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 المقدمة:

يه واإلقبال عليه، الذي جعل العلم ضياء والقرآن الحمد هلل الُمِمدِّ بالتوفيق َمن صدق في التوجُّه إل

نورًا، الحمد هلل الملك الحقق المبقين، القذي نقدانا إلقم اإلومقان واليققين، وصقلم اللعقم ونقلم علقم مقن             

فتحت لنا به باب االتصقال بقونوار المعرفقك بقك، لشنتربقاف بقه فيمقا نتوجقه إليقه، ونققوه بقه ونعملقه،             

ليكون عدًة وذخيرة لحياة الدواه والبقاء، وصلم اللعم ونلم علم آلقه   ونتعامل به في حياتنا القصيرة،

 األطعار، وأصحابه األخيار، ومن علم منعجعم نار. 

التغيير ننه من ننن اهلل في الكقون ونقو هقانر عيانيقك طبيعيقك ماضقيك فقي الحيقاة فقي أبعافنقا،           

ك، وعقالم األفكقار عامقك إلفاإلومقان ن  قه      ابتداًء من المافة الحيك، وانتعقاًء بالحيقاة االجتماعيقك والن  قي    

وزود وونقص، وتوثب ووخمد ووذبل، والن س تتقلب بين التزكيك والتدنيك، والتحول ال كري وقوف إلقم  

التغيير في ال لوك، واالنتجابك، والتعامل مع المحيطإل
(1)

 . 

العصقور   فالتغيير واقع قائم ومشاند في العصر الحالي، حيث وتميز نذا العصقر عقن ريقرن مقن    

ب رعك التغيير، والت جر المعرفي، والتقده التكنولوجي في جميع المجقاال،، فيققول الص صقافي فقي     

ذلك: إلإن كل المجتمعا،؛ بمختلف توجعاتعقا ال كروقك، وال يانقيك، واالقتصقافوك، علقم قناعقك تامقك؛        

ال، الققوة  بون العقالم لقم وعقد كمقا كقان وأن ننقاك متغيقرا، كبقرد، ققد أحقدثت ضقجك نقواء فقي مجقا              

العالميققك، أو فققي مجققاال، الاققورا، العلميققك، والتقنيققك؛ وأبحققاص ال أققاء، واالتصققال، أو مجققاال،          

المشكش، االقتصافوك، وال يانيك، واالجتماعيك، والاقافيكإل
(2)

. 

وذلققك بققدورن وققنعكس علققم الشخصققيا، والن  ققيا، وال ققلوكيا، للفققراف ووققنعكس علققم الققن م    

قتصافوك وال يانيك، حتم أصبح من أنم التحدوا، التي تواجه المجتمعا، االجتماعيك والتربووك واال

ومن ماتعققا فققي مالققع القققرن الحققافي والعشققرون نققي كي يققك التكيققف مققع تلققك المتغيققرا، المتواصققلك   

وال ققروعك وكي يققك حماوققك بخصققيا، أبنائنققا ونققووتعم الدونيققك والاقافيققك فققي ذلققك الققزخم العائققل وذلققك  

 مك.الوابل الشدود علم األ

فيصقف )محمققد ال قيد( واقققع األمقك اإلنققشميك فيققول: إلفلقققد ُفقرس علققم األمقك اإلنققشميك واقققع       

مرور ال تزال تعاني من ووشته وق وته، منذ أن ُقوضت الخشفك اإلنشميك وحتقم نقذن اللح قك، وال    

مناص للمك أن تتبنم منعج التغيير لتزول نذا الواقع الذي ألم بعاإل
(3)

. 

ميك اليوه في ضوء معاوير التقده المافي المعاصر نقي فقي أخقر الركقب فعقي تكقاف       فاألمك اإلنش

أن تكققون عالققك علققم األمققم إن لققم تكققن نققي فعققًش كققذلك، وو عققر ذلققك جليققًا فققي الكيققان االقتصققافي       

والع كري حتم فقي مجقال العلقوه والدرانقا،. ولقم تعقد أمتنقا أمقك واحقدة، بقل باتقت أممقًا بقتم كمقا               

مار، ذلكم نو حال أمتنا ذلقك نقو الواققع المعاصقر للمقك اإلنقشميك، أال ولزمنقا ننقا         خاط لعا االنتع

صحوة إن كنا قد تجاوزنقا تلقك المرحلقك واجتزنقا مرحلقك اليق قك وحقان القدور للنعأقك، أال ولقزه أن           

 وكون نناك تغيير في من ومتنا ال كروك والن  يك وال لوكيك.

لدولققك مققن الققدول، ولققيس تغييققرًا وصققاده باليقينيققا،     والتغييققر اإلنققشمي لققيس م عققرًا نيانققياً  

العلميك، أو وتعارس مع التقده العلمي، إنما نو بالتخلي عن نلوكيا، المجتمعا، الجانليك، وأن قعا  

التشروعيك، وتغييرنا إلم نلوكيا، وأخشقيا، إنشميك م تقاة من الكتاب وال نك النبووك
(4)

. 

                                                           

األوققا  والشقنون اإلنقشميك، الكووقت،      ( عمر عبيد ح قنك، منقانج التغييقر وونقائله فقي ضقوء الكتقاب وال قنك، وزارة        1)

 .27ه، ص1994

 .8ه، ص2002( الص صافم أحمد مرنم، القيم األنروك بين األصالك والمعاصرة، فار اآلفاق العربيك، القانرة، 2)

ه، 2003، فار ال ققشه، القققانرة، 3( محمققد ال ققيد وونققف، التمكققين للمققك اإلنققشميك فققي ضققوء القققرآن الكققروم،   3)

 .210ص

 .87ه، ص2003( ناميك ال اعاتي، الشباب العربي والتغير االجتماعي، القانرة، الدار المصروك اللبنانيك، 4)
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لحين لوجقققدنا الم قققتود العقققالي باإلومقققان ب كرتقققه، فلقققو عرجنقققا علقققم قصقققص األنبيقققاء والمصققق

وضرورة إحداص التغيير، في المعتقد، وفي التوجه، وفي صور التوكل، وفي العبافة والتزكيك، وفقي  

 تغيير جميع جوانب الن س البشروك.

وتوني ًا علم ما نبق ذكرن ومكن القول إن التغيير با، أمرا ضروروًا ألنه فروأقك بشقروك أواًل   

ة بشققروك ثانيققًا وقققد علققل ذلققك: إلفتعايققل حاكميققه اهلل فققي األرس ونيمنققك ونققيافة الققن م         وضققرور

الوضعيك علم المجتمعا، البشروك و رس علم ال قرف الم قلم الجقاف المبقافرة إلقم التغييقر وانقت نا         

الحياة اإلنقشميك، وكونقه فروأقك بشقروك وكمقن ذلقك فقي إنققاذ البشقروك مقن البقنل والأقيا  اللقذون              

ما الحأارة الغربيك وإفشل الحأارة الغربيك ن  عا وجعل التغيير اإلنقشمي ضقرورة بشقروك    خل تع

ملحك، فمجرف ن قرة فاحصقك إلقم األوضقا  التقي تعيشقعا أقاقار العقالم اإلنقشمي تنكقد الحاجقك إلقم             

التغييرإل
(5)

. 

ثقورن   وميدان ذلقك التغييقر نقو القن س البشقروك حيقث مقن األولووقا، المعمقك فقي التغييقر إحقداص            

فاخل كيان ال رف، ليتم التغيير والبناء اإلوجابي، فذلك أنقال كقل تغييقر وإصقشا، فالبقدء بقال رف نقو        

أنال البنقاء، حيقث ال أمقل فقي إقامقك بنقاء نقليم متقين، فقي حقال كانقت لبناتقه وانيقك فانقدة. ذلقك أن                

، أو بتغييقر األن قس قبقل    إلاألولووا، المعمك في مجال اإلصشا العناوك ببناء ال رف قبقل بنقاء المجتمقع   

تغيير األن مك والمنن ا،إل
(6). 

[ وجلم حقيققك لل قرف   11]الرعد: ﴾ِإنَّ اللََّه َلا ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْم﴿فقوله تعالم: 

اإلنقشه  الم لم، بون نناك عشقك نببيك بين تغيير مقا بقاألن س وتغييقر مقا بقالمجتمع، حيقث أن ن قرة        

 إلم التغيير تكمن في تلك العشقك ال ببيك بين تغيير ما باألن س وتغيير ما بالمجتمع.

فيرد )نيف اإلنشه مار( بون تغيير ما بالمجتمع رنن بتغيير ما باألن س البشروك، وتغييقر مقا   

مقن وجعقل تلقك    باألن س ال وكون وال وقتم إال  بالتربيقك فبقدون التربيقك لقن وتغيقر مقا بقالن س البشقروك، ف         

العشقك ال ببيك ووجعل فور التربيك في التغيير فإنه وتمنقم التغييقر وال وخقرن مقن فائقرة التمنقي ألنقه        

اعتقد أن التغيير نيوتي فون أن وقده األنباب
(7)

. 

لذا كانت التربيك ك يلك بإحداص تلك الاورة فاخل كيان ال رف، فعي تمال العموف ال قري في مجقال  

إلن اني وتكوونه، كما تمال جونر الذا، البشروك، وذلك لما لعا من الدور الكبير في تشكيل ال لوك ا

 تعدول ال لوك وتغييرن.

فلقققيس المقصقققوف بقققالتغيير فقققي نقققذن الدرانقققك القيقققاه بقققانقشب مقققا أو ثقققورة، إنمقققا نقققي عمليقققك       

تغيققر وتبققدول حققال إلققم حققال أفأققل كمققا ورانققا طالققب التغييققر ونققو عمليققك انتشققر  للم ققتقبل             

والتخاققيط لققه. فوبنققاء المجتمققع الم ققلم وخاصققك ال  ققك الشققابك مققنعم فققي نققذا العصققر نققم أحققون مققا         

وكونقققون إلقققم التغييقققر مقققا بقققداخل األن قققس مقققن أفكقققار نقققلبيك جامقققدة بعيقققدن عقققن الحقققق، وم قققانيم        

مغلوطقققك، وأخقققشق فانقققدة قاصقققرة، ومبقققافس خاط قققك ومشقققاعر نقققلبيك قاتلقققه تشقققا ميك، وصققق ا،       

، إلقققققم أفكققققار إوجابيقققققك فعالققققه منتجقققققه، وم ققققانيم صقققققحيحك، وأخقققققشق    مرذولققققك رروبقققققك العووققققك  

محمقققوفة، ومبقققافس صقققالحك، ومشقققاعر األمقققل والت قققا ل والصققق ا، الح قققنه الايبقققك. ووكقققون ذلقققك    

فقققي تغييقققر ن قققول الرعيقققل األول، وفقققي إك قققاب      --مقققن خقققشل االنقققت افة مقققن مواققققف النبقققي     

 الدولك اإلنشميك األولم قوة ومكانك. 

