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 مmnص الدراسة:

ي لعبھ عالم األفكار Jي =>ضة آسيا الحضارية، فال تخُل =>ضة حضارية شهدها 
ّ
عالج هذه الدراسة الدور الحيوي الذ

ُ
ت

سهم التاريخ من دفعة قو 
ُ
Jي  -خرى أبتوافر عوامل –ية ملجموعة من األفكار والفلسفات اإلنسانية أو األديان السماوية ت

ة نبعاث حضارات راقيهمة هذا الُبعد الفكري Jي تشكل وإr مساJي هذه الدراسة سنحاول تقmnّ رتقاءها. =>ضة األمم وإ

كار فرت Jي حاضرها ذات األفجديد لهذه القارة إذا ما توّ نبعاث المحاولة إستشراف إمكانية اإل  عرفx>ا القارة اآلسيوية ثّم 

اريخ كتأصيل فلسفة التلشه��ة Jي الحقل املعرJي ل�>ا الحيوية الدافعة، مستعين�ن Jي ذلك بمجموعة من النظريات ابقوّ 

ر الحضاري وّ طمسار التبستشراف اإل ذه النظريات Jي إمكانية التنبؤ و نظري لهذه الدراسة وملا يمكن أن تساعدنا أيضا ه

ي تعرفھ القارة اآلسيوية اليوم، مركّزين ع�ى ثالث حضارات عريقة ك��ى: الحضارة اليابانية، الحضارة الصينية ال
ّ
ذ

 وأخ��ا الحضارة اإلسالمية.

  

 : آسيا، حضارة، ثقافة، مدنية، دورة حضار[ة، فلسفة التار[خ. الrلمات املفتاحية للدراسة
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 مقدمـة:

الr�ّ عرفها التاريخ اإلنساني وليدة الصدفة أو العشوائية ولكّ�>ا عبارة عن بناء عميق تشّيده أجيال ليست الحضارات 

، فالثقافة الr�ّ تفرزها املجتمعات والقيم الr�ّ تدعو إل�>ا الديانات وكذا بة يضع كل جيل ف�>ا بصمتھ الخاصةمتعاق

ي يبذلھ اإلنسان Jي مواجهتھ للطبيعة وترويض
ّ
ل املجهود الذ ها وJي تفاعلھ مع اإلنسان تعاونا وتصارعا كل ذلك ُيحّصِ

 ُس�ٍن كونية ُيثِبت ِصدق�>ا التاريخ .ميھ حضارة Jي حدود شروط معّينة و لنا Jي ال�>اية ما نس

Jي تحديدهم لنمط وعدد الحضارات األساسية الr�ّ بناها إنسان العصر القديم والحديث ال يختلف الباحثون بخصوص 

هنا  تساءل، ما يجعلنا نوما قدمتھ للم��اث البشري عموما ارات الr�ّ عرفx>ا القارة اآلسيوية منذ القدممحورية الحض

ي لعبتھ هذه األسس عن ماهية هذه الحضارات
ّ
، طبيعة األسس الفكرية واملعرفية الr�ّ قامت عل�>ا وما الدور الفاعل الذ

ي تعرفھ القارة اآلسيوية Jي القرن األخ�� .Jي نشوء وارتقاء هذه الحضارات السيما ع�ى ضوء االنتع
ّ
 اش املشهود الذ

 

 

 إشrالية الدراسة :

يمة Jي بعث هذه الحضارات من كيف ساهمت العوامل الفكرية واملعرفية الr�ّ قامت عل�>ا الحضارات اآلسيوية القد

 ؟جديد

 

 فرضية الدراسة :

 
ّ
 �ى مخزون فكري حضاري عريق و ريخ عما حازت أّمة ما مارست دورا حضاريا Jي ما¨rm التاكل

ّ
ما ساهم ذلك راسخ كل

 .شكل كب�� Jي إعادة بع»>ا من جديدب

 

  أ|داف الدراسة:

ي تعرفھ مناطى إستقراء الُبعد الفكري Jي اإل إ¬�>دف هذه الدراسة 
ّ
رة اسة Jي آسيا املعاصق حّس نتعاش الحضاري الذ

إمكانية وقدرة األمم Jي إعادة بناء ذا�>ا  محاول�ن أن نثبت ،كانت قد لعبت دورا حضاريا راقيا Jي سابق التاريخ ،اليوم

مھ لنا نظريات فلسفة التاريخ Jي التحليل نطالقا من إر>ا الحضاري العريق، مستندين ع�ى ما يمكن أن تقّد إ

 ستشراف.واإل 

 

 أ|مية الدراسة:

امل عّدة جعلت من القارة اآلسيوية تساهم إذ تضافرت عو د، تعرف بنية النظام الدو¬ي اليوم تغّ��ا ملحوظا باتجاه التعّد 

 
ّ
عظم رتكاز مالت الراهنة إما نالحظھ فيما ُيكتب عن هذه التحوّ ل، و بفاعلية Jي صياغة بنية النظام الدو¬ي املتشك

 ولوجية.كنالعسكرية والتتصادية، مل اإلقالدراسات ع�ى العوامل املادية Jي تحليل مؤشرات هذا التحّول ع�ى غرار العوا

 تحاول هذه الدراسة أن تر  لذا
ّ
وهنا تظهر أهمية الدراسة، Jي عملية التحّول هذه،  ز ع�ى األبعاد الفكرية والفلسفيةك

 Jي الب محاول�ن
ُ
حضارية  ار ؤ من آسيا تشهد Jي ما¨rm التاريخ ب حّدد املنطلقات الفكرية والحضارية الr�ّ جعلتداية أن ن

 دود إمكانية إحياء اآلسيوي�ن لحضارا�>م العريقة Jي حاضرنا املعاصر.حستشراف إ¬ى محاولة إ نتقل بعد ذلكعريقة، لن
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 خطة الدراسة:

  مقدمــــــــة.

I.   للدراسة مفا|ي��مدخل. 

 .مفهوم الحضارة -1

 .مفهوم املدنية  -2

 .مفهوم الثقافة  -3

 .مفهوم الدين  -4

II.   ّضاراتالتأصيل النظري لتطو�dر ا. 

 .العمران الخلدوني -1

 .رنولد توينr³ستجابة عند أي واإل التحّد   -2

 .دورة الحضارة عند أوزفالد شبينغلر  -3

4-  r³شروط ال�>ضة عند مالك بن ن. 

III. "ضار[ة.. "دراسة نماذج�dأثر البناء الفكري واملعر�� للمجتمعات اآلسيو[ة ع�� ��ض��ا ا. 

 .املعجزة اليابانية -1

 .الثورة الصينية  -2

 .الحضارة اإلسالمية  -3

 .خاتمــــــة
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 :�� للدراسةمفا|ي مدخل

 

يعالج هذا املحور مجموعة من املفاهيم املفتاحية الr�ّ تسّهل ع�ى القارئ نوعا ما الدخول إ¬ى جّو الدراسة بدءا 

̧ه عن بعض املفاهيم الr�ّ يمكن أن ت ين وكذا لّد الثقافة واختلط بھ ع�ى غرار مفهوم املدنية، بمفهوم الحضارة وتمي�

 .راسةمنهجية ال غ«º ع�>ا Jي كل د ، فضبط املفاهيم ُيّعد خطوةاهيمتربط ب�ن هذه املفتحديد نمط العالقة الr�ّ قد 

 

�ضارة  -1dوم اHمف:  

خالف البادية، و¿ي املدن  ضرُ ضر والَح ضارة لغة: ¿ي اإلقامة Jي الَح والَح  ضارة الِح  ورد Jي لسان العرب البن منظور أّن 

 r يكون لهم À>ا قرار وعمران، بخالف الباِد ار ال�ّ أهلها حضروا األمصار ومساكن الدي ت بذلك ألّن ميّ والقرى والريف، ُس 

ل إذا كان من أه ٌي ضرِ ية فهو Jي تنقل دائم يبحث عن الكأل واملاء، ال يعرف القرار وال العمران. ويقال فالن َح اِد Jي البَ 

 ،�Ãحالدم التنقل والقرار وع̧ بھ من البدوي بالثبات واإلالحاضرة، وفالن بدوي إذا كان من أهل البادية، والحضري ملا تم�ّ 

ر، واإلبداع العلمr والف«r والعمراني ذلك ساعده ع�ى أن ي�Åي حضارتھ مقر إقامتھ بجميع مظاهر النمو والتطوّ  فإّن 

 1.واالجتماÈي

  يعدُّ 
ُ
̧ية.ئهو ال�Ãجمة الشا "الحضارة" لفظ ة جذور Jي اللغة r يعود أصلها إ¬ى عّد وال�ّ   (Civilization)عة للفظة اإلنجل�

عا¬ي ع�ى وهو ما يعرف بھ املواطن الروماني املت  cities)(أي ساكن املدينة، و civis)(بمع«º مدنية و (civilities)تينية الال

مقال �� "Jي كتابھ  دي م��ابوº القرن الثامن عشر حيث عرفھ ح�ّ  (civilization)شتقاق ال��بري، ولم يتداول اإل 

�ضارةdا"  
ّ
 رانھ ومعارفھ املنتشرة بحيث يراÈي الفائدة العلمية العامة.شعب ما وعم ة طباِع باعتباره رق

 ق بضبط داللة املصطلح تحول دون هناك إشكالية تتعل وجب اإلشارة إ¬ى أّن  صطالحاإإ¬ى تعريف الحضارة قبل الولوج 

بيئا�>م و  ختالف الرؤى املعرفية للباحث�ن ومدارسهم الفكرية،أنھ، ويرجع االختالف Jي ذلك إ¬ى إتفاق بشتحقيق اإل

تداخل مفهوم الحضارة مع مفاهيم أخرى ع�ى رأسها مفهومي الثقافة واملدنية، فهناك  إ¬ىكذلك، كما يرجع ذلك أيضا 

، انياألملم املادي من أصحاب الفكر من جعل املفهوم مرادفا ملفهوم الثقافة، وهناك من جعلھ قاصرا ع�ى نواÑي التقّد 

 2دم مثل املفكرين الفرنسي�ن.وهناك من جعلھ شامال لكل أبعاد التق

"مجموعة ظوا|ر اجتماعية مركبة ذات طبيعة قابلة للتناقل الحضارة بأ=>ا:  أندر[ھ الالندJي موسوعتھ الشه��ة، يعرف 

 
ّ

سم �سمة دي�ية، أخالقية، جمالية، فنية، تقنية أو علمية ومش��كة ب�ن Dل األجزاء �� مجتمع عر[ض أو �� عدة ت-

التكنولوÓي، وما أنتجھ التقدم من إنجازات Jي  -وهنا يؤكد Jي تعريفھ هذا ع�ى البعد العلمr ،مجتمعات م��ابطة" 

 مختلف ميادين الحياة.

"مجموعة امل�»ات والقيم الشا|دة ع�� الحضارة بأ=>ا  Le petite Larousse illustré)(د قاموس اللغة الفرنسية حّد يُ 

جتمع واملادية مل األخالقيةأي مظاهر الحياة الثقافية والفنية،  .ا®ي"درجة التقدم اإلساي وتطور ا¬cتمعات اإليج

�اجيحاول إنساني. dيد مفهومها أن يحّد  كميل اÑتمعات " فيقول بأ=>ا: االصطالc¬صائص ال°� تتم�» ¯�ا اmdمجموعة ا

� طلق ع�فت" ع«º الذاتي: ا املخر موضوÈي، أّم آن أحدهما ذاتي و �د لها علماء األن�Åوبولوجيا معني، ويحّد املتطورة "

 والHمجية"التوحش  ، املقابلة ملرحلةاإلسايمرحلة سابقة من مراحل التطور 
ّ
صف الفرد بصفات راقية ، فإذا ات

 
ّ
 متحضر والعكس صحيح . ھوأخالق عالية قلنا أن

                                         
ھ (عن لسان العرب والمعجم الوسیط) ، موقع الشیخ عبد المنعم مصطفى حلیة.                         عبد المنعم مصطفى حلیة، صراع الحضارات، مفھومھ وحقیقتھ وواقع -1

http://www.altartosi.com/book/book25/sec12.html    
الت باختالف الحضارات، موقع الخیمة. المدنیة، اختالف الدال -نصر محمد عارف، الحضارة -2

http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/hadarah.htm 
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ت�تقل  �التق�µ، الّ° �� والف�µ و م العل" مجموعة من مظا|ر التقّد ا املع«º املوضوÈي فهو إطالق لفظة حضارة ع�ى: أّم 

ابن  وكانالحضارة الغربية.  أو ، كأن نقول الحضارة الفرعونية، الحضارة اليونانية جيل �� مجتمع واحد." إ¶�من جيل 

 يستخدم مصطلح العمران البشري ليع�ّ  خلدون 
ّ
ن � بھ ععطى مادي ليع�ّ من ُم  انطلقھ � بھ عن مع«º الحضارة، أي أن

 معطى معنوي.

: Jي محمود صب·�د الحضارة من منظور عن الفكر، والفكر موضوع الفلسفة، ومن هنا تتجّس  �ٌ الحضارة ¿ي تعب�

�رف ف«�ا، ال تقّل �ا ومفكر�ºا و ¹"علماdاب ا�اد¿�ا طائفة من |ؤالء ع�� ساس��ا وق فالسف��ا وفنان«�ا وأرPا¯�ا وأ½

  .استحقاقا."
ّ
 إع�ن، ل حضارة كاملة Jي شخص مفاألمة ال تتجسد Jي فرد، وال تتمث

ّ
لو املساهم�ن ف�>ا و  كّل  ما تخّص ن

ول فالحضارة الراقية كما يق النظر عن طبقا�>م اإلجتماعية ومستويا�>م املعرفية. تفاوتت درجات مساهما�>م بغّض 

يضا والتقنية والفن، بل أ واألساط�� " كينونة واعية لنظام عضوي mÁم واحد، نظام ال يجعل فقط العادة : اشب#نغلر

الحضارة ظاهرة  فهم من قولھ هنا أّن يُ . وتار[خ واحد." ، أوعية للغة شrل واحدأحشاؤهم � تّض لطبقات الّ° األقوام وا

د وحدة تصورهم هذه Jي مظاهر حضارية جتماÈي عن العالم بأسره وتتجّس ر إفئة من البشر لها تطوّ  روحية تخّص 

 x>ا وخصائصها الذاتية.شخصي -حسبھ -فلكل حضارة الفن والسياسة واالقتصاد والدين.عديدة ك

  األول االجتماÈي  -|اي إدرÅسحسب الباحث – خلدون  بنإد عّ ا من ناحية عالقx>ا بالدولة، فيُ أّم 
ّ
ي ربط ديناميكية الذ

  لو[ل دو[رانت خالفا -الحضارة بالنشاط الصناÈي
ّ
لدولة صل باوجعلها بالتا¬ي تتّ  –ي ألصقها بالنشاط الزراÈي الذ

�ضارة ��  " إّن : بن خلدون إفالحضارة إذن ¿ي حضور الدولة ورسوخها، يقول  كظاهرة سياسية عمرانية،dاألمصار ا 

�ضارة أحوال : السبب Jي ذلك هو أّن  ، ويوضح أّن الدولة ورسوخHا" باتصالترÇÈ  �اوأ�ّ من قبل الدول dعادية " ا

 
ّ

Éة التف�Êا وأصنزائدة ع�� الضروري من أحوال العمران.. و[قع ف«�ا كHا، فتكون ن �� أنواعHلة الصنا اف«ÉبمÌ..قدر  عPو

 ن ذلك اcdيل ¯�ا."ما ي�»يد من أصنافHا ت�»يد أ|ل صناع��ا، و[تلوَّ 

فrÚ  ، جتما�Ò أنجزتھ الÑشر[ة ح°Ð اآلن"" �Ï أعظم عمل إ -ألفرد واي��يدحسب - الحضارة ال�>اية يمكن القول أنJي 

 3املجتمع اإلنساني عن نظ��ه الحيواني -بالتا¬ي –̧ م�ّ ̧ À>ا اإلنسان بوجھ عام وتيتم�ّ  ةتراث إنساني، و¿ي صف
ّ
ما . فكل

 
ّ
 ارفمحمد نصر عها الدكتور دلفظ الحضارة عل�>ا، ويحّد  إطالقنا من ترت شروط معينة Jي تجربة بشرية ما أمكنتوف

 فيما ي�ي:

 .إيجاباسلبا أو  اإللھم و د طبيعة العالقة مع عالم الغيب ومفهعقدي يحّد  قوجود نس  -

 .األعرافالعامة أو  األخالقياتبناء فكري سلوكي Jي املجتمع يشكل نمط القيم السائدة و¿ي  وجود  -

 املادية Jي الحياة. األبعادوجود نمط مادي يشمل جميع   -

 يائھ.شتحديد نمط العالقة مع الكون ومسخراتھ وعالم أ  -

À>ذا النموذج والهدف من  ناعهاإق وأسلوب األخرى  اإلنسانيةنمط العالقة مع اآلخر، أي املجتمعات تحديد   -

 . 4اإلقناعذلك 

ا لها شروط ّن الذاتية، وأ واإلقامةستقرار الحضارة مصطلح يع«r اإل  القول أّن  إ¬ىبناءا ع�ى ما سبق يمكن أن نخلص 

 نساناإلة Jي جامع مش�Ãك تفاعل فيھ م العديد من الثقافات املحليّ الحضارة قد تضّ  رها، كما أّن خاصة لقيامها وتطوّ 

 
ّ
حضارات فالاريخ، عادات ونظم وقيم مش�Ãكة. تھ عناصر الدين بما يوفره من رؤية كونية ولغة وتمع الزمان واملكان وكون

عا جمينجازات الحضارات ا االنجازات املادية فrÚ ثمرة إل ا ورؤاها الكونية، أّم ه̧ بي�>ا قيمما يم�ّ  دة متنوعة ألّن متعّد 

 م�Ãاكمة ع�� العصور.

                                         
  3- ھدى بوفضة، دور الدین في بناء الحضارة في فلسفة آرنولد توینبي، المسیحیة نموذجا، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في الفلسفة، جامعة

.14 -13 -12 -11 -10 -9، ص: 2008-2007منتوري قسنطینة   
  4- نصر محمد عارف، مرجع سبق ذكره.
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 ة:املدني مفHوم  -2

 اآلخر� عن ختلط مفهوم الحضارة بمدلول املدنية وصار البعض يش�� إ¬ى إحداهما ليع�ّ إ
ّ
لفعل غة من ا، واملدنية Jي الل

�ضارة  ">ا : أ=ّ مجمع اللغة العرPية القا|ري فها أرض تب«À º>ا حصن فrÚ مدينة، وعرّ  الثالثي مدن، ومنھ املدينة، وكّل dا

صطالحا فهناك . أما إوأطاعفعل دان و¿ي جذر مفهوم الدين وتع«r خضع  إ¬ىرون بينما يرجعها آخ – واÔساع العمران"

ينما ، ب" املفHوم �� جو|ره يدور حول نمط حياة املدينة بما iعكسھ من قيم وسلوكيات ونظم ومؤسسات" من رأى أّن 

ملادية والصناعات والوسائل االكث��ون Jي تحديد داللx>ا ع�ى ذلك الجانب املادي من الحضارة ، كالحرف واملكاسب يركز 

 .ةة عن أّم ̧ أّم العلمية، وتمتاز املدينة حسÞ>م ، بالتعميم، فrÚ ملك لجميع البشر، وال تصلح لتم�ّ  واألساليب

التمدين تفس�� للحضارة، ومن الباحث�ن من ذهب إ¬ى  ن عقل بال روح، وأّن الحضارة عقل وروح، والتمّد  ّد هناك من عَ 

 ، ذو ساناإل" ارتقاء حياة  أّن 
ّ

ارتقاء  م من�عدين: �عد شك�� و®عد داخ��، ورأوا أن يطلقوا مصطÖn (املدينة) ع�� ما يت

�ضر[ة.dياة ا�dمضام�ن ا ��  
ّ

�ضارة) ع�� االرتقاء الشك�� الذdا ) Önأدواتو ي يتمحور حول وسائل الع#ش ومصط 

 .5زفيلد شب#نغلرو أة =>اية ملطاف الحضارة، ع�ى غرار املدنيّ  ، وهناك من عّد " اإلنتاج

 أّم 
ّ
،   (civilisation)إ¬ى االشتقاق اللغوي لكلمة ين يرادفون ب�ن مصطلح الحضارة واملدنية، فهم ينظرون ا أولئك الذ

ع�ى عملية  عملت مجازا لتدّل ستُ إِ  أي املدني أو املواطن Jي املدينة ثّم  (civilis)فهذه الكلمة مشتقة من الكلمة الالتينية 

 و أوالجماعات، واملدينة  األفراد�ة عن الرàي والتقدم لدى ر بعد ذلك وتصبح مع�ّ ملحمودة، لتتطوّ الصفات ا كتسابإ

  ض التفس�� ف��ف و[ل دو[رانت اأّم  .نحالة التمّد  إ¬ىالحضارة À>ذا املع«º ¿ي الخروج من الحالة البدائية 
ّ
خرج ي يالذ

 أل ة نين بمع«º عام من معاني املدمتمّد  أيضاهو  "الهمáي" أّن ة ويرى نيمن دائرة الحضارة واملد األدغالالبدو وقبائل 
ّ
 ھن

