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ملخص البحث
يمثل هذا البحث مقاربة وحماولة لتجديد اخلطاب الدعوي للغرب من خالل

جتديد الوسائل وتطوير األساليب ،ألن العربة بتجديد الوسائل واألساليب ال

املبادئ واملنطلقات.

وقد أمرنا اهلل أن نحدد مسارات احلوار وأرضيات التخاطب بقوله تعاىل يف
االية  64من سورة ال عمران ُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب َت َع َال ْوا إِلىَ َك ِل َم ٍة َس َو ٍاء َب ْي َننَا
ون اللهَّ ِ
َو َب ْين َُك ْم َألاَّ َن ْع ُب َد إِلاَّ اللهَّ َ َوال ُنشرْ ِ َك بِ ِه َش ْيئًا َوال َي َّت ِخ َذ َب ْع ُضنَا َب ْع ًضا َأ ْر َبا ًبا ِم ْن ُد ِ

َفإِنْ َت َو َّل ْوا َف ُقو ُلوا ْ
اش َهدُ وا بِ َأ َّنا ُم ْس ِل ُمونَ ﴾.

وإن كان اهلل تعاىل قد حدَّ د وبينَّ (الكلمة السواء) بتوحيد األلوهية ،وقد

تنسحب الكلمة السواء عىل القيم اإلنسانية والثقافية واحلضارية املوصلة بالرضورة
إىل التوحيد ثم إىل الرشيعة.

إن الدعوة اإلسالمية عملية اتصالية بامتياز ،تتميز عن باقي عمليات االتصال

والتواصل كوهنا عبادة وقربة واتباع ًا هلدي الرسول  ،الذي كان يامرس مهارات

التميز كموهبة فطرية وهبة إهلية ومهنة عبادية ،فأصبحت هويته التي متيزه من
باقي املصلحني ،فكان من الواجب اتباع أرسار النبوة وإعجازها من خالل العلوم

املعارصة .وتعترب التنمية البرشية منطلق ًا مه ًام ومبدأ أساس ًا يف احلوار والتخاطب
وعرض اإلسالم واخلروج من موقع الدفاع السلبي إىل اهلجوم اإلجيايب.
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Abstract
The present research paper surges into reality as a counterpoise
study and an endeavour to rejuvenate the call discourse targeting
the West via giving life and changing the means and styles, because
the importance lies in rejuvenating these means and styles not in
principles and viewpoints.
The Islamic discourse designates the sheer function of the Islamic promulgation which is a religious duty, human necessity and
civilized way concerned with Islam as prominent; it interacts with
man in terms of naivety, trends, systems, principles, propensities
and predilection. Overall, Islam addressees all circumstances, times
and places
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 ...متهيد ...
يمثل اخلطاب اإلسالمي التفاعل األمربيقي لوظيفة الدعوة اإلسالمية ،التي

هي فريضة رشعية ورضورة إنسانية ومسلك حضاري تتعلق بحوهر اإلسالم
كدين متميز من خالل تفاعله مع اإلنسان من حيث فطرته وأنامطه وأنظمته وأعرافه

واجتاهاته وميوالته.

واملتتبع ملسرية الدعوة اإلسالمية يدرك التفاعل والتكيف مع الواقع ،ذلك أن

من مقاصد اإلسالم مراعاة مصالح العباد يف العاجل واآلجل .وكان فقه املصالح
املرسلة الفضاء الواسع لقضايا التجديد واالجتهاد التي تتناسب مع كل األحوال
واألزمان واألماكن.

