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 نحو تجديد الخطاب القيميّ 

 أ.د/ طو جابر العلواني

 بين يدي الموضوع:

ألنَّو األقرب للتعبَت عن حاجاتنا  ؛" على اػبطاب الديٍتّ الخطاب القيميّ آثرنا استعماؿ "
 .وخطواتنا كبو التجديد

-وألنَّو إذا جعلنا اؽبدؼ "ذبديد اػبطاب القيمّي" فإفَّ ذلك يوجد مكانًا ؼبثقفي األمَّة 
 .يف ىذه العمليَّة اعبادة -هاكل

 اليوم بتجديد خطابهم الدينيّ لم يطالب المسلمون بتجديد 

وقد أنفق اؼبسلموف  ب،ضُبّْل اإلسالـ واؼبسلموف يف اآلونة األخَتة مسؤوليَّة إشاعة اإلرىا
ومفكروىم سحابة القرف العشرين اؼباضي بأفكار "اؼبقاربة واؼبقارنة"، وإبراز التوافق بُت 

 .اىيم الغربيَّة واؼبفاىيم اإلسالميَّة دوف جدوىاؼبف

 التجديد حقيقًة ومفهوًما:

ىو مفهـو قرآيّن ورد ومشتقاتو يف بعض اآليات الكردية ليدؿ على كل َما أحدث 
(، يف إشارة إىل 15)ؽ:َبْل ُىْم ِفي لَْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد﴾﴿: (تعاىل)إنشاؤه، جاء يف قولو 

ا ؛النشأة الثانية َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ﴿دبثابة اإلنشاء اؼبستحَدث وقولو:  ألَّنَّ
( يريد الطرؽ اليت يسلكها الناس يف اعبباؿ فيصبح اؼبسلوؾ كأنَّو أبيض من  27بِيٌض﴾)فاطر:

َوأَنَُّو تَ َعاَلى َجدُّ ﴿ومنو قولو تعاىل:  «جدّ »كثرة اؼبشي ويطلق على الفيض اإلؽبّي 
ال »صلى اهلل عليو وآلو وسّلم: -مو. ويف دعاء رسوؿ اهلل أي فيضو ونع (3رَب َِّنا﴾)الجن:

 . «ينفع ذا الجد منك الجد
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 وتنطوي على معنيين: 

 اعبدود آباء اآلباء الذين ينتسب الناس إليهم وقد يفتخروف بذلك.  المعنى األول:

لص النية فيو اعبدُّ دبعٌت السعي اعباد يف الطاعة الَِّذي ال ينفع وحده َما مل زب والمعنى الثاني:
 .فيتقبلو اهلل )جل شأنو(

"التجديد" على ىذا أف تزاؿ آثار الِقَدـِ عن الشيء حىت يبدو كأنَّو جديد أنشئ للمرة األوىل 
 أو أنشئ نشأة أوىل.

 وبلى األفكار وقدمها يحدثان نتيجة أمرين: 

 .إفَّ األفكار واؼبعارؼ تولد ومعها أزماهتا بشكل بذور كامنة فيها األول:

و"سنَّة التقادـ وطوؿ األمد" كثَتًا َما ينتج عنها قسوة يف القلوب ذبعل تلك األفكار  لثاني:ا
 .لئال يصبح إشبها أكرب من نفعها ؛يف حاجة ماسَّة إىل التجديد وإعادة النظر

والفكر الديٍّت مثل أّي فكر إنسايّن؛ ُىَو فكر إنسايّن يف قضايا دينيَّة، إذا كاف الدين ال يبلى 
فالفكر اإلنسايّن وإف دار حوؿ  ،حيمل أعراًضا ذاتيَّة لصدوره عن األزيّل )جل شأنو( وال

الوحي دبحاوالت الفهم والتفسَت والتأويل فإنَّو يستحيل أف يتمتع بصفات الوحي ذاهتا 
  .وخصائصها وقدسيتها

 الزمن والتقادم والبلى: 

 اؼبتكلموف فقد عرفوه بػ:أمَّا  «مقدار حركة الفلك األطلس»تعريف الزمن بأنَّو: 
د آخر موىوم» ر بو متجدِّ  . «مقدار معلوم يقدَّ

ويف القرآف الكرمي كعادتو تنبيهات كثَتة بفوائد الوعي بالزمن وتنظيم اغبياة والواقع 
 .دبقتضاه
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ويعد سيدنا إبراىيم من أوائل األنبياء والرسل الذين عنوا بربط التوحيد وقضايا الدين 
 .من وأدواتو، وعمل على كسر فكرة اػبلود اإلنسايّن يف ىذه اغبياة الدنياالكربى بوسائل الز 

 .بُت اػبلود والتجّدد والتجديد اغباجة إىل التمييز

 .التجديد ال يعٍت التحكم يف الزمن

فهو ال يعيد نفسو يف  «إّن التاريخ يعيد نفسو»كبن نتحفظ على القوؿ السائد: 
يَأَي َُّها اإِلْنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ﴿ـ باذباه مالقاة اهلل )جل شأنو(: اغبقيقة إّّنا ُىَو سائر إىل األما

 ، وباذباه األجل اؼبسمَّى عنده )سبحانو وتعاىل(. (6ِإَلى رَبَِّك َكْدًحا َفُمالِقيِو﴾)االنشقاق:

 .النبوات كلها لخطابوالقرآف آّيد يعترب ذبديًدا 

ىو حالة أمَّة ، و لتجديد مثل االجتهاد"سائر اؼبؤشرات القرآنيَّة نبهت إىل أفَّ "ا
 .وليست حالة فرديَّة

فما الذي جعل اؼبسلمُت حيولوف التجديد من موقعو الشامل ىذا إىل حالة فرديَّة 
وؼباذا مت الربط بُت التجديد والدين وصودر التجديد كما صودر االجتهاد من قبل  ؟فقهيَّة

 ليحصر يف االذباه الفقهّي؟!.

