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 تقديم 
 سعادة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

 فيصل بن عبد اهلل آل محمود

خددددةلألددددمل خالدددداسللدددد لخدددد لل  ددددا ل خ ددددا لا  دددد  نلأخدددد  لاممددددالذلا دددد  ل
         ف دددددالل  دددددا  لل،ادل سدددداخ االالدددددا    لاه ددددنحددددد إلنسددددان ل ل

  الكخمدددملانامتدددمللا الددداألرسدددا  ال، 45ا الددد ر  ل   
تل،لفكانددد

مللف ددافلفاددالادد الا دداة ل ر ادداولاميددارولا سدد لام،ل نددا ل ااداددالا  دد ا ول اه  فدد
          لف دددالل  دددا  لل، ىاادددابالالدددا    نلا كددد م

   
ل ،ل قددال ل45ا ف قددان  لل

              

           
ل .54ق  لل

سدد االاةلددملل لا  ف ددمل اهكانددملل،اال لددالةددل، ا  اددانلا ال دد  ل  ددانلات  ددااملال دداالا  دد  ن
ل  ا شا دلاميار 

ل .55ا اخ ف  لل      
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ل
 يتلا ددد  لأ لل،للددداملا فصددداحمل ا    دددمل، ا صددد ول ا سددد ملرخدددالا  سددد للاه خدددا

لددالندداللل ددااا،لقدداللل ا خغددلل خالدداسل ة ددنلوددا خ ددالخ ددا لا سددما لف  الددالا كخددا،ل
   ا  ل

فكاندتل ،ل55 ا الحدا ل       
ا كخمملا  ا مل ان ا لاه نل ا ار ولالامكممل اه رظملامسدالمل اااد دملالدا يلاد ل

لد للخمداالالادالل لل خاا،ل دالل لر  لل قخد  لا الداسلعا دا لللط ة ا لل،أحس 
ل.لن رلا شنان
ل ال ا ل

ملمبشائل،املا  اهاملاهم اودلش  را الالا ث افسخملدسخفا الا صاارلانالسليفل
،ل«.. دعاا ل لقوياا إع دةعاا دل ال  اا الخطاا ا االمااالم الر   ا »ل اذل  دا 

ا سااسداملا ث افادمل لالكدالل  اابدال يخاابداللا اقا دملا  ارسنادمل مدةأيتليفلا هلام 
رخدالاهسد  الا قخامد لللؤمت اال نا االام ارر الة اف اال ةصاح االل ل لال

 يدددا تالالالدددا لاهشددد كلل،ةشل ا شددد ا مشددد اراالا   دددا نل ا   دددارفدددال لل، ا  ددداه 
ل ة ارهبال لالة زلاال، لشارملث افملام ارل ا  فااال ا    لل الاآلخ  ل،ا نساين

أةيددددا للدددد لصدددد رلاه ا اددددملاه  ددددادول  ارسدددداالا  مددددال اوامالددددمل ا دددد حكال ددددتل
ا ن دددددا لا ث دددددايفللدددددالةصددددداح االلددددد ل ل؛لرالدددددا ة ل شددددد اراال لسددددد  االل  دددددادو

 النلل،أنلص اعلامياراالا لح ا مل  اقارخالاة لالنلا  أ اال ا سااس لاه  
ل لأذنادددددملا  فدددددااال ا   دددددا نل حددددد ارلا ث افددددداال اميدددددارااللا دددددار وا ال دددددا للددددد ل

 ا لدددددددددددا ددددددد  لةدددددددؤد لل لا  الدددددددا ل ا ثل،ايفددددددددددددداينل ا ث ددددددددددددددا نسل اترددددددد افلالدددددددا  ال ع
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 غدددا لا  ماادددال لل،نسدددان اترددد افلق ددد قلا ل،ا  المادددملاهسددد االمزن ددد ل لل،اميدددار 
ل.الكالأشكا ل

خ االددا لالصددةا لال  ا ددمل  ددااراابال   خدد لل يخاابددالادد هلام  ددملالكددالل اصددفابا
أ لال   ددةل خدد ل   خدد لف ااددالله حخددم،الالددردراكلأال دداداه حخددم،ل تلة ح دد لذ دد للتل

 سددددااالفاادددداللقادددد ل اراددددم ا حاطددددملال خماددددا،ل لدددد لسل تددددالخ ددددمل اسدددد ا ا امل
 أخدد لال ددنلاتر  ددارلا لكددانلاميددار لا دد  ل،لل  فاددم لاددملىم رددملصصصدداالرخم

 ا تافملاميارةملا ديلشنكد لأنلل، ا ظ  فلاحملا ملا يلة اش هنال،شن خكللاهسخم ن
 ا  سدالال اآل اداالاه لمدمللالدل،لاا د  لشنكد لأنلةيد خ  لا  سدا ل ا ا رلل،ة ال اا

ل. اهش  رمل اهؤث ولا يلة  ما هناليفلا هلام  م
ل،ف حتلرخاالالأالد ا ل دالشد  شنك ل صفاالالأهنالا يلل خ لام  ملل لا   هم،

لذال الداليفلل،أةيدا ليفلا  قتلا   لشنك لأنل ك نلف حتل الالأال ا ل دالشد  ل ك ل
ا  ددداالا سددد لاملا ددديل مدددالا   دددمل إلنسددداناملل   صددداالسددد  اللسددد لالال رصددد نا،ل

 ا للامملا ال  ول لد لسدارلرخدالل،  للا رلا اة ل لال  لل خالاسحنال   ل،ل لع ا 
لط ة اال  الرسا  اا.ل

ا   صدداال ا  اددانل  دداالا دد ح ،لة دد للل ادداةسدداسلرسددا ملا ال دد وليدد رلذ دد لأنل
  دددددا  ل

 لدددددالة  خددددد لاتل ددددداادلل       
ا  ددادرلل،اه ددنلاه لددال خظدد  فل اه غددةاال«ان ددا لا سدد ل »الدد   لا ادد مللدد ل

ل.ةالمال انل حاثمال انأ لامل إلنسانلرخال  صاالا  االا س
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ل،أ لا دد   لاه ددنل،ندددددددا لاه دان ددالالددا لالأنلددددددددد قددالتلنكدد نلقا ددملل لا  أ ا
 كفد لفادللكا دملا د  لل،أ لاه يدال، اسلالداةل لا سداال،أ لا ر ملاهؤث ل اه لا
رادمل لدنالا لمث ولام رملرخد مل صصصداالل  فادمل ا  مال،امالا  ل رخ لاةص اا

حد لل، تد رامل خ  د مل ا  اداساه خمادمل لا  داةةلاه  د دلأذنادمللتدافملل لل، لنسانام
فا    ددمليفلل، دد  ليفلذ دد ل تل،أصدد علرخمددا لقددالذا ددللا ردد مل الكددادلن دد ل لالددأن

ا  خد ملا ديلا للحداالل، اه اينل، ا  اةال،مبالفااالل لا  اانل،  اثالالا  خم ل ا ث ايف
ل ل.لا  لمتك لل لفال ن

ل اف دددملأ لل اال دددملا كددد مله  يدددالل-فامدددال  ددد لل-فدددرذال اندددتلا    دددمل  ددد ل
 لد لسلل،أ لف دللامدالل،ا  اقدالل ف دلا اد ملفكاللد لا  خد مل اه دارفلاه خ الدمل،امال

ل؟ الامالواخ اارلان ا لاه اف ل اه لال
ل،لخ االددل لدد لسل،خ  لف اددلد ةددادادلاةلدد لدقددمل خ دد رولرالددالالةصدد علامدداللاه دد

ل،أ لامدد ارلاميددار ل،ا  فارددالاميددار ا  ددأثةل ا  غاددةل للقيددامحدد لل محدد رلةل،راهاددا ل
لساحملا فك ل ا ث افمل ا ر م.لليف اهغا  ملل،أ لح لا ص اعلاميار 

صداح للةلدال لا ر ل ل لفنالأنلن ص للاالا  سارعل ا  ار لا لرنالأ لق لفرذالقا ل
ا ددد  لقدددال صددد  لل،ا  غادددةلا  ددداه اثدددلللددد لزنلدددالاخ دددااللا الدددانل اهكدددانل للددد ل

أدر الالث الل،ا  أثةلفالل اهساذنملال  اةال  ا لنااا لر لل، ا االلدل ح  لل اس
خخ دددددددا ل »اهامدددددددمل لددددددداالا   ددددددد ة ل ا  غادددددددةل اتر  دددددددا ل ا   اةدددددددالاه خددددددد  ل

ل.ا ا مل«ا س ل 
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ا  ددداولاددد لمال لدددددددد  الا فددد دل الماردددمل اا ددددددددددددا  غادددةلرخددداللسا  غدددةل للذال دددانل ل
فدرنلدشن لدملا الظد ليفللداالل لمدملان دا ل   د ة هلل، ط ا دملسدة ربال،سالملاماداو

 ف ةيددددملل، سددددالملا  ماراددددمل، حا ددددملدر ةددددمل، اتر  ددددا لالددددللةصدددد علتدددد  رولشدددد رام
   د ة ل سددالالا د   لاه ددنلادد ليفلل«ان ددا »خاصددمل أنلا   اةداليفلل،حيدارةم
رندددد  لرخاددددللا  غاددددةل ا   دددداةال ا   دددد ة لل،ا  اددددادلالشدددد   كخاددددعلشدددد ر ل لح ا  ددددلل

ل ا   اةال ان أل ا ص ا ل  اسل للصفملا  اسامل ا  صمم.ل
 اس م ارلا  مالرخدال  د ة هل   د ملل«ان ا لا س ل » ا ار ولل للياةال

لقيددام دد فل ل، ددا اهل اخ  ددارللدداالل لم ددلل خم غددةاالاه سدداررمفحدد ل  د ددلل ل
 فددد لل،ا  ألدددال   ةددد لا الظددد لفاادددالا كثدددةللددد ل خددد   ل،رخدددالقدددارل  دددةللددد لاةذنادددم

ل«ان دا لا سد ل »لةد خخ حد لل،ات   اسلح وال لرادبالل لل ق االا   ا د 
يفل ددالرصدد ل ددالشنكدد لأنلةخح ددلللدد للصدداالاال لددالةك خددلللدد لقادد دلقددال ددؤد لل ل

للة ددددا دلان  قددددلللدددد لل اق ددددقادددد لل،ردددد لل ا  ددددملاه غددددةاالهيمدددداهل  سدددداالال  ددددال
ل.لال النف لن االتلا س  لراللل،راملل ل اةاا ش ل

،لاه صددد مل«خ دددا لا سددد م»تددد  رولا  ف ةددد لالدددنلأذنادددمل لنددد الاالدددالل ددد   
لا ك ملانا الاا دلر لحا دلا الانل اهكانل اه مثاليفلل  فملا  ح ليفلا    ن

اه دأيتللدد لل«خ دا لاهسددخمن»أ لل«ان دا لا سدد ل » الددنلل ا  ادانلا ال د  ،
ا ددددد  لة مثددددداليفلا  فكدددددةلل،  كدددددالرصددددد ،ليفل دددددالرصددددد ل«سددددد مخ دددددا لا »

 ات  اادليفلاخ اارلا  سالال اةد اال اآل ااال  تدالا دمالول ان دطل طد فل
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ا يل دا لللالد  لا سد مل   صداالرسدا  للل لا نسدانلل،اهفاااال اهص خحاا
ل.أةالمال انل ا ار ولل الل ا   ا لالل

لل قاالددددال خ غددددةل ا   اةددددال دددد ال  دددد رلال  لا  اددددادل خ ددددا لاهسددددخمن  ادددد ال
اد للن دا لالشد  للدؤط لمب  فدملل.. اه ا  مليفلت  لا ظ  فل اهس  ااال اه غةاا

أ لصددالارملفالدد نلل،أ لرمخاددملا دد   لاه ددنل،ال خدد للالادداليفلالالددا لان ددا ل لل،ا دد ح 
 ددد   لفدددا   االالدددأنلل،قسددد لف دددللا  اقدددال ل  خ ا دددلليفل دددالزلدددانل لكدددانل،ا  ددد ل

  دددةلقاالدددالل«خ دددا لا سددد م»ل صددد ملرددد لان دددألشدددأنلل« دددا لا سددد ل ان»
  ا دددالةدددؤد لل لا كثدددةللددد لاسددد فلأدال لل، خ  ددداةال ا   ددداةال ا   ددد مل اه ا  دددم

ل. ا  خخعل ا   ا ملا  االام
خ  دتلخدةلألدمل خالداسللد لن ا دلا  أ االالدأنلاةلدمل اميدارولا سد لامللدندالأ ل

لدنال ادالالدا    لل أنللامملا  س للل؛ ال    خ للخ ا ل ا    نل ا  اانلا
 أنلاتر  دددا لهبددد الا ددد   ل ا  أصددداال دددللأصددد علرخمدددا لقالمدددا لال ا دددلليفل ددد ا لل،اه دددن

 دددددادل ة  ددددد رلالا شدددددكال ولشن دددددال ةلدددددالاةسدددددعلاهسدددددخمنل رخدددددالا    دددددم ل كالدددددلل
لسدددفةحاددد لأصددد علا رددد ملا اددد ملل،اه خددد  ل اكددد نليفللسددد  الا سددد مل ا  صددد 

ل.املل لرخ مل ل ارفلل ال رمرخما لسن لل،  ساهنال  بال للمياراالا  ش ةما
ادددد لا كخمددددملا  ا ددددم،لل ل ددددا دوللخدددد ا لاةلددددملنلط ة الددددالل لا ددددار ول ا دددد   ل
 مالر ا اددددال ر ا ادددداللدددد لقدددداالددددددد ل سمللدددد لل  فددددملا دددد ح ل أصددددخاالثاالددددتاهال خ دددد
لل الان ا ؟،لفكاعلنص  لاا الانل   خ ل      ل خمالال ا مت الل،ا    ن
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اخللددد لام ةدددملدددددددديفللالل   اددد لا  الاردددمل ا شندددانل ا كخمدددملا  ا دددمل ا ددد   لاه دددن
اد للا كخمدمذ د لأنلل،لللل لفدا ل ساخملا ار ول   الملا نسانل

خغددد لل  ا  الدددعل ا  ددد اهل ا   ي دددخملل؛ر دددالا نسدددانل  المادددلل  صدددالالسدددخ  لل  ددد ا ددديل
لالا لحاا ل.ل  لل ل  ال

لددد  فلادددالل اددد نلال ددد فةلأنلل دددا دولهنددد  لاةلدددمل لخ ا لحيدددارةا لل لذالث دددت
أنل خ لا هلاةلملتلةصخعللتلمبدالصدخعلالدلل» ل،ا االاة ل لخش   للا داال ل ل

فدددرنلاتر  دددا لالان دددا ل اكددد نليفللأ ل مدددالقددداللا لدددامللا ددد ،لر دددللاذ،ل،«أ ودددا
رخاددددمل نشدددد لادددد لا سدددد االل لاسدددد دادلا فال  الاددددم خ ددددا ل ا  صدددد لاللسدددد  الا سدددد ملل
ل.ل هن  لاةلملل ل اةالا ار ول للاارلا اة 

ل ال ا ل
فد لنددار لأ لنددارالأنالددالهبدد الا يفددازلا ث دايفلالمددار لقددالرالالددالعاددال  اندد ل

 حسدددد الاليفلذ ددد لأنالددددالف حالدددالاهخددددعل اسددد اراالاهلل لسدددداحملل،اه   حدددملا شدددكا ام
 فارخادددمل  كددد ة لذاالاددددمل در ندددالل للردددادولا الظددد ،ليفليا  ددددملتسددد دادلال؛اتا مدددام

ر دداهلردد ل  صدداالقدداالا سدد ملا  شددافلسدد  ل لل،ا   دد مل اه ا  ددمل  اقددالان ددا 
الان دددددا ل» الددددد  كلا  دددددارولرخددددداليدددددا زلا صددددداالاالا ددددديلم دددددتلل،ل لا نسدددددان

ل.للفحا تلد نلا ن ا لاهأل لل«ا س ل لاه اص 
،لتلشنكددد لأنلة  دددا للدددالأقدددالالالرخادددللة  دددمللخفدددا للف  حدددا لال  ا  دددلل ن ددد فلأن

اسدددد ارا لاه تدددد عل سدددداحملا  فكددددةلل- مددددالأسددددخفالالل-الك ددددا لأ ل  دددد ،ل حسدددد الال
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رخددددالاما ددددملا ث افاددددم،لأ لا  اقدددداللاتطدددد عل دددد فةلااد،لل ل اندددد دددددددددددد ا الظدددد ل ات  
خن االرخالحٍالس ا ،ل ا القالذا للشنثال ا ا ل  ةا ل فكةلا ث ايفل  اولاهسخمنل ل

لملا  مالا ث ايف،للنلشا لاذ.لدادةا لل لأد دط ة لاما،ل د ا  لا  ا لرخالدل لاتس
لحضااااا ل ،للتلأنلأ  ددددداملمدددددار اددددد الا يفدددددازلا ث دددددايفلالمبالاسددددد مل تلةسددددد  ل

،لالد اف ل  حب السر  ألي  الباد الشيخ حرد با  لقيةاآ  ث نا  مف حة ا  اه
ادد هلاهشدد  راا،لهثدداللاهسدد م ول رراة ددللا شددك ل ا  دد لل ا   دداة لرخددال شدد ا ل

ل ل اال  دددلل يفازادددا،ل اةلددد لال ع ادددالل لا خغددداالامادددم،ل  مامدددا ل خفالددداو،ل   صددددا ل
لال  ساالدال ولاهشار مل اهساذنملفااا.للا االمم

 مدددالتلةفددد   لأنلأ  ددداملالا شدددك لالاةدددالل لا خددد ولا ك دددا ل ا  ددداحثن،ل
لا خدددد وليفلل  ددددالا دددد ة ل ددددانلوددددالا فيدددداليفلليفددددازلادددد الا  مددددالا  ظدددداا،ل ل 

ا  حدددد  ل ا اراسدددداالا دددد ة لاتدددد خ  الال ددددد  لادددد الا  مددددا،لر ددددالا لكانددددداال
لاه  ات م.ل

لسال  لاذل خ ماالا   فا ل ا سااد.
لل

ل اممالذلر لا  اهن.ل
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 هذا الكتاب

 «.. دعوة للتقووم  إععوادة الر ورالخطاب اإلسالمي المعاصر»الكتاب، الذي نقدمه  
ههههمل ادلعهههثقع الجلقهههاا اادهههاسل ال هههادس ا  ا هههاي معهههثقسامتا الجلقا  هههي الكههه   ادلدتهههدة 

لاىلهههملار قادلتا عهههي قادلجلا  هههي  معهههكا  ههها يقالملاسهههدة فتمل  هههب ان  هههاىلان  قم ههها ، قالههه  
، قاله  ككه  ال  م ها  متاها اةمهي إلشكال ات ادلثكايلثاع ي قالتقد قالتقملم قادل اكثة قادل

قصهههه اا فادل قههههدة هي ههههات، قهههههل فوا  تاهههها متواههههم رلدملسههههي    ههههات م ث  ههههي قساد ههههي 
إل اطههي ف اداههها،  قهههد لزلاقلهههي ا  ،لتظههث يل اههها مههه  سلتاهه  ال قايههها هههك ككههه  ا ،متتملسههي

، الههذي نثيههد الملصههملل يل هه  قاإطدصتههان ي  صههملاف  احلهها التههاع ق  ،احلق قههي الئاةاههيكههملن م
قمملضههملس ت  قابتاههار عههدقات فههمج متههمل ث    هه  ا   ههن قا ههد، قفههمج شلكهه   ن ههان 

عاههد  ههاسل ق   ههات دار ههي ق لقاهه ، فهها هههمل  ههثة دلسظهه  قا ههد، مادهها فاهه  سادهه  ق 
  ذلهههن مههه  ادل هههاقل ي ااداس هههي سههه حيقهههبساد هههي قم ث  هههي مت هههددة، ههههذا يضههها ي ي  مههها 

مهههه   اهههها ه ههههثاد  فههههدقن ماههههها يشههههكاإت اةمههههي، قاحل امللههههي دقن ال اهههه  قاإدسهههها    اهههها
 ، الهههي ال وههه  قالت اههه فامتهههداد امهي هههههههههههههههههههشهههتات اةمهههث، قف جلهههثة الث يهههي، قادل  يكث هههملن

باملن اةمهههي ا  الهههي ال والهههي د  ي هههال ال هههات اإعتداس هههي قالجلقا  هههي،   ههه  قمت يههب شهههاكي 
اقل ي هههههههههههههههههههس هههها  الههههت ع مهههه  ال اسا ههههي قال  هههها قادل  التظههههثة الذراة  ههههي قالعههههاا الههههذه  ق 

 انتظار الاوا ادلتقذ هق ال س   اخلالد قالقاةد ال ذ.باملهنا فث ي د  قي  
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هن مجلهههها هههههذت  ي  ،ق ههههد يكههههملن مهههه  ال ههههثقري ا شههههارة، فهههه  يههههدي هههههذا ادلعههههثقع
كهي ا شكال ات الك   قادلثكاهي قادل قهدة م ته  مه  ادلا هات ادل تمل هي، قالق هايا ذات احلث 

ال  ا ه ي ادل اصا اإعتداس ي ق  احملثكاتالداةدي قالداةاي قادلتوملرة قادلدتدة؛ ةهنا معكا 
ال  متوام الكجلمج م  التظهث قالتممها، قالا همجة الت ه وي  ،قالجلقا  ي اة اس حلثكي اةمي

 هك إ نقهه    ههث الههمله  قادل ادسههي،  ،اي لإل اطههي ف اداههاهادلتا هه  اتهقالت  هه ،ذةهالتا ه
           ق   تههههههههههههها  مللههههههههههههه  م ههههههههههههها      هههههههههههههد

 ،  تتىلههههملل عاملدنهههها ال كثيههههي مهههه  التظههههث ا طا  ههههي ا شههههكال ي قمملضههههملساا(93يههههملنع )
ي  الههههد اع سهههه  هن  ههههتا قيريههههاد اةسههههذار فههههمج ادلقت ههههي، ا كجلههههمج مهههه   قدرا ههههتاا قها ااهههها

 اة  ان،  س ا  الت ع م  م اقل ي اخلوم قالتق مج.
، اله  ماا هب اله  إ مئ هم سه  كها ذي ف همجة فات الذهت هيقل ها مه  هبوهث ا صها

مه  التظهث ا ا شههكال ات الكه   اله  ن هها  متاها، ااهثا ة ا زلاقإمتهها ا تىلهام ال هها ي 
فدقن سا  ق  ن ا طا  تاا قمكمليتاا، قدقن امتالك هدقات صهىل ىلي لات امها م اها 

قاحلدا ههات  «ذهت ههي اخلوافههات» مهها مهه ال م  هها   تهها   ااهها ا ها ااهها قدرا ههتاا،   هه 
مه   تهالهمل    اله ،ا سقا هي اخله ا  قاحلكدها قمئ م سته ،اةصملاتا ت ايل القاإن  اإت ق 

ذهت ي هن نقملل كجلمجات قن  ا  ا الت ي   الي هن نقملل  ا الت قن  ا كجلمجات... قنتمدب فمدب 
ا لهه ع لتهها فهه  ساهه ، ال اهه  قادل ث ههي،  ههال نقههدم ساههن مهها لهه ع لتهها فهه  ساهه ، هق إ نقهه  مهه

 ان ا تدراك قم ا  ما عااتا. ساااملد     متدىلملر 
إ حيه   اها كتهاب مادها   هد  قن اف م  الادايي هن مجلا ههذت ا شهكال ات قالق هايا

اهت ، قإ زمهه  ف  تهه  يئهه  سهه  هههههههههههه    متملسهه كههان  ودهه ، قإ رلدملسههي كتمههاب مادهها 
ث قاإكتعههههاف قالت ههههديا قالتقههههملم التظههههث ا اةزمههههان اةبههههث ؛ ةهنهههها  هههه ث م تههههملح لاتظهههه

، شههمهنا ا لتهها ايههات تفههدت اةن ههع الهه  كادهها نظثنهها يل اهها قادلثاع ههي؛ هههل مهه  يشههكال ا
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ر اههههي الكعهههه  ال ادههههل قالكههههمل ، الهههه  إ متمل هههه  سهههه  اكتعههههاف احلقههههاةب  شههههمن ذلههههن
اله   ديااا،  دها فالتها فا شهكال ات قالق هايامتاا قم ديااا قه  انات ماقا تكداذلا قالتىلقب 

   يقملل م ها    ا المل   الذي يعكا هداة التظث   اا، زلااا ا ن ان،
التاهههه  ا ههههتدثار (.  39  ههها  )          

ههمل الهثقح ال هاريي قال اسا هي ادلتقهدة ا اةمهي، قههل دل ها احل مليهي قاحل هاة  قالا هان قاإ تااني
 ق ا ا التقدم قاإرمقا . 

فاخلوههاب ا  ههالمل هتهها هههمل اإعتاههاد قال اهه   ت ههدنق امههن قن ههارع ي  القههملل  فههم
الاعهههثي لت هههملص الكتهههاب قال هههتي ا زلاقإمههه  متهههه يااا ساهههن قا ههه  احل هههاة ا كههها زمهههان 

ال قه  التعهثي ل قمثاماه  ا ال اهادات بواب إ ن   فذلن اإ ت ار سان كدا قمكان،  
لاعهثي لتتهه يا  ه   الكتهاب قال هتي قاحلالل قاحلثام، قيمنا ن   ا نتاج الاعثي هق ال اه  ا

قكهها  ،ال  ا هه ي قاإعتداس ههي قاإ ت ههاديي قالافمليههي قا داريههي ،ساههن   هه  رلههاإت احل ههاة
ينتهههاج هق  اههه  يثمكههه  هق يتواهههب مههه  القههه   ا  هههالم ي، هق ين شهههص   قههها  مههه  م ث هههي 

قالتقهد   افا لا ىلهن قاإبتاهار قالت هديا قالتاهديا رت الاعثيد مي المل ل؛ قهذا فوا  
قالتقملم قادلثاع ي؛ ةن  م   ا  الاعث الذي ريثي سا   اخلوم قال هملاب قالتهم ث فظهثقف 

 ال مان قادلكان. 
ةنههه  يتواهههب مههه  القههه   ا  هههالم ي  «ا  هههالمل»هفههه ا نتهههاج الاعهههثي قيمنههها ق  ههه 

ههل )بوهاب ا  هالم(  يل اا، قفالتايل  الق   ادل  ملمي ا الكتهاب قال هتيقيتت م 
إ  «ا  ههالمل»هذلههذا ا نتههاج الاعههثي ا   هه  متهها ل احل ههاة؛ قن تهه  فهه التقههملمم ههايمج 
س دي قإ حيملط  فقد  ي هملل دقن مثاع ت  قمتا عت  قم ديا  شمن بوهاب  كتىل 

  دي .ا  الم، قهمل ما قرد ا القثان الكثم قف ان  التاملي،  ق   الدي  فمج صملر الت
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تا  اةمهث قيئ هم التد  ه  قماتهاع  ه   الهدي  ستدما يه ،كا ا شكال ي  ،قا شكال ي
ف ههملر التههدي  هق ستههدما ماههاع هق متاههاع الههذات فالق دههي،  ت ههار الههذات هههل ادل  هههار، 

حيههه   ، هنهههملاع مههه  الكاانههات الديت هههي، قي هههملد متهههاخ مئعههملش مههه  التهههدي  متعهههمستههدها ق 
قماههده اعتاههادات الاعههث فاههملن مهه  التقههديع قال  ههدي هههملل دقن مثاع تاهها قمتا عههتاا، 

ا رهاب ال كثي، الهذي  هد يكهملن هبوهث قه همله مه  اإ هتاداد محمة مث اي ال قملط ا 
قمتىلهههملل القههه   الديت هههي فهههدل هن مكهههملن  ههها الت لاتاهههملض ي  طثيهههب  ،قا رههههاب ال  ا هههل

 . ات ا  قاادملدل
ادل امهات م ت  م  ف ض الملعملت ه د هدلي ا صافات  ف ضالقملل  ين  قم  احمل ن
نتها سثضهتا ل هدة همنهاط مه  ذهت هي ي  هاتا  قلكتتا نقهملل  ةب الت كمج قالتظث،الذهت ي قطثا

ادلجلق هه  قادل كههثي  مهه  هكجلههث مهه  ممل هه  ق  ههن، لتكههملن هههل فههذاهتا ماشههثات ساههن احلالههي 
زلا    قنظث، ذلن هن الكجلمج شل  شهئاملا مملا ه  الت هم  ار تل ،الذهت ي ال  ن  عاا

ي هق ساةا ي، هصاىلملا  م  استاارات   ف ي هق طاة  د، ف امها احلا قال قهقالق ادات قهه
ق  ات سان  كث اةمي قه ملارات سان سقااا، كك  م      يدرقن هق إ ي ملن هن يكملنهملا 

 ع  ات م  ادلعكاي. 
 يمكان ههي تمل هه زمههي قادلههمزق، قم هها  قاة م هها ا شههكال ي ي  مث اههي اإ ت ههد قهتهها 
       ساهن ا هتادال الت هم د الوثيهب فال دهادىلهقيت ،التوديد
الهه  ن هها  متاهها (، ذلههن هن احلههال ادلههادي 93زلدههد )      

ساهههن هيهههدي مههه  ي هههدملن  ،يعهههكا شهههاهد يدانهههي ساهههن ال وههه  قالت هههاذل قههههملل احلاهههملل
 ي  معكالت. ،فالت اي

 هد مكهملن فهالد ادل هاد  ف هض ن ما ي دن فالت م ا هاذت ادلتا اي   نث قل اتا 
كال ات الت اهه ،  ههههههههههمللهه  مهه  همهها مقههدم احلاههملل  ش ،   هه دادهههههههههههههههاظ اةضمهه  هل هه
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كاي؛ هي ههههملل احلههها ادلثعهههمل ي  يشهههكال ي م قهههدة، ههههههههكدههها ههههمل الملضههه  الوا  هههل، ي  مع
ساههن الكجلههمج مهه  القههاةد  ساههن اةمههث ا م ظهه   «الت ههم»ذلههن هن يطههالق م ههوار 
مههه  التا ههه   قالت ههها ا،    ههه  القا ههها مههه  ال هههملاب قالكجلهههمج ،اجملهههاإت، ين ق نقههها كااههها

الت هههم ق مهههمت ،  ىل هههاتا القهههملل  ين ههههذت الهههذي يهههادي ي  مكهههثيع ال وههه  قالت اههه 
ا ضههههمل  يمكاناهتهههها قفثارلاهههها قق يههههمت ابت ارههههها متت اههههي مهههه  اةمههههي، كدهههها يههههدل ا اهههها، 

 ي، قق هقمارياهها، قق مههمت  ههثة لتكهها ا ال ههثص الهه  يتهه ر اجملههال لهه قز ا مكانههات احلق قهه
متت هههم مههه  بهههالل القهههانملن الوا  هههل لاتوهههملر قاإرمقههها ، قق مهههمت  هههثة ل هههت   مهههمت هق

نت وهي ة هااب هف هد مها ادلدا  ي ق ملان تاا اإعتداس ي قم ايمجها ادلملضملس ي، قيمنا عا ت 
مههد   فت ههم فههمج ماهاههي م تقههد  لههذلن  اههل  ههد، قاإنت ههاب مكههملن سهه  طثيههب اإبت ههار

 . ااي اةزمي،  ت ار م  م مل ات التاملضالا ا ي قاةها ي لتىلدا ادل اقل ي قم
قين كان فثقزت  هد ياهدق هكه  هتها قهصهئث  ،قهذا  د إ يقت ث سان رلال دقن ابث

لات ههم؛ هههل  ههثة لاذهت ههي ن  ههاا، لههذلن يت هها ل  ادلتتوههيهتههاك، لكتاهها احلالههي ال ق دههي 
همها  ،منهث  هن ال هاق يتدهمل قيتقهدلهذلن ق اةما ا التاهملض قاخلهثقج مه  ن هب الت اه ؛ 

 ،)اآلبههههث(لتههها ي ههههت اا  هههد تهههثاقح ا مكانتهههها يإ مههه  ف ههههض مظهههاهث التقهههدم الهههه   ضلههه  
سههه   ههه   العهههملر  الئاةاهههي،  مملمههههات فمنتههها نهههدا  قن تتهههه ف طا امتههها ا مملاعاهههي الدكقثاط هههي 

قساهههن ه  ههه  اة هههملال ن هههتئ  دل ثكهههي ل هههاس مكهههثيع اإ هههتاداد ال  ا هههل، اىلهههملل ت 
 ،سالماها ساهن   هاب شلار هتاايقه كاماا قيل اماا هق  فاحلدي  س  معثقس ي العملر 

قالاىل  قالدرس قالتىلق ب لاتن قاحلهدي  سه  سظدته  ساهن الت كهمج ا ك   هي يسداله ، 
ا صهالح القهادم مه  اخلهارج هم التهاف  مه  الهدابا، قاحمل هاي إ يصهالح   قن  ش عدل ي
 ... قهكذا.

 ،ملعههههههههههههطث تهها زلههاقر لادملض هنتههاقهههل  ،قيصههافي هبههث  ن تقههد هنهه  مهه  ادل  ههد يفثازههها
تئثب كجلهمجات ههههههههههإ ن قمه  ذلهن  قهد  ،لتميت ادل امهات قادلقارفهات ضهد  ال ه اق ادلوهثقح
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ملس ي، هههههههههههههن نقههه  ساهههن الكجلهههمج مههه  سهههدم ادلملض -قضلههه  عههه   مههه  ههههذا الملا ههه  الجلقهههاا -
ف  تا يوم فالقا  كدا يوهم      مازالام، هار لكا مقه  فمن كا كالم ي هقالتمله

 .احلثكي قاإن  ال قاحلداسفالا ان ق 
الكتهاب فوا  ته  يتواهم هن يكهملن ال قها قرا  ال ه  القارةهي، قههمل صه ىلات ههذا  قل ا

ساههن اةراةههن، ينهه   ادل ههاب ي ادلتكصههياقههثا ة ل  ههارة الت كههمج قلهه ع موثق ههي  -  دهها نههث   -
يم ساهن زلاقلي  ن اش الملسل قا تدسا  متاخ التىلثيض ال كثي، قالتىلثيهن الهذه ، قالتهدر 

التظث قالتىلا ا قالاك م قالتظث ا ادلآإت، قفتا  ال قها التا هد القهادر ساهن التد  ه  فه   ه   
 الدي  ادل  ملمي قصملر التدي  القافاي لا وم قال ملاب. 

قضلم هن ناكد هن اآلرا  قاإعتاادات الملاردة، إ متجلا فال ثقرة قعاي نظث الملزارة، 
 ال ثصهههي، لكتاههها يما هههي كجلااههها، فههها ههههمل زلههها نظهههثفههها ككههه  القهههملل  ين ف  هههاا  هههد إ 

 .إ توالع ال ا ي الذهت ي
 ،مهام  كجلهها  ههها ي لاىلههملار قماههادل اة كههار قادلجلا  ههي ال كثيهههيقالكتههاب ف دههملم م هها

  قل ع كتافات  قا ات يقثر ه كام احلالل قاحلثام.
 ، الذي  قيو م لتا اذت ادلتا اي هن نتقدم فالعكث اا يا لإلبملة الكتاب قالاا جل

ه ههادملا م تهها ا يصلههاز هههذا ال دهها.. قي  ا بههملة مههملث ل مثكهه  الاىلههملث قالدرا ههات، 
الذي  شاركملا ا يسداد الكتاب، سان الهثف  مه  الظهثقف ال ه اي، قا مكانهات الاعهثيي 

 ادلتملاض ي. 
قان ن ههمل هن يت هه  فهه ، قهن يكههملن بوههملة  ههديدة ساههن الوثيههب الومليهها، قيضهها ة 

ا  ههههههههههههههنا هههذة، ساهههن ههههذت احلقاهههي اخلوهههمجة مههه  م هههمجة الاعهههثيي، م ههه  ادل متد ههه ة قف هههمجة 
 .لا ادل  يرمح ،قاإرمقا  فإفالفاا قبوااا ادل اصث سان اإضوالع فث الت 

 ين  ن   ادل اقل.
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 الخطاب اإلسالمي المعاصر
عادة النظر  دعوة لمتقويم وا 

 المحاور الرئيسة
 

 :داللة المصطلحالمحور األول: 
 ادل وار. يشكال ي  -
 متاو ي اخلواب ا  المل. -
 مثع  ي اخلواب. -
  تملن اخلواب. -

 :حوار.. ال مواجكةالمحور الثاني: 
 .يسادة فتا  ادل اه   قمملل د ادل واىلات -
 .الدي  قالتدي  ا اخلواب ا  المل ) ن التااع ف  الذات قالق دي( -
 التدك  م  هدقات اخلواب. -
 .بث(ا  اطي مب واىلات )اآل -
 .اإسااف )فاآلبث( قاإلت ام فمدب اإبتالف -

 :من مواصفات الخطاب اإلدالميالمحور الثالث: 
 بواب الذات قبواب )اآلبث(. -
 هثيث ف ض ادل ادات ا اخلواب ا  المل.  -
 اخلواب ف  الملا   ي قادلجلال ي.  -
 اخلواب ف  التاق  قالت كمج. -
 …(. )الافملي، ال  ا ل، الت املي، موافقي اخلواب دلقت ن احلال -
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 :من إذكاليات الخطاب اإلدالميالمحور الرابع: 
  ملد اخلواب قموملر اجملتد  قمادل ادلعكالت.  -
 …(.  المل ملع ا الجلتاة ات )الدي  قالدقلي، الدن ا قاآلبثة، ساملم الدي  قساملم ال  ث، -
 انو ا  ال اسا ي قف اب الت  ن.  -
 ع  صد  )اآلبث(. اخلواب الد اسل قر  -
 اخلا  ف  بواب الذات قبواب )اآلبث(.  -
 بواب اةزمي قهزمي اخلواب.  -
 اإضلااس ضد  دقاةث مئاقي قيسادة ينتاج ادلاضل.  -

 :دور الخطاب في التذكيل الثقافي ومعاودة إخراج األمةالمحور الخامس: 
 ا تقثا  ماريل لدقر اخلواب.  -
 ال ملت... يخل(. -ال ملرة  -الاملن  -القا -ت ددة )الكاديم املم اخلواب قهف ادت ادل -
  قا ي اخلواب قاخلواب الجلقاا. - 
 ال ال ي ف  ادل ث ي قال اوي )ادلجلق  قال  ا ل( )اةمي قالدقلي(.  -
 سادل ي اخلواب قين ان ت .  -
 اخلواب ف  )التن قاإعتااد(.  -

 :رؤية مدتقبليةالمحور الدادس: 
 اضل ي  ا تعثاف ادل تقاا. م  درا ي ادل -
 م  اإنك ا  ي  اإن تاح سان الذات ق)اآلبث(.  -
 م  اخلواي قالتاقل ي  الت اطم قادلعاركي. -
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 الخطاب اإلسالمي.. رؤية مستقبلية

 (*)يالدكتور سعيد إسماعيل عل
 

تذذذذذحوا  اذذذذذ امل الفذذذذذنوا االثقاذذذذذوجم و  ذذذذذ ا، اولدنطذذذذذنتجم و ذذذذذن ت اوث قذذذذذ  جم   وذذذذذ     ذذذذذنً  ثقاذذذذذو ا ا  ذذذذذو 
ااشذذت،تجم وتد ذذت ا ذذث،ا اولدنطذذنتجم طذذعة  ةذذا     ذذو ارةذذ ن جم وزذذرد  ذذ وا  قذذ   ذذنو   ذذ   اور ذذ  

نوطو او ا  ذذو ط  ذذ ا اواتذذ  و ذذ ا ذذذذذذذذذذذذذنوترنجم إىل ااشذذذذذذذذذذذذذذذذذذنوا اوذذخت لثقذذ   ذذا افذذذذذذذذذذذذذذذذ  ي وقحفذذذذذذذذذذذذذ ضاا
 .او مت ط هحه الفنوات

 

 مقدمة:
 «اخل ذن »ة  ت او د   اودق قو اانض و تصذن  اً ةقح اذنً ط اخذثل اص ةصذ قد 

وو قرذن  ذحط   جمو  ذ امل  ذ و ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنئع ا خذثل اص ط اوتثناذنت او  ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذاوحي مل  تذا ة
 (Discourse de la methode) :«  تذذنوت»ن  اوا قسذذ ا اوا  سذذي اوشذذ      طثذذ

دنه اجم  ر  ه اذ )ةدنمل  ر ةن ت مجه او طث و  لمن   ةنيجم  خثنذ اواقساو او اات جبنة و او
 . «اخل ن »اذ  «discourse»(جم ا رمن  رت   حنا اآل  هحا اوقاظ ط اار ج

                                                 

 جامعة عين شمس )مصر(. ،باحث أكاديمي.. أستاذ أصول التربية( *)
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هذذ  مجقذذو اوثصذذ وات وااا  ةذذنت  طمذذن  ث نةذذت ة ذذه ط هذذحه او واخذذو جم«اخل ذذن »و
وا  رتااذذذنت اوذذذخت  دذذذ ة ن او قمذذذن  واااتذذذ و  اذذذ مل او ا ذذذع ا خذذذ،ةيجم و ذذذانً و قذذذ ً،جم 

 و د اجم واخثش اطنً اسثد قهجم حم  اً خبمسو  ة و:
  وهلن: وغو ة ربا؛ -
 ثن   ن: حمث ى طت ي؛ -

 ثنول ن: ةتت ُةرّ  ؛ - 

 واا  ن: خ نا حم ط؛   -

 . «اخل ن »ةرثج  « د  ا» و  «حه  وة» نةس ن:  -

اخل ذذذذذن  »و قذذذذذ  اوذذذذذ ض  ةذذذذذا اطذذذذذرتاا     ذذذذذ وو اوثرذذذذذنومل ط او واخذذذذذو النو ذذذذذو اذذذذذ مل 
ط  م ةذه اوذحي    ذ  ارسذر ة ذ ط ا  رذهجم وتررذن و ذ  ن    ااافذت     تذ    «ا خ،ةي

اذ  الذنملجم  ياوثمل ذت وا ةذنواجم و ثمذن  دثفذ «ادذت»ا  رهجم  ت   هذ   يهرنك  نمل ت   د
   دثص  ارة  ارن  ق       ق ر ةانوا ل طو او ا عجم ط مسن  تر ذ جم طمذن ةذا طتذ اجم وةذن 

جم وخيثذربهجم و فذ ط  ق دنتذهجم يةا تعةذت إ  ووذه افذني ةذا ا طذو او ا ذعجم زذ ه انوغذحا  او دقذ
 ا    تصت إىل مسن      نو هلن  ق   رنح و   س    ق    ص. 

جم وومبذن جم ومبذن كتذ  اوثلصذمل اا ذيي  الدذت اورتاذ   ت   هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوالدت اوث   دي خ
هذي او اذنا امذنةع اذني   «اورتا ذو»اذع   خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ط وجم وومبن طذحو   زذن  واخكت  او وا و ا

جم  قذ  «  ذن    ذي إخذ،ةي»طل  ةا ار سنا اا  ط وجم إذا  و  ذن     ثرنوهلذن ةذا  او ذو 
إخذذذذ،ة وجم   ذذذذت ااذذذذ او ط   خذذذنا ةذذذذن  صذذذذ د اصذذذذ ه ط او واخذذذذو النو ذذذذو ةذذذذا ة ةذذذذ ات

طقذذذهجم ةذذذن  ذذذث  ةرذذذه ةذذذا ت مجذذذو خذذذق ط و  سذذذث  ع     قمسذذذ ن  قذذذ   وا او ا ذذذع   «اخل ذذذن »
رن ط  دذذ   او اورتا ذذوجم ذذذذذذذذذذذذذذذذذوإذ تذذرب  ورذذن هذذحه الد دذذوجم  ذذ    اس ..وا طذذو او مذذت ا  سذذني

ق ط و ان حنمذت ةذا  طتذنو وةذن  ذ    إو ذه ةذا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   مق ن ارخنا ه  اورتمجو اوسإا ث 
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 جم وةذذن  صذذت إو ذذه ةذذا     ذذنتجم طذذن   ذذن و ذذت  صذذد اوق رذذو  قذذ  اذذي إخذذ ائ ت  قذذ  آوا
وا   ذذن و ذذت  ذذ  ا اشذذ ا  جم...      ا ث ذنو  مذذ 

 .         :اني اود مل واوا ت     ت   ا اصنملٌ 
جم (1)«مااا ر اي اااي الصلاا  رعااد و العماال»  طذذ     ا زذن  الد دذذي هذذ   واو خذ مل 

 جم طتع ه   ا ا اني او  ا واني اوسق ك.(2)«المعاملة الدين»  ط  طحو      وه  إذ
 لماذا الخطاب اإلسالمى؟ 

 رذ ةن تثذع ص اا ا ذ  انرةذو وتثتذنث   ق  ذذن و ةنة ذن ااشذت،تجم تذ ى ض هذن   ا ذذت 
ن نً    ى       اهتن ا  ئو  ا ن نً ةن ت ت ةتنمن   ترباهجم و ا هي  اناته إىل  ةنصجم و 

  ر ذن  قذ   ذذنو  اوا ذ اجم اذذت و ا ن ذنً   ذذ ى ةذن تذ ى وطذذع     هذن  ذذ   طذع  ذذن إىل ت  
 ق ...  ر ةن    ارةذو  اسذ ن ط هذحا الذنملجم  اذ  و    دذ ح  قمنصهذن وةصذقح هن 

اوتا ذت اوذحي اذه زتذا    تصذت إىل  «او   ر»  ن  طت ه   ا اد دو ار ةوجم كلنً  ا 
ةذ . وانورسذ و و ةذو او  ا ذو ا خذ،ة وجم طمتن ث ذن  ر غذي ةن    صهذن ةتن ذو ة ة  ذو اذني ار

   تد   ر  ا     تت   ة ة  وجم ات  ا      در و   اخلنور  ذن و ذت هلذن اعمذن 

     
جم وةلت هحا او    و س و انً لنوو ة ووثو انوا  اجم وإمنذن 

ةتناذذ ا وطذذ جم هذذي اخذذثحدنا ةتثسذذدجم   نذذج إ   ث  ذذو  نهذذ ا وا ث ذذن جم إ   ث  ذذو 
 إ   ث  و ةلنا ا وةصنا ا.

واو   ذذر ااذذعة مل ط الد دذذو وذذ س   ذذ ً جم ط ذذ  طمذذن   طذذ  هذذ  اخل ذذن  اودذذنئ   قذذ  
جم وتذذذا هذذذحا اوذذذر ج  ثذذذنن إىل و ذذذي واسذذذا ط ذذذ  وخذذذ،ةو إ واكجم «اوذذذر ج ا خذذذ،ةي»

 و ثذذذذنن إىل ت   ذذذذر وترا ذذذذح. وا ث نو ذذذذن وقذذذذر ج ا خذذذذ،ةي م ذذذذنً وقل ذذذذن  وذذذذ س ا ث ذذذذنواً 
                                                 

 .  (21188أورده الشيخ ناصر الدين األلباني في موسوعة األحاديث واآلثار الضعيفة، حرف الالم، رقم ) (1)
 .  (19792أللباني، موسوعة األحاديث واآلثار الضعيفة، حرف الدال، رقم )الشيخ ا (2)
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ن  نً وةنا  ذذنجم ووذذ س ا ث ذذنواً ة ر ذذنً  قذذ  اوثذذ اوإ واهذذنوااجم وإمنذذن هذذ  ا ث ذذنو ة ذذي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ث 
و اار د ذذوجم  ذذذذذذذذذذذذذق و واوربهرذو او دذذذذذذذذذذذذذذو واوثحق ذذتجم وة ذذي  قذ  اارن شذذذذذذذذذذذذذ قذ  او حذذث واو واخ

 طمن زتا       ره ط  ن  تنيل.
 طذو اوات  ذو  ت    ق  ا رو ةا هحه اا مو  ا  ةذا تصذ و إمجذنيل ا ا ذع ال يووت

و   مل اورشنا اا  ط ط هحا او ص جم طإ  الن و إىل اار ج )مب ىن او   ر( إمنن هي ط  
طلذذ  ةذذا ارا ذذن  وو ذذ ا ةشذذتقوجم وةذذن مل تثفذذد ااشذذتقو وتشذذلمل  ذذحووهن و ا ن هذذنجم 
وا  ث س  او ل و  ق  اار ج اا،ئذ  اوذحي  رذنا اذه اق ذنجم وا خذ رن     ذ  ن ا ذن  ذوذ  

 :(1)اوحي    ش ط ه ةا  ،مل اوردنا اوثنو و ط  نارن
هتذذ ما الفذذنوا اوغ ا ذذو  قذذ   و ذذه اورشذذنا ا  سذذني االثقاذذو ط واذذ ، اوغذذ    -1

 قذذ  ا ث،طذذهجم و  تذذس ذوذذ  تذذعث اً ة نةذذ اً  قذذ  او ذذنمل ا خذذ،ةي اذذ و نت  ثقاذذو اذذني 
 وهذن او ا ذ   دع وآ  جم وطئذو و  ذ ى. وةذا اا قذ ص    هذحه الفذنوا إمنذن تذ وو  قذ  حم

   وه  اون   اان يجم ذو  اون   اوحي  انمل إ سن  الفنوا اوغ ا ذوجم اتذت  صنئصذه 
خذذ  ت  ياوات  ذذو واو   ا  ذذو واو وا ذذوجم إىل ةذذن  شذذ ه ا ذذ ا   ق ذذث خذذ  نً وق حذذث  ذذا  

  طثشنا طر       ا ط  ن.
جم طن   ا      اد  اوات  ا  سني ا  ثه  ت خق ن  هذحا اوذن   ااذن ي  -2

ط ثحذذ مل إىل  رذذ ي  ثحذذ ك ط   ةذذو ذوذذ  ال ذذ ا  ااذذن ي اهلذذنئج اذذني  ذذ ا د هذذحا 
إ  مل  دذذت ط  نةثذذهجم طدذذ   جما  سذذن  ام  ذذ جم وهذذحا ةذذن  دذذر ط  طلذذ  واذذ ، اوغذذ  

ضذذذ ت اا  طذذذو ذو  ذذذو وقمصذذذقحوجم و  ذذذ حت او د ذذذ ا تنا ذذذو وذذذ وا اجم و رذذذ  او حذذذث 
 ا ث ذذنوه ةر  ذذنً إ سذذن  نً طذذحاً ط او قمذذي وثسذذ    طذذت ذوذذ  وترب ذذ هجم اذذت خذذ  ن  ةذذن م

    ر اا  طو واو حث  ا او دني. 

                                                 

وآخيرون  المنيجيية اإلسيالمية والعميوم  يمحمد سعيد رمضان البوطي، أزمة المعرفة وعالجيا، فيي  طيو جيابر العميوان (1)
 .  1/69م( 1999، يسالمإلالسموكية والتربوية )ىيرندن، فيرجينيا  المعيد العالمي لمفكر ا
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   هذذحا اوث ذذنو اوذذحوائ ي ةذذا ةذذع ه   ذذه  ذذ   ثفذذا ةذذ نو ا زذذن  اذذن  وةذذن  ذذ   -3
 سثث  ه ةا ةسثقنةنت خق ط و و  ،  و اد ع اور    ا ة   اته او دق و واو قم وجم ه   

سذذذذذثل ةه ذو  ذذذذذو وقمصذذذذذني اوراسذذذذذ و واان  ذذذذذو     ذذذذذ   ه ط طقتذذذذذه و سذذذذذ ه اصذذذذذقحثهجم و 
ةلذذذت هذذذحا امذذذ جم  ذذذا ا اه رذذذه او دق ذذذو و خسذذذه  س نخذذذ وجم ط رد ذذذع ا زذذذن  اذذذحو جم وطواو

وت   اً  ا هحا ا خثل اصجم  نمل  ؛اوات  و واو قم و و ت ط ا ً   ر ن انا   ات اوحوائ  و
جم وهذذ   ذذذحا «رو  تذذذه وذذذ  مل  تذذا ا  ة  ذذ  اً »طقمثذذه اوذذذخت اةذذث  ت  رذذه:   « ذذناق   »

ال وجم هش اا د و وجم و   اً خ ً، ارت  ه وا  نئ   ان ً،   ه  رع هي  ص  او  ا وا
ووذ   »يجم و نمل اوذراس . وةا ا  ه  ط  اوا قس ا ارة  ت(1)ط ةصن ع اوات  او ش ي

اوتاذ  وطتذ ا  اادنو ذو اذني طتذ ا ا زذن  اذن ة    اواقساو اوربامجنت و ارن   قذ   «  مس
 !ط ائ   طل جم ت رنهن ووطض اولن  واهجم طقمن و      اوات ا اروىل ت و 

ا ثفذذت ت   ذذو اواتذذ  وسذذق ن  ااذذن ا    تثحذذ ك طلذذ  ةذذا او واخذذنت ا  سذذن  و  -4
ارذذ ا ، ذات ذذو و هذذ ا    ة ذذو و واطذذع  رصذذ  وجم ي  ذذن   هلذذن ال ذذ ا واا ضذذ   وجم واذذ   ذذ طع 

 هج ت ط   ق  او  اه  اوتم و. ر ن اوثح ن  ا  ت اس نن ةا ةرن

تد  ذذت اوصذذذقو ةذذذن اذذذني او قذذذ ص او     ذذوجم ا فذذذ ن  ذذذا ا ذذذضجم و  وذذذت إىل  -5
 جم و نمل ممن وجم ي خل ت طت    و ةر ن خل ةو  ن د ةذا   ا ذد الفذنوا اان  ذو

اوخت هتث  ان  سن  ض  نا و سمنجم وهتمقه ووانً وطت اجم وةا ي مل ت   ط ةترو هحه 
ص  قذذذ  ة ذذذ   واذذذ ا اا  طذذذو اوذذذحي  ذذذ وو  قذذذ  حمذذذ و او اذذذ ا اوت   ذذذو او قذذذ ص    تدذذذ  

 . (2)اارتاا و ااثرنخدوجم واار  و إىل وا ا اات  جم و     خق ن ه
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 ةن  ق  ةسذث ى او ذنمل ا خذ،ةيجم طقدذ    ى ا ثشذنو ام ذت واخل اطذنت وارة ذو 
او ذذن ي إىل إىل  طذذع ااسذذق   – ث  ذذو  ذذ و  ةذذا اوثذذ ه و واوثلقذذ   –اذذني ااسذذقمني 

اورتذذذ ا واو طذذذ   إىل ا زذذذن  اوشذذذتقي واوثدق ذذذ  ار مذذذ جم واوثد ذذذ  انوثاسذذذ  الذذذ طجم 
وا خثسذذ،ص وذذ  نا اخل اطذذو ممذذن  و ذذ  ط  اسذذه  ذذ واً ط ذذ اً ةذذا اوفذذ   واو  ذذن  ذذا 
ةدنوةذذو اوثحذذ  نت واوثذذعث ات اخلنو  ذذو. و رذذ ةن  احلذذه او ذذنمل الذذ  ثجم   ى ضذذ اه 

 ثصذذذن ي إىل   طذذذه واوت نطذذذه. و ذذذت تذذذعث  هذذذحه اوصذذذ ةو او سذذذت ي واوس نخذذذي وا 
خ   إىل اق مل وخ  و   ،ح انوه ا ثدذن اً ةرذه  مذن او صذن اوسذح  و اوذخت خذث    

وهتذذذحا مذذذع  و  و ذذذي  و إ واك إىل ا ثمذذذن   .(1)إو ذذذه اسذذذ  و طذذذت ةذذذن  ضذذذن ه وطنتذذذه
     ذذذا وذذذه  او خذذذنئت وارطتذذذنو اوغ ا ذذذو ا ذذذ      ض تذذذه   اذذذو اوغذذذ   اورن حذذذوجم وا ذذذ 

 ةذذن ط  ؛ةسثشذذنووه اوغ ا ذذ  جم  و ةسثشذذنووه اغق ذذ   ض ا ذذ  اوثاتذذ جم حمنووذذو تدق ذذ هن
اارذذن ر اخلنضذذ و وذذ  اوا ا خذذث منو و طدذذ  طذذ ا اوذذر ج اوغذذ   و ذذنص  ووذذ  ارةذذ  ط ذذه 

 انورتو ج وه وتش   ه اتت ةن ت اط  و     ةا وخنئت. 
ت ةشذت،ت ا، هذ  انت ذن، اوذر ج اوذح ا خذ  ا لذ جموخ ا  طن ت   و هذ    اودذ ص

 ا تن ذذذذن، ذذذذذذذذذذذذذاسذذذذرو  و خذذذذ ئوجم طذذذذإم    ذذذذنوا  ذذذذا     ذذذذ وط ا    اذذذذ ا    خ جماوغذذذذ  
 خذذس اوذذ  ا ا خذذ،ةي وثدنطثذذه اذذني  ذذا ا و  ذذث  .  - ذذن ً،  ص آ ذذً،  -وتدذذ ا 

وطن ت او ، و اني ة نه  اود وا  ق  ا  ثنن واود ا ط اوغ   ةا   و واني ارطتنو 
وذذخت تث قذذر اذذن  وا  سذذن  وال ذذنا او     ذذو واوتذذ   واونةذذن  واوثذذنو خ ةذذا   ذذو اوغ ا ذذو ا

  ذنوا  ذا  جماورنه ني م نً ض ا ذنً  جمارة  او  و واوث د   إىل  و و     ويل    ىجم ةا
  ا  ث نه هلن وط م نجم  و    تس     و  ،ح   ى إىل   ص إ نوهتن   و  حل و.
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  ن  ذذذذذذذذ قدذا اودذ   واااذنه   انرخذنو د اوغ ا ذوجم وخوهتحا  شع   ذنص ت ق مذي    ذي 
ةن   ح  غ ا اهثمع ا خ،ةي اع  نمل ةا اخل نني ةذا لقذو اوذ و نت او قم ذو امذنهقني 
متنةنً اعة و   ر   وت اث   ا خذ،ةيجم و ا  ط  ذ ص ثدذو هذ    اخلذ نني انو قمذن  ااسذقمني 

  ةذذا هذذ    او قمذذن  ةذذا ا ط ذذو وتشذذ ث لذذنا اوذذرتاإ ا خذذ،ةي ولقثذذه ةذذن طذذن   ق ذذه طلذذ
انا ووإجم مجقو وتاص ،جم و و  مت  ذن اذني ةذن   نذ    ذنو ه ةذا  اتذنص اوتثذن  واوسذروجم 
واذذني ةذذن وخذذع ا  ط ذذه ةذذا طدذذه او  ذذنمل وآوائ ذذ . وهتذذحا اذذ  ت اوشذذدو ترمذذ  اذذني او قمذذن  

،  ر ذذذني ضذذذ   اوثاتذذذ  ااسذذذقمني اا نوضذذذني وقذذذر ج او قمذذذني او،  ذذذي واذذذني او قمذذذن  ني او
اوذذ ا ني وذذذه. ووتذذذد ا خذذذث منو ارةذذذ  ك ذذذث   ذذذ د او قمذذذن     او،  ر ذذذ     ذذذحن  او ذذذ  

جم و     ةذا هذحا   ذت    ذنا (1)او  ىل و رن، اود او ط طل  ةا اق ا  او نمل ا خ،ةي
 اوثلد   وا  ،ص واوث ق   اع     . 

،ةي وتر  ذت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ث ذن  ا خ،ة و وا ذو ا خذذ   او د ذذن ت ذ  ت   ذذوة م
 و ا ثقاذذت إ ا    ةذذو اواتذذ  ا خذذ،ةي وةذذع ا ارةذذو ا خذذ،ة وجم طذذ،   ثدذذ     هرذذنك 
 ذذنً  وقلذذ،ا  قذذ  ضذذ ووا و حل ذذوجم اذذت و ذذ       راذذ   ذذ ص ةذذا ةاتذذ ي ارةذذوجم ط 

  ذذرب  ذذا ا خذذ،ص ط ذذ  ت افذذنوي  «  ذن » صذ  ن اوذذ اهاجم ط  تاذذ    قذذ   ذذ نضو 
ن وطت  ذنجم ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذط  واا  ما  ق  اود ن، ارطذرب وااذ ث  ةذا وا  رجم او اوقرم ذن اوغ  

وط   ت   فنً وات  و اوثلق  اا ووإ اوخت تاذت  ذ وات ارةذو وتد ذ    نهذن وتادذ هن 
اودذذذذذ وا  قذذذذذ  ا اذذذذذ ا،جم و قذذذذذ   حل ذذذذذو وضذذذذذ ووا    ذذذذذ  ة ذذذذذنمل هذذذذذحا او ذذذذذ  ت الفذذذذذنوى 

 .   (2) و مبلثق  اا ن  اا خ،ةيجم ط و ت  مت وتت او نةقني ط إ نو اور فو ا خ،ة
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 لماذا المستقبلية؟
اا،اذذذظ   ذذذه طلذذذ اً ةذذذن  ذذذرت    قذذذ   وسذذذرو طلذذذ  ا و  ،ة ذذذ  تسذذذم و  ذذذنمل  واخذذذو 

جم ةذع    اوثسذم و طن ذت ة ضذع  ذ مل  قمذي ط اواذرتا اوذخت «ا ق  ااسثد ت»ااسثد ت 
ارطلذ   ة   ط  ن هحا اا  ا  ت  واته اا مذوجم ا ذث طذن  امذ مل  ذ وو اذ مل اوثسذم و

ترنخذذ نً ةذذع اةذذثغن ت واهثمنةذذنت هذذحا اا ذذ ا . وةذذا ارمسذذن  اوذذخت   قدذذت  قذذ  هذذحا 
الدذذت اوذذحي اذذنت  ثمثذذع انو ذذنً اثذذ اومل ط ذذ : كذذث ارةذذ و ااسذذثد ق و  و ااسذذثد ،تجم 

 قذذذذذذذذ  ااسذذذذذذذذثد ت: »جم و«Futuristicsاو  ذذذذذذذذن ات ااسذذذذذذذذثد ق و: »و واخذذذذذذذذو ااسذذذذذذذذثد تجم و
Futurology»  اوثت رذذذذذنت: »دذذذذذمل ط او ذذذذذ ائتجم ط رذذذذذنك: اورذذذذذحو  و جم ووذذذذذ س  ذذذذذو ةذذذذذا

Prognostics» ا خذذثد نو نت: »وجمFuturibles»ااسذذثد ق و:   »جم و قذذ ،ت ااسذذثد تجم و
Futurism»ناد اوتثذن   «إواني ت طق » يجم وه  ةص قد اخث مقه او نمل ارة  ت 
  .(1)«  ةو ااسثد ت»اوش   

اخثشذذذذ اا »ربوا  ذذذذا هذذذذحا اواذذذذا مبا ذذذذ ص وحنذذذذا من ذذذذت إىل ا  ثذذذذ ا   ذذذذ    اوذذذذح ا  ذذذذ
جم اذذن  مقذذه وا ذذو ا خثشذذ اا ةذذا   وذذو    دذذو ط وغذذو او ذذ  جم ت ذذرب  اسذذا «ااسذذثد ت

 ةا اطثشنا آطنا ااسثد تجم واوث قع وسرب  ض اوه.  ت     ا اا ا  ط ،ً 
اوقغو او  ا و: ا خثشذ ااجم    ذ  اور ذ  إىل اوشذي  اشذتت ن ذت اورذنا    ذ ى  وط
ط اوتذذ  طذذ ا الن ذذد طناسذذث ت ةذذا اوشذذمسجم  و ذ واطذذه واخذذث  ن هجم طذذع    سذذ قذذ  إ

 ر ذذذ  إو ذذذه ةذذذا ةذذذ طو  و ةتذذذن  ة تاذذذعجم  و زذذذ   ردذذذه و سذذذ   اصذذذ ه حنذذذ هجم طذذذت ذوذذذ   ا قذذذه 
  ذذه   ا   رذذه: ي قحذذوجم وضذذ   ث   ذه. وط اذذذتت اوشذذي  واوثذذ   ر ط ةنه ثذذو ان ذذو اشذذ

 دذذر  يو ر ذذ  ة ا ذذع   قذذهجم   جمرذذ  اوثش طه ذذذذذذذذذذذذذجم طتذذن  إذا وةذذ  اخيطذذن  اسذذا او ةذذ
    ه و  قع  ق ه. و  ت ا خثش اا ةا اوش ا واو ق .

                                                 

(، بييييروت، ربييييع 15د، العيييالم اإلسيييالمي والمسيييتقبل.. أي مسيييتقبل نبحيييث عنيييود مجمييية الكممييية، العيييدد )زكيييي المييييال (1)
 .  16، ص 1997
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ثد ق و ذذذذذذذذذذذذذوةذذذا اخذذذثد ا  ا ذذذض ةذذذن  او اذذذ مل هذذذحه اودفذذذ وجم زتذذذا     ذذذ  د    ااس
و سذذت  قمذذنً  نئمذذنً احاتذذهجم وإ  اخذذث ن ت ةرنه  ذذن اذذنو ق ص او حثذذو واو قذذ ص ا  ثمن  ذذو. 

ع ة ني اشتت ةاث ح  ق  او  ائت واخل نوات وذثاحمل  ةن ة ض   نجم ط   او واخو و ض
مج ذذذع اوث ذذذ واتجم واخذذذثد ا  اورثذذذنئج اامترذذذو اارتت ذذذو  قذذذ  هذذذحا اودذذذ او  و ذاك  قذذذ  هذذذحه 

جم اصذ غو اممذع ط ة ذ ا  او واخذنت «ةسثد ،ت»اوث  واتجم وهلحا  غقد ال  ث  ا 
ةذا هذحه او واخذنت هذي  ااسثد ق وجم وو س  ا ااسثد ت اص غو اواذ  . واوغن ذو ارخنخذ و

     اره اا ااث  ناجم وإة ن  اور   ط   ق ن ممترو ط اا ى ااث خط  و او     ةا 
  .(1)و  اه ،مل اوثعث   ق  النض  

وإذا طن ذذذذذت او واخذذذذذنت ااسذذذذذثد ق و تسذذذذذ    خثشذذذذذ اا آطذذذذذنا ااسذذذذذثد ت و وواذذذذذه 
كنو ااسثد تجم إذ    احو  تسث  ا وخ    ائط وقم،او اوص  و ط  ي اامتروجم ط
ةن ا مل منط اوث  وات واوثح  ت ااسذثد قو اغثمقذوجم  سذن   واخذ   «ا  قو»اةث،ك 

اوثنوخي ذذوجم إذا  ذذد هذذحا اوث  ذذ جم  «اارذذنووا» و  «ال  ذذو»اوس نخذذو  قذذ     ذذ   و ذذنت 
اذذذ     صذذذ د ااسذذذثد ت  ذذذ واً حمث ةذذذنً تسذذذثد قه ارةذذذ  واوشذذذ     و  اذذذ مل  و  ذذذ اجم 

رة جم    اوص و االثقاو وقمسثد ت تث    إىل اذ  ا  ذ   قذ  اودذ اوات اوذخت طحد دو ا
تثلذذذح ط النضذذذ جم ووذذذحو  طذذذإ  حمنووذذذو اخذذذثد ا  آثنوهذذذن اورتاطم ذذذو ط ار ذذذت او   ذذذت 
خثسن   ط ت ة   اود اوات النو وجم ااثغذن  ا  ذرتا  ةذا  طفذت او ذ ائت اوذخت زتذا    

اذذع  او ، ذذذو اذذني النضذذذ  وااسذذثد ت هذذذي  :دذذذ ملتثذذنح ط ااسذذذثد تجم وةذذا هرذذذن  ثعطذذ  او
 .(2)انوف ووا ، و تان ق وجم ت ط   وجم تعو ا و 
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 قابلية الخطاب اإلسالمي للنظر المستقبلي:
،ةيجم  قذذذ  و ذذذه ذذذذذذذذذذذذذوذذذ   ذذذ و ورذذذن     مذذذع مجقذذذو ةذذذن و  ذذذه ااغذذذن  و  وقث  ذذذه ا خ

جم اذذت «وقل ذذن  ا خذذ،ةي»او مذذ صجم واو قمذذن      قذذ  و ذذه اخلصذذ ا ةذذا  ذذ و  دذذ  
هذذذذذي    هذذذذذحا  «هتمذذذذذو» و  « دذذذذذ »ووقث  ذذذذذه ا خذذذذذ،ةي  اسذذذذذهجم طسذذذذذ ا  ذذذذذ      اذذذذذ   
ذو  ن ذذو  -وطذذر ةذن  ثصذ وو   - ذه إاخل ذن جم وذاك اوث  ذهجم  ر ذ   قذذ  اخلقذ جم ا ذث 

جم    ذذذذ        ذذذذع  دذذذذنو  اوسذذذذن و إىل ووا جم اخذذذذثرن اً إىل ةدذذذذ  ت تذذذذرت   ط «ةنضذذذذ  و»
 شه ااسقم   ةا لقذ جم وةذن   ن   ذه ةذا ت ى    اخل،ا ممن    «اخل ن  ا خ،ةي»

تع ص إمنن  تما ط    تر ج ارةو مج  وائق ن. وةا ي طتع  ال  ث  ذا وص ذو إخذ،ة و 
جم ا ذذذث اوثرذذذن ض اذذذني  ذذذ ط طذذذت ةذذذا «ت ا ذذذع اوذذذ ائ ا»وقمسذذذثد ق وجم وطع ذذذه اذذذ  ث  ذذذا 

  ةذنصجم متنةذنً ةلقمذن اور ذ  إىل او  نوتنيجم طن خ،ة وجم ت ي اور   إىل ووا جم وااسثد ق و ت ي
   اا اذذع هذذ  ةسذذناو حمن ذذو اذذعواع  ضذذ،، ةثسذذنو وجم وطذذت  او ذذو هذذي  او ذذو  نئمذذوجم ا رمذذن 

 او ائ ا  ق  او تس ةا ذو  متنةنً. 
جم طمن  ن  « اتذااثغ»و «اول اات»ط ااش  و اني ذإ  و ه اوق س هرن ه  هحا اخلق
هذ  ممذذن  ث ذنو  اذ و  ااتذذن   خذرو ةذا وخذذ مل ا  اذه اودذ آ  اوتذ وجم وةذذن  ذ و  ذا 

واونةن جم ك ث  سدط  ر من اوث     اوش  جم ةنا وانضذ  وةسذثد تجم إ  ةذن  ذ ت ط 
جم وةذذن  ةرذذن  ذذ    قرذذن  ائذذ ا او شذذ  وجم يجم ط ذذحا   ذذ  اشذذ  «ا ث ذذن »و «ط ذذ » مذذن ةذذا 

تصذذر انً   ر   صذذط،اذذ  ةذذا اخلفذذ ، إىل  ا ذذن  اونةذذن  وااتذذن جم وةذذا اامتذذا  ر ئذذح    
 وةسثد ت. جموانض  جمةنا :إىل  ةن  نً 

... «ممنوخذذنت»و « ط ذذنمل»واوشذذع  طذذحو  ط مذذن  ذذ و و صذذ و  ذذا ااسذذقمني ةذذا 
 هي ةثغ اتجم تث  مل اث   ت اونةن  وااتن .
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وتا هرنك ةذا  ذحه    إىل   رذن  ذحا  سذق  اذع  طذً، ةذا اودذ آ  واوسذروجم    ذ ا ةذا 
  طذذذحو  انوثنوخي ذذذوجم وهذذذذحا طإممذذذن  ثصذذذان وط ذذذ  إ سذذذنيجم وانوثذذذذنيل ي ذذذ،مل  دذذذت اشذذذ  

اخثرثنن ض   ح دجم ر  طً، ةر من ا ووه  د ص  قذ    ذ مل وطذ و،جم وار ذ مل ثناثذو   
تثغذذ جم وة  ذذ  ا  ث ذذن  واوثعو ذذت إمنذذن  تذذ   ط اواذذ و،جم طفذذً،  ذذا  ن ذذ ا هرذذنك اتاذذنا 

  ق  ن تدفي اع  ا ث ن  ةع  ملجم  ن و إذا طن  هحا اورمل واضحنً و   نً.
ت  ثت  ا  ااي آ ص ر  ه    ا هحا او مذتجم  قذ  اوذ ض  ةذا ةذ وو ةذن ذتعةإ رن  ر  

 صذذذ د ة  طثذذذه ةذذذا آ ا اوسذذذرنيجم ر ذذذه  ث قذذذر اد مذذذو إ سذذذن  و  خنخذذذ و   تثغذذذ  اثغذذذ  
 اونةن  وااتن . 

و ر ةن  ر   ط ةن طن    اه ة ا  اانضيجم ةرح  ش ات اودذ و  اانضذ و ةذا و ذ   
ط او مذذذت وإتدن ذذذهجم وةذذذن خذذذنو  قذذذ  اوذذذ و جم     «اا  ذذذ،»ط اودذذذ ملجم و «اوصذذذ ا»

 ثص و    ةلت هحه اود   ارخنخذ و زتذا    تث ذ ملجم ط صذ د اوتذح  ة ق اذنً واوصذ ا 
 ةسث  رنً! 

ط اودذذذذ   ار ،  ذذذذوجم تثحذذذذ ى  ا ذذذذن  اونةذذذذن   «اول ااذذذذت»وهتذذذذحا  ذذذذ   ذذذذ  اً ةذذذذا 
   اونةن  وااتن ؟  هرنك ث اات   ر و تث نو  ا و إ :وااتن جم ط ت   هش إذا  قرن

 رذ ةن  اذت اا ذنت اودذ آ  اوتذ و و ان  ذث  «اخل ذن  ا خذ،ةي»و ق  ذو  طذإ  
ط      ث  ه احو  إىل اانضيجم وإمنن  ق  او تس ةذا  جمإىل ا وثناص  ن  ا  نً  او خ مل 

 ذو جم  ث  ه إىل تص  د ا طو النض جم واوثعخ س اوس ي وقمسثد ت.
  ن     ورن وض انً...  وو ت االنمل اوث   دي اوثنيل

ط رذذذذذذذ ةن اوتا ذذذذذذذت ا ذذذذذذذض ار ذذذذذذذ ات ط ا ذذذذذذذض او قذذذذذذذ ا  إىل ضذذذذذذذ ووا او ذذذذذذذ  ا إىل 
ثذذذذنئ  ا ةذذذذ    ا    هذذذذحه   ذذذذ ا إىل اخلقذذذذ جم وو ي  جمآ ذذذذ و  جم طذذذذن، ا ذذذذضٌ «اوتثنت ذذذذد»
 إ اوثه. يجم وهرن   فنً  قط اني ث اات واني ةثغ ات  ر غ«و  ي»
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 قذذذ  اا ذذذه هذذذي   فذذذنً تصذذذح د طم اوخذذذو ااسذذذق  وتثذذذن  ا   ذذذن و ذذذت واوسذذذ ي 
لنضذذ  وتعخذذ س اسذذثد تجم ةذذن  اص هذذحا اوتثذذن  هذذ   خذذث و ا ذذنا ااسذذقمنيجم ط ذذحا  ةذذ  
   د ض ووا  ثت اا ت و اروىل ط خق  اروو  نت ط ا نا ااسق  ةرح     نوت او خنوو 

 ا خ،ة و  ق  او خ مل ارةنيجم وا  اآل جم وإىل ةن ةن  ا .
اوذذذخت زتذذذا اوث خذذذت  ذذذنجم  «او   دذذذو» ذذذث  ةذذذا  ،وذذذه هذذذحاجم واوذذذحي  «اور ذذذنص»وتذذذا 

جم «اا ذىن»اوذحي زتذا     فذمه ااتذن جم و «او ذ  »اا  رو  ق  اوثرا حجم و «ار وات»و
   اذ   قذنص  اذ اً  «ةثغذ ات»واا ق جم وةلص ثه وة ه،ته وإ  ا ه... طت هذحا وذاك 

مل ت   هذي اوذ   نجم طنارذن اا ا ذ  ا  اع   ث ع ةن طن  ةر ن ط او ص و اوسنادوجم ر  او   ن
جم وو سذت ةرذن اا ا ذ  ا ااتذن جم واو   دذوجم «اذنود آ  ياوذ  »اوتثنت د هي ةرن اا ا   ا 

واا ق جم وار واتجم ممن طن  ةا خنو  اوسرنيجم ط ت زتا و   هحه اوذ   ا انو    ذو 
 واانض  و ؟  

 اذذذ      تذذ  اوذذ  ياذذت إ رذذن ورذذحهد إىل ةذذن هذذ   طلذذذ  ةذذا ذوذذ جم    وهذذ     اوثا
انرخذناجم ذوذ      «ةسذثد ت»انوفذ وواجم  «انضذ » ثسر ةع ة مذو اوذ  اجم اوذخت هذي 

اا او ط او  ا ه  ةن    شهجم وةن خ ا    شهجم و   ربا مبن طن جم طق مبذن طذن  اواذ   ةرذن 
ة تت نً و  ض اا ن يجم طذإذا ةذن و ذع  ر ذن وتذن  ا ثقذ   ةذ ه وت ن رذت  ذ وتهجم واوث اذو 

ىل حم  اانضي ض  ااش اجم وإ ،  اع  النض  وااسثد ت  سذ  اصذنا  ن  قذ  خ  ت إ
 اوص اا ااسثد  . 

إ  هذ  إ   جمات إ  طت ةن  ا قه طت او ش  ط طت او قذ ا جم ط طذت او  ذ   واو صذ و
  ا مم  ا ل نا    ى خ ا   نهن ا  سن  ط  نمل آ  جم اوحي هذ  او ذنمل الد دذيجم 

 ة  ت إىل ةن ه   اد  و    . « س »آل  إ  ه  إ  ا رمن ةن حن نه ا
إ  ا   رذذذ ةن  قذذذر او شذذذ جم مل  ذذذ        شذذذ   ط اروا افذذذع خذذذرنيجم ي  ارذذذ   
وت دذذذذ  هلذذذذ  ذطذذذذ ى  و   ت دذذذذ جم طذذذذ،جم ودذذذذ   و ذذذذ ه  ادذذذذنً و   شذذذذ ا ةسذذذذثد ً،  تمذذذذه 
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و جم وااذذ ت اوذذحي   ذذرتا ا ذذنهت   قذذذ  ا ذذ  اروا هذذ  و ذذ ا ة  ثذذو  و  د ذذذ«اخلقذذ  »
 .(1)طن قو اني ة اقثني ةا او    جم طن ت اروىل وقغ اجم وار  ى وقحصن 

      :ث  وا وقدن  ا جم طإم   د و  ذ ةن اوح ا  اسر ا اوغ ااجم واخ

   
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
(جم و ةن اوح ا ار ا او  ش اني اا   واوقح  ه  او     ارومل 66-58)اوصنطنت:

        :  جم و ح وا ةن ا  هجم طق   ةع  آ  وار
    

 
            

 
  

 (.8-6)ااق :         
وهحا تعط    ق  اد دو   مل ا  واتمثذهجم طدذ   ذ ثت آ ذنت اودذ آ  اوتذ و  ذا 

ةسذثر ا ط إث ذذنت ةذن تثحذ إ  رذه  قذ     اخلذنور اتذذ    جمو ذ    ذي   ذ ص السذن 
 وةسثح ت  ق ه او  ثجم و ن مل  سثح ت  ق ه او ق جم  دذ مل ت ذنىل : 

   

                

  
 (116-115)اا ةر  :  

  رو وىف اود آ  او     ةا اآل نت اوخت تد ص  ق  اورتض د واورته دجم اورتض د ط
 قذذذذد اشذذذذ جم  ذذذذني و ت و   ذ  مس ذذذذت و    ذذذذ   قذذذذ   ذذذذر   ا  سذذذذن  ط  ذذذذن مبذذذذن   

وهذذ  ةذذا  ذذ،مل هذذحا اورتض ذذد  .(2)واورته ذذد ةذذا  ذذحا   صذذ د تصذذ وه ط  ذذنو   ذذر 
وذاك اورته د إمنن ن ت طت  ا  سن  و مقه ط انض ه  سثش ا ااسثد ت اوحي هذ  

 نوذ جم  «ةسذثد ت»ط هذحه ال ذنا اوذ   نجم إ ذه  «ةسذثد ،ت» ق  ض  ةذن  ثصذ وه ةذا 
  د مل  ن ةا  نمل ط      امرو: 
                                                 

 . 62م( ص 2999سعيد إسماعيل عمي، القرآن الكريم، رؤية تربوية )القاىرة  دار الفكر العربي،  (1)
 .  45م( ص 1975محمود شمتوت، اإلسالم عقيدة وشريعة )القاىرة  دار الشروق،  (2)
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 (.55-46)او لا: 

 وط  حا نجم  د مل: 

            
 (.44-42)او ا  و: 

             و دذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ مل:    
 (.7-4)اهلمنا:       

وو      ن إىل   ن  اوث ق   اصذاو  ن ذوجم طسذ ا  ذ    ذهجم ومبذن  طلذ  ةذا ضذ هجم 
 ا      ت   ةسثد قي اوث  هجم ا ث ةا اا  وا   رذن  ذ   او ذ ص ت،ة ذح  قدذ ا ونةذن  
ض   ةن رنجم طنو ات اوحي  قثحذر انوصذ  ارومل ا اثذ ائي او ذ صجم خذ ا  ثلذ ن ا ذ  ةذن 

  ث،ثذذو  شذذ   نةذذنً. وإذا طن ذذت هذذحه ااذذ ا ط مذذن ةفذذ    تشذذ   طلذذ اً ةذذا  ذذ   ن ذذ   قذذ
جم وهذذ  «ط ذذ ا  ةر ذذو»اوثغذذ  واوث ذذ ملجم وتر ذذن ط  صذذ  ن النضذذ جم تشذذتت ةذذن   ذذ د زلذذت 

ارة  اوذحي   ذ حرن  شذ  ه ط ا  ترذنجم    دذ مل اذني ار ذ ا  وارارذن  وارااذن جم ووتذا 
ةذر   خذر ات تدذت  ذا   ذناع او ذ  او ااذ اجم  اني ارارن    اس   اوح ا  اصذت اذني طذت

 ط ض  ة نوغو.
ه ةقنةًن اع    حث  ا     ةث   ا زتا ذ اس ين  اورتا  ذةا هرن و   اخل 

   ت،اذذذر هذذذحا اوث ذذذ مل اوذذذحي  ذذذ إ ورذذذ ، اا  طذذذو وا م ذذذنجم وهذذذحا اوثغذذذ  اوذذذحي 
ا ذذا  نمسذذًن ةشذذرتطًن اذذني طذذت ا «اوثذذ و د» ذذ إ ورذذ ، اا ذذنوات و ذذ  هنجم و  ذذ د 

 واني طت ال ا. 
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ن  سذذم ه ةذا اذذني آل ذذ  إ  ةذا  طلذذ  اا ا ذ  ااثتذذ وا ةذذ  نا وقمذ اوا ادذذنجم هذي ةذذ
مذذذ  إ -ةذذلً،  -جم ط ا ذذذض اهذذنمل     دذذ مل هذذحا ةذذا ا ذذض ااسذذ ووني ط اوذذ  ا او ذذ  

 ا اا ذ  ت اوسذنادوجم  و     –لً، ذة –ث ،ك ط  نمل اوت  ان  ذاثنا   ا خ «ط  ئ ا»
و ةن  و ط اي ةن ذ   ق  او  ا ط ة  رذئت اثنا   ا طو اوسذ  إ اوته ط  إ :   د مل آ

  و اني ةرن ر ةنجم  من ت   وا  ق ه ةا ة   ت تنا  ... وهتحا.
جم ذوذ  « ذحو   ذ د ةذا ذ ذد» :إ  هحا ه  ةن زتا     ر  ر  ق ه اودذ مل اوشذنئع

ةذذا  سثشذذ ه جم ة ذذنوات    ةذذا اذذني ة ذذنص ويل  ةذذ  ةذذع  ةذذن    تثذذ اط  و  ذذهجم  و وذذ ى 
اراذ اإجم انخذثلرن  ا ذض او ذ اوط او     ذو  «تان ئ  »اخثش اا ااسثد تجم ك ث   

 و  سن  انوثر     نجم ةلت اون  مل واورباطني. –ا  اآل   –اوخت     ت 
 ه وذ ى )اآل ذ ( الفذنويجم ط ذ     رث ذ و  اذ   دذع الذ إ  و ذو تس هحا  ذ

جم وة اطذن وق  ذ جم   وخذ   ط  ذن  ذن ت ي ائمنً ط ا كث  قمذ تدع اوتنوثوجم وإمنن هرنك
  إ ذذ اجم وةذذن زتذذا     ذذ إ ط  ذذن واوث ذذ وات ااث   ذذوجم و فذذ    اذذ ائت  ثقاذذوجم ا ذذث 

ارةذ  او ذ  ت اا،ئذ   اوثر    او   ر مبسنو ارا اإ       ث اط   ائمنجم ك ث خيثذنو ويل
ملجم ط اوشذذ و  اخلن ذذو اناسذذنوات اوس نخذذ و اذذن  ذذث  انوا ذذتجم طمذذن و  رذذن  قذذ  خذذ  ت االذذن

جم إذ       )اآل  (        وتت ااثمنمل   تهجم وتثصذن   ةذا ة سذت  ن وق  ا او   
ط  «حنذذذا»جم و  رذذذن مل  تذذذا  ث  ذذذع     ذذذ إ طذذذحا وطذذذحاجم طرلاذذذر «ااان ذذذعا» ذذذ حنت 

 ط اهل  ص.  «ه »اا ا  وجم و ر ح   
ا اوثحسذذد واوث  ذذع واوثدذذ   جم زسذذ   سذذ يوو ذت هذذحا ةذذن  ذذ اه ط الذذ و جم طنوذح

انةذذذنص اا ذذذن واجم وةذذذا ي      ذذذن ط ا  ذذذنه اوذذذحي  ذذذ اه  ذذذنلنً وذذذهجم وتذذذا اوذذذحي ت حلذذذه 
،ص ودذذذ ا ذااان ذذذعا  ادذذذ  إوا تذذذه ط اوث   ذذذه واوثسذذذ  جم و  نذذذ  ةاذذذ اً  ةنةذذذه إ  ا خثسذذذ

 او طع الن ثوجم ا  وو  طن  ط  ن  ةنوه. 
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 ء الماضي: الوظيفة المستقبلية الستقرا
و راذذ اإ وو ذذنئع ةنضذذ وجم ذذذذذذذذطلذذ  ةذذا اورذذنا إذ  ر ذذ و  إىل اوثذذنو خ ان ث ذذنوه  واخ

ةاذذن، ادذذنً  وةذذا ي ط ذذحا   ذذي ا د ذذن، اوصذذقو ا رذذه واذذني اخثشذذ اا ااسذذثد تجم وهذذحا وهذذ ٌ 
 ثج  ا ض   او  ي انو ا او الد د و وقثنو خ. واا خ  ادنً     خ،طنً ورن ةرح   و  

 يىل وا او اوثنو خ هحهجم ا رمن  رثش  ام ت  ن وحنا ط  وائت اود   الذن ا   ا تر   ا إ
ا ث ا إ ةن ا إ ممن تا ض اه اوتثنانت ةا خ  وو ة  ط و وتد ص تدذي  جمواو ش  ا
 ةحهت. 

جم  قذذ  «ااذذ ا ظ»جم و«ا  ث ذذنو»ط اوثذذنو خ  مذذت طقمذذخت  «ااذذا  قذذ و »طتثذذن  
و اروىل اخثد ا  ةن ا إ ا  زتا ط ذ  ةذن ا ث نو     واخو اوثنو خ تسث  ا انو و 

جم وطحو  ةذا   ذت اوث ذ ا  قذ  «ااا ان ا إ»  إجم  ق  ا ث نو    ةن   إ ه  
ااسثلقصو ةا ةسذنو او  ذنئع واراذ اإ ك ذث  «اا ني»و «اافنةني»و «او   ت»

زتذذذا تذذذ،ط ةذذذن طذذذن  ط  ذذذن ةذذذا خذذذق  نتجم وتعط ذذذ  ةذذذن طذذذن  ط  ذذذن ةذذذا إننا ذذذنت. وهرذذذنك 
  ن دو  حه اا ني. «ااا  ق و » احنت   ا  مق ن ةد ةو 

 تثذ اوهلن ... طذا اوثذنو خ ةذا اوارذ   اوذخت»: اوثذنو خ «ااذا  قذ و »ةا ذو    ذ ا 
ان رذذذه   ذذذ  و د ذذذر وت ق ذذذت وقتنئرذذذنت وة ن   ذذذن    ذذذرجم و قذذذ   ارةذذذ  وار  ذذذنمل... وط

و    ذرجم و ذ    اذع    ذ  ات ا نت او  نئع و خ ن ن  م ذرجم ط ذ  وذحو    ذ ت ط التمذ
 . (1)« ط  ق ة ن و ق ر...

وهذذ    ذذني ط ذذ     او مذذت اوثذذعوخيي  ذذ و  او ناذذث  قذذ  ة ذذنوات اوردذذ  واوثحق ذذت 
واوث ق ذذتجم و   دذذ   رذذ  اذذ  اوسذذ  جم ط دذذ مل ط مذذن نذذد  قذذ  او ناذذث اوثذذنوخيي     دذذ ص 

                                                 

م( 2993مقدمييية، تحقييييق دروييييش الجوييييدي )بييييروت  المكتبييية العصيييرية، ابييين خميييدون، عبيييد اليييرحمن بييين محميييد، ال (1)
 .  13ص
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و إذا ا ثمذ  ط  ذن  قذ   ذ   ر  ار  ذن ؛... اور   ا ذني ا  ثدذن    ا ذني ا وتفذن »ذذذذذذذذذاذ
ن، ذاوردتجم ومل ُ ت    ذ مل او ذن ا و  ا ذ  اوس نخذو و    ذو او مذ ا  واراذ امل ط ا  ثمذ

ق  اوشذذنه  والنضذذ  انوذذحاهدجم ط مبذذن مل  ذذ ةا ط  ذذن ذا  سذذنيجم و   ذذ س اوغنئذذد ةر ذذن  ذذ
 .«ةا او ل و وةنوو اود صجم وال    ا  ن ا اوص ا...

ا ه  طثن  ا   ن و ت  ات انو     ةا اودصمل اوخت هي  حهد ا   اً؟ ط ح ومِلم 
را اإ وو نئع تنوخي و. وإذا طذن  اودذ آ   ذ  مسذ  اراذ اإ واو  ذنئع ط ة  م ن ووا و 

 صصنجم ط ت اوثسذم و تث، ذ  ةذع ااا ذ ص ا  ذ ،ايجم وةذع اغثذ ى اواذي وقدصذو طمذن 
 .(1) ت  ا ط اآل ا  ا  سن  و   زنً وا  لنً؟

ا اذذني  ر ذذ  ط اا ذذىن اوقغذذ ي وقدصذذو  ذذ ى   ذذت اةذذثدن  ن  ث، ذذ  ةذذع ااا ذذ ص وحنذذ
وهذذ   «اودصذذمل»اوذذحي  ذذنص  ق ذذه   ذذت اوثسذذم و وقدصذذمل اودذذ آيجم طنودصذذو ةشذذثدو ةذذا 

 يتث  ذذذ ي(جم  11)اودصذذذمل: ...     تث ذذذع ارثذذذ جم  ذذذنمل ت ذذذنىل: 
 إو ه  ة ه. ي آثنوهجم  ق  ةن ا ث

 واور ع مب ىن اوثحذ إ  ذا اانضذيجم وإ  طذن   ذ  طذ ا و   اخث مت اود آ  اوت و اخلرب
ا ر مذذذن ط اهذذذنمل اوذذذحي اخذذذث م، ط ذذذه    ذذذنً  قذذذ  ةذذذن  ذذذنص  ق ذذذه   مذذذه ةذذذا   ذذذو وإاتذذذنص 
وإ  ن جم طنخث مت اور ع وار  ذن  ط ا   ذنو  ذا اراذ اإ او   ذ اجم  ةن ذنً  و ةتن ذنً ووا ذن 

اوتشذذ   ذذا او  ذذنئع اود   ذذو او  ذذ  ط    ا ذذهجم  قذذ  اذذني   ذذه اخذذث مت اخلذذرب وار  ذذنو ط 
اذذنو   ،  و اوذذخت   تذذنامل ةشذذنه هن  نئمذذو ةنثقذذو وق  ذذن جم طاذذي اور ذذع وار  ذذن   دذذ مل ت ذذنىل ط 

(جم و دذذذذذ مل 13) اوت ذذذذ :  ...        ذذذذحن  اوت ذذذذ : 

                                                 

 . 44م( ص 1974عبد الكريم الخطيب، القصص القرآني في منطوقو ومفيومو )القاىرة،  (1)
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 خ حن ه ط ةع  ارةذ  اانضذ و وةذن و ذع ط  ذن: 
         

 
  

     
 (. 166)ه  : 

       رب وار  نو  د مل خ حن ه  ن  نً اا ةرني:اخل وط

 (.31)حمم :        
  اسذ   ط حمنووذو اوتشذ   ذا  ا ذن  اودصذمل اوثذنوخيي ط  «او  ض»و    وهر   

واوس  جم وإمنن هذ   «اوثعو خ» ا اود آي مل  تا     ذاود آ   و    وىجم ذو  ر  اهل
ني  ا   و ي ااسق   ن وة  اوث نةذت ةذع انضذ هجم ةن  مقه ارا اإ ةا    ت وة 

 واوثحسد اسثد قهجم وةا هرن طإ ه مل     تنوخينً ا  رهجم و  ةتن نً احاته.
 اإ اانضذذذي نذذذ    ذذذه ضنو ذذذنً ةذذذن ذن  اودذذذ آي االذذذرب اعاذذذذت   ذذذ اً اخل ذذذذوةذذذا  ثعةذذذ   

 : «ا  ث نو»و «ا ت نظ» رث ي اع  اوغن و ةا ووا و ال إ ه  
-          ...

         
 

 
 (. 13)آمل  م ا : 

 (. 111)  خ :  ...         -
-    ...

         
 (.  26-17)اورن  نت:

-          ...
     

 
 (. 2)الش :

   ذذا اوذذ ووا تشذذو   ثسذذع اادذذنص  خذذثد ا   ذذ   ةذذا  صذذمل اودذذ آ  اوثذذنوخيي ور
 زتذذا اخثل، ذذ ن ةر ذذنجم ممذذن  شذذتت   اا ط ذذ  وقحنضذذ جم وخذذ  ت ارذذن  وقمسذذثد تجم اوذذخت

 طما ذو : 
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   ام ذذذ،   ردذذذن و  و ةذذذ  واوسذذذ  ا و   ردذذذن و  وقح ذذذو واوذذذ و تجم و   ذذذ و  ةذذذا 
    تذ   ةقتذنً  و تتذ    رذ ه  جم  ق ذه اوسذ،صجم ناد او   اجم طمن  ن  ط  صو  ذ ح

...  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنائا ا جم و د وذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  : 
              

   
 (.32)ه  : 

وةا تق  او ووا      حن  اوس ن ا ط ارةو  ت ه   اوثغ   و ثش ل   انود وجم 
...اوسذذ ن ا وامذذنه:  ي   ت  ذذه   ذذنا ةذذا ضذذ  ذو   و ع ذذحو   قذذ  اورذذي

  

                     

         (جم  و طمذذن  ذن  ط   وذذه ت ذذنىل: 27)هذ  : 

       
 (. 34)خ ع: 

رمن  ؛وةا تق  او ووا    امم    ق  اوثدنو   اا ووثو  طرب آطنت او دت او ش ي
ت  ت تات ه وترتطه ط اتذ  اآلوذو اوذخت تسذ   قذ  مذج وااذ  ط آثذنو اآلاذن  وار ذ ا  

 ةع ا ث،ا اونةا وت  مل ارا امل. 
  اوذذذنةا طذذذ، تذذذنامل كن ذذذو إىل اوث ذذذح د واوث  ذذذ   وةر ذذذن    او دنئذذذ  لنو  ذذذن  وةذذذن

 .(1)ةصن وهن اروىلطقمن ااث   او    ا ر ن واني 
،ح تفذذذح و و رذذذن جم و   ار   ذذذن  طذذذن  ا اذذذني طذذذ  دني: ط  ذذذر  تحاذذذه ذذذذذذذذذذذذوةر ذذذن    ا  

 نا ةذا اودذ وا  قذ  ةذن ط  ذن ةذا   ذ  وحمرذوجم ووذ  مل  تذاذذذذذذذذذذ  ةهجم وط  ر  دثق  هجم و  ةر
 قذ     ا  ذ،ح وخذنوو إهل ذو وتاذ  اذه  وذ ً،  غذي  ذا طذت  و ذتجم ةا  و ذت ضذ  ذوذ  

                                                 

م، 1979(، نييوفمبر 237عبيياس محمييود العقيياد، اإلسييالم دعييوة عالمييية، القيياىرة، دار اليييالل، سمسييمة كتيياب اليييالل ) (1)
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ت  قذ  ثدذو ةذا ارةذن  واور ذنح ذ ئو اصقد ط  مقهجم ووذ  ةذن  ةصذقد      مذذذذذذذذذط، ةش
 ان  نص ط اروا ةصقح  .

وإ ذذذه اذذذا اوصذذذ د إاذذذ ا، افذذذنوا وااذذذ ا اذذذحوات ةثرذذذنط ا    م  ذذذن ووح ةرسذذذناو 
ه  نت ط الفنوا ط  د     ت   ا  دن، ار  ى واا ا. وإ ه ة من ا ثقات ا  دن 

 .(1)ا  دن، اوحايت اوحي زلت ووح او وح او نةو و ةو
وةذذا اا ذذ وا     فذذ و او حذذث  ذذا اوذذحات الفذذنو و  ذذ  اخذذث وت  قذذ  ةذذ    طلذذ ا 

جم وإ ا  اوشذذذ  و خب ذذذ  إطرذذذن  اوذذذحات اوذذذحي زلقذذذه «اصذذذ ةو اوغذذذ  »إاذذذن  ة ن نهتذذذن اذذذن  ذذذ ا 
 ي  و اا ثذذذ يجم ت ن رذذذت خذذذ ت اوشذذذ    ط ة ا  ث ذذذن هلذذذحا اخل ذذذ   طن ذذذنً  ذذذا )اآل ذذذ ( اوغذذذن

ىن اوذذحات  رذذ  هذذحا اوشذذ د  و ذاك: ذات   ر ذذو  و ذ    و   ذذو ا ذذجم اسذذد او ص ذذو اراوذذحات
  ق ذذو  و   ة ذذو. وودذذ     ذذعت اوشذذ    ا خذذ،ة و واو  ا ذذو ط ا ث ذذنو اوسذذ د وااذذ اً وهذذ  

اوذذخت تسذذث  ا  جمدذذ ا او قم ذذو واوثدر ذذو وار مذذن، ا خذذث منو وةدرت ذذنً اعخذذ ن  او ياوغذذنو اخلذذنو 
 .(2)اوثح يخحر إوا هتن وتنو خ ذات ث نجم ووتا ت ن رت خ ت ة ا  و هحا 

ودذذذ  ضذذذ ا او ذذذنال   او ذذذ   وااسذذذقم   ا نةذذذو ط ةشذذذتقو او حذذذث  ذذذا اوذذذحات ط 
نط اجم    او حذذذث  قذذذ  حنذذذ  طذذذ  ي  و  قذذذ    ذذذ ي مجن ذذذنت ةثرذذذنث ا اذذذت وةثرذذذوا  ذذذ جماوذذذرتاإ

ا ذذذ   طثذذذد  واتصذذذت او حذذذث  دذذذ  اً  و       ثذذذ ي او ذذذنال   إىل اوذذذحات ااادذذذ  ا ط
اوغمذ ا اوشذ    اشذع  ا  ذنو او ذنص اوذحي نذد    تتذ    اورتاإجم وةذا  خذ ن  ذوذ 

 ق ذذذه وص ثرذذذن وقذذذرتاإجم و ذذذ وا ااسذذذثد ت: اذذذنذا   حذذذث  ذذذا ذاترذذذن؟ هذذذت هذذذ      اخذذذث  ترن 
ر ذذذن ط  ذذذاحنت طثذذذد ا فذذذ ن    ذذذنامل كن ذذذو إىل    ااشذذذتقو     ذذذنً؟ واذذذنذا   حذذذث  

                                                 

 . 129م(ص 1994عبد الحميم عويس، فقو التاريخ في ضوء أزمة المسممين الحضارية )القاىرة  دار الصحوة،  (1)
 .  5م( ص 1995شوقى جالل، التراث والتاريخ )القاىرة  دار سينا لمنشر،  (2)
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و  ق  ه ى ةذر ج  قمذي؟ و ذّت ةذا او ذنالني ةذا زقذ  ااذر ج ذذذذذذفع وق حث واو واخخي
 . (1) و او ص و ااسثد ق و اوخت     ة ن   اور  

او اذ ا ارخنخذ و ط  –وةا هرن طإ  اخل  ا اروىل اوخت  ا  ةر ن ط ارن  ا  سن  
ص د هي اوذ  ي ارتاثذه  قذ  و ذه او مذ صجم واورتاذ ي  قذ  و ذه اخلصذ اجم ت –ارن   ةثرن 

 تمه مجقو ةا اا ن ط ارخنخ و اوخت  ا  ةا إا ا هن ا     دع تصذ و ن وقذرتاإ  و  نً 
 ذذذ ا  ذذذت ة قذذذو هذذذحه اوصذذذ وا اوذذذخت  شذذذ   ن طلذذذ و   دذذذ اً وذةذذذنً  قذذذ  ا ث ذذذنو  مذذذن  ذذذ    

 ه اا ن ط: ةا هح ةنض  و ت    ة  ن إىل او وا ..
اوت   ا اور   إىل اا ووإ  ق    ه ضن وجم ط   وخذ قو زتذا    لفذع وقردذ   -

و ذذذ ص اخلقذذذط اذذذني ث ااذذذت ارةذذذو اا ووثذذذو )اودذذذ آ  اوتذذذ و واوسذذذرو  جمواوثمحذذذ مل  و اوثغ ذذذ 
اذذ    ترثاذذي  ذذا ااذذ ووإ  جمواذذني ةثغذذ ات ااذذ ووإ اوذذخت هذذي ةذذا  ذذرع او شذذ اور   ذذو( 

 .(2) او ا ا ا، ا  سني
ااذذ ووإ وذذ س  ذذنون اوثذذنو خ واونةذذن  وااتذذن جم وهذذ  وذذ س احاتذذه اد دذذو  ا  ذذو    -

تث  و و  تثغ جم   ط ا ط  ن اني ةذنا وانضذ  وةسذثد تجم ةذا ي ط،اذ  ةذا ا  ذرتاا 
 ا      ص   نت وقم ثم نت واوش   .

إوا تذذذذه و دقذذذذه ووواذذذذه وان نتذذذذه ارخنخذذذذ وجم طنوغن ذذذذو  جمضذذذذ ووا افذذذذ و ا  سذذذذن  -
 او طن،  ا اا ووإ وتعط   انطم ثه.   و ست  

اذ   جمنةو اذ او ةذع )اآل ذ (ذوالذ ا  قذ  إ ذ جمدذذذذذذذذذذذ ووا او     ذا اوث صذذذذذذذذذذذذض -
 .(3)و س   ط اوثلن   واوثصنو، ةع النض  و  نةه (اوحات)   رغقر  ق  

                                                 

 . 9المرجع السابق، ص  (1)
ر )القييياىرة  اليياييية المصيييرية العامييية لمكتييياب، ، التيييدين واإلبيييداع، اليييوعي الشيييعبي فيييي مصييييعبيييد الباسيييط عبيييد المعطييي (2)

 .  46م( ص2991
 . 49المرجع السابق، ص  (3)
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 جمرنهنذذذذذذذو طع  قرذذذن  ق  ذذذن و ا  ذذذذذذذذذذذةذذذا  ذذذ   إننا  ي  ذذذذذذذإ رذذذن إذا و  رذذذن ةذذذن ط ة ووثرذذذن اورتا
ا  و ذذن واخذذث    نهجم  ر ئذذح خذذ رب   وذذه    تذذ   ط ذذه ةذذا  تذذس ذوذذ  طع و ذذنوو  رذذن ةذذن  ذذ

اوذذرتاإ ا خذذ،ةي اذذنه ا طت  ذذو افذذنو و ووتر ذذن ةث ذذ  ا امر ذذنتجم ةثر  ذذو اودسذذمنتجم 
وط  ن ةن  صقد   ذ  اً  قذ  تدذ ةرنجم وةذن زلذت  ن ذنت إا ا  ذو و ، ذو تذ طع هذحا اوثدذ ص 

إىل خذذذذناو اوصذذذذ ا،  « مذذذذن  واوغمذذذذ ااو»إىل  ةذذذذنصجم وةذذذذا ي ترثدذذذذت هذذذذحه اودفذذذذ و ةذذذذا 
طث ذ ا مجذنه  هذحه ارةذو وةلدا هذن اوذح ا وا ذ ا  جما  ثمن ي واوات ي او اضد واغذ  

ةصذذ ه  ادفذذ و تدذذ ة ن و  وهذذن ط ذذ    ذذت هذذحا ااذذ ووإ ا خذذ،ةي طث  ذذو ةذذا طثنئذذد 
ت وت ذنواً خذنو نً ط ضذم  هذحه ارةذو   ا  ذن اع ذ   ذاحن جما  ن ض  اوثلق  وامم  

 ذذحطي ط  ذذن إاسذذنا ار ذذنوو واهذذ  ادذذ و ةذذن  ذذ طع    اهتذذن  قذذ   جمتنوخي ذذن وافذذنوهتن
   ا    ا  تد ص  ن  ق  او   ر إىل ارةنصجم طمن ذطمن    ا    ات  جمنصذاو   ر إىل ارة

هذذذحه ارةذذذو     ذذذ ى اوثدذذذ ص  ذذذ  ا ثحمذذذت  قذذذ    الصذذذا اوذذذحي ت حلذذذ ا  مذذذ  واذذذ ه  
 . (1)ااثحصر   ط ه
الوظااف  المتاتصيلية هحا زتا     ش  ان ثصنو ة    إىل  ذ   ةذا وو قرن ا   

 : (2)التي يمكن أن تصوم بها دراسة الموررث اإلسالمي
 ط خ نا ت  وه  ا  ثمن ي. اوخت وا  ت ااسقمني جمط   ااشت،ت الفنو و-
 ةنطا  ا ض او ق  انو  ا اوخت وا   ا  ن هحه ااشت،ت ط       ثقاوجم وط -

 ثقاو. 

ا نه ة ض  ي حن  طت ارطتنو واور   الفنو وجم  ق   من وخنئت   ضن نت ط  -
واخذذذث  ا  وثدذذذ   هنجم    قذذذ   خذذذذنا اوذذذ    ار مذذذ جم ووتذذذا  قذذذ   خذذذذنا  جماذذذ  ذاهتذذذن

  ،ا ن وثحد ر اوغن نت اوخت ةا   ق ن وض ت. 
                                                 

 .  8م( ص 1988محمد عمارة، نظرة جديدة إلى التراث )القاىرة  دار قتيبة،  (1)
 . 155م( ص 1999سعيد إسماعيل عمي، مقدمة في التأريخ لمتربية )القاىرة  عالم الكتب،  (2)
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 تذذذذذحوا اد دذذذذذو     ي ا طذذذذذو ط اوث ذذذذذ و الفذذذذذنوي   زتذذذذذا    تا ذذذذذ  ط مذذذذذنً  -
 ح حنً وتد و تد   اً    دنً ةا ض  او   ، إىل او واطع اود   ذو واو   ذ ا اوذخت  و ذ هتن 

 ط  ومل ارة .

تذذحوا اد دذذو    اممن ذذو ا خذذ،ة و هذذي ط ا طذذو  ائمذذو و  تسذذثد   اذذ اجم و    -
طنئا ا ثمن يجم ا و و ةن هذ   خذنا وا ذ   ي    يةا  ص اوثغ  ااسثم   خنخي وا    

 ي.طنئا ا  و  

تحوا اد دو   ه ةذن  اص اوثغذ  هذ   خذنا اممن ذو او شذ  وجم طذإ  اوذر   اهثم  ذو  -
 ند    تت    ائمنً وث ا ه الن نت ا  ثمن  و ااثغ ا و نمل ةثغ .

ا ذذنه وا، حنذذ  طذذت اآلوا  اا   ذذو  ذذ  نً إىل  سذذني اوذذر   اهثم  ذذو   اطدذذه ةذذ   -
خت ت طذد وت  ذ  اذ و   قذ  طذنا ا    ذو ااذ ا  و  ن   وتل  ةا ار و و اهثم  و او

 تنو خ اا  ض.

تذذحوا اد دذذو     اذذ امل الفذذنوا االثقاذذو وةسذذث  نهتن ااث ذذ  ا و  ذذ ا، اولدنطذذنت  -
وتد ذذذذت  جمو و نهتذذذن و ذذذن ت اوث قذذذ  جم ت وذذذ     ذذذذنً  ثقاذذذو ا ا  ذذذو ااشذذذت،ت الفذذذنو و

و ذذذ وا  جممذذذن ةذذذي  ة ضذذذ   ط ذذذها ذذذث،ا اولدنطذذذنت طذذذعة  ةذذذا     ذذذو ارةذذذ ن جم    قذذذ   
تث ذذنو   ذذ   اور ذذ  اا ضذذ  ي وقلدنطذذنت والفذذنوات اوذذخت لثقذذ   ذذا افذذنوترن وثدنطثرذذن 

 إىل ااشنوطو او ا  و ط   ا اوات  و  ا او مت ط هحه الفنوات واولدنطنت.

إاسذذنا اناسذذ وو و ا  ثمن  ذذو  ثفذذماجم ان ضذذنطو إىل ااشذذنوطو اوحط ذذو ط  مذذت  -
فذذنو وجم واآلو ذذو ا  ثمن  ذذوجم طمذذن حلذذنجم إىل اوث ذذنو  اوذذحطي ط إاذذ اإ اوثغذذ ات اآلو ذذو ال

 او، ص إا اث ن ط هنتني اآلو ثني ا  ت د ن ةثت اثني  ا اً لن نت ارةو ااثغ ا.

ا نهذذنت حمذذ  ا  ن ذذو  يجم إذا  قذذ    ذذ اجم نذذد     رمذذيإ  ااذذ ووإ الفذذنو  -
و ط اا ا ذذذ  ااثصذذذقو ا مق ذذذو ذا طذذذت  ذذذ ،جم و ن ذذذتراذذذع ط ة نمذذذو اا ا ذذذ  اهثم  ذذذو ةذذذ

اوثرشذذذئو واورتا ذذذو. ونذذذد       ذذذج ط  ذذذو ةرنخذذذ و وثذذذ و د او ذذذنالني  قذذذ :   ذذذاجم وط ذذذ  
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ث   و  اوثح ذذن؟ ط ذذ   صذذق   ذذذذذذذذذذذق    قذذ  اا ق ةذذنت؟ ط ذذ   ن ذذ   ار وذذو و سذذذذذذذذذذذذذذذذذ ص
تذ  ا  ق   ثنئج ةر د و؟ ط   خيثنوو  و  ت    و   ض   الدذنئر الفذنو و طمد ةذو وث

   ؟ةنا  و انض  ية    افنو  يخق    ا   يو 

 مقومات أساسية: 
ك ث    رسحد  يا  زتا وقل ن  ا خ،ةي     سثد   ط ت نةقه ةع اانض

إو هجم وإمنن  ثلحه    ا وئ سو  قذ     ذر اخثشذ اا ااسذثد تجم طذإ  ذوذ   سذثقنص تذ اط  
 اسذذهجم و ذذت ةذذا  ا  هذذن ةذذن   ذذن اخل  ذذ   ةذذا ااد ةذذنت ط طذذت ةذذا ةرذذثج اخل ذذن جم وط

 :  قي
جم ذو     اخثشذ اا ااسذثد ت مل   ذ  ومجذنً انوغ ذدجم و  ةذا األدرات اليحثية -
جم طمن  د مل حمرتط  اوشذ  ذا اوثر  ئ ذو ط ةصذ جم «ض   او ةت واو حث ط او  ،»   ت 

مذن  مق ذو ةر   ذو  قم ذوجم طذإ  هذحا إ :وإمنن ه   مق و ةر   و  قم وجم وةذن  ةرذن  دذ مل
ي ت خذذذق ن اذذذع وات تثسذذذ  اع صذذذ  ةذذذن زتذذذا او  ذذذ مل إو ذذذه ةذذذا اا ضذذذ   و واوفذذذ ط   ذذذ

ثد ت ذذذذذواو  ذذو. وهرذذنك اآل  ة اطذذن وة نهذذ  و  سذذنص و   واذذنتجم طق ذذن تث نةذذت ةذذع ااس
جم اوذذحي إذ  سذذثا   ةذذا « خذذق    واذذني»وطذذر ا ذذض ارخذذنو دجم ةذذا  طل هذذن ةذذ   نً 

رتا    نثم ذ ا ة ذنً ذذذذذذذذذذن جم    ش ربا و د مل طل  ا ةا ااثلصصني وااات  ا واو قم
ط و ذذت ا  رذذهجم وإمنذذن  دذذ ص او ناذذث  و  م  ذذو او ذذنالني ا ذذ ح تسذذنصمل طقذذي  ذذنصجم ي 
 ثقدذذذذ  ا  ناذذذذنت ةذذذذا هذذذذ    او قمذذذذن  واااتذذذذ  ا واخلذذذذربا جم و  ذذذذنو  اوتذذذذ ا ةذذذذ ا   ذذذذ ى 
 اثسذذنص ت  طلذذ     ذذ اجم ي  ثتذذ و هذذحا اذذ ا ثنولذذو إىل    تثفذذد ة ذذنمل اآلوا  واهل تذذت

جم وطذر «خذ رنو  هنت»او نص وق  ي امنةعجم وارن   قذ  ذوذ  زتذا ا  ثمذن   قذ   ذ ا 
 تد        ةا ا اثمن ت واو  ائت اوخت  ثسر طت ةر ن ةع خ نا ا  ره حمثمت. 
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وةذذا ااشذذ و نت اا تذذ ا ط هذذحا اهذذنملجم ااشذذ و، اوذذحي  ذذن ه ةرثذذ ى اواتذذ  او ذذ   
تجم  ذا )ةسذثد ت اوث قذ   ط اوذ  ا او ذ  (جم وإ  مل ا من  )ارو  ( ط  وا   اولمن  ر ن

ط ااش و، او نصجم وإمنن اخث نا  ا ذو  اثتق    ذ    « خق    واني»  ثم   ق  
ةا   نو او نالني واو قمن  وااات  ا اتثناو ك إ ة خ و ة مدو وقث ق   ط طت ةر دو 

حلذذن ط او حذذ  ا جم ذذذنص ةذذا ةرذذن ر اوذذ  ا او ذذذ  جم طفذذً،  ذذا  دذذ   ذذذ وتني ط  تذذنيجم  و 
ص و ذذذذذ   ضذذذذذ   ق ذذذذذت ةذذذذذا او قمذذذذذن  1996صجم وثن   مذذذذذن ط  مذذذذذن جم ارو  جم  ذذذذذنص 1987

ىل تد    ةنةتجم طن  إ   وااات  ا وااثلصصني ارن شو   ا د اودف و ااث   اجم ي ا ث
 وتنتد هحه اوس  و او وو ارطرب ط طثناثه.

جم   رذن «خذ رنو  هنت»ناذو جم وطث« خذق    واذني»ىل وتاجم و س ة ىن مذ   اناذث إ
  ذذ حرن انوا ذذت  ةذذنص  مذذت  قمذذي  خثشذذ اا ااسذذثد تجم طملقمذذن هذذ  ارةذذ  ط طلذذ  ةذذا 

 «ا تدذذذذذن »اوشذذذذذ و جم وةلقمذذذذذن هذذذذذ  ارةذذذذذ  انورسذذذذذ و وتلذذذذذ  ةذذذذذا ار واتجم هرذذذذذنك  فذذذذذ و 
 «خذذذ رنو  هنت»جم ا ذذذث زتذذذا     ذذذ   ذذذ واً خذذذنذ و ةذذذا «ا اسذذذن »و «اوثم ذذذ »و

اسذذعوو  ذذ  احنصذذ ت ط ث،ثذذو ااثمذذن تجم ذا ذذت وةذذن تجم اخثشذذ اا ااسذذثد ت وطذذع  ا
:     ث ذذذ و إىل ارطفذذذت ثالثهاااا:     ثذذذ ه وجم ثانيهاااا:     سذذذثم  او ضذذذع اودذذذنئ جم أرلهاااا

واراسذذذاجم وةذذذا ي  راذذذثد او ذذذن  وذذذ  ض ةذذذا    ثدرذذذ  جم وا ذذذض ممذذذا    سذذذر  جم ط 
 اسذذا  دجم وطجم هذذي ط الد دذذو إ ذذن ا إ ثذذنن رخذذنو د اوذذ    انوغ ذذ«لمذذني» مق ذذنت 

 ارا املجم ال اجم وطر ا  ث ن  اوشلصي.  
قغذذذو هرذذنجم او  ا ذذذوجم  و ا  ق ن ذذو  و ضذذذ  هذذحه وتقذذذ جم وإ   و  انذذذذذذذذذذو   دصاللغااة   -

طذذذن  ا ث ذذذنو اوقغذذذو او  ا ذذذو ان ث ذذذنو  مذذذن وغذذذو اودذذذ آ  اوتذذذ وجم  اذذذ     تتذذذ   وذذذه آثذذذنوه ط 
و خذذق اهجم ذوذذ     اوقغذذو و سذذت  ذذ   اذذ وا وطقمذذنت ومجذذتجم  «اخل ذذن »م   ذذذذذذذذذذذذةف
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وإمنذذن هذذي ط ار ذذت ة طذذد ثدذذنطجم وتتذذ  ا  دقذذيجم وإمنذذن  دصذذ  وغذذو اوث  ذذ جم ةذذا ا ذذث 
ن ت وث ذذرب  رذذهجم و  ذ اص ارواذذنظ واممذذت اوذذخت ت ذذرب ت  ذذ اً    دذذنً  مذذن  ذذذاو  ذذو ط اخثلذذ

 اافذذذم  . إ  هرذذذنك ةذذذا تقثذذذ س اتقمذذذنت   ذذذ ى تثدذذذنو  ة  ذذذن ط اوشذذذتت وتث ذذذن ا ط
ةذذن  ذذ  ي إو ذذه ط مذذه ةذذا اا ذذني واافذذنةنيجم  « ا ذذ »  طذذ و   قذذ  ا  ذذو ااثقدذذي ط    

ةرذذذثج »ةسذذذ وو و  سذذذ مو  قذذذ   يوذوذذذ   ةذذذ    ةذذذ  ط ذذذهجم وترذذذه ط او  ذذذت  اسذذذه  قدذذذ
 ثذذنن ا  ذذو  «اوا ذذ »ةذذا ا ذذث اوثذذناص او ضذذ ح و  ذذو اوث  ذذ جم وممذذا ي  تذذ    «اخل ذذن 

 واوثقديجم وو س  ثنن ضم ا وو س.  دت ط اوثات  
ىل ةلت هحه او  و وذو  او ض حجم  نةت طقسذاو طذربى ط او صذ  وةا ة ا الن و إ

اذع  ة مذو اواقسذاو  :جم إىل او و و اوخت  ط ث ن إىل اود مل«اواقساو اوثحق ق و»ال  ث هي 
ة مذذو مل ت ذذ  تاسذذ  او ذذنملجم ةلقمذذن ذه ذذت خذذنئ  اواقسذذانت ط او صذذ و اوسذذنادوجم و  هذذي 

اذذذن  «اوث ضذذذ د اار دذذذي»تغ ذذذ هجم ةلقمذذذن ذهذذذد   ذذذحن  اواقسذذذاو اانوطسذذذ وجم ووتر ذذذن هذذذي 
 سذذذثل ةه او قمذذذن  ةذذذا  واذذذنظ ومجذذذت وةصذذذ قحنتجم ط ذذذي تدذذذ ص اثحق ق ذذذنجم   ةذذذا ا ذذذث 
  ا ذذ  اورحذذ  واوصذذ اجم ووتذذا ةذذا ا ذذث او ر ذذو اار د ذذو هلذذنجم و   هتذذن  قذذ  ةذذن  ذذن ت 

ا  رذهجم  ن ةذا واذظ إ  و ذن  اذه ا  سذن  و سذمي ةذ ئنً تسم ه وتش  إو هجم  ق   خنا   ه ةذ
 . «ااا  ص»طإذا ةن و   ن وا نً    ش  إىل ةسمنهجم احطرنه ةا مجقو اوت،ص 
لذذ  ةذذا اوقغذذ  ني واو قمذذذن  وااسذذعوو و سذذت ةسذذن  ا وقاقسذذاو اوثحق ق ذذوجم طدذذ   ذذي ط

 تذ   ان ذو  طذرحا  ةذ  ةذن جم  حه اودفذ و  رن ذو ةقح اذو. وطفذً،  ذا ذوذ ااسقمني
إو  ن او  ص اصاو  ن و ا ث  ث  اوث، ذد مبصذنئ  ةذ    إخذ،ة و و ومل   ا ذوجم ارذن  

  ذ د حمثمذنً  ق رذن     تلذ  ام ذ  وتشذ   نجم ممذ«اا اوضذو» ق   م  ذو ةذا اااذنه   
 يمذواوذذذخت تسذذذ «اان اذذذو»  ذذذ  ةلذذذت هذذذحه اااذذذنه   اا اوضذذذوجم  و  ذذذت مب ذذذىن   ذذذد اااذذذنه   
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اوصذذذذذنوجمجم    ذذذذذ    «اوثرذذذذذن ض»نجم اذذذذذ  و ذذذذذت ارةذذذذذ  إىل اذذذذذ   ن  اغذذذذذ   مسنئ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ة
  ذذذذ مل »اوذذذذخت ت ذذذذي او  ذذذذ ، إىل  جم«طنر ذذذذ و و» ..«اوثمذذذذنا اوقغذذذذ ي» و  «ا وث ذذذذنا»

 ؛وا اثتذذنص إو  ذذنجم وا وثذذناص  ذذنجم   ذذ حت تلذذ  ة ذذني و   ذذو ولقذذ  وةنضذذ  و «اوذذ  ا
   اً  ا ا نه ةصن ذي    د  ن و  رص  و ووطفنً )وآل  ( وت «ام ن  ط خ  ت ا »و

 ي وثح    اروا واوس ؛   حت إوهنانً وت و  نً  «اادنوةو»و ؛« ناو ا اش  ني» ةن  و
  ذذ د   مذذنمل  رذذ  ضذذ  ةشذذ و،جم تسثصذذ و وذذه  ذذ اوات  وو ذذو وق  ذذ ا ط  او  ا ذذو اغثقذذو

 و  ه وإمنئه... وهتحا. 
  دذت  ذا ذوذ    ذ وا وإذا طن  هحا ممن  ش  ه ط اهنمل اوس نخي طإ رن  ش   ةن  

 قذ  خذ  ت االذنمل اوذحي    ذ امل ط  «ا اذ ا،»ط اهنوني اوات ي وار  جم ط حا ةا ذ ص 
طإذا ةن و ت  جم  ه ت     ا ان و إ سن  و و  مو إهل وجم وض ووا وقث     واوث     واوثغ  

اوذخت  ر  ذر ط    ذ  الذن ت  «اا اوضذو»امم ع إىل اتانا اشع   حل ثذه وضذ ووتهجم اذ  ت 
 ق  ذذنجم ك ذذث تسذذم  إاذذ ا نً  و  . و قذذ  خذذ  ت االذذنمل ط رذذنك ةذذا ار اذذن  واوتثذذن  ةذذا 

    قذ  ا   ذت و ذ،جم و  ذ و  ا  وا  وقذ  اجم و تث ذ    ذا ة ا ذ   رسذ و طنضذحو ئنرت 
ةتش طوجم طإذا ةن هد  ا  ةا اوغ  و ا  ق  ار ،ا واو  اجم ا ربى  ا  آ    ر   ه و 

ا اذذ ا،جم ا رمذذن هذذ    نذذ صو   قذذ  ت   ذذه  دذذ   ذذ  د ون نةذذنت خ نخذذ و ا  ذذو اوثاتذذ  و 
 وة خسنت ات جم ط من زتا     ُ ى ممن  سثحر اورد . 

اوذذذحي   ثذذذرب ةذذذ نو ووةذذذن هذذذحه  « او قمذذذ»  إ :ط ةذذذن زتذذذا     دذذذنمل هرذذذن هذذذ ذذذذذذذإ   اس
ا هذذح «ث ااذذت»او ووذذو وتقذذ جم    اتذذ   اذذ  ط إهن ثذذه وا  وائذذهجم  قذذ   خذذنا ةذذن زلقذذه ةذذا 

ط  اوشذذ د وذاكجم طقذذ   صذذد هذذحا ط ةلذذت هذذحا اوشذذع  او سذذ ط ااذذن ي او ةذذنيجم و   صذذد
  نور اوت   وة    ا  سن جم وة    من وواهد ا ا ا، و  سن  ؟
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جم و ن ذو «او    ذو»جم طغي  ا او  ذن جم وطدذنً وقسذرا اوذخت  و   ذن ا  ط المناخ *  
اذذني ا طذذو اورشذذعا وخذذ  اورمذذ  وقتذذنئا انورسذذ و وقتنئرذذنت ال ذذوجم هذذحا اوث اطذذر اوفذذ ووي 

الي واني اارنجم اغ طجم اتت ةن  مقه هحا اارنجم ةا  رن  . وةلت هحه اوسذرو ا هل ذوجم 
جم و ةذذذتنمل اوث  ذذذ   ر ذذذنجم و اذذذ   ةلذذذنمل زتذذذا     سذذذنا «ارطتذذذنو»تسذذذ ي طذذذحو   قذذذ  

ن ن ذذت ث  ا جم ممذذذ ص  قذذ  اود ذذ  وا خذذذوذذحو  ةذذن  سذذ   ط ا ذذض اهثم ذذنت ةذذا ةرذذنجم  دذذ
جم  رذ ةن  تذ   ةث درذنجم وهذ   ةتنمل اوث     ا اوات  حم و ا ال طوجم واااتذ جم  و او ذنملِ 

 مذذن  سذذم    شذذ ، انوتثناذذوجم  و اوثحذذ إجم    هرذذنك  طلذذ  ةذذا  ذذني ت ا  ذذه اذذ    خيذذ ن
تفذ ر ةسذناث ن طلذ اً ط او قذ ا  ااثلقاذو  ن ذوجم و   اوسذذ ا  اذنخل  ا المذ ا جم واوذخت

ا ا  اوس ا وا  ثدنمل ةسث  ا  خثد نوهجم واا نو ا واوثش    ااثمن ت ووا  ا  هجم و 
 نئمذذوجم  صذذ د     ث  ذذع     صذذ و ةرذذه   ذذن   ر ذذر انوصذذ اجم و ذذر ج مذذج اوث مذذرجم 
وزذذنوا اوردذذ .  ذذح د   رذذن  ذذ     ائمذذنً  قذذ   ذذ   اوشذذ ن وجم واو   وذذوجم واوصذذ ااوجم وةذذن 

ت   ذذع او دذذن  او ذذ ص ةحهقذذوجم    خذذنو  قذذ  هذذحا اوذذ و جم وتذذا وخذذنئت و خذذنو د و   ذذنا
 ن ذذو   سذذن  اثحمق ذذنجم اذذت إ  اوثدذذ ص ط اوثدر ذذنت ال  لذذو زتذذا     ثذذ د ط  ذذو اواذذ  
واورتط ذذد ك ذذث زتذذا    نذذ  ا  سذذن   اسذذه ةث مذذنً اع ذذح، ةذذن زتذذا تصذذ وهجم  قذذ  ضذذ  

 الد دوجم ه     ه  ناد طت   نو جم ور ه  س   طل اً وقث     ا و  ه !
جم  قذذذ  خذذذ  ت االذذذنملجم  ذذذ  نذذذ   ذذذ  اوجم وهذذذ  اسذذذ  ت «اخل ذذذن »هرذذذن طذذذإ   وةذذذا

اوذذحي  سذذ  ه ةلذذت هذذحا اارذذنجم ااشذذنو  -     ثذذرب اةثذذ ا  النضذذ   جماخثشذذ اا ااسذذثد ت
زتا    ن  اهثمع إىل ةن   ةا اوثلق  واوثذ ه و. وإ   مل هذحا  قذ  ةذي   -إو ه 

من نت ذذذذذذذذذذذذذذوجم وتذ اط  ضذذذذذذذذذذذذذ   و اوات  ذ ص  قذ  اوث ذذطإمنن   مل  قذ   حل ذو تذ اط  ةرذنجم  دذ
اذذع   فذذنو  ذذناد اخل ذذن  االذذنو جم ةذذن  اص   ثمذذ   قذذ  ال ذذو واوذذ و تجم و  خيذذ ن 

  من ه  ةثار  ق ه ةا ا ث آ ا  ال او. 
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ةذذع  طتذذ ي انو و ذذو اروىلجم  «اخل ذذن »ر   ؛إ رذذن   ثذذرب هذذحه اودفذذ و  فذذ و حم و ذذو
    ال  و واامنوخو او ز   ا  و.  واوات  ا    ثه    رم  إ  ط    ا  تثش ع اد

: طمرذثج اخل ذن جم ةلقذه ةلذت ةرذثج اوسذقع اان  ذوجم اوذحي  ثذنن إىل رعي جمااىيي  *
 سث قت   افن ثهجم وإ      ت انوتسن جم وةا ي ط    تثد وقرناجم وخي ذد  « انئا»

  وجم  دذ ص ة   ذنً  و   خذع ةذن ضذ دثه ار ذنص واو ذ وا ضذ  اوسذ يهل جم و ثح إ إو    وتذ
اذذذذه إىل ااثمذذذنمل تد ذذذت اوسذذذذق و  يوضذذذ   و ذذذذي امم ذذذ و زتذذذا     ذذذ   . و   ذذذن     ذذذنً.

ااغش ةذذذذذوجم  ي   ناذذذذذنت ةن اذذذذذوجم  و ةقادذذذذذوجم  و  ن  ذذذذذوجم طذذذذذرتون ةلذذذذذت هذذذذذحه او فذذذذذن و 
 ااغش ةوجم وتتس  ار  ى اا نادو ا ا انت ا  ثنن ام  جم واو تس  ح د. 

و ةرذثج اخل ذن جم و  ذت اممذنه  ةذا وت اط  او  ي اممذنه ي ة ذ    فذنً و شذ     
تد  انا  ن  وتت ةا  نومل إ دن، ارذى  حه اوائو  « ر   ا اخو»هحا او  ي وطع ه 

ال  صو  ق  خذ  و اخل ذن  وة ا نتذه وصذني ارةذوجم و ذ ا وغثذهجم و مذر حمثذ اه. و اذ  
ه يجم ةذذذا ا  ذذذرتاا هرذذذن اذذذع  هرذذذنك  ، ذذذو تان ق ذذذو اذذذني ارةذذذ  ا: تذذذ اط  اوذذذ  ي اممذذذن

وخذذ،ةو ةرذذثج اخل ذذن جم طتقمذذن   قذذمل ةرذذثج اخل ذذن  ط   نانتذذه و ذذ ا و اسذذاجم  
طقمذذن خذذن   ذوذذ   قذذ  تذذ ط  و ذذي مجذذنه ي ةسذذن   وةذذ ا وجم وطذذحو  طذذإ  تذذ اط  هذذحا 

 او      ون وقمرثج ااثم ن. 
إ رذذذن  ذذذ ى ط اوسذذذر ات ار ذذذ ا ط ا ذذذض او قذذذ ا  او  ا ذذذو ا خذذذ،ة وجم ت ط ذذذناً  قذذذ   اذذذ  

جم ط رشذذ و  تن  اذذنً «إخذذ،ة ني»  ارةذذوجم ا ذذث  ذذث  تصذذ   ه  ان ث ذذنوه  ةاتذذ  ا ااثق ذذت  ذذ
ةسذذنانت واخذذ و ط وخذذنئت  اوقذذ  يجم و   تثاذذ    ذذحاجم اذذت و سذذثغق   ةذذن  ثذذ اط  وذذ     ةذذ

اورش  او نصجم ااتث   وااسم ، وااشنه جم وقر ت ةا اخل نانت اوصذن  و وتشذ    ن ويّل ذوا، 
تسذذذذثحر ةذذذذن  صذذذذ وه ةذذذذا  ذذذذ  د وإخذذذذن اجم ك ذذذذث تصذذذذ ا ااد وذذذذو ت   اهتذذذذن و وانا ذذذذن اذذذذ  

 ا  ثصن  و اا  وطو اوخت تدفي اع  او مقو او   ئو ت    او مقو ام  ا!
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وهرذنك ا ذض ةذا تالذ  ارةذو خب ناذنهت جم خذ ا  ممذا  رشذ و   قذ   ذاحنت ا ذذض 
ق نت    وذذ  ذاوصذح  اوتذربىجم  و ةذا  ذذح      قذ  ةنةذنت اوثقاذن جم وتذذ   ا ذض اوسذ

ثا ا ةا  ق  ا   ارواجم وتا ةن اخث ن  ا     ت   ه ةا و ي وذ ى طلذ  اجم وةذن ا 
اطثسذ  ه ةذا ةصذذ ا  وجم   ذت ةذذا اوصذ د  قذذ  اوتذنوهني خل ناذذنهت  ةذا  ويل ارةذذ     

  ر ر  حا.  زس ه  اس  جم و  ان و وحط   مسن جم ط ا ع او نمل او   
نوات  قذذذذنص  ذذذذن ذوار ذذذذ  ة ذذذذن ط اوغنوذذذذد  ذ د   ذذذذذ:  حذذذذتااااوااي مهااااارات أساسااااية *

اودذذنئمني انو حذذث او قمذذي و ذذ و    ق  ذذنجم وتررذذن ط او  ذذت  اسذذه   اهذذن   ذذنا  ة مذذو ط 
اطثدن هن إىل     رذثج   ناذنً ة ثذت اوصذحو اوات  ذوجم ة ثذن  يتت  ا ةرثج اخل ن جم    
 او ر و اار   وجم ةا ذو : 

... واسذا اوا ذ  ط مذه يجم ذو     ال  ث  ا ة ض ،جم  دثفمهارة التحليل -
اا ض ، إىل  نئ نتذه و رن ذ هجم اذ   «تات  »إمنن  ُثعت   طل  طقمن متتا ا  سن  ةا 

  ث اط  و  ه و ي   مرجم وط        و    و اا ض ،. 
وتذذا اوثحق ذذت زتذذا     تذذ     ذذ اً إذا و ارذذن  رذذ ه واذذ هجم إذ  اذذ     تقحدذذه  -

ج اخل ذن  اودفذ و ط طق ث ذنجم ذوذ  جم وذ ى ةرذث«اورتط د» ق  اوا و    ا    ى هي 
ةذذذا اا ذذذني ةذذذن    ثذذذ اط   رذذذ  او  ذذذ ا  رذذذ  اواذذذ و،  يطلذذذ اً ةذذذن    ذذذ  ي   اا طذذذد اوتقذذذ

واو رن ذذ  اات  ذذو. وةذذا اا ذذ وا    اوصذذ وا اوتق ذذو و سذذت  ذذ   ان ذذت مجذذع او رن ذذ  
 : ياات  وجم وه  ةن  ثعط  ورن ةا  ،مل اا نوا اوثنو وجم    وه

 قذذ   ذذذ  نيجم ط رذذذنك او ، ذذنت اوذذذخت تذذ اط اذذذني  رن ذذذ  هذذذي جم و  اااتإدراك العال -
اوذذذخت ط  ذذذ ي  قذذذ  خذذذ  ت االذذذنملجم و سذذذت  ذذذ    «اوسذذذن و»اودفذذذ وجم  و اوشذذذي جم إذ    

 يان ت مجع  رن  هنجم وإمنن  ا     تذ اط  ، ذنت ة  رذو ا ر ذن اذ  تصذ د خذن وجم  
 اات  ذذنت. واورحذذ     اوصذذ وا اوتق ذذوجم هذذي  ث  ذذو اوشذذتت اوذذحي تثلذذحه او ، ذذنت اذذني

ه واذذذذني ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاآل ذذذذ  ةذذذذا او ، ذذذذنتجم هذذذذ  ةذذذذن  ذذذذ   تذذذذ   ةذذذذا ووااذذذذط اذذذذني اا ضذذذذ ،  اس
ة ضذذذذ  نت و فذذذذن ن   ذذذذ ىجم  ن ذذذذو ط  ن ترذذذذن ا  سذذذذن  و وا  ثمن  ذذذذوجم طادذذذذه  فذذذذ و 
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ا ثصذذن  و ة  رذذوجم  ذذ   تثمذذت  طلذذ  طقمذذن   وطرذذن ةذذن ا ر ذذن واذذني  فذذ و خ نخذذ وجم وهتذذحا 
  فن ن اخل ن .  اوشع  ط ة    إ  مل  تا طت 

(جم و دصذذذ   ذذذن اسذذذا ت ت ذذذد او رن ذذذ  اات  ذذذوجم ك ذذذث ) سذذذ و وقمر ذذذر المنطصاااة -
اولنولذوجم ا ذ  اواذ ان ةذا اولن  ذو... وهتذحا. و    ذي   ي  ي  اروىل ةسقمو وقلن  وجم و 

اراتذذذنص واوث م مذذذنت اوذذذ او ا ةسذذذثر ا إىل اوذذذ و ت او دقذذذي واوربهذذذن  اار دذذذيجم واوشذذذنه  
ان تث ق ه     و اودف و ة ض ، اخل ن جم وو  و  رن ط   ن      زتا  نً او ا  يجم وطد

 «  ةر د ذو»ن  ر ذج  ذا ذتسجم طذإ  هذحا ومبذذتن  او ااذعجم  و او ذذ   تفع او رص  اولني ة
ط اخل ذذذن جم إ  ةذذذا ا ذذذث ا ذذذض ا خذذذثلرن اتجم طذذذع   تذذذ   ة ضذذذ ، اخل ذذذن جم  قذذذ  

طدذذذ    ذذذ   اذذذنار ججم ي اذذذنا ق   و او تذذذسجم    نةذذذنً ت ق م ذذذنً ط  ثمذذذع ةذذذنجم جم ت االذذذنملذخ ذذذ
واوشذي   اسذذه انورسذذ و وقم ذذىن اا وخذذي  و اوتثذن جم  و       ذذي هذذحا تسذذنو نً ط اوذذ    

 ط اارذنوو.  وتتنط اً جم اورسي
ط  ة قدذنً  جم طنوات  اوذحي  ثفذمره اخل ذن  وذ س   ثذنً الوعي بالتياق المجتمعي -

ق ه مجقو او  وا اهثم  و اودنئموجم إ  طذن   ذ اً اوافن ... إ ه   ت إ سنيجم تر تس  
طل اً وإ  طذن  ةذ اً طشذ اجم وهذحا ةذن ن قرذن  شذ  إىل    طتذ ا  ذ  تتذ   ةرنخذ و هثمذعجم 
و  تت   طحو  انورس و هثمع آ  جم  و تت   ة،ئمذو وذنةا و  تتذ   طذحو  انورسذ و 

 ونةا آ  .
 ق قهجم  ا  ةا ا  ث نه إىل       اً ض  جم ط ر  اخثد ا  او ا ع و الوعى بالمارراء -

 ق ت ةا اودفن ن ةلق ن ةلت   ت اولقججم ومبن  ت   امذن  اخلاذي ةر ذن  طذرب ةذا او ذنه جم 
جم وإمنن ةلت هحا  تمذه   فذنً   ا ذ  و  ذ مل «اوثلمني»و    ي هحا او   مل ط  واةو 

اورثذذنئج االاذذناجم وومبذذن زتذذا    تثذذ د وقاذذ      زسذذ  اذذ  ض او  اةذذت ضذذ  او ذذنه اجم  و 
 ه  ةن زلت اد دو ارة . «اانووا » ت   هحا 

جم ك ذذث تذذ  ي اادذذ ةنت إىل ةذذن  ذذث  اوث  ذذت إو ذذه ةذذا  ثذذنئججم مهااارة اتسااتنيا  -
وة ذذذنوا  .طفذذذً،  ذذذا ضذذذ ووا اوغذذذ ا ط ار مذذذنا اذذذ  نذذذي  ا خذذذثر نا ةثذذذني امذذذحوو.
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اوا   ذذوجم ممذذن هذذ  ة ذذ وا ط  ثر نا  اسذذ نجم تدذذ ص  قذذ   ذذ   آ ذذ  ةذذا اا ذذنوات ذذذذذذذذذذذذذذذا خ
 طثد اار ر اصاو  ن و.

 أسس البد منها في استشراف المستقبل:
واذذ  زتذذا    تذذث   مق ذذو اخثشذذ اا ااسذذثد ت ط اخل ذذن  ا خذذ،ةيجم ط،اذذ  ةذذا 
ا وثذذناصجم طفذذً،  مذذن خذذ رجم ان خذذثرن  إىل  م  ذذو ةذذا ارخذذس واو طذذنئنجم زتذذا     شذذ  

 إو  ن ط من  قي:
: طنخل ذن     تذ   إخذ،ة نً إ  إذا اخذثر  إىل ةذن نذد    ميجعياةتحديد ال -1

جم واا    ذو اوذخت اتاذر  ق  ذن ااسذقم   ط طذت  ةذن  وةتذن  هذي  (1) سثر  إو ه طت ةسذق 
        جم  مذذً، اد وذذه ت ذذنىل:  طثذذن  ا  وخذذرو وخذذ وه

اا    ذذذو ةذذذا ضذذذ ووا ت  ذذذني  (2)(جم وطذذذحو  ةلقمذذذن  طذذذ  ةاتذذذ و 59)اورسذذذن :  
اذذ     صذذ د اوذذرتاإ طقذذه طدذذط هذذ  ةصذذ و  جماخلن ذذو  ذذحه ارةذذو ا خذذ،ة و ةذذا    ذذ 

ار نووجم و  اا ن  ا طق ن إ نواً ة    نجم ذو     ا ا ا، زتا  د ده اثا ذ   ن ذنت 
ا  سن  و  واته واو اط ا ر ن واني ه ا و طثن  ا  ااس  وجم وه  اود آ  اوتذ وجم وخذرا 

 وتثن  ااش   جم وه  اوت  . و  ا ني ا
و قذذ  هذذحا  ر غذذي    تثحذذ   ة    ذذو اخل ذذن  ا خذذ،ةي اذذنود آ  اوتذذ وجم ةصذذ واً 
وقاتذذذ  واوثصذذذ و واو د ذذذ ا واودذذذ  جم وارخذذذس اوذذذخت تدذذذ ص  ق  ذذذن اوذذذر   اهثم  ذذذوجم واوسذذذرو 

 اور   و اوصح حو. 
                                                 

فة الحوار، في مؤتمر اإلسيالم والمسيممون فيي القيرن الحيادي والعشيرين، كميية الشيريعة والدراسيات عباس محجوب، ثقا (1)
 . 437، ص 2994نوفمبر  29-27اإلسالمية، جامعة اليرموك، األردن، 

، م1992طييو جييابر العمييواني، كيييف نقييتحم متتيييرات المسييتقبل ميين خييالل ثوابييت الماضيييد كتيياب المعرفيية، الرييياض،  (2)
   .41 -49ص
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النو ذو  : ط قذ  اوذ ض  ةذا    ة مذو اخل ذن  ا خذ،ةي ط او واخذواصو الوا ع -2
هذي ط ا ذو اوث  ذذه إىل ااسذثد تجم إ    رذذن   طذ     اخل ذذ ا اروىل  اذ  ةذذا    تر قذر ةذذا 

جم   ا فذوق ا ذع اةثذ ا اً    ذنً طمذن  ثصذ و جم و س ر  ااسثد ت ه  اةث ا  «طده او ا ع»
ثد تجم هذ  إةذن إ ذ،انً اذن هذ   ذنئ جم  و ت ذ   اجم ذ تذ    ق ذه ااسذووتا ر  ةن  عةذت    

 : (1)   اجم  و ت   ً، طق نً. وةلت هحا  ث قد و  
: طدذذذه اورصذذذ ا اوشذذذ   وجم وذوذذذ  انوثعةذذذت واوثذذذ ا  آل ذذذنت اودذذذ آ  اوتذذذ و وخذذذرو أرتا 
 .او خ مل 

: طدذذذه اوتذذ   وال ذذذناجم وهذذذحا  دثفذذي اخذذذثد ا  انضذذ  اهذذذنمل اوذذحي  ث  ذذذه إو ذذذه ثانياااا 
 اخل ن جم اثفنو سه االثقاو. 

نمذع اذني اودذ وا  قذ  اوث ا ذت اذني اوسذرا اود آ  ذو واوسذرا : اوثناص اواده اوحي ثالثاا 
إ  اواد ه ار اواده ةا مل  دذرط اورذنا »ا   ره:  يجم وضياوت   وجم هلحا  نمل ا ةنص  ق

 .«ةا ولو ا جم ومل   ، اود آ  وض و  ره إىل ض ه
 وا اث ذذذن   ذذذا جم:  ذذذ ا ا او ا ذذذع ةذذذا ةر ذذذ و طدذذذه اروو  ذذذنت وة اتذذذد اادن ذذذ رابعااااا 

 اوس ح نت واوشتق نت ط ة نمو ارة و وت د  اهتن.
نو د او قم ذذذو اوذذذخت تقثذذذنص ذذذذذذذذذذذ: ا  ثمذذذن  ط  واخذذذو او ا ذذذع  قذذذ  اارذذذنهج وارخخامتااااا 

او  و ط اخثل اص ااصذ قحنتجم واخل ذ ات اار   ذوجم ا  ذ اً  ذا اوثاسذ ات اوذخت  غقذد 
  ق  ن اخثل اص او  نوات او   ا  و وارخنو د اوشن   و. 

                                                 

سييامي الصييالحات، أسييس منيجييية فييي قييراءة وقعنييا الييراىن، ورقيية قييدمت إلييى مييؤتمر اإلسييالم والمسييممون فييي القييرن  (1)
 . 225الحادي والعشرين، ص 
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نةقوجم    ن ئ ذذذوجم مجن  ذذذو   ط   ذذذوجم  ن ذذذو وحنذذذا ذذذذذذذذذذ:  ذذذ ا ا او ا ذذذع  ذذذ ا ا ةدسااااا سا
  ذذذ ش  ثم ذذذنت تسذذذ    قذذذ   شذذذ  ة خسذذذنت اهثمذذذع ااذذذ ي وت ن نهذذذنجم وتسذذذن ط   ذذذ  

 الت  اوشم و و.
جم «او دذذت اوسذذق   ط امسذذ  اوسذذق  »: طمذذا اادذذ  ت اا  وطذذو الينيااة التحتيااة -3

فذذذما اد دذذذو  ذذذح و و اسذذذ وجم طمذذذا اامتذذذا ت م م ذذذن ةد وذذذو إذ تدصذذذ  اواذذذ   وتثهذذذي و 
ك ث تص ا  ق  ارةوجم وتثفذما اد دذو تنوخي ذو ا ثمن  ذوجم طنو دذت هذ  ةرذثج اواتذ جم 
واواتذذ  هذذ  حمثذذ ى اخل ذذن جم وامسذذ  ا  ثمذذن ي هذذ  مجقذذو ار  مذذو ارخنخذذ و اات  ذذو 

 و ةذذذا اوسذذذ  و وق ر ذذذو اهثم  ذذذوجم وةذذذا ي ط دذذذ و ةذذذن تتذذذ   او ر ذذذو اهثم  ذذذو  قذذذ    قذذذ   ذذذ
واوسذذ،ةوجم انودذذ و اوذذحي  فذذما ط ذذه إىل اذذ  ط ذذ  خذذ  و اواتذذ  وخذذ،ةثهجم وةذذا ي وةذذ  

 اخل ن  واخثدنةثه.
ةذذذن  تذذذ   امسذذذ  ا  ثمذذذن ي   دذذذ مل هذذذحا ةذذذع اوذذذ  ي ادذذذ و ةذذذا اوذذذثحاظجم طعا ن ذذذنً 

 سذذذمنً ة ذذذثً،جم وتذذذا  دذذذ ض ا  و ةذذذو ا فذذذنً ةذذذا ةات   ذذذن و قمنئ ذذذن ةذذذا  ت  ذذذ ا ةذذذا 
قذ  ثغذ  ا زذن  و ذ ا او نزذوجم طذ،  رغمسذ   و   ثق ثذ  جم اذت اذنو تس ةذا ااذ اا ني  

ذوذذذ   ذذذ اه   رذذذ ا     اسذذذ   لذذذنا وقلغذذذ وجم طنةذذذاني  مذذذن  تذذذ   انرةذذذو ةذذذا خذذذذ ئنت 
وخذذذق  نتجم ةر  ذذذني إىل ةذذذن  اذذذ  ةذذذا خذذذق طه ا ذذذث اوصذذذ اا ااسذذذثد  جم وةذذذا ي  تذذذ   

   ن   حممً، اراس اوث  ه اوصن ا اوس ي.
سذذذذ ت و  رذذذذن اذذذذحو   اذذذذ      سذذذذ ت طذذذذحو  اد دذذذذو    ةلذذذذت هذذذذ    وتررذذذذن إذ  

 ت      ق قي او     ر ةن     اواسن  واخلقت  ، ن او ر و اهثم  و. و ق    و انملجم 
وتفذنط ت ام ذ   حنذ   د وذوجم طذإذا  ذد او ذنص و ذ  ت اور ذوطمن  ذ    وذه    ذردض اا

هذذذحا ةذذذا هذذذ    اوراذذذ  اذذذث  ةذذذن   ذذذ ا و ذذذحو و نط ذذذو ط  ذذذ وا ارةذذذوجم طسذذذ ا  ن ذذذ  
 اا اا نيجم ةسثد مي اخل ن .
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إ  اودذذ ا الفذذنو و  ر  ذذر  ق  ذذن اودذذن    اخلذذنا اذذنرواي ااسذذث   وجم مب ذذىن  مذذن متثذذ  
.. م ذذنً  ذذ طع ااسذذقمني إىل     ددذذ ا و ذذ  ا  «ة  ذذ اً »ووذذ س طدذذط  «م ذذنً »وثتذذ   

  هذذذذذحا جم ا ذذذذذث إ      خذذذذذ حن ه وت ذذذذذنىل  رذذذذذ ةن  ذذذذذنمل: 
 ق  ا ناجم وو س و انً ة قدذنً  صذ ا اغذض  «ة تنً »و س  -طمن   ةرن   –    او

 :اور    ا وا ع ا طو ارةو وة ى اخثدنةو طت هنجم وإمنذن هذ  ة هذ    ذحا اوشذ ا امقذي
جم وحنذذذا هرذذذن  ا ذذذ  ةذذذا اا ذذذ وا        

وثدنطو  طت ةن   ث  ةن    ا و حو و نط و ط   وا ارةوجم ا ثصن اً وا ثمن نً وخ نخو
 وطت اً و قمنجم واارت  او تس ةا ذو . 
اا ي ُإلِااى الل ااُو ُمااِن  »إ  ةذذا ةدذذ  ت اور ذذ ا او   مذذو     ِِ اايح ِرِأ اْلُمااْمُمُن اْلِصااُو ي ِخياْ

يح ُمِن اْلِيُد التيْفِلى»جم و   (1)«اْلُمْمُمُن الض ُعي ُ  جم  و       ي هحا (2)«اْلِيُد اْلُعْلِيا ِخياْ
 دذذ او ام ذ  اا ذذحومل ط او مذذت وطد او  دذي اذذني اورذناجم وإمنذذن هذذ  تدذ    ارتاتذذقتد  مذنً و

 ذذذذحه اادذذذ  ت او   مذذذو ط  صذذذ  ن النضذذذ  اصذذذذاو  ياواتذذذ . وتشذذذث  الن ذذذو إىل اوذذذ  
 ن و ا ث مل     اا    النط  اس ا او نمل ه  ة      ا الرجم وإمنن ه  ار اودذ ا.. 

 ا اود اجم وإمنن  ا  ةذا  ذ ا  ذ ا الذر ومتتذا وذه مل     هرنك  نمل ر   ت   الر ط
 وت طع  ره ط   اوتنئ  ا و خنئس اوغن  ني. 

 : طذذذنل او  ذذذنو،     ذذذي ض خذذذه اخلذذذنور  ذذذن و ذذذت ط ا  سذذذن : ثصاااااة الحاااوار -4
ط ةذذذذذن  ذذذذذ اه  قذذذذذ  اآل ذذذذذ  ا ذذذذذذذذذذذطذذذذذت ةرذذذذذن  ذذذذذنو، إىل      س  جم وط    

نو وآوا جم وتتذذذذذ   او خذذذذ قو ارخنخذذذذذ و إىل ذوذذذذذ   و ثمذذذذىن    ز قذذذذذ ا إىل ةذذذذن و ذذذذذت إو ذذذذذه ةذذذذا  طتذذذذذ
                                                 

 .  أخرجو البخاري  (1)
 .  أخرجو مسمم (2)
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ة نواذذذو )اآل ذذذذ (  طتذذذذنوه. إ ذذذذه ممنوخذذذذو   ة ذذذذو  ث ن نهذذذن ا  سذذذذن  ط خذذذذ قو وقث ا ذذذذت ةذذذذع ضذذذذ هجم 
 .(1)واوث     ا آوائه وات ةشنطقه وث س  ال نا ا  ثمن  وجم وإث ا  ار  ا  اولدنط و

ا ذذذ ه و  ذذذ وه وآ ااذذذهجم وتذذذا هذذذحا     ذذذي    طذذذت إ سذذذن   ذذذن و  قذذذ  الذذذ او وطذذذر    
طتل اً ةن   ى ةا  ف ر   وه   ر   نواذو )اآل ذ ( اذن  ذ و جم اذت  ذ   صذ  ارةذ  إىل 
اوقذذ   ط اخلصذذ ةوجم  ن ذذو و   طلذذ  ا  ع ذذحو  االنواذذو ط اوذذ  ي وطعمذذن ةذذس ادذذ وه  
وهذذن اتذذن ث   وه ذذ ص  قذذ  ذواهتذذ  اوشلصذذذ وجم ط لذذثقط ارةذذ  اذذني اوذذحات واا ضذذذ ،جم 

ممذذذا  ث وذذذ       دذذذو ط ةلذذذت هذذذحه ار ذذذ ا جم و صذذذ ا هذذذحا  طلذذذ  وذذذ ى ا فذذذوتفذذذ ع الد
ةس وو و  نةوجم إذ   ثربو     ةن    ذه اذن  ذث  ةذا   ذ   ط   ذ ه  وطع ذه خذ ي وقر ذت 

ط تذذذ   و  ط ق ذذذ   قذذذ   ذذذ و هذذذحا او ذذذا ضذذذ  اوصذذذح د ط طلذذذ  ةذذذا  جمةذذذا  ةلن ذذذ  
 ارا ن . 

ه ط ممنوخذذو اذذ او ةذذع آ ذذ  ا وذذحو  طذذإ  ةرذذثج اخل ذذن  ا خذذ،ةي إذا وضذذد خب ناذذ
جم طقذذذذ س طذذذذت ةذذذذا  ذذذذنوو «ثدنطذذذذو الذذذذ او»ط ق ذذذه     ذذذذ وك   ذذذذه كن ذذذذو إىل ثدنطذذذذو تسذذذذم  

و قثذذذنص  ذذذن ط ا اواتذذذه  قذذذ  اوذذذ ض  ةذذذا  حل ث ذذذن وضذذذ ووهتن  جم)اآل ذذذ ( زقذذذ  ثدنطذذذو الذذذ او
 ا او إنن  وطن ت.  ياودص ى ط  

 ذذو ط او ذذنمل اا ن ذذ  إىل وضذذع اوذذخت تسذذ   اورلذذد اولدنط ذذو واوات   جموثدنطذذو الذذ او
 خسذذذ ن وترم ث ذذذن و  م ذذذن وت م م ذذذن وإنذذذن  ةتذذذن   ئذذذر  ذذذن ط اار  ةذذذنت اوث ق م ذذذو 

ه طذذذه ت خذذ ع ةذذ اوك ا  سذذذن  اذذ   سذذذث  د  جماو نا ذذو هذذي ةشذذذ و، افذذنوي ا ذذ ي
 ،طذذذه ةذذذع ضذذذ ه ط إ ذذذنو  ثم ذذذهجم وت و  ذذذه  قذذذ  تد ذذذت اوذذذ  ي االذذذنو جم وا خذذذث  ا  

إىل تدذذنو  اوشذذ     -ط إ ذذنو  وخذذع  -صذذقحو امم ذذعجم طمذذن   ذذ ا وقث ذذنو  ة ذذه ا
وتد    ذذن ةذذا ا فذذ ن ا فذذنجم و ذذرع ثدنطذذو اوسذذ،ص اودذذنئ   قذذ  او ذذ مل اذذني مج ذذع اورذذنا 
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ر  ة  طذذذو ة ذذذن ط الذذذ او واوذذذ  ي انوت ا ذذذو االقذذذ  امنوخذذذثه ومتلقذذذه طتذذذ اً  ؛وطذذذت ارةذذذ 
ط  ذنمل هذي واوثناةذنً إ سذن  نً. و  جم   نً و  نواً اخرتات جموخق طنً  ضح  او  ص ض ووا ةقحو

وتتذذ  ا  ..اوث قذ    ن ذو ةذذا  طلذ  او ذذ ا ط نو ذو ط اوا ذ  وا خذذث  ن جم وا خذرت ن،
 اوشلص و او اثدو اد وهتن  ق  اوثات  وت ن مل او  ي.

تذذ و واوسذذرو اور   ذذوجم ةلقمذذن و   اذذ ت ااسذذق  اوذذ ا ي ااث صذذ      ذذ وك    اودذذ آ  او
و او دق ذذذو خذذذق   ةلذذذنيل لصذذذ مل اودرن ذذذو اوحات ذذذو اا خسذذذو  قذذذ  ال ذذذوقحذذذ او طع   ذذذ،

  فنً ولدنطو ال اوجم وهحه اولدنطذو هلذن   ا ذ هن و وطنمذن اوذخت تدذ ص  واوربهن  او اضدجم   ،
  ق  نجم وا ومن  اد  ال او ضنئ ثه و رح ا  ا و  ثه.  

واوسذرو    ا  ذث،ا  طما او  نئ  اود  و اوخت تد ص  ق  ن ثدنطو الذ او ط اودذ آ 
خذذذرو ةذذذا خذذذرا ا  ط او  ذذذ  جم واد دذذذو إ سذذذن  و      ذذذوجم طنورذذذنا  ثقاذذذ   ط  وذذذ ام  
و وسذذذذذذرث   و  ذذذذذذن    وةذذذذذذ وطنهت  و دذذذذذذ هل  وة ذذذذذذنوط  جم و ثقاذذذذذذ     فذذذذذذنً ط آوائ ذذذذذذ  
وا نهذنهت  وةرذنه   جم وطذت ذوذذ  آ ذو ةذا آ ذنت ا    ذذه  ق  ذن اودذ آ  اوتذ و ط   وذذه 

              ت ذذذذذذذذذذذذذذذذذنىل: 
( وةا اا ني اوخت ت اي  ن اآل و    119-118)ه  :     

ف  اوا  ا واوغ  ذناجم ك ذث    تذ   هلذ  ذ  مبدثذا  و  ةن  م ت اورنا  ق    ا واا
و ي  و ا ث نوجم وتر   ط ةلت هحه النمل  ت   ةلق   ةلت اورحت واورمذتجم و  ذ ح ا 

ةذا وواذه ةلذت اا،ئتذو    دذ وو   قذ  اا صذ وجم وترذه  قد ذ   انورس و ان  اذخ طذ   
طذ، يمّ وةا جم       ةث ن رنيجم زقت   إوا ا ا  ث نو 

 .(1) اسا هي انوختخ  ت وقث ن ش اني او ش  إ  انوثحنوو ااسثم جم وام امل 
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وا زذذذذن  اذذذذنل او طل ذذذذنو  ةلذذذذت لذذذذت ااشذذذذت،ت  سذذذذثقنص انوفذذذذ ووا     ذذذذثلقمل 
ناد اخل ذذذن  اغذذذنوو ةذذذا ةاذذذ  ات اوثلذذذ  ا واوراذذذي وا  صذذذن  واوث ذذذنيلجم وا  ذذذن   ذذذ

 ق ذت  طتذنو او ذ ا  اةث،ك الد دو اا قدوجم و    قثنص اا ض   و ط  ذ ح  طتذنوه وط
اآل  جم  ن  اً او حث  ا الد دو ةا  ،مل اوردنش وت ن مل اآلوا جم واض نً  رن نته ط 

وهجم و س ةتنً ط  ن ووتذا وضذ نً هلذن ط حمذ  ا  ث ذنو ااسث ى  اسه ةع  رن نت حمنو 
ط خذ  ت او  ذ مل إىل الد دذو ا  ضذذ ن  قذ   ثقذ  و  ذذنت اور ذ  و ةدنو ث ذن اذذنآلوا  

خ صذا  ن اا نوضوجم طإذا طن ت تاثد  إىل اار ر اوسق   واوثات  اوصح د طإ  الذ او 
 . (1) ً، ة  ط نً ث  نً و رد  ن ةا اوش ائد واونوائ  وار  ن  و د ص وصنا  ن ا 

ة ضذذ ،  «اودفذذ و»وةذذا   ذذ مل الذذ او و  ا ذذ ه وآ ااذذهجم     رحصذذ  الذذ او ط  ائذذ ا 
زلت   طنً ط ا او. والر   رن هرن  دذ   ةذنص آطذو  «ةلمل»ال او  و      ث نو هن إىل 

ا تشذذذ ع طلذذذ اً ط مذذذن  ذذذ اه ةذذذا اذذذ اوات ط  نارذذذن او ذذذ  جم طغنو ذذذنً ةذذذن  رحذذذ ا ااثحذذذنووو   ذذذ
و ثرذذنوو ا   ا ذذد ط ةذذلمل هذذحا او ذذ ا  و ذاك ط ذذن ا  اوثذذ ت  و شذذ   الذذ او  «اودفذذ و»

 ذا انا     ن ا  ت د اً.انهل ا تن ا  اني ااثحنوو اجم وإ ا ا نمل ضنضد   مي او ص اجم طإذا
ك او   ذ  ةذا وال او  دثف  طحو     ذ اً اذن  ذث  اوث نةذت اذه ةذا ةاذنه  جم إذ هرذن

اذذه )اآل ذذ (جم طدذذ    ذذي  ذذ ا    ذذي  ذذن ةثحذذ إ  ةذذ اً ضذذ  ةذذن   ذذياوتقمذذنت اوذذخت  ذذ  
ق و ممذذن  ذذ     ذذع ط ذذذذذذذذذذذض ا ذذنً وقحتذذ  ن ذذت اوشذذ د ةصذذ و اوس «  نةذذنً »انو ز   ا  ذذو 

ق و ووذذ س اوشذذ د. ذذذذذذذذذذذذذذذةذذ  و االنواذذو او  ر ذذو  قذذ  ا ث ذذنو    اوشذذ   و هذذي ةصذذ و اوس
 خذذذثمثن، ااذذذ ا او مذذذت وقح ذذذنا   ذذذت و  سذذذن  الذذذر ط او ذذذ    ذذذي  ذذذن آ ذذذ     دذذذو 
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 ص  قذذذ  ذناً  دذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمت   « ذاوغذذذ» ن ا رذذذه واذذذني ذتا اغذذذ  مت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  واوسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذواوث قذذذ   واوث  
جم طذذإذا مل ت ضذذد هذذحه اا ذذنيجم طقذذ س ةسذذث   اً    «او  دذذو» و  «حهدااذذ» و  «او ذذ ا»

 د مل ارومل    او ز   ا  و لنو  او  اجم و    صذ ص هذحا التذ  او ذ ا اآل ذ  ط سذج 
 . (1)خ،صاو ا ان 

والذذذ او اوذذذحي    ذذذ  ةذذذا اخل ذذذن  ا خذذذ،ةي     ذذذ   هجم وذذذ س ا ررذذذن واذذذني )اآل ذذذ ( 
واغت ةنيجم واذني  طذ ا   «اوسق و»طحسدجم إذ ممن    دت  ا ذو   حل و     ت   اني 

 اهثمع ا ف   وا ض.
إ   قمن  او   و   ن   ط و  ورن    اوث، د طقمن طن  اني    اا تث ن   ط   ذ هلن  

قمن طن  ذو   طفت   ثنن ا ذ ي  طلذ   ذحو و نط ذو وخذ،ةوجم و ذحو ار  ذن  طلذ اً ط
 ةا اوثناون اني ة   ي اود ااو. 

إىل تتذنث  طتذ ي  ذح د او ر ذوجم  يهتحا اوات جم طنوث، د اني ارطتنو ااغذن  ا  ذ  
  نىف اود وا. ة

ةذذذذذو إ  خذذذذذ ن ا اواتذذذذذ  او ااذذذذذ  اخل ذذذذذن جم  صذذذذذ د او دذذذذذ مل اذذذذذنو د  و صذذذذذ د ار   
اذذنمم  ... وطذذذت  ذذذ ص زذذذ  اعةذذو طت هذذذن    رمذذذ  و   ث ذذذ و و ثدذذ صجم ط ذذذحا     ذذذي طدذذذط 

 مج  اً  ا ال طوجم وإمنن   ي طحو  ت ا  نً إىل اخلق . 
إ  الد دذذو وذذ س هلذذن إ  ةنوذذ  وااذذ  هذذ  ا جم وةذذن حنذذا مج  ذذنً إ   م  ذذو  طذذ ا جم 

ثذذ د ورذذن      صذذ  إ  ةذذا  ذذ،مل   ت جمة مذذن طلذذ وا    دذذ  ةر ذذن إ  ةذذا  او ذذو وااذذ ا
هذذذحه اوناو ذذذوجم وطقمذذذن ا ثم ذذذت آوا   طلذذذ جم وطقمذذذن تان قذذذت طقمذذذن  تذذذنح ورذذذن هذذذحا اصذذذ اً 

 مبسناو  طرب انلد دو.  
                                                 

سييعيد إسييماعيل عمييي، التربييية اإلسييالمية وتحييديات القييرن الحييادي والعشييرين، مييؤتمر كمييية التربييية بجامعيية السييمطان  (1)
 . م1997قابوس، عمان، 
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: طمذذا ارةذذ و اادذذ وا    ا خذذ،ص   ذذا او خذذ  وجم ممذذن طنضذذت الاانها الوسااطي - 5
اآل ذذو اود آ  ذذو  ذذن ت   تاسذذ اً وتعط ذذ اً وت   دذذنجم ا ذذث إاذه طلذذ  ةذذا اوتثناذذنت ةذذ انً و 

            : ذذذذذذ  و
 (.143)او د ا:   

و حل ذذذو هذذذحا اوذذذر ج وقل ذذذن      رفذذذ ط اخل ذذذن  طذذذ،  ث ذذذنو  ط  ةن  ذذذه وة نو ذذذه 
وت ق نتذذه واخثشذذ اطنته إةتن ذذنت او ا ذذع وا وطذذهجم و ذذ وات ااسذذقمني وةذذن  ذذ ط  ذذ  ةذذا 

و تص و    ة   نت او ا ع ممن  ذ  ت ط ةثغ اتجم و     ط ط ت اضع  ا،ةه إىل  و 
 ان  الث  اوحي     ت و  سن  اثغ  ه وت    ه.

ةذذا    ااسذذعوو ةسذذعوو    إ  ااشذذتقو ط او   دذذو اروىل تتمذذا ط مذذن  ثصذذ وه ا فذذ
 وواا و  ،صجم  و   ت وة ت وط  جم و ر قر هرن وهرنك انانجم  نو اً ةن ه  ممتاجم وةا 

دذذذني وقل ذذذن  ط ت ذذذي القذذذ جم اذذذ  إذا طشذذذات ةسذذذنو او ا ذذذع  ذذذا ي  ذذذ طع مجذذذنه  ااثق
    واطشت ط اوث   ر واوثرا حجم و   ا ط ة نوي ا ا نا واو ذعا وضذ   اولدذوجم وتصذ و 

جم وتتذ   اوصذ ةو  قذ   و ذو  ر اذو انودذ و اوذحي طذن  ط ذه «ة  ذنا»ااسعوو كن و إىل 
 اخل ن  ةانو نً وانانً.

  ذت هنزذو     ذ   ي او ذ  ةذن خذن  اخل ذن  اوس نخذ وو ت  ا   اوش اه   ق  ذو 
 ا  انوثفذل   ودذ ى اوذ ا تجم ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنئموجم خذتن نت اودذذص ةا  نو  وتذت ا ةذ1967

 و اوث ذذذذ  ا ودذذذذ ى اخلذذذذنونجم وةذذذذا ي مل تتذذذذا اوصذذذذ ةو طدذذذذط اادذذذذ   واا   ا ذذذذو  قذذذذ  
اولدوجم جم ةا ا ث طد  و انو ا ت..  ا ت ا  سن  او    حل ث نجم وإمنن طن   مر اهلنز

ح دو ط ان ا ارواجم ذذذذذذذذذذذذذذذذذذن  إىل ه ا خذواوسد ا ط عا ةا ة  ع حمقر ط  نيل اواف
 ممن مل خي    ق  انمل  ا جم ا  ط ات  ة  اوث   نت تشنصةنً.
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ط و ثرذذذن اوذذذ اها ت  ذذذه ة ذذذنطس متنةذذذنجم اا ذذذت ةذذذن  صذذذ د     اخل ذذذن  او ذذذ  ذذذذذذو س
ا خذذ،ة و  ذذذت ة قذذذو اصذذ ه ةذذذا  ذذ و هنزذذذو واخذذث ناو وو ذذذ ، ا ذذذض او قذذ ا  او  ا ذذذو 

 ات اثسذ   ا ذض  ةذ و اوذ ا تجم او  ن و او وو وجم  و ا اث،مل اا نة جم طفً،  ا إة،
ةدذذ ةث ن اوث قذذ   اوذذ  يجم وطلذذ  ممذذن  ثصذذت انو د ذذ اجم وطذذر ةذذن  دذذر ااصذذني اخلن ذذو  وط

   هذذحا وذاك ممذذن خيذذ ن  ذذا   ذذنا هذذحه او واخذذو. طذذإذا ةذذنذادذذ ى اهل مرذذو انخلذذنون.. إىل ضذذ
اذذذ وت  ذذذ حنت تذذذربص وااث ذذذننجم طذذذن  اوذذذ   ة طذذذ اً   ذذذه     ذذذت ورذذذن انا نوضذذذو واادنوةذذذوجم 
وو س  ةنةرن إ  او ضذ جمجم و  رذن ة مذن ط قرذن طقذا  سذث  ع ا طذ،ت ةذا اود فذو اوا  ذ ذو 

 ود ى او غي وا خثت نو. 
          إ  اوذذذذذذر ج ا هلذذذذذذي واضذذذذذذد: 

 (.29)ا خ ا :     
 ذذ    تسذذث  ع إ :«هذذ ا ق  س»: طدذذ زنً  ذذنمل ط قسذذ ا او   ذذن  بااالتغيي يالااوع -6

 سذنا طلذ اً وق  وذو  «ةذل،ً »   ترذنمل او حذ  ةذ تنيجم ر  ة نهذه تثغذ  انخذثم اوجم ممذن خذنو 
  ق  خرو اوثغ جم ط ة    ةت  نت اوت   اوحي    ش ط ه. 

اذه ااثنا ذو ااسذثم ا  ا    و الذنمل وذ س ةدصذ  اً وحاتذهجم وإمنذن ةدصذ   يإ  هحا او  
اذذن  ذذ إجم و ن ذذو ط مذذن  ثصذذت كدذذت اوثلصذذمل انو و ذذو اروىلجم ي ةذذن  ثصذذت اذذه ةذذا 

ً،  ذذا ا  شذذغنمل ااسذذثم   مذذ ص ارةذذو او نةذذوجم وةذذن ذو اولن  ذذوجم طفذذذ   ذذد  و ا  ذذ  انو و ذذ
  قحد ن ةا  ض او  و   و تد ص وت  و. 

 ثقدذنه ةثقدذ    يوإمنذن  رث ذه طذ إ  ةرثج اخل ن     رث ه هذ   ااث ذو اوشلصذ وجم
 وواجم ذهت جم وهلذ  اذ وط  جم وهلذ  ت ق ذنهت جم وطذت هذحا ممذن  قحدذه اوثغذ  انوفذنهل  اهثمنة

 ممن  ث  ااثنا و ااسثم ا ان ن  و     هرن وهرنك. 
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و اذذ ا اوذذ  ي اذذنوثغ  ا زذذذن  اثغذذ  زتذذا     قحذذذر ةسذذث  نت او مذذ حجم وة ذذذن   
هذذن ت اوذذخت تثصذذت انل ذذنا او  ة ذذو اصذذاو  ن ذذوجم وومبذذن  ذذنش اوثدذذ و واوردذذ  ط ا ذذض ا

ةرذذثج اخل ذذن   ةرذذنً نذذّ  ط ذذه ةذذا ةلذذت هذذحه ارةذذ و ةذذن مل  رشذذع  ق ذذه و ث ذذ  جم ممذذن ن ذذت 
 قذ   ذ و ةذذا اوصذ،او واممذ   ةذذن  ذ مل ا رذه واذذني ا خذث ناو وذ وا ي اوثغ ذذ جم    ا فذ

 قغيجم  و  سثح إجم إىل ض  هحا  ك ث    مل ممن طن    ىجم  و    و ممن طن    اجم  و
 وذاك ةا ااثمن ت ا خث ناو وقثغ  الن إ.

 قذ  ةا ذ ص اوث   ذ   اور   و اوت زوجم  ر ةن  طذ  وخذ مل ا  ةا هرن تعيت اوقاثو 
و وو اهذذ   ط إ ذذن ا اوذذ  ا و ا  ذذو او ا ذذع ةذذا    ذذ جم طمذذن ووى  اذذ   قدمذذو  ذذا    

ُإن  الل اااِو »  ذذذه  ذذنمل:  مذذن   قذذذ   ذذا وخذذ مل ا  اوذذذحي  ذذنمل: ط  جم وضذذي ا   رذذهجمه  ذذ ا
ُد ِلِها ُدينِاِها ِعُث ُلِهُذُه األُم ُة ِعِلى رِْأُس ُكلِّ ُماِفُة ِسِنٍة ِمْن ُيِجدِّ  . (1)«يِاياْ

 قمن  ارةو التمو ااثفمرو ط هحا ال  ث اور  ى او    جم طع ذحوا زذ و    و 
 ت وار سذذذنا اا  ط ذذذوجم و  خذذذ    ةذذذا هذذذحا او ذذذنمل اتذذذت ةذذذن هذذذ     ذذذ  ط  ثقذذذ  اهذذذن

إىل  ةذذنصجم طذذإذا انلفذذنوا ا خذذ،ة و ترمذذ  وتن هذذ جم  وخي ذذ   اذذه  ائمذذنً  جمو  مد  ذذه جموذاك
ط  ذ وا  يةا آطناجم وإذا ا ةن    ا  ذ     ً ذح  ةن طن    ذ،ةي  دثذوإذا انو دت ا خ

 .ن  نا وطل اً ثح هلن ةا مجن نت ة  ل ا إ    ا ة ا ا مت  او   طو ذارة

ئقو ذذذذذذذذذذذذذذذ  ذذ ح طنخذذث ناو  قذذ  ارخ   اوث   ذذ  طذذن   ائمذذنً إ :ةذذا هرذذن  سذذث  ع اودذذ مل
مبلناذذذو إ ناذذذو  م اذذذو  اوذذذخت    ا ذذذن او صذذذ  اث د  اتذذذه ااثشذذذناتوجم طتذذذن  اوث   ذذذ   ائمذذذنً 

تسذذ   و  ناذذو  ذذا هذذحه ارخذذئقو ةذذا ةر ذذر اا اط ذذو واودذذ وا  قذذ  اوث ذذ   اوذذحي  اذذثد 

                                                 

 أخرجو أبو داود في سننو، كتاب المالحم والفتن. (1)
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مبذذذن  مذذذت ممذذذن  ثاثذذذر  رذذذه اوذذذحها وخيقدذذذه او دذذذت  جم  ةصذذذ ا  ه قذذذ   نً ذذذذذذذذذذذاذذذن  ا اذذذ ا، ةش
  .إ نانت خ   و وض وو و اوخت تث قد اثمنً  جماامثقج انرخئقو اودقدو
اا قذذ   ةذذا اوث   ذذ  إذ        ذذ  ت ا ذذو ا خذذ،ص  و    ذذ  ن إو  ذذن وةذذا ي  صذذ د 

  ااسذقمني ممذن و  انئ ن اروىلجم وهذحا  ث قذد تصذا و  دنئذذاصاث ن اورد و اخلنوصوجم ل 
و ق ذذذو  جميواخلاذذذ يوة ذذذنه  اوشذذذ ك امقذذذ يوا  ذذذنه او ذذذ    قذذذر  ذذذن ةذذذا اوثصذذذ و اخلذذذ اط

طن  ا ه  اوح ا  ثن م   هحا ا  نه   واه  و   ائمنً  .خق ط   اد   ا خ،ص و  ،  نته
و د ة   اثحد دهجم اثح  ذ  اوذ  ا و   ذ ه ةذا اوثصذ وات اخلن ئذو اوذخت تت  ذت  رذهجم مبذن 

واا ا ذع وقتثذد اوذخت  ..  ن إىل ت ا و ا خ،ص اوصح د اوخت طن   ق  ن خذقارن اوصذني   
اوذذخت  يةذذن ت طذذ  هذذحا اا ذذىن ا  ذذاه اا  ذذنو او ئ سذذ  اصذذت اهذذ   ا و ذذ هت  نذذ هن ضنو ذذنً 

ه ا   قذ  و ا  لاوثر ئو مبا    » ذ ثت  إو ه  ر       اه   ا  ،مل   و  ا خ،صجم ط
اغ ذذو اادثذذ  ا » ؛يااثذذ ىف ط اودذذ   او نةذذ  اهل ذذ   ي؛مل اوذذ  ا اوسذذ   مذذ، « طذذت ةنئذذو

   ذق     اهذذ حلن ت طذ   ذذوضذ يجمام  ذنو  يوقم اضذ «وةرحو اه   ا  ق   او اا ثذ  ا
  جم ا ذذذ     ذخذذذق ط   وة نة،تذذذ هذذذ  اوذذذحي نذذذ   اوذذذ  ا ط  اذذذ ا اورذذذنا و دذذذ هل جم وط

ا هذذحا اوذذ  اجم هذذحا  و      غاذذت ااا ذذح ئو وةغق  ذذو  ذذذ وات  ن ذذذت اطمذذت ط  ذذن تصذذ
  (1) .ةحه  نً  او    ا ط هحه اوتثد اوخت ا ثم ت تصر انً 

 قذذذذ   نً : و   دصذذذذ  ا    ذذذذو الذذذذنمل هرذذذذن اذذذذحو  تشذذذذ   ات تحاميااااة النااااا عة - 7
  اذذذحو     زسذذذ  اخل ذذن  انةذذذنص اا ذذن وا و سذذذ   إىل اا ذذذن  اجم ذذذذذذذذذذذا  ثذذ ا جم وإمنذذذن  دص

                                                 

تجديد بوصفو سيؤال العصير، مراجعية لقيرن مضيى، مجمية ا،جتيياد، بييروت، دار ا،جتيياد، العيددان رضوان زيادة، ال (1)
 . 139م، ص 1991العاشر والحادى عشر، 
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جم «ا ثحنة ذذذو» حت ذ قم ذذذو واوثدر ذذذو ط  نارذذذن اا ن ذذذ   ذذذ    ذذذذوذذذ         ذذذو اولذذذ وا او
ن ذ ن اآل   ق  امم عجم ك ث  صذ د  قذ   اذ       ذ ش مب ذنمل  ر ذن ةلقمذذتا ا  اس

 و. وو ذذت اوث  ذذ   ذذا ذوذذ  وذذ ى  اذذ  اوتثذذن  ممذذا   تسذذ اي ذ و ةنضذذذ ةتذذا ط  صذذ
نة و ذو ا  ثحذذ واً تق  او    ذو  وان، اود   ةصذح ةن  د   ةا ث،ثذاوحاط ا اثحط هجم ومبن ةر

 ق   دثح   ق رن تان  ت ا نترنجم ا  ط حمت إ اوو اوف ووا. ذاع  او 
ر ةذذع اوذذر ج او ذذنص وق صذذ  اوذذحي    شذذهجم طذذ، ذن  ام ذذ      ثسذذذوةذذا ةذذ وا اخل ذذ

 رث ذذ  اذذ   رذذثج اآل ذذ و    ناذذنهت جم و  و ذذ   ادذذ  هت جم و ثحذذ مل هذذ  ا ذذ  ذوذذ  إىل 
  د و  جم و     ق   ! جم      ةن«و ع   ى»

إ  ااشذتقو هرذذن    او  ذذ ا  رذذ  اذ  و  اوا ذذت ن ذذت )اآل ذذ ( هذ  اوذذحي  ذذ   ورذذن 
  ومل   منمل تات  ذنجم وهذ  كتذ  ثدنطثذه وا ئثذه وةصذنلهجم ةذا ادذه     ذ    فذن نهجم 
وةا اده        وص ثه ورنجم وتا و س ةذا وا  رذن  اذ اً    حنذ    اسذرن انلذ و   اسذ ن 

 ت   نت و فن ن )اآل  (. اوخت     
   ذذا ا  اثذذنح واوث ذذن ش واوسذذ،ص ذنو وجم تذذ وو ط اوغنوذذد وار ذذذطل نانترذذن الذذ  

ر رن  حا              ق  اهتنةنت  جمنو  ق  هحا اور جذنو  وةن خذو  ح او ر  واوث 
 ذذث    وا  ذذ ى  مذذن  ن ئذذو  رذذنجم وتررذذن ةذذا اذ   إىل ت   ذذ   ذذذه إو رذذنجم و سذذذذذذذذذذذذذذذذُت  

  ةذذا اودفذذذن ن اوذذخت   تدذذذت  حل ذذو  ذذذا ةلذذت هذذذحه ذ   آ ذذذذ   ذذ   ثلقذذذ  اذذحو   ذذذا  ذذ
 اودفن ن. 

إ    نانترذذذنجم إذ تغذذذ ا ط  فذذذ  الذذذ  ث  ذذذا اودفذذذن ن ااشذذذنو إو  ذذذن ترسذذذ   مذذذ  
ن وا وط امذذذن  وا وا ذ اذذذثد هلذذذ  اراذذذ ا   ذذذ  ق     رمذذذن ةذذذ   و  جم   ذذذ و  ةرذذذن     دذذذنوة  
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رن  طلذذذ  ااث ن ذذذنً إىل    ذذذذذذذذذا رمذذذن هذذذحه اادذذذ  ت حنذذذا   اس ووطدذذذنً اذذذن  ذذذ و  ةذذذا ةذذذ واجم
  اوح ا ا ثحمذ ا   نو ذنجم وحنذا مل حنثذت ذ  وهذح    نوهذ  نةقرن )اآل  (  نجم طرحا مل  دث

 واضذذ    اذذت هذذ  اوذذح ا ااثقذذ ا  واضذذ رنجم وحنذذا مل  ذذ ة  ا، هذذ  و دثذذت ةذذ     اذذت هذذ  
ص ا طذو  شذن  2661ا خذ ثمرب  شذ  ةذ ي اوح ا ط قذ ا ذوذ  ة رذنجم وةذن اذ إ ط الذن

اذن و ذقت  قذ   ذن  ةذا ةق ذ  جم  و       ذي  جمارذن -وةذن  اوذ ا  -إذا   و ت مبن ط قذ ه 
 هحا   رن  د هن  و     ا إىل تت اوهن. 

إ  ةن   ط  ةن  د مل هحا اوثسذنصمل ااشذ و، ورذن:   ذا   نارذن اآل  ةذا  فذ و اوثرم ذو 
 ق رذذن ط اوثر  ذذه واوسذذل  و ممذذن   ذذ د  ق ذذه   قذذ  خذذ  ت االذذنمل؟ إمذذ  ط اوغذذ      قحذذ  

ا ثصن  ن ةا  ص و ط  طع   قو اوثرم وجم طإذا ارن    قد  ق  هحه اودف و اا طن وجم إ  
 صن جم و ن و ط اا اطن او حل و واا ا ع ارطن ز و. ذمن  ا  ثذني ةا  قذاني ااثلصص

ت او قم ذو واوثدر ذوجم    ذ  ةذا لقذ    ذت ط طلذ  ةذا اهذن  وحنا ةن  ورن   ذني
إةنوات ةا اود ن ات اوغ ا و إىل ذو   و  حا  جم ط ت   ذي هذحا    تغ ذد ةلذت هذحه 

 جم إ  ط من   و؟ اودف و  ا   نارن   فنً 
ا ذذض ارا ذذن   ثصذذ ى اخل ذذن  ا خذذ،ةي اشذذتقو ةلذذت ااشذذتقو اوسذذتن  وجم  وط

  ةذذا ترذذن مل خذذتني  و  قذذ  ةر قدذذنً ةذذا ةدذذ  ت ض ا ذذوجم ذوذذ   مذذ  ط اوغذذ     ذذن   
   اجم ممذن زتذا ذذذذذذذواو ذنمل ا خذ،ةي تنا ذ اً ة ا ت   جم ا رمذن   ذ ش او ذنمل او ذ  ار ت ة

    شذذذتت هت  ذذذ اً وق ذذذنمل اوغذذذ  جم وآ ذذذو ذوذذذ  تقذذذ  اار مذذذنت واا   ذذذنت اوفذذذلمو اوذذذخت 
   نً  قذذذذ  الذذذذ  ةذذذذا ة ذذذذ  ت هذذذذحا اوثنا ذذذذ جم ذذذذذذذذذذذذتثذذذذ طر  قذذذذ  ا ذذذذض او قذذذذ ا  او  ا ذذذذو تش

 و اوثرم ذذذذو وذ ذذذذ ، اوادذذذذ جم  و  تر  ذذذذه إىل   ذذذذه ذذذذذذذذذذذذا اوثنا ذذذذ  اع ذذذذه هذذذذ  خذذذذ د  ص و ذذذذذذذذةص
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   ت   ذذذذع ذذذذذذذذذذذذذذذذجم وإمنذذذذن ط خان ةتذذذذن  او صذذذذ  اذذذذع  ااشذذذذتقو و سذذذذت ط  ذذذذ   هذذذذحا اوثنا ذذذذ 
اغذذذذ    واوشنخذذذذتذذذذ ك ااسذذذذنانت  هذذذذ و ا ةتن ذذذذنت او شذذذذ  و اودنئمذذذوجم وط اوسذذذتن جم وط
ض  هحا وذاك ةا ة نه جم ةاذ وا     ت ي     و اوثعه ت واوثت  ا... إىل ت م جم وط

ت ط رن إىل او ص  ا خنئت    ى ت ني  ق  التجم ةلت اوس ا او  ا و ااشرتطوجم واوثتنةت 
جم واخثد ن  وصوا ارة امل او  ا و إىل او ر ك او  ا وجم ولا   اود    اودنئمو يا  ثصن 

تن ذه     ثردذت ةذا  ووذو اني ا ذض او قذ ا  ط ا  ذو اوثردذتجم  ةذً، ط    نذ  ااذ ا ا اإة
 إىل    ى اغ  الص مل  ق  تعة ا    مل... وهتحا. 

 وا  : 
إ  ااسذذذقمني زذذذ و  او ذذذ ص ااذذذرتا    اذذذا  مذذذ  ةذذذ وا مبلق ذذذن خذذذ  اً وضذذذ   اذذذنمل ةذذذا 
  ت... ود   احلرن ااغ ملجم و حلرن اوثثنو... و احلرذن اوا  ذو ط مذن مسذي اذنل و  اوصذق   وجم 

اةثقت ا و ث ن إوا ا اادنوةو واولدو ط ااسثد تجم وو ت هذحا هذ   -ااسقم   ي  -وتر   
ةذذن  شذذ  إىل   ذذ وا ةذذن   ذذ حرن  ق ذذه ط و ثرذذن اوذذ اهاجم طذذ، تتمذذا ااعخذذنا ط  واا  ذذ  

 ذذذتجم وإمنذذذن نِ اخذذذث  حتجم وإوا ا  ذذذ    ذذذ تجم و ن ذذذنت  ذذذ  خذذذ  ت وم ذذذتجم و دذذذ مل  ذذذ  ضُ 
ا اورذذناجم ةذذا طدذذ  اولدذذو انوذذحاتجم تتمذذا ااعخذذنا ط مذذن اذذ    سذذ    ذذ  اً    سذذث ن  اذذه ةذذ

 وت    ارا،ص. 
واوذذ   ا إىل اخذذث ن ا اولدذذو انوذذحاتجم واذذع   ادذذ  القذذ جم   تُثذذعت  مب ذذ   اورصذذد 

 ن طذذت طذذنئا اذذيجم ذ ناجم   طمذذن    شذذذ  نً  وا ا الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمن انوسذذ ي خذواوذذ  ظجم وإ ذذ
ذذذذذذذذرة   ةو     ت وقرناجم تق  اذتجم ا نا  ذوإمنن طمن  وا هن اا ىل  ن و  ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ و اوخت ذ

 .     ر  ةنص اخث ن هتن ط   وهتن اود آ  و إ  انةث،ك او ا اجم واةث،ك اود ا
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  الخطاب اإلسالمي
 والخروج من مأزق الثنائيات

 (*)محمد بن نصر الدكتور 
 

ول احلكماام  ااص ل ااارآ الحاامن لحكااام الااكتص  رإماا ا ع اا     ااارات لا اام اؤال حااالساا لطادلاا حل  لياا   
 ص حلن ت اا  هداك  حلن اهلل حلراد  اص ادلاؤ  -واهلل حلليا  - رم حلو اإلنساان  وحلداك  الإك ا تععيا  ال اا  الطعرعا
  عيه وترتك اخلوض يف اجلزئرات اليت اهلل وحلن تعحعآ  ا حل ا    هااار ن سااااااااااااااااااايف  عافم حلساار الطعرعم وحلس

 .ال لؤدي يف الإداتم إال إىل  يعيم الذهان وغراب ال عآ

 مقدمة:
لهنااا فااك  إىل  ؛ك حلن  ااآ زلاولاام ليع حراار ال كاااي هاا  نااو   ااص ا ازفااماااااااااال 

وال لعكس  الضاورة اخلاتطم ال كاتم الظااهاة الايت    ى خلطاب  عنرصك احملطات الكب 
وإظلاااا فاااع   الكااااا لاااص العضاااارتس ادلع  رااام  الااايت   العوهداااات ال كاتااام العحاااافي فردااا

لعكون  إدا  إرم اخلطاب. لكاا هذ  العإرم لص  سرية ال كاا اإلساي   ادلعاصاا الايت 
                                                 

 (... )فرنساستاذ محاضر في المعيد الفرنسي لمدراسات والعموم اإلسالميةأ (*)
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فا  لاااص  حو اااات الاااكتص العي ااام آ الاااكم   اااك  اااااااااااانااازل  حلهناااا  اااات  اااسيث زلطاااات رئرس
  .العارزة ليم طم الوىل

لاااص  راااار  ومل تكاااص هاااذا ناذباااا    لعذارتااام اااكحلت هاااذ  ادلاحيااام خبطااااب حل اااذ  ااام اال
مل تكاص  وساي العحاآ اإلساي    .اسرتالرج  و لكص ادلاحيم العارؼلرم  انت ل اض ذلك

يف السااس ال يساا رم   اصاام وحلنااه مل تا ااز لياا  الإظااا ص زلاولاام العاا دي حلن ت عااآ حل سااا  اا
حرث   حلن الز ص  ان ز ص االسععيء العحي  صل اليت دا ت ليردا احلكاثم الغا رم  فضي  

فاضااات العحينرااام يف صاااراغعدا الوضاااعرم  وصااا دا الظلاااوذج الوحراااك الحاااادر ليااا  ربحرااا  
وال ؽلكااااص لإاااا حلن نإكااااا اإلصلاااازات الكااااب ى الاااايت   الساااعادة يف الااااكنرا وال ساااعادة غريهااااا

آس  مل لعاا  اإلنساانرم ا ما ال غلر حلن نغ آ لما نعج لإدا  اص  ا   ينرماعدا العحاححح
ليا  حلناه غلار الع اتا   ان احلكاثام الايت ؽلكاص الععارهاا الافتام ال يسا رم الكيرام  .ذلا  سري  

يف  ا  العحينرااام يف حاااك ذافاااا الااايت لععاااب نزلااام و إدجااا  ااانالااايت لع ااااك فرداااا العحينرااام و 
 كاناام زلورتاام لاااآ يف  عااإ حاالفااا إىل رفااإ و زلم  عمراازة ايعحااآ  إااالع كااري  لعطاا  ل

احلحرحاام الكتإراام  الععارهااا  اافاام حلو  الععارهااا غااري  اضااعم ليعجا اام احلساارم  فياارس  ااآ 
 له. ليكتص  الضاورة حلو رافضا    إافرا   إدج لحيين 

هااو  ا  ولعااآ هااذا اخليااحل  اان احلكاثاام  وصاا دا حلتااكتولوهرا والعحينراام  وصاا دا  إدجاا 
الااذي ردااا رباات لإاااوتص لكتااكة  سااآ حلصااالم   لعااذاريالااذي لسااعر يف  اااوز ادلودااا اال

لألدتااان ال ااا ى.  ودا يراام الااكتص اإلسااي   ليعمااكن والرتداا   يفااا    العحااآ يف اإلساايم
اا  ااص   عطافااا    اصاام ليااك الاايت حل ااذت  ود ااا  -ص العرااارات ادلار ساارم واليربالراام ولكااص سبك 

تا ااازون ليااا   ذوي العوهاااه اإلساااي  ال كاتااام  هعيااات ادل كااااتص يف ا ااااالت  -الاااكتص
 سااآ  ساا لم إثعااات وهااود اهلل وضاااورة الااوح   الععااار    السااس الاايت تحااوم ليردااا الااكتص

ي  إرااات  اااه ادلاااااولات ذآ الاااااااااااااامث ناااعج لاااص ال ا  آ  ااان اهلل وسليودالاااهاااااااااااخلااارحل الواص
إىل الااااعارات والولاااود الااايت  ا  ليااا  الداااآ دراسااا -السورتااام يف  اااحردا اليراااباي وادلار سااا  
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 ااااوز اهعما اااات هكتاااكة ليعحاااآ اإلساااي   سبسيااات يف فااااح اإلسااايم  - رفعااات مناااذاك
لكااآ  إاااح  احلراااة  ااي رفااإ واضااب ليحاار  الغا راام الاايت  و ااا ي    ااكتي    وصاا ه  ااااولا  

  .حلد يت العامل يف حا ن لادلرعن  ك الن
 :  غ اا اهلل لااه  عااب الاارل الطدطااوييف (اآل ااا)وتك ا  حلن نحاوم دبحارنام  ان صاورة 

بمريكيي  » :و اان  عاااب الااادرك ساارك دطاار «اإلبريييف  يير م ر ييل باييوا  بيي ري  تخليي  »
وساركون الع اول حللما   .(اآل اا)  لإا ى الع ول العمر  الذي حاآ يف رفتام «التر ربيت

م دييل   ال لالفلسيف» :يف  عا ات حل ا ى  سآ ليك اليت  ععدا الك عور لعاك الوهااب ادلساريي
الاذي ر از يف نحاك  لي كاثام الغا رام ليا  ادلإطيحاات و     لي  سعرآ ادلساال«تفك ك اإلنس ن

 ال يس رم لي ضارة الغا رم وادلآالت اليت  ان ال ك حلن لؤول إلردا.
 الععااار   لإلنسااانرم  وحااكا   زال هإاااك  ااص تإظااا إىل احلكاثاام  وصاا دا إفااارا   اااولكااص 

وهاااو حل عاااك  اااص حلن توصاااا  -الاااك عور فع ااا  الرتتكااا   إنساااانرم العحاااآ وحرادتعاااه. فداااذا
ولكإااااه تحااااي يف ن ااااس    ااااا تااااكلو إىل الإحكتاااام ادلإ ع اااام  االلعالراااام العمراااااء  فدااااو  سااااريا  

  ايناااااااإل اااكال لإاااك ا تاتاااك حلن تؤصاااآ لي كاثااام  وصااا دا اإلفاااار اجلاااا ي ليع كاااري اإلنس
ازافااا ادلادتاام تحااا فحااحل لإااك إصللنااه  ؛ور ال ؼليااو  ااص  ااااءةااااااااولعااآ ذلااك نااالج لااص لا

رإا وا ااص ااااااااااااااهإااا الع  رااك لياا  لاا ثري ا ااص س كال ناتاا»تحااول:  -ماااااااااااااااالإااك  حوالفااا العيمرو 
  اذلرااس  والعااريوين وا ااص ر ااك يف السحافاام اليلرإراام لا اام ويف لكااوتص العحااآ العيماا   اصاام

يمات  عاك الكراساات العارؼلرام والعيمرام ادلععاكدة اليك حلفاوحات حلصع ت الروم  ص ادلس
 نعواصآ  ي لااثإا العيما  والعحيا والغاب. ناتك فححل حلن نعوصآ إىل إداار حلنإا يف الااق 

إذا  ا لواصيإا  ي  سععععاله الغا رام ادلعمسيام يف إنعاهراات الغااب العيمرام والعحإرام دباا حلنإاا  
 إاااا  سااااعلن حلساسااارن يف صاااحآ العحاااآ العيمااا . ولاااذلك غلااار حلن تكاااون لعا يإاااا  اااي 
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اا    اص  رانإاا  فركاون هاذا الععا اآ لإاااا  احلكاثم  ععا يإاا  اي  ا ء  لع كتاك هوتعإاا   دم 
 اااا العج ناااا إلرداااا. فاحلكاثااام هااا  نحطااام  إىل هانااار ثوا ااات الع صااارآ والااارتاث الااايت  ساااريا  

 . (1)«اسعكمال الكورة اجلكلرم ليع الآ احلضاري  ن الاعوب وال  
ععب  آ  إدما وال نكري  را تسعطري الرتتك  حلن غلمي يف هوتم واحكة لاورتص ت  

نسااا   عكا اااآ ورفتااام ليكاااون لساااعإك إىل  رعافزتحاااا  ساااعحم لطااااح إها اااات لاااص السااا يم 
هبااذا ادلعاا .   ساع ري   الإدائرام الكااب ىل  اآ تاااعب احلااكتث لاص اذلوتاام يف حاك ذالااه حل اااا  

 نععحاااك حلن  ساااآ هاااذا العاااوه  ناااالج لاااص  ياااحل  حااااود  ااان  عااا  احلكاثااام  وصااا ه لااااورا  
لناه تداك   ؛ اارت ا    ان  عا  الع اكتث الاذي ؽلكاص حلن تكاون  طيعاا  و   اا ي   فيسا را  

حلهااآ ظلااو  صإىل االساعسمار اجلرااك لكاآ اإل كانااات االدعاااادتم واالهعمالرام والسراساارم  ا
 طاااد ليمجعمااي ولكااص يف ضااوء لاااورات فيساا رم سلعي اام. وذلااك هااو حلصااآ العإااو  وإال 

      ت حك  عإا  إذا  ان العاور ال يس   الواحك.  
حلو الكيمم احملاور الايت حلصاع ت لإاافس فكااة   ن الكيمم ادل عاحإ :ؽلكص حلن نحول 

واحلا مراام لإااك   الحااوي هاا   يماام الااامولرم لإااك الفاااا  ادلععكلاام (لآل ااا)احملا اااة 
ولكااص  ..و ااا لولااك لإدااا  ااص   اااهر   سااآ   دااوم الحطرعاام  الفاااا  ال سااا لاااكدا  

العودلااام اجلاااار  هعاااآ ال كاااا اإلساااي   تساااري  اااص  ساااافم الطااااح ولعحراااك الواداااي ولراااار 
 ااي   هكتااك العيداام  ااالإآ الحااامين و ر راام فدمااه وحااآ   دااوم الع الااآ  ااكل الحطرعاام

ادلاهعرام اإلساي رم ها  ادلعراار والسااس الاذي ػلاعك   الع  راك الاكائ  ليا  حلن لكاون
انرام ذبااوز  ص ادلؤ اات اليت لكل ليا  إ ك يف ضوء  حاصك الكتص الاالرم  وه  هإلر

 اخلطاب اإلساي   حلالام العجااذب  ان االن عااالت ادلعضاادة وردات ال عاآ ادلععا سام
                                                 

 .  772( صم7772)دمشق: دار الفكر،  الحداثة وما بعد الحداثة، بد الوىاب المسيري وفتحي التريكيع (1)
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واال عيفات الايت لإاا  لاص العضاارب الااوري لاععإ ادل ااهر  الايت لإعما  يف الصاآ 
 إىل ال ضاء ال كاي.

هذ  الكراسم حلن لعن إىل حلي حك اسعطا  ال كا اإلسي   حلن تع يآ  ص  رباول 
وساإ  ذ ليا  ساعرآ ادلساال ثإائرام اإلسايم   لسإائرم اليت غيعت ليره يف  ساريله هاذ  م ا

وثإائراام اذلوتاام   وثإائراام العيااوم الاااالرم والعيااوم ادلكنراام  وثإائراام الكولاام واجلمالاام  واحلكاثاام
وهااآ  لادلغيحاام كوائاثإائراام العادلراام والعودلاام.  رااا ؽلكااص اخلاااوج  ااص هااذ  الااو   واالن عاااح
سرع  لإاوذلا  وصا دا لوائا  ليع كاري و كتث لص  كاتم لع سرس  طاب هكتكل ؽلكص احل

 ادلان  هعيت ال كا اإلسي   ال تكاد تااوح  كانه.
 :ثنائية اإلسالم و الحداثة -

حلصا اب الحااار يف الكولام العسمانرام إىل     عر لماا فالار  إعداا  م1561يف سإم 
ورو رااااون تعافااااون العااااامل  يااااه  فريساااايون اآلن حلصااااعب ال»: لإااااا   الإ ااااوذ الورو  دااااائي  

 اا عد  إىل  آ اجلداات فعااآ ادلاافامل ادلدمام  اص العاامل  وداعي   اان ذباار اذلإاك والساإك 
و انت  ضائعد  لوز  لي  حلتكي ادلسيمن إىل العامل    ععادتص لي  ا  ء إىل السوتس

م وإنكيرزتاااام إىل حلصبااااي. حل ااااا اآلن فدااااذ  العضااااائي لإحااااآ لياااا   اا اااار  الغالراااام وهولإكتاااا
فاصلسعان  ولإاا يف العامل حلصبي انطيدا   ص هإاك  حل ا  ا لرسوا حباهم إلره فا هن  تا لون 

ساااعانعول وغريهاااا  اااص حلراضااا  اإلسااايم وتعرعوناااه خبمسااام حلضاااعا  ساااعا  ال عيااا  إ اااه إىل 
فركساااعون  ااااذلك ادلااااال الااااوفري. ذلااااذا السااااعر حلصااااعب الااااذهر وال ضاااام نااااادرتص يف  اااايد 

ر لي  الكولام العسمانرام حلن لسارطا ليا  الااوافمل وليا  العجاارة ادلاارة  اص اإلسيم. غل
 . (1)«هإاك  وإال ف نه لص ؽلا ودت فوتآ وتسرطا الورو رون لي   يد اإلسيم

                                                 

 .  27-27( صم7:;7)بيروت: دار الطميعة، التقدم األوروبي  ف، اكتشاىذا النص أورده خالد زيادة (1)
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  حلي  عاك حلداآ  اص داان ونااا الحاان  حيراآ  اص هاذا م1971 تولراوويف الساين  ص 
  اف ااام  اااي الساااطول ال انسااا الإاااكاء  ساااحطت  كتإااام اإلساااكإكرتم  عاااك  عا ااام غاااري  عك

 تولراااوويف اخلاااا س  اااص   ولعععداااا يف السالاااث والعاااااتص  اااص ن اااس الاااادا  كتإااام الحااااهاة
  سحطت  كتإم اجلزائا. لحك  ان لما فالر ذا  ارية نافذة  لحك اسعطا  حلن م1181
  . سعحعآ الحكاث ئتسعحا 

ار يف  إ ااه  والااذي حا  الطدطااوي ملاارف الاارل الزهاااي  ولكاص الإاور الااذي ساطي
  هعيااه غاري دااادر ليا   ااا  دوي ادلاكافي الاايت د ات الحااا ى السااالا الاذ ا عا اه الحار  

ولكإااااه حلهدااااك ن سااااه ليع اتاااا   اااان الااااادآ الااااااد  ادلع يااااا والااااادآ   اجلزائاتاااام اآل إاااام
ولكااص حلردنااا فحااحل حلن نعاان   لياا  الااارل الطدطاااوي لاارس هااذا ذبإرااا   .ال انساا  ادلع ضااا

 اصاااام وحلن الااااارل الطدطاااااوي دااااك نااااا  يف رااااآ   اة إىل ال ااااورحلثااااا االنعدااااار يف الإظاااا
 حرث إنه ولك  عك ثيث سإوات  ص غزو نا يرون دلاا.   االحعيل ال انس 

غراااب الإظاااة ادلعوازناام هعياات  إطاا  ادلعحااا يت ادلعإافراام هااو الااذي حكاا  ال كااا يف 
ليا  حلسااس حلناه اخلراار م حلحاكعلا ك  حات  حل اام  راارتص  فإجك حلن سإا دائماا    لادلإا اإلسي  

يم حلو احلكاثااام  الكولااام حلو اجلمالااام  العيااااوم ااااااااااااااادلااااريي و اااص دوناااه الاااك ار  ف  ااااا اإلس
رات الايت ام  اص السإائاياااااااااااااارم حلو العيوم اإلنساانرم  الاكنرا حلو الاكتص وهكاذا  سيساالااااااااااااااااالا
ػلااا  ضاا اتا   والاايت تااااد  إدااا حلن تظااآ اخلطاااب ال كاااي حعاارس ادلا ااي الول  لإعداا ال 
  اااار ليحاااكع والععااااار لي اااكتث   ااااآ الععاااار لحااااكع ليااا  حساااااب داااكع م اااااالعع

والععار حلكتث لي  حسااب حاكتث م اا  ال اا الاذي لما  الإظااة اجلزئرام لأل اراء  
 ا  حا ااا ال تإط ااامل  و غذتااام  اااذلك حاتحاااا    اة يف من واحاااكاااااااااااااااااسلعزلااام  اااذلك الااارتاث وادلعاص

 ولكص هوهاها ثا ت. حلهيرم مل نعا  ذلا هناتم  لعغري وسائيدا وحل طاذلا
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اخلطاااب اإلسااي   لاصااك السإائرااات الاايت لعادااآ  و ااص هإااا لكمااص ضاااورة الإظااا يف
   اوهه  ص هذا الإ   و را ؽلكص  عاجلعدال
 احلكاثام دعاآ الععاا  ليا  ال يسا م الايت َلعاُن إن لعا  رواد اإلصيح الوائآ ليا  
السااس  افياا  تسااعولعو   ا ادلادتاام ااص إصلازافاا لحااوم ليردااا هعيداا  تععااا يون  عدااا انطيدااا  

نظاوا إلردا لي  حلهنا رلاد حا ام  .وال الغاتات اليت لسع  إلردا  اليت دا ت ليرداالإظاتم 
الايت لساالك  ليا    لإوتاتم لحينرم فك  إىل سعادة اإلنسان ولسير ه  ادلعافام العيمرام

 اص  ماوا احلكاثام انطيداا  مل ت د .وسبكإه  ص االلعماد  يرم لي  ن سه  الع ار  ص اخلاافم
نظاااة ورر راام حلرادوا  . ااص ادلاااكيت الاايت  ااانوا تعانوهنااا  إطحدااا الااكا ي  وإظلااا انطيدااا  

 إدا حلن لسع د  يف حآ دضاتا الع يا اليت تازح ربعدا ا عمي اإلسي    يف حن حلن 
  ايننرااام الور رااام لساااعوهر حلن تعحااا  اآل ااااون يف زبي دااا  العماااا كَ ادلااااارتي الكاااب ى ليم

وتاع  إغاااق العاامل   لسعغآ دوف  العا يام يف إدا ام  ااارتعد  الضا مم رياف  و  َدر  إع  ف
 وفاض ظلطد  يف احلراة. و إعجاف   سيعد  

و ماا تحااول   يعه سارك الطعرعاماوهعا  ام النااوا اان يف حلليا  هااوضاعت احلكاثام اإلنسا
غلار حلن تكاون » :(م1561-1675) «رنراه دتكاارت»ال ريسو  ال انس  ادلعااو   

فانساااارس »لإااااك نظااااري    ء  وصلااااك ن ااااس الااااا(1) «ذلااااا ليطعرعاااام و الكااااا   اإلنسااااان سااااركا  
إ بافورتااااام »( حراااااث غلعاااااآ غاتااااام ادلاااااإدج العيمااااا  ربحرااااا  1515-1651) « ركاااااون

  .«اإلنسان لي  الطعرعم
فااا ن هاااذ  العيدااام  اااي الطعرعااام ال ذباااك حلساسااادا يف العحينرااام   ععحاااكت  ولكاااس  اااا 
  يف ادلكانااام الااايت حللطعداااا السحافااام الردودتااام ادلسااار رم ليطعرعااام وإظلاااا حلتضاااا   ادلعاصااااة فحاااحل

                                                 

  René  Descartes, discours de la méthode (Paris : Flammarion, Coll GF, 2000)           انظر: (1)
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 .   فره اإلنساان  ساعر  طر عاه الوىلحرث العبفا ادلكان الذي ن    لألرض وربكتكا  
لااارس  اااص احملعماااآ ذبإااار ردة فعاااآ العر ااام ادلاااك ا  عورراااا ادلزتاااك  اااص العيااا  والعحإرااام  »

وهااو   آ ادل دااوم ادلسار   لعيدام اإلنسااان  الطعرعامفعيو إاا ولحإرالإاا دااك لطاورت يف را
حلول اااك الاااذتص تععااابون  وإظلاااا حلتضاااا     اجلاااكدن وادلسااار رنلااارس فحاااحل   داااوم ادلسااار ر

  وهااو  ااا (1) «لاان واتاات»ول ادلااؤرخ ا مااا تحاا   «ر رناكق  ااا  عااك ادلساااسااد   ااا حلن
اجلإاام  لااك   يعوناام حلناات الرض   سااععك حل فاااد اإلنسااان  ااص» :تعضاامإه اإلصلرااآ ناااا  

( إهناااا حلرض  1إصلراااآ  رااات ادلحاااكس  سااا ا العكاااوتص  اآلتااام) «  يااا  ال  ااا  وال اااواك
 ادلإ    حلرض اإل عاد. 

تعااااا  اإلنساااان الغاااا  ذي اخلي رااام ادلسااار رم يف الرض و اااي  اااص فرداااا  ااااوح 
يدعه  غااري   ااص ادل يودااات  وهااو  ااا اوحكماات لا  ورتم  وهداات حلفعالااهاانعحا رام ال  عاا
الاااايت  ااااكحلت  مااااإدج ل داااا  حلساااااار الطعرعاااام   الااااذي ملاااات إلرااااه العحينراااام ت سااااا ادلااااآل

والساارطاة ليردااا ولوهرااه ال عااآ اإلنساااين والااع ك  فرااه  انعداات إىل االسااعجا م الكيراام 
 ص السرولم الحاليم اليت فحك ال عآ  عداا   ف صعب ال عآ اإلنساين نولا    ليغاتزة العدرمرم

ورباول ا عماي إىل  عيام   الواحاكة لياو ال اا ى وهكذا فاوت ر ائز ا عماي   آ  ع 
الايت  كتامر  الاادة الرتاهتعسااو ى فرداا  اآ  ا ء  إهناا حبا   يساء  عكحاهام ال دااار ذلاا

 اا ن احلضااارة الغا راام  :ؽلكااص الحااول» :ربااكث لإدااا لعااك الوهاااب ادلسااريي حرااث تحااول
دلساعما لي يسا م احلكتسم  يف هانر هام  اص هوانعداا  لععاري لاص الرتاهاي الرتاهراكي وا

اإلنساااانرم اذلرو انرااام الااايت لؤ اااك اساااعحيلرم اإلنساااان لاااص الطعرعااام/ادلادة و حكرلاااه ليااا  
و ات درمرااام و عافرااام  ولاااذا لضاااعه يف  ا اااز الكاااون  وهاااو اااااذباوزهاااا وليااا  لطاااوتا  إظ

                                                 

(1) Lynn White, historical roots of our ecological crisis, Science155, 1967, 1203-1207.                
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عما و طااااد لي يولرااام الكمونرااام ادلادتااام  حلو وحاااكة الوهاااود ااااااالااهاااي تحا ياااه لااااالك  س
 رم الاا يم  اليت فما  اإلنساان و إظو الاه ادلعافرام وال يدرام صبرعاا  ادلادتم حلو العيمان

ولسااو ته  ااالظواها الطعرعراام/ ادلااادة  فعيغرااه ولعرااك   كااائص  سااعحآ لااه درماام  طيحاام لااص 
 .(1)«دوانن احلا م الطعرعرم/ ادلادتم

ن لن إساااءة اإلنسااا ؛لياا  إصاايح  ااا حلفسااك  اإلنسااان مل لعااك الطعرعاام دااادرة ليحائرااا  
ولكإااه اآلن   ليطعرعاام ذباااوزت احلااكود ادلحعولاام   اناات ذبار ااه لااع  يف إفااار الااكورة الطعرعراام

يف اول ليااا  حلسااس الإظااام الطعرعااا   سااآ ذبار ااه يف اذلإكسااام الوراثراام و غريهاااا. ااااااااااااااااا ااكحل تعط
حراااث داااال اهلل هاااآ   حااان حلن الحاااامن الكااااع تؤساااس هاااذ  العيدااام ليااا   عاااكحل العسااا ري

                 :هيلااااااه
               
(   ص ادل اوض حلن لكون العيدم  اي الطعرعام ليدام لعسا   الساع  إىل  عافام 11)لحمان:

ا هاذا ادلوداا االساععيئ  دا. لاص ؼلي ادوانرإدا واحرتا دا ولرس العمآ لي  لغرريهاا ولعاكتي
 .تإطي   ص فكاة الااا   ي  آ   ءلنه  ؛ذبا  الطعرعم إال الك ار

 لااكم فداا  السااس الاايت دا اات ليردااا احلضااارة الغا راام حللطاا  دلإعجافااا ادلادتاام  اتحااا   
والغاتار حلن  لإاك الاذتص لاتااوها  اص   كااي اإلصايح الااواد. سا اتا   و  عاوال    اصا  

حلن العااامل ؽلكااص حلن تااإع   مااازال هإاااك  ااص تععحااك فذا ال ااا  ااازال تغاااي الكسااريتص  اااااااااااااااااااااه
حاار واحلاتااام وال اااص  يف حااان حلن  ااااط درا اااه هاااو  عاااكحل الاااااا  والعحااااء اااااااااااا ياااه  االسع

اجلمراااي فراااه  واحااام  اااص احلاتااام  تاااإع امل لاااو حلصاااعب  ياااه اااااااااااااااااالألداااو ى.  راااا ساااركون الع
                                                 

 /م9;;7و ، السنة األولى، العدد الثاني، يولي مجمة التجديد ،عبدالوىاب المسيري، الحمولية والتوحيد والعممنة الشاممة (1)
 .  ى :777األول ربيع
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ا يف إفااار م و ععمااكة لياا  ذافااااااااااا ااا عيك ادلعافاام وا ااعيك الحااوة فعكااون  ااآ الااكول  إعج
 مااادلل  راا ساركون حالاه لاو ربااك فراه اإلنساان حباتام  ا يام  سيااااااااااااااون ادلععااااااااااا ص العع

  ااااا اسااااعجك  ااااص اال رتالااااات واال عاااااافاتوال وتعإادااااآ العاااااا ااااااااااااااااالع اااااك رفوس ال 
كار ااااااعااتم احدال حلال تعااال ذلاااك ناااواحلااااوب  ماااا تعإااااديون الراااوم حل عاااار الكاااوارث  العيمرااام

الاذي  ا  حضاارله   العامل الغا  ليمعافم والحوةل إنه  ص السذاهم حلن نعااور حلن الغااب
حلحاااوق  واحرتا اااا   سريضااا  فولاااا    ليااا   اااعار الغيعااام وهنااار  اااريات الااااعوب ال اااا ى

زلم  ااي الااكول ايف ن ااس ادلإاا ز   إااه الزلا اام وغلعيااه فولااا  االااذي تإاا اإلنسااان هبااذا ادلاااري
  ال ا ى.
لوه   ذلك  فد   ااو  لاادل  ن سدا  ك حلن الاورة اليت دك ت فردا احلكاثم ال

الايت   وا عزلات ادلسا لم يف فااآ الاكتص لاص الكولام تعاا  العكل واحلاتم لإلنسانرم  افم.
اإلؽلاااان    كانرااام » فعافااات العيمانرااام   هناااا:  سبااات صاااراغعدا  طاتحااام لاااوح    هناااا زلاتاااكة

الطاااق ادلادتاام  دون العاااكي لحضاارم اإلؽلااان  سااواء إصاايح حااال اإلنسااان  ااص  اايل 
 .« الحعول حلو  الافإ

(  ال ؽلكاص لحاك م1715-1119) «هاون هولراوك»وهاو الععاتاا الاذي ا عاار  
حلن تافإ الكلوة إىل إصيح حال اإلنسان ولكص دلاذا  الطاق ادلادتم ووفا  حلي ظلاوذجل 

 يف هذا الععاتا. ذلك  ا مت السكوت لإه داكا  
  ع  رواد اإلصايح الوائاآ  االع كري يف  إاداام   داوم العحاكم  إاداام فيسا رممل تد

 عدااا ورحلوا ررحل   اهرمااه والعمااآ لياا  لعاااااوداااده  ال ااآ يف لغرااري وادااي رلعمعاااف  إىل لعس
وتااؤثا  .يماااااااااااااااااااورة يف  اايد اإلسايم ادلدجااااااااااااايف  سااري  إدااا الع حراا  ال عياا  دلعااادئ اإلس

 ي ا  ااااااااااااك  ايد الغاااب( إساااااااالحااك وهاكت هإاااك )تحا» :  حلنااه داالكك لعااالاص اإل ااام زلما
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و مااا  ااان االنعدااار دبظاااها   «هإااا )الااااق(  ساايمن  ااي إساايم  ااي  ساايمن ووهااكت  
حل اام فدا  لمرا  لي كاثام  انات الإعاائج ادلاك اة لعطعرحافاا العااوائرم  العحكم ادلادي لائحا  

 ازات العحآ اإلنساين.يف العامل اإلسي    إطي  الكلوة إىل الحطرعم  ي  آ إصل
 اااص نعاااائج الاااافإ الااااا آ. لحاااك حلد ى  ساااوءمل لكاااص نعاااائج االنعداااار الكا اااآ   داااآ 

وربولااات إىل لوائااا  حل اااام  ا   إطااا  العحا اااآ  ااان ال اااراء إىل ذباااارب نافرااام لععضااادا  عضااا
لطااااوتا حلظلااااوذج لإمااااوي  سااااعمك  ااااص درمإااااا احلضااااارتم و سااااع رك  ااااص حلوهااااه الإجاااااح يف 

 اا ن ادلسااي   كعااا دبااا لإااك  ال تدمااه  ااا  سااعت  :تإ ااي الحااولالعجااارب ال ااا ى. وال 
  فا ثا هاذواإلسيم ال   ن له  ادلاكيت اليت حلفازفاا احلضاارة ادلادتام    حلتكي اآل اتص

  ادلاكيت يف ا عمعات اإلسي رم حل ب وحل طاا  فاإ ص ال ظلياك حلساعاب الوداتام  إداا
اء العاااامل ال ػلكمداااا إال  إطااا  الاااا ب  اصااام وحلن الااااا ات العادلرااام ادلإعاااااة يف  اااآ حلضلااا

و حاااكر  اااا ذبعداااك يف ضباتااام رلعمعاااات الاااوفاة  حاااكر  اااا لعااااا   وحاااارم  اااي   واخلساااارة
 ا عمعات ال ا ى. 

م حلساسااه العاااور ثاالي كا ا  وهاار لياا  العحااآ اإلسااي   حلن تطااور حلظلوذهاا   ااص هإااا
ولي عااآ   د  عاا فرعطاا  ليوهااو    او وضااوله العااامل  اااحره الااادودي والغرعاا  العوحرااكي
غاتاام. فالعحا اااآ غلاار حلن تكااون  ااان حكاثاام يف إفااار   داااوم العوحرااك وحكاثااام  اإلنساااين

 يف ادلطي . الع كتثولرس  ن اإلسيم و    ادتم  حطولم الايم  يرم  اهلل
 :ثنائية الدولة والمجتمع -

سم الااااانعم اااااااايف زلااااولعد  ل دااا  العحاااكم الغاااا    اااازت الكولااام ذلااا   وصااا دا ادلؤس
  يعحااكم ولااذلك راهااص   كاااو اإلصاايح لياا  إصاايح الكولاام  ااص حلهااآ إصاايح ا عماايل

ولإااااك ا ربولاااات هااااذ  الكولاااام إىل  ؤسساااام  إعجاااام ليعإااااا وزلعكاااااة لااااه و عساااايطم لياااا  
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 عداااااا  فااااا د ى لاااااكم ولااااا  ادل كااااااتص   الحطرعااااامنااااااد ى ادل كااااااون اإلساااااي رون   ا عماااااي
ب إىل ادلااهإااااام ليااااا  الاساااااالم ادلااااااي ن  اااااالظاو  الااااايت ناااااا ت فرداااااا الكولااااام يف الغاااااا 

 اإلصاااايحرم ليكولاااام الوفإراااام الإا اااا م  وحلد ى لااااكم ولاااا  ادل كاااااتص اإلسااااي رن ربكتااااكا  
. ه ظاااو  نااا ة الكولاام احلكتساام ولوا ااآ دوفااا إىل الااك ول يف  غااا اات سراساارم فا ااي

داااا الااايت مل ت داا  حلصاا اهبا حلن العطااورات الاايت لاف  ادلااهإاام الوىل سباات يف إفااار احملا اااة
ععكت الكولاام الغا راام ف هنااا ال اولااذلك  دمااا اساا  يت حلفااازت الكولااماا عمااي الغااا  هاا  الاا

لسااعطري حلن لعجاااوز ادلؤسسااات االهعمالراام واإلنسااانرم الاايت نااا ت يف إفارهااا  فالكولاام  
  انت ضاورتم إلدارة الااا   ان الحاو ى االهعمالرام الإا ا م والعاحسام لاص ساعرآ ل ااض

  االسعحاار الضاوري لإمو احلراة االدعاادتم. ولوفري السي  الهي 
حل ااا نااا ة الكولاام الحطاتاام يف العااامل اإلسااي   فحااك سباات وفاا  لاااور اساارتالرج  
ذباوز  كر ات الكالن إلرداا والحاائمن ليرداا  حراث ساالان  اا وهاكت ن سادا يف 

فاحاات هااذ  الكولاام  . واهداام  عا اااة  ااي ا عمااي الااذي هاااءت  ااص حلهااآ إصاايحه
تي فموحم ولكإدا  انت ل عحك اإل كانرات اليز م ليحراام هباا ف ثحيات  اعوهبا  اار 

و ااااان حلول  ااااا سااااعت الكولاااام الإا اااا م إىل  لياااا  رهاااا    الضاااااائر الاااايت زادفااااا رهحااااا  
إصاايحه هااو اجلدااااز ال اال والعساااكاي  ااكلو ى  واهداام الحاااوة العسااكاتم الزاح ااام  

ج ليا   إاوال رلاورتداا ااااااااااااال لإس إن ادلمالاك الايت»و ماا داال  اري الاكتص العونسا : 
فرما تسع كثونه  ص اآلالت احلا رم والرتالرر العسكاتم لو ك حلن لكون غإرمم ذلا  

 . (1)«ولو  عك حن
                                                 

 ةبي  روت: المسسس  ة اليامعي  ) التونسرري و كتابررو  ارروم المسررالك  رري معر ررة  حرروال الممالررك نخيررر الررديزي  ادة،  مع  ن (1)
 .  777( صم7:;7لمدراسات النشر و التوزيع، 
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ليمجعمعااات  حااارإا   حلن تكااون درلااا    ااكلولكااص اجلداااز ال اال والعسااكاي ادلعجااكد 
  م وسرا  سيحل لي  ربول إىل دوة ضباتم دلؤسسات الكولم الحطاتم احلكتسم الإا  ادلسيمم
 الااايت  اااكحلت لااااعا حلن اذلاااوة  رإداااا و ااان الإ عااام احلا مااام لعساااي  اساااعماار. ونظااااا     اااعوهبا

ل حااااكان الااااكول الحطاتاااام لياااااالرم الاااااععرم وحاهعدااااا إىل اإل كانرااااات ادلادتاااام  جلاااا ت إىل 
اداارتاض حل ااوال فائياام  ااص الااكول الحوتاام الاايت  اناات لعياا  حلن الااكول الإا اا م رباات رلاتعدااا 

و ذلك حلصعب اساعماار وهودهاا   اسرتالرجرا  حكم ال زلالم لي  هذ  اخلطوة ادل طحل ذلا ع  س
رهاااص اسااارتالرجرم الاااكول الكاااب ى  الااايت  اااكحلت  احعيذلاااا  ذرتعااام اسااارتها  دتوهناااا وانعدااات 
 ع كرااك ا عمااي اإلسااي   وفاااض ظلوذهدااا العإمااوي ليرااه  ف صااع ت لا عاام ذلااا يف  ااآ 

  .عاادتم والسحافرما االت  السراسرم واالد
فاق نول   ن دولم ححعم االساععمار ادلعا اا ودولام    ص هذ  الإاحرم  فيرس هإاك

 ا  عك االسععمار ادلعا ا. لرس  ع  ذلك حلن ناطر جباة دي  اإلصلاازات الايت ربححات 
ولكص ضلص هإا  اكد احلكتث لص حلسعاب حالم الااا    واليت غلر حلن لذ ا يف إفارها

 اص  الكولم وا عمي حلو لي  الدآ  ي ف م  ص ف اله  ال ا الذي تااكآ ساععا  الكائ   ن 
 حلسعاب العطالم الكائمم دلؤسسات الكولم وا عمي لي  حك سواء.   

 ااص العيداام  اان الساايطم   عمراازا   لااا  العااارتل اإلسااي   نولااا     ااص ناحراام حل ااا ى
عك يات فلوزتاي الدوار   اان هإااك ناو   اص حراث  احلا مم و ن ادلؤسساات الهيرام  

ولك يات ادلؤسساات   الكولم دبدمات  ا ؽلكص حلن نطيا  ليراه الراوم ال ضااء السراسا 
 ااااااان ليمسااااااجك دور  و ااااااان ون ا عمااااااي   ااااااان ليحعرياااااام دورهااااااا و الهيراااااام  اااااا دارة  ااااااؤ 

 انت هذ  ادلؤسسات االهعمالرام سبإاي  اص سارطاة الكولام   .ليمؤسسات احلافرم دورها
 ماااا فاااايت  اااآ    اوالت لوساااري ن اااوذ الكولااام  ااااءت  ال ااااآليااا  ا عماااي  و اااآ زلااا
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ولكااااص لإااااك ا هاااااءت الكولاااام الحطاتاااام هاااااء  عدااااا   دااااوم   اء ليرداااااازلاااااوالت الحضاااا
وحلصاعب ادلاوافص   فسعت إىل الحضاء لي  هذ  ادلؤسساات الوسارطم  السرطاة الاا يم

  . عا اة لعط  الكولم  عاضا    عزوال   فادا  
رفااإ  ؤسساام الكولاام  ااص  د الكولاام  اناات ردة فعااآ  عضااوحل ااام هااذا العوسااي لإ ااوذ 

لعطيات ورر ام الكولام    و اص مثحلساسدا والكلوة إىل الحطرعم  عدا  فععم  الااا   عدا
  .ولعطيت ورر م ا عمي

ودبااا حلن نااا ة الكولاام الحطاتاام مل لكااص  وضااو  حبااث لمراا  لإااك   كاااي الااا وة 
عا وا  عك ذلك حلهن  واهدوها   ضعا  اا اإلسي رم فحك اسعدانوا دبس لم  واهدعدا لرك

ذلاك حلن  .ليا  اجلمراي فكانات هاذ  ادلواهدام و ااال    داا يعد   ا دو ى  اا لإاكهاو لإكه  
وهاو ضاعا  اوروث حبكا    حلضعا زاد لإك اإلسي رن هو زاده   ص ال حاه السراسا 

الكولاام  وحل ااب  اابة لإااك  الااذي حل ااانا إلرااه من ااا    لوزتااي الدوار  اان الساايفن وال حداااء
وحلض   هداز فردا هو هدازهاا ال ال    الحطاتم حبك  لاا   العجا م ه  اخلبة ال إرم

الكولاام ليداام  ارثراام لياا  الاااكا رم  ااي ا  ااص الطعرعاا  حلن لكااون هااذ  العيداام فكااان إذ  
  .اجلمري

غاري   لاال ليا و   يف لضايله دوتاا   وحلصاع ت هساما    زادت الكولم  اص اساععكادها
 . ومت الحضاء لي  الحو ى احلرم فره  ضعا ا عمي ادلكينو    ءيف  آ  

لارس هإاااك  ااص سااعرآ لي ااوج  ااص هااذا ادلاا زق سااو ى االل ااق لياا  نعااذ العإااا  ااص 
ف رسمااااا تكااااون هإاااااك  .ان والعرااااانااااااااااب ا ااااال ليساااااااااااوااللاااارتا  ادلععااااادل وفس  الطااااافن

  اخلااو  ؤ اااولاارس  إ  ء  العمااآ  ااص حلهااآ الاااا  العااام والعإااافس الاابيؤ اسااعحاار  إااا
اوري ولاااارس  ااااااااالن االساااعحاار  اااااط ض ؛ونحااااول شلكإااااا   - ؛ك ليراااا س  تاااااعب شلكإاااا  ادلول ااا
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. وهااا  احلاااكتث لاااص الع اااوق العيمااا  والع اااوق االدعااااادي وال اااص االهعماااال  - افراااا  
   عا م لإموتم  ععكدة اجلوانر  ل رتض  طم اسرتالرجرم تعمآ اجلمري لي  إصلازها.

و ااص دا    ري  االحوةرافماص دا  إىل العغ    لياا  ن ساهولكاص اخلطااب اإلساي   انحسا
إىل اال ع ااااء   سااايوب احلكمااام وادلولظااام احلساااإم  و اااآ تساااعكل   اااا اساااعطا   اااص الدلااام 

يف حاان حلن ادلساا لم لرساات  ساا لم حلدلاام  حااكر  ااا هاا   ساا لم ا عرااار الساايوب   الاااالرم
  الساايوب ولاارس العكااسادلإاساار لي الاام ادلإاسااعم  فطعرعاام احلالاام هاا  الاايت ربااكد فعرعاام 

 عإمراام  ااا مت  ااص إصلااازات  اوفا  اااااحلن ا عرااار حلساايوب  عاان غلاار حلن تكااون  ا صلاا فضااي  
    :اهلل لعااااىل رإطعااا  ليرإاااا داااولف  يح ال حلن تااا ل ليردااااااااااااليااا  فاتااا  اإلص

             
  

 
    

 
          

 (. 71:الإ آ)  
ساارتالرج  عاا  لياا  العجا اام ادلرتا ماام ذات الععااك االح احلحرحاا  هااو الااذي ت  اإلصايف

 ولرس الذي تع  لي  ادلاا  احلز رم الضرحم.
وساااععمآ هاهاااكة ليااا  حلن تظاااآ   ال اااك حلن الحاااو ى ادلرت اااام ال لاضااا  هباااذا احلاااآ

 ااان  اااآ الفااااا  ال اليااام يف ا عماااي  فاااادلطيوب حلن لظاااآ ا عمعاااات  احلاتااا   ااااععي  
و مااا دااال   ات وحل ااااضااااااااااااادا و ااا تإااعج لإدااا  ااص هااحاي رم  إدكاام  ااالالااااااااااااااااااااااساإل

حلنااا الاااا  »رهااي  وحلراد حلن تإعساار لحااال: 1(*)لااو  ااان االسااععكاد :لعااك الاااضبص الكااوا ي
كر  و ااااي الاااذل  وا ااال ال حاااا  و إااايت العطالااام  غاااوحل  الظيااا   وحل ااا  اإلسااااءة  وحل ااا  ال

                                                 
ب  ين ك   ل األط  را ، رن   و األم  ر األكث   ر عدال  ة ف   ي  -ولألس     –تركة  ف   ة مش  د، في  و ثقا در واح    تبداد مص   ل  يس لالس   1(*)

 .  التوزيع
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  فداااآ تساااعطري رلعماااي دبساااآ هاااذ  ال اااااض حلن (1)«ريل اجلدالااام  ووفااال اخلااااابااااااااااولا
حلن تكااون  صلاا تعطاور  ااص إ كانرالااه الذهإرام والعيمراام وػلسااص  اص حلساايوب حرالااه  فضاي  

 لي  ادلإافسم وت اض ن سه  وص ه رلعمي  ري حل م حل اهت ليإاسل  دادرا  
و اااكدت   الااايت حلهاااكرت الطاداااات  ذ  السإائرااامااوز هااااب  اااص الضااااوري ذباااالحاااك حلصعااا

وحلفاغعداااا  اااص رصاااركها العيمااا     ااامفاسااا ت  اااذلك االساااعحالم احلضاااارتم لأل  ال اااوال
 ادلادي.و 

 :ثنائية العموم المدنية والعموم الدينية -
يمون الع كااري يف إصااايح حلوضاااا  رلعمعاااف  هعياااوا  اااص الععيااار  ااااااااااا إااذ حلن  اااكحل ادلس

ا ج إىل إد ااااج العياااوم العاااااتم يف  اااا  يح  فساااعوا حلوال  ااااااااااحجاااا الزاوتااام يف لميرااام اإلص
ولكااإد  هوهبااوا دبعارضاام  ااص غالعراام فحداااء   الععياار  يف ادلؤسسااات اإلسااي رم العحيركتاام

لياااك ادلاحيااام  حلول اااك ال حدااااء الاااذتص رفعاااوا  اااعار صاااون الاااكتص والعحراااكة   عضاااد  لاااص 
   ععحاكتص  طا  حلن الاكتص ال د اآ لاه يف الاا ن حلو االثإان  عاا   سوء فدا  حلوحسص نرم 

 ااإد   ااا ؽلكااص حلن نساامره  العيمانراام الكتإراام  و عضااد   ااص ولاا  فااوروا لااص غااري  ؛العااام
حلهآ احملافظم لي   ودعه االهعمال  ادلمرز  ي ليمد  حلن هذا ادلودي االهعماال  الاذي  

 اكلرآ   مل نحاآ إىل الازوال العدمار  إنآ إىل تاكي مااااااااا انوا تعمععون  ه يف ا عماي العحير
الااذتص لارضااوا  اااارتي إصاايح الععياار     لياا  سااعرآ ادلسااال حلن ليماااء اجلا عاام الزتعونراام

 إدااااا الإ عاااام الاااايت زباهاااات   د   ادلعاهااااك العااااااتمئالزتعااااوين دااااك سااااارلوا إىل إحلاااااق حل إااااا
احلكتساام  حرااث حلصااعب لااكد  ااإد  فرمااا  عااك  ااص حللمااكة ادلكرساام العيمانراام يف حل ااكاذلا 

ي   ااااااااااإلسليااك ادلعاهااك الاايت  اناات نااواة اجلا عااات العااااتم يف العااامل ا ؛ال سااا لطافااا  
  .آ  ص البا ج ذات احملعو ى الكتللع ي واليت  كحلت لكرغلرا  
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دكت الاااكلوة إىل إد اااال العياااوم ااااااااااافااا ذا  انااات هناتاااات الحاااان العاساااي لااااا داااك  
فحاك  ادكت هناتاات الحاان العاااتص الاكلوة إىل   ادلكنرم يف ادلؤسسات العيمرم العحيركتام

فحو ياات  ااإ س   ردااا العوهااه العيماااينا عااات الاايت غياار لييف اجلإد ااال العيااوم الاااالرم 
فاابزت  عاإ ادلؤسسااات العيمرام يف العااامل اإلساي   الاايت سااعت إىل   الحاوة  ااص الاافإ

حبراث ؽلك اص   لإطيا   اص ضااورة اجلماي  ان العياوم وها  ؛ربحر  فكاة الك ج  ان العياوم
ياااوم الطالااار  اااص الع اااارآ العيمااا  ادلااازدوج  لكاااوتص يف العياااوم الااااالرم ولكاااوتص يف الع

  ولعآ اجلا عم اإلسي رم العادلرم يف  الرزتا لععب العجا ام ال ااز يف هاذا ا اال  اإلنسانرم
ضلو نو    الاغ   ص حلن فيس م العكا آ  ن العيوم اليت لإعدجدا هذ  اجلا عم لعجه لميرا  

 اااااص الععاااااات   ااااان زباااااااات  اااااالرم وإنساااااانرم تاااااا حل  رإداااااا  ااااارحل رفراااااي تعمساااااآ يف 
لرااام ادلكميااام ليع اااااات الساسااارم   اااي زلافظااام  اااآ فاااا   اااص هاااذ  الع اااااات ال ا 

 ال او  ادلعافرم لي   حك اله الصيرم يف إفار العاور الوضع . 
الااذي فغاا  لياا  ساااحعإا ادلعافراام هعااآ العيااوم الاااالرم لعحاا    هااذا العإااايف ادلععااادل
ت الوضاعرم  فإاعج وهعآ العيوم اإلنسانرم لعح  رهرإم العاورا  رهرإم العاورات العحيركتم

  ادلعاايف   ععاكدة ادلاهعراات ظ  طلعم   كاة تغير ليردا حالام  اص العاالص هذا العاور 
 و عإافاة ادلحاصك. 

 اص حلتاص هاااء هاذا الع اتاا   ان العياوم الاااالرم والعياوم اإلنسااانرمل ودلااذا اسااع ثات 
يف  تعععااااك العاحااااث وهااااو تع ااااث الحلالعيااااوم ادلععيحاااام   داااا  الكعاااااب  ااااا م الاااااالرمل 

لاضاااا اهلل  ليااا   ااااط حلن تكاااون  اااذلك فالعاااا   اإلنساااان حلو تع اااث يف الطعرعااام  فععاااا  
و إ عااام الععااااد ل مث  اااا ال ائاااكة  اااص ليااا   الكعااااب ال حلثاااا لاااه يف فدااا  الطعرعااام و ر رااام 

 الععا آ  عدا وال حلثا له يف فد  اإلنسان وا عميل 
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 ؽلكاص الععاار  ليماا   ولكإاه ال   ا اصاطيب ليراه  االعيوم الااالرم ضااوري لكاآ ليا 
 . ه الايم ذاله. هبذا ادلع   آ العيوم  الرم فادلا حلهنا لسع  إىل  عافم اهلل ولوث   دائما  

 فاا  العي  تسعمك  ص الغاتم اليت تسع  إلردا ولرس  ص ص عه ا ادة. 
لن هااذ   ؛لاارس  عاا  ذلااك حلن نعودااا لااص لعياا  العيااوم الاااالرم حلو العيااوم الإااارم

  رتم  إ س الكرهم اليت ه  ضاورتم العيوم ال ا ى   اآ ها  حلسااس  اآ ليا العيوم ضاو 
وغلر ليا   اآ  احاث  ساي  حلن تعازود  إداا حاأ لكاون حلحباثاه لع ااك يف إفاار لحراكة 

 وغاتم.  العوحرك  إطيحا  
لحك  إت دائ  العسافل حول غراب  حارات  اصم  الوضاعرم يف  عظا  اجلا عاات 

  لوضعرم  ص حرث ه  دالكة ليع كري  حاضااة يف  اآ  حاارالغا رم  رإما صلك ال يس م ا
ن اإلفاار العاام ليع كاري إفاار واحاك  فاي  فعالاغ   ص ا عي  ادلحار اات وزواتاا الإظاا فا

 ااااي  يف العاااااورات العا اااام حااااول الوهااااود والكااااون واإلنسااااان يف  ااااآ الع ااااااات 
اج لااص اإلفااار العااام  ااا  عااك احلكاثاام مل زباا  اساا العيمراام  حااأ حا اام الإحااك الاايت لافاات 

يف حاان حلن  إاااهج الععياار  يف العااامل اإلسااي    كااآ حلنوالدااا ل عحااك  .لي يساا م الوضااعرم
  .إىل هذا اإلفار ال يس   ادلوحك

ول احلكماام  ااص ل ااارآ الحااامن لحكااام الااكتص اؤال حااااااااااااااااااااالس لطادلااا حل  لياا    
واهلل  - ران  وحلداك   رإما ا ع      ارات لا م لإك ا تععيا  ال اا  الطعرعام حلو اإلنسا

حلن اهلل حلراد  ص ادلؤ ص حلن ت اا  هداك  يف  عافام حلسااار الطعرعام وحلسااار ن ساه  -حللي 
وحلن تعحعآ  إ س  طم إم  ا حل ا    عيه وحلن تارتك اخلاوض يف اجلزئراات الايت ال لاؤدي 

 يف الإداتم إال إىل  يعيم الذهان وغراب ال عآ. 
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لياا  هااو عاااب اهلل حلو الطعرعاام حلو اإلنسااان فااالعي  سااواء  ااان  وضااوله    هبااذا ادلعاا 
ََلَيل ك ي    »: ولذلك لإاك ا داال الإاي   إلره الاحال اك  ل   اتا  ُ  الع للعي ل َ رليَةيَل  طَلَي

لل    إن  و   فحاحلهو لي  تععيا   الكعااب والساإم  ادل اوضو ا حلرص حلن العي   - (1)«...م سع
  لاص العيا  يف  عإاا  الااا آ  اان تع اكث  - اص الإاحرام الإظاتام  ان ذلاك لارس زلااال  

حلن العي  الذي غلر حلن لاك إلره الاحال هو العي   - ولرس  آ الظص إمث - آ إين حلرص
ادلععي   الطعرعم و اإلنسان  حل ا العي   الحكام فحك فاآ فره الكعاب والسإم  اص حلهاآ 

داك حلن ترتىب ليره اإلنسان ولرس  ص حلهآ صا  العما يف ربارآ احلاصاآ واساع اا  اجل
فعماا تطيا  ليراه لاادة العياوم   و ا نادك   اص لكااثا لطيعام العيا   يف اخليفات ال الرم

و ااذلك لاااك الكسااري  ااص حلصاا اب اال عااصااات ال ااا ى رلاااالت زبااااد    الااالرم
 -وهو ح  حلرتك  ه  افآ - لرإ افوا يف ادلعا م الوعلرم ادلععيحم   لادة دااءة الإآ الكتل

 اكل حلن تعاك     ضام ال ام حلصاع ت رهرإام ذبااوز هاذ  ادلسا لمحرث لوعلات الإ عام حلن هن
الاايت  حلن الولوتااات ادلحيو اام هاا دلرااآ لياا  ذلااك يف رلالااه يف رااآ اذلااكي الحااامين    ااآ  

  .هكرت الطادات الذهإرم واإل كانات العااتم يف غري رلاذلا
حاأ  لحعام حل اام العحاكم العماااين الذي حث لي  الإظا والعاك ا    أ  ان اإلسيم

م ال هناتاام ذلااا  ااص ادلااؤسباات حااول اإلساايم و العإمراامل و ااأ  يتسااعوهر ذلااك لحااك سيساا
حأ يف احلالم اليت ال لؤل شبارها  -الذي حلسس لياور ى وحل ا  االلعزام هبا   ان اإلسيم

راااااااعب اإلساااااايم ل  لحعاااااام حل ااااااام الكؽلحاافراااااام احلحرحراااااام - ادلاهااااااوة  مااااااا يف غاااااازوة حلحااااااك
لاااهل وغااااق ادل كااااون ادلسااايمون يف  إغلااااد حاااآععاااار ى الدااايم يف الكؽلحاافرااام إ اااكاال لو 

                                                 

 .  ابن مايوأخريو  (1)
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 سعإحي اجلكل الإظااي ادلعسا   عحيراك ادلاوروث ولحيراك الوافاك يف السا يم ادلساارة والهو ام 
  ي ض ا .  والإظا هكال   صار ال عآ ان عاال  ف حعحل  ذلك العمآ و   ادلحرتحم

إذا راااآ تع اااث يف حلسااا يم اآل ااااتص وتععحااار  لاااص تااااعب العحاااآ اإلساااي    عاااكلا  
صلاكها يف   ظاة ساتعم يف اإل كالرات اليت طلوض فردا يف لادلإا اإلسي  فعإحلهو عد . 

   عظمدا صك ى حلاهات اآل اتص  إ اا حاهاات  اص ساعحإا  اص الهراال يف ز اص دولإاا
ن حلو حاهاااات حلداااوام  عاصااااتص لإاااا تساااعون إىل احملافظااام ليااا  ضاااع إا الاااذي هاااو  اااص  ااا

لي اضاااا  ا  ليماضااا  حلو لحيراااك فإعاااائج العحيرااك واحاااكة  ساااواء  اااان لحيرااكا    حلسااعاب داااوف 
  .لغالرا

ون الع كااااري إىل  ااايت ساااارظآ العحااااآ اإلسااااي   ت كااااا  الإرا ااامل وهااااآ ؽلكااااص حلن تكاااا
 ل إنه رلاد اسععااض لفكار اآل اتص يف صراغات سلعي م.حلصي    الإرا م ل كريا  

ما  ادلازدوج  طاوة  عحك ام يف ساعرآ لاسارل ادلإطيحاات  ص ادلؤ ك حلن العكوتص العي
لااااارس  عااااا  ذلاااااك انع ااااااء  ؛ولكاااااص ذلاااااك تظاااااآ زلاااااكود ال اليرااااام  العوحركتااااام ليعيااااا 

الع ااااات الكدرحاام ولكااص اذلااك  حلن لكااون هااذ  الع ااااات  ااارت م يف ادلعااادئ 
  يا الايت يف ضاوئدا تاع  لورراا نعاائج الع  ويف الغاتات والحر  ال يدرم  ادلؤسسم ذلا

ا ادلعداااااك العاااااادل  لي كاااااا سااااا   . لحاااااك و ساااااعحيم يف  وضاااااولافا ويف حلدوافاااااا ادلإدجرااااام
ات اجلا عرااام ادلععاونااام  عاااه يف الاااوفص ااإلساااي    وا اااإطص وادلاا اااز ال كاتااام وادلؤسسااا

 ععابة لع صارآ ادلعافام وإنعاهداا وفا  لااور غلعاآ  اص  العا  والعامل اإلساي   هداودا  
ساااواء    إاااه لإطيااا  وإلراااه لعاااود سلعياااا ادلعاااار  العيمرااامفكااااة العوحراااك الصاااآ الاااذي 

لعيحت  عامل الادادة حلو  عامل الغرر. هذ  ال كاة يف حك ذافا فكااة زلورتام غلار يف 
لكآ ل كري هكي تدك  إىل إصيح ال كا وإصيح الإظام  لحكتانا حلن لكون  إطيحا  

 . الحرم  الذي تكاد تدعز حل ام الزحا اجلار  ليمادتم ادلإ افم
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إاا  فردااا الساا يم    ولكااص  ااآ فكاااة ل حااك  اااو عدا إذا ربولاات إىل  اناام ضاارحم زب 
  لن ادلااااو  ال كاااي  طععااه تكااا  العحولاار وتااافإ االسااعحطاب ؛ول غعااال فردااا ادلعااادرة

والع ااث لااص   إدااا اإلنساااين لااادة  ااا لكااون  وزلاام  اان حلفاااا  لكتااكةر  واحلحرحاام يف لع
 كانااات اإل ااكا  واخلاااوج  ااص الع يااا إحلااوار وػل ااك  ااص  عحااا يت ثإائراام  عإااافاة تحعااآ ا
 ادلوروث والع يا ادل اوض.

