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  االنبعاث الحضاري اإلسالمي
 فعالية المنهجو  بين أصالة الرسالة

 األستاذ: بلعتروس محمد
 جامعة أدرار -قسم الشريعة 

 :مقدمة
 بعد:و  السبلـ على أشرؼ ادلرسلُت،و  الصبلةو  احلمد هلل رب العادلُت،

كربياء قادتو يف األرض. أما و  تناقضاتوو  ذلك نتيجة اضلرافاتوو  إننا نعيش اليـو عادلا مليئا بالتهديد، جاىزا لبلهنيار؛
نتيجة ىذا الفراغ، و  قدـ استقالتو من التدافع العادلي.و  رلتمعنا اإلسبلمي، فقد دخل الكهف بأفكاره منذ عهد بعيد،

تصدَّر قيادة زمامو طائفة فاشلة ربطت مصَته بعجلة الغرب، ربت رداء تقدمية جوفاء، رباوؿ سلب اإلسبلـ من كل 
 ما ػلدث من فوضى يف العامل.و  ة، بل تنسب لو حالة التخلف الراىنة يف العامل اإلسبلمي،قيمة حضاري

تدىور سائر أحواذلم، يف طليعتها اختبلؿ منظومة و  أدت إىل زبلفهمو  وشبة عوامل شىت أثرت يف واقع ادلسلمُت،
 اء أوتار العزائم لديهم.ارزبو  ذبوؿ اآلماؿو  تبلشي األخبلؽو  ضمور األصالة، فضبل عن فتور الروحو  التفكَت

التحوؿ العميق الناتج عن تفاعل مطرد بُت الرسالية  و  إف االنبعاث احلضاري اإلسبلمي رىينة اليقظة الواعية
 الوظائف.و  ىو سعي يستهدؼ اإلنساف جبميع قيمو قبل الِبٌتو  ادلنهج كأداة،و  كخاصية

أف ال يسلم بأف و  أف يكتسب خربتو بنفسو،و  الروحية،و  إف اجملتمع ادلسلم مدعو اليـو أف يستعيد أصالتو الفكرية
التجربة و  ال يصح أف يرسبي يف التبعية الفكرية من كاف وراءه ذلك الرصيد الفياض من الوحيو  ربدد لو موضوعات تأملو،

اآلخذ باإلطباؽ النشاط. إننا مل نعد نقبل أف تبقى أمتنا ساكنة سلبية يف وجو الغرب و  احلضارية اإلنسانية الدافقة باحلياة
 أسلوبو احلضاري.و  ىيمنتوو  اخلضوع لثقافة الغربو  عليها، أو نرضى بأف نصاب بالرؽ الفكري

ولسنا حباجة إىل أف نربىن خطَأ " أف احلضارة الغربية ىي الشارع الوحيد إىل التقدـ" كما يزعم فريق التغريبيُت. بل 
 فاعليتها احلضاريةو  سداد تفكَتىاو  و، على اسًتجاع قوهتا الروحيةعونو  إننا متيقنوف أف ىذه األمة قادرة، بتوفيق اهلل

غايتهم يف و  مبدئهمو  إعادة الثقة إىل نفوسهمو  ذلك مىت مت إيقاظ الشعور الديٍت يف ادلسلمُت،و  شهادهتا على العادلُت،و 
 عامل احلائر.تبوء مركز القيادة للو  هتيئة النفوس حلمل ىذه الرسالةو  رسالتهم للعامل البشري،و  احلياة

توقف عوامل الدافعية و  فقداف فاعليتهم الفكرية،و  إف أخطر ما يواجو أمة أو شعبا ىو تزلزؿ ثقتهم بأصالتهم،
 استيبلء التقليد الغيب لآلخر عليهم.و  احلضارية فيهم،

تأسيس جديد، االنطبلؽ اجلاد لبعث ادلشروع التغيَتي اإلسبلمي البديل ال ػلتاج إىل و  إف اخلروج من ىذا ادلأزؽ،
تشغيل واع عرب و  إظلا إىل قراءة متجددةو  سلم،و  إذ قد سبت صياغة ذلك ادلشروع من طرؼ خامت ادلرسلُت صلى اهلل عليو

 منهجي.و  تفكَت متناـ
ضرورة تفعيل التفكَت ادلسألة العامة اليت ندبنا أنفسنا و  وسبثل الربىنة على أعلية األصالة يف النهوض احلضاري،

 مشيئتو.و  ىذه ادلداخلة بتوفيق اهلل تعاىل دلعاجلتها يف
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من ادلؤكد أننا إذا صححنا منهجنا يف و  تنفيذ مراحلو الدور الرائد.و  ويلعب ادلنهج السديد يف تصميم التغيَت
 اإلمكانات للتمكُت دلشروعنا. و  العمل فسنرى أمامنا عادلا جديدا واسعا من الفرصو  التفكَت

 التحليلي على العناصر اآلتية:و  وسنقـو بتوزيع جهدنا التشخيصي
 

 أصالة مضمون الحضارة اإلسالمية المبحث األول:

 أبعادىا الحضاريةو  معنى األصالة – أوال
 األصالة الرشيدة ال تنفي المعاصرة النافعة – ثانيا
 طريق "االغتراب"و  الطريق الثالث: غير طريق "الجمود المتجاَوز" – ثالثا
 الضاللةو  العليا: الوحي ىو العاصم من التخبطالتمسك بالمرجعية  – رابعا

 دور الفكر في تأطير الفعالية الحضارية: المبحث الثاني
 :مداخل التغيير السليمة - أوال
 محركو األساسو  اإلنسان موضوع التغيير األول – 1  
 التدرج السنني في الفعل التغييري – 2  
 :فاعلية التفكير – ثانيا 
 سلك التفكير المتنامي االنخراط في – 1  
 المعرفي للتعامل مع المشكالت الواقعيةو  تهيئة اإلطار المنهجي – 2  
 المستبصرو  االنفتاح الواعي - 3  
 التحلي بروح المبادرة كشرط الستثمار إمكانات التطوير – 4  
 من منطق العمل إلى ضرورة العمل بسرعة الفكر – 5  
 جهده جماعياو  لياأن يكون تخطيط التغيير تداو  – 6  

 .خاتمة
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 أصالة مضمون الحضارة اإلسالمية المبحث األول:
 :أبعادىا الحضاريةو  معنى األصالة - أوال
مكاف، وقدرتو على بعث األمة إىل مرتبة و  صبلحيتو لكل زمافو  خبلودهو  إف اإلؽلاف بكماؿ الدين اإلسبلمي، 

ال استزادة و  العامل برمتو إىل بر األماف، غدا مسلَّمة ال ربتمل جدال،استطاعتو قيادة و  الشهود احلضاري يف أي عصر، بل
 فيها دلستزيد.

 متمردا على القدًن،و  التجدد، مستغنياو  وإذا كاف الغرب ال يرى أف األصالة سبثل أكثر من البعد التارؼلي للتحوؿ 
كاف ىذا ىو موقف الفكر الغريب من ذلك جريا مع التاريخ الطويل الذي واجهت بو أوربا ماضيها البلىويت، إذا  و 

 . 1األصالة، فإف الفكر اإلسبلمي قد جعلها دائما أساس البناء
 التجدد كشريعة اإلسبلـ. ذلك أف مبادئهاو  العطاءو  مل تكتحل عُت التاريخ على دين أو شريعة تتسم باألصالة 

مؤثرات و  الثقافة،و  الزمافو  ثر دبؤثرات ادلكافالتأو  ليست من وضع بشر ػلكمو القصور والعجزو  نظمها ربانية،و  أحكامهاو 
ما فيو، و  رب كل من فيوو  األمر يف ىذا الوجود،و  إظلا شارعها اهلل تعاىل صاحب اخللقو  اذلوى وادلصلحة.و  ادلزاجو  الوراثة

 الذي أحسن كل شيء خلقو، العليم احلكيم. 
السياسية و  لقيم الروحية، واألنظمة االجتماعيةالغرب يعًتفوف بأف او  فبلسفة الشرؽو  وإف كثَتا من مفكري العامل

 ادلؤىلة لتخليص اإلنسانية من ويبلت الضبلؿو  اإلصبلح يف العامل،و  اليت جاء هبا اإلسبلـ، ىي اجلديرة بإمامة الفكر
دين الظلم، نذكر من ىؤالء قوؿ الفيلسوؼ اإلصلليزي "بارنارد شو" يف كلمتو ادلشهورة: " لقد كاف و  الفوضىو  الفسادو 

أنو الدين الوحيد الذي لو ملكة اذلضم و  سلم موضع تقدير ساـ دلا ينطوي عليو من حيوية مدىشة،و  زلمد صلى اهلل عليو
إف رجبل كشاكلتو إذا توىل و  سلم منقذ اإلنسانية،و  أرى واجبا أف يُدعى زلمد صلى اهلل عليوو  ألطوار احلياة ادلختلفة.

 .2تو"زعامة العامل احلديث صلح يف حل مشكبل
إين و  ويقوؿ الدكتور "ىوكنج" أستاذ الفلسفة يف جامعة ىارفارد: " إف يف نظاـ اإلسبلـ استعدادا داخليا للنمو. 

