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بءيٍ أخم حىار حضبرٌ 
َّ
 بُ

 " "رؤي يبتكرة يف ضىء انذػىة اإلساليُت
 .عمي جابر العبد الشاركد

الدعكة كالثقافة اإلسالمية بكمية أصكؿ الديف كالدعكة بالمنصكرة. جامعة قسـ 
 .األزىر

 dr_aligaber82@yahoo.comالبريد االلكتركني:   
 ادلهخص:

شيد ىذا العصر انتشارا كذيكعا لفكرة "حكار الحضارات"، ككثيرت النقاشات 
لـ تكف أكثر مف رد فعؿ عمى مقكلة "صداـ  -في الغالب-كالجداالت حكليا، إال أنَّيا 

الحضارات"، التي رٌكج ليا الكاتب األمريكي "صمكئيؿ ىنتجتكف"؛ كبالتالي، فإنَّو قد 
األفعاؿ، إلى تأسيس حقيقي لحكار حضارم جاد  حاف الكقت لالنعتاؽ مف ربقة ردكد

كىادؼ، ينطمؽ مف قاعدة كحدة اإلنسانية، كمعتمدا المساكاة كالندية بيف 
 المتحاكريف، مع إتاحة حؽ الحرية الفكرية كالدينية.

كمف ثـى فإف ىذا البحث قد ىدؼ إلى الػتأصيؿ النظرم، كالشرعي، كالكاقعي لو، 
الدينية كالحضارية كالثقافية، مف ناحية المفيكـ  مع التعرض آلفاقو كمجاالتو:

كاآلفاؽ كالمعكقات، كدكر الجامعات كالمجتمعات المدنٌية ككسائؿ اإلعالـ كالدكؿ في 
يجابا، مع  الحكار كالتحالؼ، كاالىتماـ بالتأريخ كالنظريات التي تناكلتو سمبا كا 

ييف الداخمي استخالص السبؿ المتاحة لتفعيمو كبناء حكار جاد عمى المستك 
 كالخارجي، كتقديـ رؤل مبتكرة لحكار حضارم فعاؿ.

التدافع  –حكار الثقافات  –حكار الحضارات  –حكار األدياف  الكلمات المفتاحٌة:
 نياية التاريخ. –الصراع الحضارم  –الحضارم 
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“For the Sake of a Constructive Civilizational Dialogue: 

Innovative Visions in the Light of the Islamic Call” 
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Abstract: 

This era witnessed the spread of the concept of 

"dialogue of civilizations." Discussions and debates have 

abounded around this topic. However, it was - for the 

most part - nothing more than a reaction to the saying 

"clash of civilizations," which has been promoted by the 

American writer "Samuel Huntington.    Hence, it is 

time to break free from reactions, to a real foundation of 

a serious and meaningful civilizational dialogue, starting 

from the base of the unity of humanity, and adopting 

equality and equivalence between the debaters, while 

providing the right of intellectual and religious freedom. 

Hence, this research has aimed at the theoretical, 

legal, and realistic rooting of the "dialogue of 

civilizations." It also exposes its horizons and fields: 

religious, civilizational and cultural, in terms of its 

concept, horizons and constraints. In addition, it deals 

with the role of universities, civil societies, the media and 

countries regarding dialogue and alliance. Moreover, it 

draws attention to history and theories that dealt with it 

negatively and positively in a way to explore the 

available means to activate it, build a serious dialogue, 
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both internally and externally, and provide innovative 

visions of an effective civilizational dialogue.      

Keywords: interfaith dialogue - dialogue of civilizations - 

dialogue of cultures - civilization scramble - 

civilizational conflict - the end of history 
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 ادلمذيت
 كبعد. -  -الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل 

فيعتبر مكضػكع الحػكار الحضػارم مػف أىػـ المكضػكعات المعركضػة عمػى 
تشػػػعيبا كاتسػػػاعا، كمػػػف ثىػػػـ فػػػإف ىػػػذا البحػػػث قػػػد ىػػػدؼ إلػػػى السػػػاحة كأكثرىػػػا 

الػػػتأصيؿ النظػػرم، كالشػػرعي، كالػػكاقعي لػػو، مػػع التعػػرض آلفاقػػو كمجاالتػػػو: 
الدينيػػة كالحضػػارية كالثقافيػػة، مػػف ناحيػػة المفيػػـك كاآلفػػاؽ كالمعكقػػات، كدكر 
الجامعات كالمجتمعات المدنٌية ككسائؿ اإلعػالـ كالػدكؿ فػي الحػكار كالتحػالؼ، 
يجابا، مع استخالص السػبؿ  كاالىتماـ بالتأريخ كالنظريات التي تناكلتو سمبا كا 
المتاحة لتفعيمو كبناء حكار جػاد عمػى المسػتكييف الػداخمي كالخػارجي، كتقػديـ 

 رؤل مبتكرة لحكار حضارم فاعؿ.
ذا كانت آفاؽ الحكار كمجاالتو متعددة، فإفَّ أبرز ىذه المجالت كأكثرىػا  كا 

ر الحػػديث تتمثػػؿ فػػي: حػػكار األديػػاف كحػػكار الثقافػػات كحػػكار تػػداكال فػػي العصػػ
الحضارات؛ فبالنسبة لحكار األدياف، كالػذم ال يعػدك أف يكػكف أكثػر مػف تالقػي 
كمحاكرة بيف أتباع األدياف، بقصد تفعيؿ المشترؾ الديني بينيـ لنفع البشرية؛ 

لمادية الطاغيػة، فإنَّو ييدؼ أساسا إلى استعادة ركحانيَّة اإلنساف، بعيدان عف ا
كمف ثـ محاربة اإللحاد كمؤثراتو الحياتيػة بمػا فػي ذلػؾ مػا يحتممػو مػف تشػيؤ 

 اإلنساف، كتحكيمو إلى آلة حركية، كجسد شيكاني. 
فػػي تكجيػػو الحيػػاة  - فػػي حػػاؿ تحققػػو - كبالتػػالي، فػػإف لػػو دكره الفاعػػؿ

جعية اجتماعيػة، الكاقعية كالتأثير فييا، بإرجاع القاعدة القيىمٌية كاألخالقية كمر 
كنشر السالـ المجتمعي فػي ربػكع العػالـ، كتحقيػؽ التعػايش الفعمػي بػيف كافػة 

 الطكائؼ كاألعراؼ كاألدياف.
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أما بالنسبة لحػكار الثقافػات حيػث يحػدث تفاعػؿ بػيف الثقافػات المختمفػة، 
يبػػدأ مػػف فيػػـ االخػػتالؼ بػػيف الثقافػػات، كالعمػػؿ عمػػى تقريػػب اآلراء كاألفكػػار، 

ف العمـك المختمفة. كىذا الحكار يككف عف رغبة خالصة، حيػث ال كاالستفادة م
تيفػػرض ثقافػػة عمػػى أخػػرل سػػكاء بػػالقكة مثػػؿ فػػرض بعػػض المغػػات عمػػى الػػدكؿ 
المسػػتعمىرة، أك مػػف خػػالؿ مػػا يطمػػؽ عميػػو كسػػائؿ صػػناعة الثقافػػة، أك الغػػزك 

 الفكرم.
رادة بػيف الثقافػات المخت  مفػة،فالحكار الثقافي ىك تكاصؿ يػتـ عػف رغبػة كا 

تعػػايش بػػيف  تطمعاتػػو أقػػؿ فػػي أك األخػػرل، مػػف الثقافػػات إحػػدل تسػػتفيد حيػػث
الثقافات المختمفة عمى أساس التقبؿ كاالعتراؼ كالسماحة، بعيدان عف التماىي 
أك الػػػذكباف كاالنصػػػيار بػػػيف الثقافػػػات أك تيمػػػيش إحػػػدل الثقافػػػات لصػػػال  

 العزلة الثقافية.األخرل، كفي ذات الكقت ال يعني االنغالؽ الذاتي أك 
كالػػذم ىػػك أكسػػع دائػػرة مػػف الػػديني  - كأخيػػرا كبالنسػػبة لحػػكار الحضػػارات

إذ ىػػػػك ممارسػػػػة تفاعميػػػػة بػػػػيف الحضػػػػارات المختمفػػػػة، تتضػػػػمف  - كالثقػػػػافي
االعتراؼ كالتبادؿ النفعي فيما بينيا كعدـ مصادرة أم حؽ مف حقػكؽ اآلخػر؛ 

المشػػترؾ اإلنسػػاني،  فإنػػو ينطمػػؽ مػػف قاعػػدة اكتشػػاؼ اآلخػػر، كالتركيػػز عمػػى
كاحتػػراـ الخصكصػػية الحضػػارية، كيسػػتيدؼ فػػي ذلػػؾ تحقيػػؽ الصػػال  العػػاـ 

الحضارم، بأف يعمؿ كؿ فصيؿ حضارم لصػال   رلمبشرية ككؿ، كعدـ االستئثا
نمائيػػػا، كلػػػك عمػػػى حسػػػاب المجتمػػػع البشػػػرم، أك تعاضػػػد بعػػػض  حضػػػارتو كا 

 الحضارات عمى ىذا.
اعؿ فإنو الـز لذلؾ أف تتضػافر كحتى يككف ىناؾ حكار حضارم حقيقي ف

الجيكد كأف تتعاضد كؿ الجيػات المنػكط بيػا تحقيػؽ فاعميػة الحػكار بػدءا مػف 
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الػػدكؿ كالمنظمػػات، كمػػركرا بالجامعػػات كالمجتمعػػات المدنيػػة، كانتيػػاء بكسػػائؿ 
 النشر كاإلعالـ.

كحقيػؽ فػػإف ىنػاؾ بعػػض الجيػات الفاعمػػة التػي أعطػػت نمػاذج رائعػػة فػػي 
كار ككاف ليا إسػياميا البػالف فػي ىػذا الجانػب، سػكاء عمػى تحقيؽ كتفعيؿ الح

الجانب النظرم، بالتأليؼ كالنشر كالتقعيد كغير ذلؾ مػف الكسػائؿ النظريػة، أـ 
عمى الجانب العممي بعقد المؤتمرات كالنػدكات الحكاريػة كالػدعكة إلػى األنشػطة 

 ككرش العمؿ كغير ذلؾ مف الكسائؿ العممية.
 كالعمػػػـك لمتربيػػػة المتحػػػدة األمػػػـ منظمػػػةات: كلعػػػؿ مػػػف أبػػػرز ىػػػذه الجيػػػ

، كالتي أسيمت بشكؿ بػالف فػي حمايػة التػراث (UNESCO اليكنسكك) كالثقافة
الثقافي لألمـ المختمفة ال سيما في كقت النزاعات كالحركب، كمػا أسػيمت فػي 
الحفػػاظ عمػػى التنػػكع كالخصكصػػية الثقافيػػة، كالحػػث عمػػى تقبػػؿ االخػػتالؼ بػػيف 

رات المتنكعػػة، مػػع تشػػجيع التحػػاكر بػػيف بعضػػيا الػػبعض، الثقافػػات كالحضػػا
 كنشر كتعزيز ثقافة السالـ بيف األمـ. 

، كالتي (ISESCO إيسيسكك) كالثقافة كالعمـك لمتربية اإلسالمية المنظمةك 
كاف ليا إسياميا المبرز في بناء حكار إيجابي بيف دكؿ المنظمة في إطار 

الحضارم بينيا كبيف باقي الدكؿ، كقد الحضارة اإلسالمية، كتفعيؿ الحكار 
كضعت المنظمة الخطط كاالستراتيجيات النظرية كالعممية مف أجؿ تحقيؽ ىذه 
األىداؼ، كالتي تتمحكر غالبان حكؿ الجانب التعريفي كالتثقيفي، الذم ييدؼ 

 إلى نشر الثقافة اإلسالمية كالتعريؼ بيا في جميع أنحاء العالـ.
كاألزىػػر الشػػريؼ، مػػف جيػػة إسػػيامو فػػي الحػػكار الػػداخمي بػػيف الطكائػػؼ 
المختمفػػػػة، كالمػػػػذاىب اإلسػػػػالمية المتنكعػػػػة ال سػػػػيما عمػػػػى مسػػػػتكل الحػػػػكار 
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سػػػيامو كػػػذلؾ فػػػي الحػػػكار الخػػػارجي، مػػػف  كالتقػػػارب بػػػيف السػػػنة كالشػػػيعة، كا 
تصحي  صكرة اإلسالـ لػدل العػالـ، كالتحػاكر مػع الفاتيكػاف ممػثال عػف العػالـ 

إلسالمي، إضافة إلى دكره في نشر ثقافة الحػكار كتقبػؿ اآلخػر اعتمػادا عمػى ا
 الثقافة اإلسالمية الكسطى.

 إشكبنُت انبحث: -1
ليس ثمة مماراة حكؿ أىمية الحكار كضركرتو عمى كافة مستكياتو؛ بدءا 
مف المستكل الفردم، كحتى المستكل الدكلي كاإلقميمي كالعالمي، كابتداء مػف 

كر اإلنسػػاف الشخصػػية، كحتػػى الحضػػارية كالثقافيػػة كالدينيػػة، الحػػكار حػػكؿ أمػػ
كمػػركرا بػػالحكار الػػداخمي اليػػادؼ إلػػى بنػػاء الػػذات كانتيػػاء بػػالحكار الخػػارجي 
اليادؼ إلى االعتراؼ كالتعايش كبناء المشترؾ اإلنساني؛ لكف مشػكمة الحػكار 
ال  فػػي الحقيقػػة ال تتكقػػؼ عمػػى مجػػرد اإلقػػرار باألىميػػة كحتػػى الضػػركرة، كمػػا

نمػا إلػى ترجمػة  ؛تنتيي بمجرد التنظير المجافي في كثير مػف حاالتػو لمكاقػع كا 
ػؿ إلػى حػكار فعػاؿ  ىذا االىتماـ كذاؾ التنظير إلى إجراء مػف خاللػو يػتـ التكصإ

 بافو لإلنساف كاألكطاف كالحضارات.
ىػػذا العصػر قػد شػػيد انتشػارا كذيكعػا لفكػػرة "حػكار الحضػػارات"،  كلمَّػا كػاف
لػـ تكػف أكثػر مػف  - في الغالب -اشات كالجداالت حكليا، إال أنَّيا ككثيرت النق

رد فعػػػؿ عمػػػى مقكلػػػة "صػػػداـ الحضػػػارات"، التػػػي رٌكج ليػػػا الكاتػػػب األمريكػػػي 
"صمكئيؿ ىنتجتكف"؛ كبالتػالي، فإنَّػو قػد حػاف الكقػت لالنعتػاؽ مػف ربقػة ردكد 
دة األفعاؿ، إلػى تأسػيس حقيقػي لحػكار حضػارم جػاد كىػادؼ، ينطمػؽ مػف قاعػ

كحدة اإلنسػانية، كمعتمػدا المسػاكاة كالنديػة بػيف المتحػاكريف، مػع إتاحػة حػؽ 
 الحرية الفكرية كالدينية. 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 الجزء األكؿ - ـََِِالعدد الثامف كالثالثكف /  بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

   

     

 من أجل حوار حضاري بناء
 روئ مبتكرة فً ضوء الدعوة اإلسالمٌة

ُِٕ 

كمف ىنا فإف إشكالية البحث تتركز عمى كيفية تحكيػؿ الحػكار مػف جانبػو 
التنظيػرم الفمسػفي، إلػى تفعيػؿ كاقعػي يكػكف لػو إسػيامو فػي البنػاء اإلنسػاني 

 كالكطني كالحضارم. 
 نبحث:يُبهح ا -2

تعتمد الدراسػة عمػى المػنيل التحميمػي االسػتنباطي المقػارف، فيػي دراسػة 
بخاصػػػة حػػػكار  –تحميميػػػة، حيػػػث تقػػػـك بتحميػػػؿ المقػػػكالت الداعمػػػة لمحػػػكار 

بػدءنا مػف المفيػـك كانتيػاء بالمعكقػات كاآلفػاؽ، كأيضػا المقػكالت  –الحضارات 
 المناىضة لو كالمبنية عمى أصؿ التصارع كالتصادـ الحضارم.

دراسػػة اسػػتنباطية مػػف جيػػة أنَّيػػا تسػػعى إلػػى االنتقػػاؿ مػػف عمميػػة كىػػي 
تحميػػػػؿ المفػػػػاىيـ كاألفكػػػػار، إلػػػػى اسػػػػتنباط المضػػػػاميف كالتطبيقػػػػات كالبػػػػدائؿ 

 المستخمصة عبر القكاعد كاألسس المنطقية.
كما أنَّيػا دراسػة مقارنػة، ذلػؾ أنَّيػا ال تخمػك مػف ميقارنػة األفكػار المختمفػة 

مي كالفكػػػػر الغربػػػػي؛ سػػػػكاء فػػػػي الجانػػػػب التنظيػػػػرم خصكصػػػػا الفكػػػػر اإلسػػػػال
 كالتجريدم أك الجانب التطبيقي كالعممي.

إضافة بالطبع إلى االستعانة بالمنيل التاريخي كذلؾ فػي مناقشػة األدكار 
 التاريخية التي يعرض ليا البحث، كأيضا المنيل النقدم المستبصر.  

 - كممػػا أمكػػف - كقػػد ىػػدؼ البحػػث إلػػى التركيػػز عمػػى الجانػػب التطبيقػػي
بعيدا عف االستغراؽ في الجانب التنظيرم؛ كمف ثـ فقد ارتأل الباحػث الػدخكؿ 

كذلػػػؾ  مباشػػػرة فػػػي مكضػػػكع الدراسػػػة مػػػف غيػػػر التعريػػػؼ بمفػػػردات البحػػػث؛
 لكضكحيا، كذيكعيا ال سيما بيف أىؿ التخصص.

كذلؾ، فإف الباحث لـ يترجـ لألعػالـ الػكاردة كذلػؾ ألسػباب عػدة، أىميػا: 
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اإلطالة في البحث، مع يسر الكصػكؿ إلػى التعػرؼ عمػييـ لمػف أراد ذلػؾ، عدـ 
مأيػػػـ تتسػػػـ فػػػي أغمبيػػػا بالعمكميػػػة كعػػػدـ  كأيضػػػا فػػػإف اآلراء المنقكلػػػة عػػػف جي

 التخصص؛ كمف ثـ فإف التعريؼ بصاحبيا ال يزيدىا قكة أك ضعفا.
 خطت انبحث: -3

 يتككف البحث مف مقدمة كأربعة فصكؿ كخاتمة 
شػكاليتو كمنيجيػة البحػث. كجػاء فقد المقدمة  ماأ تعرضت ألىمية المكضػكع كا 

 بقية البحث عمى النحك التالي:
 الفصل األول: مجاالت الحوار الحضاري. 

 كيشتمؿ عمى ثالثة مباحث:
 .المبحث األكؿ: حكار األدياف

 .المبحث الثاني: حكار الحضارات
 .المبحث الثالث: حكار الثقافات

 الفصل الثانً: من الحوار إلى التحالف. 

 كيشتمؿ عمى ثالثة مباحث:
 .المبحث األكؿ: مسيرة الحكار الحضارم
 .المبحث الثاني: آفاؽ الحكار الحضارم

 .التاريخ كنياية كالصراع التدافع نظرياتالمبحث الثالث: 
 الفصل الثالث: الدور المجتمعً والدولً فً الحوار والتحالف. 

 أربعة مباحث: كيشتمؿ عمى
 .المبحث األكؿ: دكر الدكؿ كالمنظمات في الحكار كالتحالؼ

 .المبحث الثاني: دكر الجامعات كالمجتمعات المدنيَّة في بناء الحكار
 .المبحث الثالث: دكر اإلعالـ في تكجيو الحكار
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 .المبحث الرابع: نماذج فاعمة في تعزيز الحكار كالتحالؼ
 . فعال حضاري لحوار مقترحاتالفصل الرابع: 

 كيشتمؿ عمى ثالثة مباحث: 
 المبحث األكؿ: الحكار في دائرة اإلدراؾ.

 المبحث الثاني: مكاصفات الحكار الحضارم المنشكد.
 . الحضارم لمحكار المعاصر التطبيؽالمبحث الثالث: 

 كتشتمؿ عمى أىـ النتائل كالتكصيات التي تكصؿ إلييا البحث. الخاتمة:
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 األولانفصم 
 (1)جمبالث احلىار احلضبرٌ

مف المسٌمـ بو أفَّ عممية الحكار اليـك قد اعتراىا مػا يعتػرم سػائر جكانػب 
الحياة مف تعقيدات، فمـ يعيد الحكار مجرد محادثة أك حتى مناظرة بػيف طػرفيف 
غالبان ما تكػكف داخػؿ نطػاؽ المجػاؿ العممػي كقمػيالن فػي المجػاؿ السياسػي، بػؿ 

الحػكار حاليػان كالتصػاقو بكػؿ مجػاالت الحيػاة تقريبػان، كأيضػان إضافة إلى تػداخؿ 
إضػػافة إلػػى تنػػكإع سػػبمو ككسػػائمو كغاياتػػو؛ فػػإفَّ النتػػائل المترتبػػة عمػػى الحػػكار 
اليػػـك تكػػاد تصػػؿ إلػػى أمػػكر تدميريػػة، فػػالحكار ىػػك المكصػػؿ لمحػػرب كالحػػافظ 

 ميان.لمسالـ بيف الدكؿ خارجيان، كىك الحافظ لكحدة الدكلة كنظاميا داخ
كعمى أساس الحكار يترسخ النظػاـ االجتمػاعي، كيزدىػر الجانػب العممػي  

نما امتػد  كاالجتيادم كالتقني. كما أنو لـ يعد مجرد حكار شخصي أك فردم، كا 
اتساعا ليشمؿ الدكؿ كالثقافات كالحضػارات كاألديػاف، فبػات مػا يعػرؼ بػالحكار 

الثػػة مجػػاالت تعتبػػر ىػػي الػػديني كالحػػكار الثقػػافي كالحػػكار الحضػػارم كىػػذه الث
 األكثر تداكالن في العصر الحديث كاألكثر التصاقان بكممة الحكار.

                                                           

الحكار في المغة معناه المراجعة كالمجاكبة فػي الكػالـ. كفػي االصػطالح: محادثػة بػيف  (ُ)
 -طػرفيف أك أكثػر، تتضػٌمف تبػاديالن لػوراء كاألفكػار. كالمقصػكد بػالحكار الحضػارم ىنػػا 

حيث الحضارة تطمؽ عمى مرحمة سامية مف مراحؿ التطػكر اإلنسػاني المقابػؿ لمرحمػة 
ى الصػكرة الغائيػة التػي تسػتند إلييػا فػي الحكػـ عمػى اليمجية كالتكحش، أك تطمؽ عم

صػػفات كػػؿ فػػرد أك جماعػػة، فػػإذا كػػاف الفػػرد متصػػفان بػػالخالؿ الحميػػدة المطابقػػة لتمػػؾ 
ىك الحػكار الػذم يقػـك عمػى أسػس  -الصكرة الغائية كاف متحضران، ككذلؾ الجماعات 

 ذاتية. أخالقية سامية كركائز عممية كمنيجية بعيدا عف التعصب كالمصال  ال
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كمف ىنا فإف ىذا الفصؿ ييدؼ إلػى االقتػراب مػف ىػذه المفػاىيـ الثالثػة  
 كيسمط الضكء عمييا، كذلؾ مف خالؿ مباحث ثالثة:

 .المبحث األكؿ: حكار األدياف
 .المبحث الثاني: حكار الحضارات

 .ث الثالث: حكار الثقافاتالمبح
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 ادلبحث األول
 حىار األدَبٌ

 يمذيت: 
 ال جـر أفَّ الحكار بيف األدياف لـ ينقطع منذ بدء نزكؿ الكحي عمى النبػي

-  -  حيث بدأ السجاؿ الحكارم منذ المحظة األكلى، كالػذم لػـ يتكقػؼ عنػد
اإلسػػالـ، أتبػػاع األديػػاف السػػماكية الثالثػػة، بػػؿ كػػاف ىنػػاؾ تحػػاكر عميػػؽ بػػيف 

ف كانػت أبػرز المحػاكرات مػع الييػكد فػي المدينػة  (1)كغير المسمميف بعامػة، كا 
فػي يثػرب، مػع كثيػر مػف التشػابو بػيف  -  -عمى اعتبػار ميسػاكنتيـ لمنبػي 

 الديانتيف.
غير أفَّ ىذا الحكار الديني يختمؼ اختالفان كبيػران عػف المفيػـك الحػديث لػو 

ضان، فإذا كاف حكار األدياف فػي السػابؽ مف جية الكيفية كمف جية المقصد أي
أقرب ما يككف إلى المناظرة كاالقتراب مف نقػاط االخػتالؼ بػيف األديػاف بغػرض 
إثبػػات الصػػكابٌية كالخطػػأ، أك فػػي أفضػػؿ الحػػاالت إنمػػا ىػػك كسػػبيؿ مػػف سػػبؿ 
الدعكة كاإلقناع كالجدؿ بالتي ىي أحسف؛ فإفَّ حػكار األديػاف حػديثان يبحػث فػي 

كة التػي يمكػف اسػتغالليا فػي االجتمػاع بػيف األديػاف، بعيػدان عػف النقاط المشتر 
ظيػػار األخطػػاء فيمػػا بينيػػا، كبغػػرض إصػػالحي لممجتمػػع البشػػرم  التصػػادـ كا 

 البعيد كؿ البعد عف الديف كالقيـ كاألخالؽ. 
                                                           

مع  -  -حكار الرسكؿ  :محسف بف محمد بف عيد الناظر في كتابو /جمع الدكتكر (ُ)
مػػف  -  -التػػي دارت بػػيف النبػػي مقػػاءات الييػػكد، مجمكعػػة كبيػػرة مػػف الحػػكارات كال

الثانيػة، الككيػت، دار  ط:) .جية كالييػكد مػف جيػة ثانيػة، كذلػؾ فػي مجػاالت متعػددة
 ـ(.ُِٗٗالدعكة، المنصكرة، دار الكفاء 
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كمف ثػـ فقػد ذىػب كثيػر مػف المفكػريف إلػى أف التػأريخ لالنطالقػة األكلػى 
يبػػدأ منػػذ إعػػالف المجمػػع  - بمعنػػاه الحػػديث - الرسػػمية لمحػػكار بػػيف األديػػاف

ـ، كالػذم كػػاف ُٓٔٗـ كُِٔٗالفاتيكػاني الثػاني المنعقػػد فػي الفتػػرة مػا بػػيف 
إيجابيان بشأف عالقة المسيحية مع الديانات األخرل، كقد كرد الػنص فيػو باديػا 

 حرصان عمى تقدير المسمميف كاحتراـ دينيـ.
ف كانت  قػد نشػأت، عمػى مػر القػركف، كقد جاء مف بيف نصكصو: "... كا 

منازعات كعداكات كثيرة بيف المسيحييف كالمسمميف، فالمجمع المقػدس يحػضإ 
الجميػػع عمػػى أف يتناسػػكا الماضػػي كينصػػرفكا بػػإخالص إلػػى التفػػاىـ المتبػػادؿ، 
كيصكنكا كيعززكا معان العدالة االجتماعيػة كالخيػكر األخالقيػة كالسػالـ كالحريػة 

 .(1)لفائدة جميع الناس"
 يفهىو حىار األدَبٌ:  -1

كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي أغمػػب المفػػاىيـ حيػػث تتضػػارب كتتعػػدد أكجػػو النظػػر 
حكليا، فإفَّ مفيـك حكار األدياف بدكره قد تعددت حكلو الرؤل، التػي غالبػان مػا 
مػا  تككف إما بسبب قصكر النظر كتكقفو عمى تكصيؼ كاقع الحكار الػديني، كا 

إلػى مجػرد األىػداؼ كالمقاصػد المعمنػة تغاضيا عف كاقع الحكار كتكجيو النظػر 
مػػف كراء ىػػذا التحػػاكر. غيػػر أفَّ أشػػير التعريفػػات كأكفاىػػا كأكثرىػػا تػػداكال بػػيف 

