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 بسـم هللا الرمحـن الرحيـم وبعـد: 

 

م به مقاليت هلذه األمسية هو ما أوحاه إّيل السيد الدكتور هذا العنوان " آفاق القرن الواحد والعشرين " الذي أقدّ  نّ فإ     
هناك فاصًال زمنياً واضح  االلتزام هبذا العنوان ال ألنّ نصر عباس يف أثناء اتصال هاتفي. والواقع أنين ابدرت إىل املوافقة على 

قرننا الذي يقرتب من �ايته وبني القرن القادم، فالفصل بني القرنني مبعامل وقسمات مادية أو د األطراف بني األبعاد حمدّ 
شارة إىل املستقبل منا هو إوأعمدة إمعنوية يكاد يكون مستحيًال ، بل ألن القرن الواحد والعشرين وما يرمز إليه من خطوات 

وحسب. واملستقبل كما تشري كل الوقائع يتصل ال ابحلاضر وحسب بل يتصل ابملاضي أيضاً وال أقصد املاضي القريب بل  
 كذلك املاضي البعيد. 

 ********** 

عالن صارخ عن دخول ي إئية والكيميائية والبيولوجية هويف حاضر� اليوم مثًال معامل كثرية يف ميدان العلوم الفيز�     
جمتمعات العامل املتقدم صناعيًا إىل مرحلة ما بعد الصناعة وهي املرحلة الثالثة يف منطق ومقاييس من يؤرخون للحضارة 

، وهذا يعين ابلطبع أن صانعي هذه احلضارة قد قفزوا اىل املستقبل منذ سنوات متثل على األقل يف ربع املعاصرة من الغربيني 
 ريين األخري. القرن العش

يف أعماقه قطاعات   ضمّ تقبل يف تصنيف علماء احلضارة سيوالظن الغالب أن القرن الواحد والعشرين الذي يرمز إىل املس     
عامل الذي حقق خطوات قليلة أو كثرية يف ميدان ال جمتمعات العامل الثالث وبعض كثرية من املاضي القريب والبعيد متمثلة يف

 التقدم العلمي .

والعشرون ال نعين فصًال حمددًا ابملكان والزمان بني قرننا اليوم والقرن الذي نستعد  وإذًا فنحن حني نقول القرن الواحد     
 الستقباله. 
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 ********** 

ن ر نا عن السبب الذي يدفعين إىل حتقيق املفهوم من التصنيف القرين او العالقة احلقيقية بني قرننا والقبعضوقد يتساءل      
 ل أن السبب هو احلاجة إىل التدقيق يف التعبري عن املعاين الذي هو شرط املعرفة العلمية. القادم واجلواب عن هذا التساؤ 

ن العرب أحوج ما نكون إىل االلتزام هلذه الدقة ألن الفرق األكرب بني التخلف والتقدم العلمي هو الفرق بني ولعلنا حن     
أو الدقة العقلية. ولعلي ال أحتاج إىل تقرير اللغة اليت تغلب عليها العموميات وبني تلك اليت تتصف كلماهتا ابلدقة الر�ضية 

اللغوي عند� ال يعود إىل  بسبب قصور� العلمي. والواقع أن القصور يف األداءخباصة  بية تغلب عليها العمومياتأن لغتنا العر 
ن لغتنا العربية كما يقرر علماء اللغات تكاد تكون متكاملة يف ة بل إىل قصور� العلمي ابلذات. إختلف يف بناء لغتنا القومي

يف عامل األحياء. يكفي أن نذكر أبن اللغة العربية هي لغة  صيتها يف التولد الذايت حبيث تشبه البنية البيولوجيةبنيتها وخا
اشتقاقية . واالشتقاق ميزة ال نكاد جندها يف لغات العامل املتقدم علميًا وصناعياً. يكفي أن نذكر أبن املصدر الثالثي كما 

نان ميكن أن يستخرج منه ما لدرس لغة العرب " الذي وضعه األستاذ الشيخ عبد هللا العاليلي يف لبجاء يف كتاب " مقدمة 
ً� لكل وزان معىن متميز من اآلخر. ويكفي أن نذكر أيضًا أن املصدر الرابعي ممكن أن ن وزاـة وستيـة مائـن ثالثـال يقل ع

مل يبذلوا اجلهد العلمي الكايف حبيث  يستخرج منه كما يقول املؤلف ما ال يقل عن ستة وثالثني وزا�. لكن العرب حىت اليوم
م استيعاب كل املوازين اليت يتضمنها هذان املصدران اللغو�ن . وكيف نريد أن تتسع لغتنا هلذا االستيعاب اذا كنا مل نشارك يت

 حىت اليوم يف البحوث العلمية وابلتايل مل حناول يف تعريب هذه البحوث. 

