الخطاب االسالمي المعاصر في الغرب والتنمية البشرية
–التكامل والتفاعل-
د .بدرالدين زواقة
جامعة باتنة-الجزائر

تمهيد:

ديثل اخلطاب االسبلمي التفاعل االمربيقي لوظيفة الدعوة االسبلمية ،اليت ىي فريضة شرعية وضرورة انسانية ومسلك حضاري
تتعلق حبوىر االسبلـ كدين متميز من خبلؿ تفاعلو مع االنساف من حيث فطرتو وامناطو وانظمتو واعرافو واجتاىاتو وميوالتو.
وادلتتبع دلسَتة الدعوة االسبلمية يدرؾ التفاعل والتكيف مع الواقع ،ذلك اف من مقاصد االسبلـ مراعاة مصاحل العباد يف العاجل
واآلجل .وكانت فقو ادلصاحل ادلرسلة الفضاء الواسع لقضايا التجديد واالجتهاد اليت تتناسب مع كل االحواؿ واالزماف واالماكن.
دتاما مع
فالعقبلنية صفة أساسية يف اإلسبلـ وحضارتو ،فاإلسبلـ يوصف بأنو دين العقل ،ألف مضامينو العقلية والشرعية متفقة ً
معطيات العقل السليم والفطرة السليمة ،وال تتناقض معها ،وىو دين العقل ألنو توخى البساطة الدينية ،وابتعد عن كل التعقيدات
الدينية ،وصفة العقلية ىذه جعلت اخلطاب االسبلمي خطابًا عقليًّا منطقيًّا ،وأدت إىل أف يصبح احلوار الديٍت أىم وسيلة لتوصيل
مضامُت الدين وأفكاره إىل اآلخرين ،واحلوار شكل من أشكاؿ اخلطاب يعتمد على تبادؿ اآلراء وعلى الفهم العقلي ادلنطقي ،وقد
أكثر القرآف من استخداـ لغة العقل حىت أصبحت مسة من مساتو األساسية كما تبدو يف عبارات أواخر معظم اآليات القرآنية،
وف} وغَت ذلك من التعبَتات الشبيهة احلادة على استخداـ العقل ووسيلة احلوار من أجل
حيث تتكرر عبارات مثل {أَأفَأبلَأ يػَأ ْعع ِققلُل َأ
)(1
اإلقناع
ودتيز العصر احلديث باالىتماـ بقضايا االنساف من حيث التنمية الذاتية والتطوير الذايت والتكوين ادلهاري واالداء القيادي .
فأصبحت ىذه ادلسائل اليت تسمى بالتنمية البشرية لغة العصر العادلية اليت يفهمها ادلهتمُت بالنجاح الذي يدعو اليو االسبلـ فقها
وفهما ومنهجا وشلارسة ،من خبلؿ التوجيو القرآين واذلدي النبوي.
فكاف ىذا البحث ادلتواضع مقاربة منهجية ومطارحة موضوعية لتوظيف مسائل التنمية البشرية يف اخلطاب االسبلمي ادلعاصر،
وزلاولة وضع التصور الصحيح دلعاين النجاح يف الدنيا وتقرير معاين "ادلؤمن القوي" والفبلح يف اآلخرة وجتسيد التكامل بُت
الداريُت.
اف معاين :القيادة – النجاح – االبداع-التفوؽ – العصف الذىٍت – ادارة الوقت –ادارة احلياة ,,,,,,وغَتىا من ادلعاين اليت
يفهمها الغرب وكانت سببا يف حضارهتم ومدنيتهم ديكن توظيفها يف خطابنا الدعوى.
" وإذا كاف احملققوف من أئمة الدين وفقهائو قد َّقرروا أف الفتوى تتغَت بتغَت الزماف وادلكاف واحلاؿ ،والفتوى تتعلق بأحكاـ الشرع
)(2
فإف نفس ىذا ادلنطق يقوؿ  :إف تغيَت الدعوة أو اخلطاب يتغَت بتغَت الزماف وادلكاف والعرؼ واحلاؿ أحق وأوىل"
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يعترب ىذا ادلقاؿ أيضا زلاولة استشرافية لتوصيف اخلطاب اإلسبلمي ادلعاصر برؤية متجددة – خاصة ادلوجو للغرب –
من خبلؿ االعتبارات ادلوضوعية والواقعية التالية:
 طبيعة اإلسبلـ الذي دتثل الدعوة اليو ركنا أساسا وصفة مبلصقة لو وخاصية مرتبطة بو.

