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مقدما0 � �لتفك% 
�ملجتمعي

*�� �لشيخ @مد �لعليو� �

مقدما� 5 نظا4 �لتفك2 �ֱדتمعي
�لذg تبلغه �ألمة، �ملجتمع،  g�حلضا Hملستو��ملجتمعي مؤشر9 على  Eلتفك� iميثل نظا

�ألمة �ل_  � Eلتفك� iجلماعة... صعو�9 @� هبوط&، تقدم& @� تقهقر9، حيث ميثل نظا�

.pشقا �@ Dألمم، �يصنع مستقبلها سعا��تسرg بني جنباִדا، �Åد� مكانتها بني 

 y= ֲדا  يهبط   �@ �ألعلى،   y= ֲדا  يصعد   �@ @مة ميكن   g@ عند   Eلتفك�  iنظا  �=

 Hصد� Dمر� =ال  ما هو  �مو�قفها �سلوكها  �ملجتمعا� � �ألمم،  =� حركة  بل  �حلضيض، 

�لتفكE بالعناصر  iمتأل �تكثف نظا�� Àكت��لتفكE، �تشكل �لعقل �جلمعي، فكلما  iلنظا

�ألمم =y قا�  gلعكس صحيح، حيث ִדو��إلÆابية حققت �ألمة مستوH حضاي& متميز9، �

�لعناصر �إلÆابية، �حتتل عناصر �لسلب  y= عندها Eلتفك� iلتخلف عندما يفتقر نظا�

.Pألك��ملساحة 

بيئة   ^ �جلماعي �  gلفر��  Çللسلو كموجه  يعمل   iلعا� �ملجتمعي   Eلتفك�  iنظا  �=

متشاֲדة من حيث �ملكونا� �لعقدية ��لثقافية ��الجتماعية ��لتا�ية ��لسياسية �غEها... 

- بني ��ألفعا�، ��ملو�قف �لفر�ية ��جلماعية، vيث تتالشى �لفو ���فتتشابه عند fلك 

 y= `��جلميع، �ميكن للباحث �لتنبؤ غالب& مبو�قف �ألشخاÃ من |تلف �لقضايا ��ألحد

حد ما �بشكل معقو�.

 عاm �ين، مفكر =سالمي، �لسعو�ية.
*
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=� عملية �إلصال �ملجتمعي بد� @� ُتوغل ^ مفر��� ثقافية @� فكرية ال sاية ¹ا، 

�يقبع �جلهد �إلصالحي �ملبذ�� ^ جزئيا� كثDE ال حد ¹ا، �ُتهمل �أل�لويا� �ل_ تشكل 

�لسلوÇ، كا� من �ملهم قبل fلك كله معاجلة �ألصو� �ل_ تشكل بنية � Eلتحتية للتفك� Êلب�

�حلاÑة غالب& � Dملؤثر��لتفكE، �نظامه، �مكوناته �عناصر ، حيث هي �ملفاتيح �لرئيسية 

.Çلسلو��ملو�قف �تشكل  fاt�� ،Eلتفك�^ طريقة 

=� تلك �حلالة تشبه =y حد ما �لد��ئر �إللكتر�نية �ملوصلة مع بعضها ^ نظاi تتحكم 

 فحسب، حيث تشّكل مفاتيح �لتشغيل ��لتوقف.�به بضعة @�

 DًEصالحها �تصر جهو�9 كث=� ،Eلتفك� iالعتالال� ^ نظا��لعمل على تشخيص  �=

.g�حلضا ��للوصو� =y نتائج @فضل ^ سبيل حتقيق مكاسب =Æابية على طريق �إلعد

 Dيه جديدEعن حالة تغي Pئم �مع�بل =� @g مكسب ال ميكن �حلصو� عليه بشكل �

�لتفكE �=عا�D بنائه، فاحلديث مثًال عن حل  iحقيقي ^ صياغة نظا -���� حتقيق �ختر

�لسياسي �غEها من �ملشكال� �حلا�D لن ُيحد` تقدم&  4�مشكال� �أل���£ �قضايا �الحتر

�ملعطيا� بطريقة سليمة، حيث  lسيئ، ال يعا Eتفك iئم ^ ظل نظا�ملموس& �بشكل �

يكو� �لتأثE �ني& �مؤقت& @شبه بعمليا� �لتخدير �ل_ سرعا� ما يتبد� تأثEها، �سرعا� 

فيه،  فيما »ن  �كذلك   ،pلشفا� حصو�  مع  =ال  يفاقه  �ال  �ملريض   y=  mأل� يعو�  ما 