 الباحثيف يتمثؿ في تعريفيف: 
                                                           

يراجػػػع: عػػػدناف سػػػيالجيتش، مفيػػػـك أكربػػػا المسػػػيحية لإلسػػػالـ، تػػػاريخ الحػػػكار بػػػيف  (ُ)
األكلػػػى، القػػػاىرة، المركػػػز القػػػكمي  ط:األديػػػاف، ترجمػػػة: جمػػػاؿ الػػػديف سػػػيد محمػػػد، 

األديػػاف نشػػأتو ، د/ عبػػد الحمػػيـ آيػػت أمجػػكض، حػػكار ِّٔـ، صَُِٔلمترجمػػة، 
 .ُُِـ، صَُِِاألكلى، بيركت، دار بف حـز  ط:كأصكلو كتطكره، 
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فيميؿ بعض الباحثيف في تعريؼ حكارات األدياف إلى أنَّيػا: تمػؾ المقػاءات 
كمػػػػات أـ الحكاريػػػة، عمػػػػى مسػػػتكل األفػػػػراد أك الجماعػػػػات، سػػػكاء أكانػػػػت حك

مؤسسات أـ جمعيات، كالتي تتـ بيف معتنقي أدياف مختمفة مف حيث التعريؼ 
 .(1) بيا كدراستيا

كالبعض اآلخر يذىب إلى أفَّ الحكار الديني ىك: مػا يتبادلػو المتحػاكركف 
مػػف أىػػؿ األديػػاف، مػػف أفكػػار كحقػػائؽ، كمعمكمػػات كخبػػرات، كالتػػي تزيػػد مػػف 

مكضكعية، تبيف ما قد يككف بينيما مف تالؽ معرفة كؿ فريؽ باآلخر بطريقة 
أك اخػػتالؼ، مػػع احتفػػاظ كػػؿ طػػرؼ بمعتقداتػػو، فػػي جػػك مػػف االحتػػراـ المتبػػادؿ 
كالمعاممة بالتي ىي أحسف، بعيػدان عػف نػكازع التشػكيؾ كمقاصػد التجػري ، بػؿ 
ما ييرجى منػو ىػك إشػاعة المػكدة كركح المسػالمة كالتفػاىـ كالكئػاـ، كالتعػاكف 

 .(2)كافؽ فيو مف أعماؿ النفع العاـ لمبشرٌيةفيما يقع الت
ىػك األكفػؽ تكصػيفان، كاألكثػر  - لػكال طكلػو - كىذا التعريؼ الثاني يعتبر

 مدلكلٌية لمفيـك حكار األدياف بمعناه الكاقعي.
كمحػاكرة  تالقػي مػف أكثػر يكػكف أف يعدك ال الديني الحكار فإفَّ  كباختصار،

 شترؾ الديني بينيـ لنفع البشرية.بيف أتباع األدياف، بقصد تفعيؿ الم
أٌمػػا بالنسػػبة لمجانػػب الػػدعكم، عنػػدما يكػػكف اليػػدؼ مػػف االلتقػػاء الػػديني 
النظر في صكابية الديف كالمناقشة كالحجاج حكؿ الديف األكلى باالتباع، فيذا 

                                                           

 انظر: بساـ داكد عجؾ، الحكار اإلسالمي المسيحي، المبادئ، التاريخ، المكضػكعات، (ُ)
 .ِٕ، صُٖٗٗ ط: األكلى، دمشؽ، دار قتيبة

األكلى، ط:  انظر: د/ يكسؼ الحسف، الحكار اإلسالمي المسيحي، الفرص كالتحديات، (ِ)
 .ُّـ، صُٕٗٗأبك ظبي، المجمع الثقافي 
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ِِٓ 

 أقرب إلى المناظرة الدينية منيا إلى الحكار الديني المنشكد. 
مٌثؿ خطكرة ظاىرية كيجدر مناقشتو ىنػا، غير أٌف األمر الجكىرم كالذم ي

ىػػك مػػدل صػػػالحية الطػػرؼ المتحػػػاكر فػػي تمثيمػػػو لمػػديف، حيػػػث يػػتـ اختػػػزاؿ 
المتحاكريف لمديف في المرجعيػات التػي يمثمكنيػا، فمػثالن فػي الحػكار اإلسػالمي 
المسيحي، فإٌنو في الحقيقة حكار بيف مسمميف كمسيحييف كليس بيف اإلسالـ 

بػيف المفيػكميف كبيػر، إذ يصػعب القػكؿ بكجػكد مرجعيػة كالمسيحية، فالفػارؽ 
كاحػػدة لممسػػيحية يمثميػػا الفاتيكػػاف، بػػؿ ىػػي فػػي الكاقػػع مجمكعػػة "مسػػيحيات" 
تختمؼ مرجعياتيا في عدد مف األمكر العقديػة، كفػي الػرؤل الدينيػة لعػدد مػف 
المسػػػػػائؿ، كىػػػػػك أمػػػػػر كاضػػػػػ  مػػػػػف الخالفػػػػػات التاريخيػػػػػة بػػػػػيف الكاثكليػػػػػؾ، 

 لكنسية الشرعية األرثكذكسية.كالبركتستانت، كا
كينطبؽ األمر نفسو عمى اإلسالـ المتفرع ىك اآلخر إلى مذاىب متعػددة، 
إذ ال يمثػؿ األزىػػر جميػػع المسػػمميف السػػنة، كمػا ال تمثػػؿ قػػـ أك النجػػؼ جميػػع 
المسمميف الشيعة، كلكؿ طرؼ اجتياده كنظراتو المتعارضػة أحيانػان مػع الطػرؼ 

 .(1) اآلخر
مف غمكاء ىذه الخطكرة فيك أفَّ المقاصػد العامػة لمحػكار أما الذم يخفؼ 

الديني ليست بحاجة إلى التفاصيؿ االختالفية الدقيقة بػيف اتبػاع الػديف الكاحػد 
ميما اختمفت مذاىبو كطكائفو أك بمعنى آخر، فإف االختالؼ المذىبي ال يؤثر 

يػػة عمػػى سػػير الحػػكار الػػديني، ذلػػؾ أنػػو ال يسػػعى إلػػى تبنػػي كجيػػة نظػػر مذىب
ٌنما فقط يتكقؼ عمى المعالـ الكبرل كالتػي  معينة كال يناقش فرعيات األدياف، كا 

 تشترؾ فييا األدياف.
                                                           

 .ْٕ( انظر: د/ عبدالحميـ آيت أمجكضي، حكار األدياف، نشأتو كأصكلو كتطكره، صُ)

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 الجزء األكؿ - ـََِِالعدد الثامف كالثالثكف /  بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

   

     

 من أجل حوار حضاري بناء
 روئ مبتكرة فً ضوء الدعوة اإلسالمٌة

ِِٔ 

 يمبصذ احلىار انذٍَُ:  -2
مػػف البػػدييي أٌف كػػؿ ديػػف مػػف األديػػاف يعمػػؿ عمػػى نشػػر تعاليمػػو كتكسػػيع 
قاعدتػػو، غيػػر أفَّ التغيػػرات التػػي طػػرأت عمػػى الحيػػاة المعاصػػرة قػػد مثمػػت خطػػران 

عمى التعاليـ الدينية، كالتأثير سمبان عمى أتباع األديػاف أنفسػيـ، كمػف ثػـ  كبيران 
فقػػد ارتػػأل بعػػض المفكػػريف فػػي التحػػاكر الػػديني مػػالذان مشػػتركان لمجابيػػة ىػػذه 

كحركػػاتيـ ككجػػكدىـ الحيػػكم فػػي  ـاألخطػػار؛ مػػف أجػػؿ المصػػمحة المتػػداداتي
يديػو مػف الػديف  ذاتيـ كمع اآلخريف. فإذا كاف الكاقع المعاصػر قػد بػدأ يػنفض

مف ناحية المبدأ، بفعؿ الحضارة الماديػة كحركػة االسػتكبار العػالمي التػي تثيػر 
في الذىنية العامة لإلنساف الكثير مف المفاىيـ الماديػة البعيػدة عػف عػالـ اهلل 

فإف ذلؾ لف يككف مبرران لالبتعاد عف التالقي  - كأجكاء الغيب كركحية اإليماف
ؿ إنو يؤكػد ذلػؾ، باعتبػار أف ىػذا الكضػع الجديػد يمثػؿ كالحكار بيف األدياف، ب

الخطر عمييـ مف خالؿ كسائمو المتنكعة في إبعػاد اإلنسػاف عػف عمػؽ معنػى 
شغالو باالسػتغراؽ فػي مفرداتػو اليكميػة كمشػاكمو الذاتيػة  اإليماف في الديف، كا 
 كالغريزية، األمر الذم يفرض عمييـ االستعداد لمكاجيتو باألساليب الحضػارية

 .(1)كالكسائؿ المعقكلة الحاسمة
كبالتالي فإفَّ أساس الحكار الػديني ييػدؼ إلػى اسػتعادة ركحيػة اإلنسػاف، 

فػي  بمػا الحياتيػة كمؤثراتػو اإللحػاد محاربة ثـ كمف الطاغية، المادية عف بعيدان 
 شيكاني. كجسد حركية، آلة إلى كتحكيمو اإلنساف، تشيؤ مف يحتممو ما ذلؾ

                                                           

 األكلػػى،ط:  انظػػر: محمػػد حسػػيف فضػػؿ اهلل، فػػي آفػػاؽ الحػػكار اإلسػػالمي المسػػيحي، (ُ)
 .ٔص ـ،ُْٗٗ المالؾ دار بيركت،
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ِِٕ 

الديني مقاصده في تكجيو الحياة الكاقعية كالتأثير فييا، كذلؾ فإفَّ لمحكار 
بإرجػػػػاع القاعػػػػدة القيىمٌيػػػػة كاألخالقيػػػػة كمرجعيػػػػة اجتماعيػػػػة، كنشػػػػر السػػػػالـ 
المجتمعػػػي فػػػي ربػػػكع العػػػالـ، كتحقيػػػؽ التعػػػايش الفعمػػػي بػػػيف كافػػػة الطكائػػػؼ 

 كاألعراؼ كاألدياف.
حيػث جػاء كقد لخص المجمع المسككني المقاصد مف كراء حكار األدياف 

فيو: "فالبد لمتفاىـ بيف األديػاف أف يأخػذ بعػيف االعتبػار المشػاكؿ كالمعضػالت 
التي يكاجييا المسيحيكف كالمسػممكف المعاصػركف عمػى كجػو الخصػكص فػي 
اتصاالتيـ المتبادلة، كيتحتـ أف يتحكؿ الحكار اإلسالمي المسيحي إلى تعاكف 

ؿ تجػاه مجابيػة معضػالت بيف المؤمنيف تجػاه نفػس اليػدؼ: كفػي المقػاـ األك
العالـ الحديث القائـ عمى تعدد الػديانات، العػالـ الػذم يقػؼ اإلنسػاف المعاصػر 

 أماـ تحدياتو.
كينبغي عمى المسمميف كالمسيحييف في الحكار، العمؿ عمى تعزيز العدالة 
عادة التكزيع المتكافئ لمثركات الطبيعية، كتضػييؽ الفجػكة بػيف  االجتماعية، كا 

ة كالػػػدكؿ الفقيػػػرة، كالػػػدفاع عػػػف القػػػيـ األخالقيػػػة كعػػػف العدالػػػة الػػػدكؿ الغنيػػػ
قامػػػة مبػػػادئ التسػػػام  كالحريػػػة، كخاصػػػة الحريػػػة  السياسػػػية كاالجتماعيػػػة، كا 
الفكرية في مجتمع التعددية، كباختصار، عمييـ أف يشيدكا الحكار انطالقان مف 

في نطاؽ ديانتيـ، مع القياـ بتنافس في الخير، كفي خمؽ المكاسب اإليجابية 
 .(1)الحضارة المعاصرة

 بني يمبصذ احلىار انذٍَُ ووالؼه:  -3
                                                           

-ِّٔـك أكربا المسيحية لإلسالـ، مرجع سابؽ، صيراجع: عدناف سيالجيتش، مفي (ُ)
ِْٔ. 
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ِِٖ 

الحؽ فإفَّ البكف شاسع بيف المقاصد كاألىداؼ السامية التي يعمػف عنيػا 
كالتي ال اختالؼ عمييا بيف اتباع األدياف، كبيف الكاقع الفعمي لمحػكار الػديني، 
فبينما تعمف الكنائس كالمجامع الكنسية عف غايات أخالقية كقيميَّة، كالتعاضػد 

ان بيد، فإفَّ الكاقع يؤكػد عمػى عمى نشر الخير كمحاربة الشركر في المجتمع يد
عػػدـ فاعميػػة ىػػذه الحػػكارات كجػػديتيا، كأنَّيػػا تكػػاد تنحصػػر فػػي قاعػػة الحػػكارات 
الممتمئػػة بػػالكثير مػػف التممقػػات، كالقميػػؿ مػػف التكصػػيات، كال شػػيء تقريبػػان مػػف 

 األفعاؿ.
إفَّ حػػػكار األديػػػاف فػػػي الحقيقػػػة بحاجػػػة إلػػػى إعػػػادة تقيػػػيـ مػػػف جديػػػد، 

اإلمكاف حيػث قػكة المشػترؾ الػديني، كمجػاؿ تػأثيره الكاسػع لالستفادة منو قدر 
عمى األفراد سكاء مف اتباع األدياف أـ مف غيرىـ، ىذا التقييـ يككف مف خالؿ 
ػػى تحقيقيػػا، كمػػف ثػـ النظػػر فػػي إمكانيػػة الممثمػػيف لمحػػكار،  المقاصػد التػػي يرجَّ

 كمدل قدراتيـ كجديتيـ حكؿ تحقيؽ ىذه المقاصد.
كاقع الحكار الديني، ىك استغالؿ مثؿ ىذه الحكارات  كأمره آخر يسيء إلى

فػي األغػراض السياسػية سػكاء بػالتركيل أك إضػفاء المشػركعية، كالتػي تصػب 
فػػي جانػػب أحػػد األطػػراؼ أك يسػػتغميا بعػػض القػػكل الكبػػرل فػػي تكجيػػو الحػػكار 
لصالحيـ، مف ذلؾ "تكظيؼ الحكار في خدمة االستراتيجية الغربية في الشرؽ 

خالؿ مكضكعات لمحكار تتالـز مع مساعي التسكية بيف إسرائيؿ األكسط، مف 
كالػػدكؿ العربيػػة مثػػؿ مكضػػكع "دكر الػػديف فػػي السػػالـ" أك "مفيػػـك السػػالـ فػػي 

 .(1)اإلسالـ"
                                                           

 = األكلػػػى، بيػػػركت، ط:  محمػػػد السػػػماؾ، مقدمػػػة إلػػػى الحػػػكار اإلسػػػالمي المسػػػيحي، (ُ)
سػػامر رضػػكاف،  :، كيراجػػع بتكسػػع فػػي ىػػذا الصػػددُٖ، صُٖٗٗدار النفػػائس = 
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ِِٗ 

كمما يؤخذ عمى الحكار الديني أيضػان، محاكلػة اسػتيعاب اإلسػالـ كتحجػيـ 
عػرؼ بشػكؿ دعكتو مف خػالؿ ىػذه الحػكارات "فػالغرب يكظػؼ الحػكار بيػدؼ الت

أفضؿ عمى عقمية المسمميف كدراسة التحكالت المسػتجدَّة فػي الفكػر اإلسػالمي 
 .(1)عف قرب، لتسييؿ عممية االحتكاء كاالستيعاب كالتدجيف"

كأخيػران فػإف كاقػع الحػكار بػيف األديػاف يكػاد ينحصػر فػي الحػكار اإلسػالمي 
األخػرل كالتػي المسيحي، مع استبعاد أك عدـ االستفادة مػف األديػاف الكضػعية 

ليػػا أتبػػاع كثػػر مثػػؿ البكذيػػة كالكنفكشػػية كاليندكسػػية مػػع كجػػكد نقػػاط تمػػاس 
مشتركة مثؿ: "المساكاة بيف البشر، كالعيش في سالـ مػع الطبيعػة كالكائنػات، 
كاإليماف بقدسية اهلل كتعاليمو، كأف العدالة ىي المبدأ األساسي كغير ذلؾ مف 

 .(2)الرؤل المتقاربة"
 ٍ بني األدَبٌ: احلىار انذاخه -4

إذا كاف ىناؾ مشترؾ ديني يحسف االستفادة منو في الحػكار بػيف األديػاف 
بعامػػة، فػػإف ىػػذا المشػػترؾ يتعػػاظـ فػػي حالػػة اخػػتالؼ األديػػاف داخػػؿ البقعػػة 
الجغرافية الكاحدة، إذ إضافة إلى الطبيعػة المتقاربػة لألديػاف ذاتيػا فػي الجانػب 

ي الجكانػب الحياتيػة األخػرل، مثػؿ المغػة الركحي كالقيمي، فإفَّ ىناؾ مشتركان ف

                                                           

الثانية، ط:  األبعاد السياسية لمحكار بيف األدياف، الحكار اإلسالمي المسيحي نمكذجان،
 ـ.ََِٓاألردف، عالـ الكتب الحديث 

 .ُٖمحمد السماؾ، المرجع السابؽ، ص (ُ)
الحػػكار مػػػع الغػػػرب: آلياتػػػو، فػػػي  منشػػػكر يراجػػع: د/ أميمػػػة عبػػػكد، أسػػمكب الحػػػكار، (ِ)

 .ُُٔـ ، صََِٖاألكلى، دمشؽ، دار الفكر ط:  أىدافو، دكافعو،
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الكاحػػدة كالتشػػارؾ فػػي اآلمػػاؿ كالطمػػكح المتعمقػػة بازدىػػار الػػكطف كالتػػي يصػػؿ 
 أثرىا إلى الكاٌفة.

كبالتػػالي، فػػإٌف ىػػذا الحػػكار يكػػكف أكثػػر إلحاحػػان مػػف الحػػكارات الخارجيػػة، 
 كذلػػؾ مػػف أجػػؿ بنػػاء الكاقػػع كتطػػكيره، كمكاجيػػة التحػػديات المشػػتركة كالتػػي ال

 تفرؽ في الغالب بيف األدياف المختمفة.
إٌف الحػػػػكار الػػػػديني الػػػػداخمي ال يجػػػػب أف يتكقػػػػؼ عنػػػػد مجػػػػرد التعػػػػايش 
نمػا ينبغػػي أف يكػكف لػػو إثمػار حقيقػػي يسػتفيد مػػف القػكة الذاتيػػة  كالمكاطنػة، كا 
لألدياف، كأثرىا النفسي كالمعنكم عمى األفراد، مف أجؿ التعاضػد عمػى القضػايا 

ؿ رفعػػة الػػكطف كالػػذكد عنػػو، كالمسػػاىمة فػػي إزالػػة كافػػة المشػػتركة، فػػي سػػبي
األغالؿ المادية، كالمعنكيػة عػف كاىػؿ المػكاطنيف، مثػؿ قضػايا تحقيػؽ العدالػة 
 االجتماعية، كنشر األمف كالسمـ المجتمعيف، كرفع الظمـ عف المظمكميف ... 
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ُِّ 

 ادلبحث انثبٍَ
 حىار احلضبراث

 يمذيت: 
أكثػر المقػكالت انتشػاران كذيكعػان فػي ىػذا تعتبر مقكلة حكار الحضارات مػف 

العصػػر، ككثيػػران مػػا يعبػػر عنيػػا كػػذلؾ بحػػكار الشػػرؽ كالغػػرب كحػػكار الشػػماؿ 
كالجنكب؛ إال أنيا لـ يكػف بػدك ظيكرىػا إال ردان دفاعيػان لفكػرة صػداـ الحضػارات 

 كالتي القت كثيران مف االعتراضات كالنقاشات.
ذا كانػػت الفكػػرة األساسػػية مػػف كراء التػػ ركيل ليػػذه المقكلػػة، إنمػػا ىػػك كا 

الحض عمى تفعيؿ المشترؾ اإلنساني بيف الحضارات اإلنسانية المختمفػة، فػي 
إفادة اإلنسانية العالمية بأسرىا، مف خالؿ التحاكر المؤدم إلى التفاىـ؛ فإنيا 
في األساس تيدؼ إلى لفت األنظار إلى إنماء سبؿ التعايش السممي، كنقض 

 التصادـ مف أساسيا.فكرة ضركرة التصارع ك 
كممػػػا تجػػػدر اإلشػػػارة إليػػػو ىنػػػا، أنَّػػػو كمػػػع ًجػػػدة ىػػػذه المقكلػػػة )حػػػكار 

مػف الناحيػة  - الحضارات( مف الناحية النظرية؛ إال أف "ىذا النػكع مػف الحػكار
ف أخػػػذ مسػػػميات حديثػػػة، فإنَّػػػو قػػػديـ قػػػدـ كجػػػكد الشػػػعكب ذات  - الكاقعيػػػة كا 

تتبػػادؿ المعػػػارؼ كالخبػػػرات الحضػػارات المتجػػػاكرة، حيػػػث كانػػت تمػػػؾ الشػػػعكب 
كأنماط الحيػاة مػف قػيـ كسػمكؾ كتقاليػد عػف طريػؽ التفاعػؿ العقػدم الطبيعػي، 
بحيػػث أصػػبحت بمجمميػػا جػػزءان مػػف مفػػردات نسػػيجيا االجتمػػاعي، دكف قصػػد 

ف كػػػاف شػػػكؿ (1)بفعػػػؿ التكاصػػػؿ الحضػػػارم عمػػػى مػػػدل األزمػػػاف المتعاقبػػػة" ، كا 
                                                           

األكلػػػى، بيػػػركت، المؤسسػػػة ط:  ار،ناصػػػر الػػػديف األسػػػد، نحػػػف كاآلخػػػر، صػػػراع كحػػػك  (ُ)
 = = ،ٗٔص ـ،ُٕٗٗ كالتكزيػع، لمنشػر الفارس دار عماف، كالنشر، لمدراسات العربية
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ِِّ 

 في ىذا العصر. الحكار كمجاالتو أقؿ تعقيدان مما ىك مطمكب
 يفهىو حىار احلضبراث:  -1

إشكالية تعريػؼ حػكار الحضػارات تكمػف أصػالن فػي االخػتالؼ حػكؿ تحديػد 
مدلكؿ كممة الحضارة، حيث أصب  ىذا المفيـك )الحضارة( "يطمؽ عمى كصؼ 
أشياء كعمميات كنظـ، كأنساؽ فكرية مختمفة كمتعارضة، لػيس فػي مقاصػدىا 

نما في عناص ، كلحػؿ ىػذا اإلشػكاؿ (1)رىا كمككناتيا أيضػا"كنتائجيا فحسب، كا 
فإنو يمـز الكقكؼ عمى معنى ىذا المفيـك بدءان، غير أفَّ طبيعة ىػذا البحػث ال 

، كمػف ثػـ (2)تتحمؿ الخكض في النقاشات كالترجيحات بػيف المفػاىيـ المختمفػة
 فسكؼ أكتفي ىنا بذكر تعريؼ عاـ لمحضارة يؤدم إلى الغرض المنشكد.

ب إدكارد تايمكر: "ىي ذلؾ الكؿ المركَّب الذم يحتكم عمػى فالحضارة بحس
المعمكمػػات، كالمعتقػػدات كالفنػػكف، كالقػػيـ األخالقيػػة، كالقػػكانيف كالتقاليػػد، كأٌيػػة 

                                                           

(، قطػر، ٗٗعف د/ عبد السػتار الييتػي، الحػكار الػذات كاآلخػر، كتػاب األمػة، العػدد )
 .ُْٓ، صىُِْٓكزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية 

دنيػػة، دراسػػة لسػػيرة المصػػطم  كداللػػة مالثقافػػة، الد/ نصػػر محمػػد عػػارؼ، الحضػػارة،  (ُ)
،  .ُٓـ، صُْٗٗالثانية، فرجينيا، المعيد العالي لمفكر اإلسالمي ط:  المفيـك

 يمكف الرجكع في ىذا الصدد إلى:  (ِ)
 بعدىا. كما ِٗص السابؽ، المرجع المدنية، الثقافة، الحضارة، عارؼ، محمد نصر

غربػػي كاإلسػػالمي، كالحضػػارة، مقاربػػة بػػيف الفكػػر الفػػؤاد السػػعيد، فػػكزم خميػػؿ، الثقافػػة 
 كما بعدىا. َُُـ، صََِٖ دمشؽ، دار الفكر

بػػػركس مػػػازليش، الحضػػػارة كمضػػػامينيا، ترجمػػػة: د/ عبػػػد النػػػكر خرافػػػي، الككيػػػت،   
ـ، َُِْ(، مػايك ُِْالمجمس الكطني لمثقافة كالفنكف، سمسػمة عػالـ المعرفػة، ع )

 كما بعدىا. ُٗص
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ِّّ 

 .(1)إمكانيات أك عادات يكتسبيا عضكه في مجتمع ما"
فالمعنى المكضكعي لمحضارة تعبير عف جممػة مػف مظػاىر التقػدـ األدبػي 

التقني التي تنقؿ مف جيؿ إلى جيؿ في مجتمع كاحد، أك عدة كالفني كالعممي ك 
مجتمعػات متشػػابية، يقػاؿ: الحضػػارة الصػينية كالحضػػارة األكربيػة، كىػػي بيػػذا 
المعنى متفاكتة فيما بينيا، كلكؿ حضػارة نطاقيػا، كطبقاتيػا كلغاتيػا، فنطاقيػا 

فػي  ىك الحدكد الجغرافية، كطبقاتيا ىػي آثارىػا المتراكمػة بعضػيا فػكؽ بعػض
مجتمػػع كاحػػد، أك عػػدة مجتمعػػات، كلغاتيػػا ىػػي األداة الصػػالحة لمتعبيػػر عػػف 

 األفكار السياسية كالعممية كالفمسفية.
أما المعنى الذاتي المجرَّد: فتطمؽ الحضارة عمى مرحمة سامية مف مراحؿ 
التطكر اإلنساني المقابػؿ لمرحمػة اليمجيػة كالتػكحش، أك تطمػؽ عمػى الصػكرة 

ند إلييا في الحكـ عمى صػفات كػؿ فػرد أك جماعػة، فػإذا كػاف الغائية التي تست
الفػػرد متصػػفان بػػالخالؿ الحميػػدة المطابقػػة لتمػػؾ الصػػكرة الغائيػػة كػػاف متحضػػران، 

 .(2)ككذلؾ الجماعات
كقػػد اختمفػػت النظريػػات حػػكؿ أسػػباب نشػػكء الحضػػارات كانحسػػارىا، حيػػث 

ضػارة مختمفػة، ذكر "تكينبي" أف التاريخ قد شيد منػذ القػدـ إحػدل كعشػريف ح
كلػػػـ يتبػػػؽ منيػػػا سػػػكل خمػػػس حضػػػارات ىػػػي: الحضػػػارة المسػػػيحية الغربيػػػة، 

                                                           

ط:  الحميػػد حسػػيف حمػػكدة، الحضػػػارة العربيػػة اإلسػػالمية كتأثيرىػػا العػػػالمي،د/ عبػػد  (ُ)
 .َُـ، صَُِِاألكلى، القاىرة، الدار الثقافية لمنشر 

بكزيػاني فاطمػػة الزىػػراء، مفيػػكـ الحضػػارة بػػيف مالػؾ بػػف بنػػي كابػػف خمػػدكف، الجزائػػر،  (ِ)
 ، رسػالة ماجسػتيرلعمػكـ االجتماعيػةجامعة أبػي بكػر بمقايػد، كميػة العمػكـ اإلنسػانية كا

 .ٖـ، صَُِِ
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ِّْ 

كالحضػػػػارة المسػػػػيحية الشػػػػرقية، كالحضػػػػارة اإلسػػػػالمية، كالحضػػػػارة الينديػػػػة، 
 .(1)كحضارة الشرؽ األقصى

كيمكػػف تكصػػيؼ الحضػػارات المعاصػػرة كاقعيػػان، بأنيػػا "البنػػاء االجتمػػاعي 
التػػي حققػػت مسػػتكل مرتفعػػان مػػف التنميػػة الحػػديث السػػائد فػػي الػػدكؿ المتقدمػػة 

التكنكلكجيػػػة، مصػػػحكبة بشػػػبكة كاسػػػعة مػػػف المؤسسػػػات المدنيػػػة كالسياسػػػة 
 .(2)كاالجتماعية كالقانكنية التي تمد المجتمع بمعدالت ثابتة مف التبعية"

كلعؿ ىذا التكصيؼ لمحضارة كغيره مف تعريفات قد جعؿ الحضارة الغربية 
المنظػػكر إليػػو، كأف قيػػاـ التحضػػر كعدمػػو مػػرتبط  القائمػػة اليػػـك ىػػي األنمػػكذج

 بمدل االقتراب كاالبتعاد مف ىذا األنمكذج.
أما بالنسبة لمفيـك حكار الحضارات، فػال يعػدك أكثػر مػف أف يكػكف حمقػة 
مػػف حمقػػات الحػػكار كلكنيػػا أكثػػر اتسػػاعان، إذ تتجػػاكز الحػػكار الفػػردم، كالحػػكار 

يف أك متفقػيف لػتعـ الحضػارات بمػا الديني، كغير ذلؾ مف الحكارات بػيف مختمفػ
 تحكيو مف خالؼ داخمي كتناحر خارجي.