 االنفتاح:ثنائية الهوية و  -

ن اإلنسانرم مل لعا  حضارة ذلا دكرة لي  اسعرعاب الوافك إ :ال نعالغ إذا ديإا  
م وإلادة صحيه وف   عاتريها اخلاصم  سآ احلضارة اإلسي رم  يف حالم الحوة  ما يف حال

وتعود ذلك إىل حلهنا ل سست لي    فحك صبعت  ن اخلاوصرم و ن العإو   الضعا
ص اإلضافات سععاد لااث النعراء  عك حلن دام  عا ر ه ولإحرعه  االذي   دتص ال طاة

           : الع ات رم  دال لعاىل
         
            
            

              
            

 (. 155-158: )الإساء  
هااذا الساااس ادلعاان هااو الااذي حللطاا  لإلساايم هااذ  الحا يراام لياا  هضاا  العجااارب 

و مااااا دااااال   طري حلن تإكااااا   كااااا اااااااااا ال تسعاااااااذا  اااااااوه  ماااااااحااارم واليحاانرم ادلاضاااااااااااااإلنس



 
 
 
 
 
 
 

عادة النظر الخطاب اإلسالمي   المعاصر.. دعوة لمتقويم وا 

 

 -;7- 

  .ن اإلساايم دااك حل ااك اسااععكاد  ودكرلااه لياا  ا عااااص اآلراء وسبسيداااإ»: «زتدااا ولااكه»
 ما حل ك دكرله  ذلك لي  صدا ليك العإاصا الهإعرم  يدا يف  ولحعه  ف صاع ت ال 

 . (1)«ددرحا   نحكتا     وحبست حبسا  ددرحا   لعكو لي  ححرحعدا  إال إذا حييت ربيري  
 ااص داار  احلكاثاام وهضاامدا  ولاااكريدا  فدااذ  الحااكرة  والحا ير اام السااعرعاب  ااا اسااعحام

 ص هكتك وفَ   عاتري   و إطيحاله الساسر م   انات ساعر العااُا  اذلساعريي ليعراارات 
لن   ؛يااا  تحعاااآ اإلسااايم سراسااام االضلإااااء ليعاصااا مف  اليدتإر ااام ذباااا  اإلسااايم وادلسااايمن

لاص لكاون يف  اآ الحاوال  ؛العاص م ولن   ؛إال  اآلراء والعاُورات احملك  َم االضلإاء ال تول ك  
ودبا حلن اإلسيم هو دتص ال طاة اليت فطا الإاس ليردا في حاهم له لك  تسعما  ؛ ؤدعم
فمدمااا  ااكا االضلاااا  لااص ال طاااة  . ااي  ااآ حل ااكال العععااري اإلنساااين ادلعغاارية  عماااهال يف

 و عااك حلن ولااو  عااك حاان -فاا ن اإلنسااانرم سعكعاااا   و  نااه الصااآ و ااا لااكا  اسااعسإاء
حلن اإلسااايم هاااو دتاااص العاااوازن  وهاااو الاااإمحل ادلإاسااار لطعرعااام  -لااااح   ساااعادفا ادلادتااام

 و ص تعا  فعرعم ادل يوق حل سا  ص اخلال ل ؛اإلنسان
 .(اآل ا)ولذلك ف نه ال  و  لي  اذلوتم اإلسي رم  ص االن عاح لي  

 ادلاآل الاذي  إن الذتص تعارضون ان عاح ادلسيمن ليا  غاريه  لاادة  اا تسعاادكون
وا حلن هااااذ  الدتااااان ربمااااآ يف ذافااااا دا يراااام اااااااااالدتااااان ال ااااا ى  ولكااااإد  نسإلرااااه ملاااات 

دار  يراام اااااااااااام  االضلإاااء  الدتااان ال ااا ى إىل االنااااااااااااااااك حلدت سراساالااذو ان  و ال عااآ فحاا
م  حرااث  لااكا يت فرمااا  رإدااا إىل حااك  فحااكاهنا ادلمر اازات الاايت احلو لكاااد يف الظلاااط ادلادتاا

    عضاااادا  ااااص  عااااإ  وانااااادات يف الإ ظااااام العيماااااين إىل درهاااام االضلاااايل الكي ااااسبااااارا ز  
                                                 

 د يوس    موس  ى، عم  ي حس  ن عب  د الق  ادر، التريم  ة العربي  ة: محم  ، العقيرردة و الشررريعة  رري اإلسررالمأين  تس يول  د زيي  ر (1)
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اساااعطا  يف   فحاااك اإلسااايم خباااي   ف حاااكت حلثَاَاهاااا يف لوهراااه احلرااااة العا  ااام ولا اااركها
 ظداااا  الغيااار احملافظااام ليااا   حو  الاااه الساسااار م  واساااعطا    عاااآ هاااذ  الحاااكرة ليااا  

و ااازت حلهرااالي هكتااكة ال لعااا  فادااا   اان   تص واحلكاثاامط اا  ثإائر اام الااك  االسااعرعاب حلن ػل
ومل لااعا حلن دار  الاكتص الايت لاؤ ص االلعزام الك تل و ن إ كان الع ُوق يف ا االت  ي داا  

فياا  تكااص  ااص الساادآ لياا  ادل ر ياام الغا ااار م حلن حل ااام الع ااث العيماا    هبااا لاااكآ لائحااا  
م  فااااعمك ص  إداااااا اخلاااااو  واحلاااااذر يف لعا يداااااا  اااااي لحعااااآ ذبااااااوَز اإلسااااايم ذلاااااذ  العحا ير ااااا
تع ساون لاص احلااالت الايت  اذ ت   اص صاانع  الحااار  ادلسيمن  ورآ  حلص اب الا او م

ا .ض  موا  ص   هناتو  لربزوهالص ادلإط  العام لإلسيم    مل تع ياوا وليا  الااغ   اص حلهن 
ت مل لعجاوز الساطب  و حا  العما   العمكن والع ثري ف ن  هذ  احلاالب ليردا  كآ  حلسعا

اا داك اساعوت دبإا  ى  لإداا  فساالان  اا لعاك دت  ولي ا  حل ا هاا حان راص   دإ كساوها حلهن 
 ي.لي  اجلود

 إااذ لحااود  ياات وادلدعمااون  الااا ن اإلسااي    ااص العيمااانرن الغااا رن و ااص  ااان 
يم وإحالعااه ااااااايعد   ااص ادلساايمن تعااااون  حاااب اإللااين لااص  اار و م اإلس ااا   لياا

  وها ااوا يف ذلااك  ااآ الساااعآ  وحلن اا  حلصاا اب  الاااو م  ااص حلصااا اب الكاااااااااااااااالياا  العح
: عاىلااااااانه ولااااااكص  ماا داال اهلل سع ااااااام  ولاااااايااااائااااالَغ الطاااد  ادلعادعوها وحللوانااالساوة الايت نا

             
 (. 85ال:)الن           
إن اإلسيم تإاهإ العي  والعيماء  ودلا لعان ذلا  ساوء راإد   داالوا إن الحار   :دالوا

الكتإرام الاايت اسااعطالت حلن لااامك حل اام نزلاام الع ااار اجلارفاام لارس لحااوة ذالراام  ا إاام فردااا 
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 سااعر لاساا دا العمراا  يف الي ولاا  اجلمعاا   فادلساا لم ال لزتااك لااص  وهنااا  ساا لم ولكااص 
انعدااء اجلراآ ادل ضاام الاذي مل تعااعي  حار  احلكاثام  سار ل اجلراآ الاذي ودت  فعمجاد 

تحطاي  ااي الاكتص والعحالرااك حبكا  لعيمااه يف ادلاكارس العااااتم  ولكاص اخلرعاام  انات حل ااب  
ولااىب   ف   ادلكراس العااتم اليت  انت ادلااهإم ليردا  عرية  ناا ت الاا وة اإلساي رم

ح  اان اسااعطالت حلن ذبمااَي  اان انعمائدااا الااك تل ف ااات هكتااكة  ااص ادلسوزباهاات    ااعاب
 . ورباريدا العيم    آ لا ى يف الع  ارآ العيم   لعادة  يف حك ذاله

  :ا تع سون لص لعيت هكتكة  اص ناو و وراح
 
عاك ن لاادة   اا تساعدوتد  الع ااره حلن  ادل

هاااذ  الرإاااا ري  يف  رااااالت الاااك تص  وحلن  ال اااا ػلعااااج إىل ودااات حلفاااول حاااأ تاااع   ذب راااا  
ليااا  العااا دي   اااي الظااااو  الطارئااام . ومل ت دماااوا  عاااك  داااكرة اإلسااايم العظرمااام العحيركت ااام

جرات الاا رااام إىل وحلد . فيااارس هإااااك  اااا تااابر االنغااايق ليااا  رإهدااااض  اااآ االسااارتالو 
الاااذات  اااكلو ى احملافظااام ليرداااا  فحاااك حلثععااات  اااا تسااام   اسااارتالرجرم الع اااان السااايي 

   حلهنا مل لعك شلكإم يف ز ص ان عب فره  آ   ء لي   آ   ء. لي فضي    فايدا
حلن تكااون الااكفا  لااص اذلوتاام   اااض ردا اام لياا  اآلراء ادل ال اام يف  فياا  تعااك  حعااوال  

الاااكتص  ماااا يف السراسااام  فكماااا حلناااه  اااص الطعرعااا  حلن نطالااار  احلاتااام ليماااؤ ص غلااار حلن 
حلو  ااااص حل إاااااء ا عمااااي  ضلماااا  حاتاااام غااااري ادلااااؤ ص   غااااإ الإظااااا لااااص  ونااااه  ااااص الوافااااكتص

الذي مل تعك تا ى يف الكتص  ا تيي حاهعه الوهودتم حلو احلرالرام  فكاآ حلناوا    اإلسي  
 .ولحي   االسععكاد  سواء  انت  اس  السراسم حلو  اس  الكتص  افوضم  الا  

هااو االلعاازام  اااآلداب  (اآل اااتص)حل ااا واحااك ت ااارتط لياا  اجلمرااي يف نحااكه  لعحائااك 
يف هااذا الااا ن  والساا اتم. ودااك دااال الااارل حل ااو اللياا  ادلااودودي  ي ااا   ولااكم العجاااتب

ساركون لغاري ادلسايمن يف الكولام اإلساي رم  اص حاتام اخلطا ام »هاكتا  الع  اآ والعاك ا: 
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واء  وسااركون لياارد  ااااااوالكعا اام والاااحلي والع كااري واالهعمااا   ااا هااو ليمساايمن سااواء  س
فسااارجوز ذلااا  حلن   ليااا  ادلسااايمن حلن ساااد   اااص الحراااود وااللعزا اااات يف هاااذا العااااب  اااا

ساركون ذلا   ؛تإعحكوا احلكو م ولماذلا  حأ رئرس احلكو م ن سه ضمص حكود الحاانون
  احلااا  يف انعحااااد الاااكتص اإلساااي    ساااآ  اااا ليمسااايمن احلااا  يف نحاااك  اااذاهعد  وضليدااا 
 وغلر لي  ادلسيمن حلن تيعز وا حكود الحاانون يف نحاكه  هاذا  وهاوب ذلاك ليا  غاري

فساارحي  - حلي ادلسااي  -وسااركون ذلا  احلاتاام  ا ياام يف  اكح ضليداا  فاا ن ارلاك  ؛ادلسايمن
يف الكولاام  و اال ارلااكاد  لياا  ن سااه  وال تؤ ااذ  ااه غااري ادلسااي   ولااص ت كااا  غااري ادلساايمن

ريه   وسااركون ذلاا  حلن تاا لوا  ااآ  ااا توافاا  ااإلسااي رم لياا  لحرااكة حلو لمااآ ؼلااالا ضماا
 . (1)« تاطكم  حانون الكولمضمريه   ص حللمال  ا دام ال

وهذا العازم الااادق  إااؤ  االلعحااد يف حلن اإلسايم لاص تإدازم يف  عا ام   هذ  السحم
حلو    لااص تالااك  سااي  سااويي  عااك حلن ذاق فعاا  اإلساايم إال حلن تكااون فا عااا  فكاتاام حل ااكا  

عطا   هاهي   م اليت   ويف  آ احلاالت لحي ادلسؤولرم لي  ادلسيمن ولرس  سعر احلاتحلو زل 
 ااص ادل اااوض حلن تعمعااي هبااا ادلعارضااون  كااآ حلصااإافد . ولياا  ادلساايمن حلن تععاابوا  اااص 

 الوادي الذي تعراونه الروم. 
يف  ر راام  - ادلعااوح   ااي غااري   ادلع ضااا  ااي ن سااه - ع زِلاات لعحات اام العااامل لحااك ا

عااااادي   راس   واالدااااااااااااااا واهداام ولعطرااآ  ااآ  زلاااوالت الإداااوض ال كاااي  والعيماا   والس  
عماار  وازداد ااااااااااااااوراااآ اإلسااايم غلااااكد فادعاااه  اس  و اااي ذلاااك رياااات هاااذ  ال ااام واد اااام

 ااان ت ظااص حلن ادلعا اام يف رلعمعااات غااري رلعمعالااه العحيركت اام   العمسااك  ااه واإلدعااال ليرااه 

                                                 

 (87;7) بي   روت، دمش   ق:دار الفك   ر،  ،  نظريرررة اإلسرررالم و هديرررو  ررري السياسرررة والقرررانونأب   و األعم   ى الم   ودودي (1)
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داار  العيمانراام واحلكاثاام ادلإ يعاام  وهرمإاات فردااا  لاااا  العرااارات الي دتإراام حساامت هنائرااا  
دا  اداء  العيمانر م صواهب   وزبي وا لاص دار  احلات ام ال ادت ام الايت فادلاا لغااإ وا  اليردا. فحَك فح

 واادلاا ادعإعافحداء العيمانرم ان. الحمي نزلم العكُتص ال طات م يف اإلنس سيطموا إىل دُوة ال وجل
هنا  ف ااول حلن ه ال سعرآ إىل  واهدم اإلسيم  ا عه  لمكوا إىل نواله ت ع ااعو  -  اغمن -

 عإ  إد  حلن غلعآ  ص اإلسيم إسي ات: إسايمي ليااعوب وإسايمي لي كاام  إسايمي 
ليُإ عاام وإساايمي ليعيماااء  إساايمي حضاااري وإساايمي غااري حضاااري  إساايمي  اااد   وإساايمي 

 .غا  ... والحائمم لعإاسآ ولعسيسآ  اسعماار
 اااَو وساااري و  اااآ  هاااذ  ولكاااص  اإلسااايم  وحبكااا   إطحاااه الاااكا ي  الاااذي ػلكماااه  ل

حعطاات  ااآ زلاااوالت ذباااوز   ااص  ااارج حلالإوا اات  وحل  حاات  ااآ زلاااوالت لععرضااه  مااا 
ولكااص  ااكل حلن  .ار م والحااااءات احملا فاامفااا إفااار  العحائااكي   اسااعوت يف ذلااك الحااااءات احلَ 

ػلااذر  ااص العودلاام  د تععااب ادلساايمون  ااص هااذ  احلالاام وتاازدادون ثحاام   ن سااد   نااا ى  عضاا
 طارهاااا   اااالاغ   اااص ليمدااا  حلن  سااا لم  راااار االطلاااااط فرداااا حلو لك اااه لعجااااوز و اااص حل

  ن العودلم.سل العحا آ  ن لادلرم اإلسيم و دكرالإا ادلادتم والعحإرم  وتا 
 ثنائية العولمة والعالمية: -

ف ن صمود اإلسيم يف  احيم   و الاغ  شلا تعكو يف الظاها  دلا ت ععحك يفا  اااااا 
لن العودلم  الاغ   ص  ؛ركون حلتسا  ص صمود  يف  احيم  ا دعآ العودلمالعودلم س

 ص  وهنا حا م    الاغ و اليت لسع ك دا يف  سحل ن وذها  ض ا م الوسائآ العحإرم
 اس م  ولكإدا لع اك  كون روح  فادكة لعإاصا اجلذب وال عالرم اليت  انت 

ادلادتم ادلعطورة تكون ل ثريها   عوفاة يف  احيم  ا دعآ العودلم. و عيوم حلن الوسائآ
إذا  انت فادكة لاسالم لحك دا ليعامل  و ص هإا وهر الإظا يف الحر  اليت  زلكودا  
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لاس ت يف لاا العودلم  و ران حلثاها يف لكوتص   ارم  ا ؽلكص حلن نطي  ليره 
 . «ادلوافص العادل »

ونحااارن  رإدااا و اان   لردااامث نععاان الحاار  الاايت لااكلو إ  لإااك   دااوم العودلاام لإعودااا حلوال  
وذبإعإاا حلن نطيا  ليرداا صا م العادلرام حاأ ال تيعاعس ال اا ليا    در   احيم  ا دعآ العودلم

. وناآ  عك ذلاك إىل إثعاات ال اضارم الايت 1(*)الحارئ فر يحل  رإدا و ن العادلرم اإلسي رم
 انطيحإا  إدا واليت لزل  حلن  سعحعآ اإلسيم سركون يف رآ العودلم.

لعكدت الععات ات ولإولات  ولكاص هإااك ال اداا  ليا  حلن  العودلام ذبسارك إلرادة  
الحااو ى الكااب ى يف اذلرمإاام لياا  اآل اااتص  حلو  ااالحا ى ليحااوة ال ااب الاايت لسااع  إىل 
ربوتااآ العااامل إىل رلعمااي  ااوين واحااك  ربكمااه الحااوانن ن ساادا ولوهدااه الحاار  ذافااا  

ريم و ضاامونا   والااع ك  يف االدعااااد: وذلااك  ااص  اايل الااع ك  يف االلاااال: وساا
إنعاهااا  ولسااوتحا   والااع ك  يف العحإراام: لااامرما  وإنعاهااا . وحلصااآ هااذ  الع كمااات  

   راااا إذا  االاااع ك  يف العيااا  والاااع ك  يف السااااوات. إذا انطيحإاااا  اااص هاااذا الععاتااا
 ا   ن حال اإلسيم يف العودلم سركون حلفضآ  ص حاله دعآ ذلك  و  :تسعحر  الحول

الااايت ؽلكاااص حلن تحاااك دا ادلسااايمون يف هاااذا ا اااال  حاااأ نااازل  حلن ادلسااايمن  ماإلضااااف
 دوره  احلضاريل     كاهن  إذا وفاوا الااوط اليز م حلن تسععركوا لكرغلرا  

 الااوط اليت غلر حلن لعوفال و ا 
                                                 

توى الع  المي م  ع احتفاظي  ا بص  فاتيا الذاتي  ة وىويتي  ا الخاص  ة، الثقاف  ة العالمي  ة، ثقاف  ة نامي  ة ومتفوإ  ة، س  مت رل  ى المس   (*)
وألنَّ اآلخرين أشادوا بي ا أص بحت عالمي ة، فص فة العالمي ة اس تحقاق تحص ل عمي و ثقاف ة م ا م ن اآلخ رين، أمَّ ا العولم ة 

كمم  ا ري و م ن الق ارل الك  ريم أن يستحض ر ى ذا المعن ى نفص فة تطمقي ا حض ارة عم  ى نفس يا وتفرض يا عم ى اآلخ  رين. و 
مّر بو حديث عن العالمية، فكل ثقافة ليا أن تدَّعي أنَّيا عالمية، ولكن المعيار الحقيقي ى ل اآلخ رون يعتبروني ا ك ذل  
أم ال. وذل  ى و معن ى االس تحقاق، فص فة العالمي ة مي ردة ليس ت بالض رورة رييابي ة، واإلس الم ال يتمي ز بعالميت و بق در 

 .  ن تكون رحمة لمعالمينما يتميز بطبيعة عالميتو التي ييب أ
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ارة الغا راام يف  احياام  ااا دعااآ العودلاام إىل سلافعاام العااامل  يغاام اااااااالحااك سااعت احلض
الت حلن لغط  هبا  ا ادرتفعه  ص مثام يف ح  الاعوب ال اا ى   انات هذا م اسعط

لسااااعدوي الن ااااس  احلااااكتث لااااص الا اااااد العحياااا  ولااااص العسااااا ب واحلاتاااام والعااااكل 
واإلناااا   وحاولاات حلن لععااي سراساام الع ااعب واالن عاااح لياا  السحافااات ال ااا ى  ااي 

يف زلاولااام ليرلحااااء  اااي دااار  الغااااب  حلو هزئراااا   الرت راااز ليااا  الحااار  الااايت ليعحااا   يراااا  
ا العودلااام ف هنااا ال لحاااوم ليااا    اجلواناار اخلاصااام فردااا إىل  ساااعو ى السحافاام العادلرااام  حل  اا

لي اوصرات السحافرم    إط  االحعواء ولكص لي   إط  اال رتاق  ال لعري اهعما ا  
 ااآ فااك  إىل زلوهااا و الع كتااك ليااك اخلاوصاارات الاايت لسااالك السحافااات ال ااا ى 

 ادلواهدم واحملافظم لي  ثوا عدا. لي  الامود و 
ارة الغا راام إىل لكااوتص ولاا  لااام  تحااوم ااااااااااعت احلضااااااااااااااام سايف  احياام  ااا دعااآ العودلاا

اق اجلزئاااا  حلو الكيااا   ااااي ااااااااااااااليااا  الحإالاااام الطولرااام لألفااااااد واجلمالاااات  ضاااااورة االلس
اا حلن تكاون ال ااد  حعإعاا  ااااااااااادرمدا. حل  ا يف  اح آ حلو غاري  حعإاي   ا يم العودلم فيا  تعاك  دم 

 اااااال اق  ااااان   اااااص الفضاااااآ حلن تكاااااون ولااااااء  تساااااعحعآ وتساااااع ا  دون حلن تكاااااون والراااااا  
ا ع ااء العحاآ  حلي ادليكام »ريي اااااااااااااب ادلساك الوهاول لعاااااااااااااالعميرعن  وهذا تعل  ماا تح

ما  حلحاكه  ااااااااااااوتظداا  اا س  ان  ص  يذلاا دباا مام ادلعا  واإلصلاازاتااااااااااااليت تحوم اإلنس
  ااااااااااااااااالااااايت ال تا طداااااا را اااااحل  وتإا ةات ادلعإااااااثا ادلعيو ااااا يذا ااااااة الكيماااااات ادلعحافعااااام  حل

عحعآ  ذباااارب اااااااااااااا س عما  اااي  ااااض والاااااااااااااااس   نإاااا يف احلاضاااا الزي  لغااارُي  سااإلحسااا
ط ب ااااااااااااكة  وز اص  ساااااااااااوتع ول العارتل إىل رلاد حلظات ها    ادائمم  ي لم  وال  ع

آ  ساااا اجلمرااااي سبا ااااا    ىعحعآ  وتعساااااو اااااااااااااااااااا  فرااااه  وتعاااازا ص احلاضااااا وادلاضاااا  وادلساال لماااا
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ان وال ااااراء. ولكإااااه لاااازا ص دون اسااااعماار  فسماااام ااااااااااااااااو  واإلنسااوي الااااذات وادلوضااااالساااا
 . (1)«انحطا   ا آ

  ادلدااا  حلن ؽلاااا  وال تعوداااا غاتااام لعجااااوز مل تعاااك لإلنساااان دااااك يف  ااااره و 
لنه إذا لودا دك تعساءل لص سعره الذي تسع   ادلد  حلن تظآ  ؛وغلر حلال  تعودا

ال ها   لاه إال إ ااعا  غاائاز  العدرمراام.   ارغام  ااص  اآ  عاا وساحل حا اام لولعرام ف لائداا  
لكمااص ادلااوافص الاايت  ااص  وهإااا حلتضااا    وهإااا لكمااص  ااوافص الضااعا يف إنسااان العودلاام

احلرااااوان » يذلااااا ؽلكااااص حلن تحااااكم ادلساااايمون إضااااافم نولراااام  لن اإل احراااام حلو ثحافاااام 
  حلو نازوة  إ يعام ره لرست رلااد اضلااا  حل يداا ما ػليو ليمسريي حلن تسم  «السائآ

و اناا ج لماآ يف رلااالت  ععاكدة   ولكإدا اسرتالرجرم  إظمم لعغرري الطعرعم العاااتم
 ااص حلهااآ نسااا  ااا لعحاا   ااص  عاااتري  يحراام  ااكلو ى العسااا ب والااكفا  لااص  ظاااها 

 ص حل كال العععري لص الذات  الاذوذ اليت ت اا  ادلكافعون لإدا لي  الععارها  كي  
اجلاإس  عاك حلن مت  يف  ععايت الغاذاء و طععدا. ومت ا عزال الاذوق ال الالعااتم ادلعغرية  

  ص لعاس العحو ى.  اذباتكعل
يف  عإاهاا الاااا آ  «السارولم»دلااذا هاذا اإلصااار ليا  الععاار  :داك تحاول دائاآ

 «السااارولم»احليحااام الضاااعا يف احلضاااارة الغا رااام يف  احيعداااا الااهإااامل ال اااك حلن 
ااام الايم  السات  حطولالرس ا ا ا ا ا ا ااال يس سا ا ا ااانا  رم لي كاثما اا ا ا ا ا ولكإداا    ة ولطاورا  اااا

مل لع اااااول إىل ثحافااااام صلاااااك  اااااامافا يف  اااااآ إنعااااااج حلد  حلو فكااااااي حلو فااااال إال يف 
 احيعدا الااهإم   آ حلصع ت يف حك ذافا الغاتم الحاو ى  ص الوهود  لرس  عا  
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  رام اص اإل اح ذلك حلن احلضارة الغا رم يف  احيم  اا دعاآ العودلام مل لعاا  حل اكاال  
ولكص  انت سبيك إىل هانر ذلك العكتك  ص ادلحو ات اجلذا م اليت حلهبات الاذتص 
لعافوا لي  لَعُرإافا الوادعرم  و ص هإا مل تكص  ص السدآ اسعرعاهبا دون حلن ربكث 

ااااايف  إرااام احلض  ااااو ا   ا ا ا ا  ولطيعااات هداااودا    لااات  اثيااام إىل الراااوماارة اإلساااي رم  از ا
 .  ضإرم  ص حلهآ اإلحافم هبا

 ااااص الا ااااائز الاااايت دا اااات ليردااااا  ليااااك الحرماااام الاااايت حللطعدااااا لإلنسااااان ولحكرالااااه 
العحيرم  والعلرم اليت حللطعدا دلعكحلي العكل واحلاتم. غلر حلن نإظا إىل هذ  ادلحو ات 
يف ز ص لعيورها و ا حللطعه  ص  ا إم لي عاآ  وال نعوداا فحاحل لإاك  آالفاا احلاضااة 

لعا اآ هباا اإلنساان الاذي تااا ن ساه  ادلع ضااا حلو نعوداا فحاحل لإاك الكر رام الايت 
 ااي غااري   ااص الاااعوب  لحااك حللااادت احلكاثاام اإلنسااان ادلساار   إىل دائاااة ال عااآ يف 

 حن حلن ادلسي   ان دك  اج  إدا  إذ ز ص  عرك.
فياارس  ااص الساادآ لياا  حل اام حلن لسااعرحو  ااص سااعافا و لسااع  السااععادة دورهااا  

ادلإعاااا وادلزهاو دلااا حححاه  ااص  (اآل اا)ات احلضااري واإلنسااين يف وداات لوالات ضااا 
اخلااافمل  اا ن شباام حعمراام  ونراام ل اااض  دساااد فرااه االلعحااانعااائج  ادتاام  اااهاة ويف وداات 

ا حعمرم العكهور ادلسعما   ص العوحرك  إىل ال جور  إىل الك ا   ن سدا لي  اجلمري  إهن 
اإلنسااان ادلسااي  ز إرااا  فالعااارتل تعجااه  إ ااكرا   ااص الحسااص إىل السااوحل. فعحااكر  ااا تعععااك 

ي    حاااكر  اااا لااازداد ولااارية ساااحوفه  ساااالكت احلالااام الااايت  ااااااااااااااااااالاااص العااااا الاااذهي اإلس
 انااات لعراااادا  اااعوب اجلإاااوب يف   دو اااه االدعااااادي الواساااي ليااا  لاااكم الاااا حل  ااان 

الوداات الااذي  ااان فرااه   ل الغااا   ف ااارتااااااااااااااااااااكثنن يف غاتاام العلراام يف العااااااااااااااااااااااااااودااو  ح
و  ال انساا  تؤسااس دلعااادئ العحااآ  اناات هرااوش حلور ااا الغا راام لحااوم    ااادة ااااااااااااااااااااااال ريس
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اذلإاااود احلماااا يف حل اتكاااا و  إااااء ادلساااععماات الااايت سعااااعب فرماااا  عاااك الوالتاااات ادلع اااكة 
  صاااحر احلااس « راااال سااار»و ذلااك ال ريسااو  ال انساا  ااااااااااااال اتكراام   مااا الح

 .الإحكي العاي
اإللجااب  احل ا انعاارات إنساان العودلام يف العاامل اإلساي   الراوم فاي تاااحعد

 اااآ تاااااحعدا اال ععااااض واالزدراء  عاااك حلن ن زِلااات لإاااه  سااااحر  االساااعإارة و انااات 
وحارعه يف لعا يه  ي العامل اإلسي    لذ  ا  وحارعه  اي الساكان الصايرن. لحاك 

عإارة ومل تعااا  ذلااا  اااص لوا ااآ اجلاااذب إال  اجلواناار ادلادتااام حلفحااكت العودلاام  اتااا  االساا
الااايت اساااعطالت حلن رباااافو ليااا  ن اااس الاااولرية  اااص العحاااكم ادلساااعما   واالساااعدي رم

 سعغيم يف ذلك  ا اسعولت ليره  اورة  عا اة وغري  عا اة  ص  حكرات الااعوب 
 ادلغيو م لي  حل اها.   

العحيراااك وااللعاااا  واالناااارا   مولااارس  اااص السااادآ ليااا  حل ااام انعااااات فرداااا ثحافااا
ااااااااود الذي لجالي اافات والزهك يف ادل ح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ك فرما ال ظليك الن الزه ؛زت لص إغلاد ا

لاااارس  ااااص الساااادآ ليردااااا  عااااك حلن  اناااات لااااص هااااكارة حضااااارة العحااااآ   هال  عاااا  لاااا
والكعااب حلن لااامك حل ااام العحينراام الغازتاام ولكإاه  ااص الرسااري ليردااا حلن لعرااك صااراغم 

اااااااالذي انزو ى فره العحآ وحلص  ص العودلمالعحينرم يف ز  ا ا ا ا ا ا ا عب رلاد لحآ حلدال لع ك  ا
فرااه الغاتاازة لااوض حلن تااع ك  فردااا  حلضاا ت ال ااور لإااك   يدااا  عساااوتم  فياا  لعااك 

درام واجلمالرام عرم ادلعافرام وال يااااااااااااااااحراث حلصاع ت الإس  هإاك  عاتري ػلعك  إلردا
اااااوحلصع  ف حاااك الحاااكرة ليااا  العجااااوز رلاااال ربا اااه العائاااه  الساسااا  العااا دي  ب علاااه ااااااااااااا

اااااوالعكراااا  اااي واداااي  اااكا و  ناااه ال ؼلضاااي ليضاااعحل والرت  رك. وهاااو  اااا تااابر دولإاااا ااااااااااااا
اااا   كااان حلن لكااون ذلااا إضااافم نولراام يف لا  رك الإظااا العحياا  حبرااث لعيااغ  العحااآ ااااااااااااا
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اااااااالإحكي الذي حاولت حلد رات  كرس ا ا ا م فاانك ورت حلن لؤساس لاه دون فائاآ لهناا ا
وذلاك  اا حل الااايم   لعياغ  اه  اكا  ناث   حلاحلااك مل ذبااف ليا  ا ارتاق حلساوار العااور
 ه  ادلعااتري الايت رباار   اص العااور ادلاادي رولساي   رإه و ن ادلععال الكتل  ص هكتك

 ليعحآ ولسمب له   حه سا الوهود اإلنساين.
 انت لادك صورا   ص الظيا  االهعماال  واالساععكاد لرس  ص السدآ لي  حضارة 

هعياااات  ااااص احلاتاااام والعكالاااام االهعمالراااام رحل اذلااااا  السراساااا   حلن لااااامك يف وهااااه حضااااارة
الا اازي  حرااث  ساااآ الععاااري هبااذ  الحااار  لوا ااآ هااذب ذات   عاااول ساا اي غطاات ليااا  

و ااي ذلااك اسااعطا  اإلساايم حلن تسعاات دكرلااه لياا    ادلظااامل الاايت ارلكعاات يف  ااعوب   ساااها
لحاار . فيماااذا  حاو اام االسااععكاد السراساا  والظياا  االهعمااال  وحلن تسااعسما وتسااعولر هااذ  ا

إذا  اخلاااو   اااص العودلااام ودرمداااا وهااا  ال سبياااك لإاصاااا اجلاااذب الااايت لاااوفات يف ادلاحيااام الااايت 
 سعحعدال 

فادلسااايمون    كااااهن  حلن تكوناااوا حل ساااا فعالرااام يف ثحافااام العودلااام الااايت دا ااات ليااا  فكااااة 
ص وحللغاا   اا  حرااث اضلاااا ل كااري ال اااد يف علو ااه الذالراام  اخلاايص ال ااادي والعحاااء لألدااو ى

واسعوىل ليره اخلاو   اص ادلساعحعآ  لن العودلام حللادلاه إىل  احيام   دا وسه  اطيب الععاون
  ي  يحظم ال ارق.    احيم لوحادا  الاحل الرم

فااالحر  االهعمالراام الاايت  اناات سااائكة حرإ ااذ  اناات دوتاام   ااآ اسااعطالت احلا ااات 
م  عاااإ احلحاااوق الااايت االهعمالرااام حلن ربحااا  الكساااري  اااص ادلكاسااار ولإعاااز   اااص الاحل الرااا

   ت  ص حكفا. وؼلطامل  اص تعااور حلناه  ساحوط ادلعساكا اال ارتا   الاذي مل ػلحا  
 . ر ا  لي حااء  دك حل د آ  يا العكالم االهعمالرم هنائرا  
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ر االهعمالراااااام الاااااايت مت  ربحرحدااااااا يف إفااااااار الااااااااا   اااااان الاحل الراااااام ااااااااااااااااااإن  ادلكاس
د احملاااااو ن  ااااص الاااااغآ ولاااازداد ادلاااااكيت واال اااارتا رم  دااااك دة  ااااالزوال  وساااارزداد لااااك

. فالااذي ت حااك لميااه  ااسي  لإسااك  حل ا ااه اآلفاااق ولعااكحل رحياام االهعمالراام ادلع ادماام حلصااي  
ك »لذا ه  ولإك ا  لي  حلحك  االطاد  اص العماآ فك ظلاا حكا  ليراه  اإللاكام.  اص  «ػل 

  اسااات العودلاامهإااا ن داا  دلاااذا لسااع  ادلإظمااات االهعمالراام واإلنسااانرم إىل  حاو اام سر
اا  تعافااون حلن  لضاا   الاااا ات   اص اام ليااك ادلععيحاام  االل ادرااات العجارتاام الكولراام  لهن 
االدعاااااادتم العادلراااام سااااركون لياااا  حساااااب الكولاااام  وضااااعا الكولاااام ساااارإعد  هبااااا إىل 

 .الع يآ  ص العزا افا االهعمالرم
عكإولوهراام احلاااب ال»صااورة  عاابة حرااث تحااول:  «هوزتااا. حلي. سااعركيرعز»تحااكم 

ادلعاصااة ص ام مت  اص حلهاآ الحضاااء ليا   اآ احعكااك  ااادي. ل حاذ  الحإا اآ  اص ليااو 
م حااأ ال ػلااس  اجلإااكي الطرااار  عاااالم ال عااآ الااذي تحااوم  ااه. و ااذلك 1611تعجاااوز 

اإلدارة ادلعاصااااة ليدعاااااد ف هناااا لععاااي ن اااس العكعراااك   اااص حلليااا  غافااام يف ناااازل فاااا ا  
 اااآ  ضاااالا لاااو  إاااا نعاااا  لاااكد الاااذتص ساااركونون  اااص ل  ااااض سراساااات ربعااااج إىل ل 

 . (1)«ض اتاها

 احيااااام  اااااا دعاااااآ العودلااااام حلن لكاااااكس ال اااااراء  ادلادتااااام يفالت احلضاااااارة ااااااااااااااااااااااسعط
  وحلفاغاات  ااآ  اا ء  ااص  عإااا . ز ااص العودلاام  اار  ت  ااآ  اا ء ولكإدااا يف  كارااااااااااااوالف
لاااو فدااا  حلهياااه الع اااكتات اإلنساااانرم  -يم اري اإلساااالم تساااعطاامل هباااذ  العاااااااااااااااااااالف ااا  

اين ليعااامل  اااااااااااااااااااارم  ااص حلهااآ إلااادة الوهااه اإلنساافم نولاااحلن تحااك وا إضاا -ادلطاوحاام لياارد 

                                                 

(1) Josef. E. Stiglitz, La Grande désillusion (Paris: Fayard, 2002) P.52.                                
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 اااا نااااا   اااص  ايي  وال تغاتإاااااااااااااااااااااااادرمااام احلرااااد الس ي  اااص  ااا نه حلن تعمااا الن هاااذا الوضااا
زا ص ذلاااك  اااي لاااكن  ال ولطاااور  اااذهآ يف هاااذا ا اااال  فحاااك لااااااااااااااااالضااا   لوساااائآ االلا

لااااال  اااي غرااااب ائآ االااااااااااااااااالإااااس. فمااااذا تإ اااي لكاااكتس وس عواصاااآ يف العواصاااآ  ااان ا
 .لحرمم العواصآ تكاد  يرا  

ع ك ا  لكااآ وسااائآ االلاااال ادلمكإاام  السا عاام  إدااا االكا  حلو  سااادااك تكااون ال اااد  اا
 سااآ  ه الضاار   سبا ااا  ازلرطاا ه تكااون هاااهي  دلااا ػلاااآ يفاوادلعإحياام  ولكإااه يف الوداات ن ساا

اده  ادلاااعك اآلي وت ااادد  يف غااافد   لرااك يوا يف لااوادلد  اي حلهساااناازالء ال إااادق  غلماا
كري يف ا ل حلحكه  لص اآل ا   آ لعي ه ال غلك يف ن سه  ا تكفعه إىل الع اال ادتم  ال تس

كص اتم اآلنرم اليت ؽلاور اآل ا  العحل دبك ى حلعلرم ادلإ عم ادلادا. ف ضي  ا لم العواصآ حلصا س
الرم  وإظلاا احلن رباآ نعرجم العيدم  ه  في  لاؤد هاذ  الوساائآ إىل لحوتام الااوا حل االهعما

اءت لعحاااااكم لسااااادريت لع حرااااا  ادلزتاااااك  اااااص ادلإاااااافي ادلادتااااام دون ربحرااااا  العواصاااااآ اهااااا
 ( ااآل ا)ار   الاذي ت ارتض االلارتا  اعمال  الاذي لاب  لإاه الحاامن الكااع  الععااااله
عب  آ   ء ساتعا  و ؤدعا   اال الساتي  ه. ف صاص حلهآ العواصآ  عه ولرس فححل االلا 

فععمحات  اذلك درمام   وار  ؤدت  حأ الكران الساي حلصعب  ؤدعاا  ااجل  الاكادم  ؤدعم
 احلراد السيي  ن الفااد. 

الااايت حللغااات الحرماام  اااص حلد رافاااا ور ااازت ليااا  حاسااام   وحلساادمت الااااورة اإللي رااام
الااذي ل كاااك     حلو  ااالحا ى ليااا  ال عااآ العاااااي العااا ا ال اداااك لإظا ااه الا ااازيالعاااا

اتعم ليعكتاااك  اااص الااااور  ف ااا  العاااامل الاااذي لطاااورت فراااه اااااااااا  عاااآ ادلاااااهك ادلعكاااارة والس
لااص العواصااآ  وسااائآ االلاااال  كااآ لحإرالااه ادلسااع ك م تإعااكم العواصااآ الاااعوري فضااي  
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م  فعحاااكر  اااا لإولااات اان العودلااااااااااااااااااااااتعراااادا إنسم الااايت امال   ولياااك هااا  ادل ارداااااااااااالهع
 عااك  تو ااا   وسااائيه يف االلاااال  اااآل ا  حااكر  ااا ػلااس  اا ن لادلااه الا ااا  تاازداد ضاارحا  

رعه ويف الودت ن سه تاعا   نه ؽلاوج وساحل فضااء ال ااصا  فادتعه وزبإحه وحااااااااااااااتوم  رب
 حكود له. 

 عا  ا إاسااا دا السااايعرم ساااعكون إفاااارا  افعااام  سحاا ااا ن العودلااا :ولاذلاااك  اااا تاااكلونا إىل الحااا
ي رم  فالعاامل حلصاعب حباهام إىل روح لعطا  ل عياه  عا  ولعراك ارآ الحار  اإلسااإللادة ل ع

   رباان شليكعه اإلنسانرم. غلر لي  ادلسيمن حلن تضاعوا حلن ساد  يف  وداي العااالإلنس
و ى الرااام يف  سعاااواإلضاااافم الإو   ع ادة  اااص  كعساااعات العحاااكم العحااالاالاااذي تعطيااار االسااا

ااا  يم ادلزت ااام االحااار  وال تعحاااوا ساااجإاء السااا آ اال  العواصااااك االلاااااوالعاااامل حباهااام دلاااص تا  
وق اإلنساااان  اااص الضاااغحل ا  حباهااام دلاااص ػلاااار الاااكفا  لاااص ححااااوالعالااا  وناادل ضااا  ليععاااا

 الكة الايتاص يف ذالاه الحاا  اإلذلا  لإلنساااالسراس  و ص ادلإ عم االدعاادتم  وغلعآ العكاتا
كر  غلاار حلن ت ااكان وال تكااون ادلودااا ذباهدااا او ااآ انعداااك ذلااا  دمااا  ااان  ااا مدا اربكاا

لن الاكفا   ؛حبساسارم دتإرام حلو سراسارم   حلو  العطا   العطا  دباي م  ادتم داتعم حلم  عركة
 لص ادلظيوم حل ا  حكس لذاله. 

  م.يم يف راااآ العودلااااااااااااااااااااااام اإلساااااااااااااااااو إىل الحيااا  ليااا  لادلراإاك إذ ا  اااا تكلاااالااارس هااا
ي  اااااااااااااااان ادلساااااااااااااااااااااااااام إذا راااآ اإلنساا   اااص زحاااا العودلااااي  حلن ؼلاااا اااص حااا  ادلساااولكاااص 

اءل اااااااااااااااه حلن تعساي  االهعماال   و اص ححااليظا رماراس  وض اااااااااااااالسععكاد اااااااااااافاتسم ليس
ا إم ااااااااااااااي لياا  ذات سام والعحودااااااااااااااااافر عااار اذلاااوب  ااص ادلواهد  م  واهدعدااااااااااااااااالااص  ر ر
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م اااااادا ال إراراسالااااااااااااااا مم يف سام احلاماااااااااالنظ عماتاااااااااااس الم  ا إذااااااااايف ح يم اري فالااااااااااغ
وال  اااغآ ذلااا إال   إرداا ااص ربحراا  ال اان دلوافاا دا  ااكال  ار  حل ااص حلهدزلااذلااا إال ربحاا ال ها   
ولااوفري الظاااو  ر  العكااافؤ يف ال اااص ا ااص ربحاا لي ااو   ااكال   «ادلاالعوزتااي العاا»ر  اربحاا

 ال م. كتات العكتكة اليت لععاض ذلا ام الع ا واهد    صاذلسبكرإا م اادليئم
عكاد ليععا اآ اإلغلاا  وادلاؤثا  اي العغاريات الكاب ى الايت ذبااي اااااااااااااااا ص هإا تعكحل االسع

و ااااص هإااااا حلتضااااا  لسااااعمك العودلاااام دوفااااا اسااااعسمارا  لضااااعا الوادااااي اإلسااااي    .يف العااااامل
 وهاا عه. 

  ي  حااااا  و اؽلاااا  يف وفإاااه تااااعب الاااااا   عكاف اااا  اااااااااااااان ادلساااااااااااااالإاااك ا تااااعب اإلنس
 .اعب السؤال حول  ر رم الععا آ  ي العودلم سؤال  آ الحو ى ادلؤثاةوت
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 خاتمة
 الثنائية واألسئمة المزيفة

 
والسااااؤال ادلزتااااا   لهنااااا  إعااااي الساااا يم ادلزت اااام ؛السإائراااام لعراااا  الإظااااا ولعطااااآ العمااااآ

ت ادلاكيم ادلسارة وإظلا تضرا إلردا  اكي آواجلواب ادلزتا ال ػل   زت ا   تسعكل  هوا ا  
ادلكااان ن سااه و  هوتاارتا    ااا تساام   ااالول  الاااح   ولعمسااآ  ااحاوله يف  ااوحعاا  هكتااكة

لنه تععا اآ  اي واداي  عحاك  ذهإرام  ساط م لعماآ  ؛لكم ولره  انسكاد الف  حل ام حا عه
  ولاذلك ؼلراآ دلاص ا  دبإط  حلسود حلو حل رإ  فععاكو الحضااتا و  هناا  عزولام لاص  عضادا  عضا

 عزولاام. وتإاعج لاص ذلااك حلن لعيا  ادلاااكيت  رااات حلن حيوذلاا حلتضاا  تعاجلداا يف ضاوء السإائ
  آ لعإاسآ وتاعب  ص الاعر ذباوزها. 

رباتا السا يم  اص فا عداا السإاائ   «اخلطاب اإلسي  »ولذلك ف ن  ص حلسعاب لطوتا 
وتااااعب  اااص ادلمكاااص االل ااااق ليااا  احلاااك الد  الضااااوري لي عاااآ  حاااأ تكاااون احلاااوار شلكإاااا  

 اد . الا رك واذل
الاااذي   فالعااااير الاااذي ني ظاااه يف اخلطااااب اإلساااي   تعكاااس غرااااب اإلنساااان احلاااا

فاااااح الحضااااتا هبااااذ  الاااارغم العحا يراااام ذبعيااااه ك حلدوات ال عااااآ. ؽلعياااك حلدوات الع كااااري وؽلعيااا
زلم إىل العإاااااايف لم حعداااااا اوالإااااا  ائرماااااااااا  يف  عاااااإ حااللاااااه  اإلداااااااااااااااااتعس اورة  طا اااااا  ااااااااااااااااااا الض

 لظي  االهعمال .  إا ات االسععكاد السراس  وا
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كا  لذالااااه لااااص تسااااعطري حلن تإااااعج وحلن تعااااك  إال  يف افالعحااااآ حااااأ وإن  ااااان ناداااا
كري  ولوف ا احلك  الد   ص ال ص االهعمال . ا إا ات لضمص لإلنسان حاتم الع 

ولااص تسااعطري حلن تسااع رك  ااص ذبااارب اآل اااتص إال  ااص م ااص  اا ن احلحرحاام إذا  اناات 
و ال حلحاك تساعطري حلن تاكل      فدا   الضااورة نساعرم سع ادة  ص اجلداك العاااي
 . ا عي دا  الكا آ وهنائرا  

لن  ؛الوادايليا  فدا   مالاذي تعمراز  السإائرا «اخلطااب» ص هإا ن د  دلاذا تعجاز 
تام  وال ؽلكاص إلغااء  كاو ن  اص  وال الوادي  عغري و ع و ل  ؽلكص إ ضاله ليحوالاك احلك 

ول  هباااذ  ادلسااا لم  اااكا تاااؤل حل ياااه و اااكحل لظداااا  عاااإ الااا . كونالاااه   لغائاااه حلو  عجاهياااه
وذلااااك  اااالع يآ العاااكرغل   اااص  إطاااا    «اخلطااااب اإلساااي  »الوهاااه اإلغلا رااام يف 

وااللعماااد لياا   ااإدج االن عاااح الإحااكي يف إفااار   حلو الحعااول الكا ااآ  الااافإ الكا ااآ
 رفتم  عافرم  ا يم دادرة لي  اسعرعاب  آ روائي احلضارة اإلنسانرم.
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  صرالمعا اإلسالميالخطاب 
 وتشوىات الخمط والتسطيح

 (*)أبوسليمانحمد دكتور عبد الحميد أال
 

إن علماَء األمة ومفكريها ومربيها ومثقفيهاا ماوعنون إو وةفاٍة ةاامشٍة ةن ياٍة يياامش ليهاا ا جممار إو رما  
مااا أوااانا ماا  وةاانو اخلاا   و   ي اا    ثقالااة األمااة ادياواارة ولكررااا وأورواااااا وعرابااااا  ديرلااة

 .  مبا يييو  ؤلمة عاليتها ا يقوية وا ثقالية وا ًتبنية«اخراب»وإعامشة وياغة ا فكر وادجمهج وا ثقالة و

 

اخرااااااااب »ال شااااااات أن ارتماااااااام مرراااااااس ا ة ااااااانث وا و ا اااااااات اإل ااااااابلمية بااااااا مر 
يت بلغاااي ليهاااا مااا  يف رااااو ادرالاااة مااا  مرااااا  ادلاااَتة ادياوااارة  ؤلماااة  ا ااا «اإل ااابلم 

ماا  ا جماايااة  -يف وا تمااسو واخلااف مش راااً غااَت ملااةنو يف  ا رهااا  راان أمااٌر ااااااااااااااااااااااا ض
يف غاية األمهية  وجيب أن يؤعا م  ةةا  لااات ا يلمااء ادلاتجمَتي  وادفكاري   -ا فكرية 

 ير فاااا  وا ًتباااانيُت وادثقفااااُت ادلاااالمُت بكاااا  اوااااو واإلالااااا  بادلااااؤو ية  أل اااا  مااااا م
                                                 

 (.المممكة العربية السعودية) مفكر.. ..أكاديمي (*)
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اااا  إو األماااا «بلم اااااااااااااااااااااااااب اإل ااخراااا» تنى ادرلاااانب يف عراااااب ااااااااااااااااااااة  إو ادلاادنةَّ
ائةاً ليَّااااًل  ناةيهااا  ومش اايبًل رامشياااً  ياابلج أمرا ااها  ا ي اً واااااااااااااااااااااألمااة  ثيااد يقااوم   

ةلها وملااااتقة  أةياذااااا  لمااااا م ير فاااا  راااااا اخراااااب إو راااااا اتقااااااااااااااااااااوأماااابًل م اااارةاً دل
أةاارب مااا يكاانن إو اذااا  وا لغاان  ا اااي يلااه  يف  اارمشي ادلااتنى للاايةقج يف ةاانررو 

 أانال األمة و يفها وختلفها. 
ها ال جيميهاا   ابااُن ةااجمٍل وال  اانٍن وال إةلاايٍ  وال  غااٍة  وراا  ماا  اينبااااااااااالاألمااة وش

ذ اااات ي ااااًترنن يف م  اااااة ا ت لااااف وا تمااااسو وا فلااااامش وا ضاااايف وا يااااا  ادؤ لااااات 
الِة بُت راو ا  ينب  وما  قوم  م  عرابات ا يامة  وال يفلر ذ ت إال م ًتُك ا ثق

 إو أبجماء األمة وأةياذا. 
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 إشكالية الخطاب بين الفكري والسياسي
أ اااا  علااااج ا اااارغ  ماااا   ةااااُت علماااااء األمااااة ومفكريهااااا و ةااااال  واإلشااااكا ية ادهمااااة 

اإلوبلح ليها أن األمة  ياين م  أزمة وةنمٍش  عمررا علج األة  أ ف عام  عارَّ عجمهاا 
إحياااااو علااااو  »م أباااان اامااااو ا غااااساف  يف عجمااااناين  اااافري  ةليلااااُت  أوذمااااا  راااان اإلمااااا
ا اي ي َت إو أن ا ثقالة وا فكر ا ويٍت يف األماة ييااين ما  أزماة  وثا يهماا  ، «الدين
ا اااي ي ااَت أيضاااً إو أن ا ثقالااة وا فكاار ا فللااف  وادااوين ، «تهافااا السفسااس »راان 

 يياين م  أزمة. 
اىت ا نةي ا رار   واألمة  ياين م  أزمااا  ا يت ماا زا اي ومجما ذ ت ا نةي  و 

علااج ا اارغ  شااا  ياةااب يف   تفاااة  ماا  ا ااسم  و ق اار ةهنمشرااا عاا  مناةهااة  ااويااا 
 ا رهااا  مجمااا ذ اات ا نةااي  واااىت ا ياانم  ماا  اررااات إواابلاية يف راا  ا اااو  وا اايت 

رراات م  لااتجمه  ألاامشت مجمهاا األماة وال شاّت  و كا  ماا  ادؤراو أيضااً أن رااو اح
األمااة  وم  نةااف  ااورن  األااانال ليهااا  وراااا ييااٍت أن أزمااة ا ثقالااة وأزمااة اخراااب 

م  سل ةائمة  وأن اوهنمش اإلوبلاية علج راا -ب قي  ا ويٍت وا كنين  –اإل بلم  
نا  اإلوابلح ماا اتنى ادرلانب  وأن م ااادوى ا رنيا  م  كا  باا يمو  وال يف ادلا

يتماااااو االعتماااااامش األرااااار علاااااج ةهاااااو اإلوااااابلايُت يف إعرااااااء ا اااااال زال بيياااااواً  وي
    يااؤمشي مشو و يف إواابلح ا فكاار وا ثقالااة اا فكااري  يف رااال اإلواابلح  لضاااًء أو اا

وما  ر ب علج ذ ات ما    انرات واضرالاات ميرلياة  واةتماعياة  فلاية  ووةوا ياة 
  أ فاظاً و غناً ورا اً  أل   لي ُة َّ لكر األمة  يف ةنررو و  ثَتو وليا يت ا ربنية  ةي

 ائ ٍ اااااااااايٍة ووةاواٍن شااااااااااو  يف رثَت م  ةنا ة  ع  لكٍر وثقالاٍة شاائهٍة  وعا   فلاي 
 ال ي وو ا يمُ  لي  ا قنَل. 
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  وعلاااااج ا ن اااااائ  «ا ليا ااااا »إن  ررياااااس احرراااااات اإلوااااابلاية ااااااىت ا يااااانم علاااااج 
  ااعاعة ادرلنبااة  واألمشوات واآل يااات  إ ااا راان رااروب ماا  مناةهااة احقيقااة بااا يمو وبا

وذ ت ال يكنن إال بت ثَت ا كنابح ا يت وجميتها  وا ايت رتاًت  علفهاا ة انُ  ثقالاِة األماة  
 وة نُ  مجمارِج لكررا و ربيتها  يف عمنم اخرابات اإل بلمية ا ًتاثية ا ًتريةية.

إن ااراك ا يما  ا ليا ا  وااوو  مشون إايااء مانات لكار األماة ووةاوا ا  ال  اا  
ويف  انء ميرياات  –وال يجمم  علج احقيقة واةااا وةو ااا  ويكنن با ت م ارلها  

ا تجماااسالاً  لراةااة  و ن اااً ماا  احاارث يف ا ة اار -ا  ااراعات وا ت ااويات ا كن يااة احضااا ية 
يف ا ااتمرا   ااورن  األمااة  و فاااة  -يف رثااَت ماا  احاااالت مشون وعااٍ  أو ة ااٍو  –يلااه  

 أزمة وةنمشرا.
إللاااح ا ااال ا فكااري اديااريف وا ًتبااني ا نةااواين  كاا  يااؤمشي ذاااا  له اا  ال بااو ماا  

مشو و يف م ااااروص اإلواااابلح  و قااااوًن ا رؤيااااة اإل اااابلمية ا فيَّا ااااة ا لااااليمة  ؤلمااااة  بيمااااٍو 
وشااعاعٍة  ثيااد  فلااُر راااو ا رؤيااُة واةااَ  األمااة  و ااول علااج  ااة  إواابلح راااا ا ناةاا   

لاج رانابح ا ثقالاة وعراباااا ا ًتريةيااة و يرا  األماة أمابًل يف ادلاتقة   متغلةاًة يف ذ ات ع
ا جمامجاة عا  ع ان  اومانمش  بادةا غاة يف ولاب ا اجمول بتجمااول  ار   رتاسأ ما  ا لاياو  

 . «رواية ةوا ة»ال  «ةهر ةوا ة»يليئ ا ت وام ا قوا ة  ت ةح 
  راان «اخراااب اإل اابلم »لت قيااو اإلواابلح ا فكااري ا ًتبااني  وبا تاااف إواابلح  

 رريو إو أن  لتييو األمة عاليتها ا يقوياة  و ابلمة مجمارعهاا ا فكرياة  األ ا  وأوَّل ا
و قاااء ثقالتهااا اديرليااة  و اابلمة أ ااا يةها ا ًتبنيااة  وعجمااورا لقاان  لااتييو األمااة مشالييتهااا 

 اال ت بللية ا يمرا ية احضا ية اإل بلمية. 
 « اا ا ليا»وراااا ييااٍت أن ماا  أراا  ةهاانمش اإلواابلح يف راااو ادرالااة  أن يفلااح 

اإلوبلا   لفكر ا جماةو رااًل اقيقيااً  ليما  يف  راب اإلوابلح  وإايااء مانات األماة  
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 « لليا ااا »تجمهاض رااانام  واةاااااا  وإايااااء مشالييتهاااا اخاااَتة  األمااار ا ااااي يااانلر اااااااااااااوا 
 ا قو ة وا راةة  ليم  واإلصاز. 

مش و ااا ت لااهنَّ ماا  ا ضاارو ي أن  ةااوأ يف ا ااال ا فكااري بفهاا  أ ااةاب ل اا  اوهاان 
  واال  قاااااء باااا  إو «اخراااااب اإل اااابلم  ادياواااار»ا فكريااااة اإلواااابلاية يف إواااابلح 

ملااتنى األزمااة احضااا ية ا اايت  يي ااها األمااة  واااىت ضقااو ذ اات له اا  ال بااو  جمااا ماا  أن 
ااىت  -  وعماو ةااو را  وا يناما  وا كانابح ا ايت  يا  «اخراب» و ك وةيية أزمة 

ا لار    «ا ليا ا »اواماو  وبلاةب  ايررة ا ينم  بلةب مقاومة ا فكر ا تقليوي 
أماَر إوابلح وةانو ة اان  رااا اخرااب  وماا علَّفاا  ما  لكاٍر ورانابح  ماا   -ادتيعلا  

أواايب األماان  ا اايت ال مجماااج ماا  مناةهتهااا  اااىت  ضاا  األمااة اااواً  تااورن  ريا ااا  
وا تماسو  واىت  ال  سمشامش أزمة وةنمش األمة عمقاً و يقيواً  و ررا إو مسيٍو م  ا ضايف

 واخلف وادها ة. 
اااُت رتااي  -ليمااا  اارى  - وآثا رااا ا لاالةية «اخراااب» قااو بااوأت ظاااررة   اانو 

علااج يااو  ةااال ا جم ةااة ا ليا ااية ا يرةيااة ا قةليااة ا يربيااة  «مو  ااة ادويجمااة»رسميااة  ةااال 
أواًل  وا  ااااينبية األععميااااة الاقاااااً  وبااااا ت ا اااات ك  ا ف ااااام بااااُت ا جم ةااااة ا فكريااااة 

ا جم ةااة ا ليا اية  ومااا أو ثا  راااا ا ف اام وا يس ااة ا ايت لر ااي علاج ا جم ةااة اإل ابلمية و 
لكااااَر ادما  ااااِة واالةتهااااامش  - ااااو جيياً  -ا فكريااااة و نظيفهااااا  ماااا  ععااااٍس لكااااري  ااااانَّل 

وا تعوياااو واإلباااواص  ا ااااي  ةاااوَّى يف ا  اااو  األول  إو لكاااٍر مو  ااا    لااا  مغلاااٍو  
عجمااو  -  ويقانم علاج ا تقلياو  ثياد يجمتها   جمياوم يف ع ان و ادتا عرة ُااُت االةتهاامش

 -ا اي ةو ال يكنن يف احقيقة و ي اً  -إو أن ي ةح ا جموُّ ا ضييُف  -بيضه  
ران  -أوو م  ا رأي  وي ةح اّعًة ومش يبًل  علاج ا ارغ  ما  أن ا ارأي ا ااي يُيتاوُّ با  
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ا ععااس إذ -يُياار عاا   لياا  من اانع   و ؤيااة رليااة مجمضااةرة  أو يلااتجمو  -با ضاارو ة 
إو مةاوأ اال ت لاان علاج  -ا قيا  ع  بلنغ  تيعٍة  تلو م   وح ا  اريية ورلياااا 

 أ ا   وح ا  ريية ومقاوورا.
راااا ا تاااورن  ا فكاااري وادفااااريم  راااان الباااو  ااا  مااا  أن يمهااار وياااجميكل يف  نعياااة 

بجماااء وأروالاا   ويف اآلثااا  ادًت ةااة علياا  يف  ؤيااة اإل لااان ادلاال  ا كليااة  ويف  «اخراااب»
 عقل  ووةوا   وش  يت . 

إن   نو ا رؤية ا كلية ألية أمٍة ورتمٍ  م  أعرر ما   اب ب  األم  وا تميات  
 كن   ميثا  اإلواا  ا ااي يفيلا  مفااري  األماة وةيمهاا وةهنمشراا.. ومشون ا رؤياة ا كلياة 

ا را ي ةنمشة يكنن ا تم  مث  َمْ   وي  آ ة إ تاٍج متميسة و كجمها ِةَرٌ  متجماثرة  لمهم
األةااساء للاا   كاانن مجمتعااًة وذات ميااٌت مااا م  جمااتم  أةساؤرااا يف إوا رااا ا كلاا  ا اااي 
جييااا  مجمهاااا آ اااًة مجمتعاااًة ذات مياااٌت ولاعلياااة  ورااااا رااان ااااال رجمااانز ثقالتجماااا مااا  ةاااي  

تمر ذااا  إال أن اومفاااري   لهاا  علااج ا اارغ  ماا   يلقجمااا نااا  وإعساز ااا ذااا  و رمشيااو ا ادلاا
  شا  اتها واال تفااص ناا  ألن ادفااري  وا قاي  را  أةاساء وو اائ   رؤياة ايا جما ِعْلٌن ما

ة  لااهذا  فككااي ا رؤيااة والهلااي و  اانَّري لاابل لاعليااة ايلها يف واةاا  األماااة   تفيااااألماا
 ؤلةاااساء  وال لائاااوة وال ا اااتيمال وال  اااواول ذاااا يف ايااااة األمااا   ااذاااا ااااال اآل اااة 

 ادفككة ادتجماثرة األةساء.
يف  لت ا مروف ا تا رية ةاء وال شت  تيعاًة وةييياًة اتمياًة  «اخراب» و  نو

 فكااار ا يس اااة وا ف اااام باااُت ا قياااامشة ا فكرياااة وا قياااامشة ا ليا اااية  وال عبلةاااة  اااا ت يف 
برةييااة ادنةااف  ماا   «اخراااب»عمنماا  با جمنايااا  لكااان ال بااوَّ عجموئااٍا ماا  أن يت اانل 

 ناوااٍ  وشا  ااٍة  و يةااٍَت عاا   ؤيااة رليااٍة ةن يااٍة عراااِب لكااٍر  و مااٍر  و ااوبٍر واةتجماااٍص  و 
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ليَّا ااٍة من لااوٍة  لقااو ة علااج اوهااامش واالةتهااامش  وعلااج ا تعويااو واإلبااواص  وعلااج ااتااناء 
 رريٍب وةهٍر وةمٍ   ي و   «عرابَ »متغَتات ا سمان وادكان  وملتعوااما  ي ةح 

بلاةب  -اً م انراً   تما  ة  لكان با ت عراباع   ؤية أاامشية اديرلة  ةسئية مغلق
بيلنيااة مقااام ا قوا اااة  وبادةا غااة يف ولااب ا ااجمول  مشون  ؤيااٍة رلياااة  -ا يعااس ا فكااري 

مقاواااويٍة  ومشون وعااا  بيامااا  ا سماااان وادكاااان  أو رتلُّاااٍت  جماواااية ا قاااراء ُت يف ا اااجمو 
 وا كنن.

عامااة األمااة  «عراااب»ومجمااا ذ اات ا نةااي  ويف رثااَت ماا  احاااالت  اعتمااو عماانم 
 «احكنا ياااة»و «ادو لاااُت»و «ا غفلاااة»وااا اب أل  اااييفة أراااواٍ  مااا   وايااااتعلاااج 

وأواا اب األغااراض  وعلااج  اانء ا ت وياا  واخلاان  جم اانِج عراباااٍت ُةِ ااَو مجمهااا علااج 
احقيقة  ويف رثَت م  األانال  اوااوون وا كفا  وادلتكرون واحملا بنن  وُونلَب راا 

  اااافنة ا فكريااااة ادنظفااااة يف عومااااة ا  اااافنة بلااااةب ععااااس ا –اخراااااُب اد لااااُن ا تااااسأُ 
إو عامااة األمااة ادلاالمة ا ةائلااة ا غا ةااة يف اوهاا  وا فقاار واداارض  واداارزوءة -ا ليا ااة 

 به راب ا  فنة ا ليا ية ادلتةوة وللامشرا و ةويورا وةهررا وممادها.
ا ًتريااا ا ااويٍت خومااة ا  اافنة ا ليا ااية  «اخراااب»وركاااا  ااه   نظيااف راااا 

 «اخرااابُ »حها اخاوااة واضرالااااا ا  ااائهة عقااوياً ولكرياااً ووةااوا ياً   يضاايَف وم ااا
ا ًتريا ا ويٍت  إو ةا ب ا ًتريب ا ليا    ِ ْغثاً علج إبّا ٍة يف   و  وح ا ياماة  
و يسيااَو وااَُت عي ااه  وذلَّ  فن ااه  بِلَّااًة  و ييااَُت علااج إ اابل  ةيااامشر   ويضاايَف علااج 

 ا تملاااااِت ثقااااانةه   واد اااااا رة يف  اااااوبَت أمااااان ر   ووااااايا ة مااااارل ا تاااااا ي  عاااااسَمه  يف
يا ات رتمياا   وا ت ارف باروح ا ياول وا تكالا  واإلعماا  اااااااااااامؤ لاا   و     

 يف منا مشر  وثروات أووا   وةهنمشر .
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لاهن مقا اَة  -علاج ا يهاو األماني  –ومجما بواياة ميرراة علان األو او واخراباات 
   ورااان َعلَاااٌ  مااا   ةاااال مو  اااة ا ر اااا ة  ادنةَّهاااة إو أيب ذ  ا غفاااا ي    ااا  ا  عجمااا

ُْلااِت ا يضاانض  م  اا ِتِح عةثاااً  ايجممااا وةااف 
مياويااة  «أمااَت ادااؤمجمُت»مؤ اال مشو ااة اد

ب  أيب  فيان علج ادجمر راوب األمة ب  ن منا مش األمة وبيي مال ادللمُت  ويرلو 
بل فااارامش با ت ااارف ليااا     ملاااتييجماً بتلااات ا تلااامية وا نواااف  «ماااال ا »عليااا  وااافة 

ملت وماً أمشوات  نظيف ا  كليات ا ويجمية و لرة علنياة ا قو اية  عجماورا وةاف  ا  
أبااان ذ     ااا  ا  عجمااا   ميا  ااااً وم ااا  اً ومجمرلقااااً مااا  أ ااال  اااليمة  رؤياااة األماااة 

ويااارلرو ثااو ا اات بلف ا   ؤلمااة يف  يجماواا  ا كن يااة ودجمرلقااات   ااا تها ا لااامية  
ا  وملاء ة اكامها وا ياملُت عليها  ب  ن ال  ا ت رف نا  و مشرا منا مشرا وثرواا

إو األمااااة  وإو أواااا اب احااااول ليهااااا  وإو ةاااارا  شاااان اا  ةااااائبًل  اااا  رلمااااة  لااااري يف 
 .«ال  ب  مال ادللمُت»ا تا ي   ويةقج  ن را وووارا علج مر ا سمان  

ونياٍ  وأماٍو بيياٍو  إو    األمة ا ينم  ويف  اية م انا ٍ اااااااااااااا ا ت  يل ععيةاً أن   
ماااا ووااالي إ يااا  مااا  ا تماااسو وا لااالةية وا ت لاااف  علاااج ماااا  ااارى مااا  ااذاااا ا يااانم  وةاااو 

ها  ااااااااااااااكلية  و اااورن  لكرراااا ومجمهعيتهاااا  و لنثاااي ثقالتااااااانَّري  ؤيتهاااا ا كن ياااة ا ااااااااااااا  
يُة أبجمائهاااااا ووةاااااوا    و راةااااا  اااااالُّ أ فاااااته  ااااااااااااااااوا اااااا ت مؤ لاااااااا  وُ اااااِ َقْي  فل

اااًة باارمشاء ماا  م اااعر  -رمااا  اارى ا ياانم - أوااة ي ُةاا ُّ ا جمفاان  وراارامته   اااىت مغ َّ
األ ا ية و نازص ا فرمشية  وا يوام اإلالا  ب م  اوماعة و كاللها  واىت أوة ي  مارة 
اإل لاااان ادلااال  إو ا يمااا  وا لاااي  يف احيااااة  يف احقيقاااة   ااالةيًة مفرغاااًة مااا  بياااورا 

نذا ا روااااا    ي ااااةَح إ لااااا اً ا ااااتهبلرياً  ااااييَف ا ي  وماااا  مااااو اااااااااااااااحضااااا ي واإلعم
 بللية  و ت ااةَح أمتُاا   بااوو را  أمااًة مهم ااًة ا ااتهبلريًة ااااااااااااا ية اال تاااااااااااااااااااا والييااة اإلعم
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فًة  وراا ااٌل بائٌل ال يكنن إال إذا   نو عرااُب ثقالاة عاماة األماة  ا ااي ااااااااااملتضي
 اااااا  يف رتاااااااب ا فقااااا    كن اااااا  اخرااااااب ا ااااااي ميثاااااا  ةااااانرر ثقااااااالته  يتمثااااا  يف األ
ه  ا ويجمياااة  ورااانيته  احضاااا ية  و كن ااا  أيضااااً راواااب ادلااال   ال علاااج أ ااا  اوارتماما ااا

ةاو  -باامشئ ذي باوء  -ة  علج أ   لارمٌش  ذ ات ألن رتااَب ا فقا  اعضٌن يف أمٍة  ب  راو
ال وةااانب وال أاكاااام يف ا  ااان ى غااااب عجمااا  ا ةياااُو ا يااااُم يف اإل لاااان  لااابل ااااويد و 

بلمة ادؤ لاااات ا ياماااة ولاعليتهاااا  بااا  أواااة ي غاياااة اان و ااااوا ياااول وا تكالااا  واإل قااا
 ااارٌَت وو اايلُة  رشاايٍو  للااي   -يف ةاانررو ا روااا   -ا اااي راان  «ا ااارر»احياااة راارمش 

اإل لاااااين اإلعمااااا ي اخااااَتل يف راااااو احياااااة ا ااااو يا   ت قيااااو مهمااااة اال اااات بلف وأمشاء 
  وم يةاو باا ت ما  أمار احيااة واألما اة «ا يةاامشات»علاج أ ا   «ا اارر»ألما ة  لياوعج ا

ت بلف وةهامشرااااااااا و لاااااااا َترا وإعما رااااااااا إال لتاااااااااوى عقاااااااانمش  لتااااااااوعج راااااااارمش اواال اااااااا
 . «ميامبلت»

إ اا  مااا ماا  أمااٍة  ت اانو مفاريُمهااا و ااّب ل اانى رنيتهااا ووةااوا ا  و ااّن ماا  ةيمااة 
  أمتجما م  ا تمسو وا ضايف وا لالةية وا ت لاف  لهان ا يق   أن     إو ما وولي إ ي

 ن  لكررا  و جمها  مؤ لااا ا يامة  و يل ذ ت بيعيب.اٍة يتوراااٌل البو مجم  ألية أم
إن أاامشياااااة ا فكااااار اإل ااااابلم  ومجااااانمشو و  ااااانر   وبا تااااااف   ااااانو ا رؤياااااة ا كلياااااة 

 اايف ا  اافنة اإل اابلمية احضااا ية  و  اانو ثقالتهااا  وعلاان عرابااااا  ةااو أمشى إو 
احارمة  ل وة ي  مجما أماٍو بيياٍو  ال  يارف و ايلة  لتياما  ما  ميا  ا   يا اااا 

َة ا اااارمشص وا قماااا   و  ااااب ا لاااان  اااااااااا ف  رأيهااااا  إال  يا ا اب ا اااارأي اد ااااااااااااااااوأو
وا لاايف وا جمراا   ولااتح أبااناب ا لااعنن  ومااا ذ اات أال بلااةب التقا رااا إو ا قاعااوة 
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هاااا علاااج ا ترااان   والااا  األمشاء  وااتاااناء ادتغاااَتات  ا فكرياااة احيَّاااة ادةوعاااة ا ااايت  ييجم
 ومناةهة ا ت ويات.

  «اخراااب ا ااويٍت»لااهذا أ اايف إو ا ًتريااب ا ليا اا  وأغبل اا  و ااعن    رريااُب 
ادتمثااا  يف ةهاااجم   و ماااج او اااي   وأرااانال ا قااار ويااانم اح ااار  ا ااااي يجمتمااار اداااؤمجمُت 

لهاا  عاااابات  ًتوااور   اااىت يف  اد اااوَةُت عقاباااً ذاا  علااج وااغَت عرايااار  ورةَترااا 
عرابااات وااغا ر  ا ًتبنيااة  ويف راا  اررااٍة و ااكجمٍة يتململاانن نااا يف  ةا ااه  وماا رله  
وم ااارن   أمش رجماااا عجماااورا بياااَ  أرااا ل أ اااةاب وااانمش  وح األماااة  وغيةنبتهاااا  و ااالةيتها  

ثها  وععسرا  وازو ا راا عا  رتثُّا    اا تها و،لهاا  وعرلجماا عجماورا أ اةاَب  فعُّارات أااوا
ا يت ر  يف ُةللها  إ اا رتثا   فعُّارات ا يةياو ا ةائلاُت ا يائلاُت  ا ايت ماا إن ختماو  ااىت 
 ةوأ مشو ة ةويوًة  م  شا  ات ا قما  وا ًترياب ا ليا ا  وا فكاري وا اويٍت  ا ايت  ن لاو 

م   فعُّراً ةويواً  وما إن رمو  اىت يتن و  فعٌُّر آعُر  وركاا يتناو ملللٌ   ا ر ٌّ  
اار واإلوااامش وا قهاار  ييمااو اااال أزماااة األمااة وميا اااة أةياذااا  ويلتجماااسف واةاااااا   ا تفعُّ

ة يف عومة اإل لا ية.  ويغيلب   ا تها احضا ية اإلعما ية اخَتل
اخراااااب »وماااا  األمثلااااة ادةاشاااارة ا اااايت  قاااارلب إو ذراااا  ا قااااا ئ بياااا  مااااا أواااااب 

 مااؤرتر إ اابلم  عاااد  عاا  ا ناااوة ماا  علااٍن و  اانيٍ   راان مااا شااارو   يف «اإل اابلم 
نص اااااااااااااري   ودا راان ادن ااااااا ابلمية  ورا ي احملا رة عامة  وا قاعة غاوَّة باحااااااااااااااااااااإل 
 اايل ماا   -ليمااا يةااوو رمااا عاار عجماا  عجماانان احملا اارة عاا  بياا  ةضااايا واااوة األمااة  -

ا لار    «اخرااب»ميا ف ادت وث وةو ا    لقو أعات ا قاعة  تملما  يف متابياة 
وب اااك  مفتيااا  ومفااااةئ  ومشو اااا  -هااا  ادمااا   وإذا بادت اااوث يت ااانل باحاااويد ادهل
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يبلةي  راااؤالء اااااااوو مااا  احاااويد عااا  ادااانت  ورياااف  اإو ماااا جييااا –ة اةة وا  ااااااااااااامجما 
ا ة ااار  وماااا يجمتمااار ادلااا ء ماااجمه   لكا اااي أماااام  وااان ة اياااة مارلاااة ميااارة عااا   ااانء 

عاٍو  يلغا  با  ادت اوث عقا  ا ت وام عراب ا تارَت  و نيل  إو عرااب  ررياٍب و ن 
يررة علااج ا قاعااة وعلااج مجهاان  ادلااتميُت  وشاا ل ااو ة يائلااة مجماا   للااااَوب  يف زااااد اا

 ةو ا  علج ا جممرة ا جماةوة  واحملارمة ا ناعية  دا يير   عليه  يف عراب  ووعم .
 ومث  آعر م  األمثلة ا فعَّة ا كثَتة ا  ائية أل لنب ا ت وام ا ًتريب ا فكاري
وا اويٍت  و انء ا ات وام  مانز ا قوا اة  ذ ات األ النب ا ااي وا  إ يا  أااو اخرةااء 
يف عرةة م  عرب اومية  ب  ن أمر م  أمن  اذياة  ورن من نص إوابلو ا ل ياة  
إال أّن ذ ت اخريب م يك   وي  ا   ء ا كثاَت ا ااي ميكا  أن ين اح با   لعمهان  

ن ي   إو إةجماص ادلتميُت باحبل وا تلاام   احكمَة م  إوبلو ا ل ية  وم  اول أ
و قيو ون  ا كمال ا اي  ليج إ ي  ا فررة اإل لا ية  مبا يير   علايه   علمااً با ن  
رثااَتاً ماا  ا جمااا  ا اااي  رااا نا يلااتمينن إو ذ اات اخريااب رااا نا ماا  اليقاا  ا ل ااج  

ف واةتهاامش  ويرون أ   أمر م  شؤون اذياة  وران أمار علاج را  األاانال من ا  عابل
و كااا  اخرياااب آثااار لااارض وةهاااة  مااارو به رااااب ادلاااتميُت  مااا  عااابلل  نيااا  رااااو 

ير ا اارأ  اا قضااية اوسئيااة  ماا  رن ااا ةضاايًة ماا  ةضااايا اذياااة  مثلهااا يف ذ اات مثاا  شاا
وأزياااء زيجماااة ا لةااا   إو ةضاااية عقيااوٍة وإميااااٍن  ورفااٍر وع اااياٍن  ايااد إ ااا  الاااًتض أن 

  للاجمة  وادجمِكار ألمار ا جماا  -ال متا ول نن  -رون اليق  ا ل اج را  با ضارو ة مجمكا
 مجمكٌر  لوي   ومجمكر ا وي  رالٌر.
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مي  و لاا   اااىت يف ةااراءة بياا  األئمااة  اااااوماا  واان  ا ًتريااب غااَت ا ناعيااة  مااا  ل
م  اوة ا جمرة  يف  نةي  آيات ا نعيو  و كرا   بلواا  ور ن ذ ت  انص ما  اال اتو اك 

ماا    ريااو ا نعيااو وا ًتريااب  وراا ن ا قااا ئ بااا ت يااتقمو  و لااُت أمشاء ا ق ااو  مبسيااوٍ 
ا اات اإلذية يف  نةي  اخراب إو َمْ  علف  م  ادا منمُت  وال ياو ك مثا  رااا اإلماام 

ااٌ  إو اإل لااان  ةا ئاااً  وملااتمياً  وإماماااً  وم منماااً   «اخراااب»أو ا قااا ئ أن  إذاا ٌّ منةَّ
إ ياا   و اانٍص وااال  مررااٍف  وال يلااتثٌت ماا  وعلااج اومياا  أن يقاارأو  ويتااوبرو  ويجم ااي 

ذ ات أااو  با  علاج اإلمااام وا قاا ئ  وَماْ  يف مثا  ماانةيه  أن  لانا ةةا   انار  أ اا  
مق اانمشون باخراااب  ةةاا  أي أاااٍو آعاار  ل  االنب ا ااوعنة وا اانع  ا  اا يح راان أن 

رابُا  راوب ادت وُث  فَلا  مباا يقانل ةةا  أن راواب بقن ا  أيَّ أااٍو  اناو  ليكانن ع
با ت عراباً مؤثراً  م  مجمرلو احبل  وا ًتغيب  واد ا رة يف اإلالا   واحادل علاج 

 ا يم  ا ريب. 
 -اااىت ا ياانم  -واإلشااكال يف األماار رجمااا راان ا فكاار وادااجمهج ا اااي مااا زال يلاامح 

  ومااا  ا تيلاااي   با ااات وام ا جم ااانج و نظيفهاااا  و نظياااف «اخرااااب»ذااااا ا لااانن مااا  
نائ   مشون  قياااٍو علمااا  ومجمهعياااٍة ةن ياااٍة  تكامااا  ليهاااا م اااامش  ةو ااايتها ب اااك  ع ااا

اديرلااة  و ااو ك أواااراف ا قضااايا ادرروااااة يف واةاا  احيااااة وا تماا   و كااانن ةااامش ًة علاااج 
 إمش اك أبيامشرا  وأو نيااا  ومن   ادتغَتات ليها. 

وا رلاااَو  راااا ا فكاار وادااجمهج ا ًتريااا يفتقااو اديرلااة ا لااليمة ا فاعلااة  ويفتقااو احاابَّ 
واحكماااَة وا كلماااَة ا ريةاااَة ا جماوااا َة ادؤ لفاااَة  لقلااانب  ا ااايت  جم ااائ عقاااناًل واعياااًة  و فن ااااً 

  ا عًة  وأمًة ةامش ًة.
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  «اخراااب»ودااا را ااي ا ًتبيااة و يلااي  ا يقيااوة وا ااوي  وا ثقالااة مبثاا  راااا ا جماانص ماا  
ا تيلااي  ا ااويٍت  علااج مااا  ية ادلاالمة  رااان أثاارالية  وبجماااء ا جمفلاااادلاات وم يف  كااني  ا يقاا

  ارو ما  عمانم ااال األماة وأمشائهاا   اييفاً وغاََت إجياايب  وما  ادمكا  ا اتقراء ذ ات 
ومبلامتااا  يف  ااايف ا اااتعابة عاماااِة أبجمااااِء األماااِة  ااااو ماااا يلقاااج علااايه  مااا   نةيهااااٍت 
ومااناعَ   رمااا ميكاا   لُُّلاا  يف عناوااف ا رفاا  ضاان راااو اديااا ف  وأ ااا يب  لقيجمهااا 

مهااااا  و رةتاااا  مجمهااااا  وإعرا اااا  ا نةااااواين عجمهااااا  وذ اااات اللتقا رااااا يف راااااو ادرالااااة و يلي
ا تكنيجميااة ا غضَّااة إو ا رؤيااة اال اات بللية اإلعما يااة  وإو  نظيااف مشوالاا  احاابل واإلةجماااص 

 وا تكرًن يف  كني  ا رف  ادلل  و ربيت .
ةااااواً ومربياااااً رااااان أباااااً و   ويكفيجمااااا يف راااااا ادن اااا  أن   ااااَت إو أّن   اااانل ا  

 اة اااً  وأ اا  م يضاارب وفاابًل ةاانُّ  أل اا  رااان افياااً  ليقاااً باألوفااال وا جماشاااة  ورااان يف 
 يامل  و ناول  ميها  ماو راً  رةاائ   فن اه   ومرااا   انلر   وماا يجما اب عقانذ  ما  
أ ااااناص اخراااااب  و ااااا ت م يكاااا  يف ااةااااٍة  يف مجمهعاااا  ا ًتبااااني ا ااااناع   ويف  ناواااال  

 فيَّااال ماا  ا  ااغا   إو أن  يلااكب ماا  عااُت وفاا  مشميااًة  وال أن ينةاا  يف ا نةااواين ا
 ايا   ظهَر وااٍو مجمه  ةن. 

ريااف عاوااب ا غاابلم عةااوا  باا  عةااا   لهاان م راوةاا  عراااَب   وا ماار إ ياا  
وعيٍو أو  رريٍب و قريٍ   ب  عاوة  عراَب اعتمامٍش و نرٍُّ  وإمياٍن مرلٍو با   عاوب 

اااب واةتجماااٍص وشااعاعٍة  لااا  اااُت يَاَتناَواا  مياا  اإل لاااُن  ناوااَ   باا  وةوا اا  عرااابَ 
اااب  و لااا ٍو  فماا  ويرعاااو  وعجمااوما ي ااو  يف أليا اا  واررا اا  و ااكجما   عاا  اةتجماااص 
وإمياااان للااا  يلاااتري  أااااٌو أن يضااارو أو يجمفيااا  إال أن ي ااااء ا   لهااان باااا ت راواااب 

ج إو ساوةاة عقلا   ليلسما  ا يما  وةوا    ورن عراٌب غَتُ عراِب ا ةا ِغ ا ااي  تاا 
 .«يتنر »مث  «لييقلها»وولب األ ةاب  
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با جماشاة  وإمش ار  ماواع   فن اه    «اخراب ا جمةني»وم  األمثلة ا يت  ن ح  رلو 
وباُت ا فاىت ا ياال  ا ااي بلاغ م اا ف احلا   وأةا َّ مضاعي  ماا ا اتيق   ما وة  بيجما  

ن ا اااي ال يلااتري  ا ااسواج بيااو  لاا  ج ا ر اانَل يف ةلااوو ماا   اانازص اإلصاااب وا ي اارة  وراا
  يلت ذ   يف ا سىن  لهوَّأ ا ر انل  ما  ثاائرة ما   أى يف ولةا  رالااًة ألمشب عرااب

  وأمرر  أن يفل نا     وأمشىن  يف  لٍو  رلَل ا فىت مجم   وماا يهمجماا  ربنيااً   نل ا  
وعياٍو  وال عرااَب ارماٍة وة ايٍ   رجما أ ا  أعاا ا فاىت باا رلو  وم راوةا  عرااَب اوياٍو و 

ألن ا فاااىت م يااا ِت  يرلاااب ميرلاااة اكاااٍ    كااانن ميرلتااا  ذااااا احكااا  ميلااانم مااا  ا اااوي  
با ضارو ة  رمااا يقن اانن  و كجما  ةاااء  يرلااَب اابلً وسرةاااً شااا ييااين مجماا   وماا  ا نا ااح أن 

أوااةح ر ااج ميرلتاا  باألاكااام م رتجماا  مجمازعااة  فلاا  ميااتلَج وةياا  يف ا لياا  وا جمهااا   لقااو 
 اااناعج  فلااا  و نازعهاااا  ور اااج أن  جملاااج عنلهاااا يف حماااات  غااا ُّ ليهاااا  ؤيتهاااا  ويغياااب 

  بفهما  ا ثاةاب  رةاائ  ا جمفان   ةاو وعيها  و ضيف مقاومتها  و اا ت  أيجماا ا ر انل 
بلغ أعماَو  فل ا فىت ووةي   ل ةام م   فل  علج  فل  اا  اً  وما   امَتو علاج ذا ا  

ُت ا ااتثا  ررامااة  فلاا  ومااروءة عر اا   للاا    إن رااان ير ااج أن ياُااْسىن وازعاااً و ااابراً  ااا
ب ماا ف ل ةاااب إةابااة اآل ااف ا كاارًن  إ اا  ال ير ااج ذ اات  للاا    إن رااان ير ااج أن ياُااْسىن 
ب عت ف لكان مجم  بك  عسة ا جمفل وررامتها اوناب  فل   ورر  علي  ا لاؤال ب ا ن عمتا  

  لت اِخلََّة وذ ت ا يا   للفاي   انل ا   وعا ت   ورا ي  فل  األبية ا كرمية  رل 
مة  ورا  ااااااااااااب عا  ا اجمفل ا كرياااااااااااااياة ا ايت ماا راان جياب أن  غااااااااااَر ا فىت إو احقيقااااااااا م

أ ا ال  ر ج  غَترا ماا ال  ر ااو  ااااا  ل اوةا  بكا ل احابل وا تقاوير ديا ا ا  ا جمفلاية  
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ذ ات  ا  ةانًة  فلايًة    ومشعاا  ا   لكاان(ٔ)إ   رله  أمهاات وأعانات وعماات وعااالت
 وما ياً َوِوَةاًء.
  وا فكار اإل ابلم   ةاو عا ياا وماا «اخرااب اإل ابلم »ح شاا  قاوم أن ام  ا نا 

يساالن ييا يان م  أزمة ا ف ام اديريف  بُت روي ا وي   وعلنم ا فررة وا رةائ  وا نةائ  
ة  وا يا  ادؤ لات  )ا كنن(  شا أمشى إو ععس ا فكر  و  نو اخراب وا رؤية وا ثقال

و ا و ا واليياة وا نةااوان ادلال    ي ااةح اإل لاان ادلال  لاةااواً  لواليياة اال اات بللية 
احضا ية  و ت ةح األمة اإل بلمية أمَة شينٍب عا اٍة ا اتهبلريٍة مهمَّ اٍة يف عاام ا فيا  

 واألمشاء واإلبواص وا ريامشة )اإلعما (.
 حل:الرؤية القرآنية الكونية مفتاح ال -

يف  -م يتعااااوز  «اخرااااب اإل ااابلم  ادياوااار»إن رااااا احاااال ياااولُّ علاااج أن  
أزمتاا  يف   اانو ا رؤيااة وبجمائهااا ا يقااوي احضااا ي  ا اااي جيااب أن يلااتله   -احقيقااة 

 ؤيتاا  يف ادقااام األول  ماا  اد ااو  األواا   وراان ا قاارآن ا كاارًن ا اااي يتعاااوز ا سمااان 
لية ا كن ية احضا ية دلَتة اإل لا ية مجما أن باوأ وادكان  لهن ا اي يةلن ا رؤية ا ك

ا  علاااو اإل لاااان ااااىت  اياااة عاااام احيااااة ا و ينياااة  ورااااا ال يتياااا ض مااا  اخرااااب 
ا جمةاااني  يف اكماااة  رةيقا ااا  علاااج ا يهاااو ا جمةاااني   ااام  ا ماااروف ا سما ياااة وادكا ياااة 

 راج إشاكاالت األةنام وذ ت ا سمان  رما جيب علج ا فكر اإل بلم  أن يت ألو ات
                                                 

ِْ  ( أنَّ َيتًد  َشداب ا َأتَد  النَّبِديَّ 16611روى أحمدد يدي مسدند  ) (1) ُم َعَمي دد ََ ال قَدو  َِن  ِلدي ِبالَفَنداب َيَ ل َبد د ِْ اْ  ََ المَّد ََ  َيددا َرُسدو َيقَدا
  ََ ْ ب َيقَددا ْ  َمد ََ  ب يَدَدَنا مِ اْدُنهوْ َيَفَجدُروُ  لَداُلوا  َمد ََ َيَجمَدَا لَددا ُْ َلِريًبداب لَدا ُُمكه َ ن دد ََ  اَأُتِحبُّهُو  ِْ  ب لَددا ُْ ِيددَداَ،َ ب  بَوالمَّد َجَعَمنِدي المَّد

  ََ ُُمََّياِتِيههلَددا ََ  مْ هَوال النَّههاُس ُيِحبُّوَنههُو  ِْ َيددا َرُسددَأَفُتِحبُّههُو الْبَنِتهه َ ب لَددا ََ  اب َوالمَّدد ُْ ِيدددب لَددا ِْ َجَعَمنِددي المَّدد ََ المَّدد ََ  و َوال َداَ،َ ب لَددا
ََ  النَّهاُس ُيِحبُّوَنههُو ِلَبَنههاِتِيمْ  ُُْخِتهه َ ب لَدا ََ  َأَفُتِحبُّههُو  ُْ ِيددَداَ،َ ب لَدا ِْ َجَعَمنِددي المَّد ََ  اب َوالمَّد ََُخههَواِتِيمْ ب لَددا ب َوال النَّههاُس ُيِحبُّوَنههُو 

  ََ ِْ َجَعَمِني اَأَفُتِحبُُّو ِلَعمَِّت َ َلا ََ  اب َوالمَّ ََ  ب َلا ُْ ِيدَداَ،َ ب لَدا هاِتِيمْ لمَّ ََ  َوال النَّهاُس ُيِحبُّوَنهُو ِلَعمَّ ََ  َأَفُتِحبُّهُو ِلَخاَلِته َ ب لَدا ب لَدا
  ََ ُْ ِيَداَ،َ ب َلا ِْ َجَعَمِني المَّ ََ  َوال النَّاُس ُيِحبُّوَنُو ِلَخاالِتِيمْ اب َوالمَّ ِْ َولَدا دَ  َيدَدُ  َعَمي د ََ ََ َيَو ِفهب لَدا ْْ َوَطيكهْر  ،ْر َذْنَبهوُ المَُّيهمَّ ا

ْن َفْرَجوُ  ،َقْمَبوُ  ،ٍ  ،َوَحصك ِلَ  ال َفَت  َيم َتِفُت ِإَل  َشي  َِ  .  َيَمم  َيُكن  َبع ُد 
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ا باإلذيااات واخرالياات بتاا ثَت احضااا ة ا ين ا يااة ن ا  ااغا ا ااي  أاانال ادلاالمُت األوائاا  
ا ةائوة  ا يت بامشت وا تجمفوت أغرا ها  وبت ثَت اخراليات واإل رائيليات  و نارا ما  
 اراث ا  اينب ا اايت مشعلاي يف اإل ابلم م اار ةًة ميهاا ا كثاََت ماا  عجم اريااا ا قةليااة 

علاج ماا  -لةية ورةاَتة انبية  وم  عراليااا  األمر ا اي  رك  اىت ا ينم  آثا اً  وا  ي
 يف لكر األمة وشا  ااا  وا يكلي آثا  ذ ت علج  ؤيتها ا كلية.  - رى 
إن علااج مفكااري األمااة أن يتجمةهاانا إو وةييااة ادجممنمااة اإل اابلمية ا يقويااة وا ثقاليااة  

ادجممنمااااات األعاااارى  اااااىت ال يت ةراااانا ماااا  ةويااااو  واحضااااا ية  وأن يتجمةهاااانا إو وةييااااة
ا ي نائ   بلةب ا تقليو األعمج  ا اي مشليجما مثجما  ليماا مضاج  حويقينا يف شةاك ا تبلة

ب ا ن احضااا ة ا ين ا ياة  وا اااي ماا  ااسال  اول  مثجماا  ااىت ا ياانم  بلاةب ا ةها  ااا باوا ااب 
جمقااي  ادقاباا  دجمرلقااات احضااا ة ادااامشي يف احضااا ة ادامشيااة ا غربيااة ادياواارة  ا اايت راا  ا 

ة   جمةقج  بلةب إشكا جما ا يقويل وا نةواينل ميها  -ا رواية اال ت بللية اإلعما ية اخَتل
 بلميا بلواء  وعا ة لكرية واضا ية علج  لت احضا ة  ودوة  سيو علاج ا قار ُت ما   -

 ا سمان.
اخرااااااااب »لاااااااين وعليجماااااااا أيضااااااااً أن  ت راااااااج يف لكر اااااااا ويف عرابا جماااااااا أعرااااااااء خت

عااا  اال ضاااةا  ادجمهعااا   وإمش اك بياااو  -يف رثاااٍَت مااا  احااااالت -  وععاااسو «اإل ااابلم 
 ا سمان وادكان يف  رن  األم  وبجماء ا تميات واحضا ات.

و ا رؤيااة اإل اابلمية احضااا ية ا كن يااة ا تنايويااة اال اات بللية ااااااوعليجمااا أن  لتيي
ة  ا يت يلتييو نا اإل لان ادلل  ا واليية ا ريامشية احضاا ية   ا لةةية اإلعما ية اخَتل

وا ر ااا ة اإل لااا ية ا لااامية ا ياديااة  وادجمهعيااة ا فكريااة ا تنايويااة ا لااجمجمية  وا ثقالااة 
بلم   اااااادااارَّأة مااا  أماااراض ا يجم ااارية وا  اااينذة واخرالاااة  وبجمااااء  ماااام االةتمااااص اإل 

ذ ت  و اب ا لرنة وا للران   يكننومًة ألااااااوا ة عااقاا اي ي ىب  نظيف ا وي  وا 
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ا جمماااُم مةجمياااً علااج ا  اان ى  واةتجماااص اإل لااان ادلاال   وإميا اا  مبةااامشئ اإلعاااء وا يااول 
 وا ر،ة وا لبلم.

إن ا قرآن ا كارًن ا ااي ران رلماات ا ر اا ة اإلذياة إو اإل لاان  وا ااي  يهاو ا   
لرؤيااة اإل اابلمية ا كلياة ا كن يااة علااج ثفما   مااا يااسال باُت أيااويجما اد ااوَ  األوَل األةاَ   

مااوى ا سمااان وادكااان  عليجمااا أن  ياانمش إ ياا  أواًل ومشائماااً   لااتلهم  ا رؤيااة وادجمهاااج وا قااي  
وادفااااري   ا ااايت جياااب أن  نظفهاااا بفهااا  واةتجمااااص وعلااا  يف بجمااااء ايا جماااا ورتميا جماااا وأمتجماااا 

نذج ا يهاااو ا جمةاااني يف واضاااا  جما اإل لاااا ية ا يادياااة  ملًتشاااوي  يف ذ ااات بترةيقاااات  ااا
احكا  وبجماااء األماا   واكمااة راااو ا ترةيقاات و يامبلاااا ا سما يااة وادكا يااة  ا اايت ةيلااي 

أماااًة ااملاااًة   اااا َة رواياااٍة و ااانٍ   ةاااومشت ناااا احضاااا ة  (ٔ)مااا  ةةائااا  األعاااراب ا ةوائياااة
 ااا  اإل لاا ية  ولت ااي أمامهاا آلاااو ا يلاا  واديرلاة ا تنايويااة ا لااجمجمية  ا ايت أ  ااي األ

 كااا  ماااا اققتااا  و ققااا  احضاااا ة اإل لاااا ية مااا   قاااوٍم علمااا   و قاااٍت . و ؤل اااف  لاااهن 
ليماااااا و اء مفهااااانم ا لاااااةةية و لااااا  اخرالاااااات ا ويجمياااااة  -احضاااااا ة ادياوااااارة م  لاااااتله  

ا قانة »مجمرلقاِت احضا ة اإل بلمية اإل لا ية ا لامية ا يت  قنم علج مةاوأ  -اإل رائيلية
مةااوأ ا تنايااو اإلذاا  وا كاانين واال اات بلف اإل لاااين اخااَتل  علااج    ا ربلةاااً ماا « ل ااو

 أ ا  مةامشئ ا يول واإلالان وا ر،ة واإلعاء وا لبلم.
إن راا  مااا  يا ياا  احضااا ة ادامشيااة ا يجم اارية ا تماديااة ادياواارة  ا اايت أغرةااي ا يااام  

احاو »رن مةاوأ مشماًء وظلماً  رن بلةب ا ربلةها م   قي  شريية ا يول اإل بلمية  و 
ُجْمةَايل عا  عاام ا اروح  وا ااي يتمثا  اااا ااي ران ش « لقنة

ريية ا غااب وا تماام احياناين اد
                                                 

اَل َيْرُقُبهوْا (ب 61جدرات )الح ل لَّْم ُتْؤِمُنوْا َوَلٰهِكن ُقوُلوْا َأْسَمْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل ٱاْليَمٰهُن ِفه  ُقمُهوِبُكمْ هَقاَلِت ٱاْلْعرَاُب ءاَمنَّا قُ  (1)
هوَن َعْيهَد ٱلمَّهِو ِمهن َبْعهِد ِميثَهٰهِقوِ  (ب 1)التوبدة   َوَأْكَثُرُىْم َفهٰهِسُقونَ ... ِفيُكْم ِإالِّ َواَل ِذمَّة   ُُ َوُيْفِسهُدوَن ِفهي  ....ٱلَّهِذيَن َينُق

هوَن َعْيهَدُىْم .... َواّب ِعنَد ٱلمَّوِ ِإنَّ َشرَّ ٱلدَّ  (ب 11 البقدرة) ٱاْلْرِض ُأوَلٰهِئَ  ُىُم ٱْلَخٰهِسُرونَ  ُُ ٱلَِّذيَن َعٰهَيْدتَّ ِمْنُيْم ثُهمَّ َينُق
 .  (11-11)األنفاَ  ِفي ُكّل َمرٍَّة َوُىْم اَل َيتَُّقونَ 
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يا ات ا قاااانة  وممااااام اال ااااتيما  ا يجم اااارية  وا يااااووان علااااج اااااااايف عقائااااو ا قنميااااة  و 
ةامشر   و ااب ثااروات ببلمشرااا    ات مشماااء أبجمائهاااا  وا تياااتضيفة  و فااااااااااااينب ادلاااااااااااا  

رماااا يفلااار ظااااررة ا ياااا  األ ااارة  و ف ااا  مماااارر االضااابلل األعبلةااا  يف ا تمياااات 
 األيوين نةية ادامشية  ألن عام ا غاب ال رال لي   رلب ةي  األعبلو األ رية.

و ن  وبر ا ا قرآن ا كرًن  رأيجما ا ترابو بُت واة  وة  اإل لان ولرر ا   واقيقاة  
و ا ت اانُّ  اا   ا قاارآين ذاااا اإل لااان و ؤيتاا  ا كليااة  ا اايت  جمرلااو ماا  وةياا  ولرر اا    ًتشل

ةهاااوو  وااااوي ملاااَت    و ييجمااا  علاااج  قياااو ا غاياااات ا يلياااا ا ااايت  ترلااا  إ يهاااا ذا ااا  
ولرر اا   لتااوع  ةاانى اخااَت يف  فلاا   و يااسز مشالييااة ا يماا  وا ةااال وا ةجماااء وا تلاا َت 

يف األ ض   «عليفةٌ » لان رما رن م ارٌو با فررة واإلعما  اخَتل يف وةوا    لاإل
مكَّجم  ا  مجمها و)  َّررا(     وونَّعها حاةا    وزوَّمشو بن اائ  ا قاو ة علاج ا لاي  

ائ  ا لاام  وا ة اار وا جمرااو وا ةيااان  ااااااااااااواأللاااوة وو  (ٔ)ليهااا  بقاانة ا يقاا  واإلمش اك
اا  إو اإل لااان أما ااة إعمااا  األ ض  وزوَّمشو باااإل امش ة وةاانة اخيااا   و،َّلاا  بااا ت وورَّ

اااابجماااء احضااا ة و لاا َت عااَتات األ ض  زةاااً وويةاااٍت وزيجمااًة  علااج ش (ٕ)أما ااة ارلة ااااااا
اخلااو يف اومااال واإلبااواص وا يراااء  باااحو وا يااول وا ر،ااة وا لاابلم  و اايامشة شااريية 

  وعوم ا لي  با رغيان وا فلامش وا ةاص «ا قنة  ل و»ا روح  و ةي  ا ر،   ايد 
                                                 

ْذ َقاَل َربَُّ  ِلْمَمَمٰهِئَكِة ِإّنهي َجاِعهلف ِفه  ٱالْرِض َخِميَفهة   (1) ٌف َعَمهْيِيْم َواَل ُىهْم هَع ُىهَداَي َفههِ َفَمهن َتبه .... َوَعمَّهَم ءاَدمَ  ...َواِ  اَل َخهْو
ْكههَرمُ ٱ(ب 1)العمدد    َعمَّههَم ٱإِلنَسههٰهَن َمهها َلههْم َيْعَمههمْ  (ب 11-10)البقددرة   َيْحَزُنههونَ   َخَمهه َ   (ب1)العمدد   ْقههرَْأ َوَربُّههَ  ٱاْل
ُبُطهوِن ُأمََّيهٰهِتُكْم اَل َتْعَمُمهوَن َشهْيئ ا َوَجَعهَل َلُكهُم ٱْلسَّهْمَع  َوٱلمَّهُو َأْخهَرَجُكم ّمهن(ب 1-1)الدرحمن  َعمََّمُو ٱلَبَيهانَ  Cٱإِلنَسٰهنَ 

ْنَسهٰهِن ِمهن ِطهينٍ  (ب 11)النحَ  َوٱاْلْبَصٰهَر َوٱالْفِئَدَة َلَعمَُّكْم َتْشُكُروَن   Gٱلَّهِذ  َأْحَسهَن ُكهلَّ َشهْ ء َخَمَقهُو َوَبهَدَأ َخْمهَ  ٱإِل
وِحِو َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّهْمَع َوٱاْلْبَصهٰهَر َوٱاْلْفِئهَدَة َقِمهيال   Hٍة ّمن مَّاء مَِّيينٍ ثُمَّ َجَعَل َنْسَمُو ِمن ُساَللَ  ثُمَّ َسوَّاُه َوَنَفَخ ِفيِو ِمن رُّ

 .  (1-1)السجدة   مَّا َتْشُكُرونَ 
ههَنا ٱاْلَماَنههَة َعَمهه  ٱلسََّمههٰهٰوِت َوٱاْلْرِض َوٱْلِجَبههاِل َفهه َبْيَن َأن (2) ُْ ْنَسههٰهُن ِإنَّههُو َكههاَن  ِإنَّهها َعَر َيْحِمْمَنَيهها َوَأْشههَفْقَن ِمْنَيهها َوَحَمَمَيهها ٱإِل

َوَقهْد  Iَقهْد َأْفَمهَح َمهن َزكَّهٰهَيا Hَف َْلَيَمَيها ُفُجوَرَىها َوَتْقَواَىها Gَوَنْفٍس َوَما َسهوَّاَىا (ب 11)األحفاب   َظُموما  َجُيوال  
َفهاَل ٱقهَتَحَم  Jَوَىَدْيَنٰهُو ٱلنَّْجهَدينِ  Iَوِلَسانا  َوَشَفَتْينِ Hَنْجَعل لَُّو َعْيَنْينِ  أََلمْ  (ب 60-1)الشما  َخاَب َمن َدسَّٰهَيا

 .  (66-1)البمد   ٱْلَعَقَبةَ 
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لاا ت »  «احاو  لقانة»ة ا رُت وا غاب  ايد يلنمش ا تمام وا تغا ب  يكنن شريي
 . « ةي  ا  يران

او راا  ا غايااة اإلذيااة ماا  علااو اإل لااان يف األ ض رمااا لراارو ا   ورمااا عاارَّ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
 ية وراان ال ييااارف رياااف عجماا  ا قااارآُن ا تيةاااََت ا  اا يَح ا اااوةيَو  لةاااوأ اإل لااان وفن اااة اإل لاااا

يانا ي  اانءة أعيا ف وريااف يولجما ف لةااوأت اإل لاا ية رمااا يةاوأ ا رفاا  ال ييلا  شاايااً  ليجمماان  
وياااتيل   ويةاااوص  و اااي اإل لاااا ية  وازمشرااارت  و رعرعاااي  علاااج  ياةاااب ا قااارون واألةياااال  

     وادتغاااَت رااان إعماااا  األ ض  رماااا عااارَّ عااا  ذ ااات ا قااارآن ا كااارًن  
( اااىت أوااةح اإل لااان ةااامش اً علااج أن جياانب األةااناء  وير ااامش ٔٙ)راانمش    

ا   وا  ييلااا  مااا  ااانف ااك يف أعماااو ا ة ااااء  واألُااااَت يف ا فضاااا كنارااب  وي ااا ك ا رااا
 ب  ا تقجميات ا وةيقة وا يليا وآلاو ملتقة  ا يل  واديرلة.   يت

اؤو  كنن مهمت  ةاو ومثال اإل لا ية يف ذ ت مثال اإل لان ا فرمش إذا ما ارتم  عر
ا ية  ااااُت يكتمااا  أمشاؤراااا وإعما راااا يجمتهااا  وةنمشراااا أيضااااً  اااااااااااااااااي  وراااا ت اإل لااااااا ته

          يقااااااااااااااااااااانل ا   يااااااااااااااااااااااو  
              

عاااااام  إو(  وعجماااااورا  رةاااااج اإل لاااااا ية ٕٗ)يااااان ل      
     ٌَت  وإن شاااراً ل ااارٌّ(  َتاً ل اااااااااااااا اااروح واألبوياااة )إن ع

(  ٕٙ)ين ل              
       (  ٖٔ)ا اااااجمع        

(  ٛٗٔ)آل عماااران        (  ٜ٘ٔ)ا ةقااارة 
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   (  ٜٚ)ا جم اا          
(  ٛ-ٚ)ا س س ااااة             

ِإْن قَاَماِا الَّاااَعُ  َوبِيَاِد َأَحادُِكْم َفَِّايَل   فَاِ ِن  »  (ٔ)«…َق   َوِفي ُبْضِع َأَحدُِكْم َصادَ  »
 .(ٕ)«اْسَتطَاَع َأْن ال يَاُقوَ  َحتاى يَاْغِرَسَها فَاْليَاْسَعلْ 

لاااا فررة اإل لاااا ية   رلاااي وأُِعاااوَّْت  ل يااااة وا يمااا  واإلباااواص واإلعماااا  وا تلااا َت 
ء  لاا ٍَت وال  ةااايٍر  وراان مااا عاار عجماا  واال ااتمتاص وااَتات األ ض  مشون إللااامٍش وال  اان 

ا قرآن ا كرًن  ور ف أ ارا و  ئل لاان   ي ا ا مهتا   و ييما  ويةاوص  وييمار ويلا لر  
ة  و جمفياااً  ائل امشة  ويلتمت   و ك  علج راوى وب اَتة   قيقااً  فرارة ذا ا  ا رواياة اخاَتل

و ااااايها من ااااايها اإلذياااااة يف اال ااااات بلف و،ااااا  األما اااااة  ورت ي ااااااً  لجمفااااان  اخاااااَتة و 
ا   يح ما  ا تكارًن يف عاام ا اروح  أماا ا جمفان  ادفلاوة ا  اريرة اقااً وة اواً  لتكانن 
اياااد  لااات و  لماااا راااان  لجمفاااائل إال من ااا  ا تكااارًن وا تةعيااا   وال يكااانن  لجمفاياااات 
وا قاذو ات إال ااويات ا جمفايات اىت ال  ؤذي ا جمفنَ  ا راررَة وال  سرمها  وغَت ذ ت 

 ال يكنن.
ها ا قرآن ااء باا ت  لا رؤية وا يقيوة اإل بلمية ا كن ية احضا ية  رما ةو 
ايات لررية  و قيٌو اا قيو  غا    يلي إمبلًء وال اعتةاوًا وال أوراً  و كجمها  اا كري

نمش اإل لان وذا يت   و رشيٌو  جمنازع   يف ا لي  واإلبواص وا تل َت اااااااااااااديٌت وة
وي شريية اخَت وا يول ااااااااااول  وعلج راااا  احااااااااااااكنن ذ ت يف  ةياااايواإلعما   علج أن 

    تعابٌة  جمنازص ا جمن  وا روح يف لرر   ااااااااااااان واإل قان  إ   ا ااواإلال

                                                 
 .  أخرجْ مسمم (1)
 .  حمدأأخرجْ  (2)
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         (  ٖ٘ٔ)ا جملاء    
           (  ٛ٘)ا جملاء 

 ( ٕ٘ٔ)األ يام       ( ٖ٘ٔ)ا جملاء 
            
 
 

  
 

 
 

 
 

    
 

 
 

     
        (  ٛ)ادائوة   
          
 (.ٜٓ)ا جم   
ٍ   ور ُّ إ قاٍن  ور ُّ إبواٍص  ور ُّ  ل ٍَت  ور ُّ  يلٍَت  ااااك ُّ عمٍ   ور ُّ  ياااااااااااااال

  اخَت وا يول واإلوبلح  و قيقًا  ترليات لررة ا روح اااااٍ   إن ران يف  ةيور ُّ إعما
يف ولب اخَت  واب احو وا يول وا ر،ة وا لبلم  ا يت ر  وفات ا ر،   لهن 

ٌ  واحٌل م   عايا ادؤمجمُت  له  يلينن إو  لت ااااٌن وعمااااااااااااااااااااااااااااااااااإ قاٌن وإال
ا را  ويلتمتينن نا يف احياة ا و يا  اماه   ويجما نن ثاها ذوا ا ققنن با  فات و 

ها ويلتمتينن نا أيضًا يف عام األبوية وا روح اه  و كنن ميه  ويجما ن اااو رالق
          م  ر  مش ل ا رُت  «عا  ةً »

               
         (  ٕٖ)األعراف     
 
 

   
 

 
 

  
 

  
 

   
 

 
 

 
 

 
 (.ٕ٘)ا ةقرة   
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ٌة   قااو  لرؤيااة اإل لااان ادلاال  ا كن يااة راا   ؤيااة  نايويااٌة ا اات بلليٌة اضااا يٌة عااَتل
اااس علاااج ا لاااي  واإلعماااا   بكااا   ا فرااارة وا ااااات وال  جمكرراااا  و اااوعن إو ا يمااا   و فل

يج إ يااا  ااااااااااَت واإلوااابلح  لهااااا ماااا  لاوهاااو واإلعااابلج واإل قاااان  ولةااااً  لتيلاااَت واخااا
        ا فرااااااااااااارة  و ت قااااااااااااااو بااااااااااااا  ا اااااااااااااااات 

(  وا يم  ا  احل رن ا يما  ا لاجمٍت اداتق  ا ااي ٘٘)ا جمن      
 َت وا تيلااَت واإلواابلح واإلعماااا   و اايل راارمش أعمااال ا ااارر مااا  ااااااااااااااااايق ااو مجماا  ا تل

ورواياااٌة ومش ياااٌ  إو  «ذرااارٌ » ااابلوة ووااابلة ووااايام  لاااهن رااااو األعماااال رااا   وال شااات  
  مثلهاا يف ذ ات مثا  رتااب إ شاامش  ررياب اآلالت ادجمتعاة  إذ ال مياٌت (ٔ)ا يم  ا  ااحل

ُربا َصااِِم  لَاْيَ  لَاُم ِماْن  » قراءة ا و ي  ما م  ررَّب اآل اة وُ َ اغَّ  و ُاجْماِتج  و اا ت له ا  

                                                 

اتب يددي هددِ  تقدرر شددروط ااسدتخالل والقدددرة والريددادةب وبندا، الدددَو والحَدار  -يدي منطولاددا العددام  –ياآليدة الكريمددة  (1)
يدي  -الحياة الدنيا. وهو أنْ حت  تحقد  الشدعوب واألمدم الريدادَة والقيدادَة ابدد مدن أن يتدواير لادا عنصدر اإليمدانب وهدو 

وح الادل والغاية والتعم  باداب ولكدن اإليمدانب أي الرؤيدةب ا تكفدي وحددها مدا  -عمومْ  عنصر الرؤية واالتناع وَو
 لم تكن رؤيًة تؤدي إل  العمَ.

ب هدي أيَدًا وحددها ا تكفدي مدا لدم تكدن ويد  مدنا  عقمدي سدنني ياددي العمَد ويرَشدد  ويجعمدْد و  رادة العمَد األدا، والرؤيدة وا 
ددوعية.  ٌَ صددالٌح مددن الناحيددة المَو ب ويدد  السددنن والنددواميا اإللايددة يددي خمدد  الكددونب أي إندْد عمدد يعطددي الرمددر المرجددو مندْد

ج المدا،ب مددا لدم يكدن دارسدًا وعاريدًا بمسدارب الميدا  وتدديقاتاا تحدت سددطح يدال يكفدي أن يحفدر المدر، حفدرًة يدي األر  إلخدرا
د  الحفدرة  األر ب يرغبة إخراج الما،ب وحفر األر ب ا تفيد وا تعطدي الرمدرة المرجدوة منادا مدا لدم يكدن لدد تدمَّ تحديدد مَو

 دياًل.بناً، عم  عمٍم ودرايٍة بمول  الميا ب هِ  سنة اهلل يي خمقْب ولن تجد لسنة اهلل تب
هددِا ييمددا يخددتست بااسددتخالل والقدددرة والريددادةع بددالمعن  العددامب أي إنددْ عمددوت واسددتخالٌل وتمكدديٌن لمددن تتددواير ييددْ 
الشددروطب وهددو مددا نشدداهد  اليددوم مددن عمددَو القددوى الماديددة وتمكيناددا يددي األر ب أمددا عددالم النددور والددروح يدد ن العمددَب  

د اإليمدان وأردر ِلد  عمد  نفسدية وصالح العمدَب وسدننيتْع إنمدا يتعمد  بالنوا يدا وبسدالمة اإليمدانب ولديا عمدوم مجدرَّ
ب يدد ن كدددان إيمانددًا بددداهللب وحبددًا ييدددْب وطاعددة لدددْب «سددالمة الخيدددار»و «باألماندددة»اإلنسددانب يددد مر عددالم الدددروح يتعمدد  

ا كدان نصديُب المشدر ب والمنكدر «خالصدة»مممؤمن األجدر والرمدرة ولصدًا لنف  خمقْع ي ب والمسدتكبرب يدي اآلخدرةب وا 
ال ب ولدِل ع يد ن المدؤمن الماتددي إِا اجتادد وأصداب  والَاَب نصيَب الدنياب وما لْ يي عالم النور والروح من َخد
ِا اجتاددد وأخطدد  يمددْ أجددر النيددة يددي اآلخددرة يقددطب أمددا  يمددْ أجددران  أجددر الرمددر يددي الدددنياب وأجددر النيددة يددي اآلخددرةب وا 

 . الدنيا يميا لْ يياا رمرٌ 
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  و (ٔ)«اِماِم ِإال الَّااَهرُ ِصَياِمِم ِإال اْلُجاوُع، َوُربا قَااِِم  لَاْيَ  لَاُم ِماْن ِقيَ 
     ( و٘ٗ)ا يجمكةاااااااااااااااانت      
 

 
     

 
         

            (  ٚ-ٗ)ادااااااااااااااااااااااااااااااعنن 
          (  ٖ-ٕ)وااا  
  (  ٔٗ)ا سمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار          

   (  ٕ)ا ةقاااااااااااااااااااارة        
       (  ٔ٘ٔ)ا ةقاااارة    
           ( ٘ٔ)ادائااااوة   

 (.ٓٚٔ)األعراف    

أن راارمش اإلميااان وا جميااة ال يكفاا  يف راااو  وراااا ييااٍت ولااو مجمراانو عماانم اآليااات
 ةها من ااانعياً ا يماااُ   وب ااار  أن اااااااحيااااة ا اااو يا  ت قياااو ا قاااو ة وا رياااامشة ماااا م ي 

ناميل اإلذياااااة يف  لااااايَت ا كااااانن يكااااانن عمااااابًل وااااااحاً  أي عمااااابًل ولاااااو ا لاااااجم  وا جمااااا
و ل َتو  و ا ت  له   يكنن د  اةتهو وأعر  أةاٌر واااٌو  وران أةار ا جمياة واإلمياان 
يف اآلعاارة  أمااا َماا  اةتهااو وأواااب من اانعياً و ااجمجمياً لااهنَّ  اا  أةااَري   أةاار ا تلاا َت 

ن راا األمشاء يف اآلعرة  أل «اخَتل »وا ثمرة يف راو ا و يا  وأةر ا جمية وا ق و اإلمياين 
 .  «أمشاء أما ة اال ت بلف»اخَتل رن 

                                                 

 .  ابن ماجْأخرجْ  (1)
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لف وا تهماي  ال يفلارو اسو وا ت االمُت ما  ا تماااااااااااااااإن ما ا تهج إ ي  اااُل ادل
إال   اانو اخراااب وا رؤيااة  و  اانو ادااجمهج  و  اانو ا ثقالااة  و اارمشي ا نةااوان  وا يااا  

اواارة  األماار ادؤ لااات  و ااياص اااّل ادلااؤو ية  وا ةيااو ا يااام ماا  ش  اايته  ادي
ة  -رما  رى  –ا اي أمشى ن   إو  يف ا واليياة احيا ياة اإلعما ياة احضاا ية اخاَتل

 ا يت أومشعها ا  يف لررة ا ة ر  وةيلها غايَة أو  علقه  ولررا .
 ية يف اخراااب رااان ال اوبكاا    ريااو لااهن مااا أوااان  ماا    اانرات وعلاان و راا 

 م  ا ضيف وا تمسو واذنان وا غثائية. بو    م  أن يجمته  ن  إو ما ر  علي 
ومااا  ظااانارر ادااارض ا يقاااوي ا فكاااري ا ًتباااني  ا ااااي  اااَتل ا لةياااب  ب ااا ن  فلاااية 
اإل لااان ادلاال   ا اااي جيااب أن يتاانو اخراااُب أمااَر عبلةاا   وأن  اا َّ إشااكا يت   راان 

إل لان ذ ت ا تجماةُ  ا اي ين ح عمو اذنة ا يت بلغها ا ت نو ا جمفل  ا نةواين  وى ا
ادلاااال   ا جماااااة  عاااا  علاااان اخرابااااات  ومةا غااااات ا ًتريااااب  و اااانء ا ااااتيمال ةاااابلل 

 ا قوا ة.
لجم    يل  أن اإل لان ادلل   علج مرل ع ن  ا ت لُّاف واالضاوا   رااف ما  ا  

كجما   ورفنا اا  يف  اارو وعلجماا   ااااااااااااااويررةاا   وال ياارى لياا  إال ا يااُت ا اايت  روااو اررا اا  و 
ا ااب راان اخاانف  لهاان ال  اابُّ  وراان يةتيااُو ويجماا ى  وييماا  ا   ا غااااااااااوماا  يكاانن إال

باحااو األمشىن  و ااا ت صااو أن اإل لااان ادلاال  ادياواار ال يكااامش يياارف ميااٌت إالااا  
احااب وا تيلااو احااو بااا   وراااا ال يتفااو وال يتلااو ماا  ةن اا   ااة ا   و ياااو  

 
 

دُُكْم َحتاااى ال يُاااْمِمُن َأَحاا»  (  ويقاانل ا ر اانل ٘ٙٔ)ا ةقاارة      
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اا ِساَواُ َما إال إذا شااجما أن  قانل  با ن )اداؤمجمُت(  (ٔ)«َيُكوَن اللاُم َوَرُساولُُم َأَحا ا ِإلَْياِم ِمما
 باديٌت ا قرآين  م يينمشوا منةنمشي  يف راا ا سمان!! 

وراا علج وة  ا قر  لهٌ  غَت وا يح ذااا اإلشاكال  وإ اا را  ماا ياول عليا  أن 
  إشكال لكري علي  أن يلر غن و  و ا  عقو ا    يعاو  فلا   و قاو ادلل  يياين م

ذا    رما  ب ويرغب  ألن احقيقة أن أبجماء األمة مؤمجمنن  وأن رجماك أمة ر  يف أشو 
 بُّ اَ   كن   أوابًل  ابُّ  -ورن ال ييل   -ا  نو حبل ا   ألن ادلل  يف احقيقة 

ا يااوَل  و اابُّ ا ر،ااَة  و اابُّ ا لاابلَم  وراااو ا  اافات راا  اخااََت  و اابُّ احااوَّ  و اابُّ 
واااافات ا  يف  اااامَت ادلاااال . وادلاااال  رااااا ت يكاااارو ا  اااار وا ةاواااا  وا ملاااا  وا قلاااانة 

ات ر  وفات ا  يران   ك  رااو األماة مباا يجم ابُّ عليهاا ما  اوا يووان  وراو ا  ف
عمااٍ   ومشون بنوااالِة علاان اخرابااات با تهويااو وا نعياااو ةااو أ اا ي مشون مش ياااِ   ؤيااٍة و 

إثاٍ   ومشون عا وِة وريٍو  لما عامشت  يرف ذاااا  وال اتاوي وريقهاا  ألن اخراباات 
اإل ااابلمية م  َاُياااْو  فااارلُو باااُت اداااؤم  مااا  ةهاااة  واواااااو واديا اااو مااا  ةهاااة  وأواااةح 

وال  «ا اااي  ال ييلماانن» «أرثاار ا جمااا »ادلالمنن  يف عراااب اذنيااة وا اانع   راا  ماا  
 ويا ةنن ويي نن ويفلوون!!!. ي ل نن 

وا كثااَت ماا  راااو اخرابااات ادنةهااة إو ادلاالمُت وادااؤمجمُت  وإو ا  ااغا  واألوفااال 
ةة  ا كةا   وما رن علج شارلتها  ر  ةهٌ  وختلايٌن يف اخراباات  ورا   نظياٌف  الا 

   لااات  لاااوي  وا قوا اااة  وةاااو ا تهاااي  رريةاااااا إو  كاااني   فلاااية ا يةياااو باااُت أبجمااااء األماااة
ا جمفلااية ا اايت  تلاا  با فرمشيااة وا لاالةية واخاانف  األماار ا اااي أ االل ةيااامشة األمااة  وأللااو 

 يف مؤعرة  رب األم   أمشاًء وةو ًة وررامًة. -رما  رى  -ايااا  ومهَّ ها  وةيلها 
                                                 

 .  أخرجْ أحمد (1)
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ٌة  ااااااااااجياب أن  كاانن علااج يقاُت أن اإل لااان ادل ل  يف ةاانررو إ لااٌن عيالااٌر  وةاانٌة عااَتل
ِلااَ  عراباا   لهاان  ااب اخااَت  و ااب احااو  و ااب ا يااول  و ااب ا ر،ااة   اان لُايلااَ  وأُاْ 

 و ب ا لبلم  وراو وفات ا   لهن يف احقيقة  بُّ ا  اةاً اقيقياً  ورن ال ييل .
واإل لااان ادلاال  يكاارو ا  اار  ويكاارو ا ملاا   ويكاارو ا قلاانة  ويكاارو ا يااووان  لهاان 

 ن ال ييل .يكرو ا  يران ووريق   ررارة اقيقية  ور
وا   اة ا   و يااو ييلا  مااا يف لرارة اإل لاان ووةيا  ماا  واراص  ان  ا اروح وظلمااة 
ا رااُت  لهاان غفاانٌ   ااايٌ  داا  أاةاا  و اايج إ ياا   يقةاا   نبتاا   ومي اان ز تاا   ويقياا  عثر اا   
ويغفر  ايات   ويضااعف الاجما    ويفارح بينمش ا  لارَح ا رةا   يف ا  ا راء وةاو  ااعي 

َوالاِذي أَْو  - َوالاِذي نَاْسُ  ُمَحماد  بَِيِدهِ  »  وزامشو  وم  مث وةورا   االت  وعليها ويام
الا ِبَقاْو   ُيْخِطئُاوَن  ُاما َيَّْاتَاْغِسُروَن اللااَم  - نَاْسَِّي بَِيِدهِ  ََ َلْو َلْم ُتْخِطُئوا َلَجاَو اللاُم َعاَّا َو
 .(ٔ)« فَايَاْغِسُر َلُهمْ 

رو وميٌت ايا    و ن أعاو اخرااب يف ذ ات و ن  ةُت ادلل  اقيقة أمرو  وم اع
ر  اااااااَت  ألةةااا  واةتهاااو  و ااايج وأوااااااااااباااا رلو واحاااب وا تجمااانير وا تيل ااا لح  وأ قااا  وعمَّ

ية اااااااواقااو ذا اا  رمااا لراارو ا   وحاارج علااج   ااا احملةاانب  وع اا  ماا  غضااة  ع 
اااب  وعاانٍف إجيااايب يقرباا  ماا  ا  وال يةيااوو عجماا   أل ااا  يلااي ع ااية عاانٍف و عااٍب 

  مشوالاااا  ا يماااا  اااااا   و قتاااا  يف  فلاعاااا   باااا  ومشيجماااا (ٕ)ان و ةيااااوواااااااااا ُايَااااالل اإل ل و رةااااةٍ 

                                                 

 .  أخرجْ اإلمام أحمد (1)
أدعو أخي القارئ الكريم لالطالع عم  مقاَ نشرتْ يي مجمدة إسدالمية المعريدةب التدي يصددرها المعادد العدالمي لمفكدر  (2)

 م عددن لددانون العقوبددات اإلسددالمي الددِي يعددد أحددد القَدداياب التددي تريددر1006هددد/6111سددنة  61اإلسددالمي يددي العدددد 
الخددول والرعددب عنددد كريددر مددن النددااب ومددن المسددممينب وحينمددا ت ممتاددا بخطدداٍب إيجددابي تكشددفت عددن أبعدداد لددم تكددن 

 . تخطر لي عم  باَب وبدت يي روٍب إيجابيٍّ مطمٍْن ا يرير خويًا وا رعباً 
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واإل قان واإلعما    ي ةح أ ا ياً لرمشياً  يلي    يف احياة إال غاياٌت أ ا يٌة ي عا مجمها 
وال ييرااا  إال باااوال   ااالا أ ااااين  ال باااوال  إعماااا ي إجياااايب جياااو ليااا  ذا ااا   و ققهاااا 

ٌ  ميااٌي يف ا  وا يراااء  لهااااااااااوبا تفاعاا  ا ةجمَّاااء وا تن  ن علااج وةاا  احقيقااة رااائٌ  مهّماا
 ثياب األاياء.

يف ا ضااامَت ادلااال   إ ااا  مااا  ادؤ اااف يف علااان اخرااااب ادلااال  ا  اااائ   وبا تااااف  
  «ا  اايران»بااا «ا ةهعااة وا لاااة»  وأن  قااًتن «احرمااان»بااا «ا اار، »ا اااار   أن يقااًتن 

ولرر    ويف  راب ا ر،  يل و ذا   ورمو ور ن ادلل  يف  راب ا  يران  قو ذا   
 لرر    وا   ة ا   و ياو يقنل يف زك  رتاب  يف عراب ادؤمجمُت وا جما  أمجيُت    

              
     

 
   

 
  

 
 
 

      
 

 
 

 
  

 
          

            (  ٕٖ-ٖٔراف ا)األع
               
   

 
    (ٛٛ-ٚٛ )ادائوة  

 
 
 

   
  .«َوِفي ُبْضِع َأَحدُِكْم َصَدَق  ... »  ويقنل   نل ا   ( ٔٙ رنمش)  
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 ولية عم  عات  المفكرين والتربويينالمسؤ 
ن يااٍة ييااامش إن علماااَء األمااة ومفكريهااا ومربيهااا ومثقفيهااا مااوعنون إو وةفااٍة ةااامشٍة ة

ها وعراباااااا  ديرلاااة ماااا اكررا وأورواا ااااليهاااا ا جممااار إو رمااا  ثقالاااة األماااة ادياوااارة ولااا
أوااااااانا ماااااا  وةاااااانو اخلاااااا   و   ي اااااا   وإعااااااامشة وااااااياغة ا فكاااااار وادااااااجمهج وا ثقالااااااة 

  مبا يييو  ؤلمة عاليتها ا يقوية وا ثقالية وا ًتبنية  ويةٍت ادؤ لات ا فاعلة «اخراب»و
علااااج ا لاااالةية وا فلااااامش  و قااااو ةااااو ة ا ااااوعنة وا ًتبيااااة ا ويجميااااة واإلعاااابلم  ا اااايت  قضاااا  

وا ااتقبلل مؤ لااااا عاا  ا لاالرة ا تجمفيايااة  اااىت  جمعاان ماا  ماارض  سييااف إ امشة األمااة  
وماا  امااي  ا ااوي  ومفاريماا  ومقاوااوو  و ضاا   ايااًة  تنظيفاا  يف عومااة م اااحل  ةااال 

يااو وا فلااامش  يف اياااة األمااة ا يامااة  ويف ا لاالرة وأعاانا    ويف رتكااُت اال ااتةوامش وا تةو
 ستلف مؤ لااا.

إذا أمش رجمااا ماااا عليااا  ااااال األمااة  علاااج ماااا رااا  علياا  ا يااانم  وااااال  ؤيتهاااا ا كن ياااة  
اب راا  ااااااواااال ثقالتهااا ومااجمهج لكررااا وأ ااا يب  ربيتهااا وبجماااء وةااوان أبجمائهااا  ومااا أو

ًتريااب و نظيااف ا ااوي  راااو اخرابااات ماا  علااٍن و  اانيٍ   ا تهااج نااا إو ا لاار ية وا 
د احل أو اب ا جمفنذ وا لارنة وا لالران يف ا تمياات ادلالمة  وا ااي يةاوأ با رفا  
مباااجمهج اإلماااابلء واال ااااتمها  وادتابياااة  وةهاااار ا يجمااااف اداااامشي واديجمااااني  و نظيااااف  ماااانز 

ج عقلياااة يس  ورااا  ماااا جيااارو ذ ااات علااااااااااااااااا و وا تميااااااااااااااااو وا فاااااا قوا اااة  كةاااي  وح ا جمق
وا   الاقاً  إذا أمش رجما ذ ت  كنن ةو  نولجما إو أمهية ملؤو ية اااااااااااااااااإل لان ادلل  ووة

تجمَتي   وأمهياااااة بااااااذ  وةهاااااامشر  يف اُت وا يلمااااااء وادلاااااااااااااااااااااااااادفكاااااري  وا ًتبااااانيُت وادثقف
وا ًتبنيااة  بااوءاً ماا  ا يجماياااة ابات ا يقويااة وا فكريااة وا ثقاليااة ااااااااااااااا ت ااوي إلواابلح اخر
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ية ا ًتبية انة  وعملاااااؤون ا وعاااانم علج شاااااااااوراب ا ًتبية  آلباء  ورالة ادؤ لات ا يت  ق
وا تيلااااي  ا ااااويٍت  ومؤ لااااات اإلعاااابلم ا اااايت جيااااب أن  تمتاااا  باال ااااتقبلل عاااا  ا لاااالرة 

نا ماا  ادااؤرلُت علماااً ا تجمفيايااة  وأن ياات  اعتيااا  ةيااامشات راااو ادؤ لااات  علااج أن يكن اا
ما اً اااااااااب مااا  ِةةَاااِ  مجهااان  األماااة   ااااااااريو اال ت اااااومش اياااًة وعلقااااً  وأن يااات َّ ذ ااات عااا  و

 لجماااسارة وا اانالء  لااوي  واألمااة لقاان  و اايل د اااحل  ةاااالت ا لاالرة وأواا اب ا جمفاانذ 
 واد احل اخاوة. 

ا فكرياااة رماااا أن مااا  ادهااا  أن  ياااامش واااياغة ا تيلاااي  ا يااااف وإعاااوامش مجيااا  ا كااانامش  
وا يلمية وادهجمية   ك   ت قو يف مجمارج ا تيلي  ا ياف أيضاً وااوُة اديرلاة اإل ابلمية يف 
 كني  عقلية اإل لان ادلل  ومشاليياة ا رؤياة اإل ابلمية يف  فلايت   ااىت  قاو باوو و يف 
احيااااة مهماااَة اال ااات بلف واإلعماااا  اخاااَتل  وبجمااااء اضاااا ة األماااة بكااا  احااابل واالةتجمااااص 

ا رغةة واإل قان  رما لرر ا  اإل لان  ورماا أ امش  ا  ااُت  فا  ليا  ا اروح  وا ات لف   و 
وورةااا  أمشاة ا يقااا   و،َّلااا  أما اااة ا ت ااارف  ولرااار يف  فلااا  أشاااناو عياااا  احاااو وا ياااول 

 وا ر،ة وا لبلم  يف مقاب   نازص ا رُت وا غاب.
 بلمية ا يادياة مبا يسياا  ا ايت وم  اده  يف راا ا  ومش  اإلشا ة إو  ربة اوامية اإل

  وارتمااي بااا مر «وااااوة اديرلااة»  ا اايت أرَّااوت «إ ااابلمية اديرلااة»بااوأت ملااَتة  ربااة 
أمشبياات ا ًتبيااة »يف  «ا تفكاَت اإلباواع »و «مؤ لاة األ ارة وا نا ويااة»ا ًتبياة ا نةوا ياة 

ت   لهاااااو ا تعربااااة  لاااات و ماااا  اررااااا«مجمااااارج ا تيلااااي  اإل اااابلم »ويف  «اإل اااابلمية
 اإلوبلح  ا و ا َة وا ت مَ . 

إن ادفكاار ادلاال   وادااريب ادلاال   وا يااام ادلاال   راا  األيااوي ا قااامش ة علااج إمشا ة 
مفتاااح   ااغي  اررااة ا تغيااَت واإلواابلح ا فكااري وا نةااواين يف األمااة  وعاوااة يف رااال 
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و   يلو أماااارو بااااا )اداااااااااا  ادتاااااااااااارة( وا تيلياااااااااايلو أمررااااا بااااا )ا نا ااااوي  واأل اااااااااااة ادتااااااااااااا ًتبي
يج إو  غيااَت ا فاارمش  ا اااي بااوو و ااااااااااااااوادو  ااة(   كن مااا أ ااا  راا ل  غيااٍَت وإواابلٍح يل

    اةاً ما  ةن ا   ياااو  اااااااها  ا لالا اااااااااايقانم بتغياَت ا تما  واألماة ومؤ 
 (.ٔٔ)ا رعو        

إن علج ا يق  ادلل   واإل لان ادلل   يف  يي   ئلوبلح  أن يارر أن مقيا  
ح و بلمة األمشاء  رن بلبلمة ا جمتائج  و يل مبسايوات ا وعاوى  ومشون ذ ت ال ا جمعا 

امشاً  وعلج أبجماء األمة يف ااااااااايكنن إال رما  رى   غنًا وععسًا وةيعيًة ورراًء مكر ًا مي
امية  ا يت جيب أن  تللح اراا اخض  أن يارروا أ   أمة   ا ة ا جمن  وا روح ا ل

يف مناةهة اضرا  ا رُت  «ا قنة  ل و»  ايد با قو ة وا قنة  يف   رة ا يول
       وووو ا  ا قائ   «احو  لقنة»  ايد (ٔ)و ماد 
(  وأ   ٛ-ٚ)ا س س ة           

  ؤو يااا  اااااا ة ا   أذ  ا جمفن  لعن را و قنارا  وزومشرا بقو ااا  و،َّلها مل
    (  وٓٔ-ٜ)ا  مل          

      (  ورن ٕٓٔة ااا)ا تنب    
   ورن  ة ا   ا قائ    ( ٕ ادلت)       
        

 
  

 
    

 
 

 (.ٛ-ٚ ا كهف)  

                                                 

نسدان لبدَ أن تدنفي ييدْ الدروحب وهدو يكدون كدِل  إِا هكِا كدان اإل َقاُلوْا َأَتْجَعُل ِفيَيا َمن ُيْفِسُد ِفيَيا َوَيْسِفُ  ٱلدكَماء (1)
 .  تجرد يي هِ  الدنيا من عالم الروح ومن ليم الروح التي أودعاا اهلل يي يطرة اإلنسان وندَف باا بيان القرآن
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      و (٘ٓٔ ا تنبة)      

          و ( ٖٔ  ة )   
            و(ٜ٘ٔ آل عمران)

  .(٘٘)ا جمن         
وم  اده  أن  ارر يف عتام راا ا ة د  أ   مشون ا تيامشة ا رؤية احضا ية ا كن ية 
ا قرآ ية  ومشون ا تيامشة واوة اديرلة اإل بلمية وأ ا يب ا ًتبية ا نةوا ية ا لليمة  لاهن 

رقر  اآل ة ادفكَّكة  لها  علاج   ومفاريم  وةيم    ةح «اخراب اإل بلم »مفرمشات 
ا اارغ  ماا   فا ااتها يف َاااول ذااااا  إال أ ااا  ةقااج عوميااة ا فائااوة واوااووى مااا م يجمتممهااا 

  لاوون  ؤيتا  ا كن ياة ا قرآ ياة احضاا ية «اخراب اإل ابلم »إوا را ا يام  وركاا أمر 
ااااٌَت نااااا ا كيااااان  و   ت قااااو يهااااا ا اااااات  اااا  يكاااانن  لملاااال   وال  ؤلمااااة  ؤيااااٌة ومشالييااااٌة يُاةاْ

 ادللمة.   
اين  ااااااااااااومبلامااة عتاميااة أعااَتة  تمهااا واةاا  احااال  لااهن األمااة ةااو عا ااي  ومااا  ااسال  ي

بلااااةٍب ماااا  مبلبلااااات -ماااا  ختلااااين اخرابااااات  إال أن األماااار ا اااااي يثااااَت اخاااانف أيضاااااً 
راان أن ينظَّااف بيااُ   -ا  ااراعات واخراان واألزمااات ا اايت  ي ااف باألمااة يف راااو ادرالااة 

يف غااَت مااا يهااوف إ ياا   «اخراااَب اإلواابلا  ا جماةااو»ب األغااراض واد اااحل اخاوااة أواا ا
ادفكااارون واإلوااابلاينن  يف مشلااا  ملاااَتة اإلوااابلح يف األماااة  و رشااايورا و جممياااة واةاااااا  
و ويااورا  عومااًة  ئل لااان  و  ااا ي اً دلااا  احضااا ة اإل لاااا ية يف عومااة اخااَت وا ياااول 

  رما يقن نن  «ا تجمني ذاا وةب »واإلعاء وا لبلم  
  

 . 
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عا   فكار واإلوابلح ليهاا  أيُّ ميانلوٍ رما أن م  ادها   أال يثاٍت األماَة و ةااَل ا 
مناوااالة ملاااَتة ا يمااا  واإلوااابلح  ليعاااب أال ياااًتمشمش أو يتقااااعل أااااٌو  عااا  مناوااالة 

ةهنمَش -م  مجمرلو ا رؤية ا اا ية -ا يم   ع يَة ا جمييو  وأن   يت اوهنمش اإلوبلاية 
ليااٍ  م االٍح مشالااٍ   بيلااٍ   وعرااٍة  ورااوٍف  و اايل راارَّمش ةهاانمِش مشلااٍ  ومشلاااٍص  أو راارَّمش 
رات  اا يت عجمااو ا جماانازل   اا ٍ  و ريااٍر  ليكاانن ا يماا  راارَّمش  مشومش أليااال و فعُّ اا أوااناِت  ن ُّ
ورعمة األاواث   ت مو بيو ذ ت  و ضي  رةاًء  رغثاء ا لي   ال أ  اً  قر   وال 

اً  ااارمش  وال ةاااو ًة  جماااتج  أي إن ملاااَتة ا يمااا  واإلوااابلح ادجماااتج ظهاااراً  ةقااا   وال عاااووَّ 
أن  لااتمرَّ يف وااٍر و  ااميٍ   للاايل  –علااج ا اارغ  ماا  راا ل ا مااروف  –ا ااناع  جيااب 

  ؤلمة  مشون  رى اإلوبلح اوامش ا  عاص  مجمعاٌة وال سرٌج.
    

 وعلج ا  ة و ا لةي   وآعر مشعنا ا أن احمو    ب ا يادُت.
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 مراجعات في الخطاب اإلسالمي المعاصر
 

 (*) أحمد الريسوني الدكتور األستاذ
 

خطابنػػا االمػػملز لبػػـ  بػػأف اليػػد لف اا سػػء، ا نػػءا مػػءايس الف اان ػػا ا ا نػػءا مػػءايس الف اا ػػ ب   
الك ابنػا ا نػءا ءا مػءايس الف ككالنػا ػءايس الف األل اك   ا نءا مءايس الف االبمان   ا نػا نءا م

مءايس الف ادلنح ف  اادلفندان ا نءا مءاي... إف ىؤالي رت لًاس لنسم ااق اب النسم اابل دس النسم 
 .ادلن ف النسم احلاقد

 

لعػػػػػط باخلطػػػػػاب االمػػػػػملز ريػػػػػب األيػػػػػكاؿ اايلبلاػػػػػ  ااب ان ػػػػػ  اا ال ػػػػػ  إ  اايل اػػػػػف 
لا االمب ػ س ب  ػ  للػب اانػا  باالممـ الككالو القيض اتو ااادفاع عن قضاااه ادلل ف   

 ايقببءنو اايمنكءف بو ااسيداف هبداو. 
فءا  اااكياب ػ س قػد تكػءف عبػا ة عػن اليسػا،ات ا  اي ػػػكاؿ اايلبلا س ااشػػػػػػػػذه األيػػػػػػػى
الاً عنسػاس اقػد تكػءف ريملػاً   ػػػػػػػػػػدات اكجػػػػػػابمليق د تكءف ب انػاً ػػػػػػػػػػػػػفقس  س اق افيااا

                                                 

 (.المغرب) الخامس محمد.. جامعة أصول الفقه ومقاصد الشريعةأستاذ ( *)
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دلبا،ئ االال  اإلمػمـ المنػو االليماع ػ  ااايشػ ال  س اقػد تأخػذ يػكب خطبػ  ااعػ  ا
اإ يا، ات غ ب ات ى بس اقد تأٌب عد لداالت امجاالت لع ادلخااف  اادلناىضػ س 

 لا لع ااءاقع ادلل ش...
ا  رت ػػػع ىػػػذه األيػػػكاؿ اغلىػػػاس فػػػ،ف اخلطػػػاب االمػػػملزس ابقػػػ   ػػػ اغ  بشػػػ ا  

ا ػطب  قبػ ًم لا رياػلاً ب لانػو اب  يػوس اب ػاكبو ا ب ليػو الءقلػوس مػءاي   بشػ ااًس  اتلبلاً 
 ذاك ادلءقع االليماعزس لا ادلءقع ادلذىيبس لا كىت ادلءقع اجل  ا . 

ال جتلػػػب لنػػػو عػػػ  االمػػػمـس اال تلط ػػػو  ػػػمان   «اخلطػػػاب االمػػػملز»ف،مػػػمل   
  اخلطػػاب االمػػملز طخيبػػف لطبقػ  ططابقيػػو ااكالبػػ  ابحق قػ  االمػػمل  س ريمػػا لف تػأ 

ادلػػؤ  ات اابشػػ ا س ال انػػقب عنػػو بااضػػ ا ة  ػػفيو االمػػمل   الضػػال نو االمػػمل  س عبػػ  
 تفااتس اُق ب لا بُلدس   ذاك.

بظ فػوس  اإذا رياف اخلطاب ادلليمد   لي ظ ؼ لن ااظ اؼس ال بد الف اػأٌب ليػأ  اً 
ؼلضع ىذا اخلطاب دل اللات  لن لف -اذاك  تبلاً  -اطخيبف لكءنات ظ فوس فم بد 

 ليلد،ةس لن ع   آلخ س الن ظ ؼ آلخ .
البػػد لػػن ادل اللػػ  ايجػػاات لػػا ت ػػلت لمػػبابو الءلباتػػوس شلػػا اكػػءف   تلػػن ،اف  -

 تلنس ا  ظ ؼ ،اف ظ ؼس ا  ع ؼ ،اف ع ؼ.
س أللب امي لاب لا َلدَّ الا   لس الخذه بلػ  االعيبػا  ال بد لن ادل الل  لاضاً  -
 طاب اجلداد.   اخل

طاي ااالن القػػػػػػات الظػػػػػػاى  االفػػػػػػ ا  ػػػػػػػػػػػػح األخػػػػػػػػػػػػ  اي ح ػػػػػػػػػػاال بػػػػػد لػػػػػػن ادل الل -
 ااايف اب.
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اال بػػد ذلػػذه ادل اللػػ  لف تكػػءف ل اللػػ  عبم ػػ  ليب ػػ ة. فػػ،ذا دتػػ  ادل اللػػ  عبػػ   -
 :لػػن اايجداػػد ااػػداط ااػػءا ،   قءاػػو  ىػػذا األمػػا س اهبػػذه اا ػػف س ف،نػػا تكػػءف نءعػػاً 

ُد َلَها ِدينَ َها» َعُث ِلَهِذِه األُمَِّة َعَلى رَْأِس ُكلِّ ِماَئِة َسَنٍة َمْن ُيَجدِّ  (1)«ِإنَّ اللََّو يَ ب ْ
للػػا ادل اللػػات االشػػءاو  س لا اامااع ػػ س اغػػل االبم ػػ س اريػػذاك تبػػك ااػػ  ال تكػػءف 

لن قب ب  ابض ب ااايسدادس ف،نا قد تيحءؿ إ  رل ، ت اللاتس لا قد تكءف إال   ءخاً 
 س اقد ختبب ب  ااداي ااادااي...«ا،ااين باا  ريان  ىز ااداي» :قءؿ ااقاوب

الكنػػب لف ىػػذه ادلبػػا، ة احلم ػػدة اا ػػا، ة عػػن ل ريػػ  اابحػػءث اااد امػػات بػػءتا ة 
اخلطػاب االمػػملز ادللا ػػ : »األاقػاؼ اااشػػؤاف االمػػمل   ااقط اػ س اادليلبقػػ  طء ػػءع 

لبم ػ  ااءاع ػ س ااػ  ضليالسػا لػن ىز لن قب ب ادل اللات اا س«،عءة ابيقءمي اإعا،ة اانظ 
   آلخ . ك

  ىذا اانػ اؽ تػأٌب ىػذه ادلنػاعل س ايقػف عنػد رلمءعػ  لػن االخػيمالت اااا ػ ات 
ااػػ  الػػاين لنسػػا اخلطػػاب االمػػملز ادللا ػػ س لا بلػػع لدا مػػوس لا بلػػع  لػػءته ازَتبػػ  

س الػا تاؿ عنػدنا اا ػـء لػن س لا بػدل قػدؽلاً اءاوسا. ىذه االخيمالت اااا  ات بلضسا قػدمي
.   ايبناه لا ال د إنيالوس ابلضسا اا د ع  نا اظ افنا اا ـء

ات قػد ػػػػػػػػػػػػػػػػات المكظػأتط ؽ إا و لػن ل اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػب و لف لا مػاشلا غلد  ااينب و ع
اب االمػػػملزس ااكنسػػػا   اا ااػػػب لػػػن  اتػػػو ااشػػػاول  ػػػػػػػػػػػبق عبػػػ  عمػػػـء اخلطػال تنطػػػ

 ا .ااءامل  االنيش
 
 

                                                 

 .  أخرجه أبو داود (1)
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 القسم األول: مراجعات في فقو الدين

 :رسالة الدين ووظيفتو التدين -1
 لماذا الدين؟ ولماذا التدين؟

ىػػذه إكػػدا للسػػات ااقضػػااا   ريػػب خطػػاب إمػػملزس بػػب   ريػػب فسػػم لا عمػػب 
. فػ،ذا ًب ايلبق باالممـ. اال لباا   إذا قب : ىز لـ ااقضااا االممل   ااادان   عمءلػاً 

ء ىا ادتابسػػػا بشػػػكب  ػػػح ح مػػػب مس ف،نػػػا ت ػػػبح لنيجػػػ  ا ػػػالن  خلطػػػاب فسمسػػػا ات ػػػ
إمػػػػػملز مػػػػػداد ا يػػػػػ دس اإذا اقػػػػػع االخػػػػػيمؿ اااق ػػػػػء  ف سػػػػػاس ريانػػػػػ  لنبلػػػػػاً امػػػػػبباً 
الخػػػػيمالت ال ك ػػػػ  ذلػػػػا   اخلطػػػػاب االمػػػػملز ا  ادلما مػػػػ  االمػػػػمل  س ااػػػػ  ىػػػػز 

 خطاب عمبز. 
  ىػػػذه ااقضػػػ  س مػػػءاي عنػػػد ادلنػػػبم   ريبػػػلاً ااخػػػيماًل خطػػػلاً   ااا ػػػـء صلػػػد اخيمفػػػاً 

 ا،عاة االممـ ف ما ب نسمس لا ب  عمـء ادلنبم  اغل ادلنبم . 
ىناؾ لن ال ا اف   اادان إال لنو ل،اي حلق اهلل ال،اي حلق االبء،ا  هللس فاادِّان َ،ْان 

 نؤ،او إ   اكبو.
عب  اانا  تقببسا اىناؾ لن ا اف   اادان رل ، تكاا ف العباي اتض  قاتس غلب 

لػػن  «محن  ة دنيوي  ة»إ  اهلل اابي ػػاي ااءابػػوس اجتنبػػاً القابػػو. فسػػء عنػػدىم  احتمبسػػا تق بػػاً 
 .«منحة أخروية»للب 

اىنػػاؾ لػػن اػػ اف لف ااػػدان ادليػػ  ااالؽلػػاف اا ػػا،ؽس إظلػػا ايحققػػاف باايشػػد، اقسػػ  
ل ااالعيػداؿ إظلػا ػاانفس اادلباا     اايح مي ااالكي ا    ذاػكس الف ااخخػ و اااي نػ

لػػػن االضلػػػمؿ  نءعػػػاً  سمىػػػء لػػػن  قػػػ    ااػػػدان ا ػػػلف االؽلػػػافس اقػػػد اػػػ ا ف ػػػو بلضػػػ
 ااايفنخ لا اايفنق...
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اىنػاؾ لػػن ال اػ اف ابػػدان لػن اظ فػػ  مػءا لنػػو ابػيمي االيحػػافس ال القػب اػػو للػػ  
 .فافعل وال تسل ساال اد ؾ او ل  ا

قبػػيب عػػا فزس لا رلػػ ، انيمػػاي قػػءلز ابادلقابػػب ىنػػاؾ لػػن ا اػػداف ااػػدان رلػػ ، اعيقػػا، 
فسػػػػػم ل، ا  ساػػػػ عجسم اايػػػػدخب   ك ػػػػافم ااق ػػػػد ت ػػػػ فافم قَػَببػػػػز. اال ا اػػػػداف ،انػػػػاً 

 بشؤانم ال احلسم!
رلػػػػ ، ىااػػػػ  نفنػػػػ   خا ػػػػ  بأ ػػػػحاهباس الف  «رياػػػػ ة اايػػػػدان»الػػػػنسم لػػػػن اػػػػ اف لف 

 ىء  ،اط. عندىم فاوع غل لد  لن اادان ااايدانس لا عندىم  عمءلاً  «ادلبي ل »
اىناؾ طلبػ  ع اضػ  لػن ادلاقفػ  الػن اان امػ  س ال اػ اف   ااػدان إال لنػو لنػافس 

 لاداءاءلز ام امز.
اىناؾ لن ال ايجاات فسمسم ابػدان اتلػالبسم للػو الػع لىبػوس ريءنػو لشػكب  للن ػ س 
الف اايػػػدان عبػػػا ة عػػػن لػػػا،ة مػػػ ال  االيػػػيلاؿ يػػػدادة االنفجػػػا س لا لنػػػو امػػػ ب  فلااػػػ  

اع ااايلب ػػػ س ف جػػػب تاػػػا،ة اايػػػدابلس ااالكي ا ػػػات األلن ػػػ  بقػػػد  تاػػػا،ة اايػػػدان ابيحػػػ  
 اادليدان .

إ  لف ريػب  -الن تبلسم لن بلع ل حابنا  -اقد ذىب بلع ادلفك ان اا  ب   
لنػػػبم ىػػػء لشػػػ اع إمػػػملزس اريػػػب إمػػػملز ىػػػء لشػػػ اع ليطػػػ ؼس اريػػػب ليطػػػ ؼ ىػػػء 

 لش اع إ ىايب... 
 تكمن   االممـ ا  اايدان بو. -باألك ا   اابداا   لا -فادلشكب    اانساا  

لػػن اليػػداف ااػػدان ااايػػدان ن عػػ  غ ب ػػ   -لػػن ىنػػا اىنػػاؾ  -الػػن ادلاقفػػ  ادليفبنػػف  
خ اف ػػػ  لمػػػطء ا س تظسػػػ  اتنمػػػء عنػػػد غ ػػػاب ااػػػءعز اغ ػػػاب اافكػػػ  اانقػػػديس اعنػػػد غ ػػػاب 

 د ااكءا ث ااألتلات.اايفنلات االبم   األي ايس الف ىذه اان ع  تشيد خا   عن
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لػػن ل ػػبوس  -لا االمػػمـ خا ػػ   -بػػادلءاقف ااػػ  تػػ فع ااػػدان  انػػ  اآلف للن ػػاً 
ده لشػػػػػػػػكب  م امػػػػػػػػ   لا للن ػػػػػػػػ س لا عاوقػػػػػػػػاً للػػػػػػػػاـ احل اػػػػػػػػ  اااينم ػػػػػػػػ  ااحلدا ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتلي

 ااادؽلق ا   ...
 .«خطاب إمملز»اإظلا ااكمـ اآلف عما ىء 

س ؽلكػػ ن لف ننػػيخ ج لنػػو  م ػػ  لءاقػػف لا  ػػمث   ا   اخلطػػاب االمػػملز اا ػػـء
 ىذه ادلنأا : 

ب نا لف نيحمبسػػا انحػػب هبػػا ػكب  ،ن ءاػػ  عػػػبءف االايػػ اـ بااػػدان لشػػػناؾ لػػن غللػػػىػػ -
) ؿ            لشػػػػػػػػػػػػػػػكبينا األخ ااػػػػػػػػػػػػػػػ :

 اىذا ريب لا   األل .( 185عم اف:
اضػاً كػب ابمشػكب  اادن ءاػ س اىناؾ لن اليدانو كمِّ ابمشكب  األخ اا س اىء ل -

تطب ػػػق ااشػػػ ال  »اكػػػن إذا قالػػػ  اادااػػػ  االمػػػمل  س لا اخلمفػػػ  االمػػػمل  س اإذا حتقػػػق 
س لي لنو كب لخػ اي لؤلػب إ  ك نػوس اكػب ،ن ػءي لءقػءؼ ااينف ػذ. اىػذا «االممل  

 ؼليبف عنو. -نظ ااً  -إ  ادلءقف األاؿس ااء لنو  ادلءقف اؤاؿ عمب اً 
 سفسػػز تػػ ا   ااػػدان -اىػػز   اخلطػػاب االمػػملز باىيػػ   :  ااااااػػ اللػػا اا  اػػ -

س اىػػء    ف ااكػػد كػػب عالػػب    ااػػدن ا ىداي  ة ه  اىسع وس  عادع ن  اهسع ساجتػػد ف ػػو
ا لػػب   اآلخػػ ةس الف ىػػذا ريبػػو ال انيظػػ  ،ااػػ  اال خمفػػ س ال انيظػػ  ق السػػا   ذافػػاس 

ذا حتقق ق ػاـ اادااػ س احتقػق ق السػا اال ق السا ىز بيطب ق كدا، ااش ال  اقءان نسا. ف،
بيطب ػػق ااشػػ ال س ففػػز ذاػػك دتػػاـ نلمػػ  ال اػػد مػػلا،ة. ا  احلػػااي س فػػ،ف ااػػدان اظػػب 

 كمِّ ابمشاريب اا س ل د اً ابمشاريب.
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 مػػاا  ااػػدان ااظ فيػػو ىػػذهس ااآل ػػا  ادل لػػءة اإلؽلػػاف بػػو ااالمػػب طقيضػػاهس ال ؽلكػػن 
عبػػ  ن ػػءش ااشػػ ع الػػا نطقػػ  بػػو الحلقػػ   حتداػػدىا اكنػػمسا إال باالعيمػػا، ادلبايػػ 

 عب و. اىذه ظلاذج لنسا الن ،الالفا   ادلء ءع. 
 :الدين ىداية ونور -1

لاؿ لا بلث أللبو اا مػب الن اػ  أللبػو ااكيػب ىػء لف اكػءف اانػا  عبػ  ب ػلة 
اعبػػػ  ىػػػداس اعبػػػ  نػػػء  لػػػن  هبػػػمس ال فػػػءف احلقػػػاوق ااكػػػدا ادليلبقػػػ   بقسػػػمس اغااػػػ  

افمس الػػا بلػػد ك ػػافم الػػءفمس فسػػذه ىػػز اا ااػػ  األا  ااألمػػا  اين اػػب الػػء،ىم اك ػػ
 اايء اة ااالصل ب اااق  فس اماو  لا لن ؿ اهلل البا،هس اقءؿ تلا :

  .(44)ادلاودة:         -
-               

              
 .(46)ادلاودة:
-                

              
 .(4-1) ؿ عم اف:

-              
 
 

 
 

  
 

      
 

 
 .(16-15)ادلاودة:     

-              
 .(57)اءنس:   
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 :الدين تزكية واستقامة -1
اتباعػػػوس ارل ػػػر اانػػػء  إظلػػػا ىػػػء اذلدااػػػ  تقػػػء، إ  االمػػػيقال س الل فػػػ  احلػػػق تػػػدعء إ  

اممينا ة بوس اإظلا ىء اإلب ا  ااالعيبػا س اىنػا اػأٌب االن ػ  اااػاين لػن االنا ػ  ادلكءنػ  
دلاى ػػػ  ااػػػدان ا مػػػاايو: امػػػيقال  اا تقػػػايس ات ري ػػػ  اظلػػػايس ا ػػػمح اإ ػػػمحس هبػػػذا بلاػػػ  

 اا مبس اهبذا نطق  ااكيب: 
-               

  
 

 
 

  
 

   
 

  
 

   
 .(19-14)األعب :

 .(11-9)ااشمس:            -
-              

 .(2)اجلمل :          
 (9)االم اي:          -
-               
 .(31)األكقاؼ:       
-               

 .(13)األكقاؼ:
-              
 .(6)ف ب :   
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-                 
                  

                  
                
                

               
                  

                 
                
             

 .(14-1)اجلن:
-   

 
 
 

 
 

 
 

   
 

     
 .(186)اابق ة:       

 :الدين رحمة ومصمحة وسعادة -3
او  خبقػوس غػط عػن إؽلػانم اعبػا،فم العمػاذلمس ػػػػػػػػػ،ه اماهلل تلا  غط عن عبا -

 عوس لف اكػءف اانػا  عبػ  ػػػػػػػػا ا اػد لػن ،انػو ايػال تنفلو  اع  اال تض ه لل   . اإظلػ
بحانو ػػػػػػػػػلا ىء ل ق  التري س الا ىء خل ذلم ا زت س املا،ة امك ن . ااػذاك فسػء م

 بو.اال لشق  اال عن اًس بب ا اد ذلم عكس ذاك ري ال ا اد هبم عنياً 
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 .(117)األنب اي:        -
-            

             
 .(129-128)اايءب :         

 .(2-1) و:          -
-               

 .(124-123) و:    
-   

 
 

 
 

 
       

           
 

 
   

 
  

 
 

 
     

 .(157)األع اؼ:
-      

 
  

 
    

 .(25)احلداد:   
فاالميفا،ة لن االممـ ااالميمياع بنلميو الط ذتا  االمب بػوس ا نػ  لؤلبػ  إ  
اآلخػػ ةس اا نػػ  خا ػػ  بنل مسػػاس بػػب ىػػز تبػػدل فػػء  االؽلػػافس اتػػ ،ا، ب اا،تػػو ا مػػءخوس 

 وس ابقد   ح  االمب بو.اتنيم  اتنمء بقد  االمب ب
فاذلػػػػػػدا ااانػػػػػػء  ايػػػػػػفاي اانفػػػػػػء  الػػػػػػا   اا ػػػػػػدا س ااالبػػػػػػم ااحلكمػػػػػػ س اااي ري ػػػػػػ  

يمياع بااط بػػات ػػػػػػػػػػػػػيقال س ااا لفػػ  ااا زتػػ س االينػػاب ااضػػما  اااشػػقااةس ااالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالم
،اف انػػػػ الؽ إ  اخلباوػػػػثس ااالويمػػػػا  بػػػػادلل اؼ ااالنيسػػػػاي عػػػػن ادلنكػػػػ س اإقالػػػػ  االػػػػدؿ 
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ك ن  اااطمأن نػػ ... ىػػذه ريبسػػا ذتػػا   ن ػػ  اقطػػءؼ ،ان ػػ س   ػػػػػػػػػب اانػبس احت ػػػػػػػػػػػػػػػػاااقن
مف  ػػػػػػػػػػػػػاع  س ا،اف تءقػػػػف عبػػػػ  اخلػػػػػػػػػػػػػػػ  ااجلمػ ةس   احل ػػػػاة ااف ،اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قبػػػػب اآلخن ااػػػػد

 اااداا  االممل  .
غلػب لف ايجػو ااءلػو إ  ىػذه  -لا يػفءااً لا عمب ػاً  ريياب ػاً   -اخلطاب االمػملز 

امػػا  اااقطػػءؼس الف غللػػب اانػػا  ؽلنػػكءف هبػػا اانػػيف داف لنسػػا قبػػب لف اقءلػػءا لػػن اا
لقالسمس اقبب لف افا قءا رلبنسمس الف ػلققءا ذاك   اػءلسم قبػب غػدىمس ا  ك ػافم 

 قبب شلافم. اإذا مل ايحقق ذاك فاخلبب   اخلطاب لا   تبقز اخلطاب.
تقنع ادليدان  بض ا ة  - قبب اا ـء اكىت -ننب  ريبلة لن اخلطاب االمملز اا ـء 

ااشقاي ااالن    اادن ا لن للب ملا،ة اآلخ ة. ب نما خطاب ااش ع اقءؿ: املداا 
         :  اادن ا اينلداا لريا    اآلخ ة

       (س 211)اابق ة:     
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

         (س 97)اانحب:   
  س(72)االم اي:    

ثَ  ٌ م َم  ْن  »قػػاؿ:  ا  احلػػداث اا ػػح ح  عػػن لنػػس   ػػز اهلل عنػػوس عػػن اانػػيب 
ُكنَّ ِفيِو َوَه َد َح ٌَوَع اِييَم اِنَ َأْن َيُن وَن اللَّ ُو َوَرُس ولُُو َأَح يَّ ِإلَْي ِو ِممَّ ا ِس َواُىَما  َوَأْن 

َْ  ِر َكَم  ا َينُيِح  يَّ اْلَم  ْرَ  ال ُيِحبإ  ُو ِإال ِللَّ  وِ  َرُه َأْن يُ ْق  َذَ        ْ   َوَأْن َيْن  َرَه َأْن يَ ُع  وَد ِف  ي اْلُن
 .(1)«ِفي النَّارِ 

                                                 

 .  صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب حالوة اإليمان (1)
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فسػػب ػلػػ ش خطابنػػا االمػػملز عبػػ  دتكػػ  ل ػػحابو اسلا ب ػػو لػػن إ، اؾ كنػػنات 
ااػػػدن ا ااايميػػػػع هبػػػػاي اإ، اؾ احل ػػػاة ااط بػػػػ  ااالػػػػ ش   لرينافسػػػاي اإ، اؾ كػػػػماة االؽلػػػػاف 

 !لف ىذه رل ، يؤاف ،ن ءا س ا س ذلا اعيبا    اادان ااادعءةي ااانلا،ة هباي لـ

اافقػػ اي إ  لغن ػػايس اادل  ػػ  إ   -اال بػػد  -اػػ س عبػػ  اخلطػػاب ااػػداط لف ػلػػءؿ 
لف اطسػػ  األ م لػػن  -بااضػػ ا ة -ل ػػحايس اادلفنػػدان إ  لمػػءااي. ااػػ س لنيظػػ اً لنػػو 

 دلينبط  ادلليدان.ادلظامل اادلفامد ااآلالـس اؼلب سا لن اجلبا ان اا
لف غللػػػػػب اانػػػػػا  مػػػػػلداي ب،ؽلػػػػػانمس  -إذا فسػػػػػم ،انػػػػػو ا مػػػػػاايو  -ااكنػػػػػو انػػػػػيط ع 

لطم ن  بلبا،فمس ليحض ان بأخمقسمس لي ري  بآ،اهبمس لفبحػ  بامػيقاليسمس فػ ك  
 كىت بيلبسم اَنَ بسم.

انػػيط ع اخلطػػاب االمػػملز لف ابػػط ااػػنظم رليملػػات الؤمنػػات قءالسػػا اانػػك ن  
 طمأن ن س اادلء،ة ااا زت س ااايكافب ااالااا س اااد ااالكنافس املا،ة اادن ا ااآلخ ة.ااا

اخلطاب االمملز ك  انل   ىذا االجتاهس اك  ػلقق إصلاتات   ىذا االجتاهس 
اك  ا بح ااقاومءف عب و اادلنيقببءف اوس لملد   قبءهبمس الىدا   عقءذلمس التري  

 لعمػػاذلمس النقػػ    مػػبءريسمس الىنػػأ   لمػػ ىم اك ػػافمس النفػػع   نفءمػػسمس ال قػػ   
ادانػػػو  جمليملػػػافمس ك ن ػػػذ اكػػػءف ىػػػذا اخلطػػػاب عبػػػ    اػػػق اهلل النسجػػػوس ااكػػػءف زلققػػػاً 

 ا ماايو. 
إن الدين ورس التو نعم ة ال نقم ة  وىداي ة ال نناي ة  وس عادع ال   قاوع  ومنَع ة 

 ال مضرع  ويسر ال عسر  ورحمة ال قسوع. 
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 :تكاليف الدين بين المكاره والشيوات -
بلػػع إخءاننػػا اابفظ ػػ  شلػػن انػػيسءاسم االعنػػات ااايشػػدادس ايلبقػػءف بػػبلع لافػػا  
ااشػ ع ااقلػػداف عنػد ظءاى ىػػاس ٍب ػلمبػءف عب سػػا ريػب ،اػػنسم اخطػاهبمس اؼُل ِّلػػءف عب سػػا 

ََّ    ِل اْلَجنَّ    ةُ »: فقسسػػػػم افيػػػػاااىم. لػػػػن ذاػػػػك فسمسػػػػم اتػػػػءل سسم حلػػػػداث اانػػػػيب   ُح
 .(1)«بِاْلَمَنارِِه  َوُحََِّل النَّاُر بِالشََّهَواتِ 
اة اااءعػػػا  ااخلطبػػػاي اادلفيػػػ س فػػػم ػق رياػػػل لػػػن اادعػػػػلػػػن ىػػػذا ااػػػنو اللاااػػػو انطبػػػ

شلػػػا تشػػػيس و األنفػػػس اتبػػػذ بػػػوس إال ذلػػػءه لا ك لػػػءهس اكػػػذ اا لنػػػو  اكػػػا،اف اخريػػػءف يػػػ  اً 
ااػػػ  ُكفَّػػػ  هبػػػا اانػػػا . اال  ءاتػانفػػػ ااس عبػػػ  لمػػػا  لنػػػو لػػػن لىػػػءاي اانفػػػء  الػػػن ااشسػػػ

شلا تنياقبو اانفء  اتض ق بوس إال لدكءه اعظمءهس ا غبػءا ف ػو لا  اكا،اف اخريءف ي  اً 
 لالبءهس عب  لما  لنو لن ادلكا ه اا  ىز   اق اجلن .

إف ااشسءات ادلق ء،ة   احلداثس إظلػا ىػز احلػاالت ااػ  ك لسػا اهلل تلػا  ا ػ ح 
    س          :بيح ؽلسا

زلػػدا،ة للػػدا،ة. ااهلل تلػػا  ك نمػػا  -لا كػػاالت  -س اىػػز يػػسءات    
ػلـ  بلع ااشسءات   بلع احلاالتس فبما اكءف ف سا لن لظامل الفامد ال  ا س ٍب 
إنو مبحانو ال ػل لسا إال اذلا بداوب ريالة لن لننػسا الػن غػل لننػساس شلػا ىػء كػمؿ 

   ب.
إ  نػا   ءات ااػ  تقػء، إ  نػا  اآلخػ ةس ىػز نفنػسا تقػء، لاضػاً اعب  االمـء فااشػس

سءات اىػػػػز تقػػػػء، األفػػػػ ا، ااجمليملػػػػات إ  ػػػػػػػػػػػػااػػػػدن ا. اضلػػػػن نػػػػ ا اا ػػػػـء بلػػػػع ىػػػػذه ااش

                                                 

 .  صحيح مسمم، أول كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهمها (1)
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اع  ػػػػػػػػػػػػػػاأللػػػػ ام اجلنػػػػم   ااانفنػػػػ   ااالقب ػػػػ س اإ  إ ػػػػلاؼ االنيػػػػاج اااينم ػػػػ س اإ  إي
يملزس اإ  االضل اؼ ااجل ؽل ... نفن   االبء،ا  االميسمري  س اإ  اايفكك االاوبز ااجمل

        :اىػػػػذا بلػػػػع لػػػػا تشػػػػل إا ػػػػو اآلاػػػػ  ااك ؽلػػػػ 
 .(59)ل مي:      

ت اآلا  باالتباع ااذي الط االنق ا، ااالمخماؿ ااالمينمـ. فسز ،عءة  اقد عدَّ
لًا لطبقاً ابشسءات لا لن إ  اا يد ااالت اف ااالعيداؿ ااال تقايس اا ن  ذلِّا لطبقاً 

       :اقد قاؿ اهلل مبحانو ساطببسا ااالميمياع هبا
         

 .(14) ؿ عم اف:  ...  
فسذه ااشسءات اغلىاس اهلل تلا  ىء ااذي خبقسا انا امخ ىا انػا اتانسػا انػا الذف 

قلػػاف عبػػ  ف سػػا انػػا. ااػػ س ف سػػا يػػزي زلػػـ  اال لػػذلـء   ل ػػبوس اإظلػػا ااػػذـ ااايحػػ مي ا
كاالت سل ء ػ  لن ء ػ س اىػز زلػدا،ة للػدا،ةس النسػا كااػ  االنمػاؾ ااالمخمػاؿ 

 ااالف ا . اريب يزي تا، عن كده انقبب إ   ده.
اللا ادلكا ه اا  كف  هبا اجلن س ااا  ال بد انا لنساس فسز لػن قب ػب ادلكػا ه ااػ  

نطبػق إ  عمبػو. اىػز ػلدىا ريب ااكد ك  اني ق  لن نءلػوس اانقطػع عػن  اكيػو اا
لن قب ب اجلسء، اا  ابذذلا رت ػع اانػا  إذا لػداا   لعمػاذلم اااي الػافم ا مءكػافم. 
اىز لػن قب ػب ادللانػاة ااػ  ايحمبسػا ااطااػب   ، امػيو اااباكػث   باػوس اادلبػدع   

لكػػػا ه تػػػء،  -امػػػءاه  -لشػػػا الوس ااا اا ػػػز   تدا ابػػػو النػػػابقاتو. ففػػػز ىػػػذا ريبػػػو 
  اػػػء لعف ػػػ  لنسػػػا اامػػػخاك  لػػػن عناوسػػػاس ااكػػػن ىػػػز ذي احل ػػػاة ا ب ليسػػػا اانفػػػء 

 اقءان نساس ريما قاؿ ااشاع : 
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 ػػػب إال لن  اغٍب   ات،اا،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلب ريبسا احل اة فما لعج
 سا تػػػو ا ػػػمتوس ا   ب اادلكػػػا ه قػػػد غلػػػدىا االننػػػاف  ػاعػػػػػػػػػب تبػػػك ادليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػفم

 ءلو اترياتوس ا  كجو السا،هس اقد غلدىا كىت   إلنػاؾ انػانو اريظػم غ ظػو اريػبح 
 غضبو.

ء ب ػد،هس اانظػ  إ  االءاقػب اادلػآالت اإ  ػد  لا ىػػدُّ   لل ه ااقػااكن ااذي غل
اانيػاو  ااايبلػػاتس ىػػذا فػءف عب ػػو ىػػذه ادلكػػا ه كػىت تيميػػ س اكػػىت ا ػبح غػػل  بػػو هبػػا 

اف ػال لكخث ذلاس ريما ق ب: لن ع ؼ لا ق دس ىاف عب ػو لػا الػد. اقػد ا تقػز االننػا 
  إؽلانػو ا  تقػػدا ه األلػػء س ا  لدايػػو ازتامػػو ذلػاس كػػىت تيحػػءؿ ادلكػػا ه اادلياعػػب إ  

 .(1)«َوُهِعَلْل قُ رَُّع َعْيِني ِفي الصٌَّعِ  » :مذَّ لدادةس ريما قاؿ ػليع ال
إ  ل ػػػا   بسا مػػػل اً ػذه ادلكػػػا ه اادلياعػػػب اادلشػػػاؽ ااػػ  ايلػػػ  حتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبػػ  لف ى

ء،ة اال لطبءبػػػ  اػػػذافاس اإظلػػػا أللػػػب ادل ػػػا  اادلقا ػػػد ػػػػػػػػػ ةس ا نػػػ  زلمػػػػػػػػااػػػدن ا ااآلخ
ادليءقفػػ  عب سػػا. الػػن ىنػػا اػػ ا االلػػاـ ااشػػا يب لف ادلكبػػف ال ا ػػح لنػػو اال غلػػءت اػػو لف 

فػػ،ذا ريػػاف ق ػػد ادلكبػػف إاقػػاع ادلشػػق س »ادلشػػق  الف اق ػػد حتمبسػػاس  ءع  ػػػػػػػػػػاق ػػد ااءق
كب ف نفس ادلشق . ػا ع ال اق د باايػػػػػػػػػػػػػػػا عس لن ك ث إف ااشػد ااشػػد خااف ق ػػػػػػػػفق

ا ع با ػػبس فااق ػػد إ  ادلشػػق  با ػػبس فسػػء إذاً لػػن ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ااشػد ؼلػػااف ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػاريػػب ق 
ءاب ف ػوس بػب ف ػو االٍب إف ا تفػع اانسػز ػػػػػػػ  عنػو ال  ػو. الا انسػػػػػػػػػػػػػػػػ  عنػب لا انسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقب 

 .(2)«ءؿ   ادلشػق  ق ػد لنػاقعػػػػػػد اادخػػػ  بق ػػػػػبب األلػم. فطػػػ  اايح اػعنو إ  ، ل
                                                 

 .   3879سنن النسائي، رقم  (1)
 . م8975-هـ8395، 1ط ،الموافقات بشرح الشيخ عبد اهلل دراز (2)
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اال ان ػػب ابيقػػ ب إا ػػو  ألف اهلل مل اضػػع تلػػذاب اانفػػء  مػػبباً ...» :إ  لف قػػاؿ  زتػػو اهلل
 .(1)«لا عنده

اإذا ريػػػاف ااشػػػا ع احلكػػػ م ال اق ػػػد للارينػػػ  اانػػػا    يػػػسءافم اال ك لػػػانم لػػػن 
اال اق ػػػد ريػػػذاك إعنػػػافم  -ري ػػػف اىػػػء ااػػػذي خبقسػػػا فػػػ سم الباكسػػػا ذلػػػم   -لبػػػذافم 

اال تقػػػػػاي بشػػػػػػسءافم  -حتداػػػػػداً اك ػػػػػ اً  -اتن ػػػػػ و ك ػػػػػافم ا اكػػػػػيسمس اإظلػػػػػا اق ػػػػػد 
  ل   ل احلسم ال اتبسم...انءاتعسمس ااانل هبم إ 

إذا رياف األل  عب  ىذاس فم ا ح ادلضز لع اخلطابات اا  تؤ   اايشداد اتليده 
ىػػء األكػػء  ابػػدانس اجتػػا   خػػو ااشػػ ع  خدلػػ  ابػػدانس اتػػؤ   اايحػػ مي اتليػػده ،اومػػاً 

اختف فاتػػػػو اتليػػػػد ذاػػػػك ع لػػػػاً اك لػػػػاًس ت ػػػػا،ـ مػػػػنن اافطػػػػ ة بػػػػدعءا قمػػػػع اانفػػػػء  
 ات ااضسا.

عػن ااػ ااجس اا ريػ اف عبػ  ريءنػو  - لػامً  - ل  اق لت ل ا اً ابلع لن ايحد ءف 
الف ادلق ػء، لنػو ىػء إصلػاب ااننػبس  -اريب ىذا  ػح ح  -إ  اهلل تلا س  ق ىبا عبا،ة 

بلضػػسم اػػذلءف ااػػ ااج ب ػػ م قضػػاي  بػػب إف...س ااػػ س ااشػػسءة ااابػػذة ااػػ  تػػأٌب ع  ػػاً 
 لا  لناً   ي ع يو اممليو.ااشسءة ادلش اع س اا اف ذاك نق اً 

ابلضسم انينكفءف اال  ءف عػن ذريػ  لػا   ااػ ااج لػن يػسءات البػذات كنػ   
 انا اً. انفن  س خبقسا اهلل تلا  اي عسا البا،ه ا مً 

اكضػػػ ت لػػػ ة كفػػػػب تفػػػاؼس فنػػػمل  لكػػػػد ااءعػػػا  انكػػػ  عبػػػػ  ل ػػػحاب احلفػػػػب 
  ءا ابقػ  ف ااكػ ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مل ؼل د ابلػع ااينػا س   كػ ػػػػػخت  و لاقات  ءاب  األناي 

فقبػػػ  اػػػو:   نظػػػ يس اػػػء مل اقػػػ لاا ااقػػػ  ف  !! إال ،قػػػاوق للػػػدا،ةس لػػػع لءعظػػػ  ق ػػػلة
                                                 

 .  نفسه (1)
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  لا ريبمػ س دلػا ريػاف عبػػ سم ػق لي لءعظػػػػػػػػػػػػػػػم تبػبس اريػذاك اػء اػػػػػػػػفػػػذا احلػػػػػػػػػػػ  ى مً ػػػػػػل 
 لن ك ج. 

و لا بلػع كقػوس ااػء مل اكػن ػالوس اؽلكن إعطا ه كقػػقفببق  ف لاقاتو اك  و ال
او ن  ب لن اق  كفب اا ااج. اريذاك ااءع  ااال يا،. للا االنشا، اااي ط اااينبز 
ااالبيساج بااءا م  الػا ف سػاس فسػذا ىػء ادلشػ اع اىػء ادلنػنءف ذلػذه ادلنامػب س اىػء ااموػق 

 هبا ااأل ب   إقاليسا. 
قػػ  ف ااكػػ ميس اال إاقػػاي ريبمػػات تاق ف ػػ  لا اعظ ػػ س   اانػػ  هبػػذا لعػػا م قػػ اية اا

األع ا س ااكط لعا م اان عات اايشدادا  اا ال   إ  تضػ  ق لػا امػلو اهلل اااينفػل شلػا 
 لكبوس لع ادلباا     بلع اايكاا ف لا ا لسا   غل لءا لسا.

قػػدـا اريػػاف ذاػػك قب ػػب  –لػػن ىػػذه ادلباا ػػات لػػا  ليػػو لػػن لكػػد ااػػدعاة اافضػػمي 
فمن اعيا، لنا »اىء ػلث عب  االناا  بااق  ف   يس   لضافس قاوًم:  -يس   لضاف 

ف لضػػػػػاف ف  ػػػػػيو ا جيسػػػػػد  -اذاػػػػػك ل ػػػػػلف االؽلػػػػػاف  -خػػػػػيم ااقػػػػػ  ف لػػػػػ ة   ااشػػػػػس  
 «لريا ...

 !!اااشاىد عندي ىء اعيبا ه خيم ااق  ف ل ة   ااشس س ىء ل لف االؽلاف...
س ا  يس انس الن اق له اال اكا، ؼليموس الن ىم  اءلاً فماذا لبق  دلن ؼليمو   ل بل 

 لع لف اهلل تلا  اقءؿ  !يىب لبق  ذلم  اكبنا لن االؽلاف ي  اً  !،اف ذاكي
 .    س ٍب اؤريد (21:ادل لب)     

فااخغ ػػب   ااقػػ  ف ااكػػ مي احتب بػػو ابنفػػء  احتف ػػ  اانػػا  عبػػ  االرياػػا  لػػن ق ايتػػو 
ءغ ادلباا ػػػ  اال ادل ػػػاالة اال ااضػػػ ب عبػػػ  ػا لقا ػػػد لب بػػػ س ااكنسػػػا ال تنػػػاتػػػدب هس ريبسػػػ

 اانا  ب، مؽ لككاـ غل  ح ح .
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 القسم الثاني: مراجعات في فقو الواقع
ملز ايلالػػب لػػع ااقلػػو بكػػب لكءناتػػوس لػػع ااقلػػو ااق اػػب اادلبايػػ س ػاخلطػػاب االمػػ

  ااػيقبو   خػذاً  «د غػل ادلبايػ اابل ػ»الع ااقلو اابل د اغل ادلبايػ س اإف ريػاف ااءاقػع 
 ا  بح ريب يزي ق اباً الباي اً.

اخلطػػػاب االمػػػملز ادليلبػػػق بػػػااءاقع ادللػػػ شس ايضػػػمن ت ػػػء ات لل نػػػ  ذلػػػذا ااءاقػػػعس 
احتبػػػ ًم ألا ػػػاعو الكءااػػػوس ايضػػػمن تء ػػػ فات ات ػػػن فات النا ػػػ ه  ايضػػػمن تشخ  ػػػاً 

 ءالسيسا...الكءناتوس ايضمن لككالاً عب و الككالاً دللاجليسا لا ل
إ  رياػػػػل لػػػػن ادل اللػػػػات  ىػػػػذا اخلطػػػػاب االمػػػػملز ادليلبػػػػق بػػػػااءاقعس ػليػػػػاج لاضػػػػاً 

دامت. ىناؾ اا ـء لسػء، ارييابػات لي ااػدة   ىػذا االجتػاه. اىػز تؤريػد  ػ اك  ػػػػػػػػػػػػػااايل
انػػب ااػػذي ملز إ  ادل اللػػ  اااخيػػ د   ىػػذا اجلػػػػػػػػػػػاب االمػػػػػ  اخلطػػػػػػالػػػػػػػػػلا  ػػمناً ك

تنبػػػػط عب ػػػػو لككػػػػاـ الءاقػػػػف ات ػػػػ فات ا ،ا، لفلػػػػاؿ ال ك ػػػػ  ذلػػػػا اال كػػػػد آل ا ىػػػػا 
 اتداع افا...

 :طغيان النظرة السوداوية العدائية -1
ا ،اػػػاً  ااقلنػػػا االمػػػملزس اااءاقػػػع االػػػادلز لػػػن كءانػػػاس ا  عقػػػ  ،اا نػػػاس اػػػ س ااقلػػػاً 

باالغلاب ػػػاتس ااايطػػػء ات  رمل لب ػػػهب جػػػاًس ااػػػ س ااقلػػػاً مػػػا اً لطم نػػػاًس ااكنػػػو لاضػػػاً عػػػا
 االغلاب  س غط بااف ش اااللكانات اجل دة اغل ادلنبءق .

غػػل لف اخلطػػاب االمػػملز تخريػػ  لنظػػا ه عبػػ  اجلءانػػب اانػػء،اي اااكاحلػػ  ااانػػ    
 ااانبب  س فسء غا ؽ   تألبسا اا فسا انقدىا الءالسيسا.
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ذه اجلءانػػػبس اال لف ا اىػػػا ٍب ال ل اػػػد خلطابنػػػا االمػػػملز لف ان ػػػ ؼ نظػػػ ه عػػػن ىػػػ
ايجاىبسػػا لا غلالبسػػاس ااكػػط ل اػػده لف اػػ ا اا ػػء ة ريبسػػا ااػػ ا ااكػػأ  ريبسػػاس لعمىػػا 
المػػػفبساس الف الي ػػػم طػػػنس  االػػػدؿ ااالن ػػػاؼس ألنػػػو لػػػنس  ااقػػػ  ف الػػػنس  االمػػػمـس 

 فاالعي اـ بو اعي اـ بكياب اهلل اببب اهلل. 
         :ءؿ اهلل لػػػػػػػػػػػػػػب اعػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػاق

            
   :س اقػػػػػاؿ لاضػػػػػاً ( 8)ادلاوػػػػػدة:        

       
 

 
 

       
 (. 152)األنلاـ:  

بم س لا لع ادلش ري س لا لع ادلبحدانس امءاي لع األيقايس لا لع ػفنءاي لع ادلن
ب س لا األقػػػػػػ ب  لا ادل  لا لػػػػػػع ا ػػػػػػا  ػءاي لػػػػػػع ادلنػػػػػػػاحلبفػػػػػػايس لا لػػػػػػع األعػػػػػػدايس امػػػػػػ

 األبلدان...
س ا  احلػاالت ريبسػاس غلػب لف نيحػ ا احلق قػ  انقءذلػاس اغلػب لف لع ىؤاليس رت لػاً 

 ب  ضػاً  نلخؼ اكب ذي فضب بفضبوس ااكب ذي ُكنن ُبنػنوس ااػء ريػاف بل ػداً عنػا لا
 عنػػدنا. ااقػػد عبمنػػا ااقػػ  ف ااكػػ مي لف نلػػخؼ كػػىت ابخمػػ  اادل نػػ  طػػا ف سمػػا لػػن لنػػافع

      ابنػػػػا س ااػػػػء لنمػػػػا خب اػػػػاف زل لػػػػاف عبػػػػ  قاعػػػػدة: 
 .(219)اابق ة:

ىت اىز ػػػػػػػػػػاىا ىء ااق  ف ااك مي ػليفز بال لة اانءه بيلقبسا ا دؽ ريملسا ك
           لش ري :  ري  اتخل  قءلاً   ػػػػػػػػػػػػػػلش



 
 
 
 
 
 
 

عادة النظر   الخطاب اإلسالمي المعاصر.. دعوة لمتقويم وا 

 

 -858- 

      
 

     
 

 
 

   
          

 
  

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
             

 .(34-29اانمب:)        
فأخذت   كنن األ،ب لع قءلسػاس الشػاا فم   لل ىػاس » :قاؿ االمل  ااق  يب

      :العبمػػػيسم لف ذاػػػك لطَّػػػ ، عنػػػدىا   ريػػػب للػػػ  الػػػ مس بقءذلػػػا
 
ف اللسػػػا ادلػػػأل طػػػا اقػػػ   ي  ااكػػػدافك ػػػف   ىػػػذه ااناتاػػػ (32)اانمػػػب:   

وى   ي مح   اورع ع نسػػػاس لػػػن إعملسػػػم إااىػػػا بػػػااقءة ااابػػػأ س ٍب مػػػبمءا األلػػػ  إ  نظ ىػػػا. 
 .«حسنة من الجميع

  كػػاؿ ريءنػػا  -لال تػػ ا لف لبكػػ  مػػبأ » :اقػػاؿ االملػػ  زلمػػد األلػػ  ااشػػنق طز
سا اهلل ف ػػو. امل  ػػدق دلػػا قااػػ  ريملػػاً كقػػاً  -ا ػز اقءلسػػتنػػجد ابشػػمس لػػن ،اف اهلل ىػػ

   اكن ريف ىػا لانلػاً لػن ت ػداقسا   احلػق ااػذي قاايػو ف مػا ذريػ  اهلل عنسػا: 
( فقػػػػػػد قػػػػػػاؿ تلػػػػػػا  34)اانمػػػػػػب:        

 « ...   ل دقاً ذلا   قءذلا: 
عبػ   نظ  إ  لا اع االممـ اادلنػبم ا -  للظمو  -اخلطاب االمملز اا ـء 

  لضػػػ  لػػػن تا ؼلنػػػاس الف لػػػا انػػػء،ىا لػػػن لظػػػامل الػػػآٍ س الػػػن لنػػػا لمػػػءل لػػػن لي اقػػػ
س الف تفػػػػ اب ادلنػػػػبم    ،اػػػػنسم اامػػػػيفحاالً  اضل افػػػػات النػػػػاائس ال اػػػػ ،ا، إال تلمقػػػػاً 

 عن لككالوس مل انبق او لا ب. -لا إبلا،ىم  -ابلدىم 
  رت ػػػػػع لءانبسػػػػا اعمقافػػػػػا باالمػػػػػمـ  -ريمػػػػا اػػػػػيم اانظػػػػػ  إ  األا ػػػػاع االادل ػػػػػ  

 . عب  ضلء لريا  مء،ااا س اليد إ،ان  القياً  -بم  اادلن
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اال يػػك لف ااكاػػل شلػػا تيأمػػس عب ػػو ىػػذه اانظػػ ة لػػن  ػػات عادلنػػا اااقلنػػا   ىػػذا 
اال  س  ح ح اال مب ب إ  إنكا ه لا اايقب ب لن يأنو. غػل لف ىػذه اا ػء ة احلااكػ  

للػػ اف لسمػػاف ال ا ػػح  ساس لا ا  ػػب للسػػاسػاءاقلنػػا اااقػػع االػػامل لػػن كءانػػاس ا  ػػب عنػػ
 إمقا سما لن اا ء ة.

س ىػػء لف لػػا ال فػػو االػػامل االمػػملزس ااالػػامل اا ػػ يبس ااالػػامل عالػػ س   األم  ر األو 
ىذا اال  س لن اضل افات عقدا  افك ا  امبءري  س الا ال فو لن لفامد الظامل ارلات س 

اتشػػػػي   الػػػػا ال فػػػػو ادلنػػػػبمءف خا ػػػػ  لػػػػن تفػػػػ اب ،اػػػػط اىػػػػءاف م امػػػػزس الػػػػن تفػػػػ ؽ
 ا  اعات ،اخب  ...

 مس لا عػػ ؼ لابػػوس لا عػػ ؼ نظػػلهس لا ق ابػػاً ػو اايػػا اخ ااقداػػػذا قػػد ع فػػػلقػءؿ: ريػػب ىػػ
 لنو لا لمءل لنو.

اقػػػػد غػػػػ ا ااييػػػػا  ادلنػػػػبم    عا ػػػػم  خمفػػػػيسمس العمبػػػػءا فػػػػ سم ااقيػػػػب اااينك ػػػػب 
 ..ااالذالؿس كىت ظن ادلنبمءف لف ق اـ ااناع  قد  ف لاانو اظس ت عملاتو.

 اامل  ااكيبءا ااقد  ااش اف ضلء ق ف لن اا لاف.  اغ ا اا ب ب ءف ل  افاً 
اتلػػ م ادلنػػبمءف ف سػػا  -بأاػػدي ادلنػػبم  الاػػدي لعػػداوسم  -امػػقط  األنػػداس 

 دلا ال لا ب او لن ااينك ب اك ب االمي  اؿس ااداط ااابدين.
كػيمؿس فقػد ريانػ  اإذا ريان  لل اي قب ب  لن االامل االمملز ت تح اا ـء حت  اال

يمؿ   بػػػػ  اان ػػػػػف األاؿ لػػػػن ااقػػػػػ ف االشػػػػػ ان ػمل   حتػػػػػ  االكػػػػػػللظػػػػم ااػػػػػبم، االمػػػػ
 ادل م،ي.

اإذا ريػاف ادليػدانءف ابلػػع ،عػاة االمػػمـ ايل  ػءف اا ػػـء ابيضػ  ق ااال ػػطسا،س 
فسػػػػذا اءيػػػػك لف الػػػػدَّ نلمػػػػ  ا زتػػػػ  إذا قػػػػ س طػػػػا تلػػػػ م للاػػػػاذلم   لتلػػػػاف غػػػػاب ة. 

   ذاك يسء،... الااذلم رل ، قط ة لن اابح  ااقدمي.ال حاب األخدا، عب
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ا نػػػءا بػػػأريف  لػػػن اانػػػابق س ااػػػذان ريػػػذبءا  -  ااشػػػ ؽ ااا ػػػ ب  -ااانػػػا  اا ػػػـء 
األنب ػػاي اقيبػػءىم اىػػم انظػػ اف إ   اػػافم اللجػػ افم ا ػػدقسم. اال انب ػػك لاػػب خبػػلس 

لقػءالسم اجلاكػدان فااق  ف ااك مي قد ل اؿ اف ب   ق و األنب اي عب سم اانمـ لػع 
 ادلنيكدانس ااطاغ  ادلليدانس لن نءح اقءلو إ  زلمد اقءلو...

ببدي اخلب ق  اباافط ة ااػ  فطػ  اهلل  ااء تألبنا ق   نءح لع قءلوس اىم لق ب عسداً 
اانا  عب ساس اءلدنا ف سا لن ااكفػ اف اااط  ػاف لػا اػ س اػو نظػل   تلاننػا: نػيب  مػءؿ 

انػػػػا اًس مػػػػ اً  اااىمس اتنػػػػيم  لسػػػػء،ه اػػػػ مً ػػػػػػػػم خطػػػػػػػػػػػػف  ذلػػػػػػػػسم ا  ػػػػػػػػػػػػػاػػػػدعء قءلػػػػو إ   ب
السػػا اًس يم ػػع األمػػاا ب ادلمكنػػ س اعبػػ  لػػدا اقػػ ب لػػن عشػػ ة قػػ اف... ا  اانسااػػ  

            صلػػػده عب ػػػو اانػػػمـ اقػػػءؿ: 
     

 س ااقػػػػػػػػػػػػءؿ: (7)نػػػػػػػػػػػػءح: 
    

                 
 (.27-26)نءح:

اصلده مل اؤلن للو إال قب بس امل اكػن لػن ىػذا ااقب ػب ال تاليػو اعشػلة ك اتػو اال 
  !ااده افبذة ريبده
َفْجٌ   -مـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـس الا قبب االمػمـس اغل االمػتا اخ االم -اللا اايا اخ 

ىػءس عبػ  ريػب ال ماكب اوس اال اينع ىذا ادلقاـ ادخءاو اامػيخ اج للابيػو اظلاذلػوس ا 
كػػػاؿس   لينػػػااؿ اجلم ػػػع. ااكػػػن ادلؤريػػػد ااػػػذي ال  اػػػب ف ػػػو لنػػػو لبػػػزي بااضػػػمالت 

 إظلػػا ىػػء  -ا اػػد ااػػنقو  -اااظبمػػاتس اادلنػػاري  اادلظػػاملس الف لػػ ياً لنػػو 
  

                      

     
 (.41)اانء : 
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لمػػػءل اال لريفػػػ  اال ل ػػػب لػػػن  اػػػ س -عبػػػ  الػػػو االرتػػػاؿ  -اادلق ػػػء، لف تلاننػػػا 
 . األمر األو األتلن  ادلا   . ىذا 
س ىػػء لف تلاننػػا ىػػذا اػػو زلامػػن افضػػاوب اإغلاب ػػات مل تكػػن   لتلنػػ  األم  ر الن  اني

لا   س لا عب  األقبس ىز اا ـء لكنن شلا ريان  ف ما لض س اإف لنس  االدؿ ااحلػق 
ؼ هبػاس كػىت ااػء ريانػ  ل مػء ة اقيضز لف نيل ؼ عب  ىذه ا امن ااالغلاب ػات انلػخ 

   ادلناائ ااانبب اتس اكىت اء ريان  خل ءلنا العداونا.
البػػدل بأا ػػاع ادلنػػبم  اااقلسػػمس ٍب ل ػػ ِّ بااء ػػع االػػادلز. إذا قا نػػا ااقػػع ادلنػػبم  
س طا رياف عب و احلاؿ قبب ق ف لا ق ن  لن اا لنس فنػنجد ،اف يػك ت ػلات رياػلة  اا ـء

ريا   ػػػ . ااكننػػػا صلػػػد لاضػػػاً تطػػػء ات ريبػػػلة إغلاب ػػػ س تػػػءاتي اجلسػػػ    ك انػػػاً مػػػبب   امػػػ   س ال
 األخ ا لا ت اد عب سا.

عبػػػ  اجلءانػػػب اانػػػ   س ف كاػػػ  احلػػػداث عػػػن  اخلطػػػاب االمػػػملز اا ػػػـء ا ريػػػ  رياػػػلاً 
مقء  اخلمف س اعن ادلد االميلما يس اعن فم ش ااشػ ال  اإمػقا  ل لل يسػا افاوػدة 

لا  اكػػاًس اعػػن فنػػا، األنظمػػ  ااقاومػػ  اتبل يسػػا اعج ىػػاس اعػػن  ااقػػءان  ادلنػػيء ،ة ن ػػاً 
اافنػػػا، اخلبقػػػز ااالليمػػػاعزس اعػػػن اجملػػػاى ة بادللا ػػػز اادلنكػػػ اتس لػػػع اايضػػػ  ق عبػػػ  

 ادل بح  ااادعاة...
ريبػػػلاً   احلااػػػ  االمػػػمل   االالػػػ س لػػػع   ااكننػػػا بادلقابػػػبس ننػػػيط ع لف ن  ػػػد حتنػػػناً 

 حتنن ننيب   لءانب لل ن .
س ىػػء اايحنػػن ادلي ااػػد   تػػدان ادلنػػبم  ااايػػ السم لىػػم لػػا ؽلكػػن   ػػده عمءلػػاً ا 

بػػدانسمس مػػءاي عبػػ  اا ػػل د ااشػػليب االػػاـس لا عبػػ   ػػل د ااف ػػات ااشػػاب  اادليلبمػػ  
ب ػػػػف  خا ػػػػ س اريػػػػذاك عبػػػػ   ػػػػل د اجلاا ػػػػات ادلنػػػػبم  ادلسػػػػال ة   لا بػػػػا الل اكػػػػا 

 ااشماا   الل اكا اجلنءب  .
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ادلاوػػػ  مػػػن  ادلا ػػػ  س اخا ػػػ  االقػػػء، األ بلػػػ  األخػػػلة لنسػػػا ع ػػػ  اؽلكػػػن لف نليػػػد 
 انبلاث كق قز اإلممـس عق دة ا قاف  اشلا م .

 شلا م  ل رياف االممـس لن  مة ا  اـس اترياةس اك ... - لامً  -ف،ذا قا نا 
اإذا قا نػػا كااػػ  ادلنػػالدس ااالنااػػ  اانءع ػػ  بػػااق  ف ااكػػ ميس ال،اي يػػللة االمػػ ةس   

 لضاف لا عب  لدا  اانن ...  
 اإذا قا نا اايفقو   اادان الء،ة اايدان اااءعز ااداط...

 اإذا قا نا االمب اادعءي اااءعظزس ااايلب م االمملزس ااالعمـ االمملز...
 اإذا قا نا احل ري  االبم   ا،ا  االبمايس اك ري  اافك  ااالليسا، ااايجداد...

س الا ريان  عب و قبب عش ات اانن س إذا قا نا ىذه اجلءانب ب   لا ىز عب و اا ـء
لػن  ن لػن ذي قبػب ال قػ  لػن ذي قبػبس لػع االقػ ا  بػأف لاءانػاً ػك لنا اا ػـء لكنػػفم ي
ا، ااالضلػػػػػ اؼس اريػػػػػذاك بلػػػػػع اايحػػػػػداات اجلداػػػػػدةس قػػػػػد ظسػػػػػ تس لا تفاقمػػػػػ  ػاافنػػػػػ

 اتل تت.
ال ؼلبػء   س ف،نػو لاضػاً اللا ااء ع االػادلزس اخا ػ    عمقيػو لػع االمػمـ اادلنػبم

 لن زلامن اإغلاب ات غلب االعخاؼ هبا اتقدا ىا ااايلالب ادلف د للسا.
الن لىم ىذه االغلاب ات اايحنن ااكبػل   احل اػاتس العػط خا ػ  ك اػ  اافكػ س 

 اك ا  اايلبلس اك ا  اادعءةس اك ا  االمب اجلماعز ااالمب ادلؤمناٌب...
دا، عبػػ  ىػػذه احل اػػاتس تيفػػاات لػػن ببػػد آلخػػ س ىنػػاؾ كػػءال  اق ػػء، اكػػ  بلػػاً 

س فػػ،ف ىػػذه احل اػػ ات تيميػػع ػالػػن ظػػ ؼ آلخػػ س الػػن رلػػاؿ آلخػػ . ااكػػن عبػػ  االمػػـء
 اا ـء بيءمع قب نظله   اايا اخ ااقدميس اتيميع بءماوب عمب مل ايقدـ ذلا نظل.
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ىػػػذه احل اػػػات تيلػػػ ت بنػػػند لخمقػػػز  قػػػا س ىػػػء  قافػػػ  كقػػػءؽ االننػػػاف طءا  قسػػػا 
 لؤمنافاس ابنند م امز قانءين ىء اافك ة اادؽلق ا    البا،وسا النظميسا.ا 

اقػػػد امػػػيفا،ت اابشػػػ ا  لػػػن ىػػػذه االنا ػػػ  ااام ػػػ س احتنػػػن ااكاػػػل لػػػن لا ػػػاعسا 
 اان ام   ااالليماع  س اادان   ااااقاف  . 

اريػػػذاك امػػػيفا، لنسػػػا ادلنػػػبمءف ابلػػػع ااػػػدعاة ابلػػػع احل ريػػػات االمػػػمل  س ااػػػء 
 لريد اكءال  لريا  ا  ء  ليد.بيض  قات 

ابمنػػبم س إذا لخػػذت يداػػ   اىػػذه االنا ػػ  ؽلكػػن لف تكػػءف لرياػػ  إفػػا،ة انفلػػاً 
اب ػػػدق   ابفاعب ػػػ س بل ػػػدا عػػػن ااي ا ػػػف ااابس لػػػ  امػػػءي اايءظ ػػػف. امػػػ  ،ا، نفلسػػػا 

لػن  ػم م ،اػنسم  -  لءى ىػا  -ءخسا ك  ا ،ا، إ، اؾ ادلنبم  لنػا ػاتأ لىا ا م
 اي اليسم.

 آفة الخمط والتعميم: -2
اخلطػػاب االمػػملز اءالػػو ااكاػػل لػػن ادلخػػااف  اادلنػػااو س الػػن اخل ػػـء ادللػػا،ان. 

 ابلع ىؤالي ىم خ ـء لا لعداي اإلممـ اادلنبم س هبذه ااد ل  لا تبك. 
   -اك نمػػا ايحػػدث اخلطػػاب االمػػملز عػػن ىػػؤالي ادلخػػااف  لا ادللػػا،انس صلػػده 

م ػػاًس ال افػػ ؽ اال ؽل ػػ س اال انػػياط اال ا تػػب. جتػػد احلػػداث عػػن خطابػػاً تلم  -اا ااػػب 
اا سػػػػػء،س اعػػػػػن اان ػػػػػا اس اعػػػػػن اا ػػػػػب ب  س اعػػػػػن ادلنيشػػػػػ ق س اعػػػػػن اا ػػػػػ ب  س اعػػػػػن 

 األل اك  س اعن االبمان  س اعن ااش ءع  ...
 -الك اناً عن لريا  لن  نف  -صلد احلداث عن لي  نف لن ىذه األ ناؼ 

س اجتلب لػنسم رت لػاً خ ػءلاً الاً تشمبسم رت لاًس اتدانسم رت لاً ايضمن لا افاً الكك
 لا لعدايس لا ليآل انس اعب  ، ل  ااكدة.
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خػػػ اج عػػػن  ا  ىػػػذا اانػػػءع لػػػن اخلبػػػب ااايلمػػػ م لخطػػػاي ال ػػػ ا  رياػػػلة. فسػػػء لاالً 
احلق قػػ  الػػػا تقيضػػػ و لػػػن ،قػػ  اللانػػػ    ااء ػػػف ااايشػػػخ و. اىػػء خػػػ اج عػػػن لػػػنس  

اػػذي اقيضػػز إعطػػاي ريػػب ذي كقػػوس اعػػدـ حتم ػػب لكػػد ات   خػػ س االػػدؿ ااالن ػػاؼس ا
ااء رياف لن ،انو لا  اوفيو لا لذىبو. ريما لف ىػذا اخلبػب ااايلمػ م اػؤ،ي إ  نػءع لػن 
اايلم   ااايضب ب دلن ا ػدقو ااأخػذ بػوس بػب إف  ػاكبو نفنػو قػد اقػع   ذاػكس ف فقػد 

اذ لءاقػف ات ػ فات ال جتبػب ا ىػز عب ػو. ٍب ايبػع ذاػك اختػػااقد ة عب  لل ف  األلػء  طػ
س ال اداً لن اخل ءل  اادللا،اة. إال ل اداً   لن ادلخااف  ااخل ـء

إف لرياػػ  خمفاتنػػا ا ػػ اعاتنا عػػد اايػػا اخس إظلػػا ىػػز لػػع لىػػب ااكيػػاب لػػن اان ػػا ا 
ااا سػء،. اقػػد بػػدلت ىػذه اخلمفػػات ااا ػػ اعات لنػػذ االسػد اانبػػءيس اخا ػػ    ادل كبػػ  

 ادلدن   لنو.
عػػن لىػػب ااكيػػاب اعمػػا تنػػ ب إاػػ سم اإ  ،اػػنسم  حتػػدث ااقػػ  ف ااكػػ مي رياػػلاً د ااقػػ
 سم لػػن حت افػػات ا ػػمالت ا فػػاتس اكنػػو قػػاؿ بلػػد ذاػػك: ػامبءرياتػػ

    

                 

              

                            

 
 (.115-113) ؿ عم اف: 

 نما اذري  اانيقد لا عب سم لن لآخػذ النػاائس صلػده ؽل ػ  اؼل ػو ف مػا اكىت ك
  .ايلبق ببلضسم ،اف عاليسم

 (.69) ؿ عم اف:  ...         -



 
 
 
 
 
 
 

 نيمراجعات في الخطاب اإلسالمي المعاصر                                        أحمد الريسو

 

 -865- 

-   
 

              
    

 
 (.72) ؿ عم اف:  ...

-               
 (.75) ؿ عم اف:  ...         
 (.78) ؿ عم اف:  ...        -
-                 

 
 (.111) ؿ عم اف: 

 (.81ادلاودة:)  ...        -
-  

 
 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
            
 

 
 

 
  

 
       

 
 

   
 

  
 

  
 

  
 

 
 

     
 (.83-82اودة:)ادل  ...

-                      

                   

    
 (.211-199 ؿ عم اف:) 

اعبػػػ  ىػػػذا األمػػػا  اىػػػذا ادلػػػنس س فخطابنػػػا االمػػػملز لبػػػـ  بػػػأف اليػػػد لف اا سػػػء، 
   ءايس الف اا ػػ ب   ا نػػءا مػػءايس الف األلػػ اكػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػءا مػػءايس الف اان ػػا ا ا نػػءا م
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ا نػػػػػءا مػػػػػءايس الف االبمػػػػػان   ا نػػػػػءا مػػػػػءايس الف ككالنػػػػػا الك ابنػػػػػا ا نػػػػػءا مػػػػػءايس الف 
 ادلنح ف  اادلفندان ا نءا مءاي...

س لػنسم ااق اػب الػنسم اابل ػدس الػنسم لفا ػب الػنسم ل اذؿس الػنسم إف ىؤالي رت لػاً 
ادلن ػػػػفءف الػػػػنسم احلاقػػػػدافس اريبسػػػػم قػػػػد اشػػػػخريءف   لليقػػػػدات ا ػػػػفات ات ػػػػ فاتس 

 خ ا.لاكنسم ؼليبفءف   ا 
ف جب لف تنبط لككالنا عب سم الءاقفنا لنسم اعمقاتنا للسم عبػ  لمػا  اايم  ػ  
اااي ػػن ف اااخت ػػبس ال عبػػ  لمػػا  اخلبػػب ااايلمػػ م اااينػػءا . فسػػذا ىػػء األافػػق اػػداننا 

 ااألنفع انا اا لنا.
امػيلماذلا  نال ا ػح تلم مسػا اإ مقسػاس اال ػلنػ «النَر مل ة واح دع»إف لقءا  

  :بػػادل ةس ااابػػداب عنسػػا ىػػء ااقػػءؿ اا ػػا،ؽ ادل ػػدؽ
   

س لي ا نػػءا لبػػ  
     ااكػػدةس لا ا نػػءا كااػػ  ااكػػدةس لا ا نػػءا ، لػػ  ااكػػدةس بػػب 

 . (163) ؿ عم اف:     
س «ااانحػب المل ل»دلػا  ػز ااشس مػياين رييابػو بامػم  «ااكف  لب  ااكػدة»ااء رياف 

 .«ااألىءاي ااانحب المللااف ب   »رييابو بامم   ادلا    ابن كـ 
إف اايلم م اااينءا  بػ  اانػا  ا ػءاوفسمس اكشػ ىم   مػب  ااكػدةس ابأا ػاؼ 

طح ءف اادليلجبػءف ااالػال اف ػػػػػػػػػااكدةس ىػء نظػ   ػحب النػبك مػسبس افضػبو اان
 عن اابحث ااايدق ق ااايم   .
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    : 

 

 الخطاب اإلسالمي المعاصر 
 المنهج واآلليات

 (*)ة بوكروشةمليح دكتورةال
 

إف معرفة واقع اخلطاب اإلسالمي ال يقتضي الوقوؼ عنػ  دػّ  صوفػنق طقػاط  ػعوج واولػج اخل ػ  
و فنج، ب  يتجاوز ذلك إذل حماولة حت ي  األسباب وفهنهػا، ومػمث ّ  اقػ اح ال ػوؿ ابناسػبة هػا، و ػ

مػػػا يدػػػاع  بػػػال عػػػك ع ػػػل و ػػػع ص ػػػػواات عن نػػػة وفاع ػػػة لالاصقػػػا  باخلطػػػاب و ػػػاوز إعػػػػ االصج 
 .ابنهجنة وابو وعنة

 

  :لق  خ ق اهلل اإلطداف وكّرمػج ع ػل سػاخمر خم وقاصػج، فقػاؿ لػّ  مػمث قاخمػ 
             
 (، وخّ ػج ع ػل سػاخمر خ قػج ة ن ػة البنػاف، فقػاؿ07) اإلسػرا :   

            لػػ  مػػمث قاخمػػ : 
(، وقػػ  اصدػػقه  ػػيص اخل ن ػػة مػػع افػػطوا  اهلل سػػبياطج وصعػػاذل ألطبناخمػػج 4-1)الػػر:مث:

                                                 

 (.الجزائر. ).باحثة أكاديمية (*)
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    واسػػػ ج مػػػمث سػػػاخمر خ قػػػج، فننّػػػد ل بػػػومااؾ ابعػػػام لدػػػاف قػػػومهل فقػػػاؿ: 
(، وخّ ػػهل بػػالتن مث مػػمث خطػػا ل 4)إبػػرا نل:      

مث اإلباطػػة واجالػػة واةاملػػة واخلطػػاب ومػػا صع ػػق  ػػيص وددػمث التواعػػ  معػػج، فنػػ دهل  دػػ
(، 115)الشػػػعرا :        ابعػػػاف، فقػػػاؿ صعػػػاذل ه طػػػوح ع نػػػج الدػػػالـ:

     وقاؿ ه إبرا نل ع نػج الدػالـ بعػ ما دػاّج قومػج: 
(، وقػػػػػاؿ ه ماوم، 33)األطعػػػػػاـ:         

 (.27)ص:        ع نج الدالـ: 
      :بالبنػػػػػػػػػاف فقػػػػػػػػػاؿ كنػػػػػػػػػا وفػػػػػػػػػق اهلل طبنػػػػػػػػػج 

 
 

وبػػّ  القػػرلف ال ػػر   ..بأطػػج اوج لوامػػع ال  ػػل والبنػػاف وقػػ  ُوفػػق النػػ   (،38)الجػػر:
 (.35)الني :        وظنوة الرس  ب  نة لامعة فقاؿ: 

الص هلل كػػّ   ػػيا يبػػّ  اف الن ػػرة الػػق لػػ يمث اهلل ولػػ عوة الػػق ص نػػمث، بعػػ  اإلخػػ
كػػ  فػػوا  ػػيا الوالػػو لسػػبياطج وصعػػاذل، ه الػػرص ع ػػل إصقػػاف والػػو البنػػاف، واوؿ و 

 ػػو إصقػػاف خما)بػػة )اوخػػر(، والػػتن مث مػػمث إي ػػاؿ اخلطػػاب لػػج، بطريقػػة صشػػ   ػػا  نػػع 
 لواادج واداسندج، )ريقة ييعمث ها عق ج وعا)وتج.

خطابنػػػا »ر ه مػػػمث  ػػػيا ابنط ػػػق التأفػػػن ي الشػػػرعي بػػػات مػػػمث الضػػػروا  معػػػاومة الن ػػػ
ل تعػػػػرؼ إذل مػػػػوا)مث القػػػػوة فنػػػػج فنمننهػػػػا وطنننهػػػػا، ومػػػػوا)مث الضػػػػعق والػػػػنق ،  «اإلسػػػػالمي

فن ػػػػييها وطقويهػػػػا، األمػػػػر الػػػػي  يوػػػػرض ع ػػػػل القػػػػاخمن  ع ػػػػل ابهنػػػػة التقعن يػػػػة بن ومػػػػة 
، والقػػاخمن  ع ػػل ابهنػػة التوفػػن نة هػػيا اخلطػػاب، بػػ  ودػػ  القػػاخمن  «اخلطػػاب اإلسػػالمي»

قػػي والتبشػػا  ػػيا اخلطػػاب، اف يدػػهنوا بشػػ   او بػػقخر ه صقوديػػج وصقويتػػج. ع ػػل مهنػػة الت 
عدػػا ا  «ل خطػػاب اإلسػػالمي»و ػػيا البيػػو حماولػػة متوا ػػعة ل تػػيكا بالعنافػػر اب سدػػة 

 صدهل ه النهوض بج ولع ج )رفاً ه معاملة التغنا، وما ذلك ع ل اهلل بعديد.
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 العناصر المؤسسة لمخطاب اإلسالمي
ا  خطػػػػاب يرمػػػػي إذل التػػػػأعا ع ػػػػل الواقػػػػع البػػػػ  واف ي ػػػػوف منضػػػػبطاً العػػػػك اف 

بضػػػػوابظ طاظنػػػػة، صدػػػػتوعو عنافػػػػرص اب سدػػػػة لػػػػج، الضػػػػامنة لب و ػػػػج  ايتػػػػج. والعنافػػػػر 
 ػػػػي: موهػػػػـو  ػػػػيا اخلطػػػػاب، ومضػػػػنوطج، ومنهجػػػػج،  «ل خطػػػػاب اإلسػػػػالمي»اب سدػػػػة 

 مدػػػػتو  وللناصػػػػج. وع نػػػػج فضػػػػروا  د ػػػػاف إذا اايػػػػ  ل خطػػػػاب اإلسػػػػالمي اف ي ػػػػوف ه
التي  ، سوا  اكاف  يا التي   ماخ ناً او خاالناً، إق ننناً او مولناً، الب  واف ي وف 
م اكاً لقنقتج ودقنقة مواص، م تدماً دضنوطج، منضبطاً بضوابطج، متوساًل بقلناصج ابوف ة 

 إذل منتهاص.
إذل مدػػػػتو  التيػػػػ   يبػػػػ ا بضػػػػبظ  «باخلطػػػػاب اإلسػػػػالمي»وال ػػػػالـ ه االاصقػػػػا  

جب ياصج، واسل معابج وخطواصج، األمر الي  يتط و منا حت يػ اً خمت ػراً بوهػـو اخلطػاب ا
 ومضنوطج، وال كند ع ل بدظ منهجج وللناصج.

 العنصر األول: مفهوم الخطاب:
البمث من ػوا اف اخلطػاب وابخا)بػة: مرالعػة ال ػالـ، وقػ   «لداف العرب»لا  ه 

يتخا)باف. وف   اخلطاب: اف يو   ب  الق و  خا)بج بال الـ خما)بًة وخطاباً، ومها
 .(1)البا) ، و ديّند ب  ال ل و   ص

، ووام (2)بت ػػػريواصج إدػػػ   عشػػػرة مػػػرة «خطػػػو»وقػػػ  وام ه القػػػرلف ال ػػػر  لوػػػ  
      عػػػالث مػػػرات، ه قولػػػج صعػػػاذل:  «خطػػػاب»ب ػػػنغة 

                                                 

 .  6/116مادة خطب،  ،ابن منظور، لسان العرب (1)
 .  811لفاظ القرنن الكريم، محمد ؤااد عبد البايي،  انظر المعجم المفهرس أل (2)
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       (، وه قولػػػػػػػػػػػػػػػج صعػػػػػػػػػػػػػػػاذل: 23)ص:
(، و ػػي صػػ ؿ ع ػػل امهنػػة اخلطػػاب وبناطػػج، و ػػرواة مداولتػػج بال نػػة، ووامت 27)ص:

           ػػػػػػيص ال ػػػػػػنغة ه قولػػػػػػج صعػػػػػػاذل: 
 (. فخطاب ابوذل الق عد ول  يقطع ك  خطاب.30) النبأ:  

ه االفػػطالح األفػػورل ل تعريػػق بػػال ل الشػػرعي  «اخلطػػاب»وقػػ  اسػػُتعِن  لوػػ  
، و ػػػي الدػػػنة، سػػػولج ال ػػاما عػػػمث اهلل مباعػػػرة، و ػػػو القػػػرلف او ال ػػػاما عػػػمث )ريػػػق ا 

 ق بأفعػػاؿ اب  وػػ  اقتضػػاً  او أنػػااً او ػخطػػاب اهلل ابتعػػ» فعرفػػوا ال ػػل الشػػرعي بأطػػج:
ال وػػػػ  » . وعػػػػرؼ األفػػػػولنوف اخلطػػػػاب ابتػػػػ اوؿ ه اببادػػػػو األفػػػػولنة بأطػػػػج:«و ػػػػعاً 

، وقدػنوص إذل وا ػا ال اللػة (1)«ابتوا ع ع نج، ابق وم بج إفهاـ ممث  و متهنػ  لوهنػج
وي ال اللة، وموهـو ومنطوؽ، وذكػروا اطواعػاً ل خطػاب، وص  نػوا عػمث ملنػ  اخلطػاب وخ

 وفيو  اخلطاب ولمث اخلطاب، دما لنس جمالج  نا.
امػػػا اخلطػػػاب ه افػػػطالح ابعافػػػريمث فقػػػ  صنػػػاولوص مػػػمث زوايػػػا خمت وػػػة، بػػػاختالؼ  

والدناسػػػػنة أ  ػػػػامل، منهػػػػا: الداويػػػػة الو دػػػػونة والداويػػػػة األمبنػػػػة وال دػػػػاطنة والنودػػػػنة 
والو ريػػة وال عويػػة واإلعالمنػػة و ا ػػا مػػمث الدوايػػا، والػػي  يهننػػا  نػػا  ػػو ابعػػ  اخلػػامـ 

 إلع النة البيو.
 ـ صعريوػػػػاً ب ػػػػط ا اخلطػػػػاب لامعػػػػاً بعػػػػاف ابتقػػػػ م  هػػػػيا اخلطػػػػاب ػػػػػػػػػػػػػودمػػػػمث ق

الػػػي   - ا  اخلطػػػاب -إف ابنطػػػوؽ بػػػج »وابعافػػػريمث )ػػػج عبػػػ  الػػػر:مث، دنػػػو قػػػاؿ: 
اف ي وف كالماً،  و الػي  يػنهب بتنػاـ ابقتضػنات التوافػ نة الوالبػة ه دػق  ي  ا
ج إذل الغػػا بغػرض إفهامػػج  لمػا يدػن خطابػػاً، إذ دػ خل اخلطػاب اطػػج كػ  منطػػوؽ بػج مول ػ

                                                 

 .  6/611م( 6111اآلمدي، اإلحكام ؤي أصول األحكام )بيروت: دار الكتب العممية،  (1)
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، و و صو ن  لتعريق األفولن  ل خطاب. و يا ابع  الشام  (1)«مق وماً خم وفاً 
رم بعننػػػج، او افػػػرام حم ػػػوايمث، وإ ػػػا  ػػػو ي ػػػوف اخلطػػػاب اإلسػػػالمي لػػػنس مدػػػ ولنة فػػػ

مدػػ ولنة كػػػ  فػػرم مدػػػ ل ايػػاً كػػػاف أ  ػػج، فهػػػو مدػػ ولنة  ع نػػػا  الشػػريعة، وع نػػػا  
 اإلعالـ، واالقت ام والدناسة والع ـو األخر ...إخل.

فاخلطػػاب، دعنػػاص العػػاـ،  ػػو اماة التوافػػ  بػػ  البشػػر، والعامػػ  األسػػا  ه صشػػ ن  
العق ػػػػػي وصػػػػػركنبتهل النودػػػػػنة، و ػػػػػو الوسػػػػػن ة األساسػػػػػنة لب ػػػػػواة بننػػػػػتهل الي ننػػػػػة وص ػػػػػوينهل 

القناعات وفناعة ابواقق واال ا ات والتيركات ع ل مدتو  األفػرام وامناعػات. و ػو 
ا ػػل سػػالح مشػػهر ه ال ػػراع الػػ اخمر ل دػػنطرة ع ػػل عقػػوؿ البشػػر وصولهػػامل، وا ػػل اماة 

 ا ممث ابشاايع.لتدويق ابشاايع المقافنة والو رية والدناسنة و ا 
ة عػػمث الت ػػوا اإلسػػالمي ل ينػػاة وال ػػوف  اإلسػػالميامػػا اخلطػػاب   فهػػو األماة ابعػػعن

-واإلطداف، و و ابشّ   األساسي ل عق  ابدػ ل، وادػ  ابػرز اب ػاما لػوعي )اوخػر( 
باإلسػالـ وابدػ ن . كنػا اطػج ابػرلة العاكدػة بػ   حتّضػر األمػة ومواكبتهػا  - ا ابد ل
 ابعافرة، او صأزمها ومراودتها م اهنا. التي يات

وبػػػػالر ل مػػػػمث امهنػػػػة موا اخلطػػػػاب اإلسػػػػالمي ه عن نػػػػة التغنػػػػا واإلفػػػػالح إالّ اف  
اإلط ػػػاؼ يقتضػػػي منّػػػا االعػػػ اؼ بػػػأف خطابنػػػا كمػػػااً مػػػا كػػػاف سػػػبباً ه صشػػػويج ص ػػػوااصنا 

 ػػي  اإلسػػالمنةومن وماصنػػا بػػ ؿ صدػػويقها. األمػػر الػػي  يػػودي بشػػ ة اف إعػػ النة األمػػة 
بال الػػػة األوذل إعػػػ النة خطابنػػػة، واف ال سػػػبن  إلعػػػامة صشػػػ ن  العقػػػ  ابدػػػ ل وبعػػػو 

 فاع نتج وصأعاص موف إد اث ما ي ـد ممث اإلفالح ه اخلطاب اإلسالمي الداخم .

                                                 

 .  862(   6111طه عبد الرحمن، المسان والميزان )الدار البيضاء: طبعة المركز الثقاؤي العربي،  (1)
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 العنصر الثاني: مضمون الخطاب اإلسالمي
لمث يدػرؼ  ػيا البيػو ه ال ػالـ عػمث مضػنوف اخلطػاب اإلسػالمي، بػ  سػن توي 

الـ، سػػوا  كػػاف ه اةػػاؿ العقػػ   او ػعتبػػاا كػػّ  خطػػاب يتنيػػوا مضػػنوطج دػػوؿ اإلسػػبا
الوقهي، او الو ر ، او الوين، او اإلعالمي، او الدناسي، او االقت ام ...إخل خطاباً 

، اـ عمث األمة  ا اخلطاب عمث اهلل سبياطج وصعاذل، اـ عمث اسولج ػإسالمّناً، سوا  اف
يا الػػ يمث، وسػػوا  اكػػاف خطابػػاً ص  نونػػاً اـ و ػػعناً، اـ  ا ػػا ا مث هػػػا  الػػػها الوعػػػبوفوػػ

مػػػمث اطػػػواع اخلطػػػاب، والضػػػابظ ل خطػػػاب ابق ػػػوم صناولػػػج بالبيػػػو  ػػػو اخلطػػػاب الػػػي  
 .(1)«إفالح اةتنع إفالداً عامالً »يشن : 

 العنصر الثالث: منهج الخطاب اإلسالمي:
د ػط ا ابػنها،    إف ال الـ عػمث مػنها اخلطػاب اإلسػالمي يقتضػي منػا التعريػق

جمنوعػػػة اإللػػػرا ات الػػػخت ينبغػػػي اأاذ ػػػا »بنػػػاف امهنتػػػج بالندػػػبة ل خطػػػاب. فػػػابنها  ػػػو 
 .(2)«ب صنو معّ  لب وغ   ؼ معّ  

وديمػػ  ابػػنها بالندػػبة ل خطػػاب اإلسػػالمي  ػػرواة مػػمث الضػػرواات الو ريػػة، إذ مػػمث 
طريقػػػة  نػػػع بػػػ  عػػػأطج  ننػػػع الطاقػػػات وصن ننهػػػا وصندػػػنقها خل مػػػة ا ػػػ اؼ حمػػػ مة، ب

اإلصقػػػاف ودوػػػ  امهػػػػ  والوقػػػه. وبغنػػػاب ابػػػػنها ي ػػػا خطابنػػػا اإلسػػػػالمي  ػػػرباً مػػػػمث 
الوو ل الو رية اببعمرة ل جهوم وابه اة ل طاقات، و و ما يوق  عن ر اإل افة النوعنة 

 والوعالة ل عوصنا، وحيرمها العطا  ابتج م ابب ع.
  األما  اخلطػػػاف، فػػػوف ق ػػػواص وإذا كػػػاف  نػػػاب ابػػػنها يػػػواث فو ػػػل ع ػػػل مدػػػتو 

 يتدبو ه صشويج مضنوف اخلطاب وصعننق ازماصج.
                                                 

 .  361أصول الفقه،   معروف الدواليبي، المدخل إلى عمم (1)
 .  316)بيروت: دار ابن زيدون؛ القاهرة: مكتبة مدبولي(    6الفمسفية، ط ةعبد المنعم الحفني، الموسوع( 2)



 
 
 
 
 
 
 
 ة بوكروشةمميح                                 .. المنهج واآلليات  عاصرالمسالمي اإلخطاب ال

 

 -611- 

مػػػمث  ػػػيا ابنط ػػػق ولػػػو التأكنػػػ  ع ػػػل اف ذمػػػاح اخلطػػػاب اإلسػػػالمي ه صشػػػ ن  
العقػػ  ابدػػ ل وحتدػػ  وعػػي )اوخػػر( باإلسػػالـ يقتضػػي االصوػػاؽ ع ػػل اسػػس منهجنػػة 

ه: الػػبالغ والبنػػاف واإلقنػػاع،  صضػػنمث فاع نػػة اخلطػػاب وصعػػّدز وظاخموػػج األساسػػنة ابتنم ػػة 
 كنا صع نج ممث الوو ل والتشويج. 

 األسس المنهجية لمخطاب اإلسالمي:
سػػػػنتل عػػػػرض ومناقشػػػػة األسػػػػس ابنهجنػػػػة ل خطػػػػاب اإلسػػػػالمي مػػػػمث خػػػػالؿ   ػػػػة 

 عناخمنات امهها:
 أواًل: التنظير والتنزيل:

مي ه يعتػػػػع التن ػػػػا مػػػػمث ا ػػػػل األموات ابنهجنػػػػة الػػػػخت يعتنػػػػ  ا اخلطػػػػاب اإلسػػػػال
التعريق بابوا نل والب اخم  اإلسػالمنة، والػ فاع عنهػا امػاـ األ)رودػات ابنا ضػة هػا، إف 
ع ل ابدتو  اج ي او العابي. إذ يعن  اخلطػاب اإلسػالمي مػمث خػالؿ اماة التن ػا إذل 
بناف األفوؿ ال  نة  ل ب اخم  الخت يطردها، وابقاينس األساسنة لرؤيتها، والقواع  العامػة 

 نااستها... إخل.ب
ومػػع االعػػ اؼ بأمهنػػة البعػػ  التن ػػا  ه ا  خطػػاب، مهنػػا كاطػػه ف دػػوتج، فػػوف  

اإلعػػ اؿ ه  اخلطػػاب اإلسػػالمي  ػػو اف يقابػػ   ػػيا الضػػوا البػػااز لعن ػػر التن ػػا فنػػج 
 نوااً وا ياً لعن ر التنػدي ، إذ دما يالد  ع ل اخلطػاب اإلسػالمي عػ ـ بػيؿ امهػ  

ه ب واة الب اخم  اإلسالمنة ه إ)اا التطبنق، ممث خالؿ صشخن  لواقع  ابط وب وابتوقع
األمػػػػة وصوفػػػػنق بشػػػػ الما القنقنػػػػة، ومػػػػمث  ّ صقػػػػ   بػػػػراما عن نػػػػة ود ػػػػوؿ صو ػػػػن نة 

 ل نش الت والقضايا اب ية ه دناة النا .
ولعػػ  مػػػمث اسػػباب  ػػػيا اإل ػػػراؽ ه التن ػػا والضػػػنوا ه التنػػػدي  د ػػػر اخلطػػػاب 

ودػػػػج ه ماخمػػػػرة ام الوعػػػػ   ػػػاص صشػػػػ نك اال ا ػػػػات الو ريػػػػة الو ػػػػعنة ه اإلسػػػالمي ط
 ة ه الدناسػػة واالقت ػام وااللتنػػاع و ا ػػا ػالـ ألط نػػة فعالػة ومت امػػػػػػػػػػػػػػامػتالؾ اإلس
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المي اسػا عناخمنػة النوػي واإلعبػات. ػػػػػػػػػػػػػػػػاب اإلسػػػ  اخلطػممث اةاالت، األمر الػي  لعػ
ـ لن ػاـ مػػمث األط نػة الدػابقة، صػػوذل إذ كّ نػا طوػه اال ا ػات الو ػػعنة امػتالؾ اإلسػال

اخلطػػػػاب اإلسػػػػالمي مدػػػػ ولنة الػػػػرّم ع ػػػػل  ػػػػيا النوػػػػي بوعبػػػػات ولػػػػوم  ػػػػيا الن ػػػػاـ ه 
الـ لػػبعب اببػػامئ الػػخت ػات إعبػػات خػػرؽ اإلسػػػاإلسػػالـ، وكّ نػػا داولػػه  ػػيص اال ا ػػ

اااً لػػػػج، كيقػػػػوؽ اإلطدػػػػاف والريػػػػات ال يننػػػػة والدناسػػػػنة، سػػػػعل اخلطػػػػاب ػلع هػػػػا ععػػػػ
ة ػ اً لنوي  يا االمعا  وإعبات اد اـ اإلسالـ هيص اببامئ. و دمث طنػمي لا الػاإلس
  ـ إمااؾ هيا ابنػدلق فاا خطابنا اإلسالمي إما اعتيااياً، او ادتواخمناً.ػوع

وممث ص اعنات  نوا البع  التنػدي ي ه اخلطاب اإلسالمي صعديػد النػػدعة التشػ ن نة 
ذلػػػك اف عػػػ ـ  ػػػاوز اخلطػػػاب اإلسػػػالمي ابدػػػتو  ه فػػالدنة اإلسػػػالـ كن ػػػاـ دنػػػاة، 

التن ػػػا  ه عػػػرض البػػػ اخم  اإلسػػػالمنة يشػػػ ك ه امػػػتالؾ ابشػػػروع اإلسػػػالمي لبػػػ اخم  
واقعنػػػة ع ػػػل مدػػػتو  التطبنػػػق، بػػػ  ويشػػػ ك ه فػػػية ودقنقػػػة  ػػػيص الن ريػػػات، وكػػػيا 
فػػػػػالدنتها ومدػػػػػّو ات صطبنقهػػػػػا او صبننهػػػػػا، األمػػػػػر الػػػػػي  يوقػػػػػ  اخلطػػػػػاب اإلسػػػػػالمي 

خطاباً صبشػاياً، يبشػر بػاخلالص والوػالح اكمػر منػج  -ه ط ر ال ما -نتج وجيع ج م  اق
 خطاباً صغناياً دي ك مبامئ قوية وعابتة وبراما وا ية وفاع ة.

 ثانيًا: التجزيئية والكمية:
ممث المغرات ابنهجنػة الػخت صضػعق اخلطػاب اإلسػالمي، )غنػاف البعػ  التجديػ  ع ػل 

ة الشػػػنولنة ه معامػػػة مضػػػام  اخلطػػػاب الشػػػرعي وقضػػػايا ددػػاب البعػػػ  ال  ػػػي والن ػػػر 
 الواقع ابعاش. ولق  ص ّبس اخلطاب اإلسالمي  يا البع  ع ل مدتويات ع ة منها:

 مستوى الفهم: -1
فػػالن رة التجديةنػػة اعػػرت صػػأعااً بالغػػاً ع ػػل )بنعػػة فهػػل ادػػ اث وقضػػايا الواقػػع ومعامتهػػا. 

  الوهػػػل صنػػػاُوؿ القضػػػايا ابمػػػااة ه الدػػػادة جمػػػرمة عػػػمث وابػػػرز فػػػوا الن ػػػرة التجدخمنػػػة ه مدػػػتو 
اجػػػػ مات الدماطنػػػػة واب اطنػػػػة الػػػػخت الزمػػػػه بروز ػػػػا او صشػػػػّ  ها، وبالتػػػػارل عدهػػػػا عػػػػمث سػػػػناقها 
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وظروفهػػا، األمػػر الػػي  لعػػ  ابعامػػة التجديةنػػة ل قضػػايا صّتدػػل بالدػػطينة الشػػ ي ة الػػخت قػػ  
ة فهنػػج والتعامػػ  معػػج، كػػ  ذلػػك طتنجػػة ص ػػ  إذل دػػّ  الدػػيالة ه صوفػػنق الػػ ث وحماولػػ

 صشّوص ال واة القنقنة ل قضنة عن  عدها عمث سناقها وظروفها.
مػػمث  نػػا ولػػو التأكنػػ  ع ػػل امهنػػة استيضػػاا ط ريػػة الدػػناؽ ه عػػرض األدػػ اث 
ومناقشػػة القضػػايا لوهػػل الػػ ث فهنػػاً فػػينياً، ومػػمث  ّ فػػنا ة ص ػػّوا فػػينا وعػػام  

 ل تعام  معج ودّ  معضالصج. 
وامػػ ير بابالد ػػة اف ابػػػنها التجديةػػي لػػػنس اسػػ وباً خيتػػااص منػػػتا اخلطػػاب بعامػػػة 
القضػػايا االلتناعنػػة والدناسػػنة واالقت ػػامية... إخل، وإ ػػا  ػػو ه الغالػػو مػػنها يور ػػج 
ع نج  عق عقافتج ووعنج بواقعج اج ي واإلق نني وال ورل. فهو ال يدتن  وعنج بالقضايا 

اه الي  حينظ بج، وإ ػا يدػتن ص مػمث ػي واالقت ام  والمقػاقع الدناسابمااة دولج ممث الو 
مقوالت وادػ اث صااخينػة ال عالقػة هػا ه ادنػاف كمػاة بػالواقع الػي  يتواعػ  معػج. كنػا 
صوػرض ع نػػج  ػػيا ابػنها  التجديةػػي العدلػػة ابعرفنػػة الػخت  حترمػػج لغػػة الع ػر الػػخت  نػػع بػػ  

تجريبنة و ا ا دما يوق ص اموات التواف  مػع الػيات ومػع الع ـو النودنة وااللتناعنة وال
)اوخػػػر(. مػػػمث  ػػػيا ابنط ػػػق دل يعػػػ  جمػػػ يّاً اف ينغ ػػػق ابنػػػتا ل خطػػػاب اإلسػػػالمي ع ػػػل 
أ  ػػػج األكػػػامديي او ابهػػػين، بػػػ   ػػػو  الػػػة، إ ػػػافة إذل أ  ػػػج، إذل عقافػػػة واسػػػعة 

بػالواقع  ػو اطو ػاؿ عنػج،  وعننقة بواقعج اج ػي والعػابي ب ػ  صعقن اصػج، ذلػك اف امهػ 
وابنو ػػػ  عػػػمث الواقػػػع سػػػنيـر خطابػػػج مػػػمث البعػػػ  الػػػواقعي الػػػي  يمػػػا ه ابت قػػػي دػػػو 

 اإل)الع والتعّ ل والتغنا.
ويقابػ  ابػنها التجديةػي الػػيا  ه فهػل األدػ اث والقضػػايا ابػنها ال  ػي الشػػنورل 

ال ػػػػعن  ة ا  قضػػػػنة عػػػػرض امواطػػػػو ابولػػػػومة فنهػػػػا ع ػػػػل ػسػػػػالػػػػي  يقتضػػػػي عنػػػػ  ماا
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ناسي وااللتنػػاعي والمقػػاه واالقت ػػام  دػػ  ص تنػػ  ال ػػواة، ألف عػػدؿ القضػػنة ػػػػػػػػػالد
عػػمث سػػناقها وظروفهػػا يشػػّوص ال ػػواة القنقنػػة هػػا. وا ػػل مػػا ه صشػػويج القنقػػة مػػمث خطػػر 

 فنا ة  ص وا خا)  ل نونة التعام  معها. 
ع اإلسػالمي موف فال دي مث ع ل سبن  ابماؿ معامة صػأعا اإلعػالـ ع ػل  ويػة اةتنػ

استيضػػػػاا الػػػػرا مث الدناسػػػػي العػػػػابي الػػػػػي  يعتنػػػػ  ع ػػػػل عن ػػػػر : ابع وماصنػػػػة وعػػػػػواة 
مػػمث لهػػة  -السػػننا المقػػاه منهػػا -االص ػػاالت مػػمث لهػػة، والعوبػػة بولو هػػا ابخت وػػة 

اخر . ألف استنعاب عناخمنة العوبة وابع وماصنة يداع  موف عػك ع ػل فهػل اسػس فػنع 
ؽ صدػػويقها، واولنػػات الػػخت يشػػ    ػػا البننػػة الي ننػػة والمقافنػػة )اوخػػر( بوا ننػػج، و)ػػر 

ةتنعاصػػج واةتنعػػات األخػػر . إف فهػػل  ػػيص النمنػػات ساسػػل لنػػا فػػواة دقنقنػػة لعنػػق 
صأعا اإلعالـ العابي ه اهوية اإلسالمنة، و ػو مػا سندػاع طا كمػااً ع ػل فػنا ة مشػروع 

  ع ػل األ)ػػالؿ، مشػروع يرسػل خطػة طاظنػػة مت امػ  يتجػاوز عق نػة النبػػي وال نػد والب ػا
 لتيجنل  يا التأعا وافع مدتو  مناعة اةتنع الياصنة.
اإلسػػػػػراخمن ي فهنػػػػػاً فػػػػػينياً موف  -كنػػػػػا ال دي ػػػػػمث فهػػػػػل قضػػػػػنة ال ػػػػػراع العػػػػػرف 

استيضػػػاا ابعطنػػػات ابتي نػػػة بالدناسػػػة العابنػػػة ه  ػػػيا ال ػػػراع، واستيضػػػاا )بنعػػػة 
 إلسالمنة والن اـ العابي ام ي .العالقة ب  ال وؿ العربنة وا

 مستوى البيان:   -2
ال يػػداؿ الشػػاخمع ه خطابنػػا عػػرض مضػػام  اخلطػػاب الشػػرعي جمػػداة وموّرقػػة ع ػػل 
ابواب مدتق ة عمث بعضها بعضاً )عبامات، ومعامالت، واخػالؽ، وسػا، واقت ػام... 

 ػػػل بػػػ  خمت ػػػق إخل( موف حماولػػة الػػػربظ بننهػػػا ابطػػػاً وعنقػػػاً ي هػػػر بو ػػػوح التػػػ اخ  اج
دقػػج ه معامػػة   -ع ػػل سػػبن  ابمػػاؿ  -اط نػػة اإلسػػالـ. إذ ال يأخػػي البعػػ  اخل قػػي 



 
 
 
 
 
 
 
 ة بوكروشةمميح                                 .. المنهج واآلليات  عاصرالمسالمي اإلخطاب ال

 

 -611- 

قضايا العبامات وابعػامالت، كنػا ال يأخػي البعػ  التعبػ   وابعػامالج دقػج ه معامػة 
فقػػػج األد ػػػاـ بوقػػػج الدػػػنمث  -إاّل فننػػػا طػػػيا  -قضػػػايا األخػػػالؽ والدػػػ وؾ، وال يػػػربظ 

العقوبػػات العامػػػة ع ػػل األفػػػرام واةتنعػػات مػػػمث لػػرا  عػػػنوع ابعافػػػي اإلهنػػة ه إطػػػداؿ 
 وابخالوات الشرعنة. 