 ال قصور اللغة اليت أورثنا إ�ها اآلابء واألجداد. فالقصور اذاً هو قصور� حنن العرب    

 ********** 

فاق القرن الواحد والعشرين لن يكون مستقبلنا ملستقبل احلضاري الذي تشري إليه آوما دام هذه هو وضعنا العلمي فإن ا     
 حنن بل هومستقبل األمم اليت استقلت وال تزال تستقل يف صنع أشياء احلضارة املعاصرة. 

فإن وقد يظن بعضنا أن السبب يف قصور� يعود إىل حداثة عهد� ابحلضارة املعاصرة. لكن الواقع يبطل هذا الرأي.      
الذي وصل فيه األسطول الفرنسي إىل ميناء  ١٧٩٨عهد� هبذه احلضارة يعود إىل مائيت عام سبقت أي إىل العام 

ب على وصوله ورافقه هذا التحدي البالغ بني حضارة علمية دخيلة قطعت االسكندرية بقيادة �بوليون بو�برت . والذي ترتّ 
سالمي بعد هزمية الفرنسيني بقيادة لويس التاسع وبني العامل العريب اإلمنذ انقطع التواصل بني أورواب طويلة أشواطًا بعيدة و 
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هذه  لف الغزاة الفرنسيني آنذاك فإنّ الفرنسي يف أواخر احلروب الصليبية . وملا كانت هزمية لويس التاسع قد كشفت عن خت
على عزلة العرب  القرن التاسع عشر. وليس أدلّ حىت بداية  األجيال العربية اإلسالمية الالحقة الصورة بقيت متوارثة يف ذاكرة

أن أسطوًال  وه سكان االسكندرية حني قيل هلمواملسلمني عما جيري يف العامل اخلارجي من تلك الدهشة اليت ارتسمت يف وج
فرنسيا بقيادة قائد يدعى بو�برت يقرتب من بالدهم. ويروى أن قاضي االسكندرية قد قال يومذاك متسائًال : وهل 

ذلك الوقت تعرف  على أن يدوس أرض الكنانة. فالقاضي هذا شأنه شأن كل النخبة العربية اليت مل تكن حىتعجمي أجيرؤ 
 عنه قبل مثانية قرون. ال ما عرفه السابقون عن عامل الغزاة إ

 ********** 

وقد كان جديرًا هبذا اللقاء بني الغرب الغازي وبني املشرق العريب أن يدفع هذا األخري اىل إعادة النظر يف كل أشياء      
غم خراجه من العزلة اليت طوى نفسه عليها. لكن الذي حدث حىت اليوم أن املشرق العريب ر حياته ويف طريقة تفكريه وإىل إ

عن اللحاق بصانعي احلضارة املعاصرة. فهو ال الصدمة اليت زلزلت كيانه وأشاعت الدهشة يف عقول أبنائه ال يزال عاجزًا 
اء والدخول ابلتايل اىل ميدان سهام يف صنع هذه األشيرة مث ال جيد الشجاعة الكافية لإليزال يشرتي أشياء هذه احلضا
 املنافسة اليت تكون بني األنداد. 

قد ن االحتجاج به يسقط حني نعلم أن التحدي الغريب للعرب ة عهد العرب ابحلضارة املعاصرة فإأما ما يقال عن حداث     
 بدأ قبل بداية النهضة يف البالد الروسية بثالثني عامًا وقبل بداية النهضة الياابنية بثمانني عامًا تقريباً. وروسيا اليوم والياابن

 بصورة خاصة مها كما تعلمون تقفان فوق قمة عالية من قمم احلضارة العلمية. 

 ********** 

لثالثة نستقبل القرن الواحد والعشرين الذي تسبقه قفزة الثورة احلضارية ا والسؤال الذي يفرض نفسه علينا اليوم وحنن     
 سم مرحلة ما بعد الصناعة هو ما يلي : واليت اتفق على تسميتها إب

ملاذا مل يستطع العرب خباصة واملسلمون بعامة أن يلحقوا بركب العامل الصناعي العلمي املتقدم فوقفوا عند املرحلة اليت ال زالوا  
رتون فيها أشياء احلضارة دون أن يشاركوا يف صنعها واليت الزالوا معها يعانون نوعًا من التيه والضياع ال يف جمال العلم يش

، أقصد اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية وابلتايل جمال الوعي  وحسب بل يف كل اجملاالت احلياتية األخرى
 الذاتية أم يف الظروف العاثرة اليت حتيط هبم وحتول دون وضوح الرؤية عندهم هل سبب ذلك شيء يف شخصيتهم ؟الثقايف
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ربية بعنوان : " سالمي الذي ال حيتاج إىل تعريف يف كتاب سبق أن نقلته إىل العاملرحوم مالك بن نيب الفيلسوف اإليقول     
 ستعمر ليس هو الذي يفرض االستعمار لكنّ نه ليس هناك استعمار بل هناك قابلية لإلستعمار ). فاملسالم " ( إنداء اإل