 يعترب االنساف زلورا أساسا ومقصدا شرعيا من خبلؿ تشريع االحكاـ ومراعاة مصاحلة من االجل والعاجل.

 اعتبار اإلسبلـ يدعو اىل االرتقاء من خبلؿ اعمالنا اىل درجة االحساف ،ومن االحساف مفاىيم االتقاف واالبداع والتميز
والنجاح.
 نظرة اإلسبلـ اىل الدنيا باعتبارىا مرحلة مهمة حلصوؿ الفبلح ،واف االنساف الناجح وادلفلح ىو الذي جيمع بُت الدنيا
واالخرة من خبلؿ منظومة اغتناـ الدنيا باإلحساف للوصوؿ اىل اجلنة ،وبذلك تكوف الدنيا موصلة لآلخرة.
وىذه ادلعاين يفهمها الغرب من خبلؿ مفاىيم التنمية البشرية اليت أسست لظهور علم الربرلة اللغوية العصبية
وما نتج عنها من مفاىيم التطوير والنجاح والتفوؽ واالبداع والتميز.
فكاف ىذا البحث زلاولة لتطوير اخلطاب االسبلمي ادلعاصر من خبلؿ توظيف معاين ومفاىيم ومنطلقات التنمية
البشرية اليت يفهما الغرب ولدينا يف قرآننا وسنة نينا وتراثنا ما يضفي على احلطاب مسة اإلسبلـ الذي خيدـ االنساف.
اوال :مفهوم الخطاب الدعوي المعاصر:
يتعلق اخلطاب اإلسبلمي حبوىر الدعوة اإلسبلمية اليت ىي فريضة شرعية وضرورة إنسانية ،وقد تتطورت الدعوة اإلسبلمية قدديا
وحديثا على مستوى األساليب والوسائل
وادلناىج والقائمُت عليها انطبلقا من االستجابة الواقعية والتكيف ادلوضوعي للقضايا والنوازؿ.
و " من أىم القضايا اليت تشغل باؿ كل مسلم مثقف واع بطبيعة ىذا العصر ومبا تعانيو أمنتا من أزمات ،وما يًتبص بو من
حتديات فكرية ،قضية اخلطاب ،ذلك أف اخلطاب ىو أداة التبليغ والتواصل واحلوار ما بُت أبناء األمة نفسها ،وبينها وبُت األمم
األخرى ،وىذه األداة ىي مقياس نضج األمة ومعيار ِق
مقدرِقهتا على شلارسة ذلك التبليغ والتواصل واحلوار وعلى إحبلؿ نفسها
ادلكانة البلئقة بُت األمم ،ومن مث صلاحها أو فشلها يف إقناع اآلخرين مبوقفها ووجهات نظرىا يف سلتلف ادلسائل والشؤوف").(3
ويكوف اخلطاب اإلسبلمي ميزة االمة الداعية الشاىدة على الناس اليت حتقق معاين العبادة والعمارة واخلبلفة يف دنيا الناس .وادلتتبع
دلسرة العمل اإلسبلمي يدرؾ النظرة احلضارية اليت تستوجب إجياد اليات جديدة يف عملية اخلطاب.
"على الرغم من أف مفهوـ اخلطاب اإلسبلمي حيمل العديد من الدالالت ادلعرفية واألبعاد األيديولوجية ادلرتبطة مبصدره وسياقاتو
اجملتمعية ادلختلفة فانو يعد أحد ادلداخل األساسية لفهم و دراسة تقاليد اإلصبلح والتجديد يف الفكر اإلسبلمي ادلعاصر").(4
ومن مظاىر التجديد االرتقاء بالدعوة اإلسبلمية لبلىتماـ بقضايا االنساف العامة ،باعتبار اف اإلسبلـ فيو خَت ادلسلم وغَته.
حيث "ؾاف األوىل باخلطاب اإلسبلمي بعد أف بلغ أشده واتسعت قاعدتو أف يوجو خطابو إىل ادلخالفُت لو يف الفكر واالجتاه ،وال
)(5
يدعهم يف ضبلذلم القدمي ،وجهلهم ادلوروث ،وسوء ظنهم باإلسبلـ ودعاتو "...
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ومن خصائص اخلطاب اإلسبلمي اىتمامو باإلنساف فهو ":خطاب هنضوي ،أي انو جاء لينهض باإلنساف النهضة الصحيحة
ودييزه عن غَته من ادلخلوقات ،واإلسبلـ أعطى ادلفاىيم والتصورات عن لغز الوجود واحلياة وحل العقدة الكربى عند اإلنساف حبل
)(6
صحيحا بواسطة الفكر ادلستنَت وىو احلل الوحيد الذي يوافق فطرة اإلنساف ،وديؤل العقل قناعة والقلب طمأنينة"
و اخلطاب الدعوي عملية اتصاؿ بامتياز تتوفر فيها كل اركاف العملية االتصالية من:
 القائم باالتصاؿ(الداعي).
 ادلستقبل(ادلدعو).
 الرسالة( موضوع الدعوة).