 ,Eلتفك��ملشكال� �ملجتمعية �ملختلفة يعتمد على حد�` صياغة سليمة لطريقة  فا»سا

�طر�p مؤثر�� تعمل على تشكيل �لعقل بطريقة =Æابية، حيث يتمكن من معاجلة �ملعطيا�، 

 ���ملؤثر مع حسا4  �بالطبع  متو��نة،  بطريقة  �ملو�قف �  iألحكا�� �لنتائج   y= �لوصو� �

.Eلتفك��ل_ تكتنف عمليا� � Dملعقد�� DEلكث�

�ملجتمع، �تفكيك مكوناته �عناصر  �@لغا�   ^ iلعا� Eلتفك� i4 من نظا��القتر �=

@كثر �ضوح&  سم خريطة  من  �ملصلحني  فيه، ميّكن   Dملؤثر�  Dملعقد� �لعو�مل �   ��@سر

 Pعميقة ملشكالته، �يوفر فرصة @ك Pملختلفة بفهم �قيق، �س�للتعامل مع قضايا �ملجتمع 

�لكلما� �إلنشائية، فال ينفع، @حد` � ،���إلصال ��البتعا� عن �لتسطيح، ��لشعا� Eللتغ

 مهترÎ، �يل للسقوd، =� @فضل �ملفاهيم �@نقى �ألفكا ال ��ألصباÞ ^ جد� ���لديكو

تعمل ^ نظاi جامد �متحجر، �مبا هذ� ما تشE =ليه �آلية �لكرمية {ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم 

.
(١)

َال َيْعِقُلوَ�}

 Dpبكفا فح¡ �لقيم �إل¹ية m تعمل فيهم شد9، �ال هد�ية �مبا عملت نفس �ألفكا

.gحر �متجد� �حيو Eتفك iحيث يوجد نظا Hعالية ^ بيئة @خر

نظا® �لتفكJ ��لعناصر ��ملكونا!:
�لتفكE �يتغذH على Rموعة من �ملفاهيم �لرئيسية �هي بد�ها متنحه  iيعتمد نظا
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مقدما, في 	لتفكير 	لمجتمعي
�جلهل، �تسوقه =y حتفه.� ���لتحجر ��ملو y= به gلرشد، @� تؤ��� ���لتجد� ��إلبد

� كا� �يت& نقي& �خالص&، f= &نه @شبه مبصبا يوقد من �يت يضيئه �يزيد  توهج=

�يصيبه �لوقو� �لر�pg بالعتمة ��النطفاp فيكسو  ظلمة ^ ظلمة.

� كانت �لثقافة �حلية من =نتا£ نظاi تفكE حي فإ� �ملفاهيم �لسليمة هي عصب f=�

�حلي، �مكو� @سا	 ^ عمله. >فاملفاهيم ليست @لفاظ& كسائر �أللفاË، �ما  Eلتفك� iنظا

 HPفاִדا... بل هي مستو�عا� ك��هي Rر� @Ñاp �كلما� ميكن @� تفهم �تفسر مبر

كو�من  لتعكس   gللغو�  �جلذ �تتخطى  �للفظي   pلبنا� تتجا��  ما   9Eكث �لدالال� � للمعا� 

.
(٢)

�كرִדا �ملعرفية<f ستبطنته�فلسفة �آلية، ��فائن تر�كما� فكرها �معرفتها �ما 

�لر�شد   Eللتفك نظام&  �ل_ تصنع  �لصاحلة  �ملفاهيم  �تأكيد9 على ضر�D حتصيل 

باملفاهيم ֲדد� تصحيح  �ملرتبطة  �لقضايا ��ملسائل  �لكرمي جلملة من  �لقر��   @شا مبا 

�ملذكو �توجيهه �=عا�D بنائه إلنتا£ سلوÇ متو��� يؤسس للنهضة ��النبعا`  iلنظا� مسا

.g�حلضا

�لكرمي ينهى �ملسلمني عن �عتنا- مفاهيم خاطئة سا�� ب\ =سر�ئيل  �لقر��   �فهذ

خشية @� تكو� هذ  �ملفاهيم �خلاطئة جز9p من نظاi تفكEهم، �@حد مكوناته، فيتسبب ^ 

 ��ِعَنا َ�ُقوُلوَْ �=عا�D حركتهم �حلضاية. يقو� عز من قائل: {َيا َ@يَُّها �لَِّذيَن �َمُنوْ� َال َتُقوُلوْ