ولقػػ  صدػػّببه  ػػيص الن ػػرة امدخمنػػة ه عػػنوع موػػا نل خا)ةػػة عػػمث الػػ يمث اإلسػػالمي 
وعمث الت ّيمث بج، منها: اف اإلسالـ وإف كاف ط اـ دناة عػام ، إاّل اف مرصبػة األخػالؽ 

عامالت  واف ابخالوة األخالقنة لنده بأمهنة ابخالوػة ه فنج موف مرصبة العبامات واب
العبامات، او ابخالوة ه ابعامالت لنده بأمهنة ابخالوة ه العبامات  واف فقج الورم 
الػي  يػن ل عالقػة اإلطدػاف بربػج ا ػل واوذل مػمث فقػج اةتنػع وفقػج ال ولػة الػي  يتنػػاوؿ 

 طا طتيػػ ث عػػمث العنػػ  كقننػػة، وعػػمث قضػػايا صن ػػنل م سدػػات ال ولػػة واةتنػػع. فتجػػ
ممث كدو ي يج، وعمث ال دو الطّنو، وال طبيؿ امه  طودج  اإلطدافامهنة اف يأك  

او لهػػػػ اً قريبػػػػاً منػػػػج ه مناقشػػػػة مشػػػػ  ة البطالػػػػة وموا ال ولػػػػة واةتنػػػػع ه معامتهػػػػا، 
ام واخلطػػوات العن نػػة ل قضػػا  ع نهػػا. وطػػت ّ ل عػػمث األماطػػة واخلناطػػة ه معػػامالت األفػػر 

تغالؿ ابنافػػػػػػو اإلماايػػػػػػة ه خ مػػػػػػة ػػػػػػػػػػػػالنومنػػػػػػة موف اف ي ػػػػػػوف ل ودػػػػػػام اإلماا  واس
األ راض الشخ نة ط نباً ممث  يا ال الـ. ك   يا ورممث ط اؾ ب  وط ػرح اف الػ يمث 

الح ػػػػػػنع مػػرصبظ ب ػػػػػػػالح اةتػػػػػػػػػ ام نة، ف ػػػػاصج ك نػػة صػػػػػػاإلسػػالمي ميػػمث عػػام  وصع نن
دػػػػه  بوفػػػػالح اةتنػػػػع، وفػػػػالح ابعام ػػػػة  ص ػػػػوف ب ػػػػالح الوػػػػرم، وإفػػػػالح الوػػػػرم ي

العبػػػامة، وفػػػالح العبػػػامة ومبااكتهػػػا ص ػػػوف ب ػػػالح ابعام ػػػة، وفػػػالح العنػػػ  ي ػػػوف 
ة اببّننػػة ه ط ػػوص القػػرلف ال ػػر  ػػػػنػػػػواع  ابهػػػػػػػػػب ػػالح الع ػػل، ومػػا إذل ذلػػك مػػمث الق

 والدنة النبوية ابطهرة ولعاا الد ق ال احل.
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 النقد:  مستوى -3
مػػمث )بنعػػة التنػػااات وابػػيا و العق يػػة والو ريػػة والدناسػػنة اف حي نهػػا بنػػا  طدػػقي 
مت امػػػ  ومتػػػ اخ  العنافػػػر ينضػػػو  حتتػػػج كػػػّل مػػػمث امدخمنػػػات صتنػػػوع وصتجػػػّ م ه كػػػ  لف 
ودػػ ، كنػػا صنبمػػق عنػػج سناسػػات وحتركػػات ومواقػػق وػػّرا حتػػه اقنعػػة ووسػػاخم  خونػػة ه 

واإلعالمنػػة والدناسػػنة. ومػػا ونػػد بػػج اخلطػػاب اإلسػػالمي ه  النػػاة االلتناعنػػة والمقافنػػة
طقػػػػ ص ل نػػػػيا و الو ريػػػػة ابناوخمػػػػة صركنػػػػدص ع ػػػػل طقػػػػ  امدخمنػػػػات موف األطدػػػػاؽ واألبعػػػػام 
الو دػونة، ه دػ  اف معرفػة الندػق او البعػػ  الو دػوي الػي  حي ػل ا ا ػات )اوخػػر(، 

 ّ  امدخمنات ابنضوية حتتج. وال شق عمث عغراصج ومعضالصج سن م  إذل ماٍو ص قاخمي ل 
مػػػمث  نػػػا دي ػػػمث امػػػـد بػػػأف  ػػػاوز طقػػػ  امدخمنػػػات إذل طقػػػ  األطدػػػاؽ جيعػػػ  اخلطػػػاب 

ات ويالدػق امدخمنػات. كنػػا ػق الندػق ويوضػا الدناسػػػاإلسػالمي خطابػاً فػاعاًل، ي تشػػ
ينق ػػج مػػمث النقػػ  االدتجػػالي الننطػػي إذل النقػػ  التغنػػا  الوّعػػاؿ. ولنػػا ه ع نػػا  سػػ ونا 

 اسػػوة ددػػنة، إذ كػػاطوا جيػػاملوف الدطامقػػة والبا)ننػػة و ا ػػا مػػمث الوػػرؽ الضػػالة مػػمث ال ػػاحل
خػػالؿ طقػػ  اطدػػاقها وابقػػ مات ابنهجنػػة الاكنػػة هػػا.  وابػػرز ممػػاؿ ع ػػل ذلػػك صعامػػ  
اإلماـ الشافعي مع قضنة عربنة القرلف ال ر  الخت اعااما الركة الشعوبنة ه ع رص.  يص 

نػػ  مػػمث اإلسػػالـ مػػمث خػػالؿ الننػػ  مػػمث العروبػػة عنومػػاً وال غػػة العربنػػة الركػػة الػػخت ااامت الن
ع ػػل ولػػج اخل ػػوص، إمااكػػاً منهػػا ل عالقػػة ام لنػػة بػػ  اإلسػػالـ وال غػػة العربنػػة. فرادػػه 
صطعمث ه اطداب العرب وصااخيهل وه ال غة العربنة ممث خالؿ إط ػاا م اطتهػا وافضػ نتها 

ات بعب الواظها إذل افوؿ فااسنة و ا ا مػمث ع ل باقي الّ غات وحماولة إالاع اعتقاق
لغػػػات العجػػػل، إلعبػػػات عجد ػػػا عػػػمث التولنػػػ  الػػػياج ل ػػػ الالت وابعػػػاف واب ػػػط يات، 

 وبالتارل عجد ا عمث البناف، دما يمبه اهنا لنده اخ و الّ غات. 
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عوبنة ه ال غػة العربنػػة لػنس  ػػ فاً ػػػػػػػػػػػػولقػ  اماؾ اإلمػاـ الشػػافعي اف )عػمث الركػػة الش
اصج ب   ػو وسػن ة لتيريػق مػ لوالت الػن  القػرلف مػمث خػالؿ إعبػات اف ال غػة ه د  ذ

العربنػػة لندػػه األماة الودنػػ ة ل ػػودي، بػػ  ه القػػرلف ال ػػر  لغػػات اعجننػػة اخػػر   ػػا 
ال غة العربنة، ومػمث   ال ي ػا منهجنػاً فهػل معػاف القػرلف ال ػر  واسػتنباط اد امػج مػمث 

 فقظ. خالؿ قواع  ومالالت ال غة العربنة 
مػػمث  نػػا دل يهػػتل الشػػافعي دناقشػػة عربنػػة او اعجننػػة األلوػػاظ الػػخت اق دتهػػا الركػػة 
الشعوبنة، ب  بيؿ له ص ه إعبات حمواية ال غة العربنة ه عن نة البنػاف ل ػن  الشػرعي،  
كتابػػػاً وسػػػنة، مػػػمث خػػػالؿ التأكنػػػ  ع ػػػل مبػػػ ايمث اساسػػػن : األوؿ: اف لػػػنس ه القػػػرلف 

المػػاف: اف القػػرلف ال ػػر  يوهػػل وفػػق لدػػاف العػػرب. ولقػػ  اطػػتها  ال ػػر  الوػػاظ اعجننػػة،
اإلماـ الشافعي ه صأفن   ييمث ابب ايمث اس وباً دواايػاً عق نػاً، يقػـو ع ػل اسػا  عػرض 
الشػػبهات ال  نػػة ابنافػػرة لو ػػرة ادتػػوا  القػػرلف ال ػػر  ع ػػل لغػػات اعجننػػة ومناقشػػتها 

 رامة اسن  ا بن وص قرلطنة. مناقشة منطقنة د  إذا خ   إذل النتنجة اب
 ثالثًا: التمقين والتحاور:

مػػا دل  (اوخػػر)هنل ػ  ا اطػج صوػػػ  عا ػػػة معػاف كمػػاة ل ت قػػػلقػ  اوامت كتػػو ال غػػ 
. ولقػػ  صضػػننه  ػػيص ابعػػاف مالالت موام ػػا اف الػػي  يقػػـو بعن نػػة اإلفهػػاـ (1)يوهػػل

، عػػ ـ القػػ اة ع ػػل (اوخػػر)، او بػػاألدر  ي يػ  ه (اوخػػر))ػرؼ وادػػ  يوػػ ض ه 
الوهػػػل ابنوػػػرم ابدػػػتق  ل مػػػر ابػػػرام عػػػردج مػػػع اسػػػتع امص التػػػاـ ل ت قػػػي. ومػػػمث مالالت 
معاف الت ق  ايضاً اطج يعتن  ع ل عن ر  المقة والتد نل ممث ابت قي  اص اب قنمث، ممث 
  نا استقر ه العرؼ ع ل اف الي  يقػـو بت قػ  ابنػه عػهامة اف ال إلػج إال اهلل حمنػ 
اسػوؿ اهلل ا  ػج وافػ قاؤص، لتػوفر عنافػر االسػػتجابة. و ػي عنافػر  عػ  مػمث خطػػاب 

                                                 

 .  826؛ مختار الصحاح،  61/111انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة لقن،  (1)
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اب ّقمث خطاباً مباعراً ال يهتل كمااً بابقػ مات ابنطقنػة ابدػاع ة ع ػل اإلقنػاع بو رصػج، 
ألف الطرؼ الماف مدّ ل لج بالو رة ابتػ اً ، و ػو مػا جيعػ  مػمث العن نػة الت قنننػة عن نػة 

 ومػػات ه ذ ػػمث ابت قػػي موف فدػػا اةػػاؿ لػػج ل تو ػػا ابنطقػػي فنهػػا  ػػل ل ف ػػاا وابع
والتي ن  الع ني ها. و يا النػوع مػمث األسػالنو اخلطابنػة ال يننػي قػ اات االسػتنعاب 
لػػ   ابت قػػي ل خطػػاب اإلسػػالمي ابعافػػر، كنػػا ال يشػػجعج ع ػػل بنػػا  قناعػػات قويػػة 

 وعابتة، وذلك من ة اسباب امهها: 
عن نػػػة االص ػػػاؿ اخلطػػػاف صقػػػـو  -كنػػػا سػػػبق ذكػػرص   -ت قنػػػين جيعػػػ  اف ابػػنها ال - 

ع ل )رؼ واد  ب ؿ )رف : ابخاِ)و وابخاَ)و، فتتعّط  بنا  ع ػل ذلػك ه ابت قػي 
 مو بة التو ا، ومهااة البيو والتق ي.

اف اخلطػػاب الت قنػػين )ريقػػة صدػػّ طنة ه التع ػػنل ال صنػػتا ه الغالػػو سػػو  قوالػػو  -
فػػة للنػػة،  ػػا قػػاماة ع ػػل التعػػا)ي مػػع خمت ػػق األ)رودػػات سػػوا  ع ػػل بشػػرية ذات معر 

تنعاب اـ التي نػػ  والنقػػ . قوالػػو  الػػة ماخمنػػاً إذل مػػمث يو ػػر هػػا ػتو  الوهػػل واالسػػػمدػػ
وحي م الػرا  الػي  جيػو اف صتبنػاص، ألهنػا عػالدة عػمث ابشػااكة ه ا  مرد ػة مػمث مرادػ  

 مداة اإلقناع وصش ن  الرا .
اهاخم  الي  عه ص من اف اإلعالـ واالص اؿ، والمواة ابع وماصنػة الػخت   إف التطوا 

طتجه عنج، و ػع اإلطدػاف ابعافػر امػاـ كػّل  ػخل مػمث ابعػااؼ وابع ومػات اكدػبتج 
طوعػػػاً مػػػػمث االسػػػػتقالؿ الشخ ػػػػي وال يّػػػػو الشػػػػ ي  ه قبػػػػوؿ وصبػػػػين األ)رودػػػػات الػػػػخت 

طػاب اإلسػالمي اسػتيقاقات  صعر ها اخلطابات ابخت وة.  يا الو ع يورض ع ػل اخل
كمػاة امههػػا: اف يتياعػػل اسػػ وب الت قػػ  ويتبػػ  اسػػ وب الػػواا، األمػػر الػػي  يضػػنمث 

مث القناعات وفنا ة اال تنامات. ه د  اف ل خطاب اإلسالمي موااً فاعالً ه ص وي
مػػو ص إذل الت قػػ  ه أطابػػج مػػع الػػيات او مػػع )اوخػػر( جيػػّرمص مػػمث موا مهػػل لػػ اً ه 
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عن نػػػة التخا)ػػػو، و ػػػو اف ي ػػػوف )رفػػػاً ه دػػػواا اإلطدػػػاف مػػػع ذاصػػػج ومػػػع )اوخػػػريمث(  
 كنرد ة اوذل ممث مراد  صشّ   الرا . 

يا الػػػ وا إف اعتنػػػ  اسػػػ وب الػػػواا مػػػع وبوم ػػػاف اخلطػػػاب اإلسػػػالمي اف يقػػػـو  ػػػ
ابخاَ)و بوعراكج ه اخلطاب، واالططالؽ معج ممث النقاط الخت  ي حم  اصواؽ، وال كند 

 ع نها ب ؿ د ر اخلطاب ه طقاط اخلالؼ ودشوص ب نغ الرفب والنوي. 
 رابعًا: العقل والعاطفة:

ابداولػػة بػػ  مػػمث األسػػس الػػخت جيػػو اف حت ػػل مػػنها اخلطػػاب اإلسػػالمي ابعافػػر 
العقػػ  والعا)وػػة، وعػػ ـ اإلفػػراط ه ادػػ مها ع ػػل ددػػاب اوخػػر. وال نػػة ه ذلػػك اف 
اإل ػػراؽ ه األسػػػ وب العػػػا)وي اإلطشػػػاخمي يضػػعق اخلطػػػاب وال يبػػػين قناعػػػات، كنػػػا اف 
صراكل ابع ومات وابعطنػات الع ننػة لػ   ابت قػي دػوؿ مو ػوع معػّ  ال يعػين بالضػرواة 

ع. ممث  نا ولو ع ل اخلطاب اإلسالمي مراعاة عن ر الت ام  ب  اقتناعج  يا ابو و 
العق  والعا)وػة ه فػنا ة مضػنوطج، ألف كػّ  وادػ  منهنػا خيػ ـ لاطبػاً مهنػاً ه عن نػة 

 التأعا واإلقناع ال يد ص اوخر.
فنخا)بػػػة العقػػػ  عػػػمث )ريػػػق االسػػػت الؿ ابنطقػػػي واعتنػػػام ابنهجنػػػة الع ننػػػة ه صرصنػػػو 

وحت ن هػػا مػػنها قػػرلف طبنػػ  اكػػدت ع نػػج اويػػات القرلطنػػة ه معػػوة )اوخػػر(،  األف ػػاا وعر ػػها
وختنه بالتنويج بج ليات القرلف ال وطنػة، و ػو مػنها ي كػ  اف للػة التغنػا  ػي العقػ ، الػي   
كػػـر اهلل بػػج لمـ ع نػػج الدػػالـ، واسػػج  لػػج مالخم تػػج، ولع ػػج منػػاط الت  نػػق، والون ػػ  بػػ  

الؿ. ودل خيت ػق سػ ونا، بػالر ل مػمث اخػتالؼ مػيا بهل ال المنػة، الق والبا) ، والنوا والض
 ه امهنة العق  ه عن نة التو ا واالست الؿ واالستنباط.

كنػػا اف خما)بػػة عا)وػػة ابت قػػي وعػػيي )اقتػػج وإعػػااة :اسػػتج  ػػاص الو ػػرة ابعرو ػػة 
حتػػػ م  يوّعػػػ  اسػػػتجابتج، والدػػػبو  ػػػو اف ل ػػػ  إطدػػػاف م ّوطاصػػػج الول اطنػػػة وموافعػػػج الػػػخت
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ا ا اصػػج وحت ػػل سػػ وكاصج، وه كمػػا مػػمث األدنػػاف ي ػػوف صغنػػا الػػ وافع ه عن نػػة اإلقنػػاع 
ا ل واوذل ممث صغنا ابع ومات. ممث  نا صتج ل  رواة خما)بة  يص ال وافع مباعػرة، بعػ  

 حت ي  ا ومعرفة اسبا ا وطتاخمجها.
 العنصر الرابع: اآلليات:

ب اإلسػالمي يقتضػي و ػع للنػات لتمبنػه إف ال الـ عػمث األسػس ابنهجنػة ل خطػا
 يص األسس و ناف ددمث إعناهػا. ولعػ  مػمث ا ػل  ػيص اولنػات: التخطػنظ اخلطػاف  
إصقػػػاف مهػػػااات التخا)ػػػو  طقػػػ  إعػػػ النة اخلطػػػاب اإلسػػػالمي مػػػمث مدػػػتو  األفػػػرام إذل 

  مدتو  اب سدات.
 اآللية األولى: التخطيط الخطابي:

 ػػات النشػػاط البشػػر  ه الع ػػر الػػرا مث،  يعػػّرؼ التخطػػنظ، الػػي  افػػبا  ػػة مػػمث
التي يػػػ  ل  ػػػ اؼ ابرلػػػوة ع ػػػل  ػػػو  اإلم اطنػػػات ابتندػػػرة الالنػػػة وابدػػػتقب نة »بأطػػػج: 

اإللػػػػرا ات الػػػػخت صتخػػػػي لت بنػػػػة »، واطػػػػج: «ؼاواسػػػػالنو وخنػػػػااات حتقنػػػػق  ػػػػيص األ ػػػػ 
سػػا  دالػات ابدػتقب  بػػأكمر الوسػاخم  فعالنػة ع ػػل اسػا  اخلِػعات الدػػابقة، او ع ػل ا

 .(1)«حت ن  ابع ومات اخلافة بالتنب 
 ويت ّوف التخطنظ ممث عنافر اابعة  ي: 

 حت ي  األ  اؼ،  -ا
 إع ام وصن نل افض  الوساخم  الالزمة لتيقنق األ  اؼ،  -ب
 و ع خطة مت ام ة لتيقنق األ  اؼ،  -ج
 متابعة صنوني اخلطة ل تن مث ممث دّ  مش الت التنوني. -م

                                                 

 .  28نبيل عطاس، ياموس اإلدارة،   (1)
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 ي:مفهوم التخطيط الخطاب
التخطنظ اخلطاف  ػو مااسػة ع ننػة مت ام ػة ومقنقػة إلعػ النة اخلطػاب اإلسػالمي 
ابعافر، بغرض معرفة )بنعػة  ػيص اإلعػ النة، و ػبظ دػ وم ا وابعام ػا، والبيػو عػمث 
د وؿ ها، ممث خالؿ اسل خطة متناسػقة صتضػنمث صوفػنواً وا ػياً ل خطػاب اإلسػالمي 

بغػي اف ي ػوف ع نػج، واإلم اطػات والوسػاخم  ابتادػة الرا مث، وا  افاً واقعنة ومعّنقػة بػا ين
وال ون ة بتيقنق  يص األ  اؼ، كػّ  ذلػك ه  ػو  صوقعػات حمدػوبة لالػات الشػراخما 
ابدػػػته فة مػػػمث اخلطػػػاب، ول ندػػػتج ات ابرصقبػػػة ع ػػػل ااض الواقػػػع، مػػػع حت يػػػ  افضػػػ  

 ال وؿ ل تعام  معها.
 مسّوغات التخطيط الخطابي:

  ممث التخطنظ اخلطاف اولوية م ية ه إ)اا معامة ازمة  ناؾ   ة مدو ات  ع
 اخلطاب اإلسالمي ابعافر، لع  ممث امهها:

اف العجػػػد عػػػمث التوظنػػػق األممػػػ  ل خطػػػاب اإلسػػػالمي ه معامػػػة قضػػػايا األمػػػة  -
يدت عي حترّكاً ل يّاً وعالاًل ل ػنا ة د ػوؿ عن نػة أػرج اخلطػاب مػمث دالػة العجػد إذل 

 يص األمهنة واألولوية والضخامة جيو اف خيضع ل تخطنظ وال يػ ؾ دالة التوعن ، وامر 
 ل ت قاخمنة والعووية.

اف ع ـ امتالؾ األمة اإلسالمنة ه ع ػرطا  ػيا لكم اطػات اباميػة والنوػوذ العػابي  -
الػػي  ينق هػػا مػػمث مرد ػػة االط وػػا  ع ػػل الػػيات إذل مرد ػػة اخػػ اؽ )اوخػػر( بوػػتا جمػػاالت 

  مػػػػمث اخلطػػػػاب اإلسػػػػالمي، دضػػػػامننج الضػػػػااية الراقنػػػػة، الوسػػػػن ة دنويّػػػػة ه اا ػػػػج، جيعػػػػ
الودن ة الػخت  ػا دي ػمث ل ػو ا تنػاـ العػادل  ػا، األمػر الػي  يقتضػي إعػامة الن ػر ه  ػيا 
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اخلطػػػاب لن ػػػوف ه مدػػػتو   ػػػيا التيػػػ  ، إف ه األما  او ه األسػػػ وب او ه ابػػػنها. 
إالّ جبعػػػ  التخطػػػنظ اخلطػػػاف ه و ػػػو جمهػػػوم  ػػػخل وطق ػػػة طوعنػػػة ال  ػػػناف لنجادهنػػػا 

 مق مة اولوياصنا، واالّ يبقل ذلك م وكاً ل  روؼ ابواصنة وابباماات الورمية.

 مقتضيات التخطيط الخطابي:
 إف ممث  مقتضنات التخطنظ اخلطاف اموااً عالعة:

 أواًل: رسم سياسة واضحة ومتكاممة لمخطاب اإلسالمي:
اببػػػامئ العامػػػة والتولهػػػات الرخمندػػػة الػػػخت يبػػػ   وابق ػػػوم  ػػػيص الدناسػػػة اخلطابنػػػة: 

ع نها التخطنظ اخلطػاف. وموا ػا األساسػي حت يػ  األ ػ اؼ الػخت يعتػـد حتقنقهػا ه فػ ة 
 زمننة حمّ مة، وه إ)اا وظاخمق اخلطاب اإلسالمي.
 وصتضنمث الدناسات العامة ل تخطنظ اخلطاف:

إلسػػالمي ه إ)ػػاا ا ػػ اؼ خطابنػػة خافػػة صضػػبظ مضػػام  ووظػػاخمق اخلطػػاب ا -
 اةتنع اإلسالمي.

 ا  اؼ خطابنة عامة حتّ م )بنعة وفنغ التواف  مع )اوخر(  ا ابد ل.  -
 ثانيًا: وضع استراتيجية لمخطاب اإلسالمي:

صشػن  ابرد ػػة الماطنػػة مػػمث التخطػػنظ اخلطػػاف و ػػع اسػػ اصنجنة ل خطػػاب اإلسػػالمي 
 ّم ا هػػػا إذل مشػػػاايع عن نػػػة ص صػػػو ابعافػػػر،  ػػػ فها صر ػػػة الدناسػػػات اخلطابنػػػة الػػػخت

 دػػػػو األمهنػػػػة واألولويػػػػة والنتػػػػاخما ابرلػػػػوة. والوػػػػااؽ بػػػػ  الدناسػػػػة واالسػػػػ اصنجنة اف 
الدناسػػػة صعػػػ  بتي يػػػ  األ ػػػ اؼ امػػػا االسػػػ اصنجنة فنضػػػنوهنا ومو ػػػوعها  ػػػو كنونػػػة 
ةػة الوفوؿ إذل ص ك األ  اؼ، ا  حت ي  اإل)اا واألسػ وب الػي  مػمث خاللػج سػتتل صعب

تقب ، و ػػيا ػػػػػوصندػػنق وصولنػػج الطاقػػات وابػػواام اباميػػة والبشػػرية ابتادػػة ه الا ػػر وابد
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بغنػػػة حتقنػػػق األ ػػػ اؼ اجػػػّ مة وابرسػػػومة ه الدناسػػػة اخلطابنػػػة. وي ػػػوف مػػػمث مقتضػػػنات 
االسػػ اصنجنة اخلطابنػػة صرصنػػو األ ػػ اؼ اخلطابنػػة، وصن ننهػػا ددػػو امهنتهػػا وطتاخمجهػػا، 

تنالػات ابخا)َػو، ودػ وم صنونػي ا ه إ)ػاا اإلم اطػات البشػرية وم   استجابتها الد
وابامية ابتادة، األمر الي  يورض ددمث االختناا بػ  البػ اخم  ابولػومة، وو ػع بػ اخم  

 ادتنالنة ل دواؿ الطااخمة.
 االس اصنجي ل خطاب اإلسالمي ع ل عنافر عالعة: ويعتن  التخطنظ

 اإلسالمي وتحميمه: القدرة عمى استقراء واقع الخطاب -أ
يدػػػبق و ػػػع اسػػػ اصنجنة فعالػػػة ل خطػػػاب اإلسػػػالمي مااسػػػة  ػػػيا اخلطػػػاب القػػػاخمل  

والتعػػػرؼ إذل طقػػػاط  ػػػعوج واولػػػج اخل ػػػ  فنػػػج، ومػػػ   ص بنتػػػج لالػػػات الواقػػػع الػػػ اخ ي 
 واخلاالي، وم   كوا ة ولومة األما  ابهين ل ننتج  لج.
وؼ عنػػػ  دػػػّ  صوفػػػنق طقػػػاط إف معرفػػػة واقػػػع اخلطػػػاب اإلسػػػالمي ال يقتضػػػي الوقػػػ

 عوج واولج اخل ػ  فنػج، بػ  يتجػاوز ذلػك إذل حماولػة حت يػ  األسػباب وفهنهػا، ومػمث  ّ 
اع  بػػػال عػػػك ع ػػػل و ػػػع ص ػػػواات عن نػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػاقػػػ اح ال ػػػوؿ ابناسػػػبة هػػػا، و ػػػو مػػػا يد

وفاع ػػػػة لالاصقػػػػا  باخلطػػػػاب و ػػػػاوز إعػػػػ االصج ابنهجنػػػػة وابو ػػػػوعنة. ولعػػػػ  ا ػػػػل طقػػػػاط 
حمّ  اصواؽ لّ  ممث يتعام  مع اخلطاب اإلسػالمي إطتالػاً واسػتهالكاً:  الضعق الخت  ي

خػػا إذل الننطنػػة والعوويػػة، ومهػػا وإف صعػػ مت وصشػػعبه اسػػبا نا، فػػوف مرلعهنػػا ه األ
لطبنعػػػػػة امنهػػػػػوا ابخا)َػػػػػو،  -ه ادنػػػػػاف كمػػػػػاة -عػػػػػ ـ مراعػػػػػاة اخلطػػػػػاب اإلسػػػػػالمي 

. فنػػا ماـ امنهػػوا  ػػو ا ػػل متغػػّا ول سػػالنو واألموات ابدػػتعن ة ه عن نػػة التخا)ػػو
ناؼ امنهػػػوا، وكنػػػق يت قػػػل كػػػ  ػػػػػػػػه عن نػػػة االص ػػػاؿ، فػػػوف األمػػػر يقتضػػػي معرفػػػة اف

تجابة وادػػ ة اـ متعػػ مة  ػػػػػػػػػات االسػتويات الت قػػي ومالػػػػػػػػػنق خطابػػاً مػػا. و ػػ  مدػػػػػػػف
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وال عك اف اإللابة عمث  يص األسة ة صقتضػي اسػتخ اـ اسػالنو التخطػنظ الع ننػة مػمث 
ت ومااسػػات من اطنػػة لتي يػ   هػػوا ابخػػا)ب ، ألف اخلطػػاب خيت ػػق ا ػاث وإد ػػا ا

مػػػػػمث فةػػػػػة إذل اخػػػػػر ، ومػػػػػع عبػػػػػات اببػػػػػامئ والقػػػػػنل صتنػػػػػوع الوسػػػػػاخم  واألموات وأت ػػػػػق 
 باختالؼ امنا ا والبنةات وابعتق ات.  
ل قضػايا اإلسػالمنة ع ػل  -ع ػل سػبن  ابمػاؿ -ممث  نا يتوقق فهػل اةتنػع الػ ورل 

ة خطابنة فينية، وصوظنق الوسػاخم  والطػرؽ الوعالػة وابناسػبة ل ػروؼ و ع اس اصنجن
امنهػػػػوا الػػػػي  يتوّلػػػػج إلنػػػػج اخلطػػػػاب اإلسػػػػالمي، مػػػػع األخػػػػي بعػػػػ  االعتبػػػػاا ال ػػػػروؼ 
الدناسػػػنة وااللتناعنػػػة واالقت ػػػامية والمقافنػػػة الدػػػاخم ة ه  ػػػيص اةتنعػػػات عنػػػ  حماولػػػة 

 ج بع التها. عرض قضاياطا ومناقشتها مع )اوخر(   ؼ إقناع
 القدرة عمى فهم وتحميل الواقع المعاش: -ب

إ ػػػافة إذل واقػػػع اخلطػػػاب، فػػػوف و ػػػع اسػػػ اصنجنة خطابنػػػة يدػػػت عي معرفػػػة الواقػػػع 
ابعػػاش مػػمث خػػالؿ مااسػػة الواقػػع اج ػػي والعػػابي مااسػػة مقنقػػة صدػػتوعو لواطبػػج ابخت وػػة 

بشػ   وعنػق دػ   فهػل  وابتشعبة، ذلك اف ذمػاح ا  دركػة صغنايػة او إفػالدنة مػرصبظ
 القاخمن  ع نها ل واقع ابرام صغناص او إفالدج.

إف و ع اس اصنجنة خطابنة يتط و مااسة اةتنع اإلسالمي والعابي ل تعرؼ إذل 
مقوماصػػج ود ػػر ادتنالػػات امنهػػوا فنػػج، دػػ  يتدػػ  التخطػػنظ خلطػػاب قػػاما ع ػػل 

ادػػػػػػ اث وقضػػػػػػايا اةتنػػػػػػع ص بنػػػػػػة دالػػػػػػات ابخػػػػػػا)ب . إف الغو ػػػػػػة او التغافػػػػػػ  عػػػػػػمث 
االلتناعنة والمقافنػة والدناسػنة ..إخل ينػتا لنػا خطابػاً منو ػاًل عػمث الواقػع يتعامػ  مػع 
ال يمث اإلسالمي ع ل اطج قوالو لام ة، واد اـ وفتػاو  فقهنػة جمػرمة ال صتواعػ  مػع 
امواطػػو الناصنػػة لكطدػػاف. مػػمث  نػػا ي ػػوف صػػأعا اخلطػػاب اإلسػػالمي ه الواقػػع  دػػو 

 ة القاخمن  ع نج او له هل باألد اث والقضايا الخت حت ل واقعهل ابعاش.معرف
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 القدرة عمى استشراف المستقبل: -ج
استشراؼ ابدتقب   و الن ػر إذل الػدممث القػامـ بب ػر عاقػو بغنػة ص ػّوا  ػيا الواقػع 
ابقبػػػ  اططالقػػػاً مػػػمث معرفػػػة مقنقػػػة بػػػالواقع الا ػػػر، واسػػػتنعاب واع لػػػ او  وعػػػع الواقػػػع 

ا ػػػي. وا ػػػل اف ع ػػػل ابدػػػتقب نات فػػػاا ع نػػػاً يػػػ ا  ه امامعػػػات ه إ)ػػػاا الع ػػػـو اب
اإلطداطنة، إاّل اطج دل حي  بع  بابقاـ وابوقع الػالـز ه من ومتنػا الو ريػة ابعافػرة وذلػك 
بدػػبو صعام نػػا  ػػا ابتػػوازف مػػع ابعػػام الدمػػاف المالعػػة: ابا ػػي، الا ػػر وابدػػتقب . فوػػي 

ا راً بقوة وعنق ه العن نة الو رية عن طا، ذمػ  بعػ  الا ػر  ػامراً د  ذم  ابا ي د
 نوااً ع ي اً بدبو العجد عمث اسػتقرا  الواقػع وحت ن ػج، وامػا بعػ  ابدػتقب  فهػو  اخمػو 

 او عبج  اخمو.
والتخطػػػػنظ االسػػػػ اصنجي ل خطػػػػاب اإلسػػػػالمي يدػػػػت عي، إ ػػػػافة إذل فقػػػػج الواقػػػػع، 

ا لتجنػػػػو الوقػػػػوع ه ايػػػػة ا ػػػػطرابات ه صنونػػػػي حت نػػػػ  صوقعػػػػات ابدػػػػتقب  والتخطػػػػنظ هػػػػ
الدناسػػػات واخلطػػػظ اخلطابنػػػة. كنػػػا اف اخػػػي عامػػػ  التوقعػػػات واالدتنػػػاالت ابدػػػتقب نة 
بعػػ  االعتبػػاا عنػػ  التخطػػنظ اخلطػػاف مػػمث عػػأطج صوعنػػ  اخلطػػاب اإلسػػالمي مػػمث ولػػوص 

 ع ي ة امهها:
اعة األد اث، إخراج اخلطاب اإلسالمي ممث موامة اموم األفعاؿ إذل اداب فن -

ناا ا ه فػػػػناعة اا  عػػػػاـ يدػػػػاط  قضػػػػاياص ػػػػػػػػػػػػػػوصولنههػػػػا، وفػػػػنا ة اال تنامػػػػات، واستم
 ويتب  اؤاص.

لعػػػػ  التخطػػػػنظ اخلطػػػػاف عن نػػػػة مدػػػػتنرة ال صنتهػػػػي عنػػػػ  اطتهػػػػا  و ػػػػع خطػػػػة  - 
خطابنػػػة وادػػػ ة، بػػػ  األمػػػر يدػػػت عي صتػػػابع اخلطػػػظ بشػػػ   متوافػػػ ، ه إ)ػػػاا أطػػػنظ 

 )وي  اب  .
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بعػػة اخلطػػظ ابو ػػوعة اعنػػا  وبعػػ  صنونػػي ا، واكتشػػاؼ ابعّوقػػات الػػخت صقػػق متا -
 اماـ  يا التنوني، والعن  ع ل إزالتها و ّنبها ه اخلطظ ابدتقب نة.

قنػػػا  وصقػػػو  النتػػػاخما اب صبػػػة ع ػػػل صنونػػػي اخلطػػػظ اخلطابنػػػة، وإلػػػرا  التعػػػ يالت  -
 ابناسبة لتتال ـ والدناسات ابو وعة.

ة )اوخػػػػػر( دو ػػػػػوعات  ػػػػػا مدػػػػػبوقة، و ػػػػػو مػػػػػا خيػػػػػرج اخلطػػػػػاب اقتيػػػػػاـ سػػػػػاد -
 اإلسالمي ممث ماخمرة ام الوع  إذل ماخمرة الوع .

 ثالثًا: الخطة الخطابية:
صشن  ابرد ػة المالمػة مػمث عن نػة التخطػنظ اخلطػاف و ػع خطػة خطابنػة ص ػوف اماة 

ممث خالؿ براما ل  ة الدناسة واالس اصنجنة اخلطابنة إذل واقع مقرو  ومدنوع ومرخمي، 
و:الت مت ام ة األبعام ومتناسقة التخطنظ ه إ)اا زمين حمّ م، ووفقاً ل   اؼ ابػرام 

 حتقنقها. 
 اآللية األولى: إتقان مهارات االتصال:

صع  مهااات االص اؿ مػمث اساسػنات ذمػاح اخلطػاب اإلسػالمي ه صوفػن  اسػالتج 
ألف التخطػػنظ اخلطػػاف ومػػا يتضػػننج إذل امنػػا ا بأسػػ وب اكمػػر صػػأعااً وفاع نػػة، ذلػػك 

مػػمث سناسػػات واسػػ اصنجنات وخطػػظ خطابنػػة ال دي ػػمث اف حيقػػق اهػػ ؼ ابرلػػو منػػج، 
و ػػو صوعنػػ  اخلطػػاب اإلسػػالمي، إف افتقػػ  القػػاخمنوف ع ػػل اخلطػػاب بهػػااات االص ػػاؿ 
والتوافػػ ، مم :مهػػااة التو ػػا وال ػػالـ واالسػػتناع والػػواا واإلقنػػاع والتوػػاوض و ا ػػا 

هااات الخت صضنمث ددمث فهل ابخاَ)و وددمث إع ام اخلطاب، وممث ّ  فاع نػة ممث اب
اخلطاب وصأعاص. ولنس ممث قبن  اببالغة او ابداي ة ه عي  اعتبػاا الوػرؽ بػ  خطػاب 
 ولخر ه التأعا واإلقناع صر ة فامقة ل وروؽ ه مهااات االص اؿ ب  فادبنهنا.
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، ع ػػل امهنػػة مهػػااات االص ػػاؿ والتخا)ػػو ه ولقػػ  اكػػ  اإلمػػاـ الشػػا) ، ا:ػػج اهلل
 ػػناف فاع نػػة وددػػمث اما  كافػػة عنافػػر عن نػػة االص ػػاؿ، و ػػي: ابرسػػ ، وابرسػػ  إلنػػج، 
والرسػػالة، وابوقػػق االص ػػارل، وذلػػك مػػمث خػػالؿ كالمػػج عػػمث امهنػػة معرفػػة اسػػباب النػػػدوؿ 

 ومقتضنات األدواؿ ه فهل وإمااؾ مقاف  اخلطاب الشرعي، دنو قاؿ:
والػػ لن  ع ػػل ذلػػك  ،دي  الزمػػة بػػمث ااام ع ػػل القػػرلفػباب التنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفػػة اسمع»
 الػي  يعػرؼ بػج إعجػاز ط ػل القػرلف فضػالً  ،اف والبنػافػػػػػػػػاد مها اف ع ل ابع: امراف

دػػاؿ  :إ ػػا مػػ ااص ع ػػل معرفػػة مقتضػػنات األدػػواؿ ،عػػمث معرفػػة مقافػػ  كػػالـ العػػرب
إذ ال ػػالـ  ،او امننػػعو و او ابخا)َػػ اخلطػػاب مػػمث لهػػة طوػػس اخلطػػاب او ابخاِ)ػػ 

كاالستوهاـ   ،ب  و دو  ا ذلكالواد  خيت ق فهنج  دو دال  و دو خما)َ 
وكػاألمر ي خ ػج معػ   ،لو ج واد  وي خ ػج معػاف اخػر مػمث صقريػر وصػوبنل و ػا ذلػك

وال ي ؿ ع ل معنا ا ابرام إال األمػوا اخلاالػة  ،اإلبادة والته ي  والتعجند واعبا ها
وال كػػػ  قرينػػػة صقػػػ ف بػػػنوس  ،ولػػػنس كػػػ  دػػػاؿ ينقػػػ  ،ات األدػػػواؿوعنػػػ ما مقتضػػػن
وإذا فات طقػ  بعػب القػراخممث ال الػة فػات فهػل ال ػالـ   ػة او فهػل  ،ال الـ ابنقوؿ

ه  فهػي مػمث ابهنػات ،ومعرفة األسباب اافعة ل   مشػ   ه  ػيا الػننظ ،عي  منج
أ ػػػػػػػػوينش ،ل الػاؿ  معرفػة الدػبو  ػو معػ  معرفػة مقتضػػومع ،فهل ال تاب بال ب 

دي  موقػػػػع ه الشػػػػبج ػو ػػػػو اف امهػػػػ  بأسػػػػباب التنػػػػ ،ج المػػػػافػعػػػػمث  ػػػػيا الولػػػػج الولػػػػ
واإلعػػ االت ومػػػوام ل ن ػػوص ال ػػػا رة مػػػوام اإل ػػاؿ دػػػ  يقػػع االخػػػتالؼ وذلػػػك 

 .(1)«داعػم نة وقوع الن

                                                 

 .  1/131الشاطبي، المواؤقات،  (1)
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اسنة ه فهػػل اخلطػػاب الشػػرعي فهػػي ايضػػاً  ػػرواية ػػػػػػػػػػػػػػوإذا كاطػػه  ػػيص ابهػػااات اس
طػاب اإلسػالمي  ألهنػا صدػهل وبشػ   كبػا ه  ػاوز  ػيا األخػا ألزماصػج ه فػناعة اخل

ابنهجنػػػة الػػػخت سػػػّببتها العق نػػػة الت قنننػػػة و ػػػنق األفػػػق، والوهػػػل الدػػػاذج وابشػػػّوص ل واقػػػع، 
مػػمث عػػأهنا اف صع ّػػل ابخاِ)ػػو   -مػػماًل  -والتوظنػػق الدػػي  ل دػػ اث. فنهػػااة الػػواا 
 تشق الندق وابنطق الي  حي نػج، وكنػق كنق حيدمث االستناع خلطاب )اوخر( وي

ي تشق امواطو الخت صما ابخاَ)و وص عر فنػج، وكنػق يدػتغ   ػيص امواطػو ه حتريػك 
ابخا)َػػو، وكنػػق يوّسػػع مػػمث ماخمػػرة ابتوػػق ع نػػج ويضػػّنق مػػمث ماخمػػرة ابخت ػػق فنػػج، وكنػػق 

كنػق حيدػمث ينجا ه إجيام اا نة مش كة بننج وبػ  ابخا)َػو ينط ػق منهػا ه دػوااص، و 
صوظنق واستمناا  يص األا نة ه صوعن  الواا وب وغ مالة عالنة ممث التوا ل والتوافػق، 
وكنػػق ي تشػػق اسػػباب االخػػتالؼ، و ػػ   ػػي قناعػػات ف ريػػة اـ موافػػع طودػػنة  فػػوذا  
كاطػػػػه قناعػػػػات ف ريػػػػة فنػػػػا مرادػػػػ  صشػػػػّ   القناعػػػػات  ومػػػػا ابنهجنػػػػة ابم ػػػػل بناقشػػػػة 

إذا كػاف االخػتالؼ لػ وافع طودػنة فنػا اسػ وب خما)بتهػا وص ينا القناعات اخلا)ةػة  و 
 وحماولة صغنا ا 

امػػػا مهػػػااة اإلقنػػػاع فػػػتعّ ل ابخاِ)ػػػو فػػػمث خما)بػػػة النػػػا  ه ادتنالػػػامل ومدػػػاع مل 
ع ل حت ي  اسالنو حتقنقها، وفمث مناقشة القضايا مػمث زوايػا خمت وػة فػال حي ػر طودػج ه 

لرايػػج، ومناقشػػة وصوننػػ  الجػػا ابخالوػػة  زاويػػة وادػػ ة، وفػػنا ة وعػػرض الجػػا اب يػػ ة
لرايػػج، ومضػػػاعوة فػػػرص التػػػأعا واإلقنػػػاع مػػػمث خػػػالؿ العػػػرض والتي نػػػ  ابو ػػػوعي لػػػ اا  

 ابتباينة، و ناف مالة عالنة ممث القبوؿ اماـ ولهات الن ر ابخالوة.
وكػػ  مهػػااة مػػمث مهػػااات االص ػػاؿ صدػػاع  ابخاِ)ػػو ع ػػل حتدػػ  اماخمػػج وصطػػوير 

 بنة.ق ااصج اخلطا
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 اآللية الثانية: نقل إشكالية الخطاب اإلسالمي من مستوى األفراد إلى مستوى المؤسسات:

ممث  ػناطات ذمػاح مشػروع صوعنػ  اخلطػاب اإلسػالمي طقػ  إعػ الناصج مػمث مدػتو  
األفػػرام إذل مدػػتو  اب سدػػات، ذلػػك اف مشػػروعاً  ػػيص األمهنػػة والضػػخامة ال جيػػو اف 

بػ  األوذل اف صتبنػاص م سدػات ع ننػة صنق ػج مػمث مدػتو   ي ؾ ل جهوم الورمية التطوعنة،
الن رية إذل التطبنق. و يا ماب ك  ابشاايع االس اصنجنة ابهنة، فالركات التبشػاية بػا 
ااامت اف ص ػػ ا عقنػػ ما إذل العػػادل اسدػػه ابعا ػػ  التبشػػاية، وبػػيله لهػػوماً لبػػااة، 

 ام اؿ إفريقنا وامري ا الالصنننة. وفرفه اموااًل )اخم ة لتوفن  اسالة التن ا إذل
طشػػأت معا ػػ  ا والركػػة االستشػػراقنة بػػا ااامت اف صدػػنطر ع ػػل العػػادل اإلسػػالمي ا

ا وامري ػػػا لوهػػػل  ػػػيا العػػػادل اإلسػػػالمي والتعػػػرؼ إذل افضػػػ  وسػػػاخم  االستشػػػراقنة ه اوابػػػ
 التش نك ه عقن صج وبالتارل الدنطرة ع نج. 

، اف ص ػػػػ ا ايػػػػ يولولنتها اطشػػػػأت ه موسػػػػ و والشػػػػنوعنة بػػػػا ااامت، ه الدػػػػابق
ابعه  العابي لكلام، و و ابرز ابعا   الع ننػة الػخت صػ ير ا األكامدينػة الدػوفنتنة التابعػة 
ل جنػػة ابركديػػة ل يػػدب الشػػنوعي )سػػابقاً(، وكػػاف  ػػ ؼ  ػػيا ابعهػػ  و ػػع ابخططػػات 

وعي خػااج االحتػام الدػوفنخت الع ننة لكلام، والقنػاـ بتدويػ  زعنػا  وقنػاميي الػدب الشػن
 باخلطظ اب اوسة الخت يداوف ع نها ه معومل لكلام.

مػػمث  نػػا فػػوف ابط ػػػوب ل نهػػوض ةطابنػػا اإلسػػػالمي إذل مدػػتو  التيػػ يات إطشػػػا  
معه  عابي ل خطاب اإلسالمي، ي وف عبااة عمث م سدة عابنة ف رية ع ننة صعن  ه 

ا ذلػك ادػ  اسػس مشػروع النهضػة اإلسػالمنة، من اف صوعنػ  اخلطػاب اإلسػالمي باعتبػا
 يدا ل فنج الع نا ، وابو روف، والبادموف والنخبة ابمقوة عنوماً، وي وف ممث مهامج:
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 و ع سناسات واس اصنجنات وخطظ ل خطاب اإلسالمي ابعافر. -
عقػػػ  ابػػػ ورات والنػػػ وات وواعػػػات العنػػػ  ل ااسػػػة ازمػػػات اخلطػػػاب اإلسػػػالمي  -

 ن ا بنهجنة صوعن ج.وإع االصج، والت

صنونػػػػػػي مشػػػػػػروعات األ ػػػػػػاث وال ااسػػػػػػات اخلافػػػػػػة دنهجنػػػػػػة صوعنػػػػػػ  اخلطػػػػػػاب  -
 اإلسالمي.

 طشر ال تو وال وايات الع ننة اجّ نة الخت متل بقضايا اخلطاب اإلسالمي. -

إمػػػػ ام امامعػػػػات ومراكػػػػد البيػػػػوث واب سدػػػػات ابشػػػػااكة ه فػػػػناعة اخلطػػػػاب  -
 ا اخلطاب. اإلسالمي باس اصنجنة هي

إطشػػػػػا  مراكػػػػػد ص ايبنػػػػػة م يقػػػػػة بابعهػػػػػ  صتػػػػػوذل صأ نػػػػػ  القػػػػػاخمن  ع ػػػػػل اخلطػػػػػاب  -
اإلسػػالمي مػػػمث خػػالؿ صػػػوعنتهل بػػالتخطنظ اخلطػػػاف وصػػ ايبهل ع ػػػل مهػػااات االص ػػػاؿ. 
ويشػػػن   ػػػيا التأ نػػػ  ال ااسػػػات الع ننػػػة ابخت وػػػة كع ػػػل الػػػنوس وااللتنػػػاع واإلعػػػالـ 

 ػػمث القػػاخمل ع ػػل اخلطػػاب مػػمث فهػػل اإلطدػػاف والواقػػع واالص ػػاؿ و ا ػػا مػػمث الع ػػـو الػػخت و
 والتأعا فنهنا.

متابعػػة النػػالت ابضػػامة، والعنػػ  ع ػػل كشػػق م ػػاما ا وا ػػ افها ووسػػاخم ها،  -
 والدعي الدتواخمها.

 يا، ولع  ا ل ما يضنمث فاع نة واستنراا  يا ابعه  ه اما  ابهاـ الدابقة صبننج 
ساسػػػنة مػػػمث وظػػػاخمق التخطػػػنظ اخلطػػػاف، وذلػػػك مػػػمث ببػػػ ا التقػػػو  ودمااسػػػتج كوظنوػػػة ا

خالؿ القناـ بعن نة صقودينة عػام ة ل خطػاب، صبػ ا  ػيص العن نػة بو ػع مػوازيمث ل تقػو  
اسي إدػػػ اث التعػػػ ي  والتطػػػوير الاّلزمػػػ  ه ػػػػػباعتبػػػااص عن نػػػة اسػػػ اصنجنة  ػػػ فها األس
  و  طتاخما التقو  وابتغّاات الاف ة.
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ة،  ػػػػػػػػابنػ اصنجنات واخلطػػػظ اخلطػػػػػػػػػات واالسػػػػػػػػػػػػػػػناسػػػػػلدل اػن  التقويػػػػػػػػػػػػػػوجيػػػو اف يش
 ا ة ابهننة ل قاخمن  ع نج.ػع وال وػاب واعرص ع ل الواقػتو  اما  اخلطػ  مدػا يشنػكن

ود  ي وف التقو  م ػتناًل جيػو اف يػتل قبػ  صنونػي اخلطػة اخلطابنػة واعنػا  صنونػي ا 
صركػػد ع نػػج عن نػػة  وبعػػ  االطتهػػا  منهػػا، ول ػػ  مرد ػػة مػػمث  ػػيص ابرادػػ   ػػ ؼ اساسػػي

التقو . فقب  صنونػي اخلطػة ي ػوف  ػ ؼ التقػو  ال ػوؿ ع ػل ابع ومػات األساسػنة عػمث 
الواقػع الػػي  سػػنولج إلنػػج اخلطػػاب، و ػػو مػػا يدػػاع  ه صوقػػع طػػوع و)بنعػػة التغنػػّاات الػػخت 
دي مث اف حت ث بع  صطبنق اخلطة اخلطابنة. اما اعنا  صنونػي اخلطػة اخلطابنػة فاهػ ؼ مػمث 

و  معرفة م   التق ـ الي  ادػرزص اخلطػاب واموم افعػاؿ ابخػا)ب ، والعقبػات الػخت التق
والهتػػج. امػػا بعػػ  اطتهػػا  التنونػػي، فػػالتقو  يتجػػج إذل خمت ػػق اوعػػاا الػػخت ادػػ عتها اخلطػػة 
اخلطابنػػػة  ػػػػ ؼ معرفػػػة اإلجيابنػػػػات الػػػخت حتققػػػػه مػػػمث خالهػػػػا والدػػػ بنات الػػػػخت ظهػػػػرت 

 تع يالت الالزمة.اعنا  ا، وممث  ّ اق اح ال
ولضناف ذماح عن نة التقو  ه صوعن  اخلطاب اإلسالمي جيو اف ي وف التقو  
عن ػػػػراً اساسػػػػناً وعابتػػػػاً ه اسػػػػ اصنجنات ابعهػػػػ ، صرفػػػػ  لػػػػج ابػػػػواام البشػػػػرية واباميػػػػة 
الالزمة. وجيو اف صدتخ ـ طتاخما التقو  ه التخطنظ وصطوير اسالنو عنػ  ابعهػ  

و اف يتوذل عن نة التقو  ممث جينع ب  التجربة ابن اطنة او ابنااسػة وبراجمج. كنا جي
ه جمػػػػاؿ اخلطػػػػاب اإلسػػػػالمي، وابعرفػػػػة الن ريػػػػة بػػػػالتقو  وامواصػػػػج  واف يقػػػػـو ابعهػػػػ  
ب ااسات من اطنة لقنا  اعر اخلطة اخلطابنة، ممث خالؿ اعتنام للنات صقنس بطريقة  

 وابواقق. كننة وكنونة التغاات ه مدتو  الد وكات
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 خاتمة
وه ختػػاـ  ػػيا البيػػو ال بػػ  مػػمث التأكنػػ  اف امتنػػا اإلسػػالمنة و ػػك مػػمث القػػ اات 
واإلم اطػػات اباميػػة والبشػػرية مػػا دي نهػػا مػػمث ب ػػوغ اق ػػل الغايػػات، وافػػعبها، ه وقػػه 
قناسػػػػي وبضػػػػناطات عالنػػػػة، عػػػػريطة اف صعػػػػرؼ بعنػػػػق  ايتهػػػػا وأطػػػػظ بع ننػػػػة وِدَرِفنػػػػة 

وصنّوي  رص وصواف اس اصنجناما، وصع ل اف )ريق صطػوير اخلطػاب  بشاايعها وسناساما،
، وصبتغي تقبالً ػاإلسالمي ابعافر صب ا ةطوات اوذل عابتة ومب رة، حتن  مهاً، وصنش  مد

ة، ويتواع  فنها ابا ػي مػع الا ػر لننػتا ػ  مع العا)وػالراً  خطوات يتواع  فنها العق
تػـد اببػامئ، ول نػج ال يغوػ  ابتغػاات، قػ وصنا ه كػ   ػيص تقباًل ي ػراً، مدػػتقباًل مب ػػمد

الي  ب ا ود ص، ول نج وفػ  بتوفنػق اهلل صعػاذل إذل ابعػارل بوضػ   ابعاف طبننا حمن  
سػ ونا ال ػاحل الػييمث اعطػوا ابمػ   فعص وددمث اخيص بأسباب الن ر، وق وصنا بعػ ص 
 ـ وا  ج. األع ل ه إصقاف العن  والتواف ه خ مة اإلسال

فاخلطػػػاب خطابنػػػا، و ػػػو اماطػػػة ه اعناقنػػػا، وإصقاطػػػج اولػػػو والباصنػػػا، واإلصقػػػاف  ػػػرة 
       صوفنػػػػق مػػػػمث اهلل وعنػػػػ  مب ػػػػر متوػػػػاف مدػػػػ وؿ: 

 (.175التوبة:)  
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 الخطاب اإلسالمي 
 والتحوالت الحضارية واالجتماعية

 )*0F( إبراهيم غرايبة األستاذ
 

ن مواصـــلة اجلهـــد والبحـــث والتطـــوير مســـتمرة بـــال توقـــف أبـــداً، األمـــر الـــذي يـــؤدي إىل تـــراكم إ
العمـــل مشـــكًال حالـــة جديـــدة جتـــري مراجعتهـــا باســـتمرار لتصـــل اجلهـــود اإلصـــالحية إىل حالـــة 

 .فتتحول هذه مرة أخرى إىل حالة سابقة ختضع من جديد للمراجعة والتصويب أفضل،

 

حضــارية واجتماعيــة وسياســية واقتصــادية  ،جــاءت الســنوات األخــرية بتحــوالت كــربى
، وكـــان اخلطـــاب وتقنيـــة، وبأحـــداث عامليـــة وإقليميـــة وحمليـــة غـــريت كـــل شـــيء تقريبـــاً 

لكـــربى الـــيت جتعـــل فهمهـــا وعات التحـــوالت اـمـــن مكونـــات وموضـــ اإلســـالمي واحـــداً 
خطوة مهمة وضـرورية بـل وحتميـة لـنفهم أيـن حنـن، وأيـن كنـا، وإىل أيـن منضـي، ومـاذا  

                                                 
 ).األردن.. (باحث في الفكر اإلسالمي) *(
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بنا ومـــاذا خســـرنا، ومـــاذا نريـــد، وكيـــف نوفـــق بـــني أهـــدافنا وإمكانياتنـــا ومواردنـــا، ـــــــكس
 وخنرج من دوامة التكرار واهلدر لنبدأ باإلقالع يف الطريق الصحيح؟

تســـتوعب التحـــوالت اجلاريـــة والتعامـــل املقـــرتح للخطـــاب وحتـــاول هـــذه الدراســـة أن 
 .اإلسالمي مع هذه التحوالت

 : مفهوم الخطاب اإلسالمي
 إىل األدب العريب واإلسالمي وضعاً  أخذ مفهوم اخلطاب اإلسالمي املتسرب حديثاً 

 مشـــرتكاً  ، وإن مل خيضـــع لتعريـــف وحبـــث، ولكنـــه يكـــاد يكـــون مفهومـــاً ومقبـــوالً  مســـتقراً 
 .يف الوسط الثقايف واإلعالمي العام ومقبوالً 

ة، كمــا يبــدو يل مــن الســياق الفكــري العــام واملتابعــة الشخصــية، وال ـواخلطــاب بعامــ
أعــين التعريــف العلمــي املنضــبط، هــو منظومــة التعبــري التطبيقــي عــن فكــرة أو فلســفة أو 
 حضـــارة، فاخلطـــاب اإلســـالمي هـــو التعبـــري التطبيقـــي عـــن اإلســـالم يف الفكـــر والسياســـة

 .واالقتصاد وسائر جماالت احلياة والثقافة
عـن التحـرك باإلسـالم  ، وإن كـان ناجتـاً واخلطاب اإلسـالمي لـيس هـو اإلسـالم متامـاً 

والعمل على تطبيقه وفهمه والرجوع إليـه، لكنـه جمهـود بشـري، خيطـئ ويصـيب، ويقـرتب 
، وقــد يكــون جيابــاً وإ مــن اإلســالم ويبتعــد عنــه، ويســتلهم املرحلــة والبيئــة احمليطــة بــه، ســلباً 

كمـــا اإلســـالم،   واحـــداً  ، وهـــو لـــيس خطابـــاً وفاشـــالً  ، وقـــد يكـــون قاصـــراً ومبـــدعاً  دماً ـمتقـــ
ولكنه خطابات عدة خمتلفة حسب قـراءة النصـوص والـرتاث وفهمهـا، ومـا يـؤثر يف هـذه 

 .القراءات من بيئة حميطة
مي فاحلـــديث عـــن النظـــام السياســـي أو االقتصـــادي اإلســـالمي أو اإلعـــالم اإلســـال

والتعلـــــيم، أو اجلماعـــــات واملؤسســـــات اإلســـــالمية، والـــــدول وأنظمـــــة احلكـــــم السياســـــية 
اإلسالمية هو تعبري نسيب، مبعىن نسبة اخلطـاب إىل اإلسـالم، ويف احلقيقـة فإنـه نسـبة إىل 
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، والنظــــام »خطــــاب املســــلمني«املســــلمني، ولــــيس اإلســــالم، فاخلطــــاب اإلســــالمي هــــو 
لسياســـــي للمســـــلمني، وكـــــذا الـــــدول  واملؤسســـــات السياســـــي اإلســـــالمي، هـــــو النظـــــام ا

 .واألفكار والربامج
أي أنه يسعى لالقرتاب من الصواب والعـدل، لكنـه  ،»النسبية«ونسيب أيضاً، مبعىن 

لــيس الصــواب املطلــق، وال احلالــة املطلقــة الــيت ال جيــوز مراجعتهــا والتخلــي عنهــا،  حتمــاً 
م علــــى يــــد عــــامل ١٩٠٥أطلقـــت عــــام  وإن بــــدأت نظريــــة علميــــة فيزيائيــــة فالنســـبية أوالً 
لكنها اليوم فلسـفة وقاعـدة عامـة متتـد إىل كـل شـؤون العلـم  »اينشتاين«الفيزياء املشهور 

 .والفكر واحلياة، تعرب عن اكتشاف حقيقة عميقة يف الكون واحلياة

 :التحوالت والبيئة المحيطة بالخطاب اإلسالمي
تـؤثر يف الوقـت نفسـه علـى اخلطـاب يصعب اإلحاطة بالتحوالت اجلارية يف العـامل و 

اإلسالمي، فهـذا موضـوع يسـتحق دراسـات مسـتقلة، ولكـن مـا يعنينـا يف هـذا املقـام هـو 
استحضــــار أهــــم التحـــــوالت لربطهــــا باألفكـــــار واالعتبــــارات املقرتحـــــة لتحديــــد مالمـــــح 

 . ومؤشرات اخلطاب اإلسالمي القادم
مـن واجبـات  غريت كثـرياً  أولويات واحتياجات جديدة  هذه التحوالتتبدت يف فقد
كثـري مـن اإلجنـازات واملكاسـب الـيت حتققـت والـيت   أيضاً  وظهراجلهود اإلصالحية، وطبيعة 

اجلهـــود واملـــوارد حنـــو مـــا مل يتحقـــق بعـــد،  هجيـــب إدراكهـــا ومراجعـــة العمـــل يف جماهلـــا لتوجيـــ
. .يهــاكثــرية رافقــت العمــل اإلصــالحي جيــب االلتفــات إل  وبــالطبع فــإن مثــة حتــديات وعيوبــاً 

 :وميكن يف هذا السياق اإلشارة إىل جمموعة من التحوالت واملشاهد
 أسـاسالـيت عمـت العـامل اإلسـالمي، وحتولـت إىل مكـون  ،الصحوة اإلسـالمية الكـربى -١

 .من مشهد العامل اإلسالمي الذي جيب أخذه باالعتبار عند التفكري باإلصالح والعمل
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هليمنــة علــى العــامل، وا�يــار التــوازن العــاملي تفــرد الواليــات املتحــدة األمريكيــة با -٢
ال فإنه تفرد مؤقـت قـد ال يـدوم ـه، وعلى أية حـتفيد منه دول العامل وأممـالذي كانت تس

أكثر من عشرين إىل مخس وعشرين سنة، ليدخل العامل يف مرحلـة تعدديـة قطبيـة وتـوازن 
والصــني وروســيا واهلنــد،  عــاملي مــن جديــد، ســتكون أهــم أطرافــه الفاعلــة واملــؤثرة، أوروبــا

 .وشرق آسيا
وهنـــــا يفـــــرض ســـــؤال نفســـــه، وجيـــــب مناقشـــــته والتفكـــــري بتداعياتـــــه علـــــى اخلطـــــاب 

هـــل ميكـــن أن يكـــون العـــامل اإلســـالمي قـــوة عامليـــة؟ أو هـــل ميكـــن أن : اإلســـالمي، وهـــو
 يكون طرفاً فاعًال ومؤثراً على اخلريطة العاملية يف السنوات اخلمس وعشرين القادمة؟ 

ومـا ) مجاعات وحركات العنف والتطرف(صاعد العنف املنتسب إىل اإلسالم ت -٣
صـــحب ذلـــك مـــن أحـــداث وتـــداعيات علـــى العـــامل اإلســـالمي، كـــان مـــن أمههـــا العـــودة 
العسكرية االستعمارية للواليات املتحدة والغرب إىل العـامل اإلسـالمي، واحتالهلـا ألجـزاء 

وتديــدها لدولــه ومــوارده، وقــد انعكســت مــن العــامل اإلســالمي مثــل أفغانســتان والعــراق 
هـــــــذه األحـــــــداث، وخباصـــــــة مهامجـــــــة برجـــــــي مركـــــــز التجـــــــارة العـــــــاملي يف نيويـــــــورك يف 

م علــى العالقــة بــني املســلمني والغــرب، وفتحــت الــال واســعاً ويف مجيــع ١١/٩/٢٠٠١
 .املسارات إلعادة الصراع وحماولة الفهم واحلوار والتهديد واالحتالل

تيـــة واالتصـــال والـــيت غـــريت مـــن وجهـــة احلضـــارات والتمعـــات، موجـــة املعلوما -٤
 ).العوملة(وبدلت يف املوارد والقوة والضعف، وجعلت العامل متداخًال 

ـــة واالتصـــال وفهمهـــا ســـيؤدي بالتأكيـــد إىل صـــياغة  ـــداعيات املعلوماتي إن  دراســـة ت
، خطــاب إســـالمي جديــد يأخـــذ باالعتبـــار هــذه التحـــوالت الـــيت صــنعت عصـــراً جديـــداً 
وحولـــت البشـــري إىل مرحلـــة جديـــدة هـــي األهـــم يف مســـارها علـــى مـــدى التـــاريخ بعـــد 

 .مرحليت الزراعة والصناعة
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 تحوالت الخطاب اإلسالمي المكافئة

 :من السياسة إلى اإلصالح -١
بــدأ العمــل اإلصــالحي مببــادرات ومشــروعات �ــ  بــا مصــلحون ومفكــرون مثــل  

ــــ ــــة حممــــد بــــن عبــــد الوهــــاب يف اجلزيــــرة العربي ــــدين األفغــــاين يف مصــــر والدول ة، ومجــــال ال
العثمانية، وحممـد عبـده ورشـيد رضـا يف مصـر، وعبـد الـرمحن الكـواكيب يف الشـام، وحممـد 
بلحسـن بلحجـوي وعـالل الفاســي يف املغـرب، وعبـد احلميـد بــن بـاديس ومالـك بـن نــيب 
بـــني  يف اجلزائـــر، والطـــاهر عاشـــور يف تـــونس، أو يف حركـــات حتـــرر مـــن االســـتعمار متـــزج

الصـــوفية واجلهـــاد مثـــل السنوســـية يف ليبيـــا واملهديـــة يف الســـودان واملريـــدين يف القفقـــاس، 
 .والنورسية يف تركيا

مث اســتوعبت هــذا الــرتاث اإلصــالحي والنهضــوي حركــات إســالمية منظمــة وشــعبية 
واجلماعة اإلسالمية  ،رشيد رضاالشيخ تلميذ  ،مثل اإلخوان املسلمني بقيادة حسن البنا

 .لقارة اهلندية، واحلركة اإلسالمية الشيعية يف إيرانيف ا
 وتطـــور مشـــهد العمـــل اإلســـالمي اليـــوم إىل خريطـــة معقـــدة وشـــاملة تشـــمل دوالً 
قامــــت علــــى أســــاس حركــــات وأفكــــار إســــالمية أو متــــأثرة بــــا مثــــل الســــعودية وإيــــران 

س أو على أساس قومي للمسلمني مثل باكستان، أو على أساوالسودان وأفغانستان، 
مث العدالـة  مثـل حـزب الرفـاهاالنتخابات النيابية اليت تشـارك فيهـا احلركـات اإلسـالمية، 

ـــــاإلس  واجلبهــــة ،يف تركيــــا والتنميــــة المية وحركــــة جمتمــــع الســــلم وحركــــة اإلصــــالح يف ـــــ
ــــواحلركـــة اإلس ،اجلزائـــر ـــيمن واألردن، وحركـــات مقاومـــة لالحـــــــــ ــــالمية يف ال ـــل ـــــ تالل مث

ياسية ـــــــسياســـــية تشــــارك يف احلكــــم واحليــــاة الس ابــــاً محــــاس واجلهــــاد وحــــزب اهللا، وأحز 
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والعامـــــة، ومؤسســـــات إســـــالمية كاملنظمـــــات الدوليـــــة واإلقليميـــــة واجلامعـــــات والبنـــــوك 
ف والــــالت وحمطــــات حـات والصـــــــــــــــوالشــــركات ومنظمــــات اإلغاثــــة ومراكــــز الدراس

 .  ازاإلذاعة والتلف
صـالحية مـن الـرواد أو وكان من أهم خصائص املشهد اجلديد انتقـال مسـؤولية اجلهـود اإل

واجلماعـات تنه  با شبكة من احلكومات واملؤسسـات  ،احلركات املنظمة إىل حالة جمتمعية
هـــذا التحــول إعـــادة النظــر والتفكــري يف مســـارات العمــل اإلصـــالحي  يواألفــراد، ويقتضــ

 .لتناسب املشهد اجلديد وأولوياته واحتياجاته وحتدياته وفرصه

بدايـة لتحـول كبـري يف مشـهد  ١٩٦٧واملفكـرين حـرب عـام يعترب كثري من املـؤرخني 
فقد بدأت بالتشكل صـحوة إسـالمية شـاملة، وبـالطبع فقـد كـان هلزميـة  ،األمة اإلسالمية

حزيران آثار كبـرية يف الوجـدان واالجتـاه العـريب خباصـة واإلسـالمي بعامـة، ويعتـرب الـدكتور 
ت أقسى هـزائم نكا  م١٩٦٧حرب أن  »ةمساءلة اهلزمي«حممد جابر األنصاري يف كتابه 

فكــر «العــرب، وجعلــت الفكــر والعقــل العــريب خــالل الثلــث األخــري مــن القــرن العشــرين 
الـيت مازالـت  ،وتعد برأيه أم اهلزائم اليت حلقت بالعرب يف القرن العشرين ،»حتت احلصار

شرين جراحها مفتوحة وغائرة يف األعماق واليت يبدو أن العرب دخلوا القرن احلادي والع
إزالــة «وهــم حيملــون أعباءهــا الثقــال ومل يتخلصــوا بعــد مــن آثارهــا املضــنية، وتبــدو عبــارة 

 .اليت رفعها عبد الناصر غداة اهلزمية عبارة حبلى ومثقلة باآلالم والظالل »آثار العدوان
ومل حيـــدث أن هـــزت  ،»انكســـار الـــروح« ،كمـــا وصـــفها رجـــاء النقـــاش  ،كانـــت   

كانت هزمية لعمارة التمع «: ندمي البيطار اهلزمية بقولهة مثلها، وشخص يبالعرب مص
وكشـفت عـن تـأخره السياسـي واالقتصـادي والتقـين  ،العريب ولبنيته املاديـة والعقليـة معـاً 
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وقـــد جعلـــت املفكـــرين واملبـــدعني العــــرب  »كريــــــــــــــعـــن تـــأخره العس والثقـــايف، فضـــالً 
الشــاعر اللبنــاين خليــل  وبعضــهم ينتحــر مثــل ،يقومــون مبراجعــة قاســية للــذات واألفكــار

 . حاوي واألردين تيسري سبول
 »القـومي السـوري«وكانت الثورية العربية واليسار أوىل ضحايا اهلزمية، وكتب املفكر   

 ،، وأدركــت أن األمــر لــيس ســهالً ومل تــدم نشــوة الثــورة طــويالً «: للهزميــة هشــام شــرايب حملــالً 
له، وبـــدأت أعـــي أن التحـــول أمـــر معقـــد وأن التغيـــري ال حيصـــل لـــرد إمياننـــا بضـــرورة حصـــو 

يــدور حــول واقعنــا االجتمــاعي وأســباب  جديــداً  للغايــة، ومنــذ ذلــك أخــذ تفكــريي اجتاهــاً 
وهكــذا مل  ،»وأخــذت أتســاءل حــول تركيــب جمتمعنــا العــريب وطبيعــة الســلوك فيــه ،فســاده

عـام (يكن مـن مفـر أن يتحـول التشـخيص مـن إلقـاء اللـوم علـى صـفقة األسـلحة الفاسـدة 
 .كلها مسؤولية اهلزمية  »الرتكيبة الفاسدة«إىل حتميل ) م١٩٤٨

وبـــرغم أن الصـــحوة اإلســـالمية  ،وتـــوارى اليســـار بســـرعة أمـــام صـــعود إســـالمي كاســـح
الـذي صـدر  »معـامل يف الطريـق«ات فـإن كتـاب سـيد قطـب يجتلت بقـوة يف أوائـل السـبعين

ول للحركــة اإلســالمية األ »املنفســتو«لتحــوالت إســالمية كــربى أو  إرهاصــاً  م١٩٦٥عــام 
 ا كـان سـابقاً مبـالمي من مصـر إىل اجلزائـر إىل أفغانسـتان، ور ـالراهنة على امتداد األفق اإلس

ولكنــــه علــــى الصــــعيد اإلســــالمي كــــان   ،)م١٨٤٨(باملنفســــتو الشــــيوعي  ةمقارنــــ ،ألوانــــه
وصـف الكتـاب  ،الكاتب والشاعر والسياسي السعودي ،ن غازي القصييبأكذلك، حىت 

نـه أ :عـن تفـاعالت املرحلـة علـى لسـان أحـد شـخوص الروايـة معرباً  »العصفورية«يته يف روا
 .يف خالل القرون اخلمسة األخريةصدر  كتابهم  أ

مثــــة اجتــــاه فكــــري وتــــارخيي ســــائد أن مجــــال الــــدين األفغــــاين هــــو  مؤســــس احلركــــة 
الـــذي محلـــه معــــه ومـــن بعــــده  ،وأن جهــــده الفكـــري واإلصــــالحي ،المية املعاصـــرةـــــاإلس
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وكــان لــه نفــوذ وتــأثري يف  ،ميــذه الشــيخ حممــد عبــده، أثــر يف جيــل كامــل مــن املســلمنيتل
مــن أفغانســتان إىل إيــران واهلنــد وفرنســا  ،خمتلــف أحنــاء العــامل اإلســالمي الــيت طــاف بــا

ومصــر والعــراق وتركيــا، وكــان لــه عــرب تالميــذه وخباصــة حممــد عبــده تــأثري علــى املفكــرين 
وخباصــة إصــالح مؤسســات التعلــيم كــاألزهر واحملــاكم،  ،امواملثقفــني يف مصــر وبــالد الشــ

صــدى وتــأثري يف كــل أحنــاء  »املنــار«وامتــد هــذا التــأثري إىل رشــيد رضــا الــذي كــان للتــه 
وقــد اســتأنف لــبع   ،العــامل اإلســالمي، وكــان حســن البنــا علــى صــلة قويــة برشــيد رضــا

 .الوقت جملة املنار بعد وفاة الشيخ رشيد رضا
 ،سـيد قطـب ،حسـن البنـا ،رشـيد رضـا ،حممد عبده ،ال الدين األفغاينوتعد سلسلة مج

من أكثر املسارات داللة على تطور وتنـوع احلركـات اإلسـالمية وتعـددها واختالفهـا واملراحـل 
ــــدان العربيــــة  ــــيت مــــر بــــا العمــــل اإلصــــالحي، وهــــي منــــوذج متكــــرر يف كــــل أو معظــــم البل ال

علـى التعمــيم والفهـم لثــراء التجربـة نفســها  كثـرياً واإلسـالمية، ولكـن النمــوذج املصـري يســاعد  
وحرية املعرفة حوهلا، وقد يستدرجنا التسلسـل الـزمين والعالقـات الظرفيـة إىل فهـم مضـلل عـن 
 ،عالقــات احلركــات ببعضــها، والصــحيح أن منظومــة البيئــة احمليطــة بالعمــل اإلصــالحي والعــام

كـون   ،والتقـدم واإلجنـاز والفشـل الـذي حتقـقوحراك األمة واملؤثرات احمللية والظروف اخلارجية 
ة عــــن بعضــــها لمــــن احلــــاالت واألعمــــال واملواقــــف واألفكــــار غــــري املتسلســــ معقــــداً  مشــــهداً 
 .بالضرورة

دور احلركــة اإلســالمية يف : اإلســالم والسياســة«مييــز عبــد اإللــه بلقزيــز يف كتابــه 
صــالحي النهضــوي بــني اجتــاهني أو تيــارين إســالميني مهــا اإل »صــوا الــال السياســي

الـــذي يعـــرب عنـــه مجـــال الـــدين األفغـــاين، وحممـــد عبـــده، ورشـــيد رضـــا، وعبـــد الـــرمحن 
وتيـار الصـحوة اإلسـالمية ويعـرب عنـه  ؛الكواكيب، وحممد بلحسـن احلجـوي يف املغـرب
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 حســـن البنـــا، وســـيد قطـــب، وعبـــد الســـالم ياســـني يف املغـــرب، وتقـــي الـــدين النبهـــاين
 ).حزب التحرير اإلسالمي(

الثــاين منهمــا بالسياســة، واألول مل  تغلـفاشــدثت قطيعــة كــربى بــني التيــارين وقــد حــ
أن وعــي اإلصــالحيني كــان إىل  ،كمــا يالحــظ بلقزيــز  ،يــنغمس بــا ولكــن املفارقــة املثــرية
متسكوا مبوقعهم ) اإلصالحيون(برغم أ�م  »الصحويني«الوعي السياسي أقرب من وعي

، مل تكــــن مطــــالبهم متواضــــعة ولكنهــــا الفكــــري كــــدعاة إىل مشــــروع إصــــالحي جمتمعــــي
واقعيـة، وحمكومــة مبراعـاة حقــائق التحـول الكــوين اجلديـد الناشــئ يف امتـداد مــيالد املدنيــة 

ـــة  ـــة بالبحـــث عـــن املمكنـــات يف  »الصـــحوية«وأمـــا . الغربي ـــة غـــري معني فقـــد ظلـــت مثالي
اجـرتاح  مضمار البناء الفكري واالجتماعي ومل تقـدر علـى التحـرر مـن ومههـا اإلرادي يف

 .املعجزات رغم أنف الواقع
تلميــذ رشــيد  ،بقيــادة مرشــدها حســن البنــا »اإلخــوان املســلمني«لقــد كانــت حركــة 

غـري أ�ـا انتهـت يف  ،حماولة يف التعبري السياسـي عـن الفكـرة اإلصـالحية اإلسـالمية ،رضا
 كمشـروع  فكـري،  إجهاضـهاهذه احملاولة من التعبري عنها يف مشروع سياسي حـزيب إىل 

فقد أدت اجتاهات األجيال التالية املرتكزة إىل أفكار أيب األعلى املودودي إىل نشوء بىن 
سياســية متطرفــة أســاءت اســتخدام فكــرة اجلهــاد وفتحــت الــال السياســي واالجتمــاعي 

 لالحــتاللوقــد جــاءت جتربــة املقاومــة األفغانيــة ...) ومجاعــة اجلهــاد، ،التكفــري واهلجــرة(
هلــذه احلركـات علــى صــعيد قــدراتا املاديـة الضــاربة بعــد أن زودتــا  اً السـوفيايت لتعطــي زمخــ

 .الثورة اإليرانية بالطاقة الفكرية والنفسية
 ،طبيعتهــا اإلصــالحية ةوقــد حاولــت بعــ  االجتاهــات يف احلركــة اإلســالمية اســتعاد

ويف ظـــل  ،خلطـــورة التطـــرف والعنـــف يف جمتمـــع وســـطي معتـــدل كـــالتمع العـــريب إدراكـــاً 
 والعـــودة إىل أفكـــار املؤســـس حســـن البنـــا منطلقـــاً  ،ت قـــوى خمتلفـــة لصـــاحل الســـلطةتوازنـــا
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 ،كما حدث يف السودان بقيـادة الـرتايب ويف تـونس بقيـادة راشـد الغنوشـي  وسياسياً  فكرياً 
املعاصر،  »الصحوي«ال أعلى حاالت االنفتاح واالجتهاد يف الفكر اإلسالمي ن مثَّ يْ ذَ الَّ 

ميـــدان الــــدعوة مــــن  يف اإلغـــراء االنقــــاليب العســـكري نــــاقالً  ولكـــن الــــرتايب ســـقط ســــريعاً 
 .بتصفية تراثه الفكري االجتهادي مغامراً  ،مؤسسات التمع املدين إىل السلطة

اإلخــوان املســلمني، مثــل مدرســة وتيــار  ومثــة مثقفــون إســالميون كثــريون ينتمــون إىل
ودة إىل مشــروع الفكــر حممــد الغــزايل، وحممــد ســليم العــوا، وطــارق البشــري، يؤمنــون بــالع
 .اإلصالحي واستئنافه، وتطوير الوعي اإلسالمي مبتغريات العامل

يالحظ املفكر اإلسالمي أمحد كمـال أبـو الـد أن احلركـات اإلسـالمية الـيت ظهـرت 
يف مطلــع القـــرن العشـــرين وحــىت أواســـطه كانـــت هلــا أهـــداف سياســـية متطابقــة متامـــاً مـــع 

تكـاد تكـون موضـع إمجـاع مجـاهري النـاس، وكانـت يف  األهداف السـائدة يف التمـع حـىت
غالبها أهداف حترير وطين ومقاومة للنفوذ والتسلط األجنيب، وبذا وبسببه دخلت مجيع 

 .تلك احلركات تاريخ بالدها السياسي باعتبارها حركة حترير وطين قومي ثقايف

ظهــــور واألســــتاذ طــــارق البشــــري يــــرى أيضــــاً أن الــــدعوات اإلســــالمية كانــــت قبــــل 
الـــــدعوات العلمانيـــــة املتـــــأثرة بـــــالغرب مندجمـــــة يف حركـــــات التحريـــــر الـــــوطين عامـــــة، ويف 
ـــــدعو  ـــــة وطنيـــــة ت الـــــدعوات العامـــــة لإلصـــــالح والنهـــــوض، فلمـــــا انفـــــرزت حركـــــة علماني

تقل مســتعارة مــن منــاذج الغــرب وأسســه الشــرعية، ملــا ـلالســتقالل بصــورة للمجتمــع املســ
 .د أن اإلسالم دين ودولةحدث ذلك ظهرت الدعوة اإلسالمية تؤك

ـــوبــدأ املوقــف السياســي التحــرري للفكــر اإلســالمي وللحركــات اإلس المية يتغــري ـــــــــــــــ
ادة ــــارضة احلــــهاً بتلـك احلركـات إىل موقـف املعــــف الثـاين للقـرن العشـرين متجــــمنذ النص
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 مواجهــات ومصــادمات ودافعــاً بــالطرفني إىل.. كومات القائمــةــــــــللــنظم السياســية وللح
غـــري مســـبوقة وإىل اجتـــاه كثـــري مـــن حكومـــات الـــدول العربيـــة واإلســـالمية إىل الســـعي يف 

ــــــتصـــــفية احلركـــــات اإلس المية سياســـــياً وجســـــدياً، وقابـــــل ذلـــــك اجتـــــاه بعـــــ  احلركـــــات ــ
اإلســـالمية لزعزعـــة االســـتقرار السياســـي لتلـــك احلكومـــات، وانتقلـــت إىل العمـــل خـــارج 

وحتديث احلركة اإلسالمية والفكر اإلسالمي من  »الشرعية القانونية«اإلطار السياسي و 
در خطـــر علــــى اســــتقرار التمـــع وعقبــــة تــــدد مســـريته حنــــو النمــــو ـــــــهضة إىل مصـقـــوة نــــ

والرخــــاء، وإىل مشــــكلة أمنيــــة مزمنــــة يكــــاد حلهــــا يستعصــــي علــــى العقــــالء واحلكمــــاء، 
وفات على األمـة بكـل طوائفهـا  وبسيادة هذه النظرة األمنية فقد وقعت أضرار جسيمة،

 .خري كثري
ظهــور  ،وخباصــة يف الســنوات العشــر األخــرية ،وقــد ســاهم يف هــذا التحــول املتســارع

 ،أوًال الــذي يــرى يف اإلســالم عــدواً بــديًال للشــيوعية ..حتــالف ثالثــي جديــد مــن الغــرب
الـيت سـيطرت  ثانيـاً  ؛ومنافسـاً للحضـارة الغربيـة واحلكومـات ،وخطراً يهدد املصاحل الغربيـة
ية أمنية غلبت منهج الساسة العقـالء واحلكمـاء وال تـرى طريقـاً ـعلى أكثرها رؤية ومنهج

ــــللعم ـــ ؛ل ســـوى العقـــاب وعـــدم احلـــوار والتفـــاهمـــــــــــ خب العلمـــانيني فريـــق ثالـــث مـــن ـون
الكتـــاب واملثقفـــني والسياســـيني الـــذين تـــدد الصـــحوة اإلســـالمية مصـــاحلهم ومكاســـبهم 

 .وشهواتم
وســاهم يف ذلــك أيضــاً ظهــور اجلماعــات الــيت تــرف  جمتمعاتــا وتتهمهــا بــالكفر 

ـــــواجلاهليــــة وتورطهــــا يف أعمــــال عنــــف عش ــــك ــــ وائي ضــــد التمــــع والغــــرب، وعــــزز ذل
االعتقـــاد والتحليـــل الـــذي يـــرى أن العمـــل اإلســـالمي والفكـــر اإلســـالمي حيمـــل بـــذور 

 .العنف والتطرف حىت يف صيغته املعتدلة
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بة ـمية وقياداتــا الواعيــة املعتدلــة متلــك املبــادرات ومفتــاح حــل األزمــة الناشــاحلركــة اإلســال
وذلـــك بتحديـــد حاســـم ملنهجهـــا ورؤيتهـــا حنـــو  ،مـــع الغـــرب واحلكومـــات والتيـــارات العلمانيـــة

مييـز بينهـا وبـني تلـك اجلماعـات، وبـإعالن واضـح ومفصـل ومؤصـل  العنف والتكفري بوضوحٍ 
الدميقراطيــة والتعدديــة واألقليــات واملواطنــة واملــرأة، واحلريــات  ملواقفهــا السياســية والفكريــة جتــاه

 .العامة والسياسية والتوسل بالعنف ألجل الوصول إىل احلكم
إن املســتقبل القريــب يؤشــر علــى تنــامي االجتــاه اإلســالمي يف الشــعوب والتمعــات 

وقــد  ،ســالميإىل درجـة تؤكــد أن اإلسـالم هــو طــابع احلكـم واإلدارة يف العــامل العـريب واإل
 .يكون ذلك باحلركات اإلسالمية القائمة اليوم أو بدو�ا

ويســـتند التطـــرف ومجاعاتـــه علـــى خطـــاب فكـــري فيـــه تشـــوه وغلـــو واحنـــراف لكنـــه 
يتضمن كثرياً من األسـس والقواعـد الصـحيحة الـيت يسـاء فهمهـا واالسـتنتاج املتعلـق بـا، 

ـــف عاً ـــــاعات دافــــــــــذه اجلمـــــل أعضــاء هــــــوحيم دياً قويــاً جتــاه تطبيــق مــا يــدعون ـــــقيـــكرياً وعـــ
ـــإلي ـــدون بصحـقـــه ويعتـ ـــته، وستـ ـــكون املواجهـــ ورمبــا تزيــد  ،ة بعنــف وســيلة غــري جمديــةـــــــــــــــــــ

هــذه اجلماعـــات متســكاً بقناعاتـــا وآرائهـــا وتزيــدها تطرفـــاً وعنفـــاً، ولكــن احلـــوار الفكـــري 
ــــادة وأعضــــا ء هــــذه اجلماعــــات ســــيؤدي إىل التصــــحيح وحيــــرم التطــــرف املتواصــــل مــــع ق

الـذين يبحثـون عـن  ،واإلرهاب من روافـده األساسـية مـن الشـباب املـتحمس حسـن النيـة
        الصــــــواب وقــــــد خيطئــــــون يف طريــــــق الوصــــــول إليــــــه 

 ).١٠٤:الكهف(
أبــو الــد قائمــة مــن شــروط النهضــة اإلســالمية للتكليــف احملســوب مـــع . ويقــرتح د

قــائق العصــر تكيفـــاً حمكومــاً بالثوابــت األخالقيـــة املســتمدة مــن أصـــول الثقافــة العربيـــة ح
ــــاإلس ـــيت تصـــلح إطـــاراً ــــ المية، وذلـــك بتفعيـــل القواعـــد واألفكـــار اإلســـالمية احلضـــارية ال
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جامعـــاً للمســــلمني والنــــاس مجيعــــاً، مثــــل حريـــة الفكــــر والــــرأي، واإلحلــــاح علــــى القضــــايا 
يعـــاً، وتصـــحيح عالقـــة املســـلمني بســـائر األمـــم والشـــعوب املشـــرتكة مـــع األمـــم والنـــاس مج

وتواصلهم مع سائر احلضارات والثقافات، وتوظيف األدوات اليت اشتمل عليها اإلسالم 
لتحقيق االستجابة مـع تغـري األمكنـة واألزمنـة واألحـوال، واالهتمـام باجلوانـب اإلسـالمية 

اء األوائل أو كانت أصوهلا ـة للفقهاليت استحدث الناس منها ألواناً وصوراً مل تكن معروف
والكف عن تضخيم  ،معروفة لديهم ولكن صورها املعاصرة صارت حتتاج إىل فقه جديد

أو أخــــرى حييــــا وميــــوت معظــــم ) كالعبــــادات(جوانــــب صــــارت معروفــــة لكــــل املســــلمني 
 ).احلدود واجلنايات(املسلمني دون أن يتعاملوا معها 

ومراعــاة األولويــات عنــد خماطبــة  ،فــاً عــن النــاسويــدعو إىل التيســري يف الفتــوى ختفي
واالســتئناس بتجــارب األمــم األخــرى، وااللتفــات إىل  ،ووضــع الــنظم والتشــريعات ،النـاس

قيمة احلرية يف احليـاتني السياسـية والثقافيـة، والكـف عـن تصـور اخلالفـة اإلسـالمية صـورة 
مببــــادئ العــــدل،  حمــــددة مــــن صــــور احلكــــم غابــــت بســــقوط اخلالفــــة العثمانيــــة، فــــالعربة

ومســـــؤولية احلكـــــام وتقيـــــدهم بالقـــــانون، واســـــتمداد التشـــــريعات مـــــن مبـــــادئ الشـــــريعة 
اإلسالمية، واحرتام حقوق اإلنسان وحرياته، وأما ما عدا ذلك فرتتيبات وتراكيب جيتهد 

  .املسلمون إلقامتها مبثل ما جيتهد غريهم
كــة اإلســالمية الواحــدة إن امتــداد العمــل اإلصــالحي إىل العمــل السياســي جعــل احلر 

تشـــتغل باملشـــاركة السياســـية والنيابيـــة والعمـــل النقـــايب والـــدعوي واخلـــريي، وهـــذا أدى إىل 
 ،مـــن التنســـيق وصـــدام مـــع احلكومـــات بـــدالً  ،واحتكـــار للعمـــل العـــام ،فســـاد واســـتبداد

 ،وتوظيـــف للعمـــل العـــام ألغـــراض ومصـــاحل حزبيـــة وشخصـــية ،وضـــياع اجلهـــود وتكرارهـــا
 .اإلسالمية مصداقيتها ونزاهتهاوأفقد احلركة 
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باالمتــداد األفقــي لـمــة والتمعــات  فاالنتشــار اإلســالمي جيــب أن يكــون مصــحوباً 
بأســرها حــىت ال يــرهن العمــل اإلســالمي لصــراعات ومصــاحل ورؤى صــغرية، وأن يتحــول 

 .اتعتمجمالعمل من تنظيمات ومجاعات إىل أمة و 
قــوم بــا بنفســها قائمــة علــى شــبكية العمــل احلركــة اإلســالمية مــدعوة ملبــادرة ذاتيــة تو 

ملشـــاركة غريهـــا  وجمتمعيتـــه ولـــيس تنظيميتـــه، فتجـــري انســـحاباً  ،اإلســـالمي ولـــيس هرميتـــه
يف القيـادة والعمـل بـني العمـل السياسـي احلـزيب وبـني العمـل النقـايب  وحقيقيـاً  تاماً  وفصالً 

ن أمية فيمــا يفــرتض واخلــريي والعمــل الــدعوي، وال يعقــل أن تقــع قيــادات احلركــة اإلســال
يف العمـــل اخلـــريي  تكـــافح مـــن أجـــل حماربتـــه مـــن احتكـــار وســـيطرة، فـــرتى القائـــد قائـــداً 

 .والدعوي والسياسي والنيايب
وقادة احلركة اإلسالمية بسلوكهم هـذا ال يقعـون يف زلـل االسـتبداد واالحتكـار فقـط 

وتصــفيته، وجيعلــون  يســهل إصــابته معــزوالً  جيعلــون احلركــة اإلســالمية هــدفاً  ولكــنهم أيضــاً 
مغـامنهم الشخصـية قضــية األمـة أو قضــية إسـالمية ينتظــرون مـن النــاس أن يؤيـدوهم بــا، 
ويســــهلون علــــى احلكومــــات ضــــرب العمــــل اإلســــالمي حتــــت غطــــاء حماربــــة التجــــاوزات 

 .القانونية والسياسية
إن هـــذا الفصـــل اإلجرائـــي يف التطبيـــق بـــني الـــاالت املختلفـــة للعمـــل مـــن سياســـي 

 وخــريي ومؤسســي وحكــومي حيــول ملكيــة العمــل اإلســالمي وخرباتــه وجتاربــه إىل ونقــايب
التمع بأسره أو أكرب قدر ممكن منه، ويقلل مـن عقليـة االحتكـار والوصـاية وعـدم الثقـة 
 بـــاآلخرين، وحيمـــي احلركـــة اإلســـالمية مـــن العزلـــة، وجيعـــل احلالـــة اإلســـالمية أكثـــر جتـــذراً 

 .أو مجاعة بعينها ألة ختص تنظيماً يف التمع وليست مس وانتشاراً 
فمســــؤولية العمــــل والــــدعوة واإلصــــالح منوطــــة بكــــل مســــلم بــــل مجيــــع املــــواطنني 

و فئـة مـن النـاس، ووظيفـة احلركـة اإلسـالمية أن حتشـد مجيـع أعلى أفراد  وليست حكراً 
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النـــاس والفئـــات يف مشـــروعها اإلصـــالحي ولـــيس منافســـتهم املغـــامن واملواقـــع والفـــرص، 
 .جعت املصاحل الذاتية والتنظيمية تزيد املصداقية والقبولوكلما ترا
والنمــو الكبــري للصــحوة  ،ودور الدولــة ،أدت التحــوالت الكبــرية يف التمعــاتوقــد 
قـــد يكــون تقريـــر التنميـــة  ،إىل أولويـــات وجمــاالت جديـــدة للعمـــل اإلســالمي ،اإلســالمية

ة من مؤشرات اجتاهاتا، مثل حتريك البشرية لـمم املتحدة وتقرير التنمية اإلنسانية العربي
الـــــدوافع الثقافيـــــة واخلـــــربات التمعيـــــة يف التنميـــــة والنهـــــوض وإعـــــادة تنظـــــيم التمعـــــات 

كالعـــدل واملســـاواة واألمـــن والغـــذاء   ،واملؤسســـات باجتـــاه حتقيـــق االحتياجـــات األساســـية
بأقـــل التكـــاليف الســـليم والـــدواء واملـــأوى والتعلـــيم والتعلـــيم املســـتمر واالنتمـــاء واملشـــاركة 

ة اخلصخصــة وتغــري دور الدولــة لــاملمكنــة وبأفضــل مســتوى، والتعامــل الصــحيح مــع مرح
ورمبا مفهومها، وهذا جيب أن يدفع العمل اإلصالحي إىل أوعية جديدة وأولويات تتفق 
مـــع هـــذه املتغـــريات واالحتياجـــات، وكمـــا كانـــت احلركـــات اإلصـــالحية مرتبطـــة مبقاومـــة 

فإ�ـــا يف هـــذه املرحلـــة  ،مـــع أولويـــات املرحلـــة ســـتقالل انســـجاماً االحـــتالل والتحـــرر واال
وخباصــة  ،اجــات األساســيةياالحتو مــدعوة إىل بــذل اجلهــد واالهتمــام بالتنميــة اإلنســانية 
 .  مكاناتاإأ�ا أعمال وبرامج وأولويات تتفق مع خرباتا و 

 :العالم اإلسالمي هل يمكن أن يكون قوة عالمية -٢
أو قــــوة جديــــدة تــــوازي يف  دوليــــاً  اإلســــالمية أن تكــــون كيانــــاً هــــل ميكــــن للبلــــدان 

أن نقـــــدم إجابـــــة  ؟ لـــــيس مهمـــــاً عناصـــــرها التكوينيـــــة القـــــوى الدوليـــــة املوجـــــودة حاليـــــاً 
للخطـاب اإلسـالمي ليكـون مثـل  اسرتاتيجية واضحة للسؤال، ولكنه سؤال ميثـل حتـدياً 

والتفكـري فيهـا وجعلهـا  قرون االستشعار الـيت تبحـث عـن املعـامل املطلوبـة للبحـث عنهـا
 .يوجه األجيال عملية قابلة للتحقق، أو على األقل حلماً  أهدافاً 



 
 
 
 
 

 
 

  ظردعوة للتقويم وٕاعادة الن.. المعاصر الخطاب اإلسالمي
 

 -٢١٠ -

ـــرمبــا يبــدو الس ــاً ـــــ مــن عناصــر  ؤال غــري واقعــي، ويطــرح يف ســياق واقــع خيلــو ظاهري
القوة الضرورية اليت ينبغي علـى العـامل اإلسـالمي أن ميتلكهـا لكـي يشـكل هـذا التكتـل 

توقيته يف حلظة تارخيية تبدو فيها الدول اإلسالمية رازحة الدويل القوي املفرتض، وجيئ 
كاليات الداخليــة الــيت ال ميكــن إجيــاد حلــول هلــا يف ـحتــت سلســلة مــن الضــغوط واإلشــ

 .األمد املنظور
ولكن اللحظة الراهنة تبدو عنـد النظـر يف السـياق التـارخيي مرحلـة مؤقتـة وإن كانـت 

 .امل اإلسالمي سينه  من جديدال تعزز أي توقع مستقبلي إجيايب بأن الع
وكمـا ختطـط اإلدارة األمريكيــة والغربيـة سياسـاتا العامــة واسـرتاتيجياتا علـى أســاس  

أن العامل اإلسالمي كتلة جغرافية وحضارية وجغرافية سياسـية واحـدة بـرغم إصـرارها عنـد 
ر يف النظـر خمتلفـة، فيجـب االسـتمرا التنظيم اإلجرائي علـى اعتبـار العـامل اإلسـالمي دوالً 

والتفكــري والتحليــل علــى أســاس أن العــامل اإلســالمي كتلــة واحــدة، واحملافظــة علــى هــذه 
أل�ـــا هـــي األصـــل وال تلغيهـــا املرحلـــة املؤقتـــة الـــيت متـــر بالعـــامل  ،وسياســـياً  الفكـــرة ثقافيـــاً 

ــــاإلســـالمي، ورمبـــا يســـتحيل فهـــم األحـــداث والتف ـــوم فيمـــاــــــــــــــــــــ خيـــص  اعالت اجلاريـــة الي
العراق وإيران وتركيا وسورية واخلليج وأفريقيا إال عند األخذ باالعتبار الرؤية االسـرتاتيجية 
الــيت تــرى العــامل اإلســالمي كتلـــة واحــدة والتعامــل معــه علـــى هــذا األســاس عنــد أمريكـــا 

 .  والغرب
منـــذ الدولـــة األمويـــة، ومل تغـــري التوســـعات  اســـتقر مفهـــوم العـــامل اإلســـالمي جغرافيـــاً 

غرافيــة الالحقــة يف مفهومــه اجلغــرايف، ويقــع قلــب الوعــاء اجلغــرايف للعــامل اإلســالمي يف اجل
 .الوطن العريب مث إيران وأفغانستان وباكستان وتركيا
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المية، ــــــدولــــة إس ٥٦فــــإن منظمــــة املــــؤمتر اإلســــالمي تضــــم يف عضــــويتها  ،واليــــوم
كـذلك يف أفريقيـا و  ،ويوجد جتمعات إسالمية كبـرية يف دول ليسـت إسـالمية مثـل اهلنـد

 .ويف أوروبا وأمريكا
يف  نفســـانياً  تكوينيـــاً  مـــؤثرة يف الســـلوك والقـــيم وبعـــداً ) ديناميكيـــة(وميتلـــك اإلســـالم 

التمعـــات اإلســـالمية، وكانـــت اخلصوصـــية الدينيـــة العامـــل األساســـي لتحفيـــز وانطـــالق 
 .معظم حركات التحرر الوطين للشعوب اإلسالمية

لـفكــــار  ة فكريــــة وثقافيــــة إىل الــــدين وتراجعــــاً ات موجــــة عــــوديوشــــهدت الســــبعين
والتنظيمـات القوميـة واالشــرتاكية، وبـدأت مرحلـة إعــادة صـياغة للمجتمعـات والعالقــات 

يف املقاعد  مهماً  فيها، وبدأت احلركات اإلسالمية تنال نصيباً  مهماً  ميثل اإلسالم مكوناً 
مـــال األهليـــة التمعيـــة والتطوعيـــة النيابيـــة والبلديـــة والنقابيـــة وتـــؤثر يف وتقـــود معظـــم األع

 .والعامة
كمــــا شــــكلت احلركــــة اإلســــالمية العمــــود الفقــــري لعمليــــات مقاومــــة االحــــتالل يف 
فلسطني وأفغانستان ولبنـان، وحركـات االسـتقالل والـدفاع عـن الـذات يف كشـمري وآسـيا 

 .الوسطى وروسيا والفلبني وبورما وغريها من األقطار واألقاليم
وم جتمعــات إســالمية قائمــة علــى تشــكيل اســرتاتيجي أيــديولوجي تقــ وبــدأت أيضــاً 

للعــــامل اإلســــالمي مثــــل منظمــــة املــــؤمتر اإلســــالمي، الــــيت انبثــــق عنهــــا أو يعمــــل مبوازاتــــا 
منظمــات إســـالمية متخصصـــة مثــل املنظمـــة اإلســـالمية للرتبيــة والثقافـــة والعلـــوم، ورابطـــة 

 .بنك اإلسالمي للتنميةالعامل اإلسالمي، ومنظمة اإلذاعات اإلسالمية، وال
ـــــولكــــن الوحــــدة احلض ارية والثقافيــــة يف العــــامل اإلســــالمي مل متنــــع التعدديــــة العرقيــــة ــ

واإلثنيـــــة وتأثريهـــــا احلـــــاد يف بعـــــ  األحيـــــان يف البلـــــد الواحـــــد أو علـــــى مســـــتوى العـــــامل 
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المي، وقــــــد ســــــاهم االســــــتعمار الغــــــريب يف تغذيــــــة الصــــــراعات القوميــــــة والعرقيــــــة ـاإلســــــ
توظيفهــا، وهــذا الــرأي ميكــن اقتباســه مــن كتــاب غــربيني، وميكــن االســتدالل وتشــجيعها و 

 »بيـــرت تيلـــور«ملؤلفيـــه  »اجلغرافيـــا السياســـية للعـــامل املعاصـــر«علـــى ســـبيل املثـــال بكتـــاب 
 .»كولن فلنت«و

إن القــــراءة السياســــية االقتصــــادية لـرقــــام واإلحصــــائيات االقتصــــادية والتجاريــــة يف 
حالــة صــعبة مــن التبعيــة للغــرب، وتظهــر ضــعف التنســيق  العــامل اإلســالمي تكشــف عــن

 .والعمل االقتصادي بني دول العامل اإلسالمي
واملشــكلة األخــرى يف العــامل اإلســالمي هــي التباعــد يف السياســة اخلارجيــة واألنظمــة 
السياسية بني دوله، وقد أدى هذا التباعد إىل تبـين سياسـات ومواقـف خارجيـة متناقضـة 

 .شتت بني الدول والتمعات اإلسالميةزادت من حدة الت
ولكـــن يســـتطيع العـــامل اإلســـالمي أن يكـــون قـــوة عامليـــة اقتصـــادية واســـرتاتيجية دون 
مــوارد وشــروط إضــافية إىل مــا هــو قــائم ومتحقــق بالفعــل، فمــا يلــزم العــامل اإلســالمي هــو 

ضــــر قــــوة ول ملــــوارده وإمكانياتــــه، وال يلزمــــه يف الوقــــت احلاـية وتوظيــــف معقـــــإرادة سياســــ
ــــاً  وصــــراعات ومغــــامرات عســــكرية  عســــكرية وتكنولوجيــــا إضــــافية، وال أن خيــــوض حروب

 .وسياسية
أي   »اجليوبولوتيكيـة«فالعامل اإلسالمي كيان جغرايف ممتد يف ثـالث قـارات تتجـاوز أمهيتـه 

املي آخر مثل الواليات املتحدة أو روسيا أو الصني أو فرنسا أو أملانيا أو أوروبـا ـكيان ع
عة، ويبلغ عدد سكان العامل اإلسالمي حوايل مليار وثالمثائة مليون نسمة باإلضافة جمتم

 .ووربا وأمريكاأإىل جتمعات إسالمية كبرية يف أفريقيا وآسيا و 
وميتلــك العــامل اإلســالمي ثــروات برتوليــة وزراعيــة وتعدينيــة تفــوق مــا لــدى الكيانــات 

، وتعدديـــة عرقيـــة وثقافيـــة غنيـــة جـــداً  اً وثقافيـــ وحضـــارياً  تارخييـــاً  األخـــرى، وميتلـــك عمقـــاً 
 .وفاعلية اجتماعية لدى األفراد والتمعات تؤهل العامل اإلسالمي لالحتمال والنهوض
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جيمــــع املســــلمني ويوحــــدهم وحيفــــزهم للعمــــل  كبــــرياً   معنويــــاً  ويقــــدم اإلســــالم رصــــيداً 
 .والنهوض وميدهم بثقافة حمركة للعمل والتعلم

ي ســــريعة ال حتتــــاج إىل زمــــن طويــــل بســــبب تــــوافر وســــتكون �ضــــة العــــامل اإلســــالم
ة، ـاملؤهالت والشروط الالزمة، ولكن املشـكلة سـتبقى يف االبتـداء الفعلـي واإلرادة والرغبـ

لص مــن اهليمنــة االســتعمارية، الــيت تعــي رمبــا أكثــر مــن ـافة بــالطبع إىل التخـــهــذا باإلضــ
 .املسلمني هذه القوى واملوارد الكامنة

 : لى النسبيةمن المطلقية إ -٣
امتدت النسبية يف تأثرياتا وتداعياتا من الفيزيـاء والعلـوم إىل الفلسـفة واحليـاة، فهـل 

 من فهمنا وتفسرينا  للنصوص الدينية، وتفكرينا الديين؟ تغري أيضاً 
علــى احلقــائق الثابتــة، كمــا كــان طــوال احلقــب الســابقة للنســبية؛  مل يعــد العلــم قائمــاً 
ة واالحتماالت يم املرحلة احلاضرة يف املعرفة والتقنية قائمة على النسبواملعلوماتية اليت تس

أكثر، والرؤى الفلسفية مل تعد تنشد احلقائق واألفكار املطلقة؛ أل�ا ليسـت موجـودة يف 
هللا وحـــده، وأمـــا البشـــر فهـــم اعـــامل البشـــر، فـــاملطلق يف احلقيقـــة والصـــواب والعـــدل هـــو 

قـال . .للغايـة النهائيـة صواب والعدل، وال يصـلون أبـداً جيتهدون دائماً يف االقرتاب من ال
فــــال حــــد لإلميــــان، وال ) ١٢٤:التوبــــة(       : اىلـتعــــ

مـن اإلنســان مراجعـة إميانـه وصــيانته ومحايتـه مــن  ميكـن بلـوا الكمــال فيـه، ويظـل مطلوبــاً 
 .النقص
ر، تمراــــــــــــــويرمها باسـل ومراجعتهمـــا وتطــــوير الفهـــم والعمــــبية تصـــلح لتطـــــــــــــــالنس

ورمبا تتفق مـع جـوهر اإلميـان؛ أل�ـا عمليـة حبـث مسـتمرة، واعتقـاد دائـم متواصـل أن 
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، وأن الصواب والعدل يف حدمها النهـائي املطلـق هللا هناك ما هو أفضل وأكثر صواباً 
يتنـاىف مـع  املطلـق والعصـمة للـرأي ال ينازعه فيهما أحد، ومن مث فإن ادعاء الصواب

ويف اهلـدي ، )٨٥:اإلسـراء(         :اإلميان، قـال تعـاىل
ــهُ ...«: النبــوي ي َل ْن بـَْعــٍض َفَأْقِضــ ــِه ِمــ ِت َن ِبُحجَّ وَن َأْلَحــ ُكْم َأْن َيُكــ  »...َلَعــلَّ بـَْعَضــ

)
1F

غــــري حقــــه، وقــــد يضــــيع علــــى  قــــد يعطــــي يف احلكــــم أحــــداً  ، أي أن الرســــول )١
البشـري صاحب احلق حقه لضعف حجته، ومن مث فإن الصواب والعـدل يف الهـود 

مهـــا هـــدفان يســـعى إليهمـــا اإلنســـان، وحيكـــم مبوجبهمـــا، لكنـــه قـــد يبتعـــد عنهمـــا أو 
 .يقرتب منهما، لكنه ال يدركهما

، فيــرتاكم ويف ذلــك حكمــة كــربى، ليتواصــل اجلهــد والبحــث والتطــوير بــال توقــف أبــداً 
ة حالــة جديــدة جتــري مراجعتهــا باســتمرار لتصــل اجلهــود اإلصــالحية إىل حالــ العمــل مشــكالً 

أفضل، فتتحول هذه مرة أخرى إىل حالة سابقة ختضع مـن جديـد للمراجعـة والتصـويب، أو 
، الـذي »الـرتاكم واالسـتيعاب واإلبـداع«هي دائرة متصلة يلخصها الدكتور سـيد دسـوقي يف 

 .إىل تراكم جيري استيعابه من جديد، وهكذا يتحول فوراً 
 :من الدولة اإلسالمية إلى دولة المسلمين -٤

حركــــات إســــالمية شــــعار إقامــــة الدولــــة اإلســــالمية هــــدفاً أساســــياً لعملهــــا تتخــــذ 
ونضـــاهلا، ويبـــدو أن اخلطـــاب اإلســـالمي السياســـي شـــغل كثـــرياً جبـــدوى هـــذا الشـــعار 
وأمهيته وتقومي حماوالت تطبيقه، من دون أن يشغل نفسه مبا هو أكثـر بداهـة وأساسـية 

ة؟ هـل هـي قائمـة بالفعـل يف العـامل ما هي الدولـة اإلسـالمي :يف التفكري والسؤال، مثل
اإلســـالمي أم ليســـت موجـــودة؟ أم أ�ـــا قائمـــة علـــى حنـــو متفـــاوت وخمتلـــف بـــني دولـــة 

 وأخرى وباختالف يف مستويات تطبيقها ومفاهيمها ونسبيتها؟
                                                 

 . أخرجه مسلم )۱(
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مـــاذا نعـــين بالدولـــة اإلســـالمية؟ فمنظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي تضـــم يف عضـــويتها ســـتاً 
ول قائمــــة بالفعــــل وتعتــــرب نفســــها إســــالمية، وتــــنص وهــــي د »إســــالمية«ومخســــني دولــــة 

 .دساتريها يف الغالب على أن دين الدولة هو اإلسالم، وأنه مصدر رئيس للتشريع
ئات أو مؤسســــات أو دول أو ـلق علــــى هيـــــال تطــــ) أو عدمــــه(الم ـإن صــــفة اإلســــ

 حكومـات أو مجعيــات، فاإلســالم أو الكفــر يتعلقــان بــاألفراد فقــط، ومــن مث فــإن تســمية
... اليت نشـأت يف العقـود األخـرية وصـارت تطلـق علـى الـدول واجلماعـات »اإلسالمية«

والشـركات التجاريـة واالسـتثمارية ال تعـين أبـداً نقـي  الكفـر أو  )!!( وحىت املستشفيات
 .أن ما سواها ليس مسلماً أو كافراً 
ر أو المي تصــف الــدول بــدار اإلســالم أو دار الكفـــومصــادر الفقــه يف الــرتاث اإلســ

دار احلرب أو دار الذمة، أي دولة املسلمني أو دولة غري املسلمني، والفرق واضح وكبري 
 .بني املصطلحني

استخدام مصطلح الفكر السياسي لـدى املسـلمني  إىلبل إن بع  املفكرين يدعو 
وليس الفكر السياسي اإلسالمي باعتبار أن املسلمني جيتهدون يف اختيار وسائل احلكم 

، ويقرتبون بذلك من اإلسالم أو يبتعدون ولكن ذلك ال يعين أن ممارساتم هـي واإلدارة
 .كما ال يعين جمانبتهم الصواب أ�م ليسوا مسلمني  ،اإلسالم

فالدول اإلسـالمية بـاملفهوم االصـطالحي قائمـة بالفعـل، واحلـديث عـن العمـل علـى 
 .حتقيق ما هو حمقق إىلإقامتها هو سعي 

احلكــــم علــــى جهــــود احلركــــات والــــدول والتمعــــات  ولكــــن هــــذا ال يعــــين أبــــداً 
ولكنه يف معظمه ... اإلسالمية حنو إقامة الدولة اإلسالمية بأنه تكرار أو وهم وعبث

حماولة لتطبيق الشريعة اإلسالمية وزيادة االقرتاب من اإلسالم، فاحلديث إذاً هو عن 
 .تطبيق الشريعة اإلسالمية يف احلياة واحلكم
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ية القائمــة اليــوم تطبــق الشــريعة اإلســالمية، مبعــىن اعتبارهــا مصــدراً والــدول اإلســالم
االت تقــل أو تزيــد مــن بلــد إىل آخــر، وال ـكام معهــا، إال يف حـــللتشــريع وانســجام األحــ

ينفـي عــن دولــة أو حكومــة صــفة اإلسـالم إن مل يطبــق القــائمون عليهــا أو حكامهــا بعــ  
اع عن تطبيقها نتيجـة اعتقـاد أو فعـل لـيس لـه أحكام الشريعة اإلسالمية إال إذا كان االمتن

أن طبقت الشريعة اإلسـالمية علـى حنـو ) ولن حيدث(ومل حيدث بالفعل . تفسري إال الكفر
ـــذ وفـــاة الرســـول  ـــاريخ واجلغرافيـــا من ، ذلـــك أن فهـــم أحكـــام الشـــريعة تـــام وكامـــل يف الت

ن حيـتمال اخلطـأ والتقصـري وتطبيقها يتضمنان قدراً كبرياً مـن االجتهـاد والتقـدير ال بـد مـن أ
 .يدل عليه االختالف بني الفقهاء واحلكام واملذاهب الفقهية والفكرية

وهكــذا، فإننــا جنــد يف التــاريخ واجلغرافيــا منــاذج متعــددة وخمتلفــة للدولــة اإلســالمية، 
جتربـة حــزب الرفــاه وحــزب (ففـي املشــهد املعاصــر نــرى السـعودية وإيــران والســودان وتركيــا 

إضــافة إىل النمــوذج التقليــدي الســائد للدولــة اإلســالمية املختلــف عــن ) تنميــةالعدالــة وال
 .ندونيسيا وسائر الدول اإلسالميةإالنماذج السابقة، مثل األردن والكويت وباكستان و 

يف تفســري اآليــات واألحاديــث وتوصــل إىل أحكــام عــن الــدول  هموقــد اشــتط بعضــ
 : بوا إىل تفسـري قولـه تعــاىلواحلكومـات ختـالف إمجـاع األمـة اإلسـالمية، فـذه

    
       

  : وقولـــــه تعـــــاىل، )٤٤:املائـــــدة( 
أن احلكومــات بــ، )٥٠:املائــدة(          
القائمــة اليــوم هــي كــافرة أل�ــا ال حتكــم مبــا أنــزل اهللا، وهــو ) وأحيانــاً التمعــات(والــدول 

ــــوال ينس ،اآليـــة واللغـــةيف  »احلكـــم«حكـــم متســـرع ال يأخـــذ باالعتبـــار معـــىن  جم مـــع ـــــــــ
 »اجلهـــل«ة، وأمجعـــت عليـــه طـــوال تارخيهـــا، فـــاحلكم وـالفهـــم الـــذي اســـتقرت عليـــه األمـــ
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مســألة قضــايا ال ختــص احلكــم والسياســة فقــط، ولكنهــا تشــمل مجيــع األفعــال واألقــوال، 
 .والكفر له أحكامه وشروطه

واعتبــــار احلكومــــات والــــدول اإلســــالمية القائمــــة اليــــوم كــــافرة فيــــه شــــطط وتنــــاق  
واعتساف، فهل هي مثل إسرائيل أو بريطانيا على سبيل املثال؟؟ وهل يعين عدم تطبيـق 

، ألنـه كم أنزله اهللا كفراً، فتكفر إذاً مجيع الدول اليت قامت بعـد وفـاة الرسـول ـأي ح
أنزلــه اهللا، فالكمــال والعصــمة مســتحيالن، واحلكــم  مــا مــن حــاكم إال ومل يطبــق حكمــاً 

أيضـــاً يشـــمل كـــل األفعـــال كالقضـــاء واإلدارة والتـــدريس، فهـــل يكفـــر كـــل مـــن خيطـــئ أو 
خيالف الشريعة اإلسالمية يف أعماله؟ إن أخطأ يف تصحيح ورقة امتحـان، أو يف اختيـار 

ي ـهــــ ،ا كثــــريـوغريهــــاملــــوظفني واملفاضــــلة بيــــنهم، أو مل يعــــدل بــــني أبنائــــه؟ فهــــي أفعــــال 
  ، وعندما تفهم اآلية»حكم«

ات والـدول ـها تعين احلكومـبأن  ...    
ة أم الوزراء؟ أم النواب؟ أم القضاة؟ أم مجيعهم؟ بل إن ـس الدولـفمن يكفر؟ هل هو رئي

 !احلكم يشمل كل موظفي احلكومة والدولة حىت أئمة املساجد ومؤذنيها؟
هــل ميكــن تطبيــق الشــريعة  :وعاً ال تلغيــه املقاربــة الســابقةويبقــى الســؤال قائمــاً ومشــر 

أم  ،اإلسالمية اليوم يف أنظمـة احلكـم واإلدارة العصـرية؟ وهـل يتعـارض النظـام اإلسـالمي
 مع مفاهيم الدولة احلديثة ومع حقوق اإلنسان املتعارف عليها؟ ،يتوافق

مــة ومقاصــد كليــة إن النظـام اإلســالمي لــيس أحكامــاً جــاهزة تطبــق ولكنــه قواعــد عا
تطبيقهــا، وهلــذا فقــد اختلفــت النمــاذج  إىلوأهــداف وغايــات وفلســفة يســعى املســلمون 

اإلســـالمية يف احلكـــم اختالفـــاً كبـــرياً، كـــان بعضـــها متقـــدماً يف حتقيـــق احلريـــات واحلقـــوق 
العامــــة، وبعضــــها اآلخــــر يبــــالغ يف الظلــــم والتســــلط، وال أحــــد يســــتطيع أن ينفــــي صــــفة 
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ومــا ميكــن اعتبــاره هنــا هــو مــا قالــه ابــن القــيم يف  ... هــذه األنظمــةاإلســالم عــن أي مــن 
السياسة الشـرعية مـدارها العـدل، من أن ، »الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية«كتابه 

ولو مل ينص عليه وحي، ذلك أن اهللا أرسل رسله وأنـزل كتبـه ليقـوم النـاس بالقسـط وهـو 
ظهرت إمارات احلق وأسفر وجهـه بـأي واألرض، فإذا  تالسماواالعدل الذي قامت به 

مـا كـان فعـًال يكـون معـه النـاس «طريق كان فثمة شرع اهللا ودينه؟ وعـرف السياسـة بأ�ـا 
الح وأبعد عن الفساد، وإن مل يضعه رسول وال نزل به وحي، فأي طريـق ـأقرب إىل الص

 .»استخرج با العدل فهي من الدين
ـــا عـــام  ،ســـلمنيورمبـــا يكـــون الفتـــاً أن مجاعـــة اإلخـــوان امل الـــيت أسســـها حســـن البن

وصــارت كــربى احلركــات اإلســالمية يف الــوطن العــريب وانبثقــت منهــا حركــات  م١٩٢٨
مل تـنص يف أهـدافها  ،إسالمية أخرى، وتـأثر بـا العمـل اإلسـالمي يف العـامل اإلسـالمي

إذ األساسية على إقامة الدولة اإلسالمية، ومل يرد هـذا املصـطلح يف قانو�ـا األساسـي، 
علـــى أن  م١٩٤٨نصـــت أهـــداف اجلماعـــة كمـــا يف قانو�ـــا األساســـي الـــذي أقـــر عـــام 

هيئـــة إســـالمية جامعـــة تعمـــل لتحقيـــق األغـــراض الـــيت جـــاء بـــا  »اإلخـــوان املســـلمون«
شـــرح دعـــوة القـــرآن الكـــرمي، وعرضـــها وفـــق روح : اإلســـالم ومـــا يتصـــل بـــذه األغـــراض

يـــة، وتقريـــب وجهـــات النظـــر بـــني العصـــر، ومجـــع القلـــوب والنفـــوس علـــى املبـــادئ القرآن
الفـرق اإلســالمية املختلفــة، وتنميــة الثــروة القوميــة ومحايتهــا وحتريرهــا، والعمــل علــى رفــع 

دالة االجتماعيـة، والتـأمني االجتمـاعي لكـل مـواطن، ــــــــــــــــحقيق العـمستوى املعيشة، وت
لرذيلــــة، وتشــــجيع واملســــامهة يف اخلدمــــة الشــــعبية، ومكافحــــة اجلهــــل والفقــــر واملــــرض وا

أعمال الرب واخلـري، وقيـام الدولـة الصـاحلة، ومناصـرة التعـاون العـاملي، واملشـاركة يف بنـاء 
انية، وحترير وادي النيل والـبالد العربيـة والـوطن اإلسـالمي مـن  ــــــالسالم واحلضارة اإلنس
 .كل سلطان أجنيب
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نظـــــامهم  كمـــــا يـــــنص  ،يف حتقيـــــق هـــــذه األغـــــراض »اإلخـــــوان املســـــلمون«ويعتمـــــد 
طريـــــــق النشـــــــر واإلذاعـــــــة والكتابـــــــة والصـــــــحف والكتـــــــب  ،األساســـــــي وســـــــائل الـــــــدعوة
بوضع املناهج الصـاحلة يف كـل شـؤون التمـع والتقـدم بـا  هواملطبوعات، والرتبية، والتوجي

إىل اجلهــات املختصــة والوصــول بــا إىل اهليئــات النيابيــة والتشــريعية والتنفيذيــة والدوليــة، 
 .مؤسسات اقتصادية واجتماعية وعلمية وصحية وخريية والعمل على إنشاء

كان مثة اختيار واع هلذا النهج اإلصالحي للجماعة بأهدافها ووسائلها، فلم تـذكر 
أســــلوب العمــــل  »البنــــا«وإمنــــا الدولــــة الصــــاحلة، ومل خيــــرت  »الدولــــة اإلســــالمية«عبــــارة 

برملانية، وكانـت مشـاركته  السياسي احلزيب، وكان معتمداً، ومل حياول احلصول على غالبية
مث انسـحب يف  م١٩٤٢يف االنتخابات النيابية رمزية فقط، وقـد ترشـح البنـا بنفسـه عـام 

صـفقة مــع حـزب الوفــد احلـاكم مقابــل مكاسـب أخــرى يف العمـل العــام، ورمبـا مل يرتشــح 
ابات النيابيـــــة علـــــى رغـــــم أن الفرصـــــة كانـــــت متاحـــــة ـــــــيف االنتخ »اإلخـــــوان«غــــريه مـــــن 
كم بتشـكيل احلكومـة منفـردين ــــــــــــــــاركة يف احلــــكة الواسـعة ولـدخول الربملـان واملشار ـــللمش

أو بـــاالئتالف مـــع األحـــزاب القائمـــة كمـــا كـــان حيـــدث بالفعـــل يف مصـــر يف الثالثينـــات 
أن يؤســس حزبــاً سياسـياً كمــا األحــزاب الــيت كانــت قائمــة  »البنــا«واألربعينـات، ومل خيــرت 
افس يف االنتخابــــات النيابيــــة وتشــــكل احلكومــــات كالوفــــد واألحــــرار وتعمــــل حبريــــة وتتنــــ

 .الدستوريني
مل يكــن يــرى  »البنــا«لكــن االنســحاب مــن هــذا الــال يف العمــل كــان اختياريــاً ألن 

احلكـــم، ولكنـــه يســـعى يف إصـــالح وتغيـــري  إىلحزبـــاً سياســـياً يســـعى  »اإلخـــوان«مجاعـــة 
أســـرها مســـؤولة عـــن الدولـــة واحلكومـــات املؤسســـات واألوضـــاع القائمـــة، لتكـــون األمـــة ب

ولتكــون مســؤولية تطبيــق الشــريعة وحتقيــق املصــاحل العامــة منوطــة بــالتمع جبميــع  ،القائمــة
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امن ــــــــــــمــــن املغ »اإلخــــوان«ت برناجمــــاً حلـــــزب أو مجاعــــة، وكــــان خـــــروج ـــــــــــــــــــأفــــراده وليس
ة لـفــراد زاهة، وأن تكــون حكمــاً ومرجعيـــواملمارســة اليوميــة فرصــة للرقابــة واملصــداقية والنــ

والسياســيني وموضــع تنــافس مــن مجيــع األطــراف علــى كســب تأييــدها، وهــي خبلوهــا مــن 
األغــــراض واملنفعـــــة املباشــــرة وحيادهـــــا كانــــت أقـــــدر علــــى التوفيـــــق واإلصــــالح والـــــدعوة 

فهو يـرى أن الدولـة اإلسـالمية قائمـة ولكنهـا حتتـاج . ومساعدة التمعات على االختيار
عي إلقامـة حكومـة أو العمـل علـى حتقيـق ـكـان حيجـم عـن السـ  اذاـالح، وإال فلمــإىل إص

 تغيري جذري يف نظام احلكم؟
ورمبـــا كـــان مـــن املفارقـــات الالفتـــة أن تقريـــر التنميـــة اإلنســـانية العربيـــة الصـــادر للمـــرة 

خدم يف النظــــام األساســــي اســــتخدم املصــــطلح نفســــه الــــذي اســــتُ  م٢٠٠٢األوىل عــــام 
كــم الصــاحل الــذي يــراه تقريــر التنميــة اإلنســانية أحــد أو احل »الدولــة الصــاحلة«لإلخــوان 

 .املداخل املهمة لتحقيق التنمية واإلصالح
لمني جيتهـدون يف إقامـة دولـتهم وأنظمـتهم العصـرية مبـا حيقـق مـا ـأن املس :واخلالصة

ون من أنظمة احلكم واالنتخاب واإلدارة ما يقـرتب ـيرون أنه عدل وصالح وحرية، وينتق
 .نجحون أو يفشلون، ويتفاوتون يف النجاح والفشلبم من ذلك، وي

 :من الجماعات إلى المجتمعات -٥
نشاهد اليوم لدى األمة الكثري من املظاهر واإلجنازات الـيت تـدل علـى إمكانيـة نقـل 
الــدعوة واإلصــالح واهلــم العــام مــن خنبــة إســالمية إىل األمــة كلهــا، فاملســاجد اليــوم متتلــئ 

 تنســق وجــودهم يف الصــلوات والــدروس مجاعــة مــا كمــا كــان بــالرواد مــن النــاس الــذين ال
رين ســنة أو أكثــر حــني بــدأت الصــحوة اإلســالمية بــالنمو واالنتشــار، ـــــــــاألمــر قبــل عش

اجد حالــة جمتمعيــة عامــة، واألمــر نفســه ينطبــق علــى رحــالت ـولكــن اإلقبــال علــى املســ
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عـــالم وغريهــا مـــن الـــربامج واإل »يتــــــــــــــالكاس«ة ـرطـــــــــــــــــجاب واألشـــــــج والعمـــرة واحلـــــــاحل
ة إســالمية منظمـة وصــارت اليــوم حالــة ـــــاعـــها مجــــوم عليهـا وتنسقـــــوية تقـخبـــالـيت بــدأت ن
 .جمتمعية عامة

وامتــدت الصــحوة اإلســالمية إىل دول وأقطــار لــيس فيهــا وجــود جلماعــات إســالمية 
ن يف منظمــــة، كمــــا ـلــــت فئــــات مــــن التمــــع لــــيس مــــن بينهــــا يف العــــادة مــــن ينتظمــــو 

 .اجلماعات اإلسالمية
اساً ـوقامت مؤسسات استثمارية جتارية ال عالقة هلا حبكومة أو مجاعـة مسـتمدة أسـ

الــيت تزيــد  الميةـالمية، مثـل البنــوك اإلســة اإلســـق الشريعـــهم بتطبيــاس ورغبتـــل النـامـن إقبــ
 .، وشركات التأمني اإلسالميةائة ومخسني مليار دوالرـا على املـموجودات

 :ر المجتمعاتعص
نشأت يف السنوات القليلة املاضية حتوالت وحتديات وفرص كبرية وجديدة تضيف، 
إىل ضـــرورة وجـــود جمتمعـــات فاعلـــة وقـــادرة علـــى حتقيـــق تـــوازن عـــادل حيمـــي الدميقراطيـــة 
واحلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة للمــواطنني، أمهيــة قصــوى تتعلــق مبصــري االحتياجــات 

ليم والرعايــة الصــحية واالجتماعيــة والعمــل والســكن واالنتمــاء واحلقــوق األساســية كــالتع
 .واملشاركة والثقافة الوطنية والتمعية

ــــري مــــن  ــــدول، وإســــناد كث ومــــن أهــــم هــــذه التحــــوالت تغــــري دور احلكومــــات وال
اخلــدمات األساســية الــيت كانــت تؤديهــا الدولــة، مثــل التعلــيم والصــحة واالتصــاالت 

إدارة موارد الدولـة، إىل شـركات اسـتثمارية، جيعـل مـن هـذه والربيد واملياه والكهرباء و 
 اخلدمات سلعة جتارية ال تتاح إال ملن يقدر على دفـع مثنهـا، وتعصـف أو تـدد كثـرياً 
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مؤسسات ومكتسبات الرعاية الصحية واالجتماعية، وخباصة لفئات من املـواطنني من 
ياجــات اخلاصــة والفقــراء حتتــاج إىل رعايــة فائقــة وخاصــة، مثــل كبــار الســن وذوي االحت

ســكان املنــاطق البعيــدة والتجمعــات قليلــة العــدد مــن الســكان الــيت ال حيقــق تــوفري و
 . رحبياً  خدمات أساسية هلا كالربيد والكهرباء واالتصاالت واملياه عائداً 

ويف الوقـــت نفســـه فـــإن التحـــوالت والتغـــريات العامليـــة، القائمـــة علـــى أســـاس املعرفـــة  
جديدة، جتعلها قـادرة  تصاالت، تعطي التمعات والطبقة الوسطى فرصاً واملعلوماتية واال

 .على التحرك وفرض إرادتا

وتتكــون اليــوم أدوات جديــدة لفهــم التمعــات، واســتقرارها، وتســيريها، ختتلــف عــن 
السيطرة والتفاهم مع النخب والقيادات السياسية واالجتماعية ورشوتا، فاملعرفة املتاحة، 

عالميــة والتمعيــة واالقتصــادية الناشــئة تغــري كــل شــيء يف حيــاة وعالقــات والشــبكية اإل
 .الناس والتمعات والدول

وهــــي باملناســــبة موجــــة مل تصــــنعها الواليــــات املتحــــدة، وإن كانــــت حتــــاول فهمهــــا 
وتوظيفها والتكيف معها، وسيؤدي االنشغال املبالغ فيه بالنقاش حول مسـألة اإلصـالح 

ملتحــدة األمريكيــة والغــرب إىل اســتدراج متارســه الســلطات السياســية وعالقتــه بالواليــات ا
املنتفعــــة باألوضــــاع القائمــــة والقلقــــة مــــن متلمــــل التمعــــات وحتوالتــــا، والــــيت تســــعى إىل 

 .التهرب من مواجهة املوجة القادمة

وتســــــتطيع التمعــــــات واجلماعــــــات اإلصــــــالحية  اســــــتباق اخلســــــائر وحتويلهــــــا إىل 
أت فـوراً بالسـؤال املــؤدي إىل الفهـم، واالقـرتاب مـن التفاعـل مــع مكاسـب عظيمـة إن بـد

 .اللحظة، فما جيري يف العامل ال يستثين جمتمعاً أو دولة ما
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 :عدالة اجتماعية تقدم حلوًال وأفكارًا جديدة
ـــــات  ـــــدور حركـــــات التمعـــــات وحتوالتـــــا حـــــول جمموعـــــة مـــــن األســـــئلة عـــــن احلري ت

واليت تفضي إىل حالة شراكة مع السلطة أو بديل هلا واإلصالح والدميقراطية االجتماعية 
يف بع  األحيان يف إدارة االحتياجات واخلدمات اليت ختلت عنها الـدول واحلكومـات، 
ويف حتويل الدميقراطية واحلريات إىل عقـد اجتمـاعي تقـوم عليـه مصـاحل التمعـات وتـنظم 

واإلصــالح هبــة مــن الســلطة  عالقــة املــواطنني بالســلطة، وعلــى حنــو ال جيعــل الدميقراطيــة
 .والنخب ميكن أن تنـزعها يف أي وقت تشاء

كيـــف ســـتدبر التمعـــات شـــؤو�ا بعـــد فـــرتة مـــن الـــزمن حـــني ال يكـــون هنـــاك وزارات 
للثقافــة واإلعــالم والتعلــيم والزراعــة والصــحة وســائر اخلــدمات؟ كيــف ستواصــل التمعــات 

الثقافـــة، وكيـــف ســـتحافظ علـــى الغابـــات  العمـــل الثقـــايف ورعايـــة احلركـــة الثقافيـــة بعـــد وزارة
واملراعي والبوادي وتنميهـا يف غيـاب وزارة الزراعـة؟ كيـف سـتتدبر التعلـيم اجلـامعي والثـانوي 
عنــدما يتحـــول إىل خدمـــة جتاريـــة تقـــدمها شــركات اســـتثمارية؟ وهنـــاك عشـــرات بـــل مئـــات 

عــات لتكــون قــادرة األســئلة تتعلــق مبصــاحل بعيــدة املــدى جيــب االســتعداد هلــا، وتأهيــل التم
 .على إدارتا وتنظيمها بدون رعاية أو دعم من احلكومات

كيــف يكــون اإلصــالح حالــة مســتمرة ودائمــة ال ميكــن الرتاجــع عنهــا؟ كيــف ميكــن 
محايــة الدميقراطيــة مــن مزاجيــة النخــب واحلكومــات ومصــاحلها؟ وكيــف تتحــول مــن هبــة 

ت، وشــبكة جمتمعيــة، ومرجعيــة متــنح إىل عقــد اجتمــاعي، ومنظومــة مــن املصــاحل والعالقــا
 حاكمة للمجتمع والدولة؟ 

هي اإلجابة اليت عـربت عنهـا التمعـات يف مواجهتهـا مـع العوملـة  العدالة االجتماعية
الليرباليــة االقتصــادية ومــع الســلطات املتحالفــة مــع شــركات االســتثمار، الــيت باتــت تســيطر 

 .ها حنو احلرية واإلصالحويف سعي ،على إدارة خدمات وموارد الدول والتمعات
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 :مجتمعات تسعى للديمقراطية االجتماعية
الدميقراطيــة االجتماعيـــة تعـــين متكــني التمعـــات مـــن تنظــيم نفســـها، وإدارة مواردهـــا 
وحقوقهــا واحتياجاتــا األساســية، والقــدرة علــى التــأثري واملشــاركة يف احلكــم علــى النحــو 

االقتصـــادية، وجيعـــل مؤسســـات احلكـــم الـــذي يوســـع خياراتـــا السياســـية واالجتماعيـــة و 
واإلدارة أمينـــة وقـــادرة علـــى التعامـــل مـــع التفـــوي ، الـــذي منحـــه املواطنـــون هلـــا للتصـــرف 
باملوارد والضرائب العامة وفق مصاحل املواطنني واجتاهاتم، ومتكينهم من حتقيق توازن مع 

بتهــا وتوجيههــا وعزهلــا إن لطات واملؤسســات ومــن حماســبة هــذه املؤسســات ومراقـــــــــــــــــــالس
 .لزم األمر

فالدميقراطيــــة يف العــــامل الثالــــث مــــا زالــــت فوقيــــة تتــــدافع حوهلــــا النخــــب السياســــية، 
وليســـــــت عقـــــــداً اجتماعيـــــــاً تقـــــــوم عليـــــــه مصـــــــاحل والتزامـــــــات احلكومـــــــات والتمعـــــــات 
واملؤسســـــات، وهـــــذا ســـــيجعلها خاضـــــعة ملصـــــاحل النخـــــب السياســـــية، ويعطيهـــــا فرصـــــة 

 . والسيطرة عليها وتوجيهها وإجهاضها وخنقها تصميمها وضبطها
واألزمــــة القائمــــة اليــــوم بــــني التمعــــات والســــلطة مردهــــا إىل أن احلكومــــات والنخــــب 
مازالت تتجاهل دور التمعات األهلية والطبقة الوسطى، اليت أضعفتها يف املرحلة السابقة 

ـــة التحـــوالت السياســـية واالقتصـــادية، وتغولـــت عليهـــا احلكومـــة والط ـــدة الطارئ بقـــات اجلدي
واملعزولة، وتنامي التطلعات االستهالكية وزيادة األسعار والضرائب، وال يبدو أن مثة برامج 

 .حقيقية الستعادة دور هذه التمعات والطبقات وإعادة إنتاجها وتفعيلها
ــــوحـــىت ترتســـخ الدميقراطيـــة واإلصـــ ا حتتـــاج أن تـــرتبط بـــا ـها فإ�ــــالحات املرغـــوب ب

ـــــاس واحتياجـــــاتم وحقـــــوقهم األساســـــية؛ كالعمـــــل والتوظيـــــف، والعطـــــاءات مصـــــاحل ا لن
ــــوالعقـــود، والتعلـــيم، واإلســـكان، واالنتمـــاء، واملش اركة، والضـــرائب، واألجـــور، وتنظـــيم ـــــــــ
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املهــن وتطويرهــا، والقضــايا والتجمعــات العماليــة، واملشــروعات واالســتثمارات التعاونيــة، 
 ...جهة الشركات ويف مواجهة السلطةاوالنفع العام، وتنظيم التمعات يف مو 

واإلصــالح تنشــئه منظومــة اجتماعيــة، وشــبكة مــن العالقــات واملصــاحل، والدميقراطيــة 
ترتســخ وتزدهــر بتنظــيم التمعــات علــى أســاس أهــدافها املباشــرة والعمليــة، واالنتخابــات 

 .والتشريعات جيب أن تعكس املصاحل والثقافة الراسخة يف التمع والدولة
فاضـــــة التمعـــــات القائمـــــة اليـــــوم يف دول عـــــدة تعـــــرب عـــــن اهلـــــواجس والتفكـــــري وانت

بــاالقرتاب مــن أو الوصــول إىل مشــروعات وطنيــة اجتماعيــة تعيــد تنظــيم التمعــات علــى 
أساس محاية مصاحلها، وتؤسس لثقافـة جمتمعيـة وطنيـة تعكـس االحتياجـات اإلصـالحية 

غري مـن أدوار وطبيعـة أدوار التمـع والدولـة، والتنموية والتحوالت الكربى اجلارية، واليت ت
للمجتمعــــات وللثقافــــة التمعيــــة يف العمليــــة  وواســــعاً  متناميــــاً  جديــــداً  دوراً  وتنشـــئ أيضــــاً 

، ولكنهــا حتولــت إىل موجــة أو نضــالياً  خنبويــاً  اإلصــالحية والتنمويــة والــيت مل تعــد اكتشــافاً 
 .عامليف ال أو بلداً  جمتمعية عاملية ال تستثين جمتمعاً 

فتحتاج التمعات أن تنظم نفسها على حنو ميكنها من مواجهة الشركات اليت تدير 
احتياجاتــا الرئيســية، فحــني تســهل احلكومــة للمســتثمرين امــتالك البــىن األساســية للدولــة 
وإدارتـــا واســـتثمارها فـــإن التمعـــات حتتـــاج إىل أن تـــنظم نفســـها علـــى حنـــو يعينهـــا علـــى 

ت واالستثمارات لتحصـيل ومحايـة حقوقهـا وأجـزاء مـن األربـاح الضغط على هذه الشركا
اليت جتنيهـا، وجيعـل التشـريعات الـيت تـنظم العمـل والعالقـة بـني العمـال وأصـحاب العمـل 

 .عادلة يف توفري األجور والرعاية والضمان والتظلم والسالمة
ملــوارد ات إىل إعــادة توجيــه اإلنفــاق وإدارة اـــــــــــــوحتتــاج التمعــات أن تــدفع  احلكوم

اليت جتمعها من الضـرائب باجتـاه يرفـع مـن مسـتوى املعيشـة للفقـراء يف التمـع، فـإذا كـان 
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من النـاتج احمللـي اإلمجـايل، وكانـت نسـبة الفقـراء يف % ٢٥اإلنفاق العام يف بلد يشكل 
وهذه أرقام واقعية، فقد أظهر تقريـر  -من الدخل % ٥وتنال % ٢٠هذا البلد تساوي 
لتنميــة البشــرية أن اجلــزء األكــرب مــن املــوارد يوجــه لتحســني معيشــة الفئــة األمــم املتحــدة ل

مــن املوازنــة هلــذه الفئــة % ١٠فــإن إعــادة ختصــيص مــا يقــارب  -الغنيــة يف التمــع فقــط 
 %.٥٠ستزيد دخلها مبقدار 

وقــــد أظهــــرت الدراســــات أن إعــــادة توزيــــع الــــدخل يف معظــــم دول أوروبــــا الغربيــــة، 
عيــة، حتقــق مــن خــالل اإلنفــاق العــام ألغــراض مســاعدة الفئــات وحتقيــق العدالــة االجتما

علــــى حتقيـــــق احتياجاتـــــا األساســـــية كاإلســــكان والتعلـــــيم والتـــــأمني الصـــــحي والضـــــمان 
ـــــدول  مـــــن اإلنفـــــاق العـــــام علـــــى % ٥٠ -% ٤٠االجتمـــــاعي، وقـــــد أنفقـــــت هـــــذه ال

 .االحتياجات األساسية
الخنفاض اإليرادات تكون  ومما حيدث يف الدول العربية أن الضحية األوىل دائماً 

هي النفقـات التنمويـة، فهـي أول مـا يشـطب أو خيفـ  حـني تفكـر احلكومـة بتقليـل 
تها ومعاركها مع الفئات الغنية واملتنفـذة، ـات دائمًا مواجهـــــــــوتؤجل احلكوم. نفقاتا

أو ال تفكــر فيهــا إطالقــًا، وتتجــرأ علــى الفئــات واحللقــات الضــعيفة يف التمــع ودورة 
د واإلنتاج كاملزارعني وصغار التجار والعمال، ويالحظ علـى سـبيل املثـال أن االقتصا

كلية وهامشــية ـالنقابــات العماليــة الــيت تغطــي جمــاالت الزراعــة والنقــل واحلــرف هــي شــ
وال تعمل حىت يف اخلدمة االجتماعية واملهنية ملنتسبيها، وأظهـرت دراسـات أن نسـبة 

ــــال يتمتعـــون بضـــمان اجتم اليةـي النقابـــات العمــــعاليـــة مـــن منتسبـــ ـــأمني ـــــــ اعي وال ت
ويعملون يف ظروف بالغة السوء دون أن تسعى نقاباتم لتحقيق أدىن حق هلـم صحي 

 .يف هذا الال
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التمــع األهلــي احليــوي والقــوي والفاعــل، والــذي تنســق حراكــه طبقــة وســطى ممتــدة 
أنشـأتا ظــروف ومبـادرة ال أحـزاب ومنظمـات وخنــب متداعيـة ومعزولـة وآيلــة لالنقـراض و 

واعتبــارات مل تعــد موجــودة، هــو القــادر علــى التعامــل الصــحيح مــع العوملــة وتغــري مفهــوم 
 .ودور الدولة

 :تمعات في مواجهة السلطة والشركاتمج
أدى انتشـار التعلــيم وســيادة املعرفــة ومرحلــة املعلوماتيــة واالتصــال إىل نشــوء طبقــات 

البــــىن األساســــية للحكــــم واإلدارة وســــطى واســــعة وممتــــدة، تؤهلهــــا إلنشــــاء شــــبكة مــــن 
والتنظيم، تكون قادرة على التحول والتحرك باجتاه أهـداف التمـع وأولوياتـه واحتياجاتـه 

 .األساسية
ــــيس (ومــــا كــــان يــــنقص هــــذه الطبقــــة الوســــطى إعــــادة تنظــــيم شــــبكية وجمتمعيــــة  ول

دى، وقــد  علــى حنــو يــدرك املصــاحل البعيــدة والقريبــة املــ) منظماتيــة ومؤسســاتية أو حزبيــة
ذه التمعات مع العوملة الليربالية يف أوروبا وأمريكا وإىل حد ما يف ـكشفت مواجهات ه

 آســيا وأفريقيــا أن هــذه التمعــات قــادرة علــى إعــادة تنظــيم نفســها علــى حنــو لــيس هرميــاً 
تسـيطر عليــه قيـادات وخنــب ومنظمــات، ولكنـه شــبكي عمــالق ينـتظم ماليــني األعضــاء 

 .تواجلماعات واملنظما
فاالحتـاد األورويب للنقابـات العماليـة، والـذي كـان أهـم شـبكة عامليـة تواجـه مـؤمترات 
دافــــوس ومنظمــــة التجــــارة العامليــــة، يضــــم عشــــرات املاليــــني مــــن األعضــــاء الــــذين كــــانوا 

 .يتحركون بفعل اإلننرتنت واملوبايل والفضائيات كما لو أ�م منظمة صغرية
ني مليــــون عضــــو مــــن احتــــادات ومجعيــــات تضــــم حــــوايل مخســــ »األمميــــة الفالحيــــة«و 

املــــزارعني حــــول العــــامل، كــــانوا يتحركــــون معــــاً ملواجهــــة منظمــــة التجــــارة العامليــــة والشــــركات 
 . العمالقة والسلطات املتحالفة معها لتنفيذ سياسات تضر بصغار املزارعني وبإنتاجهم
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لفقـــراء واحملتـــاجني ل فالســـوق العامليـــة اليـــوم تقـــوم علـــى داروينيـــة اجتماعيـــة ال تلقـــي بـــاالً 
والتمعـــات، والعمليــــة االقتصــــادية هــــي تنــــافس يف غابـــة ال تــــرحم وال مكــــان فيهــــا للتعامــــل 
األخالقي، وهي باملناسـبة حالـة تـدد مجيـع التمعـات، مبـا يف ذلـك الغربيـة الراعيـة لالقتصـاد 

مني الصـــحي الشــركايت املعــومل واملهـــيمن، فأنظمــة الرفـــاه االجتمــاعي والضــمان والتقاعـــد والتــأ
واالدخــار واملؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف أوروبــا والواليــات املتحــدة باتــت مهــددة علــى 

 .عن التهديد واملعاناة القائمة يف العامل الثالث حنو ال خيتلف كثرياً 
ـــة واالستنـــ زاف والنهـــب ظهـــرت شـــبكة ـويف مقابـــل العوملـــة الرأمساليـــة املصـــممة للهيمن

ملنظمــات غــري احلكوميــة واالجتماعيــة، فقــد شــارك حــوايل ربــع عامليــة جمتمعيــة مضــادة مــن ا
يف جنـــوا بإيطاليـــا يف متـــوز ) G8(أمـــام اجتمـــاع الثمانيـــة الكبـــار  مليـــون متظـــاهر احتجاجـــاً 

وتظــاهر أكثــر . بلــداً  ٨٢، وميثلــون ألــف حركــة شــعبية ومنظمــة ونقابــة منتشــرة يف م٢٠٠١
، م٢٠٠٢عي العـاملي أوائـل عـام ألف شخص يف الربازيـل أمـام املنتـدى االجتمـا ٦٠٠من 

 .وكانوا ميثلون القارات اخلمس وتنتظمهم ألفا حركة شعبية ونقابية
يتكون التمع العـاملي اجلديـد مـن جمموعـات وجبهـات عـدة مـن املنظمـات العماليـة 
ــــة والموعــــات  ــــة، واملنظمــــات النســــائية، والتمعــــات احمللي والنقابيــــة، واحلركــــات الفالحي

لفــة مثــل اهلنــود احلمــر، واحلركــات االجتماعيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة، الســكانية املخت
الــيت تــدف إىل اســتقطاع ضــرائب علــى الصــفقات املاليــة بــدف مســاعدة ) أتــاك(مثــل 

املـــــواطنني، وهـــــي شـــــبكة مـــــن اجلمعيـــــات واللجـــــان واملكاتـــــب واملؤسســـــات املتخصصـــــة 
 تناضــــل إللغــــاء الــــديون ، املنظمــــة املســــيحية الــــيت»٢٠٠٠يوبيــــل «والداعمــــة، ومنظمــــة 

مليـــون توقيـــع علـــى عريضـــة مطالبتهـــا،  ١٧اخلارجيـــة علـــى الـــدول الفقـــرية،  وقـــد مجعـــت 
ومنتدى الفقـراء يف تايلنـدا وهـي منظمـة الفالحـني الـيت تضـم يف عضـويتها حـوايل نصـف 
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ـــيت تنســـق بـــني املنظمـــات النضـــالية  مليـــون شـــخص، وشـــبكة العـــامل الثالـــث يف ماليزيـــا ال
. إلضــافة إىل منظمـــات متخصصــة باألطفــال والغـــذاء واإلغاثــة، وغــري ذلـــكاملختلفــة، با

وتتعاون مع هذه الشبكة منظمات دولية وإقليمية ووطنية ال تتحالف معها مباشرة، مثل 
 . منظمة العفو الدولية

إن مشكالت الفقر وغياب العدالة االجتماعية ليست يف اخلصخصـة متامـاً ولكنهـا 
حتـــالف املـــال « احلكومـــات والشـــركات ورجـــال األعمـــال يف التحـــالف الـــذي ينشـــأ بـــني

والــذي يــؤدي إىل منظومــة بــرامج ودورات اقتصــادية وتشــريعات تــذبح الفقـــراء  »والنفــوذ
 .زف التمعات لصاحل فئة قليلةـوتستن

وال حتاول التمعات والطبقات الوسطى، لكي تصحح هذا الوضـع، أن تعـود إىل 
ات يــاصــة يف الســبعينيات، وحــىت منتصــف الثمانينسـابق وضــعها الــذي كانــت عليــه وخب

ـــرب األكـــرب للعمـــل« ـــة ال ـــد  »دولـــة الرفـــاه أو منـــوذج الدول ولكنهـــا تســـعى يف دور جدي
مـع الدولـة والشـركات الـيت تـدير احتياجـات هـذه الطبقـات  للمجتمعات يشـكل توازنـاً 

إدارتــا الرئيســية، فحــني تســهل احلكومــة للمســتثمرين امــتالك البــىن األساســية للدولــة و 
واستثمارها ومتنع يف الوقت نفسه فئات التمع من تنظيم نفسها على حنو يعينها على 
الضـــغط علـــى هـــذه الشـــركات واالســـتثمارات لتحصـــيل حقوقهـــا وأجـــزاء مـــن األربـــاح 
الباهظــة الــيت جتنيهــا، وتصــدر تشــريعات تــنظم العمــل والعالقــة بــني العمــال وأصــحاب 

فقـــط مصـــاحل املســـتثمرين والشـــركات دون مراعـــاة العمـــل علـــى حنـــو يضـــع يف االعتبـــار 
حلقوق العمال واملوظفني فإ�ا تعني هذه الشـركات علـى أن تبتـز أبنـاء التمـع وطبقاتـه 
وحتــــــرمهم مــــــن حقــــــوقهم واحتياجــــــاتم، وقــــــد حــــــدث بالفعــــــل أن حكومــــــات عربيــــــة 
اســـتخدمت يف اجتـــذاب املســـتثمرين أوضـــاع العمـــل الـــيت فرضـــتها مـــن حماصـــرة العمـــل 
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ايب، وعــدم فــرض حــد أدىن لـجــور، والتســاهل يف الضــمان االجتمــاعي والتــأمني النقــ
 .الصحي وإجراءات السالمة للعمال واملوظفني، وحق املخاصمة والتظلم

إن الدولـــة ظـــاهرة حديثـــة، وقـــد ســـبقتها التمعـــات بكثـــري، وهـــي أعـــرق وأرســـخ،  
دورهـــا ووجودهـــا، وقـــد  يف ســـرتاتيجياً اوتواجـــه الدولـــة اليـــوم حتـــديات كـــربى تعيـــد النظـــر 
عــن النهايــات، �ايــة التــاريخ، �ايــة  فتحــت الســنوات املاضــية يف حتوالتــا الكــربى ســؤاالً 

 .الوظيفة، �اية الدولة
علـــى حنـــو يســـتدعي القلـــق  والكـــالم علـــى النهايـــات ميــــ العـــامل، وســـيكون جـــائزاً  

أسـئلة صـرحية وقاسـية بالرهبـة، وهـذا يطـرح  مـا تثـري شـعوراً  مادامت �ايات العصور غالبـاً 
 .يتحتم على التمعات والدول مواجهتها لتنظيم مصاحلها البعيدة املدى

 :من اإلسالم السياسي إلى اإلسالم -٦
بــدأت احلركــات اإلســالمية هامشــية يف جمتمعاتــا، ولكنهــا تطــورت وأصــبحت مــؤثرة 

ومل  ،ملـــدنيف الطبقـــة الوســـطى وســـكان ا وبقيـــت عضـــويتها غالبـــاً  ،وفاعلـــة يف التمعـــات
وبدأت يف شبه القارة اهلندية  ؛ذا شأن من كبار املالكني ورجال األعمال تكسب قطاعاً 

، حافظت عليه مما جعل أثرها الشـعيب حمـدوداً  صفوياً  يف الطبقة الوسطى واختذت توجهاً 
مث امتدت املوجة اجلديدة من مجاعات العنف والتطرف يف أوساط الفقراء والشباب غـري 

 .السلوك و التدين من جديداً  جة منطاً املتعلم منت
ـــواســتطاعت احلركــة اإلســالمية الوصــول إىل احلكــم يف إيــران والس  ،ودان ويف تركيــاـــــــــــ

ــــومل تـــتمكن بـــرغم تنـــامي ش عبيتها مـــن الوصـــول إىل احلكـــم يف البلـــدان األخـــرى، وقـــد ــــــــــ
ـــــحتقــــق لبعضــــها مش اركة يف احلكــــم مثــــل األردن واجلزائــــر وتركيــــا والــــيمن والكويــــت ـــــــــــــــــــــ

أو دخــول الربملــان يف مصــر  ،اتيــات والثمانينييــا وباكســتان والســودان يف الســبعينوماليز 
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ات، ومل تتطـــور املشـــاركة إىل دور يتينـــــــات والسيينــــــــــــــــــوريا يف اخلمســــــولبنـــان واجلزائـــر وس
 . أكثر فاعلية يف احلكم

وانتهــت إىل  ،لقــد نشــأت احلركــة اإلســالمية رد فعــل علــى أزمــة أرادت اخلــروج منهــا
ولكنـه فشـل تقـع مسـؤوليته علـى  ،ها هي بوجودها وعجزها عن حتقيـق احلسـمأزمة خلقت
 .األمة  كلها

وتعكــس احلركــات اإلســالمية واقــع جمتمعاتــا مــن حيــث هــي نتــاج لتــأثري احلداثــة يف 
وهلـــذه احلركـــات جـــذور فكريـــة  ؛، وتعبـــري عـــن بنيـــة هـــذه التمعـــاتهـــذه التمعـــات أوالً 

يـــة يف اإلســـالم، وتنتســـب إىل تـــراث حركـــات تارخييـــة وتارخييـــة تســـتند إىل مفـــاهيم عقائد
وفكريـــة ومازالـــت تتمتـــع بنفـــوذ وقبـــول، والظـــاهرة تتعلـــق بالتمعـــات املعنيـــة كو�ـــا متـــأثرة 
بالعقيدة اإلسالمية، ولـيس بكو�ـا تعـاين مـن مشـكالت عارضـة، فاألزمـات الـيت تعانيهـا 

الشـيوعية علــى سـبيل املثــال، خبـالف احلركــات الفاشـية أو  ،احلركـات اإلسـالمية مل تنههــا
وجتاوزتـا التمعـات الـيت كانـت حتـت هيمنتهـا، أمـا يف  ،بعـد زواهلـا بـل إ�ـا مل ختلـف أثـراً 

فـإن  البلدان اإلسالمية فإننا جند حىت يف البلدان اليت تعترب فيها هذه احلركات أصـغر أثـراً 
ملهيمنـــة يف احلكومـــات واجلهـــات املهيمنـــة تتصـــرف كمـــا لـــو كانـــت تلـــك احلركـــات هـــي ا

الـــبالد بينمـــا احلكومـــات هـــي املعارضـــة الـــيت جتاهـــد لتتحـــرر مـــن قبضـــة هـــذه احلركـــات، 
فاألزمــة عامــة تواجههــا األنظمــة العلمانيــة والــيت تصــف نفســها بأ�ــا تتمســك بالشــريعة 

 .احلركات اإلسالمية اإلسالمية وتواجهها أيضاً 
واجلماعـــات اإلســـالمية  مـــن احلركـــات يبـــدو املشـــهد القـــادم لـمـــة اإلســـالمية خاليـــاً 

تنفدت أغراضـــــها ومل تعـــــد قـــــادرة علـــــى اســـــتيعاب التحـــــوالت ـفقـــــد اســـــ ،املعتدلـــــة منهـــــا
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اإلســـالمية والتمعيـــة، واملتطرفـــة الـــيت ســـتتعرض ملالحقـــة وتصـــفية بـــال رمحـــة بـــل ســـتكون 
 ! مطاردتا لـنظمة السياسية كلها مثل رحلة صيد ممتعة

 ،معـــات ويســـاهم يف تشـــكيل مســـتقبلهايصـــوا الت ولكـــن اإلســـالم ســـيبقى حاضـــراً 
ــــدين كــــان باســــتمرار كمــــا يالحــــظ حســــن حنفــــي  ــــني الفكــــر (فال اإلســــالم السياســــي ب

وسيلة للتغيري االجتماعي والسياسي والثقايف وحركة اجتماعيـة تعـرب عـن قـوى ) واملمارسة
اجتماعية مضطهدة أو مهمشة يف التمع ضد قوى التسلط والطغيان، وكان الدين أداة 

وكان وسـيلة جلمـع القبائـل وتأليفهـا  رير الشعوب مثل حترير اليهود من قبضة فرعون،لتح
هـي قــول  »ال ديـن يف السياسـية وال سياسـة يف الـدين« :فمقولـة .كمـا يف اجلزيـرة العربيـة

ملصــلحة النخبــة السياســية دون  سياســي تطلقــه األنظمــة السياســية لتفعــل مــا تشــاء طبقــاً 
 . مراعاة لشريعة أو قانون

ونشــــأ  ؛ية حــــول موضــــوع اخلالفــــة واحلكــــمـوقــــد نشــــأ علــــم الكــــالم نشــــأة سياســــ
ونشـأ علـم  ؛كرد فعل على التكالب على الدنيا وحياة البـذخ والـرتف  التصوف سياسياً 

ونشـــأت علـــوم احلكمـــة  ؛أصـــول الفقـــه نشـــأة اجتماعيـــة للتعامـــل مـــع الوقـــائع اجلديـــدة
ت علوم الفقـه واحلـديث والتفسـري بفضل الدولة يف عهد اخلليفة العباسي املأمون، وكان

وقــد ظهــرت الســرية السياســية واضــحة يف  ؛اجتماعيــة وسياســية أيضــاً  عوالســرية بــدواف
حملمـــد حســـني هيكـــل،  »زل الــوحيـمنـــ«ويف  »حيــاة حممـــد«الســرية املعاصـــرة يف كتـــايب 

الســرية االشــرتاكية يف كتــاب حممــد «لطــه حســني، و »علــى هــامش الســرية«وكـذلك يف 
فـــرتة التكـــوين يف «رية السياســـية يف كتـــاب ـــــــلعبـــد الـــرمحن الشـــرقاوي، والس »رســـول اهللا

 . خلليل عبد الكرمي »حياة الصادق األمني



 
 
 
 
 

 
 

 إبراهيم غرايبة                            الخطاب اإلسالمي والتحوالت الحضارية واالجتماعية 
 

 -٢٣٣ -

ـــة واحـــتالل  ـــديين بـــدافع سياســـي متثـــل يف ضـــعف اخلالفـــة العثماني ونشـــأ اإلصـــالح ال
د أراضي األمة وجتزئتها وختلفها عن املدنية احلديثة، وكان أكرب ممثـل لإلسـالم السياسـي رائـ

الذي صـاا اإلسـالم السياسـي، اإلسـالم  »مجال الدين األفغاين«احلركة اإلسالمية احلديثة 
يف مواجهـة االســتعمار والقهــر ومــن أجــل حتريـر أراضــي املســلمني وحــريتهم، وكانــت احلركــة 
الوطنيــة يف مصــر منــذ حممــد عبــده ومصــطفى كامــل مرتبطــة باإلســالم السياســي، كمــا أن 

 .حدة وادي النيل ووحدة مصر والسودانالذي صاا و  األفغاين هو
ارتبطت احلركة الوطنية باإلصالح الديين، عالل الفاسي مؤسس  ،ويف املغرب العريب

ئـر، والفاضـل والطـاهر احزب االستقالل يف املغرب، ومالـك بـن نـيب وابـن بـاديس يف اجلز 
ـــا، ويف ســـور  ـــار يف ليبي ـــد بـــن عاشـــور والثعـــاليب يف تـــونس، والسنوســـيني وعمـــر املخت ية عب

الــرمحن الكــواكيب، واملهديــة يف الســودان، والقســام واحلســيين مث حركــة محــاس واجلهــاد يف 
تلميــذ مجــال  ،تلميــذ حممــد عبــده ،وكــان حســن البنــا تلميــذ حممــد رشــيد رضــا. فلســطني

الـــيت أصـــبحت أقـــوى التنظيمـــات  »اإلخـــوان املســـلمني«فأنشـــأ مجاعـــة  ،الـــدين األفغـــاين
لعــريب، ودخــل اإلخــوان يف أتــون العمــل الــوطين وشــاركوا يف اإلســالمية يف مصــر والــوطن ا

وعارضــوا النظــام اإلقطــاعي االســتبدادي لإلجنليــز والقصــر  م١٩٤٨حــرب فلســطني عــام 
 . وأحزاب األقلية

يف ميـدان العالقـات  متجـدداً  ويالحظ عبد اإلله بلقزيز أن اإلسـالم يسـجل حضـوراً 
عاصــرة كفاعــل كبــري يف صــوا مشــهدها العــام االجتماعيــة والسياســية يف الــبالد العربيــة امل

ويف توليد ديناميات جديدة فيها، ومل تعد السياسـة متلـك أن تعـرب عـن نفسـها يف العقـود 
ــاً : الثالثــة األخــرية مبعــزل عــن الــدين ــاً  أو توظيفــاً  كليــاً   متاهي ، لــيس فقــط بالنســبة إىل جزئي

لنســــبة إىل الــــذين جربــــوا الصــــلة بينهمــــا كاإلســــالميني، بــــل حــــىت با الــــذين أتقنــــوا دائمــــاً 
 .منهم عن دهريتهم السياسية باستمرار فك تلك الصلة دفاعاً 
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ــــلقـــد كرســـت جتربـــة الدولـــة العربيـــة احلديثـــة يف فـــرتة االحت الل مث االســـتقالل عمليـــة ــ
حكـم خنبـة حديثـة غربيـة الـوالء  إزاحة صرحية للدين من الـال السياسـي، وكرسـت أيضـاً 

ـــة ا الجتماعيـــة والسياســـية والثقافيـــة جناحـــات هائلـــة يف التمـــع الثقـــايف، وأحـــرزت احلداث
العريب املعاصر، وهي جناحات مست نظام القيم، ومنظومـة األفكـار، وترشـح تيـار كـوين 
جارف يعظم املـادة علـى حسـاب الـروح، وفجـأة ا�زمـت احلداثـة أمـام التقليـد يف الدولـة 

  .والتمع
حجـــب وقـــائع وحقـــائق  -وإن طغـــت –ولكــن موجـــة احلداثـــة والعلمانيـــةمل تســتطع 
يف  مميزاً  حتتل الفكرة الدينية فيه موقعاً  ، الذيراسخة يف التكوين الثقايف للمجتمع العريب
 . منظومة األفكار مل تغريه موجة التحديث
جوهريــة يف اإلســالم،مل تفتعلهــا احلركــات اإلســالمية  واملســألة السياســية كانــت دائمــاً 

بــني السياســة والــدين، ويصــدق ذلــك علــى  الزمــاً تي يشــهد املعاصــرة، فالتــاريخ اإلســالم
العصر احلديث، فقد تداخلت عوامـل الـدين والوطنيـة يف تشـكيل وجـدان سياسـي عـام، 
وبالتأكيــد فــإن غيــاب احلريــات السياســية ســيؤدي إىل اســتثمار الــدين يف املواجهــة أو يف 

 .البحث عن جماالت بديلة للعمل
المية ــــــــــوأمــا احلركــات اإلس ،ة وثقافــة وحضــارةعقيــد –بــالتعريف  –إن اإلســالم 

فهي حركات سياسية بال زيادة أو نقصـان، فـال مسـامهة هلـا فعليـة يف الـرتاكم الفقهـي، 
ــــــــــها مــدارس معرفيــة جديــدة بــل حبســبا�ا تيــارات سياسـها بوصفـــومل تقــدم  نفســ ية، ـــــــــ

يف القــــرن مبســــامهة اإلصــــالحية اإلســــالمية  قياســــاً  ،ولــــو نظرنــــا إىل إســــهاماتا الفكريــــة
 .لوجدنا أن الفارق مينع القياس من كل الوجوه ،العشرين
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جنــازات احلركــة اإلســالمية املعاصــرة وتضــحياتا، فقــد بــذلت إوهــذا ال يعــين جتاهــل 
حتالل، ومواجهة االضطهاد هوية األمة، وحترير األرض من اال وحققت الكثري يف صون

يب اســـتعادت بعـــ  توازنـــات مث هـــي قـــوة سياســـية رئيســـة بـــني الشـــعب العـــر  ،والتهمـــيش
 .عالقات الصراع الداخلي بني التمع والسلطة

 دينيـــاً  وأضـــافت احلركـــة اإلســـالمية إىل العمـــل القـــومي والسياســـي واإلصـــالحي بعـــداً 
اســتنه  طاقــات األمــة وعبأهــا، وكســرت احتكــار الــدين الــذي كانــت متارســه الســلطة 

ــاً  ،السياســية لتجعلــه ز الروحــي ـســتعادت األمــة هــذا الكنــواســع النطــاق، وا شــعبياً  ،عملي
ليكـــون ســــالح  ،دت حيويتــــه الوظيفـــة االجتماعيــــة والتحرريـــة لإلســــالماوأعـــ ،صادرمُ ـالـــ

 .املستضعفني يف مواجهة الطغيان واالستضعاف
يف العامل العريب،  ىواستطاع اإلسالميون حتقيق جناحات كبرية يف كل انتخابات جتر 

املــد اإلســالمي اليــوم تشــمل احلكومــات والتمعــات وشــبكة .. نيابيــة أو نقابيــة أو بلديــة
ومؤسسات وشركات جتارية وأعمال جمتمعية وفردية والتعليم والعمل االجتماعي والثقـايف 

يـؤثر يف التمعـات والـدول اإلسـالمية وال  شـاملٌ  والسياسي، فاملد اإلسالمي اليـوم حتـولٌ 
 .أو مجاعات حمددة خيص أفراداً 
 -إن صـح هـذا التقـدير-المية القائمة اليـوم ـــــــــحلركات اإلسبع فإن اختفاء اـوبالط

 لـب تراثـاً األغولكـن اجليـل القـادم سـيعتربها علـى  ،أو يتم مرة واحدة لن يكون مفاجئاً 
ـــكمــا ينظــر جيلنــا علــى س  ،أو جتربــة تارخييــة بيل املثــال إىل احلركــات اليســارية والقوميــة ـــــ

ـــد احل ـــاقني علـــى قي ـــاةوكمـــا ينظـــر إىل رموزهـــا وقادتـــا الب ومـــن مث فـــإن احلـــديث عـــن ! ي
 .ومطلوباً  وقائماً  مستقبل احلركة اإلسالمية يبقى وجيهاً 
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عنـــد التفكـــري يف  إن ســـؤال احلركـــة اإلســـالمية يكـــاد يكـــون األهـــم واألكثـــر حضـــوراً 
وقــوة، وبــرغم  أيلــول حضــوراً  ١١مســتقبل الــبالد العربيــة واإلســالمية، وقــد زادتــه أحــداث 

استئصــال احلركــة اإلســالمية وتميشــها وإقصــائها عــن احليــاة  االجتــاه الظــاهري إىل حماولــة
السياســية العامــة فــإن املوقــف احلقيقــي أن احلركــة اإلســالمية هــي الــيت حتاصــر احلكومــات 
وليس العكـس، وهـي الـيت تفـرض نفسـها علـى التمعـات، وتسـاهم بفعاليـة يف صـياغتها 

ية هو تأجيل للمشكلة وهروب وتقرير مستقبلها، وما تفعله احلكومات واألنظمة السياس
 .هلا من األزمة وليس حالً 

الــــيت طرحتهــــا دراســــة مهمــــة ملركــــز اإلمــــارات للدراســــات  ،ومــــن القضــــايا املســــتقبلية
مثــــل  ،وشــــارك يف مناقشــــتها بــــاحثون ،حــــول مســــتقبل احلركــــة اإلســــالمية ،االســــرتاتيجية

 :تاليةالتساؤالت املستقبلية ال ،رضوان السيد وفواز جرجس وأمحد املوصلي

  :جدل الشرعية والالشرعية
ــــنظم السياســــية واحلركــــات اإلســــالمية ــــني ال األول هــــو  :مثــــة أربعــــة أمنــــاط للعالقــــة ب

من النظام السياسـي أو  الذي يسمح بشرعية احلركات اإلسالمية ويعتربها جزءاً  ،الربملاين
 عمل طبقاً والنمط الثاين يسمح للحركة اإلسالمية بال ؛إحدى فصائل املعارضة مثل لبنان
كمـــا يف   ،تقرار السياســـي واالجتمـــاعي وحتقيـــق أمـــن الدولـــةـلـــذكاء عملـــي لتحقيـــق االســـ

والنمط الثالث حيظر احلركات اإلسالمية بقـوة كمـا يف  ؛األردن واملغرب واليمن والكويت
 .والنمط الرابع قائم على التوتر والصراع املسلح ؛الكثري من الدول

ياسي دميقراطــــي تشــــارك فيــــه أو تكــــون ــــــــــــــــــام سإن دمــــج احلركــــة اإلســــالمية يف نظــــ
وبغــري  ،معارضــة شــرعية هــو الطريقــة الوحيــدة لتحقيــق االســتقرار السياســي واالجتمــاعي

 .ذلك فإن الدول تدفع بنفسها إىل الصراع واحلروب األهلية
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 :العنف والتطرف
ـــــفقــــد يكــــون الت ،جيــــب التمييــــز بــــني العنــــف والتطــــرف ـــــغــــري مرتب طرف فكريــــاً ــــــــــ ط ـــ

ولوجي وزيـادة الفاعليـة والقـدرة يلاللتـزام األيـد يكون بع  التطرف مطلوباً وقد  ،بالعنف
وجيب التفرقة بني العنف كأسلوب طارئ  قد تستدعيه ظـروف معينـة وبـني  ؛على التأثري
 . ولوجيتها املنظمةيمن فكر احلركة وأيد كونه جزءاً 

وحكمــه  »سـيد قطــب«ويرجـع العديــد مـن احملللــني جـذور التطــرف الـديين إىل فكــر 
ــــداد التمــــع عــــن اإلســــالم وتــــردي هــــذا التمــــع يف اجلاهليــــة لرفضــــه حاكميــــة اهللا،  بارت

لتغيري الواقع ورفضه والعمل على تغيريه  واستخدمت فئة من الشباب هذه الفكرة أساساً 
 . بالقوة

وبرغم تنامي احلركة اإلسالمية فإن واقع اخلريطة السياسية للدول العربيـة واإلسـالمية 
األنظمــة السياســية إىل جتاهــل بعــ  فتســعى  ،س هــذا احلجــم واحلضــور الشــعيبال يعكــ

خلــل وعــدم  لــةاممــا يــؤدي إىل صــراع وعنــف متبــادل وح ،احلركــات اإلســالمية وتميشــها
 .استقرار

فـإن ذلـك  ،وإذا كان اجتاه احلركة اإلسالمية إىل االعتـدال ميثـل رغبـة حقيقيـة وجـادة
 .عات إضافة إىل احلركات اإلسالمية نفسهايعتمد على النظم السياسية والتم
  :العالقة مع أنظمة الحكم
تباك القائمــــة مــــع ـية العربيــــة إىل فــــك حالــــة االشـــــياســـــــــــــــهــــل تبــــادر الــــنظم الس

أم  ،ا يف عملية النهوض الوطنيةالمية وتسعى إىل استيعابا واستصحابـساحلركات اإل
ع السياســي وانتهــاك حقــوق هــو عليــه واملتمثــل يف القمــ أ�ــا ســتبقي الوضــع علــى مــا
 اإلنسان وكبت احلريات؟
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إعــادة صــياغة املشــروع اإلســالمي علــى أســس  إن القيــادات اإلســالمية حتــاول جــدياً 
جديـــدة تعتمـــد علـــى املشـــاركة السياســـية الســـلمية ورفـــ  العنـــف، وحتـــاول تأصـــيل فكـــر 
أن  فقهــي ونظــري مــن أجــل تشــكيل األحــزاب السياســية والتعدديــة، وال يبــدو حــىت اآلن

الــنظم السياســية القائمــة متلــك الرؤيــة االســرتاتيجية البعيــدة املــدى الــيت تأخــذ املعطيــات 
مواقفها وأفكارها على أسـاس املواجهـة فقـط، ولكـن هـل متلـك  وتبين ،اجلديدة باالعتبار

رامج احلركـــات وخيتلـــف عـــن بـــ حقيقيـــاً  يقـــدم تغـــرياً  �ضـــوياً  احلركـــات اإلســـالمية مشـــروعاً 
 ؟ئمةاالجتماعية القا
 ،داث اليت جتري يف العامل يف مواجهة العوملـة ومنظماتـا االقتصـاديةـوتظهر األح

تان مث ــــــــــتان وقريغيزســـــــــا وأوزبكســــــــــــيـا وأوكرانــــــــــيـداث اليت جـرت يف جورجـــــــواألح
ات يف اإلصـــــالح السياســـــي ويف ـللمجتمعـــــ متناميـــــاً  ديداً ـجـــــ دوراً  ،رـيف لبنـــــان ومصـــــ

السياسية التقليدية، وأظهرت االنتخابات  مواجهة السلطة يتجاوز النخب واألحزاب
النيابيــة والبلديــة الــيت جــرت يف دول عربيــة عــدة تالشــي األحــزاب السياســية وضــعف 

 .تأثريها وشعبيتها
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  صرالمعااإلسالمي الخطاب 
 دعوة للتقويم وٕاعادة النظر

 )*0F( اد يكندنى حم دكتورةال
 

ـ وحفـظ للجـنس البشـري مكانتـه بعيـداً  ،د بـني األجنـاس واأللـوانإن التوّجـه الـذي انطلـق منـه اإلسـالم، وحَّ
ل حقــوق اإلنســـان يبحثــون عـــن والعــاملني يف جمـــا ،وإن احلركــات النضـــالية اليــوم. تعبادـــــــــعــن التمييــز واالس

 .ذلك من جديد، وهنا تكمن أمهية إبراز هذا التوجه وخطاب الناس من خالله

 

 :أهمية الخطاب الديني بين الشكل والمضمون
ـــاخلط ـــاب الــديين لــيس كــأي خطـــــ ـــاب آخــر، فهــو اخلطــــــــــ اب األقــدم عــرب التــاريخ، ــ

وال يــزال حــىت يومنــا هــذا  .ماوياً كــان أم وثنيــاً ــــــــــــــكاله، ســــــــــــــورمبـا األكثــر تــأثرياً بكافــة أش
همــاً مــن عناـــر تكــوين األمــم وثقافاتــا واارســاتا، كــل األمــم املتقدمــة ميشــكل عنصــراً 

إنه اخلطاب الذي ما يلبـث أن خيبـو حـىت يبعـث مـن جديـد، وهـذا لـيس حكـراً . والنامية

                                                 
 ).لبنان. (.رئيسة جامعة الجنان )*(
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ـــة  ـــة، ومـــا األحـــداث التارخيي علـــى أمـــة مـــن األمـــم بـــل أضـــحى شـــامًال لكـــل األمـــم قاطب
فســـقوط االحتـــاد الســـوفيايت رافقـــه عـــودة ســـريعة إىل : يشـــري إىل ذلـــك ة إال دلـــيالً املتواــــل
ــــدين   .رغــــم ســــنوات اإلحلــــاد املفــــروض مــــن قبــــل الســــلطات) املســــيحي واإلســــالمي(ال

وحـىت احلـروب . اجليوسياسية يف املنطقـة العربيـة رافقهـا ــحوة إسـالمية كبـرية والتحوالت
الــديين، ومــا ورد علــى لســان الــرئيس األمريكــي األمريكيــة احلديثــة بــدأت تســتغل اخلطــاب 

ولـيس . عن حربه الصليبية على املنطقة العربية إمنا هو الستفزاز الشـعور الـديين املسـيحي
فقـد طوعـت الصـهيونية . بعيداً عن ذلك اخلطاب الديين اليهودي، والصهيوين بالتحديد

الـ  تـأثرت بـا، ومـا  اخلطاب الديين اليهودي ملصاحلها، وكذلك بعض الفئات املسيحية
الصــهيونية الــ  تتبـىن األحــالم والتنبــؤات اليهوديـة حــول مصــري  - بـات يعــرف باملسـيحية

وأثــر  ،وقــد ســاد هــذا اخلطــاب الــديين إبــان الغــزو األمريكــي للعــراق. العــامل و�ايــة األمــم
 .بعمق يف تكوين الرأي العام األمريكي

 ديين وكبري أثره، وسوف نتناول حصراً إذن أمهية املوضوع تكمن يف أمهية اخلطاب ال
اخلطــاب اإلســالمي اجلديــد  ودور ،بإشــكالياته الــ  ظهــرت) اإلســالمي(اخلطــاب الــديين 

 .يف حل تلك اإلشكاليات
 مث إن معرفــــة إشــــكالية اخلطــــاب الــــديين تســــتدعي بدايــــة معرفــــة هــــذا اخلطــــاب،

معظـــــم وإن  .مكوناتـــــه، وهـــــي خطـــــوات أوليـــــة ال بـــــد مـــــن التبحـــــر فيهـــــا، مضـــــمونه
اإلشكاليات ال  تقع يف طريق الباحثني هي أن معظمهم يبحثون يف ظاهر اخلطاب 

وهنـا  أنشـأته، دون اخلوض  يف مفرداته، ودون التعاطي  مع الظروف املوضوعية الـ 
يبدو قصر النظر يف معاجلة املوضوع الذي يبقى دون حل، بل رمبا يتفاقم  إىل درجة 

وظـروف مـن جهـة وموقـع مـن  ب الـديين مضـمونفللخطا ،يصعب معها اإلحاطة به
 .وكالمها مرتبط باآلخر ،جهة أخرى
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  :العربي -الدين والخطاب الديني
جتدر اإلشارة إىل أن اخلطاب الديين هو غري الدين، مبعـىن أن الـدين مبـا يشـكل مـن 

وهــذا مــا  ،يار الصــحيح الــذي تقــاس عليــه األمــورـو املعـــعقيــدة وشــريعة هــو األـــل وهــ
 .املسلمونيعتقده 

أمــا اخلطــاب الــديين فيتجســد بإلقــاء الضــوء علــى بعــض اجلوانــب يف الــدين وإبرازهــا 
أكثـــر مـــن غريهـــا حبســـب مـــا متليـــه الظـــروف، وهـــذا اخلطـــاب ميكـــن أحيانـــاً أن ُجيتـــزأ مـــن 

ويف . أو أن يغـــايل يف بعـــض اجلوانـــب اـــا يشـــكل تشـــويهاً للـــدين ،التصـــور الـــديين العـــام
الفئـات احملليـة أو اإلقليميـة  خطاباً دينياً موجهاً من بعـضأحيان أخرى ميكن أن يشكل 

ل مـن عمليـة التــأثري أو الدوليـة مـن أجـل حتقيــق مصـاحل خاــة بغطــاء ديـين متـويهي يســهِّ 
ر لـه ألهـداف ضـأفغانستان والشيشـان الـذي حُ  والسيطرة، كاخلطاب الديين اجلهادي يف

وميكــن أن . ســاء إىل الــدين نفســهاــا أ ،دوليــة، وقــد أتقــن فيــه اســتغالل اخلطــاب الــديين
على املرحلة الالحقة حبيث تغري اخلطاب الديين من خطاب  نفهم ذلك إذا ألقينا الضوء

 .جهادي ضد السوفيات إىل خطاب تربيري توافقي مع االحتالل األمريكي اجلديد

إذن، اخلطـــاب الـــديين هـــو اســـتعمال للـــدين واســـتغالل لـــه يف بعـــض املواقـــع خلدمـــة 
 .أغراض خاـة

اب الـديين وموقعـه يف السـاحة الفكريـة ال ـأما علـى ــعيد منطقتنـا العربيـة فـإن اخلطـ
 .ميكن حتديده إال من خالل الظروف العامة احمليطة ال  تؤثر يف تكوينه

ــــديين ــــذ  فــــرتات االس-وقــــد مــــر اخلطــــاب ال ـــــالعــــريب بعــــدة مراحــــل من تقالل ميكــــن ــ
 :تلخيصها مبا يلي
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  .مث أمريكا على أ�ا دول إمربياليةخطاب ينظر إىل أوروبا بداية  -
 .خطاب ينظر إىل أوروبا مث أمريكا على أ�ا دول متقدمة جيب اتباعها -
 .خطاب يرى النهوض من خالل التقليد للغرب -
 .خطاب يرى النهوض من خالل العودة إىل الرتاث -

 منهـــا املرجعيـــات الرمسيـــة ،العـــريب لـــه عـــدة مصـــادر ومرجعيـــات -واخلطـــاب الـــديين 
املرجعيـات  املتمثلة مبراكز اإلفتاء، ومنها املرجعيات املتمثلة باحلركات اإلسالمية، وكذلك

مـــا تلتقـــي تلـــك  ا لـــه خطابـــه اخلـــاص، ونـــادراً ـوكـــل منهـــ. كرين واألســـاتذةـافية للمفــــالثقـــ
 .اخلطابات يف ضمة واحدة

 ،حامسةوهبوطاً عرب حمطات أساسية و  لقد تعاقب اخلطاب الديين يف املنطقة ـعوداً 
فكــان . العربيــة -وكــذلك احلــروب اإلســرائيلية  ،أثــرت فيــه قضــية فلســطني تــأثرياً مباشــراً 

فتغـــري  )م١٩٦٧(العـــريب املعـــادي إلســـرائيل، مث أتـــت هزميـــة حزيـــران  -اخلطـــاب القـــومي 
اتفاقيــة  ) م١٩٧٩(ع الــرئيس املصــري الســابق أنــور الســادات إىل أن وقّــ ،معهــا اخلطــاب
، طـــاب الـــديين والرمســـي إىل عـــدة خطابـــات متنـــافرة ومتصـــارعةنقســـم اخلاكمـــب دافيـــد ف

مث خطـــاب الســـالم الـــذي انقســـم  .خطـــاب اجلهـــاد واحلـــرب وخطـــاب الســـالم والتطبيـــع
ونــتج عــن ذلــك  .بــدوره إىل الســالم العــادل والشــامل مقابــل خطــاب ســالم األمــر الواقــع

 : اجتاهات واضحة التباين منها
اإلسالم بعـد سـقوط خمتلـف التجـارب األخـرى  االجتاه الذي يرى ضرورة العودة إىل

  ،)احلركي-اخلطاب السلفي(
 الذي يدعو لالنقطاع عن الرتاث واالنطالق حنو الغرب،  واالجتاه

 .وهو اجتاه توفيقي تلفيقي ،واالجتاه الذي يقع بني االثنني
ورغم تعدد االجتاهات فإن كًال منهـا يتضـمن أكثـر مـن خطـاب؛ ألنـه مـن الصـعب 

 .ن خطاب ديين واحدالتحدث ع
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 :الخطاب اإلسالمي الجديد ودوره أمام االستفزاز الغربي
اجلديــد يف حــل إشــكاليات اخلطــاب  »اخلطــاب اإلســالمي«إن دور : وميكــن القــول

الـــديين دور ــــعب ومتشـــابك، وإن الســـيطرة علـــى اخلطـــاب الـــديين وحســـن توجيهـــه يف 
يـــــث إن الواقـــــع اتلـــــئ اإلطـــــار واهلـــــدف الـــــديين الصـــــحيح أمـــــر يف غايـــــة الصـــــعوبة، ح

قيــام ف). دون علمــه وبعلــم اــن يتبنــاه أ(باحلساســيات الــ  تســتفز هــذا اخلطــاب وتفّعلــه 
والــدعم األمريكــي املتواـــل هلــا، يســاعد علــى خلــق خطــاب يف فلســطني دولــة إســرائيل 

م من أنه مستمد من الواقـع إال أن ـوهذا اخلطاب بالرغ. ديين متطرف إىل أقصى احلدود
الصــهيونية املتميــزة  -فالعالقــة األمريكيــة . اخلارجيــة هــي الــ  اســتفزته وحرضــته التــأثريات

هي املسؤولة عن هكذا خطاب وعن تداعياته، فالتمييز األمريكي أمر واضح، وقد سبق 
الواقـع أن «: عنـدما قـال »روبرت كـرين«وعّرب عنه نائب الرئيس نيكسون لألمن القومي 

، ولــذلك فهـــم يعتقــدون بــأن اســتعمال أيــة قــوة ضـــد »أمريكــا تُقــاد مــن قبــل الصــهيونية
كما يعتربون بأن كل إنسان جيابه إسـرائيل . اليهود أو ضد املصاحل األمريكية هو إرهاب

 . )1F١( )إرهابياً (
نائــب وكيــل وزيــر  »وليـام بــويكن«ولـيس بعيــداً عــن ذلــك مـا قالــه اجلنــرال األمريكــي 

يف ) الراعــــــي الصــــــاحل(كنيســــــة   الــــــدفاع األمريكــــــي لشــــــؤون االســــــتخبارات يف حشــــــد يف
فيمــــــا نســــــأل أنفســــــنا ملــــــاذا «: م٢٠٠٣كــــــانون األول   ٢١يف  »أوريغــــــون -ســــــاندي «

ا هاجلــــواب أننــــا أمــــة مســــيحية، ألن أساســــ) أي املســــلمون والعــــرب( يكرهوننــــا كثــــرياً؟ 
هـذا يعـين .. هـذا يعـين أن لـدينا التزامـاً أمـام إسـرائيل... وجذورها هي املسـيحية اليهوديـة

 . »زامنا هلا غري قابل لالنتهاكأن الت
                                                 

ُفّصــــلت للدراســــات والترجمــــة والنشــــر، : ســــوريا(  ١، طالخطــــاب العربــــي وقضــــايا العصــــر -روبــــرت كــــرين، اإلســــالم )۱(
 . ٧٩ص) م٢٠٠٠
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وليس أخرياً ما قاله رئيس الوزراء الربيطـاين طـوين بلـري يف خطـاب ألقـاه أمـام قواتـه 
يف العراق تناولته كافة وسائل اإلعالم، حيث اتـم مـا مسـاه فـريوس التطـرف اإلسـالمي 

  .بتهديد األمن الدويل
يف خلــق اخلطــاب الـــديين  إن هــذا اخلطــاب الغــريب اآلحــادي اجلانـــب والنظــر، يــؤثر

املضاد، خطاب ردة الفعل الناتج عن الفعـل الغـريب املتمسـح بالـدين املسـيحي مـن حـني 
 .إىل آخر رغم مناداته ورفعه لشعار العلمنة

العــريب يف حمنــة، فهــو ُمْســتغل إىل أبعــد حــدود، حــىت  -ال شــك أن اخلطــاب الــديين
لداخليــة أو اخلارجيــة لتحقيــق بـات يف بعــض األحيــان مصــطنعاً مــن قبـل بعــض اجلهــات ا

 . مآرب خاـة
وهنــا نتســاءل . مــن هنــا تــأيت ـــعوبة وضــرورة حــل إشــكاليات هــذا اخلطــاب الــديين
 عن دور اخلطاب اإلسالمي اجلديد يف القدرة على حل تلك اإلشكالية؟

إن اخلطـاب اإلسـالمي اجلديـد ال يـزال يتكـّون ويقـوى، وهـو آخـذ يف : ميكننا القـول
قد يوجد ف ،ن الصعب أن حنكم بوجود خطاب إسالمي جديد واحدالتشكل، ولكن م

خبصــائص ثابتــة لكــي يكتــب لــه أي منهــا أن يتحلــى املــأمول أكثــر مــن خطــاب، ولكــن 
ويف هذا املضمار ميكن االستفادة من جتارب اآلخـرين ومـا يرونـه يف . النجاح واالستمرار

اخلطـــاب «ن مســـتقبل أ »روجيـــه جـــارودي«اخلطـــاب اإلســـالمي اجلديـــد املرجـــو، فـــربأي 
 :يتوقف على »اإلسالمي

الـ  ــنعت يف  ،جمهوداته مـن أجـل أن يعيـد مـرة أخـرى نشـر مجيـع األبعـاد -١«
األزمـــان الغـــابرة عظمتـــه وانتشـــاره، وبعـــده العـــاملي، كونـــه مل يقتصـــر علـــى هـــذا التقليـــد 
والعــرف أو ذلــك الســائد يف الشــرق األدىن أو علــى ماضــيه، بــل إنــه انفــتح علــى مجيــع 

 .الثقافات، وأقر التكافل العظيم بني الشرق والغرب للديانات املنـزلة
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 .بعده الداخلي وحب اآلخرين -٢
بعــــده االجتمــــاعي، مســــتثنياً غابــــة املصــــاحل املتنــــاحرة وتــــراكم النـــــزوات يف بــــؤرة  -٣

 .)2F١(»التمع وعدم ترك البؤس لآلخرين
ــ ار اإلســالم، وهــو منظــر هــذا الــرأي اســتقيناه مــن مفكــر عــاملي فرنســي اجلنســية اخت

سابق للحزب الشيوعي الفرنسي، وذلـك إلمكانيـة رؤيتـه للخطـاب اإلسـالمي ومسـتقبله 
 .اشرتاكي-من منظور غريب

وهو مفكر وسياسي أمريكي سابق اختـار  ،»روبرت كرين«ويف ذات التوجه حيدثنا 
الرتكيـز  يف اعتقـادي أنـه جيـب«: يقول ،اإلسالم وله خطابه اإلسالمي ونظرته للمستقبل

علــى بنــاء فكــر عــاٍل للمفهــوم اإلســالمي بــني الشــباب بشــكل خــاص، جيــب أن يفهمــوا 
ومـن جانــب . العـامل احلـديث، وجيــدوا ردوداً إسـالمية لكــل املشـاكل املطروحـة يف التمــع

آخـر جيــب أن ننمـي ونطــور قيـادة فكريــة بــني املسـلمني، ويف كــل حقـول املعرفــة، ويكــون 
وهــذا جيعــل اإلســالم قــوة . تــدعيم العــدل والعدالــة يف العــامل اهلــدف مــن كــال األمــرين هــو

 .)3F٢(»إجيابية تنطبق على الغرب كما  تنطبق على العامل اإلسالمي
 :مواصفات الخطاب الجديد والمعوقات أمامه

 ،لــدينجــوهر ا إن اخلطــاب اإلســالمي اجلديــد واملقصــود، هــو اخلطــاب املنبثــق مــن
البعيـــــد عـــــن الغلـــــو  ،ب املوضـــــوعي الوســـــطيالبعيـــــد عـــــن الفعـــــل وردة الفعـــــل، اخلطـــــا

ورمبا هناك سـعي واجتـاه حنـو هـذا . إنه اخلطاب الذي جيسد حقيقة اإلسالم .والتطرف
اخلطاب، إال أنه ال يقدر أن مينع اخلطابات األخرى أو أن حيد منها، لذلك ال بد من 

ســاعدة احتضــانه وتبنيــه، ألنــه يشــكل نقطــة التــوازن، وجيــب محايتــه وإجيــاد الظــروف امل
 .واملالئمة له، واحرتام من حيمله وعدم التعرض هلم

                                                 
 . ٦٨-٦٧روجيه جارودي، المرجع السابق، ص  )۱(
 . ٧٦فاروق عبد الحق، المرجع السابق، ص )۲(
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فكلمــا اقــرتب اخلطــاب اإلســالمي مــن جــوهر اإلســالم وقضــاياه الكــربى، كلمــا زادت 
إنـــه فعـــل إميــان بـــدور الرســـالة اإلســـالمية مـــن . قدرتــه علـــى حـــل إشـــكاليات اخلطــاب الـــديين

 .مي العامليجديد، وإظهارها على مستوى العامل، أي إبراز اخلطاب اإلسال
 :فعندما انتشر اإلسالم يف العامل

وجيـب أن يعـود خطابـه اليـوم كـذلك، إسالماً عالميـاً موجهـاً لكـل النـاس، كان  -
الــذي بــدأ يشــهد  ،ال أن يتقوقــع علــى نفســه بــل ينفــتح علــى كــل العــامل مبــا فيــه الغــرب

. عليـــهحتـــوالت ملحوظـــة حنـــو اإلســـالم بـــالرغم مـــن خمتلـــف احلـــروب اإلعالميـــة وســـواها 
وهــــذه حقيقــــة  ،وطبيعـــة اخلطــــاب اإلســــالمي العامليــــة تُعتــــرب ضـــمانة النتشــــاره واســــتمراره

الم جيــب التنبـــه هلــا وخاــــة يف عصــر االنفتـــاح العــاملي الـــذي تشـــهده ـــــــجوهريــة يف اإلس
 : قـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــاىل. الكـــــــــــــــــرة األرضـــــــــــــــــية

         
  

 ).١٠٧:األنبياء(
الدعوية واالجتماعية والسياسـية نابعـاً مـن لقد كان اخلطاب اإلسالمي بكل نواحيه 
، حيــث يشــكالن معــاً وحــدة متكاملــة معــني ـــاف هــو كتــاب اهللا وســنة املصــطفى 

المية ــــــــة اإلســــــدولـوكلمــــا اتســــعت رقعــــة ال ،هاـاجل مشكالتـــــحركة احليــــاة وتعـــــتتحــــرك بــــ
 العقولو وتعددت أطرافها، كلما كانت احلاجة أكرب إىل خطاب إسالمي خيرتق األلباب 

  :وحيقـــــــــــــــــــق اآلمـــــــــــــــــــال
                  

  
رية ويعلم ما يصلح ـاىل خالق النفس البشـذلك أن اهللا تع ).٢٤:األنفال( 

 : هلـــا ومـــا يكـــون ســـبباً يف هالكهـــا
              

 : تعـــــــــــــــــــاىل يقـــــــــــــــــــول ،)٨-٧:الشــــــــــــــــــمس(
           

  
 ).١٤:امللك(
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  :ن السماوي اجلامعفاإلسالم هو ذلك الدي
      

                             

 
  :وقوله تعاىل، )٥٢:آل عمران( 

         
  

نِْبَياِء قـَْبِلي َكَرُجٍل ِإنََّما َمثَِلي َوَمَثُل األَ « :فيقول رسول اهللا  أما) ١٩:آل عمران(
وَن َفَجَعَل النَّاُس َيْدُخُلونـََها َويـَتَـَعجَّبُ  ، َمْوِضَع لَِبَنةٍ ا ِإالْكَمَلَها َوَأْحَسنَـهَ بـََنى َدارًا فَأَ 

َها َويـَُقوُلوَن َلْوال  .)4F١(» َمْوِضُع اللَِّبَنةِ ِمنـْ
جيـب إظهـار هـذا التوجـه يف اخلطـاب اإلسـالمي، إنـه حيـث ، الوحدة في اإلنسـانية -

حيـــث وحـــّد بـــني األجنـــاس واأللـــوان وحفـــظ للجـــنس  التوّجـــه الـــذي انطلـــق منـــه اإلســـالم،
وإن احلركـات النضـالية اليـوم والعـاملني يف جمـال  .البشري مكانته بعيداً عن التمييز واالستعباد

ــحق ــوق اإلنســــ ــان يبحثــــ ــون عـــن ذلـــك مــــن جـــــ ــــ ديد، وهنــــا تكمـــن أمهيـــة إبــــراز هـــذا التوجــــه ـ
 : الم، قـال تعـاىل يف اإلس ثابتوهو خطاب  ،وخطاب الناس من خالله

   

                    

     
فمـــن أهـــم املبـــادئ الـــ  أقرهـــا اإلســـالم وشـــرعها مبـــدأ  .)١٣:احلجـــرات( 

واهللا وحــده يقــرر مــن هــو قريــب منــه  ،وا ذلــك أم أبــواؤ الشــراكة، وأن النــاس مجيعــاً شــركاء، شــا
 . دون أحد من الناسومن هو بعيد عنه، وأجره وحسابه على اهللا تعاىل

إن معرفــة هــذا املبــدأ األساســي الســامي خيفــف مــن حــدة وغلــو وخطــاب أولئــك 
وهـذا أمـر خـاص بـاهللا تعـاىل، الـذي بيـده . اة للدين وللعقيـدةـــالذين نصبوا أنفسهم مح

مقاليد كل شيء، وهـذه هـي اللبنـة األوىل لبنـاء التمـع التعـددي، واهللا ال يسـمح فيـه، 

                                                 
 . ٢٧٨٩: أخرجه الترمذي )۱(
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يف  خياطبـه اهللا تعـاىل حـىت رسـول اهللا  ،لم، بـالبغي واحلاكميـة اخلالصـةــــــــــحىت للمس
  :أكثــر مــن موقــع

             
  

 ). ٢٧٢:البقرة(
       

، )١٩٩:األعـراف( 
  :بيـــان واضـــح ملهمـــة الرســـول، وخـــط منهجـــي واضـــح أراده اهللا لرســـوله 

    

               
فاملطلوب واحلالة ). ٥٦:صالقص( 

  :هــذه التــذكري بــال  هــي أحســن، والــدعوة إىل اهللا تعــاىل بكــل رفــق ولــني
   

     
 ، )١٥٩:آل عمران( 

        

       
 ).٢٢-٢١:الغاشية( 

وهذه مسة من مسات احلضارة اإلسالمية، وعلى  ،)اآلخر(الحوار وتقبل  -
إعادة إحيائها، وتلك السمة ساعدت على دخول األمم اخلطاب اإلسالمي اجلديد 

بقيت على عهدها، رغم ما تعرضت له الحقًا من قهر  وقدوالشعوب يف اإلسالم 
وباملقابل حافظ اإلسالم على سائر األقليات الدينية والعرقية يف الدول . وجور
ـياته واحلفاظ على خصو ) اآلخر(وهذا دليل عملي على تقبل  ،اإلسالمية -العربية

هذا اخلطاب ساد مع الراغبني يف احلياة اإلنسانية، أما الذين  .ضمن احرتام متبادل
 : قال تعاىل ،ظلموا منهم وعادوا فكان هلم شأن آخر

      

                

             
، اإلشكالية )٤٦:العنكبوت(  

يقها، بينما يطرحون التعددية، وال  هي احلاـلة هي فهمهم اآلحادية وضرورة تطب
 .سنة كونية، وراء ظهورهم دون أي مقاربة بني هذه وتلك، وهنا مكمن اخلطر
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إن يف تارخينــــا اإلســــالمي الشــــاهد األكــــرب علــــى التعدديــــة، رغــــم أن اإلســــالم كــــان 
يد دـايا، ولكن قوة الكلمة ورقة اخلطاب كانا الفيصل يف العــالقضم ـألهاملرجعية الكربى 

من املنازعات، حيث كان جيد غري املسـلم يف ظـل هـذا اخلطـاب املتـوازن مـا يـريح ــدره 
 .ويضمن استمراريته وحريته

وهـــو خطـــاب قـــدمي جديـــد جيـــب إحيـــاؤه يف ظـــل خطـــاب إســـالمي  ،الحريـــات -
 متقــــــدم، رفــــــع لــــــواءه اإلســــــالم منــــــذ القــــــدم حيــــــث أعلــــــن أنــــــه 

     
 

وقــد ســادت هــذه الــروح مــن احلريــة لفــرتات . حــراراً ، وأن النــاس يولــدون أ)٢٥٦:البقــرة(
اإلســالمية، وأدى ذلــك إىل إبــداع أبنــاء مجيــع األديــان  -طويلــة مــن زمــن الدولــة العربيــة

 . واإلثنيات والقوميات
يف أســـلوب النظـــر  إعـــادة إن اإلســـالم مبـــا فيـــه مـــن ســـعة ومرونـــة حيـــتم علـــى الـــدعاة

مــن اإلســالم عنــاوين لبضــاعة كاســدة،  ، وخباـــة أولئــك املغــالني، الــذين جعلــوادعــوتم
أحلقــت الضــرر باألمــة اإلســالمية، وتــبعهم يف غــيهم الكثــري مــن الغوغــاء، الــذين حســبوا 

 .تعاىلاهللا  االدعوة غلظة وقيومية على الناس، ابتدعوها ما أنزهل
إمنــا هــو بالكلمــة الطيبــة  ،لقــد كــان الفــتح اإلســالمي للكثــري مــن األمصــار والــدول

الدين كله يف كلمة واحدة هي  ، ،وال عجب أن جيعل املعلم األول .سنةواملعاملة احل
يِن ِإَلى اللَِّه اْلَحِنيِفيَُّة السَّْمَحةُ  «: إذ يقول ،»السمحة«  .)5F١(»َأَحبُّ الدِّ

ــة التطــور العلمــي،  - ومــا حيققــه مــن خــري لألمــم، مــن أي جهــة التجديــد ومواكب
مظـاهر عديـدة للتطـور العلمـي الـذي أفـاد  اإلسـالمية -أتى، وقد شـهدت الدولـة العربيـة

وحـــىت اآلن يشـــارك املســـلمون يف العديـــد مـــن مراكـــز البحـــث العلمـــي يف العـــامل . العـــامل

                                                 
 . أخرجه البخاري )۱(
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الغـــريب، واخلطـــاب اإلســـالمي ينحـــو هـــذا االجتـــاه مـــن خـــالل الـــدعوة إىل العلـــم والـــتعلم 
 «، و)6F١(»لِّ ُمْسِلمٍ طََلُب اْلِعْلِم َفرِيَضٌة َعَلى كُ  «: واألخذ باحلكمة، قال رسول اهللا 

 .)7F٢(» اْلَكِلَمُة اْلِحْكَمُة َضالَُّة اْلُمْؤِمِن َفَحْيُث َوَجَدَها فـَُهَو َأَحقُّ ِبَها
ـــام، حيـــث اهلجمـــة الشـــعواء مـــن  إذن التجديـــد أمـــر مطلـــوب، خاــــة يف هـــذه األي

والتجديــــد يف اخلطـــاب لــــيس معنــــاه التجديـــد يف اإلســــالم، ذلــــك أن . الـــداخل واخلــــارج
م ال يتغري وال يتبـدل، وهـذا مـا فعلـه األئمـة الـددون، كاإلمـام الغـزايل وابـن تيميـة اإلسال

والكواكيب وحممد عبـده وغـريهم مـن جمـددي العصـر احلـديث، الـذين وجـدوا يف اخلطـاب 
 .الدعوي اإلسالمي سعة ومرونة، انطلقوا منها إىل جماالت أوسع وأرحب

ض علينا النظر يف هذا الدين من إن التجديد يف اخلطاب الدعوي اإلسالمي يفر 
ذا هو املطلوب، إعادة قراءة وفهم هذا الدين كي ال يكون ـخرج كنوزه، وهـجديد لنست

  :النسيان سببًا يف سخط اهللا تعاىل
             

                       
 .)٤٤:األنعام(

. ثاٍن لشراكة النـاس فيهـا وهذا وجهخيرات هذه األرض ليست ملكًا ألحد،  -
منهــا، ذلــك أن األرض هللا يرثهــا أيــاً انه، أن خيــرج ـلطـــــــــفـال ميكــن ألحــد، مهمــا كــان س

ـــــــاء، ورســـــــــمــــن عبــــاده مــــن يش ـــــراكة ومفرداتــــا بقولـــــــيوضــــح هــــذه الش ول اهللا ـ : هـــــ
نَـْعنَ « ـالٌث ال يُْمـ اُء َواْلَكـألُ َوالنَّــارُ  :َث ة وإن فـال تتعطـل قيمـة التمـع اإلنتاجيــ )8F٣(»اْلَمـ

 .اختلفت األفكار واالجتاهات
                                                 

 . ٢٢٠أخرجه ابن ماجة،  )۱(
 . ٢٦١١أخرجه الترمذي،  )۲(
 . ٢٤٦٤ابن ماجه،  )۳(
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 :ضرورة ارتكاز الخطاب اإلسالمي على الحوار الحر
إن املطلــوب هــو البحــث عــن األدبيــات اإلســالمية والقــيم اإلنســانية وعوامــل الرقــي 
واحلضارة، ال البحـث يف مسـائل عفـا عليهـا الـزمن، وهـي أــًال حمـل خـالف بـني األئمـة 

ألرض الثابتــة الــ  تبــىن عليهــا الــدعوة احلقــة ال جمــال وا. األعــالم ولكــن يف ظــل مــا جيمــع
مـــن هنـــا كـــان الثـــراء . فيهـــا للمصـــلحة والدعايـــة والشخصـــانية والكـــذب والغـــرور واجلهـــل

الفكـــري للثقافـــة واحلضـــارة اإلســـالمية، والـــ  وجـــدت نتيجـــة تراكمـــات وتالقـــح أفكـــار 
 .وحضارات وشعوب

كمـا كـان احلـوار احلـر عامـل سـعة من أجل هذا كانت التعددية عامل إثـراء وإغنـاء،  
 .ومنو عقلي واستخراج للطاقات الفكرية

ولقــد اتســع اإلســالم بســبب عوامــل املرونــة واحليويــة، الــ  أوجــدت فيــه مكانــاً لكــل 
املـذاهب وامللــل واألديــان واللغــات واآلداب واحلضـارات والشــعوب واملمالــك، حــىت تلــك 

ومل حيقق اإلسالم هذا بالقوة العسكرية . متصمد أمام قوته وعظمته كالفرس والرو مل ال  
وحدها بل كان هناك ما هو رديف هلا كقوة الكلمة، وقـوة الفكـرة، وقـوة اخلطـاب املقنـع 

 .املفقود عند كثري من الدعاة اليوم
إحساســاً متعاظمــاً ) أيلــول(إال أن هنــاك وبعــد أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمرب 

ا قـد أُوتيـت مـن مأمنهـا، وأن غيـاب اخلطـاب لدى مفكري هذه األمة ومثقفيها، من أ�ـ
اإلسالمي الواقعي اهلادف والبنـاء، قـد فـتح األبـواب علـى مصـراعيها لُعصـب مـن اَجلَهلـة 

ب ـــــــــــيد، ومل تــتقن هــذه العصـــــــــــــو يف غيــاب اخلطــاب الرشـأتيحــت هلــا فــرص احليــاة والنمــ
ًال علـى اإلسـالم إال خطاب املوت والدم وتفجري احتقاناتا باالجتـاه اخلـاطئ، فكـانوا وبـا
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وســبة علــى املســلمني، وقــدموا خــدمات جمانيــة ألعــداء األمــة، بــل كــانوا ســبباً يف ضــياع 
وال ندري أنظن بم خرياً، حبيث إن هذه هي ثقافتهم، أم نظن بم . الكثري من الشباب

 للضرر العظيم الذي أحلقوه باإلسالم واملسلمني؟ ،السوء
يـَْنـزُِع اْلِعْلـَم بـَْعـَد َأْن َأْعطَـاُكُموُه  اللَّـَه ال ِإنَّ « :إنـه مصـداق حـديث رسـول اهللا 

َقـى نَـاٌس ُجهَّـاٌل ُيْسـتَـْفتَـْوَن  ،انِْتَزاًعا ُهْم َمَع قـَْبِض اْلُعَلَماِء ِبِعْلِمِهْم فـََيبـْ َوَلِكْن يـَْنَتزُِعُه ِمنـْ
  .)9F١(»فـَيُـْفُتوَن ِبَرْأِيِهْم فـَُيِضلُّوَن َوَيِضلُّونَ 

 .ال ختـــرج بنـــا إىل أمـــر أضـــل وأدهـــى ،ووضـــوحه »اإلســـالمياخلطـــاب «ولكـــن عدالـــة 
 ،بل  بـم الرعـب مبلغـاً عظيمـاً  ،)الغري(فالكثري من املتذللني اخلائفني الواقفني على أعتاب 

ـــل بــــم اال�ـــزام النفســــي ألن يصــــبحوا أبواقـــاً للمرتبصــــني بــــذا الـــدين بــــل ويزايــــدون  ،فـو
ــ ،علــيهم ويظهــرون  ،فيقــدمون ويــؤخرون ،اريخ األمــةفيعبثــون بالنصــوص واملنــاهج الثابتــة وت
 .ثروتم امللق وزادهم النفاق ،ويسّوقون أفكاراً بعيدة عن عزة األمة وكرامتها ،ويبطنون

 .إمنــا هــو خــوف ال مــربر لــه ،التنــوع التمعــي واحلــوار احلــر والبنــاءمــن  إن اخلــوف
ـ كان إال إذا  م الله املـنهج املبـين علـى أمـا . ين علـى شـفا جـرف هـارٍ املنهج منهجـاً قـد ُب

مــن وجــوب تنــادي الــدعاة  ،ميــد اخلطــاب املتجــدد بكــل عوامــل احليــاة ،دعــائم ســليمة
تتماشـى مـع روح العصـر والتجديـد يف  ،واملفكرين واملثقفني إىل قـراءة جديـدة لإلسـالم

الة ـــــــــإليصــــال رس ،أســــاليب الــــدعوة واســــتغالل كــــل الطاقــــات البشــــرية والتكنولوجيــــة
ــــة خالصــــة مــــن ــــى أيــــدي املــــرجفني اخلــــا ،كــــل الشــــوائب  اإلســــالم نقي رين ئواألخــــذ عل

 .واملتفيهقني الضالني كي ال يعيثوا يف دنيا اإلسالم فساداً 

                                                 
 . ٦٧٦٣أخرجه البخاري،  )۱(
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 خاتمة

هة، وجتعــل ــــــــــالمي تنقلــه إىل الواجــــــــــــاب اإلسـاوين للخطــــــــــــذه العنـرياً، إن هــــــــــأخ
والطـــرح وميكنـــه أن يصـــبح جـــزءاً مـــن الظـــاهرة  ،الً ـاً وشامــــاباً حيـــاً فّعـــاًال عامــــمنـــه خطـــ

اهرة ـإنه االختيار الصحيح والصعب، وهو أن نكون جـزءاً مـن الظـ«احلضاري الراهن، 
يتنا التنمويـة، أي تنميـة اخلـ اص ـاحلضارية الراهنة دون أن نفقد هويتنا الثقافية وخصـو

 .)10F١(»نعيش العصر، منتلكه معرفياً، منتلكه عقلياً . ة أو االنقطاع عن العامـدون القطيع
اإلســـالمي املتطـــابق مـــع األــــل أــــبح ضـــرورة حيويـــة؛ ألن املقابـــل هـــذا اخلطـــاب 

والبـــديل املطـــروح هـــو التقـــزمي واملســـخ أمـــام الغـــزو الفكـــري الثقـــايف اآليت مـــن كـــل حـــدب 
وب والذي حيمل معه طالئع استعمار جديد يصعب الفكاك منه  .ـو

ــــامل اخلطـوإذا كانــت تلــك هــي معــ ــــــــــــــــاب اإلســــــــــ المي اجلديــد املــأمول، فــاملطلوب ـــــ
ـــمتـهـــو أن نعـــيش اللحظـــة املستـــ . قبلية، خنطـــط هلـــا وحنـــدد األهـــداف ونعمـــل جبـــد ـو

ـــــفاألمــــ ط باجتــــاه اخلطــــاب ـغـــــــــــــــــــــــية تضـات اخلارجـــــغوطـــــــــــــــــــــــل، فالضـهـــــــــــــــــــــــس بالسـر لي
ــــة اإلسـار الــذي يفرضــه الغــرب علــى األمــــــــــــــــــــــــواحلص. املتطــرف المية متــادى وتعــاظم ــــــــــــــــــ
وقـد جتـرأت . المـــــــــــــــــــــسد اإلـوفيايت، وحتّولـت املعركـة ضــــــــــــــــــــــاد السـقوط االحتــــــــــــــــــــبعد س

تلـــك الضـــغوطات ومـــن وراءهـــا لتتـــدخل مباشـــرة بالقضـــايا اخلاــــة فضـــًال عـــن القضـــايا 
مـــــن منـــــاهج التعلـــــيم إىل األحـــــوال الشخصـــــية واألســـــرة، إىل قضـــــايا املـــــرأة، إىل : العامـــــة

                                                 
 . ١٧١س، ص .محمود أمين، العالم اإلسالمي، الخطاب العربي وقضايا العصر، م )۱(
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امل، واارســة الضــغوطات علــى الــدول والتعــدي ــــــــاالتامــات حبيــازة أســلحة الــدمار الش
 .هلاعلى سيادتا واستقال

الــديين وأنــت  -مفارقــة ـــعبة أن يتهمــك اآلخــرون باإلرهــاب يف خطــابم السياســي
ـــــتفـــتح هل ــــورة اإلســـالم، يف الغـــرب ووســـائله، ــــورة مزيفـــة . وار والتعـــارفـم ســـبل احلــــــ

المي اجلديــــد أن يبقــــى ــــــــــطاب اإلســـــــدر اخلـــــــطرف، وقـــــــتـــي املـنـــــاب الديـــــــفز اخلطـــــتـــتس
ــــعلـــى مواــــفاته األــــلية ومطابقتـــه لألــــل، وال بـــد للخطحمافظـــاً  اب املنفـــتح يف هـــذا ـــ

ها قضـية خيـار ومـنهج، وليسـت قضـية ـإنـ. ةــــرفـــوت العقـل واملعـــجيب لصــــالعامل أن يست
 .محاسة وردة فعل
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 التعددية الفكرية والحوار 
 في المجتمع المسلم

(حمد عبد الغفار الشريفم دكتورال
0F

*( 
 

ــــدكتاتوريات األخــــرى، وتطــــرفهنــــاك تطــــرف سياســــي كالناز  اقتصــــادي كالشــــيوعية واملبالغــــة يف  يــــة وال
ـــة والفجـــور األخالقـــي، وتطـــرف ـــة، وتطـــرف اجتمـــاعي كاإلباحي ع النـــاس أذيـــة أمســـا ك إعالمـــي الرأمسالي

مـن أســباب التطــرف % ٨٠، وجـدت أن أكثــر مــن وبعـد حبــث طويــل.. إخل... احلريــة وأبصـارهم باســم
 .إىل اجلهل مببادئ الدين وأحكامه الديين مرده

 

احلمــد هللا رب العــاملني، الــرمحن الــرحيم، مالــك يــوم الــدين، والصــالة والســالم علــى 
 : وبعد.. أزكى الصالة وأمت التسليمأنبياء اهللا ومجيع املرسلني، وأخص خامتهم حممداً ب

ـــفــإن اإلس بــاألدب، فقــال ) اآلخــرين(الم دعــا أتباعــه إىل احلــوار باحلســىن، وجمادلــة ـــــــ
           : اهللا تعـــــــــــــــــــــاىل

                                                 
 ).الكويت( ..األمين العام لألوقاف، العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية) *(
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     : لــــــــ، وقـــال اهللا عـــز وج)١٢٥:لــــــــالنح(  
 ). ٤٦:العنكبوت(     

تباعــه املــنهج احلســن يف احلــوار، بــل املــنهج واملالحــظ أن القــرآن الكــرمي مل يــرتض أل
 . األحسن

يقول اإلمام القشريي، رمحه اهللا، ينبغي أن يكون منك للخصم تبيني، ويف خطابك 
باحلجـة، وتـرك امليـل  -ملـا رآه صـحيحاً  -تليني، ويف قبول احلق إنصاف، واعتقـاد النصـرة

(إىل الشيء باهلوى
1F

١( . 
رمحـه اهللا، الـيت هـي أحسـن، أي ألطـف وأرفـق؛ ويقول العالمـة ابـن عجيبـة احلسـين، 

وهي مقابلـة اخلشـونة بـاللني، والغضـب بـالكظم، واملشـاغبة بالنصـح، بـأن تـدعوه إىل اهللا 
  )2F٢( .برفق ولني، وتبني له احلجج واآليات من غري مغالبة وال قهر

بل طالب القرآن الكرمي من املسلمني أن يكون هذا منهجهم يف حوارهم وحديثهم  
        : ، يقـــول اهللا تعــــاىل)اآلخـــر(مـــع كلـــه 
 ). ٥٣:اإلسراء(         

مــن أوصــاف أوليــاء اهللا أ�ــم هينــون لينــون  : يقــول العالمــة ابــن عجيبــة، رمحــه اهللا
كلفة احلرير، ال ينطقون إال بالكالم احلسن، وال يفعلون إال ما هـو أحسـن، ويفرحـون 

ــــون، وينبســــطون وال ين قبضــــون، مــــن رأوه مقبوضــــاً بســــطوه، ومــــن رأوه حزينــــاً وال حيزن
فرحـــوه، ومـــن رأوه جـــاهًال أرشـــدوه بـــاليت هـــي أحســـن، وهـــم متفـــاوتون يف هـــذا األمـــر، 

الق احلسنة زاد ــالق والوالية؛ فكل من زاد يف األخـيفضل بعضهم على بعض يف األخ

                                                 
 . ٣/١٠٠لطائف اإلشارات،  )۱(
 . ٥/٣١٧البحر المديد،  )۲(



 
 
 
 
 

 
 

 الشريفعبد الغفار محمد                             في المجتمع المسلم التعددية الفكرية والحوار

 

 -٢٥٧ -

ـــتفضــيله عنــد اهللا، ويف احل َة الصَّــاِئمِ ِإنَّ ال« :ديثـ ِن اْلُخلُــِق َدرََجــ َل َليُــْدِرُك ِبُحْســ  رَُّجــ
 .)3F١(»النهار، القائم الليل

والســــبب يف ذلـــــك أن ديــــن اهللا جـــــاء للنــــاس كافـــــة، والنــــاس خيتلفـــــون يف أذواقهـــــم 
 . وآرامهم، تبعاً الختالف بيهاتم ونشأتم

 : االختالف سنة ربانية -١
: ني الناس سنة ربانية جبلوا عليها، يقول تعاىلالف بـــم أن اخلـــــيقرر القرآن الكري

                 
 ).١١٩-١١٨:هود(   

قــال الشــاطيب، رمحــه اهللا، فــأخرب ســبحانه أ�ــم ال يزالــون خمتلفــني أبــداً، مــع أنــه قــد 
 . خلقهم لالختالف، وهو قول مجاعة من املفسرين

(قــاً يف اجلنــة، وفريقــاً يف الســعريخلقهــم ليكــون فري: قــال مالــك، رمحــه اهللا
4F

، فالضــمري )٢
يف خلقهـم عامـد علـى النــاس، فـال ميكـن أن يقــع مـنهم إال مـا ســبق يف العلـم، ولـيس املــراد 
هنـــا االخــــتالف يف الصــــور واأللــــوان واألشـــكال، إمنــــا املــــراد االخــــتالف يف اآلراء والنحــــل 

قى يف الــدنيا واآلخــرة، ويوضــح واألديــان واملعتقــدات املتعلقــة مبــا يســعد اإلنســان بــه أو يشــ
           : ذلـك قولـه تعـاىل

               
 ). ٢١٣:البقرة(        

(وهذا هو املراد من اآليات اليت كرر فيها االختالف احلاصل بني اخللق
5F

٣(. 
                                                 

 . ١/٦٠؛ والحاكم في المستدرك، ٦/١٣٣اه أحمد في المسند، بتصرف يسير، والحديث رو  ٤/١٠١البحر المديد،  )۱(
 . ٣/٢٥٩؛ البغوي، ٢/٤٦٥؛ ابن كثير، ٢/١٦٥االعتصام،  )۲(
 . ٢/١٦٥انظر االعتصام،  )۳(
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 : االنطالق من القضايا المشتركة -٢
من أرضية ) اآلخر(االنطالق يف حواره مع حاول اإلسالم بشىت الوسامل 

        : مشرتكة يتفقان عليها، يقول تعاىل
               

 ).٦٤:آل عمران(          
املعــىن أننــا حنــن وإيــاكم علــى اعتقــاد أن : قــال األســتاذ اإلمــام حممــد عبــده، رمحــه اهللا

لتصــرف فيــه إللــه واحــد، وهــو خالقــه ومــدبره، وهــو الــذي العــامل مــن صــنع إلــه واحــد، وا
يعرفنا على ألسنة أنبيامه ما يرضيه من العمـل ومـا ال يرضـيه، فتعـالوا بنـا نتفـق علـى إقامـة 
هــذه األصــول املتفــق عليهــا ورفــض الشــبهات الــيت تعــرض هلــا، حــىت إذا ســلمنا أن فيمــا 

مجيعـاً علـى وجـه ال يـنقض األصـل جاءكم من نبأ املسيح شيهاً فيه لفظ ابن اهللا خرجناه 
هـل : فإن سلمنا أن املسيح قال إنـه ابـن اهللا، قلنـا. الثابت العام الذي اتفق عليه األنبياء

فسر هذا القول بأنه إله يعبد؟ وهل دعا إىل عبادته وعبادة أمـه أم كـان يـدعو إىل عبـادة 
اهللا وحــــده اهللا وحــــده؟ ال شــــك أنكــــم متفقــــون معنــــا علــــى أنــــه كــــان يــــدعو إىل عبــــادة 

(واإلخالص له بالتصريح الذي ال يقبل التأويل
6F

١( . 
ومل ينهج هذا النهج مع أهل الكتـاب فقـط، بـل مـع كـل األديـان السـماوية وغريهـا، 

 . )7F٢( »مكارم األخالق ِإنََّما بُِعْثُت ألَُتمِّمَ  «: فقال رسول اهللا 
وبقيـت بقيـة فبعثـت الق، ــــــــــــكارم األخـاألنبيـاء بعثـوا مبـ: ه اهللاـاوي، رمحـــــــــــقال املن

مبا كان معهم وبتمامها، أو أ�ـا تفرقـت فـيهم فـأمر جبمعهـا لتخلقـه بالصـفات اإلهليـة، 
                                                 

 . ٣/٢٦٨تفسير المنار،  )۱(
 .  )١٣٦٨٣مجمع الزوائد، رقم (رجاله رجال الصحيح : ؛ قال الهيثمي٢/٣٨١أخرجه أحمد في المسند،  )۲(
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واملعرفــة يف مكــارم األخــالق وطهــارة القلــب، فمــن نــال ذلــك وصــل إىل : قــال بعضــهم
(الرب، وإذا وصل دان له اخللق

8F

١( . 
ُعُمــوَمِتي َوأَنَــا ُغــالٌم، َفَمــا  َشــِهْدُت ِحْلــَف اْلُمطَيَِّبــيَن َمــعَ  «: ول اهللا ـال رســـوقــ

 . )9F٢( » ُأِحبُّ َأنَّ ِلي ُحْمَر النـََّعِم َوأَنِّي أَْنُكثُهُ 
أي مـا يسـرين أن يكـون يل اإلبـل احلمـر، وهـي أعـز أمـوال «: قال املناوي، رمحـه اهللا

 . »العرب وأكرمها وأعظمها واحلال أين أنقضه
ر ابن جدعان يف اجلاهلية، وجعلوا اجتمع بنو هاشم وزهرة وتيم يف دا: وأصل ذلك

طيبــاً يف جفنــة وغمســوا أيــديهم فيــه، وحتــالفوا علــى التناصــر واألخــذ للمظلــوم مــن الظــامل 
(. فسموا املطيبني

10F

٣( 

 ): اآلخر(تجنب استثارة مشاعر العداء لدى  -٣

ٌر ِمْن يُوُنسَ  «: قال رسول اهللا   . )11F٤( » ال يـَُقوَلنَّ َأَحدُُكْم ِإنِّي َخيـْ
(ء يف حــديث للبخـاريوجـا

12F

َنَمــا يـَُهــوِديٌّ «: عــن أيب هريــرة، رضـي اهللا عنــه، قـال )٥ بـَيـْ
.. ال َوالَّــِذي اْصــَطَفى ُموَســى َعَلــى اْلَبَشــرِ : يـَْعــِرُض ِســْلَعَتهُ، أُْعِطــَي ِبَــا َشــْيًها َكرَِهــُه، فـََقــالَ 

تـَُقـوُل َوالـَِّذي اْصـَطَفى ُموَسـى َعلَـى  :َفَسِمَعُه َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر فـََقاَم فـََلَطَم َوْجَهـُه، َوقَـالَ 
ـــاْلَبشَ  ــِه فـََقــالَ ـَفَذَهــ! بـَــْنيَ َأْظُهرِنَــا؟ ِر َوالنَّــِيبُّ ـــــــ َــا اْلَقاسِ : َب إِلَْي ـــأَب ــًة َوَعْهــًدا، ــــ ِم، ِإنَّ ِيل ِذمَّ

                                                 
 . ٢/٤٥٥التيسير للمناوي،  )۱(
رواه أحمد وأبو يعلي والبزار، ورجال حديث عبد الرحمن بن عوف رجال الصحيح، وكـذا مرسـل الزهـري : قال الهيثمي )۲(

 . )١٣٥٨٢مجمع الزوائد، رقم (
 . ٤/١٢٢؛ التيسير، ٤/٦٤فيض القدير،  )۳(
 . ٣٢٣١أخرجه البخاري، رقم  )٤(
 . ٣٤١٤أخرجه البخاري، رقم  )٥(
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ـــَفَمــا بَــاُل فُ  ــــــــــــ ــَم َلَطْمــَت َوْجَهــهُ : الَ ـالٍن َلطَــَم َوْجِهــي؟ فـََق ـــ؟ َفــذََكرَُه؛ فـََغضِ ِل  ِيبُّ َب النَّــــــ
ـــالَ  ِـــَي ِيف َوْجِهـــِه، ُمثَّ َق ـــوِر : َحـــىتَّ رُم ـــي الصُّ َفُخ ِف ـــنـْ ـــاِء اللَّـــِه، فَِإنَّـــُه يـُ ـــْيَن أَنِْبَي ـــُلوا بـَ ال تـَُفضِّ

َفُخ ِفيـِه ُأْخـَرى،  فـََيْصَعُق َمْن ِفي السََّمَواِت َوَمْن ِفي اَألْرِض ِإالّ َمـْن َشـاَء اللَّـُه، ثُـمَّ يـُـنـْ
ــْوَم ـبُِعــَث، فَــِإَذا ُموَســى آِخــٌذ بِــاْلَعْرِش فَــال َأْدِري َأُحوِســ فَــَأُكوُن َأوََّل َمــنْ  َب ِبَصــْعَقِتِه يـَ

 . »الطُّوِر َأْم بُِعَث قـَْبِلي
 : عن ذلك وإمنا �ى النيب 

لــيعلم أمتــه األدب والتواضــع، وحســن التعامــل مــع النــاس، وإن تعلــق التخاصــم  -أ
 . بأمر من أمور العقيدة

فضيل يؤدي إىل اجلور، وانتقاص اآلخرين قدرهم، وقد يكون ألن مثل هذا الت -ب
 . فيهم أصحاب فضل ودرجة، مثل األنبياء، عليهم الصالة والسالم

تثارة اآلخــرين، وإثــارة عصــبيتهم، ويف ذلــك مــا ـملــا يف التفضــيل واملقارنــة مــن اســ -ج
 )13F١(.فيه من إثارة الفنت

سب على آهلة املشـركني، يقـول اهللا بل نرى اإلسالم ال يرتضي ألتباعه أن يتعدوا بال
             : تعـــــــــــــــــــــــــــــــاىل

 ).١٠٨:األنعام(
�ــى اهللا تعــاىل يف هــذه اآليــة الكرميــة املــؤمنني عــن ســب أوثــان املشــركني، ألن ذلــك 

(. يؤدي إىل استثارة عصبيتهم فيسبون اهللا، بغري علم، وينفرون من دعاة التوحيد
14F

٢( 

                                                 
 . ٢٠/٣٦الفتح الرباني،  )۱(
 . ٧/٤١انظر تفسير القرطبي،  )۲(
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 : يالحوار العقلي والعلم -٤
         : يقول اهللا تعاىل

 ). ١٢٥:النحل(    
احلكمة املقالة احملكمة الصحيحة، واحلجج القطعية املفيدة لليقني، : قال املفسرون

وال يكون ذلك إال باعتماد القواعد العقلية املتفق عليها بني الناس، والشواهد الكونية 
(العلمية احملسوسة

15F

١( . 
ن ملا دعا الناس إىل التوحيد جلأ يف دعوته إىل احلجج العقلية ولذا نرى القرآ

 . والدالمل العلمية
            : يقول تعاىل

 ).٢٢-٢١:األنبياء(         

يف اآليـــة دليـــل علـــى برهـــان التمـــانع العقلـــي الـــذي حيـــتج بـــه علمـــاء : يقـــول املفســـرون
، فـأراد أحـدمها شـيهاً وأراد اآلخـر نقيضـه، فإمـا أن تنفـذ العقامد، وذلك أنـا لـو فرضـنا إهلـني

 –إرادة كل منهما، وذلك حمال الستحالة اجلمع بني النقيضـني يف الزمـان واملكـان الواحـد 
وإمــا أن تنفــذ إرادة واحــد منهمــا دون اآلخــر فيكــون  –وهــذه قاعــدة عقليــة متفــق عليهــا 

 . فال يصلح أن يكون إهلاً األول الذي تنفذ إرادته هو اإلله، والثاين عاجز 
فــاهللا تعــاىل مجــع يف اآليــة الســابقة بــني الربهــان العقلــي املتفــق عليــه والربهــان العلمــي 

 : املشاهد، فهو خياطب املشركني مبا يلي
ــــاء املــــوتى ؟ -١ ــــى ! هــــل تســــتطيع آهلــــتكم إحي ــــين عل وهــــو اســــتفهام إنكــــاري، مب

 . معلومات ضرورية
                                                 

 . وبتصرف ٣/٢٠٣فتح القدير للشوكاني،  )۱(
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وهـــو لفـــت ! اختالفـــاً، أو فســـاداً يف نظامـــه؟ انظـــروا إىل الكـــون هـــل تـــرون فيـــه -٢
 . ألنظارهم للتفكر يف ملكوت األرض

(أال يدلكم ذلك على وحدانية اهللا تعاىل
16F

١( . 
            : ه تعاىلـثل قولـذا مـوه
   

 
  

 
  

 
 

 
 

 
     

 ).٩١:املؤمنون(
ادة مـن كتـاب الكـون املنظـور، كمـا ولذا أكثر القرآن الكرمي من دعوة أتباعه لالستف
      : يســــــتفيدون مــــــن كتــــــاب اهللا املســــــطور، قــــــال تعــــــاىل

               
               

 ). ١٦٤:البقرة(        
بـل دعــاهم إىل االســتفادة مــن الــدروس التارخييـة لالعتبــار بعاقبــة الظلمــة واملتكــربين، 

            : قــــــول تعـــــــاىلي
               

 ).٨٢:غافر(
وضـــرب هلـــم أمثلـــة عمليـــة مـــن أصـــحاب الســـلطة كفرعـــون والنمـــرود وغريمهـــا، ومـــن 

ـــــــأص ـــحاب املــال واجلــاه كقــارون والوليــد بــن املغــرية وغريمهــا حــىت تـ كون هــذه الــدروس ــــــــ
 . عظة وعربة هلم على مر األيام

                                                 
 . ٢/٢٥٨؛ صفوة التفاسير، ٣/٤٠٢انظر الفتح القدير،  )۱(
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 : في المتفق عليهالتعاون  -٥
           : يقول تعاىل

 ).١٣:احلجرات(           
ولــذلك ســعى نــيب اإلســالم، عليــه أفضــل الصــالة والســالم، منــذ أن كــون دولتــه يف 
املدينة املنورة إىل التعاون مع سكان املدينة من اليهود، جاء يف وثيقة املدينة املنورة، واليت 

 : دستور للدولة اإلسالمية تعترب أول
إن اليهــود يتفقــون مــع املــؤمنني مــا دامــوا حمــاربني؛ وإن يهــود بــني عــوف أمــة مــع «

املؤمنني، لليهود دينهم، وللمسلمني ديـنهم، مـواليهم وأنفسـهم، إال مـن ظلـم وأمث فإنـه 
(ال يُوِتغُ 

17F

ن إال نفسه وأهل بيته؛ وإن ليهـود بـين النجـار مثـل مـا ليهـود بـين عـوف؛ وإ )١
ليهود بين احلارث مثـل مـا ليهـود بـين عـوف؛ وإن ليهـود بـين األوس مثـل مـا ليهـود بـين 
ـُغ  عوف؛ وإن ليهود بين جشم مثل مـا ليهـود بـين عـوف؛ إال مـن ظلـم وأمث فإنـه ال يُوِت

(إال نفســـه وأهـــل بيتـــه؛ وإن الـــرب دون اإلمث
18F

؛ وإن مـــوايل ثعلبـــة كأنفســـهم؛ وإن بطانـــة )٢
وأنـه ال ينحجـز علـى ثـار  رج منهم أحد إال بـإذن حممـد يهود كأنفسهم، وأنه ال خي

(جرح؛ وإنه مـن فتـك فبنفسـه فتـك وأهـل بيتـه إال مـن ظلـم؛ وإن اهللا علـى أبـر هـذا
19F

؛ )٣
وإن علــى اليهــود نفقــتهم وعلــى املســلمني نفقــتهم؛ وإن بيــنهم النصــر علــى مــن حــارب 

وإنــه مل يــأمث امــرؤ  أهــل هــذه الصــحيفة، وأن بيــنهم النصــح والنصــيحة والــرب دون اإلمث؛
حبليفــه، وأن النصــر للمظلــوم؛ وإن اليهــود ينفقــون مــع املــؤمنني مــا دامــوا حمــاربني؛ وإن 

                                                 
 . يهلك: يوتغ )۱(
 . أي أن البر والوفاء ينبغي أن يكون حاجزًا عن اإلثم )۲(
 . على الرضى بهأي أن اهللا وحزبه المؤمنون  )۳(
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يثرب حرام جوفها ألهـل هـذه الصـحيفة؛ وإن اجلـار كـالنفس غـري مضـار وال آمث؛ وإنـه 
ل هــذه الصــحيفة مــن حــدث أو ـلها؛ وإنــه مــا كــان بــني أهـــة إال بــإذن أهـــال جتــار حرمــ
؛ وإن اهللا علـى أتقـى ف فساده فـإن مـرده إىل اهللا عـز وجـل وإىل حممـد اشتجار خيا

علـى ما يف هذه الصحيفة وأبره؛ وإنه ال جتار قريش وال من نصـرها، وإن بيـنهم النصـر 
مــن دهــم يثــرب، وإذا دعــوا إىل صــلح يصــاحلونه ويَلبســونه فــإ�م يصــاحلونه ويلبســونه؛ 

املــؤمنني، إال مــن حــارب يف الــدين، علــى  وإ�ــم إذا دعــوا إىل مثــل ذلــك فإنــه هلــم علــى 
كــل أنــاس حصــتهم مــن جــانبهم الــذي قــبلهم؛ وإن يهــود األوس، مــواليهم وأنفســهم، 
على مثل ما ألهـل هـذه الصـحيفة؛ مـع الـرب احملـض مـن أهـل هـذه الصـحيفة؛ وإن الـرب 

لى نفسه؛ وإن اهللا على أصدق مـا يف هـذه الصـحيفة دون األمث، ال يكسب كاسب ع
م؛ وإنــه مــن خــرج آمــن وقعــد آمــن ـوأبــره؛ وإنــه ال حيــول هــذا الكتــاب دون ظــامل أو آثــ

  .»باملدينة، إال من ظلم وأمث؛ وإن اهللا جار ملن بر واتقى وحممد رسول اهللا 
 : إن هذه املعاهدة حتوي على مخسة أمور رميسية

اطنني يف الدولـــة اإلســــالمية، هلـــم حــــريتهم الدينيـــة، حتمــــيهم اعتبـــار اليهـــود مــــو  -١
 .  الدولة وتدافع عنهم

 . على اليهود أن يساندوا الدولة اإلسالمية يف رد العدوان عنها -٢

علـى اليهــود النصـح للدولــة اإلســالمية، فـال يتــآمرون عليهــا، وال خيفـون نبــأ مــن  -٣
 . يعلمون منه الكيد للدولة اإلسالمية

اإلقامـــة اجلربيـــة علـــى اليهـــود، وال جيـــوز مغـــادرة أمـــاكنهم إال بـــإذن مـــن  تفـــرض -٤
 . الدولة اإلسالمية
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الســــيادة للدولــــة اإلســــالمية، وإليهــــا يرجــــع اليهــــود يف فصــــل اخلصــــومات الــــيت  -٥
(تنشب بينهم وبني املسلمني

20F

١( . 
وقــد آثــرت أن أورد مــا خيــص اليهــود مــن وثيقــة املدينــة بنصــها، دون تصــرف لنــرى 

، وما حصل بعد ذلك من إيقاع العقوبة )اآلخر(حرص اإلسالم على التعاون مع مدى 
(باليهود إمنا جراء ما ارتكبوه من خمالفة للعهد بينهم وبني املسلمني

21F

٢( . 
         : وحـــدد القـــرآن معيـــاراً للتعـــاون

دوان ، فالتعاون يكون يف سبيل اخلـري والرشـاد، وال تعـاون يف العـ)٢:املامدة(  
 . والظلم واملعاصي

 : التسامح في المختلف فيه -٦
وأكــرب دليــل علــى تســامح اإلســالم مــع أصــحاب الــديانات األخــرى، قولــه تعــاىل يف 

 ). ٢٥٦:البقرة(      : حمكم تنـزيله
بــن اار مــن بــين ســامل ـنزلــت يف رجــل مــن األنصــ: ي اهللا عنهمــاـقــال ابــن عبــاس، رضــ

أال  :لــه ابنــان نصــرانيان، وكــان هــو مســلماً، فقــال للنــيب عــوف يقــال لــه احلصــني، كــان 
 . استكرمها، فإ�ما قد أبيا إال النصرانية؟ فأنزل اهللا اآلية

يـا رسـول : فقـال ويف بعض التفاسري أنـه حـاول إكراههمـا، فاختصـموا إىل النـيب 
 اهللا، أيدخل بعضي النار، وأنا أنظر؟ 

 اجلاهليــة تويــد أوالدهــن ليعيشــوا، وأن والبــن جريــر عــدة روايــات يف نــذر النســاء يف
املســلمني بعــد اإلســالم أرادوا إكــراه مــن هلــم مــن األوالد علــى ديــن أهــل الكتــاب علــى 

 . اإلسالم، فنـزلت اآلية، فكانت فصل ما بينهم
                                                 

 . ١٤٦محمد رواس، قراءة جديدة للسيرة النبوية، ص )۱(
 . ٣/٤٦٤انظر المنصور فوري، رحمة اللهم للعالمين،  )۲(
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ح جلـي يف أنـه ال جيـوز محـل النـاس علـى اعتنـاق ـالم واضــكم اإلســــــــــــــــهذا هو ح
ألن الـدين هـو إذعـان الـنفس، ويسـتحيل أن يكـون اإلذعـان بـاإللزام ال يؤمنون به،  ما

     : واإلكراه، وإمنا بالبيان والربهان، لذا قال تعاىل بعد نفي اإلكراه
  )22F١( . 