 الوسيلة :و تتميز بالدعوة االسبلمية بوسائل و خصائص تنسجم مع طبيعتها .
 رجع الصدى :درجة التأثَت.

و الدعوة االسبلمية من خبلؿ طبيعتها تدور حوؿ نظرية االحساف و خلق االتقاف ومبدأ االبداع و مسلك التميز وشلا دييزىا
االستفادة من النظريات االنسانية و النفسية و السلوكية و األنثروبولوجية و االجتماعية واالعبلمية.
ومنها االستفادة من االسًتاتيجيات اليت وضعت لتفسَت علم الربرلة اللغوية العصبية و ما نتج عنها من علوـ التفوؽ و التطوير و
التدريب .
ونشَت ىنا اىل علم االمناط البشرية و االنظمة التمثيلية اليت تساعد الداعي للقياـ بواجب الدعوة على احسن صورة و اجود
تطبيق و اتقن مسلك و اعلى مسار.
ومن اجملاالت ادلهمة وادلواضيع احملورية اليت هتم اخلطاب اإلسبلمي ادلعاصر التنمية البشرية وما تقدمو من إضافة منهجية وموضوعية.
ثانيا :مفهوم التنمية البشرية وتاريخها:
تتعلق التنمية البشرية باإلنساف الذي يطمح إلثبات انسانيتو وتقرير وجوده اإلجيايب وتطوير مهاراتو واكتشاؼ مواىبو واستشراؼ
مستقبلو.
وقد تعددت طرائق التطوير الذايت واساليبو ووسائلو من خبلؿ البحث الدائم وادلستمر عن أفضل السبل لتحقيق ذلك على رتيع
اجملاالت احلياتية وشىت ادلستويات االجتماعية ،وقد انسحب ىذا ادلفهوـ ليشمل مفاىيم السعادة والنجاح والتفوؽ واالبداع
واجلودة.
وقد ظهرت مفاىيم ومنطلقات ومبادئ حوؿ ىذه ادلعاين الراقية يف كل األفكار والديانات والثقافات واحلضارات.
وقد دتيز اإلسبلـ بالتأسيس ذلذا ادلعٌت من خبلؿ مفهوـ« :التزكية" ،الذي يعترب وظيفة من وظائف األنبياء الثبلثة قاؿ تعاىل":
ِق ِق
ث فِق ِقيه ْعم َأرس
ُت إِق ْعذ بػَأ َأع َأ
{لَأ َأق ْعد َأم َّن اللَّوُل َأعلَأى الْع ُلم ْعؤمن َأ
ِق
ِق
ُوالً ِقمن أَأنْعػ ُلف ِقس ِقهم يػْعتػلُلو علَأي ِقهم آياتِقِقو ويػَأزِّك ِقيهم ويػعلِّمهم الْع ِقكتاب و ْعِق
ض ٍ
بلؿ ُلمبِق ٍ
ُت[ }آؿ عمراف].164:
ْعمةَأ َأوإِق ْعف َأكانُلوا م ْعن قَأػْعب ُلل لَأفي َأ
ُل
ْع
احلك َأ
ْع َأ َأ ْع ْع َأ َأ ُل ْع َأ ُل َأ ُل ُل ُل َأ َأ َأ
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واالرتقاء هبا يف مدارج