                                                           

 .30 -28( المرجع ال ابق، 5)

ه، 2008( عبد ال شه عيافة الكربولي، فقه األولووا، في هقشل مقاصقد الشقروعك اإلنقشميك، فار طيبقك، فمشقق،       6)

 .314ص

التربيك اإلنشميك في التغيير االجتماعي، المنتمر العالمي الخامس للتربيقك اإلنقشميك،   ( نيف اإلنشه مار، فور 7)

 .479-478ه، ص 1987-نــ 1407الجزء الااني، القانرة، 
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 اسة:تساؤالت الدر

 ومكن تحدود موضو  الدرانك إجرائيًا في ال نال الرئيس التالي:

 ما التغيير الذي تحتاجه امتنا اإلنشميك؟

 وتت ر  عنه األن لك التاليك التي تجيب عنعا فصول الدرانك:

 ما المصالحا، والم انيم المتعلقك بالتغيير؟ -1

 ما أنميك التغيير في الوضع الرانن؟ -2

 أهداف الدراسة:

 أبرز الم انيم والمصالحا، المتعلقك بالتغيير. توضيح -1

 توضيح أنميك التغيير في العصر الحالي. -2

 أواًل: مفهوم التغيير:

للوقو  علم مدلول كلمك التغيير البد من تحدود م عومعا ابتدءًا، حيث أنه من أنانا، فعقم علقم   

لتغيير من الجانب اللغوي من العلوه، تجليك مصالحاته ووضوحعا، لذا نتتارق الباحاك إلم م عوه ا

 واالصاشحي. 

 المفهوم اللغوي للتغيير: -أ

جاء في المعجم الونيط: إلري ر الشيء أي بد ل بقه ريقرن أو جعلقه علقم ريقر مقا كقان عليقه، ووققال          

ري ر، فابتي وري ر، فاري أي بنيتعا بناء رير الذي كان. وري ر فشن عن بعيقرن أي حاقه عنقه رحلقه     

َير إلبك ر الغين وفتح الياء إلالدنر أي أحواله وأحداثه المتغيرةإلوأصلح من بونه. وِر
(8)

كما جقاء فقي    .

معجقم أل قاا الققرآن الكققروم أن التغييقر علقم نققوعين: مقافي، ومعنقوي فالمققافي منقه الغيقرة أي الميققرة،          

وكققذلك فوققك القتيققل، والمعنققوي وكققون فققي تغيققر األحققوال، وتغققاور األبققياء؛ وريققر الققدنر أي أحوالققه        

تبدلكالم
(9)

. 

 مفهوم التغيير في االصطالح: -ب

كم عوه في اصاشا العلماء والمختصون، نواء كقانوا علمقاء اجتمقا  أو     changeإن التغيير 

إفارة أو ن س أو تربيك أو ريرنم، ال ووجد م عوه محدف أو مت ق عليه من ِقَبل نقنالء العلمقاء لعمليقك    

منعم من وعرِّ   إلم م عوه محدف له ومن تلك الم انيم.التغيير، فلعل الباحاك تقوه بعرضعا للوصول 

التغيير بونه: إلعبارة عن تبدول ص ك إلم ص ك أخرد، ونو وكون إما في ذا، الشقيء، أو فقي جزئقه    

أو الخارن عنقهإل 
(10)

. وعرَّفقه الجقابري بقولقه: إلالتغييقر نقو االنتققال مقن حقال إلقم حقال أفأقل كمقا             

ورانا طالب التغييرإل
(11)

غربي التغيير بونقه: إلالتحقول مقن نقاقك أو حالقك فقي فتقرة زمنيقك         وورد الم .

معينك إلم نقاك أو حالك أخرد في الم تقبلإل
(12)

كما وعرِّ  ال لمي التغيير بونه: إلتحول في وضقع   .

ووققرد  معققين عمققا كققان عليققه مققن قبققل، وقققد وكققون نققذا التحققول فققي الشققكل أو النوعيققك أو الحالققكإل.     

العاه: إلنو جعل بيء ما مختلفإلالزنراني التغيير في معنان 
(13)

. 

                                                           

 .688ه، ص1989( إبرانيم مصا م وآخرون، المعجم الونيط، فار الدعوة، انتانبول، 8)

ه، 1970، العي ك المصروك العامك للتوليف والنشر، القانرة، 2،  ( معجم أل اا القرآن الكروم، مجمع اللغك العربيك9)

 .300ص

 .294ه، ص1993 -نـ 1413( أووب مونم الك وي، الكليا،، الابعك الاانيك، منن ك الرنالك، بيرو،، 10)

 .26ه، ص1994 -نـ 1414( بشير بكيب الجابري، القيافة والتغيير، فار حافظ للنشر والتوزوع، جدة، 11)

ل محمققد المغربققي، ال ققلوك التن يمققي م ققانيم وأنققس نققلوك ال ققرف والجماعققك فققي التن ققيم، فار ال كققر، األرفن،     ( كامقق12)

 .245ه، ص1993

( نعد عبد اهلل الزنراني، تخايط التغيير وإفارته في منن ا، التعليم العالي المبافس واألنس مدخل تاقووري،  13)

 .252نـ، ص1416ني عشر، مجلك جامعك أه القرد، ال نك التانعك، العدف الاا
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كما ذكر نقيف اإلنقشه ماقر بقون التغييقر نقو: إلأي تبقدول مخاقط أو ريقر مخاقط فقي الوضقع             

القرانن لمواقققف أو لعمليققك أو لكققائن حققي، وُوقغَصقد بققالتغيير المخاققط أي تغييققر مقصققوف، أو محاولققك   

الراننإلعمدوك بواناك فرف أو من مك أو جماعك للتوثير مبابرة في الوضع 
(14)

. 

والمشحظ علم التعرو ا، ال ابقك أنعا تن ر إلم التغييقر إلقم كونقه تحووقل أو تبقدول مقن موققف        

آلخقر أفأققل مققن ال ققابق وخققشل فتقرن زمنيققك محققدفن، فققي حققين تقرد الباحاققك أن التغييققر نققو انتقققال    

 وبشكل جذري من حال إلم حال أفأل.

من مراففا، لمصالح التغيير، بيد أن االنتقال نقو  كما ترد الباحاك أن التحوول واالنتقال تعتبر 

المصالح الذي وعبر عن التغيير الذي تقصقدن الباحاقك فقي نقذن الدرانقك، ومقن خقشل مقا نقبق تقرد           

الباحاك أن التعروف األقرب لمقا تقصقدن فقي نقذن الدرانقك نقو تعروقف الجقابري بقولقه: إلالتغييقر نقو            

طالب التغييرإلاالنتقال من حال إلم حال أفأل كما ورانا 
(15)

. 

وعليه من الممكن القول بقون التغييقر مصقالح و قتخده ليعنقي ال قانرة الوانقعك لتغييقر الوضقع          

الرانن وإلحداص الجدود فيه واالبتكار والقتخلص مقن األمقور ال قلبيك والتقي تشقكل لعقم عقائق تعقوق          

ة وبشققكل إوجققابي تقققدمعم وتحقققيقعم ألنققدافعم فاخققل المجتمققع، وتحققدص نقلققه لعققم علققم كافققك األصققعد  

 ومقصوف.

ومما نبق ومكن القول بون نناك نوعان من التغيير؛ تغير مقصوف وتغييقر ريقر مقصقوف وحقدص     

تلقائيًا، والتغيير المقصوف عبارة عن عمليك نبق التخايط لعا ليتم تغييقر الوضقع القرانن إلقم وضقع      

 ك إرافوك.أفأل منشوف، ووتم ذلك من خشل تغيير األفراف ألن  عم أواًل وباروق

كما ذكر )الدجاني( بون فائرة مدلول التغيير وانعك، تشمل كقل أبقكال التحووقل، والتبقدول ونقي      

توحي بون ذلك التحول والتبدول وتم تلقائيًا فون وجوف منثر خارجي؛ بينما وتحققق التغييقر ب عقل نقذا     

دود ما وبلم؛ فعذا تجدود المنثر وبوجوف إرافة فعل وقدرة علم ال عل. إلفمن التغيير ما وحدص ب عل تج

ومنه ما نو تاوور لموجوف، ومنه ما نقو مرحلقي وقتم تقدروجيًا، ومنقه مقا نقو م قاجع اصقالح علقم           

ت ميته في عصرنا إلثورةإل والتغيير فيعا وعني إحداص إلانقشبإل بامل فقي األوضقا ، ونقو وتصقف     

التنقيح(إلرالبًا بالعنف والشدة فأًش عن الم اجوة، ومن التغيير ما وقتصر علم )
 (16). 

فعنققاك فققرق كبيققر بققين التغيققر والتغييققر مققن حيققث االختيققار والقققرارا، وال عققل والعققد ، فمققن     

الممكن أن نالق علم التغير الشإرافي أو القعري كلمه )التغير( أما عن)التغيير( فعو فائمًا ما وكون 

 عن اختيار صروح واٍ  وند  واضح.

ول وتحول من وضع معين إلم وضقع أخقر وقتم مقن خقشل      إن ما و عم إليه ال رف من تغيير وتبد

مجموعك من االتجانا، والقناعقا، وتبنانقا ال قرف ووعززنقا بقاإلرافة والعقد  المنشقوف وتحقدفنا ققيم          

بعينعقا، فتك ققب التغييقر م عومققًا معياروقا أخشقيققًا، إلفققد بققرز فقي الغققرب مصقالح التقققده مقع الاققورة        

ب عقل القوعي اإلن قاني واعتمقاف العققل والعلقم، وبقرز إلقم جانبقه          العلميك الصناعيك ليدل علم التغيير 

مصالح )الترقي( و)التمدن( و)النعوس( و)التح ين( وناف مصالح )التققده( وعقم وأصقبح عالميقًا     

تصنف علم أنانه المجتمعا، والدول والحأارا، كما با  ونقاف مصقالح )التنميقك( ونقي تعنقي      

الجتما  والاقافك وال كر وال يانك لتصبح ما وعر  )بالتنميك تغيرًا علم صعيد االقتصاف، ثم بملت ا

البشروك(إل
(17)

. 

                                                           

 .475( نيف اإلنشه مار، مرجع نابق، ص14)

 .26( بشير بكيب الجابري، مرجع نبق، ص15)

 .74ه، ص1994، 11( أحمد صدقي الدجاني، أفكار في التغيير، مجله األكافوميك، المغرب، العدف 16)

 .20( المرجع ال ابق، ص17)
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 ثانيا: أهمية التغيير في عصرنا الحالي ومدى الحاجة إليه:

التغيير ليس ندفًا في حد ذاتقه إنمقا نقو ونقيلك لم قتقبل ولحيقاة أفأقل، لقذا ونبغقي أن وكقون نقذا            

بناء علم أنباب مناقيك وال وبنم علم مبررا، وجيعك التغيير مبررًا وم ببًا، إلفكل تغيير ال ونالق 

فإنه تغيير تخباي عشوائي ال خير فيه، ووورف صاحبه موارف ال وء وو بب لقه مشقكش، ال حصقر    

لعاإل
(18)

. فتغيير االتجانا، القائمك في المجتمع ومواجعقك التحقدوا، الزاح قك؛ لعقي مقن األمقور التقي        

 ابتد، الحاجك إليعا.

