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 نقد احلضارة الغربية

    عبد القادر امحد يونسأ.م.د. 
 28/10/2019 تأريخ القبول:         28/9/2019 تأريخ التقديم:

 المستخلص:
لقد كانت للحضارة الغربية انجازات هائلة في شتى مجاالت العلوم والمعرفة 

مم وطررت خاصة منها العلوم التطبيقية والتكنولوجية وتقدمت على اثرها الشعوب واال
طررة هائلة ، وكانت هذه الحضارة قد ورثت الحضارة اليونانية والرومانية في اتجاهاتها 

العديد من النظريات  -بشقيهم الشرقيين والغربيين –ونزعتها المادية وقد اتبع الغربيون 
وااليديولوجيات من راسمالية وماركسية وفرويدية ووجودية وداروينية وقومية عنصرية 

كما وصره بعض المركرين  -فة الى تقديس العلم المادي وجعله وثنا واله يعبد باالضا
يتبعه تقديس للثروة والمال الى حد العبادة ، فشكل هذا التجاه المادي الى تطور  -

الحضارة الغربية واالنسانية تطورا ماديا وعلى حساب الجانب الروحي واالخالقي ، 
واالخالقي وحولت المجتمع البشري الى مجتمع  ولذلك فقد اخرقت في  الجانب الروحي

متصارع بشع وحشي وكانت النتيجة هي الحروب والدمار والقتال والجريمة والجنون 
والقلق وانتشار المخدرات والبغاء في كل ارجاء العالم ، ولهذا فقد تعرضت هذه الحضارة 

وطروحاتها الركرية الى انتقادات كثيرة من الكثير من العلماء والمركرين بنظرياتها 
والمادية فبينوا تهافتها وضعرها ومناقضتها لرطرة االنسان وسويته فاصبح االنسان غريبا 
في عالمه قلقا مشوه الركر والروح ضعيف االيمان الينظر الى السماء بل يلتمس 
سعادته من عالمه االرضي وعلمه الذي جعله الها يعبد، وادى ذلك بطبيعة الحال الى 

لبشرية وانتكاس حضارتها التي وصرها بعض المركرين بالحضارة المشؤومة انتكاس ا
والوحشية ، وبرزت دعوات كثيرة الى ضرورة تخليص البشرية من رعونات هذه الحضارة 

                                                 

  الموصل/ جامعة اآلدابقسم التاريخ/كلية . 
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وانحرافاتها وضالالتها واعادة االنسان الى وضعه الطبيعي وتوازنه الروحي والمادي بعد 
حا ماديا بشعا ومسخته وغير طبيعته ان عصرت به هذه الحضارة وجنحت به جنو 

 االصلية ، وسوف نستعرض اراء بعض المركرين في هذه الحضارة في ثنايا البحث .
  مقدمة :

ُتعددد الحضددارة الغربيددة لحدددى الحضددارات التددي حققددت انجددازات هائلددة فددي مجددال 
ري بمدا العلوم الطبيعية والتجريبية فقدمت الكثير من المعطيات التي أفادت المجتمع البش

ال يخردددى علدددى الجميدددع ، لال أنهدددا أخرقدددت فدددي الجواندددب الروحيدددة وا خالقيدددة وكدددان ذلدددك 
حصيلة الكثيدر مدن ا فكدار والنظريدات وا يددلوجيات التدي تبناهدا الغدرب بقسدميه الشدرقي 
والغربدددي فددديثرت فدددي سدددير المجتمدددع والتددداريخ والحضدددارة وفدددي توجهاتددده العلميدددة والثقافيدددة 

ة والحضدددددارية ولسدددددوء حدددددظ هدددددذه الحضدددددارة أفدددددرزت هدددددذه النظريدددددات والمعرفيدددددة والسدددددلوكي
وا يدلوجيات من رأسمالية وماركسية وقومية عنصرية ووجودية وفرويدية ودارونية يتبعها 
تقددددديس للعلددددم للددددى حددددد العبددددادة أفددددرزت الكثيددددر مددددن المعضددددالت ا خالقيددددة والحضددددارية 

ائج ذلدددك انتشدددار الحدددروب وانحرافدددات أبعددددت اعنسدددان عدددن طبيعتددده السدددوية فكدددان مدددن نتددد
والجريمة واالنتحار والجنون والخوف والرعب والقلق النرسي والمشكالت المستعصدية فدي 
العدالم أجمددع فيبعددت اعنسددان عدن لنسددانيته وجردتدده مدن أخالقياتدده فيصدبح ضددائعا  هائمددا  

 اليلوي على شيء وال يستقر له حال .
وصف بعض المركدرين مدن ث فقد تعرضت هذه الحضارة الى انتقادات كثيرة حي

لسالميين وغير لسالميين هذه الحضارة بيوصاف مختلردة مشديرين للدى وحشديتها وبعددها 
عن اعنسانية كما وصف بعض هؤالء المركرين هذه الحضارة بينها تقدس أوثان وأصنام 
جديدددة معتبددرين هددذه ا يدددلوجيات والنظريددات أصددناما  سددارت وراءهددا أممددا  وشددعوب أثددرت 

اقع والتداريخ فدي الماضدي وال يدزال تديثير بعضدها للدى اليدوم علدى الدرغم مدن سدقوط في الو 
البعض منها وتهاويه أمام معطيات العلم الحديث وسوف نستعرض آراء هدؤالء المركدرين 

 حول هذه النظريات وا فكار وا يدلوجيات .   
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ذلدددك الدددوثن ‘ وصددف بعدددض المركدددرين العلددم أو التطدددور العلمدددي بيندده أصدددبح وثندددا  يعبددد  
الكبير الذي خضعت له البشرية ردحا  مدن الدزمن   فقدد كدان القدرن الثدامن عشدر والتاسدع 
عشدددر ومطلدددع القدددرن العشددددرين عصدددر االنبهدددار العلمدددي  بانجازاتدددده الكبيدددرة حتدددى ظنددددت 
البشرية انه قادر علدى كدل شدا واعتبدرت نتائجده ال ييتيهدا الباطدل مدن بدين يدديها وال مدن 

ويددرى  البدددوطي ان  (1)ء والدارسددين الددى عابددددين فددي محاريددب العلدددمخلرهددا فتحددول العلمدددا
الغرب انبهر بالعلوم ويتضح ذلك جليا لدى ثالثة علماء شاء اهلل ان يوجدوا في   عصر 
واحددد وهددو القددرن السددابع عشددر هددم غاليلددة وديكددارت ونيددوتن ، فقددد كددانوا يددرون ان المددادة 

ومضددت قددرون االعجدداب وتصدددى لمسدديلة  اال ان العلددم تقدددم (2)هددي ينبددوع الوجددود كلدده 
العلم ، العلماء انرسهم ومن المختبر ، ليقرروا ان عصر الوثنية العلمية التي خضع فيها 

 . (3)االنسان واصبح تابعا  للقوانين و النظريات التي جعلت منه شيئا  تافها  قد انتهى 
اب عديددددة وفدددي ولقدددد كدددان سدددبب ضدددياع االنسدددان وتخبطددده فدددي هدددذا العدددالم اسدددب         