º»راث القبيلة توما  أبنائھ إ¬ىراث القبيلة تبنقل  ُيع 
ّ
ية قتصادية والسياسية والعقلوالعادات اإل األنظمةمجموعة  إال

 أّن  إ¬ى من العقالني�نقد ذهب فريق و  .األرضحتفاظ بحيا�>ا ع�ى هذه جهادها Jي سبيل اإل  أثناءx>ا هذبّ  rال�ّ والخلقية 

ة ينالحضارة/املد أّن  آخرونقال  نح�ي مرات العقل Jث األحوال أحسن ¿ي Jيإذ ة /الحضارة مرادفة للعقل نفسھ نياملد

 .6ة /الحضارة نيع�ى البعد املادي Jي تعريفھ للمد ¿ي االقتصاد وع�ى كل حال فاملذهب العقالني يركز 

 

 :  الثقافةمفHوم ــ 3

 
ُ
الحة "ف ع�ى األص�يل Jي معناها الحقيقي تّد  rال�ّ الفرنسية  J(culture)ي اللغة العربية هو ترجمة لكلمة  الثقافة لفظ

 ع�ى  وأيضا "األرض
ّ

�يوانات  لإلسانن من است�بات النباتات النافعة "مجموع العمليات ال°� تمكdي  اأّم  ."ةاألليفواJ

 ك-سبة الّ° "مجموع املعارف امل :ع�ى أوال ل معناها املجازي فتّد 
ّ

�كم "� تمكdواملثقف  .ن من تنمية ملكة النقد والذوق وا

بق مع r تنمr فيھ هذه امللكة وهذا املع«º ال يتطاجملة املعارف ال�ّ كتسب بالتدريب والتعليم À>ذا املع«º سيكون هو من إ

  )intellectiel(مفهوم 
ّ
 ي يّد الذ

ّ
قف Jي اللغة العربية املعاصرة ا لفظ املثي يمx>ن العمل الفكري. أّم ل ع�ى الشخص الذ

ان لس. جاء Jي قسم مفعول من ثقف بمع«º حذر Jي الخطاب العربي القديم، وهو إثألد وال نكاد نع�Å لھ ع�ى فهو موّ 

  َو ٌق ثِ ھ، ورجل َحذق :" ثقف ال�ÛÜء ثقفا وثقافا وثقوفة: العرب
ٌ

 ف
ُ

 قِ ث
ٌ

 و  ف
ُ

 ث
ٌ

، "قف"مثولم يرد فيھ لفظ  م": حاذق فHِ قف

 ولكن -عملستُ ثقافة: أي صار حاذقا خفيفا" وقد إوثق الرجل فقد ورد كمصدر، بمع«º: الحذق:  ثقافة"ل"اا لفظ أّم 

 J7ي هذا املع«º، مع«º الحذق Jي صنعة من الصنائع املادية أو الفكرية. -بنذره

                                         
  5- عماد توفیق أحمد بدوي، مقومات الحضارة وعوامل أفولھا من منظور القرآن الكریم، رسالة لنیل درجة الماجستیر في أحوال الدین بكلیة الدراسات

. 20-19العلیا في جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،ص:  
  6- حسن االمراتي، حول مفھوم الحضارة، مجلة حراء، العدد31، یولیو 2012

-http://www.hiramagazine.com/%D8%AD%D9%88%D9%84                                                 
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85 

              
  7 - محمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربیة، محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الثانیة ینایر 2000

.22-21لبنان ص  -بیروت       
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ك ف دقيق لها، ذلقد يجعل من العس�� وضع تعري د األوجھ إ¬ى حّد صطالحية فالثقافة ¿ي بناء متعّد ا من الناحية اإل أّم 

ستحداث ثقافة سياسية ضمن م إمن املحتمل أن يتّ  r ملجتمع ما، هو جزء من ثقافتھ. كما أّن الجنس األدبي أو الف«ّ  أّن 

ي تتناول ، و¿االيدولوجياجتماعية والثقافية تتجاوز r تصوغ حياتھ اإل من املعتقدات واملمارسات ال�ّ  تتألفمجتمع ما 

 Jي مج األفرادجوهر شخصية 
ّ
 ىإ¬ومؤسسات مش�Ãكة،  وأعرافوتاريخ ودين  ثنيھوإل الوÈي بوجود لغة تمع ما، ويمث

 ان هوية الذات.داللبنت�ن اللت�ن تب«À º>ما الثقافة، والرمزين املقدس�ن الذين يحّد  ،األرضمساحة من  إ¬ىستناد جانب اإل 

والبلد، مرورا بالعائلة والعش��ة واملجموعات يمكن بناء الثقافات ع�ى عدد من املستويات: Jي مواقع القرية واملدينة 

 ا أوسع بنية للهوية الثقافية فrÚأّم والدولة ع�ى السواء.  ةاألّم د الهوية الثقافية عموما ع�� كل من نية. كذلك تمتّ ثاإل

 
ّ
 ة̧ بمجموعة متالحقة ع�ى نحو كاف من التقاليد الجمالين مجموعات من الشعوب من أن تتم�ّ الحضارة، حيث تتمك

 والفلسفية والتاريخية واإلجتماعية. 
ُ
 ت

ّ
ل الثقافات ميوال تتجاوز الحدود الوطنية وتكون بطابعها الخصائص الكامنة مث

 . 8لشعوب ومناطق معينة من العالم

مفهوم  إ¬ىياس ، بالقاألخ��ةضرورة توضيح مفهوم  إ¬ىنتباه اإل محمد عبد املنعم نور  األستاذJي عالقx>ا بالحضارة، يلفت 

�ضارة اختالف الÑسيط عن املعقد، فلrل ا¬cتمعات قافة، فالثقافة بالنسبة لھ: الثdا�س" تختلف عن اHومعقد|ا  يط

لعملية واملادية ا باألوجھ" فتمتاز الحضارة:  اأّم  "، أيضاا¬cتم�ä ونتائج |ذا الفكر ومشتقاتھ  ثقافة D �Ïل نتاج الفكر 

  أين " " املتحضر[ األقواملثقافة 
ّ

�ضر"،ين عاالذdالفرق ب�ن الثقافة والحضارة  إ¬ىويخلص بذلك  شوا ومارسوا ا

 
ّ
الحضارة  أّن  جيل، بيَد  إ¬ىم�Ãاكمة ومكتسبة وتنتقل عناصرها من جيل  >اأ=ّ خصائصها  أهمالثقافة من  أّن ل Jي واملتمث

ي ف�Ãة غ��ه من املجتمعات J ̧ بھ مجتمع مع�ن دون نتاجا مستقال يتم�ّ  ̧ة باعتبارهاأوجھ الثقافة فrÚ ثقافة مم�ّ  وجھ من

 9جيل يليھ Jي نفس املجتمع. إ¬ىمجتمع آخر أو ينتقل فيھ À>ذه السمات من جيل  إ¬ىتاريخھ، دون أن ينتشر منھ 

�ضارة)Jي موسوعتھ الضخمة  ديورانتيرى dالحضارة أعمق داللة وأرحب أفقا وأبعد مدى عن التعب��  أّن  (قصة ا

¿ي إ¬ى الجوهر والهوية والخصوصية r م من الثقافة وال�ّ من املجتمعات، و¿ي بذلك أعّ r تسري Jي مجتمع عن الروح ال�ّ 

قول ي ̧ات تصطبغ À>ا.جتماعية ذات خصوصيات ومم�ّ Jي بيئة إ اإلنسانيةاملظهر والطابع العام للحياة  إ¬ىأقرب م�>ا 

�ضارة نظام اجتماi �Òع�ن : ديورانتdالثقا� إنتاجھع�� الز[ادة من  اإلسان"ا 
ّ

�ضارة من عناصر �، وإنdما تتألف ا 

والفنون، و�Ï تبدأ حيث ي�ت�å  : املوارد االجتماعية، النظم السياسية، التقاليد اmdلقية، متا�عة العلوم أر®عة

 " Ôشمل ...وال ÔشملHا غ��|ا". تو[ن�æ، فالحضارة كما قال ضطراب والقلق "اال 

Jي صياغة مالمحها وتشكيل دة املشارب، ويشارك ات متعّد ما سبق، فالحضارة تنشأ من تفاعل ثقاف إستنادا إ¬ى

 .10جميعها Jي مجرى عام تتشكل منھ الحضارة ثقافات متنوعة تصّب  إ¬ىº تنتمr شعوب من أعراف ش�ّ  خصائصها

 

 الدين: مفHوم  -4

تارة من فعل )، و لالم : (دان لھبا بنفسھ: (دانھ يدينھ)، وتارة من فعل متعّد  كلمة (الدين) تؤخذ تارة من فعل متعّد 

  r تعط�>ا الصيغة.شتقاق تختلف الصورة املعنوية ال�ّ اإل بالباء: (دان بھ)، وباختالف  ّد متع

1-   
ّ
ھ ملكھ، وحكمھ، وساسھ، ودبره، وقهره، وحاسبھ، وقºmé شأنھ وجازاه، وكافأه، فإذا قلنا (دانھ دينا) عنينا بذلك أن

تصرف بما هو من شأن امللوك، من السياسة والتدب��، والحكم فالدين Jي هذا االستعمال يدور ع�ى مع«º امللك وال

، أي يوم املحاسبة والجزاء. وJي الحديث:  "4(ملك يوم الدين) "الفاتحة:والقهر، واملحاسبة واملجازاة، ومن ذلك: 

 ان) الحكم القا¨rm.أي حكمها وضبطها، و(الديّ  س من دان نفسھ)،الك#ّ (

                                         
  8- جون بیلیس وستیف سمیث، عولمة السیاسة العالمیة، ترجمة ونشر مركز الخلیج لألبحاث، الطبعة األولى2004، دبي- اإلمارات العربیة المتحدة

.784-783ص        
  9- ھدى بوفضة، مرجع سبق ذكره، ص13.

 10- عبد العزیز بن عثمان التویجري، خصائص الحضارة اإلسالمیة وآفاق المستقبل، منشورات المنظمة اإلسالمیة للتربة والعلوم الثقافیة ومنظمة 
.5، ص 2002المؤتمر اإلسالمي، الرباط       
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 وإذا قلنا: (دان لھ) أردنا   -2
ّ
عبادة والورع، وكلمة: (الدين أطاعھ، وخضع لھ، فالدين هنا هو الخضوع والطاعة والھ أن

 م�>ا كال املعني�ن: الحكم هلل، أو الخضوع هلل. ح أّن ) يّص هلل

 هذا املع«º الثاني مالزم لألول ومطاوع لھ، (دانھ فدان لھ) أي قهره ع�ى الطاعة فخضع وأطاع . وواضح أّن 

 وإذا قلنا: (دان بالrmìء  -3
ّ
 ھ إ) كان معناه أن

ّ
 خذه دينا ومذهبا، أي إعتقده أو إت

ّ
ق بھ. فالدين ع�ى هذا هو عتاده أو تخل

تعمال�ن قبلھ، سلإل  أيضاهذا االستعمال الثالث تابع  وال يخفى أّن  يا.ملع أو عل�>ا املرء نظريا r يس�� املذهب والطريقة ال�ّ 

̧م ان ع�ى صاحÞ>ا ما r يدان À>ا، لها من السلطالعقيدة ال�ّ  أو العادة  ألّن  Ãإتباعهاجعلھ ينقاد لها، ويل . 

  إ¬ىكلمة (الدين) عند العرب تش��  أّن  ،املعاني اللغويةJي هذه  جملة القول 
ّ
حدهما اآلخر م أعالقة ب�ن طرف�ن يعظ

، اصف À>ا الطرف الثاني كانت أمرا وسلطاننقيادا، وإذا وُ كانت خضوعا وإ األول صف À>ا الطرف ويخضع لھ. فإذا وُ 

 وإلزاماوحكما 
ُ
  إ¬ىظر À>ا ، وإذا ن

ّ
 الرباط الجامع ب�ن الطرف�ن كانت ¿ي الدستور املنظ

ّ
� يع�ّ  يم لتلك العالقة أو املظهر الذ

 ع�>ا.

� يدعو åالدين وضع إل:  بن الكمالإفھ بعض العلماء املسلم�ن بتعريفات متقاربة، فقال صطالحا، فقد عرّ ين إا الّد أّم 

�� الخ إ¬ىاملحمود  ختيارهمبإلrÚ سائق لذوي العقول وقال غ��ه: وضع إ ما |و عن الرسول. قبول  إ¶�أ½�اب العقول 

ذات، قلبيا بالا��md  إ¶�ل�å سائق لذوي العقول باختيار|م ا¬�مود الدين وضع إ (Dليتھ):Jي  أبو البقاءبالذات. وقال 

شف ( كJي  ال��انوي ين ما ذكره لمون عن الّد تعريف تناقلھ املسوأشهر  عتقاد والعلم والصالة.Dان أو قالبيا Dاال 

 "أ: صطالحات العلوم والفنون)إ
ّ

�ال والف إ¶�ل�å سائق لذوي العقول السليمة باختيار|م، ھ وضع إنdالح الصالح �� ا

  ".�� املال
ّ
�ق �� االعتقادات، وإ¶� ا��md �� السلوك  إ¶��å يرشد الدين وضع إلبقولھ:  درازصھ دكتور وقد لخdا

 .11مالتواملعا

صطالح مفكري الغرب فقد تمايز تعريفھ بتمايز مذاهÞ>م وتيارا�>م الفكرية والفلسفية ومذاهÞ>م الدينية، ين Jي إالّد  اأّم 

 ين إجوهر الد تفقوا ع�ى أّن م القادة الديني�ن Jي إنجل�Ãا قد إي =>اية القرن السابع عشر كان معظفف
ّ
وعة ما هو مجمن

ين من العقل وليس الوÑي، بينما مصدر الّد  أي أّن  ،مساعدة أو لطبيîي وحده دون عون ثبا�>ا بالعقل االعقائد يمكن إ

ستبعاد الدين كمصدر من مصادر املعرفة إ إ¬ى )دورDايم(أوغست كونت، ليفي بر[ل، يذهب أصحاب املذهب الوضîي 

لسماوية، مؤمنا بدين التعاليم ا إنكار  إ¬ى حّد  وغست كونتاع مصدر للدين واألخالق، وقد ذهب معت��ين املجتم

الفرد  ا يلزم املجتمع بھالدين عبارة عّم  من قبل نفسھ، فهو يرى أّن  إلهاخذ لنفسھ أن يتّ  اإلنسانأين بإمكان  اإلنسانية

 ويضطره لقبول ما يفرضھ عليھ، سواء كان خ��ا أو شرا.

 ، فقد ربطوا جزاء(وليام جيمس)اتية وال��اجم (جون بول سارتر)والوجودية  ( ج��ي�� ب�تام) ا رواد مذهب املنفعةأّم 

 "جو|ر ين بأنھ: يقول عن الّد  ليجون س-يوارت مة ينالها فاعلھ، فنجد مضرّ  أو الفعل ع�ى ما ينتج عنھ من منفعة 

 نحو |دف مثا¶�".االتجاه القوي املتحمس للعواطف والرغبات 

هما لية تجعلرباني مطلقا، وال أسس عقمصدر  واألخالقف��ى أن ليس للدين  |�Éي برغسون أما الفيلسوف ال�>ودي 

  ّن حقيقة من الحقائق، وأ
ُ
  وليام جيمسبينما ال يؤمن ، اإلنسانخ�Ãاع رافة من إالوÑي خ

ّ
 (زعيم املذهب ال��اجماتي) إال

 ّن بما هو مادي محسوس فيقول أ
ّ

ي يبحث فيما وراء الطبيعة مثلھ مثل أع�Ð يبحث �� cêرة مظلمة عن قطة :" الذ

 د لHا".سوداء ال وجو 

والدين ل#ست ��  واألخالقالقانون  " إّن : ماركسالدين والعقل معا، يقول  املاركسية كمذهب فلسفي فهو ضّد  اأّم 

 نظرنا 
ّ

 النظام اmdلقي �� مجتمع ما |و ديانتھ وقوان#نھ ول#س  برجواز[ة وإّن  أو|اما إال
ّ

 جزءا من بناء زائل أقامتھ إال

 12لسائدة.وÅعكس مصاÖd الطبقة ا اإلنتاجظروف 

                                         
http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38- كلمة الدین، موقع الدكتور یوسف القرضاوي.د. یوسف القرضاوي، معنى  -11

15/86/3127.html 
 

  12- محمود یوسف الشوبكي، النسبي والمطلق في مفھوم الدین والحق واألخالق، مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات اإلسالمیة، المجلد21، العدد01، 
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 ال املrانية".و  الزمنيةبقوة ال يمكن تصور ما|ي��ا  اإليمان"الدين هو:  ف��ى أّن  ،|رPرت سب�سرالفيلسوف ال��يطاني  اأّم 

ية ببل وتباينا ب�ن التعريفات العر  من جهة والغربية من جهة أخرى، اإلسالميةا سبق نالحظ تمايزا ب�ن التعريفات مّم 

ب�ن  ̧ ا إذا ما أردنا أن نم�ّ أّم  r يدور Jي حدودها كل تعريف.نة الفكرية ال�ّ املدوّ  إ¬ىأساسا  ناذا�>ا، وهذا راجع كما أسلف

ما من وأوية وأديان طبيعية وضعية، أرضية). ا من ناحية مصدرها (أديان سمافها إّم األديان عموما، فيمكننا أن نصنّ 

̧ هنا أديانا توحيدية وأخرى تعددية.عتقاد فحيث اال   نم�

 

 يث املصدر:من ح  -أ

a.  (التقليدية الطبيعية): األرضيةالوث�ية الطبيعية  األديان 

 ¿ي جميع األديان الوثنية والخرافية ال�ّ 
ّ
>ا نr³ أو رسول ھ جاء rÀ لم تستند Jي معتقدا�>ا إ¬ى نr³ من األنبياء أي لم يثبت أن

 
ّ
ن ليس هناك أ برو|لتعب��  ، فع�ى حّد ةيعيختالق العقل اإلنساني Jي تفاعلھ مع بيئتھ الطبما ¿ي من إمن عند هللا، وإن

االش��اك بأي ب�ن العقل اإلنساني وبيئتھ وهو ما يسميھ  ،Jي الدين التقليدي حدودا ب�ن العالم الروÑي والعالم الطبيîي

 فالعالم الخارÓي عند هذه األديان م�يء بالقوى العقلية أو الروحية. األسطوري

 

 ان فيما ي��: و[مكن تmnيص أسباب شأة |ذه األدي

 اق إ¬ى ذلك.مجبول ع�ى معرفة خالقھ توّ  ن: فاإلنسان Jي أعماقھفطرة التديّ   •

 الخوف من املخلوقات األخرى.  •

ي àِ ية قادرة ع�ى التحكم Jي اإلنسان لذلك وجب عليھ عباد�>ا لتّو سة باألشياء املادّ عتقاد وجود قوى متلبّ إ  •

 ها كالكواكب والنجوم .شرّ 

 .ا الفراغ الروÑي لإلنسانعض الظواهر الكونية وكذالعجز عن تفس�� ب  •

والعربية قبل البعثة وكذا  ف هنا: الزراديتشية والديانات الفرعونية القديمة واليونانية والرومانيةونصنّ 

 والكونفوشيوسية كديانات وضعية تقليدية.الهندوسية، ال��اهمية، السيخية، البوذية 

 

b.  :يةHاألديان السماو[ة اإلل 

r ترجع إ¬ى أصل إلrÚ سماوي، وثبت ذلك عن طريق بعثة األنبياء وإرسال الرسل مصحوب�ن بكتب ألديان ال�ّ و¿ي ا

 ل ع�ى صدقهم، وقد ثبت من قولھ تعا¬ى:ومعجزات تّد 
ّ
األمم  أي أّن  )24خال ف«�ا نذير" (فاطر اآلية  " وإن من أمة إال

 من: ال�>ودية، النصرانية واإلسالم كديانات سماوية.  ف تحت هذا النوع كلوصنّ  جميعها جاء�>ا النذارة اإللهية.