ق فققي أوضققا  األمققك اإلنققشميك، وفققي تلققك األوضققا  التققي تعيشققعا، إلوققدفع إلققم إن التومققل العميقق

االنتنتان أن األوضا  اإلنشميك بحاجقك إلقم تغييقر جقذري، ونقذا مقا جعقل علمقاء األمقك وم كروعقا           

و عون في اإلنعاه في عمليك التغيير المنشوفإل
(19)

. 

رًا ضقروروًا فقي تحدوقد أنميقك     وومكن القول إن عرس الواقع المعاصر للمك اإلنقشميك وعقد أمق   

التغيير ولعل الباحاك تعرس أنميك التغيير من حيث عرس الواققع إلوأقاا مكمقن القداء، ومناقشقته      

 وتحليله، ومن ثم التارق لدور التغيير في حل أزمك الواقع المعاصر.

فمنذ بزوغ رنالك اإلنشه، ونو وعقي  فقي فورا، مقن الصقرا ، وققد تعرضقت األمقك اإلنقشميك         

للكاير من المحن واالبتشءا،، فتاروخعا لم وخقل مقن حقروب خارجيقك وفاخليقك، فمنقذ أكاقر مقن أربعقك          

في بان مكك، ونذر النال من عذاب بدود نببه ك رنم وعقيقدتعم ال انقدة،    --عشر قرنًا وقف محمد 

ت فقي نقبيل   إلووق ت الجانليك ضد تلك الدعوة الجدودة بكل قوتعقا، وفافعقت عقن تراثعقا وآلعتعقا، وقاتلق      

-بخيلعا ورجالعا، وجاء، بحدنا وحدودنا، وثبقت النبقي    --ذلك قتااًل م تميتًا، وأجليت علم الداعي 

- علم فعوته ثبوتًا فونه ثبو، الرانيا،، ال وانيه أذد، وال ولووه كيد، وال ولت ت إلم إرراءإل
(20)

. 

ا أمتنقا فقي نقذا الوققت، فعقي      ومع ذلك فإن األمك اإلنشميك لم تواجه أزمقك كاألزمقك التقي تعيشقع    

تواجققه تحققدوا، ت ققتعد  نووتعققا الاقافيققك والحأققاروك، َفَمققنغ َولغَحققظغ واقققع أمتنققا ولحققظ وضققعًا منعققارًا  

متوزمًا وبعث علم الح رة، وعدوًا قووًا متربصًا بعقا بجعقد مقن أجقل انقتمرار نقذا الوضقع، وو قعم         

 علم القأاء علم كيانعا ونووتعا.

شميك لخيراتعا والوضع المتوزه والمنعار الذي تعيشه، ونيمنك عدونا عليعا إن فقدان األمك اإلن

لم وحدص فجوة أو من فقراغ إنمقا حقدص ذلقك نتيجقك عوامقل وهقرو  ومقنثرا، عدوقدة تعرضقت لعقا            

األمك اإلنشميك عبر تاروخعا الاوول ومازالت
(21)

. 

إلووبك  --حأاري، قال فاألمك اإلنشميك اليوه تعي  مرحلك القصعك، وني مرحلك الونن ال

األمم أن تداعم عليكم كما تداعم األكلك إلقم قصقعتعاإل فققال قائقل ومقن قلقك نحقن ووم قذ ؟ ققال: إلبقل           

أنتم ووم ذ كاير ولكنكم رااء، كغااء ال يل ولينزعن اهلل من صدور عدوكم المعابك مقنكم وليققذفن اهلل   

قال: حب الدنيا وكرانيك المو،إلفي قلوبكم الوننإل فقال قائل: وا رنول اهلل وما الونن؟ 
(22)

. 

: إلإن اهلل زود لقي األرس فرأوقت مشقارقعا ومغاربعقا وإن أمتقي نقيبلا ملكعقا مقا         --كما قال 

زود لي منعا وأعايت الكنزون األحمر واألبيض وإني نولت ربي ألمتقي أن ال وعلكعقا ب قنك عامقك     

ربقي ققال وقا محمقد إنقي إذا قأقيت        وأن ال و لط عليعم عدوا من نود أن  عم في تبيح بيأقتعم وإن 

                                                           

 .50ن حزه، ص( علم الحمافي، التغيير الذكي، )ف،  (، فار اب18)

 .7ه، ص1994نـ 1415( منير ب يق، في ن روك التغيير، )ف. (، المركز الاقافي العربي، 19)

ه، 2003( محمد ال يد وونف، التمكين للمك اإلنقشميك فقي ضقوء الققرآن الكقروم، الابعقك الاالاقك، فار ال قشه،         20)

 .14ص

 ه.1997-نـ 1417ك الجيل األول، صنعاء، ( نليم عبدن القباطي، عوامل تقعقر األمك اإلنشميك، مكتب21)

( نليمان بن األبعث أبقو فاوف ال ج قتاني، مرجقع نقابق، كتقاب المشحقم، بقاب فقي تقداعي األمقم علقم اإلنقشه             22)

 .514(، )ف.،(، ص4297حدوث رقم )
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قأاء فإنه ال ورف وإني أعايتك ألمتك أن ال أنلكعم ب نك عامك وأن ال أنلط عليعم عقدوا مقن نقود    

حتم وكون بعأعم  -أو قال من بين أقاارنا-أن  عم و تبيح بيأتعم ولو اجتمع عليعم من بوقاارنا 

وعلك بعأا وو بي بعأعم بعأًاإل
(23)

. 

ل ابق و عر جليًا مكمن الداء وأن مصابنا من عنقد أن  قنا، وأن مقا وروقد أن     فمن خشل الحدوث ا

وصيبه العدو بالوباء والعده، لعقي أن  قنا وأرواحنقا وأخشقنقا وبنائنقا القداخلي، فقش وغيقر اهلل مقا بققوه           

حتم وغيروا ما بون  عم، لذا ال بد من بدء العشن لنخرن من عنق الزجاجك، ووكون العشن من فاخل 

 ألمك اإلنشميك من خشل انتقراء العدي النبوي والتم ك بالقرآن وال نك، وإوجافن قراءة الواقع.ا

وترد الباحاك أن التقعقر والرجعيك التي آلت إليعا األمقك اإلنقشميك، والوضقع المتقوزه لعقا القذي       

ومنقه فقي   واالب بالتغيير الجذري لقه عقدة صقور، فمنقه مقا وكقون فقي الجانقب اإلومقاني واألخشققي،           

 الجانب ال ياني واالقتصافي، وريرن من الجوانب الحيووك التي تقوه عليعا األمم.

وقققد أبققار إلققم ذلققك )عبققد الحميققد أبققو نققليمان( بقققول وبعققث فققي الققن س ألمققًا لمققا ومققر بققه العققالم     

اإلنققشمي فيقققول: إلووبققدو أن االنحاققا  قققد تغلغققل فققي مختلققف منققاحي الحيققاة فاخققل المجتمعققا،          

ك حول العالم، وعليه فامك حاجك إلقم إصقشا بقامل، ومقع ذلقك فلقيس باإلمكقان أن نتصقور         اإلنشمي

برنامجًا لإلصشا فون أن نحدف أواًل ال بب أو األنباب الرئي يك للعلل الحاليكإل
(24)

. 

وقد ركز عدف من الباحاين علم مجموعك من العوامل الداخليك والخارجيك التي أف، إلم انحقدار  

ت من أنم تلك العوامل إلاالنحشل األخشقي، التقدنور فقي النشقا  ال كقري والعلمقي،      الم لمين، وكان

والاورا، والشقاق الداخلي مع وجوف موجا، م تمرة مقن الغقزو الخقارجي والحقروب التقي خربقت       

العالم اإلنشمي، وأنعكتعا وأحقدثت اخقتشال، ماليقك، فأقًش عقن الكقوارص الابيعيقك ماقل األمقراس          

رنإلوالمجاعا، وري
(25)

وعليه لعل الباحاك تقوه بمناقشك تلك الجوانب بشقيء مقن اإلوجقاز، لمعرفقه      .

 أون مكمن الخلل والداء. 

التقعقر والتخلف الذي تعيشه أمتنا منذ ققرون عقدة   فعناك الخلل في المجال التعبدي واألخشقي: ف

نقشميك ت رققت   فالشقعوب اإل  –إال مقن عصقم اهلل  –وكمن في ت شي التر  واالنغمال فقي المحرمقا،   

وتخاذلت في نصرة بعأعا البعض، تقاتلوا علم أمور الدنيا، وانصرفوا عن األخذ باألنباب، فامع 

بعققم أعققدائعم المتربصققين بعققم، فتمكنققوا مققن التغلققب علققيعم، وانققتنزفوا خيققراتعم، وانققتغلوا األفققراف    

 وزعزعوا العقيدة في ن ونعم.

واألنقاليب فقي الت قلط واالبتقزاز لعقذن األمقك        وذلك الوضع ما زال م تمر علم اختش  الارق

فت شققي ال لققم والاغيقان وكافققك األمققراس األخشقيقك لعققي ك يلققك بتقعققر نققير قافلققك     مقن ِقَبققل أعقدائعا.  

حأارة األمك وفي انتشار األمن وال شه كما أن الكاير من الم لمين الذون وعتروعم الأعف والونن 

 بب لما آلت إليه األمك من نزومك وضعف وال ومكن تغييرن، والركون وجعلون القأاء والقدر نو ال

أو حتم المحاولك لذلك فيكون الت كير ال ليم في ن رنم كي يه التعاو  معه وتلك لعمري حجك وانيقك  

 ال تغنم وال ت من من جو .

في ذلك عش الدون خروفك: إللقم وقنخر الم قلمين بقيء كمقا أخقرنم جعلعقم بقدونعم وعقده          ووقول 

تعاليمققه وعققده فعمعققم لعقيققدة القأققاء والقققدر، فعققم وحتجققون بالقأققاء والقققدر علققم ك ققلعم       العمققل ب

                                                           

لاانيقك، فار  ( م لم بن الحجان أبو الح ين القشيري الني ابوري، صحيح م لم، تحقيق فناف عبد الباقي، الابعقك ا 23)

إحيققاء التققراص العربققي، بيققرو،، كتققاب ال ققتن وأبققرا  ال ققاعك بققاب نققزول ال ققتن كمواقققع القاققر، رقققم الحققدوث   

 .2215ه، ص1972(، 2889)

، 2007-نـقـ  1428( عبد الحميد أبو نليمان، األمك وأزمك الاقافك والتنميك، المجلد األول، فار ال شه، الققانرة،  24)

 .391ص

 .393ق، ص( المرجع ال اب25)
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وخققذالنعم وأخاققائعم المتكققررة، وتققوخرنم، وربمققا احققتج بعققض الم ققلمين بالقأققاء والقققدر علققم         

فجورنم وف قعمإل
(26)

. 

