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تمهيد
إّن للخطاب الّدينّي دور كبير وحاسم في 
المجتمعات  في  الحضارية  النهضة  تحقيق 
ينطلق  كان خطاًبا  إذا  اإلسالمية، وال سيما 
من الواقع وإمكاناته، ويتغيىر أهداًفا محددة 
وموجًها  م��ؤط��ًرا  وك���ان  واض��ح��ة،  ومقاصد 
وقواعده  العظيم  اإلس��الم��ي  ديننا  بأحكام 
تكن  لم  إذا  تقدم  وال  نهضة  فال  ومقاصده. 
هناك رغبة جياشة وفكرة واضحة ومشروع 
على  معتمد  منظم  وع��م��ل  منطقّي  واق��ع��ي 
لقدراتهم  محترًما  وب��ن��ات��ه،  أب��ن��ائ��ه  س��واع��د 
مشاكلهم  من  ينطلق  وتطلعاتهم،  وآمالهم 
ويعرض اآلمهم ويشخصها تشخيًصا سليًما 
هل  لكن  الّشافي.  وال��ع��الج  ال����ّدواء  إلي��ج��اد 
نملك خطة استراتيجّية إسالمّية تنطلق من 
واقعنا وإمكاناته، وتحاول تجديد الخطاب 
الّدينّي وتطويره لنصل بشعوبنا إلى النهضة 
نفسه  يطرح  إش��ك��ال  المطلوبين؟  والتقدم 
ويفرضه في ظل ما تعيشه مجتمعاتنا اليوم 
من ضعف وتيه وتخبط؛ كسفينة ببحر هائج 
متردّية  ج��وّي��ة  وأح���وال  قوية  عاصفة  ف��ي 
جانب،  ك��ل  م��ن  العاتية  األم���واج  تتالطمها 
فتحاول هذه الّسفينة المقاومة إنقاذ نفسها 

من التحطم، والغرق علها تصل إلى بر األمان. 
الموضوع  ل��ه��ذا  العلمّية  القيمة  ت��ب��رز  وه��ن��ا 
والّنهضة  ال��ّدي��ن��ّي  »الخطاب  يتناول  ال���ذي 
التي  الّساعة  مواضيع  من  فهو  الحضارّية«، 
تعالج قضية جوهرّية مهّمة من قضايا أمتنا 
على  محالة  ال  مؤثرة  بل قضية  اإلسالمّية، 
العالمين كافة وليس المسلمين فقط؛ فنهضة 
هذه األمة نهضة للبشرّية عامة على أساس 
ع��ال��م��ّي��ة رس���ال���ة اإلس�����الم وش���م���ول خطابه 
الّدينّي لكل العالمين هذه العالمية والشمول 
المعبر عنها في قوله تعالى: }وما أرسلناك 

إال رحمة للعالمي{)1(.

المبحث األول:
تعريف المصطلحات الرئيسة

أوال: تجديد الخطاب الّدينّي
1 - تجديد الخطاب لغة

 : ال��ش��يء َيِجدُّ »ج���دَّ  ل��غ��ة م��ن  ال��ت��ج��دي��د 
الَخَلِق«)2(.  نقيض  وه���و  ج��دي��دا،  ص���ار  إذا 
َد وهو اإلتيان بما ليس  و»تجديد: مصدر َجدَّ
مألوًفا وشائًعا كابتكار موضوعات أو أساليب 
عليه  والمتفق  المعروف  النمط  عن  تخرج 
الموضوعات  ف��ي  النظر  إع���ادة  أو  جماعًيا، 