 

  من حيث االعتقاد:  -ب

 rاألديان هنا إ¬ى أديان توحيدية كاإلسالم واملسيحية وال�>ودية قبل التحريف أي تلك ال�ّ  ف علماء األديانصنّ 

اصا خ إلهاظاهرة كونية r تجعل لكل كأغلب الديانات الوثنية، ال�ّ  ديةتدعو إ¬ى اإللھ الواحد األحد، وأخرى تعّد 

 À.13>ا

 

 

                                         
.12-11-10-9فلسطین، ص -، غزة 2013ینایر      

  .11/01/2009، جتماعیة، مجلة العلوم االحسین علي، مفھوم الدین وفطرتھ و أنواعھ،  -13
a.net/articles.php?action=show&id=1709http://www.swms 
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�ضاراتالتأصيل النظري لتطوّ dر ا : 

ى معرفيا قائما بذاتھ يدÈ ال هذه النظريات حق أنتجتر الحضارات، وقد رة لتطوّ املفّس  م النظرياتيعالج هذا املحور أّه 

 
ّ
  الحقل: م أربع نظريات ك��ى عرفها هذاز هنا ع�ى أّه فلسفة التاريخ وس��ك

 

 وي:العمران اmdلد -1

بطريقة  ،r أصبحت فيما بعد أساس علم العمرانوال�ّ  ،م) مقدمتھ الشه��ة1406-م1332( *بن خلدون إلقد كتب 

̧ة Jي  النقد Jي دراستھ و  ستنتاجواإل والتحليل  ستقراءاإل عتماده ع�ى ا سبقها من كتابات وذلك إل ّم ععالجx>ا للتاريخ ممتم�

  ،Jي سندها فحسب ة يكتفي بالنظر للحوادث التاريخية، ال من حيث ¿ي وقائع مروي
ّ
الت مؤشرات ودال باعتبارهاما وإن

 قبلية.تأث��ا�>ا الحاضرة واملست حتماالتوإينتظمها سياق يقود ربطها وتحليلها من داخل تلك املنظومة إلدراك مغازò>ا 

 راك التاريóيr تحكم الِح من خالل طريقتھ تلك أن يستنتج القوان�ن ال�ّ  خلدون  بنإلقد أراد 
ّ
اية من أن نا Jي ال�>، متمك

 ستقرارهاوإيستخلص نظرية حول نشوء الدول 
ّ
دا ، ومؤكاالنقراض، مالحظا الدورة من الظفر إ¬ى ندثارهاوإلها ، وتحل

 14أخرى Jي جميع مراحل الدولة. جتماعيةإرابطة  ين أو أّي أو الّد  ع�ى نظرية العصبية القائمة ع�ى الدمّ 

  قتصاديةواإل جتماعيةاإل الصة الظواهر خ Jي مقدمتھ أّن  خلدون  بنإيرى 
ُ
 وأّن  ر بالعمران،فسَّ والسياسية والبيئية، ت

 
ُ
ة، بيئيجغرافية، سياسية، -ة مؤثراتب�ن ستّ  خلدون  بنإتاج اإلنساني Jي املجتمع، وقد ربط الصة النِ العمران خ

فة ت ترجمتھ أحيانا بعلم الثقاوتّم  اه علم العمران،Jي عالقة تبادلية واضعا أسسا لعلم جديد، سّم  -اقتصادية، ثقافية

 J15ي مقدمتھ استخدمهااملجتمعات تأسيسا ع�ى عدد من املفاهيم  مو رصد من خاللھ أطوار ن ،االجتماعوالحضارة أو 

 ر العمران ¿ي: ر تطوّ هناك ثالث قوان�ن مهمة تفّس  موضحا أّن 

الظواهر ¿ي أحداث  سر بالعمران، ع�ى أّن والسياسية والبيئية تف واالقتصادية االجتماعيةخالصة الظواهر  إّن   -1

 .تتبدل" >ا طبيعية. واألمور الطبيعية ال م�>ا أو إلغاؤها، أل=ّ  طبيعية للبشر ال يمكن التخلّص 

2-   
ّ
 "."من أجل التدرج �� األمور الطبيعية م Jي مراحل ويستغرق وقتا ما يتّ ال يحدث العمران فجأة وإن

ى º ينتrÚ إ¬نتقالھ Jي زمن التكوين من طور إ¬ى طور ح�ّ إختالف أطواره، وإ د لھ منن Jي زمان فالبّ كل متكوّ " إّن   -3

 16ويطبق هذا القانون ع�ى الدول ومراحل تطورها. غايتھ"،

 ر À>ا و¿ي: خلدون خمسة أطوار تّم  بنإللدولة حسب  لذلك فإّن 

 ومھ.نفرد دو=>م بrmìء أسوة بق: ويش�Ãك فيھ كل أفراد املجتمع ويكون الحاكم واحدا م�>م ال يطور التأسيس والظفر  -1

̧اعا.واإلستيالء ع�ى الحكم غلبة وقهرا وإ طور اإلنفراد بامللك  -2 Ãن 

̧ع إليھ طباع البشر.عةطور الفراغ والّد   -3  ، لتحصيل ثمرات امللك ملا ت�

 اهم.مقلدا إيّ  ،، كون الحاكم قانعا بما ب«º السابقون طور القنوع واملساملة  -4

  ي، ويكون الحاكم هنا متلقنقراضواإل م والهر  طور اإلسراف والتبذير   -5
ّ
شهوات ات وتطõى الملا جمع أولوه فتنتشر امللذ

 .=>ياراإلفيحدث 

يقوم التفس�� الخلدوني للتاريخ هنا ع�ى ربط العالقات الضرورية للظواهر الواقعية بفعل األسباب والنتائج، فكتابة 

 خلدون كانت تفتقد إ¬ى التحليل والربط ب بنإالتاريخ قبل 
ّ
 بنإ اھ ضرب من األحداث املتتابعة، أّم �ن األحداث ع�ى أن

                                         
مة عبد الرحمان بن محمد بن خلدون التونسي، أصلھ من حضرموت، ولكن أجداده نزحوا إلى بالد المغرب أثناء الفتح اإلسالمي العالّ  ھوابن خلدون: *

سنة في القاھرة معلما وقاضیا ومؤلفا إلى أن وافتھ  24عاش  سنة موظفا حكومیا بدول شمال إفریقیا، ثم 25بثقافتھ الموسوعیة وعمل لمدة  لألندلس، عرف
 المنیة.                        

  14- جاسم سلطان، أداة فلسفة التاریخ، سلسلة أدوات القادة ص23، 24. 
http://www.4nahda.com/books/philo.pdf 

  15- د. محمد یاسر عابدین ود. عماد المصري، الفكر التنموي في مقدمة ابن خلدون، دراسة تحلیلیة مقارنة لالتجاھات النظریة المفسرة لعملیة التنمیة 
09سوریا، ص -، دمشق2009، 01، العدد 25الحضریة ولدراسة مؤشر تطور التنمیة مع الزمن، مجلة جامعة دمشق للعلوم الھندسیة، المجلد   

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/strategy/images/stories/3abdeen.pdf  
  16 - محمد یاسر عابدین ود. عماد المصري، نفس المرجع، ص12
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  ،خلدون 
ّ
 جتماÈياإل ز ع�ى السببية Jي التاريخ والواقع فقد رك

ّ
 ، ألن

ّ
املحيط  جتماÈياإل بفهم الواقع  ھ ال يمكن فهم التاريخ إال

 17حول دورة الدولة.بالحوادث التاريخية، وهو ما جعلھ يستنبط نظريتھ 

 

 عمران بالعناصر التالية: تتmnص نظر[تھ �� ال

 اإلنسان مدني بطبعھ، لذلك البّ   -1
ّ
لعيش لھ ا ي÷öي د من أن يمنح مجتمعا يجري Jي نطاقھ التعاون إلنتاج القوت الذ

  ت÷rö واألدوات ال�ّ 
ّ
 ق مراد هللا Jي إوجوده ولم يحّق  نتفىإ لھ أسباب الدفاع عن حياتھ، وإال

ّ
 تخلفھاسي عمار الكون الذ

 فيھ.

من املجتمع�ن ألوان من العادات والسلوك وأنماط حياة تفرضها  البدوي هو أصل العمران الحضري، ولكّل  العمران  -2

ص ما يتبع ذلك من تقل ة العمران ثّم ا يؤدي إ¬ى قّم ر Jي املجتمع الحضري مّم م�>ما و¿ي أك�Å قابلية للتطوّ  طبيعة كّل 

 نا ثابتا.رة تكاد تكون قانو Jي أحقاب زمنية متالحقة متكرّ  نحسار وإ

 العمران والصنائع: ال يتّ   -3
ّ
  م العمران ويرتقي إال

ّ
لة Jي الفالحة والصناعة والتجارة، فعل�>ا جميعا بوجود الصنائع متمث

 يتوّ 
ّ
ثرا كان لذلك أ ،قتصاداإل نتعشوإالرخاء  الصناعة، وراجت التجارة، وعّم  رتقتإما قف رخاء املجتمع ورفاهيتھ. وكل

 وبلوغھ مراحل ال�Ãف والنعيم. ھJي رفاهية املجتمع ورقيّ 

العلم والتعليم أمران أساسيان مرتبطان بالعمران إيجابا أو سلبا، فحيث يزدهر العمران تكاد تكون سوق العلم   -4

عمران فحيثما يزدهر العلم يرتقي ال فر العلم Jي املجتمع صارت الرحلة Jي طلبھ أمرا ضروريا، ومن ثّم نافقة، فإذا لم يتوّ 

 والعكس صحيح.

العمران، وذلك من حيث املنعة وسهولة الدفاع ع�>ا، ومن  ستدامةإل ضروري مصار مواقع املدن واأل  ختيار إسن ُح   -5

 18ر الخ��ات واألرزاق.وفحيث ت

التفس�� الخلدوني يمتاز بسمة القياس والضرورة والحتمية (سنة هللا Jي خلقھ)، واملطابقة  Jي ال�>اية يمكن القول أّن 

 م للدول والحضارات وما يحدث من هرم لإلنسان، وهذه العلبة تقبع خلف الوقائع الظاهرة و ب�ن ما يحدث من هر 

حبھ تعب��ا عن إيقاع وص��ورة حركة التاريخ، وما يص خلدون  نإبل إل�>ا r توصّ لة بالسببية ال�ّ الحتمية املتصّ  إّن  الباطنة.

ال  بحيث  |يغل��ة واحدة، هذه الحتمية عادت عند وتبشري، بحيث ال تدوم أحوالھ ع�ى � Jي العمران الر وتغ�ّ من تطوّ 

  ت�Ãك أحداث العالم
ّ
 ھما هناك حكمة إلهية أو تدب�� إلrÚ يوّج عنده =>با للمصادفات والعلل الخارجية العرضية، وإن

 19.خلدون  بنإعند رة ة الكونية املقرّ ما يحدث Jي العالم يحدث طبقا لحكمة إلهية، و¿ي نفسها السنّ  العالم، وبالتا¬ي فكّل 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  17 - یاسر عابدین وعماد المصري، نفس المرجع، ص 18، 19.

 18- سامر مظھر قنطقجي، النظریة التنمویة في فكر ابن خلدون ومالك بن نبي.
http://www.kantakji.com/media/5003/ibnkhaldoun.pdf  

  19- عبد هللا محمد الفالحي، التأصیل الخلدوني لفلسفة التاریخ، موقع الجمھوریة، 11 أبریل 2008.
http://www.algomhoriah.net/atach.php?id=12720 
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 عند أرنولد تو[ن�æ:  ستجابةواإل ي التحّد   -2

�æي أفريل  أرنولد تو[نJ ̧ي شه��، ولد  ھ حاصلة ع�ى بكالوريوس Jيبلندن Jي أسرة متوسطة، كانت أّم  1989مؤرخ إنجل�

لكالسيكي ديم واألدب ا، درس التاريخ الققتصادي�ناإلھ من كبار املؤرخ�ن عّم  بتھ Jي دراستھ، وكانr حبّ التاريخ و¿ي ال�ّ 

صا Jي التاريخ الدو¬ي Jي جامعة أستاذا متخصّ  ، كما عمل1915إ¬ى  1912رسا ف�>ا من ّد ن ُم �ّ ، وعُ كسفوردو أبجامعة 

 ¬ى اإلشراف ع�ى معهد الشؤون الدولية امللكي.لندن وتّو 

  تو[ن�æلقد عاصر 
ً
̧ي الفرنrmû  نتºÚإ 1904ساما، ففي ِج  منذ مطلع القرن العشرين أحداثا أوروبية التنافس اإلنجل�

̧ي األملاني بعد أن برزت أطماع أملانيا  معسكرين  أوروبا بعدها إ¬ى نقسمتإ ثّم . االستعماريةتقريبا، وبدأ التنافس اإلنجل�

  ضّد  -بلده–ذلك بحرب عاملية فازت ف�>ا إنجل�Ãا  نتºÚوإمتحارب�ن 
ّ
الصلح سنة  Jي مؤتمر  إنجل�Ãا تو[ن�æل أملانيا، ومث

العاملية الثانية بكّل ما  وكذا الحرب 1930قتصادية واألزمة اإلعصره نشوء عصبة األمم بفرساي، كما شهد  1919

 الحرب الباردة الحقا. نجل�Ãا من جديد ثّم حملتھ إل 

  تو[نJ�æي وسط هذه األحداث املتالحقة، عاش 
ّ
ر بما شاهده السيما صعود وتراجع بلده إنجل�Ãا عن صدارة العالم، وتأث

rmìكما فنِ  وخ º»ا حّد ع�ى الحضارة الغربية أن تضمحل وتف<xدها يت حضارات كث��ة سبق�æي  تو[نJ21  حضارة، م�>ا

 خمس حضارات ما زالت باقية وم�>ا الحضارة الغربية.

اد مو�>ا، ولذا حاول إيج ، ثّم زدهارهاوإمن دراستھ لتلك الحضارات حتمية والد�>ا،  ستخلصهاإr ت نظريتھ ال�ّ قد أكّد ل

و[ن�æ :" أرنولد تإ¬ى تأليف كتاب بعنوان ��برونالد مهذا ما دفع الكاتب والفناء.  =>يار اإللوسائل والحلول ملنع هذا ا

 م".ز مؤرخ لعصر متأ

 ث«rإJي  [خ""دراسة التار ها ع�ى اإلطالق كتاب مة أهّم بغزارة إنتاجھ املعرJي فكتب كتبا ودراسات كث��ة وقيّ  تو[ن�æ متاز إ

عن دورة الحضارات من  تو[ن�æوتعت�� نظرية  J20ي مجلد واحد فيما بعد. سمرفيلها األستاذ قا لخصّ عشر جزءا متالح

يما اها تقيما إيّ م النظريات Jي فلسفة التاريخ، إذ عكف ع�ى دراسة حضارات العالم طوال نصف قرن تقريبا، مقيّ أّه 

خلدون أعمق األثر Jي نظريتھ تلك  بنإملقدمة طويال موضوعيا، بإحصاء ومقارنة قصد الوقوف ع�ى ثوابx>ا، وقد كان 

 .هو ع�Ãافھإب

س اآلري r تعت�� الجن، وهو بذلك يستبعد تماما النظرة العرقية ال�ّ ستجابةواإل قانون التحدي هذه ع�ى  تقوم نظريتھ

ها دالبيئة الجغرافية وح أّن  ستخلصإأسمº األجناس، ورفض تفس�� نشأة الحضارات بعامل العرق أو الجنس، كما 

 
ّ
ل هناك مجموعة من العوام ، أي أّن ستجابةواإل ي ما السبب Jي نشوü>ا هو التحّد غ�� كافية لتفس�� قيام الحضارات، وإن

  .21املنتصرة ع�ى هذا التحدي ستجابةاإل �� فيھ روح املجتمع فتث ىوالبشرية تتحّد  املادية

معات) داخل كل منظومة حضارية، وبداخل هذه ع للوحدات الصغ��ة (الدول واملجتهناك تنوّ  أّن  أيضا، تو[ن�æ يرى 

 وهؤالاملجتمعات الحضارية يوجد اإلنسان املبدع. 
ّ
وا الحضارات أو أطلقوا شرارة ين أنشئء املبدع�ن الكبار هم الذ

 قيامها، كاألنبياء والرسل، أو من Jي صّف 
ّ
 هم من املفك

ّ
 رين واملنظ

ّ
 ة.يت ع�ى أساس أفكارهم مجتمعات ضخمنِ ين بُ رين، الذ

 

 ر بمجموعة من التحّد تّم  -يقع Jي قلÞ>ا املبدعون  -هذه الدول واملجتمعات أّن  تو[ن�æيرى 
ُ
ر قدر�>ا وّ طيات، تستجيب لها وت

 هذه التحديات إ¬ى قسم�ن:  تو[ن�æم >ا لتحقيق اإلقالع الحضاري، ويقّس �من أجل التغلب عل

                                         
  20- د. محمد محمود السروجي، التفسیر الحضاري للتاریخ بین ابن خلدون وأرنولد توینبي.

alarabi.ma/Html/ADAD34partie9.htm-http://www.attarikh 
 21- خالید فؤاد طحطح، الدورة الحضاریة عند توینبي، موسوعة دھشة.

ticle.php?id=33437http://www.dahsha.com/old/viewar 
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�ن، أرض الزل، براكبيعية واملوقع الجغراJي وغ��ها/ ز : مثل املناخ والجغرافيا الطبيعية واملوارد الطتحديات طبيعية  •

 تدفعھ إ¬ى مواجهx>ا مثال.صعبة أو بور.. 

  :تحديات �شر[ة  •
ّ
 ب ف�>ا اإلنسان./ كوارث يتسبّ ان وثقافة املجتمعات وطبيعx>امثل عدد ونوع السك

ة ألخرى، وهذه r تختلف من أّم ال�ّ  ستجاباتاإل ، والفارق الوحيد هو ستثناءإهذه التحديات تواجھ األمم جميعا بال 

 د شكل ونوع النتائج املستقبلية.r تحّد ¿ي ال�ّ  االستجابات

 

 ستجابات متباينة:يات حسبھ ثالثة أنماط تؤدي إ¶� إوالتحّد 

يمو: اإلسكشعب أك�� من قدرة املجتمع وال يستطيع اإلنسان تطوير آليات التغلب عل�>ا مثل:  :قاس يتحّد   -1

 .مرار الحياة البدائية هناكاست←ةثلوج مستمرة قاسي

عب م مثل شاإلنسان ع�ى حالھ من غ�� تقّد  ر ذاتھ، وبالتا¬ي يظّل : غ�� مستفز لإلنسان ليطوّ ضعيف يتحّد   -2

 م سكان نيوزيلندا األصلي�ن.لم يتقّد  ←قلة السكان+ وفرة املوارد+ سهولة األرض نيوزيلندا:

  يتحّد   -3
ّ
هنا قادرا ع�ى تطوير آليات للتغلب عليھ مثل كل : يستفز طاقات اإلنسان ويكون اإلنسان قخال

 الشعوب ال�r صنعت حضارات.

 أّم 
ّ
األفراد املبدع�ن والقادة امللهم�ن والفئة  -الحضاري فهم حسب رأيھ رتقاءاإل غية يات بُ ين يواجهون هذه التحّد ا الذ

ن سواء ع –لهم األغلبية  نقادتإا فإذ -ملواجهة التحديات اr تطرح رؤية للمستقبل وحراكال�ّ  -ر وّ صذات الرؤية والت

  -طريق املشاركة Jي املعاناة والخ��ة أو عن طريق التقليد واملحاكاة اآللية
ّ
ى ما يواجهها ب ع�قادوا هذه املجتمعات إ¬ى التغل

 22من عقبات.

 

�ضارات فيحّد أّم dثالث عوامل أساسية: ا عن عوامل سقوط ا �� �æد|ا تو[ن 

-   
ّ
 إ¬ى سلطة تعسفية. قالÀ>اوإنهة لية املوّجِ قة Jي األقضعف القوة الخال

-   
ّ
 ي األك�Åية عن محاكاة ومواالة هذه األقلية.تخ�

 23وضياع وحدة كيان املجتمع. نشقاقإلا  -

خفاق إ معها، ومع«º هذا أّن  يبتدئبدوره  نتكاسواإل مع األقلية املبدعة  تبتدئ -تو[ن�æعند  -الحضارية نطالقةفاإل 

 بعدما كانت مضرب - لها إ¬ى أقلية مسيطرة ضاغطةقلية املبدعة، يؤدي ال محالة بتحوّ الطاقة اإلبداعية Jي تلك األ

 
ّ
̧لx>ا Jي املجتمع، ح�º لو لم تعد جديرة À>ا، فتلجأ إ¬ى  حتفاظاإل  Jيتستميت  ->ا�ي يحاكاملثل للجميع الذ  ستخدامإبم�

  كّل 
ّ
�� ن من أقلية مبدعة وأك�Êية غإساي يتكّو  Dل مجتمع " إّن : تو[ن�æن من البقاء Jي القيادة، يقول القوى لتتمك

  مبدعة و|ذه األغلبية تكون 
ّ

 . ي ترسمھ لHا النخبة "ملزمة �سلوك الطر[ق الذ

تمع، عامة الشعب Jي املج -ال�ïوليتار[ا الداخلية، طبقة -املبدعة-املسيطرة النخبةب�ن ثالث فئات:  تو[ن�æ¸ يم�ّ 

الداخلية  نشقاق ال��وليتاريااإل=>يار يبدأ بمجرد إ ويرى أّن  -جاورة لذلك املجتمعي الشعوب املو¿ -وال�ïوليتار[ا اmdارجية

حدث هذا اإلنشقاق فقدانا للتماسك عن األقلية املسيطرة، وعدولها عن محاكا�>ا بعد قصور الطاقة اإلبداعية ف�>ا، ويُ 

" ضطراب" زمن اإل ب  تو[ن�æيھ ا يسّم ا يؤدي إ¬ى م، مّم 24نشقاق الخارج�ن أو سخط املحكوم�نبسبب إ سواءجتماÈي اإل 

 
ّ
  =>يار.ي يقود إ¬ى اإلوالذ

، ستجاباتاإل ومستوى  ياتهناك عالقة طردية ب�ن مستوى التحّد  أّن  تو[ن�æيرى  ،االستجاباتJي إطار تحديده لنمط أّما 

 
ّ
 التحّد  زدادتإما فكل

ّ
 الوسيلةº ب"º تصل بأصحاÀ>ا إ¬ى ما يسم، ح�ّ ستجاباتاإل ما تصاعدت قوة يات صعوبة كل

                                         
  22- جاسم سلطان، مرجع سبق ذكره، ص40- 41- 42- 43- 44- 45- 46.

