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موقف القرآن الكريم من الحضارة
قيس عبد الرحمن جاسم

المقدمة:

الحمد هلل وبه نستعين على أمور الدنيا والدين  ،ونسأله تعالى العمل بالتتلاا المبلين

وسنة سيد المرسلين  ،ونعوذ به من همزات الشياطين ونزعلات الملحلدين  ،والمتللولين

على اهلل بما ليس لهم به علم من المتشدقين والمتفيهلين  ،والصالة والسالم على قائد

المؤمنين وحام لواء المجاهدين  ،محمد العظيم قدره في ت أمة وعلى آله وأصحابه
ككيَِِ َكك ُِ ْ
ِنِ َن َ
األئمللة والتللابعين لهللم بفحسللان فللي ت ل مهمللة (( َذلِكك َ ِ ِن َ
ِنِ َ كك َ ِ
ككيِتَِككِ ِ ْ ِ

ِولِيًِِّنرَ ِشُِاً))( ).
يِو َن َيِِضَ لِلَ ِ َلَ َيِتَ ِج َُِِلَه َ
َالم َتَ ُِ َ

وبعد:

إن الحضلارة فلي الللرآن التلريم للم تتلن حضلارة متأرجحلة  ،أو عشلوائية  ،إنملا تنطلل

من أسس وقواعد ثابتة ورصينة امتدت عبر ماليين السنين  ،فمنذ إن اوجد اهلل تعالى
الخالئ في األرض بنزو ادم

(عليه السالم )

 ،فمن تلك اللحظة بدأت قصلة الحضلارة ،

وتواللت األجيلا وملرت األزمللان والعصلور وظهلرت حضللارات وانلدثرت أخلر  ،حتللى

فجلر اسسلالم ونلزو اللللرآن التلريم  ،اللذك تلان وز يل از مهلد الحضلارات اسنسللانية ،

فاللرآن التريم انشأ لونا من ألوان الحضارة  ،عرفت باسمه وهي الحضارة اللرآنية .

فالحض للارة ف للي المفه للوم اللرآن للي تعن للي الرق للي العلم للي ،والفن للي ،واألدب للي ،واألخالق للي،
وازجتماعي ،وازقتصادك ،وبعبارة أخر هي الحصيلة الشاملة للمدنية والثلافية.

وقد بينا من خال هذا البحث المتواضع المعاني السامية لمعنى الحضارة في اللرآن

التريم  ،وعالمية الحضارة اللرآنية  ،ومفهومها المعاصر  ،واألسس الحضارية التي
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ارتتز عليها اللرآن التريم  ،ووضحنا عالقة اللرآن التريم بالحضارة  ،والمواقف

ازيجابية التي وقفها من الحضارة  ،وتربية اللرآن المجيد الحضارية التي تلمسها
العالم اللديم والحديث  ،فاستلى من روافدها العلوم والمعرفة وسائر أنواع الفنون

الحضارية .ولم يتن اللرآن العظيم تتاا ديني يحث على العبادة فحسا ،وانما منبعًا
من منابع الحضارة ،وله األثر الواضح في الحضارة اسنسانية.

واقتضى منهج البحث وخطة تلسيم هذه الدراسة على ملدمة وثالثة مباحث وخاتمة.

أما المبحث األو فلد خصصته لبيان معنى الحضارة ومفهومها

وأما المبحث الثاني تتلمت فيه عن أسس الحضارة اسنسانية

وأما المبحث الثالث فلد علدته لبيان مظاهر الحضارة اللرآنية وعالميتها

وأما الخاتمة فلد ضمنتها نتائج البحث والمناقشة .وأسأ اهلل الرحمن السالمة من زلة
الللم وهفوة اللسان؛ وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد األمين  ،وعلى آله وأصحابه

وأتباعه إلى يوم الدين.

المبحث األول :معنى الحضارة ومفهومها
المطلب األول :معنى الحضارة
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في بدايلة الحلديث ز بلد ملن بيلان لمعنلى الحضلارة ؛ فالحضلارة نضلام اجتملاعي

يعين اسنسان على الزيادة من إنتاجه الثلافي  ،وانها تتألف ملن عناصلر أربعلة  :الملواد
ازقتصادية  ،والنظم السياسلية  ،والتلاليلد الخلليلة  ،ومتابعلة العللوم والفنلون  ،وهلي تبلدأ

من حيث ينتهي ازضطراا واللل  ،ألنه إذا أمن اسنسان من الخوف تحرر فلي نفسله

دواف للع التطل للع وعوامل ل اسب للداع واسنش للاء  ،والحض للارة مش للروطة بطائف للة م للن العوامل ل

الجيولوجية والجغرافية وازقتصادية  ،وهذه العوام شروط ززمة لنشأة المدنيلة  ،ولتنهلا

ز تتون المدنية أو تنشئها من عدم  ،إذ زبد أن يضاف إليها العوام النفسية  ،وز بد

أن يسود الناس نظام سياسي وتذلك عن وحدة لغوية  ،وعن قانون خلللي يلربط بيلنهم ،
وز بللد مللن تربيللة لتللي تنل ل الثلافللة علللى مللر األجيللا  ،والحضللارة هللي ت لراث وانتللا

مشلترك بلين األمللم المختلفلة  ،فضل تل منهلا بللدر إسللهامه ؛ فهلي تطلل علللى تل مللا

ينشئه اسنسان فلي تل ملا يتصل بمختللف جوانلا نشلاطه ونواحيله عللالً وخلللاً  ،ملادة

وروحا  ،دنيا" ودينا  ،ففطالقها وعمومها قصة اسنسان في تل ملا أنجلزه عللى اخلتالف
( )

العصور وتللا األزمان  ،وما صورت به عالئله بالتون وما ورائه.

تلك لمحات عامة من الحضارة ولذلك علينا أن ندرك إن اللران التريم تتاا اهلل

الموحى هو أساس الحضارة  ،وانها قائمة ما بنيت على أسسه وأحتامه  ،وان سلوطها

واندثارها راجع زنحرافها عن مبادئه وأحتامه اسلهية  ،ولتي نستطيع إدراك مضمون
حضارة اللران التريم  ،ز بد من معرفة سر اللغة العربية  ،ولتي ندرك معنى حضارة

اسسالم المبنية على حضارة اللرآن  ،وذلك زن من خال
( )

المعاني الحيوية للثلافة.

اللغة يسهم الفرد في

ولما تان من الصعوبة الثلافية التفرقة بين الحضارة والثلافة  ،وذلك زن الحضارة هي
التطبي المادك للتراث الثلافي  ،وعلى ذلك فتلما بحثنا وتعملنا في البحث والدراسة

نجد إن الليم الحضارية التي دعا إليها اللران التريم تؤتد إن اسنسان المسلم المؤمن

يجزم معتلدا" بان المدنية تسير مع اسسالم أنى سار  ،وللد قا المؤرخ (ولز) :ت

دين ز يسير مع المدنية في ت طور من أطوارها  ،فاضرا به عرض الحائط ،وان
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الديانة الحلة التي وجدت تسير مع المدنية أنى سارت هي الديانة اسسالمية  ،واذا أراد
اسنسان أن يعرف شيئًا عن هذا فليل أر اللران التريم  ،وما فيه من نظريات علمية

وقوانين وأنظمة لربط المجتمع  ،فهو تتاا ديني علمي تهذيبي خللي تاريخي ،
( )

فاسسالم هو المدنية.