الم، والذي ال يبطلـه ـاد املشروع يف اإلسـة أن سيف اجلهـوعلم من هذه اآلية الكرمي
يف يــوم مــن األيــام لإلكــراه علــى الــدخول يف عــدل عــادل، وال جــور جــامر، مل يســتعمل 

الــدين ولكــن حلمايــة الــدعوة اإلســالمية، ولنشــر العــدل بــني النــاس، وإلخــراج العبــاد مــن 
(عبادة أمثاهلم إىل احلرية املطلقة

23F

٢( . 
مـا جـاء بكـم؟ : جاء يف خرب وفادة ربعي بن عامر على رستم قامد الفرس أنه سـأله

ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العبـاد إىل عبـادة اهللا،  اهللا«: فقال ربعي، رضي اهللا عنه
 . )24F٣(»... ومن ضيق الدنيا إىل سعتها، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم

وهــذا يــدلنا علــى أن املســلمني يعتقــدون أ�ــم أصــحاب رســالة، وأمانــة جيــب علــيهم 
فـال إكـراه يف  إبالغهم إىل الناس، فمن قبلهـا فهـو أخـوهم، كامنـاً مـن كـان، ومـن رفضـها

وز أن يقـــف بـــني النـــاس وبـــني االســـتماع إىل صـــوت احلـــق فـــإن هلـــم ـالـــدين، ولكـــن ال جيـــ
عقــوًال، فــإن قبلــوا فبهــا، وإال فهــم يف أمــان وســالم يف دار اإلســالم، إذا التزمــوا بشــروط 

 . املواطنة
ــــن  ــــى أتباعــــه احــــرتام دي وهــــل هنــــاك تســــامح أكــــرب مــــن أن يفــــرض اإلســــالم عل

حتـت سـلطتهم؟ فممـا ذكـره فقهـاء املسـلمني مـن حقـوق الزوجـة الزوجات، ومن هم 
 : ما يلي) ١٠/٢٢٣(الكتابية، جاء يف كتاب املغين البن قدامة 

                                                 
 . ٣/٣١تفسير المنار،  )۱(
 . بتصرف ٣/٦٦٥القاسمي،  )۲(
 . ٧/٣٩البداية والنهاية،  )۳(
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لــيس للمســلم إجبــار زوجتــه الذميــة علــى االغتســال عنــد مالــك والثــوري وروايــة  -١
 . عن أمحد والشافعي، ألن الوطء ال يقف عليه

ع املســلمة، أل�مــا يعتقــدان حترميــه، وإن  وإن أرادت شــرب مــا يســكرها، فلــه منــ -٢
 . ؛ أل�ا تعتقد إباحته يف دينها -نص عليه أمحد –كانت ذمية مل يكن له منعها منه 

ال، بــل : ل تكــون لــه املــرأة أو األمــة يشــرتي هلــا زنــاراً؟ قــالـوقــال أمحــد يف الرجــ -٣
 جيــز لــه هــو أن ها، لــيس لــه أن مينعهــا مــن لــبس الزنــانري، وإن ملـرتي لنفســـختــرج هــي تشــ

 . يلبسها
ـــو كـــانوا ممـــن حتـــت ســـلطة  إذن نـــرى أن اإلســـالم حيـــرتم الـــديانات األخـــرى، حـــىت ل

 . املسلمني، وعلى هذا األساس عاملوا الذميني
املستشـــــرق األملـــــاين يف كتابـــــه القـــــيم احلضـــــارية  »آدم متـــــز«وأنقـــــل هنـــــا مـــــا كتبـــــه 

اطوريـــة اإلســـالمية وبـــني إن أكـــرب فـــرق بـــني اإلمرب : »متـــز«؛ يقـــول )١/٧٥(اإلســـالمية 
أوروبــا، الــيت كانــت علــى املســيحية يف العصــور الوســطى، وجــود عــدد هامــل مــن أهــل 

، الـذين كـان وجـودهم مـن )أهـل الذمـة(الديانات األخرى بني املسـلمني، وأولهـك هـم 
وقد ظلت كنامس .. أول األمر حامًال بني شعوب اإلسالم وبني تكوين وحدة سياسية

أديـــرتم أجـــزاء غريبـــة، واســـتند أهـــل الذمـــة إىل ماكـــان بيـــنهم وبـــني اليهـــود والنصـــارى و 
املسلمني من عهود، وما منحوه مـن حقـوق، فلـم يرضـوا باالنـدماج يف املسـلمني، وقـد 
حــــرص اليهــــود والنصــــاري علــــى أن تظــــل دار اإلســــالم غــــري تامــــة التكــــوين، حــــىت إن 

وطـن، وحـىت إن الفكـرة املسلمني ظلوا دامماً يشعرون أ�ـم أجانـب منتصـرون، ال أهـل 
اإلقطاعية مل متت، بل كان وجود النصارى بني املسلمني سبباً لظهور مبادئ التسامح 

وكانــــت احلاجــــة إىل املعيشــــة . عنــــد املســــيحيني، الــــيت ينــــادي بــــا املصــــلحون احملــــدثون
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ـــاملشــرتكة، ومــا ينبغــي أن يكــون مــن وفــاق، ممــا أوجــد أول األمــر نوعــاً مــن التس امح، ـــ
معروفًا يف أوروبا يف العصور الوسطى، ومظهر هـذا التسـامح نشـوء علـم  الذي مل يكن

مقارنـــة األديـــان، أي دراســـة امللـــل والنحـــل علـــى اختالفهـــا، واإلقبـــال علـــى هـــذا العلـــم 
 . بشغف عظيم

 : نبذ العنف -٧
          : يقول تعاىل خماطباً نبيـه الكـرمي 

              
 ).١٥٩:آل عمران(        

ِإنَّ اللََّه رَِفيٌق ُيِحبُّ  «: هذا األمر بقوله وعمله، فقال وقد قعد رسولنا الكرمي 
 »ِف َوَما ال يـُْعِطي َعَلى َما ِسَواهُ ـِق َما ال يـُْعِطي َعَلى اْلُعنْ ـَق، َويـُْعِطي َعَلى الرِّفْ ـالرِّفْ 

)
25F

١( . 
قلــت إلينـا بــالتواتر، مــن ذلــك مــا روتــه عامشــة، ومتثـل ذلــك يف ســريته العمليــة، الــيت نُ 

ــاُم َعَلْيــكَ : ، فـََقــاُلوااْســَتْأَذَن َرْهــٌط ِمــَن اْليَـُهــوِد َعَلــى النَّــِيبِّ  «: رضــي اهللا عنهــا (السَّ
26F

٢( ..
ــاُم َواللَّْعَنــةُ : فـَُقْلــتُ  ْفــَق ِفــي يَــا َعاِئَشــُة ِإنَّ اللَّــَه َرِفيــٌق ُيِحــبُّ الرِّ : فـََقــالَ .. بَــْل َعَلــْيُكُم السَّ

 . )27F٣(»َوَعَلْيُكمْ : قـُْلتُ : أَوَملَْ َتْسَمْع َما قَاُلوا؟ قَالَ : قـُْلتُ  ..اَألْمِر ُكلِّهِ 
ــُت أَْمِشــي َمــَع َرُســوِل اللَّــِه   «: ومنــه مــا رواه أنــس، رضــي اهللا عنــه ــِه بـُــْرٌد  ُكْن َوَعَلْي

َجبَـــَذُه ِبرَِدامِـــِه َجْبـــَذًة َشـــِديَدًة َحـــىتَّ َنظَـــْرُت ِإَىل َجنْـــرَاِينٌّ َغلِـــيُظ اْحلَاِشـــَيِة، فََأْدرََكـــُه أَْعـــرَاِيبٌّ، فَ 

                                                 
 . ٥/٥٨متفق عليه، التاج الجامع لألصول،  )۱(
 . أي الموت )۲(
 . ١٧٩٥؛ ومسلم، ٣٢٣١أخرجه البخاري، رقم  )۳(
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ِة َجْبَذتِـهِ ــــــــــْد أَثـَّـَرْت ِبَـا َحاشِ ـقَـ َصْفَحِة َعاِتِق َرُسـوِل اللَّـِه  : ُمثَّ قَـالَ .. َيُة اْلبُــْرِد، ِمـْن ِشـدَّ
ُمثَّ َضـِحَك ُمثَّ  لَْيـِه َرُسـوُل اللَّـِه فَاْلتَـَفـَت إِ .. يَا ُحمَمَُّد، ُمْر ِيل ِمـْن َمـاِل اللَّـِه الـَِّذي ِعْنـَدكَ 

 . )28F١(»أََمَر َلُه ِبَعطَاءٍ 
وعلى هذا، فإنه من الظلم الكبري ما ينسـب زوراً وظلمـاً إىل اإلسـالم مـن أنـه يـدعو 
أتباعه إىل اإلرهاب، واالعتداء على الدماء واألعراض واألموال، بل اإلسـالم يـدعو أهلـه 

اْلُمْســِلُم َمــْن َســِلَم اْلُمْســِلُموَن ِمــْن ِلَســانِِه  «:  إىل خــالف ذلــك، قــال رســول اهللا
َهَذا َحـِديٌث : وقال(؛ وأخرج الرتمذي )29F٢(»َوَيِدِه، َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما نـََهى اللَُّه َعْنهُ 

َمـْن َأِمنَـُه  اْلُمْسِلُم َمْن َسـِلَم اْلُمْسـِلُموَن ِمـْن ِلَسـانِِه َويَـِدِه، َواْلُمـْؤِمنُ «): َحَسٌن َصـِحيحٌ 
 .»النَّاُس َعَلى ِدَمائِِهْم َوَأْمَواِلِهمْ 

: ول اهللا ـــــــــــم، قـــــال رســـــــــبـــــل دعـــــا اإلســـــالم إىل اإلحســـــان إىل احليـــــوان األعج
َهـا، فـَلَـْم ُتْطِعْمَهـا، َولَــْم تَـَدْعَها تَْأُكـُل ِمـْن َخَشــاِش « َدَخلَـِت اْمـَرَأٌة النَّـاَر ِفـي ِهــرٍَّة رََبطَتـْ

 . )30F٣(»اَألْرضِ 
ونبذ العنف ال خيتص به اإلسالم وحـده، بـل جـاءت الرسـاالت السـماوية باحلـب 
والتعـــاون، والرمحـــة والصـــلة، ولكـــن ممـــا يؤســـف لـــه أن جنـــد الكثـــري مـــن أتبـــاع الـــديانات 

وبعـد حبـث طويـل قمـت .. ينحرفون عن تطبيق مبادئ أديـا�م السـامية ألسـباب كثـرية
مـــن أســـباب % ٨٠وجـــدت أن أكثـــر مـــن بـــه، وكـــان مـــدعوماً مـــن جامعـــة الكويـــت، 

ألن هنــاك تطرفــاً سياســياً كالنازيــة والــدكتاتوريات، وتطرفــاً اقتصــادياً   -التطــرف الــديين 

                                                 
 . ١٠٥٧؛ ومسلم، ٥٨٠٩أخرجه البخاري، رقم  )۱(
 . أخرجه البخاري )۲(
 . أخرجه البخاري )۳(
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كالشـــيوعية واملبالغـــة يف الرأمساليـــة، وتطرفـــاً اجتماعيـــاً كاإلباحيـــة والالأخالقيـــة، وتطرفـــاً 
  .إخل... احلرية هم وأبصارهم باسمإعالمياً كالتعدي على أعراض الناس وأذية أمساع

يعــود أكثــر التطــرف الــديين إىل اجلهــل مببــادئ الــدين وأحكامــه، وقــد حــذرنا : أقــول
ِإنَّ اللَّـــَه ال يـَْقـــِبُض اْلِعْلـــَم انِْتَزاًعـــا يـَْنَتزُِعـــُه ِمـــَن «: مـــن ذلـــك، فقـــال رســـولنا الكـــرمي 

ــاِء، َحتَّــى  ــْبِض اْلُعَلَم ــَم ِبَق ــِبُض اْلِعْل ــاِد، َوَلِكــْن يـَْق ــا اتََّخــَذ النَّــاُس اْلِعَب ــِق َعاِلًم ــْم يـُْب ِإَذا َل
 .)31F١(»رُُءوًسا ُجهَّاًال، َفُسِئُلوا فََأفْـتَـْوا ِبَغْيِر ِعْلٍم، َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا

ولذا يعترب عندنا، حنن املسلمني، من أشد اجلرامم الدينية التكلم يف مسامل الدين 
            : بدون علم، يقول تعاىل

                  
 ). ٣٣:األعراف(

   : م، وهذا مثل قوله تعاىلـليل والتحريـرتوا عليه يف التحـأي تف
             
 ). ١١٦:النحل(       

 .هذه هي بعض منطلقات احلوار ومبادئ الوفاق بني أصحاب احلضارات كلها
 .على فهمها على أحسن وجه، والعمل مبا علمنا نسأل اهللا أن يعيننا

  
 . واحلمد هللا رب العاملني

                                                 
 . أخرجه البخاري )۱(
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 الخطاب اإلسالمي ومنهجية المقاصد

 )*0F( رياض أدهمي األستاذ
 

لمعاجلة يرى كثـرياً مـن العجلـة لاحلياة من مشكالت وإىل حماوالت اخلطاب اإلسالمي  لناظر إىل ما يفا
اســـتناداً إىل عمومـــات وشـــعارات نـــزعم هلـــا اإلطـــالق  ،وقلـــيًال مـــن الصـــرب علـــى مكابـــدة الواقـــع وفهمـــه

مول، ومن مث تأيت النتائج فجة ال تساهم يف صالح فكر وال تزكية واقـع وال صـياغة خطـاب يضـع والش
 .الشريعة كما أرادها اهللا رمحة للعاملني

 

 :مقدمة
ويكثر احلديث عن مظاهر هـذه األزمـة يف حيـاة األمـة  ،تعيش أمة اإلسالم أزمة
ويكـــاد احلـــديث عـــن . جتماعيـــة والفكريـــةاالقتصـــادية واالبكـــل جوانبهـــا السياســـية و 

لنـــاس فيهـــا أن الشـــكوى والتـــذمر مظـــاهر األزمـــة أن يصـــل إىل حالـــة َمَرضـــية يظـــن ا
قط بـــه تبــــَِعة الرضـــى باخلطـــأ ـأو هـــو مـــا تســـ ،حتجـــاج هـــو أقصـــى مـــا ميكـــن فعلـــهواال

 .ويرتفع به إمث اإلقرار بالظلم والفساد
                                                 

 ).أمريكا.. (في الشأن اإلسالميباحث ) *(



 
 
 
 
 

 
 

  دعوة للتقويم وٕاعادة النظر.. المعاصر الخطاب اإلسالمي
 

 -٢٧٢ -

ـــأزم تتطلـــع األمـــة إىل دينهـــا وقرآ�ـــا وســـنة نبيهـــا لتجـــد املخـــرج  ويف هـــذا الوضـــع املت
ولكــن املفارقــة احملزنــة حقــاً أن اخلطــاب اإلســالمي وهــو حيــاول أن يتبــوأ مكــان  ،والعــالج

 ،املنقــــذ بتوظيـــف رصـــيد األصــــالة واملرجعيـــة متـــورط يف األزمـــة بكـــل أعراضـــها ومظاهرهـــا
نــه جــزء مــن املشــكلة ال يســتطيع أن يقــدم بــديًال أو توجهــاً يعــود باألمــة إىل الصــالح أوك

 .والرشاد

ط يف االنفعـال الــذي تغيــب فاخلطـاب الــديين يف اسـتجابته للظــروف والتحـديات متــور 
 ،ومتورط بطرح جزئيات وفرعيات تغيب معهـا الرؤيـة الكليـة اجلامعـة ،املوضوعية يةمعه الرو 

ويتبـدى اجلهـل بـالواقع والتيـارات  ،وتغيـب األولويـات ،حيث ختتزل األمور إىل تبسيط خمُِـل
 . اهلروب إىل املاضي والوقوف على األطاللويكثر  ،الفاعلة فيه

 -ذه املظــاهر املتعـــددة ألزمــة األمــة أحســب أن أزمــة اخلطــاب اإلســالمي ـورغــم هــ
 :ميكن أن تتلخص يف أمرين متداخلني -بكل للياتا 

 .فشل يف فهم مواطن التزكية يف الشريعة -

 .التصرفات فيهومآالت األفعال و  ،ومالبساته ،وعناصره ،وفشل يف فهم الواقع -

رتـــــان ألقـــــوال ، وااللتـــــزام باألشـــــكال والطقـــــوسواال ،فـــــالفهم احلـــــريف للنصـــــوص
فغابــــت معــــاين التشــــريع وروح . الســـلف املاضــــني أحــــال الشــــريعة إىل أغـــالل وآصــــار

وانكفــأت التزكيـة إىل منطيــة شـكلية قاتلــة ال حتـس ضــرورة التغيـري يف شــيء  ،األحكـام
ـــــــأمــــا الواقــــع وعناص. والظــــروف والعوائــــد ولــــو اختلفــــت أحــــوال الزمــــان واملكـــــان ره ـ

فاخلطاب الديين يتجاوزه ويقفز  ،والتيارات اليت تصوغ توجهات الناس يف هذا الواقع
ويف كــــال . فوقـــه واليلمـــس منــــه عنـــدما حيــــاوره ويتعامـــل معـــه إال املظــــاهر واألشـــكال
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 ،ن لألمةوحيس من حياول أن يتعامل مع الواقع احملز  ،يتوقف العقل عن العملاألمرين 
تطولـــه أســـلحة  ،أنـــه غريـــب حماصـــر مــــتَّهم يف إميانـــه ووالئـــه ،مبـــا ميليـــه العقـــل واملنطـــق

 .اإلرهاب الفكري اليت يشهرها اخلطاب الديين على املخالفني

وقــــد حــــاول كثــــري مــــن الكتـــــَّاب والبــــاحثني معاجلــــة الفجــــوة بــــني العقــــل والواقــــع يف 
ولكنها مل تـرتك أثـراً  ،يمة وأحباث مفيدةوجاؤوا يف ذلك مبعاجلات ق ،اخلطاب اإلسالمي

ـــة ـــة وتوجهـــات الصـــحوة الديني ـــاة الفكري ـــيت مـــا زالـــت تنظـــر إىل العقـــل  ،عميقـــاً يف احلي ال
ومـــا يـــزال البـــاب مفتوحـــاً ملزيـــد مـــن احملـــاوالت واملعاجلـــات . والعقالنيـــة بتـــوجس وارتيـــاب

ة التوحيـــد للوصـــول باخلطـــاب اإلســـالمي إىل القـــدرة علـــى طـــرح حقـــائق التـــدين وعقيـــد
إلحياء األمة ولتزكية واقعها والنهوض بأحواهلا وأداء دورها بعيـداً عـن الغلـو الـذي يفسـد 

وللوصـول باخلطـاب اإلسـالمي إىل القـدرة علـى  ،احلياة وخيرج الدين عن مهمتـه ووظيفتـه
لتتكامــــل أدوار العــــاملني وتنمــــو قــــدرتم علــــى التحــــاور  -بكــــل فااتــــا  –لنيــــد األمــــة 

اخلطـــاب الــــذي يعـــين نفســـه بشــــرحية واحـــدة مـــن األمــــة وحيتكـــر إمكانيــــات ف. والتعـــاون
 .النهوض يف فاة أو توجه ال يستطيع أن يقدم شيااً ذا بال 

وجدْت الدعوة إىل إحياء منهجية مقاصد الشريعة صدًى طيبـاً  ،ويف العقود األخرية
تخراج وصـــدرت دراســـات كثـــرية تعـــىن باســـ ،يف أوســـاط الدراســـات الشـــرعية واألكادمييـــة

ابتـــداًء مـــن عصـــر الصـــحابة والتـــابعني  ،معـــامل هـــذه املنهجيـــة يف تـــراث العلمـــاء األقـــدمني
وانتهــاًء باإلمـــام  ،ومــروراً باإلمــام اجلــويين واإلمــام الغــزايل والقـــرايف والعــز بــن عبــد الســالم

 . الشاطيب وابن عاشور وعالل الفاسي
ـــــة  ـــــــد الشـمقاصـــــ -وأرى أن منهجي ـــــاً وقـــــدرة  -ريعة ـــ علـــــى معاجلـــــة أزمـــــة حتمـــــل كمون

ــاخلط ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــإذ تق ،الميــــــاب اإلســـــ ــ ــ ــــدم األدوات الــيت يســ ــ ــ ــ ـــــتخدمها العقــل لريبــ ــ ـــــط بــني الشـ ــ ــ ــ ــ ريعة ـ
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ـــبنصوص – ـــــ ــ ــها وأحكامهــــا وتــــراث علمائـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوبــــني وظي -ها ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفتها يف تزكيــــة الواقــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ورفــــع ــ
ــلـدعوة املبولكـن هـذه ا. ونشـر الرمحـة للعـاملني ،وتأصيل احلياة الطيبـة ،الضنك والشقاء ــ ــ ــ ــ ــ اركة ــ

 ،ومييـل إىل التـاريخ ،ما تزال متأثرة بطبيعة اخلطـاب الـديين الـذي يُغـَرم باجلزئيـات واإلجرائيـات
ي يلــف األمــة بكــل شــرائحها وال يســتطيع تفعيــل األدوات املعرفيــة لتشــكيل خطــاب مجــاهري 

 .وفااتا
مبـا  ،وتوسـيع آفاقهـا ،وسأحاول يف هذا البحث رسـم بعـض معــامل منهجيـة املقاصـد

يضــــمن توظيــــف إمكانيــــات هــــذه املنهجيــــة يف معاجلــــة الشــــق األول مــــن أزمــــة اخلطــــاب 
اكتشـــاف كنــوز الشــريعة وآفـــاق تزكيتهــا للـــنفس  عــناإلســالمي ولليــات فشـــله وقصــوره 

عتبـار ملقـدمات ، حمـاوًال إعـادة االمث أتوقف عند قضية فهم الواقـع. والعقل وأحوال األمة
يف فهــم العالقــة بــني الشــريعة والواقــع ومبــا يعــني علــى  د بعــض الثغــراتـذه القضــية لســـهــ

 .ملقومات التأثري والفعل والتحريكاستكمال اخلطاب اإلسالمي 
 :منهجية المقاصد لتصويب الفهم -

وأول ما أود أن ألفت النظر إليه يف منهجية املقاصد أ�ـا تـربط بـني العقـل والشـريعة 
 ،ريعة ذاتـا مـن أهـداف ومقاصـد وضـوابطوالواقع بربـاط ينطلـق وينضـبط مبـا حددتـه الشـ

ـــيم  والـــيت تشـــكِّل املنطـــق الـــداخلي املتماســـك الـــذي نتحـــاكم إليـــه لتصـــويب الفهـــم وتقي
وبذا املدخل نأمـل أن منهـد الطريـق حلـل عقـدة التـوجس مـن العقـل والعقالنيـة . الوسائل

رآن ومـــا إذ أننـــا نـــدعو إىل التحـــاكم إىل منطـــق القـــرآن وكليـــات القـــ ،يف اخلطـــاب الـــديين
 . حدده الوحي من أوصاف للشريعة اخلامتة أو مقاصد للتشريع

وهنــا أرى أن مــن املفيــد أن نشــري إىل أن الداللــة اللغويــة وحــدها للمصــطلحات 
تجابة ملصطـــلح ـــــــسـل املعـاين وحتديـد ردود الفعـل واالكيـــــــتقل بتشــــــــوالعنـاوين ال تس

وال بد من  ،مله املصطلحاتفال بد من استحضار املخزون الثقايف اليت حت. أو عنوان
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لنتمكن مـن تقـدير فـرص  ،الذي أحاط باملصطلح ،اعتبار السياق الثقايف واحلضاري
النجاح لنقل املضمون املـراد دون اسـتدعاء ظـروف ومالبسـات تفـتح أبوابـاً مـن سـوء 

 . الفهم أو اخللط بني املفاهيم
حتمــل اح وغريهــا نفتـخر والتقــدم والنهضـة واحلضــارة واالفمصـطلحات التخلــف والتـأ
الثقافيـة  إذ يقفـز إىل املخيلـة ،ستعماري يف بالد املسـلمنيعبااً ثقيًال من ذكريات العهد اال

ومـا تسـتبطنه مـن فوقيـة  ،للشعوب السياق األليم الذي صاحب طرح هذه املصـطلحات
بكل شراسة وعنصرية عالقته بالشـعوب  -وهيمنة ومرجعية يصبح فيها الغرب املستعِمر 

ـــ - ـــارالقبل أن ال تتفاعـــل األمـــة مـــع هـــذه  ،واحلـــال هـــذه ،فـــال عجـــب. ة والوجهـــة واملعي
حني وتضــــيع وبــــذلك تضــــيع جهــــود املصــــل ،تتــــوجس مــــن اســــتعماهلاأن و  ،املصــــطلحات

رتبـــاط بـــني مـــا يريـــدون باألمـــة مـــن صـــالح وبـــني مـــا تســــتلزمه أوقـــاتم يف بيـــان فـــك اال
 . مصطلحاتم يف أذهان الناس وذاكرتم الثقافية

ستثمار وتفعيل وتأصيل مصطلحات تراثية مفيدة أنه ال بد من بذل اجلهود الوأرى 
وذلـك  ،ومرتبطة بأجماد حضارة املسلمني وصلتهم الغضة برتاث النبـوة وحمكمـات القـرآن

مبــا  ،وغريهــا ،واإلمجــاع ،والشــورى ،والتزكيــة ،والكفايــة ،والــوهن ،واإلتقــان ،مثــل التجديــد
 . وب بقالب لغوي ذي رصيد إجيايب وفعاليضمن طرح معاين التغيـري املطل

ومـــن هنـــا فـــإن مـــا نأملـــه مـــن منهجيـــة املقاصـــد هـــو أن تكـــون قـــادرة علـــى تفعيـــل 
العمليـــة العقليـــة الالزمـــة للـــربط بـــني الشـــريعة وتزكيـــة الواقـــع مبصـــطلحات ومعاجلـــات ال 
 حتمل العبء الثقيل للمعارك الكالمية بني الفرق وما آلت إليه من اسـتقطاب وحتــّزب

أو غـــري  ،ريعة واحلكمـــةـــــأو الش ،أو الـــدين والـــرأي ،ووقـــوع يف ثنائيـــات العقـــل والنقـــل
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ســـتعمار واهليمنـــة عـــبء املواجهـــات الـــيت صـــاحبت عهـــد االوال حتمـــل كـــذلك  ،ذلـــك
الـذي أصـبح رمـزاً للمقاومـة  ،الغربية بكل ما محلته هذه احلقبة من التمسك بكل قدمي

 .د إىل حد الغلو والتطرفوالنفور عن كل جدي ،والدفاع عن اهلوية
مـا كتبـه الـذين حتـدثوا عـن الطرح التارخيي ملنهجية املقاصد من خـالل  عند مراجعةو 

ــــدو أ�ــــم حيصــــرون هــــذا العلــــم  ،مقاصــــد الشــــريعة مــــن علمــــاء أقــــدمني أو معاصــــرين يب
بـن اام حممـد الطـاهر ـوقـد صـرح اإلمـ. باملشتغلني بالفتوى واالستنباط من علماء الشـريعة

فـإن األصـل يف  ،علم مقاصد الشريعة هو مما خيتص حبملـة الشـريعة وعلمائهـا عاشور أن
مث يتوســـع  ،زيلهـألنـــه ال حيســـن ضـــبطه وال تنـــ ؛العـــامي أن يتلقـــى الشـــريعة بـــدون املقصـــد

 .للناس يف تعريفهم باملقاصد مبقدار ازدياد حظهم من العلوم الشرعية
منهجيــة ون مبعــزل كامــل عــن أن يبقــى املكلفــاخلامتــة هــل يســوغ يف منطــق الشــريعة ف

كيـــف ؟ و أحكامهـــابقـــيم الشـــريعة و التـــدين الصـــحيح  صـــول إىلو املقاصـــد؟ وكيـــف يـــتم ال
ســيكون أمــر األمــة وعالقتهــا بالشــريعة إذا بقــي العلــم باملقاصــد بعيــداّ عــن احليــاة اليوميــة 

        جلمهور املتدينني وامللتزمني؟
مث  ،لعلمـاء ممـا لـه صـلة باملوضـوعولإلجابة عن هذا األسالة سأذكر بعـض مـا نقلـه ا

 :خنلص إىل استفادة بعض النتائج
 ،قاعــدة شــرعية مهمــة »املوافقــات«كــر اإلمــام الشــاطيب يف كتــاب املقاصــد مــن ذ  -

وهــي أن كــل مــن قصــد بالفعــل املشــروع غــري مــا قصــده الشــارع مــن تشــريع ذلــك الفعــل 
ه يف حيـاة النـاس حتقيَقـ ويظهر مـن كـالم اإلمـام أن معرفـة مـا قصـد الشـارعُ . فعمله باطل

حــىت ال يقــع فيمــا حيــبط عملــه ويبطــل  ،مــن أحكامــه وشــرائعه أمــر ضــروري لكــل مكلــف
ــــس بـــل لـــب معرفـــة  ،وأن هـــذه املعرفـــة ال ختـــتص مبـــن يفـــيت أو يقضـــي بـــني النـــاس ،عيهـــ



 
 
 
 
 

 
 

                           الخطاب اإلسالمي ومنهجية المقاصد                   
 

 رياض أدهمي

 

 -٢٧٧ -

لتـتم املطابقـة  ،مقاصد األحكام يف كـل مـا ميارسـه الفـرد املكلـف مـن أمـور حياتـه اليوميـة
لتزام بــاألوامر الشــرعية فــاال .التــا وبــني مقاصــد الشــارع فيهــاآومقاصــدها ومبــني أعمالــه 

ـــة احليـــاة وحتقيـــق العـــدل ونشـــر الرمحـــة ســـرعان مـــا خيتـــزل  ،دون معرفـــة ملقاصـــدها يف تزكي
وميســـخ الشـــريعة إىل أغـــالل وقيـــود يتحـــني النـــاس الفـــرص  ،الشـــريعة إىل أشـــكال ورســـوم

 .للتفلت منها وطرحها ألدىن شبهة أو سبب
بينـوا أن اسـتحالل حمـارم و . حتدث كثري من العلماء عن التحيل وعن احليـل يف الـدين -

وقــد حــرر . دعــة هللا ومكــر وتلبــيساهللا بأفعــال وأعمــال هلــا صــورة األعمــال املشــروعة هــو خما
وجعـل الكـالم يف احليـل  ،مام ابن القـيم الكـالم يف احليـل فجـاء بكـالم نفـيس وأمثلـة كثـريةاإل

رمحــه  ،فقــال »العــربة يف الشــريعة باملقاصــد والنيــات« :علــى القاعــدة الشــرعية وتعقيبــاً  شــرحاً 
األمـر  )1F١(»إِنََّما اَألْعَماُل بِالنـِّيَّـاِت َوإِنََّمـا ِلُكـلِّ اْمـِرٍئ َمـا نـَـَوى «: وقد فصل قوله « :اهللا

ــ ،يف هــذه احليــل وأنواعهــا مــن وأنــه لــيس للعبــد  ،هاـفــأخرب أن األعمــال تابعــة ملقاصــدها ونيات
 . »نواه وأبطنه ال ما أعلنه وأظهره ه وعمله إال ماـظاهر قول
إال احلرفيـة  ى لـه سـبباً وال يكـاد يـر  ،نتشار مرض احليل والتحيلايعجب املرء من و 

األمـــة عـــن الـــوعي  والطقوســـية الـــيت ســـيطرت علـــى صـــياغة وفهـــم الفقـــه والـــيت أبعـــدت
عــال عنــد التــدين باألحكـــام الت األفآهتمــام بالنيــات والنظــر إىل مــباملقاصــد وعــن اال
وقــد أورد اإلمــام ابــن القــيم عنــد كالمــه عــن . زيلها يف واقــع النــاسـالشــرعية وحماولــة تنــ

وكــل األمثلــة  ،احليــل أكثــر مــن مائــة مثــال مــن األحكــام الــيت يتحيــل املتحيلــون إلبطاهلــا
ويف كــل مثــال يصــدق الكــالم  ،هـي تصــرفات مكلفــني يف أعمــاهلم وأحــواهلم ومعاشــهم

وب فهــم مقاصــد الشــارع يف أحكامــه علــى املكلــف العــادي يف خاصــة نفســه عــن وجــ
 .وعلى من يستفىت يف هذه املسائل على حد سواء

                                                 
 . أخرجه البخاري )۱(
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الــذي شــرح فيــه كيــف  »إحيــاء علــوم الــدين«كتــب اإلمــام الغــزايل كتابــه املشــهور   -
والكتــــاب كلــــه يــــدور حــــول املقاصــــد  ،يتــــدين املســــلم يف أعمــــال العبــــادات واملعــــامالت

عامالتــه وأشــكاهلا ورســومها وكيــف يعمــل املســلم ليجعــل مــن صــور عباداتــه وم ،والنيــات
ــــافع واملصــــاحل فــــال خيرجــــه التمســــك  أعمــــاالً  فيهــــا روح اخلضــــوع واخلشــــوع وحقــــائق املن

وربع العادات من الكتـاب طـافح بـذكر املقاصـد وبيـان . باألشكال إىل الوسوسة والعنت
لـــى احلـــالل مـــع بقـــاء مصـــاحل الـــدنيا مـــراد الشـــارع مـــن األحكـــام وكيـــف لـــب احملافظـــة ع

 .اتبادهل ودوامها واستقرار
جتهــــاد يف االأن  »املوافقــــات«جتهــــاد مــــن ذكــــر اإلمــــام الشــــاطيب يف كتــــاب اال  -

فقـال  ،ليستقيم تدينه باألوامر الشـرعية الـيت تعلمهـا ،حتقيق املناط البد منه لكل مكلف
بـل بالنسـبة إىل كـل  ،وحاكم ومفتفاحلاصل أنه البد منه إىل كل ناظر ... « :رمحه اهللا

مـن  الزيـادة الفعليـة يف الصـالة سـهواً  فـإن العـامي إذا مسـع يف الفقـه أن ،مكلف يف نفسه
إن كانــت يســرية فمغتفــرة وإن كانــت كثــرية  ،أو مــن جنســها ،غــري جــنس أفعــال الصــالة

 ،سمنيفوقعت له يف صالته زيادة فال بد له من النظر فيها حىت يردها إىل أحد الق ،فال
 ...هقسـمها حتقـق لـه املنـاط فـأجراه عليـفإذا تعني له  ،وال يكون ذلك إال باجتهاد ونظر

فلـو فـرض  ،إذ ال ميكن حصـول التكليـف إال بـه ،جتهاد يف كل زمانفال بد من هذا اال
ر ــــــــو غيـــــــــــــال وهـــــــــــــباحمل هاد لكــان تكليفــاً ـــــارتفــاع هــذا االجتكان ـــــــــع إمـــــكليف مـــــــــــــالت

  .»ممكن شرعاً 
خـــر عنـــد شـــرح متطلبـــات االجتهـــاد لتحقيـــق آذكـــر اإلمـــام الشـــاطيب يف موضـــع و   

زيلها وحتقيـــق ـاملنـــاط فأثبـــت ضـــرورة معرفـــة املكلـــف مبقاصـــد األحكـــام الـــيت جيتهـــد يف تنـــ
 .د فيههَ واحلاصل أنه يلزم يف هذا االجتهاد املعرفة مبقاصد التَـ : مناطها يف واقعه فقال
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ـــد  »املوافقـــات«ذكـــر اإلمـــام الشـــاطيب يف كتـــاب االجتهـــاد مـــن   - أنـــه ال بـــد عن
وأن هــذا النظـر أمــر  ،التـدين بـاألوامر والنــواهي الشـرعية مــن النظـر إىل مــآالت األفعـال

ـــذرائع ومنـــع  ـــه مـــن ســـد ال ـــه يف خاصـــة نفســـه ملـــا ينبـــين علي ينبغـــي لكـــل مكلـــف معرفت
مام أن هذا النظر يف مآالت األمثلة اليت ساقها اإل ن استعراضويبدو جلياً م. التحايل

والــنص يف هــذه املســألة هــو قولــه . األفعــال ال ينحصــر مبــن يتصــدى للفتــوى والقضــاء
             : تعــــــــــــــــــــــــــــاىل

ــــة املكلفــــني بالشــــريعة  ،)١٠٨:األنعــــام( ــــه صــــفة العمــــوم والشــــمول لكاف ــــص ل وهــــو ن
ومآالتـــا هـــو أمـــر يف صـــلب قضـــية النظـــر إىل  مـــورفـــالنظر إىل عواقـــب األ ،وأحكامهـــا

 .املقاصد واملعاين اليت تطلب الشريعة تأصيلها يف احلياة
وشــرح يف  »غيــاث األمــم يف التيــاث الظلــم« كتابــه  »اجلــويين«مــام صــنف اإل  -

�ايته ما جيب على املكلفني فعلـه إذا خـال الزمـان عـن املفتـني ونقلـة مـذاهب األئمـة 
اينــت يف عهــدي وع... «: ب كتابتــه يف هــذا املوضــوع فقــالوقــد بــني ســب ،املاضــني

واملتســــمون بالطلــــب يرضــــون باالســــتطراف ويقنعــــون  ،األئمــــة ينقرضــــون وال خيلفــــون
وغاية مطلـبهم مسـائل خالفيـة يتبـاهون بـا أو فصـول مغلفـة وكلـم مزيفـة  ،باألطراف

ر لـو متـادى فعلمـت أن األمـ ،يف املواع  يستعطفون با قلـوب العـوام واهلمـج الطغـام
على هذا الوجه النقرض علمـاء الشـريعة عـن قـرب وكثـب وال خيلفهـم إال التصـانيف 

مـــــام يف هــــذه احملاولـــــة هــــو إرجـــــاع تفاصــــيل الشـــــرائع وحاصـــــل كــــالم اإل. »والكتــــب
الـــيت ال يصـــعب معرفتهـــا علـــى كافـــة  ،صـــولتكـــاليف إىل الكليـــات واملقاصـــد واألوال

يع منهـــا ــــــوآملـــت أن تش ،هـــذه الفصـــولت ـفجمعـــ: اولتهـوقـــال يف آخـــر حمـــ ..النـــاس
ـــنس ــار واألمصـخ يف األقطـــــــ  ؛ان ألوشــكوا أن يفهموهــاـلــو عثــر عليهــا بنــو الزمــ ،ارــــــــ
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اذهم فيحيطـــوا مبـــا علـــيهم مـــن ـمث ارليـــت أن يتخـــذوها مالذهـــم ومعـــ ،ها قواطـــعـألنـــ
   .»التكاليف يف زما�م

ا متثـل تأصـيًال ملـنهج يف عند النظر يف هذه احملاولة الرائـدة لإلمـام اجلـويين جنـد أ�ـو   
الــــيت متثــــل املعــــاين  ،اخلطــــاب بتكــــاليف الشــــريعة وأحكامهــــا يبــــدأ بالكليــــات واملقاصــــد

مث يتوســع للنــاس يف التفاصــيل  ،األساســية للــدين والــيت يســع كــل النــاس فهمهــا ومعرفتهــا
ويبــدو أن هــذه احملاولــة . والفــروع حســب مــا تســمح بــه ظــروفهم وحاجــاتم وأوضــاعهم

تضـــع املقاصـــد وفهـــم املقاصـــد والكليـــات  -صـــطالحيمبعنـــاه اال–صـــياغة الفقـــه الرائـــدة ل
الشـــرعية يف مكا�ـــا الصـــحيح علـــى ســـلم األولويـــات يف تعلـــيم النـــاس وتلقيـــنهم حقـــائق 

وبـــذا خيـــرج النـــاس مـــن حـــرج الـــوهم بوجـــوب البـــدء  ،الشـــريعة ومـــا جيـــب علـــيهم معرفتـــه
ويستســـهلون اهلجـــوم علـــى ريعة باســـتظهار الفـــروع والتفاصـــيل فـــال ينحـــل متســـكهم بالشـــ

عتقــادهم أن الرتتيــب املنكــوس لألولويــات هــو الواجــب يف حقهــم وهــو غــري خمالفتهــا ال
 .ممكن ألكثر اخللق

وارضـه يؤكد العلماء أن من أهـم شـروط الفتـوى يف الـدين معرفـة الواقـع بقرائنـه وع -
اقع ومـــآالت خـــتالف بـــني العلمـــاء هـــو مـــدى معـــرفتهم بـــالو وأن أهـــم مـــوارد اال ،وأحوالـــه

ومن : فقال رمحه اهللا ،»إعالم املوقعني« وقد شرح ذلك اإلمام ابن القيم يف. األفعال فيه
علـــــى اخـــــتالف عـــــرفهم وعوائـــــدهم وأزمنـــــتهم  ،أفـــــىت النـــــاس مبجـــــرد املنقـــــول يف الكتـــــب

 .فقد ضل وأضل ،وأمكنتهم وأحواهلم وقرائن أحواهلم

ـــ موســى األشإىل أيب ، رضــي اهللا عنــه،بــن اخلطــابويف كتــاب عمــر   ، رضــي عريــــــــــــ
فإنـه ال ينفــع الـتكلم حبــق ال نفــاذ  ،الفهـم الفهــم فيمـا أديل إليــك«: يف القضــاء اهللا عنـه،

ال يـــتمكن املفـــيت وال احلـــاكم مـــن «: قـــال اإلمـــام ابـــن القـــيم عنـــد شـــرح ذلـــكقـــد و . »لـــه
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واســتنباط علــم  ،أحــدمها فهــم الواقــع والفقــه فيــه: الفتــوى واحلكــم إال بنــوعني مــن الفهــم
والنــوع الثــاين فهــم  ،حــىت حيــيط بــه علمــاً  ،يقــة مــا وقــع بــالقرائن واألمــارات والعالمــاتحق

وهو فهم حكم اهللا الذي حكم به يف كتابه أو على لسان رسوله يف  ،الواجب يف الواقع
 .»مث يطبق أحدمها على اآلخر ،هذا الواقع

 ،حيـــث أصـــبح كـــل فـــن وكـــل عمـــل وكـــل مهنـــة »نفجـــار املعلومـــايتاال«يف عصـــر و  
اختصاص له فروع متشعبة من التطبيقات ال يكاد يستوعب آحادها مجاعـات املتفـرغني 

ــــذين حيســــنون القــــول ويســــتطيعون  ،انتهــــى عصــــر العلمــــاء املوســــوعيني ،املتخصصــــني ال
فــن وكــل جمــال و اســتخراج الفتــاوى واألحكــام بفهــم عميــق للواقــع ومــا جيــري فيــه يف كــل 

 مــن القواعــد كليــاتالنشــر الــوعي باملقاصــد و وال خمــرج مــن هــذه األزمــة إال ب. اختصــاص
ة بــني املتخصصــني والعــاملني يف كــل فــرع مــن فــروع املعرفــة أو ضــروب األعمــال يالشــرع

وعنــدها فقــط ميكــن احلــوار بــني  ،مــن مجهــور األمــةوالتجــارات واخلــدمات أو الكفايــات 
ر وتبـادل لتكـون نتيجـة احلـوا ،علماء الشـريعة وبـني أصـحاب العلـم بـالواقع مـن املسـلمني

ـــنهم وشـــريعتهم  ـــات حيويـــة املســـلمني وقـــدرتم علـــى احليـــاة بـــدي دي الـــرأي واملشـــورة إثب
 .اخلالدة ومقاصدها الكلية الثابتة

ــــد   ــــدين لألــــــــالــــذي يعيــــد نضــــارة وحيإن التجدي الــــيت أشــــقتها متاهــــات  ،مــــةوية ال
كــن أن يــتم وال مي ،علــم الشــريعة وعلــم الواقــع: ال ميكــن إال جبنــاحني ،التجــارب البشــرية

ها عــامل ـني إال أن يكــون علــم املقاصــد هــو اللغــة الــيت يفكــر بـــــــــــــدي بــني الطرفـاحلــوار الــ
ــــالشـــريعة في ويتقنهـــا كـــذلك كـــل عامـــل يف  ،وص وشـــكلية الفهـــمـــــخرج مـــن حرفيـــة النصــــ

ريعة ــــــــــــد الشـــــــــــــق مقاصـقــــــــه الواقـع ليحـــــــه وخربته لـريى كيـف يوجـال علمـــــه وجمــــــــــــحرفت
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ــــيف مهنتـــه وجم ـــــويقـــرتح مـــن خـــالل فهمـــه للواقـــع طرقـــاً ووس ،الهـــــــ ائل لتحقيـــق اخلـــدمات ـ
وعنـد ذلـك . وتأمني الكفايات بفهم املسلم وانتمـاء املسـلم وضـوابط شـريعته ومقاصـدها

وميكن أن ترتجم الشعارات إىل واقع ممكـن يسـتمد  ،فقط ميكن أن يكون للتجديد معىن
مــــن  ات واخلــــرباتــــــــــــحاب الكفايــــــــــــض مــــن أصــــــــــــريهور عــــــــــــعطــــاءه ووجــــوده مــــن مج

 .لمني امللتزمنيــــــــاملس

إن كليات الدين وأساسيات الشريعة واملفـاهيم املرجعيـة والعقديـة هـي موضـع اتفـاق 
بــني املسلمـــني علــى اخـــتالف مذاهـــبهم ومشاربـــهم، وغالبــاً مــا يقــع اخلــالف يف وســائل 

كن إعادة اخلالف إىل تباين يف فهم ويف أكثر األحيان  مي. حتقيق وتنـزيل القيم واملفاهيم
، ومشلت دعوة فإذا بدأنا بتقرير الكليات واألساسيات. الواقع ودراية حقيقة ما جيري فيه

جتهاد والتجديد كل مسـلم ليـديل بـدلوه يف املسـامهة يف فهـم الواقـع وحقيقـة مـا جيـري اال
قـد نكـون فإننـا بـذا  ،مـةفيما يتعلق مبهنته وعمله والكفاية اليت يتوالها مـن أمـور األ ،فيه

 .أعدنا الدين وهدايته إىل املكان الطبيعي من حياة الفرد واألمة
وعنــدما تبــدأ األمــة هــذا التوجــه يتحــرك كــل مســلم مهمــا كــان نصــيبه مــن العلــم 

 ،األول منهمـــا يتمثـــل يف حماولـــة فهـــم الكليـــات واألساســـيات: والثقافـــة علـــى حمـــورين
ء الشــريعة ومصــادر التشــريع ، ويتمثــل الثــاين وذلــك عــرب تلــٍق وحــوار دائــم مــع علمــا

منهما يف حماولة إتقان وفهم واقع املهنة واحلرفة والكفايـة الـيت يشـارك يف القيـام علـى 
بالتشـاور مـع زمـالء  ،ومـن خـالل هـذين احملـورين حيـاول كـل مسـلم. تأمينها يف األمـة

ات وطـــرق زيل الكليـــات واألساســـيـأن يبحــث عـــن وســـائل تنــ ،مهنتــه وشـــركاء خربتـــه
 . حتقيق املصلحة العامة ورفع الفساد
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فـــإذا علـــم املــــرء أن مـــن كليــــات الشـــريعة يف العقــــود واملبـــادالت رفــــع الغـــرر والغــــشِّ 
واخلداع مثًال ، فليس هناك من هو أقدر على معرفة وسـائل حتقيـق هـذه الكليـة الشـرعية 

ا كـلَّ يـوم، ابتـداًء مـن يف واقع أية مهنة ممن يزاول هذه املهنة ويتعاطى مـداخلها وخمارجهـ
البــائع البســيط ومــروراً بالتــاجر والصــانع واإلداري والعامــل والعــامل إىل آخــر هــذا الطيــف 

ية وإذا علم املرء أن من املقاصد الشرع. الواسع من املهن واحلرف واخلدمات والصناعات
بتعـــاد عـــن كـــل جهالـــة تـــؤدي إىل اخلـــالف، حتـــرى مـــن للعقـــود واملبـــادالت الوضـــوح واال

وسـائل الضـبط والتوثيـق مـا يتناســب مـع واقـع مهنتـه ومــا يثـق بفعاليتـه يف توضـيح األمــور 
 .وإزالة اإليهام

إن هذا التوجه يعيد األمور إىل نصابا يف تصور اإلسالم رسـالة خامتـة تقـرر املبـادئ 
ومـىت . والقيم والكليات األساسية وترتك الباب مفتوحاً لتجدد الوسـائل وتغـري األسـاليب

 ،منـــذ عصـــر الرســـالة إىل اليـــوم ،رت هـــذه احلقيقـــة غـــدا تـــاريخ التمعـــات املســـلمةاســـتق
حماوالت نستلهمها ونضعها يف سياقها من الزمان واملكان لنفهم كيف حـاول املسـلمون 

، فيغـدو التـاريخ مثـاًال ومنوذجـاً تطبيقيـاً ولـيس بـديًال  العصور متثل قيم الـدين ومبادئـهعرب
ونعيشه مرة أخرى كما هو بتفصيالته ووسائله بكل مـا حتملـه  عن القيم حناول أن نعيده

 .هذه احملاولة من عنت وما تؤدي إليه من إحباط
إن هــذا التوجــه يعيــد الثقــة إىل املســلم بأنــه املســؤول عمــا اســرتعاه اهللا مــن كفايــات 

وأنــه املكلــف أصـالة عــن إقامــة ومتثيــل القـيم الشــرعية يف جمالــه ولــيس  ،ومهـارات وخــربات
 .كائناً من كان  ،ك من ينوب عنه يف هذاهنا

ويعفــيهم مــن الظــن أن علــيهم أن  ،إن هــذا التوجــه يرفــع احلــرج عــن علمــاء الشــريعة
ـــيقــرروا التفاصــيل ويعــاجلوا كــل املس ائل فــيحملهم ذلــك علــى التكلــف والتنطــع والقــول ــــــــ

ـــفــأمور احليــاة قــد أصــبحت علــى درجــة مــن التوس. فيمــا ال حيســنون ع والتعقيــد ال ميكــن ـ
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ــــمعـــه تناوهلـــا باقتـــدار وإتقـــان إال مـــن أص أمـــا املبـــادئ . ة والدرايـــةــــــحاب اخلـــربة واملمارســــ
يســتلهمو�ا مــن  ،والقــيم والكليــات واألساســيات والضــوابط فهــي جمــال علمــاء الشــريعة

وتبقـى قضـية . النصوص الكلية والرتاث وجناحات التجارب التارخييـة لتمعـات املسـلمني
جمــال ســجال وحــوار وتشــاور  ،زيل القــيم بكــل مــا حتتــاج إليــهـنــوت ،معاجلــة الواقــع وتزكيتــه

ن وتعاون بني طبقات األمة وقادة الرأي واخلـربة فيهـا يف كـل جمـاالت النظـر والعمـل واملهـ
 .واحلرف واخلدمات ومجيع وجوه االرتفاق واملصاحل

نطــــالق مــــن املقاصــــد والكليــــات لتحديــــد الوســــائل وترتيــــب إن هــــذا التوجــــه يف اال
ركة بصـرية واضـحة ملعرفـة نقـاط ات يعطي أصحاب الفكر والناشطني من أهل احلاألولوي
عــــرتاض لتأكيــــد احلزبيــــات ، والتمــــايز بعيــــداً عــــن جمــــرد االفــــرتاق، وجمــــاالت االتفــــاقاال

 . والعصبيات اليت تستهلك الطاقات وتدفع باألمة إىل التشرذم والتفرق
ن أداء دوره يف تزكيــة احليــاة ويــتمكن املســلم مــ ،وعنــد ذلــك تعــود ثقــة األمــة بــدينها

جتماعيـة والسياسـية أو يف كان يف أعلى درجـات املسـؤولية االسواء   ،وترقية أحوال األمة
حيـــــث يكـــــون قـــــادراً علـــــى اســـــتلهام روح القـــــانون ومقاصـــــد  ،زيل والتطبيـــــقـقضـــــايا التنـــــ
قيـق وقادراً على التحاور وإبداء الرأي والنصح عندما يالحـ  مـا ينـد عـن حت ،التشريعات

 .املصلحة يف عمله وجمال خربته على الوجه املقبول
أن الطــيب  ومــن املفيــد أن نــذكر أنــه مل يعــد مقبــوًال يف ممارســة مهنــة الطــب والعــالج 

وأصــبح مــن واجــب الطبيــب أن  ،يبقــى املــريض يف معــزل عــن القــرار الــذي يــراه الطبيــب
يشــرح للمــريض بلغــة بســيطة يفهمهــا كــل مــا يعــني املــريض علــى الفهــم ملراحــل العــالج 

ــــويش ،ومتطلباتـــه وأثـــره علـــى صـــحته وإ�ـــاء معاناتـــه وآالمـــه لتعـــاون وحتمـــل جعه علـــى اــــــــ
 .نصيبه من املسؤولية
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لكليــة هــو العلــم بالقواعــد ا ،الــذي نرجــو لــه التأصــيل واالنتشــار ،علــم املقاصــدو  -
حبيــث يتجلــى الفــرق بــني  ،الضــابطة للنظــر يف كــل بــاب مــن أبــواب التصــرفات والعقــود

وبـني املعــاين الكليـة املتفــق عليهـا وبــني الفـروع واجلزئيــات الـيت حتتمــل  ،الوسـائل واملقاصــد
وبـــني قـــيم الشـــريعة اخلالـــدة وبـــني صـــور تطبيقاتـــا يف امتـــداد الزمـــان  ،التنـــوع واالخـــتالف

 .واملكان
من فهم التصرفات يف سياقها وعالقاتا بـالنموذج احلضـاري والسـلوك الـذي  فال بد

واليت تتجاهـل وظيفـة املـال  -يف القضايا املالية مثًال  –فإن الفتوى  ،تستدعيه أو تؤصله
      : يف األمة أو منـوذج التوزيـع للثـروة كمـا حـددها القـرآن الكـرمي

، ال )٧:احلشـــــر(         ، )٥:النســـــاء(   
ميكن إال أن تكون قاصرة مبتـورة عـن القـيم الـيت نـزل القـرآن الكـرمي لتحقيقهـا وتأسيسـها 

فعنــد . مهمـا اجتهـد املفتـون يف حماولـة حتقيـق معـىن النصـوص اجلزئيـة الـيت يسـتندون إليهـا
معاجلـــة أيـــة قضـــية ال بـــد مـــن مجـــع كـــل النصـــوص واألخبـــار املتعلقـــة بالقضـــية املدروســـة 

 ،خلروج بفهم كلي للمسألة يف ضوء خصائص الشريعة العامة ومقاصدها الكليةوحماولة ا
 ،وذلــك مبحاولــة اكتشــاف املعــىن اجلــامع آلحــاد اجلزئيــات بظروفهــا ومالبســاتا وقرائنهــا

 .وبذلك نتخلص من الفهم اجلزئي املبتور الذي يستند إىل آحاد النصوص واألدلة 
عاشـور هـذا التأصـيل لعلـم املقاصـد يف   مـام الشـيخ حممـد الطـاهر بـنوقد حاول اإل 
وعقــد فصــوًال مهمــة يف آخـر الكتــاب عــن مقاصــد  »مقاصــد الشــريعة اإلسـالمية«كتابـه 

ـــدياً يف  ،أبـــواب مـــن العقـــود واملعـــامالت ـــه عمـــًال رائـــداً ميثـــل توجهـــاً لدي وجـــاءت حماولت
التفاعــل صــياغة فقــه املعــامالت والــذي نأمــل أن يكثــر فيــه املســامهون والدارســون إلعــادة 

 . بني احلياة الواقعية ومناهج صياغة ونشر قيم الوحي وهدايته



 
 
 
 
 

 
 

  دعوة للتقويم وٕاعادة النظر.. المعاصر الخطاب اإلسالمي
 

 -٢٨٦ -

ــــــإن منهجيـــــة املقاص الـــــذي جيمـــــع عـــــامل  ،اجلمهـــــوري –اجلمـــــاعي  –د يف بعـــــدها ـــ
كمـا حنـاول   -الشريعـة وكافـة شرائح األمة يف املسـؤولية عن إقامـة الـدين وتزكيـة احليـاة بـه 

ـــرد علـــى مـــن خيشـــى أن ختـــتلط ا -تأصـــيله  ـــيت نريـــد حتريرهـــا وتأصـــيلها هـــي ال ملقاصـــد ال
ولـيس مسـتغرباً علـى اخلطـاب الـديين التقليـدي أن يتـوجس مـن . باملصاحل الفردية األنانية
فالفقه قلما اهتم بالبعد اجلماعي للتشريع وغالباً ما احنصر يف  ،الطرح املقاصدي ويرتاب
 -ال واعتبـار بُعـد األمـة قـام اإلمـام ابـن عاشـور بإدخـ دماعنـو . القضايا التكليفية الفردية

 ،بدًال من االحنصار يف اعتبار املكلف الفرد عند النظر يف التشريع -أي الُبعد اجلماعي 
اليت قدمها اإلمام الشيخ الطاهر بن عاشـور حـول هي اإلضافة النوعية أن هذه  حنسب 

 .مقاصد الشريعة على ما قدمه اإلمام الشاطيب يف هذا الباب
نــُه مــن حــل أكثــر مــن ماألمــ إن إضــافة بُعــد شــكلة يف آٍن ة عنــد ابــن عاشــور مكَّ

 يقرر اإلمـام »مقاصد الشريعة اإلسالمية« ىل يف مقدمة كتابهألو فمن األسطر ا. واحد
ألمـة ا لتشريع أين أريـُد بـه مـا هـو قـانونمصطلحي إذا أطلقُت لف  ا«أن  ابن عاشور 

ـــوال أريــد بــه مطلــق الشــيء املش ـرادْيِن يلفاملنــدوب واملكــروه لي ،روعـــ وبــذا . )2F١( »ســا ِمبُـ
وعات العامــــة ذات الصــــبغة فهــــو يقــــرُر أن علــــم مقاصــــد الشــــريعة علــــٌم يتنــــاول املوضــــ

تمـــع ، وأن األحكـــام الـــيت يأمـــل أن يؤســـس قواعـــدها هـــي أحكـــاٌم تتنـــاول الاجلماعيـــة
 كما أرى أن أحكام العبادات جديرةٌ «: ، مث إنه يتابع قائًال واألمة واجلامعة اإلسالمية

بأن ُتسمى بالديانة وهلا أسراٌر أخرى تتعلق بسياسة النفس وإصالح الفرد الذي يلتام 
 .)3F٢(»منه التمع

                                                 
 .  ٨ص )۱(
 . ٨ص  )۲(
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قـــادٌر علـــى حــــل  ،رمحــــه اهللا ،وأحســـب أن هـــذا املـــدخل الــــذي أصَّـــلُه ابـــن عاشـــور
مشــكلٍة كــربى يف تــاريخ الفقــه واألصــول تتعلــق باملقابلــة بــني فكــرة التعبــد وبــني معقوليــة 

مـُه الشــاطيب يف وت. التكليـف ظهـر مالمـح هـذا احلــل عنـد مقارنـة طـرح ابــن عاشـور مبـا قدَّ
 .هذا الباب 

تعريفه للمقاصـد الضـرورية بـني  »املوافقات«يف كتابه  ،رمحه اهللا ،فلقد مزج الشاطيب
ـــَد األمـــة مل يكـــن حاضـــراً يف كتابتـــه أمـــا ابـــن عاشـــور فإنـــه يقـــرر . الـــدنيا واآلخـــرة ألن بُع

جـــاءت ملـــا فيـــه صـــالح البشـــر يف  ،وخباصـــٍة شـــريعة اإلســـالم ،هـــافالشـــرائع كل«: بوضـــوح
ألن  ؛جل أمـور اآلخـرةآل، وليس املراد باجل، أي يف حاضر األمور وعواقبهاالعاجل واآل
، ولكـن اآلخـرة جعلهـا اهللا جـزاء علـى األحـوال ال ُحتدُد للناس سريهم يف اآلخرةالشرائع 

نـــرى غرابـــًة يف أن الشـــاطيب يكتـــب للفـــرد  ومـــن هنـــا ال. )4F١(»الـــيت كـــانوا عليهـــا يف الـــدنيا
ـــوُحيــدُد مقصــد الشــريعة بأنــه إخــراج الع بد عــن داعيــِة هــواُه ليكــون عبــداً هللا، وميــزج بــني ــــــ

أي أن باستطاعة  -ويتكلم عن التكاليف بأن منها ما هو معقول املعىن  ،الدنيا واآلخرة
ــــالبشـــر إدراك املع ومنهـــا مـــا هـــو غـــري معقـــول  - فهم بـــااين واِحلَكـــْم الكامنـــة وراء تكلـــيـــ

 .املعىن
فقـد كـان مـن  ،نه وضع األمة كإطاٍر للبحث يف املقاصدإفحيث  ،أما ابن عاشور

، ألن اآلخــرة يث عــن املقاصــد وبــني أحكــام اآلخــرةاملناســب متامــاً أن يفصــل بــني احلــد
ذلك هـــــو لـــــو  ). ٩٥:مـــــرمي(      : هـــــي جـــــزاٌء لألفـــــراد
ــــــــيكتــب عــن األم ـــ، واجلةــ ــزاء اجلمـــ ـــــــ، كمــا أن املسو يف الــدنياـة هــــــــــــــــاعي لألمـــــــــ ؤولية ــ

                                                 
 . ١٠ص  )۱(
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        : عما تتورط فيه األمة مسؤولية مجاعيـة

ومــن الصــعب إدخــال النيــات ومقاصــد األفــراد يف صــياغة ، )٢٥:األنفــال(  
 .»قانون األمة«ولذلك فقد وصف ابن عاشور التشريع بأنه . األحكام اجلماعية

كمـا فعـل (اٍر للمقاصـد ـديث عـن األفـراد كإطــنه عندما يكون احلوإن من الواضح أ
ألن الفرد ُمطالـٌب غري معقول املعىن،  وأفإن من الطبيعي أن تتوسع دائرة التعبد ) الشاطيب

يل ـعلـــى التفصـــ ، وُمطالـــٌب بإصـــالح النيـــة والقصـــد والتوجـــه ولـــو مل يعلـــممبخالفـــة اهلـــوى
 وكلمـــا لـــاوز األمـــر. ٍك وأوامـــر ونـــواهٍ ـوُنســـَب بـــه مـــن عبـــادات وشـــعائر ـحكمـــة مـــا طُولـــ

اعــة ضــاقت س األمــة واجلمميــ ـة األمــر علــى موضــوع صيغــاملكلــف ودلــت الفــرد  الشــرعي
وال لد من . ، وتوسَّع العلماء يف احلديث عن املصاحل واِحلَكممساحة غري معقول املعىن

معــة واألعيــاد والزكــاة ينكــر املعــاين واملصــاحل الكامنــة وراء اجتمــاع املســلمني للصــالة واجل
حــىت إذا  ..والصــدقات وصــلة األرحــام وعيــادة املرضــى واملواســاة وغــري ذلــك مــن األمــور 

وصل األمر إىل ترتيب مصاحل املسلمني العامة يف الدنيا كـان مـن الطبيعـي أن تضـيق بـل 
ألن ذلــك ألصـُق بطبيعــة التـدين الفــردي الـذي مــال ابــن  ؛تنتهـي دائــرة غـري معقــول املعـىن

 .شور إىل تسمية أحكامه بالديانة متييزاً هلا عن التشريع الذي خّصُه مبجال األمةعا

غـري معقـول «ما يـدعى إطار األمة أن تضيق مساحة القضايا العامة و  فاألصل يف
ألن أمر األمة يف الدنيا مبٌين على املصاحل ، واملصاحل يف الدنيا بطبيعتها معقولة  »املعىن
ـــةنســـان يتســـلُط عقـــل اإل ،املعـــىن ، ويسرتشـــد بضـــوابط عليهـــا بـــالفهم والرتجـــيح واملوازن

 .الوحي املعقولة يف إجراء ذلك الرتجيح وتلك املوازنة
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 :المقصد األعلى للشريعة -
أن ميكـــن  ،القـــرآن الكـــرمي الـــيت تتحـــدث عـــن األمـــة ومهمتهـــامـــن اســـتقراء آيـــات  -

مـة والتكـاليف اجلماعيـة بُعد األ فيه للمقصد األعلى للشريعة ، يُدخل اً تعريفنستخلص 
 : املنوطة با والذي ميكن صياغته على أنه 

ـــ ، قـــادرة علـــى احلضـــورمثلـــة ملقتضـــيات اإلميـــانتإنشـــاء أمـــة م« - ن مـــن الـــذي ميكِّ
، أمــة قــادرة علــى عمــارة قتــداءعــث علــى االحــرتام ويغــري باالالشــهادة ويقــيم احلجــة ويب

ــــة األرض وتســــخري الكــــون لتكــــون احليــــاة علــــى ، ال عســــر فيهــــا وال ضــــنك األرض طيب
ــــــــلتخفيـــــــف والسمكمها الرمحـــــــة واـحــــــــت ـــــــاء والعمـــــــران والتواصـــــــل احةـ ، وتتوجـــــــه إىل البن

 .»والتعارف
، إال ، رمحــه اهللايف كــالم ابــن عاشــورجنــدها جممــل املعــاين الــواردة يف هــذا التعريــف  و

تلفـة وحتـت أنه مل جيمعها يف تعريفه احملدد الذي قدمـه، وإمنـا كانـت متنـاثرة يف مواضـع خم
فـــإن احليــاة الطيبـــة ممكنــة إذا هيمنـــت عليهــا قـــيم  ،هلـــذا التعريــف ووفقــاً . عنــاوين متنوعـــة

اليت تضع اإلنسان يف مكانه الصحيح من خالقه ومن الكون من حوله، واحلياة  ،اإلميان
على التواصل والتعاون والتسخري  الطيبة ممكنة باستقرار واستمرار الوجود اإلنساين القادر

 .عمارواإل
 وال يظهر الدين إال بوجود أمـة قـادرة علـى استحضـار مـنهج اإلميـان يف التعامـل مـع

، وفعاليـــة متكـــن مـــن الشـــهادة، وجديـــة تبعـــث علـــى الكـــون واحليـــاة بوضـــوح يقـــيم احلجـــة
 .، ليهلك من هلك عن بينة وحيىي من حيَّ عن بينةاالحرتام وتغري باالقتداء

تصــــبح التكــــاليف الفرديــــة واجلماعيــــة  ،وفهــــم مقصــــد الشــــريعة علــــى هــــذا النحــــ وعنــــد
ـــــة باملواصـملتطلبــات تكــوين األمــ انعكاســاً  ــ مــن عقــدة اإلميــان يف القلــب  ابتــداءً  ،فات القرآنيــةـ
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 »إماطـــة األذى عـــن الطريـــق«بـــآخر مقتضـــيات اخلـــري يف القلـــب  وانتهـــاءً  ،»ال إلـــه إال اهللا«
، ح املقصـد األعلـى للشـريعةنـدما يتضـوع. والذي يعكس الطبيعة اجلماعية ملقتضيات اإلميان

مـن التكـاليف مـن  ، ينظر إىل ما خيصها والكون كله بؤرة اهتمام املسلمتصبح اإلنسانية كله
 ، فـال حيقـر صـغرياً ركته وواجبـه مـن الصـورة اإلمجاليـةيعـرف موضـع مشـا ،منظار كوين عاملي

 .وال يتجاهل ما حوله وهو يؤدي واجبه يف اإلعداد
الـــذي يعطـــي األمهيـــة للهـــدف العملـــي  ،امعــــــاإلطـــار اجلإن فهـــم الشـــريعة يف هـــذا 

لتـزام بـه مـن األوامـر واألحكـام هـو جب اعتقـاده أو االــــــرتقبة لكل ما يواآلثار الواقعية امل
إلخراج اخلطـاب اإلسـالمي مـن الـدوائر النظريـة واحلرفيـة الـيت احنصـر  ،بإذن اهللا ،الضامن
وفــتح بــذا بــاب الفتنــة بــالزخرف وبــالغرور مــن  ،ففقــد القــدرة علــى التــأثري واإلثــارة ،فيهــا

 .لعملالقول وا

 :البصيرة في النظر إلى الواقع -
أما الشق الثاين من لليات أزمة اخلطاب اإلسالمي واملتمثلة يف الفشـل يف فهـم  

فال بد من البيان إلزالة الوهم الذي يتطـرق إىل بعـض األذهـان  ،الواقع والتعامل معه
وية بني الدعوة إىل فهم الواقع وبني الدعوة إىل اختاذ الواقع الراهن فيحملها على التس

يف عصــر مــن العصــور مقياســًا للصــواب واحلــق مــع اإلنكــار لوجــود قــيم مطلقــة ذات 
إن هـــذا الـــوهم هـــو الـــذي صـــبغ اخلطـــاب اإلســـالمي بصـــبغة املثاليـــة . مصـــدر علـــوي

اقــع كمــا مــن معانــاة الو  مــع التــأمث ،والتحليــق يف األبــراج العاجيــة واحلــديث عمــا جيــب
إننـا نـدعو . نتقائية واجلزئية واإلقصاء واإلنكـار والتجاهـلهو، بعقلية يغلب عليها اال
رتقاء به إىل ئل تنـزيل القيم فيه وتزكيته وااللتحري وسا ،إىل النظر إىل الواقع كما هو

 . احلياة الطيبة اليت تعيش وترتبط بالقيم
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 النظــر عد علـى اكتســاب البصـرية الشـرعية يفوهنـا أسـتعرض بعـض النقــاط الـيت تسـا
 :إىل الواقع والتعامل معه

ال تتجاهـل  ،إن طريقة القرآن في عـرض األحكـام تـدل علـى واقعيـة صـارمة - 
فليس يف القرآن الكرمي تشريع  أو تكليف مقطوع عن . أحوال املخاطبني أو تقفز فوقها

هــو األمــر الــذي مل تنفــك عنــه بــل كــان اعتبــار الواقــع والظــروف  ،الظــروف واملالبســات
 . األحكام

 : فآيات الصيام اتصلت بدون إمهال لبيان احلكم عند طروء السفر واملرض
 ).١٨٤:البقرة(          
    : ويف آيات احلج جاء بال تراخ حكم شعرية احللق عند املرض 

                 
 ).١٩٦:البقرة(     

ستـثناء الذي اء الصالة على وقـتها يف سياق االوجاءت اآلية اليت تبـني وجوب أد 
          ... : متثله آيـة صالة اخلوف

 )١٠٣:النساء(    
أمر باعتبار ظـروف  ،يف أكثر من موضع ،وبيان احملرمات من األطعمة تبعه مباشرة 

  ...           : التطبيــــــــــــــــق 
 ).٣:املائدة(           

خـــذ الظـــروف واملالبســـات بعـــني فطريقـــة القـــرآن يف كـــل هـــذه األمثلـــة توجـــه املـــؤمن أل
فلــيس مــن التقــوى والــورع أن نــدير الظهــر للواقــع . عتبــار والبعــد عــن التجاهــل والتجــاوزاال
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إن هــذا هــو بــل  ،الــذي نتعامــل معــه ونبــين صــورة عــن التمــع لــيس هلــا مــن احلقيقــة نصــيب
 .الذي حيمل أرباب اخلطاب الديين على التورط يف الكرب والرتفع على الناس ،بطر احلق

، هذا التدرج الذي التدرج في تطبيق األحكامومن اخلصائص املهمة للشريعة  -  
ممــا  ،توضــحه اآليــات الــيت نتلوهــا وحنــن نعلــم أ�ــا ال متثــل احلكــم النهــائي يف موضــوعها

مهمة وبياناً ألمهية اعتبار حال الناس وأوضاعهم عند األخذ بيدهم يوضح صبغة واقعية 
ـــة ـــيت تبينهـــا األحكـــام النهائي ـــة الســـوية ال ومـــا أحكـــام اخلمـــر وامليســـر . للوصـــول إىل احلال

واملــرياث والقصــاص واجلهــاد إال أمثلـــة واضــحة لطريقــة القـــرآن يف التــدرج واعتبــار الواقـــع 
 .يل القيم وعدم لاهله وإقصائه عند حماولة تنـز 

أن مـن أمـارات  »املوافقـات«أوضح اإلمام الشاطيب يف املقدمة الثالثة عشرة من  - 
، وأن كــل مــا مل جيــر علــى اســتقامة واطــراد مـــع الشــرعي املعتــرب أن يطــابق الواقــع احلكــم

. الواقع فال ميكن اعتباره أصــًال شرعــياً، وأن مـن مل يالحـ  هـذا التطـابق مل يـأمن الغلـط
داللة على هذه القاعدة بأمثلة لطيفة تبني طريقة فهم آيـات القـرآن وتأويلهـا وقد جاء لل

طـــراد يف معـــىن مـــا يتعـــارض مـــع الواقـــع، وحـــىت يقـــع االحـــىت ال نقـــع يف التنـــاقض بإثبـــات 
ـــــك قولـــــه تعـــــاىل. اآليـــــات ومـــــا يلـــــزم منهـــــا        : ومـــــن ذل

ار مل يسـتمر على أنه إخب إن محل معىن اآلية«: ، فقال)١٤١:النساء(  
، فــال ذاللــهلوقــوع ســبيل الكــافر علــى املــؤمن كثــرياً بأســره وإ) ح معنــاهأي مل يصــ(خمــربه 

 ،ميكن أن يكون املعىن إال على ما يصدقه الواقع ويطرد عليـه وهـو تقريـر احلكـم الشـرعي
 ).أي ال لعلوا للكافرين عليكم سبيالً ( »فعليه جيب أن حيمل

بعـــض  يَّ ـكتــب إلــ: فقــال ،أحـــد شــيوخ عصــره وذكــر الشــاطيب مــذاكرة بينــه وبــني
شــيوخ املغــرب يف فصــل يتضــمن مــا جيــب علــى طالــب اآلخــرة النظــر فيــه والشــغل بــه، 
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ه منـه بـاخلروج عنـه ولـو كـان ا شغله شـاغل عـن حلظـة يف صـالته فـرغ سـر وإذ: فقال فيه
ه أما أن: فاستشكلت هذا الكالم وكتبت إليه بأن قلت. مخسون ألفاً كما فعله املتقون

مطالب بتفريغ السر منه فصحيح ، أما أن تفريغ السـر بـاخلروج عنـه واجـب فـال أدري 
ولـــو كـــان واجبـــًا بـــإطالق لوجـــب علـــى مجيـــع النـــاس اخلـــروج عـــن . مـــا هـــذا الوجـــوب

. ضياعهم وديارهم وقراهم وأزواجهم وذرياتم وغري ذلك مما يقع به الشغل يف الصالة
. باً للشـغل يف الصـالة أكثـر مـن شـغله باملـالوإىل هذا فقد يكون اخلروج عن املال سـب

عقـــب الشـــيخ و . ؟ هـــذا مـــا ال يفهـــميفعـــلوأيضـــاً فـــإذا كـــان الفقـــر هـــو الشـــاغل فمـــاذا 
مبــا يقتضــي التســليم فيــه  فلمــا وصــل إليــه ذلــك كتــب إيلَّ «: الشــاطيب علــى ذلــك بقولــه

ري جـــاٍر يف الواقـــع علـــى ألن القـــول بـــإطالق اخلـــروج عـــن ذلـــك كلـــه غـــ ؛وهـــو صـــحيح
 .»فال يصح اعتماده أصًال فقهياً البتة ،ختالف أحوال الناستقامة الاس

أن  »جتهــاداال«قــرر اإلمــام الشــاطيب يف كتــاب  »املوافقــات«ويف موضــع آخــر مــن 
فـال يصـح إطـالق القـول مبشـروعية عمـل . النظر يف مآالت األفعال معترب مقصـود شـرعاً 

وكذلك ال . لحة أو تزيد عليهاإذا أدى استجالب املصلحة فيه إىل مفسدة تساوي املص
يصـح إطـالق القـول بعـدم مشـروعية عمـل إذا أدى دفـع املفسـدة فيـه إىل مفسـدة وضـرر 

 . يساوي املفسدة أو يزيد عليها
كالمـــاً   »قواعـــد األحكـــام«وقـــد ذكـــر الشـــيخ العـــز بـــن عبـــد الســـالم، رمحـــه اهللا، يف 

تتغـــري األحكـــام بغلبـــة نفيســـاً عـــن اخـــتالط املصـــاحل واملفاســـد وأحـــوال اجتماعهـــا وكيـــف 
 . حسب األحـوال والقرائن ،املصلحة أو املفسدة على التصرفات

فـــالعلم بـــالواقع . وكـــل ذلـــك يتطلـــب معرفـــًة وبصـــرية بـــالواقع ومـــآالت األفعـــال فيـــه
 ،ائد أمــــر الزمــــــــــرية فيــــه ومعرفــــة نتــــائج وعواقــــب أي فعــــل يف البياــــة والعــــرف الســـــــــوالبص
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 .التصرفات غاياتا من املصاحل  أو درء املفاسدحىت حتقق األفعال و  ،والجيوز إمهاله

وذكر العالمة ابن خلدون يف مواضع كثرية مـن مقدمتـه أمهيـة الرجـوع إىل طبـائع  - 
فالقـانون يف «: ومـن ذلـك قولـه. العمران واألشياء للتحقق من صدق األخبار والروايـات

ر يف االجتماع البشـري أن ننظ ،ستحالة، باإلمكان واالمتييز احلق من الباطل يف األخبار
، ومنيـز ما يلحقه من األحوال لذاتـه ومبقتضـى طبعـه ومـا يكـون عارضـاً الذي هو العمران

وإذا فعلنا ذلك كان لنا ذلك قانوناً يف متييـز احلـق . ال يعتد به وما ال ميكن أن يعرض له
 . »والصـدق من الكذب بوجه برهاين ال مدخل للشك فيه ،والباطل يف األخـبار

ابن خلدون يف سياق آخر أن من الغلط اخلفي يف التاريخ الذهول عـن تبـدل  كروذ 
، وهـو داء شـديد اخلفـاء إذ ال جيال بتبدل األعصـار ومـرور األيـاموال يف األمم واألـاألح

وذلــك أن  ؛ال يكــاد يــتفطن لــه إال اآلحــاد مــن اخلليقــةـفــ ،اب متطاولــةـيقــع إال بعــد أحقــ
، إمنـا وحنلهـم ال تـدوم علـى وتـرية واحـدة ومنهـاج مسـتقر أحوال العـامل واألمـم وعوائـدهم

وكمــا يكــون ذلــك يف . وانتقــال مــن حــال إىل حــال ،خــتالف علــى األيــام واألزمنــةهـو اال
، سـنة اآلفاق واألقطـار واألزمنـة والـدولاألشخاص واألوقات واألمصار فكذلك يقع يف 

 . اهللا اليت قد خلت يف عباده

 »ابـن خلـدون«أن املنهـاج الـذي أسـس عليـه العالمـة والناظر يف هذا الكـالم يـدرك 
رية ـــــــــكل كبـــري علـــى املعرفـــة بـــالواقع والبصــــــــــــيعتمـــد بش ،جتمـــاع أو علـــم العمـــرانعلــم اال

ـــه ـــومـــا بـــث اهللا س ،والثابـــت مـــن طبائعـــه ،بتبـــدل أحوال ـــواميس وســـنن ـــــــ ـــه مـــن ن بحانه في
اولـة التــأثري حم تصــال بـالواقع عنــدألمهيـة اال هـممنـه، رمحــه اهللا، ف وهــذا. وأسـباب ووسـائل
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ع ـل بالواقــــــــــــــارخيي احلــريف الــذي ال يتصـــــــــــ، رفــض ورد للمــنهج التفيــه، ويف ذات الوقــت
 . م لدروس وعرب التاريخ وقفز فوق خصوصيات الزمان واملكانـة الفهـاولـعند حم
حقيقتــه يف نفســه، : ام الغــزايل أن الشــيء يف الوجــود لــه أربــع مراتــب ـذكــر اإلمــ - 

الــذهن، وتــأليف صــوت حبــروف تــدل عليــه وهــو العبــارة الدالــة  وثبــوت مثــال حقيقتــه يف
علــى املثــال الــذي يف الــنفس، وتــأليف رقــوم تــدرك حباســة البصــر دالــة علــى اللفــ  وهــو 

 . الكتابة
كــان كمــن اســتدبر و  ،علــم أن مــن طلــب املعــاين مــن األلفــاظ ضــاع وهلــكا: وقــال

 .ع املعاين األلفاظ فقد اهتدىومن قرر املعاين أوًال يف عقله مث اتب الغرب وهو يطلبه،

هـذا معـًىن «: علـى ذلـك بقولـه »قـرأا«وقد عَلق األستاذ جودت سعيد يف كتابه 
وذلك بأن نشرح املرتبـة  ،شريف حيسن أن نبحثه مرة أخرى بأسلوبنا وحسب طاقتنا

أو الوجود اخلارجي أو  ،اه الغزايل حقيقته يف نفسهـاألوىل من مراتب الوجود الذي مس
فالرعد مثًال له وجود خارجي يظهر يف اجللجلة اليت . حسب تعبري ابن تيمية ،العيين

أما . نسمعها بعد وميض الربق يف السحاب، فهذا الوجود اخلارجي هو حقيقة الرعد
ما حيصل عند الناس من صور ذهنية عن الرعد والربق أو الشـمس والنبـات واحليـوان 

إن الوجــــود  :فلهــــذا خنتــــار أن نقــــول. قــــاً متفــــاوت تفاوتــــاً كبــــرياً عريضــــاً طــــويًال وعمي
اخلارجي لكل من الفيزياء والتمع له حقيقة واقعـة، أمـا تصـور النـاس هلـا فهـو الـذي 

وهـذا مـا مييـز النـاس عـن آلـة  ،فكل يرى حسـب خلفيتـه الفكريـة ،يتفاوت الناس فيه
هـــذه هـــي . التصــوير والتســـجيل وجيعلهــم خيتلفـــون يف فهــم األمـــور علــى مـــر العصــور

، فــالوجود اخلــارجي هــو الثابــت الــذي   الوجــود اخلــارجي والصــور الذهنيــةعالقــة بــنيال
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كلمــا اختلفنــا يف تفســريه رجعنــا إليــه ودققنــا النظــر والبحــث والتعامــل معــه لنصــحح 
ديثنا عن كالم اإلمام الغـزايل يف هـذا ـثباته هنا يف حإذا ما أردنا ـوه. ورة الذهنيةـالص

 . »املوضوع

ذا الكالم جند تطابقاً يف النظرة إىل الواقع كمعيار لصـدق وصـحة وعند التأمل يف ه
فمـن طلـب . فهمنا للنصوص، مع ما قدمه اإلمـام الشـاطيب، رمحـه اهللا، يف هـذا املوضـوع

ص علــى مــا ال يصــدقه لك، فــال جيــوز محــل معــاين النصــو ـاظ ضــاع وهـــاملعــاين مــن األلفــ
توســط والتكامــل وال بــد مــن فقــه بــالواقع فــال بــد مــن ال. رد وال يســـتقيم فيــهالواقــع وال يطَّــ

 .لتبدأ رحلة التزكية من أساس متني
تعليقـاً علـى قـول سـيدنا  »إعالم املـوقعني«وذكر اإلمام ابن القيم، رمحه اهللا، يف  - 
يف رضـي اهللا عنــه،  ،يف رســالته أليب موسـى األشــعري ، رضــي اهللا عنـه،بــن اخلطـابعمـر 
وال يتمكن املفيت وال احلاكم «: قال ابن القيم. »يكالفهم الفهم فيما أديل إل« :القضاء

واســتنباط  ،والفقــه فيــه ،أحــدمها فهــم الواقــع :مــن الفتــوى والقضــاء إال بنــوعني مــن الفهــم
والنوع الثـاين هـو  رات والعالمات حىت حييط به علماً؛علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألما

م بــه يف كتابــه أو علــى لســان وهــو فهــم حكــم اهللا الــذي حكــ ،فهــم الواجــب يف الواقــع
 .»مث يطبق أحدمها على اآلخر ،رسوله يف هذا الواقع

للخـــروج  ،الـــذي نـــدعو إليـــه ،ومـــن جممـــل هـــذا العـــرض خنلـــص إىل حقيقـــة التجديـــد
 : باخلطاب اإلسالمي من أزمته ولليات فشله
 ، والبــد مــنلشــرعية اخلالــدة يف القــرآن والســنةإنــه البــد مــن تقريــر القــيم واملبــادئ ا

، مـــــن خــــالل اإلملـــــام فهــــم التطبيقــــات العمليـــــة هلــــذه القـــــيم واملبــــادئ يف عهـــــد النبــــوة
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زيل الـــذي ـتنباط فقــه التنــــــــــتيعاب لظــروف وأحــوال عصـــر النبــوة، والبــد مــن اســــــسواال
وذلــك ببيــان املنهجيــة العمليــة الواقعيــة  ،وصــحابته والتــابعون مــن بعــده له النــيب أصَّــ 

 . دئ وبني واقع عصرهم وزما�ماملقاصدية للربط بني القيم واملبا
املقاصدية يف فهم النصوص والتعامل   -الوظيفية  – وبعد التمكن من هذه املنهجية

زيل ـلتــتم عمليــة تنــ ،ال بــد مــن فهــم عميــق لواقــع عصــرنا وأحوالــه ومداخلــه ،مــع الــرتاث
صـــادية قتالجتماعيــة واالوتــتم حماولـــة تزكيــة هـــذا الواقــع مـــن أرض البنيــة الواقعيـــة ا ،القــيم

 . ، ال من اخليال واألوهاموالسياسية
فاخلطـــاب الـــذي يقـــوم مبهمـــة الـــبالغ املبـــني هـــو اخلطـــاب الـــذي يصـــدر عـــن عقليـــة 

والتجديـد كـذلك هـو ، لنظر إىل النصـوص والـرتاث والواقـعة يف اـدية منضبطـواقعية مقاص
 . وحي اخلالدةستنباط الوسائل املؤثرة املناسبة لتزكية الواقع مببادئ الاجلهد املبدع ال
 -اولة شــد ومــد أقــوال األقــدمني للخــروج بــا مــن نســبيتها وبشــريتها لتغطــي ـأمــا حمــ
والقفــز بــذلك فــوق حقـــائق ومعطـــيات واقــع  ،مــا اســتجد مــن أحــوال وأوضــاع -بزعمنــا 
 .، فلن يأيت إال باإلحباط واخليبةاحلياة

اإلســالمي  وإىل حمـاوالت اخلطـاب ،والنـاظر إىل مـا تطرحـه احليـاة مــن مشـكالت
يـرى كثـرياً مـن العجلـة وقلـيًال مـن الصـرب  ،والفكر اإلسـالمي ملعاجلـة هـذه املشـكالت

ـارات عـــــــتناداً إىل عمومــات وشـــــــــاس ،علــى مكابــدة الواقــع وفهمــه بأبعـــاده وأعماقـــه
الح ــــــاهم يف صــــــــــــال تس ،، ومـن مث تـأيت النتـائج فجــةمـولــــــنزعم هلا اإلطالق والش
ــوال تس ،فكــر وال تزكيــة واقــع ــــاهم كــذلك يف صــــ ـــياغة خطــ ــاب يضـــــ ريعـــة ـــــــــــع الشــــــ

 .رمحة للعاملني ،للناس كافة: عاىلاخلامتـة كما أرادها اهللا ت
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إن التعامل مع الواقع بالطريقة اليت أشـرنا إليهـا غـري ممكـن إال أن يتـوىل هـذا األمـر 
فـــال بـــد مـــن  ،أمـــا علمـــاء الشـــريعة. يف كـــل شـــأن مـــن شـــؤون احليـــاة مـــن حيســـنه ويتقنـــه

مل  أن اإلعــــداد العلمــــي والعملــــي لطــــالب كليــــات الشــــريعة يف أحنــــاء العــــااإلشــــارة إىل
ـــة التوجـــه واالتاإلســـالمي يشـــكو مـــن البعـــد عـــن اال ـــالواقع وتارخيي نفصـــال عـــن صـــال ب

 .مكابدة قضايا احلياة
وإذا كـــان العلمـــاء يقـــررون أن مـــن شـــروط التصـــدر للفتـــوى والقضـــاء العلـــم والدرايـــة 

آليـات ووسـائل فهـم الواقـع  :من الطبيعي أن نتسـاءل عـن أفليس ،بالواقع وأحوال الزمان
ـــة التأ ـــيت تلقاهـــا مـــن درس الشـــريعة وتـــدرب عليهـــا أثنـــاء رحل هيـــل العلمـــي يف املعاهـــد ال

 ؟واجلامعات
علــى لســان مــن  -وإذا كــان اجلــواب عــن هــذا التســاؤل املشــروع هــو النفــي املطلــق 

د مـــن إعـــادة الثقـــة جبمهـــور فـــال بـــ -يـــدرس يف كليـــات الشـــريعة مـــن األســـاتذة والعلمـــاء 
فلـــيس كـــل مـــن مل يـــدرس الشـــريعة بالطريقـــة التقليديـــة عـــوام  ،املـــؤمنني مـــن أهـــل الكفايـــة

بل األمة كلها بكل فااتا وما أقامها اهللا فيـه مـن أعمـال هـي  ،أو مما هب ودب ،وطغام
ة هــــذا اخلطــــاب علــــى حتريــــك كــــوامن ومعيــــار قــــدر  ،معيــــار مناســــبة اخلطــــاب اإلســــالمي

 .نتماءوحتمل مسؤوليات هذا اال االنتماء
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 الخطاب اإلسالمي المعاصر
 التجديد والتبديد بين

 )*0F( محمد صياح المعراوي األستاذ
 

اليوم حنن مستضعفون ونواجه خصماً عنيداً، ال يريد حـواراً يوصـل إىل قناعـة مشـرتكة مسـتمدة مـن 
شــع ألــوان يفــرض حــواراً يــؤدي إىل نتيجــة موضــوعة ســلفًا، وهــذا أب جــة األبــني؛الــدليل األرجــح واحل

ليم، فالنتيجة إمنا يتم الوصول إليهـا باحملاكمـة العقليـة الصـرحية، ـالعبث بقواعد الفلسفة واملنطق الس
 .ال بأساليب الضغط القبيحة

 

 :المقدمة: أوالً 
جتديـــــد اخلطـــــاب (الـــــدعوة إىل  -وبإحلـــــاح مضـــــطرد –تتـــــاىل يف اآلونـــــة األخـــــرية 

حتديــــداً وإن كــــان ) اإلســــالمي اخلطــــاب(واملقصــــود مــــن هــــذه الــــدعوة هــــو ). الــــديين
 .بشكل عام) اخلطاب الديين(املوضوع يطرح بصيغة 

فهـي كانـت تطـرح بشـكل  ،القضية ليست جديدة على السـاحة الفكريـة اإلسـالمية
مبحـــاوالت جـــرت أواخـــر القـــرن  -ر بـــل أذّكـــ -ولعلـــي أقـــدم  ،خر منـــذ أمـــد بعيـــدآأو بـــ

                                                 
 ).سوريا. (.محام وباحث) *(
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 :التاسع عشر وبداية القرن العشرين حيث نرصد
 .اوالت الشيخ مجال الدين األفغاين وتلميذه الشيخ حممد عبدهحم -١
 ).اإلسالم وأصول احلكم(حماولة الشيخ علي عبد الرازق يف كتابه  -٢
 ).املرأة اجلديدة( و)  حترير املرأة(حماولة قاسم أمني يف كتابه  -٣

 الــيت قاربــت الصــواب يف بعضــها وجانبتــه يف ،اوالتـذه احملـــوغــري ذلــك مــن مثــل هــ
 .جلها

بعـــد ذلـــك مضـــى الســـعي للتجديـــد وئيـــداً حـــىت مـــا بعـــد النصـــف الثـــاين مـــن القـــرن 
ولعـل مـرد ذلـك كـان  ،العشرين حيث عـاد املوضـوع ليطـرح مـن جديـد وبأسـلوب جديـد

 .االستفادة من جتربة الذين سبقوا إىل ذلك وإعادة صياغتها صياغة خمتلفة
ن النــاس ال يزالــون علــى إســالم أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين كــا

 - اولة إلعـادة قـراءة اخلطـابـموروث تأصل من عواطفهم وعقـوهلم ممـا جيعـل مـن أيـة حمـ
حماولة حمفوفة بالشك والريبـة  -نه جعة اإلرث املعريف الذي صاغه وكو على هدى من مرا

 ،ومدفوعــة بــرفض تلقــائي مــن جمتمــع مل يكــن قــد تأهــل بعــد لتقبــل نقــد للــرتاث ،ســلفاً 
لــذلك كانــت حمــاوالت األفغــاين وحممــد عبــده مقبولــة مــع . اً كــان النقــد أم وخيمــ  اً ليمســ

وكانت حماوالت علـي عبـد الـرازق وقاسـم أمـني  مرفوضـة  ،قليل من املعارضة أو التحفظ
 .مع قليل من الرضى والقبول

علـــى أن األمـــر مل يســـتمر علـــى نفـــس النظـــرة إليـــه بســـبب عوامـــل شـــىت تســـربت إىل 
ومنهــا مــا كــان فيهــا ميــل عــن  ،ا مــا كــان فيهــا للنــاس هــدى وجــالء بصــريةمنهــ ،التمــع

 .الصواب واحنراف حنو الزيغ فتنة وتأويالً 
، غـري اإلسـالمي، قـد تسـربت )اآلخـر(وما كان ذلـك ليـتم لـوال أن صـيغاً مـن ثقافـة 

ترســيخ فــأثرت يف ثقافتنــا تــأثرياً ظــاهره التنــوير وباطنــه  ،إىل احلالــة املعرفيــة الــيت كنــا عليهــا
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ومـن مث  ،السـليم) عـدم الفهـم(جيعـل بيننـا وبـني إسـالمنا حالـة مـن  ،منهج مقصود لذاتـه
وتشـكيل العقـل املسـلم  ،أو إقصـائه عنـا »اخلطـاب اإلسـالمي«نا عـن ئالتمكن من إقصا

وحنــن يف  –تشــكيًال جديــداً يــرى أن التقــدم حنــو احلضــارة واالبتعــاد عــن حالــة التخلــف 
 ،ايقصــاء اهللا عــن التــأثري يف حياتنــا الــدنإإمنــا يكمــن يف  -ا حالــة مــن التخلــف ال ننكرهــ

 .وقصر مهامه على شؤون احلياة اآلخرة ملن يؤمن باأليلولة إليها
الـذي اصـطلحوا علـى  ،للحياة) السيكيوالري(تلك متثلت يف املنهج ) اآلخر(ثقافة 

اروا لـــه لفـــظ ال داللـــة فيـــه علـــى مضـــمونه حـــني اختـــ –رمبـــا كـــان متعمـــداً  -تعريبـــه تعريبـــاً 
 ).العلمانية(

 ).علم(ترجع إىل جذر ثالثي هو ) العلمانية(بدهي أن 
ال ) علــم(ال عالقـة لــه بالــ  - ويعـرف ذلــك أهلـه -بـدهي أيضـاً أن هــذا املـنهج 

وإمنـا هـو مـنهج أفرزتـه املعركـة بـني رجـال السياسـة والكنيسـة  ،من قريب وال من بعيد
ســلطة كـــل منهــا يف اإلشـــراف علــى شـــؤون يف أوربــا بســـبب مــن النــــزاع بينهمــا علـــى 

دون تشـــريع لـــديها يتضـــمنه اإلجنيـــل الـــذي ترعـــاه  -احليـــاة، حيـــث كانـــت الكنيســـة 
وكان رجال  ،الدينية والدنيوية ،حتاول االستمرار يف قيادة السلطتني –وتتدي بديه 

ويـرون أن سـلطتها جيـب أن ال تتعـدى   ،السياسة ينكرون عليها هذا احلق يف القيـادة
وأن شؤون احلياة الدنيا إمنا هي ألهلها دون تدخل فيهـا باسـم  ،شؤون احلياة اآلخرة

وكل ما يف األناجيـل الـيت مت  ،ألنه مل يرسل تشريعًا للحياة الدنيا ينظم أمورها ؛)اهللا(
إمنـا حتفـل بالعظـات والوصـايا وسـرية السـيد ) م٣٢٥(عـام ) نيقيا(اعتمادها يف جممع 

تنظــيم عالقــات البشــر بعضــهم مــع بعــض أو مــع الســلطة دون أي تعــرض ل ،املســيح
حــىت أن األناجيــل املعتمــدة  ،احلاكمــة خــارج نطــاق الــوعظ والتوجيــه حنــو فعــل اخلــري

حـني ) القيصـر(تؤكد على حث الناس على عدم التـدخل فيمـا خيـص سـلطة احلـاكم 
 .»دعوا ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا« :تقول للناس
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لـى املـنهج بألفـاظ ال تـدل عليـه داللـة سـليمة، تسـربت بذا األسـلوب مـن التسـرت ع
مبـا يفـرزه  - فقط –واألخذ ) يـغيب(لي عن كل ما هو ـغ الدعوة إىل التخـإىل ثقافتنا صي

بـأن مثـة تعارضـاً  -واملباشـر أحيانـاً  -مع العمل على اإلحيـاء غـري املباشـر ) العلم باملادة(
بينمـــا يعتمـــد  ،ذو مرجعيـــه إهليـــة غيبيـــة) الـــدين(علـــى اعتبـــار أن ) العلـــم(و) الـــدين(بـــني 

 .على مرجعية احلس واملشاهدة وفق قوانني للمادة حمكمة) العلم(
علـى النظـام  مـا مل يطلعـواإفهـم  ،أضـلوا :أو ألقـل ،ضل القوم أصـحاب هـذا املـنهج

وا يســـــقطون حالـــــة الصـــــراع بيـــــنهم وبـــــني الكنيســـــة علـــــى احلالـــــة املعـــــريف لإلســـــالم فراحـــــ
م اطلعـــوا لكـــنهم ال يريـــدون أن يـــروا لإلســـالم متيـــزاً علميـــاً وحضـــارياً أو أ�ـــ ،اإلســـالمية

 .وتشريعياً ليس لديهم ما يساويه أو يدانيه
من خالل هذه احلالة الطارئة على ساحة الفكر اإلسـالمي وثقافتـه فقـد أصـبح مـن 

يقـف  بتقدم العلوم املادية وتطورها املتسارع بينما »الميـاخلطاب اإلس«اَج ـاليسري أن حي
عنـد غـابر مـن الـزمن ومـاض مـن ) العلـوم املتعلقـة بـذا اخلطـاب( وبــ) خطابـه( اإلسالم بــ

ـــاريخ ـــذي أدى إىل ـلـــف التمـــع اإلســـالمي عـــن اللحـــاق بركـــب احلضـــارة  ،الت األمـــر ال
 . احلديثة

الم مـا بعـده ـإنه جهل باإلس: وال ميكن القولـن األحـويف أحس ،فرية ما بعدها فرية
أســـباباً ال  -وحنـــن يف حالـــة مـــن التخلـــف ال ننكرهـــا  -) التخلـــف( لــــذلـــك أن  ،جهـــل

 .سواء يف نصه أو يف فهمه »اخلطاب اإلسالمي«عالقة هلا بـ 
والتقــدم العلمــي املــادي يف العــامل الغــريب عالقــة  »اخلطــاب اإلســالمي«لــو أن بــني 

تعــددة علــى يف تقدمــه يف جمــاالت م) املــاليزي(تــأثر وتــأثري متبــادل ملــا شــهدنا النمــوذج 
 ،اليت أضحت مسة التقدم يف عاملنا احلديث ،العامل الغريب وخاصة يف صناعة املعلوماتية

ـــالباكس(وال شــهدنا النمــوذج  الــذي اســتطاع اعــتالء املنصــة النوويــة جبــدارة رغــم  ) تاينـــــــ
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ولو أردت تعداد املشاهد اإلسـالمية املتقدمـة ملـا . كل املعوقات اليت وضعت يف طريقة
 .عت صفحات وصفحاتاتس

لــيس دروســاً وشــروحات يف الرياضــيات والكيميــاء والفيزيــاء  »اخلطــاب اإلســالمي«
وإن حــث علــى ذلــك كلــه علــى وجــه الفرضــية العينيــة يف حــاالت والكفائيــة يف  ،والطــب

 .حاالت أخرى
هم ولعالقــتهم بعضــهم مــع قتنظــيم لعالقــات البشــر مــع خــال »اخلطــاب اإلســالمي«
الكــون الـذي يشــهدونه ويسـتخدمونه ويعيشــون يف أرجائـه ينهلــون وعالقــاتم مـع  ،بعـض

عطـاًء مـن خالقـه وخـالقهم علـى وجـه التكـرمي والتسـخري، ويف هـذا كلـه دفـع  ،من خرياته
للنـــاس حنـــو التقـــدم والتطـــور مبـــا يتيحـــه هلـــم مـــن النظـــر فيـــه واكتشـــاف كوامنـــه املشـــهودة 

انع املبدع وحثهم على التعرف إليهـا والتعامل معه وفق قوانني أودعها فيه الص ،واملخبوءة
 .واستخدامها على الوجه الذي حيقق اخلري والسعادة للناس كافة

  كتـاب أعـده يف هـذا املوضـوع أرجـويف اأتيت عليهـ للتخلف والتقدم أسباب أخرى
وهي أسباب ال يتسـع الـال  ،اىلـن شاء اهللا تعإ ،يدـداره يف وقت غري بعـأن يتاح يل إص
واالختصــار يف مثــل هــذه الدراســة ال  ،ســة علــى بســطها إال بشــكل خمتصــريف هــذه الدرا

 .يؤدي الغرض ورمبا ال يفيد
أردت بــذه املقدمــة أن أبــث إشــارات وأضــع مالمــح ميكــن مــن خالهلــا فهــم الــدعوة 

الوجــه املطلــوب بــاملنهج اإلســالمي نفســه  ،يف وجهيــه »جتديــد اخلطــاب اإلســالمي«إىل 
وشتان بني اثنني أوهلمـا حيقـق التجديـد وثانيهمـا حيقـق  ،جهوالوجه املطروح عليه من خار 

صــــاحب  ،مــــا مينــــع مــــن ذلــــك إال وعــــد اهللا ،أبشــــع صــــور التبديــــد -بعلــــم أو بغفلــــة -
   ، )٩:احلجــــــــــر(          :اخلطــــــــــاب

 ).   ٤٧:احلج(   
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 :التعريف بالمصطلحات: ثانياً 
ـ ــ باعتبــاره مســعى  »اب اإلســالمياخلطــ« يف موضــوع لــه مــن األمهيــة البالغــة مــا ل

الســائرين  »اخلطـاب«ميـس حالـة مـن حـاالت القداسـة املتأصـلة يف نفـوس أتبـاع هـذا 
فــإن اللـــبس يف فهــم املصـــطلح الــدال علـــى  ،وإخباتـــاً لصــاحبه ،اً بــهنيعلــى هــداه تـــد

نفسـه ) خطـاب التجديـد(لــ  يقلمضمونه قد يوقع كًال من الباحث يف التجديد واملت
تتعلــق حبصــول التطــابق بــني الداللــة  - ميكــن ضــمان عــدم حــدوثها ال –يف مواجهــة 
 »اخلطـاب«ويقصد إيصاهلا إىل املتلقي الذي يوجـه إليـه ) نص اخلطاب(اليت حيملها 
لقها مـن ـعلى الوجـه الـذي حيملـه الـنص والداللـة الـيت يطـ) فهم اخلطاب(من جهة و
بنــاء (يف ســالمة بســبب مــن االخــتالف  ،أو عــدم حصــول هــذا التطــابق ،جهــة ثانيــة

فهـم (وكـذلك سـالمة  ،وحتميل داللته املقصودة منه ألفاظًا قادرة علـى محلهـا) النص
فكلمــا كانــت الصــياغة مؤهلــة حلمــل  ،مــن خــالل األلفــاظ احلاملــة لــه) داللــة الــنص

الداللة محًال حمكماً وسديداً وكلما كان فهم الداللة من هذه الصياغة إمنا يستند إىل 
اخلطاب «لداللة وفهمها على الوجه املطلوب منها فإن مصطلح وعي صحيح بذه ا
 .يكون قد أدى غرضه دون أي لبس أو غموض »اإلسالمي املعاصر

وهـــذا يفـــرض علينـــا أن حنـــدد بدقـــة املعـــاين احملمولـــة علـــى ألفـــاظ املصـــطلحات الـــيت 
 :وكما يلي ،نطلقها يف هذه الدراسة

 :»الخطاب اإلسالمي المعاصر«مصطلح  -١
) معاصـر( مـن جهـة و) إسالمي(املصطلح حنن أمام خطاب موصوف بأنه  يف هذا

 :وبذا فإن أول داللة متيز هذا اخلطاب إمنا تتجلى يف. من جهة أخرى
 .دون غريه من اخلطابات الدينية »اخلطاب اإلسالمي«أنه  -أ
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دون غـريه مـن اخلطابـات الـيت تنسـب إىل  »املعاصر -اخلطاب اإلسالمي«أنه  -ب
يف هـــذه الداللــة علـــى الوجــه املبســـوطة آنفــاً يـــربز األشــكال ويظهـــر اخللـــل يف و  ،الســلف

 .صياغة التعبري املقصود
واحــد ال خيتلــف يف الزمــان حــىت يصــح  »اخلطــاب اإلســالمي«وبيــان ذلــك هــو أن 

يتميـز بـل يتفـرد عـن  »اخلطـاب اإلسـالمي«، فــ)السالف والغـابر(أو بـ ) املعاصر(وصفه بـ
ويف  ،كتابــاً  املـوحى إىل حممـد ) الـوحي اإلهلـي(إمنـا يتمثـل يف  غـريه مـن اخلطابـات أنـه

 وبيان الرسـول  ،بيان حممد هلذا الكتاب فيما يعرف باحلديث الشريف والسنة النبوية
       ...: بـدليل قولـه تعـاىل) نص اخلطـاب(بعض 
 ) ٤٤:النحل(     

ايري الزمـان واملكـان ليصـح وبـذلك ال خيضـع ملعـ ،ومثل هذا اخلطاب أبـدي الوصـف
ــــه بــــذه املعــــايري كــــأن نقــــول فيــــه اخلطــــاب «أو  »املعاصــــر -اخلطــــاب اإلســــالمي« :نعت

 .    أو ما شابه ذلك »الالحق –اإلسالمي 
 -ويف هــذا االســتعمال خطــأ يوقــع يف اللــبس -علــى أن هــذا التعبــري يســتعمل عــادة 

خطــاب «أو  »ســالميخطــاب الفقــه اإل«أو  »فهــم اخلطــاب اإلســالمي«للداللــة علــى 
 . والفرق واضح بني هذا وذاك »علماء اإلسالم يف شرحه وبيانه

ن أردت منــه داللــة ســليمة إ -إمنــا يــدل  »اخلطــاب اإلســالمي«وإذا كــان مصــطلح 
آنفـاً إمنـا حتمـل  افـإن املصـطلحات األخـرى الـيت سـقناه ،)مرجعيـة إهليـة(علـى  -سديدة 

رغــــم ضــــرورة بنائــــه علــــى دالالت  -) ابفهــــم اخلطــــ(فـــــ ) مرجعيــــه بشــــرية(داللــــة علــــى 
يتــأثر بعوامــل ) فهمـاً بشــرياً (ال ميكــن أن يكــون إال  -اخلطـاب نفســه وهــو خطـاب إهلــي 

 -وهـي العربيــة يف أرقـى مســتوياتا  -بشـرية مـن مثــل مسـتوى الــتمكن مـن لغـة اخلطــاب 
 .قرآناً وسنة) نص اخلطاب(وأهلية استنباط األحكام من أدلتها يف 
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لــذلك نــرى تعــدد املــدارس الفقهيــة أمــراً  ،مقومــات الفهــم وأدواتــهوغــري ذلــك مــن 
ذلك أن فهـوم األئمـة وإن احتـدت يف غالـب األحكـام والشـروح  ،طبعياً ليس فيه غرابة

ين املعــريف لكــل واحــد مــنهم بســبب مــن االخــتالف يف التكــو  ،فإ�ــا تباينــت يف بعضــها
اكيه ومياثلــه أو ـة تعبــري وآخــر حيـــرتــه علــى التحليــل والرتكيــب واملقارنــة بــني داللــويف قد

يتعلـــق بـــه، وهـــذه كلهـــا عوامـــل بشـــرية أودعهـــا اهللا يف عبـــاده حـــىت يـــأيت االخـــتالف يف 
الفهم بني األئمة رمحة للناس مبا جيعل بني أيديهم من أجوبـة مرنـة ومتعـددة علـى كثـري 

الواحــد  )اخلطــاب(مــن قضــاياهم ترفــع عــنهم احلــرج وحتــررهم مــن العنــت ضــمن ســعة 
مقبــوًال ) املعاصــرة(يغــدو وصــف  ،وبــذا الفهــم للمصــطلح ..ي ال يتغــري وال يتبــدلالــذ

 .يتأثر بعوامل الزمان واملكان) فهماً بشرياً (ألنه يعين 
) جتديـد(هـي قضـية  ،»اخلطـاب اإلسـالمي«أعـين  ،والقضية اليت ترافـق هـذا املصـطلح

هــذا املصــطلح يف   حبيــث ،والــدعوة بإحلــاح إىل النهـوض بــذلك »اخلطــاب اإلســالمي«هـذا 
جتديــد اخلطــاب «يطــرح بتعبــري  -) املعاصــرة(حتــت مظلــة  -كتابــات املفكــرين والبــاحثني 

ـــاً يطرحونـــه بشـــكل خمـــ »اإلســـالمي املعاصـــر بــــ ) الـــديين(تبدال ـتلف عـــن طريـــق اســــوأحيان
اخلطــــاب (ولكــــن القصــــد يف أغلــــب البحــــوث والطروحــــات إمنــــا يتجــــه حنــــو ) اإلســــالمي(

 ).التجديد(وهذا يقتضي منا أن نتعرض ملفهوم مصطلح  ،حتديداً ) اإلسالمي
 :مصطلح التجديد -٢

 :مدخل إلى بيان المصطلح -أ
مث تـأيت اللحظـات  ،جديـداً  -أول مـا يوجـد –بـأن كـل شـيء يوجـد  :بدهي القول

التالية لوجوده واأليـام والشـهور والسـنون فيضـحى بالنسـبة هلـا حـامًال لوصـف آخـر يـدل 
 ). قدمياً (على أنه صار 

إمنـــا مهـــا تعبـــريان يـــدالن علـــى ) القـــدمي(و) اجلديـــد(فــــ  ،)الزمـــان(هـــذا مـــن حيـــث 
 .حبيث يظهر التغاير بينهما بسبب من سبق الوجود) زمان(
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ـــوبــدهي أن تتــايل األيــام والشــهور والس إىل عوامــل تضــيف ) املوجــود(نني يعــرض ــــــ
ف ،إليه ما مل يكن فيه يوم وجد وال منه فيصـبح  ،ا كان فيه ومنـهبعض م يأو تسرت ـو

ويعرتيها شيء مـن  ،حيث يطرأ بعض الزور على الصورة األوىل ،بذلك غري الذي كان
وال يفهم من إحياءاتا ما كان قد  ،د رأىـها الرائي ما كان قـالتغري والتبديل فال يرى في

 . فهم حىت ليظنها أمراً آخر وقضية أخرى
وتـدل عليهـا صـورته الـيت  ،يف الوجود غاية حتققها جدته -حلظة يوجد  –للموجود 

 .صور با ليدل على ذاته دون سواه
مـن ) اجلديـد(و ،داللة خمتلفـة) التجديد( و) اجلديد( و) اجلدة(على أن للعربية من 

فأين تكون نقطة التالقي بني  ،)املقطوع) (اجلديد من الشيء(، و)القطع(مبعىن ) اجلدة(
 ؟)املقطوع -اجلديد(و ) ميالقد(يف الزمن املغاير لـ ) اجلديد(

وهــم يعنــون بــه ) اجلديــد(املتعــارف عليــه بــني أهــل اخلطــاب بالعربيــة اســتعماهلم لفــظ 
فأصــــبح  ،مــــن قبــــل) كــــون الشــــيء مل يكــــن(يف العربيــــة هــــو ) احلــــديث(و ؛)احلــــديث(

 –أول ما يوجـد  -بأن كل شيء يوجد( :وهذا مطابق ملعىن قولنا آنفاً ) حدثاً (بالتكوين 
 ).بتكوين مل يكن عليه من قبل –أول ما حيدث  –حيدث (أنه أي ) جديداً 

) احلداثـة والتحـديث(مـع مصـطلح ) التجديـد(ومن هـذا التالقـي يف داللـة مصـطلح 
إمنــا يعــربون عــن دعــوتم إىل ذلــك  –أعــين دعــاة التحــديث والتجديــد  -يتضــح أن القــوم

 .ودعواهم فيها بأحد هذين اللفظني ال خيرجان عنهما
 :بين التخصص والتعميمالمصطلح  -ب

 »اخلطـــاب اإلســـالمي«هـــل تصــح الـــدعوة إىل جتديــد  ،بعــد هـــذا البيــان للمصـــطلح
 ؟»اخلطاب الديين«بعيداً عن عمومية 

أن بعـــض الكتــــاب  »اخلطـــاب اإلســـالمي«كنـــت ذكـــرت آنفـــاً يف شـــرح مصـــطلح 
املتمثـل ) قـدسالمي املـــــالـنص اإلس(ين ـالـذي يعـ) اخلطـاب(وا بـني ــــــــــواملفكـرين رمبـا خلط
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ـــــث الرس ـــــه يف أحادي ـــــة ل ــــــيف القـــــرآن والســـــنة املبين فهـــــم اخلطـــــاب (ن جهـــــة ومـــــ ول ــ
) خطاب علمـاء اإلسـالم يف شـرحه وبيانـه(أو ) خطاب الفقه اإلسالمي( أو) اإلسالمي

 . من جهة أخرى
أو ) دةـاجلـــ(ال خيضــع لوصــف ) خطــاب إهلــي(فهــو : بــاملعىن األول) ابـاخلطــ(أمــا 

يف الوجــود قــدم ) قــدمي(فهــو ) التحــديث(و) التجديــد(جتــوز عليــه عبــارات وال ) احلداثــة(
ــاً (وال) جديــداً (وكــالم اهللا لــيس  ،ألنــه كالمــه ،صــاحبه كمــا ) خملوقــاً (وإال كــان  ،) حادث
معروفــة وهــي مــن القضــايا ) خلــق القــرآن(وفتنــة القــول بـــ  ،بــذلك اوأومهــو ) املعتزلــة(تــوهم 

يـزال ومـا  ،لمـاء املسـلمني وأئمـتهم منـذ عصـر املـأمونحن بـا عالفلسفية الكربى اليت امـتُ 
وللرســول  ومــا تــزال قلــة مــن املفكــرين املخلصــني هللا وكتابــه ،بعــض آثارهــا منبثــاً فينــا إىل اآلن

رتــداد إىل زمــن الفتنــة حتــت طروحــات ودعــاوى خمتلفــة ـــرتق بــا وبيانــه يرصــدون ظــاهرة اال
قــون قــدر طــاقتهم الكتابــة يف ذلــك وإلقــاء وحيــاول املخرت  ،ســاحة اإلســالم يف نظامــه العقــدي

احملاضرات واملشاركة يف املناقشات واحلوارات لتثبيـت طروحـاتم ودعـاواهم بكـل مـا أوتـوا مـن 
  .إمكانيات يف خمتلف وسائل اإلعالم والنشر واألندية

 ،ومما يؤسف له أن الكثرة ممن آتاهم اهللا سعة يف العلم واملعرفة وأقامهم ورثة ألنبيائه
يعزفـــون عـــن اخلـــوض يف هـــذه الظـــاهرة  ،وبيانـــه) خطابـــه(ملـــون بعـــدهم مهمـــة تبليـــغ حي

 .سبباً  -على وجه مقبول  –ولست أدري لذلك  ،ودحضها
يشـكل مطلبـاً أساسـياً يف مـنهج ) جتديـده(فإن طلـب : باملعىن الثاين) اخلطاب(وأما 

يـيم عصـراً إثـر تكـوين الفكـر اإلسـالمي باحلـث علـى تنميـة البحـث والتفكـري والنظـر والتق
 .عصر وجيًال إثر جيل

بثــه والعمــل بإحلــاح  –أعــين بعــض دعــاة التجديــد واحلداثــة  –علــى أن مــا حيــاولون 
المي ـــــــــاخلطـــاب اإلس«هـــو أن ) فهـــم اخلطـــاب(ودأب علـــى ترســـيخه كـــأداة مـــن أدوات 
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قداســـة ( حيـــاولون بـــذلك اخـــرتاق ثـــابيت »ري بعـــد إنزالـــهـــــــــــــــإهلـــي يف أصـــله قبـــل إنزالـــه بش
 ).م الزمانو خروجه عن مفه( و) النص

) جتديـده(والـدعوة إىل ) اخلطاب اإلسـالمي(ن األوان لبسط مفهوم آبعد ذلك كله 
من املنظور الذي أسس له اإلسالم يف أصول منهجه إلعادة النظر والتقييم بشكل دائـم 

 .ومستمر

 :منهج اإلسالم في التجديد: ثالثاً 
 :ديد على أساسنييقوم منهج اإلسالم يف التج

وهـــو يتمثــل يف الـــدعوة واحلـــث علـــى  ،مســـتمد مـــن القــرآن الكـــرمي: األســاس األول
ــــممارسـ ـــة األنشطـــ ـــيت جتــــ ـــــة ال ــــاخل(عل ــ ـــه مـــن قبـــل ) طابــــــــ ـــنص اإلهلـــي وبيان املتمثـــل يف ال

الـيت ال تقبـل نتيجـة  ،ثابتـة تؤيـدها أدوات البحـث العلمـي) خطاب حقائق( الرسول 
 .بدون استخدامها علمية

ذلــك أن ظــاهرة ال ميكــن فهمهــا إال مــن خــالل اســتخدام هــذه األدوات الــيت تبــدأ 
بــــالنظر وإعــــادة النظــــر مــــراراً وتكــــراراً حتاشــــياً مــــن الوقــــوع يف وهــــم أو خطــــأ، لتمــــر عــــرب 
حماكمـــات عقليـــة تقـــارن الظـــواهر وتســـتخلص النتـــائج الراجحـــة بعـــد تـــدبر واف وتفكـــري  

 .إىل ما يتقرر لدى الباحث أنه احلقائقكله لتنتهي بعد ذلك   ،كاف
ولــئن كــان هــذا مطلوبــاً لفهــم املشــهود مــن الظــواهر الكونيــة فــإن املســتور منهــا إمنــا يــتم 

يف نصــه  »اخلطــاب اإلســالمي«الوثــوق حبقيقــة وجــوده مــن خــالل الثقــة الكاملــة واملطلقــة بـــ 
 . ألدوات اليت أشرنا إليهابا ،املقدس وبيانه بعد أن أثبت النظر يف مقوالته أ�ا حقائق

 -يف عصــر مــن العصــور -ال يكتفــي مبــا ثبــت مــن حقــائق  »اخلطــاب اإلســالمي«و
وإمنــا تضــمن حثــاً وإحلاحــاً علــى  ،علــى أنــه ميثــل احلقيقــة الــيت تغــين عــن إعــادة النظــر فيهــا
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ـــوأس ؛عصــراً بعــد عصــر وجــيًال بعــد جيــل ،دميومــة القيــام مبهــام البحــث والنظــر وق بــني ـــــ
  :ذلك كله بعض آيات النص اإلهلي على سبيل املثال ال احلصريدي 
١-               

     
 .)١٨٥:األعراف(      

والنظر أداة املعرفة  –هل هنالك حث على النظر أبلغ من هذا؟ فإن مل ينظروا 
 . ي حبث عن أي حقيقةأفإ�م لن يؤمنوا ب -األوىل باحلقائق 

 )٦٦: املؤمنون(           -٢
 .)٦٧:املؤمنون(      
 .)٦٨:املؤمنون(            

مر واللهــو وإنفــاق الوقــت بــال ـلون الســـذا علــى مــن يفضـــهــل مــن نعــي أبلــغ مــن هــ
 فائدة على أن يتدبروا أيات اهللا تتلى عليهم؟

٣-            
 )١٩٠:آل عمران(  

            
 )١٩١:عمران آل(           

ما يصور حال ) املؤمنون(و) األعراف(ة الذكر من ـــــولئن كان يف اآليات اآلنف
ومآل فريق من الناس ال ينظرون يف ملكوت السموات واألرض وما خلق اهللا 

دقاً ــًا وصـقـإن املؤمنني باهللا وكتبه حت عبثًا فــــــــاق الوقـــنفإو و ـــويفضلون السمر والله
) رضموات واألـــيف خلق الس(ذكرون اهللا يف كل حال يكونون عليه بالتفكري ــــــــي
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لك لغاية وغرض ومل خيلقه لوا بعد هذا التفكري إىل أن اهللا عز وجل إمنا خلق ذـليص
      فيجهرون بذه احلقيقة اليت توصلوا إليها  ،عبثاً هلوًا و 

    . 
) فهـــوم الـــذكرم(حيـــث مت ربـــط  ،وبيـــان مـــا مثلـــه بيـــان ،إنـــه تصـــوير مـــا مثلـــه تصـــوير

فيمـا لـو ) مفهـوم اخلشـية مـن عـذاب النـار(بــ) مفهـوم اإلقـرار واإلميـان(بــ) مفهوم الفكـر(بـ
 . ضلوا عما وصلوا إليه من حقائق هذا الكون بالنظر والتدبر والتفكري

 ). ٣:ثيةاجلا(         -٤

 ). ٤:اجلاثية(           
                و

 ). ٥:اجلاثية(      
يف هـذا الـنص ذي اآليـات الـثالث مـن ) اخلطـاب(أما تالحظون معي ارتقاء بالغـه 

 ؟ )حتقيق أغراض اخلطاب(واتفاقها يف ) تعيني املخاطب(حيث افرتاقها يف 
للمــــؤمنني بــــأن يف الســــموات واألرض آيــــات إميــــان تصــــديق  وجهــــةم: اآليــــة األوىل

 . وتسليم
دليـل  رضاألدب يف يـكـل مـا لقوم يؤمنون بـأن خلقهـم وخلـق  موجهة : اآلية الثانية

 . على اخلالق
جهــة لقــوم يعملــون عقــوهلم يف فهــم اخــتالف الليــل والنهــار وإنــزال مو : اآليــة الثالثــة

غيـث بعـد موتـا وتصـريف الريـاح فيهتـدون إىل الغيث مـن السـماء حيـاء األرض بـذلك ال
 . الذي هم من أهله) العقل(الفهم السليم بداللة 



 
 
 
 
 

 
 

  دعوة للتقويم وٕاعادة النظر.. المعاصر الخطاب اإلسالمي
 

 -٣١٢ -

لداللتــه  بــه حــامالً ) املخــاطبني(إىل ) إيصــال اخلطــاب(والغــرض مــن ذلــك كلــه هــو 
إرادة (بشــكل ســديد وســليم فيتلقو�ــا بــالفهم كمــا أريــد منهــا، حيــث توافقــت اإلرادات، 

          ) بإرادة املخاط(و ) املخاطب
 ). ١٤٩:نعاماأل(

للــنص   لمسـتمد مـن بيـان الرسـو  ،اس األولـمثـل حـرف األسـ: األسـاس الثـاني
 : اإلهلي، ويف هذا البيان 

اخلطــــاب «عــــادة النظــــر للحفــــاظ علــــى إتأكيــــد علــــى اســــتمرار عمليــــه النظــــر و  -أ
وال يـنقص  ،منـهجديـداً ال يلحـق بـه مـا لـيس  -ن يف نصـه أو يف فهمـه إ - »اإلسالمي

 .نمع الوعد اإلهلي بدميومة هذه العملية إىل يوم الدي ،منه ما هو ثابت فيه
وضع منهاج وخطة عمـل هلـذه العمليـة حـىت ال تتعـرض للعبـث وال تسـتغل يف  -ب

فيهما مجاع األمر   لوأسوق بني يدي هذا األساس حديثني للرسو  ؛غري ما يراد منها
 . كله

نَّ اللَّــَه إِ « :قــال اهللا  لرضــي اهللا عنــه أن رســو  ،ريــرةعــن أيب ه: الحــديث األول
ُد َلَها ِدينَـَها َعُث ِلَهِذِه األُمَِّة َعَلى رَْأِس ُكلِّ ِماَئِة َسَنٍة َمْن ُيَجدِّ  . )1F١(»يـَبـْ

لـــــيس مرهونـــــاً برغبـــــة البشـــــر  ،يف هـــــذا احلـــــديث تأســـــيس للتجديـــــد وإعـــــادة النظـــــر
ما يشـعر بـأن القضـية مقـدرة بالعنايـة اإلهليـة واختيارهم، بل لعل يف صياغة هذا احلديث 

 . ةفهي واقعة ال حمال
مبعناهـا احلسـايب وإمنـا علينـا أن تنظـر ) السـنة(وليس من الفطنـة يف شـيء أن ننظـر إىل 

) ئــة ســنةام(أشــري هلــا بـــالــذي يشــري إىل فــرتات يف مســرية التمعــات  ،إليهــا مبعناهــا الــداليل

                                                 
 . أبو داوود والحاكم والبيهقي أخرجه )۱(
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ياغة احلــديث إىل أنــه ـيف صــ) علــى رأس(تخدام تعبــري ـــــــــللتقليــل ال للتحديــد، كمــا يشــري اس
 . واهللا اعلم ،رسل هلذه األمة من جيدد هلا دينهاأما متر مئة سنة إال ويكون قد 

حــــىت لــــو كانــــت للتحديــــد افرتاضــــاً ال تعــــين مــــدة بعيــــدة يف عمــــر ) ئــــة ســــنةام(ن إ
د تكفــي ألكثــر مــن أن �ــا مــا تكــاإالتمعــات وبنائهــا الفكــري وتكوينهــا العقائــدي، بــل 
 . يتلقى املعرفة وليد عن والده وطالب علم عن شيخه
فقط يبعث هلذه املهمة على ) واحد(أضف إىل ذلك أن احلديث ال يفيد حتديداً بـ 

ت احلاجــة مــا تزايــدت األمــة واتســعت يف الزمــان واملكــان كلمــا كانــلك، و ئــة ســنةارأس امل
ما ) من(جلر لك بل لعل يف داللة حرف اونص احلديث ال مينع من ذ ،لعدد أكثر أكثر

 .داء املهمة ال إىل واحد فقطيشري إىل عدد يكفي أل
لــيس فيهــا أي لــبس أو  ،ة وحمــددةـلوبة مــن هــذا املبعــوث العتيــد واضحـــواملهمــة املطــ

 ). جيدد هلذه األمة دينها(ال وهي أن أغموض، 
شريف ترتتب آثـار يف لالواردة يف هذا احلديث ا) تجديدال(دراك داللة إوعلى فهم و 

غاية األمهية من حيث تأثريها على مسار التفكري اإلسالمي، ومن قبيل البيان والتوضيح 
 : نقول
) جيدد هلا دينها(نه ال جيوز حبال من األحوال فهم العبارة الواردة يف احلديث إ -أ

ة فال احلديث يهدف إىل بـث مثـل هـذا الفهـم وال اللغـ) دين جديد(ا يسمح بنشوء مب
مـــل الصـــحابة والتـــابعني صـــوهلا مـــن النحـــو والصـــرف تســـمح بـــذلك، وال عأالعربيـــة يف 
عالم يف األمة فهموا األمـر علـى هـذا النحـو يف يـوم مـن األيـام، إال قلـة ممـن واألئمة األ

بنصــه وبيانــه حتــت ســتار الــدعوة إىل التجديــد ) اخلطــاب اإلســالمي(حيــاولون اخــرتاق 
أصـــبح ) نـــص اخلطـــاب(بـــدعوى أن  ،وبثـــه) ن جديـــدديـــ(وهـــم يهـــدفون إىل اإلتيـــان بــــ 

 .)2F١( )النص اإلهلي(فقد بذلك صفة ف) نصاً بشرياً ( نزاله على حممد إب
                                                 

الكتـاب والقـرآن وأمثـالهم مـن ( همحمـد شـحرور فـي كتابـ. ود) مفهـوم الـنص( هنصر حامـد أبو زيـد فـي كتابـ: انظر )۱(
 . وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك) الكتاب
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إال أن البحـث فيـه هنـا يأخـذ  ،ن مناقشة مثل هذه الدعوى ودحضها أمر يسريإ -
طــالع مــن يريــد املزيــد مــن املناقشــة واإل فيــه، وعلــى مســاحة تطغــى علــى مواضــيع أخــرى

حيــث فيـه الــرد الــوايف ) املاركسـالمية والقــرآن(املوضــوع ودحضـه مراجعــة كتابنــا  علـى هــذا
 . -فيما نعتقد – والكايف على ذلك كله

إعـادة الشـيء  -لفنا قبـل ـكمـا أسـ  -باملعىن السليم له إمنا يعين ) التجديد(ن إ -ب
ا نقـص جديدا كما كان عليه احلال يوم وجد، وذلك بإزالة مـا زاد عليـه ممـا لـيس منـه ومـ

 . مما هو منه

علــى أن املســـألة الــيت تطـــرح مــن قبـــل دعـــاة االخــرتاق بـــدعوى التجديــد هـــي مســـألة  -
مــن جهــة أخــرى، وأنــك جتــد كتابــاتم ال ـلــو ) الــرتاث( مــن جهــة و) التجديــد(العالقــة بــني 

 ،)التجديــد(مـرين بشــكل يكــاد يــوحي بـأن الــرتاث أشــد األمـور إعاقــة لعمليــة األمـن الــربط بــني 
تســـويق عـــن  طـــرح إن دل علـــى شـــيء فإمنـــا يـــدل علـــى جهـــل مبفهـــوم الـــرتاث، وعجـــزوهـــذا 

 . بال اصطناع هدف معاد حىت يكون للدعوى مربر وللطرح سبب) التجديد(

يف شىت املناحي اليت تدخل هذه الذاكرة  -أية أمة  -شكل ذاكرة األمة يالرتاث  -
ح التكوين احلضاري لألمم، مالم وتستقر فيها، وهو أحد أهم الصفحات اليت تقرأ فيها

 . دهي أن تكون فيه مسات سلبية ومسات إجيابية ال ـلو حضارة أمة وتراثها منها أبداً وب

، ويف نفس )ليس بالصنم الذي يعبد(أن يفهم على أنه  للرتاثوالنظرة السليمة 
الـذي تعـاف أمـة الـرتاث أن تلبسـه وتكتسـي بـه ) ب املتسخ البـايلو ليس بالث(الوقت 
هـذه احلضـارة مــن  أنتجتـهالـيت تـربر هلـا وتفسـر مــا  ،تقـرأ فيـه ذاكرتـا احلضــارية مظهـراً 

 . ثقافة وأدب وقانون وفن
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ويف احلالـــة اإلســــالمية، فــــإن الـــرتاث أحــــد القضــــايا الـــيت ـضــــع ملــــنهج اإلســــالم يف 
 : يف احلديث الثاين التايل التجديد والذي وضع بيانه حممد 

: قال عة عن عبد الرمحن العذري أن رسول اهللا عن معاذ بن رفا: احلديث الثاين
وانتحــال  ،ينفــون عنــه تحريــف الغــالين ،هولُــدُ يحمــل هــذا العلــم مــن كــل خلــف عُ  «

 . )3F١(»وتأويل الجاهلين ،المبطلين
يف نصــه اإلهلــي وبيــان ) اخلطــاب اإلســالمي(ذلــك أن أظهــر األمــور الــيت تطــرأ علــى 

ه احملاور الثالثة على األعم األغلب، ورمبـا هلذا النص إمنا تتأتى عن أحد هذ  الرسول
صــدر ذلــك عــن الغــالني أو املنتحلــني أو اجلــاهلني حبســن نيــة وشــدة غــرية وحــرص علــى 

ورمبا صدر بقصد امليل عن اهلدى واختطافه إىل حيث التيه والضالل، ومسرية  ،اإلسالم
 . من احلالتني اإلسالم شهدت ألواناً 

رضـــي اهللا  ،قضـــية التحكـــيم بـــني علـــي ومعاويـــةمـــن ) اخلـــوارج( وقـــفلقـــد كـــان يف م
يف تـدينهم وقيـامهم ) اخلـوارج(اهد على ذلك، فـال أحـد ميكنـه أن يـتهم ـأكرب ش ،عنهما

ـــ ـواء فيمــا أمــر بــه أو فيمــا نـــســ ،المـبالتكــاليف الــيت أتــى بــا اإلســ أو ) الــنص(هي عنــه ب
ــــــ  املغـــــاالة يف التمســـــك ى بـــــم إىلللـــــنص وبيانـــــه معـــــاً أد) فهمهـــــم(إال أن  ،)البيـــــان(بـــــ
أقــرب إىل اجلهــل بداللتــه ) تأويلــه(األمــر الــذي أوصــلهم إىل نــوع مــن  ،)حرفيــة الــنص(بــــــــ

مــن العلــم بــا، وقــد كانــت نتيجــة ذلــك مــا هــو معــروف مــن فرقــة بــني املســلمني مــا نــزال 
 . نعاين منها حىت اآلن

 نصــه وبيانــه عــن يف) االحنــراف بـــ بفهــم اخلطــاب(تــؤدي إىل ) املغــاالة(ولــئن كانــت 
فإن هذه الظـاهرة أوضـح مـن أن ـفـى وأيسـر مـن أن تسـترت، كـذلك فـإن  ،ء السبيلاسو 

                                                 
ه األلبــاني فــي قــتمس، واإلمـام أحمــد عــن معــاذ عــن القاســم بـن عبــد الــرحمن وحقلــمأخرجـه الحــافظ العاللــي فــي بغيــة ال )۱(

 . )مشكاة المصابيح(
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مــا أن يظهــروا يف زمــن حــىت يــتم الــرد علــيهم ودحــض مــواقفهم وإظهــار احلجــة ) الغــالني(
فتخــف حــدة الغلــو وتعــود األمــور إىل اجلــادة  ،ومــن معاصــريهم ،علــيهم يف الــزمن نفســه

على ما احنرف ) سواء السبيل(رة الغالة والغلو يف أضيق احلدود بغلبة وتتم حماص ،القومية
 . كفاية) اخلوارج(ولو أردت سرد أمثلة على ذلك ملألت صفحات، ويف مثل  ،منه

اخلطـــــاب (مـــــن جهـــــة والـــــراغبني بـــــإخراج ) الـــــنص وبيانـــــه(ويف املعركـــــة بـــــني إســـــالم 
والنظـر إليـه علـى أنـه  ) البشريمفهوم النص (عن مرجعيته اإلهلية وإدراجه يف ) اإلسالمي

 ،بـاحلق وبالباطـل ،كذلك من جهة أخرى يكثر املؤيدون واملعارضون هلذا الفريق أو ذاك
ل والضلوع يف هذا العلم وهم ال يكادون ب ،فرتى أناساً ينتحلون فهم اإلسالم والعلم به

باط ا علـــى الوجـــه الصـــحيح واســـتنهـــبلـــه فهم ،يتقنـــون قـــراءة أيـــة مـــن نصـــه قـــراءة ســـليمة
شـابه ذلـك ممـا البـد رية يف فقـه أو حنـو أو مـا ـألتهم عن مسألة يسـداللتها، بل لو أنك س

فـــال  ،ويف ردهــم العثــارمنــه لطالــب علـــم قبــل أن يكــون عاملـــاً لرأيــت يف وجــوههم اإلنكـــار 
 ،تفتواـدون أن يســ ميلكــون إال التمــول بســرد األعــذار، ومــع هــذا يــدلون بــدلوهم فيفتــون

يف أمثـــال هـــؤالء، حـــني جتـــف   ولقـــد حـــذر الرســـول ،ستشـــهدواويشـــهدون دون أن ي
ـُرْك َعاِلًمـا اتََّخـَذ النَّـاُس …«منابع العمل بني الناس بقبض اهللا العلماء  َحتَّى ِإَذا لَـْم يـَتـْ

ــاًال، َفُســِئُلوا فَــَأفْـتَـْوا ِبَغْيــِر ِعْلــٍم، َفَضــلُّوا َوَأَضــلُّوا در ـذا تصــإفكيــف بنــا  )4F١(»رُُءوًســا ُجهَّ
، كمــا هــو احلــال يف وبــرز مــن هــم علــى هــذه الشــاكلة، مــع وجــود العلــم والعلمــاء لــذلك

  زمننا هذا؟
عنــدما  ،كمــا أفادتنــا قــراءة التــاريخ  ،مــا، رضــي اهللا عنهوهللا در عبــد اهللا بــن عمــر

لقد عشنا برهـة مـن دهرنـا وأن أحـدنا « :وثق وجود أمثال هؤالء يف عصره حني قال
فنـتعلم حالهلـا وحرامهـا،  ورة علـى حممـد ـــــــــــــزل السيؤتى اإلميـان قبـل القـرآن، وتنــ

                                                 
 . أخرجه مسلم )۱(
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ومــا ينبغــي أن يوقــف عليــه منهــا، ولقــد رأينــا اليــوم رجــاًال يــؤتى أحــدهم القــرآن قبــل 
مــره وال زاجــره وال مــا ينبغــي آفيقــرأ مــا بــني فاحتتــه إىل خامتتــه مــا يــدري مــا  ،اإلميــان

نا هذا يتصدرون الالس لينظـر ومع هذا ترى أمثاهلم يف عصر . )5F١(»الوقف عنده منه
فرحون بأن  -يف تصدرهم الالس  -له، وهم أهالناس إليهم على أ�م محلة القرآن و 

 ،ثون بني الناسبوي ،ينظر إليهم على أ�م كذلك، فيتخذون صفة أهل العلم انتحاالً 
 . با من سلطان اهللا أباطيل ما أنزل ،عن حسن قصد أو سوئه

نعـوا مــن ذلـك بــنص صــريح الــذين مُ  ،ل التأويـلهــات هـم أعلـى أن أخطــر هـذه الفئــ
يف اآليــــة الســــابعة مــــن آل عمــــران ومل ينتهــــوا، بــــل ركبــــوا مــــنت التأويــــل، وتأويــــل املتشــــابه 

، ومبـا بشكل أبلغ أثراً يف نصه وبيانه وفهمـه »اخلطاب اإلسالمي«وا إىل اءبالذات، فأس
ذلك ألن أثر التأويل إمنـا خيـدم  سبل اإلساءة األخرى وأساليبها،مل حيققه أي سبيل من 

ـــاب التأويـــل تفـــرق املســـلمون شـــيعاً، وظهـــرت  ؛اهلـــدف منـــه وهـــو إحـــداث الفتنـــة مـــن ب
ف أو الفلســلفة، ومل مينــع املــؤولني وصــفهم بــالزيغ و ســواء بلبــاس التصــ ،احلركــات الباطنيــة

 . يف آية آل عمران السابعة
رياً، ـالم احنرافــاً خطـــــــــسالحنــراف باإلواب لــــــــع األبـــــــــــلقــد كــان بــاب التأويــل أوس

ملـا أولـوا، ولكـنهم  -ن و وهـم مؤمنـ -ولو كان املؤولون يفقهون القرآن علـى حقيقتـه 
دون هلـــذه الداللـــة منكـــرون هلـــا يف قلـــوبم حـــأو جا ،لـــب جهلـــة بدالالتـــهغاألعلـــى 

 ..»اخلطــاب اإلســالمي«راً هلــم يف حمــاولتهم اخــرتاق تأويــل ســاتوعقــوهلم فيتخــذون ال
عرب التاريخ مرت  »اخلطاب اإلسالمي«ن زعمت أن سرية إ :وإنين ال أبالغ يف القول

 : باملراحل التالية

                                                 
 .١/٢٥٨تقان، اإلالسيوطي، )۱(
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 . هلينيإي وإهلام وبيانه هلذا القرآن بوح املنـزل على حممد  قرآنمرحلة ال -
مــــن األثقــــال  »اخلطــــاب اإلســــالمي«الــــذي ألقــــى علــــى  ،مرحلــــة القــــرآن املــــؤول -
 . ن تبوء به اجلبالال ما تكاد وأواألمح
حنن اليوم  ،إهلي هها عنا كونفن مل يصر إاليت حنن على أعتابا : مرحلة القرآن املبدل -

حيلـة أهـل التنــزيل ودعـاة التمسـك  قلـةلسـعة أهـل التأويـل و  ،أحوج إليه من أي يوم مضى
 . واهللا غالب على أمره ،به والزود عنه بكل وسيلة مهما ضعفت ووهنت

ري إليـه احلـديث األول إمنـا ـديث الثاين فإن مهمة املبعوث الـذي يشـوعلى مارمسه احل
لنفـي ) املـؤولني(و ) املنتحلـني(و ) الغـالة: (هي يف أساسها للتصـدي إىل الفئـات الثالثـة

ـــار  ) نـــص(مبجملـــه مـــن  »اخلطـــاب الـــديين«عـــن ) التأويـــل(و ) االنتحـــال( و) الغلـــو(آث
 . ميسه غبار ومل يرتاكم عليهليعود كما كان جديداً مل ) فهم(و ) بيان(و

اً ال يعرتيــه تغيــري ـيشــكل تأسيســ) نصــه وبيانــه(يف  »اخلطــاب اإلســالمي«ولــئن كــان 
ري خيضع لظروف البشر ومعـايريهم يف الفهـم، ومـا كانـت ـبش) فهمه(وال تبديل فإنه يف 

أثبتنـــا ذلـــك يف كمـــا   -احلاجـــة ماســـة وملحـــة إىل التجديـــد أصـــًال يف املـــنهج اإلســـالمي 
) االنتحـــال(و) لوـالغـــ(ومـــا كـــان  ،)مـبشـــرية الفهـــ(بب مـــن ـإال بســـ-ديثني الســـابقنياحلـــ
بريئــاً كــان هــذا الفهــم أم  ،إال وصــفاً لتصــرفات بشــرية قــاد إليهــا فهــم بشــري) أويــلتال(و

 .  مغرضاً 
ــــذلك كــــان  ــــد(ل ــــة ) فكــــر التجدي اخلطــــاب «مــــن أســــس املــــنهج اإلســــالمي حلماي

خطابـاً (باعتباره  ،ئه جديداً إىل أن تقوم الساعةوإبقا ،وصيانته من العبث »اإلسالمي
جديــد كـــل (، وبالتــايل فهــو )الــزمن يف مفهــوم البشــر(ال ـضــع جدتــه ملقــاييس ) إهليــاً 

تبوء بفشــل ذريــع شــنيع كــل حماولــة إلنشــاء ـوســ ،)جديــد يف كــل عصــر(وهــو  ،)عصــر
لـــدعوة إىل رتاً، مـــن مثـــل اـمهمـــا اســـترتت بأرديـــة ال تفيـــد ســـ) الم جديـــدــــــإس(ر ـــــونش
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وذلـــك أن هــــذا اخلطــــاب حيمـــل أدوات جتديــــده معــــه ، »جتديـــد اخلطــــاب اإلســــالمي«
 . وبشكل دائم ومستمر

علــى أن األمــر الــذي جيــب التنبــه إليــه دائمــاً وأبــداً هــو أن اإلســالم ديــن، وأن الــدين 
 متعنــدما يكــون إهليــاً مــوحى بــه إىل البشــر عــرب الرســل، فإنــه يتكــون مــن منظومــة معرفيــة 

وبالتـايل فـإن عمليـة جتديـده جيـب أن تـأتلف مـع طبيعـة هـذه  ،ها على عدة مراحلتكوين
 . املراحل ومضامينها

بالنسبة للخطـاب اإلسـالمي فإنـه البـد مـن معاجلـة األمـر علـى أسـاس مـن النظـر يف 
 . هذه املرحلية وأخذها بعني االعتبار

 : مراحل تكوين الخطاب اإلسالمي: اً رابع
 : باملراحل التالية »مياب اإلسالاخلط«لقد مر 

ثل كـالم اهللا عــز وجـل عـن طريــق اإلحيـاء بــه ــــمــالـذي ي: )إنـزال الــنص(مرحلـة  -١
           نصـــــاً بلفظــــه ومعنـــــاه   إىل الرســــول

               
 ) .٤-١:آل عمران( ...   
ـــ) الـــنص المنــــزل(بـــإبالغ  مرحلـــة  تكليـــف الرســـول  -٢  :ى البشـــر كافـــةإل

               
 ). ٦٧:املائدة(          

النص المنـزل ) بيان(مهمة مبهمة أخرى هي   مرحلة تكليف الرسول -٣
فهمه، وهو بيان  هموالكشف عما يكون قد التبس على بعض ،وشرحه للناس ،والمبلغ
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وحديثه  بأنه كالمه وإمنا هو كالم النيب موصى به أيضًا من اهللا تعاىل لكنه ال يوصف 
  :ليقدم للناس وفق ضرورات احلاجة إىل البيان) البيان املوصى(وسنته أفرغ فيها 

 ) ٤٤:النحل(          
وهــو فهـم خيتلــف بالضــرورة وفــق معــايري الزمــان  :المنـــزل) فهــم الــنص(مرحلــة  -٤

بعناصــــرها املعنويــــة  ،)جمتمــــع مــــا(يف ) مــــاجيــــل (واملكــــان الــــيت أنتجــــت وأظهــــرت ثقافــــة 
و ومــا إىل ذلــك مــن مكونــات متاثــل مــاهو موجــود يف ثقافــة أخــرى أ ،والفلســفية واملاديــة

 . تغايرها يف قليل منها أو كثري
جتديـد (يظهر أثـر املـنهج اإلسـالمي يف  ،)فهم النص(مرحلة  ،يف هذه املرحلة األخرية

أو  ،األمـة) تـراث(سـلف مـن هـذا الفهـم مكونـاً لــ  سـواء يف إعادتـه لقـراءة مـا قـد ،)خطابه
يف قراءة ماينـزل يف األمة أو يفد إليها من ظواهر وأحـداث مل تكـن فيهـا مـن قبـل، وإمعـان 
النظـــر يف هـــذه النـــوازل املســـتجدة للحكـــم عليهـــا بـــذا الوصـــف اإلســـالمي الـــذي تقـــع يف 

قبـوالً أو  ،اإلسـالمي مـن احلـدثاملوقـف  -أفـراداً و مجاعـة  -دائرته أو ذاك مما حيدد لألمـة 
 . رفضاً 

 ): جديد األحداث(و ) التراث(النظر في خطابي : خامساً 
 : خطاب التراث -١

 ،)إعـادة صــياغته(ال ميكـن أن تـدف إىل  )خطـاب الـرتاث(يف ) إعـادة النظـر(إن 
لوصــفه بأنــه  مهمــا كانــت دوافــع إعادتــه الصــياغة نبيلــة  فرضــاً، ألن يف ذلــك تشــويهاً 

 ،تضـــيات وحاجـــات أهلـــهقوحســـب م ،يف زمـــن أهلـــه ،فهـــو مـــن إنتـــاج أهلـــه ،)تـــراث(
علـى ) فهم النص وبيانه(ضمن الظروف واملعطيات اليت أحاطت بأهله فأدت بم إىل 

الشــكل الــذي نقــل عــنهم وامتــد أثــره وتطبيقــه يف الزمــان مادامــت الظــروف واملعطيــات 
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 ،الحقـة ةزمنـأغـم اسـتمرارها عـرب ر  ،اليت أنتجته قائمة مل تتغري، وكانت احلاجات ذاتـا
ذلك  -بل ألقل مل تظهر هلا معاجلة أفضل  -مل تتطلب معاجلة أفضل  ،لزمن ظهورها

أنــه لــيس مــن التجديــد يف شــيء أن نعيــد صــياغتها ونســتبدل بــا حلــوًال قــد ال تعطينــا 
 . مفاعيل أفضل وأنضج

لف احلاجة إىل حل مش وغياب  ،مالة كوحىت مع اختالف الظروف واملعطيات ـو
كمــا صــاغه أهلــه أوىف لألمانــة علـــى ) تراثنــا الثقــايف(فــإن إبقــاء حلهــا يف  ،هــذه احلاجــة

 -وهــي  ،باعتبــاره ســجًال أمينــاً يوثــق ذاكــرة األمــة احلضــارية والثقافيــة والتارخييــة ،الــرتاث
م بــثمن، ســواء تبــني تشــكل ثــروة ال تقــدر بقيمــة أو تقــوَّ  -لــدى كــل األمــم والتمعــات 

موافقتها للتطور العلمي الالحق أو خمالفتها له، ألن ذلك شأن آخر له مكـان  فيما بعد
 . آخر يف دراسة التاريخ املقارن

ـــــرتاث حمـــــاوالت  ـــــدفعهم ) آخـــــرين(وال يصـــــرفنا عـــــن هـــــذا املـــــنهج يف النظـــــر إىل ال ت
ختالفــاً جــذرياً يبــدأ ا »اب اإلســالمياخلطــ«لــف خطابــا مــع خيت) أيــديولوجيات أخــرى(

أن يضـــعوا أيـــديهم علـــى الـــرتاث انتزاعـــاً لـــه واغتصـــاباً مـــن أيـــدي أهلـــه  -مـــن األصـــول 
حنــو (يف كتابــه  -توفيــق ســلوم  -يهم علنــوا علــى لســان أحــد دعــاتم ومنظــر وأصــحابه ولي

 -يطمحــــون ألن يكونــــوا (وبشــــكل صــــريح أن أنصــــار املاديــــة التارخييــــة ) رؤيــــة ماركســــية
يف حــني يـروج آخـر مــن  ،)هــم احلـافظني للـرتاث واألكثــر أمانـة لـه -حسـب تعبـري لينـني 

إىل األخــذ مبــا يكــون يف الــرتاث ذا طــابع  -مســري أمــني  -نفــس هــذه املدرســة ومنظريهــا 
( هو ذو طابع رجعي مثل  الغزايل؟تقدمي مثل ابن رشد وابن خلدون، ورفض ما 

6F

١( 

                                                 
ــا )۱( ص  )المكتــب اإلســالمي :بيــروت( المية والقــرآنـالماركســ :لإلطــالع علــى المزيــد مــن هــذا الموضــوع راجــع كتابن

 .وما بعدها ٢٣٤
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 يفهــم بــأي حــال مــن جيــب أن ال) إعــادة صــياغة الــرتاث(علــى أن موقــف املنــع مــن 
منظومة (أن عملية التقومي ضرورية وفاء لـذلك  ،)تقوميه(األحوال على أنه منع من حماولة 

ضــرورة  مــن حيــث) تــاريخ الــرتاث(ذاتــا يف أســس تكوينهــا مــن جهــة، ووفــاء لـــ ) الــرتاث
تضـاف إىل ) وجهة نظر(لتتشكل من كل ذلك  ،التحقيق يف صحة الوقائع املنسوبة إليه

مــــن قبيــــل تســــليط األضــــواء علــــى إجيابيــــات احللــــول الســــابقة  ،)ملنظومــــة املوروثــــةا(هــــذه 
كـل   ،تها دراسـة تؤكـدها أو تنفيهـاـيح الوقائع املوروثة بعد دراســوكذلك تصح ،هاـوسلبيات

وحبيث يبقى ما وصـلنا كمـا وصـلنا مضـافاً إليـه تقييمنـا لـه،  ،)إعادة الصياغة(ذلك دون 
 : وبذلك تتحقق أمور أربعة

ســـواء رضـــينا عمـــا حيملـــه أم مل نكـــن  ،بعـــدم حتريفـــه ،الوفـــاء للـــرتاث: ألمـــر األولا
 . راضني

ه علـى الوجـه الـذي ثـسواء كان املنقول صحيحاً يف حدو  ،أمانة النقل: األمر الثاني
 . نقل أم مل يكن

حـــىت يـــتم تأكيـــد  ،النهـــوض مبســـؤولية التحقيـــق يف صـــحة احلـــدوث: األمـــر الثالـــث
دون أي  ،كمـا يثبـت أنـه حـدث   -وبعـد التحقيـق  –رخيـه جمـدداً احلدث كما نقل أو تأ

  .حمو ملا كان قد نقل
وهــو األهــم، إمنــا يكــن يف التعــرف علــى مــا ال يــزال يشــكل احللــول : األمــر الرابــع

املناسـبة واألفضـل، وتلــك الـيت ال بــد مـن إعــادة البحـث عـن بــدائل هلـا بســبب مـن تغيــري 
مالئمـــة أو بســـبب تغيـــري يف مكونـــات احلـــل علـــى صـــورة أكثـــر ) فهـــم اخلطـــاب(وســـائل 

ـــو كـــان حاصـــًال قبـــل صـــياغة  احلـــل (الرتاثـــي، وبســـبب أن هـــذا الـــذي طـــرأ مـــن التغيـــري ل
 . لكان صنع بشكل آخر ووصلنا إرثاً آخر) املوروث
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أسوق أمثلـــة ســـريعة علـــى املراحـــل ـىت ال يبقـــى املوضـــوع نظريـــاً حبتـــاً فـــإنين ســــوحـــ
 . األنفة الذكر
جنـده يف مـا نقـل لنـا يف  ،رضنـرضـينا بـه أم مل  ه،بعـدم حتريفـ) لـرتاثالوفاء ل(فمثال 

كفار من فقه السلف فيما خيص من كتب اهللا عليه أن يؤسر يف احلرب بني املسلمني وال
أوصـاف هلـذا  -مسى صـوره أوهو فقه أقر العدل ب –فقه ( حيث الفقه يف هذا  ،أحكام

حـىت ليكـاد املـرء . ومـا شـابه ذلـك) ململـوكا(و ) اآلبـه(و ) الرقيـق(و ) األسـري مثـل العبـد
إمنـــا هـــو ممـــا أتـــى بـــه اإلســـالم وأســـس لـــه القواعـــد وأقـــام لـــه ) نظـــام الـــرق(أن يظـــن بـــأن 

 . املسوغات واملربرات
مــع أن ) الفقــه املــوروث(لســت أدري ملــاذا تــرتدد هــذه األوصــاف بــذه األلفــاظ يف 

ـــ  وإمنــا أتــى  ،ل عــن هــذا النظــامأبــداً، ولــيس هــو املســؤو ) نظــام الــرق(اإلســالم مل يــأت ب
 ). املعاملة باملثل(ويقوم على أساس ) الرق شرعة األمم من قبله(اإلسالم و 

وهم خيوضون احلروب مع أعدائهم، يؤسر منهم  –مل يكن أمام اإلسالم واملسلمني 
حـىت يكـون ) املعاملـة باملثـل(أن يقبلوا بأدىن مـن نظـام  –ويأسرون، يغنم منهم ويغنمون 

قـــة بيـــدهم يفاوضـــون عليهـــا أو يرهبـــون أعـــداءهم باســـتعماهلا مقابـــل اســـتعمال ذلـــك ور 
 . األعداء هلذه الورقة

 هر عليــه األســر إال علــى أنــدِ لكــن اإلســالم مــع كــل ذلــك مل ينظــر إىل هــذا الــذي قُــ
اً أحــرار  ،شرـــــحيا كــل البـحيا كمــا يـــعي ألن يــــــــــالبة ويف الســــــــق يف املطــــــــــبشــر، لــه كــل احل

حبيــث يغــدو مـن اليســري علــى مــن ) نظــام العتـق(مـن كــل عبوديــة إال هللا، فأقـام وأســس لـــ 
قـــدر عليـــه ذلـــك أن ينـــال احلريـــة، يكفيـــه لـــذلك أن يقـــع وليـــه يف معصـــية مـــن املعاصـــي 
اخلفيفة اليت ال يكـاد ينـأى كثـري مـن النـاس عـن ارتكابـا حـىت تكـون كفـارة هـذه املعصـية 

 ). عتق رقبة(
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فهـــم أســـالفنا املســـألة بشـــكل خمتلـــف أوقعهـــم يف تنـــاقض بـــني لســـت أدري كيـــف 
الـــنص وبيانـــه، فهـــم يف ماصـــنفوه يف هـــذا البـــاب أدركـــوا املســـألة إدراكـــا ســـليماً حيـــث 

ـــه  ،)بـــاب العتـــق(أدرجوهـــا حتـــت  وهـــذا يف منتهـــى الدقـــة يف التعبـــري والصـــدق يف توجي
كسورة املشددة ولو مرة بالراء امل) الرق(فالقرآن الكرمي مل يأت على ذكر لفظ . الداللة

 ). عتق(واحدة، ولكنه حفل كثرياً بألفاظ الـ 
وهـم يف صـدد  –إال أن هؤالء الفقهاء الكبار عندما يفصلون األمر ويشـبعونه بيانـاً 

فإ�م ال حيرصون علـى إدراج مفـردات  -استنباط األحكام املتعلقة بذه الفئة من الناس 
 . فردات ما قد يؤدي إىل فهم آخرالنص ويستبدلون با من األلفاظ وامل

دعــوهم إىل أو  ،إنــين مــن علــى هــذه الصــفحات أوجــه النــداء إىل الفقهــاء املعاصــرين
توقـــع يف منطقـــة أن اإلســـالم أتـــى وال ) العتـــق(اســـتعمال ألفـــاظ أخـــرى تـــدل علـــى معـــىن 

 ). نظام الرق(بـ
ثـاالً فـإنين أسـوق م) مسـؤولية التحقـق مـن صـحة الحـدث(و ) أمانة النقل(أما عن 

 . رضي اهللا عن كل منهما، مبا هو أهل له) التحكيم بني علي ومعاوية(على ذلك قصة 
رضـي اهللا عنـه، كـان مـن ) أبا موسى األشـعري(ما تزال هذه القصة تنقل إلينا وكأن 

رضــي اهللا عنــه، أن يلتــف علــى مــا ) عمــرو بــن العــاص(الغفلــة والســذاجة حبيــث اســتطاع 
خلـع صـاحبه (بعـد أن قـام أبـو موسـى بـإعالن ) به معاويةتثبيت صاح(اتفقا عليه فيعلن 

ومجهــرة املســلمني الــذين حضــروا لســماع إعــالن نتيجــة  ،فينتهــي األمــر علــى هــذا) علــي
راضـون بطريقـة اإلعـالن وبـاحلكم املعلـن مـن أحـد احملكمـني  ،التحكيم شهود على ذلك

 . دون احملكم اآلخر
فهـل   -وهـو يقينـاً لـيس كـذلك  -غفلـة وسـذاجة جـدًال ) أيب موسى(فلئن كان يف 

 كان باقي املسلمني الذين شهدوا اإلعالن مثل ذلك؟ 
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علــى هـذا املســتوى مــن املكــر واخلديعــة والتحايــل يف أمــر ) عمــرو بــن العــاص(ولـئن كــان 
وهـو يقينـاً  -خطري النتـائج علـى مسـرية اإلسـالم واملسـلمني يف حاضـرهم ومسـتقبلهم جـدالً 

 ي املسلمني الذي شهدوا اإلعالن ليتقبلوا ذلك؟ فهل كان باق -ما كان كذلك 
ليذعن خلديعة ومكر وحتايل وهو  ،مث، هل كان اإلمام علي، رضي اهللا عنه، وأرضاه

 من هو فطنه وذكاء وعلماً؟  
أكثــر وعيــاً وأشــد حرصــاً علــى اإلســالم واملســلمني يف حاضــرهم ) اخلــوارج(هــل كــان 

لصـــحابة املعاصـــرين للحـــدث ومجـــاهري ومســـتقبلهم مـــن علـــي، رضـــي اهللا عنـــه، وســـائر ا
 املسلمني فهبوا وحدهم لرفض التحكيم ونتائج التحكيم؟ 

أمـا تــرون أن القصـة كمــا نقلـت لنــا يف روايـات نســبت إىل السـلف وأصــبحت جــزءاً 
إنـين مـن  ؟ا هي مثار مئات من التساؤالت الـيت حتتـاج إىل إجابـات مقنعـةـإمن) تراثنا(من 

أوجه النداء للعمل علـى إعـادة النظـر يف الروايـات املنقولـة  -على هذه الصفحات أيضاً 
ـــان حقيقـــة احلـــدث كمـــا ) منقـــول الـــرتاث(ال بقصـــد حموهـــا مـــن  ،هلـــذه القضـــية وإمنـــا لبي

بعــرض مــا كــان صــادقاً  ،لكــي يكتمــل خمــزون الــرتاث ،وضــمه إىل الروايــة املنقولــة ،حــدث
 . منه وتصحيحاً ملا مل يكن كذلك

 : األحداثخطاب النوازل وجديد  -٢
سـواء  ،مبضـمونه املشـحون بـالكثري مـن األفكـار والطروحـات –لعل هذا اخلطـاب 

الــذي ) خطــاب احلــال(مــا تعلــق منهــا بوضــع الصــيغ املطلوبــة ملــا ميكــن أن نصــفه بأنــه 
بـل وحـىت اختطافـه مـن  ،لئـك الـذين حيـاولون اخرتاقـهأو يسعى أهل اخلطاب من جهة و 

خطـاب (ى، وكـذلك مـا ميكـن أن نصـفه بأنـه تلـك مـن جهـة أخـر  أهله بذه احلجة أو
الــذي حتــاول التأســيس لــه كــل املــدارس الثقافيــة الــيت يعنيهــا أمــر هــذا ) املســتقبل واملــآل
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) مضـمون اخلطـاب(اخلطاب، أو ما تعلق بوضع النظريات اليت يرى كـل فريـق أن يبـىن 
 هو أخطـر وأهـم مـايف هـذا البحـث، ولـذلك -على أساس من محل أفكاره وتسويقها 

اخلطـــــاب «علينـــــا أن نبســـــطه بقـــــدر كـــــاف مـــــن الصـــــراحة الـــــيت متنـــــع مـــــن التفـــــريط بــــــ 
حتقيقًا ألعذار وجمامالت ال طائل حتتها وال فائدة منهـا مـن جهـة، ويقـدر   »اإلسالمي

والتبـاغض  ،وحتفيـزه ملبادلـة الشـجار بـاحلوار) اآلخر(كاف من احلذر مينع من استنفار 
ة علـى يـال حيقق من حيث النتيجـة مصـاحل مبن حبيث ،والتشاحن بالتعاون ،بالتعاضض

 . القناعة املتبادلة وال أهدافاً قائمة على الثقة حبسن املقاصد والنوايا من جهة أخرى
ـــا جيـــب أن نعـــاجل ا ـــا جمـــدياً فإنن ـــه، الوجـــه املتعلـــق ولكـــي يكـــون حبثن ألمـــر مـــن وجهي

) اآلخر(ن موقع هذا وبيا ،)اآلخر(والوجه املتعلق به يف نظر  ،يف نظر أهله »اخلطاب«بـ
 . »المياخلطاب اإلس«يف 

 : في خطاب الحال -أ
ل ، وأفضِّـ)اخلطاب املعاصر(وهو مادرج الباحثون واملفكرون على وصفه وتسميته بـ 

ـــاحييت أن يســـمى  ـــرتبط باخلطـــاب ســـواء  ) املعاصـــرة(ذلـــك أن  ،)خطـــاب احلـــال(مـــن ن ت
تـرتبط مبسـتوى املواءمـة ) احلاليـة(بينمـا  ؛كانت هلذا التجديـد دواع تـدعو إليـه أم مل تكـن

 ،كمــا هــو عليــه قبــل النظــر يف احلاجــة إىل جتديــده واحلــاالت املســتجدة  »اخلطــاب«بــني 
 : اليت مل تكن زمن صياغة اخلطاب، وفيما إذا كان هذا اخلطاب

 . وتقدمي التوصيف الديين السديد هلا ،املسائل اجلديدة نصاحلاً لإلجابة ع -
 . ه املهمة وأدائهاأو أنه ينوء حبمل هذ -

دون االرتبــاط بــأي (هــي الــيت تطلــق احلاجــة إىل اإلجابــة ) احلــاالت(باعتبــار أن 
فمثل هـذه األمـور  ،)املعاصرة(والتزين بوصف ) ليس لرد مضي زمن(وكذلك ) زمن

 . يف شيء »اخلطاب اإلسالمي«ال تعين  -واليت ليس فيها سوى الربيق اللفظي  -
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ونشــوء حاجــات ) األحــوال(مظنــة لتغــري  -ســبيل املثــال علــى  -ئــة ســنة اعلــى أن م
َعـُث ِلَهـِذِه  «: جديدة، األمر الذي لوحظت مراعاتـه يف حـديث الرسـول  ِإنَّ اللَّـَه يـَبـْ

ُد َلَها ِدينَـَها  . والذي سقناه آنفاً  »األُمَِّة َعَلى رَْأِس ُكلِّ ِماَئِة َسَنٍة َمْن ُيَجدِّ
هــو جــزء مــن املنظومــة  -كمــا أســلفنا- »المياخلطــاب اإلســ«فــإن  ،وعلــى أيــة حــال

 . معاً ) فهم اخلطاب(و) نص اخلطاب(اليت تتشكل من  ،)الدين اإلسالمي(الفكرية لـ 
ألنه يشـكل حالـة امتـداد لـه يف أدائـه  ؛ليس له أن ينفك عن نصه) فهم اخلطاب(و

الناس  أو بني ،بعضهم مع بعض ،سواء يف تنظيم العالقات بني الناس ،ملهماته وأغراضه
ــــوالسلط علـــى الوجـــه الـــذي يســـتمد مشـــروعيته مـــن  ،أو بـــني أولئـــك كلهـــم وخـــالقهم ،ةـ
 . النص

األمـــرين هـــو الفـــرق بـــني قداســـة  أن الفـــرق بـــني -كمـــا أســـلفنا   –م بـــه إال أن املســـلَّ 
مبثــــل هــــذه ) البشــــري(ري والتبــــديل، وعــــدم متتــــع ـنه مــــن التغيـــــته مبــــا حيصـــــوحرمــــ) هلــــياإل(

 . احلصانة
قد صيغ  ،املتمثل يف القرآن الكرمي وبيانه ،)النص اإلهلي(م به أيضاً أن ومن املسلَّ 

ـــوائم احتمـــاالت منـــاء  ) الفهـــوم البشـــرية(بإحكـــام يســـمح بـــإطالق دالالت تواكـــب وت
البحث عن احلقائق الكونية واكتشاف قوانينها اليت (بسبب من تطور  ،بشكل مستمر

، هذا التطور الذي ال ميكـن لـه )األكوانأودعها املبدع املهمني القدير يف ما خلق من 
. بصيغة واحدة) عوامل الفهم(أن يصل إىل �ايته يف زمن واحد حىت يصح أن تتجدد 

حيـث يـتم الوصـول إىل  ،ة سيبقى قائماً إىل أن تقـوم السـاعةلبحث عن احلقيقن اإبل 
لبشر إىل غراضها وآل ادت أة النهائية، وذلك حني تكون احلياة الدنيا قد استنفاحلقيق

ـــاة اآلخـــر  ـــنص (تفاد علـــى وجـــه اليقـــني مـــن دميومـــة ـ، وهـــذا مـــا يســـةأوىل مراحـــل احلي ال
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   :مبـــا فيـــه مـــن حـــث علـــى النظـــر يف آالء اهللا وآياتـــه وكيـــف بـــدء اخللـــق)  اإلهلـــي
وهــــذا نــــص يف  ،)٢٠:العنكبــــوت(        

اكتشـاف قـوانني مبـا يـدل علـى أن  ،ستمر توجيهه للناس حىت قيام السـاعةياخلطاب س
 . األرض والتعرف عليها لن ينتهي قبل ذلك

يســتمد مكوناتــه مــن حــوادث هــذه  مــن ســريورة الكــون فهــمٌ  وســيكون لكــل حقبــةٍ 
وسوف جيد هذا الفهم متسعاً يف  ؛ةيتم التوصل إليه من جوانب احلقيقاحلقبة وتطور ما 

 . ما يطلقه النص الثابت من دالالت
الــيت مل تكــن موجــودة يف مكونــات فهــم ) فهــم احلالــة(وإذا كــان األمــر كــذلك، فــإن 

طاق هـــذه الـــدالالت الـــيت لـــن نيف دالالتـــه واســـت) إعـــادة النظـــر(ســـابق للـــنص تســـتدعي 
) احلالـــة(ســـواء بإدخـــال  ،عـــن إعطـــاء اإلجابـــة -وحمـــال عليهـــا العجـــز  -تكـــون عـــاجزة 

جديــد أو إطــالق فهــم  ،ضــمن فهــم كــان مــن قبــل حلالــة مماثلــة يف مكوناتــا ومقاصــدها
ــــة اجلديــــدة(يعطــــي  حكمهــــا مــــن الــــرفض أو القبــــول، وهكــــذا ميكــــن فهــــم عبــــارة ) احلال

 . ويف إطار هذه احلدود) اخلطاب اإلسالمي املعاصر(
 : في آلية صياغة الخطاب –ب 

ـــة  ـــذي أســـلفناه، مـــن الضـــروري جـــداً أن نظهـــر التمـــايز يف آلي صـــياغة (بعـــد هـــذا ال
يف األمـم والتمعـات  ،ألنظمـة املعرفيـة األخـرىبني النظـام املعـريف اإلسـالمي وا) اخلطاب

 . سالميةاإلغري 
إذا مــا اتســع وجــوده وألفــه النــاس ) احلــدث اجلديــد(يف تلــك األمــم والتمعــات فــإن 

الــيت جيــب أن تظهــر يف خطابــه عــرب القــوانني الــيت تــنظم حيــاة ) وجهــة النظــر(فللمجتمــع 
 . هذا التمع
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) موضــوعاً للنظــر(يكــون ) احلــدث اجلديــد(فـإن  أمـا يف التمــع القــائم علــى اإلســالم
وإال  ،ال خيـرج عنهـا ،وضـمن دائـرة الـدالالت املمكنـة فيـه) ثوابـت الـنص(فيه على ضوء 

(منحه الوصف الذي يظهر هذه النسبةمل تصح نسبته إىل هذا املنهج و 
7F

١(.  
فــإذا مــا ظهــر أن احلــدث مقبــول بداللــة ممكنــة يف الــنص، صــيغ اخلطــاب مبــا يضــفي 

وإال منعـــت عنـــه هـــذه املشـــروعية، وصـــيغ  ،احلـــدث مشـــروعية الوصـــف اإلســـالمي علـــى
 . اخلطاب مبا يظهر هذا املنع

جتمـع بــني  ،مـرد ذلـك كلـه يف النظـام املعـريف اإلســالمي أن هلـذا النظـام مرجعيـة ثابتـة
ألي أمـــة خـــارج النظـــام اإلســـالمي، مـــن  ،عــدة عناصـــر ال تتـــوفر ألي نظـــام معـــريف آخــر

 : أبرزها
وال جمتمـــع دون  ،وال ــــتص بأمـــة دون أمـــة ،ا غـــري خاضـــعة لزمـــان أو مكـــان�ـــإ -

سياستهم ن الزمان واملكان، هدف هلا تسعى وأين كانوا م أىنَّ  ،كل الناس  ،فالناس ،آخر
 . مبا يصلح شؤو�م وينأى بم عن الفساد ما استجابوا هلا

ن إ -يـال مهمـا تتالـت األج -حبيـث جيـد كـل جيـل  ،وهي مـن السـعة يف مضـمو�ا
 ،وقرأها قراءة اجلزء من خالل الكل ،وفهم أغراضها حق الفهم ،تدبر ثوابتها حق التدبر

ويف هـذه احلالـة فإنـه . استبانة واستعانة وقراءة الكل استيعاباً لـدالالت اجلـزء وإحاطـة بـا
 . على اإلجابة السليمة واحلكم الشرعي املنشود -ال حمالة  -واقع 

مضامينها مهما تطاول الزمان وتناءى املكان ال يعين ن استكناه دالالت إ -
تعارضًا مع ثبات نصها وعصمته يف التغيري والتبديل، كما أنه ال يعين تيهًا يف دالالت 
مفتوحة ال حدود هلا، وإال كانت إىل إمكانية التغيري والتحريف أدىن من الثبات، 

                                                 
 .ـالمية والقرآن، مرجع سابقالماركس :كتابنا رانظ )۱(
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ت ما يكفي ويسد حاجات أودع فيها من الدالال ،عزت قدرته ،ولكنه يعين أن اهللا
ابة يف مرجعيات أخرى إال وجهاً من وجوه ــعي إىل اإلجــا، وما يكون الســـاألجيال منه

قائق الثابتة يف هذا املرجعية الدور ــــــذلك أن من احل ،لماتـاخلروج من النور إىل الظ
        : اإلهلي يف مواجهة األدوار البديلة

           
 )٢٥٧:البقرة(

حيــث  ،إن هــذه املرجعيــة توضــح دور املــنهج اإلســالمي يف التعامــل مــع احلــدث -
(ل فقطعفور الفاعل يف احلدث ال بدور املنيقوم هذا املنهج بد

8F

١(.  
موضـوعاً (هذه كلها تشـكل بعضـاً مـن ضـوابط املـنهج اإلسـالمي يف اعتبـار احلـدث 

ن الوصف اإلسالمي للحدث بأنـه مشـروع حيث يكو  ،)واضعاً لوجهة النظر(ال ) للنظر
 . أو ممنوع تالياً للنظر فيه

على أن هذه اآللية يف صياغة اخلطاب ال ميكن ضبطها وإظهـار آثارهـا مبجـرد ذكـر 
بعــد إعــادة النظــر ) صــياغة هــذا اخلطــاب(فــإن مــن الضــوابط الضــرورية العتمــاد  ،مزاياهــا
أن يقوم بكل ذلك، املؤهلـون  ،ديدهسواء باإلبقاء على اخلطاب كما هو أو جت ،والتقييم

 : هلذه املهمة
لغـة (وما هلم من معرفة واسعة بـ  ،يف نصه وبيانه ،مباهلم من غزير العلم باخلطاب -

   ؛ )اخلطاب
الــيت هــي اللغــة العربيــة عنــدما ارتقــت ) لغــة اخلطــاب(ومــاهلم مــن عميــق املعرفــة بـــ  -

القــــادرة علــــى محــــل دالالتــــه ومعانيــــه ذروة الفصــــاحة والبالغــــة ممــــا أهلهــــا لتكــــون اللغــــة 

                                                 
 . الماركسالمية والقرآن، مرجع سابق: راجع كتابنا )۱(
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(تيعابا جبــدارة ظهــر فيهــا الــنص بدالالتــه املكنونــةــــــــــواس
9F

فيــه كــأظهر مــا يكــون يف لفــظ  )١
لفـاظ الـد معـان منـه مل يكـن لغـريه مـن األبلـغ مـا تتو أمن القدرة علـى أداء معـان محلهـا، و 

         :تعـــاىل هأن حيملهـــا، وهـــذا مصـــداق قولـــ
 ). ١:هود(   

والتبتــــل إليــــه  ،يف ســـرهم و عالنيــــتهم ،م عليــــه مـــن صــــدق اإلميــــان بــــاهللاــــــــومـــا ه -
وسعيهم لكسب ثـواب اآلخـرة، وهـم يف كـل جيـل مـن  ،واخلشية منه، وزهدهم يف الدنيا

         القلـــــــــة والنـــــــــدرة حبيـــــــــث وصـــــــــفوا بـــــــــأ�م 
 ). ١٤-١٣:الواقعة(

ث به من كل مدع علمًا وهو إىل اجلهل وما ذلك إال حفظًا للخطاب من العب -
أدىن وأقرب، ومنعًا لتسلل أصحاب الغرض واهلوى من تبديل ) الميــــاخلطاب اإلس(بـ 

ب ــــــــــري إليه من قريـــــــــــله ليس له من الدالالت ما يش اب بتقدمي فهمٍ ــــــــــد اخلطــــــــــمقاص
وال نرى  بحنا نرى أدعياءً ــــــــــحىت أص ،ؤالء يف زمننا هذاد، وقد كثر أمثال هــــــــــأو بعي

دعاة، ونشهد مؤولني وال نشهد مبينني، حىت لتكاد الساحة أن متتلئ مبن يتبعون 
ون ـاع، وهم ال يكادون يفقهــــــــــويلحون على هذا االتب )ابــــــــــنص اخلط(ابه من ــــــــــاملتش

     : معوا قوله تعاىلــــــــــوكأ�م مل يس يف هذا �يًا وال حتذيراً 
               
 ).  ٧:ل عمرانآ(         

                                                 
 . المرجع السابق )۱(
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لعلهـم  ،معوا وتغـافلو حتقيقـاً ملـآرب هلـم وأهـدافــــــــس –وعلى هذا أغلبهم  -أو أ�م 
) يــن جديــدصــياغة د(قــون هــدف الوصــول إىل حيق -عــوى التجديــد حتــت ســتار مــن د -

ينســبونه إىل اإلســالم بتانــاً وزوراً، حــىت إنــك ليحزنــك أن تشــهد خلــو الســاحة مــن الــذين 
الـذي  يط بم عبء البيان أو تكاد، فلقد غلب على هؤالء فهـم حـديث رسـول اهللا ن

ه كـان يعنيـ مـا أظـن أنـه  علـى وجـهٍ  )10F١(»ِإنَّ اْلُعَلَماَء َورَثَـُة األَنِْبيَـاءِ « :بو الدرداءأرواه 
قصد إليه، األمر الذي يدعوين إىل وقفة أحتدث فيها إليهم حديث يف هذا احلديث أو ي

 ه عليـه مـن أن يُـرى منـه خطـأوشيخه مـن خـالل حبـه لـه وحرصـ هطالب العلم مع أستاذ
  إن كان واقعاً يف تطبيق املنهج؟صغر، فما بالك مهما 
 :العلماء ومسؤولية صياغة الخطاب – ج

ـــــال ال احلصـــــر وأمهـــــد لبســـــط هـــــذا املو  ضـــــوع بالتـــــذكري مبـــــا يلـــــي وعلـــــى ســـــبيل املث
 : واإلحصاء

 ). ٢٨:فاطر(        : قول اهللا تعاىل -
             

 ). ١٨٧:آل عمران(          
        

 
 ). ٤٢:البقرة(  

ـُة اَألْنبِ ـَوِإنَّ اْلُعلَـ ... «: ه ـقول - ـ َماَء َورََث ارًا ـَورِّثُوا ِدينــــــــــْم يُ ـَيـاِء، َوِإنَّ اَألْنِبَيـاَء َل
 . )11F٢( »َوال ِدْرَهًما، َورَُّثوا اْلِعْلَم، َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ ِبَحظٍّ َواِفرٍ 

                                                 
) المكتـب اإلسـالمي: بيـروت(اري، تحقيق محمد الصـباغ قال ليع خبار الموضوعة، المالالمرفوعة في األ رسرااأل )۱(

 .١٤٧ص 
 .بو داودخرجه أأ )۲(
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َمْن ُسِئَل َعـْن ِعْلـٍم َعِلَمـُه ثُـمَّ َكَتَمـُه أُْلِجـَم يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة بِِلَجـاٍم  « :عن أيب هريرة -
  )12F١( »ْن نَارٍ مِ 

وبعــض بيا�ــا يف  »ب اإلســالمياخلطــا«هــذه بعــض آيــات مــن الــنص اإلهلــي يف  -
 ،من فقهاء ومفسـرين وحمـدثني ،، يعلم العلماء باإلسالم حق العلمأحاديث الرسول 

يف الـــنص (علـــى عـــاتقهم مســـؤوليات جســـام للحفـــاظ علـــى املرجعيـــة اإلهليـــة  يأ�ـــا تلقـــ
ه واالحنـــراف بـــه عـــن مقاصـــده وأهدافـــه واخلـــروج بـــه عـــن مـــن أي حماولـــة الخرتاقـــ) وبيانـــه

 -لـــه مـــن خـــالل القيـــام ) الفهـــم البشـــري(قداســـة وصـــفه، وكـــذلك احلفـــاظ علـــى ســـداد 
مــن خـــالل ) الفهـــم للــنص(مبواجهـــة حالــة اســتمرار املطابقـــة بــني هــذا  -وبشــكل دائــم 

أن ، ذلك تفاعله مع سريورة احلياة وما يطرأ وحيدث من حاالت مل تكن معروفة من قبل
 ،وإمنا هـو راصـد يقـظ هلـا ،ميتاز بأنه نص ال ينأى عن مسرية احلياة »اخلطاب اإلسالمي«

ن عليهـا النـاظم ممتفاعل معها، تفعل فيه فعل املستقرئ له، ويفعل فيهـا فعـل احلـاكم املهـي
مـا كـان سواء منها ما كان كاشفاً لقوانينها املادية املودعـة فيهـا بـاإلرادة اإلهليـة أو  ،حلركاتا
 ،لعالقــات األمــم فيهــا والتمعــات مــن أي لــون ويف أي مكــان وزمــان -بالعــدل  -ناظمــاً 

يحمـل « :يف حديثـه الشـريف مجاعات وأفـراداً، كـل ذلـك مـن خـالل بيـان رسـول اهللا 
 : ينفعون عنه ههذا العلم من كل خلف عدول

 . تحريف الغالين -
 . وانتحال المبطلين -
 . وتأويل الجاهلين -
 . د ذكرنا هذا احلديث يف صفحات سابقةوق

                                                 
 . َحِديٌث َحَسنٌ : لترمذي، وقالأخرجه ا )۱(
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ـــة مـــن أهـــل العلـــم أمـــوراً لـــيس هلـــم أي خيـــار يف عـــدم  وهـــذا يرتـــب علـــى هـــذه الفئ
 : النهوض با

ومبختلـف  ،ويف كـل الظـروف ،محل مهمة البالغ والبيان بشكل دائـم: األمر األول
 . اليت تظهر أن طهر الوسيلة من طهر الغاية واهلدف ،الوسائل املشروعة

رصـد حـاالت التحريـف واالنتحـال والتأويـل، ذلـك أن هـذه احلـاالت : مر الثانياأل
عـن مسـاره وتقدميـه بصـورة متنـع مـن  »إلسـالمياخلطاب ا«تشكل أبرز املداخل إلخراج 

 . سديداً كما أريد لدالالته أن تكون فهمه فهماً 
علـى املسامهة بشكل دؤوب وفعال يف عملية مراجعة دائمة للتعـرف : األمر الثالث

يف أداء ) النص اإلهلـي(لـ ) الفهم البشري(مدى جناح الصياغة املتداولة بتقدميها وإبرازها 
مهما كان مستوى هذا الفشل، مـن  ،أو فشلها يف ذلك ،مهمتها على الشكل املطلوب

لــم بشـكل متطــابق مــع دالالت عأجـل الثبــات علــى هـذه الصــياغة كلمــا كانـت تعــرض ال
أو مــن أجــل إعــادة النظــر يف  ،يفــاً أو انتحــاًال أو تــأويالً حتر  ،الــنص دون أي خــروج عنــه

) الـنص(و) الفهم(هذه الصياغة كلما لوحظت حوادث من شأ�ا أن جتعل التطابق بني 
ا مــإغــري تــام حبيــث تبــدو الصــورة بينهمــا وكــأن خلــًال مــا طــرأ عليهــا أثــر بشــكل أو بــآخر 

على سالمة االسـتيعاب، ) مقدره الفه(داء أو على على حسن األ) قدرة الصياغة(على 
صـاحب  )خـرلآل(إىل حالة من الشـك يتـيح ) اخلطاب اإلسالمي(سوأ ما يعرض أوهذا 

 . غاللتبشع االسأاهلوى والغرض أن يستغلها 
قــدام بشــكل فاعــل وســديد علــى طــرح الصــياغة األدق مطابقــة، اإل:  األمــر الرابــع

تشــــكيل اخلطــــاب (يف  عنصــــراً واجــــب االعتبــــار ،مــــن األمــــور) احلــــادث(بعــــد اعتمــــاد 
 ). اجلديد
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فهـــذا يشـــري إىل فهـــم  ،خالق النبـــوةأبـــذل اجلهـــد يف حماولـــة التجمـــل بــ: األمــر الخـــامس
سـاس أعلـى  »...َوِإنَّ اْلُعَلَمـاَء َورَثَـُة األَنِْبيَـاءِ  ... «: سليم وسـديد حلـديث الرسـول 

) البيــان(و) الــبالغ(مــن أن تركــة األنبيــاء ليســت مــاًال وال متاعــاً وإمنــا هــي متابعــة مهــام 
رثـوا و مـن أن العلمـاء وإن مل يم املبتدع ـيه ذلك من طرح للفهـقتضوما ي) المـنشر اإلس(و

ـــة النـــيب  ـــوا مهاب ــــواح مـــاًال ومتاعـــاً لكـــنهم ورث ـــه، ذلـــك أن ـــــــــ رتام النـــاس وتعظـــيمهم ل
مـا ملحاً علـى �ـي النـاس عـن التعامـل معـه ك ،كان مثال التواضع مع الناس الرسول 

فـإن فعـل العلمـاء ذلـك كـانوا موضـع ثقـة النـاس بـم  ،كان يتعامل اآلخـرون مـع ملـوكهم
لــديهم  أل�ــم جيــدون القــول مقرتنــاً  ؛)فهمهــم للخطــاب(تــداء بـــ قواال) خطــابم(ومســاع 

ليه إداء حق الرتكة اليت آلت أبالتطبيق والعمل، وبدون ذلك ال يستطيع العامل باإلسالم 
 . منيأل صادق و بشك عن النيب  رثاً إ

يراً داعرتافـاً بفضـلهم وتقـ -ري العلماء وإن كـان أمـراً حسـناً قويف كل األحوال فإن تو 
فمـــا بالـــك إن صـــار هـــدفاً عنـــد بعضـــهم  ،إال أن ذلـــك ال يكـــون بالطلـــب -جلهـــودهم 

 وغاية؟ 
 : العالقة بين الخطاب وحامله -د

 طلـــوب إال مـــن خـــالل علـــى أن كـــل مـــا أوردنـــاه آنفـــاً ال ميكنـــه أن يـــؤدي الغـــرض امل
 فكلمــــــا كــــــان اخلطيــــــب حاذقــــــاً ومتمكنــــــاً مــــــن إيصــــــال  ،إىل النــــــاس) حامــــــل اخلطــــــاب(
هـــداف املبتغـــاة تكـــون علـــى أقـــرب مـــا تكـــون مـــن إىل املتلقـــي فـــإن األ) ضــمون اخلطـــابم(

مضـمون (أو بالعكس فإن فشل اخلطيب يف ذلك حيـدث نوعـاً مـن التباعـد بـني  ،التحقيق
عـن  ناشـئاإلسـالمية مـن خلـل سـوأ مـا تتعـرض لـه احلالـة أوهـذا  ،)املتلقي له( و) اخلطاب
ــــك أن أغــــراض  داء الســــوء األ ) اخلطــــاب اإلســــالمي(مــــن خلــــل يف اخلطــــاب نفســــه، ذل
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م ـومنها مـا يهـدف إىل دعـوة غـري املسلـ ،فمنها مايهدف إىل متكني عقيدة املسلم ،ددةــــــــمتع
ــإىل اإلس ـــ ــالم، ومنــ ـــ ــ ــلــــوم اإلسها مــــا يتعلــــق بتــــدريس العـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ مــــن فقــــه وحــــديث  ةالمية البحت
  .اليت ال ميكن فهم اإلسالم فهماً متكامالً إال من خالهلا ،إخل من العلوم... وتفسري

تلف عن األخرى، فال يصلح ـداء ـن هـذه األغراض يتطـلب طريقة يف األإن كًال م
رشاد، ذلك أن املدارسـة واإل سالم أسلوب اخلطابة أو الوعظللتدريس املنهجي لعلوم اإل

جتعـل الـدارس إىل التأمـل والتـدبر بصـمت  ،حتتاج إىل أناة يف القراءة واملقارنة واالسـتنباط
لالســــتحواز علــــى القلــــوب أحــــوج منــــه إىل احلــــديث املتــــدفق املثــــري للعواطــــف يف حماولــــة 

 .للواعظ والداعية -بل هو األسلوب املفضل  -فهذا أسلوب يصلح  ،واملشاعر
ــ اً حــني تكــون عــدة الداعيــة لســان ويف ومعرفــة بالســرية والقصــص  اً شــجي اً وصــوت اً طري

 رزيـغفـإن العلـم ال ،ولعقـاعر وال تربـك الـمـع آيـات وأحاديـث تـز املشـ ،والشعر واألمثال
ه واللغـــة يف حنوهـــا وصـــرفها لـــيس لـــه مـــن الضـــرورة عنـــد قـــبالفقـــه وأصـــوله والتفســـري وطرائ

فـــذاك خطـــاب وهـــذا  ،بط لألحكـــام مـــن أدلتهـــانهـــد املســـتية مالـــه عنـــد العـــامل التـالداعـــ
 . خطاب

إن من أسوأ املشاهد اليت تباعد بني اخلطيب واخلطاب من جهة واملتلقـي للخطـاب 
من جهـة أخـرى، أن تـرى خطيـب مجعـة يهـاجم بعنـف احلاضـرين بـني يديـه ألداء صـالة 

ألنـه  ؛بـال مـربر شـاباً عيب بشدة ويـزدري يالة، أو تراه ـاجلمعة، وكأ�م عصاة تاركني الص
 . يؤدي الصالة حاسر الرأس أو ما شابه ذلك

أن يكونــوا علــى وعــي دائــم بأســاليب بــث اخلطــاب ونقلــه ) محلــة اخلطــاب(إن علــى 
 . إىل الناس نقًال يؤدي إىل قبوله وااللتفاف من حوله
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أهـــــل  ،املوجــــه إىل املســــلمني) اخلطــــاب اإلســـــالمي(وإذا كــــان هــــذا هـــــو احلــــال يف 
) اآلخــر(ن اصــطلح يف زماننــا علــى وصــفهم بـــفــإن األمــر خيتلــف مــع غــريهم ممــ ،اخلطــاب

فـراده باحلـديث عـن العالقـة معـه وكيفيـة إاألمـر الـذي يقتضـي  ،الذي يدين بغري اإلسالم
 . ليهإإيصال اخلطاب 

 ): اآلخر(و »الخطاب اإلسالمي«: سادساً 
أن أيـة حضـارة أو  إن حنـن أعلنـا ،مهمـا قـل ونـدر ،يء مـن املبالغـةـال نكون على ش

يقــارب يف أرفـع مســتوياته أدىن ) اآلخـر(ة عــرب التـاريخ قـد وجهــت اهتمامـاً مــا بــ فـاقثأيـة 
 . لها اإلسالممحاملستويات اليت 

كـل   ،ومـنهج حيـاة للبشـر ،مرد ذلك بكل بسـاطة أن اإلسـالم يف أساسـه ديـن إهلـي
         رســـــــل حممـــــــد أُ فمـــــــا  ،البشـــــــر
   .)٢٨:سبأ(      
حفــــــل بشــــــكل ملفــــــت للنظــــــر ) الــــــنص اإلهلــــــي(يف صــــــورة  »اخلطــــــاب اإلســــــالمي«و

ـــز األداء إلظهـــار هـــذا لكـــل الفئـــات حـــىت  الـــذين  (ومســـتوجب للتأمـــل والتقـــدير بنـــداء متمي
) يــا أيهــا اإلنســان(و ) هــا النــاسياأي(اهلــدف والقصــد : وكــان نــداؤه دائمــاً  ،بــه مــنهم) كفــروا

 ) .منواآياأيها الذين (و ) ياأيها الذين كفروا( و) ياأيها الذين أوتوا الكتاب(و
خاطـب حممـداً وعشـريته ) النص اإلهلي(بل الغرابة حتصل لو أن  ،وال غرابة يف ذلك

 . مربراته من قريش فقط، إذا ذاك يفقد ختم النبوة والرسالة به 
 ،لكـــن اإلســـالم رســـالة متتـــد امتـــداد احليـــاة البشـــرية، ترفـــدها بالضـــوابط والـــنظم

 ،صــة مبــا يؤسـس إىل طغيــان مصــاحل األقويــاءاخلااحل النفعيــة ـيهـا مــن طغيــان املصـوحتم
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علــى مصــاحل الضــعفاء ولــو كانــت مطلوبــة  ،فاســدة ضــارة باألمــة والتمــع تولــو كانــ
 . من العدالة واملساواة إلقامة التمع على أساسٍ 

عى إليـه هدف يسـ سواء يف نصه أو بيانه أو فهمه، ،يف املنهج اإلسالمي) اآلخر(و
جيتمـــع  )كلمــة ســواء(مــن جهـــة وإلجــراء احلــوار معــه ودعوتـــه إىل ) التبليــغ( ألداء مهمــة

 :عليها الناس فال يتفرقون أعداًء خصوماً 
-               

 . الذي مل يصله نبأ الرسالة بعد) اآلخر(لـوبدهي أن التبليغ إمنا هو ، )٦٧:املائدة(
؛ )٤٦:العنكبــــــوت(           -

، والقناعــات ال تتكــون ألن اهلــدف الــذي يرجتــى التوصــل إليــه هــو الــذي يــأيت عــن قناعــة
  .ساءة واملشاحنةباإل

      
 

         
   

 
 

 
  

 
 

 
 

 
      

 
 

  .)٦٤:آل عمران(    
والسـعي ) خـرمـع اآلاحلـوار (ردت أن أبسـط كـل اآليـات الـيت تـدعو إىل وهكذا لو أ

 . إليه لتبليغه كتاب اهللا عز وجل وبيانه، لسطرت يف ذلك عدة صفحات
 ،أصبح هلا يف الـزمن املعاصـر -) اآلخر(أعين قضية التعامل مع  -على أن القضية 

والقــرون األوىل  أوجهــاً أخــرى غــري تلــك الــيت كانــت أيــام حممــد  ،الــذي حنيــاه اآلن
قضية تواجـه مـن التحـديات مـا تواجهـه اليـوم، السـبب اليت تلته، حيث مل تكن هذه ال
األقـــوى، ومســـة اإلســـالم الصـــفح واملســـاحمة  -ذ ذاك إ -بســـيط هـــو أن اإلســـالم كـــان 

 . عندما يكون قوياً متماسكاً متيناً 
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ال يريــد حــواراً  ،مستضــعفون ونواجــه خصــماً عنيــداً  -أعــين املســلمني  -واليــوم حنــن 
جـــة األبـــني، وإمنـــا يريـــد بـــل ن الـــدليل األرجـــح واحليوصـــل إىل قناعـــة مشـــرتكة مســـتمدة مـــ

وهـــذا أبشـــع ألـــوان التالعـــب والعبـــث  ،حـــواراً يـــؤدي إىل نتيجـــة موضـــوعة ســـلفاً  ويفـــرض
فالنتيجــــة إمنـــا يــــتم الوصــــول إليهـــا باحملاكمــــة العقليــــة  ،بقواعـــد الفلســــفة واملنطـــق الســــليم

علـى مقـدمات  متقو  قليةالعواحملاكمات  ة،الصرحية، ال بالفعلية وأساليب الضغط القبيح
املنطــق (وعلــى هــذا يقــوم نظــام  مســلم بــا مــن أطــراف احلــوار هــي إىل البــدهيات أقــرب،

زحــف  أحــىت يومنــا هــذا، إىل أن بــد –نظريــاً  –الــذي ســاد الفلســفة ومــايزال ) ســطياألر 
فــإذا بنــا أمــام منطــق يفــرض املقــدمات الــيت  ،)منطــق الطــرف األوحــد(و) فلســفة القــوة(

ويف هــذا أبشــع أنــواع التعــدي علــى ســلطة العقــل ومــنهج  ،املطلوبــة ســلفاً  حتقــق النتيجــة
أن يعملـوا  »اخلطـاب اإلسـالمي»«وأمام هذا الوضع فـإن علـى حـاملي . التفكري السليم

 : على حمورين أساسيني
يصـال اخلطـاب إو ) اآلخـر(احلفاظ على ثوابت املـنهج بالسـعي إىل  :المحور األول

، وعــدم التــواين يف محـل هــذه املهمــة حتــت أي )ليت هــي أحسـنبــا(إليـه واحلــوار معــه فيـه و
 .من اإلسالم ) اآلخر(ظرف كان ومهما كان موقف 

اإلملـــام بوســـائل احلـــوار الديـــة، ذلـــك أن عمليـــة احلـــوار حتتـــاج إىل : المحـــور الثـــاني
مــؤهالت ومواهــب قــد ال تتــوفر لكــل مــن محــل الــدعوة ولــو كــان يف الــذروة مــن العلــم، 

ـــــــفــالعلم ض ـــاور املسروري للحــوار الجيــوز إجــراء حمــاورة دون أن يكــون احملــــــــ لم متمكنــاً ـــــــ
ن احلـوار، فـاحلوار اذقني يف فـــــــــــــن مل يكـن حاملـه مـن احلإوحـده غـري كـاٍف منه، ولكنـه ل
منـــا أن نعـــرض هلـــذه  يوله، كـــل ذلـــك يقتضـــــــــــــــــفـــن خـــاص لـــه قواعـــده وأص أوًال وأخـــرياً،

 : بشيء من التفصيل القضية
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 ): اآلخر(التعرف إلى  -أ
ـــاحثني عـــن قـــد يكـــون  )اآلخـــر(ذلـــك أن  ،وهـــذا أمـــر جـــوهري يف األســـاس مـــن الب

ـــه دينـــاً ومـــذهباً، وإال تـــابع حبثـــه وســـعيه أة، فـــإن وقـــع عليهـــا احلقيقـــ خـــذها فأصـــبحت ل
  :عليه السالم، قال تعاىل ،براهيمإوراءها، وخري مثال هلذا الصنف من الناس 

                
                
               
  

 
   

 
    

 
    

 ) ٧٩-٧٦:األنعام(      
مــن اجلاحــدين املعانــدين حــىت لــو أقمــت لــه مــن الرباهــني علــى ) اآلخــر(وقــد يكــون 

 . ما ال حيجبه سواد الليل مدهلمصوابك وخطئه ما هو من القوة والثبات 
هلـــذا  -ميثـــل فئــة ثالثــة هـــي علــى اإلســالم دينـــاً، لكنهــا ضــلت ) اآلخــر(ورمبــا كــان 

 . عن سواء السبيل -سواه  السبب أو
 : )اآلخر(معرفة ما عند  -ب

إليـــه واحلـــوار معـــه فيـــه، أن ) إيصـــال اخلطـــاب(ومـــن األمهيـــة مبكـــان كبـــري جـــداً وقبـــل 
سـتند تو  ،سـتند إليهـاتن منطلقات ثقافية وحضـارية ومرجعيـات م) اآلخر(تعرف ما عند 

معرفـة مـا  أعـين –فإن ذلـك . تكـة البينة عليك ودحض حجـها حجته وبرهانه إلقامعلي
ويرســم لــك الطريقــة األمثــل إلدارة احلــوار،  ،اإليصــال ةييســر لــك عمليــ - )اآلخــر(عنــد 

 .  عن السبل األخرى تلفـيف احلوار  سبالً ) اآلخرين( ئاتذلك ألن لكل من ف



 
 
 
 
 

 
 

 التجديد والتبديد                         محمد صياح المعراوي بين.. الخطاب اإلسالمي المعاصر

 

 -٣٤١ -

 ): اآلخر(منهج الحوار مع  -ج
فـــإن هـــذا يفـــرض أوضـــاعاً  ،لـــيس واحـــداً يف ثقافتـــه وعلمـــه واعتقـــاده) اآلخـــر(وألن 

وأهـــم هـــذه . حتتـــاج إىل التعامـــل معهـــا بشـــكل خمتلـــف يف كـــل حالـــة عـــن احلالـــة األخـــرى
معه، ) ال  مشرتك(ي الذ) اآلخر(احلاالت وأبرزها واليت حتتاج إىل التنبيه إليها هي حالة 

منكـراً للقضــية  ،هليـة منــذ البدايـةإالـذي ال يــؤمن مبرجعيـة ) اآلخـر(أو بشـكل أوضـح هــو 
جاحــداً بــا ومبــا يتبعهــا مــن كتــب تتنـــزل علــى رســل يــوحى إلــيهم وهــم مكلفــون  ،اإلهليــة

 . وما يتبع ذلك ويتعلق به ،ببيان هذه الكتب للناس
موصـــوف بأوصـــاف بالغـــة  » إلســـالمياخلطـــاب ا«هـــو مبفهـــوم ) اآلخـــر(مثـــل هـــذا 

إليه األثر يف التقييم، مبا يفرتض التباعد بني حامل اخلطاب املكلف بإيصاله ومن ُيسعى 
 . بالغه باخلطابإل

للحـق ) اآلخـرين(تبـاع هـذا اللـون مـن افإن اإلسالم مل ييأس من افـرتاض  ،ومع هذا
  .حبيث يؤيت التبليغ والبيان مثرته ،بعد تبليغهم اخلطاب

-٢٥٥:البقــرة(أمل ونتــدبر اآليــات ـالم يف ذلــك أن نتـــج اإلســـة منهـــي ملعرفـــويكفــ
 ،ن احلــوار كــان قائمــاً فيهــا بــني فــريقني متباعــدين رغــم البينــات الواضــحةإحيــث ) ٢٥٧

 : وإليك ذلك 
 : تبليغ اسم اهللا األعظم وأوصاف قدرته -

   ،  
 

،    ،       ،
 ؟         ،         

        و ،      
  و،      و،    ، 

 ). ٢٥٥:البقرة(  
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 : هعالن عن حرية االختيار ونتائجاإل -

          . 
    ،   و ،  

 ) ٢٥٦:البقرة(         
           . 

          
  .)٢٥٧:البقرة(      

كراه، بعد البيان الواضح للخطـاب احملمـول إىل إصورة من صور احلوار احلر بال أي 
 ). اآلخر(

بون علـــى والقـــوم املخـــاطَ  ولـــئن كـــان ذلـــك زمـــن نـــزول اخلطـــاب وحيـــاً إىل حممـــد 
ا نصـــادف اليـــوم فكريـــة أخـــرى، فإننـــبـــأي منظومـــة  –باســـتثناء أهـــل الكتـــاب  –جهالـــة 

 معهم ؟   ) احلوار(فكيف يكون  ،هلم ثقافات بديلة هلا أصوهلا وفلسفتها) آخرين(
ـــة مـــن الكتـــاب املـــوحى بـــه، وال حبـــديث عـــن  مـــع هـــؤالء لـــن جيـــدي االحتجـــاج بآي

هنـا تـربز أمهيـة . بالغه وبيانه، ألن كل ذلك موضع إنكار لـدى هـؤالءإالرسول املكلف ب
لئك معرفة تامة، والعمل على دحضها من داخلها ومن قواعـد أو ) اآلخرين(معرفة القوم 

 . منهجها واالحتجاج عليها مبسلماتا
 وال يظــنن أحــد أن األمــر ســهل ويســري بـــدون الــتمكن مــن معرفــة مــا عنــد هـــؤالء 

ـــة مــنهجهم وفلسـحـــــــال بســبب ص ،وإال كانــت النتيجــة غــري مرضــية) اآلخــرين( فتهم ــــــ
) خطـاب اآلخـر(عـن فهـم  »خلطاب اإلسـالميا«وإمنا بسبب من عجز احملاور حامل 

 . وحتري مواضع اخللل فيه
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إن مل أكـــن أكثـــر ) اآلخـــر املاركســـي(فأنـــا ال أســـتطيع حمـــاورة  ،وعلـــى ســـبب املثـــال
إحاطـــــة بـــــذه الفلســـــفة ومعرفـــــة منطلقاتـــــا وجوانـــــب اجلـــــدل فيهـــــا مـــــن حامليهـــــا ومـــــن 

 . خصومهم
هـــا معهـــا، وتتضـــمن حتمـــل مســـات عجز ) نشـــاءبشـــرية اإل(ديـــة إن أي فلســـفة ما

وســائل ســقوطها يف أسســها، ومــا علــى الباحــث إال أن ميعــن النظــر فيهــا الكتشــاف 
ويف قصــة إبــراهيم، عليــه الســالم، مــع الــذي  ..هــذه الســمات والوســائل واســتخدامها

 : ه مثال حيتدىحاجَّ 
 ؟               
         . 
      . 

               
     . 
 ) ٢٥٨:البقرة(       

الـذي حيـاوره هـي االعتمـاد علـى ) اآلخـر(لقد عرف إبراهيم أن نقطة الضعف عنـد 
احملاكمــة العقليــة فقــط مدعومــة بــالظواهر الكونيــة املاديــة، فاســتخدم معــه نفــس الوســيلة 

 : املادي براهيم يف التحدي الكوينإحيث جتلت احملاكمة العقلية عند 
 ). ظاهرة كونية مادية(        
  .)طلب تسمح به احملاكمة العقلية الردة(        

 
  .)وا�ارت حجته(      
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 : خطاب العولمة -٣
ـــاخ   بـــني األفـــراد واألمـــم هـــو مـــنهج ) التخاطـــب(علـــى أن أحـــدث مـــا طـــرأ علـــى من

 : وهو منهج حري باإلشارة إليه) العوملة( 
فهـــذا اخلطـــاب يف األســـاس إمنـــا أتـــى  ،»اخلطـــاب اإلســـالمي«مطلـــب يف ) العوملــة( 

حنـاء العـامل، وإيصـاله إىل كـل أللناس كافة، وعلى حامله العمل على إشاعته وبثه يف كل 
 . شعوبا، والعمل على إقناعهم باتباع أوامره ونواهيه

العـــامل شـــعوباً يف الوصـــول إىل كافـــة أحنـــاء  »اخلطـــاب اإلســـالمي«علـــى أن وســـيلة 
وقبائل إمنـا هـي وسـيلة الـدعوة والتبليـغ مـع ضـمان حريـة االختيـار، أمـا مـا نشـاهده اليـوم 

ـــة مـــن قبـــل ) عوملـــة(مـــن  ن إ ..فهـــي تقـــوم علـــى الفـــرض واإلجبـــار واإلكـــراه) اآلخـــر(آتي
وهـم ال يـرون أن حقـه يف ذلـك  ،)عوملة اآلخـر(ال خيشون ) اخلطاب اإلسالمي(حاملي 

وجيــب أن يكونــوا جــاهزين دائمــاً  ،وهــم جــاهزون ،)عوملــة خطــابم(أقــل مــن حقهــم يف 
أسـلوبه التكـافؤ يف الفـرص، والتحـرر مـن  ،)العـامل اآلخـر(مـع ) حـوار حضـارات(إلجراء 

 ؛)حـوار احلضـارات(مبفهـوم ) إمـالء احلضـارات(الضغوط اليت تؤدي إىل استبدال مفهوم 
 ذلك؟ مستعدون ل) اآلخر(الوافدة من ) العوملة(فهل دعاة 

ه إال نــم قــادرين علــى اإلجابــة عـهــذا ســؤال كبــري يشــكل هلــم حتــدياً كبــرياً، ومــا أراهــ
مبزيـــد مـــن وســـائل الضـــغط واإلكـــراه، ومـــا علينـــا إال الثبـــات مهمـــا كانـــت اهلجمـــة علينـــا 

 :  فلقد ،أشرس
        : 
          
        

             
 ). ٥٥:النور(     
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    : 
 

 وتأصيل المصطلحات …إعادة بناء المفاهيم 
 

(الرزاق قسومعبد  ورتالدك
0F

*( 
 

كمــا تؤكــد عجــز .. إن الــدالئل املاثلــة لألعــني تؤكــد فشــل اخلطــاب السياســي يف حتقيــق مطــامح األمــة
عن الوصول خبطاب األمـة إىل مسـتوى طموحهـا العميـق، لـذلك  -مبنهجه السائد  -الفكر اإلسالمي 

ات من املسلم به أنه ال مناص مـن جتديـد مـنهج اخلطـاب اإلسـالمي، لتحقيـق مـا عجـز عنـه اخلطـاب ب
 .السياسي اخلاضع لضغوطات خارجية شىت

 

 : مقدمة

يبحـث  –وهو يعيش يف دنيـا احلداثـة والعوملـة  -ال يزال اخلطاب اإلسالمي اليوم 
في عليـه اخلصوصـيات يضـو املفقـودة، حمددات دقيقة، مينحـه املالمـح  له عن موقع ذي
 .الثقافية املنشودة

                                                 
 ).الجزائر( جامعة الجزائر.. أستاذ الفلسفة والفكر اإلسالمي) *(
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 ،إن اضــطراب متوجــات خطابنــا اإلســالمي املعاصــر، يف عــامل ينشــد الدقــة املنهجيــة
لتعريــف  وضــوح الرؤيــة الفكريــة، قــد ضــاعف مــن ضــبابية هــذا اخلطــاب، وجعلــه فاقــداً و 

بـأن أدق تعريـف لـه  :وهـو مـا أسـقطه يف عـامل التيـه، حـىت إنـه ليصـح القـول ،جامع مانع
 .»أن ال تعريف له«هو 

واقــع فصــار تتجاذبــه التجزيئيــة إىل هــذا الــدرك مــن امل فكيــف آل خطابنــا اإلســالمي
 ديولوجية، والطائفية اإلقليمية، والغثائية العقدية، واالتباعية القطيعية ؟ياأل

يرصـد  »ذات قـرار ومعـني «الوقوف على ربـوة صـلبة  إنه ليشق على الدارس املدقق
سالمي، وحيدد أسباب التيه، ويرسم طريقة االضطراب يف اخلطاب اإلهلا عوامل من خال

 .التجاوز، وطريق اخلالص
ففي اخلطاب اإلسالمي اليوم نزوإ إىل االنفتاح على الهول، وَحْدٌو حنـو االنغـالق 

، ودعــوة ســاذجة إىل التقليــد املشــوب، وهــذه كلهــا هــي الــيت متثــل مــا أصــبح ياضــاملعلـى 
 .ة يف اخلطاب اإلسالمي املعاصريعرف باملدارس الفكري

فهل من الفكر العلمي االنطالق حنو الهول، وكل شيء يوحي بضرورة التخطيط، 
 وحتمية الوضوح، والتأكد من أرضية املنطلق ؟ 

الســـري إىل األمـــام بعيـــون مشـــدودة إىل  -يف شـــيء –وهـــل مـــن العلميـــة اإلســـالمية 
هـــا عتمـــة اجلهـــل، أو غشـــيتها ضـــبابية اخللــف، أو النظـــر إىل املاضـــي بنظـــارات رانـــت علي

 بيت العنكبوت ؟
اخلـروج مـن دائـرة هـذه الـذات احلضـارية، لالنـدفاإ  وهل من الوعي مبقومات الـذات

 حنو وثبة ذهنية القطيع، للتقليد، والذوبان، وحمو الذات؟
أســئلة كثــرية، بالغــة التعقيــد، ـــرج بــا الراصــد ملواقــع اخلطــاب اإلســالمي املعاصــر، 

حــرية، وتدفعــه إىل ضــرورة إخضــاإ هــذا اخلطــاب للتقــومي، وإعــادة النظــر، وذلــك فتزيــده 
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بالتشخيص العلمي املـدقق، والتحليـل املوضـوعي احملقـق، ولعـل هـذا مـا تطمـح إليـه هـذه 
الورقــات علــى  مــا حيــيط باملوضــوإ مــن تشــابك يف الظــواهر، وتقــاطع يف املظــاهر، وهــي 

عد ذلك فك رموزها ة عناصر اإلشكالية ليتم بالصعوبة املنهجية الكربى يف حماولة صياغ
 .وجتاوز ألغازها

طان الـــذايت للخطـــاب اإلســـالمي بإنـــه ال منـــاص إذن، يف حماولـــة القيـــام بعمليـــة االســـت
جلوانـب القصـور أو اإلعاقـة  –بعـد تشـخيص  –، بعمليـة إحصـاء املعاصر، مـن البـدء أوالً 

يف أعمــــاق  ذا يتطلــــب غوصــــاً ومثــــل هــــ.. بــــداإ والفاعليــــة يف أداء هــــذا اخلطــــابعــــن اإل
ـــــات، ودرســـــاً  ـــــذات املكون ولعـــــل مـــــن مســـــلمات هـــــذا التشـــــخيص، وهـــــذا .. حملـــــددات ال

اإلحصــاء، القيــام بــالتعرف علــى أدوات البنــاء يف اخلطــاب اإلســالمي، وتأصــيلها، لــيمكن 
للقيـــام  )اآلخـــر(مبصـــطلحات  –بعـــد ذلـــك  –التعامـــل معهـــا بكـــل طمأنينـــة، مث اإلحاطـــة 

نده فهــم، وهــو مــا ـلم يســـعلــى عــ التطلــع إىل إجيــاد حــوار حضــاري مبــينمبقارنــة ســليمة، و 
ميكنن من حتقيق التحاور على أساس الندية، اليت من متطلباتا البحث عن القناعة، وليس 

 .ينغلق داخله الـُمحاور الباحث فكرياً  االنطالق من أحكام مسبقة، متثل سجناً 
تفصــل بــني حضــارتني، وثقــافتني،   الــيتبوجــود اهلــوة الســحيقة  ولــئن كنــا نســلم مجيعــاً 

ــــه هــــو أن اخلطــــاب و  ــــإن مــــا ينبغــــي التأكيــــد علي ــــني خمتلفتــــني للكــــون ولإلنســــان، ف رؤيت
ال، وحلقـة الوصـل فيمـا ـاإلسالمي بالنسبة لثقافتنا اإلسالمية املعاصرة ميثل جسـر االتصـ

بـذا  ولكـي يضـطلع خطابنـا اإلسـالمي.. يسمى حبوار الثقافات واحلضارات، والديانات
اإ، ومتطلبـــات الفعاليـــة الـــدور جيـــب أن حيـــاط بكـــل مقومـــات التكـــوين، وعوامـــل اإلقنـــ

 .واإلشعاإ
وسنحاول مـن خـالل مـا سـنقدمه يف هـذا البحـث تفصـيل اإلجيـاز، واإلملـام بعناصـر 

 .التحقيق واالجناز
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 :النص في الخطاب اإلسالميالتعامل مع ضبابية  -١
جبميـــــــع توجهاتـــــــه العقديـــــــة،  ،عاصـــــــرهـــــــل ميكـــــــن اعتبـــــــار اخلطـــــــاب اإلســـــــالمي امل

رمبــا اعتــرب ؟ عــن أصــوله األساســية عــن جــذوره، منفصــالً  منقطعــاً  ديولوجيــة، خطابــاً يواأل
غـري .. املسلم وللفكر اإلسـالمي بوجـه عـاممبثابة التحدي للعقل  هذا النوإ من التساؤل

ه، مـن أن ما يفرزه التأمل الفاحص ملضـامني اخلطـاب اإلسـالمي، ومـا تفضـي إليـه نتائجـ
ومتعاكســـة داخـــل مـــدارس هـــذا  ومـــا نالحظـــه مـــن اجتاهـــات متقاطعـــة ،تضـــاد، وتنـــاقض

، كـــل هـــذا جيعلنـــا نســـلم مبثـــل هـــذه املنهجيـــة يف الطـــرح، ممـــا بـــات يلقـــي علينـــا اخلطـــاب
 .مسؤولية فك اإلشكال القائم، للوصول إىل رؤية أوضح

خطـــاب  - يـــاً نظر  –فـــإذا كـــان مـــن املســـلم بـــه أن اخلطـــاب املعـــرب عـــن ثقافتنـــا هـــو  
ـــه، فـــإن جتســـيد ذلـــك ال ـلـــو مـــن  ـــه، إنســـاين يف أحكامـــه ومردوديت إســـالمي يف مرجعيت

وطريقــة االســتفادة منــه ليــتم نشــره داخــل  ،ضــبابية يف كيفيــة التعامــل مــع الــنص املرجعــي
 .الثقافة اإلسالمية وخارجها

اول ت، كــل منهــا حيــءاأن جنــد داخــل اخلطــاب اإلســالمي جمموعــة انتمــا –إذن–ال غرابــة 
 .اإلمداد بسبب إىل النص املرجعي، فيما يصدر من أحكام، وما ينتهي إليه من نتائج

فــدعاة احلداثــة مــن املفكــرين داخــل اخلطــاب اإلســالمي يســتبد بــم هــاجس غريــب 
خاطئة، هي اصطناإ صراإ مفتعل بني العقل والعقيدة، وصدام  ةقادهم إىل استنتاج فكر 

 .رتإ بني السلطة الروحية والسلطة السياسيةمصطنع بني العلم والدين، وفصل خم

إن هــؤالء يعــانون مــن أزمــة خطــرية هــي أزمــة التأصــيل، وقــد تولــدت لــديهم هــذه 
نســالب العقلــي، النــاجم عــن الصــدمة بالغــة اخلطــورة، هــي عقــدة اال ةاألزمــة مــن عقــد
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، وعششت، وألقـت ببـذور جرثومتهـا ت، فتمكناالستعمارية اليت صادفت خواء فكرياً 
وإن هــذا هــو ســر الضــبابية املغلفــة لعقــول دعــاة احلداثــة يف . يثــة داخــل اجلســم كلــهاخلب

 .خطابنا الفكري اإلسالمي يف نظرتم إىل النص الديين
ـــة اإلســـالمية  .. ويف مقابـــل هـــؤالء، يقـــف دعـــاة األصـــالة واألصـــولية يف الثقافـــة العربي

س داخـل الـنص املرجعـي يعانون مـن عقـدة معاكسـة، هـي االنغـالق، واالحنبـا وهؤالء أيضاً 
مع إضفاء فهمهم اخلـاص علـى أحكامـه، وحتـرمي أي فهـم أو تفسـري للـنص خـارج فهمهـم 

-فيعلنــون، العــداء  »يغنــون خــارج الســرب اإلنســاين«ومعضــلة هــؤالء أ�ــم .. وتفســريهم 
لكــل مظــاهر احلداثــة، حــىت أحســن جوانبهــا وهــي القــيم اإلنســانية النبيلــة  -باســم األصــالة

 .كل ما يواجههم من مشاكل احلداثة  هي مفتاح حل »فال جيوز«
ل حمــيط هــذا اجلمــود، هــو مــا ـجن العقــل داخـــإن مشــكلة اجلمــود علــى الــنص، وســ

حلمايـــة  –عــن غـــري قصــد  –أســقط علــى العقـــل هــذه الضـــبابية الــيت يرفعهــا األصـــاليون 
 .الذات احلضارية من الغزو املوهوم

ســـالمي وخفـــت بريـــق إشـــعاعه، ضـــاإ اخلطـــاب اإل –إذن  –بـــني اجلمـــود واجلحـــود 
 .فتبددت وحدته، وضاعت عهدته وعدتهوتعتمت صورة إبداعه 

برفـــع القيـــود، وهـــدم احلـــواجز والســـدود،  »يبشـــر«أيف عـــامل العوملـــة الزاحـــف، الـــذي 
املؤمن من املعتقدات والعهـود، ميكـن خلطابنـا اإلسـالمي املكبـل بقيـود احلداثـة  »حترير«و

ة أن يواجــه شــالل العوملــة، وأن حيمــي اإلنســان املســلم مــن املبتدعــة، واألصــالة املصــطنع
 فريوس وباء فقد املناعة احلضاري الذي حتمله هذه العوملة ؟

ـــابع تكوينـــه، وتباينـــت ط بـــائع نصـــوص هـــل ميكـــن خلطـــاب إســـالمي، تعـــددت من
ديولوجيات، وتضـج يـاملعرفـة العامليـة، الـيت تعـج باأل يف سـاحة تدوينه، أن يثبت وجوده

 د بصدام احلضارات وإعالن احلرب على اخلصوصيات؟ من التهدي
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لقـــد بـــات مـــن أولويـــة األوليـــات، يف واقعنـــا الفكـــري اإلســـالمي، العمـــل علـــى إجيـــاد 
القـوة «نشأ فيها مـا يسـميه املفكـر املغـريب عبـد السـالم ياسـني ياألمة املمتلئة بذاتا، كي 

من عناصر القوة املبثوثة داخـل ن القوة االقتحامية هي القوة املستوحاة أو  )1F١(»االقتحامية
ود، أل�مــا ســبب مــا ران علــى حــالــذي يــرفض اجلمــود واجل.. الــنص اإلســالمي املقــدس

فالوسـطية، واالعتـدال، والتسـامح . العقل املسلم مـن غشـاوة اجلهـل، ومـن ضـبابية الفهـم
، هي مقومات النص املرجعي اإلسالمي، ولكن هذه املقوالت، إن أريـد هلـا )اآلخر(مع 
تســود، فــال بــد مــن أن تنطلــق مــن قاعــدة صــلبة هــي الــذات املؤمنــة بعقيــدتا، الواعيــة أن 

 …حبضارتا، الداعية إىل مسو إنسانيتها
يدوا وعـــيهم املفقـــود، خبلـــع مـــا ـالمي أن يستعــــفعلـــى دعـــاة احلداثـــة يف خطابنـــا اإلســـ

تسـبوها يف لبسهم مـن هـاجس االنسـالب الثقـايف الغـريب إذا أرادوا أن تتحـول اللغـة الـيت اك
خمابر الغرب، والثقافة اليت اقتبسوها مـن منظـري أي حـزب، تتحـول عنـدهم إىل قـوة عقليـة 

 . ونفسية يستخدمو�ا وال تستخدمهم، ويستعملو�ا وال تستعملهم
 فالثقافــة اإلســالمية ال تضــيق بــأي مفكــر مــن أبنائهــا، شــريطة أن ال يكــون حــامالً 

 .ملناعة احلضاريلفريوس وباء فقد ا
ملثــل فــإن دعـــاة األصــالة، وهـــم القــوة الكامنــة واملتأصـــلة يف ثقافتنــا اإلســـالمية، وبا

مدعوون إىل تطعيم فكرهم بـبعض عناصـر التطعـيم السـليمة الـيت تزيـد  هؤالء هم أيضاً 
إن األصــاليني منــا هــم املرابطــون علــى .. وجــالءً  ثقــافتهم منــاء، وفهمهــم للــنص وضــوحاً 

ــــث ــــوالت غريت اجلغرافيـــاــ تكمـــن يف احلفـــاظ علـــى صـــحة  مـــوقعهم ودورهـــم اريخ، وخطـــورةــ
الــنص وســالمته، وحســن تقدميــه للنــاس، وإال أوشــكوا أن يتحولــوا جبمــودهم، وضــبابية 

                                                 
 .  ٣٣٣ص  )م٢٠٠١مطبوعات األفق، ( ن، العدلعبد السالم ياسي )۱(
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كمسعى من وصفه القـرآن   امني عن أعدل قضية، ويكون مسعاهمحم أإىل أسو  فهمهم
 .)١٤:الرعد(           : بقوله تعاىل

ـــــنص يف رؤيـــــة دعـــــاة اخلطـــــاب اإلســـــالمي علـــــى اخـــــتالف مدارســـــهم  إن ضـــــبابية ال
ومـــا مل يـــع اجلميـــع ضـــرورة إزالـــة هـــذه .. وتوجهـــاتم، آفـــة منهجيـــة تنخـــر صـــميم اخلطـــاب

الضـبابية، بــالعلم، والفهـم، والــوعي فـإن اخلطــاب اإلسـالمي املعاصــر، بشاشـته يوشــك أن 
 .الكربىيزول، ويف ذلك زوال لوجودنا احلضاري، وكياننا الثقايف، وتلك هي الطامة 

 :ال تجفيفها.. تخصيب المنابع  -٢
أرأيت الذي يعمد إىل منبع عذب رقراق فيكدر صفوه، وإىل �ر ثرنار فيحول مصبه 
؟ أرأيت أنكى ممن يأوي إىل واد ذي زرإ خصيب، ينشر اخلضرة والنماء حولـه، فيعمـل 

رار ؟ على حتويل خصوبته إىل جفاف، وخضرته ومنائه إىل يبس حيث ال مـاء وال  اخضـ
دون أن الــذين يريــ ،»الســاحبني ضــد التيــار«إن ذلــك هــو حــال شــرذمة مــن بــين قومنــا، 

ومحلــة علــى  ،علــى احلــرف العــريب باســم العصــرنة فيعلنوهــا حربــاً  يطفئــوا نــور اهللا بــأفواههم
علــــى النصــــوص املقدســــة باســــم التقدميــــة  ، وعــــدواناً »األصــــولية«التــــدين باســــم حماربــــة 

 .والثورية
دون يف األرض، ــــــيفس«بة، كخاليــا الطحالــب، ـيــــــيف أرضــنا اخلصرون ــــــــــإ�ــم لينتش

ــــني بشــــعارات مظلومــــة  »يصــــلحون وال ــــة«متجلبب ــــة«و »كالعلماني  »التقدميــــة«و »احلداث
عرفنــاهم بســيماهم، وعرفنــاهم يف حلــن القــول، وشــذوذ الســلوك، فوصــفناهم  ،»الثوريــة«و
 .ل إسالميال كل تدين، وكل قيم، وكألن ديد�م استئص ؛»باالستئصاليني«

واقيــات  فكــانوا دروعــاً  –علــى ســبيل املثــال  –لقــد بلونــاهم يف حمنــة اجلزائــر الدمويــة 
خفـات كـل إيعملـون علـى  ،قاتلـة ضـد املـؤمنني يف احلواضـر والبـوادي وسـهاماً  ،لألعـادي

 .نبضات احلياة يف الصحوة اإلسالمية



 
 
 
 
 

 
 

  دعوة للتقويم وٕاعادة النظر.. المعاصر الخطاب اإلسالمي
 

 -٣٥٢ -

ينـادي  ومنهج هـؤالء مـنهج مـزدوج، فهـو مـنهج عاجـل يتمثـل يف إمخـاد كـل صـوت
. يف احليــاة الوطنيــة العامــة متميــزاً  بتأصــيل اخلطــاب اإلســالمي للحيلولــة دون تبوئــه موقعــاً 

، أما منهجهم اآلجل فهو التضييق على سبل اخلريات اليت تنشـر اخلُلُـق اإلسـالمي تربويـاً 
 .وتنشئ املدارس اإلسالمية وقيمها اجتماعياً  وتلقن الناشئة القرآن علمياً 

الوافدة للتضييق على املمارسة الدينية بإخضـاعها  »اإلصالحات«ق كما ترول لتطبي
ملنهج انتقائي، يقتطع منها كل ما هو حكم تشريعي يتعلق باجلهاد كدفاإ عن الذات، أو 
باملعــامالت، كــالزواج، واملــرياث، أو العالقــات مــع غــري املســلمني، وكــل ذلــك بــزعم إعــداد 

 .الدين من قيود »متحرراً «املسلم ألن يعيش عصره 
إن هذه العوامل املوسومة بتجفيف املنابع هي اليت  جتسـد شـعار أهـل احلداثـة، ممـن 

علـــى أن املـــنهج املعـــاكس .. يف مســـريتنا الثقافيـــة والسياســـية »الطـــابور اخلـــامس«ميثلـــون 
  ،ن التجفيـففـإذا كـا ،لتجفيف املنابع، والذي هو التخصـيب، ال يقـل أمهيـة عـن سـابقه

نعــيش أثــره،  آخــر للمنــابع فــإن جتفيفــاً  ،واالختــزال عنــد العلمــانيني كمــا رأينــا، يــتم بــالبرت
، ممـــن حينطـــون النصـــوص، وجيففـــون اجلهـــد العقلـــي »األصـــالية«وهـــو مـــا يقـــوم بـــه دعـــاة 

لفهمها، وحييلون أصول شـرعنا وتشـريعنا إىل مفـاهيم ثابتـة ال تُغـري وال تتغـري، وذلـك هـو 
 .التجفيف املضاد

عاصر اليوم تتمثل يف معاناته من خطر مـزدوج، تشـمله مأساة اخلطاب اإلسالمي امل
 .فلسفة معان لعقول منحرفة أو ضائعة

أما العقول املنحرفة يف فلسـفة املعـىن هنـا، فيمثلهـا خرجيـو املدرسـة االسـتعمارية، 
فمدرســتهم هــي الــيت دفعــت إلينــا مبحــرتيف مــنهج الشــك والتشــكيك يف قــدرة ثقافتنــا 

وهم فيما يزعمون، أن العلة األوىل تكمن يف .. تطورهعلى مواكبة العصر، ومعايشة 
وضعها الـدين وكبـل بـا املـؤمنني بـه، فحـال دون انطالقهـم؛ وال ميكـن  »قيود ومهية«
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.. إال بفـك قيـود الـدين  –وفـق هـذا التحليـل السـاذج  –لإلنسان املسلم أن ينطلق 
بتطبيــق اإلصــالح  بتجفيــف املنــابع وانتهــاءً  اً ومــن هنــا جــاءت سلســلة حمــاوالتم بــدء

 .االنتقائي االختزايل
آخـر مـن  كما ذكرنا، فإننا جنـد لونـاً   ،فإذا عدنا إىل العقول الضائعة يف فلسفة املعىن

الضــياإ متثلــه عقــول صــنعها رد الفعــل املعــاكس للتيــار األول، وميثلــه صــنف مــن املثقفــني 
وكلهــــم علمــــاء، وفقهــــاء، ومؤرخــــون، وأدبــــاء،  ،علــــى اخــــتالف اختصاصــــهم وتكــــوينهم

حتـت مظلــة الـدفاإ عـن اإلســالم ومحايتـه مـن البدعــة واالحنـراف، وشـرور الفلســفة  يقفـون
 .الوافدة مع احلداثة ودعاتا.. يةالعقل

يتســم بنيـة طيبــة، فــإن هــذا ال يــربر النتــائج اخلاطئــة  ولـئن كــان منطلــق هــؤالء منطلقــاً 
، ففـــوا خمصـــباً ، وجواســـعاً  –الم ـــــــــــــــيف اإلس –الـــيت أفضـــى إليهـــا مـــنهجهم، فقـــد ضـــيقوا 

دوا بـــذلك الـــدعوة إىل العنـــف العملـــي، بعـــد العنـــف اللفظـــي، ـــــــــــــــــفجس.. وحرنمـــوا جـــائزاً 
    :علـــى أســـاس القاعـــدة القرآنيـــة )اآلخـــر(عنـــدما أغلقـــوا كـــل بـــاب للحـــوار مـــع 

ــــالكاف(    ــــوق )٦:رونــــــــــ        :وله تعـــاىلــــــــــ
  )٢٤:سبأ(     

ىل ختصيب املنـابع بـدل جتفيفهـا، واإلسـالم بكتابـه وسـنته من هنا جاءت الدعوة إ
وعمــل الســلف الصــاحل مــن أتباعــه، خلــري مثــال للمنبــع اخلصــب الــذي يشــيع اخلصــوبة 
الفكريــة، والنمــاء العقلــي، بــاحلوار، والــدعوة بــاليت هــي أحســن يف منــاخ خصــيب بعيــد 

وهنـــا .. صعـــن القحـــط واجلفـــاف، والتشـــنج، واالنغـــالق علـــى أحاديـــة الفهـــم، للنصـــو 
تكمـــــن مســـــؤولية الراســـــخني يف العلـــــم اإلســـــالمي املوكـــــول إلـــــيهم عمليـــــة التخصـــــيب 

 .الفكري، لتحقيق اإلشعاإ اإلسالمي املنشود
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  :والمصب.. توحيد المنطلق -٣
خلطابنـــا اإلســـالمي  إن البحـــث عـــن قاعـــدة فكريـــة صـــلبة، يتخـــذها اجلميـــع منطلقـــاً 

قنــاعتهم  الفكر اإلســالمي، علــى اخــتالفيــراود كــل املشــتغلني بــ اليــوم، مــا تــزال حلمــاً 
 .ديولوجيةيتم األءاالعقدية، وانتما

وإن هشاشة املنطلق يف الفكر اإلسالمي قـد أحـدثت باملقابـل حتـوالت يف املصـب، 
، وهـو مـا يعـرب عنـه األيـديولوجينتجت عنها هذه احلرية النفسية، والبلبلة العقليـة، والتيـه 

 .»السراب امليتافيزيقي« :مبصطلح املفكر املغريب عبد السالم ياسني
املصــــب أو اهلــــدف، هــــي املعضــــلة  »ســــرابية«املنطلــــق، و »عنكبوتيــــة«لــــذلك فــــإن 

املنهجيــــة الــــيت يتخـــــبط فيهــــا العـــــاملون يف احلقــــل اإلســــالمي علـــــى اخــــتالف نزعـــــاتم،  
يف صـياغة مرجعيـة موحـدة األحكـام  أمـالً  فما يزال الـنَفس مشـدوداً .. وتناقض اجتاهاتم

فمن دعاة إضفاء القداسة على النص املـوحى بـه، إىل . ص، حتظى بتوافق اجلميعوالنصو 
بالروحانيني مـن ممارسـي النصـوص، إن اجلميـع يسـتبد  أنصار حترير كل النصوص، ومروراً 

ون منهـا لبلـورة مشـروإ ـبم هاجس الوقوف على عقيدة صحيحة، أو قناعة صلبة ينطلق
 .مع حداثة العصر -بيسر - ويتعايش يستلهم أحكامه من الوحي جمتمع إسالمي

عتيقـة، يقرتحهـا كتـاب  كيف نطبق حلـوالً « :يف عناد ومكابرة اويتساءل البعض من
 .)2F١(»؟شاكل جديدة، يف نظام عاملي متطورعتيق، على م

إن مثل هذه السطحية الفكريـة، والسـذاجة العقليـة اللتـني خـرج بـا علينـا فالسـفة 
نتاجـه،  إتنـا اإلسـالمية لتـرتجم درجـة التيـه لعقـل، هـذا ، داخـل ثقاف»ميثولوجيا التقـدم«

                                                 
 .  ٣٤٩عبد السالم ياسين، كتاب العدل، ص  )۱(
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كمــا حيكــم بتهافــت مقــوالت نشــاز يلفظهــا فقــه ثقافتنــا اإلســالمية، ويرفضــها منطــق 
قـع فكرنـا، وضـحالة وذلـك هـو الـدليل القـاطع علـى جهـل هـؤالء بوا.. الفكر اإلنساين

، أو جتديــد فمــا كــان التخلــف والتقــدم حمكــومني بعتاقــة كتــاب مــا.. مــبلغهم مــن علمــه
مـن القـول يف فقــه  وإن أصـحاب مثـل هــذا احلكـم ليقولـون منكــراً .. حكـم كتـاب آخــر

 .من املنهج يف فلسفة املعىن وخلالً األحكام، 

ولعـل السـر يف علـة هــذا التيـه الفكـري، إمنـا يكمــن يف مكونـات العقـل وقوالبـه لــدى 
ة الضعف يف منهجهم، فعقدتم، ونقط.. عندنا ممن يتبنون مثل هذا الطرح دعاة احلداثة

لثقافــــة الغــــرب  أ�ـــم حيــــاولون تطبيـــق مفــــاهيم ومصــــطلحات جـــاهزة، صــــنعت خصيصـــاً 
ومــا نــتج عــن ذلــك مــن تــأزم يف العالقــات وتــوتر يف  »اليهوديــة النصــرانية«خبصوصــيتها 

املعامالت بـني الكنيسـة والتمـع، حيـاولون تطبيـق هـذا التنـاقض علـى ديـن ويف جمتمـع ال 
 .»القرآن والسلطان«ني جمال فيه للفصل ب

د مــــن هنــــا بـــــدأت املفــــاهيم تتـــــز يف البحــــث عـــــن منطلــــق خلطـــــاب إســــالمي حمـــــد
 .السمات، واضح املعامل والقسمات

لتخلـيص خطابنـا مـن هـذه الذبذبـة الفكريـة واالضـطراب  –إذن  –ديل ـوما هـو البـ
يف املنهجـــي ؟ هــــل ميكــــن تقـــدمي الطــــرح اآلخــــر الســـائد يف فكرنــــا اإلســــالمي، واملتمثــــل 

 اب احملافظ على القيم، واألصالة، وقدسية النص كبديل، وكخطاب مضاد ؟ـاخلط

صحيح أن هذا الطرح، يتميز بقوة االعتزاز بالذات، واختاذ هذه الذات، بكل 
، لفكرنا، إال أن هـذا الطـرح، ال ـلـو صحيحاً  ية، ومنطلقاً ـدة أساسـمقوماتا، قاع

 .من خلل منهجي -هو اآلخر  -
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ايتها مـــن كـــل أنـــواإ فريوســـات األوبئـــة ـ الـــذات، والعمـــل علـــى محـــفـــالعودة إىل
.. )اآلخــر(، كـل )اآلخـر(معـاداة  – أساسـاً  –ين ـاملفقـدة للمناعـة احلضـارية، ال تعـ

لذلك .. يت تطل منها على العامل اإلنساينال تعين غلق األبواب والنوافذ الكما أ�ا 
ة علــى ـولــة لوضــع الكمامــفــإن كــل دعــوة للتقوقــع داخــل مفــاهيم خاصــة، وكــل حما

سـد األنـوف، إمنــا هـي حماولـة تصـطدم جبــوهر معتقـدنا، الـذي هـو ديــن األعـني، أو 
يـز اخلطـاب متإن هذه العاملية جبميـع مقوماتـا الـيت . العاملية، واإلنسانية، والشمولية

اإلســـــالمي، هـــــي أحســـــن درإ نواجـــــه بـــــه الـــــدعوة العومليـــــة الـــــيت تعمـــــل علـــــى نـــــزإ 
 .ويتناخصوصيتنا ومقومات ه

تلمــس الرؤيــة  تطبــع منطلــق خطابنــا املنشــود، ميكــنوء هــذه احملــددات الــيت ـــــــــــــــــيف ض
ــــــحــالـــــيت ت ـــــات،  ،المي العـــــامليـاب اإلســــــدد مالمـــــح املصـــــب لنهـــــر اخلطــــــ غـــــري أن عقب

.. وصعوبات ما تزال مزروعة يف طريق حتديد مالمح أهداف اخلطاب اإلسالمي املعاصر
 :وأبرزها
فمــاذا يريــدون .. ضــاح الرؤيــة للعــاملين فــي الحقــل الثقــافي اإلســالميعــدم ات -أ

بذا اخلطاب أن حيقق ؟ هل هو خطاب تبشريي يتوجهون به إىل غري املسلمني، حلثهم 
على الـدخول يف اإلسـالم ؟ أم هـو خطـاب تربيـري، حيـاولون بـه دفـع تـم عـن اإلسـالم، 

وال ذاك، ولكنـه خطـاب دعـوي رسـالته وكأمنا اإلسالم يف قفص االتام ؟ أم أنـه ال هـذا 
متكني العقل من فهم املعاين العميقـة لإلسـالم، بالكشـف عـن أسـرارها، وإزالـة كـل لـبس 

 ؟صحيحاً  يف فهمها فهماً 
ــــتبد خبطابنـــا اإلسـإن ممـــا يســـ..  )اآلخـــر(دة ـعقـــ -ب المي املعاصـــر، النظـــرة ــ

ــــاآلخ(إىل  ــيــــ، وكيف)رــ ـ ـــامـة التعــ ــــل معــ ــــل هــي عقـفهــ ،هــ ، )رـــــاآلخ(زاء ص إـــــدة نقــ
 ؟أم عقدة تفوق
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ـــا كمجســـدين للتخلـــف، نعـــاين  )اآلخـــر(هـــل نتعامـــل مـــع  ـــه إلين مـــن منطلـــق نظرت
اإلعاقــة الفكريــة يف اإلبــداإ، وانعــدام القــوة واحلجــة يف إدارة احلــوار والصــراإ ؟ أم أننــا 

فقـد إنسـانيته، ولفـظ روحـه، وتـاه يف عـامل  كمـا لـو كـان إنسـاناً   )اآلخـر(ننظر إىل هـذا 
 روحانيته ؟و  وانية املتوحشة، ومهمتنا هي مساعدته على استعادة إنسانيته،احلي

كيـف يكــون موقـف خطابنــا اإلسـالمي مــن أدوات العلــم ..  معضـلة األداتيــة -ج
يف عمليــــة منائــــه وتقدمــــه، والــــيت حنــــن جمــــربون علــــى  )اآلخــــر(والبنــــاء، الــــيت يســــتخدمها 

األدوات أدوات حمايدة، العـربة فيهـا استخدامها، والتعامل معها ؟ هل ميكن اعتبار هذه 
حىت يف  –تعملها من نفع وفائدة ؟ أم أن هذه األدوات ـتخدمها، ومبا حتققه ملسـمبن يس

ديولوجي علــى مســتعمليها، فوجــب اختــاذ احليطــة أيــال ختلــو مــن تــأثري  –طابعهــا التقــين 
 واحلذر أثناء التعامل معها ؟

ابنــا اإلســالمي املعاصــر يف حماولــة رمســه إ�ــا أســئلة كثــرية ومتنوعــة، يصــطدم بــا خط
 .كتلك اليت حياول با رسم منطلقاته  ألهدافه، متاماً 

إن املطلوب اليوم، هـو البحـث عـن صـيغة متكـن مـن توحيـد املنطلـق واملصـب لعقـل 
ولــن .. إســالمي ال يــزال يعــاين القلــق، واالضــطراب يف حبثــه عــن موقــع إلثبــات وجــوده 

ب الــنقص، إلجيــاد احلــوافز املســاعدة علــى جتــاوز أعــراض يتحقــق ذلــك إال بــالوعي جبوانــ
 .التأزم يف خطابنا اإلسالمي

 :معوقات التقويم في الخطاب اإلسالمي المعاصر -٤
إذا كـــان البـــد للـــراكض يف حلبـــة الســـباق، مـــن إلقـــاء نظـــرة ذكيـــة، يقـــيس بـــا بُعـــد 

صــد ضــبط خطواتــه، املســافة بينــه وبــني منافســيه، وبُعــد املســافة املتبقيــة لتحقيــق اهلــدف ق
من  -هي األخرى  -ال بد هلا  ،فإن التجربة اإلنسانية يف مجيع جماالتا، املادية واملعنوية

حلظـــة تأمـــل ذكيـــة تـــزن بـــا موقـــع مســـريتا ممـــا يـــدور حوهلـــا يف حلبـــة التنـــافس اإلنســـاين 
 .والتسابق احلضاري
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تخلفـــه عـــن والفكـــر اإلنســـاين، يف خمتلـــف مراحـــل تطـــوره وال ســـيما الفكـــر الـــواعي ب
مسرية الركب احلضاري، كـالفكر اإلسـالمي، مـدعو أكثـر مـن أي فكـر آخـر، إىل القيـام 

 .، واملعرب عن مدى تطورههبعملية تقومي خلطابه العاكس خلطو 
ــــغـــري أن إخضـــاإ اخل ــــطاب اإلســـــــــــــــ ــــالمي املعـــــ لية التقـــومي هـــذه يتطلـــب ـاصر لعمــــــــــ

كن مـن القيـام بعمليـة التقـومي بأحسـن الطـرق ـالضـرورية الـيت متـالتزود جبملة مـن األدوات 
 .املمكنة

فضــبط الرؤيــة الفاحصــة، واحلصــول علــى قــدر معــني مــن الــوعي بالكينونــة، واإلملــام 
بواقع احمليط اإلنساين وما حيتويه من تقدم، كل ذلك ميثـل أدوات ضـرورية إلجنـاح عمليـة 

 .التقومي، وإعادة النظر
ومييـة يف جمملهـا ال ختلـو مـن بعـض املعوقـات، الـيت إن مل يـتم التنبـه لكن العملية التق

إليها، ومل ميكن جتاوزها، توشـك أن تتحـول إىل عوامـل إحبـاط، يكـون ضـررها أكثـر مـن 
 .نفعها

على بعض املعوقات اليت متثل  –يف عجالة وبإجياز شديد  –وميكننا تسليط الضوء 
 : إلسالمي املعاصر، وأبرزهاخلطاب اعقبات منهجية أمام عملية تقومي ا

 :الصدمة االستعمارية -أ
لئن كنـا ال نقـر املـنهج التربيـري الـذي يتشـبث بـه عـدد كبـري مـن العـاملني يف دائـرة 

، الذي )اآلخر(الذي يلقون بكل مسؤولية لتربير ما حنن فيه على  ،اخلطاب اإلسالمي
 –مهمـا حاولنـا  –ميكـن  خل ، فإننا الإ ...هو الغرب، وهو املستعمر، وهو الصهيونية

مـــؤثرات االســـتعمار، ونفـــاذ جـــراثيم أوبئتـــه إىل كياننـــا، ومـــا أحدثتـــه هـــذه  لأن نتجاهـــ
 .اثيم يف كينونة ثقافتنا وشخصيتنااجلر 
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إن الصـدمة االسـتعمارية املذهلـة الـيت أحــدثها الغـزو االسـتعماري جبميـع ألويتـه، مــن 
ل هي اليت جعلت ثقافتنـا اإلسـالمية احتالل الثكنات واحلقول، إىل غزو امللكات والعقو 

الــيت هــو مــن هوهلــا، حيــاول أن مــا تــزال تــرتنح مــن شــدة اإلصــابات الــيت تلقاهــا كياننــا، و 
 .مردوديتهو  فتصده حواجزها وعقباتا مما جيعله يفقد فعاليته ينهض

ســالمي ليــدرك هــول مــا فيــه مــن ويكفــي أن يتأمــل الــدارس احملقــق واقــع خطابنــا اإل
 .إعاقةو  ،واغرتاب متزق،

ومــــا هــــذا االنبهــــار الــــذي يطبــــع اخلطــــاب اإلســــالمي، والــــذي جعلــــه يتــــأرجح بــــني 
الصدمات االستعمارية املتتالية، وبني جاذبيـة كنـوز تراثـه، إال الـدليل القـاطع علـى حتقيـق 

توى ـالصدمة االستعمارية ألهـم غاياتـا وهـي احليلولـة دون بلـوغ اخلطـاب اإلسـالمي مسـ
 .عاملية اخلطاب الثقايف اإلنساين ة بينه وبنيـوة السحيقـداث اهلـاإلبداإ العاملي، وإح

بواقعنــا املــرتدي، وإن كنــا مل نــع بعــد علــل وأســباب هــذه  –مفجوعــون إذن  –حنــن 
الفجيعــة، ومــا نــتج عنهــا مــن صــدمات، فمــا زلنــا نتعامــل مــع ثقافــة جــاهزة، مبفاهيمهــا 

العقلـي، وإبـداعنا الفكـري، حبجـة أ�ـا ومصطلحاتا، املعدة لغرينا، لنتخذها ركائز لبنائنـا 
ومــا درى معظمنــا أن هــذه املفــاهيم .. ، الــذي بـَزننــا يف التقــدم، والتطــور )اآلخــر(ثقافــة 

أل�ــا  ؛واملصــطلحات الثقافيــة املســتوردة، قــد كانــت هلــا نتــائج عكســية علــى مســتعمليها
 .طبقت حبذافريها، يف أرض غري أرضها، وعلى إنسان غري إنسا�ا

ة أن أخطـر مـا أصـاب العقـل املسـلم هـو هـذه االنسـالبية الـيت جعلتـه يعـيش واحلقيق
ة، وال التعبئـة العقليـة السـائدة، لفال اللغة املسـتعم. يف املنفى الثقايف بني ذويه، وبين قومه

الـــذي يطبـــع الثقافـــة الغربيـــة، بالـــذي  األيـــديولوجييات الصـــراإ الـــديين أو ــــــــوصــــوال خص
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 اإ بــني الســلطة الروحيــةفــال يوجــد يف جمتمعنــا صــر . عــريفميكــن أن ينطبــق علــى واقعنــا امل
مث إن هــذه .. طبقــه علــى واقعنــانســتورد قوالــب هــذا الصــراإ و نوالســلطة السياســية، حــىت 
مــن املوســيقى الراقصــة الــيت ال تعــرف أجســامنا كيــف تتمايــل  اللغــة الــيت حتمــل إلينــا ألوانــاً 

 .شيء واليت ال تعنينا يف )اآلخر(معها، إن هي إال ثقافة 
فــإذا أضــفنا إىل كــل ذلــك، ثقافــة العنــف، وثقافــة حتلــل األنســاب، وفقــدان الرابطــة 

أدركنـــا إىل أي حــــد حنـــن نعــــيش معصـــومي العقــــول  ،الزوجيـــة، وفلســــفة اخليانـــة األســــرية
 .والعيون، يف عامل ال نراه إال يف تلفزيون اآلخرين

ئـة، وهـي بالتـايل إن هذه السلوكات الشاذة إن هي إال نتـائج فاسـدة ملقـدمات خاط
 .األوبئة الفتاكة اليت ورنثتنا إياها الصدمات الثقافية االستعمارية الغازية

 »فيـاغرا«بـذور  د أخطـأ االسـتعمار يف حتقيـق مأربـه عنـدما غـرس يف أرضـنا الفتيـةلق
وبة الشـباب، ـتصلح ملن بلغوا سـن اليـأس عنـدهم، واحلـال أن جمتمعنـا جمتمـع يتمتـع خبصـ

جنــــح عنــــدما ســــرب إلينــــا حبــــوب منــــع  -أي هــــذا االســــتعمار -نــــه وقــــوة الفتــــوة، ولك
ـــاة إال  وثقافيـــاً  اإلخصـــاب الـــذايت فكريـــاً  فجعلنـــا ال نـــرى إال مـــا يـــرى، وال ننظـــر إىل احلي

 .مبنظاره اخلاص
وليــت شــعري، ملــاذا أخفــق االســتعمار بصــدماته هنــاك، يف اهلنــد، ويف اليابــان، ويف 

 ؟ بالدنا العربية اإلسالمية يف -فقط  -الصني، ويف ماليزيا، وجنح 
هــل أننــا وحــدنا منلــك القابليــة لالســتعمار؟ ومــا الســر يف وجــود هــذه القابليــة عنــدنا 

 حنن فقط؟ 
التشــخيص الســليم،  ذلــك هــو مــا جيــب النظــر إليــه بعمــق، إذا أردنــا القيــام بعمليــة

 ؟والعالج القومي
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القـــائم علـــى الفهـــم إن حتلنلنـــا مـــن مقومـــات كينونتنـــا احلضـــارية ممثلـــة يف املعتقـــد 
الصحيح ويف اللسان املبـين علـى األداء الفصـيح، ويف االعتـزاز بالنسـب الصـريح، إن 

، مهتـز البنـاء خطابـاً  هو الذي جعل من خطابنا اإلسالمي هذا التحلل من مقوماتنا
 .ا يكمن اخللل، ومن هنا يبدأ احللويف هذ.. لكل انتماء عدمي األداء، فاقداً 

 :غثائية الحداثة -ب 
إذا كنــا نســلم بــأن مــن معوقــات التقــومي العلمــي للخطــاب اإلســالمي تلــك القابليــة 
الذاتية لالستعمار املركوزة فينا واليت هي إحدى صدمات االستعمار الرئيسية، فإننا جيب 

ــــا مــــن القوالــــب هــــذا الشــــالل امل ، بــــأن مــــن عقبــــات التقــــوميأن نســــلم أيضــــاً  ســــلط علين
كلهـا حـول وهي مفاهيم تلتقي  .. ، واحلداثة، وما أشبههاوالالئكيةكالعلمانية   ،احلضارية

فمــاذا تعــين احلداثــة بالنســبة لتمــع كمجتمعنــا اإلســالمي .. مــا يســمى بفلســفة احلداثــة
 ؟اب الرتبية والتقشف وسوء التغذيةيعاين التخلف واضطر 

إن مما ال شك فيه، أن احلداثـة، كمفهـوم جـذاب إذا مـا قـورن برفاهيـة احليـاة، ووفـرة 
، والظلـــم املفجـــع، مللـــذات، ســـيكون هلـــا وقعهـــا اخلـــاص علـــى مـــن يعـــيش الفقـــر املـــدقعا

 .والتخلف املفزإ
لكن غاب عن مسـتوردي املفـاهيم املظلومـة أن احلداثـة مصـطلح ظـاهره فيـه الرمحـة، 

 .وباطنه من قبله العذاب
فعــن أي حداثــة يتحــدثون؟ وهــل احلداثــة وصــف زمــين لتمــع بعينــه ذي خصوصــية 

ي أو جغـــرايف بذاتــه؟ إننـــا نظلــم احلداثـــة عنــدما خنتزهلـــا ثقافيــة م يف عينــة، وذي بعـــد تــاـر
 .لذي يشمل كل إنسان يف أي جمتمعامفهومها الزمين الشامل 
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كمــا أن . فمــا نعرفــه هــو أن احلداثــة مرحلــة زمنيــة، توضــع يف مقابــل الزمنيــة املنصــرمة
 ومــا يــنجم. عي واالقتصــادياحلداثــة تطــور حتمــي يفرضــه واقــع اإلنســان الثقــايف واالجتمــا

عــن ذلــك مــن منتــوج علمــي وتكنولــوجي، ـفــف معانــاة اإلنســان، ويرفــه عنــه يف مجيــع 
لكــن حتديــدنا العلمــي للحداثــة، ال يشــمل اجلانــب املــادي وحــده مــن .. جمــاالت حياتــه

يف  حيـاة اإلنسـان، هـذا الكــائن الكلـي الـذي ال يتطـور يف جانــب معـني، ويبقـى متخلفــاً 
 .جانب آخر

.. يعـــيش اإلنســـان عصـــره، بكـــل متطلباتـــهالفهـــم احلقيقـــي ملعـــىن احلداثـــة هـــو أن  إن
فالتقدم العلمي والتكنولوجي البد له مـن ضـامن يصـون إبداعـه، وحيمـي أوضـاعه وذلـك 
مـــا يقدمـــه التـــدين يف أمســـى مدلوالتـــه، والســـلوك اخللقـــي يف أنبـــل جماالتـــه، فـــإذا بـــرت مـــن 

ي غثائيــة هــتلـك فزإ منهــا السـلوك اخللقــي اإلنســاين احلداثـة جانبهــا الروحــي العرفـاين وانتــ
 .احلداثة، ولعل ذلك هو ما اقتبسناه من معانيها

فهــــذا .. ا مفهــــوم نســــيب ومصــــطلح زمــــين، مشــــويلإن احلداثــــة يف جوهرهــــا وحقيقتهــــ
، أو حضـارة مـا، إن لكـل زمـن حداثتـه، خاصـاً  املفهوم ال ـص منطقـة بعينهـا، أو شـعباً 

على أن القدمي ال يعين بالقوة السـيء .. توضع يف مقابل القدمي - املعىن -واحلداثة بذا 
فالقـدمي كـان . األفضـل يف كـل شـيء – منطقيـاً  –من األزمنة، كما أن احلـديث ال يعـين 

، وكـال املفهـومني ينطبقـان علـى كـل العصـور، وعلـى كـل ، واحلديث سيصبح قدمياً حديثاً 
بأكملهـــا ضـــمن الرتاثيـــة، وتصـــنف تـــركن حضــارات  –واحلالـــة هـــذه  –فلـــم  ؛احلضــارات

 ثقافات أخرى بكاملها ضمن احلداثية ؟
مث ملـاذا يقـدم تراثنـا مـن طـرف الـبعض منــا، علـى أنـه قـدمي كلـه غـث، وغثـاء، وتقــدم 

 احلداثة، عند غرينا، على أ�ا كلها منهجية للتقدم والتطور، والنماء؟
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ن الكثـري مـن التجليـة حقيقتـان مغبـون فيهمـا كثـري مـن البـاحثني واملفكـرين وتسـتحقا
لــذلك وجــب البــدء بالكشــف عــن مظــاهر الســلب يف هــذه احلداثــة اجلذابــة  ،واإليضــاح

ية إجيابية مشلت عند البعض، والتحذير من أ�ا بالرغم من كل ما حتتويه من جوانب ماد
أي هــذه احلداثــة، قضــت علــى  ،؛ لكنهــاوفــرت لــه املزيــد مــن الرفاهيــةو  حيــاة اإلنســان،

 .قة يف اإلنسان وأمهها إنسانيتهاجلوانب املشر 
ــــب،  ــــة بــــذا االخــــرتاإ احلضــــاري الغري ــــه مبــــدعو احلداث ــــذي كفــــر في ففــــي الوقــــت ال
وأصــبحوا يطــالبون بتجــاوزه إىل مــا بعــد احلداثــة، وبينمــا هــم يطــالبون بــأن تبقــى احلداثــة 

بني على اإلنسان الغريب فيضعونه يف مقابل اإلنسان املتخلف، جند املنسل مقصوراً  إنتاجاً 
مبــا ختلــى عنــه أهلــه، وأخطــر مــن ذلــك أ�ــم  منــا، املنفيــني وســط ثقافتنــا يســتميتون تشــبثاً 

ـــذي هـــو خـــري؛ فيتغـــافلون عـــن كنـــوز القـــدمي، احلـــداثي يف  ـــذي هـــو أدىن بال يســـتبدلون ال
يتبين حداثة اآلخرين وإن كانت  لغائه وجتاوزه، ويلزمونناإثقافتهم وحضارتم، ويطالبوننا ب

احليوانية املتوحشة حيث يسـود قـانون القـوي املسـتبد بالضـعيف، والغـين تعيدنا إىل عصر 
 .والظامل املتحكم يف املظلوم ،املذل للفقري

يـــة  خطـــر مـــا يف هـــذه الغثائيـــة احلداثيـــةإن أ وظيفـــة و  همـــةمأ�ـــا تصـــادر حقيقـــة تاـر
وظيفــة و  عقليـة تامـة، وهــي حقيقـة املسـامهة يف إبــداإ املصـطلح اخلـاص النــابع مـن الـذات

 .يف صنع احلضارات بداإ العقلي الذي هو أعدل امللكات حضوراً اإل
ـــا يكفـــرون خبطـــابم اإلســـالمي وهـــو الـــواقي هلـــم مـــن كـــل ألـــوان التيـــه  مث مـــا بـــال أقوامن
والضــياإ، ويؤمنــون مبــا يكفــر بــه العقــالء مــن صــناإ فكــر احلداثــة األوروبيــة ؟ أو مــا دروا أن 

اجلزائــري حممــد علــى حــد تعبــري املفكــر  –وقتنــا غثائيــة اخلطــاب احلــداثي الغــريب هــي الــيت ط
ديـــد، وســـامتنا العـــذاب الشـــديد، وأخرجتنـــا مـــن زمـــرة حبـــأطواق مـــن  –براهيمـــي البشـــري اإل
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ورثـــــت بـــــالقوة، والكيـــــد، والصـــــولة واأليـــــد، أرضـــــنا وديارنـــــا، و  ،األحـــــرار إىل حظـــــرية العبيـــــد
(أوطانناواحتجزت يف بنوكها أموالنا، ويف شركاتا خريات وطاقات ومعادن 

3F

١(. 
لقـــد تبـــني لكــــل ذي عقـــل يف خطابنــــا اإلســـالمي املعاصـــر أن احلداثــــة هـــذه الغثائيــــة 

ـــديولوجين، اإلنســـاين الفلســـفة الروحـــاين األالفكريـــة، هـــي الفصـــام النكـــد، بـــني اإلنســـا ، اي
وهي القيم اليت تفتقر إليهـا احلداثـة يف خطابـا اليـوم،  ،ريبعالتمع اليف األخالقي السلوك 

خلطابنــا اإلســالمي، التــواق إىل العــدل، املتطلــع إىل الــروح،   فهــي ال تصــلح منوذجــاً وبالتــايل
جيـــب أن يبـــدأ مـــن إزالـــة هـــذه األلـــوان مـــن  إن كـــل تقـــومي خلطابنـــا.. حنـــو احلـــب املتســـامي 

اإلعاقة اليت متثل ضـبابية أمـام رؤيتـه والـيت حتـول دون صـياغته للوقـائع صـياغة حمـددة املعـامل 
 .وذلك هو التأصيل احلقيقي للمفاهيم واملصطلحات واضحة املقومات؛ 

  :بداعيةبدل اإل.. االتباعية  -جـ
يف استعراضنا، ملسرية اخلطاب اإلسـالمي املعاصـر تـربز أمامنـا مجلـة مـن العالمـات 

شـــــعاعه املطلــــوب، ومــــن هـــــذه إأمــــام  مــــا تقـــــف حــــاجزاً  املميــــزة خلطابنــــا والـــــيت غالبــــاً 
باإلنســـان ذي  –اليـــوم  –خطابنـــا اإلســـالمي العالمـــات، وجـــود مـــا أصـــبح يعـــرف يف 

الساكن  «أو  »العبثي العابث«، أو »املطموس الفطرة«العاهات الفكرية مثل املثقف 
إن هــذا اللــون مــن اإلنســان املثقــف احلامــل ملظلــة اخلطــاب  »يف ضــفة الثقافــة األخــرى

عبــد الســالم ، كمــا يصــفهم »املثقفــني املغــرنبني«هــو املنتمــي إىل فئــة  اإلســالمي جتــاوزاً 
ذوو عقـول قـذرة، ينبغـي عـزل أطفالنـا وشـبابنا عـنهم «ياسـني، فيقـدمهم لنـا علـى أ�ـم 

 .)4F٢( »حىت ال تلوث عقوهلم الفطرية، النقية البيضاء

                                                 
 .  ٤٨٣ص  ،الجزء الثالث ،سالميبراهيمي؛ دار الغرب اإلآثار اإلمام محمد البشير اإل )۱(
 .  ٥٧٠العدل، ص  ،عبد السالم ياسين )۲(
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تبـاعيون الـذين يصـنفون أنفسـهم ضـمن اإلبـداعيني، ومـا دروا أ�ـم إن هؤالء هـم اال
 .بعية وهي تبعية الفكر والعقيدةمبنهجهم االتباعي هذا، إمنا يكرسون أخطر أنواإ الت

.. ولعل مـن أبـرز مـن تصـدى هلـذا اللـون مـن التبعيـة املفكـر اجلزائـري مالـك بـن نـيب 
 »مـرض التبعيـة«فقد كان هذا الرائد للخطاب اإلسالمي املعاصر من أوائل من شخص 

 ..»زوة الثقافيةـالن«وقدم لنا الوصفة الناجعة لعالجنا، فأطلق عليها وصف 
إن تبعيتنــا هلــم، ليســت تبعيــة اســتهالك فقــط، ولكنهــا تبعيــة «: ك بــن نــيبيقــول مالــ

