التغيير الحضاري في فكر الشيخ دمحم سعيد رمضان البوطي
طالبة الدكتوراه :علية صالح
كلية العلوم اإلسالمية – جامعة باتنة1

الملخص:
يتنااا ه ااالا ال اااه "التغييااا الاراااي كااا كيااا الياايم ا سااعي يمرااان
البوطا" ،الل ال شك ،كان لا تواويا الصاام ل انلت التغيياا مااتنباا مان ال اا ن
الياااايم مااان اللااا النباااو  ،أيااال تاااااي ل اااانلة التغيياااا كاااا ك ياااا مااان م ل اتااا
مااضاات  ،أكاض كا الا يل عن م لوم كا ضاو عالةاة اإلاااان بااآ ،لياا
التغييا كق منظومة سننية أ دعلا هللا كا اليون اإلااان الاياة.
الكلمات المفتاحية :التغييا ،التغييا الاراي  ،كيا ،ا سعي يمران البوطا.
Abstract:
This article discussees the civilizational change in the thought
– of sheikh Mohammed Saeed Ramadan AL- BOUTI who
certainly- has his vision of change’s method driveal from the holy
Quran and the prophet’s leading. Where he touched on this question
regarding to his writing and lectures.his concept based on the
relationship between man and god, also the mechanisems of change
according to the Sunnah system imposed bay god in univers, humain
and life.

مقدمة:
ل ظلا جلود ةي ة ل ياين ،دعاة ،عاملين كا الا ل اإلسالما ،بغية
النلوض بال جت عا العابية اإلسالمية الغايةة كا أسن االااااط االالزام
الاراي  ،بع أن ضيعت ملاملا كا تا يق اليلود الاراي الل دلت جا ب
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َٰ
اس
ش َهدَا َء َ
س ًطا ِلتَكُونُوا ُ
أ اما الوأا كا ةول تعالىَ  :و َكذَ ِلكَ َج َع ْل َنا ُك ْم أ ُ َّمةً َو َ
علَى النَّ ِ
علَ ْي ُك ْم ش َِهيدًا( الب اة ،)141 :الا اليلود الل ياتايل أن يتا ق ما
سو ُل َ
الر ُ
َويَكُونَ َّ
دام ال رالع ب ي بع كا م خاة الوف .ك ا تيات ت تلك الجلود لإلجابة على س اه
التج ي الاائ  :ما سا تصلف ال ال ين؟( ،)1ل اذا ت م غيااا تنخااا اان؟ مع أانا
ااوز على مادة التج ي او اإلسالم؟ .ما اا سبل التغييا إأيا األمة لتعود إلى
سابق أمجاداا ،صلتلا ب اضيلا ال ياي؟ ...كان من ا ال العل ا ال ياين:
ج اه ال ين األكغااا ،ا عب ا ،ا إةباه ،مالك بن ابا ،ا الغزالا ،ا سعي
يمران البوطا ...غياام ك يا ،مع أن توجلا ا ال العل ا يؤاام للتغييا
الاراي اختل ت ،إال أالم اجت عوا على غاية ميتاكة ا ف اأ او أما الا
األمة ،ضا ية اابعاثلا من ج ي .
ألن موضوعا بللا األا ية إذ يييف أطا أاا منااات التغيياا البناا كاا
صاح الاياة اإلسالمية ،تنتا الا الويةة البا ية لت وح عن طاح ل نلت من منااات
التغييااا ،عن ا عااالم كاال ماان عل ااا اإلسااالم م ياي ا  ،اااو :الياايم ا سااعي يمرااان
البااوطا( )2كاانا وذ  ،لنتعاااف علااى موةااع مااانلة التغييااا كااا كيااا البااوطا ،أ بعباااية
أخاى يؤيت  -يأ ا هللا -للتغيياا؟ كياف يعاكا ؟ كياف يجاي أن يياون التغيياا كاا
منظااويا؟ مااا اااا اوليااا اليي يااا التااا يااتم بلااا صااناعة الاراااية اابعاثلااا ماان
ج ي ا ؟ ،للاالا ك ا ن ااالا ال ياسااة  -ال تواضااعة  -سااتعالت ال وضااو ماان خاااله ااالين
ال البين:
 -1ال وود بالتصلف التغييا عن الييم ا سعي يمران البوطا.
 -2التغييا الاراي  ،م تريات

ماتيزات عن الييم ا سعي يمران البوطا.

المطلب األول :المقصود بالتخلف والتغيير عند البوطي
ال ت عن كا م ل ا البوطا يج ا ياص أالاة التصلاف التاا اعييالا ،مااا ال
أن يالط الرو على أسباب  ،كان ةو ا من ذلك أموي:
183

تبائااة الا ين اإلسااالما م ااا يلوااق با  ،بناا ساابي التصلااف ك ااا يا عا أصاااا
األي يولوجيا العل ااية الا اثية.
التنكي على أت ية العودة إلى اإلسالم كا ع لية االابعاث الاراي .
التاكيز على التغييا اللاتا ،العناية بتلليي الن س الالوك.
العدد3232 /32 :

التغيير الحضاري في فكر الشيخ دمحم سعيد رمضان البوطي

الفرع األول :مفهوم التخلف وأسبابه عند البوطي
أوال /مفهوم التخلف:
عااااف الباااوطا التصلاااف ب ولااا  ...‹‹ :التصلاااف كل اااة ،تيااا ل كااال مظاااااا
الرااعف أ الجلااال أ ال ااا كاااا أيااااة األمااة .كلاااا إذا تاااناط علااى ت ااااي ال اااال ين
ت اباام ،على استيال اليلود غياام ألياضيلم ،على ج ود الااكة العل ية كاا
أياتلم ،على ةعودام عن تاصيا ما كا األيض ل عاشلم»(.)3
كلاالا التعايااف الاال ة م ا البااوطا ،تر ا ن صااوي التصلااف الاال تعااااا من ا
األمااة ،ضااح الع بااا التااا تاا ماااياة الاراااية تجعللااا تتع ااا عنا اا ثاام تاااا ح
مياالااا ،ال تجا زاااا ،كتتاكلااا كااا أياااة بااين الاجااو إلااى ماضاايلا الت اااك ب ا أ
مواصلة ال ايا ميتتة الوسيلة الغاية .الا ماا ي لام مان تعاياف الباوطا خاصاة أاا
صوي تصلف ال ال ين ب ةة ،كوضح كيف أا أتى على كال م وماا البناا الارااي .