 كمققا أن ال ققرف وحمققل العققبء األكبققر فققي تلققك الحالققك مققن الركققوف والتخلققف التققي تجتققاا أمتنققا،       

فارتكاب المعاصي والتباني بعا وإضاعك الوققت والمقال، وعقده إصقشا القن س والقذا،، فمقا وجنيقه         

ال قرف مقن نقذا ال ققلوك ال وكقون عائقد فققط علققم ن  قه إنمقا وأقر المجتمققع القذي وعيشقه فيقه، فيغلققب             

 الشمباالة وإتبا  العود ورلبته وترك األمر بالمعرو  والنعي عن المنكر.

ُقووووا ِفْتَنوووًة َلوووا ُتِصووويََنَّ الَّوووِميَن َمَلُمووووا ِموووْنُكْم َخاصَّوووًة َواْعَلُمووووا َأنَّ اللَّوووَه َ وووِديُد    َواتَّ﴿ققققال تعقققالم: 

[. فوصبح ال رف في نذا العصر وتعاون في كل ما وققوه بقه مقن أعمقال، فوعمالقه      25]األن ال: ﴾اْلِعَقاِب

صق ا، العمقل الصقالح القذي     ت تقر إلم اإلخشص وإلم األمانك والصقدق وإلقم الكايقر مقن مقومقا، و     

 أمرنا به الدون اإلنشمي، فنتيجًك لذلك وكون عمله وانن ال إنتان ُورجم منه.

يرد ابن تيميك بون العمل الصالح نو: إلإح ال ال رف الم لم وفعلقه للح قنا،، والح قنا، نقي     ف

إل --ما أحبه اهلل ورنوله 
(27)

الح والعقدد،  فالعمل الصالح نو الذي ووجه ال رف إلم الاروقق الصق   .

ونو عمل وعكس القيم المنباقك من طبيعقك الكيقان اإلن قاني ومقن جانقب ال قرف الروحقي، ونقو العمقل          

الذي وومر بالمعرو  وونعم عن المنكر لذا كان البد من أن وكقون عمقل ال قرف الم قلم عمقًش صقالحًا       

  ووافق أخشقه وعقيدته والعد  من خلقه.

وققول فيعقا: إل... فمقن أخلقص عملقه قبقل        -رضقي اهلل عنقه  - كما أن في خابقك لعلقي بقن أبقي طالقب     

حأور أجله فقد ن عه عمله ولم وأرن أمله، ومن قصر في أواه أمله قبل حأور أجله فقد خ قر عملقه   

وضرن أمله، أال فاعملوا هلل في الرربقك كمقا تعملقون لقه فقي الرنبقكإل      
(28)

وققد وصقف بونقلوب فيقه ألقم       .

فقد انحر  الم لمون انحرافًا بقدودًا عقن حقيققك اإلنقشه، نقواء فقي       وح رن علم أحوال األمك اليوه: إل

التصور أو ال لوك، وف د، الم انيم لدد األمك اإلنشميك، ف  قد م عقوه العقيقدة، وانحصقر فقي مجقرف       

الناق بالشعافتين فون الن ر إلم العمل، وتبع ذلك التواكل المقيت، وال لبيك، والونن، والعجز، وف قد  

الشامل، فانحصر في بعائر التعبد المحدوفة، وف د كذلك م عوه العمل الصالح، فانحصقر   م عوه العافة

في مجرف الركعا، واألوراف، وتخلف الم لمون كايرًا في مجقاال، الحيقاة، بعقد أن عجقزوا عقن األخقذ       

بونباب التقده، وتقاعت أواصر اإلخاء بين األمك اإلنشميك، فأع ت قوتعم، وذنبت نيبتعمإل
(29)

. 

فمن أخار عناصر ال لب وم انر القصور التي تعيشقعا أمتنقا   ناك الخلل في المجال الاقافي: ون

عده انتكمال جعقوف التوصقيل، والتعروقب، فقي منن قاتنا العلميقك؛ ممقا         في المجال الاقافي تكمن في:

رامج االبقتغال بدرانقك اللغقا، األوربيقك، فقي بق      و وعني ضعف إرافة البناء، والتبعيك الاقافيك للغقرب. 

عده التخايط للم تقبل، بمقا  و التعليم العالي، علم ح اب حاجا، أمتنا ال عليك، وأولووتنا الحأاروك.

وكافع حجم األخاار، التي تواجععا أمتنا، ومازال ما و مم بالعالم الاالث، ونحن جزء منه، ون ق ما 

بققافل التجققاري،  ضققعف التو % فقققط ممققا ون ققق علققم الخاققط والبققرامج الم ققتقبليك.     3ال وزوققد عققن  

% مقع القدول   90%، بينمقا تبلقا ن قبك   10والمعامش، بين القدول اإلنقشميك، حيقث ال وتجقاوز ن قبك      

الغربيك مقع مقا ُعِرفقت بقه مقن احتكقار، وانقتغشل لمنتجاتنقا اإلنقشميك، فأقًش عقن عمقد قيقاه نقوق               

القتصققافوك إنققشميك مشققتركك، فققي مواجعققك ال ققوق األوربيققك المشققتركك، وريرنققا مققن التكققتش، ا        

                                                           

 .38ه، ص1960-نـ1380( عش الدون خروفك، ن را، في اإلنشه، مابعك النجاا، بغداف، 26)

ه، 1980-نقـ  1402( أبو العبال تقي الدون أحمد بن ابن تيميك، العبوفوقك، )ف. (، المكتقب اإلنقشمي، بيقرو،،     27)

 .75ص

ل قشه محمقد نقارون، الجقزء الاقاني، مكتبقك       ( ابن عامان بن عمر بن بحر الجاحظ، البيان والتبقين، تحقيقق عبقد ا   28)

 .53-52ه، ص1961-نـ1381المانم، بغداف، 

 .79ه، ص1990، القانرة، عالم الكتب، 2( عاصم عجيلك، حروك ال كر وتربيد الواقع اإلنشمي،  29)
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االنشغال بالبحوص الن روقك النمايقك فون أصقالك، وتجدوقد، واجتعقاف ونقي بحقوص آليقك ال         و األخرد.

تبعث روحًا، وال تأيف لل كر اإلنشمي جدود
(30)

. 

كما أن األميك باقيك في العالم اإلنشمي ليومنا نذا، بدون محونا وإبعافنا عقن أمتنقا بشقكل تقاه،     

مك أي صرا لحأارتنا، حأارة اإلنشه قائمك علم أنال قولقه تعقالم:   وعرقل تقدمنا وتاورنا وإقا

 [.1]العلق: ﴾اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّمي َخَلَق﴿

إلفلي ت اإلبكاليك تكمن في أميك الحر ، بقدر ما نقي فقي الاقافقك والحأقارة والقدون، فقش تعقي        

التي تجعل أصحابعا وقيمون حقرو    الكتاب، وإن ن ر، فيه ال تتدبرن، وإن قرأ، آواته، إنعا األميك

الكتاب، ووأقيعون حقدوفنإل  
(31)

]محمقد:  ﴾َأَفَلوا َيَتوَدبَُّروَن اْلُقوْر َن َأْم َعَلوى ُقُلووٍب َأْقَفاُلَهوا      ﴿ققال تعقالم:    .

فتلققك نققي األميققك الحقيقققك التققي ال تعققي الكتققاب، وال تتققدبرن، وال تت اعققل فونيققًا مققع المشققكش،     [.24

تنا. كما أن القصور عن عالميك الرنالك وعده إفراكعا، و أي إلم القصور والتحدوا، التي تواجه أم

في واجب تبليغعا، ونشر الدعوة في العالمين، وذلك فليل علم األميك الحأاروك والاقافيك، فومتنا ني 

َْوِد ِ      ﴿أمك عالميك فعوتعا للبشروك كافك قال تعالم:  ََ الَّوِمي َنوزََّا اْلُفْرَقواَن َعَلوى َع ََواَر ِلَيُكووَن ِلْلَعواَلِميَن    َت

 [.1]ال رقان: ﴾َنِميًرا

فنتيجك األميك والتخلف العلمي ونتج عنقه جانليقك وتخلقف فقي أحقوال األمقك، وفقي معرفقك تعقاليم          

الشروعك اإلنشميك، فالتخلف وعد جرومك في حق اإلنشه والم لمين، كما أنه وعد م عرًا من م انر 

 ميك.الداء الذي تعاني منه أمتنا اإلنش

وعتبر اإلنشه التخلف جرومك، ذلك ألنه وناقض األنال الذي قاه عليه، والغاوك التي وقدعو لعقا؛   

ُوَقققال فققي ذلققك: إلإن الم ققلمين  وألن نققذا التخلققف وققنعكس بالأققرورة علققم رنققالك األمققك اإلنققشميك. 

فعوتعمإل عجزوا في ب ون الحياة عجزًا بائنًا، وهعر نذا العجز بلًش في رنالتعم وركوفًا في
(32)

. 

وفي المجال االقتصافي وبرز الخلل: فإذا انتشر، األميك والتخلقف والرجعيقك ال كروقك، والعجقز     

في التم ك برنالك اإلنشه فما نقو حقال اقتصقاف أمتنقا؟ أمقك تتخلقف تعتمقد علقم ريرنقا فقي الحماوقك            

المتوققع منعقا فقي    الع كروك، وتعتمد علم فكر ريرنا وتنشرن فقي مققررا، أبنائعقا الدرانقك، مقا نقو       

مجال اقتصافنا؟ ولعل ما قاله )الغزالي( وك ي لنعر  ما آل إليه حال األمك اإلنشميك: إلل ت أفري 

ما عرانا حتم صرنا نوكل من ررال ريرنا، ونلبس من ن يجه، ون تورف ما وبد ، ثقم نقعقد لنحقول    

ا أريقر علينقا صقرخنا    مجالس العالم إلم مجقالس جقدول، ولنمأقا قأقاوا تأقر أكاقر ممقا تن قع، فقإذ         

نالقققب ال قققشا، ونيعقققا، أن ُن قققعف بقققه ألنقققه مقققن مصقققانع المغيقققرون أو مقققن ومقققت إلقققيعم بقققووثق    

الصش،إل
(33)

% من قمح رريف الخبز في األقاار العربيك م تورف، كما نيأار العقرب  77إل  .