مقدددمتها ذلددك الخددط الطويددل مددن الكهنددة واالربدداب والوضدداعين والرالسددرة واالدعيدداء كددال  
يطددرح مددذهبا  يصددور للندداس اندده الحددق المطلددق ومددا دوندده الباطددل ، كددال  يضددع نظريددة فددي 
الركددر او الددددين ، او السياسددة ، او االقتصددداد او االجتمددداع او الددنرس او التريبدددة ويخددددع 

ا العلم الكامل وان ما دونها جهل وخرافة السدباب كثيدرة احددها اسدتبعاد النداس الناس بينه
وما ان مدرت عقدود قليلدة حتدى تغيدرت االعتقدادات القديمدة وهدوت وتعدرت الصدنميات  (4)

الرانية واتضح للعلماء ان العلدم لديس هدو كدل شدا وان مرتداح الكدون لديس بيديده لينحسدر 
 (5)ا  بعددد ان اعشددى اجيددال واجيددال وفتددنهم عددن ديددنهم العلددم انحسددارا  شددامال  وغيددر متوقعدد

                                                 

، ) 1خليدل ، عمدداد الدددين ، العلدم فددي مواجهددة الماديدة ) قددراء فددي كتداب حدددود العلددم لسددوليران( ط ( 1)
 .   6 - 5تموز ،  30( مكتبة 1984الموصل : 

 .21( دار الركر ، 1999اوربة من التقنية الى الروحانية ، ) دمشق :  (2)
 .36، 7خليل ، العلم في موجهة المادية، (3)
 93 -92( دار ابن كثير ، 2005)دمشق :  1خليل ، في الرؤية االسالمية ، ط( 4)
 .39،  38خليل ، العلم في مواجهة المادية ،  ( 5)
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يقول الكسيس كاريل " ان العلم ال يجلب لندا مطلقدا  ضدررا  مباشدرا  ، ولكدن حينمدا يسديطر 
 (1)جماله الطاغي على عقولنا ويستعبد افكارنا فدي مملكدة الجمداد ، فينده يصدبح خطدرا  " 

ليسدددت كدددل شدددا موجدددود فدددي الكدددون        ان النظريدددات العلميدددة الحديثدددة تشدددير الدددى ان المدددادة 
) واحدددث النظريددات العلميددة التددي طرحهددا كبددار العلمدداء فددي مطلددع السددبعينات..... تقددول 
بالمقابل او المعادل الالمادي للتراكيب المادية في البنية السديمية والذرية على سواء ... 

ال وتتواجددد قبالتدده واندده مددا مددن الكتددرون او بروتددون او نيددوترون او جسددم كددوني كددذلك ، ا
معادلته الالمادية ، ومعنى هذا ان اكثر النظريات الريزيائية حداثة تقدم تيكيددا  اشدد علدى 
تهافت المادية ، وتشير بلسان العلم المختبري والمعادالت الرياضية المركبدة الدى التواجدد 

ين علددى واذا قددد تبددين ان المددادة ذات بعددد (2) الروحددي فددي قلددب الكددون وفددي صددميم الددذرة(
االقددل ، افددال يكددون االنسددان ذا ابعدداد اكثددر بكثيددر ل وبددذلك تصددبح التراسددير الجزئيددة ذات 
البعد الواحد مثل الترسير الجنسدي ، او الترسدير المدادي ، والترسدير االرتقدائي ، والترسدير 
الجمعددي ، والترسددير السددلوكي والغيرهددا مددن التراسددير المنرددردة تسددتطيع ان ترهددم االنسددان 

ان اجتمعت وانده البدد مدن الددين والدذي يقدول ذلدك  هدم العلمداء انرسدهم اصدحاب  والحتى
ان  (3)المختبددر والتجريددب والتعامددل العلمددي الرصددين مددع الظددواهر واالشددياء والموجددودات 

" انمدددا  (4)امدددرا  رجعيدددا      –علدددى ضدددوء التقددددم العلمدددي  –االلحددداد والماديدددة  قدددد اصدددبحا 
 . (5)يخشى اهلل من عباده العلماء"

وقدددد اشدددار البدددوطي الدددى ان الكاتدددب الرومددداني ) كونسدددتانتان جيورجيدددو ( الدددف           
روايددة ظهددرت فددي اوائددل الخمسددينات سددماها ) السدداعة الخامسددة والعشددرين( ذكددر فيهددا ان 
اآللة عما قريب سوف تستعبد االنسان وان الناس في الغرب سديتحولون الدى جيدون مدن 

                                                 

 .42هول ، ترجمة : عاد شريق ) د م : د ت ( االنسان ذلك المج ( 1)
 .66خليل ، العلم في مواجهة المادية ، ( 2)
 .69، 68المرجع نرسه ،  ( 3)
 .84المرجع نرسه ،  ( 4)
 22فاطر، االية ،  ( 5)
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وفدددي اوائدددل القدددرن العشدددرين ظهدددرت  (1)ان اآللدددة وسددديادتهاالرقددداء المسدددتعبدين تحدددت سدددلط
نظرية علمية جديدة تخالف المعتقدات القديمة من ان  المادة هي وحدها في الكون التدي 
ظل الغرب يتبناها مدة قرنين ونصف من الزمن كان من المع ابطال هذه النظرة الجديدة 

بالمرددداهيم والنظريدددات الريزيائيدددة انشدددتاين ، وهدددايزنبري ويدددوجين فيغندددز ، فقدددد اطددداح هدددؤالء 
السابقة ، فقد اثبت انشتاين مثال نسبية الزمان والمكان فال يوجد زمان او مكان مطلدق ، 
 كمددا اتضددح لكثيددر مددن الريزيددائيين ان الددذرة ليسددت اصددغر جسدديم يمكددن تصددوره كمددا كددان 
نيددوتن بددل هددي نرسددها مكونددة مددن طاقددات الحصددر لهددا تجمعددت فتكثرددت فظهددرت بمظهددر 

صغر جزئية في عالم المادة ، كما اترق كبار علماء الريزياء النوويدة علدى ان الكدون قدد ا
ثددم آمددن  (2)بدددأ وجددوده فددي لحظددة محدددودة مددن الددزمن فثبددت اذن ان المددادة ليسددت ازليددة 
 . (3)اكثر هؤالء العلماء بعد اجراء بحوثهم الى هناك عقل* ازلي يدير هذا الكون 

اللدده الددذي اتخددذه الغددرب ومنددذ النهضددة االوربيددة عندددما جعددل اذن فقددد سددقط ا            
العددددالم والطبيعددددة المصدددددر الوحيددددد للمعرفددددة والهددددت الطبيعددددة واحلتهددددا محددددل اهلل وجعلددددت 

وكدان العقدل االوربدي قددد  (4)مملكتهدا هدذا العدالم وحدده منكددرة عدالم الغيدب ومملكدة السددماء 
ال خدالق وانده حددث مصدادفه شطح وهو يبحث فدي الكدون المدادي حتدى زعدم ان الكدون بد

