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معوقات التغيري االجتماعي

قراءة قرآنية
 علي علي آل موسى* 

توطئة
منذ قدمي الزمن كان من بني البشر من يعتقد أّن الثبات وعدم التغّير هو الصورة 

الفعلية للوجود واملجتمع، ومن بينهم أيضًا من اقتنع أّن التغّير والتحول هو الصورة الفعلية 

الكامنة يف الفرد واجلماعة واملجتمع.

ومن الواقفني على الطرف األول الفيلسوف اليوناين بارمنيدس الذي ذهب إىل أّن 

«الوجود هو احلقيقة األزلية، وأّن احلقيقة كائن ثابت غري متغّير، أما التغّير فهو عبارة عن 

وهم من األوهام»(١).

املقولة  صاحب  هريقليطس  اليوناين  الفيلسوف  املقابل  الطرف  على  الواقفني  ومن 

الشهرية: «إّن من املستحيل على الشخص أن يلج النهر مرتني»(٢)، فأنت لسَت أنت، والنهر 

ليس النهر!!. إشارة إىل التغّير الكامن يف البشر والوجود.

ويرى علم االجتماع املعاصر أّن التغّير مسة فعلية يف املجتمعات ترتقي إىل حّد كوا 

ظاهرة شائعة ال تقبل الشك والريب، وغدا موضوع التغّير االجتماعي أحد أهم املوضوعات 

* عامل دين، كاتب وباحث أكادميي، السعودية.
(١) الدكتور الفاروق زكي يونس، اخلدمة االجتماعية والتغّير االجتماعي. ط٢. القاهرة/ مصر: عامل الكتب، 

دت/ ٣٣٤.

(٢) املصدر/ ٣٣٤.
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يف علم االجتماع الذي راح يصّب كثريًا من دراساته لتأمل هذه الظاهرة ودراستها(٣).

وتواشجت علوم كثرية -كعلم االجتماع واألنثروبولوجيا والتاريخ- لتثبت أّن التغّير 

ظاهرة اجتماعية (Social phenomenon)، جلية.. راسخة رسوخ قدم اإلنسان يف أرض 

اكتشاف  إىل  النطق  من  فيها  ارتقت  مبراحل  البشرية  مرت  فقد  الزمن،  وعمق  التاريخ 

النار، فاستئناس احليوان، فالزراعة، مث التنظيم االجتماعي، فاألخالق، فاآلالت، فالصناعة، 

واملتمدن.  املتحضر  املجتمع  إىل  البدائي  املجتمع  من  وانتقلت  فالكتابة.  فالتربية،  فالعلوم، 

الصغري  املجتمع  لدن  من  املعمورة،  على  مرت  كثرية  جمتمعات  الشمس  عدسة  والتقطت 

الذي مثله آدم وذريته األوىل، مرورًا مبجتمع نوح وإبراهيم ولوط وهود وصاحل وموسى 

وعيسى وحممد C، وختامًا بالبشرية املعاصرة، وانتصبت يف وجه قامة الزمن جمتمعات 

كثرية وحضارات عتيدة كاملجتمع البابلي والصيين واهلندي والفارسي والفرعوين واليوناين 

والروماين وغريهم، ومنت جمتمعات كثرية على بعضها منوًا رأسيًّا..

وهكذا.. فاملجتمع متغّير بطبيعته.

والقرآن الكرمي يؤمن بأّن االختالف مسة أصيلة يف املجتمع البشري: {َوَلْو َشاء َربَُّك 

ِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم}(٤). ًة َواِحَدًة َوَال َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفَني * ِإالَّ َمن رَّ َلَجَعَل النَّاَس ُأمَّ

وتتفّرع من مسة االختالف مسة التدافع والصراع والتنافس بني األشخاص واملجتمعات 

والثقافات والقيم املختلفة، والصدام بني بعضها والبعض اآلخر، وفناء جمتمعات على يد 

أخرى حتّل حملها: {َفَهَزُموُهم ِبِإْذِن اِهللا َوَقَتَل َداُووُد َجاُلوَت َوآَتاُه اُهللا اْلُمْلَك َواْلِحْكَمَة 

ا َيَشاء َوَلْوَال َدْفُع اِهللا النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض لََّفَسَدِت اَألْرُض َوَلِكنَّ اَهللا ُذو َفْضٍل  َوَعلََّمُه ِممَّ

َعَلى اْلَعاَلِمَني}(٥)، {َوَأْوَرَثُكْم َأْرَضُهْم َوِدَياَرُهْم َوَأْمَواَلُهْم َوَأْرًضا لَّْم َتَطُؤوَها َوَكاَن اُهللا 

َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديًرا}(٦).

ُتتداول،  واأليام  تتغّير،  فاملجتمعات  التغّير،  مسة  هي  أخرى  مسة  ُينشئ  التدافع  وهذا 

واحلكم ينتقل، فيومًا حكمت اإلمرباطورية الفارسية، ويومًا آخر احلضارة اإلسالمية (اخلالفة، 

األمويون، العباسيون، الدول املتتابعة، ومنها اخلالفة العثمانية)، ويف يوم ظهر اليونان، وآخر 

الرومان، وثالث احلكم الكنسي، ورابع بريطانيا العظمى اليت كانت ال تغيب عنها الشمس، مث 

خذلتها الشمس وأسلمتها للمغيب!!، وخامس االحتاد السوفييت الذي مزقته عواصف التغيري 

الواليات  واجلربوت  القوة  عرش  على  تتربع  واليوم  هشة،  صيف  سحابة  الرياح  متّزق  كما 

َن اْلُقُروِن َيْمُشوَن ِفي َمَساِكِنِهْم ِإنَّ  املتحدة األمريكية: {َأَفَلْم َيْهِد َلُهْم َكْم َأْهَلْكَنا َقْبَلُهم مِّ

(٣) املصدر/ ٣٣٥.

(٤) سورة هود/ ١١٨ - ١١٩.

(٥) سورة البقرة/ ٢٥١.

(٦) سورة األحزاب/ ٢٧.
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معوقات التغيير االجتماعي قراءة قرآنية
ْثُلُه َوِتْلَك األيَّاُم  ِفي َذِلَك آلَياٍت ُألْوِلي النَُّهى}(٧)، {ِإن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح مِّ

اِلِمَني}(٨). ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس َوِلَيْعَلَم اُهللا الَِّذيَن آَمُنوْا َوَيتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َواُهللا َال ُيِحبُّ الظَّ

التغّري االجتماعي: وقفة مفهومية
قبل أن نلج إىل ردهة البحث نريد أن نقف وقفة إمجالية عند مصطلح (التغّير)؛ 

لنتعّرف على مدلوله اللغوي واالصطالحي.

١- املدلول اللغوي:
ترد مادة (التغّير) يف املعاجم العربية مبعىن التحول والتبدل، واالنتقال من حالة إىل 

حالة أخرى.

حاله:  عن  الشيء  ١٣١١م]: «تغّيَر  ٧١١هـ]، [١٢٣٢ -  منظور [٦٣٠ -  ابن  يقول 

حتّول. وغّيره: حوله وبّدله، كأّنه جعله غري ما كان، ويف الترتيل العزيز: {َذِلَك ِبَأنَّ اَهللا 

َلْم َيُك ُمَغيًِّرا نِّْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما ِبَأنُفِسِهْم}(٩)، قال ثعلب: معناه حىت 

يبدلوا ما أمرهم اهللا، ....، وِغَير الدهر: أحواله املتغّيرة»(١٠).

ويقول الفريوزأبادي [٧٢٩ - ٨١٧هـ]، [١٣٢٩ - ١٤١٥م]: «تغّير عن حاله: حتّول. 

وغّيره: جعله غري ما كان، وحّوله وبّدله»(١١).

فالتغّير «يشري إىل االختالف الكمي أو الكيفي ما بني احلالة اجلديدة واحلالة القدمية، 

أو اختالف الشيء عما كان عليه، يف خالل فترة حمددة من الزمن»(١٢).

أما (االجتماعي) فهي نسبة إىل (االجتماع)، أي الشيء املنتسب إىل املجتمع.

ومن ّمث فـ(التغّير االجتماعي) هو التحول والتبدل املتصل باملجتمع أو احلاصل فيه.

٢- املدلول االصطالحي:
من الناحية االصطالحية هناك الكثري من التعريفات املقدمة على بساط البحث ملدلول 

(٧) سورة طـه/ ١٢٨.

(٨) سورة آل عمران/ ١٤٠. 

(٩) سورة األنفال/ ٥٣.

(١٠) ابن منظور، حممد بن مكّرم بن علي األنصاري (ت ٧١١هـ/ ١٣١١م). لسان العرب. تنسيق: علي 

شريي. ط١. بريوت/ لبنان: دار إحياء التراث العريب، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م، ١٠/ ١٥٥ مادة (غري). 

(١١) جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزأبادي(ت ٨١٧هـ/ ١٤١٥م). القاموس املحيط. ط١. بريوت/ 

لبنان: دار إحياء التراث العريب، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م، ٢/ ١٥١ مادة (غري).

(١٢) الدكتور شائم بن اليف اهلمزاين، التغري االجتماعي يف منطقة حائل: دراسة علمية، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م. 

.(WWW.Marefa.Org)  :(املعرفة) :اإلنترنيت، موقع
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(التغّير االجتماعي) (Social change)، نقتنص منها:

أ - هو «التغّير الذي حيدث داخل املجتمع أو التحول الذي يطرأ على أّي من جوانب 

املجتمع خالل فترة زمنية حمددة»(١٣).

ب- هو «كّل حتول يقع يف التنظيم االجتماعي، سواء يف بنائه أو يف وظائفه خالل 

يف  يقع  تغيري  كّل  على  ينصّب  النحو  هذا  على  االجتماعي  والتغّير  معّينة،  زمنية  فترة 

التركيب السكاين للمجتمع، أو يف بنائه الطبقي، أو نظمه االجتماعية، أو يف أمناط العالقات 

االجتماعية، أو يف القيم واملعايري اليت تؤثر يف سلوك األفراد واليت حتدد مكانام وأدوارهم 

يف خمتلف التنظيمات االجتماعية اليت ينتمون إليها»(١٤).

ج- هو «كّل حتول يطرأ على البناء االجتماعي خالل فترة من الزمن، فيحُدث تغّير 

يف الوظائف واألدوار والقيم واألعراف وأمناط العالقات السائدة يف املجتمع»(١٥).

د - هو «كّل ما يطرأ على املجتمع يف سياق الزمن على األدوار واملؤسسات واألنظمة 

اليت حتتوي على البناء االجتماعي من حيث النشأة والنمو واالندثار»(١٦). 

هـ- «هو االنتقال من نظام اجتماعي إىل آخر»(١٧).

التغّري االجتماعي واملصطلحات األخرى
من التعميمات السابقة الواردة يف تعريف (التغّير االجتماعي) نصل إىل أّنه كّل حتول 

يف البناء االجتماعي حيصل يف فترة من الزمن، سواء أكان حتوًال كليًّا أم جزئيًّا، إجيابيًّا أم 

سلبيًّا، مقصودًا أم تلقائيًّا، خمططًا أم عشوائيًّا، سريعًا فجائيًّا أم بطيئًا تدرجييًّا، زيادة أم 

ا أم هبوطًا، تقدمًا أم تأخرًا.. نقصانًا، ارتقاء أم احندارًا، علوًّ

وبعبارة خمتصرة هو أّي حنو من التحول حيصل يف بناء املجتمع.

وهذا يعين أّن (التغّير االجتماعي) مصطلح ال ميّد الظالل ذاا اليت متدها مصطلحات 

أخرى مثل: التقدم، التطور، التحديث، التحضر، النمو، التنمية، الثورة، اإلصالح، التخلف، 

التراجع، التردي. 

(١٣) املصدر.

(١٤) الدكتور أمحد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية. ط ٢. بريوت/ لبنان: مكتبة لبنان، 

١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م/ ٣٨٢.

(١٥) الدكتور إبراهيم بن حممد آل عبد اهللا، والدكتور عبد اهللا بن محد الدليمي، علم االجتماع للصف 

١٤٣١هـ/  ١٤٣٠ـ  السعودية،  العربية  اململكة  (بنني).  والعربية  الشرعية  العلوم  قسم  الثانوي.  الثالث 

٢٠٠٩م - ٢٠١٠م، ص ٩١.

(١٦) اخلدمة االجتماعية والتغّير االجتماعي/ ٣٤٣.

(١٧) دون كاتب (تغري اجتماعي)، اإلنترنيت، موقع: ويكيبيديا (املوسوعة احلرة).
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معوقات التغيير االجتماعي قراءة قرآنية
:(Social Progress) ١- التقدم االجتماعي

التقدم االجتماعي هو تغّير املجتمع من حالة إىل حالة أفضل سواء يف اجلوانب املادية 

أو املعنوية، ويشري إىل عملية مستمرة مبقتضاها ينتقل املجتمع اإلنساين من حالة إىل حالة 

أفضل، أو يسري يف اجتاه مرغوب(١٨).

يتضمن  مستقيمًا  واحدًا  واجتاهًا  حمددًا  شكًال  تأخذ  اليت  العملية  بأّنه  «وُيعّرف 

توجيهًا واعيًّا خمططًا ومقصودًا لتوجيه عملية التغّير حنو األمام؛ دف حتقيق بعض 

األهداف املرسومة واملنشودة املقبولة، أو األهداف املوضوعية اليت تنشد خريًا أو تنتهي 

إىل نفع»(١٩)، كما يشري إىل التحّسن اإلجيايب املستمر الصاعد حنو األمام، وينطوي على 

والقدرة  الثقافة  حيث  من  سابقتها  من  أفضل  تالية  مرحلة  كّل  أّن  أي  ارتقائية،  مراحل 

اإلنتاجية والسيطرة على الطبيعة، بينما (التغّير االجتماعي) قد يكون إجيابيًّا أو سلبيًّا، أي 

تقدمًا وازدهارًا أو ختلفًا وتأخرًا ونكوصًا(٢٠).

:(Social Evolution) ٢- التطور االجتماعي
التطور يعين النمو والتقدم املتدّرج البطيء من الناحية الكمية أو الكيفية وفقًا ملراحل 

حمددة ومتوقعة (دون طفرات)، ويؤدي إىل حتوالت منتظمة ومتالحقة ومترابطة، فهو 

«العملية اليت مبوجبها حتقق املجتمعات اإلنسانية منوًا مستمرًا مرورًا مبراحل متالحقة 

، بينما التغّير االجتماعي قد يكون تدرجييًّا مرحليًّا بطيئًا هادئًا، وقد يكون 
مترابطة»(٢١)

ثوريًّا انقالبيًّا فجائيًّا طفريًّا سريعًا شامًال عنيفًا، وقد يكون تغيريًا خمططًا (بطيئًا أو 

سريعًا) أو تلقائيًّا، حبسب املنهج التغيريي الذي يسري عليه ويتماله.

