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Abstract 

This research presents examples of thinkers who have written about the importance of the religious 

idea in civilizational stability, trying to elucidate the views of some thinkers who have written 

about the importance of religious motivation in civilizational construction, inspired by Islamic and 

Western philosophies. It is the religious factor that earns Nations and civilizations continuity, 

stability and safety from falling. More than that the human need for religion is not a secondary 

need that can be dispensed with, but it is an inherent basic need. Religion is the primary engine of 

man, because the mind must not be separated from the cultural and faith atmosphere in which it 

grew up. And if that happens, this mind becomes without identity, because it has lost its ideological 

and faith roots. 
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 ملخص البحث
يعرض هذا البحث لنماذج من املفكرين الذين كتبوا عن أمهي  الفكرة الديني  يف االستقرار احلضاري حماوال استجالء آراء 

  والغربي .  البناء احلضاري، وذل  من ويي الفةلسفت ن االسالميبعض املفكرين الذين كتبوا عن أمهي  الباعث الديين يف
فالعامل الديين هو الذي يكسب األمم واحلضارات االستمرار واالستقرار والسالم  من السقوطّ ل  أن ياج  االنسان 

ألساسي ا إىل الدين ليست ياج  اثنوي  ميكن االستغناء عنها ،وإمنا هي ياج  أساسي  أصيةل  ،فالدين هو احملرك
لإلنسان، ألن العقل ال جيب أن ينفصل عن جوه الثقايف واالمياين الذي نشأ فيه ،وإذا ما يصل ذل  فإن هذا العقل 

 .يصبح بدون هوي ، ألنه فقد مقومات جذوره العقدي  واإلمياني 
 .الدين ، االستقرار ، احلضارةالكلمات املفاتيح: 

 

 مقدمة:
يهدف هذا البحث إىل بيان أمهي  العمل الديين يف استقرار اجملتمعات ،فإذا كانت احلضارة هي مثرة تفاعل اإلنسان مع  

الكون فإن العطاء احلضاري يزداد كةلما تقدم االنسان يف حتصيل األمان واالطمئنان والتعاون واحملب  والسالم ...ذل  
كن أن تستقر وتزدهر يف أجواء القةلق والعنف واالضطراب ... بل البد هلا أن اجملتمعات ال ميكن أن اجملتمعات ال مي

من من دستور اثبت األصول مرن التطبيق،يشمل احلياة مجيعا ويرسم هلا مفاهيم اخلري والشر بشكل مستقر مستوعب 
 مةلب لةلحاجات البشري  العام  تةلبي  تسمو عن األوهام العابرة واألمزج  الطارئ  .
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يف التاريخ القرآين ،إضاف  إىل القراءة املتأني  املوضوعي  يف التاريخ احلضاري لألمم ، وكذا الوقوف مع أراء  ولعل املتمعن
املؤرخ ن الذين تفةلسفوا يف عةلمي التاريخ واحلضارة إضاف  اىل فطرة العقل السةليم . لتنتهي بنا إىل ضرورة القول إن من 

 .عوامل االستقرار احلضاري الدين أو العقيدة
ولتأكيد هذه الفرضي  تسعى هذه الورق  إىل إثبات أمهي  العامل الديين يف االستقرار احلضاري، مستةلهم  ذل  من ويي 
الفةلسف  االسالمي  والغربي  ومن خالل، الوقوف مع آراء مفكري االسالم والغرب الذين كتبوا عن أمهي  العامل الديين 

  :يف االستقرار احلضاري ، وفق حمطت ن اثنت ن
 : رأي الفةلسف  االسالمي  يف إثبات أمهي  العامل الديين يف االستقرار احلضاري. احملطة األوىل
 : رأي الفةلسف  الغربي  يف إثبات أمهي  العامل الديين يف االستقرار احلضاري.احملطة الثانية

 
 : رأي الفةلسف  االسالمي احملطة األوىل

 العالمة ابن خلدون : -1
برز مفكري االسالم ، والذي شغف آبرائه املتأخرون واحملدثون . ومن احملدث ن الذين شغفوا آبرائه جند الذي يعد حبق أ 

املؤرخ والفيةلسوف الشهري "أرنولد توينيب " الذي كتب عن ابن خةلدون قائال:" إن ابن خةلدون صاغ فةلسف  التاريخ 
 1واحلضارة وأمساها ابلعمران ، ويعد بال ش  أعظم عمل من نوعه."