وتعترب التزكية منظومة تربوية متكاملة يف الفكر اإلسبلمي تدور حوؿ االنساف من خبلؿ تربية نفسو
السالكُت .وقد تطور ىذا ادلفهوـ من خبلؿ مصطلح":رياضة النفس" وتنوعت الكتابات يف ىذا اجملاؿ من خبلؿ ظهور مصطلح
التصوؼ والًتبية الروحية ....
وباعتبار اف التأسيس العلمي والتنظَت النظري للعلوـ ظهر يف الغرب -يف غياب السبق العريب اإلسبلمي – بظهور علوـ النفس
واالجتماع ،جاءت التنمية البشرية استجابة واقعية وتنزيل موضوعي ورؤية استشرافية دلعاين قددية يف ادلعرفة -حيث عرفت
كمسميات قبل أف تكوف امساء.-
تلك ىي التنمية البشرية اليت كانت نتيجة لبحث اسًتاتيجيات النجا من خبلؿ رصد الناجحُت وزلاولة منذجة )(modeling
صلاحاهتم.
فكانت الربرلة اللغوية العصبية ) (NLPكنظريات دقيقة وافًتاضات قريبة و اسًتاتيجيات عميقة انطبلقة يف عامل النجاح و
االبداع و التميز يف شىت اجملاالت و االىتمامات.
وقد تفاعل الغرب مع ىذه ادلفاىيم وادلعاين من خبلؿ:
 .1توظيف ىذه ادلعاين يف الرب امج التعليمية والًتبوية.
 .2االىتماـ باإلنساف وقدراتو وذكاءاتو ادلتنوعة.
 .3تطبيق ىذه ادلعاين يف االسرة والعبلقات الزوجية.
 .4االنتباه دلفهوـ اجلودة وادارهتا.
 .5البحث عن معاين السعادة ومقتضياهتا.
 .6التوازف احليايت.
وقد اخذت ىذه ادلعاين حيزا كبَتا يف اىتمامات االنساف الغريب من خبلؿ التدريب والبحث عن مصادر السعادة
واالسًتخاء وسبل التفكَت اإلجيايب فطهرت ادلعاين التالية:
 .1التفوؽ ادلدرسي واستعماؿ اخلريطة الذىنية.
 .2الذكاءات ادلتنوعة واكتشاؼ الذات.
 .3األنظمة التمثيلية وأمناط الشخصية.
 .4التفكر اإلبداعي والعصف الذىٍت.
 .5إدارة الذات والتخلص من اخلوؼ.
 .6التخطيط الشخصي واالسًتاتيجي.
 .7السعادة الزوجة والعبلقات االسرية.
 .8القيادة وادارة ادلؤسسات.
اىل غَت ذلك من ادلهارات والفنيات احلديثة اليت
أحدثت نقلة نوعية ونقطة انعطاؼ ىامة يف تاريخ الغرب ادلعاصر .ذلك اف التقدـ التكنولوجي و التجرييب سبقو تقدـ
على مستوى االنساف من حيث حقوقو ومكانتو و دوره و اثره يف احلياة .
256

