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 العالقة بني الدين واحلضارة يف رؤية صموئيل هانتنغتون

   أ.م.د. حممود صاحل سعيد 

 28/10/2019 تأريخ القبول:   8/9/2019 تأريخ التقديم:
 :الملخص 

يسلط هذا البحث الضوء على واحدة من أهم األسس الفكرية لنظرية صدام       
امعة هارفرد صموئيل هانتنغتون الحضارات ، التي قدمها أستاذ العلوم السياسية بج

Samuel p. Huntington  (1927 – 2008 وهي قضية العالقة بين الدين ، ) م
والحضارة ، وأثر الدين في التصادم الحضاري . وسبب اختيار الموضوع هو أن 
هانتنغتون يعد واحدًا من أبرز المحللين السياسيين اإلستراتيجيين في الواليات المتحدة . 

ت هذه النظرية في عقد التسعينيات من القرن المنصرم ، وأثارت ردود أفعال وقد برز 
مختلفة بين مؤيد ومعارض وبين مشجع ومستهجن لها تدفع المرء لسبر غورها ومعرفة 
أبعادها . بلور هانتنغتون نظريته شكل العالقة المستقبلية بين األمم والشعوب ، مؤكدًا 

ضارات ، وذلك في أعقاب انهيار اإلتحاد على أنها ستتخذ شكل صراع بين الح
السوفياتي والكتلة الشيوعية مطلع التسعينيات . ووجد في الدين مرتكزًا أساسيًا يمكن من 
خالله بلورة العالقة بينه وبين الحضارة ، على أساس أن يكون لها دورًا خطيرًا في 

المستقبل أن تؤدي  المستقبل ، ووجد في اإلسالم قوة فكرية وبشرية صاعدة سيقدر لها
 دورًا رئيسيًا في هذا الصراع . 

 المقدمة
يسللللللط هلللللذا البحلللللث الضلللللوء عللللللى واحلللللدة ملللللن أهلللللم األسلللللس الفكريلللللة واألركلللللان        

األيديولوجيلللة لنظريلللة صلللدام الحضلللارات ، التلللي قلللدمها أسلللتاذ العللللوم السياسلللية بجامعلللة 
 – Samuel p. Huntington  (1927صلللموئيل هلللانتنغتون  -آنلللذاك  -هللارفرد 

                                                 

  الموصل/ جامعة داباآلقسم التاريخ/كلية . 
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م ( ، وهللللي قضللللية العالقللللة بللللين الللللدين والحضللللارة ، وأثللللر الللللدين فللللي التصللللادم 2008
 الحضاري . 

يعللد هللانتنغتون واحللدًا مللن أبللرز المحللللين السياسلليين اإلسللتراتيجيين فللي الواليللات        
المتحدة . وقد برزت هذه النظرية في عقد التسعينيات من القرن المنصرم ، وأثارت ردود 

مختلفللة بللين مؤيللد ومعللارض وبللين مشللجع ومسللتهجن لهللا تللدفع المللرء لسللبر غورهللا  أفعللال
 ومعرفة أبعادها .

بلور هانتنغتون في نظريته شكل العالقة المستقبلية بلين األملم والشلعوب ، مؤكلدًا        
علللللى أنهللللا سللللتتخذ شللللكل صللللراع بللللين الحضللللارات ، وذلللللك فللللي أعقللللاب انهيللللار اإلتحللللاد 

يوعية مطلع التسعينيات . ووجد في الدين مرتكزًا أساسيًا يمكلن ملن السوفياتي والكتلة الش
خاللللله بللللورة العالقلللة بينللله وبلللين الحضلللارة ، عللللى أسلللاس أن يكلللون لهلللا دورًا خطيلللرًا فلللي 
المسللتقبل ، ونلحللظ مللن اجللل ذلللك أن صللموئيل هللانتنغتون وجللد فللي اإلسللالم قللوة فكريللة 

 ورًا رئيسيًا في صراع الحضارات . وبشرية صاعدة سيقدر لها في المستقبل أن تؤدي د
إن ما يشهده العالم من صراعات وتلدخالت خارجيلة فلي شلؤونه ، ال سليما تلدخل        

الواليات المتحدة وحلفاءها في شؤون العالم ، في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول 
م ، جلللاء ليبلللرهن عللللى صلللحة هلللذا الطلللره ، ويؤكلللد عللللى صلللد  هلللذه 2001/ سلللبتمبر 

 رية وواقعيتها ، وليكشف طبيعة العالقات المتشابكة التي تربط الدين بالحضارة .النظ
مللن أجللل ذلللك يللاتي هللذا البحللث ليبللين طبيعللة العالقللة التللي تحكللم الللدين بمفهللوم        

الحضلللارة عنلللد صلللاحب هلللذه الخطلللاب ، وأهلللم األسلللس الفكريلللة التلللي تحكمللله وأسلللبابه ، 
تون إللى اللدين عموملًا واإلسلالم خصوصلًا . كلل والطريقة التي نظر بها صموئيل هانتنغ

ة مللللن المصللللادر والمراجللللع ذات ذلللللك باالسللللتناد إلللللى كتابللللات المؤلللللف هللللانتنغتون وطائفلللل
 . الصلة
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 تمهيد : في أصول خطاب ِصدام الحضارات :
إن خطلللاب صلللراع الحضلللارات ، فلللي الواقلللع ، لللليس ملللن بنلللات أفكلللار صلللموئيل        

 (1)درسة فكرية واسعة ليس في أميركا فحسب بل والعالم أيضاً هانتنغتون وحده بل نتاج م
. وقد وجد له آذانًا صاغيًة عند بعض السياسيين ، منهم من تبوأ منصبًا حكوميلًا وصلل 
إلى سدة الرئاسة . إن أهمية هذا الخطلاب تكملن فلي اللدور اللذي يؤديله ، فمنلذ أن ظهلر 

م ، 1993ة األميركيللة فللي صلليف مقللال صللموئيل هللانتنغتون فللي مجلللة الشللؤون الخارجيلل
حظلي الموضللوع باهتملام وسللائل اإلعللالم ، وأصلب  مللن أكثللر الموضلوعات انتشللارًا حتللى 

م ، التللي أدت بللدورها إلللى 2001قبللل أحللداث الحللادي عشللر مللن أيلللول / سللبتمبر عللام 
تضللخيم االهتمللام بخطللاب صللراع الحضللارات ، فكثللر الحللديث حللول صللراع الحضللارتين 

 .(2)اإلسالمية الغربية والعربية 
                                                 

لعللل أبللرز مللن يمثللل هللذه المدرسللة الفكريللة مللن المستشللرقين   برنللارد لللويس الللذي عللده الللبعض  (1)
م مقالللة فلي مجللة اتالنتللك 1990، فقللد كتلب علام  المنظلر والملروج األول لفكللرة صلدام الحضلارات

أكد فيها بان العالم يواجله صلدامًا بلين الحضلارات. هلذا إللى جانلب طائفلة واسلعة ملن المستشلرقين 
 الغربيين الذين يروجون لخطاب الصدام والكراهية لإلسالم . للتفاصيل ينظر   

Bernard Lewis, "The Roots of Muslim Rage; why So Many Muslims 
Deeply Resent the West and Why Their Bitterness will not Be Easily 
Mollified" Atlantic Monthly , 266. ( September, 1990 ) p.60 .  منشور على الموقع

 االلكتروني "

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1990/09/the-roots-of-
muslim-rage/304643/ 

اهلل يوسللف سللهر محمللد ، مؤسسللات االستشللرا  والسياسللة الغربيللة تجللاه العللرب والمسلللمين ، عبللد 
( ، مركز اإلملارات للدراسلات والبحلوث االسلتراتيجية ) أبلو  57سلسلة دراسات استراتيجية ) العدد 

علي بن ابراهيم النملة ، نقد العقل المعاصر ، صناعة الكراهية بين ؛  35( ، ص 2001ظبي ، 
 ؛. 138 – 125( ، ص 2008فات وأثر االستشرا  في افتعالها ، دار الفكر ) دمش  ، الثقا

أمارتيا صن ، الهوية والعنف ، وهم المصير الحتمي ، ترجمة سحر توفي  ، سلسلة عالم   (2)
 . 53( ص 2008( ، ) الكويت ،  352المعرفة ) 
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واألسلللتاذ هلللانتنغتون أمريكلللي ملللن أصلللل يهلللودي ، متخصلللص فلللي اإلدارة العاملللة        
وملللدير لمعهلللد جلللون أوللللين للدراسلللات االسلللتراتيجية بجامعلللة هلللارفرد . وقلللد كلللرس حياتللله 
المهنية لموضوع االستراتيجية العسكرية ، بحثًا وتدريسلًا ، وأهلتم بصلورة مباشلرة بالدراسلة 

 ( . 1مجال السياسة األمريكية وسياسات دول العالم الثالث ) المقارنة في
برز أسم هانتنغتون أول مرة فلي السلتينيات ملن القلرن المنصلرم عنلدما نشلر بحثلًا        

بعنوان     " النظام السياسي في مجتمعات متغيرة " وفيه تحدى النظرة التقليدية لمنظري 
ي واالجتملاعي سليؤديان إللى قيلام ديمقراطيلات التحديث والتي تقلول بلان التقلدم االقتصلاد

مستقرة في المستعمرات حديثة االستقالل ، مملا يؤكلد أن لديله رؤيلة مختلفلة اللى مسلتقبل 
هذه البلدان المستعمرة ، وهلي رؤيلة تنسلجم ملع االطلار العلام لفكلرة الصلراع االيلديولوجي 

الفكريللة للغللرب وبقيللة  بللين الحضللارات ، ألنلله يللؤمن باسللتحالة االنسللجام بللين المرجعيللات
الحضللارات وال سلليما االسللالم ، وعلللى ايللة حللال فللالن هللانتنغتون خللالل الفتللرة مللن عللامي 

م أسلللندت إليللله مهملللات اساسللللية فلللي مجللللس االمللللن القلللومي ملللن ذلللللك 1978و  1977
 .(2)مسؤولية قسم التحليل واالستشراف بمجلس األمن القومي األمريكي 

ضارات فلي أنله اسلتطاع أن يحلل محلل خطلاب ) تكمن خطورة خطاب صدام الح       
نهايلة التللاريخ ( لفوكويامللا ، فضللاًل عللن مللا القللاه مللن رواج منقطللع النظيللر ، ولعللل سللبب 
رواج خطاب الصراع هذا محل خطاب نهايلة التلاريخ يرجلع إللى وظيفلة الخطلاب المعللن 

ئنلان عللى لكالهما . فخطاب نهاية التاريخ يتحدث علن الماضلي ، وبالتلالي يبعلث االطم
مستقبل الواليات المتحدة ، إذ يؤكد خطاب نهاية التاريخ على انتصار الليبرالية )االفكلار 

                                                 

(1( Mark D. Mandeles, presentation to the Military Classics Seminar, 19 
May 2009, Fort Myers’s Officer’s Club. Samuel P. Huntington, The 
Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military 
Relations(Cambridge: The Belknap Press, 1957), no page. 