المطلب الثاني :مفهوم الحضارة

لفظ الحضارة في مفهومه الحديث  ،ومفهومه العالمي المعاصر  ،قد أصبح أتثر

اتساعا مما تان عليه في مفهومه اللغوك التلليدك  ،واذاً أص الحضارة :اسقامة في

الحضر ،فان المعاجم اللغوية الحديثة تر إن الحضارة هي :الرقي العلمي  ،والفني ،
ز  ،هي
واألدبي  ،وازجتماعي  ،وازقتصادك في الحضر  ،وبعبارة أخر أتثر شمو ً

الحصيلة الشاملة للمدنية ،والثلافية ،والفتر  ،ومجموع الحياة في أنماطه المادية
والمعنوية ؛ ولهذا تانت الحضارة هي الخطة العريضة تماً وتيفاً التي يسير فيها تاريخ

ت امة من األمم  ،ومنها الحضارات اللديمة والحضارات الحديثة والمعاصرة  ،منها
األطوار الحضارية التبر  ،والتي تصور انتلا اسنسان  ،أو الجماعات من مرحلة

إلى مرحلة  ،ولتي تتون على بينة من إن علوم الحضارة (العلوم التجريبية) قديمًا

وحديثا  ،وفنونها ومعارفها  ،مث علم الهندسة  ،والحساا ،والهيئة ازقتصادية ،

وازجتماع والعلوم الطبيعية ،والعلوم الحديثة  ،تعلم الحاسوا ،واألقمار الصناعية ،
والذرة  ،وازنترنيت  ،وعلوم البحار وبلية العلوم  ،فان هذه العلوم ز يجم عدها من

علوم اللرآن التريم  ،زن اللرآن التريم لم ينز ليدل

على نظرية من النظريات

الهندسية  ،وز يلرر قانون من قوانينها  ،وهتذا اللو في سائر العلوم التونية  ،إز
أن ذلك ز يمنع من إن اللرآن قد حض على معرفة علم التون  ،وصنائع العالم وحث
( )

على ازنتفاع بت ما يلع تحت نظرنا في الوجود.

إن اللران العظيم في مفهومه الحضارك دينا سهال غير معلدة ،وز مرتا في

عليدته ،فللد ذاع بسرعة  ،لم يظفر بها تتاا قبله وز بعده  ،ولم يلتصر انتشاره على
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الشعوا التي نز بها ،ب خضعت له أمم لها حضارتها السحيلة  ،فلد اوجد اللرآن
دولة صارت تلها أجزاء واحدة ربطت شعوبا لم تتن العربية لغتها  ،بعد إن انتشر دين

اسسالم الحنيف مستهدين باللرآن التريم ،وسنة النبي األمين ( عليه أفضل الصالة والتسلمي)،

فاللرآن التريم هو تالم الرا العظيم الذك دعا الناس جميعاً إلى ازسترسا في البحث
َ
ض ِ َِ َنظرواِ
 ،ليعلموا تيف بدأ اهلل الخل فلا اهلل ج وعلى ((قلَ ِ
ِسيرواِ ِيِاألرَ ِ
( )
َك َيفَ ِبََُأَ َ
ِال َخ َلقَِث ْم ْ
ِنَِ َكلَِِكلء ِ َش َي يِِقَ ُِِرِ))
ِاآلخ َرةَِإِ ْن ِْ
نشئِالنْ َشأَةَ ِ
ِنِِ ِ

وقد اقترن أمر السير بالنظر  ،زن السير العابر وحده على األرض ز يفيد
ِر َجِ ً
الِ
اسنسان غير علم قلي  ،وعبرة ضئيلة  ،فلا سبحانهَ ِ(:و َنِِأَرَ َس َلنَِِ ِن َيِقَ َبلِ َ ِإِالْ ِ
َ
َ
ن ِحيِإِلَ َي ِ َم ِ ِن َي ِأَ َه ِل َ
ض ِ َيَ َنظرواِ َك َيفَ ِ َكِنَ ِكَِقِبَة ِالْ ِذِيَ ِ ِن َيِ
ِالق َرىِأَِلَ َم َِِ ِسيرواِ ِيِاألرَ ِ
ِولََُار ِاآل ِخ َر ِة َ
ِخيَر ِلِلْ ِذِيَ ِاتْ َق َ اِأَ َالِ َت َع ِقل نَِ))( )  ،وتما أمر ج شأنه بالسير في
قَ َب ِل ِ َم َ
س َمِ ِِِ
األرض والنظر فيها  ،أمر بالنظر في السموات فلا تعالى(( :أَ َلَ َِم َِِ َنظرواِإِلَِِال ْ
وج))
ِو َنِ ِلَ َِ ِ ِن َي ِ ر يِ
ِو َزِْنِْهَِ َ
َ َ قَ َم ِ َك َيفَ ِبَنَ َينَِهَِ َ

( )

وعلى الرغم من تثرة التالم عن

اآليات التونية التي تحدثت عن النجوم ومساراتها  ،واألرض وخللها  ،والحياة وبدايتها

 ،وتيف جاءت العلوم الحديثة من الحلائ خال مئات السنين التي أعلبت التنزي

( )

اللرآني  ،ولم تخر خرقا قرآنيا واحدا  ،ولم تنلص أية ب تتواف جميعها مع اللرآن.

المبحث الثاني :أسس الحضارة اإلنسانية

ومن أسس الحضارة اسنسانية الرفيعة أن اسنسان وألو مرة في التاريخ  ،ومن

خال الشرائع السماوية  ،يلف اسنسان المسلم  ،إنسان اللرآن التريم  ،وقد ولد من
جديد من خال تلمات وحروف التتاا العزيز بعد أن بعثت في نفسه وفي ذاته روح

جديدة لم تألفها البشرية من قب  ،روح استشعرت التون فظمتة في جوانبها  ،بعد إن

صاغته صياغة إنسانية صياغة بناء واستشراف وتهذيا وتربية  ،فجعلت من اسنسان
(

المسلم أمة قوية متماستة تانت بح خير أمة أخرجت للناس.
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( ومن األسس الحضارية التي أتد عليها اللران العظيم  ،الدعوة إلى استخدام الحواس

وخاصة السمع والبصر  ،زن وظيفة السمع والبصر أن يلدما للعل ما يستخدمه من

المعلومات  ،سجراء ازست دز والوصو إلى الح الذك يبحث عنه اسنسان  ،ففذا لم

تتحل هذه الوظيفة  ،لم تغف األبصار أصحابها  ،تالذك وصفهم اهلل تعالى بلوله:
ِوأَ َئِ َُةً ِ َ َمِ ِأَ َغنَِ ِ َكَِن َمِ
ِوأَب َ
ِو َج َع َلنَِ ِلَ َم ِ َ
َصِراً َ
س َمعًِ َ
(( َولَقَ َُ ِ َن ْكنِْه َم ِ ِي َمِ ِإِ َن ِ َن ْكنِْك َم ِ ِي ِه َ
ِوالِأَ َئَُِت َم ِ ِن َي ِ َش َي يِ ِإِ َذ ِ َكِن اَِِجَ َحُونَ ِبِآَِِ ِ ْ
ق ِبِ ِ َم ِ َنِِ
ِنِ ِ َو َحِ َ
ِوالِأَب َ
َصِره َم َ
َس َمع َم َ
(

)

)) (

.