و«إذا كان مفهوم التغّير يشري إىل أّي حتول أو تعديل يطرأ على أساليب الناس يف 

على  يقوم  التطور  مفهوم  فإّن  االجتماعي،  والبناء  االجتماعية  املؤسسات  وعلى  التعامل 

أساس العالقة بني عامل الزمن وبني نشأة أنواع أو فصائل أكثر تركيبًا وأشد تنوعًا أو 

اختالفًا، إّن األكثر تطورًا البّد أن يظهر متأخرًا عن األقل تطورًا نتيجة للتغّيرات اليت 

تطرأ عليه»(٢٢).

وهذا يعين أّن التطور حالة من حاالت التغّير.

(١٨) اخلدمة االجتماعية والتغّير االجتماعي/ ٣٥٠، ٣٥٢.

(WWW.Marefa.Org)  :(املعرفة) :(١٩) التغري االجتماعي يف منطقة حائل، اإلنترنيت، موقع

(٢٠) املصدر.

(٢١) املصدر.

(٢٢) اخلدمة االجتماعية والتغّير االجتماعي/ ٣٤٩ - ٣٥٠.
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:(Modernization) ٣- التحديث
تتصل  أمناط  من  به  يرتبط  وما  التقليدي  التقين  األسلوب  هو «استبدال  التحديث 

ومعاصرة»(٢٣)،  حداثة  أكثر  بأسلوب  وذلك  املجتمعات،  أو  اجلماعات  أو  األشخاص  حبياة 

على  العكوف  أو  احلديث،  التقين  باألسلوب  األخذ  ويشمل  ذلك،  من  أعم  التغّير  بينما 

األسلوب التقين القدمي، أو النكوص إىل األسلوب التقين القدمي، فهو مفهوم عام يشمل 

التحديث والتقليد والتبعية وغري ذلك..(٢٤).

:(Urbanization) ٤- التحضر
يشري مفهوم التحضر «إىل عملية من عمليات التغّير االجتماعي، وهي انتقال الريفيني 

إىل املدن، واكتسام تدرجييًّا القيم احلضرية وما يرتبط ا من أمناط السلوك احلضري 

إىل أن تنتهي هذه العملية إىل ما ُيسّمى بـ(التكّيف االجتماعي)»(٢٥).

ويشري مفهوم (احلضرية) «إىل اكتساب الناس -وخاصة يف الريف- ألساليب احلضر 

دون االنتقال إىل املدن»(٢٦)، أي التحول القيمي والثقايف دون التحول املكاين اجلغرايف.

أما التغّير االجتماعي فهو يشمل انتقال الريفيني إىل املدن والعكس، واكتساب الناس ألساليب 

احلضر والعكس، «وهكذا، فالتحضر يصف جزءًا من عملية التغيري االجتماعي»(٢٧). 

:(Social Grouth) ٥- النمو االجتماعي
يشري مفهوم (النمو) إىل الزيادة يف جانب واحد من جوانب احلياة، ويتصف بالثبات 

املستمر نسبيًّا، ويكون بطيئًا وتدرجييًّا، ويشري إىل اجلوانب الكمية، ويتعلق غالبًا باجلانب 

املادي من املجتمع، ويسري يف خط مستقيم حنو األمام (الزيادة)، حبيث ميكن التنبؤ مبا 

سيؤول إليه، وهو إرادي(٢٨).

بينما التغّير يشمل البناء االجتماعي والنظام واألدوار والقيم وقواعد الضبط االجتماعي، 

وقد يتصف بالثبات النسيب أو العكس، وقد يكون فجائيًّا سريعًا أو تدرجييًّا بطيئًا، ويتعلق 

باجلوانب الكمية أو الكيفية أو كلتيهما، ويتصل باجلانب املادي أو املعنوي أو كليهما، ويشري 

إىل اجلوانب الكمية أو الكيفية أو كلتيهما، وال يكون سريه مستقيمًا -بالضرورة-، فقد يكون 

.(WWW.Marefa.Org)  :(املعرفة) :(٢٣) التغري االجتماعي يف منطقة حائل، اإلنترنيت، موقع

(٢٤) املصدر.

(٢٥) املصدر.

(٢٦) املصدر.

(٢٧) املصدر.

(٢٨) املصدر.
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معوقات التغيير االجتماعي قراءة قرآنية
تصاعديًّا إىل األمام أو نكوصيًّا إىل اخللف، وقد يكون تلقائيًّا عفويًّا أو إراديًّا خمططًا(٢٩).

فالنمو حالة من حاالت التغّير.

:(Development Social) ٦- التنمية االجتماعية
هي «اجلهود املنظمة اليت ُتبذل وفق ختطيط مرسوم للتنسيق بني اإلمكانات البشرية 

القومي  للدخل  أعلى  مستويات  حتقيق  بقصد  معّين؛  اجتماعي  وسط  يف  املتاحة  واملادية 

والدخول الفردية، ومستويات أعلى للمعيشة واحلياة االجتماعية يف نواحيها املختلفة كالتعليم 

والصحة واألسرة والشباب، ومن ّمث الوصول إىل حتقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية 

االجتماعية»(٣٠)، أي «هي نوع من التغّير املقصود أو املخطط له؛ بغرض االنتقال من حال 

غري مرغوبة إىل حال أفضل، فهي السري يف اجتاه موجب ومرغوب، إذًا.. هي نوع من 

التغيري الناتج عن التحكم يف عوامل التغّير واجتاهاته، بينما التغّير يعين احلال املتغّيرة اليت 

حتدث بفعل عمليات خمططة، ويف اجتاه مرغوب وموجب أو العكس»(٣١).

وبذلك فالتنمية نوع من أنواع التغّير خيتّص بالتغّير املنظم املقصود واملخطط له، دون 

التغّير العشوائي العبثي أو العفوي التلقائي..

:(Social Revolution) ٧- الثورة االجتماعية
الثورة هي: «التغيري املفاجئ السريع بعيد األثر يف الكيان االجتماعي لتحطيم استمرار 

األحوال القائمة يف املجتمع، وذلك بإعادة تنظيم وبناء النظام االجتماعي جذريًّا»(٣٢).

أما التغّير االجتماعي فقد يأخذ باملنهج املفاجئ أو التدرجيي، وقد يكون جذريًّا أو 

ترميميًّا، ومن ّمث فالثورة نوع من أنواع التغّير االجتماعي.

:(Social Reform) ٨- اإلصالح االجتماعي
وقد شاع يف األدبيات احلديثة تسمية التغيري اجلزئي بـ(اإلصالح)، و(اإلصالح االجتماعي)، 

و(العمل اإلصالحي)، و(العملية اإلصالحية)، وتسمية التغيري الكلي الشامل بـ (التغيري)، أو 

(٢٩) املصدر.

(٣٠) الدكتور حسن سعفان، (اجتاهات التنمية يف املجتمع العريب). مقال يف كتاب (حلقة النهوض بعلم 

االجتماع يف الوطن العريب). ط١. اجلزائر: املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. إدارة الثقافة، 

١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م، ص ٢٢٥.

.(WWW.Marefa.Org)  :(املعرفة) :(٣١) التغري االجتماعي يف منطقة حائل، اإلنترنيت، موقع

(٣٢) جابر السكران، مقال (الثورة: تعريفها، مفهومها، نظرياا). اإلنترنيت. موقع: (اجلريدة): 

.(WWW.Aljaredah.Com)
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(التغيري اجلذري) أو (التغيري الشمويل)، ومن ّمث فالفرق بينهما يكمن يف املساحة اليت حيتلها 

فعل التحويل والتبديل (كلية/ جزئية)، ويف عمق عملية التحويل (جذرية/ ترميمية).

:Retrogression (Social) ٩- التخلف االجتماعي
هو حركة املجتمع السلبية حنو الوراء، وسريه حنو األسوأ، بينما التغّير االجتماعي قد 

يكون حنو األسوأ، وقد يكون حنو األفضل، ومن ّمث فهو مفهوم أكثر مشولية وتعميمًا، 

وبذلك يغدو التخلف نوعًا من أنواع التغّير االجتماعي.

:Retardation (Social) ١٠- التراجع االجتماعي
وهي عملية سري اجتماعي حنو الوراء، وتتضمن عملية احلركة القهقرية إىل صور 

نكوصية سابقة كان عليها املجتمع يف زمن سابق، فهي عملية مقابلة للتقدم، وبذاك يكون 

التراجع -شأنه شأن التقدم- صورة من صور التغّير االجتماعي.

:Regression (Social)  ١١- التردي االجتماعي
وهي عملية هوي وسقوط وهبوط واحندار من أعلى إىل أسفل، وهي تفترض كون املجتمع 

يف صورة (أعلى)، مث االحندار والتدهور واالحنطاط، وال تعين كلمة (أعلى) بالضرورة كونه يف 

مستوى إجيايب، وإّنما هي مقارنة ونسبة حتكي التفاضل بني مستويني، يشهد املجتمع يف الصورة 

السابقة له مستوى أفضل مما يؤول إليه حاله، وقد تكون تلك الصورة السابقة (عالية فاضلة)، 

يتردى املجتمع بعدها إىل أسفل، أو تكون صورة (سافلة متردية)، مث يتردى إىل ما هو أشّد منها.

أما التغّير االجتماعي فقد يكون ترديًّا واحندارًا، وقد يكون تساميًّا وارتفاعًا، أي أّنه 

أعم من التردي. 

وهكذا.. فكّل واحد من هذه املصطلحات األحد عشر يرسم حالة وشكًال من أشكال 

االجتماعي)،  معىن (التغّير  يساوق  شامًال  عامًا  مصطلحًا  ليس  لكّنه  االجتماعي،  التغّير 

وحيكي سعته ومشوله.

خصائص التغّري االجتماعي
ومما سبق نستطيع أن نتعّرف على أهم خصائص التغّير االجتماعي، ومنها:

١- ظاهرة عامة:
فالتغّير االجتماعي ظاهرة حتدث يف قطاع عريض من أفراد املجتمع، ولدى فئات واسعة منه، 

وتتصف باالنتشار والتوسع، وال تقتصر على حاالت حمدودة يف بعض األفراد أو اجلماعات.
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معوقات التغيير االجتماعي قراءة قرآنية
٢- يصيب البناء االجتماعي:

أو  شخص  لدى  حصل  لتحول  ُيقال  وال  فرد،  بنية  ال  املجتمع،  بنية  يف  حتول  فهو 

أشخاص قلة أّنه تغّير اجتماعي.

٣- يقاس بفترة زمنية، حىت ميكن معرفته وتقومي آثاره:
جمتمعًا  نشهد  فقد  املجتمع،  يف  حيصل  ما  كشف  يف  هام  معيار  فعنصر (الزمن) 

ما.. وهو جمتمع أمي، أو زراعي، أو تستفحل فيه ظاهرة القتل، أو ال يعرف (اإلنترنت)، 

ونشهده يف فترة زمنية أخرى متعلمًا يتأبط أبناؤه شهادام اجلامعية، تسكنه الصناعة، 

وينشر عليه التسامح جناحه، وتستقر (اإلنترنيت) يف عمق تقاناته التواصلية واملعرفية.   

٤- الثبات النسيب (الدميومة واالستمرار):
أي أّن التغري احلاصل فيه ليس مؤقتًا أو عرضيًّا أو سريع الزوال، وإّنما يستقر مدة 

من الزمن حبيث يبدو ذلك فيه ملمحًا بارزًا.

٥- اإلجياب والسلب:
ومن خصائص التغّير االجتماعي أّنه قد يكون إجيابيًّا (تقدمًا وازدهارًا)، وقد يكون 

بالسلب  أو  فقط،  باإلجياب  االجتماعي  التغّير  خيتّص  وال  واحندارًا)،  (نكوصًا  سلبيًّا  

فقط.

٦- التلقائية والقصد:
فالتغّير االجتماعي قد حيدث بشكل تلقائي وعفوي، أو بشكل مقصود وخمطط.

التغّري والتغيري
وحتّرك  وحتول  تبدل  إىل  وزن (تفّعل)  على  الواردة  اللغوية (تغّير)  اهليئة  تشري 

(وانتقال ذايت)، فحني نقول: (التغّير االجتماعي)، فإّن هذا املركب الوصفي يومئ إىل 

وزن  على  اللغوية (تغيري)  اهليئة  بينما  تلقائيًّا،  أو  عفويًّا  يكون  قد  حصويل  أمر  حتقق 

(تفعيل) تشري إىل صورة غريية، فحني نقول: (التغيري االجتماعي)، فإّن هذا املركب 

الوصفي يتحدث عن أمر عملي حتصيلي، أي يستحضر يف وعيه فعًال يقوم به أحد أو 

مجاعة إلحداث التبدل والتحول والنقل من حالة إىل حالة، فهو تبديل وحتويل وحتريك 

(ونقل غريي)، فهو عملية قصدية، وليست عملية عفوية أو تلقائية، ويظهر فيها طرفان 
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أحدمها القائم بالفعل والتغيري (الفاعل، املغيِّر)، وثانيهما: اجلهة اليت جتري عليها عملية 

التغيري (املنفعل، املغيَّر).

ولعّل هذا أهم املربرات لعنونة هذه الدراسة بـ(معّوقات التغيري االجتماعي)، بدًال 

من (معّوقات التغّير االجتماعي)؛ ألّننا نريد أن نقول: إّن املجتمع قد يشهد عملية تغيري 

قصدية تسعى إلحداث التبدل والتحول فيه، لكن تقف يف سبيلها أحجار تصد تلك العملية، 

متثل معّوقات هلا.

مواقف الناس جتاه التغيري االجتماعي
ميكن أن نصّنف مواقف الناس جتاه التغيري إىل ثالثة:

١ـ املوقف املؤيد (اإلجيايب):
وهو موقف يؤمن بالتغيري، ويتقّبله، ويدعمه، ويقوم باإلسهام الفعلي فيه، ومتثله 

املجتمعات اليت تتقبل التغيري قيمًة وفكرًا وثقافًة ومنهجًا وطريقَة حياة، وتقوم بإحالل 

سبل التغيري فيها، وإعادة ترتيب أوراقها وفق الشكل املناسب للتغيري اجلديد.

٢ـ املوقف املعارض (السليب):
وهو موقف يؤمن بعدم التغيري، أو ال يؤمن بالتغيري، ومن ّمث يعارضه، ويواجهه، 

ويشحذ قواه للوقوف يف وجهه، وإعاقة العملية التغيريية، أو إجهاضها أو قتلها. ومتثله 

املجتمعات اليت تعادي التغيري سواء يف اجلانب القيمي، أو التقين، أو غري ذلك.. 

كما عارض البعض القطار يف أول ابتكاره؛ مدعيًا أّنه يفسد الطبيعة، وبسرعته حيرم 

اإلنسان من فرصة التأمل فيها، والتفاعل مع مجاهلا األخاذ.

٣ـ املوقف الالمبايل (السكوين):
وهو موقف من ال يعنيه حتقيق التغيري وجناحه، وال بقاء الصورة املجتمعية املتحققة 

أو زواهلا، ومن ّمث يقف موقف املتفرج الذي حيمل شعار (الوقوف على التّل أسلم!!).