وهلذا السبب يؤكد البعض أن نظرايت ونتائج ابن خةلدون يف التاريخ واحلضارة )عةلم العمران ( هي نتائج املاليظ  
،واألستاذ "حممد يس ن نصر" الذي يرى:" أن ابن  2واالستقراء لةلحوادث ، ومن بينهم الدكتور "سةليمان اخلطيب"
استنبط قوان ن العمران ومعرف  الوقائع ودراس  األمم  خةلدون اعتمد عةلى ماليظ  اجملتمعات اليت عاش فيها ومنها
 3واحلضارات وذل  من خالل متابع  ورصد املعطيات التارخيي  ..."

وهكذا فإننا نةلمس أمهي  البعد الديين يف تقدم الدول واحلضارات يف "مقدم  ابن خةلدون " ييث يقول يف فصل من  
  املةل  أصةلها الدين إما من نبوة أو دعوة يق .." وسره أن القةلوب إذا فصوهلا:" إن الدول  العام  االستيالء، العظيم

تداعت إىل أهل الباطل وامليل إىل الدنيا يصل التنافس وفشا اخلالف وإذا انصرفت إىل احلق ورفضت الدنيا والباطل، 
ق الكةلم  لذل  طوأقبةلت عةلى هللا احتدت وجهتها فذهب التنافس وقل اخلالف ، ويسن التعاون والتعاضد واتسع ن

 4فعظمت الدول ."
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وصفوة القول إن ابن خةلدون يؤمن ابحلتمي  التارخيي  يف نشوء وتقدم وسقوط الدول مع يضارهتا، هذه احلتمي  اليت  
تتجةلى من خالل أرائه )يياة الدول واحلضارات مثل يياة اإلنسان يف تعاقبها(، وكذا من خالل اآلايت اليت خيتم هبا 

 شهرية.فصول مقدمته ال
   

 صاحب الدفعة القرآنية احلية وهو املفكر املسلم مالك بن نيب: – 2
الذي صاغ اجتهاداته الفكري  يف إطار التمس  ابهلوي  اإلسالمي  ،والذي يعد امتدادا يف يقل الدراسات االسالمي  

  العمران الذي أبدع قضي األصولي  ،يول فقه احلضارة فما عرف اتريخ الفكر احلضاري االسالمي منذ "ابن خةلدون "
البشري مفكرا كمال  بن نيب، الذي ياول أن يستجةلي أيداث ووقائع احلضارة اإلسالمي  مةلقيا الضوء عةلى مساراهتا 
ومنحنياهتا ،وفق رؤي  حتةليةلي  ومنهجي  متعمق  تستةلهم وقيمها العقدي  والفكري  ، وواعي  مبضام ن ودالالت التحدايت 

 ملنتشرة يف الساي  .املذهبي  واحلضاري  ا
ويف هذا اإلطار فقد اهتم مال  بن نيب بتحةليل أمهي  الفكرة الديني  ودورها يف صنع واستقرار احلضارة، لذل  فهو يرى 
أن:" إصالح اخلةلل الذي ياق ابجملتمع ال ميكن أن يتم يف غياب املقومات اإلسالمي  اليت صنعت التجرب  اإلسالمي  

ييث يعزي مال  األسباب اجلوهري  لسقوط احلضارة اإلسالمي  عن مركز الرايدة إىل فقدان القيم الرويي   5يف التاريخ."
والفضائل اخلةلقي  ابعتبارها قوة جوهري  يف بناء احلضارات .ييث يقول يف هذا الصدد،" إن احلضارات ال تنبعت إال 

يف صورة ويي يهبط من السماء يكون لةلناس شرع   ابلعقيدة الديني ...فاحلضارة ال تظهر يف أم  من األمم إال
ويقول أيضا :"فاجملتمع ال ميكنه جماهب  الصعوابت اليت يواجهه هبا التاريخ كمجتمع ما مل يكن عةلى بصرية  6ومنهاجا..."