 ديد:األنبياء والتج
، مع فرعوف، وموسى موسى وأخوه ىاروف ، مثال:فسائر تصرفات األنبياء كانت ذبديًدا

 .واػبضر، وداود وسليماف
فالدين نفسو عقيدة وشريعة وقيم ونظم ليس حباجة إىل التجديد، ولكن ما حيتاج التجديد 

 .ىو "فقو التدين" لدى الناس
 األمة وعاء التجديد ومنطلقها:
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يف الفقو وحده، وال يف نظاـ منفرد من نظم اغبياة، بل ىو ذبديد شامل التجديد ال يكوف 
عاـ البد أف ديس األمَّة كلها، وتشارؾ يف أحداثو صبيع فصائلها وأىل اػبربة والفكر وصناع 

 .القرار فيها
 

 ثانيا الخطاب

 مفهوم الخطاب:

طاب دبعٌت الرسالة، . ويأيت اػب1يطَلق اػبطاُب يف اللغة العربيَّة على: "مراجعة الكالـ"
 .2واػبطاب دبعٌت الكالـ مطلًقا

من  واػبطاب القرآين قد خيتلف عن سائر أنواع اػبطابات اليت جاءت ّٔا الكتب السابقة
 نواحي عدة:

: إفَّ اػبطاب القرآين خطاٌب كويّن وعاؼبّي فيو شبٌو من كل وجو خبطاب العهد الوارد أواًل 
َك ِمن بَِني آَدَم ِمن ظُُهورِِىْم ُذرِّي َّتَ ُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى أَنُفِسِهْم َوِإْذ َأَخَذ رَبُّ بقولو تعاىل: ﴿

أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوْا بَ َلى َشِهْدنَا َأن تَ ُقوُلوْا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َىَذا 
 .وكذلك خطاب االستخالؼ واالئتماف واالبتالء (172َغاِفِليَن﴾)األعراف:

 .مالحظة خصائص اللساف القرآينّ  الفرق الثاني:

ىو خطاٌب يتّصل حبقائق ثالثة: الغيب، بكل تفاصيلو، مطلٍق أو نسيّب، واإلنساف  ثالثًا:
 .ليكشف لنا عن تفاعل ىذه األبعاد الثالثة ،بكينونتو اليت ذكرنا، والطبيعة بكينونتها كذلك

                                                           
 رب.ابن منظور، لساف الع  1

 اؼبعجم الوسيط.  2
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جوانب الدستوريَّة والقانونيَّة خيالف كل ما عرفت أفَّ ىذا الكتاب الكويّن يف تعرضو لل رابًعا:
 .البشريَّة من دساتَت وقوانُت

 نقد الخطاب اإلسالمي المعاصر

 خطاب دينّي أم خطاب إسالمّي؟
ألفَّ اإلسالـ  ؛مل يضع خطوطًا فاصلة بُت ما يسمى خبطاب ديٍّت وخطاب دنيوّي أو مدينّ 

 .خياطب اإلنساف يف كينونتو الكاملة

" كاف الدينيكما أفَّ مفهـو "  ب إسالمي ال ديٍت حىت ال يشمل األدياف كلها.نفضل خطا
 .لو ارتباط بالعامل الالمعقوؿ أو الغييبّ 

 مراحل نشأة وتطور الخطاب اإلسالميّ 

 .المرحلة األولى: الخطاب النبويّ  
منهاج  "اػبالفة علىمرحلة  المرحلة الثانية: بعد وفاة النبّي )صلى اهلل عليو وآلو وسلَّم(

 .النبّوة"
مرحلة انقرض فيها جيل التلقي وعصر كبار الصحابة، والخطاب ما زال  :المرحلة الثالثة

 .عنصره األساس ىو القرآن الكريم

 :أىل السيف وأىل القلم :المرحلة الرابعة
 أىل الرأي وأىل الحديث:

 قيام دولة التشيع الصفوي:



6 
 

قليد، واتباع اآلباء والمتقدمين، والوقوف ساد فيها الت التي المرحلة :المرحلة الخامسة
 .عند ما بلغوه وتكراره والنسج على منوالو في سائر القضايا

 .فبيزات قياـ الدولة العثمانية، وأسباب سقوطها

اػبطاب اإلسالمّي يف الدولة العثمانيَّة خطابا عسكريِّا يستهدؼ إبراز قوة الدولة كاف 
أـ تفرقوا، ويف الوقت نفسو كاف يف داخلو خطابًا  وقدرهتا على مواجهة خصومها اجتمعوا

موحًدا يؤمن بوحدة األمَّة اإلسالميَّة. كما قامت بتجميع ما بقي وضمو إليها، فنجحت يف 
إقامة دولة مهابة وبناء جيوش قادرة على القتاؿ وفرض اؽبيبة، ولو بدوف اؼبشروع التحريري 

م آخر غَت الفهم الذي كاف سائًدا يف جيل الذي ضبلو القرآف إىل الناس أو بو. ولكن بفه
 التلقي.