نتـاج فهـي أن ن تسـتهلك مـا ينتجـون أمـا تبعيـة اإلفتبعيـة االسـتهالك هـي أ.. إنتاج أيضـاً 
 .)5F١(»تنتج على شاكلة ما ينتجون دون مراعاة الحتياجاتك اخلاصة وظروفك احمللية

ما االتباعية الفكرية، اليت أوصلتنا إىل وكيف اخلالص إذن من هذه االتباعية وال سي
 احلضـــيض احلضـــاري؟ لقـــد حـــاول املفكـــر اجلزائـــري مالـــك بـــن نـــيب أن يقـــدم لنـــا عالجـــاً 

ميــع أشــكاهلا ن طريــق اخلــالص هــو فــك التبعيــة جبإ :فقــال ،لتجــاوز هــذه العاهــة الفكريــة
اجلزئي والكلـي  إ�ا الفك أو الفصل التام للتبعية العقدية بشكليها.. عن احلضارة الغربية

رادة احلضــارية، ولــن يتــأتى هــذا إال بــاإل... يف احلــال ويف االســتقبال وعلــى مــدى الــدهر
 .)6F٢( )كشرط مادي(نية العقدية، واإلمكان احلضاري وال

ـــي ألرضـلق احلقيقــعلى أن املنطـ ـ ـ ـ ـ ـــة االتباعيـيــ ـ ـ ـ ـ ـــيـما هـو القابليـة لالتباعـة إنــ ـ ـ ـ ـ ة ـ
تعمار لكـن ــــــــــأي القابليـة لالس )La conolisabilité )7F٣أو كمـا يسـميها مالـك بـن نـيب 

ال تعـين أننـا  ما ينبهنا إليه بن نيب هو أن االتباعية هذه اليت جيسـدها التخلـف الفكـري،

                                                 
 .  ٢٠٠٠ ،براهيم عاصإإعداد  )مالك بن نبيآخر حوار لألستاذ (شهادات واستشراف  ،مالك بن نبي )۱(
 . ١٩ص  ،السابق جعر الم )۲(
 . )م٢٠٠٣دار الحضارة ،  :الجزائر( La conolisabilitéنظر كتاب مالك بن نبي بالفرنسية ا )۳(
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 ومـن ،ختلفهـا الـذي يطبعهـا أيضاً  فللمجتمعات املتقدمة هي ،وحدنا نعاين آفة التخلف
ال إن التمعــــــات املتقدمــــــة متخلفــــــة يف جمــــــ«هنــــــا كمــــــا يقــــــول مفكرنــــــا اجلزائــــــري 

 :سلم اليوم تتمثل يف حتقيق هدفنيلذلك فإن مهمة اإلنسان امل.. اإلنسان
 .إىل مستوى احلضارة - اجتماعياً  -رفع اإلنسان املسلم  -١
 ..إىل مستوى اإلنسانية - أخالقياً  -رفع اإلنسان الغريب  -٢

، أمـــا العلـــم فـــال ميكـــن أن يوجـــد ذلـــك أن العقيـــدة أو الـــروح ميكـــن أن توجـــد علمـــاً 
ومــىت انتهــى اإلنســان مــن داخلــه، انتهــى فيــه كــل شــيء، وال يغرنــك  ،يــدة، وال روحــاً عق

 .)8F١(»الظاهر
 يف نيوالنتيجـة الــيت خنــرج بـا مــن هــذا الوصـف، وذلــك التحليــل، هـو أننــا حنــن املســلم

(إما أن تغريو  فإما أن نـَُغريَّ .. ضيق من احلياة وهم أي الغربيون يف ضيق من النفوس 
9F

٢(. 
، ورمبـا كـان ختلفهـم أخطـر ختلفـاً  تخلفـون، فاحلـداثيون يعـانون هـم أيضـاً م حنن مجيعاً 

 .أنواإ التخلف ولذلك يتضاعف ختلفنا باتباعيتنا ملا هم فيه
فــإذا كانـــت مشــكالتنا حنـــن املســلمني، هـــي مشــكالت ختلـــف نــاتج عـــن مشـــكالت 

، وهــي نتــائج ظــروف، وليســت جوهريــة، فــإن مشــكالت اجتماعيــة واقتصــادية حــادنة جــداً 
(وهي مشكالت أساسية وجوهرية التمع املتقدم هي مشكالت نفسية حادنة جداً 

10F

٣(. 
هـــي خيارنـــا الوحيـــد لتجديـــد  ،مبفهومهـــا الغـــريب ،فهـــل بعـــد هـــذا كلـــه تبقـــى احلداثـــة

إن « :؟ يقــول حممــد جســوس بــذا اخلصــوصهمكمــا يطالبنــا بــه بعضــخطابنــا اإلســالمي  

                                                 
 . ٢٤مالك بن نبي؛ شهادة واستشراف، ص  )۱(
 .  ٢٩ص  ،السابق جعر الم )۲(
 .  ٣٦ص  ،السابق جعر الم )۳(
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خيـــار يعتـــرب احلداثـــة واالنـــدماج يف لوحيـــد املطـــروح علـــى الشـــعب العـــريب هـــو اخليـــار ا
 .)11F١( »التاريخ خياره الوحيد، وأي اختيار خارجه هو املوت والتهميش

منـــوذج لـــدعاة أحاديـــة احلـــل احلـــداثي ملشـــكلة التمـــع اإلســـالمي يف  - إذن -هـــذا 
، حني يعلن بإصرار لوحيد، فعلى منواله يسري حسن صعبخطابنا املعاصر؛ وليس هو ا

دمي البيطــار فيخــرج نــويف نفــس الســياق يــذهب  ،ثــوري إىل التقــدم بــأن التحــديث طريــق
ثقتـه  ريب مصريه اجلديد، عليـه أن ـسـر متامـاً عقبل أن يبين ال « :علينا بذا احلكم القاتل

عنــه، وحيــس  كفــاءة الوجــود العــريب التقليــدي علــى االســتمرار، ويشــعر بأنــه أصــبح غريبــاً ب
 .)12F٢( »حباجة عميقة إىل جتاوزه وإلغائه

بــداإ عــن س نفــاة اإلبــذه الــدعوات املتمــردة علــى الــرتاث العــريب واإلســالمي، يكــر 
عقلنا اإلسالمي، الدعوة إىل اتباعية احلداثة كمنهج وحيـد للخـروج مـن املـأزق احلضـاري 
املزعوم للخطاب اإلسالمي، واحلقيقة هي أن دعاة االتباعية هم الذين يوقعوننا يف مأزق 

  .حضاري خطري، هو مأزق احلداثة
  :إشكالية الخطاب اإلسالمي المعاصر -٥

ـــاء  ـــة يف تصـــوير  –إذن  –ميكـــن بقليـــل مـــن العن تلمـــس عناصـــر اإلشـــكالية املنهجي
إ�ــا عناصــر تكــاد تلتقــي كلهــا حــول حـــالتني .. مقومــات اخلطــاب اإلســالمي املعاصــر 
 :سائدتني يف ذهنية اإلنسان العريب ومها 

غري العميق يف التعامـل مـع قضـايا احلداثـة  األيديولوجياالنفعال احلدثي و  -١
املســلم مــن قيمــه ومضــامينه ومل متكنــه مــن التــزود بــزاد والــيت أفرغــت العقــل  الغربيــة

 .احلداثة احلقيقية
                                                 

 . م١٩٨٨ديسمبر ، ٥: العدد، ٥السنة  ،ز دراسات الوحدة العربيةالدين في المجتمع العربي، مرك ،جسوسمحمد  )۱(
 . ٨٣٥ص  )م١٩٨٢المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  :بيروت( ة الثوريةاأليديولوجي ،يم البيطارند )۲(
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احلساسية املفرطـة مـن كـل نسـمة تـب علـى العقـل اإلسـالمي، علـى اعتبـار أن   -٢
منـه، حـىت ال لمة، هـواء ملـوث، ينبغـي محايـة هـذه الـذات ـكل ما هو خارج الـذات املسـ

 .ديولوجية احلدثية القاتلةيتصاب باالنفلونزة األ
احلساســـية اإلفراطيـــة ضـــاإ اخلطـــاب اإلســـالمي املعاصـــر، و  بـــني االنفعـــال التفريطـــي

 .افه، وتلك هي إشكالية هذا اخلطابوسط مهيع مل تتحدد معامل أهد
تشــخيص أعــراض  - ء هــذا الصــراإ داخــل الــذات املســلمةيف ضــو  -كيــف ميكــن 

 التأزم الذي تطرحه إشكالية اخلطاب اإلسالمي ؟
تطبــع هــذا التــأزم،  وهــي إن مل يقــع التصــدي هلــا، قــد تقــود إىل هنــاك أعــراض كثــرية 

ولعـل .. القضاء علـى وجـود اخلطـاب اإلسـالمي مـن خارطـة الفعاليـة احلضـارية اإلنسـانية
أبــرز مــا ميكــن رصــده كمؤشــرات للظــاهرة املرضــية الفكريــة، مــا ميكــن وصــفه باالنســالبية 

احلداثـة، وحـدود الصـراإ بـني اجلغرافيـا  بالصراإ بني عامليـة اإلسـالم وعومليـةو  واالحنباسية،
عـن األدوات املعرفيـة املسـتخدمة  احلضاري، وقبل هـذا وبعـده، البحـث والتاريخ يف البناء

احلضــــارية، أم هــــي مصــــطلحات راإ، وهــــل هــــي نابعــــة مــــن إنتــــاج ذاتنــــا ــــــــيف هــــذا الص
 ؟مستوردة

ة يف اخلطـاب شـكاليكممهـدات إلبـراز عناصـر اإل  إن هذه األسئلة هي اليت نتخذها
 .اإلسالمي اليوم

 :واالنحباسية.. نسالبيةاال  -أ
ـــ ـــه عـــن ـاين فتفرغــــتان، تصـــيبان العقـــل اإلنســــحالتـــان َمَرضي انه مـــن شـــحنته، وتبعدان

 .سحنته
بســراب حيســبه   أمــا احلالــة األوىل فهــي تلــك الــيت خترجــه عــن الــذات، فتجعلــه متعلقــاً 

الـيت جتعـل  alienationرة االنسـالبية إ�ـا ظـاه.. كل شيء حىت إذا جاءه مل جيـده شـيئاً 
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أي أنــه بســبب .. يعــيش خــارج ذاتــه وخــارج العــامل احملــيط بــه  أو عقــدياً  اإلنســان ثقافيــاً 
أو داخـــل تـــاريخ معـــني فقـــد الســـيطرة عليهمـــا، يلجـــأ إىل ثقافـــة  وجـــوده داخـــل ثقافـــة مـــا

وانعكاســــات هــــذه  ..إىل صــــور جمــــردة أخــــرى أو معتقــــد آخــــر، حيــــث يعــــيش مشــــدوداً 
نســالبية علــى الصــعيد النفســي أو الفكــري، تتجســد يف حــدوث تــوتر نفســي وســلوك اال

غريــب يــؤدي إىل عــدم تــواؤم بــني الفــرد واحليــاة التمعيــة هــو مــدعو إىل العــيش داخلهــا، 
 .فيتحول بذلك إىل أجنيب عن أمثاله

تلك إذن هي انسالبية الفكـر عنـد بعـض مفكرينـا يف اخلطـاب اإلسـالمي املعاصـر، 
ومعتقــده  )اآلخــر(اقوا بثقــافتهم ومعتقــدهم، علــى ســعتهما، فلجــأوا إىل ثقافــة الــذين ضــ

 .ينشدون التقدم املزعوم ويبحثون عن الطمأنينة النفسية اليت مل يعودوا جيدو�ا
فهـي علـى العكـس مـن االنسـالبية، ميثـل  claustramanie أما االحنباسية يف الفكـر

وهو ما  وعقدياً  ثقافياً  يتطور ليصبح مرضاً  ، قدنفسياً  مرضاً  - با هو اآلخر -املصاب 
حيث حيـبس املثقـف نفسـه داخـل ثقافـة  claustrationيسمى مبرض العزلة أو االحنباس 

قافــات األخــرى، معينــة ال يربحهــا، أو ضــمن تــاريخ ال يــؤمن بســواه، ممــا جيعلــه يــرفض الث
 .ويعلن احلرب عليها
فــإذا  .. رفضــهما لبعضــهما المي يعــاين مــن تطــرف الفئتــني، ومــن ـــــوخطابنــا اإلس

كــان املنســلب الــذي يعــاين االغــرتاب داخــل تراثــه وثقافتــه فيكفــر بقــدرتا علــى حتقيــق 
التقدم والتطور، فإن املنحبس الذي يعيش عزلة فكرية حبيس املاضي باسم مـا يسـمى 

ــــبالس ـــدنإ كـــل منتـــوج غـــريب،  ،لفية تـــارة، أو األصـــالية تـــارة أخـــرىـــ جنـــده هـــو اآلخـــر يـَُب
 .كل من يؤمن باحلداثة وحياول تطبيقها يف واقعنا اإلسالميوُيَكفنر  
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بـــني عقـــدة التقـــزم الـــذايت  ،وهكـــذا ضـــاإ اخلطـــاب اإلســـالمي بـــني جامـــد وجاحـــد
والتعـايل، وكلهـا عقـد، جيـب علـى خطابنـا  لذات اإلسالمية وبني عقدة التفـوقوحتقري ا

جيـــاد حلقـــة إبأن يعمـــل علـــى الـــتخلص منهـــا، وجتاوزهـــا للوصـــول إىل قاعـــدة االعتـــدال 
وصــل متينــة تــربط املاضــي التليــد، باملســتقبل الســعيد، وهــو مــا ينــتج عنــه إبــداإ احلداثــة 

ي، واحلاضـــر  ،الذاتيـــة مبفهومهـــا اإلســـالمي الـــذي يأخـــذ بعـــني االعتبـــار الواقـــع التـــاـر
املزيفـة،  عـن ضـغوط احلداثـة بـداإ العقلـي بعيـداً ايف، وهو ما ميثـل قاعـدة سـليمة لإلالثق

 .صالة املزخرفةوجاذبية األ
إىل أصـــالة متكاملــة البنـــاء، بأدواتــا املعرفيـــة الذاتيـــة،  كــم يفتقـــر خطابنــا اإلســـالمي

ــن مــن إبــداإ حداثــة إســالمية ينتجهــا عقلنــا، وتنمــو  يــة األصــلية الــيت متكن ومقوماتــا التاـر
 .نساين يف حداثة اآلخرينوتتغذى من اجليد يف تراثنا، واإل وسط مناخنا،

بـــداإ احلـــداثي علـــى إنتـــاج هـــذا اللـــون مـــن اإل قـــل اإلســـالمي قـــادراً ولـــن يصـــبح الع 
 .اخلاص، إال بعد حتريره من االتباعية املاحقة املذلة، ومن االحنباسية العائقة املخلة

إن اخلالص مما يعانيه خطابنا اإلسالمي من متزق واغرتاب، ومن تشدد وجتـدد، إمنـا 
عـن األلسـن والعقـول، إذا مـا أراد عقلنـا أن  يبدأ من إزالة العصابة عن العيون، والكمامة

بداعيــة املفقــودة، وأن ميكــن هــذه الــذات مــن حتقيـــق عيــد إىل الــذات املســلمة احليــاة اإلي
 .الوثبة احلضارية املنشودة 

 :وعولمية الحداثة.. ياإلسالم الخطاب عالمية -ب
ية، تبشــر يف منهجيتــه األساســية إىل دعــوة إنســان إذا كــان اخلطــاب اإلســالمي نزاعــاً 

كـان جنسـه   ليم، ويطمـئن إليهـا كـل إنسـان سـوي أيـاً ــــــــــلم با كل عقل سـبقيم عليا، يس
ــــأو لونـــه، وإذا كـــان هـــذا اخلط يهـــدم حـــواجز اللـــون، والعـــرق،  ،اب حيمـــل لـــواء العامليـــةـــــــ

ية ال فضــــل فــــيهم لعــــريب علــــى ـعلــــى قاعــــدة اإلميــــان الــــذي جيعــــل النــــاس سواســــ ،والفئــــة
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إال بــالتقوى، دومنــا إكــراه أو تعســف، فــإن العوملــة يف  مي، وال ألبــيض علــى أســودـأعجــ
 ب وضعي يتخذ من القـوة االقتصـاديةطابعها احلداثي، هي على العكس من ذلك مذه

وسيلة للهيمنـة، ومـن التسـلح العسـكري أداة لالسـتيالء علـى خـريات الشـعوب، والعمـل 
 .جتاهعلى تغيري أنظمتها بالقوة، وإخضاعها للنفوذ السياسي األحادي اال

والعوملــة يف دعوتــا هــذه ال تتــورإ عــن اســتخدام كــل وســيلة لنشــر نفوذهــا يف العــامل، 
ــــبإزالـــة كـــل عنصـــر للمقاومـــة يقـــف يف طريـــق زحف ها، ســـواء أكـــان ذلـــك حتـــت غطـــاء ــــــــ

احلفـــاظ علـــى ســـيادة الـــوطن، أو محايـــة اخلصوصـــية الثقافيـــة، أو صـــيانة اهلويـــة احلضـــارية 
 .والعقدية

علــى مفــاهيم براقــة، وإن كانــت  األيــديولوجييف زحفهــا  –ن، تســتند إن العوملــة إذ
دم يف ـصالح، والدميوقراطية، واحلداثة، وهي كلها مصطلحات تستخـإلهزيلة احملتوى، كا

 .ة، كالتدين، والشريعة، واحلكم مبا أنزل اهللاـيم الذاتية األصيلـة، املفاهـمواجه

يدعو إىل التمكني لشرإ اهللا الذي  من هنا بدأ الصراإ بني خطاب عاملي يف توجهه
ها، وبـني يرفع اإلنسان من درجـة البهيميـة واحليوانيـة إىل مسـتوى اإلنسـانية يف أرقـى صـور 

 هالعنــان فيــه لكــل مــا ـلصــه مــن قيمــ يادي، فرتخـــجانبــه املــ عوملـــة ختـــاطب يف اإلنســان
الــيت جتعــل منــه الروحيــة، وثوابتــه الوطنيــة كــي يســهل بعــد ذلــك بعثــه يف منهجيــة العوملــة 

، للتمكــــني لبســــط النفــــوذ السياســــي، وســــيطرة االســــتغالل االقتصــــادي، مديــــداً  جســــراً 
 .والتبشري بعصر العوملة الثقايف

 الميةـــــــاملية اإلســــــفإنســـان الع.. لهاكيــــــــــاوية يف عناصـــر تشـادلة، غـــري متســــــــــــهـــي مع
م، واألخـوة، واحملبـة، الــــــــي الســــــحواري جنـبمو بـه إىل ـــــــالذي يس ،قوي مبنهجه الروحي
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ــ ـــوبــني إنس ،هـمــع ضــعف يف ماديات ـــوحشــــــوملة املتـــــان العــــ ة الــيت تســقط اإلنســان يف فــخ ـــ
ـــــة ب ـــــة القوي ــــــجيوشـالغطرســـــة املادي هلا اإلعالمـــــي، الناشـــــرة لفلســـــفة لطة بشـــــالـها، املتســــــ

وي يف هــذا اري، مــع مــا ميثلــه ذلــك مــن ضــعف معنـــالل، وامليوعــة، والــذوبان احلضـــحنــاال
 .اإلنسان

إن صخب العوملـة النـاجم عـن قـرإ أجـراس احلـرب ضـد املعارضـني والتهديـد بنسـف 
تـه؛ كمـا هوية املستضعفني، قد أدى إىل تكـوين إنسـان مـريض مباديتـه، معقـد مبـنهج عومل

هــو مــا يتجلــى يف هــذه  )اآلخــر(لــدى  أحــدث هــذا الصــخب العــوملي رد فعلــي عنيــف
ها شـــعوب احلضـــارات األخـــرى، مـــن أجـــل إثبـــات وجودهـــا، املقاومـــة الشرســـة الـــيت تبـــدي

 .ومحاية حدودها، وتثبيت عناصر معتقدها وخلودها
فعاملية اإلسالم تعمل على تركيز عنصر اإلميان املفقود يف العوملة، يف قلـب اإلنسـان 

لوقايــة نفســه  ودرعــاً  وده بــأهم خصــائص احلضــارة اإلســالمية، لتكــون لــه زاداً تــز املســلم، ف
ر االضــمحالل الــيت تنشــرها العوملــة، فتنمــي فيــه خاصــية االنفتــاح علــى العــامل، مــن خمــاط

      : مــن اآليــة القرآنيــة وعلــى اجلســم البشــري انطالقــاً 
 .)٥٣:فصلت(       

علـى حقيقـة ثابتـة ه نشـئفت كما أن الدعوة اإلسالمية متد إنسا�ا مبفاهيمهـا األصـيلة
روح، الغيـــب وعـــامل الظـــاهر، وأنـــه مـــادة و عـــامل : ملنياإلنســـان هـــو خالصـــة عـــا«هـــي أن 

 .)13F١(»وجسم وعقل
هــي يف جوهرهــا «إن عامليــة احلضــارة اإلســالمية، وفــق هــذا املــنهج اإلنســاين الســامي، 

ـــحض ـــارة وســـــ ،  )داخليــاً وخارجيــاً (فهــي بــذا املعــىن تــرفض كــل أنــواإ الغلــو والتطــرف . طيةـ
                                                 

 .  ٨٦-٨١ص  ، l Islam et la derive de l’Occidentl ot. Ed. ENNOUR , PARIS 2001هاني رمضان  )۱(
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وال الــدين  ،ع العقيــدة يف مواجهــة العقــلال تضــ -وهــي القائمــة علــى التوحيـد  -كمـا أ�ــا 
 )14F١(.»يف مواجهة العلم، وال السلطة الدينية يف مواجهة السلطة الدنيوية

قل هذه املفاهيم يف دنيا اإلنسان املسلم مـن عـامل القـول نوتبقى معضلة التأصيل، و 
يــة يف دنيــا النــاس، تلــك املعضــلة املنهج معيشــاً  إىل عــامل الفعــل، وبعــث ذلــك كلــه واقعــاً 

داء الــيت مــا تــزال تعــتم علــى عامليــة اإلســالم، ومــا تــزال تــزين لآلخــرين عومليــة احلداثــة أالكــ
 .الغربية، بالرغم من خلل املوازين بني االجتاهني وهوة القوانني بني الدعوتني

  :خوالتاري ..حدود الصراع بين الجغرافيا -جـ
لتــاريخ، املفتــاح احلقيقــي، متثــل �ايــة التــاريخ، وبدايــة اجلغرافيــا عنــد بعــض فالســفة ا

وتعمــل جاهـدة علــى ابتـداإ تــاريخ، وبــني  ىل للصــراإ بـني شــعوب ال تـاريخ هلــاوالعلـة األو 
ـــا معـــاً  ، وهاجســـها األكـــرب هـــو كيفيـــة احملافظـــة عليهمـــا، شـــعوب متلـــك التـــاريخ واجلغرافي

 بوصفهما عاملي إثبـات وجـود، يف معركـة استئصـال اهلويـة، وإزالـة احلـدود، الـيت ختوضـها
 .العوملة املتوحشة الزاحفة

ي بعمق زمين مديد، ومن  ،وإذا كان الوجود اإلسالمي يتميز من حيث البعد التاـر
حيــث اجلغرافيــا حبضــور اقتصــادي واســرتاتيجي فريــد، مكنــا مــن فــرض الوجــود احلضــاري 
واالقتصــادي يف العــامل، كمعادلــة صــعبة ال ميكــن جتاهلهــا أو القفــز عليهــا، فــإن اخلارطــة 

 -معنويـاً  -المية املرسومة على صفحة الكون قد جعلـت مـن اخلطـاب اإلسـالمي اإلس
لوسـائل يديولوجياً توضـع لـه اخلطـط، للتعامـل معـه، والعمـل علـى احتوائـه، بكـل اأعامًال 

ـــــقتصــــاد اإلسكمــــا جعـــــلت مــــن اال.. املمكنــــة المي، طرفــــاً حيويــــاً ومــــؤثراً يف االقتصــــاد ـ
 .مية وكل تطور صناعي، مدين أو عسكريالعاملي، عليه يتوقف كل مشروإ للتن

                                                 
 .  ١١٦ص  ،السابق )۱(
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 ،والنفط هو عصب االقتصـاد العـاملي اليـوم ،فاملسلمون قد جعلهم اهللا سدنة النفط
ـــة الـــيت تضـــاف إىل القيمـــة  ضـــفي علـــى جغرافيـــة العـــامل اإلســـالميوهـــو مـــا ي هـــذه األمهي

ية للخطاب اإلسالمي  .التاـر
يــة للعــامل اإلســالمي، نشــأت هــذه مــن هــذه االســرتاتيجية اجلغرافيــة والتاـر وانطالقــاً 

هــي  –علــى حــد تعبــري عبــد الســالم ياســني، فتكونــت هلــا أنيــاب  »القارونيــة الرأمساليــة«
علــى مــا يف أرض املســلمني مــن  أكثــر حــدة مــن أي وقــت مضــى، وأكثــر تلهفــاً  –اليــوم 

 )15F١(.هذه الثروة الغزيرة ثروة النفط
كمـا يتجلـى لنـا يف املعركـة الـدائرة بـني هكذا بدأ الصراإ احلاد بـني التـاريخ واجلغرافيـا  

اخلطــاب اإلســالمي الــدفاعي املســتميت، وبــني خطــاب احلداثــة العومليــة اهلجــومي املــدمر 
إنــــــــه صــــــــراإ يســــــــتخدم اجلغرافيــــــــا يف جوانبهــــــــا العســــــــكرية، واالقتصــــــــادية، .. املقيــــــــت

 .واالسرتاتيجية، للقضاء على التاريخ يف أبعاده احلضارية، والثقافية، والسياسية
 األيــــديولوجييوظــــف اجلغرافيــــا يف االســــتخدام  طــــاب احلــــداثي العــــومليفوجــــدنا اخل

ي مـا يطلـق عليـه هـلألرض، بتلوين املواقع اجلغرافيـة ذات االنتمـاء اإلسـالمي بلـون أمحـر 
فيضـــــع املتـــــاريس، والفيتـــــوات املعيقـــــة يف وجـــــه اخلطـــــاب  »اخلطـــــر اإلســـــالمي«أطروحـــــة 

ي مــن أجــل ســد منافــذ اب، وإن هــذا هلــو بــؤس األطروحـــة هــذا اخلطــ اإلســالمي التــاـر
 .ديولوجية العومليةاألي

لقــــد أقحمـــــت اجلغرافيـــــا السياســــية واالقتصـــــادية يف نشـــــوب الصــــراإ ضـــــد التـــــاريخ 
احلضـــــاري والثقـــــايف فكــــــان التوطيـــــد لثقافــــــة االحـــــتالل، الـــــيت مــــــن مضـــــامينها احتقــــــار 

ة مــالسياســي علــى أنظاملستضــعفني، وبســط اهليمنــة االقتصــادية علــى خــرياتم، والنفــوذ 
                                                 

 .  ٣٤١عبد السالم ياسين، كتاب العدل، ص  )۱(



 
 
 
 
 

 
 

 د الرزاق قسومعب                                    وتأصيل المصطلحات... لمفاهيما ءبناإعادة 

 

 -٣٧٥ -

حكمهــم؛ وتلــك هــي املهمــة الــيت يقــوم بــالتمكني هلــا دهاقنــة فلســفة احلداثــة والعوملــة مــن 
 .لذي يشغل مهمة املوظف االستعماريأمثال فرنسيس فوكوياما ا

أن هـذه النظريـة العومليـة، الـيت  –دون عنـاء  –وإن الراصد ألحداث كوكبنا، ليـدرك 
اريخ، ال تقتصـــر علـــى عاملنـــا اإلســـالمي وحـــده، وإن  توظـــف اجلغرافيـــا للقضـــاء علـــى التـــ

كانــت متنحــه أولويــة الســبق، وإمنــا حتــاول متديــد ذلــك إىل جمــاالت أخــرى يف بــاقي أحنــاء 
 . العامل، كمجال الرياضة املسينسة

ب انتصــرت فيهــا اجلغرافيــا علــى التــاريخ، عنــدما حوبيــت أملانيــا البيضــاء ر فقــد عشــنا جتــا
فريقيــا الســمراء، ال لشــيء إال لتفضــيل األلــوان أحســاب جنــوب  يف تنظــيم كــأس العــامل علــى

 .فريقيغرافيا األوروبية على التاريخ األالبيضاء على األلوان السوداء وتقدمي اجل
ســالموفوبيا، هــؤالء الــذين ـلطــون يف اســرتاتيجيتهم بــني كــل األلــوان، إن أنصــار اإل

يـــاً  عـــالؤه جغرافيـــاً الـــيت توضـــع كلهـــا يف مواجهـــة اللـــون األبـــيض، الـــذي يـــتم إ علـــى  وتاـر
ومهمـا يكـن .. حساب كل األلوان جمتمعة، إمنا يكرسون معركة اللون الواحد ضـد الكـل

 .فإن ممارسي هذه النظرية هم أسارى عقد وحبيسي تأزم
املفكــر اجلزائــري حممــد  كمــا قــال  –لقــد حلــل االســتعمار الغــريب معــادن النفــوس «

د أكثرهـا مـن ذلـك جـفو . عادن األرض مـن األوطـانقبل أن حيلل م -براهيمي البشري اإل
 )16F١(.»الصنف الذي يلني أناسه للعاجم، وتدين عروبته لألعاجم

التـــأزم هـــذه، الـــيت مل تســـلم ثقافتنـــا  مـــن كـــل أعـــراض فمـــا موقـــع خطابنـــا اإلســـالمي
 وحضارتنا من شظايا نارها؟

                                                 
 . ٤٤٩ص  ،الجزء الثالث ،براهيميآثار اإلمام اإل ،براهيميمحمد البشير اإل )۱(
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إمنـا يعـاين بأن خطابنا، وهـو يتقهقـر أمـام شـالل الزحـف العـوملي،  :هل ميكن القول
ذلــك بســبب افتقــاره إىل مفكــرين ذوي كفــاءة فكريــة عاليــة، ميلكــون القــدرة علـــى إدارة 

ظريـة أطروحتـه القائمـة احلوار املقنع، ودحض أطروحة الغرب املزعومة، واحلكـم بتهافـت ن
 ؟اخلطر اإلسالمي: على أسطورة

ني صــراإ مــا يــزال يتــأرجح بــ –مبختلــف قناعاتــه وتوجهاتــه  –إن خطابنــا اإلســالمي 
األمريكـي «، و»النـازي يناألملـا«حيـث تسـود نظريـة  ،اجلغرافيا والتـاريخ كمـا يـديره الغـرب

محــر املــراق، والــذهب األصــفر الــرباق، ذلــك الــدم األ«، وحيــث تتجســد حقيقــة »الغــازي
 .)17F١(»للتضحية والفداء، وهذا للبذل واإلغراء
فلســفة الــدم  –إذن  –تها جســموالتــاريخ، قــد .. إن حــدود الصــراإ بــني اجلغرافيــا 

وتبقـى  يـة األقـدام واألقـالمجديولو أيوالذهب، ونظرية معادن النفـوس، ومعـادن األرض، و 
راإ، وتداعياتــه إمنــا تكمــن، يف ـالمي مــن ويــالت هــذا الصـــاب اإلســـالوقايــة الذاتيــة للخطــ

 .املعريف وجناعة اإلبداإ الثقايف وعي خطابنا، بفعالية األداء

 :العالج القويم -٦
دقيقــة،  ذو داللــة ســائر د التشــخيص الســليم يف مأثورنــا العــريب اإلســالمي، مثــلٌ بعــ

م العقلي، ويسايرها الفهم وهو ذو حكمة بالغة يسندها العل.. مدلوله من كتم داءه قتله
 .النقلي

فاإلنسان العليل . وهذا املثل إذا أطلق ينصرف إىل ما هو مادي وإىل ما هو معنوي
ــــه إذا هــــو مل ي ــــادر إىل حكــــيم يشــــخص داءه،ميــــوت بعلت فــــف أملــــه  ب وحيــــدد دواءه، ـو

بــأدواء مبيــدة،  -هــي األخــرى  -الثقافــات، والتمعــات، كاإلنســان، تصــاب و .. وعنـاءه
                                                 

 . ٤٥١ص  ،السابقالمرجع  )۱(
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ة، إن مل يقـيض اهللا هلـا ـــــــــدان اإلبـداإ والعراقـعاقة، وتـؤدي إىل فقـيف اإل بباً ـــــــــقد تكون س
يــدفع عنهــا اليــأس والبــأس، بــأمراض الشــعوب واحلضــارات  عاملــاً  طبيبــاً  -مــن صــلبها  -

 .فيؤهلها إلصدار خطاب مؤهل حلوار الثقافات، حمصنن مبصل محاية اهلوية والذات
عانيـــه مـــن واقـــع مـــرتد، علـــى أكثـــر مـــن نالمي اليـــوم، يف ضـــوء مـــا ـوخطابنـــا اإلســـ

للوصـول إىل  ائصه ومقوماته لعملية تشخيص سـليم،صعيد، مدعو إىل إخضاإ خص
 .العالج القومي

يص املخــربي الــدقيق، والتحليــل االســتبطاين العميــق، ليفــرز جمموعــة مــن وإن التشــخ
يف مجلــــة مــــن  األعــــراض أصــــبحت لصــــيقة خبطابنــــا اإلســــالمي ومضــــامينه ميكــــن إمجاهلــــا

 : العالمات لعل أبرزها
 إعاقــة ةألعنــ -علــى اخــتالف مســتوياته وتوجهاتــه وقناعاتــه  - خضــوع خطابنــا -
مي فكانــت ســبب إضــالله وإذاللــه، فضــاإ ، حتكمــت يف مصــري اخلطــاب اإلســالكابحــة

 .هذا اخلطاب بني الداهية والداعية، وبني الديناصور والدكتاتور
 :وفتنة الحدود.. أزمة الوجود  -
أزمــة األزمــات فيمــا يعانيــه اخلطــاب اإلســالمي اليــوم، ســقوطه مــن عليــاء مبادئــه  

وإ بــدل ذلــك يف فــخ واســع الوجــود، وحتصــني الثابــت املوجــود، والوقــلممثلــة يف التمكــني 
 .ترسيم احلدود ةالتجزيئية، واإلقليمية، ولعب

، حتــول، حتــت ، إنســانياً ، مشوليــاً وحــدوياً  اخلطــاب اإلســالمي، خطابــاً  أن كــانفبعــد 
والتيـــارات اجلاحنـــة اجلاحمـــة، إىل خطـــاب دفـــاعي تربيـــري، متزلـــف  ظــروف األعنـــة الكاحبـــة

 عـن متخليـاً بـذلك مصـداقيته، و  داً ـوض مع اخلائضني، ويسـري يف بطانـة احلـاكمني، فاقـ
 .ثوابته وخصوصيته



 
 
 
 
 

 
 

  دعوة للتقويم وٕاعادة النظر.. المعاصر الخطاب اإلسالمي
 

 -٣٧٨ -

  :هي المذهب.. الالمذهبية  -
كســبته خفــة يف أائيــة الــيت أصــبحت تطبــع اخلطــاب اإلســالمي املعاصــر والــيت ثإن الغ

هبيـة هجينـة ومشـينة هـي مـن مذ نبعـتالوزن، وهشاشة يف املنت، وضبابية يف اللـون، إمنـا 
اصــة، وتفشــي ألــوان شــىت مــن املغريــات، قــد أدخلــت فطغيــان املصــاحل اخل.. الالمذهبيــة

نسجت لديه هذه الالمذهبية الـيت اختـذت .. سلم يف دوامة من القلق، والذبذبةالعقل امل
 .وهو ما ميثل درك السقوط والرتدي .شكل مذهب

وحىت يتجاوز خطابنا هذا التأزم اخلطري، نعتقد أنه مدعو إىل القيام بتـدابري إسـعافية 
 :رها يف اخلطوات التاليةصحعاجلة ميكن 

 : الوقاية من الذبذبة النفسية الغربية -أ
عنــدما يــوزن اخلطــاب اإلســالمي مبيــزان كفــة النظــر العقلــي اإلميــاين، وكفــة التحــديث 

قلهـا وختـف الكفـة األوىل لغثائيـة مفهومهـا، ومـا ثالعقالين العلماين، ترجح الكفة الثانية ل
مي بعــد أن أفــرغ مــن جــوهره، وحــاد بــه أهلــه عــن ذلــك إال خلفــة يف وزن خطابنــا اإلســال

ـــه عـــدوى ال ـــة، الـــيت ذبذبـــة اخمـــربه، فانتقلـــت إلي ـــه فلنفســـية الغربي قـــد إنســـا�ا كـــل صـــلة ل
 .باإلميان، وتعرى من كل وازإ حقيقي ملعىن اإلنسان

 ب اإلســــالمي تكشــــف عنــــه عــــدة أعــــراضاإن تشــــخيص الــــداء يف مضــــمون اخلطــــ
، وقــد تنبــه األيــديولوجيضــطراب النفســي، والتذبــذب هــذا القلــق املنهجــي، واالجيســدها 

 الذبذبة ة االكتواء بعواقبغبنا من محذرو خلطورة ذلك منذ القدمي علماؤنا وحكماؤنا، ف
 .الدرس املطلوب فهمه -يف وقتها  -اليت نعاين اليوم نارها، ألننا مل نع 

ــــحممـــد البش -عالمـــة اجلزائـــر  -فهـــذا  عـــراض براهيمـــي يرســـم لنـــا صـــورة ألري اإلــــــــ
فكر يف قومي املسـلمني، فأجـدهم قـد ورثـوا مـن الـدين وأ«: فيقولذبذبة العقل املسلم 
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بـــال معـــان، مث عمـــدوا إىل روحـــه فأزهقوهـــا بالتعطيـــل، وإىل  بـــال لبـــاب، وألفاظـــاً  قشـــوراً 
زواجره فأرهبوها بالتأويل، وإىل هدايته اخلالصة فموهوها بالتضليل وإىل وحدته اجلامعة 

 )18F١(.»ب، والطرق، والنحل، والشيعفمزقوها باملذاه
هـي الـيت جتـزئ   - وهي إحدى األعراض الرئيسية خلطابنا اإلسالمي -إن التجزيئية 

واألدب  ،كــــل شــــيء، فالــــدين يوضــــع يف مقابــــل العنــــف، والتــــدين يف مقابــــل التســــامح
 الشــباب والشــيوخ والتقــدميني ، والصــراإ بــني أجيــالالنســائي يف مواجهــة األدب الرجــايل

 .والعلمانيني ني، واألصولينييوالرجع
ما هو املصل الواقي لنا مـن هـذه الذبذبـة الـيت ورثناهـا : م املطروحويبقى السؤال امله

ســن التعامــل معهــا ومــن القابليــة فينــا لتلقــي العــدوى، بســبب حنمــن ثقافــة الغــرب الــيت مل 
 العقلية والنفسية ؟ تركيبتناهشاشة يف 

 .بشهادة عقالئه ،هد فيه هذا الغربز غرب ما إن مما ال شك فيه أننا ورثنا عن ال
أن العقليــة األوروبيــة بليــدة رغــم نضــجها العلمــي؛ «فقــد وعــى حكمــاء هــذا الغــرب 

 )19F٢(.»إ�ا تفتقر إىل احلدس الذهين، الذي يستشف ما وراء األشياء
ا اإلنسـان املسـلم ـالـيت أصـيب بـ ،يةـوإىل جانب التجزيئيـة الـيت تطبـع الذبذبـة النفسـ

ت علـــى خطابـــه اإلســـالمي، جنـــد الفصـــل بـــني اللغـــة واملعـــىن يف تعامـــل خطابنـــا فانعكســـ
 .معها
مــــن مصــــطلحات ومفــــاهيم  )اآلخــــر(محنــــة هــــذا اخلطــــاب أنــــه يعمــــد إىل مــــا عنــــد ف

صيغت على قد العقل الغـريب، ومـا يثقلهـا مـن معـان دينيـة، وثقافيـة، وسياسـية، فيسـتعريها 

                                                 
 . ٤٨٢ص  ،السابق جعر الم )۱(
 .  ١٧ص  ،شرافواست.. شهادة  ،بن نبي مالك )۲(
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 لعربيـة اإلسـالمية وهـو مـا حيـدث يف عقلنـا متزقـاً يف ثقافتنـا ذات اخلصوصـية ا ليجعلها واقعـاً 
وهــو هــذا الواقــع املشــني الــذي يعانيــه . يتفجــر يف شــكل ذبذبــة، واضــطراب، وقلــق  نفســياً 

 .خطابنا اإلسالمي اليوم، وهو ما أوقعنا يف هذا احلضيض احلضاري الذي تردينا فيه
ذبذبـة النفسـية الـيت بضرورية اختاذ تدابري الوقايـة مـن هـذه ال –إذن  –حنن مطالبون 

 .تفشت يف الغرب، وهي تتسلل إلينا عرب قنوات شىت
ولعل أوىل تدابري الوقاية تبدأ من تطعيمنا مبصل التحصني لنا من مصل مضاد، هو 
التلقــيح االســتعماري، وهــو مــادة مــن خصائصــها تعقــيم اخلصــائص احلضــارية يف التمــع 

 .اإلسالمي
م، هـــو املصـــل املتعـــدد خطابنـــا اإلســـالمي اليـــو إن املصـــل الـــواقي املطلـــوب تـــوفره يف 

ــــذات، وينتهــــي  ،ديولوجيــــةاملضــــادات األي الــــذي يبــــدأ بــــالعلم الصــــحيح، والعــــودة إىل ال
باإلميــان بقــيم هــذه الــذات، وقــدرتا علــى اإلبــداإ احلضــاري، كــي يســهل حتقيــق النمــاء 

 .عميمخرين على أساس الفهم القومي، واخلري الآلمع ا ملالذايت السليم، والتعا
 : من ذهنية الثكنات.. تحرير الذات  –ب 

هذه مقولة خرج با علينا املاهـدون األولـون  » حراً  حمال لبدن عبد أن حيمل فكراً «
ــــدة، وتــــزداد جتــــذراً  يف الواقــــع  يف الفكــــر اإلســــالمي اجلزائــــري، ومــــا تــــزال صــــالحيتها ممت

 .اإلنساين
ثقافية داخل جمتمعنا اإلسالمي، وما دمنا قد انتهينا يف حبثنا هذا إىل وجود ذبذبة 

ديولوجيـة، خلطاب اإلسالمي مبختلف ألوانـه األيوإن هذه الذبذبة هي العاكسة لواقع ا
فـإن احلاجـة تصـبح ماسـة اليـوم، إىل العنايــة أكثـر بالـذات اإلسـالمية يف ظـل مـا تعانيــه 

 .اخلضوإ للكبت، والقمع واحلرمان هذه الذات من تناقضات، أبرزها
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ذا قلنــا بــأن التمــع اإلســالمي واقــع حتــت كماشــيت رحــى مهــا التســلط إلغ إننــا ال نبــا
يف الغــزو  الــداخلي مبختلــف أثقالــه مــن جــوإ، وخــوف، وظلــم، والضــغط اخلــارجي ممــثالً 

ــــــذات مــــــن مضــــــامينه ا احلضــــــارية، الثقــــــايف، والشــــــالل اإلعالمــــــي، وحمــــــاوالت إفــــــراغ ال
 .وخصوصياتا الثقافية

خلــارجي، جيــد اإلنســان املســلم نفســه يناضــل مــن بــني الضــغط الــداخلي، والتحــدي ا
أساليب القمع الداخلي الذي حول األوطـان إىل مـا يشـبه الثكنـات  أجل البقاء متحدياً 

 .صدار األوامر والتعليمات، دون انتظار مناقشة أو مراجعةإاليت مهمتها األساسية 
ـــع معظـــم أجـــزاء التمـــع اإلســـالم ـــيت تطب ـــات ال ـــة الثكن ـــيتإن ذهني  لونـــت ي، هـــي ال

 .خضاإ فعاقه ذلك عن كل فعالية أو إبداإن االتباإ واإلبلو  اخلطاب اإلسالمي
تتمثــــل مهمتهــــا يف مراقبــــة وســــائل اإلجنــــاز،  ية األجنبيــــةوإذا كانــــت القواعــــد العســــكر 

، فــإن أنظمــة واجتماعيــاً  اقتصــادياً  ،والتصــنت علــى كــل كبــرية أو صــغرية مــن سياســة الدولــة
 نظمـةوأ. »سـلطان اخلـوف«م قبضـتها علـى املـواطنني بفـرض حكـاإاول حتـاحلكم الداخلية 

فإمنـــا تفعــل ذلـــك  ،قــوم بفـــرض ذهنيــة الثكنـــات علــى عقـــل مواطنيهــاتاحلكــم الداخليـــة إذ 
علـى وجودهــا واسـتمراريتها، وهـي يف ســبيل القيـام بـذلك، ال منــاص هلـا مـن تقــدمي  حفاظـاً 

 .لتعسفيةتنازالت ثقافية، ودينية، مقابل غض الطرف عن ممارساتا ا
لــذلك وجــدنا معظــم هــذه البلــدان ذات احلكــم التســلطي، تقبــل بإدخــال مــا يعــرف 

 اً الحات تتجــــه إىل تغيـــري البنيــــة االجتماعيـــة للــــوطن، بــــدءـــــــــــــــالحات وهــــي إصــــــــــباإلص
الق، واملـــرياث، وصــــياغة ــــــــاعية كتنظــــيم الـــزواج والطــــــــبإعـــادة النظـــر يف القـــوانني االجتم

مـــن كـــل مـــا يتعـــارض والنظـــام العـــوملي اجلديـــد، يف  »بتطهريهـــا«املنظومـــة الرتبويـــة حمتـــوى 
أل�ـــا يف زعمهـــم  ؛المية مـــن املنـــاهج التعليميـــةــــــسالنصـــوص الدينيـــة، حبـــذف الرتبيـــة اإل
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يـــة، حبـــذف كـــل مـــا يشـــري إىل  مـــدعاة للغلـــو والتطـــرف، إىل جانـــب مراجعـــة املـــواد التاـر
 .االستعمار والصهيونية

هـذه اإلصـالحات هـو إبعـاد املـواطن عـن وسـائل إيقـاظ الـوعي فيـه،  إن اهلدف مـن
واإلبقاء عليه خارج الذات الواعية، اليت تتصدى لكـل ألـوان االحـتالل، والقهـر، والظلـم 

واخلطــاب اإلســالمي بوصــفه املــؤمتن علــى رســالة بــث .. ســواء يف الــداخل أو يف اخلــارج 
ل لالضطالإ مبهمة قيادة األمة وحتديـد هؤ الوعي احلضاري، والعاكس لواقع األمة هو امل

وإىل زلة، ـصالح االنتقائي الذي يعمد إىل الكتب املنهزلة اإلسبل خالصها، والتصدي مل
ضعها لتحليل خمربي،  منهـا كـل التعـاليم والقـوانني الـيت  زإـينـالدساتري، املطبقة، فيختزهلا ـو

 .دون احتالل األوطان، وإخضاإ اإلنسان تقف عائقاً 
ة إذن يف كل عمل حضاري يقوم به اخلطاب اإلسالمي املعاصـر، مـن أن حدو ال من
مـــن ذهنيـــة الثكنـــات العســـكرية املكبلـــة  تحريـــر الـــذات احلضـــارية يف اإلنســـانب يبـــدأ أوالً 

 .إلرادة األوطان
إ�ا املعادلة الفكرية الـيت يصـعب حلهـا، ولكـن البـد مـن فكهـا، إلزالـة كـل احلـواجز 

، حـــىت احلامســـة مــن التقــدمي وإعــادة النظــر، يف هــذه املرحلــة املعيقــة للخطــاب اإلســالمي
 .بداإن هذا اخلطاب من االنطالق حنو اإلشعاإ واإليتمك
 :الذات الحضارية ءمل -جـ 

.. ءمــالإمــن عمليــة إخــالء مث  –يف عمليــة األداء املعــريف  –البــد للــذات احلضــارية 
العقالنيـة بقيـادة ديكـارت يف ، قاعـدة منهجيـة نـادى بـا فالسـفة لءوعملية اإلخالء وامل

ولكــن الــديكارتيني مل يكــن هلــم قصــب الســبق يف هــذا .. بدايــة عصــر النهضــة األورويب 
فقــد ســبقهم إىل ذلــك دعــاة اخلطــاب اإلســالمي الصــويف، إذ أرســى .. اإلبــداإ املنهجــي 

 .املتصوفة املسلمون قاعدة التخلية والتحلية يف عامل السلوك املعريف 
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والتخليــــة والتحليــــة، تلتقيــــان كلتامهــــا علــــى جــــامع  ،»ءمــــالء واإلاإلخــــال«وعمليتــــا 
مشــرتك هــو إفــراغ الــذات ممــا علــق بــا مــن أفكــار فاســدة ســابقة، قبــل شــحنها باألفكــار 

والقاعــدة الصــوفية املنهجيــة يف الســلوك العقــدي تســتمد أسســها مــن القــرآن .. الســليمة
ـــــــــهم الفاسائــــــــــت اجلــاهليني بأفكــار آبـبــــــــــاب القــرآن تشـــــــــــالكــرمي حيــث ع دة حــني قــال ـ
             :علـــــــى لســـــــا�م 

      :ائالً ـرى قــــــــــــــــــــــــبآيـــــــــة أخ مفـــــــــريد علــــــــيه )٢٢:الزخــــــــرف(
 .)١٧٠:البقرة(     

، يف حاجـة إىل جتديـد هـذا املـنهج، بـالرتكيز علـى »اخلطاب اإلسالمي املعاصـر«و
ة التحرير أو اخلالص أو مركز هذا اخلطاب، فيخضعها لعملي هي الذات احلضارية اليت

التخليــــة، ليفرغهـــــا مـــــن اآلالت الفكريـــــة الضــــارة، كاالنســـــالب، واالحنبـــــاس، والغلـــــو، 
عيـــد شـــحنها بقـــيم عقليـــة ســـليمة وطاقـــات يخل، لإ ...والتطـــرف، والعلمنـــة، واالتباعيـــة

 .عقدية قومية
هـــا بعـــد اإلخـــالء لمة، يف حاجـــة شـــديدة اليـــوم إىل ملئإن الـــذات احلضـــارية املســـ

ة التصاحل مع املاضي، يف عمل فكـري يقـوم علـى الفهـم، واالسـتنباط، إلزالـة كـل بفكر 
التأصـيل علـى  أمتكـن مـن حتقيـق مبـد -ضبابية، والنظر إىل العصر مبرآة صـافية شـفافة 

ــاً  ،لواجهــة احلديثــةا ، أمكــن تزويــد ذاتنــا احلضــارية بفقــه االعتــدال فــإذا مت ذلــك منهجي
مح، وحســن التعامــل، وهــذا مــا ميكــن وضــعه ضــمن الــذي مــن دالالتــه التيســري، والتســا

وهــو مــا مــن شــأنه إعــادة احليــاة املفقــودة .. امل ـمشــروإ تثقيفــي يف نطــاق حضــاري شــ
 .إىل الذات احلضارية املسلمة
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والثقــايف علــى اخلصــوص، مــن  احلضــاري عمومــاً  ءإن ممــا ال شــك فيــه أن عمليــة املــل
حة الــيت تبعــث يف عقلهــا قــوة ماديــة شــأ�ا أن تركــز يف هــذه الــذات مبــدأ العقيــدة الصــحي

ومعنويـة تؤهلــه الكتســاب احلصــانة املطلوبــة املاحنـة للقــدرة علــى اإلبــداإ والفعاليــة؛ وعلــى 
 .مل معها من منطلق حضاري ذايتاحسن االستجابة لتحديات العصر والتع

ن متكـن الـذات أوالتنميـة مـن شـأ�ا  ت بذه املقومات الضرورية للبنـاءإن تزويد الذا
سالمية من فك كل قيـود التبعيـة والتقليـد الـيت تكبلهـا، وأن متـدها باخلصوصـيات الـيت اإل
فتجــــاوز الــــروح .. ســــاعدها علــــى جتــــاوز الــــروح اال�زاميــــة لتحقيــــق االنتصــــار احلضــــاريت

اال�زامية هو القاعدة الصلبة لرفض كل احتالل للحقول أو العقول، مما ميكن من حتقيق 
ـــوطين، ـــيت متـــنح العقـــل  اســـتقاللية القـــرار ال يف الـــدفاإ عـــن ثوابـــت اخلطـــاب اإلســـالمي ال

املســلم حيويــة جتعلـــه يتعامــل مــع خمتلـــف املصــطلحات واملفــاهيم الوافـــدة مبــنهج نقـــدي،  
كوســـــيلة للفـــــرز واالنتقـــــاء وإلبـــــداإ املصـــــطلح احلضـــــاري النـــــابع مـــــن مقومـــــات هويتنـــــا، 

 .وخصوصيات ثقافتنا
ـــة مـــل ـــا تبـــدو أمهي ـــذات احلضـــارية يف ءمـــن هن ـــيت  ال ـــة ال ـــة بعـــض العوائـــق املنهجي إزال

لواسع أمـام هـذا اخلطـاب لتحقيـق اإلبـداإ، يصطدم با اخلطاب اإلسالمي وفتح املهيع ا
 .سهام يف صنع احلضارة اإلنسانيةوالفعالية، واإل

 : بدل الفصل بين التدين والوطنية.. الوصل  -د
ـــــق اخلطـــــاب  ـــــة املصـــــطنعة املوضـــــوعة يف طري اإلســـــالمي إن مـــــن العقبـــــات املنهجي

ال اخلالف بني التدين والوطنية، فالرفض املتبادل بني هؤالء وأولئك ـــــــــــــــــــاملعاصر، افتع
الــدين هللا «وحــىت مقولــة .. هــو رفــض ال يســتند إىل دليــل، وال يدعمــه أي واقــع ســليم 

لــرفض التــدين، إن  ها بعــض القــوميني فريفعو�ــا شــعاراً ـالــيت يتــذرإ بــ »والــوطن للجميــع
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فــإذا كانــت الوطنيــة هــي التشــبث .. هــذه املقولــة ال يــدعمها علــم، وال يؤيــدها تــاريخ 
باألرض، فقد وجدنا هذه القاعدة هي اليت تطبـق علـى أرض الواقـع الفلسـطيين حيـث 

إىل  من املسلم، واملسيحي، واليهودي يرفع شعار الدفاإ عن فلسطني، استناداً  إن كالً 
 .التاريخ الديين

ن هو الدفاإ عن احلق، فإن هـذا هـو مـا جسـدته الثـورة اجلزائريـة ضـد وإذا كان التدي
االســتعمار الفرنســي، الــيت رفعــت مبــدأ حتريــر الــوطن مــن االحــتالل باســم اجلهــاد كــدفاإ 

 »اهللا أكـرب«وقـد جنـح هـذا الشـعار يف جتنيـد اجلمـاهري الشـعبية، حتـت لـواء .. ىمـعن احل
 .»حتيا اجلزائر«وحتت شعار 

التدين والوطنية هم إما جـاهلون حبقيقـيت التـدين  -ن الفصل بني الدين إن الذين حياولو 
وف هــؤالء وأولئــك، فالتــدين الصــحيح هــو الســمو بعقــل ـوسون يف صفـــوالوطنيــة وإمــا مدســ

 .اإلنسان وقلبه إىل أن يتسع لقبول متطلبات الوطنية، والواجبات الدينية
واهللا « :عــن وطنــه مكــة فلــيس مــن قبيــل الصــدفة أن يقــول رســول اإلســالم حممــد 

حـــب الـــوطن مـــن «: يف األثـــر اإلســـالميأو جنـــد .. »إنـــك ألحـــب بـــالد اهللا إلـــى قلبـــي
إن التمـازج بـني الوطنيـة والتـدين  .فال إميان ملن ال وطنية له، وال وطنية بـدون إسـالم »اإلميان

ن قاعدة البناء احلضاري، ومـا خـالف ذلـك فهـو نشـاز مـ وه –عرب التاريخ  –قد كان دوماً 
م التـدين أو الوطنيـة يتهافـت علـى أرض ـوكل تطرف أو غلو باسـ.. ذكرـاز من الـالفكر، وألغ

 .الواقع، ال يعتد به، وال حيسب له أي حساب
فعنــــدما جنــــد يف اخلطــــاب العــــريب اإلســــالمي مــــن يتعصــــب للوطنيــــة علــــى حســــاب 

 . ملفهوم الوطنية من القول، وتقزمياً  التدين، نعتربه لغواً 
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إليهــــا مــــن الزيــــغ والظلــــم  ئفيــــترب اإلســــالم هــــو القبــــة الســــامية الــــيت لــــئن كنــــا نعتــــ
جيـــري يف عـــرق الكيـــان البشـــري،  نتمثـــل الوطنيـــة دمـــاً  –باملقابـــل  –والضـــالل، فإننـــا 

 :لواقعيمتمثلني يف ذلك بقول شاعر العروبة ا
 ميجدها قليب، ويدعو هلا فمي  بالدي هواها يف لساين ويف دمي 
 وال يف حنني احلب إن مل يتيم  الده  ـوال خري فيمن ال حيب ب 

، متكامـــل بـــذه التكامليـــة بـــني الوطنيـــة والتـــدين ميكـــن بنـــاء إنســـان، متـــوازن نفســـياً 
كمـا أن خطابنـا اإلسـالمي القـوي جيـب أن يسـتمد قوتـه مـن .. ، متسامح أخالقياً عقلياً 

 .الوطنيةو  هذا التمازج بني التدين
دمــة الفكريــة الســليمة ســينتهي إىل إن كــل خطــاب ينشــد رســالته خــارج هــذه املق

نتــائج ســلبية وخيمــة العواقــب، هــي التجزيئيــة، واالنقســام، والتنــابز باالجتاهــات، وتلــك 
وإعادة نظـر  هي مظاهر اإلعاقة يف خطابنا اإلسالمي املعاصر اليوم، مما يتطلب تقومياً 

 .يف مبناه ومعناه
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 الخاتمة
ســــم واقــــع اخلطــــاب اإلســــالمي لــــئن حاولنــــا مــــن خــــالل الورقــــات الســــابقة، أن نر 

املعاصــــر، فنشــــخص أعراضــــه، وحنــــدد معــــامل تأزمــــه، ونبحــــث عــــن مظــــاهر اإلعاقــــة، 
لتجازوها وعالج عللها وأسـبابا، ولـئن عملنـا علـى إجيـاد وقفـة تأمليـة متكـن مـن رصـد 
متوجات خطابنا املضطربة املتأرجحة، فإن رائدنا يف كل ذلك إمنا هـو إدخـال اخلطـاب 

رحة، لتحديـد ـــــــوضـعه علـى طاولـة املشو  ليل الفكـريـض إىل خمـرب التحـالمي املريـــــاإلس
هام ــــــاري الـذايت، واإلســـــــداإ احلضــــــه عـن اإلبـــــــأزم اليت عاقتـــــل التـعانيه من عوامـــــما ي

 .يف مسرية الفكر اإلنساين -بنجاعة  -
ور الفكـري الـذي ـتوى التدهــــــــخيص، مســــــــولقد جتلـى لنـا مـن خـالل عمليـة التش

ا ميثــل نكســة كارثيــة حــادت بفكرنــا عــن دوره اإلنســاين الرائــد آل إليــه خطابنــا وهــو مــ
 . خمتلف جماالت العلوم واملعارفالذي متيز به عرب العصور فرتك بصماته يف

 -المي، جيــب أن يتصــدى هلــا ـها الفكــر اإلســـإن هــذه النكســة العقليــة الــيت مــين بــ
عاملني بـأمراض  من أخصائي الفكر احلضاري عندنا، »كونسريتو« -بكيفية استعجالية 

 .الشعوب، خرباء بعلل التقدم اإلنساين، إلعادة توازننا الفكري املفقود
ومـــا ميكـــن تســـجيله يف هـــذا املســـتوى مـــن التشـــخيص هـــو أن أســـباب النكســـة، 
وعوامــل اإلعاقــة ال تعــود إىل قصــور ذايت يف العقــل اإلســالمي الــذي ســبق وأن أدى 

نساين، كما أن معيقات التقدم ال ترجع غري منقوص يف عملية التقدم اإل دوره كامالً 
إىل طبيعـــة الثقافـــة الـــيت حنملهـــا، أو نوعيـــة احلضـــارة الـــيت ننتمـــي إليهـــا، وإمنـــا العلـــل 
 أواألسباب تعود إىل عوامل خارجية هي سـبب مـا نعانيـه، ولـيس هـذا مـن بـاب مبـد

 .»األنا«لتعليق عيوب  مشجباً  »ُهوَ «ـاليت تـَتَّخذ ال »الذرائعية«
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الـــــيت ال ينكرهـــــا إال معانـــــد هـــــي أن ضـــــربات كثـــــرية تتالـــــت علـــــى فكرنـــــا  فاحلقيقـــــة
خـــاطر العوملـــة، الـــيت نـــاءت مب بالصـــدمة االســـتعمارية املـــدمرة، وانتهـــاءً  اً اإلســـالمي، بـــدء

ومهشـت مراكـز القـرار  ،سلبت حرية إرادتناو  ,على أرضنا فهيمنت على خرياتنا بكلكلها
 . يف جمتمعاتنا

ويبـدأ ذلـك .. التحـدي والصـدمة  قـوة سـتكون يف  مسـتوىلذلك نعتقد أن االستجابة 
ومـــن بـــني .. بفـــك قيـــود وعالئـــق، وجتـــاوز حمطـــات وعقبـــات للوصـــول إىل اهلـــدف املنشـــود 

تــربز ظــاهرة الصــراإ بــني اجلغرافيــا  ،ل الــيت جيــب قطعهــا، والعقبــات الــيت ينبغــي جتاوزهــاحــار امل
اإلســالمية والعومليــة احلداثيــة، والصــدام  والتــاريخ يف أرفــع مســتوياتا، واالحتكــاك بــني العامليــة

.. واالحنباســية، وأعــراض التقــزم الــذايت، والذبذبــة النفســية والغثائيــة الفكريــة   بــني االتباعيــة
كيـــف ميكـــن حتقيـــق ذلـــك ؟ مـــن املوكـــول إليـــه االضـــطالإ بـــذه املهمـــة ؟ هـــل القضـــية مـــن 

 ؟اسي ؟ هل هي رسالة علماء ومفكريناختصاص القرار السي
.. اب السياسـي يف حتقيـق مطـامح األمــةدالئل املاثلـة لألعـني تؤكـد فشــل اخلطـإن الـ

ب األمــة إىل عـن الوصـول خبطـا -مبنهجــه السـائد  -كمـا تؤكـد عجـز الفكـر اإلسـالمي 
نــه ال منــاص مــن جتديــد مــنهج ألــذلك بــات مــن املســلم بــه  مســتوى طموحهــا العميــق،

ســــي اخلاضــــع لضــــغوطات اخلطــــاب اإلســــالمي، لتحقيــــق مــــا عجــــز عنــــه اخلطــــاب السيا
ولن يتأتى ذلك إال بتبين منهج جتديـدي يسـتمد ينابيعـه مـن كنـوز فكرنـا .. خارجية شىت

 .السليم، ويأخذ بعني االعتبار أبرز ما يف الفكر اإلنساين من تراث قومي 
كما يستمد املنهج التجديدي خلطابنا املنشود خصوصيته من دعوته إىل الوحدة 

األخوة مبختلف خصوصياتا، مع ضـرورة التنسـيق، والتكامـل بأوسع مدلوالتا، وإىل 
وذلـــك هـــو مـــا يطمـــح إليـــه كـــل حبـــث تقـــوميي ملقومـــات .. يف مجيـــع الـــاالت العقليـــة

 .اخلطاب اإلسالمي املعاصر وإعادة النظر يف بنيته ومنهجه
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 شداإسالمي ر نحو خطاب 

(الدكتور محّمد الفاضل الالّفي 
0F

*( 
 

ــا  كـــ،، ذ  اييــا    ييــ  جئيّياتــا شــراكة بينهــا وبــني الّرجــل، فكــان مــن الصــحابيات  وو  اـــرة  الـر
ة، يشا كن   اييا  بكّل فاعلية وذجيابية  كة اــرة  فلـم يكـن ةمـر مشـا. الشيخة اـعّلمة والطـيـة والفاـ 

  ةووا  اييا  بالقضية اـطروحة ةو اإلشكال اـستعصي، فهي تقوم بدو ها الطـيعـي   اييـا ، مؤويـة 
 .ةمانة االـتخالف، متحّملة مسؤولية التـليغ

 

 :تمهيد
يعتـــرب اخلطـــاب الـــديين اإلــــالمي اـعاصـــر مـــن القضـــايا ايديثـــة الـــيت ُفِرضـــت علـــى 

ـــه  اـثقفـــني اإلــــالميني، فقـــد كـــان ـــداير  اإلــــالمية ال يتعـــدى التوجي األمـــر ــــابقاً   ال
واإل شــاو والتنـيــه والتحــذير، بعيــداً عــن التنظــ، اـقّعــد لقضــايا اخلطــاب الــديين، والــذي 
يعترب من اـسايل اـستحدثة واـفروضة نتيجة ضغط الواقـ ، الـذي كثـ،اً مـا نسـتحي مـن 

ـــــاخلــــوض فيــــه واالعــــرتاف بتقص ـــــه حتــــت صــــدمة األحــــداث وهــــول ،نا جتاهــــه، حــــىت ننتـ
                                                 

 ).فرنسا(مركز البحوث والدراسات، المعهد األوروبي للعلوم اإلنسانية .. باحث) *(
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واـتحقاقات الواق ، فنحاول اـسك بئمـام ) اآلخر(اـصيـة، فنجد ةنفسنا ةمام ذلئامات 
اــاو   ومعاجلة األزمة خبطاب مؤّقت   انتظا  صياغة مشـروع ةكثـر عمقـاً وةمـنت بنـاء، 

لـذين   ضوء معا ف الوحي وتقدير متطلـات الواق ، وعلى هدي من جتربة اـصلحني ا
 .ةـهموا   ترشيد مس،  األّمة وحتريرها من ةــاب الغفلة والتقاعس

ـّسات اإلــالمية الدوليـة واإلقليميـة، ذن مل ةقـل ييعهـا،  وقد ـا عت ةغلب اـؤ
(ذىل عقــد نــدوات وملتقيــات وحلقــات حبثيــة

1F

، تــدو  كّلهــا   فلــك اخلطــاب الــديين، )١
ت الوجـوه اــدعّو ، وهـو وليـل ذّمـا علـى حىت تشابت عناوينها ومتاهت حماو هـا وتكـّر  

ـ  عنهـا واالنشـغال مبسـايل هـي ةقـرب ذىل  عدم معرفة ـابقة مبثل هذه القضـايا ةو الرتّف
رم . الـــرتف الفكـــري ذن مل تكـــن ذىل االجـــرتا  ونتـــايج  لـــك مـــا حنصـــد اليـــوم مـــن اَيْصـــ

ــــونتجـــرّع مـــن مـــرا   اـض ن لـــه ايقة واحملاصـــر ، فأضـــحى اـســـلم   الغـــرب ةو كـــّل مـــــــــــ
ــــمالمـــح شـــرقية حمـــّل شـــّك و يــــة، عرضـــة لص ام، تُغـــذِّي كـــّل  لـــك حركـــة ــــــ نوف االّتـــ

اإلعالم اـشـوه الذي يسـتعدي التمعـات الغربيـة علـى اـسـلمني، ويثـاقفهم وفـق نئعـة 

                                                 
المصـرية والـذي عقـد  األوقـاف ةر اوز لـون اإلسـالمية التـابع ؤ المؤتمر الدولي السابع عشر للمجلس األعلـى للشـمن ذلك  )۱(

ــام  »إنســانية الحضــارة اإلســالمية«تحــت عنــوان  دولــة عربيــة،  ١٩: دولــة ٦٤ وبمشــاركة ،م٢٠٠٥إبريــل  ٢٠ – ١٧أّي
، إلـى جانـب دول من أمريكا الشمالية والجنوبية وأسـتراليا ٥دولة أوربية، و ١٤دولة آسيوية، و ١٣دولة إفريقية، و ١٢و
، وجامعــة الــدول العربيــة، ورابطــة الجامعــات )إيسيســكو(المنظمــة اإلســالمية للتربيــة والعلــوم الثقافــة : منظمــات دوليــة ٧
ســالمية، والمجلــس اإلســالمي العــالمي للــدعوة واإلغاثـــة، ومنظمــة المــؤتمر اإلســالمي، وجمعيــة الــدعوة اإلســـالمية، اإل

 ١٣اف، وـوزيـر أوقـ ٢٢شخصية من مختلف أنحـاء العـالم، مـنهم  ٩٨، وبحضور والجمعية الخيرية اإلسالمية العالمية
فرنســـا، وألمانيـــا، والفاتيكـــان، وٕانجلتـــرا، : دول غربيـــة هـــي ٦مفكـــرين مـــن إلـــى ، باإلضـــافة إســـالمياً  مفكـــراً  ٥٣، وياً ـمفتـــ

 .من خارج مصر بحثاً  ٤٥، منها بحثاً  ٧٤بلغ عدد األبحاث التي وصلت للمؤتمر وقد والنرويج، والمجر، 
مواجهة الحملة التي يتعرض لها المسلمون فـي العـالم بطريقـة مختلفـة عـن المـألوف، والتعريـف بقـيم المؤتمر يستهدف و 

األول «للمـــؤتمر لســـببين؛  عنوانـــاً  »إنســـانية الحضـــارة اإلســـالمية«اختيـــار  وتـــمّ م العالميـــة، وحضـــارته اإلنســـانية، اإلســـال
توجيــه رســالة للمســلمين فــي كــل مكــان إلعــادة النظــر فــي مــواقفهم وااللتفــات لقــيم اإلســالم، والســبب الثــاني هــو توجيــه 

 . »اإلسالم والمسلمينرسالة للعالم الخارجي إلعادة النظر في مواقفهم إزاء 
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عدايية حاقد ، فكأّ�ا تستدعي  واـب قدمية ـنحت الفرصة لتصفيتها على حساب 
 .اـواطنة والسلم االجتماعي

خطــو   مــن  لــك ةن يتصــدى للتحــّدث باـــم األّمــة ةنصــاف اـتعّلمــني ةو مــن  وةشــدّ 
اّتســخت ةيــديهم بــدماء األبريــاء،   حــني يتخلّــى  جــل العلــم والداعيــة اـمتــاز عـــن وو ه 
اخلطــ،، هــذا ذىل جانــب اـــؤامر  اإلعالميــة اخلطــ،  القايمــة قصــداً علــى انتقــاء اـتحــّدثني 

هل حقايق الّدين ةو من  موز العلمانيـة الـيت تعـاو الـّدين يلـة باـم اإلـالم وةهله، ممّن جي
لــذلك كــان لئامــاً ةن يتصــّدى ألمــر التأصــيل اـعــر  ومعاجلـــة . واحــد  وتســتخّف مبعتنقيــه

قضــايا اخلطــاب الــديين ةهــل العلــم والتجربــة، ممّــن عايشــوا حركــة الــوعي اإلـــالمي وشــهدوا 
وليــد األزمــة، الــذي ال  »وعــي الّلحظــة«عــن  تفــاعالت الســاحة الفكريــة اـتشــابكة، بعيــداً 

يصـــلح شـــفاء لســـقم األّمـــة، علـــى مســـتوى الفـــرو واجلماعـــة، ــــواء ةكـــان  لـــك   ويـــا  
 .اإلـالم ةو بني اـسلمني اـواطنني   بالو الغرب خاّصة وحيثما وجدوا عاّمة

خـــذ ولـــيس لنـــا مـــن ـــــيل ذىل تـــدا ك األمـــر واخلـــروج مـــن الـــداير  اـفرغـــة، ذالّ ةن نأ
ـــا ، وفـــق معـــاي، وضـــوابط شـــرعية  الكتـــاب بقـــّو  ونعيـــد تشـــكيل العقـــل اإلــــالمي الرـّ
صحيحة متينة واضحة غ، متناقضة، جتمـ  بـني تربيـة اـسـلمني علـى قـيم الـدين اينيـف 
وجتــاوز اخللــل والتقصــ، وبــني الكشــف عــن حقــايق الــدين ومــا يـّشــر بــه مــن خــ، عمــيم 

بكـّل نديـة واعتـئاز   ضـوء قـيم التعـا ف ) اآلخـر(ا حتاو  للـشرية ييعاً بال اـتثناء، كم
والتــداف  بــالرتكيئ علــى اـشــرتك اإلنســاين، وجتنّــب االـــتفئاز والتحــريض واالـــتخفاف، 
ا  الذي يشفق وحين على اآلخرين،  مستحضرين   كّل  لك مهّة الداعية وةخالق الـر

لت به  لفيقامسهم هذا اخل، الذي ةنئلت به الكتب وةـ   .الرـّ
التفاعــل التمعـي اـــؤثّر، الـذي ينتقــل  ركـةالـوعي اإلجيــايب حمـّدو  يــيس يلـذلك فــإّن 

ــــاء، اـنــــتج صــــو  التنــــاف   باإلنســــان مــــن خانــــة االـــــتهالك الســــليب ذىل وايــــر  الفعــــل الـّن
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والتشــا ك والتقاـــم العــاول علــى قاعــد  التناصــح والتواصــي بــاخل،، والـحــث عــن ثغــو ه 
واـسـلم الـواعي ةحكـام وينـه . كـّل علـى قـد  آلتـه ووعايـه  ،ّنهل من معينـهوالتسابق حنو ال

ـــالة   اييـــا  ـــاالت البـــد هلـــم مـــن  ،اجتمـــاعي بطـعـــه، ألنّـــه صـــاحب ـ  وةصـــحاب الرـّ
ـــاس؛ خيـــالطو�م ويــــاولو�م األخـــذ والعطـــاء نّفـــاع مـــن  نصـــربـــل اـســـلم ع. االّتصـــال بالّن

(ا متّثل من ةخالقه اإلنسانّية الّرفيعةالطراز األّول، مبا لقن من ةحكام وينه ومب
2F

اليت بّشر  )١
ـياً فدعا هلا عـاو ، وةمر با ــلوكاً  ،با اإلـالم ـّ باـثـال الّنــوي  قتـداءً او  ، ونـدب ذليهـا تأ

 .الذي كان ُخلقه القرآن
فاـســـلم مـــدعّو بـــنّص الـــّدين ذىل التـــئام حـــدوو اهللا   ــــلوكه االجتمـــاعي ومعاملتـــه 

األـاس فقط ميكن فهم طـيعـة األخـالق االجتماعيّـة اإلــالمّية الـيت للّناس، وعلى هذا 
 يقـيم   ضــويها اـســلم الصــاوق والنــاف  عالقـات التواصــل االجتمــاعي ويـّشــر بــا بــديالً 

ـاتم العمليّـة،  عقديّاً  ـألوف الّناس، حىت تنضـط َوفقهـا لتلـف تصـّو اتم الذهنيّـة ومماـ 
عــة اـشــرتكة وشــّىت صــو  الّتواصــل قُــر  هللا يعـــده بــا، فتصــ، األخــالق والـحــث عــن اـنف

تفرضه طـيعة االنتماء للمجتمـ  واالنتظـام   عقـده، ألّن فعـل  جمّرواً  بعدما كانت التئاماً 
     اخلــــــــ، يــــــــؤّوي بالضــــــــرو   ذىل الفــــــــالح 

 ).٧٧:ايج(
ى بـــه مرضـــاته مبثوبـــة اهللا لـــه   كـــّل عمـــل ابتغـــ فاـســـلم يســـا ع ذىل فعـــل اخلـــ، واثقـــاً 

ــلمت فيــه نّيتــه ذخالص ــــو ــول الكــرمي  وبــذالً  اً ــــــ ُكــلَّ ةّن   هللا وحــده، هكــذا عّلمنــا الرـّ
تـَْعِدُل بـَْيَن االثـْنَـْيِن َصَدَقٌة، َوتُِعيُن الرَُّجَل ِفـي َدابَّتِـِه فـََتْحِملُـُه  «يـَْوٍم َتْطُلُ  ِفيِه الشَّْمُس 

                                                 
طبعــة االّتحــاد اإلســالمي العــالمي  ،شخصــّية المســلم كمــا يصــوغها اإلســالم فــي الكتــاب والســّنة ،محّمــد علــي الهاشــمي )۱(

 . بتصّرف ٢٢٦ص م،١٩٨٣، للمنظمات الطّالبية
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ـــا َمَتا َه ـــُه َعَليـْ ـــُع َل ـــا َأْو تـَْرَف َه ـــُه َصـــَدَقةٌ َعَليـْ ـــَوٍة .. َع ـــلُّ ُخْط ـــُة َصـــَدَقٌة، وَُك ـــُة الطَّيَِّب َواْلَكِلَم
وخـ، اـسـلمني . )3F١( »يَها ِإَلى الصَّالِة َصَدَقٌة، َوُتِميُط اَألَذى َعـِن الطَّرِيـِق َصـَدَقةٌ ــَتْمشِ 

ُرُه َويـُْؤَمُن شَ  « :  التم  من يُرجى خ،ه ويؤمُن شرُّه رُُكْم َمْن يـُْرَجى َخيـْ رُُّه، َوَشرُُّكْم َخيـْ
ُرُه َوال يـُْؤَمُن َشرُّهُ  ، بل مـن ةـــاب زوال الـّنعم وحلـول الـّنقم بـاـرء )4F٢(»َمْن ال يـُْرَجى َخيـْ

مــا مــن عبــد أنعــم اهللا عليــه نعمــًة « ..الـخــل علــى الّنــاس مبــا ةنعــم اهللا بــه عليــه وتفّضــل
ض تلـــك الّنعمـــة فأســـبغها عليـــه، ثـــّم ُجِعـــل مـــن حـــوائج النّـــاس إليـــه فتبـــّرم، فقـــد عـــرّ 

 .)5F٣( »للّزوال
     :اـطابق َقول اهللا تـا ك وتعاىل وقد كان من جوام  كلمه 

 
       

 
       

قوله لسفيان بن عـد اهللا ) ٣٠:فصلت(      
، وهو ما حدا باإلمام مسلم ةن يسمي باب )6F٤(»ُقْل آَمْنُت بِاللَِّه فَاْسَتِقمْ  « :الثقفي
، ففي االـتقامة اـنـثقة عن اإلميان باهللا )باب جام  ةوصاف اإلـالم(قامة االـت

تقامة تتشّعب خصال ــــــتتجّم  الفضايل كّلها، وتلتقي مكا م األخالق، ومن االـ
فالوجه اــتسم الّصـوح والقلب اـنشرح اـشفق . اياتـــــاخل،، وتتفرّع األعمال الصّ 

رغم اختالف الّدين واألصول واـشا ب كّل على اآلخرين واالنشغال بموم الّناس ب
ما جيد اـريض   الغرب اـستشفى الذي   لك من ةصول الّدين اينيف، فكث،اً 

يضّمه، والطـيب الذي يسعفه ويداويه، ولكّنه قّلما جيد الّلمسة ايانية، والكلمة 
                                                 

 . أخرجه مسلم )۱(
 . َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : أخرجه الترمذي، وَقالَ  )۲(
 . براني في األوسط وٕاسناده جّيدالط أخرجه) ۳(
 . مسلم أخرجه) ٤(
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(ّصاوقةمة اـنعشة، والّدعو  اـخلصة، واـشا كة الوجدانّية الـــــــــافية، والـســـــــــــالشّ 
7F

١( ،
فيكون  لك باب خ، ينفتح للمسلمني لينتشروا بدعوتم وخياطـوا الّناس عن قرب   
وو   للّتعا ف جديد ، قايمة على قاـم لإلنسانّية مشرتك جام  ـعاين التواصل 

ول وهو يعوو الغالم اليهووي اـريض مل تفته وعوته لإلـالم، ذ     والتعاون، فالرـّ
ه الشريفة   نفس الغالم وةبيه الّلذين غمرمها بكرمه وفضله ولطفه كان يد ك وق  زيا ت

(وحسن تأتّيه
8F

من ةـاليب وطرق  ، كما ةّن التحّوالت اجلا ية   العامل قد غّ،ت كث،اً )٢
جديد  كالتعا ف،  التكافل االجتماعي التلقايي، وةعطت ـعاين التسامح ةبعاواً 

 .التعايش، و )اآلخر(والتفاهم، والتعاون، وتقـّل 

 :ِقَيم التعارف والتدافع
ــلوكه ذّمنــا يصــد  عــن الــّدين اينيــف اــــّين   جــوهره علــى  ذن اـســلم   اعتقــاوه ـو
مقاصد تنتظم يي  ةحكامه وذ شاواته، وهذه اـقاصد هي مصاحل حتّقـق لإلنسـان اخلـ، 

هــو وص عليــه علــى وجــه الوضــوح، ومنهــا مــا ـومــن هــذه اـصــاحل مــا هــو منصــ. والســعاو 
(غــ، منصــوص عليـــه، ولكنّــه مـثـــوث   واقــ  تصــّرفات الـــّدين   صــياغته لألحكـــام

9F

٣( .
واإلنســـان   ييـــ   لـــك يتقّلـــب بـــني التصـــديق والتطـيـــق، ةي بـــني االــــتيعاب الـــواعي 

 . للخ،، و لك هو اإلميان الّصاوق منتجاً  للّنصوص الّرو  واالنتشا  با عمالً 
ةن يقـــوم علـــى عنصـــرين ةـاــــني مهـــا شـــكل  ذن كـــل ــــلوك ذنســـاين ذ اوي البـــد

ات ـــــــــكل هـــو العمــل اـعــّني   الوقــت اـعــّني كحركــــــاهري ووافــ ، ولــئن كــان الشــــــــظ

                                                 
 . بتصّرف ،٣٥٥ص ،سابق جعر م ،محّمد علي الهاشمي )۱(
 .  ٧٨ص )م١٩٨٩، دار القاسم( ١ط ،نفحة عبير من سيرة البشير النذير  ،يحي بن إبراهيم اليحي :نظرا )۲(
 .  ٨٢ص  )م١٩٩٥ ،للّنشر والتوزيعالزيتونة ( وتنزيالً  فقه التدّين، فهماً  ،عبد المجيد النّجار )۳(
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الصــال  عنــد الصــال  واإلحســان ذىل الفقــ،، فــإّن الــداف  هــو الشــعو  بوجــوب تطـيــق 
 ،نهوهذا الشعو  ذّمنا هو حصيلة لإلميان اجلازم الرّاــخ بوجـوو اهللا ـــحا. األمر اإلهلي

ل الّرـل وةنئل الكتب بقصد حتقيق ـعاو  الـشر   الّدا ين، وبذلك تكون  الذي ةـ 
(العقيد  هي الّداف  ذىل السلوك   التصـّو  اإلــالمي

10F

  :، وهـو معـىن قولـه تعـاىل)١
فــأعلى مراتــب . )١٦٢:األنعــام(         

ســان ومــا يتـعــه مــن العمــل اإلميــان حصــول كيفيّــة مــن  لــك االعتقــاو القلــيب اـوافــق للّ 
حـــىت  ،وتنـــد ج   طاعتهـــا ييـــ  التصـــّرفات ،فيســـتتـ  اجلـــوا ح ،مســـتولّية علـــى القلـــب

(تنخرط األفعال كّلها   طاعة  لك التصديق اإلمياين
11F

٢(. 
ذّن تصـــّو  اـســـلم ـعـــىن الّتعـــا ف ومضـــمونه ذّمنـــا ينــــ  مـــن مصـــد ه اـعـــر  اـعيـــا ي 

ْطَلق الذي حياكم ذليه تص
ُ
اته السـلوكّية، والـذي حيـّدو تلـك العمليّـة اـ ّو اته الفكريّة ومماـ 

 :ايضا يّة   ة بعة اّجتاهات كربى يتضّمنها النّص القرآين على الّنحو الّتا 
جعل اإلـالم غاية اإلنسان   اييا  ذقامة  :االستخالف في األرض -ة 

كفل مناط التكليف، اخلالفة   األ ض على الوجهة اليت حتّقق مقصد وجووه، وت
من  وتعطي معىن للّتشريف الذي ُةكرم به، وللّتسخ، الذي ُخّص به، ال غيـة ةو عجئاً 

اـستخِلف فذلك منتف   حّقه تعاىل، وقد مسّاه اهللا خليفة ألنّه خيلف اهللا   ايكم 
(بني اـكّلفني من خلقه

12F

تعاىل من تعم،  ، فاخلليفة آوم وَخَلِفيَُّتُه قياُمُه بتنفيذ مراو اهللا)٣
ي، ــــاىل من هذا العامل األ ضــــي وتلقُني   يته مراو اهللا تعـــــــام ةو بالوحـاأل ض باإلهل

                                                 
 )م١٩٨٠منشــــورات مطبعــــة الجنــــوب مــــدنين،  :تــــونس(العقــــل والســــلوك فــــي البنيــــة اإلســــالمّية  ،عبـــد المجيــــد النّجــــار) ۱(

 .  وما بعدها بتصّرف ١٤٨ص
 .  ٤٢٦ص  )دار الشعب :القاهرة(المقّدمة  ،عبد الّرحمن بن خلدون )۲(
 .  ١/٢/١٨٢م  )م١٩٩٥ ،دار الفكر: لبنان(مفاتح الغيب  ،التفسير الكبير ،الفخر الّرازي )۳(
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وممّا يشمله هذا التصّرف تصّرف آوم بسّن الّنظام ألهله وةهاليهم على حسب وفر  
عدوهم واّتساع تصّرفاتم، فكانت اآلية من هذا الوجه ذمياء ذىل حاجة الـشر ذىل 

ذ  ال يستقيم نظام جيم  الـشر  ،لتنفيذ الفصل بني الّناس   منازعاتم ذقامة خليفة
(بدون  لك

13F

       : ، وهو ما ةومأ ذليه قوله تعاىل)١
              

، فغاية حيا  اإلنسان ذ ن )٣٠:الـقر (         
وفق ةوامر اهللا ونواهيه، حبيث    نطاق عقيد  اخلالفة ةن يقوم حبركة تعم،   األ ض

ذىل اهللا تعاىل يستجلي مراوه ويتحرّاه،  يكون   كّل منشط ماّوي ةو معنوي مّتجهاً 
(ويـتغي مرضاته، وجيّد   الفوز با

14F

٢(. 
وهو ما يقتضيه االـتخالف    :االجتماع البشري وأصول التعارف -ب 

لسّنة التداف ، بالتكاثر  الّناس حتقيقاً  األ ض مبا ةّن حيا  الفرو ال تستقيم ذّال   ياعة
فكان . روط اـتمرا هـــــــــاحل مبا حيّقق شرط االجتماع ويوّفر شــــــــوالتناف  اإلجيايب والصّ 

ـّه وغاية الشراي  اليت بّشرت خب، اإلنسانّية وةهدتا مشكا  الفوز   لك ةصل الّدين وة
  ــل العـاو  اـوصلة ذىل  وعّينت هلا طُرق الفالح القايمة على التقوى والو ع والرتّقي

 : لقوله تعاىل مرضا  اهللا، فكان  لك مقياس اخل،يّة ومدا  الّتكرمي مصداقاً 
              

ني ــــــوون اـؤمن »الّناس«، فُنوُووا بعنوان )١٣:ايجرات(      

                                                 
 .  ١/٣٩٩ )الدار التونسّية للّنشر :تونس(التحرير والتنوير  ،محّمد الطاهر بن عاشور) ۱(
ــة اإلســالمّية ،عبــد المجيــد النّجــار )۲( دار : لبنــان( ١ط ،فقــه التحّضــر اإلســالمي، ضــمن سلســلة الشــهود الحضــاري لألّم

 . ١/٥٢ )م١٩٩٩،الغرب اإلسالمي
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ذك، بأّن ةصلهم ـة بني هذا العنوان وبني ما ُصدِّ  به الغرض من التــــــــللمناـ  عياً 
ـّل بذلك ذىل ةن التفاضل والتفاخر ذّمنا يكون  ،واحد، ةي ةّ�م   اخلليقة ـواء ليتو

(وذىل ةّن التفاضل   اإلـالم يكون بئياو  التقوى ،بالفضايل
15F

، فكان هذا التقسيم )١
ة لربط ةواصرهم وون مشّقة وال تعّذ ، و   لك نكت حمكماً  الذي ةهلمهم اهللا ذيّاه نظاماً 

بالغة وهي ةنّه ـا كانت الّسخريّة واللمئ والتنابئ مما حيمل عليه التنافس بني األفراو 
والقـايل ي  اهللا  لك كّله   هذه اـوعظة ايكيمة اليت تدّل على النداء عليهم بأّ�م 
عمدوا ذىل هذا التشعيب الذي وضعته ايكمة اإلهلّية فاـتعملوه   فاـد لوازمه وةمهلوا 

     : ّمث تـعه بقوله   : ما جعل له بقوله صاحل
    : كما قال تعاىل  ،تم فتنافسوا   التقوىـةي فإن تنافس  

ول اهللا  )٢٦:اـطففني(      حّجة  ومن معىن اآلية ما خطب به ـ 
(ذ  قال ،الوواع

16F

أَبَاُكْم َواِحٌد، َأال ال  َأال ِإنَّ رَبَُّكْم َواِحٌد، َوِإنَّ : يَا أَيـَُّها النَّاسُ «: )٢
يٍّ َعَلى َعَرِبيٍّ َوال َألْحَمَر َعَلى َأْسَوَد َوال َأْسَوَد ِـ ِميٍّ َوال ِلَعَجمـَفْضَل ِلَعَرِبيٍّ َعَلى َأْعجَ 
 .)17F٣(»َعَلى َأْحَمَر ِإال بِالتـَّْقَوى

صـر فقـد اعت ،كما مل ختل هـذه اخلطــة التا خييّـة مـن التأكيـد اجلـازم علـى حـّق اجلـا 
ول  ةهّم ما ينـغـي قولـه للمسـلمني    لـك، حـىت ظـّن بعـض الصـحابة ةنّـه  فيها الرـّ

ـــول اهللا «:  ــــيو ّثه، لقـــول ةيب ةمامـــة  ، وهـــو علـــى ناقتـــه اَجلـــدعاء   مسعـــت ـ 
ــــل . )18F٤(»يـَُو ِّثُــــُه : حــــّىت ةكثــــر، فقلــــتُ  ُأوصــــيكم بالجــــار: حّجــــة الــــوواع يقــــول بــــل َجَع

                                                 
 . ١٠٩ص )م١٩٨٥ ،االتحاد اإلسالمي العالمي للمنّظمات الطّالبية( ٤ط ،معالم في الطريق ،سّيد قطب: نظرا )۱(
 . بتصّرف ،وما بعدها ٢٦/٢٥٨ ،سابق جعمر  ،محّمد الطاهر بن عاشور) ۲(
 . أخرجه أحمد) ۳(
 . خرجه مسلمأ) ٤(
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ــــاإلحس ة اه، عالمـــًة مـــن عالمـــات اإلميـــان بـــاهللا واليـــوم اآلخـــر،  ئّه عـــنـان ذليـــه، والتنـــــــــــــ
ْلُيْحِسـْن ِإلَـى ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَــْوِم اآلَمْن َكاَن يُـ « :ونتيجة حتمّية من نتايجه ايسان ِخـِر فـَ

مـا آمـن بـي مـن بـات َشـْبعاَن، وجـارُه جـائٌع إلـى جنبِـه، وهـو «: ، وقوله ) 19F١(»َجارِهِ 
التعــا ف لــيس جمــّرو تعــّرف هويّــة اجلــا  مــن األمســاء واألصــول، فاـقصــوو مــن . )20F٢(»يعلــمُ 

الذي جيعل من ةفـراو التمـ  كتلـة  ،وذّمنا التعا ف الذي نعنيه هو التواصل اإلجيايب الناف 
موّحد  فاعلـة، تتجـاوز اخلصـايص التكوينيّـة الذاتيّـة   ـــيل بنـاء ة حـب وةعمـق، جيعـل 

ّمة عامل تنوّع وثراء لصـياغة منـط للمجتمـ  جديـد، من خصوصّيات اهلويّة اـمّيئ  لكّل ة
 .يستوعب األفراو واجلماعات ويقد  على فهم عواملها التكوينّية

الـيت تضـفي  ،وُيضمن حفظ اخلصوصّية الذاتّية ،وبناء على هذا الفهم يُعمل باـّتفق
التنــاقض علـى الـنـاء الثقـا  وايضـا ي لـذلك التمـ  مسـة تعّدويـة التنـوّع ال االخـتالف و 

ــــوالقطيعـــة، وهـــو مـــا ةشـــا ت ذليـــه اآليـــات القرآنّيـــة الّســـابقة الـــيت اعتـــربت التعـــّدو ش  عوباً ـــ
مـن  وقـايل من آيات اهللا يوظَّف   الّصاحل العام وال يـُتَّخـذ مطيّـة للتفـاخر والتنـابئ ضـرباً 

ـــالعنصــريّة اـقيتــة الــيت ـ امهت بأقــدا  متفاوتــة   تفكيــك بنــاء جمتمعــات كثــ، ، ووجــد  ـــــــ
ثــ، مــن ضــحاياها ضــالّته   اإلـــالم الــذي جعــل النّــاس ـواـــّية ال يتفــاوتون ذالّ   ك

 للتكافـــل والتعـــاون والُنصـــرَ  وتـــوف،اً  العمـــل الّصـــاحل؛ ةي بقـــد  نفعهـــم لتمعـــاتم حتقيقـــاً 
لألمن والسالمة ألفراوه، فال يشعر ةحٌد فيه بغربة ةو حاجة ةو َمظلمة، تتكافأ حقوقهم 

عهم صدق الـوالء لقضـاء مصـاحل الـوطن، ويضـربون بيـد مـن حديـد علـى وواجـاتم وجيم
ــيــد الـــاغي الــذي يفس ــد علــيهم ةمــنهم واــــــــ ـــغطــاء وينيّ : تقرا هم، مهمــا كــان وافعــهـــــــ  اً ــــ

يفـرض قناعتـه علـى النّـاس  هــة  ديولوجّياً ــــــــةي ةو نئعة عرقّية عدوانّية جاحمة ةو تربيـراً  زايفاً 
                                                 

 . أخرجه مسلم )۱(
 . ارالطبراني والبزّ  أخرجه) ۲(
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ـــــلماً  ـِ ـــــاً وقناعـــــة، حـــــىت وذن كـــــان يـــــربّ   ال  ألّن الدميقراطّيـــــة   ة قـــــى صـــــو ها  ؛ه وميقراطّي
وبنــاء علــى هــذا التصــّو  فقــط ميكــن . ايضــا يّة هــي حفــظ حــّق اآلخــرين وذن كــانوا قّلــة

ايديث عن التعا ف ايضا ي الذي هو   فكرنا العقدي اإلــالمي عــاو  يُتقـرَُّب بـا 
( ف وتعاون، وبّر وعدلذىل اهللا تعاىل، ذ  ةّن عالقة اـسلمني بغ،هم عالقة تعا

21F

١(. 
ذّن اهلدف والغاية من خلق اجلّن واإلنس ةن  :غاية الخلق وحفظ العهد -ج 

يقوموا بعـاو  اهللا تعاىل وحده، وذ ا كان األمر كذلك فإنّه يلئم عليه ةن تكون العـاو  
ألّن تفس، العـاو  بـعض تكاليف هذا الّدين جيعل الغاية من خلق  ؛شاملة للّدين كّله

يل ـ  الفهم تعط أالثقلني منوطة با وون التكاليف األخرى، وقد يرتّتب على هذا اخلط
(بعض ةمو  الّدين

22F

 :وقد بّني  لك قوله تعاىل. )٢
 

     
، فللعـاو    العقيد  اإلـالمّية مفهوم خاّص يّتصف )٥٦:الذا يات(  

،ها وصغ،ها؛ ذ  مشلت األوامر كـ  ،بالّشمول، فاهللا تعاىل تعـّد اإلنسان   كّل شؤونه
(ؤونـوالّنواهي كّل تلك الش

23F

، فال عمل يفرض، وال حركة وال ـكون يُدَّعى، ذالّ )٣
(وتركيـاً  ذفراواً  ،والّشريعة عليه حاكمة

24F

٤( . 
فالعـاو  هي اـم جام  لكّل ما حيّب اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الـاطنة 

  ر وون غ،ها، فقد �ى عـد اهللا بن مسعوووالظاهر ، من غ، اقتصا  على شعاي
ا هم مســـجداً  اس   الصـــحراء بقصـــد اعتـــئال النـــ ياعـــة مـــن ةهـــل الكوفـــة  عـــن اّختـــ

د اهللا ـث عـــهم و ّوهـم، كمـا بعــتــــركهم حـىت قلـ  ةبنيـــــــاو ، بـل ومـا تــــــــفرّغ للعــــــوالت
الة يعّرفه فيها معىن العـاو ، وّمما جا  :اء فيهابن اــا ك ذىل الفضيل بن عياض ـ 

                                                 
 . ٣/١٣ )م١٩٨٣ ،دار الفكر :بيروت( ٤ط ،فقه السّنة ،السّيد سابق) ۱(
 . ١٧٩ص  )م٢٠٠٠ ،دار عيون المعرفة :مّكة المكّرمة(الّرسائل الشمولّية  ،عبد العزيز بن عبد اهللا الحميدي) ۲(
 . ٣٣ص )م١٩٩٦ ،دار الزيتونة للّنشر :الرباط( ١ط ،قيمة اإلنسان ،عبد المجيد النّجار) ۳(
 . ١/١٠٨ ،٩المقّدمة )م٢٠٠٠ ،دار ابن عّفان :الجيزة( ١ط ،الموافقات ،الّشاطبي) ٤(
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 يــــــا عابــــــد ايرميـــــــن لــــــو ةبصــــــرتنا
 مــن كــان خيضــب جيــده بدموعــه    

 ةو كـــــان يتعـــــب خيلــــــه   باطـــــل
  يـــــح العـــــــ، لكـــــم وحنــــــن عـ،نــــــا     

 ولقــــــــد ةتانــــــــا مــــــــن مقـــــــــال نـّينـــــــــا
 ال يســــــتوي وغـــــــا  خيــــــل اهللا           

 هـــــــــذا كتـــــــــاب اهللا ينطـــــــــق بيننــــــــــا
 

 لعلمــــــــت ةنّــــــــك بالعـــــــــاو  تلعــــــــب 
 تتخّضـــــــــــــــبفنحو نــــــــــــــا بـــــــــــــــدماينا 

 فخيولنــــــــا يــــــــوم الصـــــــــيحة تتعــــــــب
  هـــــج الســـــنابك والغــــــا  األطيـــــب
 قـــــول صـــــحيح صـــــاوق ال يكـــــذب
ـــــف امـــــرئ ووخـــــان نـــــا  تلهـــــب  ةن
ــــــت ال يكــــــذب ــــــيس الشــــــهيد مبّي  ل

ــالة  فــأّي  ،ولقـد ةو ك الفضــيل بــن عيــاض خطــأه وتقصــ،ه، فـكــى حينمــا مســ  هــذه الرـّ
( محـــه اهللا  لـــك اإلمـــام ابـــن القـــّيم  نةجـــاب عـــ. ةنـــواع التعـّـــد ةفضـــل؟

25F

بـــأّن ألهـــل مقـــام  )١
ة بــ  طــرق، ولعــّل ةمهّهـــا  ةي   باإليثــا  ةفضــل العـــاو  وةنفعهــا وةحّقهــا   

الصنف الثالث الـذين  ةوا ةن ةنفـ  العــاوات وةفضـلها مـا كـان فيـه نفـ  متعـّد، ذ  هـو ةفضـل 
لنّـاس وقضـاء ومن  لك ةّ�ـم  ةوا خدمـة الفقـراء، واالشـتغال مبصـاحل ا. من  ي النف  القاصر

فتصـّدوا لـه وعملـوا عليـه واحتجـوا بقـول . حوايجهم، ومساعدتم باــال واجلـاه والّنفـ  ةفضـل
 .)26F٢( »الخلق كّلهم عيال اهللا، وأحّبهم إليه أنفعهم لعياله«:  النيب 

ةخذه اهللا من  ب االتـاع، عهداً ـه واجـــــــــــــــــــــــّدو  األوجـــــاو  اـتعــــــذّن لئوم ةنواع العـ
      : لقوله تعاىل بين آوم حيفظونه ويسألون عنه مصداقاً 

           
        

 
  

 
    

فقد وعد اهللا  ،)٥٥:النو (         
                                                 

 . )مطبعة السّنة المحّمدية :القاهرة(مدارج الّسالكين ) ۱(
 . أبو يعلى أخرجه) ۲(
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ــحانه الذين آمنوا وعملوا الصايات بأن يستخلفهم   األ ض، و لك بأن ميّكنهم 
عليها ليعمروها على قواعد شريعة اهللا، وجعل اـؤّهل هلذا االـتخالف هو من اهليمنة 

(عـاو  اهللا وحده، وهو بيان واضح على مشول العـاو  لكّل نواحي اييا 
27F

، حىت يس، )١
الّناس   يي  ةفكا هم وةعماهلم على مقتضى ما شرِع هلم، فالعـاو  على هذا تشمل  

واء كان من ةعمال القلوب ةو من ةعمال كّل عمل مشروع ة يد به وجه اهللا ـ
(اجلوا ح

28F

٢(. 
 عامـاً  وّجهـت ــو  كثـ،  مـن القـرآن الكـرمي نـداءً  :أمانة الشهادة علـى النّـاس -و 

 ذىل الطوايف كّلها بوصف اإلنسانّية العام 
   

  اخللق  الذي جعل عنواناً  
علــيهم ذنســانّيتهم الــيت والتقــدير علــى العقــل والنظــر والتــدبّر،  جــاء الــتخّلص ممــا يفســد 

تقضي باعتناق ايّق والعمل مبقتضاه، والتمّت  بلّذته واالهتداء بديه ونـو ه، فكـان مـدا  
 :وعو  ايق وةصول الدين

 .التوّجه ذىل اهللا وحده بالعـاو  -
ل بال اـتثناء -  .اإلميان بالرـّ
 .اإلميان بدا  الـعث واجلئاء -

اـعــاين مــن يشــمل مبــا الــذي  ،هــو يــاع اخلــ، وقــد ُعــّرب عــن  لــك بلفــظ الــّرب الــذي
النفسّية، واألخـالق ايسـنة، ومـا ينشـأ عنهمـا مـن ةعمـال صـاية طّيــة يتقـّرب بـا العــد 

ـــذىل  بّــه، وةّمــا بالنس ـة ذىل اهللا فهــو الثــواب والرضــا واحملـّــة اإلهلّيــة، فهــو ال يــرتـط بشــيء ـــــ
يق ولــّب األمــو  و وح التكــاليف، كال، وذّمنــا يــرتـط بايقــاـــــــــمــن اـظــاهر والصــو  واألش

 :وهو ةنواع ثالثة جامعة لكّل خ،
                                                 

 .٢٥ص )م١٩٨٨ ،االّتحاد اإلسالمي العالمي للمنّظمات الطّالبية(المستقبل لهذا الّدين  ،سّيد قطب: نظرا )۱(
 . وما بعدها ١٨٧ص  ،مرجع سابق ،عبد العزيز بن عبد اهللا الحميدي )۲(
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ـــــوج: البــــّر فــــي العقيــــدة - وهره اإلميــــان بــــاهللا واليــــوم اآلخــــر واـاليكــــة والكتــــاب ــــــ
 .والنـّيني
ويتمثّـل   مــدةين؛ مــدة القيـام بالواجـب وفـاء بالعهـد، ومــدة : البّر فـي الُخلُـق -

 .  الـأـاء والضرّاء وحني الـأس ى عقـات اييا ؛ صرباً مقاومة الطوا ئ والتغّلب عل
ذ  . ا  اهللا، وهنـــاء خلـــق اهللاـاء مرضــــال ابتغــــبــــذل الـــّنفس واــــ: البـــّر فـــي العمـــل -

العمل مدو العقيد ، فهو ذميان قرا ه القلب ومسالك تصديقه وتنميته وحفظه هو العمل 
(الصــاحل

29F

اء، وهــو جــوهر وعــو  اإلـــالم الــذي ، الــذي ينتفــ  بــه اخللــق كّلهــم بــال اـــتثن)١
يوجب العدل وحيّرم الظلـم، وجيعـل مـن تعاليمـه السـامية وقيمـه الّرفيعـة مـن اــوّو  والرمحـة 
والتعـاون واإليثــا  والتضــحية وذنكــا  الــذات، مــا يلطّــف اييــا  ويعطــف القلــوب ويــؤاخي 

(بني اإلنسان وةخيه اإلنسان
30F

٢(. 
موّجه للّناس كاّفة، ففيه كذلك خطاب  ولئن كان   القرآن الكرمي خطاب عامّ 

        خاص موّجه لّلذين آمنوا وصّدقوا بأن 
     : ، العتـا  ةّن اإلنسان عابد هللا على كّل حال)٣٤:اإلـراء(

 فكان التسخ،  )١٦٢:األنعام(      
       

             
،  )١٣:اجلاثية(  

لوكي، لتحقيق ــــــــــــهّمة العـاو  واإلحاطة جبمي  صو ها الشعايري منها والس تسهيالً 
  :معىن االـتعما  اإلجيايب

        
،  )٦١:هوو(  

  :هاو  على الّناســـــــــوحتصيل و جة الش
          

                                                 
 . وما بعدها ١/٧١ )م١٩٨١ ،دار الشروق :القاهرة( ٨ط ،تفسير القرآن الكريم ،محمود شلتوت) ۱(
 . ٣/٧ ،فقه السّنة ،سّيد سابق) ۲(
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، فلئن كانت )١٤٣:الـقر ( 

ول ام التنويه بالّدين الـذه اآلية   مقـه طّية مّتصفاً  ) )31F١ذي جاء به الرـّ    )32F٢( بالـو
(التصّو  واالعتقاو والتنظيم والتنسيق والتفك، والشعو  واال تـاطات والعالقات

33F

، فإّن )٣
  التعامل ايضا ي للمسلمني م  اآلخرين من الّناس،  متكامالً  الشهاو  متّثل منهجاً 

ل   كّل  لك، حىت تكون الشهاو  على ةـس العلم والـيان والتـليغ والعد قايماً 
(مفضية ذىل نف  اـشهوو عليهم

34F

، فهي شهاو  على الّناس بشهاو  العلم حبقايق الّدين )٤
والكون والّناس، ّمث شهاو  على الّناس بتـليغ تلك ايقايق تـليغ ذنقا  وذصالح ونشر 

طي بني اـتطرّفات   األفكا  والسل وك، ليكون للخ،، شهاو  عدل   اـوق  الـو
 لك اـوق  مثوبة ـن ترهق فطرته مسالك التطّرف، وشهاو  عدل   ايكم بني الّناس 
بالتعامل اـتساوي معهم، وبرّو جايرهم عن مظلومهم، ونصر  اـستضعفني 

(واـقهو ين
35F

٥(. 

 :الحوار ومبّرراته
مـن  تخّلصذن العالقة بـني األفـراو واجلماعـات ال ينتظمهـا السـلم االجتمـاعي، وتـ

ـُـــٍس مـــن  حالـــة اجلمـــوو واالنغـــالق وايـــذ  الـــدايم مـــن اآلخـــرين، ذّال ذ ا بُِنيـــت علـــى ُة
ـّـــخ الثقـــة مــــدءاً  ،التواصـــل والتحـــاو  متينـــة وقيمـــة،  تــــين جســـو  التواصـــل الراشـــد وتر

ـّ  عالقاتـــهفيصــــح  لـــك ثقافـــة ضـــرو ية تشـــّكل وعـــي التمـــ     ساته ـــــــالـســـيطة ومؤ
  الضــم، ويقــوم الســالم   الـيــت ويعلــو الســالم   وعنــدما يعــيش الســالم . اـرّكـــة

                                                 
 .١٧/٣٥٢ ،التحرير والتنوير ،محّمد الطاهر بن عاشور )۱(
 .٢/٢٠ بق،السا جعالمر  )۲(
 .١/١٣١ )م١٩٨٨ ،دار الشروق: القاهرة(الطبعة الشرعّية الخامسة عشرة  ،في ظالل القرآن ،سّيد قطب) ۳(
 . ٨٤ص، فقه التحّضر اإلسالمي ،عبد المجيد النّجار) ٤(
 . ١٢١ص ،السابق جعنفس المر ) ٥(
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ـه عنــدما تـرتجم مـــاوئ األخـّو  واـســاوا  والعدالـة ذىل ةعمــال  ةحضـان التمـ ، مبعــىن ةّن
ـــة، وتـــئول حـــواجئ التعّصـــب ويـــئول الظلـــم حّي

)
36F

والشـــعو  بـــالغنب والقهـــر اـقـــّنن، فـــإّن ) ١
يــئ ةو اصــطفاء جــاير علــى بــال متي »الكــلّ «الســالم التمعــي ينشــر ظاللــه ويســتوعب 

ــا مـــن شـــأنه ةن يكـــون ُمؤ نـــاً   ةــــس مـــن الـــّدين مغلوطـــة ةو تقـــديرات بشـــريّة قاصـــر  ممّـ
(علـى  ةي االجتمـاعي اـسـلم عــد الـرمحن بـن خلـدون ،خبـراب العمـران

37F

وبنـاء علـى . )٢
 لك فقد ُوِجدت مربّ ات حقيقّية للحوا  وافعـة حنـوه ومشـّجعة عليـه، بعضـها مشـرتك 

ـــاس علـــى اخـــتالف ِحنَِلهـــم وِمَلِلهـــم، وبعضـــها اخـــتّص بـــه اـســـلمون يلتقـــي فيـــه كـــ ّل الّن
 :ذىل طـيعة اعتقاوهم وةمر وينهم، فثقافة ايوا  ملَئمة العتـا ه  اجعاً 
علـــى اعتــــا  ةّن مـــا ال يـــتّم الواجـــب ذّال بـــه فهـــو واجـــب، : ضـــرورة شـــرعّية - ١

ّنـاس ولـالطتهم والتعـّرف علـيهم وعلى خلفّيـة ةّن تـليـغ الـّدين ال يكـون ذّال مبخاطــة ال
عن قرب وما يصحب  لك من حتاو  وتـاول للرّةي، فمـن مقتضـيات الـدعو  التـليـغ، 
ومــن شــروط التـليــغ اـخاطـــة، ومــن ضــرو يات اـخاطـــة اـخالطــة، اـــتجابة ألمــر اهللا 

               :تعـــــــــــاىل
. )١٢٥:النحـــــــــــل(  

ــــمـــن العاقــــة الـــيت ةنـــذ نا الر  وحـــذ اً  كـــم مـــن جـــار متعلِّـــٍق بجـــاره يـــوم «: ول ــــــــــــ
ـهُ : القيامة، يقول ـي، فمنـع معروَف ـُه ُدوِن ، فاـسـلم الرّاقـي   )38F٣(»يا ربِّ هذا أغلق باَب

ـــعاً  ـــّدخر ـو ــــ  ذـ ذــــالمه ال ي ـــوّو ـــــــــ ـــة وال ـــه بـــاب الرعاي داء اـعـــروف جلـــا ه، فيفـــتح ل
 .ي ذىل حما ير ايديثةن يقّصر   واجـه حنوه، فينته واإلكرام على مصراعيه، حما  اً 

                                                 
 .١٦٦ص )م١٩٧٨ ،سالةمؤّسسه الر  :بيروت( ١ط ،مع سّيد قطب في فكره السياسي ،مهدي فضل اهللا )۱(
، مقّدمــة كتــاب العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أّيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان األكبــر) ۲(

 . ٢٢٣ص )م٢٠٠٠ ،دار الكتب العلمّية :بيروت( ١ط
 . خرجه البخاري في األدب المفردأ )۳(
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ذ  ةّن حيا  الّناس ال تستقيم ذّال بالتواصل والتعا ف، وكسر : ضرورة عملّية -٢
تهم واالقرتاب منهم، مبا حيّقق التآلف ـايواجئ الّنفسية اـكـّلة إل او  مـاو   اآلخرين ـعرف

اش والتكاتف والتعاون وقضاء اـشرتك بينهم من الضرو ات، وجتاوز عقد  االنكم
وااللتفاف حول الذات، وتلك هي طـيعة اـسلم الذي يّتجه بكلياته حنو النّاس؛ يـّشرهم 
وحيّفئهم ويـعث فيهم  وح االجتماع من جديد، حترّكه عقيدته ويهديه الوحي اخلالد، 

كما ةن حيا  اـسلمني . على جتربة اإلـالم الرايد  ،  العطر ، ومطّلعاً ـو وس الس مستوعـاً 
م ةمرها ذن هم بقوا   غربة ومبعئل عن النّاس، فالضرو   العملّية تكمن كذلك    ال يستقي

كسر حاجئ العئلة، وةن يقّدموا ةنفسهم على ةـاس ةّ�م جئء من التم  فاعل، وشريك 
و لك . حقيقي   تكوين التم  وذوا   ةمره، ال جمّرو ة قام ـلـّية ةو عناصر ُمستهِلكة

لتجربة  تجربة يّتصل برصيد تا خيي قدمي، قّدم فيه اـسلمون مثاالً  صيد من التا يخ وال
 :التم  العاول الذي يستوعب االختالف وحيرتمه، بل ويعتربه من آيات اهللا   تنوّع اخللق

                     

   
ــاً )٢٢:الروم(    للتداف ، مثّ حيّوله ذىل قوى منتجة ويعّده عامل ذثراء ـو

 .  اييا  الدنيا
ذّن اييــا  كّلهــا تأـــن وتــتعّفن لــوال وفــ  اهللا النّــاس بعضــهم بـــعض، ولـــوال ةن   
ـة القريــة،  طـيعة الّناس اليت فطرهم اهللا عليها ةن تتعا ض مصايهم واّجتاهـاتم الظاهرّي
ـــداف ، فتـــنفض عنهـــا الكســـل واخلمـــول،  لتنطلـــق الطاقـــات كّلهـــا تتـــئاحم وتتغالـــب وتت

يقظة عاملـة، مسـتنـطة لـذخاير  ش ما فيها من مكنونات مذخو  ، وتظّل ةبداً وتستجي
(األ ض مستخدمة قواهـا وةــرا ها الدفينـة

39F

فيتحّقـق بـذلك مقصـد االجتمـاع، وتنــين  )١
                                                 

 . ١/٢٧٠ ،في ظالل القرآن ،سّيد قطب) ۱(



 
 
 
 
 

 
 

  دعوة للتقويم وٕاعادة النظر.. المعاصر الخطاب اإلسالمي
 

 -٤٠٦ -

فيه  وابط التمـ  علـى ةــس ثابتـة ويشـا ك كـّل علـى قـد  جهـده ةو علـى قـد  ةهلّيـة 
و لــك بالنســـة للمســلم عـــاو   ،حل النّــاف مشــا كته، ال يفاضــل بيــنهم ذّال العمــل الصــا

 .يثاب على فعلها وحياـب ذن تاون فيها
ذ  يـــرتـط ايـــوا  مبســـتقـل ايضـــو  اإلــــالمي الـــواعي   ةو وبـــا : ضـــرورة وجوديّـــة -٣

 ...للكــون واييــا  والــدين والتعــايش  ؤيــتهموختومهــا، فـقــد   اـســلمني علــى التحــاو  وتقــدمي 
فالـذي يهـّم . تّا خييّـة اـغلوطـة الـيت حيملهـا الغـرب عـن اإلــالم وةهلـهميكن هلم حمو الصو   ال

 اـسـلمني اليــوم ةكثــر مـن  ي قـــل هــو التوّجـه مـاشــر  ذىل عاّمــة النّـاس، وون االقتصــا  وايمــاً 
قة والقناعــــات  علــــى االلتفــــات ذىل الّنخــــب الــــيت يغلــــب علــــى طـعهــــا عــــاو  األحكــــام اـســـــ

غلقـــة، بـــل وا
ُ
لعـــداوات اـرتـطـــة بـــإ ث قـــدمي مـــن ايمـــالت الصـــليـّية وحـــروب األيديولوجّيـــة اـ

 . االـرتواو وحركة االـتعما  وما  افقها من حركات للتحّر  الوطين
ئه من خ، ونتـوفّر عليـه ـعلى ما نكتن فاـشا كة الواعية تـدة ال حمالة بتعريف النّاس عمليّاً 

عهم ذىل من نف  يعّم اجلمي  بال اـتثناء، حـىت ذ ا تعرّفـوا علـ ى  لـك حقيقـة ظـاهر  مـالوا بطــ
ما حيّقق ـعاوتم األبديّة، وتلك هي طـيعة اإلنسان   مس،  حبثه عن النّـاف  مـن الكسـب 

 . اـؤّوي ذىل األمن   لتلف ضروب اييا  واالطمئنان   الّنفس
ــــف علــــى قــــد   اـســــلمني علــــى اإلقنــــاع بوجاهــــ ة  ةيهــــم   تــــوّفر ـذالّ ةّن  لــــك يتوّق

 :افة معىن جديد ييا  الّناس، منهاـه إلضـتؤّهل خصائص موضوعّيةـالم على اإل
ونقصـــد بـــا قـــد   اــــتيعاب اإلــــالم ـختلـــف : الشـــمول والتكامـــل والعالمّيـــة -ة

واـــّني ــنهج ــلوكه    ،ومظاهرها، فهو اَيكُم على ييـ  ةفعـال اإلنسـان شؤون اييا 
مهمــــا اختلفــــوا وتنّوعــــوا   ةعــــراقهم  ، وبــــاآلخرينواحملــــّدو لعالقــــة اإلنســــان بــــاهللا ،اييــــا 

ـــوا�م ـــئ منهجـــاً . وةويـــا�م وةل ـــد اـتمّي ّـــة  متكـــامالً  ميثّـــل بنظامـــه الفري ـــا  العقدي لتنظـــيم ايي
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والقانونيّــــة والسياـــــّية واالقتصــــاويّة مبــــا يســــتوعب ةطــــراف اييــــا  اـختلفــــة ويســــتجيب 
ثــ، ، ممّــا ةكســـه صــفة العاـّيــة   ةحكامــه ك  ياجيــات الّنــاس اـتعــّدو  واـتناقضــة ةحيانــاً 
ـــــه، فهـــــو  محـــــة للعـــــاـني ـــــه وتوجيهات   :ومـاوي

         
 

  :، وهدايــــة للنّــــاس كافّـــــة)١٠٧:األنـيــــاء(
            

 
 .)٢٨:ــأ( 

وهي من الصفات اجلامعة، اليت تعين االعتدال والسماحة : الوسطّية والتوازن -ب
د وصــــف اهللا ــــــحانه وتعــــاىل ةّمــــة ــــــــــفلق. ط ةو اإلفــــراط   ةي شــــيءــــــــــــــــوعــــدم التفري

                 :اإلــــــــــــالم بقولـــــــــــه
  

، وهي صفة وطيد  الصلة خباصية الشمول اـتوازن، ايافظة مـن االنـدفاع )١٤٣:الـقر (
ّو ات ـ مــن التصــوالغلــو والتصــاوم الــذي مل تســلم منــه التصــو ات الفلســفّية الوضــعية وكثــ،

 الدينية اليت شوهتها التصّو ات الـشريّة، مبا ةضافته ذليها ةو نقصـته منهـا، ةو ةّولتـه تـأويالً 
 :وهر اآليـة الكرميــةـــــــــــد  وهــو جــــــــــوةضـافت هـذا التأويــل اخلـاطئ ذىل صـلب العقي خاطئـاً 

          
هليـــة ، تـــوازن بـــني طالقـــة اـشـــيئة اإل)٣:اـلـــك( 

(وثـات السنن الكونّية
40F

١(. 
ـــة والواقعيّـــة -جــــ ـــة الفاعلـــة   عالقـــة اهللا عـــّئ وجـــل بـــالكون : اإليجابي اإلجيابي

واييا  واإلنسان، واإلجيابية الفاعلة كذلك من ناحية اإلنسـان  اتـه   حـدوو الـال 
ــة جمــ. اإلنســاين ــة   التعامــل مــ  ايقــايق اـوضــوعية ال مــ  تصــّو ات عقلّي . ّرو وواقعّي

 :فاـنهج اإلـالمي منهج واقعي من حيث مراعاته
                                                 

االتحــــاد اإلســــالمي العــــالمي للمنظمــــات ( ٣ط ،القســــم األّول ،خصــــائص التصــــّور اإلســــالمي ومقّوماتــــه ،طــــبســــّيد ق) ۱(
 . ١٩٨ص )م١٩٨٣ ،الطّالبية
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 .واق  الكون كما هو حقيقة مشاهد  تدل على حقيقة ةكرب وعلى وجوو ةــق  -
 . اييا  باعتـا ها مرحلة حافلة باخل، والشر وتنتهي باـوت ومتّهد ييا  ةخرى  -
ـــــه نفخـــــة مـــــن  وح اهللا   غـــــال - ف مـــــن اإلنســـــان كمخلـــــوق مـــــئووج الطـيعـــــة في
(الطني

41F

١(. 

 :حدود عالقة الخطاب النظري بالواقع العملي
من مدى تنـئيله على واق  الّناس، وهل يصمد ةمـام  مسوغاتهيستمد اخلطاب عاو  

التجريــب واالختـــا ؟ ذالّ ةنّنــا علــى مســتوى اخلطــاب اإلـــالمي ةمــام ة ضــيتني لتلفتــني، 
للخطـــاب العقـــدي اإلــــالمي،  األ ضـــية اإلــــالمية الـــيت تســـتجيب للتنــــئيل الكلـــي: مهـــا

األوىل لعمـــوم اخلطـــاب : وة ضـــية غـــ، ذــــالمية ولكّنهـــا معنيـــة باخلطـــاب الكـــوين لعلتـــني
لمني ـو ةعداو كـ،  مـن اـسـو جنف  لعاّمة الّناس، والثانية لو  الديين اإلـالمي وما فيه من

كمـا ةنّنـا . ةتتجـئ ، يسعهم ما يسـ  غـ،هم مـن حقـوق اـواطــنة الـيت ال   الغرباـواطنني 
و  ضــوء  لــك قامـــت . صــالحية اإلـــالم لكــّل زمـــان ومكــان: ةمــام حقيقــة معيا يــة وهـــي

العديـد مــن احملـاوالت اجلــاو  تسـتهدف التنـــئيل العملــي لإلــالم علــى مسـتوى جتربــة الدولــة، 
 .مبا هي مشروع حضا ي شامل يستوعب نواحي اييا  كّلها

ري عـــــد اهللا ةمحــــد بــــدوي ــــــتــــو ـا واــــــــطــــرح  يــــيس وز اء ماليئيوء  لــــك ــــــــــــو  ض
ـــمش روًعا لنهضــة األمــة علــى هــدي تعــاليم اإلـــالم؛ مــن ةجــل اـــتعاو  وو  ايضــا   ـ

وهو  ،»Civilizational Islam/ Islam Hadhariاإلـالم ايضا ي «مسّاه اإلـالمية، 
اصــطالح يقصــد بــه اـــنهج ايضــا ي الشــامل لتجديــد اإلـــالم   ماليئيــا، ويســتخدم  

ويهــدف هــذا اـشــروع لتقــدمي . حنــو التقــدم والتطــو  والريــاو  اإلنســانية كمحــرك لألمــة
ــــب اييــــا  االجتماعيــــة  اً ظــــو ه ايضــــا ي باعتـــــا ه وينــــم مبناإلـــــال يشــــمل كافــــة جوان

                                                 
 . ٦٣ص) م١٩٨٤، مكتبة الّرسالة الحديثة: عمان( ١ط ،اإلسالم مقاصده وخصائصه ،محّمد عقلة: انظر) ۱(
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والسياــــية واالقتصـــاوية، ويلـــيب متطلــــات الـــروح والــــدن والعقـــل، ويعـــاجل قضـــايا الفـــرو 
للعمـل باإلــالم  ومتكـامالً  شـامالً  هجاً كما يعرض هذا اـشروع من. واجلماعة والدولة

المية ــــــــــعلى حنو مييئه عن منـاهج الـدعو  والعمـل اإلــالمي كالصـوفية وايركـات اإلـ
(عن ياعات العنف والتكف، السياـية، فضالً 
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١(. 
جهــــد مــــن ةجــــل عــــوو  األمــــة ذىل « :بأنــــه »اإلـــــالم ايضــــا ي«مشــــروع  صــــفيف

ويــة للقــيم واـعــاين اإلـــالمية الفاضــلة لكــي توجــه اييــا  منابعهــا األصــيلة، وذعطــاء األول
 :العشر  التالية ـاوئمالحمه   اـوحيدو  ..»وترشدها
و لــك ألن اإلميــان باخلــالق هــو العامــل األـاـــي : اإليمــان بــاهللا وتحقيــق التقــوى -١

ـــــل األعمـــــال وةحســـــن  ـــــا ، بينمـــــا تقـــــوى اهللا تفضـــــي ذىل جلي   االــــــتخالف وعمـــــا   ايي
وبالتـا  ال يقتصـر وو  هـذا اـــدة اإلميـاين علـى تئكيـة . ق وةعدل العالقات بني الناساألخال

 .الروح وتنقية اـعتقد وتصحيح العـاو ، وذمنا يتعداه ذىل العناية بالسلوك وةعمال اجلوا ح
الــيت جــاءت عــن طريــق الشــو ى واالختيــا  ايــر : الحكومــة العادلــة واألمينــة -٢

عمـــل علـــى بســـط العـــدل ونصـــر  اـظلـــومني و وع الظـــاـني، وتـــرو وون قهـــر ةو ذكـــراه، وت
هم، كمـا تقـوم ـاحل األفراو على اختالف ةعراقهم ومعتقداتـايقوق ذىل ةهلها، وترعى مص

 .على قضاء حوايجهم بأمانة وجترو وذخالص
ذن ايريــة هــي القيمــة الكــربى   اييــا  اإلنســانية، : حريــة واســتقالل الشــعب -٣

لعمل واإلبداع، وبا يكون اإلنسان مستقال وحرّا   قرا اته؛ وقد خلـ  عـن وهي ايافئ ل
 . قـته طوق العـووية والتـعية

فـالعلم هـو اـرتكـئ األـاــي لنهضـة األمـة، : التمكن من العلـوم والمعـارف -٤
ــــيلة الــــيت يســــتعان بــــا علــــى عمــــا   األ ض، وتســــخ، مــــا فيهــــا، وترقيــــة اييــــا ،  والـو

 .ـات من الرزقواالنتفاع بالطي
                                                 

، 2005/03/02 :، موقـع إسـالم أون اليـن، بتـاريخضـة المـاليزيمشروع النه.. اإلسالم الحضاري، محمد شريف بشير) ۱(
 . بتصرف
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الـــيت تعـــين التنميـــة بكامـــل ةبعاوهـــا : التنميـــة االقتصـــادية الشـــاملة والمتوازنـــة -٥
االقتصاوية واالجتماعية والسياـية والروحية واـاويـة والثقافيـة وايضـا ية، وجتعـل صـالح 

 .هلا اإلنسان غاية وهدفاً 
وتــــوف،  وتعــــين ـــــالمة اييــــا  واـــــتقرا ها وجووتــــا: تحســــين نوعيــــة الحيــــاة -٦

 .متطلـاتا الضرو ية
 عايـــة حقـــوق األقليـــات العرقيـــة والدينيـــة، : حفـــظ حقـــوق األقليـــات والمـــرأة -٧

 .وكذلك احرتام اـرة  وتقدير مكانتها وتعئيئ وو ها اإلجيايب   التم 
العناية باألخالق الفاضلة والقيم : األخالق الحميدة والقيم الثقافية الفاضلة -٨

 .ة   كل الاالت واجلوانب، وةن تكون هي األـاس لرتبية األجيالاـعنوية السامي
العمل على محاية الـيئة وايفاظ عليهـا ومنـ  مـا يهـدوها : حفظ وحماية البيئة -٩

 .من عوامل التلوث واآلفات واإلهالك
و لك للحفاظ على ـالمة ووحـد  ة اضـي : تقوية القدرات الدفاعية لألمة -١٠

ياوتاالدولة ومحاية اـص  .احل العليا لشعوبا واحملافظة على اـتقالهلا ـو
اإلــــالم ايضـــا ي جـــاء لنهضـــة وتقـــدم اـســـلمني   األلفيـــة الثالثـــة، ومـــن «ويعتـــرب ةّن 

الرتيـاق للتطـرف «كما يصـلح ةن يكـون   ،»ةجل اـساعد  على وجمهم   االقتصاو ايديث
و  . »تفــاهم واالعتــدال والســالميشــج  علــى التســامح وال«، و لــك ألنــه »والغلــو   الــدين

بلد متعدو الثقافات واألعراق فإن اإلـالم ايضا ي يهدف ـصلحة اجلميـ  علـى اخـتالف 
ــــدهم وةويــــا�م وةعــــراقهم،  ةننــــا كمســــلمني جيــــب ةن نعامــــل غــــ، اـســــلمني بايســــىن و عقاي

ــيكون مصــد ًا للفخــهــذا اـشــروع ـــوف يــؤوي و ، »واإلنصــاف ر ذىل االمتيــاز والتفــوق، ـو
 . واالعتئاز ليس للمسلمني وحدهم، وذمنا لغ، اـسلمني ةيًضا

ـــه، فـــإنّ  علـــى عشـــر  يقـــوم  حبســـب تصـــو ه، ،مشـــروع اإلــــالم ايضـــا ي وبنـــاء علي
 :عناصر ةـاـية ينـغي على اـسلمني ةفراًوا وياعات العمل على حتقيقها، وهي
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ـــيم الشـــامل -١ ويغطـــي الـــذي جيمـــ  بـــني معـــا ف الـــوحي وعلـــوم العصـــر، : التعل
 .فروض الكفاية واألعيان ويؤوي واجـات الوقت وون تقص،

الــيت حتســن ذوا   اـــوا و الـشــرية واـاويــة وتوظيــف االـــتخدام : اإلدارة الجيــدة -٢
 .األمثل هلا
 .مبعىن ترقية ةـاليـها من ناحية التمدن وايضا  : التجديد في الحياة -٣
يا  الكرمية على ةجوو هيئة وةكمل توف، متطلـات ايب: زيادة جودة الحياة -٤
 .حالة

مــن حيــث اإلخــالص واألمانــة؛ فــاإلخالص ةـــاس األقــوال : قــوة الشخصــية -٥
واألعمال، بينمـا األمانـة عمـاو التمـ  والدولـة، وبغ،مهـا ال ميكـن ذجيـاو اإلنسـان الصـاحل 

 .وهي ةخالق تقوم عليها ايضا ات، وبغيابا تئول وتغرب. والتم  الصاحل
مــن حيــث اـــتجابته للمتغــ،ات وذو اكــه ـتطلـــات اييــا  : الحيويــة والنشــاط -٦

 .اـتجدو  ومسايلها اـتشعـة
يقوم اـشروع على الفهم الشمو  لإلـالم؛ فهو ال يركئ علـى : الشمول والسعة -٧ 

؛ فهـو ويعتـرب اإلــالم مـنهج حيـا  كـامالً . جانب وون آخر، وال يأخذ تعاليم اإلــالم جمـئة 
د  وعــــاو ، وةخـــالق ومعاملـــة، وتشـــري  وقـــانون، وتربيـــة وتعلـــيم، ووولـــة ونظـــام، يتنـــاول عقيـــ

 .مظاهر اييا  كلها، وحيدو منهاًجا للسلوك الـشري   كافة ةطوا ه
ال جيــنح ذىل اـثاليــة الــرو ؛ فهــو مــنهج عملــي واقعــي مــن : العمليــة والواقعيــة -٨

فـــاوت النـــاس   اــــتعداواتم ومـــدا كهم حيـــث مراعاتـــه واقـــ  اييـــا  وطـيعـــة اإلنســـان وت
 .وحاجاتم ومطالـهم

افية ـــواء كانـت تـعيـة فكريـة ةو ثقـ: تقاللية وعـدم التبعيـة لألجنبـيـاالس – ٩
ياـية  .ةو اقتصاوية ـو
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فاألـــــــر  هــــــي اللـنــــــة األـاـــــــية   التمــــــ ، : تعزيــــــز المؤسســــــة األســــــرية -١٠
 .مشاعره وبصالحها يصلح التم  وترتابط عالقاته وتتوحد

وقــــد قــــّدمنا   �ايــــة الـحــــث مقــــرتح خطّــــة عمــــل قابلــــة للتطــــوير، جنعلهــــا منطلقــــاً 
 .موضوعياً يوا  ةمشل وةعمق، على طريق النقد الذايت واـصا حة والتصحيح

 :من القطيعة إلى الحوار
ـــاً  ـــة   مرحلـــة ــــابقة بـــالتوّتر اــــربّ  تا خيّي ـــئت العالقـــات اإلــــالمّية الغربّي ، منـــذ متّي

ــــديولوجي، مــــرو اً ـيــــروب الصــــا بــــايمالت  ليـّية ومــــا غّلفهــــا وقــــّدم هلــــا مــــن غطــــاء ةي
ـــة اإلعالميّـــة اـغرضـــة  العســـكريّة واالــــتغالل االقتصـــاوي الحـــف، وصـــوالً  ذىل الدعاي

ــايل حفاظــاً  علــى مواقعهــا،  واـوّجهــة، مــن طــرف ياعــات مهــاجر ، تقاتــل جبميــ  الـو
يل اـسلم اجلديد واـتجّذ    آن واحد؛ الـذي واليت ترى ةّ�ا ةصـحت مهّدو  من اجل

ــالة اـســلم هــي التـشــ، بــاخل، وذشــراك ويتنــاقض معهــا هــدفاً  خيالفهــا عقايــديّاً  ، ذ  ـ 
، كانـت مسـالكه  الّناس فيه بال اـتثناء، بينما ةهداف اآلخرين التحصيل اـاّوي مهمـا

ـّـس لألحكـام ،والعيش   ةطر مغلقة ممنوعـة عـن غـ،هم ـا ة فعامـل الغـرُب  ،اـســقة ّمم
الطرف اإلـالمي بازو اء واحتقا ، األمر الذي جعل هذا الطرف   وض  الّدفاع عن 

وحماولـــة  )اآلخــر(مـــن التحصــني جلـهاتــه، بــرفض  آليــة الــّدفاع ونوعــاً  نفســه مســتخدماً 
ةضــف ذىل  لــك يلــة مــن مواقــف الغــرب الســلـّية . تأكيــد القطيعــة معــه والتــوّجس منــه

ضايا التحّر  الوطين وخاّصة القضّية الفلسطينّية، ممّا ةّكد اعتقاو اـسلمني جتاه بعض ق
ـه طــرف ةصــيل     ،ال يـيّــت للمســلمني ذّال الشــرّ  »اـــاوي واـلحــد«  ةن الغــرب  وةنّـ

(وةنّه ال يُنَتَظُر منه خ، ،كّل اـصايب اليت حتّل بم
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 ،KHALIL MEDIA SERVICE اإلعالمّيـــةخـــدمات خليـــل :لنـــدن(حـــوارات قَصـــْي صـــالح درويـــش ، راشـــد الغنوشـــي ) ۱(
 . بتصّرف، ١٥٠ص  )م١٩٩٢
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ذ  ايقيقــــة ايضــــا ية  ،لطــــرفنيذّن األزمــــة حقيقيّــــة بــــني الطــــرفني، واـســــتفيد غــــ، ا
ـــة لإلــــالم ةو للغـــرب هـــي حقيقـــة متعـــّدو  ثريّـــة، حتمـــل    محهـــا  واالجتماعّيـــة والّتا خيّي
بشا   الّلقاء واالـتعداو اــديي ـّد جسو  التواصـل الرّاشـد علـى ةــاس النديّـة والتقـدير 

ين مشـــــرتك، ، مل ال ومهـــــا يســـــتندان ذىل جـــــذ  ويـــــ)اآلخـــــر(ايضـــــا ي اإلجيـــــايب ـخـــــئون 
كمـــا ةّن تـــراث العقالنّيـــة قَـــَدٌ  مشـــرتك بـــني حضـــا   . وينتميـــان ذىل ةٍب حضـــا ي واحـــد

(الم وحضـــا   الغـــربـاإلــــ
44F

وابـــن  ،ابـــن  شـــد وعّية كــــ، ـاو صـــياغته مبوضــــ، وهـــو مـــا ةعـــ)١
  الــرتاث اليونــاين، ممّــا ةّهلهــم ألن يكونــوا   ـلهم مـــ  تعامــ ،والــرّازي ،واخلــوا زمي ،يناــــ

الحقة من  موز عصر الّنهضة األو وبّية، بل من الـنا  ايقيقّيني للّتا يخ األو ويب،  مرحلة
على الـالو األو وبّية، وذّمنا يضرب جبذو ه   ةعماق  وخيالً  مهاجراً  فاـسلم ليس عنصراً 

، وحفظ ةمنهـا وتطـوير اقتصـاوها، الّتا يخ، وجيّدو مشا كته كّل حني   بناء ةو وبا بشرياً 
شاهد علـى  لـك فيـالق النّـدين الـذين  اووا عـن الـّرتاب الفرنسـي   وجـه اجلـيش وخ، 

 فرنســــاـــــياو  األـــــاين، يــــوم ةن تــــآمر بعــــض مــــن الفرنســــّيني وجمموعــــات مهــــاجر  علــــى 
(وةمنها

45F

٢(. 
ــــر طــــويالً  ــــة  وبالنتيجــــة فــــإّن اخلطــــاب اـتشــــّنج الــــذي عّم ــــة تا خيّي ال يســــتند ذىل خلفّي

رتكة، وذّمنـــا هــو صـــو   خاطئـــة ةنتجهــا نـــافخ الكـــ، ــــــــــــصــلحة اـشموضــوعّية بـــل ال خيـــدم اـ
نيــــــالذي خيش

َ
ل األّول مـن اـهـاجرين ــــــــوبـرغم حمدوويّـة وعـي اجلي. ى كـّل تقـا ب بـني العـاـ

                                                 
 . ١٦٩ص )م١٩٨٥ ،نّظمات الطالّبيةطبعة االّتحاد اإلسالمي العالمي للم( ٣ط ،شبهات حول اإلسالم ،محّمد قطب: انظر )۱(
ة ودراســتها يــلحداثــة الغربى ااكتشــف أن االنفتــاح علــيــذهب عبــد الوهــاب المســيري إلــى أّن الخطــاب اإلســالمي الجديــد  )۲(

 والتعمـق فـي معرفتـه سـندرك الطريـق )اآلخـر(معرفـة  قد يفيـد فـي تنميـة الـوعي النقـدي؛ فمـن خـالل ،بشكل نقدي خالق
يعـــاني منهــــا، فنـــزداد معرفـــة وثقـــة بأنفســــنا، وٕادراكـــًا لـــذاتنا بكـــل أبعادهــــا،  ، وحجــــم الكارثـــة التـــيالمســـدود الـــذي دخلـــه

ــــة داخــــل وسيســــاعدنا ــــة الخالق ــــات التوليدي ــــاعلي علــــى اكتشــــاف اإلمكان ــــدي التف ــــتح النق ــــف المنف المنظومــــة  هــــذا الموق
 . م٢١/٠٣/٢٠٠٢: الجديد، بتاريخمعالم الخطاب اإلسالمي : إسالم أون الين، مقال بعنوان: المرجع. اإلسالمية
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ــالــذين مــا ةخــرجهم مــن ويــا هم ذالّ طلــب العمــل والتحص - ـــيل اـــاوي احملــدوو، خروجــــ  اً ـــــ
ـــر  اخلصاصـــة وختّلصـــاً  فـــإّ�م كـــانوا  -ــــتعما ي الحـــف مـــن لّلفـــات الّنهـــب اال مـــن واي

حيملون معهـم صـو   التـديّن الـسـيط الـذي مـن يلتـه حـب اخلـ، للكـّل بـال اــتثناء، وكـره 
هم الصفات السلـّية اليت نـّه ذليها الّدين وممّا تعا ف الّناس عليه منكراً   .تأباه نفـو

ربز للعيّــان مــ  الــذي بــدةت مالحمــه األوىل تــ ،للــوعي اـنــتج ذالّ ةّن  لــك مثّــل بــذ اً 
ــواعد عّمـال ةخــذوا حظّـاً  طالبـاً : حركـة اهلجـر  اجلديــد  مـن العلــم غـّ،وا بــه  ومثّقفـني، ـو

الصو   الشايعة عن ليمات العّمال اليت تعترب صو   جديد  للقهر اـقنّـ ، وتقـرتن  نسـياً 
 الّالوعـي مبنطق السخر  واالضطهاو واـعاملة اـخئية، والـيت تغـّذيها فكـر  مقيتـة   وايماً 

، والــذي تغيــب )األنــا(لتئنــة تــرتـط باالـــتكـا  االـــتعما ي واينــني ذىل منطــق ـــياو  
 . معه كّل ذمكانيات التواض  األخالقي والتعامل على ةـاس النديّة

ةّمـــــا اـرحلـــــة الثانيـــــة لتغـــــّ، خا طـــــة اـشـــــا كة اإلــــــالمّية   اييـــــا ، وختطّيهـــــا منطـــــق 
وه« ــــ »االنــــدماج اـشـــــ ئ اـواطنــــة، فإّ�ــــا تــــرتـط بظهــــو  اجليــــل الثــــاين وبدايــــة بعــــث ذىل حّي

ـّســات اإلـــالمّية  ات األهــداف اـتعــّدو  وذىل  ...اجتماعّيــة وثقافّيــة ووينّيــة وجتا يّــة: اـؤ
غ،هــا مــن اجلمعيــات الــيت بــدةت تعــّرب عــن  غـــة صــاوقة   اـشــا كة اهلاوفــة، ختّلصــاً مــن 

ل يريــد نفــ  وطنــه الــذي فيــه ُولِــَد ونشــأ وتعّلــم، ليقــيم الشــراك اـفــروِض قهــراً علــى كــّم هايــ
 .  التا يخ ما بني الضّفتني بذلك ما حتّطم من جسٍر للتعا ف ايضا ي كان ممتداً 

ذّن وجـوو ماليــني مــن اـســلمني   الغــرب هــو  صــيد تواصــل بــني اإلـــالم والغــرب، 
ةنفســهم مســؤولني    و صــيد حــوا  بينهمــا؛ لــذلك ينـغــي علــى كــّل اـســلمني ةن يعتــربوا

ـــواطنيهم الغـــربّيني، وةن حيس ـــدينهم ـو ــــاإلحســـان ل ـــيت يقيمـــون فيهـــا ــــ نوا هلـــذه األوطـــان ال
عهم مــا يســـ  غــ،هم، وةن ال خيتـــا وا ـــــــايها العتــــا هم مــواطنني يســــــــويرعــوا ةمنهـــا ومص

العئلـــة والســـلـّية   قطيعـــة غـــ، مـــربّ   تكـــّرس بالّضـــرو   مشـــروع ةعـــداء التعـــايش، ةو ةن 
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ـــــبــأمراض الغــرب ي امتاً ـــــــــدث شـــــــعنيه مــا حيـــــــــذوا مكــان اـتفــرّج الــذي ال يــــــــــــــــيأخ عّدوها ـــ
ــول   محــة للعــاـني، ومل يعتــرب ةّن مهّمتــه  وال يـحــث هلــا عــن حــّل،   حــني بعــث الرـّ

ــــا قــــال إّنمــــا بعثــــت ألتّمــــم مكــــارم « :هــــي تقــــويض ة كــــان التمــــ  اجلــــاهلي كّلهــــا وذّمن
ــا   الغـرب مـن ةوجـه تقـّدم،  ترب نفسـه متّممـاً ، وهكذا ينـغي للمسلم ةن يع»األخالق

(ولو مل يكن   الغرب ةوجه تقّدم فلما ا حنن موجووون هنا؟
46F

١(. 
هــو المي   الغــرب اليــوم مل يعــد حضــو  مهــاجرين عــابرين، وذّمنــا ـو  اإلــــذّن ايضــ

مــل علـــى ة ثابتــة ومل يعـــد ةمامنــا ذالّ العـح حقيقـــالم اليـــوم ةصــــحضــو  مواطنــة، ةي ةّن اإلـــ
ترشـــيد مســـ،  حيــــا  اـســـلمني ليعيشـــوا حيــــا  ذجيابيّـــة علـــى ييــــ  اـســـتويات، تـــرفض فيهــــا 
وهة محّالــة ـعــاين غامضــة، تريــد اإلبقــاء علــى ايالــة اإلـــالمّية   وضــعّية  مصــطلحات مشـــ
عدم االـتقرا ، إلقصايها من اـشا كة الفاعلة كمكّون  يـيس للمجتمعـات الغربيّـة،   ذطـا  

  .التنوّع و عايته وتأهيل ةفراوه ليكونوا مواطنني صاينيتقدير 
ناوه بعمـل علمـي منهجـي ولضمان فاعلّية واـتمرا  الوجوو اإلـالمي البّد مـن ذــ

فهذا العمل العلمي من شأنه  ..يظوظ اـشا كة العقالنّية الواعّية توف،اً  ،هاوف مضـوط
ل التحـّرك اــريح مـن وون الوقـوع   ةن يعّرف اـسلمني بطـيعة وجووهم، وييّسر هلم ــ

اإلحراجــات الفقهّيــة الشــرعّية الــيت مــن اـمكــن ةن تعرقــل مســ،  حيــاتم ةو تفــتح الـــاب 
ــة خاطئــة، فــال الــّدين احرتمــوا »لالجتهــاوات اـرجتلــة« ، فينجــر عنهــا فهــم مغلــوط ومماـ 

 .وال اخل، ةصابوا
ر اإلـــــالمي  ا  مشــــروعاً عـــــد اليــــد عمــــاـعاصــــر وقــــد قــــّدم اـفّكــــ ــــاً  ر النّجــــ  علمّي

ـة متكــامالً  ، خّصصــه لقضــّية الـحــث العلمــي   الشــأن اإلـــالمي بأو وبــا، يعتــرب خطّـ

                                                 
  .بتصّرف ،وما بعدها ١٥٤ص ،سابق جعر م ،راشد الغنوشي )۱(
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عمٍل مؤّصلة وجّد متطّو  ، على خلفّية ةّن مهّمة التفاعل ايضا ي ةصـحت من اجلسامة 
ــــس، يقــــوم علــــى التقّصــــي الّشــــامل  جديــــداً  حبيــــث تقتضــــي منهجــــاً  ـّ للـحــــث العلمــــي اـؤ

   لك للفتاوى  ـتشراف اـستقـلي وتيئة السـل الّناجعة لتحقيق تلك اـهّمة، جتاوزاً واال
مــن مراكــئ الد اـــات (اجلئييّــة وايلــول الظرفيّــة، و لــك ضــمن منتظمــات ياعيّــة جامعــة 

، ...)اـســـــتقـلّية، ومعاهـــــد االــــــتقراء والرصـــــد واإلحصـــــاء، وجمـــــام  للفتـــــوى واالجتهـــــاو
ون والعمـــل اـشـــرتك، ومهّمتهـــا ذوا   العمـــل باـتشـــراف اآلفـــاق ضـــوابطها الشـــو ى والتعـــا

 .ووض  اخلطط واإلشراف على اإلجناز وتوجيه مثا ه لتحقيق النف  العام
 :وتتمّثل مالمح هذا اـشروع   النقاط الّتالية

ــــدة بالشــــأن اإلســــالمي  - ــــه الوطي ــــه مــــن عالقت يســــتمّد البحــــث العلمــــي هويّت
عـــن التطـــّرف  ، بعيـــداً وموضـــوعاً  مرجعيّـــة ومنهجـــاً  ،لعلميّـــة، اـصـــطـغ بالصـــفة ااألوروبـــي

والتعّصب ةو السذاجة واخلرافة، ةو كّل مـا يهـدم األصـول وخيـّل بصـفيت اـرونـة والثــات، 
للّنظــــر،  ، واـقاصــــد الدينّيــــة اـعتــــرب  ةـاـــــاً ملتئمــــا األصــــول اإلـــــالمّية اـعتمــــد  مرجعــــاً 
ا حيّقق اـسامهة اإلجيابّية لإلــالم واـسـلمني ومصلحة الوجوو اإلـالمي بأو وبا غاية، مب
 .بأو وبا   الـناء ايضا ي اإلنساين اـشرتك

يهــــدف البحــــث العلمــــي فــــي الشــــأن اإلســــالمي بأوروبــــا إلــــى تيســــير حيــــاة  -
، متفاعلــة مــ  حيــا  جمــتمعهم عقيــدة وشــريعة ،للمســلمين منضــبطة بحقــائق اإلســالم

ــــة وايضــــا يّة بأـــــس ذـــــالمّية   كنــــف التعــــاون األو ويب، لإلـــــهام   التنمّيــــة ال تمعّي
باـــتيعاب مكّونــات واقعهــم، وفهــم األحكــام الشــرعّية   لتلــف ةوجــه  ،اإلنســاين العــام

يــؤّهلهم للمشــا كة  مؤّصــالً  العــاوات واـعــامالت  ات العالقــة باألقّليــات اـسـلمة، فهمــاً 
 .الواعية، ويعّدهم لغد ةفضل

ي المتعّلــق بــالوجود اإلســالمي بأوروبــا جملــة قواعــد يشــترط فــي البحــث العلمــ -
، باعتـــا  ةّن الوجــوو اإلـــالمي بأو وبــا نظريّــة منهجّيــة وأخــرى تتعّلــق بالمرجعّيــة والهويّــة
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لـــيس ظـــاهر  منعئلـــة، وذّمنـــا هـــو حلقـــة ضـــمن ووايـــر متشـــابكة متتـــّد ذىل اـاضـــي اإلــــالمي 
ا ي اـشـرتك، وهـو مـا يفـرض ـتفاعل ايضـتقـل الـّل  ذىل مسـوتّتصل باياضر األو ويب وتتط

ــة وايلــول الفرويّــة والفئويّــة، والفتــاوى اجلئيّيــة، وميتــّد حنــو االنشــغال  جتــاوز اـعاجلــات الظرفّي
بالقضـــايا ايضـــا يّة الكـــربى، فتَُتنـــاول بـــالعالج مـــن منظـــو  ذــــالمي مؤّصـــل، يســـتفيد مـــن 

ات العلـــم ايـــديث جريـــاً  ــــالمّية قدميـــة   مئاوجتهـــا بـــني علـــى ــــّنة   الثقافـــة اإل مكتســــ
 .الّرصيد العلمي اـعر  اإلنساين وبني األحكام والقيم اإلـالمّية

بـــين  وتضـــافراً  ،فـــي الوســـائل وتنّوعـــاً  ،كبيـــراً   يتطّلـــب البحـــث العلمـــي جهـــداً  -
ث ، فمهمـــا يكـــن للـحـــللطّاقـــات المبذولـــة وتوّحـــداً  ،مختلـــف التخّصصـــات العلمّيـــة

الفروي من ةمهّية على مستوى العمق   التحليل، ذالّ ةّن اـشا كة اجلماعّية   مثـل هـذا 
العمــل ضــرو يّة، ـــا يســتلئمه مــن ختّصــص شــرعي ويــين مــن جهــة، ومعرفــة وقيقــة بالشــأن 

مــن جهــة ةخــرى، ومــا هلــا مــن وو    حتديــد األولويّــات،  األو ويب ثقافــة ولغــة ومنهجــاً 
ملـة قـاو   علـى تشـخيص القضـايا اـئمـ  معاجلتهـا وتوجيـه اجلهـوو وتقدمي  ؤى شـه متكا

 . )47F١( حّىت تؤثّر نتايجه   الوض  اإلـالمي بأو وبا، فرتتقي به حنو ةهدافه اـقّر   ،ذليها
: فالبّد ةن تتضـافر جهـوو الفكـر والسـاعد واــال، لتحقيـق اخلـ، والّنفـ  للنّـاس كافّـة

 
       

 ).٢٨:ــأ( 
العقلّية اإلـالمّية الّناضجة، تـقى ةقد  على التحّرك   جمـال الّنصـوص، وقـاو    نّ ذ

ــــكام، خدمـــة ـصـئيل األحــــتنـاط وتنــــعلـــى الفهـــم واالــــ تجابة لضـــغط ـــــــــلحة األّمـــة واــــ
الواقــ  الــذي نقــد  علــى التفاعــل معــه مــن وون تقصــ، ةو تفــريط ةو حــّىت شـــهة تنــازل، 

ــالة ـــّيدنا حم ، يســعى للتحــاو  واحملاّجــة وتـليــغ اآلخــرين ّمــد فاـســلم الــذي يــؤمن بـر
                                                 

  .بتصّرف )م٢٠٠٢ :باريس( ١، طالبحث العلمي في الشأن اإلسالمي بأوروبا ،عبد المجيد عمر النّجار) ۱(
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ـــالته، ال بــــل لتجديـــد الــــّدين   الّنفـــوس، ألنّــــه يـــتكّلم بالّشــــيء  لفرضـــها علــــيهم قســـراً  ـ 
ــالته ختــام تسلســلها،  ــاالت الــيت يــؤمن بــأّن ـ  ــا يخ الــّديين اـشــرتك بــني الرـّ اـشــرتك، والّت

ــلوكّيات، وهــي  ات  وهــو ينظــر ذليهــا كّلهــا بالقواـــم اـشــرتكة   قــيم وعــاوات وقــوانني ـو
اـعـــاين الـــيت عـــّرب عنهـــا اـفّكـــر اإلــــالمي حســـن عــــد اهللا الـــّرتايب، وةعـــّدها ضـــمن تصـــّو  

اـشـرتك النّـاف ، والّنظـر ذىل  لـك مـن  ن، والـحـث معـه عـ)اآلخـر(متكامل ــدة ايوا  م  
م و الغـرب، حيـث خالل نافذ  ةـو    ذطا  حوا  ايضا ات، ةو مشـروع حـوا  اإلــال

م خطّة   :ـرتاتيجّية للحوا  تقوم على اخلصايص الّتاليةاـ 
ــــالة ومحــــل ةمانــــة  :الحــــوار ومبّرراتــــه :أّوالً  يعتــــرب ايــــوا  ضــــرو   شــــرعّية لتـليــــغ الرـّ

الّدعو ، كما هو ضرو   عملّية يفرضها الواق  العاـي القايم على االّتصـال والّتفاعـل بـني 
عـات وايركـات، ممّـا يوجـب علينـا فهـم اآلخـرين وتفّهـم واقعهـم، األمـم والّشـعوب واجلما

فـنــاء مســتقـل األّمــة يــدعونا ذىل االنفتــاح علــى قواعــد  ..ومعرفــة ايقــايق للتعامــل معهــا
تأخـــذ بعـــني االعتــــا  خالصـــة الّتجـــا ب اإلنســـانّية والّســـعي ذىل تأصـــيلها، وهـــي الصـــو   

 .ن ايقيقياـثلى لفهم مقاصد الّدين، وجتسيد  وح التديّ 
ةي العالقـــات النظريّـــة والعالقـــات الّدوليـــة،  :إطـــار الحـــوار وطبيعـــة العالقـــة :ثانيـــاً 

 .وكذلك العالقات الواقعّية بصو ها اـختلفة ومراحلها ومنا جها
والــــيت تســــتوعب اخلطــــاب الثقــــا  ايضــــا ي، واخلطـــــاب  :قضــــايا الحــــوار :ثالثــــاً 

 .تماعي جبمي  صو ه وتفاصيلهالسياـي االقتصاوي، واخلطاب اإلعالمي االج
ميكن حتقيق  لك من خالل بناء الّنما ج العملّية والعلميّـة،  :وسائل الحوار :رابعاً 

حّىت تعطي القدو  ايسنة، ذىل جانب تكثيـف وتنويـ  ةــاليب اخلطـاب ومنـابره، وتعـئـة 
 شــــعاب االّتصــــال كافّــــة إلوا   مســــالك يــــوا  شــــامل، و اء ةغــــراض الّتجــــا   والسياـــــة
والرياضــــة والفــــّن، والتـــــاول العلمــــي والثّقــــا  واالقتصــــاوي، والتوّجــــه ذىل ذنشــــاء مراكــــئ 

وتنســــيق اــــــاو ات  ،ذـــــالمّية ومســــاجد، لنشــــر العقيــــد  والثقافــــة اإلـــــالمّية   الغــــرب
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لتعديــــــد االّتصــــــال والّنشــــــر وايضــــــو  اـســــــتمر   اإلعــــــالم الغــــــريب، وتنظــــــيم معــــــا ض 
 .ّلغة العربّية، تساهم   انتشا  اإلميان وثقافة اإلـالمومهرجانات ووو ات لتعليم ال

(إجراءات الحوار: خامساً 
48F

١(. 
ذّن مشروعّية ايوا  اإلـالمي الغريب، جئء من فهٍم لُِنصوص الـّدين تـدعو لالنفتـاح 

، بكـّل منطلقاتـه وتكويناتـه، مـن ةجـل الكسـب لصـاحل اإلــالم، العتـا نـا )اآلخـر(على 
الة وةّمـة وعـ وقـد قامـت  .، وهـو جـوهر اخلطـاب الـديين اإلــالمي الـواعيو ةصحاب ـ 

ة ةو جمهــووات فرويّــة، ــّية، منّظمـــةكاوميّيــة وثقافّيــة وشعــ ،اوالت كثــ، ـ  بــالو الغــرب حمــ
ـــا خيي إلــــهام اإلــــالم واـســـلمني   حركـــة ـتـــ دف ذىل الّتعريـــف بالـــّدو  ايضـــا ي والّت

 :يستهدف ةحد ةمرين ةو مها معاً  ا    هذه الـالو، وكّلهاـالتفاعل الثق
كشف الّنقاب عـن وجـه اإلــالم ايـّق اـشـرق، وعـن عقيدتـه وذــهاماته لتعئيـئ   -ة

 .القيم اإلنسانّية   العامل
تشـــجي  األحبـــاث الرّاميـــة ذىل ذظهـــا  ةمهيّـــة اإلــــهام الـــذي قّدمتـــه الثقافـــة غـــ،  -ب

ال إلجراء حوا  بني األشـخاص  وي الغربّية ذىل الثقافات اجلامعة، ذىل جانب ذتاحة ال
 .الثقافة واإلميان، الواعني ةمهّية ومستقـل التعايش اـشرتك

 :شروط بناء الثقة
ـــة  ذّن ايــــوا  ايضــــا ي اهلــــاوف ال بــــّد وةن يقــــام علــــى ةـــــس مــــن العدالــــة والنديّـ

وتقــّد  وو ه اـهــّم   بنــاء التمــ  اـتعــّدو األعــراق  )اآلخــر(واضــحة، حتــرتم خصــايص 
ــة ايـــروب و  األويـــان والّلغـــات، والـــتخّلص مـــن  واــــب التّـــا يخ اـظلـــم احملكـــوم بدمويّـ

الصليـّية ومـذابح حمـاكم الّتفتـيش، وةّن  لـك لـن يكـون ذّال بـاالعرتاف باخلطـأ الّتـا خيي 

                                                 
 ،١٠عـدد  ،مجّلـة دراسـات إفريقّيـة، أطروحات الحركـة اإلسـالمّية فـي مجـال الحـوار مـع الغـرب ،حسن عبد اهللا الترابي) ۱(

  .٣٤ص  م،١٩٩٣ديسمبر 
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  ال وقــد ةوخلــوا علــى ةو وبــا ةمناطــاً الــذي ا تكــب   حــّق اـســلمني واالعتــذا  هلــم، ملِ 
ا الـــّدين، وةضـــفوا عليهـــا معـــىن للحيـــا  جديـــد، بقصـــد اـشـــا كة حضـــا يّة شـــرقّية يرفـــده

الفّعالة وحتقيق شروط اـواطنة اإلجيابّية، يستمّدون كّل  لك من ةصول وينهم اينيـف 
(الذي يوجب الّتعم، واإلحياء، وحيّرم الّتخريب والفوضى وهد  الثروات بغ، حق

49F

١(. 
مـواطنني  ،ّق اـسـلمنيحبـ - اّصة فرنسـاوخب -ذّن اخلطأ الّتا خيي الذي ا تكـه الغرب 

تفاو  مــنهم كعنصــر ةصــيل واخــل التمــ ، وذّمنــا يتعامــل ـةنّــه مل حيــاول االـــ ،ومهــاجرين
،   ظـروف حيـاتم مـعثـراً  هامشّياً  معهم حبسب حاجياته اخلاّصة، ممّا جعل منهم  كاماً 

ـــكنهم ومســـتوى تعلــــيمهم، و  ووايـــر جتّمعهـــم وذقــــامتهم، حيـــث  تابـــة اإلجــــراءات  ـو
لـدى قطـاع كــ، العداييـة اإلوا يّة وختّلف اخلدمات االجتماعّية، وتنـامي الـّروح العنصـريّة 

 .اهلجر  واـهاجرين معا ضيمن 

 :ذّن شروط بناء الثقة بني كال الّطرفني متّر بالّضرو   عرب الّنقاط الّتالية

ى الّتقصــ، الــذي ضــرو   االعتــذا  التّــا خيي مــن طــرف الغــرب للمســلمني علــ: أّوالً 
ئيههم عـــن ةوصـــاف ـوتنـــ ،ا تكـــب   حّقهـــم، وتربيـــتهم مـــن كـــّل الـــّتهم الـــيت تلصـــق بـــم

 .الّنقص اليت تلحق بم قصداً 

ــاً  ـة، ـــــــــالكــّف عــن اـ: ثاني تثناء اـســلمني والّتعامــل معهــم كرتكيـــة اجتماعيّــة ثانويّـ
ّم تكوينـه ذّال بـم، ــا تم  الغـريب، بـل ال يـتـللمجـ اً حقيقيـ اً وذّمنا ضـرو   اعتــا هم مكّونـ

ـــا حيملونـــه مـــن مشـــا ي  اخلـــ، والصـــالح، تـــؤّهلهم  هلـــم مـــن  صـــيد حضـــا ي تـــا خيي ـو
لقــدو  ايســنة لـــاقي ااإلطــا  اإلنســاين العــام، وذعطــاء  للمشــا كة اإلجيابيّــة والفاعلــة  

                                                 
 ١ط ،التصــّور اإلســالمي لحقيقــة البيئــة: قضــايا البيئــة مــن منظــور إســالمي، فصــل، عبــد المجيــد عمــر النّجــار: انظــر )۱(

 .  ٨١ص )م١٩٩٩وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمّية، : قطر(
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ــاس، فينتفــ  بــه الــّرب وال اـســلمني حــّىت ينهضــوا بــدينهم ويتحرّكــوا بــه واقعــاً  فــاجر  بــني الّن
اله نـّيه اـصطفى  . محة للعاـني  كما ة او اهللا  لك من خالل ذـ 

ضــــرو   مراجعــــة كــــّل الــــربامج الّد اــــية الّرتبويــــة   ييــــ  اـراحــــل التعليميّــــة، : ثالثـــاً 
وتنقيتها من كّل نفس عنصري ةو جمانب للحقيقة وما يدعو ذليه اإلنصاف، وذـناو ةمر 

ــــربامج اـتعّلقــــة باإلـــــ ــــاً  ،المذعــــداو ال ، ذىل ةهــــل االختصــــاص مــــن وحضــــا   وتا خيــــاً  وين
 .اـسلمني ّممن تتوّفر فيهم األهلّية العلمّية والّنئاهة اـوضوعّية والتدّين الصحيح

ــــايل االّتصــــال اجلمــــاه،ي ةمــــام اـســــلمني، ليـّلغــــوا  : رابعــــاً  فــــتح بــــاب اإلعــــالم وـو
ــــاس كافّــــة، ويــــؤّطروا ةبنــــاءهم وةتـاعــــ  دوهم ذىل الّصــــالح؛ توجيهــــاً ـهم ويرشـــــكلمــــتهم للّن

الم ذالّ مبـــا ـعلـــى فئـــة وون ةخـــرى، ةو التعـــّرض لإلــــ كراً ـ، وعـــدم جعـــل  لـــك حـــوتثقيفـــاً 
يسيء ذليه وينتقص منـه، ومسـاوا  جرميـة التعـّرض ذليـه بسـوء كالعقـاب اـسـّلط علـى مـن 

ــــيقـــ    شـه ــــة التعـــّرض لـعـــــــــ ــــض اجلمــــ ـــة، ــ و مـــا اصـــطلح عليـــه ةاعات الدينّيـــة ةو العرقّي
ـــل ــــيفاً مبعـــاوا  الســـامية،  ـــا يخ ةو نقـــد  مســـلوالً  وُجيَع   وجـــه كـــّل مـــن حـــاول قـــراء  الّت

ــات العنصــريّة ةو الــالّ  ةخالقيــة الــيت ترتكــب   حــّق الّشــعوب باـــم الــّدين وايــّق  اـماـ 
 .الّتا خيي اـقّدس

ة وايسـابات الفئويّـة الضـّيقة وكـذلك ـــــــواء الشخصيـــــــــــــــــــعـدم توظيـف األه: خامساً 
ومات الّدينيــة اخلاّصــة اـعاويــة لإلـــالم، ةو التصــّرفات اخلاطئــة وغــ، ــــــــــــــــــــاـواقــف والفه

ـّسة لـعض ةفراو اـساـ لمني و فضـهم ـــــــــــــــــــلمني، واعتماوها كأوّلة كافيـة لعـئل اـســــــــــــــــــؤ
ــــواي فتــا يخ ةّمــة مــا ال ميثّلــه شــخص برةـــه ةو فئــة  .كم علــيهم باإلقصــاء واالـــتثناءــــــــــــــــ

أ فيهــا، وليســت كــّل اجلماعــات مــربّة  ــــــــــــــــــــاعة جبريــر  فــرو ةخطــــــــــــــــــــبعينهــا، وال تؤاخــذ ي
اس وةفـــراو التمـــ  مة لألنـيــاء وحـــدهم، ةّمــا ياعـــات النّـــــــــــــــــّئهة عـــن اخلطــأ ذ  العصـومنــ
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والصـــواب، وتـقـــى اـراجعـــات الفكريّـــة  أجيـــري علـــيهم القـــانون اإلنســـاين العـــام مـــن اخلطـــ
لح واألحسن للمجتم    ةفراوه وبنايه ــــــــــــــــــلمّية هي ايكم والفيصل لتحديد األصــــــــوالع

ـّساته  .ومؤ
عّيـــة حقيقّيـــة، خبصوصـــّية عقايـــدهم ضـــرو   قــــول اـســـلمني كوحـــد  اجتما: سادســـاً 

وشـــعايرهم، ولـاــــهم الشخصـــي، وةمـــاكن عــــاوتم وجتّمعهـــم الـــّديين، مثـــل غـــ،هم مـــن 
، وعدم ختصيصهم بقوانني ظاـة، ليس هلا ةّي ـند قـانوين حقيقـي ذالّ اجلماعات الدينّية

ـــة ةو خصـــاي ـــة العلمانيـــة ةو قـــيم اجلمهو ي ـــة محاي ص نئعـــة التشـــفي واإلقصـــاء، حتـــت الفت
والذي يقصد  »الرموز الدينية«التم ، وخ، وليل على  لك ما ُعِرف   فرنسا بقانون 

لم بفرنسـا وخاّصـة ةبنـاء ـــــــــــــــــــاصر  ظـاهر  التـدّين بـني الشــاب اـســــــــــــــــــبه حقيقة من  وحم
ــــاجل كومي ةو ـياــــي علـــى جمـــّرو ـــــــؤول حــــــجرّة ةّي مســــــــــيل الثـــاين والثالـــث، بـــل ومل يتـــ

ـــالتفكــ،   مس ألة تــّم اجلاليــة اليهوويــة بفرنســا، لافــة ةن يســّلط علــى  قـتــه ـــيف ـــــــــــــــــ
 .»معاوا  السامية«

ال بّد وةن ميّر من معرب اـصا حة  حقيقّياً  ذّن الذي يريد ةن يقيم حوا اً 
ويلئم نفسه اــاوئ اإلنسانّية الكربى واـوضوعّية، وةن يلتئم ةخالقّية العدل والّنئاهة، 

 اليت بّشرت با الّرـاالت السماويّة قـل اـواثيق الّدولية الحفة، واليت حتتمل وجوهاً 
(للّتأويل والّتفس، كث، ، َتذهب مبقاصدها وتتك ـرت اآلخرين   ضويها

50F

ذّن . )١
جديد، وقـل  لك ةن حاجة اإلنسانّية اليوم ةكيد  إلعاو  قراء  وثيقة اـدينة من 

وينّية : يعّرف اـسلمون الّناس بطـيعة هذه الوثيقة، وما ضمنته من حقوق لألقلّيات
يــــوحضا يّة ثقافّية وتا خيّية واقتصاويّة واجتم اـّية، ةي ضمنت لآلخرين حّق ــــــاعّية ـو

                                                 
  . ١٠١م، ص ٢٠٠٥، ١لوجود اإلسالمي بالغرب، طعبد المجيد النجار، اآلفاق الحضارية ل: انظر) ۱(
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ه وحرّم ـــيـَُتعـّد ب ناً ـــالم  لك ويل اإلــييئ، بل جعـمـــاء ةو تـاييا  اإلجيابّية من وون اـتثن
ولـــالذين مل ي على وله  يح اجلّنة، لنّص حديث الرـّ على  لك   فوا بذّمة اهللا وـ 

َقْد َأْخَفَر ِبِذمَِّة اللَِّه، َفال يـَُرْح رَاِئَحَة اْلَجنَّ …« ُأوِصيُكْم ِبِذمَِّة «، وكذلك )51F١( »ةِ فـَ
 :اىلــــــــــــــــــدل واجب لقوله تعـــل العـعـ، وج)52F٢( »اللَِّه، فَِإنَُّه ِذمَُّة نَِبيِّـُكْم َوِرْزُق ِعَياِلُكـمْ 

              
                          
   

 .)٨:اـايد ( 
قضّية ايوا  ايضا ي مطلب حتمي يوجـه الّدين ويقتضيه الواقـ ، وبناء عليه، فإّن 

ـا له من صلة وثقى بالتعايش اـشرتك عاّمة بني الضفتني، وبوجوو مواطنني مسـلمني   
ة خاّصــة، كمــا ترجــى مثــا ه القريـــة والـعيــد  وتعطــي معــىن ييــا  التنــوّع ــــــــــــــــــــالغــرب بصف

   وح  وجتـّدواً  ،  التكـوين كس ثـراءً ـــــــــــــــــــ  الواحـد، فينعـــــــــــــــــــعّدو واخـل ــو  التموالت
فتَُتجـــاوز حالـــة االــــتثناء وتنتهـــي القطيعـــة ويـــرّو . لعاّمـــة النّـــاس بـــال اــــتثناء األواء ونفعـــاً 

ّنفــ  اـشــروط بتــوّفر االعتـــا  ألبنــاء التمــ  الواحــد علــى ةـــاس النديّــة وبقصــد تـــاول ال
 ةــاب الوعّي اـنتج، وهو ما حيـّتم علـى اـسـلمني الّنهـوض بـذه اـسـؤولّية والسـ، قـدماً 

 ،وتنافس شريف   اّجتاه عقلنة مشا كتهم وذعطاء معىن لوجووهم، فاييا  تداف  هاوفٌ 
ذّن  ..م وةصــــوهلملصني وذن اختلفـــت ةلـــوا�ـــــــــــــــــــــوشـــراكة عاولـــة، واألفضـــلّية فيهــــا للمخ

يوجـهــــا الــــّدين  ،التنــــاف  والتقــــا ب ايضــــا ي   ذطــــا  التمــــ  الواحــــد ضــــرو   وجوويّــــة
 .وحيّتمها الواق 

                                                 
  .َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : أخرجه الترمذي، كتاب الديات، وقال )۱(
 .   اهللاباب الوَصاِة بأهل ذّمة رسول  ،عةدكتاب الجزية والموا ،صحيح البخاري )۲(
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 نحو خطاب إسالمي راشد
 »شروط التجديد«

، مبـــا هـــو حبـــث   »للخطـــاب اإلــــالمي اـعاصـــر«ذّن ايـــديث عـــن  ؤيـــة جديـــد  
ا هلــ عرضـناايا الّنظريـة اــدييـة الـيت ـلقضـالشـروط الّالزمـة لـذلك، يسـتوجب التوقّـف عنـد ا

ـابقاً، وجعلهـا مـاّو  ةّوليـة  ييسـّية   متنـاول اـسـلم، يـدين بـا ويتعـّـد، فتصـد  حركاتـه 
ــكناته عـــن تلـــك القناعـــات العقايديّـــة الثّابتــة، فيكـــون والؤه التّـــام للـــّدين، وةنّـــه بـــدون  ـو

جـه باخلطـاب اإلــالمي مبـا  لك ال ميكن ايديث عن خطاب ويين ذـالمي، فـنحن نتّ 
هــو ثوابــت الــّدين ذىل الّنــاس كافّــة، اـــؤمن مــنهم والكــافر، مــن جتمعنــا بــه مـــاوئ اإلميــان 
الكــــربى وخنتلــــف معــــه   التفاصــــيل، لــــذلك ال بــــّد ةن نراعــــي اخــــتالف وعــــي النّــــاس 
وتركيـتهم وحاجتهم، وقـل  لك حتديد طرايق خطـابم، ذالّ ةنّـه مـن الثّابـت ةّن مضـمون 
اخلطاب   جوهره واحد ال خيتلف، ذ  هو اـعّرب عـن حقيقـة الـّدين ومقاصـده، وهـو مـا 
ــــنهج، وحتديــــد  ــــديين، ةي جتديــــد اـ ــــا ضــــرو   جتديــــد اخلطــــاب ال ــــه مــــن خــــالل قولن نعني
األولويّات، وتعيني اـواضي  واحملـاو ، ةي الكشـف عـن طـيعـة هـذا الـّدين الـذي نريـد ةن 

ــاس، والّســع ــة، بعيــداً عــن نتوّجــه بــه ذىل الّن ــاس علــى صــو ته ايقيقّي ي الــدؤوب إلبــرازه للّن
الســطحّيات والّشــعو   واخلرافــة، وختليصــاً لــه مــن كــّل انتهازيــة وغــرض شخصــي ومقصــد 

 .عا ض قريب
ـّسات اإلـالمّية بالغرب عاّمة وبأو وبا خاّصة؛ من مساجد ومصّليات،  ذّن اـؤ

ـــات ةهليـــة ومنتـــديات فكريـــة، وتنظيمـــات شــــا بية و ابطـــات نســـايّية، ومـــدا س ويعّي
ـات شــكة اـعلومـات  تعليم الّلغة ومـاوئ الـّدين اإلــالمي ومعاهـد عليـا، وكـذا حمّط

، واجلرايــد والــّالت والنشــريات، ال بــّد وةن تعتــرب نفســها جمنّــد  »اإلنرتنــت«الّدوليــة 
ؤمنني خلدمة مهّمة انـعاث خطاب ذـالمي جديد مستن، بذه الـالو، يعّمق ذميان اـ
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ــ (تهم، وخياطــب اآلخــرين وحيــاو هم علــى ة ضــية مــن الفكــر مشــرتكةويثـ
53F

، كمــا يــرّو )١
ةباطيــــل اـنحــــرفني ويــــدف  شـــــهاتم ويــــدحض افــــرتاءاتم، ويعلــــن اإلـــــالم بــــني غــــ، 

علـى مــاوئ ويننـا اينيـف، ) اآلخـر(اـسلمني، عمًال حبّق الـّدعو  والّتـشـ،، فيعـّرف 
ـــه، وةّن  لـــك ال بـــّد لـــه مـــن جهـــد كــــ، وختطـــيط حمكـــم  ويـــدعوه ذىل ةن يســـتظّل بظّل

الة جتديد اخلطاب الّديين اإلـالمي من خالل خّطة  وتدب،  صني، بقصد خدمة ـ 
(للعمل منضـطة كالّتا 

54F

٢(: 
مل تعد مهّمة اإلمـام منحصـر     :تأصيل األبعاد الجديدة لمسؤولية اإلمام: أّوالً 

ـــت و  الســـعي   اإلصـــالح بـــني اـتخاصـــِمني، وهـــي ذمامـــة النـــاس   الصـــال  وجتهيـــئ اـّي
الرتتيـــات الــيت عهــدها النــاس ذىل وقــت قريــب، وذّمنــا ةصـــحت وظيفــة اإلمــام  ات ةبعــاو 
ــالة عــن  ّب العــاـني، فهــو اـوّجــه واـرشــد، وهــو اـســؤول  ةخطــر وةكــرب، فهــو اــّلــغ للرـّ

ون عليـــه مســـت اـســـلم عـــن اـضـــامني الدعويـــة واحملـــّدو للصـــو   النهاييـــة ــــا جيـــب ةن يكـــ
 .وخلقه، وما يتدّين به من معتقد وينشر من قيم ومـاوئ

لذلك كّنا قد اشرتطنا   اإلمام األهليـة العلميـة األصـيلة والكافيـة، ختّولـه القيـام 
ة اإلمامــة   معانيهــا العميقــة، ومبــا يفرضــه الواقــ  الــذي مل يعــد فيــه جمــال  علــى مهّمــ

فاإلمام هو الذي يقوو الناس   الصال ، وهـو . افتلالجتهاو الفروي والتقدير اـته
ـل صـوت اإلــالم ومضـامينه  الذي يقوم على تربيتهم وحسن توجيههم، وهـو مـن ميّث

ةّما تلك الصـو  التقليديـة القدميـة الـيت عمـرت لفـرت  . ايضا ية الراقية   ويا  الغرب
د مغاير، ذ  ةصـحت من الئمن وةّوت مهّمتها اـنوطة با، مل تعد صاية لواق  جدي

ا مل تعــــد  ا ألّ�ــــ توصــــف بالســــذاجة والـداييــــة، ال لكو�ــــا باطلــــة   حــــّد  اتــــا، وذّمنــــ
                                                 

 . تأصيل الحوار الّديني، مبحث المشروعية : انظر كتابنا) ۱(
:  القــاهرة( ١ة الجامعــات اإلســالمية، اإلســالم وتطــوير الخطــاب الــديني، ضــمن سلســلة فكــر المواجهــة، طرابطــ: انظــر )۲(

  .وما بعدها ٤٢ص ) م٢٠٠٢دار البيان، 
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تســتجيب ـتطّلـــات اخلطــاب ايــديث، علــى مســتوى اآلليــة واـــنهج وطرايــق تقـــدمي 
 .اـضمون، الذي مسته الثـات واألصالة، ال يطاله التـديل والنسخ والتحريف

بــأن  :خطـاب الــديني اإلسـالمي المعاصـر وضــبط مرجعّيتـهتحديـد هويّــة ال: ثانيـاً 
يتمّيئ عن غ،ه من صو  اخلطاب عموماً، بل وعن صـو  اخلطـاب اـشـّوهة الـيت تتلّحـف 

ــئ لــه مرجعيتــه . عـــاء  اإلـــالم، وتــتمّعش مــن امتيــازات االنتمــاء ذليــه فهــو خطــاب متمّي
إلنسـان قيمـة التكـرمي، يلتئم بشكل صا م ةصول االعتقاو، ويثـت ل. وضوابطه ومقاصده

ـــب حتّمــل اـســؤولية . وحيــرتم فيــه قيمــة العقــل، الــذي جعلــه اهللا تعــاىل منــاط التكليــف ـو
ـــوحي اـنطلـــق  ـــأن جيعـــل ال ـــة، ب ّـــه خطـــاب جـــام  بـــني القـــراءتني، النصـــية والكوني كمـــا ةن
اـعيـــا ي وايقيقـــة الكاملـــة اـطلقـــة، وةن يكـــون الكـــون الصـــو   الظـــاهر  للقـــد   اإلهليـــة، 

 .وّجه اإلنسان ذىل التفكر والتدبّر وفهم ـنن اخللق واييا ت
 :تحديد مقّومات الخطاب اإلسالمي المعاصر: ثالثاً 
بتحريـــر العقـــل مـــن عقالـــه وذعطايـــه فرصـــة : النظـــر العقلـــي والتفكيـــر العملـــي -١

توظيـــف طاقاتـــه، لفهـــم الواقـــ  ومعرفـــة مشـــكالته وقضـــاياه وامـــتالك لغتـــه وةوواتـــه، حـــىت 
ســـلمون ةـــــاب الشـــهوو ايضـــا ي واللحـــاق بركـــب التقـــّدم العلمـــي، وحيّققـــوا حيّصـــل اـ

    : االـتقرا  السياـي واالجتماعي، ويأمنوا اجلـوع واخلـوف
 ).٤٣:العنكـوت(      
الّلغة العربية هـي الوعـاء ايضـا ي لألّمـة اإلــالمية، وقـد نـئل : التواصل الّلغوي -٢

ذالّ ةّن  لك ال يعين منعاً لالنفتاح على الّلغـات العاـيـة وذتقا�ـا  القرآن الكرمي بلغة العرب،
وتوظيفها   اخلطاب اإلـالمي، فنحن ةّمة تـليغ مطلوب مّنا عرض اإلــالم علـى النّـاس  

توعـت ةممــــاً ـكافّــــة وبلغــــاتم اـختلفــــة، فرقعــــة الّدولــــة اإلـــــالمية األوىل اّتســــعت حــــىت اـــــ
ليــدهم فحســب بــل تعــّدوت لغــاتم وهلجــاتم، فلــم يقــف وشــعوباً مل ختتلــف عــاواتم وتقا
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 لــك مانعــاً ةمــام تـليــغ اإلـــالم وشــرح معانيــه، حــىت بلــغ عــدو اـســلمني مــن غــ، العــرب 
 .ةضعافاً مضاعفة، واـثال اـاليئي واألندونيسي خ، مثال على  لك

يتعّرفــوا وحــري بالــدعا    ةو وبــا اليــوم ةن يتقنــوا لغــة األقــوام الــذين يعيشــون معهــم و 
على ةوّق خصايصها، حىت يفلحوا   مهّمتهم العـاوية ويـؤيت عملهـم ةكلـه، فـال ةعظـم 
من ةن خياطب اـسلم من يريد وعوته من الّناس بلغتـه األم، فيسـهل عليـه فهـم مضـمون 

فمجـــال الـــدعو   حـــب يســـتوعب، ذىل جانـــب التعريـــف . اخلطـــاب ويتفاعـــل معـــه ذجيابيـــاً 
مــن اـناشــط الفكريــة والثقافيــة والفنيــة والرياضــية واإلبداعيــة، بالــدين اإلـــالمي، الكثــ، 

حيسن بنا ةن ُنشرك فيها من نريد تعـريفهم علـى هـذا الـدين القـومي، فيتعّرفـون عليـه منـا ج 
عمليـــة قــــل ةن يتلقـــوه مــــاوئ نظريـــة، وهـــذا هـــو مقصـــد الـــّدين العظـــيم، كمـــا قالـــت ةم 

ــول  ، وقــد انتشــر »كــان خلقــه القــرآن«: اـــؤمنني عايشــة  ضــي اهللا عنهــا تصــف الرـّ
اإلـــــالم ـــــلماً   ةمصــــا  آـــــيا عــــن طريــــق التجــــا  اـســــلمني الــــذين بّلغــــوا اإلـــــالم 

لوكهم القومي  .بأخالقهم الرفيعة ـو
بأن ال يعتئل اـسـلم التمـ  وذّمنـا خيـالط النّـاس : التفاعل الثقافي وسعة األفق -٣

ات ولتلــــف اـعــــا ف والعلــــوم، و  كــــّل ويشــــا كهم ةوجــــه اييــــا ، فيتـــــاول معهــــم اخلــــرب 
) اآلخــر(ايــاالت يقــّدم اخلــرب  اإلـــالمية التا خييــة وايديثــة، وال يســعى بطـعــه ذىل نفــي 

ـــــألنا التــــا يخ اإلـــــالمي الطويــــل، اـفعــــم بعظــــايم األحــــداث وجاليــــل «وذلغايــــه، فلــــو 
حيطــم مدنيــة ةمــة  الم قــد حــاول ةوىن حماولــة ةنــــــــــالوقــاي ، مل حيــّدثنا مــرّ  واحــد  ةّن اإلـ

ماً ـــــــــــعها لرايتــه، وذّمنـــا كــان وايـــــــــــعها حتـــت ذمرتــه، وةخضــــــــــمــن األمـــم الــيت فتحهـــا، ووض
فالــدعا  يتحّقــق . )55F١( »يطـعهــا بطابعــه مث يهضــمها وحيوهلــا ذىل غــذاء صــاحل يفيــد ةتـاعــه

ـــــجنــــاحهم بقــــد  ـ ــــى العطــــاء ــــ ــــراز ةفكــــا  وآ اء تؤكــــد عل عة ثقــــافتهم وقــــد تم علــــى ذف

                                                 
  . ٥٩-٥٨ص) م١٩٦٣المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، (محّمد غّالب، اإلسالم من خالل مبادئه التأسيسية  )۱(
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ــــة واألوبيــــة واإلنســــانية .  كافّــــة جمــــاالت اييــــا ايضــــا ي اإلـــــالمي   ــــة العلمي واـدـ 
عة مدا كهم  األو وبية على ذّطالع ومعرفة بكث، من ةوجه التحّضر اإلـالمي، فعلينا تـو
اـعرفيــة   مــا خيــّص تفاصــيل ووقــايق ايضــا   اإلـــالمية الــيت ةـــهمت بأقــدا  كـــ،    

 .التجربة اإلنسانية اجلامعة
ايــــوا  اهلــــاوف مــــن ةبــــرز مســــات : وتقــــديره) اآلخــــر(حــــوار واحتــــرام لغــــة ال -٤

ـــدعو  ذىل ايـــق،  اإلــــالم، فقـــد اــــتخدم القـــرآن الكـــرمي ايـــوا  ةــــلوباً مـــن ةــــاليب ال
فوضـــ  . العتــــا ه طريـــق اإلقنـــاع والقــــول االختيـــا ي األمثـــل، بعيـــداً عـــن اإلكـــراه واإللـــئام

 :لذلك قواعد صا مة، منها
قايمــــاً علــــى الصــــدق وحتــــري ايقيقــــة، بعيــــداً عــــن الكــــذب  ةن يكــــون ايــــوا  -ة 

ى عليه السالم وبني فرعون (والسفسطة واألوهام، ومثاله ما وا  بني مـو
56F

١(. 
التئام اـوضوعية للوصول ذىل ايقيقة وحتقيق النتايج اـرضية، ومثاله حوا  نوح  -ب

(عليه السالم وقومه
57F

٢(. 
ح والربهـان الصـاوق واـنطـق السـليم، ومثالـه التئام ايجة الـالغـة والـدليل الواضـ -ج

مــا جــاء   القــرآن الكــرمي عــن ايــوا  الــذي وا  بــني ذبــراهيم، عليــه الســالم، ومنــروو بــن  
(كنعان

58F

٣(. 
 .ةن يقصد الداعية احملاو  ةن هدفه ذظها  ايق والصواب -و
 .التواض  والـعد عن التجريح واالّتام واالـتفئاز -هـ
كني احملـاو  مـن ذبـداء وجهـة نظـره ــــــــــــــــــمناقشة وتـاول اآل اء ومتذفساح الال لل -و 

(بكّل حرية
59F

٤(. 
                                                 

 .  ٥٤/  ٤٢اآليات : سورة طه )۱(
 .  ٦٢/  ٦٠اآليات : سورة األعراف ) ۲(
 .  ٢٥٨: سورة البقرة )۳(
  . ١٦/٣١ص ) م١٩٩٧دار النهضة، : القاهرة(محمد السيد طنطاوي، أدب الحوار في اإلسالم : انظر )٤(
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القية توجــد يلـة مــن القواعــد اـوضــوعية الزم توّفرهــا ــــــــوابط األخـــــــذضـافة لتلــك الض
 :  اـتحاو ين، منها

 .كما يريد ةن يكون مفهوماً ) اآلخر(فهم  -ة
بأـــلوب ) اآلخــر(يســتطي  عرضــه علــى ةن يــئواو الشــخص تفهمــاً لدينــه كــي  -ب

 .مقن  مقـول
اإلميان األصيل باـطلق فإن  لك خيرج اإلنسـان مـن عئلتـه، ويـدعوه ذىل عالقـة  -ج

 .ةكثر قرباً واتصاًال بـاقي الـشر
ـــة العمليـــة، فـــإن هـــدف الـــدين لـــيس جمـــرو اـعرفـــة الـــرو  ولكـــن التطـيـــق  -و اـماـ 

ة (واـماـ 
60F

١(. 
ونعـــين بـــذلك عدالتـــه   مـــا جـــاء بـــه مـــن ةحكـــام : ســـالمإظهـــار وســـطّية اإل -٥

ــاس   معرفــة  ومـــاوئ وُمثــل، وكونــه قوامــاً بــني األطــراف، وميئانــاً للتعــديل يرجــ  ذليــه الّن
اخل، والشر، وايق والـاطل، والصالح والفساو، واالـتقامة واالعوجاج والقصد والغلو، 

ــطية هــي الــيت جعلــت اـســلمني شــهداء علــى (النّــاس ذن هــذه الـو
61F

وجعلــتهم ةمــة هلــا  )٢
(طـــــاب  االعتـــــدال

62F

ومـــــن هنـــــا ال خيتلـــــف النـــــاس علـــــى ضـــــرو   ةن يتضـــــّمن اخلطـــــاب . )٣
طية اإلـالم، ومنها  :اإلـالمي اـعاصر هذه اـفاهيم موضحاً للناس مظاهر ـو

 .اـئاوجة   طـيعة اإلنسان بني الروح واجلسد -ة
 .االعرتاف بالواق  الـشري -ب
 .  وتذيب الغرايئمساير  الفطر  -ج
 .بساطة العقيد  ويسر التكليف -و

                                                 
  . ١٦٨/١٧٧ص ) م١٩٧٦الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة(وليم سليمان، الحوار بين األديان : انظر )۱(
 .  ١٤٣آية : سورة البقرة )۲(
،  يصــدرها المجلــس األعلــى للشــؤون ٤محمــد محمــد المــدني، وســطية اإلســالم، سلســلة دراســات فــي اإلســالم، العــدد  )۳(

 . ٨-٧م، ص ١٩٦١اإلسالمية في مصر، 
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(حتديد الوض  االجتماعي لكّل من الّرجل واـرة  -هـ
63F

١(. 
ــــاإلس: رابعـــاً  لقـــد جـــاء اخلطـــاب القـــرآين عامـــاً، مـــذّكراً  :الم والتفاعـــل الحضـــاريــ

النّـــاس ةصـــل اخللـــق آمـــراً هلـــم بالتعـــا ف، ومـّينـــاً ةــــس التفاضـــل وةّن التقـــوى هـــي ميـــئان 
،يـة، فتنحــين بــذلك ةــــاب التفــاوت الطـقــي واالجتمــاعي، اـــاوي منهــا والســلطاين، اخل

وُيســتثىن اإلكــراه وُتســتـعد طرقــه، مؤّكــداً   اآلن نفســه علــى ةّن ـــّنة التــداف  هــي ة فــ  
وهــو مــا . وةنـــل قيمــة يأخــذ بــا اجلميــ  مهمــا اختلفــت ةصــوهلم ومنطلقاتـــهم ومعتقــداتم

عــل ايضــا ي، بــأن يتمــازج النــاس ويتواصــلون لتحقيــق التنــاف  ةطلقنــا عليــه مصــطلح التفا
اـشروع، الذي تـىن على قواعده السليمة لـنة االجتماع الـشـري األوىل، معرتفـة بالتمـايئ 
. وصو  التنوّع الثري، الذي يسهم ال حمالة   عملية التعا ف ايضا ي الواعي واهلاوف

ة يستوعب هذا االختالف التكـويين وجيعـل منـه واإلـالم مبـاويه السامية ومقاصده النـيل
ـّسـات الدولـة   ثـراء التجربـة وتنـوّع  عوامل ذجيابية تقوي بنـاء التمـ ، وتسـتفيد منـه مؤ
مصاو ها، ولعّل وولة اـدينـة األوىل خـ، مثـال علـى  لـك، مبـا جتّمـ  فيهـا مـن تكوينـات 

جعلــت بيــنهم عهــد  واتفــاق وينيــة وقـليــة ولغويــة وعرقيــة، فلــم تضــجر مــنهم الّدولــة بــل 
مـاوئ ينّظم عالقاتم وجيعل محاية  لك التئاماً ُيسأل عنه كـّل فـرو يعـيش حتـت ــلطان 

الة اإلـالم ذىل ةتـاعه اـواطنني   ويـا  الغـرب، ةن جيعلـوا لتلـف . الّدولة وتلك هي ـ 
 .فةصو  تقّلـهم   اييا  وقفاً على خدمة تلك اـقاصد السامية واألغراض الشري

تقــوم العالقــة بــني اـســلمني وغــ، اـســلمني  :العالقــة مــع غيــر المســلمين: خامســاً 
علـــى ةــــس العـــدل والســـلم والتعـــاون اـشـــرتك، جتمعهـــم قـــيم اإلخـــاء اإلنســـاين ومــــاوئ 

                                                 
ادر صـ ،»وتطـوير الخطـاب الـديني اإلسـالم«كتـاب سعيد مراد، الخطاب اإلسالمي المعاصـر ومقّوماتـه، بحـث ضـمن ) ۱(

 . وما بعدها ٤٢م، ص ٢٠٠٢،  ١، ط) ٣( عن رابطة الجامعات اإلسالمّية، ضمن سلسلة فكر المواجهة 
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ـــالــوالء الــوطين، وهــو شــعا  اإلـ الم الــذي حيــث ةتـاعــه ال علــى جمــّرو االحــرتام والتقــدير ـ
: ان فسـّماه بـرّاً، وتكـريس قيمـة العـدل فـدعاها قســطاً ـسـوذّمنـا بــذل ةقصـى و جـات اإلح

                 
                
          

 
). ٩-٨:اـمتحنــــــــة( 

وقد و و النهي عن مواوو  احملا ب الـاغي اـعتدي ممّن تآمر على اـسلمني وة اوهم بسوء، 
وبـــرغم األ ى الـــذي مـــن اجلـــايئ ةن ميـــّس اـســـلم   . اء مـــن وون اــــؤمننيةو اّختــا هم ةوليـــ

حياته، فقد وّجه القرآن الكرمي اــؤمنني ذىل طلـب العـدل وعـدم اـيـل ذىل اجلـو  حتـت تـأث، 
وقـــ  االعتـــداء، و لـــك ــــا متيـــل ذليـــه الـــنفس الـشـــرية مـــن حـــّب االنتقـــام اـضـــاعف عنـــدما 

 : عــــــــاوهتتعــــــّرض لـــــــأل ى، فــــــأمر اهللا تعـــــــاىل 
      

      
. 

ـــل دور المـــرأة المســـلمة: سادســـاً  اــــرة  نصـــف التمـــ  واياضـــنة لنصـــفه : تفعي
ـا  كــ،، ومسـؤوليتها جسـيمة، ذ  اييـا     الثاين، فهي التمـ  بأكملـه، ووو هـا الـر
 ييـــ  جئيّياتـــا شــــراكة بينهـــا وبــــني الّرجـــل، فكــــان مـــن الصــــحابيات الشـــيخة اـعّلمــــة
ـــة و يـــيس الشـــرطة القـــايم علـــى ةمـــر ايســــة، يشـــا كن   اييـــا  بكـــّل  والطـيــــة والفاـ 

ـــة ـــة وذجيابي ـــا  بالقضـــية اـطروحـــة ةو . فاعلي فلـــم يكـــن ةمـــر مشـــا كة اــــرة    ةووا  ايي
ـــــة  اإلشـــــكال اـستعصـــــي، فهـــــي تقـــــوم بـــــدو ها الطـيعـــــي   اييـــــا ، قايمـــــة علـــــى ةمان

 .ليغاالـتخالف، متحّملة مسؤولية التـ
اب  وةمــام اجلمــوو الــذي ةصــاب وو  اـــرة  وشــّل حركتهــا، كــان لئامــاً علــى طاليــ  الشـــ

ــاإلــــالمي الـــواعي ةن تتحـــّرك   اّجتـــاه تغيـــ، الصـــو   الس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لـية الـــيت الزمـــت اــــرة  اـســـلمة ـ
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حت ةصــالً جتــب احملافظــة عليــه بــل ومقاومــة ةي تغيــ، مــن  لعقــوو طويلــة، حــىت لكأّ�ــا ةصـــ
الـنية اـعرفية للمسلمني، فكث، من ةصحاب هذا االجتاه يتمّعش من تلـك اـمكن ةن يطال 

الصو  اـتخّلفة احملئنة، ويغا    ضرب القيوو على حترير اـرة  وانطالقها حنـو الـنـاء والتعمـ، 
ايقيقـــي، بعيـــداً عـــن شـــىت صـــو  اخلـــداع والـــوهم الكـــا ب الـــذي وقعـــت فيـــه اــــرة  بـــالغرب، 

 .ستهلكها الدعاية واإلشها فأضحت بضاعة  خيصة ت
وةمــام حتــديات الــدعو  والتـشــ، خبــ، اإلـــالم وتعميمــاً لنفعــه، ال بــّد وةن تـــدة اـــرة  
اـسلمة ايركية وو   للفعل جديـد ، وتسـهم   توعيـة يهـو  النسـاء وحتسيسـهن بأمهيـة 

تـدل وو هـــن،   النـــواوي والعمـــل والشـــا ع واـنتئهـــات، وحيثمـــا كانـــت اــــرة ، حـــىت تســـ
وظيفة السلـية واإلغراء واـيوعة مبهّمة حتّمل ةعــاء تربيـة ةفـراو التمـ    خلقهـم الفـروي 
ـلوكهم اجلمعــي، موظّفــة بــذلك ـــلطان األنوثـة وتوجيهــه الوجهــة الســليمة، بعيــداً عــن  ـو
ــة األجيــال، وقطعــاً مــ  ثقافــة اجلمــوو  الر يلــة واالمتهــان الظــامل لكرامــة ةُّم التمــ  ومدـ 

قه التقليدي الذي ـاو ومّد نفو  ــلطانه حـىت حـني بـدعوى ةّن اــرة  عـو   وةفضـل والف
 .مكان هلا الركن القصي من الـيت

وةمــام الــرتّوو اـســتمر حنــو تعريــف جديــد لــدو  اـــرة  وذعطايهــا فرصــة   اـشــا كة 
اإلجيابيــة، علــى هــدي مــن تعــاليم الــّدين اينيــف، بــدةت ترتفــ  شــعا ات وافــد  تنــاوي 

حرير اـرة  وختليصها من قيوو التخّلف، والذي يعنون به ةـاــاً اإلــالم   عقيدتـه بت
فكــان ةوىل بطاليــ  الــوعي اإلـــالمي ةن تــتخّلص مــن اـوا يــث االجتماعيــة . وشــريعته

الســـلـية الـــيت تراكمـــت واــــتحكمت فـــيهم، ويلتفتـــوا مـــن جديـــد ذىل  صـــيدهم اـعـــر  
تعاليمــه، وبــذلك فقــط تــدّب اييــا    نصــف  اـتــني، إلعــاو  تشــكيل وعــيهم   ضــوء

التمــ  الثــاين، ويقــد  علــى التفكــ، الناضــج واـشــا كة اإلجيابيــة والفعــل اـنــتج الواعــد، 
ــــحـــىت يقطـــ  الطريـــق ةمـــام اـتـــاجرين بش عا ات حتريـــر اــــرة ، الـــذين ةو ووهـــا اـهالـــك ـــــ

 .وتاجروا جبسدها وعرضها حتت الفتات شىت
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جيــب   الـــدء التأكيـد علــى مســّلمة  :الخطــاب الّتربـوي يإعــادة النظــر فــ: سـابعاً 
بدهيــة وضــرو ية ةال وهــي ةّن العمليــة الرتبويــة هــي جمموعــة مــن اإلجــراءات التنفيذيــة الــيت 
تستهدف بناء ذنسان مبواصفات معّينة، وهي بذا اـعىن ال بّد ةن ترتكئ ذىل تصـّو  كلّـي 

مـن بنـاء هـذا اإلنسـان، مثّ يوّجـه الّنظـر حيّدو هـذه اـواصـفات، وقــل  لـك حيـّدو اهلـدف 
ذىل كيفية نقل هذه اـواصفات من مستوى التصّو  واألمل الكّلي العـام ذىل حالـة عمليـة 

 .تنتج ذنساناً ميتاز جبملة من اـواصفات هي عينها مثا  العملية الرتبوية
اخلطـاب وممّا جتد  اإلشا   ذليه   هذا اـقـام هـو وجـوو ةزمـة حقيقيـة علـى مسـتوى 

  نـــد   االهتمـــام بقضـــايا ومشـــكالت الواقـــ  الرتبـــوي، وةّن  تتمثـــلالرتبـــوي اإلــــالمي، 
فـقـد  اهتمـام اخلطـاب  ؛ لك يستدعي ال حمالة ايرص على التخّلص من هـذه السـلـية

الرتبوي اإلــالمي باهلموم الرتبوية اـعاصـر  واـسـتقـلية، بقد  ما يكسـب شـرعية وجـووه 
صفة اإلـالمية اـعيا ية، فيكتسح القلوب ويالمس مواطن اخللل ومكامن وةهلية محله لل

ذ  الوقــوف علــى اـاضــي وايــديث عــن التــا يخ . الــداء، فيكــون ياه،يــة يعتنقــه اجلميــ 
وحــده ال يشـــّخص األزمــة ويقــّدم ايـــل، بقــد  مــا يضــيف ذشــكالية اال تــان ذىل اـاضــي 

 .  ومكـًّال إل او  االنطالقوون االـتفاو  منه، فيكون ـجناً لألفكا
ذّن السقف اـعر  الذي انتهت ذليه جتربة ــابقة ال يصـلح ةن يكـون ةوا  إلصـالح 
ّــه ابــن بيئتــه ووليــد جتربــة معّينــة نســتفيد منهــا علــى مســتويات طرايــق  الواقــ  اـعاصــر، ألن

ـــالتفكــ، والـنــاء اـعــر  ولكــن ال نســتطي  ذـ وقــد  قاط ةحكامهــا ايرفيــة علــى الواقــ ، ــــــــــ
كـــان ابـــن تيميـــة وغـــ،ه مـــن اـصـــلحني،  محهـــم اهللا، ممّـــن صـــا ع ثقافـــة التقليـــد والرتبيـــة 

ـــــــــــوخة، فأحرجــت آ اءه كثــ،ا مــن التقليــديني الــذين فصـــــــــــــــاـنس ـــلوا بــني الرتبيــة الدينيـــــ ة ــــــــ
. خ اـشــّوهــــــــــــــوالرتبيــة اـدنيــة، ومل يأخــذوا اييــا  جبديــة وذّمنــا ـــلكوا طريــق التقليــد والنس

ـّسـاً فعليـاً إلــالمية اـعرفـة بـدون تعقيـد ةو ترميـئلذلك اعُتِرب اب و لـك مـن . ن تيمية مؤ
 .خالل تناوله للحقايق العلمية واييا  عاّمة من منظو  ذـالمي تأصيلي
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وقــد اـــتهدف ابــن تيميــة بعملــه هــذا صــميم الرتبيــة اـعرفيــة، مــن خــالل مصــّنفاته 
وعية اليت ذشـكاالت مفصـلية   الفكـر لـة يعـن صاغ من خالهلا اإلجابـة الشـافية  اــو

وعي  و ء تعـا ض «اإلـالمي، خاّصة على مستويات عالقة النقل بالعقل   كتابه اــو
، وعلــى مســتويات الــرووو اإلـــالمية   جمــال ذثـــات حقــايق االعتقــاو    »العقــل والنقــل
فقـد حـرص مـن خـالل  لـك . »اجلـواب الصـحيح ــن بـّدل ويـن اـسـيح «كتابه اـعيا  

حتقيــــق يلــــة مقاصــــد تربويــــة، تعتــــرب مفــــاتيح مســــلكية حنــــو ةّي حماولــــة لإلصــــالح علــــى 
ـّســة الســلطان، الــذي حــاول وون جــدوى حماصــر  الفكــر  التمعــي ومــن وون اـــّس مبؤ

  ــجن  ، محـه اهللا ،التنويري الذي بّشر به ابن تيمية، ووف  مثنـه زهـر  حياتـه بـأن مـات
 :او   آن، حيث ةعاوالقلعة بدمشق، فكان عمله ثالثي األبع

صياغة وعي النخـة مـن خـالل اـصـنفات اـعيا يـة والـالس العلميـة الـيت فاضـت  -
 .باألصيل واجلديد

تعريـــف وحتديـــد وو  النخــــة   جمتمـــ  ــــيطر عليـــه التقليـــد وحتـــالف وعاتـــه مـــ   -
 .السلطان
 .تعريف وو  اـسلم والداعية بصفة ةوق -

ام بقيت تلك اـالمح االجتهاويـة التجديديـة قـاو   وبرغم تراخي الئمن وتدّ  األيّ 
علــى مواكـــة األنســاق اـعرفيــة ايديثــة، و لــك ألّن ـــقفها اـعــر  مل يــرتـط بالّلحظــة 
ا ا تـطــــت   ةصــــوهلا النظريــــة ومرجعيتهــــا  التا خييــــة وخيضــــ  آللــــة التقليــــد القاتلــــة، وذّمنــــ

واكــة، وهـو مـا نعنيـه مبصـطلح التأصيلية بالوحي، فكانت ةكثـر قـد   علـى التجـّدو واـ
 .»اخلطاب الرتبوي اإلـالمي اـعاصر«
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ـــاً  ـــّذاتي: ثامن ـــاء الّتعلـــيم ال ـــه الفرصـــة  :إحي ـــيم تتـــاح في ـــيم الـــذايت ةــــلوب للتعل التعل
للمــــتعلم للمشــــا كة   جوانــــب العمليــــة التعليميــــة كلهــــا ةو بعضــــها، وفقــــاً لإلمكانيــــات 

ـــتعلم، معتمـــداً  ـــه، ومســـتفيداً مـــن الــــدايل اـتاحـــة وللتقـــدم   عمليـــة ال ةـاــــاً علـــى  ات
اـتعـــّدو ، وبإشـــراف وتوجيـــه مـــن  هالرتبويـــة وتكنولوجيـــا التعلـــيم اـتاحـــة، طـقـــاً إلمكانياتـــ

اـعلم، على ةن يتحمل اـتعلم نتايج اختيا اته، يقوِّم نفسه بنفسه، وصـوًال ذىل األهـداف 
(السلوكية احملّدو 

64F

١(. 
ال التكــوين العصــامي، بــأن يأخــذ اـســلم األمــر بعــئم والتجربــة اإلـــالمية ثريــة   جمــ

وجــد ويـــدة   بنــاء شخصــيته العلميــة، وفــق مــنهج متكامــل متناـــق، جيمــ  بــني التنويــ  
والرتتيــب اـوضــوعي، منطلقــاً مــن األيســر ذىل األعمــق ومــن اــــاوئ األوليــة ذىل الد اـــة 

ــايل ــه ممّــا حواليــه مــن الـو ــوعية، مســتفيداً    لــك كّل التعليميــة واألووات الرتبويــة،  اــو
ـايل  فُيحسن اـتعماهلا مبا ييّسر له التلقي والفهـم، خاّصـة   زماننـا الـذي كثـرت فيـه ـو

ـــايط نشـــر العلـــم واـعرفـــة جبميـــ  ةفرعهـــا ـــــــــــــــــــــاالّتص ال وشــــكات اـعلومـــات الدوليـــة وـو
 .الدينية واـدنية

تمــد  اـوثّقــة، حــىت ال يقــ  الــدا س   ومــن شــروط  لــك حســن اختيــا  اـراجــ  اـع
لُـس يذهب مبقاصد التعّلم والتحصـيل، ذىل جانب طلب اـشــو   والتوجيـه حنـو مـا يفيـد 

ـــــويرجــــى خــــ،ه، لتجّنــــب السق وط   الغــــث واـكــــّر ، ةو الوقــــوع   الّرمــــوز اــهمــــة ـــــــــــــــــ
يم الـــذايت هـــو عمليـــة تربويـــة تعليميـــة يهـــدف مـــن فـــالتعل. افةـــــــــــــــــــــواــاحـــث الكالميـــة اجل

ـي حقيقـة  ـايل اـتاحـة عنـد غيـاب التعلـيم اـدـ  خالهلا الـدا س ذىل حتصـيل العلـوم بالـو

                                                 
اإلسـالم : رؤيـة جامعـة قنـاة السـويس فـي الخطـاب اإلسـالمي التربـوي المعاصـر، ضـمن كتـاب: إعداد أساتذة جامعيين )۱(

  .١٧١وتطوير الخطاب الديني، ص
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وممّـن كتـب . لكه صاحـه الكتسـاب ومتتـني ثقافتـه الشخصـيةــــــــــــــــــحكماً، فهو خيا  يسةو 
   ـــــــــــــــرهــان الــدين الئ نــوجي، الــذي وضالم الئ نــوجي ةو بـــــــــــــــ  التعلــيم الــذايت برهــان اإلـ

، »تعلـيم اــتعّلم   طريـق الـتعّلم«ةو  »تعليم اــتعّلم طريـق الـتعّلم«: اباً قّيماً بعنوانــــــــــــــكت
وقــد عــاش   النصــف الثــاين مــن القــرن الســاوس اهلجــري وةوايــل القــرن الســاب  اهلجــري 

 .مبنطقة خراـان
ـــــة والّدعويـــــة اإل: تاســـــعاً  تتحّمـــــل  :ســـــالمّيةترشـــــيد عمـــــل المؤّسســـــات الفكري

ـّســات اإلـــالمية، الفكريــة والدعويــة، مســؤولية كــربى   حركــة الــوعي اإلـــالمي،  اـؤ
، ةضـــف ذىل  لـــك غيــــاب التوجيـــه ويســــتقّل كـــّل فـــرو برةيــــه خاّصـــة بأو وبـــا حيــــث يقـــلّ 

ـّسات غـ، اـنضــطة بـدقايق التوجيـه اإلــالمي  ـّسات اـلئمة وكثر  اجلماعات واـؤ اـؤ
ـّسات اـسؤولة واـسّ،  مـن طـرف مـن يوثـق بـم مـن لذل. السليم ك ال بّد من توّفر اـؤ

ةهــــل العلــــم واإلخــــالص والصــــالح، حــــىت ُيســــِهموا   حركــــة التوجيــــه والتــــأط، وترشــــيد 
ـّســـات ووضـــ   ـــة الدعويـــة، وةّن  لـــك ال ميكـــن بلوغـــه ذالّ بتفعيـــل وو  هـــذه اـؤ اـماـ 

ةهــل االختصــاص، بعيــداً عــن الفوضــى  خطــط عمــل واقعيــة هاوفــة، يســهر علــى تنفيــذها
ــــدعا  اـــــؤّهلني واـســــلمني اــلَّغــــني، حــــىت  ــــني ال واالجتهــــاوات اـرجتلــــة،   توافــــق تــــام ب
يتحــالف العلــم مــ  اإلمكانيــات اـاويــة فتتــوّفر بــذلك شــروط العمــل النــاجح، والــيت مــن 

وتتــــّدو بـــني  ةّمههـــا تفريـــغ بعـــض الطاقـــات اإلـــــالمية اـتمّيـــئ  حـــىت ال تتشـــّتت جهووهـــا
 .اياجات اخلاّصة ومتطّلـات الدعو 

ـّســــات قطعهــــا مــــ  الصــــراعات الومهيــــة وايســــابات  ومــــن ةهــــّم شــــروط ترشــــيد اـؤ
التنظيميــة الضــّيقة، الــيت ة بكــت ذىل حــّد مــا ـــالمة األواء واـــتثنت كثــ،اً مــن الطاقــات 

ذّن . ئيب ال غــ،ظلمــاً، ووقــ  تقريــب ةشـــاه العلمــاء والــدعا  بســـب الــوالء التنظيمــي ايــ
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اجلماعـــة اـســـلمة الواعيـــة جيـــب ةن حتـــرص كـــّل ايـــرص علـــى التـــأليف والتقريـــب وحصـــر 
الطاقــات الفاعلــة وتــدب، طرايــق االـــتفاو  منهــا، مقاييســها العلــم واألمانــة ولافــة اهللا   

ــات اـو وثــة، الــيت اـتصــحـها اجليــل األّول . عـــاوه وبــذلك فقــط يقــ  القطــ  مــ  اـماـ 
 .ة غ، اليت نعيش با، مرتـطة بأخالقيات منحرفة وغ، شريفةمن بيئ

تعترب ـلطة اإلعالم، مقا نة بغ،ها من  :تطوير اإلعالم اإلسالمي وتفعيله: عاشراً 
ايط التثقيف والتوعية، على و جـة كــ،  مـن اخلطـو   واألمهيـة، فهـي تلـج الـيـوت مـن  ـو

. تصــــل ذىل األيــــدي بأيســــر الطــــرقغــــ، ِذ ن، وتـــــاو  اُأل ن مــــن غــــ، ـــــابق ذعــــالم، و 
ولإلعــالم ـــلطان قــاهر علــى التوجيــه وتشــكيل الــوعي، وخطو تــه   اـــتقرا ه بيــد غــ، 

ذّال ةّن  لك ال يعدم الـديل اإلعالمي اإلـالمي بـرغم تواضـعه، . ةمينة، وهو واق  ايال
ر اإلعـالم والرّاج  ةـاـاً ذىل قصو  التجربة وعجئ اإلمكانيات اـاوية، لـذلك فـإّن تطـوي

اإلــالمي مبـا يسـتجيب لتحـديات الواقـ  مطلــب ضـرو ي، حـىت تتكامـل جهـوو التوعيــة 
ايطها بني ذعالم حملـي يُعـىن بقضـايا اـسـلمني بـالغرب وفضـاييات متنافسـة  وتتحالف ـو

ومن شروط التطوير ةن يتوىل . حتتوي على برامج ذجيابية كث،  يرجى خ،ها ويُتوّق  نفعها
صـــاص، ويقـــ  ترتيـــب اــــاّو  اإلعالميـــة وذعـــداوها مبـــا يعـــّرب عـــن قضـــايا األمـــر ةهـــل االخت

 .اـسلمني اليت تشغل اهتماماتم
ـــه مـــن الّتقليـــد : حـــادي عشـــر ـــه صـــناعة الكتـــاب اإلســـالمي وتحريـــر ماّدت توجي

غلـــت علــى الكتـاب اإلـــالمي نئعـة التكــرا  واحملاكــا ، وغابـت   ثنايــا  لــك  :والعبـث
اع  قعــة اجلهـــل، ـــــــومــ  اّتس.. مهــوم اـســلمني ذالّ مــا قــّل ونــد  اـواضــي  اجلــاو  ومعاجلــة

وتــــوّ  بعــــض ممّــــن تلقــــى تكوينــــاً شــــرعياً متواضــــعاً ةمــــر اـســــلمني   التوجيــــه واإل شــــاو، 
ووجـــدت كتـهـــا  واجـــاً، حـــىت طغـــت علـــى كتـــب  ،حرـــــــرت ثقافـــة الشـــعو   والســـــــانتش
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ره ذىل هــّم جتــا ي وغايــة د  والفقــه والتئكيــة، فانقلـــت مهّمــة طـاعــة الكتــاب ونشـــــــــالعقي
ـالية ةن تــاو  ذىل تأــيس .  حبية حبتة ولتجاوز حالة الركوو واالحنراف حري بالنخــة الـر

مشروع الكتاب اإلـالمي الـديل، ليس على مسـتوى اـواضـي  اـنتخــة للنشـر فقـط بـل 
ـــــة بـــــاقي الناشـــــرين  علـــــى مســـــتوى الطـاعـــــة والـــــرتويج، ذىل جانـــــب حماولـــــة ترشـــــيد مماـ 

وهم على حماو  كث،  من اـمكن ةن يلتفتوا ذليها تـوّفر هلـم الـرّبح وتسـهم   حركـة وذ شا
(الوعي اإلـالمي   يي  ةبعاوه

65F

١(. 
د ك اخلطـاب اإلــالمي ي :ومستقل تأسيس معجم حضاري متكامل: ثاني عشر

ت جــئءاً مــن معجــم لغــوي فحســب، وذمنــا هــي ـالغــريب ليســ اجلديــد ةن مفــروات اـعجــم
جتســـد مفـــاهيم، وتوجـــد  »التقـــدم«مثـــل  حضـــا ي متكامـــل، فكلمــات جــئء مـــن معجـــم

   »العقــل«، كمــا ةّن مصــطلح ومعناهــا واخـل ـــياق حضــا ي مركــب حيــدو مضــمو�ا
ـــــ ـــر بـــني الكنيســـة ــــــــــ ـــِإ ث فكـــري بلـــو ه صـــراع مري ـــرتـط ب ـــذي ي ياقه ايضـــا ي الغـــريب ال

وةّن . فكريـة اإلــالميةوالعلم، له والالته اـغـاير  ــا هـو متعـا ف عليـه واخـل اـنظومـة ال
تقــوم علميــة ات هــذا التأـــيس لــيس بالعمــل الفــروي االجتهــاوي، وذّمنــا تتـــىن  لــك جهــ

، مــ  الوضــ    االعتـــا  العديــد مــن احملــاوالت الفرويـــة ايل التأصــيل اـعــر ــــــــــــعلــى مس
 .اـتمّيئ  واجلاّو ، من اـمكن ةن تّتخذ منطلقاً لعمل ةكاوميي طويل اـدى

 .ّب العاـنيوايمد هللا   

                                                 
  .الخطاب الديني اإلسالمي، المبادئ النظرية وشروط التجديد: المزيد من التفصيل انظر كتابن )۱(
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  تعثر الخطاب اإلسالمي المعاصر
 

(اويعيسد مالدكتور أح
0F

*( 
 

، الواعيــة للخطــاب اإلســالمي بعض معــامل القــراءةلــســس ؤ ت ،نقديــةحتليليــة هــذه دراســة تارخييــة 
عصــر طغيــان جــربوت الوســيلة،  ، حمللــة دواعــي تعثــره وتراجعــه يفهمبينــة أســباب وعوامــل �وضــ

 .ل الناجع يف سبيل �ضته من كبوته وعثاره املزمنمرتمسة خيوط األمل والعم

 

 مصطلح الخطاب
 :تمهيد

يف األدبيــات الفكريــة والثقافيــة واألدبيــة والدينيــة ) اخلطــاب(انتشــر اســتخدام مصــطلح 
واإلعالميـــة والسياســــية بـــني النخــــب الفكريـــة واألكادمييــــة العربيـــة واإلســــالمية، والســــيما يف 

رن املـــيالدي املنصـــرم والقـــرن اهلجـــري احلـــايل، حبيـــث أصـــبح العقـــود الثالثـــة املاضـــية مـــن القـــ
لالنتبـــاه، فـــال تكـــاد ختلـــو النتاجـــات الفكريـــة والثقافيـــة واألدبيـــة  وملفتـــاً  مقصـــوداً  مصـــطلحاً 

                                                 
 .)الجزائر(جامعة باتنة .. أستاذ الدعوة واإلعالم والفكر اإلسالمي المعاصر )*(
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، ورد يف العديـــد مـــن اآليــــات حبتـــاً  رآنياً ــــــــــق طلحاً ــــــــوغريهـــا منـــه، علـــى الــــرغم مـــن كونـــه مص
(د وغايات متعددةالقرآنية مبعاين وصيغ وبناءات شىت، وذات مقاص

1F

١( . 
ــــردد هــــذا املصــــطلح  ــــرياً ) اخلطــــاب(كمــــا ت يف كتــــب  -وبشــــكل ملفــــت للنظــــر  - كث

ومصــادر أصــول الفقــه اإلســالمي بشــكل خــاص، عنــد تعريــف األصــوليني احلكــم وأقســامه 
(التكليفي والوضعي: وأنواعه، اخلاص خبطاب املكلفني

2F

٢( . 
ــــة واإلســــالمية املعاصــــرة باتــــت  ــــوم  -تســــتعمله غــــري أن النخــــب العربي بكثــــرة يف  -الي

بكثـــــرة اســـــتعماله يف  -بشـــــكل أو بـــــآخر  -أدبياتـــــا الثقافيـــــة والعلميـــــة األكادمييـــــة متـــــأثرة 
، أو بفاعليـة وروحانيـة )DISCOURS()3F٣(األدبيات األجنبية، والـذي هـو مـرادف ملصـطلح 

يب بعــــث وعحيــــاء املصــــطلحات القرآنيــــة وععادتــــا لواقــــع التــــأليف والتخاطــــب الفكــــري العــــر 
 . اإلسالمي

وســـيان كـــان أمـــر شـــيوع هـــذا املصـــطلح بفعـــل عوامـــل البعـــث واإلحيـــاء، أو التـــأثري 
، فإننــا نــرى مــن ضــوابط املوضــوعية العلميــة واملنهجيــة والتــأثر الفكــري، أو اإلثنــني معــاً 

، مث ععادة عحيائه وبعثه من الناحية ععادة تأصيله من الناحية اللغوية واالصطالحية أوالً 
(خلالصة ثانياً الدينية ا

4F

٤(      . 

                                                 
ورد هــذا المصــطلح فــي القــرآن الكــريم فــي العديــد مــن المواضــع الكريمــة، وبمعــاني وبنــاءات وصــيغ وتراكيــب نحويــة  )۱(

اإلجــرام، (وبنـاءات صـرفية متعـددة، وهـو مـن صـميم مباحـث علــم األشـباه والنظـائر، وعلـم دراسـة المصـطلحات القرآنيـة 
الكــــريم، وســــبق أن نشــــرت ثــــالث دراســــات حــــول مفهــــوم مصــــطلح فــــي القــــرآن ..) اإلصــــالح، التفكــــر، عربــــي، الخبــــر

الســـعودية ) الخفجـــي(، ومجلـــة ـهـــ١٤٢٦الكويتيـــة ســـنة ) الـــوعي اإلســـالمي(فـــي مجلـــة  ) اإلرهـــاب، اإلصـــالح، عربـــي(
 . )ـه١٤٢٢و  ١٤٢١(سنوات 

 . ٣٢٦ص  )م١٩٩٠شركة الشهاب، : الجزائر( ٤ط محمد محدة، مختصر علم أصول الفقه اإلسالمي،: انظر مثالً ) ۲(
 ). DIS(، مادة ٢٦٦ص  )دار المشرق، دون طبعة وتاريخ: بيروت(مجموعة من المؤلفين، المنجد الفرنسي العربي  )۳(
لألســتاذ الــدكتور عبــد ) أزمــة العقــل المســلم ( لح بقــوة فــي كتــاب ـر فقــد حضــر هــذا المصطـــثال ال الحصـــعلــى ســبيل المــ )٤(

كمــــا . ١٩٨-١٩١، ص )م١٩٩١ /ـهــــ١٤١٢عهــــد العــــالمي للفكــــر اإلســــالمي، الم: واشــــنطن( ١الحميــــد أبــــو ســــليمان، ط
 . بالوافد والمستورد الغربي الجاهز بينما ظهر بقوة وكثافة عند كتاب تيار الحداثة تأثراً  ،حضر بكثافة عند غيره
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 :الخطاب لغة -
) ِخطَــاٌب . ِخطَابًــا . ُخْطَبــًة . خْطَبــًة .ِ َخيْطُــُب . َخطَــَب ( تفيــد املــادة اللغويــة للفــظ 

 :املعاين التالية
َخَطــَب اخلاِطــُب يف القــوم علــى املنــرب ِخطابَــًة : ( تكلــم وحتــدث يف القــوم، يقــال - ١

 . )5F١( )سمى ُخْطَبةً ي تكلم فيهم كالماً : وُخْطَبًة، أي
هـــي الكـــالم املنثـــور أو املســـجوع : اخلُطبـــة: (اســـم ملـــا يُـــتكلم بـــه يف القـــوم، يقـــال - ٢
 . )6F٢( )وحنومها
رجـــــل ( ، )7F٣()خطـــــب اخلاطـــــب علـــــى املنـــــرب: (اخلطبـــــة مصـــــدر اخلطيـــــب، يقـــــال - ٣

 .)8F٤( )طبةخطب على القوم خُ . اخلُطبة واخلطابة حسن: خطيب، أي
فأنـــت مـــن الـــذين خيطبـــون ( مفاعلـــة مـــن اخلطـــاب ومشـــاورة : احملـــاورة واملخاطبـــة - ٤

ـــــو�م ـــــاً : (،  ومراجعـــــة الكـــــالم، يقـــــال)النـــــاس وحيث ـــــة وخطاب ـــــالكالم خماطب ـــــه ب ، ومهـــــا خاطب
 .)9F٥()٣٧:هود(         : قال تعاىل) يتخاطبان

بينـه ومـا بـني سـابقه، أو الفصـل يف الكـالم بـني احلـق والباطـل،  ،الفصل يف الكالم - ٥
احلكــــم والفقــــه والتبيــــني « :)ص(مــــن ســــورة  )٢٠(الــــواردة يف اآليــــة ) اخلطــــاب فصــــل(يقــــال 
ــوالقض ــ ــ بالغـــة الكـــالم : وفصـــل اخلطـــاب.. «: قـــال ابـــن عاشـــور. )10F٦(»اء بـــني احلـــق والباطـــلــ

: وقــــال الزخمشــــري. )11F٧(»ه عىل زيــــادة تبيــــانـحبيــــث ال حيتــــاج سامعــــ ود،ـاملقصــــ ومجعــــه للمعــــىن
                                                 

 . )خطب ( مادة .  ٦٣ /١ )مكتبة النوري، دون طبعة وتاريخ: دمشق(قاموس المحيط ال ،الفيروز آبادي: انظر) ۱(
 .   ١/٦٣قاموس المحيط، ال) ۲(
 . )خطب(مادة . ٢٣٨و ١/٢٣٧ )دار مكتبة الحياة، دون طبعة وتاريخ: بيروت( تاج العروس ،المرتضى الزبيدي) ۳(
 . ٢٣٨و  ١/٢٣٧تاج العروس، المرتضى الزبيدي،  ؛١/٦٣قاموس المحيط، ال) ٤(
  .١/٢٣٨تاج العروس، ) ٥(
جــار اهللا محمــود بــن  ،الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون األقاويــل فــي وجــوه التأويــل ؛٢٣٩-١/٢٣٨تــاج العــروس، ) ٦(

 . ٣/٣٦٥ )دار المعرفة، دون طبعة وتاريخ: بيروت(عمر الزمخشري، 
  .٢٢٩ /٢٤ )م١٩٨٤الدار التونسية للنشر، : تونس( ١طتفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  )۷(
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ب بــه ال يلتــبس  مــن الكــالم امللخــص الــذي يتبينــه مــن خياطَــالبــنيِّ : فمعــىن فصــل اخلطــاب..«
 عليــه، ومــن فصــل اخلطــاب وملخصــه أن ال خيطــىء صــاحبه مظــان الفصــل والوصــل، فــال يقــف

مبـا  عالّ موصـوالً      :يف كلمة الشهادة على املسـتثىن منـه، وال يتلـو قولـه
بعــــده، وال 

      
   حـــــىت يصــــله بقولـــــه و 

، وحنــــو ذلـــــك 
  .)12F١(»..وحنوه.. وكذلك مظان العطف وتركه، واإلضمار واإلظهار واحلذف والتكرار

 : ومن خالل هذه املقاربة اللغوية نتبني معاين عديدة ملفهوم اخلطاب، فهو
جمموعـة الرســائل اللغويـة والرمزيــة واإلحيائيـة والصــوتية والرقميـة الصــادرة عـن اجلهــة  - ١

أو هيئــــة أو منظمــــة أو  وقــــد تكــــون اجلهــــة املرســــلة فــــرداً . لة املرســــلة، باجتــــاه اجلهــــة املســــتقب
 . أو مجاعات أو جمتمعات أو أمماً  أفراداً  مؤسسة، فيما تكون اجلهة املستقبلة أيضاً 

 .وهو نسق ثقايف واجتماعي رمزي معقد ومتشابك بني طرفني متقابلني - ٢
وغــري املباشــر  كمــا هــو شــكل مــن أشــكال التواصــل والتفاعــل االجتمــاعي املباشــر  - ٣

 .، عرب الوسائل والوسائط االتصالية واإلعالمية املختلفة أيضاً 
منــط مــن أمنــاط التواصــل بــني نســقني اجتمــاعيني متمــاثلني أو خمتلفــني  وهــو أيضــاً  - ٤

 .غري مباشرين
وهو مجلة املعاين املختلفـة املـراد زرعهـا أو نشـرها أو ترسـيخها عـرب وسـائل خمتلفـة  - ٥

 .جمموعات معينة يف التمع باجتاه فئات أو
وهـــــو جمموعـــــة الرســـــائل املقصـــــودة الوجهـــــة واهلـــــدف، املـــــراد حتقيقهـــــا يف الواقـــــع  - ٦

(اإلنساين املعين بتلك الرسائل 
13F

٢( . 

