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 أسباب زوال احلضارات وبقائها 

 يف ضوء الثقافة اإلسالمية 

 إعداد

   ي العقالخولة بنت حممد علد . 

 مىجس عه البحث

تصال وثقؼ بحقاة إن ققام الحضارات وزوالفا مـ أطظؿ الؿباحث الػؽرية والتل لفا ا 

الـاس وطالقتفؿ ببعض أفرادا كاكقا أم مجتؿعات، ولؼقام الحضارات أسباب، كؿا أن 

أخرى، وقد اطتـك مػؽرو اإلسالم ببقان تؾؽ األسباب، والؽشػ طـفا،  ًالزوالفا أسباب

 واستخالصفا مـ كصقص الؼرآن الؽريؿ.

 ب: ابـ خؾدون.وكان مـ أولئؽ الؿػؽريـ الذيـ اطتـقا بدارسة تؾؽ األسبا

وقد جاء هذا البحث بدراسة أسباب زوال الحضارات وبؼائفا مـ خالل الؼصص 

سالمقة، ومـ خالل ما قرره ابـ الؼرآكقة، ومـ خالل التقجقفات الؿباشرة لألمة اإل

 خؾدون.

وقد تقصؾ البحث إلك أن الثؼافة اإلسالمقة تتؿقز بلهنا ثؼافة شامؾة متؽامؾة، تؿؾؽ 

بقؾة، وهتدف إلك بـاء حضارة إكساكقة متؽامؾة مـ جؿقع الجقاكب الروحقة أهدافا سامقة ك

 والؿادية.

 الحضارة ، زوال ، أسباب ، بؼاء ، الثؼافة  الُِّات الٍّتاحٔة :
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Abstract :  

The establishing and demising civilizations is one of the greatest intellectual topics 

that have close contact with the lives of people and their relationship with each other 

whether individuals or societies. As for establishing civilizations there are reasons، just 

as their demise has other reasons. The thinkers of Islam have taken care to show and 

reveal those reasons، and extract them from the texts of the holy Quran. 

Among those thinkers who studied these causes were Ibn Khaldun. 

This research came to study the causes of the demise and survival of civilizations 

through the Quranic stories، through the direct directions of the Islamic nation، and 

through what Ibn Khaldun. 

The research has concluded that the Islamic culture is distinguished by being a 

comprehensive integrated culture that has noble and sublime goals، and aims to build 

an integrated human civilization from all spiritual and material aspects. 
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 مقذمت
 ،وكعتق  بتاهلل متـ شترور أكػستـا ،إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستتغػره وكستتفديف   

وأشتفد أن    ،ومـ يضتؾؾ فتال هتادي لتف ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ سقئات أطؿالـا

 أما بعد: ،وأشفد ان محؿدا طبده ورسقلف ،إلف إ  اهلل وحده   شريؽ لف

فؼتتد كاكتتت مستتللة ققتتام الحضتتارات وزوالفتتا متتـ الؿستتائؾ والؿق تتقطات األساستتقة 

ثقا طـ أسباب ققام الحضتارات الستابؼة الشاغؾة ألغؾب الؿمرخقـ والؿػؽريـ الذيـ بح

ولؼتتتد تعتتتددت تػستتتقرات الؿتتتمرخقـ والؿػؽتتتريـ حقلفتتتا متتتـ طتتتدة وجتتتقه  ،وزوالفتتتا

فؿـفؿ مـ رأى أن ققام الحضارات وزوالفتا أمتر حتؿتّل صبقعتل   تػستقر لتف  ،واطتبارات

والحضتارة تـؿتق بالّتتدّرج حتتك  ،سقى أن  لؽ يعد مرحؾة مـ مراحؾ حقاة الحضتارات

ك التتذروة، ثتتؿ تـحستتر ثتتؿ تضتتعػ ثتتؿ تؿتتقت وتتتزول، وهتتذا يعـتتل أن زوال تصتتؾ إلتت

الحضارات وققامفا شلهنا كشلن اإلكسان، فنن حقاتف تبدأ متـ وقتت و دتتف ثتؿ يؽت  بعتد 

وهل الذروة ثؿ  ،ثؿ يصؾ إلك مرحؾة الرجقلة ،وهل مرحؾة الشباب ،مروره بلهؿ مراحؾف

 .(1)ت والزوالثؿ العجز وصقً  إلك الؿق ،يعقد إلك القراء

ويف الؿؼابؾ يترى بعتض العؾؿتاء والؿػؽتريـ أن ققتام الحضتارات وزوالفتا هتق كتقجتة 

وستقؽقن الترأي التذي  ،وغقرهتا ،واقتصتادية ،وسقاستقة ،لعدة طقامؾ وأسباب اجتؿاطقة

سـطرحف لتػسقر أسباب زوال الحضارات وققامفا مـ وجفة كظريتة إستالمقة اكطالقتا متـ 

ن الثؼافتتتة مصتتتدر أصتتتقؾ لؿعرفتتتة أخبتتتار األمتتتؿ الستتتابؼة وحقتتتاة الثؼافتتتة اإلستتتالمقة: أل

                                                        

، قصتة الحضتارة, 18/ 1م, 1991 -هت 1811, 1,ط لبـان –( اكظر: أسس الـفضة الراشدة, أحؿد الؼصص, صرابؾس 1)

 .1811 م ص1998هت  1818, 1ول وايريؾ ديقراكت, دار الجقؾ لبـان بقروت، ط
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فـحـ بحاجة ماستة إلتك معرفتة الرؤيتة اإلستالمقة  ،الحضارات الؼائؿة والبائدة وأحقالفا

ومـ هذا الؿـطؾتؼ يرجتك  ،القا حة تجاه الحضارة ومؼقماهتا وأسباب سؼقصفا وزوالفا

خاصتة يف  ،الطريؼ الصتحق  أن تؽقن هذه الدراسة تساطد الؿسؾؿ طؾك و ع قدمف طؾك

 .ضؾ هقؿـة الحضارة الؿادية الؿعاصرة

حاجة الـاس جؿقعتا وخاصتة األمتة اإلستالمقة إلتك معرفتة أستباب ققتام الحضتارات، 

وبؿعرفتفا تتخذ األسباب والؿؼدمات التل تمدي إلك الـفقض والتؼدم باألمتة، وبؿعرفتة 

 شلكف أن يمدي إلك الزوال والػـاء.أسباب زوال الحضارات تتجـب كؾ ما مـ 

قـاطتتة الباحثتتة بتتلن الثؼافتتة اإلستتالمقة تستتتقطب الؿا تتل والحا تتر وتؿؾتتؽ رويتتة 

لؾؿستؼبؾ وبسبب  لتؽ أخرجتت لؾعتالؿ حضتارة إكستاكقة راققتة حؽؿتت العتالؿ قروركتا 

مقة لؾعتالؿ خت ات طديدة فعاش الـاس يف ضؾفا حقاة سعقدة هـقئة فؼدمت الثؼافة اإلستال

وتجتتارب، يف كافتتة مجتتا ت الحقتتاة، ودلقتتؾ كتتاف بتتلن الثؼافتتة اإلستتالمقة تؿتؾتتؽ بعتتدا 

هذه الؼـاطة وغقرها دفعتت الباحثتة إلتك تتبتع أستباب بؼتاء الحضتارات  ،حضاريا وا حا

 وزوالفا مـ وجفة كظرية إسالمقة الثؼافة اإلسالمقة.

 البحث تحَٔٔ أهداف م٘ أهّٓا ما يِٜ: لَد تٚخٔت م٘ خالل كتابة هذا

بقان أن األمة اإلسالمقة تؿتؾؽ الؿمهالت لؾؼقام بالـفقض، والػاطؾقة التل يؿؽـ أن  -أ

 .تؾعب دورا إلكؼا  الحضارة الحديثة مـ الزوال وا كدثار

تق ق  ما يرتتب طؾك ا كحراف يف السؾقك واألخالق مـ اآلثتار الستؾبقة والـتتائج  -ب 

 ة األمؿ والحضارات.القخقؿة يف حقا
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تصتتقيب ورطايتتة الؿستتقرة الحضتتارية لألمتتة اإلستتالمقة التتتل كتؿـتتك لفتتا أن تؾحتتؼ  -ج

 بالركب الحضاري اإلكساين مـ جديد ولتؼقد العالؿ كحق التؼدم وا زدهار.

 أسئِة البحث:

ما أسباب بؼاء الحضارات وزوالفا طؾك  تقء الثؼافتة اإلستالمقة، ي ويتػترع طتـ هتذا 

 ل طدة أسئؾة فرطقة كالتالل:السمال الرئقس

ما د لة هذه الؽؾؿات التل تعتد متـ صتؾب الؿق تقع وهتل أستباب بؼتاء وزوال  -أ

 الحضارة يف الثؼافة اإلسالمقةي

ما مققػ الؼترآن الؽتريؿ متـ إبتراز أستباب بؼتاء الحضتارات وزوالفتا متـ ختالل  -ب

 الؼصص الؼرآكقةي

خؾتتدون يف مستتللة بؼتتاء متا مققتتػ رواد الػؽتتر اإلستالمل، كالعتتالؿ الجؾقتتؾ : ابتـ  -ج

 يالؿمدية لذلؽالحضارات وزوالفا واألسباب 

ما الحؾتقل الؿـاستبة التتل تؼتدمفا الثؼافتة اإلستالمقة لؾختروج متـ أزمتة التخؾتػ  -د

 وا كحطاط التل يشفده العالؿ اإلسالمل إلك التطقر وا زدهار.

متـ ختالل أهتؿ الؽتتب  قامت الباحثتة بتتبتع الؼصتص الؼرآكقتة وأخبتار األمتؿ الستابؼة

التاريخقة التل تحدثت طـ أخبار األمؿ والحضارات السابؼة ومتا كتبتف الؿػؽترون أمثتال 

ابتتـ خؾتتدون بغقتتة الققتتقف طؾتتك األستتباب والعقامتتؾ التتتل تؾعتتب دورا أساستتقا يف ققتتام 

ولؼد استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة الؿـفج القصتػل التحؾقؾتل  ،الحضارة أو زوالفا

 صل.ا ستـبا
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 اشتّٖ البحث طِٛ : مَدمة ، وتّٓٔد ، وثالثة فهٚل ، وخاتّة  

الؿؼدمة، وتشتؿؾ طؾك أهؿقة البحث، وأسباب اختقار الؿق تقع، وأهتداف البحتث، 

 وأسئؾتف، ومـفجف، وخطتة البتتحث.

التؿفقتتد: يف التعريتتػ بؿػتتردات طـتتقان البحتتث ، وبقتتان أهؿقتتة الحضتتارة وطالقتفتتا 

 ويشتؿؾ طؾك محقريـ: بالثؼافة ،

 الؿحقر األول: التعريػ بؿػردات العـقان.

 الؿحقر الثاين: أهؿقة الحضارة وطالقتفا بالثؼافة.

، وفقتتف ثالثتتتة الٍهللٖ الول: أسللباب  وال الحوللاضات ا ثللٚة السَافللة ا سللالمٔة

 مباحث: 

 الؿبحث األول: أسباب زوال الحضارات مـ خالل الؼصص الؼرآكقة.

: أستتباب زوال الحضتتارات متتـ ختتالل التقجقفتتات الؿباشتترة لألمتتة الؿبحتتث الثتتاين

 ا سالمقة.

 الؿبحث الثالث: أسباب زوال الحضارات طـد ابـ خؾدن.

 ، وفقف ثالثة مباحث:الٍهٖ الساين: أسباب بَاة الحواضات ا ثٚة السَافة ا سالمٔة

 الؿبحث األول: أسباب بؼاء الحضارات مـ خالل الؼصص الؼرآكقة.

ث الثتتاين: أستتباب بؼتتاء الحضتتارات متتـ ختتالل التقجقفتتات الؿباشتترة لألمتتة الؿبحتت

 اإلسالمقة. 

 الؿبحث الثالث: أسباب بؼاء الحضارات طـد ابـ خؾدون. 

ي الٍهٖ السالث: إلٛ أي٘ يتجٙ إٕسلان الَلرن الحلاوي والًنلري٘ بحولاضتٙ الًّا لرة
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 وفقف مبحثان.

 إلحسان يف زوال الحضارات.الؿبحث األول: أثر الخروج طـ شريعة التعامؾ با

 الؿبحث الثاين: الســ والـقامقس اإللفقة لبؼاء الحضارات اإلكساكقة.

الخاتؿة، وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات، ثؿ يؾقفا ففرس الؿصادر والؿراجع، وففرس 

 الؿق قطات. 
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 التمهٍذ

تػاصتقؾف تترى الباحثتة  ترورة الققتقف طؾتك  قبؾ الشروع يف الؿق قع والختقض يف

 أهؿ الؿصطؾحات التل تتعؾؼ أساسا بالبحث وهل كالتالل:

 تًريٓ السباب ا الٌِة: - أ

وققؾ: هق يف األصؾ  (1)األسباب يف الؾغة: جؿع سبب ، وهق كؾ ما يتقصؾ بف إلك غقره

 .(8)الحبؾ الذي يتقّصؾ بف إلك الؿاء

  اصا ىال::تًريٓ السباب ا - ب

 (8)األسباب جؿع سبب ، وهق : متا يؾتزم متـ وجتقده القجتقد ومتـ طدمتف العتدم لذاتتف

فتن ا وجتدت يف أي  ،فقػفؿ مـ هذا التعريػ أن وجقد السبب يؾزم مـ  لؽ وجقد مسببف

أمتتة أستتباب التؼتتدم والبؼتتاء اقتضتتت ستتـة اهلل يف الؽتتقن أن تبؼتتك تؾتتؽ األمتتة وتحقتتا حقتتاة 

أمتا إ ا وجتدت يف أمتة  ،سـة اهلل الؽقكقة يف جؿقتع األقتقام واألمتؿ متؼدمة متطقرة، وتؾؽ

أسباب الزوال والستؼقط فـتقجتة  لتؽ أن هتذه األمتة آيؾتة إلتك التزوال والستؼقط، إ  إ ا 

 وجد ماكع حال دون وققع  لؽ كالتقبة والرجقع إلك الصقاب وغقر  لؽ.

 تًريٓ الزوال ا الٌِة: -أ

                                                        

   181/ 1م,  1988, 8( الصحاح, الجقهري, دار العؾؿ لؾؿاليقـ، بقروت, ط1)

  11/ 8هت,  1818, 1بقروت,ط –( تاج العروس, دار الػؽر 8)

   81/ 1م,  1988 -هت  1898, 1( شرح تـؼق  الػصقل, الؼرايف, شركة الطباطة الػـقة الؿتحدة, ط8)
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 وققتتتتؾ: التتتتزوال: التتتتذهاب وا ستتتتتحالة. (1)لشتتتتلء أي ارتػاطتتتتف و هابتتتتفزوال ا 

ـ حال إلك زوال الحضارة (8)وا  ؿحالل، زال يزول زوا   حال، وكحق  لؽ. تحقلفا م

 تًريٓ  وال الحواضة ا اصا ىال:: - ب

زوال الحضتتارة هتتق: التغقتتر والتحتتقل متتـ األحستتـ إلتتك الستتلء، ومتتـ الحركتتة إلتتك 

ك الخؿقل، ومـ القجقد إلك الػـاء، وهذا يف الـفاية يعـل فؼتدان الجؿقد، ومـ الـشاط إل

 .(8)جؿقع الؿؼقمات األساسقة لؾحقاة

 تًريٓ البَاة ا الٌِة:  - أ

وققؾ: هق ققتام  (1)، وققؾ: الدوام(1). وققؾ: هق طدم الؿقت(8)البؼاء يف الؾغة كؼقض الػـاء

 . (8)األوصاف الؿحؿقدة

 بَاة ا اصا ىال::تًريٓ ال - ب

 .(8)ققؾ هق: دوام الحقاة، واستؿرار القجقد

                                                        

 مصر -بـ سفؾ العسؽري, دار العؾؿ والثؼافة لؾـشر والتقزيع، الؼاهرة ( الػروق الؾغقية, الحسـ بـ طبد اهلل 1)

ـ سقده( الؿحؽؿ 8)  188/ 9م,  8888 -هت  1881, 1,طبقروت –دار الؽتب العؾؿقة , والؿحقط األطظؿ, ب

 .18هت، ص1888( اكظر: الحضارة الغربقة طؾك شػا جرف هار، مصطػك فقزي غزال، دار السالم، الطبعة الثاكقة، 8)

 مصر -( الػروق الؾغقية, الحسـ بـ طبد اهلل بـ سفؾ العسؽري, دار العؾؿ والثؼافة لؾـشر والتقزيع، الؼاهرة 8)

 888/  8م, 1989 -هت 1899( معجؿ مؼايقس الؾغة, بـ فارس, 1)

 888/  8( الؿرجع السابؼ 1)

م,  8888 -هتت 1888، 1هرة / مصتر,طالؼتا -( معجؿ مؼالقد العؾقم يف الحدود والرسقم, السققصل, مؽتبتة اآلداب 8)

 119/ 1م, 1988-هت 1888, لبـان–, كتاب التعريػات, الجرجاين, دار الؽتب العؾؿقة بقروت 818/ 1

 188/ 8م,  1988  هت 188, 8( الصحاح, الجقهري, دار العؾؿ لؾؿاليقـ, بقروت, ط8)
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وكعـل ببؼاء الحضارات طؾق شتلهنا ومؽاكتفتا وحقازهتتا شتقًئا متـ الستؾطة والستؾطان،  

بسبب وجقد أستس ومؼقمتات الحقتاة تجعؾفتا قتادرة طؾتك امتتالك الؼتدرة، وبؾتقغ حالتة 

 الـصرة والتؿؽقـ. 