كالرااعف ي اااا علااى عجااز كااا ل ل ااة الوأاا ة ال تيااظية ،كاالا العجااز كااا سااائل
ال ياكاااة ال جابلااة للواك ا ماان االسااتع اي بنوعي ا العااايا ال اااكا ،ال ااا عااائق
صاالي كااا ماااياة النلرااة ،كااالباون الجائعااة ال جت ااع ال تياااد ال ياااتايع أن يبنااا
أراااية ،ال ياااتايع أن يعااين علااى ا ااا كااا الااكااة العل يااة كااا تاااويا ال جت ااع
اإلسالما لعلوم ت تا على الناكع الجاد من علوم كنون غياا.
ثانيا /أسباب التخلف:
يع د البوطا أسبا تصلف األمة ،ت اعياتلا كا تآكل بنياان الارااية ،ااا
كا اظاا ك ا يلا:
 -1ك ا االساات ااي الن اااا ال يااا  ،التياابل باانأالم ال اضااا التلي ا  ،مااع
الاكود التام الل ال يااك ساكنا.
ل ا ة طويلاة ،االابلااي ب نجازا الغياا
 -2العيش تات تنثيا ماكي الان
ال ت اا م ،د ن الاااعا الجاااد الت ييااا كااا العااودة إلااى الاا ين إأيائاا – الللاام بعاا
الااكا اإلصالأية  -ال إصالأ (.)4
 -1ظلوي الواا ال يا بين التياايا ال تياب ة بال اضاا مان جلاة ،باين
الااكرة لل اضا باعتبايا تااثا ،ال ت اية بيال ج يا لاوعلى أااا الا ين ال ايم،
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باين ااالا ذاك أا ثت الصلصلاة كااا الع ليااة الن اااية اإلساالمية ،ت ياات مظااااا ذلااك
الواا كا مناات التابياة التعلايم ،كاا مناابا اإليشااد التوجيا  ،الام جااا بااةا
ال ناصي.
 -4غياااا التصاااايط ال ااااتوعي ،كاااق مااانلت متيامااال للنيااااطا ال ياياااة،
االجت اعية ،االةتوادية ،ذلك أن ‹‹ع لية التاوي االجت اعا العام ،ةراايا التن ياة
جز منلا ،ال تتا ق إال بعون مناجم متيااك مان ساائا الجلاود ال ياياة االجت اعياة
االةتوااادية ،كا ذا با ا أ تياااكس بااين بعا ااالا النياااطا  ،اساات ال ةباال ال رااا
علي  ،اتج من ذلك عامل سلبا ،يزداد أثااا اتاااعا ماع امتا ادا توغلا كاا ال جت اع،
ك ا تزداد ال ااأة اتااعا بين ضلعين لزا ية من اجة».
 -5ك ال ة بين ةااعا األمة ،مايومين أياما ،بل إلى أ ااع ام الت اعل
التعا ن بين األطااف ال ئا االجت اعية ،الا ل د ي كبيا كاا عاةلاة الاابيل إلاى
التاوي الاةا ،لللا ك ن ما كاات دعامت ميواة من جلود طاف اأ كلن ييتي لا
الن ع العام ال ات ا(.)5
الا األسبا غيااا ،اا التا تا د أجم األزماة الاراايية ك اا يتواوياا
البااوطا ،ماان خالللااا ااااتايع أن ا لاام إساالامات كااا ج ا ى التغييااا بااالنظا إلااى
الالوه التا اةتاألا لعال الا ال ييال التا اعااا منلا.
الفرع الثاني :مفهوم التغيير( )6عند الشيخ البوطي
يعاف البوطا  -يأ هللا  -التغييا كق منظومة ساننية كواياة ،ك اا ي اان
التغييا بال ياة ال ا اية عن التغيا التب ه ،التا اا كااة هللا التا كاا الناس عليلاا،
التا ال تصرع للتب يل أ التاويل ،مل ا ت ادمت الاياة البياية ،أ تااوي  ،كالاانن
اإلللية اا الناموس الل يايا على ضوئ اإلااان .ةا يد كاا كتاا هللا ،ماا يل ات
إلى كون التغييا ااكلا كا الصلاق ،أن إيادة التغيياا أيراا للاا شاا طلا ساننلا ،مان
اويا التا تييا لللا ال عنى الل س ناا:
َّللاَ َال يُغَ ِي ُر َما ِبقَ ْو ٍم َحت َّ َٰى يُ َغ ِي ُروا َما ِبأَنفُس ِِه ْم( الاع .)11 :
 -1ةوه هللا تعالى :إِنَّ َّ
َٰ
علَ َٰى قَ ْو ٍم َحت َّ َٰى يُغَيِ ُروا َما
َّللاَ لَ ْم يَكُ ُمغَيِ ًرا نِ ْع َمةً أَ ْنعَ َم َها َ
 -2ةول عز جل :ذَ ِلكَ بِأَنَّ َّ
ع ِلي ٌم( األا اه.)51 :
س ِمي ٌع َ
َّللاَ َ
ِبأَنفُس ِِه ْم َوأَنَّ َّ
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ي اااا الب اوطا ااالا اويااة ليايلنااا إلااى م لااوم التغييااا ك ااا كل ا ماان اويااة
ال ا اية ،كي وه‹‹ :إن الا الن ال ا اا الجامع ي وه :لن ياكع هللا أالة أمة أ ج اعاة
من ا ة التصلف الرايا  ،أتاى تاا و بن االا ذاتيتلاا إلاى مااتوى التزكياة الن ااية
الصلق الاشي  ،لن يلو بنمة أ ج اعة من صاعي األمان ال اوة يغا العايش إلاى
ا ة الي ا الريا  ،أتى تت اى بن الا إلى اا ية ال ااد األخالي اللمي ة»(.)7
كللا اوية ال ا اية تر نت سانة إللياة ااكالة كاا الياون ،أن التغيياا موا يا
ذاتااا داخلااا ،مااا لاام يتغيااا ال جت ااع كااا أخالة ا تعامالت ا  ،ييااان طاةات ا الع ليااة
ال ياية بال عااا اإلي ااية ال اصا الابااياة ،ك اا سايب ى كاا ما خا الاكاي ،االا
ةاع ة معياي ثابت ينابق على كل األزماان األميناة ،مل اا با ا لناا مان تغياا البيئاا
األكااااد ال جت عااا ال تعاةبااة .ك يااام الارااايا أكوللااا مايااوم ب ا ى ا اااذ ساانة
التغييا .ك ا ا لم من م لوم التغييا عن البوطا ،كيف أا بين أن ع لياة التغيياا تياون
باإليجااا ك ااا تيااون بالااالي ،أن ال ااتايم كااا ذلااك اااو ميااوال الاان س عن واالااا،
م ى التايم كيلا تابية شالا.