ثالثا :التنمية البشرية و الخطاب الدعوي المعاصر –توظيف و تطبيقات-
تعترب الدعوة اإلسبلمية التمثيل االمربيقي و التنزيل الواقعي و االستجابة الشرعية ألحكاـ اإلسبلـ و مبادئو ،و تنسجم الدعوة
ومع خصائصو العامة.
ومن خصائص اإلسبلـ :
 اإلنسانية :و تتعلق إنسانية اإلسبلـ كونو جاء دلصاحل العبد يف العاجل و اآلجل .ومن خبلؿ ىذه اخلاصية جاءت
تعاليم اإلسبلـ لتستوعب ضروريات االنساف و حاجياتو و حتسنياتو.
 ادلرونة :اف اإلسبلـ من خبلؿ دعوتو يلتزـ بادلرونة يف التوجيو و اللُت يف التبليغ و الرفق يف ادلعاملة .
 الواقعية :اف اإلسبلـ ينسجم مع التغَتات االجتماعية و االقتصادية و السياسية .

 العادلية :اف دعوة اإلسبلـ جاءت للبشرية رتعاء لتؤسس دلنظومة اخلبلفة عن اهلل يف سياسة الدنيا و حراسة الدين.
اخلطاب اإلسبلمي األمثل ينبغي أف يتصف باخلصائص التالية:
ربانية ادلصدر والغاية ،عادلية التوجو ،إنسانية ادلنطلق ،أخبلقية احملتوى ،اقًتاف العقل بالروح ،اجلمع بُت ادلثاؿ والواقع
واألصالة وادلعاصرة واحمللية والعادلية ،التوازف والشموؿ ،االنفتاح ،التخيَت ،التعدد ،التدافع ،التوسط ،واالعتداؿ ،احلوار،
التنوع ،النمو واالطراد ،وىو يدعو إىل االجتهاد وال يتعدى الثوابت ،يتبٌت التيسَت يف الفتوى والتبشَت يف الدعوة،
يستشرؼ ادلستقبل وال يتنكر للماضي ،يؤمن بالشورى والًتيث يف اختاذ القرار ،يدين التخريب واإلرىاب وحيض على
)(7
اجلهاد ،ويرفض االنغبلؽ والتحجر والتطرؼ والغلو ويؤمن باالختبلؼ وادلرونة والتسامح"
فمن خبلؿ اخلصائص السابقة و غَتىا ندرؾ حقيقة اإلسبلـ و دعوتو  ،انطبلقا من ادلسؤولية الشرعية و اإلنسانية و
احلضارية اليت تًتتب على القائمُت على الشأف اإلسبلمي باختيار افضل األساليب و احسن الوسائل للقياـ بالواجب
الدعوي على احسن حاؿ وفق مبدأ االتقاف و االحساف.
"الناس يتباينوف يف كل شيء :يتباينوف يف ذكائهم وعلمهم ،كما يتباينوف يف أمزجتهم ومشاعرىم ،مث إهنم خيتلفوف يف
أفكارىم وتصوراهتم كما خيتلفوف يف ميوذلم واجتاىاهتم ،كل ىذا شلا يفرض على الدعوة وعلى الداعية ختَت ادلدخل األكثر
مناسبة إىل نفوسهم ،واألسلوب األكثر مبلئمة إىل عقوذلم)"(8
حيث كانت قضايا االعجاز العلمي يف القرآف و السنة مدخبل مهما يف اخلطاب اإلسبلمي ادلعاصر يف الغرب ،و
أخذت حيزا مهما يف العملية الدعوية و كاف ذلا نتائج مهمة على مستوى الطبقات ادلتعلمة و اليت دتتاز بالعقلية العلمية
اجملردة.
و دتثل التنمية البشرية اليوـ لغة حوار مشًتكة و أرضية تفاىم انساين انطبلقا من منطلق القيم اليت تشًتؾ فيها كل
األمم من خبلؿ الفطرة و استعماؿ العقل و ارىاصات الواقع و ادلتطلبتات االجتماعية.
يقوؿ سيد قطب  ( :اجملتمع االسبلمي رلتمع عادلي  ،مبعٌت انو رلتمع غَت عنصري وال قومي وال قائم على احلدود
اجلغرافية  ،فهو رلتمع مفتوح جلميع بٍت االنساف  ،دوف النظر اىل جنس او لوف او لغة  ،بل دوف نظر اىل دين او عقيدة
)(9
)
فاردنا من خبلؿ ىذا البحث ادلتواضع وضع تصورات مبدئية و رؤى منهجية و اليات موضوعية لبلستفادة من قضايا
التنمية البشرية و موضوعاهتا يف اخلطاب اإلسبلمي ادلعاصر انطبلقا من التوجيو القرآين و اذلدي النبوي.
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"إف األدب الدفاعي ديكن أف حيقق لؤلمة مرحلة التمييز نوعاً ما لكنو على كل حاؿ يبقى عاجزاً عن البلوغ هبا إىل
مرحلة الرشد  ...ديكن أف تكوف مرحلة األدب الدفاعي ىي البداية والنهاية فهنا تكمن ادلشكلة وحتصل اخلطورة