% مقن صقافرا، األرز   15مليقون فوالر، والقوطن العربقي و قتورف     120إلم انتيراف رقذاء بقيمتقه   

%مقققن الصقققافرا، لزوقققت بقققذرة القاقققن، 53% مقققن صقققافرا، األرنقققاه فقققي العقققالم، 40العالميقققك، و

%من األلبان المج  ك... ذلك االنحدار وزفاف عاه بعد عاه، فن بك االكت اء الذاتي مقن الحبقوب فقي    13

% حتقم القاقن القذي وعقد مقن      60%، ثم نبات في نعاوك ذلقك العققد إلقم    84أوائل ال بعينا، كانت 

%إل190% إلم 240لمحاصيل الزراعيك لدونا انخ أت ن بك االكت اء الذاتي فيه من أنم ا
(34)

. 

                                                           

 .54-53( محمد الغزالي، الم تقبل لإلنشه، )ف. (، )ف.ن(، )ف.،(، ص30)

 .56-55( المرجع ال ابق، ص31)

-نـققـ 1399( محمققد الغزالققي، ركققائز اإلومققان بققين العقققل والقلققب، الابعققك ال افنققك، فار االعتصققاه، القققانرة،     32)

 .155ه، ص1979

 .40ه، ص1987-نــ 1407( محمد الغزالي، الاروق من ننا، فار النشر، القانرة، 33)

 .149ه، ص1987-نـ 1408ة، ( محمد الغزالي، الغزو الاقافي ومتد في فرارنا )ف. (، فار الصحوة، القانر34)
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ووأيف )الغزالي( فيقول: إلِلَم العجقز وِلقَم ال ونقتج العقرب مقا و قتعلكون، ومقا نتيجقك اعتمقافنم          

لمجلققك 1975علققم ريققرنم فيمققا وققوكلون، فالنتيجققك ن عمعققا مققن قققول وزوققر الزراعققك األمروكققي نققنك   

ال لاك في العالم ترتكز في مورفون ال ثالث لعما: البترول والغذاء أبد ققوة، ولعقذا وصقبح    ألمانيك: إل

الغذاء أخار مكانًك، وأع م أثرًا في تعاملنا مع ثلاي نكان األرسإل
(35)

. 

فمققن خققشل مققا نققبق وتأققح أن مققن مصققلحك القققود المعافوققك لإلنققشه أن ت ققل األمققك اإلنققشميك  

 ت ل تابعك للغرب، ت تنجد به في بتم متالبا، الحياة. متخل ك في مجاال، الحياة حتم

إلوقد هلت نذن العوامل الرنيبك، وريرنا ت اور العالم اإلنشمي، وتعدفن، وتت لل إلقم قواعقدن   

في إصرار، ووراءنا جميع قود العقالم الجقانلي، ولكنعقا لقم تبلقا أن تحامقه مقن أنانقه، لكنعقا مقع           

وانتمرار ذلك هلت تنتقص منه بي ا فشي ا، وتنحر  به عن تااول الزمان، ومع التجمع والترصد 

أصوله روودا حتم أثخنته فعش، وندفته تعدودًا خايرًاإل
(36)

. 

إلفبالررم من أن العالم اإلنشمي تتزاحم فيه الاقروا، وتتعقاهم فقي جنباتقه     أما التخلف التنموي: 

تخلقف. ومقن الواضقح جقدًا أن     الكنوز؛ رير أنقه مصقنف ضقمن من ومقك العقالم الاالقث؛ أي العقالم الم       

انحاا  برامج التنميك أو عده وجوفنا قد أوجد نوة وانعك جدًا بين العالم اإلنشمي والعالم الغربي، 

الققذي وقققوفن اليعققوف والنصققارد، ومعنققم ذلققك أن العققالم اإلنققشمي ب ققبب بققدة تخل ققه التنمققوي وعتمققد  

اعتمققافًا كليققًا علققم مققا ووتيققه مققن الغققربإل   
(37)

لتخلققف إلققم نجققرة العقققول مققن الم كققرون    أفد ذلققك ا .

والباحاين، والخبراء الم لمين إلم بشف الغرب؛ ليجدوا عندنم مقا ووافقق طموحقاتعم، ومقا و قاعدنم      

 .علم تحقيقعا

لقد باتت الخشفا، بين الم قلمين موضقع أزمقك فقي     إل ووبرز الخلل في الخش  بين الم لمين: 

يدة، وفي تشقخيص أمقراس الواققع، وفقي طروققك التعامقل       العمل اإلنشمي، اختشفا، في م عوه العق

معه، وفي أنقاليب التعبيقر عقن اإلنقشهإل    
(38)

. ممقا جعقل تلقك الخشفقا، موضقع انقتنزا  لااققاتعم،        

ومحققًش لتنققازععم؛ ممققا جعققل بونققعم بيققنعم، فققاجتمع علققيعم نققوء عشقققا، بعأققعم الققبعض مققع كيققد     

ونكقذا ت عقل    نقوءًا عقده رربقتعم بقالحوار أو النققد.      ال لاا، المحليقك والعالميقك لعقم، ومقا زاف األمقر     

العققزائم بالشققعوب واألمققم، فعققي ُتققذنب لققبعم، وتشققوي علققم نققشمك ت كيققرنم، وتققورفنم المزالققق،      

 وتدفععم للمعالك.

كمققا وبققرز الخلققل فققي المجققال ال يانققي: فمققن ون ققر ن ققرًة فاحصققك إلققم واقققع أمتنققا مققن جانبعققا     

ارة القود، ووجد أن األمم قد تتداعم عليعا من كل حدب وصوب، ال ياني، وجدنا أمك مت ككك ومنع

فلما نذا العون والذلك! فوصبحنا كغااء ال يل بعد أن  وني راضيك بانتأعا  األمم لعا وبانتذاللعا.

كنا ققافة للمقم كقان قافتنقا و تحقون مشقارق األرس ومغاربعقا، واآلن ت قتعمر بشفنقم أمقاه أعيقنعم،            

 الخو  والحاجك بين الرعيك فمن ورعم الرعيك؟ت شم ال لم وال قر و

فلعل ال بب وعوف إلم خللعا الداخلي، فقد انتشر ال  اف وال لم وأكل الربا وريرنا من األمراس 

في ذلك: إلفإن النال لم وتنازعوا في أن عاقبقك ال لقم    -رحمك اهلل عليه-االجتماعيك وقول )ابن تيميك( 

ورود أن اهلل ونصقر الدولقك وإن كانقت كقافرة، وال ونصقر الدولقك       وخيمك وعاقبك العدل كرومك، ولعذا 

ال المك وإن كانت منمنكإل
(39)

. 

                                                           

 .150( المرجع ال ابق، ص35)

 .101ه، ص1974، الكووت، فار القلم، 3بحوص ممعدة لدرانك تاروخ األفوان،   –( محمد عبد اهلل فراز، الدون36)

 .247ه، ص2004-نـ1425( نامي محمد الدالل، اإلنشه والعولمك، البيان، 37)

 .247( نامي محمد الدالل، مرجع نابق، ص38)

 .63، ص28( أبو العبال تقي الدون أحمد بن عبد الحليم ابن تيميك، مجمو  ال تاود، الجزء39)
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كما وبرز لنا التاروخ مواقف كانت فيعا األمك اإلنشميك في قوتعقا وفقي تمانقكعا، فققد كتقب أحقد       

ققول  عمال عمر بن عبد العزوز وشكو إليه خراب مدونك ووالب منه مااًل ورمعا به، كتقب إليقه عمقر و   

في كتابه: إلقرأنا كتابكم فإذا قرأ، كتابي فحصِّن مدونتي بالعدل ونِق طرقعا من ال لم، فإنه مرمتعقا.  

وال شه
(40)

. 

وب أل عدله بين رعيته ورف الم قالم إلقم أنلعقا. ف قي ععقدن كاقر الخيقر حتقم أن عمقال الزكقاة           

عمقر بقن عبقد العزوقز النقال،      كانوا وبحاون عن ال ققراء فقش وجقدون أحقًدا وقبقل الصقدقك، فلققد أرنقم         

فعندما قده بعض أنل المدونك عليه، جعل و وله عنعم فقال: إلما فعقل الم قاكين القذون كقانوا وجل قون      

فققي مكققان كققذا وكققذا؟ قققال: قققد قققاموا منققه وأرنققانم اهلل، وكققان ِمققنغ أول ققك الم ققاكين َمققنغ وبيققع الخققبط   

ن بيعه فيما وعاينا عمرإلللم افرون فالتمس ذلك منعم فقالوا: قد أرنانا اهلل ع
(41)

. 

أن زوجته فخلت عليه وومًا ونو في مصقشن،   -رضي اهلل عنه-ومن نيرة عمر بن عبد العزوز 

فرأ، فموعه ت يل علم لحيته فقالت: وا أمير المنمنين، الشيء حدص. قال: وا فاطمك أني تقلقد، مقن   

والمقروض الأقائع، والعقاري     ، أنقوفنا وأحمرنقا، فت كقر، فقي ال قيقر الجقائع،      --أمر أمك محمقد  

المجعوف، والم لوه المقعور، والغروقب األنقير، والشقيخ الكبيقر، وذي العيقال الكايقر والمقال القليقل،         

وأببانعم في أقاار األرس وأطرا  البشف، فعلمت أن ربي نائلي عنعم ووه القيامك، فخشيت أن ال 

تابت لي حجك فبكيتإل
(42)

. 

 بب اضارابًا وأزمقك فقي نقلوكيا، الم قلمين. كقذلك ال ونبغقي       مالما أن نناك خشفا، فاخليه ت

علينا أن نعَّم  الُقود الخارجيك، فعي بالغك األثر في التشوو ، والأغو  علم الم قلمين فقي بقتم    

الميافون، وقد أبار إلم ذلك )ح قن منصقور( بقولقه: إلننقاك مقن وعولقون مقن أمقر الُققَود الخارجيقك           

ال اختيار لنقا ققط، وننقاك مقن وقولقون: أنقه لقيس ننقاك تقوثير ألي ققود           وتوثيرنا، بحيث نبدو وكوننا 

خارجيك، ونحن الذون نصنع مصيرنا بوودونا، والواقع أن نناك فعًش توثيرا، خارجيك تنثر بقوة علم 

كاير من أمورنا وتأغط علينا ضغوطًا علنيك، وفي بعض األحيان خ يكإل
(43)

. 

م وقين أن مقا وققوه بقه أعقداء اإلنقشه ال نلقومعم عليقه،        ولعل من الجدور بالقول ننا أن نكون عل

وفقي نقذا الصقدف وققول      إنما نحن من نمح لعم بالوابل من االنتغشل والحرب الم تمرة فون نوافة.

نعد الدون صالح: إلإن ما وكيد به أعداء اإلنشه، ال نلومعم عليه إنما نتوقع منعم أكاقر مقن ذلقك، بقل     

ألننا ناعدنانم علم ذلك بتقصيرنا في حق أن  نا وحق رنالتناإلوجب علينا أن نلوه أن  نا 
(44)

. 

