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،) في ظل التقانة والثورة املعلوماتية، (سيكولوجية الخطاب الديني والرسالة الدعوية،طرحت هذه الدراسة موضوع
 قديمة أما الطفرة التقنية فهي آخر ما أفرزته، تعالى، فالدعوة إلى هللا،للبحث؛ وذلك من أجل ربط القديم باملستحدث
. مهد الدعوة اإلسالمية وبيئتها الجغرافية: األول: وقد ضم البحث مقدمة باإلضافة إلى مباحث ثالثة.لنا التقانة الحديثة
.  مفهوم الدعوة في ظل التقانة الحديثة: الثالث. علم النفس واإلعالم:الثاني
. الخطاب الديني؛ السلوك؛ املساجد؛ الدعوة؛ الثورة املعلوماتية:الكلمات املفتاحية
.Abstract:
This research study presented a topic, (The Psychology of Religious Discourse and the Propagation Message, in light of
Technology and the Information Revolution), for discussion and research, this is in order to link the old with the new
developed, so the call to God, the Exalted, is old. As for the technical boom and the information revolution that brought
about it, it is the last thing produced by modern technology. The study sought to link them, the Messenger of God, may
God bless him and grant him peace, said: Misguided by the believer, wherever he finds it, he is more worthy of it), and
the indication that the hadith carries is clear and urges the Muslim to always seek wisdom.
Hence, it is obligatory for everyone who followed the path of calling to God Almighty to prepare for her several pieces
of knowledge and knowledge, especially as seeking knowledgesoumiabasanet
It is obligatory,@yahoo.com
the Messenger
of God,
God املؤلف
bless
:اإليميل
، سوميةmay
 د تواتي:املرسل
him and grant him peace, said: (Seeking knowledge is obligatory for every Muslim And the knowledgeable of those
other than his family, such as imitating pigs, essence, pearls and gold).
The research included an introduction in addition to three topics: The first: the cradle of the Islamic call and its
geographical environment. Second: Psychology and Media. The third: the concept of advocacy in light of modern
technology. Then came the conclusion (last word), which included, along with the results and their discussion ,
recommendations and proposals.
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revolution,
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 .1املقدمة:
في البدء ،البد من تقرير حقيقة ،ال يدانيها شك وال تداخلها ريبة ،وهي أن الدعوة اإلسالمية
هي ،دعوة إنسانية تنتهج مبدأ االقناع السلمي البعيد عن العنف واالكراه.
ْ
َ َ
َ(و َم ْن َأ ْح َس ُن َق ْواال م َّم ْن َد َعا إ َلى ََّّللا َو َعم َل َ
ص ِال احا َو َق َ
ال ِإ َّن ِني ِم َن املُ ْس ِل ِم َين * َوال ت ْس َت ِوي
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْال َح َس َن ُة َوَال َّ
السي َئ ُة ْادف ْع بالتي ه َي أ ْح َس ُن فإذا ال ِذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َع َد َاو ٌة كأ َّن ُه َولي َحم ٌ
يم)
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
فصلت.34-33 :
ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ
اّلل َول ْو آ َم َن
وف وتنهون ع ِن املنك ِر وتؤ ِمنون ِب ِ
اس تأمرون ِباملعر ِ
(كنتم خير أم ٍة أخ ِرجت ِللن ِ
َ
ْ
َ
َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ا َ ُ ْ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َن َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ
اس ُقون) آل عمرا.110 :
ف
اب لكان خيرا لهم ِمنهم املؤ ِمنو وأكثرهم ال ِ
أهل ال ِكت ِ
ُْ َ ُ َ
َ
َْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ٌ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َْ ُ َ َْ ْ
وف َو َي ْن َه ْون َع ِن امل ْنك ِر َوأول ِئ َك ُه ُم
(ولتكن ِمنكم أ َّمة يدعون ِإلى الخي ِر ويأم ُرون ِباملع ُر ِ
ُْ
َ
امل ْف ِل ُحون) آل عمران.104 :
وقال رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم( :الكلمة الحكمة ضالة املؤمن فحيث وجدها فهو
أحق بها) ،من هنا كان لز ااما على كل من سلك طريق الدعوة أن يعد لها عدتها من العلم
واملعرفة( ،طلب العلم فريضة على كل مسلم .وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير
الجوهر واللؤلؤ والذهب(.
 .2املكشكلة:
إن فكرة هذه الدراسة ،البحثية ،تقوم على مرتكز أساس ي ،وهو أنه ثمة عالقة وثيقة
ووطيدة تجمع بين ،أساليب وطرق الدعوة اإلسالمية ،وما تهدف إليه من بذر بذور التوحيد
وغرس القيم األخالقية واإلنسانية الفاضلة ،وبين الطفرة التقنية التي انتظمت العالم وما
أحدثته من ثورة تقنية وثروة معلوماتية منهمرة ومتدفقة ،صنعت من هذا العالم ،املترامي
األطراف  ،بوتقة واحدة منصهرة في ما يسمى بالشبكة العنكبوتية لالتصاالت ،فانعدم
الزمن وتالشت املسافات ،بين أرجاء املعمورة وما جاورها من أجرام سماوية أخرى .من هذا
الباب كان لز ااما على العلماء ،الباحثين والدارسين ،أن يوثقوا الصلة بين أنشطتهم
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الخطابية الدعوية وبين نشر العقيدة الدينية اإلسالمية ،القائمة على بث الوعي ونشر
ثقافة املحبة والسالم بين الناس كافة؛ حتى ال تتفش ى في املجتمع ما بات يعرف اليوم
بفوض ى الفتوى الرقمية املتفشية في العالم االفتراض ي وعلى الفضائيات التي زحمت
الفضاء.
 .3األهمية:
يعد موضوع هذه الدراسة من األهمية بمكان ،السيما وأنه يجمع بين الخطاب
الدعوي ،من ناحية ،وبين أحدث ما تفتقت عنه العبقرية البشرية من تقانة معرفية،
ا
متجاوزا كل
يمكن للدعوة اإلسالمية أن تفيد منها ،األمر الذي سيسهم في نشر اإلسالم،
الحواجز الزمنية واملكانية واللغوية ،إلخ.
 .4األهداف:
تسعى هذه الدراسة إلى االستفادة من تلكم اإلمكانات غير املحدودة التي تقدمها لنا
وسائل التقنية الحديثة ،واملتمثلة في شبكة األنترنت ،ومواقع التواصل االجتماعي:
 1.أن يتمكن الدعاة ،والذين نذروا أنفسهم لخدمة الدعوة اإلسالمية ،من مواجهة ذلك
السيل املنهمر من القنوات الضالة واملضللة ،واملواقع اإللكترونية التي مألت الفضاء.
 2.االستفادة من الجوانب اإليجابية لوسائل التقنية املستحدثة وإمكاناتها املتطورة في
ََ َْ َ َْ َ َ
ا
ا
اك َعل ْي ِه ْم َو ِكيال)
تحقيقا لقوله ،تعالى( ،وما أرسلن
مجال تبليغ الدعوة اإلسالمية للكافة،
سبأ.54 :
 3.العمل على تحويل الجوانب السلبية لوسائل التقنية إلى إيجابية في مجال العمل
الدعوي اإلسالمي ،لسد الفجوة وردم الهوة بين الفتوى الفقهية والعلمية ،وبين فوض ى
الفتوى الرقمية.
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 .5املنهجية:
سيعتمد الباحث في هذه الدراسة على تطبيق املنهج االستقصائي الذي يقوم على مبدأ
جمع البيانات ،بعد توثيقها ،وتصنيفها وتحليلها ومن ثم استنباط النتائج والعمل على
مناقشتها.