  23- جاسم سلطان، نفس المرجع، ص47.
  24- ھدى بوفضة، مرجع سبق ذكره، ص43.
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r �ّ يات الالناجحة وشبھ الناجحة والفاشلة Jي واجهة التحّد  ستجاباتاإل r تأتي من خالل سلسلة من وال�ّ  الذ|بية"

قلة r تنقل املشروع نأو الوسيلة ال�ّ  النموذÓي، وهذا الحّل  أن �>دي األمة إ¬ى الحّل  إ¬ىتع�Ãض طريق ال�>ضة والحضارة 

الضخامة والتأث�� بحيث  الوسائل الذهبية من "، وعادة ما تكون أحد هذهالذ|بية "الوسيلة قوية ¿ي ما أطلق عليھ

 
ّ
لة ال�>ا التالية، وبإمكاننا أن نطلق ع�ى هذه الوسيوسائلها وتحوّ  نة هامة وخالدة تب«r عل�>ا الحضارات كث��ا منل لبِ تمث

  ""اللبنة املؤثرةسمإ
ّ
  ال مال تحوّ و¿ي تمث

ّ
ثال: ما r يصعب إزالx>ا. م، وأصبح من الثوابت ال�ّ معها ستمر وإر Jي الحضارة أث

عة الحديثة، وأنشأ الجام اإلدارةدما أدخل أساليب Jي فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية عننابوليون بونابارت فعلھ 

  r كانت تواجهھ، ورغم أّن يات ال�ّ ملواجهة التحّد 
ّ
�ات راسخة ي�ة تغ>ا بقيت ما يكفي إلحداث عّد أ=ّ  تجربتھ كانت قص��ة إال

 25.النظم معمول À>ا ح�º اآلن ال رجعة ف�>ا، وما زال الكث�� من هذه

لحضارات نشأة ا تو[ن�æد لدور الدين Jي معادلتھ الحضارية، إذ يرّ  تو[ن�æلن ننrÚ هذا العنصر قبل أن نش�� إ¬ى رؤية 

 rالعقائد الدينية ¿ي ال�ّ  ملية، وأّن إ¬ى األديان بشكل كب��، فكل حضارة من الحضارات املوجودة تقف وراءها ديانة عا

 
ُ
 تسم باملفكر الالهو كث��ا Jي هذه النقطة وُو  تو[ن�æقد نتُ � مجرى التاريخ، وقد اِ س�ّ ت

ّ
تاجاتھ الفكرية ستني خلط Jي إي الذ

 م̧ه الواضح أثناء حديثھ عن املسيحية وأزمة الغرب، حيث قّد كث��ا من القيم والرؤى الروحية، كما يالحظ عليھ تح�ّ 

 26.عبارات شاعرية وعاطفية أك�Å م�>ا عقلية ومنطقية Jي بعض األحيان

  

                                         
  25 -- جاسم سلطان، مرجع سبق ذكره، ص50- 51- 52.

  26 - خالید فؤاد طحطح، مرجع سبق ذكره.
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�ضارة عند أوزفالد   -3dب#نغلر: شدورة ا 

م Jي مدينة بالكنبورغ Jي أملانيا، درس العلوم J1936ي سنة م وتّو 1880 سنة أوزفالد شب#نغلرد الفيلسوف األملاني لِ وُ 

ترك  هناك. Jينيخ ليعيش بقية عمره Jي القراءة والكتابة إ¬ى أن تّو الطبيعية بجامعة برل�ن، وبعد تخرجھ رحل إ¬ى ميو 

 " إنحطاط الغربمجموعة من املؤلفات أبرزها كتابھ شب#نغلر
ّ
 " الذ

ُ
تدهور أيضا ب rَ ّم رئ كث��ا Jي أوربا وأمريكا، وُس ي ق

 r ث عن الحضارة، وال�ّ r تتحّد الحضارة الغربية، وهو مجموعة من املقاالت واملحاضرات ال�ّ 
ّ
 فها بداية الحرب العامليةأل

الحضارات التاريخ العالمr،  لھ مؤلفات أخرى حول  ن، كما أّن جزئا، وصدر م�>ا 1922ها عاموأتّم  1914األو¬ى عام 

 واالش�Ãاكية. 
ّ
 خلدون  بنإأيضا بفكر  شب#نغلرر تأث

ّ
لتاريخ، النظرية الدورية Jي فلسفة ا تو[ن�æل إ¬ى جانب ، وصار يمث

ة، لتعود ھ إ¬ى الشيخوخثم تتّج  كتمالواإلر Jي دائرة تبدأ بامليالد وتس�� نحو النضج مجتمع تّم  افة أّي ثق r ترى أّن ال�ّ 

 27.ممرة أخرى للرàي والتقّد 

 ا فكرتھ عن الحضارة فهو يعرِّ أّم 
ّ
ذا التعريف ووفقا لهومستقبل"،  تار[خ عالم ماٍض  "الظا|رة الرئ#سية لrّل >ا: بأ=ّ  فها أوال

 ال يمكن لنا معرف
ّ
 من خالل إدراك ظواهره األساسية املتمثلة بالحضارات. ة الصورة الحقيقية للتاريخ إال

هذا الطابع العضوي  ر À>ا، وإّن r يّم وي ولألدوار ال�ّ للكائن العض -رهاJي تطوّ –الحضارة مشاÀ>ة  أّن  شب#نغلريرى 

 للحضارات قد 
ّ
 شمل التاريخ كل

ّ
وال وأدوارا فص ِة نَ للَس  ، وكما أّن ارم مدقق""تركيبا عضو[ا لبناء ص شب#نغلري يراه ھ الذ

  ر À>ا، إذ إّن تّم  اكذلك للحضارة أدوار فأربعة، 
ّ
ل مرحلة البطولة ف�>ا، و¿ي مرحلة األساط�� وشعر ربيع الحضارة يمث

 
ّ
>ا �Ãبxل ب>ا تزداد وعيا حينما تتصّ شة ومرتبكة شيئا فشيئا، غ�� أ=ّ ل طفولة الحضارة لذا تجدها مشوّ املالحم، وتمث

 
ُ
  د نفسها للتعب�� عن ذا�>ا وإمكانا�>ا ووجودها،عّ وتواجھ قوى الشر ف�>ا وJي الطبيعة، إذ ت

ّ
لك الحضارات تق�Ãبت ما إوكل

 من صيغx>ا، إ
ّ
 � À>ا عن نفسها، وإr تع�ّ غة ال�ّ ستقرت الل

ّ
قيادات سم صيف الحضارة بظهور الزدادت ثقx>ا بنفسها، لذا يت

ادر بو  r تنضج ف�>ا الينابيع الروحية والثقافية، غ�� أّن حلة خريف الحضارة ال�ّ ة والطموحة، وصوال إ¬ى مر القويّ 

 º تنتقل إ¬ى شيخوخx>ا ال�ّ الشيخوخة تظهر ف�>ا ح�ّ 
ُ
 r ت

ّ
�ضارةكل شdي مرحلة امل"، "شتاء اJ دنية إذ تنطفئ شعلة روحها

  ق الروح كامل إمكانيا�>ا، ولكّن بعد أن تحّق 
ُ
تفض مرة ثانية لتنتج إبداعا يالàي نصف حاول أن تنتلك القوى الهائلة ت

، عندما تصبح الروح فريسة للرومانتيكية، تتأمل Jي حتضاراإل نجاح، وهو إبداع معروف Jي كل حضارة تعاني من 

� عن ع�ّ ما ي طفولx>ا و¿ي حزينة، ثم تفقد رغبx>ا Jي الحياة بعد فقدان كل قواها ونضوب دمها، وتأخذ بامليل إ¬ى كّل 

  28.داملوت والجمو 
ّ
�ظة الّ° ص هذه الفكرة Jي قولھ: تتلخnضارات �� ال�dس-يقظ ف«�ا روح كب��ة وتنفص"تولد اÔ � ل عن

�الة الروحية األّو dّد لية للطفولة اإلسانية األبدية، كما تنفصل الصورة عّم ا�dثق اÑالفناء و  ا ل#س لھ صورة، وكما ين

�ضارة حينما تكون الdمن الالمحدود والبقاء... وتموت ا 
ّ

ت جميع ما ¯�ا من إمrانات وع�� |يئة شعوب روح قد حقق

�الة الروحية األو¶ ولغات ومذا|ب دي�ية وفنون ودول وعلوم ومن ثّم dعود اÔ�".29 

ارة شتاء الحض ال"ي، لها ربيع، صيف، خريف وشتاء، وأّن  >ا الكائندورة حياة بيولوجية كأ=ّ  حضارة ــــ حسبھ ـــــ إذن فلكّل 

 مهمة فلسفة قبل األوان قد يكون بسبب ظروف خارجية تقrmé عل�>ا، وأّن ول الحضارة فأ ارها، وأّن ندثقد ال يع«r إ

حضارة لها روح، وربيع الحضارة هو زمن بطوال�>ا  فهم البناء املرفولوÓي أو الشطر الخارÓي للحضارة، فكّل  التاريخ ¿ي

تف تلأتي صيفها بقيام املدن إ¬ى جانب الريف، و ومالمحها ودي�>ا، حينما تكون الحياة ريفية زراعية إقطاعية، وي

 
ّ
ا فادهستنت إصااهق الكامل لينابيع الحضارة الروحية وإر األرستقراطية حول الزعمات القديمة ويشهد الخريف التدف

                                         
 27- فاطمة سلیم حماد الطراونة، انھیار الحضارة الغربیة: دراسة سوسیولوجیة مقارنة عند كل من شبنغلر وتوینبي، مجلة جامعة تكریت للعلوم، 

.347 -346، ص2012، كانون األول 12، العدد19المجلد   
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=64670   

  28-سلیم عكیش ھادي الشمري، فلسفة التاریخ عند أوزوالد اشبنغلر، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في الفلسفة إشراف األستاذ مدني صالح، 
.84، 83، 82، ص2004كلیة األداب بغداد،    

 29- محمد ضیف هللا بطاینة، مفھوم الحضارة، مجلة آفاق الحضارة اإلسالمیة، العدد 01، 1389/03/22ه.
http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/89739 
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اء نتقال إ¬ى الشتصف اإل ي الفلسفة للدين، ويتّ سع الدول وتحّد زدهار التجارة، وتوّ املحتمل، وهو عصر نمو املدن، وإ

وهو عصر  ،ل��وليتاريا" وقيام الدول الرأسمالية، وحكومات األثرياء وتزايد الشّك ر املدن العاملية وطبقة العمال "اظهو ب

̧ايد والحروب املستمرة، ستبداد الواإل  اإلم��يالية Ãامل rm#نغلرويعتقد سياÑألف  دورة حياة الحضارة تستغرق نحو  أّن  ش

 30سنة.

اف املقارنة، ق وطبيعة أطر وهو تشابھ ال يتّف  ،تشابھ ب�ن الحضارات والكائنات العضويةهنا Jي إقامتھ ال شÑنغلر نتقديُ 

ا تكون الحضارات صنيعة ختالف طبيعx>ما، فبينمالكائنات العضوية إل عن مراحل نمو ر الحضارات يختلف فتطوّ 

 اإلنسان وث
ّ
املادي  ند بعض الباحث�ن املستوى ضافا إل�>ا عُم  ،متھمفاهيمھ وأفكاره وقوانينھ وأنظلة بمرة جهوده املتمث

 
ّ
̧ه التكنولوÓي اإلنساني حققھ الذ  ةالكائنات العضوية ذات طبيعة فزيولوجية حيّ  فإّن  ،Jي مجتمعھ نتيجة درجة تجه�

ذا هعتماد الروح Jي تفس�� نشوء الحضارة، وجاء تفس��ه إعتقاده بوجود هذا التشابھ املزعوم إ¬ى ى إقد أدّ مختلفة. ل

 31ملعرفة اإلنسانية بطبيعة الروح.غامضا غموض ا

  

                                         
  30- فاطمة سلیم حماد الطروانة، مرجع سبق ذكره، ص349.

  31- محمد ضیف هللا بطاینة، مفھوم الحضارة، مرجع سبق ذكره.
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4-  :�æضة عند مالك بن ن�óشروط ال 

، وتوJي Jي باريس 1905سنة r أنجبx>ا الجزائر، ولد بقسنطينة إحدى الشخصيات الفكرية الك��ى ال�ّ  مالك بن ن�æد عّ يُ 

ب ها كتاهّم º سمr بفيلسوف الحضارة، وقد وضع مجموعة من الكتب أشx>ر بدراستھ ملشكلة الحضارة ح�ّ ، إ1973

 Jي ضوء مؤتمر باندونغ، وغ��ها من املؤلفات سياويةالظاهرة القرآنية، الفكرة األفروآ شروط ال�>ضة، مشكلة الثقافة،

�ضارة ". سمھإضعت تحت عنوان كب�� r وُ ال�ّ dمشكالت ا "  

  مالك بن ن�æيع�Ãف  ،Jي معالجتھ لدورة الحضارة
ّ
ل شعب مشكلة ك أّن  ن�æ مالك بنبن خلدون، إذ يرى ره بمقدمة إبتأث

، ما لم يرتفع بفكرتھ إ¬ى األحداث اإلنسانية ،مشكلتھ ¿ي Jي جوهرها مشكلة حضارتھ، وال يمكن لشعب أن يفهم أو يحّل 

عوامل  تبع»>ا مجموعة جتماعيةإحركة  مالكلتاريخ عند r تب«r الحضارة أو �>ّدمها. فاق Jي فهم العوامل ال�ّ وما لم يتعّم 

 نفسية ناتجة عن 
ّ
 دفعة الروح بما تشك

ّ
لجوهري ك احرّ من النفس املي يجعل لھ من طاقة يبع»>ا اإليمان Jي النفس والذ

يؤمن À>ا أصحاÀ>ا ويعتقدون  ةفكر  ةوهذه الطاقة مصدرها الفكرة الدينية أو ما يقوم مقامها، كأيّ للتاريخ اإلنساني، 

بظهور  ل ميالدين، األوّ  -حسبھ–مثال. فللحضارة يوعية بالنسبة للشيوعي�ن كالفكرة الش ،صدقها فتصبح لهم دينا

 تسجيلها Jي األنفس ودخولها أحداث التاريخ.  الفكرة الدينية، والثاني

ة أو (تبع»>ا فكرة ديني جتماعيةوإدة بشروط نفسية يتمثل Jي دورات، كل دورة محّد  مالك بن ن�æتاريخ الحضارة عند 

 مثلها مثل الشمس ،الشروط من مجتمع إ¬ى آخر Jي هجرة ال =>اية لها)، فrÚ حضارة À>ذه الشروط، تنتقل هذه عقيدة

يخ حركة التار تîي مكا=>ا ضمن دورة التاريخ. ة أن شعب آخر، ويجب ع�ى كل أّم  ل إ¬ى أفقتشرق Jي أفق شعب ثم تتحوّ 

 والتوسع. نتشار اإل ول بي�>ما مرحلة من فين، ميالد وأحضارة تقع ب�ن حّد  تجعل كّل إذن، 

  كّل  أّن  مالك بن ن�æحركية املجتمع ع�� التاريخ يرى بتتبعھ ل
ّ
(يمنحھ ياء ثالث: عالم األش ما تتفاعل فيھ عوالممجتمع إن

)، و¿ي عناصر اإليديولوÓي تجاهاإليمنحھ الوسائل)، عالم األشخاص (يمنحھ الغايات أو املسّوغات)، وعالم األفكار(

óي األول مل التارياعالم رابع وهو شبكة العالقات االجتماعية، و¿ي العن فيھ الحركة التاريخية، وعندما يبدأ س��ه يتكوّ 

 (اإلنجاز الطبيîي
ّ
ا ما يكون له ̧غ فكرة روحية�فشرارة الحضارة تبدأ حينما ت 32ي يقوم بھ املجتمع ساعة ميالده.) الذ

ا، ثم خضع الrmìء ألهدافهلنداء تلك الفكرة فتُ  ستجابةلإل را داخليا" يدفع روحھ فتكسبھ "توت ،وقع Jي ذات اإلنسان

يبدأ عاملا "األشياء واألشخاص" بالتوازن مع مرحلة العقل، و¿ي مرحلة تبليغ "الفكرة" وتطبيقها، ولكن مع مرور الوقت 

 ألخ��ةاخضعها لسلطتھ، وهذه ¿ي املرحلة ع�ى "الفكرة" في ستيالءاإل الداخ�ي"، فيأخذ "الrmìء" Jي  التوتر يخبو ذلك "

كن مع ، لجتماعياإد ف�>ا فاعلية الفكر r تتجّم مرحلة الغريزة " ال�ّ بـ: " مالك بن نr�æ سماها وال�ّ  ،ر الحضارةمن تطوّ 

ت ا يجعلھ يسîى Jي مؤلفاتھ إ¬ى تشخيص مشكال بإمكانية رجوع املجتمع إ¬ى طور الحضارة مّم  مالك بن ن�æل ذلك يتفائ

 الحضارة من أجل معالجx>ا. 

ة لعناصر منسجمة من معاني ل تتيح التقدم، بل ¿ي هندسست مجرد "تكديس" لعواملي مالك بن ن�æالحضارة عند  إّن 

 وأشياء 
ُ
r ة للحضارة ال�ّ الشه�� ب«º ع�ى مبادئ فكرة جوهرية لتحقيق غاية تلك الفكرة، وبالتا¬ي فاملعادلة واعية À>دفها، ت

�ضارة = اإلسان +الr توضح عناصرها التحليلية: وال�ّ  مالك بن ن�æيقدمها dالفكرة  ، وشرط ترابطها هو ��اب + الوقتا

 الدي�ية
ّ
ما ¿ي عملية "توجيھ" لها بما يجعلها تنسجم Jي أداü>ا التفاع�ي لبناء ، ليست مجرد جمع لعناصر مختلفة، إن

 33 .حضارة ترمي إ¬ى خدمة اإلنسان

ة جھ السياسr توّ ة ال�ّ حيّ فر األفكار الق دون أن تتوّ وظيفة الحضارة ال يمكن أن تتحّق  كذلك أّن  مالك بن ن�æيرى 

فاملشكلة إذن تكمن Jي عالم األفكار وليست Jي العوالم  ية ناجحة لتحقيق وظيفة الحضارة.قتصاد بخطط تنمواإل

 ّن أ مالك بن نJ�æي عالم األفكار، ويرى  خلٍل  خلل يطرأ ع�ى عالم األشخاص أو عالم األشياء هو نتاُج  أّي  األخرى، ألّن 

                                         
  32-البشیر قالتي، ھكذا تكلم مالك بن نبي، نحو منھج رشید للتغییر االجتماعي والبعث الحضاري، منشورات مكتبة اقرأ، الطبعة األولى2007،

. 76 -75 -74الجزائر، ص    
  33- ھذى بن زقوطة، مرجع سبق ذكره، ص12- 13- 14.
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 نقطة البداية Jي أي ح
ّ
 ي يحدث لعالم األفكار بما يغ�ّ ضارة هو ذلك التغي�� الذ

ُ
 وضع حدودٌ � عالم األشخاص، حيث ت

� � Ôغّ� ار الّ° � اإلسان واألفÔ �rغّ� " و|ناك �� عالم األفrار داخل ا¬cتمع تراتب ب�ن األفrار الّ° لطاقة اإلنسان الحيوية: 

�يو فاألفrار األو¶� تضع قدرة تكّي  ،األشياءdضارة، أّم ف الطاقة ا�dار الثانية فإ�ّ [ة ع�� عتبة اrة ع املادتطّو  �اا األف

�ضارة �� املرحلة الثdاجات ا�d¿�34ا".انية من دور 

ول فJي تفس��اتھ التاريخية لصعود وأ مالك بن ن�æستخدمھ ن نش�� إ¬ى مصطلح مفتاÑي إلن نغادر هذا العنصر قبل أ

 و  القابلية لالستعمارأال وهو مصطلح  ،الحضارات
ّ
عت��ه ت��يرا لظاهرة االستعمار ة، م�>م من إي أخذ تأويالت عّد الذ

 
ّ
رغبة  r تخفيمن رأى Jي املصطلح جلدا للذات ال�ّ ستعبد، وم�>م إحتالل بالد املسلم�ن و=>ب ف�>ا و ي قام ع�ى إالذ

ان ك مالك بن ن�æ أّن  ،ةالراجح Jي املسأل غ�� أّن  الة من اليأس واإلحباط الشديدين.مازوشية كامنة، وهو ما يؤدي إ¬ى ح

º قبل هذا العصر من أنواع دين وح�ّ ِح ة بعد عصر املوّ حتوى عليھ الجسم االجتماÈي لألّم ا إ� À>ذا املصطلح عّم ع�ّ يُ 

ا اة، مّم º مجاالت الحينحرافات خط��ة عن قيم اإلسالم ومبادئھ Jي ش�ّ � عنھ من إجتماعية والنفسية بما تع�ّ اإل األمراض 

  اcdاحظوصف  ثقافة املجتمع فصار ينطبق عليھھ ى إ¬ى تشويأدّ 
ّ
ام لعو عقلية اھ أض"ى يحمل للمجتمع Jي عصره أن

 ونفسية العبيد وطبيعة القطيع.