  الٌِة تًريٓ الحواضة ا - أ

اإلقامتتة يف الحضتتر، وهتتل ، والحضتتارة: هتتل (1)الحضتتارة متتـ الحضتتر، وهتتق ختتالف البتتدو

 .(8)ا كتؼال مـ مرحؾة البداوة إلك التطقر والرقل اإلكساين

 تًريٓ الحواضة ا اصا ىال:: - ب

  الحضتتارة ققتتؾ هتتل: التػتتــ يف التترتف وإحؽتتام الصتتـائع الؿستتتعؿؾة يف وجقهتتف

 .(8)ومذاهبف

 ا يـشئف اإلكسان يف كؾ ما يتصؾ بؿختؾػ جقاكبتف وكقاحقتف، طؼتال وققؾ هل: كؾ م

قصتة اإلكستان يف  -يف إصالقفتا وطؿقمفتا-وخؾؼا، مادة وروحا، دكقا وديـتا: ففتل 

كؾ ما أكجتزه طؾتك اختتالف العصتقر، وتؼؾتب األزمتان، ومتا صتقرت بتف طالئؼتف 

 الجتاكبقـ : ، ويػفؿ مـ هذا التعريػ أن الحضارة تشؿؾ طؾتك(8) بالؽقن وما وراءه

 الروحل والؿادي. 

  تًريٓ السَافة لٌة: -أ

ققؾ هل: مصدر مـ ثؼتػ، أي: إ ا لزمتف، وققتؾ: ثؼتػ صتار حا قتا متاهرا َفِفًؿتا، ففتق 

                                                        

 188/ 8م,  1988 -  هت 1888, 8( الصحاح, الجقهري, دار العؾؿ لؾؿاليقـ, بقروت, ط1)

 ( الؿرجع السابؼ 8)

 811/ 1م, 1988 -هت  1888, 8( تاريخ ابـ خؾدون, دار الػؽر، بقروت, ط8)

 (.1( اإلسالم والحضارة الغربقة: الؿملػ: محؿد محؿد حسقـ، دار الػرقان، د.ط )ص: 8)
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 .(1)ثؼػ، وققؾ سريع التعؾؿ والتػفؿ

جؿقتتع الستتؿات الروحقتتة، والؿاديتتة، " تًريللٓ السَافللة ا اصا للىال::  ٔللٖ هللٜ -ب

ة، والعاصػقتتة، التتتل تؿقتتز مجتؿعتتا بعقـتتف، أو فئتتة اجتؿاطقتتة بعقـفتتا، وهتتل تشتتؿؾ والػؽريتت

الػـقن، واآلداب، وصرائؼ الحقاة، كؿا تشؿؾ الحؼقق األساسقة لإلكستان، وكظتؿ الؼتقؿ، 

 .(8)"والتؼالقد، والؿعتؼدات

ققتتؾ هتتل: مجؿقطتتة الؿعتتارف والؿعؾقمتتات الـظريتتة  تًريللٓ السَافللة ا سللالمٔة  -ت

ؾقة الؿستؿدة مـ الؼرآن الؽريؿ، والسـة الـبقيتة، التتل يؽتستبفا اإلكستان، والخ ات العؿ

 .(8)ويحدد طؾك  قئفا صريؼة تػؽقره، ومـفج سؾقكف يف الحقاة

ومتتـ ختتالل هتتذا التعريتتػ كتتدرك أن الثؼافتتة اإلستتالمقة تؿثتتؾ الشخصتتقة اإلستتالمقة 

 ،والؾغتة ،ؿؾ التديـففل طامة، وشامؾة تش ،الؽامؾة، يف مـاهجفا، وتصقراهتا، ومصادرها

وأهنا تتػاطؾ متع الحقتاة يف ما تقفا، وحا ترها، يف تصتقرها  ،والؼقؿ، وغقرها ،والتاريخ

 .(8)الؽؾل لؿستجدات الحقاة، كؿا يحبف اهلل، وير اه

                                                        

 (.9/181, )م8881, 1ط,قروتب–( هتذيب الؾغة, محؿد بـ أحؿد بـ األزهري الفروي، دار إحقاء الرتاث العربل 1)

(, ومتـفج 1/18م,)8881 -هتت 1888, 1( أ قاء طؾك الثؼافة ا سالمقة, كادية شتريػ العؿتري, ممسستة الرستالة,ط8)

الستالم تطؾبتات طصتر العقلؿتة، الباحتث: طبدالثؼافة اإلسالمقة لطالب الجامعات القؿـقة يف  قء حاجاهتؿ وم

 1م, ص8881شؿس مصر الؼاهرة,  ر مـشقرة جامعة طقـطبده قاسؿ الؿخاليف، رسالة دكتقراه غق

( الثؼافة اإلسالمقة تعريػفا مصادرها مجا هتتا تحتدياهتا, مصتطػك مستؾؿ فتحتل محؿتد الزطبتل جامعتة الشتارقة، 8)

 (.18م,) ص: 8888, 1إثراء لؾـشر والتقزيع, ط

يف حؾفتا, إكصتاف أكترم مـتدورة, جامعتة أم ( أزمة الثؼافة يف الؿجتؿع اإلستالمل الؿعاصتر ودور الرتبقتة اإلستالمقة 8)

 (.88هتت,)ص: 1881الؼرى, قسؿ الرتبقة, 
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يسعك اإلكسان لؾقصقل إلقفتا يف الحقتاة متـ تظفر أهؿقة الحضارة بلهنا هل الغاية التل 

لؾختروج متـ مرحؾتة التخؾتػ وا كحطتاط  ،خالل كشاصاتف الجسؿقة، وإبداطاتف العؼؾقتة

إلك مرحؾة التؼدم وا زدهار التل مـفا يتؿ ا حتػاظ بؼدر كبقر طؾك ا زدهار والرفاهقتة، 

ات أساسقة يف الحقتاة فالحضارة يف الحؼقؼة كؼؾة أساسقة مـ مرحؾة إلك مرحؾة وفؼ معطق

ولتتتذا فؼتتتد طرففتتتا التتتبعض بلهنتتتا:  ،تختؾتتتػ طتتتـ تؾتتتؽ الؿعفتتتقدة يف الؿرحؾتتتة البدائقتتتة

محتتاو ت اإلكستتان ا كتشتتاف وا ختترتاع والتػؽقتتر والتـظتتقؿ والعؿتتؾ طؾتتك استتتغالل "

 .(1)"الطبقعة لؾقصقل إلك مستقى حقاة أفضؾ وهل حصقؾة جفقد األمؿ

تؼقم بدور كبقر يف الحقاة ففل  ات بعد روحتل  ومـ خالل ما سبؼ كدرك أن الحضارة

ومادي يؿؽـ التعبقر طـف مـ خالل الؼقؿ الديـقة والؼاطدة األخالققة والػؽرية، وهل هبذا 

الؿػفقم   تخرج مضتؿقن الحضتارة طتـ إصتار الثؼافقتة حستب متا يتراه بعتض البتاحثقـ 

ادة متتـ إكتاجتتف كظتتام اجتؿتتاطل يعتتقـ ا كستتان طؾتتك الزيتت"التتذيـ يتترون أن الحضتتارة: 

، يرى اآلخرون أن الثؼافة تختؾػ طـ الحضارة ألن الثؼافة هل ثؿترة كتؾ جفتد (8)"الثؼايف

أو كشاط إكساين محؾل، وقد  هب إلقف كثقر مـ الباحثقـ والعؾؿاء ومـفؿ ابـ خؾدون ففق 

أهؾ البدو أقترب إلتك الخقتر متـ "يرى أن هـاك فرقا بقـ الثؼافة والحضارة، حقث يؼقل: 

                                                        

 1818( الحضارة العربقة اإلسالمقة ومقجز طـ الحضارات السابؼة، أبق خقؾ شققل, دار الػؽر الؿعاصر بقتروت 1)

, 8/ؿتتان, طراهقؿ الؽتتقالين, وآختترون, ط. واكظتتر: دراستتات يف الػؽتتر العربتتل اإلستتالمل، إبتت88م ص 1991هتتت 

 888م, 1991

 8/ 1م, 1911, 8( قصة الحضارة ديقراكت ول، ترجؿة زكل كجقب محؿقد دار العؾؿ لؾؿاليقـ ط 8)
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ومفؿا يؽـ الخالف يؿؽـ الؼقل بلن الحضارة هل تـؿقتة وتطتقير حقتاة  .(1)"الحضرأهؾ 

فالحضارة هل التل تقصؾ  ،(8)اإلكسان مـ البداوة إلك التحضر كؿا يرى  لؽ ابـ خؾدون

اإلكستان إلتك مرحؾتة الرقتل الؿتادي والؿعـتتقي يف الحقتاة ومتـ هـتا تؾتؼتل الحضتارة متتع 

ـف.  قف كػصؾما س الثؼافة يف ارتباط وثقؼ وهق  الحديث ط

طـد الـظر يف هذا التعريػ لؾحضارة كجد أن مػفتقم الحضتارة يصتؾ  أن يطؾتؼ طؾقفتا 

ألن الؿظاهر الثؼافقة هل التل تتضافر جؿقعفا يف إكشاء األسس ا جتؿاطقتة  ،معـك الثؼافة

فالحضتارة إ ن تجستقؿ  ،قر الحضتاريةواإلدارية والسقاسقة والعؿراكقة التل تعد مـ األمت

التترتاث الؿعـتتقي لؾثؼافتتة، وهتتل بتتذلؽ تؽتتقن الؿتترآة التتتل تعؽتتس صتتقرة الؿجتؿتتع 

وبـاء طؾك ما تؼدم فعالقة الثؼافة بالحضارة طالقتة تتالزم و  يؿؽتـ  ،وخصائصفا العامة

 التػريؼ بقـ الد لتقـ، بقـؿتا يترى طؾؿتاء آخترون  ترورة التػريتؼ بتقـ متدلقلل كؾؿتتل:

الثؼافتتة والحضتتارة بحقتتث يجعتتؾ األولتتك خاصتتة بتتاألمقر الؿعـقيتتات، والثاكقتتة بتتاألمقر 

الؿاديات، وبـاء طؾك هذا التػريؼ يؽقن معـتك الحضتارة أطتؿ وأشتؿؾ باطتبتار أن الثؼافتة 

 لؽ أن الؿجتؿعتات يف ستبقؾفا التؼتدم  ،هل كتاج الؿعرفة التل تليت بعد التحضر والتؿدن

ـ مرحؾة البتداوة إلتك مرحؾتة التحضتر أو التؿتدن ثتؿ يشتؼ صريؼفتا والتطقر فنهنا تـتؼؾ م

 ولؼد  هب إلك هذا الرأي كثقر مـ الؿػؽريـ والػالسػة.، (8)كحق تحصقؾ العؾؿ

                                                        

   118/ 1م,  1988 -هت  1888, 8( تاريخ ابـ خؾدون, دار الػؽر، بقروت,ط 1)

  118/ 1( الؿرجع السابؼ 8)

   118/ 1م,  1988 -هت  1888, 8( تاريخ ابـ خؾدون, دار الػؽر، بقروت,ط  8)
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 الفصل األول

 أضباب زوال الحضاراث فً ضىء الثقافت االضالمٍت
 ثالثة مباحث : وفٔٙ 

 المبحث األول

 رآوٍتأضباب زوال الحضاراث مه خالل القصص الق 
والحضتارات  ،لؼد قصَّ لـا الؼرآن الؽريؿ أخبار أمؿ وأققام سؽـقا األرض وطؿروهتا

الؼديؿة التل سادت ثؿ بادت وتالشت وآلت إلك الزوال فنن زوالفا لؿ يؽتـ اطتباصتا و  

بؾ كان ألسباب وطقامؾ مـ أبرزها مخالػة الســ والـقامقس اإللفقة التل تحؽتؿ  ،طػقيا

 : طؾك مستقى الػرد أو الجؿاطة، وهل كؿا يؾل إيجازاً  مسقرة الحقاة سقاء

كان لؼقم كقح طؾقف السالم حضارة قائؿة أشار إلقفا الؼرآن الؽريؿ، لؽـ هذه الحضارة 

اكحرفتتت طتتـ التقحقتتد بتتاهلل إلتتك الشتترك وطبتتادة األصتتـام، فلرستتؾ اهلل إلتتقفؿ كقحتتا طؾقتتف 

ك الشترك وكبتذ طبتادة األصتـام واألوثتان، ومتـ ختالل السالم فدطاهؿ إلك التقحقتد وتتر

التلمتتؾ يف هتتذه الؼصتتة الؼرآكقتتة يتبتتقـ لـتتا أن الشتترك بتتاهلل ستتبحاكف وتعتتالك ستتبب  كعتتدام 

والختائػ   يؿؽتـ أن يحؼتؼ  ،ػتقسويمدي إلتك اكتشتار الختقف والرطتب يف الـ ،األمـ

بقئتة يستقطر فقفتا الختقف  يبدع شقئا يف الحقاة، ألن اإلبتداع وا بتؽتار   يحصتالن يفأو

فن ا كان التػؽقتر التذي يتمدي إلتك ا بتداع وا بتؽتار مشتؾق  أو  تعقػا بستبب  ،والؼؾؼ

الخقف والؼؾؼ الؿسقطر يف الـػقس الذي باطثف الشرك باهلل تعالك يف ألقهقتف وربقبقتف ويف 

عتات صػاتف ففذا دلقؾ طؾك أن الشرك خطر طؾك صريؼة تػؽقر الـاس، فنكؽ تجتد الؿجتؿ

التل يـتشر فقفا الشرك يػؽرون بطرق خرافقتة ويػسترون جؿقتع الظتقاهر الطبقعتة تػستقرا 

خرافقا بدل أن يػؽروا ويستخروا متا أطتده اهلل لفتؿ يف هتذه األرض متـ التـعؿ والخقترات 
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 كاألحجار واألشجار والحققاكات لعؿارة األرض.

ا يؿتؾؽتقن الؿؼقمتات وهذا بخالف الؿجتؿعات التل يـشر فقفا التقحقد تجتد أفرادهت 

األساسقة الؿادية والؿعـقية لؾـفقض والؼقتام ألهنتؿ يممـتقن بالؼضتاء والؼتدر ويرجعتقن 

 األمقر إلك اهلل سبحاكف وتعالك فقتخذون األسباب ويسؾؽقن الطرق الؿمدية لؾػالح.

ت وزالتت بستبب الؽػتر متع لؼد  كر الؼرآن الؽريؿ كؿا ج كثقرة مـ الحضارات سؼط

الػساد يف األرض فعاقبفا اهلل بالعذاب يف الدكقا، ومـ هذه الحضارات التل زالتت بستبب 

الؽػر كؿا أشارت إلقفا الؼصتص الؼرآكقتة حضتارة ثؿتقد وهتؿ قبقؾتة متـ العترب العاربتة 

: البائدة وكاكقا يـحتقن الجبال واألحجار يسؽـقن فقفا يؼتقل اهلل ستبحاكف وتعتالك طتـفؿ 

 ا ُ ُهًٚضا َٓ
ٚلِ ُٓ ْ٘ ُس ْٗ فِٜ اْلَْضِض َتتَِّخُذوَن ِم َأُك َّٚ ِد َطاٍو َوَب ًْ ْ٘ َب اَة ِم ٍَ َِ ْٗ ُخ ُُ َِ ًَ َواْذُكُروا إِْذ َج

 َ٘ ِسِدي ٍْ ا فِٜ اْلَْضِض ُم ْٚ َس ًْ ًُٔٚتا َفاْذُكُروا َآصَاَة اهَّللِ َوصَا َت وكاكتت حضتارة (1 )َوَتِْْحُتَٚن اْلِجَباَل ُب

متؼدمتتة مزدهتترة ولؼتتد أشتتار الؼتترآن الؽتتريؿ إلتتك شتتلء مؿتتا شتتفدهتا هتتذه  ثؿتتقد حضتتارة

َ٘  : الحضارة مـ ا زدهار والتطقر يؼقل اهلل سبحاكف وتعالك  ٔ
ِِ ْرَس ُّ ُٚو اْل ُّ َبْت َث إِْذ  *َكذَّ

َٚن  َُ ْٗ َ الٌِح َأصَا َتتَّ ْٗ َأُخُٚه ُٓ ٌ٘  *َ اَل َل ْٗ َضُسلٌٚل َأِملٔ ُُ ِّٕٜ َل ٚا اهَّللَ  *إِ َُ لِٚن  َفلاتَّ ًُ ( 411 َوَأصِٔ

 َ٘ ٔ
ِّ اَل ًَ َِٛ َضبِّ اْل ْ٘ َأْجرٍ إِْن َأْجرَِي إصِاَّ َط  ِم

ِٙ
ْٔ َِ ْٗ َط ُُ ُل َٖ َ٘  *َوَما َأْس ٜ َملا َهاُهَْلا َآِمِْلٔ

َأُتْتَرُكَٚن فِ

ُٔللٍٚن  * ٌٗ  *فِللٜ َجَّْللاٍت َوُط للا َهِوللٔ َٓ ًُ ِْ ٍٖ َص ْخلل َٕ ًُٔٚتللا *َوُ ُضوٍع َو َ٘ اْلِجَبللاِل ُب  َوَتِْْحُتللَٚن ِملل

 َ٘ فلرستؾ اهلل  ،ففؿ بدل أن يؼابؾقا هذه الـعؿ بالشؽر قابؾقهتا بتالؽػر والعصتقان (8)َفاِضِهٔ

ولؿ يؽتػقا بذلؽ بؾ تجاوزوا الحتد  ،إلقفؿ صالحا لقعدوهؿ إلك طبادة اهلل وحده فؽذبقه

                                                        

    88( سقرة األطراف: اآلية 1)

   189 - 181( سقرة الشعراء: اآلية 8)
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حتك اكتفؽقا حرمة اهلل فعؼروا كاقتة صتال  كػترا وطصتقاكا فتلهؾؽؿ اهلل يؼتقل اهلل ستبحاكف 

َ٘  وتعتالك  ا إِْن ُكْْلَت ِمل َٕ لُد ًِ لا َت َّ تَِْلا بِ ْْ ْٗ َوَ اُلٚا َيا َ لالُِح ا ِٓ ْ٘ َأْمرِ َضبِّ ا َط ْٚ ُروا الَّْاَ َة َوَطَت ََ ًَ َف

 َ٘ ٔ
ِِ ْرَس ُّ  (1)اْل

إن الػساد إ ا اكتشر يف الؿجتؿع فنكف يلخذ أشؽا  متعددة وصتقرا شتتك مختؾػتة لؽـتف 

وأشؽالف فنن هذا الؿجتؿع مفتدد لؾخطتر يؼتقل اهلل ستبحاكف وتعتالك يف  مفؿا تعدد صقره

ُْٖتَٚن  ققم لقط الذيـ جاوزا الحد يف الػستاد وا ستراف:  ْٗ َلَتل ل ُُ َّٕ  إِ
ِٙ ِمل ْٚ ََ

َوُلًٚصلا إِْذ َ لاَل لِ

 َ٘ ٔ ِّ لاَل ًَ َ٘ اْل ْ٘ َأَحٍد ِمل ا ِم َٓ ْٗ بِ ُُ ََ اِحَنَة َما َسَب ٍَ لتقط هتق واإلستراف التذي يتحتدث بتف (8 ) اْل

مخالػة الػطرة السقية وتجاوز مـفج الّؾف الؿؿثؾ يف العالقتة الؼائؿتة بتقـ التذكر واألكثتك. 

