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 اإلسالمي املنظور من األخرى الثقافات مع التعامل

 

 (ٔ)جمعة عطية مصطفى. د

 فردية أنا كانت سواء ،األنا يخالف ما كل: يعني اصطالحا فيو ،اآلخر مفيوم تحديد عمينا ،بداية
ن أشخاص من خارجيا ىو ما كل ىو اآلخر أن تعني الفردية فاألنا. جماعية أو  درجات تفاوتت وا 

ذا. معيم والبعد القربى  ،المشتركة والثقافة اليوية في تتمثل جماعية ذات فيناك ،جماعية كانت وا 
 عمى األخرى والثقافات اليويات مختمف في وتتمثل ،(جمعيون آخرون أو)جمعي آخر ويقابميا
 .درجاتيا مختمف

 تنتج بدورىا وىي ،جماعية أو فردية كانت سواء األنا مع تتقاطع كثيرة ومستويات سياقات فيناك
 أو لمتحميل قابل واحد إطار في المرء يجمعيا أن الصعب من ،اآلخر صور من كبيرا عددا

 اإلسالمية الثقافة تعني -دراستنا في – الثقافية فاألنا ، التحديد إلى نتجو يجعمنا وىذا(. ٔ)التطبيق
 اليوية وأيضا ،لألمة والثقافية واالجتماعية والفكرية الجماعية لميوية المشّكل الكمي اإلطار بوصفيا
 الثقافات أما. والجماعة األنا ،والخاص العام ،والجزء الكل تشمل فيي الفردية، لألنا والمرجع
 لمثقافة المغايرة الجمعية الثقافات مختمف: تعني – دراستنا في – المطموب لمتحديد ووفقا ،األخرى

 ثقافات ىناك أن بمعنى. واالحتكاك لمتالقي مساحات ىناك تكون أن بشرط ،الجمعية اإلسالمية
 – اليابانية فالثقافة. الزماني أو المكاني بعدىا بحكم اإلسالمية الثقافة وبين بينيا عالقة ال أخرى
 يمكن حديثا ولكن ،التنائي بحكم ،قديما اإلسالمية الثقافة مع لاللتقاء مساحة ىناك تكن لم – مثال
 مثل ،المندثرة القديمة الثقافات مع األمر ونفس ،الثقافي والتبادل لمحوار مساحات ىناك تكون أن

 مع ليا عالقة ال ،والفرعونية والفينقية البابمية الحضارة مثل ،اإلسالم قبل القديمة الحضارات ثقافة
 عمى قديما اإلسالمية الثقافة مع والتالقي لمتأثير مجال ال وبالتالي اندثرت ألنيا ،اإلسالمية الثقافة
 .األقل

                                                           
(
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 والتأثير التالقي مجاالت وفق ،المغايرة الثقافات بأنو ،األخرى الثقافات مفيوم يتحدد ،وبالتالي
 قبل قديمة كانت سواء ،مغايرة مدنيات أو ثقافات أو حضارات عن الصادرة ،بينيما والتأثر

 أّوج في اإلسالمية لمحضارة معاصرة أو اليونانية، ،الفارسية: الحضارات ثقافة مثل اإلسالم،
 دول في الثقافات أو الغربية الثقافة مثل الحديثة الثقافات أو ،والصينية اليندية الثقافة مثل ،مجدىا
 .اإلسالمي العالم في واألقميات أفريقيا شعوب ثقافة أو األقصى الشرق

 فبينيما ،والحضارة الثقافة بين العالقة مثل أخرى مفاىيم حول المالحظات بعض تسجيل من والبد
 وبناء أخص والثقافة أعم الحضارة تكون االستعماالت بعض ففي متبادل؛ وخصوص عموم عالقة
 ىي الثقافة تكون االستعماالت بعض وفي حضارة، ثقافة لكل وليس ثقافة حضارة فمكل ذلك عمى
 عمى والخصوص ومالعم ىذا وينطبق. ثقافة حضارة لكل وليس حضارة ثقافة لكل فيكون األعم
 .أخرى أو بصفة اقترنتا إذا والمدنية الحضارة عالقة