 .3أشعر بأين على حق حُت أقرر أف الشريعة اإلسبلمية ربتوي بوفرة على صبيع ادلبادئ البلزمة للنهوض"
ىو أحد جوانب الدين اإلسبلمي، وجدناه، خبلفا دلا و  فإذا اختربنا، على سبيل ادلثاؿ، سعة الفقو اإلسبلمي، 

اجلاىلُت، يفي سباـ الوفاء دبتطلبات احلياة يف كل األزمنة. يقوؿ القانوين الكبَت و  ادلغرضُتو  يصفو بو كثَت من احلاقدين
كل العجب، كلما شاىدا على ىذه احلقيقة: " إف فقو اإلسبلـ واسع إىل درجة أنٍت أَعَجب  و  "فمربي" رلليا ىذه اخلاصية

                                         
 األردف، السنة الرابعة، العدد احلادي –، رلمع البحوث اإلسبلمية مشكبلت الفكر ادلعاصر يف ضوء اإلسبلـأنور اجلندي،  - 1
 .203ـ، ص 2391 -ىػ  2931اخلمسوف، و 
 .34 -39التوزيع، ص و  النشرو  ، دار السبلـ للطباعةادلكافو  اإلسبلـ شريعة الزمافانظر، عبد اهلل ناصح علواف،  - 2
 .21انظر: عبد اهلل ناصح علواف، ادلرجع نفسو، ص  - 3
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. فأكد أف الفقو اإلسبلمي خصب معطاء 1ببلدكم"و  األحكاـ ادلوافقة لزمانكمو  فكرت يف أنكم مل تستنبطوا منو األنظمة
 أف اخللل يكمن يف عجز ادلسلمُت عن حسن استثماره واإلفادة من ذخائره.و  واؼ بادلطالب،

أو قصور منهاجها وقيمها، أو نضوب معينها على  فليس اخللل إذف يف مضموف الرسالة احلضارية ذلذا الدين، 
مواكبة تأطَت احلياة. إظلا يكمن اخللل يف وعي ادلتصدين لبعث ادلشروع احلضاري و  القدرة على التجددو  مستوى العطاء

 واقع االنتقاؿ دبشروعهم من حالة السكوف إىلو  ادلبادرةو  فاعليتهم وقدراهتم على الفعلو  يف ادلسلمُت بعامة،و  اإلسبلمي،
اإلصابات اليت نالت من و  التجسيد. أجل إف ادلشكلة احلقيقية اليت نعاين منها اليـو ناصبة عن تراجع ادلد الروحي،

مشكلة العقل الذي يقيم من زبلفو حاجزا نفسيا يعطل و  ثقافتنا الذاتية نيبل عظيما. إهنا أزمة العقيدة،و  منظومتنا الفكرية
 الدفع الرتياد اآلفاؽ.يشل قدرهتا على و  فاعلية القيم

وواضح أف ما يعرب عنو بعض احمْلَدثُت من مفكري اإلسبلـ بالغياب احلضاري، ليس معناه افتقاد القيم، أو ضحالة 
 فتور الفاعلية،و  ادلوروث الثقايف اإلسبلمي، أو عجز أو قصور التجربة احلضارية التارؼلية. بل مرده إىل وىن الدافع اإلؽلاين،

عدـ استيعاب التجربة و  اإلفادة من ادلَتاث الثقايف،و  عدـ القدرة على التعامل مع القيم الثابتةو  الفهم،اضطراب منهج و 
إغلاد األطر الشرعية حلركة اجملتمع من و  عدـ التمكن من تنزيل اإلسبلـ على واقع الناسو  حاضرىا،و  احلضارية يف تارؼلها

بالنسبة دلسلم اليـو ليست يف مضموف الدين، أو يف عدـ وجود ادلنهج فقو التدين. فادلشكلة إذف و  خبلؿ فقو الدين
 .2كيفية تنزيلو على الواقع البشريو  تأصيل طريقة التعامل معو،و  إظلا ىي يف عدـ فقو اخلطابو  احلضاري،
 اية الوحي،إف ربقيق احلضارة اإلنسانية الراشدة اليت تليق بالرسالة اخلاسبة ال يتم إال من خبلؿ إصبلح البشر هبد 

 عمارة األرض بفقو قوانُت التسخَت.و 
قد و  التجديد،و  لقد كاف الفكر اإلسبلمي يف العصور اإلسبلمية األوىل حيا نشيطا غزير العطاء حافبل باإلبداع 

 اجلدؿ،و  ظل كذلك حىت أخذ ادلسلموف يستمدوف مناىج التفكَت من غَت األصوؿ اإلسبلمية الصافية، فأخذوا بالفلسفة
تعزؿ و  تغلق الفهمو  اعتمادىم على التقليد ادلذىيب، واطلرط كثَت منهم يف طرؽ التصوؼ ادلنحرفة اليت تشل الفكركثر و 

الذىوؿ احلضاري، شلا أوجد لديهم القابلية و  ادلرء عن واقع احلياة اإلغلابية، عندىا ُأصيب ادلسلموف باخلموؿ الفكري
 انفتح العامل اإلسبلمي على احلضارة الغربية دبا لديها من فلسفات ىو ما حدث بالفعل حُتو  للتقليد األعمى لغَتىم،

ىذا ما و  ارسبى يف أحضاهنا من حيث يشعر أو ال يشعر.و  فانبهر قطاع كبَت بإنتاجها، 3ثقافة جديدةو  تصوراتو  أفكارو 
َتوف من ادلسلمُت إىل لقد مرت على العامل اإلسبلمي فًتة من الركود...فوثب الكثو عناه األستاذ زلمد أسد حُت قاؿ: "

لذا و  االقتصاد ال يتفق مع مقتضيات التقدـ،و  استنتاج سطحي خالص يتلخص يف أف النظاـ اإلسبلمي يف االجتماع

                                         
 .21انظر: عبد اهلل ناصح علواف، ادلرجع نفسو، ص  - 1
 .13ـ، ص  2330 -ىػ  2422لبناف، -، الطبعة األوىل، ادلكتب اإلسبلمي بَتوتتأمبلت يف الواقع اإلسبلميعمر ُعَبيد َحسنة،  - 2
جامعة اإلماـ  -، رسالة لنيل شهادة العادلية، كلية الشريعةأثرعلا يف كياف األمة اإلسبلميةو  التبعيةو  التقليدناصر بن عبد الكرًن العقل،  - 3

 .209ىػ، ص  2934 -ىػ 2939زلمد بن سعود اإلسبلمية، ادلملكة العربية السعودية، 
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تفًت حيوية و  أصالتو،و  يذىل عن سبيزهو  عندما يأفل الفكر اإلسبلمي األصيل،و  .1غلب أف رُبور حسب األسس الغربية"
يف ىذا يقوؿ األستاذ و  يف ادلخططات رلاال،و  يف العقوؿ تأثرا،و  ازية ذلا يف النفوس قبوال،ادلد العقائدي، ذبد ادلدنية الغ

عندما يكوف الفكر اإلسبلمي يف حالة أفوؿ، كما ىو حالو يف الوقت احلاضر، فإنو يغرؽ يف و  مالك بن نيب رضبو اهلل: "
 .2يف اإلعجاب بأشياء الغرب"و  األعمىيف النزعة إىل التقليد و  يف عدـ الدقةو  ادلشوشو  يف ادلبهمو  التصوؼ
 يستحق أف تأخذه أمة عن األمم األخرى، فإظلا ىو مناىج أحباثها العلمية،و  وإذا كاف ىناؾ شيء ينبغي 

من و  التنظيمية.و  نافع نتاجها يف ىذا الصدد، شلا تكوف قد بلغت بو معارج الرقي يف حياهتا ادلاديةو  معطياهتا االكتشافية،و 
 ظروفنا.و  ال نأخذ منها إال ما نراه مبلئما حلاجتناو  سبحيص،و  ازدىارىا بكل دقةو  تقصي أسباب رقيهاالواجب أف نس

بُت األخذ من و  ادلخًتعات،و  بذلك يكوف اقتباسنا اقتباس ربقيق ال اقتباس تقليد، فالفرؽ بعيد بُت األخذ من العلـوو 
الثاين و  رونق خبيثها، فاألوؿ مغٍذ لكياننا رلد،و  ائها ورلوهناأىو و  زخرؼ ادلدنيةو  الثقافيةو  ادلذاىب الفلسفيةو  النظريات

ال يوَلعوف إال باستَتاد ادلظاىر و  التغيَت عندنا ال يندفعوفو  مضر ال نفع فيو. فما ألدعياء التقدـ ادلتشدقُت باإلصبلح
ال ػلقق هنوضا و  لطبقات ادلنحطة،الفارغة ادلًتىلة. إف التقليد على الطريقة اليت يلهج هبا ىؤالء ال يكوف طبيعة إال يف ا

 حضاريا أبدا.
 غَتىا،و  أدوات التجاربو  نقلت ادلعاملو  لقد أخذت أوربا من احلضارة اإلسبلمية الشيء الكثَت، فًتصبت العلـو 

 رىاإظلا أقامت فكو  ثقافتو الذاتية،و  مل تتنب قيم اإلسبلـو  لكنها مل تقبل الفكر اإلسبلمي ادلستمد من القرآف والتوحيد،و 
 الرومانية. فجميع استمداداهتم من الفكر اإلسبلمي جردوىا،و  ثقافتها على أساسها القدًن ادلستمد من الفلسفة اليونانيةو 
 الثقافاتو  ذلك ىو األمر الطبيعي لؤلممو  كياهنم. فلماذا ال يقف ادلسلموف اليـو ىذا ادلوقف،و  صهروىا يف ثقافتهمو 
ربويل الفكر اإلسبلمي إىل و  تغرير يراد بو صهر ىذه األمة يف أتوف الفكر الغريب،و  القوؿ بغَت ىذا زيفو  احلضارات؟و 

االنقطاع و  أو كياف الغَت. فدعوى االنفصاؿ عن ادلاضي 3ذاب يف األشليةو  ذاتيتوو  فكر تابع ذليل قد سقطت عنو مقوماتو
من خبلؿ زلاولة تصوير تارؼلنا بصورة الغربيوف الذين يدعوننا إىل ذلك صراحة أو ضمنا، و  عن اجلذور دعوى تغريبية،

بناء و  شأنو، مل ينفصلوا ىم عن ماضيهم كما بينا. إف النظر إىل األماـ،و  التهوين من قيمتوو  تبعث على السخرية منو
االستمداد من عناصره الصحيحة. و  العب من نبعو الصايفو  ادلستقبل ال ؽلكن أف يتم دوف التزود من ادلاضيو  احلاضر

 .4أحق من الغربيُت باالستمساؾ بادلاضيضلن و  ىذا،

                                         
 .9-3، ص يف التقليدزلمد أسد، رسالة  - 1
 .12ـ، ص  1001 -ىػ  2419، دار الفكر، مل اإلسبلميمشكلة األفكار يف العامالك بن نيب،  - 2
 .40-93ـ، ص  2394 -ىػ  2401، االرباد الوطٍت لطلبة اإلمارات، شبهات يف الفكر اإلسبلميأنور اجلندي،  - 3
ؿ حيا متفاعبل ال يصح أف يقاؿ ذلك عن الفكر اإلسبلمي الذي ما زاو  الروماف ينطلق عليو اسم " تراث"،و  احلقيقة أف فكر اإلغريق - 4