 
ّ
 ة ال�ّ ھ قد ساهم Jي إضعاف األّم هذا كل

ّ
مرارية ستر لها وقود اإل r حافظت ع�ى تواز=>ا رغم ذلك، ملا كان ف�>ا من إيمان وف

 
ّ
 35.ستنفذ بعد عصر املوحدين، فحدث السقوط كنتيجة حتميةفشيئا إ¬ى أن إ ي بدأ يذهب شيئاالحركية والذ

  

                                         
  34- البشیر قالتي، مرجع سبق ذكره، ص122.

  35- البشیر قالتي، نفس المرجع، ص:146
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�ضار[ة:أثر البناء الفكري و dاملعر�� للمجتمعات األسيو[ة ع�� ��ض��ا ا  

�ضارة اليابانيةdةاإلسالميو  ية، الص#ن" دراسة نماذج: ا". 

  

ي مجال الدراسات الحضارية بشكل عام Jي تحديدهم للحضارات الرئيسية القديمة م�>ا والحديثة، ق الباحثون Jيتّف 

 ومن خالل النظر Jي العناصر الثقافية، األساسية ال�ّ  >م غالبا ما يختلفون Jي عدد هذه الحضارات.لك�ّ 
ُ
الحضارة،  فعرّ r ت

المية، الحضارة الغربية، الحضارة الهندية، حضارات رئيسية معاصرة: الحضارة اإلس ةيمكن لنا الحديث عن ستّ 

ة لها عن ̧ ماها وخصوصيا�>ا املم�ّ ِس حضارة هنا  الحضارة الصينية، الحضارة اليابانية وحضارة أمريكا الالتينية، ولكّل 

  .36الحضارات األخرى 
ُ
رت Jي القارة نشأت وتطوّ  ،ةالحظ هنا حسب هذا التحديد وجود أربع حضارات من أصل ستّ وامل

 واضحة بادية للعيان إ¬ى يومنا هذا. آثارها، حضارات عريقة ضاربة بجذورها Jي التاريخ وال تزال يويةاألس

̧ا�>ا  س��كز Jي هذا املحور ع�ى ثالث حضارات أساسية و¿ي: الحضارة اليابانية، الصينية واإلسالمية، محاول�ن تحديد مم�

 
ُ
، r صنعت م�>ا حضارات À>ذا الحجمال�ّ  املتضافرةلف العوامل كذا مختو r قامت عل�>ا سها الفكرية واملعرفية ال�ّ ُس وأ

 واألّه 
ّ
 عليھ هذه الحضارات Jي سلوكا�>ا ــــ كدول ــــ r قامتثر هذا البعد الثقاJي والحضاري ال�ّ أستجالء نا سنحاول إم أن

 .لعام Jي بنية النظام الدو¬ي القائمالراهنة ووضعها ا

  

                                         
  36- عبد العزیز بن عثمان التویجري، مرجع سبق ذكره، ص11.
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 املcöزة اليابانية :

ون الثقافت�ن الصينية واليابانية تحت عنوان حضارة الشرق بعض الباحث�ن Jي تاريخ الحضارات يضّم  ع�ى الرغم من أّن 

̧ة. األقºmn، ويعت��و=>ما حضارة واحدة، إال أّن   كث��ين م�>م يعت��ون اليابان حضارة مستقلة لها خصائصها املتم�

Jي املحيط الهادي بالقرب من ساحل شرق أسيا، وتعت�� روسيا، الص�ن الجزر الواقعة لفة من اليابان اليوم ¿ي دولة مؤّ 

و، هونشو، جزيرة، م�>ا أربع جزر رئيسية ¿ي: هوكايد 6800تتشكل من  وكوريا الجنوبية، أقرب الدول إ¬ى اليابان،

ن Jي ع ال��اك�شر مجمو Jي اليابان يوجد عُ  كيوشو، معظم اليابان عبارة عن جبال عالية بي�>ا وديان ضيقة.شيكوكو و 

 
ّ
ا، تحيط À>ا املياه من كل جانب، عاصمx>ا طوكيو و¿ي من أك�� ھ، ويحدث ف�>ا زالزل كث��ة بعضها يكون قويّ العالم كل

 
ُ
 ̧ ب�Ãا>ا الثقاJي املتعدد.نقطة جذب دولية لألنشطة التجارية، وتتم�ّ  عدُّ عواصم العالم، ت

 نظام الحكم Jي اليابان ديمقراطي ويتأسس نظامها ال
ّ
، سمº أحيانا بدستور السالمي يُ حكومي ع�ى دستور اليابان الذ

 
ّ
̧ام اليابان بالسالم ونبذ الحرب، وال��ملان Jي اليابان يضّ ھ يؤكد إألن Ãارين، م مجلس�ن هما مجلس النواب ومجلس املستشل

 
ّ
عت�� يُ  ،بقا لدستور اليابانفط ،ا عن العائلة الحاكمةأّم  ي يختاره.ورئيس الوزراء عضو Jي ال��ملان، وال��ملان هو الذ

  ةاإلم��اطور رمزا للدولة ووحدة الشعب، وليست لھ أيّ 
ّ
 ��اطوريةاإلمق بالحكومة، ويرجع تاريخ العائلة سلطات فيما يتعل

مليون نسمة، واليابان دولة  130يابان ، عدد سكان القرون طويلة و¿ي أقدم أسرة حاكمة Jي العالم إ¬ىاليابانية 

  37.كنولوجياصناعية متقدمة ت

ون ع�ى من إعتنق دينا ما يك ين عقيدة يتمسك À>ا، وإّن ا عن املناخ الدي«J rي اليابان، فلم يعت�� الشعب الياباني الّد أّم 

أغلبية  خر، تتداخل تعاليمھ مع تعاليم دينھ األول، وقد ظهرت دراسات عديدة تؤكد ع�ى أّن آستعداد لقبول دين إ

اني ال يؤمن الشعب الياب املصادر إ¬ى أّن  كث�� منوتش��  بعدم الحاجة إليھ، ن، نظرا للشعور الشعب الياباني ال ò>تم بالدي

 
ّ
التفك��  يبدأ يالطبيعة الدينامكية شديدة التغي�� للمجتمع الياباني جعلت اإلنسان اليابان أّن  Jي معظمھ بالغيبيات، إال

ن ول�م ع�ى املسئا يحتّ ن الدعاة إ¬ى عقائد جديدة، مّم ، ويؤكد هذا ظهور عدد كب�� مما ةإ¬ى عقيد نتمائھJي ضرورة إ

 يتمّس  أخالقيةضرورة البحث عن قيم 
ّ
 ي راح يلهث وراء كل جديد يقدم لھ.ك À>ا الجيل الجديد الذ

  ،ما نؤكد عليھ هنا
ّ
كون قافة اليابان من املين Jي اليابان، فال يمكن أن تخلو ثھ ال يمكن الفصل ب�ن الثقافة والّد أن

.r»الدي  
ّ
لت Jي عبادة الطبيعة، وسادت مشاعر الخوف من لقد شهدت العصور البدائية Jي اليابان عقيدة دينية تمث

  ،الطبيعة ب�ن الشعب
ّ
 �توالشي كان جزءا من الطقوس الدينية وصار أساسا ملذهب كما شاع السحر بي�>م أيضا والذ

عبادة آلهة األسالف أو روح األسالف، ولم يكن هناك فيما بعد، وتطورت املذاهب البدائية لعبادة الطبيعة إ¬ى مذاهب 

̧ واضح ب�ن اآللهة والبشر وب�ن الطبيعة واآللهة.  تمي�

حاول هنا سنإ¬ى ديانات أخرى. معظم سكان اليابان يدينون بالشنتو والبوذية، ويدين بعضهم بالنصرانية باإلضافة 

 38.ملحة سريعة ألهم املعتقدات الدينية Jي اليابان إعطاء

 

 الش�تو:   -1

ت ر ين املتعارف عليھ Jي اليابان منذ القدم، ترجع جذوره إ¬ى املعتقدات الروحية للياباني�ن القدماء، وقد تطوّ هو الّد 

 أÑي، ويُ  ة لكّل هذه الديانة فصارت طائفة دينية لها مزارات دينية محلية لألسر، وآلهة حارسة محليّ 
ّ
ال ھ الناس األبطل

ت خرافة األصل اإللrÚ لألسرة اإلم��اطورية واحدة من أصبح ثّم أسالف عائال�>م،  يعبدون أرواح البارزين، كما

                                         
 37- إیمان بدیع عبد ربھ، اإلسالم في الیابان، موقع نسیم الشام، ص05

-//naseemalsham.com/ar/Pages/download.php?file=../Component/word%20new/Arabic/Research/Eemanhttp:
Islam_in_Japan.pdf 
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  ،صارت دينا رسميا للدولة 1868ساسية للشنتو، وعقب عصر امليáي املعتقدات األ 
ّ
وضعها تدهور بعد الحرب  أّن  إال

 العاملية الثانية.

 
ُ
 ليس لهذه الديانات رسول أو كتاب مقدس، وت

ّ
ق�ي تصال الععن طريق اإل(أي املقدس أو اإللھ)  rاميلد ع�ى اإليمان باؤك

  ،وكما تع«r طريق اإللھ ،بعقل الكامي والشنتو
ُ
ع�ى مدى À>ا األشياء، ف ىؤدَ ¿ي مزيج من األفكار واملواقف والطرق ال�r ت

 لشعب الياباني Jي الحياة، أسلوب إِ بعة جزءا من أسلوب اصارت األفكار والطرق املتّ  ،ألفي عام
ُ
ما � القرون بع ع�بِ ت

 يحملھ من تأث��ات أخالقية وثقافية محلية أو أجنبية.

الرحمة وتطبيق املبادئ األساسية  ،ن مفهوم العدل والنظاممفهوم الكامي هذه األيام يتضّم  أّن  ،من الجدير بالذكر

ون نسجام والتعاإلل ع�ى ال ع�ى هذا بوجود شهادة تّد م بالتعاون مع بعضھ البعض، ويّد بطريقة تجعل عمل الكامي يتّ 

جتماÈي والجمعيات الخ��ية ات الكامي اآلن Jي دعم الشؤون اإلجتماعية، والرفاه اإل تساهم مزار  Jي هذا العالم الكب��.

 يجابي.إجتماÈي فالكامي عقيدة شخصية ذات تأث�� إ نفسھ، داخل ال"يّ 

 

 البوذية:  -2

 آلالمالعالم هو عالم املصائب وا هذا ديانة هندية األصل، ترى أّن 
ّ
س يمار ، ب ع�ى الشهوات، فrÚ طريق رهباني للتغل

القواعد الثمانية لتصفية النفس و¿ي: اإليمان الصحيح، العزم املستقيم، الكالم السليم، العمل الصالح، الحياة 

ق ين السادس عن طر ل الصحيح، وقد وصلت إ¬ى اليابان Jي القر املستقيمة، الجهد الصحيح، الفكر السليم، والتأّم 

 r إالحكومة اليابانية ¿ي ال�ّ  نتشرت بسرعة حيث أّن ص�ن وكوريا، وإال
ّ
ار لتيّ ات الناس ع�ى اإليمان À>ا. أّما ستورد�>ا وحث

 
ّ
  ،املا|ايانا أو العرPة الك�ïى ار هو تيّ فستقر Jي اليابان ــــــ من التيارات البوذية ـــــ ي إالذ

ّ
جميعا  ي ò>دف إ¬ى خالص الناسالذ

  الHينايانا أو العرPة الصغرى  تّيار  ص الفرد بخالفمع بذل الجهد لخال 
ّ
فسھ >يأ نò ºُ >دف إ¬ى خالص الفرد ح�ّ ي òالذ

 لخالص الجميع.

 

 الكونفوشيوسية:  -3

 
ّ
 دخلت إ¬ى اليابان Jي العصور املبك

ّ
̧ ع�الحكومة  عتقاد بأساسل Jي اإل رة، وتتمث ت املتداخلة ى العالقااألخالàي، وال�Ãك�

الياباني  r تدفععتقادات الراسخة ¿ي ال�ّ بالتعليم والعمل الشاق، وهذه اإل  ، واإليمانواآلباءللحكام  األفراد، والوالءب�ن 

 39.ل العلم الحديث واملفاهيم العصرية من ناحية أخرى إ¬ى التفاني Jي العمل من ناحية وتقبّ 

 
ّ
ول يثة وضعx>ا Jي مصاف الدرية حدنت اليابان بفضل ما تزخر بھ من إرث ثقاJي عريق من تحقيق معجزة حضالقد تمك

ل لسبب األوّ ا تباه إ¬ى أّن اإلن ن�æ مالك بنامليáي، وهنا يلفت  نطلقت =>ضة املجتمع الياباني مع بداية عهدإالك��ى، وقد 

 
ّ
 الذ

ّ
ا ولھ،  مّم وأسط للكومودور األمر[rي ب��ي ص من تخلفها هو فتح حكومx>ا اإلقطاعية مليناü>ا ي جعل اليابان تتخل

 
ّ

ا إع�ى توف�� الشروط الفنيّ  -اإلقطاعr تلت مرحلة ال�ّ  -دة الجديدةالقيا حث
ّ
وÈي ستثمرت بة واملنهجية والعلمية مل

ية، وذلك للتجارة الخارج �نمينائفتح  اmdامس عشر ااو غالتوكو التغي�� بدأ عندما قبل  أّن  يبدو  وتراÀ>ا ووقx>ا. إنسا=>ا

واليات املتحدة األمريكية، تقتفي أثرها دول غربية أخرى، إذ مع ال 1854فاقية صداقة عام عقد إتو بعد مفاوضات 

من وسائل  رفانأن يعقد اليابانيون مقارنة ب�ن ما يملكھ الطر، مريكي لليابان بالسالح املتطوّ أرغم �>ديد األسطول األ 

 شعر اليابانيون باملفارقة ال�ّ دفاع عسكري، وهنا 
ّ
  -ت ع�ى تخلفهم العلمrr دلل

ّ
ن سياد�>م د سببا Jي خذال ي يعّ التق«r الذ

̧از لإل ضاخهم وإر  Ã40.من طرف الطامع�ن الحرّ  ب 

 

                                         
  39 - إیمان بدیع عبد ربھ، نفس المرجع، ص13-12-11.

، بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في الفلسفة -الیابان نموذجا -عاصرة عند مالك بن نبيھدى بن زقوطة، الدور الحضاري للمجتمعات اآلسیویة الم -40
  .62-61، ص2010-2009جامعة منتوري قسنطینة، السنة الجامعیة 



 www.idraksy.net                                                                      مركز إدراك للدراسات واالستشارات                  

              @idraksy 24 

 : يالياباا¬cتمع فاعلية املبدأ األخال�ø �� تحر[ك  

 قد و  عبد الحاكم القامع)يُ  (أين ""�عمر األmúاص �نæبن اه ما سّم  ربما جعل ذلك املأزق الياباني�ن يشعرون بأّن 
ّ
ى، ¬

ا يجعل كرامة الشعب وقداسة البالد لها سلطة القرار، فقد رفضت األوضاع اإلنسانية، مّم  � س�ّ أن يُ  ""لعمر األفrار وأّن 

 الشعب ُم  نتفضإو مختلف فئات الشعب ما آلت إليھ سيادة الدولة من هوان 
ّ
مx>ا ثورات ما حركات سياسية دعّ نظ

لحاكمة، وقد قاد هذه الثورة ل اإلطاحة بالسلطة اا سهّ د بالفساد اإلداري وغالء أسعار األرز مّم الفالح�ن تنّد 

  -فون والتجار واملزارعون الب��وقراطيون واملثّق 
ّ
عن  يابانة عزلة الوذلك وعيا م�>م بطول مّد  -تو[ن�æة املبدعة حسب القل

دا، رشا م��اطور، عºmû أن يكون الحكم أك�Å إل Jي الحكم إ¬ى صاحبھ الشرÈي: ا ين أيضا ع�ى إرجاع الحّق صرّ العالم، ُم 

رة بطردوا ال��ادوا اإلم��اطور والينادي الثوار: "مّج  1868مسx>ل عام Jي ع�ى "الشوغون" "التوكوغاوا"  البنقاإل ونجح 

  القسري  الحكم ونجاح الثورة يع«r أّن "، 
ّ
 ن من تغييب "للتوكوغاوا لم يتمك

ّ
ثبت  ياملبدأ األخالàي" Jي نفوس الشعب الذ

ن الحكام الياباني� "ب��ي"م بنفس درجة السرعة لو لم يرضخ الكومودور كن هل كان األمر سيتّ لھ لحاكمھ. ئع�ى وال 

 ملطالبھ التجارة املعوقة لسيادة البالد؟

�ا �� تحر[ك ا¬cتمعات الراكدة -ع�ى الرغم من سلبياتھ- "االستعماري املشروع " أّن  بن ن�æمالك لهذا يعت�� ûفقد  ،نا

 
ّ
" ستجابةاإل التحدي و د فكرة "إ¬ى كسر قيود السيطرة الغربية، وهنا تتجّس  ار الثوّ  ندفعفإف، وÈى الشعب الياباني املتخل

من املقارنة  طالقانإلدرء الخطر األمريكي  الياباني�ن لھ ستجابةبإاملستعمر للسيادة اليابانية، سمح  ي، فتحّد تو[ن�æعند 

لعالم r يعيشها االحداثة ال�ّ عن  نعزالاإللتقتنع جموع الشعب بمدى سلبية  ،ب�ن مدى صمود القوت�ن العسكريت�ن

ة سx>ا إدار r كرّ ي سيادة الدول الشرقية، وم�>ا اليابان، فضال عن األخطار األخرى ال�ّ لتھ إ¬ى تحّد r أّه الغربي وال�ّ 

̧ة ال�ّ ستعمارلإل "الشوغون" املستبدة"، وهذا دليل ع�ى "عدم قابلية" النفس اليابانية  فكرة " r كانت، وهذه ¿ي امل�

 ل ار الياباني�ن للقيام بالثورة وإنجاحها.دافعة" للثو 
ّ
 ين أداروا العهد الجديد ال قد كان قادة الثورة من الياباني�ن الذ

داخليا " Jي حسن وع�>م بما يخدم البالد 1776األمريكي" االستقالليتجاوزون الخمس�ن شابا موهوبا يشÞ>ون قادة ثورة 

 ُج  -األقلية املبدعة عند توينr³- وخارجيا،
ّ
 نتمr إ¬ى اهم يل

ّ
ناعة ع�ى وÈي وق دّل ي يلطبقة الوسطى من الشعب، األمر الذ

 مختلف فئات الشعب بضرورة التغي��، عن طريق مساعدة قادة الثورة ع�ى بلوغھ.

�ز أهليx>ما ا ي�اإلم��اطور، مّم r تع«r قداسة األرض و وال�ّ  نظر[ة الكوكوتايلقد ب«r العهد الجديد وفكرة السيا#rm ع�ى 

"، "العائلة الدولة -م��اطور بشعبھسمت عالقة اإل للوالء املطلق ولتضحية الشعب بالنفس فداءا لهما، وُو رفية العُ 

 
ّ
د أحد يعّ  ح�Ãاماإل ، وهذا "الحوار الودي" القائم ع�ى 41ين يح�Ãمونھفاإلم��اطور هو األب الرحيم وتعت�� رعيتھ أبناءه الذ

̧ات  ̧متإ>ا الثقاJي لألسرة اليابانية، إذ أ=ّ  املوروثم� Ãهذ بمبادئ -منذ القدم -ل ºm#ا املعاملة الكونفوشيوسية، حيث أر

ي األثر البوذي املناد =>يار إ، Jي مقابل االح�Ãامأخالقية مثل رحمة األب ألبنائھ الذين يبادلونھ  مبادئاملذهب ع�ى 

 ة ال�ّ كار الحيّ وكث�� من مثيال�>ا املجال تدريجيا لألف •بالطبقية املجحفة، لت�Ãك هذه الفكرة امليتة"
ُ
سهم Jي إحياء r ت

r يمك�>ا دفع الفاعلية الفردية إ¬ى اإلبداع، إذ ال ينوب فرد عن طموح الشعب، وخاصة فكرة املساواة ب�ن األفراد، ال�ّ 

 يعمل لصالح األمة. فالكّل آخر Jي الفعالية واإلبداع، 

ث الثقاJي: ب السلr³ للمورو ليابان ليست مجرد التجنّ يتة" Jي اr أحدثت القطيعة الفعلية مع "األفكار امللكن الفكرة ال�ّ 

 
ّ
العملية الغربية، بعدما كان الشعب منغلقا ع�ى  -Jي الحداثة الفكرية ندماجاإل ما تعود "إ¬ى تشجيع فكرا وسلوكا، إن

ع�ى  -أخ��ا -انيابال نفتاحبإهذه النقلة النوعية إيذانا  ر العصر، وتعدٌّ عده عن تطوّ بإ¬ى املا¨rm ليُ  ستمرار بإأفكار جذبتھ 

تأييدا من طرف الشعب  املبادئr يجد ف�>ا قاد�>ا دفعا لصالح مجد األمة، وقد لقيت هذه رات العاملية ال�ّ التطوّ 

                                         
  41- ھدى بن زقوطة، نفس المرجع، ص 64-63-62.