ثم إن علوم اللرآن من األسس الحضارية التي أغنت

َكِن ا ِ ِب ِه ِ َِ َستَ َِزئ ن))
الحضارة اسنسانية  ،ودفعت إلى أد التخصصات  ،تما دفعتهم إلى أن يتحرتوا في

األرض ،من أج اغتناء المعرفة والعم  ،تما أن تحديد نشوء بداية علوم اللران ،

إنما يعني بداية الحضارة لإلنسان  ،فاسسالم بدأ في متة المترمة  ،وها هو في بلاع

األرض دينا واحدا  ،زن اللرآن واحد ،والدعوة اسسالمية واحدة ،وأما ما تنتج عن هذه
العلوم وغيرها وهي تثيرة جدا ،ظهرت على مسرح الحياة حتى انه لير الدارسون

الباحثون أن علوم اللران تعاقبت في الظهور تأريخا ،وخالصة ذلك إن تجدد وتعاقا

ظهور علوم اللرآن التريم ،إنما تعني وتد على نمو الحضارة بأثر اللرآن المجيد على
(

هذا التطور والتلدم اسنساني.

)

إن األسس الحضارية التي اعتمدها اللرآن التريم لتوجيه اسنسان نحوها  ،هي

األساس الحضارك زنتشار الحتمة  ،وهي مظهر جلي من مظاهر الحضارة ،

فالحتمة تنمو مع التجارا والخبرات  ،والمعلومات التي صللت في طري الحياة  ،وما

الحتمة إز وضع الشئ في محلة  ،وهذا ما نلمحه من خال اللرآن التريم  ،عبر ما

يوصي به اآلباء أبناءهم من تلمات الحتمة  ،وهذا ينطب على الوصايا التي أوصى
بها للمان في قوله تعالىَ (( :ولَقَ َُِتتَ َينَِِل َق َمِنَ َ
ِو َن َيِ َِ َشكرَ ِ َإِنْ َمِِ َِ َشكرِ
ِال ِح َك َمةَِأَ َنِا َشكرَ ِ ْ ِ
ِّلِل َ

ِح ِميُِ))( ) وتذلك نلمح الصفة في إبراهيم (عليه السالم)
لِنَ َف ِِ
ِن ِ َغنِ ٌّي َ
ِو َن َي ِ َكفَ َر ِ َإِ ْن ْ َ
سهِ َ
ِنِ
ِو َِعَق ب ِ َِِ ِ َب ِن ْي ِإِ ْن ْ َ
وهو يوصي بنيه في قوله تعالىَ (ِ :و َوصِْ ِ ِب َِ ِإِب ََرا ِهيم ِ َب ِني ِه َ
ِوأََِنت َم ِن َسلِم نَِ)) ( ) وان الليم اسنسانية والمبادئ
اصَ طَفَِ ِلَك َم ِال ءُِيَ ِ َال ِتَم ت ْي ِإِالْ َ
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عامة  ،واألخال خاصة  ،أسس حضارية  ،فان تخلى عنها الفرد أو المجتمع فمعنى

ذلك ؛ غياا اسنسان والمجتمع عن مصادر الحضارة  ،والعودة إلى الهمجية ،
وانحدار نحو الدمار  ،ولذلك أشار اللران التريم في قوله تعالىَ (( :وإِ َذاِتَ َ لِِْ َس َعِِ ِيِ

َ
ن ِالِِ ِحبُّ َ
ِِوِ َ لِ َ َ
ِو ْ
ِال َحرَ َ
ِالفَ َسِ َِد))( ) ،وان عالقة اللرآن
ِوالنْس ََل َ
ث َ
ض ِلِي َف ِسَُِ ِي َ َ
األرَ ِ

عرف الناس قاعدة الشور في
التريم بالحضارة اسنسانية عالقة وثيلة  ،فهو الذك ّ
ِوأَ َنره َمِش َرىِبَ َينَ َمِ
الحتم حيث قا تعالىَ (( :والْ ِذِيَ ِا َِ
ِوأَقَِن اِالصْالةَ َ
ستَ َجِب اِلِ َربء ِ َم َ

وعرف الشعوا في ازقتصاد ح الفلير في ما الغني
ِِر َز َقنَِه َم ِِ َن ِفق نَ ِ))( )،
َو ِن ْم َ
ّ
وعرف العالم اآلداا الدينية ،تاألمر بالمعروف والنهي
 ،ورد أألمانات إلى أهلها ّ ،
عن المنتر  ،وازلتزام بترك المحرمات  ،وأداء الصلوات ،وازهتمام بالنظافة  ،والوفاء

بالعهود والعلود  ،وأعطى المرأة حلوقها  ،وان لإلنسان المتان أزئ من بين
ِلِ
المخلوقات ليتون خليفة في األرض وان يتحم التتليف اسلهي قا تعالى َ (( :وإِ َذِقَ َ
َ
ض َ
ِوَِ َسفِ ِ
ِخلِيفَةً ِقَِل ا ِأَتَجَ َعل ِ ِي َِ ِ َن َي ِِ َف ِسُ ِ ِي َِ َ
َربُّ َ ِلِ َل َمالئِ َك ِة ِإِنءي ِ َجِ ِكل ِ ِي ِاألرَ ِ
ِل ِإِنءيِأَ َكلَم ِ َنِِالِتَ َع َلم نَِ))( ) وقرر اسسالم
ِونقَُءس ِلَ َ ِقَ َ
ِونَحَ ي ِن َسبءح ِ ِب َح َم ُِكَ َ
ال ءُ َنِ َِ َ
في اللرآن العظيم نل الحضارة اللرآنية إلى العالم بالعلم والخل
(

واللوة.

)

 ،وليس بالسيف

واللرآن التريم في حديثه عن اسنسان وذتره له  ،إنما تحدث عنه وذتره بغاية

الحمد وغاية الذم في اآليات المتعددة  ،وفي اآلية الواحدة  ،فال يعني ذلك انه يحمد

ويذم في آن واحد  ،وانما معناه :انه أه للتما والنلص بما فطر عليه من استعداد

لت منهما  ،فهو أه للخير والشر  ،ألنه أه التتليف  ،واسنسان مسئو عن عمله
فردا وجماعة ز تؤخذ أمة بوزر أمة  ،وز فرد بجريرة فرد  ،قا تعالىَ (( :والْ ِذِيَ ِت َنن اِ
ئِ ِب َمِِ
ِنِأَ َل َح َقنَِِ ِب ِ َمِذرء ِْتَ ِ َم َ
ِو َنِِأَ َل َتنَِه َمِ ِن َيِ َك َملِ ِ َمِ ِن َيِ َش َي يِِك ُّلِا َن ِر ي
َواتْبَ َع َت َمِذرء ِْت َمِ ِبإِِ َم ي
ِر ِهييِ))( ) ومتان اسنسان اللرآن التريم هو أشرف متان له في ميزان الفتر ،
ب َ
َك َس َ
وفي ميزان الخليلة التي توزن به طبائع التائن بين عامة التائنات  ،وهو التائن
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المتلف ؛ والتائن المتلف شيء محدود بين الخالئ

الحتمة.