وهتتذا اإلستتراف يف الطاقتتة التتتل وهتتبفؿ الّؾتتف إياهتتا، والؼتتقة التتتل أودطفتتا اهلل يف أبتتداهنؿ 

وأجسامفؿ ألداء دورهؿ يف امتداد تـاسؾ البشرية وكؿق الحقاة، فن ا هتؿ يضتعقهنا يف غقتر 

 عفا لؿجرد شفقة شتا ة متع أن الّؾتف ستبحاكف وتعتالك جعتؾ لتذة الػطترة الصتادقة يف مق

الحػاظ طؾك التـاسؾ البشري ففؿ خالػقا سـة اهلل يف التـاسؾ البشري، والحتؼ أن التـػس 

إ ا وجدت لذهتا يف كؼقض هذه السـة ففذا اكحراف وشذو  وفساد فطري وأخالقتل وهتق 

ذا الػساد أخطر طؾك الؿجتؿع حقـ يتحقل مـ الستؾقك وه (8)طؾك الحقاة وطؾك الؿجتؿع

الػردية إلك السؾقك الجؿاطقة أو يتجاوز الطبؼة السػؾقة لتصؾ إلك الطبؼة العؾقتا الحاكؿتة 

فنن أي مجتؿع يؽقن فقتف الستادة األشتراف رأستا يف الػستاد وا كحتراف ففتذا الؿجتؿتع 

                                                        

  – 88( سقرة األطراف: 1)

   81 - 88( سقرة األطراف: 8)

ـ كايػ الشحقد, ط ( الُؼرآُن الؽريُؿ يف مقاجِفِة الجاهؾقَّة, 8)  .118م,  8818 - هت 1881, 1طؾل ب
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للا َوإِذَ  : ، يؼتتقل اهلل ستتبحاكف وتعتتالك (1)مفتتدد بتتالخطر َٓ ٔ
للا ُمْتَرفِ َٕ َٕ َ ْرَيللًة َأَمْر ِِلل ْٓ ُٕ للا َأْن  َٕ ا َأَضْو

اَها َتْدِمًٔرا  َٕ ْر ُل َفَدمَّ ْٚ ََ ا اْل َٓ ْٔ َِ َّٔ َط ا َفَح َٓ ٔ
ٚا فِ َُ َس ٍَ أي: أمركا الرَؤستاء ( 8) قال أهؾ التػسقر  (8)َف

، ففتذه اآليتة الؽريؿتة دلتت أن صتالح (8)والؿـعؿقـ فقفتا بالطاطتة، وقِقتؾ جعؾـتاهؿ أمتراء

لحاكؿ صالح لؾؿجتؿع وفساده فساد لؾؿجتؿع وإ ا كاكقا أققياء يف الخقر كتان ستببا متـ ا

أسباب سعادة األمة وبؼاءها فن ا كاكقا أققيتاء يف الشتر والػستاد كتان  لتؽ ستببا يف هتالك 

لِد اللذِّ  األمة وزالفا كؿا قال تعالك يف اآلية األخرى:  ًْ ْ٘ َب ُبلِٚض ِمل ْد َكَتْبَْلا فِلٜ الزَّ ََ ْكرِ َأنَّ َوَل

للالُِحٚنَ  للا ِطَبللاِوَي الهَّ َٓ فتتالؿتؼقن يف هتتذا الؿؼتتام مؼتتام استتتعؿار األرض (1 ) اْلَْضَض َيرُِث

هؿ الذيـ يتؼقن أسباب خراب البالد و عػ األمؿ، وهل الظؾؿ  -والسقادة يف الؿؿالؽ 

ـازع يف الحؽام، والجفؾ وفساد األخالق يف الدولة واألمة، وما يتبع  لؽ مـ التػرق والت

والتخا ل، والصالحقن يف هتذا الؿؼتام هتؿ التذيـ يصتؾحقن  ستتعؿار األرض وسقاستة 

 . (1)األمؿ بحسب استعدادها ا جتؿاطل

كاكت حضارة طاد حضارة كبقرة وطظقؿة ولؼد أططك اهلل ققم طاد صتػات جتديرة بتلن 

ة الحضارية، فؼد كاكقا صتقال األجستام أققيتاء يؽقكقا يف صؾقعة الركب اإلكساكقة والؿسقر

                                                        

 888/ 8م,  1998العامة لؾؽتاب,  ( تػسقر الؿـا, الفقئة الؿصرية1)

   11( سقرة اإلسراء: اآلية 8)

 11( سقرة اإلسراء: اآلية 8)

 881/ 1م(,  1988هت =  1898, )1( التػسقر القسقط لؾؼرآن الؽريؿ, الفقئة العامة لشئقن الؿطابع األمقرية, ط8)

  181( سقرة األكبقاء: اآلية 1)

 888/ 8م, 1998ئة الؿصرية العامة لؾؽتاب, ( تػسقر الؿـار, محؿد رشقد ر ا, الفق1)
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وقتد ستادت وبترزت يف األرض ثتؿ  ،البـقة وكتان لفتؿ مفتارات فائؼتة يف البـتاء والعؿتران

بادت واكدثرت حضارهتؿ بعد ري  صرصر طاتقة، هدمت جؿقع مرافؼ الحقاة وقتد أشتار 

لاَة َواْذُكلُروا   : الؼرآن الؽريؿ إلك شلء مـ معالؿ حضتارهتؿ قتال تعتالك ٍَ َِ ْٗ ُخ ل ُُ َِ ًَ إِْذ َج

ُِِحلَٚن  ٍْ ْٗ ُت ل ُُ َِّ ًَ ِٔ َبْسلَىًة َفلاْذُكُروا َآصَاَة اهَّللِ َل ل ِْ ْٗ فِلٜ اْلَخ ٍُٕٚ: َوَ اَوُك ِم  ْٚ ِد َ  ًْ ْ٘ َب وكاكتت (1 )ِم

:  حضتارة طتتاد حضتتارة متؼدمتة مزدهتترة يف جؿقتتع الؿجتا ت يؼتتقل اهلل ستتبحاكف وتعتتالك

 ًَآَية ٍّ ِّٖ ِضي ُُ َبُسٚنَ  َأَتْبَُْٚن بِ ًْ ُُِدونَ *  َت ْٗ َتْخ ُُ َِّ ًَ َّ َل
والؼرآن الؽريؿ بقـ (8 ) َوَتتَِّخُذوَن َمَهإِ

ٚا وَ  : أهنؿ رغؿ امتالكفؿ لجؿقع مؼقمات الحقاة مـ الخقرات والـعؿ كؿا قال تعالك  َُ اتَّ

َٚن  ُّ َِ ًْ ا َت َّ ْٗ بِ ُك َ٘  *الَِّذي َأَمدَّ اٍم َوَبِْلٔ ًَ ْٕ َٖ ْٗ بِ ُك ُٔلٍٚن َوَجَّْلا *َأَمدَّ أهؾؽتؿ اهلل بستبب (8 )ٍت َوُط

َبُروا فِلٜ اْلَْضِض   :سبب الؽ  والعـاد والتطاول طؾك الخؾؼ، قال تعالك ُْ ا َطاٌو َفاْسلَت َٖمَّ َف

 ُٓ َٚ َأَشدُّ ِمْْ ْٗ ُه ُٓ ََ َِ ْٗ َيَرْوا َأنَّ اهَّللَ الَِّذي َخ ًة َأَوَل َّٚ ْ٘ َأَشدُّ ِمَّْا ُ  ِّٔ َوَ اُلٚا َم ْٔرِ اْلَح ٌَ ٚا  ْٗ بِ ُٕ ًة َوَكلا َّٚ  ُ

ولؼتد  ،فاهلل سبحاكف وتعتالك وصتػ قتقم طتاد بتلهنؿ قتقم مستتؽ ون(8 ) بَِآَياتَِْا َيْجَحُدونَ 

َ٘  قادهؿ الؽ  إلتك الظؾتؿ طؾتك العبتاد قتال تعتالك:  ْٗ َجبَّلاِضي ْٗ َبَىْنلُت كؿتا (1 ) َوإَِذا َبَىْنلُت

َٕ َطلاٌو   :ال اهلل يف حؼفتؿقادهؿ الؽ  إلك طدم قبقل الحؼ وا كؼقتاد لؾطاطتة لتذا قت ل ِْ َوتِ

ِّٖ َجبَّاٍض َطٍِْٔد  ٚا َأْمَر ُك ًُ َب ُٙ َواتَّ َِ ا ُضُس ْٚ ْٗ َوَطَه ِٓ رغؿ محاولة كبقفؿ هتقد (1 )َجَحُدوا بَِآَياِت َضبِّ

                                                        

  181( سقرة األكبقاء: اآلية 1)

  181( سقرة األكبقاء: اآلية 8)

 188 - 188( سقرة الشعراء: اآلية 8)

   11( سقرة فصؾت: اآلية 8)

   181 - 188( سقرة الشعراء: اآلية 1)

  19( سقرة هقد: اآلية 1)
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طؾقف السالم تقجقف ققهتؿ وصرف وصاقتفؿ التل يؿتؾؽقهنا إلك ما يـػع الـاس، قال تعتالك 

ْٗ ِملْدَضاًضا َوَيا  َ  : طؾك لسان هقد  ُُ ْٔ ل َِ اَة َط َّ ل ِٖ السَّ  ُيْرِسل
ِٙ ْٔل َّٗ ُتُٚبلٚا إَِل ْٗ ُثل ُُ ُروا َضبَّ

ٍِ ٌْ ِم اْسَت ْٚ

 َ٘ ا ُمْجرِِمٔ ْٚ لَّ َٚ ْٗ َوصَا َتَت ُُ
تِ َّٚ ًة إَِلٛ ُ  َّٚ  ُ ْٗ ُ٘ بَِتلاِضكِٜ  *َوَيِزْوُك ْح َٕ ٍَِّْٔة َوَما  َ اُلٚا َيا ُهُٚو َما ِجْئَتَْا بَِب

 ْٚ  َ ْ٘ تَِْا َط َٓ
َ٘ َآلِ ِمِْٔ ْٗ ُّ َٕ بِ ُ٘ َل ْح َٕ َٕ َوَما 

وبذلؽ تؽقن هذه الؼقة قد حادت طـ الفتدي (1 )لِ

لا   :والتقجقفات الـبقية الفقدية طؾقف السالم فتلهؾؽؿ اهلل يؼتقل اهلل ستبحاكف وتعتالك َّّ َِ َف

 َٚ ْٖ ُه ا َب َٕ ىُِر ّْ ْٗ َ اُلٚا َهَذا َطاِضٌض ُم ِٓ
َٖ َأْوِوَيتِ بِ َْ لا  َضَأْوُه َطاِضًثا ُمْسَت َٓ ٔ

ِٙ ِضيلٌح فِ ْٗ بِل ُت ِْ َج ًْ َما اْسَت

 ٌٗ ٚا  : ودار فقفؿ رحك الفالك أياما ولقال متتالقة قال تعالك (8) َطَذاٌب َألِٔ ُُ ِِ ُْٖه ا َطاٌو َف َوَأمَّ

ٍَٔة 
مَ  *بِرِيٍح َ ْرَ رٍ َطاتِ ْٚ ل ََ لاٍم ُحُسلًٚما َفَتلَرى اْل َٔلَة َأيَّ

إِ َّ َٔلاٍل َوَث َّ َل ْٗ َسلْب ِٓ ْٔ ل َِ َرَها َط لا  َسلخَّ َٓ ٔ
فِ

ٍٖ َخاِوَيٍة  ْخ َٕ ْٗ َأْطَجاُ   ُٓ َّٕ َٖ ٍَٔة  *َ ْرَطٛ َك ْ٘ َباِ  ْٗ ِم ُٓ ْٖ َتَرى َل َٓ   (8)َف

  يؿؽـ ألي حضارة أن تستغـل طتـ ا قتصتاد وطؾقتف فتال بتد لؾحضتارات أن تعؿتؾ 

طؾ كشتاصف ولؿتا جادة طؾك ابتعاد كؾ القسائؾ والؿسببات التل تشؾ حركة ا قتصاد وتع

كان الغش شؽال مـ أشؽال الػساد ا قتصتادي التذي يتمدي إلتك التزوال وا هنقتار كتان 

كؼص الؿقزان والؿقؽتال التذي كتان أصتحاب األيؽتة يؿارستقهنا يف معتامالهتؿ التجاريتة  

 : مثتتا  حقتتا لؾػستتاد ا قتصتتادي التتذي تتترتب طؾقتتف مػاستتد أختترى مجتؿعقتتة قتتال تعتتالك

  َب َأْ َحاُب َ٘  َكذَّ ِِٔ ْرَس ُّ ِة اْل َُ َُٚنَ  *اْلَْي ٌْٔب َأصَا َتتَّ ًَ ْٗ ُش ُٓ ٌ٘  *إِْذ َ اَل َل ْٗ َضُسٌٚل َأِمٔ ُُ ِّٕٜ َل إِ

لٚنِ  * ًُ ٚا اهَّللَ َوَأصِٔ َُ َ٘  *َفاتَّ ٔ
ِّ لاَل ًَ َِلٛ َضبِّ اْل ْ٘ َأْجلرٍ إِْن َأْجلرَِي إصِاَّ َط  ِمل

ِٙ ْٔل َِ ْٗ َط ُُ ُل َٖ  *َوَملا َأْسل

                                                        

 18 - 18( سقرة هقد: اآلية 1)

 88ألحؼاق اآلية ( سقرة ا8)

 8 - 1( سقرة الحاقة: اآلية 8)
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َٖ َوصَا تَ  ْٔلل َُ َ٘ َأْوُفللٚا اْل ْخِسللرِي ُّ َ٘ اْل للٚا ِملل ُٕ ٚ ُُ*  ِٗ ٔ َِ ْسللَت ُّ ْسللَىاِل اْل َِ للٚا بِاْل ُٕ َوصَا َتْبَخُسللٚا * َوِ 

 َ٘ ِسِدي ٍْ ا فِٜ اْلَْضِض ُم ْٚ َس ًْ ْٗ َوصَا َت َٔاَةُه فالؿتلمؾ يف هذه الؼصة طؾتك متا حؽتاه (1 )الَّْاَل َأْش

ع وكتان طتادة اهلل يف ققم شعقب طؾقف السالم يجد أن الغش كتان مـتشترا يف  لتؽ الؿجتؿت

والؿتال إ ا لتؿ يتتؿ ستاءت سقاستتف سقاستقة رشتقدة  ،سقئة يؿارسقكف يف معامالهتؿ الؿالقة

. ومـ صقر الػساد (8)يـؼؾب إلك وسقؾة مـ وسائؾ اإلفساد التل تمدي إلك اهنقار الحضارة

ا قتصادي أو الؿال ا حتؽار بشتتك صتقره وأشتؽالف وخصقصتا يف أساستقات الحقتاة ، 

الش  والبخؾ فنهنؿا مقجبان لؾفالك بـص الحديث طتـ طبتد اهلل بتـ طؿترو، كالؿال فنن 

إيتاكؿ والشت ، فنكؿتا هؾتؽ متـ "فؼتال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -قال: خطب رسقل اهلل 

كان قبؾؽؿ بالش : أمرهؿ بالبخؾ فبخؾقا، وأمترهؿ بالؼطقعتة فؼطعتقا، وأمترهؿ بتالػجقر 

ن الؽرم إلك اتؼاء الش  الذي يقجب الػالح وتجـبا لؾردى والفالك أرشد الؼرآ "فػجروا

ُِِحَٚن  :  لكالؼقلف تع ٍْ ُّ ُٗ اْل َٕ ُه
ُٖوَلئِ ِٙ َف ِس ٍْ َٕ ْ٘ ُيَٚق ُشحَّ   (8 )َوَم

                                                        

 188 - 181( سقرة الشعراء: اآلية 1)

 888/ 8هت، 1988( التحرير والتـقير, بـ طاشقر, الدار التقكسقة لؾـشر, 8)

 : 9( سقرة الحشر: اآلية 8)



–

  988    

 المبحث الثاوً

أضباب زوال الحضاراث مه خالل التىجٍهاث المباشرة لألمت  

 اإلضالمٍت

ن مستتتخؾٌػ يف هتتذه األرض لقؼتتقم بعؿارهتتتا وا ستتتػادة متتـ خقراهتتتا طؾتتك متتا اإلكستتا

ير ل اهلل وإمارة األرض مـ بقـ األهداف لقجتقد اإلكستان يف هتذه األرض لؽتـ بعتض 

الـاس يغػؾقن طـ تحؼقؼ هذا الفدف الـبقؾ فقـغؿسقن يف متاع الدكقا ومؾذاهتا فقـستك أكتف 

