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 وبناء اإلنسان المبدع -الحضارة

 هوم والتكوٌن(ف)الم 

Civilization - and the building of creative human 

(Concept and composition) 

 دكتور/ سٌف بن راشد الجابري

 دبً - اإلمارات العربٌة المتحدة - ومعهد الشارقة للتراث  –بالجامعة الكندٌة بدبً  أستاذ الثقافة والمجتمع 

 مقدمة:

إن التعامل مع الصٌغ الحضارٌة المستقبلٌة بتداعٌاتها واحتماالتها المختلفة، بحاجة إلى إنسان ٌإمن بؤن المستقبل لٌس ولٌد 

ٌُصنع من عوامل   ذاتٌة  فً اإلنسان )كالتطلع والطموح واإلقدام والمغامرة  العوامل الموضوعٌة فحسب. بل إن المستقبل 

المستقبل الذي ٌرٌد،  واإلبداع(، لذلك من الضرورة أن ٌكون ذلك اإلنسان على قدر  كاف  من القناعة التامة بقدرته على صنع

 اختراع وابتكار وصناعة اإلبداع. مجرد توقع أو تنبإ بقدر ما هو ألن المستقبل لٌس

 فٌما خاصة فٌها ومإثرا   بها متؤثرا   علٌها ٌعٌش التً بٌئته من حٌاته عمل مناهج وٌتلقى إال العالم هذا فً مجتمع من وما

وطموحات الشعب مطالب تجّسد والتً والسٌاسٌة واالقتصادٌة والحضارٌة والثقافٌة االجتماعٌة بالمسلكٌات ٌتعلق
(1)

. 

وبما أن الحضارة اإلنسانٌة هً قٌم عظٌمة إلصالح المجتمعات والشعوب بمختلف ثقافاته نرى أن رسول اإلنسانٌة محمد 

صل هللا علٌه وسلم وضع قواعد هذه الحضارة المعنوٌة فً حٌاة اإلنسان وكان ذلك واضحا  فً خطبته التً كانت فً 

 علٌه وسلم فً حجة الوداع خطٌبا  فً أصحابه، فبٌن تعالٌم الدٌن السنة العاشرة من الهجرة حٌث وقف رسول هللا صلى هللا

العظٌمة، ورسخ معانً الرفق والسالم، وشٌد قٌم الرحمة والتآلف، ووضح مفاهٌم االعتدال والسماحة والعٌش المشترك 

حد، أال ال فضل لعربً على ٌا أٌها الناس؛ إن ربكم واحد، وإن أباكم وا” بٌن البشر، قال علٌه الصالة والسالم فً خطبة: 

“عجمً، وال لعجمً على عربً، وال ألحمر على أسود، وال ألسود على أحمر، إال بالتقوى، إن أكرمكم عند هللا أتقاكم
(2)

 

، فحقوق الناس محفوظة، وال فضل ألحد على أحد إال باإلٌمان الخالص، والعمل الصالح الذي ٌعود نفعه على الوطن 

هو محور التنمٌة المستدامة لذلك بقدر ما ٌكون لهذا اإلنسان قٌمة فً ذاته وفً مجتمعه وفً ناسه واإلنسان، فاإلنسان 

ومن هنا جاء  ٌكون مبدعا  مقدما  بانٌا  لحضارته، مساهما  فً المحافظة علٌها؛ ألنها تشكل مسٌرة المجتمع الذي ٌنتمً إلٌه.

خالل الدراسة بتعرٌف الثقافة والعلم الذي ٌصل بٌنا الى  موضوع البحث. وتحدٌد خطة للتعرٌف والوصول الى هدف من

تحدٌد ما هً الحضارة والمفهوم المجتمعً، والحصول على نتائج تحدد الشروط الواجب توافرها للمجتمع وحقوق 

 االنسان، وتحدٌد الخصائص والقدرات المطلوبة لبناء االنسان المبدع.
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