اااالا ااااو ماااا ي وااا ا الباااوطا مااان كاااون التغيياااا ال نياااود الااال يبتغاااى منااا
اإلصالح ،إعادة الايادة الارايية ،يياون باالوعا الع ياق لاانن التغيياا كاا الياون،
الت عيال الواائي ل يوااا الايااة لتا د د يااا الارااي ال الاو  ،ااو يواااح
بللا أين يلاي إلى أن‹‹ :كال من ظاااتا اإلة ام اإلأجاام ،أ الت ا م التصلاف ،كاا
تاييم ال ال ين ب ا من بع ة الاسوه إلى يومنا الا ،إا اا تام تاات سالاان االا الاانة
َّللاَ َال يُغَيِ ُر َما بِقَ ْو ٍم َحت َّ َٰى يُغَيِ ُروا َما بِأَنفُس ِِه ْم.)8(»
اإلللية ال ائلة :إِنَّ َّ
إذن كالتغييا عن البوطا يلتم ،أ يتعلق ب الثة م وما :
 -1ال لاام الجياا للاا ين كااا أصااول  ،م اصاا ا اليباااى ال ب وثااة كااا ال ااا ن
الانة.
 -2ال الا ي ا للانن اليواية.
 -3كلم الن س البياية ،سبا أغواياا ،معاكة الااال التا تت لي كيلا باين
االط ئنان ،التي  ،الت ل ل ،غيااا من االا عاال  ،إما ميتابة أ كااية غايزية.
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المطلب الثاني :التغيير الحضاري ،مقوماته ومرتكزاته عند البوطي:
عنا ما يااتيلم البااوطا عاان التغييااا ك ا ا يتا ا ث عن ا بو ا ة ش ا ولية ،مج لااة،
باعتباي أن مناأا الاياة متياملة متيابية ،ذلك أن التغييا الا ي اا ااو الال إذا ماس
جاابا اأتا إلى أن تن اد يا ا بااةا الجواااي ،للالا كا ن اظاتا للتغيياا الارااي ،
ي لم منلا ض نيا ،اظات لباةا الجوااي.
الفرع األول :مفهوم الحضارة عند البوطي
ل ااتم الييم ا سعي يمران البوطا ب وضو الاراية ،ب ا كتاي كاا
الا الينن ،خاصة م ل ا مالك بان اباا كياا ط النلراة ما ال ،كتعجبا طاي اة مالاك
باان ابااا كااا تالياال الاراااية ساابل النلااوض عن ا ما ي يساالا كااق ال ياااة ال ينيااة(،)9
كق سنن التغييا ال ا اا .ك ا يلتم البوطا أيراا ب ياا ا إةبااه الال ي تاا ك يااا
ماان كيااا مالااك باان ابااا ،الاال يااا علااى التابيااة اإلي اايااة مااع مااعاااة الجوااااي
ال اااتج ة كااا الاراااية الغابيااة مواكبتلااا ،د ن الاال بان كااا أتوالااا ،أ أن ع ليااة
ال واكبة تتم ب ةة غابلة الناكع من الاا الراي .ك ا يتواكق طاح الباوطا للتج يا
مع ما عالجت م يسة عب الاالم ياين كا يؤيتلا للتج يا  -باعتبايا اا يياتاكان كاا
الصل ية الووكية التابوية  -مع كايي اأ او يؤية ال وةاف الاياساا ال وةاف مان
النظام الااكم ،ك دخلت م يسة عب الاالم يااين الاياساة كج اعاة معايضاة (العا ه
اإلأاان) ت ازجت مبادئلا بين إأ ااي العا ه االجت ااعا كاا ال لاة باين اإلأااان
الل او ماتبة كا التزكياة الاةاا الن ااا الوجا ااا ،أماا الباوطا كنظاتا للاياساة
األأزا التنظي ا ك عا كة اا الاك ال اطع لتاييس اإلسالم(.)10
يعاف البوطا الاراية كق سياةين:
أوال /السياق اللغوي:
يج ل البوطا تعايف الارااية لغوياا بنالاا‹‹ :ما اي الارااية علاى الجلاود
التااا يباالللا اإلااااان كااا اااااي اات الا ماان أياااة البا ا ة بااااطتلا ،إلااى أياااة الع اااان
تع ياا اا ( )...الاراااية تاازداد اتااااعا ع ااا ،كل ااا ازداد بنصاااابلا بعاا ا عاان
طبيعاااة البااا ا ة مااااتلزماتلا ،إيغااااال كاااا ال جت اااع الع ااااااا ،ت ااااعال ماااع ثاااايا
اتائج »(.)11
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ثانيا /السياق االصطالحي:
للبوطا يؤيت الصاصة كا تعاي للاراية ،كلو يعاكلا ظي ياا  ،أ أااي
عناصاااااا أد اي كااال عنواااا منلاااا ،تاليلياااا أ علاااى أااااي كلاااا ة كااال عنواااا
ماايت  ،كيعاكلا بنالا‹‹ :ث اا الجل الل يبلل اإلااان ،الساتغاله ال يوااا التاا
من أول  ،كا سبيل تا يق م وما ال جت اع اإلاااااا ،بال أسابا الصياا الااعادة
()12
كي ».
كالاراااية أاااي البااوطا اااا االسااتص اما ال لااى لل اااصاا التااا يجا اا
اإلااااان أولا ماان ةا يا طاةااا  ،ك ااا أن اضاااالع بت عيللااا تااييلااا ليولا بلااا
م وما الاياة الااةية كق مناومة ةي ياة كياياة ت يان لا أسابا النرات الاكااياة
التاف الاراي .