فالعقالنية صفة أساسية يف اإلسالم وحضارته ،فاإلسالم يوصف بأنه دين

العقل ،ألن مضامينه العقلية والرشعية متفقة متا ًما مع معطيات العقل السليم والفطرة
السليمة ،وال تتناقض معها ،وهو دين العقل ألنه توخى البساطة الدينية ،وابتعد

عن كل التعقيدات الدينية ،وصفة العقلية هذه جعلت اخلطاب اإلسالمي خطا ًبا
منطقيا ،وأدت إىل أن يصبح احلوار الديني أهم وسيلة لتوصيل مضامني الدين
عقليا
ًّ
ًّ

وأفكاره إىل اآلخرين ،واحلوار شكل من أشكال اخلطاب يعتمد عىل تبادل اآلراء
وعىل الفهم العقيل املنطقي ،وقد أكثر القرآن من استخدام لغة العقل حتى أصبحت

سمة من سامته األساسية كام تبدو يف عبارات أواخر معظم اآليات القرآنية ،حيث
تتكرر عبارات مثل َ
﴿أ َف َ
ال َي ْع ِق ُلونَ ﴾ وغري ذلك من التعبريات الشبيهة احلادة عىل
استخدام العقل ووسيلة احلوار من أجل اإلقناع.

()1
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ومتيز العرص احلديث باالهتامم بقضايا اإلنسان من حيث التنمية الذاتية

والتطوير الذايت والتكوين املهاري واألداء القيادي .فأصبحت هذه املسائل التي
تسمى بالتنمية البرشية لغة العرص العاملية التي يفهمها املهتمون بالنجاح الذي
يدعو إليه اإلسالم فقه ًا وفه ًام ومنهج ًا وممارسة ،من خالل التوجيه القرآين واهلدي

النبوي .فكان هذا البحث املتواضع مقاربة منهجية ومطارحة موضوعية لتوظيف

مسائل التنمية البرشية يف اخلطاب اإلسالمي املعارص ،وحماولة وضع التصور
الصحيح ملعاين النجاح يف الدنيا وتقرير معاين «املؤمن القوي» والفالح يف اآلخرة

وجتسيد التكامل بني اإلداريني.

إن معاين القيادة ،النجاح ،اإلبداع ،التفوق ،العصف الذهني ،إدارة الوقت،

إدارة احلياة ،وغريها من املعاين التي يفهمها الغرب وكانت سبب ًا يف حضارهتم

ومدنيتهم يمكن توظيفها يف خطابنا الدعوي .وإذا كان املحققون من أئمة الدين
قرروا أن الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان واحلال ،والفتوى تتعلق
وفقهائه قد َّ
بأحكام الرشع فإن نفس هذا املنطق يقول« :إن تغيري الدعوة أو اخلطاب يتغري بتغري
الزمان واملكان والعرف واحلال أحق وأوىل».

()2

يعترب هذا املقال أيضا حماولة استرشافية لتوصيف اخلطاب اإلسالمي املعارص

برؤية متجددة –خاصة املوجه للغرب– من خالل االعتبارات املوضوعية والواقعية
اآلتية:

1 .1طبيعة اإلسالم الذي متثل الدعوة إليه ركن ًا أساس ًا وصفة مالصقة له وخاصية
مرتبطة به.

2 .2يعترب اإلنسان حمور ًا أساس ًا ومقصد ًا رشعي ًا من خالل ترشيع األحكام ومراعاة
مصاحله من اآلجل والعاجل.
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3 .3اعتبار اإلسالم يدعو إىل االرتقاء من خالل أعاملنا إىل درجة اإلحسان ،ومن
اإلحسان مفاهيم االتقان واإلبداع والتميز والنجاح.

4 .4نظرة اإلسالم إىل الدنيا باعتبارها مرحلة مهمة حلصول الفالح ،وأن اإلنسان
الناجح واملفلح هو الذي جيمع بني الدنيا واآلخرة من خالل منظومة اغتنام

الدنيا باإلحسان للوصول إىل اجلنة ،وبذلك تكون الدنيا موصلة لآلخرة.

وهذه املعاين يفهمها الغرب من خالل مفاهيم التنمية البرشية التي أسست

لظهور علم الربجمة اللغوية العصبية وما نتج عنها من مفاهيم التطوير والنجاح
والتفوق واإلبداع والتميز.