ومـ صقباهتا فنن  لؽ   يتؿ إ  إ ا ّطؿر ضاهره  كل يػقد ويستػقد مـ خقرات هذه األرض

وباصـف طؾك ما ير ل اهلل، وتحؼقؼ  لؽ هق غايتة وجتقده، ولتقس هتدف وجتقده يف هتذه 

األرض أن يـغؿس يف متتاع التدكقا ومؾتذاهتا وأن يؼتع أيسترا مؼقتدا لؾشتفقات والؿؾتذات، 

التتديـار، وطبتتد  تعتتس طبتتد"قتتال:  -صتتؾك اهلل طؾقتتف وستتؾؿ  -فعتتـ أبتتل هريتترة طتتـ الـبتتل 

الدرهؿ، وطبتد الخؿقصتة، إن إططتل ر تل، وإن لتؿ يعتط ستخط، تعتس واكتتؽس، وإ ا 

. فاكغؿتتتاس الـتتتاس يف الشتتتفقات والؿؾتتتذات واكتشتتتار الػتتتقاحش (1)شتتتقؽ فتتتال اكتتتتؼش

والؿـؽرات يف الؿجتؿع مظفر مـ مظاهر العبقدية لؾتدكقا الؿمديتة إلتك التعاستة والفتالك 

إن التدكقا حؾتقة »ي، طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، قال: والزوال وطـ أبل سعقد الخدر

خضرة، وإن اهلل مستخؾػؽؿ فقفا، فقـظر كقػ تعؿؾقن، فتاتؼقا التدكقا واتؼتقا الـستاء، فتنن 

يحذركا الـبل صؾك اهلل طؾقف وستؾؿ أمتتف متـ فتـتة  (8)«أول فتـة بـل إسرائقؾ كاكت يف الـساء

                                                        

الحراسة يف الغتزو يف ستبقؾ  , باب88/ 8, 1988 – 1888, 1, ط الؼاهرة –( َصِحقُ  الُبَخاِري, البخاري, دار الشعب 1)

 ( 8888اهلل, رقؿ )

,  كر ا ختالف طؾتك أبتل 888/  8م,  8881 -هت  1881, 1, طبقروت –( الســ الؽ ى, الـسائل, ممسسة الرسالة 8)

 ( 9888رجاء يف هذا الحديث, رقؿ الحديث )
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وإن األمؿ السابؼة والحضارات الؿا تقة حتقـ  ،الـاس ألهنا سبب يف هالك األمؿ السابؼة

استغرقت يف اتباع األهقاء والشفقات، ماتت الػضتقؾة يف تؾتؽ الؿجتؿعتات، وستاد فقفتا 

الػق ك، واكطػلت قبستات العؾتؿ، وطؿتت فقفتا الػتقاحش والؿـؽترات واكتشترت فقفتا 

 ان.األمراض واألوبئة وكثر فقفا الجرائؿ وا طتداءات وغاب فقفا العدل واألم

إن العدل مـ الؿبادئ السامقة التتل حرصتت طؾقفتا الشتريعة اإلستالمقة لضتؿان حقتاة 

إلتتك الجتتـس أو الؾتتقن أو العتترق  الـتتاس وحػتتظ حؼتتققفؿ طؾتتك ستتقاء دون تػريتتؼ يعتتقد

الغـك أو الػؼر، والعدل هق ستبقؾ الحقتاة و  حقتاة بتدون طتدل لتذا يؼتقل اهلل ستقحاكف أو

لرِ   : وتعالك  َُ ْْ ُّ ْحَناِة َواْل ٍَ ِ٘ اْل ٛ َط َٓ ْرَبٛ َوَيْْ َُ ْحَساِن َوإِيَتاِة ِذي اْل
ْدِل َواْ ِ ًَ ُْٖمُر بِاْل إِنَّ اهَّللَ َي

ُروَن  ْٗ َتلَذكَّ ل ُُ َِّ ًَ ْٗ َل ُُ ُي
ًِ ِٜ َي ٌْ ولؼتد كتان الـبتل صتؾك اهلل طؾقتف وستؾؿ حريصتا كتؾ (1 )َواْلَب

ولتق تعؾتؼ األمتر بتلقرب قريتب مـتف فعتـ  الحرص طؾك تطبقؼ العدل دون تػريؼ أو تؿقتز

طائشة: أن قريشا أهؿفؿ شتلن الؿترأة الؿخزومقتة التتل سترقت، فؼتالقا: متـ يؽؾتؿ فقفتاي 

، قتالقا: ومتـ يجترتئ إ  أستامة بتـ زيتد حتب -صؾك اهلل طؾقف وستؾؿ  -يعـل رسقل اهلل 

اهلل طؾقتف صتؾك  -ي! فؽؾؿف أستامة، فؼتال رستقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -رسقل اهلل 

إكؿا هؾتؽ "ثؿ قام فاختطب، فؼال:  "يا أسامة، أتشػع يف حد مـ حدود اهللي! ": -وسؾؿ 

الذيـ مـ قتبؾؽؿ أهنتؿ كتاكقا إ ا سترق فتقفؿ الشتريػ تركتقه، وإ ا سترق فتقفؿ الضتعقػ 

ويػفتؿ متـ ( 8)"أقامقا طؾقف الحد، وأيؿ اهلل، لق أن فاصؿة بـت محؿد سرقت، لؼطعت يدها

                                                        

 98( سقرة الـحؾ: اآلية 1)

, باب يف الحد يشتػع 881/ 1م, 8889 -هت  1888, 1م,ط 8889 -ت ه 1888( ســ أبل داود, دار الرسالة العالؿقة, 8)

 ( 8888فقف, رقؿ الحديث )
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طدم الؿساوات يمدي إلك إختالل يف األمتـ وإ تاطة لؾحؼتقق وتػقيتت  هذا الحديث أن

لؾؿصال  وتشجقع  كتفاك الحؼقق وتؼصقر يف أداء القاجبات فن ا بترزت هتذه الستؿات 

يف أي حضتتارة متتـ الحضتتارات فنهنتتا آيؾتتة إلتتك الستتؼقط وا هنقتتار، ولتتذا فتتنن الثؼافتتة 

الحضتارات والثؼافتات يف تؼريتر اإلسالمقة طرفت مؽاكة العتدل يف الحقتاة فستبؼت ستائر 

 هذا الؿبدأ فن ا قام العدل يف الحقاة  هب الجقر إن الجقر كان ضؾقما.

يعت  الظؾؿ سببًا مـ أسباب هالك األمؿ وزوال الحضارات، وتغقر األحقال يؼقل اهلل 

َٜ ضَ  : سبحاكف وتعالك  َْاَها َوِه ُْ َِ ْ٘ َ ْرَيٍة َأْه ْ٘ ِم يِّ
َٖ َُ ا َوبِْئلرٍ َف َٓ َِلٛ ُطُروِشل َٜ َخاِوَيٌة َط

ِٓ ٌة َف َّ
الِ

ٍة َوَ ْهرٍ َمِنٍٔد   َِ ىَّ ًَ لا َأْو َآَذاٌن 14ُم َٓ لَٚن بِ ُِ
َِ
ًْ لٌٚب َي ُِ  ُ ْٗ ُٓ َٚن َل ُُ ْٗ َيِسُٔروا فِٜ اْلَْضِض َفَت َِ ( َأَف

للُٚب  ُِ َُ للٛ اْل َّ ًْ ْ٘ َت للٛ اْلَْبَهللاُض َوَلُِلل َّ ًْ للا صَا َت َٓ َّٕ للا َفِ٘ َٓ َٚن بِ ًُ َّ للُدوِض  َيْسلل ( 14الَّتِللٜ فِللٜ الهُّ

لدُّ  ًُ لا َت َّّ  َسلٍَْة ِم
ِٓ َْٖل َٕ َك ًما ِطَْْد َضبِّ ْٚ َٓ اهَّللُ َوْطَدُه َوإِنَّ َي

ِِ ْ٘ ُيْخ َذاِب َوَل ًَ َٕ بِاْل َٕ ٚ ُِ ِج ًْ وَن َوَيْسَت

 14 َّ َّٜ اْل ا َوإَِل َٓ َّٗ َأَخْذُت ٌة ُث َّ
َٜ َضالِ ا َوِه َٓ ُْٔت َل َِ ْ٘ َ ْرَيٍة َأْم ْ٘ ِم يِّ

َٖ فالؿتلمؾ يف هذه (1 )ِهُٔر ( َوَك

اآلية الؽريؿة يجد أن ما مـ قرية أو دولة اكشرت فقفا الظؾتؿ إ  كتان مصتقرها الفتالك قتال 

ٚا   تعالك: ُٕ َِّْٔلاِت َوَملا َكلا ْٗ بِاْلَب ُٓ ُِ ْٗ ُضُس ُٓ ٚا َوَجاَةْت ُّ َِ ا َض َّّ ْٗ َل ُُ
ِِ ْ٘ َ ْب ُروَن ِم َُ َْا اْل ُْ َِ ْد َأْه ََ َوَل

ِمُْٚا َكَذ  ْٗ ُٔ
َ٘ لِ ْجرِِمٔ ُّ َم اْل ْٚ ََ َْٕجِزي اْل  َٕ

وبقـت اآلية الؽريؿة أن الظؾؿ ستبب يف اكتشتار (8 )لِ

الجريؿة بقـ الـاس وهذا خطره يف الحقاة طظقؿ ولفذا هنك الشرع طـ الظؾؿ ويف الحديث 

طـ أبل  ر، طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فقؿا روى طـ اهلل تبارك وتعالك أكتف قتال: )يتا 

                                                        

 88 – 81( سقرة الحج: اآلية 1)

 18( سقرة يقكس: اآلية 8)
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ولؼتد كبتف  (1) حرمت الظؾؿ طؾتك كػستل، وجعؾتتف بقتـؽؿ محرمتا، فتال تظتالؿقا(طبادي إين

طؾؿاء األمتة إلتك خطتقرة الظؾتؿ وبقـتقا الؿػاستد التتل ترتتتب طؾقتف يؼتقل ابتـ خؾتدون : 

)الحؽؿة الؿؼصقدة لؾّشارع يف تحريؿ الّظؾؿ وهق ما يـشل طـف مـ فستاد العؿتران وخرابتف 

وهتتل الحؽؿتتة العاّمتتة الؿراطقتتة لؾّشتترع يف جؿقتتع  و لتتؽ متتم ن باكؼطتتاع الـّتتقع البشتترّي 

مؼاصده الّضرورّية الخؿسة مـ حػظ الّديـ والـّػس والعؼؾ والـّستؾ والؿتال، فؾّؿتا كتان 

الّظؾؿ كؿا رأيت مم كا باكؼطاع الـّتقع لؿتا أّدى إلقتف متـ تخريتب العؿتران، كاكتت حؽؿتة 

ن والّستـّة كثقترة، أكثتر متـ أن الخطر فقف مقجقدة، فؽان تحريؿتف مفّؿتا، وأدّلتتف متـ الؼترآ

  .(8)يلخذها قاكقن الّضبط والحصر(

إ ا كان الظؾؿ خطرا طؾك الؿجتؿع فعدم تركف أخطر مـف وما اكتشر الظؾتؿ يف الؿجتؿتع 

ف إ  لؿا غاب واجتب األمتر بتالؿعروف والـفتل طتـ الؿـؽتر، فتنن تترك األمتر بتالؿعرو

والـفل طـ الؿـؽر متـ أستباب اكتشتار الػستاد بتقـ الـتاس فتلي مجتؿتع   يؼتقم بقاجتب 

األمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر يـتشر بقـ أفراده الػساد والؿـؽر كالظؾؿ فقؽقن هتذا 

ويف حديث أبل بؽر ر ل اهلل طـف: أكف قال: أيفا الـاس  ،الؿجتؿع مجتؿعا مفددا بالضقاع

َّٖ إَِذا  :  يةإكؽؿ تؼرؤون هذه اآل ْ٘ َثل ْٗ َمل ُك ْٗ صَا َيُولرُّ ُُ َسل ٍُ ْٕ ْٗ َأ ُُ ْٔ ل َِ َ٘ َآَمُْلٚا َط لا الَّلِذي َٓ َيا َأيُّ

                                                        

 (1118الحديث )رقؿ  ، باب تحريؿ الظؾؿ,11/ 8هت,  1888, بقروت –( صحق  مسؾؿ، دار الجقؾ 1)

. واكظتتتر: األمتتتر 888/  1م,  1988 -هتتتت  1888, 8لػؽتتتر، بقتتتروت, ط ( تتتتاريخ ابتتتـ خؾتتتدون, ابتتتـ خؾتتتدون, دار ا8)

هتت, 1818, 1بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر, ابـ تقؿقة, وزارة الشئقن اإلسالمقة واألوقتاف والتدطقة واإلرشتاد, ط 

/ 88م, 1991هتت/1811، مجؿقع الػتاوى, بـ تقؿقتة, مجؿتع الؿؾتؽ ففتد لطباطتة الؿصتحػ الشتريػ, 89/ 1

18. 
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لَٚن  ُِ َّ ًْ ْٗ َت ا ُكْْلُت َّ ْٗ بِ ُُ ُئ َُْٔبِّ ا َف ًً ٔ
ِّ ْٗ َج ُُ ًُ ْٗ إَِلٛ اهَّللِ َمْرِج . وإين ستؿعت رستقل اهلل (1)اْهَتَدْيُت

رأوا الظالؿ فؾؿ يلختذوا طؾتك يديتف أوشتؽ أن صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل: ) إن الـاس إ ا 

َن  قال تعالك:  (8)يعؿفؿ اهلل بعؼاب مـف( ْٚ ل َٓ َّٔلٍة َيْْ
َِ ْٗ ُأوُللٚ َب ُُ

ِِ ْ٘ َ لْب ُروِن ِم َُ َ٘ اْل صَا َكاَن ِم ْٚ َِ َف

 ْٗ ُٓ َْْٔلا ِملْْ َج ْٕ ْ٘ َأ َّّ ٔاًل ِم
ِِ َساِو فِٜ اْلَْضِض إصِاَّ َ  ٍَ ِ٘ اْل طؾتك أن  ففتذه اآليتة الؽريؿتة دلتت (8) َط

الذيـ استحؼقا البؼاء كجقا مـ العذاب إكؿا كجقا وبؼقا بسبب هنقفؿ طـ السقء والػستاد، 

 فدل  لؽ طؾك وجقب األمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر ألكف مـ مؼقمات البؼاء. 

كتان متـ يعد مـ لقازم األمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر الـفل طتـ الغؾتق يف التديـ 

َٖ اْلَُِتلاِب : سؿات أهؾ الؽتاب الغؾق يف الديـ فخاصبفؿ اهلل سبحاكف وتعالك  ْٖ َيلا َأْهل  ُ

ُِّٚا َكسًِٔرا وَ  ُٖ َوَأَث ْ٘ َ ْب ٚا ِم ُِّ ٍم َ ْد َث ْٚ اَة َ  َٚ ٚا َأْه ًُ ِّٔ َوصَا َتتَّبِ َْٔر اْلَح ْٗ َغ ُُ
ِ ُِٚا فِٜ ِويْ ٌْ ُِّٚا صَا َت َثل

 ِٖ بِٔ اِة السَّ َٚ ْ٘ َس إن الغؾق ضاهرة شا ة يف الحقاة ففق اكحتراف طتـ الحتؼ وتجتاوز يف  (8) َط

الحدود والـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ خاصب أمتف وحذرها مـ الققتقع يف أستباب الفتالك 

 -ر تل اهلل طـفؿتا  -التل وقع فقفا األمؿ السابؼة وهل الغؾتّق يف التّديـ فعتـ ابتـ طبتاس 

إّياكؿ والغؾّق يف الّديـ، فنّكؿا أهؾتؽ متـ  ": -ؾؿ صؾك اهلل طؾقف وس -قال: قال رسقل اهلل 

ـّ   .(1)"كان قبؾؽؿ، الغؾّق يف الدي

                                                        

 181رة الؿائدة: اآلية ( سق1)

, باب ما جتاء يف كتزول 818/ 8م, 1981 -هت  1891, 8( ســ الرتمذي, الرتمذي, مطبعة مصطػك البابل الحؾبل, ط 8)

 ( 8118العذاب إ ا لؿ يغقر الؿـؽر, رقؿ الحديث )

 111( سقرة هقد: اآلية 8)

   88( سقرة الؿائدة: اآلية 8)

, بتاب 198/ 8’م1989 -هت 1818, 1لدراسات اإلسالمقة، كراتشل ت باكستان, ط( الســ الصغقر, البقفؼل, جامعة ا1)

 ( 1181ما يػعؾ الؿرء بعد الصػا والؿروة وما يػعؾ مـ أراد الحج مـ القققف بعرفة وغقرها, رقؿ الحديث )
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 المبحث الثالث

 أضباب زوال الحضاراث عىذ ابه خلذن 
 :الًهبٔة -أ

كتتان ابتتـ خؾتتدون يؼتترر أن الؼتتقة األساستتقة التتتل تتلستتس طؾقتتف الدولتتة هتتل العصتتبقة 

تؼقم الدولة وهبتا تبـتل مجتدها وطظؿتفتا  والؿال، وأهنؿا الدطامتان األساسقتان التل هبؿا

ألن بالعصتتتبقة تحصتتتؾ الشتتتقكة وتجؾتتتب التتتق ء ويحتتتدث الـصتتترة وبالؿتتتال تؼتتتقم 

باإلصتتالحات وتحؼتتتؼ ا كجتتتازات ويعتتتت  الدولتتة طتتتاجزة إ ا أصتتتاب إحتتتدى هتتتاتقـ 

الدطامتقـ  عػ أو خؾؾ، وبّقـ ابـ خؾدون أن صراع الؿصال  بقـ الـتاس يف الدولتة أو 

ي إلك  عػ يف العصبقة فبالتل يحدث التػؽؽ والتػرق وا ختالف وطدم الؿجتؿع يمد

القحدة والتجاكس ويظفر فتقفؿ األكاكقتة والبغتل طؾتك اآلختر وطؾتك الؿصتال  الؿشترتكة 

، (1)والحػاظ طؾقفا دون اآلختر، فقـشتل الصتراع أو الحتروب فقتجؾتك الػستاد يف الؿجتؿتع

ضتتامـ والتتتمزر متتـ أجتتؾ الحػتتاظ طؾتتك ويؼتترر أيضتتا أكتتف إ ا تحؼتتؼ العصتتبقة تتحؼتتؼ الت

الؿصال  الجؿاطقة والسعل مـ أجؾ بؼائفا وإ ا حصؾ العؽس حصؾ التـاحر والتختا ل 

والصراع والـزاع فالعصبقة طـد ابـ خؾتدون تؾعتب دورا كبقترا وهتل تتربط أساستا بترابط 

 الؿصؾحة وهل تساهؿ بشؽؾ فعال يف الؼقام طؾك القحدة الجؿاطقة.