 فتوى جواز العمل بغير العربيَّة

فتوى العلماء بعدـ وجوب استعماؿ العربيَّة ساعد فيما بعد على إضفاء شيء من 
اؼبسحة القوميَّة الًتكيَّة على ذلك اػبطاب، وأبرز الفراغ الذي قبم عن عدـ تبٍّت مشروع 

 ة.ريِّا وثقافيِّا ومعرفيِّا من قبل تلك الدولحضارّي إسالمّي كامل فك

تأيت مرحلة أخرى يتشكل فيها خطاب جديد يف عاؼبنا العريّب خاصَّة يقـو على مث 
أركاف االستقالؿ وتدعيم االستقالؿ والتحرر من االستعمار وااللتحاؽ بركب الدوؿ اؼبتقدمة 

لثقايّف واؼبعريّف للغازي األورويّب والتخلص من حالة التخلف، وذلك بتبٍت اؼبشروع الفكرّي وا
 وحلفائو.

 الخطاب بعد قيام الدولة العبريَّة:
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ولكنها لم  .تشكل خطابات جزئيَّة كثَتة بعد قياـ إسرائيل على األرض الفلسطينيَّة
ؼباذا تأخر اؼبسلموف وؼباذا تقدـ غَتىم؟ كما مل تستطع أن تجيب عن سؤال النهضة: 

 صالح والتجديد واإلحياء واالجتهاد".تستطع أف ذبيب عن سؤاؿ "اإل

 في خلفية إدراك مشكالت الخطاب:

 اهتاـ اػبطاب اإلسالمي من اغبضارة اؼبسيهودية بأنو خطاب خيدـ اإلرىاب.

 .ليست لو داللة ؿبّددة ومتفق عليهاو مفهـو "اإلرىاب" مفهـو غَت موضوعّي، و 

فإنَّنا حباجة إىل استحضار  «يّ أزمة الخطاب اإلسالم»ولكي نستجلي حقيقة األمر وطبيعة 
عدة مالحظات، تتعلق باؼبصطلح، وثنائية أىل الرأي وأىل اغبديث، وثنائية األصالة 

 .واؼبعاصرة واغبرية وأثرىا يف بناء اػبطاب

 حداثة المصطلح:

الفكر »مصطلح حديث عهده يف تاريخ  «اإلسالميّ »وإف استبدلناه بػ  «الخطاب الدينيّ »
 .بطبيعتو على نوع من التمييز والفصل بينو وبُت خطاب آخروينطوي  «المعاصر

 ثنائيَّة الرأي والحديث، والسيف والقلم:
 

 األمَّة الحرة وصياغة الخطاب 

ؼباذا »وكال التّيارين كانا يحاوالن اإلجابة عن سؤال واحد؛ ُىَو  ،ثنائيَّة األصالة والمعاصرة
 .«تأخر اؼبسلموف وؼباذا تقدـ غَتىم؟

  إلسالمّي وثقافة الموتالخطاب ا
 ظهور اغبركات اإلسالمية والعمليات االستشهادية.
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للتخلص من  ؽ النداءات اؼبتواصلة بضرورة "ذبديد اػبطاب الديٍّت" وإعادة النظر فيوطالإ
 دعوات العنف واؼبوت.

 خصائص الخطاب اإلسالمي المعاصر
اؿ قبده يشتمل على إّف اػبطاب اإلسالمّي إذا أردنا ذكر خصائصو على سبيل اإلصب

 اػبصائص التالية:
 الفردّي، وحُت يتجاوز الفرد فإنّو ال إنّو خطاب يركز على اػبالص األخرويّ  .1

لجماعة أي عدد من األفراد، جيتمعوف يف جامع ديكن أف يعدو أف يكوف خطابًا ل
اعبمعة واعبماعة باؼبفهـو الشعائرّي ال دبفهـو "اعبماعة اؼبساوي  -مًعا -يصلَّوا 

لؤلّمة" واػبطاب مل يوضع ومل يعدَّ حبيث جيعل منهم "صباعة وأّمة" فهو خطاب 
 فردّي يدور حوؿ خالص فردّي أخروّي.

ة أداء حاملو ما عليو من واجب الدعوة يف نظر إنّو خطاب ينطلق من فكر  .3
( أكثر من  164األعراؼ:﴿َمْعِذرًَة ِإَلى رَبُِّكْم﴾) فينطلق من مبدأ أو فكرة: صاحبو.

كونو منطلًقا من منطلقات ؿبّددة باذباه واقع يدرؾ حسناتو فيعمل على إّنائها 
 البناء. ويدرؾ سيئاتو ويعمل على تغيَتىا، فهو خطاب يهدؼ إىل، وتعزيزىا

ُىَو خطاب يقـو على ذباوز اغباضر ومغادرة الواقع اغبايّل إىل الواقع التارخيّي،  .4
تعبَتًا عن عجز عن مواجهة ىذا الواقع؛ وأحيانًا عن رغبة يف الراحة والسكوف والدعة 

 والتقليد.
لكل داء، فما من عّلة  باعتباره دواءً  «االستعالء اإليمانيّ »خطاب يقدـ   .5

زمة اقتصاديّة أو مشكلة اجتماعّية أو قضّية تربويّة إال وتواجو ّٔذا سياسّية أو أ
وحالِّ لكل مشكلة، إذ جيري  مرحًيا ناجًحا يصلح لكل داء، االستعالء باعتباره دواءً 

 .ربويلها إىل مشكلة لغويّة وفلسفّية تأملّية سجالّية
 «الحال»ُىَو خطاب يفتقر إىل مراعاة مقتضى اغباؿ بكل َما حيملو مفهـو  .6

 من معاف.