فكان هذا البحث حماولة لتطوير اخلطاب اإلسالمي املعارص من خالل توظيف

معاين ومفاهيم ومنطلقات التنمية البرشية التي يفهمها الغرب ولدينا يف قرآننا وسنة

نينا وتراثنا ما يضفي عىل اخلطاب سمة اإلسالم الذي خيدم اإلنسان.

أوال :مفهوم اخلطاب الدعوي املعارص
يتعلق اخلطاب اإلسالمي بجوهر الدعوة اإلسالمية التي هي فريضة رشعية

ورضورة إنسانية ،وقد تطورت الدعوة اإلسالمية قدي ًام وحديث ًا عىل مستوى
األساليب والوسائل واملناهج والقائمني عليها انطالق ًا من االستجابة الواقعية

والتكيف املوضوعي للقضايا والنوازل.

و من أهم القضايا التي تشغل بال كل مسلم مثقف واع بطبيعة هذا العرص وبام

تعانيه أمتنا من أزمات ،وما يرتبص به من حتديات فكرية ،قضية اخلطاب ،ذلك أن
اخلطاب هو أداة التبليغ والتواصل واحلوار ما بني أبناء األمة نفسها ،وبينها وبني
األمم األخرى ،وهذه األداة هي مقياس نضج األمة ومعيار ِ
مقدرتهِ ا عىل ممارسة
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ذلك التبليغ والتواصل واحلوار وعىل إحالل نفسها املكانة الالئقة بني األمم ،ومن
ثم نجاحها أو فشلها يف إقناع اآلخرين بموقفها ووجهات نظرها يف خمتلف املسائل

والشؤون(.)3

ويكون اخلطاب اإلسالمي ميزة األمة الداعية الشاهدة عىل الناس التي حتقق

معاين العبادة والعامرة واخلالفة يف دنيا الناس .واملتتبع ملسرية العمل اإلسالمي
يدرك النظرة احلضارية التي تستوجب إجياد آليات جديدة يف عملية اخلطاب.

عىل الرغم من أن مفهوم اخلطاب اإلسالمي حيمل العديد من الدالالت

املعرفية واألبعاد األيديولوجية املرتبطة بمصدره وسياقاته املجتمعية املختلفة

فإنه يعد أحد املداخل األساسية لفهم ودراسة تقاليد اإلصالح والتجديد يف
الفكر اإلسالمي املعارص(.)4

ومن مظاهر التجديد االرتقاء بالدعوة اإلسالمية لالهتامم بقضايا اإلنسان

العامة ،باعتبار أن اإلسالم فيه خري املسلم وغريه .حيث «كان األوىل باخلطاب
اإلسالمي بعد أن بلغ أشده واتسعت قاعدته أن يوجه خطابه إىل املخالفني له يف
الفكر واالجتاه ،وال يدعهم يف ضالهلم القديم ،وجهلهم املوروث ،وسوء ظنهم

باإلسالم ودعاته.»...

()5

ومن خصائص اخلطاب اإلسالمي اهتاممه باإلنسان فهو« :خطاب هنضوي،

أي أنه جاء لينهض باإلنسان النهضة الصحيحة ويميزه عن غريه من املخلوقات،

واإلسالم أعطى املفاهيم والتصورات عن لغز الوجود واحلياة وحل العقدة الكربى
عند اإلنسان ح ً
ال صحيح ًا بواسطة الفكر املستنري وهو احلل الوحيد الذي يوافق
فطرة اإلنسان ،ويمأل العقل قناعة والقلب طمأنينة» )6(.واخلطاب الدعوي عملية

اتصال بامتياز تتوفر فيها كل أركان العملية االتصالية من:
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1 .1القائم باالتصال (الداعي).
2 .2املستقبل (املدعو).