ياب هذه الشعوب عن دورها ن هلذا االستعمار وتفتح الطريق أمامه بسبب غمتكّ قابلية الشعوب املستعمرة هي اليت 
 . احلضاري

األصول ة إىل وقد صدق مالك بن نيب يف تشخيص هذه الظاهرة االستعمارية . فالعريب ال يزال حىت اليوم بدعوى العود     
يف الكليات والتفصيالت يف التنظري والتطبيق كما لو أن التعامل مع العصر  على االحتفاظ مبرياثه الرتاثي معىن وشكالً  يصرّ 

ابء واألجداد يتعاملون هبا مع عصورهم دون أن يدخلوا أي تعديل على واألشكال اليت كان اآل اليوم جيب أن حيتفظ ابلصورة
 يف اقتحام عامل يشرتط عليهم أن  يومنا هذا يرتددون خائفني وجلني�م ال يزالون حىتلف عام. إمنذ أكثر من أماتوارثوه 

كما يرتددون يف دفع   يواجهون أزماهتم احلياتية كلها , يستقلوا يف استخدام عقوهلم وأن يبادروا إىل وضع احللول املطلوبة وهم
 الثمن الذي تتطلبه هذه احللول. 

 ********** 

 والتحرر من املاضي الرتاثي وقيمه  احلضارة املعاصرة تبنيًا كامالً أ�م فريقان : فريق يرى ضرورة تبّين مشكلة العرب  إنّ      
ومقاييسه وموازينه وعقيدته، وفريق يرى ضرورة العودة إىل الرتاث وااللتزام له التزامًا اتمًا حىت يف أدق شكلياته . أما رؤية 

وأما رؤية الفريق الثاين فهي الرؤية اليت ,ريق مسدود اعتربه بعض املفكرين العرب نوعاً من اجلنونالفريق األول فهي تتجه يف ط
لق مث هللا ينشىء تتجاهل الدعوة القرآنية املفتوحة اليت جاءت يف قوله عز وجل: " قل سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخل

السماوات واألرض وما  تتجاهل ما قرره الكتاب السماوي الكرمي من أنّ ن هللا على كل شيء قدير ." واليت النشأة اآلخرة إ
 يفيد هبذا النشاط من النعم اليت بسطها هللا لعباده. رت لالنسان وجعلت ميدا�ً لنشاطه العقلي حبيث بينهما قد سخّ 

هذا الصوت ذا مسع يسمعه أحد وإفال يكاد وهناك فريق عريب اثلث ميثل بني الفريقني السابقني أقلية ال يزال صوهتا خافتًا 
هلية وجرأة يف اقتحام عدادًا للتضحية وثقة ابلعناية اإلن أحدًا ال جيرؤ على العمل به ألنه يشرتط بطولة يف الفكر واستفإ

 جماهيل املعرفة ورجولة يف مواجهة التحد�ت القادمة من اخلارج . 

 ********** 
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تالية فثبتها ابختصار قال : عندما سئل روجيه غارودي اليم من الرتاث " الواقعة روى الدكتور زكي جنيب حممود يف كتابه " ق
احلضارة الغربية عارية من هدف يعمل له  الفيلسوف الشيوعي سابقًا عن سبب دخوله يف اإلسالم قال : لقد رأيت أنّ 

لق أل�ا مل حتدد والقفقد نتج عنها االغرتاب  أفرادها أما االسالم فقد حدد هدفًا واضحًا اثبتًا ألتباعه . أما احلضارة الغربية
كذلك اإلسالم الذي يدخل الطمأنينة واإلستقرار إىل نفس املسلم يف حياة عاصفة نسان فيها وليس  هدفًا لنشاط اإل

 ابملتاعب واألزمات. 

 يف كلية للهندسة اىلوطالبا هذا اجلواب كما روى الدكتور زكي جنيب حممود دفع عميدًا إلحدى الكليات اجلامعية      
جاء يف رسالتيهما نوع من االحتجاج الصارخ على دعوة الدكتور اىل االلتزام ابملنهج العقلي خالصته أن املسلم , ليه الكتابة إ

 جيب أن يكتفي ابلثقافة االسالمية وأن يستغين عن كل ما جاءت به احلضارة املعاصرة. 

ها عن وضع هدف ألبنائاحلضارة الغربية املعاصرة قد عجزت ذا كانت نه إعن ابل صاحيب هذا االحتجاج أ د غربوق     
�ا وضعت اهلدف ولكنها ال متلك الوسيلة لعلمية. أما الثقافة االسالمية فإليه وهي املعرفة افقد استطاعت أن تصنع الوسيلة إ

طمح حنن لة وحتديد اهلدف . وهو ما نولذلك فإن من الطبيعي أن تكون احلضارة املتكاملة قادرة على امتالك الوسياليه. 
 إليه. 