 بالنظر المفاىيم بين التمييز أجل من والمدنية والحضارة الثقافة من كل داللة في التحديد ويمكن
 والحضارة لممدنية، الفكرية والمرجعية لمحضارة الذىنية األطر بمثابة تعد الثقافة إن: اآلتي في

 ،بالتقدمية تتسم ،مميَّزة جمعية األول المقام في فيي ،ومنتجاتيا المادية المنجزات في تتجسد
 في فتتمثل المدنية أما ،والسياسي الفكري والتقدم والصقل التيذيب مثل كثيرة مفاىيم وتستوعب
 السموك وضبط والقانونية اإلدارية النواحي من الحضارية المؤسسات بيا تعمل التي األساليب

 الثقافة طياتيا في تحمل ولكنيا ،تأثيرىا بحكم ،أسرع بشكل المادية منتجاتيا وتنتشر ،(ٕ. )العام
 .عمييا ويزيد يغذييا مثمما ،الثقافية مرجعياتيا من يتغذى الفكري منجزىا أن كما ،أنتجتيا التي

 والمدنية الحضارة تصبغ فالثقافة والمدنية؛ والحضارة الثقافة بين الصمة تتضح ىذا عمى وبناء
 لمتنوع قابمة مادي كمنجز والحضارة والتاريخية، والمكانية الزمانية خصوصيتيا وليا بصبغتيا
 إنسانية أساليب ىي حيث من المدنية وكذلك والشعوب، األمم بين مشاع موروث وىي الثقافي
 الثقافة إال الحضارة فميست: ” الوجيزة التعريفات بعض وفي. الفكرية وخمفيتيا مرجعيتيا تختمف
 .(ٖ)والزمان المكان امتداد عمى ،كبيرة بأحرف مكتوبة
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 الثقافة إلى النظر فإن ،والمدنية الحضارية األبعاد ليشمل وتمدد اتسع قد الثقافة مفيوم دام وما
 عموم في ممتدة متشعبة عميقة اإلسالمية فالثقافة ،دقيق بشكل ليا قارئا يكون أن البد اإلسالمية

 تشمل محدودة دائرة في اإلسالمية الثقافة نحصر ال حتى ،مختمفة وأزمنة ،عديدة وأمكنة كثيرة،
نما ،الدينية العموم  إلى النظر يتطمب وىذا. والمدنية والعممية والفنية الفكرية المنتجات كل تشمل وا 
 فيما وتتجانس تتكامل مختمفة أجزاء من يتألف ،متجانسا متكامال كال بوصفيا اإلسالمية الثقافة
 حالة في امتداده عمى الثقافي المجتمع أن بمعنى ،المتناغم البيولوجي بالجسم أشبو فيي ،بينيا
 أن أي ،شيء كل أصل ىو نظام ليا الثقافة فإن البنيوي االتجاه رؤية ووفق .وتبادل وتعاط توازن
 النمطية ىي فالبنية ،الظواىر خالليا من ونفيم ،والمختمفات المشتركات تجمع ،واحدة بنية ىناك
 وليس ،الكمية الجامعة اليوية عمى الدال لمنمطية اإليجابي بالمعنى وبالطبع ،(ٗ)تتغير ال التي

 .التجمد يعني الذي السمبي بالمعنى

 فيو ،حاسم بشكل الحضارة وصناعة ،الثقافة بتكوين مرتبطا كان المبكرة العصور منذ فالدين
 اإلسالم ضم وقد. والمدني الحضاري المنتج في يتجمى أنو بمعنى ،بامتياز ريةحضا ظاىرة

 اإلسالمي العالم جغرافية وىي( ٘)األوسط الشرق تجاوزت ،كثيرة وثقافية ولغوية عرقية مسارات
 عقيدتو اإلسالم من استقت ،متعددة مجتمعات كونت كما ،مباشر بشكل اإلنسانية في وأّثرت

 بقابميتيا الالفتة اإلسالمية الحضارة نموذجية تمثمت وقد ،بحضارتو استنارت وأيضا ،وشريعتو
 تكاد اإلسالمية فالمجتمعات ،أورواسية – األفرو المناطق في المعمورة األقاليم عبر الذاتي لمتكرار
 اإلمبراطورية كانت حيث ،(والفنون والعموم والتخطيط واألبنية والتقاليد العادات في)ثقافيا تتشابو

