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 العاملية يف منظور اإلسالم

 

 (ٔ)جمعة عطية مصطفى. د

نزعة إنسانية توجو التفاعؿ بيف الحضارات، والتعاوف والتساند والتكامؿ  Universalismالعالمية 
والتعارؼ بيف مختمؼ األمـ والشعوب، والحضارة العالمية نزوع عالمي يرى التعدد والتنوع 
واالختالؼ القاعدة والقانوف. وىي تقـو عمى المساواة والّندية بيف مختمؼ الشعوب، انفتاح عمى 

قرار بتب  ايف الثقافات والحضارات.العالـ، وا 

فالعالمية تخاطب أعمؽ مشاعر اإلنساف عمومًا، وأقوى مشاكمو، وأخص ىواتفو، والعالمي في 
األدب والفف ىو الذي يتصيد، ما بيف البشرية جمعاء، العواطؼ المشتركة، وما في وجدانيا مف 

ف األزماف واألوطاف، حقوؽ موحدة وقيـ سامية ومثؿ عميا عمى الرغـ مف اختالؼ األجناس وتباي
 .(ٔويعد الحياة كرامة والحرية حقًا، والعدالة االجتماعية حتمًا والفضيمة جوىرًا)

طموح إلى االرتفاع بالخصوصية إلى مستوى عالمي، فيي تفتٌح عمى ما ىو عالمي وكوني. ” إنيا 
شروع، ورغبة في لذا، فإف نشداف العالمية في المجاؿ الثقافي كما في غيره مف المجاالت، طموح م

أنا ” األخذ والعطاء، في التعارؼ والحوار والتالقح، إنيا طريؽ األنا لمتعامؿ مع اآلخر، بوصفو 
 .(ٕ)”طريقيا إلى جعؿ اإليثار يحؿ محؿ األثرة ” ثانية 

فالعالمية حؽ لألمـ كافة، في أف تتجاوز أطرىا القومية والحدودية، كي تقّدـ حضارتيا وثقافتيا 
ي ترتبط بالتمدد الثقافي والفكري والحضاري في األساس. وفي ىذا المضمار فإف األمر لمعالـ، في

يصبح تنافسا ال تحاربا، تالؽ وحوار وليس نزاعا وصراعا، ألف األنا الجمعية المعبرة عف ىويات 
 األمـ ىي المتحاورة.

                                                           
(

1
  الفيوم جامعة العلوم، دار األدبي، والنقد البالغة في دكتوراه (
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نسانية بكؿ أعرافيا إف العالمية حمـ إنساني مثالي، يعبر عف رغبة بشرية في توّحد المجتمعات اإل
ولغاتيا في وحدة واحدة، تكوف جغرافيتيا العالـ الممتد، عمى أسس مف القيـ اإلنسانية واألخالؽ 
المشتركة، وأىميا أخوة بني البشر، والطموح يحدوىا إلى التفاىـ اإلنساني، متخذيف مف الفنوف 

ب مع نشر قيـ السالـ والتعاوف والثقافة واآلداب مياديف مفتوحة لمتالقي اإلنساني، جنبا إلى جن
والترابط، وكؿ ىذا يكمؿ الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية. وقد اختمطت ىذه الفكرة 
النبيمة، خالؿ القروف الماضية، بفكرة التفوؽ األوروبي، فبات مفيوـ العالمية مرتبطا في حاالت 

والثقافة، أو ما يسمى المركزية  كثيرة بييمنة أوروبا ثقافيا، وفرض نموذجيا في الحضارة
 .(ٖ)األوروبية

وىذا ما يمكف أف نراه متحققا في المشروعات االستعمارية الكبرى لمدوؿ األوروبية واحتالليا 
لمشعوب، فقد كانت الشعارات المرفوعة عف االرتقاء بالشعوب وتنويرىـ، تخالؼ ما اكتوت بو 

 الشعوب مف نير االستعمار.