بال قوانين وال ناموس ، اال انه استيقظ اخيرا الى الحقيقة وبدأ علماء الغرب يعرفون انهم 
وعنددما نرجدع الدى كتداب )اهلل يتجلدى فدي  (5)كانوا خاطئين ومبتعدين عن العلم الصحيح 

م ، عصددر العلددم( سددوف نجددد عشددرات مددن العلمدداء الغددربيين المترددوقين فددي مختلددف العلددو 
                                                 

 .29اوربا من التقنية الى الروحانية ،  ( 1)
 .185،  184رارابي، ( مكتبة ال2005، وهذه مشكالتنا )دمشق :  30المرجع نرسه ،  ( 2)

*التعبيدر بدد) عقددل ازلدي( لديس تعبيرنددا فدنحن النعبدر عددن الدذات االلهيدة بالعقددل الدذي هددو 
 . 31من مخلوقاته ، البوطي ، اوربا من التقنية الى الروحانية ، هامن ص

 .31اوربا من التقنية الى الروحانيه ،  ( 3)
 .18( دار الشروق ، 2005القاهرة : )  1عمارة ، محمد ، االسالم في عيون غربية ، ط ( 4)
 . 84/  1( دار الشروق ، 2004قطب  ، محمد ، منهج التربية االسالمية ، ط ) القاهرة  ( 5)
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الطبيعية ، والكيميائية ، وعلوم الحياة ، والجيولوجيا ، والرياضيات الذين قدادتهم الحقدائق 
العلميدددة الدددى االيمدددان والتوحيدددد ودفعهدددم الدددى انكدددار خرافدددات الشدددرك والوثنيدددة    والتثليدددث 

وصدق اهلل العظيم عندما قال " سنريهم آياتنا  في االفاق وفي انرسهم حتى يتبين لهدم (1)
 (2) الحق"انه 

يرى محمدد اقبدال ان العدالم ظهدرت فيده وثنيدات جديددة واصدنام وبنيدت هياكدل و           
جديدددة يعيددد فيهددا صددنم القوميددة والوطنيددة واللددون والجددنس والددنرس والشددهوات وقددد تسددربت 
هذه الوثنية الى العالم االسالمي والعربي ، افليس العالم بحاجة الى ثورة ابراهيمية جديدة 

 . (3)سر اصنام  يدخل في هذا الهيكل فيجعل هذه االصنام جذاذا  الى كا
وهذا وثن اخر عبدته البشرية في هذه الوثنية الحديثة هو عبادة القوة او القوة            

الماديدددة فقدددد اصدددبحت تقددددس وتوضدددع لهدددا النظريدددات الرلسدددرية وااليدددديولوجيات فدددي هدددذا 
خالقيدة والروحيدة واصدبح العدالم صدراعا  حيوانيدا  العصر الكنود وغابت القيم االنسانية واال

مقيتدددا  اليعدددرف الهدددوادة وال الرحمدددة الن البشدددرية احلدددت الددده القدددوة بددددال مدددن اهلل عدددز وجدددل 
 الرحمن الرحيم . 

اديددة وقددد تحدددث ليوبولدددفايس ) محمددد اسددد بعددد اسددالمه( عددن عبددادة القددوة الم           
لماديدة والتدرف المدادي معبدودات هدذا الزمدان ، مدينددة " التقددم المدادي والقدوة ا التكنولوجيدة

العصددر الددذري ، الحددوراء العرجدداء ، التددي تتقدددم فددي اتجدداه واحددد ، وتددرى فددي اتجدداه واحددد 
وهو االتجاه المدادي ، علدى حدين ترقدد العدين الثانيدة ) الدروح( التدي تبصدر البعدد الروحدي 

"لددو كددان فيهمددا  (4)ا بددال اخددالق" للحيداة فهددي قددوة بددال رحمددة ، وعلددم بددال ديدن ، وتكنولوجيدد

                                                 

( وزارة االوقددداف والشدددوؤن 1995) الدوحدددة :  1خليدددل ، رؤيدددا اسدددالمية فدددي قضدددايا معاصدددرة ، ط ( 1)
 127الدينية ، 

 .53فصلت ، االية  ( 2)
 .  85( دار الركر 1960)دمشق:1الحسن علي ، روائع اقبال ، طالندوي ، ابو  ( 3)
 .96محمود ، مصطرى ، رحلتي من الشك الى االيمان ، ) مصر : د ت (  ( 4)
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ويرى قطب ان  من اسباب الرتنة  في االرض هدي القدوة الماديدة  (1)آلهة لال اهلل لرسدتا" 
فهذا العصر يتسم بالعلم والقوة والتنظيم  ثم  ان هذه الجاهلية قدد انحرفدت عدن مدنهج اهلل 

هليدات القديمدة اقدل فاصبحت هذه القوة تخدم الطاغوت وقد كاندت القدوى الماديدة فدي الجا
  (2)رهبة وتنظيما  فهي اليوم تمتلك وسائل جبارة واسلحة فتاكة ووسائل اعالم هائلة 

امددددددا الددددددوثن االخددددددر الددددددذي يددددددرتبط بددددددالقوة أيضددددددا  وهددددددي الدددددددعوة الددددددى العنصددددددرية        
والقومية)العدوانية( وهو وثن اخر رفعت اعالمه البشرية كل يدعي ان بني جنسه افضدل 

 اها واحسنها.الشعوب وانق
واذا اردنددا ان نرجددع الددى جددذور هددذه المسددالة لنددرى ان الترسددير العرقددي للتدداريخ يرجددع الددى 
حياة العزلة وعدم وجود التواصل الثقافي التدي سدادت العدالم فدي العصدور القديمدة فسداعد 
ذلددك علددى تمركددز ثقافددة الجماعددات البشددرية حددول نرسددها وعدددم قدددرتها علددى فهددم طبيعددة 

رين الغريبددة عنهددا ، اال ان الشددا المدددهن ان يوجددد مثددل ذلددك عنددد فالسددرة وافكددار االخدد
اليوندددان كيرسدددطو الدددذي قسدددم سدددكان العدددالم الدددى اغريدددق وبرابدددرة ثدددم عندددد عددددد كبيدددر مدددن 
المركرين الغربيين وخاصدة مندذ عصدر االستكشدافات الجغرافيدة فدي القدرن الخدامس عشدر  

الذين كتبوا في الركر العنصري  لعلماءومن ا (3)وحتى النصف االول من القرن العشرين 
م( وكدان امتدددادا  لعددد ممددن 1882- 1816فدي القددرن التاسدع عشددر آرثدر دي جوبينددو ) 

 – 1744المركدددرين االلمدددان الدددذين دعدددوا الدددى الركدددر القدددومي العنصدددري مثدددل  هيدددردر  ) 
م( ، ولقدددد كدددان لهدددذه 1900 – 1844)م( ونيتشددده 1814 – 1762م( وفختدددة ) 1803
ر و الددددعوات تددديثيرا  كبيدددرا  فدددي الركدددر االجتمددداعي و السياسدددي الغربدددي خاصدددة فدددي االفكدددا

المانيا وايطاليا حيث اعتنق الحزبان النازي والراشي هذه االفكار وكانت سببا  رئيسيا  مدن 
"وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصدوا رسدله واتبعدوا   (4)اسباب الحرب العالمية   الثانية 