9 
 

 وإدراؾ أبعاد اؼبسؤولّية عنها. «فقو الكلمة» إىلُىَو خطاب يفتقر   .7

 ُىَو خطاب يفتقر إىل توخي اؽبدؼ بعد ربديده بدقة. .8

ُىَو خطاب ال ديتلك أدوات النفاذ إىل الواقع واالشتباؾ معو إلحداث نقلة  .9
 أو سواه. فيو على اؼبستوى النوعيّ 

ة، ورد سم بالعفويّ َما يتّ  -غالًبا-ذلك فإنَّو ُىَو خطاب غبظة ومناسبة؛ ل  .11
 فعل.ال

اإلسالـ إىل ُىَو خطاب تغلب عليو اعبزئّية، فال ينظر لؤلّمة بعمومها، وال  .11
 بشمولّيتو.

ُىَو خطاب ال خيضع ؼبقاييس وضوابط صياغة اػبطاب وؿباكمتو إىل معايَت   .11
 قباحو من فشلو. -وفًقا ؽبا-معروفة حبيث يتقرر 

تعوزه األبعاد اؼبعرفّية، واؼبنهجّية، وما تتوقف عليو من أبعاد عقلّية ُىَو خطاب  .13
 وخربات وذبارب علمّية، ووسائل إقناع. 

ة، وقد يعترب قمة قباحو إثارة اػبياؿ وكسب ُىَو خطاب يتسم بالعاطفيّْ   .14
 االستحساف!

 ىو خطاب ينظر إىل الفتوى الفقهّية على أَّّنا حل سحريّّ للمشكالت.  .15

 ديني متهم بعدة اتهامات منها:الخطاب ال

أنَّو خطاب يثَت الفنت الطائفيَّة دبا يستعملو من مصطلحات ومفاىيم ال زبلو من  -1
 ربريض على اآلخر وربقَت لشأنو وؼبا لديو.
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اػبطاب الديٍت متهم بأنَّو خطاب لآلخرة ال للحياة الدنيا وأنَّو جيعل اؼبخاطب بو  -2
)الًتاث( وحالة اؼبستقبل البعيد )الدار اآلخرة( وال يهتم  يعيش بُت حالتُت: حالة اؼباضي

دبشاكل اغباضر وال العصر بل يشغل الناس عن واقعهم أو حاضرىم دباضيهم البعيد أو 
 مستقبلهم البعيد.

اػبطاب الديٍت متهم بأنَّو خطاب ذكوري يهمش اؼبرأة وال يبدي ّٔا اىتماًما إال   -3
يف فلكو، بل لقد نص بعض الفقهاء واؼبفسرين على إدراج اؼبرأة باعتبارىا تابعة للرجل دائرة 

َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَِّتي بُت السفهاء كما يف تفسَت اإلماـ الرازي لقولو تعاىل:  ﴿َواَل تُ ْؤُتوا السُّ
 (.5ُروفًا﴾)النساء:َجَعَل اللَُّو َلُكْم ِقَياًما َواْرزُُقوُىْم ِفيَها َواْكُسوُىْم َوُقوُلوا َلُهْم قَ ْواًل َمعْ 

اػبطاب الديٍّت متهم بأنَّو خطاب لفظّي بيايّن َخطايّب ال يعٌت كثَتًا بالفاعليَّة والتأثَت  -4
 وتغيَت الواقع.

اػبطاب الديٍت متهم بأنَّو مشحوف بعوامل العنف والكراىية والتمييز واالستهانة  -5
 حبقوؽ اإلنساف.

ي إىل نوع من الغرور واالستعالء وذباوز اػبطاب الديٍت متهم بأنَّو خطاب يؤد -6
 اآلخرين.

اػبطاب الديٍت متهم بأنَّو يهيئ األذىاف لقبوؿ اػبرافة بقصد أو بدوف قصد والًتويج  -7
 ؽبا وللسحر واؼبنامات وما إىل ذلك من قضايا ذباوزىا القرآف الكرمي.

 اػبطاب الديٍت متهم بأنَّو يؤصل للتواكل والسلبيَّة. -8

 ب الديٍت متهم بأنَّو يؤصل لتجاىل العقالنيَّة ودور العقل يف حياة الناس.اػبطا -9

اػبطاب الديٍت متهم بأنَّو يؤصل لالستبداد ويساعد عليو دبا بٍت عليو من توجو كبو  -10
 النزعات الفرديَّة، فالكتاب الفقهي بالذات كتاب أعد لؤلفراد وأبوابو كلها مركزة على األفراد.
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ديٍت متهم بأنَّو يؤصل للتقليد، ولتقليد األموات بالذات، وكلما بعدت اػبطاب ال -11
الشقة بُت الناس وبُت مراجع تقليدىم وتقادـ الزمن عليهم كلما كانوا أقرب إىل ىذا 

 اػبطاب.

اػبطاب الديٍت متهم بأنَّو خطاب قبلي جعل التاريخ اإلسالمي كلو َّنًبا بُت القبائل،  -12
تقاسم اؼبلك والسلطاف والسياسة والنفوذ يف البلداف اليت ينتشر فيها ىذا وما تزاؿ أسر معينة ت

 اػبطاب.

