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الدين اإلسالمي والتغير االجتماعي نحو الحضارة
محمد الكمزاري

تعترب العالقة بني الدين والتغري االجتماعي يف جمتمعاتنا غاية يف التميز واخل�صو�صية ،نظر ًا �إىل االلت�صاق الوثيق بني الدين واملجتمع
ب�شكل عام والدين والدولة ب�شكل خا�ص.
فهناك عوامل اجتماعية كثرية يع ُّدها علماء االجتماع
حقائق م�شرتكة تعني على فهم �أي جمتمع وبخا�صة
ملعرفة نظمه وتقاليده وطباعه ،ومن �أبرز هذه احلقائق
(الدين) الذي يعتنقه �أفراد املجتمع ،فمن �ش�أن الدين �أن
يجعل �أفراد املجتمع ينتظمون يف جمموعة مرتابطة لها
الأثر الكبري يف اجلوانب الإميانية يف حياة الفرد� ،إ�ضافة
�إىل دوره يف �إر�ساء منظومة القيم الأخالقية التي ي�سعى
املجتمع �إىل حتقيقها عرب م�سار حركة التاريخ.
ومن خالل مقالنا هذا �سن�ستعر�ض فكرة دور الدين يف
�إح��داث التغيري االجتماعي كما ف�صّ له الباحث �-أحمد
���س��امل -يف م��ق��ال��ه مب��ج��ل��ة ال��ت��ف��اه��م «ال���دي���ن وال��ت��غ��ي�ير:
جدلية الفرد واجلماعة يف التجربة الإ�سالمية»
��غ�ير
وك��ق��اع��دة ن��ن��ط��ل��ق م��ن��ه��ا ن��ت��ط��رق �إىل ت��ع��ري��ف (ال��ت ّ
االجتماعي) الذي هو حمور هذا املقال حيث يُعرف ب�أنه
االنتقال من نظام اجتماعي �إىل �آخ��ر� ،أو هو كل حتول
يقع يف التنظيم االجتماعي ���س��واء يف بنائه �أو وظائفه
خالل فرتة زمنية معينة.
التغي هو �أن الواقع املوجود
وغالباً ما يكون الدافع وراء ّ
قد ال يعرب عن �إرادة الأفراد املكونني للمجتمع ،ومن هنا
ف�إ ِّنه حيثما وجدت فجوة بني ما هو قائم وما ينبغي �أن
يكون �أو ما يُريده املجتمع �أو ما تريده القيادة ال�سيا�سية،
ك��م��ا ق��د ي��ح��دث يف بع�ض املجتمعات ال��ت��ي ت��ت��دخ��ل فيها
احلكومات لإحداث تغيري ما يف نظام اجتماعي �أو ثقايف
التغي يحدث غالباً.
ف�إ َّن ّ
يعترب ال��دي��ن �أح���د �أه���م ع��وام��ل التغيري يف املجتمعات،
وب��ن��ظ��رة �سريعة لعمل ّيات التغيري يف ت��اري��خ املجتمعات
ال��ب�����ش��ر ّي��ة ����س�ن�رى �أن ع���ام���ل ال���دي���ن ه���و م���ن ال��ع��وام��ل
الرئي�س ّية يف تكوين احل�����ض��ارات ،ومي��ك��ن ال��ق��ول �إ ّن���ه ال
توجد دعوة دين ّية �إال ولها �أتباع ي�ؤمنون بها على النحو
ّ
«وال�شك يف
الذي يدفعهم للإميان ب�صدق ّية هذه الدعوة،
�أن �أثر الدّين ال�صّ حيح هو �إ�صالح القوم ا ّلذين خوطبوا