ومتثله القطاعات االجتماعية اليت ال حتمل هّم املسؤولية والتغيري.

املواقف الثالثة يف القرآن الكرمي
يقول اهللا تعاىل: {َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم اْذُكُروْا ِنْعَمَة اِهللا َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل 

 َيا َقْوِم اْدُخُلوا اَألْرَض 
*
ا َلْم ُيْؤِت َأَحًدا مِّن اْلَعاَلِمَني  ُلوًكا َوآَتاُكم مَّ ِفيُكْم َأنِبَياء َوَجَعَلُكم مُّ
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معوقات التغيير االجتماعي قراءة قرآنية
 َقاُلوا َيا ُموَسى 

*
وا َعَلى َأْدَباِرُكْم َفَتنَقِلُبوا َخاِسِريَن  َسَة الَِّتي َكَتَب اُهللا َلُكْم َوَال َتْرَتدُّ اُملَقدَّ

ِإنَّ ِفيَها َقْوًما َجبَّاِريَن َوِإنَّا َلن نَّْدُخَلَها َحتََّى َيْخُرُجوْا ِمْنَها َفِإن َيْخُرُجوْا ِمْنَها َفِإنَّا َداِخُلوَن 

 َقاَل َرُجَالِن ِمَن الَِّذيَن َيَخاُفوَن َأْنَعَم اُهللا َعَلْيِهَما اْدُخُلوْا َعَلْيِهُم اْلَباَب َفِإَذا َدَخْلُتُموُه َفِإنَُّكْم 
*

ا َداُموْا  * َقاُلوْا َيا ُموَسى ِإنَّا َلن نَّْدُخَلَها َأَبًدا مَّ
ْؤِمِننيَ  ُلوْا ِإن ُكنُتم مُّ َغاِلُبوَن َوَعَلى اِهللا َفَتَوكَّ

ِفيَها َفاْذَهْب َأنَت َوَربَُّك َفَقاِتال ِإنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن}(٣٣).

فقد طلب نيب اهللا موسى F من بين إسرائيل تغيري وضعهم الذي يقتات الشتات 

والضياع يف األرض بالدخول إىل األرض املقدسة، فانقسموا إىل ثالث فئات جتسد املواقف 

الثالثة جتاه التغيري: 

١- فئة تريد حتقيق التغيري االجتماعي ملجتمع بين إسرائيل، واالنتقال به إىل مرحلة 

 ،F وأخوه هارون ،F االستقرار يف األرض املقدسة، وهذه الفئة يقودها النيب موسى

اَألْرَض  اْدُخُلوا  َقْوِم  ومتطلباته، {َيا  التغيري  ملستلزمات  واعيان  رجالن  فيها  ويشاركهما 

َسَة الَِّتي َكَتَب اُهللا َلُكْم}. اُملَقدَّ

٢- وفئة تقف ضد التغيري، وتفضل العيش يف الشتات على املواجهة املسلحة للقوم 

اجلبارين، املواجهة اليت قد تكلفها خوض غمار احلرب وتقدمي القتلى، وتريد أكل مثرات 

التغيري دون اإلسهام يف عمليته واجتراح مشاقها وآالمها {َوِإنَّا َلن نَّْدُخَلَها َحتََّى َيْخُرُجوْا 

ِمْنَها َفِإن َيْخُرُجوْا ِمْنَها َفِإنَّا َداِخُلوَن}.

هلا  يطيب  خاملة،  سكونية  فئة  إىل  للتغيري  املعارضة  الفئة  حتولت  اخلتام  ويف   -٣

مشاهدة املسرح دون السعي لتقدمي أّي فعل فيه، ومع أّنها تتوق إىل التغيري، لكّنها تكل 

عملية احلراك االجتماعي إىل الغيب، بدًال من الفعل البشري الشهودي {َقاُلوْا َيا ُموَسى ِإنَّا 

ا َداُموْا ِفيَها َفاْذَهْب َأنَت َوَربَُّك َفَقاِتال ِإنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن}. َلن نَّْدُخَلَها َأَبًدا مَّ

وإذا حتّولت هذه املواقف الثالثة إىل عمل، فإّن املوقف األول (املؤيد) سيأخذ بسبل 

الدعم إلحداث التغيري، بينما سيشرع املوقف الثاين (املعارض) إىل التسلح بسبل الصّد 

واملواجهة واإلعاقة (صنع املعوقات لعملية التغيري)؛ إلبقاء املتحقق املجتمعي، ووأد عملية 

التغيري، يف حني سيكتفي الثالث (الالمبايل) مبشاهدة األحداث واملجريات!!

وضمن وجهة النظر القرآنية فإّن مآل هذه املواقف الثالثة يصّب يف خندقني فحسب: 

إما الوقوف مع التغيري، وإما ضده؛ ألّن املوقف السكوين خيذل عملية التغيري، ويصّب يف 

خدمة املعارض هلا، ويترك (املؤيد) يف حلبة الصراع مع (املعارض) دون أن يقدم له أّي 

معونة، مكتفيًا بالتفّرج على عملية املصارعة، وهذا يفّسر لنا النهاية الدقيقة اليت ُختمت ا 

اآليات اليت تكلمت عن قصة حترمي الصيد على بين إسرائيل يف يوم السبت:

(٣٣) سورة املائدة/ ٢٠ - ٢٤.
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َتْأِتيِهْم  ِإْذ  ْبِت  السَّ ِفي  َيْعُدوَن  ِإْذ  اْلَبْحِر  َحاِضَرَة  َكاَنْت  الَِّتي  اْلَقْرَيِة  َعِن  {وَاْسَأْلُهْم 

 
*
عًا َوَيْوَم َال َيْسِبُتوَن َال َتْأِتيِهْم َكَذِلَك َنْبُلوُهم ِبَما َكاُنوا َيْفُسُقوَن  ِحيَتاُنُهْم َيْوَم َسْبِتِهْم ُشرَّ

ُبُهْم َعَذاًبا َشِديًدا َقاُلوْا َمْعِذَرًة ِإَلى  ْنُهْم ِلَم َتِعُظوَن َقْوًما اُهللا ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذِّ ٌة مِّ َوِإَذ َقاَلْت ُأمَّ

وِء َوَأَخْذَنا الَِّذيَن  ُروْا ِبِه َأجنَْيَنا الَِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن السُّ ا َنُسوْا َما ُذكِّ * َفَلمَّ
َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن 

َظَلُموْا ِبَعَذاٍب َبِئيٍس ِبَما َكاُنوْا َيْفُسُقوَن}(٣٤).

ففي خامتة املطاف هناك ايتان فقط:

ألف- النجاة للذين ينهون.

بــاء- العذاب البئيس للذين ظلموا.

فأين توارى أصحاب املوقف الثالث (السكونيون) عن املسرح؟!

ال شّك يف أّن هؤالء اخنرطوا نتيجة ضمن الذين ُصب عليهم العذاب البئيس، أو ما 

هو أشّد منه!!

ويفّسر انتهاء املواقف الثالثة إىل موقفني حديث آخر عن جتربة أخرى يف املسرح 

النبوي، حصلت هذه املرة يف قوم شعيب F، حيث «أوحى اهللا -عّز وجّل- إىل شعيب 

النيب F: إّني معذب من قومك مئة ألف: أربعني ألفًا من شرارهم، وستني ألفًا من 

اهللا -عّز  فأوحى  األخيار؟!،  بال  فما  األشرار،  هؤالء  رّب،  يا   :F فقال خيارهم!!، 

وجّل-: إليه: داهنوا أهل املعاصي، ومل يغضبوا لغضيب»(٣٥).

معّوقات التغيري االجتماعي
هناك معوقات كثرية تقف يف وجه حركة التغيري االجتماعي، منها:

١- رفض قيم التغيري:
واملجيء  املتحقق،  القدمي  جتاوز  منها:  وأخالقيات  قيمًا  طياته  يف  حيمل  فالتغيري 

باجلديد.

وإىل جانب وجود أشخاص وجمتمعات يتقبلون عملية التغيري واحلركة (املجتمعات 

الديناميكية)، ويرتعون إىل اجلديد، يقف أشخاص آخرون وجمتمعات أخرى ترغب يف الثبات 

واالستقرار، وختاف من اجلديد، وترتع إىل العكوف على القدمي املألوف، وتقف يف وجه 

التغيري وحتاربه، أو تقف يف وجه املغّير وتقاومه، وتلك طبيعة (املجتمعات االستاتيكية).

(٣٤) سورة األعراف/ ١٦٣ - ١٦٥.

(٣٥) الشيخ حممد بن يعقوب الكليين(ت ٣٢٩هـ/ ٩٤١م). أصول الكايف. حتق: حممد جعفر مشس الدين. 

د ط. بريوت/ لبنان: دار التعارف للمطبوعات، ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م ٥/ ٥٦، الباب ٥٥، ح ١ (عن اإلمام 

.(F الباقر
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معوقات التغيير االجتماعي قراءة قرآنية
األنبياء  قادها  اليت  التغيري  حركة  واجه  الذي  االجتماعي  للسلوك  العامة  والقاعدة 

واملرسلون هي رفض التغيري ومواجهته: {َوَما َأْرَسْلَنا ِفي َقْرَيٍة مِّن نَِّذيٍر إال َقاَل ُمْتَرُفوَها 

ِإنَّا ِبَما ُأْرِسْلُتم ِبِه َكاِفُروَن}(٣٦).

وتوالت  كثرية  تطبيقية  مصاديق  إىل  احنلت  فقد  العامة،  القاعدة  كوا  جانب  وإىل 

ظهوراا يف حلقات التغيري النبوي، واقفة كسد منيع يف سبيل التغيري الذي يستهدفه:

فقد رفض قوم نوح فكره التغيري، و{َقاُلوْا َيا ُنوُح َقْد َجاَدْلَتَنا َفَأْكَثْرَت ِجَداَلَنا َفْأَتِنا 

اِدِقَني}(٣٧). ِبَما َتِعُدَنا ِإن ُكنَت ِمَن الصَّ

العقدي  انتمائهم  على  بنواجذهم  يعضوا  أن  لوا  وفضَّ دعوته،  هود  قوم  رفض  كما 

للمحافظة عليه: {َواْذُكْر َأَخا َعاٍد ِإْذ َأنَذَر َقْوَمُه باألْحَقاِف َوَقْد َخَلْت النُُّذُر ِمن َبْيِن َيَدْيِه 

 َقاُلوا َأِجْئَتَنا ِلَتْأِفَكَنا َعْن 
*
َوِمْن َخْلِفِه أال َتْعُبُدوا إال اَهللا ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم 

اِدِقَني}(٣٨). آِلَهِتَنا َفْأِتَنا ِبَما َتِعُدَنا ِإن ُكنَت ِمَن الصَّ

السلوك  هذا  يستمر   C حممد األكرم  خامتهم  إىل  األنبياء  أول  نوح  لدن  ومن 

الرافض للتغيري االجتماعي -السيما يف الصورة العقدية-، فتعود الكّرة من جديد يف جمتمع 

قريش الذي تغطرس، ورفض اإلسالم وكتابه املرتل، {َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلن نُّْؤِمَن ِبَهَذا 

اِلُموَن َمْوُقوُفوَن ِعنَد َربِِّهْم َيْرِجُع َبْعُضُهْم ِإَلى  اْلُقْرآِن َوال ِبالَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَلْو َتَرى ِإِذ الظَّ

َبْعٍض اْلَقْوَل َيُقوُل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا َلْوال َأنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِننيَ}(٣٩).

مساوية  كانت  اجلديدة -ولو  ورفض  القدمية  القيم  على  البقاء  على  البعض  ويطلق 

أو متجانسة مع العقل والفطرة- اسم (الرجعية)؛ ألّنها دعوة للرجوع إىل اخللف، وعدم 

التطلع واإلقدام إىل األمام، والتهّيب من اخلطو حنوه.

٢- النمطية:
متثل العادات اجلارية واملستحكمة يف املجتمع دور املألوف االجتماعي الذي يرتكن إليه 

يف مواجهة اجلديد النابت، والتغيري املرجتى، فالفعل التكراري خلق له قبوًال عامًا يف الذهنية 

االجتماعية، وأمسى معهودًا غري مستنكر لديها، ومن ّمث تتمسك كثري من املجتمعات بالفكر 

والفعل السائدين، وتتجمد عليهما؛ للحيلولة دون التغيري باجلديد، ومتيل هذه املجتمعات 

إىل دفء املألوف.

وتزداد ضراوة هذه النمطية واجلمود كلما استهدفت عملية التغيري االجتماعي العادات 

(٣٦) سورة سبأ/ ٣٤.

(٣٧) سورة هود/ ٣٢.

(٣٨) سورة األحقاف/ ٢١ - ٢٢.

(٣٩) سورة سبأ/ ٣١.
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التكرارية املتصلة بالوشائج القريبة اليت متثل شيئًا من الذات، فاآلباء الذين ميثل األبناء 

دون  األبناء  ينافح  شاهقة  أطواد  إىل  عادام  تستطيل  هلم  واالجتماعي  النسيب  االمتداد 

اجتثاثها من املجتمع، فيما خيلق (األلفة اآلبائية) ملا كانوا عليه، والرفض حلركة التغيري 

اليت تستهدف إبداله، وإحالل آخر مكانه.

وتتبدى هذه النمطية يف صورتني بارزتني، مها:

ألف- منطية الفكر (اتباع الفكر السائد):

ويف هذه الصورة يتم اعتناق الفكر املألوف السائد يف املجتمع، ورفض الفكر اجلديد 

ومفاهيمه ورؤاه، األمر الذي حدا مبجتمعات األنبياء أن تعانق مألوفها الفكري الذي استقّر 

يف العقلية العامة هلا ويف عقلها العام وخمياهلا اجلمعي، ورفض الفكر الداعي إىل التجديد 

والتغيري، ولو كان آتيًا من اهللا: {َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل اُهللا َقاُلوْا َبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْيَنا 

َعَلْيِه آَباءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم َال َيْعِقُلوَن َشْيئًا َوَال َيْهَتُدوَن}(٤٠)، {َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوْا ِإَلى 

ُسوِل َقاُلوْا َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم َال َيْعَلُموَن  َما َأنَزَل اُهللا َوِإَلى الرَّ

َشْيًئا َوَال َيْهَتُدوَن}(٤١).

وذا تكون السلطة املعرفية والقيمية الراكزة يف املجتمع ولدى اآلباء هي املرجعية اليت 

يتم االحتكام هلا لتقييم اجلديد واحلكم عليه: قبوًال أو رفضًا، وحيث إّنه جديد خمالف 

للنسق املألوف، فسيكون نصيبه الرفض، ال لشيء إال ألّنه خمتلف عن الفكر املرجعي. 

