خلیــل

یفیـــد فـــي بنـــاء واســـتمرار الحضـــارة بـــل باإلنســـان مـــن دائـــرة عالقاتـــه المنفعیـــة المباشـــرة ال 

  .١)هوصفقة خاسرة

 -الســـابق ذكرهـــا  - مـــن ســـورة المؤمنـــون ٣٤-٣٣یقـــول ســـید قطـــب عنـــد تفســـیره لآلیـــات 

ویفقــــد القلــــوب تلــــك الحساســــیة  ،ویســــد المنافــــذ ،ویغلــــظ المشــــاعر ،والتــــرف یفســــد الفطــــرة(

ــیم نظمــــه ومــــن هنـــا یحـــارب اإلســـالم التـــ ،المرهفـــة التـــي تتلقـــى وتتـــأثر وتســـتجیب رف ویقـ

    .٢)ة على أساس ال یسمح للمترفین بالوجود في الجماعة المسلمةیجتماعاال

وهم فـي مواجهـة أي  ،الحضارة أن تحرن معهم وتسكن والمترفون دومًا یتمنون على حركة

للنهوض والتقدم إلى األمام یرفعون شعارات الرجـوع والسـكون خوفـًا مـن أن یزحزحـوا  دعوة

وهــــو یســــمیها الطبقــــة  ،عــــن الطبقــــة المترفــــة جتمــــاعأحــــد علمــــاء اال یقــــول ،عــــن أمــــاكنهم

ـــى التـــزام المحافظـــة ،الفراغیـــة ـــٍر  ،إنهـــا میالـــة إل وأبنـــاء هـــذه الطبقـــة یخـــافون مـــن كـــل تغیی

فمصـالحهم  .ألن ذلـك قـد یضـیع علـیهم الوضـع المـریح الـذي هـم فیـه ،تجدیـد أو ياجتماع

  .٣لى قدمهالمادیة تجعلهم حریصین على إبقاء كل كل قدیم ع

النفـــوذ فـــي المجتمـــع لكـــي  ومنهـــا التـــرف یســـتخدمها أولـــو ةیـــجتماعإن كثیـــرًا مـــن القـــیم اال

الكــریم عــدة آیــات تــؤدي إلــى مــا یشــبه هــذا  القــرآنوفــي  ،یــدعموا بهــا نظــامهم القــائم الظــالم

ن للمحافظـة وهـم میـالو  ،إذ هي تشیر إلى أن المتـرفین یقـاومون الـدعوات الجدیـدة ،المعنى

والمترفـون بهـذا یقفـون بالمرصـاد لكـل  ،علیـه مـن قـیم وعـادات وآراءوجدوا آبـاءهم على ما 

یقـول تعـالى محـدثًا عـن  ،ویقاومونها ما استطاعوا إلى ذلـك سـبیالً  ،نهضٍة جدیدة للحضارة

                                                 
  .٢٧٣د.عماد الدين خليل، مرجع سابق، ص ١
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ـٍة َوإِنَّـ(: المترفین في هذا الصدد مُّْهتَـُدوَن* ا َعلَـى آثَـاِرِهم َبـْل َقـاُلوا ِإنَّـا َوَجـْدَنا آَباءَنـا َعَلـى ُأمَّ

ــن نَّـِذیٍر ِإالَّ َقـاَل ُمْتَرُفوَهـا ِإنَّـا َوَجـْدَنا آَباءَنـا َعَلـى  ــٍة َوَكـَذِلَك َمـا َأْرَسـْلَنا ِمـن َقْبِلـَك ِفـي َقْرَیـٍة مِّ ُأمَّ

ْقَتــُدوَن*َوإِنَّــ ــا َوَجــدتُّْم َعَلْیــِه آَبــاءُكمْ  ا َعَلــى آثَــاِرِهم مُّ َقــاُلوا ِإنَّــا ِبَمــا  َقــاَل َأَوَلــْو ِجْئــتُُكم ِبَأْهــَدى ِممَّ

  .}٢٤-٢٢الزخرف: ُأْرِسْلتُم ِبِه َكاِفُروَن { 

والخســران والهــالك ألصــحاب  ،ولكــن الغلبــة دائمــًا تكــون ألصــحاب التقــدم فــي الحضــارات

ـــا ِمـــْنُهْم یقـــول تعـــالى:  -بـــل وأهمهـــم  المتـــرفین  - المحافظـــة علـــى الواقـــع ومـــنهم {َفانَتَقْمَن

  .٢٥الزخرف }َبُة اْلُمَكذِِّبینَ َكاَن َعاقِ َفانُظْر َكْیَف 

  :رؤیة خلدونیة)(الترف مؤذن بخراب الحضارة 

أنـه إذا تحكمـت طبیعـة الملـك فصـل فـي (مـًا فـي مقدمتـه یسـمیه یعقد ابن خلدون فصًال مه

ویـرى ابـن خلـدون  .١)نفراد بالمجد وحصول الترف والدعـة أقبلـت الدولـة علـى الهـرممن اال

فكك في األخـالق وركـوٍد فـي الهمـة ینعكسـان بالضـرورة علـى أن ما یؤول إلیه الترف من ت

 ،ویأذنان بتوقف تدفقها اإلبـداعي وبالتـالي إلـى انحاللهـا وخرابهـا ودمارهـا مسیرة الحضارة،

ـــا مــــن اخــــت ـــٍع مـ الٍل فــــي التــــوازن بــــین اإلنتــــاج وبــــین مــــا یعنیــــه طغیــــان التــــرف فــــي مجتمـ

لتنمیـــة یقـــول عنـــد تفســـیره لآلیـــة ســـتهالكیة علـــى حســـاب ااال وتضـــخم النزعـــة ،ســـتهالكواال

ْرَناَها {َوإَِذا َأَرْدَنــا َأن نُّْهِلــَك َقْرَیــًة َأَمْرَنــا ُمْتَرِفیَهــا َفَفَســُقوْا ِفیَهــا َفَحــقَّ َعَلْیَهــا اْلَقــ: الكریمــة ْوُل َفــَدمَّ

ـــْدِمیراً  ووجهـــه أن مكاســـبهم حینئـــٍذ ال تفـــي بحاجـــاتهم لكثـــرة العوائـــد ": یقـــول .١٦اإلســـراء }َت

 ختـلاوٕاذا فسدت أحـوال األشـخاص واحـدًا واحـدًا  ،فال تستقیم أحوالهم ،ة النفس بهاومطالب

ٌ فـــي داللتهـــا  .٢نظـــام المدینـــة ـ الحضـــارة ـ وخربـــت" والواقـــع أن هـــذه اآلیـــة واضـــحُة

فالناس إذا سكتوا عن جرائم المترفین وخضعوا ألمـرهم واتحـدوا علـى طـاعتهم  ،ةیجتماعاال

الكــریم یخــالف وعــاظ الســالطین فیمــا  القــرآنوهنــا نجــد  ،مأصــبحوا مســتحقین للعــذاب مــثله

  .ذهبوا إلیه من وجوب طاعة السلطان ولو كان ظالماً 

                                                 
  .١٦٨ابن خلدون، املقدمة، ص ١

  
 .٢٧٣املرجع السابق،   ص  ٢
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 ،إن التــرف ممارســٌة مــدمرة ســواء للجماعــة كلهــا التــي تســكت علیهــا وتغــض الطــرف عنهــا

للمتـــرفین أنفســـهم الـــذین یعمـــي الثـــراء  أو ،انهزامیتهـــا فتتملـــق وتتقـــرب وتـــداهن يفـــ أوتغلـــو

ویطمــس  ،بصــائرهم ،احش ومــا ینبثــق عنــه مــن ممارســٍة مرضــیٍة متضــخمٍة مبــالٌغ فیهــاالفــ

علـى أرواحهـم ویسـحق كـل إحسـاٍس أخالقـٍي أصـیٍل ویحجـب ـ وهـذا هـو األهـم واألخطـر ـ 

فبمــا أكســب التــرف نفوســهم  .كــل رؤیــٍة حقیقیــٍة لــدور اإلنســان فــي الــدنیا وموقفــه فــي الكــون

بطـــوا فــانقطعوا عـــن كـــل رؤیــٍة بعیـــدٍة أو إیمـــاٍن جـــاد وحســهم مـــن خشـــونٍة وثقــٍل وغالظـــة ه

والطبیعــــة إلــــى مــــا  ،والمــــادة إلــــى الــــروح ،یتجــــاوز بهــــم عــــالم الحضــــور إلــــى عــــالم الغیــــب

  .١وراءها

ولـم تـدافعهم ط فیهـا المترفـون فسلّ  ،وٕاذا قدر اهللا لحضارٍة أنها هالكة أخذت بأسباب الهالك

فیهــا الفســق  ففســقوا فـي الحضــارة، فعــمّ  رفینط اهللا هــؤالء المتــسـلّ  ،ولـم تضــرب علــى أیــدیهم

والمسـؤولیة ال تقـع علـى  .وأصابها الـدمار والهـالك ،فترهلت وتحللت فحقت علیها سنة اهللا