.
(٣)

�نُظْرَنا َ��ْسَمُعو� َ�ِللَكاِفِريَن َعَذ�4ٌ َ@ِليٌم}

@خريا� حياִדم   ^ �كانو @� ب\ =سر�ئيل  �لقر��  �لتوجيه   �مبا يستفا� من هذ�

ما  كل   ^ �جباִדم � من  للتنصل  �عنا) ) كلمة   ���يكر �جباִדم � بتخفيض  يطالبو� 

.
(٤)

يأمرهم به @نبيا�هم

�لتطلع ��إلجنا� �حتقيق  Êئيل جعلهم كأمة يفقد�� مع��لكبE ^ ب\ =سر فاالsيا

�إلعفاp �كأ� � �إل'ا�   Êا معsعنا) حتمل ^ مضمو�كلمة (  �= �ملكاسب �حلضاية. 

 iلقيا��لو�جبا� �لشرعية ��إلنسانية @صبحت مبثابة �ألثقا� �لضخمة �ل_ ال ميكن حتملها �

�فع �حلركة ��إلجنا� �بالتا½ فإ� �� iلسامية، �تنعد��لتطلعا� � ��ֲדا، حيث تتالشى �ألهد

�لتطلع ��حلركة  ��عنا) مفهوi سل� جامد كريه يقتل �ملتولد من كلمة ( (iملفهو�)

�لتحلل من �ملسؤ�ليا� �لضخمة ��النشغا� مبا ال  y= Eلنهضة �يعطي مدلوًال سلبي& يش��

يكلف �إلنسا� جهد9 كب9E �حركة جا�D، مما يفقد �ألمة �لقدD على �حلركة �حلقيقة. =sا 

.Eملكا� ال غ�عندئذ @شبه vركة ^ 

منوv^ �ملفهو® �لبديل:
�عنا) يعيق حركة �ألمة �لتصاعدg بسبب حتللها  £fلسل� (منو� iملفهو�� كا� f=�

�حلاÑة، فإ� �ألمة لكي تكتسب نظاi تفكE سليم � DEخلط�من مسؤ�لياִדا �لرئيسة �
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 iملفهو��إلÆا�، �مبا كانت كلمة (�نظرنا) تعP عن  iملفهو�vاجة =y @� تتغذH على 

.
(٥)

�إلمها� Êيع gلذ��إلÆا� �لبديل �

�إلمها� (�إلنظا) =y حركة �لسعي �حلثيث لتكوين حالة من  Êة معzتمل ترÅ�

�لفعلي للعمل ��لتهيؤ لتحقيق �إلجنا�، �توفE مقدما� �لفعل �لشرعي  ���جلهو�ية ��الستعد

�حلضاg، �=� تلك �ملقدما� لتكوين حالة من �جلهو�ية للعمل ��إلجنا� ليس للتخفف �

�إل¹ية،  �لتكاليف  من  للهر4  �ليس  �حلضاية، � �لشرعية  �ملسؤ�ليا�  @هم  من  �لتنصل �

�لسهلة، ��لتكاليف �ملرÅة، �=منا سعي&   Dحليا��لتقوقع خلف � ،p��لو  y= ���ليس لالتد

�إلجنا� ��لفعل �حلضاg، فال Rا� للهر�4 من �ل �لتكاليف �إل¹ية،  dلتكوين شر�

�=منا بقد منح �لذ�� طاقة للحركة ��لفعل، ��ستيعا4 �ملهمة، �ليس لتPير �لتوقف عن 

�لفعل، ��لتغطية على �لتنصل من �ملسؤ�ليا�.

فنالحظ  �ملتباينني  �لسالفني  �لقر�نيني  �ملفهومني   pضو على  �ألمة  �قع � سنا �  �f=�

�عنا) على (�نظرنا). ) iغلبة مفهو� Dسيا�

عن  �كثيف&   9Eكب �نسحاب& zاعي&  يلحظ   iليو� �إلسالمية  �ألمة  حالة   ^ فاملتأمل 