قد أشار ادلستشرؽ ىاملتوف جب إىل ىذا ادلعٌت حُت قاؿ: " إنو ليس و  اعتزاـ.و  تتبٌت قضيتو بصراحةو  بالرغم من سقوط الدولة اليت ربميو
 سيظل اإلسبلـ أىم صفحة يف ىذا السجل احلافل".و  أف يتجردوا من ماضيهم احلافل، -يعٍت ادلسلمُت -يف وسع العرب
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يستهُت بعواقب التقليد األعمى، ويظن أنو الطريق الصحيح و  وما أكثر من يتساىل يف موضوع األصالة، 
زبتل و  لو أبصروا قليبل، ألدركوا أف بالتقليد تفقد األمة ادلقلِّدة مقوماهتا الذاتية،و  التخلف.و  للخروج من وضع االضلطاط

اإلبداع و  تصَت مهتزة الشخصية، تابعة دلن تقلده، غَت قادرة على اإلنتاجو  تعيش عالة على غَتىا،و  أسس حضارهتا،
االستعباد وزواؿ الشخصية سباما، فُتصاب و  إىل االضمحبلؿو  ينتهي هبا األمر إىل الفشل احملقق،و  وربمل تبعاهتا بنفسها،

االهنزامية يف  و  االقتصاديةو  أضف إىل ذلك التبعية السياسيةالشعور بالنقص، و  اجتماعية خطَتة من الذؿو  بأمراض نفسية
يرديها التقليد األعمى فريسة و  األخطر من ذلك كلو انصراؼ األمة صاحبة الشهادة على الناس عن رسالتها،و  كل شيء.

ىي ال و  فيهاالقوانُت والعادات اجلديدة اليت تنخرط و  ترىقها النظمو  الفجور،و  الفواحشو  للرذيلةو  لؤلمراض اخللقية
تستبيح حرمات اهلل تعاىل، مث تنتهي إىل و  رقما يف حساهبم،و  تصَت ال زلالة عونا ذلمو  تعطي والءىا للكفار،و  تبلئمها،

يا للخسارة. أفُيستهاف بعد ىذا بالعواقب ادلدمرة للتقليد األعمى؟.إننا نرى و  حاؿ من الردة والفسوؽ عن أمر اهلل تعاىل،
 االجتماعية.و  السياسيةو  نرى آثار دماره يف كل تفاصيل حياتنا الفكريةو  عمل التقليد عملو الفتاؾ،اليـو رأي العُت كيف ي

زيوفو، قد أخلط أوراؽ العامل اإلسبلمي، حيث يلتفت، بسبب تلك و  احلق يقاؿ أف ما صلم عن تقليد الغرب يف أىوائوو 
قد كاف الغرض و  مشكبلت حقيقية.و  ن قضايا ىامةما يتصل هبا مو  ىي مشكلة حضارتوو  التوافو، عن أـ مشكبلتو، أال

الزج هبا يف و  تكبيلها بسفساؼ األمور،و  إذلاؤىا حبلوؿ وعلية،و  من كل ذلك واضحا، إنو إغراؽ األمة دبشكبلت وعلية،
 ربرفها عن مسارىا الصحيح.و  ادلعارؾ غَت الصحيحة اليت تستنزؼ قواىا

 عوف أقدامهم من غَت شعور يف ثقافة الغرب، بل يف سياستووىناؾ خلق كثَت من األبرياء السذج الذين يض 
يتقدموف و  األدبية تدير ضبلة شعواء على القيم اإلسبلمية،و  جحافل كبَتة أيضا من النخبة الثقافيةو  سلططاتو أيضا،و 

كر يلتقوف مع أساتذهتم الغربيُت يف االنتقاص من سوابق الفو  ،-كما يقاؿ  –بأنصاؼ احللوؿ ألنصاؼ ادلشكبلت 
 التشكيك بتلك الثرثرة التقدمية.و  ػليطوف مستقبلو بالريبةو  اإلسبلمي،
علينا، إذا أردنا أف نتمسك بأزمة األمور، أف نتشبث بأصالتنا احلقيقية، كما علينا " أف نكتسب خربتنا، أي أف  

 .1كرية"بكلمة، علينا أف نستعيد أصالتنا الفو  أال نسلم بأف ػلدد لنا.و  ضلدد ضلن موضوعات تأملنا
 :األصالة الرشيدة ال تنفي المعاصرة النافعة - ثانيا

 أهنا سبثل حجر الزاوية يف بناء حضارة اإلسبلـ، ليس معناه إىدار بعد ادلعاصرة من سعينا،و  القوؿ بأعلية األصالة 
ادلراد تقريره من وراء ذلك  اخلادمة دلشروعنا. بلو  إسقاط معطيات العصر من احلساب، أو اإلعراض عن منتجاهتا النافعةو 

 ما ىو عنصر خادـ لؤلصل، غَت خارج عنو.و  بياف ما ىو أصلو  ىو وضع كل مطلب من ادلطلبُت يف مكانو الصحيح،
 .2احلضارة احلديثة"و  " فمن العبث إذف أف نضع ستارا حديديا بُت احلضارة اليت يريد ربقيقها العامل اإلسبلمي، 

 أف ضلتمي من تأثَتاهتا الضارة.و  ف نقتبس ما ينفعنا من تلك احلضارة،لكن بوسعنا، بل من واجبنا أو 

                                         
 .49ـ، ص  2333، الطبعة األوىل، دار اإلرشاد، بَتوت، أثره يف الفكر اإلسبلميو  إنتاج ادلستشرقُت، مالك بن نيب - 1
 .49ـ، ص  2393 -ىػ  2403عبد الصبور شاىُت، دار الفكر،  -، ترصبة: عمر كامل مسقاويشروط النهضةمالك بن نيب،  - 2
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من بعض مواد حضارتو، فمن ادلهم و  إذا كانت قناعتنا حاصلة خبصوص ضرورة االستمداد من حكمة الغَتو  
 لو بصيصا من الضوء على منهج االستمداد ىذا، حىت ال نقع يف اخللط أو نسقط يف الضبللة.و  جدا أف نسلط

 صاحب "أضواء البياف" موقف ادلسلمُت من احلضارة الغربية قائبل بإنصاؼ ووضوح: " االستقراء التاـ يبُت
تقدمها يف صبيع و  ضار. أما النافع فيها فهو من الناحية ادلادية،و  القطعي على أف احلضارة الغربية تشتمل على نافع

ال خَت البتة يف و  إعلاذلا بالكلية الناحية اليت ىي رأس كل خَت، أما الضار منها فهوو  ادليادين ادلادية أوضح من أف أبينو...
هتذيب أخبلقو" مث يقوؿ مؤصبل، بعد أف ذكر حكم األخذ من النافع و  ىي الًتبية الروحية لئلنسافو  الدنيا بدوهنا...

ة على الطريق مع أنو  سلم بداللة ) أيب اأُلريقط الدُّؤيل( يف سفر اذلجر و  قد انتفع الرسوؿ صلى اهلل عليوو  منها: "
ادلسلمُت من احلضارة الغربية ىو أف غلتهدوا يف ربصيل ما و  كافر...فاتضح من ىذا الدليل أف ادلوقف الطبيعي لئلسبلـ

 عبل...فتصلح ذلم الدنيا واآلخرة.و  ػلذروا شلا جنتو من التمرد على خالق الكوف جلو  أنتجتو من النواحي ادلادية،
التباعد من طاعة خالق و  ف القضية، فيأخذوف منها االضلطاط اخللقي...واالنسبلخ من الدينادلؤسف أف أغلبهم يعكسو و 

 .1ذلك ىو اخلسراف ادلبُت"و  اآلخرة،و  ال ػلصلوف على نتيجة شلا فيها من النفع ادلادي، فخسروا الدنياو  الكوف...
بقولو: "ولقد كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل حسما دلنهج االستفادة من الغَت و  ويزيد صاحب )الظبلؿ( األمر وضوحا 

 ادلنهج، بقدر ما يفسح ذلم يف الرأيو  سلم يتشدد مع أصحابو رضواف اهلل عليهم يف أمر التلقي يف شأف العقيدةو  عليو
بحتة أمثاذلا من ادلسائل العلمية الو  خطط القتاؿو  ادلعرفة؛ كشؤوف الزرعو  التجربة يف شؤوف احلياة العملية ادلًتوكة للتجربةو 

 فرؽ بُْت ىذاو  ال باالرتباطات اخلاصة بتنظيم حياة اإلنساف،و  بالنظاـ االجتماعي،و  اليت ال عبلقة ذلا بالتصور االعتقادي،
، فمنهج احلياة شيء،و  اإلسبلـ الذي جاء ليقود احلياة دبنهج و  التطبيقية شيء آخر.و  العلـو البحتة والتجريبيةو  ذاؾ بُتِّ

 .2االنتفاع بكل إبداع مادي يف نطاؽ منهجو للحياة"و  جو العقل للمعرفةاهلل، ىو اإلسبلـ الذي و 
 ال يصد عن تطور إال إذا كاف اضلدارا. فاإلسبلـ دين احلرية،و  إف اإلسبلـ ال يعادي جديدا إال إذا كاف ضبلال، 

لقيم إذا رفعت شعارا، لكنو ال ينخدع بأي من تلك او  دين كل قيمة رفيعة أصيلة،و  التقدـ،و  دين التطورو  دين العقل،و 
 الزائف من األصيل.و  بل ؼلضعها لفحص مركز، حىت ؽليز الباطل من احلق،

 اعتزاز،و  فهمو  ولن ربقق األمة اإلسبلمية انبعاثا حضاريا جديدا يكتب لو الريادة، حىت تفيء إىل دينها بصدؽ 
من كل الفرص و  النتاج النافع حلضارة العصرتستفيد من و  ربسن استثمار رصيدىا احلضاري التارؼلي بعد سبحيصو بعناية،و 

تعتمد على اهلل أوال يف بناء حياهتا اجلديدة، مث تقيم و  القيم،و  الساضلة والوسائل ادلتاحة بعد وزف كل ذلك دبيزاف العقيدة
 ربديات.و  تضحياتو  تشييدىا بنفسها: مستقلة بتفكَتىا، مستغنية جبهودىا اخلاصة، مهما كلفها ذلك من عرؽ