عباس محجكب: "كالمقصكد بحكار الحضارات في المفيـك  /يقكؿ الدكتكر
اإلسػػػالمي، الكصػػػكؿ إلػػػى كممػػػة سػػػكاء بػػػيف "األنػػػا" ك"اآلخػػػر"، رضػػػا كقناعػػػة 

ؤيػة لتقميص الفجكة بينيما، كليس ىدفػو تحكيػؿ "اآلخػر" إلػى "األنػا" بػؿ ىػك ر 
                                                           

ة، يراجػػع: أرنكلػػد تػػكينبي، مختصػػر دراسػػة لمتػػاريخ، ترجمػػة: فػػؤاد محمػػد شػػبؿ، القػػاىر  (ُ)
 .ُْ/ُـ، َُِٓ الييئة المصرية العامة لمكتاب

، عػف أحمػد ّٔالسيد ياسيف، حػكار الحضػارات: الغػرب الكػكني كالشػرؽ المتفػرد، ص (ِ)
ب، كاآلخر، القاىرة، الييئة المصرية العامػة لمكتػاالجييني، كمحمد مصطفى، اإلسالـ 

 .ِْٖ، صـََِٕمكتبة األسرة 
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مسػػتقبمية لمكضػػع "األنػػا" فػػي ىػػذا العػػالـ المتغيػػر المقبػػؿ عمػػى آفػػاؽ جديػػدة، 
تتطمػػب تبػػادؿ األفكػػار كالثقافػػات بػػركح المركنػػة كالتسػػام  بحيػػث يحقػػؽ أم: 
األنا، فعالن حضاريان مؤثران، كتفاعالن حضاريان إيجابيان، يضمف لو مكقعو كأثره في 

اة كعمػالن عمػى إشػاعة األمػف كالسػالـ المجتمع اإلنساني، تعزيزان الستقرار الحيػ
 .(1)في األرض"

كبالتالي فإنو يمكف تعريؼ ىذا النكع مف الحػكار اختصػاران بأنػو: ممارسػة 
تفاعمية بيف الحضارات المختمفة، تتضمف االعتراؼ كالتبادؿ النفعي فيما بينيا 

 كعدـ مصادرة أم حؽ مف حقكؽ اآلخر. 
 إيكبَُت حىار احلضبراث:  -2

السػير فػي جانػب الػرد عمػى نظريػات التصػارع بػيف الحضػارات، بعيدا عف 
كالقاضية بحتمية الصراع بيف سائر الحضػارات كخصكصػان اإلسػالمية الغربيػة، 
فػػػإفَّ السػػػؤاؿ المتبػػػادر ىػػػك مػػػدل إمكػػػاف حػػػدكث حػػػكار كتفاعػػػؿ حقيقػػػي بػػػيف 

 الحضارات.
 كفػػي البدايػػة يجػػدر القػػكؿ بأنػػو لػػيس ثمػػة إال "ثالثػػة احتمػػاالت أك بػػدائؿ

االنعزاليػػة، بمعنػػى كػػٌؼ أك امتنػػاع  / لمعالقػػات بػػيف الحضػػارات ىػػي: السػػمبية
الحضػػارات أك بعضػػيا عػػف إقامػػة أم عالقػػات مػػع بعضػػيا الػػبعض، كالتصػػارع 
بمعنػػى انتيػػاج الحضػػارات أك بعضػػيا عالقػػات تقػػـك عمػػى الصػػراع كالتصػػادـ 

البينيػػة كاالقتتػػاؿ، كالحػػكار بمعنػػى انتيػػاج الحضػػارات أك بعضػػيا فػػي عالقاتيػػا 
                                                           

لمكتػػاب  اانظػػر: د/ عبػػاس محجػػكب، الحكمػػة كالحػػكار عالقػػة تبادليػػة، عمػػاف، جػػدار  (ُ)
، د/ عبػد الحمػػيـ آيػػت ِّٓ-ِْٗـ، صََِٔإربػػد، عػالـ الكتػػب الحػػديث  ؛العػالمي

 .َُٖأمجكض، حكار األدياف، مرجع سابؽ، ص
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نيػل الحػػكار، كال يحتػػاج العقػػؿ البشػػرم سػكل قميػػؿ مػػف التأمػػؿ فػػي التكمفػػة أك 
كالكسػب  كالتصػارع، السػمبية بػديمي مػف أم اختيػار عمػى حتما تترتب التي الخسارة

أك الػػرب  الػػذم يحققػػو بػػديؿ الحػػكار، ليتبػػيف مػػف أف الحػػكار بػػيف الحضػػارات 
طالمػػا أنػػو لػػيس فػػي كسػػعيا ضػػركرة، لػػيس بكسػػع البشػػرية االسػػتغناء عنػػو؛ 

 .(1)ثماره" مف كثمرة الحكار أشكاؿ مف شكؿ ىك كالذم التعاكف، عف االستغناء
كالتدابرػػػػ بػػيف الحضػػارات ىػػك زكاؿ  - كالحػػؽ، فػػإٌف أىػػـ مخػػاطر الالحػػكار

الحضارات نفسيا، ألف شرط بقاء الحضارات ىك التفاعؿ كاالنفتػاح، كالحضػارة 
تػزكؿ كتنػدثر، بخػالؼ الحضػارة التػي يتفاعػؿ  التي تنعزؿ كتتقكقع عمى ذاتيػا

 .(2)أصحابيا مع أصحاب حضارات كثقافات أخرل
كمف جانب أخر فميس ثمة سػبيؿ إلػى السػيطرة عمػى الحضػارات القائمػة، 
أك ابتالع إحداىا لألخرل، أك السعي إلى دمل الحضارات، فميما تبٌدت مظاىر 

أف تيضػػـ الحضػػارات  القػػكل فػػي إحػػدل ىػػذه الحضػػارات، فإٌنيػػا لػػف تسػػتطيع
 الضعيفة.

يؤكد ذلؾ المؤرخ الكبير أرنكلد تكينبي، كيفند المزاعـ الداعية إلػى "كحػدة 
الحضػػػارة" فيقػػػكؿ: "كمػػػا نظريػػػة كحػػػدة الحضػػػارة إال رأم خػػػاطئ، تػػػرٌدل فيػػػو 

                                                           

عبػد الممػؾ منصػكر المصػعبي، حػػكار الحضػارات: المفيػـك كالمقكمػات، ضػمف أعمػػاؿ  (ُ)
نػػدكة مكقػػع اإلسػػالـ فػػي القػػيـ الككنيػػة كحػػكار الحضػػارات، تػػكنس، مركػػز الدراسػػات 

 .ِْص ،ـََِٓاإلسالمية بالقيركاف، جامعة الزيتكنة 
اؿ النػدكة أحمد المشرقي، حكار الحضارات: دراسة في المصطم  كالمقكلة، ضمف أعمػ (ِ)

مكقػػػع اإلسػػػالـ فػػػي القػػػيـ الككنيػػػة كحػػػكار الحضػػػارات، القيػػػركاف، مركػػػز الدراسػػػات 
 .ْٓـ، صََِٓاإلسالمية 
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المؤرخػػكف الغربيػػكف المحػػدثكف تحػػت تػػأثير محػػيطيـ االجتمػػاعي، كأكحػػى بػػو 
إذ اسػتطاعت فػي العصػكر الحديثػة أف تمقػى مظير الحضػارة الغربيػة الخػٌداع، 

شبكة نظاميا االقتصادم عمى جميع أنحاء العالـ، كتال تكحيد العالـ اقتصػاديان 
عمػػػى أسػػػاس غربػػػي تكحيػػػده سياسػػػيان إلػػػى نفػػػس المػػػدل تقريبػػػان، عمػػػى نفػػػس 
األساس الغربي، كذلؾ ألٌف فتكحػات الجيػكش كالحككمػات الغربيػة لػـ تكػف مػف 

كحػات رجػاؿ الصػناعة كالفنيػيف الغػربييف، عمػى أفَّ ثمَّػة الشمكؿ أك الحسـ كفت
حقيقػػة مبناىػػا أفَّ جميػػع دكؿ العػػالـ المعاصػػر تكػػٌكف جػػزءان مػػف نظػػاـ سياسػػي 

 كاحد ينبعث مف أصؿ غربي.
ف كانت ىذه حقائؽ ممفتة لمنظر، إال أفَّ اتخاذىا دليالن عمػى كحػدة  ٌنو كا  كا 

ف اصػػطبغت المصػػكرا ت االقتصػػادية كالسياسػػية الحضػػارة رأم سػػطحي، ألنػػو كا 
بالصبغة الغربية، إال أفَّ المصكر الثقافي ما يػزاؿ فػي جػكىره عمػى حالػو؛ منػذ 

 .(1)أف اتخذ الغربي سبيمو إلى الغزك االقتصادم كالسياسي"
كبالتػػالي، فإٌنػػو إذا لػػـ يكػػف بمقػػدكر أيػػة حضػػارة أف تقضػػي عمػػى حضػػارة 

كالمثػاؿ الغربػي شػاىد  - رياأخرل، ميما أثرت فييا سياسػيان كاقتصػاديان كعسػك
فإفَّ ذلؾ تأكيد عمى أنو ليس ثٌمة سػبيؿ لمعالقػات بػيف الحضػارات  - عمى ىذا

 إاٌل التحاكر كالتعايش فيما بينيما. 
ذا كاف ىذا إجابة عف سؤاؿ الضركرة، فإفَّ اإلجابة عمػى سػؤاؿ اإلمكػاف  كا 

مػف الحػكار،  تتطمب النظر في المقٌكمات كاألسس التي يقػـك عمييػا ىػذا النػكع
كالتي تتفرع بطبيعة الحاؿ إلى مقكمات دينيػة، كثقافيػة، كأخالقيػة، كسياسػية، 

                                                           

 .َٔ-ٗٓأرنكلد تكينبي، مختصر دراسة لمتاريخ، مرجع سابؽ، ص (ُ)
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كالتػي ممكػف إرجاعيػا فػي األسػػاس إلػى المشػترؾ اإلنسػاني العػالمي كالػػذم ال 
 يمكف إغفالو، ميما عظـ االختالؼ بيف الحضارات.

 كالحػؽ فػإٌف الحػػكار الحضػارم يقػػـك عمػى ذات األسػػس كالمقكمػات العامػػة
لمحكار العاـ مف تعظػيـ المشػترؾ اإلنسػاني، كالحاجػة إلػى التعػايش كالتحػاكر، 
ذا كػػػاف ابػػػف خمػػػدكف قػػػد ذىػػػب إلػػػى تشػػػبيو الػػػدكؿ  قامػػػة سػػػبؿ التفػػػاىـ، كا  كا 

أكثػػر  - فػػي ىػػذا الجانػػب - باألشػػخاص فػػي أكثػػر مػػف جانػػب، فػػإفَّ الحضػػارات
 تشابيا باألفراد.

رات كالتػػي يمكػػف البنػػاء كبالتػػالي، فمػػف تنعػػدـ ىػػذه المقكمػػات بػػيف الحضػػا
 عمييا إلقامة حكار حضارم معاصر.

كبالنظر إلى الحضارة اإلسالمية، فإنَّيا تممؾ المقكمات الفكرية كالطبيعيػة 
لمتحػػػاكر الحضػػػارم الفاعػػػؿ مػػػع غيرىػػػا مػػػف الحضػػػارات، إذ تػػػنيض فمسػػػفتيا 

 أساسان عمى اإليجابية كالتفاعؿ كتنأل عف السمبية كاالنعزاؿ. 
ضػارة اإلسػالمية عمػػى أسػاس التفاعػؿ الحضػارم فاعتمػػدت فقػد قامػت الح

عمى ثقافة الحكار، فأخذت عػف الحضػارات السػابقة كاقتبسػت مػف ثقافػة األمػـ 
كالشػػعكب التػػي احتٌكػػت بيػػا، كصػػيرت حصػػيمة ىػػذا كمػػو فػػي بكتقػػة التفاعػػؿ 
الحضػػارم، فكانػػت حضػػارة إنسػػانية ليػػا أثػػر كبيػػر فػػي نقػػؿ ركح المدنيػػة إلػػى 

 العالـ الغربي.
إفَّ قاعدة التسام  التي يقـك عمييا اإلسالـ، فتحت أماـ األمة اإلسػالمية 
السػػبيؿ إلػػى االحتكػػاؾ الكاسػػع بػػاألمـ كالشػػعكب، كشػػجعت الحضػػارة اإلسػػالمية 

 .(1) عمى التفاعيؿ مع الثقافات كالحضارات جميعان 
                                                           

األكلػى، القػاىرة، دار ط:  انظر: د/ عبػد العزيػز التػكيجرم، الحػكار مػف أجػؿ التعػايش، (ُ)
 .ِّ، ِِص ،ـُٖٗٗالشركؽ 
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 يُطهمبث ويتطهببث احلىار احلضبرٌ:  -3
باإلضػػػافة إلػػػى المنطمقػػػات كالمتطمبػػػات العامػػػة التػػػي يقتضػػػييا أم حػػػكار 
بشكؿ عاـ، فإٌف لمحكار الحضارم منطمقات كشركط يجب أف تراعى حتى يؤتي 

 ىذا الحكار ثماره؛ كالتي يمكف إجماليا في النقاط التالية:
 إعادة اكتشاف اآلخر:  -أ 

عمػى  يتعػيف إيجابيػة، أكثػر بنتػائل الحضػارات حكار مف الخركج يتسنى حتى
كؿ فصيؿ حضػارم إجػراء مػا يمكػف تسػميتو بعمميػة "تشػري  حضػارم" يتكسػؿ 

األخػرل،  الحضػارية الكيانػات لػدل المعرفيػة األنساؽ استكناه إلى المشرحكف بيا
كذلؾ لمكقكؼ عمى مكقع اآلخر في أدبياتيا، كمػف ثػـ قيػاس أداء آلياتيػا مػف 

كتجربتيػا  الحضػارية التعدديػة فػاىيـم استيعابيا كمدل المخمص، عطاؤىا حيث
التاريخيػة فيمػػا يتصػػؿ بقضػػية التعػػايش السػػممي كحسػػف الجػػكار، ككػػذا رؤيتيػػا 
لمحياة، العالـ، المكركث الثقػافي، القػيـ الدينيػة، الػنمط االجتمػاعي، األقميػات، 

ثمار الحكار الحضارم مف عدمو.  كؿ ذلؾ مف مؤثرات فاعمية كا 
إف جاركدم مثالن يػرل عبثيػة الحػكار بػيف الغػرب كالشػرؽ المسػمـ، كقمػة  

جدكاه؛ بؿ كفشمو، ما لـ ييٌطير الطرؼ األكؿ عقيدتو مف صػدأ قػركف الييمنػة 
كالتسمط الذم رزح تحتو، كما لـ تع تكنكقراطية الطرؼ الثػاني شػركطى نظػاـو ال 

 .(1)يطرح المشكمة بأبعادىا كمعانييا كأىدافيا اإلنسانية
 التركٌز على المشترك اإلنسانً:  -ب 

                                                           

األكلػى، جػدة، مركػز الكػكف ط:  د/ عبد اهلل بف حسيف المرجػاف، الحػكار فػي اإلسػالـ، (ُ)
، ركجيػػػػو جػػػػاركدم، كعػػػػكد اإلسػػػػالـ، ترجمػػػػة: د/ ذكقػػػػاف ِِٔ، ُِٔـ، صََِٔ
 .َُِـ، صُٖٓٗالثانية، بيركت، دار الرقي، القاىرة، مكتبة مدبكلي ط:  قرقكط،
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َِْ 

إفَّ أم حػػكار حضػػارم جػػاد يجػػب أف يتكقػػؼ عنػػد المشػػترؾ اإلنسػػاني فػػي 
الحضػػػارات كينػػػأل عػػػف االختالفػػػات كالخصكصػػػيات، فالحضػػػارات ميمػػػا كػػػاف 
اختالفيا باختالؼ الزماف كالمكػاف، فػإفَّ ىػذا االخػتالؼ "ال يمنػع مػف اشػتراكيا 

عناصر في زماننا مف التقدـ العممي كالتقنػي في عناصر كاحدة، كتتألؼ ىذه ال
كانتشار أسباب الرفاه المادم كعقالنية التنظػيـ االجتمػاعي، كالميػؿ إلػى القػيـ 

 .(1)الركحية كالفضائؿ األخالقية"
فاالنطالؽ مف ميرتكز المشترؾ الحضارم كتفعيمػو، أحػد أىػـ الركػائز التػي 

 تمـز الحكار الحضارم. 
 ٌة: احترام الخصوصٌة الحضار -ج 

فالخصكصػػػػيات تمػػػػؾ التػػػػي تميػػػػز كػػػػؿ حضػػػػارة عػػػػف األخػػػػرل، إذ تشػػػػكؿ 
الحضارات تنكعان مف الثقافات، كتبقى مسألة األخذ كالترؾ منيا محؿ اختيػارات 
إنسانية تقديرية، تكيفيا كؿ حضارة مع مػا تػراه مناسػبان مػع أكضػاعيا كقيميػا 

ا الجػػػك كمرحمتيػػػا الحضػػػارية، فتعمػػػؿ عمػػػى تطػػػكير قكاىػػػا اإلبداعيػػػة فػػػي ىػػػذ
المتفاعؿ حضاريان، لتطكير نفسيا داخؿ نسػقيا الحضػارم، كبعيػدان عػف مضػار 

 .(2)العزلة كالتقكقع، لتخرج الحضارة اإلنسانية مف األحادية الحضارية
كمػػف ثػػـ فػػإف الحػػكار الحضػػارم يبػػدأ مػػف حيػػث "القضػػاء عمػػى أسػػطكرة 
الثقافػػػة العالميػػػة، كاكتشػػػاؼ خصكصػػػيات الشػػػعكب، كأف لكػػػؿ شػػػعب نمطػػػو 

                                                           

 .ٖالحضارة بيف مالؾ بف بني كابف خمدكف، صبكزياني فاطمة الزىراء، مفيكـ  (ُ)
انظػر: شػمبي جييػرة، إشػكالية مسػتقبؿ العالقػػة بػيف الحضػارات زكػي المػيالد نمكذجػػان،  (ِ)

، عف سعادة نزارم، إشكالية العالقػة بػيف الحضػارات، صػراع أـ حػكار ُْٖ-ُِْص
 .ٕٗـ، صَُِٓ(، ُٖأـ تعارؼ؟ بيركت، مجمة الكممة، ع )
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ُِْ 

الحضارم الخاص ككعيو المتميػز بػؿ كعمكمػو الطبيعيػة كتقنيتػو الخاصػة كمػا 
ىك الحاؿ في اليند كالصيف كأفريقيا كأمريكا الالتينية، كبالتػالي تنتيػي عالقػة 
المركز باألطراؼ، الحضارة الرئيسية كالحضارات الفرعيػة... كتتعػدد الحضػارات 

ا عمػى مسػتكل كاحػد فيقػع المركزية، كتتبايف المراكػز، كتصػب  الحضػارات كميػ
التبادؿ كالتفاعػؿ الحضػارم، دكف أف تقضػي الحضػارة الكبيػرة عمػى الحضػارات 

 . (1)الصغيرة باسـ التثاقؼ أك التحاضر"
 التكافؤ الحضاري:  -د 

كييعني بو حيازة قدر معقكؿ مف األىمية الحضارية، يحقؽ كجػكدان متكازيػان 
فؤ الحضػػارم ال يقػػاس بمعػػايير كحضػػكران فعػػاالن حػػكؿ مائػػدة الحػػكار، كىػػذا التكػػا

فيػػػذه كتمػػػؾ تخضػػػع  - رغػػػـ أىميتيػػػا - سياسػػػية أك عسػػػكرية أك اقتصػػػادية
نمػا يقػاس التكػافؤ فػي الحقيقػة  بطبيعتيا لتقمبات الظركؼ كاألحكاؿ الدكلية، كا 
بمقدار مػا قدمتػو حضػارة مػا لكػؿ األمػـ كالشػعكب مػف منجػزات مفيػدة كريمػة، 

مػػداده بػػالقيـ كبمػػدل مػػا أسػػيمت بػػو فػػي إثػػراء الكجػػ كد اإلنسػػاني كتطػػكيره، كا 
 .(2)الركحية كاألخالقية عمى مر التاريخ

 العمل لصالح البشرٌة:  -ه 

فالحكار الحضػارم ينبغػي أف ينطمػؽ مػف اسػتيداؼ تحقيػؽ الصػال  العػاـ 
الحضارم، بأف يعمؿ كؿ فصيؿ حضارم لصػال   رلمبشرية ككؿ، كعدـ االستئثا

نمائيػػػا، كلػػػك عمػػػى حسػػػاب المجتمػػػع البشػػػرم، أك تعاضػػػد بعػػػض  حضػػػارتو كا 

                                                           

الثانيػػػػة، بيػػػػركت، دار اليػػػػادم ط:  مػػػػاذا يعنػػػػي عمػػػػـ االسػػػػتغراب،حسػػػػف حنفػػػػي، د/  (ُ)
 .ْٕ ،ّٕـ، ََِٓ

 .ُِٔ، َِٔانظر: د/ عبد اهلل المرجاف، الحكار في اإلسالـ، ص (ِ)
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ِِْ 

 الحضارات عمى ىذا.
كبالتالي فإفَّ عمى الحضارات القائمة، مراجعة مكقفيػا، كفمسػفتيا القائمػة 
عمى استغالؿ اآلخر كثركاتو لصالحيا، كأف تنطمؽ مف قاعدة كحدة اإلنسػانية 

 كاليدؼ اإلنساني العاـ.
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ِّْ 

 ادلبحث انثبنث
 حىار انثمبفبث

 ادلمذيت: 
يتعػػاظـ التػػداخؿ بػػيف مفيػػـك حػػكار الحضػػارات كحػػكار الثقافػػات، حتػػى إنػػو 
ليسػػػتغني بػػػالتعبير عػػػف أحػػػدىما بػػػاآلخر؛ كلعػػػؿ السػػػبب األسػػػاس فػػػي ىػػػذا 

 االشتباؾ، عائد إلى أمريف: 
ىك التشابؾ بيف مفيػكمي الثقافػة كالحضػارة كتبػادؿ المعنػى  األمر األول:

ف كػػاف المػػرجَّ  أفَّ بينيمػػا عمػػـك كخصػػكص، حيػػث إف  المػػراد فييمػػا حتػػى كا 
مفيػػـك الحضػػارة يشػػمؿ مفيػػـك الثقافػػة كزيػػادة، أك بمعنػػى آخػػر، فػػإفَّ الثقافػػة 
تمثػػػؿ الجانػػػب المعنػػػكم فػػػي مفيػػػـك الحضػػػارة، كتنفػػػرد الحضػػػارة إضػػػافة إلػػػى 

 ؿ الثقافي بالمعنى المادم منيا.الشمك
ىػػك أفَّ الحػػكار المطمػػكب فػػي الجانػػب الحضػػارم غالبػػان مػػا  واألمررر الثررانً:

يعتمد عمى المشترؾ الثقافي بيف الحضػارات، كبالتػالي فػإفَّ األقػرب إلػى بعػض 
المفكػػريف اسػػتخداـ تعبيػػر مفيػػـك الثقافػػات كبػػديؿ عػػف مفيػػـك الحضػػارات، أك 

 عف كمييما. االكتفاء بأحدىما كتعبير
كفػػي ىػػذا المبحػػث قػػد آثرنػػا إفػػراد الحػػكار الثقػػافي، اقتػػداء بػػإفراد الحػػكار 

 - الػذم ىػك أيضػان جػزء مػف الجانػب الحضػارم كربمػا أيضػا الثقػافي - الديني
كذلؾ لمتأكيد عمى أىمية الجانب الثقافي المعنكم في الحضارة، كعدـ االكتفاء 

و لألسػؼ الشػديد، األكثػر تػأثيران عمػى بالجانب المادم الذم يشدإ األنظار، كلعمػ
 دعاة الحكار الحضارم مف العالـ اإلسالمي، كالذم يطمؽ عميو المدنية. 

 يفهىو احلىار انثمبيف:  -1
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 مفهوم الثقافة:  -أ 

كالػػػذم ىػػػك صػػػمب عمميػػػة تعريػػػؼ الحػػػكار  - بدايػػػة فػػػإفَّ مفيػػػـك الثقافػػػة
مػػة اليكنسػػكك قػػد يعتبػػر مػػف أكثػػر المفػػاىيـ اختالطػػان، حتػػى إفَّ مينظ - الثقػػافي

أحصػػت لػػو أكثػػر مػػف ثالثمائػػة تعريػػؼ، كبالتػػالي فػػإف دكرنػػا ىنػػا يتكقػػؼ عمػػى 
اختيػػار أنسػػب التعريفػػات كأكثرىػػا شػػيكعان كتقػػبإالن، كعميػػو يمكػػف تعريػػؼ الثقافػػة 

 بأنيا.
"مظيػر العالقػة المتبادلػة بػيف الفػػرد كالمجتمػع مػف جانػب، كعػالـ األفكػػار 

د مػػف جانػػب آخػػر، كالػػذم يبػػدك فػػي شػػكؿ فػػي أكسػػع معانيػػو بمػػا يشػػمؿ العقائػػ
 .(1)سمكؾ األفراد كأسمكب الحياة في مجتمع معيف"

كىنا يغدك مفيـك )الثقافة( تعبيران عف مجمكعػة األفكػار التػي يقػـك عمييػا 
أسمكب حياتو كمحيطو  - عمى ىذا - نظاـ حياة أم شعب مف الشعكب، فيي

ظركفػو كاحتياجاتػو، كبيئتػو الفكرم، كىي البد أف تككف خاصة بو، نابعػة مػف 
 الجغرافية، كتطكر بالده التاريخي كالحضارم.