 ********** 

كلها ابإلضافة إىل العقيدة ن العمل العقلي والسري يف جنبات األرض واقتحام اجملاهيل يف األكوان واملخلوقات  إ     
األعظم الستخالف والتشريعات امللحقة هبا وما يرتتب عليها من الثواب والعقاب بعد املوت هو الصورة احلقيقية والغرض 

ن ومما خلق هللا يف السماوات ويف اإلنسان يف األرض ، وهو االستخالف الذي جعل االنسان خملوقا مفضًال على كثري ممّ 
عالً� عن عظمة هذا االستخالف وخطورته ؟ مث أليس آلدم عليه السالم يوم خلقه هللا إليس يف سجود املالئكة أو األرض. 

ن خلقنا والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممّ  منا بين آدم ومحلناهم يف الربّ ولقد كرّ "يف قوله تبارك وتعاىل : 
ما يؤكد حق االنسان يف أن يركب صهوات املعرفة اليت متكنه من استيعاب القوانني والسنن اليت تنتظم هبا مسرية  تفضيال "

 اخللق كله ؟

 ********** 
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 ت ... أيها األخوة واألخوا     

هم اخلاصة ت وكانت ملن صنعوا الواحدة منها ذاتيتهم وثقافتدلقد تعاقبت حضارات كثرية يف املاضي سادت كل منها مث اب   
ال هذه الصفات ما استطاعوا أن يصنعوا احلضارة اليت تنسب إليهم. واذا كانت كل حضارة من وخصائصهم األصيلة. ولو 

ت بعد سيادهتا فألن شعوهبا قد فقدت صفة أو أكثر من صفاهتا األصيلة اليت حتققت هبا ابدهذه احلضارات املاضية قد 
 ذاهتا. 

إن حتقيق الذات احلضارية يعين االنطالق والعمل يف ضوء مقومات نفسية واجتماعية وخلقية ومناهج يف التفكري ميكن      
انت ذاتيتهم احلضارية مزجياً من القيم السحرية والعلوم التطبيقية فالفراعنة مثًال ك أن ختتصرها كلمة " ثقافة " مبعناها األوسع.

جنازات ال تزال حىت اليوم ة. وقد حققوا ابلعلوم التطبيقية إواألساطري الدينية املتجسدة يف طقوس وفنون من العبادات الوثني
فتح الطريق واسعًا أمام مسرية جنازات كانت تفتقد التنظري العلمي الذي يتبعث على اإلعجاب والدهشة . لكن هذه اإل

 علمية طويلة النفس. 

وأما احلضارة اليو�نية الرومانية فقد انبثقت ذاتيتها وحتققت هلا رؤيتها اخلاصة مبزيج من الرتاث األسطوري الغزير مث      
مسلمات وبدهيات عقلية عقبتها رؤية فكرية منطقية برزت متكاملة فيما مسي من بعد : " منطق أرسطو " الذي يستند إىل أ

ذات شهرة يقينية . وقد كادت تلك احلضارة أن تتصل ابلعلوم الطبيعية ولكنها مل حتقق يف ميدا�ا غري خطوات قصرية 
 بداع املنهجي. طاقاهتا الفكرية وقدرهتا على اإل فقدت بعدها

 ********** 

نسانية متفوقة تعدو يف جوهرها أن تكون خملوقات إما ال والقاسم املشرتك بني هاتني احلضارتني أن اآلهلة عند أصحاهب     
ملعروفة . وهذا يعين أن الذات به اإلنسان من ضعف وقوة وصالح وفساد وغريها من التناقضات البشرية اتتصف مبا يتصف 

 احلضاراتن البائداتن.  هلية ابعتبارها ذااتً مفارقة لكل املخلوقات ليس كمثلها شيئ وتتصف بوحدانية مطلقة مل تعرفها هااتناإل

األخرى لكننا اقتصر� على ذكر هاتني احلضارتني لنقرر معىن  سعنا أن نستعرض الصور احلضارية البائدةوقد كان يف و      
 حتقيق الذات . 
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ني مثل نيني الرومانيذا كانت للفراعنة القدماء ثقافتهم اخلاصة وحضارهتم ذات الطابع املستقل األصيل، وكان لليو�إو      
وظروفها اجلغرافية واالجتماعية والفكرية. ويف وسعنا التعبري عن هذه الثقافة ن لنا حنن العرب ثقافتنا املتميزة مبصادرها ذلك فإ

 العربية ابلقول : " إ�ا ثقافة ذات طابع مساوي ". 

هلا قد سجلت يف صفحات التاريخ قصة الرساالت فاجلزيرة العربية واملناطق اجلغرافية املتامخة واليت تعترب امتدادًا طبيعيًا      
السماوية اليت تعاقبت على امتداد القرون . وبدت كل رسالة الحقة منها على صورة حماولة لتجديد ما سبقها من الرساالت 

يتمثل فيها البعد  ذا جاءت الرسالة اخلامتة حتققت معها فكرة العاملية الشاملة اليتوسيع أبعادها وتعميق جذورها حىت إأو ت
 احلقيقي للحضارة ذات الطابع اإلنساين.