�ل_ تعمل على صياغة  Êملع��ملضمو� � ��f� ملهمة�حتمل �ملسو�ليا� �جلسيمة ��لعظيمة �

�ملستوH من �لعمل،  �تفا� كلفة هذ� H�ّ@ مبا�ألمة، �تشكيل مستقبلها.. � Eتقرير مص

�¹ر�4 صو4 �لتكاليف �لسهلة ��ملرÅة ��خلفيفة  y= مشقة� pملسلم من عنا��ما يصيب 

�لصائمني على  �لنا	 �ملشاكني ^ بر�مج =فطا ���� @� حتصي @عد@ �fلنفس فإ�على 

�إلسالمي، فإنك ستجدهم باملاليني... �هكذ� ^ كل عمل صاä مماثل له، ^  mلعا�نطا- 

�لبشرية  ���ألمة من فقر شديد، �شح ^ �ملو Eل_ تصنع مص� Dجلا��حني تعا� �ألعما� 

�ألمة، �حتمل �لتكاليف �لشاقة ^ سبيل fلك. pغبة ^ بنا��لر

�ْلَمْسِجِد  Dَ�آلية �ملباكة ^ قوله تعاy: {َ@َجَعْلُتْم ِسَقاَيَة �ْلَحا£ِّ َ�ِعَماَ ��مبا =شا�

�ملعÊ سالف �لذكر �=y @حد مصا�يق �ملفهومني �ملتباينني. فسقاية  � =y هذ
(٦)

{iِ��ْلَحَر

�ملسجد �حلر�i برغم @sما عمال� جليال� مباكا� مطلوبا� شرع& =الَّ @sما  D�حلا£، �عما

�إلسالمي، فإ�  g�ملستقبل �حلضا  pبنا �ملطلوبية =y جها�  �لفضل ��جة  ال يرقيا� ^ 

�ملهمة �ألخDE هي �ألصعب ��ألشق على �لنفس ��الصلح ملستقبل �إلنسا� �حضاته.

 Eلتفك� iنظا y= إلسالمية يعو��=� جز9p كب9E من ��قع �لتخلف �لذg تعيشه �ألمة 

�لطا�لة �يفّر من @هم �ألعما�  ،��لسائد �لذg يعشق �لعمل �ملريح: �أليكة، �لكرسي �لد�

�@شقها: �لبحث �لعلمي، �ملختP، �تتمايل شر�ئح �جتماعية من �ألمة على �لصو� �لرخيم 

�لقر�� �ترفع @على �ألصو�� على نغما� �ملوشحا� �لدينية، لكنها tفض صوִדا ^  Îلقا

مطالبتها بنظاi عا�� يسا�g بني �لنا	̂  �حلقو- ��لو�جبا�، �يتيح للجميع فرص& متكافئة 

�عا�لة، �مينحهم حرية �نتخا4 من ميثلهم، �Åافظ على كر�متهم �إلنسانية. @ليس كل 
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مقدما, في 	لتفكير 	لمجتمعي
fلك �خلفض ��الåفاY جر�p ثقل �ملهمة �عظيم شأsا.

�ألمو =y نصاֲדا فإننا نستنيم �نستريح �نستسلم  Dإلصال إلعا�� p��بد� @� نرفع لو

�لذg ال يبد� � pلقضا��ملكتو4 ^ لو  iملحتو�أل�ضاعها �لكئيبة �لبائسة �كأنه مصEها 

��و�مش:

�لبقرD، �ية ١٧١. D(١) سو

.٧ Ã تطبيقية) £١ £fسة معرفية �منا��ملفاهيم (� p(٢) بنا

�لبقرD، �ية ١٠٤. D(٣) سو

�لبيا� �لعر�. �� ،٢٢٨ Ã ،لقر�� £١٣� �ملدسي، �ية �هللا �لعظمى �لسيد �مد تقي، من هد (٤)

.٢٢٧ Ã لسابق £١٣� �جع �ملصد (٥)

�آلية ١٨. ،Dلبقر� D(٦) سو

صد� حديث�

�أل��. ��آل� ^ �ألسو�- كتا4 �لبصائر ـ �إلصد

ثقافة �إلسالH �ثقافة �ملسلمني
�التصا( )�لتقاطع ., �إلنفصا( )�لقطيعة؟!

ملؤلفه: علي علي �� موسى

�ألمة  هم  Åمل  سالي&  فكر9  �فتيه  بني  يضم 

�لنهوY، يناقش فيه �لكاتب �H فكرية متعد�D، ينتقد �Åلل �يؤسس �كل fلك بر� �

 i�علمية @كا�ميية مسؤ�لة، ال يقف عند حاجز من �لعر� @� ما هو مسكو� عنه ما �

�ألمر يدخل ضمن �لتأسيس لوعي sضوg يسهم من خالله �لكاتب ^ �لتشكيل لعقل 

�لتقاليد.� ���لتايخ @� �ألعر iعر� خا� من @�ها