                                                 
  .٣/٣٦٥ الكشاف،ن عمر الزمخشري، جار اهللا محمود ب )۱(
نـاول التــي يتعامــل بهــا مــع تتعـدد التعريفــات وتتنــوع بــالنظر إلــى أدوات الباحـث وٕامكانياتــه وتراكماتــه ومنهجــه وزاويــة الت )۲(

 . المفهوم
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ــــوعليـــه ميكننـــا ض بـــالرتكيز علـــى مجلـــة مـــن  ،مـــن الناحيـــة اللغويـــة ،بط مفهـــوم اخلطـــابــ
 : األمور األساسية فيه، وهي

وظروفــــــه الزمانيــــــة واملكانيــــــة  -هليئــــــة املرســــــلة للخطــــــاب اجلهــــــة أو ا -اخلطيــــــب  - ١
 .مكانيةوالكيانية واإل

واملكانيـــــة  الزمانيـــــة وظـــــروفهم وأحـــــواهلم أيضـــــاً  -اجلهـــــة املســـــتقبلة  -بني املخـــــاطَ  - ٢
 .والكيانية واإلمكانية

ومكوناتـــــه وعقيدتـــــه ووجهتـــــه األساســـــية  هوموضـــــوعاتبنيـــــة اخلطـــــاب ومضـــــامينه  - ٣
 .والثانوية
 ).قدمية، حديثة، حداثية: (سائل املستخدمة يف تبليغ اخلطابالو  - ٤
صـــــــورية اعتقاديـــــــة، سياســـــــية، (الغايـــــــات واألهـــــــداف املقصـــــــودة مـــــــن اخلطـــــــاب  - ٥

 ..). اجتماعية، تربوية
اسـرتاتيجية، ) (قريبـة، بعيـدة( :اآلثار والنتائج املتوقع حصـوهلا مـن تـأثريات اخلطـاب - ٦
 )..سلبية، عجيابية، بينهما) (الة، غري فعالةفع) (مباشرة، غري مباشرة) (عادية

 .ردود األفعال ورجع الصدى املتباينة واملرجوة من اجلهة املستقبلة للخطاب  - ٧
عــــد كــــل ركــــن مــــن هــــذه األركــــان الســــبعة األساســــية املكونــــة ألبعــــاد هــــذا املصــــطلح ويُ 

ملنهجيــة والبحثــة عــن غــريه مــن الناحيــة ا مســتقالً  ومعرفيــاً  وفكريــاً  ، فضــاء علميــاً )اخلطــاب(
 -العلمـي والـواقعي  -البحتة، جيب أن يضطلع به الدارسون علـى حـدة، بغيـة توفيتـه حقـه 

من الدرس والبحث واالستقصـاء والنظـر، بـدف معرفـة قيمتـه وأمهيتـه يف املوضـوع املطلـوب 
 . ، كي تستفيد منه اجلهة املهتمة بهمتابعته واقعياً 

عــن الظــروف الزمانيــة  يف حــد ذاتــه، فضــالً  فــركن اخلطيــب فضــاء معقــد وعميــق ودقيــق
واملكانية والكيانية واإلمكانية احمليطة به، حيتاج عىل تعمـق كبـري يف حتليـل مكوناتـه، وتفتيـت 

ع، ـــــــــملعرفــة أمهيتــه وخطــره يف الواق ره، وتــذرير جزئياتــه، مث ععــادة بنائهــا وتركيبهــا جمــدداً ـــــعناص
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وهكــــــذا ســــــائر األركــــــان األخــــــرى  . ومــــــن مث تقــــــدير مكانتــــــه لــــــدى اجلهــــــة املســــــتفيدة منــــــه
  .)14F١()املخاطبني، البنية، الوسائل، الغايات، اآلثار، رجع الصدى وردود األفعال(
 :الخطاب اصطالحاً  -

ذلـك البنـاء املعـريف املعقـد واملتشـابك : وبنـاء علـى ماسـبق ميكننـا تعريـف اخلطـاب بأنـه 
الثقافية واألدبية اللغوية والتارخيية، الفكرية و : احملكوم واملضبوط جبملة من األنساق والدقيق،

يصدر من جهة أو هيئة أو مؤسسة أو فرد حنو جهة مستقبلة مقصودة، عرب وسائل ورمـوز 
متنوعــة، لتحقيــق غايــات تريــدها اجلهــة املرســلة مــن املســتقبلني، تتفــق ومقاصــدها اخلفيــة أو 

 .نيةاملعلنة، مستغلة الفضاءات الزمانية واملكانية والكيانية واإلمكا
، هــي مكونــات يف البنيـة األساســية للمفهــوم )اخلطـاب(وعليـه فمكونــات مصــطلح 

معرفيــة، أو : هـاسية فيـــ، فقــد تكــون البنيــة األســوواقعيــاً  لياً ـوعمــ وللمعــىن املــراد منــه نظريــاً 
وهي حمكومة وحمددة ضمن نسق منسجم من . علمية، أو فلسفية، أو دينية، أو غريها

 تبذل اجلهة املرسـلة جهـداً . ارف عليها لدى فصيل من الناساملتع الضوابط واملسلمات
وتتوىل . باجتاه اجلهة املستقبلة يتوقف على طبيعة األهداف والغايات املرجوة منها معترباً 

الرقميـــة، اللغويــة، الصـــوتية، اإلميائيـــة، احلركيــة، التوضـــيحية، التعليميـــة، (الرمــوز املتنوعـــة 
عامــــل التوصــــيل الفاعــــل بــــني اجلهتــــني  )..يديولوجيــــةاألالرتبويــــة، السياســــية، التارخييــــة، 

وفق أنساق وأمناط التواصل املتعارف عليها  -املتقابلتني أو املتباعدتني، فتلتف وتتقابل 
غريهــا لبلــوغ الغايــات املرجــوة بتلقائيــة  حــول الرمــوز واألنســاق الثقافيــة أو الدينيــة أو -

ة واإلعالميـــــة املختلفـــــة، وذلـــــك ضـــــمن ومباشـــــرة، أو بـــــالتواري وراء الوســـــائل االتصـــــالي
 .   الزمانية واملكانية والكيانية واإلمكانية ،حمددات عملية التواصل االجتماعي

                                                 
و  ٩-٣ص )م١٩٧٩دار القلــم، : بيـروت( ١ط تحقيـق وتعليـق عبـد الـرحمن بـدوي، الخطابـة،أرسـطو طـاليس، : انظـر )۱(

  .٢٠٧..  ٢٠٤و  ١٨١، و٨٢-٨٠ص
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 :الخطاب اإلسالمي اصطالحاً  -
الم املقدســـة بقـــيم اإلســـ مرتبطـــاً  »اخلطـــاب اإلســـالمي«ومنـــه ميكننـــا تصـــور مفهـــوم 

. واملكانية والكيانية واإلمكانية انية، واملرتبطة بالفضاءات الزم)الكتاب والسنة(واخلالدة 
اخلطـاب اإلسـالمي املعاصـر، : (بتعدد األزمنة، فنقول فيتعدد هذا اخلطاب ويتنوع مثالً 

ويتعــدد ويتنــوع بتنــوع األمكنــة، ..) . واخلطــاب اإلســالمي احلــديث، والتــارخيي والرتاثــي
ويتعدد ويتنوع بتعدد ..). اخلطاب اإلسالمي احمللي والعاملي واإلقليمي والدويل: (فنقول

وحنوهـــا، .. وتنـــوع الوســـائل والرمـــوز، واألهـــداف، والغايـــات، ونوعيـــة اجلهـــات املســـتقبلة
 :حيتوي على ثالثة أركان مهمة، هي عسالمياً  ولكنه يبقى خطاباً 

 ).السنة النبوية املطهرة(و) القرآن الكرمي(ومها : الركن املقدس اخلالد - ١
ـــــــــــــــالسالــركن االتبــاعي والرتاثــي  - ٢ ا وهــو الــرتاكم الرتاثــي املبجــل واحملــرتم، بــدءً : لفيـــــ

رضـــوان اهللا تعـــاىل علـــيهم أمجعـــني، مث عمـــل وفهـــم التـــابعني وتـــابعيهم  ،مـــن عمـــل الصـــحابة
المي ـــــــــــــــاإلس أباملبـــد ، عمــالً بإحســان عىل يـــوم الـــدين، مــن عـــدول خلـــف هــذه األمـــة أيضـــاً 

ــرَُكْم قَـْرنِــي، ثُــ « :لرتاثــي والســلفي العظــيما مَّ الَّــِذيَن يـَلُــونـَُهْم، ثُــمَّ الَّــِذيَن يـَُلــونـَُهْم، ثُــمَّ ِإنَّ َخيـْ
َعـُث ِلَهـِذِه األُمَّـِة َعلَـى رَْأِس ُكـلِّ « :التجديدي الفاعل أ، واملبد)15F١(»الَِّذيَن يـَُلونـَُهمْ  ِإنَّ اللََّه يـَبـْ

ُد َلَهــا ِدينَـَهــا ــِة َســَنٍة َمــْن ُيَجــدِّ ــ« :اإلســالمي العظــيم أباملبــد ، وعمــالً )16F٢(»ِماَئ  وفــي يَّ الخيــر ِف
َلٍة، فَــِإَذا مَّتِــي ال َتْجَتِمــُع َعلَــى َضــالِإنَّ أُ « :اإلســالمي أواملبــد ،)17F٣(»القيامــةِ  أمتــي إلــى يــومِ 

ُتمُ   .)18F٤(»ًفا فَـَعَلْيُكْم بِالسََّواِد اَألْعَظمِ اْخِتال رََأيـْ
                                                 

 . مسلم أخرجه )۱(
 . في المالحمأبو داود  أخرجه )۲(
؛ راجـــع المقاصـــد ٧٥؛ التمييـــز، ٧٤؛ الفوائــد للكرمـــي، ٢٢١؛ الـــدرر، ١٩٥؛ األســـرار، ١/٣٩٦كشـــف الخفـــاء،  انظــر) ۳(

 . ٢٤٩الحسنة للسخاوي، 
 . وأحمد والترمذي والحاكم بألفاظ متقاربة هابن ماج أخرجه) ٤(
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هــــم ببوابــــات الف الــــركن االجتهــــادي الفاعــــل واملتحــــرك ضــــمن دوائــــر املقــــدس، ومــــروراً  - ٣
الســـلفي والرتاثـــي للمقـــدس، كبوابـــات عبـــور واســـتئناس وتـــدبر لصـــريورة فهـــم املقـــدس مـــن قبـــل 

َعـُث لَِهــِذِه األُمَّـِة َعَلــى رَْأِس   « :باملبـدأين اإلسـالميني العظيمــني األجيـال األوىل عمـالً  ِإنَّ اللَّـَه يـَبـْ
    .» القيامةِ  أمتي إلى يومِ  وفي يَّ الخير فِ  «و )19F١(»ُكلِّ ِمائَِة َسَنٍة َمْن يَُجدُِّد لََها ِدينَـَها

ذلــك البنــاء االهتــدائي الشــرعي، : هــو) اخلطــاب اإلســالمي(وعليــه فمفهــوم مصــطلح 
(املتشـــابك والـــدقيق

20F

الفكريـــة والثقافيـــة واألدبيـــة : ، احملكـــوم واملضـــبوط جبملـــة مـــن األنســـاق)٢
لم متخصــص، اللغويـة والتارخييـة الشـرعية، يصــدر عـن جهـة أو هيئـة أو مؤسســة أو فـرد مسـ

حنــو اجلهــة املســتقبلة املقصــودة  عــرب وســائل ورمــوز شــرعية متنوعــة، لتحقيــق غايــات تريــدها 
املستقبلني، تتفق ومقاصدها، مستغلة الفضاءات الزمانية واملكانية والكيانية واإلمكانيـة  من

 .يف زمين التغيري والبناء
ة املعرفيـة الـردة، مـن الناحيـ لغـة واصـطالحاً ) اخلطـاب(وبعد أن متهد لنا مصـطلح 

(وحاولنا تأسيس أرضية معرفيـة ابتدائيـة لـه يف التصـور اإلسـالمي
21F

، جيـدر بنـا أن ننتقـل )٣
 -ه وأركانه، جيدر بنا ـلتبيان مكوناته وأسسه، وقبل أن نتعرض لتحديد مكوناته وأسس

 التعــــريج بقــــراءة تأصــــيلية حتليليــــة تارخييــــة وصــــفية حلركيــــة تطــــور اخلــــط البيــــاين - ابتــــداءً 
(للخطاب اإلسالمي منذ بعثته عىل عتبات القرن الرابع عشر اهلجري 

22F

٤(  . 
                                                 

 . أبو داوود في المالحم أخرجه) ۱(
، أو ، أو نهيــاً ، أو أمــراً ، أو ســلوكاً ، أو حقيقــة، أو قيمــة، أو تصــوراً ماً ـمعرفــة، أو علــ: اب اإلســالميـيكــون بنــاء الخطــ )۲(

، أو رغبــة، أو صــفة، مصــدرها التوجيــه اإللهــي أو النبــوي، أو التوجيــه االجتهــادي أو اإلجمــاعي، أو اً مبــدأ، أو توجيهــ
 . من مصادر التشريع اإلسالميغيره 

للهــم إّال مــا ينتجــه ا، ، والخطــاب اإلســالمي خصوصــاً لــم أعثــر علــى دراســة تأصــيلية حــول مصــطلح الخطــاب عمومــاً  )۳(
 . األدباء والنقاد فقط 

يخ حاول العديد من الدارسين تقديم قراءاتهم وتحلـيالتهم حـول نشـأة ومسـيرة الخطـاب اإلسـالمي، غيـر أن مـا كتبـه الشـ )٤(
يعتبـر قـراءة تاريخيـة ألهــم ) الـدعوة اإلسـالمية تسـتقبل قرنهـا الخـامس عشـر(فـي كتابـه القـيم  ، رحمـه اهللا،محمـد الغزالـي

مبضـعه حـول بعـض القضـايا الدقيقـة التـي ميـزت كـل عصـر  معالم ومميـزات مسـيرة العمـل الـدعوي اإلسـالمي، واضـعاً 
 . سياسي وموقف دولة الخالفة من اإلسالم والدعوة إليه
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 قراءة تاريخية وصفية لحركية الخطاب اإلسالمي

  :واقع الخطاب اإلسالمي عصر انطالقته -
تبلــــــورت أســــــس وقــــــيم ومكونــــــات ومنــــــاهج واجتاهــــــات وأهــــــداف اخلطــــــاب الــــــدعوي 

 بلـورة �ائيـة علـى يـد رسـول اهللا حممـد  ،يةلـالتصورية والواقعية والنظريـة والعمـ ،اإلسالمي
خــالل مســريته الدعويــة بــني القبائــل العربيــة، وغريهــا مــن القبائــل اليهوديــة، وبعــض متنصــري 

ومـع ســائر القــوى الوثنيـة والكتابيــة الــاورة يف  ؛العـرب، ومتحنفــيهم يف أرجـاء اجلزيــرة العربيــة
علـى مـدار جهـاد ومكابـدة ) األحبـاش. سالفـر . الـروم(الشمال واجلنوب مـن اجلزيـرة العربيـة 

وأثنـاء تكوينـه وتدريبـه وععـداده جليــل  ؛سـنني الـدعوة والدولـة يف مكـة املكرمـة واملدينـة املنـورة
الـذين شـكلوا  رضـوان اهللا تعـاىل علـيهم أمجعـني، ،التغيـري املنشـود يومهـا مـن صـحابته الكـرام

الرشيد، وقبسات نور معلمية  منارات اهتداء عضافية يف مشهد اخلطاب الدعوي اإلسالمي
(واقعية يف أحناء شىت من جزيرة العرب 

23F

١(. 
بشـــكل �ـــائي ملكونـــات ومنـــاهج اخلطـــاب الربـــاين للبشـــرية  وقـــد أســـس رســـول اهللا 

بــذلك التأســـيس الــدعوي الرشـــيد واملـــتقن احلــد الـــدقيق لكــل اجلهـــود النبويـــة  قاطبــة، واضـــعاً 
عوة السـابقة تراكمـات التعـاليم الربانيـة هلـذه السابقة لـه، والـيت شـكلت علـى مـدار قـرون الـد

يف الوقــــت نفســــه لقــــيم ومنطلقــــات وممارســــات  ؤِّصــــالً ومُ  ،البشــــرية الضــــالة عــــن مــــنهج ربــــا
اخلطـــاب الـــدعوي الرشـــيد، ضـــمن أنســـاق ومســـارب مـــن التصـــورات الربانيـــة الســـليمة، الـــيت 

مــاق الفــرد املســلم، بــالبىن الداخليــة لكــل عناصــر التغيــري األساســية يف أع -بقــوة  -تــنهض 
                                                 

، وصــفي الــرحمن المبــاركفوري ؛)م١٩٨١- ـهــ١٤٠٠دار المعرفــة، : بيــروت( ٥طالســيرة النبويــة، ابــن كثيــر، : انظــر) ۱(
 ؛وغيرهـا مــن مصـادر الســيرة اإلسـالمية الكبــرى، )م١٩٨٩ /ـهـ١٤٠٠شـركة الشــهاب، : الجزائــر( ١طالرحيـق المختـوم، 
والمنهج الحركـي للسـيرة النبويـة لمحمـد منيـر  ؛قه السنة للبوطيوف ؛ومراجع السيرة كفقه السيرة للغزالي؛ كسيرة ابن هشام

 . الغضبان 
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، هـــذا )لآلخـــر(م معـــامل خطـــاب التغيـــري وعحداثاتـــه املركزيـــة للـــذات وــــــــــــلرس وتعـــرج بـــه عاليـــاً 
َشــكُِّل للمحــور الــرئيس يف هــذه العمليــة التغيرييــة الشــاقة واملعقــدة، بكــل تشــكيالته 

ُ
الفــرد امل

وذلـــك بالتعامـــل  ،وأبعــاد نفســـيته العقليـــة والروحيــة والوجدانيـــة والســـلوكية واإلجنازيــة الواقعيـــة
 .القيمي الواعي واهلادف مع جمموعة العناصر األساسية يف هذه العملية الدعوية

وقــد تنبــه اخلطــاب الــدعوي اإلســالمي منـــذ بدايــة انطالقتــه الدعويــة اجلهريــة عىل أمهيـــة 
هذه العناصر الديناميكية واألساسية يف عملية التغيري احلضارية، لنقل أمة العـرب بدايـة مـن 

 ،لنقــل البشــرية كلهــا ي والــراهن الــوثين، باجتــاه األفضــل املثــايل والــواقعي الربــاين، متهيــداً املــرتد
 . الرازحة حتت قرون الوثنية، وأغالل اجلربوت والظلم، ونري الطغيان والعبودية 

أثنــــاء عكوفــــه علــــى صــــناعة وصــــياغة جيــــل التغيــــري املنشــــود مــــن  وقــــد ســــعى رســــول اهللا 
 عىل تفاقـــه وتـــدارس رشـــيد وعميـــق ملكونـــات هـــذه العناصـــر،  علـــيهمرضـــوان اهللا تعـــاىل ،الصـــحابة

التغيرييــة، عــرب تغذيــة وتنميــة الــوحي اإلهلــي ملصــادر ثقافتــه وفهمــه وعدراكــه، وذلــك عــرب عمــدادات 
الــــوحي اإلهلــــي املقــــدس، وتعاليمــــه القرآنيــــة الرشــــيدة، وقيمهــــا اليقينيــــة املطلقــــة، وحقائقهــــا القيميــــة 

ة ملعطيــــات ولتجــــارب وألحاديــــث القــــرون الوثنيــــة العجــــاف، وألحــــداث األكيــــدة القطــــع، املختزلــــ
الســنني البائــدة يف التعامــل مــع معطيــات ومكونــات املــنهج الربــاين، واملبلــورة لســائر جهــود األنبيــاء 

وصـــــياغة اخلطــــاب الـــــدعوي  يف صــــناعة ،علـــــيهم الصــــالة والســـــالم ،والرســــل األكـــــرمني العظيمــــة
 .غ تلك التعاليم الربانية ألممهماإلسالمي الرشيد، واملالئم لتبلي

. يهـــود. أحنـــاف(ل يف جزيـــرة العـــرب وعلـــى الـــرغم مـــن تعـــدد التصـــورات وامللـــل والنحـــ
، وتأُســِس عــادات احليــاة العربيــة عليهــا، وترُســِخها يف )وثنيــني. مشــركني. دهــريني. نصــارى

وعقديـة نفوس وواقع وحياة الكثريين منهم، وقـدرِتا علـى صـنع خريطـة فسيفسـائية تصـورية 
ورية ــــــــــتحالة قيــام أي وحــدة تصــــــــم املعتــرب عىل اســـــــيف جزيــرة العــرب، األمــر الــذي ينبــه املتوس

 . ورة الواقع العريب اجلاهلي يومهاأو شعورية أو وجدانية أو واقعية بني سكا�ا، وهي ص
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ــــه مث جبهــــده  -اســــتطاع  عالّ أن رســــول اهللا  بفضــــل تأييــــد وتثبيــــت وتعلــــيم اهللا ل
ـــدقيق يف عمليـــة  -البشـــري العظـــيم  ـــداخلي ال ـــة هـــذا العنصـــر التصـــوري ال أن يـــدرك أمهي

احليـز  التغيري، فوجه غاية جهـده، وأقصـى طاقتـه ملعاجلتـه بشـىت الوسـائل والطـرق، شـاغالً 
األكرب من اهتمامـه ووقتـه حنـوه، حبيـث دام طيلـة سـنني الـدعوة والدولـة اإلسـالمية كلهـا، 

ـــــــــــــــــــواســتمر عىل أن أســلم رس روحــه الطــاهرة عىل خالقــه بريئــة صــافية مــن كــل  ول اهللا ـ
مســـؤولية بشـــهادة خالقـــه ومرســـله ســـبحانه وتعـــاىل حـــني أثـــىن عليـــه وفـــاءه بواجـــب محـــل 

           :وتأديــة أمانــة الرســالة فقــال
ـــــدة(      ـــــه الصـــــالة والســـــالم ،مبضـــــعه ، مركـــــزاً )٣:املائ يف معاجلتـــــه  ،علي

ســلك العبـــور حلظــرية اإلســـالم بنطــق الشـــهادتني اللســاين، وعشـــقهما الدعويــة تلــك علـــى م
القلــيب والوجــداين، وترمجتهمــا الســلوكي والعملــي، وعلــى فريضــة الصــالة كرمــز قيمــي حمــوري 
قائم، وكإطار مركزي جامع، ُوَمفعٍِّل ومرتجم لسالمة تلك القيم الربانية والتصورات املرجعية 

ســوية، القابلــة للتعامــل والتفاعــل مــع كــل خطــاب دعــوي املقدســة يف النفســية اإلســالمية ال
 .عسالمي رشيد

 ولتبليغ هـذا العنصـر التوحيـدي الـرئيس يف عمليـة التغيـري الـيت أحـدثها رسـول اهللا 
، ومـــا جاورهـــا مـــن ، مث بـــني القبائـــل العربيـــة وغريهـــا يف اجلزيـــرة ثانيـــاً بـــني جيـــل التغيـــري أوالً 

التــدفق القيمــي الربــاين للســيل الــدعوي خــارج اجلزيــرة ، ولضــمان اســتمرارية األقــاليم ثالثــاً 
وهـو  -رضـوان اهللا  تعـاىل علـيهم،  ،عـرب أصـحابه الكـرام حىت من بعـد وفاتـه  ،العربية

مـع طليعـة  اسـتجمع رسـول اهللا  -الذي حصل بالفعل مع صحابته الكـرام مـن بعـده 
عيـة، ووظفهـا بكفـاءة بالغـة الروحيـة والواق ،جيل التغيري املنشـود كـل عناصـر التغيـري املهمـة

 ،اآلين واملستقبلي، احمللي واإلقليمي والعاملي ،التأثري يف خطابه الدعوي اإلسالمي الرشيد
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. العقـــل(قة والرشـــيدة للتفاعـــل القـــائم بـــني خمتلـــف العناصـــر ـــــــــــــــــــــواملتمثلـــة يف القـــراءة الدقي
اب الــدعوي، وتفاعلهــا معــه، وتأثرهــا بــه ـــــــــــــــــــــــا للخــطهــــــــــــــــــــأثنــاء تلقي ).الواقــع. دانـالوجــ
 .، أو تأثريها فيه مستقبلياً آنياً 

على حمَِلَِّيِة وكيانية ومكانية وزمانيـة ووسـيلة علقـاء مـنت اخلطـاب  وقد ركز رسول اهللا 
فهمـــه الـــدقيق لتفاعـــل هـــذه العناصـــر واملكونـــات مـــع  -قـــدر اإلمكـــان  -الـــدعوي، مَفعِّـــًال 

بعضها، إلجناح فاعلية اخلطاب الرباين يف التأثري يف عمق النفـوس العربيـة املتلقيـة لـه، وعلـى 
 .وجه اخلصوص يف نفسيات النخبة

يف  يومهـا مانعـاً  -بالرغم من بساطتها وتلقائيتها ومباشـرتا  -ومل تقف وسائل التبليغ 
�ــــا مل متــــنعهم مــــن محــــل ونقــــل مضــــامني اخلطــــاب الــــدعوي ملشــــركي اجلزيــــرة العربيــــة، كمــــا أ

اع خطابه، ومن مثة احلكم عليه، كما أ�ا ـحة لسمـاالتصال املباشر بصاحب احلنيفية السم
مل حتجـــزه البتـــة عـــن متريـــر مـــا يريـــده مـــن التواصـــل معهـــم حيـــال مضـــامني اخلطـــاب الربـــاين 
األصــــيل، وجنــــح يف مهمتــــه التوصــــيلية تلــــك مبعيــــة طالئــــع التغيــــري التنويريــــة مــــن الصــــحابة 

علــــــى الــــــرغم مــــــن طنــــــني ذبــــــذبات التشــــــويش  ،رضــــــوان اهللا تعــــــاىل علــــــيهم ،حابياتوالصــــــ
واإلرجاف والدعاية املغرضة اليت كان حيدثها فصيل املنافقني املندسني وأحبار يهـود وبعـض 

(والعرب عموماً  املرجفني من مشركي قريش خصوصاً 
24F

١(. 
ناصــر أنـه تـدرج معهـم عـرب ع واملالحـظ علـى مـنهج صـاحب احلنيفيـة السـمحة 

اخلطــــــاب ومكوناتــــــه، وعــــــرب دوائــــــر عيصـــــــال اخلطــــــاب، الفــــــردي فــــــاجلمعي فاجلمـــــــاعي 
 فاالجتماعي فاألممي، وعرب ِبنياِت اخلطاب، البسـيطة فاملركبـة فاملعقـدة فاملرئيـة فاملبهمـة

وعــــرب أماكنــــه القريبــــة والبعيــــدة والنائيــــة والهولــــة، يف جماهيــــل الــــرب،  ؛فاملعقولــــة فالغيبيــــة
                                                 

ترجمات أصحابه رضوان اهللا تعالى عليهم في المصـادر التاريخيـة اإلسـالمية األساسـية، كأسـد الغابـة فـي : انظر مثالً ) ۱(
 . وغيرها  معرفة الصحابة البن األثير، واإلصابة في تمييز الصحابة، وصفة الصفوة البن الجوزي،
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وزه ودالالتــــــه وأدواتــــــه املألوفــــــة واملعروفــــــة ــــــــــوعــــــرب رم ؛آفــــــاق اجلــــــوم البحــــــر، و ــــــــــــوطالس
بـذلك أدق  مقدماً  ؛ومقصداً  ،، وبالغة، وبياناً ، وتركيباً لغة، وبناءً : واملستحدثة والغريبة

ة خطابية مقنعة، تتضافر طرفاها البنيوي ــــــــــــــــــوأبلغ تركيبة دعوية، وأمجل منظومة هندسي
 . )25F١( بليغ التعاليم الربانية املطلقةوالوسيلي يف سبيل ت

فنجح اخلطاب الدعوي اإلسالمي يف عصر تواضع وتلقائية وبساطة الوسيلة الدعوية، 
مبكــة، مث باملدينــة ومــا جاورهــا  وصــار حيقــق بعــض مــواطىء األقــدام يف اجلزيــرة العربيــة، بــدءاً 

ب مقنـع وجميـب وموجـه من أحياء القبائل العربية واليهودية، عىل أن صار أوجـه وأقـدر خطـا
يدفع برفق وبثقة ووضوح كـل خطابـات  ،تلف املشكالت الغيبية والواقعية القائمة يومهاخمل

مـــــن قبـــــل أحبـــــار يهـــــود وســـــيول مكـــــرهم  ،اإلرجـــــاف والتشـــــويه والتعتـــــيم واإلربـــــاك الوثنيـــــة
وأراجــيفهم الــيت ال تنقطــع، ومــن قبــل حــرية قســس النصــارى ورهبــانيتهم الطوباويــة احلاملــة، 

 .مية سدنة الوثنية العربية يف مكةن قبل ظالوم
وظل هذا اخلطـاب الـدعوي اإلسـالمي الرشـيد يـزاحم هـذه اخلطابـات الوثنيـة والكتابيـة 
احملرفة، ويتوسع على حساب الباطل والزيغ الكامن فيها، ويقلص من قدرتا على االحتـواء 

عــــرب، وأرهــــص بــــبعض واملواجهــــة، عىل أن تبــــوأ مكــــان الصــــدارة بشــــكل �ــــائي يف جزيــــرة ال
حنــــو القــــوى والكيانــــات الكــــربى الــــاورة  -وهكــــذا منهجــــه  -التطلعــــات اآلفاقيــــة العامليــــة 

 .املستعبدة لشعوبا بالقيود واألغالل
باإلضـــــافة عىل جناحاتـــــه العديـــــدة  -ولعـــــل أهـــــم جناحاتـــــه االســـــرتاتيجية احملســـــوبة لـــــه 

، قـادر ي واقعي ومثايل معـاً متثلت يف صناعة جيل رباين، وصياغة جيل اهتدائ -األخرى 

                                                 
 ؛١٦-١٤ص  )م١٩٧٠دار الفكــر العربــي، : القــاهرة( ١طاإلعــالم فــي صــدر اإلســالم، عبــد اللطيــف حمــزة، : انظــر )۱(

اإلعـــالم  ،علـــي العـــويني؛  ٣٦ص  )م١٩٧٨دار الفكـــر العربـــي، : القـــاهرة( أصـــول اإلعـــالم اإلســـالميإبـــراهيم إمـــام، 
 . وغيرها . ..ية في اإلسالمالمسؤولية اإلعالم ،سيد محمد سيد ؛اإلسالمي الدولي
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اين يف الواقــع، باجتـــاه الــذات واألنـــا ــــــعلــى محـــل وترمجــة رمـــوز ومفــردات هـــذا اخلطــاب الرب
 . ورابعاً  وثالثاً  ، احمللي واإلقليمي والعاملي ثانياً )اآلخر(، وباجتاه أوالً 

خلــص هــذا اجليــل الربــاين املتميــز بعبــارات قليلــة مــوجزة رســالة اإلســالم يف أول اتصــال 
 رســـولُ ، ي اهللا تعـــاىل عنـــهــــــــــــــــــــــرض ،ي بـــن عـــامرـفربعـــ ..واغيت األرضـــــــــــــــــــــمباشـــر لـــه مـــع ط

زتني أن يكـون ــــــــــــــــــطاع جبملتني قصريتني موجــــــــــــــــــاست ،لكسرى عظيم الفرس رسول اهللا 
الـذي  عـن رسـالة اإلسـالم، وعـن رسـول اهللا  رشـيداً  ، وداعياً أميناً  ، ومبلغاً حكيماً  رسوالً 

جئنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العبـاد، «: أحسن اختياره، حني قال
 .)26F١(»ومن ضيق الدنيا إلى سعة اآلخرة، ومن جور األديان إلى رحمة اإلسالم

 : واقع الخطاب اإلسالمي عصر عالميته -
رشـــيد مـــن عقالـــه بـــاجلزيرة العربيـــة باجتـــاه انطلـــق اخلطـــاب الـــدعوي اإلســـالمي ال 

الــاور بعــد أن صــفت لــه كينونــة الــذات، واســتقر لــه األمــر الســوي يف قواعــد  )اآلخــر(
، املتعب من ظلم )اآلخر(مبضامينه اليقينية وقيمه الربانية املطلقة هذا  مغرياً  ؛االنطالق

راً  ؛عديـدة ها قروناً ة، اليت حرم منـوثقل السنني وحريتا، املتعطش للمعرفة املطلق  - ُمْبِهـ
 ؛الاور، مبا حيمله له من نباهة وفطنة وذكـاء واقتـدار )اآلخر(عقل  -يف الوقت نفسه 

مبــا يقدمـــه لــه مــن باقـــات الصــفاء وصـــنوف الطهــارة وريـــاحني  أيضـــاً  )اآلخــر( ُوْمفِحمــاً 
بـني األخوة والتوادد والسـالم، يف حـوار حضـاري غـري مسـبوق يف أحـداث التـاريخ، قـام 

خطابني دعويني متمايزين، النتزاع بين البشر من واقعهم املعيش، باجتاه واقع آخر أكثر 
 .وغاية ، وأضمن مصرياً ، وأرحب أفقاً ، وأفضل يقيناً ، وأرغد عيشاً أمناً 

                                                 
ص  )دار الهــدى، دون طبعــة وتــاريخ: الجزائــر(المية تســتقبل قرنهــا الخــامس عشــر ـعــن محمــد الغزالــي، الــدعوة اإلســ )۱(

 )دار الجيــل، دون طبعــة وتــاريخ: بيــروت(فتــوح الشــام  ،محمــد بــن عمــر الواقــدي: ولمزيــد مــن التوســع انظــر ؛١٥-١٣
 . وكتب المغازي.. ١٨٥ص 
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انطلــق هــذا اخلطــاب الــدعوي اإلســالمي الرشــيد بــنفس الوســائل الدعويــة التلقائيـــة، 
ومــع معطياتــه  )اآلخــر(اء عليــه بالقــدرة علــى التــأقلم مــع ُمَعــزَّزاً يف نفــوس أصــحابه واألمنــ

اجلديدة، وبالقدرة على قابلية التفاعل والتعامل مع الواقع اجلديد، وبالتايل امتالك القدرة 
علـــــى حســـــن فهمـــــه، وابتكـــــار الوســـــائل اجلديـــــدة القـــــادرة علـــــى ترقيـــــة عيصـــــال مكونـــــات 

 .ومضامني خطابه الرشيد عليه
طاب ما يشفي غليلـه حيـال قضـايا روحيـة وواقعيـة كثـرية، ظلـت يف هذا اخل )اآلخر(ووجد 

غامضـة ومبهمــة عليــه طيلـة قــرون الفــرتة املاضــية، فأقبـل عليــه عقبــال املـتعطش الــنهم، فــارتوى مــن 
معينـــه املطلـــق بكـــل صـــدق وأرحييـــة، مث انـــربى كأحـــد األمنـــاء الصـــادقني املـــدافعني عنـــه، يصـــول 

 -يف الوقـــت نفســـه  - عـــن هـــذا اخلطـــاب الربـــاين، موســـعاً وجيـــول يف راهنـــه وذاتـــه وواقعـــه ينـــافح 
 .آفاقية وسائله اإليصالية مبا يعود بالفائدة على هذا اخلطاب الدعوي املتميز

وقــد متــدد هــذا اخلطــاب الــدعوي اإلســالمي حــىت مشــل العديــد مــن األعــراق والشــعوب 
ييــد والتوســع،  مــن الــدعم والتأ والتمعــات واألمــم يف زمــن حضــاري قياســي، أكســبه مزيــداً 

يف عطــار القيــادة  كمــا عــاد عليــه بإضــافة قــدرات جتربيــة موروثــة عــن اآلخــر، وضــعته ســريعاً 
العامليـة احلضـارية، علــى الـرغم مــن قـدرة ونباهــة أعدائـه علــى التلـون وابتكــار وسـائل التعويــق 

. تــدليس . وضــع. تشــويه . تزويــر . خلــط . مكــر. دس(والتشــويش واإلرجــاف اخلفيــة مــن 
 . ، بعد فشل وسائل املواجهة التقليدية).. ستدراكا.  حذف

مـــن التمـــدد  ومل يكـــن هلـــذا اخلطـــاب الـــدعوي اإلســـالمي الرشـــيد أن يكتســـب رقعـــاً 
مــــن التــــاريخ  الروحــــي، وحيظــــى مبســــاحات واســــعة مــــن التنــــوع العرقــــي، ويطــــوي أزمانــــاً 
لــوال مصــداقية الــدعوي، لــوال قدراتــه اليقينــة املطلقــة، ولــوال مؤهالتــه احلقيقيــة الرشــيدة، و 

وقــيم مرجعيتــه الربانيــة الصــادقة، القــادرة  مبــادئخنبتــه وطليعتــه الدعويــة الفريــدة، ولــوال 
 .على استيعاب الواقع الراهن، ورسم معامل وآفاق املستقبل اآليت
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ولعــل أهــم عامــل اســرتاتيجي أكســبه ســرعة التمــدد وقياســية االنتشــار َتضَّــُمُن مرجعيتــه 
حلريــة والعــدل واألخــوة واملســاواة والتــوادد والســالم والطمأنينــة ا ومبــادئاملقدســة علــى أســس 

ــــة واملطلقــــة لكــــل  ــــة اإلســــالمية العادل ــــاري حلقــــوق املواطن ــــه، ومنحــــه االختي لكــــل ملــــؤمنني ب
 ،الـــداخلني فيـــه، وتأمينـــه الشـــامل هلـــم يف أنفســـهم ودمـــائهم وأعراضـــهم وأمـــواهلم ومكـــانتهم

فحمـــوا الـــدين، ومحلـــوا علومـــه عـــن جيـــل  فأعطـــاهم مـــن احلريـــة واملكانـــة حبســـب مـــواهبهم،
(الصحابة الكرام، حىت صار الدين ال يؤخذ عالّ عن أعالم األمم املفتوحة 

27F

١(. 
فاخرتق بذه القـيم الربانيـة الفاضـلة احلـدود املرئيـة املتجهمـة علـى النفـوس ويف اآلفـاق، 

اهلـــدى هـــو وتســـرب عـــرب الســـدود اخلفيـــة يعلـــن يف املـــأل األعلـــى واألدىن أن عصـــر الرشـــاد و 
 .            هديته للبشرية الضالة 

 : واقع الخطاب اإلسالمي عصر تعثره -
اســتمر هــذا اخلطــاب الــدعوي اإلســالمي الرشــيد ميــد البشــرية قاطبــة مبــدد مــن التعــاليم 
اليقينيـــة، عـــرب وســـائله التقليديـــة واملســـتحدثة طيلـــة قـــرون التنـــوير اإلســـالمية الســـبعة األوىل، 

ــــئعـــه الوارثـــة لعلـــوم النبـــوة مـــن سواســـتطاعت خنبـــه وطال ائر األمـــم املفتوحـــة أن ترتقـــي بـــه، ـــــــ
ــــوجتـــدده كلمـــا طـــرأت عليـــه عاديـــات الـــران، وش ــــوختليطـــات املتط ،وائب التـــدليســـــــ اولني، ـــــــ

ــــد، ــــدفق باجتهادهــــا العلمــــي واملنهجــــي يف شــــرايينه دمــــاء التجدي وروح مواكبــــة العصــــر،  فت
َعـُث ِلَهـِذِه األُمَّـِة َعلَـى رَْأِس   ِإنَّ  «: حـني قـال حمققني فيهم شهادة رسول اهللا  اللَّـَه يـَبـْ

ُد َلَهـا ِدينَـَهـا حـىت  ...، وذلـك بقراءاتـا، وحتليالتـا، وفهوماتـا)28F٢(»ُكلِّ ِماَئِة َسَنٍة َمـْن ُيَجـدِّ
علــى احتــواء  -بصــورته الدعويــة تلــك  -اســتأنس كثــري مــن علمائــه وأمنائــه ودعاتــه عىل قدرتــه 

طــــات التطــــوير احلضــــارية، ناســــني أو متناســــني أن واجبــــات ومنمشــــاكل النــــاس وتطلعــــاتم ا
                                                 

 . )م١٩٨٢طبعة دار الفكر العربي، : القاهرة( ٢طموسوعة التاريخ اإلسالمي، أحمد شلبي،  :نظر على سبيل المثالا )۱(
 . في المالحم أخرجه أبو داود )۲(
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 وفعــاالً  والتجديــد والتحــديث الدائمــة لبنيتــه ومنهجــه ووســائله هــي الســبيل الوحيــد لبقائــه حيــاً 
  .ساس لتوجيه سائر شؤون حياتالقيادة اجلماهري املسلمة، واملرجع األ

وىل أن طغت عليه روح التقليد وصار الطابع امللحوظ عليه بعد قرون اخلريية الثالثة األ
رَُكْم قـَْرنِـي، ثُـمَّ الـَِّذيَن يـَلُـونـَُهْم، ثُـمَّ الـَِّذيَن  «بداعي التأسي واالقتداء خبري القرون  ِإنَّ َخيـْ

مـن املـؤمنني بـه ممـن يركنـون عىل  األمر الذي صـاغ أجيـاالً . )29F١(»يـَُلونـَُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهمْ 
حبجـة .. واملاضـي الـدعوي التليـد  كينون للدعـة والتغـين بالـد الغـابرمنط التقليـد، وممـن يسـت

، فلِـَم االبتـداع ؟ »أنه ما ترك األول لآلخر من شـيء«: واهية، ختتزهلا املقولة الركونية التالية
وِملَ االبتكــــار؟ وِملَ بــــذل اجلهــــد واالجتهــــاد ؟ وِملَ التحقيــــق والنظــــر يف أمــــور قــــد ســــبق عليهــــا 

 األولون ؟ 
مرأ اخلاص والعام استنشاق نسمات الركود، واسـتأنس النـاس تنسـم عبـري التقليـد، واست

مــن البدعــة  مــن االبتــداع املــذموم، ومنطــاً  حــىت عــّدوا كــل حماولــة لالجتهــاد والتجديــد ضــرباً 
احملرمـــة، الواجــــب وقفهـــا والضــــرب علـــى أصــــحابا بيــــد مـــن حديــــد، وحتـــرك غــــالة املذهبيــــة 

والتجديـد، ويشــنعون علــى أصـحابا عنــد العامــة واحلكــام،  يشـوهون روح اإلبــداع واالبتكــار
حبجج احملافظة على تراث السلف، وعنقاذ ما تبقى من علمهم الصـحيح مـن أقـالم وعقـول 
التطـــاول واالبتـــداع، فتعـــرض العلمـــاء للســـجن والتعـــذيب واإلبعـــاد والنفـــي والقهـــر واحلرمـــان 

 .واألندلس والقتل جراء فنت املغالني وغريهم يف املشرق واملغرب
الـــيت واصــــلت نشـــاطها التقويضــــي يف جســـد األمــــة  ،كمـــا حتركـــت يــــد التهـــدمي اخلفيــــة

اإلسالمية بسيول من خطابات التعويق واإلرجاف الداخلية منذ هزميتها األوىل يف القادسية 
يف اخلطـــــاب الـــــدعوي  كبــــرياً   واســـــتطاعت أن حتــــدث شـــــرخاً ، و�اونــــد وعجنـــــادين والريمــــوك

                                                 
 . مسلمأخرجه  )۱(
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من الطاقات اإلبداعية واالجتهاديـة  مهماً  ا استطاعت أن تشغب قدراً الرشيد، كم اإلسالمي
القادرة على تطوير اخلطاب الدعوي ووسـائله اإليصـالية، لتوجـه كبـري جهـدها واجتهادهـا حنـو 

اجلبهــة التهدمييــة اخلفيــة، فخســر بــذلك اخلطــاب الــدعوي اإلســالمي الرشــيد والوســطي  هــذه
ميــة واملنهجيــة والوســيلية لرتقيتــه والنهــوض بــه، ليواكــب مــن اإلمــدادات العل واملتــوازن ســيوالً 

  .تلف تطلعات اجلماهري املسلمةقضايا العصر يومها، وجييب على خم
ـــــى التصـــــوف ـــــوغرون صـــــدور اخلاصـــــة والعامـــــة واحلكـــــام عل ـــــة ي  كمـــــا حتـــــرك غـــــالة املذهبي

ق الفالســفة ، ولوحــواملتصــوفة، وعلــى الفلســفة والفالســفة، فطــورد املتصــوفة وعــذبوا وقتلــوا صــرباً 
حـــىت وصـــل العـــداء املـــذهيب والطـــائفي عىل االســـتنجاد مبلـــوك .. وشـــردوا ونكـــل بـــم شـــر تنكيـــل 

عواصــم  -جــراء التفتــت والتعصــب املــذهيب  -الفرجنــة والصــليبيني واملغــول، حــىت تــاوت صــريعة 
العــــامل اإلســـــالمي ومناراتـــــا املشــــرقة يف املشـــــرق واملغـــــرب، فســــقطت طليطلـــــة وقرطبـــــة وبلنســـــية 

شـــبيلية، مث ســـقطت خبـــارى ومسرقنـــد ومملكـــة خـــوارزم شـــاه، مث بغـــداد ودمشـــق وحلـــب، وتـــدد وع
ومعها سقطت دولـة األمـويني يف األنـدلس ودولـة  ،املغول مصر، بعد أن تددها الصليبيون مراراً 

العباسيني والفاطميني يف املشـرق ودولـة املوحـدين واملـرابطني يف املغـرب، وورثتهـا كيانـات ضـعيفة 
(ة، مل تستطع أن حتمي بيضة اإلسالم وتابع
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وغرق العامل اإلسالمي يف خطاب دعوي جهـادي، يغلـب عليـه طـابع اآلنيـة والعجالـة 
الســـتدراك مـــا فاتـــه مـــن تراجـــع وأفـــول، ولتحويـــل اهلزميـــة العســـكرية واحلضـــارية عىل نصـــر آين 

ولكنـه كـرس معـه سريع، ومت له ذلك بالفعل خالل القرن السابع والثـامن والتاسـع اهلجـري، 
روح التقليــــد والتعصــــب املــــذهيب، الــــذي أفضــــى عىل حالــــة مــــن الركــــود الــــدعوي والوســــيلي، 

 دينيـاً  أرخت بسدوهلا الباهتـة علـى مـنت اخلطـاب الـدعوي اإلسـالمي الرشـيد، فصـار خطابـاً 
                                                 

بـن ا ؛وابـن كثيـر البدايـة والنهايـة ؛ب فـي أخبـار مـن ذهـبـشـذرات الذهـ ،ابـن العمـاد الحنبلـي :انظر على سـبيل المثـال )۱(
حســن المحاضــرة،  ،الســيوطي ؛ابـن تغــري بــردي، النجــوم الزاهـرة فــي أخبــار مصــر والقـاهرة ؛الكامــل فــي التــاريخ ،األثيـر

 . ففيها بسط شامل ألوضاع األمة اإلسالمية  ،وغيرها ؛واالعتبار ألسامة بن منقذ
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، مهد للحملة االستعمارية الصليبية احلديثة بعد سقوط آخـر حصـون ختديرياً  سكونياً  تقليدياً 
 .م١٤٩٢ -ـه٨٩٧واإلسالمية يف غريب البحر املتوسط يف غرناطة سنة مانعة العربية امل

ويف ظل هذه السنوات اإلسـالمية العجـاف علـى اخلطـاب الـدعوي ووسـائله اإليصـالية 
خطــــوات جبــــارة يف ميــــدان الوســــيلة، وجتــــاوز عتبــــات نقــــل املعرفــــة وتــــرويج  )اآلخــــر(تقــــدم 

هة واخلط، فعرف العامل يومها اخرتاع آلة الطباعة على اخلطابات املختلفة عرب وسيلة املشاف
، فدشـن )اآلخر(، اليت سّرعت انتشار الوعي لدى »م١٥٣٤ ،يوحنا جوتنربج«يد األملاين 

خلطــــاب ديــــين منــــافس  باللغــــة العربيــــة، مروجــــاً  »العهــــد اجلديــــد«طباعــــة الكتــــاب املقــــدس 
ــٍر ملتــون وقوالــب ونقــوالت وشــروح ومنظومــا ت مــا تبقــى مــن بقايــا اخلطــاب ومشــوش، وُمَعكِّ

الــــدعوي اإلســــالمي الباهــــت يومهــــا، واملشــــوه برتهــــات احللوليــــة وبــــدع االحتاديــــة، واملشــــبع 
 .   بشطحات الصوفية، واملدجج بقالدات التقليد واجلمود

بعــــد ســــقوط بغــــداد  ،وعلــــى الــــرغم مــــن جتــــدد الــــدماء احلضــــارية يف اجلســــد اإلســــالمي
، عالّ أن اخلطــاب الــدعوي ظــل حيمــل معــه ـهــ٧٣٥يــة ســنة وقرطبــة ممثلــة يف اخلالفــة العثمان

وجينـات اجلمـود، مـع ختلـيط صـويف ووسـيلي هجـني ولّـد حالـة مـن التـداعي  مورثات التقليد
القيمـــي والعلمـــي والفكـــري واألديب، غطـــت عليهـــا انتصـــارات ســـلطان الـــربين والبحـــرين يف 

شــــفت تلــــك احلالــــة ، ســــرعان مــــا انك) ١١و  ١٠و  ٩( اســــطنبول لقــــرون هجريــــة ثالثــــة 
، ومســـــت اخلطـــــاب الـــــدعوي الرشـــــيد املرضـــــية الـــــيت اعرتضـــــت الكيـــــان اإلســـــالمي عمومـــــاً 

فسقط العـامل اإلسـالمي . ، بسبب تداعي وتراجع فاعلية اخلطاب الدعوي الرشيدخصوصاً 
فريسة سـهلة بيـد القـوى الصـليبية املتحفـزة، ومل تسـعفه خطاباتـه الدعويـة اجلهاديـة تلـك مـن 

علــــى الــــرغم مــــن صــــدقه ومحاســــته اجلهاديــــة ضــــد احلمــــالت  ،ن االســــتعمارعنقــــاذ كيانــــه مــــ
(يف سائر اجلسد اإلسالمي  ألن املرض كان قد استشرى عميقاً  ؛الصليبية
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دار  :الجزائــر( ١طالخــامس عشــر،  الشــيخ محمــد الغزالــي، الــدعوة اإلســالمية تســتقبل قرنهــا: انظــر علــى ســبيل المثــال )۱(

 . ٤٤ص  )م١٩٨٧الهدى، 
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  :واقع الخطاب اإلسالمي الحديث عصر انطالقته -
حــدثت أن اســتكملت الــدورة احلضـــارية الســننية دورتــا، ومـــرت ســنون الســبات علـــى 

واإلسالمي، وتفاعلت عوامـل ومسـببات البعـث والتجديـد احلضـاري فيـه، الـيت  العامل العريب
عــن بــوادر �ضــة  ،التاســع عشــر مــيالدي ،أســفرت يف مطــالع القــرن الثالــث عشــر اهلجــري

حضارية عسالمية وعربية جديدة، بشرت مبناخ واقع �ضوي راق، كان قد مهََّد لـه خطـاب 
والتجديــد الــديين اإلســالمي يف بقــاع دعــوي جتديــدي نــاهض، صــدح بــه رجــال اإلصــالح 

 .شىت من العامل العريب واإلسالمي
انبعث هذا اخلطاب التجديدي الناهض من بني ركامات وأنقاض ماضوية ثقيلة، كان 

 : من أمهها
خطابـــات تركـــة املاضـــي التقليـــدي املتعثـــر، الـــيت شـــكلت طبقـــة مـــن الـــران علـــى العصـــر 

لــي املثقـل بــروح اهلزميـة، واملشــبع مبعوقـات التخلــف وخطابــات الواقـع احمل ؛الـذهيب الســابق هلـا
وخطابـــات التحـــدي اخلارجيـــة املتســـنفرة بقـــوة تدمرييـــة هائلـــة الســـرتجاع املاضـــي  ؛والرتاجـــع

(الغابر هلا 
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١( . 
انبعــث هــذا اخلطــاب التجديــدي النـــاهض، وخــاض معركــة متعــددة اجلبهــات، مـــع 

بغــرية دينيــة عســالمية  مــدفوعاً خمتلــف خطابــات اإلرجــاف والتشــويه والتعتــيم والتحــدي، 
صــادقة، وحبماســة عميانيـــة خالصــة، وبقـــوة روحيــة أصــيلة، هـــدفت باألســاس عىل كشـــف 
ورفــع كــل حجــب الظــالم القائمــة مــن جــراء عبــث وتعتــيم وخلــط اخلطابــات التشــويهية 

لم مـن كـل ــــــــبكل مـا أوتيـت مـن وسـيلة عىل ختلـيص العقـل املس ت أيضاً ـة، وسعـالسابق
ن التشـويه والتضـليل واخللـط، حيـدوها يف خطابـا التجديـدي النـاهض ما علق بـه مـن را

                                                 
 /ـهـ١٤٠٤المعهد العالمي للفكـر اإلسـالمي، : واشنطن( ١طأحمد محمد جاد عبد الرزاق، فلسفة المشروع الحضاري،  )۱(

 .  ١/٢١١ )م١٩٩٥
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تعـــود ألجمـــاد مـــاض عســـالمي وعـــريب عريـــق وزاهـــر، : ذلـــك صـــورتان متباينتـــان، عحـــدامها
(تقود لواقع عريب وعسالمي مزٍر متخلفٍ : وثانيهما
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١(. 
 حمـوراً وشّكلت عملية نقل األمة العربية واإلسالمية املتخلفـة عىل صـورة املاضـي السـعيد 

لكـــــل خطابـــــات التجديـــــد واإلصـــــالح الـــــديين احلديثـــــة، وتنوعـــــت تلـــــك اخلطابـــــات  رئيســـــاً 
التجديديـــة حبســـب عوامـــل ودوافـــع وأســـباب وأهـــداف انطالقتهـــا، مكـــررة يف الوقـــت نفســـه 
صــيغ التجديــد وفلســفته مــن اجتاهــات خطابــات الفكــر اإلســالمي األوىل، ببنيــات خطــاب 

داثــة ومالءمــة للواقــع الــدعوي اجلديــد، ومتــأرجح فلســفي مكــرور، وبصــيغ خطابيــة أكثــر ح
. بني مدرسة سلفية سنية، وصوفية سـنية، واجتهاديـة مذهبيـة، واجتهاديـة جتديديـة حضـارية

وسنحاول علقاء نظرة خمتزلة ومركزة على منطلقات وأسس وبنيات هـذه املـدارس التجديديـة 
(احلديثة
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٢(. 
 :المدرسة السلفية السنية  - ١

يف شــــبه اجلزيــــرة العربيــــة يف مطــــالع القــــرن ) الوهابيــــة والشــــوكانية(شــــكلت املدرســــة 
حركــة منطيــة ملدرســة التجديــد االتباعيــة  ،الثــامن عشــر املــيالدي ،اهلجــري الثالــث عشــر

ـــــة الســـــلفية األخـــــرى يف العـــــاملني العـــــريب  الســـــلفية، وتبعتهـــــا حركـــــات التجديـــــد االتباعي
 شـــر املـــيالدي، ففـــي العـــراق مـــثالً التاســـع ع ،اهلجـــري واإلســـالمي يف القـــرن الرابـــع عشـــر

ـــــحترك  يــــــكري األلوســـــة الثــائر حممــود شـلفية علــى يــد العالمـــــــــــــة الســـــــــــــذه املدرسـت هــــ

                                                 
عبــاس محمــود العقــاد،  ؛)ـهــ١٣٢٩مطبعــة الحلبــي وشــركاه، : القــاهرة( ١ط الســيد رشــيد رضــا، تــاريخ األســتاذ اإلمــام،: انظــر )۱(

، جمـــال الـــدين األفغـــاني ورســـالة الـــرد علـــى همحمـــد عبـــد ؛)م١٩٨٠دار الكتـــاب اللبنـــاني، : بيـــروت( ١طاإلمـــام محمـــد عبـــدة، 
دار النفـــــائس، : بيـــــروت( ٥ط، رســـــالة التوحيـــــد، همحمـــــد عبـــــد ؛)دون تـــــاريخ دار الشـــــهاب،: الجزائـــــر( دون طبعـــــةالـــــدهريين، 

؛ )م١٩٨٠المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، : بيــروت( ٢ط، هعمــال الكاملــة للشــيخ محمــد عبــدمحمــد عمــارة، األ ؛ )م١٩٧٨
ــــروت( ١طمجــــدد اإلســــالم،  همحمــــد عمــــارة، اإلمــــام محمــــد عبــــد ــــة للدراســــات والنشــــر، : بي ــــي  ؛)م١٩٨١المؤسســــة العربي عل

 .  )م١٩٨٠األهلية للنشر والتوزيع، : بيروت( ٣طالمحافظة، االتجاهات الفكرية عند العرب، 
المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، : الجزائــر( ٢ط، همحمــد طهــاري، مفهــوم اإلصــالح بــين جمــال  الــدين ومحمــد عبــد: انظــر )۲(

ــــة، ص ـمحمــــ ؛١/٢٠٤اد، فلســــفة المشــــروع الحضــــاري، ـأحمــــد محمــــد جــــ؛ )م١٩٩٤ ــــل وأدوي ــــي، عل  ٨٤-٨٣د الغزال
 .  ١٠٦-١٠٠و
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، ال جمـال فيـه للتسـامح مـع متشـدداً  وسلفياً  سنياً  دعوياً  مقدمة خطاباً  ،)م١٨٣٩ت (
فكانــت بداياتــه . ألي تطلــع مــدين عصــري حمتمــل الــرأي املخــالف، وال جمــال فيــه أيضــاً 

ود خطاباتـه، وتوقـف جناحهـا علـى العـودة عىل ـجلمـ فة بنهايته املصـريية احملتومـة نظـراً حمفو 
ما كان عليـه السـلف الصـاحل مـن األمـة فقـط، مـن دون االسـتفادة مـن منجـزات املدنيـة 

دامية ملدة قـرنني يف جزيـرة  وفتناً  خملفة أحداثاً  ،املعاصرة يف فتوحاتا واكتشافاتا املفيدة
بظالهلـا وتأثرياتـا وخطاباتـا املتشـنجة بـني احلـني واآلخـر علـى قطاعـات وملقية  ،العرب

(مهملة من مجهور املدعوين يف العامل اإلسالمي
35F

١(. 
 : المدرسة الصوفية الجهادية  - ٢

وقـد شـهد العـامل اإلســالمي يف الفـرتة نفسـها ظهـور املدرســة الصـوفية اجلهاديـة، ممثلــة 
يخ حممـــد بـــن علـــي السنوســـي اجلزائـــري الكبـــري يف يف احلركـــة السنوســـية الـــيت تزعمهـــا الشـــ

الصـــحراء اإلفريقيــــة الكـــربى، ويف احلركــــة املهدويــــة ممثلـــة يف تنظــــيم الشـــيخ حممــــد املهــــدي 
الصــويف يف الســودان وجنــويب النيــل، وحركــة األمــري عبــد القــادر اجلزائــري الصــوفية اجلهاديــة 

ملغـــرب األقصـــى ، وكـــذلك حركـــة علمـــاء ا)م١٨٤٧-١٨٣٢(ضـــد االســـتعمار الفرنســـي 
وحركــة علمــاء . ضــد الوجــود االســتعماري الصــلييب  )الشــيخ القنــدوز والكنــوين واخلطــايب(

م، الــيت تطــورت ١٨٥٨م والثــورة ضــد اإلجنليــز احملتلــني ســنة ١٨٥٧مــن ســنة  اهلنــد بــدءاً 
 . )36F٢( وتأثرياً  وتغيرياً  وحركة عسالمية أكثر نضجاً  لتقدم خطاباً  الحقاً 

                                                 
ســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعـة األميــر عبــد القــادر، قســنطينة، ، ر خمـيس بــن عاشــور، اإلمــام الشــوكاني مصـلحاً  )۱(

دار : بيـروت( ١طمحمـد البهـي، الفكـر اإلسـالمي فـي تطـوره،  ؛٨٨م، ص ١٩٨٩ -ـهـ١٤١٠قسم أصول الـدين، سـنة 
مؤسســــة مكــــة للطباعــــة واإلعــــالم، : مكــــة( ١طمحمــــد خليــــل هــــراس، الحركــــة الوهابيــــة،  ؛٧٧ص  )م١٩٧١الفكــــر، 
 . ٢٩-٢٠ص  )م١٩٧٦ /ـه١٣٩٦

دار لبنـان : بيـروت( ١أحمد صدقي الدجاني، الحركـة السنوسـية نشـأتها نموهـا فـي القـرن التاسـع عشـر، ط: انظر مثالً  )۲(
ـــدي، يقظـــة الفكـــر العربـــي فـــي مواجهـــة االســـتعمار، ؛١٥٠ص  )م١٩٦٧للطباعـــة والنشـــر،  : القـــاهرة( ١ط أنـــور الجن

دار الفكـر العربـي، : القـاهرة( ١ط ري، السنوسـية ديـن ودولـة،محمد فؤاد شك؛ ٨١-٧٩، ص )م١٩٧١ مطبعة الرسالة،
ص  )م١٩٧١المكتبــة العصــرية، : بيــروت( ٢، طمحمــد عــزة دروزة، نشــأة الحركــة العربيــة الحديثــة ؛ ٢٠ص) م١٩٤٨

علـي المحافظـة، االتجاهـات الفكريـة عنـد العــرب، ص  ؛٩٢-٩١البهـي، الفكـر اإلسـالمي فـي تطــوره، ص  محمـد ؛٧٦
المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، : الجزائــر( ١ط ،)م١٨٧٢ -١٨٣٠(الحركــة الوطنيــة الجزائريــة ، اســم ســعد اهللاأبــو الق ؛٥٥

 .  ٢و ج  ١ج  )م١٩٩٢
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درســــة بــــاالتزان الروحــــي، واالعتــــدال الــــديين، والتنظــــيم وقــــد متيــــز خطــــاب هــــذه امل
الـــواقعي واحليـــايت واجلهـــادي بـــدف احلفـــاظ علـــى آخـــر مـــا تبقـــى مـــن حصـــون احلضـــارة 
العربيـــة اإلســـالمية اآلفلــــة يف املؤسســـات والزوايـــا واملــــدن والتحصـــينات الروحيـــة التابعــــة 

مـــــن تنظيمهـــــا مســـــتبعدة بشـــــكل مطلـــــق  ،لتنظيمـــــات هـــــذه الزوايـــــا الصـــــوفية اجلهاديـــــة
االجتاهات الصوفية التنوميية والتآمرية، الـيت مهـدت لـدخول االسـتعمار، وسـاعدته علـى 

رجال الطرق الصـوفية بعض بسط نفوذه يف العاملني العريب واإلسالمي، كما حصل مع 
(اجلزائرية بعد تدجينها وتطويعها

37F

١(. 
 :المدرسة الصوفية التربوية - ٣

درســة الصــوفية الرتبويــة ممثلــة يف حركــة النــور بقيــادة عــرف العــامل اإلســالمي بــروز امل
ـــــديع الزمـــــان النورســـــي(الشـــــيخ الصـــــويف واملصـــــلح  ، بســـــبب الظـــــروف )م١٩٦٠ت  ،ب

 القاسية، اليت أملتها وقائع وقوانني القهر االستعماري، والكيد والقمع االستبدادي معاً 
آلفـل عـن ظـالل اخلالفـة يف قطبه السياسي ا على أجزاء كبرية من العامل اإلسالمي ممثالً 

ويف أجـزاء كثــرية مـن العــامل  ،ديثةــــــــــلمانية احلــــــالية العــــكمـــالعثمانيـة الراحلــة، يف تركيـا ال
(اإلسالمي كاهلند وعفريقيا الغربية

38F

٢(. 

                                                 
أبــو ؛  ٢٣٢-٢/٢٣١ )م١٩٨٤مطبعــة البعــث، : ينةـقسنطــ( ١طنة والبدعــة، ـأحمــد حمــاني، الصــراع بــين الســ: انظــر )۱(

 )م١٩٧٠الشـــركة الوطنيـــة للنشـــر والتوزيـــع،  :الجزائـــر(م ١٩٣٠ -١٩٠٠القاســـم ســـعد اهللا، الحركـــة الوطنيـــة الجزائريـــة 
مطبعـــة : الجزائـــر( ١طم، ١٩٥٦-١٩٣١عبــد الكـــريم أبـــو الصفصـــاف، جمعيـــة العلمــاء المســـلمين الجزائـــريين  ؛٣/٧١

دون طبعـة  ،جمـال قنـان، قضـايا ودراسـات فـي تـاريخ  الجزائـر الحـديث والمعاصـر؛ ١٢ص ) م١٩٩٢متحف الجهاد، 
ـــوطني للمجاهـــد، : الجزائـــر( أحمـــد الخطيـــب، حـــزب الشـــعب  ؛ ١٣٤، وص ١٢٧ص  )م١٩٩٤منشـــورات المتحـــف ال

االتجــــاه اليمينــــي فــــي  ،يحــــي بــــوعزيز ؛٦٨-٦٧ص  )م١٩٨٦المؤسســــة الوطنيــــة للكتــــاب، : الجزائــــر( ١طالجزائــــري، 
 .  ١٨-١٧ص  )م١٩٨٧ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر( ١طالحركة الوطنية الجزائرية، 

مطبعـــــة مركـــــز بحـــــوث رســـــائل : اســـــتانبول( ٢ط إحســـــان قاســـــم الصـــــالحي، بـــــديع الزمـــــان ســـــعيد النورســـــي،: انظـــــر )۲(
 .  ١٩ص  )م١٩٨٧النور،
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وقــد أبـــدعت املدرســـة الصــوفية الرتبويـــة يف ابتكـــار طـــرق ووســائل حافظـــت بـــا علـــى 
َلًة تراكماً مُ  ،ة واإلسالم يف قلوب وضمائر مريديهاالرمق األخري من بقايا العربي  ثقافياً  شكِّ

 .  ينضاف ألجماد العقل املسلم يف العصر احلديث وحضارياً 
 :المدرسة التجديدية المذهبية  - ٤

وقد مثل هذه املدرسة سائر علماء وفقهاء ودعاة العامل اإلسالمي الرمسيني والشعبيني، 
 الزيتونــة واألزهــر واحلـرمني والنجــف وقــم وبغــداد ودمشــق، وســائريف علمــاء القــرويني و  ممثلـني

 .حواضر العامل اإلسالمي العلمية والدينية األخرى
 وهادئـــاً  متزنـــاً  يوميـــاً  دينيـــاً  وقـــدمت هـــذه املدرســـة الشـــرعية العلميـــة الرمسيـــة والشـــعبية خطابـــاً 

هم قـدر اسـتطاعتهم، للحفاظ على قيم ديـن -بدوء واتزان  -، وقادت مجهور املسلمني ومفيداً 
مراعية يف ذلك ظروف ومالبسـات وأحـوال الواقـع العـريب واإلسـالمي ومعطياتـه الراهنـة واملتسـمة 
باال�يــار والرتاجــع، وبــني ســطوة ومراقبــة القــوى االســتعمارية املهيمنــة علــى تســيري وجهــة العــامل، 

هـا، والـتحكم فيهـا التحكم يف مصائر الشعوب عامة، واألمة اإلسالمية خاصة، وقهرهـا وتوجيه
عرب بوابات املؤسسات الدوليـة، وبـني قمـع وقهـر وجتاهـل األنظمـة العربيـة واإلسـالمية لتطالعـات 

 .شعوبا يف عودة اإلسالم لتوجيه احلياة 
  : المدرسة االجتهادية التجديدية  - ٥

ـــــات مـــــدارس التجديـــــد  ـــــني خطاب ـــــة مـــــن ب ـــــة التجديدي انطلقـــــت هـــــذه املدرســـــة االجتهادي
املختلفـــة يف العصــــر احلـــديث علـــى يــــد حكـــيم الشـــرق الفيلســــوف واملصـــلح الســــيد اإلســـالمي 

ــــدين األفغــــاين( ــــمبصــــر يف العق) م١٨٩٧/ـهــــ١٣١٥ت  ،مجــــال ال ــ ــ ــ ــ ـــــــدين األخـــ ريين مــــن القــــرن ـ
الثالــث عشــر اهلجــري، املوافــق للعقــدين الســابع والثــامن مــن القــرن التاســع عشــر املــيالدي، مــن 

دســـة، والـــيت تـــرى صـــالحية هـــذه األطـــر املرجعيـــة تصـــور عصـــري وصـــحيح لألطـــر املرجعيـــة املق
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ـــــقــالع والبعــث احلضــاري لألمــة اإلساملقدســة لإل ــ ــ ــ ليم والصــحيح ــــــالمية، شــريطة تــوفر الفهــم الســ
هلـــا مـــن قبـــل املـــؤمنني بـــا، وعدراكهـــم ملعـــاين اخللوديـــة واملطلقيـــة يف ثوابتهـــا املقدســـة، ويف مقـــدار 

والكيانيـــــــة واإلمكانيــــــة ملتغرياتـــــــا، ومراعـــــــاة  حــــــدوديتها، وملعـــــــاين الصـــــــلوحية الزمانيــــــة واملكانيـــــــة
(مشموالت اخللودية املطلقة يف ثوابتها، واملرونة واحلركية يف متغرياتا

39F

١(. 
واســتجابة  عمقــاً  -الرصــني واملتطلــع  -ووجــد خطــاب املدرســة االجتهاديــة التجديديــة 

نري االستعمار  يف وجدان وقلب وعقل الواقعني العريب واإلسالمي املتخلفني والرازحني حتت
 الصــلييب احلــديث، كمــا وجــد كــل حــوافز املــد واالنتشــار يف جنــاحي العــامل اإلســالمي، نظــراً 

آلفاقية وحتررية خطابه املتميـز، وامتـدت جـذوره وفروعـه يف مصـر وسـائر الشـرق مـع مدرسـة 
) م١٩٠٥ت  ،هحممـــد عبـــد(املنـــار ممثلـــة يف جملـــة املنـــار ومكتوباتـــا، وعـــرب جمـــدديها الشـــيخ 

() م١٩٣٦ت  ،السيد رشيد رضا(لشيخ وا
40F

٢(. 
يف شـــكلها التنظيمـــي الـــدقيق مـــع مجاعـــة اإلخـــوان املســـلمني بقيـــادة  وتطـــورت املدرســـة

، وســـائر فروعهـــا يف العـــامل اإلســـالمي، وحركـــات البنـــاء )م١٩٤٩ت (البنـــا  الشـــيخ حســـن
عمساعيــــــل راجــــــي (و ) م١٩٧٣ت  ،مالــــــك بــــــن نــــــيب( احلضــــــاري الفرديــــــة واجلمعيــــــة أيضــــــاً 

 ) ...  جودت سعيد(و ) م١٩٨٦ت  ،اروقيالف
 )م١٩٤٤ت  ،عبـــد العزيـــز الثعـــاليب(ويف املدرســـة الدســـتورية يف تـــونس بقيـــادة الشـــيخ 

ـــــوتنظيمــــه حــــزب الدس ـــــتور التونســــي، ويف املدرســــة الباديســــــ ــــد أقطابــــا ـــــ ية بــــاجلزائر علــــى ي
ـــالش ــ(يوخ ــــــ ـــحممــد البش(يخ ــــــــــوالش) م١٩٤٠ت  ،سـعبــد احلميــد بــن بادي  ،ري اإلبراهيمــيــــــ

                                                 
ـــذييل الشـــيخ شـــكيب أرســـالن،: انظـــر )۱( ـــويهض، ت ـــوثروب ســـتودارد، حاضـــر العـــالم اإلســـالمي، ترجمـــة عجـــاج ن  ١ط ل

ـــــابي الحلبـــــي، : القـــــاهرة( ـــــرزاق، فلســـــفة المشـــــروع  ؛٢٦٦..  ١/٢٥٩) م١٩٣٦مطبعـــــة الب أحمـــــد محمـــــد جـــــاد عبـــــد ال
 . ١/٢٩٤ )م١٩٩٥ -ـه١٤٠٤المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، : واشنطن( ١طالحضاري، 

 أنــور الجنــدي، يقظــة الفكــر العربــي فــي مواجهــة ؛١/٢١١أحمــد محمــد جــاد عبــد الــرزاق، فلســفة المشــروع الحضــاري،  )۲(
 . ٩٨-٩٧ص  )م١٩٧١ مطبعة الرسالة،: القاهرة( ١طاالستعمار، 
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ــــــــــــــــوالش) م١٩٦٥ت  ـــوالش)  م١٩٥٧ت  ،يــــــــــــالعـــريب التبس(يخ ـــ  ،الطيـــب العقـــيب(يخ ــــــــــــ
، ويف املدرســـة اخلطابيــــة بــــاملغرب مــــع )م١٩٤٥ت  ،مبــــارك امليلــــي(والشـــيخ ) م١٩٦٠ت 

والشـيخ ) م١٩٧٣ت  ،عبـد الكـرمي اخلطـايب(حركة حزب االستقالل بقيادة الشيخ الاهد 
 .)41F١( )عالل الفاسي(

اتا بـــني علمــــاء الشـــام، وعلمـــاء وجماهـــدي فلســـطني بقيــــادة كمـــا وجـــدت هلـــا امتـــداد
 ،عـز الـدين القسـام(والشـيخ ) أمـني احلسـيين(والشـيخ ) عبد القادر احلسـيين(الاهد الشيخ 

 ؛م١٩٤٠ومـــع علمـــاء وجماهـــدي العـــراق وثـــورة رشـــيد علـــي الكـــيالين ســـنة ). م١٩٣٦ت 
وبـني .  التعامـل مـع اإلجنليـزوبني علمـاء فـارس وحركـة مقاطعـة شـركات التبـغ، وفتـاوى حتـرمي

وفياتية اإلســالمية، ويف شــبه القــارة اهلنديــة ـــــــــعلمــاء وجماهــدي مجهوريــات أواســط آســيا الس
، وفتــاوى حتــرمي التعامــل مــع شــركة اهلنــد الشــرقية وثــورة صــد احملتلــني )نــدوة العلمــاء(ممثلــة يف 

                                                 
مجـال قنـان، قضـايا ودراسـات ؛ ٥٧-٥٥، ص )م١٩٥٦-١٩٣١(عبد الكرمي أبو الصفصاف، مجعية العلمـاء املسـلمني اجلزائـريني : للتوسع انظر )۱(

كــة الوطنيــة احلر حيـي بــوعزيز، االجتــاه اليميـين يف  ؛٦٨أمحــد اخلطيــب، حـزب الشــعب اجلزائــري، ص  ؛١٣٤يف تـاريخ  اجلزائــر احلــديث واملعاصـر، ص 
عثمــــان الشــــريف،  البشــــري بـــن احلــــاج ؛ ٨٩و  ٣/٨٨، )م١٩٣٠ -١٩٠٠(أبــــو القاســــم ســــعد اهللا، احلركـــة الوطنيــــة اجلزائريــــة  ؛٢٠-١٩اجلزائريـــة، ص 

شـارل أندريـه  ؛بعـدها ومـا ٥ص  )ر، دون تـاريخـدار بوسالمة للطباعـة والنشـ: تونس( ١ط، )م١٩٢٤-١٨٨١(أضواء على تاريخ تونس احلديث 
الشـركة التونسـية للتوزيـع، دون : تـونس(بـن سـالمة، دون طبعـة  البشـريو  حممـد مـزايل: شباب التونسـي، تعريـبوحركة ال يان، املعمرون الفرنسيونجول

الـــدار التونســـية للنشـــر، : تـــونس( ١طســـالمة، بـــن اري ـد مـــزايل والبشــــحممـــ: ري، ترمجـــةـشـــارل أندريـــه جوليـــان، أفريقيـــا الشـــمالية تســـ ؛٤٨ص  )تـــاريخ
أمحـــد توفيـــق املـــدين، حيـــاة   ؛١/٧٠) دون تـــاريخ املؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب،: اجلزائـــر(حممـــد خـــري الـــدين، املـــذكرات، دون طبعـــة  ؛٤٤ص  )م١٩٧٦
: تـونس( ٤طحسـن حسـين عبـد الوهـاب، خمتصـر تـاريخ تـونس،  ؛٣وج  ،٢، ج ١ج ) م١٩٧٨املؤسسة الوطنية للكتاب، : اجلزائر( ١، طكفاح

 ارـكرية بـــني تـــونس وأقطــــالثقافيـــة والفـــ تالـاحلـــديث الصـــحفنـــاوي عمايريـــة، فجـــر التنـــوير العـــريب  ؛٢/٦٥) م١٩٧٧ والنشـــر، دار بوســـالمة للطباعـــة
 ١طحممــد الصــاحل املراكشــي، تفكــري حممــد رشــيد رضــا، ؛ ١٤٨ص  )دار نقــوش عربيــة، دون تــاريخ: تــونس( ، دون طبعــة)م١٨٨١ -١٨٦٤(املشــرق 

؛ ١/١٢٦ )م١٩٦٥املطبعــة التعاونيــة، : دمشــق( ١طعلــي دبــوز، �ضــة اجلزائــر احلديثــة،  حممــد ،٦٠٠ص  )م١٩٨٧الشــركة التونســية للنشــر، : تــونس(
الشــــركة : اجلزائــــر( ١ط، )م١٩٣٠-١٩٠٠(حممــــد ناصــــر، املقالــــة الصــــحفية يف اجلزائــــر  ؛١/٢٨عمــــار طــــاليب، آثــــار الشــــيخ عبــــد احلميــــد بــــن بــــاديس، 

التونســية للنشــر،  الشــركة: تــونس( ن النهضــة األدبيــة بتــونس دون طبعــة، أركــال بــن عاشــورـمــد الفاضــحم ؛٢/٢١٨ )م١٩٨٦والتوزيــع،  الوطنيــة للنشــر
: تـــونس( ١ط، )م١٩٦٠-١٩٠٠ســـنة (حممـــد الصـــاحل اجلـــابري، النشـــاط العلمـــي والفكـــري للمهـــاجرين اجلزائـــريني  بتـــونس  ؛١٣ص  )دون تـــاريخ

حممــد الفاضــل بــن عاشــور، احلركــة األدبيــة  ؛ ٢١، حممــد الطــاهر بــن  عاشــور، ص أبــو القاســم الغــايل ؛٢١ص  )م١٩٧٥التونســية للنشــر،  الشــركة
الطاهراحلـداد، التعلـيم اإلسـالمي وحركـة اإلصـالح جبـامع الزيتونـة،  ؛ ٧٠ص  )م١٩٨٣التونسـية للنشـر،  الشـركة: تونس( ٣ط والفكرية يف تونس، 

دون دار،  :دون مدينـــــة( ٢عاشـــــور، ألـــــيس الصـــــبح بقريـــــب، ط حممـــــد الطـــــاهر بـــــن؛ ٢٤ص  )م١٩٨١التونســـــية للنشـــــر،  الشـــــركة: تـــــونس(١ط 
 . ١١٤ص  )م١٩٨٨ -ـه١٤٠٨
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ويف  ؛)م١٩٣٢ت  ،لنسـبة حملمـد عقبـا(م، ويف جهود التنوير اإلقباليـة ١٨٥٧اإلجنليز سنة 
ت  ،أبــــو األعلــــى املــــودودي(يادة املرحــــوم ـالمية يف اهلنــــد بقـــــة اإلســـــود حركــــة اجلماعـــــجهــــ

(ويف اجلنوب الشرقي من احمليط اهلادي يف جاوة والفلبني وماليزيا ؛)م١٩١٩
42F

١( . 
وعلى الرغم من االمتدادات اجلغرافية والدميغرافية اليت حققها هذا اخلطاب الدعوي 

احلــديث، عّال أنــه تعثــر بســبب عــدة عوامــل تعويقيــة كيديــة، داخليــة وخارجيــة،  يف العصــر
وتصدت له كل قوى الكيد الداخلي والتآمر اخلارجي، ألنه سعى بكل وسائله عىل تنوير 
اجلماهري املسـلمة، وتبصـريها بواقعهـا األلـيم، وحاضـرها ومسـتقبلها، وعمـل علـى سـحب 

حانه وتعــاىل، وكــذلك كــان األمــر بالنســبة لســائر والئهــا مــن تلــك القــوى، وحتويلــه هللا ســب
اخلطابات الدعوية ملختلف املدارس التجديدية اإلسالمية، سعي لتحويل والء األمة حنـو 
ربـــا، وســـعي لتحويــــل االحتكـــام لشــــريعة اإلســـالم، وســـعي لابــــة القـــوى االســــتعمارية 

 . الباغية
اين األصـــيل يف صـــراع هـــذا اخلطـــاب الـــدعوي الربـــ -وســـيظل عىل يـــوم الـــدين  -وظـــل 

المية الباغيــة حــىت تــتمكن مــن تدجينــه، أو ـوى الظـــعقــدي دائــم، وجهــاد مريــر مــع هــذه القــ
يتمكن هو من االنتصار عليها، أو تتمكن هي من الغلبة عليه، ولكن صدقت حكمة اهللا 

 : العظـــــــيم حـــــــني قـــــــرر منـــــــذ األزل بأنـــــــه 
       

 
 . )١٤١:النساء(

                                                 
 :بـريوت( .ط. ، دحممد عقبال، جتديد التفكري الـديين يف اإلسـالم، ترمجـة عبـاس حممـود، مراجعـة عبـد العزيـز املراغـي، والـدكتور مهـدي عـالم: انظر )۱(

جامعـــة األمـــري عبـــد القـــادر للعلـــوم  ،حملمـــد عقبـــال، رســـالة ماجســـتري غـــري منشـــورة ســـكينة قـــدور، رســـالة املشـــرق ؛١٩-١ص  )م١٩٨٥دار آســـيا، 
عمـــار طســـطاس، أبـــو األعلـــى  ؛ ١٥-١٤، ص ـهـــ١٤١١ليمان، ســـنة ـحـــريب أمـــني ســـ: راف الـــدكتورـاإلســـالمية بقســـنطينة، قســـم احلضـــارة، عشـــ

مية، قسـنطينة، قسـم أصـول الـدين، عشـراف األسـتاذ الـدكتور عبـد املودودي، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة األمري عبـد القـادر للعلـوم اإلسـال
دار ابـــن كثـــري، : دمشـــق( ١، طأبـــو احلســـن علـــي احلســـين النـــدوي، املســـلمون يف اهلنـــد ؛٢٩-٢٧، ص ـهـــ١٤١١م ١٩٩١الســـالم اهلـــراس، ســـنة 

 . ١٧٧ ، ص١٣٠-١٢٩ص  )م١٩٩٩ -ـه١٤٢٠
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 المي ومكوناتههندسة الخطاب اإلس

 :دوائر انتشار الخطاب اإلسالمي وآفاقه -
يف صــورته التوقيفيــة املقدســة  -قبيــل انقطــاع الــوحي  -تبلــور اخلطــاب الــديين اإلســالمي 

والــيت  )الســنة النبويــة ،القــرآن الكــرمي (اخلالــدة، الــيت جســدتا ومثّلتهــا األطــر املرجعيــة املقدســة 
عــن التمــع األمثــل الــذي كــان عمــاده ممارســات  - وعمليــاً  نظريــاً  -توارثتهــا األمــة اإلســالمية 

رضـوان اهللا تعـاىل علـيهم، يف التمـع الربـاين األفضـل  ،وتطبيقـات صـحابته الكـرام الرسول 
جبهـــد وثبـــات وعقالنيـــة  -يف األرض، بعـــد أن قطـــع هـــذا اخلطـــاب الربـــاين اإلســـالمي املتميـــز 

ي، فـــالقبلي، وحـــدودمها احملليـــة، لينتقـــل عىل كـــل دوائـــر ومراحـــل االنتشـــار العشـــائر   -وواقعيـــة 
عىل دائـرة القوميـة وآفاقهـا الوحدويـة الضـيقة، الـيت   اجلهوية التجاورية وحدودها الوطنيـة، وصـوالً 

 -كانت بالنسبة عليه حمطة االنطالق احلقيقية واألوىل لتجسيد معـاين التعـاليم الربانيـة العامليـة 
وفق مسـتواه العـاملي  - �ائياً  -ّكل ـ والدميغرايف، عىل أن تشيف الواقعني اجلغرايف -املختزلة فيه 

 بــــني -وتراكماتــــه العقديــــة والفلســــفية والتصــــورية  -الشــــامل، الــــذي احتضــــن العــــامل القــــدمي 
 . تعاليمه اآلفاقية يف أقل من قرن

 وعمكانيـــاً  وكيانيـــاً  ومكانيـــاً  وقـــد تـــدرج هـــذا اخلطـــاب مـــع تلـــك الـــدوائر واملراحـــل زمانيـــاً 
 بالنجـــاح والتوفيـــق يف حتقيـــق االنتشـــار اجلغـــرايف ودقـــة متناهيـــة، كانـــتُ تكلـــل دائمـــاً  بعمـــق

والــدميغرايف، وتوســيع بُــؤر الــوالءات لتعاليمــه العامليــة، علــى الوجــه املشــرق الــذي نقلتــه علينــا 
 . املصادر التارخيية اإلسالمية األوىل 

لـــة مـــن العوامـــل ومـــا كـــان هـــذا اخلطـــاب ليحظـــى مبثـــل ذلـــك التوفيـــق، لـــوال تـــوفر مج
 وتــأثرياً  وتوجهــاً  منطلقــاً  -املضــبوطة واملدروســة فيــه بدقــة متناهيــة، حبيــث انســجمت فيــه 

احلقيقـــــة والتعليمـــــة الربانيـــــة أوالنبويـــــة املـــــراد تبليغهـــــا وعيصـــــاهلا جلمهـــــور  -وغايـــــة ووســـــيلة 
حمــيط  املــدعوين احلقيقيــني واملــرتقبني مــع مجلــة مــن املســتويات واألطــر والــدوائر الواقعيــة يف
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وري والعقلــي النظــري هلــم، ــــــريف والتصـــــتوى املعـــــــــبلني هلــا، عن علــى املسـتقـــــــاملــدعوين واملس
أو علــــى مســــتوى االنســــجام والتقبــــل الوجــــداين هلــــم، أو علــــى مســــتوى التعامــــل النفســــي 

توى الصــدود والنكــران الوجــداين الــداخلي هلــم، أو ـوالشــعوري الــداخلي هلــم، أو علــى مســ
 .تحدي اخلارجي والواقعي هلم على مستوى التعويق وال

صـــالحية تعـــدد وتنـــوع مســـتوى خطاباتـــه اجلزئيـــة، لتحتـــوي  كمــا انســـجمت فيـــه أيضـــاً 
ســائر الفــروق الفرديــة يف التلقــي والتقبــل والتــأثري بــني خمتلــف األفــراد، وحتاصــرها وتطوقهــا يف 

يــة شــكلها اإلميــاين اجلديــد ضــمن نطــاق األفــراد، ولتجمــع أكــرب قــدر مــن التصــورات اجلمع
وتيكلها، ولتبلور املخيال اجلماعي جلمهور املدعوين وتشّكله، ولتحقق وتصـنع بـم أرضـية 

 .ساس وأرضية كل خطاب عسالمي عامليالوحدة التصورية والوجدانية اجلماعية، اليت هي أ
كمــا انســجمت فيــه طبيعــة وحجــم عشــعاع التــأثري املنبعــث مــن تعاليمــه باجتــاه مجهــور 

 نفسـياً  ،تون عليـه أو ينفـرون منـه بقـدر أرضـية التلقـي الـيت ُشـكِّلوا عليهـااملدعوين، فرتاهم خيب
 .     وعقلياً  ووجدانياً  وروحياً 

اب الـديين اإلسـالمي النظـري والتطبيقـي ـوضمن هذه الدوائر الدميغرافية تنقل اخلطـ
مــــن بقايــــا وحطــــام األديــــان األخــــرى  فشــــيئاً  شــــيئاً  ، ومتمكنــــاً مطمئنــــاً  واثقــــاً  - معــــاً  -
نفسـه للتعامـل مــع  ضـعية والسـماوية، حـىت بلـغ مشـارق العــامل القـدمي ومغاربـه، مهيئـاً الو 

لتضــــمنه أســــس وآليــــات التعامــــل مــــع  ســــائر الطروحــــات املعارضــــة واملخالفــــة لــــه، نظــــراً 
 السوي واملتأزم، وتضمنه قواعد تقّبلـه والتعـايش معـه، واالعـرتاف بوجـوده قويـاً  )اآلخر(

هذا كله عىل تعاليمه الربانية الدقيقة، والـيت ورد يف شـأ�ا يف  ضمنه، مستنداً  ومتماسكاً 
     : الكثــري مــن قواعــد التعامــل مــع اآلخــر املســامل واملعــادي، كقولــه تعــاىل 

 
 : ، وقوله تعاىل)٢٥٥:البقرة( 

    
 ) .٦:الكافرون( 
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بعــد مـــن عىل أ -ومــازال يـــذهب خللوديتــه الزمانيــة واملكانيـــة والكيانيــة  -بــل يــذهب 
، وأس شرعية )اآلخر(ذلك بكثري عندما يتسامق من أس فضيلة االعرتاف بشرعية وجود 

ـــه، عىل بُعـــد عشـــراكه يف صـــناعة وصـــياغة وتشـــييد وبنـــاء  ضـــمان حقوقـــه وحرياتـــه العامـــة ل
من عيقاعات الفضيلة واحلق واخلري والرشاد املتبقية يف  منظومته احلياتية الراشدة، مستفيداً 

 -حسـب قـراءيت وتصـورايت املتواضـعة  -ان وامللل والنحل األخرى، وهـذه خطابات األدي
أعظم مزية تضمنها اخلطاب الديين اإلسالمي العاملي، واليت َضمن با تذكرة الفوز واملرور 

 .سدتا طيلة القرون اهلجرية اخلمسة األوىل عىل مستوى العاملية احلضارية، وظل متبوءاً 
أس فضـــيلة االعــرتاف والتعــايش واالنســـجام  -فــارق مــن بــاب القيـــاس مــع ال -ولعــل 

مــن أس فضــيلة  -مــن حيــث القيمــة األخالقيــة والفاعليــة الواقعيــة  -أقــل  )لآلخــر(والتقبــل 
عشــراكه يف عمليــة التشــييد والبنــاء الراشــدة، وذلــك باســتثمارها وتوظيفهــا ملــا بقــي عنــده مــن 

األرضـية األساسـية الـيت تفتقـدها الفضائل يف موروث خطابه الديين القـدمي، وهـي الفضـيلة و 
خطابــات اآلخــرين باجتــاه اآلخــرين عامــة، وباجتــاه اخلطــاب والكيــان اإلســالمي خاصــة، مبــا 

 .  فيهم اخلطاب الغريب العوملي الوثين املعاصر واملستقبلي
 : هندسة الخطاب اإلسالمي ومكوناته -

األبعـــاد العامليـــة  -مـــن غـــري عنـــاء  -املـــتمعن يف ظـــاهر وروح التعـــاليم الدينيـــة ســـيجد 
  : ، مـــن ذلـــك قولـــه جـــل وعـــالاالكامنـــة فيهـــ

        
                   

                  
 

  :وقولــــــــــــه تعــــــــــــاىل) ١٥٨:األعــــــــــــراف(
       

 
   :وقولــه تعــاىل  ،)٢٨:ســبأ(

          

     
 :، ولقولـــــــــه عليـــــــــه الصـــــــــالة والســـــــــالم)٤٦-٤٥:األحـــــــــزاب( 
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ــي« ــنَّ َأَحــٌد قَـْبِل ــْم يـُْعَطُه ــا َل ــَي : ُأْعِطيــُت َخْمًس ــْت ِل ــْهٍر؛ َوُجِعَل ــِب َمِســيَرَة َش ُنِصــْرُت بِالرُّْع
اَألْرُض َمْســـِجًدا َوَطُهـــورًا، فَأَيَُّمـــا رَُجـــٍل ِمـــْن أُمَِّتـــي َأْدرََكْتـــُه الصَّـــالُة فَـْلُيَصـــلِّ؛ َوُأِحلَّـــْت لِـــَي 
َعـُث ِإلَـى قَـْوِمـِه َخاصَّـًة  ـَفاَعَة؛ وََكـاَن النَّبِـيُّ يـُبـْ اْلَمَغاِنُم َوَلْم َتِحلَّ َألَحٍد قَـْبِلي؛ َوُأْعِطيـُت الشَّ

 .)43F١(»َوبُِعْثُت ِإَلى النَّاِس َعامَّةً 
 :معطيات المعادلة ودالالت النجاح -

،  تعـاىل علـيهمرضـوان اهللا ،بذا اخلطاب مع صـحابته الكـرام وقد تدرج رسول اهللا 
بعـده الشـمويل  ضمن عطار التمع املسلم، من املنطلق األجبدي هلذا اخلطاب، حـىت أعطـاهُ 

 :العاملي، وفق مكونات املعادلة التالية
+ كيــان اجتمــاعي )+ اةـنبــوي، دعــ(جهــد + زمــان دعــوي )+قــرآن، ســنة(نــص كــرمي 

تقــرييب ملــراد ومقصــد تطبيــق + تقنيــات توصــيل دعويــة وواقعيــة للــنص+ فهــم حقيقــي للــنص
 .  مكونات الخطاب الديني= النص 

وحتكم أطراف هذه املعادلة ضوابط معرفيـة وفكريـة وثقافيـة شـرعية صـارمة، هـي الـيت 
خطابية مؤثرة، حبيـث تـَُفعِّـُل  تضمن له صيغ النجاح والسداد، ومتنح لكل مكوناته أبعاداً 

مسـتوى العامليـة الشـمولية، عـرب  هذا اخلطاب كي ينتقل من مسـتوى الوطنيـة والقوميـة عىل
ــــصي غ خطابيـــة دقيقـــة ومـــؤثرة وفاعلـــة، مبتـــدؤها اخلطـــاب التطهـــريي كحجـــر أســـاس يف ــــــــ

 ،ختليص الوجـدان والعقـل املـدعو مـن بـراثن الوثنيـة وران اجلاهليـة، عـّرب عنـه الفـاروق عمـر
. »يُفرغنـا مـن الجاهليـة ويملؤنـا باإلسـالم كان رسول اهللا «: بقوله ،رضي اهللا عنه

وعطفها باخلطاب التنويري الالزم لألنفس املظلمة بأدران اجلاهلية، عـّرب عنهـا الكثـري مـن 
عنــــدما وصــــفوا نعمــــة اإلســــالم ألنفســــهم  ،رضــــوان اهللا تعــــاىل علــــيهم أمجعــــني ،الصــــحابة

، ، ويســـتعبد بعضـــنا بعضـــاً كنـــا أهـــل جاهليـــة، يقتـــل بعضـــنا بعضـــاً .. «: ولغـــريهم بقـــوهلم
                                                 

 . أخرجه البخاري )۱(
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تحل ـمـــــن دون اهللا، نقطـــــع األرحـــــام، ونـــــأيت املنكـــــر، ونســـــ اً أربابـــــ ويتخـــــذ بعضـــــنا بعضـــــاً 
حـــىت مـــّن اهللا علينـــا بـــذا النـــيب، فأخرجنـــا مـــن .. احلرمـــات، ونشـــرب اخلمـــر، ونأكـــل الربـــا

 . )44F١(»..الظلمات عىل النور
 :مواتـااب اإلحيائي الفاعل، الذي حيي النفوس بعـد ـــــــــــــــــــها مباشرة باخلطـم عتباعــــــــــــــــــث

 
                    

     
حبســــب مــــا  ،يينـائي والتلقـــــابني اإلحيـــــباخلطــــ ممزوجــــاً ) ١٢٢:األنعــــام( 

 . تقتضية الظروف الزمانية واملكانية والكيانية واإلمكانية جلمهور املدعوين

لتفعيليـــة ومـــن أهـــم هـــذه الضـــوابط التنـــاغم القـــائم بـــني مســـتوى اخلطـــاب وقـــوة الطاقـــة ا
والتأثرييـــــة فيـــــه، حبيـــــث تضـــــمن لـــــه التـــــوزع الســـــوي والكـــــايف واملـــــؤثر يف العقـــــول والضـــــمائر 

 .  ، وعلى مستوى املساحة الواقعية اجلغرافية والدميغرافية املنشودة ثانياً والنفسيات أوالً 
عىل مسـتوى وحجـم  -العامليـة الشـمولية  ،القوميـة ،الوطنيـة –كما حتتـاج كـل دائـرة انتشـار 

وة وطاقــة تأثرييــة وتفعيليــة خاصــة بــه، وخمتلفــة عــن غــريه مــن املســتويات، يتضــمنها اخلطــاب وقــ
علـى توصـيله للمـدعوين،  -بصـدق وعخـالص  -ضمن مكوناته، كما يدركها ببداهة القـائمون 

 .ويستشعرها بتلقائية وصدق وحرارة وجدانية مجهور املستقبلني املتعطشني لإلميان
 :لة والحضارةدالالت نجاح خطاب األصا -

ظل العامل اإلسالمي طيلـة القـرون املاضـية يسـتقي أصـول خطابـه النظـري والـواقعي 
من معني حمددات األطر املرجعية املقدسة، اليت شّكلت له طيلة القرون اهلجرية املاضية 
منــابع للقــيم وللمعــايري وللقواعــد ولألصــول وللمبــادىء التصــورية والوجدانيــة والســلوكية 

 .الفردية واجلمعية واألممية، احمللية واإلقليمية والعامليةوالواقعية، 
                                                 

خطبـــة جعفـــر بـــن أبـــي طالـــب فـــي حضـــرة  ؛١/٤٨٩ابـــن كثيـــر، الســـيرة النبويـــة، انظـــر وصـــف الصـــحابة إلســـالمهم،  )۱(
 . ٢/١٠النجاشي في هجرة الحبشة، ابن كثير، السيرة النبوية، 
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اري داخلـــي وخـــارجي، ـــــــــمصـــدر عهلـــام وعمـــداد وبعـــث ورقـــي حض كمـــا كانـــت أيضـــاً 
على تصدير قيمه ومثله ومبادئه وسلوكاته وأخالقه  -يومها  -عمل العقل املسلم املبدع 

 .العاملية الدينية والوثنية من واقع احلياة احمللية واإلقليمية اإلسالمية عىل اآلفاقية
وتراجـــع  -وتلـــك هـــي حقيقتـــه  -ووجـــد العـــامل القـــدمي يومهـــا نفســـه يف حالـــة عفـــالس 

حضــاري شــامل أمــام عطــاءات وفتوحــات القــيم اإلســالمية الراشــدة، فــانبهر مببادئــه وقيمــه 
السـامية، وسـرعان مـا اخنرطـت الشـعوب طواعيــة يف منظومتـه التشـريعية كمـؤمنني أوائـل بــا، 

ــــفسحف ــــت إلبداعاتـــــــــ ــــهم وملـــواهبهم ولقدراتـــــــ ــــهم ولعقوهلـــــــــــــــ ــــم وهلمـ ــــمهم الــــــ ، ال واســـعاً ــــــــــ
فــــأقبلوا منكبــــني حبــــرارة يُرقُّو�ــــا ويُثرو�ــــا وُيضــــيفون عليهــــا كــــوامن اخلــــري والفضــــيلة والصــــالح 

مل تســتطع يــد الوثنيــات القدميــة أن تغريهــا أو  ية يف خمــزو�م الرتاثــي، والــيتـاملتبقــ... واإلبــداع
 . أن متسها فيهم بسوء

ومنــذ القــرن األول والعــامل اإلســالمي يف حلقــة تــدبر مســجدية وعلميــة ومدرســية واعيــة 
وناشطة، ويف حاالت وتشوقات وتشوفات للفهم والعظة العقلية والروحية والوجدانية حـول 

بُّـــون منهـــا النـــور، مث يعكفـــون بـــه علـــى واقعهـــم ، يع)الســـنة ،القـــرآن(منـــابع الـــوحي املقـــدس 
حضـــارة  -جبهــدهم وبتضــافر عراداتــم الصــادقة، وبتوفيــق مــن قيــاداتم الراشــدة  -لُيحيلــوه 

عربية عسالمية راشدة، تصهر مجيع أمم األرض على اختالف أعـراقهم ومنـابتهم وبالدهـم، 
ا ديـاجري ظلمـة الوثنيـات يف لتصنع مبحصلة عراداتم حضارة عسالمية عربية راقية، أنـارت بـ

 .    العصور الوسطى املسيحية وغريها
أن يلـيب  ،واالجتهـادي )السـنة ،الكتـاب(املقـدس  ،واستطاع هذا اخلطاب يف جانبيـه

 ،بتــوازن وثقــة وســخاء كــل تطلعــات وحاجــات الفــرد واجلماعــة والتمــع واألمــة احلضــارية
دث ذلــــك الت طــــوير والتفاعــــل احلــــي بــــني اإلنســــان اآلنيــــة واملســــتقبلية منهــــا، دون أن ُحيــــ
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أو ِعخــــالل بنظــــام ونــــواميس الكــــون  اخــــتاللومضــــامني اخلطــــاب اإلســــالمي املقــــدس أي 
والطبيعـــة واحليـــاة واإلنســـان والبيئـــة، كمـــا هـــو الشـــأن يف واقـــع املـــدنيات الوضـــعية احلديثـــة 

ة علـــى كـــل النـــواميس الضـــابط -وال عقالنيـــة متناهيـــة  -واملعاصـــرة، الـــيت أتـــت بوحشـــية 
 .لصريورة الكون والطبيعة واحلياة واإلنسان والبيئة

يف ظـل اخلطـاب  ،وقد نقلت لنا احلقائق التارخيية عـن أوضـاع املسـلمني الراقيـة وغـريهم
 أالـــديين اإلســـالمي األصـــيل مقارنـــة بغـــريهم مـــن األمـــم األخـــرى، الـــيت كانـــت تعـــاين مـــن أرد

علـى حـد  الدينيـة منهـا والوضـعية أيضـاً  ،وأفظع اخلطابات العنصـرية واألنانيـة والقهريـة أوأسو 
 .سواء

غرافيـة و كنقطـة جغرافيـة واسـعة، وكامتـدادات دمي  -ولذلك فقد شّكل العامل اإلسالمي 
 مناطق جذب وعثارة واستقطاب ملختلف شعوب األرض، اليت كانت تطمح حبثاً  -راشدة 

ومل يكـن . جريـة املاضـيةعن احلرية واالنعتاق، واهلدى واحلياة الكرمية، وذلك طيلة القـرون اهل
أحد من املسلمني، أو من غريهم يتبادر عىل نفسـيته أدىن شـعور يف تـدين مكانتـه أو مكانـة 

ــــه وأمتـــه اإلســـــــــــــحضارت ــــم األخـــــــــريها مـــن األمـــــــالمية عـــن غـــ بـــل كـــان الشـــعور العـــام . رىـــــــــــ
: مـن قولـه تعـاىل ،اإلسـالمي العظـيم أمن املبـد مي منطلقاً ها يف العامل اإلسالــــــــــــــــــالسائد يوم

 . ..
         

، )٨:املنــــــافقون(
تكـذيب، أو تضـليل نفسـه، أو ختطيئهـا مبـا يتمتـع  -كـان   -لمني ـومل ُتسوِّغ ألحد من املس

به هو وغريه من املسلمني وأهـل الذمـة مـن مسـتوى معيشـي وحيـايت وحضـاري راق يف ظـل 
 .سالمي األصيلاخلطاب اإل

وهكــذا قــدمت احلضــارة العربيــة اإلســالمية اإلجابــات املقنعــة واحللــول املقبولــة ملعضــالت 
البشــــرية التائهــــة يومهــــا، بواســــطة عطــــاءات اخلطــــاب اإلســــالمي األصــــيل يف جانبيــــه املقــــدس 

وظــل أمرهــا كــذلك حــىت تنكــب عقلهــا الرســايل عــن اجلــادة التنويريــة املنوطــة بــه . واالجتهــادي
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ــاس ـــــ ــ ــ، وختلــــى عــــن أقــــدس مهامــــه الرســــالية، املتمثلــــة يف رســــم معــــامل الطريــــق الراشالفياً تخــ ـــ دة ــ
للبشـــرية التائهـــة يف ظـــل الوثنيـــات والفلســـفات واألديـــان احملرفـــة، فحـــل بـــذا التنكـــب والعمـــى 

علـــــى وجـــــدان وســـــلوكات ومواهـــــب  -بالضـــــرورة  -مـــــرض خطـــــري يف العقـــــل املســـــلم، أثـــــر 
علــى واقــع احليــاة  بــدع، الــيت انســحبت آثــاره اخلطــرية أيضــاً وعطــاءات الفــرد والعقــل املســلم امل

العربيــة واإلســالمية، وصــار غــري قــادر علــى مــد وتزويــد حضــارته العربيــة اإلســالمية بــالقراءات 
عــن أن جييــب غريهــا  واحللــول واإلجابــات املقنعــة حللوهلــا ومشــاكلها وتطلعاتــا احلياتيــة، فضــالً 

خلـت معجبـة بعطاءاتـا وعالـة عليهـا، عىل أن وصـل أمـر  من األمم الاورة، اليت كانت لقـرون
تراجعه وأفوله عىل أخطر من ذلك عندما صارت األمة اإلسـالمية عرضـة لريـاح التـأثري والتغيـري 
الوثنية القادمة عليها، املستغلة حلالة املـرض، والتخلـي الرسـايل، والفـراغ اإلبـداعي الـيت مـين بـا 

تــا وحتليالتــا الوضــعية املاديــة حاجــة العجــز الــيت آل عليهــا، ممــا عقلهــا املســلم لــتمأل بركــام قراءا
أهلب محاس الغيورين من علماء وفقهاء ومفكري ودعاة األمة لتحريكهـا مـن غفوتـا، والعـودة 

 .با عىل وضعها الطبيعي بني األمم 
 كيف وِملَ ومىت وأين ومباذا  ميكن النهوض با ؟ : وطُرح يومها السؤال اآليت

د القـــائمون علـــى العمـــل النهضـــوي أي التبـــاس وغمـــوض ملعرفـــة نوعيـــة اخلطـــاب ومل جيـــ
علــى رأســها قنــاعتهم بقدســية  ،النهضــوي اإلســالمي التغيــريي الصــاحل بــا، العتبــارات كثــرية

األطر املرجعية املقدسة من جهة، وثراء التجربة التارخيية اإلسالمية من جهة ثانية، وخلودية 
آلفاقيــة واملســتقبلية مـن جهــة أخــرى، وعدراكهـم وعميــا�م العميــق اخلطـاب الــديين اإلسـالمي ا

يف أصـــالة وصـــدق وفاعليـــة اخلطـــاب اإلســـالمي، وقدرتـــه الدقيقـــة للخـــروج بـــذه األمـــة مـــن 
 . ختلفها ووضعها على طريق النهضة والتقدم األصيل

وينضــاف عىل ذلــك حمــاوالت رجــال اإلصــالح والــدعوة والفكــر احلثيثــة للــتحكم يف 
التصــــال واإلعــــالم املـــــؤثرة والفاعلــــة، القــــادرة علـــــى حتويــــل أجبــــديات مشـــــروع ائل اـوســــ

 .اخلطاب اإلسالمي ونقله وترمجته عىل عامة املستقبلني احلقيقيني واملرتقبني واملعادين
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 تعثر الخطاب اإلسالمي في عصر الوسيلة

  :تناغم الخطاب اإلسالمي مع الوسيلة -
 ومتنوعــــاً  وهادفــــاً  ودقيقــــاً  ر بعثتــــه قويــــاً انطلــــق اخلطــــاب الــــدعوي اإلســــالمي يف صــــد

ور ـجتــاه مجهــ  ويرية املتميــزة الــيت بــذهلا رســول اهللاـود الدعويــة والتنـــ، بفضــل اجلهــومقنعــاً 
ني، ـوثنيــــ(هم ـتالف ديــــانتهم ومعتقداتـــــم مــــن اخـــــوين يف جزيــــرة العــــرب، علــــى الرغـــــاملدعـــ

تهم ـوف معيشــــــ، وتنــــــوع ظــــــر )دهــــــريني، ملحــــــدين، مشــــــركني، نصــــــارى، يهــــــود، أحنــــــاف
تويات ـاش، وتباين مســهم، كقبائل وعشائر متناحرة ومتقاتلة على الكأل واملاء واملعـوحيات

 .عقوهلم ودرجات وعيهم وتبصرهم كجاهليني وأميني متخلفني 
وقـــــد جنـــــح هـــــذا اخلطـــــاب الـــــدعوي اإلســـــالمي املتميـــــز يف بدايـــــة تفاعالتـــــه االتصـــــالية 

ضـــامني تعـــاليم الســـماء الربانيـــة، وفـــق مســـارب عقليـــة يف ترمجـــة م بـــاهراً  االجتماعيـــة جناحـــاً 
يف نقــل  كمــا جنــح أيضــاً . ووجدانيــة ولغويــة وروحيــة وقيميــة تنســجم وعقــل العــريب ووجدانــه

وعيصـــال تلـــك التعـــاليم الربانيـــة الصـــافية عىل صـــميم الوجـــدان والعقـــل العـــربيني، املتململـــني 
اجلاهليــة، الــيت ال جيــد معهــا رافــات واحلــائرين يومهــا، والالهثــني بــني ركامــات األســاطري واخل

 .، وال شفاء ألسقامه الفكرية والروحية والوجدانيةرواءً 
بعظــيم جهــده وبعظــيم تفانيــه املثــايل، الختيــار أفضــل الوســائل  وعمــل رســول اهللا  

بشـهادة خالقـه  للنـاس، وجنـح  اهللا اإليصـالية واإلعالميـة والدعويـة، لغـرض تبليـغ داعـي 
، عنـدما طلـب مـن املالئكـة واملـؤمنني علـى مـر الـدهور مجاعياً   عليه ثناءً ومرسله، الذي أثىن

ألعمالــه اجلليلــة يف خدمــة التعــاليم  ، جــزاءً والعصــور ليصــلوا عليــه، مث يســلموا عليــه تســليماً 
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  : اإلهليــــــــة، فقــــــــال
                    

     
دوائــــر  يف تنويــــع أســــاليب اخلطــــاب، ويف تنويــــع )٥٦:األحــــزاب( 

 عـائل وأدوات اخلطاب، ويف تنويع أزمنـة اخلطـاب، ويف تنويــويع وسـاب والتأثري، ويف تنـاخلط
 .همته الدعوية املنسجمة بإحكاميف عطار م ،تويات اخلطابـكنة وكيانات ومسـأم

لتــوفري  -لـه ال منطقـه ومتـام عقـوكمـ هدي الــوحيـــــــــــــــــــب -اهللا  ولـرسـ عىــــــــــــــــــــوقـد س
ـــجـاالنس عناصــر ة، ـق بــني متــون ومضــامني اخلطــاب الــدعوي الربــاين مــن جهـــام والتناســـــــــــــــــــ

ـــيـلوب والوســـــــــــــــــــــوبــني الطريقــة واألس ـــلة احلاملــة لــه مــن جهـــــــــــــــــ ة ثانيــة، يف عمليــة تنــاغم ـــــــــــــــــ
ـــــدع ــــأثري ــــــــــــــ ـــــمـــــــي متوي ت ـــــهور املدعـيز يف نفــــوس مجــــــ ـــــيـــــوين املناوئــــــ ـــــن مــــن يهــــ ود وكفــــار ــــــــــ

عيبــة نصــح بــني  ومشــركي قــريش والعــرب، أو مــن املــدعوين املــرتقبني ممــن كــانوا يشــكلون لــه
رضــوان اهللا  ،العــرب كقبيلــة خزاعــة، أو مــن مجهــور املــدعوين احلقيقيــني مــن صــحابته الكــرام

 .          عليهم أمجعنيتعاىل
 أّميــا عبــداع يف ترصــيع أدق الصــفحات واألســاليب اإلعالميــة  اهللاوقــد أبــدع رســول 

واالتصالية مع مجهور املدعوين، كما أبدع عليـه الصـالة وأفضـل التسـليم  يف حسـن اختيـار 
الدعويــــة ليضــــيفها يف ســــجالت آداب الــــدعوة والتبليــــغ عنــــد األنبيــــاء  الوســــائل أدق وأنفــــع

 .واملرسلني
حبســــب  ،يف جمــــال تنويــــع أســــاليب اخلطــــاب وتبــــني اإلبــــداع النبــــوي الكــــرمي واضــــحاً 

والظــرف احملــيط مبخاطبيــه، وحبســب مقتضــى حــال املســتمعني، وحبســب املســألة  املســتوى
، اناً ــــ، ال يدانيــه فيــه أفصــح العــرب لسيزاً ـمتمــ فكــان علقــاؤه البيــان علقــاءً . الـيت يريــد تبليغهــا
 وفهمـــاً  ، وحيصـــيها علمـــاً ، فيعـــد الســـامع كلماتـــه عـــداً ، وال أدقهـــم فهمـــاً اً وال أبلغهـــم بيانـــ
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أدق تفاصــيل آليــات البيــان  مقــدماً  ،هــاءعلقا  ومعــىن، وحيفظهــا الســامع لتكــراره ولفظــاً 
 .    أساليب الكالم وأفانينه يف السوي واملتأزم، ومنوعاً  )اآلخر(ـاالتصايل ب

ال تنويــــع دوائــــر اخلطــــاب والتــــأثري اجلغرافيــــة كمــــا تبــــني اإلبــــداع النبــــوي الكــــرمي يف جمــــ
والدميغرافيــة، ال حبســب األبعــاد واملســافات واألمكنــة، الــيت قــدم فيهــا أروع األمثلــة يف بــذل 

فالطائف كانـت . اجلهد البدين، بل حبسب دوائر األمل املرجوة يف قبول رسالته واإلميان با
يها سفرة مسطرة بالدماء واألمل واملعانـاة ، فسافر علمسافتها قريبة منه يف حدود سبعني ميالً 

يف مصادر السرية النبوية، ولكنها نفرت من دعوته نفرة  احلمر املستنفرة الفـارة مـن قسـورة، 
، وســالماً  واملدينــة كانــت بعيــدة خبمســة أضــعاف بعــد الطــائف، ولكنهــا قبلــت دعوتــه بــرداً 

دام أكثر من  متميزاً  دعوياً  ناً وجاءت نتيجة لهودات دعوية نبوية غري عادية، استغرقت زم
 . سنتني دعويتني

الية يف توزيــع اخلطــاب اإلســالمي عــرب دوائــر ـعــن ترصــيعه أمهــر الــدروس االتصــ فضــالً 
الفــــــرد، فــــــاإلثنني، : والكيانيــــــة. األقــــــرب فــــــاألقرب، واألبعــــــد فاألبعــــــد: االنتشــــــار املكانيــــــة

ل العربيـــة، فاليهوديــــة، فاملمالــــك رية، فالقبيلــــة، فالقبائـــــطن فالعشــــة، فالفخــــذ، فالبـــــفاجلماعـــ
 .   الاورة 

ائل وأدوات اخلطــــاب، فهــــذا ـال تنويــــع وســـــم يف جمـــــكمــــا تبــــني اإلبــــداع النبــــوي الكريــــ
ـــــاب فـــــردي، وذاك خطـــــــــــــــخط ــــــاب مجــ ــــــعي، وذلـــــك خطـــــــ ـــــــاب أســـــ ــــــري، ومجاهـــــــــــ ريي، ـــــــــــــــــ

ــــة مــــن القــــوم ال مــــن القو  -وقــــومي  ، وســــري، وعلــــين، وفئــــوي، ووعظــــي، وعرشــــادي، -مي
، وتبهيـــــيت، وتعليمــــي، وتربـــــوي، وتثقيفـــــي، -مـــــن املباهلــــة  -وتبكيــــيت، وجـــــديل، وتبهيلــــي 

 .  ..واجتماعي، وسياسي



 
 
 
 
 

 
 
 اويعيس دمأح                                                 المعاصر  ب اإلسالميخطاعثر الت

 

 -٤٧٧ -

كمـــا تبـــني اإلبـــداع النبـــوي الكـــرمي يف جمـــال تنويـــع أزمنـــة اخلطـــاب، حبســـب مقتضـــيات 
وفرتاتـــه، وخطـــاب الليـــل وســـكناته، وظـــروف كـــل مرحلـــة زمنيـــة، عبـــداعي يف خطـــاب اليـــوم 

بوع وأوقاتـــه، وخطـــاب الشـــهر ومميزاتـــه، وخطـــاب الســـنة ودوراتـــه، وخطـــاب ـوخطـــاب األســـ
وخطـاب احليـاة وقسـماته، وخطـاب مـا بعـد املمـات ولوعاتـه، وخطـاب . العمر كله وتأثرياته

؛ ذاباتـهاألمل والسعادة واليقـني وحسـن اخلامتـة وعشـراقاته، وخطـاب العاقبـة وسـوء املصـري وع
 .عىل بلورة تعاليم وأسس مدرسة عسالمية متكاملة يف طريقة وفنية   مفضياً 

، وفق أنوار هـذه )اآلخر(ـالمي املتميز، ويف وضع أسس وأطر االتصال بـاخلطاب اإلس
ابن مسعود،  ، وقول)45F١(»همولِ قُ عُ  رِ دْ على قَ  اسَ النَّ  ُنَكلِّمَ  نْ أَ  نَارْ مِ أُ  «: املبادىء، كقوله 

ُلُغــــُه ُعُقــــوُهلُْم ِعالَّ َكــــاَن لِبَـْعِضــــِهْم «: هللا عنــــهرضــــي ا ْــــَت ِمبَُحــــدٍِّث قـَْوًمــــا َحــــِديثًا ال تـَبـْ َمــــا أَن
َنةً  ثُوا النَّاَس ِمبَا يـَْعرِفُـوَن َأحتُِبُّـوَن َأْن يَُكـذََّب «: اإلمام علي، رضي اهللا عنه ولوق ،)46F٢(»ِفتـْ َحدِّ

 . )47F٣(»اللَُّه َوَرُسولُهُ 
ـــــــــــــــواستم م تعلـــو يف مســـاء احليـــاة اإلســـالمية يف عصـــورها األربعـــة ـــــــــــــــــــــرت هـــذه التعاليــــــ

امية يف ـــــــــــــــــــــــلم بأنوارهــــا، يســـــتقي منهــــا مبادئــــه الســــــــــــــــــــــالزاهــــرة األوىل، وتــــوهج العقـــــل املس
ــالس )اآلخــر(ـاالتصــال بــ الل قــرون النهضــة والتفــوق احلضــاري ـف خــكـوي واملتــأزم، وعـــــــــــــــــــــ

ـــوس يجيــدد ويطــور ويرقــ  ،ائل فهــم وتوصــيل احلــق مــن قبــل األجيــال الوارثــة لعلــوم النبــوةـــــــــــــــــ
 .األمثل فاألمثل

  

                                                 
 . ٣٧٠؛ وتدريب الراوي، ٣٥؛ والدرر، ٣٢، والتمييز، ٥٩٢كشف الخفاء، حديث رقم : انظر )۱(
 . أخرجه مسلم) ۲(
 . أخرجه البخاري في كتاب العلم) ۳(
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 :عوامل نجاح الخطاب اإلسالمي التراثي -
 اســـتطاع اخلطـــاب اإلســـالمي حتقيـــق النجاحـــات، وتثبيـــت مـــواطىء األقـــدام يف العـــامل

 :القدمي بفضل أخذه بالعوامل واألسباب التالية
: الفهم العميق، واهلضم الدقيق ملضامني ومكونات اخلطاب اإلسالمي يف أبعاده - ١

وذلـــك بفقـــه األطـــر املرجعيـــة املقدســـة، وفقـــه الواقـــع، وفقـــه . املقـــدس والرتاثـــي واالجتهـــادي
 . اخلطاب السديد املواقع، وفقه التموقع الدعوي الرشيد، الذي يصلح منه توجيه

القراءة الدقيقة والرشيدة للتفاعل القـائم يف نفسـية املـدعوين بـني خمتلـف العناصـر  - ٢
، أثنـاء تلقيهـا للخطـاب الـدعوي، وتفاعلهـا معـه، وتأثرهـا بـه آنيـاً  )الواقع ،الوجدان ،العقل(

 .أو تأثريها فيه مستقبلياً 

اإلســالمي يف بُعديــه احمللــي الفهــم العميــق والــدقيق ملضــامني ومكونــات اخلطــاب  - ٣
 .  وتأثرياً  الفاصلة بينهما، بنية وتوجهاً  والعاملي وحدودمها

الفهــم العميــق والــدقيق ملضــامني ومكونــات اخلطــاب اإلســالمي يف عطــار ســـياقه  - ٤
رضـــوان اهللا  ،، وتطبيـــق صـــحابته الكـــراميب مـــن خـــالل ســـرية رســـول اهللا يالتـــارخيي التجـــر 

 .تعاىل عليهم

عطيـــات الواقعيـــة احملليـــة واإلقليميـــة، والعامليـــة منهـــا بشـــكل أخـــص وأدق، فقـــه امل - ٥
والتمييــز بــني مــا جيــب أن يوجــه للمــدعوين احملليــني األســوياء واملتــأزمني، وبــني مــا جيــب أن 

 .املتعدد عاملياً  )لآلخر(يوجه 

عـــــدم عمهـــــال الرتاكمــــــات اإلنســـــانية احلضـــــارية األفقيــــــة والعموديـــــة، يف جانبيهــــــا  - ٦
 ،املهــين«: ، والتطبيقــي»املعــريف، الفلســفي، الثقــايف، الفكــري والتنظــريي العلمــي،«: يالنظــر 
 . »الوسيلي ،الفين



 
 
 
 
 

 
 
 اويعيس دمأح                                                 المعاصر  ب اإلسالميخطاعثر الت

 

 -٤٧٩ -

املتعــــدد، بــــدف ضــــمان صــــيغة وبنيــــة  )اآلخـــر(تقـــدمي قــــراءة واعيــــة ودقيقــــة عــــن  - ٧
 .خطاب مالئمة لوسطه ومناخه 

يس يف ســبيل تــوفر جيــل مــن الــدعاة املخلصــني، الصــادقني املضــحني بالغــايل والنفــ - ٨
خبيــب بــن عــدي، وعاصــم بــن ثابــت، ومصــعب بــن عمــري، واألمثــل : نصــرة اإلســالم، أمثــال

املتشــوف، واملتشــوق  - حمققــني فــيهم قــول رســوهلم الكــرمي ، فاألمثــل، مــن أمــة حممــد 
يحمل هذا العلم من كل خلـف «: -برؤية وصحبة أصحابه لرؤية أحبابه، بعد أن متتع 

 . )48F١(»يل الجاهلين، وانتحال المبطلين، وتحريف الغالينعُدولُه، ينفون عنه تأو 
ل علــى اســتغالل كافــة وســائل االتصــال التقليديــة واحلديثــة املــؤثرة يف مجهــور ـالعمـ – ٩

 .املدعوين

  :الخطاب اإلسالمي في عصر الوسيلة تعثر -

الداخليـة، واخلارجيـة، والكيديـة، والتآمريـة، والقهريــة، : اجتمعـت مجلـة مـن العوامـل
النظرية والواقعية على تراجع اخلطاب الديين اإلسالمي األصيل من حكم وتوجيه حياة 

التاســع عشــر املــيالدي، بــالرغم  ،وواقــع العــرب واملســلمني يف القــرن الرابــع عشــر اهلجــري
من مقاومته الشديدة لكل عوامل التفتيت الداخلي والغزو اخلارجي، مما أدى عىل نزوح 

خطــــاب وثــــين وضــــعي، قوامــــه التمــــرد والثــــورة  -املستشــــرقني عــــرب فلــــول املســــتغربني و  -
والعصــيان واالنقــالب علــى مضــامني اخلطــاب الــديين اإلســالمي األصــيل، وابتلــي العــامل 
العريب واإلسالمي منذ القـرن املاضـي بتسـرب اخلطـاب الوضـعي الـوثين عىل بعـض عقولـه 

ت لــ عــن خطــاب  ه، ليحــل بــديالً املبهــورة واملســحورة واملقهــورة، الــيت ُأعجبــت بــه وَروََّجــ

                                                 
 . أخرجه البيهقي )۱(
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األصالة الـديين، حبكـم جمموعـة مـن الـتعالت والتربيـرات الصـورية، وصـار معهـا اخلطـاب 
 منافيــاً  خطابــاً  -بفعــل عمليــات القهــر والتشــويه واإلبعــاد  -الــديين اإلســالمي األصــيل 

غري مقبول لدى الطبقة املثقفة، وليستحيل بعدها .. ديد وللتطورـللعقل وللتقدم وللتج
عىل خطــاب ال حيظـــى عّال بتأييـــد  -حســب ادعـــاءات التيــارات العلمانيـــة واإلحلاديـــة  -

 .      العامة، أو بعض الرجعيني املخالفني لعجلة التقدم 
وبعد أن ابتلي العامل العريب واإلسالمي مبثل هذا اخلطاب التغيريي الوضعي القادم مـن 

وكممــت  ،بــالقوة والقهــر ،حلاكمــةالكيانــات واألنظمــة ا بعــض الغــرب، وبعــد أن مكنــت لــه
، معـــاً  )اآلخـــر(علـــى اخلطـــاب الـــديين األصـــيل كـــل منافـــذ الوصـــول والتـــأثري باجتـــاه الـــذات و

وَضيـََّقت عليه منابر التحادث والتواصل واإلبداع األصيل، للنهوض بالفرد والتمع واألمـة، 
اوى رفــض الشــمولية مللــم فلــول اخلطــاب الوضــعي قراءاتــه وحتليالتــه وتصــوراته املفككــة، بــدع

 �ضـوياً  ونبذ الكلية، والدعوة للحرية والفردانيـة واإلبداعيـة الذاتيـة، وجتـرأ ليقـدم نفسـه بـديالً 
 .عن اخلطاب الديين اإلسالمي األصيل يف دياره وبني أهله وتغيريياً 

يف صـــراع مصـــريي، وحســـاس يف ديـــار العروبـــة  ،األصـــيل واملتمـــرد ،ودخـــل اخلطابـــان
لفــــوز بتــــذكرة املــــرور للصــــفوف التوجيهيــــة والقياديــــة األوىل، وحســـــم واإلســــالم، بــــدف ا
األمـــة  حلســـابه، وأبعـــد ودميغرافيـــاً  مصـــري املنطقـــة جغرافيـــاً -لألســـف  -اخلطـــاب الوضـــعي 

العربيـــة واإلســـالمية عـــن توجههـــا احلضـــاري علـــى الصـــعيدين احمللـــي واإلقليمـــي، والنظـــري 
عركــة اجلانبيــة علــى خطــاب األصــالة، مــن أن بــذه امل شــاغباً ؛ والــواقعي، واآلين واملســتقبلي

لـيقلص  الطريـق واسـعاً  -يف الوقـت نفسـه  - يضطلع بـدوره الرسـايل املنـوط بـه، ومفسـحاً 
 ، بعـد أن شـغبه وشـغله)اآلخـر(من مساحات التأثري والفاعلية له يف الساحة العامليـة باجتـاه 
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اخلــي قــوي ومــؤثر، د بنفســه وبذاتــه، ودفعــه حنــو ذاتــه املهــددة لصــياغة وصــناعة خطــاب
 .يلملم به مشله الذايت

وبــالرغم مــن حــاالت االنتصــار والفــوز اجلزئيــة واجلانبيــة الــيت حققهــا خطــاب األصــالة 
، عّال أنــه ظــل دون املســتوى الرسـايل واالســتخاليف املنــوط بــه، واملرجــو منــه ودميغرافيــاً  جغرافيـاً 
تمامات اهلامشية، فيلهيه ويشغله ، ألن تيار التمرد مازال جيره حنو الصدامات واالهحضارياً 

 .ويشغبه عن االضطالع بدوره الرسايل احمللي والعاملي

األصـالة املعـادى واملطـارد مـن قبـل بعـض  ويف ظل هذا الصراع الضاري القائم بني تيار
األنظمــة والكيانــات ُوجــل النخــب املثقفــة، وتيــار التمــرد والثــورة والعصــيان املــدعوِم مبختلــف 

ـــاً  يطان حمليـــاً قـــوى اهلـــوى والشـــ ي عىل ، انقســـم الـــرأي العـــام العـــريب واإلســـالموعامليـــاً  وعقليمي
 :اجتاهني متناقضني وخمتلفني

يؤيـد خطـاب األصـالة، ويضـم سـائر دعـاة التـدين والفطـرة  ،عريض وكبري وواسع ،اجتاه
 ؛ليلـال والتـــأثري والدعايـــة غـــري القــــري، مـــع أنـــه ال ميلـــك مـــن وســـائل االتصــــالح واخلــــوالصـــ

دين ـامل القيم والتــردة عاصية، وأقلية ثائرة على عـيق، يضم أقلية متمـفئوي جزئي ض: جتاهوا
ية، ـاهرة واخلفــة من قـوى الشـر الظــومدعوم ،الة، بدعاوى الفردانية واحلرية واالنطالقـواألص

 .على وسائل التأثري والدعاية واالتصال ةومستحوذ

ريــب األرعــن ملســتوردات خطــاب التمــرد وعمــل دعــاة هــذا االجتــاه طيلــة قــرن مــن التج
ـــالــوثين يف العــامل العــريب واإلس ـــــالمي، وفرضــوه بقــوة عــرب وســــــ ائلهم الدعائيــة والتأثرييــة علــى ــــ

الحي األفضــــل، الـــذي حيقــــق هلـــذه األمــــة ــــــــــأنـــه اخلطـــاب التغيــــريي األمثـــل واخلطــــاب اإلص
 .احلضاري درجات الرقي
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ـــــلعــــريب واإلساء كثــــرية يف عاملنــــا اـاه أمســـــوبــــرزت يف هــــذا االجتــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المي، توزعــــت ـ
ــــدها مــــن محــــوالت ا ــــذكاء املــــاكر، واســــتفرغت مــــا عن ــــوع مــــن ال ألدوار فيمــــا بينهــــا بن

وعطــاءات قــيم اخلطــاب الــوثين املتمــرد يف جوانــب احليــاة النظريــة والواقعيــة، فظهـــرت 
الفنـــــون التحرريـــــة، واالجتاهـــــات الفكريـــــة والفلســـــفية التحرريـــــة، والـــــاالت اإلنســـــانية 

لتوظف كل ما .. يئية والرتبوية واالجتماعية والتعليمية واإلعالمية، وغريهاالتحررية الب
بقـوة  -لية الدعائيـة خلدمتـه مـن جهـة، وللتأسـيس لـه ـلديها من وسـائل التـأثري والفاعـ

لمني مـن جهـة ثانيـة، وملطـاردة خطـاب األصـالة ودعاتـه ـيف بالد العرب واملس -ومكر
 .  ومنابره ووسائله من جهة ثالثة

     :أسباب فشل الخطاب الديني في عصر الوسيلة -
علـى سـاحة الفكـر اإلسـالمي منـذ أن حتققـت العامليـة  ظل هذا اخلطـاب الـديين سـائداً 

، ولكنـه بُعيـد القـرن اخلـامس له بُعيد القرن األول اهلجري، وعلى ساحة الفكر العاملي أيضـاً 
بعــــض مهامــــه التوعويــــة اهلجـــري بــــدأت األرض متــــور مــــن حتتــــه، بســــبب ختليــــه عــــن ممارســــة 

والتأثرييــة والتوجيهيــة يف الــواقعني الوجــداين واحليــايت للمجتمعــات ولألفــراد فضــعف وتراجــع 
عن صياغة وتشكيل الوجدان الفردي واجلمعي ملركزه وأطرافـه، ومـار ومـاه ووقـع يف مسـتوى 

عشـــر  الضــبابية والالوعـــي، وفقــد توازنـــه طيلــة قـــرون التاليـــة للقــرن اخلـــامس اهلجــري احلـــادي
والرتاجع احلضارية، ففقد  امليالدي، فساده الضعف واجلمود والتقليد، ودخل دورة التخلف

الــدور للطروحـــات الوضــعية األخـــرى، لتقــدم نفســـها  بــذا الوضــع مكانتـــه العامليــة، مفســـحاً 
 .لإلنسانية التائهة عاملياً  بديالً 

احلـــــديث وقـــــد تنوعـــــت أســـــباب فشـــــل وتعثـــــر اخلطـــــاب الـــــديين اإلســـــالمي يف العصـــــر 
 :يلي واختلفت، فمنها ما هو داخلي، ومنها ما هو خارجي، ولعل أمهها ما
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وهي كثـرية ومتنوعـة ومتميـزة بكـل مصـر وعصـر عسـالمي، : العوامل الداخلية :أوالً 
 : جييء على رأسها األسباب التالية

عدم استغالل وسائل االتصال واإلعالم والدعوة والدعايـة االسـتغالل العلمـي  - ١
المي واالتصايل والدعائي والدعوي األمثـل، علـى الـرغم مـن االسـتغالل الضـعيف، واإلع

 .وغري املؤثر والفاعل هلا يف بعض األقطار العربية واإلسالمية
الصـراع املــذهيب الفروعـي الضــيق، واالخـتالف الفرقــي األصـويل املزهــق والقاتــل  - ٢

احمللية والعاملية، وترك العمـل  لكل آمال الوحدة والتجمع التأثريي الفاعل على الساحتني
ــــيت أطلقهــــا رواد العمــــل اإلســــالمي يف العصــــر احلــــديث ــــة ال  :بالقاعــــدة األصــــولية احلركي

 . »فيما اختلفنا فيه  لنعمل فيما اتفقنا فيه، وليعذر بعضنا بعضاً «

التقليد األعمى للغرب وللشرق الوثنيني، واسترياد التجارب اإلصالحية الغريبة  - ٣
مــــة، دون استبصـــار أمــــراض وآفـــات وعلــــل واقـــع األمــــة اإلســـالمية والعربيــــة عـــن روح األ

 .املريضة، ونوعية األدوية والعالجات املناسبة هلا

تهاد عـن العقـل املسـلم، وختـبط ـغياب روح التجديد واالبتكار واإلبداع واالجـ - ٤
حــد مــا لف، وعــدم االعــرتاف بواقــع التخلــف املريــر، علــى ـالعقــل املســلم يف دوامــة التخــ

أزمـة «يد أبـو سـليمان يف كتابـه ـتاذ الـدكتور عبـد احلمــيالن األســثان اجللــذهب عليه الباح
 . »اغتيال العقل«ان غليون يف كتابه ـتاذ الدكتور برهـ، واألس»لمـالعقل املس

غلبـــة روح اليـــأس والقنـــوط علـــى روح ووجـــدان وضـــمري وعقـــل الفـــرد والتمـــع  - ٥
بفعــل  -ن الــوهم واخليــال احلضــاري الســاحر، فيتــزين لــه املســلم، ودخولــه يف حــاالت مــ

عبادة األشخاص، وتقـديس الرمـوز، ومتجيـد التماثيـل الفكريـة  -الدعاية الوثنية السوداء 
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احلركـي األرعـن حـول وثنيـات آهلـة عصـر العوملـة،  والتمحـور.. والثقافية والتارخييـة املتنوعـة
 .باسم خمتلف الشعارات والدعاوى

لم، ـكم االســـتبدادي الفـــردي والـــدكتاتوري علـــى العقـــل املســــظمـــة احلـــيطرة أنـســـ – ٦
 .األمر الذي جعله أسري العبودبة والتخلف والتقليد، ومنعه من اإلبداع واالبتكار واخللق

واقــع التخلــف والــرتدي اال�زامــي، الــذي آل عليــه الفــرد والتمــع املســلم، والــذي  - ٧
َســلَّمُ 

ُ
، بفعــل مســتحيالً  بــه، والــذي صــار الفكــاك منــه أمــراً  صــار يف حكــم القضــاء والقــدر امل

تأثريات الدعاية الوثنية املضادة اليت تبث فريوساتا املرضـية والقاتلـة باسـتمرار، لتمنـع العقـل 
بفضــل زخاتــا اإلعالميــة والدعائيــة  -املســلم مــن اســرتداد عافيتــه والتماثــل للشــفاء، فتضــعه 

يف حالــة مــرض مزمنــة يصــعب  -املتواصــلة والقاتلــة ... واإلعالنيــة والثقافيــة والفنيــة واألدبيــة
 . الشفاء منها

فقــــدان أو تضــــاؤل أو تــــواين روح التضــــحية الرســــالية مــــن القــــائمني علــــى توجيــــه  - ٨
 .السوي أو املتأزم )خرآلا(اخلطاب اإلسالمي جتاه الذات أو 

سـالمي، وهـي كثـرية ومتنوعـة، ومتميـزة بكـل مصـر وعصـر ع: العوامـل الخارجيـة :ثانياً 
 : جييء على رأسها األسباب التالية

غلبـــة روح االســــتكبار العــــاملي املرضــــية، وحجزهــــا لكــــل التطلعــــات احلضــــارية  - ١
والنهضـــوية مـــن األمـــم املتخلفـــة عامـــة، واألمـــة العربيـــة واإلســـالمية خاصـــة، العتبـــارات 

ــــاس ــــتكبارية وتارخييـــة وتآمريـــة كيديـــة حيـــال العـــرب واملســـــ  واســـتفحال مـــرض داء ،لمنيـ
املركزيـــة الغربيـــة املســـيطرة علـــى األطـــراف، وعـــدم الســـماح بانتقـــال مركزيـــة املدنيـــة باجتـــاه 

 .عامة والعرب واملسلمني خاصة )اآلخر(
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حبـق  -ات والوكـاالت واحملافـل الدوليـة ـســـــــخري اهليئات واملنظمات واملؤســـــتس - ٢
م يف العلوم للحيلولة دون متكني العرب واملسلمني من اخرتاق حواجز التحك -أو بباطل

 .والتكنولوجيا، والسيما النووية واإللكرتونية منها
الكاذبـــة واملضـــللة واملشـــوهة  ،تســـخري كافـــة وســـائل اإلعـــالم والدعايـــة والتـــأثري - ٣
توى والنفاذ، والسيما فيما لـه عالقـة قريبـة أو ـاعلية دعائية عالية املسـائق، بدقة وبفـللحق

لف أســاليب التضــليل املباشــرة وغــري املباشــرة، ـ خمتــلمني، عــربـايا العــرب واملســـبعيــدة بقضــ
ل الغريب ـامللونة واملسموعة والصامتة والضوئية والالمعة واإلميائية، وكل ما توصل عليه العق

ويف جمـال األدب والنقـد واملهرجانـات واجلـوائز ، اتيةـال واملعلومـنولوجيا االتصـال تكـيف جم
ن واملوســــيقى والغنــــاء، واآلثــــار والبحــــث التــــارخيي، األدبيــــة، واملســــرح، والســــينيما، والفــــ

والصـــــــــحافة، واإلعـــــــــالن، والدعايـــــــــة، وصـــــــــناعة الـــــــــرأي العـــــــــام، وتـــــــــرويج الفســـــــــلفات 
يــديولوجيات واخلرافــات واألوهــام واآلراء واألفكــار والتقليعــات والــرؤى الشــاذة، وعــرب واأل

مـات واملعـارف واألرقـام تدفقات الشبكة املعلوماتيـة الرهيبـة، ومـا تبثـه مـن األخبـار واملعلو 
ها، ومـا ـلل عـرب شبكاتــلل وحنــواإلحصاءات والتوجيهات، وما تعلنه عن ميالد أديان ومـ

امورية الوثنيـــة ـدومية والعــــتبثـــه مـــن صـــنوف وأطبـــاق الرذائـــل، وتضـــخه مـــن الطقـــوس الســـ
الية والعنكبوتيــــة العمالقــــة وشــــبكات ـاملختلفــــة عــــرب ماليــــري الرســــائل اإلعالميــــة واالتصــــ

 .تصال واإلعالم املكتوب واملسموع واملرئي واإللكرتوين والرقمي اال
خلق بؤر ثقافية، وخنب فكرية، وطالئع دينية، وفصائل دعائيـة ثقافيـة وفكريـة  - ٤
 مواليـــة هلـــا يف بـــالد العـــرب واملســـلمني، تنـــوب عنهـــا يف متريـــر مـــا تـــراه مناســــباً .. ودينيـــة

 .الستمرار اهليمنة عليها
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 : طاب اإلسالمي المعاصرعوامل نجاح الخ -
حىت يستطيع اخلطاب اإلسـالمي املعاصـر ختطـي عتبـات القـراءة التقليديـة واملاضـوية 

 :ملضامينه، جيب أن يتحصن باألسس والقواعد املنهجية التالية
ـــدقيق ملضـــامني ومكونـــات اخلطـــاب اإلســـالمي يف  - ١ الفهـــم العميـــق، واهلضـــم ال
ــــاملق: أبعـــاده ـــــــــــــدس والتــــــ راثي واالجتهـــادي، وفـــق تراكمـــات وفتوحـــات احلقـــائق العلميـــة ـ

ديثة، اليت زادت يف نورانية الفهم والعمـق والسـيما يف الـال الطـيب والصـحي ـواملعرفية احل
فس واآلفـــاق والطبيعـــة ـــــــــياد األنـــــــــي جمـــال ارتــــــــــــــوف.. لومايتـــــــــايب واالتصـــايل واملعــــــــــواحلس

 .  واحلياةوالكون 
ية ـيق والدقيق ملضامني ومكونات اخلطاب اإلسالمي يف أبعاده احمللـالفهم العم - ٢

 . ، وتأثرياً لة بينهما، بنية، وتوجهاً ـدود الفاصـاملية والكونية، واحلـليمية والعـواإلق
الفهم العميق والدقيق ملضامني ومكونات اخلطـاب اإلسـالمي يف عطـار سـياقه  - ٣

 .جريب التارخيي الت
ه املعطيات الواقعية احمللية واإلقليمية، والعاملية والدوليـة منهـا بشـكل أخـص ـفق – ٤

وأدق، والتمييز بني مـا جيـب أن يوجـه للمـدعوين احملليـني، وبـني مـا يوجـه لآلخـر املتعـدد 
 .عاملياً 

عــــدم عمهــــال الرتاكمــــات اإلنســــانية املدنيــــة واحلضــــارية األفقيــــة والعموديــــة، يف  - ٥
العلمـي،  «: والتطبيقـي »العلمي، املعريف، الفلسفي، الثقايف، الفكري«: ا النظريجانبيه

 . »..التكنولوجي، االتصايل الفضائي
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القائمــة بــني املعاصــر .. جتــاوز مرحلــة وحالــة احلنــني واالســتلطاف واإلعجــاب  - ٦
ملضــامني واملاضــوي، والســيما فيمــا لــه عالقــة بالتجربــة التارخييــة اإلســالمية الــيت ترمجــت ا

 .العاملية للخطاب اإلسالمي 

املتعــدد، بــدف ضــمان صــيغة وبنيــة  )اآلخــر(تقــدمي قــراءة واعيــة ودقيقــة عــن  - ٧
 .خطاب مالئمة لوسطه ومؤثرة يف كيانه، ومقبولة يف مناخه وفضاءاته املتعددة

حماولة جتسري الشروخات والرواسب املوروثة عن الفهم املاضوي ملضامني وبنية  - ٨
، )اآلخر(، وذلك خبلق حالة من التناغم والتالقي والتسامع مع )لآلخر(ب الديين اخلطا

 .  وحتسيسه بالثقة املطلقة باملراد التواصلي معه 

داث القطيعـــة مـــع قناعـــات التالغـــي ـل، وعحــــال التواصــــيف جمـــ )اآلخـــر(وضـــع  - ٩
 البحـت، علـى مواجهـة اق العمليـايت اآليلـ، ولـو باالتفـايف تارخييـاً ـالساكنة يف موروثـه الثقـ

 ،دراتـالقضايا واملعضالت امللحة اليت تعاين منها البشرية قاطبة، كمكافحة تعاطي املخـ
 ،رةـام األســـوالقضــاء علــى نظــ ،والشــذوذ اجلنســي ،وزواج املثلــني ،والســيدا ،اضـواإلجهــ

كثـري مـن اربه الـالـذي تنكـره وحتـ.. والتجـارة بـالرقيق األبـيض ،واجلرميـة املنظمـة ،واالنتحار
 .نائس املسيحية، ومنظمات التمع املدين العلمانيةـالك

، مـــــن جـــــراء الزهـــــد يف حتمـــــل )اآلخـــــر(اإلحســـــاس باملســـــؤولية امللقـــــاة علـــــى  -١٠
يقود العامل يف قرن العوملـة، واالسـتنكاف عـن ضـخ  )اآلخر(املسؤوليات احلضارية، وترك 

السـوي  )اآلخـر(مي حنـو الـذات وقيم البذل والعطاء املفروضة يف اخلطاب الديين اإلسال
 . على قدر سواء أو املتأزم معاً 
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 :الخالصة -
نــــه، ومبجــــرد تــــوفر ضــــمانات حســــن فهــــم وقــــراءة مكونــــات اخلطــــاب اإلســــالمي، ع

وضمان حسن توجيه وبث وتوسيل هذا اخلطـاب مـن االنطـالق مـن عسـاره حنـو العامليـة 
مــــا بعــــدها وخرافــــة النهايــــات، تــــأثري فلســــفة احلداثــــة و  املعاصــــرة املفلســــة والتائهــــة حتــــت

شــريطة جتــاوزه أزمــة التعامــل مــع  -زيل القاطعــة ـواملتعطشــة ملعــارف الــوحي وحقــائق التنــ
 -بور حنو الرسالية احلضارية، وهذا أكرب مكسب ـيكون قد ضمن تذكرة الع -الوسيلة 

 ، علــىهلــذا اخلطــاب الــديين اإلســالمي احمللــي والعــاملي معــاً  -حســب قــراءيت املتواضــعة 
 .     املتعدد يف قرن العوملة )اآلخر(صعيد التصورات النظرية والدينية لدى 

، وفــــتح )اآلخــــر(ى هلــــذا اخلطــــاب الــــديين اإلســــالمي العــــاملي االنفتــــاح علــــى وعن تــــأتَّ 
ال كقــراءة املستشــرقني  -لــه، قــراءة علميــة ومنهجيــة  )اآلخــر(منظومتــه الدينيــة لقــراءة وفهــم 

حبكــم  - )لآلخــر(تــدخل القــوي منــه يف توضــيح مــا غمــض مــع شــيء مــن ال -واملســتغربني 
من مضامني خطابه، يكون قد ضـمن مفتـاح  -قضايا كثرية لغوية وفكرية وتكوينية وتارخيية

يقدمـه لنفسـه ولإلنسـانية أكثـر ممـا قدمـه  ، الذي لن جيد شـيئاً )اآلخر(الدخول عىل منظومة 
قيــــة والالتينيــــة، املزينــــة بــــورود وأزيــــاء هلــــا عــــرب تكراراتــــه واجرتارتــــه لطروحــــات وثنياتــــه اإلغري

 .   ومساحيق احلضارة الغربية املعاصرة 
، كمــا وعامليـاً  وعقليميــاً  وسـاعتها سـتتأكد أصــالة وصـالحية اخلطـاب الــديين اإلسـالمي حمليـاً 

الــذي نقــر ونعتقــد  -وصــالحية األمــر اإلهلــي ، )لآلخــر(أصــالة وصــالحية نظرتــه  ســتتأكد أيضــاً 
. .. :وهــو يطلــب فــتح احلــوار مــع اآلخــر بقولــه الكــرمي - بصــالحيته مقــدماً 

    
    

 .، واليت ستكون طريقه حنو العاملية الدعوية)٥٠:القصص( 

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ،واهللا أعلى وأعلم وهو من وراء القصد
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 اإلسالميالخطاب مواصفات 

 )*0F( ر حجابيمن دمحم دكتورال
 

مــن احلكمــة والبصــرية يف الــدعوة أن تكــون هنــاك سياســات وخطــط وفقــاً لألســس العلميــة، وأن يكــون 
ســاليب اخلطــاب املناســبة، وتوظيــف هنــاك إعــداد جيــد للــدعاة، وفهــم موضــوعي للجمهــور، وإدراك أل

 .ية املتاحة، وتقومي للربامج حىت تكون الدعوة على بصريةلكافة الوسائل اإلعالم

 

 :مهيدت
تحديــد اخلصــائص الذاتيــة لألمــة اإلســالمية، وحتقيــق الــوعي بــالواقع الــراهن، وباإلمكانــات ل

، والــوعي بأمهيــة املوازنــة بــني الثوابــت )اآلخــر(الذاتيــة لألمــة، وحتديــد طبيعــة احلــوار والتفاعــل مــع 
دود التجديــد املرغــوب للخطــاب اإلســالمي، البــد مــن التوقــف قلــيالً واملســتجدات، وبطبيعــة وحــ

لتحديـــد مواصـــفات ومســـات اخلطـــاب اإلســـالمي املعاصـــر، والتعـــرف علـــى خصائصـــه املختلفـــة، 
املرغوبـــة، كمحاولـــة لالرتقـــاء بـــالوعي اإلســـالمي  ولتحريـــره منهـــا وإكســـابه اخلصـــائص الســـليمة أ

 . وجتاوز حالة التشنج والعجز والتقليد واسرتداد الفاعلية والعافية للعقل املسلم
                                                 

 ).مصر( جامعة جنوب الوادي.. رئيس قسم اإلعالم. .باحث أكاديمي )*(
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اخلطـــاب يف مفهومــــه العـــام كلمــــة تطلــــق وتشـــري إىل نظــــام فكــــري يتضـــمن منظومــــة مــــن و 
... متلكـــه معرفيـــاً  املفـــاهيم واملقـــوالت النظريـــة حـــول جانـــب معـــني مـــن الواقـــع االجتمـــاعي بغيـــة
قــــع أو عــــن ظــــاهرة وبـــذا املعــــىن فاخلطـــاب هــــو املعرفـــة املنظمــــة اخلاصـــة جبانــــب حمـــدد عــــن الوا

ـــــد اإلضـــــافة يتحـــــدد جمـــــال اخلطـــــاب.. حمـــــددة ـــــارخيي، واخلطـــــاب ... وعن فنقـــــول اخلطـــــاب الت
أو نقــول اخلطــاب اإلســالمي، ونعــين بــه ... الفلســفي، واخلطــاب السياســي، واخلطــاب القــانوين

ريـة الرؤية اإلسالمية الشاملة، انطالقاً من الكتاب والسنة، لكافة منـاحي احليـاة، الثقافيـة والفك
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية واإلعالمية، خاصة وأن اإلسالم قد اشـتمل علـى 
حاجات البشر املادية والروحية كلها، فلـم يفـر  يف كبـرية أو صـغرية تتصـل بـذه احلاجـات مـن 

  ).٣٨:ألنعاما(         :قريب أو بعيد، قال تعاىل
إلســـالمي، مـــن حيـــث مواصـــفاته، عـــن اخلطـــاب املســـيحي بـــذه الرؤيـــة يتميـــز اخلطـــاب او 

 . إخل... واليهودي والعلماين والشيوعي
واملتأمــــل ملواصـــــفات اخلطـــــاب اإلســــالمي املعاصـــــر مقارنـــــة باملواصــــفات الصـــــحيحة هلـــــذا 
اخلطــــاب، الــــيت تتحــــدد مبوجــــب النصــــوص الشــــرعية يف القــــرآن الكــــرمي والســــنة النبويــــة املطهــــرة 

 . يالحظ خلالً واضحاً 
لـــذلك فإنـــه لتحريـــر اخلطـــاب اإلســـالمي املعاصـــر مـــن هـــذه املواصـــفات املختلـــة وحتديـــد و 
 : ح املعاجلة البد لنا منممال

 . ديد املواصفات العامة للخطاب اإلسالمي يف ضوء املرتكزات الفكرية اإلسالميةحت -١
 . ، أو خطاب الثوابتيحتديد مواصفات اخلطاب الشرع -٢
 . الجتهادي، أو خطاب املتغرياتديد مواصفات اخلطاب احت -٣
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 المواصفات العامة للخطاب اإلسالمي: والً أ
 فى ضوء المرتكزات الفكرية اإلسالمية

تســــــم اخلطــــــاب اإلســــــالمي، يف ضــــــوء املرتكــــــزات الفكريــــــة اإلســــــالمية، مبجموعــــــة مــــــن ي
 : املواصفات هي

 :الوحدة الفكرية للخطاب اإلسالمي -١
وحدانيـة مـن آدم إىل سـيدنا حممـد، عليهمـا الصـالة اخلطاب اإلسالمي حصيلة جتـارب الف

. ة وضــرورة االســـتفادة مــن التجــارب التارخييـــة للــدعوات الســـابقةيــوالســالم، وذلــك لتأكيـــد أمه
وقــد انعكــس هـــذا .. فاملســلم مطـــالب باإلميــان بكـــل الرســـل واألنبيــاء الــذين ســـبقوا حممــد 

ملوضـــــوعية احيـــــث الوحــــدة  وحــــىت وقتنـــــا احلاضــــر، علــــى تــــاريخ الـــــدعوة مــــن عهـــــد حممــــد 
 : للخطاب اإلسالمي، اليت متثلت يف اجلوانب اآلتية

فنجــد أن  .. يــث يبــدو االتفــاق وعــدم االخــتالف واضــحاً جليــاً ح :وحــدة المضــمون -أ
كـــل آيـــات القـــرآن الكـــرمي وســـوره تتطـــابق مـــع بعضـــها، ويؤكـــد بعُضـــها بعَضـــها اآلخـــر لدرجـــة 

        : قـال تعــاىل عجــازاً،إاعتـربت هــذه الوحـدة يف حــد ذاتـا 
، أي تناقضـــاً، كمـــا هـــو احلـــال يف املضـــامني املختلفـــة )٨٢:النســـاء(    

 . املعاصرة اليت تقدمها وسائل اإلعالم
كمــــا أخــــذت الوحــــدة املوضــــوعية شــــكالً آخــــر داخــــل اخلطــــاب اإلســــالمي نفســــه وهــــو 

ـــاالتفــاق وع وقــد فســر لنــا القــرآن . كــرمي والســنة النبويــةدم التنــاقض بــني مضــمون القــرآن الـــــــــــــــــ
            : الكـــــــرمي الســـــــر يف هـــــــذا بقولـــــــه تعـــــــاىل

 ). ٤-٣:النجم(
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ــفمحتـــوى اخلط :ثبـــات المضـــمون -ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاب اإلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ د ـول منـــذ عهــــالمي ثابـــت يف األصــــ
أساســـيات اخلطـــاب ف اخـــتالف الزمـــان، ولـــيس هنـــاك تنـــاقض بـــني أقـــوال الـــدعاة رغـــم الرســـول 
ثابتـة، اليـوم وغـداً وبعـد ألـف سـنة وقبـل ألـف سـنة، ال تتغـري مـن حيـث املبـادئ األساسـية، اإلسالمي 

وهــذه الوحـــدة العامليــة جتعــل مـــن الــدعاة مؤسســة عامليـــة . دون جتديــد أو تطــوير أو تعـــديل أو تغيــري
ر الــذي يعطــي فرصــة االســتفادة مــن األثــر األمــ. للــدعوة جتمعهــا رابطــة واحــدة هــي رابطــة اإلســالم

لرتاكمـــي للـــدعوة عشـــرات ومئـــات الســـنني، وجيعلهـــا يف تقـــدم مضـــطرد، ويـــوفر هلـــا صـــفة الرســـوخ، ا
 ). ١٠:احلجرات(    : وبذلك يتحقق قوله تعاىل

فاألصـــول اإلســـالمية واحــدة، فمــا يــدعو إليــه .. خــتالف األمــاكن اهنــاك أيضــاً الثبــات رغــم و 
التصـــال يف الصـــني واليابـــان يتطـــابق مـــع مـــا يـــدعو إليـــه مـــن هـــو يف جنـــوب أفريقيـــا ومصـــر القـــائم با

وأسرتاليا وفرنسـا؛ ألن هنـاك مبـادئ واحـدة تتسـم بالثبـات، ألن مصـدرها اهللا رب العـاملني، خبـالف 
. ة أو حتريــفـوواجــب الــدعاة هنــا هــو النقــل والتبليــغ دون أيــة إضافــ. الرســاالت اإلعالميــة األخــرى

ـــوا علـــى أعلـــى درجـــات الصـــدق واحلـــذر واليقظـــة التامـــة، قـــال تعـــاىلوهلـــذا    : جيـــب أن يكون
      : جــــلو ، وقــــال عــــز )٤٨:الشــــورى(    
 ). ٤٦-٤٤: احلاقة(         
وذلــك بالتطــابق بــني القــول والفعــل،  :الوحــدة الموضــوعية داخــل الفــرد المســلم -ـجــ

             : قـــــــــــال تعـــــــــــاىل
ــــــــني كافــــــــة و ، )٣-٢: لصــــــــفا(        ــــــــة ب أيضــــــــاً خــــــــالل املوازن

املتطلبـات النفســية والعاطفيــة واملعنويـة واملاديــة للمســلم، األمـر الــذي يهــيء لـه الفرصــة لتحقيــق 
لـــــى أســـــاس مـــــن الفطـــــرة اخلالصـــــة والصـــــدق املوضـــــوعى مـــــع اهللا والـــــنفس ع التكامـــــل والســـــمو

           : واآلخـــــــرين، قـــــــال تعـــــــاىل
 ). ١٠-٧:الشمس(       
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 : الطبيعة العلمية والثقافية للخطاب اإلسالمي -٢
ــــب ـــ ــدأ القــ ـــ ـــ ـــالقبرآن أول ما بدأ ـ ـــ ــ ــليم والقلم، وذلك يف قـراءة والتعــ ــ ـــ ــوله تعــ ــ ــــــ    :اىلـ
                  

م واملعرفة واالبتكار حتمل معىن احلرص على العل  تكرار كلمة و ).. ٤-١:العلق(
ــوالتجديد واحلياة العقلية والعلمي ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوكذلك قول. ة الكاملةــ ـــ ـــ ـــ ـــ : ه تعاىل لرسوله يف كتاب الكرميــ

 ).١١٤:طه(      

دين والـدنيا، قـال رسـول ــــــــال ميـــــــــــاعه أن يتزودوا بعلـــــــــــــلى أتبـالم عـــــب اإلســـــــــــد أوجـــــــــلق
كمـا نـوه القـرآن بفضـل العلمـاء قـال  )1F١(»...طََلُب اْلِعْلِم َفرِيَضٌة َعلَـى ُكـلِّ ُمْسـِلمٍ  «: اهللا 
ِإنَّ اْلُعَلَمـــــاَء «: وقـــــال . )٢٨:فـــــاطر(        : اىلـتعـــــ

 . )2F٢(»َورَثَُة األَنِْبَياءِ 

 : الذاتية اإلسالمية للخطاب -٣
الذاتية اإلسالمية املوقف الذي يتضمنه اخلطاب اإلسالمي يف كافة شـؤون احليـاة،  عينت
أو مبعـىن آخـر .. فيمـا يتعلـق جبانـب الفـرد ونفسـه أو بعالقاتـه مـع اآلخـرين أو بصـلته بربـه سواء

وواجــب الــدعاة هــو االجتهــاد لبيــان املوقــف .. جمموعــة القــيم واملبــادئ الــيت جــاء بــا اإلســالم
يد لإلســــالم يف خمتلــــف جمــــاالت احليــــاة السياســــة واالقتصــــادية، واالجتماعيــــة، الســــديد والرشــــ

خل، وبالتـــايل فلـــيس هلـــم أن يتلفتـــوا ميينـــاً أو يســـاراً الســـترياد نظريـــات غـــري إ.. والثقافيـــة، والفنيـــة
ولقـد وضـحت حـدود هـذا التوجـه الـدعوي . مناسبة يهتدون بـا يف حـل مشـكالت جمتمعـاتم

                                                 
 . ابن ماجهأخرجه  )۱(
 . الترمذيأخرجه  )۲(
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ــد الرسـمنــذ عهــ ـــقــد أخف ،ول ـــــــــ ـــــــــ، بإسرمحــه اهللارج اإلمــام أمحــد، ـ َعــْن َجــاِبِر  د صــحيح،انـــ
ِبِكَتاٍب َأَصـابَُه ِمـْن بـَْعـِض أَْهـِل اْلُكتُـِب،  اْبِن َعْبِد اللَِّه َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب أََتى النَِّيبَّ 

ْلَخطـَّاِب، َوالـَِّذي نـَْفِسـي بِيَـِدِه َأُمتَـَهوُِّكوَن ِفيَها يَا ابْـَن ا«: فـََغِضَب فـََقالَ  فـََقرَأَُه النَِّيبُّ 
بُوا بِـِه َأْو  َلَقْد ِجْئُتُكْم ِبَها بـَْيَضاَء نَِقيًَّة، ال َتْسأَُلوُهْم َعْن َشـْيٍء فـَُيْخبِـُروُكْم ِبَحـقٍّ فـَُتَكـذِّ

قُ  َوِسـَعُه ِإال َأْن  َكـاَن َحيّـا َمـا  وا ِبِه، َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه لَـْو َأنَّ ُموَسـى ـبَِباِطٍل فـَُتَصدِّ
 .»يـَتَِّبَعِني

 : خطاب يعتمد المنطق والبرهان -٤
ي، ويضــع احلجــج العقليــة ر رتم اخلطــاب اإلســالمي العقــل اإلنســاين، ويقــدر اجلهــد البشــحيــ

ـــة كأســـاس للتفـــاهم والنقـــاش واجلـــدل املفيـــد ويطالـــب اإلنســـان بـــالتفكري .. واألســـاليب املنطقي
فـــالقرآن يـــدعونا  الســـتخدام العقـــل .. يـــة وحقـــائق علميـــةوالتـــدبر فيمـــا حولـــه مـــن ظـــواهر طبيع

) العقــل(وقــد جــاء ذكــر . وتنميتــه بــالفكر واالجتهــاد ليكــون ســلوكنا متفقــاً مــع العقــل الســليم
 ،أي العقـــول    مـــرة، ذكـــر  )٥٠(بامســـه ومشـــتقاته يف القـــرآن الكـــرمي حنـــو 

ر والتأمـل يف القـوانني الكونيـة أكثر من عشر مرات، وقدم بذلك مناذج للدعاة للدعوة إىل النظ
: الــيت خلــق العــامل علــى مقتضــاها، مــن ذلــك قولــه تعــاىل

 
     

 ).١٩٠:آل عمران(       

يء، قــــال ـــــــاإلميــــان ويف كــــل ش بنــــاءالــــدين و فهــــم تكام إىل العقــــل يف ـكمـــا دعــــا إىل االحــــ
 :تعــــــــــــــــــــــــاىل

 
  

 
 
 

 
 

 
 

        
 .)١٧١:لبقرةا(      
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  :بساطة الخطاب اإلسالمي -٥
فاإلســــالم كمـــا يقــــول املستشــــرق .. اطة واليســـرســــيتســـم حمتــــوى اخلطـــاب اإلســــالمي بالب

يقـوم علـى شـهادة أن ال إلـه إال «: »الدعوة إىل اإلسالم«يف كتابه  »توماس آرنولد«اإلجنليزى 
لـة أو جتربـة عميقـة، وال اهللا وأن حممداً رسـول اهللا، وهـذه العقيـدة البسـيطة ال تتطلـب خـربة طوي

تثري أية مصاعب عقلية للفهم واالستيعاب، ويستطيع أي فرد حـىت أقـل النـاس خـربة باألصـول 
النظرية هلذا الدين أن يستوعبها ويشرحها للناس، أل�ا ختلو من التداخالت واحليـل النظريـة أو 

ـــــة ـــــة يف جمـــــ.. الالهوتي ال االتصـــــال وهـــــذه البســـــاطة للخطـــــاب تعـــــد مـــــن أهـــــم العوامـــــل الفعال
 . »اإلسالمي
ن الفــتح املكــي إىل حـــدود مــبفضــل هــذه البســاطة انتشــر اإلســالم خــالل ســنوات قليلــة و 

الصـــني شـــرقاً واملغـــرب واألنـــدلس غربـــاً؛ ألنـــه ال حيــــتاج مللــــكات ذهنيـــة كبـــرية وال ملقــــدرة عقليـــة 
ة اإلنسـان، ويرجـع الدكتور حمي الـدين عبد احلليم ذلـك إىل أنـه خطـاب خياطـب فطـر .. خاصة

ويتعامـــل مـــع ظروفـــه، ويلـــيب رغباتـــه، ويعـــاجل قضــــاياه، ويـــرد علـــى تســــاؤالته، ذلـــك أن اإلســــالم 
فمشــكالت النــاس . يــربط يف تناســق وانســجام بــني مــا يتضمـــنه مــن حقــائق وبــني واقــع النــاس

وقضاياهم جيدها اإلنسان معروضة بصورة بسيطة وسـهلة الفهـم واالسـتيعاب يف القـرآن الكـرمي 
 . ُسنة الرسول ويف
 :إعالء الشأن الخلقي -٦

م املقومـــات األساســـية للخطـــاب اإلســـالمي والغايـــة الـــيت ـعـــد الشـــأن اخللقـــي أحـــد أهـــي
َم َصـــاِلَح  «: بقولـــه وهـــذا مـــا حـــدده الرســـول .. يســـعى إىل حتقيقهـــا ـــُت ألَُتمِّـــ ا بُِعْث ِإنََّمـــ

القِ  ائل، ـــــــــوإعطــــــاء السا يف أحاديــــــث أخــــــرى يف صــــــدق احلــــــديث، لهـمث فصــــــ. )3F١(»اَألْخــــــ
 ،ع، وحفــــظ األمانــــة، وصــــلة الــــرحم، والتــــذمم للصــــاحب، وإكــــرام الضــــيفنلصــــاواملكافــــأة ل

 . ورأسهن احلياء
                                                 

 . أحمدأخرجه  )۱(
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مــن أجــل هــذا ربــط اخلطــاب اإلســالمي بــني عقيــدة اإلســالم وتشــريعاته وبــني املقومــات و 
دة مـن فالعقيـ.. فكلها وسائل لصقل النفس وتذيبها وإقامتها على الصـرا  القـوى. األخالقية

ا أن تــوقظ حــواس اخلــري، وتنمــي ملكــة املراقبــة، وتبعــث علــى إميــان بــاهللا وتقــديس لــه مــن شــأ�
 . طلب معايل األمور

اهللا سبحـــــانه وتعــــاىل هــــو الكمــــال املطلـــــق والرمحـــــة الواسعـــــة، وال يــــدخل يف جـــــالل اهللا و 
 . هللاتخلقوا بأخالق ا: وقدسـيته إال من ختـلق بأخالقه واتصف بصفاته، ويف األثر

نواهيــه إمنــا تتجــه هــذا االجتــاه وتــدور يف هــذا و مجيــع العبــادات واملعــامالت وكــل أوامــر اهللا و 
         : الفلـك، قـال تعــاىل

 . )٢٥:ديداحل(    
. قامـة احلـق والعـدل يف األرضإ اآلية تقرر أن الغاية من إنزال الكتب وإرسال الرسـل هـوف

ـــاس اإلميـــان اخللـــق، ـــنـُُهْم «: يقـــول رســـول اهللا  كمـــا أن مقي ـــا َأْحَس ـــْؤِمِنيَن ِإيَماًن ـــُل اْلُم َأْكَم
 « :، وأيضـاً )5F٢(»ِإنَّ اْلُمْؤِمَن لَُيْدِرُك ِبُحْسِن ُخُلِقِه َدرََجـَة الصَّـاِئِم اْلَقـاِئمِ  «: ويقول، )4F١(»ُخُلًقا

َقـــُل ِفــي ِميــَزاِن اْلُمـــْؤِمِن يـَــْوَم اْلِقَياَمـــِة ِمــْن ُخلُــ ٍق َحَســـٍن َوِإنَّ اللَّــَه لَيُـــْبِغُض َمــا َشــْيٌء أَثـْ
  .)6F٣(» اْلَفاِحَش اْلَبِذيءَ 

بــذلك يؤكــد اخلطــاب اإلســالمي، مــن دعــم هــذه الصــفة، علــى أمهيــة تنميــة اجلوانــب و 
ـــــــاخللقيـــة يف الفـــرد املس ــــلم، وتنميـــة كـــل فضـ يلة ترفـــع مـــن قـــدره وحتفـــظ كرامتـــه وتصـــون ــــــــــ

ها، كما أنه مل يـذم رذيلـة ـلى بـيتحاليت جيب أن  ،ائلـلذلك كل الفض وقد تضمـن.. شرفه
واطف، كبـري ــــــــــلم جياش العـــــــــإال وحذر منها ووضع العراقيل يف سبيلها ليصبح الفرد املس

                                                 
 . َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : الترمذي وقالأخرجه  )۱(
 . أبو داوودأخرجه  )۲(
 . َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ  َوَهَذا: الترمذي وقالأخرجه  )۳(
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     : القلـــب، متســـاحماً، رفيقـــاً، رحيمـــاً، صـــابراً، قـــال تعـــاىل
: اتــــــــــذه األخالقيـفوا بــــــــال فـــيمن اتصـوقـــ ،)٨٣:قرةـــــــلبا(    

             
 . )٦٣:لفرقانا(

لصعوبة الرتبية األخالقية، وتوجيها للقائمني باخلطاب اإلسالمي على الصرب والتدرج و 
مكة ثالثة عشر عامًا يدعو يف جد وتدرج دون يف  الرتبوي للمسلمني، يقيم رسول اهللا 

عل منهم مثًال عليا للدعـوة جـل للنتائج لـرييب أتباعه على املبادئ اإلسالمية القومية، حىت جعت
ومناذج حية كان هلا أثرها البالغ يف نشر اإلسـالم بعد ذلك، وحىت يتطابق القول مع السلوك 

     :لتكون الكلمة اإلعالمية كلمة طيبة، وتصبح كما وصفها تعاىل
              

 . )٢٥-٢٤:براهيمإ(    

 : يمصداقية الخطاب اإلسالم -٧
ملصـــداقية صـــفة رئيســـة مـــن صـــفات ومواصـــفات اخلطـــاب اإلســـالمي، فهـــي مســـة القـــرآن ا

ومســـة التمـــع اإلســـالمي، ولـــذلك �ـــى  الكـــرمي، رســـالة ودعـــوة ومســـة الرســـول الكـــرمي حممـــد 
ـــالقــرآن الكــرمي عــن الكــذب، ولع ن اهللا الكــذابني يف آيــات كثــرية، يقــول ســبحانه وتعــاىل يف ـــــــــــــــــ

              : لنحــــــــــلســــــــــورة ا
: مـــا أمـــر بتجنـــب الكـــذب، يقـــول تعـــاىلك). ١٠٤:النحـــل(

 
   . 

ـــــكمــــا �ــــى الرس َــــُة «: النفــــاق، يقــــول عــــن الكــــذب واعتــــربه إحــــدى عالمــــات  ول ــــ آي
 .)7F١(» َوِإَذا اْؤتُِمَن َخانَ  ،َوِإَذا َوَعَد َأْخَلفَ  ،ِإَذا َحدََّث َكَذبَ : ثٌ اْلُمَناِفِق َثال

                                                 
 . البخاريأخرجه  )۱(
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 :ي الخطاب اإلسالمي مستويات عديدةللصدق فو 

ويعــين أن يتطــابق عمــل الفــرد مــع قولــه، أي أن يرتفــع الفــرد املســلم  :دق األفعــالصــ -
ــــه، فــــال يقــــول مــــا ال يفعــــل ــــل احلــــي ملبادئ ــــك ،إىل مســــتوى التمثي ــــاً عــــن ذل ــــال تعــــاىل �ي  :ق

أن يبــــــدأ اإلنســــــان بنفســــــه أي  ،)٤٤:لبقــــــرةا(      
 . وليكون أكثر قدرة على اإلقناع والتأثري) لآلخر(عو غريه ليكون قدوة حسنة قبل أن يد
ومــن األحبــاث الــيت أجريــت .. هنــاك دراســات عديــدة تبــني أثــر صــدق القــائم باالتصــالو 

ة مـن مصـادر يقـل تصـديق اجلمهـور هلـا ال ـائل املوجهــحول هذه الصفة تبـني أن مضـمون الرسـ
 ،وهلـذا عُـرف أنبيـاء اهللا كافـة بالصـدق... نحازة وغري موضـوعيةيعتد با؛ أل�ا تعترب يف نظره م

فلم يبعث اهللا نبياً إال وشهد له قومه بالصدق قبل أن يبعث، ملثما حدث مـن مشـركي مكـة، 
 .بذلك ونعتوه بالصادق األمني فقد شهدوا حملمد 

ن تتســـم واء أكانـــت خـــرباً أم حـــديثاً أم مقـــاالً أم تقريـــراً فـــال بـــد وأســـ: دق الكلمـــةصـــ -
بالصــدق والواقعيــة والتعبــري عــن املوقــف، بــال حتريــف أو حــذف أو إضــافة أو حتميــل أو تأويــل، 

ــُه، «: توضــيحاً لــذلك ول الكــرمي ـيقــول الرســ ْلُب ــٍد َحتَّــى َيْســَتِقيَم قـَ ال َيْســَتِقيُم ِإيَمــاُن َعْب
ْلبُـــُه َحتَّـــى َيْســـَتِقيَم ِلَســـانُهُ ـَوال َيْسَتِقـــ دق، ـــــــيف التـــدليل علـــى أمهيـــة الصوللتغلـــيظ  ،)8F١(»يُم قـَ
َلـــَة رَُجَلـــْيِن أَتـََيـــاِني، َقـــاال« :يقـــول  ـــُت اللَّيـْ ـــُه ُيَشـــقُّ ِشـــْدقُُه َفَكـــذَّاٌب : رَأَْي َت الَّـــِذي رَأَيـْ

ُلَغ اآلفَاَق فـَُيْصَنُع ِبِه ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ  ويقـول . )9F٢(»َيْكِذُب بِاْلَكْذبَِة ُتْحَمُل َعْنُه َحتَّى تـَبـْ
 . )١٨:ق(          : لكلمةا تأكيداً ألمهية مسؤولية تعاىل

الصدق الذايت، ويعـين مطابقـة مـا يصـدر عـن الفـرد مـن أقـوال وأفعـال أي  :دق النياتص
وهـــذا جيعـــل الفـــرد بقلبـــه وقالبـــه مـــع هـــذا القـــول أو العمـــل فـــيعكس .. لباطنـــه، أي صـــدق النيـــة

ن قـــد ينـــافق بقولـــه فيقـــول مـــا ال يقتنـــع بـــه، وقـــد اـــــفاإلنس.. أقصـــى درجـــات اإلميـــان واالقتنـــاع 
                                                 

 . أحمدأخرجه  )۱(
 . البخاريأخرجه  )۲(
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ولكنـه ال ينـافق يف النيـة أبـداً؛ أل�ـا شـيء داخلـي .. على سبيل الاملة أو اخلـوف يعمل عمالً 
واإلنســان الــذي يصــدق يف قولــه وعملــه وال يتــوافر لــه .. بــني العبــد وربــه وال يطلــع عليــه ســوامها
ـــــرب صـــــادقاً  ـــــة ال يعت ـــــه .. الصـــــدق يف الني ـــــاع الكامـــــل كمـــــا أن ـــــة االقتن ـــــداً إىل مرحل ال يصـــــل أب

ن اذا النــوع مــن الصــدق يف اخلطــاب اإلســالمي لضــمـذا تــأيت أمهيــة هـــوبــ. واإلخــالص للعمــل
دم ـفـال نقـولتجنب تناقض حمتوى اخلطاب اإلسالمي نفسه،  ،عدم التناقض بني القول والفعل

تصــبح  ذإك واقعــاً حيــاً، لذه بــاألمس، بــل إن الــدعوة تصــبح بــناقــدماليــوم مــا يتنــاقض مــع مــا 
         : حيـــاة الداعيـــة كلهـــا للـــدعوة، قـــال تعـــاىل

رين، قـــــال ـــــــــــــة لآلخـــــــــــــــداعية قـــــدوة حسنـــــــــــح الـــــــــــــــــ، وبـــــذلك يصب)١٦٢:النعـــــاما(  
               : تعـــــاىل

 ). ٢١:ألحزابا(

ة القـــائمني علـــى أمـــر اخلطـــاب اإلســـالمي تتحـــدد يف أن انطالقـــاً مـــن هـــذا فـــإن مســـؤوليو 
 .، حىت يصبحوا هم أنفسهم مضرب املثل والقدوة احلسنةقيتعهدوا أنفسهم بالصد

 :الوسطية في الخطاب اإلسالمى -٨
      : لوســـطية يف اإلســـالم تنبـــع مـــن قولـــه تعـــاىلا

ـــــور «: ومـــــن قولـــــه . )١٤٣:لبقـــــرةا(     ـــــر األم ، أي )10F١(»هاطُ َســـــأو خي
االلتــزام مبــا جــاء بــه القــرآن الكــرمي وتضــمنته الســنة النبويــة مــن فهــم حقيقــي للــدين ولــدوره يف 

    :اىلــــــــــــــــــــه تعـتجدات لقولـــــــــــــــــــــاحليـــاة ويف بيــــان الـــرأي يف كــــل مـــا جيــــد مـــن مس
قـــــــــــال و ، )١٨٧:آل عمـــــــــــران(         

                                                 
ــًة َوَســًطا : عنــد تفســير قولــه تعــالى) ٢/١٥٤التفســير، (ذكــره القرطبــي  )۱( : ؛ انظــر)١٤٥:البقــرة(  َوَكــٰذِلَك َجَعْلَنـــُٰكْم ُأمَّ

  .١٤٩محمد رضوان الداية، معجم األحاديث المشتهرة، ص 
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  : تعـــــــــــــــاىل
 

     
 

        
 

 
 .)١٥٩:بقرةال(      

 :للوسطية يف اخلطاب اإلسالمي مستويات عديدة، هيو 
 ،ي الوســـطي هـــو خطـــاب الفكـــر اإلســــالميفاخلطـــاب اإلســـالم :ســـطية الفكريـــةو ال -أ

بــني العقيــدة اإلســالمية وثقافاتــا وأبعادهــا احلضــارية  يأالــذي جيمــع بــني األصــالة واملعاصــرة، 
ــ الفكــر اإلنســاين، ومييــل إىل التيســري يف معاجلــة  واملعاصــرة يف ةوبــني إجيابيــات اإلجنــازات احلديث

اصــة القضــايا اجلديــدة وممــا تتطلبــه مــن آراء وفتــاوى ومعاجلــات فقهيــة، خباملشــكالت احلياتيــة و 
ملــا هلــا مــن منــافع مثــل آليــات  ،ويــدعو إىل فهــم واســتيعاب اإلجنــازات الفكريــة الغربيــة اإلجيابيــة

مـــن ) اآلخـــر(لســـلمي للســـلطة، وينفـــتح علـــى فكـــر الدميقراطيـــة واملؤسســـات املدنيـــة والتـــداول ا
خالل الادلة باليت هـي أحسـن أو احلـوار، ويـرفض اسـتخدام العنـف واالقتتـال داخـل األوطـان 

لمني مــا مل يكونــوا حمتلــني لألوطــان، ويهــتم بــالفنون ـاإلســالمية، ويــرفض العنــف ضــد غــري املســ
 : اىلـال تعقية، قية اإلسالمالـوابط األخـالض طارإواآلداب واجلمال يف 

    
 

      
 

 
 

     
  

 
          

 .)٧٠-٦٩:النساء(  
ك مــن خــالل التكامــل بــني اجلانــب النفســي وذلــ :الوســطية طبقــاً لطبيعــة اإلنســان -ب

ـــه ذ ـــاً مســـتقالً ل ـــاره كيان ـــة، اوالبعـــد االجتمـــاعي، فاخلطـــاب اإلســـالمي يتوجـــه إىل الفـــرد باعتب تي
.. اكــه املتميــز لألمــور، حــىت يف العقيــدة لــه احلريــة الكاملــة يف االختيــار بــني اإلميــان وعدمــهوإدر 

ولــه القــدرة علــى تيئــة الطــرق إلمنــاء القــوى املوجــودة لديــه وتوجيههــا حنــو .. وبــني اخلــري والشــر
             : اخلــري، قــال تعــاىل

 ).١٠-٧:الشمس(      
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ــــادات و  ــــذلك يقــــول احلــــديث جــــاءت العب ــــب يف اإلنســــان، ول يف فلســــفتها لتقويــــة هــــذا اجلان
ألن الصـوم ينمــي  )11F١(»ُكـلُّ َعَمــِل ابْـِن آَدَم لَـُه ِإال الصِّــيَاَم فَِإنـَُّه لِــي َوأَنَـا َأْجــِزي بِـهِ «: القدسـي

اإلرادة الذاتيـــــة واخلـــــوف مـــــن اهللا وجيعـــــل لإلنســـــان القـــــدرة علـــــى الســـــيطرة علـــــى شـــــهواته ودوافعـــــه 
ــٍن،  «: قولــهب  انيــة، وهــو نفــس مــا نــادى بــه الرســولاحليو  ــْن بَْط ــاًء َشــّرا ِم ــي  ِوَع َ آَدِم ـَـ ــا َم َم

ـــٌث  ـــِه، َوثـُُل ـــٌث ِلطََعاِم ـــَة فـَثـُُل ـــِإْن َكـــاَن ال َمَحاَل ـــِن آَدَم ُأُكـــالٌت يُِقْمـــَن ُصـــْلَبُه، َف ِبَحْســـِب اْب
ــٌث لِنَـَفِســهِ  يم غريــزة الطعــام والــيت تعــد، باعتبارهــا ث الفــرد علــى تنظــ، وذلــك حلــ)12F٢(»ِلَشــَرابِِه، َوثـُُل
ــأقــــوى الغرائــــز، املــــدخل للس ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ويف حــــديث .. يطرة علــــى الغرائــــز األخــــرى وخباصــــة الغريــــزة اجلنســــيةـ

ــبَاِب َمــِن اْســَتطَاَع ِمــْنُكُم اْلَبــاَءَة «: للشــباب مــا يوضــح هــذه احلقيقــة الرســول  يَــا َمْعَشــَر الشَّ
 .. )13F٣(»فـََعَلْيِه بِالصَّْوِم فَِإنَُّه لَُه ِوَجاءٌ  فـَْلَيتَـَزوَّْج، َوَمْن َلْم َيْسَتِطعْ 

ما أن السيطرة على النفس تعين أيضـاً تزكيتهـا وتطهريهـا مـن الرذائـل والصـفات الذميمـة ك
      :واألخـــالق الفاســـدة وتزويـــدها بـــاألخالق الصـــاحلة النقيـــة، قـــال تعـــاىل

  ).١٠-٩:الشمس(       
ب اإلسالمي بالفرد املسلم، فقـد أقـر لـه اإلسـالم حبريـة االختيـار، هذا االهتمام يف اخلطاو 
 . لعقيدة، وحبرية التملك واالنتقالوحبرية ا
ني مجيـع أفـراد التمـع بـلوجـداين اخـذ اإلسـالم مببـدأ التكامـل ألذلك يف ظل هذا اإلطـار و 

ل، والــروح لتحقيــق الوســطية بــني الفــرد والتمــع مــن خــالل صــلة القلــب بالقلــب، والعقــل بالعقــ
ــــبـــالروح، لتســـود يف التمـــع اإلس ـــة بـــني مجيـــع أفـــراد التمـــعــــــ وبـــذلك .. المي روح املـــودة واحملب

َمثَـــُل  «: بقولــــه تكامـــل عـــرب عنـــه رســـول اهللا مددية إىل كيـــان واحـــد ـــــــــــــــــــــتتحـــول الكثـــرة الع
ـــَراُحِمِهْم َوتـََعـــاطُِفِهْم مَ  ـــَوادِِّهْم َوتـَ ثَـــُل اْلَجَســـِد ِإَذا اْشـــَتَكى ِمْنـــُه ُعْضـــٌو اْلُمـــْؤِمِنيَن ِفـــي تـَ

                                                 
  .البخاريأخرجه  )۱(
  .َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : أخرجه الترمذي، وقال )۲(
 . البخاريأخرجه  )۳(
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ــى ــَهِر َواْلُحمَّ       :وقــال تعــاىل )14F١(»تَــَداَعى لَــُه َســائُِر اْلَجَســِد بِالسَّ
 . )١٠:حلجراتا(

: وى، قال تعاىلــــهذا التمع املتكامل هو الذي يتعاون أفراده على الرب والتقو 
، وقال )٢:ملائدةا(          

 .)٣:لعصرا(      : حانه وتعاىلسب
لطتهم ومشاركتهم حياتم، ومواجهة اولذلك فواجب الدعاة هو معايشة الناس وخم

   :احتياجاتم املتجددة بالفكر الديين الصحيح والرأي الديين الصائب، قال تعاىل
 ). ٢٨:لكهفا(          

سـتهدف اخلطـاب اإلسـالمي، مـن خـالل ا :الوسطية بين الجانب المـادي والغيبـي-ج
التـــوازن بـــني اإلنســـان ونفســـه وبينـــه وبـــني جمتمعـــه، حتقيـــق اإلخـــوة اإلنســـانية بـــني البشـــر مجيعـــاً 
بــدف دفـــع البشـــر إىل التعامـــل مــع بعضـــهم بعضـــاً وفقـــاً للقــيم األخالقيـــة كالعـــدل، والـــرتاحم، 

األمن علــى نفســه ومالــه والصــدق، والتعــاون، بــدف إقامــة جمتمــع إنســاىن يشــعر كــل مــن فيــه بــ
 . وعرضه وأسرته

وألمهية اجلانب املادي الغييب يف حتقيق اإلخوة اإلنسانية، باعتبارمها اإلطـار الـذي يتعـايش 
 : البشر مجيعاً من خالله، فقد تضمن اخلطاب اإلسالمي احلقائق اآلتية

ـــان إ - ـــة وماديـــة كاجلب ـــاة نباتيـــة وحيواني ـــه، مـــن حي ال واأل�ـــار لعـــامل املـــادي بكـــل حمتويات
والبحــــار والســــهول والشــــمس والقمــــر، قــــد خلقهــــا اهللا لإلنســــان لتكــــون يف خدمتــــه، وجعلهــــا 

ـــــمس ـــــخرات لــــه وجمــــاالً لبحثــــه ودراســــته مــــن أجــــل متهيــــد الكــــون كلــــه ملــــا فيــــه خــــري اإلنســ ان ــــ
               :وســــــعادته، قــــــال تعــــــاىل

 ). ١٣:جلاثيةا(    

                                                 
 . أخرجه مسلم )۱(
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ـــــــال ســـــــبحانه وتعـــــــاىلو          :ق
 . )١٢:النحل(         

ن عنصــر آخــر هــو الــروح مــو .. إلنســان، كمــا خلقــه اهللا، مــن طــني أي مــن مــادة ان إ -
   : خلقـه أن يسـجدوا لـه ، قـال تعـاىل دواليت كرمه اهللا با وطلب من مالئكته عن

 . )٧٢:ص(        
ة االسـتخالف يف األرض ليكـون خليفـة اهللا يف من منطلق هـذا التكـرمي محلـه اهللا مسـؤوليو 

      :األرض ليعمرهــــا وينشــــر فيهــــا اخلــــري ويصــــنع احلضــــارة، قــــال تعــــاىل
 .)٦١:وده(   

.. العمـــارة هنـــا ال تقتصـــر فقـــط علـــى العمـــارة املاديـــة، أي احلضـــارة، وإمنـــا عمـــارة اآلخـــرةو 
  : دنيا واآلخــرة، قــال تعــاىلوهلــذا دعــا القــرآن الكــرمي إىل االهتمــام بعمــارة كــل مــن الــ

، )٧٧:لقصـــصا(           
وهلــذا فــإن اإلنســان مطالــب باإلميــان بــاهللا . الب الروحيــةـادية واملطـــي التــوازن بــني املطالــب املــأ

ومبالئكته واليوم اآلخر بكل ما فيـه مـن األمـور الغيبيـة، الـيت ال نعـرف عنهـا شـيئاً كاجلنـة والنـار 
عـن  ثواب والعقاب، إال من خالل ما جاء به الوحي وما أوضحه لنا الرسول اب والـواحلس

 . ي املختلفةـجوانب العامل الغيب
 ملي وموازنتــــه بالعــــاـترتكـــز فلســــفة اخلطــــاب اإلســــالمي يف تعميــــق اإلميــــان بالعــــامل الغيبــــو 

تأكيـــد اجلانـــب اخللقـــي اإلســـالمي، لوضـــع الفـــرد املســـلم يف أقصـــى درجـــة مـــن  املـــادي حـــول
لنفسية، فمثًال عنـدما يتضـمن اخلطـاب اإلسـالمي احلـديث عـن اليـوم اآلخـر ومـا فيـه اثارة إلا

مــن أهــوال يشــيب هلــا الوليــد ومــا فيــه مــن نعــم تتطلــع إليهــا النفــوس يصــبح اإلنســان يف حالــة 
فزع من هذا اهلول، الـذي جيعلـه يبحـث عـن وسـائل النجـاة، كمـا يثـري يف نفسـه الطمـوح إىل 

 . ذي ينتظره، فيبذل قصارى جهده يف حتصيله وسلوك الطرق املؤدية إليهالنعيم املقيم، ال
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ـــهو  ــذا الشعـــ ور باحلســاب الــدقيق، الــذي ســيكون علــى مثقــال الــذرة، جيعــل اإلنســان يف ــــ
 :اىلـــــــــال تعقــبــرية قبــل أن تــوزن عليــه، كغرية و ــــــــحياتــه دائمــاً قلقــاً ومــدققاً يف عملــه ويــزن كــل ص

              
 . )٤٧:ألنبياءا(        

وبـــذلك يبتعـــد اإلنســـان عـــن التكالـــب علـــى املاديـــات والظلـــم واحلقـــد واألنانيـــة وحياســـب 
         : نفســه ألنــه سيحاســب، قــال تعــاىل

 . )١٠٥:لتوبةا(
ــــة  -د ــــ :»مراعــــاة مقتضــــى الحــــال«وســــطية الخطــــاب طبقــــاً للقــــدرات الفردي وازن ي

وتتمثــل الطاقــة يف  . اخلطــاب اإلســالمي يف التعامــل مــع البشــر بــني طاقــاتم وقــدراتم األساســية
أمــا القــدرة فتعــين .. مــن الســلوك ةكــل مــا خــّص بــه اإلنســان مــن إمكانــات ملمارســة أنــواع معينــ

لم األفعـال والتصــرفات الـيت يســتطيع اإلنسـان القيــام بـا مثــال ذلـك أن اإلنســان لديـه طاقــة لــتع
 . القراءة والكتابة، أما القدرة فتعين استطاعة القراءة والكتابة فعالً 

لفــة تقـد راعـى اخلطـاب اإلسـالمي يف التكليـف هـذا التـوازن بـني القـدرات والطاقـات املخو 
       : ف علـــى قـــدرة االســـتطاعة، قـــال تعـــاىليـــفجعـــل التكل

 .)٢٨٦:البقرة(       
فالشــخص املــريض .. احلــاالت وإمنــا يف حــاالت القــدرة فقــط لهــذا التكليــف لــيس يف كــو 

والنــائم والناســي لــيس حمــالً للتكليــف حــىت يســرتد طاقاتــه وقدراتــه، ولــذلك كــان حتــرمي اإلســالم 
 . للخمر واملسكرات؛ أل�ا جتمد هذه الطاقات والقدرات الفردية

ــــــدأ الطاقــــــاو  لقــــــدرات او  تىف إطــــــار املمارســــــة االتصــــــالية اهــــــتم اخلطــــــاب اإلســــــالمي مبب
فالقــدرة علــى الفهــم واالســتيعاب لــدى النــاس ختتلــف .. ى احلــالقتضــاألساســية، أي مبراعــاة م
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أي  )15F١(»همولِ ُقـعُ  رِ دْ علـى قَـ اسَ النَّـ نَُكلِّـمَ  نْ أَ  نَـارْ مِ أُ  «: قـال رسـول اهللا .. من فرد إىل آخر
س علـــــى الفهـــــم ن بـــــني لغـــــة اخلطـــــاب وحمتـــــواه وأســـــاليبه وبـــــني القـــــدرات املختلفـــــة للنـــــااز أن أو 
تقل متكامـــــــل، عليـــــــه ـالمي كيـــــــان مســــــــاب اإلســــــــاق اخلطــــــــن الفـــــــرد يف نطـــــــألتيعاب؛ ـواالســـــــ
در الــذي ــــــــــــــــــــة والعلــم والــدعوة بالقـــــــــــــــــــــومنهــا حــق املعرف ،وقــــــــــــــــــــؤوليات ولكــن لــه حقـــــــــــــــــــــمس

   : دراتـــه املنطقيـــة والعاطفيـــة والروحيـــة، قـــال تعـــاىليتفـــق مـــع إمكانياتـــه وطاقاتـــه وق
               

ه يف فـومن البصرية مراعاة مقتضى احلال حىت حيقـق اخلطـاب اإلسـالمي أهدا. )١٠٨:وسفي(
 . اإلقناع والتأثري

الوســطية يف االتصــال اخلطــايب اإلســالمي و : وســطية االتصــال الخطــابي اإلســالمي -ـهــ
فالقــائم .. املرســل واملســتقبل، أو الداعيــة واجلمهــور:  املوازنــة بــني عنصــري عمليــة االتصــالتعــين

يـاة، أو باالتصال وهو يعد شروحه وتفسريه لقواعـد الـدين، أو وهـو يقـدم حتلـيالت ملشـاكل احل
وهو حيدد أهدافه حمكوم يف الكفة األخرى جبمهور يقف أمامه يتسم باليقظة والـوعي لكـل مـا 

بــل القــائم باالتصــال ليوجهــه ، ومتنبــه ألي خــروج عــن إطــار الداللــة اإلســالمي مــن قيقــدم لــه
 . ويرده
، تتحقـــق وظــــائف هبهـــذه الوســــطية أو التـــوازن اإلعالمــــي، الـــيت ضــــمنها اإلســـالم خلطابــــف

لقـــــائم باالتصــــال اجلمهــــور باملعلومــــات الصـــــحيحة ايــــزود ف.. اإلعــــالم اإلســــالمي يف التمــــع 
ملتطلبات الدين اإلسالمي ال وفقاً ألهوائـه وميـول املؤسسـات اإلعالميـة  واحلقائق السامية وفقاً 

 . اليت يعمل با ويتحدد هدفه يف املوضوعية اهلادفة اليت حتقق االستقرار للمجتمع
مــــا أنــــه يف إطــــار هــــذا التــــوازن يتحقــــق اهتمــــام شــــعور اإلنســــان بذاتــــه كعقــــل ووعــــي ك

وآراءه ويســـوقه إليهـــا ســـوقاً، كمـــا تفعـــل  همســـتقل، فـــال يفـــرض القـــائم باالتصـــال عليـــه فكـــر 
ـــــالدع ــــــاية وكمــــا تفعــــل وســـــ ــــائل اإلعــ ـــــديثـالم احلــــــــــ ــــة، أو تســــ تغل غرائــــزه وعواطفــــه لغــــرض ـــــ

                                                 
 . ٣٧٠؛ وتدريب الراوي، ٣٥؛ والدرر، ٣٢، والتمييز، ٥٩٢كشف الخفاء، حديث رقم : انظر )۱(
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اإلقنـــاع والتـــأثري عليـــه؛ ألن شـــعار اخلطـــاب اإلســـالمي يف التعامـــل مـــع الفـــرد نـــابع مـــن قولـــه 
 ). ٢٥٦:لبقرةا(      : تعاىل
ــــــة حــــــق املراجعــــــة وحــــــق الضــــــغط  بــــــذا يصــــــبح للجمهــــــور املســــــتقبل للر و  ســــــالة اإلعالمي

االجتمــــاعي علــــى القــــائمني باالتصــــال إذا خرجــــوا عــــن األهــــداف الســــامية املعلنــــة الــــيت أقرهــــا 
ِإنَّ «: كــان إلمجـاع اجلمهــور يف اإلســالم حـق احلصــانة، قــال رســول اهللا   لكولــذ.. اإلسـالم

  .ى أمر يدل على أنه صوابفاجتماعها عل.. )16F١(»أُمَِّتي ال َتْجَتِمُع َعَلى َضالَلةٍ 
فــإن القــائم باالتصــال يشــعر، نتيجــة هلــذه الرقابــة االجتماعيــة، بواجــب  مــن ناحيــة أخــرىو 

الرقابــة الذاتيــة لنفســه حــىت ال يقــدم أخبــاراً أو حقــائق خارجــة عــن النطــاق الفكــري اإلســالمي 
إطـــار  خاصـــة وأنـــه يعـــرف أنـــه مرفـــوض مقـــدماً مـــن اجلمـــاهري الـــيت تســـتقبل رســـائله علـــى ضـــوء

 . الداللة اإلسالمي
فهــو كيــان .. انطالقــاً مــن هــذا تتحقــق صــفة اجلمهــور األساســية يف اخلطــاب اإلســالمىو 

وإمنــا كــأفراد مســتقلني؛ ... واع وقــادر علــى التفكــري وعلــى اختــاذ القــرار، لــيس ككيــان متكامــل 
 ينتهــون وحبكــم وحــدة اإلطــار الــداليل اإلســالمي الــذي يتحركــون يف نطاقــه فــإن القــرارات الــيت

وهـــذا مـــا ... ســـاس الـــرأي العـــام يف التمـــع املســـلمأإليهـــا تكـــون متقاربـــة وتكـــون يف جمموعهـــا 
ـــيتض ـــبحـه سـوتــــــــــــح مــن دعـــــــ ـــانه وتـــ ـــعاىل ملنــــــــ ـــكري النــــــــ ـــبوة إىل التــــــــ فكري والتأمــل فــرداً فــرداً أو ــــ

           : إثنـــــني إثنـــــني، قـــــال تعـــــاىل
فهـــذا التفكـــري دون فـــرض أو قهـــر . )٤٦:بأـــــــــس(       
فيتحقـــــق .. فــــرداً فـــــرداً أو إثنــــني إثنـــــني.. لطان خـــــارجي جيعلهــــم يتوصـــــلون إىل احلقيقـــــةــــــأو س

التوافـــق، وتتحقـــق األغلبيـــة الواعيـــة، ويوجـــد الـــرأي العـــام املســـلم القـــادر علـــى التصـــرف بـــوعي 
 .كمةومواجهة كافة مشاكله بإميان وح

                                                 
 . ابن ماجهأخرجه  )۱(
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وحتقــــق الوســـطية هنــــا يف اخلطــــاب اإلســــالمي باملوازنــــة بــــني  :وســــطية البعــــد الزمنــــي -و
ــــاة علــــى هــــدى  املاضــــي الســــحيق للبشــــرية واملســــتقبل البعيــــد لإلنســــان ليرتســــم خطــــاه يف احلي

وه مــن األمــم واألجيــال، فيتعــرف علــى املســيئني وعلــى عاقبــة قاالســتفادة مــن جتــارب الــذين ســب
وليحـــدد لنفســـه مســـتقبله .. وعلــى جـــزاء احملســـنني ليرتســـم هــداهم.. همأمــرهم فيـــتالىف أخطـــاء

واملتأمــل لرتاثنــا اإلســالمي جيــد مصــداقاً هلــذه . املشــرق مــدفوعاً إىل األمــام يف كــل عمــل يقدمــه
املعاجلـــة الزمنيـــة والـــيت بـــدأت بنشـــأة اخللـــق وخلـــق آدم واالســـتخالف يف األرض مث مـــا حكـــاه 

الـــذين كـــذبوا الرســـل والـــذين اهتـــدوا بـــداهم يف كثـــري مـــن « القـــرآن الكـــرمي عـــن األمـــم الســـابقة
ودعــــا املســــلمني إىل التفكــــري والتــــدبر والســــياحة يف األرض للتعــــرف علــــى جوانــــب  »اآليــــات

 . والعودة إىل النهج القومي.. املاضي للعظة والعربة

ا مجــد لقــرآن والســنة لدراســة املاضــي واســتيعابه للعظــة والعــربة ال تعــين اجلمــود مثلمــادعـوة و 
، الـذين تصـورا اخلطـاب اإلسـالمي يف زاويـة ضـيقة موروثـة، وعطلـوا الفكـر بعض دعاة اخلطاب

ـــاة املعاصـــرة، وحصـــروا اإلســـالم يف معاجلـــة مـــا اعتـــربوه  ـــة مســـتجدات احلي عـــن مواجهـــة ومواكب
، غـــــري ملتفتـــــني إىل طبيعـــــة العقيـــــدة اإلســـــالمية باعتبارهـــــا القاعـــــدة تصـــــحيح احنـــــراف العقيـــــدة

وال إىل العقيـدة باعتبارهـا رؤيـة  .. ائر أفكـار وتصـورات ومنطلقـات اإلنسـان املسـلمواملنطلق لسـ
كليـة للخـالق جــل شـأنه وللكــون واإلنسـان واحليــاة والـيت جيـب أن تنطلــق منهـا كــل نظـم احليــاة 

متناســـــني طبيعـــــة العالقـــــة بـــــني اخلطـــــاب .. لفة عـــــرب الزمـــــان واملكـــــانـيف إطـــــار تطوراتـــــا املختـــــ
واليت تضمنت الثوابـت الـيت ال خـالف عليهـا، .. رسالة اإلسالمية كلهااإلسالمي وخصائص ال

 . واالجتهادات أو املتغريات اليت تؤكد صالحية الدين لكل زمان ومكان
النظرة املســتقبلية، فــانطلق باإلنســان حنــو بــهلــذا وازن اخلطــاب اإلســالمي البعــد املاضــوي و 

تقبل حــــىت يظــــل مرتمســــاً خلطــــاه ـــــــــتقبلية ممكنــــة، ورســــم لــــه إطــــار هــــذا املســــــــــأقصــــى حــــدود مس
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ـــــاً اإلخـــــالص يف كـــــل عمـــــل يقدمـــــه، قـــــال تعـــــاىل        :ومتحري
 .)١٨:حلشرا(             
اعمـل لـدنياك كأنـك تعـيش أبـداً واعمـل آلخرتــك  «: ىف ذلـك يقـول احلـديث الشـريفو 

حـىت احليـاة اآلخـرة،  ة املقبلـةظـ، وبذلك تتحدد أبعـاد املسـتقبل يف اللح)17F١(»كأنك تموت غداً 
اليوميـــة لإلنســـان،  »الروتينيـــة«ويتحقـــق  الـــربط بـــني املســـتقبل القريـــب والبعيـــد وبـــني األعمـــال 

وبذلك يكون نطاق التحرك للفرد املسلم يف احليـاة، مرتمسـاً يف العمـل اجلـاد مـن أجـل املسـتقبل 
باالتصـال جتــاه  املشـرق الـذي يرجـوه لنفسـه ولآلخـرين، وتتحــدد مـن مث حـدود العمـل للقـائمني

الســعي احلثيــث واهلــادف لبنــاء واقــع جديــد وتنميــة الواقــع املوجــود فعــًال، وذلــك بتنميــة عقليــة 
اجلمـــاهري وإعـــالء ميوهلـــا والتســـامي باجتاهاتـــا علـــى حنـــو حيقـــق التـــوازن واالســـتقرار يف التمـــع، 

 . ويربز كل قوى اخلري والبناء
رفض اإلسـالم االنغـالق علـى فكـر ماضـوي ك فإنه طبقاً لفلسفة اخلطـاب اإلسـالمي يـذلبو 

متخلـف، كمـا نالحـظ مـن حتليــل اخلطـاب اإلسـالمي املعاصـر، كمــا يـرفض االقتصـار علـى زاويــة 
فكريــة واحــدة، كمــا يف اخلطــاب السياســي الــذي يــرى مشــاكل املســلمني كلهــا منحصــرة يف عــدم 

بــــوي الــــذي يــــرى وكمــــا يف اخلطــــاب الرت .. وجــــود خليفــــة أو منحصــــرة يف جمــــرد الوصــــول للســــلطة
أو يف .. الرتبيـة السـلوكية كاخلطـاب الصـويفاملشـاكل كلها يف جمرد االحنرافات اخللقية، أو يف جمرد 
 . جمرد االنتشار األفقي والعددي كما يف اخلطاب الدعوي

رغـــم النوايـــا احلســـنة لكـــل هـــؤالء إال أن فلســـفة اخلطـــاب اإلســـالمي تقتضـــي منـــا مجيعـــاً و 
اسية ـــــامــة لرســالة اإلســالم، واالنطــالق ممــا تضــمنته مــن عناصــر أسالع الوقــوف علــى اخلصــائص

يف العقيـــدة ودعـــائم حقيقيـــة يف الشـــريعة وممـــا ارتســـمته مـــن مـــنهج للفكـــر ومـــنهج للبحـــث عـــن 
احلقـــائق للوصـــول إىل املـــنهج الربـــاىن الشـــامل للحيـــاة املعاصـــرة بكافـــة مقوماتـــا، مشـــول التوجيـــه 

 . والتعطيل الذي أورثنا الفرقة والتشرزم واالختالفوالرتبية واهلداية، ال مشول التعقيد 
                                                 

ــ )۱( ال أصــل لــه مرفوعــًا، وٕان ): ٦٣المجلــد األول، ص(ث الضــعيفة والموضــوعة قــال الشــيخ األلبــاني فــي سلســلة األحادي
 . اشتهر على األلسنة في األزمنة المتأخرة



 
 
 
 
 

 
 

 محمد منير حجاب                                                 مواصفات الخطاب اإلسالمي 

 

 -٥٠٩ -

 :الحرية -٩
تسـم اخلطــاب اإلســالمي بضـمان احلريــة جلميــع األفــراد علـى الســواء، كقــائمني باالتصــال ي

.. أو كــــأفراد أو مســــتقبلني للرســــالة اإلعالميــــة، علــــى أســــاس إ�ــــا حــــق وواجــــب لكــــل إنســــان
لى أساس أن حق الفرد على التمـع واجـب ين عاوواجب على اآلخرين رعاية هذا احلق اإلنس

 . وملزم للجماعة بأثرها
 : تأيت احلرية يف اخلطاب اإلسالمي تتوجياً ملبدأين أخذ با اإلسالم ومهاو 
 .املسؤولية -أ
 . الواجب -ب
: املســــؤولية، كمــــا يقــــول الــــدكتور حســــني فــــوزى النجــــار يف كتــــاب اإلســــالم والسياســــةو 

، وهـــي »اهللا مباشــرةم انون، وإمنــا هـــي مســؤولية اإلنســان أمـــاقــليســت مســؤولية الضـــمري أو ال«
اهرة مــن األقــوال واألفعــال فحســب، بــل تتنــاول النوايــا ومــا ـمســؤولية ال تقــف عنــد احلــدود الظــ

بحانه وتعـاىل علـيم بكـل شـيء، وال يغيـب عنـه جـل جاللـه صـغرية وال  ـختفي الصـدور، فـاهللا سـ
  .  )٢٩:البقــــــــــرة(      كبــــــــــرية، يف الســــــــــموات وال يف األرض 

 ). ١١٥:لبقرةا(     
اإلنســـان مســـؤول عـــن نوايـــاه، ومســـؤول عـــن أعمالـــه أمـــام اهللا مباشـــرة، ولكـــل عمـــل جـــزاؤه، ف

 . ولكل حسنة ثوابا، واجلماعة اإلنسانية مسؤولة عما تعمل مسؤولية الفرد سواء بسواء
و التمـع هـو فـرض واجـب علـى فما يعد حقاً للفـرد أ.. ومن هذه املسؤولية يربز الواجب

فاجلماعــة اإلســالمية  .. جتمــع، وعلــى الدولــة للفــرد واجلماعــة معــاً مالفــرد للفــرد، وعلــى الفــرد لل
 . كلم متكامل يلتقي فيها الفرد بالتمع يف نطاق حيكمه الواجب الذي يرقى إىل درجة اإللزام

ويف قولـــه  ،يـــة ومـــداهااحلر  يفـــوق الواجـــب كـــل إرادة أخـــرى للفـــرد، وهـــو الـــذي حيـــدد معـــىنو 
مــــا يفصــــح  )١٨٥:لبقــــرةا(          : تعــــاىل
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فالشـــريعة . عـــن حكمـــة التشـــريع اإلســـالمي، وهـــي ســـعادة اإلنســـان وأمنـــه دون غلـــو أو إســـراف
فاحلريــة .. حتكــم عالقــات اإلنســان كمــا حتكــم عقيدتــه الدينيــة، وهــي الــيت حتــدد مضــمون احلريــة

 . وهي هنا قيود الشريعة فقط. تا القيود اليت حتكمهاليست مطلقة ولكنها حتمل يف بذر 
تماعيــة علــى أســاس مــن الثقــة يف التــزام األفــراد جالرك احلريــة اـويف إطــار هــذا النطــاق تتحــ
ومبادئهــا يف كــل زمــان  وهــي يف الوقــت نفســه قــيم اإلنســانية.. طواعيــة مبصــلحة الفــرد والتمــع

 . ومكان
كل يف عمـــل القـــائمني باالتصـــال ســـوى ـبـــأي شـــناك فـــرض أو رقابـــة ـبـــذلك ال يكـــون هـــو 

املســؤولية الذاتيــة أمــام أنفســهم وأمــام اهللا مباشــرة وســوى الشــعور بالواجــب، كمــا أنــه ال يوجــد 
أي تدخل على حرية املستقبلني للرسالة اإلعالمية، فهم خيتارون بأنفسهم املواد اليت يتعرضـون 

دين لــن امــتمد مقوماتــه مــن القــيم النابعــة هلــا؛ أمــا القيــد الوحيــد للحريــة فهــو قيــد أخالقــي يســ
 . اإلسالمي

وتســــاعد هــــذه الصــــفة للخطــــاب اإلســــالمي علــــى حفــــز كافــــة القــــائمني باالتصــــال علــــى 
العطــاء بــال حــدود، وتكـــريس إمكانــاتم ومــواهبهم مـــن أجــل نشــر وتـــدعيم القــيم الدينيــة مـــن 

للرســــالة اإلعالميــــة  ، ومــــن ناحيــــة أخــــرى تيئــــة الظــــروف الــــيت جتعــــل مجهــــور املســــتقبلنيةناحيــــ
يتلقو�ـــا دون حتفـــظ، األمـــر الـــذي يـــدعم ثقـــة األفـــراد يف أنفســـهم ويف بعضـــهم بعضـــاً وجيعلهـــم 
على قدر من الصالبة والصمود ملواجهة التحديات اليت تواجه التمع اإلسالمي يف كـل عصـر 

 . وأوان
 :لخطاب اإلسالميامنهجية  -١٠
ولــيس .. ولــيس جمــرد أســاليب أو وســائل.. ليــاً التصــال اخلطــايب اإلســالمي لــيس عمــل ارجتاا

عمــــالً مؤقتـــــاً، ولكنــــه فكـــــر وبرنــــامج متكامـــــل يتضــــمن التخطـــــيط واألهــــداف واالســـــرتاتيجيات 
ـــواألســــاليب والوســــائل واحملتــــوى واجلمهــــور والتوقيتــــات وأس ــ ــــــ ــــه ــ اليب التنفيــــذ وإجراءاتــــه ومتطلبات

ـــة والبش ـــة والفني ـــاملادي ــــ ــ ـــرية، ويتضـ ــ ــ ــ ـــمن يف الوقـــت نفسـ ــــ ــ والتقـــومي الفـــوري واآلجـــل لكـــل  ه املتابعـــةـ
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أنشــطة االتصـــال اإلســـالمي، ســـواء أكانـــت علـــى مســـتوى الداعيـــة أو علـــى مســـتوى املؤسســـات 
 . الدعوية أو من خالل التكامل بني هذه املؤسسات ومؤسسات التمع األخرى

ولعـل .. لعل واقع اخلطاب اإلسالمي اآلن يوحي بافتقاد النظـرة العلميـة للـربامج الدعويـةو 
ناقشــات واملــؤمترات الــيت تعقــد بــني احلــني واآلخــر ملناقشــة قضــايا الــدعوة تــوحي بافتقــاد الرؤيــة امل

كمــا أ�ــا يف كثــري مــن األحـــيان تتســم بالقصــور ... العلميــة الشــاملة يف إعــداد الــربامج اإلجيابيــة
والعجـــز عـــن االســـتفادة مـــن نتـــائج علـــوم االتصـــال ومـــا ابتكـــره اإلنســـان مـــن تقنيـــات ووســـائل 

ويف جمال الفكر فهناك عجز عن تقـدمي الـربامج الصـاحلة .. اليب يف إعداد الربامج اإلجيابيةوأس
ملعاجلـــة حتـــديات العصـــر ومواجهـــة مشـــكالته مـــن خـــالل رؤيـــة دينيـــة، ملواجهـــة الفـــراغ واجلهـــل 
الـــديين لـــدى قطاعـــات متعـــددة يف التمـــع اإلســـالمي، كالشـــباب واألطفـــال واملـــرأة واألقليـــات 

 .لتمعات األجنبيةاملسلمة يف ا
ن افتقــاد هــذه الــربامج مــن أهــم عوامــل تشــتت اجلهــود وأهــم أســباب انتشــار اإلحســاس إ

بـــــالقلق واخلـــــوف مـــــن الهـــــول، والشـــــعور بالضـــــياع الروحـــــي، والتمـــــزق الفكـــــري إزاء النهضـــــة 
 . ة والتكنولوجيةياحلضارية املادية املذهلة يف اجلوانب املاد

سـبيل اهللا باحلكمـة، والـدعوة علـى بصـرية، حتـدد لنـا منهجيـة ن واقع األمر يف الدعوة إىل إ
 : اخلطاب اإلسالمى

فمــــن احلكمــــة والبصــــرية يف الــــدعوة أن تكــــون هنــــاك سياســــات وخطــــط دعويــــة وفقــــاً 
لألسس العلمية، وأن يكون هناك إعداد جيد للدعاة، وفهم موضوعي للجمهـور، وإدراك 

كافـة الوسـائل اإلعالميـة املتاحـة، وتقـومي ساليب اخلطاب املناسبة والناجحـة، وتوظيـف لأل
لرباجمنا وإجنازاتنا الدعوية، واالعتماد يف كل هذا على البحوث العلمية حىت تكـون الـدعوة 

وبكافـة املعوقـات األخـرى، الـيت حنـرص .. بكافـة مكونـات الظـرف االتصـايل.. على بصـرية
الــدعوة يف مواجهــة الواقــع علــى تالفيهــا لضــمان النجــاح والتــأثري للــدعوة ولتلبيــة متطلبــات 

 . املعاصر بكافة ظروفه ومتغرياته ومالبساته
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 »خطاب الثوابت« يموصفات الخطاب الشرع: انياً ث
 : فهوم الخطاب الشرعي ودالالتهم -

باملصــــطلح العصــــري، هــــو يف حقيقــــة األمــــر  »خطــــاب الثوابــــت«خلطــــاب الشــــرعي، أو ا
     : قــــال تعــــاىل.. املــــنهج اإلســــالمي الــــذي ارتضــــاه اهللا للمســــلمني

 ).٤٨:ملائدةا(        
        : املـــــــنهج الثابــــــــت هـــــــذا املـــــــنهج هــــــــوو 

 .)٢٧:براهيمإ(     
بـــه وااللتـــزام مببادئـــه، قـــال  انه وتعـــاىل بالتثبـــتـــــــــــــــــــــج الـــذي أمرنـــا اهللا سبحـــــــــــــــــــــوهـــو املنه

            : تعــــــاىل
 ).١٥٣:األنعام(      

لَُتَســــوُّنَّ ُصــــُفوَفُكْم َأْو « :ننـاء يف الســـــجــــ.. اق علــــى املــــنهجـواجــــب املســــلمني هــــو االتفــــو 
خمتلـــف  ح الرســـول ـوقـــد أوضــ... إشــعاراً بالوحـــدة والتكامــل »لَُيَخــالَِفنَّ اللَّـــُه بـَـــْيَن ُوُجـــوِهُكمْ 

َواللَّــِه َمــا «:   ضــي اهللا عنــه، أن رســول اهللار روى الــدارمي عــن العبــاس، ... جوانــب هــذا املــنهج
ـبِيَل نـَْهًجـا َواِضـًحا، فََأَحـلَّ اْحلَـالَل، َوَحـرََّم اْحلَـرَاَم، َونََكـَح َوطَلَّـَق، َوَحـاَرَب  َماَت َحىتَّ تـَـَرَك السَّ

ماعـــة املســـلمة جلفا.. ضـــاً وأال يتـــأبواينـــوا لبعضـــهم بععلـــى املســـلمني أن يل وأوجـــب .. »َوَســـاملََ 
... ســـبحان اهللا: مامـــه أن نســـي أو أخطـــأحيـــث يقـــول املـــأموم إل.. توجـــه قياداتـــا ولـــو يف الصـــالة

وهـــذا للداللـــة علـــى أن املســـلمني مجيعـــاً يســـريون حتـــت ســـلطان اهللا الشـــرعي طوعـــاً وإذعانـــاً هللا رب 
 :اعة، قال تعاىلـدر بالطـاألجلى و ـوأن حجة الشرع هي األع. العاملني

    
 

 
 

          
 ).٢١-٢٠:الادلة(     
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املرجعيــة األساســية هلــذا اخلطــاب الشــرعي أو خلطــاب الثوابــت هــي القــرآن الكــرمي، الــذي و 
ـــطر علــى بــال اإلنســــــــــــــــــــحــوى كــل مــا خي واآلخــرة مــن قريــب أو  ان ممــا يتصــل باحليــاة الــدنياـــــــــــــــــ

يقـول  ،عادة والسـالمـــــــــــــــــــوحوى كل توجيه سام وكرمي حيقق لإلنسان أعظم قـدر مـن الس بعيد،
             : تعــاىل

 ). ٨٩:لنحلا(
 بعلمــــه ربــــه الكتــــاالــــذي  مــــا املصــــدر الثــــاين ملرجعيــــة هــــذا اخلطــــاب فهــــو الرســــول أ

: كافــــة، قــــال تعــــاىل املعرفــــة وأعــــده لتبليـــغ كلمــــة اهللا إىل النــــاسواحلكمـــة وأحاطــــه بكــــل ألــــوان 
              

 
  

، )٥٢:الشـــــــــورى(              
 ). ٤-٣:لنجما(             : قال تعاىلو 

ورة هــذه املرجعيــة هــي األســاس الفكــري خلطــاب الثوابــت، ومتثــل املعلــوم مــن الــدين بالضــر و 
واليت عليها اإلمجاع، ونعين به ذلك القدر الذي ميثل دين اإلسالم وميثل هويته وحقيقته حبيـث 

يــالزم حــال واحــدة وصــورة واحــدة  ويســمى خبطــاب الثوابــت؛ ألنــه.. ال يتصــور إســالم بدونــه
 . لدى مجيع املسلمني، يف كل زمان ومكان، وعلى كل حال

 : واصفات خطاب الثوابتم -
 : لثوابت مبجموعة من املواصفات أمههايتسم خطاب او 
 : الربانية -١
والربانيــــة تعــــين، كمــــا يشــــري .. الصــــفة األساســــية خلطــــاب الثوابــــت اإلســــالمي هــــي الربانيــــة ف

أي االعتمـــاد يف كافـــة األمـــور علـــى كتـــاب اهللا عـــز .. ن يكـــون األخـــذ مـــن اهللا عـــز وجـــلأالعلمـــاء، 
ــواألخــذ عــن س... املعــىن وجــل والقــرآن الكــرمي الــذي أوحــاه اهللا بــاللفظ و  ــ ــ ــ ــ ـــــنة رســ ــ وله الــيت أوحاهــا ــ
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فهمــا املصــدران األساســيان .. بلفــظ مــن عنــده بــاملعىن فقــط فبلغهــا الرســول  اهللا إىل رســوله 
 . لقياس واالجتهاد فبشر  عدم خمالفة األصلنيواأما اإلمجاع .. للخطاب اإلسالمي 

ات األساسية واملفاهيم ىف إطار الربانية، كصفة للخطاب اإلسالمي، تتحدد املسلمو 
تأيت على رأس هذه املسلمات اإلميان باهللا إهلًا واحدًا ال شريك له و . والغايات هلذا اخلطاب

  : فهذه كلها ما هي.. يف العبودية من هوى أو مال أو جاه أو سلطان
واإلسالم . )٤٠:يوسف(          

اب هذا األميان ومقتضياته باعتباره املهيمن على برمته ليس إال تفصًال وافيًا ملعتنقيه ألسب
ان يف خمتلف تصرفاته وأقواله ونواياه حبيث تعد ـمناشط احلياة والغاية العليا اليت يتبعها اإلنس

      : لعاملني، قال تعاىلاحياته كلها تسليمًا وخضوعًا لرب 
 

  
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

  
 

   
 . )١٦٣-١٦٢:ألنعاما(

 : ىف إطار هذه التصور الرباين تتحدد منطلقات اإلنسان يف احلياة على النحو التايلو 
 . ، فهو كائن مكلف ومسؤول عن كل أفعاله وتصرفاتهلتكليفا -
 . ، خلقه اهللا خلالفته على هذه األرض ومنحه السيادة الكاملة فيهااالستخالف -
وإمنــا ليقــود احليــاة يف .. عبــداً هلــا  صــريي، كافــة املخلوقــات مســخرة ألمــره ال للتســخيرا -

 . عمارة أرض اهللا مبنهج اهللا.. االجتاه الصحيح
، فهو إنسـان مـزود بالعقـل ليتوصـل بنفسـه إىل معرفـة خـالق الكـون وعبادتـه حـق لعقلا -

عبادتــه مــن خــالل مــا جـــاء مــن نصــوص ومــا تضــمنته الطبيعـــة يف معــرض اإلبــداع اإلهلــي مـــن 
للوقــوف علــى عظمــة اخلــالق والشــعور بــاهللا  ،والروحــي واحلســي نفســيلفــرص وقــدرات للتمتــع ا

 . وإمكانية االتصال به ومحده
، لإلنســان مــع نفســه ومــع أســرته وأهلــه ومــع التمــع احملــيط بــه ومــع كافــة البشــر  لعــدلا -

كأســـاس للشـــعور باملســـؤولية واالشـــرتاك يف احليـــاة االجتماعيـــة كمثاليـــة دينيـــة أساســـية رغبـــة يف 
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ـــــالش ــــة الـالســــبعور ــــــ م واألمــــن والســــكينة، وتوجهــــاً للســــماح لتقبــــل التطهــــري والتقــــديس واخلريي
ـــنقص  وإلدراك احلـــق واخلـــري واجلمـــال كصـــور إهليـــة ممنوحـــة للبشـــر، مـــع رؤيـــة القصـــور وأوجـــه ال

 . ب دعماً لإلجيابية يف البناء النفسي للمؤمن وحتركاً للكمال واخلالصذنواإلحساس بال
احملن واآلالم بالصرب الواثق باهللا والتحمل إىل حـني كشـف  ملوقف املختار جتاها، الصبر -
 .شعور بضرورة جتنب كل ما ميكن أن تسوء عاقبتهللو .. الغمة

واملــــنهج الــــواقعي لفلســــفة اخلطــــاب .. ، فــــاحلق ضــــالة املــــؤمنالنفتــــاح علــــى الحقيقــــةا -
بقاً، دون اا سـاإلسالمي تقتضي الوقوف يف كافة شؤون احلياة املتغرية عند الكليات، كما أشرن

الفـــروع واجلزئيـــات والتفاصـــيل والـــنظم والتنظيمـــات والـــيت فيهـــا جمـــال اإلبـــداع للعقـــل املســـلم يف 
 .ضوء املقاصد والكليات الرئيسية ووفقاً للمصلحة الشرعية

وهلذا ميكن أن يتعدد اخلطاب االجتهادي يف األمور املتغرية وفقاً لتفاعل فقـه الشـريعة مـع 
 . بادعصلحة الفقه الواقع طبقاً مل

بــــذا تعكــــس صــــفة الربانيــــة يف اخلطــــاب اإلســــالمي حقيقــــة الــــدين، فهــــو لــــيس جمــــرد  و  -
كلمــات تــرتدد، وال خطــب تلهــب مشــاعر النــاس، وال فلســفة ختاطــب العقــول ولــيس هلــا مــن 
واقع احلياة شيء، وإمنـا هـو ديـن عملـي يبعـث يف أتباعـه احلسـن واحلركـة وينطلـق يف إطـار هـذه 

تطلـع إليـه عقـوهلم مـن راحـة وطمأنينـة يف الـنفس وخـري ورشـاد يف واقـع تللناس مـا املعاين ليؤمن 
 . احلياة

 :الشمولية -٢
. تســم خطــاب الثوابــت اإلســالمي بــنفس درجــة الشــمولية الــيت يتســم بــا اإلســالم كــديني

فاإلســـالم نظـــام شـــامل جلميـــع شـــؤون احليـــاة ولكـــل ســـلوك اإلنســـان، أي أنـــه، كمـــا قـــال أهـــل 
شــؤون احليــاة وحيكــم ســلوك اإلنســان يف خمتلــف جمــاالت حياتــه ويف كــل ميــادين العلــم، يــنظم 

.. النشــا  البشــري، كمـــا يقــول القرضـــاوي يف معــرض حديثـــه عــن اخلصـــائص العامــة لإلســـالم
ـــفهــو رســالة ملراحــل اإلنســان كلهــا، محــالً ورضــيعاً وطفــالً وصــبياً وش ويف  .. اباً وكهــالً وشــيخاً ـــــــ

 . الم موقفكل هذه اجلوانب احلياتية لإلس
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ول يتجلــى يف العقيــدة والعبــادة واألخــالق والتنظــيم؛ ألنــه ديــن ودولــة وعقيــدة مهــذا الشــو 
 . وسياسة وعبادة ونظام

وقـــد قســـم الـــدكتور عبـــد .. ذه الـــاالتـالم لتشـــمل كافـــة هــــلـــذلك تتســـع أحكـــام اإلســـو 
ن إىل األقسـام أحكـام اإلسـالم بالنسـبة ألفعـال اإلنسـا »أصـول الـدعوة«الكرمي زيدان يف كتابه 

 : ةاآلتي
 . حكام العقيدة، وتتعلق بأمور العقيدةأ -١
 . أحكام األخالق، وتتعلق مبا جيب أن يتحلى به الناس ويتحلى به املسلم -٢
حكام العالقات االجتماعية، وتتعلق بتنظيم عالقات األفـراد فيمـا بيـنهم وهـي علـى أ -٣
 :أنواع

 .إخل، وتسمى قانون األحوال الشخصية ..من نكاح وصداق ونفقة: حكام األسرةأ -
 . أحكام املعامالت كالبيع والرهن واإلجارة، وتسمى القانون املدين -
 . حكام القضاء من دعوى وحكم وشهادة وبينة، وتسمى قانون املرافعاتأ -
 . حكام األجانب، أي غري املسلمني يف بالد اإلسالم، وتسمى القانون الدويل اخلاصأ -
كم، نظامه وقواعده وصفات احلكم وشكل احلكومة وعالقات األفـراد بـا، حكام احلأ -

 . وتسمى القانون الدستوري
ماليـــاً،  اهـــحكـــام املـــوارد واملصـــارف، بالنســـبة للدولـــة اإلســـالمية، بـــني عالقاتـــا بأفرادأ -

 . وتسمى القانون املاىل
لألفعـال املنهـي عنهـا، حكام اجلرائم والعقوبات، لتحديد عالقة الفـرد بالدولـة بالنسـبة أ -

 . وتسمى بالقانون اجلنائي
اخلطــاب اإلســالمي يتســع لكــل هــذا؛ ألن اإلســالم رســالة لكــل إنســان، روحــه وجســده و 

ــــوعقلـــه وأفكـــاره وعواطفـــه وضـــمريه؛ وألنـــه رس الة لكـــل األزمنـــة والعصـــور، ليســـت خمصوصـــة ــــــــ
وصة ــــــــــخمص بزمــان خمصــوص، ولكــل األمكنــة غــري حمــدودة مبكــان خمصــوص، ولكــل األمــم غــري

 . بأمة خاصة
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اإلميـــــان .. بكافـــــة جوانــــب احليــــاةه شــــمولية للخطــــاب اإلســـــالمي يتحــــدد نطاقــــلبــــذه او 
والعبــادات واملعــامالت والنظــام االقتصــادي واالجتمــاعي والعــادات والعالقــات الشخصــية بــني 

بـد وال. اإلنسان وأهله ومعارفـه واآلخـرين، وأيضـاً النظـام السياسـي واإلداري والقضـائي والـدويل
أيضــاً بــل عليــه .. اجلوانــب وال يقتصــر علــى جانــب دون آخــر للخطــاب أن يتنــاول كافــة هــذه

واملوازنــة بينهــا وبــني اإلنســان .. وروح.. تلبيــة احتياجــات اإلنســان كعقــل وقلــب ورغبــات وضــوابط
ونفسه من حيث هـو جسـم وروح، وبينـه وبـني األفـراد اآلخـرين يف التمـع، مث بينـه وبـني التمعـات 

    :خــرى وإدارة الصـــراع بــني خمتلـــف هـــذه القــوى بصـــورة متوازنــة، قـــال تعـــاىلاأل
 ). ٢٥١:لبقرةا(      
لية اإلطــار االتصــايل و تلبيــة لتحقيــق متطلبــات مشوليــة اخلطــاب اإلســالمي تضــمنت الشــمو 

للخطاب اإلسـالمي نفسـه، فهـو يتسـع ليشـمل مجيـع املسـلمني كقـائمني باالتصـال، كـل بقـدر 
ـــــهطاقا ـــــه وثقافت ـــــه وخربات ـــــة املؤسســـــي . ت ـــــاك الداعي ـــــدعوة حكـــــراً ألحـــــد فهن ـــــذلك مل تعـــــد ال ول

املتخصص، وهناك الدعاة األفراد، الطبيب الداعية والتاجر الداعيـة، واملهنـدس الداعيـة، والفـرد 
 . املسلم العادي كداعية يف نطاقه ووفقاً خلرباته

 :عالمية الخطاب اإلسالمي -٣
ســــالمي العامليــــة، مبعــــىن جعلهــــا صــــاحلة لكــــل زمــــان ومكــــان مــــن مواصــــفات اخلطــــاب اإل

والنــاس .. ولــذلك فهــو مــنهج متكامــل للنــاس مجيعــاً دون اســتثناء .. ومهيــأة للبقــاء واالســتمرار
   طــاب، وجيــب أن تصــلهم الــدعوة علــى الوجــه الصــحيح، مجيعــاً هــدف هلــذا اخل

 . )١٦٥:لنساءا(       
       : لـــه تعــــاىل يف آيــــات كثــــريةممـــا يؤكــــد هــــذه العامليــــة قو و 

      ،)١:لفرقــــانا(      ،)١٠٤:وســــفي(
 ). ١٥٨:ألعرافا(       
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ــــه و  ــــاِء ِبِســــتٍّ «:  قول ــــى األَنِْبَي ــــْلُت َعَل ــــِم، َوُنِصــــْرُت : ُفضِّ ــــَع اْلَكِل ــــُت َجَواِم أُْعِطي
ـــ ـــائُِم، َوُجِعَل ـــَي اْلغََن ـــى بِالرُّْعـــِب، َوُأِحلَّـــْت ِل ـــورًا َوَمْســـِجًدا، َوأُْرِســـْلُت إَِل ـــَي األَْرُض طَُه ْت ِل

 . )19F٢(»َوبُِعْثُت إَِلى النَّاِس َعامَّةً  « :، ويف حديث آخر)18F١(»اْلَخْلِق َكافًَّة، َوُخِتَم ِبَي النَِّبيُّونَ 
فقد توجه بدعوتـه إىل كـل  وهذه العاملية للخطاب اإلسالمي بدأت منذ عهد الرسول 

فاســتخدم وســائل االتصــال الشخصــي واجلمعــي، وانتقــل إىل .. ختلــف الوســائلن عاصــره ومبمــ
الناس يف األسواق، وقابلهم يف املواسم، وهاجر إليهم، وعاهـدهم وصـاحلهم، وغـزاهم، وأرسـل 
إليهم الرسل والبعوث والدعاة والكتب، وخباصة إىل امللوك واألمراء بعد  فراغه مـن احلديبيـة يف 

 . رةآخر العام السادس للهج
ــبــــذه العامليــــة للخطــــاب اإلسو  ـــ ــ ــ ــ ــ المي نســــخت كافــــة الــــدعوات الســــابقة عليهــــا، كمــــا يقــــول ــ

ــالـــدكتور عبـــد احللـــيم حممـــود يف كت ــ ــ ــ ــ ــاإلس«ابه ــ ــ ــ ــ ــ ــالم دعــ ــ ــ ــ ــ ؛ ألن كـــل دعـــوة قبلهـــا جـــاءت »وة عامليـــةــ
فجـــاءت دعـــوة موســـى، عليـــه الســـالم، لعـــالج الوثنيـــة .. لتعـــاجل ناحيـــة مـــن نـــواحى حيـــاة اإلنســـان 

ـــــوجــاءت دعــوة عيســى، عليــه الســالم، وقــد أص.. توحيــد اهللا  وحتويــل النــاس إىل ــ ــ بح النــاس مــاديني ــ
وغرســــت يف نفــــوس أتباعهــــا  ،فاهتمــــت بالناحيــــة الروحيــــة واخللقيــــة ،وال شــــىء يقدســــونه إال املــــادة
ــوقـــد اس حممـــد  دعـــوة مث جـــاءت.. التســـامح والوداعـــة والرمحـــة ــ ــ ــ ــ توت البشـــرية علـــى حـــال حـــتم ــ

ـــق يـــؤدي بـــ ــيعـــاجل مش ا إىل ديـــن متكامـــل اجلوانـــبعليهـــا أن تســـري يف طري ــ ــ ــ ــ ـــاة كلهـــا، ــ كالت احلي
ـــــويرســم هلــا احلــل الســماوي الس ــ ــ ـــــولــذلك كانــت الــدعوة ج. وي الــذي ال حــل ســواهــ ــ ــ ديرة أن تلغــي ــ

ــمـــا ســـبقها مـــن الـــدعوات إلغـــاء تفص ــــ ــ ــ ودليـــل نســـخها . يلياً، مـــع االعـــرتاف بـــا مـــن ناحيـــة اإلمجـــالــ
ـــلغريهـــا مـــن الش ــ ــ ــ ــ ــناحيـــة واحـــدة أو أكث ـرائع كـــان يف أ�ـــا مل تكتـــف بعـــالجـ ــ ــ ــ ــ ــر يف حيـــاة اإلنســـ ــ ــ ــ ــ ان ــ

ــما عاجلـــت كـــل حـــاالت اإلنســـان، قـــال تعـــاىل ــ         : وإن
 ). ٨٥:آل عمران(       

                                                 
 . مسلمأخرجه  )۱(
 . البخاريأخرجه  )۲(
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 : ات الخطاب االجتهاديفواصم -
 :قيقة االختالف في الخطاب االجتهاديح

: ، قــال تعــاىلالخـتالف مــن طبيعــة البشــر، وقــد أقــر القــرآن بوجــود االخــتالف بــني النــاسا
 

 
               

ر، ولـــذلك تفـــاوتوا ـــــــــــــذلـــك ألن القـــدرات والطاقـــات متفاوتـــة بـــني البشو ، )١١٩-١١٨:هـــود(
ــــــيف الفهـــــم واالجتهـــــاد كمـــــا يفهـــــم مـــــن قولـــــه تع        : اىلــــــــ

 إشــارة إىل القلــوب وتفاوتــا، فمنهــا مــن يســع علمــاً كثــرياً ومنهــا مــا ال )١٧:الرعــد(  
أمجعــني،  يســع الكثــري مــن العلــوم بــل يضــيق عنهــا، حــىت بــني األنبيــاء، علــيهم الصــالة والســالم

         : تفـــــاوت يف االجتهـــــاد، قـــــال تعـــــاىل
             

 ).٧٩-٧٨:ألنبياءا(         
لكنهم  .. من األمورقد اختلف الصحابة والتابعون، رضوان اهللا عليهم أمجعني، يف كثري و 

       : كانوا إذا تنازعوا يف األمر اتبعوا أمر اهللا تعاىل
          

 
     

وكان جيمعهم مجيعاً إخالص النية  ،)٥٩:لنساءا(       
يف طلب احلق، لنتفق عليه وال خنتلف، واالعرتاف لآلخر بوجهة نظره مادامت مؤسسة على 

 . ن والسنة، مع بقاء األلفة واألخوة اإلسالميةالقرآ
 : منها ،لالختالف أسباب عدة، كما أشار العلماءو 
 . دم استيعاب العلماء للسنة كاملة، فيحكم كل مبا علمه منهاع -١
االخـــتالف يف ثبـــوت النصـــوص، مـــن حيـــث الضـــعف والقبـــول والـــرد، فيأخـــذ بـــا  -٢

 . بعض العلماء ويرتكها آخرون
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ص خفــــي الداللــــة أو تكــــون داللــــة النصــــوص، وخباصــــة عنــــدما يكــــون الــــنخــــتالف ا -٣
 :األحــزاب ميــو  قــال النــيب  :ابــن عمــر، رضــي اهللا عنهمــا كحــديث  نيملــة للــوجهالداللــة جم

 . )20F١(»العصر إال في بنى قريظةأحد ال يصلين «
لكـــن هـــذا االخـــتالف أفـــاد الفكـــر اإلســـالمي يف زوايـــا عديـــدة، منهـــا التـــدقيق والتحريـــر و 

مســائل والبحــث والتصــحيح، ممــا شــجع احلركــات الفكريــة اإلســالمية منــذ العصــر اإلســالمي لل
ة لضــبط االجتهــاد أســهمت يف تضــيق دائــرة نــاألول، كمــا كــان لــه الفضــل، يف وضــع قواعــد متي

 . اخلالف
كن القاعدة األساسية يف االخـتالف هـي عـدم البغـي واالتـام والتكفـري لآلخـر املختلَـف ل

 . رتبا  بالنصوص الشرعيةمعه، مادام اال
    : قد دل القرآن على محد الطائفتني ما مل يكـن هنـاك بغـى قـال تعـاىلو 
 ).٥:احلشر(          
أي  ،)٥٣:ملؤمنــــــونا(           مــــــا أ

إىل أن يصبح رأيهم هو الفيصل وهـو النهـائي واألصـيل وينكـر كـل مـا عـداه، بـل ويصـري األمـر 
فهـذا مـا ال يتفـق مـع طبيعـة اخلطـاب اإلسـالمي العقليـة الـيت .. تعصب واالقتتال والتكفريدرجة ال

ــتـــدعو إىل التفكـــري والتأمـــل واالجت ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هاد والوقـــوف علـــى حكمـــة التشـــريع اإلســـالمي يف اقتضـــاء ـ
ــالثبــــات علــــى األص ـــــ ــ ــ ــ ــ ــول وفــــتح البــــاب واسـ ـــــ ــ ــ ــ ــعاً لالجتهــــاد والتفـ ـــــ ــ ــري ملطكـ ـــــ ــ ــ ــابقة مقتـ ــ ــ ــ ــضــ ــــــ ــ ــ يات ـ

 :اس يف ظــروفهم وأحــواهلم املختلفــة، حــىت ال نكــون كمــا قــال تعــاىلـال النـــيات حـــالشــريعة ملقتضــ
 ،)١٠٥:آل عمــــران(              

           : ونســتجيب لقولــه تعــاىل

                                                 
 . )٤١١٩، رقم ٤٠٨-٧/٤٠٧(صحيح البخاري مع فتح الباري  )۱(
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ـــة، القـــرآن والســـنة، وإىل فهـــم العلمـــاء  يأ، )٥٩:نســـاءال(   الرجـــوع إىل مصـــدر اهلداي

واحملافظـة علـى وحـدة األمـة اإلسـالمية،  ،التهدين املخلصني القادرين على االستنبا  الشرعي
 ).١٠٣:آل عمران(      : قال تعاىل

 : طاب اجتهادي واحد أم خطاباتخ
تنوعهــا إىل حــد التنــاقض الكامـــل، حــىت بتنــا أمـــام  وجــد أفهــام ورؤى واجتهــادات يصـــلت

 ... إسالمات متعددة وليس إسالماً واحداً 
ت والتصـــورات يف إطــار دائــرة االجتهـــاد اهــل كـــل هــذه الــرؤى واالجتهــاد: والتســاؤل هنــا

.. متثــل يف جمملهــا اإلســالم أم أن هنــاك إســالماً واحــداً وكــل مــا عــداه باطــل وضــالل واحنــراف
الـذي البـد لنـا مجيعـاً مـن االلتـزام .. إىل خطـاب الثوابـت .. عودة إىل األصـول وهنا البد من ال
مــا دام ميثـــل اجتهـــاداً وتصـــوراً لتنــــزيل األصـــول يف ) الـــرأى اآلخـــر(وبقبـــول .. بأسســه ومكوناتـــه

 : ضوء متغريات الواقع وذلك لتحقيق ما يلي
اإلســـالم وصـــعوبة نتجنـــب التنـــاقض املـــذهل بـــني الـــرؤى املختلفـــة واإليهـــام بغمـــوض ل -١

 . حتديد جوهره
لتأكيــد وجــود حلــول إســالمية متعــددة متوافقــة مــع الظــروف املختلفــة للمســلمني يف  -٢

 . البلدان املختلفة والتمعات املختلفة، ما دامت مجيعها متفقة مع األصول اإلسالمية الثابتة
ـــل للا -٣ ـــة للنصـــوص اجتهـــاد بشـــري قاب مناقشـــة التفـــاق علـــى أن التصـــورات االجتهادي

 .والتعديل، يف ضوء الرتاكم املعريف والفهم الواقعي للمستجدات والظروف املتغرية 
لتأكيـــد وجـــود دوائـــر إفتـــاء متعـــددة يف االجتهـــاد ويف طريقـــة التعامـــل مـــع النصـــوص  -٤

وأن حصــــيلة هــــذا االجتهــــاد يف فهــــم النصــــوص مــــرتبط بــــالظروف واملتغــــريات .. وااللتــــزام بــــا 
فتـــاء نفســـها واجلمهــور املســـتفيد وال تلـــزم غـــريهم مــا دامـــت متثـــل اجتهـــاداً يف املتعلقــة بـــدائرة اإل
 . إطار النص الشرعى



 
 
 
 
 

 
 

 دعوة للتقويم وٕاعادة النظر .. الخطاب اإلسالمي المعاصر
 

 -٥٢٢ -

 : جديد الخطاب الديني في ضوء دالالت الخطاب االجتهاديت
نبغــــــي التجديـــــــد يف املتغـــــــريات، أي يف مطابقــــــة الفهـــــــم البشـــــــري للنصــــــوص الشـــــــرعية طبقـــــــاً ي

َعـُث ِلَهــِذِه األُمَّـِة َعلَـى رَْأِس ُكــلِّ  ِإنَّ  « :للمسـتجدات، وهـو مـا يفهـم مــن قولـه  اللَّـَه يـَبـْ
ُد َلَها ِدينَـَهـا م واالسـتنبا  واالجتهـاد هـ، أي مـن يوفقـه اهللا حلسـن الف)21F١(»ِماَئِة َسَنٍة َمْن ُيَجدِّ

أمـا . والتدبر لبيان رأي اإلسالم فيما اعرتى أحوال الناس من أمور وما جد هلم من مشـكالت
جـــاءت بـــا النصـــوص  عبـــادات واملعـــامالت واألخـــالق والـــيتيف العقيـــدة وال الثوابـــت اإلســـالمية

وهــو منــا  النظــر  الــدين ال يتغــري أمــا الواقــع فهــو الــذي يتغــري نألالشــرعية فهــذه أمــور ثابتــة؛ 
 . واالجتهاد
مـــــا يشـــــمل التجديـــــد للخطـــــاب، بـــــاملعىن االتصـــــايل، التجديـــــد يف اجلوانـــــب االتصـــــالية ك

ـــدعوة، وكمراعـــاة أحـــوال املختلفـــة، كالتجديـــد يف ا لوســـائل واألســـاليب املســـتخدمة إليصـــال ال
يب لاجلمهور، وحسن االهتمام بإعداد الـدعاة، ودراسـة اآلثـار الناجتـة عـن ممارسـة الـدعوة وأسـا

إجناحها، وكذلك البحث يف أسس التخطيط اجليـد والتقـومي واملتابعـة وإجـراء البحـوث املختلفـة 
هـــذه األمـــور اخلاصـــة باملمارســـات الدعويـــة تتطـــور بتطـــور وكـــل .. لتطـــوير كافـــة هـــذه اجلوانـــب

العلوم البشرية يف جماالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية واإلعالمية وبتطور تكنولوجيا االتصـال 
 . املستخدمة
التجديــد مــن هـــذا املنطلــق فريضــة إســـالمية، أوجبهــا القــرآن الكـــرمي علــى املســـلمني يف و 

             : قولــــــــــــــه تعــــــــــــــاىل
يوضــــــــح احلكـــــــــم أي  ).٤:بــــــــراهيمإ(        

كمـا يفهـم . الديين فيما يتعلق بـأمور معاشـهم ليتحـرر اخلطـاب مـن اجلمـود والتقليـد والتبعيـة
املقومـــات  ةوال تعــين لغــة الكتابـــة فقــط وإمنــا كافــ. أيضــاً مــن اللســان اللغــة الـــيت يفهمــون بــا
 . داعية من اإليضاح والتبيني والتأثرياإلعالمية اليت تساعد على حتقيق هدف ال

                                                 
 . أبوداوودأخرجه  )۱(
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 : واصفات الخطاب االجتهادى المعاصرم
ســـود اخلطـــاب االجتهـــادي املعاصـــر جمموعـــة مـــن الســـمات والثغـــرات أدت إىل توســـيع ي

دائــرة اخلــالف، واستنـــزفت القــوى واجلهــود اإلســالمية، وأدخلــت املســلمني يف معــارك جانبيــة 
ووسـعت اهلـوة والفجـوة بـني املسـلمني، وخالفـت   فرقت الصف، وأكدت كل أسباب الفرقـة،

كـــل مـــا أمرنـــا بـــه اهللا تعـــاىل لتحقيـــق غايـــة التمكـــني لدينـــه واخلالفـــة الســـوية يف األرض، قـــال 
 .      :تعاىل

آلن يتسم باالختالف حـول الثوابـت، فخرجـت مجاعـات بـذلك ا يالجتهاداخطابنا ف -
جتهـــاد والفهـــم، ورفعنـــا مســـتوى االجتهـــادات إىل واختلفنـــا يف اال... عـــن اإلســـالم كالبهـــائيني

مــام إســالمات متعــددة ولــيس إســالماً واحــداً، ومل نعــد إخــوة  أدرجــة الثوابــت فتفرقنــا وأصــبحنا 
 .)١٠:حلجراتا(       : كما أمرنا اهللا تعاىل

خطابنا اإلسالمي اآلن يؤكد الفرقة واالختالف ويدعو للطائفية والعصبية، وليس و  -
ب الصدع وحتقيق األخوة، وهلذا اختلفت قلوبنا وتفرقنا وتشتتنا كحال اجلاهلية اليت غريها لرأ

           : اإلسالم بقوله تعاىل
               

     : بقوله سبحانه وتعاىلو  ،)٦٣-٦٢:ألنفالا(  
 ). ٤:لصفا(        

راض كثــرية وجبيــوش عديـــدة وال جتمعنــا رابطــة أو غايـــة واحــدة كمـــا حنــن نقاتــل اآلن ألغـــو 
 . أشارت اآلية

لنـــا  مـــا أننـــا كـــأفراد ال جنـــد يف خطابنـــا االجتهـــادي مـــا يتفـــق مـــع دعـــوة الرســـول ك -
ــَدابـَُروا، َوالال«.. بقولــه ــى  َتَحاَســُدوا، َوال تـََناَجُشــوا، َوال تـََباَغُضــوا، َوال َت ــْع بـَْعُضــُكْم َعَل  يَِب
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ـــِلُم َأُخــو اْلُمسْ ــــــــْلُمسْ اَد اللَّــِه ِإْخَوانًــا؛ اـْيــِع بـَْعــٍض، وَُكونُــوا ِعَبــبَـ   َيْخُذلُــُه، ِلُمــُه، َوال َيظْ ِلِم، الـــــ
ــ ــرِّ َأْن  -َث َمــرَّاتٍ َوُيِشــُري ِإَىل َصــْدرِِه ثَــال -اَوال َيْحِقــُرُه؛ التـَّْقــَوى َهاُهَن ِبَحْســِب اْمــِرٍئ ِمــَن الشَّ

 .)22F١(»َدُمُه، َوَمالُُه، َوِعْرُضهُ : َم؛ ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَرامٌ َيْحِقَر َأَخاُه اْلُمْسلِ 

وخطابنــــــا االجتهــــــادى اآلن حيمــــــل كــــــل مســــــات اإلعجــــــاب بــــــالرأي، واحتقــــــار الــــــرأي  -
املخــالف، والتعصــب لــرأي عــامل أو مجاعــة أو ملــذهب، ويعكــس شــهوة الزعامــة وحــب الصــدارة 

ل  ـاء اآلخـرين، ويؤكـد الـوالء للمـذهب أو للـرأي، وجيعــة مـن العلمـواجلاه واحلسد والبغض والغري 
: يئة وغـــري صـــحيحة باملخالفـــة، لقولـــه تعـــاىلـال اآلخـــرين ســــكـــل أعمـــ

 
   

             
 ). ٨:ملائدةا(           

تفوقنا  اخلطابات األساس هو تتبع عثرات وسقطات اآلخرين إلبراز أصبح هم هذهو  -
، هلجة اهلوى واليت �ى اهللا عنهاو لذلك سادت هذا اخلطاب لغة التفرقة .. عليهم باجهاداتنا 

               : ال تعاىلق
     : ، وقال)٢٦:ص(       

             
 . )٧١:ملؤمنونا(

ن تزخر باجلدال الباطل الذي أصبحت املالمح العامة للخطاب االجتهادي اآلو 
بغض النظر عن إظهار احلق وحترير  ،يستهدف الغلبة على االجتهادات األخرى

االختالف، كما جترأ غري املختصني على الفتوى والتصدر للخطاب، وقد �ى املوىل عز 
          : وجل عن ذلك بقوله

                                                 
 . مسلمأخرجه  )۱(
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   :وقوله تعاىل. )٥٦:غافر(         
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
       

وجعلوا املتغريات ثوابت  ،خلطوا بني الثوابت واملتغريات حيناً  ،ونتيجة هلذا). ٣٥:غافر(
        :واختلفوا حوهلا، متناسني قوله تعاىل ،حينًا آخر

 ).٥:احلشر(      
ألساســـية للـــدين، مثلمـــا فعـــل فلـــم يتفقـــوا علـــى املفـــاهيم ا.. مـــا خلطـــوا بـــني املفـــاهيمك -
أوضــحت لنــا  عنــدما حــدد لنــا مفــاهيم الــدين األساســية يف أحاديثــه الكثــرية والــيت الرســول 

والــيت ... إخل... معــىن اإلســالم، ومعــىن اإلميــان، ومعــىن اإلحســان، ومعــىن الــرب، ومعــىن التقــوى
     :أكـــدها القــــرآن الكـــرمي يف ســــياق التنبيـــه إىل أمهيــــة املفهـــوم بقولــــه تعــــاىل

 .)١٤:حلجراتا(        
مــــا مل يتفقــــوا حــــول املصــــطلحات الشــــرعية الــــيت رتــــب الشــــرع عليهــــا املــــدح والــــذم ك -

ملواقـف، االتحرمي، وهي مصطلحات عامة حيتاجها اخلطاب يف التنـزيل على الواقع و و الوجوب و 
 . انلتلبية الشرع ملتطلبات واحتياجات الناس وفقاً الختالف الزمان واملك

ايا األساســــية تعلــــيم العقيــــدة، وال ـفلــــم تعــــد مــــن القضــــ: لط يف ترتيــــب األولويــــات ـخلـــا -
مواجهة الـذنوب واملعاصـي، وال االجتمـاع إىل احلـق، وال التعـاون والوحـدة، وال آدميـة اإلنسـان 
وحقوقـــــه، وال املواجهــــــة املوحـــــدة لألعــــــداء، وال اإلحســـــاس بعامليــــــة اخلطـــــاب اإلســــــالمي، وال 

ـــاءِ  « حلـــديثبالقـــدوة اإلحســـاس  َـــُة األَنِْبَي ـــاَء َورَث ، مل تعـــد قضـــايا أساســـية يتفـــق )23F١(»ِإنَّ اْلُعَلَم
ــــعليهـــا يف كافـــة اخلطابـــات االجتهاديـــة اإلســـالمية املعاصـــرة، وإمنـــا بـــدالً مـــن ذلـــك س اد ســـوء ـــــ

األمــــر الــــذي بــــدد الطاقــــات  اب،ـــــــــــب األعمــــى وغلبــــة األهــــواء والذاتيــــة للخطــــــــــالظــــن والتعص

                                                 
 . الترمذيأخرجه  )۱(
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ــــاملسواجلهـــود وفـــرق  ــــابـلمني إىل خطـــــــ ـــــات كثـــرية ومتعـــــ ـــددة وأفقـــد الثقـــة بالدعـــ ــــــاة ممـــا أشــــــ اع ــ
 . الفرقة والفتنة واالختالفات

أصبحنا اآلن، يف حوارنا الداخلي أو يف حوارنا احلضاري مع العامل الغريب، أبعد ما و  -
    :قرآن الكرمي يف قوله تعاىللنكون عن ممارسة الدعوة بالضوابط اليت حددها ا

 .)١٢٥:لنحلا(         

ق بــــالعلم ــــــــــــــال احلــــــــــــهاين، إيصــــــــــــــب األصفــــــــــــكمــــا يقــــول الراغ  ،كمةـــــــــــــإذا كانــــت احلـــــــــــــف
ـــوالعمــل، وكمــا يعرفهــا الس ـــيد الطباطبــــــ ـــائي بأنــــــــــ مريــة اخلــروج إىل نتيجــة احلــق الــذي ال : هاـــــــــــــــــ

وضــع الشــىء يف موضــعه  :فيــه وال وهــن وال إبــام، وكمــا يعرفهــا العــامل ابــن القــيم اجلــوزي بأ�ــا
ــــالالئـــق، فـــإن احلك ــــمة هنـــا تقتـ افـــة عوامـــل كضي يف خطابنـــا االجتهـــادي اإلســـالمي تـــاليف  ـــــــــــــــ

ـــالضــعف والتفــرق، الــيت أشــرنا إليهــا ســابقاً، كس اب، وتقتضــي فهــم أصــول مات هلــذا اخلطـــــــــــــــــــ
هذا الدين، وترتيب أولويات اخلطاب، ومراعاة الظروف واملستجدات، ومراعاة كافة املقومـات 
اليت تساعد على جناح اخلطاب يف توجهه إىل املسلمني داخل العامل اإلسـالمي، أو يف خارجـه 

فكـــل هـــذه وغريهـــا ... إىل األقليــات املســـلمة، ويف التوجـــه إىل غـــري املســـلمني بالـــدعوة واإلقنـــاع
 . تدخل يف إطار احلكمة

اســــتخدام كافــــة األســــاليب املؤديــــة لإلقنــــاع، مــــع التنويــــع بــــني  »املوعظــــة احلســــنة« تعــــينو 
  ،التخويــف والزجــر واألمــر والتقريــر واســتخدام احلجــة والربهــان، أي القــول البليــغ اللــني اهلــادئ

     :فرعــونكمــا يف قولــه تعــاىل ملوســى وهــارون عنــدما أمرمهــا بالتوجــه إىل 
 ).٤٤-٤٣:طه(           

مســلماً كــان أم غــري مســلم، ) اآلخــر(فهــو احلــوار مــع  »بــاليت هــي أحســن« مــا اجلــدالأ
وأن يكــون احلــوار حســناً، مبعــىن أن تتــوافر لــه كافــة املقومــات املوضــوعية والنفســية واملنطقيــة، 



 
 
 
 
 

 
 

 محمد منير حجاب                                                 مواصفات الخطاب اإلسالمي 

 

 -٥٢٧ -

ـــــدة هلـــــا، كمـــــا يف قولـــــه منـــــلقـــــرآن اوالـــــيت تضـــــمن        :تعـــــاىلاذج عدي
 .)٢٥:لقمان(     
ــــه و               : عــــاىلتقول
 .)٧٩-٧٨:يس(          
              : قولــــــه تعــــــاىلو 

 .)٥:حلجا(
ذلـــك كلــــه بـــدف الوصــــول إىل املثاليـــة يف اخلطــــاب، وحفـــظ التــــوازن النفســـي واملنطقــــي و 

 . روج عن املوضوعية أو االبتعاد عن اهلدف املنشودللخطاب ليحول دون اخل

 :مواصفات الخطاب اإلسالمي المعاصر: ابعاً ر 
 :تسم اخلطاب اإلسالمي املعاصر مبجموعة من املواصفات هي ي

 :قصور الخطاب اإلسالمي -١
فهناك فهم سائد لدى كثـري مـن العلمـاء واملصـلحني، بـل والـدعاة أنفسـهم، بـأن اخلطـاب 

ــــاإلســـالمي يعـــ ـــديىن فقـــط، باملخالفـــة حلقيقـــة وواقـــع هـــذا اخلطـــاب؛ ف اخلطـــاب «ين اخلطـــاب ال
اخلطـــاب السياســـي، : يتســـع ليشـــمل كافـــة اخلطابـــات األخـــرى يف التمـــع املســـلم »اإلســـالمي

واخلطاب االقتصادي، واخلطاب االجتماعي، والرتبوي، واإلعالمي، فكل هـذه اخلطابـات مـن 
 . لخطاب اإلسالمي وانعكاسات لهخالل الرؤية اإلسالمية تعد روافد ل

لمـاء واملتخصصـني إلبـراز املالمـح عكافة هـذه اخلطابـات يف حاجـة إىل جهـود الفقهـاء والو 
 . يف كافة هذه الاالت »اخلطاب اإلسالمي«املميزة لروافد 

لعــل قصــور هــذه النظــرة أدى إىل اخللــل احلــادث يف اخلطــاب اإلســالمي املعاصــر بصــورة و 
متطلبـــات الواقـــع الـــراهن للمجتمعـــات اإلســـالمية وبصـــورة أتاحـــت الفرصـــة أعجزتـــه عـــن تلبيـــة 
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ــــــات األخــــــرى، ك لعلمانيــــــة والشــــــيوعية والغربيــــــة، لعــــــرض تصــــــوراتا ورؤاهــــــا للنهضــــــة اللخطاب
 .أو يف ظل وجود خافت للخطاب اإلسالمى يةاإلسالمية، يف غيبة حقيق

فكـراً وتصـوراً  ،»سـالميخلطـاب اإل«وتتحدد من مث املشكلة يف ضـرورة احلضـور القـوي لــ 
 . يف كافة جماالت وأبعاد احلياة املعاصرة ،ومنهجاً 

 :ة الواضحة لمواجهة التقدم التكنولوجي الغربييافتقار االستراتيج -٢
، علـى مسـتوى خطـاب الـذات، بـدون اســرتاتيجية »راخلطـاب اإلسـالمي املعاصـ«تحـرك ي

 .لوجياواضحة ملواجهة التقدم املادي الغريب يف جمال التكنو 
فعلى مستوى املواجهة املادية، فقد قطع التمـع الغـريب والتمعـات الـيت اقتـدت بـه شـوطاً 

مــاً يف جمــال املســتجدات التكنولوجيــة بفضــل اإلميــان بــالعلم وإعــالء شــأن العلمــاء وتــوفري  يعظ
كافـة املتطلبـات املاديـة لإلنفـاق علـى البحـث العلمـى يف خمتلـف الـاالت، حبيـث أصـبح العلـم 

احلكومة واملؤسسـات واهليئـات واألفـراد علـى .. مسؤولية وواجباً على مجيع أفراد التمع الغريب 
 . السواء، واحتل العلم مكانته الآلئقة يف البناء اهلرمي االجتماعي

يعتـرب العلـوم الطبيعيـة فـرض كفايـة  »اخلطـاب اإلسـالمي«ذا يف الوقت الذي اليزال فيـه ه
يـة للعلـوم الشـرعية، ولــذلك تـداعت مكانـة العلمـاء يف التمـع اإلســالمي وجيعلهـا يف املرتبـة التال

ـــــم وال ـــــني نتـــــائج العل طبيـــــق داخـــــل التمـــــع، وضـــــعفت إىل درجـــــة كبـــــرية توتعمقـــــت الفجـــــوة ب
املخصصات املاليـة لإلنفـاق العلمـي وبالتـايل عجـزت األمـة عـن تلبيـة احتياجـات التخصصـات 

 . اإلسالمية ألمةل العلمية الالزمة لتحقيق النهضة احلضارية
هــذا يف الوقـــت الـــذي يعــد فيـــه العلـــم أحـــد  املقومــات العقائديـــة يف اخلطـــاب اإلســـالمي، 

دة اهللا حـــق عبادتـــه وإعـــزاز هـــذا الـــدين وإعـــالء كلمـــة اهللا ال تكـــون إال بـــالتفوق العلمـــي، افعبـــ
 .لالستفادة من كافة اإلمكانات اليت سخرها اهللا لإلنسان
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 :ن المواجهة الفكرية للغربعجز الخطاب اإلسالمي ع -٣
علــــى مفهــــوم احلريــــة، كإطــــار ملمارســــة كافــــة ته رتكــــز اخلطــــاب الغــــريب لتحقيــــق �ضــــا

ألنشــــــطة احلياتيــــــة املختلفــــــة يف الــــــال السياســــــي واالقتصــــــادي واالجتمــــــاعي والفكــــــري ا
واإلبداعي، بينما انطلق اخلطاب اإلسالمي املعاصر من عباءة الرعاية األبوية الـيت تقتضـي 

ــــدءاً مــــن تربيــــة الــــنشاهل ــــة والتوجيــــه والتــــدخل يف كافــــة النشــــاطات، ب وتعلــــيمهم إىل  ءيمن
هناك دائمـاً  –فهناك .. املمارسة السياسية واالقتصادية إىل األنشطة االجتماعية واإلدارية

مـــن هـــم أكثـــر فهمـــاً وحكمـــة وأقـــدر علـــى حتديـــد احلـــدود يف إطـــار التـــوهم برعايـــة الصـــاحل 
فوجـــدنا حكومـــات تتــــدخل  ،لـــديين نفســـه خضـــع هلـــذه اهليمنـــةبـــل إن اخلطـــاب ا.. العـــام

    : بالضوابط والقيود لضبط حركة الدعوة والدعاة باملخالفة لقوله تعـاىل
وبـــاخلالف جلـــوهر اخلطـــاب اإلســـالمي نفســـه الـــذي . )١٨:ناجلـــ(      

ريــة يف حلان إبــل .. ضــمن احلريــة بكــل أبعادهــا وزواياهــا للمســلم يف كافــة جوانــب حياتــه 
حيـث إن العبوديـة .. الص هللاـيقة العبودية واإلخـاإلسالم يف أقصى معانيها تنطلق من حق

ان اهلــــوى واملــــادة والقــــوة واجلــــاه والســــلطة والــــنفس وال يكــــون ـهللا تعــــين التحــــرر مــــن سلطــــ
 . اخلضوع إال له سبحانه وتعاىل

املنشــود القــائم علــى  اآلن يتجــه باإلصــالح هــذه املفارقــة هــي الــيت جعلــت العــامل الغــريبو 
احلريــة لفرضــه فرضــاً علــى الــدول اإلســالمية، أو مبــا يســمى اصــطالحاً بلــدان الشــرق األوســط 

واملقصود با التدخل يف أمور هذه البلـدان حتـت مسـمى احلريـة لتحقيـق أطمـاعهم يف .. الكبري
 . االستغالل والسيطرة

احلريـــة يف اخلطـــاب اإلســـالمي، احلقيقيـــة ملفهـــوم  تهلـــذا فالبـــد مـــن الوقـــوف أمـــام الـــدالالو 
والعمـــــل علـــــى حتريـــــر هـــــذا املفهـــــوم وحتديـــــد آليـــــات تطبيقـــــه تطبيقـــــاً إســـــالمياً صـــــحيحاً يف ظـــــل 
 . املستجدات واملتغريات العديدة وانطالقاً من الرؤية اإلسالمية الشاملة لإلنسان والكون واحلياة
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 : يسيادة الفكر التجزيئ -٤
االجتهـادي وأمهيتـه يف إطـار اخلطـاب الشـرعي انقسـم تيجة لعدم فهمنـا لطبيعـة اخلطـاب ن

ـــــــات كثـــــــرية يف كـــــــل جمـــــــاالت الفكـــــــر، السياســـــــة واالقتصـــــــاد  اخلطـــــــاب اإلســـــــالمي إىل خطاب
فانقســـمنا إىل فـــرق .. واالخـــتالف أصـــالً .. صـــبح الـــرأي أساســـاً عقائـــدياً أو .. إخل.. واالجتمـــاع

وب واألفضـل تعبـرياً عـن أنـه األصـ ىكلهـا يـر .. ب ومجاعات إسـالميةاهوطوائف وأحزاب ومذ
 . اإلسالم
من ناحية أخرى فإننـا نتيجـة لعـدم اتفاقنـا حـول ثوابـت حمـددة اختلفـت أولوياتنـا، فلكـل و 

لدرجــة أنــه ال يــزال بيننــا مــن .. فريــق أولوياتــه واجتهاداتــه، ودخلنــا يف معــارك خالفيــة ومذهبيــة
القضــايا املصــريية  لنــا بــذلكأمهيشــاحن حــول ســنن ومســتحبات الصــالة واملســح علــى الــرأس و 

كالرتكيز على القيم اإلسالمية اإلنسانية، قيم احلرية والعدل واملساواة، واحـرتام حقـوق .. لألمة
 . اإلنسان وكرامته ودور املواطن يف الدولة اليت يعيش فيها وحقوق األقليات وغري ذلك

ت األخــــرى، الألقليــــات املســــلمة يف التمعــــ الفات يف خطابنــــاــــــــــــــــــــــهذه اخلــــــــــــــــــــــانتقلنــــا بو 
الم يف بســــاطة ــــــــــــــــــــــدم حقــــائق اإلســــــــــــــــــــــحبيــــث صــــارت مثلنــــا يف التشــــاحن والبغضــــاء، ومل نق

ويســر، ومل نــوفر املؤلفــات البســيطة والواضــحة الــيت توضــح هلــم حقــائق الــدين وتســاعدهم علــى 
 . تبيانه لآلخرين

يف هذه الزاوية اتسم بالفرقة والتنـاقض وعـدم االتفـاق بصـورة ) آلخرل(ل إن خطابنا ب
ـــذلك فـــإن إأدت  ىل البلبلـــة وإىل تصـــور وجـــود إســـالمات كثـــرية ولـــيس إســـالماً واحـــداً، ول

تتمثـــل يف حتديـــد مرجعيـــة واحـــدة وأولويـــات  »اخلطـــاب اإلســـالمي«املشـــكلة األساســـية يف 
) اآلخــر(دة يف خماطبــة الــذات أو خماطبــة قاً للوحـــايا والفكــر حتقيــــــــــــط للقضـيـــــددة وتبسـحمــ

        :غــــري املســــلم انطالقــــاً مــــن قولــــه تعــــاىل
 .)١٤٣:البقرة(  
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 :افتقاد المبادأة واإليجابية والفعل -٥

ـــدعوة واألدب والفـــن والسياســـة واالقتصـــاد »اخلطـــاب اإلســـالمي املعاصـــر«تســـم ي ، يف ال
علــــى تنميــــة روح املبــــادأة واإلجيابيــــة والفعــــل، فهــــو االت، بافتقــــاد القــــدرة ـوغــــري ذلــــك مــــن الــــ
اب بكــائي، يبكـــي علـــى املاضــي ويتوقـــف عنـــده وال ـم بالعصـــبية، وخطــــخطــاب تشـــنجي يتســ

 هوهو أيضاً خطاب عمومى يتجه إىل الموع ال خياطب فرداً حمدداً، حيـدد لـ. يرى صورة سواه
، الـــذي خياطـــب الفــــرد »ىللخطـــاب اإلســــالم«مســـؤوليات ويوجـــب عليـــه حقوقــــاً، باملخالفـــة 

املســــلم ويســــتحثه علــــى إماطــــة األذى عــــن الطريــــق ورعايــــة اجلــــار ورد األمانــــة وحفــــظ احلقــــوق 
 .. وعيادة املريض وتقدمي يد املساعدة وتقدمي النصيحة

واألمـر بـاملعروف يتسـع ليشـمل كافـة .. بل إن املسلم ال يعد مسلماً إال إذا أمـر بـاملعروف
 ،»اخلطـــاب اإلســـالمي«بحت اآلن، عنـــدما خرجـــت عـــن دائـــرة نشـــاطات التمـــع، والـــيت أصـــ

وأصـبحت هـذه كمؤسسـات .. جمال احلركة جلمعيات التمع املدين واجلمعيات اخلريية واألهلية
بديلة تقدم كافة اخلدمات يف التمعات اإلسالمية ولكن من منطلقات فكرية أخـرى غـري الـيت 

 . »اخلطاب اإلسالمي«تضمنها 

 »اخلطـــاب اإلســـالمي«وليتنا تتحـــدد يف ضـــرورة املبـــادرة إىل حتميـــل ؤ ـولـــذلك فـــإن مســـ
ى عـــن املنكـــر، ـالم يف دائـــرة األمـــر بـــاملعروف والنهــــــــــــــباجلانـــب اخلـــدمي، كمـــا تضـــمنه اإلس

ياة الناس وتدعيم الشعور باملسؤولية لكل مسلم عن كل مسلم يف ـجبعل الدين واقعاً يف ح
: كريـــــة واالجتماعيـــــة واالقتصـــــادية والسياســـــيةإطـــــار املســـــاعدة علـــــى اخلـــــري وباملشـــــاركة الف

 .كما يقول الرسول   )24F١(»وٌل َعْن َرِعيَِّتهِ لُُّكْم َراٍع وَُكلُُّكْم َمْسؤُ َفكُ «

  
                                                 

 . البخاريأخرجه  )۱(
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 :اإلهمال لقطاعات نوعية عديدة في المجتمع -٦
تســـــم اخلطـــــاب اإلســـــالمي املعاصـــــر بعموميـــــة التوجيـــــه يف كـــــل أشـــــكاله األدبيـــــة والفنيـــــة ي

.. نية، وال نكاد جند به اهتماماً بالقطاعات النوعية كاألطفـال والشـباب واملـرأةواإلعالمية والدي
وهـو مـا انعكـس بالسـلب علـى ... وأيضاً هناك إمهال على مستوى القطاعات املهنيـة املختلفـة

وية العامة للمجتمع اإلسالمي، الذي أصبح يتسم بالعجز عـن التفكـري والعجـز عـن نالروح املع
دم الرغبــة يف التطــور بالصــورة الــيت دعمــت روح التشــاؤم والتخــاذل داخــل وعــ) الغــري(مالحقــة 

 .التمعات اإلسالمية
إذا ركزنـــا فقـــط علـــى قطـــاع املـــرأة وهـــي الـــيت جعلهـــا اخلطـــاب اإلســـالمي يف أعلـــى مقـــام و 

حتـــت أقـــدام األمهـــات، ووفـــر هلـــا الرعايـــة النفســـية واالجتماعيـــة واخللقيـــة والدينيـــة  ةوجعـــل اجلنـــ
وحفـظ هلـا كيا�ـا واحرتامهـا، نالحـظ  ،اً جنينـاً ورضـيعاً وطفلـة وبنتـاً وأمـاً وزوجـه وأختـوالثقافية، 

إخل أغمطها حقهـا حتـت .. يف األدب والفن والدين والتعليم »اخلطاب اإلسالمي املعاصر«أن 
 .والتقاليد البالية واليت ال تعد من الدين يف شيء وطأة العادات

ــ رأة يتســم بالضــعف، فاألميــة الدينيــة حــىت يف أمــور ل إن اخلطــاب الــديين يف توجهــه للمــب
بـــل إن  ،ولـــيس لـــدينا كفايـــة يف الـــدعاة.. النســـاء تســـود غالبيـــة النســـاء يف التمـــع اإلســـالمي 

ــــيس مــــؤهالً للــــدعوة للمــــرأة، كمــــا افتقــــدنا  ــــداعيات بــــالكم االكثــــري مــــنهم ل الهتمــــام بتــــوفري ال
إىل الصــورة .. مل نــدعم حقــوقهن الشــرعيةو ين لــدام النســاء حقيقــة وبالكفــاءة املطلوبــة، فلــم نعلِّــ

اليت أصبحت مدعاة للخطـاب الغـريب للتـدخل لـدعم هـذه احلقـوق لـيس حبـاً يف املـرأة املسـلمة 
نسـالخ التـام للمـرأة عـن وال يف املسلمني وإمنا دعماً خلطابات أخرى وقيمـاً أخـرى، لتحقيـق اال

 . ثقايفجمتمعها املسلم يف اجتاه السيطرة والغزو الفكري وال
يف حاجــة ماســة  »المي املعاصــرــــاخلطــاب اإلس«لــذلك فــإن املــرأة والطفــل والشــاب يف و 

مــن حيــث الفكــر والقــائمني علــى التوعيــة والــدعوة، .. إىل اســرتاتيجية صــاحلة للخطــاب الفعــال
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هيــل واإلنفــاق الكــايف، ومــن حيــث الكــم اهلائــل واملتخصــص أومــن حيــث حســن اإلعــداد والت
طـاب الفعـال سـواء داخـل التمعـات اإلسـالمية أو للعمـل بـني األقليـات واملطلوب ملمارسـة اخل

 . املسلمة يف التمعات األخرى

 :افتقاد التخطيط والتنسيق والتقويم والمتابعة-٧
على املستوى اإلسـالمي العـام أو علـى مسـتوى كـل  ،»خطابنا اإلسالمي املعاصر«تسم ي

افتقــــاد األخــــذ باألســــلوب العلمــــي املنهجــــي ، ب)اآلخــــر(دولــــة، وكــــذلك بالنســــبة خلطابنــــا مــــع 
ـــــل .. للممارســـــة ســـــواء بالنســـــبة لتحديـــــد السياســـــات واألهـــــداف أو لتحديـــــد التوظيـــــف األمث

وكـذلك أيضـاً نفتقـد األسـاس العلمـي . للوسائل والطرق واألساليب أو بالنسبة للتقـومي واملتابعـة
اقنـا علـى كافـة هـذه اجلهـود بـل إن إنف.. لتوفري املعلومات والبحـوث لضـمان جنـاح هـذه اجلهـود

 . ال يكاد يفي جبزء يسري من كافة هذه املتطلبات

 ):لآلخر(قصور الخطاب اإلسالمي  -٨
تتمثـــل جوانـــب القصـــور يف افتقـــاد اخلطـــاب اإلســـالمي للمقومـــات الـــيت تســـاعده علــــى و 

 : منها ،النجاح والفاعلية يف عدة أمور
 تعكـــس بســـاطة اإلســـالم وال مـــا ابات متشـــددة الـددة وخطــــالق مـــن رؤى متعــــالنطـــا -

 . اتسم به من سهولة ويسر
: فكـــــــراً وديانـــــــه باملخالفـــــــة لقولـــــــه تعـــــــاىل) اآلخـــــــر(الرتكيـــــــز يف احلـــــــوار علـــــــى مهامجـــــــة  -

 . )١٢٥:لنحلا(     

الم مـــن ــــــــاع عـــن اإلسـفخطابنـــا اآلن مهـــتم بالدفـــ.. الق مـــن زاويـــة رد الفعـــلــــــــــــالنطا -
المية عاليـة ـــــــالم ومساتـه، وال مبـا تضـمنه مـن قـيم إسـإلسـتمة اإلرهاب، ال بتوضيح حقائق ا
 . ال خالف عليها بني البشر مجيعاً 
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ومبختلــف  ،)اآلخــر(بثقافــة وحضــارة  ،مــن املســؤولني عــن هــذا احلــوار ،هــل الكثــريينج -
 .الظروف واملالبسات األخرى، األمر الذي يضعف األثر املتوقع للحوار

ــــات حمــــددة يف احلــــواا - ــــى فئ ــــى خباصــــة املســــؤ و  رلرتكيــــز عل ــــز عل ولني، يف حــــني أن الرتكي
ة واالجتماعيــة يالفئــات األخــرى كالعلمــاء واملفكــرين واألدبــاء واإلعالميــني واملؤسســات السياســ

 . جيعل احلوار أكثر نفعاً 

 : ختاماً و  -
فإنـــه يف ضـــوء املواصـــفات الـــيت اتصـــف بـــا اخلطـــاب اإلســـالمي بصـــفة عامـــة واملواصـــفات 

الثوابــت واملتغــريات، والــيت أـــر عــدم االلتــزام بــا عــن جوانــب خلــل اخلاصــة بكــل مــن خطــاب 
تــــه وفاعليتــــه، فــــإن ر شــــابت مواصــــفات اخلطــــاب اإلســــالمي املعاصــــر وأثــــرت علــــى مــــدى جدا

واســـــتيعابا، لتقـــــدمي خطـــــاب  »للخطـــــاب اإلســـــالمي« املراجعـــــة الدائمـــــة للخصـــــائص الذاتيـــــة
والســنة ويتعــاظم مــع مســتجدات  إســالمي جديــد يف مســتوى العصــر ينطلــق مــن ثوابــت القــرآن

الواقــع وتــداعيات العصــر يعــد أمــراً وجوبيــاً علــى مجيــع املســلمني، ألمهيتــه، ولتأكيــد اخلصــائص 
ـــاتيــة لألمــة اإلسذال المية يف مواجهــة التحــديات الداخليــة واخلارجيــة، الــيت تتقاذفهــا، ولــدوره ــــــــــــ

 . عادهبكل مستوياته وأب) اآلخر( وبـ) الذات( يف بناء الوعي الشامل بـ
 
 .اهللا ويل التوفيقو 
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انطالقــًا مــن مبــدأ احلريــة، الــذي أكــد عليهــا القــرآن الكــرمي، تقــوم القاعــدتان األساســيتان يف الثقافــة 
ــــاإلس ـ ـ ـ ـ خمتلف، إثنيًا وثقافيًا ودينيًا ومـذهبيًا،  ) آخر(وجود  ذلكويتطلب .. التعارف واحلوار: الميةـ
ما يتطلب االعرتاف به، واحرتامه، وتقبل املختَلف معه، وليسـت احلريـة الـيت منحهـا اهللا لإلنسـان ك

 .سو  ماهر من مااهر الكرامة اليت خهه اهللا با

 

 : مقدمة
يواجــــه العــــامل احلــــديث متغــــريات ثقافيــــة وسياســــية واقتهــــادية تفــــرض علــــى األمــــم 

حتــديات مــن نــوع جديــد، وال ُيســتثىن  والشــعوب، املختلفــة الثقافــات واألديــان واملهــاحل،
 . من ذلك العامل اإلسالمي

بــــل إن املســــلميف يف مشــــارا األرض ومغاربــــا معنيــــون بــــذه املتغــــريات مواجهــــة 
الم دعـــــوة إىل اهللا باحلكمـــــة واملوعاـــــة احلســـــنة، ـوتكيفـــــاً واســـــتيعاباً، باعتبـــــار أن اإلســـــ
 . مفتوحة للناس مجيعاً وحىت قيام الساعة

                                                 
 ).لبنان( ..صحفي كاتب )*(
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ولــيس للعــرب  -الم ويف أســاس دعوتــه أنــه رســالة للعــامليف ــــــــــــــــــــاء اإلســــــــــــــــــــد جـلقــ
الته مل ينكـر ال املسـيحية وال اليهوديـة كرسـالتيف مـن ـإال أنه يف عامليـة رسـ -دهم ـــــــــــــــــــوح

 .عند اهللا

واحد، بـدءاً مـن إبـراهيم فاإلسالم، يف املفهوم الديين، هو كل املسرية اإلميانية باهللا ال
حــىت حممــد مــروراً مبوســى وعيســى وإســحاا ويعقــوب وســائر األنبيــاء واملرســليف، علــيهم 
الهالة والسالم، وللعوملة الدينية يف اإلسالم إشارات واضـحة يف القـرآن الكـرمي، مهـدر 

 :التشريع اإلسالمي، أورد ثالثة منها

ـــــــــــــــــــــمل اإلشـــــــــــــــــــــحت ول هـــذه ـاء؛ تقــــســـــــــــــــــــــورة النــــــــــــــــــــــارة األوىل اآليـــة األوىل مـــن سـ
ــــــــــــة ، إن يف )١:النســــــــــــاء(           : اآلي

ناس البشـــر، مهمـــا اختلفـــت أعـــراقهم وألـــوا�م، ـاواة بـــيف كافـــة أجـــــــــــــــــــــــــذلـــك تأكيـــد املس
ثناء، خملـوقيف مـن ـــــــــــــــــــكل النـاس، دون استــــــــــــــــــــهم، فــــــــــــــــــبهم ومذاهـا تباينت أديانـومهم

 . نفس واحدة

: مــن ســورة اإلســراء، وفيهــا يقــول اهللا تعــاىل) ٧٠(وتتمثــل اإلشــارة الثانيــة يف اآليــة 
والتكــــرمي اإلهلــــي هنــــا هـــــو لبــــين آدم، أي لكــــل النـــــاس،  ،    

 . أي انتماء عرقي أو ديين حضاري أو قومي بهرف النار عن

ياء، ـــــــــــــــــــورة األنبــــــــــــــــــــمـن س) ١٠٧(كسها اآليـة ـعـــــــــــــــــــة فتـارة الثالثـــــــــــــــــــا اإلشـأم
ـــبقول د ـي حممـــل النبـــاطب اهللا عــز وجـــذه اآليــة خيـــــــــــــــــــــــيف ه    : هـ
ــــ، أي لكــل الن    ــــــــــــــــــــاس، يف العـــــــــــــــــ س للعــرب بــين ـه، وليـــم كلـــال

 . قومك فقط
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تمد أسســــها مــــن ـالته ودعوتــــه تســـــالم، أي عامليــــة رســـــمــــن هنــــا فــــإن عامليــــة اإلســــ
ــــــــــــس واحلق مـــن نفــــة بـــيف النـــاس مجـــيعهم يف اخلــــاواة التامـــــــــــــــــــاملس م ـدة، ومـــن التكريـــــ

ّلهم علـى كثـري ممـن خلـق، حـىت ـلفهم فيهـا وفضــآدم، الـذين أورثهـم واستخـ اإلهلي لبين
 . على املالئكة

وال . اءةـالم يتعرض يف هذه املرحلة التارخيية إىل كثري من التشويه واإلسـغري أن اإلس
دة اجلهل بـه، ـوم عداؤهم له على قاعـالم فحسب، والذين يقـداء اإلسـيعود ذلك إىل أع

م صــورة ـالل تقديــدور الـذي تلعبــه قلـة صــغرية مـن أبنائــه مـن خـــضـاً إىل الــود أيـولكنـه يعــ
 . لبية عنه جيري تعميمها على أ�ا هي صورة اإلسالمـس

د األساس اليت يقوم ـات العاملية إىل التعرف إىل القواعـمن هنا ت ح حاجة التمع
رة تعاملــــه مــــع الم يف صــــياغة دعوتــــه الدينيــــة، ويف حتديــــد عالقتــــه وبلــــو ـعليهــــا اإلســــ

 . غري املسلم) اآلخر(

 

 . ومن هنا كان هذا البحث



 
 
 
 
 

 
 

  دعوة للتقويم وٕاعادة النظر.. المعاصر الخطاب اإلسالمي
 

 -٥٣٨ -

 حرية اإلنسان في اإلسالم -١
 
القــدرة علــى االختيــار بــيف املمكنــات مبــا «: عرفــت املوســوعة اإلســالمية احلريــة بأ�ــا

 . )1F١( »حيقق إنسانية اإلنسان
ا األفــراد أن خيتــاروا احلالــة الــيت يســتطيع فيهــ«: وعرفتهــا املوســوعة العربيــة العامليــة بأ�ــا

 . )2F٢( »ويقرروا ويفعلوا بوحي من إرادتم، دومنا أية ضغوط من أي نوع عليهم
هذا يف التعريف العام للحرية، ولكن عندما يتعلق األمر بالدين فإن األمر حيتاج إىل 

 . تفهيل أوسع
 . أن القرآن الكرمي هو املهدر األول للفكر وللتشريع اإلسالمييف

          : رمي يقــــولوالقــــرآن الكــــ
 ). ٩٩:يونس(     

          : والقـــــــــرآن الكـــــــــرمي يقـــــــــول أيضـــــــــاً 
هنـا ليسـت ناهيـة، مبعـىن ال تكرهـوا النـاس علـى اعتنـاا الــدين،  »ال«، والــ)٢٥٦:البقـرة(

 . ولكن نافية، مبعىن ال يكون إميان وال عقيدة وال دين باإلكراه
لكــرمي كـــذلك، علــى لســـان النــيب هـــود، عليــه الســـالم، خماطبــاً قومـــه ويقــول القـــرآن ا

         : الــــذين أرســــله اهللا إلــــيهم هاديــــاً ومبشــــراً 
 ). ٢٨:هود(           

                                                 
 . )م١٩٩٧دار صحار، : حلب(الموسوعة اإلسالمية الميسرة ) ۱(
 . )م١٩٩٦: الرياض(الموسوعة العربية العالمية ) ۲(
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المية، فالــدين ـة يف العقيــدة اإلســــــــــذه اآليــات الكرميــة مــد  جتــذر احلريـتبــيف هــ
جهــة اإلكــراه، إمنــا الــدين هــو املنعقــد يف  لــيس مــا يــدين بــه اإلنســان يف الاــاهر علــى

كمـا قـال ابـن األنبـاري .. القلب، ألن ما هو دين يف احلقيقة هو من أفعـال القلـوب
 . ، كما أن من أكره على الكفر ليس بكافر»أما ما يكره عليه فليس بدين حقيقة«

 : مع ذلك ال بد من التساؤل
 د؟ هل هناك فرا بيف احلرية الدينية وحرية االعتقا

 وهل هناك فرا بيف حرية االعتقاد وحرية التفكري؟ 
مث أين تنتهي املسؤوليات الدنيوية وأين تبدأ املسؤوليات األخروية املرتتبة عن ممارسـة 

أيــن ينتهـي احلــق القـانوين للفـرد، وأيــن تبـدأ مســؤوليته أمـام اهللا، ولــيس .. هـذه احلريـات؟ 
 أمام منامة من هنا أو من هناك؟ 

وترك اهللا لإلنسان . سوَّ  اهللا النفس اإلنسانية، وأهلمها فجورها وتقواهايف األساس 
حرية االختيار، بيف الفجور والتقو ، علـى أن يتعـرض للمسـاءلة يـوم احلسـاب، ثوابـاً أو 

والــذي حياســب هــو اهللا، واهللا مل يعــط إنســاناً حــق حماســبة النــاس علــى إميــا�م أو . عقابــاً 
 .على كفرهم

نـــاس علـــى مـــا هـــم فيـــه مـــن اختالفـــات عقائديـــة، مهمـــة إهليـــة ال إن احلكـــم بـــيف ال
إنســــانية، ذلــــك أن اإلنســــان أيــــاً كــــان موقعــــه مــــن االخــــتالف العقائــــدي هــــو طــــرف، 
والطــرف ال يكــون َحَكمــاً، إن احلكــم إال هللا، مث إن أي طــرف ميــنح نفســه حــق النيابــة 

لـــى اهللا إىل عـــن اهللا وإصـــدار األحكـــام بامســـه حيـــول صـــيغة االخـــتالف مـــن اخـــتالف ع
فاهللا أجل وأك  وأعام من أن يعطـي وكالـة ألي إنسـان أن يتحـدث . خالف مع اهللا

 ). باستثناء األنبياء والرسل طبعاً (بامسه 
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يف األســــاس أن احلريــــة هــــي عطــــاء مــــن اهللا لإلنســــان، ومــــا أعطــــاه اهللا ال حيجبــــه 
ية هــو مبــدأ احلريــة، إنســان، مث إن املبــدأ الــذي شــاءه اهللا وقــدره لتناــيم احليــاة اإلنســان

بة، فانتزاع احلرية أو حجبها أو مهادرتا، خمالف لإلرادة اإلهليـة، ـمهحوباً مببدأ احملاس
وحماســبة النــاس للنــاس علــى خيــاراتم احلــرة خمــالف أيضــاً لــإلرادة اإلهليــة، يقــول القــرآن 

            : الكــــــــــــــــــرمي
 ).١٣:احلجرات(

سهاب فيما بعد، ولكن ال بد هنا من اإلشارة إىل أن وسأتناول موضوع التعارف بإ
ومــا كــان االخــتالف بــيف . التعــارف يكــون بــيف املختلفــيف املتبــاينيف يف الــرأي واألحكــام

الناس إال نتيجة لتعدد خياراتم ورؤاهم؛ وما كـان هلـذا التعـدد أن يكـون مـن دون احلريـة 
 . ومن دون حق ممارستها

دة أو ـناكم شعوبًا وقبائل لتتوحدوا يف عقيدة واحلـوجع: مل يقل القرآن الكرمي
، أي ليقبل بعضكم بعضًا على قاعدة : حتت مالة إميان واحدة، قال

على ما بينكم من اختالف وتباين حر؛ فاملعرفة املتبادلة تقود إىل التفهم املتبادل، 
لناس فيما هم رتام املتبادل، ويوم احلساب حيكم اهللا بيف اـفالتفاهم املتبادل، فاالح

: من سورة هود) ١١٩–١١٨(كمة اإلهلية كما حددتا اآليتان ـفيه خمتلفون، فاحل
                

  .  