3 .3الرسالة (موضوع الدعوة).

4 .4الوسيلة :وتتميز بالدعوة اإلسالمية بوسائل و خصائص تنسجم مع طبيعتها.
5 .5رجع الصدى :درجة التأثري.

والدعوة اإلسالمية من خالل طبيعتها تدور حول نظرية اإلحسان و خلق

االتقان ومبدأ اإلبداع و مسلك التميز ومما يميزها االستفادة من النظريات اإلنسانية
و النفسية و السلوكية و األنثروبولوجية و االجتامعية واإلعالمية.

ومنها االستفادة من االسرتاتيجيات التي وضعت لتفسري علم الربجمة اللغوية

العصبية و ما نتج عنها من علوم التفوق و التطوير و التدريب.

ونشري هنا إىل علم األنامط البرشية واألنظمة التمثيلية التي تساعد الداعي

للقيام بواجب الدعوة عىل أحسن صورة و أجود تطبيق وأتقن مسلك وأعىل مسار.

ومن املجاالت املهمة واملواضيع املحورية التي هتم اخلطاب اإلسالمي املعارص

التنمية البرشية وما تقدمه من إضافة منهجية وموضوعية.

ثانيا :مفهوم التنمية البرشية وتارخيها
تتعلق التنمية البرشية باإلنسان الذي يطمح إلثبات إنسانيته وتقرير وجوده

اإلجيايب وتطوير مهاراته واكتشاف مواهبه واسترشاف مستقبله.

وقد تعددت طرائق التطوير الذايت وأساليبه ووسائله من خالل البحث

الدائم واملستمر عن أفضل السبل لتحقيق ذلك عىل مجيع املجاالت احلياتية وشتى
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املستويات االجتامعية ،وقد انسحب هذا املفهوم ليشمل مفاهيم السعادة والنجاح

والتفوق واإلبداع واجلودة .وقد ظهرت مفاهيم ومنطلقات ومبادئ حول هذه
املعاين الراقية يف كل األفكار والديانات والثقافات واحلضارات.

وقد متيز اإلسالم بالتأسيس هلذا املعنى من خالل مفهوم (التزكية) ،الذي يعترب
وظيفة من وظائف األنبياء الثالثة قال تعاىلَ :
﴿ل َقدْ َم َّن اللهَّ ُ َعلىَ المْ ُؤْ ِمنِ َ
ني إِ ْذ َب َع َث ِفي ِه ْم

َر ُس ً
َاب َوالحْ ِ ْك َم َة َوإِنْ َكا ُنوا
وال ِم ْن َأن ُْف ِس ِه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُيزَ ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِكت َ
ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني﴾ (آل عمران.)164
وتعترب التزكية منظومة تربوية متكاملة يف الفكر اإلسالمي تدور حول اإلنسان

من خالل تربية نفسه واالرتقاء هبا يف مدارج السالكني .وقد تطور هذا املفهوم من

خالل مصطلح (رياضة النفس) وتنوعت الكتابات يف هذا املجال من خالل ظهور
مصطلح التصوف والرتبية الروحية.

وباعتبار أن التأسيس العلمي والتنظري النظري للعلوم ظهر يف الغرب -يف

غياب السبق العريب اإلسالمي –بظهور علوم النفس واالجتامع ،جاءت التنمية

البرشية استجابة واقعية وتنزي ً
ال موضوعي ًا ورؤية استرشافية ملعاين قديمة يف املعرفة

-حيث عرفت كمسميات قبل أن تكون أسامء.-

تلك هي التنمية البرشية التي كانت نتيجة لبحث اسرتاتيجيات النجاح من

خالل رصد الناجحني وحماولة نمذجة  modelingنجاحاهتم .فكانت الربجمة

اللغوية العصبية  NLPكنظريات دقيقة وافرتاضات قريبة واسرتاتيجيات عميقة
انطالقة يف عامل النجاح واإلبداع والتميز يف شتى املجاالت واالهتاممات .وقد
تفاعل الغرب مع هذه املفاهيم واملعاين من خالل:
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1 .1توظيف هذه املعاين يف الربامج التعليمية والرتبوية.
2 .2االهتامم باإلنسان وقدراته وذكاءاته املتنوعة.