فقد أوضح أنور الجندي: إلأنه من الواجب علينا تجان أمتنا في نذن المرحلك أن نكـشف لعا أبعقاف  

التحدوا، التي تواجععا تجان فونعا وقرآنعا وتاروخعا... ووجب أن نوطن أن  نا، وأن نكون في ربقا   

فائم، وأن ناق بنصر اهلل تعالم الذي تبدوا أضوا ن واضحك من وراء نذن الغيوهإل
(45)

كما وقول فقي   .

                                                           

( رفاعك رافقع الاعاقاوي تحقيقق محمقد عمقارة، م قيرة الرنقول وتونقيس الدولقك اإلنقشميك، )ف. (، المنن قك            40)

 .497ه، ص1977العربيك للدرانا، والنشر، بيرو،، 

حمن بقن الجقوزي البغقدافي، نقيرة عمقر بقن عبقد العزوقز، )ف. (، فار ال كقر،          ( جمال الدون أبقو ال قرن عبقد القر    41)

 .62)ف.،(، ص

( جشل الدون عبد الرحمن بن أبي بكر ال يوطي، تحقيق محمد محي القدون عبقد الحميقد، تقاروخ الخل قاء، مابعقك       42)

 .236ه، ص1952-نـ1371ال عافة، القانرة، 

، الققانرة، المجلقس األعلقم    38ك الشقباب، قأقاوا إنقشميك، العقدف    ( ح ـن ح ن منصور، منعج اإلنشه في حماو43)

 .65ه، ص1998للش ون اإلنشميك، 

ه، 1989-نـقققـ1409( نققعد الققدون صققالح، األنققاليب الحدواققك فقققي مواجعققك اإلنققشه، فار األرقققم، الزقققازوق،          44)

 .295ص

 .52-51ه، ص1987 -نـ1407( أنور الجندي، األصالك في إطار المعاصرة، فار الصحوة، القانرة، 45)
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نذا الصدف أومن المغربي: إلوعلم األمك اإلنشميك أن تدرك أن المعركك بينعا وبين أعدائعا ني قبقل  

كقل بقيء معركقك نقذن العقيقدة، وحتقم حقين وروقد أعقدا نا أن وغلبونقا علقم األرس والمحصقوال،             

ون مقن انقتعمار   واالقتصاف والخاما،... عقن حقيققك المعركقك؛ لي قوزوا منعقا بعقد ذلقك بكقل مقا وروقد          

وانققتغشل، ونققم آمنققون مققن عزمققه العقيققدة فققي الصققدور، وكلمققا ارتقققت ونققائل الكيققد لعققذن العقيققدة     

والتشكيك فيعا والتعوون من عرانا؛ انتخده أعدا نا نذن الونائل المترقيك الجدودةإل
(46)

. 

ولقيس   من خشل ما نبق ن تنتج ما ومر به العالم اإلنشمي فقي الوققت الحاضقر ب تقرة عصقيبك،     

أفل علم ذلك مما نشاندن أو ن معه من الكم الكبير والعائقل مقن األمقراس االجتماعيقك واالقتصقافوك      

 .وال يانيك، التي وعاني منعا العالم اإلنشمي

 

 دور التغيير في حل أزمة األمة اإلسالمية:

االنتمقاه   فمن خشل ما نبق و عر لنا جليًا، أن المجتمع اإلن اني بحاجك إلقم اإلصقشا، فينبغقي   

بشكل كبيقر بإصقشا اإلن قان القذي وققوف ققاطرة صقعوف أو نققو  أي حأقارة علقم وجقه األرس،            

فاإلن ققان و ققتايع أن وعققزز التنميققك فققي مجتمعققه فقققط فققي حالققك نققشمك تربيتققه وبخصققيته ومقدرتققه  

ون رته العقليك
(47)

. 

عققاه نققو التخلققف، والبققك أن األمققك اإلنققشميك تمققر فققي عصققرنا الحققالي بوزمققك كبيققرة طابععققا ال 

وفولعققا تصققنَّف ضققمن من ومققك العققالم الاالققث فققي الوقققت الققذي تتمتققع فول الغققرب بميققزا، التاققور   

العلمي المذنل، في حين أن ذلك ال ارق الشانع بقين الم قتووين قيقد ولَّقد، حالقك تح يزوقك لقدد الكايقر         

لذا، والت وق العلميإلمن الم لمين؛ لتحصيل مقوما، القوة التي وتمتع بعا الغرب بغيك إثبا، ا
(48)

. 

وبالررم من أن تقعقر وضع أمتنا في الجانب المافي والاقافي، وما و عر نتيجك لذلك من انتشار 

الابقيك وال قر وت شي الجعل إال أن خلقف القربقي وقرفض تلقك األنقباب ووعقزو أنقباب األزمقك فقي          

ك فقي جانبعقا الحأقاري ال تعقوف إلقم      واقع أمتنا فيقول: إلإن  األزمك التي تعقاني منعقا األمقك اإلنقشمي    

ال قر أو الونائل المتاحك أو القيم اإلنشميك التي تأمنعا الكتاب وال قنك، إنمقا العلقك فقي التعامقل مقع       

الققققيم بمالقاتعقققا وأنقققدافعا وبقققين  نقققذن الققققيم وفقققي اإلنتقققان ال كقققري القققذي وج قققد العشققققك بقققين نقققذن  

العصرإل
(49)

. 

من ووش، البقد وأن وخلقق لعقا تحقدوا، وحقافزًا علقم مواجعقه        إن ما تعاني منه األمك اإلنشميك 

ذلك الواقع واالناشق لتغيرن، فالحافز الذي وتكون من احتداه الصرا  وولد حافز التحدي لدد األمقك  

فإن من الأروري تحوول ال قرف إلقم    اإلنشميك، ونو حافز البد من وجوفن فاخل األمك ليتم التغيير.

شء أقصم انتماه إلم تعليمه واالرتققاء بم قتوان االقتصقافي واالجتمقاعي،     إن ان أفأل من خشل إب

فمما ال بك فيه أن مجرف ارت ا  م تود التعليم والدخل ليس كافيًا، إذ أن من الأروري أوأًا رفقع  

الم تود األخشقي للفراف. وما نو مشحظ علم أرس الواقع في الكاير من الاقافقا، الحدواقك بشقكل    

ال تولي انتمامًا بالبعد األخشقي للفراف، ومقا وقدلل علقم ذلقك كاقرة الجقرائم األخشقيقك فقي         عاه بونعا 

 تلك المجتمعا،.
                                                           

( أومن نبيه رناه المغربي، ال نن اإللعيك في تغييقر المجتمعقا، فقي ضقوء الققرآن الكقروم جمعقًا وفرانقك، رنقالك          46)

نـ، 1428-نـ 1427ماج تير رير منشورة، جامعك أه القرد، كليك الدعوة وأصول الدون، ق م الكتاب وال نك، 

 .239ص

 .418( أنور الجندي، مرجع نابق، ص47)

 .292( نامي محمد الدالل، مرجع نابق، ص48)

( خلف نقليم القربقي، منعجيقك التغييقر االجتمقاعي للتربيقك مقن من قور إنقشمي وتابيقاتعقا فقي مجقال العشققا،              49)

االجتماعيققك المدرنققيك، رنققالك فكتققورة ريققر منشققورة، جامعققك أه القققرد، كليققك التربيققك، ق ققم التربيققك اإلنققشميك   

 .4نـ، ص1429والمقارنك، 
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إن االرتقاء بعذا البعد نو  و اعد علقم تعزوقز صق ا، ح قنك ماقل األمانقك واالنقتقامك ووق قك         

لواقققع وقققد وصققف ا الأققمير، ونققي كلعققا أمققور ضققروروك لتحقيققق التقققده والتاققور فققي المجتمعققا،. 

المعاصر للمك اإلنشميك: إلإن األمر أكبر وأعمق من مجرف خلل، إنه ريبك عقن القوعي، إنقه فققدان     

العووك، إنه التيه عن الغاوك ومن بعدن بالأرورة ضيا  الارقإل
(50)

 . 

فاإلن ان مزوف بالعقل ونو مومور بالتعقل والت كر ومعرفك الحقق والعمقل بقه، م قتعدوًا بقالقرآن      

معا، ونو منعي عن التقليد في حل مشكشته، أو العبايك والتجروب التخباقي فقي حلعقا،    وال نك وأحكا

 فشبد له من أن و تنبط حلواًل لمشكشته وونائل وأناليب لت خير ما خلق اهلل له.

إن اإلن ان الحر نو الذي وتلقم نور العداوك الربانيك من خشل القرآن ليس متلقيًا نقلبيًا فح قب،   

ن س حققرة وخلققق موق ققًا جدوققدًا، وبققذلك وتققيح فرصققًا جدوققدة تتجلققم فيعققا قدرتققه علققم      ألن كققل فعققل لقق 

اإلوجاف
(51)

وبنقاًء عليقه إلفقالتغيير أمقرًا حتميقًا، فواجبنقا إفارتقه للح قن؛ حتقم ال ن قل فقي ريابقا،              .

التخلف، أو ننزلق في متانا، التقليد األعمم؛ ولننجح في ذلك كما نجح ال لف نحتان أن ن عم إلقم  

وصيل وتوكيد العووك بداًل من أن نعمد إلم الترقيع واالنتعارة من اآلخرونإلالت
(52)

و عر أن تغييقر  و. 

أحوال مجتمعاتنا نو أمر البد منه ونو صافر من تغييرنا ألن  نا، فإن ريرنا مقن أفكارنقا التشقا ميك    

لقررم مقن القونن    علقم ا و وال لبيك، ومشاعرنا الماباقك للعزومقك ورفقع العمقم، حتمقًا نقيتغير الواققع.       

الحأاري، والتخلف الذي تعيشه أمتنا واالضاراب األخشققي، إال انقه ال ونبغقي أن نكقون أصقحاب      

ن رة تشا ميك، وأن ال نكون من الذون وصلوا إلم مرحلك اإلعياء الذون ورون انتحالك اللحاق بقافلك 

 الحأارة؛ لعمق ال جوة وقله العدة.

َََّطُهْم َوِقيوَل اْقُعوُدوا        َوَلْو َأَراُدوا اْل﴿قال تعالم:  ََِعواَثُهْم َفَطو ُخُروَج َلَأَعدُّوا َلُه ُعدًَّة َوَلِكوْن َكوِرَ  اللَّوُه اْن

[. وفققي المقابققل ال ونبغققي أن نكققون كمققا ذكققر )الغزالققي(: مققن أصققحاب     46]التوبققك: ﴾َمووَ  اْلَقاِعووِدينَ 

مققن الممكققن أن نح ققم ذلققك األمققاني فون عققدة وعمققل، وأن ال نكققون مققن أول ققك الققذون وعتقققدون بونققه  

الركوف وتلك األزمك بمجقرف رفقع القروا المعنووقك، أو مقن خقشل الشقعارا، التقي ترفقع مقن التوثقب            

اإلومققاني ل تققرة قصققيرة فون رباعققا بالمواجعققك، والعمققل الجققاف فققي نققبيل النعققوس وتغييققر الواقققع      

ال ققلبي
(53)

الواقققع، فون وضققع  وأن ال نكققون ضققمن أول ققك الققذون وعتمققدون علققم التن يققر وتحليققل    .