 
إلى  یجابیة منھا إلى قسمین: أفكار صحیحة وأخرى فّعالة، أما السلبیة فتنقسمیقسم مالك بن نبي األفكار إلى نمطین: أفكار إیجابیة وأخرى سلبیة، تنقسم اإل • 

 أفكار میتة وأخرى ممیتة.
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  -"التوكوغاوا" نفتاحإيختلف جذريا عن  نفتاحإر ليطلق بعد ذلك طاقاتھ، وهو املتعطش للتحرّ 
ُ
جارة ع�ى الت -رغمامل

األفكار املناسبة عن الغرب  نتقاءإ، 42ن صار مشروطا بالحفاظ ع�ى السيادة القوميةاآل  نفتاحاإل  الغربية، إذ أّن 

  مالك بن ن�æواملتوافقة مع املجتمع الياباني، وهنا يؤكد 
َ
�>ضة، ھ" املجتمع من "األفكار امليتة" لبلوغ اليَ خلِ ع�ى حتمية "ت

 43.تموت rهو تخلصھ من األشياء ال�ّ  -ني-شھكما يقول  –شرط حياة الشخص  ألّن 

  ،أخ��ا
ّ
�ضارة= تراب+إسان+ وقت+ فكرة دي�ية دافعة"املعادلة البنابيّ نا قنا إذا ما طبّ فإنdي ة": اJ ،ضة = ستقراءإ<

داخل هذا املجتمع، فاإلنسان ذا قيمة والوقت ثم�ن،  املجتمع الياباني، فسنجد حتما تفاعل هذه العناصر بشكل ج�يّ 

ذا Jي وك ��ضة املي�üدورها الفاعل Jي  -بن ن�æحسب  -لفكرة الدينية فقد لعبتا اس عند الياباني أّم وال�Ãاب مقّد 

رة د القادة هذه الفكبالده ¿ي أفضل أبناء اآللهة، وقد تعهّ  الشعب الياباني أّن  عتقدإال�>ضة اليابانية املعاصرة، إذ 

نافع الفكر ب تة" وتطعيمھألفكار امليّ ا"صھ من يتوها Jي نفس اإلنسان الياباني، بعد تنقيحهم لل�Ãاث الدي«r وتخلوثبّ 

º ح�ّ ا، مجمع مستشاريھ بدعاة األديان غ�� اليابانية يوما  و""امليrاد" أن "الرحلة اليابانيةJي  اcdرجاوي الغربي، ويذكر 

 يختاروا لبالدهم دينا يوافق تطوّ 
ُ
 44.بالدين اإلسالمي -حي�>ا-عجب اإلم��اطور و أعوانھرها العلمr، وقد أ

  

                                         
  42- ھدى بن زقوطة، نفس المرجع، ص67. 
  43- ھدى بن زقوطة، نفس المرجع، ص76 

  44- ھدى بن زقوطة، نفس المرجع، ص 197. 
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  :ورة الص#نيةالث

ضارات ح r تقوم عل�>ا كّل القواعد الحضارية املادية واملعنوية ال�ّ  يرجع عمر الحضارة الصينية نحو ألفي سنة، ونجد أّن 

رغم  -قبل امليالد، حيث كان الصينيون Jي هذا العصر 1786-1223ع�ى نحو ما Jي الف�Ãة من  ستقرتإالص�ن، كانت قد 

والتقدير ع�ى وجھ األرض، وكل من عداهم  ح�Ãاماإل ب>م الشعب الوحيد الجدير نفسهم أ=ّ ينظرون إ¬ى أ -أصولهم ختالفإ

 ال قيمة لهم. همٌج 

 غ��ها من الحضارات، بأ=ّ  ̧ حضارة الص�ن عنتتم�ّ 
ّ
لقليل، ا >ا حضارة صينية خالصة لم تتلق من املؤثرات الخارجية إال

 الص�ن لم تخضع لسلطان أجنr³ يحدث تغ��ا أساسيا J ألّن 
ّ
ول، مرت�ن، األو¬ى عندما حكمها املغ ي تكوي�>ا الحضاري إال

 أّن معظم ا الغزوة املغولية فقد تركت آثارافأّم  والثانية Jي العصر الحديث.
ّ
 عميقة Jي التكوين الحضاري للص�ن، إال

ة األسس التقليديا Jي العصر الحديث، فقد كان الغزو الغربي عنيفا وعميقا، فزعزع أّم . مع الزمن تهذه اآلثار تالش

، r45 قام عل�>ا بناء املجتمع الصي«r التقليدي، وتعت�� الكونفوشيوسية أحد املكونات األساسية Jي الحضارة الصينيةال�ّ 

 ت هذه الفلسفات الثالث بتشكيل حياة الشعب ومؤسساتھ،ة والكونفوشيوسية الجديدة، وقد قامإ¬ى جانب التاوي

 رتباطإل اخمسة وعشرين قرنا من الزمان، وكانت الفلسفة الصينية مرتبطة أوثق  عن ت مصدر إلهام لها ع�� ما يزيدوكان

العالم ولكن إ¬ى جعل الناس ين، ولم �>دف باألساس إ¬ى فهم ضطلعت بمعظم وظائف الّد بالسياسة واألخالق، وإ

 عظماء.

 لإل  تختلف الفلسفات الصينية إ¬ى حّد 
ً
 يةاإلنسانية، ففي التاو  ر العظمةدستبصارات املختلفة عن مصما نتيجة

̧ Jي ال�Ã  بنصّ إد مع النهج الداخ�ي للكون، ومن ناحية أخرى العظمة بالتوّح  كتسابإب التأكيد ع�ى نصّ (الطاوية)، يَ  ك�

وشيوسية ، وتجمع الكونفجتماعيةاإل الكونفوشيوسية ع�ى تطوير اإلنسانية من خالل ال�¸وع اإلنساني للقلب والفضائل 

 -لتاويةمؤسس ا-Ôسوو ال ، ويمنحنا تجاه�ناإلب�ن هذين  ،نيةيما من البوذية الص إلهامها إ¬ى حّد  مدتستإr ال�ّ  ،الجديدة

 فكرة عن التوّ 
ّ
 rوفقا لقوان�ن الكون الداخلية ال�ّ  لم يعرف املرء ويحيا ھ ماحد مع النهج الداخ�ي للكون، حينما يؤكد أن

 يسّم 
ّ
 ھ سينتrÚ بكارثة يقول �>ا "الثوابت" فإن

ُ
ر تحّر يومن  ر ثابت يتحّر لومن iعرف ا باالس-نارةمعرفة الثوابت د�Ò :" ت

 من الHوى والتحّ�  »، ومن يخُل من الHوى والتحّ�  يخُل 
ّ

 » ي-
ّ

سع إدراكھ يصبح رحب األفق، ومن يصبح سع إدراكھ، ومن ي-

�قيقة iستمر إ¶� األبد وال iعرف الفشل ع�� dقيقة، ومن يكن مع ا�dه. أّم عمر  متدادإرحب األفق يكن مع اdل ا اHc

ان الrmìء األك�Å كفقد ، لكونفوشيوسبالنسبة  ".�Ûþ" إ¶� الrارثةوالتصرف ع�� نحو يفتقر للبص��ة فHو ُم  تابثبال

 "  نفوشية:و كهو رعاية إنسانية املرء، تقول إحدى النصوص األساسية Jي ال بالنسبة لھ أساسية
ّ

ن يDان القدماء الذ

�� دولHم  دولHم، والذين رغبوا �� شر النظام �ال إ¶� شر النظام �الم، iعمدون أّو ة للعيرغبون �� إبراز múصي��م النقّي 

 
ّ

 ال".ال، والذين رغبوا �� تنظيم عائال¿�م Dانوا يرعون حيا¿�م اmdاصة أّو مون عائال¿�م أّو Dانوا ينظ

  إن الفلسفة الصينية لم تكن بأّي 
ّ
فة قليلة للغاية من الفالس ةحال من األحوال منفصلة عن الحياة، وقد كانت هناك قل

  -املح�Ãف�ن Jي الص�ن
ّ
ام تقريبا ظوقد شغل كل فالسفة الص�ن العِ  -ال�r تقود التحديات تو[ن�æة املبدعة حسب القل

رين حقا. مناصب ّإدارية Jي  املخيال الجمîي العالم اإلنساني يحتل مرتبة الصدارة Jي ذلك أّن  الحكومة، إذ كانوا مقدَّ

r»ل عالم األشياء مرتبة ثانوية، وهذه حتبينما ي ،الصي 
ّ
̧عة تتج� ̧عة اإلنسانال� ية ى Jي الكنفوشية Jي التأكيد ع�ى ال�

 .االجتماعية

دارة، فقد صلھ  عتباراإالتأكيد ع�ى الجمع ب�ن وجهات النظر كان  أن ندرك أّن  ستطعناإامل�>áي  إ¬ى الجانب انتقلناوإذا 

r»ي إ¬ى ا ،مال الفكر الصيîحث عن الب إ¬ى ،وجهات النظر البديلة املختلفة ستبعادإلحقيقة عن طريق بدال من الس

 ،نسجامواإلالحقيقة Jي مجموع وجهات النظر الصحيحة بصورة جزئية، وهذا من شأنھ أن يفrmé إ¬ى روح ال�Ãكيب 

سف
ُ
 ر عن التسامح والتعاطف.ال�r ت

                                         
  45- عبد العزیز بن عثمان التویجري، مرجع سبق ذكره، ص14-13.
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̧ة للفلسفة الصينيةأّما  النظر إ¬ى  مع�ى التكامل ال التناقض، وغالبا ما يتّ  التأكيد هناك مسألة، فمن الخصائص املم�

 ال ع�ى أ=ّ  واملبادئاآلراء 
ّ
>ا بالطبع إذا كانت متعارضة فمن >ا متعارضة كذلك. ولك�ّ ما ع�ى أ=ّ >ا مختلفة فحسب وإن

فات ع�ى م التشديد ع�ى ذلك األساس املش�Ãك، وينظر إ¬ى الخال في الفكر الصي«r يتّ لها أساسا مش�Ãكا. ف الضروري أّن 

 تناقضية>ا تكاملية وليست أ=ّ 
ّ
 هذا التأكيد ع�ى التكامل، Jي الفلسفة الصينية، ينعكس Jي موقف واحدا. ، فrÚ تشكل كال

، ع�ى دJي نظريات تبدو متعارضة ظاهريا، وباملثل Jي أنماط الحياة، فيمزج بي�>ا، Jي إطار كل جدي نسجاماإلتركيr³، يرى 

يربطها À>ات�ن  اليس لها الكث�� مّم  البوذية اسية ب�ن التاوية والكونفوشيوسية، ويبدو أّن سبيل املثال فهناك خالفات أس

سفات مت هذه الفلالبوذية وجدت موطنا مرحبا À>ا Jي الص�ن، ومنذ ما يزيد ع�ى ألف عام قّد  ذلك فإّن  الفلسفت�ن، ومع

 46.الثالث املواد املطلوبة لبناء صرح الكونفشيوسية الجديدة

 

 نفوشيوسية: الكو  -أ

فلح Jي إقامة مذهب يتضمن كل التقاليد الصينية عن السلوك ل فيلسوف صي«r يُ وهو أوّ  كونفوشيوسنسبة إ¬ى 

عمق Jي ت فلسفتھ ب، وقد أثرّ م الشعب تطبيقا ملثل أخالàي أع�ىتكون هناك حكومة تخد األخالàي. وع�ى أّن و  االجتماÈي

  والتايوانية، بانيةياالفكر والحياة الصينية والكورية وال
ّ
ة الص�ن. ولد Jي شمال الص�ن Jي أسرة متوسط قب بنr³ّ ويل

  عريقة، مات والده وهو Jي سّن 
ّ
ل راح يتجوّ و  ھ هجر بيتھمبكرة لكنّ  ج Jي سّن ھ العمل واإلنفاق عليھ، تزّو ت أّم الثالثة وتول

 
ّ
بعضا  يفها ويضتب األقدم�ن، يلخصّ ب ع�ى دراسة كJي أنحاء الص�ن ينشر أفكاره قبل أن يعود لبلدتھ مرة أخرى، وينك

 جتماÈيإھ كان يدعو إ¬ى أسلوب حياة وسلوك ث فيھ عن إلھ، ولكنّ >ا طلبتھ. لم يكن مذهبھ دينا يتحّد من أفكاره ويلق�ّ 

 ة.وسياس

 الخطاب،لة لألشخاص بعضهم لبعض واألدب Jي مثل الحب وحسن املعام ،من الفضائل إ¬ى عدٍد  كونفوشيوسدعا 

 يوسكونفوش الحاكم وكره الظلم والطغيان، كما أكد ح�Ãاموإة الطاعة، وتقديس األسرة وأهميّ  � Jي السّن األك� ح�Ãاموإ

 
ّ
من بعض الحكام،  ضطهادواإل ضت للمعارضة تعاليمھ تعرّ  أّن  ع�ى أهمية أن تعمل الحكومة من أجل خدمة الشعب، إال

 . و غ�ÛÜÔ إن شHواحرق كتبھ، وحرقت تعاليمھ Jي عهد اإلم��اطور  وتّم 
ّ
 r ظّل الشعب الصي« أّن  ع�ى الرغم من وفاتھ، إال

  نتشرتوإما أك�Å قوة، أخرى، وربّ  r ما لبثت أن عادت مرةكا بتعاليمھ، ال�ّ متمّس 
ّ
ت الفلسفة ب�ن تالميذه، وظل

 
ُ
رن الق º =>ايةرابة العشرين قرنا، من القرن األول قبل امليالد وح�ّ الكونفوشيوسية مسيطرة ع�ى الحياة الصينية ق

 47.بعد امليالد، ومازالت الروح الكونفوشية تحيا Jي املجتمع الصي«r بشكل أو بآخر إ¬ى اآلن التاسع عشر 

 

 التاو[ة:  -ب

  -مؤسس التاوية- الوÔسو دعا 
ّ
ف�>ا  مومتناسقة، حياة يتّ لد Jي أواخر القرن السادس قبل امليالد إ¬ى حياة بسيطة ي وُ الذ

 
ّ
 ي عن دافع الربح، وتنحية الالتخ�

ّ
جلب  rوفيما يتعلق بالص�ن ال�ّ  .ن األنانية، وتقليل الرغباتمص حذق جانبا، والتخل

نهج  إ¬ى فلسفة التاو تؤكد ع�ى الحاجة إ¬ى العودة رها، فإّن صعوبة ومعاناة ال سبيل إ¬ى تصوّ  ،الطمع والرغبة ف�>ا

 ق.م" إ¬ 365-440" حوا¬ي  يانج Ôشووقد ذهب ا جعلها موضع قبول. مّم  •الطبيعة
ّ
عطى شعرة واحدة ھ ال يُ ى القول بأن

 لقاء أرباح العالم بأسره، ويبدو قولھ هذا معقوال، بإزاء خلفية قوامها الكسب غ�� املشروع والفساد، 
ّ
عا من ّم تج اناللذ

  الوÔسواملسبق بالربح والعائد، وهنا يرى  نشغالاإل
ّ
 املال يُ  كتسابإ ھ ما دام الطمع وحّب أن

ّ
الن دوافع األفعال شك

                                         
  46- جون كولر، الفكر الشرقي القدیم، ترجمة: كامل یوسف حسین، عالم المعرفة،1995، الكویت، ص:313-312-311.

  47- مجلة البینة الجدیدة، كونفوشیوس جوھرة الصین وعبق الفلسفة، موقع مجلة البینة الجدیدة، 2012/07/22. 
new.com/news.php?action=view&id=13295-http://albayyna 

 
، والطاویة ةتتجھ التاویة اتجاھا سلبیا عكس الكونفوشیوسیة، فالفضیلة عندھا ھي عدم العمل واالقتصار على التأمل والعزلة في الخیال والجزر النائی • 

 یة التي عملت على إفساد فطرة اإلنسان الذي ولد خیرا، والمثل األعلى ھو العودة إلى الطبیعة األولى.تھاجم الشرائع والطقوس والعلم ومظاھر المدن
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 ئاملبدأ القاإ¬ى دعا  ع�ى هذا فقد انسانية، فليس هناك أمل Jي تحقيق السالم والرضا، وبناءً اإل
ّ
 ي القيامھ ال ينبõل بأن

 
ّ
 r48 تتسق مع الطبيعة.بتلك األفعال ال�ّ  إال

  ، بالكونفوشيوسية اcdديدةعرف ار يُ وتفتيحا Jي إطار ما ص الصينية القديمة مزجا األفكار وقد عرفت 
ُ
 ت

ّ
هذه  لمث

 لحركة الفكرية تناسقا للمبادئ ال�ّ ا
ّ
من  -وانبھجJي بعض -ل أساس الكونفوشيوسية والتاوية وإستمدت إلهامها r تشك

- أسرة هان تتأث�� البوذية الصينية، وقد مارست هذه الحركة الفكرية تأث��ا داخل الص�ن، وبفضل الكونفوشية تمكنّ 

جتماÈي الوحدة السياسية وبناء صرح نظام إت عام إذ أقرّ  400ن من إدامة السيطرة ع�ى البالد ملا يزيد ع -ق.م 206

 وج شتونج Ôشونومن خالل جهود  ،وJي أوائل عهد هذه األسرة د�>ا الفلسفة الكونفوشية.r حّد جديد وفقا للخطوط ال�ّ 

ختيار ظام إم نr سمحت بأن يقو و¿ي العالقة ال�ّ  تب«r الكونفوشية كفلسفة قومية Jي الص�ن، ّم ت ق.) أساسا، 179-104(

  امللتحق�ن بالخدمة العامة
ّ
د كما ساعوص الكنفوشية. ع�ى أساس النص تونج Ôشونج ـ شوي وضعھ وهو النظام الذ

 .49، إذ كانت النصوص الكونفوشية أساسا للتعليم بأسرهاإلم��اطوريةهذا القائد Jي تأسيس الجامعة 

الفلسفة إ¬ى تغي�� الواقع املعيش من خالل تغي�� رؤية  فلسفة الكونفوشية أهمية عملية واقعية، طاملا سعت تلكفلل

لعريق، ا األمة ث�اÃحتضا=>ا لل سلطة اإللھ، هذا باإلضافة إ¬ى إاإلنسان لذاتھ ولدوره وأهميتھ Jي العالم، وذلك مقاب

 
ّ
  أهميتھكونفوشيوس  أدركي هذا ال�Ãاث الذ

ّ
  ث�اÃل�ن انتبھ إ¬ى ضرورة الجمع بھ إللجماه�� الصينية الغف��ة، وكأن

ّ
ي الذ

يمثل املخزون النفrmû للجماه�� وب�ن هموم الناس ومحاولة إيجاد وسيلة من داخل هذا املخزون نفسھ تكون قضيتھ 

 50¿ي قضايا الناس املعاشة. األساسية

ب�ن ا وثيقا ̧ بكو=>ا ربطت ربطتتم�ّ وشية القديمة للسياسة والحكومة، فا عن الجانب السيا#rm ونظرة الفلسفة الكونفأّم 

  واألخالقالسياسة 
ً
را أم يعدُّ r ينشدها اإلنسان، فوجود حكومة لتحقيق السعادة ال�ّ  وال�Ãبية، وجعلت الحكومة أداة

 اإلنسانيجتماع ورة املطلقة من إيمانھ بضرورة اإل ضروريا عند كونفوشيوس، حيث يستمد هذه الضر 
ّ
ال  ي، ذلك الذ

 يمكن أن يتحّق 
ّ
  إذا كانت هناك ق بشكل مثا¬ي إال

ُ
لقنا الحرية و أطنظم العالقات ب�ن األفراد Jي املجتمع، فلسلطة عليا ت

ى ا يؤدي باملجتمع إ¬هھ رغباتھ وغرائزه، مّم Jي حياتھ فسوف تحكمھ وتوّج  ،ومة منظمة، Jي غياب حكالتامة لإلنسان

ºm إذا فجهن، واملجتمع للحكومة، آلباü>م، والزوجات ألزوا ، طاعة األبناءـ يقوم ع�� الطاعةه ـــدعنفا¬cتمع ـــ ، الف̈و

 
ّ
 ، والحكومة ال�ّ الفو!ÐÛت ذ|بت الطاعة حل

ُ
 الج�� يُ  طاع ليست حكومة، وال يع«r ذلك أّن r ال ت

ّ
ل جوهر الحكومة مث

 ولكنّ 
ُ
 ھ تأم�ن ضد فشلها. فإذا أ

ّ
م أن يخدم هدفھ، فينبõي أن توجد سياسة عامة شاملة تقتrmé ريد للمجتمع املنظ

 
ُ
 الجميع. لبقِ طاع من سلطة مركزية ت

ة Jي الحياب�ن األفراد  اإلنسانيةة ليشمل كافة العالقات عت مفهوم الطاعع�ى توِس  كونفوشيوس عمل ، فقدإذن

، •""ال تكف عن الطاعة واالمتثالتعاليمھ:  إحدىJي  كونفوشيوسستقرار األسرة واملجتمع والدولة، يقول وليضمن إ

  " إّن ويقول أيضا: 
ّ

بالصالح عندما يقوم بدور االبن، وPالطاعة كشاب، فمن الناذر أن  تھف múص#ي تتّص اإلسان الذ

مشروعا تعاونيا شامال وليس عمال من أجل  تعدُّ  كونفوشيوسفالدولة عند  تنحرف múص#تھ لتن��ك أوامر رؤسائھ"،

 
ّ
لهذه  لصيالتأJي حديثھ عن أسبقية التعاليم الكونفوشية Jي  ر[موند داوسون ح الباحث ام حسبما وّض منفعة الحك

 51الفكرة منذ القدم.

                                         
  48- جون كولر، مرجع سبق ذكره، ص322-321.