تجديد الخطاب الّدينّي والّنهضة الحضارّية
ده. مريم الكاهية)*( 

* وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي - مراكش - المملكة المغربية.
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تبدو  الّرائجة، وإدخال تعديل عليها بحيث 
الكالم،  و»الِخَطاُب:  المتلقي«)3(.  لدى  مبتكرة 
في  وعزني  أكفلنيها  }فقال  التنزيل:  وفي 
خطابا  يخاطب  َخ��اَط��َب  الخطاب{«)4()5(. 
وحادثه،  كالمه  صديقه:  خاطب  ومخاطبة... 
بالكالم.)6(، وجمع  إليه  اتجه  بالكالم،  واجهه 
إلى  ي��وج��ه  ك��الم  وه��و  »خطابات:  ِخَطاٌب: 
المناسبات«)7(.  م��ن  مناسبة  ف��ي  الجماهير 
اسم مذكر منسوب إلى ِدين، وهو   : و»ِديِنيٌّ
��ُد  ُي��َت��َع��بَّ م��ا  لجميع  اس��م  ديانة:  دان  م��ص��در 
هللا  عند  ال��دي��ن  }إن  ملة،  شريعة  هللا،  ب��ه 

اإلسالم{«)8()9(.
عن  سئل  لما  جمعة  علي  الشيخ  يقول 
»ال نفهم من  معنى تجديد الخطاب الّدينّي: 
واح��ًدا  معنى  إال  ال��ّدي��ن��ّي  الخطاب  تجديد 
التي  األصلّية  للمصادر  المباشرة  العودة  هو 
القرآن  وهي:  الّدينّي؛  الخطاب  منها  ينطلق 
ال��ك��ري��م، وال��ّس��ن��ة ال��ّص��ح��ي��ح��ة، وم���ا ت��ع��ارف 
وأجمعوا  وعلماؤهم  المسلمين  أئمة  عليه 
لحقه  مما  ال��ّدي��ن��ّي  الخطاب  وتنقية  عليه.. 
بالعادات  التأثر  م��ن  المتأخرة  الحقب  ف��ي 
كثيًرا عن روح  أو  قلياًل  والتقاليد واالبتعاد 
وغاياتها..  ومقاصدها  المقدسة  الّنصوص 
المخالفة  ب��ال��ث��ق��اف��ات  ال��ت��أث��ر  م��ن  وتنقيته 
والتي تتعاكس مع ثقافة اإلسالم خاصة ما 
تحت  ُب  ُيَسرَّ وما  والتغلق  باإلباحّية  يتعلق 
بالشذود  ال��ق��ول  م��ن  اإلن��س��ان  حقوق  مظلة 

واإلجهاض ونحوها«)10(.

ال��ل��غ��وّي��ة، ومن  ال��ت��ع��اري��ف  م��ن  يتحصل 
أّن تجديد  والباحثين  العلماء  أغلب  تعريف 
يكون  ما  كل  رفض  معناه:  الّدينّي  الخطاب 
هذا  في  واج��ت��راره  تقليده  فتكرر  جمد  قد 
به  علق  مما  بتنقيته  وت��ج��دي��ده  ال��خ��ط��اب، 
عن  ناتجة  منه، شوائب  ليست  من شوائب 
ثقافات  أو  خاطئة  وتقاليد  ب��ع��ادات  التأثر 
ذلك  يتحقق  وتعاليمه، وال  لإلسالم  مخالفة 
الّدينّي  الخطاب  م��ص��ادر  إل��ى  ب��ال��ّرج��وع  إال 
الّنصوص  مقاصد  وإلى  الّصحيحة  األصلّية 

الّشرعّية وغاياتها.

ثانيا: النهضة الحضارية 
1 - الّنهضة الحضارّية لغة 

الّنهضة من »نهض: قام، واستنهضه ألمر 
كذا أمره بالنهوض له«. )11(

اسم مرة من  وَنْهَضاٌت:  َنَهَضاٌت  والجمع 
سبيل  ف��ي  وث��ب��ة  ك��ل  على  وتطلق  َنَهَض... 
وغيرهما..  وال��ف��ك��رّي  االج��ت��م��اع��ّي  ال��ت��ق��دم 
الّتجديد  عصر  األوروبّية:  الّنهضة  وعصر 
إيطاليا  في  ابتدأ  والعلمّي  والفنّي  األدب���ّي 
وع���م أوروب�����ا ف��ي ال��ق��رن��ي��ن ال��خ��ام��س عشر 
في  قامت  حركة  والنهضة  عشر.  والّسادس 
إلى  الّسعي  إلى  هدفت  عشر  التاسع  القرن 
والفن  العلم  مجاالت  في  والتقدم  األفضل 