الحلول في صور إجرائيك قابلك للتابيق، وفون تحدود مواطن القصور والن قر إلقم القأقيك بمن قار     

 0ضيق وأنه مقتصر علم الجانب التعبدي، فون إفراك ال نن اإللعيك، فعي من مقوما، العبوفوك

عف، التقي تعقاني   إن الت ا ل بقدرا، أمتنا وإمكانيتعا علم النعوس، وتجاوز حالك القونن والأق  

 .--منه أمتنا اليوه ليس نو حل منقت ن لي به ذواتنا، إنما نو أمر م قتمد مقن مبشقرا، الرنقول     

وحتم تقف األمك اإلنشميك من جدود، ونقف أماه تلك التحدوا، الحأاروك المعاصرة؛ لنقرأ الواققع،  

الخلققل، ونوضققح عناصققر  ولتقققووم موق نققا وقققدراتنا وطاقاتنققا؛ لمواجعققك المتغيققرا،، فنبققين مققوطن      

اإلوجاب وأوجه ال لب والقصقور وبيقان أنقبابعا؛ لمحاولقك الخقرون منعقا وتصقحيحعا وتغيروعقا. إن         

تلك التحدوا، التي تواجه أمتنا قد تكون خار حقيقي، رير أنه ورفنا إلم اإلنشه ومعانيه مرًة أخرد 

ر وبقالتمكين للم قلمين، ف ي قوف    وبصورة قووك، ووحيقي فينقا األمقل، فالبشقائر القرآنيقك تبشقر بالنصق       

                                                           

مجلققك األمققك القاروققك، اللجنققك الوطنيققك القاروققك للتربيققك والاقافققك والعلققوه،       «، أوققن الخلققل »( عبققال محجققوب،  50)

 .45ه، ص1985، ال نك الخام ك، فبراور53العدف

( محمد إقبال، تجدود الت كير الدوني في اإلنشه، ترجمك عبقال محمقوف، )ف. (، مابعقك لجنقك التقوليف والترجمقك       51)

 .14ه، ص1955رة، والنشر، القان

( عبيقر مققروم محمققد، إفارة التغييققر فققي ال كققر اإلفاري اإلنقشمي كليققك التربيققك، ق ققم اإلفارة التربووققك التخاققيط،   52)

 .15ه، ص 2008

 .43( محمد الغزالي، الم تقبل لإلنشه، مرجع نابق، ص53)
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أنقه قققال: إلال تقققوه   --كمققا جقاء فققي صقحيح م ققلم، عقن النبققي     اإلنقشه ووعققيمن علقم كققل األفوقان.   

ال اعك حتم وكار المال وو يض حتم وخرن الرجل بزكاة ماله فش وجد أحدا وقبلعقا منقه وحتقم تعقوف     

أرس العرب مروجًا وأنعارًاإل
(54)

. 

ققراءة الواققع نحقن فقي حاجقك مانقك وملحقك إلقم التغييقر فيققول            فمن خقشل مقا نقبق ومقن خقشل     

)الغزالي( في ذلك: إلنحن في حاجك للتغيير النتماار العون والمدف الرباني في معركتنا مقع الباطقل   

أو مع الجانليك، وذلك أننا بحولنا وقوتنا أماه جحافل وجيوي وفعاوقك نقنالء ضقع اء، فققد جعقل اهلل      

اميس ال ومكن تجاوزنا، كما أن الم لمين في حاجك مانك إلم تكوون رأي عاه لعونه ومدفن نننًا ونو

للم لم الحر، ولبناء بخصيته الم لمك الجامعك لكل خصال الخير والمتوبيقك علقم كقل خصقال الشقر،      

والم قتونلك لعققون اهلل وتوويقدن ونصققرن، كمقا لققه فور كبيقر فققي حرانقك وحماوققك آفاب األمقك ومبافئعققا       

وحقوقعا
(55)

. 

العجب أن و ل الم لمون علم ضعف ونوان وذلك وخذالن وتيه وضقيا ، وققد نيقو لعقم ربعقم      ف

كققل أنققباب القققوة والمنعققك وال ققلاان  
(56)

. فاألمققك اإلنققشميك تمتلققك مقومققا، التغييققر لنعأققك األمققك    

والرقم واإلمامك والقيافة وني: فح بنا أن لدونا وفرة فقي العقدف البشقرد، إذ أن عقدف الم قلمين علقم       

تود العالم كله كما فلت اإلحصاءا، وقارب ألف مليون ن مك، وعدف العالم كله وصل إلقم خم قك   م 

آال  مليون ن مك، ونذا وعنم أن بين كل خم ك من البشر وعقي  م قلم وشقعد أن ال إلقه إال اهلل، وأن     

مقا أننقا   ، نذا فأًش عن النمو البشرد بقين الم قلمين القذي وتزاوقد بانقتمرار. ك     --محمد رنول اهلل 

نقاققن مناقققك الشققرق اإلنققشمي، ونققم مناقققك ذا، موقققع جغرافققي ممتققاز، ونققي تققتحكم فققي طققرق   

المواصش، العالميك. كما أن أمتنقا لقدوعا مقن الاقروا، والمقواف الخقاه الشزمقك للصقناعك واإلنتقان مقا           

ا لدوعا منعاجًا ت تايع به بناء قوة صناعيك تصار  أرقم الصناعا، العالميك إن لم ت قعا. كما أن أمتن

-بامًش للحياتين جميعًا الدنيا واآلخرة، ومعصومًا من أي تحروف أو تبدول، إنه كتاب اهلل وننك نبيه 

-     ونما وعالجان أمر الدنيا واآلخرة. وتت وق أمتنا بكل تلك العناصر، وتلقك المق ومقا،، ومقع ذلقك ،

يك، من فقر وجعل وخو  وكبت وقعر، فنحن الم لمين نعاني من الكاير من العلل واألمراس الداخل

بيد أن أكار تلك األمراس والعلل ت شيًا إنما تتمال في الخراب الذي خيم علم الشخصيك الم لمك من 

كل النواحي ال كروك، والروحيك، وال لوكيك، حتم باتت تعاني من الجبن والأعف والخقور، والشقح   

اب تلك الشخصيك خلل نز كيانعقا القداخلي ممقا    واألنانيك، كما تعاني من ال وضم والعمجيك، كما أص

تشاندن مقن حقرب وفمقار واعتقداء علقم الشخصقيك اإلنقشميك، ونقي ريقر ققافرة علقم القدفا  عنعقا              

جراء ما أصابعا من أزمك أف، إلم طغيان جانب من بخصيتعا علم جوانب أخرد، فكانقت النتيجقك   

فكققري علققم ح ققاب الجانققب   عزلققك فكروققك وتصقق يه روحيققك، وضققعف وبققح فققي العزومققك، وتققر      

الروحققي، أفد إلققم قعققوف نققذن الشخصققيك عققن أفاء فورنققا تجققان أمتعققا وذاتعققا، فصققار، تعتمققد علققم  

عدونا في طعامعا وك ائعا، وكما نو معلوه أن أمك ال تزر  ما توكل، وال تصنع مقا توكقل إنمقا نقي     

لقم كقل الم قتووا، الداخليقك     أمك محكوه عليعا بالمو،. كما أن الت كك فقي أمتنقا والت رققك والتمقزق ع    

والخارجيك، وعد من أبرز األمراس التقي تعقاني منعقا أمتنقا. وتبلقد الحقس، ومقو، العاط قك، والغ لقك          

التامك لما تعاني أمتنا من ألم وعلل ومرس، ونذن أبد وأنكم، فومتنا تملك الكاير ولكنعا ال تنت ع بما 

التغييققر فققي حالنققا الققذي وبققدأ مققن فاخققل الققن س إذ  تمتلققك، فصققار، ال تمتلققك بققي ًا أبققدًا، إذا ال بققد مققن

                                                           

ة، باب الترريب في الصقدقك قبقل   ( م لم بن الحجان أبو الح ين القشيري الني ابوري، مرجع نابق، كتاب الزكا54)

 .700، ص157أن ال ووجد من وقبلعا الجزء الااني، رقم الحدوث 

 .56( محمد الغزالي، الم تقبل لإلنشه، مرجع نابق، ص55)

 .221ه، ص1985( إبرانيم نعافة، اإلنشه وتربيك اإلن ان، األرفن، مكتبك المنار، 56)
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بصققشحعا وصققلح اإلن ققان وت ققعد الحيققاة، وب  ققافنا و  ققد اإلن ققان وتشقققم الحيققاة حتققم تنقشققع نققذن   

ال لمك، وتزول تلك الغمك لنكون كما أراف اهلل لنا
(57)

. 

 ومققن م ققانر ال ققلوكيا، والتصققرفا، ال ققلبيك الناتجققك عققن عققده الرضققا عققن الواقققع ال ققيع:        

العدوانيك: وني التصرفا، بعدوانيك ونلبيك وإصرار علم الخاو، وفي حاال، األزمقا، أو الشقعور   

االنعزاميققك واالنعزاليققك: ونققي   و بالتأققرر وقققوه بعققض األفققراف بونققاليب عدوانيققك تجققان اآلخققرون.     

ربمقا   باالن حاب من المشاركك واالنشغال بوعمال رير نامك، والتخيل أو األحقشه بقداًل مقن الجقد، أو    

اإلنتاجيقك فقي مجقال آخقر:     وكملك  وترك العمل، وبعض األفراف و ألون االنعزاليك وال لبيك المالقك.

والبعض اآلخر وحققون حاجقاتعم عقن طروقق العمقل فقي مجقاال، أخقرد أو االنخقرا  فقي نشقاطا،           

يققق إلقققاء اللققوه علققم اآلخققرون: بعققض األفققراف تتققدنم م ققتووا، أفائعققم نتيجققك لعققده تحق         و جانبيققك.

احتياجاتعم كما تمنوا
(58)

كل تلك الص ا، ت عر علم األفراف الرافأقين للواققع القذي وعيشقون فيقه،       .

والذون ورربون بتغيرن، فتلقك الصق ا، تقنثر علقم الشقخص ذاتقه وعلقم نقلوكه مقع ن  قه أواًل ومقع            

ل وضقم  اآلخرون من حوله وعلم مجتمعه بشكل كلقي ثانيقًا، فقإذا لقم وقتم تغييقر مصقدر األلقم ف قتعم ا         

 واالضاراب ال لوكي وال  اف والدمار، ونذا ما كان عليه حال األمم ال ابقك.

إلوالتغيير في حد ذاته لقيس عيبقًا بقل مالقب ضقروري مقشزه لكقل حأقارة علقم أن وكقون مقن            

األنوأ للح ن، فقالتغيير أنانقًا لكقل تاقوور وتح قين وإصقشا ألخاقاء الماضقي، كمقا أن الجمقوف           

وققنفي تققدروجيًا لموتققه وانتعائقهإل والرتابقك فققي أي بققيء  
(59)

فقققد ذكققر القققرآن الكققروم وال ققنك النبووققك  .