                                                 

 . 22االنبياء ، االية ،  ( 1)
 .61،  60( مكتبة وهبة ، 1964) مصر :  1جاهلية القرن العشرين ، ط ( 2)
    .   249التاريخ ، المالح ، هاشم ، المرصل في فلسرة  ( 3)
 .252 – 250المرجع نرسه ،  ( 4)
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واالسالم ال يعرف العنصرية وانما جعل اختالف االمم والشدعوب  (1)امر كل جبار عنيد"
مدددن آيدددات اهلل "يدددا ايهدددا النددداس اندددا جعلنددداكم شدددعوبا  وقبائدددل لتعدددارفوا ان اكدددرمكم عندددد اهلل 

 . (2)اتقاكم"
وال غرابة من وجود مثل هذه االفكار عندد مركدرين مثدل ارسدطو فانندا ندرى ان            

رية فاالعتداد بالنرس وتقديسها احدد االمدراض البشدرية المعروفدة المسيلة نرسية وليست فك
وال عالج لها سوى التزكية النرسية التي دعا اليها منهج االسالم كي يتحرر االنسان من 
الذات وغوائلها ويتحدرر مدن عبوديتهدا التدي تعمدي البصدائر واالبصدار . ومهمدا يكدن مدن 

لحددديث بلبدداس العلددم والنظريددات الرلسددرية امددر فددان هددذا الددوثن القددديم  ظهددر فددي العصددر ا
التددي يخضددع لعبوديتهددا وبريقهددا كثيددرا  ممددن تخدعدده  االسددماء الالمعددة وااللقدداب العلميددة . 
ان االنحطددداط الدددديني واالخالقدددي ادى الدددى رجحدددان كردددة الوطنيدددة والقوميدددة يقدددول )لدددورد 

لحصدددول الغايدددة  لدددوثين( "ان الددددين الدددذي هدددو المرشدددد الدددالزم لالنسدددان والوسددديلة الوحيددددة
الخلقيددة، والشددرف المعنددوي للحيدداة البشددرية ، كددان نتيجددة االنحطدداط فددي سددلطانه ان فددتن 
العددالم الغربددي بمددذاهب سياسددية تقددوم علددى اسدداس اخددتالف االجندداس والطبقددات ، وآمددن 

ان الرقددي المددادي هددو الغايددة العليددا ، والددوطر االكبددر ، واليددزال  –بتدديثير العلددوم الطبيعيددة 
االمر في مشاكل الحياة واثقالها وتكاليرها وكان من نتائج ذلك ايضا  انه صعب  يزيد هذا

علددى اوربددا ان توفددق بددين روحهددا وحياتهددا توفيقددا  ينقددذها مددن القوميددة داهيددة هددذا العصددر 
  . (3)الكبرى"

وقددد سددرت عدددوى القوميددة العنصددرية الددى االقطددار العربيددة واالسددالمية فددي اخددر          
عشددر ، وقددد رأت الدددول الكبددرى ان مددن واجددب قوميتهددا ان تبسددط سدديطرتها القددرن التاسددع 

على اكبر مسداحة مدن االرض وتكدون لهدا مسدتعمرات فهدذه هدي الشدريعة القوميدة والمجدد 
                                                 

 .59هود ، اآلية ، ( 1)
 .13الحجرات ، اآلية، ( 2)
-182(دار بغدددداد الجديددددة،2005)مصدددر:1النددددوي ، مددداذا خسدددر العدددالم بانحطددداط المسدددلمين،ط ( 3)

183. 
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(رئيس قسم الرلسرة وعلم النرس في جامعة لندن  Joadالقومي ، وقد شرح االستاذ جود)
عندي ان يكدون الشدعب يملدك قدوة يسدلط بهدا المجد القومي بقوله " ان المجد القومي انمدا ي

رغبتدده وهددواه علددى اخددرين اذا مسددت الحاجددة ، ويكرددي لشددناعة مددا يسددمونه)المثل الكامددل 
للشددعب( وهددو المجددد القددومي اندده يندداقض الصددرات الخلقيددة والرضدديلة ، اذا كانددت بددالد ال 

ها عندددد تقددول اال صددددقا  وتردددي بوعودهدددا وتعامدددل الضدددعراء معاملدددة انسدددانية فمسدددتوى شدددرف
وعبدادة االسدباب دون االعتمداد علدى  (2)"افرأيت من اتخذ الهه هدواه" (1) االمم منحط...."

وال يعندي ذلدك طبعدا  عددم اتخداذ  –المسبب سمة من سدمات هدذا العصدر المدادي الجاحدد 
  -االسباب والتخطيط لشؤون الحياة

فدي ذلدك عنددما قدال وهم يشبهون قارون  (3)ويرى النورسي ان الماديين يعبدون االسباب 
ونسددى قددارون  (4)عددن المددال والنعمددة التددي كددان يتددردد فيهددا "انمددا اوتيتدده علددى علددم عندددي"

المسبب العظيم وكذلك نسيت هدذه الحضدارة اهلل عدز وجدل فهم"يعلمدون ظداهرا  مدن الحيداة 
 . (5)الدنيا وهم عن االخرة هم غافلون"

اليدده الحضددارة العصددرية الماديددة ، يقددول الندددوي " وهددذا هددو الشددرك الددذي اتجهددت         
فقدددد اتخددددت االسدددباب الطبيعيدددة والماديدددة والرنيدددة ، واصدددحاب االختصددداص فيهدددا ، الدددذين 
نسميهم )االخصائيين( اربابا  واولياء من دون اهلل ، ووضدع الرجدل العصدري حياتده تحدت 

ادة تصدددرفهم ، واعتقدددد ان بيددددهم الحيددداة والمدددوت ، والسدددعادة والشدددقاء ، لقدددد اصدددبحت عبددد

                                                 

 .194المرجع نرسه، ( 1)
 .23الجاثية،اآلية ،  ( 2)
( دار  1999)دمشددق:1دة والعقيدددة ، ترجمة:احسددان قاسددم الصددالحي ،طكلمددات صددغيرة فددي العبددا ( 3)

 .10القلم،
 .78القصص،اآلية، ( 4)
 .7الروم،اآلية، ( 5)
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االسدددباب والماديدددات والقدددوى الكونيدددة وعبدددادة الطبيعدددة ، واالعتمددداد الكلدددي علدددى اصدددحاب 
  . (1)االختصاص ، واتخاذهم اربابا  من دون اهلل وثنية جديدة"

امددا الددوثن االخددر فهددو الرأسددمالية وال نريددد ان نندداقن هددذه النظريددة هنددا فمددا كتددب         
ى ان الردرد هدو االلده وكدل الده يرعدل مدا يشداء عنها اليعدد وال يحصدى ويكردي ان نشدير الد

ومددا يحلددو لدده والحريددة الشخصددية مجددال مرتددوح ل لهددة اجمعددين فددي الرأسددمالية ، بعددد ان 
وتقدوم  (2)تخلصوا من عبودية الكنيسة وألهها المتجبر ورجال الدين في العصور الوسطى