وهــذا يعــين أن مشــيئة اهللا هــي أن ال يكــون النــاس أمــة واحــدة، بــل أممــاً وشــعوباً؛ 
إال مـن رحـم ربـك؛  ويعين أيضًا أنه حىت لو كـانوا أمـة واحـدة فسـوف يالـون خمتلفـيف،
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أي مـــن أجـــل أن يكونـــوا أممـــاً وشـــعوباً . ويعـــين كـــذلك أن اهللا خلقهـــم مـــن أجـــل ذلـــك
 . خمتلفة ولكنها مدعوة إىل التعارف

   : من سورة احلج) ٦٧(يقوم االختالف على أساس ما ورد يف اآلية 
              

  : من سورة املائدة) ٤٨(ده اآلية ـه الذي تؤكـو األساس نفسـ، وه 
 

 
 

 
 

 
    

 
      

    .  
ال بــد أن ) اآليــة الثانيــة(وتعــدد الشــرائع واملنــاهج ) اآليــة األوىل(إن تعــدد املناســك 

يـــؤدي إىل تعــــدد صــــيغ اإلميــــان بــــاهللا الواحــــد، وبالتــــايل إىل تعــــدد الثقافــــات واملعتقــــدات 
 . والتقاليد والعادات
الم هـــو احلريـــة، فقـــد حـــدد القـــرآن الكـــرمي مهمـــة الرســـل مبـــا ـس يف اإلســـاـوألن األســـ

 : من عناوين هذه املهمة.. يتوافق مع جتنب اإلكراه
 : اإلنذار: أوالً 

 ). ٤٤:إبراهيم(     -
 ).٢١٤:الشعراء(     -
 ).١:نوح(      -
 ).٢:املدثر(     -
 ).٤٨:األنعام(         -
 ). ١١٩:البقرة(       -
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 : التذكرة: ثانياً 
 ).١٩:املزمل(           -
الحــــــظ عبــــــارة مــــــن شــــــاء يف (          -

 ).٥٥-٥٤:املدثر) (اآليتيف الكرميتيف

 : التبليغ: ثالثاً 
-  

            
 ).٩٢:املائدة(  
 ).٢٠:آل عمران(          -
 ).٩٩:املائدة(        -
 ).٤٠:الرعد(        -

 : التبشير: رابعاً 
 ).٢٥:البقرة(           -
 ).٤٧:األحزاب(           -

 : التذكير: خامساً 
 ).٥٥:الذاريات(        -
 ).٤٥:ا(        -
 ).٢١:الغاشية(       -
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هـذه الوظـائف للرســل يبـدو واضـحاً مـد  نبــذ اإلسـالم لإلكـراه يف الــدين، يف ضـوء 
 . واحرتامه حلرية االختيار عند اإلنسان

              
   ؛ )١٠٨:يــــــــــــــونس(          
            
         ؛ )٤١:الزمـــــــــــــر(     
 ).٣٠:النجم(     

جــزاء اهلدايــة يعــود إىل املهتــدي، وعاقبــة الضــالل تعــود إىل الضــال، وكــل منهمــا  إن
مسؤول الختياره احلر، للهد  أو للضالل، وبالتايل يتحمل مسؤولية هذا االختيـار أمـام 

 . اهللا يوم القيامة

انطالقـــًا مـــن مبـــدأ احلريـــة، الـــذي أكـــد عليهـــا القـــرآن الكـــرمي، تقـــوم القاعـــدتان 
التعارف واحلوار، ويتطلب العمل : والقاعدتان مها. الميةـثقافة اإلسساسيتان يف الاأل

خمتلـــف، إثنيـــاً ) آخـــر(وجـــود  –كمـــا سنفهـــل ذلـــك فيمـــا بعـــد   -بـــاتيف القاعـــدتيف 
ــــاً ومــــذهبياً، كمــــا يتطــــ ــــاً وديني واحرتامــــه وتقبــــل ) اآلخــــر(لب االعــــرتاف بــــذا ـوثقافي

ـــف معـــه، وليســـت احلريـــة الـــيت منحـــ ســـان ســـو  ماهـــر مـــن ماـــاهر ها اهللا لإلنـاملختَل
 . الكرامة اليت خهه اهللا با
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 الكرامة اإلنسانية -٢
 

تعلمنــا األدبيــات الدينيــة أنــه يف البــدء كانــت لإلنســان حيــاة يف اجلنــة، تتســم بــالنعيم 
بعد الوقوع يف الغواية وارتكاب فعل املعهية مث التوبة، أصبحت لإلنسان حياة يف و . املقيم

 : ميكن استخالصها من القرآن الكرمي على النحو التايل الدنيا تقوم على قواعد
إن اإلنسان ال يؤمث على ذنب مل يقرتفه، وبالتايل فإنه ال يولد مذنبًا بل يولد  :أوالً 

    : على الفطرة، أي أنه خيلق م جماً للبحث عن اهللا واإلميان به
      ؛ )١٦٤:األنعام(        
 ).١٥:اإلسراء(      

إن اإلنسان هو خليفة اهللا على األرض؛ وخالفة اهللا مهمة تعكس أعلى : ثانياً 
        : مراتب التكرمي اإلهلي لإلنسان

             
 ).٣٠:البقرة(        

ــــاً  ــــه : ثالث ألن اإلنســــان هــــو خليفــــة اهللا، فقــــد ســــخر اهللا ل
 

     
        ؛ )٢٠:لقمـــــــــــــــــان(  

              
 
 

    
 

  
 

     
              

 ).٣٤-٣٢:إبراهيم(    
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هـذا يعـين أن اهللا خلـق قـوانيف الطبيعـة لتكـون مسـخرة لإلنسـان ليقـوم مبهمـة خالفـة 
ن مـــــن ذلـــــك أ) ٦١:هـــــود(       : اهللا يف إعمارهـــــا

 . مقومات خالفة اهللا عمارة الكون وبنائه خدمة لإلنسان وليس إفساده وتدمريه
أمانـة، خالفـة اهللا ) احلكـم(إن خالفة اهللا أمانة، أي أن خالفـة اهللا يف النـاس : رابعاً 
ـــة(يف الطبيعـــة  ـــة مســـؤولية كـــ  ) البيئ ـــة، واألمان      : أمان

             
 ).٧٢:األحزاب(

إن اهللا خلــق اإلنســان حبيــث يقــدر علــى اســتجالء وعلــى اســتيعاب علــوم : خامســاً 
، ولـــذلك حــث اهللا اإلنســـان )٣١:البقــرة(      : الــدنيا كلهـــا

علــى أن يتفكــر يف خلقــه ويف نفســه ويف الكــون مــن حولــه، حــىت يــدرك أن ســقف العلــم 
ادالت املعرفــة فثمـة مزيــد مرتفـع، وأن آفاقـه واســعة، وأنـه مهمــا اكتشـف اإلنسـان مــن معـ

: جيــــــب أن يعمــــــل عقلــــــه وفكــــــره علــــــى اكتشــــــافه
 

       
، )٨٥:اإلسراء(

 
 )٧٦:يوسف(      

خلق اهللا اإلنسان : سادساً 
 

وصوره يف أحسن صوره ) ٤:التيف(    
، مــن اخلليــة احليــة مبــا حتملــه مــن مورثــات ووظــائف، إىل العقــل املفكــر ومــا )٣:التغــابن(

 : يســتطيع أن يهــل إليــه مــن آفــاا املعرفــة والقــدرة علــى اإلبــداع واالســتدالل
 ).٧٠:اإلسراء(         

إن تكرمي اهللا لإلنسان يف اإلسالم هو تكرمي لذاته اإلنسانية وتكرمي لدوره 
، فضله       ولقد فضل اهللا اإلنسان ): خالفة اهللا(
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مل هلم سو  عبادة اهللا، والذين خلقهم من نار وخلقه على املالئكة الذين ال عحىت 
وذلك عندما أمرهم بالسجود آلدم اإلنسان، وبرحت مقومات التفضيل  من طيف،

التكرميي من خالل املعرفة اليت شاء اهللا أن يودع منها عقل اإلنسان ما مل يشأ أن 
          : يودعه عقل املالئكة

                
               
 ).٣٣-٣١:البقرة(           

صــفات  تشـكل نهــيباً مــن أودع اهللا يف اإلنسـان بعــ  مفــاتيح املعرفـة، وهــي يف ذاتــا
الهـفات /مـن هـذه املفـاتيح. إهلية من دو�ا ال يستطيع اإلنسان أن يقوم مبهمـة خالفـة اهللا

اً على نفسه، ممسكاً بناصيتها، قيماً عليها على النحو الـذي شـرحه أن يكون اإلنسان رقيب
، وأن يكـون قاضـياً علـى »إحيـاء علـوم الـدين«يف كتابه ) م١١١١تويف (أبو حامد الغزايل 

، وعلـى قاعـدة قولـه »بالنيـات إنما األعمال«: أعماله وعلى نواياه، على قاعدة قوله 
 ).٧:طه(      عز وجل 

هــي املخاطبــات األهليــة يف القــرآن الكــرمي لقــوم يعقلــون، لقــوم يعلمــون،  كثــرية جــداً 
 : لقوم يتفكرون

  
 

         
 

      
 ).٨:الروم(   

 ).٤:الطارا(      

 ).١٠١:يونس(           



 
 
 
 
 

 
 

 محمد السماكالخطاب الديني والواقع المعاصر                                                   

 

 -٥٤٧ -

 ).٤٦:احلج(           

 .)١٨٥:األعراف(           

    
 

    
 

      
 

 
 

 
 ).٢٠-١٧:الغاشية(         

 ).٧:آل عمران(      

عنــدما يســخِّر اهللا لإلنســان 
 

، فــإن )٢٠:لقمــان(       
من الشمس اليت ) مثالً (معىن ذلك أن اإلنسان أهم من الطبيعة، أي أن اإلنسان أعام 

د العبـادة، وأعاــم مــن القمــر ومـن النــار ومــن الريــاح وغريهــا ذهـب يف تعايمــه هلــا إىل حــ
وعنـدما جيعـل اهللا عالقـة اإلنسـان بـه عالقـة مباشـرة، وعنـدما جيعـل .. من الاواهر اآلفلـة

حســـابه، ثوابـــاً وعقابـــاً، مهمـــة إهليـــة فقـــط، وعنـــدما حيمـــل اهللا اإلنســـان تبعـــات خياراتـــه 
ياً علــى نوايــاه، فإنــه بــذلك يرفــع مــن وأعمالــه يف الــدنيا وينهــبه حكمــاً علــى نفســه وقاضــ

 . قدره ويكرمه ويهطفيه على كثري ممن خلق
هذه الهـفات جتـرد اإلنسـان عـن التبعيـة العميـاء، وتسـمو بـه إىل الطاعـة املطلقـة هللا 

ــــــــم والفكــــــــر          : مــــــــن خــــــــالل العقــــــــل والعل
 ).٢٨:فاطر(        ، )٩:الزمر(

اإلنســانية فــإن اإلميــان بــاهللا يف اإلســالم ال يكــون وراثيــاً مــن وحيــادة يف تكــرمي الــذات 
: ةــــــــــــــــاً بطقـــوس رمزيـــة، ولكنـــه يكـــون بفعـــل إرادة فرديــــــــــبطـــن أم مـــثًال، وال يكـــون إجرائي

 )٢٩:الكهف(       
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           : واإلميــــــــــان ال يكــــــــــون بــــــــــاإلكراه
ليسـت ناهيـة، أي ال تكرهـوا النـاس حـىت  - كما أسـلفنا  -هنا  »ال«، والـ)٢٥٦:البقرة(

 . يؤمنوا، ولكنها نافية، مبعىن ال يكون إميان باإلكراه
مـن خـالل صـياغة الـركن األول يف اإلسـالم،  »األنـا«ن الذاتية اإلنسـانية تتبلـور يف إ
أنـــا اإلنســان أقــرر أنـــين : ، تعــين»أشــهد أن ال إلــه إال اهللا وأن حممـــداً رســول اهللا«فعبــارة 
أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممـداً رسـول اهللا، فاإلميـان هنـا لـيس إرثـاً وال منـة وال أؤمن و 

، وهـي هدايـة )٣٥:النـور(       فرضاً، اإلميان هدايـة مـن اهللا 
 . تضيء العقل اإلنساين وتفتحه على معرفة اهللا واإلميان به

ن نفسه أمام اهللا، ولقد ذهب اإلسالم يف احرتام اإلنسان ويف احرتام وكالته ع
انية، إىل حد إلغاء أي وساطة بيف اهللا واإلنسان، فال سلطة ألي ـتأكيدًا لكرامته اإلنس

مرجعية على إميان الفرد سو  سلطته على نفسه يف الدنيا وسلطة اهللا يف اآلخرة، ثواباً 
               : أو عقاباً 
 

 
  

 
  

 
 

 
       

           ، )١١٨-١١٧:ؤمنونامل(
 ).٢٩:الكهف(

لعبـــت القوميـــة وال تـــزال تلعـــب دوراً أساســـياً يف تفتيـــت اإلم اطوريـــات أو الـــدول 
 »وودرو ولسـون«ذات التكـوين اإلم اطـوري، وعنـدما طـرح الـرئيس األمريكـي األسـبق 

هــذا املبــدأ «أن  »روبــرت النســينغ«يف فرســاي مبــدأ احلكــم الــذايت تنبــأ وحيــر خارجيتــه 
يف  »النســنيغ«وذكــر الــوحير . »حمشــو بالــديناميت؛ ألنــه يثــري آمــاًال غــري قابلــة للتحقيــق

 .»أنين أخشى أن يكلف احلكم الذايت اآلالف من الضحايا«: مذكراته الشخهية
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وبالفعـــل فـــإن مئـــات اآلالف مـــن الضـــحايا ســـقطوا يف أوروبـــة وحـــدها حتـــت مالـــة 
ــــذايت، مــــن أيرلنــــدة   -يف الغــــرب حــــىت الشيشــــان يف الشــــرا، مــــروراً بالبوســــنة احلكــــم ال

 . اهلرسك، وكوسوفو، وكذلك يف الباسك األسباين وكورسيكا الفرنسية
يف االحتاد السوفييت السابق، كما يف االحتاد اليوغسـاليف السـابق، مل تكـن احلريـة مبـا 

سلطة املطلقة مبا ، هي اخليط اجلامع، كانت مركزية ال)باآلخر(تعنيه من احرتام واعرتاف 
اخلضـوع واإلذعـان، إال أنـه مـا أن ) اآلخر(متارسه من قهر وقمع، القوة اليت تفرض على 

ارتفعت هذه اليـد حـىت خرجـت إىل احليـاة مجاعـات قوميـة هنـا وهنـاك، كمـا ختـرج الزهـرة 
 . من شٍق يف صخر صلد

د احلدو  »بيكو«و »سايكس«م رسم موظفان إنكليزي وفرنسي مها ١٩١٦يف عام 
كــذلك فــإن احلـدود القائمــة حــىت اليــوم بــيف معاــم دول . السياسـية ملعاــم الــدول العربيــة

آســـيا وأفريقيــــا وأمريكــــا الالتينيــــة متثــــل إرث القــــو  االســــتعمارية وحــــدود صــــراعاتا علــــى 
 . النفوذ

فكمـــا أن احلـــدود السياســـية احلاليـــة ال تراعـــي التطلعـــات القوميـــة للشـــعوب العربيـــة،  
القائمة يف العامل الثالث ال حترتم التشكيالت العنهرية واالنتماءات  كذلك، فإن احلدود

 . القبلية واالعتقادات الدينية لشعوبا املتعددة
إن أي خلــل يــؤدي إىل ســوء التعامــل مــع أي أقليــة يف أي مــن هــذه الــدول يفــتح 

د الـوطين ســرعان مــا تتسـع لتعــرض الســد كلـه للتهــدع واال�يــار،  ـــــــــــثغـرة يف جــدار الس
حــدث يف أنغــوال وروانــدة والهــومال والكونغــو ويف غريهــا مــن الــدول اإلفريقيــة، كمــا 

ولعل ما حدث يف شرا تيمـور، ومـا حـدث يف جـزر امللـوك بأندونيسـيا، مث مـا حـدث 
وحيدث يف كشـمري باهلنـد، يشـري إىل أن عـدم احـرتام خهوصـيات اجلماعـات وذاتياتـا 
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ق التميــز الــذايت إىل حركــة املطالبــة يــؤدي إىل حتــول حركــة التطلــع املشــروع ملمارســة حــ
 . املشروعة مبمارسة حق االستقالل الذايت

مـــن ميثـــاا عهـــبة األمـــم، إىل ميثـــاا األمـــم املتحـــدة، وشـــرعة حقـــوا اإلنســـان إىل 
شرعة حقوا األقليات، فإىل إقامـة حمكمـة دوليـة دائمـة حملاكمـة جمرمـي احلـرب؛ إن هـذه 

يانــــات السياســــية للــــدول، وتتجــــاوح املبــــادئ املواثيــــق والعهــــود كلهــــا تقفــــز مــــن فــــوا الك
التقليديــة لالســتقالالت الوطنيــة لتجعــل مــن انتهــاك اخلهــائص الدينيــة أو الثقافيــة ألي 

 . مجاعة يف أي دولة انتهاكاً للقانون الدويل ترتتب عليه عواقب وعقوبات دولية
ل إن حدوث انتهاكـات حلقـوا أقليـات يف منـاطق متعـددة مـن العـامل، يوجـب العمـ
علــى وضــع حــد هلــا، لــيس فقــط ضــناً بالشــعوب وبالــدول املعنيــة بــا مباشــرة، إمنــا حرصــاً 
على سالمة وأمن واستقرار الـدول والتمعـات األخـر  الـيت تتـأثر باالنعكاسـات السـلبية 
هلــذه االنتهاكــات والــيت قــد تتعــرض وحــدتا الوطنيــة وصــيغ عيشــها الــوطين بســبب ذلــك 

 . للتهدع
يـة كمـا كـان يف القـدمي، جمـرد التحـرر مـن القهـر أو مـن الضـغوط، مل يعد مفهـوم احلر 

إن املفهوم اجلديد للحرية هو حتقيق الـذات؛ ذلـك أن كـل إنسـان يريـد أن يكـون نفسـه، 
ول دون أن يكــون مــا يريــد، واألمــر ـأي أنــه يريــد أن يتحــرر مــن كــل مــا مــن شــأنه أن حيــ

 . نفسه ينطبق على اجلماعة
تجــــاوح يف مفهومهــــا التعريــــف أو التعــــاريف القدميــــة، مــــن أجــــل ذلــــك فــــإن احلريــــة ت

ولكــن مــا هــي القــيم الــيت حتــدد مقــاييس . وأصــبح هلــا مفهــوم أكثــر تعقيــداً وأشــد طموحــاً 
حتقيــــق الــــذات اإلنســــانية أو الــــذات التمعيــــة؟ ومــــن هــــي اجلهــــة املؤهلــــة لتحديــــد هــــذه 

 ؟ وبالتايل للحكم على ما إذا كانت موضع احرتام أو جتاوح.. القيم؟
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مــن املعــروف أن الغــرب حــريص علــى تهـــدير قيمــه وعلــى تــدويلها، حبيــث تهـــبح 
وء اقرتابا أو ابتعادها ـوب األخر  يف ضـل للشعـالمات النجاح أو الفشـمنوذجاً تُعطي ع

 . عن هذا النموذج من القيم
ومن املعروف أيضاً أن هذا السلوك الغريب يستقوي مبا ميتلكه من نفوذ معنوي ومن 

علـــى وســـائل االتهـــال والتواصـــل عـــ  شـــبكات التلفـــزة واإلنرتنـــت وعلـــى أدوات  ســـيطرة
 . املعلوماتية احلديثة األخر 

ة جمتمعــات عديــدة أخــر  متتنــع عــن الــذوبان طوعــاً أو  ـومــن املعــروف كــذلك أن مثــ
ومـن . كرهاً يف املناومـة القيميـة للغـرب، وحتـرص علـى التمسـك بقيمهـا وبرتاثهـا القـومي

أن يدفع الفريقيف إىل صراع قيمي تستخدم فيه أسلحة التشهري والتشـويه شأن ذلك كله 
 . على نطاا واسع ودون مراعاة للحرمات
وحــدة النســيج الــوطين للعديــد مــن شــعوب العــامل : مــن هــذه احلرمــات الــيت ال تُراعــى

مــن هنــا تــ ح جدليــة العالقــة بــيف أمهيــة احملافاــة علــى وحــدة . املستعهــية علــى الــذوبان
الــوطين مــن جهــة وضــرورة تــوفري احلريــة للخيــوط املتعــددة الــيت يتشــكل منهــا مــن  النســيج
 : فالتحري  اخلارجي ال ينجح إال إذا توفرت له ثالثة شروط أساسية. جهة ثانية
 . األرضية امل رة للتدخل من اخلارج، نتيجة تغييب احلرية يف الداخل: أوالً 
توا اجلماعات املغلوبـة علـى أمرهـا  طرح مبادئ وقيم ومفاهيم جذابة تعكس: ثانياً 

 . يف حتقيق ذاتا
 . التجاوب مع التدخل اخلارجي أمالً يف اخلروج من حالة االختناا الداخلي: ثالثاً 

لـذلك، إذا كـان التـدخل اخلـارجي عمــًال سـيئاً ببعديـه التحريضـي واالسـتغاليل، فــإن 
 . بل إنه بالتأكيد أشد سوءاً التقهري الداخلي يف إشاعة احلرية وصيانتها ال يقل سوءاً، 
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. لقـــد اجتـــاحت اإلنســـانية مســـافة طويلـــة حـــىت وصـــلت إىل املفهـــوم احلـــديث للحريـــة
كانــت أربــع واليــات . فاحلريــة يف مطلــع القــرن كانــت حكــراً علــى طبقــة معينــة مــن النــاس

كــان . تعــرتف حبــق االقــرتاع للمــرأة) هــي يوتــا وأيــداهو وكولــورادو ويومنــغ(أمريكيــة فقــط 
مــن الدســتور الــيت ) ١٩(م إلقــرار املــادة ١٩٢٠مــريكييف أن يكــافحوا حــىت عــام علــى األ

م إلقــرار قـــانون ١٩٦٥وكــان علـــيهم أن يكــافحوا حــىت عــام . تعطــي املــرأة حــق االقــرتاع
 . االنتخاب الذي يساوي بيف السود والبي 

؛ ألنــه اً لــيس كــل تــدخل خــارجي، دفاعــاً عــن حقــوا اإلنســان واجلماعــات، مرفوضــ
ك يف أنه يعمل على ضـرب الوحـدة الوطنيـة ألمـة أو لشـعب مـن الشـعوب؛ وإال رمبا يش

تهبح كل استغاثة أو طلب اسـتعانة انطالقـاً مـن معانـاة داخليـة، حمكومـاً عليهـا باخليانـة 
والهحيح أنه ال أنيف من غري أمل ، . أل�ا تستقوي باخلارج األجنيب على الداخل الوطين

وليســت كــل . تــايل لــيس كــل اســتنجاد بالضــرورة خيانــةوال شــكو  مــن غــري معانــاة، وبال
جنـــدة بالضــــرورة تـــدخًال، إال أن الهــــحيح كـــذلك أن التــــدخل اخلـــارجي يزيــــد بالتأكيــــد 
الوضـــع الـــداخلي تعقيـــداً وســـوءاً، ألنـــه يقـــوم علـــى الفهـــل بـــيف اجلماعـــات ولـــيس علـــى 

م جســور فهــو يستســهل أبغــ  احلــالل متجــاوحاً إمكانــات التوفيــق وتــرمي. الوصــل بينهــا
هـذا إذا اسـتبعدنا سـوء النيـة، ويف عـدم اسـتبعادها نهـف الطريـق . أخوة العيش واملواطنـة

 . إىل احلقيقة
المي، كمـا هــو معـروف، علــى القـرآن الكــرمي أساسـاً، وعلــى ــــــــــــــــــــيقـوم التشـريع اإلس

ــــــروح املنقــــــول، باإلمجــــــاع وال ــــــة الشــــــريفة، وعلــــــى املعقــــــول املوافــــــق ل ــــــاس الســــــنة النبوي قي
ــــهحاب واالستـواالستـــ ــــهالح واالستـــــــ ـــدة .. حسانــــــــ أكـــدت الشـــريعة علـــى أمـــور عدي

انية، ومــن أبــرح هــذه األمــور املســاواة بــيف النــاس، ومحايــة حـــق ـــــــــــــــــتهــون الكرامــة اإلنس
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ــــة )١٥١:األنعــــام(          : احليــــاة ، ومحاي
            : البشـــــــــــــرية
إن اإلنســان «وقبــل ألــف عــام مــن إعــالن جــان جــاك روســو ).. ٣٢:املائــدة(  
قال عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، يف رسالة لعمرو بن العاص، رضي اهللا  »يولد حراً 

 . »مىت استعبدا الناس وقد ولدتم أمهاتم أحراراً «: عنه، عبارته الشهرية

الكرامــة اإلنســانية يف  واالجتهــاد الفقهــي هــو يف ذاتــه معلــم مــن أبــرح معــامل احــرتام
لقــــد دعــــا النــــيب عليــــه الســــالم إىل . ممارســــة حريــــة الفكــــر والــــرأي والبحــــث عــــن احلقيقــــة

وهـي قاعـدة عامـة مفتوحـة  )3F١(»اجتهدوا فكل ميسر ملا خلق له«: االجتهاد على قاعدة
ولـذلك رفـ  اإلمـام مالـك، رمحـه اهللا، العمـل بـاقرتاح هـارون . لكل جمتمع يف كـل وقـت

ض مذهبه على الناس، وبرر اإلمام مالك رفضه حبرصه على عدم تقييد حرية الرشيد بفر 
االجتهـــاد، وقهـــة اخلليفـــة عمـــر بـــن اخلطـــاب، رضـــي اهللا عنـــه، يف قضـــية املهـــور معروفـــة 
: عنــــدما تراجــــع، وهــــو اخلليفــــة العــــادل، عــــن اجتهــــاد خــــاطئ لــــه مــــردداً بــــأعلى صــــوت

 . »أصابت امرأة وأخطأ عمر«

ة اإلنسانية يف اإلسالم حد االعرتاف بشرعية االخـتالف يف ولقد بلغ احرتام احلري
تفسري آيـات القـرآن الكـرمي نفسـه، واالخـتالف هنـا لـيس كامنـاً يف الـنص املقـدس، بـل 

إنـــه اخـــتالف بـــيف املفســـرين . إنـــه اخـــتالف إنســـاين علـــى الفهـــم غـــري املقـــدس للـــنص
إنـــه . واحـــدوالتهـــدين حـــول إشـــراقات أكثـــر مـــن معـــىن يف عقـــول خمتلفـــة حـــول نـــص 

ومن هنا نشأت املذاهب واملدارس الدينية . اختالف بيف آراء وليس اختالفاً مع النص

                                                 
، َرِضي اللَّه َعْنه، أن ال أخرج )۱(  . »اْعَمُلوا َفُكلٌّ ُمَيسٌَّر ِلَما ُخِلَق َلهُ «:قال نبي البخاري َعْن َعِليٍّ
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املتعددة اليت تشكل ظاهرة صحة وعافيـة يف جمتمـع حيـرتم عقـل اإلنسـان وكرامتـه وحقـه 
 . يف استنباط األحكام ضمن األطر العلمية والدينية الرصينة
ـــــاخلوارا مـــــن مل يفـــــرض اإلســـــالم نفســـــه ومل يشـــــق طريقـــــة إىل ـــــوب والعقـــــول ب  القل

فالرسول حممد، عليه السالم، مل يقم مبعجزات من نوع شـفاء املرضـى وإحيـاء . األعمال
املـــوتى بـــإذن اهللا، أو بتحويـــل العهـــا إىل حيـــة تســـعى بـــإذن اهللا، أو مبخاطبـــة احليـــوان أو 

د، عليـه واإلعجاح الوحيد الذي جاء به حمم.. سو  ذلك مما يفوا قدرة البشر الطبيعية
السالم، هو القرآن الكرمي من حيث إنه نص إهلي حيمل يف احملدود مـن كلماتـه وأحرفـه، 
الالمتناهي من املعـاين، الـيت ميكـن استخالصـها لتتناسـب مـع طبيعـة التطـور اإلنسـاين يف  

 . كل حمان ومكان
خاطـب اإلســالم العقــل اإلنســاين احرتامــاً، واعتمـد علــى املنطــق وعلــى مقارعــة احلجــة 

تسفيه عقيدة الشرك، ولتحرير اإلنسان من عبادة األوثان احرتامـاً لـه أيضـاً وإقناعـه بعبـادة ل
 . اهللا الواحد األحد، ومل حيمل السيف داعياً، بل مدافعاً عن النفس وعن العقيدة

من خالل ذلك جيدر التوقف أمـام أمـر أساسـي هـو أن التكـرمي اإلهلـي لإلنسـان 
تكرمي باملطلق، سواء كان اإلنسان مؤمناً باهللا أو كافراً به، الوارد يف القرآن الكرمي هو 

وبالتــايل فــإن التكــرمي لــيس وقفــاً علــى فئــة دون . ســواء كــان مســلماً هللا أو جاحــداً لــه
أخــر  مــن النــاس، فالكرامــة اإلنســانية املســتمدة مــن إرادة اهللا وفضــله كرامــة تشــمل 

، وبهرف النار عن معتقداتم، الناس مجيعهم، أياً يكن جنسهم أو لو�م أو لغتهم
ـــــــفــــــاهللا لــــــيس رب اليهــــــود وحــــــدهم، أو رب النه لميف ـار  وحــــــدهم، أو رب املســـــــ

 . إنه رب العامليف. وحدهم
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 خاتمة
م، ناــم اللــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية يف مجهوريــة ٢٠٠٣أيــار / يف شــهر مــايو

ذا العنوان يف حد يعكس ه »مستقبل األمة اإلسالمية«: مهر العربية مؤمتراً حتت عنوان
ذاته شعوراً بالقلق على مسـتقبل األمـة اإلسـالمية؛ كمـا يعكـس احلاجـة إىل نفـ  الغبـار 
املـرتاكم علــى الفكــر اإلسـالمي وجتديــده انطالقــاً مـن الثوابــت اإلميانيــة، الـيت تــنص عليهــا 

 . الشريعة اإلسالمية يف القرآن الكرمي، ويف احلديث النبوي الشريف
 : باملعطيات املهمة اآلتية ولقد أخذ املؤمتر

أن طريــق اإلصـــالح يبـــدأ بـــالتعرف علـــى األخطـــاء والعيـــوب عـــن طريـــق النقـــد : أوالً 
 . الذايت واملراجعة الدائمة للسلبيات

التمســـــك بالثقافـــــة اإلســـــالمية الـــــيت تـــــدعو إىل احلـــــوار املســـــؤول واملتكـــــافئ، : ثانيـــــاً 
 . تبادل املهاحل املشرتكةيف ظل مبادئ القانون الدويل و ) اآلخر(وبالتعايش مع 

العمــل مببــادئ العدالــة واإلخــاء والتعــاون علــى الــ  والتقــو  وســيادة الشــور  : ثالثــاً 
بهيغها احلديثة واملتطورة يف العامل اإلسالمي، على مجيع املستويات، ومشـاركة الشـعوب 

 . اإلسالمية يف الدفاع عن ثرواتا ومكافحة التخلف بكل أشكاله
لعمــل علــى مواجهــة املفــاهيم املتزمتــة الــيت حتهــر اإلســالم يف طقــوس ضــرورة ا: رابعــاً 

العبادات فقط وتروج للتواكل واألفعال السـلبية الـيت حتـول دون التقـدم والرقـي واكتسـاب 
 . وسائل القوة واملنعة

أمهيــة العمــل للتغلــب علــى اخلالفــات الــيت تضــعف األمــة اإلســالمية وتضــر : خامســاً 
 . مبهاحلها
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ة التـــزام أفـــراد األمـــة بقـــيم اإلســـالم الدافعـــة لتقـــدم التمـــع، مبـــا فيهـــا ضـــرور : سادســـاً 
 . الوعي بقيمة الوقت والعمل اجلاد واالرتباط املتيف بيف العلم والعمل والقول والفعل

أمهيــة الــوعي بــاملتغريات الدوليــة واألوضــاع اجلديــدة الــيت طــرأت علــى العــامل : ســابعاً 
 . الميةاملعاصر، وتأثريها على األمة اإلس

الوعي بأن تعمري األرض والنهوض مبستو  الشعوب اإلسالمية، يعت  فريضة : ثامناً 
 . إسالمية وتكليفاً إهلياً ال يقل شأناً عن بقية التكاليف األخر 

التأكيد على أن الدفاع عـن األمـة اإلسـالمية يتطلـب االهتمـام بـالعلوم التطبيقيـة : تاسعاً 
ء القوة االقتهـادية والعسـكرية مـع التمسـك بـالقيم اإلسـالمية وسائر املعارف الضرورية إلنشا

 . العليا الداعية إىل العدل، وتغيري ما باألنفس، وإعداد القوة على مجيع األصعدة
لـــن تتحقـــق لـــإلرادة اإلســـالمية القـــوة واملنعـــة إال إذا كـــان للمســـلميف جتمـــع : عاشـــراً 

 . اقتهادي قوي قادر على املنافسة عاملياً 
تشرين أول /مؤمتر القمة اإلسالمي الذي عقد يف ماليزيا يف شهر أكتوبر  وتبع ذلك

م؛ وقد عكس هـذا املـؤمتر أيضـاً قلـق العـامل اإلسـالمي مـن واقعـه الـذي يبـدو فيـه  ٢٠٠٣
.. ويبـدو فيـه املسـلمون غثـاء كغثـاء السـيل.. اليت يتهافـت عليهـا الناهشـون »القهعة«كـ

التحـــرك ثقافيـــاً وإعالميـــاً لتهـــحيح الهـــور الســـلبية وانطالقـــاً مـــن هـــذا القلـــق قـــرر املـــؤمتر 
النمطية عن اإلسالم واملسلميف، وهي مهمة ال تكتسب صدقيتها يف العامل اخلـارجي مـا 

 . مل تثبت أقدامها يف العامل اإلسالمي أوالً 
مــن هنــا أمهيــة ممارســة النقــد الــذايت، ومــن مث االنفتــاح علــى العــامل، علــى قاعــدة 

، ومـن هـذه الثوابـت مـا حاولـت )اآلخـر( حتدد عالقة املسـلم مـع الثوابت العامة اليت
هــــذه الدراســــة أن تلقــــي عليهــــا الضــــوء، ويف مقــــدمتها احلريــــة، واحلــــوار، والوســــطية، 

حبــب واحــرتام، والتعــارف بــيف األمــم والشــعوب ) اآلخــر(واالعتــدال، واالنفتــاح علــى 
 .املتعددة اإلثنيات والثقافات واللغات واألديان
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 قبل أن تحيط بنا أخطاؤنا
 

(عمر عبيد حسنهاألستاذ 
0F

*( 
 

إن إشـــكالية اخلطـــاب الكبـــرية واخلطـــرية تتمثـــل يف جتـــرمي وتـــأثيم الفعـــل النقـــدي، الـــذي أدى إىل 
، الـذي »خطـاب املســلمني«د والتقويـم واملراجعة واملناصحة والتجديد بسبب تلـبس ـغياب النق

م، ـأ والصــواب حمتــاج للنقــد واملراجعــة والتقويـــري قابــل للخطـــاد بشـــجتهــهــو يف نـــهاية املطــاف ا
 .»خطاب اإلسالم«بقيم الكتاب والسنة، 

 

 : همية الخطابأ
ودوره يف تشـــكيل األمـــة املســـلمة، أمهيـــة اخلطـــاب قـــد ال نكـــون حباجـــة أن نتحـــدث عـــن 

ــــدها، وإثــــارة ااعليتهــــا، وتييــــري واقعهــــا، وبنــــا  ضـــــارتا ريتا، ــــــــويب مسوتصــــ ،ورريــــ  روـا
وإنــــاج عقلهـــا، وضســـن قـــرا ة تراثهـــا، وجتديـــد معـــاح ضياتـــا، وصـــو  مصـــطلحاتا، وإبصـــار 

 . ومحايتها من الذوبان واالنقراض ،ْنعتهامستقبلها، ورقيق مِ 

                                                 
 ).قطر( ..مدير مركز البحوث والدراسات) *(
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ـــد أن اخلطـــاب  ـــان )القـــرآن(ذلـــ  أن اســـتقرا  ظـــروف وشـــروط مـــيالد األمـــة املســـلمة يـؤ ،ـ 
لوســيلة األســاس يف معـــاودة إخــراج األمـــة ورقيــق شـــهودها ورا  إخراجهــا خــري أمـــة للنــاس؛ هـــو ا
، وضســـبنا )١٤٣:البقـــرة(      : احلــــاري، اســـتجابة لقولـــه تعـــاىل

، وبــــدأ وضيهــــا بكلمــــات »خطــــاب«هنــــا أن نشــــري إىل أن األمــــة املســــلمة تشــــكلت مــــن خــــالل 
متمثلــة ، وجــا ت معجهتــا اخلالــدة »ـتــاب«، وامتــدت ثقااتهــا وضـــارتا مــن خــالل »ـتــاب«
، ورققـــــــت عصــــــمتها وعـــــــدم اجتماعهــــــا علــــــى ضـــــــاللة، بــــــالتهام قـــــــيم )القــــــرآن( »ـتــــــاب«يف 
، ويقــــــول ) ١٠٣:آل عمــــــران(     : ، يقــــــول تعــــــاىل»الكتــــــاب«

 .)1F١(»ِإنَّ أُمَِّتي ال َتْجَتِمُع َعَلى َضاللَةٍ  «: الرسول 
ـــان  بـــل إن قيمـــه هـــي  وال يـــهال مـــن أهـــم أدوات جهـــاد األمـــة وحمـــل اجتهادهـــا، »الكتـــاب«ـو

ــدليـــل هـــدايتها ســـبيل الس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الم، وحمـــور اعلهـــا وإنتاجهـــا الثقـــايف واملعـــريف يف شـــعب املعراـــة مجيعـــاً، ـ
ــــــــــان(       : يقــــــــــول تعــــــــــاىل ، )٥٢:الفرق

، ضــىت أننــا نعتقــد )٤٥:ق(          : ويقـول
انـــت بلييـــة وقاس ــــأن اجلراضـــات واإلصـــابات املاديـــة، مهمـــاـ   تنـــال مـــن إمكـــان ية، اســـوف الــ

ـــــاألمـــة علـــى النهـــوض، طاملـــا أن قي ـــــــــــمها يف القـــرآن موجـ ودة، وأن خطابـــا ســـليم حمفـــوظ، وال ـ
ــر قصــة أصــحاب األخــدود بكــل اظائعهــا وضــرب  أدل علــى ذلــ  مــن قولــه تعــاىل، بعــد أن ـذ

ــــه ــــم والطييــــان والتأل ــــأمنوذج متصــــاعد للظل         : املثــــل بفرعــــونـ 
: اتاـــــــــاوتا وجراضــــــــــــــمـــا ورد يف أعقـــاب ههميـــة أضــد بكـــل قس، و )٢٢-٢١:الــربوج(  

، اكــــــان )١٣٩:آل عمــــــران(           
اإلميـــان واالستمســـاك بـــالقرآن وقايـــة ومحايـــة مـــن الـــوهن احلــــاري، وســـبيل معـــاودة النهـــوض، 

 . والتبصري بوسائل النهوض أيـاً 
                                                 

 . أخرجه ابن ماجه )۱(
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ـــة اخلطـــاب  ـــان وخطورتـــه ودوره يف) القـــرآن(ولقـــد أدرك الكفـــار أمهي  التـــأثري والتييـــري، امـــاـ 
: مـمنهم إال الشيب عليه وبـذل اجلهـد للحيلولـة دون وصـوله أو إيصـاله، ضيـث ضكـى اهللا قولتهـ

مـــن مساعـــه، ضـــىت  والفـــرار) ٢٦:لتـاصـــ(          
 . شبه القرآن ضاهلم ُحبمر مستنفرة ارَّت من قسورة

ـــــويف ض ســــتيرباً أن تتمثــــل مهمــــة النبــــوة واعلهــــا ورســــالتها و  ذلــــ ، اقــــد ال يكــــون مـــــــــــــــــ
، واعتبـــار )١٨:العنكبـــوت(        : بـــالبال ، قـــال تعـــاىل

   : وض واالرتقا  واحلماية والفالح، يقـول اهللا تعـاىلـــــــــــــــــسبيل النه »اخلطاب«البال  

              ... 
يـَُقاُل ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن اقْـَرْأ َواْرتَـِق َورَتـِّْل َكَمـا ُكْنـَت «: ول ـالرسول ـ، ويق)٢٣-٢٢:اجلن(

نـَْيا، فَِإنَّ َمْنزِلََتَك ِعْنَد آِخِر آيٍَة تـَْقَرأُ ِبَها  .)2F١(»تـَُرتُِّل ِفي الدُّ

 :داللة المصطلح
ة وقـــد يكـــون مـــن املفيـــد، بـــني يـــدي البحـــث، اإلشـــارة إىل أمهيـــة رديـــد مفهـــوم أو داللـــ
بعض املصطلحات، لعل ذل  يساعد يف جتلية احلقيقة، وإزالـة اللـبس، ويسـاعد علـى رقيـق 

؛ ذلــ  أن املصـــطلحات، بشــكل عــام، متثــل املفــاهيم األســـاس املعــىن املطلــوب، ايمــا نعتقــد
مـا  املعـاجم بالنسـبة لليـة؛ـ  لثقااة األمة، والنوااذ الصحيحة ملعاراها، اهـي بالنسـبة للثقااـةـ 

مـا أــا متثـل بـدالالتا متثل ضالة ا لنـ  الفكري والعلمي؛ ولعلها تعترب من جوامـ  الكلـم؛ـ 
احملــددات األســاس لنطــاق الفهــم ورديــد املعــىن املــراد، ضيــث إن الداللــة احملكمــة للمصــطلح 
ميكــــن أن تعتــــرب املعيــــار واحلكــــم الفاصــــل عنــــد التبــــاس املعــــاين واخــــتالط التعــــابري وتـــــارب 

 .والبيان وتناقض حماوالت التفسري
                                                 

 .  َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : أخرجه الترمذي، وَقالَ  )۱(
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هـــذه األمهيـــة للمصـــطلح، ال تعـــين حبـــال أن املصـــطلحات تشـــكل آصـــاراً وأغـــالًال علـــى 
العقــل رــول دون طالقتــه وإبداعــه وارتقائــه، بــل لعــل املصــطلحات، بتحديــدها الــدقيق، متثــل 
مـــا متثـــل مـــن جانـــب آخـــر مســـاضات  الـــدرجات النــــيجة واألرضـــية الثابتـــة لرتقـــي العقـــل،ـ 

عل وبنا  املشـرتك اإلنسـاين، اتسـاهم بإيصـال احلـوار إىل رقيـق غاياتـه، واسعة للتفاهم والتفا
مبــا ميتلـــ  املصـــطلح مـــن احلكمـــة والدقـــة واصـــل اخلطـــاب، بـــدل أن يتحـــول احلـــوار والنقـــاش 

ااملصــطلح، بشــكل عــام، هــو دليــل .. ليصــبح أقــرب حلــوار الطرشــان وســبيل التـــليل الثقــايف
ما أسلفناالفهم، ونااذة املعراة الصحيحة، وسبيل   .الوضوح وعدم االلتباس،ـ 

وقد يكون املصطلح معلمـاً معرايـاً عامـاً، شـأن املصـطلحات الثقاايـة، وقـد يكـون خاصـاً، 
ســوا  يف ذلــ  مصـــطلحات العلــوم، ضيـــث لكــل علـــم مصــطلحاته، أو األاـــراد، ضيــث يكـــون 

فـاتيح لكل باضث أو مفكر مصطلحاته ومفرداته اخلاصة به، الـيت تشـكل مكونـات أسـلوبه وم
المه ما ح يُرِده أو يهدف إليه  .اهمه وعدم تقويله ما ح يقل، أو رميلـ 

لذل  اقد يكون من األمور الالاتة ضقاً أن الكثري مـن البـاضثني واملفكـرين والعلمـا ، مـن 
أبنا  احلـارة املتقدمة اليوم، تتصدر مؤلفاتم وحبوثهم قائمة باملصطلحات الـواردة ومـدلوالتا، 

نظــرهم  واســـتعماهلم هلــا، ليكــون القـــارئ علــى بينــة ممـــا أراد الباضــث، وهــذه بـــدون مــن وجهــة 
شــ  مســة ضـــارية متقدمــة ُرســب ألهلهــا؛ ألن الكثــري مــن اإلصــابات الفكريــة والثقاايــة قــد 
تكـــون بســـبب غيـــاب نــــ  املصـــطلح وعـــدم وضـــوضه، أو عـــدم تقـــدير قيمتـــه وأمهيتـــه العلميـــة 

ااملصـــــطلح مؤشـــــر .. يـــــة واملعـــــاح الفكريـــــة والتـــــداول املعـــــريفوالفكريـــــة يف بنـــــا  احملـــــددات الذهن
 . ضـاري، وقيمة ثقااية، أشبه بالعملة اجليدة املتداولة يف السوق املالية

وهــذا املؤشــر علــى النـــ  الثقــايف ميكــن أن نبصــره يف مرياثنــا العلمــي أو الثقــايف يف عهــود 
شــىت ضــروب املعراــة، العلميــة  التــألق والنهــوض واالزدهــار ومــا تولــد عنهــا مــن مصــطلحات يف

ه، وأـثـر مـن  والفكرية، ضىت أصبح لكل اّن مصطلحاته، اليت تعترب مفاتيح الفن ووسيلة إدرـا
تب ومعاجم خاصة ببيان داللة املصطلحات لكل علم وان  . ذل  أيـاً القد أُلِّفتـ 
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 :»خطاب المسلمين«و »خطاب اإلسالم«
: أو داللــة، ومــا نقصــده، مــن مصــطلحات وقــد يكــون مــن املفيــد أن نتوقــف عنــد مفهــوم

 .»خطاب املسلمني«؛ و»اخلطاب اإلسالمي«؛ »خطاب اإلسالم«
إىل خطـاب الـوضي؛ بكـل  -ايمـا نـرى  -ينصرف ابتداً    »خطاب اإلسالم«امصطلح 

، املعصـوم، الـذي ال »اخلطاب«ألفاظه وظرواه وأضواله وجماالته ومـامينه اليت يعرض هلا؛ هو 
 . ن بني يديه وال من خلفهيأتيه الباطل م

أمــــا مــــا ورا  ذلــــ  مــــن اإلنتــــاج الفكــــري والفقهــــي والعلمــــي، والتعبــــري عــــن ســــائر الفهــــوم 
واجتهـــــادهم واهــــومهم يف التعامـــــل مـــــ   »خطـــــاب املســــلمني«واجلوانــــب املعرايـــــة، اهــــو ميثـــــل 

ـــ »خطـــاب اإلســـالم« ل يف الكتـــاب والســـنة والســـرية، وحمـــاوالتم تنــــهيله علـــى واقـــ  احليـــاة يفـ 
 .حمل اخلطأ والنسيان) اإلنسان(زمان ومكان، وهو بطبيعة مصدره 

داالً علــى معراــة الــوضي يف  »خطــاب اإلســالم«لــذل  نــرى أو نقــرتح أن يكــون مصــطلح 
لــه مساتــه ومواصــفاته  »اخلطـاب«وهــذا املصــطلح أو هــذا .. الكتـاب والســنة والســرية الصـحيحة

لنقــــل، ومـــــن ضيــــث العصـــــمة وخصائصــــه، مـــــن ضيــــث مصـــــدر التلقــــي، ومـــــن ضيــــث مـــــنه  ا
ومه ضــىت عمــا يســمى ـوالصــحة، ومــن ضيــث اخلامتيــة واخللــود، وبــذل  يفــرتق يف داللتــه ومفهــ

لمـة  - »خطاب املسـلمني«أو  - »باخلطاب اإلسالمي« ال تعـين  »إسـالمي«إذا اعتربنـا أنـ 
ذل  القه منهـــا، وبــــالبشـــري إىل القـــيم اإلســـالمية وانطـــ »اخلطـــاب«اإلســـالم وإمنـــا تعـــين نســـبة 

ضيــث إنــه  -ـمــا أســلفنا  – »خطــاب اإلســالم«خيتلــف يف صــفاته وخصائصــه ومواصــفاته عــن 
خطــاب يــأيت مثــرة الجتهــاد بشــري جيــري عليــه اخلطــأ والصــواب، وهــو بطبيعتــه قابــل للمراجعــة، 

 .واملناقشة، والتقومي، واالختبار، والتعديل، واإلليا 
االجتهــــادي املرتكــــه إىل قــــيم  بــــذه النســــبة هــــو املنــــت  البشــــري »ااخلطــــاب اإلســــالمي«

 .»خطاب اإلسالم«اإلسالم، أو إىل 
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  »خبطــــاب اإلســــالم«باعتبـــاره منتجــــاً بشــــرياً،  ،»اخلطــــاب اإلســــالمي«وخشـــية التبــــاس 
، ضيــث الداللــة أبــني، وإزالــة »خطــاب املســلمني«ـــوضي إهلــي، نقــرتح أن يكــون البــديل لــه 
تهاد والتجديـد والتقـومي بعيـداً عمـا ـالجـة النظـر واـاللبس أوضح، األمـر الـذي يـدا  إىل دميومـ

 .ميكن أن يُتوهم من قداسة وضواجه نفسية وخلط بني قول الشارع واجتهاد الشارح
علــــــى اســـــتخدام مصــــــطلح  »خطــــــاب املســـــلمني«ولـــــذل  رجحنـــــا اســــــتخدام مصـــــطلح 

 . »اخلطاب اإلسالمي«
 ،»ســلمنيخطــاب امل«و »خطــاب اإلســالم«ويبقــى هلــذا الرتجــيح والتحديــد والتمييــه بــني 

اهــــو يســــاهم يف تفكيــــ  الكثــــري مــــن صــــور االلتبــــاس  -يف تقــــديرنا -الــــذي رجحنــــاه، أمهيتــــه 
بكـــل  ،»خطـــاب املســـلمني«والتلـــبس، ويف مقـــدمتها أمهيـــة نــــهع صـــفة القدســـية والعصـــمة عـــن 

أبعـــاده، حبيــــث جيعلــــه حمــــالً للمدارســــة واملراجعــــة والتقـــومي والنقــــد وإعــــادة النظــــر واملعــــايرة بقــــيم 
والســنة، ويبطــل مــا ميكــن أن حيــدث مــن صــور دينيــة مشــوهة مــن الكهانــات البشــرية،  الكتــاب 

ـمــا أنــه مييــه بــني الــذات والقيمــة، ويؤصــل لــروح النقــد واحلــوار واملراجعــة والتصــويب والتجديــد 
واإلليا  والتعـديل والعـدول عـن االجتهـاد إىل اجتهـاد آخـر، ضسـب تطـور الظـروف واخـتالف 

ولـيس ذلـ  اقـط، وإمنـا يكـون سـبباً أيــاً .. يـة ومنـو الكسـب املعـريفاملشكالت والفوارق الفرد
يف إطــــالق الطاقــــات العقليــــة، وبــــروز امللكــــات االجتهاديــــة، ونــــهع ضالــــة اإلرعــــاب واإلرهــــاب 
الفكـــري الــــديين واخلـــوف مــــن النظـــر والتفكــــري، وزرع ضالـــة األمــــن الفكـــري والثقــــايف وتنميتهــــا 

 . ورعايتها
ثل قيم الـدين املعصـومة، ومعـايريه التقومييـة لفعـل البشـر، مي »خطاب اإلسالم«ذل  أن 

ميثل صور التـدين والفهـم واإلنتـاج، الـذي هـو بطبيعتـه حمـل املعـايرة  »خطاب املسلمني«وأن 
ــــوالتقـــومي، ملـــا جيـــري عليـــه مـــن اخلطـــأ والص ـــهــ .. واب، ومـــدى املالئمـــة للعصـــر الـــذي وضـــ  ل

 .االدين شي  والتدين شي  آخر
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ـــاحلقيقــة الشومــا ح تتـــح هــذه  رعية والعقليــة، الــيت تعيــد للعقــل قيمتــه ووظيفتــه وتطلقــه ــــــ
مـــن عقالـــه، وتكســـبه االطمئنـــان، وتشـــعره بـــالثواب علـــى جهـــده واجتهـــاده، وتداعـــه لالجتهـــاد 
داعـــاً، اـــإن اســـتمرار االلتبـــاس ســـوف يتحـــول إىل مأســـاة ثقاايـــة واكريـــة وضــــارية تنتهـــي إىل 

د والتقليــــد وبــــروز الكهانــــات الدينيــــة يف الواقـــــ  تكــــريس العجــــه والتخــــاذل والتخلــــف واجلمـــــو 
اإلســــالمي، الــــيت تتحــــول شــــيئاً اشــــيئاً إىل وثنيــــات ال ُمتــــس، ضيــــث تلتــــبس الــــذات بالقيمــــة، 
ويصـبح التـدين هـو الـدين، والشـخص هــو املقيـاس واملعيـار، اتـنعكس املعادلـة، وختتـل املــوازين، 

 . الرجال باحلق وتتقهقر األمة، اُيعَرف احلقُّ بالرجال بدل أن يعرف
وســــوف ال يشــــف  لــــذل ، أو يســــوغه، االدعــــا  بــــأن هــــذه االجتهــــادات البشــــرية، أو هــــذا 
اإلنتـــاج البشـــري علـــى خمتلـــف األصـــعدة، إمنـــا ينهـــل مـــن معـــني الكتـــاب والســـنة ويرتكـــه إليهمـــا، 

يف الكتــاب ) نــص الــوضي( - »خلطــاب اإلســالم«لالخــتالف النــوعي بينهمــا؛ ذلــ  أن مــا تــوار 
من اخلصائص املتميـهة، مـن ضيـث مصـدر التلقـي واخللـود واخلامتيـة غـري احملكـوم بظـرف  -والسنة 

الهمان واملكـان، ألنـه يتـأتى مـن اخلـالق ويُتلقـى مـن املعصـوم، ومـا تـوار لـه أيــاً مـن منـاه  النقـل 
والتلقـــــي، ح يتـــــوار الجتهـــــادات البشـــــر، إضـــــااة إىل تعـــــدد وجهـــــات النظـــــر البشـــــري يف الفهـــــم 

وتعارضـــها أيــــاً، األمـــر الـــذي ال يؤهلهـــا ألن تكـــون معيـــاراً وقيمـــة، بســـبٍب مـــن واالجتهـــاد بـــل 
الفوارق الفردية وما رمله تل  الفوارق بكل أبعادها، باإلضااة إىل أــا صـادرة عـن إنسـان علمـه 
انـت املقاربـة مـ  الـنص،  حمدود وعمره حمدود ومعاراه نسبية حمكومة بقيد الهمان واملكان، مهماـ 

 . أو خطاب الوضي ذي املعراة املطلقة ،»اإلسالمخطاب «أو 
يف صــوره وضاالتــه املتعــددة، هــو بطبيعتــه  ،»خطــاب املســلمني«بــأن : مــن هنــا نقــول
ويب، دون أن يرااق ذل  أي ارتيـاب أو ـادة النظر والتصـة والتقومي وإعـحمل للنقد واملراجع

إن ذلـ  : لعلنا نقول خوف أو رعب من أن ذل  اسق أو عدوان على القيم الدينية، بل
ســـر لقيـــود  يعتـــرب عالمـــة صـــحة ثقاايـــة ونــــ  ضــــاري، وســـبيل ارتقـــا  وجتـــدد وجتديـــد ـو
اجلمود والتقليد واالستنقاع الثقايف؛ هذا على املستوى الفكري والثقايف، أما على املستوى 
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الديين اهو ضـراك وجهـد مـأجور، بـأجر تـارة وأجـرين أخـرى، ضسـب العطـا  وصـحة املقاربـة 
 . يف الكتاب والسنة، على الواق ، »خلطاب اإلسالم«مة التنـهيل وسال

م  ـــه تعتـــرب مفتـــاح هـــذا العمـــل الثقـــايف الــــخم املـــرتـا لـــذل  اـــإن اقـــه املصـــطلح ومدلوالت
ـــب واحليـــوي  ـــديناميكي(واملرتـا ، ذلـــ  أن النقـــد والتقـــومي واملراجعـــة واملعـــايرة بقـــيم الكتـــاب )ال

خطـاب «خلطأ وضصحصة احلق والتمكن من رقيق خلـود والسنة هو السبيل الوضيد حملاصرة ا
 . يف مستوى إسالمهم وعصرهم »خطاب املسلمني«يف الواق  ليأيت  »اإلسالم

وع والنكـوص عـن قـيم الـدين وتوهينهـا حبـال، أو احلـط ـنا ال تعـين الرجــواملراجعـة املقصـودة هـ
ويب ونفـي نوابـت السـو  ورريـ  من قدر التدين واملتدينني، وإمنا تعين االجتهاد والتجديد والتصـ

ــد ودميومــة النظــر، ليتحــول اخلطــاب إىل الــال التنمــوي اإلنتــاجي البــاين، حبيــث ينخــرط يف  الروـا
ة احلياة وقيام العمران  .قـايا األمة واإلنسانية، ويقدم الرؤى الرشيدة حلـر

ىت الــاالت يف شــ »خلطــاب املســلمني«وتشــتد احلاجــة إىل املراجعــة والتقــومي وإعــادة النظــر 
لما اشتدت وعظمت اخلطـوب... السياسية والرتبوية واالجتماعية والتنموية واإلنسانية . إخل،ـ 

بــل لعــل احلاجــة إىل جتديــد اخلطــاب وضـــوره والنظــر يف مــدى مال متــه تكــون آـــد إذا حلــق 
امل، ـاألمــة اَخلطْــب، األمــر العظــيم، الــذي حيتــاج إىل رؤى نـــيجة، وضلــول ســليمة، وإدراك شــ

ضـــىت ال نكـــذب مبـــا ح حنـــط  –ة بعلـــم األشـــيا  ـتوعبة، وإضاطــــمـــن زوايـــا متعـــددة، وأوعيـــة مســـ
ذلـــ  أن اخلطـــاب هـــو يف أصـــله الليـــوي مـــن اخلَْطـــب، وهـــو اإلشـــكالية الكبـــرية الـــيت  -بعلمـــه 

 . تلحق باألمة وتتطلب اصل خطاب خيرج األمة من معاناتا، ويقدم هلا احللول الناجعة
ـــــة ومتطــــورة وسـوخمتلفــــ ددةـتجــــوطاملــــا أن احليــــاة م ريعة، ااحلاجــــة قائمــــة ومســــتمرة ـــــــــ

ـــة الســـليمة ـإلعـــادة النظـــر يف اخلطـــاب، وتطـــ ويره، واختبـــار مـــدى قدرتـــه علـــى تقـــدمي الرؤي
للتعامل م  قــايا احليـاة والتمـ  واملفـاتيح الصـحيحة للـدخول إىل املشـكالت مـن أبوابـا 

 .ومعراة اعاليتها
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 من آفاق الخطاب
ته ذل  ال بد أن يأخذ واخلطاب يف  :باعتباره بعدين، أو أن يبصر أاقني حلـر

يتمثــــل يف امــــتالك القــــدرة علـــى استشــــراف املســــتقبل، مــــن خــــالل  ،واألهـــماألفــــق األول، 
املــنه  الســنين الــذي يبصــر بتــداعيات احلاضــر واقــه املــآالت الــيت ســوف يصــري إليهــا، يف ضــو  

الوقايــة، أو التقــوى، مــن اإلصــابات واألزمــات،  استشــراف واســتقرا  املاضــي وإضــا اته، لتحقيــق
             : يقــــــــــــــــول تعــــــــــــــــاىل

) ١٣٨-١٣٧:آل عمـــــــــــــــران(         
ــــر بالســــنن والقــــوانني ذ ــــة االجتماعيــــة يبصِّ الــــيت متكــــن ) األقــــدار(لــــ  أن التأمــــل يف قــــوانني احلـر

ـــة ميالبـــة قـــدر بقـــدر، ذاحلـــ ذاإلنســـان مـــن االستشـــراف وقـــرا ة املـــآالت والعواقـــب وأخـــ يفي ر، ـو
ا مـــن أرقـــى أنـــواع اخلطـــاب االستشـــرايف، الـــذي ذللحيلولـــة دون الســـقوط يف األزمـــات، ويعتـــرب هـــ

 .ميكِّن من امتالك القدرة على التخطيط والتحول إىل السري أمام التم 
يتمثــــل يف امــــتالك األدوات اخلاصــــة والصــــحيحة، الــــيت متكــــن مــــن إدارة  واألفــــق اآلخــــر

ات ضــال وقوعهــا، حبيــث يكــون العــالج اعــالً مدروســاً قــادراً علــى أن حيــوِّل املشــكلة إىل األزمــ
خـــربة وبصـــرية وضـــل، والنقمـــة إىل نعمـــة، وال يقتصـــر علـــى أن يكـــون انفعـــاالً وغــــباً ال يـــورث 

ل، ويــــورث ذعظــــة وال ميــــنح عــــربة، وإمنــــا يستنـــــهف الطاقــــة، ويكــــرس العجــــه، ويوقــــ  يف التخــــا
 .اإلضباط

 : دفاعيالخطاب ال
ي يسـمح بـه الـال، وهـي ذوهنا قـية قد يكون من املفيد أن نعـرض هلـا بالقـدر الـ

ــــاب سـأن أضد أبعـاد اخلطـ ـ ـه بشـــ كل طبيعـي وضـروري ضـول البعـد الـدااعي، ـوف يتمـر
 . »اإلنتاج الدااعي«أو  »بالفكر الدااعي«أو ما ميكن تسميته 
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ثــرية، ولــيس أقلهــا نــهع روح إن الســلبيات الــيت قــد حيملهــا الفكــر الــد: ونقــول هنــا ااعيـ 
تـــه،  لـــ  أن الفكـــر ذاملبـــادرة واإلبـــداع وترتيـــب األولويـــات وضريـــة التصـــرف و االختيـــار يف ضـر

الــــدااعي هـــــو اســــتجابة قـــــد تكـــــون ســــوية وقـــــد ال تكــــون ملـــــا يطرضـــــه اخلصــــم أو العـــــدو مـــــن 
لفكريـــة أو ة اـكم بالساضــــاإلشـــكاالت ويقـــذانا بـــا ومـــا يفتعـــل مـــن األزمـــات، متكنـــه مـــن التحـــ

ي يرمسـه ذبتحديد ساضة اإلنتاج الفكري مسبقاً، ورويل اجلهود والطاقات الفكرية للمجـال الـ
ة األمة الفكرية هي عبارة عن ردود اعـل للـرد ـو، حبيث يكون زمـه ام املبادرة بيده، وتكون ضـر

يـــة وال مبـــا يصـــب يف ـاـعلـــى مـــا يلقـــى إليهـــا مـــن تـــم، وقـــد حيـــرك طاقاتنـــا علـــى أضســـن األضـــ
، )اآلخـــر(املطــاف يف مصــلحته وضــــارته، وبــذل  رــرم األمـــة مــن إمكاناتــا وتوظـــف لصــاحل 

ا بـــدون شـــ  يشـــكل خطـــورة ضــــارية ذوتعـــهل عـــن قــــاياها، وتـُْقتـــل روح املبـــادرة ايهـــا، وهـــ
 .وثقااية

ة بأيـــدي اخلصـــم والعـــدو، اـــإن  ولـــو بقيـــت طاقـــات األمـــة الفكريـــة تتحـــرك خبيـــوط ممســــو
 .ول ليمثل بعمومه رج  الصدىخطابا وإنتاجها يتح

واإلشـــكالية أن للفكـــر الـــدااعي، أو للخطـــاب الـــدااعي، أدواتـــه الســـاخنة، مـــن خطـــاب 
ـــه ذلـــ  مـــن  ـــة، ومـــا يتطلب ـــارة احلقـــد والكراهي ـــه مـــن إث ـــة واالســـتنكار ومـــا يورث الشـــجب واإلدان
وان احلــاالت الكثــرية غــري الســوية، حبيــث يتحــول اإلنتــاج الفكــري أو اخلطــاب إىل لــون مــن ألـــ

ي، بعيداً عن الفكر اإلنتاجي التنموي االستشرايف اإلبداعي، ويصـبح املتميـه  الفكر االستهـال
هـو األعلـى صـوتاً، واألمسـ  ضنجـرة، واألـثـر انفعـاالً وإثـارة، وتسـتمر زعامـة اخلطبـا  وترتاجــ  
ل قيمـــة الفقهـــا  واخلـــربا  ودورهـــم يف بنـــا  احلــــارة والعمـــران ومعاجلـــة مشـــكالت األمـــة بوســـائ

 . صحيحة متخصصة
وحنــن ال نريــد التنكــر لــدور الفكــر الــدااعي يف محايــة ضــدود األمــة الثقاايــة واحلـــارية، وضــىت 

ـــة، أو نتنكـــر لســـنة املدااعـــة أو التـــداا  ومـــا حيـــدث مـــن التفاعـــل مـــ   ، مـــن اهمـــه )اآلخـــر(اجليرااي
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لهــا ذي ننبــه إليــه أن ال يســتيرق ذومعراتــه، وأمهيــة إنتــاج اخلطــاب الــدااعي، لكــن الــ لــ  طاقاتنــاـ 
لــــه، ونتجــــاوز النســــب واألقــــدار املطلوبــــة لــــ ل ، ونتحــــول إىل أدوات يف يــــد خصــــومنا ذوخطابنــــاـ 

 . وأعدائنا، انبقى باستمرار رت السيطرة السياسية والثقااية واحلـارية والرتبوية
ـامًال، لوجـدنا  ولو تأملنا يف خطابنا ألـثر من نصف قرن، بل يكـاد ذلـ  يسـتيرق قرنـاًـ 

نـــه يتحـــرك ضــــمن ضلقـــات ودوائــــر مرســـومة مســـبقاً، وضــــمن خارطـــة معــــدة ســـلفاً يف قـــــايا أ
اودة اإلنتـاج أو إعـادة اإلنتـاج، ـإخل، ونسـتمر يف معـ... رة واجلـنسـدود واملرأة واملـرياث واألســاحل

ــان  ــاف، ولــوـ  ــأن مــا قــدمناه غــري مقنــ  أو غــريـ  لــ  علــى ضســاب الكثــري مــن القـــايا ذـو
ة اإلنسانية والعاملية اليت ح نقدم ايها إنتاجـاً مقـدوراً، علـى الـرغم مـن أــا بأشـد احليوية واحلياتي

 .احلاجة إىل الرؤية اإلسالمية اليائبة، رغم شعارنا املراوع لعاملية اإلسالم وخلوده
ولعــل اإلشــكالية يف مثــل هــذه القـــايا املطروضــة علــى الســاضة الفكريــة تتمثــل يف اعتبــار 

رساتا هي املقياس، وعدم النظر إىل هذه القـايا ضـمن املنظومـة الثقاايـة ومما) اآلخر(ضـارة 
 . قياس واق  ضـاري على أصول ضـارة أخرى: اإلسالمية، أو مبعىن آخر
لـيس بإليـا   اخلطـاب الـدااعي، وإمنـا التأـيـد علـى  -ايما نـرى -ا األمر ذوالفيصل يف ه

جهـــــدنا،  »اخلطــــاب الـــــدااعي« حبيــــث ال يستنــــــهف -ـمـــــا أســـــلفنا   -أمهيــــة ضـــــبط النســــب 
ا العــاح ذهــ: يف اعتبارهــا ذلــ  بوضــ  رؤيــة اســرتاتيجية تأخــذويتحــول إنتاجنــا ليصــبح ســلبياً؛ و 

ته يف هـ) اآلخـر(املتيري، ورؤيـة  ه احليـاة، ومنظومتـه الفكريـة، وأدواتـه وأسـلحته الثقاايـة، ذوشـرـا
ن يبحـــــث عـــــن احلـــــق ويريـــــد واالجتهـــــاد يف عـــــدم جتـــــاوز الـــــدليل املقنـــــ  والرؤيـــــة اإلســـــالمية ملـــــ

ــــرباً ذاالســـتدالل،  ثــــري مــــن األضيـــان قــــد تكــــون يف املســـتِدل، عنــــاداً ـو لــــ  أن اإلشـــكالية يفـ 
راهية وتسلطاً، وليس يف الدليل قوة وضعفاً   . وتعصباً وضقداً ـو

إن خطابنــا لــو اقتصــر علــى الفكــر الــدااعي ح يبــق لــدينا مــا نــدخره ملعــاودة إخــراج أمــة، 
 . قامة عمرانوبنا  ضـارة، وإ
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وخطــــاب الــــوضي، يف الكتــــاب والســــنة، يـــــي  لنــــا طريــــق التعامــــل، ضــــىت يف جمــــال الفكــــر 
بكــــل أطيااــــه وطروضاتــــه التارخييــــة والواقعيــــة؛ ألنــــه موجــــود ) اآلخــــر(الــــدااعي، اهــــو ح يتجاهــــل 

بـــرية مـــن الـــرد والتصـــويب والـــدااع وبيـــان اخللـــل  مـــا ح يهمـــل مدااعتـــه، مبســـاضاتـ  ومتفاعـــل،ـ 
لـ  وإمنـا جتـاوز إىل االعـرتاف ذمن اتامات ويفنـدها، وح يقتصـر علـى ) اآلخر(ايما يورد واخلطأ 

منهــا،  ذالــذي حيــاول النفــو ) اآلخــر(اتيــة، ضــىت ولــو جــا ت مــن ذمبــا يقــ  مــن إصــابات وخــروق 
شـفه وتصـويبه، وجنـد ) اآلخـر(وحياول تصويبها، حبيث تكـون اتامـات  سـبيالً إىل معراـة اخلطـأ ـو

         : يف أســـباب نـــهول قولـــه تعـــاىلذلـــ  واضـــحاً 
ه اآليــة يــدرك األبعــاد ذ، ذلــ  أن النــاظر يف أســباب نــهول هــ)٢١٧:البقــرة( ...   

 . الكثرية ملا حيققه ويتطلبه التعامل م  اخلطاب الدااعي
رى جــــا ت رداً علــــى تســــاؤالت أو اتامــــات أو ـثري مــــن اآليــــات األخــــــمــــا نــــرى أن الكــــ

 ).اآلخر(رضها ميالطات يط
يف الكتـــــاب والســـــنة، ح يســـــتيرق  الـــــدااعي، »اخلطـــــاب اإلســـــالمي«املالضـــــظ أن لكـــــن 

اخلطــاب بكــل أبعــاده وجماالتــه، وإمنــا طــرح مــن اخلطــاب الــدااعي مــا يكفــي دلــيالً ملــن يريــد أن 
ثــري مــن األضيــان ليســت يف قــوة الــدليل  يســتدل، أمــا مــا ورا  ذلــ  اقــد اعتــرب أن املشــكلة يفـ 

ـــــة للمســـــتِدل، نلمـــــح ذلـــــ  واضـــــحاً إذا تأملنـــــا قولـــــه تعـــــاىلوإمنـــــا يف :  العلـــــل املهمنـــــة والتارخيي
             

               
 ).١٠:إبراهيم(      

ومـن ال  -ل  ال بد من جتاوز اإلشكالية بعد طرح األدلة الكاايـة ملـن يريـد أن يسـتِدل ذل
ـــدليل يســـتدل ااملشـــكلة ا ـــه وليســـت يف ال ـــوال  -ي ـــا  أمـــة وإقامـــة ضــــارة، ول لـــ  ذوالتحـــول إىل بن

ــالتجـــاوز جلـــا ت اآليـــات واألضاديـــث مجيعهـــا رداً علـــى متح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــالت الكااـ ــ ــ ـــــرين واملشــ ــ ني، الـــذين  ـ ـر
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ـــلمــــا ج ـــ ــا تم آيــــة ح يقتنعــــوا وطلبــ ـــ ــوا أخــــرى، اكــــان ال بــــد مــــن تـ ـــ ــ ــــاالبنــــا  واخلط.. جاوزهمـ ــ اب ــ
ـثــري مــن األضيــان، مبعاجلــة اإلشــكاالت الســلبية الــيت يطرضهــا   اإلنتــاجي التنمــوي هــو الكفيــل، يف

ل  قد تكـون روح املبـادرة باألعمـال البانيـة هـي احلـل ملعاجلـة الفتنـة واإلصـابة والتهمـة، ذ، ل)اآلخر(
 . )3F١(» بَاِدرُوا بِاَألْعَماِل ِفتَـًنا َكِقَطِع اللَّْيِل اْلُمظِْلمِ «: يقول 

ـــا أيــــاً  ـــد مـــن االعـــرتاف هن ـــوم أشـــد : وال ب ـــأن العقـــل املســـلم بشـــكل خـــاص يعـــيش الي ب
اتكـاد .. وأخطر ضاالت الوهن، يف تارخيه الثقايف الطويل، اليت تستدعي وتيئ القابليـة للتلقـي

تكــون مجيــ  املصــطلحات واملفــردات واألاكــار واملفهومــات والشــعارات والقــرا ات واالتامــات 
ــــل املســــتويات ويف)اآلخــــر(اليــــوم متداقــــة مــــن  لهــــا  ، علــــىـ  ضــــىت املؤسســــات (!) الــــاالتـ 

العلميــة والثقاايــة والرتبويــة والتعليميــة واإلعالميــة املوجــودة يف بــالد املســلمني، واملنشــأة بــأموال 
املســلمني، أصــبحت مرتنــة بشــكل أو بــآخر وأســرية للتلقــي، ومــا تقدمــه يف معظــم األضــوال ال 

أننـــا )اآلخـــر(بـــاره اتامـــات باعت ذيكـــاد ميثـــل إال رجـــ  الصـــدى، ويف أضســـن األضـــوال يأخـــ ، ـو
مــن عقلنــا ومؤسســاتنا، ومنلِّكــه أدواتنـا، ونوظــف لــه طاقاتنــا، بأموالنــا، اهــو نــوع ) اآلخــر(منكِّـن 

ـل شـي  إىل درجـة بـدأ الكثـري منـا يفتقـد ضـىت  من االضتالل اخلفي، ضيـث اـتح علينـا أبـوابـ 
بـــل منـــه إال أن يتحـــول إىل أن جمـــرد الرؤيـــة الصـــحيحة، وُتَصـــاَدر ضـــىت قيمـــه األخالقيـــه، وال يـُقْ 

 .بنا) اآلخر(، يستميت يف تربير مسالكه وتسويغ اعل )اجلوقة(يكون بوقاً يف 
رنا هـــذا بقـــول بعـــض الصـــاحلني ، ضيـــث »ال ختـــااوا الفـــنت، اإــــا ضصـــاد املنـــااقني«: ويــــذ

بـــدأت تظهـــر الــــيائن علـــى املســـلمني، وتعلـــوا بعـــض األصـــوات الشـــعوبية الـــيت رـــاول ســـلب 
ل مكرمةالعرب   . واملسلمني منـ 

ـــوهن واهلـــوان إىل ضالـــة تســـمح مبحـــاوالت التـــدخل يف ذولـــيس  لـــ  اقـــط، وإمنـــا وصـــل ال
املقبــول واملطلــوب، ضــىت ولــو جتــاوز الثوابــت وأساســيات الــدين،  »خطــاب املســلمني«صــياغة 

                                                 
 . أخرجه مسلم )۱(
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ـــــث ح يقتصـــــر األمـــــر علـــــى االخـــــرتاق األمـــــين للمؤس ـــــه الفعـــــل ـــــــــضي سات واجلماعـــــات ومرـا
ا تـــــا مـــــن الـــــداخل، يف حماولـــــة لوضـــــ  اخلطـــــط للتعامـــــل معهـــــا والتنبـــــو  بفعلهـــــا والنشـــــاط، وقر 

لـــــ  إىل حماولـــــة تشـــــكيل ذاملســـــتقبلي ورد اعلهـــــا اآلين وإبقائهـــــا رـــــت الســـــيطرة، وإمنـــــا جتـــــاوز 
ها، أو داعهـــا لـــبعض املمارســـات الـــيت تســـو  إليا هـــا أو حماصـــرتا أو ـخطابـــا، وصـــناعة ســـ لـو

 . اإلغرا  بإقصائها وإليائها
ــــدوات ذهــــ ــــإن الكثــــري مــــن األنشــــطة واحلــــوارات والن ا مــــن جانــــب، ومــــن جانــــب آخــــر ا

نقـداً وتقوميـاً ومراجعـة، ال ختـرج عـن  ،»خلطـاب املسـلمني«واألضاديث واملقابالت الـيت تعـرض 
، ومعايريه واعتبـار ضــارته هـي املقيـاس، ضيـث أصـبحت نسـبة اخلطـاب املنـت  )اآلخر(ركم 

ن الريبــة والشــ ، علــى مســتوى األاــراد واملؤسســات والتجمعــات، إىل املســلمني حمــل الكثــري مــ
 .ضىت بعض الفتاوى باتت تنت  ضسب الطلب

 :خطاب المسلمين فقط هو المتهم
، )اآلخــر(مــن  »خبطــاب املســلمني«ا االهتمــام امللفــت ذوقــد ال نســتيرب اليــوم أن نــرى هــ

أوراقهــا وضــىت توصــياتا ابتــداً  واإلقــدام علــى إقامــة نــدوات وضــوارات ُرــدَّد أهــدااها وحماورهــا و 
، وُيستدعى هلا بعض املسلمني املختارين بدقـة، أو علـى أضسـن األضـوال مـن )اآلخر(من قبل 

املؤسســـة الدينيـــة الرمسيـــة، ليشـــكلوا اريقـــاً يشـــارك يف احلـــوار املطـــروح، وميـــأل املربعـــات املرســـومة 
جمــرد طرضهــا وتناوهلــا، يعتــرب مــن مســبقاً، علمــاً بــأن الكثــري مــن مـــامني احلــوار وأدواتــه، وضــىت 

 . احملرمات اليت ال متس
وإشــكاالته وخمــاطره  »خطــاب املســلمني«لقــد أصــبحت اإلشــكالية هــي اليــوم اقــط يف 

ـــه واحنرااـــه وشـــره  اهـــو يتمتـــ  مبحـــض الصـــواب واحلكمـــة ) اآلخـــر(أمـــا خطـــاب (!) وأخطائ
اخلطــــاب «هم هــــو املــــت.. واحلـــــارة واخلــــري والعصــــمة، وهــــو غــــري قابــــل للفحــــص واالختبــــار

ـأن خطـاب  »لمنيـخطاب املسـ«و »الميــــــاإلس هـو املعصـوم، الـذي ) اآلخـر(دون غـريه، ـو
 .ال يتطلب احصاً وال مراجعة
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وهنـــا ال بـــد مـــن وقفـــة عنـــد قــــية ربـــط اإلرهـــاب باإلســـالم، واختـــهال تـــاريخ عطـــا  القـــيم 
ممـــا يـــدعو إىل  اإلســالمية واحلــــارية اإلســـالمية يف موقـــف أو تصـــرف، أو ائــة أو مجاعـــة، اهـــو

ــان هنــاك مـن جنــوح وميــاالة وعســكرة . السـخرية التارخييــة والثقاايــة والعلميـة أيـــاً  وضــىت ولـوـ 
ــــبعض طروضــــات  دى، ذلــــ  أن املخيلــــة، أو املخيــــال ـترب رجــــ  الصـــــاــــذل  يعــــ »اخلطــــاب«ل

مــن خيــوط احلــروب الصــليبية ومــا ادعــي مــن بطشــها  -)اآلخــر(شــأن -اإلســالمي، ح تنســ  
، وال مــن خيــوط )اآلخــر(ها مــن قصــص وروايــات، األمــر الــذي ميــأل خميلــة ـوجربوتــواروســياتا 

االســتعمار احلــديث ومــا أورثــه مــن قهــر وختلــف ووصــاية علــى األمــم واحلكــم بأـــا قاصــرة، وال 
ه الدراسات املتخصصة بإنتاج أدوات اهليمنة والتسلط والقهر  . من خيوط املعاهد ومرـا

ـــوم يتخـــذ مـــن إن اإلرهـــاب واإلرعـــاب صـــناعة د خيلـــة علـــى اإلســـالم، والعـــاح األقـــوى الي
ـــه وضـــرباته االســـتباقية، ونقـــل املعـــارك إىل  »اإلرهـــاب اإلســـالمي«مســـألة  ذريعـــة ملمارســـة أاعال

داخــل العــاح اإلســالمي، وإـــاك طاقاتــه، ورويلــه عــن عمليــة التنميــة، ســوا  يف ذلــ  مــا أقامــه 
ــل خــربة أو اكــرة، أو تبداد السياســي ســابقاً الــيت حمـمــن أنظمــة االســ ــل شــي  وطــاردتـ  قــتـ 

مـــا اصـــطنعه مـــن معـــارك وقائيـــة، ومـــا أمســـاه مـــن هجـــوم داـــاعي أو ضـــربات اســـتباقية أدت إىل 
 . عسكرة اخلطاب

ــــل أنــــواع الشــــجب واإلدانــــات واملطــــاردات واحللــــول األمنيــــة ملمارســــات  لــــذل  نــــرى أنـ 
انــــت اإلرهــــاب واإلرعــــاب ال تشــــف  ألصــــحابا، ضــــىت ألي باضــــث يــــدين ا إلرهــــاب، مهمــــاـ 

ــأن البحــث يف األســباب مــن : أســبابه، إذا ضــاول أن يطــرح الســؤال الكبــري مــا هــو الســبب؟ ـو
احملرمــات، بادعــا  أن ذلــ  يعــين تســويغ اإلرهــاب؛ ألن البحــث يف الســبب ســيؤدي إىل إدانــة 
اشـــفة علـــى الفاعـــل احلقيقـــي، ويلقـــي  الظلـــم والقهـــر واالســـتعباد واالســـتبداد، ويلقـــي أضـــوا ـ 

 .    لقبض على القاتل بدل القتيلا
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لــــذل  نقــــول أنــــه ح يعــــد يقتصــــر األمــــر علــــى نقــــل املعــــارك املاديــــة إىل بــــالد املســــلمني،  
ل  يـتم اضـتالل ذوممارستها بسواعدهم، وإمنا أصـبحت الـبالد حمـالً للمعـارك الثقاايـة أيــاً، وبـ
ـــــدد الطاقـــــات، وتـــــدر اإلمكانـــــات، وتوظـــــف األ مـــــوال والطاقـــــات العقـــــل والســـــاعد معـــــاً، وتُب

 ). اآلخر(والتـحيات لصاحل 
  –ا املنــاخ املـــلل أخــرج الكثــري مــن األضــيان، وأيقــظ الكثــري مــن النـــهعات الشــعوبية ذوهــ

الــيت بــدأت تصــول وجتــول وتصــن  بطــوالت يف الفــرا ، علــى ضســاب اإلســالم  -ـمــا أســلفنا 
العملـة املهيفـة واملسلمني، وتنت  خطاباً شعوبياً يطفو على السـطح، وينــهل إىل سـو  ق التـداولـ 

ممارســـة  الرديئـــة، الـــيت تطـــرد العملـــة اجليـــدة مـــن التـــداول يف الســـوق، ورـــاول غســـيل العقـــولـ 
 . غسيل األموال، بانتظار دورة ثقااية تصحيحية جديدة

بــة تـــنعكس علــى معظـــم هـــذا ولــيس  بـــة مرتـا اقــط؛ ذلـــ  أن الــوهن والتخلـــف عمليــة مـر
الكثــري مــن  ذ، خاصــة وأنضــىت الــيت تشــكل حمــل األمــل يف اإلنقــااألنشــطة الثقاايــة واإلنتاجيــة، 

، ضـــماناً الســـتمرارها وبقائهـــا، والـــيت قـــد )لآلخـــر(اجلماعـــات، واملؤسســـات، واألنظمـــة املرتنـــة 
ـل إليهــا القيـام بــدوره واــق تعليماتـه ملراقبــة وحماصـرة  علـى طريقــة املثــل ، »خطــاب املســلمني«يـو

، رـــاول اليـــوم، رـــت ســـطوة األنظمـــة السياســـية علـــى »اقطـــ  الشـــجرة بفـــرع منهـــا«: الشـــائ 
املؤسســـة الدينيـــة الرمسيـــة، تســـييس اخلطـــاب الـــديين الرمســـي، وتوجيـــه مســـاراته، ورديـــد أهدااـــه 

ل  تـــنعكس املعادلـــة، ابـــدل أن تكـــون املؤسســـة الدينيـــة الرمسيـــة ذوضقـــول اهتمامـــه مســـبقاً، وبـــ
تتحـول لتصـبح أداة ) تـديني السياسـة(قـه قادرة على ضبط املسـرية السياسـية بقـيم الـدين وأخال

، وهنـــا قـــد تفتقـــد بعـــض املؤسســـات الدينيـــة )تســـييس الـــدين(تنـــت  لصـــاحل املؤسســـة السياســـية 
مكانتهــا وتأثريهــا والثقــة بــا والكثــري مــن دورهــا، وتنعــهل عــن ضــمري األمــة، وتســاهم ولــو ســلباً 

لســــوي املتمثــــل يف اليلــــو بنشــــو  أمنــــاط مــــن اخلطــــاب الــــديين قــــد ال خيلــــو مــــن رد الفعــــل غــــري ا
 . والتأويل الفاسد واالنتحال الباطل، الذي حيتاج إىل النقد والتقومي والتصويب
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  ،»خلطـــاب املســـلمني«ل  ال نـــدعي العصـــمة مـــن اخلطــأ وال التنــــهه عـــن اليـــرض ذوحنــن بـــ
ـما ال نطلب له أن يكـون اـوق النقـد والتقـومي واملراجعـة   »خلطاب اإلسالميا«ـما هو ضال 

؛ ألنـه يف النهايـة خطـاب للنـاس مجيعـاً، )اآلخـر(ملستويات مجيعاً، على مستوى الذات وعلى ا
ا مجيعه، إىل درجة قـد نقـول ذامن ضقهم نقده ومراجعته وتقوميه، اهو بطبيعته وتكوينه حمل هل

إن توقف عمليات النقد والتقومي واملراجعة والتجديد واالجتهاد يكـرس اخلطـأ، ويؤسـس : معها
 .يح الال للتأويالت الفاسدة ونوابت السو لليلو، ويت

 :تحالف الجبت والطاغوت
ولعــل توقــف النبــوة، الــذي يعــين توقــف الــوضي عــن التصــويب، وخامتيــة الرســالة، تقتـــي 
وتستلهم أن يُناط األمـر بالعقـل القـادر علـى االجتهـاد واالمتـداد، وجتريـد النصـوص اخلالـدة مـن 

ــــل زمـــان ومكـــان وإنســـان، وممارســـة النقـــد والتقـــومي، ونفـــي قيـــود الهمـــان واملكـــان وتوليـــدها يف  
ـــل دخـــن واحنـــراف وغلـــو وتأويـــل، وهـــ لهـــا ذنوابـــت الســـو ، وتنقيـــه الرؤيـــة اإلســـالمية مـــنـ  هـ 

اضتمــاالت واردة وقائمــة اعــًال، ضيــث ح يــنط اقــط بالعقــل االمتــداد والتوليــد، وتعديــة الرؤيــة، 
تنــــــهيل القـــــيم اإلســـــالمية علـــــى الواقـــــ ، وإنتـــــاج والنظـــــر يف املتيـــــريات الســـــريعة، واالجتهـــــاد يف 

الئم املرتكــه إىل القــيم يف الكتــاب والســنة اقــط، وإمنــا نــيط بــه ـاملقنــ  واملــ »خطــاب املســلمني«
 . أيـاً احلراسة للفهم، والوقاية من االحنراف، وتصويب املسرية

ه، يحمـل هـذا العلـم مـن خلـف عُدولُـ«: ل  مجيعه نفهم من قول الرسـول ذويف ضو  
تأســــيس ال معــــىن )4F١(»ينفــــون عنــــه تأويــــل الجــــاهلين، وانتحــــال المبطلــــين، وتحريــــف الغــــالين

ــوالتأص ــ ــ ــ ــيل للنقـــد واملراجعـــة والتقـــومي والتصــ ــ ــ ــــ ــ ويب والتجديـــد ودميومـــة االجتهـــاد، وأن أي توقـــف ــ
ــعـــن محـــل القـــيم الص ــ ــ ــ ــحيحة ونفـــي نوابـــت السـ ــ ــ ــ ــو  املتنوعـــة يعـــين تكـــريس اجلمـــود واالحنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ راف ـ

                                                 
 . أخرجه البيهقي )۱(
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ــواليلـــو والس ــــ ــ ـــــر واسماح مبـــرو ــ ــ ــ ــتمرار ســ ــــ ــ ــائر اإلصــ ــــ ــ مـــا نـــدرك مـــن وجـــه آخـــر أن ـ ابات الفكريـــة؛ـ 
هــي ســبيل احلمايــة ) اآلخــر(ات وذه اإلصــابات قائمــة وحمتملــة، وأن املدااعــة علــى مســتوى الــذهــ

 .والوقاية وطريق النمو والتنمية
ان شـعار ديننـا العظـيمذاإ أن التـدين  -ايمـا يعـين -، األمـر الـذي يعـين    : اـ 

ــــى د ــــوضي وهــــو أعل ــــداً  مــــن ال ــــدين ابت ــــار وأخطرهــــا، وأن التلقــــي لقــــيم ال ــــة واالختي رجــــات احلري
نـــت متـــذاملعصـــوم، والـــذي يعـــين احلقيقـــة املطلقـــة، مـــ   ة اـــال ـة املطلقــــتل  احلقيقــــلـــ  ضـــىت ولـــوـ 

ـــة نســـبية، قابلـــة للخطـــأ ذعليهـــا، اكيـــف إ) اآلخـــر(متتلـــ  إــــراه  ـــان مـــا متلكـــه اجتهـــاداً ورؤي اـ 
ل  يبقــــى ذابتــــداً  يــــهري بكرامــــة اإلنســــان، وحيــــط مــــن إنســــانيته، لــــ) ـــــراهاإل (ألن ! والصــــواب؟

ــل األدوات الــيت تليــق  الســبيل للتصــويب هــو احلــوار واملناقشــة واحملاججــة واملماضكــة والادلــة، ـو
 . بالتعامل م  عاح األاكار، وهذا يكفي داللة على احلرية الفكرية بأوس  آااقها

ســالمية عــن غريهــا ويســمح بامتــدادها هــو خلــود القــيم ولعــل مــن أهــم مــا مييــه الرؤيــة اإل
املرتكـــهة إليهـــا، األمـــر الـــذي يتطلـــب اســـتمرار عمليـــة االجتهـــاد إلنتـــاج خطـــاب جديـــد مالئـــم 

ما يعين وجود قيم معياريـة ثابتـة لفحـص واختبـار هـ ا اخلطـاب وتصـويبه، ذلتطور املشكالت،ـ 
ـــــوبيــــان مواط ـــــن اخلطــــأ واخلـــــــــــــــــ ـــــوالتقصــــري، خ للــــــ ه املعــــايري ليســــت مــــن وضــــ  ذاصة أن هــــــــــــــ

ات بالقيمــة ويكــون الفعــل اإلنســاين، حمــل املعــايرة وموضــوعها، هــو ذاإلنســان، لــئال تلتــبس الــ
 . املعيار أيـاً 

ــــإن ضـــبط مســـارات احلريـــة الفكريـــة ال يكـــون بإليائهـــا وإقص بتهـــا، وإمنـــا بفـــتح ــــــــ ائها ـو
... مارســــة النقــــد واملراجعــــة والادلــــة واحلــــوار واملناقشــــةالبــــاب علــــى مصــــراعيه لالجتهــــاد ومل

ل  نسـتطي  ذلتوسي  دائرة التفاهم، وبنا  املشـرتك، وتصـويب االحنـراف، ومعاجلـة اخللـل، وبـ
، ألن اإلميـان    د مـن لـوازم ـم والنقــــــــويـة ومن مث التقـــــــة الفكريـــــــإن احلري: القول

يف عـاح األاكـار، ويـأيت الـدين     ال يتأتى عن إقنـاع وبرهـان ودليـل، اكمـا أنـه 
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اــــإن النقــــد  -وأســــوأ أنــــواع اإلـــــراِه اإلـــــراُه يف الــــدين -والتــــدين علــــى رأســــها ويف مقــــدمتها 
وز منعهــا أو ـة هــي اكــر مــن الفكــر، أو هــي التفكــري يف الفكــر، اكيــف جيـــوالتقــومي واملراجعــ

ارسـة املعارضـة الفكريـة املقابلـة ير؟ إـا نوع مـن ممذتوقفها أو إلياؤها رت شىت احلج  واملعا
للمعارضــة السياســية، وهــي جـــه  أصــيل وشــري  يف عمليــة البنـــا  واحنســار مســاضة االحنيـــاز 

 . على مجي  املستويات، السياسية والثقااية واالجتماعية
ينمو وميتد يف اـرتات احلريـة واملدااعـة الفكريـة     بأن اإلسالم : ل  نقولذول

ـــة، وينحســـر ـــة،  والثقااي وحياصـــر ويرتاجـــ  يف اـــرتات االســـتبداد والقمـــ  والظلـــم ومصـــادرة احلري
بـــرية مـــن  ، بســـبب مـــن »خطـــاب املســـلمني«األمـــر الـــذي بـــات يييـــب اليـــوم عـــن مســـاضاتـ 

ــــذي حيــــرجهم  ــــم والقهــــر والقمــــ  والـــــيط، ال ــــى الظل ــــه مــــن رد الفعــــل عل االســــتفهاز ومــــا يورث
باســـم الـــدااع عـــن الشـــورى، محايـــة  لـــذل  نـــرى الكثـــري مـــن املســـلمني يشـــكلون،.. ليخـــرجهم

ــة بــني الشــورى والدميقراطيــة بينمــا هــي بــني  ــأن املعـر لالســتبداد يف وجــه احلريــة والدميقراطيــة، ـو
تاتورية واالستبداد والدميقراطية  . الـد

واإلشـــكالية الكبـــرية أن يتـــوهم الكثـــري مـــن العـــاملني يف الـــال اإلســـالمي أن عمليـــة النقـــد 
ميكـن أن تكـون سـبيالً إىل خلخلـة الصـف، وبعثـرة اجلهـود، وإبـراز األخطـا ، والتقومي واملراجعـة 

أن القيم الدينية ضكراً عليهم دون غريهم  . وتبصري العدو مبواق  الـعف، ـو
ـــــة واالســـــتبداد والتعصـــــب احلـــــهيب واإلرهـــــاب  ـــــة اخلطـــــرية والنامي ـــــروح احلهبي ـمـــــا أن ال

سـي، رـرم النقـد واملراجعـة، وتصـادرها، الفكري، اليت قـد تتجـاوز خماطرهـا االسـتبداد السيا
وتقـــيم أســـواراً مسيكـــة رمـــي اخللـــل والــــعف والفســـاد، وجتعـــل األمـــر ضكـــراً علـــى قيـــادات 

ل  يطــرد أهــل اخلــربة واملعراــة العــدول ويقــدم أهــل الثقــة والــوال  لألشــخاص، ذبعينهــا، وبــ
ربز الكهانــات ات بالقيمــة، وتــذويتحــول الــوال  للفكــرة إىل الــوال  لألشــخاص، اتلتــبس الــ

تاتوريات يف االستبداد السياسي، ايلتقي الطييان السياسـي  احلهبية الدينية إىل جانب الـد
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االستبداد (والطاغوت ) الكهانة الدينية(واإلرهاب الفكري، ويتصرف بأمور الناس اجلبت 
ل  يســيَّس الــدين مــن قبــل الطــاغوت ذ، وتصــبح األمــة بــني ضجــري الرضــى، وبــ)السياســي
هيب من قبـل ذويطوَّع النص الديين أيـاً للخطاب احلهيب والطائفي والفئوي وامل السياسي،
واجلبـــت والطـــاغوت بتكوينهمـــا وطبيعتهمـــا مناقــــان للنقـــد والتقـــومي واملراجعـــة، .. اجلبـــت

 . ومؤهالن لإلرهاب والقم  والتحـري لالنفجارات العشوائية
الــدين لتصــبح املؤسســة الدينيــة  وتــهداد اإلشــكالية خطــورة عنــدما يصــار إىل عوملــة تســييس

الرمسيـــة، وأضيانـــاً غـــري الرمسيـــة، رـــت ســـطوة اهليمنـــة العامليـــة، مصـــنعاً لتســـويغ الفعـــل السياســـي 
الفلســـفة الدينيـــة  »عوملـــة«وتيطيتـــه باملشـــروعية أو بالشـــرعنة، مبعـــىن شـــرعية الفعـــل السياســـي، و

اهلــا، وتوزيــ  وإخــراج مفرداتــا واضتــوا  املؤسســة السياســية ورديــد جم »عوملــة«ورديــد مــداها، و
ومصــطلحاتا، حبيــث تــربز رؤى سياســية واجتهــادات دينيــة لتكــون يف خدمــة األقــوى املهــيمن، 

 . ي يرتن التدين، أو الدين، ويرتن السياسة معاً ذال
ـــــــمـــــا تظ ــــــهر اتـــــــ ـــــاوى لفسلفـــــــــ ــــــة، وتكـــــريس العـمـــــــــــــــــة اهلهيـــــــ ــــــجه والتخـ ــــــ، وتبلفـــــ رير ـــــــــ

ـــلم املتـــــــــــــــــــــداد والظــــــــــــــــــــاالستب وضــىت .. أيت مــن واجــب الطاعــة الــيت ال تفــرق بــني بــر واــاجرـــــــــــــــــ
ة ويعــهل وخيــرج مــن احليــاة تبقــى اإلصــابة مســتمرة لكــن بلــون ـعنـدما ينفصــل الــدين عــن السياســ

اجلماعـــة هـــو احملـــور والقطـــب، واملريـــد أو احلـــهيب يـــدور يف آخـــر، ضيـــث يصـــبح الشـــيخ أو أمـــري 
ارس اطـرة التـدين، دون ـم اخلـادع بأنـه ميــــــــــــــــــــدراً من االطمئنان والوهـالكه بدون رأس، يعيش ق

تشـــاف اخللـــل وابتكـــار  أن يـــدرك احنرااهـــا، ودون أن تشـــكل لـــه أي قلـــق ســـوي حيملـــه علـــى ـا
 . وسيلة تقوميه

اليـــوم تـــرتاوح بـــني االســـتبداد السياســـي  »خطـــاب املســلمني«ن إشـــكالية لــذل  اقـــد تكـــو 
انــــت ضهبيــــة أو طائفيــــة أو عشــــائرية أو ائويــــة، أي بــــني اجلبــــت  والكهانــــات الدينيــــة، ســــوا ـ 

 . والطاغوت، بكل إارازاتما ومسمياتما
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 : لخطاب المسلمين) الدينامية(الطبيعة 
خطــــــاب «اســــــرتجعنا مصــــــطلح  اذومــــــن األمــــــور اجلــــــديرة بــــــالنظر، وعلــــــى األخــــــص إ

ي يعـــين إنتـــاجهم واجتهـــادهم الفكـــري يف شـــىت شـــعب العلـــوم واملعـــارف، ذ، الـــ»املســـلمني
هـو القـرآن والسـنة  »اخلطـاب اإلسـالمي«ل  من قـيم الكتـاب والسـنة، وأن ذمنطلقني يف 

، وأن اخللود يعين قدرة النص على االستجابة للحـوادث )النص اخلالد(والسرية الصحيحة 
جدة، وامـتالك املرونـة الـيت تؤهلـه لالمتـداد بـاحلكم وتنــهيله علـى احلـوادث املسـتجدة، املسـت
ا التنـهيل على الواق  وتقوميه بقـيم الكتـاب والسـنة وضـبط مسـريته وأهدااـه بمـا هـو ذإن ه

من مواضعات واجتهادات البشر، جيري عليه اخلطأ والصـواب والتبـديل والتييـري والتجديـد 
وحمــل تييــري ) دينــامي(بطبيعتــه  »اخطــاب املســلمني«ل  ذ واملراجعــة، لــوالتعــديل والتقــومي

 .وجتديد وتعديل واجتهاد واستجابة للمتيريات يف عاح خمتلف وسري  التيري
ــــ اخلطــــاب «ل  ســــوف يكــــون االلتبــــاس بــــني قــــيم الــــدين الثابتــــة يف الكتــــاب والســــنة ذل

نـــهيل القــيم علــى الواقــ ، خطــري وبــني صــور التــدين، الــيت تعــين اجتهــاد البشــر يف ت »اإلســالمي
 .وخطري جداً 

ولعــل هــذا يعتــرب مــن أـــرب اإلشــكاليات الــيت أدت إىل اجلمــود والتقليــد والتخلــف والعجــه 
ات، بـني قـيم الـدين الثابتـة وقيمـه املطلقـة  ذوحماصرة اخللـود؛ ألنـه خلـط والتبـاس بـني القيمـة والـ
 . لة النسبية يف ضو  الواق  املتيريـمعيار وبني صور التدين االجتهادية املتيرية املتبد

هـو وليـد الظـروف واملتيـريات وامـتالك القـدرة  »خطـاب املسـلمني«بـأن : ل  نقـولذل
علـى االسـتجابة، يف ضــو  قـيم الــدين، وبيـان الرؤيــة ايمـا يطــرأ علـى احليــاة مـن إشــكاليات 

ـــيس  ـــوازل وإصـــابات، ول  لـــ  اقـــط بـــل التجـــاوز إىل امـــتالك البصـــرية علـــى استشـــرافذون
: املســتقبل والنظــر يف التــداعيات واالســتحقاقات واملــآالت، أو مــا ميكــن أن نصــطلح عليــه

ـــة »الرؤيـــة االســـتباقية لألزمـــات املتوقعـــة« ، وذلـــ  يف ضـــو  واســـتيعاب ســـنن وقـــوانني احلـر
االجتماعيــــة املتولــــدة مــــن استشــــراف املاضــــي والتوغــــل يف التــــاريخ وإبصــــار قصــــة احلـــــارة 
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ـة األمـة الرشـيدة، الـيس اخلطـاب املطلـوب ومسريتا، ومن مث وض  األ وعية االسـتباقية حلـر
، والقـدرة علـى »اقـه املخـارج«هنا هو خطاب إجياد املخـارج، أو مـا ميكـن أن نطلـق عليـه 

لـــ  إىل رقيــق الوقايـــة ذلــ ، بـــل جتــاوز ذإدارة األزمــات واقـــه التعامــل معهـــا، علــى أمهيـــة 
 ).التجاوز إىل اقه املقاصد(اصد احلـارية من اإلصابات واألزمات ورقيق املق
اقط، وإمنا هو أيــاً خطـاب  »خطاب خمارج«ااخلطاب املتأيت من الكتاب والسنة ليس 

.. مقاصد؛ ليس خطاب إدارة األزمات وإمنا خطـاب جتنـب األزمـات ورقيـق التقـوى احلــارية
ـــ ـــدااعي، وإمنـــا يتـتصر علـــى رد الفعــــل  ال يقـــذوب جـــاوز إىل ل، ويف أضســـن األضـــوال الفكـــر ال

 . الفكر البنائي والتنموي
ل  مـن ذااإلنسان يف احلقيقة والواق  متيري، نفسياً وعــوياً وعقليـاً وعلميـاً واجتماعيـاً، لـ

العبــث معانــدة الســنن واألقــدار وصــب اإلنســان املتيــري يف قوالــب جامــدة؛ ضــىت أقــدار التــدين  
ســـيب، تهيـــد وتـــنقص؛ واســـتطاعات التكليـــف تهيـــد وتـــنقص؛ وع القـــات األمـــم واألاـــراد ــــأمرـ 

م  ــة والتنــوع؛ واملعــارف واحلقــائق تــرتـا بــه وحمتوياتــه دائــم احلـر وـا تتــأزم وتنفــرج؛ والكــون بكــلـ 
 . وتتحرر وتتكشف، وهي يف تطور وتنامي مستمر

ضـــىت األدوات والوســـائل يف تيـــري وتبـــدل، بـــل لعلهـــا األـثـــر تبـــدالً وتيـــرياً وتطـــوراً، األمـــر 
دة النظـــــر مبواصـــــفات اخلطـــــاب وتطـــــويره، ليصـــــبح قـــــادراً علـــــى ي يتطلـــــب باســـــتمرار إعـــــاذالـــــ

االستجابة، ايكون يف مستوى العصـر، ضـىت يؤهـل اإلنسـان دائـم التطـور لعصـره ومينحـه الرؤيـة 
 . الصحيحة للتعامل والتفاعل معه والعطا  له

إن إعطــا  صــفة القدســية والثبــات الجتهــاد األشــخاص ورؤيــتهم هــو ضــد طبيعــة األشــيا  
ـــة احل ـــالنص ملعاجلـــة تطـــور وضـر يـــاة، إضـــااة إىل أنـــه حماصـــرة للخلـــود، وضيلولـــة دون االمتـــداد ب

 . احلياة، وانسحاب من احلياة، وإخال  الساضة لكل غث ومسني
ثـري مـن الوجـوه، علـى أمهيـة اليقظـة ذوحيـرين هنا قول الشاعر ال ي ميكن أن ينطبـق، يفـ 

 : سارع والتطور ومسابقة الهمنوالتنبه وتطوير النظر والبصارة وإعداد العدة للت
 ألف ميل زاد بعد املنـهل   حلظة يا صاضيب إن تيفل 
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ـــــــري وتطـــــــور اخلطـــــــاب وتطـــــــويره، ليكـــــــون يف مســـــــتوى احلاجـــــــات  وضقيقـــــــة التيـــــــري والتيي
واملســـــتجدات، نلمحهـــــا بوضـــــوح شـــــديد يف اخلطـــــاب القـــــرآين، ســـــوا  يف التعامـــــل مـــــ  ذات 

أو معاجلــــــة إشــــــكاالته، أو التعامــــــل مــــــ  الهمــــــان لــــــ ، ذاإلنســــــان، واالرتقــــــا  بــــــه والتــــــدرج يف 
ا مـا تيـريت االسـتطاعات ذومتطلباته، أو املكان، أو اإلمكانات واالستطاعات املتـوارة، ضـىت إ

ــــث الصــــياغة الليويــــة والفاصــــلة القرآنيــــة ومـــــمون  تيــــري التكليــــف، وتيــــري اخلطــــاب، مــــن ضي
، وبني القرآن املكـي نفسـه واملـدين ل  واضحاً بني القرآن املكي والقرآن املدينذاخلطاب، نرى 

أيــــاً، حبســـب املوضـــوع الـــذي يعـــرض الـــنص ملعاجلتـــه، وضســـب اإلمكانـــات الـــيت رـــدد مـــدى 
 . التكليف وإنهال احلكم، والعدول عن احلكم إذا تراجعت االستطاعة

ــان عقيــدة أو عبــادة أو ـد إليهــا، ســــمــا أنــه خيتلــف أيـــاً حبســب أهدااــه الــيت يقصــ وا ـ 
ا إضـــااة إىل تنـــوع ذو قصصـــاً أو مـــثالً أو حماججـــة أو جمادلـــة أو برهانـــاً أو إعجـــازاً، هـــتشـــريعاً أ

: اخلطاب حبسب املـمون، الكل قــية مسـات خطابـا ومواصـفاته، بـل لعلنـا نقـول هنـا أيــاً 
إليـــاٌ  خلطـــاب أو  -مـــن بعـــض الوجـــوه -إن مـــدلول النســـخ، علـــى طريـــق بنـــا  األمنـــوذج، هـــو 

طــاب وضكــم خــري منــه أو مثلــه، إليــا  حلكــم وإثبــات حلكــم آخــر، ضكــم أدى دوره وإثبــاٌت خل
        : ري منها، قـال تعـاىلـة خـة وإثبات لشريعـإليا  لشريع

، ليكــــــون اخلطــــــاب دائمـــــاً مناســــــباً حلــــــاالت النــــــاس )١٠٦:البقـــــرة(     
 . وواقعهم املعيش، ضىت بين األمنوذج ووصل إىل ضالة الكمال واالـتمال

ـان لــه قلــب  -تيرب أن تتنــهل الكثــري مــن اآليـات القرآنيــة ـال نســ وقـد وهـي آيــات ملــنـ 
أمنـــا مشـــكالت  -أو ألقـــى الســـم  وهـــو شـــهيد  ملعاجلـــة واقـــ  بعينـــه أو إشـــكالية أو نازلـــة، ـو

ي يســـتدعي التنــــهيل أو يقـــبض بأزِمَّـــة ذواحلاجـــة إىل عالجهـــا واالرتقـــا  بـــالواق  هـــو الـــالواقــ  
تقبلية ــــــــارات مســـــــــــــااة إىل أن مـا ورد يف القـرآن مـن إشـا إضـذوه، هــــــــجالتنـهيل من بعض الو 

ير مـن اليفلـة عـن اآليـات والسـنن واإلعـراض ذال بد من إبصارها وضسن اإلعداد هلـا، والتحـ
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   :عنهـــــــــــــا
 

 
 

  
 

        
عــــرب الــــهمن، حبيــــث ال يقتصــــر  »خلطــــاب املســــلمني«لــــ  دلــــيًال ذ، ليكــــون )١٠٥:يوســـف(

 .رؤية احلاضر، على أمهيته؛ ألن احلاضر هو ماضي املستقبل أو مقدماتهعلى  خطابم
ــ اهب الفقهيــة، نــرى الكثــري منهــا تطــور وتيــري حبســب الظــروف واألضــوال وتيــري ذضــىت امل

ثــرياً مــا نقــرأ يف تراثنــا الفقهــي قــوالً للشــااعي يف القــدمي وقــوالً آخــر  الهمــان واملكــان واإلنســان، ـو
يف أنه غـري مميايراً متاماً يف اجلدي ا؛ وأن ذوهكـ... هبـه بعـد انتقالـه مـن مـوطن إىل آخـرذد، ـو

ـــدما انتشـــروا لنشـــر قـــيم الـــدين يف العـــاح، علـــى  الكثـــري مـــن الصـــحابة، رضـــوان اهللا علـــيهم، عن
ضـــاراته املتنوعــة، اســتطاعوا توليــد خطــاب وإنتــاج اقهــي واكــري ودعــوي قــادر علــى التعامــل 

مشكالتم، اليت قد ختتلف عما ألفه الصـحابة يف مـوطن  م  سكان البالد املفتوضة واستيعاب
 . اإلسالم األول ومنـهل الوضي

ولعــل مدرســة الــرأي، بكــل أبعادهــا الــيت تبلــورت يف العــراق والــيت شــكلت إضــااات اقهيــة 
واكريــــة وليويــــة وثقاايــــة، إىل جانــــب مدرســــة احلــــديث يف احلجــــاز، تعتــــرب مؤشــــراً آخــــر علــــى 

املسلمني، وأمهية استجابته للنوازل، وقدرته على التعامل معها، مـن  اخلطاب يف واق ) دينامية(
يـــف أن توقفـــه ميكـــن أن يعـــين املـــوت واخلـــروج مـــن احليـــاة  خـــالل مرجعيـــة الكتـــاب والســـنة، ـو

 .والتم ، واخلروج من املدائن والتمدين والتحـر إىل املقابر واجلمود والتخلف
طـــــاب ودليـــــل ااعليتـــــه وضياتـــــه وتفاعلـــــه مـــــ  إن التفكـــــري والتييـــــري والتطـــــوير هـــــو روح اخل

، املوجــود واقعيــاً، وأن ســكونه ومجــوده هــو مــوت وانطفــا  لفعلــه وااعليتــه، وهــو حمــل )اآلخــر(
دائمـــاً للمراجعـــة والرتقيـــة والتطـــوير، لـــيس علـــى مســـتوى الشـــكل، مـــن ضيـــث الصـــياغة والليـــة 

وتنــاول القـــايا اإلنســانية والبالغــة الــيت اســتيرقت معظــم أوقاتنــا، وإمنــا علــى مســتوى املـــمون 
إخل، .. .ة والتلـــوث واألمـــن والفقـــر واملـــرضيف جمـــاالت التنميـــة واحلريـــة وضقـــوق اإلنســـان والبيئـــ

، وأمهيــــة تطــــوير املفــــردات وإبــــداع املصــــطلحات الــــيت رمــــل الــــدالالت )اآلخــــر(والتعامــــل مــــ  
اإلســــالمية،  ه القـــــايا مــــن منظــــور القــــيمذالواضــــحة، واالجتهــــاد يف تقــــدمي رؤيــــة والســــفة هلــــ
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ــــإليصـــال اخلـــري إليـــه، واالعـــرتاف بـــه، واإلضس) اآلخـــر(امهة باالنفتـــاح صـــوب ــــــــواملس ان إليـــه، ـــــ
 . ي يعترب الطريق السالكة لكسب ثقتهذال

ا  يف هـ ه الـدنيا، القائمـة ذوهنا أضب أن أضيف قـية، وهـي أن املسـلمني طاملـا هـم شــر
قااات املختلفة، اـإن أي تييـري يف واقعهـا، ولـو  على الوجود املتنوع والتأثري والتأثر والتفاعل والث

، يسـتدعي بالـــرورة إعـادة النظــر باخلطـاب، ليــتال م مـ  الواقــ  اجلديــد )اآلخــر(ــان مــن قبـل 
 .إعادة النظر) اآلخر(واملتيري، ضىت ولو ح يطلب منا 

ــان التييــري والتطــوير ســنة احليــاة، اكيــف يســو  لنــا التوقــف عــن التجديــد والتطــوير ذاــإ اـ 
ـــان عمـــر النــــهول القـــرآين ثالثـــة وعشـــرين عامـــاً، قـــد رااقهـــا الكثـــري مـــن التنـــوع ذوالتييـــري؟ وإ اـ 

والتييـــري والتطـــوير وأضيانـــاً النســـخ يف ســـياق اآليـــات املكيـــة واملدنيـــة، اكيـــف بعشـــرات الســـنني 
 ومئات وآالف األعوام املتوالية، بكل ما جتئ به من ضوادث ونوازل ومستجدات؟

 :زمة منهجأزمة تعامل ال أ
أننــا : ة، وهــيــــــــــــــــــــوهنــا قـــية، نعتقــد أن طرضهــا واــتح ملفهــا علــى غايــة مــن األمهيــة والدق

اب إنساين قادر علـى االسـتجابة لتطـور احليـاة بشـكل ــــــــــــــــــحنن املسلمني ال نعاين من أزمة خط
ــــعــــام، أو أزمــــة مــــنه  بشــــكل أخــــص، يوضــــح املقاص د، ويبــــني اإلطــــار املرجعــــي، ويقــــدم ــــــــــــــــــ

ي نعانيـه إمنـا يتمثـل يف أزمـة ذرية والبيـان التفسـريي يف السـنة، وإمنـا الــج التطبيقي يف السـذ األمنو 
اخلالـد، وإبـداع اآلليـات والكيفيـات  »اخلطاب اإلسالمي«ا ذا املنه ، أو م  هذالتعامل م  ه

واق  احلياة، وتقـومي مشـكالت الواقـ  بقـيم  اليت تؤهلنا حلسن التعامل معه وتنـهيل أضكامه على
ـــــه  ـــــ  بكـــــل مكونات هـــــذا اخلطـــــاب، يف القـــــرآن والســـــنة، والتعامـــــل معـــــه مـــــن خـــــالل اقـــــه الواق

 .واستطاعاته
ولنــا مــن الســرية، وجتســيد قــيم اخلطــاب يف الواقــ ، ومــن التجربــة احلـــارية التارخييــة، خــري 

عيــة اخلطــاب وقدرتــه علــى النهــوض دليــل وشــاهد عــدل علــى جمموعــة املواصــفات املطلوبــة لواق
 .والتييري واالرتقا  والبصرية
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ود، ومنـــاذج التنــــهيل ـــــااألزمـــة ليســـت أزمـــة خطـــاب، أو أزمـــة مـــنه ، ااخلطـــاب موج
لــه مطلــوب ومــأجور، لكــن األزمــة أزمــة تعامــل  علــى الواقــ  موجــودة، واالجتهــاد لــذل ـ 

ـــهيل علــى الوا قــ ، مــن خــالل اســتطاعات وقــدرة علــى االجتهــاد والتوليــد والتجديــد والتن
ــــات التعامــــل مــــ   ــــه واـــــا اته، وآلي ، وإقامــــة التــــوازن )اآلخــــر(الواقــــ  وإشــــكالياته وبيئت

 . املطلوب بني األمنيات واإلمكانيات
تبنا سابقاً، يف بروز اخلطبا  وغياب اخلـربا   ثٍري مماـ  ما أشرنا يفـ  وقد تكون اإلشكالية،ـ 

لقـــد انعكـــس ختلفنـــا علـــى : لـــم، ونســـتطي  أن نقـــولهـــاب العذيف األمـــة، أو يف غيـــاب الفقـــه و 
، ورولـــت العنايـــة بـــه إىل ضفظـــه وضســـن ترتيلـــه وطباعتـــه )القـــرآن(اهمنـــا وتعاملنـــا مـــ  خطابنـــا 

واالقتصار على ترداد اهـوم السـابقني دون القـدرة علـى التجـاوز والتوليـد حبسـب الواقـ  املتيـري، 
هـــاب العلـــم ذهـــا الصـــادق املصـــدوق مـــن إننـــا نعـــيش املرضلـــة الـــيت أخـــرب عن: وخنشـــى أن نقـــول

: رنا اهللا منهـا، مصـداقاً لقولـه تعـاىلذوشيوع األمية العقلية وتسرب علل األمم السابقة، اليت ضـ
ال يعلمـون الكتـاب : ، أي)٧٨:البقرة(         
  : ن ابـن عبـاس وقتـادة يف قولـهه اهللا، عــــــــــــــــــــالوة وترتيًال، قال ابن تيمية، رمحــــــــــــــــــإال ت

ـــا ضفظـــاً وقـــرا ة بـــال اهـــم، ال يـــدرون مـــا ـري عــــأي غـــ:   اراني مبعـــاين الكتـــاب، يعلمـو
تـالوة، ال يعلمـون اقـه الكتـاب، إمنـا يقتصـرون علـى مـا : ، أي   : وقوله... ايها

 ... يُتلى عليهم
اب احلـــاري، والعجــه عــن واألميــة العقليــة هــذه، تســود األمــة يف ضــال التقليــد، والييــ

تشـــاف ســـنن اهللا يف األنفـــس  تـــدبر القـــرآن، والتعامـــل مـــ  األضـــداث، واختـــاذ املواقـــف، وـا
يفية التعامل معها، والنفـاذ مـن منطـوق الـنص وظـاهره  واآلااق وضسن تسخريها، ومعراةـ 
ا إىل مقصده ومرماه، والتدخل ضني نعلم السنة، وأـا تتكرر وال تتبدل، انستطي  توجيهه
 إىل ضيث نريد ونفيد، انصل إىل مرضلـة ميالبـة القـدر بقـدر أضـب إىل اهللا، أو نفـر مـن قـدر
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ما قال عمر بن اخلطاب، رضـي اهللا عنـه : يقـول ابـن القـيم، رمحـه اهللا.. اهللا إىل قدر اهللا،ـ 
( ...ليس الرجل الذي يستسلم للقدر، بل الذي حيارب القدر بقدر أضب إىل اهللا

5F

١(  . 
العقليـة الـيت نعيشـها اليـوم مـ  القـرآن، والـيت تعـين ذهـاب العلـم علـى الـرغم مـن إـا األميـة 

ثــري، رمحــه .. تقــدم انــون الطباعــة، ووســائل النشــر، وتقنيــات التســجيل ره ابــنـ  ولعــل ايمــا يـــذ
  ....       : اهللا، عنـــــــــد تفســـــــــري قولـــــــــه تعـــــــــاىل

زيـاد بـن لبيـد، يعتـرب مؤشـراً دقيقـاً وصاضبه  يف اجلدال الذي وق  بني الرسول ) ٦٣:املائدة(
تاب اهللا  . على األمية العقلية اليت صرنا إليها م ـ 

ــَر النَّــِيبُّ اعــن اإلمــام أمحــد، رمحــه اهللا،  ـَ ــَد َأَواِن َذَهــاِب «: َشــْيًئا اـََقــالَ  قَــاَل َذ َوَذاَك ِعْن
ْيـــَف يَـــْذَهُب الْ ! يَـــا َرُســـوَل اللَّـــهِ : قَـــاَل قـُْلَنـــا ..»اْلِعْلـــمِ  ِعْلـــُم َوَحنْـــُن نـَْقـــرَأُ اْلُقـــْرآَن َونـُْقرِئُـــُه أَبـَْناَ نَـــا، َوـَ

ِإْن ُكْنـُت َألرَاَك  َثِكَلْتـَك أُمُّـَك يَـا ابْـَن ُأمِّ لَِبيـٍد،«: َويـُْقرِئُُه أَبـَْناُؤنَا أَبـَْناَ ُهْم ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة؟ قَالَ 
ـــْورَاَة َواِإلْنِجيـــَل ال ِمـــْن َأفْـَقـــِه رَُجـــٍل بِاْلَمِديَنـــِة، َأَولَـــْيَس َهـــذِ  ِه اْليَـُهـــوُد َوالنََّصـــاَرى يـَْقـــَرُءوَن التـَّ

 .»يـَْنَتِفُعوَن ِممَّا ِفيِهَما ِبَشْيءٍ 
ــل اإلشــكالية، والعطــب واخللــل، تكــاد تكــون اليــوم يف   ،»خطــاب املســلمني«ااإلشــكالية،ـ 

يف الكتــاب  »اخلطــاب اإلســالمي«ي يشــكل أدوات ووســائط التعامــل والتواصــل والتوصــيل مــ  ذالــ
ي اشــل وال يــهال يف رـــري املســلمني لإلاــادة مــن قــيم الكتــاب والســنة وضســن تنـــهيلها ذوالســنة، الــ

إنتـــاج بشـــري اجتهـــادي، والتعامـــل معـــه  ـــرتاث،ـ  مـــا اشـــل يف قـــرا ة ال علـــى الواقـــ ، وتقوميـــه بـــا،ـ 
ا ذي إذاً والــي نشــكو منــه مجيعــذا الواقــ  الــذوضســن استشــرااه؛ ألنــه يعتــرب املقدمــة الــيت صــنعت هــ

 .استمر اسوف يصل خلله وخطؤه إلصابة املستقبل أيـاً 
وإنتــاجهم يف شـــىت ضـــروب املعراـــة هـــو أداة  »خلطـــاب املســـلمني«ومــا ح نـــدرك أن النقـــد 

 التييري ووسيلة التحول واالنتقال من مرضلة إىل أخرى؛
                                                 

 . ١مدارج السالكين، ج )۱(
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ـــ ـــاقض ب ني القـــيم ومـــا ح نـــدرك أن ثقااـــة النقـــد هـــي الـــيت صـــنعت القلـــق الســـوي واحلـــس بالتن
تشاف مواطن اخللل؛  والواق ، وصنعت اهلاجس الدائم والفاعلية الدائبة يف التفكري باالرتقا  وـا

ي حيمــل القــيم الصــحيحة ويكتشــف مــواطن ذومــا ح نــنب العقــل الناقــد، العقــل العــدل، الــ
اجلمـــود واليلـــو واالحنـــراف والفســـاد، ويقـــف جبـــرأة وشـــجاعة لنقـــدها وتقوميهـــا، اســـتجابة لقـــول 

يحمل هذا العلم مـن خلـف عُدولُـه، ينفـون عنـه تأويـل الجـاهلين، وانتحـال «: رسول ال
 ؛ »المبطلين، وتحريف الغالين

: ايتذللنقــد الــ »اخلطــاب اإلســالمي«اضات الكبــرية الــيت وردت يف ـــــــــــــــــــــومــا ح نــدرك املس
 ، والنقـــــد احلــــــاري يف القصـــــص القـــــرآين)١٦٥:آل عمـــــران(       

: مجيعه تقريباً، اسوف نستمر يف رضلة الوهم وحنن حنسب أننـا حنسـن صـنعاً، ولعلنـا نقـول هنـا
 .إن األنبيا  هم رسل وطالئ  النقد والتصويب والتييري للواق  وتقوميه بقيم السما 

ري انـت خــري : وسـوف ال نـأيت جبديـد، وإمنـا ملعـاودة التــذ بــأن خرييـة األمـة املسـلمة، الـيتـ 
لنــاس، إمنــا رققــت بســبب عــدم تواطئهــا علــى اخلطــأ واملنكــر، ذلــ  أن اســتمرار أمــة أخرجــت ل

 .هذه اخلريية منوط باستمرار النقد واملناصحة؛ ألـا متثل روح األمة وسبيل بقائها
ولعـــل تســـمية اخللـــل واحليـــدة عـــن اجلـــادة وخمالفـــة القـــيم واملعـــايري بالكتـــاب والســـنة بـــذا 

ســـتنكر، مـــا يعتـــرب مـــن أعلـــى درجـــات النقـــد واملناصـــحة أي األمـــر امل ،»املنكـــر«: املصـــطلح
وأشـدها، ضيـث جعـل اإلسـالم النقـد والتقــومي واملراجعـة مسـؤولية مجاعيـة ومسـؤولية ارديــة يف 

          : وقــــت واضــــد، يقــــول تعــــاىل
ْرُه  «: ، ويقول الرسول )١٠٤:آل عمران(    َغيـِّـ ًرا فـَْليـُ ْنُكْم ُمْنَكـ َمْن رََأى ِمـ

 .)6F١(»بَِيِدِه، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه، َوَذِلَك َأْضَعُف اِإليَمانِ 

                                                 
 . أخرجه مسلم )۱(
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واعتـــــرب اإلســـــالم توقـــــف النقـــــد واملناصـــــحة معصـــــية ومـــــدعاة لوقـــــوع الكـــــوارث والعـــــذاب 
          : اجلمــــــــــــــــــاعي، يقــــــــــــــــــول تعــــــــــــــــــاىل

َهـُونَّ َعـِن  «:  ل، ويقول الرسـو )٢٥:األنفال( َوالَِّذي نـَْفِسـي بِيَـِدِه لَتَـْأُمُرنَّ بِـاْلَمْعُروِف َولَتَـنـْ
َعَث َعَلْيُكْم ِعَقابًـا ِمْنـُه ثُـمَّ َتْدُعونَـُه فَـال ُيْسـَتَجاُب َلُكـمْ  ، )7F١(»اْلُمْنَكِر َأْو لَُيوِشَكنَّ اللَُّه َأْن يـَبـْ

ــُم اللَّــُه ِإنَّ النَّــاَس ِإَذا رََأُوا الظَّــا «: ويقــول  ُه ــِه َأْوَشــَك َأْن يـَُعمَّ ــى َيَدْي ــْم يَْأُخــُذوا َعَل ِلَم فـََل
ـــهُ  ـــاٍب ِمْن َأال ال «: وح يـــر اإلســـالم عـــذراً للقاعـــدين عـــن النقـــد واملناصـــحة واحلســـبة.. )8F٢(»بِِعَق

 . )9F٣(»يَْمنَـَعنَّ رَُجالً َهْيَبُة النَّاِس َأْن يـَُقوَل ِبَحقٍّ ِإَذا َعِلَمهُ 
واستمرارها، والنمو، والعطـا ، واالمتـداد، ومحـل الرمحـة، وتقـومي االعوجـاج، لذل  ااخلريية 

ورقيق عصمة األمة، وتصويب اخلطأ واخللل، بـل معـاودة إخـراج األمـة وبنـا  خرييتهـا، مرهـون 
 ). األمر باملعروف والنهي عن املنكر(باستمرار النقد واملناصحة 

وإنكار املنكر أخذت بعداً تارخييـاً بالنسـبة لذل  نرى عمليات النقد واملناصحة واملراجعة 
يـف أن توقـف النقـد ) اآلخـر(لقصص األنبيـا  مـ  أقـوامهم وح وتقتصـر علـى نقـد  احسـب، ـو

ـــــــان ســـــــبب االنقـــــــراض؛ ألــــــــم    واملناصـــــــحة وإنكـــــــار املنكـــــــر ومعاجلـــــــة اخللـــــــلـ 
ـــــــان  ،)٧٩:املائـــــــدة(          وإمنـــــــاـ 

ــــذات منهــــا الشــــي  الكثــــري ــــري مــــن املســــاضات التعبرييــــة يف القــــرآن والنمــــاذج  نصــــيب ال والكب
 .التطبيقية يف السرية

َلَعلَّ اللَّـَه اطَّلَـَع  «: وال أدل على ذل  من قول الرسول -االبدريون، وهم خري األمة 
ــْرُت َلُكــمْ  ــْد َغَف ــْئُتْم فـََق ــا ِش ــوا َم ــاَل اْعَمُل ــْدرًا فـََق ــِهَد َب ــْن َش ــى َم ينــا قــد قــص اهللا عل - )10F٤(»َعَل

ــخ ـــــ ــ ــ ــالاهم يف الينـ ـــ ــائم بعــــد املعـرــ ـــ يــ ــة، ـو ـــ ــ ــ ـــــف أن اريــ ــــقاً منــــ ارهـــ ــــانـ  ــهمـ  ـــــ ــاً اخلــــروج للمعـرــ ـــ ــ ــ ة، ــ
                                                 

 . َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ : لأخرجه الترمذي، وقا )۱(
 . َوَهَذا َحِديٌث َصِحيحٌ :أخرجه الترمذي، وقال )۲(
 . َوَهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : أخرجه الترمذي، وقال )۳(
 . أخرجه البخاري )٤(
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يف جـادل بـاحلق بعـد مـا تبـني لـه، ضـىت تـروي الس ـــو ــ ــــ ــرية أن عبـادة بـن الصـ ــ ــ ــ اختلفنـا : امت قـالـ
ادت تسو  أخالقنا، انـهعها اهللا منا، وجعل أمر قسمتها هللا ورسوله  .يف غنائم بدر ضىتـ 

يات يف مطال  سورة األنفال إال دليـل وبيـان علـى احلـال، الـيت تتطلـب إعـادة وما قرا ة اآل
 .البنا  وتصويب اخللل

بــرية وإصــابات باليــة، عنــدما تســا ل الصــحابة عــن  ويف غــهوة أضــد، الــيت انتهــت بهميــةـ 
، وورد يف      : أىنَّ هــــــذا؟ جــــــا  اجلــــــواب احلاســــــم: أســــــباب اهلهميــــــة

انـت ورا  اهلهميـة، ليأخـذ املسـلمون ضـذرهم، ضـىت جتـاوز النقـد  اآليات تفصيًال لألسباب الـيتـ 
ــــا النفــــوس ــــة احلالــــة الظــــاهرة إىل خفاي آل (    : يف أعقــــاب املعـر

 .وهذا مستسا  ملعراة الوضي ضىت يدع الناس ظاهر اإلمث وباطنه ،)١٥٢:عمران
والنهــي عــن املنكــر  لكــن املشــكلة قــد تكــون يف العجــه عــن تطــوير أســاليب األمــر بــاملعروف

ووســـائل وآليـــات الرقابـــة العامـــة يف الـــاالت املتعـــددة يف الواقـــ  اإلســـالمي اليـــوم، وانتهـــا  عمليـــة 
ثـري مـن األضيـان  األمر باملعروف والنهي عن املنكـر إىل منـاذج وممارسـات قـد ال تكـون مقنعـة يفـ 

ــــة مجيعــــاً وأن شــــطة احليــــاة مجيعــــاً، بــــل مســــيئة، بعــــد أن تطــــورت يف األمــــم األخــــرى شــــعب املعرا
ووظــف هــذا التقــدم لالرتقــا  بــاإلعالم ... السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية والرتبويــة واألدبيــة

 .وأدواته املتنوعة ضىت أصبحت الصحااة واإلعالم والنقد متثل سلطة رابعة
إن هــــذه املمارســــات البائســــة ال رــــط مــــن قــــدر القــــيم وال أمهيتهــــا، وال دورهــــا يف الفعــــل 
االجتمــــاعي والتصــــويب ملســــرية األمــــة، ومحايتهــــا مــــن االحنــــراف والســــقوط ضــــىت ال رــــيط بــــا 
خطيئتهــا، لــذل  نــدعو إىل تفعيــل دور النقــد والتقــومي واملراجعــة خلطــاب املســلمني، يف حماولــة 

ــــة هإىل اســـرتداد ااعليـــ ذه القـــيم، وإدراك أمهيتهـــا، وتطـــوير أســـاليبها وأوعيتهـــا؛ ألن معـــاودة ـــــــــــــــــ
رييتها منـوط بـإدراك أبعـاد رسـالتها، ومعراـة طريقهـا، ـــــــــرتداد ااعليتها وبنا  خــــــــإخراج األمة واس

  : النقــد واملراجعــة والتقــومي ايات واحلراســات علــى الطريــق، املتمثلــة يفـــــــــــــة احلمـــــــــــوإقام
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 ). ١١٠:آل عمران(

إن رريــر معــايري النقــد والتقــومي واملراجعــة ورديــد مرجعيتــه، لكشــف اخللــل واقــرتاح احللــول 
البديلة، يعترب من املرتكـهات األسـاس يف ممارسـة عمليـة النقـد، ضـىت ال يتحـول النقـد إىل جلـد، 

يُن النَِّصـــيَحةُ «جتــريح األشـــخاص إىل تقــومي األعمـــال، وتوقــف املناصـــحة، و والعــدول عـــن  الـــدِّ
«)11Fوالتســرت علــى األخطــا ، باســم وضــدة الصــف تــارة واحلفــاظ علــى متاســكه وعــدم تبصــري )١ ،

يت بـــدر  ـــأن مـــا قدمـــه القـــرآن، يف أعقـــاب معــــر العـــدو مبـــواطن الــــعف واخللـــل تـــارة أخـــرى، ـو
ـــانوا أضـــوج مـــا يكونـــون لوضـــدة الصـــف وعـــدم تبصـــري  وأضـــد ألــــرم جبـــل وأــــرم قيـــادة، وقـــدـ 
ان خطأ  .العدو مبواطن الـعف،ـ 

ــــــف والرتاجــــــ  واجلمــــــود واالســــــتنقاع  ــــــؤدي إىل تكــــــريس التخل ــــــى اخلطــــــأ ي إن التســــــرت عل
احلـاري، وميثل نوعاً مـن اخلـروج عـن سـنن احليـاة املتيـرية، والعصـيان لـدواعي الشـرع يف طلـب 

عـــن مـــنه  القـــرآن يف البنـــا ، ومؤشـــراً علـــى تســـرب علـــل التـــدين املناصـــحة والتجديـــد، وضيـــدة 
انــت الســبب يف الســقوط احلـــاري؛ ألـــم  لألمــم الســابقة، الــيتـ 

 
   

  ).٧٩:املائدة(        
وتربية الروح الناقدة املبصرة، وصناعة القابلية والتأهيل لقبول املراجعة والنقد، لـيس بـاألمر 

 . السهل على النفس
ـــة  إن تأهيـــل التمـــ ، ورــــري املتلقـــني، وتثقـــيفهم، ومتـــرين أذهـــاـم علـــى النظـــر واملقارن
واملقايسة والفحص واالختبار، والرتاج  عن اخلطـأ، واعتبـار ذلـ  موازيـاً للثبـات علـى احلـق، 

قبــل اختــاذ املوقــف، أو مبعــىن آخــر إشــاعة ثقااــة  »التبــني«: أو مــا يســمى باملصــطلح الشــرعي
صحة وبنا  العقل الناقد، هو السبيل لصن  القابليات للتجديد والتييري واالرتقا ، النقد واملنا
ر ــــــــــام، وحماصــــــــــتنكراً؛ ألنــه خــارج عــن اإليقــاع العـــــــد والتقــومي مسـبح خطــاب النقـــــــــــــوإال أص

                                                 
 . أخرجه البخاري )۱(
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 :ال ينتف  به، ضيث يصدق يف ذل  قول الشاعر
ــــــــــم مــــــــــن قائــــــــــل قــــــــــوالً صــــــــــحيحاً   ـو
 ولكــــــــــــــــن تأخــــــــــــــــذ األاهــــــــــــــــام منــــــــــــــــه

 

 هـــــــــــــــــم الســـــــــــــــــقيموآاتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الف
ـــــــــــــــدر القـــــــــــــــرائح والعلـــــــــــــــوم ـــــــــــــــى ق  عل

اتأهيل املتلقي ليقن  أن الناقد هو الشري  يف عمليـة البنـا ، ويـدرك أن العقـل الناقـد هـو   
املعاصــر،  »خلطــاب املســلمني«القــادر علــى التطــوير والتييــري، هــو مــن األمهيــة مبكــان بالنســبة 

لـــى الـــرغم ممـــا قـــد يصـــاضب وهـــو مطلـــوب بالنســـبة للخطـــاب واإلنتـــاج الثقـــايف بشـــكل عـــام، ع
النقـــد مـــن االحنيـــاز والتجـــريح، وأضيانـــاً اخلـــروج عـــن خلـــق املعراـــة وآداب االخـــتالف، ويتجلـــى 
انـــت معـــايري النقـــد والتقـــومي واملناصـــحة مـــن وضـــ  اإلنســـان  ذلـــ  بشـــكل واضـــح وجـــارح إذاـ 

لادلـة نفسه، ملا خيالطها من ضظ نفـس وتصـفية ضسـابات، ومـ  ذلـ  اـإن املثاقفـة واحملـاورة وا
انــت معــايري النقــد ليســت مــن  حبــد ذاتــا مؤذنــة بالوصــول إىل احلقيقــة والصــواب، اكيــف إذاـ 
انــت معصــومة ومتأتــاة مــن جهــة خارجــة عــن اإلنســان، مــوضى بــا مــن اهللا  وضــ  اإلنســان، ـو

ه مهمـا جتـردت ال تـربأ مـن التحيـهات ـسبحانه وتعـاىل؛ ألن املعـايري املوضـوعة مـن اإلنسـان نفسـ
وبــذل  يصــبح اإلنســان هــو األداة واملعيــار وهــو موضــوع املعــايرة، هــو الناقــد  -ســلفنا ـمــا أ  -

 .واض  معايري النقد وهو موضوع النقد
 : خطورة تأثيم الفعل النقدي

ــــــويف تقـــــديري أن إش ـــــأثيم الفعـــــل ـــــــ ـــــل يف جتـــــرمي وت ـــــرية واخلطـــــرية تتمث كالية اخلطـــــاب الكب
خطـــاب «راجعـــة واملناصـــحة بســـبب تلـــبس النقـــدي، الـــذي أدى إىل غيـــاب النقـــد والتقـــومي وامل

، الـــذي هـــو يف ـايـــة املطـــاف اجتهـــاد بشـــري نســـيب قابـــل للخطـــأ والصـــواب حمتـــاج »املســـلمني
، نصــــوص الكتــــاب »باخلطــــاب اإلســــالمي«للنقــــد واملراجعــــة والتقــــومي بقــــيم الكتــــاب والســــنة، 

طلقــــة وصــــور والســــنة وتطبيقــــات الســــرية الصــــحيحة، أي بــــني قــــيم الــــدين املعصــــومة الثابتــــة امل
ـــــالتــــدين، األمــــر الــــذي أدى إىل اخت ـــــالل املــــوازين، واخــــتالط األمــــور، وسيـــــــــــــــــ طرة الرعــــب ـــــــــــــــــ
ول دون اإلبــداع ــــــــــــــــــــطأ، ويكــرس التقليــد والتخلــف، وحيــــــــواإلرهــاب الفكــري، الــذي حيمــي اخل
ارات عشـــوائية خطـــرية؛ وأـثــــر مـــن ذلـــ ، جيعــــل ــــــــــــــــــــإىل انفجوالتجديـــد واالجتهـــاد، ويـــؤدي 
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لم يف ضــــرية مــــن أمــــره وشــــ  يف جــــدوى قــــيم اإلســــالم وقــــدرتا علــــى ضــــل املشــــكالت ــــــــــــاملس
ومعاجلــة النـــوازل واستشــراف املســـتقبل وتقــدمي اإلجابـــات الصــحيحة عـــن أســئلة احليـــاة اليوميـــة 

يفيـــة التعامـــل معهـــا، مـــن خـــالل قـــيم الكتـــا ب والســـنة؛ ألن الـــدين أو التـــدين قـــد رـــوَّل إىل  ـو
 (!) ـهانات معصومة أصبحت هي املعيار

ونـه مظـاهر هلـا أو ـهذه هي إشكالية اخلطاب الكبرية واخلط رية، ومـا ورا هـا ال خيـرج عـنـ 
أعراضــاً ونــوات  ومشــكالت صــيرية علــى هــوامش اإلشــكالية الكبــرية، مرهــون عالجهــا مبعاجلــة 

 . املشكلة األساس
وهـــذه اإلشـــكالية يف األصـــل ناجتـــة عـــن غيـــاب العقـــل اجلمعـــي االســـرتاتيجي، أو التفكـــري 
االســــرتاتيجي، الــــذي يبصــــر األهــــداف، ويتبصــــر بالعواقــــب، ويــــأرق مــــن ختلفهــــا، ويــــوائم بــــني 
األمنيــات واإلمكانيــات، ويــدرس اجلــدوى قبــل اإلقــدام، ويســتويف الدراســات املطلوبــة مــن قبــل 

ة، ويتـاب  املسـرية، ويقـوِّم املراضـل، وحيـدد مـوطن اخللـل، أهل اخلربة واالختصاص، و  يراقب احلـر
وخططــه ) اآلخــر(ويأخــذ باالعتبــار اإلمكانــات املتاضــة والظــروف احمليطــة، ويف مقــدمتها معراــة 

 . ومراقبة تصرااته، ومن مث يأخذ ذل  مجيعه بعني االعتبار
ـــــل ال »خطـــــاب املســـــلمني«وقـــــد يكـــــون املطلـــــوب مـــــن  ـــــهع اتي ـــــوم ن يــــــب واحلمـــــاس الي

واالنفعال، الذي حيول بطبيعتـه دون الـرتوي والتنبيـه والتعـرف علـى اإلمكانـات واختيـار املكـان 
املالئــم للفعــل، ضــمن ظــرف الهمــان واملكــان، ضيــث ال بــد مــن النقلــة الذهنيــة للمســلمني اليــوم 

 :ليتم التحول من قول الشاعر احلماسي
 د بني اجلد واللعب السيف أصدق أنباً  من الكتب     يف ضده احل

 : إىل قول الشاعر احلكيم
 الرأي قبل شجاعة الشجعان 

 هو أول وهي املكان الثاين 
ة  . ايسبق الفكر الفعل، وتدرك أبعاد النية قبل العهمية واحلـر
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 المعاصر »خطاب المسلمين«من إصابات 
ـــد أن نشـــري إىل بعـــض اإلصـــابات الـــيت حلقـــت   »خبطـــاب املســـلمني«قـــد يكـــون مـــن املفي

، وأخرجتــــه مــــن الســــاضة، )اآلخــــر(اأعجهتــــه، وعهلتــــه، وأطفــــأت ااعليتــــه وتــــأثريه يف الــــذات و
مــا أن الكثــري مــن العــاملني لإلســالم أصــبحوا أجســاماً منفصــلة  وأصــبح اكــراً خاصــاً منعــهًال،ـ 
عن التم ، وابتعدوا عن التوس  يف دوائر اخلري ايه والتعرف علـى مشـكالته، وأطلقـوا أضكامـاً 

مـــن املســـؤولية، وســـوغت هلـــم عنـــد أنفســـهم االنســـحاب  -ضســـب ظـــنهم -أعفـــتهم  جهاايـــة
له »اخلطاب«واخلروج، اجا    . مثرة هلذاـ 

 : ولعل يف مقدمة اإلصابات

 : غربة الزمان والمكان -
وهــــذه مــــن اإلصــــابات اخلطــــرية الــــيت تفقــــد اخلطــــاب واقعيتــــه، وضيويتــــه، وجديتــــه، واقهــــه 

عانــاة اليوميــة للمجتمعــات، ورــول دون االخنــراط يف قـــايا للواقــ ، وغيابــه عــن املشــكالت وامل
ــة واالجتهــاد يف تنـــهيل  األمــة الكــربى وتقــدمي الرؤيــة اإلســالمية للعــالج، وتــؤدي إىل تراجــ  احلـر

 . القيم اإلسالمية على واق  احلياة وتقيمه با
واســـرتداد اقـــيم الـــدين إمنـــا جـــا ت إلصـــالح الـــدنيا، ومعاجلـــة مشـــكالتا، وراـــ  معاناتـــا، 

رامته، ومنحه احلريـة واملسـاواة املتولـدة مـن قصـر العبوديـة علـى اإللـه  إنسانية اإلنسان، ورقيقـ 
 . الواضد، وإليا  تسلط اإلنسان على اإلنسان، رت شىت املسميات

أما االنسحاب من التم  واالنفصال عن جسـم األمـة والنكـوص عـن معاجلـة مشـكالتا 
شــكالت إمنــا تولــدت عــن تطبيــق أنظمــة وقــيم غــري إســالمية، وأن حبجــة حمهنــة هــي أن هــذه امل

كالت األمــة وال شــأن لإلســالم بــا، إذ لــو  ـتلــ  األنظمــة وتلــ  القــيم هــي املســؤولة عــن مشــ
انــت تلــ  املشــكالت، اقـــية خطــرية، وتكــاد تكــون مــدمرة؛  م ملــاـ  ـــان اإلســالم هــو احلـــا
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ممـا هــم ايــه، ممــا أورثتــه وتورثــه اجلاهليــات  ذلـ  أن اإلســالم إمنــا جــا  هلدايــة النــاس واســتنقاذهم
 . بكل أشكاهلا ومواطنها وأسبابا

بـأن هـذه املشــكالت تولـدت مـن قـيم غـري إســالمية، اعلـى صـحة ذلـ ، اهــو : أمـا القـول
دليـــل علـــى احلاجـــة إىل اإلســـالم، الـــذي جـــا  عالجـــاً ودواً  ورمحـــة للعـــاملني، الـــذين ســـقطوا يف 

 اما قيمة اإلسالم إذا جا  لتم  ال مشكالت ايه؟  اجلاهليات واألخطا  واملعاصي،
هــــذا إضــــااة إىل ضجــــ  أخــــرى ليســــت أقــــل بؤســــاً وتأزمــــاً، وهــــي أن معاجلــــة املشــــكالت 
وتقدمي احللـول هلـا هـو قيـام بواجبـات ومسـؤوليات هـي يف األصـل مـن مسـؤوليات الدولـة، الـيت 

وبــذل  (!) يــة ومتكــني الســتمرارها ال تلتــهم اإلســالم، والقيــام بــذه املســؤوليات إعانــة هلــا وتقو 
إبطــال لرســالة اإلســالم يف احليــاة، والســفة للهــروب واالنســحاب مــن املســامهة باالرتقــا  باألمــة 

 . إىل مستوى اإلسالم، وإقناعها بأنه الدوا  الشايف ألمراضها
يعـيش يف غيبوبـة، بعيـداً عـن الواقعيـة، أو عـن  »خطاب املسـلمني«لذل  نرى الكثري من 

ـــة، ويقـــيم اقـــه ا لواقـــ ، أو االخنـــراط يف الواقـــ ، أو طـــرح مشـــكالت الواقـــ ، وبـــذل  يعـــاين غرب
كالتم، وال نعــرف أســبابا، وال ـاحلــواجه بينــه وبــني النــاس، اكيــف نقدمــه لنــاس ال نــدرك مشــ

يــف نرغِّــب يف اإلســالم ونثــري االقتــدا ؟ هــل يفيــدنا املكــوث يف غراــة االنتظــار  نعــاجل آثارهــا؟ـ 
 لناس أطهاراً بريئني من آثامهم؟ضىت يأتينا ا

وقد يكون اهلروب إىل املاضي والييبوبة ايه والعجه عن اإلاـادة مـن جتربتـه لعـالج احلاضـر 
وإبصـار املســتقبل، هــو مـن بعــض الوجــوه ميثــل غربـة الهمــان الــذي تيـري، وحماصــرة اخللــود والقــيم 

ـب الـ نقص، وتيطيـة العجـه عـن اإلسالمية وصـالضيتها لكـل زمـان ومكـان، وحماولـة ملعاجلـة مـر
 . اإلجناز

إن استشـــراف املاضـــي واإلاـــادة منـــه، الســـتيعاب احلاضـــر وإبصـــار املســـتقبل، مـــن األمـــور 
.. األساسية يف عملية النهوض والتنميـة، إذ أن احلاضـر هـو مسـتقبل املاضـي وماضـي املسـتقبل

ا، وإعماهلــا خريهـــــــــــوهــذه األبعــاد الثالثــة للــهمن هــي مكــون احلـــارة، وســبيل اهــم الســنن، وتس
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قاط الهمـــان أو أضـــد أبعـــاده اهـــي غيبوبـــة وانقطــــاع ــــــــــأمـــا إس.. يف احليـــاة، وميالبـــة قـــدر بقـــدر
وغيـــاب وعـــي، ااالضتمـــا  باملاضـــي والتشـــبث بـــه دون القـــدرة علـــى اإلاـــادة مـــن جتربتـــه وعربتـــه 

 .للحاضر واملستقبل عطالة وخهي وعجه وعدم اقه، وموت ضـاري
ثــرياً إذا قمنــا بعمليــة اختبــار بســيطة، وهــي أن نأخــذ إضــدى الــدوريات  وقــد ال نســتيربـ 

، ونهعنـــا عنهـــا اليـــالف، الـــذي حيـــدد زمـــان ومكـــان صـــدورها، »خطـــاب املســـلمني«الـــيت متثـــل 
ــم يصــعب علينــا أن ننســبها لهمــان ومكــان بعينــه  وإذا أخــذنا إصــداراً قبــل مخســني (!).. لنـرىـ 
ة هـي نفسـها أيــاً، دون أن يكـون سنة اسوف جنـد أن القــايا املطروضـة هـي نفسـها واملعاجلـ

 .لنصف قرن من الهمان والتيري واالختالف أي أثر يف بنا  خطابنا ومكونات ذهننا
ـــذل  احلـــال إذا ضاولنـــا دخـــول أضـــد املســـاجد للصـــالة واالســـتماع إىل خطبـــة اجلمعـــة،  ـو

ألـــا  »خطبــة«ولعلهــا مسيــت .. الــيت األصــل ايهــا أن تعــاجل اخلطــوب الواقعــة واملتوقعــة يف األمــة
ــان إذا ضـلَّ  إمنا شرعت ملعاجلـة اخلطـوب الكبـرية والعظيمـة، ويف األثـر أن الرسـول القـدوة 

 .باملسلمني أمٌر عظيم قام اخطَب الناس وخاطبهم
.. واحلقيقــة الــيت يصــعب علينــا االعــرتاف بــا أيـــاً أن حنــدد جمتمــ  اخلطبــة وزمــان اخلطبــة

عــدم الواقعيـة ومــن غربـة الهمــان واملكـان، وقــد جتــد  وهكـذا الكثــري مـن خطابنــا اليـوم، يعــاين مـن
لذل  ثقااة رائجة يف داخلنا، ألـثر من سبب، ويف مقدمة ذلـ  أن الكثـري مـن خطابنـا اليـوم 

 .يطيى عليه االنيالق، وراصره أسوار احلهبية والطائفية
 : طغيان الخطاب الحزبي والطائفي -

ام خاصــة منفصــلة وجــهر معهولــة ــــسإن اخلــروج واالنســحاب مــن التمــ ، وتشــكيل أج
نـــا نـــراض ذلـــ  نظريـــاً،  عـــن واقـــ  احليـــاة، واصـــل قـــيم الـــدين عـــن واقـــ  احليـــاة عمليـــاً، وإنـ 

ـــــواإلضس اس اخلــــادع واملخــــادع بــــالتميه، والتصــــور املتوهــــوم باملثاليــــة، واإلعجــــاب بالــــذات، ـــــ
طابــاً ، أنــت  خ)اآلخــر(واخلــارج ) الــذات(، علــى مســتوى الــداخل )اآلخــر(واحلــط مــن قــدر 
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ومتجيــــدها، حبيــــث يتحــــول ) الــــذات(خاصــــاً ينصــــرف يف معظمــــه إىل االقتصــــار علــــى قــــرا ة 
ــان دوريــة عــ ،»اخلطــاب« ة أو جريــدة أو ـامة، جملـــمهمــا اختلــف مكانــه وزمانــه، ضــىت ولــوـ 

ة ضهبيــــة أو طائفيــــة، ال تقــــرأ إال اكرهــــا وال تعجــــب إال ـرة خاصـــــموقعــــاً إلكرتونيــــاً، إىل نشــــ
ان مكان اخلطاب اجلمهور العام أو اجلامعات أو املعاهد أو الكليـات أو بنفسها، ضىت لوـ 

 -مــــ  األســــف -املــــدارس أو املســــاجد أو ســــائر األنشــــطة الفكريــــة، وضــــىت املنــــابر العلميــــة 
ــاة الفكــر احلــهيب والتمكــني لــه، الــذي يتحــول شــيئاً اشــيئاً لبنــا  طــائفي مسيــ   توظــف حملـا

وتـيق وتنتهي إىل ألوان من التطفيف والبخس واجلهل  اجلدار، حبيث تقوى األسوار احلهبية
والعطالــة، وهكــذا يتحــول موقــ  املاضــي ليصــبح مســتقبًال، ويقتصــر األمــر والفكــر ) بــاآلخر(

 . واخلطاب على التيين باملاضي، باعتباره هو البديل عن التفكري باملستقبل
رة واملناقشـــة بـــدل أن يكـــون حمرضـــاً علـــى احلـــوار واملثاقفـــ ،»اخلطـــاب احلـــهيب«إن  ة واملفــــا

وإنعــاش املنااســة وتنشــيط الــذهن، رــول إىل قوالــب جامــدة، وتكــاد تكــون مقدســة، ومتــاريس 
وخنـــادق وصـــراعات واقتتـــال وإقامـــة خيـــام جديـــدة بـــدل أن تكـــون خيـــام قبائـــل، ضيـــث تطـــور 

ينــــت  خيامــــاً  »اخلطــــاب احلــــهيب«ااحلهبيــــة تنــــت  خطابــــاً ضهبيــــاً، و.. الشــــكل وبقــــي املـــــمون
رس النـــهعات احلهبيــة الــيت بــدأت تنيلــق وتتطــوأف، حبيــث رــول الــوال  للحــق والفكــرة إىل ويكــ

 (!) الوال  لألشخاص، ويف ذل  ارتكاس إىل البدائية وأي ارتكاس 

وبـــدل أن تكـــون األضـــهاب والتجمعـــات حمـــالً للتـــدريب علـــى القـــيم اإلســـالمية واملناصـــحة 
ســب أـــرب للقـــية، للفكــرة، رولــت لتصــبح هــدااً حبــد ذاتــا؛  وإشــاعة معــاين اخلــري ورقيــقـ 

ســـب وتـــواري املصـــاحل الـــيت قـــد تكـــون  رولـــت مـــن وســـيلة إىل غايـــة، ومـــن رقيـــق املبـــادئ إىلـ 
 .سريعة وموهومة

إن الكثــــري مــــن اجلماعــــات واألضــــهاب امتلكــــت القــــدرة علــــى بنــــا  : وباإلمكــــان القــــول
املتيــــريات وتطــــوير الــــذات؛ اجلــــدران احلهبيــــة ومحايتهــــا، لكنهــــا بقيــــت عــــاجهة عــــن مالضظــــة 
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واســـتطاعت أن تســـتمر لكنهـــا ح تســـتط  أن تنجـــه، اللهـــم إال مـــن تــــخيم بعـــض األاـــراد، 
 .  ضيث صار احلهب واجلماعة يف خدمة الفرد، وليس العكس

إن ضال اجلماعات واألضهاب، اليت يفرتض ايها أن تشـكل األمـل واحللـم، لـيس بأضسـن 
ث احلجــم، أمــا املـــامني واملمارســات اتكــاد تكــون مــن ضــال الــدول واحلكومــات إال مــن ضيــ

يانـات متماثلـة يف  واضدة؛ ألن خطاب اجلمي  ينطلق من منطلقات واضدة، وينت  عقليـات ـو
وهـــذا بـــال  مـــن الـــبال ، يقــــي علـــى األمـــل يف التييـــري . املــــامني، وإن اختلفـــت يف العنـــاوين

ما يقالواإلصالح؛ اما املعارضات بأضسن ضاالً من احلكومات، واحل  . ال من بعـها،ـ 
 : من خطاب األزمة إلى أزمة الخطاب -

مــا يقــال، ولكــل ضالــة خطابــا املالئــم، ولكــل علــم  مـا مــن شــ  بــأن لكــل مقــام مقــال،ـ 
خطابه، ولكل جنٍس اكري وأديب وعلمي خطابه وأسلوبه ومفرداته ومصـطلحاته أيــاً، سـوا   

؛ والتعمـــيم والتـــوهم أن اخلطـــاب املنـــَت  ملعاجلـــة ــــان تربويـــاً أو سياســـياً أو اجتماعيـــاً أو علميـــاً 
ضالة يصلح لكل ضالة هو نوع من العامية أو عمى األلوان، االبالغة يف أبسـط مـدلوالتا هـي 

وبــــدون إدراك احلــــال ومكوناتــــه وإصــــاباته واســــتحقاقاته .. »مطابقــــة الكــــالم ملقتـــــى احلــــال«
 . الوعواقبه ال ميكن أن جيئ اخلطاب مطابقاً ملقتـى احل

ولعـــــل مـــــن اإلصـــــابات اخلطـــــرية الـــــيت حلقـــــت خبطـــــاب بعـــــض اجلماعـــــات والتجمعـــــات 
اإلســالمية، بســبب مــا عانتــه مــن اخللــل ابتــداً ، وذلــ  يعــود إىل عــدم إنتــاج خطــاب حيقــق 

ـــــالوقايــــة وحيــــول دون وقــــوع األزمــــات، إضــــااة إىل الفش ــــاج ــــــ ثــــري مــــن األضيــــان يف إنت ل يفـ 
ل معهــا، أن األزمــات املتالضقــة الــيت مــرت بالعــاملني خطــاب قــادر علــى إدارة األزمــة والتعامــ

لإلســالم واملعانــاة الــيت عاشــوها أنتجــت أدبيــات معينــة وتفســريات معينــة آليــات يف الكتــاب 
مــا أن قــرا ات للــرتاث أيـــاً جــا ت خاصــة، إضــااة إىل أن إســقاطات  ومقاصــد التشــري ،ـ 

 .واإلصابةالقيم يف الكتاب والسنة على الواق  جا ت من وضي األزمة 
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ــلقــد أاــرزت األزمــة خطابــا املتس ... جب واملواجهــة واالتــامــــــــم باليـــب واإلدانــة والشــــــ
خطـاب «حور ضـول املواجهـة والتعبئـة، مبـا ميكـن أن نطلـق عليـه ـإىل آخر هذه القائمة اليت تتم

لكــــن اإلشــــكالية يف أن يتكــــرس هــــذا اخلطــــاب وخيلــــد ويســــتمر وينــــت  ذهنيــــات ال .. »األزمــــة
وقد تصل إىل قناعـة أن املواجهـة دليـل الصـحة واالسـتقامة والصـواب وال تسـتطي   رسن غريه،

قـــرا ة تيـــري احلـــال وتبـــدل املقامـــات وتيـــري املصـــاحل واســـتبدال الوســـائل، اتتحـــول مـــن خطـــاب 
أزمـــة «: األزمـــة، الـــذي قـــد يكـــون طبيعيـــاً يف طرقـــه ودوااعـــه، إىل مـــا ميكـــن أن يصـــطلح عليـــه بــــ

 . »اخلطاب
اليـــوم هـــو خطـــاب مــأزوم إىل ضـــد بعيـــد؛ ألنـــه يف  »خطـــاب املســلمني«إن : ولعلنــا نقـــول

ـــه ضـــول خطـــاب املواجهـــة واحلمـــاس وبقــي يفتقـــر إىل الكثـــري مـــن التقـــومي واملراجعـــة  معظمــه متـر
خطــاب بعــض «واختبــار املال مــة، ومــن مث القــدرة علــى التجــاوز واالـتفــا  بــالعربة، اقــد بــات 

، األمــر الــذي أوقعهــم »خطــاب األزمــة«حيســنون إال  يســتدعي األزمــات؛ ألـــم ال »املســلمني
 . ، والتحرك يف ضلقات مفرغة بعيدة عن مراقبة الواق  ومتطلباته»أزمة اخلطاب«: بـ

 : شيوع خطاب الحماس وانكماش خطاب االختصاص -
شــــيوع  »خبطــــاب املســــلمني«ومـــن الظــــواهر اخلطــــرية واإلصـــابات الباليــــة الــــيت حلقـــت 

ات واالنفعـاالت وردود األاعـال، األمـر الـذي أنـت  أنواعـاً مـن خطـاب احلماسـات والشـعار 
ـة احلنـاجر، والقـدرة علـى  »زعامات اخلطبة« الذين ال ميلكون غري جهورية الصوت، ومسـا

خماطبــة املشــاعر والعواطــف واإلثــارة، واالـتفــا  باإلضســاس باملشــكالت، ورســيس النــاس 
هــا ورليــل مكوناتــا  ووضــ  احللــول واألوعيــة الشــرعية لطاقــات بــا، دون القــدرة علــى إدرـا

األمــة يف املوقــ  الــدي، وامــتالك القــدرة علــى معاجلــة املشــكالت بدراســة أســبابا وتــرميم 
آثارها، األمر الذي يعود على األمة مبهيد من سو  التقدير، الذي يستدعي هدر الطاقات 

ــة العشــوائية واليوغائيــة، والتــوهم بــأن الصــياح والب كــا  واألصــوات العاليــة هــي واتســاع احلـر
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املفتاح السحري حلل املشـكالت، وهـي ضالـة طفوليـة ميارسـها الطفـل عـادة السـتدعا  مـن 
يؤمِّن عادة ضاجاته وحيقق متطلباته، لكن املشكلة أن احلالة الطفلية، واليت ح تعد مقبولـة 

الصــياح لرتبيــة األطفــال وتنشــئتهم عليهــا، تســتمر يف ضيــاة بعــض الشــعوب، اتتــوهم أـــا ب
 . والتظاهر والشعارات رل مشكالتا

هــذا إضــااة إىل أن ضقنــات احلمــاس، الــيت يقــوم بــا اخلطبــا  لألمــة، إذا ح ترتااــق بوضــ  
ــة األمــة، تأخــذ يف اعتبارهــا الظــروف احمليطــة واإلمكانــات املتاضــة، اســوف  بــرام  وأوعيــة حلـر

يف تراجعها وتآـلهـا، وسـبيالً ملهيـد  تؤدي إىل انفجارات عشوائية تصبح وباً  على األمة وسبباً 
 . من االحنطاط ونيل عدوها منها

انــت أبســط قواعــد املنطـــق تقــول بــأن احلكــم علــى الشـــي  هــو اــرع عــن تصـــوره، : اــإذاـ 
سـوف حيـل  »خطاب االختصـاص«وغياب  »خطاب احلماس«اكيف لنا أن نقتن  بأن بروز 

يــف نتصــور إصــابات بــروز اخلطبــا  وغيــاب الفق هــا  واخلــربا ، ومــا تورثــه لألمــة مــن املشــكلة؟ـ 
انت وال تهال زعامة اخلطبة  .إشكاالت؟ ولعل الهعامة التارخيية املفـلةـ 

وقــد يكــون مــن أخطــر نتــائ  ذلــ  تقــدمي أهــل الثقــة والــوال  احلــهيب والسياســي علــى أهــل 
 . اخلربة واالختصاص

 : غياب مواصفات الخطاب المطلوب -
اليـــوم، غيـــاب  »خبطـــاب املســـلمني«الـــيت حلقـــت  وقـــد يكـــون مـــن اإلصـــابات اخلطـــرية،

املطلوبــــة حبســـــب  »اخلطـــــاب«التمييــــه وســـــو  التقــــدير والعجـــــه عــــن التحديـــــد ملواصــــفات 
موضوعه، ومن مث عدم املوضوعية، والتوهم بأن املقال الواضد يصلح لكـل املقامـات، وقـد 

، وأن »قتـى احلالمطابقة الكالم مل«أشرنا سابقاً إىل أن البالغة يف أبسط مدلوالتا هي 
مالضظـــة أضــوال املتلقـــني  -إضـــااة إىل موضــوعية اخلطـــاب وأهدااــه -مــن اآلثـــار الشــرعية 

سبهم املعريف وسويتهم  . واستطاعاتم وأضواهلم ـو
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ـــــون أن يكـــــذب اهللا «: ولعـــــل القـــــول املـــــأثور ـــــدر عقـــــوهلم، أرب ـــــى ق خـــــاطبوا النـــــاس عل
يف أن اخلطاب ميكن أن يتحول من البنا  ،»ورسوله إىل اهلدم، ومن االرتقا  بالنـاس إىل  ـو

 .إيقاع الفتنة ايهم، يعترب معلماً على طريق الدعوة الطويل
امـــن ضيـــث املوضـــوع هنـــاك مواصـــفات تكـــاد تصـــبح منهجـــاً ومعلمـــاً، ســـوا  مـــن ضيـــث 

، اــاحلرب، والتعبئــة »األدوات«: األســلوب أو املفــردات املســتخدمة، أو مــا ميكــن أن نســميه بـــ
را  بالتــــحية واإلقـــدام، وثـــواب الشـــهادة وقيمتهـــا وأبعادهـــا، والتحـــريض علـــى النفســـية، واإلغـــ

قتــال العــدو، واســتعذاب املــوت والتـــحية، والصــرب علــى الشــدائد، والفروســية، ومــا إىل ذلــ ، 
اقـال  منـاذج يف ذلـ ،) القـرآن( »خطـاب اإلسـالم«له أسلوبه وأدواته وااعليته، ولقد شرع لنا 

  :تعـــــــــــــــــاىل
         

 ،)٦٥:األنفـــــــــــــــــال( 
   

             
  ،)١٢٣:التوبــــة( 

 

          
   ، )١٢:األنفــــــــــــــــــــــــــــــــال(  

 . إىل آخر هذه اآليات).. ٢٩:التوبة(   
بينمــا جنــد مواصــفات ومفــردات وأدوات خطــاب احلــوار والادلــة والــدعوة والرتبيــة ختتلــف 

 . اختالااً بيناً 
ــــذل  منــــاذج مـــــيئة لالقتــــدا  وبنــــا  الذهنيــــة املســــلمة علــــى ضســــن ولقـــد قــــدم  القــــر  آنـ 

 : التقــدير واملوضــوعية، اقــال تعــاىل يف هــذا املقــام
      

     
    :وقــال تعــاىل ،)١٢٥:النحــل(  

     : ، وقـــال)٤٦:العنكبـــوت(     
:، وقــال)٦٤:آل عمــران( ...     

  
    

  .     : ، وقال)١٥٩:آل عمران(    
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ـمــا قــدم القــرآن منــاذج أخــرى للخطــاب يف موضــوع وجمــال آخــر هــو جمــال العقيــدة، قــال 
   : تعــاىل

 
    ،)٢٥٦:البقــرة(

 
، )٢٢:الياشــية( 

       
 ). ٦٤:النمل( 

للخطــــاب أســــلوب آخــــر أمــــا يف جمــــال التعامــــل االجتمــــاعي واملواطنــــة والســــلم األهلــــي، ا
                :ومفـــــــردات أخــــــــرى

   
 
 ). ٨:املمتحنة( 

       : ويف جمــــال العالقــــات الدوليــــة أمنــــوذج خمتلــــف

  
 

          ،)٦١:األنفـــــــــــــــــــــــــال(

   
 
 ). ٢٠٨:البقرة( 

أسـلوب الرتهيـب، وأسـلوب وأـثر من ذل ، ضيـث إننـا جنـد يف القـرآن أسـلوب الرتغيـب غـري 
التشري  وبيان األضكام من ضيث اجلرس واإليقاع والفاصـلة القرآنيـة غـري أسـلوب القصـص القـرآين، 
ـان موضـوعه بنـا  العقيـدة وصـناعة اإلميـان، غـري أسـلوب  وباملثل جند أسلوب القرآن املكـي، الـذيـ 

ان موضوعه التشري  وبنا  التم   . وهكذا.. القرآن املدين، الذيـ 
املطلــوب مــن ضســن التقــدير واقــه  »اخلطــاب«هــذا إضــااة إىل أن مــا تتطلبــه مواصــفات 

تطاعات ومــا يالئمهــا مــن األضكــام، ومعراــة العلــل واألدوا  ومــا ـأبعــاد التكليــف ورديــد االســ
 . تتطلب من أدوية، هي األضكام الشرعية

رعية مــن ضــل إىل إن سـو  التقــدير للحكــم املطلـوب لكــل مرضلــة، قـد حيــوِّل األضكــام الشـ
ــــمش ــــهل ــــــــــــــ ـــدعوة«كلة، انن ــــهل  »خطـــاب ال ـــة، ونن علـــى  »خطـــاب النصـــر«علـــى ســـاضة املعـر
 »خطـــاب العهــــد«علـــى ســـاضة الـــدعوة، وننــــهل  »خطـــاب العقيـــدة«اضة اهلهميـــة، وننــــهل ــــــــــــس

: وضريـــة اعتقـــاده وعبادتـــه علـــى ســـاضة املواجهـــة، أو بكلمـــة خمتصـــرة) اآلخـــر(والقبـــول مبواطنـــة 
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واخللـــط بـــني الـــدعوة والدولـــة،  ؛»خطـــاب احلـــوار واحلكمـــة«علـــى  »اجهـــةخطـــاب املو «تقـــدمي 
واالستـعاف والتمكني، هي اليوم خماطر وإصابات خطرية، إذا ح ُتسـتدرك سـوف تنتهـي إىل 

ثرية ريط باملسلمني وارثـ   .سلسلة أخطا  ـو
ســــباً واملناقشــــة والادلــــة أـثــــرـ  »خطــــاب احلــــوار«بــــأن : وقــــد ال جنــــايف احلقيقــــة إذا قلنــــا

والعنــف، الــذي ح يــأت خبــري، وقــد أدرك خصــومنا ذلــ ،  »خطــاب املواجهــة«للمســلمني مــن 
 .اعملوا على إقامة العسكرة واالستبداد السياسي من ضولنا

 : بروز حملة الفقه وغياب الفقهاء -
ُربَّ َحاِمــــــِل ِفْقــــــٍه لَــــــْيَس «إن غيــــــاب الفقــــــه، واالقتصــــــار علــــــى محــــــل الفقــــــه وضفظــــــه، و 
، أدى إىل ضــروب مــن الفوضــى والعبــث باألضكــام الشــرعية، وتنـــهيلها علــى غــري حماهلــا )12F١(»بَِفِقيــهٍ 

وضاالتــا، لييــاب اقــه الواقــ  ورديــد اضتياجاتــه بدقــة، وموازاتــا باالســتطاعات، الــيت رــدد مــدى 
ثــري مــن األضيــان إىل اإلبــام والعبــث يف اهــم أبعــاد الــدعوة إىل  التكليــف، األمــر الــذي أدى يفـ 

مــا هــو معلــوم منــوط باالســتطاعات، اــإذا اســتفر  اإلنســان تطبيــق  الشــريعة، ذلــ  أن التطبيــقـ 
وسعه يف تطبيق األضكام اليت يستطيعها اقـد طبـق الشـريعة ولـو ح يسـتكمل مجيـ  اروعهـا؛ ألنـه 

بـأن اإلســالم يبــدأ مـ  النــاس مـن ضيــث هــم، : غـري مكلــف بـا لفقــدان االســتطاعة، لـذل  نقــول
شــريعة حبســب أضــواهلم، ومــن مث االرتقــا  بالشــريعة الســتكمال تطبيقهــا، أمــا وبإمكــاـم تطبيــق ال
ـــممارســات التـــ يــف حيـــر التمــ  ـليل والــدعوة إىل رـــري التمــ  لتطب يق الشــريعة، وال نــدريـ 

بيــري الشــريعة لتطبيــق الشــريعة، افــي تقــديرنا أن املشــكلة تكمــن يف عــدم إدراك ضــدود التكليــف 
 .وربطه باالستطاعة

ا إضــــــااة إىل أنــــــه مــــــن املعلــــــوم أن بعــــــض األضكــــــام الشــــــرعية، يف احلــــــرب والســــــلم هــــــذ
إخل، إمنا نيطت بالسلطة املسلمة وليس باألاراد؛ ألـا لو نيطـت ... والعقوبات واملعاهدات 

                                                 
 . َحِديٌث َحَسنٌ : أخرجه الترمذي، وقال )۱(
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ـــاة إىل غابـــات، وانتشـــرت الفوضـــى واالضـــطراب ـــة، ورولـــت احلي ارث ـــاألاراد ألصـــبحتـ  .. ب
لــف املســلمني وال يــهال الكثــري مــن االفقــه العليــل أدى إىل اهــم ميشــ وش وخطــاب معــوج،ـ 

اخلسائر، وأاقدهم الكثـري مـن املواقـف، وضاصـرهم بـل أقصـاهم عـن مواقـ  الفعـل والفاعليـة، 
يانات هي أشبه باألليام يف اجلسم اإلسالمي  . وأنت  خطاباً ميشوشاً، وأقامـ 

اعات ايصــــبحون ُهــــُم ـمــــدم بعــــض األاــــراد أو أمــــرا  اجلـلمة يتقـــــاــــإذا غابــــت الدولــــة املســــ
ون أنفسهم احلق يف ممارسة وظيفتها، وإذا غـاب القاضـي اـَُهـُم القــاة، بـال علـم ـالدولة، ويعط

 .وال اقه
بـائر وخطايـا، اهللا أعلـم مبـدى  وأـثر من ذل ، لقد أدى الفهم املعوج وغياب الفقـه إىلـ 

يف أخـذ البيعـة الكـربى  آثارها؛ ضيث أعطى بعض العاملني يف الال اإلسالمي ألنفسهم احلق
(!) واإلمامــــة الكــــربى، وبــــدأ ميــــارس مهامهــــا ووظائفهــــا، وينــــت  خطابــــا، ويعبــــث مبســــؤولياتا 

ـــل شـــي ، مـــن األمـــوال واألعـــراض الـــيت يعتـــرب ضفظهـــا ومحايتهـــا مـــن مقاصـــد الـــدين  ااســـتبيحـ 
وضــروريات الشــرع، وأصــبح يقــول يف هــذا الــدين مــن شــا  مــا شــا ، وغــاب العلمــا  العــدول، 
الــذين ينفــون عــن الــدين اليلــو واالحنــراف والتأويــل الفاســد، األمــر الــذي شــج  بعــض األاــراد، 
من ختصصـات أخـرى، مبجـرد احنيـازهم لإلسـالم، أو دخـوهلم يف جتمعـات ومجاعـات وأضـهاب، 

 . »اخلطاب اإلسالمي«أن يعطوا ألنفسهم اخلربة والعلم والفقه واحلق يف احلديث و
 : جالتكرار وٕاعادة اإلنتا -

ومن اإلصابات البالية أيـاً، انعكاس واقـ  األمـة املتخلـف وخطابـا العـاجه ضـىت علـى 
الـــال اخلـــاص املســـمى بالـــال العلمـــي األــــادميي، الـــذي يفـــرتض ايـــه أن يشـــكل املصـــان  
واملخـــابر احلقيقيـــة إلنتــــاج اخلطـــاب التخصصــــي واالستشـــرايف املنـــوط بــــه معاجلـــة إشــــكاالت 

شـــف اخللـــل وإضيـــا  املـــنه  الســـنين،  األمـــة، ودراســـة األســـباب املنشـــئة هلـــا، والـــتمكن مـــنـ 
ـــنص  ـــدوران وصـــرف اجلهـــد مجيعـــه لتحقيـــق ال ـــاج وال ـــالتكرار وإعـــادة اإلنت خطـــاب «اـــابتلي ب
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، وإثبــات الــنص، وعظمــة الــنص، وخلــود الــنص، وواقعيــة الــنص، )القــرآن والســنة( »اإلســالم
هذا على أمهيته وضرورته إال أنه يف ـاية و (!) ومرونة النص، وقدرته على االستجابة للنوازل 

املطــاف يقــ  يف نطـــاق علــم الوســائل، ويشـــكل نصــف الطريــق، ويبقـــى النصــف اآلخــر هـــو 
يفيـة تنــهيل الـنص علـى واقـ  احليـاة، وتقـومي التمـ   ـ  التفكري واالجتهاد وإنتـاج خطـاب يبـنيِّ

 .، ومعاجلة اخللل، أي إعمال النص»اخلطاب اإلسالمي«بقيم 

إنه علـى امتـداد الـهمن، وتيـري املشـكالت، وتطـور التمعـات، وتـداخل : ي أن نقولويكف
العقائــد واألاكــار، وانفتــاح الــدنيا، وثــورة املعلومــات، مــا نــهال عــاجهين ضــىت عــن اإلتيــان مبثــال 
آخــر للقاعــدة غــري مــا جــا  بــه األقــدمون، عــاجهين عــن تقــدمي الرؤيــة وتوليــد األضكــام واألمثلــة 

ت احليـــاة، ضـــىت رـــول الكثـــري مـــن الـــدوريات احملّكمـــة والدراســـات األـادمييـــة واحللـــول ملشـــكال
ناً وال تفيــد إال بتكــريس األوهــام وصــن   والرســائل واألطروضــات إىل جثــث هامــدة ال رــرك ســـا

اكـم أضـاع التكـرار والشـرح واالختصـار ومـن .. األلقاب وتأليف اجليـوب بـدل تـأليف القلـوب
ات وأمــوال دون القــدرة علــى التقــدم خطــوة واضــدة، إىل درجــة مث االختصــار والشــرح، مــن أوقــ

 . بأن الهمن الذي أُهدر ألـثر من قرن ميكن اختصاره بسنوات: ميكن معها القول

 : فقه المخارج والسير خلف المجتمع -
 يـأيت »خطـاب املسـلمني«ا، أن ـومـن اإلصـابات، الـيت قـد ال تقـل خطورتـه عـن سابقاتـ

ألخــري، وهــو مـــن بعــض الوجــوه خطــاب أعقــاب، ضيــث يســـري يف يف الــهمن ا -ـمــا يقــال-
اً يف  أضســن األضــوال خلــف التمــ ، دون أن يكــون جــه اً مــن قـــاياه، اــاعًال ايهــا، مشــاـر
يفيــــة إدارتــــا، قـــادراً علــــى جتنيــــب  معاجلتهـــا وتنميتهــــا، مبينـــاً رؤيــــة اإلســــالم يف مشـــكالتا ـو

ـة التارخييـة، التم  األزمات قبل وقوعها، باستشراف املستقب ل يف ضـو  املـنه  السـنين واحلـر
ة االجتماعية واقه مكونات احلاضر والواق  تشاف قوانني احلـر  . واستشراف املاضي وـا
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، يســـري خلـــف التمـــ ، ويظهـــر ذلـــ  جليـــاً يف الـــال »اقـــه خمـــارج خطـــاب«وهـــو بعمومـــه 
أو احلظـــر، ضـــىت قـــد ميـــارس التجـــاري واملصـــريف، وحيكـــم علـــى تصـــرااته باحلِـــلِّ واحلرمـــة، باإلباضـــة 

للتعامــل مــ  قـــايا  ،»احليــل الشــرعية«: بعــض التكييفــات الشــرعية، الــيت يُطلــق عليهــا مصــطلح
التمــ  ومشــكالته، مــن موقــ  التلقــي واالنفعــال ولــيس مــن موقــ  العطــا  والفعــل ووضــ  الــربام  

ـة األمــة واــق املقاصـد واألضكــام الشــرعية، مــ  أن األصـل يف  أن يكــون  »نيخطــاب املســلم«حلـر
رائداً، أن يكون قادراً علـى السـري أمـام التمعـات ورسـم طريقهـا املـأمون، ومحايـة هـذا الطريـق مـن 
ـــه علـــى جلـــب املصـــاحل أـثـــر مـــن أن يتمحـــور ضــــول در   اإلصـــابات أثنـــا  الســـري ايـــه، وأن يـرت

املصــاحل  املفاســد وســد الــذرائ ؛ ألن ذلــ  اســتثنا ، ااألصــل رقيــق املصــاحل واملقاصــد؛ ألن اعــل
إىل  »اقــه املخــارج«وتوســعه حياصــر اعــل املفاســد، وبــذل  يتحــول اخلطــاب مــن االقتصــار علــى 

 .»اقه املقاصد واليايات«االرتقا  إىل 
لكــــن اإلشــــكالية اليــــوم قــــد ال تقتصــــر علــــى الســــري خلــــف التمعــــات ومــــا يســــمى بفقــــه 

لـه، واحلكـم عليـه بأضكـام  املخارج، وإمنا شيوع السفة االنسحاب من التم  ورمجه واالعتـهال
 .جائرة قد تسو  عند بعـهم استباضة حمرماته بفقه عليل

 : الخلط بين القيم المنزلة والبرامج المطلوبة -
ومكوناته، اخللـط  »خطاب املسلمني«ولعل من اإلصابات األساس، يف بعض جوانب 

رجعيــــة، وضــــبط بــــني القــــيم املــــوضى بــــا يف الكتــــاب والســــنة، الــــيت مهمتهــــا األســــاس بنــــا  امل
املسرية، ورديد األهداف واملنطلقات، وبيان اليايات واملقاصـد، وبـني وظيفـة العقـل، وجمالـه 
من وض  اخلطط والربام ، املنطلقة من القيم العاملة علـى رقيـق املقاصـد، ووضـ  العقـل يف 

األمــر  -مقابــل الــوضي، واالنتهــا  إىل وضــ  اإلنســان أمــام هــذه املعادلــة الصــعبة يف االختيــار 
ووض  املقدمات املخطئة اليت سوف تقـود  -الذي قد ينت  تديناً بال عقل، وعقًال بال دين 

االعقــل حمــل الــوضي، وســبيل معراتــه، ومنــاط التكليــف، ودليــل .. إىل النتــائ  املخطئــة أيـــاً 
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يفيــــة تنـــــهيل القــــيم علــــى واقــــ  النــــاس وإنتــــاج اخلطــــاب املطلــــوب  الــــوضي، وأداة االجتهــــاد ـو
 .ل م  تقلب احلياة من خالل عطا  الوضيللتعام

إن هــــذه الثنائيــــة، أو هــــذه املعـــــلة، أو املعادلــــة الصــــعبة، إىل جانــــب : ولعلنــــا نقــــول هنــــا
اســتهلكت جهــوداً  »خطــاب املســلمني«الكثــري مــن الثنائيــات األخــرى الدخيلــة علــى الفكــر و

واعــــل خـــارج املوضــــوع وأوقاتـــاً وأمـــواالً دون نتيجــــة وجـــدوى؛ ألــــا ضــــرب يف احلديـــد البـــارد، 
ضياع لألجر والعمر، واهللا أعلم، على ضسـاب القــايا : واملطلوب، وخنشى أن نقول يف ذل 

الديـة وبنـا  الرؤيـة اإلسـالمية والـربام  اإلســالمية واالخنـراط يف قــايا احليـاة والتمـ  والتفكــري 
ة األمة ومعاجلة مشكالتا  . بإجياد األوعية الشرعية حلـر

دلـــــة املخطئـــــة أورثـــــت الذهنيـــــة املســـــلمة اليـــــوم أن تنـــــت  خطابـــــاً  قائمـــــاً علـــــى وهـــــذه املعا
الشـعارات واملبــادئ والقــيم واحلماسـات، عــاجهاً عــن إجيــاد الـربام  واالجتهــاد يف وضــ  األوعيــة 
لماتــه وصـــياغته  واحللــول لقـــايا األمــة، هــذا إضــااة إىل أن االقتصــار علــى شــكل اخلطــاب ـو

األمــة، وضســن معاجلتهــا، ليصــبح جــه اً مــن هــذه الفوضــى علــى ضســاب طــرح مـــمونات تــم 
انـت قدراتـه  الفكرية، جعل من الساضة اإلسالمية مباضـة أو مسـتباضة لكـل مـن شـا ، مهمـاـ 

 .وختصصاته، ألن التحشيد والشعارات والتعميمات ميكن أن يراعها العوام

 : االلتباس بين الذات والقيمة -
والقيمـــة، أو بـــني قـــيم الـــدين وصـــور التـــدين، هـــي قـــد تكـــون قــــية االلتبـــاس بـــني الـــذات 

ل يف الواقـــ  اإلســـالمي، مبــا تفـــرزه مـــن أنشـــطة وممارســات خمتلفـــة، وتشـــيعه مـــن  مشــكلة املشــــا
ثقااات ميشوشة تكرس التخلف والعطالـة والعجـه وتطفـئ الفاعليـة وختلـف بيئـة مـن اإلرهـاب 

، إرهـاب ميـارس باسـم الـدين، الفكري الديين الذي قد ال يقل خطورة عن االستبداد السياسـي
وحياط بالقدسية، وينتهي باألمة إىل اخلنوع واالنطفا ؛ وهـو بـذل  مـن أخطـر أنـواع اإلرهـاب، 
ألنه حيتال على اكرة األلوهية ويعههلا عن ضياة الناس، اليت يعين رقيقهـا يف ضيـاة النـاس املسـاواة 
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رامــة اإلنسـان أمــام اهللا خـالق النــاس مجيعـاً، و  اســرتداد إنسـانية اإلنســان، وإيقـاف تســلط واحلريـة ـو
اإلنســــان علــــى اإلنســــان، الـــــذي يعتــــرب مصــــدر الشــــر يف العـــــاح، ويقــــيم بــــديالً عنهــــا ألوهيـــــات 

هانات ووثنيات من  . الباطن، رمي نفسها مبا تستظل به من قيم الدين ـو
رب إن التبــاس الــذات بالقيمــة، وقــيم الــدين بصــور التــدين، يــؤدي إىل تفريــق الــدين، وتســ

     :علــــــل التــــــدين لواقــــــ  املســــــلمني، الــــــذي ضــــــذرنا اهللا منــــــه، يقــــــول تعــــــاىل
               

ما يؤدي إىل اقدان البوصـلة اهلاديـة واخـتالل املعـايري، األمـر الـذي يـؤدي )٣٢-٣١:الروم( ،ـ 
تتحـول املعــايري إىل إقامـة ضـواجه مسيكـة بــني أبنـا  األمـة وضـىت العــاملني يف احلقـل اإلسـالمي، و 

الــــــابطة يف الكتـــــاب والســـــنة لتصـــــبح نصوصـــــاً للتـــــربك، وتصـــــبح آرا  األشـــــخاص ومســـــال  
األشـــخاص هـــي املعيـــار، ويصـــبح املـــس باألشـــخاص أو نقـــدهم أو مراجعـــة أقـــواهلم مســـاً بقـــيم 

ـــــدين ونكرانـــــاً هلـــــا وبـــــدل أن نعـــــرف احلـــــق انعـــــرف أهلـــــه ختـــــتلط األمـــــور، انعـــــرف احلـــــق .. ال
 . األشخاص باحلق باألشخاص وال نعرف

وات، الــدور اخلطــري لطبقــة رجــال الــدين، وادعاؤهــا التحــدث ـومــن املعلــوم، يف تــاريخ النبــ
باسـم اهللا، واضتكارهـا ملعـارف الكتـاب املقـدس، لتبقـى هـي املرجـ ، وقوهلـا هـو الـدين، لتجمــ  

 . ديناجلبت والطاغوت، هذا إضااة إىل إقامتها التحالف غري املقدس م  بعض احلكام املستب
إن اإلســالم، أو النبــوة اخلامتــة، هــي الــيت اســتطاعت أن تفصــل اكــرة : ولعلنــا نقــول هنــا

ــــهع صـــفة األلوهيـــة عـــن رجـــال احلكـــم، وترســـخ بش ـــة عـــن احلكـــم، وتن ــــاأللوهي رية احلكـــام ــــــــــــ
وبشــرية رجــال الـــدين، الــيت ختطـــئ وتصــيب وتصـــوَّب، وتقــرر أن اجلميـــ  مســؤولون أمـــام اهللا 

ناصـــحة والنقـــد واملراجعـــة هـــي مـــن لـــوازم البشـــرية، الـــيت جيـــري عليهـــا ســـبحانه وتعـــاىل، وأن امل
اخلطــأ والصــواب، إليقــاف التســلط باســم اهللا، الــذي يعتــرب مــن أخطــر أنــواع التســلط، اكــل 

المه ويرد إال املعصوم  ما قال اإلمام مال ، رمحه اهللا تعاىلإنسان يؤخذ منـ   . ، أوـ 
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 : ضمور المفهوم الصحيح للفروض الكفائية -
وقــــد يكــــون مــــن اإلصــــابات الباليــــة، ضــــىت تكــــاد تشــــكل عمــــوم البلــــوى، الــــيت حلقــــت 

أو باإلنتـــاج الفكـــري للمســـلمني بشـــكل عـــام، الـــذي يصـــنعه اخلطـــاب  »خبطـــاب املســـلمني«
انـت السـبب الـرئيس يف التخلـف والعجـه وشـيوع اإلضسـاس باملشـكالت  وُيصن  به، والـيتـ 

وغائيـــة واخللـــط بـــني األمنيـــات واإلمكانـــات وســـو  واحلمـــاس هلـــا وختلـــف اإلدراك وانتشـــار الي
التقـــدير للمصـــاحل واملفاســـد، هـــو غيـــاب املفهـــوم الصـــحيح لفـــروض الكفايـــة؛ ذلـــ  أن هـــذه 
الفــروض هــي واجبــات أو مســؤوليات اجتماعيــة ووظــائف رئيســة يف التمــ  املــدين مطلــوب 

املتعــددة، وتــأيت مكملــة  تواريهــا واالضــطالع بــا يف الــاالت احلياتيــة، أو األنشــطة احلياتيــة
ل لالضــــطالع بــــالفرض  للفــــروض الفرديــــة، الــــيت تتمحــــور ضــــول بنــــا  الفــــرد وإصــــالضه ليؤَهــــ

ة يف الفـــروض الكفائيـــة أو ـكل لـــه املرجعيـــة الـــيت ينطلـــق منهـــا للمشــــائي، حبيـــث تشــــالكفـــ اـر
 . الواجبات االجتماعية

املسـلمني وتـوارت يف  مسؤوليات وواجبات، إذا قـام بـا بعـض: وهي يف أبسط تعريف هلا
امل ومـتقن  سـقطت املسـؤولية ) مبعـىن إذا قـام بـا وأداهـا علـى الوجـه األـمـل(التم  بشكلـ 

عـن سـائر أاـراد التمـ ،  -واملسؤولية هنا تعين يف املصطلح الشرعي اإلمث والـذنب واخلطيئـة  -
ات يف الــدنيا، وإذا ح تتــوار علــى شــكل ييطــي االضتياجــات أمث اجلميــ ، وحلقــت بــم اإلصــاب

 . بسبب عدم توارها، والعذابات يف اآلخرة، بسبب عدم تواريها
وهـــذه الفـــروض هـــي وظـــائف االســـتخالف اإلنســـاين لبنـــا  احليـــاة وإقامـــة العمـــران، بكـــل 
شـــعبها واســـتحقاقاتا ومعاراهـــا، أو هـــي بتعبـــري آخـــر مجيـــ  التخصصـــات أو اخلـــربات املطلوبـــة 

ا ومتكينهـا مـن االضـطالع برسـالتها يف إحلـاق الرمحـة بالعـاملني الستقامة ضياة األمة واالرتقا  بـ
 . ورقيق إنسانية سعيدة يعمها اخلري والعدل واألمن والسالم

وإضيــا  هـــذه الفـــروض ضـــرورة؛ ألــــا الســـبيل إىل تـــواري اخلـــربة والقـــدرة، القـــوة واألمانـــة، 
ــــد املص ــــى ردي ــــة والعمــــل عل ــــاإلخــــالص واإلدراك، الني ـــــاحل واملفاســـــــ ــــب مــــن   د يفــــ ـــــل جان
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ـــل إشـــكالية تعـــرض لألمـــة وتســـتدعي أن جيمـــ  هلـــا العـــاملون ليعطـــوا الـــرأي  جوانـــب احليـــاة ـو
     : وحيـــددوا املصـــلحة؛ ألن اهللا تعـــاىل يقـــول

: ، ويقـــول)٥٩:الفرقـــان( 

      
 ). ١٤:ااطر( 
ت، اليـوم مـن اخللـط بـني األمنيـات واإلمكانيـا »خطـاب املسـلمني«ذل  أن ما يقـ  بـه 

يــف يتحصــل التقــدير الصــحيح يف ضــال غيــاب االختصــاص  بســبب مــن ســو  التقــدير، إذـ 
واخلربة؟ وما يؤديه سو  التقدير من هدر الطاقات وبعثرة اإلمكانيات وعدم إبصار الظـروف 
احمليطــة واإلمكانــات املتاضــة، أو استشــراف الرؤيــة املســتقبلية، ســببه عــدم االستشــعار بأمهيــة 

ة واالضــطالع بــا؛ بـــل يف واقعنــا مــا هـــو أخطــر مــن ذلـــ ، مــن صـــور إضيــا  اــروض الكفايـــ
ثـــري مـــن األضيـــان إىل منـــابر احلمـــاس  التـــدين امليشـــوش، وهـــو ميـــادرة ميـــدان التخصـــص يفـ 
والوعظ واإلرشاد، علماً بأن من اختار ختصصاً ما وأجنهه يصبح يف ضقـه اـرض عـني بعـد أن  

فاية  .ـان ارضـ 
ـــا، ا ـــذل  نصـــف ضـــال املخلصـــني اين ـــذين ال اختصـــاص هلـــم، حبـــال األمِّ، اهـــي مهمـــا  ل ل

ـانـــت خملصـــة وصـــادقة العاطفـــة، وملتاعـــة علـــى ابنهـــا املـــريض، اإــــا ال تســـتطي  أن تقـــدم لـــه 
الــدوا  ولــو قــدمت احلنــان والعاطفــة، االطبيــب املتخصــص هــو املؤهــل لكشــف أســباب مرضــه 

ان الدوا  املوصوف مراً قد يهع  األم ويؤمل  . هاومعاجلته، ضىت ولوـ 
إن غيـــــاب التخصـــــص يف شـــــعب املعراـــــة واألعمـــــال االجتماعيـــــة هـــــو الســـــبب الـــــرئيس 
للفوضــــــى والتبعثــــــر، وإصــــــابة شــــــبكة العالقــــــات االجتماعيــــــة بالعطــــــب، وظهــــــور القيــــــادات 
والهعامــات الفاشــلة، غــري ذات اخلـــربة والتخصــص واألهليــة، الــيت تـــورد األمــة مــوارد اهلـــالك، 

نت أر  انت خملصة، وإنـ  ى أن اإلخـالص هـو بصـرية حبـد ذاتـه، ال بـد أن يـؤدِّب ضىت ولوـ 
ــــصـــاضبه ويعراـــه بنفســـه وبقدراتـــه واملكـــان املناس ب لـــه؛ أمـــا الرجـــل امللحمـــة، الـــذي يـــدَّعي ـــ
ـــابـاملعراــة بكــل شــي ، والفهــم بكــل شــي ، واخلط ــل شــــ ـــــــة يفـ  ي ، دون أي وازع أو رادع، ـ
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لدقيقـــة، الـــيت يفـــين ايهـــا أو أدب معراـــة ضيـــث ال مـــان  عنـــده أن يـــتكلم يف االختصاصـــات ا
النـــاس أعمـــارهم؛ اـــذل  قـــد يـــؤدي إىل الكهانـــات املهيفـــة، الـــيت ال تهيـــد املســـلمني إال ضـــيثاً 

ما يقول املثل  . على إباله،ـ 

 : االنحباس ضمن أطر ودوائر محددة مسبقاً  -
اأعجهتــه وأاقدتــه الفاعليــة ومجدتــه بــل  »خبطــاب املســلمني«ومــن اإلصــابات الــيت حلقــت 

مــــن جمــــال االخنــــراط بمــــوم النــــاس ومشــــكالتم، علــــى املســــتوى اإلســــالمي والــــدويل  وأخرجتــــه
ـــه عـــن استشـــعار مســـؤولية القيـــام بالبعـــد الرســـايل وإحلـــاق الرمحـــة بالعـــاملني : واإلنســـاين، وأقعدت
ــــدوران يف ضلقــــات مفرغــــة، االحنبــــاس ضــــمن  االحنبــــاس يف دوائــــر تقليديــــة دااعيــــة مكــــرورة وال

ا واملشــكالت الــيت مـــى عليهــا مــا يقــارب القــرن، وهــو ال يــهال خارطــة حمــددة لــبعض القـــاي
يبــدي ايهــا ويعيــد، وقــد ال يـــيف جديــداً ضــىت يف إعــادة تنــاول هــذه القـــايا، وإمنــا حيكمــه 

اف وغري مقن  أن ما ُقدِّم ايها منقوص وغريـ   . التكرار وإعادة اإلنتاج ملا سبق، ـو
دد، والقوامــة، واحلــدود، واملســاواة، وتطبيــق اقـــايا إرث املــرأة، وضقوقهــا، والطــالق، والتعــ

ـة ... الشريعة وقـد يــاف .. »خطـاب املسـلمني«ما تهال هـي خارطـة الطريـق، أو خارطـة ضـر
ـــوم بعـــض مـــا يلصـــق باإلســـالم واملســـلمني مـــن تمـــة اإلرهـــاب، ليبقـــى  خطـــاب «إىل ذلـــ  الي

يــة ونــوع اإلنتــاج حمكومــاً حماصــراً وحمصــوراً ودااعيــاً، وتبقــى الســاضة الفكريــة والذهن »املســلمني
 . ركمه انفعاالتنا، أو رديده ردود اعلنا) اآلخر(بفعل 

أمــا قـــايا احلريــة وضقــوق اإلنســان، والتنميــة واإلعــالم والتعلــيم واملعلوماتيــة، وقـــايا 
ســـــر القـــــيم  البيئـــــة والتلـــــوث، وقــــــايا الفقـــــر، والعوملـــــة، والتجـــــارة، والشـــــذوذ اجلنســـــي، ـو

قـية عرف اجتماعي، وتفكي  األسرة، وتشـجي  اإلباضيـة، اكأــا األخالقية جبعل اجلنس 
ما ضددت خارطته لنا أما تقـدمي الرؤيـة .. ال تعنينا؛ ألننا مشيولون بالدااع عن اإلسالمـ 
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       اإلسالمية هلذه القــايا وتقـدمي منـاذج مــيئة مـن اإلضسـان
وأىنَّ لنا أن نقدم (!) إلسالم ، وإثارة االقتدا ، اهي ليست من الدااع عن ا)٧٨:يوسف(

رؤيــــــــة متخصصــــــــة مــــــــؤطرة مبرجعيــــــــة إســــــــالمية للقـــــــــايا اإلنســــــــانية إذا ح نتــــــــوار علــــــــى 
االختصاصات املطلوبة وندرك أمهيتها؟ ضيث يصعب إدراك النتائ  وضسـن التعامـل معهـا 

 .إذا جتاوزنا إضسان وإتقان املقدمات

 : ةالقدرة على صناعة الموت والعجز عن صناعة الحيا -
ــــة  ــــراه مــــن التعبئ ومــــن اإلصــــابات اخلطــــرية الــــيت حلقــــت بفكــــر املســــلمني وخطــــابم، مــــا ن

وتقــدمي التـــحيات والـــحايا ) يف ســبيل اهللا(واحلمــاس والعســكرة والقــدرة علــى صــناعة املــوت 
الكبــرية، يف أـثــر مــن موقــ  وأـثــر مــن زمــان وأـثــر مــن جمتمــ ، الــيت قــد ال جنــد هلــا مــثالً عنــد 

ا تصل إىل التـحية بالنفس، وهي أعلى درجـات التــحية، ضـىت أصـبحت مسـة اآلخرين؛ ألـ
وضالــة متأصــلة يف ذهنيــة املســلمني، هلــا الســفتها ومســوغاتا، الــيت تتطلــب الكثــري مــن التحريــر 

 . ملدى شرعيتها أو شرعية الكثري منها
نــا أـــا وســيلة إلزالــة العوائــق مــن أمــام ضريــة االختيــار  وهــذه التـــحيات الكبــرية، إذا أدـر

لنشر الدعوة وإقامة احليـاة اإلسـالمية وحلمايـة التمـ  اإلسـالمي، وأبصـرنا مواقعهـا الصـحيحة، 
وصراناها يف مواقعها، تصبح اـيلة ميتاز با املسلمون، ورقق هلـم احلمايـة، ليـنعم العـاح حبريـة 

 . االختيار واحلياة الكرمية
تهــــا ــــل اخلطــــورة، أن ال نـــــ  حلـر األوعيــــة الشــــرعية املدروســــة، والرؤيــــة  لكــــن اخلطــــورة،ـ 

االســرتاتيجية احملكمــة، ودراســة اجلــدوى بشــكل صــحيح، وعــدم التفــريط ايهــا ضــىت ال تتحــول 
إىل أليام اجتماعية متحمسة قد تنفجر يف جمتمعهـا وتقتـل صـاضبها، بـل لعلنـا نقـول أـثـر مـن 

اهلائــل مــن األاكــار  لقــد أدرك أعــدا  اإلســالم واملســلمني مــن وقــت مبكــر هــذا املخــهون: ذلــ 
تعماله ــــــــــــــحيات اجلـــــاههة أـثـــــر مـــــن إدراك أهلهـــــا هلـــــا، اوضـــــعوا اخلطـــــط والـــــربام  الســــــــــوالتـ
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وتوظيفـــه يف تصـــفية احلســـابات الدوليـــة، الـــيت قـــد ال يكـــون للمســـلمني نصـــيب منهـــا، ضيـــث 
م وقـــوداً ملعـــارك نيابـــة عـــنهم، ال ميكـــن  م معـــارك يف غـــري عـــدو مباشـــر، ويســـتخدمـو يـــدخلـو

 .ن مث بنتائجها لصاحل املسلمنيالتحكم م
لقــد وصــل االخــرتاق إىل درجــات خطــرية، ضيــث بــدأ العــدو يــتحكم بأاكارنــا، ويوجهنــا 

أن ذلـ  قرارنـا، وهـذا مـن الـبال ، وبـذل  نكسـر أسـلحتنا  -أو نتـوهم  -ضيث شا ، ويومهنـا 
يــــف خيرتقوننــــا ويصــــنعون اهتما ــــدينا أو بأيــــدي خصــــومنا وأعــــدائنا، الــــذين يعراــــونـ  ماتنــــا بأي

يف يتعاملون معنا، وحنن حنسب أننا حنسن صنعاً  نا، ويعراونـ   .ومعاـر
إن بــــأس املســــلمني اليــــوم بيــــنهم شــــديد، االشــــعوب يف مواجهــــة احلكومــــات، والدولــــة يف 
لـه التعامـل  مواجهة األمة، وتـَُتبادل التهم والشكوك، وُتدر الطاقات هنـا وهنـاك، وقبـل ذلـ ـ 

 . واقر يف الوعي والفقه م  األضكام الشرعية يتم ببؤس
ديث، ـذا احلــولقـد بـدأت بـ -)13F١(»ِإنََّما اَألْعَماُل بِالنـِّيَّاتِ «: يقول إن نيب اإلسالم 

تـــألمهيتــه، مجــ بقة أو اســتباقية مليــدان ـرؤيــة مســ -ايمــا نــرى  -ب الــرتاث تقريبــاً، االنيــة ـي ـ 
ـتْ «الفعل، واكر نــي ، واسـرتاتيجية قبـل الفعـل،  ْن َكاَن َها َأْو  َفَمـ يبـُ َيـا ُيِصـ ـُه ِإَلـى ُدنـْ ِهْجَرُت

ــهِ  اَجَر ِإلَْي ـُه ِإلَــى َمــا َهــ ا َفِهْجَرتُـ َرَأٍة يـَْنِكُحَهــ ـَل «: يقــول ، والرســول )14F٢(»ِإلَــى اْمــ ــْن َقاتَـ َوَم
ـٍة ِعمِّــ  َت رَايَـ َبًة فـَُقتِــَل فَ ـَتْحــ َبٍة َأْو يـَْنُصــُر َعَصــ ـْدُعو ِإلَــى َعَصــ َبٍة َأْو يَـ لَــٌة يٍَّة يـَْغَضــُب ِلَعَصــ ِقتـْ

ـيَّة)15F٣(»َجاِهِليٌَّة  غري املدروس هداها ومقصدها وعواقبها، وم  ذلـ  نقـوم مـن : ، والراية العمِّ
ر مــــرتني، لكــــن الفهــــم ـــــــــــم الــــدين، اــــاملؤمن ال يلـــد  مــــن جحــــــــــضفـــرة لنقــــ  يف أخــــرى، باس

 .األعوج ينتهي به إىل أن يلد  ثالثاً وأربعاً 

                                                 
 . أخرجه البخاري )۱(
 . أخرجه البخاري )۲(
 . أخرجه مسلم )۳(



 
 
 
 
 

 
 

  دعوة للتقويم وٕاعادة النظر.. المعاصر الخطاب اإلسالمي
 

 -٦١٠ -

ــــخطـــاب املس«و يـــد النظـــر، وأن تفكـــر بـــأن املطلـــوب منـــا وأدبيـــاتم، ال بـــد أن تُع »لمنيــــ
شرعاً أن حنيا يف سبيل اهللا، وليس أن منوت يف سبيل اهللا، بدون سبب واضح وهدف واضـح، 
اخرينـــا مـــن طـــال عمـــره وضســـن عملـــه؛ اـــاملطلوب أن حنســـن صـــناعة احليـــاة وضـــبطها مبرجعيـــة 

 . الدين، وأن ندرك أن املوت واجلهاد هو وسيلة إلقامة احلياة ومحايتها
 : غلبة العقلية الذرائعية إعفاًء للنفس من المسؤولية -

خطـــاب «ومـــن اإلصـــابات الباليـــة، بـــل املهمنـــة، غلبـــة الذهنيـــة الذرائعيـــة بشـــكل عـــام علـــى 
، األمــر الــذي مــا يــهال حيــول بــني املســلمني وبــني استشــعار املســؤولية عــن مشــكالتم، »املســلمني

طـــأ والقصـــور، وبيـــان أســـباب التقصـــري، ومـــن مث والبحـــث يف أســـبابا، ورديـــد مـــواطن اخللـــل واخل
وضـ  اخلطـط والـربام  لعالجهـا وجتاوزهـا يف ضـو  الظـروف احمليطـة واإلمكانـات املتاضـة، والتـيقن 

سبت أيدينا، وأنه مـن عنـد أنفسـنا ؛ وأن       : بأن ما يصيبنا هو مباـ 
ولية عـن إصـاباتنا، إلعفـا  أنفسـنا ، الـذي ميثـل املشـَجَب الـذي نلقـي عليـه بالتبعـة واملسـؤ )اآلخر(

مـــن املســــؤولية عــــن اســــتمرار الفشـــل واالحنطــــاط واهلــــهائم، إمنــــا ميتـــد يف اراغنــــا، وميــــر مــــن خــــالل 
 . قابلياتنا، ويدخل من خالل الثيور املفتوضة يف ضياتنا

، يف حماولـــة ضهينـــة إلعفـــا  الـــذات مـــن املســـؤولية، )اآلخـــر(إن اإللقـــا  بتبعـــة اشـــلنا علـــى 
لفشل واهلهمية، وسد الباب أمام املسا لة واملراجعة والنقد والتقومي، واإليـذان باسـتمرار وتسويغ ا

ـان«القيادات، وتكريس اهلهمية وأن  ، يعتـرب مـن أخطـر اإلصـابات »ليس باإلمكـان أاــل ممـاـ 
الثقااية والسياسية واحلـارية بشكل عام، وهو بال  أو وبا  نفسي وثقايف وسياسي يكاد تقـ  

 .   القيادات، مهما تعددت مواقعها ومسمياتاايه مجي
ـم يتمــىن اإلنسـان، علــى الـرغم مــن اهلـهائم املتتابعــة والفشـل الــذي يالضقنـا وحيــيط بنــا، أن  ـو

ــــــجيـــــد ولـــــو جمـــــرد اعـــــرتاف هنـــــا أو هنـــــاك باخلطـــــأ واإلص ــابة وســ ــــ ــ ــو  التقـــــدير وغيـــــاب الدراسـ ــــ ــ ــ ــ ة ــ
لإلســــالم، يــــرى أنــــه حمــــض  املتخصصــــة، ذلــــ  أن النــــاظر يف أدبيــــات، أو يف خطــــاب العــــاملني

أن مقام العاملني اوق مقام النبوة  (!)الصواب، ح تسجل عليه إصابة واضدة من قبل أهله، ـو
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ــــانه وتعــــــــــــــــــــــاــــاهللا سبح ، )٤٣:التوبــــة(     :  هــــــــــــــــاىل قــــال ألـــــرم خلقـــــــــــــــــــ
ــان ذلــ  علــى( و ال يكــون إال مــن اقــرتاف ذنــب ـوالعفــ ).. ل التعلــيم والرتبيــة لنــاــــــــــــــــــــسبي وإنـ 

ــــــــه ــــــــال )٥٢:األنعــــــــام( ...         : وقــــــــال ل ، وق
) ٣-١:عــبس( ...           : واصــفاً ضالــه

 . إىل غري ذل  من اآليات اليت ح يقتصر العتاب ايها على النبوة اخلامتة
 إذا ح جتـد مـن تلقـي بالتبعيـة عليـه التلـق بالتبعـة لكن املشكلة هذه العقلية الذرائعية، الـيت

ـأن القــدر يسـتهدانا دون غرينــا، وبشــكل أعشـى األمــر الـذي قــد يــؤدي إىل (!) علـى القــدر، ـو
 . اهتهاز القيم املعصومة نفسها

يــود اخلصــوم وال مــؤامرات األعــدا ، اــذل  أمــر طبيعــي،  وحنــن هنــا ال نــرى التقليــل مــنـ 
ملدااعة وامليالبة احلـارية، لكن اإلشكالية هي يف ذهنيـة االستسـالم وسنة اجتماعية من سنن ا

ـــل اعـــل أو قـــول أو نشـــاط، واختاذهـــا ذريعـــة  ـــة االستســـالم وغلبـــة نظريـــة املـــؤامرة علـــىـ  وقابلي
 . مستمرة

ونظرية املؤامرة، اليت يتذرعون با، قد تتوهم بعض القيادات الفكرية والثقااية والدينية أــا 
ا؛ ألـا تسـتخدمها إلسـكات خصـومها ومطـاردتم واتـامهم بالعمالـة، إىل تصب يف مصلحته

ــه يف ضياتنـــا يف  آخــر هــذه القائمــة الــيت مــا تــهال ركـــم خطابنــا منــذ عصــر االســتعمار، وتتمـر
لهــا يف اشــلنا علــى  ) اآلخــر(عهــد مــا بعــد االســتعمار، دون أن نــدرك متامــاً أن اإللقــا  بالتبعــةـ 

ـل ال وجـوه، أننـا دون سـوية املرضلـة الـيت نتعامـل معهـا، وأننـا أرقـام ال معـىن ومؤامراته يعين، مـنـ 
 . هلا، وال ااعلية أو اعل لوجودها
ــان«: ومــا ح نتحــول مــن شــعار ــود وانطفــا  »لــيس باإلمكــان أاـــل ممــاـ  ، الــذي يعــين الـر

ـــان«: الفاعليـــة، إىل شـــعار تقـــومي ، الـــذي يقـــود إىل املراجعـــة وال»أن باإلمكـــان دائمـــاً أاــــل ممـــاـ 
والنقـد وضسـن توظيــف اإلمكانـات بشـكل أاـــل وامـتالك القــدرة علـى التعامـل مــ  سـنة التــداا  

 .احلـاري، اسوف يستمر اشلنا، ضىت يتحول إىل وراثة اجتماعية، مهما علت أصواتنا
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 : احتكار الخطاب وتحويل األمة إلى إقطاعات -
دد مــن األمســا  واأللقــاب ومــن اإلصــابات الــيت تكــاد تصــبح مهمنــة أيـــاً، هــي اضــرتاف عــ

يف املـــؤمترات والنـــدوات واحلـــوارات واملقـــابالت والفــــائيات،  »خلطـــاب املســـلمني«واضتكارهـــا 
اكمــا أن القيــادات علــى املســتوى السياســي، الــيت اضتلــت هــذا املوقــ  بوضــ  اليــد، رولــت إىل 

 والفكـري قدر ووقف على مصري األمة، اكذل  بعض األمسا  واأللقاب على املستوى الثقـايف
أصــبحت وقفــاً علــى عقــل األمــة وثقااتهــا إىل درجــة االضــرتاف واالضتكــار واحلجــر علــى اـــل 

 ! اهللا بإجياد بدائل أو أمثال، وال ندري ماذا سيكون ضال األمة بعد انقـا  ضياتم؟
ا وحماورهـا، وهـم  ـان مــمـو ان موضوعها، والندوات مهمـاـ  اهم رجال املؤمترات مهماـ 

ـــة هلـــم دون ارســـان احلـــوار  ـــان مســـتواها، حبيـــث رولـــت املواقـــ  إىل إقطاعـــات مرتن ات مهمـــاـ 
 .التفكري باستنبات بدائل تقود مسرية األمة وتسدد طريقها

وعلى الرغم مـن التكـرار ألـثـر مـن نصـف قـرن مـن الهمـان، لكـن بأوعيـة ثقاايـة وإعالميـة 
ــــده احلــــ  ، مــــ  ذلــــ  مــــا يهالــــون ال ويدينــــه الواقــــمتطـــورة، وعلــــى الــــرغم مــــن الفشـــل الــــذي يـؤ

ثـــرياً مـــا ــــرب مـــنهم إلـــيهم، وال  يســـجلون ضــــوراً ضيثمـــا اجتـــه اإلنســـان أو نظـــر أو ذهـــب؛ ـو
يقتصـر هــذا علــى املســتوى الفــردي، اــالكثري مـن اجلماعــات والتنظيمــات حيتكــر أيـــاً احلــديث 

سياســي،  باســم اإلســالم، وال غرابــة يف ذلــ  ضيــث ال بــد أن يتــوازى البعــد الثقــايف مــ  البعــد ال
 (!) ـل يف ميدانه 

ــأن الوقــف يف ضيــاة املســلمني، باملصــطلح الشــرعي، رــول مــن الفعــل االجتمــاعي إىل  ـو
أن يصـــبح بعـــض األشـــخاص، علـــى مســـتوى السياســـة والثقااـــة والتـــدين، وقفـــاً علـــى رقـــاب 

 . املسلمني، األمر الذي سوف ال يسمح بأي أمل يف التييري
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 خاتمة
ـــــــ ودوره يف الفعـــــــل احلــــــــاري والثقـــــــايف  »اخلطـــــــاب«ة القـــــــد ســـــــبق الكـــــــالم عـــــــن أمهي

ارات ونشـو  األمــم، وضـىت اـيارهــا؛ دوره يف بنـا  التفكــري ـاعي؛ دوره يف إقامـة احلــــواالجتمـ
، الــذي »للخطــاب«وضيــث إن .. يم عــاح األاكــار، يف تنميــة الفكــر، وتطــوره وتطــويرهـوتنظــ

اقد ارتقى ضىت يكاد يصبح معيـاراً وقيمـة هو اإلنتاج املعريف يف شىت الاالت، هذه األمهية، 
ومقياســـاً للحــــارة، وتشـــعبت أســـاليبه ومفرداتـــه ومصـــطلحاته وأدوات توصـــيله، اأصـــبحت 
لكـل شـعبة معرايـة أسـلوبا ومفرداتـا ومعامجهـا ومفاهيمهـا، الـيت تكـّون خطابـا بـا، اللرتبيــة 

ة مفرداتــــا، وللحــــرب خطابــــا، ولالقتصــــاد خطابــــه، وللمــــال واألعمــــال ليتــــه، وللدبلوماســــي
 .والتعبئة النفسية خطابا، ولإلعالن خطابه، وللحمالت االنتخابية خطابا، وهكذا

ـمــــا أن لكــــل ضقبــــة تارخييــــة مساتــــا ومصــــطلحاتا ومالحمهــــا وقســــماتا الليويــــة والفنيــــة، 
 . ااحلقب التارخيية تولد مصطلحاتا

ة ومكوناتا غـري أسـلوب القصـة، ـما ألجناس األدب أساليبها ومفرداتا، اأسلوب الرواي
 . وخطاب املقالة وأسلوب وااصلة النثر غري قوالب وحبور وقااية الشعر

ــجت، وأصــبح لكــل خطــاب  لقــد تبلــورت أســاليب اخلطــاب، وتنوعــت، وتطــورت، وأُنـْ
ــــه ومفرداتــــه ومصــــطلحاته ومقاماتــــه الصــــوتية، حبســــب موضــــوعه وأهدااــــه  مواصــــفاته، بــــل ليت

د ينفــ  معهــا أو يقنــ  الصــخب والـــجي  والنعيــق والصــياح واحلمــاس ومقاصــده، لدرجــة ح يعــ
ل علم وان وموضوع  . والتعاح والازاة يف القول يفـ 

ــــإض اب أصـــبح مثـــرة لموعـــة علـــوم وختصصـــات معرايـــة، ضـــىت لنكـــاد ـااة إىل أن اخلطــــــــــــــــــــ
ــــإن اخلطــاب واإلع: ولـنقــ ال أصــبح علمــاً قائمــاً بذاتــه، ولــيس ذلــ  اقــط ـــــــــــــــــــــالم واالتصـــــــــــــــــ
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ـــــت معـور األمــــر ضــــىت أُبدعـــــــــــــــــوإمنــــا تط دوى ومــــدى ـــــــــــة اجلـــــــــــــــــاس ودراســـــــــم والقيـايري للتقويــــــــــــ
 . املالئمة ورقيق األهداف

لناهـــة، انطلــق مــن م اـــــــــــــــــــات، عنــد األمــــــــــــــــــــبـل وأـثــر مــن ذلــ ، إن الكثـري مــن الفلسف
ـــــــاكــــــرة الش ـــــــ ، أي أن األصــــــل يف اإلنتــــــاج واخلطــــــاب اخلـــــــوع للفـــــــــــــــــ حص واالختبــــــار ـــــــــــــــــ
 . م واملراجعةــــــــــــــــــوالتقوي

ــــواحلقيق ــــخـــــــــــة الدينيـــة والتاريــــ ــــية، واستــــــ ــــقرا  املســــــــــــ ــــــرية احلــــارية، تـــ د أن مـــن لـــوازم ـــــــــــ ـؤ
ــــالرس ــــالة اخلاتـــــــ مة التجديـــد والتصـــويب، لتوقـــف التصـــويب مـــن الســـما ، وأن التجديـــد هـــو ـــــــــ

ــِة َعَلــى رَْأِس ُكــلِّ ِمائَــِة َســَنٍة َمــْن  «: إخبــار مــن الصــادق املصــدوق َعــُث ِلَهــِذِه األُمَّ ِإنَّ اللَّــَه يـَبـْ
ــا ــا ِدينَـَه ُد َلَه ، وهــو تكليــف لألمــة أيـــاً، وأن اإلصــابات املتأتــاة مــن الــذات أو مــن )16F١(»ُيَجــدِّ

ها وتصـويبها، وهـي يف الوقـت ) اآلخر( هي عقوبات على معاٍص وخطايـا، ال بـد مـن اسـتدرـا
نفســه نــذر وحمرضــات واســتفهازات ضـــارية وثقاايــة، تــدا  األمــة ملراجعــة واقعهــا ووضــ  خطــة 

القائمة على احلق املتمثلـة لـه قـد تــيق وقـد تتسـ  لكنهـا  للتجاوز، وأن الطائفة املثرية لالقتدا 
 . ال تنقط 

وأن احلـــــارة اإلســــالمية عصــــية علــــى االنقــــراض، بســــبب الــــروح الفاعلــــة، ومســــؤوليات 
 . التجديد ألمر الدين، ونفي نوابت السو 

 :وبعد
يــة، اــإن مــا ميتلكــه املســلمون مــن قــيم الــوضي، يف القــرآن والســنة الصــحيحة والســرية العمل 

ــــهيل هـــذه القـــيم علـــى واقـــ  النـــاس، يشـــكل هلـــم مرجعيـــة ومعـــايري لتقـــومي الفعـــل واالجتهـــاد  لتن
البشـــري، وحيـــول دون اجتمـــاعهم علـــى الــــالل، وميكـــنهم مـــن التجـــدد والتجديـــد باســـتمرار، 

                                                 
 . أخرجه أبو داود في المالحم )۱(
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ـــل ــــــــذلـــ  أن خلـــود القـــيم يعـــين جتردهـــا عـــن ضـــدود الهمـــان واملكـــان وقـــدرتا علـــى اإلنت اج يفـ 
وظيفــة العقــل واالجتهــاد، وهــذا ميــنح احلـــارة اإلســالمية الــروح الســارية  زمــان ومكــان، وتلــ 

املتجــددة، وحيــول دون انقراضــها، ومينحهــا القــوة الدااعــة حلمــل رســالتها اإلنســانية إىل العــاملني،  
ـمـا مينحهـا القـوة واملمانعـة مـن الــذوبان يف ضالـة اإلصـابة والتخلـف احلــاري، للحفـاظ علــى 

 .مخرية النهوض
مــن إصــابات إمنــا هــو يف احلقيقــة عقوبــات علــى  »خبطــاب املســلمني«ن مــا يلحــق ـمــا أ

ملعــــاودة  -ـمــــا أســــلفنا   –معــــاص اجرتضوهــــا، ومنبهــــات وحمرضــــات ضـــــارية، ونــــذير خطــــر 
التقــومي واملراجعــة واحلــذر مــن تســلل علــل التــدين الــيت حلقــت بــاألمم الســابقة، اكانــت ســبب 

 . طيئتها اأسقطتهاانقراضها وأاول جنمها، ضيث أضاطت با خ
اهــل يبقــى املســلمون علــى ضــذر دائــم، ايصــوِّبوا املســرية مبمارســة النقــد والتقــومي واملراجعــة 

 !قبل اوات األوان، وقبل أن ريط بم خطاياهم؟
ذل  أن ممارسـة النقـد أو املناصـحة ليسـت إلــاك العمـل وجلـد الـذات واالنتقـاص منهـا، 

يـــد والرتاجـــ ، واســـرتداد احلقيقـــة وإضيـــا  الفاعليـــة ورقيـــق وإمنـــا للتحـــرر مـــن ضالـــة اجلمـــود والتقل
 ).الوقاية احلـارية(التقوى 

 »مطابقة الكـالم ملقتــى احلـال«الغة هو ـدلوالت البـــــــــــــط مـــــــــــــــــــإن أبس: نعود إىل القول
د ال يقــوم بــه ودراســة احلــال ومقتـــياته واســتحقاقاته ورؤيــة املصــاحل واملفاســ -ـمــا أســلفنا   -

اختصاص واضد، وإمنا هـو مثـرة لموعـة اختصاصـات، ضيـث أشـرنا إىل أن اخلطـاب اإلعالمـي 
 . اليوم هو نتيجة أو عطا  لموعة علوم وخربات وشعب معراية

اــالفكر االســـرتاتيجي هــو ورا  اخلطـــاب املوااــق ملقتــــى احلــال، ضيـــث يكــون العقـــل مـــن 
 . قل، إن صح التعبريورا  اللسان، أو اللسان من ورا  الع
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رتاتيجياً، وخطابنـا مثـرة لـه، أعتقـد أنـه قبـل إنتـاج أي خطـاب ـــوضىت يكـون تفكرينـا اس
 :ال بد من اإلجابة عن جمموعة استفهامات أو أسئلة، يأيت يف مقدمتها

 ؟؛ )إبصار األهداف واملقاصد بدقة( لماذا الخطاب

ارخيهم، ومشـــــــكالتم، معراـــــــة أضـــــــوال املخـــــــاطَبني، وثقـــــــااتهم، وتـــــــ( ولمـــــــن الخطـــــــاب
 ؟؛ )ومستوياتم احلـارية، ومعاناتم، واهتماماتم، وجتاربم

 ؟؛ )اختبار الوسائل، ومشروعيتها، وااعليتها، وقدرتا على أدا  دورها( وكيف

معراــة الهمــان ومكوناتــه، امــا يصــلح لهمــان قــد ال يصــلح آلخــر، ومــا يصــلح جليــٍل ( ومتــى
 ؟؛ )قد ال يصلح ليريه

يباته وطوائفه ومشكالتهمعرا( وأين  ؟ )ة الواق ، بكل مكوناته وتـر

له يأيت السؤال الكبري  : وبعد هذاـ 

هـــــل أدى خطابنـــــا إىل مـــــا نصـــــبوا إليـــــه، أم أن هنـــــاك خلـــــالً ضـــــال دون رقيـــــق املقاصـــــد 
واألهـــداف؟ وهـــل منـــارس عمليـــة املناصـــحة واملراجعـــة، لنأخـــذ عـــربة وعظـــة ونصـــوِّب أخطا نـــا، 

 ت قادمة، قبل أن ريط بنا خطايانا؟ونيين جتاربنا، جلوال
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    : 
 

 اإلعالمي في عصر العولمةالخطاب 

 )*0F( الدكتور عبده مختار موسى
 

صبغ اإلعالم احلايل املقصود بل  ،لكل أساليب اإلعالم القائمة اً ليس املقصود باإلعالم اإلسالمي رفض
منضــع أـــر منهــذا ـســتلزم  .املســلامنواوائــا املتـــثدو منأطاـــا احلثــــة بصــب ة ـســالمية ـتــة ئالئــا التمــع 

ع التقايات احلثــة عمل على ئطـو  .لتأصيل ـعالمي ـاطلق من مضمون الرسالة اإلعالمية اإلسالمية ـمن

 

 :مقدمة
عــرب  اخلطــاب هــو الل ــة منالشــكل مناألســلوب، الــذي جيســث رمنح املضــمون ـمن

فــــالفكر بــــثمنن خطــــاب مناضــــح منمتســــق ـكــــون أوــــرب ـىل . عــــن جــــوهر الفكــــر
ـــــــلشا ل الــــــواوعي ـر للخطــــــأي ميكــــــن الاظــــــ. يةـمول منالعمومـــــــــــــ ــــــــز ــــــاره التا اب باعتب

 منجيعل بعض الباحـني للخطاب ويمة دـااميكية باعتباره برنامج. للمـاليات الردو
 .العمل اجلماهريي لرمز فكري أمن لتيار أمن حزب معني

                                                 
 ).السودان(جامعة أم درمان .. باحث أكاديمي) *(
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. اخلطـــاب مصـــطلح أوـــثر علـــى التعبـــري عـــن اخلصوصـــية الذائيـــة مناألـثـولوجيـــة
، أمن (presentation)العمـل الـثرامي، أمن التقـثمي منميكن ئشـبيا اخلطـاب بـاإلخراج يف 