زة اإلسالم من منبثقة إسالمية مدن عمى معتمدة اإلسالمية  دينا بوصفو ،نفسو الوقت في لو ومعزِّ
 وشخصية ،الديني لمخطاب الشاممة العالمية الوسيمة ىي العربية المغة وكانت ،العالم إلى ونظرة
 المغة مستخدما اإلسالمي العالم أقاليم سائر في تنقل فقد ،ذلك عمى مثال خير بطوطة ابن الرحال
 (.ٙ)األقاليم ىذه ومتعممي عمماء مع حديثو في العربية

 في بمورتيا يمكن( ٚ)عديدة مبادئ األخرى الثقافات مع لمتعامل اإلسالمي التأسيس ويتناول ،ىذا
 :األخرى الثقافات مع اإلسالمية الثقافة عالقة تبّين نقاط
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 الخالف يكون أن أو االختالف مع مقبوال يكون ال بحيث كمو اإلنساني األصل وحدة مبدأ إن :أوال
 النَّاُس  َأيَُّيا َيا} :تعالى لقولو مصداقا ،صيغة بأية أو مبرر بأي ”اآلخر“ عن اإلنسانية الصفة نفي
 عمى يستعمون ال فالمسممون ،(ٛ{) ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئلَ  ُشُعوًبا َوَجَعْمَناُكمْ  َوُأْنَثى َذَكرٍ  ِمنْ  َخَمْقَناُكمْ  ِإنَّا

 بالتسامح نادت التي المعاصرة الغربية الحضارة فعمت كما وليس ،المسممة غير األخرى الشعوب
 األحوال، من حال بأي اآلخر إزاء متسامحة غير حضارة ولكنيا ،السياسية أدبياتيا في وأفرزتو
 المسيحية ورثتيا التي ،“المختار الشعب”فكرة من دينيا مستمدة استعالئية، فكرة عمى تقوم فيي

 (.ٜ)القديم العيد عن”والبروتستانتي الكاثوليكي أو واألمريكي األوروبي بشقييا ،الغربية

 في هلل سنة االختالف ولكن ،واحدة أمة لجعميم هللا شاء ولو ،إليية إرادة األمم اختالف إن :ثانيا
 رسالة كانت لذا، ،المخموقات سائر وكذلك ،واأللوان والنفوس والعقول واأللسنة ،الناس في: خمقو

 ثروات استغالل وعدم ،الناس بين واليداية الخير نشر إلى ساعية ،توجياتيا في عالمية المسممين
 من تعاليا يجدوا لم عندما ،األرض في كثيرة أمم واعتنقتو ،سريعا اإلسالم انتشر وقد الشعوب،
 أرضية وضعية أديان فيناك ،نرى وكما. الثقافية لخصوصياتيم واحتراما ،عمييم المسممين الفاتحين

 معيا يتعامل ،ثقافات يكّون كمو وىذا ،الالدينيون وىناك ،محرفة سماوية أديان وىناك ،وثنية
ن تنّوعا، بوصفيا المسممون  .تفتيش محاكم وال ،ليم سيئة معاممة ىناك تكن فمم ،عقائدىم خالف وا 

ن ،كمو الكون في التعدد حال من وجزء كونية سنة الدين في االختالف :ثالثا  هللا عند الدين كان وا 
 منيا خمق التي المادة حيث من اإلنساني األصل وحدة عديدة مواضع في القرآن أكد ،اإلسالم
ينَ  ِإنَّ } الناس، عمييا هللا فطر التي والفطرة الخمق وعممية ْساَلمُ ا اّللَِّ  ِعْندَ  الدِّ  الَِّذينَ  اْخَتَمفَ  َوَما إْلِ
 َسِريعُ  اّللََّ  َفِإنَّ  اّللَِّ  ِبَآَياتِ  َيْكُفْر  َوَمنْ  َبْيَنُيمْ  َبْغًيا اْلِعْممُ  َجاَءُىمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  ِإالَّ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا

 .(ٓٔ{)اْلِحَسابِ 

 أوامر ألنيا انتياكيا يجوز ال وحدود أخالقية بقيود محكومة القرآن في ”الناس“ بين العالقة أن كما
 معو العدل جعمت بل شرعيا، واجبا إنسانيتو احترام جعمت عندما تكريم أيما ”اآلخر“ كرمت إليية

 .(ٔٔ{ )َخِبيرٌ  َعِميمٌ  اّللََّ  ِإنَّ  َأْتَقاُكمْ  اّللَِّ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ }التقوى عالمات من عالمة



5 
 

 المساواة ىو ميم آخر مبدأ عميو بني ميم مرتكز وىو ،”وحدة“ بعد جاء اإلنساني التعدد إن :رابعا
دراكا ،تفرقت واحدة أمة من ننحدر جميعا فإننا آدم، نسل من جميعا أننا فكما اإلنسانية، في  ليذا وا 

 الوجود، في حقو أساس عمى ”اآلخر“ قبمت اإلسالمية، العربية الثقافة فإن ،البشر بين األساس
 (.ٕٔ)اآلخر“ ىذا إنجازات من اإلفادة في ونجحت الثقافي، واإلسيام الفكري والتعبير

 الشعوب واستالب ،الثقافة خالية الشعوب لخداع ،خرافة اإلنسانية الحضارة وحدة مفيوم إن: خامسا
 ويتفق ،إثراء التنّوع ألن ،الوحدة وليس بالتنوع تنطق اإلنسانية الحضارات فمسيرة ،(ٖٔ) حضاريا

 ،الزمني وسياقيا المكانية وخصائصيا ،حضارة لكل المشكمة الثقافات طبيعة مع

 أمة بين المشتركة السمات بين التفرقة دون ،لإلنسان النفسية الطبيعة عن القرآن تحدث وقد
 والتعدد االختالف في الكونية السنن بيذه المؤمنين إخبار يكن لم ،وكافر مؤمن بين وال وأخرى،
 توجو لممؤمنين توجو كما فإنو ثم ومن ىداية كتاب فالقرآن ”معرفتيم“ اتساع مجرد عمى ورامقص
 كل)المسممين غير مع التعامل في اإلسالم مبادئ أن كما .مؤمنين وغير مؤمنين ”الناس“إلى

 بالعيود والوفاء ،معيم والعدل ،الذمة بأىل الرفق ،واإلحسان البر العامة، الرحمة: ىي( الناس
 (.ٗٔ)األرض في الفساد ومنع ،والمواثيق

قرار ،اإلنسانية في المساواة قاعدة عمى ،جميعا الناس بين اإلنسانية الحياة حرمة تأكيد: سادساً   وا 
 سامية إنسانية مبادئ فيي. عداء ”اآلخر“ فئات أكثر حتى ،جميعا الناس يشمل الخير أن مبدأ

 ألنيا المخموقات وسائر اإلنسان بين نوعيُّ  فاصل أنيا عمى وأكد ،اإلسالمي التشريع بيا اختص
 .اآلخرين مع لاللتقاء المثمي وسيمتو أنيا كما إنسانيتو، عن تعبير

 ،(والجن اإلنس)الثقمين ويشمل بل ،جميعا الناس إلى يتّوجو اإلسالمي الخطاب من أساسي فجزء
 فقو في األساس أن كما. والعقمية والحضارية الثقافية مستوياتيم مختمف ويشمل ،وكافرىم مؤمنيم
 لما ،المخالفة األمم نحو الجسور مدّ  إلى ويسعى ،واالعتدال التوازن ىو المسممين غير مع التعامل

 يحتاج ما كل استوعب – كتشريع- اإلسالم أن واألىم ،المفاسد ودرء المصالح جمب من ذلك في
 (.٘ٔ)والدنيوية الدينية ،حياتيم في الناس إليو
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 :أساسيين منطمقين من األخرى الثقافات مع تعامميا في اإلسالمية العربية الثقافة وتنطمق

 وىذا. ومناىج وقيم وتشريعات عقائد من بو جاءت وما ،القطعية بالمصادر يتعمق فيما الثبوت( ٔ
 .عنيا تحيد ال ،ومرجعيات ومبادئ ثوابت بمثابة الشرعية األصول يجعل