دراسات الوحدة العربية ، ) بيروت ، محمد عابد الجابري ، قضايا في الفكر المعاصر ، مركز  (2)
 . 93( ، ص 1997
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الحللرة( ، والنمللوذج األمريكللي بشللكل اساسللي ، ممللا يثيللر التسللاؤل عللن جللدوى تخصلليص 
المبالغ الهائلة للدفاع في ميزانية الواليات المتحدة ، أما أطروحلة صلدام الحضلارات فهلي 

لمسلللتقبل ، وتنلللذر بخطلللر المواجهلللة والحلللرب ، وتلللدعو صلللراحة إللللى أخلللذ تتحلللدث علللن ا
الحيطة واالستعداد للدفاع عن النملوذج الحضلاري األمريكلي ، وعلن المصلال  التلي يقلوم 

 .(1)عليها ، وبالتالي تخصيص ما يلزم من األموال لذلك 
عمللل يمتلللك خطللاب صللدام الحضللارات منطلقللات وآليللات عللدة يحللاول تكريسللها وال       

مللللن أجللللل تحقيقهللللا ، ويمكللللن رصللللد منطلقللللين أساسلللليين يعتمللللد عليهمللللا خطللللاب صللللدام 
 الحضارات   

األول التمييز بين الحضارة الغربيلة ملن جهلة وبقيلة الحضلارات ملن جهلة ثانيلة ، والثلاني 
بذل الجهود من أجل تكريس الهيمنة الغربية على بقية الحضارات . أما ما يتعل  بآليات 

رات فللليمكن تحديلللد اللللدين بوصلللفه المعيلللار األسلللاس للتمييلللز بلللين خطلللاب صلللدام الحضلللا
الحضلللارات ، وحتميلللة الصلللدام بيلللنهم ، واإلسلللالم بوصلللفه العلللدو األول للحضلللارة الغربيلللة 
سيكون في طليعة القوى الصدامية للحضلارة الغربيلة ، وبالتلالي فلالن الحضلارة تشلكل كلل 

 .(2)شيء بما فيها السياسة واالقتصاد 
هللذا البحللث لينللاق  أحللدى أهللم آليللات هللذا الخطللاب ، وهللو الللدين بوصللفه  ويللاتي       

معيار التمييز بين الحضلارات ، وسيسلتقي األمثللة ملن اإلسلالم بوصلفه ) العلدو األول ( 
 للحضارة الغربية . 

الواقع إن موضوع صدام الحضارات شغل كثير من الناس ، أكاديميين ومثقفين ،        
دود كثيرة منها ما يقف ضدها رافضًا ومشككًا بنواياها ، ومنها ما وكتبت تعليقات عدة ور 

                                                 
 . 84المصدر نفسه ، ص (1)
مساهمة أولية لللوعي بلاآلخر   منطلقلات وآليلات صلدام الحضلارات ، دراسلة أعلدت للنشلر فلي  (2)

عادة بناء النظام العالمي ، دار الجماهيرية ،  مالك عبيد أبلو   ترجمة كتاب صدام الحضارات   وا 
 . 13( ص 1999) مصراتة ، ،  ود محمد خلفشهيوة و محم
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أيدها وواف  على طروحاتهلا ، ومنهلا ملا أقتلره بلدياًل عنهلا قلائاًل بلل ) حلوار الحضلارات ( 
 . (1)كبديل عن ) صدام الحضارات ( 

ولكن قبل الولوج إلى الموضوع ال بد من التعلرف عللى مفهلومي اللدين والحضلارة        
 الفكر الغربي ، والذي يختلف في منظوره عن الفكر اإلسالمي . في
 

 المحور األول : في مفهومي الدين والحضارة في الفكر الغربي:
إن تحليل المفاهيم األساسية ألي فلرع أو حقلل معرفلي يعلد الملدخل األول لتفكيلك        

عرفللة مبادئلله ذلللك الفللرع مللن المعرفللة ، بشللكل يسللم  بتشخيصلله ، وتحديللد وضللعيته ، وم
ومداخللله . وينطبلل  هللذا األمللر علللى مفهللوم الللدين والحضللارة . مللن جهللة أخللرى ال يمكللن 
االدعاء باإللمام الكامل بجميع التعريفات الخاصة بهذين المفهومين عند الفكر الغربلي ، 
للللذا فاالكتفللللاء بالمللللدلوالت األساسللللية للمفهللللوم ، التللللي تعطيلللله ماهيتلللله ، وتحللللدد جللللوهره ، 

، سللتكون المرتكلللز لهللذا العملللل . لقللد تشلللعب المفهللوم ليشلللمل مختلللف العللللوم ومحتوياتلله 
 االجتماعية ، التي أصب  عند بعضها مكونًا أساسيًا لها .

فبالنسلللبة لمفهلللوم الحضلللارة للللم يجلللد اتفلللا  فلللي اللفلللظ األجنبلللي فاحيانلللًا يشلللت  ملللن        
ملهما معًا . من جهلة وثالثة أنه يش  Civilizationوأخرى من اللفظة   Cultureاللفظة 

أخرى فالن الحديث علن الحضلارة أخلذ يسلتبطن دائملًا الحلديث علن العالميلة ، التلي تعنلي 
النموذج الحضاري السائد في عصرنا ، وتحول مفهوم الحضارة بهلذا المعنلى إللى غطلاء 
يبلللرر نسلللخ جميلللع الخصوصللليات واللللذوبان فلللي الحضلللارة الغالبلللة ، التلللي حوللللت مفهلللوم 

 .(2)دة من صفاتها المتعددة الحضارة إلى واح
فلللبعض البلللاحثين العلللرب ميلللزوا بلللين مصلللطل  الحضلللارة علللن مصلللطل  آخلللر هلللو        

الثقافلللة بوصلللف األول يتعلللل  بلللاألمور الماديلللة ، أملللا المصلللطل  الثلللاني فيتعلللل  بلللاألمور 
                                                 

 . 83الجابري ، المصدر الساب  ، ص (1)
المدنية ، دراسة لسيرة المصلطل  ودالللة المفهلوم ،  –الثقافة  –نصر محمد عارف ، الحضارة  (2)

 . 16( ص  1994المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ، ) عّمان ، 
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فقلد بلرز اسلتخدامه عنلد   Culture. أملا لفلظ الحضلارة مقابلل اللفلظ اإلنكليلزي(1)الذهنية 
علماء االجتماع واألنثروبولوجيين العرب في ترجماتهم للمؤلفات األوربية في هذين كتاب 

فللي  Cultureالحقلللين ، ومللن ثللم شللاع الحللديث عللن مفهللوم الحضللارة والمقصللود بلله هللو 
 .(2)المدلول األوربي 

بمعنلى   Civitesإلى الجذر الالتيني   Civilizationيعود أصل الكلمة األوربية        
وهو ما ُيعرف به الملواطن الروملاني   Citizenبمعنى ساكن المدينة أو  Civisمدينة و 

حتى القرن الثلامن عشلر . وربملا   Civilizationالمتعالي على البربري . ولم يشت  منها
م ( ، 1791-1749كان أول من استخدمها في كتاب منشور هو المركيز دي ميرابو ) 

م . وقللد 1757لسللكان ( الللذي نشللر فللي عللام فللي كتابلله ) صللدي  الرجللال أو مقللال فللي ا
ثبللت أنلله كللان للكلمللة فللي البدايللة معنللى مختلللف عللن المعللاني التللي منحهللا إياهللا ُكتّللاب 

-1889م ( وأرنولللد تللوينبي ) 1936-1880أوربيللون بللارزون أمثللال اسللوالد شللبنجلر ) 
 . (3)م ( وآخرون . لكن هذه الكلمة لم تلَ  انتشارًا في حينها 1975
هكللذا بللرز مصللطل  الحضللارة خللالل النصللف األخيللر مللن القللرن الثللامن عشللر ، و        

. ومنلللذ ذللللك التلللاريخ بلللدأ االهتملللام (4)م  1798فكللان أول قلللاموس احتلللواه نشلللر فلللي عللام 
 الغربي بالحضارة والمقارنة بينها وحضارات األمم األخرى  ياخذ أشكاله المختلفة . 