(

)

بت حد من حدود العلم أو

ولذلك ندرك سر اللرآن في خطه الحضارك الناصع في أهدافه ،وانما جاء

لتنظيم شؤون الحياة ،لصلة المرء بالحياة الدنيا واآلخرة ،فالمث األعلى أللرآني هو أن

يظفر المرء بدنيا حسنة فيها متعة وسعادة ،ولهذا فحديث اللرآن عن الدنيا لون من تلك
المهارة تتولد في نفوس البشر ،فينظرون للدنيا نظرة تلي بها ،وللعالم المغيا نظرة

تلي به  ،واسنسان المتحضر إنسان مسيطر على نوازعه وأهوائه  ،واللرآن العظيم هو

الذك توحي آياته بما فيها من دززت اللدرة واسرادة  ،تزيد المسلمين بوجه خاص

شعو اًر وارتياحاً  ،لما هو عليه من صالح األعما  ،فيلبلون على قرآنهم متطلعين لما

فيه من توامن األسرار  ،ولما وراء نظمه من أصو الحياة المتتاملة التي تضمن
سيادة اسنسان على نفسه  ،ز سيادة نفسه عليه  ،وللد وقف اللرآن التريم من الحضارة

موقفاً إيجابيا حينما تحدث عن إحسان اهلل على يوسف (عليه السالم) عندما جاء بآ
يوسف واخوته من البدو  ،قا تعالىَ (( :و َر َ َع ِأَبَ َ َِ ِه ِ َكلَِ َ
ش ِ َو َخرُّوا ِلَه ِسجُْاًِ
ِال َعرَ ِ
ِوقَ َُِأَحَ َسيَ ِ ِبيِإِ َذِأَ َخ َر َجنِيِ ِن َيِ
ِِرب َِ
ِج َعلَ َ َ
تِهَ َذاِتَأَ ِوِلِر َؤَِِيِ ِن َيِقَبَلِقَ َُ َ
َوقَ َ
ِلَِِِِأَبَ ِ
ءيِحقًِّ َ
السءجَ ِي ِ َو َجِ َِ ِ ِبك َم ِ ِن َي َ
ِال َب َُ ِو ِ ِن َي ِ َب َع ُِ ِأَ َن ِنَ َز َغ ِال ْ
ِربءيِلَ ِطيفِ
يِو َب َييَ ِإِ َخ َ ِتيِإِ ْن َ
ش َيطَِن ِ َب َي ِن َ
ِال َعلِيم َ
لِ َمَِِِ َشِِِإِنْهِه َ َ
ِال َح ِكيمِ))( ) ففحسان الرا بيوسف في مث هذا الموقف انه نل
أه يوسف من البادية إلى الحاضرة  ،مما يعني الدعوة إلى التحضر  ،زن اسنسان
يرتلي نحو الحضارة مادام يسعى إليها ،ولهذا جاء في الحديث الشريف إن النبي

(صلى اهلل عليه وسلم) قا (( :من بدا جفا ومن اتبع الصيد غف ))( ) والبادية والبدو
بمعنى ؛ وهو ما عدا الحاضرة والعمران والنسبة إليها بدو

بالبادية) (.

 ،والبداوة اسقامة

وقا صلى اللَّهُ عليه وسلم ( :لَ َع َن اللَّهُ من َب َدا َب ْع َد ِه ْج َرٍة لَ َع َن اللَّهُ من َب َدا َب ْع َد
ِه ْج َرٍة َل َع َن اللَّهُ من َب َدا َب ْع َد ِه ْج َرٍة إِز في ِف ْتَن ٍة ففن اْلَب ْد ُو َخْيٌر ِم َن اْل َم َل ِام في اْل ِف ْتَن ِة)( )
ِ ،قا الحافظ ابن حجر معللا على الحديث :وهو أن ينتل المهاجر من البلد التي
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هاجر منها  ،فيستن البدو فيرجع بعد هجرته إعرابيا  ،وتان إذ ذاك محرما  ،إز آن
أذن له الشارع في ذلك وقيده بالفتنة إشارة إلى ما ورد من اسذن في ذلك عند حلو

الفتن) (.

والرجوع إلى البادية بعد التحضر انلالا إلى الوراء في حين أن الدعوة اسسالمية

قيادة إلى اسمام  ،إلى الحضارة والرقي على الرغم من البساطة في الحياة البدوية ،

وتتمث الحضارة في اللرآن التريم في أعلى درجات الحضارة والرقي عندما تأخذ
الحليلة الدينية بيد اسنسان نحو السعادة في ازعتلاد قا تعالى (( :الِإِ َك َرا َه ِ ِيِالُءِ ِيِ
ِال َث َقِِالِ
ِّلِلِ َقَ َُِا َستَ َم َس َ ِ ِب َِلعرَ َو ِة َِ
ِوِ َؤ ِن َيِ ِب ْ ِ
قَ َُِتَبَيْيَ ِال ُّر َشُِ ِن َيِال َغ ءيِ َ َم َيَِِ َكفرَ ِ ِبِلطِْغ ِ َ
ن ِ َس ِميع ِ َكلِيمِ))( ) إذاً ليست الحضارة والمدنية قاصرة على التلدم
ِو ِْ
انفِ َ
صِ َم ِلَ َِ َ
المادك  ،ب ان التطور الروحي أساس للتطور اسنساني  ،وان تخلي اسنسان عن
الليم اسنسانية عامة  ،يعني غياا اسنسان عن مصادر الحضارة اسنسانية والعودة

إلى الهمجية  ،فان تولى اسنسان عن اسيمان باهلل وطاعته فسوف يندفع نحو التدمير
وهدم الحضارة  ،ولمث هذا أشار اللرآن التريم الذك هو أساس الحضارة وتشف

بوضوح ان من تخلى عن الطاعة واسيمان  ،ففنما هو يسير نحو ازنحدار قا تعالى:
َ
ِوِ َ ِل َ َ
ِو ْ
ِال َحرَِ َ
ن ِال ِِ ِحبُّ ِ
ِوالنْ َس َل َ
ث َ
ض ِ ِلي َف ِس َُ ِ ِي َِ َ
(( َوإِ َذا ِتَ َ لِْ ِ َس َعِ ِ ِي ِاألرَ ِ
(

َالفَ َسِ َِد))

)(.

)

ولذلك نجد إن اللرآن التريم وهو يخبرنا عن األمم الغابرة وعن

حضارتها وعلومها  ،غير إن تلك العلوم والحضارة لم تدم  ،ب باءت بالفش والخسران
والضياع  ،زن أقوام تلك األمم الغابرة تخلو عن الليم والخل

 ،فسلطوا في بحار

النسيان والضياع وسلطت حضارتهم  ،وتذلك تسلط الحضارات المادية البعيدة عن

الروح والليم واألخال  ،فلو تتبعنا مثال" األقوام الذين بادوا وبادت حضارتهم من أمثا

قوم نوح وعاد  ،والفراعنة  ،وأصحاا الرس  ،وأصحاا األيتة  ،وغيرهم من األقوام

الذين غرتهم الحياة الدنيا وزينتها  ،فللد جاءت اآليات التريمة وهي تخبرنا عن أولئك
األقوام الذين زالوا وزالت حضارتها  ،فلد تذبوا الرس قا تعالىَ (( :وإِ َن ِِ َك ءذب كَ ِ َقَ َُِ
َك ْذبَ َ
ِوثَم دِ)) ) (.ب إن اهلل ج شانه يلو في اللرآن التريم
ِوكَِد َ
ح َ
ت ِقَ َبلَ َم ِقَ َ م ِن ي
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عن عاد ومدينة ارم التي لم يخل مثلها في البالد ،تما وتحدثت في اآليات التريمة

عن ثمود وقطعهم الصخور للبناء  ،ومن أسس حضارة اللرآن التريم ازلتزام بالمبدأ ،
وهو زاد الروح والحضارة  ،وللد وضح ذلك مالك بن بني في تتابه (شروط النهضة)

وهو يتحدث عن مبدأ السير نحو الحضارة( :من المعلوم انه حينما يبتدئ السير إلى
الحضارة  ،ز يتون الزاد بطبيعة الحا

من العلماء والعلوم  ،وز بد من اسنتا

الصناعي  ،أو الفنون تلك اسمارات التي تشير إلى درجة من الرقي  ،ب ان الزاد هو

المبدأ الذك يتون أساسا لهذه المنتجات جميعا  ،ومن هنا تبدأ مسيرة الحضارة  ،ومنذ

أن نزلت تلمة ( اق أر) التي أدهشت النبي األمي (صلى اهلل عليه وسلم)  ،وأثارت معه
ت اللبائ العربية على مسرح التاريخ  ،حيث ظلت
وعليه العالم  ،فمن تلك اللحظة وثََب ْ
( )
قرونا طواز تحم حضارة جديدة).