 
 

                                         
، 4ىػ، ج 2994، تفسَت سورة مرًن، مطبعة ادلدين، يف إيضاح القرآف بالقرآفأضواء البياف زلمد األمُت بن زلمد ادلختار الشنقيطي،  - 1

 .421ص 
 .12-10، الطبعة السادسة، اجمللد الثاين، اجلزء الرابع، ص يف ظبلؿ القرآفسيد قطب،  - 2
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 ":طريق "االغترابو  الطريق الثالث: غير طريق "الجمود المتجاوَز" - ثالثا
إف لنا موقفا و  إف علينا عمبل مضنيا يف تصفية الًتاث من أدرانو اليت علقت بو طيلة عهود متطاولة من الزمن،

إنا و  الًتؾ،و  إلعراضادلساعي الرامية إىل فرضو على مسَتتنا خيارا ال زليص عنو، ىو او  واضحا حامسا ذباه التغريب
 ال رلازفة يف تيار ينايف أصالتنا، إهنا الطريق الثالثة.و  ماضوف يف طريق ليس فيها صبود على ما ثبت ضعفو أو عدـ نفعو،

 تقاليدنا،و  إنو ليجب بادئ األمر تصفية عاداتناو  وفيما يتعلق بالشق األوؿ من اخليار، يقوؿ مالك بن نيب: "
الداعية إىل و  رمم ال فائدة منها، حىت يصفو اجلو للعوامل احليةو  عي، شلا فيو من عوامل قتَّالة،االجتماو  إطارنا اخللقيو 

الثانية: و  طللص من ذلك إىل ضرورة ربديد األوضاع بطريقتُت: األوىل: سلبية تفصلنا عن رواسب ادلاضي،و  احلياة...
 .1إغلابية تصلنا دبقتضيات ادلستقبل"
ال تزاؿ و  ارؼلية اليت درجت عليها احلضارة اإلسبلمية مستمدة إياىا من القرآف الكرًن،وىذه ىي اخلطة العملية الت

العمل هبا الـز لكل بناء حضاري جاد، يقوؿ و  يف كل زماف،و  ىذه اخلطة صاحلة كل الصبلحية لؤلخذ هبا يف زماننا ىذا
صدرت فيهما عن القرآف الكرًن، و  احدة،مالك بن نيب: " إال أف احلضارة اإلسبلمية قد جاءت هبذين التحديدين مرة و 

ىذا و  الذي نفى األفكار اجلاىلية البالية، مث رسم طريق الفكرة اإلسبلمية الصافية اليت زبطط للمستقبل بطريقة إغلابية.
 .2العمل نفسو الـز اليـو للنهضة اإلسبلمية"

ال و  أدعياء اإلسبلـ، أف ننخرط فيها ببل قيدادلقلدة من و  أما الطريق الثاين، فهو طريق التغريب الذي يريد أعداؤنا
تأمل. إف االنصياع ذلذه الدعوة معناه االطلراط البلواعي يف مسالك اآلخرين الذين ؼلتلفوف معنا يف و  ببل أدىن رويةو  شرط

 تنا،طرائق التعاطي مع األشياء. إف ىؤالء ال يرضوف أف نظل زلافظُت على أصالو  يف أسلوب العيشو  الغاية،و  ادلنطلق
 تركا برشادة.و  نتفاعل مع ادلعطى احلضاري أخذاو 

ينقلب ذلك  و  والعجب كل العجب من فوضى التبديل الذي ال يستند دلنطق غَت ما يوحي بو زلاكاة اآلخرين،
ثر كلو إىل ما مساه البعض بػ" ذبديد التقليد"؛ أي بالعدوؿ عما ألفناه إىل ما ألفو غَتنا؛ ألف منطق "ادلوضة" ال يهتم بأك

ابتعادا عما ننشده و  لو كاف رجوعا إىل القهقرىو  بأكثر من أف يكوف الشيء الذي سننتحلو جديدا بالنسبة إىل وسطنا،
عنتا يف إقناع الذين يريدوف التجديد بأف ما ينتحلونو ليس و  ىنا غلد ادلفكر مشقة عظيمةو  إصبلح متُت.و  من تطور مفيد

 .3إال رجعية بالية أو شرا منها
لنضرب و  يريدوف ربويلنا عن الوجهة الصحيحة للتغيَت احلضاري يستعملوف ألوانا شىت من ادلغالطات، إف الذين

السلم االجتماعي: فعلى صعيد ادلنتجات الثقافية، يريدوف أف يوحوا إىل ادلسلمُت و  مثلُت اثنُت فقط على ذلك من الثقافة
ربرؽلهم الزواج بأكثر و  اللهوو  العبثو  صنوؼ عجيبة من اجملوفو  أغانيهمو  ترؾ رقصهمو  أنو ال ؽلكن أخذ التقنية من الغرب

ينسى ىؤالء أو يتناسوف أف ىذه كانت سَتة القـو قبل أف يكوف ذلم علم طبيعي أو تكوف ذلم تقنية، فبل و  من واحدة،
                                         

 .90مالك بن نيب، شروط النهضة، ص  - 1
 .92مالك بن نيب، شروط النهضة، ص  - 2
 ) بتصرؼ يسَت يف العبارة(. 99، الطبعة األوىل، ادلطبعة العلمية، القاىرة، ص ذايتالنقد العبلؿ الفاسي،  - 3
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من ىذا القبيل و  ال بالعصر الذي نعيش فيو، فبل تبلـز بُت األمرين إال عند اخلادعُت أو ادلخدوعُت.و  عبلقة ذلذا بذاؾ
ىو مذىب يكذبو التاريخ، و  ذىاهبم إىل أف السلم ادلدين ال ينبت إال يف ظل نظاـ علماين ال يكوف للدين فيو نصيب،

الثانية األخرى من و  فالعلمانية مل ربقق ىذا السلم على ادلستوى العادلي، بل إف أوىل احلربُت العادليتُت يف تاريخ البشرية،
قد نتج عنهما من و  ال للدين فيهما،و  ال دخل للعامل اإلسبلميو  يف ظل العلمانية،و  ديار الغرب نوعها، قد حدثتا يف

 الفساد ما مل يكن لو مثيل قط يف التاريخ.و  الدمارو  الضحايا البشرية
أو ترويضو  استغفالوو  مزاجو اخلاص،و  مناخو األصيلو  إف أخطر سيطرة فكر على فكر ىي نقلو من دائرة فكره

على التحرؾ يف فلك الفكر الوافد ادلسيطر. لقد نشرت جريدة "التاؽلز" تكشف احلملة على اإلسبلـ، ما مفاده أف ىناؾ 
الغزو و  : أف يتحرؾ اإلسبلـ يف اخلطوط اليت رمسها لو االستعمار؛ أي دائرة التغريباألوىلزلاولتُت يف مواجهة اإلسبلـ: * 

ىذا ما يطلق عليو ) و  القيم،و  ربريف ادلفاىيمو  اخلرافاتو  : نشر البدعالثانيةو  االستشراؽ، *و  سلططات التبشَتو  الثقايف
ادلفاىيم اليت و  مذاىبوو  لذلك فإف أوىل عبلمات اليقظة ىي التحرر من مقاييس التغريبو  .1ىدـ اإلسبلـ من الداخل(

 ء العقل اإلسبلمي بعد تفريغو من مقوماتو.احتواو  ىي زائفة أصبل، بغية تدمَت معنويات األمةو  حاوؿ أف يفرضها،
ال و  ادلعاصرة، ال سبثل ىذه الصفةو  صراعاتنا ربت شعار األصالةو  وشلا غلدر تسجيلو ىنا أف الكثَت من معاركنا

ال ىؤالء أدركوا مقتضيات و  بصَتة،و  انطلقوا يستثمرونو بفهمو  عناصر قوتوو  تلك، فبل ىؤالء استفادوا من كنوز الًتاث
 أحسنوا اإلفادة شلا توفره اكتشافات ادلدنية احلديثة، إهنا معارؾ حضارية وعلية.و  احلاضر

االعتزاز بو، ػلمل يف طياتو ضروبا من التجٍت.  و  إف االدعاء بأف سبب التخلف يرجع إىل التشبث بادلاضيو  ىذا،
ضلن إذا نظرنا بعينُت و  حيص كاؼ.ال يستند إىل سبو  اخللط،و  كما أف اهتاـ ادلعاصرة على إطبلقها موقف مشوب بالتعميم

أف و  السمُت،و  العوائد السالفة فيها الغثو  التغرض، قررنا أف األفكار القدؽلةو  مستبعدين كل صور التحيز ،مبصرتُت
ضبلؿ أفكار و  ألفينا: اهنيار بٌت فكرية قدؽلة،و  السمُت،و  الثقافة ادلعاصرة ىي األخرى فيها الغثو  النظريات احلديثة

 الرؤية النقدية ادلوضوعية.و  سواء بسواء، ربت أقداـ التحليل الفكري الرصُتجديدة، 
 الداللة على الرشدو  احلكمة ادلبصرة يقضياف باالغًتاؼ من ادلاضي ما ىو صاحل لئلحياءو  إف الفكر احلصيف

ذ من القدًن إنتاجهم. أجل، نأخو  لو كاف من عمل ادلعاصرينو  إعلاؿ كل ما يضر باجملتمعو  مناسب حاجة العصر،و 
 ال يف احلديث. و  ضلاوؿ ادلتابعة يف التقدـ دبا نستجده ضلن من ذباربنا شلا ليس يف القدًنو  من احلاضر أنفعو،و  أحسنو،

 الضاللة:و  التمسك بالمرجعية العليا: الوحي ىو العاصم من التخبط -4
دلنطلق والسناد األقوى للمسلمُت يف كل ىو او  ىو ادلنهاج القوًن، -معو السنة النبوية ادلطهرةو  -القرآف الكرًن  

 سنن الكوفو  أسلوب العملو  فيو بياف لطريق النصر،و  عمل أو إصبلح أو بناء حضاري. فهو مفتاح اخلروج من األزمات،
كيف كانت و  ادلهتدين،و  فيو قصص السابقُت، الغاوينو  سقوطها،و  احلضاراتو  األممو  قوانُت قياـ اجملتمعاتو  احلياة،و 

 فريق. عاقبة كل 

                                         
 .12أنور اجلندي، مشكبلت الفكر ادلعاصر، ص  - 1



10 

 

خضعوا إليو خضوعا كامبل. فقد صدقت و  اذلزؽلة على ادلسلمُت يف مسَتة الدعوة األوىل،و  وقد طُبق قانوف النصر
شروطو، فكانت اذلزؽلة يف أحد و  ُحنُت، حُت أخلوا بأسباب النصرو  علا أُُحدو  -مثبل –سنن اهلل يف ادلسلمُت يف معركتُت 

توكلوا على اهلل ربولت و  اعتدوا بأنفسهم، فلما عادوا إىل التجمعو  ادلسلموف حُت تفرقوايف ُحنُت ُىـز و  ألسباب معلومة،
 اذلزؽلة إىل نصر. 

