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ٌ
حضارة وفك ٌر
اإلسالم
حميد الصلتي

�إنَّ اهلل خلق الإن�سان وك َّرمه وجعل له ال�سمع والب�صر والف�ؤاد ليهتدي بها و ُيعملها وفق ما يتوافق مع ال�شريعة التي �سنها له يف احلياة؛ فاهلل جعل الإ�سالم دي ًنا للب�شرية
وجزءا ال يتجز�أ من �إميان املرء.
كلها على اختالف �أجنا�سها و�ألوانها و�أ�صنافها ،و�إىل جانب �أمره �سبحانه بالتدين ف�إنِّه جعل االنفتاح على العلوم الأخرى مطل ًبا
ً

فالإ�سالم هو الدين الذي ي�شجع بقوة النظر والتفكر
والتفح�ص وال�سري نحو الأمام بكل ما �أوتي الإن�سان من
ال�سبل امل�شروعة واملباحة من قبل الإله العظيم.
ولذلك جند �أن الإ�سالم جعل لطلبة العلم منزل ًة خا�ص ًة
دون �سواهم وجعلهم يف �أعلى عليني �إن هم �ساروا وفق
املنهج املر�سوم الذي ال يخرج عن النهج القومي ،وقد حر�ص
الإ�سالم على ت�شجيع معتنقيه بالتوغل يف �شتى العلوم وفق
ال�ضوابط املر�سومة �سوا ًء كانت هذه العلوم دينية �أو طبية �أو
فلكية �أو كونية �أو نف�سية �أو ريا�ضية �أو كل ما ميت بخدمة
الب�شرية واالرتقاء مب�ستوى �أدائها وتطورها والدفع بعجلة
م�ضيها نحو الأمام.
ولذلك جند �أن اهلل يف موا�ضع كثري ٍة من كتابه العظيم ي�أمر
بالتفكر والتبحر والنظر والت�أمل يف هذا الكون ال�شا�سع ويف
الأنف�س ويف الآفاق ويف ذلك دعوة �إىل االنفتاح �إىل �شتى
العلوم املختلفة ،ويف مقال «تطور الفكر واحل�ضارة الإ�سالمية
يف منظور التاريخ» للكاتب دين حممد زكريا واملن�شور باللغة
الإجنليزية يف جملة Studia Relegia Jurnal
( Pemikiran dan Pendidkan islamعدد
 ،4يونيو  )2020ما ي�شبع بطن اجلائع واملتلهف ملعرفة املزيد
عن تطور الفكر واحل�ضارة الإ�سالمية.
وقد �أ�شار الكاتب يف مقدمة مقاله �إىل �أ�سباب التطور ال�سريع
للفكر الإ�سالمي عرب التاريخ والتي ميكن �إجمالها يف الآتي:
 .1انفتاح الإ�سالم على الديانات واحل�ضارات الأخرى :وهذا
ما ال نختلف فيه مع الكاتب� ،إذ �إ َّن انفتاح الإ�سالم على
الديانات واحل�ضارات الأخرى قل�ص من حجم الفجوة التي
من املمكن �أن حتدث فيما لو هُ م�شت �إجنازات احل�ضارات
الأخرى.
 .2موقف امل�سلمني املت�سامح واملتوافق مع هيمنة الفكر
واحل�ضارة الأجنبية :وهذا مما يدعم الق�ضية التي من
�أجلها ُترفع راية الإ�سالم فالت�سامح مع الفكر املنبلج من قبل
الطرف الآخر والأخذ منه وتعديله مبا يتنا�سب مع ال�شريعة
التي تقوم عليها احل�ضارة الإ�سالمية كان له دور مهم يف