3 .3تطبيق هذه املعاين يف األرسة والعالقات الزوجية.
4 .4االنتباه ملفهوم اجلودة وإدارهتا.

5 .5البحث عن معاين السعادة ومقتضياهتا.
6 .6التوازن احليايت.

وقد أخذت هذه املعاين حيز ًا كبري ًا يف اهتاممات اإلنسان الغريب من خالل

التدريب والبحث عن مصادر السعادة واالسرتخاء وسبل التفكري اإلجيايب فظهرت
املعاين اآلتية:

1 .1التفوق املدريس واستعامل اخلريطة الذهنية.
2 .2الذكاءات املتنوعة واكتشاف الذات.
3 .3األنظمة التمثيلية وأنامط الشخصية.

4 .4التفكر اإلبداعي والعصف الذهني.

5 .5إدارة الذات والتخلص من اخلوف.
6 .6التخطيط الشخيص واالسرتاتيجي.

7 .7السعادة الزوجية والعالقات األرسية.
8 .8القيادة وإدارة املؤسسات.

إىل غري ذلك من املهارات والفنيات احلديثة التي أحدثت نقلة نوعية ونقطة

انعطاف هامة يف تاريخ الغرب املعارص .ذلك أن التقدم التكنولوجي و التجريبي
سبقه تقدم عىل مستوى اإلنسان من حيث حقوقه ومكانته و دوره و اثره يف احلياة.
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ثالثا :التنمية البرشية و اخلطاب الدعوي املعارص
(توظيف و تطبيقات)

تعترب الدعوة اإلسالمية التمثيل األمربيقي والتنزيل الواقعي واالستجابة

الرشعية ألحكام اإلسالم ومبادئه ،وتنسجم الدعوة ومع خصائصه العامة .ومن
خصائص اإلسالم:

1 .1اإلنسانية :وتتعلق إنسانية اإلسالم كونه جاء ملصالح العبد يف العاجل واآلجل.
ومن خالل هذه اخلاصية جاءت تعاليم اإلسالم لتستوعب رضوريات اإلنسان

وحاجياته و حتسيناته.

2 .2املرونة :إن اإلسالم من خالل دعوته يلتزم باملرونة يف التوجيه واللني يف التبليغ
و الرفق يف املعاملة.

3 .3الواقعية :إن اإلسالم ينسجم مع التغريات االجتامعية و االقتصادية والسياسية.
4 .4العاملية :إن دعوة اإلسالم جاءت للبرشية مجعاء لتؤسس ملنظومة اخلالفة عن
اهلل يف سياسة الدنيا و حراسة الدين.

اخلطاب اإلسالمي األمثل ينبغي أن يتصف باخلصائص اآلتية:
ربانية املصدر والغاية ،عاملية التوجه ،إنسانية املنطلق ،أخالقية املحتوى ،اقرتان

العقل بالروح ،اجلمع بني املثال والواقع واألصالة واملعارصة واملحلية والعاملية،

التوازن والشمول ،االنفتاح ،التخيري ،التعدد ،التدافع ،التوسط ،االعتدال ،احلوار،
التنوع ،النمو واالطراد ،وهو يدعو إىل االجتهاد وال يتعدى الثوابت ،يتبنى التيسري

يف الفتوى والتبشري يف الدعوة ،يسترشف املستقبل وال يتنكر للاميض ،يؤمن بالشورى
والرتيث يف اختاذ القرار ،يدين التخريب واإلرهاب وحيض عىل اجلهاد ،ويرفض
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االنغالق والتحجر والتطرف والغلو ويؤمن باالختالف واملرونة والتسامح.