ولهذا تان اللرآن التريم هو قائد اسنسان إلى الحضارة المبنية ز على التخويف

والخوار  ،ب على أساس ان العل البشرك يجا أن يتحم المسؤولية على أساس

من الحرية  ،والملدرة الحلة على التميز والمناضلة وازختيار ،والحضارة المعتمدة على

اللرآن التريم – تعتمد على التفتير – ب هي استمداد منه وتصدر عنه ،وهذا ما قام

عليه الفتر العربي ،فانه صدر عن التتاا العزيز في تطوره وبناءه  ،فهو ينتر ويتنتر
لإلفراط والتفريط للغلو  ،والتلصير في األمور واألشياء  ،سواء أتانت تصورات فترية

مجردة  ،أم قيما أخالقية  ،أو سلوتا عمليا  ،تجد هذا واضحا ومبينا ومبسوطا في
(

نصوص اللرآن التريم.

)

والحضارة التي تان اللرآن التريم هو الدافع زستنباطها ورسمها  ،إنما اعتمدت على
العلوم التي تدور حو اللرآن التريم والحياة اسسالمية  ،وهي التي أتد عليها اللرآن

العظيم وأظهرها بجالء في استنباط العلماء والباحثين والفلهاء مثال علم األعما  ،وهو

إما يتون :عبارة عن علم التتاليف المتعللة بالظواهر  ،وهو علم الفله ،ومعلوم أن

جميع الفلهاء  ،إنما استنبطوا مباحثهم من اللرآن التريم  ،واما إن يتون علم التصوف

المتعل بتصفية الباطن ورياضة الللوا  ،وقد حص في اللرآن من مباحث هذا العلم
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ما ز يوجد في غيره تلوله تعالى َ ِ ((:وال ِتَ َستَ ِي َ
سيءئَة ِا َد َ َع ِبِِلْتِي ِ ِه َيِ
ِوال ِال ْ
ِال َح َسنَة َ
ِح ِميمِ))( ) وجميع العلوم في اللرآن  ،لتن
ِو ِل ٌّي َ
ِو َب َينَهِ َكَُا َوةِ َكأَنْه َ
أَحَ َسيِ َإِ َذاِالْ ِذيِ َب َينَ َ َ
تلاصرت عنه إفهام الرجا  ،إن مث

هذه المعارف المهمة  ،إنما هي جزء من

الحضارة العليا في الواقع الحياتي  ،زن اللرآن التريم جاء بما تعم الحضارات الراقية

من اجله لسعادة الجنس البشرك  ،في ت فروع الحضارة وعلومها وفنونها من اج

تحلي شيئين لبني البشر :أوزهما األمان وتامين الحاجات الضرورية لهم وخاصة
األمن الغذائي والروحي  ،والذك أشار إليه اللرآن التريم بلوله تعالى (( :الْ ِذيِ
( ) ( )
أَ َ
ِوت َننَ َمِ ِن َي َ
ف )) .
ِخ َ يِ
ع َ
ط َع َم َمِ ِن َيِج ي

المبحث الثالث :مظاهر الحضارة القرآنية وعالميتها

المطلب األول :مظاهر الحضارة القرآنية

من مظاهر الحضارة تعدد العلوم وبروزها لتفسير ومعرفة األسرار من اج البناء

 ،وفي ضوء ذلك ازدادت علوم اللرآن وضوحا  ،زن اللرآن التريم هو الدافع البارز

في حضارة العرا والمسلمين  ،ألنه تتاا الهي غرضه سعادة اسنسان وجع حياته

ذات معنى بعيدا عن العبثية  ،والملصود بعلوم اللرآن التريم ما تان وثي
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بالتفسير أو جزء منه  ،زن ت ألوان النشاط العلمي والروحي لد المسلمين قد انبثلت
(

من اللرآن العظيم .

)

ومن اصد مظاهر الحضارة اللرآنية  ،التربية واألخال

إذ

هما اخطر المظاهر التي نمت مع نمو اسنسان نحو التحضر  ،وهذا ما زحظناه

مفصال في التربية األخالقية التي أرادها اهلل تعالى للمتمستين بتعاليم اللرآن السليمة ،

فاللرآن العظيم يترك في النفس اسنسانية بأسلوبه الرفيع آثا ًار بالغة في تربية عل

اسنسان على سعة األف وحا ازطالع  ،والتفتر والتأم تما نل ار في قوله تعالى:
َ
ض ِ َو َ
((ِإِ ْن ِ ِ َ
ب ِ(ِ)130
ق ِال ْ
ِر ِآل َِِ ي ِألو ِليِاألَ َل َبِ ِ
اخ ِت ِ
الف ِاللْي َِل َ
يِخ َل ِ
ِوالنْ َ ِ
س َم َ ا ِ ِ َواألرَ ِ
س َم َ ا ِ َ َ
ضِ
ق ِال ْ
ِو َكلَِِجن ِب ِ َم َ
ِوقع داً َ
ِن ِقِيَِنًِ َ
الْ ِذِيَ َِِ َذكرونَ ْ َ
ِوَِتَفَ ْكرونَ ِ ِيِ َخ َل ِ
ِواألرَ ِ
( )
ِِخلَ َق َ
َربْنَِِ َن َ
ِر))
ابِالنْ ِِ
ِطالًِسب ََحِنَ َ ِ َقِنَِِ َك َذ َ
تِهَ َِذاِبَ ِ
ومن مظاهر الحضارة اسنسانية التي أتد عليها اللرآن التريم تربية العل على األيمان

بالسنن التونية واللوانين اسلهية الثابتة  ،فبعض اآليات تدلنا على إن حوادث التون
أقدار قدرها اهلل  ،تلوله تعالى:

خاضعة لسنن وقوانين سنها اهلل تعالى على وف
ِر ِ َإِ َذاِه َم ِن َ
ظ ِلم نَ ِ(َ ِ)63وال ْ
ش َمس ِتَجَ ِريِ ِلم َستَقَ ٍّر ِلَ َِِ
(( َوتَِة ِلَ َم ِاللْيَل ِنَ َسلَخ ِ ِن َنه ِالنْ َ َ
ِحتِِْكَِ َد ِ َك َِِلعرَ ج ِن َ
ِز َ
َذلِ َ ِتَ َق ُِِر َ
ِالقَ ُِ ِِم ِ(ِ)63
ِز َل َ
ِال َعلِ ِيم ِ(َ ِ)63و َالقَ َم َر ِقَُْرَ نَِه ِ َننَ ِ
ِال َع ِز ِ
( )
ش َمس ِ َِ َن َب ِغيِ َل َِِأَ َن ِت َُ ِركَ َ
الِال ْ
ِوكلٌّ ِ ِيِ َلَ ي ِ َِ َس َبح نَِ))
ِر َ
ِالقَ َم َر َ
ِوالِاللْيَلِ َسِ ِبق ِالنْ َ ِ
 ،ومن صور دوافع الحضارة التي أرادها اهلل تعالى لبني البشر  ،البحث عن اللوانين

ازجتماعية والتاريخية  ،فاهلل تعالى يرينا آياته لبحث اسنسان عن سنن اهلل في األمم
(

السابلة مما يجع تفتير سلما مبنيا على قانون ثابت.