إفَّ ثقافة األمة ىي عمميا غيػر الػكاعي الػذم تتكارثػو أجياليػا كتسػير بػو 
في شػئكف حياتيػا، أم طريقتيػا فػي الحيػاة، يػدخؿ فػي ذلػؾ العػادات كالتقاليػد 

 .(2)... إلخ كاألعراؼ االجتماعية، كالمغة أك الميجة، كالمأكؿ كالممبس

                                                           

 .ُِٓد/ فكزم خميؿ، الثقافة كالحضارة، مرجع سابؽ، ص (ُ)
يراجػػع: د/ حسػػيف مػػؤنس، الحضػػارة، دراسػػة فػػي أصػػكؿ كعكامػػؿ قياميػػا كتطكرىػػا،  (ِ)

ـ، ُٖٕٗ(، ُالككيت، المجمس الكطني لمثقافػة كالفنػكف، سمسػمة عػالـ المعرفػة، ع )
 كما بعدىا.  ُّٕص
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ِْٓ 

فالثقافة ىي "مجمكعة مف الصفات الخمقية كالقيـ االجتماعية، التي تؤثر 
في الفرد منذ كالدتو، كتصػب  ال شػعكريا، العالقػة التػي تػربط سػمككو بأسػمكب 
الحياة في الكسط الذم كلد فيو، فيي عمى ىذا المحيط الذم يشػكؿ فيػو الفػرد 

عينػة، كالػذم يتحػرؾ فػي نطاقػو طباعو ... فيي المحيط الذم يعكس حضارة م
. أك بمعنى آخر: "ىي السػمكؾ المكتسػب، كىػي تتضػمف (1)اإلنساف المتحضر"

كػػؿ األسػػاليب أك الطػػرز المألكفػػة، ككػػؿ األفكػػار كالقػػيـ التػػي يمارسػػيا النػػاس، 
كيحرصكف عمييا، كيعتزكف بيا، كيؤثركنيا عمى غيرىا؛ كأعضاء في مجتمػع 

 . (2)منظـ أك مٌكحد، أك أسرة"
 الفرق بٌن الثقافة والحضارة:  -ب 

كمػػا مػػٌر فػػإف الثقافػػة تيعػػد المكػػكف المعنػػكم كالمعرفػػي لمفيػػـك الحضػػارة، 
فالحضارة "بناء مادم كمعنكم، فأمَّا المادم فيتمثؿ فػي منجػزات الحضػارة مػف 
ميعػػدات كأجيػػزة كتكنكلكجيػػا كأبنيػػة، كىػػك مػػا يسػػمى )عػػالـ األشػػياء( كالجانػػب 

الثقافة( بأبعاده كمسػتكياتو المتعػددة، كالػذم يعبػر المعنكم يتمثؿ في مفيـك )
 .(3)عنو )بعالـ األفكار(

الحضػارة  تقصػر حيػث بالكميَّػة؛ كالثقافػة الحضػارة بيف يفرؽ آخر بتعبير أك
عمػػػى الجانػػػب المػػػادم، كالثقافػػػة عمػػػى الجانػػػب المعنػػػكم، فػػػإفَّ الحضػػػارة ىػػػي 
"مجمػكع المعػارؼ التقنيػػة كالتطبيقيػة، كمجمػكع الكسػػائؿ لمػتحكـ فػي الطبيعػػة. 

                                                           

 .ْٕمالؾ بف نبي، مشكمة الثقافة، ص (ُ)
اىرة، دار إحيػػاء ىػػارم شػػابيرك، نظػػرات فػػي الثقافػػة، ترجمػػة: د/ محمػػد العريػػاف، القػػ (ِ)

 .ُٓالتراث، ص
 .ُِٕفكزم خميؿ، الثقافة كالحضارة مف منظكر إسالمي، ص (ّ)
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ِْٔ 

 .(1)أما الثقافة فيي القيـ كالمثؿ، أم أنيا تعتبر الركح العميقة لممجتمع"
ارة باعتبارىػػا الجػػامع كاألكلػػى ىػػك التفريػػؽ األكؿ حيػػث النظػػر إلػػى الحضػػ

الشػػامؿ لممػػادم كالمعنػػكم، "فػػإٌف لمحضػػارة أكثػػر مػػف مكػػكف، فيػػي تنشػػأ مػػف 
تفاعػػػؿ ثقافػػػات متعػػػددة المشػػػارب، كيشػػػارؾ فػػػي صػػػياغة مالمحيػػػا كتشػػػكيؿ 
خصائصيا شعكب كأعراؽ شتى تنتمي إلى ثقافات متنكعػة، تصػب جميعػا فػي 

 .(2)مجرل عاـ تيشكَّؿ منو الحضارة
الثقافػػة مػف نػاحيتيف، الناحيػػة األكلػى أفَّ الثقافػة ىػػي فالحضػارة أعػـ مػف 

الجانػػب المعنػػكم فحسػػب مػػف جػػانبي الحضػػارة، كالناحيػػة الثانيػػة أفَّ الحضػػارة 
 الكاحدة قد تشمؿ عدة ثقافات متنكعة كتستكعبيا.

كأخيػػران فإنػػو ال يمكػػف االسػػتيانة بالجانػػب الثقػػافي فػػي الحضػػارة، إذ ىػػك 
ؿ مالػؾ بػف نبػي رحمػو اهلل: "إف أم تفكيػر فػي الجانب األىػـ فييػا، كحقيػؽ قػا

 .(3)مشكمة الحضارة ىك في جكىره تفكير في مشكمة الثقافة"
 مفهوم حوار الثقافات:  -ج 

فالثقافة حركة ديناميكية ليا تأثير كتأثر، كمف ثـ فإفَّ االتصاؿ بيف األمـ 
أثيران سمبيا كثيران ما ينتل عنو تأثير كبير في الجكانب الثقافيَّة ليا، سكاء كاف ت

 أـ إيجابيان.

                                                           

د/ فيػػد بػػف عبػػد العزيػػز السػػنيدم، حػػكار الحضػػارات، المحػػددات كالضػػكابط فػػي ضػػكء  (ُ)
الكتاب كالسنة، الرياض، كرسي األمير سػمطاف بػف عبػد العزيػز لمدراسػات اإلسػالمية، 

 .َٓجامعة الممؾ سعكد، ص
 .ِٓالمرجع السابؽ، ص (ِ)
 .َُُـ، صُْٖٗالرابعة، دمشؽ، دار الفكر ط:  مالؾ بف نبي، مشكمة الثقافة، (ّ)
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ِْٕ 

كحكار الثقافات ىنا يصب فػي الجانػب اإليجػابي حيػث يحػدث تفاعػؿ بػيف 
الثقافات المختمفة، يبدأ مف فيـ االختالؼ بػيف الثقافػات، كالعمػؿ عمػى تقريػب 

 اآلراء كاألفكار، كاالستفادة مف العمـك المختمفة.
عمػى أخػرل  كىذا الحكار يكػكف عػف رغبػة خالصػة، حيػث ال تيفػرض ثقافػة

سكاء بالقكة، مثؿ فرض بعض المغات عمى الدكؿ المستعمىرة، أك مف خالؿ مػا 
 يطمؽ عميو كسائؿ صناعة الثقافة، أك الغزك الفكرم.

رادة رغبػة عػف يػتـ تكاصػؿ ىػك الثقافي فالحكار المختمفػة،  الثقافػات بػيف كا 
 حيػػث تسػػتفيد إحػػدل الثقافػػات مػػف األخػػرل، أك فػػي أقػػؿ تطمعاتػػو تعػػايش بػػيف
الثقافات المختمفة عمى أساس التقبؿ كاالعتراؼ كالسماحة، بعيدان عف التماىي 
أك الػػػذكباف كاالنصػػػيار بػػػيف الثقافػػػات أك تيمػػػيش إحػػػدل الثقافػػػات لصػػػال  

 األخرل، كفي ذات الكقت ال يعني االنغالؽ الذاتي أك العزلة الثقافية.
 بني احلىار انثمبيف وانؼىدلت انثمبفُت:  -2

يشػػػير إلػػى "عمميػػػة  - فػػي أبسػػػط تعاريفػػو - لعكلمػػػةإذا كػػاف مصػػطم  ا
تحكيؿ جميع الظكاىر سكاء كانت محمية أك إقميميػة إلػى ظػكاىر عالميػة، كمػا 
يػػتـ مػػف خالليػػا تعزيػػز التػػرابط بػػيف الشػػعكب فػػي شػػتى أنحػػاء العػػالـ، بيػػدؼ 
تكحيػػد جيػػكدىـ، كقيادتيػػا نحػػك األفضػػؿ كعمػػى جميػػع المسػػتكيات االقتصػػادية 

 .(1)سياسية كالثقافية كالتكنكلكجية"كاالجتماعية كال
فإف أخطر مجاالتيا بال ريب ىك المجاؿ الثقافي، إذ تؤدم إلى فرض قيـ 
كأفكػػػار مػػػف الػػػدكؿ الكبػػػرل عمػػػى الػػػدكؿ األضػػػعؼ كالتػػػي منيػػػا دكؿ العػػػالـ 

                                                           

 ـ تعريؼ العكلمةَُِٖ/ْ/ِبتاريخ  بانا ضمراكم، تعريؼ العكلمة، (ُ)
 mawdoo3.com/ 
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ِْٖ 

اإلسػػالمي، فيػػي نػػكع مػػف الغػػزك الثقػػافي الػػذم ييعٌرفػػو جػػالؿ أمػػيف بكصػػفو: 
ثقافيػػػة لألمػػػة المعتػػػدل عمييػػػا، مػػػف أجػػػؿ "اعتػػػداء رأسػػػمالي عمػػػى اليكيػػػة ال

حػػالؿ  اسػػتغالليا اقتصػػاديان، كمػػا يمكػػف أف نصػػنفيا بأنيػػا غػػزك ديػػف لػػديف، كا 
 .(1)ثقافة محؿ ثقافة أخرل"

فالػػذم يفػػرؽ بػػيف الحػػكار الثقػػافي كالعكلمػػة الثقافيػػة، ىػػك مػػدل الطكعٌيػػة 
مف ثـ فيك كالجبرٌية في نقؿ الثقافة، فالحكار الثقافي يمثؿ الجانب الطكعي، ك 

قائـ عمى االحتراـ كالتسام  كاالعتراؼ بخصكصية اآلخر كاختالفو، كفي إطاره 
 تتفاعؿ الجماعات كالشعكب كتتكاصؿ فيما بينيا.

أمػػا العكلمػػة الثقافيػػة، فإنيػػا تحمػػؿ فػػي طياتيػػا الرغبػػة فػػي محػػك اآلخػػر، 
 كفرض التبعية عميو، كمعاممتو بنظرة فكقية.

كلمػػة الثقافيػػة، ال يمكػػف أف يتحقػػؽ فػػي صػػكرة فػػالحكار الثقػػافي خالفػػان لمع
تدخؿ أطراؼ سياسية أك تكاجد مقاربػات أيديكلكجيػة، كالمسػاعي لتحقيػؽ ذلػؾ 

 .(2)ال تبشر بنتائل إيجابية في ىذا الغرض
كمف ثـ فإف الحكار الثقافي الفاعؿ يبدأ مف حيث "إفساح المجػاؿ لإلبػداع 

البنيػة  كىػذه الػذىني، الغطػاء ىػذا مػف كتحريرىا األكركبية غير لمشعكب الذاتي
العقمية حتى تفكر الشعكب بعقميتيا الخاصػة كأطرىػا المحميػة، فتتعػدد األنمػاط 

 َّٱ  ىنين رن رن رن رن ُّٱكتتنػػكع النمػػاذج. فمػػيس ىنػػاؾ نمػػكذج كاحػػد لكػػؿ الشػػعكب، 

                                                           

 .ْٖـ، صََُِالثالثة، القاىرة، دار الشركؽ  ط:جالؿ أميف، العكلمة،  (ُ)
، بتػػاريخ اإللكتركنػػي الشخصػػية، مكقعػػو قفػػاثانظػػر: سػػمير بشػػة، فػػي التثػػاقؼ كالم (ِ)

 .َْ/َِ/َُِٖاطالع بتاريخ  - َِ/َّ/َُِٔ
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ِْٗ 

عالقػػػات متبادلػػػة كليسػػػت  الحضػػػارات بػػػيف العالقػػػات كتصػػػير [.ْٖ ]المائػػػدة:
 .(1) ["ُّ ]الحجرات: َّٱ ييٰذ ىي مي  رن ُّٱٱعالقات ذات اتجاه كاحد

فػالحكار الثقػػافي ىػػك حػػكار تفػػاعمي تمقػائي كانتقػػائي حيػػث تتكافػػؽ أطرافػػو 
عمػػى قػػيـ مشػػتركة كتبنػػي عمييػػا، كيبقػػى المختمػػؼ فيػػو مصػػكنا بػػاحتراـ كافػػة 

 األطراؼ لمخصكصية الثقافية لكؿ منيـ. 
 احلىار انثمبيف انذاخهٍ واخلبرخٍ:  -3

إليػػو ىنػػا ىػػك تعػػدد الثقافػػات داخػػؿ الحضػػارة الكاحػػدة، ممػػا يجػػدر اإلشػػارة 
مػف  - بػديييا - فالثقافة بما تشممو مػف قػيـ كعػادات كأفكػار ... إلػخ تختمػؼ

بيئػػة إلػػى أخػػرل حتػػى داخػػؿ الحضػػارة الكاحػػدة، فالحضػػارة الغربيػػة مػػثالن تتعػػدد 
تحػػت عنكانيػػا كثيػػر مػػف الثقافػػات، ككػػذلؾ الحضػػارة اإلسػػالمية، إال أف المعػػالـ 

ألساسية لمثقافات في ظؿ الحضارة الكاحدة تككف أقرب لمتشابو كالتماثؿ منيا ا
 إلى االختالؼ كالتنابذ.

كبالتالي، فإفَّ الحكار الثقافي داخػؿ الحضػارة اإلسػالمية يكػكف فػي حاجػة 
 إلى تفعيؿ جاد كذلؾ مف ناحيتيف.

لعػالـ ا دكؿ كخصكصػان  بالفعػؿ القائمة الثقافات بيف الحكار األولى: الناحٌة
المشػترؾ  مػف كاالسػتفادة بالعربيػة، الناطقػة غير اإلسالمي العالـ دكؿ مع العربي

الثقػػافي الثػػرم بينيمػػا لنقػػؿ األفكػػار كاآلراء فػػي الجكانػػب المتعػػددة: السياسػػية 
 كاالقتصادية كاالجتماعية كالفكرية، كتقميؿ الفجكة الثقافية ما أمكف بينيما.

                                                           

 .ْٕحسف حنفي، ماذا يعني عمـ االستغراب، مرجع سابؽ، ص د/  (ُ)
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َِٓ 

عػادة  :الناحٌة الثانٌة الحػكار مػع التػراث اإلسػالمي مػف خػالؿ: "تجديػده كا 
قراءتػػو كصػػياغتو، كدراسػػػة كتحميػػؿ مصػػػادره كمرجعياتػػو، مػػػف خػػالؿ منػػػاىل 
عصػػرية جػػادة تحقػػؽ صػػيف المكاءمػػة كالتكافػػؽ بػػيف المػػكركث كالعصػػرم دكف 
تناقضات أك صراعات، بقدر مػا يتجمػى مػف ركح المصػالحة كاليػدكء فػي بنيػة 

 .(1)لتراثي كالعصرم معان"الفكر كالكجداف ا
إذ قبؿ االنطالؽ بالثقافة اإلسالمية نحك الخػارج العػالمي، ينبغػي تػداكليا 
أكالن عمػػى المسػػتكل الػػذاتي سػػكاء الحاضػػر الثقػػافي، أـ الماضػػي التراثػػي، فيػػذا 
الػػتالق  الثقػػافي الػػداخمي، يسػػاعد عمػػى التنميػػة الثقافيػػة، مػػف خػػالؿ انتقػػاء 

المثاقفػة الخارجيػة، كانػت الثقافػة اإلسػالمية أشػد األفضؿ، حتى إذا مػا حػدثت 
رسكخان، حيث تتأثر بالخارج بالقدر الذم تحتاجو كتقدره، مف غير تأثير سمبي 

 أك التماىي في الثقافة الخارجية الحسف منيا كالقبي .
 لببهُت انثمبفت اإلساليُت نهحىار: انًُىرج انتبرخيٍ:  -4

رغػـ التسػميـ بتعػدد الثقافػات تحػت  - بداية فإف مفيـك الثقافة اإلسػالمية
ىػػي تمػػؾ الثقافػػة التػػي يضػػبطيا المرجعيػػة اإلسػػالمية،  - المظمػػة اإلسػػالمية

بمعنى أف اإلسالـ ىك المكٌكف كالمؤثر األساسي فػي بنيتيػا مػف ناحيػة، كأنيػا 
 مف ناحية ثانية. - غالبان  - ال تخرج عف حدكده

رجعيػػة اإلسػػالـ تتميػػز كالحػػؽ فػػإفَّ الثقافػػة اإلسػػالمية بمػػا تسػػتمده مػػف م
بأنيا "ثقافة حكارية مػف الطػراز الجيػد تقبػؿ التعدديػة، كتنطمػؽ مػف االخػتالؼ، 
كتنتيػػي إلػػى التسػػام  كالتفػػاىـ مػػع اآلخػػر قبػػكالن أك جػػدالن، دليػػؿ ذلػػؾ تعدديػػة 

                                                           

انظػػر: د/ عبػػد اهلل التطػػاكم، الحػػكار الثقػػافي، مشػػركع التكاصػػؿ كاالنتمػػاء، القػػاىرة،  (ُ)
 .ُٖٖ، ُٕٖـ، صََِٔالمصرية العامة لمكتاب الييئة 
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ُِٓ 

المػدارس التػي كانػت األصػؿ الػذم نيضػت عمػى أساسػو ثقافتنػا فػي كػؿ فػركع 
المحافظيف كالمجػدديف، مػدارس المغػكييف العمـ كساحات المعرفة، بيف مدارس 

كالفالسػػفة، أىػػؿ الػػنص كأىػػؿ الػػرأم، مػػدارس المػػتف كمػػدارس السػػند، عمػػـك 
األكائػػػؿ كالعمػػػـك المترجمػػػة، قضػػػايا القػػػدـ كالحداثػػػة، الكسػػػاطة كالمكازنػػػات، 

 .(1)كاألشباه كالنظائر، ككذلؾ كانت حكارات النقاد كالزىاد، كالزنادقة ... إلخ"
ة عالميػػة باعتبػػار أفَّ اإلسػػالـ يخاطػػب العػػالـ كمػػو، فتػػرفض ثػػـ إٌنيػػا ثقافػػ

االنغالؽ عمى الذات، كما أٌنيػا تػرفض التػأثير كالتػأثر الجبػرم حيػث ال تفػرض 
نفسيا عمى اآلخر، كال ييفرض عمييا ثقافػة اآلخػر، كلكنيػا تميػؿ إلػى االنفتػاح 

مػع مػف ثقافتػو التػي ال تتعػارض  - ميمػا يكػف - المنضبط فتأخػذ عػف اآلخػر
قيميا، فالحكمة ضالة المػؤمف أنػى كجػدىا فيػك أحػؽ بيػا، كتسػعى إلػى نشػر 
أفكارىا كقيميػا مػف غيػر إكػراه كال تعػدو عمػى حقػكؽ اآلخػر، بػدءان مػف تأسػيس 

 دار الحكمة في عيد الرشيد في بغداد.
كلعػػؿ أكفػػؽ نمػػكذج لمحػػكار الثقػػافي ىنػػا يتمثػػؿ فػػي الترجمػػة النظاميػػة  

المػأمكف عمػى تكسػيعيا كتعظػيـ دكرىػا فػي الثقافػة  الثقافية "كالتي نيض ابنو
العربيػػة كغيػػر العربيػػة، كالتػػي كػػاف قػػد أسػػس فييػػا الرشػػيد قممػػان لمترجمػػة إلػػى 
جانب عمـك األكائؿ مف دينية كبالغية كلغكية كنقدية، كتاريخية، فتحكلت إلػى 
حضػػارة إنسػػانية كاسػػعة كرحبػػة، ال تعػػرؼ الحػػكاجز كال تعتػػرؼ بالحػػدكد، كال 

لديف أك عنصر أك جنس، بؿ فتحت نكافذىا عمى كػؿ حضػارات العػالـ  تتعصب
لػى الينديػة كالفارسػية كاليكنانيػة كالسػريانية،  القديـ كلغاتو، منذ ترجمة مػف كا 

                                                           

 .ِٓد/ عبد اهلل التطاكم، الحكار الثقافي، مرجع سابؽ، ص (1)
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كمنػػذ اعترفػػت بػػاآلخر بػػدليؿ مػػا نقمتػػو إليػػو، أك نقمتػػو منػػو بمعياريػػة التسػػام  
 .(1)كاالنفتاح"

تػو كشػركحو لكتػب الفمسػفة كمف بعد ذلؾ جاءت ترجمات ابف رشػد كقراءا
 اليكنانية.

كالثقافػػة اإلسػػالمية كمػػا تػػأثرت بػػاآلخر، قػػد أثػػرت أيضػػان ىػػي األخػػرل فػػي 
تحضر العالـ عف طريؽ بث العمـك التي كاف لممسمميف فييا قػدـ السػبؽ، مػف 

 الطب كالفمؾ كالجبر كغير ذلؾ.
 

                                                           

 .ّٗد/ عبد اهلل التطاكم، المرجع السابؽ، ص (1)
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 انفصم انثبٍَ
 يٍ احلىار إىل انتحبنف

اتساقان مع الطبيعة الديناميكية لمحياة؛ فإٌف التالقي الحضػارم كمػا يحكيػو 
االعتػراؼ  يمثػؿ كالػذم السػاكف الحػكار مجػرد عمػى يتكقػؼ ال غالبػان  تحػاكرات، مف

كالتقبإؿ كالتعايش، فإمَّا أف ييحاؿ إلى تحاكر فاعػؿ إيجػابي يتمثػؿ فػي تحالفػات 
حيث تصؿ إلػى درجػة االنػدماج، حضارية، سكاء كانت ىذه التحالفات مكٌسعة 

أك محدكدة في جانب معيف، أك عمى أقؿ تقدير أف يحػدث التػأثير كالتػأثر بػيف 
 القيمي كالثقافي كالديني ... إلخ.  - في أحد جكانبيا - ىذه الحضارات

ما أف يحدث تحاكر سػمبي حيػث التصػادـ الحضػارم كمػا يسػميو بعػض  كا 
ػي مفكرم الغرب، أك التدافع الحضػارم كمػا  يطمقػو الفكػر اإلسػالمي، حيػث تيرىجأ

 كؿ حضارة مف ذلؾ فرض قيميا، أك حتى المحافظة عمييا. 
 - كسكاء في حالة حدكث التفاعؿ اإليجابي، أك التدافع السمبي؛ فإفَّ ذلؾ

لػػو أثػػره الفاعػػؿ فػػي الحيػػاة اإلنسػػانية، كتطكرىػػا، حيػػث يػػذىب الزبػػد  - ال شػؾ
 ي األرض. جفاء، كيبقى ما ينفع الناس ماكثان ف

كمف ىنا، فإفَّ ميمة ىذا الفصؿ تكمف في رصد مسيرة الحكار الحضارم: 
نظريا كعمميا، كمناقشة آفاؽ الحكار الحضػارم المتطمػع إلييػا، كالكقػكؼ عمػى 
نظريػػات التصػػادـ كالتػػدافع الحضػػارم كاآلراء حكليػػا؛ كذلػػؾ مػػف خػػالؿ ثالثػػة 

 مباحث:
 .المبحث األكؿ: مسيرة الحكار الحضارم

 .حث الثاني: آفاؽ الحكار الحضارمالمب
 .التاريخ كنياية كالصراع التدافع نظرياتالمبحث الثالث: 
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 ادلبحث األول
 يسرية احلىار احلضبرٌ

 يمذيت: 
ال يشػػكؾ أحػػد مػػف المػػؤرخيف فػػي أفَّ الحػػكار الحضػػارم قػػديـ قػػدـ كجػػكد 
ػػمـ  ف كػػاف مبنينػػا عمػػى السأ الشػػعكب ذات الحضػػارات المتجػػاكرة، ىػػذا الحػػكار كا 
كتبػػادؿ المنػػافع أحيانػػان، فإنَّػػو كثيػػران مػػا كانػػت تشػػكبو الصػػراعات كالتصػػادمات، 

مسػػيرة الحػػكار  التػػي يمكػػف كصػػفيا بالتػػدافعات الحضػػارية، كبالتػػالي فمػػـ تكػػف
الحضػػػارم خالصػػػة، بػػػؿ إنَّيػػػا كانػػػت عبػػػارة عػػػف حػػػكارات فػػػي ظػػػؿ صػػػراعات، 

 كصراعات خالؿ حكارات.
ذا كانت مسيرة الحكار الحضارم قد امتػدت عرضػان إذ شػممت الحضػارات  كا 
المتجػػاكرة كالمتزامنػػة، حيػػث تبػػاديؿ المعػػارؼ كالخبػػرات، كحتػػى تناقيػػؿ العبػػادات 

شػػػػممت الحضػػػػارات المتعاقبػػػػة، فأخػػػػذت بعػػػػض  كاألديػػػػاف، كامتػػػػدت طػػػػكالن، إذ
الحضػػارات نصػػيبيا مػػف ميػػراث سػػابقتيا فكرثػػت مػػف أصػػناؼ العمػػـك كتجػػارب 
الحيػػػاة؛ فإنَّيػػػػا كػػػػذلؾ اتسػػػػعت مجاالتيػػػا لتشػػػػمؿ جػػػػانبٌي الحضػػػػارة: المػػػػادم 
كالمعنػػكم، فتبادلػػت معػػالـ المدنيػػة كالمعمػػار كغيػػر ذلػػؾ مػػف جكانػػب الحيػػاة 

الثقافػػػات كالمعػػارؼ كاألديػػاف، كشػػتى جكانػػػب  الماديػػة، كتػػداكلت أصػػنافان مػػف
  الحياة المعنكٌية.

التػػي ال يمكػػف  - كمػػع ىػػذا الشػػمكؿ كاالتأسػػاع لمسػػيرة الحػػكار الحضػػارم
فإفَّ ما يعنينا ىنػا ىػك النظػرة الكميَّػة اإلجماليػة لمسػيرة الحػكار  - رصدىا بدقة

بيف الحضارتيف اإلسالمية مف جية كالغربية )مع الػتحفظ عمػى ىػذا المسػٌمى( 
مف الجية األخرل، باعتبارىما ىما الحضػارتاف الكبيرتػاف الباقيتػاف كالفاعمتػاف 
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مػف ناحيػػة  - لغالػػبفػي ا - مػف ناحيػػة، كالكارثتػاف لسػػائر الحضػارات المنػػدثرة
 ثانية.