ا�ستمرار دوران عجلة تقدم احل�ضارة الإ�سالمية ً
بدل من
االنعزال وبناء احل�ضارة من حجر ال�صفر.
 .3حب امل�سلمني للعلم وتعلقهم به :وهذا مما تدعمه
ال�شواهد التاريخية حيث كان للم�سلمني دور بارز يف �شتى
ري من
العلوم الفلكية والطبية والريا�ضية وقد متكن كث ٌ
العلماء امل�سلمني يف هذه العلوم نتيجة حبهم وتعلقهم بالعلم
ونتيجة �إميانهم ب�أ َّنه ال ميكن للم�سلم �أن ينغلق على نف�سه
دون �أن يبحر يف العلوم التي �سخرها اهلل له من �أجل خدمة
الب�شرية جمعاء.
 .4دمج العلماء امل�سلمني وانخراطهم يف العمل مع احلكومات:
وهذا كذلك كان له دو ٌر كبري يف دفع عجلة احل�ضارة �إىل
الأمام �إذ �إ َّن احلكومات الإ�سالمية كانت تعتمد على العلماء
كثريا يف �سبيل تطوير �أنظمتها التعليمية واالقت�صادية
واالجتماعية �إ�ضافة �إىل �أنظمتها ال�صحية والدفاعية.
 .5حرية الفكر :وال يخفى على ذي لب ما حلرية الفكر من
�أث ٍر بال ٍغ يف ال�سري باحل�ضارة الإ�سالمية �إىل النجوم ولأن
امل�سلمني �آمنوا بحرية الفكر مل ي�ضعوا احل�ضارات على
هام�ش الورقة بل �أخذوا من تلك احل�ضارات ما يتنا�سب
وعدلوا و�أ�ضافوا ب�صمتهم �إىل الكثري من العلوم.
 .6تطور امل�ؤ�س�سات التعليمية خالل حكم اخلالفة الرا�شدة
والع�صر الأموي والعبا�سي :وال ميكن �أن نغفل الدور الكبري
الذي ا�ضطلعت به اخلالفة الرا�شدة والع�صور الأموية
والعبا�سية عند بع�ض خلفائها الذين كانت لهم نظرات ثاقبة
تتطلع �إىل تطوير امل�ؤ�س�سات العلمية وتهتم بالعلم وطلبته بل
�أدى احلال �إىل بع�ضهم كاخلليفة هارون الر�شيد �إىل مكاف�أة
من ي�ؤلف كتا ًبا بوزن ذلك الكتاب ذه ًبا وال يدل ذلك �إال على
اهتمام ذلك ال�سلف بتطوير البالد امل�سلمة وت�سليحها ب�سالح
العلم واملعرفة.
وانتقل الكاتب بعد ُمقدمة مقاله �إىل احلديث ب�شكل مف�صل
عن تعريف الفكر واحل�ضارة فهو يرى �أن الفكر هو عبارة
عن �سل�سلة من اخلياالت �أو الأحاديث القلبية �أو النيات
التي تدور حول البحث والربط بني الأ�شياء ملعاجلة ق�ضية

ما ،و�أتفق مع الكثري من �أجزاء تعريفه هذا؛ �إذ �إ َّن الفكر
كما يبدو يل جمموعة من الأفكار التي تكون وليدة وجود
مع�ضلة �أو حدث عابر �أو ق�ضية معينة.
كما ي�شري الكاتب �إىل �أ َّن الكثري من النا�س يرى �أن م�صطلح
ٌ
ً
ارتباطا وثي ًقا بالثقافة والعادات والتقاليد
مرتبط
احل�ضارة
واملعتقدات ،وهذا ال يتمارى فيه اثنان �إذ �إن احل�ضارة من
وجهة نظري هي وليدة وجود قوا�سم م�شرتكة بني جمموعة
من النا�س كوحدة الثقافة والدين والعادات والتقاليد
واملعتقدات وهذه الوحدة هي التي جتمعة الفرقة وتوحد
ال�صف وتكون احل�ضارة.
ولكن الأمر خمتلف نوعًا ما مع احل�ضارة الإ�سالمية �إذ
�إن احل�ضارة الإ�سالمية تعطل كل معتقد �أو عادة �أو ثقافة
تتعار�ض مع الأوامر الإلهية ،وهذه هي �أهم �سمة ت�ؤهل
احل�ضارة الإ�سالمية لتكون ح�ضارة عامة منا�سبة جلميع
من يريد �أن ي�ستظل بظلها فهي تظل النا�س مبظلة واحدة
ال ت�ستقي ظلها �إىل من خالق الكون فقط وموجد املوجودات.
ويرى الكاتب �أن خما�ض الفكر ي�سفر عن والدة احل�ضارة
والعك�س �صحيح فمخا�ض احل�ضارة ي�سفر عن والدة الفكر
وميكن الربط بني ما �سطره الكاتب يف �أن ن�ش�أة احل�ضارة
جتعل من الفكر يتحرك وذلك لتقويتها وتطويرها والرقي
بها ،والعك�س �صحيح؛ فن�ش�أة الفكر يجعل الفكر يتحرك
لبناء ح�ضارة م�ستقلة �شاخمة بنف�سها كما هو حال الإن�سان
الفطري يف حب اال�ستقاللية.
كما يرى الكاتب �أن احل�ضارة الإ�سالمية و�صلت يف �أوج
تطورها يف الع�صر العبا�سي حيث انت�شرت املدار�س وبنيت دور
العلم وتطور التعليم وزاد �إكرام طلبة العلم وخا�صة يف عهد
اخلليفة هارون الر�شيد وابنه امل�أمون.
ويف اخلتام ال ي�سعنا �إال �أن نقول �إن احل�ضارة الإ�سالمية كان
لها ف�ضل ال�سبق يف كثري من العلوم وهي و�إن َ�ش ّلت حركتها
اليوم ف�إننا على يقني �أن املارد النائم يف داخلها �سي�ستيقظ
يو ًما ما ويرى النور ويدح�ض دياجري الظالم ويقتحم �شتى
العلوم ويتمكن فيها وي�صبح الرائد الأول عليها.
humaid096@gmail.com
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