 ********** 

تعالوا معي نستعرض املراحل اليت مرت هبا املسرية السماوية يف اجلزيرة العربية وامتداداهتا اجلغرافية. هذه املراحل جندها      
د لنا نا عن أيب البشر آدم عليه السالم وحدّ صحيح أن الوحي السماوي قد حدثمذكورة بتوسع كبري يف كتاب هللا عز وجل . 

فجوة من الزمان فصلت بني  ن خلق هللا تفضيال، لكنّ وصنفه بني خمتلف املخلوقات وجعله مفضًال على كثري ممّ  تهشخصي
ي الذكر احلكيم قصته مع قومه هو سيد� نوح عليه السالم ... مث مضت فجوة رسول قص علينا آآدم أيب البشر وبني أول 

فكانت قصة حياته مبثابة خطوط خرى من الزمان طالت أو قصرت ظهر بعدها أبو األنبياء خليل هللا إبراهيم عليه السالم . أ
ه يف قريته عبادهتم لألصنام أساسية حتددت هبا أبعاد عقيدة الوحدانية . وخترب� هذه القصة أنه عليه السالم أنكر على قوم

حراقه مث جنا بنفسه وأهله مضى إىل فلسطني ومنها إىل أرض مصر مث عاد إىل فلسطني رفضوا دعوته وحاولوا إذا حىت إ
د من البيت احلرام وأن بعد ذلك إىل وادي مكة حيث أتيح له أن يرفع مع ولده إمساعيل القواع لينطلق مع زوجه هاجر 

 تباع هذا البيت اسم " املسلمني ". يطلق على أ

هبذه الدعوة  من بعد، يكررون املناداةمث جاء الرسل واألنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم  هكذا حتددت دعوة الوحدانية     
 ويلحقون هبا تبعاً ألوامر هللا عز وجل التعديالت التطبيقية اليت يقصد هبا تدعيم صورة الوحدانية يف النفوس. 

عدادية هللا عليه وسلم على صورة مراحل إ على تلك اليت جاء هبا حممد صلىوقد بدت الدعوات السماوية السابقة      
 يف هذه األصقاع حلمل الرسالة اخلامتة اليت ظهرت يف بداية القرن السابع امليالدي. يقصد هبا أتهيل األمة 
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و حنن هنا يف غري حاجة إىل التساؤل عن السبب الذي مت به اختيار أمة العرب دون سواها من أمم األرض حلمل رسالة      
والرسل وإذ نكتشف أن اتريخ أمتنا قد ننا اذ نستعرض قصص األنبياء رة اليت سجلتها واثئق التاريخ . إلى الصو عالسماء 

ال أن نقرر احلقيقة الثابتة وهي أن أمة العرب ال ون يف صنع ثقافة أمتهم ال يسعنا إمن القادة الفالسفة الذين يستقلخال 
 ال ابلتزامها لرسالتها التارخيية اليت هي رسالة السماء. حتقق ذاهتا وال تكشف عن أصالتها إ

�ا ال تلبث أن تلقي هبذه األمة يف لبواعث واحلوافز فإوكل حماولة لتجاهل هذه الرسالة واالنصراف عنها مهما تكن ا     
هلذه الرسالة  االلتزام منه حنن عرب اليوم هو أننا عاجزون عن  اع واإلغرتاب. ولعل أخطر ما نشكومتاهات من القلق والضي

ففقد  سنونو يف مشيتهليها فأصبح شأننا شأن الغراب الذي أراد أن يقلد طري النفتقد إحساسنا العميق بعزة االنتساب إكما 
 مشيته األصلية ومل يتعلم مشية ذلك الطري. 

 ********** 

طموحهم هذا ال يزال يتعثر يا واالستقالل يف صنع حياهتم. لكن مساك بزمام الدنإىل اإلوالواقع أن عرب اليوم يطمحون      
 ال يلبث أن يتحول به إىل مسخ مشوه.  ذا هبذا الطموح يتضاءل يف خطواته تضاؤالً ,وإابلعقبات يتلو بعضها بعضاً 

ارة كاف لتحقيق شياء هذه احلضصرة. ويظنون أن جمرد احلصول على أالعرب اليوم يريدون اللحاق بركب احلضارة املعا     
 حباط جديد. شرتون هذه األشياء حىت يتعرضوا إلطموحهم. ولكنهم ال يكادون ي

فاحلضارة ال تشرتى ابملال وال تصبح ظاهرة أصيلة عند أصحاهبا ما مل يستقلوا يف صنع أشيائها وما مل يلتزموا ابخلصائص 
 والصفات اليت تشرتطها فيهم. 