ي م البوطا تعايف الاراية على أساس تاليلا ،كياكي معادلة الارااية
ماان عناصااااا ،التااا ت اال الا ااائق اإلسااالمية الا الث :اإلااااان ،الاياااة ،اليااون ،أ
كق ال عادلة التالية :الاراية = اإلااان  +الاياة  +الياون .االا العناصاا يجاي أن
تع ل كا تياتف تيامل ،أن يي للا التغييا كق الانن اإلللية ال ب وثة كيلا ،علاى أن
ييااون عنوااا اإلااااان اااو العنوااا ال اعاال كيلااا ألا ا مااز د بالع اال البوااياة التااا
بواساتلا ين ا أكيايا ياوياا ...او ما يعاف بع لية البنا الاراي .
ثانيا /تعقيبات البوطي على تعريفات العلماء للحضارة:
اناااك الي يااا ماان ال ياااين الباااأ ين الاالين أااا لوا ضااع م لااوم منراابط
للاراااية ،ااالا ال ااااعا كاااات كااا ال يااا اإلسااالما (اباان خل ا ن ،مالااك باان ابااا
كن وذجين) ،ك اا كااات كاا ال ياا الغاباا (شابنجلا تاوينبا ،غياا اا) .ليان األماا
الاال ي ا عواا للتوةااف باعتباياااا ا لااك دلاايال أراااييا اااو ال اانلت ال ا اااا ،اوتعايااف
ال يلااوف (أ زكالا شابنجلا) للارااية ،علاى أالاا كاائن مان كائناا التااييم بالتااالا
ةااوة ،ثاام ذبااوه
ك الاا تصرااع ل ااااون الابيعااة ،اااو أن للااا د ية أياااة ماايالد ثاام أ
مو (.)13
يعيااي البااوطا علااى ال ياااين ال ااال ين ،ة ا ديسااوا ال ااا ن ،توغلااوا كااا
م ااي ا  ،عاكااوا اواميا ا  ،أن ينظااا ا إلااى الاراااية ك ااا اظااا إليلااا ال يلاااوف "
شبنجلا"  -ة عاضنا تعاي للاراية ا ا  ،-كي وه البوطا م اعا ...‹‹ :كن عالي
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للاام أن ياباااوا أا ااالم (ت لي ا ا ألع ا ائلم) ماان أ ا يل الاراااية اإلسااالمية كااا تلااك
الباوث الوص ية ال يتة؟ ...ثم أ علي للم كاا أن يبا اوا عان موجباا ةياام صااألم
الاراي األغا ،ثام عان أسابا االياايا تاولا إلاى أطااله ،كاال يجا ا أمااملم إال
يا أم اه توينبا شبنجلا»(.)14
َا ُ الباوطا ماا توصال إليا االان ال يااان مان أن الارااية ،للاا د ية
كيُص ِّ
أياة :ميالد ،شبا  ،مو  .ك ا يعتبا أن ما كل البااأ ون مان أن كاالم ابان خلا ن
عن ما ةاه "إن الاراية غاية الع اان الاية لع اا أالا م ذاة ب اادا" مااابق للالا
الااح ،كلم عليل .األصاح أن الارااية إذا لام تجا م وماتلاا ،تلاام تيايم ،تنت ال
إلى ميان وخا توكا كي جواا ال الئم(.)15
إن الا التع يي ي ه صااأة على أصالة كياا الباوطا ،ك اا يعباا عان يؤيتا
ل ياسة التغييا الاراي  ،من خاله ما او مب وث كا ال ا ن ،من ألاوه منااات كاا
سبيل ذلك ،لللا كلو ياى أن أم اه ا ال ال ياين ،لم ياللوا شيئا من ةرية األزماة
الارااايية ب ا ي مااا زاد ا بااال علااى األمااة  -علااى أا تعبياااا  -مياايلة علااى ال اكااة
اإلسااالمية عناا اعت ااادام علااى الت اااياا الغابيااة الوضااعية ،إال أااا  -يأ اا هللا -
يات نا من ا ال الباأ ين ،مالك بن ابا  -يأ هللا  ،-بل يعتباا الوأي الل باال
كا الاراية اإلسالمية عن طايق النابش كاا جال ياا يباط صالة الارااية بن اوس
ماي ا يلا .مااع ااالا يعتبااا البااوطا أن مااا ذاااي إلي ا مالااك باان ابااا كااا معادلت ا عاان
الاراية :الاراية = إااان  +تاا  +ةت مع ال ياة ال ينياة التاا تج علاا ج يعاا،
أما ياتا إلاى ال ةاة عنا الاا يل عان الاا د الا الال  ،كلاو أتاى إن كاان ي وا
ٌ
بااالتاا األيض ،كلاالا ال با لا ماان توساايع أكبااا ،كااال با أن ييااون التاااا يعبااا عاان
اليون ،ال يتايز كاا تواوي ضايق .ك اا ين ا ا كاا التعبياا باالزمن الوةات ،با ال مان
ل ظة الاياة ألالا أش ل أكاح .غيا بعي عان مالاك بان اباا ،ين ا اليايم الباوطا ماا
ذاي إلي اليايم أباو األعلاى ال اود د كاا تعاي ا للارااية  ،كاا كتابا " :الارااية
اإلسااالمية أسااالا مبادئلااا" ،أااين اعتبااا الاراااية مج وعااة ماان ال باااد الع ائ ا
األكياي األصوه التابوية التا ت ا لواا من الايااة االجت اعياة ب وماتلاا ال صتل اة.