واألدب وسواها وتطوير أساليبها.)12(
حضارّي  مؤنت  »حضارّية:  مصطلح  أّما 
وه����و اس����م م��ن��س��وب إل����ى ح���ض���ارة )كانت 
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القرون  في  مشهوًرا  حضارًيا  مركًزا  بغداد 
حضارات  جمعها  مفرد  الحضارة  الوسطى( 
ال��ب��داوة وه��ي مرحلة  َح��َض��َر، عكس  مصدر 
اإلنساني«)13(،  التطور  م��راح��ل  م��ن  سامية 
والفنّي  العلمّي  ال��ّرق��ي  مظاهر  »والحضارة 

واألدبّي واالجتماعّي في الَحَضِر«)14(.

2 - النهضة الحضارية اصطالًحا
والّتحرك  الّنهوض  الحضارّية:  النهضة 
والتقدم لتحقيق الرقّي العلمّي واالجتماعّي 
ألّمة من األمم بما يتناسب  واألدبّي والفنّي.. 
رغباتها  وي��ح��ق��ق  وخصائصها  هويتها  م��ع 
وآمالها. فيتحصل عندنا إًذا أن معنى تجديد 
تنقية  الحضارّية:  والتنمية  الّدينّي  الخطاب 
لحقته  التي  الّشوائب  من  الّدينّي  الخطاب 
صحيحة  م��ت��أص��ل��ة  تنقية  آلخ���ر  أو  لسبب 
عالمة، تحريًكا واستنهاًضا ألمتنا اإلسالمّية 
وال��ّرخ��اء،  وال���ّرق���ّي  ال��ّت��ط��ور  لها  يحقق  بما 
لهويتها  واح���ت���راًم���ا  واق��ع��ه��ا  م���ن  ان��ط��الًق��ا 
ومقاصدها  لغاياتها  وتحقيًقا  وخصوصيتها 

وتطلعات أبنائها وبناتها.

الّدينّي  الخطاب  عالقة  الثاني:  المبحث 
بالّنهضة الحضارّية

اإلس��الم��ّي��ة  النهضة  مصطلح  إن  ي��ق��ال 
ما  م��ع  ب��دأ يظهر  م��ا  ن��وّع��ا  مصطلح حديث 
ُيعرف  بما  وت��أث��ًرا  العربية،  بالنهضة  يسمى 
غير  أرى  وأن���ا  أوروب�����ا.  ف��ي  النهضة  بعصر 

الّنهضة اإلسالّمية ظهرت عامة  إّن  إذ  ذلك، 
م��ع ب��دأ ال��ن��ب��وات وال��رس��االت ال��ّس��م��اوي��ة؛ إذ 
ك��ل رس����ول ون��ب��ي ج���اء ل��ل��ن��ه��وض ب��أوض��اع 
أم��ت��ه وال��رق��ي ب��أف��ك��اره��ا وأخ��الق��ه��ا وعملها 
يحقق  بما  سماوية  وأح��ك��ام  قوانين  وف��ق 
وآخرة.  دنيا  وينفعها  واالزده���ار  الّرخاء  لها 
وت���وج���ت ال��ّن��ه��ض��ة ال��ح��ض��ارّي��ة اإلس��الم��ّي��ة 
خ��اص��ة ب��ال��ن��ب��وة ال��م��ح��م��دّي��ة ال��ت��ي غ��ي��رت 
بل  برمتها  والمنطقة  والمدينة  مكة  أوض��اع 
واألح��س��ن  األف��ض��ل  نحو  جمعاء  والبشرية 
إال  أرس��ل��ن��اك  }وم���ا  تعالى:  لقوله  م��ص��داًق��ا 
النهضة  عصر  فحتى  للعالمين{)15(   رحمة 
بأوروبا الذي جاء بعد الثورة الفرنسّية نهل 
وأخذ من الحضارة اإلسالّمية واستفاد منها 
أيما استفادة، واستلهم نهضته من نهضتها. 
وال يخفى على أحد أّن الخطاب الّدينّي هو 
أهم األساليب والطرق التي اعتمدها الّرسل 
بوصفه  النهضات  ه��ذه  لتحقيق  واألن��ب��ي��اء 
خطاًبا مقدًسا صادًرا عن رّب العزة والجالل، 
رفيع  خطاب  اإلس��الم��ّي  الّدينّي  والخطاب 
لها  مساير  ال��ك��ون  لنواميس  محترم  جليل 
إليها  أرش��دن��ا  التي  اإللهية  بالسنن  مستنير 
الكبيرة  ال��ع��الق��ة  ت��ب��رز  وه��ن��ا  تعالى.  ال��ح��ق 
في  ال��ّدي��ن��ّي  للخطاب  ال��ق��ص��وى  واأله��ّم��ي��ة 

