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 آيات في التنمية البشرية

 (2/3) السمو حنو التحرر الفكري والتغيري إىل األفضل

 2016يونيو  21 :في جريدة أخبار الخليج تاريخ النشر

 بقلم الدكتور زكريا خنجي

 

قلنا باألمس إن اهلل سبحانه وتعالى ينادي البشرية للتفكير وتحرير الفكر 
حتى تستطيع أن تتغير إلى األفضل، إال أن بعض من األغالل واالنغالق، 

 .البشر يرفضون

 

يعني في اللغة العربية إحداث شيء لم يكن قبله، « التغيير»ومصطلح 
وكذلك انتِقال الشيء من حالةٍ إلى حالة أخرى، لذلك فإنّ اهلل سبحانه 

 إال أريد إن) 88 اآلية –وتعالى يقول على لسان نبيه في سورة هود 
ا استطعت وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب( فإنّ م اإلصالح

هذا يعني قمة القوة في دفع األمم إلى تغيير في النظام والحياة 
االجتماعية واإلطاحة بكل ما عفا عليه الزمن، وإقامة نظام اجتماعي 
تقدمي جديد مبني على حرية التفكير والشورى والعديد من المبادئ التي 

 .اإلنسانية وحريته في كل جوانب اإلنسانية تحفظ كرامة

وهكذا فإنّ اهلل سبحانه وتعالى كلما اشتد طغيان وتسلط البشر على 
بعضهم البعض، وسيطرت العبودية على تفكير البشر يرسل الرسل 
عليهم السالم ليعيدوا البشرية إلى جادة الصواب، وذلك حتى يؤسس 

كير والحرية والتعبير، فنجد ذلك النظام اإلسالمي في تفرد البشر في التف
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حينما يقول )ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا  44واضحًا في سورة المؤمنون في اآلية 
تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ 

 (.أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
وفي جاهلية قريش وإبان نزول الدين والشريعة اإلسالمية بلغت 

 أعلى – مثالً –البشرية ذروة الرقي واالنحطاط في آن واحد، فبلغ الكرم 
 أن لدرجة مرحلة أسمى العفة وبلغت التبذير، مرحلة بلغ حتى درجاته
 لديهم الكرامة وبلغت والفقر، االنحراف من خوفًا ابنته يقتل كان العربي

أقصى مراتبها حتى وصلت إلى العصبية القبلية لدرجة أنه يمكن أن 
 .تتقاتل قبيلة مع أخرى بسبب ناقة أو حصان

فأرسل اهلل سبحانه وتعالى محمداً صلى اهلل عليه وسلم لتقويم هذا 
االنحراف، ووضع اللبنات األساسية لتغيير هذا المجتمع وإقامة مجتمع 

اس على اعتناقه ولكن جاء محمد صلى اهلل آخر، ولم يأت اإلسالم ليجبر الن
عليه وسلم ليفتح األقفال الذهنية التي وضعها سادة المجتمع المظلم 
على عقول البشر، جاء ليحرر التفكير، وليحرر النفوس، وليحرر البشرية من 
عبودية البشر وعبودية الظالم وعبودية المادة، وهذا الفهم بلغ ذروته 

ت الفتح اإلسالمي حول العالم المعروف آنذاك، عند المسلمين خالل فترا
بالتحديد ما أوضحه ربعي بن عامر للقائد الفارسي رستم مع بداية 
معركة القادسية حينما قال )اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة اهلل، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور األديان إلى عدل 

ينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه اإلسالم، فأرسلنا بد
 (.ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدًا حتى نفضي إلى موعود اهلل
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 يرفضون األحوال، تتغير أن هذا يأبون – دائمًا هم وهكذا –إال أن السادة 
 أقل على أو تتغير أن للبشرية مجال يتاح وبالتالي العقول يحرر الذي الفكر

 .ن تسعى للتغيرأ تقدير
 

 لنتوقف هنا ولنواصل غدًا ما نقطع من حديث،،

 