بينما تسعى روح الرساالت السماوية إىل االحتكام إىل احلّق واتباعه ولو خالف املألوف 

ْن ِعنِد اِهللا ُهَو َأْهَدى  االجتماعي واألبوي (سلطة املجتمع واآلباء): {ُقْل َفْأُتوا ِبِكَتاٍب مِّ

اُغوَت َأن َيْعُبُدوَها َوَأَناُبوا ِإَلى  ِمْنُهَما َأتَِّبْعُه ِإن ُكنُتْم َصاِدِقَني}(٤٢)، {َوالَِّذيَن اْجَتَنُبوا الطَّ

* الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم 
ْر ِعَباِد  اِهللا َلُهُم اْلُبْشَرى َفَبشِّ

اُهللا َوُأْوَلِئَك ُهْم ُأْوُلوا اَألْلَباِب}(٤٣).

بــاء- منطية الفعل (اتباع الفعل السائد):

وهنا يتم اعتناق الفعل املألوف السائد، ويتم تبين السلوك العملي املعهود يف املجتمع.

ويف املشهد التارخيي كانت هذه النمطية يف الفعل سلوكًا راسخًا يف جمتمعات األنبياء 

واجهت به مساعيهم التغيريية: {َوَكَذِلَك َما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِفي َقْرَيٍة مِّن نَِّذيٍر إال َقاَل 

(٤٠) سورة البقرة/ ١٧٠.

(٤١) سورة املائدة/ ١٠٤.

(٤٢) سورة القصص/ ٤٩.

(٤٣) سورة الزمر/ ١٧ - ١٨.
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معوقات التغيير االجتماعي قراءة قرآنية
ا   َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتُكم ِبَأْهَدى ِممَّ

*
ْقَتُدوَن  ٍة َوِإنَّا َعَلى آَثاِرِهم مُّ ُمْتَرُفوَها ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى ُأمَّ

 َفانَتَقْمَنا ِمْنُهْم َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة 
*
َوَجدتُّْم َعَلْيِه آَباءُكْم َقاُلوا ِإنَّا ِبَما ُأْرِسْلُتم ِبِه َكاِفُروَن 

ْهَتُدوَن}(٤٥). ٍة َوِإنَّا َعَلى آَثاِرِهم مُّ ِبَني}(٤٤)، {َبْل َقاُلوا ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى ُأمَّ اْلُمَكذِّ

وحني جاء النيب إبراهيم F باحلجج والرباهني الدامغة على بطالن عبادة األصنام، 

مل يكن لسان الرد لديهم قادرًا على املواجهة الربهانية، فكان املربر املحّرك للرفض لديهم 

هو العكوف على الفعل األبوي وتقديسه، وتقدميه على احلجة والربهان واملنطق العلمي: 

 َقاُلوا َنْعُبُد َأْصَناًما َفَنَظلُّ 
*
 ِإْذ َقاَل ألِبيِه َوَقْوِمِه َما َتْعُبُدوَن 

*
{َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ ِإْبَراِهيَم 

 َقاُلوا َبْل َوَجْدَنا 
*
وَن  * َأْو َينَفُعوَنُكْم َأْو َيُضرُّ

 َقاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن 
*
َلَها َعاِكِفَني 

* َفِإنَُّهْم َعُدوٌّ 
 َأنُتْم َوآَباُؤُكُم األْقَدُموَن 

*
ا ُكنُتْم َتْعُبُدوَن  * َقاَل َأَفَرَأْيُتم مَّ

آَباءَنا َكَذِلَك َيْفَعُلوَن 

لِّي إال َربَّ اْلَعاَلِمَني}(٤٦).

وتصل درجة االقتناع بالفعل املألوف إىل حّد إلصاق مة الكذب مبن يعارضه؛ ألّن 

جتذر الفعل يف السلوك االجتماعي أعطاه صفة الصدق والتقديس اليت تنظر إليه بوصفه 

ثابتًا ال ميكن مناقشته، فضًال عن استبداله: {َقاُلوْا َأِجْئَتَنا ِلَنْعُبَد اَهللا َوْحَدُه َوَنَذَر َما َكاَن 

اِدِقَني}(٤٧). َيْعُبُد آَباُؤَنا َفْأِتَنا ِبَما َتِعُدَنا ِإن ُكنَت ِمَن الصَّ

يقول السّيد حممد الشريازي: «التغيري قد يوجب حتطيم امتياز أصحاب االمتيازات؛ 

إىل  يؤدي  مما  آخر  جديد  على  الباب  يفتح  ألّنه  اجلديد؛  إجازة  من  الراكدون  خياف  لذا 

حتطيم املجتمع -حسب زعمهم-، فيقف اإلنسان أمام التجديد أحيانًا خوفًا من حتطم ما 

اعتاده»(٤٨).

٣- رهن التغيري مبثالية املخلص:
تتبىن احلكمة اإلهلية انتماء عملية التغيري االجتماعي إىل البشر، وانطالقها من البشر، 

بدًال من إشادة أركاا على عناصر غيبية أو قيام عناصر فوق بشرية ا (كاملالئكة)، 

وهذا ال يعين القطيعة بني عامل الغيب وعامل الشهادة، وعدم تعاضده معه، وتقدميه اخلدمات 

والضمانات له، لكّنه -ضمن احلكمة اإلهلية- ليس بديًال عنه، وإّنما هو داعم ومساند.

غري أّن بعضًا من املجتمعات تقف يف وجه هذا الشرط املوضوعي يف السنة اإلهلية 

االجتماعية، وتتطلب انتماء عملية التغيري االجتماعي إىل اخلارق اإلنساين، أو إىل اخلارق 

(٤٤) سورة الزخرف/ ٢٣ - ٢٥.

(٤٥) سورة الزخرف/ ٢٢.

(٤٦) سورة الشعراء/ ٦٩ - ٧٧.

(٤٧) سورة األعراف/ ٧٠.

(٤٨) السّيد حممد الشريازي، الفقه االجتماع/ ٤١٥.
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فوق اإلنساين، وعدم قبول قيام البشر العاديني ا.

ومن ّمث يرهن هؤالء عملية التغيري االجتماعية املقبولة لديهم باملغّير املثايل، ال املغّير 

العادي، وجيعلون ذاك شرطًا أساسيًّا يف قبول عملية التغيري.

ومن شروط املخلص املثايل اليت أبدا بعض املجتمعات:  

ألف- الوفرة املالية:

فاملغّير البّد أن يكون ذا مال وفري، ويسجد بريق الذهب والفضة حتت أقدامه، وال 

يصح أن يكون املغّير االجتماعي ممن يرتدي الفقر جلبابًا: {َوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِمِه َقاَل 

ْن   َأْم َأَنا َخْيٌر مِّ
*
َيا َقْوِم َأَلْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه اَألْنَهاُر َتْجِري ِمن َتْحِتي َأَفال ُتْبِصُروَن 

* َفَلْوال ُأْلِقَي َعَلْيِه َأْسِوَرٌة مِّن َذَهٍب َأْو َجاء َمَعُه اْلَمالِئَكُة 
َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهٌني َوال َيَكاُد ُيِبنيُ 

ُمْقَتِرِنَني}(٤٩).

ويف هذه اآلية يتعانق يف املنطق الفرعوين شرطان للمغّير املثايل مها: الوفرة املالية، 

وإسهام ما فوق البشري (املالئكة) معه يف العملية التغيريية!! 

وكم تاق بنو إسرائيل يف الشتات إىل إلقاء عبئه عن كاهلهم، وطلبوا من أحد أنبيائهم 

أن خيتار هلم ملكًا يقاتلون بني يديه، لكّنهم حني وجدوا ذلك امللك املصطفى فقريًا ماليًّا، 

تضاءلت كّل مميزاته القيادية كالعلم والقوة البدنية يف أعينهم، وشّع فيها وهج املال وبريق 

النضار: {َأَلْم َتَر ِإَلى اْلَمِإل ِمن َبِني ِإْسَراِئيَل ِمن َبْعِد ُموَسى ِإْذ َقاُلوْا ِلَنِبيٍّ لَُّهُم اْبَعْث َلَنا 

َمِلًكا نَُّقاِتْل ِفي َسِبيِل اِهللا َقاَل َهْل َعَسْيُتْم ِإن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقاِتُلوْا َقاُلوْا َوَما َلَنا َأالَّ 

ا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل َتَولَّْوْا ِإالَّ َقِليًال  ُنَقاِتَل ِفي َسِبيِل اِهللا َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمن ِدَياِرَنا َوَأْبَنآِئَنا َفَلمَّ

اِلِمنيَ * َوَقاَل َلُهْم َنِبيُُّهْم ِإنَّ اَهللا َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلًكا َقاُلَوْا َأنَّى   َعِليٌم ِبالظَّ
ْنُهْم َواهللاُّ مِّ

َن اْلَماِل َقاَل ِإنَّ اَهللا اْصَطَفاُه  َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْيَنا َوَنْحُن َأَحقُّ ِباْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة مِّ

َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواُهللا ُيْؤِتي ُمْلَكُه َمن َيَشاء َواُهللا َواِسٌع َعِليٌم}(٥٠).

بــاء- القدرة البيانية:

والقدرة البيانية لدى املغّير البّد أن تكون خارقة، فهو حيتاج إىل الكالم الدبلوماسي 

الكالم  إىل  حيتاج  ذلك  وفوق  اخلصوم،  خلق  من  واحلذر  لتأييده،  القلوب  مبجامع  اآلخذ 

السحري الذي يستيب قلب سامعه، ويشّل إرادة املمانعة عنده، فال جيد يف نفسه إال اإلذعان 

ْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهٌني َوال َيَكاُد ُيِبُني}. والتسليم واالنقياد: {َأْم َأَنا َخْيٌر مِّ

(٤٩) سورة الزخرف/ ٥١ - ٥٣.

(٥٠) سورة البقرة/ ٢٤٦ - ٢٤٧.
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معوقات التغيير االجتماعي قراءة قرآنية
جيم- اجلاه واملكانة:

وإذا انتمى املال إىل شرط مادي مطلوب لدى هؤالء يف املغّير االجتماعي، فهناك شرط 

آخر معنوي مطلوب إىل جانبه، هو الوجاهة واملكانة االجتماعية املرموقة، وحني اختار اهللا 

نبّيه حممدًا C من وسط الفقراء والرعاة حلمل أمانة الرسالة، وأنزل عليه خامتة كتبه 

املقدسة، ومل خيتره من بني أغنياء العرب ووجهائهم، زجمر عند اجلاهليني دوي هائل، 

وطفقوا يتساءلون: ملاذا اختاره اهللا من بني الناس العاديني ومل خيتره من بني عظماء مكة 

َن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍم}(٥١). َل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل مِّ أو الطائف؟!، {َوَقاُلوا َلْوال ُنزِّ

وينقل اإلمام علي اهلادي F أّن أبا جهل طلب من عبد اهللا بن أيب أمية املخزومي 

َن  َل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل مِّ أن جيادل النيب حممدًا C، فأتى إليه، وقال له: {َلْوال ُنزِّ

َل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل  اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍم}، فأجابه النيب C: «وأما قولك: {َلْوال ُنزِّ

َن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍم}: الوليد بن املغرية مبكة، أو عروة بن مسعود بالطائف، فإّن اهللا  مِّ

-تعاىل- ليس يستعظم مال الدنيا كما تستعظمه أنت، وال خطر له عنده كما كان له عندك، 

بل لو كانت الدنيا عنده تعدل جناح بعوضة ملا سقى كافرًا به خمالفًا له شربة ماء، وليس 

قسمة رمحة اهللا إليك، بل اهللا القاسم للرمحة، والفاعل ملا يشاء يف عبيده وإمائه، وليس 

هو -عّز وجّل- ممن خياف أحدًا كما ختافه ملاله أو حلاله؛ فتعرفه بالنبوة لذلك، وال ممن 

يطمع يف أحد يف ماله وحاله كما تطمع؛ فتخّصه بالنبوة لذلك، وال ممن حيّب أحدًا حمبة 

اهلوى كما حتّب؛ فتقّدم من ال يستحق التقدمي، وإّنما معاملته بالعدل، فال يؤثر بأفضل 

مراتب الدين وخالله إال األفضل يف طاعته، واآلخذ يف خدمته، وكذلك ال يؤخر يف مراتب 

الدين وخالله إال أشدهم تباطؤًا عن طاعته، وإذا كان هذا صفته مل ينظر إىل مال وال إىل 

حال، بل هذا املال واحلال من فضله، وليس ألحد من عباده عليه ضربة الزب»(٥٢).

دال- القدرات اخلارقة:

كثريًا ما ُرهنت عملية التغيري لدى املجتمعات بالقدرات اخلارقة لدى املغّير (شخص 

استثنائي)، والقدرة على حشد املعجزات وتكديسها، وخرق عامل األسباب الظاهرية، ورفض 

التغيري إن كان خلفه بشر غري خارق.

إّنهم باختصار يطلبون شخصًا أسطوريًّا قادمًا من عامل األسطرة وامليثة، شخصًا 

أشبه بأبناء (زيوس) يف لسان األساطري اليونانية عن آهلة األوملب، ال شخصًا معجونًا 

(٥١) سورة الزخرف/ ٣١.

(٥٢) السّيد هاشم البحراين(ت ١١٠٧هـ/ ١٦٩٦م). الربهان يف تفسري القرآن. تقدمي: الشيخ حممد مهدي 

اآلصفي. حتق: قسم الدراسات اإلسالمية يف مؤسسة البعثة. ط١. بريوت/ لبنان: مؤسسة البعثة، 

١٤١٩هـ / ١٩٩٩م ٨/ ٥٥٤.
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من حلم ودم!!

ْثُلَنا َفْأِت ِبآَيٍة  ومن هذا املنطلق قال قوم النيب صاحل F له: {َما َأنَت إال َبَشٌر مِّ

اِدِقَني}(٥٣). ِإن ُكنَت ِمَن الصَّ

وأسرف جمتمع النيب حممد C يف املبالغات والشروط التعجيزية يف املخلص املثايل 

 َأْو َتُكوَن 
*
وقدراته اخلارقة: {َوَقاُلوْا َلن نُّْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلَنا ِمَن اَألْرِض َينُبوًعا 

َماء َكَما َزَعْمَت  * َأْو ُتْسِقَط السَّ
َر اَألْنَهاَر ِخالَلَها َتْفِجريًا  َلَك َجنٌَّة مِّن نَِّخيٍل َوِعَنٍب َفُتَفجِّ

* َأْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت مِّن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى ِفي 
َعَلْيَنا ِكَسًفا َأْو َتْأِتَي ِباِهللا َواْلَمآلِئَكِة َقِبيًال 

َل َعَلْيَنا ِكَتاًبا نَّْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن َربِّي َهْل ُكنُت َإالَّ َبَشًرا  َماء َوَلن نُّْؤِمَن ِلُرِقيَِّك َحتَّى ُتَنزِّ السَّ

ُسوًال}(٥٤). رَّ

ولقد أبلغ اهللا الناس أّن الرسل ال ميلكون بأيديهم صنع املعجزات، وإّنما ذاك مدد 

إهلي؛ إلجناح الرسالة وإثبات صدق مدعيها، وليست للفرجة حىت تأيت (حسب الطلب)، 

ومىت ما ُأريدت: {َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل َأن َيْأِتَي ِبآَيٍة ِإالَّ ِبِإْذِن اِهللا ِلُكلِّ َأَجٍل ِكَتاٌب}(٥٥).