تحقيق الّنهضة الحضارّية المعاصرة.
من  ال��ّدي��ن��ّي  خطابنا  تجديد  إذا  فعلينا 
خ��الل إزال���ة م��ا لحقه م��ن ش��وائ��ب وأخطاء 
وبعض األفكار الهدامة التي ألصقت به وهو 
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منها براء، والتي تسببت في تراجعنا وأفول 
تابعين  ضعاًفا  صرنا  حتى  حضارتنا  نجم 

خاضعين خانعين.
فتجديد الخطاب الّدينّي ضرورة حتمّية 
اآلنية  ال��ظ��روف  تفرضها  مصيرّية  وقضية 
وإضفاء  الحضارّية  نهضتنا  إحياء  إلع��ادة 
ظ��روف  م��ع  تماشًيا  عليها  العصرنة  صبغة 
ن��ن��س��ى أن  أن  م��ن دون  ال��م��ع��اص��ر،  واق��ع��ن��ا 
والتعديل،  التغيير  تقبل  ال  عقيدتنا  ثوابت 
إّنما التجديد يكون في الفروع والمتغيرات 
التي تطرأ على واقعنا اإلسالمّي، وفق رؤية 
التعامل  واستراتيجية جديدة معاصرة في 
وتحترم  وإم��ك��ان��ات��ن��ا  ظ��روف��ن��ا  ت��راع��ي  معه 

خصوصياتنا ومميزاتنا.
أو  شريعتنا  عن  غريًبا  ليس  والتجديد 
قضية جديدة عليه، بل إن التجديد خاصية 
إس��الم��ّي��ة أص��ي��ل��ة، ف��ع��ن أب���ي ه��ري��رة رض��ي 
رس����ول هللا ص��ل��ى هللا عليه  ع���ن  ع��ن��ه  هللا 
َعَلى  ��ِة  اأْلُمَّ لَِهِذِه  َيْبَعُث  اللََّه  »ِإنَّ  قال:  وسلم 
ِديَنَها«)16(،  َلَها  ُد  ِماَئِة َسَنٍة َمْن ُيَجدِّ َرْأِس ُكلِّ 
وت��اري��خ��ن��ا اإلس���الم���ّي ح��اف��ل ب��ال��م��ج��ددي��ن 
روح  استوعبوا  الذين  العظماء  والمبدعين 
هي  والتي  فيه  التجديد  وخاصية  اإلس��الم 
إلهية كونية،  خاصية فطرية غريزية وسنة 
تتبدل  الطبيعة  وع��ن��اص��ر  ال��ك��ائ��ن��ات  ف��ك��ل 
حياتية،  ط��ري��ق��ة  إذا  فالتجديد  وت��ت��ج��دد، 
وهذا ما استوعبه واحترمه علماؤنا فأنتجوا 
فنحن  اإلنسانّي.  ال��ت��راث  وأغ��ن��وا  وأب��دع��وا 

الخطاب  تجديد  إلى  الحاجة  أمس  في  إًذا 
القائم على فقه األولويات والملتزم  الّدينّي 
أو  ح��ض��اري��ة  نهضة  لتحقيق  ال��واق��ع  بفقه 
دم��اء  وض��خ  الحضارّية  لنهضتنا  دفعة  ق��ل 
جديدة فيها بعدما توقفت منذ مدة ليست 
ال��خ��ط��اب  ت��ج��دي��د  إل���ى  ن��ح��ت��اج  باليسيرة. 
الّدينّي تجديًدا حقيقًيا متجسًدا في طريقة 
فقط  وليس  ومعامالتنا  وسلوكاتنا  تفكيرنا 
فمن  إليه.  ونتطلع  عنه  ونسمع  نقرأ  تجديًدا 
دون تجديد الخطاب الّدينّي لن تنهض أمتنا 
الذي توقف  أو تستكمل نهوضها  من جديد 
لإلبداع  تحقيًقا  وسلوكًيا  علمًيا  ترتقي  ولن 

والتغير المنشود.