ميكـن أن ئفشـل لـذلك . فهو عاصر مها جثاً مكمل جلوهر الفكـر. أسلوب الطرح
ـا ووت  .بسبب سوء الطرح أمن ضعف اخلطاب ،ا منأصالتهافكرو ما، ـر

فاخلطاب السياسـي، مـًال، هو التعبري األـثـولوجي جلمـاعة ما أمن لتيار أمن فكر 
مناخلطـاب اإلعالمـي . ئارخيية سياسـية معياـة، اسـتـابة لتحـثـات ضـاـطةيف مرحلة 

بــل ميكــن احلــثـث عــن عالوــة  ،أمن االئصـــايل ال ميـــكن عزلــا عــن اخلطــاب السياســي
منوــــــــث انعـــــــــكس ذلــــــــك يف ظهــــــــور فــــــــرع مــــــــن املعرفــــــــة يف جمــــــــال . جـــــــــثلية بياهمــــــــا

 political) »ئصال السياسياال«منعلا االجتماع السياسي ـُسمى  »االسوسيولوجي«

communication) . منهـو حقـل ئتـلـى فيـا املاهاجيـة املتثاخلـة(inter-disciplinary 

approach)  علـا االجتمـاع مـع علـا  -أمن ـتـثاخل  -بصورو مناضحة؛ حيـث ـلتقـي
 .الافس االجتماعي منعلا االجتماع السياسي منالعلوم السياسية مناإلعالم

ـــمنهـــو جمـــال أئـــاح الثراس ـــعـــثو وضــــاـا منموضة العلميـــة املتعمقــــة لـــــــــ ـوعات ــــــــــ
ـرس القــيا (political socialization)التاشـئة الســياسية : مــل ، منالـرأي العــام، ـمن

(value inculcation)  منـعــــادو ئوجيــــا القــــيا)(value re-orientation مننشــــر ،
، مناخلطـــــاب السياســـــي مـــــن حيـــــث الل ـــــة مناملضـــــمون (indoctrination)املــــذاهب 

ـات مناملصثر مناجلمهور املستهثف،  منالثمنر السياسي لإلعـالم مـل ئرئيـب األمنلـو
(agenda setting)  ا منالثعاـة ، منعمليات ـسل األدم ة مناستخثام الرموز منالتمـو
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منئشـكيل الـرأي العـام مناإلواـاع السياسـي منئفعيـل  (image)منرسا الصـورو الذهايـة 
 .املشاركة السياسية

: از مخـس منظـائف أساسـيةمناملؤسسات السياسية حتتاج ـىل اخلطـاب اإلعالمـي إلجنـ
ـــــذ السياســـــات« ـــــا، حـــــل الصـــــراعات، منئافي ضـــــفاء الشـــــرعية، التوجي ـــــث، ـمن  )1F١( .»التوحي

فاخلطاب اإلعالمي ـذا كان متسقاً مع املبادئ مناألهثاف ميكن أن ـسـاعث علـى ئوحيـث 
منبالتـايل ـضـفي نوعـاً مـن  –أمن ئوحيـث الـرأي  -الرؤى منبلورو الرأي العام حول وضـية مـا 

منميكن أن ـساها بعقالنية الطـرح يف ـزالـة التـوئر منحـل . ى القضية أمن التوجياالشرعية عل
 .كما ميكن أن ميهث لتافيذ السياسات  ،الصراعات

يف عصــر العوملــة، ـصــبح للخطــاب اإلعالمــي دمنر أكــرب منأهــا، حيــث ئواجــا األمــة 
يف  اإلســـالمية حربـــاً حضـــاـرة شرســـة منفتاـــاً دـايـــة منعرويـــة منحتـــثـات كبـــريو حتتـــاج خلطـــاب

منهـــذا ال ـتـــأئى ـال مـــن خـــالل مـــاهج ئوحيـــثي منئأصـــيلي منجتثــــث  ،مســـتوى التحـــثـات
 . ـواكب خطاب العصر

ة فلسفية  ـري أن معاجلة ـشكالية اخلطاب اإلعالمي يف عصر العوملة ئستثعي رـؤ
بة منماهــــاً منأدبيـــات كـيفـــة لتشـــكيل اإلــــار العـــام الـــذي بـــا ميكـــن ئوليـــث الل ـــة املااســـ

ـــمنئوج ــــعالمـــي اإلساخلطـــاب اإل اي ـــمنهـــذا ـس. المي املعاصـــرـ تلزم أـضـــاً دراســـة الواوـــع ــــ
. المي بكــل حتثـائــا منعلــى رأســها ـعــالم العوملــةـالــثمنيل الــذي ـعمــل فيــا اإلعــالم اإلســ

فما هـي ـذن مسـات ـعـالم العوملـة الـذي ـاب ـي أن نصـوِّب حنوهـا اخلطـاب؟ مث مـا هـي 
 مسات اخلطاب الذي جيب أن نؤسسا ئبعاً لذلك؟

                                                 
)۱  (C. A. Smith and K. B. Smith,«The Rhetoric of Political Institutions», in D. C. Swanson 

and D. Nimmo (eds.), New Directions in Political Communication. (Newbury Park., Ca: 
(Sage, 1990) p. 226.  
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 :م المطلوب لبناء الخطاب المعاصراإلعال
مبفهــــــوم اإلعــــــالم  -ابتــــــثاًء  -احلــــــثـث عــــــن خطــــــاب ـعالمــــــي ـســــــالمي ـــــــرئبط 

منهــذا األخــري ـاب ــي أن ـرئكــز علــى التصــور اإلســالمي لإلعــالم منعلــى البعــث . اإلســالمي
 .(communication process)الرسايل يف عملية االئصال  -األخالوي

بتعـــث عــن التحيــز مناملثاهاـــةاإلعــالم اإلســالمي ـعــالم ـتســـ ــة، ـمن  ،ا باالســتقالل مناحلـر
ا علــــــيها أمن ـكا يف الاــــــاس أمن التمـــــــلطات للتحـــــــون أداو يف ـــــــث الســـــــمنالميكــــــن أن ـكــــــ ـو

 ئسخريها مناللعب بعقوهلا على حنـو مـا حيـثث مـن دعاــات يف الـاظا السياسـية املسـتبثو

(despotic )  أمن حكــا الط ــاو(tyrant )  الم أداو للضــ ط منالقهــر منالــيت جتعــل مــن اإلعــ
(coercion) منهــــو مــــا ـســــمى بــــاإلعالم االســــتمايل )persuasive ( أمن التطــــوعي لتســــخري

بقـيا اإلسـالم منمعـاـريه  ن اإلعالم اإلسالمي ـلتـزم دائمـاً ـ. اجلماهري لتافيذ سياسات معياة
(نا ـعرب عاها يف كل ما ـقثما للااس من معلوماتـكما   منمبادئا،

2F

١( . 
لكـــل أســـاليب اإلعـــالم  اً أمن رفضـــ اً جثــــث اً بـــاإلعالم اإلســـالمي علمـــلـــيس املقصـــود 

صبغ اإلعالم احلـايل منواوائـا املتــثدو منأطاــا احلثـــة بصـب ة املقصود بل  حالياً،القائمة 
لوضــع أســس أمن  اً تاباــمناســ اً تلزم اجتهــادـمنهــذا ـســ .املســلاـســالمية ـتــة ئالئــا التمــع 

ر لتأصـــيل ـعالمـــي ـاطلـــق  مبـــادئ مـــن مـــاهج علمـــي ـســـتوعب متطلبـــات مضـــمون ئــــؤ
ـع أمن ئكييـف التقايـات احلثـــة  عمـل علـى ئطـو الرسالة اإلعالمية اإلسالمية من ناحيـة ـمن

 فلــيس ..الميةخلثمـة الرســالة اإلعالميـة اإلسـ - مـن ناحيــة أخـرى –يف اإلعـالم املعاصـر 
ائب دـايـاً ـــــكمـا لـيس مـن الص  ،الواوعية أن نعمـل مبعـزل عـن ئقايـة االئصـال احلـثـث من

ــة منبالتــايل نتــأثر  أن نستســلا بصــورو مطلقــة لتــأثري اإلعــالم الــثمنيل أمن خنضــع ملؤثرائــا القـو
                                                 

 . ١٥ص ) م١٩٨٥دار الفكر العربي، : القاهرة(إبراهيم إمام، أصول اإلعالم اإلسالمي  )۱(
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اإلعالم ـاطلــق مــن فــ .مبضــمون رســالتا الــيت وــث ئتعــارض مــع عقيــثئاا منويماــا اإلســالمية
خيضــع يف براجمــا منخططــا من القــيا مناملفــاهيا الــيت ئســيطر علــى التمــع الــذي ـعمــل فيــا، 

(ك مطلب أساسي منعادل ال خيتلف عليا اثاانلمنذ ،التمع لعقيثو ذلك
3F

١(  . 
منئراثاـــــا اإلســـــالمي  ـن اإلعـــــالم اإلســـــالمي ـعـــــين أن نبـــــث منناشـــــر أفكارنـــــا مندعوئاـــــا

ئكييــف هــذه الوســائل  باســتخثام أحــثث منســائل االئصــال مناإلعــالم املعاصــرو، كمــا ـعــين
للتعبري عـن الشخصـية  ،ـرحها الشيقبألقها اإللكرتمنين منفاو�ا اجلذابة من  ،مناألجهزو احلثــة

حالهلــا حمــل القــيا الثخيلــة علــى اإلســالم مناملســلمني  . اإلســالمية لبــث القــيا اإلســالمية ـمن
لكــن ذلــك ـســتثعي الاظــر يف كيفيــة ئقــثمي الــرتاث اإلســالمي يف شــكل ـعالمــي جــذاب 

ـــة ختلـــو مـــن اجلمـــود  دمنن أن ــــؤثر ذلـــك علـــى جـــوهر الـــرتاث أمن ـشـــوه ويمـــا ،بصـــورو حيـو
ـثها «منلذلك جيب . األصيلة  أن نقـثم املضـامني اإلسـالمية بصـورو فايـة ئـربز عظمتهـا منئـز
ـــة من  جـــالالً لـــثى املســـلمنيامهاب عملـــوا ،حرتامـــاً ـمن لتصـــبح مـــاهج حيـــاتا  ،بـــا ليحبوهـــا ـمن

  )4F٢(.»منلتصبح هي سلوكياتا
 :منميكن حتثـث خصائص اإلعالم اإلسالمي يف اآليت

هــــذا املــــاهج الرســــالة اإلعالميــــة  ـشــــملمن  ،الميـســــمــــاهج  منهــــو: مــــنهجال: أوالً  
ن الرسـالة الـثعوو ـىل مبـادئ منوـيا الـثـن يف كـل مّ ضَ جيب أن ئُ . منحمتواها منموضوعيتها

مـن دعـوو للفضـيلة مناخللـق احلسـن  ،ما ـصثر عن أجهـزو اإلعـالم يف الـثمنل اإلسـالمية
منن الم مناألمــــن االجتمــــاعي منالتعــــاـــــــــــمنالصــــثق منحســــن التعامــــل منحســــن اجلــــوار منالس

ــــة امية ـىل ـــــــــــسـمنحتتــــاج هــــذه املفــــاهيا مناملبــــادئ ال. منالتكامــــل مناإلخــــاء مناملســــامناو مناحلـر
                                                 

عبـــد الوهـــاب كحيـــل، األســـس : فـــي ؛٤٧، ص  ١محمـــود محمـــد، اإلعـــالم وموقـــف الكتـــاب العربـــي الســـعودي، ط) ۱(
 . ٢٠ص  )م١٩٨٥عالم الكتب، : بيروت (العلمية والتطبيقية لإلعالم اإلسالمي 

 . ٢١ص  ، المرجع السابق،لوهاب كحيل، األسس العلمية والتطبيقية لإلعالم اإلسالميعبد ا )۲(
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ها بأمانــــة منئتمتــــع مبواهــــب منملكــــات  ،عااصــــر أمياــــة منكــــوادر مؤماــــة منمقتــــثرو ئصـــــو
مناستعثاد على نشرها أمن ـرحها أمن ئقثميها جلمهور املتلقني بإخالص منمحـاس منئفاعـل 

 . أهثافهامع مضمون الرسالة منمقاصثها من  صادق
عـين: األسلوب الفني اإلعالمـي: ثانياً  الشـكل الفـين الـذي ـاب ـي أن ئعـاجل مـن  ـمن

فلكل رسالة شكل فـين أمن . سالمياإلاهج املاغ فيا الرسالة اليت ئركز على ـخاللا أمن ئص
منكـل ذلـك ـعتمـث علـى مهـارو . والب ـااسبها ـسب نوع منمستوى اجلمهور املسـتهثف

ا ـذا كانت الوسيلة األنسب هي املطبوعة أمن املسموعة أمن مللا سمنئقثـر رجل اإلعالم امل
ن ـعــرض أمن  ،ذابـجيــب أن ـوضــع املــاهج اإلعالمــي يف شــكل جــذلــك منيف كــل  .املرئيــة
قـ حيـث جنــث   ،اف أمن األسـلوب الرئيــبـظ املباشـر اجلـــيثو عـن الوعـــة ـــري مباشـرو بعـــبطـر
 . ومن الربامج الثـاية يف الثمنل العربية مافر  كـرياً 

نــا أ مــنـاب ـي أن  ـاســـا اإلعــالم اإلســالمي مــع احلقيقــة األصــلية للــثـن اإلســالمي 
منعلـى . مـن جوانـب الواوـع اإلنسـاين ـعـاجل جانبـاً  جزئياً  ماهج شامل للحياو، منليس ماهـاً 

 مـــنهـــذا األســـاس فـــإن الـــربامج بأشـــكاهلا املختلفـــة مناملسلســـالت مناألفـــالم، جيـــب أن ئابـــع 
   )5F١( .ا مناألخالق اليت ئابع من اإلسالمئاطبع بالقيأن من  ،سالمالتصورات العقيثـة لإل

منبــــذا املفهــــوم منذلــــك املــــاهج ـاب ــــي أن حيقــــق اإلعــــالم اإلســــالمي أهــــثافاً حمــــثدو 
(ماها

6F

٢( : 
ــــث -١ ــــثو التوحي ــــة ـال عــــ ،نشــــر عقي ــــر اإلنســــان مــــن كــــل عبودـ بودـة اهللا ـمنحتـر

 .سبحانا منئعاىل
                                                 

هيئـة األعمـال الفكريـة، : الخرطـوم ،فـي مجلـة أفكـار جديـدة ،مختار عثمان الصديق، اإلعالم اإلسـالمي المعاصـر) ۱(
 . ٩٨-٩٧، ص م١٩٩٩، مارس ٤العدد

 جــعإبــراهيم اإلمــام، أصــول اإلعــالم اإلســالمي، مر : مي انظــرللمزيــد مــن التفاصــيل حــول أهــداف اإلعــالم اإلســال) ۲(
 . ٣١بق، ص اس
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شــــاعة  ،مات الاــــاس منالســــمو بعقــــوهلا منمنجــــثا�ا منســــلوكهااــــــــــــــــــــــئرويــــة اهتم -٢ ـمن
منالسـعي  ،منرفـع املسـتوى الفكـري ،المية مببادئهـا السـامية منويمهـا الرفيعـةـــــــــــــــــــالـقافة اإلس
منرفع منبث رمنح التماسك مناملودو منالتعـارف مناالنســام  ،اماهاــــــــــــــــــة منئضــــــــــــــــــلتوحيث األم

 . املسلمنيبني
سـتعمال كـل الوسـائل مناألسـاليب الـيت او اإلسـالم ـىل الاـاس كافـة، بعو دئوجيا  -٣

      : مناألمــــــر بالــــــثعوو، ئتااســــــب مــــــع كــــــل زمــــــان مكــــــان
 . )١٢٥:الاحل(   

مناالهتمـــام بشــؤمنن املســـلمني يف كـــل  ،اع عـــن وضـــاـا األمــة منمصـــاحلهاــــــــــــــــــــالثف -٤
 . مكان
ة احلضارو ال ربية الرأمسالية مم العمل -٥ ماافية لإلنسانية من مفاهيا ها يفا على ئعـر
منالـــثعوو ـىل العـــودو ـىل نقـــاء اإلســـالم  هـــا،علمانيـــة، منفضـــح العقائـــث الزائفـــة كل منأفكـــار
 .منبساـتا
ـــئوجي -٦ ا احلــرب التقايــة ضــث األعــثاء كســالح مــن أســلحة الــثعوو مناملقامنمــة ـــــــــــــــــ
 .للعثمن
حماربـــة ، من (counter-propaganda)مواجهـــا احلـــرب الثعائيـــة منالثعاــــة املضـــادو  -٧

 . الشائعات
 : من مـل ـىل منظائف حمثدو لإلعالم اإلسالمي الباحـني أشار بعضمنوث 

حتقيـق ؛ رفـع الاـاس ـىل املاـازل العليـا؛ الرتبيـة؛ ئبليـغ الـثعوو؛ دفـع الباــل؛ بيان احلق
ح؛ من التامية؛ منواتاحلفاظ على األ؛ التعامنن منالتآلف  .الرتـمن
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ســـعى اإلعـــالم اإلســـالمي ـىل حتقيـــق هـــذه األهـــثاف يف ســـياق منظـــائف اإلعـــالم  ـمن
ح منالتســلية من خبــار منالتحليــل منالتفســري منالتوجيــا مناإلرشــاد منالــيت ئشــمل اإل ،املعرمنفــة الــرتـمن

ق  . مناإلعالن منالتسـو
تا  يف ــأن  ثاف مـن خـالل ئلـك الوسـائل منالوظـائف ـاب ـيــري أن حتقيق هـذه األهـ

الـــذي ـرئكـــز علـــى الباـــاء املعـــريف اإلســـالمي بعااصـــره  ،المي الشـــاملــــــار التصـــور اإلســـ
ـن ). منالعقــل الااوـــث مناملتــثبر يف الكـــون ،الــرتاث اإلســـالمي –الســـاة  – القــرآن( منمصــادره 

ـة  –ائساق التأصيل اإلعالمي مع هذا البااء املعـريف ـسـتثعي صـياـة مبـادئ عامـة  أمن نظـر
سرتشـث بـا اإلعـالم اإلسـالمي –ة ـسالمي  ،علـى املسـتوى الاظـري منالعملـي ،ـاطلق ماها ـمن

علمـاء  حيـثد منهذا ـعين ضرمنرو صياـة نظـرة ـسـالمية لإلعـالم، .التاـيف حتقيق أهثافا منرس
ــات ال ربيــة الــيت ئقــوم علــى  املســلمني أسســها منمعاملهــا منخصائصــها الــيت متيزهــا عــن الاظـر

منبــثمنن هــذه اخلطــوو لــيس مــن الصــائب أن نتحــثث عــن منجــود  .علمانيــةماطلقــات مادـــة 
كما أن صياـة نظـرة ـسالمية يف اإلعـالم خطـوو الزمـة . املعاصرـعالم ـسالمي يف مناوعاا 

  .منسابقة للخطاب اإلعالمي املطلوب للمـتمع العريب املسلا
لقــائا الاظــر ـىل ا يف ،يف باــاء اخلطــاب اإلعالمــي اإلســالمي ،اخلطــوو التاليــةمنئتمـــل 

باعتبـاره أهـا األعمـثو يف اخلطـاب  -منكـذلك الثاعيـة  -املسـلا  »الصـحفي«باالئصال 
املســلا أن ـتمـَّــل التصــور اإلســالمي يف أداء  -لــذلك علــى الصــحفي العــريب ،اإلســالمي

الصــثق، التقــوى، : رســالتا، منأن ـــؤدي منظيفتــا يف ــــار جمموعــة مــن املبــادئ مــن أمههــا
 . الروابة الذائية األخالق، الثعوو منالتبليغ،
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 : الصدق: أوالً 
منالصـــحفي املســـلا جيـــب أن ـكـــون صـــادواً منأمياـــاً يف . الصـــثق مـــن صـــفات املـــؤمن

منأن جيتهـــث يف البحـــث عـــن احلقيقـــة  ،ئ طيتـــا لألحـــثاث منصـــياـة األخبـــار منيف حتقيقائـــا
 .منأن حيافظ على مصثاويتا ،منمتليكها للـمهور

 :التقوى: ثانياً 
ســـالم ـاب ـــي أن ئـــتا يف فلســـفة اإل) املاطووـــة مناملطبوعـــة( الصـــحافة مبعااهـــا الشـــامل

، الـذي ـعـين ود مـن التقـوى هاـا معااهـا الواسـعـمناملقصـ. ممارستها على أساس من التقوى
في املسـلا هـو الــذي ـتقـي اهللا يف عملــا منال خيشـى يف احلــق ـمنالصحــ. كــل خـري  أ�ـا مابـع
كــون اجلهــر باحلــ ،لومــة الئــا تــا، منجيعــل مــن عملــا عبــادو منمــن ق دـثنــا يف ممارســة مهاــمن

لحة التمــــع هـــي هثفــــا منرضــــاء اهللا هــــو ـاـتــــا، منأن ـكــــون ـتا رســــالة، منجيعــــل مصـــــمهاـــ
   : وـال ئعـاىل ،ءمنالقـرآن هـثاه منمرجعـا يف كـل شـي ،وثمنئـا ول ـالرس

 .)١١٩:التوبة(       
 :األخالق: ثالثاً 
ميكن أن ئكون معياراً حيكا عمل الصحفي الق كمبثأ منويمة سلوكية ــــــــــــــــــاألخ

زاهة منموضـوعية منحيـاد ـمنميارس عملـا باـ ،املسلا فياأى با عن مزالق الافاق منالكذب
ـــر ـوو خلثمــــة لتقبـــل اهلـــثاـا منالرشــــمنال ـكـــون عرضـــ ،منجتـــرد ة فئـــة دمنن أخـــرى أمن لتزـمن

ـــف األخبـــار قيقـــاً حت ،مبت يـــاً رضـــاء الســـلطة أمن أصـــحاب اجلـــاه مناملـــال ،احلقـــائق منحتـر
 .ملصلحة شخصية

ـــــمناألخــــالق اإلس ــــذالـــــــ ــــا عــــن من  ،المية ئبعــــث الصــــحفي عــــن االبتــــزاز مناالبت ــــأى ب ئا
. عـــرض الصـــور الفاضـــحة الـــيت ختـــثا احليـــاء العـــام أمن وـــيا التمـــع املســـلااســـتخثام من 
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ر، ــــــا نتحــثث عــن ثاائيــات حمــثدو مـــل اخلــري منالشطــفإمنعاــثما نتحــثث عــن األخــالق 
 .ا هي بالضرمنرو متـل اجلانب اإلجيايب يف هذه الـاائياتمنأخالق املسل. مناحلق منالباـل

اإلعــالم اإلســالمي كــثعوو ـعــين التــزام الصــحفي مبســؤمنلية الــثعوو مــن خــالل أدائــا 
 .منمن خالل واوات االئصال املتعثدو

ألن اإلعــالم مرحلــة مــن مراحــل الــثعوو ـىل «: مناإلعــالم هاــا ال ـافصــل عــن الــثعوو
مقثمــة أساســية لإلميــان مناالوتاــاع، منال بــث للثاعيــة أن ـكــون  منئبليــغ رســالة اإلســالم ،اهللا

، مناإلعـــالم اإلســـالمي خيتلـــف عـــن ــــريه يف املفهـــوم مناملقومـــات »عاملـــاً مبوضـــوع اإلســـالم
بــالغ . مناألهــثاف منال اـــات ـن ـبيعــة اإلعــالم اإلســالمي وائمــة علــى أســاس ــصــال ـمن

: ـقول اهللا سـبحانا منئعـاىل ،)الثعوو ـىل اهللا( رمي بـمنوث عرب عاها القرآن الك ،قةــــــــــــــــــاحلقي

 ،)٣٩:األحـــــزاب(            
أي أن احملـــور ) ٣٣:فصـــلت(         : قـــول ئعـــاىلـمن 

  )7F١( .منال اـة هو اهللا مناحلقيقة

الـذي ئشـتق ماـا كلمـة ) ــثعو(مشتقة من نفس الفعل  )دعاـة(مناملالحظ أن كلمة 
يــــب مننشــــر القــــيا منكالمهــــ) دعــــوو( ــــاع مناالســــتمالة منالـرت ا ـعــــين اإلـصــــال منالتبليــــغ باإلوا

ارئبطـــت يف مناوـــع عاملاـــا املعاصـــر بفلســـفة ال ـــرب الـــيت ) دعاــــة(ــــري أن كلمـــة . مناملبـــادئ
اإلســــالمية هــــي التــــزام جانــــب احلــــق، منهــــي رســــالة  )الــــثعوو(من).. امليكافيليــــة(أفســــثتا 

ئبليـغ هـذه الرسـالة ـىل الاـاس منحــها علـى  منهـي.. اإلسالم منما ئتضماا من عقيثو منويا
  )8F٢(.فهمها مناإلميان با مناختاذها معياراً لسلوكها يف احلياو

                                                 
 . ٩٩، ص م١٩٩٣، يونيو ٦٥مجلة التوحيد، العدد ) ۱(
 . ٢٢سابق، ص  جعإبراهيم إمام، مر  )۲(
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 :الرقابة الذاتية: خامساً 
كون هثف ،الصحفي املسلا رويبا هو ضمريه املؤمن باهللا ا احلـق مناخلـرب اليقـني ــــــــــــــــــــمن

ـعلـا بـأن هاالـك روابـة أخـرى عليـا مـن  وهف ،منال حيتاج لرويب خارج هذه الروابة الذائية
              :اهللا ســـبحانا منئعــــاىل

                  
 ).١٨-١٦:ق(   

خيضـع كـذلك  ،الرمسيـةباإلضافة ـىل خضوعا للروابة  ،أما الصحفي ـري املسلا فهو
ـــة من  احلزبيـــة منمجاعـــات الضـــ ط مناالنتمـــاء ملـــؤثرات أخـــرى مــــل االنتمـــاءات اإلثايـــة مناجلهـو

منكلهـــا ئـــؤثر يف الصـــحفي مـــن حيـــث ئعاملـــا مـــع األحـــثاث منالووـــائع منصـــياـتا . الطبقـــي
رهــا منعلمــاء الصــحافة ـعرتفــون بتــأثري هــذه العوامــل منلــذلك ـقــرمنن بعــثم . لألخبــار منحتـر

 .منجود حياد ئام أمن موضوعية مطلقة
ت لب على ــــــــــــــــــفي املســـــــــــــــــــث الصحــــــــــــــــــبياما ن لا ميكن أن ـتـامنز هذه احلثمند ـمن

ــــألن الـــثـن اإلس ؛هـــذه املـــؤثرات ــــالمي ال ـقـــوم علـــى أســـاس انتـــــــــــــــــ ماء الفـــرد هلـــذه ـــــــــــــــــ
طـــا ـقـــوم علـــى منحـــثو األصـــ ــــل منمنحـالكيانـــات احملـــثمندو منالضـــيقة، ـمن نتمـــاء ـىل ثو االـــــــــــــــــ

ــــاخلـــالق الواح يف ـاتفـــي لـــذلك . امناو بـــني بـــين البشـــرــقـــوم علـــى أســـاس املســـكمـــا ث؛  ـــــــــــــــــ
ياسي على ـادي أمن السـالمي التماـز الطبقي أمن التأثري العروي أمن االوتصـــــــــــــــــــاإلعالم اإلس

 .عمل الصحفي
ـــة ـس يفمن  ـــة . ة يف اإلعـــالمالميـــــــــــضـــوء ئلـــك املبـــادئ ميكـــن أن ئقـــوم نظـر منهـــي نظـر

ــات العلمانيــة الــيت ئقــوم علــى فلســفة ال ــرب  ،ذات مــاهج ربــاين خــالص ئتميــز عــن الاظـر
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ــــالـــيت ئتس ــــمنالص ..األخالوـــيــــري ا بالطـــابع املـــادي من ــ حفي ال ـــريب هـــو جـــزء مـــن ذلـــك ــ
ــر الصــحفي املســلا مــن ئــأثري فلســفة . املكــون الفلســفي منهاــا ئــربز احلاجــة امللحــة لتحـر

 .جها امليكافيلي منمرجعيتها املادـةال رب منماها
ـذن ـاب ــي يف ئأصــيلاا لإلعــالم أن نســتثعي التصــور اإلســالمي يف جوانــب العمليــة 

األطــاط منمضــامني الرســالة  منيف كلهــا،  أشــكال املعاجلــات اإلعالميــة منيفكلهــا، االئصــالية  
هلــذه  مي منفقــاً منيف ـعــثاد الكــادر العامــل يف اإلعــالم اإلســال ،اإلعالميــة منواواتــا املختلفــة
ـــة التأصـــيلية الشـــاملة ـــثعوو منالعالوـــات العامـــة  ،الرـؤ فتشـــمل اخلـــرب مناملقـــال مناإلعـــالن منال

منئشمل الصحف منالالت منالكتب مناإلذاعة منالتلفـاز منالفيـثـو مناحلاسـوب  ،منالرأي العام
ريهــا مــن منســائل االئصــال  أن ـــتا ذلــك منفــق املــاهج اإلســالمي  ..احلثــــةمناإلنرتنــت ـمن

 . الفين اإلعالمي) الشكل ( مناألسلوب 
مبفهــــوم  اليــــوم يف منســــائل اإلعــــالم )professionalism(املهايــــة لقــــث اوــــرتن مفهــــوم 

فــــاملاتـون مناملخرجــــون . نتيـــــة لكـــــرو ئعــــود اجلمــــاهري علــــى ذلــــك ،االبتــــذال مناخلالعــــة
ــــرمنن أن جـــذب انتبـــاه  ،خاصـــة املســـموعة مناملرئيـــة ،القــائمون علـــى أمـــر منســـائل اإلعـــالم

ات املــــــريو أمن بالصـــــور اخلليعـــــة أمن ـيا الروصــــــبتصمـــــ ـكـــــون ـالاهث ال ـأمن املشـــــاملســـــتمع 
ــــة أمن األصــــوات  العمــــل ئأصــــيل ووالــــب ئوظيــــف من بيامــــا ميكــــن  .املـــــريوباألجســــاد العاـر

لبث أفكار منويا ـسـالمية ئقـثم  مـًال، أفالم منمسلسالت منمتـيليات :الفين مناإلعالمي 
  .العصربصورو مقبولة ئااسب  منئقثم الثـن ،للـمهور سلوكيات نافعة

ــــبـــل ئوظيـــف هـــذه الوس ،يل ال ـعـــين االنعـــزال عـــن التقايـــات احلثـــــةـــــــــــــمنالتأص ائل ـــــــ
، يف )عبـادو لالعمـ: (مفهـومالعملية اإلعالمية مـن خـالل  ةارسمممن  ،لاشر عقيثو التوحيث

 .الكونسياق منظيفة اإلنسان يف 
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 :اإلعالم في عصر العولمة
ـــــحنــــن اآلن أمــــام معطي ــــة مصفرزهــــا العوملــــة مــــن أبرزهــــا أن العوملــــات حمــــثدو ئــــــ ثرها ـــــــــ

؛ منأن العوملــــة ليســــت هــــي أدمنات منمنســــائل ئقايــــة حثــــــة أمن أطــــاط ـنتــــاج منمركزهــــا ال ــــرب
منالـتحفظ يف التعامـل معهـا لـذلك ـكـون للخـوف . منثقافيـة ةجثـثو بل هي مضامني ويميـ

ـىل باهتمـام مناإلسـالمي لذا ـاظـر الكــري مـن املفكــرن منالبـاحـني يف عاملاـا العـريب  .ما ـربره
ق العوملة منهـو (الق أمن الـرفض املطلـق هلـا  ـن نقث الظاهرو ال ـعين االن .اجلوانب اخلفية لـرب
نبهـار منالـثعوو لتشـكيل ل ـاطـوي الاقـث علـى جتـامنز حالـة االبـ) مووف ـري ممكن يف الواوع

ــة  ــة منصــياـة مــاهج للتعامــل مــع الظــاهرو مبــا حيفــظ هـو  متعــومل يف خضــا عــامل) اآلخــر(رـؤ
ن القــراءو الااوــثو للعوملــة ئكشــف ـ. املابهـــرن بســرعة مذهلــة ال ئاتظــر املتفــرجني منال ئــرحا

: عتبارها ظاهرو جثـثو يف سياق التفوق منالسيادو ال ربية على العامل احقيقة مضامياها ب
لـــذلك ـصـــف  )9F١( .»العوملـــة ئعمـــيا لامـــوذج حضـــاري اســـتهالكي أمـركـــي علـــى العـــامل«

 .  (Americanization)ة بأ�ا حمامنلة ألمركة العامل العملي هابعض
نتعـومل مـن خـالل ئعاـياـا ألدمنات العوملـة مـن  –يف العـامل العـريب اإلسـالمي  –حنن اآلن 

فــرازات ـفضــائيات منجتــارو  نرتنــت، منمــن خــالل ئفاعلاــا مــع وــيا ـمن لكرتمننيــة منهــائف جــوال ـمن
عـن خصوصـيتاا الـقافيـة، ) ال ـرادــاً (زل منمـن خـالل هـذا التفاعـل العـوملي نتاـا. ظـاهرو العوملـة

 . هي ويا ال رب وفثاجثـثو من  اً مننتشرب ئثرجيياً ويم
اهج أصــيل ـرئكــز مبــنتعــومل دمنن أن �يــئ أنفســاا لــذلك  ئكمــن اخلطــورو يف أناــا ـذن

 . التأصيلمنئلك هي مهمة  ،على ماطلقائاا العقثـة
ستصــــحاباا ملعطيــــات ا ـن احلــــثـث عــــن التأصــــيل اإلســــالمي يف ظــــل العوملــــة ـســــتلزم

منمــا ـــرئبط بــذه املكونــات مــن هـــوم  ،خاصــة يف جمــال اإلعــالم منالـقافــة منالفكــر ،العوملــة
                                                 

 . م١١/٨/١٩٩٧، ١٧٠محمد عابد الجابري ، حديث صحفي لجريدة المستقلة، لندن، العدد ) ۱(
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تهـا، علمـاين مــتقن علــى اإلسـالم منعلــى ثوابــت األمـة العقيثـــة منالقيميــة  ســتهثفاـمنمــا  منهـو
 .من ـضعاف حلصانة األمة من فاعليتها يف مواجهة ال زمن اخلارجي ذلك

ـــة اإلســـالمية منذلـــك مـــن ـن العوملـــة ئســـتخث م أســـلحة فاعلـــة إلحـــثاث هـــزو يف اهلـو
ـة . خالل أدمناتا املختلفة منخباصة اإلعالم فاإلعالم هو مثخل أسـاس يف اسـتهثاف هـو

ة اإلعالمية الـقافية. األمة اإلسالمية  .لذلك ـاب ي الاظر ملخاـر العوملة من الزاـمن
 فــراغ،ال ـعمــل يف يف مواجهــة ـعــالم العوملــة جيــب أن نعــي بــأن اإلعــالم اإلســالمي 

طا ـعمل يف ــار  ـؤثر  –بل منيف مواجهة  –ـمن ـعالم ـريب ـسيطر علـى اإلعـالم الـثمنيل ـمن
لـــذلك ـاب ـــي دراســـة الواوـــع  .املســـلمةعلـــى الـــرأي العـــام العـــاملي مبـــا يف ذلـــك التمعـــات 

بيعـة القـوى الـيت  ،منمسـات هـذا اإلعـالم الـثمنيل ،عبـني فيـامنأهـا الال ،اإلعالمي الـثمنيل ـمن
 . جتاهاامنحتثد ) أجاثئا(ئسيطر عليا منئضع 

الــذي ـتفاعــل معــا اإلعــالم اإلســالمي وــث شــهث ـفــرات   ،ـن الواوــع الــثمنيل الــراهن
رئكـزت علـى ـنتـاج ا«كبريو يف جمال اإلعالم مناملعلومات ماذ الـورو الصـااعية الـالــة الـيت 

لبشـــري املتـــثفق منالال�ـــائي مـــن األفكـــار مناملعلومـــات مناملعرفـــة املكـفـــة خاصـــة يف العقـــل ا
مننيــــــات الثويقــــــة لكرت ومــــــات منالفضــــــاء مناحلاســــــب اآليل مناإلجمــــــاالت االئصــــــاالت مناملعل

زاء هــذا الواوــع الــثمنيل املتعــومل  .)10F١(»مناهلاثســة الوراثيــة اإلعــالم اإلســالمي أن  فــإن علــىـمن
ــــوظــف ئ« ـــئصكاولوجيا االــــــــــ ـــــــــمنصــل ـليــا العلــا مــن منسال منمــا ـــــــــــ زو متقثمــة ائل منأجهـــــ

ا دماـا نسـتخثمها يف مناإلسـالم ال حيـارب الوسـائل احلثـــة مـ ...ختثم الـثعوو اإلسـالمية
  )11F٢( .»خثمة اإلسالم

                                                 
 . م٢٧/١٠/٢٠٠٠، ١١٤٦، الخرطوم،العددالسودانية ، خدمة خاصة، صحيفة الرأي العاموكالة الصحافة العربية )۱(
)۲   (Water Lipmann, "The World Outside and the Picture in Our Heads". In: The Process and 

Effects of Mass Communication, by Wilbur Schramm and Donald F. Robert, (eds.), 
University of Illinois Press, 1977, P265.  
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) أمن الـــثمنل الااميـــة(منحنـــن كــــزء مـــن ماظومـــة العـــامل الـالـــث مندمنل اجلاـــوب الفقـــريو 
ــة املشــوهة الــيت ـرانــا بــا ال ــرب  ضــمن ئلــك املاظومــات بــاإلعالم الــثمنيل نتــأثر  –منبالرـؤ

منهـــذا . ئصـــال منال ـــرب املـــتحكا علـــى ئكاولوجيـــا االالـــذي حتتكـــره دمنل الشـــمال ال ـــين 
عمــل منفــق نســق وــيا  ،اإلعــالم ال ــريب الــثمنيل ـرئكــز علــى فلســفة ختتلــف مــع عقيــثئاا ـمن

 الم ال ــريب ـعمــل لصــاحل دمنل ال ــربمناإلعــ .العقائثـــةمنمعتقــثات ختتلــف عــن ماطلقائاــا 
منحنــن يف هــذا الوضــع الــثمنيل إلعــالم ـــري متــوازن  .الت طيــةئاتفــي املوضــوعية يف  منبــذلك

ري متكافئ ضرمنرو  ىلـئلح علياا احلاجة  ،منال ـقوم على مبادئ ختثم اإلنسانية بتـرد ،ـمن
مرحلـــــة باـــــاء ـســـــرتائيـية  أن ئصـــــل ـىل عمــــل ـجـــــراء منوـــــائي يف مرحلـــــة أمنىل ئتـــــثرج ـىل

 . بثمنره يف الكون متكاملة إلعالم رسايل مناع
مــن أناــا  منمؤسســات،كمفهــوم منعمليــة   اإلعــالم، –أمن أســلمة  –منئــربز أمهيــة ئأصــيل 

ـــة منحـــرب أفكـــار ئتخـــذ منســـائل اإلعـــالم آليتهـــا الفاعلـــة لتحقيـــق  مـــن نواجـــا هـمـــة ثقافي
ا الـقافـــوســـتخثم املستشـــر امنوـــث  .اهلـــثف ، ة اإلســـالمية منســـائل منأســـاليب عثــــثوون لتشــــو

ـــون، من  ماهـــا املباشـــر الواضـــح ــــري  ماهـــامنئشـــمل دمنائـــر املعـــارف، الكتـــب، اإلذاعـــة، التلفـز
الــــذـن ئــــأثرمنا بأفكــــارها منشــــعاراتا فأصــــبحوا ـتباو�ــــا  ،هــــي ئالميــــذ املستشــــرونيمن املباشــــر 

ـة منالـقافيـة  ـة، منالرتبـو بـو�ا بني أبااء األمة العربية مناإلسالمية يف كل جماالت احلياو الفكـر ـمن
 .ريهامنالسياسية مناالجتماعية ـمن

ـن العــامل الــذي نتعامــل معــا سياســياً هــو خــارج « :ـقــول أحــث البــاحـني ال ــربيني
بــأن ـرســا لاــا  ،منهــذا هــو دمنر اإلعــالم. منـدراكاــا لــذلك جيــب أن نتخيلــا منعياــانطــاق 

هكــذا ـــرى أحــث البــاحـني يف ال ــرب أمهيــة مندمنر اإلعــالم يف ئشــكيل . )12F١(»صــورو عاــا
 .)اآلخر(الصورو الذهاية لل رب عن 

                                                 
 . ٤٨٣ص  )م١٩٨٦ :بيروت(بول فيندلي، من يجرؤ علي الكالم؟ ) ۱(
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ن اإلعــالم ال ـــريب كمؤسســـة مـــن مؤسســـات احلضـــارو ال ربيـــة احلثـــــة ـقـــوم علـــى ـ
منهاا ـاب ي أن ، فرضية أساسية منهي ئفوق اإلنسان ال ريب الاوعي على ـريه من البشر

منهــي ثقافــة  ،ن املـقــف مناإلعالمــي ال ــريب هــو أســري ثقافتــا ال ربيــةنأخــذ يف االعتبــار أ
منأن املســلا ـوجــث يف أســفل ســلا  ،االســتعالئية علــى ئلــك الاظــرو –ئارخييــاً -مؤسســة 

 –ورو الذهايـة الـابتـة بـأن املسـلا ـحيـث ئأسسـت الصـ ،الثمننية يف ذاكرو منخميلـة ال ـرب
لــــأ للعاـــف؛ منأنـــا متطـــرف ـهـــو متخلـــف منبربـــري منمهــــي ـاــ –منالعــريب  زع للحـــرمنب ـمن

(extremist)  منمتشثد(radical). املا ب عادـة على أنا ي اإلسالم يف نظر الثمنائر املقـمن
ـة لإلعـالم الـثمنيلإتثـث أصويل ف كمـا كـان عليـا احلـال   ،ن اإلسـالم سـيبقى مـادو حموـر
نـيف الربع األخ الم هلا جـذمنرها التارخييـة ـة لإلسـمنهذه الاظرو ال ربي. ري من القرن العشـر
رب بتـثعها ال ـاحيث ـتأثر اإلعالم ال ريب بتلك الصورو الذهاية الـيت  ،ايفـمنــارها الـق

 جـيالً  (image)منظل ـعيث ال ـرب ـنتـاج ئلـك الصـورو الذهايـة . حول املسلمني منالعرب
عــرب اآللــة اإلعالميــة (متــث ئأثريهــا ابعــث جيــل حــىت ئرســخت لــثى الــرأي العــام ال ــريب من 

 . ـىل الرأي العام العاملي) الفضائية
ة الرســالة التقليثـــة للعــرب مناملســلمني ئــتا معاجلــ –منعلــى خلفيــة هــذه الاظــرو ال ربيــة 

ــر اأمن يف  ،اإلعالميــة اخلاصــة بت طيــة األحــثاث يف الــثمنل العربيــة مناإلســالمية ختيــار منحتـر
عـــرتف عضـــو الكـــوجنرس األمـركـــي الســـابق بـــول امنوـــث . الرســـالة املوجهـــة لتلـــك املاـــاـق

بـذا االحنيـاز األمـركـي ضـث العـرب منلصـاحل ـسـرائيل منذلـك يف   (Paul Findley)فياـثيل 
حنيـاز يف ئ طيــة اإلعــالم ــرى فياــثيل أن هــذا االحيــث  .»علـى الكــالم مــن جيــرؤ«كتابـا 

جنـــاح جهـــود اللـــويب اإلســـرائيلي يف الســـيطرو علـــى  األمـركـــي للشـــرق األمنســـط ـعـــود ـىل
. منسـائل اإلعـالم مبختلـف الوسـائل هثـثحرتافية لتامنسائل اإلعالم األمـركي بشن محلة 

رمنن مندمنائر اإلعـالن مــل املقاـعـة املاظمـة منمن ئلك الوسائل مجلة تثـثات ـتلقاها احملر 
مل ضــــث تعمنهــــذه هــــي األســــلحة الــــيت ئســــ. فــــرتاءات منمحــــالت التشــــهري الشخصــــيةمناال
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جبــارها علــى عــثم نشــر أي خــرب ـتعــار  ،الصــحفيني املصــافني بــأ�ا حماـــثمنن مــع  ضـمن
(املصــاحل اإلســرائيلية

13F

ألن معظــا ؛ الصــحفي منظيفتــا بفقــثانالتهثـــث  ذلــك منوــث مشــل. )١
ذا ورأنـــا هـــذه اخللفيـــة مـــع . ئل اإلعـــالم الرئيســـية يف أمـركـــا ـســـيطر عليهـــا اليهـــودمنســـا ـمن

سـة ختـاذ القـرار يف السيااسيطرو اليهود علـى اإلعـالم األمـركـي مننفـوذها السياسـي علـى 
 .ئضح لاا حـا خطورو اإلعالم ال ريب على اإلسالماخلارجية جتاه الشرق األمنسط ال

ماتصف القرن التاسع عشر عاثما ظهرت  ة ـىلـبالعومل الثمنيل المـالوة اإلعـئعود عمن 
اســـتمر احتكـــار ال ـــرب من  .واـــوات االئصـــال الـــثمنيل املتمـلـــة يف منكـــاالت األنبـــاء العامليـــة

) الفضـائيات( االصـطااعيةالكومبيوئر مناألومار عصر  ،لإلعالم الثمنيل ـىل عصرنا الراهن
ومــــات فقــــث عــــرف العصــــر مناملعلمننتيـــــة للتــــثفق الكبــــري منالســـــرع لألخبــــار . مناإلنرتنــــت

دمنر  بيامــا بقــي ،ذه الـــوروهلــ اً مناســتمر ال ــرب مصــثر  .تنفـــار املعلومــاااحلــثـث بعصــر 
دمنر  دمنر املتلقــي منلــيس دمنر املبــثع، ؛العــرب هــو دمنر املتلقــي أمن املســتهلك يف األســاس

منمـن خـالل سـيطرو ال ـرب علـى اإلعـالم الـثمنيل فـإن ثقافـة . املستهلك منليس دمنر املاـتج
 . ل رب ئقهر الـقافات األخرىا

لـــذلك ـاب ـــي التعامـــل مـــع هـــذه . ات ئاقـــل ثقافـــة ال ـــربـهي أن هـــذه املعلومـــمنبـــث
ئصــال ـــثـولوجيا املعلومائيــة مناالأ«عــن البــاحـني حيــث حتــثث بعــض  ،الـــورو مبضــمو�ا

منأن هــــذه الــــورو التكاولوجيــــة ثــــورو مبعـــىن الكلمــــة، فهـــي حركــــة ئرئــــب  ...المـــــــــــــمناإلع
ـة منالتطبيقيـةحتوالت كيفية يف أمن كمـا وـال   ... جماالت عثـثو من املعرفة العلمية الاظـر

نظـام مفـاهيمي  نتقال من نظام مفـاهيمي وـثمي ـىلئفرتض اال ـ�ا ثورو: (Kuhn)كون 
   )14F٢( .»آخر جثـث

                                                 
 .م٦/٤/١٩٩٩، ١٣٤٤في مجلة المجتمع، العدد  ،جالل أمين، المسلمون في مواجهة ثورة المعلومات) ۱(
يـة فـي الـوطن العربـي، نـدوة مركـز مناخ العصر، رؤية نقدية في العولمة والتحوالت المجتمع: سمير أمين، العولمة) ۲(

 .٥٩ص  )م١٩٩٩مكتبة مدبولي، : القاهرة(البحوث العربية، الجمعية العربية لعلم االجتماع 
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ــــأيت القلــــق العــــريب اإلســــ المي مــــن ثــــورو املعلومــــات هــــذه بســــبب هــــذا البعــــث ــمن
االدعاء الـقافة العربية اإلسالمية مووف ـرفض  ذلك ألن يف ؛ـثـولوجياأل -القيمي

ـــــ ـــــثب ـــــث ،أن العلـــــا حماـ ـــــة املعوملـــــة  ،أمن أن األدب منالفـــــن حماـ منكـــــذا الرســـــالة اإلعالمي
ــا أفالمــأ ـباحيــةفاملســألة ليســت « .بالتقايــات الفضــائية احلثــــة ، أ�ــا ـعرضــون عليا

ائيــة حــىت لــو كــان ســتمرار منأطاـــاً حيامنلكــن يف الواوــع أ�ــا ـاقلــون ويمــاً أخالويــة ب
 )15F١(.»الفيلا ال حيمل أي مشاهث لإلباحية أمن العاف

بأ�ـا ئاقـل ) الثمنليـة(لوسـائل اإلعـالم ال ربيـة  –يف سـطحية  –من اخلطأ أن ناظر ـذن 
ـة ،ـ�ا ئاقـل أفكـاراً منويمـاً  ؛املتعة منالتسلية منالرتفيا  ،منهـي ذات ـبيعـة سياسـية منليسـت جتاـر

ــــث  ــــثمنل ئســــعى« نـحي ــــري مــــن ال تهــــا للعــــامل  الكـ ــــة ل اتــــا منثقافاتــــا منرـؤ ـىل نشــــر منئروي
ــــأن الــــيب ...منالتمــــع ــــاك ـمجــــاع ب الً ها ــــة منال ربيــــة  .ســــي .يب .فمـــــ ــــة اإلنكليـز ئاشــــر الرـؤ
اطبـــق هـــ. )16F٢(»للعـــامل ـــــمن ـن هـــذا البعـــث . ة األخـــرىـذا علـــى اإلذاعـــات منالفضـــائيات الثمنلي

ـاب ــي أن ميـــل ولقــاً  ،الثمنليــة الــذي حيمــل مضــامني الرســالة اإلعالميــة ،القيمــي منالفكــري
 . للعرب مناملسلمني خاصة يف عصر العوملة الراهاة

لـة   امــمن (مننسـبة إلدراك اليهـود ألمهيـة املعلومـات مناإلعـالم فقــث سـيطرمنا ماـذ فـرتو ــو
 .على اإلعالم الثمنيل) زالوا ـسيطرمنن

جيــب أن ال ـصــل أي « :يف برمنئوكــوالت حكمــاء بــين صــهيون ئقــرأ هــذه العبــارات
ـــرف مــن خــرب ـىل التمــع مــن ـــري أن حيظــى مبوافقتاــا، منلــذلك البــث لاــا مــن الســـ يطرو ــ
اضمن ـــــار مـن كـل أحنـاء العـامل، منحيائـذ ســــــــاء اليت ئرتكـز فيهـا األخبـــــمنكاالت األنب ىعل

   )17F٣( .»أن ال ـاشر من األخبار ـال ما خنتاره حنن مننوافق عليا
                                                 

 .٢٤جالل أمين، مجلة المجتمع، المصدر السابق، ص ) ۱(
 .٩٩ص  )م١٩٨٩دار عمارة ،  :عمان(زياد أبو غنيمة، السيطرة الصهيونية على وسائل اإلعالم العالمية ) ۲(
 . ٣٥ - ٢٩، ص السابق جعر الم) ۳(
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ــرت(عــرق منكــاالت األنبــاء الثمنليــة أ ـن جوليــوس بــامنل «ليهــودي األملــاين أسســها ا) رـمن
رت اليهـود  سـيطرـكمـا   .»ـسرائيل بيري جوازفات«هو  م١٨٤٤منكان امسا حىت العام  ،»رـمن
ــا  ،علــى السـياما العامليـة، منكـذلك عـرق الصــحف يف العـاملأ ىعلـ إلدراكهــا خطورتـا ـر
ــونا  ا مــن ازال الشــباب يف العــامل الـالــث ـتــثافع لــثمنر الســياما ملــا هلــمــف. كتشــاف التلفـز

ا منجود روابة يف بعـض الـثمنل ؛ــراء منجاذبية منهـذا ـعـين . منأل�ا ئعرض األفالم املـريو ـر
لقـث  .ضرمنرو أن ئاتبا السلطات يف الثمنل املسلمة ـىل نوعية منمضمون األفـالم املسـتوردو

لـــذلك جنـــث أن رمناد الســـياما العامليـــة منخاصـــة األمـركيـــة  ،هـــتا اليهـــود بصـــااعة الســـياماا
، مناليهـــودي »كـــارل مـــاـر«األملـــاين اجلاســـية  :منمـــن هـــؤالء اليهـــود. اليهـــودمعظمهـــا مـــن 

الــذي ـعتــرب  »دـفيــث رمنك ــرفيــت«، مناألمـركــي »ســريجي آـاشــتاـن«الرمنســي اجلاســية 
ــثاً أصــبح اليهـود ســادو صــااعة الســياما  .شـيخ الســيامائيني األمـــركيني اليهـود ــثاً رـمن منرـمن

اإلنتـــــاج الســـــيامائي العامليـــــة منخاصـــــة  مـــــتالكها ألشـــــهر شـــــركاتاالعامليـــــة مـــــن خـــــالل 
مــن جممــوع العــاملني يف احلقــل % ٩٠منئشــري اإلحصــائيات ـىل أن أكـــر مــن . األمـركيــة

راً، منمونتاجاً، ها من اليهود خراجاً، منمتـيًال، منئصـو    )18F١(.السيامائي األمـركي، ـنتاجاً، ـمن
محــــالت  منوـــادت ،نشــــطت الثعاــــة الصــــهيونية) م١٨٣٠(منماـــذ القـــرن التاســــع عشـــر 

ابتثاًء من حمامنلة ـضعاف دمنلة اخلالفـة العـمانيـة منذلـك لتهيئـة األجـواء  ،مناسعة ضث اإلسالم
بتافيـــذ خمطـــط مـــاكر للقضـــاء علـــى اخلالفـــة اإلســـالمية باعتبارهـــا الرمـــز الـــذي ـلتقـــي حولـــا 

  :منوث احنصر دمنر الثعاـة اإلعالمية اليهودـة يف عثو جماالت ماها ،املسلمون مجيعاً 
، املا مســـني يف ا صـــورو األئـــراك املســـلمني بإظهـــارها مبظهـــر ســـفاكي الـــثماءئشــــو -١

 .، منذلك بقصث ـذكاء احلقث الصلييب األمنريب ضث األئراك املسلمنيالفساد مناالحنالل

                                                 
 .٦٧، ص ابقسال جعر الم) ۱(
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ــــراء األمنربيـــني بســـهولة االنقضـــاض  -٢ ـــك ـرائـــز الطمـــع االســـتعماري الصـــلييب ـمن حتـر
 .الثعاـة الصهيونية يف ذلك منوث جنحت ،على بعض أجزاء الثمنلة العـمانية

ا منلباـان اشعـ -٣ اتـام الثمنلـة  مناملسـارعة ـىلل الفتاة بني الثرمنز منالاصارى يف سـوـر
 .ذلكالعـمانية بأ�ا منراء 

، ئائوركأجنحت الثعاـة الصهيونية جناحاً كبرياً يف حتقيق اهلثف على ـث مصطفي من 
 .الذي صورئا الثعاـة الصهيونية يف صورو املاقذ

ا التــاـرخ اإلســالمي العــريب ئ -٤ ا صــورو العــرب مناملســلمني بتشـــو  منحمامنلــة ـواــاعشــو
 .الاصارى خبطر اإلسالم على الاصرانية

ســتمر ذلــك املخطــط الصــهيوين مــن خــالل التعتــيا ال اشــا الــذي ئتعــرض لــا امنوــث 
مــــل فتـــك الـــرمنس باملســـلمني يف البوســـاة مناهلرســـك منالشيشـــان  ، مـــنوضـــاـانا اإلســـالمية

ريهامنأف انستان  مناألراضي احملتلة منكشمري منألبانيا   .ـمن
كـــذلك هاـــاك جمموعـــات   ،منباإلضـــافة ـىل ســـيطرو اليهـــود علـــى اإلعـــالم الـــثمنيل

منئسـها يف العمـل  ،منهي حتـارب اإلسـالم ، اإلسالميملـعالمية مسيحية موجهة للعا
ون؛ -:أبرزهامن  التاصريي، بطة الثمنلية الرا الرابطة الثمنلية الكاثولوكية للرادـو منالتلفـز

املاظمـــة الثمنليـــة لإلعـــالم  املســـيحية؛الرابطـــة العامليـــة لإلذاعـــة  لإلذاعيـــني املســـيحيني؛
قيــا«املســيحي؛ صــوت اإلجنيــل؛ ـذاعــة  ؛ ـذاعــة صــوت »باحلــب األبــثي نكســب ـفـر

ــَوا«؛ رادـــو »مونــت كــارلو«ـذاعــة صــوت  ـاـــة؛ كيــة مســيحية منهــي  »أْل ـذاعــة أمـر
ــا ثئُبــ ثــة مـــن هــذه املاظمـــات املســيحية املوجـــات القصـــريو منئســـتخثم ثال .مـــن ليبـري

ن ألف( ٢٠,٠٠٠لتبث  مما جيعل هذه  ،ل ة ١٢٥ـوايل  ،ساعة يف األسبوع) عشـر
   )19F١( .املاظمات اإلعالمية املسيحية أووى القاوات الثمنلية

                                                 
ــيم: رنظــاللمزيــد مــن التفاصــيل ) ۱( ، إشــكاليات العمــل اإلعالمــي بــين الثوابــت والمعطيــات الــدكتور محــي الــدين عبــد الحل

 .  هـ١٤١٩، ربيع )٦٤(، العدد المحاكم الشرعيةرئاسة  ،العصرية، كتاب األمة، قطر
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. جيث اإلعالم اإلسـالمي نفسـا يف عصـر العوملـة بـني فكـي اليهودــة مناملسـيحية ،ـذن
ثى التحــثـات الــيت ئواجــا اخلطــاب اإلعالمــي املســلا املوجــا للخــارج أمن ـمنهــذه هــي ـحــ

 .منللرأي العام الثمنيل )لآلخر(

 :المثقف المسلم والخطاب اإلعالمي

العــريب (احلــثـث عــن اخلطــاب اإلعالمــي ال بــث أن ـشــمل اإلشــارو ـىل دمنر املـقــف 
ـتمتـع بـا املـقـف مـن  ذلـك ملـامن  ،بوصفا ركااً أساسياً يف بااء اخلطاب اإلعالمـي) املسلا

ـدراك لطبيعـة اجلمهـور املسـتهثف يف الـثاخل مناخلـارج، منخصـائص البيئـة احملليـة منالثمنليـة 
تلزم منجــود املـقــف املســلا ســمنهــذا ـ .منحتــثـات الواوــع منبالتــايل مســات اخلطــاب املطلــوب

دراك الرســــــالة ،لتــــــزام ـقــــــوم علــــــى اإلميــــــان بالقضــــــيةمناال. .امللتــــــزم ــــــثمنر ،ـمن  ،منالــــــوعي بال
ةمناال حيث ـاب ي أن ـتحثد مووف املـقف مبعيار احلق  .ستقالل الذايت يف املووف منالرـؤ

تـا مـن التصـور  ،مناملوضوعية ـن ئـوافر مــل هـذه اخلصـائص يف . اإلسـالميمنأن ئاطلـق رـؤ
ة اال املـقف حالـة  ،عتقادــة لاقـل املـقـف مـن ئلـك احلالـةئشـكل األسـاس للاقلـة التصـوـر

 مـل الـثـينالضـعف الع ،املواوـف منعـثم الـبـات علـى املبـثأ التسطيح الفكري منالتقلب يف
ياب البعث الرسايل منانعثام اال  .لتزام األخالويـمن

ـن املـقـف املطلــوب هـو مــن ـتمــل وــيا اإلسـالم منعااصــر الـقافـة اإلســالمية منأطــاط 
قــوم بوظيفــة لســلوك الرفيعــة يف التمــع املســلاا ، فيكــون هــو القــثمنو يف القــول منالعمــل ـمن

ر؛ منهــو االتاــ ــلــذي ـو لــذي ـســتاهض اجلمــاهري حنــو فهــو ا. ثمنر ئربــوي منئعبــويـضــطلع ب
ةـــــــتـــثي بـــا الشـــعب يف مس، منميــــل نرباســـاً ـهالت يـــري املـقـــف بـــذا الشـــمول . ريئا احلضـــاـر
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منهــو الــذي ـعــرب عــن نــبض اجلمــاهري  ،ـعــول عليــا حلمــل لــواء الت يــري منالتطــور يف التمــع
منيف  هــا ـاب ــي الاظــر لــثمنر املـقــف يف التمــع املســلامنبــذا الف .منصــريمنرئامنحركــة التمــع 

 .بااء اخلطاب اإلعالمي
خنبـة مـؤثرو يف التمـع منلـيس خنبـة  ؛منوـادو الـرأي (Elite)املـقف هو جزء مـن الاخبـة 

منمــا ـعطيــا  ،ن مــا مييــزه هــو الــوعيـبــل . »صــفوو ماعزلــة عــن اجلمــاهري« ،بــاملعين الســليب
 .منئطلعاتــاجــة ئفاعلــا مــع اجلمــاهري منالتعبــري عــن آرائهــا الــوزن منالقيمــة يف التمــع هــو در 

ـــاً  ـــا مركـــزاً اجتماعي منبـــذلك التـــأثري منبتلـــك الفاعليـــة منالتفاعـــل ـســـتطيع املـقـــف أن ـبـــين ل
آراًء ـاظــــر ـليهــــا  ،ـكــــا مووعــــا منهيبتــــا يف التمــــع منأن ـطــــرح أمــــام اجلمهــــور، ،مرمووــــاً 

ئصال اجلماهريي ـستطيع منسائل اال منمن خالل .منحترتمباعتبارها طاذج جيب أن حتتذى 
جتاهــــات رح أمــــام مجــــاهري جمتمعــــا القــــيا مناالأن ـطــــ«منكـــــزء مــــن وــــادو الــــرأي  ،املـقــــف
ن صـــور ووميـــة للمـتمعـــات األخـــرى لـــثى اجلمـــاهري ،اجلثــــثو ســـاها يف ئكــــو منيف  ،ـمن

 .)20F١(»منالتفضيالت مناألهثاف ليتبااها اآلخرمننصياـة القيا 
تمتع املـقف بالقثرو على ا ستمالة منالتحـرض منالتعبئـة، منهـو ـسـاها يف إلوااع مناالـمن

منمووـــف  ،متاســـكها«منلكـــن ئتووـــف مســـامهة املـقفـــني هـــذه علـــى . ئشـــكيل الـــرأي العـــام
 .)21F٢(»منوضاـا التمع جتاهاتا ـزاء احلياو السياسيةاالاخبة احلاكمة ماها، من 

هـــــا أ ، ـشـــــكلونمـــــع املفكـــــر مناإلعالمـــــي منبقيـــــة عااصـــــر وـــــادو الـــــرأي ،املـقـــــفـن 
 .املرجعيات يف صياـة اخلطاب اإلعالمي املسلا

 
                                                 

 .١٣٢ص  )م١٩٨٤ :القاهرة(رشاد، الرأي العام، دراسة في النتائج السياسية عبد الغفار ) ۱(
 ١٣٥ص  ،السابق جعر الم) ۲(
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 خاتمة
 

مـن اخلطـاب أن ـاطلـق  ئفـرتضـن ضرمنرو منجـود خطـاب ـعالمـي ـسـالمي معاصـر 
ـــة ـســـالمية ئقـــوم علـــى مـــاهح ئأصـــيلي لتـــزام ـن ئأصـــيل اخلطـــاب اإلعالمـــي ـعـــين اال. رـؤ

ـــــة يف أداء الرســـــالة ـــــا أن منعل. باجلانـــــب األخالوـــــي يف الطـــــرح منالصـــــثق مناألمان ـــــا ميكاا ي
 :نتحثث عن خصائص حمثدو للخطاب اإلعالمي اإلسالمي مـل

 املوضوعية؛ -١
 العقالنية؛ -٢
 املعاصرو؛ -٣
 الوضوح منالبساـة مناملرمننة؛ -٤
 .  االئساق منجتامنز التااوضات -٥

 .أي أناا حنتاج ـىل خطاٍب موضوعي، منعقالين، منمرن، منفاعل، منمعاصر
 .ب أن ـكون مناوعياً لكي ـكون خطاباا موضوعياً، جيمن 

ائيـــــــة ــــــــــــــعث عـــــــن اإلثـــــــارو منالتهـرـــــــــــــالنياً جيـــــــب أن ـبتـــــــــــمنلكــــــي ـكـــــــون عق ج منال ـو
 . منالثمياـوجية

ــــمنلكـــي ـكـــون فـــاعًال منمعاصـــراً جيـــب أن ـتــــا ـىل اجلمـــاهري مباش رو منللـــرأي العـــام ــــ
منأن جيسـث الفعـل  ،وضـاتمنخـال مـن التاا ،وح مناالئسـاقــــــــــــــــــمنبكل الوض ،احمللي منالعاملي

 . منليس ردو الفعل
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ـــــــود منالتشـبتعــاد عــن اجلمــباملرمننــة ـعــين اال ابـــــــــاخلط اــــــــــــــمنأن ـتس  ،ثد أمن التطــرفـــــ
ـــة منالتــــثد ــــفثائم ،منأن ـتســـا باحليـو ــــاً مانفــــــــ ــــقث اجلمهـــور املستـــ هثف بســـبب اجلمـــود ــــ

ــة ممــا ـســبب امللــل الــذي ـبعــث املتلقــي اإلســهاب مناملقــثمات بســبب اإلـاــاب من  ،منالتكراـر
ــة يف الرســالة لــة منالــيت ئكــون علــى حســاب الرتكيــز علــى الاقــاط املركـز الــيت ـهــثف  ،الطـو

 . اخلطاب ـىل نقلها

مـــن الامطيـــة منالقوالـــب اجلـــاهزو مــــل ئردــــث مقـــوالت  اخلطـــاب كـــذلك أن ــــتخلص
ــة املــؤامرو نتــاج ـحــىت ال نعيــث  ،منالبكــاء علــى التــاـرخ باســتمرار ،منالتشــبث باملاضــي ،نظـر

 .خرتاقبلية لالحالة الضعف مننستثمي اهلشاشة منالقا

لباــاء خطــاب ـعالمــي ـســالمي معاصــر ملواجهــة عصــر العوملــة جيــب أن ناطلــق مــن 
فخطاباـــا ـضـــعف بســـبب أناـــا نقـــع فـرســـة ئااوضـــات نابعـــة مـــن الـاائيـــات . نقـــث الـــذات

 . يف ظل ـياب احلوار مع الذات) الذات مناآلخر(املتااوضة خاصة ثاائية 

علـــى اخلطـــاب املوجـــا للـــثاخل أن ـتــــامنز حالـــة التااوضـــات الـــيت ئضـــعف دمنره يف 
علـى اخلطـاب . املفتعـل بـني القوميـة منالـثـن يف العـامل العـريب ؛مـل التاـاوض ،ئوجيا األمة

ألن الــــثـن ال ـتعــــارض مــــع القوميــــة؛ بــــل علــــى  ؛اإلعالمــــي أن ـتـــــامنز ذلــــك التاــــاوض
 .األمة العربية العكس ميكن أن ـساها الثـن يف ئوحيث
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 صرالمعا اإلسالميالخطاب 
 وجوه األزمة ومداخل في الحل

(دكتور رفيق عبد السالمال
0F

*( 
 

وذلب غتيليب ميمة التمـع  ،ولوياتهأعادة ترتيب سلم إىل مراجعة ذاته و إالمي ـساخلطاب اإلحيتاج 
ردع، فقـد غينـت التجرغـة الح على العقوغة والــصإلوتيليب نزعة ا ،الرتغية على القانون، و على الدولة

ة حيمــل يف طياتــه مــن املخــاطر والتحــديات مــا يفــوق ـىل احلكــم عــرب جهــاز الدولــإول ـاحليــة أن الوصــ
 .صالً أمرحلة املعارضة 

 

وضــــح خــــالل أوغصــــورة  القــــرن العشــــرين، واســــطأالمي منــــذ ـــــــــــسشــــهد العــــامل اإل
 جتلـت مظاهرهـا ةليقظـة السياسـيحالة غـارزة مـن الصـحوة الدينيـة وا ،خريينالعقدين األ

اجليرافيـا الواسـعة  عمـوم إىل ياراتـات وامتـدت يف خمتلف منـاحي احليـاة اخلاصـة والعامـة،
وســـاط النخبـــة املثقفـــة والقـــوى السياســـية أيف  مالحمهـــارتســـمت ا، كمـــا ســـالملعـــامل اإل

                                                 
 ).المملكة المتحدة( جامعة وستمنستر.. باحث في الفكر السياسي والعالقات الدولية )*(
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  جــــواء هــــذه الطفــــرة اهلائلــــةأويف  ..معـاملنظمــــة ويف احلركــــة التلقائيــــة والعميقــــة للمجتــــ
تيــــارات اإلســــالمية مــــن تســــجيل حضــــور مــــوي ونشــــيط يف احليــــاة السياســــة متكنــــت ال

والثقافية، ومن املشاركة القوية يف االنتخاغات العامة، ومن دخـول الربملانـات يف الـبالد 
اإلسالمية، اليت تتوفر على هامش من حرية النشـاط السياسـي، غـل إنـه حـىت يف غعـض 

ت استئصالية مل تتمكن من إلياء احلالة البالد اإلسالمية اليت ججت حكوماتا توجها
 .السياسية اإلسالمية أو شطبها من املعادلة

 سـالم جمـدداً الـة تـدل يف وجـه مـن وجوههـا علـى عـودة اإلومن املؤكد هنا أن هذه احل 
 هـاغعد غيبة طويلة مد فرضت عليـه غقـوة اجليـوش اليازيـة ومـا حلق ،ىل ملب املعادلة الدوليةإ

العــامل  مســمتالــيت  م،١٩١٦غرزهــا ســايكس غيكــو أكــان - حفــةة جمدوليــمــن اتفاميــات 
مث تفكيــــب مــــا تبقــــى مــــن رمــــوز احلضــــور السياســــي  -ىل منــــاطق نفــــوذ دوليــــةإســــالمي اإل

. مــن املعــادالت الدوليــةجــاك الدولــة العثمانيــة وشــطبها غعــد إللمســلمني يف املســرح الــدويل 
جنـدة الساسـة أجمرد ملف يف  ىلإعنيد يف املسرح الدويل خصم سالم من وغذلب حتول اإل

  .املسألة الشرمية الرجل املريض وأخرياً  كلةاليرغيني مسي يف البداية مش
علـــى أن حالـــة الصـــعود السياســـي اإلســـالمي، علـــى مـــا ســـجلته مـــن مكاســـب ال 
ميكــن إنكارهــا غأيــة حــال مــن األحــوال، إال أجــا مــع ذلــب مل ختــل مــن مظــاهر مصــور 

واضح عن هذا القصور ما يعرب عنه عادة غعناوين متعددة وإخالل غينة، ولعل التعبري ال
ولكنهـا مريبـة املعــىن مـن مثــل أزمـة اخلطـاب اإلســالمي، وأزمـة الفكــر اإلسـالمي، وأزمــة 

وفعًال مد يكون هنالب غعض من املباليـة . الوعي أو العقل اإلسالمي، وما شاغه ذلب
: ب ال مينـع مـن القـوليف تضخيم األزمة أو يف فهـم أسـبابا وشخوصـها ولكـن كـل ذلـ

غأن هنالب مشكلة حقيقية وعميقـة حتتـاج إىل التشـخيص والفهـم الـدميقني، مث حماولـة 
 .التدارك واإلصالح
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 اب اإلسالمي الحديث وجذور األزمةالخط

إن مشــــكلة اخلطــــاب اإلســـــالمي احلــــديث، أو مـــــا يعــــرب عنــــه عـــــادة غأزمــــة الـــــوعي  
وال عـن أزمـة الوامـع اإلسـالمي، إذ لـيس اإلسالمي، ال ميكن فصلها غأية حال مـن األحـ

من املنتظر أن يكون اخلطاب اإلسـالمي خبـري وعافيـة يف ظـل تفكـب املؤسسـات املعرفيـة 
ــــاة والنمــــو، أو ضــــمن أوضــــاع التفكــــب  ــــيت متــــده مبقومــــات احلي ــــة اإلســــالمية، ال والعلمي

يرشـدنا  ومن الدروس املهمة، الـيت. االجتماعي واملؤسسي اليت يشهدها العامل اإلسالمي
هـــي كـــون العمـــران البشـــري هـــو عبـــارة عـــن نســـيج مـــرتاغط ) اغـــن خلـــدون(إليهـــا العالمـــة 

احللقــات والعناصــر، مــا مــن خلــل يطــرأ علــى أحــدها أو غعضــها إال وتصــيب آثــاره جممــل 
البنيان العمرا،، وبذا املعىن ليس من املتومع أن يكون اإلنتاج املعريف والعلمي اإلسالمي 

ملستوى إذا كانت املؤسسة العلمية خمتلة، وال ميكن للخطاب اإلسـالمي سليماً أو رفيع ا
أن يكون موياً ومتيناً إذا كان الوامع الذي  ينتجه أو يتعاطى معـه هـذا اخلطـاب يف حالـة 

 .فوضى واضطراب عام، وهذا ما ينطبق على وجه الدمة على احلالة اإلسالمية الراهنة
نيها اخلطاب اإلسالمي احلديث، تعود إىل ما واحدة من املشكالت الكربى، اليت يعا

ميكن تسميتها غأزمة تصدع الوعي اإلسالمي، هذه األزمة الناجتة غدورها عن تفكب عـرى 
االســتمرارية التارخييــة، غفعــل موجــة االجتيــاح االســتعماري اليــريب ومــا تبــع ذلــب مــن حالــة 

 .نا هذاتصرم واضطراب عام مازال يعيشها عامل اإلسالم الواسع إىل يوم
فاخلطاب اإلسالمي يعيش حالة ملقـة غـني مـدمي متفسـخ وغـني جديـد هجـني ومشـوه، 
ال هــو حــافظ فعــًال علــى وتــرية االســتمرار التــارخيي غكــل ثرائهــا وغناهــا وال هــو انتقــل إىل 
الوضـــع اجلديـــد غكـــل مكاســـبه وإضـــافاته، فقـــد اختفـــت أو تكـــاد صـــورة العـــامل املوســـوعي 
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عرفــة اإلســالمية مــن حنــو وصــرف وغالغــة وعلــم فقــه وأصــول واملتبحــر يف خمتلــف حقــول امل
أو مـا يعـرب عنـه (أو الباحـث اإلسـالمي املتخصـص  »املفكـر«وعلم كـالم وغـريه، يف حـني 

والــذي مـن املفــرتض أن ميـأل املســاحة الـيت تركهــا دور العـامل أو الفقيــه ) عـادة غاإلنتلجينسـيا
وهـي . أثـراً يـذكر يف عـامل املعرفـة اإلسـالميةفهو غائب متاماً، أو يف احلـد األدىن ال تـرى لـه 

ــــة تعكــــس غشــــكل أو غــــآخر أزمــــة أعمــــق وأمشــــل تتمثــــل يف ضــــمور أداء املؤسســــات  حال
مــع ضــعف أداء اجلامعــات احلديثــة يف العــامل العــريب واإلســالمي عامــة،  ،التعليميــة التارخييــة

مي واملعـريف اهلائـل حبيث إن هذه اجلامعات احلديثة ما استطاعت احملافظة على الرتاث العل
، غله املراكمة عليه وإغنائه، وال هـي ارتقـت »ليديةـالتق«ات التعليمية ـالذي خلفته  املؤسس

 .إىل مستوى جدارة الندية مع اجلامعات اليرغية احلديثة
مصـحوغة  اليت اجتاحـت عـامل اإلسـالم علـى حـني غـرة ،ال شب أن صدمة احلداثة 

مـد أحـدثت رجـات  والسياسية واهليمنـة االمتصـادية،غقوة اجليوش والتدخالت العسكرية 
كمــا أجــا  ،للمســلمني هائلــة وعميقــة يف البــىن االجتماعيــة والسياســية ومنــط احليــاة العامــة

مازالـت تـداعياتا مائمـة  غارجتاجـات هائلـة  غىن الـوعي اإلسـالمي تبعاً لذلب مد أصاغت
املباشــــرة انقســــام النخبــــة و  هــــذه الصــــدمة العنيفــــة نتــــائج غــــني كــــان مــــنفقــــد  . إىل اليــــوم

 »اإلســـالمي«، أو لنقــل ثالثــة أجنـــاس مــن اخلطــاب تيــارات كـــربى ةاإلســالمية إىل ثالثــ
 .مازالت ارتساماتا مائمة وذيوهلا ماثلة إىل يومنا هذا

عمــل علــى مواجهــة هـــذه الصــدمة العنيفــة عــرب االحتمــاء الـــدفاعي  :تيــار أول 
إغــالق املنافــذ  حمــاوالً  املؤسســات التقليديــة ءدفوالركــون إىل مبوامــع املــوروث الثقــايف 

 ومد ،هذه احلداثة العدوانية واملتجاسرة على كل شيء رياح تسرب منهات ميكن أناليت 
الــيت ألفــت وتــرية األهليــة  القطــاع األوســع مــن العلمــاء واجلماعــات هــذا التيــار  مشــل
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واحلــارة واحمللــة  ية املمتــدة مــن العائلــة والعشــريةـالمات احلميمـــالعــ ءتقرار ودفــــــــــــاالس
 املــوروث انعلـى هـذه اجلماعــات اخلـروج مـن سـلط ومـا شـاغه ذلـب، فلـم يكــن يسـرياً 

اجلماعــة إىل عــامل االضــطراب والفرديــة القلقــة الــيت  أو ميــادرة حضــنالعــادة وعــرف 
 .اجلارف »املسلحة« با تيار احلداثة ئينب

 اعي والثقـايف اليـريبراهـن علـى التكيـف مـع النمـوذج االجتمـفقد  :انيالتيار الثأما 
مصـــب النجــاة ممـــا ومــع فيـــه املســـلمون مــن وهـــدة التخلـــف غاعتبـــاره املتيلــب حبلـــوه ومــره 

للمدنية احلديثة اليت ال مفر منها، ويتفرع هذا التيار غدوره إىل  مثلد األيالتجسالعمرا، و 
رافـــدين رئيســـني، رافـــد أول يتكـــون مـــن رجـــاالت الدولـــة والثكنـــات العســـكرية الـــذين ال 

النجاعـــة العمليـــة الـــيت  أغاألغعـــاد الفكريـــة والثقافيـــة غقـــدر مـــا يهتمـــون مببـــد يهتمـــون كثـــرياً 
لتحســـني فاعليـــة األجهـــزة السياســـية واإلداريـــة  تقتضـــي األخـــذ غأســـس النظـــام احلـــديث

تســرغت مـــع  ورافــد ثــان كانــت تيلـــب عليــه مســحة ليرباليــة واضــحة والعســكرية للدولــة؛
يرغيـــة، مث حركـــة املثامفـــة والنقـــل والرتمجـــة عـــن الكتاغـــات اإلرســـاليات العلميـــة للعواصـــم ال

والتمــدن اليــريب  »الرمــي«األخــذ غأســباب  غضاضــة مــنال يــرى  األوروغيــة، وهــذا التيــار 
 .اإلنسانية الكونية للحضارة شامالً  مثاالً  سبانهحب

د حـــاول مواجهـــة هـــذه فقـــ -وهـــذا الـــذي يعنينـــا غاألســـاس -: الثالـــثالتيـــار أمـــا  
واألصـول على العودة إىل املنـاغع  حيائية اإلسالمية، مراهناً يفة غضرب من اإلالصدمة العن

ومد كان ، الكرمي والسنة النبوية الشريفة وتراث السلف الصاحل اإلسالمية ممثلة يف القرآن
روح العصـــر و عـــن االجتهـــاد  علـــى املاضـــي وتنكبـــاً  مجـــوداً  هـــذا التيـــار متربمـــاً ممـــا اعتـــربه

ومــن املعلــوم هنــا أن املدنيــة احلديثــة الــيت  ســباب املدنيــة احلديثــة،وانصــرافاً عــن األخــذ غأ
ديث علـى حنـو ـمدنيـة اليـرب احلـ ي غاألسـاسالمي هــاإلسـ الحــــــــصدها رجال اإلـــــــــيقص
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 كمــا هــو حــال غــاريس ولنــدن وفيينــاوالنجاعــة العمليــة،  يف مــدن الرفــاه  مــا جتســدت وامعــاً 
 .ردحاً من الزمناإلمامة فيها الزيارة أو اليت كان لبعضهم جترغة  ،وغريها وروما

حممـــد و  الســـيد مجـــال الـــدين األفيـــا، منـــذومــد حـــاول رمـــوز اإلصـــالحية اإلســـالمية 
 »احلفـاظ«وغقية تالميذهم إجياد معادلة توليفية غـني وشكيب أرسالن  رشيد رضاو عبده 

املدنيـــة احلديثـــة ممثلـــة يف  األخـــذ غأســـاليب، وغـــني وكلياتـــه اجلامعـــةعلـــى أســـس اإلســـالم 
 والصـــناعة ومنـــاهج التعلـــيم وغريهـــا، ورغـــم أن رجـــاالت هـــذا التيـــار ينحـــدرون يف دارةاإل

غــاع كبــري يف جمــال املعــارف  وكــان هلــممــن املؤسســات التعليميــة التقليديــة  اليالــب األعــم 
إال أجـم حـاولوا غـدرجات  وشـعر،اإلسالمية التقليدية من فقه وعلم أصول وحنـو وغالغـة 

تقليديــــــة مبعــــــارف غرغيـــــة حديثــــــة ووســــــعوا أفــــــق تســــــاالالتم افتهم القــــــمتفاوتـــــة تطعــــــيم ث
 أصــاغت غنيــان التمعــات اإلســالمية يتوإشــكاالتم، كمــا أن حالــة االضــطراب الكبــري الــ

جبلــل املخــاطر  زايــداملت هم شــعور فضــًال عــن  غفعــل موجــة االجتيــاح االســتعماري اليــريب،
دخــول  علـيهم مـد فـرض الـيت تـرتغص غكيـان اجلماعــة وتتهـدد غيضـة اإلسـالم يف الصــميم

وعـــدم  عـــامل السياســـة غكـــل تعقيـــداتا وصـــراعاتا املكلفـــة، مبـــا ينـــأى عـــن تقاليـــد اهلـــدوء
العلماء واملؤسسة التعليمية االشتيال غالشأن السياسي املباشر على حنو ما عرف غذلب  

 .التقليدية منذ ومت مبكر
اطع املوامـع غـائن اخلطـوط هذا التمييز مل يكن مأن لى أنه من املهم التنبيه هنا إىل ع

أن  ، مـن ذلـب مـثالً ةمدر من التداخل والتزاوج غني هذه التيارات الثالث كان مثةغقدر ما  
ــــأى غالكامــــل عــــن ضــــيوطات العصــــر التقليــــديني مــــثالً  ــــوا مبن ــــذي اضــــطرهم  ،مل يكون ال

ـــــغأش ــــبعض أدوات العصــ ـــــكال متفاوتــــة إىل األخــــذ غ حيــــائني مل يكونــــوا كمــــا أن اإل  ،رنةـــ
ن أجــــواء الثقافــــة واملؤسســــات التقليديــــة، وال منفصــــلني غالكامــــل عــــن اخلــــط غعيــــدين عــــ
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كونوا غــــدورهم ــــــن فلــــم يو الليــــربايل الــــذي خــــرج غــــدوره مــــن حتــــت عبــــاءتم، أمــــا الليرباليــــ
   .عن الثقافة اإلسالمية واألجواء العامة للمجتمعات اإلسالمية منقطعني متاماً 

كل أو غـــآخر مـــا ميكـــن تســـميته غشـــاإلصـــالحيون اإلســـالميون احملـــدثون  قـــد عـــاشل
االجتيــاح  هااهلائلــة واحملزنــة الــيت ولــد النــاتج عــن التحــديات ، هــذا القلــق»ملــق الــوعي«

اليرغــة وحــىت االســتبعاد املتبــادل غيــنهم وغــني  مــن اليــريب لعــامل اإلســالم، كمــا عاشــوا نوعــاً 
 »اعـمجـإلا«مـن اخلـروج عـن أسـس  رأت فيهم نوعاً  واملؤسسات التقليدية اليت اجلماعات

فكـر هـذا التيـار مل خيـل مـن غعـض ورغم أن  ..و مبول فكر املتيلبـغري مربر حن واندفاعاً 
إال أنـه مثّـل البدايـة الفعليـة لنشـأة مظاهر التعميم والتوليف القلق يف الكثري من احلـاالت 

 .  خطاب إسالمي جديد ينحو منحى املوازنة غني ثواغت اإلسالم ونوازل العصر
، منـذ أواخـر القـرن سـالمية وأعالمهـا الـددينصـالحية اإلالرائدة لإل بفضل اجلهودف

 ،مؤسساتاولوج و  »عامل احلداثة« التيار اإلسالمي من التفاعل مع  متكنالتاسع عشر، 
دخـول ومـن غعـدما كـان سـجني اهلياكـل التقليديـة،  ،ويف مقدمة ذلـب املؤسسـة التعليميـة

ريـاف النائيـة، وغـذلب عمـاق البـوادي واألأيف  يـاً املدن واحلواضر الكربى غعـدما كـان متوار 
و الطــائفي وأوعيــة أســر االنتمــاء القبلــي أمــن  االنفكــاكلم ـري علــى املســـبح مــن اليســـأصــ

ىل دينـــه إولكــن غاالســتناد  والتواصــل مــع العــامل احلــديث ومؤسســاته،االنتظــام التقليديــة 
عليهـا االختيـار غـني ثقافـة ، وذلب خالفاً لشـعوب أخـر كثـرية فـرض وليته ورموزه اخلاصة

 .وغارغة أو االنصهار يف تيار التيريب اجلارف »ميتة«حملية 
الشـعبية  املؤسسـاتخمتلـف  يف تزايـد سـلطانهاإلسـالم و  ا يلفـت االنتبـاه اليـوم حضـورومم

 غكــل تأكيــد جنــاز يســجلإ ، وهــواحلديثــةواملؤسســات القطاعــات خاصــة غــني و واالجتماعيــة 
سـالم وجتديـد وضـعه غيايـة حيـاء اإلإعلى اليت عملت  احلديثة،مية سالصالحية اإلاإللصاحل 
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دانـــة روح مـــع إىل مبـــدأ االجتهـــاد اســـتناداً إ ،حبركـــة الوامـــع ومســـتجدات العصـــر عـــادة وصـــلهإ
  .اليت كانت شائعة غني القطاع األوسع من املسلمني التقليد واجلمود

ــــــداً لوصــــــل ــــــاً رائ ــــــدأت احلركــــــة اإلصــــــالحية جهــــــداً إحيائي حركــــــة اإلســــــالم  لقــــــد غ
غاملســتجدات السياســية والفكريــة اهلائلــة، الــيت فرضــها االحــتالل اليــريب لــديار املســلمني، 
وهــذا التيــار علــى اخــتالف تفريعاتــه وألوانــه راهــن علــى التجديــد ضــمن منــاغع اإلســالم 
وأصـــوله الكليـــة، فقـــد كـــان هـــذا التيـــار متشـــبثاً غاألصـــول غقـــدر مـــا كـــان ناغـــذاً للتقليـــد 

وكان معتصماً حببل اإلسالم غقدر ما كان منفتحاً على مشـاغل العصـر، وكـان واجلمود، 
فضل هذا التيار عظيماً يف نقل ليـة اإلسـالم وخمتزناتـه مـن املؤسسـات التعليمـة التقليديـة 
إىل ملب املؤسسات التعليميـة واالجتماعيـة احلديثـة، ومـن السـجالية الكالميـة اجلافـة إىل 

أن تيــار اإلحيائيــة  اإلســالمية هــذا مازالــت تفاعالتــه جاريــة ليــة ميســرة وحديثــة، علمــاً غــ
وتأثرياتـــه غائنـــة يف أرض اإلســـالم الواســـعة، األمـــر الـــذي يؤكـــد أن مهمـــة اإلصـــالح الـــيت 

ــــغـــدأت تشـــقها احلركـــة اإلصـــالحية منـــذ أواس ط القـــرن التاســـع عشـــر مازالـــت تنتظـــر ـــــــــــــــــ
رورة تدارك ما اعرتاها من نقائص ومواطن مصور يف ـــــــــــــع ضـــــــــــكمال، مـــــــاز واالستـــــاإلجن

 .الفكر والعمل
حللقــات اإلصــالح الســاغقة الــيت عرفهــا  وخالفــاً  ،احلركــة اإلصــالحية احلديثــةكانــت 

غــاليرب  مياســاً  ،غثنائيــة التقــدم والتــأخر اً حــاداً وعيــ، متتلــب التــاريخ السياســي اإلســالمي
لإلصـــالحيني القـــدامي واملتــــأخرين وإىل غايـــة القـــرن الثــــامن  فــــاً احلـــديث الصـــاعد، فخال

أو االحنطـــاط االجتمـــاعي واألخالمـــي  »التـــأخر«عشـــر، الـــذين كـــانوا حيـــاكمون أوضـــاع 
ن إعلى مثاليات اإلسالم الكربى، ف واعتماداً اإلسالمي  »النموذج التارخيي«إىل  استناداً 

التـــأخر واالحنطـــاط إىل ذلـــب، أال وهـــو  جديـــداً  اإلســـالميني احملـــدثني مـــد أضـــافوا عـــامالً 
د يف ــــــأمســوه املدنيــة احلديثــة، أي اليــرب احلــديث والنــاهض علــى حنــو مــا جتس مبــا مياســاً 
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ولعـــل الرســـالة الشـــهرية الـــيت كتبهـــا  .مـــدن الرفـــاه ومـــوة الصـــناعة والتقنيـــة ومكنـــة التســـلح
التحــول  تعكــس هــذا »ملــاذا تــأخر املســلمون وتقــدم غــريهم«ـشــكيب أرســالن واملعنونــة غــ

الــذي يقصــده شــكيب  »اليــري«ـاحلاصــل يف ســياق الــوعي التــارخيي للنخبــة اإلســالمية، فــ
أرســالن هنــا لــيس الصــني وال الياغــان أو اهلنــد غــل يقصــد غــذلب علــى وجــه الدمــة غــاريس 

 .ولندن وفيينا
نــه إذا كانــت جهــود املصــلحني القــدامى وإىل غايــة ويل إ :وبــذا املعــىن ميكــن القــول

 عبـد الوهـاب يف شـبه اجلزيـرة العرغيـة والسنوسـي يف ليبيـا غـن ي يف اهلند وحممـدالدهلو  اهللا
ـــامن عشـــر ـــة واملعرفيـــة اإلســـالمية اً جـــزء يف القـــرن الث فـــإن  ،مـــن خـــط االســـتمرارية التارخيي

 مزدوجـــــاً  اً اإلصـــــالحية احلديثـــــة ممثلـــــة يف األفيـــــا، وعبـــــده وغقيـــــة تالميـــــذمها حتمـــــل غعـــــد
غأجمـاد التـاريخ  ي حاد مبعضـلة التـأخر والرتاجـع مياسـاً وع ، فهي من جهة ذاتومتداخالً 

، مث هـي مـن الضـامرة يف النفـوس والعقـول الكـربىومثاليات اإلسـالم  ندرسةاإلسالمي امل
علــى  وعــي حـاد ومقلــق غصـعود اليـرب احلــديث وتقدمـه غــري املسـبوق جهـة أخـرى ذات

 . أمة اإلسالم
إلسـالمية أكثـر مـن غـريه، وذلـب تومفنا مطوًال غعض الشـيء عنـد تيـار اإلصـالحية ا

ـــالنظر إىل مـــا مثلـــه خطـــاب هـــذا التيـــار مـــن مظـــاهر جـــدة وإضـــافة يف مســـار اخلطـــاب  غ
اإلســالمي، ســواء كــان ذلــب مــن جهــة الــوعي التــارخيي احلــاد غضــرورة النهــوض وتــدارك 
اليفلة اليت ومع فيهـا املسـلمون، أو مـن جهـة حماولـة االسـتجاغة للتحـديات اجلديـدة الـيت 

تبــــدل أحــــول االجتمــــاع السياســــي اإلســــالمي وظهــــور حتــــديات جديــــدة وغــــري فرضــــها 
مسبومة، وعليه فـإن أي جهـد إصـالحي جـاد الغـد وأن يـراكم علـى هـذه اللبنـات األوىل 

 . اليت وضعت أسسها احلركة اإلصالحية احلديثة
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 مظاهر األزمة في الخطاب اإلسالمي

 :الفراغ الفكري والجنوح المثالي -
المية املعاصـرة ضـموراً واضـحاً علـى صـعيد  اإلنتـاج املعـريف اجلــاد، ــــــاحلالـة اإلس تعـا، 

هكـذا ... ما جعلها تفتقد التـوازن املطلـوب غـني األداء الفكـري والنشـاط السياسـي احلركـي
تبدو احلالة اإلسالمية أشبه ما يكون جبسم ضخم وممتد ولكن غرأس صيري وشاحب، أي 

سـع غـني خمتلـف القطاعـات االجتماعيـة والشـعبية غقـدر مـا غقدر مـا تتمتـع حبضـور أفقـي وا
طبعــــاً هــــذا ال يعــــين أن الســــاحة .. تبــــدو جــــدغاء ماحلــــة يف ميــــدان التفكــــري اجلــــاد واحلــــي

اإلســـالمية خاليـــة متامـــاً مـــن أي جهـــد فكـــري جـــاد، أو أجـــا ال تتـــوفر علـــى خنبـــة مـــن أهـــل 
املطلـوب غـني األداء السياسـي  الدراية والنظـر، ولكـن املشـكلة أنـه مـل ونـدر أن مت التواصـل

الشــــديد يف النشــــاط احلركــــي وغــــني اجلهــــد الفكــــري واملعــــريف، ويعــــود ذلــــب إىل االســــتيراق 
 . السياسي احلركي على حساب الفاعلية الفكرية واملعرفية

جوائهـــا أالـــيت ولـــد يف  السياســـية الصـــاخبة واملتأزمـــة أن املناخـــات هنـــا مـــن املؤكـــدو 
ىل جانـــب شـــدة املخـــاطر والتحـــديات الـــيت كـــان ومـــازال ، إســـالمي احلـــديثالتيـــار اإل

هائلة مبا يفوق  عباء ومسؤولياتأحتمل  عليهمد فرضت يواجهها عامل اإلسالم الواسع 
كمـا ال ننسـى هنـا أن الفـراغ السياسـي املريـع الــذي .. خرباتـهيتجـاوز نصـيب حجمـه و 

اد املخــاطر الــيت خلفــه إليــاء نظــام اخلالفــة الحقــاً، إىل جانــب تفــامم األزمــات واشــتد
واجهت ومازالت تواجه العامل اإلسالمي وخمتلف شعوغه، مد فرضت غشكل أو غـآخر 
انتقــال األعبــاء السياســية الكــربى مــن اإلطــار الرمســي للدولــة إىل اجلماعــات السياســية 
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األهليــة، ولــذلب مل يكــن غريبــاً أن تتــزامن نشــأة التيــار اإلســالمي احلــديث مــع إعــالن 
 . السياسية اإلسالمية ممثلة يف نظام اخلالفة اإلسالمية يف اسطمبول »الشرعية«جاية 

كمــا أن الفــراغ املؤسســي الــذي تعانيــه اليــوم جــل أمطــار العــامل اإلســالمي، غســبب 
ـــة التقليديـــة ســـواء كـــان ذلـــب غفعـــل اإلرث  تفكـــب عـــرى اهليئـــات االجتماعيـــة والتعليمي

وجـــــاء الـــــيت ججتهـــــا النخـــــب االســـــتعماري الثقيـــــل أو غســـــبب السياســـــات التحديثيـــــة اهل
المية تتحــــرك فيمــــا يشــــبه الفــــراغ الفكــــري ــــــــــــــــــــــاالســــتقاللية، مــــد جعــــل مــــن احلالــــة اإلس

واملؤسســــي، وعليــــه تفتقــــد األســــاس املعــــريف املتــــني الــــذي مــــن شــــأنه أن يضــــبط حركتهــــا 
 . ويصوب فعلها

أو غعضــاً مــن  عــذراً املعاصــر للتيــار اإلســالمي كــان مــن املمكــن للمــرء أن يلــتمس    
مــن  مــدر عبــاء واملســؤوليات السياســية الــيت فرضــت عليــه لــو كــان هنــاكيف ثقــل األالعــذر 

دىن غـــني الراليـــة الفكريـــة واحلركـــة السياســـية، ولكـــن التعاضـــد والتســـاند ولـــو يف حـــده األ
إىل احلــد  الفكــر وعــامل املمارســة السياســية ملغــني عــااملشــكلة حينمــا تكــون اهلــوة واســعة 

النخــب اإلسـالمية اجلــادة، الــيت  واليريــب يف األمـر أنــه حــىت غعـض .كــن ردمـهالـذي ال مي
تسـاهم يف تـدارك  اليت كان من املمكـن أننشأت على ختوم احلالة السياسية اإلسالمية و 

مـا يـتم  غالبـاً  فضاء الفكر وعامل املمارسة السياسـية، تشق جسر تواصل غنيهذا اخللل و 
مــا يرافــق ذلــب مــن تيذيــة الشــعور غــالينب لــدى  مــع ،ووضــعها علــى هــامش التيــارنبــذها 

ـــة ، مث علـــى الطـــرف اآلخـــر مـــن املشـــهد ضـــعف الراليـــة املبصـــرة لـــدى احلركـــة هـــذه النخب
   .السياسية

ت غعـــــض صــــبحأرة هلــــذه الظــــاهرة أن ــــــحــــدى املضــــاعفات اخلطــــرية واملباشإولعــــل 
ملطروحــــة ا لكـــربىاملهـــام  اولطبيعـــة  ولويـــاتلســـلم األ ةغـــري مدركـــ ةالميــــــــاالس اتالتيـــار 
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دخل يف معـارك سـاغقة تـ ااجيـات الوامـع ومتطلباتـه، فتجـدهوغـري متناغمـة مـع ح ا،عليهـ
خطـاء الـيت ومعـت فيهـا حركـات فكريـة ، ويتم تكرار ذات األصالً أو ال معىن هلا أواجا أل

عـــن حالـــة االنكفـــاء  فضـــالً ، دىن اســـتفادة مـــن خرباتـــا وجتاربـــاأدون  ســـاغقةوسياســـية 
الراليـــة الفكريـــة الثامبـــة والنخبـــة املؤهلـــة لرتشـــيد احلركـــة السياســـية غيـــاب  واجلمـــود غســـبب

، وليس أدل على ذلب ما يلقـاه جمـال التفكـري والبحـث مـن إمهـال، أو يف احلـد وعقلنتها
األدىن غفلــة مــن طـــرف القســط األوفــر مـــن التيــارات اإلســالمية، هـــذا يف الومــت الـــذي 

 .لطة والتحكمأضحت فيه املعرفة جزءاً ال يتجزأ من إرادة الس
ومــد زاد مـــن خطـــورة الوضــع نشـــوء تيـــارات التشـــدد مــن داخـــل الســـاحة اإلســـالمية 
العامـــة، وهـــي تيـــارات تتســـم يف صـــورتا العامـــة غنــــزوع تكفـــريي واضـــح وميـــل مشـــط إىل 
اســتخدام العنــف، حيــث ال تــرتدد هــذه اجلماعــات يف إشــهار الســالح وإعمالــه يف غــري 

جانـــب مـــا تتصـــف غـــه مـــن ضـــيق األفـــق الفكـــري  موضـــعه يف الكثـــري مـــن احلـــاالت، إىل
والسياسي وغياب اإلدراك العميق ملعادالت الصراع وميزان القوة، سـواء يف األمطـار الـيت 
تتحـــرك فيهـــا أو علـــى املســـتوى الـــدويل، ومثـــال ذلـــب جنوحهـــا إىل العنـــف والـــدخول يف 

زق الـداخلي، صراعات تفوق حجمها وإمكاناتا فينتهي با األمر إىل االنكسار أو التمـ
ـــة غعـــامل السياســـة  ـــه مـــن ضـــيق أفـــق  وملـــة دراي غـــل إن هـــذه القـــوى وغســـبب مـــا تتســـم غ
وتعقيــداتا تبــدو عــاجزة عــن إدارة الصــراع غصــورة عقالنيــة ورشــيدة، غلــه تأســيس الوفــاق 
الـــداخلي وتوحيـــد الصـــف اإلســـالمي غتلويناتـــه وتعقيداتـــه الواســـعة وذلـــب حبكـــم ميلهـــا 

 . ميالتكفريي ومنـزعها اإلطال
ارب إىل عوامــــب ثقيلــــة ــــــــبب غالــــذات كثــــرياً مــــا تنتهــــي هــــذه التجـــــــــــولعلـــه هلــــذا الس

ومكلفــة لــيس فقــط علــى هــذه اجلماعــات غــل علــى جممــل الوجــود اإلســالمي واســتقرار 
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التمعــات اإلســالمية والســلم األهلــي عامــة، علــى حنــو مــا رأينــا ذلــب يف احلالــة اجلزائريــة 
 . واملصرية واألفيانية

ملــرء يف صــدق هــذه اجلماعــات وصــفاء إمياجــا، ولكــن دوافــع اإلميــان مــد ال يشــب ا
 .وحدها التكفي ما مل تقرتن غرجاحة العقل وسالمة البصرية

إن أخطر ما يف هذه اجلماعات ميلها السريع إىل تكفري وتبديع املخالفني يف الرأي، 
زهاق الروح إىل جانب تساهلها يف رفع السالح مع ما يستتبع ذلب من إهراق الدماء وإ

        :ة اليراء، يقول تعاىلـة حببل الشريعـالبشرية املعصوم
              
            

 .  )٣٢:املائدة(         
فمقولـة انشـطار العـامل إىل فســطاطي إميـان وكفـر، علـى حنــو مـا ردد ويـردد غعضــهم، 

اً إىل ضــروب مــن التقســيمات احلــادة داخــل اجلســم اإلســالمي مــا يفتــأ أن يتحــول الحقــ
نفسه، فهم يبدالون غسلسلة من الشطوب واحلذوف الداخلية حىت ال يستبقون يف جايـة 

 .املطاف غري القلة النقية والصافية
التشـــدد واليلـــو لـــيس البحـــث عـــن اجلوامـــع  »مدرســـة«فمـــا يعـــين هـــذا الفريـــق مـــن 
حــث عمــا يقســم وميــزق، ولــذلب فهــم مــن هــذه الناحيــة املشــرتكة غقــدر مــا هــو معــين غالب

مشـــروع حـــروب طائفيـــة ومذهبيـــة وتنـــاحرات سياســـية ال حـــد هلـــا، وتـــزداد خطـــورة هـــذه 
ر هلـا، ـــــــالتيارات غالنظر إىل ما ختتزنـه املنطقـة مـن تنوعـات مذهبيـة ودينيـة وعرميـة ال حص

يف أمــس احلاجــة  ات عميقــة مبــا جيعلهــاــــمث غــالنظر إىل مــا يعتمــل فيهــا مــن أزمــات وجراح
ــــإىل فكـــر مركـــب يس ـــتوعب مشـــكالتا ويقـــدم العالجـــات املناســــــ ـــة ـــــــ بة، وإىل روح وفامي
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امات ـــــــــد الطــــــــــــــة وحشـادر علـى مجـع الكلمــط رتومها، فكـر مــــــــــيجها وختيـــــــــــد نســــــــــتش
ال تذريرها وتبديدها، و يقـدم األهـم علـى املهـم، ويـرجح املصـاحل علـى املفاسـد، وييلـب 

ا التفكــــري الوثــــومي والتبســــيطي الــــذي ال درايــــة لــــه املشــــرتك علــــى املختلــــف، غــــدل هــــذ
غتعقيــــدات السياســــة وعــــامل العالمــــات الدوليــــة، فضــــًال عــــن جهلــــه غتعقيــــدات أوضــــاع 

 .جمتمعات املسلمني
ورغــم أن هــذه اجلماعــات اإلســالمية تؤســس شــرعيتها الفكريــة واأليديولوجيــة علــى 

ت الدينية، إال أجم يف حقيقة مسوغات دينية، ويتكلم مادتا لية عامرة غالرموز واإلحاال
األمر أمرب ما يكون إىل اجلماعات الرومانسية والفوضوية الثورية اليت نشـأت علـى ختـوم 
احلداثــة اليرغيــة يف القــرن التاســع عشــر، ويتضــح ذلــب مــن جهــة تعلقهــا غفكــر ذرائعــي ال 

ات يـــرتدد يف اســـتخدام العنـــف ومـــا هـــو متـــاح مـــن وســـائل التقنيـــة احلديثـــة لتحقيـــق غايـــ
سياسية حمددة، فضًال عن نزعتها اجلذرية املراهنة على تييري العـامل غفعـل إرادي أهـوج ال 

 .يفرق غني دائرة املمكن ودائرة اخليايل
إن جوض األمم وخروجهـا مـن وهـدة التخلـف ال ينفصـل غأيـة حـال مـن األحـوال 

زميـــة اً علـــى عــــعــن يقظـــة الــروح والفكـــر وعـــن حــرارة العمـــل، حبيــث يكـــون الفكـــر غاعث
العمل املتبصر واجلاد ويكـون العمـل حـافزاً علـى مزيـد إعمـال النظـر والفكـر احلـي، إىل 

ولعـــل املشـــكلة الكـــربى الـــيت تواجـــه عـــامل . احلـــد الـــذي ال ينفصـــل أحـــدمها عـــن اآلخـــر
اإلسـالم اليـوم تتمثــل يف غيـاب الصـلة الراغطــة غـني الفكـر والعمــل، فيـدا الفكـر أنســاماً 

مع، وظل هذا األخري خاضعاً للمعارف احلسية البسيطة اليت هي جمردة ال صلة هلا غالوا
 .أشبه ما يكون غاملعارف اليفلية لألطفال القصر
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سـالمية الـيت فبعملية مقارنة غسيطة غني حالة جوض اليرب احلـديث وغـني حالتنـا اإل
 تســـتبني مســـاحةســـالمي و النهـــوض اإلأســـالمية غالصـــحوة اإل نا علـــى تســـميتهااصـــطلح

غفــورة  »احلداثــة«قــد دخــل اليــرب ميــامرة ل. لتجــرغتنيوالتبــاين الواســع غــني ااالخــتالف 
ىل جنــب مــع حالــة النهــوض السياســي إ غــداع الفكــري والفلســفي جنبــاً هائلــة يف جمــال اإل

طلـــق عليـــه  أو مـــا أمطـــاعي وروغـــا مـــن غفوتـــا ومجودهـــا اإلأخرجـــت أواالمتصـــادي الـــيت 
  .خلارجي ملراكمة الثروة والد القومي، وفتحت أمامها أغواب التوسع اعصور الظالم
المي العــريض ال ـســاملنا اإلـفــإن هــذه الفــورة السياســية اهلائلــة الــيت تشــق عــ ،أمــا حنــن

زمــة غيــاب وممــا ضــاعف هــذه األ ؛تؤطرهــا حركــة فكريــة وعلميــة رصــينة وأتســندها تكــاد 
لهمـــا دور ن حيـــل حمأدور العـــامل والفقيـــه مـــع تفكـــب املؤسســـة التعليميـــة التقليديـــة دون 

ـــذلب أصـــبحت احلركـــة السياســـية اإلو املثقـــف اإلأاملفكـــر  ســـالمية تســـري يف ســـالمي، وغ
فقد ضمرت حركـة التفكـري احلـر . ال انتظام يف السريالفراغ وعلى غري هدى يف الوجهة و 

واملنفــــتح يف أوســــاط املســــلمني، واختفــــت حركــــة التــــداول احلــــواري واالجتهــــادي لصــــاحل 
 .ط األيديولوجيالتبسيط الفكري والتنمي

 :اتساع الهوة بين الواقع والطموح -
يعــا، اخلطــاب اإلســالمي احلــديث نوعــاً مــن املثاليــة احلاملــة واملنقطعــة عــن الوامــع، 
ورمبـــا يعـــود ذلـــب إىل كـــون اخلطـــاب اإلســـالمي احلـــديث  مـــازال يتيـــذى مـــن املـــوروث 

ي املســلمني ومل يــدرك غعــد حجــم اهلــوة الــيت غاتــت تفصــل غــني ماضــ »القــدمي«الفقهــي 
ال ننســــى هنــــا أن املدونــــة الفقهيــــة واألصــــولية اإلســــالمية وجــــل املفــــاهيم . وحاضــــرهم

على ثرائها وعظمتها مد تشكلت ) املعرب عنها غالسياسة الشرعية(السياسية اإلسالمية 
 »الصــعود«يف أوضــاع الســيادة السياســية للمســلمني، ومــن مث كانــت معــربة عــن أجــواء 
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ات املســـلمني التارخييـــة، ولكـــن الشـــرخ الـــذي مـــزق خـــط اإلســـالمي ومســـتجيبة حلاجـــ
االستمرارية التارخيية اإلسالمية، مث تبدل أحوال املسلمني، وحتول مركز السيادة العاملية 
إىل األمــم اليرغيــة املتيلبــة، مــد جعــل مــن غــري املمكــن ســحب مقــاالت األمــدمني علــى 

 .مسلمنياحملدثني أو استنساخ معاجلاتم على األوضاع الراهنة لل
ومن مظاهر هـذه األزمـة الـيت حتـدثنا عنهـا مـا نـراه مـن انفصـام هائـل يطبـع اخلطـاب 
اإلسالمي والـوعي اإلسـالمي عامـة، غـني ذاكـرة تارخييـة عـامرة غاألجمـاد التارخييـة والسـيادة 
السياســـــية العامليـــــة، وغـــــني وامـــــع يتســـــم يف صـــــورته العامـــــة مبظـــــاهر الضـــــعف واالنقســـــام 

أمــام القــوى األجنبيــة، ولــذلب كثــرياً مــا يكــون هــذا املــرياث التــارخيي واالنكســار املتتــايل 
حاجبــاً عــن فقــه الوامــع وفهــم تعقيداتــه، فــرتى اخلطــاب اإلســالمي يقفــز مــن احلاضــر إىل 
املاضي دون وعي حبدود املسافة الفاصلة تارخياً ووعياً، فضـًال عـن االحنـذاب املنفعـل إىل 

ضــاياه وصــراعاته ومشــكالته علــى حســاب احلاضــر التــاريخ واملاضــي وحــىت االخنــراط يف م
 .ومشكالته الراهنة

ممـــا ال شـــب فيـــه أن هـــذا املـــوروث التـــارخيي واملعـــريف غـــالغ الثـــراء والضـــخامة، الـــذي 
ميتلكـــه املســـلمون، هـــو مـــن غـــني العوامـــل املهمـــة الـــيت كانـــت ومازالـــت حتفـــظ للمســـلمني 

ألمـم أخـرى مـد جرفتهـا ثقافـة مقومات الوجود ومتـنحهم الثقـة يف الـنفس، وذلـب خالفـاً 
الـــيقظ يف التعـــاطي مـــع هـــذا املـــوروث  »احلـــس التـــارخيي«املتيلـــب، ولكـــن حينمـــا يييـــب 

 .يتحول عبأ ثقيًال على أهله وعائقاً حائًال دون إدراك الوامع وااللتصاق غالعصر
إن املشـكل ال يكمـن يف املـوروث وال : ول هنـاـور أكثـر فإننـا نقــوحىت جنلي األمـ

وفعــًال . كال التعــاطي معهمــاـيخ يف حــد ذاتمــا غقــدر مــا يعــود األمــر إىل أشــيف التــار 
فإن من يتاغع جمريات اخلطاب اإلسالمي يلحـظ أن الكثـري مـن سـجاالته ومماحكاتـه 
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النظرية ال عالمة هلا غالوامع الراهن للمسلمني، غل هي يف اليالب األعم إما مستمدة 
 .ر غليد لقضايا اآلخرين وأجوغتهممن سجاالت القدامى ومضاياهم أو هي اجرتا

وممــا يعقــد األمــر أكثــر حينمــا يــتم االســتنجاد مبقــاالت القــدامى ومفــاهيمهم غصــورة 
معزولــة عــن ســياماتا التارخييــة واملعرفيــة ويــتم إســقاطها علــى أوضــاع أخــرى ميــايرة وضــعاً 
ـــة  وكيفـــاً، مـــن ذلـــب مـــثًال اســـتدعاء صـــراعات مدميـــة غـــني مـــدارس كالميـــة أو حـــىت فقهي

أضــحت عدميــة املعــىن أصــًال مــن مبيــل اخلصــومة التارخييــة غــني املعتزلــة واألشــاعرة، أو غــني 
السلفيني واملتكلمني، أو غني الفقهاء والفالسفة وما شـاغه ذلـب، أو إثـارة معـارك ال أول 
وال آخر هلا حول الـذات والصـفات، وحـول اجلـزء الـذي ال يتجـزأ، والتحسـني والتقبـيح، 

 . ونظرية الكسب
سنا ممن يدعو هنا إىل القطع مع ماضـينا اليـد وال مـع موروثنـا اإلسـالمي العظـيم، ل

الــذي هــو غكــل تأكيــد مصــدر فخــر واعتــزاز هلــذه األمــة املوصــولة حببــل الشــريعة اليــراء، 
غقـــدر مـــا نـــدعو إىل التعامـــل املتبصـــر واحلـــي مـــع هـــذا املـــرياث وحســـن اســـتثماره وتفعيـــل 

ني ما يدخل ضمن دائرة اإللزامي القطعي الذي يستوجب خمتزناته، مع التمييز الواضح غ
السمع والطاعة ومـا يـدخل ضـمن دائـرة العفـو فيسـتدعي االجتهـاد وإعمـال النظـر، كمـا 
أننا لسنا ممن يدعو إىل إهدار معـا، الـدين وإفسـاد أسـس الشـرع املتـني غذريعـة التجديـد 

م التهيـب مـن النظـر املتبصـر والتطوير املزيف، غقدر ما ندعو إىل إذكـاء روح الـوعي وعـد
 .واحلي يف مضايا ديننا ومشكالت عصرنا

ممــا مييــز األمــم احليــة، مياســاً غــاألمم العاطلــة، يتمثــل يف مــدرتا علــى حتريــب خمتزناتــا 
الرمزيـــة والتارخييـــة وحســـن اســـتثمارها فيمـــا هـــو مســـتجد مـــن أوضـــاعها، حبيـــث يســـتحيل 

يف حــني أن األمــم الفاشــلة والعاطلــة  املاضــي ملهمــاً للحاضــر، والســلف عونــاً للخلــف،
 .   جتعل من ماضيها ومواريثها مفصاً حديدياً يأسر العقول واأللباب
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ـــيت تطبـــع اخلطـــاب اإلســـالمي املعاصـــر تتمثـــل يف  واحـــدة مـــن املشـــكالت الراهنـــة ال
صرف النظر عن الوامع احلي واالستعاضـة عنـه غـاحللول اجلـاهزة والبسـيطة، مـن ذلـب أنـه  

ملسلم مستجدات وطرأت يف حياتـه مشـكالت إال وتـراه يهـرع إىل كتـب كلما واجهت ا
. احللول اجلـاهزة غـدل غـذل الوسـع يف فقـه الوامـع وحسـن تشخيصـه »الستخراج«الرتاث 

وغدل أن تكون هذه النصوص التارخيية موضعاً للتأمل الثامـب وإعـادة الفهـم مبـا يفتحهـا 
منطيـة وميلقـة يـتم يل عنـق الوامـع هلـا  على أغعاد تأويلية جديدة، تصبح عبارة عـن مدونـة

 . مسراً 
كما أن التعلق الشديد غاملثل والنمـاذج التارخييـة املنصـرمة كثـرياً مـا يـدفع إىل تيليـب 
الطموحــات احلاملــة علــى ممكنــات الفعــل الــوامعي، مــع مــا يتبــع ذلــب مــن تشــبث  غــروح 

سـد أو إرادة فهـم مـوازين إطالمية يييب منهـا فقـه التنسـيب واملوازنـات غـني املصـاحل واملفا
القـــوة الفاعلـــة، ومثــــال ذلـــب  غيــــاب روح املراكمـــة والتــــدرج، وعـــدم التمييــــز غـــني املهــــم 
واألهــــم، وأولويــــة درء املفاســــد علــــى جلــــب املصــــاحل، وأن الضــــرر األشــــد يــــزال غالضــــرر 

 . األخف وغريها من القواعد الشرعية الذهبية
مـــــن الواضــــــح أن هــــــذه املفارمــــــة الواســــــعة غــــــني اإلمكانيــــــات الفعليــــــة للمســــــلمني 
وحظوظهم من موازين القوة وغني ذاكـرتم التارخييـة اليـدة وتطلعـاتم التارخييـة الرفيعـة، 

فهــي مــن جهــة أوىل تــدل علــى أن  أمــة . ذات داللـة ووظيفــة مزدوجــة يف نفــس الومــت
ســـارات إال أجـــا مل تفـــل يف عضـــدها وتثـــين العـــرب واملســـلمني رغـــم مـــا أصـــابا مـــن انك

عزمهــا علــى احليــاة وإرادة التجــدد، فلــم تستســلم مليــزان القــوة الياشــم والــراجح لصــاحل 
ــــ، ومل ختـــر مواهـــا أمـــام إرادة اهليمنـــة الدوليـــة املاســـكة غزمـــام البـــأس العس)اليـــري( كري ـــــــ

مــوة ولكنهــا مــع واملنعــة السياســية والقــدرة االمتصــادية، وهــذا خالفــاً ألمــم أخــرى أكثــر 
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ع التاغعيـة لـه، علـى ــــــيت غوضـــــيادة عليهـا، ورضــــــــر حبـق الســــــــــلمت للمنتصـــــــــذلب س
حنو ما حصل مع الياغان وأملانيا غعد احلرب العاملية الثانيـة، ولكنهـا مـن اجلهـة األخـرى  
كثرياً ما يسـتويل هـذا اإلحسـاس املفعـم غعظمـة املاضـي وضـخامة الطموحـات التارخييـة 

 .تبصرة غالوامع وفهم حاجياتهعلى حساب الرالية امل
وممــا يفســر حالــة االنفجــار الواســعة، الــيت يشــهدها عــامل اإلســالم جبيرافيتــه الواســعة  

وشـــعوغه املرتاميـــة األطـــراف، الـــذاكرة التارخييـــة العـــامرة والطموحـــات التارخييـــة اهلائلـــة الـــيت 
 منضــــبطة خيتزجــــا املســــلمون، والــــيت تتحــــول يف غعــــض األحيــــان إىل طامــــة انفجاريــــة غــــري

) صــراع احلضــارات(ومعقلنــة، مبــا أغــرى الكثــري مــن األمــالم اليرغيــة غاحلــديث عــن مقولــة 
ماصدة غذلب أساساً الصراع غني احلضـارة اليرغيـة واحلضـارة اإلسـالمية، إىل جانـب اتـام 
اإلسالم غكونه ديناً حيرض على العنف وإهدار الدماء وإزهاق األرواح الربيئة، فضالً عن  

 .ًال دون إرساء ميم التسامح والتعايش مع اآلخرينكونه حائ
ولعله هلذه األسباب تـرى عـامل اإلسـالم يفـور مبوجـات الـرفض وحركـات املقاومـة، مـا  

حيـث ظلـت روح االنتفـاض والـرفض هـذه تعتمـل . أن تنكسر الواحدة حىت تليها األخـرى
مـن غـؤر الصـراع مـع  يف أعماق الشخصية اإلسالمية ويشتد أوارها أكثر كلما غرزت  غـؤرة 

مــوى اهليمنــة واالحــتالل األجنــيب يف هــذا املومــع أو ذاك مــن العــامل اإلســالمي، ولــوال روح 
التضـــحية اهلائلـــة هـــذه الـــيت خيتزجـــا املســـلمون النـــدرس مـــا تبقـــى مـــن مقومـــات وجـــودهم 

تهم علــى غــرار اهلنــود احلمــر يف أمريكــا الشــمالية وأمــم أخــرى غائــدة مل تقــو علــى ـوشخصيــ
 .ميزان القوى الذي فرضه عليها ذوو الشوكة والبأسحتدي 

غيــــــد أن هـــــــذا الطمـــــــوح التـــــــارخيي املصـــــــحوب غـــــــذاكرة تارخييـــــــة عـــــــامرة غاألجمـــــــاد 
ن مـراءة الوامـع ـــــــــة ال حتسـارية مندفعــــة انفجـامــــــــارات كثرياً ما يتحـول إىل طـــــــــــواالنتص
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المية ــــــــــــاعات اإلسـاجلمــ هكــذا تنتهــي غعــض.. ةـن فهــم مــوازين القــوة الفاعلــــــــــــأو حس
ــــإىل مـــراءة غـــرتاء للنصـــوص ال ــــدينية والرتاثيـــــــــــــــــ ـــار مماحـــــــــــــــــ ــــة واختي ـــة ال ـــــــــــــــــ كات نظري

ارك تفوق حجمها وإمكانياتـا، ــــــــــــــــــوض يف ضوء ذلب  معــــــــــــــــــعالمة هلا غالوامع، وخت
عات يف غري مواميتها وأماكنها املناسبة، فتجر على نفسها وعلى األمة  وتدخل يف صرا

 .كثرياً من الرزايا والويالت
خييـــل لـــبعض اجلماعــــات اإلســـالمية مبجــــرد امتالئهـــا غـــاليقني الــــديين والقضـــية الــــيت 
انتدغت نفسها ألجلها أجا مد امتلكت مفـاتيح العـامل ومـن مث  مـادرة علـى ملـب مـوازين 

لى عقـب أو اختصـار دائـرة التـاريخ غأسـرع مـن الـربق، وغـدل أن تتجـه هـذه القوة رأساً ع
اجلماعــات إىل إدراك الوامــع الــذي تتحــرك ضــمنه وفهــم مــواه الفاعلــة تكتفــي غاســتدعاء 
النصوص والتاريخ لتسويغ اندفاعاتا العاطفية اجلياشة، ولـذلب لـيس غريبـاً أن نـرى هـذه 

 . غصخرة الوامع اجلماعات تنقلب على عقبيها حينما تصطدم
ـــــأن عـــامل اإلس: اخلالصـــة هنـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة ـتلب طامـــة غـــذل واسعــــالم ومـــواه املتحركـــة متــــ

ـــوإرادة عط ـ ـ ـ ـ ـ ـ طى مهـــم يف ـامل األخــرى، وهــو معـــاء هائلــة مــل نظريهــا غــني أمــم العــــ
محايــة هويــة األمــة والــدفاع عــن كياجــا يف وجــه مــوى اجلــربوت الــدويل، ولكــن هــذه 

د مـــــع ملكـــــة التشـــــخيص والفهـــــم للوامـــــع الطامـــــة يف حاجـــــة ماســـــة إىل أن تتعاضـــــ
ومعطياتـه املركبــة واملعقــدة وإال حتولـت إىل فعــل أهــوج ال يفـرق غــني املمكــن الفعلــي 
واملمكــن اخليــايل، كمــا أن هــذا الطمــوح التــارخيي اجليــاش الــذي ييمــر كيــان وملــب كــل 

سـنن مسلم مد يكون مدمراً إن مل يقرتن حبالة وعي تارخيي حيسن فهم موانني التاريخ و 
 .االجتماع البشري
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 : اإلغراق في المحلية وغياب الهم العالمي -
يتســـم اخلطـــاب اإلســـالمي يف صـــورته اليالبـــة غنـــوع مـــن االنكفـــاء علـــى الـــذات 
وإغراق يف احمللية الضيقة عل حساب البعد اإلنسا، والكو،، ولذلب مل يكن غريباً 

ت الــيت تواجــه املصــري أن يييــب أو يكــاد هــذا اخلطــاب عــن جممــل القضــايا واملعضــال
اإلنســا، اليــوم، حــىت ليخيــل إليــب أن املســلمني غــري معنيــني مبــا يــدور يف العــامل مــن 

وهلم من تساالالت، وما يعج غه من أزمات طاحنة تسحق البشرية وتؤز كياجا ــــــــــــــــــح
ة العنـف العام، كقضايا العوملة والبيئة والتفكب االجتماعي وأزمة املعىن وطييان ثقافـ

 . واهليمنة وما شاغه ذلب
ورغـــم أن رســـالة اإلســـالم مـــد مامـــت يف جوهرهـــا علـــى غعـــد اإلنســـانية اجلـــامع الـــيت 

          : تتأســس علــى النــداء الكـــو،
، )١٣:جراتـاحلـــــــــــــ(            

حســاب  إال أن اخلطـاب اإلســالمي املعاصــر تيلـب عليــه املشــاغل األخالميـة احملليــة علــى
فالقسط األوفر ممـا يكتـب اليـوم يف العـامل اإلسـالمي ال يرتقـي . اجلهد املقاصدي الكو،

إىل مستوى اجلدارة العلمية وال ينال حظاً مـن االعـرتاف العـاملي لـيس لضـعف يف الطـرح 
واحملتـوى فحسـب غـل ألن هـذه الكتاغـات ال تــتم أصـًال غالشـأن اإلنسـا، العـام أو مهــوم 

 .البشرية
 »مجـود«يزيـد يف تعقيـد الوضـع أكثـر مـا أصـاب املدونـة الفقهيـة اإلسـالمية مـن ومما 

ة ـلها عـــــن وتــــرية احليــــاة وأمنـــــاط االجتمــــاع الراهنــــــــــــــــــت تفصــــــبب الفجــــوة الـــــيت غاتــــــــــغس
للمســلمني، ولـــذلب مل يكـــن غريبــاً أن نشـــهد حالـــة الفوضـــى املعرفيــة الـــيت تســـم خمتلـــف 
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واء كـان ذلـب مـن جهـة اإلصـطالح الليـوي أو املفـاهيم ـالمية، ســــــــــــــــــحقول املعرفة اإلس
أو مـــن جهـــة  نظـــام الداللـــة واملعـــىن، توازيـــاً مـــع حالـــة الفوضـــى العامـــة الـــيت تطبـــع احلالـــة 

فحركـة االجتهـاد الفقهـي، الـيت كانـت موصـولة حبيـاة .. االجتماعية والسياسية اإلسالمية
صة واليت راكمت ــــــــــــــــــات العلمية املتخصــــــــــــــــــاملسلمني وكانت تقوم على إنتاجها املؤسس

الية، أضحت اليوم جهداً فردياً ــــــــــــــــــاليدها على امتداد مرون متتــــــــــــــــــجهودها ورسخت تق
فصـلة عـن مشـاغل لمني ومنـــــــــــــــــــلة منقطعة عن وترية احليـاة اليوميـة للمســــــــــــــــــمعزوًال، وح

فقـد غعــدت الشـقة غــني فقـه الـدين ومنــط احليـاة العامــة . رية الواسـعةــــــــــــــــــــالعـامل ومهـوم البش
للمسلمني وخاصة يف جمال السياسة والشؤون العامة، وعليه حنى فقه الدين منحى جمرداً 

تقراء غعيــــداً عــــن الوامــــع، وانفصــــل هــــذا األخــــري عــــن روح الــــدين ومــــا عــــاد حقــــًال لالســــ
 .واالجتهاد الديين

إن اخلطاب اإلسالمي تتوزغه اليوم وجهتان مفسـدتان، : وعلى اجلملة ميكن القول 
يد ورتاغـة التكـرار ملـا مالـه األولـون، ووجهـة أخـرى منيمسـة ـــــــــــــــــــوجهة أوىل غارمة يف التقل

ـــيف آف ـــة تقليــد اآلخــرين والســـــــــــــــــ ـــعلــى منــواهلم شــرباً غش ريـــــــــــــــــ رب وذراعــاً غــذراع حتــت ـــــــــــــــــ
مـــــن ضـــــجيج  »احلـــــداثيون«فعلـــــى كثـــــرة مـــــا يثـــــريه . دعـــــاوى حداثـــــة كونيـــــة ميشوشـــــة

ــــلحات وعلـــى كثـــرة حـــديثهم عـــن فضـــيلة اإلغـاملصطـــ داع والنقـــد، ال نكـــاد نـــرى هلـــم ـــــــــــــــــ
هم اليالبــة عالـة علـى غـريهم، عـبء علـى الفكــر ـــــــــــــــــــتـجهـداً إغـداعياً يـذكر، فهـم يف صف

 .اجلاد واملبدع
ـــــمثــــة مفارمــــة عجيبــــة غــــني مــــا خيتزنــــه اإلســــالم مــــن مــــيم وجوديــــة وأخالميــــة س امية ــــــــ

ومنفتحــــة علــــى املصــــري اإلنســــا، الكــــو، وغــــني خطــــاب إســــالمي منكفــــئ علــــى نفســــه 
ة أو القطــر الضــيق، ويف وحــدوده الضــيقة، الــيت ال تتجــاوز غالبــاً دائــرة املــذهب أو الطائفــ
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أحســن احلـــاالت أمـــة املســـلمني، دومنـــا انشـــيال غـــإغالغ معـــا، الرمحـــة اإلهليـــة إىل األســـرة 
 .البشرية الواسعة

ى، إىل وجــود خطــاب إســالمي ـوتشــتد احلاجــة اليــوم، أكثــر مــن أي ومــت مضــ
  ن ة اإلهلية يف األنفس واألكواـالمية ومعا، الرمحـرز القيم الكونية اإلسـمتني يب

، خاصــة يف عصــرنا املعــومل، الــذي )١٠٧:األنبيــاء(     
 .  غلبت عليه نزعات الفراغ  العدمي، ومسالب الذرائعية العلمانية

فاملتأمــل اليــوم يف مســارات الــوعي اليــريب والعــاملي عامــة يلحــظ دفقــاً متصــاعداً حنــو 
وليسـت حركـة .. وجهـةغلبة العلمنة أو الدهرنة، وذلب غسبب ضمور القيم الضاغطة وامل

العوملة، املراهنة على ما تسميه غالضبط الذايت حلركة السوق واملتعاضدة مع نظـرة إجرائيـة 
وغرمجاتيــة للوجــود الكــو، والوضــع اإلنســا،، ليســت إال التعبــري األكثــر كثافــة عــن شــيوع 

اعث ميم الدهرية العلمانية توازياً مع ضمور املوجهات واليايات الكربى، فقد ضمرت غو 
الـــدين لصـــاحل نزعـــة عقالنيـــة صـــلبة كانـــت متزاوجـــة يف غواكريهـــا مـــع املواريـــث اليهوديـــة 
املســـيحية، مث مـــا فتئـــت أن تراجعـــت هـــذه النــــزعة العقالنيـــة املعلمنـــة حتـــت ضـــيط اآللـــة 
الرأمسالية الواسعة مث فلسفات القلق الوجودي لتحل حملها نزعة عدمية جاحمة أتـت علـى 

لقة ـوليسـت هـذه النــزعة الدهريـة اجلاحمـة إال حـ. ن والعقـل معـاً ما تبقى مـن رواسـب الـدي
اعدة ضمن اخلـط العـام ملشـروع احلداثـة، فمـا كـان ضـامراً فيهـا أصـبح واضـحاً، ومـا  ـمتص

 .كان خفياً أضحى جلياً غائناً 
المية ـولعــــل املعركــــة الــــيت تــــدور رحاهــــا، البــــاردة والســــاخنة، علــــى أرضــــنا اإلســــ 

عه من ليط عن جمافاة اإلسالم لقيم العصر ودوره املزعوم يف الواسعة اليوم، وما نسم
تيذية اإلرهاب، سوى القشرة اخلارجية اليت ختفي مطلبًا أكـرب ومسـعى أوسـع للقـوى 
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اليرغية، إال وهـو مسـعى تفكيـب مـا تبقـى مـن حصـون ممانعـة يف اغـتالع مـيم العلمنـة 
ى ومـن اإلنسـان اإلجرائـي والعوملة، اليت تتخـذ مـن النجاعـة االمتصـادية مبـدأها األمسـ

ففــي الومــت الــذي اجتاحــت القــيم الدهريــة خمتلــف منــاحي املعمــورة .. مثاهلــا األعلــى
الكونيـة توازيـاً مـع تزايـد سـطوة العوملــة غقوتـا اإلعالميـة والدعائيـة، ويف الومـت الــذي 
أذعنـــت رمـــاب أغلـــب شـــعوب العـــامل طوعـــاً وكرهـــاً للنمـــوذج اليـــريب املعلمـــن واملعـــومل 

 .املنطقة اإلسالمية على مدر مهم من استقالهلا الرمزي والروحي حافظت
إن عصـــرنا الــــراهن هـــو عصـــر تفكــــب اليقينيـــات الكــــربى، : لســـنا مبـــاليني إذا ملنــــا

اليقينيــات الدينيــة واألخالميــة، واليقينيــات العلميــة والسياســية، الــيت كانــت مبثاغــة األســس 
ني، فقــد اهتــزت الثقــة يف األســس الكــربى الرافــدة لبــىن الــوعي واالجتمــاع اليــرغيني احلــديث

ولت إىل ضـــرب مــن التأويليـــة العاغثــة الـــيت ال ـداثة، ومــن مث حتـــالــيت مــام عليهـــا عصــر احلـــ
 »جــون فرنســوا ليوتــار«تعــرف مرتكــزاً دالليــاً والميميــاً، وهــذا مــا يســميه املفكــر الفرنســي 

ى، ماصــداً غــذلب غنهايــة الســرديات أو الروايــات الكــرب  »غعــد احلداثــة«أحــد منظــري مــا 
جايــة القــيم األساســية واملســتندات الكــربى، الــيت مامــت عليهــا جترغــة احلداثــة اليرغيــة، ويف 

مقدمــة ذلــب العقالنيــة الصــلبة ونزعــة التقــدم، واإلميــان غالذاتيــة اإلنســانية، لتحــل حملهــا  
يــب تعمـل علـى تفك) نسـبة إىل الفيلسـوف األملــا، فردريـب نيتشـة(نزعـة تأويليـة نيتشـوية 

الفكر وإفراغ العامل من دواخله وأعمامه، أي  حتويله إىل جمرد لعبة تأويلية عاغثـة، وفامـدة 
 .ألي داللة أو وجهة غائية

ال شب أن مستقبل اإلسالم والعامل مـن حولنـا سـيظل حمكومـاً غنوعيـة األجوغـة الـيت 
يت تكـــاد المي  غـــديًال عـــن حركـــة العوملـــة املاديـــة الواحديـــة، الـــــــــــــــســـيقدمها اخلطـــاب اإلس

تطبــق علــى املعمــورة الكونيــة مــن جناحهــا اليــريب حبلوليتــه املاديــة القاســية، ومــن جناحهــا 
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وليسـت حركـة العوملـة الـيت تريـد أن تتخـذ . يوي حبلوليتـه الروحانيـة املياليـةـــــــرمي اآلســــالش
مـــن االمتصـــاد مثـــاًال أعلـــى ومـــن اإلنســـان اإلجرائـــي الربامجـــايت مطيـــة إال حلظـــة اكتمـــال 

املاديــة الســائبة غوجهيهــا الشــرمي واليــريب، الــيت تــراهن علــى التمــدد حنــو كــل  العلمانيــات
 . أطراف املعمورة الكونية وتفكيب ما تبقى  من حواجز جيرافية وفكرية ودينية

ه مبيــــزان االمتصــــاد أو ـت أوضاعـــــالم إذا مــــا ميســـــم اإلســـــمــــن املؤكــــد هنــــا أن عالــــ
املعـادالت الدوليـة ال يكـاد يـذكر، كمـا أن  عطاءات العلوم والتقنية أو مبيـزان احلضـور يف

جيرافيـــة اإلســـالم املمتـــدة والواســـعة تبـــدو وامعـــة غشـــكل أو غـــآخر حتـــت ســـطوة النفـــوذ 
السياســي واألخطبــوط االمتصــادي اليــريب، ولكــن الثاغــت يف كــل ذلــب أن املســلمني مــد 

ألي حافظوا على مـدر غـري مليـل مـن اسـتقالهلم الرمـزي والروحـي، الـذي هـو شـرط الزم 
 .مشروع إحيائي جاد

تومفنا هنا عند غعض مناحي األزمة اليت تواجه الوعي اليـريب، والـيت أضـحت يف 
حقيقـــة األمـــر أزمـــة عامليـــة حبكـــم مـــوة االنتشـــار وســـطوة التـــأثري الـــيت امتلكهـــا اليـــرب 
احلـــديث، مبـــا جعـــل مـــن  ندوغـــه واختناماتـــه نـــدوغاً عامليـــة، ولنبـــني حجـــم األزمـــة الـــيت 

والشيء .. ها احلضارة املعاصرة وحاجتها إىل نرباس اهلداية الرغانيةأضحت تتخبط في
الثاغــت أن اإلســالم غأعمامــه الروحيــة وتطلعاتــه الكونيــة األمــدر علــى تقــدمي إجاغــات  
كـــربى ختـــرج البشـــرية مـــن صـــحراء التيـــه والضـــياع الـــيت تتخـــبط فيهـــا، وتنـــري هلـــا ســـبل 

لنخـب اإلسـالمية علـى صـياغة ولكن يبقى التحدي مائمـًا يف مـدى مـدرة ا. اخلالص
خطــاب إســالمي متــني يســتجيب هلــذه التحــديات ويتحســس مســالب احلــل وتقــدمي 
اإلجاغـــات اإلســـالمية، ورمبـــا تظـــل هـــذه املهمـــة الكبـــرية مرتوكـــة إىل أجيـــال املســـلمني 

 .القادمة، فلعلها تكون أمدر منا على تقدمي اخلطاب اإلسالمي األنسب واألمنت
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 :تضخم هاجس الدولة -
منـذ إعادة غنـاء الدولـة اإلسـالمية باجس  مسكوناً اخلطاب اإلسالمي احلديث لد و 
تعماري اليريب، وما تبع ـه، وذلب غسبب الصدمة العنيفة اليت ولدها االجتياح االسغواكري 

ذلب من تفكيب متتـال ألسـس اإلمجـاع األهلـي ومبـا، الشـرعية التقليديـة، ومـد جـاءت 
م مشــفوعة غــإعالن علمانيــة الدولــة   ١٩٢٥يف تركيــا ســنة  صــدمة إليــاء اخلالفــة العثمانيــة

ليدفع غاملشكل السياسي، وعلى رأس ذلب مطلب الدولة اإلسالمية  إىل صدارة أجندة 
 .تيار اإلسالم املعاصر

مل يكــن غريبــاً أن تكــون نشــأة احلركــة اإلســالمية احلديثــة يف العــامل العــريب ممثلــة يف  
م، وغعــد ســنوات ١٩٢٨ادة الشــهيد حســن البنــا ســنة يف مصــر غقيــ) اإلخــوان املســلمني(

مليلة فقط من  إلياء الكيان السياسي العثمـا، وتسـلم كمـال أتـاتورك لشـؤون احلكـم يف 
وجيــب أن نضــيف إىل هــذه األســباب تبلــور راليــة نافيــة لصــلة الــدين . العاصــمة العثمانيــة

ل املؤسسة التعليمية غالسياسة ولوجود دولة يف اإلسالم أصًال كانت مد انبعثت من داخ
التقليدية أصًال، فالكل يذكر الزوغعة الصاخبة اليت أثارها كتاب علي عبد الـرازق املعنـون 

ســــواء داخــــل األزهــــر الشــــريف أو يف األوســــاط الفكريــــة  »اإلســــالم وأصــــول احلكــــم«غـــــ
اإلسالمية الواسعة، ومـا حلـق ذلـب مـن ردود واسـعة هـدف أغلبهـا إىل نقـض مـراءة علـي 

 .زق وتأكيد صلة اإلسالم غالسياسة وشؤون احلكمعبد الرا
ففـــي مواجهـــة هـــذه املوجـــة املتجهـــة إىل عـــزل اإلســـالم عـــن الشـــأن السياســـي ومشـــاغل 
العصــــر نــــزع  اخلطــــاب اإلســــالمي احلــــديث إىل رفــــع شــــعار الدولــــة اإلســــالمية وإكســــائها 

ـــا أن  التيـــا ر السياســـي غالفضـــائل األخالميـــة والسياســـية غصـــورة غـــري مســـبومة، وال ننســـى هن
اإلســـالمي احلـــديث ولـــد  متـــأثراً غالثقافـــة السياســـية الســـائدة يف املنطقـــة ويف الســـاحة العامليـــة 
عامـــــة، وهـــــي ثقافـــــة كانـــــت يف جمملهـــــا تتمركـــــز حـــــول التحـــــديث السياســـــي  واالمتصـــــادي 
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ــــــة  ــــــاً أن يتمركــــــز خطــــــاب النخب ــــــذلب مل يكــــــن غريب ــــــة، ول واالجتمــــــاعي عــــــرب أدوات الدول
الكيانــــات «وميــــام  رحيــــل اجليــــوش االســــتعمارية اليرغيــــةمل العــــريب غعــــد االســــتقاللية يف العــــا

ــــةحــــول  »الوطنيــــة ــــاطرة االمتصــــادي و  غاعتبارهــــا  ضــــامنة التقــــدم الدول التحــــرر السياســــي وم
ومــد مثــل النمــوذج  الــذي عـد اليــرب احلــديث منوذجــه األكمـل، »التمــدن«االلتحـاق غركــب 

مــن  الثــورة الفرنســية نوعــاً  يعامبــةذلــب منــوذج  الشــيوعي يف روســيا، والفاشــي يف إيطاليــا، ومبــل
التحديثيـــة يف العـــامل اإلســـالمي، غـــل لنخـــب  للنخـــب االســـتقالليةغالنســـبة اإلغـــراء واجلاذغيـــة 

والبعثيـــة يف ، اجلزائـــرة يف يـــ، وتقـــدم التجرغـــة الناصـــرية يف مصـــر، والبومدينالعـــامل الثالـــث عامـــة
 .على هذا التوجه زاً غار  مثاالً العراق وسورية والبورميبية يف تونس 

مــــع تيــــارات العلمنــــة يف اليالــــب  اإلســــالمي مل تكــــن وديــــة ورغــــم أن عالمــــة التيــــار
إىل  إسـالمي  مع تفـاوت يف نوعيـة هـذه العالمـة مـن مطـر(السياسية واحلركة االستقاللية 

ألجــواء السياســية والثقافيــة الــيت نشــأ اإال أنــه مــع ذلــب مل يكــن مبنــأى عــن ) آخــر طبعــاً 
ـــة جبناحيهـــا  ،تيل يف أجوائهـــاضـــمنها واشـــ مبـــا يف ذلـــب الثقافـــة السياســـية للنخـــب العرغي

 .تماهية يف مقولة الدولة احلديثةامل ،الليربايل، العرويب اليساري
ومـا يزيــد يف تعميــق املشـكل أن اخلطــاب اإلســالمي احلـديث مييــل يف صــورته اليالبــة 

األزمــات واألعطــاب اهلائلــة  أســلمة دولــة االنقســام والتجزئــة، الــيت ورثــت الكثــري مــن إىل
هلــذه  ، عــرب أســلمة التشــريعات القانونيــة واملظــاهر العامــةمنــذ احلقبــة االســتعمارية الثقيلــة

الدولــة مث نعتهــا غالدولــة اإلســالمية، فحينمــا يتحــدث اإلســالميون عــن الدولــة اإلســالمية 
ـــيت يتحركـــون ضـــمنها  ـــة ال ـــة السياســـية احمللي ـــاً أســـلمة األوعي مكتفـــني فهـــم يقصـــدون غالب

غإســقاط مقـــوالت السياســة الشـــرعية ومنــوذج اخلالفـــة علــى حنـــو مــا حتـــدث عنــه الفقهـــاء 
ــــواألص ـــة ـــــ ـــذين يطـــالبون غدول ـــة، أمـــا أولئـــب ال ـــة احلديث ـــة التجزئ وليون القـــدامى علـــى دول
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اخلالفـــة اجلامعـــة كمـــا هـــو حـــال حـــزب التحريـــر فهـــم يف اليالـــب يتعلقـــون غصـــفاء املثـــال 
 .سياسي العيين  ومشكالته الراهنةوالنموذج مبنأى عن الوامع ال

 ال ننســى هنــا أن أهــم الشــعارات الــيت حركــت شــباب اجلبهــة اإلســالمية يف اجلزائـــر
المية، مــراهنني يف ذلــب علــى ـتهم اجلياشــة هــو شــعار الدولــة اإلســـمــثًال، وأهلبــت محاســ

 دولــة االســتقالل الــيت ورثتهــا جبهــة التحريــر الــوطين عــن االســتعمار الفرنســي، »أســلمة«
ـــورة وأســـس اإلســـالم، و لتضـــحيات  »خيانـــة«غعـــد أن رأوا  فيهـــا خروجـــاً عـــن أســـس الث

جماهـــديها، وحينمـــا يتحـــدث غعـــض اإلســـالميني الســـودانيني عـــن دولـــة اإلســـالم فهـــم ال 
يقصدون غذلب شيئاً سوى حدود الدولة املهدية على حنو ما ورثوها عن نظام االنتداب 

ني اإليرانني، الذين ورثوا دولة ذات تقاليد مومية الربيطا،، وال نتحدث هنا عن اإلسالمي
 .ثقيلة الوطأة عملوا على صبها يف مالب اإلمامة الشيعية

ــــيكـــن اخلطـــاب اإلس مل الـــيت ختتزجـــا   اهلائلـــةمبـــا فيـــه الكفايـــة غـــاخلطورة  المي واعيـــاً ــــ
ا كرية الضـــارغة، وتنظيمهـــا اإلداري الضـــخم، ومــــاألمنيـــة والعســـ غأجهزتـــاالدولـــة احلديثـــة 

ـــغــه اليــوم مــن مــدرة هائلــة عــ تتمتــع ميتلــب كمــا أن هــذا اخلطــاب ال بط،  ـاغة والضـــلى الرم
الـــوعي الكـــايف حبجـــم القطيعـــة التارخييـــة احلاصـــلة غـــني النمـــوذج التـــارخيي للدولـــة الســـلطانية 
القدمية ونظام دولة االنقسام الناشئة غعد جترغة االجتياح االستعماري اليريب، أو غني مقولة 

ة أو الســلطنة الــيت حتــدثت عنهــا أدغيــات السياســة الشــرعية وغــني طبيعــة وخصــائص اإلمامــ
يمات االســتعمارية، ولعــل هــذا مــا جيعــل مــن اخلطــاب ــــــــــــــدولــة التجزئــة الناشــئة غفعــل التقس

ـــــــاإلس ــالمي يبــدو  خليطــاً غــري منسـ ـــجم مــن ترســـــــــــ القدميــة  »لطانيةــــــــاآلداب الس«بات ـــــــــــ
  .»الدولة اإلسالمية«قولة ومن تكييفات حداثية سياسية مت تكييفها يف م
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تأسســت الدولــة احلديثــة علــى ادعــاءات مشوليــة واســعة النطــاق، مــن ذلــب مقــوالت 
الســيادة العلويــة واملطلقــة هلــذه الدولــة، ومطلــب الطاعــة واخلضــوع الكــاملني، إىل جانــب 
احتكار ومركزة أدوات العنف غيدها،  واالنفراد مبشروعية استخدام هذا العنف ضمن ما 

جيـب النظـر  ال .تخدام املشروع للعنـفـغاالس "ماكس فيرب"ا، ـعامل االجتماع األملأمساه 
ـــة  ـــة يف نســـختها اليرغي ـــة احلديث ـــا إىل الدول ـــةهن ـــة وجههـــا الليـــربايل الدميقراطي ، أو مـــن زاوي

وال تعطي صورة كاشفة عن , الثانية العامليةدة غعد احلرب ـوالرفاهي، فهذه مظاهر مستج
 . ، الذي الزم نشأة الدولة القومية احلديثةاملخيفركب، وحىت الدموي املسار التارخيي امل

الدولــة احلديثــة هــي أشــبه مــا يكــون غآلــة صــماء وضــخمة هلــا معقوليتهــا اإلكراهيــة  
اخلاصــة الــيت ال تعبــأ كثــرياً غنوعيــة األيــديولوجيا الــيت تســتند إليهــا أو املطالــب األخالميــة 

ما يهم هذه الدولة غدرجة . األشخاص القائمني عليها والدينية اليت تنادي با، أو نوعية
أوىل هـو حتقيــق مبــدأ النجاعـة العمليــة وضــمان االنضـباط والســيطرة علــى أجســاد وأرواح 
رعاياها غاإلكراه اخلفي، واملعلن إن لزم األمر، ولذلب نرى هذه الدولة تعمل  على جتيري 

ضوع، ودع عنب هنا التصورات الدين، وتوظيف كل شيء لصاحل االنفراد غالسيطرة واخل
املثاليــة الــيت تصــور الدولــة اإلســالمية وكأجــا املســيح املخلــص مــن شــرور العــامل وخطايــاه 

 .وطريقاً إىل جنة اهللا املوعودة يف هذا العامل
امــرتن اخلطــاب اإلســالمي احلــديث غقــدر غــري مليــل مــن املثاليــة يف تصــور السياســي 

للكثـــري مـــن النشـــطاء اإلســـالميني أن الدولـــة  عامـــة وموضـــوعة الدولـــة خاصـــة، إذ خييـــل
اإلسالمية كفيلة غالسيطرة على جممل الصـعوغات الـيت  يعانيهـا اجلسـم اإلسـالمي العليـل 

ـــــــوجتس ــــيد التطلعـــات واألحـ الم الكـــربى، ويـــزداد األمـــر خطـــورة حـــني يـــتم اعتبـــار هـــذه  ـــــــ
طاغقـة الـدين يف ، فيـتم تبعـاً لـذلب م»لألمـة«الدولة املؤمتن على الدين والصـوت العميـق 

 . الدولة ومصاحل التمع يف مصاحل الدولة
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وال ننســى هنــا أن هــذا االهتمــام املركــزي غالسياســي عامــة وغالدولــة خاصــة يعــد مــن 
مالزمــات العلمنــة السياســـية احلداثيــة، الـــيت مامــت علــى إعـــالء دور السياســي يف إعـــادة 

اعيـــة عـــن طريـــق الفعـــل تشـــكيل شـــروط الوجـــود اإلنســـا، وإعـــادة هندســـة البنيـــة االجتم
السياســـي املـــربمج، هـــذا االهتمـــام الـــذي  عملـــت االجتاهـــات الشـــمولية علـــى دفعـــه إىل 

إن أمصر طريق لعلمنة اإلسالم هو اختصار رهاناته وسلم : وهنا أمول. حدوده القصوى
 .أولوياته يف مطلب الدولة

ون اتسـاع ولكن املشكلة ما أن يتحرك اإلسـالميون غاجتـاه هـذه الدولـة حـىت يكتشـف
اهلوة اليت تفصل غني املثال والوامع، غني فكرة الدولة اإلسالمية املخلصة اليت حيلمون با، 
وغني وامع األزمات واحلصار الـذي يطبقـه علـيهم نظـام دويل ثقيـل الوطـأة ميسـب غنسـيج 
االمتصاد، والسياسة، ويتحكم يف حركـة األسـاطيل واجليـوش، فتتحـول أحالمهـم الورديـة 

 .يس خميفةإىل كواغ
فالدولة اإلسالمية اليت أريد هلا أن تكون األداة السحرية ألسلمة التمع وجتـاوز 
حالـــة العطالـــة التارخييـــة، الـــيت أملـــت غـــالوجود اإلســـالمي علـــى امتـــداد القـــرون الثالثـــة 

وهكذا تيدو .. األخرية، إذا با تتحول إىل عبء ثقيل على مشروع اإلسالمي نفسه
فأمـــام اشــــتداد الضــــيوط .. م الــــذي يهــــون دونـــه كــــل شــــيءاهلـــدف األمســــى واألعظـــ

واملخــاطر الداخليــة واخلارجيــة يصــبح املطلــب األول واألخــري هــو احلفــاظ علــى هــذه 
الدولة مبل أي شيء آخر، أما الطليعة اإلسالمية اليت دخلت عـامل السياسـة مفعمـة 

ياسـيني يفومـون غطهورية روحية وأخالمية نبيلة فإذا غعناصرها يتحولـون إىل ممتهنـني س
يف ذرائعيتهم السياسية ذرائعية مكيافيلي، وجترغـة اإلسـالميني يف غعـض الـبالد العرغيـة 

 .ونزاعاتم الساخنة والباردة تيين عن مزيد التفصيل
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إن الدولــة القوميــة احلديثــة، ومهمــا كانــت هويتهــا الفكريــة والعقائديــة، ليســت جمــال 
ما هـي موضـع املصـاحل والقـوة، علمـاً وأن أي جتسد الفضائل األخالمية والسياسية غقدر 

دولــة هلــا ميــوالت طبيعيــة حنــو التمــدد والســيطرة، غيــض النظــر عــن نوعيــة القــائمني عليهــا 
ومــدى التــزامهم األخالمــي والــديين، ولعلــه هلــذا الســبب غالــذات وجــب النظــر إىل الدولــة 

د مـن غلوائهـا وكـف غأجا الشر األعظم، وإن كان شراً الغد منه، ومن مث العمل على احلـ
يــــدها عــــن التمــــدد والســــيطرة علــــى التمــــع واالســــتيالء علــــى الــــدين، أي العمــــل علــــى 
التخفيــف مــن وطــأة الدولــة وجتريــدها مــن ادعاءاتــا الشــمولية يف متثيــل الــدين واجلماعــة 
السياسية غدل إكسائها بالة مدسية، مع العمل علتتحويل ما أمكن من صـالحياتا إىل 

هليــة املســتقلة، حبيــث ال يبقــى منهــا إال مــا كــان ضــرورياً إلدارة االجتمــاع اجلماعــات األ
 .السياسي وليس أكثر

خالميـة والروحيــة تــربز راغطــة وثيقـة غــني الشــأن الــديين ســالم األأن منظومــة اإلال شـب 
ولكن غشرط أن نفهم السياسي هنا مبعنـاه العـام والشـامل الـذي يتجـاوز  ،والال السياسي

، مبــالإ ذلــب حممــد كمــا غــّني   ،فهــذا الــرتاغط الوثيــق غــني اجلــانبني ة،لدولــري لاملفهــوم احلصــ
ســـالم ال يعـــرتف غثنائيـــة احلقيقـــة ن اإلأىل إساســـية غعـــاده األأيعـــود يف غعـــد مـــن  رمحـــه اهللا،

 . نسانيةالدينية مثلما ال يعرتف غالثنائية التقاغلية على مستوى الذاتية اإل
ذا إو  ،ليها من جانب هي غعد روحي متعالإنظرت  ذاإسالم إلفاحلقيقة الدينية يف ا

مثلمـا إذا نظـرت  مبـال، متامـاً إليها من الوجه اآلخر هي سياسة ودولة كما يقول إنظرت 
فهـــي يف وجـــه مـــن وجوههـــا جســـم مـــادي ويف وجههـــا اآلخـــر  ،نســـانيةىل الشخصــية اإلإ

 . نفحة روحية
غقـــدر مـــا هـــي آلخـــر إضـــافة عنصـــر فالعالمـــة غـــني الـــديين والسياســـي ليســـت عالمـــة 

الدولــة ســوى ، حبيــث ال تعــدو أن تكــون عالمــة صــميمية مــن داخــل البنيــة الدينيــة ذاتــا
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ولكنهـا غكـل تأكيـد ليسـت  ،حدى نقـاط التقـاطع الـيت يلتقـي عنـدها الـديين والسياسـيإ
 : وذلب  لالعتبارين التاليني ،نقطة التقاطع الوحيدة وال الرئيسية

فهــو خيــص   ،أوســع مــدى مــن جمــال الدولــة إلســالماألن جمــال السياســي يف  :أوالً 
ن مفهوم السـلطة لـيس إغاملعىن العام والشامل للكلمة، حبيث  ،مكانات فعلهاإالسلطة و 

غـل  ،مثلمـا ذهـب إىل ذلـب التصـور املاركسـي التقليـدي ،على النواة املركزية للدولة ماصراً 
 .سالمي العام اإلم االجتماعي والسياسي اليت ختص املصريييطال كل أشكال التنظ

أوســع  فاعليـــة   ،وكـــذلب جترغتــه التارخييـــة ،ســـالم الكــربىألن اســرتاتيجيات اإل :ثانيــاً 
ذا جردنــا إعليــه، ولــذلب وعبئــاً  حيــان كــالّ مــن الدولــة الــيت كانــت يف الكثــري مــن األ مــدىو 

وهـو غكـل  -جنحة املعتزلة واخلوارجأىل ذلب غعض إمثلما ذهب  ،سالم من غعد الدولةاإل
فإنـه ال ميكـن جتريـده غـالتوازي مـع ذلـب  -أكيد تصور ال خيلو من املثالية وحىت الفوضـويةت

، الـــذي يتعلـــق غـــه مصـــري اجلماعـــة اإلســـالمية وكيفيـــة تنظـــيم شـــؤوجا مـــن البعـــد السياســـي
 . غعاد الروحية والعقائديةالذي هو غعد مالصق ومتداخل مع األالدنيوية، 

فكــر السياســي اإلســالمي الســين  علــى اعتبــار ولعلــه هلــذا الســبب غالــذات تواضــع ال
ــــــــــاحل والوسـاملســـألة السياســـية ضـــمن دائـــرة املصـــ كمـــا . ول واليايـــاتـائل ال دائـــرة األصـــــ

ميكننـــا أن نفهـــم التســـوية التارخييـــة الـــيت انتهـــى إليهـــا الفكـــر األصـــويل والفقهـــي يف خطـــه 
غنيـــان يف اليالـــب، وغعـــد فشـــل جتـــارب اخلـــروج السياســـي ومـــا نـــتج عنهـــا مـــن تصـــدعات 

االجتمــاع السياســي اإلســالمي، غقبــول شـــرعية احلــاكم املتيلــب مكتفــني غاشــرتاط اعرتافـــه 
غاإلطــــار العــــام للشــــرعية اإلســــالمية وعــــدم مرومــــه علــــى الشــــريعة مــــع انتــــزاع الكثــــري مــــن 
الصالحيات الدينية والسياسية مـن غـني يديـه لصـاحل التمـع األهلـي اإلسـالمي ومؤسسـاته 

ـــة ـــرة وساوســـهم ممـــا أمســـوه أي أن ا. الطوعي ـــوم علـــى كث ـــا الي لفقهـــاء ومهمـــا كانـــت حتفظاتن
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يء الثاغــــت يف ذلــــب وعــــيهم ـــــــغالفتنـــة، أو نوعيــــة املعاجلــــات الــــيت انتهــــوا إليهـــا، إال أن الش
 .  الثامب غاتساع نطاق السياسي وعدم اختصاره على النواة املركزية للدولة

وذلــــب  ،ولوياتــــهأرتيــــب ســــلم عــــادة تإىل مراجعــــة ذاتــــه و إســــالمي اخلطــــاب اإلحيتــــاج 
صـــالح علـــى إلوتيليـــب نزعـــة ا ،الرتغيـــة علـــى القـــانون، و غتيليـــب ميمـــة التمـــع علـــى الدولـــة

ىل احلكم عرب جهـاز الدولـة حيمـل يف إالعقوغة والردع، فقد غينت التجرغة احلية أن الوصول 
 إىلوة هــذا ال يعــين دعــ .صــالً أطياتــه مــن املخــاطر والتحــديات مــا يفــوق مرحلــة املعارضــة 

ضـرورة النظـر  غنـزعة صوفية طهورية غقدر ما هو دعوة إىلعن خيار الدولة واحلكم التخلي 
وهــذا يقتضــي . إىل ســلم األولويــات السياســية ضــمن مشــروع النهــوض اإلســالمي الشــامل

كـراه إخـرية مـن آليـات ملـا حتملـه هـذه األ ،ىل خطورة املراهنة الشـديدة علـى الدولـةإاالنتباه 
فضــالً عــن أوضــاع الســيطرة الدوليــة  نفســهم،أرادة القــائمني علــى شــؤوجا إ خضــاع تفــوقإو 

 .اليت ال ترتك فسحة لقيام جتارب إسالمية راشدة ومتوازنة
كــل هــذه العوامــل الــيت ذكرنــا تــدفع غاخلطــاب اإلســالمي إىل مراجعــة هــذا التمركــز 

ثامبة غعيداً عن  الشديد على مطلب الدولة اإلسالمية، والنظر إىل الوامع اإلسالمي غعني
وتبقـــى مجلـــة مـــن األســـئلة الكـــربى مطروحـــة غقـــوة علـــى هـــذا . الرغبـــات واألحـــالم املثاليـــة

 : اجليل، ورمبا األجيال القادمة من املفكرين والقادة اإلسالميني، من ذلب
وتطويــــع هــــذه اآللــــة الضــــخمة والعميــــاء املســــماة  »أســــلمة«إىل أي مــــدى ميكــــن 

أي حد ميكن التعـايش غـني هـذا الـنمط مـن الدولـة اهلائلـة  غالدولة القومية احلديثة؟ إىل
الــيت فرضــت نفســها خــالل القــرون اخلمســة األخــرية، حبروبــا وحــدودها الدمويــة، وغــني 
املطالب األخالمية والدينية اليت ينـادي بـا ااملسـلمون؟ إىل أي حـد ميكـن أسـلمة هـذه 

تعمارية، أو املراهنــة عليهــا يف األوعيــة السياســية الصــيرية الــيت ورثناهــا عــن احلقبــة االســ
النهــوض اإلســالمي املنشــود؟ وإىل أيــن جيــب أن تعطــى أولويــة العمــل اإلســالمي، هــل 

 للدولة أم إعادة غناء التمع األهلي اإلسالمي املستقل عن الدولة؟
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 خاتمة
ـــاح معينـــة مـــن اخلطـــاب اإلســـالمي  ـــة علـــى من ســـلطنا الضـــوء يف هـــذه الورمـــة البحثي

معـــربة عـــن أزمتـــه الراهنـــة، كمـــا اجتهـــدنا يف فـــتح غعـــض مـــن مســـالب عـــددناها وجوهـــاً 
العــالج، علــى أن املنهجيـــة العلميــة وفضـــيلة التواضــع املعــريف تقتضـــي جتنــب االدعـــاءات 

غأننا مل نيط كل وجوه األزمة الواسعة اليت تطبع احلالة : الشمولية والكلية، أي القول هنا
 »الســـحرية«نـــدعي أننـــا مــد اكتشـــفنا احللـــول  اإلســالمية اجتماعـــاً وخطاغـــاً، كمــا أننـــا ال

والكاملــة هلــذه األزمــة، غقــدر مــا اجتهــدنا غالقــدر املســتطاع يف فــتح أفــق العــالج واحلــل، 
ولعــل أول الشــروط الالزمــة لتــدارك غعــض مــن األخــالل الــيت تطبــع اخلطــاب اإلســالمي 

أســـالفنا  املعاصـــر تتمثـــل يف ضـــرورة تيليـــب روح املوازنـــة والرتجـــيح، الـــيت وضـــع أسســـها
األصـــوليون املســـلمون، والتخلـــي عـــن النــــزعات الوثوميـــة والشـــمولية الـــيت تـــدعي الكمـــال 

 . وغلوغ املرام يف كل شيء
وننبه أهل الدراية والنظر، يف خامتة هذا البحث، إىل ضرروة املزاوجة غني إذكاء روح 

ا، وغـــني الـــوعي التـــارخيي الثامـــب عنـــد التعـــاطي مـــع مشـــكالت أمتنـــا اإلســـالمية وعاهاتـــ
إحيــاء جــذوة األمــل ومهــة العمــل، وأال يكــون احلــديث عــن األزمــة أو اخللــل غاعثــاً علــى 
تيذية روح اليأس والتخبط؛ فاألمم احلية هي اليت جتعل من تشـخيص عاهاتـا وأمراضـها 
مقــدمات لتفعيــل حضــورها واالرتقــاء غكســبها العمــرا، ولــيس أداة لــزرع عوامــل القنــوط 

 .والتيه
                

               
 ).٨٨: هود(      

 .واهللا ويل التوفيق والسداد
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 سةاسيالي فالخطاب فلسفة 

( بن عبد الرحمن آل ثانيد فه دكتورشيخ الال
0F

*( 
 

يع املســلمني حزنــوا ملــا حــدث ـحنــن املســلمني لســنا دعــاة حــرب، وال ممــن يتلــذذون بإيــذاء اآلخــرين، بــل مجــ
خمتلفـــة مــن العـــامل ارك اإلدارة األمريكيـــة املســلمني آالمهـــم، يف منــاطق ـلألبريــاء يف أمريكـــا، ولكــن هـــل تشــ

 مليون فلسطيين مشردون منذ أكثر من نصف قرن؟ ٧اإلسالمي، وعلى رأس القائمة 

 

يف وزارة األوقــاف  ،عنــدما تلقيــت الــدعوة الكرميــة مــن مركــز البحــوث والدراســات
ـــــوالشــــؤون اإلس دعــــوة .. اخلطــــاب اإلســــالمي املعاصــــر«: يف موضــــوعللكتابــــة  ،الميةــ

نفســي أمــام حتــد جديــد، ال يعتمــد فقــط علــى اخلــربة ، وجــدت »للتقــومي وإعــادة النظــر
السياســية واالقتصــادية والقانونيــة واالســرتاتيجية، وإمنــا املوضــوع حيتــاج إىل عمــق لغــوي 
لكي يسهل على املفكر يف املوضوع ترويض األفكار والتأمل فيهـا وتوظيفهـا التوظيـف 

 .السليم يف مواقعها املناسبة، دون اخلروج عن املوضوع األصلي
                                                 

 ).قطر.. (المشارك وباحث قانوني »الجيوبوليتيكس« أستاذ )*(
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وكمــــا يعتقــــد الكثـــــري بأنــــه يوجـــــد عنــــدنا شـــــيء مــــن اإلبـــــداع يف الفكــــر السياســـــي 
رتاتيجي واالقتصــادي والقــانوين، ولكــن البــد أن اعــرتف لكــم بــأن الســيطرة علــى ـواالســ

بالنسـبة لنـا، ولكـن ذلـك ال مينـع أن  »أم املعارك«ة العربية هي ـحات اللغـترويض مصطل
أخطأنــــا فلنــــا أجــــر واحــــد، أو كمــــا قــــال اإلمــــام جنتهــــد، فــــإذا أصــــبنا فلنــــا أجــــران، وإذا 

 .»، وقول غريي خطأ حيتمل الصوابأـواب حيتمل اخلطـقويل ص«: افعي، رمحه اهللاـالش

 :على ثالثة حماور »فلسفة اخلطاب« وسوف يرتكز البحث يف

 أسلوب الخطاب اإلسالمي؛ : األول

 أسلوب الخطاب المعاصر؛ : الثاني

 ياسية؛التالعب باللغة الس :الثالث

تــدرج اخلطــاب، وكــذلك طــرق االتصــال  وســوف جنتهــد يف العمــل علــى توضــيح
األخــرى مثــل احلــوار والتفــاوض وصــوًال إىل مرحلــة اجلــدال، مــن خــالل تصــور خمتلــف 

تطيع أن حنل قضايانا إال ـلن نس اية األمهية، وهي أنهـمؤكدين مسألة يف غ ؛الثقافات
كــون التفـاوض بطـرق ناجحـة يفـرتض أن ي أولكـي تـدار عمليـة احلــوار أنـه بـاحلوار، و 

ـــواز بـــني الطـــرفني ـــوازي أن ؛ منبهـــني إىل املتحـــاورين هنـــاك ت ــــبالضال يعـــين الت رورة أن ـ
يكــــون الطرفــــان ميلكــــان مجيــــع املقومــــات بالتشــــابه، ولكــــن أن ميتلــــك كــــال الفــــريقني 

 !مقومات متوازية األمهية
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 أسلوب الخطاب اإلسالمي

 : كريمالخطاب في القرآن ال: أوالً 

 : تأسيس عالم نوح، عليه السالم -١
          :تقــول اآليــات الكرميــة

، وعنـــــدما انتهـــــى )٣٨:هـــــود(           
ـــنــوح مــن صناع ـــالعينة ـسفــة ـــــــــــــــــ امل اجلديــد آنــذاك، كمــا أمــره املــوىل عــز وجــل، دبــت ـــــــــــــــــ

رى، وقـــال ــــــــــــــــــــــالم، مـــرة أخــــــــــــــــــــه السـلب نـــوح، عليــــيمة يف قـــاألبويـــة العظـــ ةـــــــــــــــــــــالعاطف
: تعـــاىل

 
 
 

 
 

 
 

           
  

 
  

 
   

 
          

  
 

    
 

 
 

          
 .)٤٧-٤٥:هود(            

 :لكرمية أعاله ترسم لنا جمموعة صوراآليات ا
 . اإلذن لنوح، عليه السالم، االنتقال للعامل اجلديد -أ

األمر واضح وقاطع بالنسـبة لفريـق العمـل يف السـفينة حبيـث جيـب أن يكـون  -ب
لكنه غري صاحل مل يسمح (!) من الصاحلني، أي حىت ولو كان ابن نوح، عليه السالم 

ـــا أن لـــه املـــوىل عـــز وجـــل أن ينضـــم إ ىل فريـــق الســـفينة أو حكومـــة نـــوح، كمـــا حيلـــو لن
 .نسميها يف عاملنا املعاصر
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أخــــرياً اإلذن لنـــــوح، عليـــــه الســـــالم، بــــاهلبوط وممارســـــة دوره يف بنـــــاء الكوكـــــب  -ج
األرضي، مع تلميح اآلية الكرمية إىل أنه سينجح ولكنه لن يستطيع أن يصـل إىل املثاليـة 

 .يف األرض
ح وصــريح، بأنــه يوجــد صــراع منــذ ــــــــــــــــــــة لنــا كسياســيني واضوأعتقـد أن األمــر بالنســب

طرها هـــو الصـــراع ـــــــــــــــــــــنشـــأة كوكـــب األرض بـــني قـــوى خمتلفـــة، وأن أبـــرز الصـــراعات وأخ
ــــاألزيل الق ـــــليه السـائم مـــا بـــني آدم، عــــــــــــــــــــ عـــن الم، وإبلـــيس، فتقـــول اآليـــة  الكرميـــه ـــــــــــــــــ

 :إبلـــــــــيس يف خماطبــــــــــة املــــــــــوىل
 

         
 .)٣٩:احلجر(  
 : حوار إبراهيم، عليه السالم، والنمرود -٢
  إن :قال إبراهيم، عليه السالم -

    
 . 

 : قال النمرود -
   

 . 
تعــين أنــك تقتــل وتعتــق كمــا يفعــل كــل النــاس أم تعــين أنــك تتميــز : قــال إبــراهيم -

 سباب الطبيعية للموت واحلياة؟مبلكية األ
 . بل أملك األسباب الطبيعية للموت واحلياة: قال النمرود -
حسناً، ولكـن األسـباب الطبيعيـة جـزء مـن األسـباب الكونيـة، فهـل : قال إبراهيم -

 متلك اجلزء أم متلك الكل؟
  !بل أملك الكل: قال النمرود -
 حســــناً، : قــــال إبــــراهيم -

                  

  
 ؟ !، ألنك متلك األسباب الكونية وتتحكم با، فأرنا قدرتك يا منرود

والنتيجــة انتصــار إبــراهيم، عليــه الســالم، علــى النمــرود، كمــا أوضــحت ذلــك اآليــة 
 : الكرمية

        
 .)٢٥٨:البقرة( 
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 : موسى عليه السالم، وتأسيس العالم الجديد، في عصره -٣

يس عامل ـــــــالم، لتأســـــــــــى، عليه السـبحانه وتعاىل ملوســــــــــن اهللا سأول األوامر م
            :ديد، كما تقول اآليات الكرميةــــــــــــــــــعصر موسى اجل

                           

                              

                                  

 
 .)٣٥-٢٤:طه(  

وبعد أن أعطى املوىل عز وجل موسى، عليه السالم طلباته، أو كما نسميها 
مبصطلح السياسة اليوم العملية اللوجستية، صدرت أوامر املوىل عزل وجل إىل موسى، 

   : عليه السالم، أن يذهب إىل فرعون ويستخدم آليه اخلطاب التالية
                

 .)٤٤-٤٢:طه(      

إذاً هنا املوىل عز وجل أعطى موسى، عليه السالم، الضوء األخضر لبداية صناعة 
لوب حضـــاري، ومـــؤدب، ـــــــــالعـــامل اجلديـــد، ولكـــن أمـــره أن تكـــون بدايـــة الـــدعوة بأس

ومبشـــر غـــري منفـــر، علمـــًا بـــأن كوكبنـــا بأكملـــه ال يســـاوي جنـــاح بعوضـــة، كمـــا يقـــول 
: الشريف عن سـهل بـن سـعد السـاعدي، رضـي اهللا عنـه، قـال رسـول اهللا احلديث 

ْربََة « ا َشـــ َهـــ اِفًرا ِمنـْ َقى َكـــ ٍة َمـــا َســـ ـــاَح بـَُعوَضـــ ـــَد اللَّـــِه َجَن ْعـــِدُل ِعْن َيا تـَ نـْ لَـــْو َكانَـــِت الـــدُّ
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 .)1F١(»َماءٍ 

ر،  ــــــلوب مبشـــــــــــدأ بأسـاً، وإمنا يبــــــكون ترهيبيــــــاب جيب أن ال يـــــــولكن فن اخلط
الم أعاله، وعندما يصبح األسلوب الديبلوماسي الناعم ــــــــــــــــــيه السكما فعل موسى عل

عدمي الفائدة ينتقل احملاور تدرجييًا إىل األسلوب األكثر شدة، إىل أن يصل إىل 
ؤمن ان املــــــــــــــــــريية، أما الصغائر فيرتفع عنها اإلنســـــــــــــــــــاملواجهة، وخاصة يف األمور املص

الم، وفرعون، ــــــــــــــــــى، عليه الســــــــــــــــــلوب التصعيد ما بني موســـــــــــــــــــالعاقل، وانظر هنا أس
 : تقول اآلية الكرمية

                    

                            

                      

                 
 .)١٠٣-١٠١:اإلسراء( 

ال ملوسـى، ـــــــــــــــــــفرعون قـــــــــــــــــــة، فـــــــــــــــــــة احلامســـــــــــــــــــل الطرفان إىل املواجهــــــــــــــــــهنا وص 
ون، فكـان ـابك مس من اجلنــحوراً أو أصــــــــــــــــــسى مـــــــــــــــــــنك يا موسـأظ: المــــــــــــــــــعليه الس

ــــالم، حـرد موســـى، عليـــه الســـ نك يـــا فرعـــون هالكـــاً ومصـــروفاً عـــن ـأظـــ: الـامساً، فقــــــــــــــــــــ
اول فرعون القضـاء علـى موسـى، عليـه السـالم، وأتباعـه أو نفـيهم مـن ـوعندما ح.. اخلري

م باملرصـــاد يف ســـاعة احلســـم فقضـــى علـــى الطاغيـــة ـل هلــــــــــــــــــــــــالـــبالد، كـــان املـــوىل عـــز وج
 . وأتباعه بالغرق

هنــا يكمــن فــن اخلطــاب وفــن التعــاطي للعمليــة السياســية، إىل أن تصــل مرحلــة 
ا لـــك أو عليـــك، فـــال تـــرب مـــن  احلســـم ويفـــرض عليـــك خصـــمك إــــاء املعركـــة، إـمـــ

                                                 
 . أخرجه الترمذي )۱(
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 .ناً املواجهة، ألن اهلرب من شيم اجلبناء، واملؤمن ليس جبا

 

فـــن إدارة الحـــوار السياســـي فـــي اإلســـالم قـــائم علـــى عـــدم إنقـــاص مكانـــة أو حقـــوق  -٤
 ): اآلخر(

يف فــــن اخلطــــاب يفــــرتض أن تــــويف التقــــدير الكامــــل للشــــخص املقابــــل لــــك، وهــــذا 
.. التقدير يشـمل احـرتام الشـخص املقابـل، واحـرتام مكانتـه، وإمكانياتـه املاديـة، واملعنويـة

إيصـــال ) اآلخـــر(حـــرتام سيســـهل عليـــك ذلـــك االقـــرتاب مـــن إخل، ومـــن خـــالل هـــذا اال
 : رســالتك لــه، فاآليــة الكرميــة تقــول

              

                          

                      

           
 .)٨٥:األعراف( 

القـرن الخـامس  اإلسالم، منذ هزيمة المسلمين في عصر الكشـوفات فـي -٥
 : عشر الميالدي تقريباً، امتد قائماً على فن الخطاب

وزعمــاء .. فــن اخلطــاب اإلســالمي جعــل اإلســالم أكثــر الــديانات انتشــاراً يف العــامل
ورئـــيس وزراء بريطانيـــا  »بيـــل كلينتـــون«العـــامل املعاصـــر، مثـــل الـــرئيس األمريكـــي الســـابق 

ديـــان انتشـــاراً يف الغـــرب، وهـــم مـــع ذلـــك ، اعرتفـــوا بـــأن اإلســـالم أوســـع األ»تـــوين بلـــري«
(يستغربون هذا االنتشار لكنه الواقع كما يرونه

2F

١( ! 
ك جهود خارقة تقف وراء هذا االنتشار العظيم لإلسالم يف الغـرب، ــــــــــــــــــوليس هنا
دوة ل الوســائل وأبســطها، إــــا مثــرات احلــوار، والكلمـــة الصــادقة، والقــــــــــــــــــــــــبــل هــي أسه

                                                 
 . ٢٣١العليان، ص )۱(
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  :احلســـــــــــــــــــــــــــــنة
                    

 
 .)١٢٥:النحل( 

ـــــالعـــــامل اإلس«ويف كتابنـــــا  ــــــ، أثبتنـــــا أنـــــه رغـــــم وقـــــوع معظـــــم أرج»الميـــــــ اء العـــــامل ـــــ
اإلسالمي حتت سيطرة االستعمار، منذ بداية القـرن العشـرين، وحتـت نفـوذ العـامل الغـريب 

المي، بفضل اهللا سبحانه وتعـاىل وبعض دول الشمال إىل يومنا هذا، إال أن الدين اإلس
ومــن مث بفضــل اخلطــاب الــذي يســتخدمه بعــض الــدعاة املســلمني، أصــبح أكثــر األديــان 

من سـكان كوكـب % ١٢م كانت نسبة املسلمني متثل ١٩٠٠ففي عام .. منواً يف العامل
مــن % ٢٠م ازدادت نســبة املســلمني إىل ١٩٨٠؛ ويف عــام %٣٣األرض، واملســيحيني 

مــــــن ســــــكان % ٢٥م أصــــــبح املســــــلمون يشــــــكلون ٢٠٠٠يف عــــــام ســــــكان األرض؛ و 
 .)3F١(%٣٠األرض، واملسيحيون تناقصوا إىل 

 : الخطاب في عهد الرسول : ثانياً 
 : في صلح الحديبية في طريقة إدارة الحوار إبداع الرسول  -١

عنــدما اتفــق الطرفــان، املســلمون وقــريش، علــى التعاهــد والتهــادن، كانــت سياســة 
) الديبلوماسـية(بول الشروط اليت طلبتهـا قـريش غايـة يف احلكمـة والقـدرة يف ق النيب 

علـي بـن أيب طالـب، رضـي اهللا  كما تسمى يف علـم السياسـة اآلن، فـدعا الرسـول 
 : عنه، لكي يكتب االتفاق مع قريش، وعندما بدأ علّي بالكتابة

 . »بسم اهللا الرمحن الرحيم«اكتب : قال له الرسول  -
ال أعــرف )! أي قــف أو اســكت(أمســك : قــريش، ســهيل بــن عمــرو فقــال ممثــل -

                                                 
 . ٧٠ي، صآل ثان) ۱(
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 . »بامسك اللهم«الرمحن الرحيم، بل اكتب 
 . »بامسك اللهم«اكتب : فقال النيب  -

هيل ــــــول اهللا ســـــــــهــذا مــا صــاحل عليــه حممــد رس«ب ــــــاكت: ول ـــــــــمث قــال الرس
 . »ابن عمرو

تلــك، ولكــن لــو شــهدت أنــك رســول اهللا مل أقا! امســك: فقــال ســهيل بــن عمــرو -
 . اكتب امسك واسم أبيك

 اكتـب حممـد بـن عبــد اهللا «: لعلـي بـن أيب طالـب، رضـي اهللا عنـه فقـال الرسـول  -
 .  »يف موضع حممد رسول اهللا

مـن خـالل هـذه االتفاقيـة اإلثبـات  لقـد أراد الرسـول .. واملهم هنـا روح االتفاقيـة
الــذي ال يوجــد لــه منــازع،  ألهــل مكــة أن اإلســالم هــو خــامت الرســاالت، وهــو ديــن احلــق

من أتى حممداً من قريش بغري إذن وليـه رد علـيهم، ومـن «: فروح االتفاقية كانت كالتايل
جاء قريش من رجـال حممـد مل يـردوه عليـه، وأنـه مـن أحـب مـن العـرب حمالفـة حممـد فـال 
جنــاح عليــه، ومــن أحــب حمالفــة قــريش فــال جنــاح عليــه، وأن يرجــع حممــد وأصــحابه عــن 

هم هذا على أن يعودوا إليها يف العام الذي يليه، ويقيموا با ثالثة أيـام ومعهـم مكة عام
 . »السالح والسيوف يف قربا، وال سالح غريها

 : ركائز اإلبداع يف هذا االتفاق كالتايل
من أراد أن يدخل اإلسـالم مـن قـريش بغـري إذن وليـه ال يسـتطيع أن يـذهب إىل  -أ

فــرتة االتفاقيــة ال يســتطيع أن يســتقبله، فبالتــايل إمــا خــالل  ألن الرســول  الرســول 
المه يف صــدره ويبقــى عنــد وليــه، أو خيــرج مــن مكــة إىل جهــة غــري حمــددة، ــــأنــه يكــتم إس
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ويف أغلـــب األحيـــان عنـــدما حيتـــاج ســـيتجه إىل طريـــق قوافـــل قـــريش لينتـــزع نصـــيبه بـــالقوة 
 . اديةمنها، وذلك مما يضعف بطريقة غري مباشرة، من قوة قريش االقتص

مــن جــاء مـــن أصــحاب حممـــد إىل قــريش فــال يـــردوه عليــه، وذلـــك أمــر يقـــوي  -ب
اإلســــالم، ألن مــــن ارتــــد عــــن ديــــن اإلســــالم وذهــــب إىل قــــريش ففــــي صــــاحل املســــلمني 
اكتشـــاف أمــــره؛ ألنــــه كــــان منافقــــاً ويعـــيش بــــني ظهــــرانيهم، وعنــــدما يــــذهب إىل قــــريش 

ين فاسـرتاتيجية احلـرب تسـتدعي أن ينكشف أمره وُيكتفى املسلمون شـره، أمـا األمـر الثـا
يكـــون لـــك عيـــون يف دار األعـــداء، ويف هـــذه احلالـــة يصـــبح مـــن املمكـــن لـــبعض القـــادة 

 . املسلمني زراعة بعض العيون عند قريش
مــن أحــب مــن العــرب حمالفــة حممــد فــال جنــاح عليــه، ومــن أحــب مــن العــرب  -ج

ل مركــز الســطوة والســلطة يف تلــك الفــرتة كانــت قــريش متثــ. حمالفــة قــريش فــال جنــاح عليــه
واملال يف جزيرة العرب، وبالتايل كانت معظم القبائل العربية تعمل ألف حساب لقريش، 

 وبتوقيـع الرسـول ... وفاً منها، أو حباً للمحافظة على تبادل املصـاحل معهـاــــــــــــــــــإما خ
الــذهاب إىل هــذا البنــد، جعــل العــرب يف حــل مــن أيــة حــرج أمــام قــريش عنــدما يريــدون 

 !!حممد 
السياسية هزمت مدرسة قريش السياسية  إذاً، الصورة واضحة، إن مدرسة حممد 

هزميـــــة قاضـــــية، مـــــن دون اســـــتخدام اإلكـــــراه، أي أن املســـــلمني انتصـــــروا بالديبلوماســـــية 
الناعمــة، علــى قــريش، رغــم أن كـــال مــن الطــرفني اســتخدم الديبلوماســية الصــلبة لســنوات 

 !!ع أن حيسم الصراعطويلة، ومل يستط
 :إلى النجاشي رسالة محمد  -٢
سلمت أنت، فإين أمحد اهللا الـذي ال إلـه إال هـو، امللـك القـدوس السـالم املـؤمن « 

املهــيمن، وأن عيســى بــن مــرمي روح اهللا وكلمتــه ألقاهــا إىل مــرمي البتــول، الطيبــة احلصــينة، 
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يــــده ونفخــــه، وإين ى، فخلقــــه اهللا مــــن روحــــه ونفخــــه، كمــــا خلــــق آدم بــــــفحملــــت بعيس
ـــذي  أدعـــوك إىل اهللا وحـــده ال شـــريك لـــه، واملـــواالة علـــى طاعتـــه، وأن تتبعـــين وتـــؤمن بال

ول اهللا، وقــد بعثــت إليــك ابــن عمــي جعفــراً ونفــراً معــه مــن املســلمني، ــــاءين، فــإين رســــــج
فــإذا جــاءك فــأقرهم ودع التجــرب، فــإين أدعــوك وجنــودك إىل اهللا، فقــد بلغــت ونصــحت 

 . »السالم على من اتبع اهلدىو .. فاقبلوا نصحي
اإلبداع يف فن الدعوة واخلطاب، فالبداية كانت التحية؛  وهنا نتعلم من الرسول 

ــــاً مبــــا أن  املرحلــــة الثانيــــة كانــــت تنـــــزيهاً هللا ســــبحانه وتعــــاىل بــــذكر أمسائــــه احلســــىن؛ وثالث
سـيحية بتوضيح رأي اإلسـالم يف الديانـة امل النجاشي كان مسيحياً، فقد قام الرسول 

ويف عيسى، عليه السالم؛ رابعاً بعد املقدمة اليت مرت بثالث مراحـل يف اخلطـاب املوجـه 
كلمتـــه   إىل النجاشـــي، أي جتهيـــز النجاشـــي لســـماع الكلمـــة احلامســـة، قـــال الرســـول 

دع عنــك التجــرب، فــإين أدعــوك وجنــودك إىل اهللا، فقــد «: احلامســة للنجاشــي مــن خــالل
ـــة  اً عـــاد الرســـول ؛ وأخـــري »بلغـــت، فـــاقبلوا نصـــحي مـــرة أخـــرى وأــــى اخلطـــاب بتحي

 . »والسالم على من اتبع اهلدى«: ديبلوماسية من خالل
 : فن القيادة عند الرسول  -٣

ألصــحابه نســـتطيع أن نســـتنبط مالمـــح الشخصـــية  مــن خـــالل وصـــف الرســـول 
 وذلــك مــن خــالل طريقتــه يف اختيــار وتوظيــف القــاده السياســيني، القياديــة للرســول 

ســواًء كــانوا يســتخدمون يف ســاعة الشــدة الديبلوماســية الناعمــة أو الديبلوماســية الصــلبة، 
 : كالتايل  فنجد وصف الرسول 

أن مثلــك يــا أبــا بكــر «: أليب بكــر الصــديق، رضــي اهللا عنــه وصــف الرســول  -أ
، وكــذلك           : مثــل إبــراهيم قــال
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    : ى، عليـه السـالم، قـال، أبـا بكـر بأنـه مثـل عيسـوصف الرسـول 
        « . 
عمـر مثــل نــوح، عليــه : لعمــر بـن اخلطــاب، رضــي اهللا عنــه وصـف الرســول  -ب

، ومثلك مثل موسى، عليـه          : السالم، قال
            : الســـــــــــــالم، قـــــــــــــال

    . 
 : مأسلوب الخطاب عند الصحابة، رضي اهللا عنه -٤
اشــــــتهروا بالدميقراطيــــــة احلميــــــدة، فالشــــــيخ أبــــــو األعلــــــى  صــــــحابة الرســــــول  -أ

اء املعاصـرين انتقـاداً لـبعض النظريـات الغربيـة مبـا ـاملودودي، رمحـه اهللا، وهـو مـن أكثـر أمسـ
كـان الصـحابة : »مفاهيم إسـالمية حـول الـدين والدولـة«فيها الدميقراطية، قال يف كتابه 

وأشــــد متســــكاً باحلريــــة الفكريــــة، ومل يكــــن اخللفــــاء يكتفــــون مبــــا  أكثــــر حبــــاً للدميقراطيــــة،
يتحصل من نتائج احلرية الفكرية من قبل الناس، بل كانوا يستثريون مههم، ومل يدـع أحد 

واباً فمـن اهللا ـهـذا رأيـي، إن كـان صـ«: ابة أنه ال خيطئ، وأبـو بكـر هـو القائـلـمن الصح
ال جتعلـــوا خطـــأ الـــرأي ســـنة «: هـــو القائـــل ، وعمـــر»أ فمـــين واســـتغفر اهللاـوإن يكـــن خطـــ

 .)4F١(»لألمة
إذاً، الصحابة هم رواد الدميقراطية والشـورى والـرأي والـرأي اآلخـر، وهـذا مـا نـراه يف 

 . خطبهم وحواراتم
 : صفات الصحابة، رضي اهللا عنهم -ب

الم إىل أيب بكـــر الصـــديق، رضـــي اهللا ــــــــــعنـــدما وصـــل خـــرب وصـــول الـــدعوة إىل اإلس
                                                 

 . ٢٤٧-٢٤٦العليان، ص  )۱(
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 يسـأله عـن األخبـار الـيت وصـلته، فـدار حـوار بـني حممـد   الرسـول عنه، ذهب إىل
 : وأيب بكر، رضي اهللا عنه

 ما الذي بلغين عنك؟  يا أبا القاسم، -
 وما بلغك عين يا أبا بكر؟ : فسأله النيب  -
 بلغين أنك تدعو إىل توحيد اهللا، وزعمت أنك رسول اهللا؟ : قال -
ـــا بكـــر،: قـــال النـــيب  - ـــا أب ـــذيراً، وجعلـــين دعـــوة  نعـــم ي إن ريب جعلـــين بشـــرياً ون

 . إبراهيم، وأرسلين إىل الناس مجيعاً 
واهللا مـــا جربـــت : ومبايعتـــه فقـــال أبـــو بكـــر، رضـــي اهللا عنـــه، واصـــفاً الرســـول  -

عليك كذباً، وأنك خلليق بالرسالة، لعظم أمانتك، وصلتك لرمحك، وحسن فعالك، مد 
 . يدك فإين مبايعك

هنا، وهي أن هذه الصفات اليت وصـف بـا أبـو بكـر، رضـي اهللا لنا مالحظة مهمة 
، هي نفسها اليت وصفته با زوجته أم املؤمنني خدجيـة، رضـي اهللا عنهـا، عنه، حممداً 

مرتعباً بعد أول مقابلة بينه وبني جربيل، عليـه السـالم، يف غـار حـراء،  عندما جاءها 
ـــونِ  «: يقـــول وكـــان الرســـول  ـــوِني َزمُِّل وبعـــد أن وفـــرت خدجيـــة، رضـــي اهللا .. » يَزمُِّل
مـا : قلـيًال سـألته أم املـؤمنني خدجيـة الفراش اآلمن، وهدأ الرسـول  عنها، للرسول 
 األمر يا حممد؟

 صـدر عن أول لقاء بينه وبني جربيل، عليه السالم، وأن األمـر فأخربها الرسول 
 . ليبلغ اإلسالم لكافة البشر إليه 

َكــالَّ، َواللَّــِه َمــا ُيْخزِيــَك  «: مبايعــة لــه ورافعــة معنوياتــه فقالــت خدجيــة للرســول 
اللَُّه أََبًدا، ِإنـََّك لََتِصـُل الـرَِّحَم، َوَتْحِمـُل اْلَكـلَّ، َوَتْكِسـُب اْلَمْعـُدوَم، َوتـَْقـِري الضَّـْيَف، 
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  )5F١(.» َوتُِعيُن َعَلى نـََواِئِب اْلَحقِّ 
 صحابة؟ولكن ما هي صفات ال إذاً هذه صفات حممد 

 وصـــحابته، أذن هلـــم الرســـول  عنـــدما ضـــيق مشـــركو مكـــة اخلنـــاق علـــى الرســـول 
باخلروج من مكة لكي يقوا أنفسهم شر املشركني، وكان من بـني هـؤالء، الـذين أذن هلـم 

وعندما وصل اخلرب إىل .. باخلروج من مكة أبو بكر الصديق، رضي اهللا عنه الرسول 
يُْكِسـُب اْلَمْعـُدوَم، َوَيِصـُل  أَُتْخرُِجـوَن رَُجـالً  «: هلـمابن الدغنة، ذهـب إىل قـريش وقـال 

انظــروا،  ..)6F٢(»!؟ِعــيُن َعَلــى نـََوائِــِب اْلَحــقِّ الـرَِّحَم، َوَيْحِمــُل اْلَكــلَّ، َويـَْقــِري الضَّــْيَف، َويُ 
عنــدما هـــم لــذلك .. هــذه صــفات أيب بكــر الصــديق، رضــي اهللا عنــه، عنــد مشــركي مكــة

 . بعضهم اآلخر، لشهامة صفاته بعضهم بإخراجه، أجاره
: أمــا صــفات اإلمــام علــي، رضــي اهللا عنــه، يف مرحلــة الفتنــة والصــراع، فكــان يقــول

 . »ولوال كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس... واهللا ما معاوية بأدهى مين«
ـــه، يف البطانـــة، فهـــو القائـــل ال تـــدخلن يف  « :أمـــا رأي اإلمـــام علـــي، رضـــي اهللا عن

يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، وال جباناً يضعفك عن األمور، وال  مشورتك خبيالً 
حريصاً يزين لك الشره باجلور، فإن البخل واجلنب واحلرص غرائز شىت جيمعها سوء الظن 
باهللا؛ إن شر وزرائـك مـن كـان لألشـرار قبلـك وزيـراً، ومـن شـركهم يف اآلثـام، فـال يكـونن 

الظلمـة، وأنـت واجـد مـنهم خـري اخللـف ممـن لـه  لك بطانة، فـإـم أعـوان األئمـة وأخـوان
 . »مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم

وعلينـــــا أن نتـــــذكر دائمـــــًا أنـــــه مهمـــــا وصـــــلنا إىل قـــــدرات عاليـــــة يف الـــــدهاء واملكـــــر 

                                                 
 .أخرجه البخاري) ۱(
 .أخرجه البخاري) ۲(
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السياســي، إال أن ارتباطنــا بــاهللا ســبحانه وتعــاىل هــو أقــوى مــن القــدرات البشــرية، فاآليــة 
 .)٥٤:آل عمران(         :الكرمية تقول

ـــا أدعـــو نفســـي وأدعـــو مـــن أراد االســـتماع إـيل مـــن إخـــواين، أن حناســـب  ومـــن هن
أنفسـنا ونصــلحها، إذ أننـا نعــيش يف أمــة يسـودها اخلــري والسـالم واألمــن والعدالــة، ألن 
األمثلــة أعــاله توضــح لنــا أنــه ليســت صــفات الرســول فقــط، املعصــوم مــن اهللا ســبحانه 

، محيدة ولكن كذلك صفات أصحابه، رضي اهللا عنهم، محيدة أيضاً، ومن هنا وتعاىل
 . »كما تكونوا يوىل عليكم«: نتذكر املقولة املشهورة

مـــن أقـــوال الصـــحابة الـــيت مـــا زال هلـــا أثـــر يف القـــانون الـــدويل العـــام والعالقـــات  -ج
 : امةوصية أبو بكر الصديق، رضي اهللا عنه، جليش أس: الدولية إىل يومنا هذا

كبـرياً،   ال ختونوا، وال تغلوا، وال تغدروا، وال متثلوا، وال تقتلوا طفالً صغرياً، وال شـيخاً «
وال امرأة، وال تعقروا خنًال وال حترقوه، وال تقطعـوا شـجرة مثمـرة، وال تـذحبوا شـاة وال بقـرة 

ومـا فرغـوا  وال بعرياً إال ملأكلة؛ وقد مترون بـأقوام قـد فرغـوا أنفسـهم يف الصـوامع فـدعوهم
أنفسهم له، وسوف تقدمون على قـوم يـأتونكم بآنيـة فيهـا ألـوان الطعـام فـإذا أكلـتم منـه 
شـــيئاً بعـــد شـــيء فـــاذكروا اســـم اهللا عليهـــا، وتلقـــون أقوامـــاً قـــد فحصـــوا أوســـاط رؤوســـهم 

 . »!اندفعوا باسم اهللا.. وتركوا حوهلا مثل العصائب، فاخفقوهم بالسيف خفقاً 

قرنـــاً مـــن الزمـــان، ونرجـــو مـــن املهتمـــني  ١٥ل مـــا يقـــارب الوصـــية أعـــاله قيلـــت قبـــ
بالقانون الدويل املعاصر وقوانني احلرب واتفاقيات جنيـف أن ينظـروا إىل الوصـية أعـاله 

إـــا الرســالة اخلامتــة، رســالة .. والقــوانني الدوليــة املعاصــرة، أرجــو أن ال تســتغربوا ذلــك
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لنا اآلن جند بأن أساسه انطلق كل ما نبدأ بتطوير شيء معاصر .. العظيمة حممد 
 .منذ عهد الرسول 

 :وسنقدم مثالني ملا فعله املسلمون عند انتصارهم وفتح بيت املقدس
أعطـاهم أمانـاً : ري املؤمنني أهل إيلياء من األمـانـبد اهللا عمر أمـهذا ما أعطى ع«

وال  ألنفســهم، وأمـــواهلم، وصـــلباـم، وســـائر ملــتهم، وال تســـكن كنائســـهم، وال تـــدم،
ليبها، وال من شيء من أمواهلم، وال يكرهـون ـيزها، وال من صـينتقص منها، وال من ح

 . »على دينهم
أن يضـربوا نواقيسـهم يف أيـة سـاعة، «وكذلك مسح أمري املؤمنني عمـر ألهـل عانـات 

 .)7F١(»وأن خيرجوا الصلبان يف أيام أعيادهم
يســة القيامــة، رفــض عمــر وعنــدما عــرض النصــارى علــى أمــري املــؤمنني الصــالة يف كن

الصالة يف الكنيسة، خشية أن يتخذها املسلمون سـنة مـن بعـده فيغلبـوا النصـارى بكثـرة 
(صالتم

8F

٢(. 
(أمـــا الفـــرس عنـــدما هزمـــوا الرومـــان

9F

، ـبـــوا وحرقـــوا مـــدينتهم، وأحرقـــت كنائســـهم، )٣
 وأُهــني املكــان الــذي يعتقــد النصــارى أن املســيح دفــن فيــه، ومحلــت النفــائس واملقدســات

ومــن بينهــا الصــليب الكبــري الــذي يعتقــد النصــارى أن املســيح صــلب عليــه، وقــد احتفــل 
 . رجال الدين الفرس بابتهاج بانتصارهم على رجال الدين النصارى

وكـــذلك قـــال أمـــري املـــؤمنني عمـــر، رضـــي اهللا عنـــه، لعلـــي بـــن أميـــة حـــني أرســـله إىل 

                                                 
 .٣١٤خطاب، ص )۱(
 .٣١٤خطاب، ص )۲(
 .٣١٦-٣١٥خطاب، ص  )۳(
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 . »إيتهم وال تفتنهم يف دينهم«: نصارى جنران
  .أخرى يقدمها اإلسالم تعبرياً عن إميانه مببدأ تعايش احلضارات وهذه صورة
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 فن الخطاب المعاصر

(في العالم الغربي -١
10F

١(:  
ــــــذكر، بعــــــد أحــــــداث ســــــبتمرب  ــــــه يت ــــــات املتحــــــدة ٢٠٠١العــــــامل بأكمل م يف الوالي

 . األمريكية، لغة اخلطاب التحريضية اليت استخدمها الغربيون
خطورة .. »حرب صليبية«بأن هذه احلرب : قال »جورج بوش«فالرئيس األمريكي 

املصـــطلح تكمـــن يف أن هـــذه احلـــرب ســـتكون بـــني العـــامل املســـيحي والعـــامل اإلســـالمي، 
 . ولكن بعد ذلك أدرك واستدرك الرئيس بوش خطورة املصطلح

رئيســـة وزراء بريطانيـــا الســـابقة، ورائـــدة نظريـــة الدولـــة  »مارجريـــت تاتشـــر«البارونـــة 
، الـيت حيـاول العـامل تطبيقهـا اآلن مـن خـالل العوملـة، ومـن أبـرز سياسـي احلارسـة اجلديـدة

إنــه مــن املؤكــد علــى املســلمني أن : النصــف الثــاين مــن القــرن العشــرين، لألســف، قالــت
 . يكفروا عن ذنوبم ويعتذروا

بـــأن احلضـــارة الغربيـــة أفضـــل مـــن احلضـــارة : رئـــيس وزراء إيطاليـــا قـــال »بريلســـكوين«
 . اإلسالمية

ال نكون كمن يوصف بأنه ينظر إىل اجلوانب السلبية ويرتك اجلوانب اإلجيابية وحىت 
بــأن هنــاك بعــض املفكــرين والقــادة الغــربيني انصــفوا اإلســالم وأعطــوه : يف األرض، نقــول

 : مكانته
، علـى الـرغم ممـا يعـرف عنـه مـن مواقـف عـداء لإلسـالم واملسـلمني، »برنارد لـويس«

تارخييـــة عاشـــت األقليـــات الدينيـــة بصـــورة أفضـــل يف ظـــل إنـــه يف غالبيـــة احلقـــب ال«: قـــال
 . »احلكام املسلمني

                                                 
 .٧١١٤، العدد الرايةجريدة آل ثاني، : انظر )۱(
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(ويل عهـــــد بريطانيـــــا يقـــــول »األمـــــري تشـــــارلز«
11F

إن الثقافـــــة اإلســـــالمية جاهـــــدت : )١
للحفاظ على الرؤية الصحيحة املتكاملة للعامل، وعلى حنو افتقدناه حنن خـالل األجيـال 

نـا أن نتعلمـه مـن رؤيـة العـامل اإلسـالمي يف وهناك الكثري ممـا ميكـن ل.. السابقة يف الغرب
هذا املضمار، وهناك طرق شىت لبناء صرح الفهم والتقدير املتبادل، ولعلنا نستطيع علـى 

إننـا حنتـاج أن .. سبيل املثال أن نبدأ بزيادة عدد املعلمني املسلمني يف املدارس الربيطانيـة
بعقولنـــا، وإن بدايـــة األلفيـــة  كيـــف نـــتعلم بقلوبنـــا كمـــا نـــتعلم: يعلمنـــا معلمـــون مســـلمون

الثالثــة قــد يكــون احلــافز املثــايل الــذي حيفزنــا إىل استكشــاف هــذه الصــالت وتنشــيطها، 
وآمــــل أال نفــــوت الفرصــــة الســــاحنة الــــيت تتــــيح لنــــا اكتشــــاف اجلانــــب الروحــــي يف رؤيتنــــا 

 !لوجودنا كله؟
 :رسائلنا إلى الغرب -٢
جهنـا فيهـا جمموعـة مـن الرسـائل، يف جمموعة دراسات لنا بعد أحداث سـبتمرب، و  -

سواًء ألهلنا يف العـامل اإلسـالمي، أو ألصـدقائنا يف العـامل الغـريب، وكنـا نركـز وحنـث علـى 
 : نبذ العصبية وحتكيم العقل

حنن : قلنا عن أسر أمريكا لبعض املسلمني، يف بداية احلرب على اإلرهاب، التايل
قانون الدويل العام يف قضية احلرب على ال نستطيع أن جند أي تربير النتهاك أمريكا ال

ـــاك بعـــض اخلطـــوات  ـــأن هن اإلرهـــاب، ولكـــن يف الوقـــت نفســـه ال نســـتطيع أن ننكـــر ب
فبالنسـبة للقـانون الـدويل العـام، يف اآلثـار . اختدتا أمريكا تعترب قانونية يف حالة احلـرب

ماذا حيل برعايا الدولـة العـدو : هوؤاًال تقليدياً ــــــــــــــــــاملرتتبة على احلرب، يثري الفقهاء س
رى حــــرب، ــــــــــــــــاملقيمـــني يف أراضــــي دولـــة حماربــــة؟ كانــــت الدولـــة قــــدمياً حتتجـــزهم كأس

ظ أن هـذا األسـلوب قـد ـــــــولوح. هم مغادرة البالد أو تطردهم منهاــولكنها اليوم تكلف
                                                 

 . ٢١٣العليان، ص  )۱(
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ء الرعايا قد ينضمون، بعد خروجهم، إىل قوات العدو ؤالـــــــيضر مبصاحل الدولة؛ ألن ه
ظ أيضـاً أن إبقــاءهم يف إقلــيم ــــــــــــــــــــوينــزلون الضــرر بالدولـة الــيت كــانوا فيهـا، ولكنــه لوح

الدولة قد جيعل منهم طابوراً خامساً يعمل لصاحل دولتهم، ولـذلك جـرت العـادة علـى 
هم حتــت املراقبــة أو اعتقــاهلم يف أمــاكن معينــة؛ إبقــائهم يف إقلــيم الدولــة احملاربــة ووضــع

وبعض الدول تفضل ترحيل األطفال والنساء والعجزة وتبادهلم بغريهم من رعاياها، إن 
أمكـن، وطبعـًا مـع عــدم املسـاس بـأمواهلم وأمالكهـم، وأن وضــع اليـد عليهـا يـتم مقابــل 

عامليـة، ولكـن هـل تعويض مناسب، وهذا ما حدث لليابانيني يف أمريكا أثناء احلـرب ال
 يستمر ذلك؟ 

ـــــات املتحـــــدة ســـــتكون اخلاســـــر األول، ألن  ـــــك، ألن الوالي ـــــن يســـــتمر ذل بـــــالطبع ل
األساس الذي أقام املؤسسون أمريكا عليـه يف العـامل هـو أن تكـون الدولـة الراعيـة للحريـة 
يف العــامل، واملطبقــة لسياســة الســوق املفتوحــة، وليســت الدولــة الــيت يوجــد بــا أحــد أكــرب 

 !ون العامل، مثل ما حيدث اآلنسج
م، ٢٠٠١وكذلك قلنا، قبل أن تبدأ أمريكا حربا علـى اإلرهـاب يف أواخـر سـبتمرب 

بـأن علــى أمريكــا أن تراعــي أشــياًء كثـرية؛ ألن الــدمار ال جيلــب إال دمــاراً، وكــان ملخــص 
 :)12F١( :خطابنا ألمريكا التايل

لإلرهــــاب يف الشــــرق  صــــدمنا عنــــدما وجــــدنا التصــــنيف األمريكــــي للــــدول الراعيــــة
وهــذا يعــين مبعــىن ! أفغانســتان وإيــران والعــراق وســوريا وليبيــا والســودان: األوســط يشــمل

ـــملطــف أن اإلرهــاب هــو اإلس الم؛ وإن حــاول األمريكــان تلطيــف ذلــك مــن خــالل ـــــــــــــــ
حتديــــد مــــدارس إســــالمية معينــــة مثــــل املدرســــة الســــلفية، واإلخــــوان املســــلمني، واجلهــــاد 

إخل، وحــىت لــو كانــت أمريكــا تقصــد هــذه املنظمــات فهــل .. .المية، وحــزب اهللاــــــــــــــــــاإلس
لمني يف ـــــــلمني؟ وغـاب عـن ذهـن الغـرب بـأن عـدد املســــــــــهذه املنظمات متثل مجيع املس

                                                 
 .٧٠٨١آل ثاني، جريدة الراية، العدد  )۱(
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مــن ســكان الكوكــب األرضــي، وأكثــر مــن % ٢٧مليــون نســمة، ميثلــون  ١,٦٠٠العــامل 
ممــن هــم يف ســن % ٨٠ـــم جمتمــع فــيت، وأي عامــاً، أ ٢٠مــنهم أقــل مــن عمــر % ٦٠

ـــة ســـافرة ومقنعـــة ـــيت يعتمـــد عليهـــا ! العمـــل يعـــانون بطال ـــة ال رغـــم أن معظـــم املـــواد األولي
 !االقتصاد العاملي موجودة يف أقاليمهم

وحنــن اآلن نقــرتب مــن نقطــة الصــفر، الــيت متثــل فيصــل حــوار احلضــارات، والقيــادة 
نوط يف حوار احلضارات، وحنن املسلمني لسنا دعاة األمريكية تعلم جيداً ما هو الدور امل

حرب، وال ممن يتلذذون بإيذاء اآلخرين، بل مجيع املسلمني حزنوا ملا حـدث لألبريـاء يف 
أمريكا، ولكن هل تشارك اإلدارة األمريكية العرب واملسلمني آالمهـم، يف منـاطق خمتلفـة 

ين مشــردون مــن وطــنهم منــذ مليــون فلســطي ٧مــن العــامل اإلســالمي، وعلــى رأس القائمــة 
أكثــر مــن نصــف قــرن؟ وهــل شــاركت أمريكــا املليــار جــائع مــن املســلمني آالمهــم؟ ومــاذا 

 تتوقع أمريكا من مليار جائع، هل يهابون احلرب، وهم ال يوجد لديهم ما يفقدونه؟
األول للعـــامل : مــن خــالل اجتهادنــا أعــاله اســتطعنا أن نصــيغ رســالتني أو خطــابني

 !اين للواليات املتحدة األمريكيةاإلسالمي، والث
 :الخطاب السعودي إلى الغرب -٣

 ،ومــن خــالل متابعتنــا لألحــداث لفــت نظرنــا جمموعــة اخلطــب الســعودية إىل الغــرب
(وفيه وجدنا

13F

١(: 
 : توضيح إمكانية التعايش والتمازج الحضاري بين المسلمين والكتابيين -أ

ا مجيعـــاً نـــؤمن بـــاهللا وكتبـــه ورســـله فـــنحن املســـلمني نلتقـــي مـــع النصـــارى واليهـــود بأننـــ
واليـــــوم اآلخـــــر، ونـــــؤمن باحلســـــاب وباجلنـــــة والنـــــار، ونـــــؤمن بكرامـــــة اإلنســـــان وأهليتـــــه 

                                                 
 .٥٢، ٤٥، ٣٨، ١٧،٢٧،٣٦خطاب، ص  )۱(
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ــــــللمس ــــــؤولية، وحقـــــه يف احلريـــــة واالختيـــــار، كمـــــا نـــــؤمن باملســــ ــــــاواة والعـــــدل وفضــــــ ائل ــــ
األخــالق، ونتفــق حــول أغلــب القــيم، ولــوال أهــواء السياســة لكــان املســلمون والنصــارى 

 . أشد األمم تقارباً وانسجاماً  واليهود
ة الخارجيـــة األمـــريكيين، ال ـودي يوضـــح أن كـــره السياســــالخطـــاب السعـــ -ب

 : يعني كره الشعب األمريكي
ثنائيــة احلــب والكــره للشــعب األمريكــي وللسياســة اخلارجيــة األمريكيــة غــري متالزمــة، 

األمريكيـــة، فالعـــامل فـــالنظر إىل األمـــريكيني لـــيس هـــو ذات النظـــر إىل السياســـة اخلارجيـــة 
يكــره السياســة اخلارجيــة األمريكيــة الحفــة، ولكنــه ال يكــره األمــريكيني، بــل حيــرتم هــذا 
الشعب العظيم ويقدر القيم األمريكيـة العظيمـة، فـال بـد أن تكـون هـذه حقيقـة واضـحة 
ــــدى األمــــريكيني لــــئال تلتــــبس األمــــور، فقــــد تســــاءل الــــرئيس األمريكــــي جــــورج بــــوش  ل

 !ذا يكرهوننا؟ملا: باستغراب
 . والتساؤل بذه الصيغة يوهم بأن الكره موجه لألمريكيني عموماً 

، ولكنهــــا تتنــــاىف وتتصــــادم إذا الحضــــارات فــــي األصــــل تتكامــــل وال تتصــــادم -ج
والصـراع .. احل املختلفـةـــــــــــــــــــأرادت هلا ذلـك القيـادات السياسـية أو القـوى املـؤثرة ذات املص

الل القرون املاضية كانت مسـرحاً ألعنـف ــــــــــــــــــفأوربا خ: ارة الواحدةـــقد يكون داخل احلض
ـــوأطــول الصــراعات داخ ل احلضــارة الواحــدة، فقــد كانــت احلــروب املقدســة مشــتعلة يف ـــــــــــــــــ
انـت تلـك النــزاعات أعنـف وأدوم مـن النــزاع ها، وكـــــــــــــــــــرانية ذاتـــــــــــــــــــأوربا بني الطوائـف النص

د، ومازالت ــــــــــــــــــراع الدامي بني الكاثوليك والربوتستانت ال جيهله أحــــــلمني، فالصــــمع املس
لية األمريكيـة ــــــــــــــــــــرب األهــــــــــــدا، وكذلك احلـدام قائمة حىت اليوم يف أيرلنــــــــــــــــــبقايا ذلك الص

داخـل ة، بـل ــــــــــــارة الغربيـــــــــــــحربـاً داخـل احلضراعاً بـني حضـارتني وإمنـا كانـت ــــــــــــــمل تكن ص
 . د، ومع ذلك تغيب هذه احلقائق احلية عن كثري من أذهان الغربينيــــــواحالالوطن 
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دم، فاحلضــارات يف األصــل ينبغــي أن يســتفيد بعضــها مــن بعــض وتتكامــل وال تتصــا
إـــا تلتقــي وتــتالحم إذا هــي . وهــي كلهــا مبثابــة روافــد تصــب يف الفهــم اإلنســاين اجلــامع

كما   -لية، لكنها تتناىف وتتصادم إذا أرادت هلا ذلك ـا الداخـل طبيعتهـتركت تتحرك بفع
 . القيادات السياسية أو املرجعيات أو القوى املؤثرة ذات املصاحل املختلفة -أسلفنا
عالم أجمع القيمـة العظيمـة للـنفس اإلنسـانية، بغـض النظـر عـن التوضيح لل -د

 : الحضارة التي تنتمي لها
                    :تقـــــــــــــــول اآليــــــــــــــــة الكرميــــــــــــــــة

       
فقتل الربيء هو قتـل ملبـدأ حـق احليـاة . )٣٢:املائدة( 

امل املكفـــول يف كـــل الشـــرائع، غـــري أن ذلـــك يقتضـــي أن يقـــف العـــامل ضـــد كـــل قتـــل ظـــ
 !!ويتحرك ملواجهة العدوان

ـ ، فالتنظيمــات اإلرهابيــة اإلرهــاب السياســي أصــله أوربــي ولــيس إســالمي -هــ
ذات الصبغة اإلجرامية البحتة مثل أملافيا والتنظيمات اإلرهابية السياسية مثل األلوية 

يش احلمراء يف إيطاليا، وحركة العمل املباشر يف فرنسا، واجليش األمحر يف أملانيا، واجل
 -اجلمهــــوري اإليرلنـــــدي، واحلركـــــة االنفصـــــالية للباســــك يف إســـــبانيا، ومجاعـــــة بـــــادر 

مــــاينهوف األملانيــــة، وحركــــات االحتجــــاج العنيــــف الــــيت عمــــت أوربــــا وأمريكــــا عــــام 
يف كتابـه عــن  »إريــك مـوريس«ويقـول .. م، كلهـا حركـات ومنظمــات أوروبيـة١٩٦٨

ـــأن فكـــرة التنظـــيم اإلرهـــايب والسياســـي ظ: اإلرهـــاب هـــرت ألول مـــرة يف اجلمعيـــات ب
السرية يف إيطاليا وإسبانيا، مث انتقلت فكرة هذه اجلمعيات إىل األملان قبل أن يعرفها 

ومن اللغو الظن بأن اجلـيش األمحـر اليابـاين ومجاعـة أيلـول األسـود أو مجاعـة . الروس
 .اجلهاد اإلسالمي قد جاءوا مبا مل يأت به اآلخرون
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 يةالتالعبات باللغة السياس

أســـلوباً مميــــزاً لتحليـــل األلقـــاب الـــيت يســـتخدمها أربــــاب  »برنـــارد لـــويس«اســـتخدم 
(السلطة بالعامل، وبالتحديد يف العامل اإلسالمي

14F

١( : 
كـــان   عنـــدما خلـــف أبـــو بكـــر الصـــديق، رضـــي اهللا عنـــه، الرســـول : الخليفـــة -

: وقـال لـهيسمى خليفة رسول اهللا، وعندما استلم عمر زمام األمور، أتى رجل إىل عمـر 
أنـــت إذن خليفـــة رســـول اهللا، فقـــال : هـــذا داود، فقـــال الرجـــل: خليفـــة اهللا، فقـــال عمـــر

يـا خليفـة خليفـة رسـول اهللا، : لكن هذا كان أبا بكر، وقد مـات، وقـال لـه الرجـل: عمر
إذن مبــاذا نــدعوك؟ : هــذا صــحيح، لكــن األمــر ســيطول بعــد، فقــال الرجــل: فقــال عمــر
 .»نا أمريكم، مسوين إذن أمري املؤمننيأنتم املؤمنون وأ«: فقال عمر

: أحيانـــاً املوقـــع اجليواســـرتاتيجي يـــؤثر يف مصـــطلحات الزعمـــاء :ملـــك الشـــمس -
فمـثًال كــان أحــد ملــوك فرنســا فخــوراً أن يســمى ملــك الشــمس، وذلــك ألن فرنســا إقلــيم 
بيئي مييل للربودة وكثرة املطـر، فخـروج الشـمس كـان يعتـرب رمحـة للشـعب الفرنسـي، وهنـا 

 . أحب امللك أن يكون عظيماً مثل عظمة الشمس عند شعبه 
ويف الشــرق األوســط مل تكــن الشــمس صــديقاً طيبــاً بــل  : ظــل اهللا فــي األرض -

كانت عدواً قاسياً، لذلك مل يكن دور احلـاكم الـازي أنـه مشـس بـل ظـل، ميـنح الظـل 
ميــــة أن ليحمــــي النــــاس حتــــت ســــلطته مــــن الشــــمس القاســــية، وطبقــــاً لعبــــارة مــــأثورة قد

 ). هو ظل اهللا على األرض، تأوي إليه كل املخلوقات(السلطان 

                                                 
 .٨٦، ٧٣، ٣٥، ٣٣لويس، ص  )۱(
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ـــاس مـــن حرقـــة الشـــمس  ـــذي ينقـــذ الن ـــذا الحـــظ بعـــض الزعمـــاء عظمـــة الظـــل ال ول
احلامية، والقاتلة أحياناً، فأراد أن يكون عظيماً كالظل، فمنح نفسـه لقـب ظـل اهللا علـى 

 !األرض
اً وهــي أن مســتلمي الســلطة وهــي رســالة حتمــل معــىن خفيــ: الحكومــات الشــابة -

يومهون الناس بأن هذه احلكومة كالدماء اجلديدة اليت تنبثق أقوى من جمرى النهـر الـدائم 
اجلريــان للمســامهة يف أوطــاـم، ولكــن املشــكلة أن هــذا اللقــب يبقــى حــىت عنــدما تشــيخ 

 . احلكومة
.. لـرتا الفتـاةوتعود بدايات هذه الفكـرة إىل حركـات سياسـية أوروبيـة مثـل أملانيـا وإجن

) العثمـانيني الشـباب(وظهرت ألول مرة يف الشرق األوسد عند األتراك من خالل حركة 
وبعد .. م١٩٠٨اليت قامت بثورة ) تركيا الفتاة(وتالها ظهور حركة  أو العثمانيني اجلدد،

عدة أجيال بدأ القادة السياسيون العرب يوصفون أنفسهم بالشباب، وهم يتوقعون أـم 
 . سبون بالتايل احرتام الناس ولن خيسروهسوف يكت

ــــة الملــــك - وكانــــت  »صــــاحب اجلاللــــة«وهــــي صــــفة التشــــريف األوربيــــة : جالل
تســـــتخدم مـــــن قبـــــل يف شـــــأن اهللا فحســـــب، وأول عالمـــــة علـــــى العـــــودة إىل األعـــــراف 

ميكـن أن يشـاهد يف القـرار  »صاحب اجلاللـة«اإلسالمية اخلالصة وعدم استخدام لقب 
م إللغــاء صــفة اجلاللــة واختــاذ اللقــب ١٩٨٦لصــادر يف أكتــوبر ســنة امللكــي الســعودي ا

وأعتقـد هنـا بـأن املخطـط السياسـي السـعودي أبـدع ) خادم احلـرمني الشـريفني(التقليدي 
عودي ـــــــــــيف هــذا التغيــري؛ ألن اللقــب اجلديــد أرســل صــورة غــري مباشــرة بــأن العاهــل الس

 . تقدير زعيم العامل اإلسالمي، على املستوى املعنوي على أقل
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ــــل ــــرية مث صــــاحب الســــمو، وصــــاحب املعــــايل، أو الســــعادة، : عمومــــاً األلقــــاب كث
ومجيعهـا إلضــفاء بعـض التمييــز املعنـوي علــى صـاحب الســلطة عنــد ! وصـاحب الفخامــة

اإلنسان العادي، ورمبا أفضلها لقب شـيخ، فالشـيخ داللـة كـرب سـن ورجاحـة عقـل، وإذا  
 .عة مكانته االجتماعيةكان شاباً وأعطي اللقب فهو وقار له لرف

أمــا األمــري فهــو مــن واليــة األمــر، والــدليل علــى ذلــك الفــاروق عمــر، أمــري املــؤمنني، 
 . رضي اهللا عنه

 : مصطلحات تولي السلطة في العالم اإلسالمي -
أن : البيعة نفسها ليست انتخاباً أو ميني والء، ولكنها تتم على مرحلتني :البيعة -

احلـاكم نفسـه، : عية أو غـري شـرعية، ويكـون فيهـا طرفـانيثبت الشخص نفسه بطرق شر 
عمومـاً، لكـن عنـد التنفيـذ  »املسـلمون«والطرف اآلخر، ويوصف يف كتب الشريعة بأنـه 

اعة صــــغرية مــــن النـــــاس، كضــــابط الــــبالط واجلـــــيش ــــــــــــــــــــــالعملــــي يتكــــون عــــادة مـــــن مج
يف مركـز ) ن أحيانـاً علمـاء السـلطةويسـمو (والبريوقراطية، وكما هو متوقـع القيـادة الدينيـة 

 . القوة
سنجد هنـا أن البيعـة ال بـد أن يسـبقها السـيطرة الكاملـة علـى املوقـف، : الشوكة -

ويصبح السواد األعظم من األمة أمام أمرين، إمـا أن يـؤدوا البيعـة عـن يـد وهـم صـاغرون 
فيعرضـوا أنفسـهم فيقوا أنفسهم الشـر القـادم إلـيهم حـىت ولـو كـان مؤقتـاً، أو أن يعرتضـوا 

 . للتهلكة
ـــــــــــــة الشـفـــــــــــــــوفلس دى هلــا مــن هــو ـــــــــال الوقــت مــن إمــام فتصـإذا خــ: وكة كالتــايلـ

ــــــــــلها، وقهـــر النـــاس بشـلـــيس مـــن أهـــ ـــــــــــنـوكته وجـــــــ ـــــــــــة أو اسـري بيعــــوده بغــــــــ تخالف، ـــــ
يع كلمـتهم، وال يقـدح ـلمني وجتمــــــــــمل املســـــــــانعقدت بيعته ولزمت طاعته، لتنظيم ش
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دت اإلمامــة بالشــوكة والغلبــة ـوإذا انعقــ!! حـيف األصــ قاً ـيف ذلــك كونــه جــاهًال أو فاســ
 . إخل.. لواحد مث قام آخر فقهر األول بشوكته وجنوده، أنعزل األول وصار الثاين إماماً 

هنا أجـد تفسـرياً للشـوكة عنـد بعـض فقهـاء املسـلمني، ويف القـانون الـدويل املعاصـر، 
ك يف حالـة قيـام انقـالب يف دولـة ورمبا أن القانون اقتبس ذلك من فقهاء املسلمني، وذل

مــا، واســتطاع الثــوار الســيطرة بشــكل مطلــق علــى الدولــة، وبعــد ذلــك أعلــن الثــوار بــأـم 
نيهم، ومل يقومـوا بسـفك مجـاعي للـدماء، وإمنـا حـاولوا ـحيرتمون مجيع احلقوق املدنيـة ملواطـ

بالقوة  السيطرة على من حاول أن يعارضهم، بدون سالح، وكذلك استطاعوا أن يقهروا
احلامســـة معارضـــيهم املســـلحني، ويأســـروا معارضـــيهم اآلخـــرين، وأعلنـــوا بـــأـم سيعرضـــون 
مجيـع األســرى أمــام قضـاء مســتقل ونزيــه، وكـذلك أعلنــوا بعــد أن يسـتقر هلــم األمــر بــأـم 
ســـريفعون إعـــالن حالـــة الطـــوارئ، وسيصـــدرون عفـــواً عامـــاً، هـــذا مـــن الناحيـــة الداخليـــة، 

إخل؛ أمــــا مــــن الناحيــــة .. ثــــل إعــــالن حكومــــة إنقــــاذ مؤقتــــةوإضــــافة بعــــض الشــــكليات م
اخلارجيــة، إذا أعلنــوا اعــرتافهم جبميــع املعاهــدات واالتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة الــيت وقــع 
عليهـــا النظـــام املخلـــوع، يف هـــذه احلالـــة يـــرى بعـــض فقهـــاء القـــانون بـــأن الثـــوار أصـــبحوا 

 !! حكومة شرعية

 .لى األمن، أصبحوا خونة وجمرمنيولكن لو فشل الثوار يف السيطرة ع

: أرجــو مــن القــارئ الكــرمي أن ينظــر إىل هشاشــة اخلــط الفاصــل يف السياســة مــا بــني
 !!الشريف والنـزيه والبطل الوطين، وبني الرم واخلائن للوطن

 

 : طريقة إيصال الرسائل غير المباشرة للسلطة –
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مية الســــمحاء أمرتنــــا حنـــن مــــن أكثـــر املــــؤمنني بتــــدرج اخلطـــاب، وشــــريعتنا اإلســـال
بالتــدرج يف اخلطــاب والــدعوة؛ وقــد اقتــبس أو اتفــق القــانون الــدويل العــام الوضــعي مــع 

يف كل املنازعـات الدوليـة : شريعتنا اإلسالمية بالتدرج يف اخلطاب، فنحن نقول لطلبتنا
يفرتض أن يكون هناك تدرج مثل التفاوض املباشر، يليه املساعي احلميدة، وبعد ذلك 

طة، وإذا تعقدت األمـور يلجـأ الطرفـان إىل التحكـيم، وإذا تعقـدت األمـور أكثـر الوسا
ميكن أن يلجأ الطرفان إىل الوسائل السياسية من خالل املنظمات الدولية، وبعد ذلك 
إىل القضــــاء الــــدويل، وإذا انتهــــت الطــــرق الســــلمية مــــن املمكــــن أن يلجــــأ الطرفــــان أو 

ام القـــانون الـــدويل يف هـــذا الشـــأن والقـــانون أحـــدمها إىل اإلكـــراه أو احلـــرب، مـــع احـــرت 
 . اإلنساين أيضاً 

لذلك يفرتض أن تكون الوسائل إىل السلطة متدرجـة؛ ألن املواجهـة املباشـرة جتلـب 
الفتنــة لألمــة، ويفــرتض أن ال تلجــأ األطــراف ملواجهــة الســلطة بــالعنف إال عنــدما تصــل 

وشـراً علـى العامـة مـن حماولـة  األوضاع إىل مستوى يصـبح معـه بقـاء السـلطة أكثـر خطـراً 
 !!خلعها

 : ولذلك سنتناول بعد تقنيات الرسائل اليت من املمكن أن توجه للسلطة
 : يقول والدنا األكرب الشيخ جاسم بن حممد آل ثاين، رمحه اهللا، مؤسس دولة قطر

 فويل لقاضي األرض من قاضي السما

(العاد ميزان عن احلق مايل     
15F

*( 
ن بــن حثلــني أحــد زعمــاء قبيلــة العجمــان، عنــدما منــى إىل علمــه ويقــول الشــيخ راكــا

املناطق اجليوسياسية اليت ) اعتداء(بأن أحد زعماء القبائل األخرى عاقد العزم على غزو 
                                                 

 .المعروف على نطاق واسع في منطقة الخليج العربية) النبطي(لون من ألوان الشعر  )*(
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 ): وسنقتبس لكم هنا لغة الديبلوماسية يف السياسة(يسيطر عليها 
 كزيت لك نور السلف واجلهامه

 باغيه ذخر يف مقادمي األيام     
أنــين اســتخدمت معكــم مجيــع الوســائل الســلمية : وهنــا يــذكر الشــيخ أعــاله أعــداءه

لكــي احــتفظ معكــم بعالقــات ســلمية، ولكــنكم، علــى مــا يبــدو، تتنصــلون عــن الطــرق 
 !! السلمية

 : ويقول الشريف بركات البنه
 وطالع ترى مكة والها ابنا اخيك 

 ولو تطلبه مخس مالليم ما أعطاك     
ولكنها يف احلقيقة موجهـة ) نصائح األب البنه(مباشرة من خالل وهذه رسالة غري 

 !إىل السلطان بأن قد بلغ من اجلور والظلم حداً ال يطاق
 : ويقول األمري حممد بن أمحد السديري

 يا عل قصرن ما جيي له ظاليل
 ينهار من عايل مبانيه للساس      

 ال صار ما هو مدهل للرجايل
 الظيم والباسوملجا ملنهو يشكون      

أو رمبا يعكس صـورة شـعرية لـبعض معارفـه مـن شـدة الظلـم والطغيـان مـن أصـحاب 
 !نفوذ أعلى منه، واملهانة اليت وقعت عليهم

 !ولكن ال بد أن نتفق مجيعاً بأن املعىن يبقى يف قلب الشاعر
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 خاتمة
علـــــى ثالثـــــة حمـــــاور، األول منهـــــا أســـــلوب اخلطـــــاب  »فلســـــفة اخلطـــــاب«ركزنـــــا يف 

مي، والثاين أسلوب اخلطاب املعاصر، والثالث التالعب باللغة السياسية، وأعتقد اإلسال
هنا أننا استطعنا أن نوضـح تـدرج اخلطـاب، وكـذلك طـرق االتصـال األخـرى مثـل احلـوار 

والعنصـــر .. والتفـــاوض وصـــوًال إىل مرحلـــة اجلـــدال، مـــن خـــالل تصـــور خمتلـــف الثقافـــات
ستطيع أن حنل قضايانا إال باحلوار، ولكي تدار الذي يفرتض أن نركز عليه هو بأنه لن ن

.. عمليـــة احلـــوار أو التفـــاوض بطـــرق ناجحـــة يفـــرتض أن أكـــون موازيـــاً للطـــرف املقابـــل
والتــــوازي لــــيس بالضــــرورة أن يكــــون الطرفــــان ميلكــــان مجيــــع املقومــــات بالتشــــابه، ولكــــن 

 !يفرتض أن ميتلك كال الفريقني مقومات متوازية األمهية
ريد أن نـدير العمليـة السياسـية الناعمـة بالطريقـة الصـح، أمـا غـري ذلـك هذا إذا كنا ن

ولكـن ال أعتقـد أن أيـة مفاوضـات .. فيبقى مناورات وتدئة واستدراج كل طرف لآلخـر
أو أساليب خطابات منمقة ستجعل األمة اإلسالمية حتصل علـى حقوقهـا كاملـة بطـرق 

: ن نتذكر دائماً املقولـة املشـهورةسلمية من دون وجود إصالحات حقيقية، وهنا ال بد أ
 . »إذا أردنا السالم ال بد أن نكون أقوياء«

وللتــذكري مــرة أخــرى، حنــن اجتهــدنا وقــدمنا هــذا العمــل الــذي يعتمــد علــى حتليــل 
فلســـفة اخلطـــاب السياســـي، علمـــًا بـــأن أســـلوبنا املتبـــع عـــادة هـــو التحليـــل املوضـــوعي 

إذا : قانون الدويل العام، ولكن خنتم قائلنيللقضايا السياسية، واالقتصاد السياسي، وال
أصــبنا يف هــذا األمــر فهــو خــري مــن اهللا، وإن كــان غــري ذلــك فمــن نفســي، ونســأل اهللا 

 !!القبول لنا ولكن يف طيب األعمال
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 . هـ، الدوحة١٣٨٤
 . م، ليماسول١٩٩٣لويس، برنارد، لغة السياسة، دار قرطبة للنشر والتوثيق،  -١٢
عبقريــات، حممــد، الصــديق، عمــر، علــي، منشــورات املكتبــة العقــاد، عبــاس حممــود،  -١٣

 . العصرية، بريوت
م، ١٩٩٨النــووي، الدمشــقي، ريــاض الصــاحلني، اجلــزء الثــاين، دار الفكــر العــريب،  -١٤

 . بريوت
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    : 
 

»هوجة إصالح الخطاب اإلسالمي«تأمالت في 
)
0F

١(

 

 )*1F(نسدسوقي حد سي دكتورال
 

 : هذا ما يأمرنا به ديننا
نتعارف مع الناس، فإن وجدناهم يريدون اخلري تعاونَّا معهم؛ وإن وجدناهم يبحثون عن عقيدة صاحلة 

وجــدنا مــن يريــد املعاهــدة علــى نصــرة  دعونــاهم؛ وإن وجــدناهم يريــدون االعتــداء علينــا قاومنــاهم؛ وإن
 .املظلوم عاهدناه

 

يف أعقـاب أحــداث احلـادي عشــر مــن سـبتمرب جاءتنــا ريـح عاصــف اســتهدفت 
ــعوبا  وققافــة، وجعلتنــا ييعــا  يف قـــ  االتــام، مطَــ ،الميـــــــــالعــامل اإلس بني الَ دوال  ـو

 . أن ندافع عن أنـسنا يف جرمية نكراء، ال ناقة لنا فيها وال يل

                                                 
التجـاوز،  رؤيـة إلمكانيـةتفكيـر اسـتراتيجي، ووعـي بـالواقع، وامـتالك و  حـس دقيـق نظرًا لما يتمتع به األخ الدكتور سيد دسوقي مـن )۱(

لـى ة اليـوم، كمـا أسـماها، لكـن مـا وصـلنا عـالتـي تجتـاح األمـ »الهوجـة«كالية الخطيـرة أو ـذه اإلشــكنا ننتظر مساهمة مميزة لمثـل هـ
وجازتـه يعتبـر مسـاهمة تشـكل مؤشـرًا علـى مالمـح التضـليل واالرتهــان الثقـافي ولفتـًا لحركـة ريـاح السـموم الهوجـاء، التـي تهـب علــى 

  ).الناشر.. (عالم المسلمين، ليأخذ الناس حذرهم
 ).مصر( ..مفكر.. أكاديمي )*(
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يف أعقــاب هــذه األحــداث  ».A.B.C«حــديث تليـزيــوين أجرتــه معــي قنــاة يف 
إن َمثَـــل العـــامل اإلســـالمي وأمريكـــا كمثَـــل فـــريقني للكـــرة، : قلـــت للمذيعـــة احلســـناء

كـابنت فريقنـا،   »بـن الدن«أصرت فيه أمريكا أن ختتار فريقها وفريقنا؛ فاختـارت لنـا 
إن هـذه األمسـاء : وقلت هلا أيضا   ..إىل آخر األمساء... حارس مرمانا »عمر«وُمالّ 

ال أعرف عنها ـيئا ، وهـي أمسـاء تعاونـت مـع أمريكـا يف محلتهـا األوىل ضـد الوجـود 
الســـوفييت يف أفغانســـتان، والعـــامل اإلســـالمي كلـــه ال يعـــرف قصـــة ســـبتمرب هـــذه، وال 

 . اخلرب اليقني ».C.I.A«عالقة له با، وعند 
عاصـــف فكـــان اتـــام األمـــة، حكومـــات أمـــا االتـــام الـــذي محلتـــه هـــذه الـــريح ال

عوبا  وأفرادا  وققافة باإلرهاب، ولقد جنحـت هـذه الـريح العاصـف يف زعزعـة الثقـة  ـو
عنــد األمــة اإلســالمية يف ققافتهــا، وتبــارت األقــالم واحلكومــات واملؤسســات تكتــب 
عن ضرورة إصالح اخلطاب السياسي الذي فجر العنف يف نيويورك ويف كل مكـان 

 . مقارنة ضد حمتل أو صراع ضد سلطةحتدث فيها 
: إذن فهنـــاك مصـــطلحان ظهـــرا مـــع الـــريح العاصـــف ينبغـــي أن نتوقـــف عنـــدمها

وكــال املصــطلحني اســتخدمه القــرآن .. »اخلطــاب«ومصــطلح  »اإلرهــاب«مصــطلح 
الكــــــرمي، واألمــــــة ملزمــــــة بــــــالتزام هــــــذا االســــــتخدام القــــــرآين، وهــــــو لألســــــف مغــــــاير 

 . اسة والثقافة املـروضة علينا من اخلارجلالستخدام احلايل يف عامل السي
يف االســتخدام القــرآين، فيعــين بنــاء القــوة الذاتيــة حــىت ال جيــرؤ  »اإلرهــاب«أمــا 
ــــــــــاملـس ــــدون يف األرض علــى إــ    : املة ضــد األمــةـعال احلــروب الظـــــــــــ
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؛ أبنــــي قـــويت حـــىت ال الـــردع: ر هـــوـبلغـــة العصـــ »اإلرهـــاب«؛ أي أن )٦٠:األنــــال(

 . تنقض على الذئاب والكواسر لتأكلين
إذن فاإلرهـــاب يف املـهـــوم القـــرآين مصـــطلح يعـــين بنـــاء القـــوة الذاتيـــة مـــن أجـــل 
البقـــاء يف عـــامل آمـــن ال تنــــرد بنـــا فيـــه القـــوة الباغيـــة الـــيت ال تعـــرف قيمـــا ، وال حتمـــل 

ولــذلك أيضــا  نــرى  ـــريعة، وإمنــا ختطــط فقــط ملصــاحلها اإلجراميــة اآلنيــة فحســب؛
الغــرب جممعــا  علــى منعنــا مــن امــتالك القــوة الذاتيــة بكــل مــا أوتــوا مــن مكــر ودهــاء، 
وكلمـــا نشـــأت حماولـــة هنـــا أو هنـــاك يف عاملنـــا اإلســـالمي ســـارعوا صاصـــرتا وضـــربا 

 . باملكر أو باحلرب الظاهرة
أي ( وعلـــى املســـتوى الـــــردي اإلميـــاين يطلـــب اهللا تعــــاىل مـــن عبـــاده أن يـَْرهبــــوه

مـــن أجـــل صـــالحهم يف الـــدنيا واآلخـــرة، وعبـــاد اهللا الصـــاحلون هـــم الـــذين ) خيـــافوه
؛ فاملصــطلح القــرآين ملــادة )أي رغبــة يف قوابــه وخوفــا  مــن عقابــه(يدعونــه رغبــا  ورهبــا  

مصــطلح إجيـايب، يعــين اخلــوف مـن عصــيان اهللا تعـاىل يف حياتنــا الـرديــة أو  »رهـب«
 . الصراط املستقيم اجلماعية، ومن مث االستقامة على

يف القــرآن بإحيــاءات ســلبية؛ فــاهللا  »اخلطــاب«وعلــى عكــس هــذا يــأيت مصــطلح 
         : يقـــــــــــول لنـــــــــــوح، عليـــــــــــه الســـــــــــالم

، واخلطــــاب هنــــا رجــــاء ورغبــــة عاطـيــــة أال يعاقــــب اهللا هــــؤالء الظــــاملني )٣٧:هــــود(
 . بالغرق، وهي رغبة مرفوضة ورجاء غري مستجاب
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 : الم، يقولـــــــــــــــــــليه السـعند دواد، عد املتخاصمني ـوأح
    

 
         

 .)٢٣:ص(   

لبين ظلما  يف احلجاج، واهللا يقول يف صـات عباد ـ؛ أي غ»ابـعزين يف اخلط«و
، فحديث )٦٣:الـرقان(       : الرمحن

الضطرابه واختالط معانيه؛ ولذا طالبهم ربم  »خطابا  «اجلاهلني لعباد الرمحن مسي 
تاروا ردودا  تؤدي إىل السالم، واهللا يتحدث عن داود، عليه ـولوا كالما  وخيـأن يق

، )٢٠:ص(        : السالم، فيقول
اب يعين كونه قادرا  ـفصل اخلط«: ويعلق الرازي، رمحه اهللا، على هذه اآلية فيقول

لط ـيء ـر يف اخليال؛ حبيث ال خيتـخيطر بالبال، وحيض بري عن كل ماـعلى التع
ذيب ـدرته على تـين ذلك قـ، ويع»بشيء، وحبيث ينـصل كل مقام عن اآلخر

 . بـصل أجزائه بعضها عن بعض »ابـاخلط«

      : ول اهللا تعـــــاىلــــــــــــــأ يقــــــــــــورة النبــــــــــــــي ســـــــــــــوف
هم ـائلوا ربـــتطيع العبــاد أن يســـ؛ أي ال يســ)٣٧:النبــأ(      
نه الـــيت ميضـــيها فـــيهم ويف الكـــون مـــن ـداره، الـــيت جيريهـــا علـــيهم أو لسنــــبابا  ألقــــأســـ
 .حوهلم

يف القــرآن مصــطلح يعــين اصاججـــة  »اخلطــاب«إن مصــطلح : وخالصــة القــول
 . الظاملة، أو الرجاء غري املربر، أو الكالم املختلط املضطرب
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القضــية األصــلية؛ وهــي قضــية اتــام املســلمني بــالعنف اإلجرامــي، مث  ونعــود إىل
إلصاق ذلك بالثقافة اإلسالمية، وكيف يستطيع املسـلمون أن ينـضـوا عـن أنـسـهم 

 . هذا الشعور غري املربر بالذنب
 : يف القرنني األخريين

 َمْن الذي اعتدى على َمْن؟ 
 و َمْن الذي احتل أرض َمْن؟ 

 وما زال يسرق قروات َمْن؟ و َمْن الذي سرق 
 و َمْن الذي يناهض تقدم َمْن؟ وَمْن الذي قسم أوطان َمْن؟ 

 وَمْن الذي يالحق ققافة َمْن؟ 
 وَمْن الذي يـزع َمْن؟ 

 ... وَمْن الذي حيمي ويصون النظم الـاسدة يف بالد َمْن؟
 اإلجابات واضحة ال لبس فيها، حىت لألصم واألعمى والنون؛ فكيـف نواجـه

 ذلك وخنرج من هذه احللقات احلديثة؟
ــــــالـمَ  ـــــارف اإلنسـعـــــــــــــــو يف التـْخرَج هـــــــــــــــ       : اينـــــــــــ

        
 

 
 

    
 .)١٣:تاحلجرا(

نتعــارف مــع النــاس، فــإن وجــدناهم يريــدون اخلــري لإلنســانية تعاونــا معهــم علــى 
 . الرب والتقوى
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 . ، فإن وجدناهم يريدون التعلم علمناهمنتعارف على الناس
 . نتعارف على الناس، فإن وجدناهم يبحثون عن عقيدة صاحلة دعوناهم

 . يريدون أن ميكروا بنا انتبهنا ملكرهم نتعارف على الناس، فإن وجدناهم
يريـــدون االعتـــداء علينـــا قاومنـــاهم، فـــإن  نتعـــارف علـــى النـــاس، فـــإن وجـــدناهم

 . اعتدوا حاربناهم
رف على الناس، فـإن وجـدنا مـنهم مـن يريـد أن يتعاهـد علـى نصـرة املظلـوم نتعا

ومســـاعدة الـقـــراء ومحايـــة احليـــاة الطيبـــة لإلنســـان واحليـــوان والطـــري والنبـــات تعاهـــدنا 
 . معهم

ــــــا، ولنــــــنس موضــــــوع  ــــــا بــــــه دينن املــــــتهم وموضــــــوع  »اخلطــــــاب«هــــــذا مــــــا يأمرن
 .اهللا من ورائهم حميط؛ فكال األمرين صناعة خمابراتية عدائية، و »اإلرهاب«
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 الفهرس
 الصفحة الموضـــــوع
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٦٩ 

 محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــر. د
 

 

 ....................... والتســطيح وهات الخلــطشــوت ..المعاصــر اإلســالميخطــاب ال -

 
١٠٧ 

ــــــــــــــــــد الحميــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــليمان. د  عب
 

 
 ..................................... المعاصــــــر اإلســــــالميخطــــــاب المراجعــــــات فــــــي  -

 
١٣٩ 

 أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الريســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني. د
 

 

  .......................................المنهج واآلليات  ..المعاصر اإلسالميخطاب ال -
 

١٦٧ 
 حليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بوكروشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. د
 

 
 ............................ والتحــوالت الحضــارية واالجتماعيــة ..اإلســالميخطــاب ال -

 
١٩٥ 

 ةإبـــــــــــــــــــــــــــــــراهيم غرايبـــــــــــــــــــــــــــــــاألســـــــــــــــــــــــــــــــتاذ 
 

 
 ......................... دعـوة للتقـويم وٕاعـادة النظـر.. المعاصر اإلسالميخطاب ال -
 

 
 

٢٣٩ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن. د  من
 

 
 ........................................ المجتمـــع المســـلم يفكريـــة والحـــوار فـــتعدديـــة الال -

 
٢٥٥ 

ـــــــــــــــار الشـــــــــــــــريف. د ـــــــــــــــد الغف  محمـــــــــــــــد عب
 

 
 .................................................... ومنهجيـة المقاصـد اإلسالميخطاب ال -

 
٢٧١ 

 األســـــــــــــــــــــــــــــــتاذ ريـــــــــــــــــــــــــــــــاض أدهمـــــــــــــــــــــــــــــــي
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 -٧١٢ -

 الصفحة الموضـــــوع
 

 .................................. بين التجديد والتبديـد ..المعاصر سالمياإلخطاب ال -

 
٢٩٩ 

 األســــــــــــــتاذ محمــــــــــــــد صــــــــــــــياح المعــــــــــــــراوي
 

 
 ........................................... وتأصـيل المصـطلحات.. إعادة بناء المفاهيم -

 
٣٤٥ 

 عبــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــرزاق قســــــــــــــــــــــــــــــــــوم. د
 

 
 .................................................................. نحـو خطـاب إسـالمي راشـد -

 
٣٨٩ 

ـــــــــــــــــــــــــــي. د  محمـــــــــــــــــــــــــــد الفاضـــــــــــــــــــــــــــل الالف
 

 
 ........................................................ المعاصر اإلسالميخطاب الر تعث -

 
٤٣٩ 

 عيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاويأحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد . د
 

 
  .............................................................. اإلسالميخطاب المواصفات  -
 

٤٨٩ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــر حجـــــــــــــــــــــــــــــــاب. د  محمـــــــــــــــــــــــــــــــد مني
 

 
 ......................................................... الـديني والواقـع المعاصـرخطاب ال -

 
٥٣٥ 

 محمـــــــــــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــــــــــماكاألســـــــــــــــــــــــــــــــتاذ 
 

 
 ................................................................... قبل أن تحيط بنا أخطاؤنـا -
 

 
 

٥٥٧ 
 األســــــــــــــــــــتاذ عمــــــــــــــــــــر عبيــــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــــنه

 
 

 .................................................. ي فــي عصــر العولمــةمــالعاإلخطـاب ال -

 
٦١٧ 

 مختــــــــــــــــــــــــــــــار موســــــــــــــــــــــــــــــى هعبــــــــــــــــــــــــــــــد. د
 

 
 ................... فـي الحـل لداخمـو  وجـوه األزمـة.. معاصـرال اإلسالميخطاب ال -
 

٦٤١ 
 لســــــــــــــــــــــــــــــــــالمرفيـــــــــــــــــــــــــــــــــق عبـــــــــــــــــــــــــــــــــد ا. د
 

 
 ................................................................. فلسفة الخطاب في السياسة -
 

٦٧٥ 
 هـــد بـــن عبـــد الـــرحمن آل ثـــانيف. دالشـــيخ 

 
 

 
 ....................................... تــأمالت فــي هوجــة إصــالح الخطــاب اإلســالمي -
 

٧٠٥ 
 ســــــــــــــــــــــــــــــــيد دســــــــــــــــــــــــــــــــوقي حســــــــــــــــــــــــــــــــن. د
 
 

 
 ................................................................................................ فهــــــــــــــــــرسال -
 

٧١١ 
 