 اػبطاب الديٍت يعد خطابًا لؤلغنياء وال خيلو من إذالؿ للفقراء. -13

اػبطاب الديٍت يستلب اإلنساف لصاحل الالىوت ويلغي مكوناتو الشخصيَّة وجيعلو   -14
كأنَّو ال شيء، ويسوي يف الكثَت الغالب بُت عبوديَّة اإلنساف إلنساف مثلو وعبوديَّة اإلنساف 

 هلل تعاىل.

اػبطاب الديٍت متهم بأنَّو يثَت اغبروب بُت الناس وحيرض بعضهم على بعض  -15
 ن حياة السلم.  ويبعدىم ع

اػبطاب الديٍت متهم بتدمَت اؼبعنويَّات والنفسيَّة بالتخويف الشديد من اهلل والدار  -16
 اآلخرة وعذاب النار والنفس إذا سحقت ىانت وعجزت وصارت أقرب إىل االحباط.

اػبطاب الديٍت متهم حبض اإلنساف على مبدأ التعبد الالمعقوؿ وذباىل حكم  -17
صد والغايات وصار كل ما تكسبو العامَّة إذا سألت أصحاب اػبطاب أف يقاؿ التشريع واؼبقا

 ؽبا: ىذا "تعبد" )ولو كاف الدين بالرأي لكاف مسح أسفل اػبف أوىل باؼبسح من أعاله(.

اػبطاب الديٍت متهم بتجاىل إعداد األمَّة علمًيا وتزويدىا جبميع القدرات اليت سبكّْن  -18
 يا وهتميش مهمة الدعوة إىل اهلل واألمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر.ؽبا يف ىذه اغبياة الدن
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اػبطاب الديٍت دييل إىل التأويل وقد يتقبل شيًئا من التحريف أو التغيَت لصاحل التأويل  -19
 فبا مهد لربوز اذباىات التشديد والتشوش واػبلط بُت ما ىو غّي وما ىو رشد.

هود يف خطاب يقـو على االفًتاض وزبيل اػبطر اػبطاب الديٍت متهم بتشتيت اعب -20
 من أّي شيء ربت شعار سد الذرائع.

اػبطاب الديٍت متهم برغبة جشعة يف االستحواذ على سلطة اؼبعرفة يف الدين  -21
 وحجبها عن اآلخرين واالختصاص ّٔا.

لكثرة اػبطاب الديٍت متهم بأنَّو يطالب الناس أحيانًا بالشيء ونقيضو واألمر وضده  -22
 األقواؿ وتشعب اؼبذاىب يف سائر اؼبسائل.

اػبطاب الديٍّت متهم بإضعاؼ مبدأ اؼبسؤوليَّة لدى اإلنساف؛ لذلك أدى إىل  -23
 التذبذب الشديد بُت التخفيف والتشديد.

اػبطاب الديٍّت متهم بالتشجيع على تبٍتّْ عقيدة اعبرب والتزىيد يف العمل والسعي يف  -24
 اغبياة.

اب الديٍّت متهم بإثارة اعبدؿ يف األصوؿ والفروع وتدمَت فاعليَّة األمَّة يف ذلك اػبط -25
 اعبدؿ.

اػبطاب الديٍّت متهم بدفع اؼبتدينُت إىل العناية باؼبظاىر والرسـو واألشكاؿ  -26
واالستهانة بكثَت من أمور الدين اؼبهمة أو التهوين من شأَّنا ويكفي أف يضرب مثاًل لذلك 

 يدور حوؿ إعفاء غبى الرجاؿ وطبار النساء. باعبدؿ الذي

اػبطاب الديٍّت متهم بالتهوين من شأف العلم بادعاء البعض أفَّ ىناؾ علًما لدنيِّا  -27
 وىبًيا ال كسبًيا، وقد جيًتئ ىؤالء بضرب اؼبثل بكليم اهلل والعبد الصاحل.
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 ة.اػبطاب الديٍّت متهم بتعويد اؼبسلمُت على التقليد والتبعيَّ  -28

اػبطاب الديٍّت متهم بإدخاؿ الشرؾ اػبفي أو الصريح إىل كثَت من عقائد العامَّة  -29
 وإضعاؼ مفهـو التوحيد والوعي بو لديهم.

اػبطاب الديٍّت متهم بتفريق األمَّة شيًعا وأحزابًا واستمراره بذلك، وذباىلها للوعيد  -30
 اإلؽبي ؼبن يقع يف ىذه اعبردية.

متهم بأنَّو أدى إىل حرماف اؼبتخصصُت فيو من الرزؽ الكرمي وحصر  اػبطاب الديٍتّ  -31
 مصادر أرزاقهم باألوقاؼ والنذور وما إليها.

اػبطاب الديٍّت متهم بفساد مضمونو اؼبعريّف يف ؾباؿ الوعظ واإلرشاد واػبطابة  -32
 والدعوة.

دبَت أرزاقها ورفض اػبطاب الديٍت متهم بأنَّو عجز عن ربريك أبناء األمَّة باذباه ت -33
 االستجداء ووسائلو.