لتحقيق  المهمة  ق��واع��د  الثالث:  المبحث 
الخطاب  على  اعتماًدا  الحضارّية  الّنهضة 

الّدينّي
أساسّية  رافعة  الّدينّي  الخطاب  أّن  بما 
وض��������رورة ج����وه����رّي����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ه��ض��ة 
من  جملة  على  اعتماده  وج��ب  الحضارّية، 
تحقيًقا  لها  واح��ت��رام��ه  األس��اس��ّي��ة  ال��ق��واع��د 
للنهضة الحضارّية المعاصرة المرجوة، نذكر 

منها:
إسالمّية  استراتيجّية  خطة  وض��ع   - 1
من  األول��وي��ات  سلم  تحترم  شاملة 
القضايا  على  وت��رك��ز  فالمهم،  األه��م 
لألمة ولمستقبلها، ال على  المصيرّية 

القشور والشكليات واألمور التافهة. 
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االن��ط��الق م��ن واق���ع األم���ة واح��ت��رام   - 2
واالستفادة  وخصوصياتها  هويتها 
التركيز  م��ع  ال��ه��ائ��ل��ة  إم��ك��ان��ات��ه��ا  م��ن 
على طاقتها البشرية واالعتماد على 
م��راع��اة  م��ع  وبناتها.  أبنائها  س��واع��د 
المتخصصين  بين  والتناغم  التكامل 
في كل الحقول والمجاالت المعرفية.
م��راع��اة االن��ف��ت��اح وال��ت��ع��ارف العاقل   - 3
وال���م���ت���زن م����ع غ���ي���ره���ا ب���م���ا ي��ح��ق��ق 
تعالى:  ق��ول��ه  م��ن  ان��ط��الًق��ا  صالحها. 
}يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وقبائل  ش��ع��وًب��ا  وجعلناكم  وأن��ث��ى 
لتعارفوا إّن أكرمكم عند هللا أتقاكم 

إن هللا عليم خبير{)17(.
تجسيًدا  العقل  تطوير  على  التركيز   - 4
على  واالشتغال  العاقل،  لخليفة هللا 
من  أّلنها  وبأهله  به  واالهتمام  العلم 
أدوات النهضة وطرق المهّمة، شريطة 
الثوابت  مع  األخير  ه��ذا  يتنافى  أال 

الّدينّية واألخالقية اإلسالمّية.
البناء على التراث واإلضافة إليه بما   - 5

ينفع ويفيد، ال القطيعة معه.
والّتعايش  العصر  ت��ط��ورات  مواكبة   - 6
منها  ل��الس��ت��ف��ادة  غربلتها  بعد  معها 

بأخد ما يصلح وترك ما ال يصلح.
اللين والوضوح في الوعظ والخطاب   - 7
وعدم االستعالء والتشدد والتضليل. 
وصواًل للجميع واحتراًما لهم، وتفادًيا 

للنتائج  وتحقيًقا  والفتن،  للصراعات 
المرجوة.