حسػػػػف حنفػػػػي: "فػػػػإفَّ التأصػػػػيؿ التػػػػاريخي لعالقػػػػة  /ككمػػػػا يػػػػرل الػػػػدكتكر
الػػذم  التػػاريخي اإلرث يبػػيف الغربيػػة كالحضػػارة كاإلسػػالمية العربيػػة الحضػػارتيف

الثقافػات،  حػكار الجديػد، األندلسػي النمكذج نحك التحرؾ مف كيمنع الكاىميف يثقؿ
كمػػػا إنَّػػػو يسػػػاعد عمػػػى القضػػػاء عمػػػى أسػػػطكرة الجػػػكاىر الثابتػػػة لمحضػػػارات، 
كالشخصيات القكمٌية لمشعكب، الػدكائر المغمقػة التػي تتنػاط  فيمػا بينيػا، مػرة 
غالبة كمرة مغمكبة. كيتجنب الكقػكع فػي إصػدار األحكػاـ المطمقػة التػي تراعػي 

اسػػػية التػػػي تنشػػػأ فييػػػا كػػػؿ المراحػػػؿ التاريخيػػػة كالظػػػركؼ االجتماعيػػػة كالسي
حضارة. كالغرب معركؼه بنسبة األحكاـ في دراساتو الخاصة بػو، كفػي الخػارج 
يطمقيا عمى الحضارات الالغربية، في الداخؿ يحمؿ تاريخية حضارتو كمسػارىا 
فػػي الزمػػاف كالمكػػاف، كفػػي الخػػارج يػػدرس الحضػػارات الالغربيػػة فػػي جكىريتيػػا 

يتجٌنػب أحكػاـ القيمػة كيفضػؿ أحكػاـ الكاقػع  خارج الزماف كالمكاف. في الػداخؿ
بدافع المكضكعية كالحياد. كفي الخػارج يطمػؽ أحكػاـ القيمػة ممػا يكشػؼ عػف 
التحيز كاتباع األىكاء. فالمعيار المزدكج ليس فقط فػي الممارسػات السياسػية؛ 

 .(1)بؿ أيضان في النظرة العممية لمحضارات"
بطػػكريف،  مػػرت قػػد الحضػػارم الحػػكار سػػيرةم أفَّ  إلػػى اإلشػػارة يجػػدر فإنَّػػو كأخيػػران 

الطكر العممي حيػث التحػاكر عمػى أرض الكاقػع فػي شػتى مجػاالت الحيػاة، ثػـ 
الطػػكر النظػػرم حيػػث طػػرؽ المفكػػركف ىػػذا البػػاب التنظيػػرم لمحػػكار كأسػػيمكا 

                                                           

 د/ حسػػػػف حنفػػػػي، اإلسػػػػالـ كالغػػػػرب كرقػػػػة عمػػػػؿ، القػػػػاىرة، مجمػػػػة شػػػػئكف عربيػػػػة،  (1)
 .َُُ-َُٗـ، صََِِ(، َُٗع )
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 برؤاىـ في تكصيؼ ماضيو ككاقعو كما ينبغي أف يككف عميو مستقبمو.
 يسرية احلىار احلضبرٌ والؼًُب:  -1

بدايػػػة؛ فػػػإفَّ الحضػػػارة الغربيػػػة أقػػػدـ سػػػبقان فػػػي الظيػػػكر مػػػف الحضػػػارة 
كػاف ىنػاؾ تبػادؿه فػي  - كمنذ نشأة الحضػارة اإلسػالمية - اإلسالمية، كما أنَّو

ؽ الحضارم بيف الحضارتيف؛ فالحضارة الغربيػة قػد "مػرت بػثالث  األدكار كالتفكإ
يكػػف اإلسػػالـ قػػد عصػػكر، القػػديـ، كالكسػػيط، كالحػػديث. فػػي العصػػر القػػديـ لػػـ 

فكرث الحضارة القديمة اليكنانية كالالتينية كتراث اآلباء  - ظير بعد أك انتشر
اليكناف كالالتيف، ترجمة كتعميقان، كشرحان، كتمخيصػان، كعرضػان، كتأليفػان، كقػراءة 

بداعان  كفي العصكر الكسػطى نشػأت الحضػارة اإلسػالمية  - كتأكيالن، كانتحاالن كا 
لذىبي، عصر المتنبي كالبيركني كابػف سػينا كابػف الييػثـ، الزاىرة في عصرىا ا

كىك ما يقابؿ العصر الكسيط األكربي، ثـ بدأ عصر الشػركح كالممخصػات فػي 
الحضارة اإلسالمية التي استدعت بالذاكرة ما أبدعتو قػديمان بالعقػؿ. كىػي فتػرة 
العصػػكر الكسػػطى بالنسػػبة ليػػا، العصػػر المممػػككي العثمػػاني، عصػػر التػػدكيف 

لثػاني، كىػػك العصػػر الػػذم بػػدأ فيػػو الغػػرب الترجمػػة مػػف العربيػػة إلػػى الالتينيػػة ا
لمعمػػـك الرياضػػية كالطبيعيػػة الفمسػػفية اإلسػػالمية، كالتػػي كانػػت كراء النيضػػة 
األكربية الحديثة. فالعصكر الكسطى األكربيػة مػف القػرف السػابع حتػى القػرف 

لسػػبعة اليجريػػة الرابػػع عشػػر المػػيالدم تقابػػؿ عصػػرنا الػػذىبي فػػي القػػركف ا
األكلػػى كالتػػي أرخ ليػػا ابػػف خمػػدكف. كالعصػػكر الحديثػػة األكربيػػة مػػف القػػرف 
الخػػامس عشػػر حتػػى القػػرف الكاحػػد كالعشػػريف تعػػادؿ عصػػكرنا الكسػػطى، مػػف 
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 . (1)القرف الثامف حتى القرف الرابع عشر اليجرم"
فااللتقػػاء الحضػػارم بػػيف اإلسػػالـ كالغػػرب قػػد كػػاف أمػػران كاقعػػان منػػذ مقػػدـ 

سالـ، كذلؾ في عدة اتجاىات. فمثالن يمكف التأريخ ليػذا االلتقػاء منػذ العػاـ اإل
 مف خالؿ تكاصمو كرسػائمو لمممػكؾ كاألمػراء -  -السادس مف ىجرة النبي 

يػػدعكىـ فييػػا إلػػى اإلسػػالـ كيشػػرح ليػػـ كنيػػو، أمػػا  - كخصكصػػان الركمػػاف -
المسػػمميف إلػػى  التػػاريخ العػػاـ لاللتقػػاء بػػيف اإلسػػالـ كالحضػػارات فيػػك بيجػػرة

 الحبشة في العاـ الخامس مف البعثة.
ثـ تتابعت المقاءات الحضػارية بػيف الجػانبيف، كتعػددت مجاالتيػا: الػديني 

عمػى  األكبػر التػأثير ذات الحقيقيػة البدايػة أفَّ  إال ذلؾ، كغير كالمدني كالثقافي،
مركػػزان الحضػػارة الغربيػػة كانػػت فػػي بػػالد األنػػدلس، حيػػث أقػػاـ المسػػممكف فييػػا 

حضاريان جاذبان كمؤثران لممشػرقييف كالغػربييف معػان، كقػد أفػادت الحضػارة الغربيػة 
 مف ىذا االتصاؿ المباشر، األمر الذم كاف سببا مباشران في نيضتيا.

كمف الجدير ىنا التذكير بأف الٌتماس المباشر بيف الحضػارتيف اإلسػالمية 
بػدأت أكالن كصػراعات كحػركب، مباشرة  تكالغريبة، قد تـ مف خالؿ ثالثة لقاءا

 ثـ تجمى مف خالليا تناقالت حضارية مف كال الجانبيف. 
 االلتقاء الحضاري فً األندلس:  -أ 

يمثػػؿ االلتقػػاء الحضػػارم فػػي األنػػدلس مػػا يمكػػف اعتبػػاره بدايػػة الحػػكار 
ف كانػػػت العالقػػػة  الحضػػػارم الفاعػػػؿ بػػػيف الحضػػػارتيف الغربيػػػة كاإلسػػػالمية، كا 
بينيما لـ تخمك مف صراعات كحػركب إال أنَّيػا شػيدت ذركة التعػارؼ، كالتناقػؿ 

ف كػػاف ذلػػؾ غالبػػان فػػي صػػال  الحضػػارة الغربيػػة  التػػي كانػػت الثقػػافي أيضػػان، كا 

                                                           

 .َُُفي، اإلسالـ كالغرب كرقة عمؿ، صانظر: د/ حسف حن (1)
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تعيش أسكأ فترات انطماسيا، تمؾ الفترة التػي سػميت فيمػا بعػد عصػر الظػالـ. 
 كىي في ذات الكقت قمَّة االزدىار اإلسالمي ثقافيان كدينيان كمدنيان.

كيػرل الػػبعض أفَّ الفتػرة األندلسػػية ىػي الفتػػرة الكحيػدة التػػي عاشػت فييػػا 
، حيػػث عػػاش العػػرب الضػػفتاف الشػػمالية كالجنكبيػػة نمػػكذج حػػكار الحضػػارات

كالبربر، المسممكف كالييكد كالنصارل في غرناطة كأشبيمية كقرطبػة كطميطمػة، 
ك ثػػـ خمػػؽ حضػػارة إنسػػانية كاحػػدة تنصػػير فييػػا الثقافػػات المتعػػددة، كىػػك مػػا 

كعػػرؼ الغػػرب بعػػد خػػركج  - عػػرؼ فػػي تػػاريخ الييكديػػة باسػػـ العصػػر الػػذىبي
كلػـ تبػدأ  - ممفكريف كالعممػاءالعرب كالمسمميف مف األندلس محاكـ التفتيش ل

نيضة الغرب الحديثة إال بفضؿ الترجمات التي تمت في طميطمة، كفي صػقمية 
كفي بيزنطة لمتراث العربي اإلسػالمي العممػي كالفمسػفي كالعمرانػي مػف العربيػة 
إلى الالتينية مباشرة أك عبر المغػة العبريػة، كعنػدما كػاف اإلمبراطػكر فريػدريؾ 

كيرسػؿ الممػؾ "جػكرج" ممػؾ بريطانيػا بنػات  (1)بية في بالطػوالثاني يتحدث العر 
أشػػراؼ اإلنجميػػز عمػػى رأسػػيـ ابنػػو أخيػػو األميػػرة "دكبكنػػت" لمػػتعمـ فػػي مػػدارس 

 األندلس. 
 الحروب الصلٌبٌة:  -ب 

كىػػذا التالقػػي بخػػالؼ التالقػػي األندلسػػي كػػاف عمػػى أرض المشػػرؽ، فقػػد 
اإلسالمي، كقػد اسػتمرت كانت الحركب الصميبية صراعان بيف الكنيسة كالشرؽ 

قػػرنيف مػػف الزمػػاف، كمػػف المػػؤرخيف مػػف يػػرل أفَّ ىػػذه الحػػركب ىػػي العامػػؿ 
ـٌ نقؿ الصناعات كالفنكف اإلسالمٌية.  األساسي في تقدـ أكربا حيث ت

                                                           

 .َُٗانظر: د/ حسف حنفي، اإلسالـ كالغرب، ص (1)
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أثػره الكمػي عمػى  - رغػـ ككنػو صػراعان فػي األسػاس - ككاف ليذا التالقػي
تغيإػػػر نظػػػرة الغػػػرب لمشػػػرؽ، ككػػػاف سػػػبيالن لنشػػػر الػػػديف اإلسػػػالمي، كالثقافػػػة 
اإلسػػالمية، ككثيػػران مػػف العمػػـك المعػػركؼ فييػػا تقػػدـ المسػػمميف حينئػػذ كتػػأخر 
العػػالـ الغربػػي، مثػػؿ: الطػػب كالفمػػؾ، كالمعمػػار، بػػؿ كحتػػى الشػػعر كالمكسػػيقى، 

 كغير ذلؾ. 
 فتح الصقلٌة: -ج 

عبران ىامان ألكربا، ككسيمة اتصاؿ بػيف المشػرؽ كالمغػرب، تمثؿ الصقمية م
حيث أقاـ المسممكف حضارة عظيمة ىناؾ، كنقمكا إلييا المعػارؼ كالصػناعات، 
كبقيػػت لمػػدة زىػػاء قػػرنيف، مركػػز إشػػعاع حضػػارم، اسػػتفاد منػػو الغػػرب حيػػث 
اسػػػتطاعكا أف ينقمػػػكا كثيػػػران مػػػف التػػػراث اإلسػػػالمي الفكػػػرم إلػػػى لغػػػاتيـ، كمػػػا 

سالمية التي أقاميا المسممكف ىناؾ.استفا  دكا مف المدينة اإلو
ذا كانت ىذه المقاءات تمٌثؿ المرحمػة األكلػى مػف لقػاء الشػماؿ بػالجنكب  كا 
كالذم أفاد منو الشماؿ األكربي إفادة عظيمة، فإفَّ الجنػكب اإلسػالمي قػد أفػاد 

نػاني، أيضان مف ىذا المقاء الحضارم حيث استفاد مػف نقػؿ كترجمػة الفكػر اليك 
كأيضا مف بعض األمكر األخرل التي قد أسيمت في بناء الحضػارة اإلسػالمية 
مثؿ الصناعات العسكرية كغيرىػا؛ إال أفَّ مػا ينمٌيػز ىػذه المرحمػة، ىػك التفاعػؿ 
الحضارم بيف الحضارتيف في نطاؽ المشترؾ اإلنساني العػاـ، مػع احتفػاظ كػؿ 

 حضارة بطابعيا كخصكصيتيا الحضارية. 
المرحمػػة الثانيػػة لمحػػكار الحضػػارم بػػيف اإلسػػالـ كالغػػرب، كالػػذم ثػػـ تػػأتي 

الخالفػة  بنشػكء ليػا التػاريخ يمكػف مػرحمتيف، بػيف كسػيطة كمرحمة اعتبارىا يمكف
العثمانية، حيث الكساطة التركية بيف الشماء األكربي كالجنكب اإلسػالمي مػف 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 الجزء األكؿ - ـََِِالعدد الثامف كالثالثكف /  بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

   

     

 من أجل حوار حضاري بناء
 روئ مبتكرة فً ضوء الدعوة اإلسالمٌة

َِٔ 

 سالمي.جية، كاالحتكاكات الفعمية مف حيث االستعمار الغربي لمعالـ اإل
كىػػذه المرحمػػة بػػالرغـ مػػف اتسػػاع دائػػرة العػػداكة كالصػػراع بػػيف العػػالميف 
اإلسالمي كالغربي، األمر الذم ال يمكف معو كصػؼ ىػذه المرحمػة، باألكصػاؼ 

 إذ لـ تشيد ثمة اعتراؼ أك تعايش كىذا ىك أدنى درجات التحػاكر - الحكارية
دكات الحضػارة المعنكيػة بمػا إال أفَّ ىناؾ ال شػؾ التقػاءن حضػاريا، كتنػاقالن أل -

تشػػػممو مػػػف ثقافػػػة كقػػػيـ كسػػػمكؾ، كأدكاتيػػػا الماديػػػة بمػػػا تشػػػممو مػػػف عمػػػراف 
 كصناعة كمدنٌية بشتى نكاحييا.

إال أفَّ الغمبة الحضارية في ىذه المرحمة كانت في صال  الغربػي، كالتػأثر 
فنقمػت كاف عمى حساب العالـ اإلسالمي، باعتباره مغمكب مكلع بتقميد الغالب، 

ف كانػػت قػػد حافظػػت فػػي ىػػذه  - تركيػػا عػػف العػػالـ األكربػػي ثقافتػػو القانكنيػػة كا 
، -الناحية عمى الخصكصية اإلسالمية بمصدرٌية التشػريع اإلسػالمي لمقػانكف 

كالفنكف العسكرية كغير ذلؾ، أما بعض الدكؿ اإلسالمية المستعمرة فقػد نحػت 
إلى أبعد مف ذلؾ حيث اسػتيراد التعمػيـ المػدني كتمييػزه عمػى الػديني، كالفنػكف 
 المباح منيا كغير المباح، كالقيـ كالعادات التي تنافي كميةن القيـ اإلسالمية. 

يف العػػالميف اإلسػػالمي كالغربػػي كأخيػػران، تػػأتي مرحمػػة االلتقػػاء الحضػػارم بػػ
في العصر الحديث، عصػر مػا بعػد االسػتعمار العسػكرم، ليشػيد مرحمػة أخػرل 

 مف مراحؿ الحكار الحضارم، كالتي تفترؽ عف سابقتييا بأمريف أساسييف: 
  أف التصػػارع كالتػػدافع فييػػا لػػـ يعػػد مجػػرد صػػراع عسػػكرم األمررر األول:

نما ثقافي كاقتصادم  - في الغالب - فػي األسػاس مػع شػمكؿ كممػة الثقافػة كا 
دارة الدكلػػػة، كالرؤيػػػة الكميػػػة لمكػػػكف  ىنػػػا حيػػػث القػػػيـ كالسػػػمكؾ، كاالقتصػػػاد كا 

 كالحياة كاإلنساف، كحتى الديف ذاتو. 
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كال شؾ ىنا أفَّ الغمبػة فػي ىػذا الجانػب، تعتبػر سػيطرة كميػة عمػى اآلخػر، 
ليائمػػة لمغػػرب بمػػا رغػػـ اإلمكانػػات األداتيػػة ا - لكػػف الكاضػػ  ىنػػا أننػػا مػػا زلنػػا

فػػي مرحمػػة التػػدافع الثقػػافي، فػػال  - تشػممو مػػف آلػػة إعالميػػة، كقػػكة اقتصػادية
الغػػرب اسػػتطاع أف يفػػرض ثقافتػػو بالكميػػة عمػػى العػػالـ اإلسػػالمي، كال العػػالـ 
اإلسػػالمي استسػػمـ تحػػت رايػػة الغػػرب؛ بػػؿ إنػػو مػػا زاؿ لمعػػالـ اإلسػػالمي جػػكالت 

 لديف اإلسالمي ىناؾ. داخؿ قمب العالـ الغربي خصكصان نشر ا
في خصكصية االلتقاء الحضارم في ىذا العصر: ىػك سػعة  األمر الثانً:

دائػػرة ىػػذا االلتقػػاء حيػػث يمكػػف كصػػفو بالتػػداخؿ الحضػػارم، فعمميػػة االلتقػػاء 
"دار  اليػـك لمثقافػات فمػيس - فقػط، اإلقميمية الحدكد عند تنشأ تعد لـ الحضارم

قامتيا أمنيا نمػا - (1)نبػي بػف مالػؾ عبر كما حضارتيا" مكاطف في كا  اختمطػت  كا 
 الحضارات طكعان ككرىا حتى ص  في ىذا العصر كصؼ عصر العكلمة. 

مف تغيإرات، إضافة إلى تحػكالت  كفي ظؿ أيديكلكجية العكلمة كما يكاكبيا
ما بعد الحرب الباردة بيف قطبي العالـ، تجمت الدعكات إلػى حػكارات حضػارية، 

 يتداخؿ فييا الحكارات الدينية كالثقافية كالدكلية.
ذا كاف الغرب يعيش اليـك حالة األسػتاذية الحضػارية إذ غيػر منكػكر  - كا 

نشػػاء  مدنيػػة عظيمػػة، كأيضػػان فػػي تفكقػػو فػػي الجانػػب المػػادم فػػي الحضػػارة كا 
بعض الجكانب المعنكية منيا كاإلدارة السياسية، كالحقكقيػة، فإنػو مػا زاؿ عنػد 
العػػالـ اإلسػػالمي مػػا يقدمػػو فػػي ىػػذا االلتقػػاء الحضػػارم خصكصػػان فػػي الجانػػب 

 القيمي كاإلنساني. 

                                                           

 .ٖٗيراجع: مشكمة الثقافة، مرجع سابؽ، ص (1)
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إف المرحمػػة الحضػػارية اليػػكـ رغػػـ مػػا تشػػيده مػػف حالػػة حكاريػػة تمقائيػػة 
ارتيف، إال أنَّػو يشػكبيا بعػض المعيقػات: كاالسػتعالء الغربػي، قائمة بيف الحضػ

كتشكيو الجانب اإلسالمي دينيان كفكريػان كاجتماعيػان حتػى بػات مػا يعػرؼ بفكبيػا 
اإلسػػػالـ، األمػػػر الػػػذم أثػػػر عمػػػى التعػػػايش السػػػممي خصكصػػػان لػػػدل األقميػػػات 

 المسممة في العالـ الغربي.
انػب اإلسػالمي حػكؿ التعػرإؼ كأيضان ىناؾ التباس عنػد غيػر قميػؿ مػف الج

 عمى العالـ الغربي، كالتشكؾ في كؿ ما يأتي مف منجزات حضارية مف قبمو.
كمع ىذا، فإنو مازاؿ ىناؾ الكثير مف المجاالت التعاكنية، كاالستفادة مػف 
المشترؾ اإلنساني العاـ في إقامػة حػكارات حضػارية تنطمػؽ مػف التعػرؼ عمػى 

المطمػؽ، مػع االحتفػاظ بالخصكصػية الحضػارية  اآلخر، كتتغيا النفع اإلنسػاني
 لكؿ جانب.

 يسرية احلىار احلضبرٌ تُظريًَب:  -2
نمػا جػاء  لـ يكف التنظير لعممية الحكار الحضارم مكاكبان لكاقعو العممي، كا 
متػأخران جػدان، حيػث "اقتػرف ظيػكر مصػػطم  الحػكار فػي داللتػو الجديػدة، بتزايػػد 
حدة ما كاف يعرؼ بالحرب الباردة بػيف المعسػكريف السػابقيف بزعامػة الكاليػات 

كتػزامف ىػذا الظيػكر لمفػظ المتحدة األمريكية كاالتحاد السػكفيتي فػي السػابؽ، 
الحػػػكار مػػػع تصػػػاعد ضػػػراكة الصػػػراع األيػػػديكلكجي كالسياسػػػي بػػػيف القػػػكتيف 
العظيمتيف، فكاف الحػكار الػذم طػرح الغػرب فكرتػو، مقابػؿ التعػايش الػذم رفػع 
المعسكر الشيكعي شعاره كتبنػى فمسػفتو، فػالغرب ينػادم بػالحكار بػيف األديػاف 

كػػاف فيمػػا مضػػى يتمثػػؿ فػػي االتحػػاد  ثػػـ الثقافػػات كالحضػػارات، كالشػػرؽ الػػذم
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السكفيتي يدعك إلػى التعػايش السػممي، كالتعػايش بػيف األمػـ كالشػعكب، كلكػؿ 
 دعكة غايتيا.

كيالحػػظ فػػي ىػػذا السػػياؽ أفَّ الحػػكار الػػذم كػػاف الغػػرب ىػػك السػػابؽ إلػػى 
، كبيذه الداللة، اسػتند فػي أكؿ األمػر عمػى اليػدؼ  الدعكة إليو، بيذا المفيـك

المسيحي، ككانت الكنيسة  - كقع التركيز عمى الحكار اإلسالميالديني، حيث 
الغربية، ىي التي كجيت الدعكة إلى ىذا الحكار، كذلؾ في أعقاب نشكء أزمة 
حضػػارية جديػػدة فػػي العػػالـ العربػػي اإلسػػالمي نتيجػػة تصػػادـ بػػيف اإلرادتػػيف: 

الجػػانبيف  اإلرادة العربيػػة اإلسػػالمية كاإلرادة الغربيػػة، كبمػػكغ حػػدة الصػػراع بػػيف
مبمغان قدَّر الجانب الغربي أنػو بػات ييػدد مصػالحو، فكانػت الػدعكة إلػى الحػكار 

المسػيحي، ثػـ فػي المجػاؿ  - في المجاؿ الػديني فػي صػيغة الحػكار اإلسػالمي
العربػػي، فػػي مرحمػػة أكلػػى أعقبتيػػا  - السياسػػي، فػػي صػػيغة الحػػكار األكربػػي

 .(1)كالجنكب" مرحمة ثانية نشطت فييا الدعكة إلى "حكار الشماؿ
دراسات كتنظيرات  - اإلسالمية كالغربية - كقد برز عمى الساحة العالمية

لمحكار الحضارم كمستقبمو، منيا ما جن  تجاه حتمية تصارع الحضارات فيما 
بينيػػا، مثػػؿ: برنػػارد لػػكيس، كميػػدم المنجػػرة، كأشػػير مػػف تمػػادل فػػي ىػػذا 

األمريكػي ذم األصػكؿ الجانب: صمكئيؿ ىنتجتكف، كمػف قبػؿ كػؿ ىػؤالء كػاف 
اليابانيػػة فرانسػػيس فكككيامػػا كمقكلتػػو الشػػييرة حػػكؿ نيايػػة التػػاريخ كاإلنسػػاف 

 األخير. 
كعمى الجانب اآلخر أك ربما جاءت كرد فعؿ عمى مقكلة صداـ الحضارات 

                                                           

 .ُِ، ُُد/ عبد العزيز التكيجرم، الحكار مف أجؿ التعايش، مرجع سابؽ، ص (1)
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الحتمػػي، جػػاءت تنظيػػرات داعيػػة إلػػى الحػػكار الحضػػارم، كمػػف أشػػير ىػػؤالء 
م، كأكدع أفكػػاره نحػك ىػػذا الحػكار فػػي المفكػر الفرنسػػي المسػمـ ركجيػػو جػاركد

كتابػػو: "فػػي سػػبيؿ حػػكار بػػيف الحضػػارات" حيػػث دعػػا إلػػى القػػيـ المتنكعػػة فػػي 
الحضارات المختمفة، كاعتمدت فكرتو عمى: "أفَّ الغايات التي تسعى إلييا فكػرة 
الحكار بيف الحضارات، ىي محاكلة إحداث التكازف كالتكامؿ الحضارم، فينػاؾ 

ة كىي الحضارة الغربية، ينبغي التخفيؼ مف غمكائيا لكػي حضارة مادية محض
 تنسجـ مع القيـ الركحية كاألخالقية التي تنطكم عمييا بعض الحضارات".

كمػػػػا يػػػػدعك إلػػػػى عػػػػدـ التػػػػذرع بػػػػاختالؼ األديػػػػاف لػػػػرفض الحػػػػكار بػػػػيف 
الحضػػػارات، فاألديػػػاف جػػػاءت لمتقريػػػب بػػػيف الحضػػػارات، كلػػػيس لزيػػػادة حػػػدة 

 الصراعات بينيا.
يكػكف  أف جػاركدم: نظػر فػي يشػترط فإنػو الحضػارم الحكار ىذا يتـ كحتى
فيػـ  أفٌ  كمػا اآلخػر، الطرؼ مف يتعممو شيء ثمة أف البدء منذ مقتنعان  المحاكر
التكاضػػع  فػػي كبيػػران  كجيػػدان  الغربيػػة، العقميػػة فػػي كبيػػران  تحػػكالن  يسػػتمـز أخػػرل ثقافػػة

 .(1)كالمصالحات كالتنازالت المتبادلة التشكييات لرفض القبكؿ كفي الفكرم،
كمف بعد أطركحة جاركدم كثرت األطركحات كالتنظيرات حكؿ إحػالؿ لغػة 
الحػػكار الحضػػارم محػػؿ لغػػات التصػػادـ كالتصػػارع كنيايػػة التػػاريخ، مػػف ذلػػؾ 

 أطركحات: محمد خاتمي كزكي الميالد كغيرىـ.

                                                           

 .ٖٖ-ٖٔيراجع: سعاد نزارم، إشكالية العالقة بيف الحضارات، ص (1)
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 ادلبحث انثبٍَ
 آفبق احلىار احلضبرٌ

 يمذيت: 
الحضػػارم فػػي بعػػض المجػػاالت كتضػػيؽ فػػي بعضػػيا تٌتسػػع دائػػرة الحػػكار 

اآلخر، كما يحػدث تقػارب بػيف بعػض الحضػارات، كتباعػد بػيف بعضػيا اآلخػر، 
لكف المشكمة في الحقيقػة ال تكمػف فػي االقتػراب كاالبتعػاد الحضػارم، كال سػعة 
نَّما في الفارؽ اليائؿ بػيف التحػاكر الكػائف، كالتحػاكر  دائرة الحكار كضيقيا، كا 

 أك بيف كاقع الحكار كغايتو. المرتجى،
ىذا الفارؽ يمكف رصده في ناحيتي الكـ، كالكيؼ معان، فالحكار الحضارم 
مف الناحية الكمية ناشطه في بعض المجػاالت عمػى حسػاب بعضػيا اآلخػر، أك 
بمعنى آخر، فإفَّ مجاالت الحكار القائمة ال تتناكؿ جميع المياديف التي ينبغػي 

 حضارم.أف ينشط حكليا الحكار ال
أمَّا مف ناحية الكيؼ، كىك سؤاؿ الفاعمية، فإفَّ البكف شاسػع بػيف صػكرة 
الحكار كحقيقتو، كشكمو كجػكىره، كنظريتػو ككاقعػو؛ فػالحكار الحضػارم الكاقػع 

 حكار نظرم أكثر منو عممي كفاعؿ.
إفَّ آفاؽ الحكار الحضارم مٌتسعة كمتشعبة، لكنيا في الكقت ذاتػو تتنظػر 

صػػدؽ تكجػػو إلػػى إعمػػاؿ ىػػذه الحػػكارات فػػي إصػػالح الكاقػػع إلػػى نيػػة خالصػػة ك 
اإلنساني، كاالستفادة مػف المنجػزات الحضػارية االسػتفادة المثمػى، األمػر الػذم 
ينتل تحالؼ حضارم مبني عمى مبادلة ىذه المنجزات كالمزايػا الحضػارية بػيف 
الحضػػػارات بعضػػػيا الػػػبعض، تحػػػالؼ تبػػػيف مزايػػػاه بػػػيف الحضػػػارات الماديػػػة 

 ت الركحية القيمية.كالحضارا
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تقـك ىذا التحالفات حكؿ الكميات كاألصكؿ المتفؽ عمييا مع ترؾ المجػاؿ 
 لمخصكصية الحضارية المحترمة كالمعترؼ بيا مف الجميع أك عمى أقؿ تقػدير

إف لـ تصؿ الحضارات إلى مرحمة التحالفات الحضارية، كلـ يستفد كػؿ  مػف  -
يحػػدث التصػػال  الحضػػارم بمػػا يحكيػػو مػػف تقبػػؿ كتعػػايش  - منجػػزات اآلخػػر

 سممي.
كالحؽ، فػإفَّ آفػاؽ الحػكار الحضػارم المرجػكة تكػاد تتعمػؽ بكافػة الميػاديف 
الحياتٌيػػػة كالفردٌيػػػة كاالجتماعٌيػػػة مػػػف سياسػػػٌية كاقتصػػػادٌية، كثقافٌيػػػة كدينٌيػػػة، 

رؾ كأخالقٌيػػػة كقيمٌيػػػة، كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف المسػػػائؿ العامػػػة التػػػي تعتمػػػد المشػػػت
 اإلنساني العاـ كيصم  تداكليا كاالستفادة منيا مف كافة الحضارات.