اجمدع كتداب االقتصداد الرأسمالية على الربا واالحتكار وكليهما محرمان فدي االسدالم وقدد 
حتدددى المعدددادون للرأسدددمالية وعلدددى رأسدددهم كدددارل مددداركس علدددى ان نشدددية الرأسدددمالية كاندددت 
خطددوة تقدميددة كبيددرة وانهددا قدددمت خدددمات هائلددة للبشددرية فددي شددتى مندداحي الحيدداة ، فقددد 
زادت االنتددداج ، واصدددلحت وسدددائل المواصدددالت ، واسدددتغلت مدددوارد الطبيعدددة علدددى نطددداق 

ى المعاشددي لطبقددة العمددال عمددا كددانوا عليدده فددي عهددد االعتمدداد علددى واسددع ورفعددت المسددتو 
الزراعة، اال ان ذلك لم يستمر طدويال  الن الرأسدمالية ادت الدى تكددس الثدروات فدي ايددي 
اصحاب رؤوس االموال وتضداؤلها المتزايدد فدي ايددي العمدال فصدار صداحب راس المدال 

ور العمددال الكددادحين مستخلصددا  لنرسدده يعطددي اجددورا   قليلددة ال يرددي بالحيدداة الكريمددة لجمهدد
تدددتم تكددددس البضدددائع المنتجدددة نتيجدددة االنتددداج  (3)فدددائض القيمدددة فدددي صدددورة اربددداح فاحشدددة

الكثير وقلة االستهالك لقلة اجور العمال ولهذا تبحث الدول الرأسمالية عن اسواق جديدة 
مددوارد  لتصددريف بضددائعها فينشددي االسددتعمار ومددا يعقبدده  مددن صددراع علددى االسددواق وعلددى

اذن فهدي تعبدد المدال وتقدسده وتعبدد القدوة الماديدة  (4)المواد الخام يتنهي بالحروب المددمرة
 وتجعل منها هدف الحياة.

                                                 

 80( دار القلم،1997)دمشق:1الصراع بين االيمان والمادية،ط ( 1)
 .158-156قطب ، جاهلية القرن العشرين ، ( 2)
 .76(دار الشروق،2001)القاهرة:23قطب ، شبهات حول االسالم ، ط ( 3)
 .77-76المرجع نرسه ،  ( 4)
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امددا بالنسددبة للماديددة الجدليددة والماديددة التاريخيددة التددي كانددت لعنددة مددن لعنددات             
،  (1)ين مددن الحسددابالغددت الماركسددية الددد ،حددديث فهددي "فددي ماديتهددا الديالكتيددةالعصددر ال

وتنكرت هلل سبحانه ، وفي ماديتها التاريخية، اضطرت الى البحث عن اله بدديل ، وديدن 
جديددد، فكانددت قددوانين التبدددل المحتددوم ، فددي وسددائل االنتدداج ، وصدديغه ، وعالقاتدده ، هددي 
الدين ، وكانت الطبقة هي االله ، وفي تصاميمها االقتصادية ، اسرت نرسدها فدي افعدال 

افعال ، منتصف القدرن الماضدي ، فلمدا شدبت الممارسدات والمعطيدات االقتصدادية  وردود
عن الطوق ، وشهدت مررداتها تغيرات جذريدة عميقدة ، وانقالبدات ، تحولدت بدالكثير مدن 

 . (2)المعدالت ، من النقيض الى النقيض"
جدليدة ويدؤمن الشديوعيون بالماديدة ال (3)وكما هو معروف فقد سقطت الماركسدية         

وان صراع المتناقضات هو السبب في التطور االقتصادي والبشري من الشيوعية االولى 
الى الدرق ثدم االقطداع ثدم الرأسدمالية ثدم الشديوعية الثانيدة واالخيدرة ويقرندون قيدام الشديوعية 
االقتصادية بصحة هذا المنطق الجدلي ، ويقولون ان النظام االقتصادي هو الذي ينشا 

 . (4)فكار والرلسرات العقائد واال
ان الشدديوعية قائمددة علددى فلسددرة ماديددة  بحتددة التددؤمن اال بالمحسددوس والملمددوس وكددل مددا 
التدركه الحواس فهو غير موجود او ال يضعون له حسابا  وهم يسخرون من الروحانيات 
وان الددروح هددي مددن نتدداج المددادة وبددذلك يصددبح االنسددان مخلددوق مددادي حيددواني كددل همدده 

والماركسية ال  (5)لب االساسية التي حددها ماركس بالغذاء والمسكن والجنساشباع المطا
تعطددي لددالرادة االنسددانية للرددرد اال دورا  ثانويددا  فددي المجتمددع فهددو خاضددع لطبقتدده وبحتميددة 
وهددذا يعنددي ان العقددل االنسدداني غيددر قددادر علددى الوصددول الددى الحقيقددة كمددا يعنددي ايضددا  

                                                 

 .44خليل، رؤية اسالمية في قضايا معاصرة ، ( 1)
 .43المرجع نرسه ، ( 2)
 .212؛ قطب ،شبهات حول االسالم، 408-399المالح ، هاشم ، المرصل في فلسرة التاريخ، ( 3)
 .212قطب ، شبهات حول االسالم، ( 4)
 .414-413رة التاريخ ،المالح ، المرصل في فلس ( 5)
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بمددددا فيهددددا االيديولوجيددددة الماركسددددية ومددددنهج الماديددددة رفددددض كددددل االفكددددار وااليددددديولوجيات 
وكرى بها انها انكرت وجود الخالق عز وجل وحطمدت ارادة  (4)الجدلية في ترسير التاريخ

 االنسان.
 (Joad)اما عبادة المال في هذه الحضارة العصرية فمعروف وميلوف يقول االستاذ جود

"لدم يدزل سدائدا  علدى عقليدة انكلتدرا مندذ  (Philosophy for our Times)فدي كتابده  
قددرون شددره المددال والتملددك وكانددت رغبددة نيددل المددال اقددوى عامددل فددي حيدداة الددبالد ، واكبددر 
باعث على العمل ، الن المال وسيلة للتملك وضخامته ووفرته مقياس لكراءة االنسدان ، 

الذاعددة الالسددلكية ولددم يددزل الندداس يتلقددون مددن طددرق السياسددة واالدب والتمثيددل والسددينما وا
وفي بعض االحيان من منابر الكنائس في كل عام وشهر التحريضات على جمع المدال 
واقتنائه واالقناع بان االمة المتمدنة هي التي ارتقت فيها عاطرة الشره والتملك ، ان هذه 

 . (1)العبادة للمال تناقض عقائدنا الدينية"
بقولدددده " ان بعدددض المددددؤلرين  (Sammuel Bufler)وقدددد اوضدددح ذلددددك ايضدددا          

يقولون:اننا ال نستطيع ان نجمع بين عبادة اهلل وعبادة المال ، وانا اسلم بان االمدر لديس 
 (2)بميسور ، ولكن متى تكون المهمات في الدنيا ميسورة وسهلةل"

ونحن نعرف ان االسالم ينكر ذلك وقد قال رسول اهلل )صلى اهلل عليده وسدلم("تعس عبدد 
 (3)الدرهم والقطيرة والخميصة ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرض"الدينار و 