األه�������واء  وراء  االن����س����ي����اق  ع������دم   - 8
الخطاب  من  التخلص  إل��ى  الّداعية 
للتخلص  كوسيلة  اإلسالمّي  الّدينّي 
م��ن اإلس�����الم، س����واء أك��ان��ت أه���واء 

ودعوات داخلية أو خارجية.
»أن تكون أدوات هذا التجديد ووسائله   - 9
داخ��ل��ي��ة ت��ل��م��س م��ش��اع��ره وت��ت��ح��دث 
م���ن داخ�����ل إط������اره، وع��ل��ي��ن��ا االت���ف���اق 
الشرعية  وال��ق��واع��د  ال���ض���رورات  على 
والمحكمات الّدينّية الثابتة كما يسميها 

ابن تيمية )الدين الجامع(«)18(.
أو  ألغ��راض شخصّية  توظيفه  10 - ع��دم 

سياسّية أو لتحقيق مكاسب دنيوّية.
فهما  ِد  ال��م��َج��دَّ ال��ّدي��ن��ّي  خطابنا  11 - فهم 

مع  سليًما  تطبيًقا  وتطبيقه  صحيًحا 
لتحقيق  ال��خ��ب��رة  ب���ذوي  االس��ت��ع��ان��ة 
الّدينّي  خطابنا  أن  ذل��ك  المطلوب؛ 
اآلخر  هو  الفهم  لكن  سليم،  صحيح 
ل��ي��ك��ون  ي����ك����ون س��ل��ي��م��ا  أن  ي���ج���ب 

التجسيد الواقعي صحيًحا.
ف���ك ال��ق��ي��ود واألغ������الل ال��خ��ارج��ي��ة   - 12

وأس����ب����اب ف���رض���ه���ا وال����ت����ي ت��ح��ول 
ب��اإلره��اب  المتهم  ديننا  وب��ي��ن  بيننا 

والّرجعية.
خ��ط��ة  ووض������ع  ال���ج���ه���ود،  »تنظيم   - 13

على  مبنية  واض��ح��ة،  استراتيجية 
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س���ي���اس���ات ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ال���ت���ع���اون 
إل��ى سنن هللا  التعرف  بعد  وال��ع��دل، 
ال��ق��واع��د الحاكمة  ف��ي ك��ون��ه وع��ل��ى 

لعملية النهوض«)19(.
14 - أن يكون تجديًدا يسلط الضوء على 

س��ل��ب��ي��ات ه���ذه األم����ة وإي��ج��اب��ي��ات��ه��ا، 
ويستلهم الّدروس والعبر من واقعها 
وتاريخها، فاإلسالم ولله الحمد دين 
ي��ق��دم ال��ح��ل��ول ل��ك��ل ال��م��ش��اك��ل التي 

تعترضنا.
ت��وظ��ي��ف خ��ط��اب إع��الم��ي إس��الم��ّي   - 15

وعن  عنها  معبر  األم��ة  بلسان  ناطق 
ق��ض��اي��اه��ا أك���ث���ر ت���أث���ي���ًرا وف��اع��ل��ّي��ة 
من  فيض  هذا  واستقطاًبا.  وجاذبّية 
كثيرة،  عديدة  فالقواعد  وإال  غيض 

وهللا الهادي إلى الصواب.

خاتمة
حضارّية  نهضة  ال  أق���ول  ال��خ��ت��ام  وف��ي 
الذي  الّدينّي  الخطاب  تجديد  بال  رق��ي  وال 
ه���و ج���زء م���ن ه���ذا ال���دي���ن ن��ف��س��ه، تجديد 
ي��س��ت��وع��ب ال���ظ���روف وال����زم����ان وال��م��ك��ان، 
وي���ح���ت���رم ال��خ��ص��وص��ي��ات، وي����راع����ي فقه 
فكرة وخطة  على  مبني  تجديد  األولويات، 
عمل واستراتيجية مدروسة منظمة واعية 
واألح��ادّي��ة  القطبّية  فيها  تتنافى  متكاملة 
تجديد  الجميع،  وليستفيد  للعدل  تحقيًقا 
منطلق م��ن رغ��ب��ة ص��ادق��ة وع��زي��م��ة ق��وي��ة، 
س��ام��ي��ة، موظف  وغ��اي��ات  أله����داف  مسطر 
تجديد  الهائلة.  وإمكاناتنا  البشرية  لطاقتنا 
وم��ن  إل��ي��ه��م  وي��ص��ل  المسلمين  م��ن  ينطلق 
لخاصية  استجابة  جمعاء،  للبشرية  خاللهم 

العالمية المميزة لهذه الشريعة الغراء.
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