 .6املبحث األول :مهد الدعوة اإلسالمية وبيئتها الجغر افية
لعله لم يدر بخلد أحد من الناس أن البقعة الجغرافية بكة ،والتي عرفت ،فيما بعد،
بمكة ،ثم مكة املكرمة ،أن تلك البقعة الجبلية القاحلة سيكون لها أعظم األثر في حياة
الناس ،وأنها ستلعب الدور األبرز واألهم في تشكيل السلوك الوجداني لكثير من الناس
الذين ارتبطت مشاعرهم وأحاسيسهم العاطفية بالكعبة وهي بيت هللا الحرام وهي أول
بيت وضع للناس:
ْ َ
َّ َ
َّ َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ َ َّ
ا
اس لل ِذي ِب َبكة ُم َب َاركا َو ُه ادى ِلل َع ِامل َين) آل عمران.96 :
ِ(إن أول بي ٍت و ِضع ِللن ِ
َْ ْ َ َْ َ ُْ
( َرَّب َنا إني َأ ْس َك ْن ُت م ْن ُذرَّيتي ب َواد َغ ْ
الص َال َة َف ْ
امل َح َّرم َرَّب َنا ِل ُي ِق ُيموا َّ
ر
اج َع ْل
ك
ت
ي
ب
د
ن
ع
ع
ز
ي
ذ
ر
ي
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِِ ِ ٍ ِ
ٍ
َ ْ َ ا َ َّ َ ْ ي َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ
الث َم َرات َل َع َّل ُه ْم َي ْش ُك ُر َ
ون) إبراهيم.37 :
اس ته ِو ِإلي ِهم وارزقهم ِمن
ِ
أف ِئدة ِمن الن ِ
وبذلك مثلت تلك البقعة الطاهرة ،مكة ،املركز اإلشعاعي املعرفي األول لإلنسانية كافة،
ومهد إبراهيم وابنه إسماعيل ،عليهما السالم ،الطريق للدعوة املحمدية (اإلسالم) منذ
فجر التاريخ وقبل أن يقطنها بشر.
لم يقتصر تأثير مكة على جانب السلوك الديني والعقدي الروحاني ،في اإلنسان ،فحسب،
ا
مسلما أو غير مسلم ،فأصبحت
بل تعدى تأثيرها إلى كل ما يرتبط باإلنسان ،سواء أكان
ملكة بصمتها وقوتها ،االقتصادية والسياسية واالجتماعية والعلمية واملعرفية.
 صاحب الدعوة وأول الدعاة :نريد ،في هذا املوضع ،الحديث عن الشخصية الدعوية
ملحمد ،عليه أفضل صالة وأتم تسليم ،ففي هذا الجانب من حياته تتجلى العبقرية الفذة
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التي اتسم بها واستعصم بسلوكها ،وهو الذي لم يكن يملك من وسائل الدعوة إال القلب
املؤمن ،وال من أدوات الخطاب إال اللسان املبين ،والذي أحسن استخدامه وأجاد
استعماله ،بسلوك هين وأسلوب لين ،وهو األسلوب القرآني املتفرد في دعوة الناس إلى
اتباع الحق وهدايتهم إلى الرشاد:
َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ َ
ْ َْ َ َ ْ ُ
يظ ْال َق ْلب َال ْن َف ُّ
اعف َع ْن ُه ْم
ضوا ِمن حوِلك ف
َّللا ِلنت لهم ولو كنت فظا غ ِل
(ف ِبما رحم ٍة ِمن ِ
ِ
َ
ُْ
اس َت ْغف ْر َل ُه ْم َو َشاو ْر ُه ْم في ْاأل ْمر َفإ َذا َع َز ْم َت َف َت َو َّك ْل َع َلى ََّّللا إ َّن َّ َ
َو ْ
َّللا ُي ِح ُّب امل َت َو ِك ِل َين)
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
آل عمران.159 :
َ
ْ َ
ْ
َْ َ ْ
َّ
ْ ْ
(اد ُع ِإلى َس ِب ِيل َرِب َك ِبال ِحك َم ِة َوامل ْو ِعظ ِة ال َح َس َن ِة َو َج ِادل ُه ْم ِبال ِتي ِه َي أ ْح َس ُن) النحل.125 :
ْ
(اد َف ْع ب َّالتي ه َي َأ ْح َس ُن َفإ َذا َّال ِذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َع َد َاو ٌة َك َأ َّن ُه َولي َحم ٌ
يم) فصلت.34 :
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ َ َ َ ا َ َ َّ َ َّ َ ْ َ
(ف ُقوال ل ُه ق ْوال ل ِي انا ل َعل ُه َي َتذك ُر أ ْو َيخش ى) طه.44 :
ا
وكثيرا ما كان ،صلوات هللا وسالمه عليه ،يردد في ،مواعظه وارشاداته ألصحابه هذا القول
"اللهم هل بلغت؟" ،وكذلك قال في خطبة الوداع" :أال ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض
من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه ثم قال( :أال هل بلغت؟)" (مسلم 1987م)،
وفي هذا داللة على الحرص الشديد منه على انتشار الدعوة وابالغها لكل الناس ،فقد جاء
في الصحاح قوله( :بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل وال حرج ومن كذب علي
توجيها وإر ا
ا
شادا لكل
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) (مسلم 1987م) ،إن في هذا الحديث
من يريد أن يحمل أمانة الدعوة إلى هللا ،تعالى ،لكي يجعل كل مسلم من نفسه داعية إلى
طريق الحق ،ولكن البد من الوقوف عند عبارة الوعيد والتهديد الشديد الواردة في الحديث
" فليتبوأ مقعده من النار" ،يقول القرطبي في تفسيره :فتخويفه ،صلى هللا عليه وسلم،
أمته بالنار على الكذب دليل على أنه كان يعلم انه سيكذب عليه فحذر مما وضعه أعداء
الدين وزنادقة املسلمين في باب الترغيب والترهيب وغير ذلك وأعظمهم ضررا أقوام من
املنسوبين الى الزهد وضعوا الحديث حسبة فيما زعموا فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة
منهم بهم وركونا إليهم فضلوا وأضلوا (القرطبي 1950م) .
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الر ُسو ُل َبل ْغ َما ُأ ْنز َل إ َل ْي َك م ْن َرب َك َوإ ْن َل ْم َت ْف َع ْل َف َما َب َّل ْغ َت ر َس َال َت ُه َو َّ ُ
َ(يا َأ ُّي َها َّ
َّللا َي ْع ِص ُم َك ِم َن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ َّ َ َ
َْْ َ َْ
َّ
َ
َّللا ال َي ْه ِدي القوم الكا ِف ِرين) املائدة.67 :
اس ِإن
الن ِ
َّ ْ َ َ ُ َ َّ ُ َ
ُ َ َْ َ
َ(ما َع َلى َّ
َّللا َي ْعل ُم َما ت ْب ُدون َو َما تك ُت ُمون) املائدة.99 :
الر ُسو ِل ِإال البالغ و
وتحدثنا كتب التاريخ ويروي لنا كتاب السيرة عن كيف اتخذ محمد ،صلوات هللا وسالمه
عليه ،من الصبر على املكاره ا
وأسلوبا ا
ا
دعويا ،يستعين به على تحمل أعباء رسالة
منهجا
التوحيد ودعوة الناس إليها:
َ
َ
ا
َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ا َ ا
ْ ْ
َّ َ َ َ َّ
َ
اشئة الل ْي ِل ِه َي أش ُّد َوط ائا َوأق َو ُم ِقيال) املزمل.6-5 :
ِ(إنا سنل ِقي عليك قوال ث ِقيال * ِإن ن ِ
إن أمر هذه الدعوة يحتاج إلى الكثير من الصبر وتحمل األذى ،ولعله هو األسلوب األمثل
الذي جعل الناس يجتمعوا حوله وينجذبوا له ويستمعوا لحديثه فيتداولونه في مجالسهم
ويتناقلونه فيما بينهم ،فصنع من بينهم دعاة ورواة لحديثه ،وبهذا تشكلت وسيلة إعالمية
فعالة شارك في دعمها ونشرها املؤمن وغير املؤمن ،مما أسهم في خدمة هذه الدعوة
الجديدة التي انطلقت من فرد واحد وفي بقعة صغيرة لم يكن يأبه أحد لوجودها ،ولكن
أمر تلك الدعوة مأل الدنيا وانشغل الكثير من الناس بنشرها ،منذ قرون وما زالت بل
وستظل إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها .لقد انطلقت هذه الدعوة من لسان فصيح مبين،
وال يخفى على أحد مدى قوة تأثير اللسان الخطابي ،السيما وأن الشاعر كان هو لسان
قومه ،وكانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر ذبحت له الذبائح وأقامت له الوالئم ،إذ إن
الشاعر ،في ذاك الزمان ،كان يمثل وسيلة إعالمية فعالة ال تضاهها إال بشاعر فحل يوازيه
أو يفوقه في قوة الجنان وفصاحة اللسان ،وورد في صحيح البخاري :عن زيد بن أسلم قال:
سمعت ابن عمر يقول :جاء رجالن من املشرق فخطبا فقال ،النبي ،صلى هللا عليه وسلم:،
"إن من البيان لسحرا" (البخاري 1976م) .وفي كتاب روح املعاني "أنه ،صلى هللا عليه
وسلم ،قال :أنا أفصح العرب بيد أني من قريش" (األلوس ي 1970م).