فكلللر الغربلللي تعريلللف ول ديورانلللت اللللذي وملللن التعلللاريف األخلللرى للحضلللارة فلللي ال       
يعرفهللا بانهللا " نظللام اجتمللاعي ُيعللين اإلنسللان علللى الزيللادة فللي إنتاجلله الثقللافي ، وتتللالف 

                                                 
، الثقافلللة والحضلللارة ، مجللللة الهلللالل ، ) القلللاهرة ، ينظلللر عللللى سلللبيل المثلللال ، سلللالمة موسلللى  (1)

 . 171( ص 1927ديسمبر ، 
 . 29عارف ، المصدر الساب  ، ص (2)
(  1965جيمس هارفي روبنسون ، الحضارة ، ترجمة علي إسالم ، مطبعة مصر ) القاهرة ،  (3)

 . 34 – 33؛ عارف ، المصدر الساب ، ص 8ص
العللم واألخلال  والثقافلة ، دار الطباعلة الجديلدة ) بيلروت  ساطع الحصري ، آراء وأحاديث فلي (4)
 .  48( ص  1950، 
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الحضللارة مللن أربعللة عناصللر هللي   المللوارد االقتصللادية ، والللنظم السياسللية ، والتقاليللد ، 
نلله إذا مللا أمللن ومتابعللة العلللوم والفنللون ، وهللي تبللدأ حيللث ينتهللي االضللطراب والقللل  ، أل

اإلنسان من الخوف ، تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل اإلبداع واإلنشاء ، وبعدئلذ 
. (1)ال تنفك الحوافز الطبيعية تستنهضه للمضلي فلي طريقله إللى فهلم الحيلاة وازدهارهلا " 

ويعرفها الرومانسيون األلملان بانهلا األبعلاد الماديلة ملن حيلاة اإلنسلان . عللى حلين يركلز 
 .(2)لفكر الفرنسي على أنها تشمل الُبعدين المادي والفكري من أبعاد التقدم ا

وخالصة القول هناك ثمة تداخل كبير في رؤية الفكر الغربلي لمفهلوم الحضلارة ،        
، وهناك من جعله قاصرًا على   Cultureفهناك من جعل المفهوم مرادفًا لمفهوم الثقافة 

ت ومؤسسات واختراعات .. . وهنلاك ملن جعلله شلاماًل لكلل نواحي التقدم المادي من آال
أبعاد التقدم . وهناك من َقَصلَر المفهلوم عللى نلواحي التقلدم الخاصلة بلالفرد ، وهنلاك ملن 

أي أن هنلللاك  –رأى أنهلللا تشلللمل الفلللرد والجماعلللة ، وهنلللاك ملللن رأى أنهلللا مفهلللوم علللالمي 
أملللا الثقافلللة فهلللي  –ب ملللا حضلللارة واحلللدة دائملللًا وأن كلللل المجتمعلللات تسلللاهم فيهلللا بنصلللي

. مما يظهلر علدم اسلتقرار المفهلوم بشلكل (3)خاصة بكل شعب ، وهناك من رأى العكس 
كامل ، وفي ضوء تعدد الرؤى واختالف زوايا الطلره فلالن البحلث يميلل اللى الفصلل بلين 
الحضلللارة والثقافلللة والمدنيلللة ، فالمدنيلللة تشلللمل النلللواحي الماديلللة للحضلللارة والثقافلللة تشلللمل 

نللب االعتباريللة والفكريللة ، أمللا الحضللارة فتجمللع هللذين المصللطلحين لتكللّون مفهومللًا الجوا
 أكثر شمواًل وامتدادًا للنشاط االنساني من المصطلحين السابقين .

أما الدين بالنسبة للفكر الغربي فيتكون في جوهره من وحي وتفسير لذلك اللوحي .       
الفعلللللي عللللن اإلرادة اإللهيللللة ، ويتضللللمن والللللوحي ثابللللت ال يتغيللللر ، ألنلللله يمثللللل التعبيللللر 

                                                 
وول ديورانلت ، قصلة الحضلارة ، نشللاة الحضلارة ، ترجملة زكلي نجيللب محملود ، لجنلة التللاليف  (1)

 . 3، ص 1( ج 1956والترجمة ) القاهرة ، 
 . 39عارف ، المصدر الساب  ، ص (2)
 . 40- 39عارف ، المصدر نفسه ، ص  (3)
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. وفلللي الحضلللارة (1)الحقلللائ  الخاللللدة . أملللا التفسلللير فهلللو المتغيلللر عبلللر الزملللان والمكلللان 
الغربية ال يوجد تعريف متف  عليه حول تعريف الدين بين الموسوعات العلمية ، وعلماء 

اريف تصللفه بانلله االجتمللاع ، والفالسللفة ، والمعللاجم اللغويللة .. ومللع هللذا فللالن إحللدى التعلل
أعظم خاصية للجنس البشري .. وهو الفيروس العقلي الذي لله خاصلية االنتشلار اللذاتي 

. وبذلك تعترف الحضارة الغربية بالدين كواحلدة ملن أهلم المقوملات (2)من جيل إلى آخر 
األساسللية للحضللارة الغربيللة ، وأنلله ال بللد مللن وجودهللا فللي أي مجتمللع وفللي أي حضللارة 

حد مقوماته األساسية، وهذا يختلف تمامًا مع ما يطرحه بعض المفكلرين لتشكل جوهره وأ
من دعاة العلمانية الذين يستبعدون الدين من الحياة ويزعمون ان ال اثر أو تاثير لله فلي 

 سلوك االنسان ونشاطه الحضاري .
إن الحضلللارة ظلللاهرة إنسلللانية عاملللة ، حيلللث يعملللل اإلنسلللان عللللى تحسلللين أحوالللله        

أهداه اهلل من عقل يمكنه التفكير واختزان المعلومات والربط بينها واإلفادة منها  بفضل ما
، وبهذا المفهوم فلالن جميلع أجنلاس البشلر للديها حضلارة وملا ملن أملة ملن األملم إال ولهلا 

. وبالتالي فهي مجموعة المنجزات الفكرية واالجتماعية واألخالقيلة (3)مستواها الحضاري 
 . (4)ها مجتمع معين في مسيرته لتحقي  الرقي والتقدم والصناعية التي يحقق

يللرى هللانتنغتون الحضللارة بوصللفها كيللان ثقللافي فللي أوسللع معانيلله ، وبالتللالي فللالن        
جميع القوميات والجماعات العرقية والدينية تمتلك ثقافات متميزة ، وهذا يمثل تنوع ثقافي 

                                                 
 2، ط 2شاخت وبوزورث ، تراث اإلسالم ، ترجمة حسين مؤنس و إحسان صلدقي العملد ، ج (1)

 . 56( ص 1988، عالم المعرفة ) الكويت ، 
محملللد الحسللليني إسلللماعيل ، اإلسلللالم والغلللرب ، المواجهلللة والحلللل ، مكتبلللة وهبلللة ) القلللاهرة ،   (2)

 . 83( ص 2005
 . 49( ص 1978معرفة ) الكويت ، حسين مؤنس ، الحضارة ، عالم ال  (3)
عبلللد الوهلللاب الكيلللالي ، موسلللوعة السياسلللة ، المؤسسلللة العربيلللة للدراسلللات والنشلللر ) بيلللروت ،  (4)

 . 549، ص 2( ج 2001
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المناط  والجماعات العرقية والدينيلة . فالقرى و (1)واض  بينها وهو يعكس تنوع حضاري 
والقوميات تمتلك جميعًا ثقافات متميزة . وربما تختلف ثقافة قرية فلي جنلوب إيطاليلا علن 
أخلللرى فلللي شلللمالها لكلللن كلتاهملللا تتشلللاطران ثقافلللة إيطاليلللة مشلللتركة تميزهلللا علللن الثقافلللة 

هلا علن المجتمعلات األلمانية ، والمجتمعات األوربية بدورها تشترك في مالم  ثقافية تميز 
العربيللة أو الصللينية . ومللع هللذا فللالعرب والصللينيون والغربيللون ليسللوا جللزءًا مللن أي كيللان 
ثقللافي أشللمل وفقللًا للله . إنهللم أصللحاب حضللارات . وهكللذا فالحضللارة عنللد هللانتنغتون هللي 
متعللددة وللليس هنللاك حضللارة أنسللانية واحللدة . والحضللارة تمثللل عنللده أرفللع تجمللع ثقللافي 

شمل مستوى للهوية الثقافية ال يفوقله ملن حيلث تحديلده للهويلة الثقافيلة إال للبشر ، وهي أ
اللللذي يميلللز اإلنسلللان علللن غيلللره ملللن األنلللواع األخلللرى ، يمكلللن تحديلللدها بكلللل العناصلللر 

 .(2)الموضوعية مثل اللغة والتاريخ والدين والعادات 
الحضارة  يرصد هانتنغتون وجود ثماني حضارات كبرى معاصرة في العالم هي         

الكونفوشيوسلللية والحضلللارة البوذيلللة والحضلللارة الهندوكيلللة والحضلللارة اإلسلللالمية والحضلللارة 
األرثوذكسية والحضارة الغربية وحضارة أميركا الالتينية والحضارة األفريقيلة . ويظهلر أن 
خملللس ملللن بلللين ثملللاني حضلللارات حلللددها تنتسلللب إللللى ديلللن ) الكونفوشيوسلللية والبوذيلللة 

وذكسلية والهندوكيلة ( وحضلارتين تنتسلب إللى قلارة ) الحضلارة األفريقيلة واإلسالمية واألرث
وأميركللا الالتينيللة ( وأخللرى تنتسللب تسللميتها إلللى الجغرافيللة ) الحضللارة الغربيللة ( . وفيمللا 
يخص اإلسالم ، فهو يرى ثمة فروع للحضارة اإلسالمية تنتسب إلى ثقافلات علدة متميلزة 

اإلسلللالم يمكلللن تحديلللدها بلللالعرب واألتلللراك والفلللرس أسلللماها " بلللالفروع الحضلللارية " داخلللل 
 .(3)والمالويين 

                                                 
 . 106-105ص، صدام الحضارات صامويل هانتنغتون ،  (1)
تبة مدبولي صموئيل هانتنغتون ، اإلسالم والغرب آفا  الصدام ، ترجمة مجدي شرشر ، مك  (2)

 .9-8( ، ص 1995) القاهرة ، 
 .113-109، صصدام الحضارات هانتنغتون ،  (3)
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وهكللذا يبللدو تنللوع الحضللارات واضلل  فللي ضللوء هللذه النظريللة ، ويللؤدي الللدين دورًا        
محوريلًا فيهللا وفللي تشلكيل نسللقها لكنهللا جميعلًا غيللر معنيللة بصلراع الحضللارات مللن وجهللة 

 نظر الغرب عامة وهانتنغتون خاصة .
 الثاني : طبيعة العالقة بين الدين والحضارة عند هانتنغتون المحور      

يلللرى هلللانتنغتون أن اللللدين يمكلللن وصلللفه بانللله النقطلللة األساسلللية التلللي يمكلللن ملللن        
خاللهللا التمييللز بللين الحضللارات ، فالللدين للله خاصللية أساسللية يمكننللا ، مللن خالللله ، أن 