إال أفَّ ىػػػذا المبحػػػث يعتنػػػي فػػػي األسػػػاس بالتأكيػػػد عمػػػى بعػػػض القضػػػايا 
الكبرل كالميمٌحة حضاريان كينبغي التعاضد الحضارم عمى تفعيميا كاقعيػا، سػكاء 

 ما بدء حكلو حكار بالفعؿ أـ لـ يبدأ. 
 انتؼبَش انسهًٍ وَشر انسالو انؼبدلٍ:  -1

فػػي البػػػدء، فمػػػف أكؿ متطمبػػػات الحػػكار الحضػػػارم، قيػػػاـ تعػػػايش سػػػممي 
حقيقي بيف الحضػارات عمػى المسػتكل النفسػي الػداخمي، كالسػمككي الخػارجي. 
فالحضارات في حاجػة إلػى إعػادة النَّظػر فػي تقبػؿ بعضػيا الػبعض، بعيػدان عػف 

ػػب كالكبريػػاء: إمػػا بػػدافع التقػػدإـ المػػدني بالنسػػبة لمحضػػارات التػػي تممػػؾ  التعصإ
، أك باسػػتدعاء الجانػػب التػػاريخي بالنسػػبة لمحضػػارات التػػي  سػػبقان مػػدنيان اليػػـك

 فقدت سبقيا الحضارم.
ىػػك األسػػاس الػػذم ينبغػػي أف  - أك المصػػالحة مػػع اآلخػػر - ىػػذا التقبػػؿ

ؼ ينطمؽ عميو أٌم تحاكر، كىك يتضٌمف فيمػا يتضػمف حػؽ اآلخػر فػي االخػتال
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كحقو في االحتفاظ بخصكصيتو الحضارية، كمف ثـ ال مجػاؿ لمسػيطرة كفػرض 
التبعيػػػة فػػػي أم جانػػػب مػػػف الجكانػػػب، كمحػػػك الصػػػكرة النمطيػػػة عػػػف بعػػػض 
الحضػػارات فػػال مجػػاؿ لتفػػكؽ الجػػنس األبػػيض، كال مكػػاف لإلسػػالمكفكبيا، كال 

 تسطي  لحضارات الشرؽ: الصينية كاليندية.
، كأقػرَّت السػالـ فيمػا بينيػا، كػاف عمييػا حتى إذا ما اصػطمحت الحضػارات

قرار السالـ في ربكع العالـ، كال مانع أف يتضمف ذلػؾ  - دكر فاعؿ في نشر كا 
إضػػػػافة إلػػػػى جانػػػػب نشػػػػر القػػػػيـ كالثقافػػػػة السػػػػممية كالتػػػػدخالت السياسػػػػية 
كالدبمكماسية كالعمؿ إلى إزالة األسباب الداعية إلى االعتداء عمى السػمـ العػاـ 

 مية. األخذ عمى يد المعتدم الباغي أيا كاف. بالطرؽ السم
كما أٌنو مف أىـ كسائؿ حماية السمـ العاـ، التعاكف الػدكلي عمػى محاربػة 
الجريمػػػة أيػػػان كػػػاف شػػػكميا أك فاعميػػػا، بمسػػػتكاىا الفػػػردم أك المػػػنظـ، ككػػػذلؾ 
التعاكف عمى محاربة اإلرىاب بكافػة صػكره كأشػكالو كحصػر األسػباب المؤديػة 

 إليو كمنعيا.
"إفَّ حػػػكار الحضػػػارات فػػػي ىػػػذه المسػػػائؿ لػػػيس رديفػػػان أك تابعػػػان لمشػػػأف 
نما ىك الكسيمة األكثر تمثػيالن لمتطمبػات  السياسي كمعادالت الكضع الدكلي، كا 
ػػمـ  التفػػاىـ كحمايػػة األمػػف العػػالمي، إلػػى جانػػب دكره فػػي رقابػػة كترسػػيخ السأ

يجاد شبكة أمانو الذاتي.   كا 
بالقػػدرة الفعميػػة عمػػى التعبئػػة الحضػػارية  لكػػف ىػػذه الفرضػػية تظػػؿ مرتبطػػة

بأشكاؿ مختمفة كغير عادية، بحيث ال يكػكف الحػكار جػزءان مػف آليػات اإلرجػاء 
كالتسكيؼ، بما يجعؿ المسألة كميا مسألة مظيرية ... إذ إف في ذلؾ ما يفرغ 
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 .(1)الحكار مف مضمكنو فيصب  أداة مف أدكات الدبمكماسية ال غير"
ف السالـ المرجػك  إجػراء حػكار كتعاضػد حضػارم بشػأنو ال يتكقػؼ عمػى كا 

نمػػا بمعنػػاه  مجػػرد المعنػػى الضػػيؽ لمسػػالـ كالػػذم ىػػك ضػػد الحػػرب أك النػػزاع، كا 
األشمؿ بما يتضمنو مف سالـ نفسي كفكرم كاجتماعي، كبذلؾ يكػكف التعػاكف 

 عمى بث ىذا السالـ كحمايتو مف كؿ ما ينغص عميو. 
 انمُى اإلَسبَُت انؼبيت:  -2

كداخؿ ىذا المجاؿ اإلنساني العػاـ، تبػرز القػيـ اإلنسػانية المشػتركة التػي 
ال تختمػػؼ عمييػػا األديػػاف كالحضػػارات، كتمثػػؿ ىػػذه القػػيـ المشػػتركة مجمكعػػة 
المبادئ كالميثؿ التي عرفيا اإلنسػاف فػي تاريخػو، بصػرؼ النظػر عػف اخػتالؼ 

بػيف ىػذه القػيـ مصادرىا كتعدد أنساقيا، كتنكع أشكاليا. كيمكػف أف نػذكر مػف 
اإلنسانية المشتركة: قيـ الحب، كالجماؿ، كالخير، كالعدالة، كالتسام ، كالنإبؿ، 
كالكرامة، كالتضحية، كاإليثار، كالتعاكف، كغير ذلؾ مف المشػترؾ القيمػي عمػى 

 المستكل اإلنساني. 
كالمطمػكب عمػى مسػتكل القػيـ المشػتركة: إحيػاء ىػذه القػيـ كتفعيميػا فػػي 

كالتأكيػػد عمػػى بعػػدىا الميشػػترؾ، كتكظيػػؼ ىػػذا البعػػد فػػي تحسػػيف حيػػاة البشػػر، 
عالقة البشر ببعضيـ البعض عمى مستكل األفراد كالجماعات، كعمػى مسػتكل 
الدكؿ كالشعكب، كيمكػف ذلػؾ مػف خػالؿ: تجديػد الخطػاب الػديني، كالحضػارم، 
كاألخالقي بيف الشعكب، كتربية الػنشء عمػى ىػذه القػيـ اإلنسػانية المشػتركة، 

بػػػراز ىػػػذا البعػػػد اإلنسػػػاني فػػػي المنػػػاىل التعميميػػػة، كفػػػي الفنػػػكف كاآلداب، كا  
                                                           

د/ شػػػكرم خميػػػؿ، مػػػنيل الحػػػكار الحضػػػارم كفمسػػػفة حػػػكار الحضػػػارات، مجمػػػة آداب  (1)
 .ُٔ، صـََِٗ(، مارس ُالنيميف، جامعة النيميف، السكداف، ع )
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 .(1)كنشرىا مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ
كمف األمكر اليامة ىنا، االىتماـ بجانب تكريـ اإلنسػاف كالمحافظػة عمػى 
حقكقػػو كفػػرد داخػػؿ إطػػار الجماعػػة، حيػػث ال تينتيػػؾ ىػػذه الحقػػكؽ تحػػت أم 

 نساف أك جماعة مف الناس. مسمى مف المسميات، كال لصال  إ
مشػتركة،  كاحػدة بيئػة باعتبارىػا كحمايتيػا، البيئػة عمى "الحفاظ قيمة كأيضان 

فسػادىا  يشترؾ البشر فػي كػؿ عناصػرىا الماديػة مػف: أرض، كمػاء، كىػكاء، كا 
اإلنسػاني  التعػاكف مجػاالت مف كبير مجاؿ كىذا بكامميا، البشرية حياة في يؤثر

المصػػال  اإلنسػػانية كتػػداخميا، كيحػػتـ ضػػركرة درء الػػذم يؤكػػد عمػػى تشػػابؾ 
 .(2)المفاسد، كجمب المصال  بما يحقؽ سعادة اإلنساف في كؿ مكاف"

إفَّ الحضارة المعاصرة اليػـك فػي أمػسأ الحاجػة إلػى ثػكرة أخالقيػة متسػقة 
مػػع طبيعػػة اإلنسػػاف، فقػػد كاجيػػت المجتمعػػات التػػي يطمػػؽ عمييػػا مجتمعػػات 

ف القػػرف الكاحػػد كالعشػػريف أزمػػة أخالقيػػة كبػػرل، حديثػػة فػػي النصػػؼ األكؿ مػػ
 كسيقت مف جرائيا في الغالب نحك حافة الياكية.

ث البيئػػػة كتعرضػػػيا لمػػػدمار، كالزيػػػادة  إفَّ كجػػػكد األسػػػمحة النككيػػػة، كتمػػػكإ
السػػكانٌية فػػي المنػػاطؽ الكاقعػػة تحػػت خػػط الفقػػر، كػػؿ ىػػذه األمػػكر إٌمػػا أنيػػا 

ضػػػبيا عمػػػى كػػػؿ شػػػيء لتطػػػاؿ سػػػتذىب بالمعػػػالـ الحضػػػارية، كتصػػػب جػػػاـ غ
ما أفَّ كككبنا سيصب  مكانا يستحيؿ العػيش فيػو بمػا كسػبت  األغنياء أيضا، كا 

 أيدم الناس.
                                                           

األكلػػػى، الدكحػػػة، كزارة ط:  انظػػػر: د/ محمػػػد خميفػػػة حسػػػف، الحػػػكار منيجػػػان كثقافػػػة، (1)
 .ُِّص ،ـََِٖاألكقاؼ كالشئكف اإلسالمية 

 .ُِّ، صؽالمرجع الساب (2)
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 انتخفُف يٍ ادلؼبَبة اإلَسبَُت:  -3
مف األمكر اليامة التي ينبغي تناكليا عمى المستكل الحضارم، التخفيؼ 

آخػر أحػد عف كاىؿ اإلنسانية مف بعض أعبائيػا، التػي ىػي مػف كجػو أك مػف 
منتجات الحضارة الحديثػة الباغيػة، مثػؿ الفقػر المػدقع الػذم يعيشػو كثيػر مػف 
أبناء العالـ المتأخر مدنيان، أك باألحرل الذم أريد لو ىذا التأخر لصػال  الػدكؿ 

 المتقدمة.
إفَّ قضية الفقر كمثميا الجيؿ كالمرض، كغيػر ذلػؾ مػف األمػكر يجػب أف 

بإحػػػداث التػػػكازف بػػػيف الطبقػػػات، كرفػػػع يسػػػيـ فييػػػا الحػػػكار الحضػػػارم العػػػاـ 
االعتداء كسمب الثركات الذم ييدد ىذه المناطؽ الميدرة الحقػكؽ، كالمسػتغمة 

 مف قبؿ قكل العالـ الكبرل. 
عػػػػف الحػػػػكارات  - كالمخيفػػػػة إحصػػػػائيان  - إف عػػػػزؿ مثػػػػؿ ىػػػػذه القضػػػػايا

الحضارية، يعني عزؿ بعض الحضارات أك استغالليا لصال  حضػارات أخػرل، 
األمػػػر يعػػػادم المبػػػادئ األساسػػػية التػػػي ينبغػػػي أف يقػػػـك عمييػػػا الحػػػكار كىػػػذا 

الحضػػػػارم مثػػػػؿ مبػػػػدأ العمػػػػؿ لصػػػػال  اإلنسػػػػانية عامػػػػة، كضػػػػماف سػػػػعادتو، 
 كاستمرارية الحياة عمى الكجو األمثؿ الذم تصبك إليو.

إف اإليمػػاف بػػالحكار الحضػػارم كحػػده كػػاؼ لمتخفيػػؼ عػػف اإلنسػػانية كثيػػراى 
ذلؾ أنو في حالػة الجنػكح لممسػالمة العالميػة كتحكيػؿ  مف الميددات الحياتية،

، إلى اإلسياـ فػي  مكارد العالـ التي تينفؽ في جانب التسمي  كما تجره الحركبي
إحياء اإلنسانية بدالن مف تدميرىا، كاؼ لبػدء نيضػة حضػارية كككبيػة جديػدة، 

 مبنية عمى أسس ًقيىمية تنتشؿ العالـ مف حضارتو الزائفة الممكثة.
يػػػػرا، ينبغػػػػي ىنػػػػا لفػػػػت النظػػػػر إلػػػػى إفَّ النشػػػػاط الحضػػػػارم بأنكاعػػػػو كأخ
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إلػى أف  - في الثقافة اإلسػالمية - االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية، يؤكؿ
ذلػػػؾ أفَّ  - بػػػرغـ أف محتػػػكاه دنيكيػػػا محضػػػا - يكػػػكف نشػػػاطا إيمانيػػػا تعبػػػديا

تػػي السػػمكؾ كالنشػػاط الحضػػارم يػػؤكؿ إلػػى مجمكعػػة مػػف األحكػػاـ التكميفيػػة ال
بات الكفائية أك شيرعت؛ سكاء عمى المستكل الجماعي؛ كمنيا ما يعرؼ بالكاج

، التي طمب فعميا مف فئػة معينػة فػي المجتمػع، تعينػت لمقيػاـ الكاجبات العامة
بيػػذا الكاجبػػات، أـ تمػػؾ الكاجبػػات التػػي شػػرعت عمػػى المسػػتكل الفػػردم، فيمػػا 

  ه الكاجبػػػػػػػاتيعػػػػػػػرؼ بالكاجبػػػػػػػات العينيػػػػػػػة، أك الكاجبػػػػػػػات الفرديػػػػػػػة، كىػػػػػػػذ
، كجعػػػؿ تركيػػػا  - بنكعييػػػا – طمػػػب الشػػػارع فعميػػػا عمػػػى كجػػػو الحػػػتـ كالمػػػزـك

معصية ترتب اإلثـ دينا كتستكجب العقكبة في الدنيا، كطاعتيا طاعة هلل فيمػا 
فرض، كيككف لممطيع ثكاب الطاعة كاالمتثاؿ عمى ما قاـ بو مف أداء لمكاجػب 

 .   (1)كقياـ بالمسؤكلية
 َت انغربُت وإػبدة انتىازٌ نهثمبفت اإلَسبَُت:انمضبء ػهً ادلركس -4

ميمة الحكار الحضػارم ىػك القضػاء عمػى المركزيػة األكركبيػة كرد ثقافػة 
الغػػػرب إلػػػى حػػػدكده الطبيعيػػػة بعػػػد أف انتشػػػر خػػػارج حػػػدكده ابػػػاف عنفكانػػػو 
االسػػتعمارم مػػف خػػالؿ سػػيطرتو عمػػى أجيػػزة اإلعػػالـ كىيمنتػػو عمػػى ككػػاالت 

مػػة، األنبػػاء، كدكر النشػػر الكبػػرل، كمراكػػز األبحػػاث العمميػػة كاالسػػتخبارات العا
ميمتو القضاء عمى أسطكرة الثقافة العالمية التػي يتكحػد بيػا الغػرب كيجعميػا 
مرادفة لثقافتو، كىي الثقافػة التػي عمػى كػؿ شػعب أف يتبناىػا حتػى ينتقػؿ إلػى 
الحداثة، فالفف فنو، كالثقافة ثقافتو، كالعمـ عمكمػو، كالحيػاة أسػاليبو، كالعمػارة 

                                                           

 .َُٗ ص سابؽ، مرجع إسالمي، منظكر مف كالحضارة الثقافة خميؿ، مفكز  د/ انظر: (1)
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 . طرازه، كالعمراف نمطو، كالحقيقة رؤيتو
فميمػػػة الحػػػكار ىػػػك إعػػػادة التػػػكازف لمثقافػػػة اإلنسػػػانية بػػػدؿ ىػػػذه الكفػػػة 
الراجحػػػة لمػػػكعي األكربػػػي كالكفػػػة المرجكحػػػة لمػػػكعي الالأكرربػػػي. فطالمػػػا أف 
الكفتيف غير متعادلتيف سيظؿ الكعي األكربي ىك الذم يمػد الثقافػة اإلنسػانية 

بالتػالي يسػتمر ىػذا بنتاجو الفكرم كالعممي ككأنو ىك النمط الكحيػد لإلنتػاج؛ ك 
الظمػػػػـ التػػػػاريخي الكاقػػػػع عمػػػػى الثقافػػػػات غيػػػػر المتميػػػػزة فػػػػي سػػػػبيؿ الثقافػػػػة 

 .(1)المتميزة

 

                                                           

 .ٗٓ-ٕٓحسف حنفي، ماذا يعني عمـ االستغراب، مرجع سابؽ، ص انظر: د/  (1)
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 ادلبحث انثبنث
غ وانصراع وَهبَت انتبرَخ

ُ
 انتذاف

ُ
 َظرَبث

 يمذيت: 
مػػػػا بػػػػيف تكصػػػػيؼ الكاقػػػػع كاستشػػػػراؼ المسػػػػتقبؿ لنتػػػػائل العالقػػػػة بػػػػيف 

كذلػػػؾ فػػػي حالػػػة عػػػدـ  - لالحضػػػارات المتخالفػػػة تتجمػػػى ثػػػالث نظريػػػات كبػػػر 
إمكانيػػة الحػػكار الحضػػارم فيمػػا بينيمػػػ كىػػذه النظريػػات تتمثػػؿ فػػي أطركحػػات: 
ذ تعػػد األطركحتػػاف  نيايػػة التػػاريخ، كالصػػداـ الحضػػارم كالتػػدافع الحضػػارم، كا 
األكليػػاف مػػف نتػػاج تفكيػػر الغػػرب، فػػإفَّ األطركحػػة الثالثػػة تعػػد طرحػػان إسػػالميان 

ذا كانتػػا أطركحتػػا ا لغػػرب قػػد القتػػا ىجكمػػا كانتقػػادان حػػادان مػػف شػػتى خالصػػان، كا 
رغػـ تالشػييا  - الدكائر الفكرية كالسياسية كالدينية، فإفَّ األطركحة اإلسػالمية

لػػـ تأخػػذ حظيػػا سػػكاء مػػف ناحيػػة العػػرض كالنَّشػػر، أـ مػػف  - ىػػذه االنتقػػادات
ف تيقبمػػػت فيػػػي كتحصػػػيؿ أك إعػػػادة قػػػراءة لنظريػػػة  ناحيػػػة التقبػػػؿ كالػػػرفض، كا 

 الحضارم.الصراع 
الحضػارم،  التػدافع - تكصػؼ أف ينبغػي كمػا - سينَّة أك نظرية فإفَّ  كالحؽ

سقاط عمى التاريخ الحضارم، أك بمعنى آخر إعادة  بحاجة إلى إعادة دراسة كا 
قػػػػراءة تػػػػاريخ الحضػػػػارات مػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذه السإػػػػنة حتػػػػى تسػػػػتتبيف معالميػػػػا 

 المعالـ.كشركطيا، كحتى يمكف عرضيا كأطركحة إسالميَّة مكتممة 
إفَّ أحػػد أكبػػر األزمػػات التػػي يعيشػػيا الفكػػر اإلسػػالمي الػػكاقعي ىػػي عػػدـ 
إحسػػاف عػػرض بضػػاعتو الفكريػػة كالتػػركيل ليػػا، كربمػػا يكػػكف مػػرد ذلػػؾ إلػػى 
الصػػػغار النفسػػػي مػػػف ناحيػػػة إذ يستصػػػغر أف يقػػػدـ نفسػػػو كمػػػالذ لمخػػػالص 
ة العػػالمي، الػػذم ىػػك بالفعػػؿ يعػػيش أسػػكأ لحظػػات التػػردم، كفػػي حاجػػة حقيقيػػ
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 إلماـ أك مخمأص يقدـ لو سبؿ النجاة. 
كمف الناحية الثانية االكتفاء ببعض األصكؿ الفكرية كالتمكؤ فػي التطػكير 

 مف جية دراستيا حتى تناسب الكاقع المعاصر.
مقكلػة  مثػؿ الكاىيػة، النظريػات ببعض يحتفي الغربي العالـ نجد حيف ففي

المػػػدح كالػػػذـ، كتتغيػػػر ليػػػا صػػػداـ الحضػػػارات كيتناكليػػػا بالدراسػػػة كالتحميػػػؿ ك 
المتفػرج  مكقػؼ يقػؼ اإلسػالمي التفكير نجد االقتصادية، كالنظـ الدكلية السياسات

كاألداة، ثـ إذا تذكر أنو يممؾ نظرية أسمى منيا كأكثر كاقعية، نجده ال يحسف 
 الرعاية ليا، كال التعاضد عمى دراستيا كحسف إخراجيا لمعالـ. 

 َظرَت َهبَت انتبرَخ:  -1
بكػؿ مػا  - " تعنػي أفَّ التػاريخend of historyعبػارة "نيايػة التػاريخ" "

حبػاط، كنيبػؿ كخساسػة  يحكيو مف تركيب كبساطة، كصيركرة كثبات، كشكؽ كا 
سيصؿ إلى نيايتو في لحظة ما، فيصب  سػككنيان تمامػان، خاليػان مػف التػدافع  -

 كالصراعات كالثنائيات كالخصكصيات.
اممة عمػى بيئتػو كعمػى نفسػو، كسػيجد حمػكالن كسيسيطر اإلنساف سيطرة ك

 .(1)نيائية حاسمة لكؿ مشكالتو كآالمو
ر المجتمعػات  "كقد كاف في اعتقػاد كػؿ مػف ىيجػؿ كمػاركس مػثالن أفَّ تطػكإ

يتكقؼ حيف تصؿ البشريَّة إلػى شػكؿ ػالبشرية ليس إلى ما ال نياية؛ بؿ إٌنو س
اسية، كىكػػذا افتػػرض االثنػػاف أفَّ ػمػػف أشػػكاؿ المجتمػػع يشػػبع احتياجاتيػػا األسػػ

"لمتػػاريخ نيايػػػة" ىػػػي عنػػػد ىيجػػػؿ الدكلػػػة الميبراليػػػة، كعنػػػد مػػػاركس المجتمػػػع 
                                                           

األكلػػى، ط:  انظػػر: د/ عبػػد الكىػػاب المسػػيرم، العممانيػػة الشػػاممة، العممانيػػة الجزئيػػة، (1)
 .ُْٕص ،ـََِِالقاىرة، دار الشركؽ 
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 .(1)الشيكعي"
كيمكػػف القػػكؿ بػػأفَّ النمػػكذج الكػػامف كراء جميػػع األيػػديكلكجيات العممانيػػة 

الصػػػييكنية( ىػػػك مػػػا يسػػػمَّى "التطػػػكر  - الميبراليػػػة - الماركسػػػية - )النازيػػػة
أم اإليماف بأفَّ ثٌمة قانكنان عمميان كطبيعيان كاحػدان لمتطػكر تخضػع  أحادم الخط"

لػػػػو المجتمعػػػػات كالظػػػػكاىر البشػػػػرٌية كافػػػػةن، كأفَّ ثٌمػػػػة مراحػػػػؿى تمػػػػر بيػػػػا كػػػػؿ 
المجتمعات البشرية، لتصؿ بعدىا إلػى نقطػة تتالقػى عنػدىا سػائر المجتمعػات 

التالقػي" أم تكحػد  كالنإظـ بحيث يسكد التجانس، كىذا ما ييسمَّى أيضػان "نظريػة
النماذج كميا بحيث تتبع نمطان كاحػدان كقانكنػان عامػان كاحػدان، ىػك قػانكف التطػكر 
كالتقػػدإـ، بحيػػث يصػػب  العػػالـ مككنػػان مػػف كحػػدات متجانسػػة، مػػا يحػػدث فػػي 
الكاحدة يحدث في األخػرل تمقائيػان )كىػي عمميػة تنتيػي بالعكلمػة، حيػث يسػكد 

 عالـ أممس متجانس بال نتكء(. 
رل بعػػض المػػؤرخيف أفَّ العصػػر الحػػديث ىػػك عصػػر نيايػػة التػػاريخ. كيػػ

فالحضارة الحديثة المرتبطة بآليات السكؽ، كبالعرض كالطمب، حضارة مرتبطة 
بآليػػػات بسػػػيطة ال تعػػػرؼ تركيبيػػػة اإلنسػػػاف، كتنكػػػر مقدرتػػػو عمػػػى التجػػػاكز، 
فإنسانيا ذك بعد كاحد )يعيش في مجتمعات أحادية الخػط( كعقمػو عقػؿ أداتػي 
)يفرؽ بيف التفاصيؿ كاإلجراءات، كال يمكنو إدراؾ األنماط التاريخية أك تطكير 
كعيو التاريخي(. كالمجتمعات االسػتيالكية التػي ال تحكميػا إال آليػات العػرض 
كالطمػػػب كاالسػػػتيالؾ كاإلنتػػػاج تػػػزعـ أنَّيػػػا قػػػادرة عمػػػى إشػػػباع جميػػػع رغبػػػات 

نتاجيػػػة كالتسػػػكيقية اإلنسػػػاف الماديػػػة كالركحيػػػة، مػػػف خػػػالؿ مؤسسػػػاتيا اإل 

                                                           

 . َُٖ ص شبمي ىجيرة، إشكالية مستقبؿ العالقة بيف الحضارات، (1)
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 كالترفييية. 
كيالحػػػظ فػػػي العصػػػر الحػػػديث تزايػػػد ىيمنػػػة البيركقراطيػػػة كالتكنكقراطيػػػة 
كالػػػتحكـ فػػػي البشػػػر، مػػػف خػػػالؿ اليندسػػػة الكراثيػػػة كالبيكلكجيػػػا االجتماعيػػػة 
كعمميات الترشػيد المتحػررة مػف القيمػة، كىػذه عالمػة عمػى شػيكع فكػرة نيايػة 

 .(1)التاريخ
اكؿ ىذه المقكلة "نيايػة التػاريخ" المفكػر األمريكػي كلعؿ مف أشير مف تن

ذك األصكؿ اليابانية فرانسيس فكككياما، حيث ذىػب إلػى "أفَّ إجماعػان ممحكظػان 
قػػد ظيػػر فػػي السػػنكات القميمػػة الماضػػية فػػي جميػػع أنحػػاء العػػالـ حػػكؿ شػػرعيَّة 
ت الديمقراطيػػة الميبراليػػة كنظػػاـ لمحكػػـ، بعػػد أف لحقػػت اليزيمػػة باأليػػديكلكجيا

المنافسػػة مثػػؿ الممكيػػة الكراثيػػة، كالفاشػػيَّة كالشػػيكعيَّة فػػي الفتػػرة األخيػػرة ... 
التطػكر  فػي النيايػة "نقطػة تشػكؿ قػد فككاياما أطركحة في الميبرالية فالديمقراطية

األيديكلكجي لإلنسانية، كالصكرة النيائية لنظاـ الحكـ البشػرم، كبالتػالي فيػي 
غيػػر المسػػتطاع أف نجػػد مػػا ىػػك أفضػػؿ مػػف  تمثػػؿ "نيايػػة التػػاريخ" ألنَّػػو مػػف
معمنا: "ما نشيده ليس مجرد نياية الحرب  (2)الديمقراطية الميبرالية مثالن أعمى"

الباردة، أك مركر فترة معينة مف تاريخ مػا بعػد الحػرب، كلكنيػا نيايػة التػاريخ 
عمى ىذا النحك ... ىذه نقطػة النيايػة لمتطػكر األيديكلكجيػة لمبشػريَّة، كبدايػة 

                                                           

األكلػػى، ط:  انظػػر: د/ عبػػد الكىػػاب المسػػيرم، العممانيػػة الشػػاممة كالعممانيػػة الجزئيػػة، (1)
 .ُٕٓ/ُـ، ََِِالقاىرة، دار الشركؽ 

شمبي ىجيرة، إشكالية مستقبؿ العالقػة بػيف الحضػارات، زكػي المػيالد نمكذجػان، رسػالة  (2)
 .َُٕـ، صَُِّو، جامعة الحاج لخضير نماجستير، بات
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 .(1)عكلمة الديمقراطية الميبراليَّة كشكؿ نيائي لمحككمة اإلنسانية"
إضػػافة إلػى تيافتػو المنطقػػي،  - كفػي الحقيقػة؛ فػإفَّ مػػا يطرحػو فككايامػا

كعػػػدـ االسػػػتطاعة عمػػػى التػػػدليؿ عميػػػو كاقعيػػػان فإنػػػو "يكػػػرأس الصػػػراع المتعػػػدد 
كالديمقراطيػػػة األطػػػراؼ، كالمتنػػػكع االىتمامػػػات، ذلػػػؾ أفَّ عػػػد حقػػػكؽ اإلنسػػػاف 

الميبراليػػة منتيػػى مػػا يبمغػػو الفكػػر البشػػرم فػػي الحاضػػر كالمسػػتقبؿ، تأسػػيس 
لمصراع بمفيكمػو الكاسػع، صػراع ييػدؼ إلػى تكػريس الييمنػة األمريكيػة عمػى 
العالـ، كتثبيت ىذا المكقؼ يقتضي تبني العكلمػة بكصػفيا تعبيػران عػف النيايػة 

 .(2)العظمى في عالـ األفكار"
 احلضبرٌ:  َظرَبث انصراع -2

تعػػددت النظريػػات المؤكػػدة لحتميَّػػة التصػػارع بػػيف الحضػػارات، منػػذ زمػػف 
بعيد، بعض ىذه النظريػات تػذىب إلػى قػراءة التػاريخ الحضػارم اإلنسػاني إلػى 
ككنػػػو سمسػػػمة مػػػف الصػػػدامات كالصػػػراعات الحضػػػارية، كبعضػػػيا يستشػػػرؼ 

 - الدكليػة العالقػات فػي الكاقعيَّػة النظريػة ضػكء فػي - الحضارات ىذه مستقبؿ
 فيرل أنو ال مناص مف التصادـ الحضارم. 