به ،وانت�شالهم من ح�ضي�ض االنحطاط �إىل �أوج ال�سمو»،
وال يق ّلل م��ن �أه��م�� ّي��ة ه��ذه ال��دع��وة ع��دم �إمي���ان الآخ��ري��ن
بها ،فك ّل ق�ض ّية دين ّية لها من الأتباع كما لها الكثري من
املعار�ضني ،وهنا تربز �أهم ّية عمل ّية التغيري وا ّلتي تت ّم
من خالل العمل على تبيان املكا�سب الدنيويّة ويف الآخرة
عند اعتناق الدّين اجلديد .
فمنذ ظ��ه��ور الإ���س�لام يف �أوائ���ل ال��ق��رن ال�سابع امل��ي�لادي
كان التداخل وا�ضحاً حيث مل يكن الر�سول زعيماً دينياً
فح�سب ب��ل ك��ان ك��ذل��ك زع��ي��م��اً �سيا�سياً وم��دن��ي��اً وق��ائ��داً
ع�سكرياً.
تعد دعوة �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أمنوذجا
متفرداً من حيث ا�ستفادتها من عامل الزمن ،كما هي
متفردة من اجلوانب املختلفة الأخ��رى .فقد ا�ستطاعت
ه��ذه الدعوة �أن حتقق خ�لال عمرها الق�صري ،ال��ذي مل
يتعد عقدين ونيفاً من ال�سنوات ،ثورة يف التغيري مازالت
�آث��اره��ا باقية حتى يومنا ه��ذا ،و���س��وف تبقى كذلك �إىل
�آخر الزمان.
فقد غ�يرت ه��ذه ال��دع��وة القبائل العربية ،ال��ت��ي كانت
تعي�ش على ال��غ��زو وال�سلب والنهب ،فجعلت منهم �أم��ة
واح���دة ،ي�سود ب�ين �أف��راده��ا امل���ودة وال��رح��م��ة والتعاطف
والتكامل ،بحيث �أ�صبح املجتمع الإ�سالمي ج�سداً واحداً،
كالبنيان املر�صو�ص ي�شد بع�ضه بع�ضاً  .وهكذا نقلت هذه
الدعوة العرب من املرحلة القبلية� ،إىل مرحلة الأمة ،يف
�سنوات قليلة ال تعد �شيئاً يف عمر الزمان ،و�إن هذه النقلة
«لعمري » نقلة متميزة ،مل ت�ستطع �أي��ة دع��وة �أخ��رى يف
ت��اري��خ ال��ب�����ش��ري��ة �أن حتققها خ�ل�ال ت��ل��ك امل���دة الزمنية
القيا�سية .
وجت��در الإ���ش��ارة �إىل دور ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي يف فر�ض منط
التغيري ع��ل��ى ال��ع��رب خ��ا�ّ��ص�� ًة وامل�سلمني ب�����ص��ورة ع��امّ��ة،
ف��ال��ق��ر�آن ب��ح�� ّد ذات��ه ه��و تغيري� ،إذ ف��ر���ض على امل�سلمني
قواعد ال�سلوك املتعدّدة يف جميع مناحي احلياة ،و�أ�صبح

ه��و امل��رج��ع الأ ّول للم�سلمني ،فقد ع ّلمهم �أ�سلوب حيا ٍة
ج��دي��دة مل ي��ك��ون��وا ي��ع��رف��ون��ه��ا ق��ب��ل الإ����س�ل�ام ،وذل���ك يف
امل��ج��االت الدّين ّية و�أه�� ّم��ه��ا الإمي���ان ب���إل��ه واح��د ه��و خالق
الكون ومدبّر الوجودّ ،
ونظم القر�آن الكرمي حياة ال ّنا�س
من نواحيها املختلفة ،فقد فر�ض على امل�سلمني نظاماً
اقت�صاد ّياً واحداً ،ونظاماً اجتماع ّياً واحداً ،وكذلك و�ضع
ال�سلم
ال��ق��وان�ين ا ّل��ت��ي حت���دّد ال��ع�لاق��ات ب�ين ا ّل��ن��ا���س يف ّ
واحلرب ،و�أ�صبح للم�سلمني كتاب كان ومازال هو احلكم
بني النا�س �إذا دبّ بينهم خ�لاف ،ويع ّد ه��ذا من مفاخر
العرب ب�أن �أكرمهم ّ
الل تعاىل بالقر�آن الكرمي ا ّلذي يعد
�أه��م �أدا ٍة للتغيري م��ن ب��داي��ة ن��زول��ه وح��ت��ى يومنا ه��ذا .
والبحث يف القر�آن الكرمي عن التغيري ا ّل��ذي �أحدثه يف
املجتمعات الإ�سالم ّية يفوق قدرة الإن�سان ،فالقر�آن لي�س
كتاب للقراءة بل هو كتاب تدبّر وحتليل ودر���س،
جم�� ّرد ٍ
ومنه خرجت العلوم ال�شرع ّية وال��ت��ي �ستكون القوانني
ال ّناظمة حلياة النا�س منها �ستبد�أ احل�ضارة الإ�سالم ّية
بالن�شوء وال��ت��ي ت�شمل جميع ال��ع��ل��وم امل��ع��روف��ة يف ذل��ك
الزمان .
�إن الفكرة الدينية عامل �أ�سا�سي يف التغيري االجتماعي
نحو احل�ضارة ،ولكن ب�شرط �أن تكون هذه الفكرة نابعة
م��ن دي��ن �سماوي خال�ص ،مل ينله ت�شويه وال حتريف .
وم��ا دام الأم���ر ك��ذل��ك ،ف���إن��ن��ا ال جن��د م��ن ب�ين ال��دي��ان��ات
ال�سماوية ديناً مر�شحاً اليوم للنهو�ض بالب�شرية �سوى
الإ�سالم ،لأن الإ�سالم هو الدين الوحيد الذي حافظ -
بف�ضل اهلل على �صفاء عقيدة التوحيد ،كيوم نزلت �أول
م��رة م��ن ال�سماء �إىل الأر����ض ،وال�سر يف ه��ذا �أن اهلل عز
وجل قد تكفل بحفظ كتاب الإ�سالم العظيم ،فقال تعاىل:
(�إنا نحن نزلنا الذكر و�إنا له حلافظون )(احلجر. )9 :
و�سوف يبقى الإ���س�لام بهذا الكتاب ال��ك��رمي ،هو امل�صدر
الوحيد القادر «دوماً و�أبداً» على النهو�ض بالب�شرية �إىل
�آفاق احل�ضارة ال�سامية.
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