 7جةلي  من هدف جهوده."
ي  العامل ستطاع أن يربز أمهوخالص  القول إن مال  بن نيب ووفق منهج االستقراء لتاريخ يرك  احلضارة االسالمي  ،ا

الديين يف االستقرار احلضاري ،بذل  يستطيع االنسان املسةلم أن يعرف اترخيه ال كمجرد أيداث وقصص تروى ، وإمنا  
 كقيم ومفاهيم .

 املفكر حممد هيشور : – 3 
طةلق من السؤال ني  ،ييث انالذي انطةلق من التاريخ القرآين واستقراء اتريخ األمم العقائدي ،لتأكيد أمهي  الفكرة الدي

الكبري املطروح يف اتريخ احلضارات واحلضارة اإلسالمي  ابلذات . والذي لعل اإلجاب  عنه ترينا أمهي  ودور العقيدة يف 
تكوين األمم وبناء اجملتمعات وقيام احلضارات وازدهارها ، ذل  السؤال هو:" ملا مل تقم لةلعرب يضارة قبل بعث  رسول 
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 عةليه وسةلم رغم توافر عوامل كثرية لةلتحضر اليت يعةلل هبا الناس اليوم يف الفكر املادي والعةلماين قيام هللا صةلى هللا
 .8احلضارات "

لقد ياول الكثري من البايث ن يف الدراسات احلضاري  االجاب  عةلى هذا السؤال ومنهم عةلى سبيل املثال ال احلصر 
إلسالم هو الذي أعاد صياغ  العقل البشري يىت أصبح قادرا عةلى الدكتور عماد الدين خةليل الذي يذهب إىل أن ا

 الفعل احلضاري.
ويف هذا الصدد يقول املفكر حممد هشور :"لقد أيدث القران الكرمي يرك  إبداع ونشاط يف اجلزيرة العربي  بدلت احلياة 

 9النفسي  واالجتماعي  واالقتصادي  والسياسي ...."
يعطي لةلعامل الديين أمهي  كبرية يف االستقرار احلضاري لألمم ، لدرج  اعتبار أن هنوض وصفوة القول إن حممد هيشور 

 األم  مرهون بقوة عقيدهتا الديني  الثابت  يف نفوس أبنائها.
 احملط  الثاني  : رأي الفةلسف  الغربي  

و أوزفالد شبنجةلر  جوستاف لوبون من أهم املفكرين الذين الغربي ن الذين فسروا يرك  التاريخ وفق العامل العقائدي جند
وأرنولد توينيب . هذا األخري الذي عرف بنظريته الشهرية "الدورة احلضاري " ومفادها أن عمر احلضارة كعمر اإلنسان 
تولد وتشب وتشيخ ، وميكن تطبيق هذه النظري  عةلى العامل الغريب . وإن كان العامل اإلسالمي يعيش يال  انتكاس  فإن 

 اء مازالت فيه .عناصر البق
وهذا ما تبناه الدكتور يس ن ِمؤنس بعد دراس  متعمق  لكل من لنظري  كل من توينيب وشبنجةلر إذ يقول :" وإذا كان 

 10شبنجةلر قد قال إن االحندار بدأ من القرن العاشر امليالدي فإن توينيب يقول إنه بدأ من عصر النهض ..."
."إن وراء كل يضارة من  11إنه من املؤمن ن أبن الدين أهم ما يف الوجود." هكذا يرى توينيب الذي يقول عن نفسه:"  

احلضارات القائم  اليوم داين  عاملي ، فالعقائد الديني  هي اليت تسري جمرى التاريخ، وإذا كان هناك مستقبل حلضارة من 
 12احلضارات فذل  يف يدود هذه األداين وبسبب منها."

ضل املعتقدات اليت خترب أيياان وتبدع غالبا تتأسس دول التاريخ ودعائم احلضارة أما جوستاف لبون فيقول ": بف
 13الصادق ، ولوال املعتقدات ملا عاشت األمم.."