ج الصلل كا الا التعايف :أا يجعل الاراية متوالة بااألكااد تاز ه باز اللم ،ال
متواالة باااأليض ال يااان .ااالا التعايااف أاااي البااوطا ،ال يتواكااق مااع شااا ماان
اظايا علم االجت ا موالاات (.)16
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الفرع الثاني :مقتضيات التغيير الحضاري عند البوطي:
ل ااا استياااعا اليااايم الباااوطا أجااام أزماااة التصلاااف التاااا تعاااااا منلاااا األماااة
اإلسالمية ،كبادي على غااي غياا من م يا عل ا النلرة ،للنابش كاا جال ي االا
األزمة ،ة توصال إلاى أن ميايلة ال االم ميايلة أراايية ،شاايك كاا إيجادااا عا ة
التالياال ،كياااى
عواماال ماااببا  ،للاالا بااادي إلااى إخرااا األزمااة إلااى الت اااي
البوطا أن البنا الاراي يجي أن ييون منال ا من م وماا صالبة ،االا ال وماا
بينلااا ال ااا ن اليااايم الاال اااو خاااا هللا للبيااا اإلااااااية ج عااا  ،منلااا يااتم بنااا
الاراية من ج ي  ،سناا ه بياالا كي ا يلا:
أوال /تحقيق اإلنسان لعبوديته هلل تعالى:
ييون بتابيق أ اما هللا التا تا ق ل الصيا الاعادة ،من ذلك أدا
الوظي ة األ لى التا كلف بلا ،اا االستصالف ع اية األيض ب عنااا اليامل،
من ذلك إةامة مجت ع إااااا مالم ،إشادة أراية إااااية شاملة ،لييون بللك
اإلااان مظلاا لع الة هللا تعالى أي كا األيض ،لين ال بال اا اإلجباي ،بل
بالتعليم االختياي ،الا او ما ده علي صايح او ال ا اا الل يبين معنى
شأَكُم
استصالف اإلااان كا األيض تات صف العبودية ال ال ة ،ةاه تعالى :ه َُو أَن َ
ست َ ْع َم َر ُك ْم فِي َها( اود ،)11 :كاالستع اي ي و ب إع اي األيض
ض َوا ْ
ِمنَ ْاأل َ ْر ِ
خ متلا لتاويل ال ناكع الاةا كا م اي ال اية التارا ،كللك ةول تعالى:
ض َخ ِليفَ ًة( الب اة ،)13 :كللا اويا
َ وإِ ْذ قَا َل َربُّكَ ِل ْل َم َالئِ َك ِة ِإنِي َجا ِع ٌل فِي ْاأل َ ْر ِ
تر نت تعاي ا ب ل ة اإلااان األساسية التا يجي علي النلوض بلا ،اا ع اية
األيض بياكة معااا الع اية (ال ادية العل ية االةتوادية) ،شاياة أن تيون أاكلة
ب عااا العبودية اإلخالم آ تعالى .ة يبط ال نلا ال ا اا ع اية اإلااان
لأليض بياط التزكية األخالةية الن اية ،ألن شل ذا الن س يعوااتلا أ ه عائق
كا طايق الصالكة االستصالف .التزكية الن اية تيون بالابل التابوية الاياضية،
امت اه ال باد االعت ادية م ايسة الناك العبادا التلليبية كرائل األخالي(.)17
ثانيا /التعرف على مكونات الحضارة:
ييااون ذلااك بااالتعاف الاا ةيق علااى ال تغياااا التااا تاام ج علااا كااا معادلااة
الاراية ،ألن ج علا ال يعنا تا يق التارا بالرا ية ،لللا ي وه الييم الباوطا:
‹‹إن ع لي اة إايااا الاراااية ،إا ااا اااا كااا الا ي ااة صااوية ميباااة ج ا ا ،أل تاكيبااة
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كي يائية يعياف علاى تارايااا أ متصوا  ،مان مج وعاة ماواد عناصاا معيناة،
كي ا أن اجاح الا التاكيي كي ا يااد أن يتاوه إلي  ،متوةف على معاكة دةي اة لابيعاة
تلك ال واد خوائولا شوايداا ،كيللك اجاح الاعا إلاى إاياا الارااية ،متوةاف
علااى معاكااة تامااة بابيعااة مواداااا عناصااااا األ ليااة ،معاكااة ال ييااوبلا أ خااان أ
ام» ( ،)18كالتاكيي ال تناسق ال ا الال يوال باإلاااان للارااية الااعادة ،ااو
الل يتم عن طايق معاكة أ ة بعناصا الاراية ال الثة التا اا:
 -1معاكة اإلااان للويت  ،أصل  ،مآل .
 -2إدياك أسااي اليون اواميا .
 -1ك معنى الاياة (الوةت) ،ةي تلا ،مو ياا عاةبتلا(.)19
ثالثا /إرادة التغيير:
ييون التغييا أ ال بوجود يغبة عايمة كا الن س اإلااااية ،ااا اإليادة كاا
التغيا التب ه ااو األأان األكرل .ياى البوطا أن اناك كاةا كبيااا باين الاغباة
كا التغيا ،الل او جامع ميتاك كا التغيياا ،باين الاغباة كاا سالوك سابل التغيياا،
العالم اإلسالما اليوم ،ين ولم الايا كا الابل التا ياتايعون بلاا
الا او ما ين
أن ياوي ا أا الم ،أن يغيا ا ماايام من األسوأ إلى األأان األكرال .االا ااا
ال ا لية التا أ للا هللا اإلااان ،كلإلااان مالق الااية أن يتااك كاا التغيياا اااو
اإليجا ااو الالي ،أاي إيادت سعي  ،أاي ةاب من هللا أ بعا ا عنا  .علاى
ةا ي ذلااك يتا ا د اااو التغييااا ،إذ العالةااة كيلااا طاديااة ،متااى مااا اشااتعلت الاغبااة كااا
اإلصاالح تبا يل األ ضااا جاا العاون اإلللااا كاا سابل التغييااا اتائجلاا .مان ذلااك
التاوي ال اد االةتواد .)20(....