المتــرفین وحــدهم وٕانمــا علــى مجمــل مســاحة الحضــارة بشــریًا ألنهــا لــم تضــرب علــى أیــدي 

طــب عنــد تفســیره ولــم تصــلح نظامهــا الــذي ســمح بتســلط المتــرفین  یقــول ســید ق ،المتــرفین

ْوُل {َوإَِذا َأَرْدَنـــا َأن نُّْهِلـــَك َقْرَیـــًة َأَمْرَنـــا ُمْتَرِفیَهـــا َفَفَســـُقوْا ِفیَهـــا َفَحـــقَّ َعَلْیَهـــا اْلَقـــ: لآلیـــة الكریمـــة 

ـــــْدِمیراً  ْرَناَها َت ـــــَدمَّ ـــراء }َف ـــول ،١٦اإلســ ــــوامیس ال ": یقــ إن إرادة اهللا جعلـــــت للحیـــــاة البشـــــریة نـ

 ،وحین توجد األسـباب تتبعهـا النتـائج فتنفـذ إرادة اهللا وتحـق كلمتـه ،وسننًا ال تتبدل ،تتخلف

لكــن وجــود المتــرفین فــي ذاتــه دلیــٌل علــى  .یــأمر بالفســق ألن اهللا ال یــأمر بالفحشــاء واهللا ال

وأن اهللا سیصـیبها  ،نحـاللوسـارت فـي طریـق اال ،أن األمـة ـ الحضـارة ـ قـد تخلخـل بناؤهـا

  .٢احها للمترفین بالوجود والحیاة"تي تعرضت لسنة اهللا بسمجزاًء وفاقًا ـ سیدمرها ـ وهي ال

  

  

                                                 
  .٢٧٣د.عماد الدين خليل، مرجع سابق، ص ١

  
  ٢٢١٨سيد قطب، مرجع سابق، ص  ٢
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  :الحضارات انهیارـ دور الظلم والفساد والطغیان في  ٤

  التغییر الحضاري یصطدم بالواقع الفاسد:

نهضـٍة تحـاول بعـث  ةوأیـ ،الكریم في كثیٍرمن آیاته إلى أن أي تغییٍر حضاريٍ  القرآنیشیر 

{َقــاُلوْا َیــا ُشــَعْیُب َأَصــَالُتَك تَــْأُمُرَك َأن : یقــول تعــالى ،المتمســكین بــالواقعالحضــارة تصــطدم ب

ِشــیدُ  نَّْتــُرَك َمــا َیْعُبــُد آَباُؤَنــا َأْو َأن نَّْفَعــَل ِفــي َأْمَواِلَنــا َمــا َنَشــاء ِإنَّــكَ   ،٨٧هــود }َألَنــَت اْلَحِلــیُم الرَّ

تــي یعتمــد علیهــا هــؤالء المناهضــون أي أن الحجــة ال ،صــطدام بــالواقع الفاســدفهنــا یــأتي اال

.. الواقـع .مجـدد الحضـارة المصـلح أو هـي أنهـم یقولـون للنبـي أو ،للتغییر الحضاري دومـاً 

اُب َكــذََّب َأْصــحَ ( یقــول تعــالى ،یقــول لهــم عملكــم یخــالف الحــق یخــالف كالمــك بینمــا هــو

-١٧٦الشـعراء: { )ِإنِّـي َلُكـْم َرُسـوٌل َأِمـینٌ  وَن*ُهْم ُشـَعْیٌب َأَال َتتَّقُـِإْذ َقاَل لَ  اْألَْیَكِة اْلُمْرَسِلیَن*

١٧٨{.  
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نجـد فـي ف .وهكذا یبدأ الحدیث بالتكذیب لكـل رسـوٍل أو نبـٍي أو مصـلح أو مجـدد للحضـارة

الكــریم عــن مقاومــة الرســل للواقــع الفاســد الــذي كــان  القــرآنســورة هــود مــثًال حینمــا یحــدثنا 

لبعــث الرســل تبــدأ المقاومــة ورد الفعــل ضــد  نجــد أنــه فــي اللحظــة التالیــة ،یعیشــه أقــوامهم

َوَلَقـْد َأْرَسـْلَنا (: یقـول تعـالى ،الرسالة والتـي تسـتهدف تغییـر الواقـع إلـى واقـٍع حضـارٍي جدیـد

ِبــیٌن* ُنوًحــا ِإَلــى َقْوِمــهِ   َأَخــاُف عَ  ِإنِّــي َلُكــْم َنــِذیٌر مُّ
َ
ْوٍم َلــْیُكْم َعــَذاَب َیــَأن الَّ َتْعُبــُدوْا ِإالَّ الّلــَه ِإنِّــي

ْثَلَنـا َوَمـا َنـَراَك اتََّبَعـَك ِإالَّ الَّـذِ  َأِلیٍم* یَن َفقَـاَل اْلَمـُأل الَّـِذیَن َكَفـُروْا ِمـن ِقْوِمـِه َمـا َنـَراَك ِإالَّ َبَشـًرا مِّ

  .}٢٧-٢٥هود: { )ُهْم َأَراِذُلَنا َباِدَي الرَّْأِي َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْیَنا ِمن َفْضٍل َبْل َنُظنُُّكْم َكاِذِبینَ 

وكذلك عندما كان هوٌد علیه السالم یحدث قومـه عـن فكـرٍة واحـدٍة وهـي عبـادة اهللا سـبحانه 

رفضــوها باعتبارهــا أمــرًا ســیغیر طریقــة حیــاتهم  ،وتعــالى ولــم یحــدثهم عــن تفاصــیل رســالته

ْعُبـُدوْا اللّـَه َوإَِلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا َقاَل َیا َقـْوِم ا(: یقول تعالى ،ویقلب مقاییس واقعهم الفاسد

ْن ِإَلٍه َغْیـُرُه ِإْن َأنـُتْم ِإالَّ ُمْفتَـُرونَ  َیـا َقـْوِم ال َأْسـَأُلُكْم َعَلْیـِه َأْجـًرا ِإْن َأْجـِرَي ِإالَّ َعَلـى  *َما َلُكم مِّ

ـْدَراًرا َوَیا َقْوِم اْسَتْغِفُروْا َربَُّكْم ثُمَّ ُتوُبوْا ِإَلْیِه یُ  *الَِّذي َفَطَرِني َأَفَال َتْعِقُلونَ  ْرِسِل السََّماء َعَلْیُكم مِّ

ِتُكْم َوَال َتَتَولَّــْوْا ُمْجــِرِمینَ  َقـاُلوْا َیــا ُهــوُد َمـا ِجْئَتَنــا ِبَبیَِّنــٍة َوَمـا َنْحــُن ِبتَــاِرِكي  *َوَیـِزْدُكْم قُــوًَّة ِإَلــى قُـوَّ

  .}٥٣-٥٠هود: { )آِلَهِتَنا َعن َقْوِلَك َوَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنینَ 

 -بـــارهم رواد حضـــارات وبـــاعثي نهضــــات باعت -ذكــــر الرســـل  ســـورة هـــود فـــي وتمضـــي

    :وأقوامهم كرافضین لكل تغییر

ـْن ِإَلـٍه ( * صالح وقومه ثمود: َوإَِلى َثُموَد َأَخـاُهْم َصـاِلًحا َقـاَل َیـا َقـْوِم اْعُبـُدوْا اللّـَه َمـا َلُكـم مِّ

ـــَن اَألْرِض َواْســـَتْعَمرَ  ـــَو َأنَشـــَأُكم مِّ ـــُرُه ُه ـــٌب َغْی ـــي َقِری ـــِه ِإنَّ َربِّ ـــوْا ِإَلْی ـــمَّ ُتوُب ـــَتْغِفُروُه ُث ـــا َفاْس ُكْم ِفیَه

َقـاُلوْا َیـا َصـاِلُح قَـْد ُكنــَت ِفیَنـا َمْرُجـو�ا َقْبـَل َهـَذا َأَتْنَهاَنــا َأن نَّْعُبـَد َمـا َیْعُبـُد آَباُؤَنـا َوإِنََّنــا  *مُِّجیـبٌ 

ــ مَّ ــن رَّبِّــي َوآتَــاِني  *ا تَــْدُعوَنا ِإَلْیــِه ُمِریــٍب َلِفــي َشــكٍّ مِّ َقــاَل َیــا َقــْوِم َأَرَأْیــُتْم ِإن ُكنــُت َعَلــى َبیَِّنــًة مِّ

َوَیــا َقــْوِم َهــِذِه  *ِمْنــُه َرْحَمــًة َفَمــن َینُصــُرِني ِمــَن الّلــِه ِإْن َعَصــْیتُُه َفَمــا َتِزیــُدوَنِني َغْیــَر َتْخِســیرٍ 

ــًة َفــَذُروَها َتْأُكــْل ِفــي َأرْ  ــِه َلُكــْم آَی ــوَها ِبُســوءٍ َناَقــُة الّل ــِه َوَال َتَمسُّ  َفَیْأُخــَذُكْم َعــَذاٌب َقِریــٌب* ِض الّل