للى اللدين بوصلفه المعيلار نميز بين الحضارات . وحدد خمس حضارات تقوم معظمها ع
األساسللللي للتمييللللز بللللين الحضللللارات . وهللللذه الحضللللارات هللللي   الحضللللارة اإلسللللالمية ، 
والحضلللللارة الكونفوشيوسلللللية ، والحضلللللارة الهندوسلللللية ، والحضلللللارة البوذيلللللة ، والحضللللللارة 

،  (1)االرثوذكسللية . أمللا بقيللة الحضللارات فيسللتبعد الللدين منهللا وهللي   الحضللارة الغربيللة 
. ويللرى أن مللن بللين األديللان الخمسللة (2)يكللا الالتينيللة ، والحضللارة األفريقيللة وحضللارة امر 

العالمية ) اإلسلالم والمسليحية والهندوكيلة والبوذيلة والكونفوشيوسلية ( هنلاك أربلع مرتبطلة 
. (3)بحضلللارات عظيملللة وعريقلللة وهلللي   المسللليحية اإلسلللالم والهندوسلللية والكونفوشيوسلللية 

دين فللي التمييللز بللين الحضللارات عنللدما يجللدها بانهللا ويضلليف فللي تاكيللده علللى خطللورة اللل
أكثر أهمية وخطورة ملن كلل المقوملات الموضلوعية األخلرى كاللغلة واللدم فيقلول فلي هلذا 
الصدد   " من بين كل المقومات الموضوعية التلي تحلدد الحضلارة ، كاللدم واللغلة ونملط 

فللي التللاريخ ارتبطللت فللي  الحيلاة وغيرهللا ، فللالن الللدين أكثرهللا أهميللة . فالحضلارات الكبللرى
تحديللدها بالللديانات العالميللة العظيمللة . وأن الشللعب الللذي يتقاسللم األصللل العرقللي واللغللة 
ولكللن يختلللف فللي الللدين مللن الممكللن أن يللذب  بعضلله بعضللًا كمللا يقللول هللانتنغتون ، كمللا 

                                                 
تتللالف الحضللارة الغربيللة عنللد هنتغتللون مللن دول ) الواليللات المتحللدة وكنللدا واسللتراليا ونيوزيلنللدا  (1)

 .  15، صصدام الحضارات وأوربا . هانتنغتون ، 

 . 31ساب  ، صهانتنغتون ، صدام الحضارات ، المصدر ال (2)
 . 114المصدر نفسه ، ص (3)
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ي . فالعناصللر الرئيسللية أل(1)هللو فللي لبنللان ويوغسللالفيا ) سللابقًا ( وشللبه القللارة الهنديللة " 
حضارة هي اللغة والدين . فلالن أي حضلارة آخلذة فلي اإلنبثلا  ينبغلي أن توجلد اتجاهلات 

. وهذا األمر يعني بوضوه العالقة الوثيقة التي (2)نحو انبثا  لغة عالمية وديانة عالمية 
 تربط الدين باي حضارة عالمية .

بيلللة ، ربملللا تجلللدر المالحظلللة اسلللتبعاد هلللانتنغتون صلللفة اللللدين علللن الحضلللارة الغر        
بسللبب وجللود معلللايير أخللرى أكثلللر وضللوحًا مللن اللللدين فللي الحضلللارة الغربيللة ، كالمعيلللار 
الفللردي والعلمللاني ونحوهمللا . كللذلك يعتقللد بللان الللدين المسلليحي هللو نتللاج حضللارة غيللر 

. وفي هذا الصدد يلرى هلانتنغتون أن منتجلات (3)غربية كبقية الديانات العالمية العظيمة 
ي منتجللات ال دينيللة ، أمللا بقيللة الحضللارات فقللد أنتجللت الللدين ، لللذلك الحضللارة الغربيللة هلل

يللرى بللان الحضللارة الغربيللة أنتجللت الليبراليللة واالشللتراكية والفوضللوية والنقابيللة والماركسللية 
والشيوعية والقومية والفاشية والديمقراطية ، أما الديانات فكلها نتاج حضارات غير غربية 

ون لللدين يقتصلر عللى اللديانات بوصلفها ديانلات سلماوية ، . ويبدو أن مفهلوم هلانتنغت(4)
والواقع ان منتجات الحضارة الغربية الفكرية من ليبرالية واشتراكية وفوضوية ونحوهم هي 
ايضللًا معتقللدات أو افكللار لكنهللا مللن صللنع االنسللان وليسللت سللماوية ، ويفتللرض هنللا أن 

هلو نتلاج الفكلر الغربلي الوضلعي  تكون هذه االفكار جزًء من المعتقدات أو الدين ، الذي
، الذي لعب العقل فيه دور اساس في صياغة شكله ومعطياته الفكرية ، وهنا يحاول ان 
يناى عن الحضارة الغربية صفة الدين السماوي بوصفه قوى غيبية ليشليد بلالفكر الغربلي 
ه بوصفه معطى انساني ال غيبلي عللى خلالف بقيلة الحضلارات ، وهنلا بلدا واضلحًا تركيلز 

على الدين عند الحضلارات غيلر الغربيلة بوصلفها العلدو االساسلي للحضلارة الغربيلة ذات 
 البعد االنساني في المعتقد الفكري .

                                                 
 . 105 – 104المصدر نفسه ، ص (1)
 . 133المصدر نفسه ، ص (2)
 . 124-123المصدر نفسه ، ص (3)
 . 123المصدر نفسه ، ص (4)
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ويفترض أن العالم في أوآخر القرن العشرين قد شهد إعادة أحياء عالمية لألديلان        
ن حللللدة حمللللل معلللله شللللعور دينللللي قللللوي وانبثللللا  حركللللات أصللللولية ، وهللللذا األمللللر قللللّوى ملللل
. وفلي  (1)الخالفات بين األديان العالمية مما سيؤدي إلى اندالع صلراع بلين الحضلارات 

هذا الصدد يعّل  هانتنغتون على هذه المسالة بالقول   أن المصدر الجوهري للصراعات 
في هذا العالم الجديد لن يكون بالدرجة األولى إيديولوجيا أو اقتصاديًا لكنه سيكون ثقافيًا 

يًا ( . والصراعات الرئيسية ستحدث بين الدول والمجموعات المنتمية لحضارات ) حضار 
. فمللع انتهللاء الحللرب البللاردة بللين المعسللكرين الرأسللمالي واالشللتراكي ، انتقلللت  (2)مختلفللة 

السياسلللات العالميلللة ملللن طورهلللا الغربلللي ليصلللب  محورهلللا األسلللاس التفاعلللل بلللين حضلللارة 
بعلد أن كلان عللالم الحلرب البلاردة قللد قسلم العلالم إلللى الغلرب والحضلارات غيلر الغربيللة . ف

علللالم أول وعلللالم ثلللان وعلللالم ثاللللث ، للللم تعلللد هلللذه التقسللليمات مناسلللبة للعصلللر ، فلللاألكثر 
. ففللي العللالم المعاصللر يشللكل الللدين (3)منطقيللة اليللوم أن ُتصللّنف إلللى ثقافتهللا وحضللارتها 

. وأن المسلللليحية (4)لشللللعوب قللللوة رئيسللللية ، وربمللللا القللللوة الرئيسللللية التللللي تحللللّرك وتعّبلللل  ا
واإلسلللالم سلللليزداد احتمللللال انتشللللارهما فللللي الحضللللارات ، بسللللبب فشللللل أديللللان الحضللللارات 

                                                 
. يقدم هانتنغتون احصاءات حول عدد المعتنقين لألديان في  141-140المصدر نفسه ،  (1)

زيادة ملحوظة في عدد المعتنقين له فيرى أن عدد المعتنقين لإلسالم  العالم ويرى في اإلسالم مثالً 
% ( ، ثم وصل  15،3م إلى ) 1970% ( وصل عام  12،4م كان قد بلغ ) 1900في عام 
% ( ومن المتوقع أن  19،2م إلى ) 2000% ( ووصل عام  16،5م إلى ) 1980في عام 

ض اعداد المعتنقين للمسيحية م في مقابل أنخفا2025% في عام  30أو  20يصل إلى 
% (  2،4إلى )  2000% ( وصلت عام  7،5م تبلغ ) 1900األرثوذكسية التي كانت في عام 

 .   144-141. للتفاصيل ينظر ، هانتنغتون ، المصدر الساب  ، ص

هانتنغتون ، صراع الحضارات ، ترجمة نجوى أبو غزالة ، مجلة شؤون سياسية ، صموئيل  (2)
 . 116( ص 1994، السنة األولى ، ) بغداد ،  العدد األول

 . 116المصدر نفسه ، ص (3)
 . 144المصدر نفسه ، ص (4)
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. ويلحلظ هلانتنغتون أن األديلان (1)األخرى التقليدية ، وسيحل محلهلا اإلسلالم والمسليحية 
التقليديللللة المهيمنلللللة عللللللى المجتمعلللللات إذا للللللم تلللللتمكن ملللللن اإليفلللللاء بالحاجلللللات العاطفيلللللة 

تماعية لألفراد المتضررين ، فسوف تتحرك جماعات دينية أخرى لتقوم بذلك األملر واالج
 .(2)محلها 
ومللع كللل هللذا فللاألمر األسللاس عنللد هللانتنغتون أن العللالم سلليظل يتشللكل باهللداف        

. وهذه الدول عنلده مؤلفلة ملن مجملوعتين   (3)وأولويات ومصال  الدول الغربية الرئيسية 
بريطانيللا وفرنسللا سلليتخذون القللرارات الحاسللمة فللي القضللايا السياسللية . الواليللات المتحللدة و 

والواليللات المتحللدة والمانيللا واليابللان سلليتخذون القللرارات الحاسللمة فللي القضللايا االقتصللادية 
(4) . 

