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املدنية والحضارة ..رصاع بني اإلسالميني والغرب!!
�أمين البيماين

ال َّ
�شك �أ َّن احل�ضارة الإ�سالم ّية خلدها التاريخ كواحدة من �أعظم احل�ضارات الب�شرية التي قامت على وجه الأر�ض ،وت�ش َّربت من علومها العديد من
احل�ضارات من بعدها يف جماالت �شتى ،تبعتها منذ عهد قريب حماوالت عديدة لإي�ضاح ال�شروط الالزمة لتجديد التمدُّ ن الإ�سالمي يف الوقت احلايل.
وهُ نا لنا وقفة ومناق�شة مع مقال ر�ضوان ال�سيد واملن�شور يف جملة «التفاهم» بعنوان «املدنية واحل�ضارة يف �أفكار الإ�سالميني املحدثني واملعا�صرين» ،والذي
تط َّرق �إىل طريقة تعامل املثقفني والكتاب امل�سلمني مع مفاهيم املدنية واحل�ضارة والدولة عرب فرتات زمنية خمتلفة.
يعدُّ رفاعة راف��ع الطهطاوي واح �دًا من �أب��رز املهتمني بهذه
امل���س��أل��ة يف كتاباتهم؛ باعتبار �أ َّن ال��وع��ي بامل�صلحة العامة
�أ��س��ا���س امل��دن�ي��ة ،ث� َّم ن�شطتْ �أك�ثر عند خ�ير ال��دي��ن التون�سي
(1888م) ليجعل التنظيمات ال�ع��ام��ة �أ� �س��ا���س �إدراك وفهم
�أهمية املنافع العمومية يف ال�ت�م��دُّ ن .و�أو��ش�ك��تْ ه��ذه ال��ر�ؤي��ة
�أنْ تكتمل عند رفيق العظم الذي قارن بني �أ�صول النهو�ض
الإ�سالمي القدمي و�أ�سباب االزده��ار الأوروب ��ي احلديث ،ث َّم
اعرتف بانحطاط الفكر الإ�سالمي وحاجة امل�سلمني للأدوات
الأوروب �ي��ة احلديثة للنهو�ض� .أم��ا حممد عبده ف�ق��ارن بني
موقف الإ�سالم وامل�سيحية من التمدن ليخل�ص �إىل �أف�ضلية
الإ�سالم يف هذا ال�ش�أن ،ثم �أو�ضح �أن التقدم واالزده��ار لي�س
�أم��راً معتمداً على الدين �أو معار�ضاً له؛ و�إمنا هو حالة من
الت�صميم والإرادة ،وم�شروع مهم وملهم للنهو�ض بالأمة
وازده��اره��ا وتقدمها ،وذل��ك ع��ن طريق ُر�ؤى فكرية وا�سعة
وعميقة ،و�أ�ساليب مبتكرة ،وط��رق منهجية وا�ضحة تر�سم
الطريق ال�صحيح للنهو�ض ،وذكر فيما ذهب �إليه زميله رفيق
العظم فيما �سبق عن ��ض��رورة �أخ��ذ الأدوات والأ�ساليب من
الأوروبيني للنهو�ض بالأمة الإ�سالمية مرة �أخرى.
يعترب ُم َّمد ر�شيد �أحد تالميذ ُم َّمد عبده الذين ت�ش َّربوا
�أفكاره و�ساروا على نهجه .فقال بعد وفاة �شيخه �إنه �إذا بلغ
بنا الوعي والفهم والإدراك ب�أهمية م�صاحلنا ،و�أن هذا �أو ذاك
الأمر والفعل أ� ًّيا كان من احل�ضارة الأوروبية املتقدمة نافع
ومفيد لنا؛ فيمكن لنا �أخ��ذه واعتباره وتطبيقه لال�ستفادة
منه دون احلاجة لت�أ�صيله دين ًّيا وت�شريع ًّيا .وظلت امل�س�ألة
احل�ضارية عالية ال��وت�يرة ل��دى �أغلب تالميذ حممد عبده
م��ن ب�ع��ده مثل فتحي زع�ل��ول ال ��ذي ت��رج��م ك�ت��اب «��س��ر تقدم
الإجنليز ال�سك�سون» ،و�أ��ض��اف له مقدمة كافية ووافية عن
التقدم و�شروطه ومنهجه وطرقه.