 

 أصحاب الخطاب اإلسالمي:
األمَّة اؼبسلمة وصياغة اػبطاب الديٍّت فيها أف  اكتشاؼ أصحاب اػبطاب الديٍت

فتالشت مشكلة العدد  .يواجهاف اليـو ربديًا أكرب بكثَت من كل ما واجههوه فيما مضى
 ىذه اؼبستجدات ىذا اػبطابب ف يستوعفكي مثال، وكوف اؼبقاتل ذكرا، وظهور اإلنًتنت.

 وكيف يُوظفها؟ 

 يلي:  حيتاج ؼبا: حتى يؤدي دوره المناط بو مراجعة الخطاب اإلسالميّ 
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 «المنظور الحضاريّ »إدراؾ اػبصائص الذاتيَّة ألمَّتنا وبيئتنا ومنطقتنا ومعرفة  (1
ميع شرائحها من القادر على إعادة الفاعليَّة اإلجيابيَّة ألبناء األمَّة وإخراجها جب

 السلبّية والتواكل. 

أف يكوف خطابًا قادرًا على ربديد أولويّات األّمة دبجموعها، بدقة وانضباط  (1
حيوالف دوف تفشي ظاىرة االفتئآت على األّمة، وذباوزىا، وشيوع الفرديّة واغبزبّية 

 الضيقة.  

ػبطاب أف يكوف خطابًا قادرًا على التمييز بُت الثوابت واؼبتغَّتات يف ا (3
اإلسالمّي وضرورة مالحظة الفروؽ بينها، والتخّلص من فوضى اػبلط والتداخل 

 بينها. 

أف يكوف خطابًا قادرًا على إدراؾ مدى تكيُّف اؼبتغَّتات يف اػبطاب  (4
اإلسالمّي مع الوقائع اعبديدة يف اغبياة: وىل استطاع ىذا اػبطاب التطور يف 

اغباضر، دوف السكوف يف اؼبوقف التارخيّي ؽبذا  دائرة البعد التارخيّي، واالمتداد إىل
 «االجتهاد المعاصر»اػبطاب خاّصة يف ؾباؿ اؼبتغَّتات؟  وما مدى فاعلّية 

بالنظر الختالؼ ؿبتواه ووسائلو عرب الزمن الواحد من مكاف إىل مكاف ولقياس 
 -لؤلّمةباعتباره حالة عقلّية –ىذه الفاعلّية ال بّد من النظر يف آلّيات االجتهاد 

ومدى قدرتو على استيعاب البعد اعبغرايّف واختالفو بتلك اآللّيات، ومدى 
 استيعابو للبعد االجتماعّي واختالفو، ومدى استيعابو للبعد الثقايّف واختالفو.

أف يتجاوز اػبطاب قضيَّة طرح اإلسالمّيُت بدياًل عن النظم اغباكمة اغبالّية   (5
اج "صيغة اؼبدينة السياسيَّة" فلقد ثبت عجز ّٔدؼ "تطبيق الشريعة" وإعادة إنت

 .ىذا اػبطاب عن إقناع األمَّة
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 مقتضيات إعادة بناء الخطاب:

 يقتضي ما يلي:
تشكيل ما يعرؼ "ّٔيئة إدارة األزمة أو الصراع" اليت من الواجب أال يكوف فيها إالّ  -1

ىم أندر من الندرة، أولئك القادروف على "الوعي االسًتاتيجّي" فكرًا وفلسفة وزبطيطًا، و 
. والبد من وضع مواصفات تفصيليَّة ؽبذا النوع من  خاصة يف عاؼبنا اإلسالمّي اليـو
الطاقات. إّف القرآف آّيد قد اشتمل على ؾبموعة كبَتة من األسس والقواعد والدعائم 

َجاَءُىْم  ﴿َوِإَذا االسًتاتيجيَّة ال يعلمها إال أولئك الذين يتمتعوف بقابلّيات "االستنباط":
ُهْم  َأْمٌر ِمَن اأَلْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبِو َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأوِلي اأَلْمِر ِمن ْ

ْيطَاَن إِ  ُهْم َوَلْوال َفْضُل اللَِّو َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُو الت َّبَ ْعُتُم الشَّ ال َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستَ ْنِبطُونَُو ِمن ْ
﴿َوِإَذا ُكْنَت  واؼبتدبّر آليات "صالة اػبوؼ" يف سور النساء:) ٣٨النساء: َقِليال﴾)

ُهْم َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحتَ ُهْم فَِإَذا َسَجُدوا  ِفيِهْم فََأَقْمَت َلُهُم الصَّالَة فَ ْلتَ ُقْم طَائَِفٌة ِمن ْ
َرى َلْم ُيَصلُّوا فَ ْلُيَصلُّوا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا ِحْذرَُىْم فَ ْلَيُكونُوا ِمْن َورَاِئُكْم َوْلَتْأِت طَائَِفٌة ُأخْ 

َوَأْسِلَحتَ ُهْم َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو تَ ْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوَأْمِتَعِتُكْم فَ َيِميُلوَن َعَلْيُكْم 
َلًة َواِحَدًة َوال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن َكاَن ِبُكْم َأًذى مِ  ْن َمَطٍر َأْو ُكْنُتْم َمْرَضى َأْن َتَضُعوا َمي ْ

َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذرَُكْم ِإنَّ اللََّو َأَعدَّ لِْلَكاِفرِيَن َعَذابًا ُمِهيًنا * فَِإَذا َقَضْيُتُم الصَّالَة 
يُموا الصَّالَة ِإنَّ الصَّالَة  فَاذُْكُروا اللََّو ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم فَِإَذا اْطَمْأنَ ْنُتْم فَأَقِ 

َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا َمْوُقوتًا * َوال َتِهُنوا ِفي اْبِتَغاِء اْلَقْوِم ِإْن َتُكونُوا تَْأَلُموَن 
ا َحِكيًما * فَِإن َُّهْم يَْأَلُموَن َكَما تَْأَلُموَن َوتَ ْرُجوَن ِمَن اللَِّو َما ال يَ ْرُجوَن وََكاَن اللَُّو َعِليمً 

 ِإنَّا أَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ لَِتْحُكَم بَ ْيَن النَّاِس ِبَما َأرَاَك اللَُّو َوال َتُكْن لِْلَخائِِنينَ 
( يدىش حُت يرى القرآف آّيد يأخذ باألبعاد 105 -102)النساء: َخِصيًما﴾

رى تأويل رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو "االسًتاتيجيَّة يف الصالة، وال يقضى العجب حُت ي
وآلو وسلم( وتفعيلو ؽبذه اآليات يف "صفة صالتو لصالة اػبوؼ" واآليات والتطبيق 
النبوّي كالمها يقدماف لنا دروًسا يف غاية األمهيَّة يف فلسفة اػبطاب وفلسفة التلقي؛ وبناء 

 فكر اسًتاتيجّي شامل فاعل.
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اؼبقًتحة ربتاج إىل أعداد كبَتة من العلماء الباحثُت  إّف "ىيئة إدارة األزمة أو الصراع" -1
 اعباّدين القادرين على اؼبتابعة والتحليل وحسن التفسَت ؼبساعدة اؽبيئة يف عملها اػبطَت.

وىؤالء، أو فريٌق منهم، مسئولوف عن رصد الظواىر اؼبختلفة ومتابعتها، اإلجيابيَّة منها 
أولّويات؛ ؼبعرفة كل ظاىرة من الظواىر، ورسم  والسلبيَّة، يف العامل كّلو، وفق جدوؿ

ا يف حاجة إىل  السبل الكفيلة بتوظيفها أو االستفادة منها يف إدارة األزمة، كما أَّنَّ
 الباحثُت اؼبراسلُت من أكباء العامل كلو ؼبتابعة ما ذكر.

عباَّنا ال شك أف ميزانّية ىذا النوع من اعبهود ستكوف مكّلفة جًدا، ولذلك فإّف اؽبيئة و  -3
اؼبتخصصة مطالبة بالتخطيط الستثمار كل ما ىو متوافر، أو ديكن توفَته بأمواؿ اآلخرين 
وجهودىم، وإتقاف عملّيات االستفادة والتوظيف لسائر اإلمكانات اليت ديكن الوصوؿ 

 إليها.
جيل مراجعة تراثنا وتارخينا ورصد صبيع الظواىر فيو، اإلجيابيَّة منها والسلبيَّة، بدءًا من " -4

 التلقي" وانتهاًء "جبيل التقليد والتبعيَّة" اغبايل.
إدخاؿ مبادئ التأييد والرفض اؼبديّن اغبضارّي )العصياف اؼبدين(، وتوظيف اؼبؤسسات  -5

واإلمكانات القائمة واؼبمكنة إلجياد الوعي بو، ونشر ثقافتو، ونبذ العنف والكفاح 
 اؼبسلَّح، خاصَّة على مستوى الداخل اإلسالمي.

م اػبطط الالزمة الحتواء اػبطاب واالذباىات اليت انبثقت عن حاالت الكفاح رس -6
واؼبقاومة اؼبسلحة يف مراحل العمل على االستقالؿ والتحرير، وربويلها بقدر اإلمكاف إىل 
جزء فاعل يف اػبطاب اؼبقًتح وضبلتو، وعدـ إتاحة الفرصة ألحد جيعلها وقوًدا يف 

 الصراعات الداخليَّة.
بشكل مدروس ـبطَّط لو من كثَت من الثنائّيات اليت يتوزع العمل اإلسالمّي التخلص  -7

عليها وحوؽبا، ومن ذلك ثنائيَّة "اؼبفكر والفقيو"، و"الصويف والسلفي" و"الشيعّي 
والسٍّت"، وتّيارات "األصالة واؼبعاصرة"، و"الرجعيَّة واغبداثة"، وما إىل ذلك من ثنائّيات؛ 

اؼبقًتح" البد أف يصاغ حبيث يقنع صبيع الفئات اؼبتصارعة بأنّو  ألّف "اؼبشروع اغبضاريّ 
ليست ىناؾ فئة واحدة سبلك معاعبة مشكالت األمَّة، وتقدمي اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبا، وأّف 
اؼبشروع اؼبقًتح البد أف يكوف قادرًا على تفجَت طاقات فئات األمَّة كّلها؛ حبيث يؤمن  
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ونو معو، أّما نقاط االختالؼ فقد طورت البشريّة كل فريق بضرورة قبولو لآلخر وتعا
وسائلها العديدة يف احتوائها، وربويلها إىل جزء من عناصر القّوة، ال إىل جزء من عناصر 
الضعف، بدًءا من اكتشاؼ "القرعة" وانتهاًء "بصناديق االقًتاع" دوف مساس أو ذباوز 