 اهنيارىا على تاريخ ادلسلمُت ألفيناه واضحا مضطردا يف وقائع تاريخ حياهتم.و  وإذا ذىبنا نطبق قانوف قياـ األمم
دركُت أثره، فما إف يتخلف هبم طريق أو ربل هبم قارعة أو خطر لقد كاف ادلسلموف واعُت سباما بسرياف ذلك القانوف مو 

ما غفل ادلسلموف عن ىذه الظاىرة الواضحة إال عندما دخلت و  أو ضبللة حىت تعلو الصيحة بالعودة إىل منهج القرآف.
 .1ِعربهو  قراءة أحداثوو  مناىج غربية وافدة يف تفسَت التاريخو  عليهم مفاىيم

 األساس يف بناء أي هنضة،و  التزاـ ادلرجعية العليا ىو الشرط األوؿو  إىل الينابيع األصلية، و معٌت ىذا أف العودة 
إف ىدؼ األعداء من زلاولة و  لن يتحقق ذلك عرب التبعية أو التقليد.و  تشييد أي حضارة حقيقية راسخة األركاف.و 

زلاولة صهر ىذه األمة يف و  إعطاؤىم التيو،تضليل ادلسلمُت عن ادلصادر الصحيحة، أو إغفاذلم عن مرجعيتهم، إظلا ىو 
 القضاء عليها.و  من مت ىزؽلتهاو  التبعيةو  التمييعو  2بوتقة األمم سبهيدا إليقاعها يف مؤامرة االحتواء

 من أخطر صور اخللط ذلك ادلتصل بُت علمُت: علم العقيدةو  لقد جٌت اخللط بُت األمور على كثَت من الناس، 
 علم الطبيعةو  األخبلؽ، فهذا ال يستمده ادلسلموف من غَت مرجعيتهم.و  القيمو  إىل الوجود ما يرتبط بو من النظرةو 
 ما شاكل ذلك، فهذا من حق ادلسلمُت أف يقتبسوه شلن شاءوا.و  الصناعةو  الفلكو 
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 دور الفكر في تأطير الفعالية الحضارية: المبحث الثاني
ما ىو و  القواعد اليت أراىا صاحلة النبعاث حضاري جديد،و  سأحاوؿ جهدي ربديد ادلنطلقات األساسية 

 ضروري خلروج عادلنا اإلسبلمي، الذي ؽلر يف زلنة غَت مسبوقة النظَت، من اخلموؿ إىل الشهود احلضاري. 
 :مداخل التغيير السليمة - أوال
 :محركو األساسو  اإلنسان ىو موضوع التغيير األول -2
القانوف األعظم و  بنائنا الداخلي.و  أخبلقناو  أرواحناو  اليت تلحق بأنفسنا إف أخطر اإلصابات احلضارية ىي 

ىو القانوف الذي و  للتغيَت احلضاري إظلا ىو ما رمسو اهلل تعاىل بقولو: " إف اهلل ال يغَت ما بقـو حىت يغَتوا ما بأنفسهم"،
الوىن احلضاري إظلا يبحث عنو يف إف عبلج و  صاغو مالك بن نيب صياغة حضارية موجزة: غَت نفسك تغَت التاريخ.

 .1من ادلستحيل استَتاد عبلج الوىن من اخلارج اإلسبلميو  الداخل اإلسبلمي،
إذا قلنا اإلنساف يف ىذا و  إف اإلنساف األساس يف ىذه ادلعادلة.و  الغلبة،و  إف األسباب الداخلية ىي ذات الشوكة 

 اين. اإلصرار اإلؽلو  الوعي اإلؽلاينو  السياؽ قصدنا اإلؽلاف
اإلؽلاف، إذ اجلهد و  إف الفكرة ادلوجهة لسياسة من غرضها رلاهبة التاريخ لتغيَته، ال بد ذلا أف تستند إىل العقيدة 

ادلدعم دبصلحة عاجلة قد يتوىل، ليس فحسب حُت ربصل يف بعض الظروؼ خيبة أمل تدفع إىل الًتاجع القهقرى، بل 
 البلمباالة.و  دىا الفتورتفوؽ يسو و حىت إذا دخل اجملتمع حالة إشباع 

التاريخ يدلنا و  إف اإلؽلاف ىو أكرب قوة يف تصرؼ اإلنساف، فمن كاف مؤمنا حق اإلؽلاف زادت قوتو عشر أمثاذلا. 
 القوى األدبية اليت يقـو عليها بناء تقدـ أمة أو صباعة كانت خاسبة االضمحبلؿ.و  على أنو كلما وىنت الدوافع الروحية

فتور اإلؽلاف. إنو مل يكن و  ارزباء األوتار، إال بسبب وىن العقيدةو  ىل ىذا الوضع من البلفاعلية،و اليـو مل ننتو إ 
يعسر على أسبلفنا األولُت، كأف يف أيديهم مفاتيح من العناصر  -كما يقوؿ مصطفى صادؽ الرافعي رضبو اهلل  –العسَت 

 صعاهبا، دلا غلبوا يف أنفسهم معٌت الفقر،و  إغراءاهتا غلبوا على الدنيا، بكل -غليب –يفتحوف هبا. فما سر ذلك؟ إهنم 
 األخبلؽ اإلذلية.و  النفوس الكاملةو  ادلعٌت األرضي. أولئك أىل الدين الصحيحو  معٌت اخلوؼ،و 

 فمىت نستيقن أف اإلؽلاف: 
 اآلخرةو  ىو شرط الفبلح يف الدنيا -
 ممتربد اذلو  تتعكر النفوسو  أنو البلسم الشايف حُت تصدأ القلوبو  -
 الضبلؿو  أنو احلل الناجع ادلرجوع إليو يف مآزؽ الفتنةو  -
 األعماؿ إذا اتكأت عليوو  أنو السند ادلتُت الذي تزدىر ادلشاريعو  -
ينجح و  أنو أقوى عامل يف انتصارات ادلؤمنُت يف جوالهتم مع أعدائهم يف ادلعارؾ التارؼلية الفاصلة.. إنو صلحو  -

 غَت احلربيةو  احلربيةالقوى و  حُت تفشل األساطيل

                                         
 .93جع السابق، ص عمر عبيد حسنة، ادلر  - 1
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اتساع نفوذىم، حىت إذا وىنت الدفعة الروحية توقف العامل اإلسبلمي كما و  أنو سر انتشار دعوة ادلؤمنُت،و  -
 يتوقف احملرؾ عندما يستنفد آخر قطرة من الوقود.

 غرسو يف الضمَت ىو:و  واإلؽلاف الذي يتعُت السعي إىل ربقيقو 
صلاح اخلطة و  التأثَت يف الغَت،و  نضج الشخصيةو  ساس يف كماؿ النفسىو السبب األو  * اإلؽلاف العميق:

 ادلوضوعية.
 الثبات عليهاو  الدعوةو  * اإلؽلاف النامي: فهو العنصر األساس الستمرار الفكرة

 اضلراؼو  ىو سبب السبلمة من كل زيغو  * اإلؽلاف الواعي:
 دية يف العمل لنصرة الدين احلق..جو  ىو ما استصحب استقامة على هنج الطاعة،و  اإلؽلاف احلق:و  *
 إف أكمل اخلطط تصَت حربا على ورؽ مع فساد اإلنسافو  إف أدؽ األنظمة ينهار مع خراب النفس،و  ىذا 

إف جهدنا يف و  تطهَت احلقل من أعشابو الضارة.و  خوره. إف الواجب األوؿ احملتم ىو تزكية النفس حىت تسمو،و  اضلرافوو 
 متُت.و  ال يبلغ مداه إال ببناء روحي كاملو  البناء ال ينجحو  التغيَت

إننا أحوج ما نكوف إىل أف يعرؼ كل مؤمن منا طرؽ ذبديد اإلؽلاف يف القلب حىت يستيقظ احلافز االجتهادي  
 يستنَت العقل ادلؤمن بنور العلم الذي ندير بو أي معركة يف احلياة. و  يتقوى مدد ادلبادرة،و  يف النفوس،

 فهم آلياتوو  ىاـ ىو إغلاد إنساف التغيَت القادر على الوعي دبقتضيات العمل التغيَتي،ويبقى بعد ىذا مطلب  
 رسالية إؽلانية.و  وسائلو، الصاحل دلمارسة الدور التغيَتي باقتدارو  شروطوو  أدواتو،و 

تغَت أوضاعو: " غَت نفسك، و  نقلو من حاؿ إىل حاؿ، ىو ادلقدمة الصحيحة لتغيَت الواقعو  إف تغيَت اإلنساف 
 التاريخ".
 :التدرج السنني في الفعل التغييري -1
 األنفس، يشكل القاعدة الصلبة للتفكَت ادلنهجي ادلوثوؽ.و  السنن الربانية يف اآلفاؽو  إف فهم طبائع األشياء، 

عف استشراؼ مستلزمات الفعل التغيَتي، كما أف ضو  البصَتةو  األخذ هبذا الشرط يأيت دبا ال ؽلكن تقديره من الفهمو 
 انقطاعها.و  احلاسة ذباه ىذا ادلطلب يؤدي إىل اضطراب ادلسَتة

 فاعلية التفكير: – ثانيا
تزويده باخلربات و  شلارستو استنادا إىل منهجية دقيقة،و  قصدنا بفاعلية التفكَت ىنا إضفاء التنامي على تفكَتنا، 