َ(و َو َه ْب َنا َل ُه ْم م ْن َ ْح َمت َنا َو َج َع ْل َنا َل ُه ْم ل َس َ
ان ِص ْد ٍق َع ِل ًّيا) مريم.50 :
ِ
ِ ر ِ
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ا
جميعا حتى ما جرى منه مجرى
وعملية اإلبالغ هي السمة البارزة واملشتركة في أفانين الكالم
القصص ،أو مجرى األوامر للمرؤوسين ،أو مجرى الدعاء الذي يلقنه املسلم ليدعو هللا
على نهجه ومثاله ( ..العقاد 2003م) ،ويعتبر اللسان أسما ما يملكه الخطيب وأبرز
مقومات الخطابة ،واللسان عندما يتصل بالجنان يمثل قوة البالغة وقمة الفصاحة ،وهو
الوسيلة الخطابية األكثر ا
تأثيرا في عقول الناس ويمكن للسان أن يعمل على تغيير السلوك
املعوج في املجتمعات اإلنسانية ،فالخطيب البليغ هو من يملك ناصية الحديث وبالغة
الخطاب ،وقد وصف داود عليه السالم برخامة الصوت ونداوته وجمال ترديده.
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ْ ا َ َ ُ َ
َّ َ َ َ ْ
ال أ ِو ِبي َم َع ُه َوالط ْي َر َوأل َّنا ل ُه ال َح ِد َيد) سبأ.10 :
(ولقد آتينا داوود ِمنا فضال يا ِجب
كذلك منح هللا ،تعالى ،داود ،عليه السالم ،الحكمة وفصل الخطاب.
َ َ َ َْ ُْ َ ُ ََََْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
اب) ص.20 :
ط
(وشددنا ملكه وآتيناه ال ِحكمة وفصل ال ِخ ِ
ْ ْ ْ َ ََ ُ
َّ َّ َّ ُ ُ
ْ ْ ْ َ
َ َ
َ
ُ(يؤ ِتي ال ِحك َمة َم ْن َيش ُاء َو َم ْن ُيؤ َت ال ِحك َمة فق ْد أو ِت َي خ ْي ارا ك ِث ايرا َو َما َيذك ُر ِإال أولو
َْ
األ ْل َ
اب) البقرة.269 :
ب
ِ
وبمثل هذه اآلية ،وغيرها من اآليات ،تتقرر مكانة اللسان وقوة فصاحته ،وما يمكنه أن
يحدثه من تأثير في نفوس الخاصة من الناس وكذلك العامة منهم ،األمر الذي يسهم في
غرس القيم األخالقية الفاضلة يبنهم ،واملنهج القويم فيهم؛ فيتم تقويم جميع سلوكياتهم
وضبطها وفق املنهج األخالقي الرباني املراد له أن يبقى ويستمر في املجتمع السوي الخالي
من كل رذ يلة واملتصف بكل فضيلة إنسانية ،من أجل هذا كان الخطاب القرآني يحث
الناس على اتباع هدي رسوله الكريم وأن يتمثلوا سلوكه القويم:
َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ ُل َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ
ْ َ
َّللا ش ِد ُيد ال ِعقا ِب) الحشر:
(وما آتاكم الرسو فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا َّللا ِإن
.7
ولتكن لنا هنا وقفة مع الخطيب املفوه سهيل بن عمرو  ،...أحد أشراف قريش وعقالئهم
وخطبائهم وساداتهم .أسر يوم بدر كافرا وكان أعلم الشفة فقال عمر :يا رسول هللا انزع
ثنيتيه فال يقوم عليك خطيبا أبدا ،فقال" :دعه يا عمر فعس ى أن يقوم مقاما تحمده
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عليه" ،فكان ذلك املقام أن رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم ،ملا توفي ارتجت مكة ملا رأت
قريش من ارتداد العرب  ،...فقام سهيل بن عمرو خطيبا فقال :يا معشر قريش ال تكونوا
آخر من أسلم وأول من ارتد ،وهللا إن هذا الدين ليمتد امتداد الشمس والقمر من
طلوعهما إلى غروبهما في ظالم طويل  ،...وثبتت قريش على اإلسالم (الشافعي 1966م).
ولنتأمل أسلوبه ،صلوات هللا وسالمه عليه ،التربوي وتوجيهه ألصحابه وتقويمه لسلوكهم
حتى تتكامل فيهم سمات الشخصية القيادية الداعية إلى هللا بأسلوب ميسر يفهمه الناس
جميعهم ويستوعبوه على قدر عقوله ومداركهم:
(كان رسول هللا إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى هللا ومن معه من
املسلمين خيرا ،ثم قال :اغزوا بسم هللا في سبيل هللا قاتلوا من كفر باهلل أعزوا وال تغلوا وال
تغدروا وال تمثلوا وال تقتلوا ،وليدا وإذا لقيت عدوك من املشركين فادعهم الى ثالث خصال
أو خالل فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم ،وكف عنهم وادعهم الى اإلسالم فإن أجابوك فاقبل
منهم وكف عنهم ،ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار املهاجرين وأخبرهم أنهم ان فعلوا
ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين ،فان أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم
يكونون كأعراب املسلمين يجرى عليهم حكم هللا الذى يجرى على املؤمنين وال يكون لهم في
الغنيمة والفيء ش يء اال أن يجاهدوا مع املسلمين ،فإن هم أبوا فاسألهم الجزية فان هم
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ،فإن هم أبوا فاستعن باهلل عليهم وقاتلهم ،وإذا حاصرت
أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة هللا وذمة نبيه فال تجعل لهم ذمة هللا وال ذمة نبيه
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من
أن تخفروا ذمة هللا وذمة رسوله ،واذا حاصرت أهل حصن فأرادوك ان تنزلهم على حكم
هللا فال تنزلهم على حكم هللا ولكن أنزلهم على حكمك فإنك ال تدرى أتصيب حكم هللا فيهم
أم ال) (ابن تيمية 1960م).
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يتضمن هذا الحديث الكثير من الدروس والعبر التي يمكن للداعية إلى هللا أن يتمثل بها
وأن يتخذها ا
منهجا يسير على هداه:
 1.وصية اإلمام لنوابه وأمرائه ووالته بتقوى هللا واإلحسان إلى الرعية.
 2.إن الجيش ليس لهم أن يغلوا من الغنيمة وال يغدروا بالعهد وال يمثلوا بالكفار وال
يقتلوا من لم يبلغ الحلم.
 3.إن املسلمين يدعون الكفار قبل قتالهم إلى اإلسالم وهذا واجب إن كانت الدعوة لم
تبلغهم ومستحب إن بلغتهم الدعوة.
 4.إلزام الكفار بالتحول إلى دار اإلسالم إذا كانوا مقيمين بين الكفار فإن أسلموا كلهم
وصارت الدار دار اإلسالم لم يلزموا بالتحول منها (الزرعي 1997م).
وكان لرسول هللا ،صلوات هللا وسالمه عليه ،أسلوبه الدعوي املحبب إلى النفس غير املنفر
فقد كان يوص ي أصحابه ويدعوهم إلى تبشير الناس بدعوة اإلسالم ،ويرشدهم إلى التيسير
عليهم ،وقد ورد في الحديث الصحيح" :يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا" (البخاري
 1987م) .إنه أسلوب يأتي على السجية فال كلفة وال غموض وال إغراب ،وقلة الغريب ،بل
ندرته ،في كالم النبي ،صلوات هللا وسالمه عليه ،أجدر األمور باملالحظة في إقامة املثل
والنماذج ألساليب البالغة العربية (العقاد 1960م).