امددا السددبيل للتحددرر مددن عبوديددة المددال والجدداه او أي شدديء مددن آفددات الددنرس مددن انانيددة 
"والذين (4)وكبر وعجب واثره وغيرها فانه ليس سهال  حقا  بل هو الجهاد الذي كلرنا اهلل به

                                                 

 .171،172الندوي ، ماذا خسر العالم ، ( 1)
 .173المرجع نرسه ، ( 2)
ابن حجر العسقالني ، احمد بدن علدي ، فدتح البداري فدي شدرح صدحيح البخداري، عندي بتصدحيحه  ( 3)

 .6/68(دار الكتب العلمية،2005:عبد العزيزبن عبد اهلل بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي)بيروت:
 .60(مكتبة الرارابي،1976)دمشق:3البوطي،باطن االثم،ط ( 4)
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لسدرات هدذا العصدر الوجوديدة ، وقدد بددأت الرلسدرة ومدن ف  (1)جاهدوا فينا لنهددينهم سدبلنا"
الوجوديدددة فدددي القدددرن التاسدددع عشدددر واستراضدددت فدددي القدددرن العشدددرين وتضدددم مدددذهب مدددن 
مددذاهب السددلوك يغلددب عليدده الدددعوة الددى االباحددة واطددراح العددرف والخلددق وعقائددد االديددان 

دة نابعة وكانت وجودية سارتر ملح (2)وهي مدرسة واسعة النطاق تضم مؤمنين وملحدين
مددن الركددر المددادي وجددردت االنسددان مددن مسددؤولية الررديددة والتزامدده االخالقيددة والقددت ذلددك 
كله على المجتمع فرتحت الباب للتركك والتحلل والتمزق والضياع وقد صدق جداك بيدرك 
حين قال" ان الوجودية ظاهرة زمنية عابرة ، لن يلبث االنسان ان يتخطاها ، وهي ليست 

ومدا تدزال  (3) استنتج منها نتيجة متشدائمة ، بدل واقعدا  يجدب ان يعتدرف بده"روحا  ، وانا ال
الوجودية تددفع اصدحابها مدن قيدد الدى قيدد ومدن تمدزق الدى مزيدد مدن التمدزق ويتمثدل ذلدك 
فددي الهيبيددة والخنددافس ، ويقددال انهددا تحددرر االنسددان بيددد اننددا نجددد كتابددات اصددحابها تتسددم 

ل ما طرحه الركر الغربدي البشدري البعيدد عدن االيمدان بالييس والتشاؤم وهذا طابع عام لك
ويتضح مدن ذلدك ان الوجوديدة قدد شدرعت لالنسدان منهجده فدي  (4)باهلل والروح والمعنويات

 تحقيق رغباته بدون ضوابط وقيود وهو امر ينكره االسالم.
ومدددن اوثدددان العصرايضدددا نظريدددة النشدددوء الدددذاتي او نظريدددة الدددتط وينسدددب دارون         

ق الى الطبيعة التي يقول عنها" انهدا تخلدق كدل شديء وال حدد لقددرتها" فالطبيعدة هدي الخل
وكددان تدديثير هددذه  (6)وكتابدده الشددهير اصددل االنددواع (5)الهدده الجديددد الددذي يقدسدده ويسددجد لدده

النظرية على االفكار والحضارة كبيدرا  حيدث ظهدرت هدذه النظريدة فدي القدرن التاسدع عشدر 

                                                 

 اآلية ( 1)
العقدددداد ، عبدددداس محمددددود ، عقائددددد المركددددرين فددددي القددددرن العشددددرين ) القدددداهرة :د.ت(دار المعددددارف  ( 2)

،131. 
 .88(المكتب االسالمي،1980)بيروت:1الجندي،انور ، اطار اسالمي للركر المعاصر،ط ( 3)
 90-89المرجع نرسه، ( 4)
 .49-48قطب ، قبسات من الرسول،  ( 5)
 .54العقاد ، عقائد المركرين في القرن العشرين، ( 6)
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ر وارتقدددى مددددن القدددرد وظهدددر كتابددده )اصدددل االندددواع( سددددنة والتدددي تقدددول ان االنسدددان تطدددو 
م( فكان ان انتشدر واصدبح حدديث المجدامع والمددارس وشدغل النداس وكاندت هدذه 1859)

النظريدددة اتجاهدددا  جديددددا  جعلدددت النددداس يعتقددددون ان الكدددون سدددائر بغيدددر عنايدددة الهيدددة وان 
الحيددوان لدديس مددن الموجددودوات ترتقددي  وفددق السددنن الطبيعيددة وان االنسددان وسددائر انددواع 

صنع صانع حكيم بل هو نتيجة نواميس طبيعية ، ولقد كان ذلك دينا  جديددا  يهددم الددين 
يقول االستاذ جود " يصعب علينا االن ان ندرك تلك الدهشة واالستغراب الذي  (1)القديم 

فاجي اجدادنا عندما ظهر كتاب اصل االندواع لددارون ، وعنددما جائدت النتدائج ان دارون 
ان عمل ارتقاء الحياة على كوكب االرض لم يدزل مسدتمرا   –او يظن انه اثبت   –ت اثب

( فدي اشدكاله االولدى  jelly fish( وفدر  البحدر )amoebaمتواصال  من ظهور االميبدا )
الى اشكاله النهاية العليا وهي ارقدى اشدكال الحيداة واعالهدا ، فلدم يدزل عمدل االرتقداء مدن 

 غيدددر منقطدددع ، وبدددالعكس مدددن ذلدددك فدددان الدددذين عاشدددوا فدددي االميبدددا الدددى طورندددا متواصدددال  
  . (2)عصر فيكتوريا انما ارشدوا ان االنسان خلق مستقل"

وكددان تيثيرهددا عميقددا فددي االفكددار والحضددارة واالدب والسياسددة تددراه وتلمسدده فددي          
وهي  (3)اخالق الناس واعمالهم التي التصدر اال على تسليم ان االنسان هو حيوان راق 

ضددالل مددن ضددالالت الجاهليددة الحديثددة فددي القددرن التاسددع عشددر وبدايددة القددرن العشددرين ، 
وقدددد ذكدددر رسدددل تشدددارلز  (4)كمدددا ان علمددداء القدددرن العشدددرين انكدددروا هدددذه السدددخافة فتركوهدددا

ارنسدددددت اسدددددتاذ االحيددددداء والنبدددددات بجامعدددددة فرانكردددددورت بيلمانيدددددا ، ان هنددددداك الكثيدددددر مدددددن 
نشية الحيداة مدن عدالم الجمدادات فدذهب بعضدهم الدى انهدا  النظريات التي ارادت ان ترسر

قد نشديت مدن البروتدوجين ، او مدن الريدروس ، او مدن تجمدع بعدض الجزيئدات البروتينيدة 
الكبيرة بيد انه يجب ان نعرف ان كل الجهود التي بذلت للحصول على المادة الحية من 

                                                 

 .179،  178الندوي ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ،  ( 1)
 179المرجع نرسه ،  ( 2)
 180المرجع نرسه ،  ( 3)
 .88قطب ، جاهلية القرن العشرين ،  ( 4)
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ستطيع ان يقدم دلديال  مباشدرا  غير الحية قد فشلت ، ومع ذلك فين من ينكر وجود اهلل الي
للعدددالم المتطلدددع ، علدددى ان مجدددرد تجمدددع الدددذرات والجزيئدددات بطريدددق المصدددادفة يمكدددن ان 
يؤدي الى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة التي شاهدناها فدي الخاليدا الحيدة . 