هاء- ليس من دائرة البشر:

ووصلت درجات السلم املبالغ أقصاها حني جتاوزا عتبة البشري األسطوري اخلارق 

إىل املطالبة باملغّير املنتمي لدائرة غري البشر، وطالبوا أن توكل عملية التغيري االجتماعي 

البشري إىل مالئكة، وكأّن البشرية -أساسًا- شرط كاٍف لرفض التغيري، واإلميان بعدم 

قدرا على التغيري واحلراك الذي يتطلبه؛ ملا حتمله البشرية من مسات املحدودية والعجز: 

 ُقل لَّْو 
*
ُسوًال  {َوَما َمَنَع النَّاَس َأن ُيْؤِمُنوْا ِإْذ َجاءُهُم اْلُهَدى ِإالَّ َأن َقاُلوْا َأَبَعَث اُهللا َبَشًرا رَّ

ُسوًال}(٥٦). َماء َمَلًكا رَّ َن السَّ ْلَنا َعَلْيِهم مِّ َكاَن ِفي اَألْرِض َمآلِئَكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمِئنِّنيَ َلَنزَّ

وتعجب قوم نوح F من مغّير اجتماعي ينتمي إىل دائرم البشرية ويأكل ويشرب 

-كما يفعل سائر الناس-: 

 َفَأْرَسْلَنا ِفيِهْم َرُسوًال ِمْنُهْم َأِن اْعُبُدوا اَهللا 
*
{ُثمَّ َأنَشْأَنا ِمن َبْعِدِهْم َقْرًنا آَخِريَن 

ُبوا ِبِلَقاء اآلِخَرِة  * َوَقاَل اْلمأل ِمن َقْوِمِه الَِّذيَن َكَفُروا َوَكذَّ
ْن ِإَلٍه َغْيُرُه َأَفال َتتَُّقوَن  َما َلُكم مِّ

ا  ِممَّ َوَيْشَرُب  ِمْنُه  َتْأُكُلوَن  ا  ِممَّ َيْأُكُل  ْثُلُكْم  مِّ َبَشٌر  إال  َهَذا  َما  ْنَيا  الدُّ اْلَحَياِة  ِفي  َوَأْتَرْفَناُهْم 

 َوَلِئْن َأَطْعُتم َبَشًرا ِمْثَلُكْم ِإنَُّكْم ِإًذا لََّخاِسُروَن}(٥٧).
*
َتْشَرُبوَن 

(٥٣) سورة الشعراء/ ١٥٤.

(٥٤) سورة اإلسراء/ ٩٠ـ ٩٣.

(٥٥) سورة الرعد/ ٣٨.

(٥٦) سورة اإلسراء/ ٩٤ - ٩٥.

(٥٧) سورة املؤمنون/ ٣١ - ٣٤.
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معوقات التغيير االجتماعي قراءة قرآنية
وأعيد إنتاج وتدوير الفكرة نفسها يف زمان النيب شعيب F، فقال له قومه: {َوَما 

ْثُلَنا َوِإن نَُّظنَُّك َلِمَن اْلَكاِذِبنيَ}(٥٨). َأنَت إال َبَشٌر مِّ

حيصل هذا مع أّن األنبياء -من الناحية النظرية واملعرفية- أخربوا جمتمعام أّن 

النيب -أّي نيب- حيمل يف داخله جنبتني: جنبة بشرية مثلهم، وجنبة اتصال بالوحي متّيزه 

عنهم، وأّن االستثناء إّنما جاء باالستمداد من منري السماء، ال من ناحية التركيب البشري، 

إال أّن ذلك مل خيفف من غلواء املبالغات االجتماعية املجنحة اليت ال تكتفي باشتراط العمل 

اخلارق (املعجزة)، بل تتطلب العامل اخلارق أيضًا: {َقاَلْت َلُهْم ُرُسُلُهْم ِإن نَّْحُن ِإالَّ َبَشٌر 

ْثُلُكْم َوَلِكنَّ اَهللا َيُمنُّ َعَلى َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوَما َكاَن َلَنا َأن نَّْأِتَيُكم ِبُسْلَطاٍن ِإالَّ ِبِإْذِن اِهللا  مِّ

ِل اْلُمْؤِمُنوَن}(٥٩). َوعَلى اِهللا َفْلَيَتَوكَّ

وأعلم اهللا اجلميع أّن الرسل -كغريهم من الناس- يتزوجون، ويشكلون أسرًا وذرية: 

يًَّة}(٦٠)، وأّنهم ميوتون كغريهم  {َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًال مِّن َقْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُهْم َأْزَواًجا َوُذرِّ

َفُهُم  تَّ  مِّ َأَفِإن  اْلُخْلَد  َقْبِلَك  مِّن  ِلَبَشٍر  َجَعْلَنا  {َوَما  يُِّتوَن}(٦١)،  مَّ َوِإنَُّهم  َميٌِّت  {ِإنََّك 

اْلَخاِلُدوَن}(٦٢).

وأّن  مثلهم،  بشرًا  كونه  حقيقة  لقومه  يوضح  أن   C حممدًا نبّيه  اهللا  أمر  وقد 

ْثُلُكْم ُيوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه  ما ميّيزه عليهم هو الوحي اإلهلي: {ُقْل ِإنََّما َأَنا َبَشٌر مِّ

ْنُهْم}(٦٤). يَِّني َرُسوًال مِّ َواِحٌد}(٦٣)، {ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اُألمِّ

وحيصل -كذلك- مع أّن اهللا -من الناحية التطبيقية والعملية- جعل مجيع أنبيائه 

ورسله للبشر من دائرة البشر، وتسري عليهم طبيعة البشر العامة: {َوما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك 

َعاَم َوَيْمُشوَن ِفي اَألْسَواِق}(٦٥). ِمَن اْلُمْرَسِلَني إال ِإنَُّهْم َلَيْأُكُلوَن الطَّ

نة العامة لديه، وهي أّنه خيتار الرسل  وحيصل -أيضًا- مع أّن اهللا أخرب الناس بالسُّ

من جنس املرسل إليهم؛ ليكون أسهل يف التواصل، وأّمت يف احلجة: فيبعث للبشر رسًال من 

أبناء جلدم: {َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ُرُسًال ِإَلى َقْوِمِهْم}(٦٦)، و{لَّْو َكاَن ِفي اَألْرِض 

ُسوًال}. َماء َمَلًكا رَّ َن السَّ ْلَنا َعَلْيِهم مِّ َمآلِئَكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمِئنِّنيَ َلَنزَّ

(٥٨) سورة الشعراء/ ١٨٦.

(٥٩) سورة إبراهيم/ ١١.

(٦٠) سورة الرعد/ ٣٨.

(٦١) سورة الزمر/ ٣٠.

(٦٢) سورة األنبياء/ ٣٤.

(٦٣) سورة الكهف/ ١١٠.

(٦٤) سورة اجلمعة/ ٢.

(٦٥) سورة الفرقان/ ٢٠.

(٦٦) سورة الروم/ ٤٧.
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٤- طاعة القيادات الضالة:
االجتماعية  الرموز  االجتماعي  التغيري  وجه  يف  عائقًا  تقف  اليت  القوية  العوامل  من 

الراسخة يف املجتمع، والقيادات اليت تتوىل حتريك عجلته؛ ألّنهم يعتقدون أّن عملية التغيري 

االجتماعية،  واملواقع  األدوار  تغيري  تستهدف  فإّنها  املجتمع  تغيري  تستهدف  كما  االجتماعي 

وذاك يؤدي إىل اإلطاحة م، وخسرام مناصبهم ووجاهتهم، كما يرون أّنهم صمام األمان 

للمجتمع، الصمام الذي عليه أن حيافظ على سالمة املجتمع وصالبته يف وجه رياح التغيري.

(الرموز،  االجتماعي  اهلرم  قمة  يف  يعيش  ممن  الصادرة  املقوالت  تلك  وتتواشج 

ضرورة  يف  تصّب  (املال)  االجتماعية  النخب  من  تصدر  أخرى  مقوالت  مع  القيادات) 

العكوف على النموذج املجتمعي املتحقق وعدم تغيريه، كما تتعانق مع مقوالت ثالثة تصدر 

من قاعدة اهلرم االجتماعي (الناس)، منها ضرورة طاعة الكرباء والرؤساء، وتعطيل عملية 

الفكر لصاحل منتجهم الفكري؛ ألّنهم األعلم واألدرى واألنضج!!، وذا تكون الزوايا الثالث 

للمجتمع (الرمز، النخبة، القاعدة) قد تعاضدت لتقف معًا ضد التغيري.

ومن الرموز االجتماعية اليت تقف يف سدة اهلرم: احلاكم السياسي -كفرعون- الذي 

سبيل  يهديهم  أّنه  هلم  وسّوق   ،F موسى النيب  قادها  اليت  التغيري  عملية  ضد  وقف 

َشاِد}(٦٧). الرشاد: {َقاَل ِفْرَعْوُن َما ُأِريُكْم إال َما َأَرى َوَما َأْهِديُكْم إال َسِبيَل الرَّ

وظهر دور النخبة االجتماعية (املأل) كثريًا يف وجه حركة األنبياء، ومن ذلك: {َوَقاَل 

اْلَمُأل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َقْوِمِه َلِئِن اتََّبْعُتْم ُشَعْيبًا ِإنَُّكْم ِإذًا لََّخاِسُروَن}(٦٨)، {َوانَطَلَق اْلَمأل 

ِمْنُهْم َأِن اْمُشوا َواْصِبُروا َعَلى آِلَهِتُكْم ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُيَراُد}(٦٩).

وأما القاعدة ففي كثري من صورها متثل التابع الساذج املطيع دون وعي:

ا آَسُفوَنا انَتَقْمَنا ِمْنُهْم  * َفَلمَّ
- {َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقنيَ 

َفَأْغَرْقَناُهْم َأْجَمِعَني}(٧٠).

 َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا ال َيِجُدوَن َوِليًّا َوال 
*
- {ِإنَّ اَهللا َلَعَن اْلَكاِفِريَن َوَأَعدَّ َلُهْم َسِعًريا 

 َوَقاُلوا 
*
ُسوال  * َيْوَم ُتَقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي النَّاِر َيُقوُلوَن َيا َلْيَتَنا َأَطْعَنا اَهللا َوَأَطْعَنا الرَّ

َنِصًريا 

ِبيال}(٧١). َربََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَراءَنا َفَأَضلُّوَنا السَّ

اِلُموَن َمْوُقوُفوَن ِعنَد َربِِّهْم َيْرِجُع َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض اْلَقْوَل َيُقوُل  - {َوَلْو َتَرى ِإِذ الظَّ

 َقاَل الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِللَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا 
*
الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا َلْوال َأنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِننيَ 

(٦٧) سورة غافر/ ٢٩.

(٦٨) سورة األعراف/ ٩٠.

(٦٩) سورة ص/ ٦.

(٧٠) سورة الزخرف/ ٥٤ - ٥٥.

(٧١) سورة األحزاب/ ٦٤ - ٦٧.
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معوقات التغيير االجتماعي قراءة قرآنية
 َوَقاَل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِللَِّذيَن 

*
ْجِرِمَني  َأَنْحُن َصَدْدَناُكْم َعِن اْلُهَدى َبْعَد ِإْذ َجاءُكم َبْل ُكنُتم مُّ

ا  وا النََّداَمَة َلمَّ اْسَتْكَبُروا َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنََّهاِر ِإْذ َتْأُمُروَنَنا َأن نَّْكُفَر ِباِهللا َوَنْجَعَل َلُه َأنَداًدا َوَأَسرُّ

َرَأُوا اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا األْغالَل ِفي َأْعَناِق الَِّذيَن َكَفُروا َهْل ُيْجَزْوَن إال َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن}(٧٢).

سبب  يف  فروق  مع  التغيري،  مواجهة  يف  اشترك  االجتماعي  املثلث  أّن  يعين  وهذا 

املواجهة: هل هو سبب واع يريد االحتفاظ باملصاحل (كما يظهر لدى القيادات والنخب)، 

أم هو سبب غري واع عملت فيه معاول اجلهل والتجهيل والتفكري السطحي، وقادته التبعية 

العمياء، لكّن األسباب سواء أكانت واعية أم غري واعية؛ فإّنها متثل عقبة كأداء يف طريق 

التغيري االجتماعي.

٥- اخلشية من فقدان املواقع:
أشرنا قبل قليل إىل وجود اعتقاد اجتماعي راسخ أّن عملية التغيري االجتماعي كما 

وخسران  والوجاهات،  املواقع  وتغيري  فيه،  الرموز  مكانة  خللخلة  تسعى  املجتمع،  تطال 

االمتيازات، وبناء ذلك كّله على قاعدة جديدة تتوافق مع حركة التغيري القادمة.

وقد عمل هذا الشعور واالعتقاد على إذكاء احلرص على املصلحة اخلاصة، وتقدمي 

الفكر النفعي والشخصي، ومواجهة قوى التغيري بوصفها قوى تريد (التفضل على املجتمع)، 

وتسنم مركز القيادة فيه، وإزاحة األعمدة الراسخة:

ْن ِإَلٍه َغْيُرُه َأَفال  {َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اَهللا َما َلُكم مِّ

َل َعَلْيُكْم  ْثُلُكْم ُيِريُد َأن َيَتَفضَّ * َفَقاَل اْلَمأل الَِّذيَن َكَفُروا ِمن َقْوِمِه َما َهَذا إال َبَشٌر مِّ
َتتَُّقوَن 

ِلنيَ}(٧٣). ا َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي آَباِئَنا األوَّ َوَلْو َشاء اُهللا ألنَزَل َمالِئَكًة مَّ

ممن تصدر خشية فقدان املواقع:
على  اخلشية  هذه  منها  تصدر  اليت  واجلهات  األشخاص  الكرمي  القرآن  فّصل  وقد 

فقدان املوقع، ومنها:

ألف- احلاكم (الرمز):
تستهدف  أّنها  يرى  ألّنه  االجتماعي؛  التغيري  عملية  من  خياف  السياسي  فاحلاكم 

اقتالعه من كرسّيه، وإجالس آخر عليه، وسلب االمتيازات املالية واملعنوية منه (السلطة 

والنفوذ)، ومن طرف آخر ميلك الكثري من مقومات املواجهة وإعاقة التغيري، ومنها املال 

َل  واإلعالم والعسكر: {َوَقاَل ِفْرَعْوُن َذُروِني َأْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع َربَُّه ِإنِّي َأَخاُف َأن ُيَبدِّ

(٧٢) سورة سبأ/ ٣١ - ٣٣.