 تأثيرالفن الخطابي:
الخطابة ٌ
فن نثري ،يهدف إلى التأثير في املستمع والعمل على إقناعه لتعديل وتغيير
سلوكه ا
بناء على قوة تأثير حجة الخطيب ،ويقوم الفن الخطابي على البالغة والبراعة
والقدرة على ترك بصمات واضحة وبارزة تدفع باملستمع إلى سلوك مسلك معين ومحدد،
ويكفي من حظ البالغة أن ال يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق ،وال يؤتى الناطق من
سوء السامع (الجاحظ  .)1965وأما الخطبة فهي نص شفهي؛ ولذلك ،البد من توفر
مواصفات في النص وفي مؤديه ليتحقق اإلقناع والتأثير في املتلقي؛ األمر الذي يقتض ي
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جهارة الصوت وجمال الهيئة ُ
وحسن النبرة وسالمة النطق من العيوب ،أما النص ،فالبد
فيه من سهولة اللغة ،وأن تراعى فيه املناسبة ومستوى ادراك املخاطب ،وعبروا عن ذلك
مقام مقال (املوسوعة العربية 2004م) .قال عمر (رض) :خطبت ،عند زياد،
بقولهم :لكل ٍ
خطبة ظننت أني لم أقصر فيها عن غاية ،ولم أدع لطاعن علة ،فمررت ببعض املجالس
ا
فسمعت شيخا يقول :هذا الفتى أخطب العرب لو كان في خطبته ش يء من القرآن
(الجاحظ 1967م).
من هذا املنطلق يمكننا القول بأن فن الخطابة قد وجد في الدين اإلسالمي ضالته
املنشودة ،حيث توفر لهذا الضرب من فنون األدب ما لم يتوفر للعديد من الفنون
األخرى ،فنما وترعرع ،وق د أبقى اإلسالم على القصيدة الشعرية وفن الخطابة إال أن
القرآن الكريم واألحاديث النبوية كانت وسيلته اإلعالمية األولى؛ مما جعل من الخطابة ا
فنا

ا
مستقال ا
قائما بذاته ،فكان الخطباء يبارون الشعراء بل ويبزونهم في الكثير من امليادين،
فصاحة ا
وبيانا.
إن الكالم لفي الفؤاد وإنما * جعل اللسان على الفؤاد دليال
ال يعجبنك من خطيب قوله * حتى يكون مع اللسان أصيال
خطبة الجمعة:
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ ْ َ ْ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ ُ
َّللا َوذ ُروا ال َب ْي َع ذ ِلك ْم
(يا أيها ال ِذين آمنوا ِإذا ن ِ
ودي ِللصال ِة ِمن يو ِم الجمع ِة فاسعوا ِإلى ِذك ِر ِ
َ َُ
ُ َ َ َ
خ ْي ٌر لك ْم ِإ ْن ك ْن ُت ْم ت ْعل ُمون) الجمعة.9 :
إن املتفكر واملتدبر لخطبة يوم الجمعة ،والغرض الذي جعلها ا
فرضا يجب على املسلم
القيام به؛ يجد أنها تشتمل على الكثير من الحكم الجليلة واملواعظ البليغة التي تدعو
وتدفع باملسلم إلى السعي الحثيث إلى املساجد لعله يظفر ببعض من تلك الجواهر
النفيسة والآللئ النادرة ،والتي من خاللها يمكن للخطيب أن يترك األثر العظيم في نفس
الفرد املسلم وبالتالي يتغير سلوكه الروحي والنفس ي والعقلي؛ والبد من أن ينعكس كل ذلك
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على املجتمع فيعود عليه بالنفع من حيث التوادد والتراحم والتكافل االجتماعي ،ولن يتأتى
ذلك إال من خالل اإلنصات العقلي والقلبي للشخص ،وليس السمع باآلذان دون أن يقع
الحديث في الفؤاد قبل أن يطرق األسماع حينها تكون الخطبة قد أتت أكلها والخطيب قد
أكمل دوره ،فتتكامل األدوار في نفس املسلم حينها يمكننا أن نقول بأنه (املصلي) تخرج في
املسجد أي أنه قد تلقى الكثير من العلوم واملعارف في فسحة زمنية قصيرة ،ولكنها أشبه
بملعقة أو جرعة من الدواء تقي النفس البشرية من الوقوع في براثن الشيطان وحبائله،
أو يتبع هوى النفس ،وليس هذا وحسب ،بل إن تلك الجرعة هي التي تدفع بالنفس
اإلنسانية إلى البحث عن املزيد من العلم مما يجعلها ترتقي وتترقى إلى أعلى مراتب السمو
النفس ي والروحي والعقلي؛ كل ذلك من خالل السمع والبصر وتدبر القلب:
َ
َ َّ ُ ُ
َ َْ
َ(وإ َذا ُقر َئ ْال ُق ْ َرآ ُن َف ْ
اس َت ِم ُعوا ل ُه َوأن ِص ُتوا ل َعلك ْم ت ْر َح ُمون) األعراف.204 :
ِ ِ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ ْ َ ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ص َرف َنا ِإل ْيك نف ارا ِم َن ال ِج ِن َي ْست ِم ُعون الق ْرآن فل َّما َحض ُر ُوه قالوا أن ِصتوا فل َّما ق ِض َي
(و ِإذ
َو َّل ْوا إ َلى َق ْومه ْم ُم ْنذر َ
ين) األحقاف.29 :
ِ
ِِ
ِِ
لنتأمل اآليتين السابقتين اللتين يلفتنا فيهما الحق َ
جل وعال إلى أهمية السمع واالستماع
وال يقف األمر عند ذلك الحد بل يتعداه إلى االنصات بغرض التأمل والتدبر من خالل
التركيز واالنتباه حتى ندرك ما يرمي إليه املتحدث .
(عن أنس بن مالك ،رض ي هللا عنه ،قال :كان النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،إذا استقبله
الرجل فصافحه ال ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع وال يصرف وجهه عن
وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه ولم ير مقدما ركبتيه بين يدي جليس له) (الترمزي
1970م) ،وال شك أن هذا هو النموذج الذي علينا أن نتمثل به في سلوكنا ،سواء أكنا
متحدثين (مرسل) أو كنا مستمعين (مستقبل) .ومن الواجب علينا اإلنصات إلى اإلمام في
خطبة الجمعة والتأمل والتفكر فيما سمعناه من كالم وقول ،فقد قال رسولنا الكريم
(عليه أفضل الصالة والتسليم)( :من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع
وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثالثة أيام ومن مس الحص ى فقد لغا) (البخاري
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1987م) .كذلك ورد في صحيح البخاري( :أن رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم ،قال :إذا
قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت واإلمام يخطب فقد لغوت) (مسلم 1987م).
ا
وال شك في أن خطبة الجمعة تمثل ا
إعالميا للتواصل بين جميع فئات املجتمع املسلم،
منبرا
وهي تشتمل على العديد من السمات املميزة لها عن غيرها من العبادات.