خالؿ القرنيف التاسع عشر والعشريف، إباف الحقبة االستعمارية عمى الصراع وقد اعتمدت األمـ 
اإليديولوجي)جنبا إلى جنب أو يسبؽ الصراع العسكري(، فالصراع اإليديولوجي يكوف حوؿ تأويؿ 

 .(ٗ)الحاضر وتفسير الماضي والتشريع لممستقبؿ، بيدؼ تشكيؿ وعي الشعوب األخرى

ـ، ىذه الدولة الكبرى التي ضمت ٜٜٓٔلسوفيتي قبؿ تفككو العاـ ورأينا ذلؾ واضحا في االتحاد ا
عشرات القوميات والمغات، سعت إلى فرض الماركسية عقيدة وفكرا، والمغة الروسية بوصفيا رابطة 
لغوية، وكاف المقابؿ لمف يقاوـ مف الشعوب ىو التيجير أو اإلفناء)كما حدث مع الشيشاف 

 وغيرىـ(.

 المنظور اإلسالمي :

( وىناؾ كثير مف النصوص القرآنية والنبوية ٘شؾ أف اإلسالـ أسس لمعالمية والتآخي اإلنساني)ال
ـْ ِمْف  التي تحض عمى تعارؼ والتالقي بيف بني البشر، منيا قولو تعالى:} َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُك

ـْ ُشُعوًبا َوَقَباِئَؿ ِلَتَعا ـْ ِإفَّ اَّللََّ َعِميـٌ َخِبيٌر{)َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْمَناُك ـْ ِعْنَد اَّللَِّ َأْتَقاُك ( وقد َٙرُفوا ِإفَّ َأْكَرَمُك
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جاء في تفسير اآلية الكريمة: أف هللا تعالى يخبر الناس أنو خمقيـ مف نفس واحدة، وجعؿ منيا 
أخر كالفصائؿ زوجيا، وىما آدـ وحواء، وجعميـ شعوبا، وىي أعـ مف القبائؿ، وبعد القبائؿ مراتب 

والعشائر والعمائر واألفخاذ وغير ذلؾ، فجميع الناس في الشرؼ بالنسبة الطينية إلى آدـ وحواء 
نما يتفاضموف باألمور الدينية)  (.ٙسواء، وا 

فالنداء في اآلية الكريمة موجو لمناس، يعيدىـ إلى آدـ وحواء، باعتبار األصؿ فكؿ آدمي مخموؽ 
تشرت البشرية، وجعميا هللا تعالى شعوبا وقبائؿ لحكمة التعارؼ، مف أبويف ذكر وأنثى، وقد ان

المقتضي لمتعاوف؛ إذ التعاوف بيف األفراد ضروري لقياـ مجتمع صالح سعيد، فتعارفوا وتعاونوا وال 
 . (ٛتتفرقوا ألجؿ التفاخر باألنساب فال قيمة ليا إذا كاف المرء ىابطا في نفسو وخمقو)

التعاوف في كؿ ما ىو خير ومصمحة ويكوف األمر  س والشعوب أساسيا:فقاعدة التعاوف بيف النا
ليست  –في أمياتيا  –كد وأوجب كمما تعمؽ بمصالح كبرى وعامة وأكيدة، وفروض الكفايات أ

سوى مصالح دينية ودنيوية ال غنى لمناس عف إقامتيا ورعايتيا، وال مفر مف دفع المفاسد الدينية 
يع الكفايات، ىذا بيف المسمميف، وبيف الشعوب األخرى، والبد أف نأخذ والدنيوية، وبدوف تعاوف تض

، أي الحكـ عمى األفعاؿ واألشياء مف خالؿ مآالتيا ونتائجيا ”اعتبار المآؿ” في حسباننا قاعدة 
 (.ٜوآثارىا، وتكوف ىذه جنبا إلى جنب مع قاعدة التعاوف البشري)

 فاإلسالـ يؤسس لمعالمية مف خالؿ مبدئيف: 

األوؿ: التعارؼ الذي يعني التواصؿ والتالقي بيف البشر جميعا، دوف تعصب أو احتقار ألفراد أو 
 جماعات أو الشعوب. 