ْیَنـا  َذِلـَك َوْعـٌد َغْیـُر َمْكـُذوٍب* َفَعَقُروَها َفَقـاَل َتَمتَُّعـوْا ِفـي َداِرُكـْم َثَالثَـَة َأیَّـامٍ  َفَلمَّـا َجـاء َأْمُرَنـا َنجَّ

نَّــ َوَأَخــَذ  َك ُهــَو اْلَقــِويُّ اْلَعِزیــُز*ا َوِمــْن ِخــْزِي َیْوِمِئــٍذ ِإنَّ َربَّــَصــاِلًحا َوالَّــِذیَن آَمُنــوْا َمَعــُه ِبَرْحَمــٍة مِّ
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ْیَحُة َفَأْصَبحُ  َكـَأن لَّـْم َیْغَنـْوْا ِفیَهـا َأَال ِإنَّ َثُمـوَد َكفـُروْا  وْا ِفي ِدَیاِرِهْم َجـاِثِمیَن*الَِّذیَن َظَلُموْا الصَّ

  }.٦٨-٦١ /هود{ )َربَُّهْم َأَال ُبْعًدا لَِّثُمودَ 

َوَلَقْد َجاءْت ُرُسُلَنا ِإْبَراِهیَم ِباْلُبْشَرى َقاُلوْا َسـَالًما َقـاَل َسـَالٌم ( :إبراهیم علیه السالم وقومه* 

ـــا َرَأى َأْیـــِدَیُهْم َال َتِصـــُل ِإَلْیـــِه َنِكـــَرُهْم َوَأْوَجـــَس ١١/٦٩َفَمـــا َلِبـــَث َأن َجـــاء ِبِعْجـــٍل َحِنیـــٍذ { } َفَلمَّ

ـــًة َقـــا ـــوٍط {ِمـــْنُهْم ِخیَف ـــْوِم ُل ـــا ُأْرِســـْلَنا ِإَلـــى َق } َواْمَرَأتُـــُه َقآِئَمـــٌة َفَضـــِحَكْت ١١/٧٠ُلوْا َال َتَخـــْف ِإنَّ

} َقاَلْت َیا َوْیَلتَـى َأَأِلـُد َوَأَنـْا َعُجـوٌز َوَهـَذا ١١/٧١َفَبشَّْرَناَها ِبِإْسَحَق َوِمن َوَراء ِإْسَحَق َیْعُقوَب {

} َقـــاُلوْا َأَتْعَجِبـــیَن ِمـــْن َأْمـــِر الّلـــِه َرْحَمـــُت الّلـــِه ١١/٧٢َعِجیـــٌب { َبْعِلـــي َشـــْیًخا ِإنَّ َهـــَذا َلَشـــْيءٌ 

ْوُع َوَجاءتْـُه ١١/٧٣َوَبَرَكاُتُه َعَلْیُكْم َأْهَل اْلَبْیِت ِإنَُّه َحِمیٌد مَِّجیٌد { } َفَلمَّا َذَهَب َعـْن ِإْبـَراِهیَم الـرَّ

} َیـا ِإْبـَراِهیُم ١١/٧٥نَّ ِإْبـَراِهیَم َلَحِلـیٌم َأوَّاٌه مُِّنیـٌب {} إِ ١١/٧٤اْلُبْشَرى ُیَجاِدُلَنـا ِفـي قَـْوِم لُـوٍط {

  .}٧٦ -٦٩ /هود{ )َأْعِرْض َعْن َهَذا ِإنَُّه َقْد َجاء َأْمُر َربَِّك َوإِنَُّهْم آِتیِهْم َعَذاٌب َغْیُر َمْرُدودٍ 

ـا َجـاءْت ُرُسـُلَنا ُلوًطـا ِسـيَء ِبِهـمْ ( :لوط علیه السـالم وقومـه*   َوَضـاَق ِبِهـْم َذْرًعـا َوَقـالَ  َوَلمَّ

َوَجاءُه َقْوُمـُه ُیْهَرُعـوَن ِإَلْیـِه َوِمـن َقْبـُل َكـاُنوْا َیْعَملُـوَن السَّـیَِّئاِت قَـاَل َیـا قَـْوِم  َهَذا َیْوٌم َعِصیٌب*

ِشـیٌد*َلْیَس مِ َهؤُالء َبَناِتي ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْم َفاتَُّقوْا الّلَه َوَال ُتْخُزوِن ِفي َضْیِفي أَ  قَـاُلوْا  نُكْم َرُجـٌل رَّ

َأْو آِوي  َقـاَل َلـْو َأنَّ ِلـي ِبُكـْم قُـوَّةً  إِنَّـَك َلـَتْعَلُم َمـا ُنِریـُد*َلَقْد َعِلْمَت َما َلَنا ِفي َبَناِتـَك ِمـْن َحـقٍّ وَ 

ـَن اللَّْیـِل  َقاُلوْا َیـا لُـوُط ِإنَّـا ُرُسـُل َربِّـَك لَـن َیِصـُلوْا ِإَلْیـَك َفَأْسـرِ  ِإَلى ُرْكٍن َشِدیٍد* ِبَأْهِلـَك ِبِقْطـٍع مِّ

ـبْ  ـْبُح َوَال َیْلَتِفْت ِمنُكْم َأَحٌد ِإالَّ اْمَرَأَتَك ِإنَُّه ُمِصـیُبَها َمـا َأَصـاَبُهْم ِإنَّ َمْوِعـَدُهُم الصُّ ُح َأَلـْیَس الصُّ

یٍل مَّنُضــوٍد*ْیَهــا حِ َفَلمَّـا َجــاء َأْمُرَنـا َجَعْلَنــا َعاِلَیهَـا َســاِفَلَها َوَأْمَطْرَنـا َعلَ  ِبَقِریـٍب* ــن ِسـجِّ  َجـاَرًة مِّ

َمًة ِعنَد َربَِّك َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِمیَن ِبَبِعیدٍ      }٨٣-٧٧ هود/{) مَُّسوَّ

ـْن ِإَلـٍه َغْیـُرُه ( * شعیب وقومـه: َوإَِلـى َمـْدَیَن َأَخـاُهْم ُشـَعْیًبا َقـاَل َیـا َقـْوِم اْعُبـُدوْا اللّـَه َمـا َلُكـم مِّ

َوَیــا  ْیُكْم َعــَذاَب َیــْوٍم مُِّحــیٍط*وْا اْلِمْكَیــاَل َواْلِمیــَزاَن ِإنِّــَي َأَراُكــم ِبَخْیــٍر َوإِنِّــَي َأَخــاُف َعَلــَوَال َتنُقُصــ

ثَــــْوْا ِفــــي اَألْرِض َقــــْوِم َأْوُفــــوْا اْلِمْكَیــــاَل َواْلِمیــــَزاَن ِباْلِقْســــِط َوَال َتْبَخُســــوْا النَّــــاَس َأْشــــَیاءُهْم َوَال َتعْ 

ـــْؤِمِنیَن وَ  ُمْفِســـِدیَن* َقـــاُلوْا َیـــا ُشـــَعْیُب  َمـــا َأَنـــْا َعَلـــْیُكم ِبَحِفـــیٍظ*َبِقیَّـــُة الّلـــِه َخْیـــٌر لَُّكـــْم ِإن ُكنـــتُم مُّ

َألَنـَت اْلَحِلـیُم  َأَصَالُتَك َتْأُمُرَك َأن نَّْتُرَك َما َیْعُبُد آَباُؤَنا َأْو َأن نَّْفَعَل ِفي َأْمَواِلَنـا َمـا َنَشـاء ِإنَّـكَ 

ــن رَّبِّــي َوَرَزَقِنـي ِمْنــُه ِرْزًقــا َحَســًنا َوَمــا ُأِریــُد * الرَِّشـیدُ  َقــاَل َیــا َقــْوِم َأَرَأْیــُتْم ِإن ُكنـُت َعَلــَى َبیَِّنــٍة مِّ
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ــ ــْوِفیِقي ِإالَّ ِبالّل ِه َأْن ُأَخــاِلَفُكْم ِإَلــى َمــا َأْنَهــاُكْم َعْنــُه ِإْن ُأِریــُد ِإالَّ اِإلْصــَالَح َمــا اْســَتَطْعُت َوَمــا َت

ْثُل َمـا َأَصـاَب َقـْوَم ُنـوٍح  َتَوكَّْلُت َوإَِلْیِه ُأِنیُب* هِ َعَلیْ  َوَیا َقْوِم َال َیْجِرَمنَُّكْم ِشَقاِقي َأن ُیِصیَبُكم مِّ

َربِّـي  َواْسَتْغِفُروْا َربَُّكْم ثُمَّ ُتوُبوْا ِإَلْیِه ِإنَّ  َقْوُم ُلوٍط مِّنُكم ِبَبِعیٍد* َأْو َقْوَم ُهوٍد َأْو َقْوَم َصاِلٍح َوَما

ــا َتُقــوُل َوإِنَّــا َلَنــَراَك ِفیَنــا َضــِعیًفا َوَلــْوَال َرْهُطــَك  *َرِحــیٌم َوُدودٌ  َقــاُلوْا َیــا ُشــَعْیُب َمــا َنْفَقــُه َكِثیــًرا مِّمَّ