(٧٣) سورة املؤمنون/ ٢٣ - ٢٤.
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ِديَنُكْم َأْو َأن ُيْظِهَر ِفي اَألْرِض اْلَفَساَد}(٧٤).

بــاء- الفئة املتنفذة (املأل):

على  حتافظ  اليت  االجتماعية  الصورة  بقاء  من  تستفيد  املجتمع  يف  املتنفذة  والفئة 

مكانتها، وتقوم بعملية التنميط االجتماعي والتصنيف الطبقي ملكونات املجتمع، وتفرزه بني 

(مأل أعلى)، و(أراذل أسفلني)، وتقف ضد التحول االجتماعي الذي يبدل املواقع، وهكذا 

تندلق املقولة من لسان قوم نوح F، {َفَقاَل اْلَمُأل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ِقْوِمِه َما َنَراَك ِإالَّ 

ْأِي َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْيَنا ِمن َفْضٍل  ْثَلَنا َوَما َنَراَك اتََّبَعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم َأَراِذُلَنا َباِدَي الرَّ َبَشًرا مِّ

َبْل َنُظنُُّكْم َكاِذِبَني}(٧٥)، و{َقاُلوا َأُنْؤِمُن َلَك َواتََّبَعَك اَألْرَذُلوَن}(٧٦).

ا َتُقوُل َوِإنَّا َلَنَراَك  مَّ كما تندلق من قوم شعيب الذين {َقاُلوْا َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُه َكِثًريا مِّ

ِفيَنا َضِعيًفا َوَلْوَال َرْهُطَك َلَرَجْمَناَك َوَما َأنَت َعَلْيَنا ِبَعِزيٍز}(٧٧).

جيم- الفئة املترفة:

وإىل جانب الفئة املتنفذة (فيما ينتمي إىل جانب السلطة والصالحيات) هناك فئة 

املترفني (املنتمية إىل التمّيز االقتصادي واالمتيازات)، وهي -أيضًا- تعادي عملية التغيري، 

والشعب  الناس  مال  تكون  قد  اليت  املالية  حظوا  من  جتّردها  قد  ألّنها  ضدها؛  وتقف 

حصلت عليه باإلثرة والسلب واجلشع: {َوَما َأْرَسْلَنا ِفي َقْرَيٍة مِّن نَِّذيٍر إال َقاَل ُمْتَرُفوَها 

ِبَني}(٧٨). * َوَقاُلوا َنْحُن َأْكَثُر َأْمَواًال َوَأْوالًدا َوَما َنْحُن ِبُمَعذَّ
ِإنَّا ِبَما ُأْرِسْلُتم ِبِه َكاِفُروَن 

دال- املجتمع:

التغيري  عملية  أّن  فيعتقد  موقعه،  من  شيء  فقدان  على  خياف  قد  نفسه  واملجتمع 

االجتماعي قد تأيت خبلخلة أمنية تؤدي إىل مالحقة أبناء املجتمع إن اعتنقوا قيم التغيري 

ومقوالته، وقد صدح ذا أناس يف قوم النيب حممد C، {َوَقاُلوا ِإن نَّتَِّبِع اْلُهَدى َمَعَك 

ْف ِمْن َأْرِضَنا َأَوَلْم ُنَمكِّن لَُّهْم َحَرًما آِمًنا ُيْجَبى ِإَلْيِه َثَمَراُت ُكلِّ َشْيٍء ِرْزًقا ِمن لَُّدنَّا  ُنَتَخطَّ

َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم ال َيْعَلُموَن}(٧٩).

(٧٤) سورة غافر/ ٢٦.

(٧٥) سورة هود/ ٢٧.

(٧٦) سورة الشعراء/ ١١١.

(٧٧) سورة هود/ ٩١.

(٧٨) سورة سبأ/ ٣٤ - ٣٥.

(٧٩) سورة القصص/ ٥٧.
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معوقات التغيير االجتماعي قراءة قرآنية
األمور واملواقع املخشي على فقداها:

وإذا كان ما سبق ميثل اجلهات اليت تقف ضد عملية التغيري خشية من فقدان املواقع 

واالمتيازات، فإّن القرآن الكرمي سّجل األمور اليت خيشى أولئك عليها، ومنها:

ألف- املال:

فهناك من يقف ضد عملية التغيري االجتماعي؛ خلوفه أن جتّرده من األموال اليت 

حصل عليها، أو سرقها من خزينة األمة، والترف املادي الذي يتقلب يف حببوحته.

وهذا يصدر من احلكام واملحيطني م (كالوزراء واألمراء والبطانة)، الذين سرقوا 

أوفر خريات املجتمع، وخيافون أن تعيد عملية التغيري احلّق إىل نصابه: {َوَقاَل ُموَسى 

ْنَيا َربََّنا ِلُيِضلُّوْا َعن َسِبيِلَك َربََّنا  َربََّنا ِإنََّك آَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمألُه ِزيَنًة َوَأْمَواًال ِفي اْلَحَياِة الدُّ

اْطِمْس َعَلى َأْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعَلى ُقُلوِبِهْم َفَال ُيْؤِمُنوْا َحتَّى َيَرُوْا اْلَعَذاَب اَألِليَم}(٨٠).

كما يصدر من املترفني يف املجتمع: {َقاُلوْا َيا ُشَعْيُب َأَصَالُتَك َتْأُمُرَك َأن نَّْتُرَك َما 

ِشيُد}(٨١). َيْعُبُد آَباُؤَنا َأْو َأن نَّْفَعَل ِفي َأْمَواِلَنا َما َنَشاء ِإنََّك ألنَت اْلَحِليُم الرَّ

بــاء- اجلاه:

وكما يقلق البعض على املال واحلظوة املادية، هناك من يقلق على اجلاه واحلظوة املعنوية 

اليت سيخسرها حينما يتساوى مع غريه، أو حني يقّل مكانة عن غريه، ويتقلد املكانة السامية 

َل َعَلْيُكْم}. من كان يصنفهم بـ(الدون) و(األراذل)، ويسمهم بالضعة: {ُيِريُد َأن َيَتَفضَّ

وقد جابه فرعون وملؤه نّيب اهللا موسى وأخاه هارون، وفّسروا عملية التغيري بأّنها 

ا  صراع زعامة ووجاهة، ورغبة من موسى وهارون يف التزعم، و{َقاُلوْا َأِجْئَتَنا ِلَتْلِفَتَنا َعمَّ

َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباءَنا َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكْبِرَياء ِفي اَألْرِض َوَما َنْحُن َلُكَما ِبُمْؤِمِنَني}(٨٢).

جيم- الدين:

وخياف البعض من التغّير االجتماعي يف جانبه العقدي، وانتقال املجتمع إىل عقيدة 

جديدة مغايرة لعقيدة األسالف: {َوَقاَل ِفْرَعْوُن َذُروِني َأْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع َربَُّه ِإنِّي َأَخاُف 

َأن  ُيِريُد  َرُجٌل  إال  َهَذا  َما  َقاُلوا  َبيَِّناٍت  آَياُتَنا  َعَلْيِهْم  ُتْتَلى  ِديَنُكْم}(٨٣)، {َوِإَذا  َل  ُيَبدِّ َأن 

ا  ْفَتًرى َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِلْلَحقِّ َلمَّ ا َكاَن َيْعُبُد آَباُؤُكْم َوَقاُلوا َما َهَذا إال ِإْفٌك مُّ ُكْم َعمَّ َيُصدَّ

(٨٠) سورة يونس/ ٨٨.

(٨١) سورة هود/ ٨٧.

(٨٢) سورة يونس/ ٧٨.

(٨٣) سورة غافر/ ٢٦.
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ِبٌني}(٨٤). َجاءُهْم ِإْن َهَذا إال ِسْحٌر مُّ

ولعّل خوف التبدل العقدي هو املوقع األكرب الذي ُيخشى عليه، ومن ّمث كان السبب 

األكثر حضورًا يف اآليات اليت حتكي املواجهة بني املجتمعات وأنبيائها -كاآليات السابقة-، 

وكانت بعض املجتمعات تدخل يف مساومات مادية ووجاهية مع املغّيرين فيها لتقدم هلم 

شيئًا من (املحفزات املادية واملعنوية) يف سبيل الكّف عن التغيري العقدي، كما فعل جمتمع 

النيب حممد C حني عرضوا عليه املال والسلطة والزواج من أمجل فتيام يف سبيل 

ترك دعوته التغيريية. 

دال- األرض:

ومن املواقع اليت خيشى البعض فقداا خسران األرض -كمكون اجتماعي-؛ ألن ال 

 :F جمتمع من دون أرض يسكنها، وتراب يقيم عليه، ومن ّمث قال فرعون للنيب موسى

{َقاَل َأِجْئَتَنا ِلُتْخِرَجَنا ِمْن َأْرِضَنا ِبِسْحِرَك َيا ُموَسى}(٨٥)، وألب فرعون مأله، وعّبأهم 

ْن َأْرِضُكْم َفَماَذا َتْأُمُروَن}(٨٦). قائًال: {ُيِريُد َأن ُيْخِرَجُكم مِّ

التوحيد،  إىل  والدعوة  النبوة  مسألة  أّن  نعلم  يقول: «إّننا  أن  يريد  فرعون  أّن  أي 

وإظهار هذه املعجزات تشكل مبجموعها خطة منسقة لالنتصار علينا، وبالتايل إخراجنا مع 

األقباط من أرض آبائنا وأجدادنا، فليس هدفك الدعوة إىل التوحيد، وال جناة وختليص بين 

إسرائيل، بل هدفك الوصول إىل احلكم والسيطرة على هذه األرض وإخراج املعارضني...

إّن إثارة املشاعر الوطنية وحّب الوطن يف مثل هذه املواضع أمر مدروس بدقة كاملة؛ 

ألّن أغلب الناس حيّبون أرضهم ووطنهم كحّبهم أنفسهم وأرواحهم، ولذلك جعلوا هذين 

اْقُتُلوْا  َأِن  َعَلْيِهْم  َكَتْبَنا  َأنَّا  القرآن: {َوَلْو  آيات  بعض  يف  كما  واحدة  مرتبة  يف  األمرين 

ْنُهْم}(٨٧)»(٨٨). ا َفَعُلوُه ِإالَّ َقِليٌل مِّ َأنُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوْا ِمن ِدَياِرُكم مَّ

٦- سيادة فكر الشلل:
ومن العوائق أمام التغيري االجتماعي سيادة فكر الشلل يف املجتمع.

فاعًال  جمتمعًا  يصبح  احلية)،  واحليوية (الثقافة  الفعل  ثقافة  تسكنه  الذي  املجتمع  إّن 

(٨٤) سورة سبأ/ ٤٣.

(٨٥) سورة طـه/ ٥٧.

(٨٦) سورة األعراف/ ١١٠.

(٨٧) سورة النساء/ ٦٦.

(٨٨) الشيخ ناصر مكارم الشريازي، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املرتل. ط١. بريوت/ لبنان: مؤسسة 

البعثة للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م، ١٠/ ٢١ - ٢٢.
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معوقات التغيير االجتماعي قراءة قرآنية
ديناميكيًّا، دأبه احلركة والفعل، واملجتمع الذي ختّيم عليه ثقافة السكون (الثقافة امليتة) أو ثقافة 

الشلل (الثقافة املميتة) ال تربح تزّرقه بإبر التخدير واملوت حىت تشله أو تقضي عليه!!

ومن ّمث يرى القرآن الكرمي أّن منطلق عملية التغيري االجتماعي منطلق إنساين، أي 

أّنها عملية تبدأ من اإلنسان، ومن فكر إنساين فاعل، وحراك إنساين فاعل، وما مل تبدأ 

العملية من التغيري الداخلي املنطلق من اإلنسان نفسه، فلن تتم عملية التغيري اخلارجي، أي 

أّن هناك عملية شرطية طرفها الفعلي األول هو اإلنسان، وطرفها اآلخر هو اخلارج الغييب: 

{ِإنَّ اَهللا َال ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما ِبَأْنُفِسِهْم}(٨٩).

التغيري  تعيق  اليت  واملوت  الشلل  فكر  من  كثرية  ألنواع  الكرمي  القرآن  عرض  وقد 

االجتماعي حنو األفضل، وتركس رأس املجتمع يف مستنقع التخلف، ومنها: 

ألف- الفكر النمطي:

تقدم أّن هناك فكرًا منطيًّا ال يرى إال الصورة املتحققة والنسق القائم حالًّ ومالذًا، 

وال يقبل تغيري السائد واملألوف االجتماعي؛ إما لقداسة املتحقق، وإما لدنس املتوقع، وهي 

ما جعلت جان جاك روسو [١٧١٢ - ١٧٧٨م] الناقد للوضع السياسي الفرنسي زمن احلكم 

امللكي، والداعي لتطويره، وصاحب نظرية (العقد االجتماعي)؛ يرعبه جمّرد تصور فرنسا 

من دون ملك، ال لشيء إال ألّنه ولد وترعرع واحلكم امللكي خمّيم هناك!!(٩٠).

والفكر النمطي يرى أّن التغيري ممكن، لكّنه ال يريده، وال يرحب به، ويقف ضده.

بــاء- الفكر التعجيزي:

تقدم يف فقرة (مثالية املخلص) كيف أّن هناك من يرهن التغيري مبغّير مثايل معجز: 

بشري خارق، أو فوق بشري، ومن ّمث يرى أّن التغيري ضمن دائرته البشرية العادية غري 

ممكن، وباألوىل غري واقع، ونفي اإلمكان يستلزم نفي الوقوع، وحىت يكون ممكنًا ويقع 

حيتاج إىل مغّير معجز.

وهنا أصبح مؤشر البوصلة يتذبذب بني طرفني متضادين: فالتغيري غري ممكن من 

البشر العاديني، لكّنه ممكن من البشر اخلارقني، أو من كائنات فوق البشر.

جيم- الفكر الغييب:

الفكر الغييب يرى أّن التغيري ممكن، لكّنه ليس قادمًا من عامل البشر، عامل الفعل 

(٨٩) سورة الرعد/ ١١.

(٩٠) السّيد الشهيد حممد باقر الصدر، (ت ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م). حبوث إسالمية: حبث حول املهدي. ط٤. 

بريوت/ لبنان: دار الزهراء G، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م/ ٨٩.
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واللطف  اإلهلي  والفعل  الغيب  عامل  من  قادم  هو  وإّنما  والشهود،  واألسباب  اإلنساين 

الرباين.

ويسعى هذا الفكر إىل تضخيم األمور، ومتطلبات القيام بالعملية التغيريية؛ لتربير 

النكوص، وتسلية الذات:

لقد طالب فرعون نيب اهللا موسى F أن تعينه املالئكة على إجناح عمليته ورسالته: 

{َفَلْوال ُأْلِقَي َعَلْيِه َأْسِوَرٌة مِّن َذَهٍب َأْو َجاء َمَعُه اْلَمالِئَكُة ُمْقَتِرِنَني}(٩١).