ك ا أن اإليادة ،ال ب للا من أسبا ت م ،ترايا جاام ،ك ح سعا،
سولُهُ
َّللاُ َ
الا ييون بالع ل الاعا ،ةاه هللا تعالىَ  :وقُ ِل ا ْع َملُوا فَ َ
ع َملَ ُك ْم َو َر ُ
سيَ َرى َّ
َوا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ ( التوبة .)135 :اا سنة إللية ،ك تى ما ج اإلااان العامل كا سبيل
النلوض ،تا ق ل ما ياعى إلي م اباا ،سوا أكان مال ا أ كاكاا ،ألا ت اشى مع
سنة كواية كـ‹‹ ما من شص أ أمة تبله جل ا ابتغا الوصوه إلى ث اة من كا
ال ايا ،إال كا سنة هللا ةرائ ما ياتوجي صوه الا األمة أ ا ال األشصام أيا
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ف إِلَي ِْه ْم أَ ْع َمالَ ُه ْم فِي َها
كااوا إلى ث اا جلودام»  ،الا مو اةا ل ول تعالى :نُ َو ِ
سونَ ( اود.)15 :
َو ُه ْم فِي َها َال يُ ْب َخ ُ

رابعا /العمل الجماعي المنسق:
ياااى البااوطا أن التجاااي ال اديااة ،أتااى إن كااان للااا صا ى إال أاا ةايااي
ال ا ى ،ازياال ال ااا .للاالا ال ب ا للنلااوض بالاراااية ،أن ييااون ميااا عا ج اعيااا،
ييااتاك كي ا أك ااا ماان طاااف ،ال جت ااع بج يااع شاااائا  ،الايااام ال ا ا لون بياكااة
ةااعاااتلم ‹ ،ذلااك ألن أ تااااك ااااو التااااي ماان التصلااف أسااباب  ،الوااعود كااا
مااةااا الاراااية ،إا ااا يعت ا علااى مجلااود ج اااعا متر ااكا( )..لاالا ك ا ن كاال مااا ة ا
يوصف لللا ال جلود من عالجا أسبا  ،يجي أن يناط بالليئاة االجت اعياة العاماة،
مت لة كا أغلبية الناس ،على اختالف كئاتلم ماتوياتلم»(.)22
خامسا /القضاء على التجزؤ وأسبابه:
ييون ذلك بنن الا إلى ل ل ة األمة ،الع ل علاى إعاادة أا تلا ،كي اا أن
اليتا سبي التصلف ،كالوأ ة اا عالمة الب كاا صاعود سالم الت ا م ،ج اع اليل اة،
ااالا ييااون ب اال ال اااا الاايااي الاال تعااااا من ا األمااة ،خ مااة ال اايم ال باااد ،
ال عت ا بتاسيصلا ،تعزيزاا أتى تغ جامعا ميتاكا لألمة كللا ،ك تى ما تا اق
23
الجامع ال يتاك ،أمين الاواي كا ظل االختالف ،االجت ا ل ي الي اي النزا .
الفرع الثالث :مرتكزات منهج التغيير عند البوطي
ال ت عن لتاليال البوطا ل انلة التغييا الاراي  ،يج اا ي وم عنا ا علاى
ثالث يكائز ،اا:
أوال /ركيزة الوحي:
ال ا ن اليايم ياو منلجا متياامال لواناعة ال االم لاراايت  ،ب اا يترا ن
من ‹‹سبل تاصيا هللا الياون لعباادا ،يباين للام الاااي الي يلاة بجعال ةياادة الا ايا كاا
أي يلم ،ك ا يظل يعاكلم على ال نزل اا الاالوكية التاا تعاضالم للرايا  ،ت وايلم
من ماتوى ال يادة كا ع ااية األيض ،ثام يااليام مان االتجااا إليلاا ،يلا دام إن اام
تااالوا كااااكوا عن الجادة بالوةو كا مغبتلا سو عاةبتلا»(.)24
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ك ا دلت الاياة النبوية كا أةواه ال وا ى أكعال  ،على ال نلا النبو كاا
البنا الاراي  ،ك كاات سيات مغازي كتوأ معاا ات  ،طاي اة تعامالتا ماع
يعيت مع اوخا ب ابة ال ستوي الل تناتظم كيا أساااي صاناعة الارااية ال يااةة،
ك ا بنااى د بع ا اجات ا كااا أيض ال ينااة ال ايااة الاراااية التااا جعلاات ال ااال ين
ينع ااون ب يئلااا يدأااا ماان الاازمن ،إلااى أن ضاايعوا م ومااا تلااك النلرااة الارااايية،
كنكلت أرايتلم ل اا اعتااااا مان أسابا مااببا الاا وط الت ل اا ،عنا ما ضايعت
البوصاالة (ال نلااا النبااو ) ،كااا ااالا الاااياي ي ااوه ال ا كتوي الايااي باغااوث‹‹ :إن
دياسة سياة يسوه هللا د أاكت  ،كا ما ة ثالثاة عيااين عاماا ،ااا كاا جوااااا
دياسااة كااا تيااييل أراااية ،بنااا ا ااوذ أياااتا ج ي ا ( )..كلاام ييتااف علي ا الوااالة
الاالم بوضع مصااا التغييا ،باامج  ،منااج  ،كي يات  ،موجبات  ،بل سااام
كا البنا أتى صل ب إلى ال األة التا أك ل كيلاا (مل اة الابال ال باين) التاا أمااا
بلا الصالق عز جل»(.)25
ثانيا /ركيزة التاريخ:
التنمل كا سنن هللا كا الارايا ال تعاةبة ك أسااي صعوداا االكلا
ص ُر ُه ۗ
َّللاُ َمن َين ُ
كانة التغييا ،سنة الت اكع ،سنة النوا ،ك ول تعالىَ  :ولَ َين ُ
ص َرنَّ َّ
ي ع َِز ٌ
َّللا
يز( الات ،)43 :ةول أيرا :يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِن تَن ُ
ص ُروا َّ َ
إِنَّ َّ َ
َّللا لَقَ ِو ٌّ
ص ْر ُك ْم َويُثَبِتْ أ َ ْقدَا َم ُك ْم( ا ،)30 :النوا الل ةو ا هللا عز جل كا كتاب او
يَن ُ
النوا ب صتلف معااي  ،كالنوا على أع ا ال ين اللين يتابوون باإلسالم شاا،
النوا كا مااعا التعا ن اإلااااا أ ة ال وى اإلسالمية ،اوا اإلب اعا
الارايية ،تا يق أسبا ال وة الغنى ،بلو أ ال عايف العلوم ....ة تا ق
كا تاييصنا اإلسالما الت غييا االجت اعا ال ي ا التووي  ،ااتيى ال ال ون
بالنوا اإلللا ،أةاموا صاح الاراية اإلسالمية التا ابت أ من يةعة ب ائية
باياة كا بواد الجزياة العابية ،ثم ت اعت لتوبح أراية للا أمجاداا صنائعلا
يدأا طويال من الزمن .الا ل ا ي عيت سنن هللا كا اليون ،ك للا الناس أق ال ،
اي اإلااان إلى االاتواي ل ين هللا ،ال بالعو ة من اللاو لين باإلخالم كا
اإلي ان باآ جلاد الن س ال اه ،تاييم شا هللا ،ثم بالتزكية ال ات اة التوبة
النووح من األخاا  ،ألن الا النجاح تا ق بع جلود شاةة جلاد ترايا جاام
كا سبيل البنا الاراي .