َن اللّـِه َواتََّخـْذتُ  َوَما َأنَت َعَلْیَنا ِبَعِزیٍز*َلَرَجْمَناَك  ُموُه َوَراءُكـْم َقاَل َیا َقْوِم َأَرْهِطي َأَعزُّ َعَلْیُكم مِّ

ـــا ِإنَّ رَ  ـــا َتْعَملُـــوَن ُمِحـــیٌط*ِظْهِری� ـــي ِبَم ـــٌل َســـْوَف  بِّ ـــاَنِتُكْم ِإنِّـــي َعاِم ـــى َمَك ـــْوِم اْعَملُـــوْا َعَل ـــا َق َوَی

ـا َجـاء َأمْ  ِقُبـوْا ِإنِّـي َمَعُكـْم َرِقیـٌب*َتْعَلُموَن َمن َیْأِتیِه َعَذاٌب ُیْخِزیِه َوَمْن ُهَو َكاِذٌب َواْرتَ  ُرَنـا َوَلمَّ

ـــْیَحُة َفَأْصـــَبحُ  ْیَنـــا ُشـــَعْیًبا َوالَّـــِذیَن آَمُنـــوْا َمَعـــُه ِبَرْحَمـــٍة مَّنَّـــا َوَأَخـــَذِت الَّـــِذیَن َظَلُمـــوْا الصَّ وْا ِفـــي َنجَّ

  .}٩٥-٨٤/هود{ )َكَأن لَّْم َیْغَنْوْا ِفیَها َأَال ُبْعًدا لَِّمْدَیَن َكَما َبِعَدْت َثُمودُ  ِدَیاِرِهْم َجاِثِمیَن*

ِبـــیٍن* َوَلَقـــْد َأْرَســـْلَنا ُموَســـى بِ ( :وســـى ورهطـــه مـــن قـــوم فرعـــونم*  ِإَلـــى آَیاِتَنـــا َوُســـْلَطاٍن مُّ

َیْقـُدُم َقْوَمـُه َیـْوَم اْلِقَیاَمـِة َفـَأْوَرَدُهُم  َمـا َأْمـُر ِفْرَعـْوَن ِبَرِشـیٍد*ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفاتََّبُعوْا َأْمَر ِفْرَعْوَن وَ 

ْفــــُد اْلَمْرفُــــودُ  ِوْرُد اْلَمــــْوُروُد*َوِبــــْئَس اْلــــالنَّــــاَر   )َوُأْتِبُعــــوْا ِفــــي َهــــِذِه َلْعَنــــًة َوَیــــْوَم اْلِقَیاَمــــِة ِبــــْئَس الرِّ

    .}٩٩-٩٦/هود{

 ،وفي كل هذه السـیر للرسـل وأقـوامهم كـان اعتمـاد أقـوام الرسـل فـي صـدهم الـدعوة للتغییـر

یرفضــون تغییــر هــذا الواقــع ولــذلك كــانوا  ،اعتمــادهم علــى الواقــع الــذي كــانوا یعیشــونه هــو

  .١فت معه أعمالهم وسلوكهم ونفسیاتهمالذي سار علیه أسالفهم وتكیّ 

  :بین الفساد والحضارة

وأن  ،الكــریم یكشــف ارتبــاط أحــوال الحضــارة وأوضــاعها بأعمــال النــاس وكســبهم القــرآنإن 

ـــ: یقـــول تعـــالى ،فســـاد قلـــوب النـــاس وعقائـــدهم وأعمـــالهم یوقـــع فـــي األرض الفســـاد َر {َظَه

 }هُـْم َیْرِجُعـونَ اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْیِدي النَّاِس ِلُیِذیَقُهم َبْعـَض الَّـِذي َعِملُـوا َلَعلَّ 

ـــوطین با .٤١الـــروم ســـتخالف الحضــــاري الذلـــك أن اإلصـــالح واإلعمــــار فـــي األرض المن

إفســاٍد  وأن أي ضــرٍر أو ،ةمادیــة وروحیــ ،مســائل تتــداخل فیهــا كــل الفاعلیــات الحضــاریة

                                                 
  .٣٩، ص١٩٨٢-هـ ١٤٠٣حممد تقي املدرسي،ا�تمع اإلسالمي منطلقاته وأهدافه، دار اجليل بريوت،  ١
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َأَفَمــْن (: یقــول تعــالى .١علـى الجوانــب األخــرى - بشــكل أو بــآخر -یلحـق بأحــدها یــنعكس 

َأسَّـَس ُبْنَیاَنـُه َعلَـى َتْقــَوى ِمـَن اللّـِه َوِرْضـَواٍن َخْیــٌر َأم مَّـْن َأسَّـَس ُبْنَیاَنـُه َعَلــَى َشـَفا ُجـُرٍف َهــاٍر 

َال َیَزاُل ُبْنَیاُنُهُم الَِّذي َبَنـْوْا ِریَبـًة ِفـي  َیْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن*َم َوالّلُه َال َفاْنَهاَر ِبِه ِفي َناِر َجَهنَّ 

  .}١١٠-١٠٩/التوبة{ )ُقُلوِبِهْم ِإالَّ َأن َتَقطََّع ُقُلوُبُهْم َوالّلُه َعِلیٌم َحِكیمٌ 

ـــن ُكـــلِّ َمَكـــاٍن {َوَضـــَرَب الّلـــُه َمـــَثًال َقْرَیـــًة َكاَنـــْت آِمَنـــًة مُّطْ : ویقـــول َمِئنَّـــًة َیْأِتیَهـــا ِرْزُقَهـــا َرَغـــدًا مِّ

  .١١٢النحل َفَكَفَرْت ِبَأْنُعِم الّلِه َفَأَذاَقَها الّلُه ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكاُنوْا َیْصَنُعوَن}

الكریم عن بعض أصـحاب المـذاهب الـذین یطرحـون أقـواًال  القرآنوفي آیاٍت أخرى یحدثنا 

حتـى إذا مــا أتـیح لهــم أن یبلغـوا القیــادة  ،قیــادة الحضـارة یبلغـوااإلعجـاب وهــم بعـد لــم  تثیـر

وهـؤالء ال یـدرون أنهـم ـ كمـا یؤكـد  ،انقلبوا على دعواتهم وانتموا إلى تیـار الفسـاد والطغیـان

   :الكریم ـ أدوات مسخرة تقود الحضارة إلى التدهور والدمار القرآن

ِبـِه َمن ُیْعِجُبـَك َقْولُـُه ِفـي اْلَحَیـاِة الـدُّْنَیا َوُیْشـِهُد اللّـَه َعَلـى َمـا ِفـي َقلْ  َوِمَن النَّاسِ ( :یقول تعالى

َوإَِذا َتَولَّى َسـَعى ِفـي اَألْرِض ِلُیْفِسـَد ِفِیَهـا َوُیْهِلـَك اْلَحـْرَث َوالنَّْسـَل َواللّـُه َال  َوُهَو َأَلدُّ اْلِخَصاِم*

وْا {َأَلْم َتَر ِإَلى الَّـِذیَن َبـدَُّلوْا ِنْعَمـَة اللّـِه ُكْفـرًا َوَأَحلُّـ: ویقول .}٢٠٥-٢٠٤/البقرة{ )ُیِحبُّ الَفَسادَ 

  .٢٨إبراهیم }َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَوارِ 

ِه َقِریـٌب {َوَال تُْفِسـُدوْا ِفـي اَألْرِض َبْعـَد ِإْصـَالِحَها َواْدُعـوُه َخْوفـًا َوَطَمعـًا ِإنَّ َرْحَمـَت اللّـ: ویقول

  .٥٦األعراف }ِسِنینَ مَِّن اْلُمحْ 

 الظلم والطغیان والفساد تدمر الحضارة:

الكــریم حــول الظلــم والفســاد والطغیــان فــي األرض یتبــین لــه  القــرآنإن المــتمعن فــي آیــات 

 ،ثمارهـا المـرة فـي اآلخـرة فحسـب يخطأ الـرأي الـذي یـرى أن الظلـم والفسـاد والطغیـان تجنـ

وٕانمـا هنـا فـي هـذه الـدنیا  ،دیمومتـه وخلـوده المآل األكبر واألهم بطبیعـة الحـال بسـبب وهو

إن مصــــیر الظــــالمین  .مــــن انحــــالٍل للحضــــارة وخرابهــــا بــــل ودمارهــــا وتالشــــیها تمامــــاً  أوالً 

الفشل هنا في هـذه الـدنیا أوًال ثـم تعـود لتمـتحن مـرًة  والمفسدین والطغاة في كل حضارة هو

                                                 
  ١١٨هـ، ص١٤٠٣حة، ، الدو ٤عماد الدين خليل، حول إعادة تشكيل العقل املسلم، كتاب األمة  ١
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ِذیَن َیْكفُــُروَن ِبآَیــاِت الّلــِه َوَیْقُتُلــوَن ِإنَّ الَّــ(: یقــول تعــالى ،أخــرى فیمــا بعــد هنــاك یــوم الحســاب