)

أما األدا اسنساني فهو أرقى غايات اسنسان بعد اسيمان باهلل تعالى ومالئتة وتتبه
ورسله  ،لذلك فان اللرآن العظيم فيه من التأدا الحضارك العظيم ما ز يحصر  ،فلد

أدا النبي محمد (صلى اهلل عليه وآلة وسلم) باللرآن  ،فهذه صورة واضحة من صور

حضارة اللرآن التريم  ،التي أرادها اهلل تعالى أن تتون ذات خصيصة ثابتة متطورة ،

فاللرآن التريم نز لينشئ نظاما معرفيا  ،لم يعتده العرا وز غيرهم وقت نزوله  ،تما
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إن هذا النظام المعرفي أللرآني فيه من خصائص الثبات والتطور ما يجعله النظام
(

الوحيد اللادر على البلاء ما دامت السموات واألرض.

)

المطلب الثاني :عالمية الحضارة القرآنية

قامت الحضارة اللرآنية على دعائم أساسية  ،جعلت منها حضارة عالمية متميزة

وفريدة من تاريخ البشرية ومن ذلك  ،إن دوافع اللرآن التريم الحضارية التي تسببت في

إخصاا الفتر العربي اسسالمي ،فتان نزو اللرآن العظيم حدثاً خطي اًر في تاريخ

العرا بشت خاص ،واألمم بشت عام ،حيث جاء بنظرية تونية سماوية ،وتان من
أثار اللرآن التريم الفترية على المجتمع العربي ظهور العلوم اللرآنية التي خدمت

أغراض اللرآن وغاياته  ،وصورت فلسفته وأثره الحضارك ساهم في تتريس مبادئ

الحضارة العالمية  ،وان لتعاليمه اثر تبير في تغيير المفاهيم والليم واألخال

نحو

الخير ورفض العصبية اللبلية والتوجه نحو الحضارة  ،والتوجه نحو فترة األمة وتأتيد

الوحدة بد التعدد والتجزئة ،وجاء بمفهوم اللانون وهاجم ازستغال  ،والجشع المادك،
(

وأتد على العدالة اسسالمية.

)

إن اللرآن التريم في دعوته إلى الحضارة العالمية  ،قد اتجه نحو ماضي اسنسانية
البعيد  ،ونحو مستلبلها  ،تما يعلمها واجبات الحياة وهو يرسم لوحه لمشهد الحضارة

المتتابع  ،ثم يدعونا إلى أن نتأمله  ،لنستفيد من عواقبه عظة واعتبارا ،والتشريع
اللانوني أمر في غاية األهمية الحضارية ،وهذا ما نلمسه بان اللرآن العظيم جاء
بحليلة جديدة في مجا التشريع تانت مطموسة في الجاهلية وهي ان التشريع والتحلي

والتحريم ح اهلل سبحانه وتعا لى  ،وان التشريعات اللرآنية تشم جوانا الحياة تلها ،
والتشريع الذك جاء إما تشريع جديد مخالف في اغلا األحيان لما تان مألوفآ في
الجاهلية  ،وان المواد التشريعية في اللرآن التريم هي المواد المعروفة في أدا العالم

باسم اللانون  ،واألص في التشريع جاء به اللرآن إن اهلل تعالى هو المشرع الوحيد،
(

ولي أوامره السيطرة العليا على جوانا الحياة تافة.
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إن اسنسان في اللران التريم مرسوم على نمط واضح خال اآليات اللرآنية  ،فهو الذك

يريد  ،وز يراد به  ،يفع وهو مؤمن بما يفع  ،يلو وهو واث مما يلو  ،ز يضعف
أما الشهوة الما دية  ،وز يجبن أمام تسلط المجتمع ومن ثم فهو جدير بان يتحم

التبعية ويسأ عنها ؛ وهو في الذروة من التما الملدور له  ،بما استعد له من
التتليف  ،فهو أترم الخالئ

بهذا ازستعداد المنفرد بين الخالئ

 ،وان اسنسان

الحضارك الذك أراده الخال العزيز ليعمر األرض ،ووضعه في قرآنه العزيز إنسان ز
يسأ عما يجه  ،ولتنه يسأ مما يعلم  ،وتما وسعة أن يعلم  ،فما وسعة من علم

فهو محاسا عليه.

(

)

إن اللران التريم ربى العل على حسن المحاتمة وازستدز

والجد لمعرفة الح  ،وهذا األسلوا في التفتير مفاده ترتيا النتائج والملدمات  ،واق أر
ِولَه َ
ِن ِالِإِلَهَ ِإِالْ ِه َ ِلَه َ
قو اهلل تعالىَ (( :وه َ ْ
ِوإِلَ َي ِهِ
ِال َح َمُ ِ ِيِاألولَِِ َو ِ
ِالح َكم َ
اآلخ َر ِة َ
(

ترَ َجع نَِ))

)

فاللرآن المجيد ترك للمتأم ليجيا بنفسه عن أسئلة اللرآن التريم ،

ويتون جوابه ليص إلى النتيجة المطلوبة في ازستدز أو البرهان  ،من اج ان
يتسا قلا وعواطف المتأم إلى جانا الح  ،وهذا ما يعرف بالتربية بازستدز ،
وان اللرآن التريم عندما نل عن األقوام السابلة أخبار حضارتهم وسبا ضياعها ،
إنما تان السبا تجبرهم وقتلهم وبطشهم  ،ففي سورة اللصص تل أر ان الليم الخللية إن

فلد ت  ،وتجبر الناس  ،وتتبروا فان مصير أولئك الهالك  ،فالحضارة ليست تلدما
ماديا  ،ب ان الليم الخللية وازعتلاد بوحدانية اهلل  ،والعم الصالح هي األساس

الحليلي في بناء الحضارة في حين أن التخلي عن الليم

فمعنى ذلك السلوط الحضارك والهالك  ،قا تعالىَ (( :و َك َم ِِأَ َه َل َك َنِِ ِن َي ِ َقرَ َِ ية ِبَ ِط َر َ ِ
ِوكنِِْنَحَ ي َ
ارثِييَ ِ(َ ِ)33و َنِِ َكِنَ ِ
َن ِعي َشتَ َِِ َتِ َل َ ِ َن َسِ ِكن َم ِلَ َم ِت َس َك َي ِ ِن َي ِبَ َع ُِ ِه َم ِإِالْ ِقَلِيالً َ
ِال َ ِ
ِِرس الًَِِ َتل اِ َكلَ َي ِ َمِتَِِتِنَِِ َو َنِِكنِِْن َ لِ ِك َ
َربُّ َ ِن َ لِ َ َ
ىِحتَِِِْ َب َع َ
يِالق َرىِإِالِْ
ثِ ِيِأ ءن َ َ
ِالق َر َ
َوأَ َهل َِ ِظَِلِم نَِ))( )  ،وان الصورة التي عرضتها اآليات التريمة عن سلوط
الحضارات  ،إنما هي تذتير لإلنسان الذك يريد بناء الحضارة  ،فعليه ان يعرف ان

التلدم المادك على حساا الليم والروح ان فع ذلك التلدم المادك يتون خطي ار إذا
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(

انفرد  ،وتخلى عن النظرة الشاملة نحو الخير.

