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ختلّف املسلمني يف العصر احلديث
املظاهر واألسباب
(الصفحات )781 -711
ملخّص

اإلسالم ّ
يقر بسقوط الدول والحضارات عندما تتكاتف األمراض الحضارية
ً
وأهمهاا أو ا نفصااام الحوحاا واااامراز موالناة العالاااة ماى اذ تعااا و لا
بالتنكر له أو ا نحراف عن شح يعته ومنهجهً ،
ثانيا العبث اإل نسانا وسوء التعامل
مااى رياارات الو ااوث ،ثال ً اا اااامراز اقاقاااوضي واااياي الرايااةً ،
رابع اا ا نقسااام
والتفراة.

ردّ بعض األسباب املدّعاة لتخلّف املسلمني
ً
واااء باساا الحضاارة ا ساالمية قاان ااد
ما من ش أن ظاهرة مشاراة ونا ًرا
ً
أيضاا – و مان
اقتسح العالا وأناار لببشاحية يحيقهاا لقاحون عديادة ،وماا مان شا
التشاؤم أن نق ل – إن هذا الضوء اقانير ااد رفا  ،و إن اقاسابمال الياوم يقبعا ن فاا
آرر القائمة من أما هذا العالا اقاتم رة.
وهنا يمرح السؤال نفسه وبإلحاح قيف عاث اقاسبم ن بعد قال لا التقادم
والراا يعيش ن القهقحي؟
وما هو أو َم ْن هو اقاسؤول عن هذا التقهقر؟!
*  -قاتب عرااا .
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هل ل «هو مقتض الحتمية التاريخية والمبيعة العامة لبتاريخ التا تفرض عب
األم ااة الت ااا ي ااوت سااابيل عال ه ااا ورايه ااا ف ااا مرحب ااة معين ااة أن تتج ااه نح ااو الفن اااء
()1
وا نحماط بعد ل ؟» أم ليي األمار قاذل  ،و إنماا تو اد عوامال أرار هاا
السبب فا انحماط اقاسبمال؟
و إ ا قااان الجااواز باانعا وأنااه تو ااد عواماال أراار هااا الساابب فااا انحماااط
اقاسبمال ،فما ها هذه العوامل؟
وأون الخبل؟ هل إن الحضارة ا سالمية ولدت وها تحمل عامال موتهاا أم لايي
األمر قذل  ،وبعباارة هال إن الخبال فاا ألال الفكارة ا ساالمية ،أم إن الفكارة
ّ
مبرأة و إن اقاسبمال وحدها ها اقاسؤول ن عما آل إليه أوااعها؟؟
أم هااذا و ا  ،فااال رباال فااا ا سااالم و فااا اقاساابمال ،و إنمااا هااا عواماال
رار يااة ومااؤامرات محيمااة أولااب اقاساابمال إ ا مااا ولاابوا إليااه ماان ا نحماااط
والضعف؟
وابل اإل ابة عن هذه التساؤ ت نق ل إن ّ
لح فبسفة اقااثية التاريخية «و إن
قل حضارة تبق مصرعها عب يد العامل الذي أولدها ،لاا نكان لنحتاال لببحاث
()2
عن عنصر أ نبا يك ن ظه ره ً
سببا فا الكارثة»  ،ل أن نفي العوامال التاا
ساعدت األمة عب النهوض ها التا تعرال اقاسيرة بل وتعوث بها إ ا الخباف ً
ثائماا.
واسا ً
ااتناثا إ اا هااذه الفبساافة وبقاا معناا لببحااث عااال عباال انحماااط اقاساابمال
ّ
ّ
ً
أيضاا
شاكب الحضاارة مان ابال .و معنا
قبحث مستقل منف عن العبل التاا
ألن نبقا تبعة ا نحماط عب شاص أو ماعاة أو أماة ..إ يكا ن فنااء الحضاارة
ا سااالمية – قفناااء أيااة حضااارة أراار باال أيااة ظاااهرة حيااة أراار – نتيجااة حبا ل
()3
األ ل المبيعا أو غير المبيعا  .الذي ّبد أن يحصل.
وألن هذه الصفحات تتسى قانااشة تفاليل هذه النظحية فنحن نر اى القاار
()4
ّ
الكااحيا إ اا ثراسااات مفصاابة لعبمائنااا حو ااا وساااوف نسااابا هناااا ـ قألااال
مواوعا ـ بعدم اب ل هذه الفبسفة ،ونق ل عبا نحاو اإليجاال الشاديد إن ا ساالم
و إن ق اااان يعت ااارف بس اااقوط ال ااادول والحض اااارات عن ااادما تتك ااااثف األم اااراض
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الحض ااارية ف ااا شاااكل ظ اااهرة ال اامبح عبيه ااا القااارآن الك ااحيا با ساااتبدال ت ااارة
(ّ )5
ً
ادرا أو حتمية يمكن أن تفب منها
 ،إ أنه لا يجعل ل
وبا ستصالف أرر
ماعة أو أمة.