بداعاتيم المسممين باجتيادات يتعمق فيما التغير( ٕ  االختالف، وبالتالي ،والخطأ لمصواب القابمة وا 
 بصفتو خصائص من اإلسالم بو يتسم بما يتسم ،اإلسالمية العربية الثقافة في القطعيُّ  فالجانب

 ،والواقعية ،والوسطية والشمولية، العالمية،: في الخصائص ىذه وتتجمى. لمحياة ومنياجاً  ديناً 
 ومرونتيا ،اإلسالمية الثقافة رحابة عمى دالتان سمتان وىما(. ٙٔ)الوحدة في والتنوع ،والموضوعية

يمانيا ،والتقاليد والعادات والشعوب المجتمعات في المتغيرات مع  إثراء ذاتو حد في االختالف أن وا 
 .وفنون ومعارف عموم من اآلخر عند لما واستيعاب ،ليا
 :آن في ومتوازية متتالية ،محاور أربعة من ينطمق اآلخر دراسة في منيجا لدييا أن كما

 والتشريعية العقدية جوانبيا في ،مترابطا كال بوصفيا اإلسالمية لمثقافة النظر وتعني: الكمية –
 .والسياسي واالجتماعية والعممية والفنية

 .نفسيا اإلسالمية الثقافة ومع ،بينيا فيما ،المختمفة واألفكار المذاىب بين: المقارنة –

 .ومبادئو اإلسالم بأصول عالقتو إلى بالنظر ،قديم أو جديد وفن وعمم فكر لكل: التأصيل –

 القائم البّناء والحوار المناقشة يعني الذي اإليجابي التعاطي ضمن ،وعممية بموضوعية: النقد –
 (.ٚٔ)العممية واالستزادة ،المنفعة قاعدة عمى

 في ،جزئي بشكل مقبولة فيي”  لو جنس وال وطن وال دين ال إنساني تراث الثقافة أن”  مقولة أما
 بتصورات تتعمق التي ،والمعارف والفنون اإلنسانية العموم سائر أما ،والتطبيقية البحتة العموم مجال

 القابل الثقافي التراث ضمن تكون فيي ،وعقدية فمسفية رؤى وتحوي ،والحياة الكون نحو اإلنسان
 الحضارية االستفادة قاعدة وفق ،والمعارف الفنون ىذه دراسة يتم أنو بمعنى ،والرد واألخذ لمنقاش
 وثوابتيا اإلسالمية ثقافتي أصول مع ويتعارض يضرني وما ،أتتبعو يفيدني فما ،اإليجابية والثقافية
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 الغربية الحضارة مع تعامموا أنيم ،ببساطة العرب العممانيين مأزق وىذا. والرفض الرد حق فمي
 ،والفكرية الفمسفية تصوراتيم ضوء في ثقافتنا نقرأ أن وعمينا ،تُْتِبع وخطاىم ،يؤخذ كلٌ  أنيا عمى

 مواجية في أنفسيم وضعوا أنيم المأزق نتيجة وكانت ،اإلنسانية المجاالت في العممية ومناىجيم
 ،قميمة لفئة التأثر بين ما متراوحة الفعل ردة فكانت ،مجتمعاتيم في لممسممين الثقافي الموروث مع

 تعمقت ،العممانية النخبة من قميمة شريحة – نرى كما – اآلن الحال وبات كبيرة، لفئة والمواجية
 إنما عندىا ما أن واعتبرت ،اإلعالم وسائل من كثير في وتمترست وجامعاتيا، ومناصبيا بالسمطة

 أو – ونسوا ،حذوىم يحذوا أن – التقدم أرادوا إن – المسممين وعمى وعمميا، ثقافيا التاريخ نياية ىو
نما ،اإلطالق عمى ليست المسألة أن – تغافموا  تساىم التي التقنية بالعموم فأىال ،كبير جدل فييا وا 

 أن عمى ،والفنون والمعارف اإلنسانية بالعموم أيضا وأىال ، والمدني المادي والتقدم النيضة في
 وال ،ثقافتو في اإلنسان عن تعبير ببساطة ألنيا ،حضاري أو نفسي استالب دون وندرسيا نستقبميا