 قدسية املسجد:
لقد كان للمسجد أثر عظيم في حياة رسولنا الكريم ،صلى هللا عليه وسلم ،فهو الذي
ارتضاه املشركون ليكون ا
حكما بينهم ،عندما اختصموا في وضع الحجر األسود في مكانه
ُ
(ابن هشام 1950م) ُ ،
وسلت السيوف وكادت تسيل الدماء ،ومن املسجد أسري به:
ُ ْ َ َ َّ َ
َ
ْ
َ ا
َّ
ْ
َْْ
َ َْ
َْ
ان ال ِذي أ ْس َرى ِب َع ْب ِد ِه ل ْيال ِم َن امل ْس ِج ِد ال َح َر ِام ِإلى امل ْس ِج ِد األق َص ى ال ِذي َب َارك َنا َح ْول ُه
(سبح
ْ
ِل ُنرَي ُه م ْن َآ َيا ِت َنا إ َّنه ُه َو َّ
الس ِم ُيع ال َب ِص ُير) اإلسراء.1 :
ِ ِ
ِ
كما أن أول عمل قام به رسولنا الكريم ،صلى هللا عليه وسلم ،في يثرب ،والتي سماها املدينة
املنورة وسماها الصحابة مدينة رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم ،هو بناء املسجد .لقد
لعب املسجد الدور األبرز واألعظم في تأسيس وبناء الحضارة اإلسالمية منذ العهد األول،
عهد رسولنا الكريم ،عليه أفضل صالة وأتم تسليم ،وكيف أنه وضع ،عند قدومه إلى
ا
ا
جامعا
مسجدا
املدينة ،أسس الدولة ورفع دعائمها حين بنى مسجده الشريف ،الذي كان
وجامعة تخرج فيها الكثير من العلماء األفاضل ،في شتى املجاالت ،أولئك الذين حملوا على
عاتقهم مهمة أداء األمانة وتبليغ الرسالة ،ثم جاء الصحابة الكرام امليامين( ،عهد الخالفة
الراشدة) ،ضوان هللا تعالى عليهم ،فلم يألوا ا
جهدا في رعايتهم وحمايتهم للمسجد فحفظوا
ر
له حقه وعرفوا دوره في تأسيس وبناء املجتمع املسلم الحق .ولم تزل املساجد ،في العصر
األموي والعباس ي ،قبلة لكل العلماء ومنارات يهتدي بنورها طالب العلوم ،الدينية
الشرعية ،الفلك ،الفلسفة ،الهندسة ،الطب ،الرياضيات ،وحتى اللغة واألدب من شعراء
ُ
وكتاب بلغاء  ،..إذ لم يستثن املسجد ا
علما من العلوم ،أو معرفة إنسانية إال وف َّت َح ْت (وال
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ا
نقول َ
فت َح ْت) له األبواب مشرعة ،فازدهرت العلوم النقلية النصية منها والعقلية الفكرية،
َ
ؤدي فيها املسلمون عباداتهم اليومية املفروضة ،واملسجد
السيما وأن املساجد بيوت هللا ي ِ
ُ
عبر التا يخ اإلسالمي لم يكن ا
مكانا للعبادة فحسب بل كان ا
مركزا للعلم والثقافة تعقد فيه
ر
حلقات الدرس ويتخرج فيه كل طالبي العلم والعلماء األجالء .أي أن مهمة املسجد لم
تنحصر في الصالة ،وإال لم نكن في حاجة لتحديد موضع بعينه إلقامة الصلوات؛ ألن
األرض كلها مسجد يصلح ألداء الصالة( ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أعطيت
خمسا لم يعطهن أحد من األنبياء قبلي ،نصرت بالرعب مسيرة شهر ،وجعلت لي األرض
مسجدا وطهورا ،وأيما رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل) (البخاري 1987م) .وقد ورد
في كتب الحديث( :عن أبي هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أحب البالد إلى
هللا مساجدها وأبغض البالد إلى هللا أسواقها) (ابن حبان 1950م) .
املنابر وتغيير السلوك:
من املهم ا
جدا وقبل كل ش يء معرفة خصائص وسمات الفئة أو الجماعة التي يريد كل
منبر إعالمي أن يوجه لها الخطاب ،سواء أكان هذا املنبر ،محطة إذاعية أو قناة تلفزيونية،
أو الصحف السيارة والدوريات  ،..واآلن ظهرت وسائل تقنية حديثة أخذت في تقديم
طرحها اإلعالمي في ثوب جديد مختلف عن وسائل اإلعالم التقليدي القديم ،وتتمثل تلك
الوسائل التقنية في شبكة األنترنت وما فتحته من نوافذ متعددة ومتنوعة عبر ما بات
يعرف بمواقع التواصل  ..وتكمن خطورة تلك الوسائل التقنية املستحدثة فيما تتميز به
من سرعة فائقة وهذه ميزة ممتازة ،ال جدال حولها ،إال أنها تفتقر إلى الضابط والوازع
الديني واألخالقي في كثير من األحيان؛ األمر الذي قد يتسبب ،بل تسبب بالفعل ،في الكثير
من الكوارث وأحدث العديد من املآس ي الال إنسانية والال أخالقية.
لقد تغير ،ا
تماما ،مفهوم اإلعالم التقليدي القديم ،واحتدم الصراع وباتت املنافسة على
أشدها ،بين القديم والجديد ،فالكل يريد أن يرسخ قدمه ويثبت وجوده؛ من هنا باتت
الحاجة إلى معرفة السمات والخصائص التي يمكن من خاللها تصنيف املتلقي ،سواء
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ا
كفرد أو مجموعة ،من أجل ذلك يعكف جميع خبراء اإلعالم ،ليال ونها ارا ،على العمل على
تصنيف وتحليل أذواق الناس وأمزجتهم وسلوكياتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم ،..
وعليه فإن هناك العديد من السمات التي يمكن على ضوئها تصنيف الجماهير املستهدفة
من قبل وسائل تقديم خدمات اإلعالم :النوع (الذكور /اإلناث) ،العمر ،املهن الوظيفية،
األعراق ،املعتقدات واألديان ،امليول واالتجاهات العقلية (The Formation of
) ،Attitudesواالهتمامات الثقافية والفكرية ،الهوايات ،القدرة على االستيعاب والفهم،
البناء النفس ي واملكون االجتماعي ،تكوين اآلراء ،..كل هذا أدى إلى ازدياد مساحة الحرية
التي بما بلغت ا
حدا من االنفالت يصعب ضبطها ،هذا إن يكن من املستحيل السيطرة
ر
عليها.
املبحث الثاني
 علم النفس واإلعالم
يقوم اإلعالم ،بوسائله املختلفة ،بدور يعد من األهمية بمكان ،حيث يطلع اإلعالم
بالعديد من املهام وفي شتى املجاالت بال استثناء ،فهو يهتم بنشر الوعي والثقافة واألدب
والعلوم ،وغيرها من األخبار والحقائق واآلراء واألفكار بين الناس ،إذ إن وسائل اإلعالم
عليها أن تعبر عن نبض املجتمع وحركته لتعكس ما يدور فيه من أفكار واتجاهات وميول،
فاإلعالم ،اليوم ،هو لسان حال األمم واملجتمعات .ويعتبر املتلقي (الجمهور) هو الركن
الرئيس الذي يدور عليه مفهوم التواصل بين الناس ،وتتجسد أهمية االتصال
)(C0mmunicationفيما يحققه من مضامين وقيم أخالقية وإنسانية ،كتحقيق
املشاركة) ، (Participationوليست مجرد نقل  (Transshipment).فمصطلح
)(Transshipmentيعني مجرد النقل والذي ينتهي معناه عند املصدر؛ أما
)(Participationفيعني التفاعل واملشاركة.