********** 

 تتحقق هبا ذات األمة تشرتط صفات وخصائص كثرية نثبت فيما يلي أمهها: إن احلضارة اليت      

اإلميان الراسخ حبقها يف احلياة واالعتزاز ابلرتاث الفكري والروحي الذي ينتهي إليها من اآلابء واألجداد. حبيث يتحول )  ١
 تغتذي به النفوس وتتضح به صورة املستقبل. هذا الرتاث إىل غذاء 

اليت ميزت مسريتنا التارخيية عرب القرون واليت قضت اإلرادة االهلية أن تكون مربر نشاطنا ) اإلرتباط ابلعقيدة الدينية  ٢
واحلافز األكرب إىل مغالبة كل احنراف عن مفهوم الوحدانية املطلقة والضامنة لسالمة رؤيتنا الدينية. وهنا أثبتت سطوراً لواحد 
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من كتابه " قيم من  ١٦٧احلضارة املعاصرة هو الدكتور زكي جنيب حممود حيث قال يف ص  تيعابمن أعالم الدعاة إىل اس
�، يف عصر  الغربية كما هياحلضارة  الرتاث ": " فأما املرحلة األوىل من حيايت الفكرية ، فقد كنت فيها ال أجد بدياللصورة

يقتصر نفعه على قلة من يادة على الطبيعة، فتسخرها تسخرياً ال بداع واملغامرة وحتقيق السأل�ا هي حضارة القوة والعلم واإل
ن لك املرحلة األوىل، فرأيت أ�ا وإالناس، بل أن نفعها ليعم حىت يصل إىل أصغر كوخ يف أقصى األرض. لكنين عدت بعد ت

أن تضيف إليها كل أمة ما ذ ال بد م الذي ال يدع جماًال لإلختيار، إال أ�ا ليست وحدها كافية، إاحلتتكن ضرورية ضرورة 
مييزها من مسات ثقافية هي اليت حددت هلا هويتها، أأًب عن جد، مث عن جدود يتعاقبون جيًال بعد جيل ليكونوا " اترخيًا " 

 ". واحداً موصول احللقات

لنا وحي السماء. ها هذه الثقافة اليت يشري إليها الدكتور زكي جنيب حممود هي ثقافة الوحدانية بكل أبعادها اليت حدد     
وأنه اليصيبنا إال ما كتبه هللا لنا من حياة وموت وصحة ومرض وأنه ال د أبنه ال إله إال هللا. �ا األبعاد اليت يؤمن معها املوحّ إ

وهكذا ينتقل املؤمن بفضل هذه الوحدانية من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد. وهي  ,وال رازق إال هوملجأ إال إليه 
دي بعاد اليت يعتقد معها املؤمن أبن اخللق مل خيلق عبثًا بل له هدف معني يبلغه املؤمن بعد املوت يف موقف رهيب بني ياأل

على عمله �راً ال تبقي  هاب فيه املؤمن الصاحل على عمله جنة ورضوا� من هللا ويعاقب فيه الكافر ابهلل ونعمهللا عز وجل يث
 وال تذر. 

سدنتها هي اليت هتب املؤمن هذه العقيدة اليت ال خيالطها أي شرك واليت حترر صاحبها من اآلهلة املزعومة وشهوات      
افع الشكوك الء ومتكنه من االنتصار على كل دو طمأنينة القلب ومتنحه الشجاعة املطلوبة ملواجهة كل األزمات وأنواع الب

 والريب. 

حساس صاحبهما القوي ابحلرية يف التعامل مع كل من وما حييط مة واإلميان بعقيدة الوحدانية إأل) ويرتتب على االعتزاز اب ٣
به من الناس وأشياء اخللق كلهم. وكيف ال يكون املؤمن حراً وهو الذي تعلم من كتاب هللا أنه اخلليفة املختار يف األرض وأن 

ق هللا تفضيالً وأنه أريد له أن يكون سيداً يف السماوات ويف األرض لهللا أسجد املالئكة ألبيه آدم وأنه فضل على كثري ممن خ
يها حيث شاء وفيما بينهما ألن هللا أخربه أبن السماوات واألرض وما بينهما قد سخرت له ووضعت حتت تصرفه يسري ف

ألنه رفض السجود آلدم  وطرد من رمحة هللابليس الذي كان من اجلن قد لعن وكما يشاء فال خياف رجساً وال رهقاً . حىت إ
 عليه السالم. 
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إن هذه احلرية اليت ال يلتزم صاحبها إال للحدود اليت وضعها هللا عز وجل وهي حدود وضعت خلريه وسالمته كافية      
 لتمكينه من مواجهة كل العقبات والعراقيل واالستهانة بكل املخاطر. 