 ـ مبادرة التغيَت ادلأموؿ إحداثو يف ىدي الوحيتوجيو أصحابو ليأخذوا زماو  اليت ؽلكن استخبلصها من االنفتاح الواعي،
 يف نطاؽ األصالة، واصلُت إياه دبنطق العمل. و 

 االنخراط في سلك التفكير المتنامي: -2
ىذه ادلواىب تكاد و  قدراتو الذىنية،و  من ادلعروؼ أف اإلنساف عموما ال يستخدـ سوى جزء يسَت من طاقاتو

. ِعظم التحديات، أف نشحذ أجهزة تفكَتنا و  قد بات لزاما علينا، بالنظر لثقل التبعةو  تكوف معطلة سباما عند مسلم اليـو
 ليس ادلطلوب منا اليـو رلرد التفكَت، بل التفكَت العبقري.و  نرفع توتر عملها إىل أعلى مستوياتو.و  إىل الغاية القصوى،
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األفكار، أو تنامي الفكر، كشرط الـز األساليب اليت تساعد على تنمية و  وسأحاوؿ ىنا ذكر بعض ادلبلحظات
 حلسن تأطَت الفعالية احلضارية:

عبلقات دبجاالت و  : إف مشكلة احلضارة من ادلشكبلت اليت تتميز بامتداداتوضع األفكار يف رلاؿ أرحب –أ 
 تتلهف ألف تعاجل قضاياىا يف فضاء أرحب من النظر.و  عديدة، فهي بطبيعتها تلك تكره احلصر يف حيز ضيق،

اإلفادة و  ذبعل رلاؿ نشاطو يضيق، أو تنحرؼ بو عن اإلصابةو  وإف ىناؾ حجبا كثَتة ربـر الفكر من القياـ بعملو،
معا: أليس واضحا ما ػلدث غالبا من أف تعمي األغراض بعض الضمائر، أو تضللها األوىاـ، أو تتسلط عليها ادلنفعة، 

مثيبلهتا تغشى عقل و  ىذه احلجبو  فاعلو  ال سبيل إىل تفكَت مستقيم احلقيقة اليت ال زبفى، أنوو  أو ذبرىا العاطفة...؟.
 من يفكر.
من و  : تستمد ادلقارنة جدواىا شلا تتميز بو ادلعرفة البشرية من توحد،ادلشروعات الشبيهةو  ادلقارنة بالتجارب –ب 

فيد جدا دلن يتصدى دلشروع سيكوف من ادلو  التشابو الكبَت بُت حصائل اخلربات اإلنسانية يف سلتلف رلاالت احلياة.
الوقوؼ و  خططو، من خبلؿ مبلحظة ادلفارقات،و  ذلك إلثراء أفكارهو  األفكار الشبيهة؛و  معُت أف ينفتح على ادلشروعات

أسلوب العمل عند و  اختبار مدى جدوى وسائل التنفيذو  العمل على اجتناهبا،و  اكتشاؼ األخطاءو  على وجوه االبتكار،
ال ريب، على و  مشروعاتنا موضع ادلقارنة مع نظَتاهتا، فإننا سنحصل،و  عند وضع أفكارناو  و.أصحاب ادلشروع ادلشاب

 عيوهبا. و  فرصة عظيمة لتطويرىا من خبلؿ ما نكتشف من وجوه قصورىا
تنقيح خربات الناس و  إثراء طرائق العمل،و  تكوين الوعي البشري،و  إف ادلقارنة مصدر فذ من مصادر التعليم

 ير أدائهم.تطو و  العملية،
من لب التفكَت و  : يعد ىذا األمر من صميم عمل ادلفكرمستلزماتوو  طرح األسئلة خبصوص منهجية التغيَت -ج 

يستكشف فروضا جديدة إلصلاح و  الفهم،و  إظلا كاف طرح األسئلة ُمهما؛ ألنو يسمح بفتح طريق جديدة للتبصرو  الراقي.
ريب أف سؤاال واحدا قادر على أف يفجر من ادلعرفة ما ال يفجره ألف جواب؛ ذلك أف  الو  العمل أو تطوير األداء.

ىذا ضروري و  ادلسلمات اإلجرائية،و  ادلنطلقات العمليةو  السؤاؿ اجليد ػلملنا على مراجعة النظر بشأف بعض ادلقدمات
 احلضاري. و  جدا للتقدـ العقلي

من األسئلة يف ضوء التحوالت اجلارية. كما عليهم أف يفتحوا إف من مهاـ أصحاب الفكر اليـو إعادة صوغ كثَت 
الثنائيات العقيمة. فسؤاؿ ما العمل؟ على سبيل ادلثاؿ، غلب أف و  ادلناىج القاصرة،و  نار األسئلة على ادلقوالت الغامضة،
ناعة احلدث. كما مل ىو "ماذا ػلدث؟"؛ ألننا إذا مل نفهم ما ػلدث لن نسهم يف صو  يسبق بسؤاؿ آخر أوىل يف الًتتيب،

كيف يتحوؿ؟ ألننا إذا مل نعرؼ مدى و  تعد ادلشكلة األوىل يف الًتتيب ىي ادلناداة بتغيَت العامل، بل معرفة كيف يتغَت
ادلقصود شلا سبق من اإلشارة، أف ىناؾ دوما تسلسل و  ادلعايَت، لن نتمكن من تغيَت العامل.و  التغَتات اليت أصابت ادلفاىيم

أثناء وضع األسئلة الضروري اإلجابة عنها. فمثبل، اعتدنا أف نلقي السؤاؿ و  عاتو عند التفكَت يف القضايامنطقي غلب مرا
ننسى و  " كيف نغَت؟" يف حُت غلب أف يسبقو سؤاؿ "ماذا نغَت؟"، أو نبادر بالقوؿ " ضرورة ازباذ موقف من كذا"،

تتشابك فيو و  سرعةو  اف تتبدؿ فيو األمور بكثرةأحيانا وضع السؤاؿ بشأف "ادلقياس" الذي يتخذ للحكم، يف ميد
 االعتبارات بشكل معقد. 
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االقتحاـ، فبل ننسى يف غمرة ذلك أف نتساءؿ أيضا عن احتياطات اخلروج أو و  إذا فكرنا يف أمر الولوجو  ىذا،
لبعض البلداف  يُذكر أف بعض قادة اجليش الًتكي، عندما اعًتضتهم سلسلة جبلية وعرة، أثناء فتوحاهتمو  االنسحاب،

يتداولوف الرأي خبصوص خطة عبور تلك اجلباؿ الصعبة، فدنا منهم أحد الضباط النبهاء، و  األوربية، وقفوا يتشاوروف
اسًتسل يف بياف طريقة االجتياز، فلما انتهى من و  فسمع قائدىم يقوؿ: ظلر من ىنا، مث نعرج ؽلينا، مث نرتقي اجلبل ادلقابل،

لكن كيف طلرج، يا سيدي؟ أي ماىي خطة الرجوع، إذا ما واجو اجليش احتماؿ اذلزؽلة و  بط:كبلمو، قاؿ لو ذلك الضا
 اضطُر إىل الًتاجع؟.و  مع العدو

ويكفي أنك إذا طرحت السؤاؿ اآليت: ىل رلتمعنا يريد بناء حضارة، أـ يريد واجهات براقة قد تقنعو بأنو قد 
 نبَّو على أمور قد يغفلها النظر.و   من الكبلـ،أصبح عصريا؟ ضبل سؤالك ىذا دالالت ال ػلملها كثَت

: إف الفكرة، سواء أكانت نظرية فلسفية أو عملية تنفيذية، تظل دائما غَت تنمية ىاجس تطوير األفكار –د 
إذا أعللنا ىذا العمل، انقلبت على الراجح مع و  اإلثراء.و  التمحيصو  مكتملة النضج؛ أي تظل دوما يف حاجة إىل التعديل

 التنظَتات الساذجة، مث تؤوؿ إىل االضمحبلؿ أو فقداف الفاعلية. و  األياـ إىل ما يشبو التخيبلت
تنقح، إىل ما يشبو خردوات التاريخ، لتؤشِّر و  تتحوؿ األفكار اليت يتكرر طرحها على ضلو جامد، دوف أف تصقل

يتحركوف يف رحابو. إنو و  زماهنم الذي ػليوف فيو يفكروف لزماف غَتو  على أف أصحاهبا باتوا ينتموف إىل زماف غَت زماهنم،
عند استنفاد الطرؽ ادلعهودة، يتعُت البحث عن طرؽ جديدة، فادلؤكد أننا إذا غَتنا، عند الصعوبة أو االستحالة، من 

عن لكم يؤسفنا أننا نادرا ما ضلاوؿ البحث و  اإلمكانات.و  أسلوبنا يف التفكَت، فسنرى عادلا جديدا واسعا من الفرص
 زلدوديتو.و  ميادين جديدة، بسبب قصور التفكَتو  تقنيات أجدى،

احلاؿ أننا نتعامل مع واقع شديد التعقيد، و  عدـ نضوج الرؤية،و  ولعل من أعداء التفكَت السليم تبسيط األفكار
لعجلة يف إصدار فطنة كبَتة، كما ػلتاج إىل استشراؼ. فيجدر بنا أف نبتعد عن او  سريع التغَت، ػلتاج إىل نباىة فائقة

النظرات الساذجة. كما يتعُت علينا احلذر من استعماؿ و  االندفاع يف األحكاـ ادلبسطةو  عن السطحية،و  األحكاـ،
جيلنا مدعو إىل استيعاب الظواىر مهما تطورت أو و  ال النهائية أو ادلمحصة كفاية.و  الفرضيات غَت الكاملةو  ادلعطيات
ما أمس و  الوعي الراشد،و  ال يتأتى ذلك إال بالتسلح بالفكر ادلستنَتو  رفت،يتحداىا مهما طغت أو تزخو  تعقدت،

هلل ذر مالك بن نيب رضبو اهلل حيث قاؿ: " إف ما ينقص رلتمعا ما يف منعطفات التاريخ اخلطَت ليس و  حاجتنا إىل ىذا،
 .1لكن فقر أفكاره"و  قلة أشيائو،
 : شكالت الواقعيةالمعرفي للتعامل مع المو  تهيئة اإلطار المنهجي -1