 
  49 - جون كولر، نفس المرجع ، ص 380.

  50- ھالة أبو الفتوح أحمد، فلسفة األخالق والسیاسة، المدینة الفاصلة عند كونفوشیوس، دار قباء للطباعة والنشر، 2000، القاھرة- مصر، ص75.
  
        یقول كونفوشیوس: " إن ذات األمیر كالھواء، وذات الجمھور كالعشب، وعندما یمّس الھواء العشب ینحني العشب، وال یتحقق النظام إالّ     • 

اإلتصال أو اإلنفصال بین السماء واألرض، وأّن سلوكھ إّما أن یكون     بالسلطة " .والحاكم عنده مفّوض من السماء، فھو كما یقول " قبة العالم، وحلقة
 منظما أو مخالّ للطبیعة.  

  51 - ھالة أبو الفتوح أحمد، نفس المرجع، ص 137-136-135.
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الفرد  ّن أ كونفوشيوسعت�� ذلك إتربية شاملة، ل األفرادفنجاح وظيفة الحكومة هنا مرهون كما قلنا باألخالق وتربية 

تحقيق سعادة املجتمع بأسره يقتrmé العمل بمبدأ تبادل األخذ والعطاء،  املستن�� هو ركن الدولة الرك�ن، كما رأى أّن 

 
ّ
ا ال تر!ÐÛ "ال Ôعامل الناس بم" أو بتعب�� آخر: اه إ¶� ذاتھفعل يكره توجيھ الغ�� إّي  إتيان"امتناع الفرد عن  ھ:ويعرفھ بأن

 " الرجل الفاضل حقا |و من يرغب �� تثÑيتبصورة أك�Å إيجابية حينما يقول:  كونفوشيوس" كما يعرفھ أن Ôعامل بھ

النجاح و[rافح ل#ساعد اآلخر[ن لين"�وا، و[جد �� أمنيات أقدام الناس، كما يرغب �� تثÑيت قدميھ، ير[د لنفسھ 

�ققلبھ املبدأ d52".ةلسلوكھ تجاه الغ�� �� من$# من الفضيلة ا 

كل فرد بأن يربط سعادتھ الفردية بسعادة املجموع  إقناعستنارة الخلقية، تلعبان دورا كب��ا Jي ال�Ãبية الشاملة واإل 

 ثيق ال ينفصم وليس الشعب وحده برباط و 
ّ
 مكل

ّ
 كونفوشيوسقا حسب تعاليم فا بأن يكون متخل

ّ
  ºما ح�ّ ، وإن

ّ
ام هذا حك

̧امھبإستمرار حكمھ ع�ى األرض مرهون ن السماء وإض ممفوّ  ــحسبھ ـ ــم ـاكالشعب أيضا، فالح Ãھ كبواجباتھ وتمّس  ل

الحكم، لحرصها منذ  السماء منھ تفويض تأو أهمل واجباتھ، سحب باألخالق القويمة، فإذا حاد عن الطريق السوّي 

 البداية ع�ى إ
ّ
�اكم ل " إّن : كونفوشيوسيقول  ل�ن لها ع�ى األرض.ختيار ذوي األخالق الفاضلة ممثnس توكيل السماء ل#

�اكم يظّل  أبديا، و|ذا iع�µ أّن dا  
ّ

عا بالتوكيل اإلل�å طاملا استخدم |ذا التوكيل فيما iعود ع�� شعبھ با��md، متمت

 ليس مطلقا وأبديا و  كونفوشيوسفالتفويض اإللrÚ عند  الظلم". عندما ي�ت$# سياسةكما يفقد |ذا التوكيل 
ّ
ما إن

عن  �ٌ �ّ عهناك صلة ب�ن السماء والشعب، فخ�� الشعب هو خ�� ُم  أّن يرتبط بمصلحة الشعب وخ��ه وسعادتھ، فهو يرى 

لشعب خر غ�� ما يراه اآ وÔسمعھ ل#س ش#ئا ما تراه السماء أو هللا "إّن ضح هذا املع«J ºي قولھ: يتّ  صوت السماء أو اإللھ.

وÅسمعھ وما iعت�ïه الشعب جديرا بالثواب والعقاب |و ما Ôعت�ïه السماء جديرا بأن يثاب صاحبھ أو iعاقب، فHناك 

�كم �� الشعوب ا¬mتلفة إذن أن يراعوا Dل  اتصالdوثيق مستمر ب�ن السماء والشعب، وع�� من يقومون �شؤون ا

  ،إذن .ذلك و[تدبروه"
ّ
بعد  صداه سي�Ãّددي فمصدر السلطة السياسية عنده هو الشعب، وهذا املع«º بالضبط هو الذ

 53.ذلك بقرون عند مفكري العالم الغربي Jي العصر الحديث

  ،Jي العصر الحديث
ّ
ين حاولوا بأفكارهم وضع الص�ن Jي مصاف الدول عرفت الص�ن أيضا مجموعة من املفكرين الذ

ارة، وقد دار النقاش حي�>ا حول أسس هذا التحديث والبناء الحضاري، هل يجب أن يقوم ع�ى الك��ى تحديثا وحض

 أم ترا>ا الخاص 
ّ
هنا يورد و  ؟ھ يجب أن يقوم ع�ى أساس نقد تقويمr لفكرها القديم مع فتح الباب للدراسات الغربيةأن

من كبار مفكري الص�ن الحديثة عالجوا أسماء خمسة  "،الفكر الشر�ø القديم"Jي كتابھ  جون كولرالباحث الشه�� 

كانج يوـ وي، تشانج تونج ـ سون، شونج شيھ ـ ¬ي، فونج يوـ الن وماوتrmû تونغ. وسوف نورد هنا  بأفكارهم هذا اإلشكال:

 نموذجا فكريا عن كل تيار.

 

v  :انج يو ـ ويD 

  ،ومي املائةمشهورا بrmìء قدر شهرتھ كزعيم إلصالح  Dانج يو ـ وي ربما لم يكن 
ّ
م، وبرزت أفكاره 1898عام  إ¬ىي يعود الذ

لسفة اإلصالحية من ف Dانجستمدت أسس جهود قت بالص�ن Jي حرÀ>ا مع اليابان. وقد إr لحبعد الهزيمة ال�ّ  اإلصالحية

  ر لإلنسانية،م التاريóي، وتصوّ لتقّد ا
ّ
، غربياها Jي إطار كل من الفكرين التقليدي والr تلّق تھ تربيتھ ال�ّ وهو أساس شكل

  األو¬ىت تربيتھ وتركزّ 
ّ
ملؤلف�ن ا عمالأوالعشرين بدأ Jي قراءة  ھ Jي نحو الثانيةع�ى الكونفوشية والبوذية والتاوية، غ�� أن

لك طموحھ إلصالح املجتمع الصي«r، لذأفكار غذت واملجتمعات املثالية، و¿ي  واإلصالحم هتم بأفكار التقّد الغربي�ن وإ

لدائرية عن ا تونج Ôشنج ـ سوليبحث فيھ عن مراده، وهذا ما جعلھ يعيد تفس�� نظرية  عاد إ¬ى الفكر الصي«r التقليدي

  ò>تّ ريا ال مفكرا تطوّ  عتبارهبإ كونفوشيوسم أو عندما قّد ر االجتماÈي مية للتطوّ >ا نظرية تقّد العصور الثالثة أ=ّ 
ّ
 م إال

.rm¨بتحويل املا 

                                         
  52- صالح بسیوني رسالن، كونفوشیوس رائد الفكر اإلنساني، دار الكتب للنشر والتوزیع، القاھرة- مصر، ص162.
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م قد قا كونفوشيوس وهو يرى أّن كونفوشيوس حھ ألعمال شر  إطار م التاريóي Jي نظرية عن التقّد  Dانجقد طرح ل

عزى باإلصالحات التاريخية ال�ّ 
ُ
 ألّن و  ن إ¬ى األلف الثالث قبل امليالد.املنتم� شون  و ياإ¬ى الحكيم�ن األسطوري�ن  r ت

 حاتإلصال ا، فقد كان من الضروري بالنسبة لھ أن يبتكر سابقة عصر الفو!ÐÛ، األول قد عاش Jي العصر  كونفوشيوس

صر ععندئذ فحسب يمكن دخول العصر الثاني و r قام À>ا الحكيمان القديمان إلقناع الناس بالتغي��، ال�ّ  األسطورية

&Û'انج، يقول عصر السالم العظيم، والوصول إ¬ى العصر الثالث، السالم الناD : ُو "Û!لد كونفوشيوس �� عصر الفو ،Ð

ر وأمر[rا فقد دخل العالم عص أوروPايمة وحدثت Ôغي��ات مHمة �� العظ األرض�� أرجاء  االتصاالتواآلن وقد امتدت 

العظيمة، �عيد|ا وقر[)�ا، كب��|ا  األرضالسالم النا'Û& و�� وقت الحق، وعندما Ôغدو Dل اcdماعات ع�� امتداد 

ل د �D، وعندما تّوحøعن الوجود، وعندما ال تحدث عمليات تمي�» عر األمموصغ��|ا، جماعة واحدة، وتكف Dل 

خذ فهنا يتّ  العادات سيغدو اcdميع واحدا، وسيحل عصر السالم العظيم، وقد عرف كونفوشيوس |ذا Dلھ مسبقا".

ود النجاح الفع�ي للجه يةستمداده منھ تلك الثقة Jي إمكان، السيما إاإلصالحمثاال لھ Jي  كونفوشيوسمن  Dانج

واملجتمع كقاعدة لإلصالح، ووجد ذلك عند  البشرية حتاج أيضا إ¬ى بلورة رؤية فلسفتھ للطبيعة، وقد إاإلصالحية

ة ال اإلنسانية الحّق  عن ذلك Jي قولھ أّن  ـــ م�شيوسع�ى لسان شارحھ وتلميذه  ـــ األخ�� � أيضا حينما ع�ّ  كونفوشيوس

شكل r ت�ّ ال اإلنسانيةة معانا�>م واملشاركة من حّد  >ا تتحرك للتخفيففإ=ّ  ةحتمال معاناة اآلخرين، ومن ثّم يمك�>ا إ

 تبدأ ب�ن اآلباء واألبناء، ولكن أل=ّ  جوهر الحّب 
ّ
ة الحريصة يھ يمكن بالتغذ>ا سمة شاملة من سمات الطبيعة البشرية فإن

 
ّ
ليشمل كل  م توسيع نطاق هذا الحّب ھ Jي عصر الوحدة العظيمة سيتّ توسيع نطاقها لتشمل الناس جميعا، بل إن

" لقد  :الحاإلصتدعيما لرؤيتھ التقدمية Jي  ــــمستلهما من كونفوشيوس ـ ــــ نجDايقول  عة بالرحمة.الكائنات كشفقة مقرّ 

 فإّن  �عيدا، ومن ثّم  اإلسانيةنطاق  لعصور الثالثة، ففي عصر الفو!ÐÛ ال يمكن مّد أر(ÐÛ كونفوشيوس مخططا ل

 
ّ

  الناس ال iس-شعرون العاطفة إال
ّ

 النوع ال إ¶� سانيةاإلد نطاق نحو أبنا�¹م، و�� عصر السالم النا'Û& يمت
ّ

ي ي�ت�� ذ

إساني�ن تجاه Dل الناس، و�� عصر السالم العظيم Ôشrل جميع الrائنات وحدة إليھ املرء، وPالتا¶� iغدو الناس 

�ب نحو Dل ا¬mلوقات كذلك". واحدة، ولذلك فإّن dس-شعرون اi هذا هو  الناس  
ّ
 مي يسود فيھ عصر السال العالم الذ

عايش وب�ن الجنس�ن، إذ سيُ  األعراف، وب�ن األممنقسامات ب�ن طبقات الشعب، وب�ن �ى اإل العظيم أين سيتم التغلب ع

 r54 تستشعرها العائلة الواحدة.البشر الوحدة ال�ّ 

 

v :شانج تونج ـ سونÔ 

) Jي زمن عرفت فيھ الص�ن ذيوعا للفلسفة الغربية بشكل كب��، إذ عرفت فيھ حركة 1962-1886جاء هذا الفيلسوف (

شاطا واسعا كما كانت جامعات الص�ن تستدÈي فالسفة الغرب الكبار للمحاضرة Jي صروحها املعرفية ع�ى ال�Ãجمة ن

فسري الفكر الغربي تأث��ا، يقول من أقوى م Ôشانج تونج ـ سون ، وقد كان راسل وPرجسون  جون ديوي، برتراندغرار 

 ب و[نج ـ Ôس#ت Ôشانعنھ 
ّ
  :ھأن

ّ
 األك�Ê  املذ|ب الفلسفي وإرساءالفكر الغر®ي  ي قام باس-يعاب معظم" الفيلسوف الذ

  األقوى ي بالنفوذ ت�سيقا، وقد حِظ  واألفضلشموال 
ّ

تكمن أهمية  .إ¶� الغرب"ين اتجHوا ب�ن الفالسفة الص#ني�ن الذ

 ة.والدال والفعل، ووحدة الجوهر  د ع�ى وحدة املعرفة،فلسفتھ Jي قدر�>ا ع�ى تجاوز ثنائيات الفكر الغربي الحديث، وتشّد 

 
ّ
ة هذا جعلھ أقرب إ¬ى الفلسفد دور املصالح واملشاعر اإلجتماعية Jي عملية املعرفة، وقد وضع نظرية Jي املعرفة تؤك

º بھ إ¬ى إدراك ضرورة قيام ثورة جتماعية قد أفméوصفها نتاجا للعمليات اإل املفاهيم ب تأكيده املاركسية، بل إّن 

ية، جتماعية أساسيؤمنون بصدق فكرة ما عندما تلr³ إحتياجات إناس ال فإّن  Ôشانجعند  جتماعية شاملة Jي الص�ن.إ

 يةلوحدة اإلجتماعرا بابذلك منحهم شعو  اإليمان الناس قد قبلوا حقيقة وجود اإللھ لقرون طويلة ألّن  وهو يش�� إ¬ى أّن 

غي�� لناس بالحاجة إ¬ى التمن ناحية أخرى فعندما يشعر ااملتعّدية.  جتماعيةاإل ي الكامنة Jي عالقا�>م وقهر قوى التشظ
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الفردية أو الطبيعية أو >م سيؤكدون حقيقة الحرية الوحدة والتماسك، فإ=ّ  إ¬ىأو الثورة، ع�ى نحو يفوق حاجx>م 

  " إّن جتماÈي، وهكذا نجده يقول : فكار تعكس بصورة كامنة الصراع اإل الطبقية للمجتمع، و¿ي أ
ّ

ال  ا نتحدث عنھما كن

  iع�µ ا¬cتمع باعتباره
ّ

لrي يدرك  ،األفrارالظروف االجتماعية تنعكس ��  ما |و iس��دف إظHار كيف أّن كذلك، وإن

 القرّ 
ّ

  األفrار ھ ب#نما تبدو اء أن
ّ

ا �� حقيقة األمر �� نتحدث ع�óا، فإ�ّ ل قوان�ن املنطق أو ب�ية الكون الّ° ظا|ر[ا مستقلة وتمث

 تحكمHا االحتياجات االجتماعية سرا".

  واإلرثكل هذا الزخم الفكري  نؤكد أّن  ،ختاما لهذا العنصر
ّ
ن الص�ن Jي ال�>اية من مواجهة الصي«r العريق هو ما مك

  ،ع�Ãضx>ا Jي العصر الحديث وتجاوزهايات الr�ّ إالتحّد 
ً
ستقاللية القومية عن الحاجة إ¬ى تحقيق اإل ألجل  مناضلة

̧ان ا األجانب  ، ُمشلقوى الكوني لصالحها شيئا فشئياووضع الص�ن كقوى عظمº ب�ن القوى الراهنة، محّولة م�
ً
لة

ّ
ك

 55 ملالمح نظام دو¬ي جديد تكون فيھ للص�ن مكانx>ا املؤثرة والفاعلة

 

 ي ّد ــــــــالتح

أمراض متوطنة( الرمد %10مليون ،  100كثافة سكانية هائلة ، مجاعات،  ع�ى املستوى الص"ي:

 كب��ة جدا. العمºالحبيr³)، نسبة 

Jي،  ي:ع�ى املستوى الثقاÓار إجهل، تخلف، تكنولو<Þفةبالغرب لدى الطبقات املثّق  ن. 

:rm#حد، أجزاء مستعمرة وترفض التوّ  ستقاللاإل عرقيات كث��ة تريد  ع�ى املستوى السيا

̧ والفرنسي�ن لقصر الصيف 1830لإلنجل�¸، حرب األفيون  ياباني  حتاللإ، 1860م، حرق اإلنجل�

 .1895عام 

 غ�� املتكافئة مع الغرب. ع�� املعاهدات تصاديةإقيود ق :االقتصاديع�ى املستوى 

لة محصّ 

 االستجابة

ü تحرير الص�ن.  

ü توحيد الص�ن.  

ü يÓتقدم تكنولو.  

ü .أصبحت الص�ن من أك�� القوى العاملية 

      

 جدول iُسقط نموذج التحّدي واإلستجابة عند تو[ن�æ ع�� ال�óضة الص#نية.
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�ضارة اإل dسالميةا : 

 
ُ
 انتماءإأو  عتقاداوإتصديقا إيمانا،  r دخلت Jي اإلسالم، سواءً الحضارة اإلسالمية نتاجا لتفاعل ثقافات الشعوب ال�ّ  عدُّ ت

لفتوحات r وصلت إل�>ا اr كانت قائمة Jي املناطق ال�ّ ، و¿ي خالصة لتالقح هذه الثقافات والحضارات ال�ّ نتساباوإ اووالء

  املبادئJي بوتقة  نصهارهاوإل  اإلسالمية
ُ
المية À>ذا فالحضارة اإلس r جاء À>ا اإلسالم هداية للناس كافة.ثل ال�ّ والقيم وامل

ي بناü>ا، J تحت لواü>ا، وشاركت نضوتإr املفهوم الجامع الشامل العميق، ¿ي إرث مش�Ãك ب�ن جميع الشعوب واألمم ال�ّ 

 سة اإل ئج األّم نت وشاr كوّ وأسهمت Jي عطاü>ا، و¿ي الشعوب واألمم ال�ّ 
ُ
ضارة حكم، فليست À>ذا املع«º حالمية ونسيجها امل

 56.مخصوصة لجنس مع�ن أو قوم مخصوص�ن

 

 
ّ
�ضارة اإلسالمية إ¶� ثالثة أنواع: يصنdف الباحثون ا 

 حضارة التار[خ ( حضارة الدول):   -1

د الحديث عن حضارة الدول ينبõي مx>ا دولة من الدول اإلسالمية لرفع شأن اإلنسان وخدمتھ، وعنr قّد ¿ي الحضارة ال�ّ 

وعن ميادين حضار�>ا، مثل الزراعة، الصناعة، والتعليم،  مت هذه الحضارة،r قّد نتحدث عن تاريخ الدولة ال�ّ أن 

 قدمتھ من إنجازات. وعالقx>ا بغ��ها من الدول، وما

 

�ضارة اإلسالمية األصيلة:   -2dا 

  لخدمة البشرية r جاء À>ا اإلسالم¿ي الحضارة ال�ّ 
ّ
ها، وتشمل ما جاء بھ اإلسالم من تعاليم Jي مجال: العقيدة، كل

 ر أموره.r تسعد اإلنسان وتيّس ، القضاء، وال�Ãبية، وغ�� ذلك من أمور الحياة ال�ّ االقتصادالسياسة، 

�ضارة املقتÑسة  -3dا : 

 
ُ
 ت

ّ
كانت هناك حضارات فقد ها، سمº حضارة البعث واإلحياء، وهذه الحضارة كانت خدمة من املسلم�ن للبشرية كل

 فأحياها املسلمون وطوّ  وعلوم ماتت
ّ
ة كانت الحضار  من اإلسالم، وقد ستمدوهإي روها وصبغوها بالجانب األخالàي الذ

 
َ
 الكون بشريعة هللا عمار إو¿ي  اإلسالمية عموما تنبعث من العقيدة اإلسالمية، وتسx>دف تحقيق الغاية اإلسالمية أال

 57.م املادي، ولو كان ذلك ع�ى حساب اإلنسان والدينلتقّد ، ال مجرد تحقيق ارضاهلنيل 

�ضارة اإلسالميةdأما عن خصائص ا 
ُ
انية ̧ا ب�ن الحضارات اإلنسكسÞ>ا طابعا متم�ّ ، فتنفرد األخ��ة بخمس خصائص ت

 املتعاقبة Jي املا¨rm والحاضر ع�ى السواء و¿ي: 

ü  ّ=ا وإ بت>ا وتشرّ مضامي�ستوعبت من العقيدة، فإ نبثقتإة إيمانية، >ا حضار أ<üا،مباد<xصطبغت بصبغ  rÚف

باهلل الواحد األحد، ¿ي حضارة من صنع البشر فعال كغ��ها من  اإليماننطلقت من ارة توحيدية إحض

 قات إيمانية ومرجعية دينية.ل>ا ذات منطالحضارات، لك�ّ 

ü  ي آفاقها وإحضارة إنسJ ̧عة، عاملية حلة وال بجنس بشري، وال بمر  متدادا�>ا، ال ترتبط بإقليم جغراJيانية ال�

ي جميع الشعوب واألمم، وتصل آثارها إ¬ى مختلف البقاع واألصقاع، فrÚ حضارة قامت >ا تحّد تاريخية، إ=ّ 

قصد بھ تحقيق غايات سعادتھ، هو عمل كل عمل يُ  م مخلوقات هللا، وأّن اإلنسان أّه  بأّن  عتقاداإل ع�ى أساس 

 إنساني Jي املقام األول.

