أسباب تخلّف المسلمين
الشيخ شفيق جرادي
الكلمات المفتاحيّة :التخلّف؛ االحنطاط؛ احلضارة اإلسالميّة؛ احلراك؛ العادات والتقاليد؛ الدين؛ السياسة.

احلضاري بعد أن كانوا هم قطب
كثرية هي املعاجلات اليت اشتغلت على موضوع ختلّف املسلمني واحنطاطهم
ّ
الرحى يف عصورهم املاضية.
التطرق له من زاويتني
يتم ّ
وقبل عرض بعض اآلراء يف هذا الشأن ،من املفيد أن نشري إىل كون هذا املوضوع ّ

منهجيّتني خمتلفتني:

تود مطالعة ما حصل من أجل
المنهجيّة األولى :تعاجل أسباب التخلّف واالحنطاط بقراءة تارخييّة وأهداف ّ

احلضاري عند املسلمني ودوهلم.
أن تضيء على األبعاد التارخييّة هلذا الرتاجع
ّ

اإلسالمي املعاصر ،فيصبح التاريخ عربة
المنهجيّة الثانية :تعاجل األسباب من منطلق أهداف تالمس الواقع
ّ

فاعال ومؤثّارا ،يف الوقت الذي ال توفّر
تلمس احلراك
يود أن يكون فيه ا
احلضاري الذي ّ
يستهدي هبا الباحث يف ّ
ّ

فيه املنهجيّة األوىل ّإال حاالت مفاهيميّة انفعاليّة استطالعيّة عند أصحاهبا.

لعل سبب طرح هذا السؤال ملا ختلّف املسلمون؟ أو ما هي أسباب احنطاط احلضارة اإلسالميّة؟ إّنا يعود
و ّ

إىل الصدمة الدينيّة واحلضاريّة اليت أصابتهم بفعل تق ّدم الغرب؛ وهم أهل الكفر ،على أهل الدين واإلسالم؛ وهم

أهل اإلميان .وهنا جاءت القراءات املتتالية لإلجابة عن هذا السؤال ومنها:

متسكهم برتاثهم القدمي الذي منه قداسة
 .1أ ّن مجود املسلمني على التقاليد والعادات املوروثة ،بل إ ّن ّ
القرآن والدين ،وعدم قراءهتم للرتاث قراءة نقديّة تنفض عنهم املاضي ليقيموا قراءات ومعارف معاصرة على غرار

أمرا
الغرب وما قام به من رفض للدين والرتاث والتقاليد ،هو السبب يف هذا التخلّف .وقد تناسى هذا االجتاه ا
أي
املعريف و
عمليًّا بالغ األهّيّة ،وهو أ ّن هذه الرؤية تابعة من حيث طبيعتها إىل السياق
الغرب .وأ ّن ّ
ّ
السياسي ّ
ّ
فبغض النظر عن ضعف هذه املقولة يف مبانيها ،فإ ّن ّاجتاهها
تطوارا أو تق ّد اما .وبالتايل،
ّ
تبعيّة ال ميكنها أن تولّد ّ
علمي.
تطور
ّ
االستتباعي جيعل منها عائ اقا عن إحراز ّ
أي تق ّدم أو ّ
حضاري ّ
ثقايف أو ّ
ّ
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األولّ ،إال أنّه يسلّط الضوء على موضوع العالقة بني الدين
 .2الرأي الثاين ،وهو شبيه إىل ح ّد بعيد بالرأي ّ

أمر صاحل لإلنسان ،على ضوء عمر الزمنّ ،إال أ ّن
والسياسة ،وأصحاب هذا الرأي وإن كانوا يعتقدون أ ّن الدين ٌ

نطاق الدين هو يف االرتباط بني اإلنسان وربه سبحانه ،ارتباطاا فرديًّا .ويف أفضل األحوال ،ميكن أن يوفّر الدين

األخالقي بني الناس ورهبم وقيمهم الدينيّةّ .إال أ ّن الشأن العام الذي له عالقة حبيثيّة
اجملتمعي
حالة من االرتباط
ّ
ّ
إعمار احلياة الدينا يف ميادين السياسة واالجتماع والعالقات بني األمم واحلضارات ،فال عالقة للدين به .بل هو
تاما بني قيم األخالق
ي .األمر الذي يستلزم ا
فصال ًّ
أمر يعود إىل الناس يف بناء سياساهتم وعمراهنم احلضار ّ
االجتاه،
الدينيّة ،وقيم النفعيّة السياسيّة يف جمال بناء املنظومات السياسيّة والعمالنيّة للناس .وبرأي أصحاب هذا ّ

متطوارا ،وهو
أ ّن التجربة الغربيّة ملّا فصلت بني الدين والسياسة استطاعت أن تبين لنفسها أف اقا علميًّا وحضاريًّا ّ
اإلسالمي بني الدين والسياسة.
خالف الدمج الواقع يف دائرة العامل
ّ
هامني:
وقد تناسى هؤالء أمرين ّ
األول :إ ّن تاريخ التق ّدم عند املسلمني كان يعيش يف كنف هذا الدمج بني الدين والسياسة ،وأ ّن فرتة
األمر ّ

التأخر عند املسلمني إّنا بدأت مع بداية االنفصال بني قيم الدين ،وقيم املمارسة السياسيّة.
ّ

مربر له ،إذ مقتضى املوضوعيّة وجود
األمر الثاني :إ ّن إسقاط التجربة الغربيّة على التجربة اإلسالميّة ال ّ
املشاهبة بني الديانة املسيحيّة والديانة اإلسالميّة يف النظرة للوجود وللحياة الدنيا بالتحديد ،وهو شبه غري قائم

أصال .بناءا عليه ،فال يصح اعتبار أن الفصل بني الدين والسياسة هو عالج أزمة التخلّف عند املسلمني.
ا

 .3الرأي الثالث ،يذهب للقول :إ ّن اإلسالم متظهر يف مرحلته األوىل بالقرآن الكريم والسنّة النبويّة
عرب عن مرحلة السلف الصاحل ،ثّ تتالت بعد ذلك األحقاب
الشريفة ،وأ ّن هذا التمظهر لإلسالم هو الذي ّ

أضل
الزمنيّة اليت أبعدتنا عن مرحلة الصحابة والسلف الصاحل ،وأوقعتنا فريسة االجتهادات واآلراء املختلفة ،مّا ّ
األمة ّإال بالعودة للسلف الصاحل.
األمة وجعلها لقمة سائغة يف أيدي الكافرين ،وال جناة هلذه ّ
ّ

عامال مؤثّارا يف
وإين وإن كنت أعتقد أن هذا الكالم فيه شيء من الصوابّ ،إال أ ّن فيه احنرافاا بيّ ناا ش ّكل ا
ّ
حساس حيتاج إىل قراءة متأنّية ،حبيث نرى فيه إىل ماذا أوصل
احنطاط املسلمني ،وتدهور أحواهلم .وهو موضوع ّ

لألمة اإلسالميّة.
طرح السلفيّني يف مسار احلراك
احلضاري ّ
ّ
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ّأما الرأي األخري الذي سنورده ،فهو يرتبط بفكرة مفادها :إ ّن تأكيد أواصر الصلة بني الدين والسياسة هو

كل ختلّف حلق باملسلمني فإّنا يعود بأحد أسبابه املركزيّة إىل موضوع افرتاق الدين عن
ّ
سر النهوض ،وأ ّن ّ
السياسة ،وهذا ما ميكن أن نعاجله فيما بعد.
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