ونحن إن ُعدنا إ القرآن الكاحيا لنساتقح نصولاه فاا هاذا اقاجاال لو ادناه
يحدث أها أسباز السقوط الحضاري فا ّ
عدة نقاط أساسية منها
ً
أو ا نفصام الحوحا واامراز موالنة العالاة مى اذ تعا و ل بالتنكر له
أو ا نحراف عن شح يعته ومنهجه.
يعا ّاد اإليمااان باااذ تعااا أحااد أها ّاا اااوانال الو ااوث الفمح يااة التااا فماار اإل نسااان
()6
عبيها ولنع عب هداه مسيرته فا الحياة ،ولذا قان التنصل عن هذا اإليمان
بإنكاااار الخاااال ألا ًااال أو بااا نحراف عاان منهجااه وشااحيعته ـ ـ يم ّ ااال سا ً
اايرا باتجاااه
السااقوط أل نااه هاادم لقااوانال الو ااوث وتضاااث مااى أهااداف الحياااة ،وبااه تباادأ الحضااارة
اإل نسانية تتجه نحو ا نحدار والتالشا.
فا ا «السااقوط الحضاااري فااا هااذه الحالااة ساايك ن نتيجااة حتميااة ألن الحياااة
اإل نسانية ألبح تسير عكي أهدافها ،وأن الحوح الحضاارية لإ نساانية لاا تكان
ا اااثرة عبا ا لاااياغة أهاااداف الحي اااة الت ااا تبح ااث ـ بمبيع ااة و وثه ااا وق ااوامن
()7
استعداثها ــ عن يحو النمو والتكامل باتجاه مبدئها الح ورالقها العظيا» .
والوااااى أن مشااكبتنا ـ عب ا و ااه التحديااد ـ تكماان فااا تخبااا اقاساابا عاان
عقيدتااه ألن اقاساابا ـ فااا األعااا األغبااب ـ لااا يتصاال عاان عقيدتااه «ولكاان عقيدتااه
()8
تجرثت مان فاعبيتهاا أل نهاا فقادت إشاعاعها ا تمااعا»  .فاقاسابا ربماا حااف
عب إيمانه ،ولكنه إيمان لايي باذي روح إ لاا ّ
يفعال عبا مساتو السابو  ،وم ال
هذا اإليمان يححر اإل نسان من ايوثه وهوا دف اقانشوث من عقيدة التوحيد ،يق ل
الشااهيد محمااد باااار الصاادر(رض) «إن اقاعن ا الحقيقااا لإ يمااان لاايي هااو العقياادة
()9
اقاحنمة فا القبب ،بل الشعبة التا تتقد وتشى بضوئها عب اآلرحون» .
ً
ثانيا العبث اإل نسانا وسوء التعامل مى ريرات الو وث
والسبب ال انا من أسباز السقوط الحضاري هو سوء التعامل مى الو وث وعادم
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استعمال األشياء فا موااعها ،فإ ا ظهرت هذه الحالة فا مجتمى مان اقاجتمعاات،
ً
واستعمل اإل نسان ريارات الو اوث ونعماه اساتعما غيار متمااب ماى الراياة المبيعياة
ّ
التا رب من أ بها الشاء والتا احرت مان بابال اقااو با ادرتاه فتبا الخماوة
األو لجنوح الحضارة نحو التآقل وا نهيار.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ااااه ْا َو َماااان ّنشاااااء َوأ ْهب ْ
نج ْي َنا ُ
يق ا ا ل س ااابحانه ُ ثا َّاااا َلا َاااد ْا َن ُاه ُا ْال َو ْعا َاااد فأ َ
ك َنااااا
ً ُ
ًَ
ذ َما َ ًال َا ْح َي ًاة َ
ال )10(ويق ل سبحانه ً
اقْ ُا ْسرف َ
أيضاا َ و َا َار َز ا ُ
ق َانا ْ بآم َناة ّم ْم َم بَّ ّناة
بب
َ
َ
ّ
ُْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
كااان ف َ
قاال َم َ
َي ْأت َيهاا ر ْلا َهااا َرغا ًادا ّمان ُ
اذ فأ اا َهااا ا ُ
ك َفا َار ْت باأ ْن ُعا ّ
ذ بل َبااا َ الجا بي
ب ب ب
ب
ت
ب
ب ب
()11
ْ
ْ َ
ُ
َ
َ
َ
َوالخ ْو بف بب َما قانوا َي ْصن ُع ن. 
فبساابب سااوء تصاارفها فااا أنعااا اذ وسااوء اسااتعما ا لبصيااارات ألبساااها اذ
()12
ّ
عزو ل مصيبة الج ي والخوف ،وهما رمزان لارران لببؤ الحضاري .
()13
َ َ ً
َ َ َّ ْ َ َ ُ َ َ َّ َ َ َ َ
ويق ل سبحانه ً
الم بح يق بة أل ْساق ْي َن ُاها ّمااء غ َاداا . 
أيضا  وأل بو استقاموا عب
وهااذه اآليااة الكحيمااة تتحااد عاان العالاااة بااال ا سااتقامة وتمبي ا أحكااام اذ
ساابحانه وتعااا و بااال وفاارة الخياارات« ،وببرااة اليااوم بااال عدالااة الت يااى و بااال وفاارة

اإل نتال»

()14

.