ــْرُهم ِبَعــَذاٍب َأِلــیٍم* أُ  وَلِئــَك النَِّبیِّــیَن ِبَغْیــِر َحــقٍّ َوَیْقُتُلــوَن الِّــِذیَن َیــْأُمُروَن ِباْلِقْســِط ِمــَن النَّــاِس َفَبشِّ

  .}٢٢-٢١: آل عمران{ ن نَّاِصِرینَ الَِّذیَن َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّْنَیا َواآلِخَرِة َوَما َلُهم مِّ 

ــــارون ــــي اْألَْرِض ِإنَّ اللَّــــ( :یقــــول تعــــالى محــــدثًا عــــن فســــاد ق ــــِغ اْلَفَســــاَد ِف َه َال ُیِحــــبُّ َوَال َتْب

 َقـــاَل ِإنََّمـــا ُأوِتیتُـــُه َعَلـــى ِعْلـــٍم ِعنـــِدي َأَوَلـــْم َیْعَلـــْم َأنَّ اللَّـــَه َقـــْد َأْهَلـــَك ِمـــن َقْبِلـــِه ِمـــنَ  اْلُمْفِســـِدیَن*

َفَخــَرَج َعَلــى * القُــُروِن َمــْن ُهــَو َأَشــدُّ ِمْنــُه ُقــوًَّة َوَأْكثَــُر َجْمًعــا َوَال ُیْســَأُل َعــن ُذُنــوِبِهُم اْلُمْجِرُمــونَ 

 َقارُ 
َ
ظٍّ وُن ِإنَُّه َلُذو َحـَقْوِمِه ِفي ِزیَنِتِه َقاَل الَِّذیَن ُیِریُدوَن اْلَحَیاَة الدُّنَیا َیا َلْیَت َلَنا ِمْثَل َما ُأوِتي

َلقَّاَهـا ِإالَّ َوَقاَل الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوْیَلُكْم َثَواُب اللَِّه َخْیٌر لَِّمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َوَال یُ  َعِظیٍم*

ــاِبُروَن* ــِه َوِبــَداِرِه اْألَْرَض َفَمــا َكــاَن َلــُه ِمــن ِفَئــٍة َینُصــُروَنُه ِمــن ُدوِن اللَّــِه وَ  الصَّ َمــا َفَخَســْفَنا ِب

  .}٨١-٧٧/القصص{ )َكاَن ِمَن الُمنَتِصِرینَ 

د بالمتاع المطلـق مـن مراعـاة والفسا ،.. الفساد بالبغي والظلم.)َوَال َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اْألَْرضِ (

والفســــاد  ،والفســـاد بمــــلء صــــدور النـــاس بــــالحرج والحســـد والبغضــــاء ،ومراعـــاة اآلخــــرة اهللا

َفَخَسـْفَنا ِبـِه (إلـى قولـه ، ١عن وجهـه علـى كـل حـالبإنفاق المال في غیر وجهه أو إمساكه 

وهـوى فـي بطـن  ،كلهـا -أي حضـارته  -ي ابتلعته األرض وابتلعت داره أ )َوِبَداِرِه اْألَْرَض 

ـــاً  وهكـــذا مصـــیر كـــل حضـــارٍة یفســـد  ،األرض التـــي عـــال فیهـــا واســـتطال فوقهـــا جـــزاًء وفاق

ــا َظَلُمـــوا َوَجَعْلَنــا {َوِتْلــَك اْلقُـــ یقــول تعــالى .أصــحابها قــادًة وقاعـــدةً  ِلَمْهِلِكِهـــم َرى َأْهَلْكَنــاُهْم َلمَّ

َوَكَذِلَك َأْخُذ َربِّـَك ِإَذا َأَخـَذ اْلقُـَرى َوِهـَي َظاِلَمـٌة ِإنَّ َأْخـَذُه َأِلـیٌم (: ویقول )٥٩الكهف: ( }مَّْوِعداً 

ن كــل هــذا الــدمار والهــالك فــي الحضــارات والــذي تحــدثت عنــه هــاتی .)١٠٢هــود:( )َشــِدیدٌ 

وبعـد أن یسـود الظلـم فـي الحضـارة  ،اآلیتین لم ولـن یـتم إال بعـد اإلمهـال والمتـاع واالبـتالء

ویتبین أن المصلحین قلٌة منعزلٌة ال تأثیر لها فـي حیـاة  ،ویسیطر الظالمون على مفاصلها

بعــد ذلــك تالقــي الحضــارة الظالمــة مصــیرها الــذي  ،الجماعــة الســادرة فــي الظلــم والطغیــان

  .٢على مدار الزمان وفق سنته التي ال تتخلف ،لهایقدره اهللا 

                                                 
  . ٢٧١١، ص٥سيد قطب، مرجع سابق،ج ١
 .١٩٢٨، ص٤سيد قطب، مرجع سابق، ج ٢
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ففي قصة شعیب علیـه السـالم یتبـدى الفسـاد والظلـم والتمـرد علـى الحـق والعـدل والنهـوض 

ــْوِم اْعُبــُدوا اللَّــَه َواْرُجــوا اْلَیــْوَم : الحضــاري یقــول تعــالى {َوإَِلــى َمــْدَیَن َأَخــاُهْم ُشــَعْیبًا َفَقــاَل َیــا َق

فـــي  فمـــاذا كانـــت عاقبـــة هـــذا العثـــو .٣٦العنكبـــوت }ثَـــْوا ِفـــي اْألَْرِض ُمْفِســـِدینَ اْآلِخـــَر َوَال َتعْ 

  )٣٧العنكبوت: ( }َبُحوا ِفي َداِرِهْم َجاِثِمینَ {َفَكذَُّبوُه َفَأَخَذْتُهُم الرَّْجَفُة َفَأصْ  :األرض بالفساد

  :الحضارة بین مقاومة الظلم والفساد والخنوع

 ،بتقـــدیم الرؤیـــة الســـالبة للفســـاد واإلفســـاد الروحـــي والمـــادي ال یكتفـــي الكـــریم القـــرآنإن    

بمعنــى أنــه ال یكتفــي بالحــدیث عمــا یحدثــه الفســاد والظلــم والطغیــان للحضــارة مــن خــراٍب 

ومن تخلـٍف للبشـریة  ،ومن عرقلٍة لدور اإلنسان في العالم كخلیفة هللا على األرض ،ودمار

عــة الحضــاریة التحــرك لوقــف الفســاد ولكنــه یطلــب مــن الجما .عــن مــدارج النهضــة والرقــي

لـئال یتحـول الظلـم  ،بأقصـى مـا تطیـق وبأسـرع مـا تسـتطیع ،والظلم والوقـوف أمـام الطغیـان

ٍ مـن مكتسـبات الحضـارة والفساد إلى فتنٍة عمیـاء ال تـرحم أحـدًا وال ٍ  ،تبقـي علـى مكتسـٍب

ـــو : یقـــول تعـــالى ـــًة الَّ ُتِصـــیَبنَّ الَّـــِذیَن َظَلُم ـــوْا ِفْتَن ـــوْا {َواتَُّق ـــًة َواْعَلُم ـــنُكْم َخآصَّ ـــَه َشـــِدیُد ْا ِم َأنَّ الّل

َفَلــْوَال َكــاَن ِمــَن اْلقُــُروِن ِمــن َقــْبِلُكْم ُأْوُلــوْا َبِقیَّــٍة َیْنَهــْوَن َعــِن (: ویقــول .)٢٥األنفــال: ( }اْلِعَقــاِب 

ـــْن َأنَجْیَنـــا ِمـــْنُهْم َواتََّبـــَع الَّـــ مَّ ِذیَن َظَلُمـــوْا َمـــا ُأْتِرُفـــوْا ِفیـــِه َوَكـــاُنوْا اْلَفَســـاِد ِفـــي اَألْرِض ِإالَّ َقِلـــیًال مِّ

  .١١٧-١١٦هود: ) َوَما َكاَن َربَُّك ِلُیْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحونَ  *ُمْجِرِمینَ 

أمــا  ،قلیلــة تنهــي عــن الفســاد فــي األرض الحضــارات الســابقة لــم تكــن إال فئــةففــي معظــم 

ت تمضــي فیمــا هــي فیــه مــن تجاهــٍل أو تحــالٍف مــع الكثــرة مــن أهــل تلــك الحضــارات كانــ

وقد اقتضت سنن اهللا التاریخیة  أنه ال یـدمر حضـارٍة وال یفنیهـا  ،فاستحقت الهالك ،الفساد

الكـریم یـدعو  القـرآنإن  .وأهلها مصلحون متطهرون وواقفون أمام الظلم والفساد والطغیـان

لـم والفسـاد والطغیـان وٕاال فالكارثـة إلـى مجابهـة الظ ،لكي ال تنهار الحضارة ،یدعو أول ما

{ِإنَّ : یقــول تعــالى ،ومــن ثــم التالشــي ،نحــاللتنتظــر الحضــارة كلهــا وتهــددها بالتفكــك واال

 َقـاْلَوْا الَِّذیَن َتَوفَّاُهُم اْلَمآلِئَكُة َظاِلِمي َأْنُفِسِهْم َقاُلوْا ِفیَم ُكنتُْم َقاُلوْا ُكنَّا ُمْسَتْضـَعِفیَن ِفـي اَألْرضِ 