ويربط هانتنغتون االقتصاد بالحضلارة . فالكتلل االقتصلادية اإلقليميلة يمكلن أن ال        
جلللذ رة فللللي حضللللارة مشللللتركة ، ويضللليف بانلللله سلللليكون للنزعللللة تلللنج  إال عنللللدما تكللللون مت

اإلقليميلة الناجحلة فللي االقتصلاد دورهلا فللي تعزيلز اللوعي الحضللاري . وهكلذا اليلوم تحكللم 
الحضارات االقتصاد . وأمثلته على ذلك هي   المجموعة األوربية ومنظمة التجارة الحرة 

 .(5)األمريكية الشمالية 
الحضارة الغربية في العصر الحديث ، هي الوحيدة التي كلان يقر هانتنغتون بان        

( مليلللون نسلللمة  167لهللا تلللاثير هائللل وأحيانلللًا تخريبللي عللللى كلللل حضللارة . فلللالن نحللو ) 
. كلان المسلتعمرون (6)قضوا في حروب القرن العشرين ، وكان للغرب دور أساسلي فيهلا 

ية ، وفلللي علللام % ملللن الكلللرة األرضللل 35م عللللى 1800األوربيلللون يسللليطرون فلللي علللام 

                                                 
 . 142المصدر نفسه ، ص (1)
 . 196نفسه ، ص (2)
 . 19هانتنغتون ، صدام الحضارات ، المصدر الساب  ، ص (3)
 . 167، ص 20المصدر نفسه ، ص (4)
 . 109الجابري ، المصدر الساب  ، ص (5)
 . 48، ص 22المصدر نفسه ، ص  (6)
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% ملللللن الكلللللرة 84م سللللليطروا عللللللى 1914% ، وفلللللي علللللام 67م سللللليطروا عللللللى 1878
. وينتقلد السليد كيشلور محبوبلاني وكيلل وزارة الخارجيلة السلنغافوري السلاب  " (1)األرضية 

% ملن سلكان العلالم ، ويلرى أن التحلدي 85حماقة الغلرب " فلي محاوالتله للسليطرة عللى 
إعلادة تقلويم المفلاهيم الرئيسلية التلي تميلزت بهلا الحضلارة  الحقيقي الذي يواجه الغرب هو

 .(2)الغربية ، والثمن الذي تدفعه هذه الحضارة في تطبي  مبادئها 
أمللا عللن اإلعللالم ودوره فللي التشللّكل الثقللافي للحضللارات يللرى هللانتنغتون أن العللالم        

ث يكللللون التركيللللز مللللا بعللللد الحللللرب البللللاردة ، يللللؤدي اإلعللللالم فيلللله دورًا مهمللللًا فيلللله ، حيلللل
اإلعالمي منصّبًا على رموز الهوية الثقافيلة األخلرى ، بملا فلي ذللك الصلليب والهلالل .. 

. ويلرى فللي هلذا الصلدد أنله فللي (3)فيقلول إن الثقافلة مهملة ولهلا معنللى عنلد أغللب البشلر 
هللذا العللالم ُيؤخللذ الطللابع الثقللافي بعللين االعتبللار فللي سياسللة الحكومللات تجللاه أوطانهللا . 

اسلللة الحكوميلللة تجلللاه أبناءهلللا تاخلللذ الجانلللب العرقلللي بعلللين االعتبلللار ؛ أملللا السياسلللة فالسي
 . (4)العالمية فهي " سياسات حضاراتية " قائمة على أساس التصادم 

ويقلللللدم أثنلللللاء مناقشلللللته حلللللول الصلللللراع الحضلللللاري بلللللين الحضلللللارات مصلللللطلحات        
طلوط الصلدع الحضلاري صدامية أخرى من قبيل ) الدول المتصلدعة واللدول الممزقلة وخ

( ويللرى أن هللذه المصللطلحات تنطبلل  علللى الحضللارة اإلسللالمية ، فهنللاك دول إسللالمية 
تتعلرض إللى صلدع حضلاري وتواجله مشلكلة المحافظللة عللى وحلدتها كملا هلو الحلال فللي 

، وتركيللا التللي يصللفها بالدولللة الممزقللة ،  (5)السللودان بللين شللمال مسلللم وجنللوب مسلليحي
ن واقعها بان تصف نفسها ) بالجسر بين الثقافات ( فهي تبدو والتي تحاول أن تلّطف م

                                                 
 . 119المصدر نفسه ، ص (1)
صراع الحضارات   آراء ومناقشات ، مجلة شؤون سياسية ، العدد األول ، السنة األولى ،  (2)

 . 129( ص 1994كانون الثاني ،) بغداد ، 
 . 70المصدر نفسه ، ص (3)
 . 74المصدر نفسه ، ص (4)
 . 259، ص هانتنغتون ، صدام الحضارات (5)
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في الظاهر دولة مسلمة ، ولكن عندما تخاطلب حللف شلمال األطلسلي فهلي دوللة أوربيلة 
. ويعللل  هللانتنغتون علللى هللذا األمللر بللالقول   " أن هللذا األمللر يعنللي بوضللوه أن تركيللا 

 .(1)يًا " ليست جزءًا من أي من الحضارتين بل هي بالد ممزقة حضار 
 الغرب واإلسالم وحتمية الصراع

يبحث هانتنغتون عن األسباب الموضوعية التي تفّجر الصراع بلين الحضلارات .        
ويرى بان التصادم الحضاري يحدث بسبب الفرو  األساسية التي تتميز بها كل حضلارة 

تلفللللة مللللن هللللذه الحضللللارات ، وأهللللم هللللذه الفللللرو  هللللي الللللدين . فللللالمنتمون لحضللللارات مخ
يمتلكون وجهات نظر مختلفة بشان العالقة بين اللرب واإلنسلان ، وهلذه االختالفلات هلي 
نتاج قرون خلت ولن تختفي سريعًا ، وهي أكثر جوهرية ملن الفلرو  بلين األيلديولوجيات 

 .(2)السياسية واألنظمة السياسية 
للى المسلتوى ووفقًا للذلك فلان الصلراع الحضلاري فلي المسلتقبل سلياخذ شلكلين   ع       

المحلللي سلليكون هنللاك صللراعات فللي خللط الصللدع الموجللودة بللين الللدول المتجللاورة والتللي 
تنتمي إلى حضارات مختلفة ، وبين جماعات من حضارات مختلفة في الدوللة الواحلدة . 
والشللكل الثللاني سلليكون بللين جماعللات تحللاول أن تبنللي دولللة جديللدة مثلمللا هللو الحللال فللي 

ي جمهوريلة يوغسلالفيا . ويلرى ان صلراعات خلط الصلدع هلذه الدول التي كانت سلابقًا فل
. وهللذا تحشلليد عللالمي واضلل  (3)سللتكون ظللاهرة بوضللوه بللين المسلللمين وغيللر المسلللمين 

ظهللاره بمظهللر  ضللد اإلسللالم يحللاول أن يؤججلله لحمللل العللالم علللى محاربللة اإلسللالم ، وا 
 العدو المستقبلي للحضارة الغربية .

مللن الظللواهر العالميللة ، وأثّللرت علللى التشللدد الثقللافي فللي لقللد صللار إحيللاء الللدين        
مواجهللة الغلللرب ، وبلللدأت هلللذه الظلللاهرة تبلللرز بوضللوه فلللي اإلسلللالم اللللذي بلللدأ فلللي إعلللادة 
إحيللللاء شللللاملة للثقافلللللة والمجتمللللع والسياسلللللة ، لقللللد أصلللللب  هنللللاك رفلللللض إسللللالمي للقللللليم 

                                                 
 . 279صهانتنغتون ، صدام الحضارات ،  (1)
 . 117، ص لحضارات ، المجلةهانتنغتون ، صراع ا (2)
 . 368هانتنغتون ، صدام الحضارات ، المصدر الساب  ، ص (3)
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باعللدادهم الهائلللة ، والمؤسسللات الغربيللة لللم يشللهد للله مثللياًل مللن قبللل . وبللدأ المسلللمون ، 
يتجهللون صللوب اإلسللالم بوصللفه مصللدر للهويللة والمعنللى واالسللتقرار والشللرعية والتطللور 

 Islamicواألمللللل . يلّخصلللله شللللعار) اإلسللللالم هللللو الحللللل ( . فالصللللحوة اإلسللللالمية 
Resurgence  يمثللل عنللد هللانتنغتون آخللر مظهللر فللي تكيللف الحضللارة اإلسللالمية مللع

ل فللي اإلسللالم وللليس فللي الغللرب ، كللذلك يجسللد قبللول الغللرب ، فهللو مجهللود إليجللاد الحلل
 .(1)الحداثة ورفض التغريب 

وفي معرض موقفه من طبيعة العالقة بين اإلسالم والغلرب ال يختللف هلانتنغتون        
عن زمالئه من أنصار الخطاب الصدامي ال سيما برنارد لويس في وصلف العالقلة بلين 

" عاصللللفة " ، بللللل إنلللله يللللرى أن الصللللراع بللللين اإلسللللالم والمسلللليحية بانهللللا كانللللت غالبللللًا 
الليبراليين والماركسيين في القرن العشرين يمثل ظاهرة سطحية زائلة بالمقارنة مع العالقة 

. ويلرى فلي أسلباب هلذا الصلراع (2)التصارعية العميقة والمستمرة بين اإلسالم والمسيحية 
همللا . فالمسلللم يللرى أن أنلله يكمللن فللي طبيعللة الللدينين والحضللارتين المؤسسللة علللى مبادئ

اإلسللالم مللنها حيللاة يوّحللد الللدين والسياسللة علللى عكللس المفهللوم الغربللي المسلليحي الللذي 
. فهذا االختالف هلو اخلتالف جلوهري بلين اللدينين انعكلس (3)يفصل الدين عن السياسة 

بالتالي على الحضارتين ، واتخذ شكل صراع بينهما . ولم يكتلف هلانتنغتون فلي وصلف 
العالقة بين اإلسالم والمسيحية بالعداء ، بل عّمم هذا األمر ليشمل كل األديان الرئيسلية 

الصدد بان العالقات بين جماعلات  ، وليبين أن اإلسالم هو عدو العالم ، فيقول في هذا
 –األرثلللللوذكس  –البروتسلللللتانت  –المسللللللمين وشلللللعوب الحضلللللارات األخلللللرى الكاثوليلللللك 

الصلللينيون كانلللت عاملللة عالقلللات عدائيلللة معظلللم هلللذه  –اليهوديلللة  –البوذيلللة  –الهنلللدوس 
العالقلللات كانلللت عنيفلللة فلللي الماضلللي عللللى طلللول محللليط اإلسلللالم ، ليصلللل إللللى الفكلللرة 

                                                 
 . 215، ص 203المصدر نفسه ، ص (1)
 . 370هانتنغتون ، صدام الحضارات ، المصدر الساب  ، ص (2)
 .  372ص المصدر نفسه ، (3)
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. (1)روحته وهي   " المسلمون لديهم مشاكل للعي  بسالم مع جيرانهم " الجوهرية من أط
وهلللذه المقوللللة التلللي قلللدمها هلللانتنغتون توضللل  بشلللكل ال للللبس فيللله موقفللله المعلللادي ملللن 
اإلسللالم والحضللارة اإلسللالمية ، مللن أجللل البرهنللة علللى وحشللية االسللالم وتبريللر المواقللف 

روب العدوانيللة عليلله ، مللن خللالل ممارسللة العدائيللة للغللرب منلله ، وبالتللالي تبريللر شللن الحلل
 عملية تشويه خطيرة لتاريخ المسلمين ومواقفه من اصحاب الديانات االخرى . 