 الكاير من القصص لحال المجتمعا، التي لم ت تاع تغيير ما وقلقلعا وونثر نلبًا فقي نقلوك أفرافنقا.   

: إلوال نقققص قققوه المكيققال  --فقققوه بققعيب عليققه ال ققشه كققانوا واغققون فققي الكيققل والميققزان، قققال     

 قاع عنعم القرزقإل والميزان إال
(60)

ََا اْكَتواُلوا َعَلوى النَّواِ       َوْيول  ِلْلُمَطفِِّفويَن   ﴿ ققال تعقالم:   . الَّوِميَن ِإ

ََا َكوواُلوُهْم َأْو َوَزُنوووُهْم ُيْخِسووُرونَ  َيْسووَتْوُفوَن  إلوالمققراف بققالتا يف نققا ننققا   [.3 -1]الما  ققين: ﴾َوِإ

م مقن النقال وإمقا بالنقصقان إن قأقانم ولعقذا       البخس في المكيقال والميقزان إمقا باالزفوقاف إن اقتأق     

كامن جزاء الما  ين الذون وعدنم اهلل تعالم بالخ ارة والعشك بالوولإل
(61)

. 

انقتحبوا الحيوانيقك وال قير علقم خقش  البشقروك، فلقم تقتنقع ن ونقعم           -عليقه ال قشه   -وقوه لو  

رار أن  عم برفأقعم للتغييقر القذي    الكافرة الم تكبرة بتغيير واقععم، فكان نشكعم وفمارنم نتيجك لق

وقرد أخقان علقم       لمقا وققع فقيعم القنقص كقان الرجقل          بنقي إنقرائيل      إن  : إل--ققال   جاء به أنبيقائعم. 

فينعان عنه فإذا كان الغد لقم ومنعقه مقا رأد منقه أن وكقون أكيلقه وبقروبه وخلياقه فأقرب اهلل             الذنب 

علقققم  بنقققي إنقققرائيل    لعقققن القققذون ك قققروا مقققن   قلقققوب بعأقققعم بقققبعض ونقققزل فقققيعم الققققرآن فققققال:    

ولقو كقانوا ونمنقون بقاهلل والنبقي ومقا أنقزل إليقه مقا اتخقذونم              حتم بلا    وعي م ابن مروم   فاوف   ل ان 

                                                           

اعك في قأيك التغيير بجانبيه التربوي والدعود، الابعقك الاانيقك، فار   ( ال يد محمد نوا، منعج أنل ال نك والجم57)

 .6-5ه، ص1991-نـ 1412الوفاء للاباعك والنشر، المنصورة، 

ه، 2006( عبد العزوز محمد مشئكك، مبافس ومعارا، القيافة واإلفارة، منن ك المدونك للصحافك والنشر، جقدة،  58)

 .441ص

 .12، مرجع نابق، ص( عبير مروم محمد خيرعرق وني59)

( أنس بن مالك، الموطو، تحقيق محمد فناف عبد الباقي، )ف. (، فار إحياء التقراص العربقي، بيقرو،، حقدوث رققم      60)

 .460نـ، ص1406(، 981)

( إنماعيل عمر بن كاير أبو ال داء، ت  ير القرآن الع يم، تحقيق عبد العزوز رنيم وآخرون، الجزء الرابقع، فار  61)

 .484نرة، )ف.،(، صالشعب، القا
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متك قًا فجلقس، وققال: إلال حتقم توخقذوا       --  قال: وكان رنول اهلل ، أولياء ولكن كايرا منعم فانقون

إل أطرا   علم الحق   فتوطرون   علم ودي ال الم 
(62)

. 

خشصققك القققول: إن الأققعف الققذي وققدبُّ علققم وجققه األرس ومققا وعاوشققه الم ققلمون مققن ضققعف 

تغلغل في كل جانب من جوانب حياتعم نيانيًا أو اقتصافوا أو رير ذلك، وتالب فعًش حًش عاجل لتك 

طقرق العقشن واإلصقشا     وقول عبقد ال قشه آل عبقد الكقروم فقي      األزمك، ووتالب تغييرًا لذلك الواقع.

لققذلك الواقققع : إللقققد تنبققه ال ققاعون إلققم اإلصققشا منققذ أمققد إلققم نققذا الأققعف فعملققوا علققم تشخيصققه  

وتحدودن، ومن ثم علم عشجه وانت صاله، إال أن ال قبل ت رققت بعقم عنقد وصقف العقشن، واجتاقاص        

الداء تبعًا الختش  منانجعم وتعدف فرقعمإل
(63)

. 

وقول تعالم في في تشخيص العشن وكمن في مأمون ناتان اآلوتان:  ولعل ال بب في اختشفعم

َمَهوَر  [، وقولقه تعقالم: ﴿  11﴾]الرعد: ِإنَّ اللََّه َلا ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْممحكم التنزول ﴿

ََْت َأْيِدي النَّاِ  ِل ََْحِر ِبَما َكَس ََرِّ َواْل ﴾]القروه:  ُيِميَقُهْم َبْعَض الَّوِمي َعِمُلووا َلَعلَُّهوْم َيْرِجُعوونَ    اْلَفَساُد ِفي اْل

[، حيقث أن ناتققان اآلوتقان توضققحان أن للبشقر أن  ققعم لعققم فورًا فيمقا وحققدص لعقم مققن صققعوف أو      41

قققد أتققوا إلققم نققذا العققالم إلصققشا البشققر وإصققشا  -علققيعم ال ققشه -نقققو ، لققذلك فققإن جميققع الرنققل 

وعليه، فمعما كان ضقع نا، وت رقنقا اليقوه، فقإن اهلل نقينلف بقين        علم نلوكعم. المنن ا، التي تنثر

قلوبنا إن انتم كنا بالعروة الوثقم، وعدنا إلم اإلومان، ونبدأ بالتغيير من فاخل أن  نا؛ ليكون التققده  

 العلمي والت وق الحأاري ؛لنكون قون الم تقبل التي تحمي اإلنشه. 

 الخاتمة:

فائمًا كما وليق بجشل وجعه الكروم وع يم نلاانه، علم مقا أعقان ووفقق فقي مقا       الحمد هلل حمدًا

كتبته الباحاك في نذا الجعد المتواضع وفي ختاه عملي أخقتم بمقا قالقه القاضقي ال اضقل البي قاني فقي        

 رنالته التي بعاعا إلم األص عاني: إلال وكتب إن ان كتابًا في وومه إال قال في ردة: لو رير نذا لكان

أح ن ولو زود كذا لكان و تح ن ولو قده نذا لكان أفأل ولو ترك نذا لكان أجمل، ونذا من أع م 

العبر، ونوف ليل علم انتيشء النقص علم جملك البشرإل
(64)

. 

 ومن نتائج الدرانك: تعد ف ك الشقباب نقي ال  قك التقي تعقول عليعقا نعأقك األمقك وتققدمعا، فاألمقك          

 الشباب في األمك اإلنشميك حوالي ربع ال كان ونم في تزاود م تمر.اإلنشميك أمك بابه حيث وبلا 

ومققن توصققيا، الدرانققك: توصققي الباحاققك باالنتمققاه ب  ققك الشققباب مققن كافققك النققواحي العقدوققك          

واألخشقيك والتربووك فعليعم العمد في معم تغيير واقع األمك. كما توصي الباحاك القافة والمربين ببث 

والتمكين واألمل وأن تغييقر واققع األمقك اإلنقشميك لعقو أمقرًا حتمقي ونقيكون          روا الت ا ل والنصر

 بمشي ك اهلل تعالم ثم باقتناععم بأرورة التغيير.

 المصادر والمراج :

 أوال: المصادر:

 القران الكروم.  

أنققس بققن مالققك، الموطققو، تحقيققق محمققد فققناف عبققد البققاقي، )ف. (، فار إحيققاء التققراص العربققي،   

 ه.1985-نـ 1406بيرو،، 

                                                           

( محمد بن وزود الَّربيعي القزووني ابن ماجقه، نقنن ابقن ماجقه، تحقيقق: محمقد فقناف عبقد البقاقي، )ف. (، مابعقك           62)

(، 3996عي م البابي الحلبي الققانرة، كتقاب ال قتن، بقاب األمقر بقالمعرو  والنعقي عقن المنكقر، حقدوث رققم )           

 .2136)ف.،(، ص

 .6نــ، ص1425، االنتماه بال نن النبووك، الابعك الاالاك، فار الصميعي، الرواس، ( عبد ال شه آل عبد الكروم63)

ن، 1403، فار الاقافققك، لبنققان، 4( أنققيس فروحققك، وليققد عرفققا،، منققانج العلمققاء الم ققلمين فققي البحققث العلمققي،  64)

 .184ص
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محمد بن وزود الَّربيعي القزووني ابن ماجه، ننن ابقن ماجقه، تحقيقق: محمقد فقناف عبقد البقاقي،         

 )ف. (، مابعك عي م البابي الحلبي القانرة، )ف.،(.

م لم بن الحجان أبو الح ين القشقيري الني قابوري، صقحيح م قلم، تحقيقق فقناف عبقد البقاقي،          

 ه.1972تراص العربي، بيرو،، الابعك الاانيك، فار إحياء ال

 : ثانيا: المرج 
 ه.1985إبرانيم نعافة، اإلنشه وتربيك اإلن ان، األرفن، مكتبك المنار، -1

 ه.1989إبرانيم مصا م وآخرون، المعجم الونيط، فار الدعوة، انتانبول،  -2

زء ابن عامان بن عمر بن بحر الجقاحظ، البيقان والتبقين، تحقيقق عبقد ال قشه محمقد نقارون، الجق          -3

 نـ.1381الااني، مكتبك المانم، بغداف، 

أبققو العبققال تقققي الققدون أحمققد بققن عبققد الحلققيم ابققن تيميققك، العبوفوققك، )ف. (، المكتققب اإلنققشمي،       -4

 ه.1980-نـ 1402بيرو،، 

 .28أبو العبال تقي الدون أحمد بن عبد الحليم ابن تيميك، مجمو  ال تاود، الجزء -5

 ه.1994، 11ر، مجله األكافوميك، المغرب، العدفأحمد صدقي الدجاني، أفكار في التغيي -6

إنماعيل عمر بن كاير أبو ال داء، ت  ير القرآن الع يم، تحقيق عبد العزوز رنيم وآخقرون الجقزء    -7

 الرابع، فار الشعب، القانرة، )ف.،(.

 نـ.1407أنور الجندي، األصالك في إطار المعاصرة، فار الصحوة، القانرة،  -8

،، منققانج العلمققاء الم ققلمين فققي البحققث العلمققي، الابعققك الرابعققك، فار أنققيس فروحققك، وليققد عرفققا -9
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