
نتساءل في مطلع دراســتنا هذه عن أثر ودور البحث امليداني في 
جناح العمل الدعوي، وهل فكر القائمون على العمل اإلســالمي 
في أهمية وفائدة البحث امليدانــي ودوره املتميز في إتقان اجلهود 
الدعوية املتوجهة جلمهور املستقبلني؟ وهل يستلزم جناح العمل 
الدعوي - بالفعل - حذق العاملني لإلسالم للبحث امليداني، أم أنه 
مجرد ترف زائد ميارسه الساسة لسبر آراء املنتخبني أثناء التحضير 
حلمالتهــم االنتخابية؟ وهل للبحث امليدانــي فوائد على فاعلية 
وتأثير اخلطاب الدعوي؟ وهل ميكن للدعاة وللعاملني لإلسالم بناء 
خططهم ومشاريعهم الدعوية املستقبلية تأسيًسا على نتائج 
دراســاتهم امليدانية للواقع، أم أن األمر مجرد تأثر باآلخر، وإضاعة 

للوقت واجلهد؟ 
هــي جملة من التســاؤالت التي تفرض نفســها ، يطرحها كل 
متخصــص ودارس وراصــد ممن يتابع املشــهد الدعــوي اليوم.. 
ليقول متســائال ومتحيرا أيضا: هل راعى هــذا اخلطاب الدعوي 
في الفضائيات والشــبكات ومواقع التواصل اإللكترونية وغيرها 
خصوصياتي وحاجاتي ومتطلباتي وظروفي وواقعي؟ وهل خاطبني 
بالفعل في أعماقي والمس انشــغاالتي وتساؤالتي وبدد حيرتي؟ 
أم أنــه مجرد خطاب أُعدَّ مبعزل عن ظروفي ومكوناتي وثوابتي؟ أم 
أنه خطاب له أهداف وغايات أخرى تخدم مشاريع وخطط اجلهات 

املرسلة، وال تستجيب مع تطلعات اجلمهور املستقبل واملدعو؟
وقبل الذهــاب إلى معاجلة هذه اإلشــكالية وتبيــان مكوناتها 
وخطواتها وفوائدها على أي نشاط أو عمل عموما، وعلى العمل 
اإلســالمي والدعوي خصوصا، نحب أن نوضــح خطورة وأهمية 

ومتطلبات الصناعة الدعوية بوصفهــا عملية اتصال باآلخرين، 
تهدف للعروج بهم لعبور حواجز اجلاهلية وأدران الوثنية والشهوة 
والشيطانية واألنانية نحو اخليرية واالستقامة والفطرة السوية 
التي فطر اهلل الناس عليها منــذ األزل، وغّيرتها أدران اجلاهليات 
الوثنية، وعبثت بها خرافات الشــركيات العّمية، وأججت لهاثها 
نهمات الشــهوانية البهيمية، وأعانتها على ذلك موجة العبث 
والالمباالة اإللكترونية الطاغية والســائدة اليوم، فما الصناعة 

الدعوية املتميزة إذن؟    
  

قِ الصناعة الدعوية:
ذْ * أهمية حِ

تعد الصناعة الدعوية من أخطر وأدق مباحث الثقافة اإلسالمية 
الواســعة، حيث تختزل مكونات كثيفة من احلقائق املطلقة من 
الكتاب والســنة، ومن املعارف واحلقائق التفسيرية والتحليلية 
التي قامت حولهما،  فضال عن سائر القراءات والفهوم واألحكام 
واألوامر والنواهي واملســتحبات واملكروهات والتراكمات املعرفية 
واملنهجيــة والفكرية عبر القــرون الهجريــة املتقدمة األولى، 
وحتقيقــات وتوضيحات أجيــال العلماء احملققــني واملدققني في 

التراكمات التراثية حول الكتاب والسنة إلى يوم الناس هذا.  
وتتكون عملية االتصال الدعوية اإلســالمية من ســبعة أركان 
هي: )الداعية، الرســالة الدعوية، املدعوون، الوســائل، التقنيات 
واألســاليب، األثر، ردة الفعل وقياس األثر(، ويتوقف جناح العملية 
أو فشــلها على مدى إتقان اجلهات والهيئــات الدعوية من إدارة 
جيدة لهذه األركان السبعة، حيث يحظى كل ركن منها بأهميته 