 أسباب ا تهاوية: - ب

يعت  ا قتصاد لبـة أساسقة لبـاء الدولة والؿؼقمات األولقتة لبؼتاء الحضتارة وطؿقدهتا 

الػؼري، فحقـؿا يػسد ا قتصتاد فتنن الحضتارة مفتددة لؾستؼقط وا هنقتار، ومتـ مظتاهر 

الػستتاد ا قتصتتادي )التترتف(، حقتتث إن التترتف يؾعتتب دورا كبقتترا يف تخريتتب الستتؼػ 

: حتق الستؼقط والتزوال يؼتقل اهلل ستبحاكف وتعتالكالحضاري وهتاوي أطؿدهتا ودحرهتا ك
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اَها َٕ ْر ُل َفللَدمَّ ْٚ لل ََ للا اْل َٓ ْٔ َِ َّٔ َط للا َفَحلل َٓ ٔ
ٚا فِ َُ َسلل ٍَ للا َف َٓ ٔ

للا ُمْتَرفِ َٕ َٕ َ ْرَيللًة َأَمْر ِِلل ْٓ ُٕ للا َأْن  َٕ  َوإَِذا َأَضْو

ومـ الرتف ا كغؿاس يف الؿؾتذات والتقستع يف الؿمكتؾ والؿشترب والؿؾتبس (1 ) َتْدِمًٔرا

مدي إلك ا سراف والػساد يف الؿال والخؾؼ، ويرى ابتـ خؾتدون أن الترتف مظفتر وهق ي

مـ مظاهر الظؾتؿ يف الؿجتؿتع والظؾتؿ لتف أثتر كبقتر طؾتك الحضتارة وأكتف ستبب لؾستؼقط 

والزوال وأي حضارة طرفت واشتفرت بتالظؾؿ واتستؿت بتف فنهنتا تـحتدر كحتق الستؼقط 

أن الترتف اكحتراف يف جاكتب ا قتصتاد ، ويترى (8)وأن بساصفا ستؽقن مطقية مـ القجقد

وهق يصؾ بالـتاس أو الدولتة إلتك مستتقى العبتث بتلمقال الدولتة فبتذلؽ يقلتد الؽراهقتة 

ويفدم الحضارة وطؾقف فن ا حصؾ الرتف وا كغؿاس يف الـعؿ والؿؾذات  عػ الروابط 

 .(8)بقـ الـاس

  ٔام الدولة الّستجدة: - أ

ع مترور التزمـ يستاهؿ بشتؽؾ مستتؿر يف   شؽ أن الػساد السقاسل وا قتصتادي ومت

اطؾتؿ "ققام الدولة الجديدة واستالئفا طؾك الدولة الؼديؿة، ويف  لؽ يؼقل ابتـ خؾتدون: 

أن أّول ما يؼع مـ آثار الفرم يف الّدولة اكؼسامفا و لؽ أّن الؿؾؽ طـتد متا يستتػحؾ ويبؾتغ 

لؿجتد ويـػترد بتف ويتلكػ مـ أحقال الّترف والـّعقؿ إلك غايتفا ويستتبّد صتاحب الّدولتة با

 .(8)"حقـئذ طـ الؿشاركة يصقر إلك قطع أسباهبا

                                                        

 11سراء: اآلية ( سقرة اإل1)

 811/  1م,  1988 -هت  1888, 8( تاريخ ابـ خؾدون, ابـ خؾدون, دار الػؽر، بقروت,ط 8)

 818/  1( الؿرجع السابؼ 8)

  818/ 1( الؿرجع السابؼ 8)
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 الفصل الثاوً

 أضباب بقاء الحضاراث فً ضىء الثقافت اإلضالمٍت
 وفٔٙ ثالثة مباحث :  

 المبحث األول

 أضباب بقاء الحضاراث مه خالل القصص القرآوٍت 
د أن هتذه الؼصتص حافؾتة إن الؿتلمؾ يف الؼصص الؼرآكقة ويف أخبار األمؿ السابؼة يج

بتتذكر كثقتتر متتـ أستتباب البؼتتاء والتؿؽتتقـ يف الحقتتاة، والتتتل أرشتتدكا الؼتترآن الؽتتريؿ إلتتك 

 ا ستػادة مـفا، ومـ أهؿ تؾؽ األسباب ما يؾل: 

إن العؾؿ سبب أصقؾ مـ أستباب بؼتاء الحضتارات، وقتد أكتدَّ  لتؽ الؼترآن الؽتريؿ يف 

ـ اآليات، ولؼد بقـت الؼصص الؼرآكقتة التتل تحتدثت طتـ مرات طديدة مـ خالل كثقر م

أخبار األمؿ السابؼة والحضارات السائدة أن العؾؿ كان يؾعتب دورا كبقترا يف الحقتاة وأكتف 

ْٗ  : ، قال تعالك : سبب لؾبؼاء والتؿؽقـ يف األرض ل ُُ لَث َل ًَ ْٗ إِنَّ اهَّللَ َ لْد َب ُٓ ُّٔ بِل َٕ  ْٗ ل ُٓ َوَ اَل َل

ا  َ  ًُ ِِ َ٘ َصاُلَٚت َم ًة ِمل ًَ َت َسل ْٗ ْٗ ُيل ُٙ َوَلل  ِمْْ
ِٕ ِْ ُّ ُّٔ بِاْل ُ٘ َأَح ْح َٕ َْْٔا َو َِ ُٕ َط ِْ ُّ ُٙ اْل ُٚن َل ُُ َّٕٛ َي اُلٚا َأ

ُٙ َمل َُ ِْ ٜ ُم
تِ ْٗ ِٗ َواهَّللُ ُي ِٗ َواْلِجْس ِْ

ًِ ْٗ َوَ اَوُه َبْسَىًة فِٜ اْل ُُ ْٔ َِ اُه َط ٍَ اِل َ اَل إِنَّ اهَّللَ اْ َى َّ ْ٘ َيَنلاُة اْل

ٌٗ َواهَّللُ وَ  لٔ
ِِ ٌّ َط فطتالقت وممهالتتف لؾؼقتادة والزطامتة لقستت محصتقرة فؼتط طؾتك   (1)اِس

الجسؿ الؿتقـ بؾ مع العؾؿ الذي أططاه اهلل إياه وبذلؽ أثبتت أحؼقتتف يف البؼتاء، ويف قصتة 

ًّ   : يقسػ طؾقف السالم الذي مؽـف اهلل يف األرض يؼقل تعالك  ُْ َْْٔاُه ُح ُه َآَت َْ َأُشدَّ َِ ا َب َّّ ا َوَل
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 َ٘ ْحِسلِْٔ ُّ ْجلِزي اْل َٕ  َٕ
ا َوَكَذلِ ًّ ِْ إن الؿتلمتؾ يف قصتة كبتل اهلل يقستػ طؾقتف الستالم  (1) َوِط

يجد أن اهلل أططاه التؿؽقـ يف األرض وهق قائؿ طؾك أساس العؾؿ وبرز كبل اهلل يقسػ يف 

ٍِ  : طؾؿ التخطقط قال تعالك  ِّٕٜ َح ِ٘ اْلَْضِض إِ َِٛ َخَزاِْ ِْٜ َط ِْ ًَ ٌٗ َ اَل اْج ِِٔ ٌِ َط ٔ  (8). 

تعت  األماكة مـ أسباب البؼاء والتؿؽقـ يف األرض: ألهنا مـ معاقد الرتابط الجؿتاطل 

فبفا تـعؼد الثؼة بقـ الـاس، ومـ تلمؾ الؼصص الؼرآكقة يف شلن حقاة األمتؿ والحضتارات 

تب طؾقتف الحققيتة والـشتاط يجد أن األماكة تجؾب ا ستؼرار والطؿلكقـة يف الحقاة مؿا يرت

يف مختؾػ مجا ت العؿران، وبقجقدها ترتػع الخقاكة والغدر، ومتك فؼدت األماكة بتقـ 

َوَ لاَل  :  الـاس اكؼطع حبؾ التقصؾ بقـفؿ، يؼقل اهلل تعالك يف قصة يقسػ طؾقتف الستالم

ُٙ َ لا ل َّ َِّ لا َك َّّ َِ ِسلٜ َف ٍْ ُٙ لَِْ ْه
ِِ ِٙ َأْسَتْخ ُتِٕٜٚ بِ ْْ ُٕ ا ِِ َّ ٌ٘ اْل ٌ٘ َأِملٔ َم َللَدْيَْا َمُِلٔ ْٚ َٔل َٕ اْل ل َّٕ َ لاَل  *َل إِ

 ٌٗ ٔ
ِِ ٌِ َط ٔ ٍِ ِّٕٜ َح ِ٘ اْلَْضِض إِ َِٛ َخَزاِْ ِْٜ َط ِْ ًَ ُأ  *اْج َّٚ َٓ فِلٜ اْلَْضِض َيَتَبل ُُٔٚسل

َّْلا لِ َُّ َٕ َم َوَكَذلِ

ُّ َأْجلَر الْ  ِولٔ ُٕ َنلاُة َوصَا  َٕ  ْ٘ تَِْلا َمل َّ ِهلُٔب بَِرْح ُٕ ْٔلُث َيَنلاُة  ا َح َٓ َ٘ ِمْْ ْحِسلِْٔ ُّ(8)  ولؿتا كاكتت

الخالفة مفؿة طظؿتك   تؼؾتد إ  لألمـتاء كاستب أن يتتقلك كبتل اهلل يقستػ طؾقتف الستالم 

وغقره مـ األكباء ما كؾػقا بف، ومـ  لؽ كاسب أن يتقلك يقستػ الؿستمولقة أو الؿـصتب 

 ويسقسف سقاسة حسـة يتغؾب طؾك جؿقع الؿصائب واألزمات السقاسقة وا قتصادية.

جؿقتتع الحضتتارات البشتترية يؿؽتتـ أن تحصتتؾ لفتتا ا ستتتؿرار والبؼتتاء إ ا أختتذت 

                                                        

 .88( سقرة يقسػ: اآلية 1)

 . 11( سقرة يقسػ: اآلية 8)

 11 - 18( سقرة يقسػ: اآلية 8)
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باألسباب الؿمدية لذلؽ، فؼضقة األخذ باألسباب قضقة أساسقة جقهرية يف الػتالح: ألن 

التؼدم والتطقر يتطؾبان بذل الجفد والتعامؾ مع األسباب بؿا يؼتضتقف الحتال، فػتل قصتة 

جد أن قضتقة األختذ باألستباب متـ الؿعتالؿ األساستقة التتل بترزت يف هتذه  ي الؼركقـ ك

ٍة َسَبًبا : الؼصة يؼقل سبحاكف وتعالك  ْٜ ِّٖ َش ْ٘ ُك َْْٔاُه ِم ُٙ فِٜ اْلَْضِض َوَآَت َّْا َل َُّ ا َم َّٕ وقتد  (1) إِ

 استطاع  و الؼركقـ بتؽقـ مـ اهلل بعد أن سؾؽ األسباب الؿقصؾقة إلتك الغايتة متـ تعؿقتر

ٍ٘  :األرض ويؼقل سبحاكف وتعتالك  ْٔ لُرُب فِلٜ َطل ٌْ ِس َوَجلَدَها َت ّْ ل رَِب النَّ ٌْ َْ َم َِ َحتَّٛ إَِذا َب

ْٗ ُحْسلًْ  ِٓ ا َأْن َتتَِّخلَذ فِلٔ َب َوإِمَّ ذِّ ًَ ا َأْن ُت ِ٘ إِمَّ ْٔ َٕ ْر ََ َْا َيا َذا اْل ِْ ًما ُ  ْٚ َئٍة َوَوَجَد ِطَْْدَها َ 
ِّ َ لاَل * ا َح

َٗ فَ  َِ ْ٘ َض ا َم ًرا َأمَّ ُْ ُٕ ُٙ َطَذاًبا  ُب ذِّ ًَ ُٔ  َف
ِٙ
َّٗ ُيَروُّ إَِلٛ َضبِّ ُٙ ُث ُب ذِّ ًَ ُٕ َف  ْٚ َٖ َ الًِحا  * َس ِّ َ٘ َوَط ْ٘ َآَم ا َم َوَأمَّ

ا ُيْسًرا  َٕ ْ٘ َأْمرِ ُٙ ِم ُٚل َل َُ ُٙ َجَزاًة اْلُحْسَْٛ َوَسَْ َِ َّ َسَبًبا * َف َّٗ َأْتَب ِس  * ُث ّْ َّ النَّ
ِِ َْ َمْى َِ َحتَّٛ إَِذا َب

ا ِسْتًرا َوَج  َٓ
ْ٘ ُووِٕ ْٗ ِم ُٓ ْٖ َل ًَ ْج َٕ  ْٗ ٍم َل ْٚ  َ َِٛ ُّ َط ُِ ِٙ ُخْبلًرا  * َدَها َتْى لا َلَدْيل َّ َٕ َوَ ْد َأَحْىَْا بِ

َكَذلِ

َّ َسَبًبا  *  َّٗ َأْتَب صًا * ُث ْٚ َٚن َ ل ُٓ ََ ٍْ اُووَن َي َُ ًما صَا َي ْٚ ا َ  َّ ِٓ
ْ٘ ُووِٕ ِ٘ َوَجَد ِم ْي دَّ َ٘ السَّ ْٔ َْ َب َِ  َحتَّٛ إَِذا َب

*  َِٛ َٕ َخْرًجا َط ُٖ َل ًَ ْج َٕ  ْٖ َٓ ِسُدوَن فِٜ اْلَْضِض َف ٍْ ُْٖجَٚج ُم ُْٖجَٚج َوَم ِ٘ إِنَّ َي ْٔ َٕ ْر ََ َ اُلٚا َيا َذا اْل

ا  ْٗ َسلدا ُٓ َْْٔ ََْْْٔا َوَب َٖ َب ًَ ْٗ  * َأْن َتْج ُُ ْٔلَْ ْٖ َب ل ًَ ٍة َأْج َّٚ ل َُ َِٖطُِْٕٜٔٚ بِ ْٔلٌر َفل  َضبِّلٜ َخ
ِٙ ِّْلٜ فِٔل َُّ َ لاَل َملا َم

ْٗ َضْوًماوَ  ُٓ َْْٔ   (8) َب

والؿتلمؾ يف هذه الؼصة يؾحظ أن  ا الؼركقـ يسقر يف حركة دائؿة مستؿرة بعد أن اتختذ 

جؿقع األسباب كؿا يؾحظ إن مبدأ األخذ باألسباب متـ الؿبتادئ والؼتقؿ األساستقة التتل 

اطتـتتك هبتتا يف تعامؾتتف متتع جؿقتتع األحتتداث والققتتائع، حتتتك تؿؽتتـ متتـ غتترس هتتذه الؼتتقؿ 

 ؿبادي يف كػقس كؾ مـ كان تحت أمره. وال
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 المبحث الثاوً

 أضباب بقاء الحضاراث 

 مه خالل التىجٍهاث المباشرة لألمت االضالمٍت

ُتعد الحرية مـ طقامؾ التؿؽقـ والبؼاء، ومـ أجتؾ  لتؽ كاكتت مؼصتدا متـ الؿؼاصتد 

األساسقة لؾحقاة وحرصت الشريعة اإلستالمقة طؾتك إتاحتة الحريتة لؾـتاس وفتؼ  تقابط 

شرطقة، وأي أمة تػؼد الحرية ففل يف الحؼقؼة تػؼد الؼقؿة الحؼقؼقة لإلكسان، والحريتة إ ا 

ن معـتك  لتؽ أهنتا قتادرة طؾتك اإلكتتاج والعطتاء والتػؽقتر وجدت يف أية جؿاطة أو أمة فتن

واإلبداع، ولذا فالشريعة اإلسالمقة حرصت كؾ الحرص طؾك  ؿان الحريتات لؾـتاس، 

ومـ  لؽ: حرية الديـ وا طتؼاد ومـع ا  طفاد الديـل ولق بالؼتتال حتتك يؽتقن التديـ 

 .(1)كؾف هلل ومـع اإلكراه طؾك الديـ

الشجاطة أمر مفؿ يف الحقاة فبفا تتخذ الؼرارات وتـػذ األوامر، وهبا تتحؼتؼ الحقتاة  إن

 .(8)الطقبة، ومدافعة األطداء، وتسؾقؿ الديار بالفزيؿة والػرار

                                                        

 88/ 8م,  1998( تػسقر الؿـار, محؿد رشقد بـ طؾل ر ا, الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب, 1)

 811/ 8م,  1998( تػسقر الؿـار, محؿد رشقد بـ طؾل ر ا, الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب, 8)
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 المبحث الثالث

 أضباب بقاء الحضاراث عىذ ابه خلذون 
ُيعد ابـ خؾدون ممسس طؾؿ ا جتؿتاع، وقتد تطترق إلتك طتدة مق تقطات اجتؿاطقتة 

مفؿة وأبدع فقفا إبداطا كبقرا، ومـ الؿق قطات الؿفؿة التل تحدث طـفا بشؽؾ وا   

شامؾ هق مػفقم الحضارة، كؿا تحدث طـ مراحؾفا ومعالؿفا، وتطرق إلك  كتر أستباب 

 ققامفا وطقامؾ هنق فا، و كر مـ أهؿ تؾؽ العقامؾ واألسباب ما يؾل:

 الًٚامٖ الىبًٔة الجٌرافٔة: - أ

الطبقعة الجغرافقتة متـ العقامتؾ األساستقة واألستباب الرئقستقة يف يرى ابـ خؾدون أن 

بـتتاء الحضتتارة وققامفتتا، كؿتتا يتترى أن لؾعقامتتؾ الطبقعقتتة أثتترا كبقتترا يف تحديتتد الصتتػات 

واألشؽال البشترية، وأن لؾعقامتؾ الطبقعتة دورا كبقترا يف تحديتد صبقعتة حقتاة الـتاس متـ 

 لتؽ حقتث إلتك أن مستللة الـبتقات  حقث الؿسؽـ والؿؾبس ومتا يلكؾقكتف، بتؾ أكثتر متـ

 .(1)وإرسال الرسؾ واألكبقاء لف طالقة وصقدة هبذه العقامؾ الطبقعة الجغرافقة

 اصإتَال م٘ مرحِة البداوة إلٛ مرحِة التحور: - ب

يرى ابـ خؾدون أن الؿجتؿع يضؿ فئات مـ الـتاس الؿختؾػتة، وأن ا ختتالف بقتـفؿ 

ؾػ، فاإلكسان الذي يعقش يف الحضتر فتنن يرجع سببف إلك اختالف مصدر طقشفؿ الؿخت

حقاتف يختؾػ طـ الذي يعقش يف البادية، لؽـف مفؿا يؽـ متـ أمتر فتنن ا كتؼتال متـ صتقر 

البداوة إلك صقر الحضر متـ األستباب والعقامتؾ الؿفؿتة التتل تستاهؿ يف ققتام الحضتارة 

إلتك التحضتر، وهنق فا: ألن اكتؼال أهؾ الباديتة إلتك الحضتر اكتؼتال متـ مرحؾتة البتداوة 

فاإلكسان يتجف إلك األطؿال الصـاطقة والتجارية، بعد ترك مزاولة األطؿتال البدائقتة، مثتؾ 

                                                        

 881/ 1م,  1988 -هت  1888, 8ػؽر، بقروت, ط ( تاريخ ابـ خؾدون, دار ال1)



–

  918    

الزراطة، حقث يرى ابـ خؾدون أن الصـاطة والتجارة مرحؾة متطقرة مـ الؿراحؾ الحقاة 

البشرية، ودلقؾ طؾك التحضر والتؿدن، إ  إن التجارة والصـاطة طؿؾقة مركبة تحتتاج إلتك 

 .(1)بدين وإلك جفد طؼؾل بقـؿا الزراطة   تحتاج إلقفؿا بشؽؾ كؾل جفد

 السِىة أو الحاكٗ: -ج

صالؿا أن ا جتؿاع البشري   بد لف مـ كظتام قتائؿ بذاتتف يؼتقم بؿـتع التعتدي، وقتاكقن 

يسقر طؾقف الـاس، وشريعة يرجعقن إلقفا يف حؾ الـزاطات، فنن الـظام أو الستؾطة هتق متـ 

حػتتظ الحؼتتقق والقاجبتتات، ويضتتؿـ الؿصتتال  العامتتة، فبتتدون  لتتؽ يضتتبط األمتتقر وي

فالـتتاس يعقشتتقن يف فق تتك وحتتروب وكزاطتتات مستتتؿرة، ويتترى ابتتـ خؾتتدون أن الحقتتاة 

البشتترية   بتتد لتتف متتـ حتتاكؿ يتتـظؿ شتتمون الحقتتاة اكطالقتتا متتـ األحؽتتام العؼؾقتتة والـؼؾقتتة 

 .(8)يـ والدولةويؽقن بذلؽ كظام الحؽؿ قائؿ طؾك دطامتقـ أساسقتقـ هؿا الد

 السروة والّال: -و

يف كظرية ابـ خؾدون رحؿف اهلل ُيعتد الثتروة والؿتال طصتب الحقتاة و  يستتؼقؿ الحقتاة 

بدوهنؿا، وبالتالل   تستطقع الحضارة أن تؽقن ققيا مع غقاب هتذه العـصتريـ الؿفؿتقـ 

شتعق ة، و  يـا ن إ  بالعؿؾ والؽسب وا كتاج ولقس بالؽستؾ والخؿتقل والستحر وال

إّكؿا يؽقن بالّسعل يف ا قتـاء والؼصد إلك الّتحصقؾ فال بّد يف التّرزق "يؼقل ابـ خؾدون: 

ٚا ِطْْللَد اهَّللِ  متتـ ستتعل وطؿتتؾ ولتتق يف تـاولتتف وابتغائتتف متتـ وجقهتتف. قتتال تعتتالك:  ٌُ َفللاْبَت

ْ َق   . (8 ) الرِّ
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فتتال بتتّد متتـ  :طـتتد اهلل والّستتعل إلقتتف إّكؿتتا يؽتتقن بلقتتدار اهلل تعتتالك وإلفامتتف، فالؽتتّؾ متتـ

 . (1)"األطؿال اإلكساكّقة يف كّؾ مؽسقب ومتؿّقل

 الًدل:  -هلل

العدل هتق األستاس التذي قامتت طؾقتف الحضتارات، فتلي حضتارة يغقتب فقفتا العتدل 

ويؽثر فقفا الظؾؿ والجقر فنن  لؽ يػضل إلك ا كؽػاف والرتاجع طـ ا كتتاج والعؿتؾ، 

كشاصف وحركتف مصقره إلك الـفب والسترقة، ويف  لتؽ خاصة إ ا أدرك الؿرء أن جفقده و

اطؾؿ أّن العدوان طؾك الـّاس يف أمقالفؿ  اهب بممتالفؿ يف تحصتقؾفا "يؼقل ابـ خؾدون: 

واكتساهبا لؿا يروكف حقـئذ مـ أّن غايتفا ومصقرها اكتفاهبا مـ أيتديفؿ وإ ا  هبتت آمتالفؿ 

، فن ا اكتشر الظؾؿ وطؿ الجتقر قعتد (8)"يف اكتساهبا وتحصقؾفا اكؼبضت أيديفؿ طـ الّسعل

 الـاس طؾك الؽسب واكؼبضت أيديفؿ.

 الًِٗ: -و

يعتتت  ابتتـ خؾتتدون أن الرتبقتتة والتعؾتتقؿ طتتامالن مفؿتتان لؼقتتام الحضتتارة: ألن الرتبقتتة 

والتعؾقؿ يدفع اإلكسان إلك التػؽر واإلبتداع، فؽؾؿتا تؼتدم العؾتؿ أدى بتدوره إلتك التطتقر 

 والتؼدم والعؽس صحق .
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 لفصل الثالثا
 إلى أٌه ٌتجه إوطان القرن الحادي والعشرٌه بحضارته المعاصرة؟ 

 :  انحسمبوفٔٙ 

 المبحث األول
 أثر الخروج عه شرٌعت التعامل باإلحطان فً زوال الحضاراث 

إن شتتريعة التعامتتؾ باإلحستتان يف الثؼافتتة اإلستتالمقة الحـقػتتة يعتتت  أصتتؾ العالقتتة بتتقـ 

اإلحستان هتق الترابط التذي يتربط أفتراد الؿجتؿتع، ولؿتا كتان  اإلكسان وبقـ ربف، كؿتا أن

العؿؾ أصالً يف بؼاء الػرد وأصالً يف ققتام األمتة، فؽتذلؽ اإلحستان أصتؾ يف رقتل الػترد، 

وهنتتقض األمتتة وبتتذلؽ كاستتب أن يتتتالزم العؿتتؾ متتع اإلحستتان، ألن ا حستتان يصتتقن 

ي طؾتتك األكػتتس الؿجتؿتتع متتـ التصتتدع طتتـ صريتتؼ اكتفتتاك الحؼتتقق والحرمتتات والتعتتد

واألمقال واألطراض، وإ ا غتاب مبتدأ ا حستان يف الؿجتؿتع فتنن الـتاس يعقشتقن حقتاة 

 مختؾة.

 :طدم ا ٍٕاق -أ

إن تحؼقؼ مبدأ ا ستخالف يؼتضل اإلكػاق وبذل الؿال لعؿارة األرض يؼقل سبحاكف 

ِٙ وَ   :وتعالك َ٘ فِٔ ٔ
ٍِ َِ ْٗ ُمْسَتْخ ُُ َِ ًَ ا َج َّّ ٚا ِم َُ

ٍِ ْٕ ، وا كػتاق ستبقؾ إلتك ا كتػتاع بالؿتال (1)َأ

واستثؿاره إلك ما يعقد كػعف لؾـاس، وهذا ا كتػاع يؽتقن يف حتدود ا طتتدال دون سترف 

أو تؼتقر، ومـ خالل اإلكػاق يتؿ تؼديؿ العقن والؿساطدة طؾك الػؼراء والؿساكقـ و وي 

ْنللرِِق   : ، يؼتتقل اهلل ستتبحاكف وتعتتالكالحاجتتات َّ َٖ اْل ْٗ ِ َبلل ُُ لُّللٚا ُوُجللَٚه َٚ َْٔس اْلبِللرَّ َأْن ُت َللل
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َ٘ وَ  ِّٔلٔ ِة َواْلَُِتلاِب َوالَّْبِ َُ اَلِْ َّ ِم اْْلَِخرِ َواْل ْٚ َٔ َ٘ بِاهَّللِ َواْل ْ٘ َآَم َّ٘ اْلبِرَّ َم
رِِب َوَلُِ ٌْ َّ لاَل َواْل َّ َآَتلٛ اْل

 َُ ِٙ َذِوي اْل للٛ ُحبِّلل َِ َ للاِب َط َ٘ َوفِللٜ الرِّ ٔ
ِِ للاِْ ِٖ َوالسَّ للبِٔ َ٘ السَّ َ٘ َواْبلل َسللاكِٔ َّ ََٔتللاَمٛ َواْل (1 ) ْرَبللٛ َواْل

وا متـاع طـ اإلكػاق يحقل دون تحؼقؼ الفدف األساسل لقجقد اإلكسان يف هذا الؽتقن 

: ألن مـ لقازم ا ستعؿار ا كػتاق، ولتذا اطتت  الؼترآن الؽتريؿ طتدم ا كػتاق (8)چجئ یچ 

ْٗ   : إلك الفالك، يؼقل اهلل سبحاكف وتعالك سبقالً  ُُ َْٖيلِدي لٚا بِ َُ ِْ ِٖ اهَّللِ َوصَا ُت ٚا فِلٜ َسلبِٔ َُ
ٍِ ْٕ َوَأ

 َ٘ ْحِسِْٔ ُّ ِة َوَأْحِسُْٚا إِنَّ اهَّللَ ُيِحبُّ اْل َُ ُِ ْٓ  .(8)إَِلٛ التَّ

 تًىٖٔ ووض الزكاة ا الّجتّّ: - ب

جتؿتع، ويف الزكتاة إحستان إلتك الخؾتؼ ُتعّد الزكاة طامالً مـ أهؿ طقامؾ الرتابط يف الؿ

بالؿال والـػع وكصرة الؿظؾقم، وإغاثة الؿؾفتقف، وقضتاء حاجتة الؿحتتاجقـ، فتن ا تترك 

الـاس اإلحسان إلك الػؼراء والؿحتاجقـ والضعػاء طاش الـاس يف كظتام حقتاة اجتؿتاطل 

لػتتة مختتتؾ غقتتر متتتقازن، يغقتتب فقتتف مبتتدأ التضتتامـ والتؽافتتؾ والتترتاحؿ والتعتتاصػ واأل

ومـ وجقه اإلحسان يف الزكاة الؿسارطة إلك إخراجتف فتقرا ودفعفتا  ،والؿحبة وا حسان

ألهؾفا ومستحؼقفا خالقة مـ كؾ العققب والشبفات ومـ الؿـ واأل ى، وإ ا ترك الـتاس 

إخراج الزكاة حؾ يف الؿجتؿع البالء والػساد، فعـ ابـ طباس ر ل اهلل طـف مرفقطا: )إ ا 

خؿتس حتؾ هبتؿ خؿتس إ ا أكؾتقا الربتا... وإ ا  تقعت الزكتاة ماتتت  فشك يف هذه األمتة

فتقػفؿ متـ هتذا أن أي مجتؿتع هتتتؿ طامتتف وأكثريتتف  ،(8)البفائؿ وإ ا كثر الزكا كان الؿقت(
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طؾتك إختتراج الزكتتاة وتؼديؿتتف إلتتك الؿحتتتاجقـ ستتقؽقن مجتؿعتتا يشتتفده الرختتاء والثتتروة 

أطظتؿ فائتدة لـؿتاء األمتقال والؼضتاء طؾتك  والزيادة يف اإلكتاج، كؿتا أن يف إختراج الزكتاة

 الـازطات والشحـاء التل تشؾ الـشاط ا قتصادي وتقصؾ البؾدان إلك الخراب والدمار.

تستقر طؾقفتا إن الؿعامؾة الحسـة يجب أن تـبـل طؾك ققاطتد وأستس وتصتقرات طامتة 

الحقاة ا جتؿاطقة، وهذا الؼقاطد وتؾؽ األسس تمثر يف طالقات الـتاس بعضتفؿ بتبعض 

 يف جؿقع الجقاكب، وكذكر مـفا ما يؾل:

 ا حسان إلٛ الٚالدي٘:  - أ

 ،يجب اإلحسان إلك القالديـ: ألهنؿا السبب الؿباشر يف وجقد اإلكسان يف هذه الحقاة

َسلاَن   : قتال تعتالك  ،حػتظ لؾػضتؾواإلحسان إلقفؿتا اطترتاف بالجؿقتؾ، و ْٕ َْْٔا اْ ِ ل َوَو َّ

 َّٜ َٕ إَِللل الِللَدْي َٚ
ْر لِللٜ َولِ ُُ ِ٘ َأِن اْشلل ْٔ ُٙ فِللٜ َطللاَم َهللاُل

ٍ٘ َوفِ للٛ َوْهلل َِ ُٙ َوْهًْللا َط لل ُٙ ُأمُّ ْتلل َِ َّ  َح
ِٙ الَِدْيلل َٚ بِ

ِهلللٔرُ  َّ كتتتان اإلحستتتان: بالـػؼتتتة طؾقفؿتتتا، ، واإلحستتتان إلقفؿتتتا مطؾتتتقب ستتتقاء (1) اْل

ار والدطاء، أو قضاء الديقن والـذور، أو إكػا  طفتدهؿا متـ بعتدهؿا، أو صتؾة ا ستغػأو

الرحؿ التل   تقصؾ إ  هبؿا، أو صؾة أهتؾ ودهؿتا، وإن القالتديـ يؿتثاّلن حا تر األمتة 

ومستؼبؾفا، وطدم اإلحسان إلقفؿا يعتت  تحؾتالً يف الؼتقؿ األخالققتة وتػؽؽتًا يف التروابط 

ا جتؿاطقة وتحدث يف الؿجتؿع أكقاع مـ الشتؼقق والـتزاع  فتتدهقر العالقات ،األسرية

وا ختالف ويـعدم فقف التػاهؿ والتعاون والتقاصؾ وهذا كؾف يعد مـ األسباب الؿػضتقة 

 إلك ضفقر البالء والؿصائب يف الؿجتؿع.
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 ا حسان إلٛ الجاض:   - ب

 لتؽ  إن مـ أسباب األمـ والسعادة يف الؿجتؿع الؿحافظتة طؾتك حستـ الجتقار، فتنن

يتتمدي إلتتك األمتتـ وا ستتتؼرار يف الؿجتؿتتع، ومتتـ ختتالل اإلحستتان إلتتك الجتتار يحصتتؾ 

التعتاون بتقـ أفتراد الؿجتؿتع، ويؼتتقى الترتابط ا جتؿتاطل داختؾ الؿجتؿتع، وإ  حصتتؾ 

اإلحسان فنن ثؼة الـاس تـعؼد بقـ الجقتران يف حػتظ األسترار، وصتقاكة األطتراض، ومتـ 

وطقادتتتف طـتتد الؿتترض، وهتـئتتتف، ومقاستتاتف،  ،فصتتقر اإلحستتان: إقتتراض الجتتار، وإطاكتتت

واإلهداء إلقف، وطدم ا ستطالة طؾقف بالبـقتان، واحرتامتف، والستالم طؾقتف، وصالقتة القجتف 

طـد لؼائف، وتػؼد حالف، وكػ األ ى طـتف، وطظتتف بالحستـك، والتدطاء لتف، وطظتة الؽتافر 

 لسرت طؾقف.بعرض اإلسالم طؾقف وترغقبف فقف، ووطظ الػاسؼ بالرفؼ بف، وا

 ا حسان إلٛ الٔتٔٗ:  - ت

يعت  القتقؿ فردًا  عقػًا يف الؿجتؿع بػؼده القالد الحاين والؿربتل، ففتق بحاجتة ماستة 

إلك متـ يعتـتل بتف والققتقف إلتك جاكبتف، وبـتاًء طؾتك  لتؽ فتنن طؾتك الؿجتؿتع أن يتتقلك 

 مسمولقة حؿقاتف طؾتك أستاس التؽافتؾ ا جتؿتاطل حتتك يحصتؾ طؾتك كافتة حؼققتف متـ

حػظ مالف وصقاكتف وتـؿقتف، وأ  يؼرتب مـ مالف إ  بالتل هل أحستـ، وبؿتا يعتقد بتالـػع 

َٔاًمللا   : إلقتتف، يؼتتقل ستتبحاكف وتعتتالك   ِ ْٗ لل ُُ َٖ اهَّللُ َل لل ًَ ُٗ الَّتِللٜ َج ُُ اَل َٚ اَة َأْملل َٓ ٍَ لل ُتللٚا السُّ ْٗ َوصَا ُت

 ًْ صًا َم ْٚ  َ ْٗ ُٓ ْٗ َوُ ُٚلٚا َل ا َواْكُسُٚه َٓ ٔ
ْٗ فِ وبذلؽ يتؿ رد الؿتال كتامال كامقتا، (1 )ُروًفا َواْضُ ُ ُٚه

ُه  : ويؼقل اهلل سبحاكف وتعالك َْ َأُشلدَّ ل ُِ وإ ا لتؿ يجتد القتتقؿ  لتؽ يف مجتؿعتف (8 )َحتَّلٛ َيْب

                                                        

 1( سقرة الـساء: اآلية 1)

 118: اآلية (سقرة األكعام8)
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طاش يعاين مـ الضقاع والتشرد والتفؿقش وا ستغالل، وهتذا يعـتل أن فتراد أو أفتراد يف 

 لحقاة.الؿجتؿع حرمقا حؼ اإلفادة وا ستػادة يف ا

إن حب التغؾب وا ستعالء طؾك الـاس قد يدفع البعض إلتك ا طتتداء طؾتك اآلختر يف 

مالتتف أو يف بدكتتف أو يف كػستتف، والحػتتاظ طؾتتك حقتتاة الـتتاس أمتتر مطؾتتقب، وإن متتـ وجتتقه 

طتًة إقامتة الؼصتاص لتردع الـتاس طتـ ا طتتداء يف الحػاظ طؾتك حقتاة الـتاس فتردًا وجؿا

الـػقس ال يئة، فؽؾ مـ سقلت لف كػسف أن يؼتؾ طؿدا وطدواكا فنكف متك طرف أكف سقؼتؾ 

قصاصا ارتدع طـ الؼتتؾ، ويتققتػ الـتاس طتـ ا طتتداء طؾتك الـػتقس البشترية، فقحقتك 

اص حػاضا طؾتك الـاس آمـقـ مطؿئـقـ، ومـ أجؾ  لؽ شرطت الشريعة اإلسالمقة الؼص

َٚن  : الـػقس قال تعالك  َُ ْٗ َتتَّ ُُ َِّ ًَ َٔاٌة َيا ُأولِٜ اْلَْلَباِب َل َهاِص َح َِ ْٗ فِٜ اْل ُُ  .(1)َوَل

                                                        

  189( سقرة البؼرة: اآلية 1)
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 المبحث الثاوً

 الطىه والىىامٍص اإللهٍت لبقاء الحضاراث اإلوطاوٍت
ية هل مؿا يجب أن يتؼرر يف األ هان أن بؼاء الحضارات لقس غايًة يف حد  اتف، بؾ الغا

طؿارة األرض كؿا يريده اهلل، وما مـ أمة أو حضارة إ  وهتل خا تعة لؾؼتقاكقـ الؽقكقتة 

 والســ اإللفقة التل   تحقد طـفا أي أمة مـ األمؿ. 