( )"(10

وقد كاف ىذا اخلطاب الدفاعي اىل وقت قريب يأخذ حيزا يف اجملاؿ ادلعريف وجهدا يف اإلطار الدعوي ،شلا سبب الػتأخر يف األداء
والتعثر يف العرض واالرتباؾ يف االقناع وظهور فجوة معرفية وعقدة نفسية بُت العامل اإلسبلمي والغرب.
وجوىر االشكاؿ يتمثل يف باالىتماـ باجلزئيات والفروع والتفاصيل على حساب الكليات واألصوؿ وادلبادئ.
و" يف إطار تعميمات ثقافية إسبلمية عامة وعدـ االىتماـ بالدراسات األصولية العميقة اليت تظهر مرونة الشريعة وجتدد الفقو،
وإمهاؿ دراسة طبيعة العصر وثقافتو وجتدد الفكر واحلياة فيو ،والبعد عن إدراؾ ادلنهج الشامل حلركة التغيَت االجتماعي يف اإلسبلـ
حرمو من وضع فكر ادلراحل ادلتتابعة يف ضوء تغيَتات احلياة وبروز ادلشاكل ادلتجددة واذلموـ ادلتنوعة  ...وىذا ادلرض اخلطَت ال
يزاؿ سارياً إىل اآلف)."(11
وديكننا جتاوز ذلك من خبلؿ اعتماد نظرة اإلسبلـ لئلنساف والفطرة والقيم واحلياة والكوف .وأعتقد أف اخلطاب الذي يتناوؿ
القضايا السابقة مؤىل لعرض اإلسبلـ بطريقة فعالة يتفاعل مع الغرب ايل تعود على االىتماـ بادلسائل القيمية من خبلؿ منظومتو
الًتبوية االجتماعية واإلدارية – وإنا كنا نبلحظ بعض التناقضات يف سلم القيم عندىم –
ومن ادلنطلقات البلزمة يف اخلطاب الدعوي للغرب باعتماد التنمية البشرية ديكننا االستفادة مبايلي:
 .1الذكاء وأنواعه:
عدد علماء التنمية البشرية من خبلؿ ترقب السلوؾ البشري وزلاولة تفسَته واعتربوا اف التمايز يف السلوؾ البشري يرجع
اىل نوع الذكاء الذي يتميز بو االنساف.
وىناؾ ذتانية أنواع من الذكاء:
 الذكاء اللغوي:
 الذكاء ادلنطقي:

 الذكاء الشخصي:
 الذكاء االجتماعي:
 الذكاء احلركي:

 الذكاء البصري:
 الذكاء ادلوسيقي:
 الذكاء الطبيعي:
وديكننا توظيف ذلك من خبلؿ الدعوة اىل التدبر يف ملكوت اهلل والًتكيز على النسق والنظاـ للكوف واحلياة.
 .2العصف الذهني:
من ادلهارات ادلهمة يف عملية احلوار ادلعاصر ،ويعتمد على:
 عرض األفكار وسردىا.
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 الكم يتحوؿ اىل الكيف.
 عدـ مناقشتو األفكار ونقدىا يف البداية.