أ. د. أحمد محمود عيساوي

حاجة الدعاة إلى 

منهجية البحث امليداني

 - كاتب وأكادميي ـ اجلزائر
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ودوره ومكانته في تبليغ الرســالة الدعوية جلمهور املدعوين على 
اختالف مستوياتهم وأنواعهم وأصنافهم وتوجهاتهم وواقعهم 

وظروفهم.
وقد سعى املشتغلون بالعمل اإلسالمي منذ القرن الهجري األول 
إلــى تطوير آليات وتقنيات التواصل الدعوية مع جمهور املدعوين 
حني احتكوا باألمم والشعوب املفتوحة وخالطوا مجتمعاتهم في 
الســكنى واجلوار والزواج واملصاهرة وسائر النشاطات التواصلية 
واالجتماعية األخرى من بيع وشــراء وخدمــات ومصالح ومنافع 
متبادلة.. كتعلم اللغة والديــن واالطالع على العادات والتقاليد 
واألنظمــة والشــرائع واألطعمة واألزيــاء واأللوان واملناســبات 

واملهرجانات.. ونحوها. 
وقد حفظت لنا كتب التراث اآلالف من الدروس والعبر التي تصلح 
مســتندات دعوية مرجعية، مع فارق املالبســات والظروف التي 
يجب على املشتغل بالعمل اإلسالمي فقهها وحسن تسخيرها 

وتوظيفها في موضعها الدعوي املناسب اليوم.
فقد تــرك )احلارث احملاســبي ت ٢٣٤هـ( كتابه الشــيق )الرعاية 
حلقوق اهلل(، كمــا دوََّن اإلمــام )محمد بن إدريس الشــافعي ت 
٢٠٦هـ( كتابيه القيمني )األم والرســالة بتدوين البويطي والربيع 
ـَف اإلمام )أحمد بن حنبــل ت ٢٦٤هـ( كتابه  بن ســليمان(، وخلَـّ
القيــم )الزهد(، ومثله )أبو الليث الســمرقندي ت ٣٧٣هـ( كتابه 
)تنبيه الغافلني(، و) أبو طالب املكي ت ٣٨٦هـ( كتابه القيم )قوت 
القلــوب(، و) ابن عبد البــر ت ٤٦٣هـ( كتابه )جامــع بيان العلم 
وفضلــه(،  و) املاوردي ت ٤5٠هـ( كتابــه )أدب الدنيا والدين(، و)أبو 
حامد الغزالي ت 5٠5هـ( )املنقذ من الضالل(  و)ميزان االعتدال( و 
)إحياء علوم الدين( و )مكاشفة القلوب(، و)عبد الرحمن بن اجلوزي 
ت 59٧هـ( )بســتان الواعظني( و )صيد اخلاطر( و )صفة الصفوة( 
و)منهــاج القاصدين( و )تلبيس إبليس(، واإلمام )يحي بن شــرف 
النووي ت ٦٧٦هـ( )بســتان العارفــني( )األذكار( )رياض الصاحلني(،  
و)ابــن القيــم ت ٧5١هـ( )عــدة الصابرين( )مكائد الشــيطان( 
و)إغاثة اللهفان( و )مدارج الســالكني( و )اجلواب الكافي ملن سئل 
عن الدواء الشــافي الداء والدواء( و )زاد املعــاد( و )بدائع الفوائد( 
و)شفاء العليل(، و) ابن كثير ت ٧٧٤هـ( )قصص األنبياء(، و) ابن رجب 
احلنبلي ت ٧95هـ( )جامع العلوم واحلكم(، و) املقدسي ت ٦٢٠هـ( 
)مختصر منهاج القاصدين(، و) الونشريســي ت 9١٤هـ( )املعيار 
املعرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب (، و)الشاطبي ت 
٧9٠هـ( )االعتصام(... كما ترك غيرهم من العلماء األعالم الكثير 
من التصنيفات التــي ال تخلو من املعارف واحلقائق واألســاليب 
والفنيات والتقنيات الدعوية الطريفة واملتميزة والناجحة أيضا، 
كاإلمام )الســبكي والعز بن عبد الســالم وابن دقيق العيد وابن 
رجــب احلنبلي والنووي وابــن حجر، والذهبي، وابــن احلاجب وابن 

العماد احلنبلي واألّبّي واخلطاب وابن عرفة وابن العربي..(. 

