
 

 

  و الدراسات الثقافية االنسانيةالعلوم اكاديمية الحضارة االسالمية،  آفاق 
  2ـ  1صص  ق،. هـ1431خريف و شتاء  العدد الثاني،السنة الثالثة عشرة، 

  الحضارة اإلسالمية حضارة إنسانية

  رئيس التحرير 

اإلسـالم  المقصود من الحضارة اإلسالمية مجموعة الجهود و المساعي التي قـام بهـا علمـاء    
نعم لقد سـيطرت  . وأدت الى نظريات ناجحة في مجال العلم والتكنولوجيا على المستوى العالمي

الحضارة اإلسالمية من القرن الثالث الهجري إلى القرن الخامس الهجري على عالم العلوم، و كانت 
  . القاعدة الفكرية للبشرية خالل تلك الفترة

ة في ظاهرها المعطـاء الخـدوم حيـث    ساطع سالمية فكانتأما الوجهة اإلنسانية للحضارة اإل
شمل محيطها الواسع كافة الجوانب المادية و المعنوية بكل ما تعنيه هاتـان الكلمتـان مـن معـان     

لم تظهر على وجه البسيطة حضارة منحت «: و بناء على هذا قال علماء التاريخ الحضاري. رحبة
لم تظهر حضارة قدمت نتاجها العلمي و اختراعاتهـا و  : ييعن» البشرية ما منحتها حضارة االسالم

  . اكتشافاتها لخدمة البشرية و بمصداقية تامة كالحضارة االسالمية
كما لم يشاهد العالم أي حضارة مثل الحضارة اإلسالمية التي كرّست نفسها و علماءها لترويج 

ار حاجـة العلـم المعنويـة و الماديـة     و تيسير الحضارة و التقدم و االزدهار مع األخذ بنظر االعتب
  . بتنسيق بارع و بغاية الدقّة و الحذاقة

و إذا نظرنا نظرة جلية لنتاجات واكتشافات و اختراعات العلمـاء و البـاحثين و المختـرعين    
نالحظ أنهم تمسكوا بقاعدة االتّزان في مجموع المؤثرات الخارجية على الكائن الحي . المسلمين

بعبارة أُخرى حافظوا و بشكل جدير باالحترام و التقدير على سالمة البيئة و االبتعاد  في البيئة، أو
عما يلحق بالكائنات الحية و المحيط البيئي أي خطر يهدد السالمة العامة و الطبيعة  الخالبة التـي  

و التهديم مما ال طاقة للبشر و الشجر و األثر به؛  نعيش فيها جميعاً و التزموا بعدم إحالل الخراب
  . وسبب هذا هو أنّ الحضارة االسالمية بنيت على أُسس سماوية و أصول معنوية ربانية

يعني أَنَّ االسالم يعتبر التفكرّ، و النتاج العلمي، و االكتشافات، و االختراعـات و كـل عمـل    
  . عاً من انواع العبادةابتكاري نُفـِّذ َ بقصد القربة إلى اهللا نو

نعم إنّ المخترع و المكتشف المسلم الذي يقدم نتاجه العلمي خدمة للناس قد وضع لبِنةً فـي  
  . جدار الحضارة وزاد االسالم عزّة و نفسه عبادة و اكتسبت كلّ هذه األمور صبغة إلّهيةً
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أقـدم العصـور إلـى     و لهذا يجب التصريح بأنّنا لم نجد في الحضارات التي سادت العالم منذ
يومنا هذا حضارة تساوي أو تماثل أو تشابه الحضارة االسالمية ذات الصبغة المعنويـة اإللّهيـة و   
الصبغة اإلنسانية، و كذلك اهتمامها الالمتناهي بالبيئة و محل حياة البشر و حماية الشـعوب مـن   

  . الفذة الفريدة ويالت المعارك و الحروب، و نتيجة هذا شمولية و سيادة هذه الحضارة
نحن على ثقة أنَّ الحضارة اإلسالمية الحديثة المقامة على مقومات جديـدة مسـتمدة تعـاليم    
الحضارة االسالمية السالفة ستَعم المعمورة و تسعف العالم بخدماتها الجليلة و تهدي الشعوب إلى 

 .الكمال المعنوي و الحياة السعيدة إن شاء اهللا

 وند ق آئينهالدكتور صاد              
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