فالقرآن الكحيا وؤقد فا هذه اآلية – وم يالتهاا – أن «تمبيا شاحيعة الساماء
()16
وتجساايد أحكامهااا فااا عال اااات الت يااى ( )15تااؤثي ً
ثائم اا وباسااتمرار إ ا وفاارة
ياثة ال حوة»

()17

.

اإلنتال و إ
ً
ثال ا اامراز اقاقاوضي واياي الراية

والساابب ال الااث ماان أسااباز السااقوط هااو اااامراز اقاقاااوضي واااياي ا اادف

والرايااة و ها ل الحضااارة عاان أهاادافها اإل نسااانية .فحينمااا يحااد الخبااق بااال ااايا

الخير والشر ويسير اإل نسان بال هدف ،وتنتحر القيا ويخفا لاوت الاحوح ،اعباا أناه
()18

.

السير نحو الكارثة أو إنه البقاء فا مواى الكارثة
ً
رابعا ا نقسام والتفراة
َ َ ََ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ
اااال ُعوا ف َتفشاااابوا َو َتااااذ َه َب
يقاااا ل عا ّاااز ماااان اائاااال فااااا قتابااااه الكااااحيا  و تنا
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()19
يح ُ
ر ُ
ك ْا ، ونقل عن الرس ل(ص) أنه اال « تختبفوا فإن من قاان ااببكا
ب
()20
ارتبفوا فهبكوا» .
ففااا ا نقسااام والتفراااة تضاااغن لبقبااوز وتشاااحن لبصاادور وتخااا ل ل ياادي
ومرتاى لكاال مفساادة ،وهااا أما ر يكفااا قاال واحااد منهااا ـ لااو حصاال ـ فااا انهيااار
الحضارة.
مفرثة التفراة وا نقسام من أها مفرثات مأساتنا .
فقااد بااحلت بص ا رة مبكاارة ا ًادا حالااة م ان التفك ا وا نقسااام فااا اقاجتمااى
ا سالما ،إ أفحلت حاثثة السقيفة سنة ( )77هجحية تيارون فا األمة ،ألبح لكل
منهما – فيما بعد – مر عيته الفكحية والفقهية والعقائدية التا تختبف عن مر عية
التيار اآلرر ،وقان يبيعة األم ر تقتضا أن وؤثي هذا ا نقسام إ ا انهياار اإلساالم
وهو لا يزل فا مرحبة البناء والنمو.
ولكاان اقاوااااف الحضاااري لإ مااام عبااا(ي) منااى ماان لاا ا نهيااار ،واسااتماي
اإلمااام(ي) بصاابره ومبدئيتااه أن يحاااف عباا اإلساااالم بالقاادر الااذي يحفظااه ماان
ا نكسار وهو لا يترساخ فاا القباوز بعاد .وعااس اقاسابم ن مشاكبة مؤ باة ييباة
فترة الخالفة الراشدة.
()21
ً
تقديرا منه لبمصبحة األها .
وربما قان هذه الفترة ـ التا سالا فيها اإلمام
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ك ُوناوا َأ ْم َ اا َل ُ
ق ْا ُث َّاا َ َي ُ
 - 1يق ل عز من اائل فا قتابه الكاحيا َ و إن َت َت َو َّل ْاوا َي ْس َات ْبد ْل َا ْو ًماا َغ ْي َار ُ
ك ْا
ب
ب
س رة محمد.
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ماء غداا سا رة الجان ،اآلياة  .71وأرار باإليماان والتقاو ولاو أن أهال القار آمناوا واتقاوا
لفتحنااا عباايها برقااات ماان السااماء واألرض س ا رة األعااراف ،اآليااة  .13وثال ااة بإاامااة التااوارة واإلنجياال
واإليمان بما أنزل اذ سبحانه ولو أنها أااموا الت راة واإلنجيل وما أنزل إليها من ربها ألقبوا مان فاواها
ومن تح أر بها اقاائدة .11 /ل ألن شحيعة السماء نزل من أ ل إنشاء عالاات الت يى عب أساي
عاثلااة .انظاار الساايد الشااهيد محمااد باااار الصاادر ،اقادرسااة القرآنيااة ،الساانل التاريخيااة فااا القاارآن الكااحيا،
ص 13
 - 71بحسب السنل ا ية التا تتصبف.
 - 71السيد الشهيد محمد باار الصدر ،اقادرسة القرآنية ،السنل التاريخية فا القرآن الكحيا ،ص .14 - 13
 - 78لجنة التأليف فا مؤسسة البالغ ،قاا ا السقوط الحضاري ،ص .18 - 11
 - 73س رة األنفال ،اآلية .11
 - 14عااالء الاادون عبااا اقاتقااا باان حسااام الاادون ا ناادي ،قنااز العمااال ،مؤسس اة الرسااالة – بيااحوت  ،ط ،1
7141ها 7381م ،ل  ،7ص  ،711ح .831
 - 17أعبن ا مام (ي) – فا أقثر من مواى – أن موافة إنما هو نابى من تقديمه قاصبحة ا سالم العبيا.

__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 711