كما ترك احملدثون كمــًا معتبرا من الكتب واملصادر الدعوية، التي 
اعتنت بالعمليــة الدعوية من جوانب عدة، كمؤلفات الشــيخ 
)محمد الغزالي ت ١٤١٦هـ ١99٦م( )عقيدة املسلم، خلق املسلم، 
قذائف احلق، ركائز اإلميان بني العقل والقلب وحصاد الغرور والغزو 
الثقافــي ميتد في فراغنا واحلق املر والطريق من هنا..(، و)يوســف 
القرضاوي، ومحمد ســعيد رمضان البوطــي ت ١٣٣٤هـ ٢٠١٣م، 
ومحمد علي الصابوني، وعلــي الطنطاوي ت ١٤١9هـ ١999م، و) 
أبو بكر جابر اجلزائري( )منهاج املسلم( ، و)عبد احلميد بن باديس ت 
١٣59هـ ١9٤٠م( )مجالس التذكير من كالم احلكيم اخلبير والنذير 
البشير(، و)مبارك محمد امليلي اجلزائري ت١٣٧١هـ ١9٤5م( )رسالة 
الشــرك ومظاهره(، و)محمد سيد محمد( )املسؤولية اإلعالمية 

في اإلسالم(، وغيرهم الكثير.
ومنــذ قرنني خليا، ومــع إطاللة العصر احلديث وجد املســلمون 
أنفســهم أمام حتديات حضارية ودينية وعقدية جســام، حيث 
سيول الفلسفات واألفكار وامللل والنحل والتيارات التي تتهددهم 
وديَنهــم، فهبوا للكتابــة والتأليف في أصالتــه وثرائه وعامليته 
وشموليته.  وقد حظي كل ركن من هذه األركان بدراسات وأبحاث 
وافية منذ نهاية القرن الرابع عشــر ومطالع القرن اخلامس عشر 
الهجريني، بحيث غصــت وامتألت املكتبة اإلســالمية بالكتب 
واملصنفــات الدعوية التي تناولت الركن األول، فقد كتب شــيخ 
األزهر )محمد اخلضر حســني اجلزائري ت ١٣٧٧هـ ١95٨م( كتابه 
القيــم )الدعوة إلى اإلصــالح(، وكتب الشــيخ )محمد الغزالي 
ت ١٤١٦هـ ١99٦م( كتابه الشــهير )مع اهلل دراســة في الدعوة 
والدعاة(، وكتب الشيخ )يوسف القرضاوي( كتابه الشهير )ثقافة 
الداعية( و )الدعوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف( و )حتمية احلل 
اإلســالمي( و )العبادة في اإلسالم( و )اخلصائص العامة لإلسالم(، 
وكتب الشــيخ )ســعيد حــوى ت ١٤٠9هـــ ١9٨٨م( )جند اهلل 
تخطيطا( و )هذه جتربتي وهذه شــهادتي(، وكتب غيرهم الكثير 
كـ )ســميح عاطف الزين( )صفات الداعية(..والشيخ محمد أبو 
زهرة ومحمود شلتوت والشــيخ محمد جاد احلق وجودت سعيد 
وفتحي يكن وعبد الرحمن حســن حبنكــة امليداني وعبد الكرمي 