د اليت وضعها هللا عز وجل جديرة بتكوين روح املسؤولية عنده. أي أن م صاحبها إال للحدو ) إن هذه احلرية اليت ال يلتز  ٤
شفقت السماوات واألرض واجلبال من محلها ت مصدر تصرف عابث وال فكر فوضوي , بل هي أمانة خطرية أحريته ليس

منها أن حتقق ذاهتا ما مل  ةالحقها بعضها برقاب بعض. فال يتأتى للثبتناأومحلها االنسان. وهكذا أتخذ املراحل األربعة اليت 
رة املؤمنة املعتزة بذاهتا : " تكن السابقة منها قد حققت ذاهتا أيضاً. وهذا معىن قوله جل وعال يف تعيني مفهوم املسؤولية احل

 . " نه كان ظلوماً جهوال وأشفقن منها ومحلها االنسان إوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها  عرضنا األمانة على السم�ّ إ

ول دون اخليانة وسوء اإلئتمان ول دون الفوضى يف التصرف والعبث يف الفكر والعمل كما حياإلحساس ابملسؤولية حي نّ إ    
والرصانة والصدق يف القول والعمل. كما حيمي اجملتمع من خماطر الشهوات اليت تفرزها الغرائز  اجلدّ  ويغذي صاحبه بروح

 جيب أن تعترب املسؤولية الضمانة األوىل واألخرية لبناء جمتمع صحي سليم.  العمياء. وأخرياً 

ساين الذي يتم يف ضوء العناية اإلهلية. هذا العطاء هو ما نرياً يبلغ صاحب هذه الصفات اليت أثبتناها قمة العطاء اإل) وأخ ٥
جيل دون جيل. وال على قرن دون قرن من  العقلي ليس وقفًا علىعرب عنه ابلنشاط العقلي احلر واملسؤول . والنشاط ن

نه حق وواجب. هو حق لكل إنسان وواجب على كل قادر عليه. ولعلنا نذكر مجيعاً أن رسول هللا صلى هللا عليه إ ،السنني
وسلم قد شجع معاذ بن جبل على االجتهاد فيما مل �ت به نص اثبت من كتاب هللا وسنة رسوله، والرسول صلى هللا عليه 

جران وللمجتهد املخطىء أجر للمجتهد املصيب أ قال أنّ حفز املؤمن على االجتهاد فوسلم فعل أكثر من ذلك حني 
نساين هو كل ما خلق هللا يف السماوات ويف ن ميدان العمل العقلي والنشاط اإلوحني أخرب املؤمنني نقًال عن ربه أ ،واحد

 األرض وفيما بينهما. 

********** 

تنا احلضارية وتتحدد هبا وظيفتنا يف الدنيا ويتعني هبا سالمية اليت تتحقق هبا ذاه خالصة جامعة مانعة لثقافتنا اإلهذ     
 حساس ابلقلق والضياع واالغرتاب. نشاطنا الدنيوي فيستحيل معها أي إهدفنا من 

واهلدف منها هو أن نلقى هللا عز وجل كتابنا بيميننا فنجد  أنفسنا معه يف عيشة راضية. هذا اهلدف هو الذي يعطي      
ما جتاهلنا هلا أو جهلنا هبا. وحنن يف كلتا ن اليوم أننا منها بني أمرين : إفتنا االسالمية أبعاداً يؤسفنا حنمفهوم العبادة يف ثقا
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لعلم الذي احلالتني آمثون. ويستبني هذا اجلهل أو ذلك التجاهل فيما كان يقال لنا وحنن بعد يف صفوف الدراسة من أن ا
ما ما وراء علم الفقه وما تفرع عنه فهو ظاهر ه من العلوم الدينية. أوما يتصل بسالمية هو علم الفقه تطالبنا به الشريعة اإل

ن احلق هو أن كل علم علم الفقه وحسب . واحلق غري ذلك. إمن العلم وليس علمًا . والثواب املكتوب للعامل هو ثواب 
 به. مفهوم العلم الذي تدعو� الشريعة اىل إستيعا يف تستطيع عقولنا أن تستوعبه داخل

م الفقه والشريعة فنحن نعبد هللا أيضا بتعلم كل صنوف املعارف اليت يسعنا التوصل إليها. فليس ذا كنا نعبد هللا بتعلّ فإ     
الفقيه أبعبد هلل عز وجل من املهندس الزراعي أو املهندس امليكانيكي أو عامل الفيز�ء والكيمياء والبيولوجيا وغريها من العلوم 

 املادية . 

حنن نعبد هللا حني خندم لغتنا . ونعبد هللا حني نستعمر األرض. ونعبد هللا حني نبين املصانع. ونعبد هللا حني جنوب      
. وحنافظ على سالمة البيئة . ونعبد هللا حني نستعد ملقاومة األخطار نطبب املريضونعبد هللا حني آفاق السماوات واألرض. 