ويف ع���ش��ري�ن�ي��ات ال �ق ��رن امل��ا� �ض��ي ح ��دث حت � � ُّول ت��دري �ج��ي يف
ويكن القول �إ َّن م�صطل َح
م�صطلحات املدنية واحل���ض��ارةُ ،
احل�ضارة يفوق يف التقدم واالزدهار م�ستوى املدنية .وميكن
و�صف احل�ضارة ب�أنها مرحلة االكتفاء والكمال يف احلياة،
ولكنه ي��وم�اً بعد ي��وم ت�ط� َّور �إىل نبذ الآخ ��ر ،واع�ت�ب��ار �أجم��اد
املا�ضي �أب��دي��ة ،فبد�أ نقد «حل�ضارة» الغربية ومثالبها على

ال �ع��امل وال� ��ذات ،وع��ر���ض الإم �ك��ان��ات ال�ب��اق�ي��ة واخل ��ال ��دة من
«احل �� �ض ��ارة» الإ� �س�لام �ي��ة ال���س��اب�ق��ة؛ لأن �ه��ا ق��ام��ت ع�ل��ى نظم
ممتازة ،وما لبثتْ �أن �سادت ق�ضية الهوية العربية والإ�سالمية
واخل��وف على م�صائر الدين الإ��س�لام��ي ،و��ض��رورة احلفاظ
على ح�ضارتنا ال�ت��ي ظ��ن البع�ض �أن�ه��ا تتوافر فيها �أ�سباب
ومقومات اخللود والبقاء الأبدي!
ق ��ام الأم �ي��ر «��ش�ك�ي��ب �أر�� �س �ل�ان» ب�ترج �م��ة ك �ت��اب امل���س�ت���ش��رق
الأم ��ري �ك ��ي «ل ��وث ��روب �� �س� �ت ��ودارد» ب �ع �ن ��وان «ح ��ا� �ض ��ر ال �ع��امل
الإ��س�لام��ي» ،وال��ذي يركز على ما بقي من �أجم��اد احل�ضارة
الإ�سالمية .ثم ق��ام «ع��ادل زعيرت» برتجمة كتاب الفرن�سي
«ج��و��س�ت��اف ل��وب��ون» ع��ن ح���ض��ارة ال �ع��رب ،وال ��ذي �أث �ن��ى على
�إن�سانية الإ�سالم ومقارنته بتوح�ش احل�ضارة الغربية قدمياً.
وه �ن ��اك ك �ت��اب �آخ ��ر جل��و��س�ت��اف ل ��وب ��ون ب �ع �ن��وان «� �س��ر ت�ط��ور
الأمم» ،وال ��ذي ر�سخ ل��دى املثقفني امل�سلمني �أن ح�ضارتهم
تتوافر فيها ثوابت اخللود ،حتى جاءت �صدمة زوال اخلالفة
الإ�سالمية عام 1924م ممثلة ب�آخر حمطة لها وهي اخلالفة
العثمانية ب ��إزاح��ة اخلليفة العثماين ال�سلطان عبداملجيد
الثاين من ال�سلطة ،لتتحول الق�ضية من ق�ضية تفوق على
النمط والأ�سلوب الغربي �إىل ا�شكالية املحافظة على الهوية
الإ��س�لام�ي��ة م��ن الت�ضليل وال� ��زوال .وب��ال�ت��ايل ف ��إن التغيري
م ��ن «امل��دن �ي��ة ال �غ��رب �ي��ة» �إىل «احل �� �ض ��ارة الإ� �س�لام �ي��ة» ��ص��ار
ع��ا ًّم��ا و��ش��ام� ً
لا ،وظ�ه��رت معه ح��رك��ات احل�ف��اظ على الهوية
الإ� �س�لام �ي��ة م�ث��ل الإخ� � ��وان امل���س�ل�م�ين يف م���ص��ر ،واجل�م��اع��ة
الإ�سالمية يف الهند.