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ويرى علماء النفس واالجتماع :أن من املعروف أن امليول واالتجاهات في الفرد والجماعة
تتأثر بما لدى اإلنسان من انفعاالت )( (Emotionsعيسوي 2005م)؛ فتغير الشعور
واألحاسيس النفسية يعتمد على الحالة االنفعالية أو التفاعلية التي تعتمل في داخل
الشخص نتيجة للمؤثرات البيئية املنتشرة في كل مكان ،والتي تلتقطها الحواس الظاهرة
أو الخفية ،وبناء عليه يتشكل السلوك اإلنساني:
ُ
ُ ا
ََ َ ْ ُ
ص َر َو ْال ُف َؤ َاد ُك ُّل أ َولئ َك َك َ
الس ْم َع َو ْال َب َ
س َل َك ب ِه ِع ْل ٌم إ َّن َّ
ف َما َل ْي َ
ان َع ْن ُه َم ْسئوال)
(وال تق
ِ
ِ
ِ
اإلسراء.36 :
 علم النفس واملعتقد الديني:

مما ال شك فيه ،أن علم النفس يتناول الجانب الديني والعقدي في اإلنسان ،أفر اادا

وجماعات ،ليست الحديث عن مفهوم األديان واملعتقدات من باب الحديث عن األديان
والتمييز بينها من حيث الحق والباطل ،فهذا شأن كفانا الفقهاء وعلماء الدين عناء البحث
فيه ،ولكن علم النفس يتناول دراسة املعتقدات من جانب املنظور النفس ي وما تحدثه تلك
املعتقدات من تأثير قوي في الجوانب السلوكية لدى الفرد والجماعة ،السيما وأن الدين
يعتبر من أكثر املكونات في النفس البشرية ا
تأثيرا في الحياة االجتماعية والسياسية
واالقتصادية والفكرية العقلية والنفسية  ،..ويرى املؤرخون  ،...أن من املستحيل أن
نفصل السياسة عن الدين ،والدين عن الحياة االجتماعية ،والحياة االجتماعية عن
اآلداب والفنون (بيرت 1985م) .فاألسرة ،من خالل التربية والتنشئة االجتماعية ،تلعب
ا
أقوى األدوار في تشكيل شخصية وسلوك الفرد ،ثم يأتي دور الدولة ،ممثال في التعليم
بأشكاله املختلفة ،لتضع بصمتها في بناء الشخصية وتكوين املواطن الصالح ،حيث تقوم
الكتب املدرسية واملعلم بتشكيل اتجاهات التالميذ وميولهم ،أما أخطر تلك املؤثرات
فيتمثل في دور املؤسسة الدينية الذي ال يقل أهمية عن دور املؤسسات التعليمية ،بل
ويفوقها في مضمار قوة التأثير النفس ي والروحي ،فاملسجد ،على سبيل املثال ،وما يلقى من
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على منبره من الخطب التي تنطلق بها حناجر الخطباء لتجد طريقها إلى قلوب املصلين قبل
أسماعهم ،يمكن أن يكون لها كبير األثر عليهم في مجال تقويم السلوك وتوجيهه الوجهة
التي يريدها الخطيب ،إما نحو التسامح وقبول اآلخر أو نحو العنف التطرف ضد املجتمع
(محمود 2019م).
يدرس علم النفس اإلسالمي وظائف وكاالت األنباء العاملية الناطقة بالفرنسية واإلنجليزية،
ويدرس تأثير املحطات اإلذاعية والتلفزيونية (عيسوي 2005م) ،ويدرس ،كذلك،
خصائص وسمات املعتقد الديني من حيث قوة تأثيره الروحي والعقلي والنفس ي ،من هنا
نشأت العالقة بين املعتقد الديني والتربية بشتى أنواعها ومختلف ضروبها؛ ولذلك سعى
علماء النفس والتربية واالجتماع والفقهاء  ..وغيره من املشتغلين بفلسفة التربية إلى
االستفادة من تلك القوة العقدية الدينية في تنشئة األبناء تنشئة اجتماعية
)(Socializationتقوم على القيم واملبادئ األخالقية التي يريدون غرسها في الناشئة
الصغار ،حتى ينشأوا على حبها والتشبث بها بحيث تكون ا
جزءا ال يتجزأ من شخصية الفرد
وبالتالي تحافظ الجماعة على تراثها وتتناقله عبر األجيال املتتالية ،وبهذا تضمن تماسكها
ا
وبقاءها الثقافي واالجتماعي .فالدين إذا يمثل وسيلة فعالة من وسائل الحفاظ على الحياة
االجتماعية وترابطها ،ومن هنا انبرت جماعات تقول بأن مبدأ السالم (عيسوي 2005م) ال
يتحقق إال من خالل القوة واالستعداد النفس ي والبدني واملالي  ،..للدفاع عن املقدسات
وكل ما هو غال ونفيس ومن أجل مواجهة كل متربص وعابس بحقوق األمة اإلسالمية،
فاملثل العربي يقول( :إذا لم تكن ا
ذئبا أكلتك الذئاب) ،فاالستعداد للحرب يمنع وقوعها،
وهذا املبدأ واضح فكل القوى العظمى تتحاش ى اندالع الحروب في ما بينها:
اس َت َط ْع ُت ْم م ْن ُق َّوة َوم ْن رَباط ْال َخ ْيل ُت ْره ُبو َن به َع ُد َّو ََّّللا َو َع ُد َّو ُك ْم َو َآ َخر َ
َ(و َأع ُّدوا َل ُه ْم َما ْ
ين
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ َ ُ ْ َ
ْ َ
َّ
ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ
َ
َّللا ُي َوف ِإل ْيك ْم َوأن ُت ْم ال
ِمن د ِون ِهم ال تعل ُمون ُهم َّللا يعل ُم ُهم وما تن ِفقوا ِمن ش ْي ٍء ِفي س ِب ِيل ِ
ُ َْ َ
تظل ُمون) األنفال.60 :
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إن عملية التربية أو التطبع االجتماعي أو ما يمكن أن نطلق عليه التنشئة االجتماعية
(ٍ ،)Socialisationإنها العملية التربوية التي يخضع فيها الفرد لتدخل إيجابي ،بواسطة
املؤسسات االجتماعية التي تهتم بإعداده للمستقبل من خالل غرس مجموعة املعايير
االجتماعية والقيم الثقافية املوجودة في البيئة املعينة لكي يتقبلها النشء ويتمكن من
التعامل معها بشكل إيجابي سلس (عيسوي 2005م).
ا
واحدا من أقوى العوامل التي يمكن لعلماء التربية
ويشكل الجانب الروحي في اإلنسان
االستفادة منها في مجال التربية والتوجيه واإلرشاد ،فعندما تعمل العوامل الروحية مع
العوامل املادية في تناغم وانسجام فإن تأثيرهما يكون أكثر قوة في البناء االجتماعي .ويعد
الدين أقوى املؤثرات الروحية ألنه يشمل اإلنسان ككل وال يمكن للعقائد أن تنفصل عن
البشرية على االطالق (الجمحي 1988م) .ويمكن أن نلمس ذلك من خالل مراسم تنصيب
الرئيس األمريكي التي تلعب الكاتدرائية (الكنيسة) درو ارا با ارزا فيها ،ر ا
غما عن علمانية
الدولة .
وقد اهتم علم النفس بدراسة تأثير األديان ومدى قدرتها على احداث التواصل االجتماعي،
حيث ركز علماء النفس ،في دراساتهم ،على أساليب اإلقناع) ، (Persuasionوتكوين الرأي
العام ،وبناء الدور االجتماعي ،وتأثير وسائل اإلعالم ،كما انصبت جهودهم على االهتمام
بدنميات الجماعات والدوافع والسلوك والتفاعل بين الفرد والجماعة والتأثيرات املتبادلة
بينهما  ،...ويتوقف نجاح العملية التواصلية على مدى تحقق املشاركة الوجدانية
واالنفعالية بين كل من املرسل واملستقبل ،وبذلك يتكون االطار املرجعي للفرد حيث يضع
الشخص نفسه موضع الغير من الناس فتنتقل إليه أحاسيسهم ومشاعرهم ويستطيع أن
يتنبأ بسلوكهم وتصرفاتهم التي يمكنه أن يبني عليها أسلوب حياته في البيئة االجتماعية
التي ينتمي إليها .وتقوم وسائل االتصال) ، (communication mediaفي ظل الوضع
الراهن ،بدور حيوي وفي غاية األهمية ،في مجال تحقيق الوحدة الوطنية والتماسك
االجتماعي والثقافي والفكري  ،..وال يمكننا أن نهمل أهم األدوار على االطالق هو الدور
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العقدي والديني وهو من أهم ما يمكن لإلنسان أن يحافظ على تمسكه به (عيسوي
2005م).