الثاني: التعاوف فيما ىو خير ورحمة وبر وتقوى، انطالقا مف قولو تعالى:} َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرِّ 
ثْـِ َوالْ   (.ُٓٔعْدَواِف{)َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَمى اإْلِ

واإلنساف بطبعو إنساني التوجو، ويعي مف خالؿ طبيعتو المخموقة أنو في حاجة إلى التواصؿ مع 
الناس جميعا، ومف الميـ أف يعي المسمـ أف القرآف الكريـ في العديد مف آياتو شدد عمى بعد 
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أف منجزات العمـو التواصؿ اإلنساني، والتقارب بيف الشعوب، والبد أف يعي اإلنساف المعاصر 
خضاعيا لممجاؿ الطبيعي الضيؽ ومف  الطبيعية ال ترتد عمى نحو فمسفي لتكريس الذات البشرية وا 

(، ولألسؼ فإف الدراسات ٔٔثـ االنحراؼ بيا عف البعد الكوني والعالمي واإلنساني الرحب)
عالمي واإلنساني، الحضارية والتاريخية لـ تستوعب وتفيـ التاريخ اإلسالمي في بعده الحضاري ال

 (.ٕٔولـ تعطو وزنو الحقيقي، وتغافمت عف اإلطار التاريخي لكيفية تطوره وعطائو)

إف المنظور اإلسالمي لمعمـو جميعيا يرى أنيا سبيؿ إلى استكشاؼ الكوف الفسيح، وخدمة اإلنساف 
نا أف أيا كاف، دوف النظر إلى جنسو أو عقيدتو أو السعي إلى السيطرة عميو، ومف ىنا وجد

اإلسالـ تمدد قديما إلى أقطار كثيرة، وانتشر بفعؿ رسالة المسمميف السامية التي ال تكره أحدا عمى 
الديانة وال تحتكر العموـ وال اإلبداع ليا، فدخؿ اإلسالـ واستقر في بمداف كثيرة، بسماحة أىمو 

مى أنيا تكريس لسيطرة وعقيدتو وسمو شريعتو، وىذا يعاكس النموذج الغربي، الذي فيـ العالمية ع
النموذج الغربي األوروبي عمى الشعوب، وامتصاص خيراتيا، لذا قاومتيا الشعوب، ورفضت 

 ثقافتيا إال قميال، فانسحبت تجر أذياؿ الخيبة.

لقد رفضت الشعوب اإلسالمية العالمية التي تكرس النموذج الغربي العمماني، المنطمؽ مف 
تجعؿ العقؿ الغربي ىو المّوجو والمتحكـ، وجاء رفضيا مف  تصورات فكرية ونسقية حداثية، أف

 خالؿ ثوراتيا ومقاومتيا عمى امتداد بمداف العروبة واإلسالـ.

فنيج البناء الحضاري اإلسالمي قديما جاء مختمفا عما فعمتو الدولة الرومانية، وأوروبا االستعمارية 
ة عمى القير والصراع، ونيب الثروات، حديثا، فمـ تكف عالقات المسمميف بالشعوب األخرى قائم

إنما حفظوا ثروات الشعوب، أما الدولة الرومانية فقد استعبدت الشعوب التي احتمتيا، لتبني 
مالعب روما الضخمة، ومعابدىا الفخمة، وقصورىا المكدسة في تالليا، ونفس األمر حدث في 

ثروات اليند والصيف، وكـ مف أفراد العصر الحديث، فأنفاؽ لندف ومبانييا الشامخة وراءىا نيب ل
ماتت في المناجـ، أو دفنوا أحياء في انيياراتيا، ليتنعـ اإلنساف األوروبي، ” جامايكا “وأسر في 

 (.ٖٔفالحضارة اإلسالمية قديما كانت إنسانية عالمية، أما الحضارة المعاصرة فيي أنانية غربية)
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العالمي، ألنيا أعطت ما كاف غيرىا يحتاج إليو لقد حققت الثقافة اإلسالمية في الماضي بعدىا 
ويتميؼ عميو، لقد كانت ثقافة غنية ألمة قوية ذات حضارة مزدىرة، صادفت أمما كانت أدنى منيا 
حضارة وثقافة فكاف البد أف تنساب الثقافة اإلسالمية إلييا، وتؤثر فييا، وتمأل الفراغ عندىا، فكانت 

(، ولـ يقتصر األمر عمى األمـ الضعيفة، بؿ امتد تأثير ٗٔحضارة)المغة العربية ىي لغة العمـ وال
الحضارة اإلسالمية عمى األمـ القوية ذات الحضارات القديمة مثؿ فارس والرـو ومصر، فانتشر 

 اإلسالـ والعروبة، وتحولت شعوبيما لتبدع ضمف المنظومة الحضارية اإلسالمية.