كالمالحظ في كؿ ىذه النظريات، أفَّ أصؿ منشػئيا غربػي الكجيػة كغربػي 
اليكل، حيػث ال تيػدؼ فقػط إلػى اسػتنتاجات تاريخيػة، كاستشػرافات مسػتقبمية 
نمػػػا تجػػػن  إلػػػى التأكيػػػد كالتػػػركيل إلػػػى انتصػػػار  لمعالقػػػات بػػػيف الحضػػػارات، كا 

                                                           

األكلػػى، ط:  فرانسػػيس كيػػف، رأس المػػاؿ لكػػارؿ مػػاركس، سػػيرة، ترجمػػة: ثػػائر ديػػب، (1)
 .ُّٓـ، صََِٕالرياض، مكتبة العبيكاف 

، حػػكار الحضػػارات كمػػؤىالت اإلسػػالـ فػػي التأسػػيس لمتكاصػػؿ اإلنسػػاني، جيػػدؿ رعمػػا (2)
 .ُُِ، مرجع سابؽ، صىجيره، عف شمبي ٓٗص
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الغربيػػػػة كىيمنتيػػػػا، كىػػػػي النتيجػػػػة المنتظػػػػرة كالحتميػػػػة مػػػػف ىػػػػذه الحضػػػػارة 
الصدامات، أك عمى أقػؿ تقػدير اسػتعداء العػالـ الغربػي عمػى بعػض الحضػارات 
كباألحرل الحضارة اإلسالمية، إذ ىي العقبة الكحيدة الباقية في سػبيؿ ىيمنتػو 

 الكاممة عمى سائر الحضارات.
المفكػر البريطػاني األمريكػي  كمف أشير األطركحات التصادمية، أطركحػة

"برنػارد لػكيس" فػي حتميػة الصػراع بػػيف الغػرب كاإلسػالـ، حيػث يػذىب إلػػى أفَّ 
كالحككمػػات،  كالسياسػػات القضػػايا مسػػتكل عمػػى صػػراع مجػػرد لػػيس الصػػراع ىػػذا

ف كػاف ىػذا عمػالن ال  كلكنو عمى حد قكلػو "لػيس أقػؿ مػف صػراع الحضػارات، كا 
ؿ تاريخيػػة لمنػػافس قػػديـ مكجػػو ضػػد ميراثنػػا عقالنيػػان، كلكنػػو بالتأكيػػد ردة فعػػ

 .(1)كضد حاضرنا الراىف، كضد امتدادىما العالمي" - المسيحي - الييكدم
كالحؽ، فإفَّ برنارد لكيس لـ يكف األسبؽ في استخداـ مصطم  "الصداـ 

دراسة  في ،ـُُٓٗ عاـ في لو استخدامو بدء كاف حيث - صكأو، أك الحضارم"
"التكتر في الشرؽ األكسط" التي نظمتو جامعة جكف لو قدميا إلى مؤتمر 

ىكبكنز األمريكية، كقد أشار فييا إلى أف صداـ الحضارات يفسر أسباب 
سمبي  ماضي كجكد عدـ رغـ المتحدة لمكاليات المنطقة دكؿ قبؿ مف الكراىية

، فقد سبقو إلى ىذا "باسيؿ ماثيكز" الذم كاف سكرتيران -ليا مع المنطقة 
االتحاد العالمي لجمعية الشباف المسيحييف، حيث كاف صدكر كتابو أدبيان في 

 .ـُِٔٗ"مسار اإلسالـ الفتٌي، دراسة في صداـ الحضارات في عاـ 
قد أسيـ في نشر ىذا المصػطم   - ال شؾ - كمع ىذا فإف برنارد لكيس

                                                           

برنارد لكيس، إدكارد سعيد، اإلسالـ األصكلي في كسائؿ اإلعالـ الغربيػة، كجيػة نظػر  (1)
 .َّ، صـُْٗٗاألكلى، بيركت، دار الجيؿ ط:  أمريكية،
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" بنظريتػػو كتطػػكيره، حتػػى جػػاء المفكػػر األمريكػػي األشػػير "صػػمكئيؿ ىنتجتػػكف
عػػادة تشػػكيؿ  حػػكؿ صػػراع الحضػػارات، فػػي كتابػػو الشػػيير "صػػداـ الحضػػارات كا 
النظػػاـ العػػالمي" كالتػػي كانػػت فػػي أصػػميا مقالػػة بعنػػكاف صػػراع الحضػػارات فػػي 

ـ، كمػػف ىػػذا التػػاريخ ارتبطػػت نظريػػة ُّٗٗمجمػػة "فػػكريف أفيػػرز" نشػػرت عػػاـ
 صراع الحضارات بو.

فرضػػية أساسػػية مفادىػػا: أفَّ تقػػـك األطركحػػة األساسػػية لينتجتػػكف عمػػى 
الحضارة باعتبارىا أرقى أشكاؿ التعبير عف اليكية، سيككف ليػا الػدكر الفاعػؿ 
الذم سيتحكـ في صيركرة العالقات الدكليػة، كأفَّ الصػراع الحضػارم ىػك الػذم 
سػػيطبع السياسػػػة الدكليػػػة، كيكػػػكف أحػػػد العكامػػؿ الفاعمػػػة فػػػي تحديػػػد طبيعػػػة 

 النزاعات القادمة. 
األساسي لمصراع المستقبمي، لف يكػكف اقتصػاديان كال أيػديكلكجيان،  فالعامؿ

نمػا سػيككف فػي األسػاس حضػاريان، كبػيف شػعكب تنتمػي إلػى كيانػات ثقافيػػة  كا 
 .(1)مختمفة

كبمػػا أفَّ ىنتجتػػكف يػػرل أفَّ الصػػراع العػػالمي سػػيككف حضػػاريان فػػي المقػػاـ 
ًنػػي فػػي أطركحتػػو بمفيػػـك الحضػػارة التػػي يػػرل  فييػػا كيانػػا ثقافيػػان األكؿ؛ فقػػد عي

يتحػػدد بعناصػػر مكضػػكعٌية، مثػػؿ المغػػة كالتػػاريخ كالػػديف كالعػػادات، كبعناصػػر 
 ذاتٌية تتركز عمى التماىي بيف البشر.

كفي ضكء ىذه النظػرة فقػد قسػـ ىنتجتػكف الحضػارات إلػى سػبع أك ثمػاف 
ىػػي: الغربيػػة، كاليابانيػػة، كالككنفكشػػية، كاإلسػػالمية، كاليندكسػػية، كالسػػالفية 

                                                           

الحضػػارات، إعػػادة صػػنع النظػػاـ العػػالمي، ترجمػػة: طمعػػت يؿ ىنتجتػػكف، صػػداـ ئصػػمك  (1)
 .ْٔـ، صُٗٗٗالثانية، دار سطكر، ط:  الشايب،
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 .(1)رثكذككسية، كاألميريكية الالتينية، كربما األفريقيةاأل 
كيؤكد ىنتجتكف عمى أفَّ العالقة بيف الحضارات فػي عػالـ مػا بعػد الحػرب 
البػػاردة، لػػف تكػػكف عالقػػة سػػممية، تعػػاكف أك شػػراكة بقػػدر مػػا يميزىػػا نػػكع مػػف 

الذم  العداء، العنؼ كالتباعد، كبيذا تصب  الييكٌية الثقافية ىي العامؿ الرئيس
يشكؿ عداكات الدكلة كصداقاتيا، فاالتحاد أك التعاكف يحدده التماثػؿ الثقػافي، 

 في حيف الصداـ يحدده التمايز كاالختالؼ الثقافي.
كلتبريػػػػػر ىػػػػػذا النمػػػػػكذج يقػػػػػدـ بعػػػػػض المبػػػػػررات، كالتمػػػػػايز الحضػػػػػارم 
كالخصكصية الثقافية، ككذا االنبعاث الديني، كالالتكازف الديمغرافي، التي يػرل 
فييػػا ىنتجتػػكف أنيػػا مػػف أىػػـ المبػػررات التػػي تسػػاىـ فػػي تعزيػػز الصػػداـ بػػيف 

 .(2)الحضارات
كفػػػي السػػػياؽ الميحػػػتـٌ لتصػػػادـ الحضػػػارات، نجػػػد أفَّ ىنتجتػػػكف يصػػػنؼ 
اإلسػػالـ كعػػدك ميتػػربص بػػالغرب، كأفَّ الفجػػكة الثقافٌيػػة بػػيف اإلسػػالـ كمسػػيحٌية 

 ؿ اإلسالـ كعدك.، تعزز مف تأىييأمريكا كمذىبيا األنجمك بركتستانت
كيؤكد عمى أنو "طالما أفَّ اإلسالـ يظؿ كسيظؿ كمػا ىػك اإلسػالـ، كالغػرب 
يظؿ )كىذا غير مؤكد( كما ىك الغرب، فإفَّ الصراع األساسػي بػيف الحضػارتيف 

                                                           

د/ عيسى برىكمػة، حػكار حضػارات أـ صػراع، نحػك رؤيػة متكازنػة لمتعػايش، إسػالمية  (1)
ـ، ََِٔ ىُِْٕ(. خريػؼ ْٕ، ْٔالمعرفة، المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي، ع )

 .ُٖٕص
ة، زركخػػي إسػػماعيؿ، الصػػداـ الحضػػارم كصػػناعة األعػػداء: صػػمكئيؿ لعمػػكرم شػػييد (2)

ـ، َُِٔ(، ِْىنتجتكف نمكذجان، الجزائر، مجمة العمـك اإلنسػانية كاالجتماعيػة، ع )
 .َِّص
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الكبيرتيف كأساليب كؿ منيما في الحياة سكؼ يستمر في تحديد عالقتيما فػي 
 .(1)عشر قرنا السابقة"المستقبؿ، كما حددىا عمى مدل األربعة 

كلعػػؿ ىنتجتػػكف كػػاف كاضػػحان فػػي ىدفػػو منػػذ البدايػػة، فمنػػذ ابتػػدأ بتقسػػيـ 
الحضػػػارات الكائنػػػة "لػػػـ يسػػػتعمؿ الػػػديف كمقيػػػاس لمتمييػػػز بػػػيف الحضػػػارات إال 
بالنسػػبة لإلسػػالـ كحػػده، أمػػا الحضػػارات األخػػرل فيػػك ينسػػبيا إلػػى شػػيء غيػػر 

كالػػذم ىػػك  - الحضػػارة اإلسػػالمية، ثػػـ يعظػػـ مػػف العػػداء القػػائـ بػػيف (2)الػػديف"
 كبيف الحضارة الغربية.  - متأصؿ في الديف اإلسالمي نفسو

أف يعطػػي نصػػائحو لمعػػالـ الغربػػي بضػػركرة االحتفػػاظ  كال ينسػػى ىنتجتػػكف
بالقدر األكبر مف القكل العسكرية، كعدـ اإلغفاؿ عف تزايػد أم قػكل عسػكرية 

 أخرل لضماف الييمنة الغربية، كتسيإد حضارة الغرب. 
 سُت انتذافغ احلضبرٌ:  -3

في ىذا السياؽ، أعني في حالة احتداـ االختالؼ كالتناكر كتعذر التعارؼ 
لتحػػػاكر بػػػيف الحضػػػارات؛ فػػػإفَّ اإلسػػػالـ يقػػػدـ أطركحتػػػو حػػػكؿ طبيعػػػة ىػػػذه كا

 العالقة، ككيفية إدارتيا، كىي فكرة التدافع الحضارم. 
كقد تكرر ذكر ىذا المفظ في القرآف الكريـ مرتيف تحديدان، ليدؿ عمى ىذا 

 رن رن رن حي جي يه  ىه مه رن رن رن رن جه ينرن رن رن  رن رن رن رن رن ىن من رن ُّٱ السياؽ كىما قكلو تعالى:

 رن حج رن مث هت  مت خت حت جت هب ُّٱ [، كقكلو:َْ]الحل:  َّ رن  رن ٰذ يي ميىي رن رن خي رنرن  رن رن

[. فيذه المفظة القرآنية )دفع( تمثؿ في الحقيقة ُِٓ]البقرة:   َّ رن جح رن  مج
                                                           

 .ّّْيؿ ىنتجتكف، صداـ الحضارات، صئصمك  (1)
ات األكلى، بيركت، مركز دراسط:  د/ محمد عابد الجابرم، قضايا في الفكر المعاصر، (2)

 .َُّـ، صُٕٗٗالكحدة العربية 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 الجزء األكؿ - ـََِِالعدد الثامف كالثالثكف /  بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

   

     

 من أجل حوار حضاري بناء
 روئ مبتكرة فً ضوء الدعوة اإلسالمٌة

ِِٖ 

مفيكمان كيميان يشتمؿ عمى طائفة كبيرة مف المعاني التي ال يمكف أف ييترجـ أم 
الصراع كالنزاع في النمط الثقافي منيا ترجمة تجعمو متطابقان مع معنى 

الغربي، ففي النمط الغربي يرتبط الصراع عمكمان بالسيطرة كالسيادة 
كاإلخضاع، كىك ناجـ عف القكة كالطمع كالشيكة، كييغمؼ الصراع عادة بما 
يمكف أف يضفي عميو عقالنية، مثؿ المصال ، سكاء أكانت مادية أـ مثاليَّة، 

راع فيما نفعيَّان عمى محكر الغايات كالكسائؿ، كىك بيذا المعنى يمكف فيـ الص
 يمثؿ غاية كقيمة نيائية. - شأنو شأف الييمنة كالسيادة - كذلؾ

كفي المقابؿ فإفَّ االستخداـ القرآني يضع معنػى )دفػع( فػي سػياؽ متميػز 
مف الردع اليادؼ، الذم ينجـ عف اختالؿ فػي النظػاـ االجتمػاعي، تتكلػد عنػو 

 .(1)دة األمكر إلى نصابيا الطبيعيحالة تدافع إلعا
فالتَّدافع الحضارم في المذىبية اإلسالمية، إنما ىي حالػة طارئػة، تيػدؼ 

عبثػي،  صػراع عالقػة مجػرد لػيس "فيػك األرض، فػي الفاسػديف كجو في الكقكؼ إلى
نما  .(2)كاآلخرة" بالدنيا تتصؿ ككنية كمقاصد أبعاد ذك عميؽ، مقاصدم صراع كا 

فػػي  - الػػذم يجػػب أف تقػػـك بػػو الجماعػػة المصػػمحة - التػػدافعفمػػكال ىػػذا 
كجػػو مريػػدم العبثيػػة كالتخريػػب، النتشػػر الفسػػاد كلخربػػت األرض، كلػػـ يحفػػظ 

 لمناس دينيـ كال دنياىـ.

                                                           

د/ منػػى أبػػك الفضػػؿ، النظريػػة االجتماعيػػة المعاصػػرة، نحػػك طػػرح تكحيػػدم فػػي أصػػكؿ  (1)
التنظير كدكاعي البديؿ، في الحكار مع الغرب، آلياتو، أىدافو، دكافعو، مرجػع سػابؽ، 

 .ْٓ، ّٓص
ط:  العػػالمي،انظػػر: د/ محمػػد كقيػػع اهلل أحمػػد، إسػػياـ اإلسػػالـ فػػي تحقيػػؽ السػػالـ  (2)

 .ُٖٔـ، صَُِّاألكلى، القاىرة، مكتبة مصر 
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فالتػدافع إنَّمػػا ىػك سػػبيؿ إلقامػػة التػكازف الحيػػاتي بشػكؿ عػػاـ، كالحضػػارم 
 - كحضػارتيا كطقكسػياثقافتيػا  - بشكؿ خاص، فال يترؾ المجاؿ لغركر أمة

نَّما يحدث ىذا التػدافع، ليفػت  مجػاالن لمتػداكؿ، ثػـ ال يمبػث  عمى حساب أمة، كا 
 إال أف يبقى الصال  كما ينفع الناس. 

إفَّ فكرة التدافع التي يعرض ليا اإلسالـ، ال ينبغي أف تيحمؿ فقط عمى 
نما أيضان ليا جانبيا السممي  جانبيا الصراعي باستخداـ القكة فحسب، كا 

البنَّاء، فالحكمة كالفكر مثالن ال يمكف أف يككف دفعيما إال بمثؿ طريقيما، بؿ 
إفَّ التعدم كالعدكاف ال يشترط أف يككف دفعو بنفس طريؽ االعتداء كما قاؿ 

 [.ّْ]فصمت:   َّ رن رن رن  رن رن رن رن رن رن رن رن رن رن  رنرن رن رن رن رن ُّٱ تعالى:
أف يتـ التدافع بشػكؿ سػممي إيجػابي حتػى  - في أكثر األحياف - فاألكلى

"يحقؽ التكازف البناء العادؿ، كيدفع عجمة التقدـ البشرم بعمؽ أكثػر، كتكافػؽ 
 .(1)كتمازج أفضؿ"

سػػيما الحضػػارة  كال – كبالنسػػبة لمعالقػػة الحاليػػة مػػع الحضػػارات األخػػرل
خدمػػػػة لإلنسػػػػانية  - الحضػػػػارم أف يػػػػتـ"فػػػػإف األكلػػػػى بالتػػػػدافع  - الغربيػػػػة

باألسػػمكب اإليجػػابي السػػممي البنػػاء.. فػػالقكة الماديػػة الجزئيػػة  - كلمحضػػارتيف
التػػي يممكيػػا العقػػؿ الغربػػي فػػي حاجػػة إلػػى القػػكة الكميَّػػة التكحيديػػة الركحيَّػػة 
القيميػة التػػي تمثميػػا الرؤيػة اإلسػػالمية الككنيػػة، كمػػف ىػذه الزاكيػػة كعمػػى ىػػذا 

                                                           

دارة الصراع بيف المبدأ كالخيار، رؤية إسػالمية، (1)  د/ عبد الحميد أبك سميماف، العنؼ كا 
 .ُٕـ، صََِِاألكلى، القاىرة، دار السالـ لمطباعة كالنشر ط: 
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النظػر إيجابيػان إلػى مسػتقبؿ ىػذا التػدافع الحضػارم بػيف الغػرب  األساس، يجب
 . (1)كالعالـ اإلسالمي"

إفَّ مفيػػػـك الصػػػراع مػػػف أجػػػؿ الػػػتحكـ كالييمنػػػة يفتػػػرض مفيكمػػػان لمقػػػكة 
بكصػػفيا قيمػػة يجػػب امتالكيػػا، كفضػػالن عػػف كظيفتيػػا أداة فػػي إطػػار الحيػػاة 

كيصػب  الصػراع ىػك  االجتماعية، تصب  القكة غاية لمتحقيؽ كقيمة لالمتالؾ،
اآلليَّة المساعدة عمػى ذلػؾ، أمػا فػي سػياؽ مفيػـك )التػدافع( فػإفَّ القػكة تػرتبط 
بميػػػداف الممارسػػػة كالنشػػػاط، كال تكػػػكف مكضػػػكعان لالمػػػتالؾ، كىػػػذا يسػػػتدعي 
التحقؽ مف الغايات التي تمػارس القػكة مػف أجميػا، كمػا يسػتدعي تعزيػز قيمػة 

 .(2)الردع
م اإلسػػالمي يؤسػػس لمػػنيل أخالقػػي منضػػبط، إفَّ مفيػـك التػػدافع الحضػػار 

في منع كصكؿ نزاعات الناس كتفاعالتيـ إلى لحظات كمراحؿ الفساد كاليدـ، 
الػذم تضػيع بمكجبػػو مصػال  النػػاس كتسػفؾ الػدماء، كيستشػػرم الظمػـ كالقتػػؿ 
فػػػي حيػػػاتيـ، فالتػػػدافيع الحضػػػارم اإلسػػػالمي بكصػػػفو بػػػديالن لفمسػػػفة التصػػػادـ 

الحضػػارم، يبػػيف لنػػا أف العالقػػات كالصػػالت مػػع الحضػػارم، كمنطػػؽ الصػػراع 
اآلخػر، ينبغػػي أف تيحكػػـ بسػنف التػػدافع البانيػػة، كىػػدؼ ىػذه السػػنة ىػػك إخػػراج 
الناس عف تكجيو طاقتيـ لمصراع كالصداـ غير المشركع، الذم ال تحكمو قػيـ 

 .(3)كال أخالؽ
                                                           

 .ِٕالمرجع السابؽ، ص (1)
 .ٓٓد/ منى أبك الفضؿ، مرجع سابؽ، ص (2)
عبػػد العزيػػز برغػػكث، مفيكمػػا التعػػارؼ كالتػػدافع كمكقعيمػػا فػػي الحػػكار فػػي المنظػػكر  (3)

 .ََُـ، صَُُِ(، شتاء ّٔاإلسالمي، مجمة إسالمية المعرفة، لبناف، ع )
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كىذا التػدافيع ىػك حػراؾ اجتمػاعي كثقػافي كحضػارم، أم تنػافس كتسػابؽ 
الحضػػػارات يعػػػدؿ المكاقػػػؼ الظالمػػػة، كالممارسػػػات الجػػػائرة، كالعالقػػػات بػػػيف 

نمػػػا  - فيمغػػػي التعدديػػػة - المنحرفػػػة، دكف صػػػراع يصػػػرع األطػػػراؼ األخػػػرل كا 
بالحراؾ كالتسابؽ الذم ييعيد العالقات المختمفػة إلػى درجػة التػكازف كالعػدؿ فػي 

 العالقات بيف مختمؼ الفرقاء.
فكػر إسػالمي" حتػى تكػكف مػف منػاطؽ كفمسفة التدافع ىذه ليست مجػرد "

ٌنما ىي "ديف ثابت" كمنياج بمكره الكحي اإلليي في  االجتيادات كالمتغيرات، كا 
القػػرآف الكػػريـ، باعتبػػاره سػػنة مػػف سػػنف اهلل فػػي االجتمػػاع اإلنسػػاني، حاكمػػة 

 لمعالقات بيف األفكار كالشرائع كالممؿ كاألقكاـ كالحضارات.
 رن  رنرن رن رن رن رن ُّٱ فيقكؿ: -  -و عندما يخاطب رسكل -  - فاهلل

صػػػػرع  [ ... فالتػػػػدافع ال يتغٌيػػػػاّْ]فصػػػػمت:  َّ رن رن رن  رن رن رن رن رن رن رن رن رن
نما تحكيؿ مكقفو كمكقعو مف "العداكة" التػي تجعمػو مػف أىػؿ  لغاءه، كا  اآلخر كا 
"السيئات" إلى مكقؼ كمكقع "الكلٌي الحمػيـ" الػذم يجعمػو مػف أىػؿ "الحسػنات" 

 .(1)فيتـ "بحراؾ" بكاسطة التدافع، مع بقاء تعددية الفرقاء المتمايزيف

                                                           

انظػػر: د/ محمػػد عمػػارة، الحضػػارات العالميػػة، تػػدافع أـ صػػراع، القػػاىرة، دار نيضػػة  (1)
 .ُٗ، ُٖ، صُٖٗٗمصر 
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 انفصم انثبنث
 احلىار وانتحبنفانذور اجملتًؼٍ وانذويل يف 
 ادلبحث األول

 دور انذول وادلُظًبث يف احلىار وانتحبنف
 دور انذول يف احلىار وانتحبنف:  -1

جاء في مكسكعة السياسة، أفَّ الدكلة: "ىي الكياف السياسي كاإلطار 
التنظيمي الكاسع لكحدة المجتمع، كالنَّاظـ لحياتو الجماعية كمكضع السيادة 

في  األخرل كالجماعات األفراد إرادات فكؽ شرعان  الدكلة إرادة تعمك بحيث فيو،
كسائؿ  حيازة كاحتكار القكانيف إصدار سمطة امتالؾ خالؿ مف كذلؾ المجتمع،

 .(1)اإلكراه، كتحقيؽ التقدـ في الداخؿ، كاألمف مف العدكاف في الخارج"
كىذا التعريؼ رغـ تكسعو في طبيعة الدكلة ككظائفيػا؛ إال أنَّػو يركػز فقػط 

 عمى الطبيعة المستقمة لمدكلة بعيدان عف االعتبارات األخرل. 
أمػا مػػا ينبغػي النظػػر إليػو ىنػػا فيػػك النظػر إلػػى الدكلػة باعتبارىػػا أكال ىػػي 