ü   ّ=ا شعوب العالم قتبست من الحضارات األخرى والثقافات ال�ّ عطاء وفضيلة وعلم فقد إ >ا حضارةأ<xعرف r

قيم الخ�� والعدل واملساواة والفضيلة املعرفة والفن اإلنساني الراàي وبزاخرا بالعلم و  االقديم، وأعطت عطاء

 ، عرقهم، دي�>م وأوطا=>م.النظر عن لو=>م والجمال والتسامح وكان عطاؤها لفائدة اإلنسانية جمعاء بغّض 

                                         
  56- عبد العزیز بن عثمان التویجري، مرجع سبق ذكره، ص6.

 
  57- علي نایف الشحود، الحضارة اإلسالمیة بین أصالة الماضي و آمال المستقبل، موقع مشكاة الكتب. 

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/hdaara%20_s.rar   
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ü   ّ=ي إ>ا حضارة متوازنة، وازنت ب�ن الأJ ،ي والجانب املاديÑي كل عتدال تم�ّ جانب الروJ ̧ت بھ ع�ى العموم

̧ة من مزايا الفكر اإلسالمي األصيل.  العصور، وصار م�

ü   ّ=نظر لا حنيف بغّض ل هللا بحفظ دينھ ال>ا حضارة باقية بقاء الحياة واإلسالم ع�ى وجھ األرض، فقد تكّف أ

ست >ا ليدة، فrÚ حضارة ال تشيخ لتنقرض، أل=ّ ا يجعلها حضارة متفرّ مّم عن وضع املسلم�ن من ضعف وقوة، 

 تتعاقب اإلشعاعفrÚ بذلك حضارة دائمة  ،اإلنسانيةالفطرة  حضارة قومية، وال ¿ي بعنصرية، وال ¿ي ضّد 

 د دورا�>ا.أطوارها وتتجّد 

بذلx>ا Jي تحس�ن الحياة وإسعاد r جميعا ع�� العصور ال�ّ  اإلسالمية ةاألّم ثمرة جهود فالحضارة اإلسالمية ¿ي  ،إذن

 58.اإلنسان

 

v  :ضارة اإلسالمية�dمولد ا 

 "إقرأ بإ
ّ

  ،ك األكرمقرأ ورPّ إ ،خلق اإلسان من علق ،خلقي سم رPك الذ
ّ

 الذ
ّ
  ،م بالقلمي عل

ّ
م اإلسان ما لم iعلم" ( عل

 >ا إاآليات الكريمة بدأت مس��ة نشوء الحضارة اإلسالمية، إ=ّ À>ذه ..  ) 5-1سورة العلق من 
ّ
 يفتتاحية الوÑي اإللrÚ الذ

، نزل هذا الوÑي يعلن ظهور مفهوم جديد عن " ص�� هللا عليھ وسلمالقر'�ÛالHاش��  "محمد بن عبد هللانزل ع�ى 

  الحياة لم يعهده العرب منذ قرون خلت.
ّ
د ئها لم يسx>دف فقط تغي�� العقاھ دين جديد، بل ومنظومة حياة بأكملإن

 ما يحملونھ من أفكار عن الحياة والكون واإلنسان، مخاطبا البشرية جمعاء. تغي�� كّل الدينية الجاهلية للعرب بل و 

، ، تسوده املفاهيم واملشاعر واألنظمة الجاهليةإليھرسوال من هللا Jي مجتمع جاه�ي ينتمr  محمد بن عبد هللالقد بعث 

بل  ،ل هذا املجتمع إ¬ى مجتمع آخر تماما، وليس ذلك بتغي�� أفراده واإلتيان بآخرين بدال م�>مھ أن يحوّ فكانت مهمت

مية أفكار ومشاعر وأنظمة إسال  بتغي�� مفاهيمھ ومشاعره وأنظمتھ، أي بإزالة أفكار الجاهلية ومشاعرها وأنظمx>ا وإيجاد

 ما ملكارم األخالق.الم متّم فقد جاء اإلس ،دون الحجر ع�ى فضائل املجتمع الجاه�ي

 :من نزول الو+� بثالث مراحل أساسية بتداءإقد مرت س��ة الرسول محمد ص�� هللا عليھ وسلم 

ü  �¶ت د سميّ ، وقالم، وتثقيفھ بالثقافة اإلسالميةمن الصحابة ع�ى أساس اإلس لتكتّ : مرحلة إعداد املرحلة األو

 ية.بمرحلة الدعوة السرّ 

ü  :حلة الصدع والجهر بالدعوة والتفاعل مع املجتمع.  مر  املرحلة الثانية   

ü  :تطبيق اإلسالم عمليا من خالل الدولة اإلسالمية، دولة املدينة املنورة بعد الهجرة النبوية  املرحلة الثالثة

                                                          59.الشريفة

 ل
ُ
 قد صارت هذه املراحل الثالث امل

ّ
 بمثابة القدوة واملقياس الفكري  الن�æ محمد ص�� هللا عليھ وسلملة لس��ة شك

 
ّ
Jي كل مناÑي  -ةمن كتاب وسنّ  - انيةع�ن Jي ذلك آثار النr³ الكريم وتعاليمھ الربّ ي يس�Ãشد بھ املسلمون متبّ والسلوكي الذ

اmdلفاء �ة رفت بفÃعُ ، بية Jي تاريخهاعرفت الحضارة اإلسالمية ف�Ãة ذه عليھ وسلم هللالن�æ ص�� بعد وفاة الحياة. 

ت هوية الحضارة اإلسالمية ذا املسلم�ن وبالتا¬ي لم تبقمجتمع ر ف�>ا عت ف�>ا الدولة اإلسالمية وتطوّ ، توّس الراشدين

لدت فيھ كانت يوم وُ أول  هذه الحضارة من ع Jي آفاق العالم، ذلك أّن نطلقت لتتوّس جازية أو عربية وحسب بعد أن إِح 

 لعامل�ن"" وما أرسلناك إال رحمة ليعلن بوضوح Jي قولھ تعا¬ى:  -القرآن الكريم -مة إنسانية عاملية، فكتاÀ>ا املقدسِس  تذا

 .107سورة األنبياء، اآلية 

                                         
  58 - عبد العزیز بن عثمان التویجري، مرجع سابق، ص8-7.
  59- أحمد القصص، نشوء الحضارة اإلسالمیة، ص: 29-28.

http://196.29.172.66:8080/jspui/bitstream/123456789/4535/1/%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A1%20%D8%A7%
D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D
8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20-
%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B5.pdf 
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 بعد أن مّد 
ّ
بدأت تنتشر Jي الخارج، وقد كان  دت أركا=>ا،ت الحضارة اإلسالمية جذورها Jي أرض الجزيرة العربية ووط

 : روب ستوداردلوثيقول  را سريعا شهد لھ املؤرخون.نتشاإنتشارها إ
ّ

 ي"Dاد يكون نبأ شوء اإلسالم النبأ األ,cب الذ

فلم  طة الشأن،ة Dانت من قبل ذلك العHد متضعضعة الكيان، وPالد منّح ن �� تار[خ اإلسان. ظHر اإلسالم �� أّم ّوِ ُد 

ممالك عالية الذرى م��امية األطراف، و|ادما أديانا �� نصف األرض، مخ��قا  ان-شر Ð يمض ع�� ظHوره عشرة عقود حّ° 

�قب واألجيال، ومكرّ قديمة dان، |و عالم غّ� ت عل«�ا اDانيا عاملا حديثا م��اص األرPا ما بنفوس األمم واألقوام، و�

ل، بالتار[خ لم iشHد قط ظا|رة مثل |ذه من ق إّن " نتشار اإلسالم:عن سرعة إ لوراف#شيا فاغل��ي يقول  اإلسالم".

 ر السرعة الّ° ومن العس�� ع�� املرء أن يقّد 
ّ

من  ل ¯�ا دين iعتنقھ بضعة نفر � تحّو ھ، والّ° اتق ¯�ا اإلسالم فتوح� حق

� لّ° القوى السر[ة ا اك-شافدون  مذ|وال املتحمس�ن إ¶� دين يؤمن بھ مالي�ن الناس، وال يزال العقل الÑشري يقف 

�ضارة وال�Êوة وا�ïmdة «ع�� شعوب متفوقة عل ار االنتصمكنت جماعة من ا¬�ار�Pن اcdفاة من dا تفوقا كب��ا �� ا�

�رب".dإ¶� محمد يدين |ذا الطراز من الرجال، :عن ذلك قائال ماست#نيون هنا يجيب الباحث  والقدرة ع�� شن ا "

 
ّ

�ضارة. إنdو|ذا الطراز من ا 
ّ

�ابة غبار" القبائل العرPية أّم ھ |و الذÈ" شائر املتناحرة ة، ومن شتات العي جعل من

الب��ا بصاألو¶� إ¶� واحات ال-�راء  تكتب لغة ملدينة عاملية. إليھ وإ¶� حمالتھ العسكر[ة دولة، ومن ل$cة بالrاد

  الcöيبة،
ّ

Hند اإلسالم مع الفتح العر®ي إ¶� بالد اإليراني�ن وال��ك وال ي مّد إ¶� تلك السرايا يرجع ذلك التنامي الواسع الذ

 ال�»يا والسودان".والبلقان والص�ن وم

ا تساعد العالم فتوحات عسكرية تقارÀ>ا إتساع رقعة الفتوحات اإلسالمية، فقد شهلم يستغرب الباحثون هنا إ

 >م يستغربون ذلك اإل ، ولك�ّ جنك�» خانأو  اإلسكندر املقدويكفتوحات 
ّ
ثمرتھ  ي لم تكننتشار الحضاري السريع الذ

 ويض إم��اطوريات وهزيمة جيوش وزوال تق
ّ
ل شعوب وأمم عن أديا=>ا ما كانت ثمرتھ تحوّ أنظمة حكم وحسب، وإن

ة واحدة ذات عقيدة واحدة وتشريع واحد وثقافة وعقائدها ولغا�>ا وتشريعا�>ا وطرائق عيشها بالجملة، لتغدو معا أّم 

 حياة من طراز جديد ونمط مختلف،  تعيشتخضع لراية خليفة واحد، و  متكاملة ولغة رئيسية،
ّ

ا مجتمعا كل معلتش

 
ّ
 60ھ مجتمع "الحضارة اإلسالمية ".جديدا، إن

الدائم نتشار ولهذا الرسوخ الثابت و ر لهذه السرعة Jي اإل الوحيد املفّس  r جاء À>ا اإلسالم ¿ي السرّ التعاليم السمحة ال�ّ  إّن 

هذا  رآه األقوام Jي نتشار القرآن، ولكن مالم تكن عامال Jي إ -غوستاف لوPون كما يقول  –Jي قلوب الجماه��، فالقوة 

بعد  -ةنظام خالف -ة دول وقد عرفت الحضارة اإلسالمية عّد حرية لم يعرفوها من قبل هو السبب. من عدل و  القرآن

=>اية و  بالدولة العثمانية نx>اءً إو  -Jي بغداد واألندلس -ةة، فالعباسيّ بتداء من الدولة األمويّ مرحلة الخلفاء الراشدين، إ

أو  فاألفول  فاالنتشار  رتقاءاإل . وبالتا¬ي فقد خضعت كغ��ها من الحضارات إ¬ى قانون 1923سنة  الفة رسميانظام الِخ 

 ما يسمº بالدورة الحضارية.

، r خضعت لها الحضارة اإلسالميةمن أبرز املفكرين املسلم�ن الدارس�ن لهذه الدورة الحضارية ال�ّ  مالك بن ن�æد يعّ 

ك بن مالدها r حّد بالرجوع إ¬ى العوالم الثالث ال�ّ و  ثلما شرحنا من قبل.ل ف�>ا مواألفو  رتقاءاإل را أسباب وعوامل مفّس 

�æي تفاعلها املس نJ ي بمراحل اإلسالم -ح مرور املجتمع العربيفسوف يتّض  -األشخاصأي عالم األفكار، األشياء و –تمر

لة ما قبل الحضارة كان املجتمع ففي مرح الحضارة، ومرحلة ما بعد الحضارة. ثالث: مرحلة ما قبل الحضارة، مرحلة

 
ّ
ياء ا يدور حول عالم أشعاملھ الثقاJي إّم  رصيد زهيد من األفكار واألشياء، بل إّن  يعيش حياة جاهلية فطرية. ليس لھ إال

ا أّم  ،ة)( أفراد القبيلامحدودكان r يركÞ>ا...) وعالم األشخاص r يسك�>ا، القوس،السيف، الفرس ال�ّ الخيمة ال�ّ ( بسيطة

أي بداية  -ستمرت هذه املرحلة إ¬ى أن نزلت كلمة (اقرأ )إ (مجموع قصائد شعرية وخطب). جّدا لم أفكاره فمتواضععا

�ت مجرى r غ�ّ ب وبعثت ف�>ا الطاقة الحيوية ال�ّ قلو كرا (فطرية) خالطت شغاف الفصادفت نفوسا بِ  -الفكرة الدينية

ر، لتحضّ ا ة الجديدة، وهنا تبدأ مرحلةاألشخاص حول األفكار الحيّ املا جديدا تتمحور فيھ األشياء و التاريخ، حيث بنت ع

                                         
  60 - - أحمد القصص، نفس المرجع، ص 34-33.
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 الت الك��ى Jي املجتمع، إقالتحوّ  وكّل 
ّ
 تصادية، سياسية وأخالقية إن

ّ
 ما مصدرها العامل النفrmû الذ

ُ
كرة حدثھ الفي ت

المي بعد ركية املجتمع اإلسمبدأ التغي�� ع�ى ح مالك بن ن�æق طبّ يُ  �ات الك��ى Jي التاريخ.حدث التغ�ّ الدينية، وهو ما يُ 

 
ّ
 بمراحل ثالث:  ھ قد مرّ دخول مرحلة الحضارة، ف��ى أن

 

 مرحلة الروح:   -1

مع ا يؤهل املجتواألنصار) مع عالم األفكار( الفكرة الدينية) مّم  بعد نزول الوÑي حدث تناغم عالم األشخاص (املهاجرون

ار تيّ  ةوتخضع فيھ الغريزة ملقتضيات الروح، وترتفع شّد  ،جتماعيةاإل إ¬ى إنتاج عالم األشياء وتكتمل شبكة عالقاتھ 

 للعقيدة. اعيةتماإلجق الوظيفة جهة Jي س��ها لخدمة املجتمع بما يحّق ترها متّ r تعرف أقºmn توّ الطاقة الحيوية للفرد ال�ّ 

 

 مرحلة العقل:  -2

 ك�Å املالي حينئذ ،يات جديدةوتحّد عها املادي، فتظهر مشاكل وتوّس  نتشارهاإ تعرف الحضارة ،كثمرة للمرحلة السابقة

) 
ّ
ر تبدأ Jي التحرّ  rع إ¬ى جمعھ األفئدة ويبدأ ال�Ãف Jي ال��وز نتيجة لظهور الغرائز ال�ّ الفيء) فx>فوا إليھ النفوس وتتطل

  ألّن  ،شيئا فشيئا
ّ

r كانت تكن بالقوة ال�ّ  ويضعف، ورغم ذلك تبقى للروح سلطx>ا وإن لم تأث�� سلطة الروح بدأ يخف

  ل�>ا Jي املرحلة األو¬ى.ع

 

 مرحلة الغر[زة:  -3

الم ان ال�Ãف ويتمحور عر الغرائز بطغيJي هذه املرحلة يبلغ ضعف الروح وسلطx>ا ع�ى النفوس درجة خط��ة فتتحرّ 

 األشخاص و 
ُ
لفاعلة ل العقيدة اوتتحوّ  مور ضللفكرة الدينية بال جتماعيةاإل صاب الوظيفة األفكار حول عالم األشياء، وت

ي ف) فكر للخالص الفردي (التصوّ إ¬ى 
ّ
 ف السلr³.يعرف ظاهرة الطرفية والتصوّ الذ

 

 ، ثّم ع�� ومعاو[ةأي بحدوث معركة صف�ن ب�ن  ،ه38إ¬ى تحديد مرحلة الروح من البعثة إ¬ى عام  مالك بن ن�æيعمد 

ه، 667حوا¬ي عام  بن خلدون إ ين بعد عصر د إ¬ى =>اية دولة املوحّد عها) وتمتّ نتشار الحضارة وتوّس تبدأ مرحلة العقل (إ

 الخروج من دورة الحضارة =>ائيا. حيث يحدث ،=>يار إ¬ى عصرنا هذا، حيث تبدأ الحضارة Jي اإلتبدأ مرحلة الغريزة ثّم 

 ماتولكن يقصد هنا غلبة أحد هذه املقوّ  ،املراد هنا ليس خلو كل مرحلة من عوامل الروح أو العقل أو الغريزة =>ائيا

  ،مرحلة كل ع�ى
ّ
 61.ھ حركx>امها ويوّج ي يّس والطابع العام الذ

فة كغ��ه من فالس ،مالrا فإّن  ـــ بن ن�æحسب تعب��  ــرغم نكوص املجتمع اإلسالمي Jي مرحلة ما بعد الحضارة اليوم ـ

إذا  ـــ غلر#نشبحسب تعب��  ــبإمكانية عودة الحضارة إ¬ى مرحلة الربيع ـ يؤمن ،حضارية والتفس�� الدوري للتاريخالدورة ال

اري ذلك الزحم الفكري والحض رتقاü>ا، طاملا تحتفظ Jي كينونx>ا بكّل إ ى¬إت r أدّ ما أعادت تفعيل نفس العوامل ال�ّ 

 
ّ
 ى إ¬ى بزوغها يوما ما.ي أدّ الذ

       

   

 

                                         
  61- البشیر قالني، مرجع سبق ذكره، ص 78-77-76.
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 ÖÁّضارة اإلسالمية ب�ن التحّد مسار جدول يو�dي واالستجابة حسب نموذج ا�æأرنولد تو[ن 

 

  

 ستجابةاإل  يالتحّد  الف��ة

من خالفة أ®ي بكر إ¶� ��اية ف��ة 

  .عثمان

الدولة ويؤّمن كيف يؤّمن قلب 

 ؟مقها االس�Ãاتيáيع

ة والفتوحات حروب الردّ  

 .سالميةاإل 

مع ك�Åة دخول العجم Jي دين هللا  .من ع�� إ¶� القرن الثالث

وظهور الفرق اإلسالمية كان 

ن قضية كيف تقÉالتحدي هو: 

 ؟التعامل مع الكتاب والسنة

بداية تقن�ن العلوم الشرعية 

(أصول الفقھ، علوم السنة، 

العربية،  علوم القرآن، اللغة

 مصطلح الحديث...)

[�ن إ¶� جزء من خالفة األموّ 

 .العباسي�ن

ب علوم الحضارات تسرّ  مع بدأ

حتك À>ا املسلمون r إاألخرى ال�ّ 

كيف ي هو : كان التحّد 

ستوعب تراث األمم األخرى 

 ونحافظ ع�� نقاء اإلسالم؟

بدأت حركات ترجمة العلوم، 

علوم الحضارات األخرى 

 ر املناظرات ب�ننتشاودراسx>ا وإ

 .علماء املسلم�ن وغ��هم

ر من تراث كيف يمكن التحرّ  .اmdالفة العثمانية

 ا�ïcdية الصوفية؟

ي العلماء بالكتابة واملناظرة تصّد 

 .وإظهار الحجج ودرء الشبھ

 كيف ن�تقل ون�óض من حالة .�عد سقوط اmdالفة

 التخلف وستعيد وحدتنا؟

 ظهور الصحوة ال�ّ 
ّ
ل أول r تمث

ستجابة، فجاء من أطوار اإل  طور 

محمد ع�ي ومحمد عبده وقاسم 

أم�ن الكواكr³ ورشيد رضا 

 .وحسن البنا وغ��هم
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 :ةــخاتم

ي تزخر بھ القارة اآلسيوية اإلرث الكذا ستبعاد العوامل الفكرية و ة حال من األحوال إال يمكن بأيّ 
ّ
حضاري العريق الذ

رتھ أو التببؤ بمساره، س��و  الرهيب Jي القرن الحادي والعشريناملتسارع و نتعاش اآلسيوي اإل  إذا ما أردنا دراسة أسباب

 اع�ى الساحة الدولية لم يكن أمر اآلسيوية من العودة بقوة والدول كن الشعوب فتّم  ونتائجھ Jي املستقبال ملنظور.

ى من العدمعتباإ
ّ
ھ لم يتأت

ّ
وقيم األخالق  -النظر عن مصدرها بغّض –القديمة فكار األ أّن Jي ال شّك ، فطيا كما أن

̧ه ودفعھ ل ،كان لها بالغ األثر Jي توجيھ سلوكھمنذ الِقدم والفضيلة الr�ّ تشّبع À>ا اإلنسان اآلسيوي  يب«r =>ضتھ تحف�

 .ى األممقو الحضارية املعاصرة متحّديا أ
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