()7

فمن خالل اخلصائص السابقة وغريها ندرك حقيقة اإلسالم ودعوته ،انطالق ًا من
املسؤولية الرشعية و اإلنسانية و احلضارية التي ترتتب عىل القائمني عىل الشأن
اإلسالمي باختيار أفضل األساليب و أحسن الوسائل للقيام بالواجب الدعوي
عىل أحسن حال وفق مبدأ االتقان و اإلحسان.

«الناس يتباينون يف كل يشء ،يتباينون يف ذكائهم وعلمهم ،كام يتباينون يف

أمزجتهم ومشاعرهم ،ثم إهنم خيتلفون يف أفكارهم وتصوراهتم كام خيتلفون يف

ميوهلم واجتاهاهتم ،كل هذا مما يفرض عىل الدعوة وعىل الداعية ختري املدخل األكثر

مناسبة إىل نفوسهم ،واألسلوب األكثر مالئمة إىل عقوهلم».

()8

حيث كانت قضايا اإلعجاز العلمي يف القرآن و السنة مدخ ً
ال مه ًام يف اخلطاب

اإلسالمي املعارص يف الغرب ،وأخذت حيز ًا مه ًام يف العملية الدعوية وكان هلا نتائج

مهمة عىل مستوى الطبقات املتعلمة و التي متتاز بالعقلية العلمية املجردة.

ومتثل التنمية البرشية اليوم لغة حوار مشرتكة و أرضية تفاهم إنساين انطالق ًا

من منطلق القيم التي تشرتك فيها كل األمم من خالل الفطرة و استعامل العقل و

إرهاصات الواقع واملتطلبات االجتامعية .يقول سيد قطب« :املجتمع اإلسالمي

جمتمع عاملي ،بمعنى أنه جمتمع غري عنرصي وال قومي وال قائم عىل احلدود
اجلغرافية ،فهو جمتمع مفتوح جلميع بني اإلنسان ،دون النظر إىل جنس أو لون أو

لغة ،بل دون نظر إىل دين أو عقيدة».

()9

فأردنا من خالل هذا البحث املتواضع وضع تصورات مبدئية و رؤى منهجية

و آليات موضوعية لالستفادة من قضايا التنمية البرشية وموضوعاهتا يف اخلطاب

اإلسالمي املعارص انطالق ًا من التوجيه القرآين و اهلدي النبوي.
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«إن األدب الدفاعي يمكن أن حيقق لألمة مرحلة التمييز نوع ًا ما لكنه عىل كل

حال يبقى عاجز ًا عن البلوغ هبا إىل مرحلة الرشد ،يمكن أن تكون مرحلة األدب
الدفاعي هي البداية والنهاية فهنا تكمن املشكلة وحتصل اخلطورة».

()10

وقد كان هذا اخلطاب الدفاعي إىل وقت قريب يأخذ حيز ًا يف املجال املعريف

وجهد ًا يف اإلطار الدعوي ،مما سبب الـتأخر يف األداء والتعثر يف العرض واالرتباك

يف اإلقناع وظهور فجوة معرفية وعقدة نفسية بني العامل اإلسالمي والغرب .وجوهر
اإلشكال يتمثل يف االهتامم باجلزئيات والفروع والتفاصيل عىل حساب الكليات
واألصول واملبادئ.

«ويف إطار تعميامت ثقافية إسالمية عامة وعدم االهتامم بالدراسات األصولية

العميقة التي تظهر مرونة الرشيعة وجتدد الفقه ،وإمهال دراسة طبيعة العرص وثقافته
وجتدد الفكر واحلياة فيه ،والبعد عن إدراك املنهج الشامل حلركة التغيري االجتامعي

يف اإلسالم حرمه من وضع فكر املراحل املتتابعة يف ضوء تغيريات احلياة وبروز
املشاكل املتجددة واهلموم املتنوعة ،وهذا املرض اخلطري ال يزال ساري ًا إىل اآلن».