القياـ و  يتعُت على من يتصدى لبناء ادلشروع احلضاري اإلسبلمي أف يعمل فكره يف ربديد ادلشكبلت الراىنة
أف يظل يف حالة مستمرة من التلمس للمنهجية الصحيحة يف التفكَت..و ىو و  زلاولة البحث عن حلوؿ ذلاو  بنقدىا

 الداللة على الشروط البلـز توافرىا لئلقبلع احلضاري.و  لسننكشف او  استخبلص العربو  يسعى إىل بلورة الرؤى

                                         
 .10مالك بن نيب، إنتاج ادلستشرقُت، ص  - 1
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ما يؤشر على ذلك ىو أسلوبو و  ىو يكاد يفقد الرؤية سباما.و  اضطراب،و  يظهر لنا ىذا اجليل قلق، يعيش يف زببط
اجلزئية دوف اآلراء و  اىتمامو باألحداث السطحيةو  نظريات غَت مثبتة،و  اعتماده على رؤىو  تفسَتاتو الشخصية،و  احليايت،
ادلتاىات ادلضنية و  انغماره يف ادلماحكاتو  رلادالتو التائهة،و  احملدودة،و  انشغاالتو القاصرةو  االىتمامات الكلية،و  ادلصاحل

أف يكوف ادلنهج رائدنا يف كل و  موضوعات وعلية أحيانا. إنو ال مناص من التحلي بالوعي،و  إىل حد التصارع بآراء جزئية
 العملية يف ىذا القرف اجلديد.و  وبوصلة موجهة جلهودنا التنظَتية خريطة أساسيةو  شيء،

ذات أبعاد سلتلفة، كالتغيَت احلضاري، و  إف اخلطأ الذي ينبغي اجتنابو عند التعاطي مع ظاىرة كربى شديدة التعقيد
رواد ادلشروع احلضاري  ىو صنيع ال يقودنا إال إىل فهم مبتسر للظاىرة. شلا يعٍت ضرورة ربليو  ىو بًتىا عن امتداداهتا،

إف الفكر الرفيع ىو الذي يسمو يف آفاؽ النظر العايل، ليشرؼ على كل األشياء من احملل األرفع،  و  حباسة االستشراؼ. "
 .1كما يعرب ابن سينا؛ مث بنفذ ببصَتتو اخلارقة إىل بواطن األشياء فيستجليها، مث يقارهنا بالظواىر"

الولوع و  بها ادلسلموف، كما نبو األستاذ مالك بن نيب رضبو اهلل، إعلاؿ البناءومن األخطاء ادلنهجية اليت يرتك
من البُتِّ أف العامل اإلسبلمي يعمل منذ و  الكم ظنا منهم أنو سبيل موصل إىل تشييد احلضارة، فقاؿ: "و  بالتكديس

داال على و  يعقب مصوبامث  2نصف قرف على صبع أكواـ من منتجات احلضارة، أكثر من أف يهدؼ إىل بناء حضارة"
 سيكوف من السخفو  ادلنهج الصحيح " إف ادلقياس العاـ يف عملية احلضارة ىو أف ' احلضارة ىي اليت تلد منتجاهتا'

وقاؿ يف موطن آخر" فلكي نقيم  3السخرية حتما أف نعكس ىذه القاعدة، حُت نريد أف نصنع حضارة من منتجاهتا"و 
ىكذا ينتهي و  5من أساسها" 4إظلا بأف ضلل ىذه ادلشكبلت الثبلثةو  ادلنتجات، بناء حضارة ال يكوف ذلك بأف نكدس

 تصويب ادلنهجية فهو يرى أنو " غلب أوال أف نضع رجاال ؽلشوف يف التاريخ، مستخدمُت الًتابو  بتصحيح ادلعادلة
 .6ادلواىب يف بناء أىدافهم الكربى"و  الوقتو 

، أو الصَتورة إىل وضعية يضيِّع فيها الناس ادلمكن يف طلب يتعُت احلذر من االطلراط يف الطرؽ ادلسدودة
 صلتهد يف توسيع دائرة اخليارات.و  معٌت ىذا أنو يتحتم علينا أف نتجنب فخ ادلعادالت ادلقفلة،و  ادلستحيل؛

فعل، ما التغيَت الذي ننشده؟ أما التغيَت الذي يأيت كردة و  ويف عملية البناء احلضاري، غلب أف نعي جيدا ما نريد
من مت يبعد أف ػلقق و  الستياء أو تذمر أو شعور بالظلم أو ضلو ذلك، فهو على األرجح ال يكوف مستبصرا يف طريقو،

 الفوضى.و  أىدافو اليت يتطلع إليها، بل قد ؼلرج من مربع الفعل البناء إىل اذلدـ

                                         
 .91عبلؿ الفاسي، ادلرجع السابق، ص  - 1
 .44مالك بن نيب، مشكلة النهضة، ص  - 2
 .41مالك بن نيب، ادلرجع نفسو، ص  - 3
لعشرين يؤثر الفرد يف اجملتمع بثبلث قد الحظ رضبو اهلل أنو يف القرف او  احلضارة عند مالك بن نيب= اإلنساف+ الًتاب + الوقت. - 4

 دبالو. -بعملو ثالثا -بفكره ثانيا -مؤثرات: أوال
 .41مالك بن نيب، ادلرجع نفسو، ص  - 5
 .99مالك بن نيب، ادلرجع نفسو، ص  - 6
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 :المستبصرو  االنفتاح الواعي -9

ؽلثل ذبديد الدين، دبعناه الصحيح، أحد و  ا يف البناء احلضاري الواعد،ادلستبصر شرطا ضروريو  يعد االنفتاح الواعي
ذبديد األصوؿ و  قَصْدت بالتجديد ىنا ادلعٌت الذي وضحو بو زلمد عمارة بقولو: "و  منطلقات االنبعاث احلضاري اجلاد.

االنتقاص أو التحريف أو  ذبليتها إذا عبلىا غبار االبتداع، فُتطمس معادلها بالزيادة أوو  يعٍت: الكشف عن جوىرىا،
ثوابتو إىل و  ثباتو، بل إنو سبيل المتداد تأثَتات الدين الكاملو  فاسد التأويل. فليس التجديد نقضا الكتماؿ الدين

 . 1مكاف"و  الضماف لبقاء األصوؿ صاحلة لكل زمافو  األمور ادلستحدثة،و  ادليادين اجلديدة
ورة، ال سيما يف عامل اليـو الذي أصبح قرية كوكبية، لقد أضحت مسألة االنفتاح ادلستبصر أكثر من ضر 

أصبحت زواياه األربعة رغم تباعدىا ادلكاين يف تواصل عجيب. كما أتاحت لنا و  ادلصاحل،و  فتشابكت فيو العبلقات
يقة أنو احلقو  القياـ برسالتنا إال باالنفتاح عليها.و  مكتشفاتو إمكانات ىائلة، ال ؽلكن اإلفادة منها يف خدمة مشروعنا

 طريقة عيشنا ادلستمدة من ديننا احلنيف.و  قيمناو  ما دمنا مستمسكُت دبنهجناو  ليس ىناؾ ما طلشاه لو كنا حقا مؤمنُت،
صلري ما أمكن من ادلقارنات بغية و  الدرس،و  ومن أنواع االنفتاح الذي قصدنا أف نطالع ذبارب غَتنا لبلعتبار

إذا كاف بعض الناس يرفض ادلقارنة، فما ذلك إال ألهنا و  أفكار صاحلة.و  برامجو  خططو  االستفادة شلا لدى الغَت من رؤى
 أنواع قصورىم.و  تضعهم أماـ ادلرآة، فَتوف عيوهبم

 احلدس الذين ؽلكناف األمة من استغبلؿ معطيات الزماف،و  ومن معاين االنفتاح اإلغلايب أيضا، امتبلؾ احلس
 اإلمكانات.و  ما أوفر ىذه الفرصو  ،اىتباؿ الفرص اليت يتيحها، لصاحل قضيتناو 

عدـ و  العيش على حافة التيار احلضاري العاـ،و  وعي،و  عدـ مبلحظة الواقع بشهودو  إف كثرة االنشغاؿ بادلاضي،
 النظر إىل ادلستقبل باىتماـ، كل ذلك يؤدي إىل عزلة ادلسلمُت عن التواصل مع عناصر القوة اليت يوفرىا ىذا الزماف،

 من أف ػلتلوا موقعا فاعبل يف السجاؿ احلضاري. ربرمهم بالتايلو 
أننا إذا مل نأخذ هبا فبل أمل يف ربديث و  أما الزعم بأف القيم الغربية ىي القيم العصرانية الصاحلة ألف تكوف عادلية،

 ب.اإلفبلس يتهددىا من كل جانو  السوس ينخر يف كياهنا،و  عمى ثقايف. فأىن ذلا ذلكو  رلتمعاتنا، فهو ادعاء باطل
 التحلي بروح المبادرة كشرط الستثمار إمكانات التطوير: -4

 اإلبداع،و  ادلبادرةو  انقطع فيها التجديدو  لقد أصيبت األمة اإلسبلمية منذ عهد ليس بقريب بالتوقف مث اجلمود،
اإلنتاج، و  يدالتجدو  بقيت على ىذه احلاؿ إىل أف بدأ االنفتاح على الغرب الذي كاف قد قطع شوطا بعيدا يف االبتكارو 

قصروا يف إرجاع احلياة إىل األصوؿ اإلسبلمية و  شرىا، لفقداف احلصانة،و  فتأثر ادلسلموف بتلك احلياة اجلديدة، خَتىا
وصم الفقو بالعجز عن و  ربطها بعطاء الشريعة، األمر الذي كاف سببا يف إثارة الشبهات حوؿ األحكاـ الشرعية،و  األصيلة

                                         
 .33زلمد عمارة، معامل ادلنهج اإلسبلمي، ص  - 1
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أف الدين اإلسبلمي معوؽ للتطور، فوقع ادلسلموف يف و  احلضارة،و  دـ صبلحية الشريعة للمدنيةعو  مسايرة احلياة اجلديدة،
 مصيدة الكفار.