)

ان اسسالم امتاز بأنه دين الحضارة

اسنسانية  ،فان الواقع يبين للباحث والمفتر والدارس  ،ان الحضارة اسسالمية استمدت

ت ملوماتها وعناصر وجودها وأسباا نمائها وازدهارها من اسسالم ذاته ،ولتي نلم

بالموضوع الماما تاما فان الواقع التاريخي يؤتد ان العرا قب اسسالم حضارة تتمث

في قيام دو اليمن  ،والع ار وبالد الشام في وسط الجزيرة  ،تما تتمث في المدن

التجارية في حين تتمث تارة أخر في الليم واألخال

وف

اللو والتالم غير إنها

حضارة منلوصة  ،حتى إذا نز اللرآن التريم تان هو السبا في إقامة الحضارة
العربية اسسالمية العالمية حيث اخر العرا من الظلمات إلى النور والى ازنتشار

العالمي ،فلام اسسالم في بناء هذه الحضارة على التلمة متمثلة في اللرآن وأصوله
(

الراسخة.

)

النتائج والمناقشة-:
النتائج :

* ان الحضارة في محتواها الثلافي ارتبطت في عوام عديدة منها ما هو سياسي
ومنها ما هو اقتصادك ومنها اجتماعي .
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* ليس بين الحضارة اللرآنية وبين الثلافة والتحضر خالف ،زن الحضارة هي
التطبي المادك للثلافة.

* الحضارة في المفهوم اللرآني أتثر شموز واتساعا  ،ألنها تعنى بجميع
المتونات البشرية  ،فهي حضارة عالمية.

* الحضارة اللرآنية في مجم ثلافتها نللت إلى العالم بالعلم والخل  ،وليس
بالسيف واللوة .

* حرية ازعتلاد من المفاهيم الحضارية التي دعا إليها اللرآن التريم ،وهي تمث
أعلى درجات الحضارة والرقي اسنساني.

المناقشة:

* بما أن الحضارة إنتا ثلافي بين األمم  ،فه إن فهم اللغة ألك حضارة يسهم
في إعطاء المعاني الثلافية للحضارة اسنسانية .

* إن طابع الحضارة اللرآنية  ،والبيئة بعواملها المحلية وموقعها الجغرافي
ساهم على نشر ثلافة اللرآن الحضارية بين المجتمعات.

* ه من ملومات الحضارة اسنسانية ازستدز بالعل واستخدام الحواس
لمعرفة الحليلة.

* المصادر
 إب ل لراهيم سل لللمان التل للردك  ،المرجل للع فل للي الحضل للارة العربيل للة اسسل للالمية  ،دار الجي ل ل – بيل للروت،الطبعة الثانية -سنة (

م).

 -أحمد بن حنب أبو عبد اهلل الشيباني ،مسند اسمام أحمد بن حنب  ،مؤسسة قرطبة – مصر.
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 أحمللد بللن علللي بللن حجللر أبللو الفض ل العسلللالني الشللافعي ،فللتح البللارك شللرح صللحيح البخللارك،دار المعرفة  -بيروت ،تحلي  :محا الدين الخطياِ.

 احمد حسن فرحان  ،متي بن أبي طالا وتفسير اللران ،األردن – عمان ،سنة ( -بدر الدين أبو غازك،

المعاصرة ،مجلد  ،العدد

م).

المنظمة العربية للتربية والثلافة والعلوم  ،مجلة الثلافة العربية
 ،سنة (

م).

 حسن يعلوا ألفالحي  ،األصو التاريخية في الفتر العربي  ،مجلة اسسالم اليوم ،مجلد ،م).

العدد  ، :سنة (

 فتحي احمد عامر ،المعاني الثانية في األسلوا اللرآني ،دار النهضة – مصر ،سنة(

م).

 -سليمان بن أحمد بن أيوا أبو اللاسم الطبراني ،المعجم التبير ،الطبعة الثانية  ،متتبة الزهراء

 الموص – سنة ((

هل -

م)  ،تحلي  :حمدك بن عبد المجيد السلفي.

 صبحي الصالح ،مباحث في علوم اللران ،دار العلم للماليين – بيروت –الطبعة الثالثة -سنةم).

 -عباس محمود العلاد  ،اسنسان في اللران التريم  ،دار الهال – اللاهرة  ،سنة (

م).

 عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة التوفي أبو بتر  ،التتاا المصنف في األحاديث واآلثار،هل) تحلي  :تما يوسف الحوتِ.

الطبعة األولى  ،متتبة الرشد -الرياض –سنة (

 عبد التريم سيد األه  ،من إشارات العلوم في اللران ،دار النهضة – بيروت ،الطبعةاألولى ،سنة (

م).

 -عالء الدين علي المتلي بن حسام الدين الهندكِ ،تنز العما في سنن األقوا واألفعا ،

الطبعة األولى ،دار التتا العلمية  -بيروت – سنة(

هل-

م)  ،تحلي  :محمود عمر

الدمياطي.
 -مالك بن بني ،شروط النهضة ،ترجمة عبد الصبور شاهين ،دار الجي – بيروت ،الطبعة

الثالثة -سنة (

م).

 محمد بن محمد الغزالي  ،إحياء علوم الدين  ،دار التتا العلمية – بيروت  ،سنة (م).

 محمد رشيد عويد  ،إنسانية اسنسان  ،مجلة الرسالة اسسالمية  ،المجلدسنة (

م).
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 محمد رشيد عويد  ،واقع الحضارة الغربية  ،مجلة الرسالة اسسالمية  ،مجلدالعدد

 ،سنة (

سنة (

م).

،

م).

 محمد عبد العظيم الزرقاني  ،مناه العرفان في علوم اللران  ،المتتبة العصرية – بيروت ، محمد مصطفى أألعظمي  ،مناهج المستشرقين في الدراسات العربية  ،األردنم).

سنة (

– عمان ،

 محمود ألخالدك ،األصو الفترية للثلافة اسسالمية ،األردن – عمان –الطبعة الثالثة ،سنة(

م).
 -محمود عايد الرشدان ،النظام المعرفي في اللران التريم"  /مجلة إسالمية المعرفة  ،مجلد ،

العدد  ،سنة (

م).

 -مصطفى محمود ،اللرآن تائن حي ،دار النهضة – مصر ،سنة (

م).

 -يحيى بن شرف بن مرك النووك أبو زتريا  ،صحيح مسلم بشرح النووك ،الطبعة الثانية -

دار إحياء التراث العربي  -بيروت – سنة (

هل).

الهوامش
 -سورة التهف جزء من اآلية (

)

 -إبراهيم سلمان التردك  ،المرجع في الحضارة العربية اسسالمية ،ط  ،دار الجي – بيروت،

636

العدد السادس و االربعون
سنة(

مجلة ديالى 2010 /

م)  ،ص
م)

 محمود ألخالدك ،األصو الفتريلة للثلافلة اسسلالمية  ،ط  ،األردن – عملان  -سلنة (ص
-

 -المصدر نفسه  ،ص

 -عبد التريم سيد األه  ،من إشارات العلوم فلي الللران ،دار النهضلة – بيلروت،

،ط ،

ص
)

 -سورة العنتبوت آية (

)

 -سورة يوسف آية (

 سورة قاف آية ( ) -من إشارات العلوم في اللرآن ص

.