 سيكولوجية السلوك الدعوي:
لقد اتصفت الدعوة اإلسالمية ،في منهجها الرسالي والدعوي ،بالعديد من السمات
املميزة لها عن سواها من الشرائع واملناهج الدعوية املتعددة واملختلفة ،واملنتشرة بين
الناس منذ القدم ،وقد اختص هللا تعالى املنهج اإلسالمي بسمة تعتبر من أسما وأجل
السمات املميزة للشريعة اإلسالمية السمحاء ،التي حباها املولى َّ
جل وعال باليسر والتيسير
ولك أن تتملى تلك الصورة في آي القرآن العظيم ،قال تعالى:
ُ ُ َّ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َّ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ
ُ
َّللا َعلى َما َه َداك ْم
(ي ِريد َّللا ِبكم اليسر وال ي ِريد ِبكم العسر وِلتك ِملوا ال ِعدة وِلتك ِبروا
َو َل َع َّل ُك ْم َت ْش ُك ُر َ
ون) البقرة.185 :
َ
َ
َ
َّ
َ
َ َُ َْ َ
َْ
َ ُ َ ُ َّ ُ َ
َّللا ن ْف اسا ِإال ُو ْس َع َها ل َها َما ك َس َب ْت َو َعل ْي َها َما اكت َس َب ْت َرَّب َنا ال تؤ ِاخذنا ِإ ْن ن ِس َينا أ ْو
(ال يك ِلف
َ َ ََ
َ ُ ْ
َ
ص ارا َك َما َح َم ْل َت ُه َع َلى َّالذ َ
َأ ْخ َط ْأ َنا َرَّب َنا َ َوال َت ْحم ْل َع َل ْي َنا إ ْ
ين ِم ْن ق ْب ِل َنا َرَّب َنا َوال ت َح ِمل َنا َما ال طاقة
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ْ
ص ْرَنا َع َلى ْال َق ْوم ْال َكافر َ
اغف ْر َل َنا َوا ْر َح ْم َنا أ ْن َت َم ْوَال َنا َف ْان ُ
ين) البقرة.286 :
لنا ِب ِه واعف عنا و ِ
ِ
ِِ
َ َْ ُ
َ ُ َ
َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ
يعوا َوأن ِف ُقوا خ ْي ارا ِألن ُف ِسك ْم َو َم ْن ُيوق ش َّح ن ْف ِس ِه
(فاتقوا َّللا ما استطعتم واسمعوا وأ ِط
َُ َ
ُْ
َ
فأول ِئ َك ُه ُم امل ْف ِل ُحون) التغابن.16 :
يقول اإلمام الطبري في تفسيره لآلية (آل عمران :)102:عن قتادة قوله:
َ
َ َ ُ َّ َ ْ
َُ
ين َآ َم ُنوا َّات ُقوا َّ َ
َ(يا َأ ُّي َها َّالذ َ
َّللا َح َّق تقا ِت ِه َوال ت ُموت َّن ِإال َوأن ُت ْم ُم ْس ِل ُمون) آل عمران. 102 :
ِ
ثم أنزل التخفيف واليسر وعاد بعائدته ورحمته على ما يعلم من ضعف خلقه فقال
فاتقوا هللا ما استطعتم فجاءت هذه اآلية فيها تخفيف وعافية ويسر (الطبري 1960م).
وكذلك ورد في السنة النبوية املطهرة( :عن عائشة رض ي هللا عنها قالت :ما خير النبي صلى
هللا عليه وسلم بين أمرين إال اختار أيسرهما ما لم يأثم فإذا كان اإلثم كان أبعدهما منه
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وهللا ما انتقم لنفسه في ش يء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات هللا فينتقم هلل) (البخاري
1987م).
ولم تقف مزايا التشريع اإلسالمي عند موضع التيسير والتسهيل؛ وإنما تعدته وتجاوزته إلى
مراتب أعلى ودرجات أسما تجلت في وسطية اإلسالم ،قال تعالى:
الر ُسو ُل َع َل ْي ُك ْم َشه ا
َ(و َك َذل َك َج َع ْل َن ُاك ْم ُأ َّم اة َو َس اطا ل َت ُك ُونوا ُش َه َد َاء َع َلى َّ
الناس َو َي ُكو َن َّ
يدا)
ِ
ِ
ِ
ِ
البقرة.143 :
والوسطية الحقة؛ ال تعني فقط التعايش مع اآلخر ،بل تعني قبوله بكل مكوناته :العرقية،
الثقافية ،العقدية ،النفسية ،االجتماعية .. ،وهذا هو ديدن اإلسالم املتسامح في تقبله
لآلخرين والتعايش معهم بكل توافق وانسجام ،والشاهد على ذلك؛ التعايش التصالحي
الذي شهدته الحضارة اإلسالمية وقدمته كنموذج للعالم ،حيث تواءم املسلمون وتعايشوا
ا
مع عدد غير قليل من امللل واألعراق ،لم ير العالم له مثيال في األمم والحضارات السابقة،
كاليونانية ،الرومانية ،الفارسية ،الهندية ،الفرعونية  ..وغيرها من حضارات إنسانية كانت
ا
تؤمن بالتفوق العرقي والثقافي والعقدي على اآلخرين ،إذا فاإلسالم قد سما وعال بسبقه
وتميزه عن سواه بما قدمه من تعايش سلمي مزج فيه بين كافة امللل واألعراق والثقافات
البشرية املتنوعة واملتعددة هي التي صنعت وصاغت الحضارة اإلسالمية ،التي نهض
املسجد بها وأخذ فيها دور القيادة والريادة بال مدافع وال منازع.
الر ُسو ُل َع َل ْي ُك ْم َشه ا
َ(و َك َذل َك َج َع ْل َن ُاك ْم ُأ َّم اة َو َس اطا ل َت ُك ُونوا ُش َه َد َاء َع َلى َّ
الناس َو َي ُكو َن َّ
يدا)
ِ
ِ
ِ
ِ
البقرة.143 :
املبحث الثالث
 مفهوم الدعوة في ظل التقانة الحديثة
التقنية ) (Tchnicalأو التكنولوجيا) ، (Technologicalمصطلح علمي يشير إلى
األنشطة التي يستخدمها اإلنسان في سبيل الوصول إلى عمل مبتكر أو اختراع مستحدث،
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وترتبط التقنية بالنشاط العقلي والذهني لدى اإلنسان الذي يمتلك القدرة على االبداع
واالبتكار ،وبما أن النشاط الذهني يقوم على التعليم؛ فإن التقنية كذلك ،ال تنفك عن
التعليم ومجاالته املتعددة .كذلك تستهدف التقنية العمل على تلبية حاجات الناس
وإشباع نهمهم لكل جديد مبتكر .وقد تمكن الناس ،عبر األزمنة املختلفة ،من تقديم الكثير
من األدوات واآلالت واملواد ،واألساليب  ،..التي عملت على تقليل املشقة وتيسير سبل
ا
أنواعا من الطاقة التي أسهمت في تقدم اإلنسانية وتطورها
العيش للناس ،فاكتشفوا
بشكل فاق حد التصور العقلي ،وعلى هذا ،فإن التقنية تشمل االستفادة من املخترعات
واالكتشافات  ،..لكي يتميز العمل باليسر ،والجودة وقلة التكلفة السرعة وزيادة االنتاج
ومضاعفته لكي يتمكن العالم من تقديم الكثير من الخدمات التي يحتاجها الناس ملواجهة
أعباء الحياة وضغوطها املستمرة .وتعبر الشبكة العنكبوتية من أحدث ما توصل إليه
اإلنسان من ابتكارات وقد أسهمت االتصاالت الحديثة في ومعالجة البيانات على هذه
التقنية ،وخاصة تقنية اإللكترونيات (املوسوعة العربية 2004م).