وهذا ما جتلى مع قوم موسى F، وحّرضهم على رفض دخول األرض املقدسة 

َلن  ِإنَّا  ُموَسى  َيا  فـ{َقاُلوْا  وقدرته،  اهللا  إىل  ذلك  إيكال  إىل  ودفعهم  للحرب،  املستلزم 

ا َداُموْا ِفيَها َفاْذَهْب َأنَت َوَربَُّك َفَقاِتال ِإنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن}(٩٢). نَّْدُخَلَها َأَبًدا مَّ

وهكذا ميّني بعض الناس نفوسهم أن ُينجح اهللا عملية التغيري وإزالة الطغاة والظاملني 

وحكمهم اجلائر -مثًال- بسكتة قلبية تعتصر قلبهم، أو حتطم طائرة حييل أجسامهم إىل 

رماد أو دخان تذرؤه الرياح، أو ضربة ناجزة من جناح جربيل، أو صيحة صاعقة ماحقة 

من إسرافيل!!

دال- الفكر القدري:

 *
اَها  يقّرر القرآن أّن اإلنسان ميلك احلرية واالختيار يف الفعل: {َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

اَها}(٩٣)، بينما يصّر   َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ
 *

اَها   َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّ
 *

َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها 

فكر اخلنوع على غرس الفكر القدري الذي يتيح له قتل تأنيب الضمري الذي ال يفتر يسأله 

عن سبب التخلف، وحيثه على ضرورة الفعل واحلراك، وبذاك يطمس وجدانه الذي ال ينفك 

عن مساءلته: ملاذا ال تتحّرك؟، ملاذا ال تفعل؟؛ فالفعل غري ممكن، واهللا -جّل جالله- شاء، 

ا َلُهم  ْحَمُن َما َعَبْدَناُهم مَّ ووفق هذا مضى علمه وحكمته ومشيئته!!: {َوَقاُلوا َلْو َشاء الرَّ

ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم إال َيْخُرُصوَن}(٩٤)، {َسَيُقوُل الَِّذيَن َأْشَرُكوْا َلْو َشاء اُهللا َما َأْشَرْكَنا 

َب الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهم َحتَّى َذاُقوْا َبْأَسَنا ُقْل َهْل ِعنَدُكم  ْمَنا ِمن َشْيٍء َكَذِلَك َكذَّ َوَال آَباُؤَنا َوَال َحرَّ

نَّ َوِإْن َأنُتْم َإالَّ َتْخُرُصوَن}(٩٥). ْن ِعْلٍم َفُتْخِرُجوُه َلَنا ِإن َتتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّ مِّ

التغيري  بقيم  آمن  لو  -حىت  عمًال  االجتماعي  بالتغيري  يؤمن  ال  القدري  فالفكر 

وأفكاره-؛ ألّنه يرى أّن ذاك التغيري غري ممكن التحقيق على أرض الواقع، وأّنه (ليس يف 

(٩١) سورة الزخرف/ ٥٣.

(٩٢) سورة املائدة/ ٢٤.

(٩٣) سورة الشمس/ ٧ـ ١٠.

(٩٤) سورة الزخرف/ ٢٠.

(٩٥) سورة األنعام/ ١٤٨.
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معوقات التغيير االجتماعي قراءة قرآنية
اإلمكان أبدع مما كان)(٩٦)، و:

والسكوُن التحرُك  يكوُنفسّياَن:  مبا  القضاِء  قلُم  جرى 

اجلنُني غشاوِتِه  يف  لرزٍق(٩٧)وُيرزُق  تسعى  أن  منَك  جنوٌن 

ممن تصدر العوائق؟

حني نتساءل: ممن تصدر العوائق اليت تقف حجر عثرة يف طريق تدفق ر التغيري 

االجتماعي، فإّننا ميكن أن نقف قرآنيًّا، على العوائق التالية:

- الفرد:

التغيري  دون  منيعًا  ا  سدًّ يقف  قد  امرأة  أم  رجًال  أكان  سواء  -كفرد-  فاإلنسان 

االجتماعي، وقد اشترك النموذج الذكوري واألنوثي حائلني دون بلوغ التغيري كما يف سورة 

 
*
 َسَيْصَلى َناًرا َذاَت َلَهٍب 

*
 َما َأْغَنى َعْنُه َماُلُه َوَما َكَسَب 

*
املسد: {َتبَّْت َيَدا َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ 

َسٍد}(٩٨).  ِفي ِجيِدَها َحْبٌل مِّن مَّ
*
اَلَة اْلَحَطِب  َواْمَرَأُتُه َحمَّ

وذات يوم جاء الوليد بن املغرية إىل النيب حممد C، فقرأ النيب عليه شيئًا من 

القرآن، فتذوق بفطرته اللغوية مجاله األخاذ، واهتّز لعذوبته، ورّق له، فبلغ ذلك أبا جهل، 

فأّحل عليه أن يقول يف القرآن قوًال ُيعِلم قومه أّنه منكر كاره له، فقال الوليد: «ما أقول 

فيه، فواهللا ما منكم رجل أعلم باألشعار مين، وال أعلم برجزه مين، وال بقصيده، وال 

بأشعار اجلّن، واهللا ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا، وواهللا إّن لقوله حلالوة، وإّنه ليحطم 

ما حتته، وإّنه ليعلو وال ُيعلى. قال [أبو جهل]: واهللا، ال يرضى قومك حىت تقول فيه، 

قال: فدعين حىت أفّكر فيه، فلما فّكر قال: هذا سحر يؤثره عن غريه»(٩٩)، فأنزل اهللا 

* َوَمهَّدتُّ َلُه 
 َوَبِنَني ُشُهوًدا 

*
ْمُدوًدا  * َوَجَعْلُت َلُه َماًال مَّ

تعاىل: {َذْرِني َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا 

(٩٦) ألف جالل الدين السيوطي كتابًا أمساه (تشييد األركان يف أن ليس يف اإلمكان أبدع مما كان)، نسب 

فيه هذه اجلملة للشيخ أيب حامد الغزايل، وقد سطر السيوطي كتابه هذا للدفاع عن هذه املقولة، 

وقال يف بدايته: «فقد ُنقل عن اإلمام حجة اإلسالم ويل اهللا أيب حامد الغزال H أّنه قال: (ليس 

يف اإلمكان أبدع مما كان)»، انظر: تشييد األركان يف أن ليس يف اإلمكان أبدع مما كان/ ٤٧٤، امللحق 

.(WWW.Ghazali.Org) بكتاب (إحياء علوم الدين للغزايل)، انظر موقع: الغزايل، اإلنترنيت

(٩٧) أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، إحياء علوم الدين. ضبط الشيخ حممد الدايل بلطة. دط. بريوت 

وصيدا/ لبنان: املكتبة العصرية، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م، ٤/ ٣٦٣. وُينسب هذان البيتان أليب اخلري الواسطي، 

والبن الرومي.

(٩٨) سورة املسد/ ١ - ٥.

(٩٩) حممد بن جرير الطربي، جامع البيان عن تأويل آّي القرآن (تفسري الطربي). ضبط وتعليق: 

حممود شاكر. ط١. بريوت/ لبنان: دار إحياء التراث العريب، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠١م، ٢٩/ ١٨٦.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٨Z

ـOــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َر  َر َوَقدَّ * ِإنَُّه َفكَّ
 َسُأْرِهُقُه َصُعوًدا 

*
 َكال ِإنَُّه َكاَن آلَياِتَنا َعِنيًدا 

*
* ُثمَّ َيْطَمُع َأْن َأِزيَد 

َتْمِهيًدا 

 
*
* ُثمَّ َأْدَبَر َواْسَتْكَبَر 

* ُثمَّ َعَبَس َوَبَسَر 
* ُثمَّ َنَظَر 

َر  * ُثمَّ ُقِتَل َكْيَف َقدَّ
َر  * َفُقِتَل َكْيَف َقدَّ

 ِإْن َهَذا إال َقْوُل اْلَبَشِر}(١٠٠).
*
َفَقاَل ِإْن َهَذا إال ِسْحٌر ُيْؤَثُر 

٢- اجلماعة (النخبة):

وكما يصدر العائق التغيريي من الفرد، يصدر -أيضًا- من اجلماعة اليت قد تتمثل 

يف دوائر منها: 

ألف- النخبة السياسية (الوزراء، املستشارون، احلاشية):

وصدور العائق من النخبة السياسية يترك أثرًا بالغًا يف إعاقة التغيري السيما يف املسار 

السياسي، وأمور احلكم والدولة.

يقول اهللا تعاىل عن امللكة بلقيس وما دار بينها وبني بطانتها السياسية: {َقاَلْت َيا َأيَُّها 

 أال َتْعُلوا 
*
ِحيِم  ْحَمِن الرَّ  ِإنَُّه ِمن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم اِهللا الرَّ

*
اَملأل ِإنِّي ُأْلِقَي ِإَليَّ ِكَتاٌب َكِرٌمي 

* َقاَلْت َيا َأيَُّها اَملأل َأْفُتوِني ِفي َأْمِري َما ُكنُت َقاِطَعًة َأْمًرا َحتَّى َتْشَهُدوِن 
َعَليَّ َوْأُتوِني ُمْسِلِمَني 

ٍة َوُأوُلوا َبْأٍس َشِديٍد َواَألْمُر ِإَلْيِك َفانُظِري َماَذا َتْأُمِريَن}(١٠١). * َقاُلوا َنْحُن ُأْوُلوا ُقوَّ
فهذا املأل السياسي يف دولة بلقيس كاد يقود خطى الدولة إىل احلرب بسعيه احلثيث 

لبيان اجلاهزية خلوض معترك احلرب، وإعاقة التغيري النبوي القادم مع نيب اهللا سليمان 

F، لوال حنكة احلاكم الذي مل يصغ لقرع طبول احلرب، بل.. أصغى حلكمة العقل.

بــاء- النخبة االجتماعية (املأل، علّية القوم): 

لقد وقف املأل على الدوام ضد عملية التغيري االجتماعي والتغيري النبوي:

- فقال اهللا تعاىل عن قوم النيب نوح F: {َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه ِإنِّي 

 َفَقاَل اْلَمُأل الَِّذيَن 
*
 َأن الَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ اهللاَّ ِإنَِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َأِليٍم 

*
ِبٌني  َلُكْم َنِذيٌر مُّ

ْأِي  ْثَلَنا َوَما َنَراَك اتََّبَعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم َأَراِذُلَنا َباِدَي الرَّ َكَفُروْا ِمن ِقْوِمِه َما َنَراَك ِإالَّ َبَشًرا مِّ

َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْيَنا ِمن َفْضٍل َبْل َنُظنُُّكْم َكاِذِبَني}(١٠٢).

- وقال عن قوم النيب صاحل F: {َقاَل اْلَمُأل الَِّذيَن اْسَتْكَبُروْا ِمن َقْوِمِه ِللَِّذيَن 

بِِّه َقاُلوْا ِإنَّا ِبَما ُأْرِسَل ِبِه ُمْؤِمُنوَن  ْرَسٌل مِّن رَّ اْسُتْضِعُفوْا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم َأَتْعَلُموَن َأنَّ َصاِلًحا مُّ

(١٠٠) سورة املدثر/ ١١ - ٢٥.

(١٠١) سورة النمل/ ٢٩ - ٣٣.

(١٠٢) سورة هود/ ٢٥ - ٢٧.
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معوقات التغيير االجتماعي قراءة قرآنية
 َقاَل الَِّذيَن اْسَتْكَبُروْا ِإنَّا ِبالَِّذَي آَمنُتْم ِبِه َكاِفُروَن}(١٠٣).

*
- وقال عن قوم النيب شعيب F: {َقاَل اْلَمُأل الَِّذيَن اْسَتْكَبُروْا ِمن َقْوِمِه َلُنْخِرَجنََّك 

 
*
 .... 

*
َيا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعَك ِمن َقْرَيِتَنا َأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا َقاَل َأَوَلْو ُكنَّا َكاِرِهنيَ 

َوَقاَل اْلَمُأل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َقْوِمِه َلِئِن اتََّبْعُتْم ُشَعْيبًا ِإنَُّكْم ِإذًا لََّخاِسُروَن}(١٠٤).

ْنُهْم َوَقاَل اْلَكاِفُروَن  نِذٌر مِّ - وقال عن قوم النيب حممد C: {َوَعِجُبوا َأن َجاءُهم مُّ

ِمْنُهْم  اْلَمأل  َوانَطَلَق   
*
ُعَجاٌب  َلَشْيٌء  َهَذا  ِإنَّ  َواِحًدا  ِإَلًها  اآلِلَهَة  َأَجَعَل   *

اٌب  َكذَّ َساِحٌر  َهَذا 

 َما َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي اْلِملَِّة اآلِخَرِة ِإْن 
*
َأِن اْمُشوا َواْصِبُروا َعَلى آِلَهِتُكْم ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُيَراُد 

ا َيُذوُقوا  ْكُر ِمن َبْيِنَنا َبْل ُهْم ِفي َشكٍّ مِّن ِذْكِري َبْل َلمَّ  َأُأنِزَل َعَلْيِه الذِّ
*
َهَذا إال اْختالٌق 

َعَذاِب}(١٠٥).

جيم- النخبة الدينية (أرباب املصاحل الدينية، علية اهلرم الديين):

وإذا كان املأل ذوي مصاحل سياسية واجتماعية فذاك ال يعين أّن العائق التغيريي ال 

يصدر إال عن املصاحل السياسية واالجتماعية، فقد يصدر من بعض ذوي املصاحل الدينية 

أيضًا.

بالقيم  املتاجرة  ميكن  االجتماعية  والوجاهة  السياسية  بالسلطة  املتاجرة  ميكن  فكما 

الدينية والتكسب على البسطاء من خالهلا، األمر الذي يستفحل حني جتتمع عقلية دينية 

انتهازية ماكرة، مع عقلية اجتماعية ساذجة، فتبتكر األوىل طرق اخلداع، وتتقبل الثانية ذلك 

بوصفه دينًا ُيدان اهللا به!!

ومن هنا يقول اهللا تعاىل عن األحبار والرهبان، ودورهم يف الصدود االجتماعي: {َيا 

وَن  ْهَباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل َوَيُصدُّ َن اَألْحَباِر َوالرُّ َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنَّ َكِثًريا مِّ

ْرُهم ِبَعَذاٍب  َة َوَال ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل اِهللا َفَبشِّ َهَب َواْلِفضَّ َعن َسِبيِل اِهللا َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ

َأِليٍم}(١٠٦).

٣- املجتمع:

ا يف إعاقة التغيري االجتماعي؛ مبا يقوم به  واملجتمع -كذلك- ميكن أن يلعب دورًا هامًّ

من أمور تعيق احلراك االجتماعي، ومن ذلك:

(١٠٣) سورة األعراف/ ٧٥ - ٧٦.