زيدان ومحمد أبو الفتح البيانوني. 
كمــا اهتمت الكثير من األقــالم الدعوية اجلــادة بالركن الثاني 
)الرســالة الدعوية(، فتناولوا مكوناتها وأسســها ومستنداتها 
وعوامل جناحها، كـ )أبو األعلى املودودي ت ١9٧9م ١٤٠٠هـ( وكتابه 
)تذكرة دعاة اإلســالم(، و)أبو احلســن الندوي ت ١٤٢٠هـ ١999م( 
)روائــع األدب والدعوة(، والشــيخ )عبد الكرمي زيــدان ت ١٤٣5هـ 
٢٠١٤م( كتابــه )أصــول الدعوة(، والشــيخ )محمــد أبو الفتح 
البيانوني( كتابه )القواعد الشــرعية ودورها في ترشــيد العمل 
الدعوي(، والشيخ )عبد السالم ياسني ت ١٤٣٣هـ ٢٠١٢م( وكتابه 

) املنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا(.. وغيرهم..
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واملتتبع للمكتبة اإلسالمية الدعوية يجد أيًضا أن الدراسات في 
بقية األركان:  )جمهور املدعوين، الوســائل، التقنيات واألساليب، 
األثر، ردة الفعل وقياس األثر( ال تزال في بداياتها األولى، خال بعض 
رســائل املاجســتير والدكتوراه األكادميية فــي تخصص الدعوة 
اإلســالمية في اجلامعات والكليات اإلســالمية، التي تُخصص – 
بفعل التأثر باملناهج البحثية- فصال أخيرًا عن الدراسات امليدانية، 
والتي تبقى حبيســة الرفوف يأكلها الغبــار وتعاني التهميش 
وعاديــات الزمن. وإذا مــا ألقينا نظرة خارجهــا فإننا ال نكاد جند 
دراسة دعوية أخرى تهتم وتعتمد خالصة ما وصلت إليه املكتبة 
املنهجية البحثية احلديثة في دراســة أركان الدعوة اإلســالمية 
األخرى، عدا بعض الكتب في سلســلة األمــة القطرية مع أنها 
تفتقر إلى البحث امليداني بــكل معطياته املنهجية مثل حتليل 
املضمون، ودراسة احلالة ونحوها من املعطيات املنهجية احلديثة. 
فال دراســة علمية للجمهور الدعوي املســتقبل، وال الرســالة 
واخلطاب الدعــوي بأصنافه املتعددة واخملتلفة: )اجلمهور احلقيقي، 
واملتوقــع، واملرتقب، واحملايد، واملنحاز، واملعــادي، واملناوئ، وأصحاب 
الفطر الســوية، والفطر املدخونة، وقوى املناوأة واالستكبار..(. وال 
دراسة للجمهور باعتبار أصنافه ومستوياته وحاالته وظروفه، وال 
دراسة علمية للوسائل االتصالية واإلعالمية الناجحة والناجعة 
لنقل وتوصيل اخلطاب الدعوي املؤثر في اجلماهير، عدا الدراسات 
اإلعالميــة البحتة التي تنظر للجمهور من خالل نظريات البحث 
اإلعالمي ومنهجياته، باســتثناء ما تناولــه املنظرون في اإلعالم 

اإلسالمي الذين لم يفرقوا بينه وبني الدعوة. 
وال دراسة علمية جادة في مجال التقنيات ودراسات األثر الدعوي، 
يُعتمد عليها لتأسيس اخلطاب الدعوي الفعال، حيث تُترك األمور 
للمصادفات أو لبعــض اآلراء األولية وغير الناضجة واملكتملة، أو 
لبعض التخمينات الســريعة التي يتوصل إليها القائمون على 

العمل الدعوي أثناء االجتماعات الدورية للهيئات واملؤسسات. 
وأمــام هذه املكتبة الدعويــة الثرية في جوانــب، والفقيرة جدا 
في جوانــب دعوية أخرى، جند الكثير من التوجيهات واإلشــارات 
واملالحظات التي توجــه إلى صميم ومكونات وأســس اخلطاب 
الدعــوي احلديث واملعاصر، العتبارات كثيــرة جدا، ال يعنينا منها 

اليوم في معاجلتنا هذه، إالّ افتقارها للبحث املنهجي امليداني. 
ويقتضينا التعــرف على ما نقصده باخلطــاب الدعوي، ونتعرف 
كيف ميكننا أن نعد خطابا دعويا مدروســا ومبنيا ومؤسسا على 
دراســة اجلمهور الذي ســنتوجه إليه باخلطاب الدعوي؟ وما هي 