 الوصوؿ اىل العقل الباطن.
وديكننا توظيف ذلك يف اجلوار ادلتعلق مبسائل العقيدة والتوحيد اليت ىي فطرة يف االنساف - .إعجاز اذلداية

 .3االسترخاء:

– كاليوجا – يف كل

وعملية االسًتخاء من الفنيات ادلهمة يف حياة االنساف ادلعاصر ،وقد انتشرت الفنوف االسيوية
العامل حبثا عن سبل السعادة والشعور حببلوة الدنيا.
ويتعلق االسًتخاء من خبلؿ االنتقاؿ من موجة الدماغ العالية االنفعالية اىل موجة االعتداؿ التعلمية اىل موجة االسًتخاء
اليت تساعد االنساف أو الداعية للوصوؿ اىل العقل الباطن.
"اف فهم دوراف موجات الدماغ سيساعدؾ كي تتعلم كيف تسيطر عليها و تستخدـ القوى ادلوجودة يف عقلك
دلساعدتك يف اختاذ القرارات اجليدة.
يوجد اربع دورات رئيسية ألمواج الدماغ:
دورة موجة بيتا. دورة موجة الفا.دورة موجة ثيتا.دورة موجة دلتا")12( .وديكننا توظيف ذلك من خبلؿ الوصوؿ اىل العقل الباطن وتغيَت الكثَت من القناعات وادلراجع ادلعرفية والقيمية.

 .4األنظمة التمثيلية:

يتمايز البشر من خبلؿ عملية اإلدراؾ والتعلم والتواصل اىل ثبلثة أنظمة دتثيلية:
 النمط السمعي:
 النمط البصري:

 النمط احلسي:
ويف ىذا اجملاؿ " تقوؿ اذلندسة النفسية اف لكل انساف طريقتو اخلاصة يف التفكَت ،وىذا االختبلؼ يف التفكَت يرجع
اىل كيفية حصوؿ اإلدراؾ للعامل اخلارجي عن طريق مركبات ثبلث :السمع البصر والفؤاد ( مركز االحساس
والشعور)(.)13
وديكننا توظيف ذلك من خبلؿ تطبيقات مناىج الدعوة الثبلث":
 ادلنهج العقلي:

 ادلنهج العاطفي:
 ادلنهج احلسي":
يف اخلطاب الدعوي باعتماد ادلنهج ادلناسب للنمط ادلناسب.
اىل غَت ذلك من التطبيقات والنماذج اليت ديكننا اعتمادىا وتوظيفها يف العملية الدعوية ادلوجهة للغرب حيث
كاف احلوار ومازاؿ مطلبا فطريا وضرورة انسانية وفريضة شرعية ومسلكا حضاريا باعتباره يتعرض للتواصل
االنساين وعمليات التكيف االجتماعي والتدافع االنساين.
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 خاتمة:

وقد مارس االنساف القدمي احلور لبلعتبارات السابقة كمسمى وشلارسة وقد ساعدت الديانات
واأليديولوجيات والفلسفات يف رسم معادلو ومنطلقاتو واىدافو.
وقد تفنن االسبلـ يف التأصيل والتنظَت للعملية احلوارية باعتبارىا عملية اتصالية بامتياز من حيث تشريع طرؽ
احلوار واساليبو مع كل البشر.
وبظهور علوـ التنمية البشرية ادلعاصرة اليت اعطت لبلتصاؿ االنساين منظومة متكاملة يف معرفة الطرؼ الثاين
من حيث ما يسمى ب "االنظمة التمثيلية" ،فقد قرر علماء التنمية البشرية اف البشر يتميزوف بثبلث انواع من
االمناط وىي:
النمط السمعي.
•
النمط البصري.
•
النمط احلسي.
•
فأردنا اف نعرض احلوار ادلعاصر حبلة إبداعية تتعلق باعتبار ىذه االمناط يف عملية التبليغ وااللقاء والعرض
والتأثَت .الف من شروط احلوار معرفة الطرؼ احملاور من حيث طبيعتو وواقعو ادلعريف واالجتماعي واالقتصادي
والسياسي ،واعتقد اف اوىل ىذه الشروط معرفة خواصو الذاتية ومن بُت ىذه اخلواص" :النظاـ التمثيلي" الذي
يتميز بو .حقق معٌت االحساف ومبدأ االتقاف.