وللم يكتللف هللانتنغتون بوصللف االسللالم بكلل الصللفات السلليئة وتبريللر العنللف نحللوه        
هلللا بلللل راه يبلللرر ويختلللل  اسلللبابًا وراء نزعلللة المسللللمين للصلللراع خلللالل التلللاريخ ، ليبلللرر ب

وجهلة نظلره ، وهللذه األسلباب هلي العسللكرة وطبيعلة المجتمعلات المسلللمة والقلرب المكللاني 
للجماعات غير المسلمة . كذلك األمبرياليلة الغربيلة وانعلدام وجلود دوللة إسلالمية أساسلية 
أو أكثر من دولة ، وهناك ) االنفجار السكاني ( ووجود أعداد هائلة من الشباب العاطل 

در مهلم لعلدم االسللتقرار والعنلف وبالتلالي فللالن شليخوخة هلذا الجيللل علن العملل يمثلل مصلل
فللللي العقللللد الثالللللث مللللن القللللرن الواحللللد والعشللللرين والتطللللور االقتصللللادي فللللي المجتمعللللات 

. وهكلللذا يبلللدو واضلللحًا أن نظريلللة صلللدام  (2)اإلسلللالمية سلللتقلص نزعلللة العنلللف اإلسلللالمي
لتللاريخ العللالمي مللا هللو إال الحضللارات قللد تللم تلخيصللها بالصللراع مللع اإلسللالم وحللده وان ا

صلراع بلين اإلسللالم وخصلومه ، متجللاهاًل كلل الصلراعات التللي حلدثت عبللر التلاريخ بللين 
 مختلف الحضارات .

ورصد هانتنغتون ظاهرة حضاراتية جديدة بدأت تطرأ على عالمنلا المعاصلر وهلو        
، وذلللك بفعللل (3)إن هللذا العللالم آخللذ فللي أن يصللب  أكثللر حداثللة وأقللل نزوعللًا نحللو الغللرب 

ثقافة الصدام والصراع بين الحضارات . ويرسم هانتنغتون في النهاية خريطلة جديلدة لملا 
يسميه بل " الصدامات الحضارية المقبللة " . فيلرى بانله بعلد فشلل الحكوملات فلي اسلتنفار 
التاييلللد وتحقيلللل  التحالفللللات عللللى أسللللس أيديولوجيللللة ، فالنهللللا سلللتبذل المزيللللد مللللن الجهللللود 

                                                 
 . 440المصدر نفسه ، ص (1)
 . 453-452المصدر نفسه ، ص (2)
 . 164هانتنغتون ، صراع الحضارات ، المجلة ، المصدر الساب  ، ص (3)
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التاييللد عللن طريلل  مناشللدة عوامللل الللدين المشللترك والهويللة الحضللارية ، للحصللول علللى 
كمللللا كللللان عليلللله الحللللال فللللي الحقبللللة  –فيتحللللول الصللللراع عنللللده مللللن صللللراع إيللللديولوجي 

إللللى صلللراع حضلللاري ، يحركللله االشلللتراك فلللي اللللدين والهويلللة الحضلللارية .  –السلللوفياتية 
أوربلللا بلللين المسللليحية وأبلللرز حلللدود التلللوتر الحضلللاري هلللي تللللك الحلللدود التلللي تفصلللل فلللي 

الغربية من جهة ، والمسيحية االرثوذكسية ) الشرقية ( واإلسلالم ملن جهلة أخلرى . وهلي 
الحللدود الفاصلللة اليللوم بللين فنلنللدة وروسلليا ودول البلطيلل  لتنللزل إلللى بللالد البلقللان حيللث 
سللتتطاب  مللع الحللدود التاريخيللة التللي كانللت تفصللل بللين إمبراطوريللة الهابسللبور  والدولللة 

ثمانيللة . وهكللذا حللّل " السللتار الحديللدي " الللذي كللان يقسللم أوربللا إلللى غربيللة وشللرقية ، الع
إلى " ستار حضاري " قوامه جدار مشيد ال ملن حديلد أو أسلمنت بلل ملن اللدين والتلاريخ 

. وتعللل  السلليدة كيركباتريللك األسللتاذة فللي جامعللة جللورج تللاون علللى الصللراعات فلللي (1).
سبة للصراعات التلي تشلمل اإلسلالم فهلي تلرى أن أكثلر حدود التوتر الحضاري فترى بالن

الصلللراعات تفجلللرًا تحلللدث داخلللل العلللالم اإلسلللالمي ولللليس عللللى حلللدوده . حيلللث يسلللتهدف 
 .      (2)األصوليون اإلسالميون مثاًل حكوماتهم وليست الحضارات األخرى 

وملا يشلكله وقد الحلظ هلانتنغتون الزيلادة المطلردة فلي علدد المسللمين فلي العلالم ،        
ذلك من تهديد حقيقي للحضارة الغربية ، ويرى أنه في المدى الطويل سيكون النصر في 
هللذا الصللدام حليللف لإلسللالم ، ذلللك أن المسلليحية تنتشللر عللن طريلل  االعتنللا  فحسللب ، 

 لكن اإلسالم ينتشر باالعتنا  والتكاثر السكاني .
ي بين ظاهرة االنبعلاث اإلسلالمي ويرى هانتنغتون أن ثمة تشابه في البعد السياس       

أو ملللا يعلللرف عنلللد اللللبعض بلللل )االسلللالم السياسلللي( وبلللين الماركسلللية ، رغلللم اخلللتالف  –
المنطلقللات بللين الظللاهرتين ، فيللرى أن هنللاك نصللوص ) دينيللة ( بللين الظللاهرتين ونظللرة 
كاملللة للمجتمللع ، وعللزم علللى إحللداث تغييللر جللذري ورفللض للقللوى الموجللود فللي السللاحة 

                                                 
؛ منلللى ياسلللين ، الغلللرب واإلسلللالم ، دار جهلللاد  116 – 115، المصلللدر السلللاب  الجلللابري ،  (1)

 . 171( ، ص 1994للنشر والتوزيع ، )القاهرة ، 
  130راع الحضارات   آراء ومناقشات ، صص (2)
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للللللة القوميلللللة والتنلللللوع ، كملللللا يلللللرى ثملللللة أوجللللله تشلللللابه ملللللع حركلللللة اإلصلللللاله ورفلللللض الدو 
البروتستانتي فيرى أن كالهما رد فعل على الركود والفساد في المؤسسات القائمة والدفاع 
عللن العللودة إلللى شللكل أنقللى مللن الللدين وأمللور تتعللل  بالتبشللير الللدعوي والنظللام والتنظلليم 

 .  (1)والتوجه نحو الناس 
هلللانتنغتون بلللين اإلسلللالم والهويلللة الحضلللارية لللله بلللان المسللللمون يحلللددون  ويلللربط       

هللويتهم األساسللية بللالوالء للجماعللات الدينيللة وللليس بمعللايير عرقيللة أو إقليميللة ، ذلللك أن 
الجماعات الدينية تستجيب للحاجات االجتماعية أكثر من العلمانية وبيروقراطيات الدولة 

سلللللالمي حسلللللن الترابلللللي قولللللله أنللللله ال الوطنيلللللة أو . وينقلللللل علللللن الكاتلللللب اإل(2)المهمللللللة 
االشلللتراكية سلللّببت تطلللور العلللالم اإلسلللالمي ، بلللل اللللدين هلللو محلللرك التطلللور ، وبالتلللالي 
الحضللارة اإلسللالمية تللرى فللي الللدين عنصللر تطللور وقللوة لهللا واإلسللالم يمثللل قللوة محركللة 

ر الغربيللة ، لمعتنقيلله يللدفعهم باتجللاه تطللور حضللارتهم . وبهللذا المعنللى تمثللل األديللان غيلل
والسللليما اإلسلللالم ، أكثلللر المظلللاهرة قلللوة وتحلللدي للغلللرب ، ذللللك أن األحيلللاء أو االنبعلللاث 
الللديني ال يمثللل رفضللًا لقلليم الحداثللة ، بللل للغللرب وقيملله العلمانيللة ، إنلله علللى حللد وصللف 
هللانتنغتون   " اعللالن اسللتقالل ثقافيللة ) حضللارية ( عللن الغللرب" وبعبللارة أخللرى يقتبسللها 

 .  (3)دي   " نحن نريد أن نتقدم ولكن ال نريد أن نكون أنتم " عن مسؤول سعو 
وفلي معللرض حديثلله حللول ظللاهرة االنبعلاث اإلسللالمي يللرى أن اإلسللالم هللو الحللل        

لمشاكل األخال  والهوية والمعنى واأليمان ، ولكن ليس لمشاكل عدم العدالة االجتماعية 
عسكري ، ويجد في ) عجلز ( اإلسلالم والكبت السياسي والتخلف االقتصادي والضعف ال

عن حل هذه المشكالت واإلخفاقات بانهلا ممكلن أن توللد تحلررًا ملن اللوهم حلول اإلسلالم 
 .(4)السياسي ، وتولد رد فعل تبحث عن حلول بديلة لهذه المشكالت 