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لللا ك ن جل أاال األكوه التا تااجعت كيلا الاراية اإلسالمية ياااا
البوطا ،خاضعة لتجاذبا سنة النوا الاادية ،ك تى ابتع ال ال ون عن شا هللا
االاتواي ل ين ت اذكتلم األاوا دبت كيلم عوامل االستيااة ما يتبعلا من خ وه
كيا غياا ..كللك األما كا كاكة ش ن الاياة اإلااااية .ة بين ال ا ن عاةبة
ف
ف ِمن بَ ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
تعايل النظا كا الا الانة التاييصية الوظي ية أين ةاهَ  :خلَ َ
ف يَ ْلقَ ْونَ َ
غيًّا( مايم .)55 :كالصلف بايون
ص َالةَ َواتَّبَعُوا ال َّ
ش َه َوا ِ
أَضَاعُوا ال َّ
ت ۖ فَ َ
س ْو َ
الالم عيس الصلف ب تالا ،التا تعنا ال ا ن الوالاة الالأ ة بال لا  ،أما ْ
الصلف
بايون الالم كتعنا ال ا ن الاالاة ال اس ة من البيا اللين ضيعوا أرايتلم
باستج اعلم ألسبا ال ااد الل صويا ال ا ن كا أماين :ترييع الوالة ،الوالة
التاف
تعنا ال ين ،اتبا شلوا الن س يغائبلا ،أ الجا يا ال غايا
الزائ الل ينتا على الاراية من أساساتلا .كل ا اجت ع الان الاببان استاق
ال جت ع اإلااااا ال اس االالياي الاراي  ،اللالك ال ايو األخا (.)26
الصالصة أن البوطا ينوا على د ي التاييم كا كلم الن س البياية ،أ للاا
علااى التغييااا ،ماان خاااله االسااتعااة بالتاااييم دياساات  ،دياسااة جااادة موضااوعية،
ااااتعاض كي ا ةااائع األماام أياااة اليااعو  ،تجاااي ال ا ه ...االااع علااى ا اااذ
الي ا الاعادة .لننخل منلا العبا ال وائ (.)27
ثالثا /ركيزة النفس:
الا أةا ما ييون دعوة للعودة إلاى ال انلت ال ااا  ،الال يياون بالتزكياة
التابي ة الا أية التابية اإلي ااية ال تاكعة عان بااطن اإلثام ،يياون التغيياا الناا ال
ي ي أوه ماوي ال ادة ،بل ي ي أوه مااوي الان س ،متاى ماا أصالح اإلاااان أااه
ا ا  ،مين هللا ل ال ادة سصااا ل  ،جعل أاظ اة الياون تاايا كاق يغائبا  .االا إذا
كان التغييا اابعا من األع اي ال من الاااح .كالعناياة باالن س ااا الاابيل األ ه لعاودة
ال ال ين إلى سابق أرايتلم ،ألن الع ل اإلسالما الل يغ ل عن تلاليي الان س مان
الي ا يا األط ااا ال ايويااة ،ع اال يلااتم باليااعايا التااا كااا ظااااااا تص ا م عااودة
ال جت ااع اإلسااالما األم اال ،لينلااا كااا أ ي تلااا ال تعبااا عن ا  .ألن كاال سااعا للنلااوض
باألمااة ب اانلت إسااالما ال باا أن يبت ا  .ب ااااك التغييااا الاال اااو الاان س ،كيلاالبلا،
يو للا على ال يم ال رائل ،ثم بع أن يتنك من ذلاك يصاوض كاا أاكتا ايااطات
اإلسالمية(.)28
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خاتمة:
من خاله الا العاض ،اتوصل إلى النتائت التالية:
 -1التصلف عن البوطا أزمة متعا دة األجنااة أةواااا أعتاااا ضااا ة ،ااو
التصلف األخالةا الن اا ،لللا ك ن منلت التغييا الارااي عنا ا ااو مانلت تابياة
إصالح ،عناية بالن س.
 -2التغييااا عن ا البااوطا ل ا توااوي منراابط ،كااا م لوم ا  ،كي يات ا  ،لين ا
م ااا ن ب يااون العاكااان الوااوكا ،التزكيااة الا أيااة ،التااا اااا ماان ص ا يم التوج ا
ال يا للبوطا.
 -1يي د البوطا كا منلج كا التغييا الاراي  ،على ةرية التعااف علاى
اللا اإلااااية تااس أماكن الصلال كيلاا ،ك عاكاة طبيعتلاا تاليللاا كاق ساياةلا
التاييصا ،يص ف من طنة ميا النلوض ال تعي ،يللل الابيل ل ..
كاوصلة لبا نا  ،ايتنينا أن ا تبس كالم البوطا الجامع ل ا ابتغينا توضايا
كا الا ال اه ،لنصتم ب م النا ،أين ي وه:
‹‹ساابيلنا إلااى النلااوض ماان اا ة التصلااف يبا أ بتن يااة ااالا ال عااايف اإلااااااية با ا
باللغة أل مييالتلا تاةية دابلا األصالية تاسايم جال ياا كاا األذ اي الن اوس،
إلى التاييم استصاا صوية أ ي ية (غيا ميواة) عان عالةاة االا األماة ب اضايلا،
مااع ت ااويم ذلااك ال اضااا ب ا ن تب ا يل ال تغييااا ،إلااى ال ياسااا الياااعية ال ااوايااة
باط موازين الع الة كاا ال جت اع ،إلاى األخاالي التابياة تل اس جال ياا اإلاااااية
البعي ا ة ،إلااى تلااك ال ياسااا اللامااة ال تعل ااة بنااواميس الي اون ةوااين ا مااا يا ااالا
النواميس ال وااين»(.)29

الهوامش:
( )1ل ألف كا الا العنوان ( تنخا ال ال ين) ع ة مج دين خياة م يا الا األمة ،كيتي عن
(ماذا
األميا شييي أيسالن (ل اذا ت م الغا تنخا ال ال ون؟) ،الييم أبو الاان الن
خاا العالم باااااط ال ال ين؟) ،الييم ا سعي يمران البوطا (من ال ا ه عن تصلف
ال ال ين؟) ،الييم ا الغزالا (سا تنخا العا ال ال ين) ...الا ي ه على اال اكلم كا
األزمة الارايية التا تعااا منلا أمة اإلسالم ،اجتلادام كا الع ل على إي اظلا من يةاداا
ال يل.