أسسه ومقوماته ومكوناته؟ 

اخلطاب الدعوي:
يعود مصطلح اخلطاب في الفكر اإلســالمي إلى األصل القرآني 

الكرمي في قوله تعالى واصفا نبيه داوود عليه الصالة والســالم: 
)وشــددنا ملكه وآتيناه احلكمة وفصل اخلطــاب( ) ص: ١9(، وفي 
قوله تعالى حاكيا على لســان أحد رعايا نبيه داوود عليه الصالة 
والســالم: )وعزني في اخلطاب( )ص: ٢٢(, و بقي اصطالح اخلطاب 
حبيًسا في كتابات القرون الهجرية املتقدمة بالرغم من قرآنيته، 
وغــاب عن مصنفات املتأخريــن، حتى نهاية القرن الرابع عشــر 
الهجري العشــرين امليالدي، حيث ظهر في املصنفات اإلسالمية 
املتأخرة بكثرة، وصــار يعني: تلك الصياغات والبناءات والتراكيب 
اللغوية واملعرفية واملنهجية والدالليــة الدينية التي تتضمنها 
الرموز الصوتية واإلشــارية واإلميائية والتقنية والفنية الشكلية 
ونحوها التي يبعث بها مرسل اخلطاب باجتاه جمهور املستقبلني. 
فعملية إنتاج وبناء وتوجيه اخلطاب هي عملية معقدة ومتداخلة 

الرموز والدالالت واملعاني.
فهــو إذن مجموعة متراكبــة من الصياغات، تشــمل احلقيقة 
الدينيــة املطلقة من )الكتاب والســنة( املُــراد تبليغها جلمهور 
املدعوين، والتي حتتاج إلى إعادة صياغتها أسلوبيا ولغويا، ليتمكن 
جمهور املدعوين من فهمها وفق مســتويات اجلمهور املستقبل، 

وقابليته النفسية. 
فنحن نحتاج – إذن- كدعاٍة إلى تكوين علمي طويل املدى لنطمئن 
إلى خطاب دعوي أصيل وشــامل ومؤثٍر أيضا. وهو ما عهدناه من 
كبــار علمائنا الذين درســنا على أيديهم في مســاجد وجوامع 
بالد الشام، واألمر يشــابهه في احلواضر العلمية في بقية أقطار 

العالم اإلسالمي )مكة، املدينة، القاهرة، تونس، فاس(.
ونحتاج أن يصل مســتوى خطابنا الدعوي اليوم إلى هذه الرتبة 
السامقة. وقد نتساءل حني نستمع إلى بعض اخلطابات الدينية 
التي تبثها الفضائيــات وتتناقلها مواقــع التواصل االجتماعي 
الشــبكي اليوم:  إلى متى يبقى ديننا احلنيف وسنة نبينا الكرمي 
كالً مســتباحا لكل من ســولت له نفســه أن يتكلم فيه بغير 
معرفة حقيقيــة بجمهور املدعوين؟ وهل يكفي أن يكون العالم 
ملًما بعلوم الشــريعة ليتســنى له احلديث جلمهور ال يعرفهم 
البتة؟ ومتى وكيف ميكننا صناعة خطاب دعوي متزن؟ ألن صناعة 

جمهور متأزم ال يحتاج إالّ إلى عدة خطابات موتورة ومتأزمة. 
فاملسألة إذن ليســت قاصرة على امتالك املعارف الشرعية التي 
يحوزها الداعية، وليســت فــي حجم الوقت املمنــوح له على 
الفضائية، ، بل من الضروري معرفة اجلمهور الذي ســيوجه إليه 

اخلطاب.
وهكذا تصبح دراســة اجلمهور مهمة أساسية عند تأسيس أي 
مشروع دعوي، شــأنها في ذلك شأن جميع املشروعات اجملتمعية 

التي تسعى للنجاح وحتقيق اآلثار. 
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