معرفة الســ والـقامقس اإللفقة شلٌء مفتٌؿ ومػقتٌد لإلكستان فتردًا كتان أو جؿاطتًة: ألن 

ف بتؾؽ الســ والـقامقس يتؿ التحترك والعؿتؾ طؾتك وفؼفؿتا، ولتذا تترى مـ خالل معرفت

الباحثة  رورة التعريػ لؿتدلقلل الؽؾؿتتقـ: الستــ والـتقامقس، قبتؾ الختقض يف  كتر 

 تؾؽ األسباب والســ.

 :تًريٓ السْ٘ ا الٌِة 

الســ يف الؾغة: هل الطريؼة والسقرة سقاء كاكت محؿقدة أو مذمقمتة، قتال رستقل اهلل 

ؾك اهلل طؾقتتف وستتؾؿ: )متتـ ستتـ يف اإلستتالم ستتـة حستتـة... ومتتـ ستتـ يف اإلستتالم ستتـة صتت

 ، ويؼصد بالسـة هـا الـفج والطريؼة.(1)سقئة(

 ::تًريٓ السْ٘ ا اصا ىال 

 السـة يف ا صطالح تطؾؼ ويراد هبا طدة معاٍن كالتالل: 

ؿتا فقتف مخؾققتات حقث يراد هبا الؼقاكقـ التل أودطفا اهلل يف هذا الؽقن وأخضعف لفتا ب

                                                        

, بتتتاب متتتـ ستتتـ يف اإلستتتالم ستتتـة حستتتـة رقتتتؿ 81/ 8هتتتت,  1888, بقتتتروت –( صتتتحق  مستتتؾؿ, دار الجقتتتؾ 1)

 (.8818الحديث)
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 .(1)لتؽقن تؾؽ الســ حاكؿة لؽؾ صغقرة وكبقرة

ومؼتضتتك هتتذا التعريتتػ والؿؼصتتقد مـتتف: محاولتتة التعتترف والققتتقف طؾتتك الطرائتتؼ  

اإللفقة الجارية طؾتك األمتؿ والحضتارات، بـتاًء طؾتك األستباب والؿستببات وفتؼ حؽؿتة 

 .(8)إلفقة

ؾغقي كجد أن معـك الستــ   يخترج وطـد الـظر إلك كالم أهؾ التػسقر وبقـ الؿعـك ال

طـ معـك الطريؼة والـفج، وســ اهلل حاكؿة ألحقال األمؿ والحضارات مـتذ بتدء ققامفتا 

 إلك زوالفا وكذكر بعضا مـفا يف الـؼطة الثاكقة.

 البَاة مرتبُ با  ال: ا الضض:  - أ

مـ أهتؿ أستباب التؿؽتقـ والبؼتاء، و  يؿؽتـ تحؼؼفؿتا إ   يعت  اإلصالح يف األرض

بقجقد مصؾحقـ يؼقمتقن بتدور اإلصتالح بشتؽٍؾ دائتٍؿ ومستتؿٍر دون تققتٍػ:  لتؽ ألن 

الطبائع البشرية جؾبت معفا الظؾؿ والجفؾ وا طتداء والـاس، و  يستتؼقؿ حقتاهتؿ طؾتك 

ن ديتـفؿ ودكقتاهؿ، الحؼ والفتدى إ  متع وجتقد مصتؾحقـ يرشتدون إلتك الحتؼ يف شتمو

ولؽتتل تؽتتقن لؾحضتتارة بؼتتاٌء واستتتؿراٌر وقتتقٌة وستتؾطاٌن فتتال بتتد أن يقجتتد يف الؿجتؿتتع 

ِٖ َأْن  : صالحقن ومصؾحقـ، قال تعتالك  ْ٘ َ ْبل َٕ ِم َم ْٚ ِذْض َ  ْٕ  َأْن َأ
ِٙ ِم ْٚ ًُٕٚحا إَِلٛ َ  َْا  ِْ ا َأْضَس َّٕ إِ

 ٌٗ ْٗ َطَذاٌب َألِٔ ُٓ َٔ
ْٖتِ ِّٕٜ *َي ِم إِ ْٚ ٌ٘  َ اَل َيا َ  لِذيٌر ُمبِلٔ َٕ  ْٗ ل ُُ لِٚن  *َل ًُ لُٚه َوَأصِٔ َُ  *َأِن اْطُبلُدوا اهَّللَ َواتَّ

ْٚ كُ  ُر َلل خَّ َٗ َٖ اهَّللِ إَِذا َجلاَة صَا ُيل ٛ إِنَّ َأَجل ّا ٍٖ ُمَسل ْٗ إَِلٛ َأَجل ْرُك خِّ َٗ ْٗ َوُي ُُ ٚبِ ُٕ ْ٘ ُذ ْٗ ِم ُُ ْر َل
ٍِ ٌْ ْٗ َي ْْلُت

                                                        

 888/ 8, 1( جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن, أبق جعػر الط ي, ممسسة الرسالة, ط1)

 8/ 1م, 1998-هت1818, دار الشروق لؾـشر والتقزيع والطباطة, ط، ( بـاء الؿجتؿع اإلسالمل, كبقؾ السؿالقصل8)
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َٚن  ُّ َِ ًْ  .(1)َت

 سْة التدافّ: -ب

العامة لبؼاء األصؾ  أو األفضؾ، وهق ما يعرف بؾغة العصر )التـازع التدافع مـ الســ 

لؾبؼاء( ويرى أصحاب هذه الـظريتة أن الحترب صبقعتة يف البشترية، و لتؽ مصتداق ققلتف 

َسللَدِت اْلَْضُض  : تعتتالك  ٍَ ٍَ َل ًْ ْٗ بِللَب ُٓ َولل ًْ ُّ اهَّللِ الَّْللاَل َب صَا َوْفلل ْٚ فؼتتد أفتتادت اآليتتة  (8)َوَللل

م فساد األرض يؼتضل وجقد التدافع والتـازع والؿغالبة، وأكف إ ا حصؾت الؽريؿة أن طد

َ٘  : الؿدافعة والؿغالبة يؽقن البؼتاء لألمثتؾ، ويعتزز هتذا الؿعـتك ققلتف تعتالك  لِذي َِّ
ُأِذَن لِ

ِديٌر  ََ ْٗ َل ْهرِِه َٕ  َِٛ ٚا َوإِنَّ اهَّللَ َط ُّ
ِِ ْٗ ُض ُٓ َّٕ َٖ َُِٚن بِ اَت ََ َ٘ ُأْخرُِجٚا ِمل *ُي ٔ  الَِّذي ْٔلرِ َحل ٌَ ْٗ بِ ْ٘ ِوَيلاِضِه

ٌّ وَ  َٔ ُّ َوبِ اِم َٚ َمْت َ  دِّ ُٓ ٍَ َل ًْ ْٗ بَِب ُٓ َو ًْ ُّ اهَّللِ الَّْاَل َب صَا َوْف ْٚ ُٚلٚا َضبَُّْا اهَّللُ َوَل َُ اٌت إصِاَّ َأْن َي َٚ َِ َ ل

ْ٘ َيُْْهُرهُ  َُْْٔهَرنَّ اهَّللُ َم ُٗ اهَّللِ َكسًِٔرا َوَل ا اْس َٓ ٔ
ي  َطِزيلٌز  َوَمَساِجُد ُيْذَكُر فِ ِٚ ل ََ َ٘ إِْن  *إِنَّ اهَّللَ َل الَّلِذي

لرِ وَ  َُ ْْ ُّ ِ٘ اْل ا َطل ْٚ َٓ َٕ ُروِف َو ًْ َّ َكاَة َوَأَمُروا بِاْل ا الزَّ ُٚ اَلَة َوَآَت ْٗ فِٜ اْلَْضِض َأَ اُمٚا الهَّ َّْاُه َُّ ِٙ َم ل َِّ لِ

 .(8)َطاِ َبُة اْلُُمِٚض 

ما  كر يف اآليات الستابؼة، قػتك  لؿا  كر تعالك مـ األحؽام" يَٚل محّد ضشٔد ضثا:

طؾقف بذكر بعض أخبار الؿا قـ ألجؾ العظة وا طتبار بؿا تتضؿـف الققائع واآلثتار، كؿتا 

هل سـة الؼرآن، يف تـقيع التذكقر والبقان، بؾ ا كتؼال هـا إكؿا هتق متـ األحؽتام مسترودة 

تتف فائدتتف، يف  تؿـ مع بقان حؽؿتفا، والتـبقف لػائدهتا، إلك حؽتؿ ستبؼتف حؽؿتتف، وتؼدم

                                                        

 8 – 1( سقرة كقح: اآلية 1)

 811( سقرة البؼرة: اآلية 8)

 81 – 89( سقرة الحج: اآلية 8)
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واقعة مضتت زيتادة يف البصتقرة ومبالغتة يف الحؿتؾ طؾتك ا طتبتار، وهتق حؽتؿ الؼتتال يف 

ستتبقؾ اهلل، ويتؾتتقه حؽتتؿ بتتذل الؿتتال يف ستتبقؾف، األحؽتتام الستتابؼة تتعؾتتؼ باألشتتخاص يف 

أكػسفؿ وبققهتؿ، وهذان الحؽؿان يف أمر طتام يتعؾتؼ بتاألمؿ متـ حقتث حػتظ وجقدهتا، 

فا، بؿدافعتتة الؿعتتتديـ طـفتتا، وبتتذل التتروح والؿتتال يف حػتتظ مصتتالحفا، ودوام استتتؼالل

ألن اإلشتارة يف ستقاق  ;ولذلؽ كان األسؾقب أشد تلثقرا، وأطظؿ تذكقرا ;وتقفقر مـافعفا

التذكقر بؿـافع الشخص ومصالحف يف كػستف وفتقؿـ يتصتؾ بتف كافقتة لؾتتذكر والعؿتؾ بؿتا 

طتقن   يغقتب، ووازع   يعصتك، وأمتا  يقطظ بتف لؿقافؼتة  لتؽ لفتقاه، فؾفتا متـ التـػس

الؿصال  العامة فنكف   يػطـ لفا و  يرغب فقفا إ  األقؾقن، فالعـاية بالدطقة إلقفا يجب 

أن تؽقن بؿؼدار بعد الجؿاهقر طـفا، فؿـ ثؿ جاءت هتذه اآليتات ببقتان أجؾتك وأستؾقب 

 .(1)"أفعؾ وأققى

جقهرية واألساستقة يف تتاريخ الحضتارات يف ستقرها وبؼائفتا، واكتؼالفتا مـ الحؼائؼ ال

مـ حال إلك حال أهنا تسقر وفؼ الـقامقس التل جعؾتف اهلل لفتا، فحقـؿتا يتدرك اإلكستان أن 

لؾؽقن ققاكقـ وكقامقس تحؽؿف فنكف يستطقع أن يتعامؾ متع هتذا العتالؿ، ومتـ ثتؿ يجعتؾ 

ؼتقاكقـ وكتقامقس هتذا الؽتقن، والتتل تؼتضتقفا جؿقع أطؿالف ومقاقػف مـسجؿة ومالئؿة ل

صبقعة الحقاة، ويتخذ اإلكسان األسباب التل تقصؾ مـ سؾؽفا إلك كتائجفا الؿحتقمة فتال 

تبؼتتك أمتتة أو حضتتارة طؾتتك التتدوام وا ستتتؿرار إ  بؼتتدر متتا أطتتدت لـػستتفا متتـ وستتائؾ 

قبؾ الختقض يف ا ستؿرار وأسباب البؼاء طؾك مؼتضك هذه الـقامقس التل سقف كعرففا 

                                                        

 818/ 8م, 1998( تػسقر الؿـار, محؿد رشقد بـ طؾل ر ا, الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب, 1)
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 بقان هذه الـقامقس:

 تًريٓ الْٚامٔس ا الٌِة: 

الـامقس: صاحب سر الرجؾ الذي يطؾع طؾك سره وباصـ أمتره، ويخصتف بؿتا يسترته  

. وهتذا التعريتػ الؾغتقي (8)، وألجؾ  لؽ سؿل ج يؾ طؾقف الستالم بالـتامقس(1)طـ غقر

 فقف ما يدل أن الـامقس شلء مسترت. 

 صا ىال::تًريٓ الْٚامٔس ا ا 

 .(8)الـقامقس: هل الّســ اّلتل تضعفا الحؽؿاء لؾعاّمة لقجف مـ الؿصؾحة

وهذا التعريػ يػقد أن الـتقامقس هتل قتقاكقـ وأحؽتام تحؽتؿ الؽتقن، وتػترض طؾتك 

اإلكسان أن يستثؿره استثؿارا جقدا صالحا، ويسقر وفؼ هذه الؼقاكقـ، وأي مخالػتة لتؾتؽ 

 الضرر طؾك اإلكسان.الؼقاكقـ اإللفقة الؽقكقة يجؾب 

 الدوضة الحواضية: 

إن الؿتلمؾ يف تاريخ األمؿ وحقاة الحضارات يتدرك أن تاريخفتا يخضتع لـظتام دوري 

وبشؽؾ تعتاقبل، ولتقس هـتاك حضتارة تؿؾتؽ حتؼ الستقادة والريتادة إلتك األبتد، بتؾ كتؾ 

ثؿ تـقهبا حضارة أخرى جديدة، وهؽتذا تتدور األمتقر  حضارة آيؾة إلك الزوال والسؼقط

بشؽؾ تعاقبل، ولذا لؿ تسؾؿ أمة مـ األمؿ أو حضارة مـ هذا الدوران الذي يجرى طؾتك 

جؿقع الحضتارات، ففـتاك حضتارات قديؿتة طظقؿتة ستادت فترتة متـ التزمـ ثتؿ بتادت، 

                                                        

 11/ 18م,8881, 1, ط بقروت –حقاء الرتاث العربل ( هتذيب الؾغة, الفروي، دار إ1)

 881/ 1م,  1981 -هت  1881, 8, طبقروت –( مجؿؾ الؾغة  بـ فارس, بـ فارس, ممسسة الرسالة 8)

 811/ 8م, 1988-هت 1888, 1( كتاب األفعال, الصؼؾل, طالؿ الؽتب, ط 8)
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تسابؼ والتـافس وإدراك هذا الؿعـك أي الدورة الحضارية تدفع األمؿ والحضارات إلك ال

كحق كؾ ما مـ شلكف يػقد البؼاء وا ستؿرار والػرار طـ كؾ ما مـ شلكف يمدي إلك التزوال 

َ٘ الَّْلالِ   : والػـاء، قال تعالك  ْٔ ا َبل َٓ لَداِوُل ُٕ لاُم  َٕ اْلَيَّ ل ِْ
فتن ا تؼترر  لتؽ يف الـػتقس (1 ) َوتِ

ة الحضتارية وستفؾ استطاطت كؾ أمة أو حضارة أن تحتدد مققعفتا ومؽاكتفتا متـ التدور

طؾقفا أن تتخذ األستباب الؿـاستبة لؾبؼتاء وا ستتؿرار أو أن تستؾؽ الطترق التتل تجعؾفتا 

 تؾتحؼ بالركب الحضاري.