 اإلسالميَّة يف ـبتلف الفًتات التارخييَّة.للقرآف آّيد والسّنة والسَتة العطرة، مث التجارب 
إّف ىيئة إدارة األزمة ال بد ؽبا من التوجيو كبو معرفة إسالميَّة حقيقّية بالغرب تنافس  -8

مستوى معرفة إدارة الصراع الغربّية باؼبسلمُت والعامل اإلسالمي، وتتجاوزىا، وىذا وحده 
 ست بالقصَتة، وأمواؿ طائلة.حيتاج إىل جهود جبَّارة متواصلة، وفًتة زمنّية لي

إف سائر من تكوف ؽبم صلة ّٔذا اؼبشروع مطالبوف بأف يكوف لديهم وعي برؤية كليَّة  -9
إسالميَّة مشًتكة، ومنظور حضاريَّ إسالمّي قابل للقياس يف خطواتو كلها، ويف سائر 

 وسائلو، وديكن مراجعتو يف كل مرحلة، ويكوف قاباًل للتعديل يف سائر اؼبراحل.
 

    أصول الخطاب الديني

يعد القرآف الكرمي اؼبصدر اؼبنشئ والكاشف عن "اػبطاب الديٍّت"، وتعد السنَّة النبويَّة 
اؼبصدر التطبيقّي اؼببُّت ؽبذا اػبطاب، مث تأيت أصوؿ أخرى قدمها الواقع واستندت إىل 

ن ناحية األصلُت بشكل أو بآخر، ىذه األصوؿ اليت بلغت يف يومنا ىذا طبسُت أصاًل م
 .أصوؿ الفقو تعد ىي األصوؿ اليت أنتجت اػبطاب الديٍت

 فكيف تتم ىذه اؼبراجعة؟ ومن أين نبدأ؟.

البد من إَّناء حالة اؽبجر بيننا وبُت القرآف آّيد، وكسر سائر اغبواجز اليت حالت أو  أواًل:
عاليَّة، ضئيل التأثَت. ربوؿ بيننا وبينو، فبا جعل دوره يف بناء حياتنا دورًا ىامشيِّا، قليل الف

 فكيف يتم ذلك؟

ابتداًء البد: من الكشف عن خصائص القرآف آّيد. ظبي القرآف آّيد ووصف دبا يزيد عن 
أربع وطبسُت اظبًا ووصًفا، ولكل منها داللتو، فحُت يوصف القرآف بأنَّو "فرقاف ونور وبصائر 
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لكل شيء، فهذه أوصاؼ وأظباء وىدى وموعظة ورضبة، وتبياف لكل شيء"، وأحسن تفسَتًا 
ينبغي أف تؤخذ بدقة وبقوة وتفهم بشكل دقيق وأمُت، فنقف عند كل اسم وعند كل وصف 
ونتأمل ونتفكر ونتدبر، ونتعقل مل وصف اهلل )تعاىل( كتابو ّٔذا الوصف، ما داللتو؟ ىل ىو 

إذا انتهينا من فما ىي؟ ف -وىذا ال شك فيو-ّٓرد اؼبدح؟ أو لو داللة معرفيَّة؟ إف كانت 
ذلك كلو فسنكتشف أفَّ من أىم األوصاؼ اليت وصف اهلل القرآف ّٔا أنَّو قد اشتمل على 
شرعة ومنهاج، وإذا كانت الشرعة واضحة ظاىرة فما ىو اؼبنهاج؟ وما اؼبراد بو؟ وكيف 

 ما إليها؟ نكتشفو؟ وكيف نوظفو يف سائر أمورنا اؼبعرفيَّة والثقافيَّة والتشريعيَّة واغبضاريَّة و 

وىناؾ معارؼ خاطئة أضيفت ؼبا عرؼ ب"علـو القرآف" ورددىا بعض اؼبفسرين ىيَّأت  ثانًيا:
( من 29ومهَّدت للقوؿ بأفَّ القرآف ديكن أف يكوف مصدرًا ؽبذا، فحُت يقاؿ: إفَّ اآلية )

ِخِر َواَل ُيَحرُِّموَن َما َحرََّم الّلُو ﴿قَاتُِلوْا الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن بِالّلِو َواَل بِاْليَ ْوِم اآل :سورة التوبة
َوَرُسولُُو َواَل َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َحتَّى يُ ْعطُوْا اْلِجْزيََة َعن َيٍد َوُىْم 

ا نسخت مائيت آية (29َصاِغُروَن﴾)التوبة: ، اليت أطلقوا عليها "آية السيف" وزعموا أَّنَّ
من آيات الكتاب الكرمي فإفَّ ىذا القوؿ ديكن أف يؤدي إىل وصم القرآف من أعدائو أخرى 

 دبثل تلك الصفة اليت ال تصدؽ عليو وال تليق بو.

فالبد من إعادة قراءة ىذه اؼبعارؼ اليت أطلق عليها "علـو القرآف" ومراجعتها على كتاب اهلل 
لم(، ؼبعرفة ما يصدؽ الكتاب عليو )عز وجل(، وسنة رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو وآلو وس

ويهيمن، أو ما يرفضو الكتاب، وإعادة كتابتها بشكل يسد أبواب الشبهات اليت تثار بُت 
، واؼبتشابو،  اغبُت واآلخر ضد كتاب اهلل )جل شأنو(، مثل اشتمالو على اؼببهم وغَت اؼبفهـو

 ووجود ناسخ فيو ومنسوخ، وما إىل ذلك.

 