 .1طبيعة االضافة العلمية:
–ألف

ديثل ىذا البحث مقاربة وزلاولة لتجديد اخلطاب الدعوي للغرب من خبلؿ جتديد الوسائل وتطوير األساليب
العربة بتجديد الوسائل واألساليب ال ادلبادئ وادلنطلقات.-
وقد أمرنا اهلل أف ضلدد مسارات احلوار وأرضيات التخاطب بقولو":قُلل يا أ ْعَأىل الْع ِقكتَأ ِق
اب تَأػ َأعالَأ ْعوا إِق َأىل َأكلِق َأم ٍة َأس َأو ٍاء بػَأْعيػنَأػنَأا َأوبػَأْعيػنَأ ُلك ْعم
ْع َأ َأ
ِق
ِق
ِق
ضا أَأربابا ِقمن د ِق
اش َأه ُلدوا بِقأَأنَّا
وف اللَّو فَأِقإ ْعف تَأػ َأولَّْعوا فَأػ ُلقولُلوا ْع
أََّأال نػَأ ْععبُل َأد إِقَّال اللَّوَأ َأوال نُل ْعش ِقرَأؾ بِقو َأشْعيئًا َأوال يػَأتَّخ َأذ بػَأ ْعع ُل
ضنَأا بػَأ ْعع ً ْع َأ ً ْع ُل
وف"(.)14
ُلم ْعسلِق ُلم َأ
وإف كاف اهلل تعاىل قد حدد وبُت «الكلمة السواء" بتوحيد االلوىية ،وقد تنسحب الكلمة السواء على القيم اإلنسانية
والثقافية واحلضارية ادلوصلة بالضرورة اىل التوحيد مث اىل الشريعة.
اف الدعوة االسبلمية عملية اتصالية بامتياز ،تتميز عن باقي عمليات االتصاؿ و التواصل كوهنا عبادة و قربة و اتباع
ذلدي الرسوؿ صلى اهلل عليو و سلم ،الذي كاف ديارس مهارات التميز كموىبة فطرية وىبو اذلية ومهنة عبادية
،فأصبحت ىويتو اليت دتيزه عن باقي ادلصلحُت ،فكاف من الواجب اتباع اسرار النبوة و اعجازىا من خبلؿ العلوـ
ادلعاصرة..
وتعترب التنمية البشرية منطلقا مهما ومبدأ أساسا يف احلوار والتخاطب وعرض اإلسبلـ واخلروج من موقع الدفاع السليب
اىل اذلجوـ اإلجيايب.
 .2نتائج وتوصيات:
من خبلؿ العرض ادلوضوعي للخطاب الدعوي باعتماد فنوف التنمية البشرية يف الغرب توصلنا للنتائج التالية:
 أف اإلسبلـ من خبلؿ تصوراتو الكاملة وشرائعو الشاملة ديثل أرضية مرجعية يف التنمية البشرية وفلسفتها وفنوهنا
ومهاراهتا.
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 أف من فقو الدعوة ومبادئها مراعاة حاؿ ادلخاطبُت ،ومنها معرفة أحواذلم ومنازذلم ادلعرفية واالجتماعية.
 أف اعتماد األسلوب ادلناسبة والوسيلة البلئقة من فقو الدعوة إحسانا وإتقانا.
 أف التنمية البشرية مدخبل مهما العتماد سلرجات دعوية تناسب عملية التجديد واالنفتاح مع االخر.
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