  .٩٧النساء }ْم َتُكْن َأْرُض الّلِه َواِسَعًة َفُتَهاِجُروْا ِفیَها َفُأْولَـِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصیراً َألَ 
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ال ینجـي  -نت اآلیـة كما بیّ  -ستضعاف والهروب من مقاومة الظلم والطغیان فالتعلل باال

الـذین آثـروا التعـایش مـع  الكـریم علـى القـرآنكما ینعـي  .ما یقع علیهمأصحاب الحضارة م

{َوَسَكنتُْم ِفـي َمَســاِكِن : یقول تعالى ،الظلم والظالمین والعمل معهم على رفضهم ومقاومتهم

    .٤٥إبراهیم }َوَضَرْبَنا َلُكُم اَألْمثَالَ  الَِّذیَن َظَلُموْا َأنُفَسُهْم َوَتَبیََّن َلُكْم َكْیَف َفَعْلَنا ِبِهمْ 

فــإذا مـــا  ،أبعـــد مــن ذلـــك فــي رفــض الظلـــم والطغیــان والفســـاد الكـــریم یــذهب القــرآنبــل إن 

وعجـزت الجماعـة البشـریة فـي ظـل تلـك الحضـارة  ،ضاقت أرض بالظلم والفساد والطغیـان

ـــم ومقاومـــة الفســـاد والوقـــوف أمـــن ر  فمـــا علـــى هـــذه الجماعـــة إال أن  ،مـــام الطغیـــاند الظل

ر األرض فـي بقعـٍة غیـر وتسهم فـي إعمـا ،تهاجر إلى أرٍض أخرى لتؤسس حضارًة جدیدةً 

{َیــا ِعَبــاِدَي الَّــِذیَن آَمُنــوا ِإنَّ : یقــول تعــالى ،نو ن والطغــاة والمفســدو م فیهــا الظــالمالتــي تحّكــ

أنــه علــى هــذه الجماعـة التــي لــم تســتطع  أو، ٥٦العنكبـوت }اِســَعٌة َفِإیَّــاَي َفاْعُبــُدونِ َأْرِضـي وَ 

ى منــاطق الظلــم والفســاد والطغیــان أن تهــاجر لتعــود إلــ مقاومــة الظلــم والفســاد والطغیــان،

: یقــول تعــالى ،لتوقــف هــذه الممارســات قبــل أن تقــود الحضــارة إلــى الخــراب والــدمار ،هــذه

ــــْؤِمِنیَن} ـــْوٍم مُّ ــــْیِهْم َوَیْشــــِف ُصــــُدوَر َقـ ــــُه ِبَأْیــــِدیُكْم َوُیْخــــِزِهْم َوَینُصــــْرُكْم َعَل  {َقــــاِتُلوُهْم ُیَعــــذِّْبُهُم الّل

  .١٤التوبة

إلــى حقیقــة علــى درجــة كبیــرة مــن مجمــل أهــل الحضــارة الكــریم  القــرآنه نبِّــوفــي الختــام ی 

وهـي  ،وعلـى حـذٍر كامـٍل منهـا فـي الوقـت نفسـه ،لكي یكونـوا علـى وعـٍي تـاٍم بهـا ،الخطورة

عـاتق علـى  -الكـریم دائمـًا  القـرآنكما یؤكد  -أن مسئولیة الظلم والفساد والطغیان ال تقع 

د نصیبًا منها لسكوتها وٕاقرارهـا وعـدم رفضـها ومقاومتهـا لهـذه وٕانما تتحمل القواع ،القیادات

التـــي تـــتمخض عـــن ممارســـة الظلـــم  -الحضـــاري  نهیـــاراال -ذلـــك أن الفتنـــة  ،الممارســـات

لــن  ،والفســاد والطغیــان وانحــراف القیــادات عــن أمانــة المهمــة الحضــاریة التــي عهــدت إلیهــا

ـــزل علـــى رؤوس هـــذه القیـــادات فحســـب  يءمارســـٌة هندســـیٌة لكـــي تجـــ... إنهـــا لیســـت م.تن

إنهــــا تجربــــٌة  ،منطبقــــة تمامــــًا علــــى مســــاحة الواقــــع التــــي یحتلهــــا الظلــــم والفســــاد والطغیــــان

  .١دائمًا متداخلة المساحات يءة تجیجتماعوالتجربة اال ،ةیاجتماع

                                                 
  .٢٨٧د.عماد الدين خليل، التفسري اإلسالمي للتاريخ، ص ١
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ـــًة َواعْ : یقـــول تعـــالى ـــنُكْم َخآصَّ ـــوْا ِم ـــًة الَّ ُتِصـــیَبنَّ الَّـــِذیَن َظَلُم ـــوْا ِفْتَن ـــوْا {َواتَُّق ـــَه َشـــِدیُد َلُم َأنَّ الّل

 }ُهــــــْم َكــــــاُنوا َقْومــــــًا َفاِســــــِقینَ {َفاْســــــَتَخفَّ َقْوَمــــــُه َفَأَطــــــاُعوُه ِإنَّ : ویقــــــول .٢٥األنفــــــال }اْلِعَقــــــاِب 

  .٥٤الزخرف
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  خاتمةال

 

والحمــد هللا الــذي وفقنــي إلنجــاز هــذا البحــث عــن  ،الحمــد هللا الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات

الحضاري في فلسفة التاریخ وهو رؤیة مقارنة بـین بعـض التصـورات الغربیـة لقضـیة  النمو

  .الكریم القرآنوردت في  النمو الحضاري والرؤیة اإلسالمیة وفق ما

ولقــد بــدأت بحثــي بالعالقــة بــین التــاریخ وفلســفة التــاریخ وقضــایا الحیــاد التــاریخي ثــم دلفــت 

اولــت مســألة النمــو الحضــاري عنــد كــٍل مــن ثــم تن ،لتعریــف الحضــارات مــن مختلــف الزوایــا

یــة للنمــو الحضــاري القرآنوبعــدها خلصــت للرؤیــة  ،هیجــل ومــاركس وتــوینبي وابــن خلــدون

ـــة التاریخیـــــة فـــــي  ـــریم وتناولـــــت رؤیـــــة  القـــــرآنمـــــن خـــــالل الواقعــ ـــریم لنشـــــوء  القـــــرآنالكــ الكــ

ائل كمـــا تناولـــت بالتحلیـــل مســـ ،الحضـــارات ونموهـــا وتطورهـــا ومـــن ثـــم تـــدهورها وســـقوطها

    .الكریم القرآنالتاریخي وقضیة المداولة التاریخیة للحضارة في  ؤالسنن التاریخیة والتنب

توصــل البحــث إلـــى أن فــي التــاریخ ســـنٌن ثابتــة لمســیرة الحضـــارة ال تتخلــف، كمــا توصـــل 

كـذلك توصـل  .التاریخیـة القـرآنالبحث كذلك إلى أن المداولـة التاریخیـة هـي أسـاس فلسـفة 

لتـرف وتسـید المتـرفین فـي الحضـارة ـ أي حضـارة ـ هـو مـن أكبـر دواعـي البحـث إلـى أن ا

ـــذبول  ،تـــــدهورها وســـــقوطها ـــي مـــــن أكثرعوامـــــل الــ ـــاد والطغیـــــان كـــــذلك هــ وأن الظلـــــم والفســ

حضـارة تریـد مواصـلة مسـیرتها التاریخیـة وعطاءهـا فـي مسـیرة البشـریة  ةوأن أی ،الحضاري

  .مفسدینال بد لها من الوقوف بوجه الظالمین والطغاة وال

  من هذا البحث واهللا من وراء القصد وهو یهدي السبیل.  الجمیعأتمنى أن یستفید 

  

  المؤلف
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  المراجع

  الكریم  القرآن أوًال:

  السنة النبویة: ثانیاً 

  ثالثًا: كتب التفاسیر 

الــدار التونســیة للنشــر والــدار  ،تفســیر التحریــر والتنــویر ،محمــد الطــاهر ،) ابــن عاشــور١(

  .)(د.ت ،للنشر والتوزیع واإلعالنالجماهیریة 

  .م١٩٧٨ ،طهران ،العظیم القرآنتفسیر  ،محي الدین ،) ابن عربي٢(

 ،دار هـالل ،بیـروت ،العظـیم القـرآنتفسـیر  ،إسماعیل بن محمد بن عمر  ،) ابن كثیر٣(

  .م١٩٩٠هـ ١٤١٠

 .م١٩٨٩ ،دار الفكر ،بیروت ،روح المعاني ،) األلوسي٤(

  .بیروت، دار الفكر ،العظیم القرآنتفسیر  ،أبي حاتم ،) الرازي٥(

  .هـ،١٤٠٥ ،بیروت ،فخر الدین محمد بن عمر، مفاتیح الغیب ،) الرازي٦(

أبو القاسم جار اهللا محمود، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیـون األقاویـل  ،) الزمخشري٧(