()11

ويمكننا جتاوز ذلك من خالل اعتامد نظرة اإلسالم لإلنسان والفطرة والقيم

واحلياة والكون .وأعتقد أن اخلطاب الذي يتناول القضايا السابقة مؤهل لعرض

اإلسالم بطريقة فعالة يتفاعل مع الغرب الذي تعود عىل االهتامم باملسائل القيمية

من خالل منظومته الرتبوية االجتامعية واإلدارية –وإنا كنا نالحظ بعض التناقضات

يف سلم القيم عندهم– .

ومن املنطلقات الالزمة يف اخلطاب الدعوي للغرب باعتامد التنمية البرشية

يمكننا االستفادة مما يأيت:
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الذكاء وأنواعه
عدد علامء التنمية البرشية من خالل ترقب السلوك البرشي وحماولة تفسريه

واعتربوا أن التاميز يف السلوك البرشي يرجع إىل نوع الذكاء الذي يتميز به اإلنسان.

وهناك ثامنية أنواع من الذكاء :الذكاء اللغوي ،الذكاء املنطقي ،الذكاء الشخيص،

الذكاء االجتامعي ،الذكاء احلركي ،الذكاء البرصي ،الذكاء املوسيقي ،الذكاء
الطبيعي .ويمكننا توظيف ذلك من خالل الدعوة إىل التدبر يف ملكوت اهلل والرتكيز

عىل النسق والنظام للكون واحلياة.

العصف الذهني
من املهارات املهمة يف عملية احلوار املعارص ،ويعتمد عىل:
1 .1عرض األفكار ورسدها.

2 .2الكم يتحول إىل الكيف.

3 .3عدم مناقشته األفكار ونقدها يف البداية.
4 .4الوصول إىل العقل الباطن.

ويمكننا توظيف ذلك يف احلوار املتعلق بمسائل العقيدة والتوحيد التي هي

فطرة يف اإلنسان- .إعجاز اهلداية.-

االسرتخاء
وعملية االسرتخاء من الفنيات املهمة يف حياة اإلنسان املعارص ،وقد انترشت

الفنون اآلسيوية –كاليوجا– يف كل العامل بحث ًا عن سبل السعادة والشعور بحالوة
الدنيا.
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ويتعلق االسرتخاء من خالل االنتقال من موجة الدماغ العالية االنفعالية

إىل موجة االعتدال التعلمية إىل موجة االسرتخاء التي تساعد اإلنسان أو الداعية

للوصول إىل العقل الباطن« .إن فهم دوران موجات الدماغ سيساعدك كي

تتعلم كيف تسيطر عليها وتستخدم القوى املوجودة يف عقلك ملساعدتك يف اختاذ
القرارات اجليدة .يوجد أربع دورات رئيسية ألمواج الدماغ :دورة موجة بيتا ،دورة
موجة ألفا ،دورة موجة ثيتا ،دورة موجة دلتا».

()12

ويمكننا توظيف ذلك من خالل الوصول إىل العقل الباطن وتغيري الكثري من

القناعات واملراجع املعرفية والقيمية.

األنظمة التمثيلية
يتاميز البرش من خالل عملية اإلدراك والتعلم والتواصل إىل ثالثة أنظمة

متثيلية :النمط السمعي ،النمط البرصي ،النمط احليس.