سالمية قادرة عمى تحقيؽ البعد العالمي إذا اتصمت بمصادر لذا، يمكف القوؿ إف الثقافة العربية واإل
(، ٘ٔثروتيا وتراثيا واستخرجتيا، وانطمقت مف قيميا الروحية ورسالتيا الخالدة النابعة مف دينيا)

نما  وبذلؾ تتحقؽ العالمية مثمما حققيا أجدادنا. وبالطبع لف تكوف إرادة القوة ىي السبيؿ لمعالمية، وا 
حاممي مشعؿ اإلسالـ، الذي يدعو إلى الخير والرحمة والتآخي، ويسعى إلى نشر إرادة المسمميف 

 السماحة والعدالة وتكريـ اإلنساف ورقّيو.

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

 اليوامش:

، العدد http://www.annabaa.org( العالمية والعولمة ، د. سميـ بركات ، مقاؿ بمجمة النبأ ٔ
 . ٕ٘ٓٓ( ، يناير  ٗٚ) 

( العولمة واليوية والثقافية ، تقييـ نقدي لممارسات العولمة في المجاؿ الثقافي ، د. محمد عبد ٕ
الجابري ، بحث في كتاب : العرب والعولمة ، تحرير : أسامة أميف الخولي ، الندوة الفكرية التي 

 . ٖٔٓ،ص ٖنّظميا مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط

والعولمة مف منظور مقارف ، د. حساـ الخطيب ، بحث في مجمة عالـ الفكر ( انظر : العالمية ٖ
 ٜ-ٛـ ، ص ٕ٘ٓٓسبتمبر  –، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، يوليو 

 . ٖٔٓ( العولمة واليوية والثقافية ، تقييـ نقدي .. ، صٗ
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 . ٜ( العالمية والعولمة مف منظور مقارف ، ص٘

 ( .ٖٔ)، اآلية ( سورة الحجراتٙ

( تفسير القرآف العظيـ، لمحافظ إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي المصري، المعروؼ بتفسير ٚ
 . ٖٙٛابف كثير، تحقيؽ: سامي بف محمد السالمة، دار طيبة لمنشر، الرياض، الجزء السابع، ص

الخاصة  ( أيسر التفاسير لكالـ العمي القدير، أبو بكر جابر الجزائري، الطبعة األولىٛ
، ـ ، المجمد الخامسٖٜٜٔىػ ، ٗٔٗٔبالمؤلؼ)مزيدة ومنقحة ومصححة وبيامشيا نير الخير( ، 

 . ٖٔٔص

( الكميات األساسية لمشريعة اإلسالمية ، د. أحمد الريسوني ، سمسمة روافد ، وزارة األوقاؼ ٜ
 . ٚٔٔ،  ٙٔٔـ ، صٜٕٓٓىػ،ٖٓٗٔوالشؤوف اإلسالمية ، الكويت، 

 ( .ٕ، اآلية) ( سورة المائدةٓٔ

( العالمية اإلسالمية الثانية: جدلية الغيب واإلنساف والطبيعة، محمد أبو القاسـ حاج حمد، دار ٔٔ
 . ٜٓٔ، ٜٛٔص ىػ،ٜٜٖٔالمسيرة، بيروت، 

 . ٕٜٔ( السابؽ ، صٕٔ

 . ٜ٘ٔ-ٜٗٔ( انظر : المرجع السابؽ ، صٖٔ

، ضمف كتاب : الثقافة العربية في ( البعد العالمي لمثقافة العربية ، د. ناصر الديف األسد ٗٔ
ـ ، منشورات ٜٜ٘ٔمواجية المستقبؿ، أعماؿ المؤتمر الثقافي العربي الثاني ) بيروت ( ، يناير 

 . ٜٚـ ، صٜٜٙٔ،  ٔالمجمع الثقافي العربي ، بيروت ، ط

 . ٓٛ( السابؽ ، ص٘ٔ