 التقنية التواصل االجتماعي:
لقد مر السلوك البشري ،ا
بدءا بالصيادين وجامعي الثمار ومرو ارا باملزارعين ومربي
ا
وانتهاء بمستخدمي الشبكة العنكبوتية ،بعدة مراحل من التطور البشري،
الحيوان،
والذي ال يمكن تفسيره إال في ضوء ما يمكن أن نطلق عليه العقل أو الذكاء الجمعي؛ والذي
ساعد بدوره اإلنسانية على التكيف مع البيئة واالستمرارية في الحياة ،ويرى جوزيف
هنريش ) (Joseph Henrichاألستاذ بجامعة هارفرد ،أن السمة الرئيسة املميزة لإلنسان،
عن بقية الكائنات ،تكمن في قدرته على جمع املعلومات ومشاركتها مع اآلخرين  ،...وأن
الثقافة تشكل القوة الدافعة واملحرك الرئيس ألنها تؤثر في الجسم والعقل والتراث ،أي أن
نقل املعرفة والقدرة على التعلم من اآلخرين هما خاصيتان للتطور البشري .وفي الثقافة
األفريقية ،من الحكم واألمثال ،ما يشير إلى أهمية الجماعة والترابط االجتماعي فيقول
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املثل " :نحن وحدنا نمض ي أسرع ،ا
ومعا نمض ي إلى أبعد من ذلك" ،وفي الثقافة اليابانية
ا
يقول الشاعر ريونوسوكي ساتورو " :فرادى ،نحن مجرد قطرة ماء ،ا
ومعا نكون محيطا"
(إكيدر 2020م) ،وفي األدب العربي ،يقول الطغرائي (موسوعة الشعر العربي 2009م):
َ ْ
َا
َ
ُ
ُ
تتفرقوا َ
آحادا
جميعا يا َب ِن َّي ِإذا اعترى * خط ٌب وال
كونوا
ْ َ ُّ ا
ْ
تكس ْ
َ
تأبى الق ُ
افترق َن َّ
رت أفر َادا
تكسرا * ِوإذا
داح ِإذا اجتمعن
ِ
تعليما مدر ا
ا
ا
منتظما أو غير منتظم ،الدور األبرز في التقدم
سيا
لعب التعليم ،سواء أكان
التقني الذي انتظم العالم ،منذ القدم وحتى لحظة انفجار الثورة املعلوماتية
) ، (Information Revolutionالتي شملت العالم ،ومن املؤكد الذي ال شك فيه أن تلك
الثورة التقنية كانت نتيجة حتمية لظهور تقانة الشبكة العنكبوتية التي أحدثت ثورة في
مضمار هندسة االتصاالت؛ مما انعكس بشكل إيجابي على التواصل املعرفي والثقافي الذي
شكل قوة ضاربة توازي قوة األسلحة الفتاكة ،بل إنها لتتفوق عليها في كثير من األحيان،
وبناء عليه فإن تقنية االتصاالت هي ) (Feed backللتعليم االبداعي واالبتكاري الذي تقدم
وتطور بفضل تلك الثورة املعلوماتية وقد أفاد التعليم ،أعظم فائدة ،من تلك الطفرة
التقنية وما وفرته من إمكانات معرفية فاقت تصورات العقل البشري .وتشكل عملية
ا
هدفا ر ا
ئيسا لالتصال)،(Communication
التفاعل االجتماعي واملشاركة )(Participation
ا
إذا فاالتصال ليست فقط مجرد نقل ) (Transshipmentملعلومات وبيانات ،وإنما هو،
سر الحياة ،بل هو الحياة بكاملها؛ ويعود ذلك إلى ما يمكن تحقيقه من مضامين وقيم
أخالقية وإنسانية تحدث أثناء عملية التواصل اإلنساني ،يرى املؤرخ والكاتب اإلنجليزي
ويلز  (H.G. Wells)* :أن ما يحدث من تقدم وتغيير في حياتنا االجتماعية هو ناجم عن
استخدامنا للوسائل التي يستخدمها الفرد أو الجماعة من أجل خلق بيئة تواصلية تتوافق
والحياة االجتماعية التي تجمع بين األفراد والجماعات ،والتي ربما بدأت باأللفاظ أو
اإلشارات ،ثم جاءت مرحلة التسجيل والتدوين ،تلتها ظهور الطباعة ،بعد ذلك جاءت
ا
اآللة ،واآلن نحن نتسنم قمة التقدم التقني ممثال في انتشار للشبكة العنكبوتية الواسعة
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االنتشار؛ األمر الذي أدى إلى بروز مصطلح القرية العاملية  (Global Village).وتقوم
فلسفة وأهمية االتصال على أهمية ما يقوم به اإلنسان من أنشطة فلسفية وعقلية تبعث
به على التفاعل االجتماعي؛ وذلك من خالل تواصله مع املحيط االجتماعي (البيئة) ،حيث
ترتفع وتتسامى ،القيمة الفلسفية للبعد التواصلي ،بين األفراد والجماعات ،ويرتبط ذلك
بالدور التفاعلي الذي تلعبه الشخصية االجتماعية في محيطها االجتماعي ،فمن خالل
التواصل االجتماعي نالحظ أن ثمة نشاط عقلي فكري تفاعلي قد نجم عن التواصل.
إن املتتبع لألنشطة التقنية يجد أن الفضاء قد اكتظ بالعديد من األقمار الصناعية
) ،(Satellite Communicationبل وازدحمت السماء بها ،للحد الذي لم يعد فيه موضع
لقمر ،ومن خالل تلكم األقمار السابحة في السماء؛ تعالت أصوات التقنية التكنولوجية
معلنة عن وجودها عبر املحطات التلفزيونية واإلذاعية ،وقبل أن يستوعب الناس تلك
األصوات التلفزيونية واإلذاعية املرتفعة انهمرت عليهم السماء وجاءتهم بسيل عرم من
املواقع اإللكترونية أو ما يسمى بمواقع التواصل االجتماعي ) (Social Mediaومحركات
البحث :كالفيس بوك) ، (Facebookالواتس) ، (WhatsAppجوجل) ، (Googleالتويتر
ا
) ،(Twitterواليوتيوب) ، (YouTubeوغيرها من املواقع املجانية أو التي ال تكلف إال مبلغا
ا
هيدا من املال .لقد تمكنت تلك املواقع (مواقع التواصل االجتماعي) من اكتساح كل
ز
املتاريس والحواجز والسدود املتينة والتي ترتكز على ارث تاريخي مجيد وماض عريق ،..
ولكن كل ذلك التراث التاريخي وغيره ل م يشفع لها أما سلطة مواقع التواصل التي طغت
على الجميع وتسيدت املوقف بقوة ال تضاهيها قوة.
ومواقع التواصل االجتماعي هي ،منظومة متصلة من الشبكات اإللكترونية التي تمنح كل
مشترك من مشتركيها الحق في إنشاء موقعه الخاص أو صفحته الخاصة به ،وبناء عليه
يتمكن كل مشترك (مدون) من تدوين ونشر ما يشاء من األحاديث واألخبار املدونة
واملصورة (عبد الصادق 2002م) .كما يمكنه العبث بكل ش يء ،فقد أشارت بعض
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الدراسات إلى أن أكثر من  %60يستخدمون تلك اإلمكانات الهائلة ويهدرون وقتهم
وجهدهم وطاقتهم في اللهو واملجون (املواقع اإلباحية) ،وأقل من  %30هم يستفيدون من
إمكانات شبكة االتصاالت في ما هو مفيد ،أو في ما فيه خير الناس ومنفعتهم.
* نتائج البحث:
 .1إن املسجد هو املؤسسة التعليمية والدعوية األولى ،ومن املهم هنا أن نتذكر دوره
السيما في العهد الزاهر للحضارة اإلسالمية ،وما قام به من دور في مجال التواصل والترابط
والتوافق ،وفيه تمثلت عظمة اإلسالم وشموخه الذي كان أشبه بتلك املآزن التي تعالت
وسمت في السماء سمو الدعوة اإلسالمية في شتى بقاع الكرة األرضية.
 .2لقد تمكنت الدعوة اإلسالمية ،منذ الوهلة األولى ،من تأسيس أرضيتها الصلبة من
أجل بناء جسور التواصل بين املؤمنين بها ،وبين غيرهم ممن لم يستعصم بحبلها املتين،
وسعت الدعوة اإلسالمية إلى ضبط تلك األرضية املشتركة بضوابط أخالقية صارمة ،ال
مجال للتالعب بها أو فيها ،وهي التي أسست لتواصل املسلمين وترابطهم؛ فتم ذلك من
خالل :الخطب املنبرية الدورية  ،..وفي العبادات كاألذان والصلوات ومناسك الحج
والعمرة...
 .3إن جميع تلك الحلقات التي صنعها الدين اإلسالمي وأسس لها منذ اللحظة األولى؛
كانت بمثابة سلسلة من التواصل والترابط املتصل بال انقطاع ،مما مكن الدين اإلسالمي
من االستمرارية فتناقلته األجيال ،عبر الحقب الزمنية ،جيل بعد جيل.
 .4إن الدين اإلسالمي هو دين اإلنسانية جمعاء ،مهما طال ثبات املسلمين ،فهو الدين
الذي يدعو للتمسك بكل فضيلة والبعد عن كل رزيلة ،وهو الدين الذي يتوافق مع املنطق
السوي والعقل السليم.
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* مصادرالدراسة ومراجعها:
 القرآن العظيم. ابن حبان ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي  :صحيح ابن حبان ج،4مؤسسة الرسالة (بيروت) 1993م.
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