ان  وكددل انسددان حددر فددي ان يقبددل هددذا الترسددير لنشددية الحيدداة   فهددذا شددانه وحددده   ولكندده
يرعدل ذلددك فيندده انمدا يسددلم بدديمر اشددد اعجدازا  او صددعوبة علددى العقدل مددن االعتقدداد بوجددود 

ويقددول" اننددي اعتقددد ان كددل خليددة مددن الخاليددا الحيددة قددد  (1)اهلل الددذي خلددق االشددياء ودبرهددا
بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها وان ماليين من الخاليا الحية الموجدودة علدى 

بقدرته شهادة تقوم على الركر والمنطق ، ولذلك فدينني أومدن بوجدود سطح االرض تشهد 
 (3)واشددار العقدداد الددى ان دارويددن لددم يقددل ان التطددور ينرددي وجددود اهلل  (2)اهلل ايمانددا  راسددخا "

وفرويددد هدددو االخددر اثدددر علددى المجتمعدددات والندداس بترسددديره للسددلوك البشدددري علددى اسددداس 
ظريته وتالشى االهتمامات به والذي يقي الدى الجنس وحده ، ومع ان فرويد قد تالشت ن

الزال  –ان سددمي علمددا   –فتددرة السددتينات مددن القددرن العشددرين ، ولكددن العلددم الددذي اسسدده 
يعددين فددي العيددادات النرسددية المنتشددرة فددي الغددرب يرتادهددا الندداس ومددن الطبيعددي ان يقددول 

وينصددددحه  الطبيددددب النرسددددي لمرضدددداه اندددده يعدددداني مددددن الكبددددت مددددن عقدددددة نرسددددية او اكثددددر
بددداالنطالق فدددذلك عالجددده ان عقدددده  التحليدددل النرسدددي تعندددي ان يسدددقط االنسدددان باسدددقاطه 
االرادة  الضددابطة فيدده ويرسددر االمددور علددى اسدداس جبريددة نرسددية التدددع لالنسددان مجدداال  
لالختيدار هددذا فددي مجدال تبريددر الجريمددة ثددم يددعو الددى اطددالق الشدهوة البهيميددة علددى انهددا 

جدددال تدددزيين الجريمدددة وفدددي كدددال المجدددالين يتعامدددل مدددع الحيدددوان  عدددالج للكبدددت وهدددذا فدددي م
ولقدددد اتضددح للنددداس الزيدددف الواضدددح مددن نظريدددات فرويدددد الخاصدددة  (4)ولدديس مدددع االنسدددان

بالترسير الجنسي للسلوك البشري فقد كان اعتماده في نظرياته على المرضى والشواذ ثدم 
                                                 

 89- 88المرجع نرسه ،  ( 1)
 89المرجع نرسه ،  ( 2)
 .54عقائد المركرين في القرن العشرين ،  ( 3)
 .162( دار الشروق،2006)القاهرة:2قطب ، حول التيصيل االسالمي  للعلوم االجتماعية ،ط ( 4)
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ازل لهددا تدديثير فددي مجدداالت تعمدديم مالحظاتدده علددى االصددحاء اال ان السددموم التددي بثهددا مدد
كثيرة مثل العيادات التي اشرنا اليها واالعالنات التي يسدتخدم فيهدا الجدنس لالغدراء التدي 

وحددين تددوارى فرويددد عددن الصدددارة ظهددرت مددن  (1)تبثهددا وسددائل االعددالم فددي كددل االرض 
بعددده مدرسددة السددلوكيين وكلتددا المدرسددتين ترسددر جوانددب مددن االنسددان ولكنهددا التحدديط بدده 

التستطيع ان ترسر المقامات العليا من النرس اليشرية التي التصل اليها جنسيات فرويد و 
ولددم يكددن فرويددد كمددا حدداول ان يصددره المخدددوعون الخددادعون  (2)وال تجددارب    السددلوكيين

بيندده حددالل العقددد النرسددية ولقددد اختلددف رفقدداء فرويددد معدده وانكددرو غلددوه فددي قضددية الجددنس 
مة وصددحة ولكددن القددوى التددي كانددت تدددفع الركددر البشددري الددى وقدددموا ترسدديرات اكثددر سددال

الرساد اذاعت هذه السموم ، وقد اشار بنيامين نلسون في كتابه )فرويد والقدرن العشدرين( 
الى ان فلسرة فرويد تنكر الروحانيدة والحريدة وانده يعتبدر الحداالت النرسدية العليدا كااللهدام 

 . (3)للغريزة الجنسيةالشعري والحب الصوفي مجرد تصورات واقنعة 
وتحددددث سددديد قطدددب عدددن عبوديدددة اخدددرى ذكرهدددا رسدددول اهلل )صدددلى اهلل عليددده            

وسددلم( فددي حديثدده الشددريف "تعددس عبددد الدددينار والدددرهم والقطيرددة والخميصددة ،ان اعطددي 
والقطيرة والخميصة هي انواع من المالبس ، يرى قطدب  (4)رضي وان لم يعط لم يرض"

يد ال تقف عند العبودية للحكام والرؤساء والمشدرعين فهدي ظداهرة للعيدان ان العبودية للعب
ولكددن هندداك عبوديددة للعبدداد خريددة وربمددا هددي اقددوى واعمددق واقسددى مددن تلددك الصددورة وهددي 
العبودية لصانعي المودات واالزياء فان لهؤالء سلطانا  كبيرا  جدا  على كثيدر مدن النداس ، 

من المالبس او العربات او المباني او المنداظر او ان الهة االزياء يررضون على الناس 
الحرالت .....الخ فهي تمثل عبوديدة صدارمة ال سدبيل للخدالص منهدا بدل لدو دان النداس 

                                                 

 162المرجع نرسه ، ( 1)
 .163المرجع نرسه ،  ( 2)
 .85، 63الجندي ، اطار اسالمي للركر المعاصر، ( 3)
 .6/68ر العسقالني ، فتح الباري ،ابن حج ( 4)
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 (1)في هذه الجاهلية الحضارية هلل ببعض ما يدينون لصانعي االزياء لكانوا عبادا  متبتلين
سددددها وقدددد ال يناسدددب شدددكلها واحياندددا  ندددرى ان المدددرأة المسدددكينة وهدددي تلدددبس مدددا يكشدددف ج

وتكوينهدددا ، وتضدددع مدددن االصدددباي مدددا يجعلهدددا شدددائهة او مثدددارا  للسدددخرية بيدددد ان سدددلطان 
الوهية االزياء والمودات تقهرها وتجبرها على ذلدك الن المجتمدع كلده يددين لهدذا السدلطان 
فتضدديع االمددوال والجهددود الددى جانددب االعددراض واالخددالق فددي سددبيل هددذه االربدداب وهنددا 