يف ال شرط واحد هو أن يكون نشاطنا العقلي فيها ابسم هللا واستجابة ألمر هللا وجهادًا وال يشرتط لصحة هذه العبارات إ
بداع املادي . مشروط إبعمار دنيا� بكل جديد من اإلميان سبيل هللا . أي أن ثقافتنا اإلسالمية تقرر أبن إعمار قلوبنا ابإل
هلية هو وحده الذي حيق له القوانني اليت وضعتها العناية اإلو فاملؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف. واملؤمن العامل ابلسنن 

ن والطبيعة واحليوان سرار الكو لم فقهًا للشريعة كان أو فقهًا ألن السعي اىل كل عإميان اخلالص. عي لنفسه صفة اإلأبن يدّ 
 نسان هو العبادة اليت أمر� مبمارستها. والنبات واأل

, صاحل صالة وصيام وزكاة وحج وعمل  ني منارس به عبادتنا اليومية منحم هو فرضي والعلم يف شريعتنا علمان : عل     
وعلم هو فرض كفاية أتمث األمة كلها حني ال يكون بني أفرادها من يتقنه. وفرض الكفاية هو جمموعة األنشطة العلمية املادية 

 . نبية ومن يعتدي علينا من الغرابءمن الشعوب األج على من يتجهمنا عيلةفنستقل هبا فال نكون اليت نستغين هبا عن الغرابء 

خالص العبادة له وترقبنا للثواب يوم البعث إن العلوم هي وسيلتنا يف بناء احلضارة وإن سعينا إىل إرضاء هللا عز وجل إب     
 مها اهلدف الذي نقصد إىل بلوغه وحنن نبين هذه احلضارة. 

 ********** 

وأخرياً امسحوا يل أن أستأنف العودة إىل عنوان احملاضرة الليلة " حول آفاق القرن الواحد والعشرين " وأن أقول لكم أن       
كل ما كتب حىت اليوم فيما يسمى " علم املستقبل " مل يكتب لنا حنن ويف ضوء ظروفنا الفكرية واالجتماعية واالقتصادية 



۱۲ 
 

يف ثورتنا الثالثة كما يقولون .. ولو أننا تصفحنا دمة يف ميدان العلوم املادية والتكنولوجيا بل كتب لألمم املتق,والسياسية 
امن وونري ملا ين األمريكيني ك" والذي أشرف على إعداده كل من األستاذ ٢٠٠٠" العام  الكتاب الضخم الذي كتب بعنوان

 ا ال عالقة لنا به. نسان ممّ كنولوجيا وسيطرهتا على اإلوسلطان التوجد� فيه غري تنبؤات تراكمية تتصل ابلرفاه املادي 

 نّ . إنا نشرتي أشياءها وخندع أنفسنا بزعم املشاركة يف صنعهايف بناء هذه احلضارة املعاصرة وإن ك فنحن ال نشارك     
د� ما درس من قيمنا وتساعي يوالعشرين واألطماح اليت يطرحها أمامنا متلي علينا القيام مبراجعة شاملة حتصورة القرن الواحد 

فنأكل من نتاج أيدينا ونتسلح مبا تبدعه عقولنا  ,على حتقيق ذاتنا مث ننطلق منها لصنع أشياء حضارتنا مستقلني عن سوا�
وجنوب الدنيا والفضاء الرحيب مبا نبنيه من ذوب عرقنا. مث ال نعبد هللا يف املسجد وحسب بل نعبده يف مجع صفوفنا وتعالينا 

 املخابر واملصانع ويف استصالح األراضي البور ويف محاية ثغور� من األخطارلتفاهات اليت تفرقنا ويف العمل الدؤوب يف عن ا
كلها تشرتط الشجاعة يف مواجهة األخطار والشجاعة يف التفكري واحلرية يف االجتهاد لديننا ودنيا� . فنحن . وهذه  اخلارجية

من  كما فعلوا وجنتهد رأينا كما اجتهدوا ألننا نرى اليوم ما مل يكونوا يرون ونواجه  رجال واآلابء واألجداد رجال نفعل
 املعضالت ما مل يكونوا يواجهون بل ومل خيطر هلم على ابل. 

 أيها األخـوة واألخوات ..     

د بل نقول ونردّ  ,وسنة رسولهد� إىل تكرار ما قاله السابقون فيما مل يرد فيه نص واضح حمكم من كتاب هللا أح ال يعودنّ      
فما  .ما متليه علينا عقولنا اليت تسرتشد ابلعقيدة الصادقة وحقنا يف ممارسة حريتنا املسؤولة مث ال خناف من الوقوع يف اخلطأ

ال يف ضوء اخلطأ والصواب. نسأل هللا عز وجل أن يوفقنا إىل الوعي حبقيقة ة من مثل حضارة اآلابء واألجداد إبنيت حضار 
سالمية وإىل االستقالل يف صنع الوسيلة لتحقيق هذا اهلدف عمًال بدينه وسرياً يف أرضه ومسائه وإميا� رسالتنا اإل هلدف منا

 فع فيها .تحبقنا يف صنع حياة قوية نر 

 

 