، مل يعد أماـ ادلسلمُت من خيار يف أخذ زماـ ادلبادرة، ال يكوف ذلك إال و  استدراؾ ما فاتنا من تأخر،و  واليـو
 االعتماد على اهلل مث على أنفسنا.و  التخطيط الرائد،و  اجلهد الذكي،و  بالعمل ادلتواصل،

لكن ما اخليار الذي نعتمد: احلق أـ الواجب؟ إف األنسب، فيما أرى، على األقل يف الوضع الراىن ألمتنا، الًتكيز 
ال شك عندي أف احلقوؽ ستتبع و  نطالب أنفسنا حبسن القياـ هبا،و  على الواجب، فنبدأ بإعبلف "واجبات ادلسلم"

الربيُع الشتاَء. أما إعبلء نربة ادلطالبة باحلقوؽ، اليت أكثرىا حقوؽ ال يقدر أحد على تلبيتها اآلف، الواجبات كما يتبع 
ابتليت بعدـ االعتماد و  تقاعست تقاعسا منكرا عن القياـ باألعماؿ،و  الدعة،و  فأعتربه زبديرا ألمة أهنكها أصبل اخلموؿ

أف نعمل على خلق ذىنية جديدة تقـو على تفضيل من يؤدوف قلة إؽلاهنا ببذؿ اجلهد. إنو من واجبنا و  على النفس
 إتقاف على سائر الناس.و  أعماذلم بتفاف

وما طبيعة العمل ادلراد القياـ بو يف ىذه ادلرحلة التارؼلية احلامسة؟ إنو العمل الذي ينقل من دائرة الفتور إىل  
ذلك ىو ما ؽلنحو إمكانية و  من االنعزالية إىل التدافع.و  بادرة،من االنتظارية إىل ادلو  من السلبية إىل اإلغلابية،و  الفاعلية،

 اسًتجاع دور الريادة السالف.و  االطلراط يف ديناميكية التطور
  من منطق العمل إلى ضرورة العمل بسرعة الفكر: -1

ا أحوجنا إىل إف الطريقة الوحيدة اليت يصبح هبا ادلبدأ، أو الفكرة، جزءا من التاريخ ىي أف يتحوؿ إىل عمل. فم
 .1منطق العمل، بل إىل ضرورة "العمل بسرعة الفكر"

العمل: و  ال يقبل اجلدؿ، إنو ضرورة تبلـز الفكرو  إف ادلطلوب من جيل األمة اليـو واضح ال ػلتاج إىل فلسفة،
 التضحية. و  ذلك باستثارة حوافز العملو  العمل يثمِّن التفكَت،و  الفكر يقود العمل،

 أف احلياة مبنية على احلقائقو  نوعو،و  ى أذىاننا أبدا أف غدنا متوقف على مقدار جهدناو غلب أال يغيب عل
قوى و  مغريات الدنياو  الشيطافو  إف ادلعركة مع النفسو  ادلثابرة.و  الصربو  اجلدو  ادلراحل الشاقة اليت ال تقطع إال باإلؽلافو 

القاعدة ادلعبأة من استعداد و  على قدر ما عند الطليعة القيادية إنوو  إرادة يف العمل أصلب.و  الباطل، تتطلب إؽلانا أقوى،
 الفاعلية يتوقف صلاح احلركات يف التاريخ.و  قدرة على سوؽ اجلهود إىل قمة التوترو  التضحيات،و  للبذؿ

والواقع، أنو ال يكفي يف مثل ىذه األوضاع االستثنائية الصعبة اليت تعيشها األمة أف نعمل فحسب، بل غلب أف 
 األمل.و  قوة اإلرادةو  الفكرو  العلمو  إصرار، مسلحُت باإلؽلافو  صلاىد بقوة

التحدي العظيم، إف مل يعبئ أصحابو باستمرار سلزوف و  ىو غلابو الدور الكبَتو  إف مشروع احلضارة اإلسبلمية،
 يسقط مشروعهم، ال مسح اهلل.و  نضاذلم بقيم دينهم، عرب صبيع ادلراحل، فستنفد قوهتم بسرعة،

 

                                         
 .Bill Gatesالعبارة لػ  - 1



18 

 

 :جهد التغيير جماعياو  أن يكون تخطيط التغيير تداوليا -3
،  اليت ذلا نصيب كبَت يف فشل الكثَت من أعماذلمو  لعل من أخطر األدواء اليت يشتكي منها ادلسلموف اليـو

ذبلوف ير و  تردد، مث يرذبلوف األفكار على ضوء السريعو  لكنهم يظلوف يف تغافلو  مشاريعهم، أهنم ال يعدوف العدة لؤلمور،و 
ىو ما فعلو العرب بالذات يف قضية فلسطُت، فظلوا مًتددين فيما غلب و  بعدىا العمل على حسب ما تقتضيو الظروؼ.

لكنها و  قد فعلوا ادلعجزةو  أف يعمل، حىت إذا صدر قرار التقسيم ىبوا تدفعهم الغَتة، يرذبلوف ما يف استطاعتهم من عمل،
إنك لتلمس آثار و  ال لوضع برنامج يتم التنفيذ على أساسو،و  ماـ للتفكَت ادلسبق،. فقومنا ال يعَتنا اىت1معجزة االرذباؿ

يتدبروف يف الشؤوف و  ىذا الضعف يف كل أعمالنا. فأين ضلن من أسبلفنا الذين كانوا يقلبوف األمور على صبيع وجوىها،
 مليا قبل تنفيذىا؟ 

 واحلقيقة أنو ال ؽلكن ألمة أف تنهض من وىدة السقوط اليت وقعت فيها، إال إذا تدربت على أف تفكر تداوليا
مسألة جد مركبة، ربتاج إىل تضافر و  التغيَت احلضاري مهمة شاقةو  ما ذلك إال ألف إصبلح اجملتمعو  زبطط صباعيا.و 

 الوسائلو  تكاملي، لتجديد نقطة البدء،و  شكل تشاركيتعاوف صبيع الفاعلُت على مستوى األمة، بو  سلتلف اجلهود،
 السبل الكفيلة بتحقيق الغرض.و 

 ال تعرؼ للتعاوفو  لذلك فهي ال تتآزرو  غَت صباعية،و  ويؤسفنا أف نقوؿ إف الذىنية اإلسبلمية احلديثة غَت فردية
 ال لبلجتماع سبيبل، إال يف النادر من أحواذلا.و 

 كل صور اإلصلازات فهيهات أف تقـو ذلا قائم عرب اجملهودات الفردية،و  التشييد،و  ءأعماؿ البناو  أما جهد التغيَت،
 االرذبالية.و  ادلبادرات ادلنعزلةو 
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 خاتمة
الفكر اإلسبلمي بتميزه رفض دوما و  أىوائو.و  إف اإلسبلـ بوصفو ادلصدر الرباين، سلالف للفكر البشري يف زيوفو 

خصائصو العميقة الثابتة  -ال يزاؿو  -لقد كاف للفكر اإلسبلمي و  يهدرىا.و  ينايف األصالةقرر أف التقليد و  مبدأ التبعية،
االجتهاد اإلنساين، دوف أف يكوف لو و  سبحيص، من كل ما يقدمو الفكر البشريو  القادرة على أف تأخذ حاجتها، بوعي

األخطار اليت تواجو أمتنا اإلسبلمية ىو: ادلهيمن الذي يغَت طابعها أو ػلتويها. إف أخطر و  عليها ذلك النفوذ القاىر
 عند سعيها إلعادة بناء مشروعها احلضاري ادلأموؿ. و  فقداف األصالة يف رلاؿ حياهتا االجتماعية،

لكن نقيم أساسا إسبلميا خالصا متميزا، نواجو بو الفكر و  ال نتقوقع يف ادلاضي،و  غَت أننا ال نرفض العصر، 
اليت ػلاوؿ أصحاهبا أف و  الباطل،و  ىزؽلتنا. إننا نرفض تلك ادلوارد الَكِدرة، ادلزدضبة بالشرو  تضليلناو  الرامي إىل غزونا

 الغافلُت.و  ؼلرجوىا إخراجا لو طابع علمي براؽ ليخدعوا بو ادلسلمُت ادلارقُت
ية مفيدة أساليب تنظيمو  التكنولوجياو  التجريديةو  إف حاجتنا إىل الغرب تتلخص يف حاجتنا إىل العلـو التجريبية 

نستعملها يف خَت اإلنسانية و  اإلفادة منها باعتبارىا تراثا إنسانيا مشًتكا،و  يف احلياة الكرؽلة، لننقلها إىل زليطنا اإلسبلمي
 نفعها.و  صبعاء

 أسلوب العيش الغريبو  نضلل بو ىو تلك الرابطة الوعلية بُت العلم التجرييبو  إف أكذب ما ينقل إلينا 
احلق الذي ال زليص و  ال نريد بو بديبل.و  العبثية؛ ألف لدينا منهجا خالصا نعتز بوو  منازعو ادلاديةو  وآدابو  أيديولوجياتوو 

 ما سد نقصا يف حاجتنا.و  عنو أف ادلقبوؿ ىو ما استجاب لعقائدنا،
باتت آثار و  إننا اليـو يف طريقنا إىل تسلق اجلانب الوعر من ادلسار، حيث ظلت مطالب العمل تتنامى، 

،و  ادلفكر اللوذعي،و  يات تتضخم، كل ذلك يف وقت قل فيو الناصر األيب،التحد  كثر صنف ادلتشدقُتو  العامل احلاـز
 التخطيط الرائد،و  التخرص. ألجل ذلك تظهر حاجتنا ماسة إىل التفكَت ادلتنامي،و  البطالةو  أصحاب الكسلو  ادلثبطُتو 
التحديات اذلائلة اليت و  ادلطالب ادلختلفة اليت تنظر مشروعنا احلضاريالتداوؿ يف الرأي بشأف و  التحفز للعمل اجلماعي،و 

، غلعلو يف بؤرة اىتمامو، نية و  عقلية إغلابية،و  ػلملو حقيقة ال دعوى، بإؽلاف راسخ،و  تواجهنا. فمن للعمل اإلسبلمي اليـو
 عزؽلة ماضية ال تلُت.و  صادقة،

 " صدؽ اهلل العظيم.ْم َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنوفَ َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسيَػَرى الّلُو َعَمَلكُ " 
 يهدي السبيل.و  واهلل يقوؿ احلق 
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