 احمل ل للد حسل ل للن فرحل ل للان ،مت ل ل للي بل ل للن أبل ل للي طال ل ل للا وتفسل ل للير الل ل ل لران ،األردن – عمان،س ل ل للنة (م)ص
)

 -سورة األحلاف آية (

 -متي بن أبي طالا وتفسير اللران  ،ص

 صبحي الصالح ،مباحث في علوم اللرآن  ،ط  ،دار العلم للماليين – بيروت  -سنة(

م)  ،ص

-سورة للمان آية (

 -سورة البلرة آية (

)

)

 -سورة البلرة آية (

)

 -سورة الشور آية (

)

 -سورة البلرة آية (

)

 األصو الفترية للثلافة اسسالمية ص -سورة الطور آية (

)

 عباس محمود العلاد  ،اسنسان في اللرآن التريم  ،دار الهال – اللاهرة  ،سنة (ص
 -سورة يوسف آية (

)
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ص

) ،مصنف ابن أبي شيبة

رقم (

رقم

ص

)
 -يحيى بن شرف بن مرك النووك أبو زتريا  ،صحيح مسلم بشرح النووك ،الطبعة الثانية ،دار

إحياء التراث العربي  -بيروت – سنة (

ِ-ِ33المعجم التبير

رقم (

/ص

هل) ،

/ص

) ِ،تنز العما

/ص

) ِ

رقم (

 -ِ33أحمد بن علي بن حجر أبو الفض العسلالني الشافعي ،فتح البارك شرح صحيح البخارك،
دار المعرفة  -بيروت ،تحلي  :محا الدين الخطيا ،

 -سورة البلرة آية (

)

 -سورة البلرة آية (

)

/ص

 محمد رشيد عويد  " ،إنسانية اسنسان "  ،مجلة الرسالة اسسالمية  ،المجلدسنة (

م)  .ص

 -سورة الحج آية (

 ،العدد

،

)

 مالك بن بني ،شروط النهضلة ،ط  -دار الجيل – بيلروت ،ترجملة عبلد الصلبور شلاهين  ،سلنة(

م)  ،ص

 مصطفى محمود ،اللرآن تائن حي ،دار النهضة – مصر ،سنة ( -سورة فصلت آية (

م)  ،ص .

)

 -سورة قريش آية ( )

 متي بن أبي طالا وتفسير اللرآن  ،ص المصدر نفسه  ،ص سورة آ عمران آية ( -سورة يس آية (

-

)

-

)

 -محمد بن محمد الغزالي  ،إحياء علوم الدين  ،دار التتا العلمية – بيروت  ،سنة (

م)

ص
 محمود عايد الرشدان  " ،النظام المعرفي في اللرآن التريم"  /مجلة إسالمية المعرفة ،ِِ-حسيِِعق بِألفالحيِ"ِ،األص لِالتِرِخيةِ يِالفكرِالعربيِ"ِ،نجلةِاإلسالمِالي مِِِِ،نجلُِ،3العُدِ:1سنةِ(ِ
ِ،ِ)1336صِِ63ـِ63
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 محمللد مصللطفى أألعظمللي  ،منللاهج المستشللرقين فللي الد ارسللات العربيللة  ،األردن – عم للان ،سنة (

م) ،

.

 ،ص

 فتحي احمد عامر ،المعاني الثانية في األسلوا اللرآني ،دار النهضلة – مصلر ،سلنة (،ص

 -سورة اللصص آية (

)

 -سورة اللصص آية (

-

)

 -محم ل للد رش ل لليد عويلل للد  ،واق ل للع الحضلل للارة الغربي ل للة " ،مجل ل للة الرسلل للالة اسس ل للالمية  ،مجللل للد

العدد

 :سنة (

م)

م)  ،ص

ل

،

 بدر الدين أبو غازك ،المنظملة العربيلة للتربيلة والثلافلة والعللوم  ،مجللة الثلافلة العربيلة المعاصلرة،مجلد  ،العدد

سنة (

م)  ،ص

ل

 المستخلص-:

إن اللرآن التريم في خطه الحضارك أعظم ما عرفته اسنسانية في تاريخها

الطوي  ،وقد تضمن قواعد رصينة تفيلة في قيام مجتمع حضارك متطور .
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إن من يمعن النظر في تاريخ الحضارة اللرآنية  ،وما حللته لإلنسانية من أسباا النمو
وعوام اززدهار  ،يجد إن اللرآن هو المنبع األو الذك استلى منه الفتر الحضارك
أسباا تلدمه ونمائه  ،فهو السر التامن  ،واللوة المتحرتة  ،والدعوة اللائمة المستمرة

في المنهج الحضارك عبر مر األجيا .

ومن خالل ما تقدم نلخص ما يلي -:

 اللرآن التريم تان وز ي از يدعوا إلى التطور الحضارك في ت جوانا الحياة ،والى
التحضر والرقي العلمي  ،ليتمتن اسنسان من خال ذلك نشر طابعه الحضارك .

 إن الصورة التي عرضها اللرآن المجي د عن سلوط الحضارات اللديمة  ،إنما تذتير
لإلنسان الذك يريد بناء الحضارة على أساس مادك وفهم قاصر .

 أرسى اللرآن العظيم دعائم الحضارة اسنسانية ،من خال الدعوة إلى سبي العل ،

تما يدعوا إلى سبي الحتمة في ت شيء ،ومن هنا تانت الحضارة اللرآنية أساس من

أسس الحضارة العالمية .

 إن اللرآن التريم في نموه الحضارك قد انطو على طاقة روحية جعلت منه قوة
فعالة في المجتمع الحضارك .

 إن الحضارة في معناها الحليلي ليست تلدما ماديا  ،ب هي تعني الليم الخللية ،
والتطور الروحي الذك هو أساس للتطور الحليلي في بناء الحضارة في حين أن

التخلي عن هذه الليم يفضي الى السلوط الحضارك .

The concept of culture in the Holy Qur'an
Abstract

633

2010 / مجلة ديالى

العدد السادس و االربعون

The holy Qur'an, in its cultural line, is the greatest thing known by
humanity throughout its prolonged history. It involves stable rules which are
able to build up developed cultural society.
The one, who concentrates on the history of Qur'anic culture and what it
has achieved for humanity of the reasons of growth and factors of
promotion, finds out the Qur'an is the first spring ( source) from which the
cultural thought has acquired the growing and developing reasons. It is the
sacred secret, moveable force, and continuous and standing invitation for
cultural throughout generations.
From what has been presented above, we sum up the following
conclusions:
1. the holy Qur'an did and still does call for the cultural development in all
the fields of life, progress and scientific promotion, so human being can
be able to spread its cultural impression through it.
2. The image exposed by Glourious Qur'an of the fall of ancient cultures, is a
remembrance to a human who wants to build up culture on material base
and short understanding.
3. The holy Qur'an sets up the foundations of human culture through calling
the way of mind. Also it calls for the wisdom way in every things. So the
Qur'anic culture was considered the base of world culture .
4. The holy Qur'an in its cultural growth involves a spiritual energy which
makes it active force in the cultural society.
5. The culture, in its real meaning, is not a material progress, but it means
moral values and spiritual development which are the real progressive
foundation in constructing the culture while the giving up the values
leads to the cultural fall.
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