  م.   ١٩٤٦، ١ط ،ستقامةمطبعة اال ،القاهرة ،

دار  ،، بیـروتالقـرآنجامع البیان فـي تأویـل آي  ،ریرأبو جعفر محمد بن ج ) الطبري،٨(

  .هـ١٤٠٥الفكر، 

  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ ،١١ط ،دار الشروق ،بیروت ،القرآنسید، في ظالل  ،)  قطب٩( 

  المراجع العربیة: رابعاً  

دار  ،بیـــروت ،مقدمـــة ابـــن خلـــدون ،أبـــو زیـــد عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد ،) ابـــن خلـــدون١( 

  .دون تاریخ ،الفكر

 ،المغنـــي فـــي أبـــواب التوحیـــد والعـــدل ،القاضـــي ،الجبـــار الحســـن بـــن محمـــد عبـــد) أبـــو ٢(

  م.١٩٦٠،وزارة الثقافة واإلرشاد ،القاهرة

  .م١٩٩٤ ،الخرطوم ،نحو رؤیة قرآنیة كأساس لعلم التاریخ ،أحمد إلیاس حسین )٣(

  .م١٩٩٠ ،دار النهضة العربیة ،القاهرة ،فلسفة التاریخ ،) أحمد عطیة رمضان٤(



 147

  .م١٩٩٦ ،دار المعرفة الجامعیة ،القاهرة ،في فلسفة التاریخ ،مد محمود صبحي) أح٥(

معهـد  ،الخرطـوم ،المكي القرآنأصول الفكر السیاسي في  ،القادر حامد ) التجاني عبد٦(

  .م١٩٩٣ ،ةیجتماعالبحوث والدراسات اال

  .(د.ت) ،معرفة الماضي ،) إسحق عبید٧(

ــــبنجلر٨( ـــد ،) إشـ ـــارة ،أوزالــ ــــیباني: ترجمـــــة ،الغربیــــــة تـــــدهور الحضــ ـــروت ،أحمـــــد الشـ  ،بیـــ

  .(د.ت) ،منشورات دار الحیاة

ـــــدي الفلســـــــفیة ،) الكنــــــدي٩( ــق ،رســـــــائل الكنـ ـــــو ریـــــــدة: تحقیــــ ــــد أبـ ـــة  ،محمـــ مصــــــر مطبعــــ

  .م١٩٥٠،اإلعتماد

  .(د.ت) ،القاهرة ،المسائل في الخالف ،) النیسابوري١٠(

  م.١٩٧٠ هرة،القا ،المنهج الجدلي عند هیجل ،ماالفتاح إم ) إمام عبد١١(

 ،بیــــروت خلیــــل أحمــــد خلیــــل، :ترجمــــة ،غاســــتون، تكــــوین العقــــل العلمــــي ،) باشــــالر١٢(

  .م١٩٨٦، ٣ط ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر

  بدون تاریخ. ،في مفهوم الحضارة ،) بدران ابن الحسن١٣(

  م.١٩٦٥ ،المؤسسة المصریة العامة ،القاهرة ،أسس الفلسفة ،) توفیق الطویل١٤(

لجنـة التـألیف  ،القـاهرة ،فـؤاد شـبل: ترجمـة ،مختصـر دراسـة التـاریخ ،أرلونـد ،توینبي )١٥(

  .م١٩٦٦ ،والنشر والترجمة

  .م١٩٩٧ ،١ط ،دار الفكر ،دمشق ،نفسهمبأحتى یغیروا ما  ،) جودت سعید١٦(

 ،منشــورات عویــدات ،بیــروت ،نســیم نصــر: ترجمــة ،قیمــة التــاریخ ،ف هــورسیــ) جوز ١٧(

  .م١٩٨٦

مطبوعـــــات العصـــــر  ،بیـــــروت ،اإلیمـــــان وأثـــــره فـــــي حیـــــاة اإلنســـــان ،لترابـــــي) حســـــن ا١٨(

  .م١٩٨٤، ٢ط ،الحدیث

تجاهات التقدم والقوى الفاعلـة فـي افلسفة التقدم ـ دراسة في  ،) حسن محمد الكحالني١٩(

  م.٢٠٠٣ ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،التاریخ
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 ،الكویـــت ،رهـــادراســـة فـــي أصـــول وعوامـــل قیامهـــا وتطو : الحضـــارة ،) حســـین مـــؤنس٢٠(

  .م١٩٩٨سلسلة عالم المعرفة 

  .م١٩٥٧ ،جامعة الدول العربیة ،القاهرة ،قصة الحضارة ،وول ،) دیورانت٢١(

  .بدون تاریخ ،في فلسفة التاریخ ،) رأفت غنیمي الشیخ٢٢(

طــرابلس، المنشــأة العامــة للنشــر  للتــاریخ، ياجتمــاعنحــو تفســیر  ،) رجــب أبــو دبــوس٢٣(

  م.١٩٨٤ ،والتوزیع

  م.١٩٧٠،مكتبة مصر ،القاهرة ،أ/ هیجل أو المثالیة المطلقة  :) زكریا إبراهیم٢٤(

  .م١٩٦٩ ،مكتبة مصر ،القاهرة ،ب/ كانت أو الفسفة النقدیة                      

دار التنـــویر  ،بیـــروت ،فلســـفة التـــاریخ عنـــد ابـــن خلـــدون ،) زینـــب محمـــود الخضـــیري٢٥(

  م.١٩٨٥ ،للطباعة والنشر والتوزیع

، ٣ط ،مكتبــة الخــانجي ،بیــروت ،دراســات فــي مقدمــة ابــن خلــدون ،) ســاطع الحصــري٢٦(

  .م١٩٦٧هـ  ١٣٨٧

  .٣) سفر التكوین، اإلصحاح:٢٧(

المؤسسـة الجامعیـة  ،بیـروت ،فلسـفة الحضـارة عنـد مالـك بـن نبـي ،) سلیمان الخطیب٢٨(

  .م١٩٨١هـ ـ١٤٠١ ،للدراسات والنشر والتوزیع

 ،دار التنـویر للطباعـة والنشـر ،بیـروت ،في فكـر المعتزلـة فلسفة القدر ،) سمیح قاسم٢٩(

  .م١٩٨٥

ترجمـة: محمـد عبـداهللا  ،ة ـ تحلیـل ونقـد ـیـجتماعفلسـفة ابـن خلـدون اال ،) طـه حسـین٣٠(

 م.١٩٢٥ لجنة التألیف والترجمة والنشر، ،، القاهرة١ط ،عنان

ــــد٣١(   ــــیم عــــویس ) عب  ،ار الصــــحوةد ،القــــاهرة ،أ/ تفســــیر التــــاریخ علــــم إســــالمي :الحل

  .م١٩٨٧

سلســــلة كتــــاب  ،قطــــر ،التأصــــیل اإلســــالمي لنظریــــات ابــــن خلــــدون ب/                 

  .هـ١٤١٦ ،األمة

  بدون تاریخ. ،الدار الكویتیة ،الكویت ،تفسیر التاریخ ،الحمید صدیقي ) عبد٣٢(
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لمي المعهـد العـا ،فرجینیـا ،المسلمون وكتابة التـاریخ ،عبد العلیم عبد الرحمن خضر )٣٣(

  .م١٩٩٣ ،للفكر اإلسالمي

  .م١٩٩٧ ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،مفهوم التاریخ ،اهللا العروي ) عبد٣٤(

 ،القـــاهرة ،أ/ منطـــق ابـــن خلـــدون فـــي ضـــوء حضـــارته وشخصـــیته  :) علـــي الـــوردي٣٥( 

  .م١٩٦٢ ،منشورات جامعة الدول العربیة

  م١٩٩٤، ٢لندن، دار كوفان، ط ،ب/ مهزلة العقل البشري                   

الهیئــة المصــریة العامــة  ،القــاهرة ،الــرحمن ابــن خلــدون عبــد ،) علــي عبــد الواحــد وافــي٣٦(

    .م١٩٧٥ ،للكتاب

 ،دار العلــــم للمالیــــین ،بیـــروت ،أ/ التفســــیر اإلســـالمي للتــــاریخ :) عمـــاد الــــدین خلیـــل٣٧(

  م.١٩٧٨

 ،سلســـلة كتـــاب األمـــة ،قطـــر ،مب/ حـــول إعـــادة تشـــكیل العقـــل المســـل                   

  .هـ١٤٠٣

  (د.ت). ،توینبي مبتدع المنهج التاریخي ،) فؤاد محمد شبل٣٨(

دار الشـــروق  ،األردن ،عمـــان ،أســـس التقـــدم عنـــد مفكـــري اإلســـالم ،) فهمـــي جـــدعان٣٩(

  م١٩٨٨ ،للنشر والتوزیع

 ،ن الشــیخد. حســی: ترجمــة ،أ/ نهایــة التــاریخ واإلنســان األخیــر :فرانســیس ،) فوكایامــا٤٠(

  .م١٩٩٣ ،دار العلوم العربیة ،القاهرة

مركــز األهــرام  ،القــاهرة ،حســین أحمــد أمــین: ترجمــة ،ب/ نهایــة التــاریخ                 