ذل  أنه من القناعات اليت تكونت لدى جوستاف لوبون وهو يطالع أيوال احلضارات واألمم عةلى مر التاريخ أن   
عنصر يف يياة األمم .وقد أشار اىل ذل  لوبون بقوله :"ال ينبغي لنا أن ننسى  املبادئ الديني   كانت دائما وأبدا أهم
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أن مجيع النظامات السياسي  والتدبريات االجتماعي  قامت منذ بداي  التاريخ عةلى معتقدات ديني  ، وأن االهل  هي اليت  
 14يه مؤثر ."لعبت أكرب دور يف احلياة اإلنساني  وأن الدين أسرع مؤثر يف األخالق ال يدان

ولتقدمي الشاهد التارخيي عةلى ما قال قدم لنا فتويات العرب واحلروب الصةليبي  واالضطهاد األندلسي ويروب الثورة   
 الفرنسي  ،لنرى مدى أتثري هذا العامل يف تغيريا كةليا .

 
 

 خامتة :
من االستمرار واالستقرار والسالم  واألنستنج من خالل ما تقدم أبن العامل الديين هو الذي يكسب األمم واحلضارات 

والسكين  ، فمن خالل ما قدمناه خنةلص اىل أن فكرة التداول احلضاري ب ن مفكري اإلسالم والغرب تعتمد يف استقرارها 
 عةلى العامل الديين.

 م1986،  1أسس مفهوم احلضارة يف اإلسالم، سةليمان اخلطيب، الزهراء لإلعالم العريب،ط .1
 ،د.ت.15لرمحان بن خةلدون، ط عبد ا املقدم ، .2
 ه .1417،  1سنن القرآن يف قيام احلضارات وسقوطها ، حممد هيشور، د.م، املعهد العايل لةلفكر اإلسالمي،ط .3
 الدين يف عصر العةلم ، يوسف القرضاوي، مؤسس  الرسال ، د.ط، د.ت .4
 ه.1،1406سر تطور األمم ، جوستاف لوبون،د.م، دار النفائس، ط .5
 م.3،1969روط النهض  ، ترمج  عمر كامل سقاوي وعبد الصبور شاه ن ، دار الفكر ،طمال  بن نيب ، ش .6
 ، د.ت.2، ط237احلضارة دراس  يف أصول وعوامل قيامها وتطورها ،عامل املعرف  العدد .7
  الدين يف عصر العةلم، يوسف القرضاوي، مؤسس  الرسال ، د. ط ،د.ت. .8

 م2000،ديسمرب 34جمةل  فكر ونقد،العدد .9
 

 

Footnote : 

 

1- Abed Salam saidi,jadaliyat atarikh wa alhadara,majalat fikr wanaqd,aladad 34 ;p89 .  

2- Soliman Alkhatib ;ososs mafhom elhadara fi el islam Zahra l’Islam l’Arabie ,t1 ,1986,p74.  

3- Abed Salam saidi,jadaliyat atarikh wa alhadara ;p89 

4-Abed Rahman ibn khaldon almokadima moasasat alkotob itakafya ;t2 ;1417 ;p167. 

6-.Soliman Alkhatib ,Malik ibn nabi wasyarat ;elmarhala majalat risalat aljihad ;nembr94p122.  

7-Malik ibn nabi ;chorot nahda ;tarjamat omar kamil saqaoui abd sabour chahin ;dar elfikr ;t3 ;1969 ;p107 . 

 8-Mohamed hichor sonano elqoran elkarim fi qyami elhadarat 

9- Mohamed hichor sonano elqoran elkarim fi qyami elhadarat ;P186  

10- Alhadara dirasa fi osol waawamil qyamiha wasoqotiha ;elmaad elali lilfikr elislami ;t 1 ;1417 ;p187 
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11-Youssouf elqardaoui ;adin fi asr alilm ;moasasat risala ;p54.  

12- Soliman Alkhatib ;ososs mafhom elhadara fi el islam ;p77.  

13- goustaf lopon ;siro tatawor elomam ;dar nafaiss ;t1 ;1406 ;p129.  
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