قيمددة العبددادة ، والدينونددة فددي صدديانة ارواح الندداس واعراضددهم وامددوالهم التددي تكددون  تبددرز
 . (2)في جميع اشكاله وصوره لها عندما يدين العباد للعباد  العاضم

ونحن نقول ان كثيرا من الناس ممن تستهويهم االزياء والمالبس واليملكون              
ويحسدون بالتعاسدة والشدقاء وصددق رسدول ماال لكي يواكبوا كل عدرض جديدد يتضدجرون 

اهلل )صلى اهلل عليه وسدلم( عنددما وصدف صداحب هدذه العبوديدة بدالتعس كمدا اشدرنا الدى 
بدددل ان بعدددض االعالنددات فدددي المجددالت الخاصدددة بهدددذه  ذلددك فدددي الحددديث الشدددريف آنرددا 

االزياء تعرض حدذاء  ايطاليدا  مكتدوب   تحتده ثالثدة اربداع شخصديتك تكمدن فدي حدذائك . 
االسالم ال يعرف مثل هذا وانما يددعو الدى التدزين وارتدداء المالبدس الجميلدة بدال اسدراف و 

وبددال عبوديددة وبددال تبددرج او غرور"فخددرج علددى قومدده فددي زينتدده قددال الددذين يريدددون الحيدداة 
الدنيا ياليت لنا مثلما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقال الدذين اوتدوا العلدم ويلكدم ثدواب 

 . (3)ن وعمل صالحا وال يلقاها اال الصابرون"اهلل خير لمن ام
وهكذا نجد ان هذه االوثان واالصنام قد انبهر بها كثيرا  من الناس والمثقرين             

فددي عصددر العلددم ذلددك الددوثن الكبيددر وقدددس رجالهددا واحيطددوا بهالددة مددن التبجيددل والرخددار 
ا لبدث ان تالشدت وسدقطت ومنحوا االلقاب  واالوسمة وخضع لهدم القاصدي والدداني ثدم مد

هذه النظريات ، وما يزال البعض منها يحتضر ، وكان حصيلة هذا التشدريع البشدري ان 
                                                 

( مؤسسدة الرسدالة ، 1970) بيدروت :  1حسن ، احمد ، فقده الددعوة ، ) مختدارة مدن الظدالل( ط ( 1)
74 ،75. 

 .76،  75المرجع نرسه ،  ( 2)
   80- 79القصص ، االية ،  ( 3)
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قدددادت العدددالم الدددى مزيدددد   مدددن التمدددزق والضدددياع والحدددروب والجريمدددة والجندددون واالنتحدددار 
والشددذوذ واصددبح االنسددان فددي تيدده و ضددالل بعيددد والعددالج لهددذا الواقددع المتدديزم فددي كددل 

 رض الى بالعودة الى منهج اهلل والتلقي عن السماءارجاء اال
فدددي نقدددد الحضدددارة الغربيدددة تبدددين بعدددد ان استعرضدددنا اراء العلمددداء والمركدددرين الخاتمةةةة : 

ان هددذه الحضددارة تبنددت نظريددات وايددديولوجيات كددان لهددا تدداثير علددى حركدددة -1ي: يتمايدد
 المجتمعات والشعوب والتاريخ في العالم اجمع.

 ريات ذات ابعاد سياسية واقتصادية ونرسية ومادية وفكرية.كانت هذه النظ-2
كانددت هددذه النظريددات تنظددر الددى االنسددان وحركددة التدداريخ مددن جانددب واحددد كددين يكددون -3

اقتصادي مثال مثل الماركسية والراسمالية وتحاول ان ترسر حركة التاريخ بترسير احادي 
 سان.الجانب فاهملت الجوانب الروحية واالخالقية عند االن

تعرضدت هددذه النظريددات الددى الكثيدر مددن النقددد مددن قبدل المركددرين والعلمدداء سددواء كددانوا -4
 مسلمين او غير مسلمين.

شددددت هددذه النظريددات علددى مرهددوم الصددراع مددن اجددل البقدداء فحولددت العددالم الددى غابددة -5
ييكل فيها القوي الضعيف واعتبرت القيم الروحية مجرد خرافات يتمسك بها الضعراء في 

 لعالم .ا
ومددن هددذه النظريددات الوجوديددة التددي دعددت الددى التشدداؤم والقلددق والحيددرة واالضددطرابات -6

امدددام حيددداة االنسدددان ومصددديره ممدددا يتنددداقض مدددع البياندددات السدددماوية التدددي تكدددرم االنسدددان 
 7وتجعل له قيمة في الدنيا واالخرة وتمنحه الطمينينة والسعادة.

الددى قوميددة تعصددبية تلغددي االخددر وتؤكددد علددى وكانددت النظريددة العرقيددة العنصددرية تدددعو -
 8تروقها على الشعوب االخرى فقاد ذلك الى حروب طاحنة بين االمم والشعوب.

اعتبرت هذه الحضارة ان العلم المادي هو كل شيء وجعلت منه الهدا يعبدد يمكدن ان -8
 9يحقق لها السعادة الدنيوية واغرلت التطلع الى السماء.

 الداروينية االنسان مجرد حيوان متطور من ساللة الحيوان. وجعلت نظرية التطور -9
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وركزت نظرية فرويد على الجانب الجنسي واعتبرت الدافع الجنسي وراء كل عمدل  -10
 يقوم به االنسان فحولت االنسان الى حيوان يسعى خلف شهواته.
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A Critique of Western Civilization 

Asst.Prof.Dr. Abdul Qadir Ahmed Younis 

Abstract 

The western civilization has had great achievements in 

various fields of science and knowledge, especially applied and 

technological sciences, which affected these peoples and nations 

to make a huge leap . 

And this civilization was inherited from Greek and Roman 

civilization and followed its materialistic tendencies. Westerners -

eastern and western side- have followed many theories and 

ideologies of capitalism, Marxism, Freudianism, existentialism, 

Darwinism, and racist nationalism, as well as the sanctification of 

material science and making it as idolatry, as some thinkers have 

followed, followed by a reverence for wealth and money.   This 

materialistic trend towards the development of Western 

civilization and humanism materially and at the expense of the 

spiritual and moral, and therefore Western civilization failed in the 

spiritual and moral side and transformed human society into a 

brutal society, and the result was wars, destruction, fighting, 

crime, madness, anxiety and the spread of drugs and prostitution 

throughout the world. This civilization has been criticized by 

many scholars and intellectuals for its theories and intellectual and 

material propositions. The man became a stranger in his world 

anxiety distorted thought and spirit weak faith, but seeks his 

happiness from the power of science more than worship God, and 

this naturally led to the relapse of humanity and the decline of 

civilization, which some intellectuals described the ominous and 

brutal civilization. There have been many calls for the necessity of 

ridding mankind of the badness of this civilization, its deviations 

and its delusions, and the return of man to his natural and spiritual 

and material balance after he was hit by this civilization and 

drifted by horrendous material delinquency and its miserable and 

changed its original nature. 

 