  م.١٩٩٣ ،للترجمة والنشر

ــق٤١( ــــطنطین زریــــ ـــــارة ،) قســ ــــة الحضـ ـــــین ،، بیــــــروت١ط ،فــــــي معركــ  ،دار العلــــــم للمالیـ

  .م١٩٦٤

الهیئــة العامــة  ،القــاهرة ،ترجمــة: جمــال بــدران ،ریخیــةمــن المعرفــة التا .،أ .) مــارو هـــ٤٢(

  .م١٩٧١،للتألیف والنشر

  ) مالك بن نبي:٤٣(
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 ،دار الفكـر ،دمشـق ،عبد الصبور شـاهین :ترجمة ،أ ـ شروط النهضة                   

  .م١٩٩٦

دار  ،دمشـق ،عبـد الصـبور شـاهین: ترجمـة ،ب ـ وجهة العالم اإلسالمي                 

  .م١٩٦٨ ،رالفك

  .م١٩٨١هـ ـ١٤٠٢دار الفكر،  ،دمشق ،سیویةآ فروج ـ فكرة اآل                

 ،دار الفكــــر ،دمشــــق ،ترجمــــة عبدالصــــبور شــــاهین ،د ـ مــــیالد مجتمــــع               

  .م١٩٨٩ -ـ ه١٤١٠

ـــة              ـــاق جزائری مكتبـــة النهضـــة  ،الجزائـــر ،الطیـــب الشـــریف: ترجمـــة ،هــــ ـ آف

  .د.ت)الجزائریة (

بســام بركــة ـ د. أحمــد : ترجمــة ،و ـ مشــكلة األفكــار فــي العــالم اإلســالمي            

  .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ ،دار الفكر ،دمشق ،شعبو

  .م١٩٩٨ ،٢ط ،دار الفكر ،دمشق ،ز ـ بین الرشاد والتیه         

  .م١٩٩١، ٥ط ،دار الفكر ،دمشق ،س ـ تأمالت           

  .(د.ت) ،فلسفة التاریخضة المهدي في ضوء ى مطهري أ ـ نه) مرتض٤٤(

مؤسسـة  ،إیـران ،عبد المنعم الخاقاني: ترجمة ،ب ـ العدل اإللهي                        

  .هـ١٤٠٥ ،النشراإلسالمي

 ،محمــد علــي التســخیري: ترجمــة ،ج ـ اإلنســان والقضــاء والقــدر                       

  .هـ١٤٠٤ ،المكتبة اإلسالمیة ،طهران

 - هــ١٤٠٣  ،١ط ،مؤسسـة الوفـاء ،بیـروت ،د ـ المجتمـع والتـاریخ                      

  .م١٩٨٣

  (د.ت). ،القاهرة ،النظریات والمذاهب السیاسیة ،) مصطفى الخشاب٤٥(

ـــد الزغبــــي٤٦( ـــین علــــم اال يجتمــــاعاال التغییــــر ،) محمــــد أحمـ ـــم  جتمــــاعبـ البرجــــوازي وعلـ

  .م١٩٩٤ ،الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع المؤسسة ،شتراكي، بیروتاال جتماعاال
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ســـینا للنشـــر  ،القـــاهرة ،الكـــریم القـــرآنالفـــن القصصـــي فـــي  ،) محمـــد أحمـــد خلـــف اهللا٤٧(

  .م١٩٩٩ ،نتشار العربيومؤسسة اال

  .هـ١٤٠٨ ،المجمع العمي للشهید الصدر ،طهران ،نااقتصاد ،)  محمد باقر الصدر٤٨(

دار الجیــل،  ،بیــروت ،إلســالمي منطلقاتــه وأهدافــهالمجتمــع ا ،) محمــد تقــي المدرســي٤٩(

  .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٣

 ،بیـــروت ،التـــأزم السیاســـي عنـــد العـــرب وموقـــف اإلســـالم ،) محمـــد جـــابر األنصـــاري٥٠(

  .م١٩٩٥ ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر

دار  ،دمشــق ،القــرآنمــنهج الحضــارة اإلنســانیة فــي  ،) محمــد ســعید رمضــان البــوطي٥١(

  م.١٩٨٢، ١ط ،الفكر

الدراســـات مركـــز  ،بیـــروت ،حـــوار الحضـــارات: شـــروطه ونطاقـــه ،) محمـــد ســـلیم العـــوا٥٢(

  .م٢٠٠٠ ،ستراتیجیة والبحوث والتألیفاال

    .بدون تاریخ ،فلسفة التاریخ من خالل كتابات باقر الصدر ،) محمد عبد الالوي ٥٣(

    .هـ١٤٠٥ ،جدة ،حول التفسیر اإلسالمي للتاریخ ،محمد قطب )٥٤(

 ،مكتبــة مــدبولي ،القــاهرة ،فكــرة التــاریخ بــین اإلســالم والماركســیة ،) محمــود إســماعیل٥٥(

  م.          ١٩٨٨

  م.١٩٦٨، ٢ط ،دار الفارابي ،بیروت ،في علمیة الفكر الخلدوني ،) مهدي عامل٥٦(

 ،سلسـلة المفـاهیم والمصـطلحات ،الحضـارة ـ الثقافـة ـ المدنیـة ،) نصـر محمـد عـارف٥٧(

  .م ١٩٩٥العالمیة للكتاب اإلسالمي الدار  ،الریاض

إمـام عبـد الفتـاح إمـام : ترجمـة وتقـدیم ،فردریك، محاضرات في فلسفة التاریخ،) هیجل٥٨(

  .م١٩٨٣ ،٣ط، دار التنویر ،/ بیروت

  رابعًا: المعاجم والقوامیس

  .دار إحیاء التراث اإلسالمي ،قطر ،المعجم الوسیط ،) إبراهیم أنیس١( 

  .م١٩٨٥ ،مجمع اللغة العربیة ،القاهرة ،المعجم الوسیط ،) إبراهیم مدكور٢(
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دار  ،بیــروت ،لســان العــرب ،)ابــن منظــور، جمــال الــدین أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم٣( 

  .م١٩٥٦ ،صادر

  م ١٩٨٣ ،دار الفكر ،بیروت ،القاموس المحیط ،)  الفیروزأبادي٤(

 ،مكتبــة مــدبولي ،هرةالقــا ،المعجــم الشــامل لمصــطلحات الفلســفة ،) عبــد المــنعم الحفنــي٥(

  .م١٩٩٥

، ١ط ،دار الفكـــر العربــــي ،القــــاهرة ،یـــةالقرآنمعجـــم األلفــــاظ  ،) محمـــد أحمـــد إســــماعیل٦(

  .م١٩٦٨

  الدوریات : خامساً  

 ٤المجلــد  ،مجلــة عــالم الفكــر ،نشــأة الفكــر التــاریخي عنــد الیونــان ،) مصــطفى عبــادي١(

  .م٢٠٠٢، یولیو ـ سبتمبر ٣١عدد

ــــات أبـــــو الســـــعو ٢( ـــة عـــــالم الفكـــــر ،د) عطیـ ـــــوبر ـ ٢٩، عـــــدد ٤المجلـــــد  ،مجلــ ، أكت

 م.      ٢٠٠١دیسمبر
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  الفهرس

  الكریم القرآن

  اإلهداء

  الشكر 

  مقدمة  /١

  فصل تمهیدي                                           /٢

  مدخل لفلسفة التاریخ                    / الفصل األول:٣

  التاریخ               المبحث األول: بین التاریخ وفلسفة 

  علمیة التاریخ                              :المبحث الثاني

  )الحیاد التاریخي( المبحث الثالث: التاریخ بین الذاتیة والموضوعیة

  تعریف الحضارة                            المبحث الرابع:

  بعض التفسیرات لمسألة النمو الحضاري  :الفصل الثاني /٤

    التفسیر المثالي أو الهیجلي للنمو الحضاري حث األول:مبال

  التفسیر الماركسي للنمو الحضاري المبحث الثاني:

    ستجابةالمبحث الثالث: التحدي واال

  نظریة التعاقب الدوري للحضاراتلمبحث الرابع: ا

  / الفصل الثالث: رؤیة إسالمیة لقضیة النمو الحضاري  ٥

  الكریم         القرآناریخیة في المبحث األول: الواقعة الت

  یة                                     القرآنـ القصص ١

  التاریخي                                       ؤـ التنب٢

  ـ السنن التاریخیة                                       ٣

    ـ بین الفعل اإللهي واإلنساني في التاریخ              ٤

  المبحث الثاني: المسألة الحضاریة                       

  ـ بین التاریخ والحضارة                                ١
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  ـ نشوء الحضارات                                     ٢

  ـ نمو الحضارات                                       ٣

                      ـ تدهور الحضارات                ٤

  نشوء وانهیار الحضاراتالمبحث الثالث: 

  ـ مفهوم المداولة التاریخیة                              ١

  السقوط حتمیة ـ التغییر الذاتي في مواجهة ٢

  الحضارات                   انهیارـ الترف ودوره في ٣

  ات  الحضار  انهیارفي والطغیان ور الظلم والفساد ـ د٤

                                                   الخاتمة

                    المراجع

  الفهرس

  

  

 