 ليس اإلسالمية التوجيات وذوي العممانيين بين فالبون. تعّمق أو افتتان دون ،دراستيا من بأس
 بدال ،ولألسف. والقناعات الفمسفية والتصورات ،النفسية بالناحية يتصل ألنو ،عميق ولكنو ،كبيرا
ثراء تنّوع إلى الخالف يتحول أن من  والتآمر واإلقصاء ،غالبا والمعاداة الفرقة إلى سبيال بات ،وا 
 .أحيانا من

 اإلسالمية الحضارة مسيرة في واضحا ؛األخرى الثقافات من واالستفادة اإليجابي اإلثراء تجمى لقد
 .متتابعة حقب عبر ،التاريخية مسيرتيا في

............................ 

 :اليوامش

 الوطني المجمس ،الفكر عالم مجمة ،الطراونة فايز محمد. د ،النمطية وىدم واآلخر األنا[( ٔ]
 .ٕٕٛص ،مٜٜٜٔ مارس/  يناير ،ٖ العدد ،ٕٚمج ،الكويت ،واآلداب والفنون لمثقافة

 ،المعرفة عالم سمسمة ،فتحي تراجي: ترجمة ،كوبر آدم ،األنثروبولوجي التفسير الثقافة[( ٕ]
 .ٕٗ،ٔٗص ،مٕٛٓٓ مارس ،الكويت
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 جي بيتر: تحرير ،(وتعددية جمعية نظر وجيات)العالمية السياسة في الحضارات[ ( ٖ]
 .ٕٕ٘ص ،مٕٕٔٓ فبراير ،الكويت ،المعرفة عالم سمسمة ،جتكر فاضل: ترجمة ،كاتزنشتاين

 .ٕٓٛص ،النمطية وىدم واآلخر األنا[ ( ٗ]

 .ٕ٘٘ ،ٕٗ٘ص ،العالمية السياسة في الحضارات[ ( ٘]

 . ٖٕٙ ،ٕٕٙص ،السابق[ ( ٙ]

 الفصل ،ٕٕٔٓ ،القاىرة ،الورد جزيرة مكتبة ،الشيخ ممدوح ،اآلخر قبول ثقافة: تفصيال راجع[( ٚ]
 . قبمنا من توضيح مع جازبإي ،بعدىا وما ٚٚص ،الثاني

 ( . ٖٔ)  اآلية ، الحجرات سورة[ ( ٛ]

 المصرية الييئة ، قاسم عبده قاسم.د ، اآلخر لصورة التاريخي التطور ، وأوروبا المسممون[( ٜ]
 . بعدىا وما ٗٗص م،ٕٕٔٓ ،ٕ،ط القاىرة ، لمكتاب العامة

 ( . ٜٔ)  اآلية ، عمران آل سورة[ ( ٓٔ]

 ( . ٖٔ)  اآلية ، الحجرات سورة[ ( ٔٔ]

 . ٚ٘ص ، اآلخر لصورة التاريخي التطور ، وأوروبا المسممون[ ( ٕٔ]

 ، جندية أحمد بتول. د ، واالنييار التخمق وعوامل السنن في بحث:  الحضارة عتبات عمى[( ٖٔ]
 . ٖٓص ، مٕٔٔٓ ، ىـٖٔٗٔ ، ٔط ، سورية ، حمب ، والنشر لمطباعة الممتقى دار

 ، فقيية دراسة ، واستعماليم معاممتيم أصول:  المسممين غير مع التعامل:  تفصيال انظر[( ٗٔ]
 ،( الرياض)  الفضيمة ،دار( مصر)  النبوي اليدي دار:منشورات ، الطريقي إبراىيم بن هللا عبد. د
 ٓ٘ -ٖٔم،صٕٚٓٓ ، ىـٕٛٗٔ ، ٔط

 . ٓٔٗ ، ٜٓٗص ،..  واستعماليم معاممتيم أصول:  المسممين غير مع التعامل[ ( ٘ٔ]
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 . ٖ٘ ص ، االيسيكو اإلسالمي، لمعالم الثقافية االستراتيجية[(ٙٔ]

 . ٜٛٙ ، ٛٛٙص ، جاسم محمد صباح ، وتحدياتيا اإلسالمية الثقافة مفيوم[( ٚٔ]