(١٠٤) سورة األعراف/ ٨٨ - ٩٠.

(١٠٥) سورة ص/ ٤ـ ٨.

(١٠٦) سورة التوبة/ ٣٤.
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ألف- التكذيب والرفض:

تبدأ أوىل خطوات اإلعاقة املجتمعية للتغيري برفض التغيري وقيمه، وقد جتلت هذه 

نوح  قوم  عن  اهللا  يقول  املغّيرين (كاألنبياء)،  تكذيب  يف  التارخيي  منوذجها  يف  اإلعاقة 

ِمَن  َلَتُكوَننَّ  ُنوُح  َيا  َتنَتِه  لَّْم  َلِئن  َقاُلوا   
*
 ....  

*
اْلُمْرَسِلَني  ُنوٍح  َقْوُم  َبْت  F: {َكذَّ

اْلَمْرُجوِمَني}(١٠٧).

َبْت َقْوُم ُلوٍط اْلُمْرَسِلَني}(١٠٨). ويقول عن قوم لوط: {َكذَّ

وَن َعنَك  ُسوِل َرَأْيَت اْلُمَناِفِقَني َيُصدُّ {َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوْا ِإَلى َما َأنَزَل اُهللا َوِإَلى الرَّ

ُصُدوًدا}(١٠٩).

فهنا يضحي الصدود شخصيًّا..

بــاء- صّد الناس عن اتباع التغيري وقيمه:

مث ترتقي وتصل يف اخلطوة الثانية إىل الوقوف حائًال بني القيم التغيريية وبني الناس، 

وحتول دون إميام ا، واعتناقها.

فالكافرون -مثًال- ال يكتفون بعدم اإلميان، ورفض اعتناق قيم الدين والتغيري، بل.. 

الذي  الشخصي  بالصدود  يكتفون  ال  أّنهم  أي  ا،  واإلميان  اعتناقها  عن  الناس  يصدون 

يطاهلم كذوات وأفراد، بل يلجؤون إىل الصّد االجتماعي الذي يطأ مبيسمه رقاب املجتمع: 

َسَواء  ِللنَّاِس  َجَعْلَناُه  الَِّذي  اْلَحَراِم  َواْلَمْسِجِد  اِهللا  َسِبيِل  َعن  وَن  َوَيُصدُّ َكَفُروا  الَِّذيَن  {ِإنَّ 

وَن  اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمن ُيِرْد ِفيِه ِبِإْلَحاٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم}(١١٠)، {الَِّذيَن َيُصدُّ

َعن َسِبيِل اِهللا َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا َوُهم ِباآلِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن}(١١١).

جيم- مقاومة املغّيرين ومواجهتهم:

وتصل يف الدرجة الثالثة إىل احلظر على املغّير نفسه، ومواجهته.

ينقل اهللا -سبحانه وتعاىل- ديد جمتمعات األنبياء ألنبيائها، واستعماهلا (سياسية 

ْن َأْرِضَنآ  التلويح بالعصا الغليظة) يف وجوههم: {َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِلُرُسِلِهْم َلُنْخِرَجنَُّكم مِّ

اِلِمَني}(١١٢). َأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا َفَأْوَحى ِإَلْيِهْم َربُُّهْم َلُنْهِلَكنَّ الظَّ

(١٠٧) سورة الشعراء/ ١٠٥، ١١٦.

(١٠٨) سورة الشعراء/ ١٦٠.

(١٠٩) سورة النساء/ ٦١.

(١١٠) سورة احلـج/ ٢٥.

(١١١) سورة هود/ ١٩

(١١٢) سورة إبراهيم/ ١٣.
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معوقات التغيير االجتماعي قراءة قرآنية
َأْو  اْقُتُلوُه  َقاُلوا  َأن  إال  َقْوِمِه  َجَواَب  َكاَن  {َفَما   :F إبراهيم  قوم  عن  ويقول 

ُقوُه}(١١٣). َحرِّ

ويقول على لسان فرعون مهددًا السحرة بعد إميام: {َقاَل آَمنُتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن 

ْن ِخالٍف َوألَصلَِّبنَُّكْم ِفي  َعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّ ْحَر َفألَقطِّ َلُكْم ِإنَُّه َلَكِبُريُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّ

ُجُذوِع النَّْخِل َوَلَتْعَلُمنَّ َأيَُّنا َأَشدُّ َعَذاًبا َوَأْبَقى}(١١٤).

كما ينقل -سبحانه- تنفيذ تلك التهديدات اليت تصل إىل حّد القتل والتصفية: {ُقْلَنا 

يَثاَقُهْم َوُكْفِرِهم َبآَياِت  َيا َناُر ُكوِني َبْرًدا َوَسالًما َعَلى ِإْبَراِهيَم}(١١٥)، {َفِبَما َنْقِضِهم مِّ

اِهللا َوَقْتِلِهُم اَألْنِبَياء ِبَغْيِر َحقًّ َوَقْوِلِهْم ُقُلوُبَنا ُغْلٌف َبْل َطَبَع اهللاُّ َعَلْيَها ِبُكْفِرِهْم َفَال ُيْؤِمُنوَن 

ِإالَّ َقِليًال}(١١٦).

٤- الدولة:

وإذا صدر ذلك املنع والتعويق من الفرد واجلهة واملجتمع، فإّن الدول -وهي تعد نفسها 

الراعية للمجتمع- قد تقف حائًال دون التغيري.

وجيّيش  منصبه،  على  خياف  الذي  الدولة (احلاكم)  أركان  رأس  من  ذلك  يبدأ  قد 

مأله (النخبة) كالوزراء واملتنفذين، وآلته اإلعالمية، وقوته وبطشه، ضد املغّير: {َقاَل 

 َأْن 
*
* َفْأِتَيا ِفْرَعْوَن َفُقوال ِإنَّا َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِمَني 

ْسَتِمُعوَن  َكال َفاْذَهَبا ِبآَياِتَنا ِإنَّا َمَعُكم مُّ

 
*
 .... 

*
* َقاَل َأَلْم ُنَربَِّك ِفيَنا َوِليًدا َوَلِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَك ِسِنَني 

َأْرِسْل َمَعَنا َبِني ِإْسَراِئيَل 

* َقاَل َلِئِن اتََّخْذَت ِإَلًها َغْيِري ألْجَعَلنََّك 
 .... 

*
َقاَل ِإنَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي ُأْرِسَل ِإَلْيُكْم َلَمْجُنوٌن 

ْن  * ُيِريُد َأن ُيْخِرَجُكم مِّ
 َقاَل ِلْلَمأل َحْوَلُه ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم 

*
 .... 

*
ِمَن اْلَمْسُجوِنَني 

 َيْأُتوَك ِبُكلِّ 
*
 َقاُلوا َأْرِجِه َوَأَخاُه َواْبَعْث ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشِريَن 

*
َأْرِضُكم ِبِسْحِرِه َفَماَذا َتْأُمُروَن 

 َوِإنَُّهْم 
*
* ِإنَّ َهُؤالء َلِشْرِذَمٌة َقِليُلوَن 

 َفَأْرَسَل ِفْرَعْوُن ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشِريَن 
*
اٍر َعِليٍم  َسحَّ

 َوِإنَّا َلَجِميٌع َحاِذُروَن}(١١٧).
*
َلَنا َلَغاِئُظوَن 

وقد تبدأ املبادرة من املأل مستغلة قرا من رأس اهلرم (احلاكم)؛ لتحّرضه على 

اختاذ قرار استئصايل حاسم ضد املغّيرين بذريعة (وأد الفتنة، واجتثاث الفساد)، ومن 

َيا  ُموَسى  القتل): {َوَقاَل  التمثيل،  السجن،  النفي،  (اإلذالل،  اختاذها  املراد  اإلجراءات 

 َحِقيٌق َعَلى َأن الَّ َأُقوَل َعَلى اِهللا ِإالَّ اْلَحقَّ َقْد ِجْئُتُكم 
*
ِفْرَعْوُن ِإنِّي َرُسوٌل مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِمنيَ 

(١١٣) سورة العنكبوت/ ٢٤.

(١١٤) سورة طـه/ ٧١.

(١١٥) سورة األنبياء/ ٦٩.

(١١٦) سورة النساء/ ١٥٥.

(١١٧) سورة الشعراء/ ١٥ - ١٨، ٢٧، ٢٩، ٣٤ - ٣٧، ٥٣ - ٥٦.
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* َقاَل اْلَمُأل ِمن َقْوِم ِفْرَعْوَن ِإنَّ َهَذا 
 .... 

*
بُِّكْم َفَأْرِسْل َمِعَي َبِني ِإْسَراِئيَل  ِبَبيَِّنٍة مِّن رَّ

 َقاُلوْا َأْرِجْه َوَأَخاُه َوَأْرِسْل ِفي 
*
ْن َأْرِضُكْم َفَماَذا َتْأُمُروَن  * ُيِريُد َأن ُيْخِرَجُكم مِّ

َلَساِحٌر َعِليٌم 

* َقاُلوْا آَمنَّا 
َحَرُة َساِجِديَن  * َوُأْلِقَي السَّ

 .... 
*
 َيْأُتوَك ِبُكلِّ َساِحٍر َعِليٍم 

*
اْلَمَدآِئِن َحاِشِريَن 

* َقاَل ِفْرَعْوُن آَمنُتم ِبِه َقْبَل َأن آَذَن َلُكْم ِإنَّ َهَذا َلَمْكٌر 
* َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن 

ِبِربِّ اْلَعاَلِمَني 

ْن  َعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّ  ُألَقطِّ
*
َكْرُتُموُه ِفي اْلَمِديَنِة ِلُتْخِرُجوْا ِمْنَها َأْهَلَها َفَسْوَف َتْعَلُموَن  مَّ

* َوَما َتنِقُم ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا ِبآَياِت 
* َقاُلوْا ِإنَّا ِإَلى َربَِّنا ُمنَقِلُبوَن 

ِخَالٍف ُثمَّ ُألَصلَِّبنَُّكْم َأْجَمِعَني 

 َوَقاَل اْلَمُأل ِمن َقْوِم ِفْرَعوَن َأَتَذُر 
*
َنا ُمْسِلِمنيَ  ا َجاءْتَنا َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَتَوفَّ َربَِّنا َلمَّ

ُموَسى َوَقْوَمُه ِلُيْفِسُدوْا ِفي اَألْرِض َوَيَذَرَك َوآِلَهَتَك َقاَل َسُنَقتُِّل َأْبَناءُهْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساءُهْم 

َوِإنَّا َفْوَقُهْم َقاِهُروَن}(١١٨).

من املجموعتني السابقتني من اآليات تربز جمموعة من السبل اليت تقوم ا الدولة 

ملواجهة التغيري، منها:

ألف- املّن:

فهي متّن على أبنائها أّنها ربتهم، وأطعمتهم، ودّرستهم، ووظفتهم، متجاهلة أّن ذاك 

إّنما هو بعض خريام اليت سرقتها منهم، واستأثرت ا وتقلبت يف بذخ نعيمها، وكأّنها 

تنفق عليهم من خزينتها الشخصية، ومن املال الشخصي الذي اكتسبه احلاكم وذووه عرب 

اشتغاهلم يف األعمال الشاقة وكدح اجلبني:

- {َأَلْم ُنَربَِّك ِفيَنا َوِليًدا َوَلِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَك ِسِنَني}.

بــاء- التهديد والوعيد:

والدولة وأجهزا تشرع سالح التهديد باإلذالل والسجن والنفي والتمثيل والقتل ملن 

خيتلف معها:

- {ألْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِننيَ}.

ْن ِخَالٍف ُثمَّ ُألَصلَِّبنَُّكْم َأْجَمِعَني}. َعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّ - {ُألَقطِّ

- {َسُنَقتُِّل َأْبَناءُهْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساءُهْم َوِإنَّا َفْوَقُهْم َقاِهُروَن}.

جيم- التعبئة اإلعالمية:

وهنا تقوم الدولة بالتعبئة اإلعالمية، وصّب آلتها اإلعالمية لتشويه مسعة اخلصوم، 

وإقامة  ودعوم،  شخصيتهم  ملسخ  منها  سعي  يف  الشخصية)،  معنويًّا (قتل  وتصفيتهم 

(١١٨) سورة األعراف/ ١٠٤ - ١٠٥، ١٠٩ - ١١٢، ١٢٠ - ١٢٧.



٤٣Yــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معوقات التغيير االجتماعي قراءة قرآنية
احلواجز النفسية املانعة من التأثر م:

- {ِإنَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي ُأْرِسَل ِإَلْيُكْم َلَمْجُنوٌن}.

- {ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم}.

َكْرُتُموُه ِفي اْلَمِديَنِة ِلُتْخِرُجوْا ِمْنَها َأْهَلَها َفَسْوَف َتْعَلُموَن}. - {ِإنَّ َهَذا َلَمْكٌر مَّ

 َوِإنَُّهْم َلَنا َلَغاِئُظوَن}.
*
- {ِإنَّ َهُؤالء َلِشْرِذَمٌة َقِليُلوَن 

- {َأَتَذُر ُموَسى َوَقْوَمُه ِلُيْفِسُدوْا ِفي اَألْرِض َوَيَذَرَك َوآِلَهَتَك}.

- {َوِإنَّا َلَجِميٌع َحاِذُروَن}.

دال- التعبئة االجتماعية:

وجدام،  استثارة  عرب  املغّيرين،  ضد  االجتماعي  العام  الرأي  بتعبئة  الدولة  وتقوم 

واإلحياء هلم بأّنهم أمام خطر داهم يستهدفهم:

- {َأْرِجِه َوَأَخاُه َواْبَعْث ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشِريَن}.

ْن َأْرِضُكم ِبِسْحِرِه َفَماَذا َتْأُمُروَن}. - {ُيِريُد َأن ُيْخِرَجُكم مِّ

هاء- املواجهة والصدام:

الشخصية؛  ومسخ  النفسي  التهديد  من  وقمعها  أعالمها  وأجهزة  الدولة  فشلت  وإذا 

(التصفية  والقتل  والتنكيل،  السجن،  تنفيذ  عرب  أبنائها  ضد  العنف  ممارسة  إىل  تلجأ 

اجلسدية):

ُيَذبُِّح  ْنُهْم  مِّ َطاِئَفًة  َيْسَتْضِعُف  ِشَيًعا  َأْهَلَها  َوَجَعَل  اَألْرِض  ِفي  َعال  ِفْرَعْوَن  - {ِإنَّ 

َأْبَناءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساءُهْم ِإنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن}(١١٩).

- {َوِفْرَعْوَن ِذي األْوَتاِد}(١٢٠).

وهكذا عوقب النيب إبراهيم باحلرق، كما ُحرق أصحاب األخدود، ولبث النيب يوسف 

 يف السجن سنني، ومتت تصفية الكثري من األنبياء واملرسلني

(١١٩) سورة القصص/ ٤.

(١٢٠) سورة الفجر/ ١٠.