ويف هذا املجال تقول اهلندسة النفسية :إن لكل إنسان طريقته اخلاصة يف

التفكري ،وهذا االختالف يف التفكري يرجع إىل كيفية حصول اإلدراك للعامل اخلارجي

عن طريق مركبات ثالثة :السمع والبرص والفؤاد (مركز اإلحساس والشعور)(.)13
ويمكننا توظيف ذلك من خالل تطبيقات مناهج الدعوة الثالثة :املنهج العقيل،

املنهج العاطفي ،املنهج احليس ،يف اخلطاب الدعوي باعتامد املنهج املناسب للنمط

املناسب .إىل غري ذلك من التطبيقات والنامذج التي يمكننا اعتامدها وتوظيفها يف
العملية الدعوية املوجهة للغرب حيث كان احلوار ومازال مطلب ًا فطري ًا ورضورة
إنسانية وفريضة رشعية ومسلك ًا حضاري ًا باعتباره يتعرض للتواصل اإلنساين
وعمليات التكيف االجتامعي والتدافع اإلنساين.
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وقد مارس اإلنسان القديم احلوار لالعتبارات السابقة كمسمى وممارسة

وقد ساعدت الديانات واأليديولوجيات والفلسفات يف رسم معامله ومنطلقاته
وأهدافه .وقد تفنن اإلسالم يف التأصيل والتنظري للعملية احلوارية باعتبارها عملية

اتصالية بامتياز من حيث ترشيع طرق احلوار وأساليبه مع كل البرش.

وبظهور علوم التنمية البرشية املعارصة التي أعطت لالتصال اإلنساين منظومة

متكاملة يف معرفة الطرف الثاين من حيث ما يسمى بـ (األنظمة التمثيلية) ،فقد

قرر علامء التنمية البرشية أن البرش يتميزون بثالثة أنواع من األنامط وهي :النمط
السمعي ،النمط البرصي ،النمط احليس.

فأردنا أن نعرض احلوار املعارص بحلة إبداعية تتعلق باعتبار هذه األنامط يف

عملية التبليغ واإللقاء والعرض والتأثري .ألن من رشوط احلوار معرفة الطرف

املحاور من حيث طبيعته وواقعه املعريف واالجتامعي واالقتصادي والسيايس،

وأعتقد أن أوىل هذه الرشوط معرفة خواصه الذاتية ومن بني هذه اخلواص (النظام
التمثييل) الذي يتميز به ،حقق معنى اإلحسان ومبدأ االتقان.

277

 ...نتائج وتوصيات ...
1 .1من خالل العرض املوضوعي للخطاب الدعوي باعتامد فنون التنمية البرشية
يف الغرب توصلنا للنتائج اآلتية:

2 .2إن اإلسالم من خالل تصوراته الكاملة ورشائعه الشاملة يمثل أرضية مرجعية
يف التنمية البرشية وفلسفتها وفنوهنا ومهاراهتا.

3 .3إن من فقه الدعوة ومبادئها مراعاة حال املخاطبني ،ومنها معرفة أحواهلم
ومنازهلم املعرفية واالجتامعية.

4 .4إن اعتامد األسلوب املناسبة والوسيلة الالئقة من فقه الدعوة إحسان ًا وإتقان ًا.
5 .5إن التنمية البرشية مدخل مهم العتامد خمرجات دعوية تناسب عملية التجديد
واالنفتاح عىل اآلخر.

..............................
منهجا وثقافة ،ص90
1 .1حممد خليفة حسن أمحد :احلوار
ً
2 .2خطابنا اإلسالمي يف عرص العوملة ،د .يوسف القرضاوي ،ص17:
3 .3أنظر إشكاالت اخلطاب العريب املعارص ،د .كامل عبد اللطيف ،ود .نرص حممد عارف،
ص109:
4 .4يف مفهوم اخلطاب لغة واصطالحا أنظر عبدالعزيز بن عثامن التوجيري ،اخلـطاب اإلسالمي بني
األصالة واملعارصة ،منشورات املنظمة اإلسالمية ،للرتبية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-
2003 #1424م.
5 .5اخلطاب الدعوي بني العامة واخلاصة :مقال لألستاذ حممد الدويش يف شبكة املعلومات.
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1212انظر إبراهيم الفقي ،أرسار القوة الذاتية،ص 242-241
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