ظهرتْ يف كتابات العديد من ال ُكتاب واملثقفني �أ َّن احل�ضار َة
ب�أكملها هي «الدين» ،و�إذا ما �أراد امل�سلمون التقدم واالزدهار
مرة �أخرى فال بد من العودة ل�شريعتهم و�أ�صولهم الدينية،
ومن �أمثالهم �شكيب �أر�سالن يف ر�سالة «ملاذا ت�أخر امل�سلمون،
ومل ��اذا ت�ق��دم غ�يره��م» ،وك �ت��اب امل�ف�ك��ر ال�ه�ن��دي حم�م��د �إق�ب��ال
بعنوان «�إح �ي��اء الإ� �س�لام» .ث��م ج��اء نهج احل���ض��ارة املنف�صلة
وامل�ستغنية وامل�ك�ت�م�ل��ة يف م�ق��ال �أب ��ي الأع �ل��ى امل� ��ودودي التي
ترى �أن طريقة وو�سيلة اخلال�ص من عباءة التقدم الغربي
ه��و التنكر ل�ل�غ��رب وت�ك��وي��ن دول ��ة �إ��س�لام�ي��ة م�ستقلة تتميز
عن قومية احل�ضارة الغربية ،والتي من �شواهدها ال�صراع

�شب بينها يف احلرب العاملية الثانية ،والذي
واخلالف الذي َّ
ق�ت��ل الآالف و� �ش � َّرد امل�لاي�ين م��ن ال�ب���ش��ر .ث��م ج ��اءت كتابات
�أب ��و احل���س��ن ال �ن��دوي خ��ا��ص��ة يف ك�ت��اب «ال���ص��راع ب�ين الفكرة
َ
ا�ستعر�ض فيه ال�صرا َع
الإ�سالمية والفكرة الغربية» ،والذي
ْ
الفكرتي الغربية والإ�سالمية خ�لال القرنني التا�سع
بني
ع�شر والع�شرين ،و�سيطرة احل���ض��ارة الغربية على التقدُّ م
و�أ�ساليب احلياة ،ولن تقوم احل�ضارة الإ�سالمية �إال على يد
العرب فقط لأنهم هم الذين ق��ادوا النه�ضة الأوىل ،ليفتح
الباب هو الآخر وميهد الطريق ب�شكل كبري لظهور احلركات
الإ�سالمية الن�شطة .لذلك؛ �صارت كتابات املودودي والندوي
و�سيد قطب هي الغذاء الفكري واملعريف للح�ضارة الكاملة
�أو احل���ض��ارة ال�ب��دي�ل��ة للم�سلمني ،خ��ا��ص��ة ج�م��اع��ة الإخ ��وان
امل�سلمني يف م�صر.
وب��ذل��ك؛ ف ��إ َّن ت�ط� ُّور امل�س�ألة احل�ضارية عند امل�سلمني �أدى
ل�ب��زوغ م���ش��روع ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة احل��دي�ث��ة ،ليظهر كتاب
«م�ع��امل يف ال�ط��ري��ق» ل�سيد قطب وك�ت��اب��ات �أخ ��رى ودرا��س��ات
اهتمت بطرائق بناء الدولة الإ�سالمية احلديثة والتي تقارع
احل�ضارة الغربية.
خ�لا� �ص��ة ..ب ��د�أ ال �ع��رب وامل���س�ل�م��ون ب��احل��دي��ث ع��ن «امل��دن�ي��ة»
باعتبارها نه�ضة �أوروبية وم�شروعا كبريا للح�ضارة الغربية،
مع �ضرورة اال�ستفادة قدر الإمكان من احل�ضارة الغربية يف
تلك الأ�ساليب والأدوات التي أ�دَّت الزدهارها� ،أو ال�شراكة معها
يف امل�ستوى العلمي والتقني والفكري وال�سيا�سي .ثم حت َّول
احل��دي��ث يف ع�شرينيات وثالثينيات ال�ق��رن املن�صرم لي�أخذ
منحنى «الهوية» بدل �إ�شكالية التقدم ،لي�صبح احلديث عن
«احل���ض��ارة» ب��دال م��ن املدنية ،و�أن احل�ضارة عمادها الدين
البحت وت�شريعاته وتعاليمه ولي�س قوامها بوا�سطة �صناعة
وت�ع��ال�ي��م ب���ش��ري��ة ،و�أن ��ه ال ع��ائ��ق �أم ��ام احل���ض��ارة الإ��س�لام�ي��ة
لت�سيد العامل �إال ال�غ��رب؛ لذلك فال بد من الن�ضال معهم
وطردهم من دور الريادة .ثم جاء مفهوم «الدولة الإ�سالمية»
لتنتهي مع هذه املرحلة �أغلب كتابات الإ�سالميني كمالك بن
نبي وغريه الكثريين عن �شروط قيام احل�ضارة وازدهارها،
وال ت��زال الكتابات تفتح لنف�سها باباً �أو�سع يوماً بعد يوم يف
هذا ال�ش�أن الوا�سع.
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