                                                 
 . 217-216هانتنغتون ، صدام الحضارات ، ص (1)
 . 195المصدر نفسه ، ص (2)
 . 201، صهانتنغتون ، صدام الحضارات  (3)
 . 234صراع الحضارات   آراء ومناقشات ، المصدر الساب  ، ص (4)
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 المحور الثالث : رؤية نقدية لنظرية صدام الحضارات      
ي عملل فكلري ، ألنهلا ستسلهم فلي توضليحه وشلرحه ال شك في أهمية النقد فلي أ       

وتبيان جوانب القوة والضلعف فلي طروحاتله . وهلذا ملا نلحظله فلي هلذا البحلث ، فقلد بلدا 
واضللحًا أنلله قللد تللم التعامللل مللع الحضللارة الغربيللة وقيمهللا ومعتقللداتها وأنماطهللا السلللوكية 

بقيلة الحضللارات فالنهللا ووسلائل حياتهللا بوصلفها األرقللى دائملًا ، أمللا المجتمعلات األخللرى و 
 . (1)حسب المنظور الصدامي فهي تقليدية أو رجعية أو متخلفة 

أن الغرب أحس بلالخطر عللى حضلارته وسليادة قيمله فلاعلن الحلرب دون اكتلراث        
بالقيم الحضارية والثقافية للتواصل بين الشعوب ولبناء السالم، فال يمكن أن نبني السالم 

 دون احترام قيم اآلخر.
إن المشكلة الجوهرية في الخطاب الصدامي هلي أن الغلرب غيلر مسلتعد للتعاملل        

مع بقية الحضارات بندية وفل  مفهلوم األخلذ والعطلاء . وكملا يقلول أحلد البلاحثين فلالن  "  
أننا نتعامل معهاا يننماا ها  ت تتعامال معناا يال تخااول  لقااننا ا وانننهاا هو اإلشكال 

 . (2)" وقنمها

ن خطلللاب هلللانتنغتون الصلللدامي يعبلللر علللن خطلللاب جلللزء كبيلللر ملللن دوائلللر الفكلللر إ       
قلللدمت رؤيتهلللا بلللان االسلللالم هلللو العلللدو ، اللللذي حلللل محلللل "  ، فقلللداالسلللتراتيجي الغربلللي 

امبراطوريللللة الشللللر الشلللليوعية " وهللللذا العللللداء لإلسللللالم نللللابع مللللن طبيعللللة اإلسللللالم ، التللللي 
الحضلللاري الغربلللي ، والتبعيلللة  استعصلللت وتستعصلللي علللليهم ، فلللي اللللذوبان فلللي النملللوذج

للمركزية الحضارية الغربية . لقد عبرت مجلة شؤون دولية البريطانية في ينلاير / كلانون 
لقللللد شللللعر الكثيللللرون فللللي الغللللرب عللللن هللللذه الرؤيللللة عنللللدما قاللللت   "  1990األول سلللنة 

                                                 
 . 25عارف ، المصدر الساب  ، ص (1)
مسللتقبل العللالم اإلسللالمي ، جللوار مللع عللالم المسللتقبليات الللدكتور المهللدي الحللرب الحضللارية و  (2)

اكتللللوبر /  17صللللحيفة القللللدس العربللللي ، تللللاريخ  . 5المنجللللرة ، حللللاوره د. محمللللد المسللللتيري ، ص
 . منشور على الموقع االلكتروني  2017تشرين االول / 

https://www.alquds.co.uk 
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ي بالحاجة إلى اكتشاف تهديد يحل محل التهديد السوفيتي .. ولقد كلان اإلسلالم جلاهزًا فل
المتناول .. فاإلسالم مقاوم للعلمنة ، وسيطرته على المؤمنين به قوية ، وهي أقلوى اآلن 
مما كانت قبل مائة سلنة مضلت ، وللذلك فهلو الهلدف المباشلر للحمللة الغربيلة الجديلدة ، 
لليس لسلبب سللوى أنله الثقافلة الوحيللدة القلادرة علللى توجيله تحلد  فعلللى وحقيقلي للمجتمعللات 

 .(1)الغربية .. " 
ولعل هانتنغتون قد بنى تصوره للصدام الحضاري بين الحضارات على تصلورات        

( الللللذي بللللدوره آمللللن بوجللللود هجللللوم  1975-1889المللللؤرب البريطللللاني أرنولللللد تللللوينبي ) 
مضاد معادي للحضارة الغربية ذي تاثير أكبر من التاثير الشيوعي سينبع من حضارات 

طللوره باسللتبدال الماركسللية باإلسللالم إلللى جانللب أخللرى . هللذا التصللور الللذي بنللى عليلله و 
 .(2)الحضارة الكونفوشيوسية 

وبحسب محرر صحيفة وول ستريت جورنال السيد روبلرت بلارتلي اللذي يلرى فلي        
نظللرة هللانتنغتون االرتيابيللة مللن الحضللارات األخللرى ، ال سلليما اإلسللالم تعللود إلللى فقللدان 

حكم فلي القلوى التلي تصلنع المسلتقبل . إن اهتملام الحضارة الغربية ثقتها بالقلدرة عللى اللت
الشعوب المتزايد بخصوصية حضارتها وقيمها ومبادئها الدينية أمر ال تنفرد به الحضلارة 

. (3)اإلسلالمية ، فهنلاك قلوى أخلرى فلي العللالم تسلعى نحلو التكاملل فلي العالقلات الدوليللة 
الفلسفية في الحضارات األخرى لذا فالن الغرب بحاجة إلى تعمي  تفهمه للمبادئ الدينية و 

 . (4)وفهمها لمصالحها الخاصة ، بهدف تحديد المصال  المشتركة 

                                                 
فللي التللراث الغربللي ، دراسللات المانيللة ، نهضللة مصللر ) ثابللت عيللد ) متللرجم (، صللورة اإلسللالم  (1)

 . 5-4( ، ص 1999القاهرة ، 
(  2000السيد أمين شلبي ، نظرات في أرنولد توينبي ، دار قباء للطباعة والنشلر ) القلاهرة ،  (2)

 . 89، ص
 . 129صراع الحضارات   آراء ومناقشات ، مصدر ساب  ، ص (3)
 . 134المصدر نفسه ، ص (4)
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إن أول ملللا يلفلللت االنتبلللاه فلللي تصلللنيف هلللانتنغتون للحضلللارات هلللو علللدم التزامللله        
بمقيللاس واحللد للتصللنيف   فالحضللارة الغربيللة نسللبة إلللى الغللرب وهللو تصللنيف جغرافللي ، 

بة إلللى كونفوشلليوس الحكلليم والفيلسللوف الصلليني ) القللرن الرابللع والحضللارة الكونفوشللية نسلل
قبل الميالد ( ، والحضارة اإلسالمية نسلبة إللى ديلن ، والهنديلة نسلبة إللى بللد ، وحضلارة 
أميركا الالتينية نسبة إلى قارة .. وهكذا . فهذه المقاييس المطبقة في تصنيف هلانتنغتون 

في التمايز الحضاري بعضها عن بعض فهلو تختلف عن العناصر التي يجعلها أساسية 
يقللول باساسللية التمللايز بللين الحضللارات ، فالحضللارات تختلللف الواحللدة منهللا عللن األخللرى 
مللن حيللث اللغللة والتللاريخ والثقافللة والتللراث ، واألهللم مللن ذلللك   الللدين " فللالذا كللان األمللر 

همللا حضللارتان كللذلك فلمللاذا الفصللل بللين الحضللارة الغربيللة وحضللارة أمريكللا الالتينيللة ، و 
تشتركان في اللدين واللغلة والثقافلة والتلراث والتلاريخ بلنفس المقلدار اللذي تشلترك بله بللدان 
أوربا في هذه العناصر أو أكثر ؟ أليست الحضارة السلالفية األرثوذكسلية ، ملثاًل ، أقلرب 
إلللى الحضللارة الغربيللة مللن الحضللارة اإليرانيللة إلللى الحضللارة األندونيسللية اللتللين يجعلهمللا 

 يتسائل أحد الباحثين . (1)تنتميان إلى حضارة واحدة هي الحضارة اإلسالمية ؟
الواقع إن هانتنغتون ال يستعمل الدين كمقياس للتمييز بين الحضارات إال بالنسبة        

لإلسلالم وحللده ، أمللا الحضللارات األخللرى فهللو ينسللبها إلللى شلليء غيللر الللدين فالكونفوشللية 
ية وسياسلية . كملا إن الديانلة السلائدة فلي الصلين هلي البوذيلة ليست دينًا بل فلسفة أخالق

وتليهللا الطاويللة . باإلضللافة إلللى أن الكونفوشيوسللية منتشللرة أيضللًا فللي اليابللان . لللذا فلللو 
نحللن اعتمللدنا الللدين كاسللاس لتصللنيف الحضللارات فسلليكون مللن المعقللول تمامللًا جمللع كللل 

ذيلللة " باعتبلللار أن البوذيلللة تمثلللل ملللن الهنلللد والصلللين واليابلللان تحلللت أسلللم " الحضلللارة البو 
. هللللذا مللللن جهللللة ، ومللللن جهللللة أخللللرى فللللالن هللللذا  (2)القاسللللم المشللللترك بللللين هللللذه البلللللدان 

التصنيف ال ينسجم مع الواقع عندما يصف الهند مثاًل بانها " حضارة هندوسلية " ، فهلو 

                                                 
 . 103لجابري ، المصدر الساب  ، صا (1)
 . 104المصدر نفسه ، ص (2)
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تثناء يقلل من قيمة واقع أن الهند فيها من المسلمين أكثر من أي بلد آخر في العلالم باسل
إندونيسيا ، وال يزال الواقع يظهر أن الهند بها مسلمون أكثر كثيرًا من أي بلد آخر داخل 
تعريللف هللانتنغتون للعللالم اإلسللالمي . كمللا أنلله مللن المسللتحيل التفكيللر فللي حضللارة الهنللد 

 .(1)المعاصرة من دون مالحظة األدوار الرئيسية للمسلمين في تاريخ البالد 
علللللى االختالفللللات العرقيللللة بوصللللفها أقللللوى مللللن االنتمللللاء الطبقللللي  ويقفللللز الكاتللللب       