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( )2الييم ا سعي يمران البوطا ،عالم سوي من أصوه كادية ،ل عام 1525م بجزياة
بوطان (ابن ع ا أاليا) كا ا اة التالةا بين سوييا تاكيا ،اين كا كنف ال ا العالم ال ي
الياكعا العايف ال تووف "مال يمران" ،ك ا ديس على ي الييم أان أبنية ال ي ااا.
زا ه دياست ال ااوية ثم الجامعية ،ااه شلادة ال كتوياا كا اليايعة اإلسالمية من جامعة
األزاا اليايف .ت يز ب وسوعية كاي ة كا زماانا ،كلو أديي ك ي أصولا متيلم داعية...
يعتبا ةامة من ال اما العل ية كا العالم اإلسالما ،ل أزي من خ اين كتابا كا مصتلف ال ا
العل ية ،أا لا :كباى الي ينيا اليواية ،ك الاياة ،شاح الايم العاائية ...أما كات كياات كا
خرم ت اوي األ ضا األمنية كا سوييا ،كاغتيل الييم البوطا إثا ت جيا ااتااي كا جامع
اإلي ان أين كان الييم يل ا ديسا كا الت ايا ،الا يوم  21مايس 2311م ،يأ هللا تعالى( .
ال علوما منخوذة من موةع اايم اليام).
( )3ا سعي يمران البوطا ،من ال ا ه عن تصلف ال ال ين؟ سلالة أبااث كا ال ة ،الع د ،8
م مة اليتا  .م.2
( )4للبوطا تا ظ ش ي من ل ظة إصالح ال ين  ،موةف ااة بي ة لااكة اإلصالح النلرة التا
اادى بلا األكغااا ،كلو يعايض الا ال اا لة النلروية التا خامت اايت ال ين ال خ مت
أصلات  ،ما كان ال ين يوما كاس ا أتى ياتا إلى اإلصالح – على أ تعبيا البوطا ، -
لالستزادة ينظا كتي البوطا التا تنا لت الا ال رية م ل ،م مة كتاب ك الاياة ،كتا
كباى الي ينيا اليواية أين يتا ث عن ال عجزة .غيااا...
( )5من ال ا ه عن تصلف ال ال ين؟ ا سعي يمران البوطا ،سلالة أبااث كا ال ة ،م 12
ما بع اا.
( )6ألن موالح التغييا لويق بالعلوم االجت اعية ،لللا ي خل كل أاوا التغييا تات معنى
التغييا يالق عليلا التغييا اإلصالح االجت اعا ،باعتباي ال جت ع الل او ج اعة من األكااد
او العنوا ال اعل كا التغييا الاراي .
( )7ا سعي يمران البوطا ،من سنن هللا كا عباا ،داي ال يا ،دميق ،سوييا،ط2314 ،1م،م
.155
( )8ينظا ،ال اجع ا ا  ،م .1111 - 1112
( )9موةف البوطا من الاياسة مياب ل وةف مالك بن ابا ،أيل ياى أن الع ل ال عو
اإلصالأا ال ب أن ييون بعي ا عن أ أاه الاياسة ،ألالا ستلام ت ا مايات  .ينظا شا ط
النلرة ،مالك بن ابا ،شا ط النلرة ،تاج ة :عب الوبوي شااين ،داي ال يا ،داي ال يا،
دميق ،سوييا ،د.ط1581 ،م ،م.13
ماجعيات  ،أأ الزةاةا (ا ة التغييا كا كيا عب الاالم ياسين)11 ،
( )10التغييا م لوم
ديا با 2314م ،متاأة على الاابط التالاyassine.org/ar/document/274.shtml :
( )11ا سعي يمران البوطا ،منلت الاراية اإلااااية كا ال ا ن ،داي ال يا ،دميق ،سوييا،
م .15
( )12ال اجع ا ا  ،م .23
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الييبااا ،داي ميتبة الاياة،

( )13ينظا ،أسوال أشبنغلا ،ت اوي الاراية الغابية ،تاج ة :أأ
بيا  ،لبنان ،1 ،م .12
( )14ا سعي يمران البوطا ،منلت الاراية اإلااااية كا ال ا ن( ،ماجع سابق) ،م .12
( )15ينظا ،ال اجع الاابق ،م 11
( )16ينظا ،ا سعي يمران البوطا ،منلت الاراية كا ال ا ن( ،ماجع سابق) ،م .21 -18
( )17البوطا ،منلت الاراية اإلااااية كا ال ا ن ،م  24ما بع اا.
( )18ال اجع ا ا  ،م .11
( )19ينظا ،ال اجع ا ا  ،م.15
طاائ  .ا ا ال يا
( )20ينظا ،ا سعي يمران البوطا ،جود سعي  ،التغييا م لوم
اإلسالما ال عاصا  ،2داي ال يا ،دميق ،سوييا ،م.0
( )21البوطا ،من سنن هللا كا عبادا( ،ماجع سابق) ،م.10
( )22البوطا ،منلت الاراية اإلااااية كا ال ا ن( ،ماجع سابق) ،م .113
( )23ال اجع ا ا  ،م .111 ،112
( )24ال اجع الاابق ،م.12
( )25باغوث عب العزيز بن مبايك ،ال نلت النبو كا التغييا الاراي  ،كتا األمة ،الع د ،41
ال أة ،ةاا1555 ،م ،م .43
( )26ينظا ،البوطا ،من سنن هللا كا عبادا ،م .53 – 83
( )27البوطا ،من ال ا ه عن تنخا ال ال ين ،م .15
( )28ينظا ،ا سعي يمران البوطا ،باطن اإلثم الصاا األكبا كا أياة ال ال ين ،سلالة أبااث
كا ال ة ،الع د  ،1م .0 ،1
( )29ا سعي يمران البوطا ،منلت الاراية اإلااااية( ماجع سابق) ،م .113
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