 :الحٔ أ ٖ جّّٔ الشٔاة 

  : ، قال تعالك  الحؼ يف جؿقع األشقاء ثابت   يتغقر، فالحؼ هق سر وجقد هذا الخؾؼ 

  ُّٔ ُٗ اْلَح ُُ ُٗ اهَّللُ َضبُّ ُُ
، والقجقد قائؿ أساسا طؾك تحؼقؼ معـتك الحتؼ، ولتق طؿتؾ  (8) َفَذلِ

الـاس طؾك خالف معـك الحؼ يف كؾ شلء واتبعقا األهقاء والشفقات لؿ يؽـ هـتاك أي 

استؼرار و  أمـ، ولؿا اكتظؿت حقتاة اإلكستان، ولتؿ يؽتـ ستبقؾ لؿعرفتة الحتؼ والباصتؾ 

ويشقر الؼرآن الؽريؿ  ،يف الؿجتؿعوالتؿققز بقـ الخبقث و الطقب، وبذلؽ تسقد الػق ك 

اَواُت َواْلَْضُض  : إلك  لؽ يف ققلف تعالك  َّ َسَدِت السَّ ٍَ ْٗ َل اَةُه َٚ ُّٔ َأْه َّ اْلَح َب ِٚ اتَّ  (8 ) َوَل

 :تسخٔر الضض وطّاضتٓا لٔس حُرا طِٛ أحد 

ؾ يعت  العدل اإللفل الشامؾ مظفرًا مـ مظاهر األلقهقة هلل سبحاكف وتعالك، وهتق طامت

لألمتتؿ والحضتتارات يف كتتؾ زمتتان ومؽتتان، فتتالـقامقس اإللفقتتة قا تتقة طؾتتك أن الجؿقتتع 

ْ٘ َوابَّلٍة فِلٜ اْلَْضِض إصِاَّ  : متساوون أمام الؼاكقن اإللفل، يؼقل اهلل سبحاكف وتعالك  َوَملا ِمل

                                                        

  188( سقرة آل طؿران: اآلية 1)

 88( سقرة يقكس: اآلية 8)

 81سقرة الؿممـقن: اآلية ( 8)
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ٖ  فِٜ كَِتاٍب  ا ُك َٓ َوَط ْٚ َها َوُمْسَت رَّ ََ ُٗ ُمْسَت َِ ًْ ا َوَي َٓ َِٛ اهَّللِ ِضْ ُ  ٍ٘  َط فتاهلل ستبحاكف وتعتالك  (1 )ُمبِلٔ

أودع يف األرض كؾ ما يصتؾ  لؾحقتاة فقفتا متـ الؿـتافع، والؿعتادن، واألهنتار، والعقتقن، 

والحبتتقب والثؿتترات، واألقتتقات، وأصتتـاف الحققاكتتات، وغقتتر  لتتؽ ومتتا يحتتتاج إلقتتف 

اجر، اإلكسان لتسخقر األرض والتؿتتع متـ خقراهتتا، ويستتقي يف هتذا التستخقر الت  والػت

والصال  والػاسؼ والؿممـ والؽػار وجعؾ استػادهتؿ مـفا طؾك قدر جفقدهؿ وطؾؿفؿ، 

ولؽـ هذا التسخقر إكؿا يتحؼؼ بجفقد طضتقية وطؼؾقتة يبتذلفا اإلكستان، يف صتقرة طؿتؾ 

مـتج، وطؾقف فؽؾ مـ اتبع هذه الـقامقس وبذل جفدا سقف يصؾ إلك تحؼقتؼ غاياتتف متـ 

  .(8)تسخقر األرض لف

 ر والتٓديد:التحذي 

األمتتة إ ا اكحرفتتت طتتـ جتتادة الصتتقاب وضفتتر يف الؿجتؿتتع الؿخالػتتات والؿعاصتتل 

اقتضت سـة اهلل وكقامقسف يف الؽتقن إكتذار هتذه األمتة وهتديتدها بتلكقاع متـ ا بتتالءات، 

وهذه ا بتالءات طـد التلمؾ فقفا كجد أهنتا يف الحؼقؼتة تحتذيرات وهتديتدات: لؽتل تغقتر 

أو تتاطفا، وتستتتؼقؿ طؾتتك الطريتتؼ الصتتحق ، يؼتتقل اهلل ستتبحاكف واقتتع حقاهتتتا وتصتتح  

ٚا :  وتعالك ُٕ َِّْٔاِت َوَما َكلا ْٗ بِاْلَب ُٓ ُِ ْٗ ُضُس ُٓ ٚا َوَجاَةْت ُّ َِ ا َض َّّ ْٗ َل ُُ
ِِ ْ٘ َ ْب ُروَن ِم َُ َْا اْل ُْ َِ ْد َأْه ََ َوَل

 َ٘ ْجلرِِمٔ ُّ َم اْل ْٚ ََ َْٕجِزي اْل  َٕ
ِمُْٚا َكَذلِ ْٗ ُٔ

َْلاكُ  *لِ ِْ ًَ َّٗ َج ْٗ ُثل لِدِه ًْ ْ٘ َب َٓ فِلٜ اْلَْضِض ِمل ْٗ َخاَلِْل

ُِٚنَ  َّ ًْ َٓ َت ْٔ   (8)لَُِْْْيَر َك

                                                        

 .1( سقرة هقد: اآلية 1)

( دراستتات يف تؿقتتز األمتتة اإلستتالمقة ومققتتػ الؿستشتترققـ مـتتف, إستتحاق الستتعدي, وزارة األوقتتاف والشتتمون 8)

 888/ 8م,  8818 -هت  1888, 1اإلسالمقة، قطر, ط 

   18( سقرة يقكس: اآلية 8)
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 :اصابتالة صا بد مْٙ لرفّ التحدي وتهحٔح الّساض 

ا بتالء يؼع طؾك الػرد والجؿاطات والؿجتؿع واألمؿ والحضارات يف جؿقع مراحتؾ 

ت طؾتتك ستتائر األمتتؿ حقاهتتتا ويف كافتتة مجا هتتتا، فالستتــ اإللفقتتة العظقؿتتة الؼقيتتة ستتؾط

واألققام بالبلساء والضراء وبالحسـات والستراء، ولػتظ البلستاء والضتراء شتامؾ لجؿقتع 

أكقاع الشر، كالػؼر والخقف والجقع والؿرض، وطؿقم الػستاد وأكتقاع الػتتـ والشتدائد 

وغقرها، ولػظ الحسـات والسراء يدخؾ فقف كؾ ما هتق محبتقب لإلكستان ومرغتقب إلقتف 

سـة، كالسعة يف الرزق والصحة يف األبدان، واألمـ يف األوصان، واستؼامة مـ الخقر والح

األحقال، وغقر  لؽ، ومـ رحؿتة اهلل ستبحاكف وتعتالك ابتتالُء األمتؿ واألقتقام يف حقاهتتا، 

فقصرف طؾقفؿ األحقال ويؼؾب طؾتقفؿ األزمتان ويستؾط طؾتقفؿ األحتداث حتتك تتجؾتك 

َوَملا  : إلك اهلل ويصؾحقا ما فسد، كؿا قتال تعتالك فقفا حؽؿة اهلل سبحاكف وتعالك، فقتبقا 

ُطٚنَ  لرَّ ْٗ َيوَّ ل ُٓ َِّ ًَ اِة َل لرَّ َْٖسلاِة َوالوَّ لا بِاْلَب َٓ َِ ا َأْه َٕ ٜ  إصِاَّ َأَخلْذ بِل َٕ  ْ٘ َْا فِلٜ َ ْرَيلٍة ِمل ِْ وقتال  (1) َأْضَس

ل تعالك:  َّ َ٘ السَّ ٍٍ ِمل ل َْ َٕ َ٘ َو ِْٔ َن بِالسِّ ْٚ ا َآَل فِْرَط َٕ ْد َأَخْذ ََ ُرونَ َوَل كَّ ْٗ َيلذَّ ل ُٓ َِّ ًَ وقتال  (8) َراِت َل

ْٗ  سبحاكف وتعالك :  ل ُٓ َِّ ًَ لَذاِب َل ًَ ْٗ بِاْل اُه َٕ لا َوَأَخلْذ َٓ
ْ٘ ُأْختِ َٜ َأْكَبُر ِمل ْ٘ َآَيٍة إصِاَّ ِه ْٗ ِم

ِٓ رِي ُٕ َوَما 

ًُٚنَ  ومـ خالل هذه اآليات كدرك الحقاة يف صبقعتفا، وأهنا مؾقئة بؿظاهر ا بتالء ،   َيْرِج

ٍة َ لِديرٌ   متحان، يؼقل اهلل تعالك: وا ْٜ ِّٖ َش َِٛ ُك َٚ َط ُٕ َوُه ِْ ُّ َِٔدِه اْل
الَّلِذي * َتَباَضَك الَِّذي بِ

ُٚض  ٍُ ٌَ ِزيُز اْل ًَ َٚ اْل اًل َوُه َّ ُ٘ َط ْٗ َأْحَس ُُ ْٗ َأيُّ ُك َٚ ُِ ْب َٔ
َٔاَة لِ َت َواْلَح ْٚ َّ َٔ اْل َِ والتؿؽقـ والبؼتاء (8 )َخ

                                                        

 98( سقرة األطراف: اآلية 1)

 88ية: ( سقرة الزخرف اآل8)

 8 - 1( سقرة الؿؾؽ: اآلية 8)
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تـ ألمتة إ  مرتبط ارتباصا وثقؼا با م تحان وا بتالء، فؾؼتد جترت ستـة اهلل تعتالك أ  ُيؿؽم

بعد أن تجتتاز بؿراحتؾ ا ختبتار وا متحتان الؿختؾػتة، وإ  بعتد أن يـصتفر متع الققتائع 

والجقد والرديء فؿـ ختالل  ،واألحداث ويتؼؾب معفا، فعـدها تؿقز الخبقث مـ الطقب

السؾقك األمثؾ لؿقاجفة ا بتالء تحدث  ا بتالء تحدث العؿارة، وطـدما يسؾؽ اإلكسان

ا ستجابة وطـدها يجؿتع اإلكستان كامتؾ قتقاه الؿتدخقرة فتستتقؼظ وتتجؿتع لتعتقد كؿتا 

 كاكت مـ قبؾ. 

 :التٌٔٔر مسٗولٔة الّجتًّات 

ومـ الـقامقس اإللفقة التل تحؽؿ هذه الحقاة أن اهلل طز وجؾ   يغقر حال قتقم أو أمتة 

كػستتفؿ، فؾتتـ يحتتدث التغققتتر إ  إ ا حصتتؾت أستتباب التغقتتر حتتتك يبتتدلقا ويغقتتروا متتا بل

إِنَّ   :ومؼدماهتا سقاء كان تغققرا يف خقر، أو تغققرا يف اكتؽاس، ويؼقل اهلل سبحاكف وتعالك

 ْٗ ِٓ ِس ٍُ ْٕ َٖ ُِّٔروا َما بِ ٌَ ٍم َحتَّٛ ُي ْٚ ََ ُِّٔر َما بِ ٌَ  فنن التغققر مـ حال التخؾػ وا هنقتار إلتك(1 ) اهَّللَ صَا ُي

حال التؼدم وا زدهار ألي أمة أو حضارة ما يتققػ أو  بالجفتد والقستع، يبتذلفا تؾتؽ 

الؿجتؿعات لؾقصقل إلك التؼدم، والعؽس أيضا صحق . فالتغققر الحؼقؼل يف الؿجتؿتع 

   يتصقر دون حصقل التغققر الؿالئؿ يف الـػقس.

                                                        

  11( سقرة الرطد: اآلية 1)
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 الخاتمت
مؾة، تؿؾؽ أهدافا سامقة كبقؾتة، هتتدف إن الثؼافة اإلسالمقة تتؿقز بلهنا ثؼافة شامؾة متؽا

إلك بـاء حضارة إكستاكقة متؽامؾتة متـ جؿقتع الجقاكتب الروحقتة والؿاديتة، ولتذا فالثؼافتة 

اإلستتالمقة تؼتتدم مـفجتتا متؽتتامال وتصتتقرا صتتحقحا يستتؿ  لإلكستتان أن يعتتقش يف هتتذه 

د بؿثابة األرض حقاة صبقة آمـة مستؼرة، بشرط أن   يخالػ  لؽ الؿـفج الرباين الذي يع

ســ وكقامقس إلفقة تحؽؿ الحقاة، وأي مخالػة تحدث يف هذا الجاكب يتمدي إلتك خؾتؾ 

يف حقاة اإلكسان يف هذا الؽقن، وطؾقف فنن جؿقع الؿصتائب التتل تعترتي اإلكستان يف هتذا 

الؽقن وتعؽر صػقة حقاتف وما يرتب طؾقف مـ إفـاء وجتقد هتق متـ صتـع اإلكستان، وبـتاء 

 األمؿ السابؼة.طؾك  لؽ يؼع إهالك 

 لَد تٚ ِت الباحسة إلٛ طدة ٕتاْج وم٘ أهّٓا ما يِٜ: 

 أن الثؼافة اإلسالمقة خزاكة كبقرة ألخبار األمؿ السابؼة والحضارات البائدة. .1

 .أو زوالفا مراطات الســ والـقامقس اإللفقة سبب مـ أسباب ققام الحضارات .8

ف صاطة، والؽػر سبب مـ أسباب الزوال: ألكف الديـ طامؾ مـ أسباب البؼاء: ألك .8

 تؿرد وطصقان.

التقحقد اهلل سبحاكف طامؾ مـ طقامؾ التطقر، ففق يقرث العؾؿ ويرشد إلك  .8

العؿؾ، بقـؿا الشرك طامؾ مـ طقامؾ التخؾػ ففق يؼتؾ التػؽقر ويسبب الؽسؾ 

 والدطة.

اء، وهل قادرة طؾك أن الخقر باق يف األمة اإلسالمقة: ألن فقفا بذرة الديؿقمة والبؼ .1

 تؼقم بدور الؼقادة والريادة.
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إططاء مزيد مـ ا هتؿام بالؿق قطات التل تتعؾؼ بالحضتارة يف الت امج والؿـتاهج  .1

 الدراسقة.

تخصقص دورات طؾؿقة مؽثػة لدراسة الؿق قطات التتل تتعؾتؼ بالحضتارة، وبقتان  .8

 لؿادية مـ الزوال والػـاء.دور اإلسالم إلكؼا  الحضارة العصرية ا
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 فهرش المصادر والمراجع
 ،أزمتتة الثؼافتتة يف الؿجتؿتتع اإلستتالمل الؿعاصتتر ودور الرتبقتتة اإلستتالمقة يف حؾفتتا .1

 هتت.1881 ،قسؿ الرتبقة ،جامعة أم الؼرى ،إكصاف أكرم مـدورة

 -هتتت 1811 ،1ط ،لبـتتان –صتترابؾس  ،أحؿتتد الؼصتتص ،أستتس الـفضتتة الراشتتدة .8

 م. 1991

 الحضارة الغربقة: الؿملػ: محؿد محؿد حسقـ، دار الػرقان، د.ط.اإلسالم و .8

 ،1ط،ممسستتة الرستتالة ،كاديتتة شتتريػ العؿتتري ،أ تتقاء طؾتتك الثؼافتتة ا ستتالمقة .8

 م.8881 -هت 1888

وزارة الشئقن اإلسالمقة واألوقاف  ،ابـ تقؿقة ،األمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر .1

 هت. 1818 ،1ط  ،والدطقة واإلرشاد

 ،دار الشروق لؾـشر والتقزيع والطباطتة ،كبقؾ السؿالقصل ،ؿجتؿع اإلسالملبـاء ال .1

 م.1998-هت1818ط، 

 هت.  1818 ،1ط،بقروت –دار الػؽر  ،تاج العروس .8

 م. 1988 -هت  1888 ،8ط ،دار الػؽر، بقروت ،تاريخ ابـ خؾدون .8

 هت. 1988 ،الدار التقكسقة لؾـشر ،بـ طاشقر ،التحرير والتـقير .9

 م. 1988-هت 1888 ،لبـان–دار الؽتب العؾؿقة بقروت  ،الجرجاين ،التعريػات .18

 1998 ،الفقئتة الؿصترية العامتة لؾؽتتاب ،محؿد رشقد بـ طؾل ر تا ،تػسقر الؿـار .11

 م. 

 ،1ط ،الفقئتتة العامتتة لشتتئقن الؿطتتابع األمقريتتة ،التػستتقر القستتقط لؾؼتترآن الؽتتريؿ .18

 م(. 1988هت =  1898)
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–زهتري الفتروي، دار إحقتاء الترتاث العربتل محؿد بـ أحؿد بتـ األ ،هتذيب الؾغة .18

 .م8881 ،1ط،بقروت

مصتتطػك مستتؾؿ فتحتتل  ،الثؼافتتة اإلستتالمقة تعريػفتتا مصتتادرها مجا هتتتا تحتتدياهتا .18

 م.8888 ،1ط ،محؿد الزطبل جامعة الشارقة، إثراء لؾـشر والتقزيع

 .1ط ،ممسسة الرسالة ،أبق جعػر الط ي ،جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن .11

ة الغربقة طؾك شػا جرف هار، مصتطػك فتقزي غتزال، دار الستالم، الطبعتة الحضار .11

 هت.1888الثاكقة، 

 ،إستتحاق الستتعدي ،دراستتات يف تؿقتتز األمتتة اإلستتالمقة ومققتتػ الؿستشتترققـ مـتتف .18

 م.  8818 -هت  1888 ،1ط  ،وزارة األوقاف والشمون اإلسالمقة، قطر

 م.  8889 -هت  1888 ،دار الرسالة العالؿقة ،ســ أبل داود .18

 -هتتت  1891 ،8ط  ،مطبعتتة مصتتطػك البتتابل الحؾبتتل ،الرتمتتذي ،ستتــ الرتمتتذي .19

1981. 

 ،1ط ،جامعتة الدراستات اإلستالمقة، كراتشتل ت باكستتان ،البقفؼتل ،الســ الصتغقر .88

 م.1989 -هت 1818

 م. 8881 -هت  1881 ،1ط ،بقروت –ممسسة الرسالة  ،الـسائل ،الســ الؽ ى .81

 -هتت  1898 ،1ط ،شتركة الطباطتة الػـقتة الؿتحتدة ،يفالؼترا ،شرح تـؼتق  الػصتقل .88

1988. 
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