واأليللديولوجي ليقللرر أن الللدين هللو أقللوى مللن غيللره فللي هللذا المجللال ، وليبللرهن علللى ذلللك 
فيقول   بوسع المرء أن يكلون نصلف فرنسلي ونصلف عربلي وأن يكلون فلي الوقلت نفسله 

ونصلف مسلللم " .  ملواطن دولتلين ، ولكلن األشلد صلعوبة هلو أن يكلون نصلف كلاثوليكي
وهذه مغالطة كبيرة   فالذا كان األمر يتعل  بالشخص الذي يحمل جنسيتين ويتمتع بحل  
المواطنلة فلي دولتلين فهللذه ظلاهرة ال عالقلة لهلا بالللدين وال بالحضلارة وال بلاألعرا  ، إنهللا 
مسللالة قانونيللة . فالنللاس كللانوا فللي السللاب  يتنقلللون دون جللواز سللفر . أمللا عبللارة نصللف 

يكي ونصللف مسللم فللال يقلال فيلله ذللك بللل يقلال هللو ذللك المولللود ملن أب غربللي وأم كلاثول
فرنسللية ، فهللو شللخص واحللد منحللدر مثللل جميللع البشللر مللن ذكللر وأنثللى . فالمغالطللة هنللا 

. إذ تشكل هلذه المسلالة واحلدة ملن (2)هي جعل االنتماء إلى دولتين كاالنتماء إلى دينين 
بي في كيفية التعاملل ملع النلاس اللذين ال ينصلهرون أبرز المشاكل التي تؤر  العالم الغر 

حضللللاريًا أو ينجللللرون وراء الغللللرب ، لللللذلك نلحللللظ هللللانتنغتون وأمثاللللله يحللللاولون الفصللللل 
)الحضاري( ان ص  التعبير بينهم وبين المنصهرين حضاريًا ، لذلك فالن مسالة االنتماء 

ربيين المتحيللزين الحضلاري تشلكل واحللدة ملن اكثلر الهللواجس التلي يعلاني منهللا بعلض الغل
 حضاريًا .
لقللد كللان مللن المفتللرض ، لللو أن الكاتللب كللان يفكللر فللي قضللايا عصللره مللن أجللل        

فهمهللا والتمللاس الحلللول لهللا خدمللة لإلنسللانية ككللل ، مللع االفتللراض بانلله مقتنللع فعللاًل بللان 

                                                 
 . 58صن ، المصدر الساب  ، ص (1)
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صللدام الحضللارات يتهللدد األمللن العللالمي فللي المسللتقبل ، كللان المفللروض أن ينتهللي هللذا 
إلللى نتيجللة يللدعو فيهللا جميللع الجهللات ، جميللع الللدول واألمللم ، إلللى الللوعي بهللذا الكاتللب 

الخطللر ويطالبهللا أو يقتللره عليهللا اتخللاذ التللدابير الضللرورية الكفيلللة بتالفللي هللذا الخطللر 
الملاح  . لكنلله بللداًل ملن ذلللك ، تعامللل منلذ البدايللة مللع الفرضلية كحقيقللة تاريخيللة حكمللت 

فللي المسللتقبل . وهكللذا راه يعيللد بنللاء التللاريخ كللله  تطللور التللاريخ فللي الماضللي وسللتحكمه
بالصللورة التلللي تجعلللل منللله صلللدام للحضللارات ، الماضلللي والحاضلللر والمسلللتقبل فلللي ذللللك 
سلللواء . والهلللدف ملللن ذللللك كلللله التهويلللل والتخويلللف والنتيجلللة هلللي أن يسلللتمر الغلللرب فلللي 

أن يللدرك . فللالمهم هللو (1)تطللوير قللواه العسللكرية وضللرورة صللرف األمللوال الالزمللة لللذلك 
الغلللرب أن اإلسلللالم والمسللللمين جميعلللًا يتسلللمون أصلللاًل بلللالعنف والعدوانيلللة ، وبلللذلك فهلللم 

. إن خطلورة هللذا الخطللاب هللو قلللب الموضللوع (2)يمثللون تهديللدًا حقيقيللًا للحضللارة الغربيللة 
وهلو اإلسلالم بالدرجللة األوللى ، ذلللك أن هلانتنغتون يركلز علللى اإلسلالم سللواء فلي تحليللله 

عرضه لوقائع الحاضر ، بينما ال يستحضر الصين إال في أثناء حديثله  التاريخي أو في
 عن اتجاه تطور النمو في الوقت الحاضر بجنوب شر  أسيا .

لقد بات اإلسلالم ومنلذ عقلود سلبقت الشلغل الشلاغل فلي الغلرب . وملا يعنيله لليس        
نما يعنيله أن اإل سلالم يهلدد مصلال  الدين اإلسالمي وال الحكومات التي تحكم بالسمه ، وا 

الغرب . فاإلسالم في نظلر الغلرب اللذي يلتكلم هلانتنغتون باسلمه اليلوم هلو شليء آخلر . 
ن لللم يكللن اليللوم فسلليكون كللذلك غللدًا . بللل إنلله بمفهللوم الخطللاب  هللو العللدو رقللم واحللد وا 

 . (3)الصدامي ، هو العدو القديم الجديد هو العدو في الماضي والحاضر والمستقبل 
لنسللبة لمفهللومي الللدين والحضللارة عنللد هللانتنغتون فيبللدو الغمللوض واإلبهللام أمللا با       

واضحين في رؤيتله لهملا ، وربملا تعملد ذللك . فيلرى هلانتنغتون فلي اللدين بانله الخاصلية 
األساسلللية فلللي التعريلللف بهلللذه الحضلللارات ، أملللا الحضلللارة فهلللي هويلللة ثقافيلللة ، ولكنللله للللم 
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ومن جهة أخلرى يبلين أن الحضلارة هلي أعللى يوض  المعنى من قوله بالهوية الثقافية . 
تجمع ثقافي وأن محدداتها تكمن في      " اللغة والتاريخ والدين والعادات والمؤسسلات " 
، وهي تمثل أوسع مسلتويات الهويلة كالحضلارة الغربيلة والحضلارة اإلسلالمية والصلينية . 

ثقافيللة " أم " أوسللع  إذن فللاي التعللريفين هللو المفهللوم الواضلل  للحضللارة عنللده أهللو " هويللة
 .(1)مستويات الهوية " 

 الخالصة
من خالل ما سب  يمكن أن يخرج البحث ببعض االستنتاجات الخاصة حول هذا        

 الموضوع ولعل أهم هذه االستنتاجات هي  
  إن المشكلة الجوهرية في الخطاب الصدامي هي أن الغرب غيلر مسلتعد للتعاملل ملع

أن الغلللرب أحلللس بلللالخطر عللللى مفهلللوم األخلللذ والعطلللاء . بقيلللة الحضلللارات بنديلللة وفللل  
حضلللارته وقيمللله فلللاعلن الحللللرب دون اكتلللراث بلللالقيم الحضللللارية والثقافيلللة للتواصلللل بللللين 

 الشعوب ولبناء السالم، فال يمكن أن نبني السالم دون احترام قيم اآلخر.
  إن خطللللاب هللللانتنغتون الصللللدامي يعبللللر عللللن خطللللاب جللللزء كبيللللر مللللن دوائللللر الفكللللر

"   سللالم هللو العللدو ، الللذي حللل محلللراتيجي الغربللي حيللث قللدمت رؤيتهللا بللان اإلاالسللت
مبراطوريللللة الشللللر الشلللليوعية " وهللللذا العللللداء لإلسللللالم نللللابع مللللن طبيعللللة اإلسللللالم ، التللللي إ

استعصلللت وتستعصلللي علللليهم ، فلللي اللللذوبان فلللي النملللوذج الحضلللاري الغربلللي ، والتبعيلللة 
 للمركزية الحضارية الغربية .

 نغتون بمقياس واحد للتصنيف بين الحضارات   فالحضارة الغربيلة نسلبة لم يلتزم هانت
إللللى الغلللرب وهلللو تصلللنيف جغرافلللي ، والحضلللارة الكونفوشيوسلللية نسلللبة إللللى كونفوشللليوس 
الحكيم والفيلسوف الصيني ) القرن الرابع قبل الميالد ( ، والحضارة اإلسالمية نسبة إللى 

 يركا الالتينية نسبة إلى قارة .. وهكذا .دين ، والهندية نسبة إلى بلد ، وحضارة أم
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  إن هللانتنغتون ال يسللتعمل الللدين كمقيللاس للتمييللز بللين الحضللارات إال بالنسللبة لإلسللالم
وحده ، أما الحضارات األخرى فهو ينسبها إلى شيء غير الدين فالكونفوشية ليست دينلًا 

ي البوذيلللة وتليهلللا بلللل فلسلللفة أخالقيلللة وسياسلللية . كملللا إن الديانلللة السلللائدة فلللي الصلللين هللل
 الطاوية . باإلضافة إلى أن الكونفوشيوسية منتشرة أيضًا في اليابان .

  بهللام لقللد بللات واضللحًا أن مفهللومي الللدين والحضللارة عنللد هللانتنغتون فيهمللا غمللوض وا 
واضللحين ، وربمللا تعمللد ذلللك . فيللرى هللانتنغتون فللي الللدين بانلله الخاصللية األساسللية فللي 

ا الحضارة فهي هوية ثقافية ، ولكنه لم يوض  المعنى ملن التعريف بهذه الحضارات ، أم
 قوله بالهوية الثقافية .
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The Relation Between Religion and Civilization in Samuel 

Huntington's Vision 

Asst.prof.Dr.Mahmoud Saleh Saeed 

Abstract 

       This paper sheds light on one of the most important 

intellectual and ideological foundations of the clash of 

civilizations theory, presented by Harvard University political 

scientist Samuel Huntington. Huntington (1927 - 2008), an 

issue of the relationship between religion and civilization, and 

the impact of religion on a civil clash. He is one of the leading 

strategic political analysts in the United States. This theory 

emerged in the nineties of the last century, and provoked 

different reactions between supporter and opponent and 

between the supporter and reprehensible to push one to explore 

its hollow and know its dimensions. 

 
 