إذا شئنا تعبيػران  - الكحدة الكبرل في بناء المجتمع الدكلي أك الجماعة الدكليَّة
، كباعتبارىا ثانيا ىي الكحػدة األساسػية فػي -أقرب إلى ركح الترابط كالتعاكف 

بناء األمـ كالحضارات كباعتبارىا ثالثػان كيانػان قائمػاي بذاتػو يحػكم بداخمػو التنػكع 
ذا مػػا  الثقػػافي كالتعػػدد المغػػكم، كاالخػػتالؼ الػػديني، كيمتػػـز بحسػػف إدارتػػو. كا 

دكؿ اسػػتدعينا ىػػذه االعتبػػارات الثالثػػة ىنػػا، فإنَّنػػا نعتقػػد ضػػركرة أف تأخػػذ الػػ
مكانيػػػا كمكانتيػػػا فػػػي بنػػػاء الحػػػكار كالتحػػػالؼ سػػػكاء عمػػػى المسػػػتكل الػػػذاتي 

                                                           

الكيػػالي، مكسػػكعة السياسػػة، بيػػركت، المؤسسػػة العربيػػة لمدراسػػات د/ عبػػد الكىػػاب  (1)
 .َِٕ/ِكالنشر، 
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 الداخمي أك المستكل الخارجي )الحكار كالتحالؼ مع اآلخر(.
كاجتماعيػة  كأمنيػة، كاقتصػادية سياسػية كظػائؼ مف عمييا بما الدكؿ أفَّ  ذلؾ

أف  أك مػػا ينبغػػي - كثقافيػػة، كأيضػػان كظيفػػة عقديػػة كمػػا فػػي الػػدكؿ اإلسػػالمية
مسػػئكليتيا تجػػاه تفعيػػؿ  - بشػػكؿ عػػاـ - يجعػػؿ عمػػى عػػاتؽ الدكلػػة - يكػػكف

قامػػة التحالفػػات التػػي تسػػاىـ فػػي نشػػر رسػػالتيا كتحقيػػؽ كظيفتيػػا.  الحػػكار، كا 
قامة الحكار كالتحالؼ مف خالؿ اآلتي:  كيمكف رصد دكر الدكلة في تفعيؿ كا 

 أوال: بالنسبة لدور الدولة فً الحوار الداخلً: 

ليا دكرىا األكبر في عممية الحكار الداخمي، فباعتبارىا المحضػف فالدكلة  -أ 
الرئيس لتجمع إنسػاني كبيػر تجمعػو عكامػؿ مشػتركة كثيػرة، تنبػع أساسػان 
مف المصير المشترؾ، كأفَّ قػكة ىػذا التجمػع ىػك فػي الحقيقػة قػكة لمدكلػة 
ذاتيػا، كأم اىتػراء فيػػو إنمػا ىػك تيػػٌدؿ فػي كيػاف الدكلػػة، فػإف ىػذا يجعػػؿ 

كلة دكرىا الداخمي في التقريب كالتعايش بيف الطكائػؼ المختمفػة دينيػان لمد
داخؿ حدكد الدكلة، بما تعطيو مف حػؽ المكاطنػة  (1)كعرقيان كثقافيان كلغكيان 

                                                           

فينػاؾ عمػى أرض الكاقػع دكؿ تختمػؼ لغػات أفرادىػا اختالفػان بينػان كالينػد التػي يتحػػدث  (1)
 بعض أفرادىا اليندية، كآخركف األكردية، كبعضيـ اإلنجميزية إلى جانب العشرات مف

ىػػي:  رسػػمية لغػػات أربػػع تتبنػػى التػػي سكيسػػرا كأيضػػان  ،ىنػػاؾ المنتشػػرة األخػػرل المغػػات
األلمانية، كالفرنسػية، كاإليطاليػة، كالركمػانس، ككػذلؾ فػإف اخػتالؼ ديانػات األفػراد لػـ 
تقؼ حائالن عػف تكػكيف الدكلػة، فمعظػـ دكؿ العػالـ تحػكم أديانػان متعػددة، كال شػؾ أنػو 

بػػيف أفػػراد الشػػعب  -كالمغػػة  كالػػديف كالجػػنس -كممػػا زادت الػػركابط كالعػػادات كالتقاليػػد 
قػػكة الشػػعب كتماسػػكو، كمػػف ثػػـ قػػكة الدكلػػة  ىداخػػؿ الدكلػػة الكاحػػدة؛ كػػاف ذلػػؾ عمػػ

)انظػػػر: د/ بطػػػرس غػػػالي، د/ محمػػػكد خيػػػرم، المػػػدخؿ فػػػي عمػػػـ  .كصػػػالبة بنيانيػػػا
 .(ُّٓ، صـُْٔٗالسادسة، القاىرة، مكتبة األنجمك المصرية ط:  السياسة،
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الكاممػػة لكػػؿ مكاطنييػػا، بعيػػدان عػػف طبيعػػتيـ المختمفػػة، ككقكفيػػا الحيػػادم 
طكائفيػا عمػى حسػاب إزاء أم اختالؼ، إذ ال تتبنى أم مرجعٌية تمثؿ أحد 

اآلخػػر، إال أف تكػػكف ىػػذه المرجعيَّػػة تمثػػؿ األغمبيَّػػة السػػكانيَّة كفػػي ذات 
 الكقت ال تمس حقكؽ األقمية.

حتى تقـك الدكلة بكظيفتيػا الحكاريَّػة، فػإفَّ عمييػا أف تضػمف األمػف العػاـ  -ب 
لكافػػة أفرادىػػا كأف تحقػػؽ السػػالـ المجتمعػػي بكافػػة صػػكره كأف تػػدافع عػػف 

األضػػعؼ، كتحقػػؽ التػػكازف االجتمػػاعي بػػيف جميػػع طبقػػات  حقػػكؽ الفئػػات
 الشعب. 

اإليجابيػة  الناحيَّػة مػف مكاطنييػا، تجاه ثقافي كاجب الدكلة عمى يقع فإنَّو كذلؾ -ج 
حيػػث تنشػػر الػػكعي السػػممي، كثقافػػة الحػػكار كالتعػػايش مػػع اآلخػػر، كمػػف 
الناحيػػػة السػػػمبية حيػػػث تقػػػؼ بالمرصػػػاد لكػػػؿ المحػػػاكالت االختراقيَّػػػة أك 

 لتأثيرات الثقافيَّة السمبٌية عمى المكاطنيف، سكاء الداخمية أك الخارجية.ا
 ثانٌاً: بالنسبة لدور الدولة فً الحوار الخارجً: 

إقامة التحالفات كالكيانات الدكلية، مع الدكؿ المشتركة سياسػيان أك ثقافيػان  -أ 
 أك حضاريان كدينيان، أك فػي أحػد ىػذه الجكانػب، ممػا يقػكم قاعػدة التعػاكف
بػيف ىػػذه الػػدكؿ، كيعػػكد بالفائػػدة عمػى شػػعكبيـ، السػػيما فػػي ىػػذا العصػػر 
الػػذم كثػػرت فيػػو التحالفػػات بشػػتى صػػكرىا: الفيدراليػػة، كالككنفدراليػػة ... 

 إلخ.
كبػػالطبع فػػإفَّ األكلػػى بمثػػؿ ىػػذه التحالفػػات ىػػي الػػدكؿ اإلسػػالمية كالتػػي 

المغػػة، كىػػي  تشػػترؾ فػػي أكثػػر العكامػػؿ: الػػديف كالحضػػارة كالثقافػػة كغالبيػػا فػػي
 العكامؿ األكثر قربان كاتساقان التحاد فاعؿ.
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فالدكؿ اإلسالمية ينبغػي أف تسػعى إلػى الكجيػة االندماجيػة، فػي البكتقػة 
الحضػػارية الكبػػرل )األمػػة اإلسػػالمية( مػػف جيػػة، كمػػا أفَّ عمييػػا أف تتعاضػػد 
كتتعػػاكف مػػع سػػائر الحضػػارات األخػػرل فػػي الجانػػب المشػػترؾ، مػػع االحتفػػاظ 

 بخصائصيا الحضارية الذاتية مف الجية الثانية.
"إفَّ تحقيؽ األمف كالسالـ لمبشػرية، كتحقيػؽ التعػاكف كاالعتمػاد المتبػادؿ 
كالعدالػػة كالخيػػر لإلنسػػانية، كالتفاعػػؿ اإلسػػػالمي مػػع محيطػػو الػػدكلي ضػػػمف 
طبيعة "العالمية" ك"الدعكة" ك"البالغ" كالسعي لمحاربة الظمػـ كالعػدكاف كالفسػاد 

عمار الككف، يتطمب جيكدان ضخمة كجماعية تشترؾ فييػا األمػة في  األرض كا 
اإلسالمية مع األمـ األخػرل، كمػع الػدكؿ كالمنظمػات الدكليػة المعنيػة بتحقيػؽ 

 .(1)الخير كالصال  اإلنساني العاـ"
بػػراز ذلػػؾ عمػػى المسػػتكل  -ب  الحفػػاظ عمػػى ىكيػػة الدكلػػة كقيميػػا كثقافتيػػا، كا 

كأف تسػػاىـ فػػي الحػػكار الحضػػارم  - إلييػػاإف لػػـ يكػػف الػػدعكة  - الػػدكلي
نما تساىـ كتحػاكر  كالديني؛ فال تنغمؽ عمى نفسيا كتنكفئ عمى ذاتيا، كا 

 كتعايش، كتدفع بالتي ىي أحسف. 
القيػػػاـ بنفسػػػيا أك بالتعػػػاكف مػػػع غيرىػػػا مػػػف الػػػدكؿ فػػػي دكر الكسػػػاطة  -ج 

، كالمصالحة بيف الدكؿ المتحالفة، كحؿ المشكالت العالقة بالطرؽ الكدية
 أك الضغط عمى الدكؿ المعتدية في حالة العدكاف. 

 دور ادلُظًبث يف احلىار وانتحبنف:  -2
المنظمات في أبسط معانييا عبارة عف مجمكعة مف األشػخاص المعنكيػة 
أك االعتبارية، يجمعيػـ ىػدؼ كاحػد، كيسػتخدمكف اجتمػاعيـ مػف خػالؿ ىيئػة 

                                                           

 .َٕالمنظمات الدكلية، رؤية تأصيمية، صد/ سامي الخزندار،  (1)
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 لمتكصؿ إلى ىذا اليدؼ.
كمػػػف خػػػالؿ ىػػػذا التعريػػػؼ يكػػػكف لػػػدينا كثيػػػر مػػػف األنػػػكاع التنظيميػػػة،  

نسػػانية كثقافيػػة كسياسػػية كغيػػر ذلػػؾ. لكػػف الػػذم يعنينػػا ىنػػا ىػػك  اجتماعيػػة كا 
المنظمػػػات ذات األثػػػر األكبػػػر كالػػػذم يتػػػأتى مػػػف خػػػالؿ اعتػػػراؼ دكلػػػي كقػػػكة 
السمطات كاالختصاصات التي تمارسيا، كما تضمو مػف أعضػاء مػف المجتمػع 

كلي، كىػػي المنظمػػات الدائمػػة التػػي تحظػػى بطػػابع دكلػػي سػػكاء منظمػػات الػػد
 عالمية أك إقميمية.

كبالتالي يمكف تعريؼ ىذا النكع مف المنظمات )المنظمات الدكليػة( بأنيػا 
"ىيئػػػػػة دائمػػػػػة ذات إرادة مسػػػػػتقمة تتفػػػػػؽ الػػػػػدكؿ عمػػػػػى إنشػػػػػائيا لمباشػػػػػرة 

 .(1)االختصاصات التي يتضمنيا الميثاؽ"
نظمات عػف غيرىػا مػف الييئػات الدكليػة أك الداخميػة؛ ىػي كالذم يميز الم

ف  - المادية كالمعنكية - قدرتيا الفعمية في التأثير عمى الدكؿ كاألشخاص، كا 
كاف ذلؾ راجع باألساس إلى طبيعة كؿ منظمة كمدل مكانتيا كمػا تشػممو مػف 

 أعضاء مؤثريف كفاعميف، كمدل االعتراؼ الدكلي بيا.
مػا لػـ  - الدكؿ ذاتيا، فيػك حيػدتيا، حيػث ينظػر إلييػاأمَّا ما يميزىا عف 

عمى أنَّيا جية محايػدة تسػعى إلػى الخيػر  - تًمؿ كتتبع أىكاء بعض أعضائيا
 لمجميع. 

أفَّ "دكر ىػذه  - عمر عبيد حسنة /كما يقكؿ األستاذ - كلـ يعد مف شؾ
                                                           

د/ إبػػػراىيـ شػػػمبي، أصػػػكؿ التنظػػػيـ الػػػدكلي، النظريػػػة العامػػػة كالمنظمػػػات الدكليػػػة،  (1)
د/ غضػػباف مبػػركؾ، التنظػػيـ الػػدكلي كالمنظمػػات الدكليػػة، الجزائػػر،  :، عػػفَُٖص

 .َِـ، صُْٗٗديكاف المطبكعات الجامعية 
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المؤسسػػػات الدكليػػػة بػػػدأ يتعػػػاظـ مػػػع حقبػػػة العكلمػػػة، كيتقػػػدـ نحػػػك معالجػػػة 
ت األمـ كالشعكب كالدكؿ بخطى سريعة، حتػى كػاد أف يتجػاكز القػكانيف مشكال

كالمؤسسات اإلقميميػة، كيتجػاكز سياسػة الػدكؿ بػالمفيـك التقميػدم، لػذلؾ فمػـ 
يعػد ىنػاؾ أم خيػار أمػاـ الػدكؿ كالحككمػات كالشػعكب كاألمػـ فػي التعامػؿ مػع 

كالتبػػادؿ ىػػذه المؤسسػػات؛ ألنيػػا أصػػبحت المكقػػع األىػػـ لممغالبػػة الحضػػارية 
الثقػػافي كالمعرفػػي كالقػػانكني، حتػػى لنكػػاد نقػػكؿ: إف التػػأثير كالتػػأثر، سػػمبان أك 
إيجابان أصب  منكطان إلى حد بعيد بيذه المؤسسػات الدكليػة، التػي بػدأت تشػكؿ 

 .(1)الرؤية الرياديَّة كالتكييؼ القانكف لممجتمع العالمي"
ـ اإلقميميػػة، فػػي ككثيػػرا مػػا يعػػٌكؿ عمػػى ىػػذه المنظمػػات سػػكاء العالميػػة أ

 تفعيؿ العممية الحكارية كالمساىمة في إقامة التحالفات عمى جميع الجبيات.
إف لػػـ  - كلػػذلؾ، نجػػد أفَّ المػػكائ  التنفيذيػػة فػػي أغمػػب المنظمػػات القائمػػة

تنص عمى ىػذه المسػاىمة فػي سػبيؿ الحػكار كالتحػالؼ كالتػي  - يكف جميعيا
ـ كاألمػف الػدكلييف كمػا فػي ميثػاؽ تتعدد جكانبيا في ىذا، مف مثؿ حماية السم

األمػػـ المتحػػدة العػػاـ، كحفػػظ الحقػػكؽ اإلنسػػانية كتكسػػيع دائػػرة الحػػكار بػػيف 
الثقافػػات كاعتمػػاد التنػػكع الثقػػافي كالتشػػجيع عمػػى الحػػكار بػػيف األديػػاف، كحفػػظ 

 التراث الثقافي، كما تيتـ بذلؾ منظمة اليكنسكك.
بقػدر إمكاناتيػا كتأثيرىػا  كػؿ - كمف ىنا؛ فإنَّو يقع عمى عاتؽ المنظمػات

أف تقـك بػدكر فاعػؿ فػي إقامػة حػكار بنَّػاء خصكصػان بػيف  - الدكلي كاإلقميمي
                                                           

منظمات الدكلية ... رؤيػة تأصػيمية، د/ سػامي مقدمة كتاب في المنظكر الحضارم، ال (ُ)
(، المحػـر ُْٕالخزندار، قطر، إدارة البحكث كالدراسات اإلسػالمية، كتػاب األمػة، ع )

 .ٗ، ٖ، صىُّّْ
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أعضػػائيا بعضػػيـ الػػبعض، أك بػػيف أعضػػائيا كغيػػرىـ مػػف الػػدكؿ أك الجيػػات 
 األخرل كىذا الدكر يمكف تفعيمو مف خالؿ: 

 العمؿ عمػى تعزيػز الحػكار عػف طريػؽ نشػر ثقافػة الحػكار بػيف األعضػاء، -أ 
كالتأكيػػػد عمػػػى التنػػػكع الحضػػػارم كالثقػػػافي كالػػػديني، كحػػػٌؽ كػػػؿ أمػػػة فػػػي 

 االحتفاظ بخصكصيتيا الحضارية كالثقافية كالدينية.
كلعؿ الذم يعيف عمى أداء ىذا الدكر، ىك أٌف المنظمات الدكلية غالبان مػا 
تحػػػػكم تحػػػػت عضػػػػكيتيا دكالن ذات حضػػػػارات كثقافػػػػات كأديػػػػاف متعػػػػددة، 

أىداؼ مشتركة، كمػف ثػـ يسػيؿ التقريػب بػيف  يجتمعكف تحت ظميا عمى
 ىذه الدكؿ كالتعريؼ بيذا التنكع كالتعاضد عمى المشترؾ بينيـ.

العمؿ عمى نشر التراث الثقافي لمحضارات المختمفة، كحمايتو السيما فػي  -ب 
أكقات الحػركب كالنزاعػات، كعػدـ التغػٌكؿ عميػو بشػتى السػبؿ يسػتكم فػي 
ذلؾ السرقة أك الشراء باستغالؿ حاجات الدكؿ الفقيرة أك ضػعؼ قكانينيػا 

 في حماية تراثيا الثقافي. 
ات، كالمسػػػاىمة فػػػي التفاعػػػؿ إبػػػراز القػػػيـ المشػػػتركة بػػػيف كافػػػة الحضػػػار  -ج 

الحضارم مف خالؿ االستفادة مف ىذا المشترؾ، كالعمؿ عمى تكجيو نظػر 
الشػػعكب إلػػى المشػػترؾ اإلنسػػاني بػػيف ثقافػػاتيـ المختمفػػة، حتػػى يحػػدث 

 التقبإؿ كيسيؿ الحكار كالتحالؼ الحضارم.
القياـ بدكر الكساطة كتقريب كجيات النظر بػيف األعضػاء، ذلػؾ أنَّػو فػي  -د 

ة اشتداد الخالؼ كتعثر التحاكر المباشر، فػإف األمػر يحتػاج ىنػا إلػى حال
تدخؿ يقدره الفرقاء المتنػازعكف مػف جيػة، كيكػكف قػادران عمػى تحمػؿ ىػذه 
الميمة كحسف أدائيا مف الجية الثانية، كأف يمتـز الحياد في كؿ المراحؿ 
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فر حتى يستطيع أف يؤدم كظيفتو عمى الكجو األكمػؿ، كىػذه الثالثػة تتػكا
 في المنظمات أكثر ما تتكافر في غيرىا.

كبالتالي فإف المنظمات تستخدـ سمطانيا في ذلؾ، معتمدة عمػى الكسػائؿ 
المتاحة، سكاء كسائؿ دبمكماسية بمػا تحكيػو مػف مفاكضػات بػيف أطػراؼ 
النزاع، كالكساطة كالمسػاعي الحميػدة كالتكفيػؽ، كغيػر ذلػؾ مػف الكسػائؿ 

 المتاحة. 
مػػا  - فػػي حالػػة النػػزاع - إلقامػػة الحػػكارات، إذ غالبػػان تػػكفير مكػػاف مالئػػـ  -ق 

يكػػػكف ىنػػػاؾ نفػػػكر أف يتقابػػػؿ الطرفػػػاف المتنازعػػػاف فػػػي مكػػػاف يخػػػتص 
ف كػاف مكػاف الحػكار مػف األمػكر الميمػة جػدان لكػال الطػرفيف؛  بأحدىما، كا 

 فإفَّ المنظمة مف الممكف أف تسيـ في ىذا األمر. 
تسػػيـ فػػي حػػؿ أم نػػزاع كاقػػع، اقتػػراح الحمػػكؿ، كتقػػديـ االقتراحػػات التػػي  -ك 

سكاء كانت ىػذه االقتراحػات فػي صػكرة تقػديـ بعػض الػرؤل كاألفكػار لكػال 
الطػػػرفيف، أك مناشػػػدة طػػػرؼ ثالػػػث لػػػو تػػػأثيره عمػػػى حػػػؿ الخػػػالؼ القػػػائـ 

 بالتدخؿ.
في حالة إذا لـ تيجد محاكالت المنظمػة فػي حػؿ الخالفػات، كفػي حالػة إذا  -ز 

رفيف أك كمييمػػا؛ فػػإفَّ لممنظمػػة مػػا بػػدا ىنػػاؾ تعسإػػؼه كاضػػ  مػػف أحػػد الطػػ
دكرىػػا الفاعػػؿ ىنػػا باألخػػذ عمػػى يػػدم المتعسػػؼ بػػالطرؽ التػػي تردعػػو، 
ف كاف ذلؾ في شكؿ استخداـ القكة أك  كتتكافؽ مع لكائ  المنظمة حتَّى كا 

 التيديد بيا. 
ال يتكقؼ دكر المنظمات عمى الجانب السمبي فقط في الحكار، أك بمعنػى  -ح 

ال يتأتى فقط عندما يحتدـ الخالؼ، كيشػتد النػزاع آخر فإفَّ دكر المنظمة 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 الجزء األكؿ - ـََِِالعدد الثامف كالثالثكف /  بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

   

     

 من أجل حوار حضاري بناء
 روئ مبتكرة فً ضوء الدعوة اإلسالمٌة

ِْٗ 

نَّمػػا يكػػكف ليػػا دكر إيجػػابي فاعػػؿ ال يػػرتبط بػػالنزاع فقػػد  بػػيف األطػػراؼ، كا 
يسػػبقو أك يكاكبػػو أك يػػأتي بعػػده، كىػػذا الػػدكر قػػد يكػػكف فػػي صػػكرة تقعيػػد 
مثػػؿ كضػػع القكاعػػد كالمػػكائ  كالقػػكانيف التػػي تسػػاىـ فػػي عمميػػة التقريػػب 

أك في صكرة مبػادرات كتشػجيع التحػاكر كالتقػارب، أك  كالحكار كالتحالؼ،
في صكرة لفت األنظػار كالتكجيػو مثػؿ عقػد المػؤتمرات كالنػدكات المتعمقػة 

 بمكضكع ما، كتعريؼ بثقافة أك ديف أك غير ذلؾ مف الصكر. 
كال شػػؾ فػػي أفَّ بعػػض المنظمػػات كػػاف ليػػا دكر فاعػػؿ فػػي بنػػاء الحػػكار 

م بشكؿ كبير، كسكؼ يأتي فػي المبحػث اإلنساني كتفعيؿ الحكار الحضار 
 الثاني ذكر أنمكذج مف ىذه المنظمات. 
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 ادلبحث انثبٍَ
ت
َّ
 يف بُبء احلىار دور اجلبيؼبث واجملتًؼبث ادلذَُ

 دور اجلبيؼبث يف بُبء احلىار:  -1
تيعد الجامعات مف أبرز المؤسسات الحديثػة فػي بنػاء اإلنسػاف كتكجييػو، 

رغػـ  - فقػط عمػى العممٌيػة التعميمٌيػة التثقيفٌيػة ذلؾ أفَّ دكر الجامعة ال يتكقػؼ
نمػػا ليػػا دكر فاعػػؿ فػػي الناحيػػة التربكيػػة كاالجتماعيػػة، ىػػذا مػػف  - أىميتيػػا كا 

ناحيػػة، كمػػف ناحيػػة أخػػرل فػػإٌف المرحمػػػة العمرٌيػػة التػػي يمتحػػؽ بيػػا الطالػػػب 
 المجتمع.  ثـ كمف اإلنساف حياة في أثران  األكثر المرحمة ىي تعتبر بالجامعة
"مػػف أىػػـ المصػػادر األساسػػية  - مػػف غيػػر شػػؾ - أصػػبحت الجامعػػة لقػػد

لتطػػػكير المجتمػػػع فػػػي شػػػتى مجػػػاالت الحيػػػاة كانعكاسػػػاتيا، لمػػػا تمتمكػػػو ىػػػذه 
المؤسسػػات مػػف دكر ميػػـ كفاعػػؿ كمتميػػز فػػي التنميػػة الشػػاممة فػػي الجكانػػب 
االجتماعيػػة كاالقتصػػادية كالسياسػػية كالثقافيػػة كغيرىػػا، كمػػف أىػػـ المناخػػات 

ة لمحفاظ عمى القيـ كاألفكار التي يسػعى المجتمػع إلػى تعزيزىػا كتربيػة المالئم
األجيػػػاؿ المتالحقػػػة عمييػػػا، لغػػػرض محافظتػػػو عمػػػى ىكيتػػػو التػػػي تميػػػزه عػػػف 
المجتمعات األخرل، كالتي يعتز بيا، كيعتبرىػا أحػد مقكمػات السػيادة الكطنيػة، 

ع المجتمعػات ككذلؾ فيي منارة اللتقػاء الخبػرات كالتكاصػؿ العممػي كالثقػافي مػ
األخرل ممثمة بالمؤسسات التعميمية العاممة فييػا، لالسػتفادة ممػا تكصػمت لػو 
تمػػػؾ المؤسسػػػات فػػػي المجتمعػػػات، كنقػػػؿ مػػػا يتناسػػػب منيػػػا مػػػع احتياجػػػات 

 .(1)كتطمعات المجتمع لتككف في متناكؿ أبناء المجتمع"
                                                           

بتػػػاريخ  د/ مكفػػػؽ الحنػػػاكم، الجامعػػػات كتطػػػكير المجتمػػػع، مركػػػز النػػػكر لمدراسػػػات. (1)
 www.alnoor.se/article.asp ـَُِٖ/ِ/ُٕ االطالع: تاريخ ـ،ََِٗ/ٓ/ُ
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ذا  - كالمرٌجػي الميػؤدَّل - الجامعػات دكر طبيعػة إلػى ىنا النظر قصرنا ما كا 
مػػف جيػػة الحػػكار؛ فإٌننػػا نجػػد أفَّ العممٌيػػة التعميمٌيػػة فػػي ذاتيػػا نػػكع مػػف الحػػكار 
الثقافي كذلؾ مف حيػث الحاجػة إلػى التبػادؿ المعرفػي بػيف الثقافػات المختمفػة، 
كبالتالي فيي تسػيـ مػف الناحيػة النفسػية عمػى األقػؿ عنػد المجتمػع الجػامعي 

ادؿ الثقػػافي، إضػػافة إلػػى مػػا تعقػػده أك بتقبػػؿ اآلخػػر، كاالعتػػراؼ بضػػركرة التبػػ
تشارؾ فيو مػف مػؤتمرات دكليػة تجعػؿ عمميػة الحػكار النظػرم عمميػةن تكاصػميةن 

 مباشرة. 
كمف جانب آخر؛ فإٌف ما تقـك بو مف تدريس منػاىل تعميميػة تحػث عمػى 
الحػػكار، كتنشػػر الثقافػػة الحكاريػػة، كأنشػػطة مسػػاعدة، مػػف انتخابػػات طالبيػػة 

تسػػيـ فػػي تػػدريب الطػػالب عمػػى الحيػػاة الحكاريػػة. كالػػذم كأنشػػطة اجتماعيػػة، 
 ييؤىٌمؿ مف الجامعات أف تقـك بو في ىذا الشأف يتمثؿ في:

إعداد الشباب كتأىيميـ ثقافيػان كاجتماعيػان "بحيػث يصػب  مػف بػيف أىػداؼ  -أ 
العممية التعميميػة تربيػة أجيػاؿ قػادرة عمػى الحػكار مػف خػالؿ طػرؽ تعمػيـ 

عية، تربػػػػي فػػػػي الػػػػنشء القػػػػدرة عمػػػػى سػػػػميمة، كمنػػػػاىل تربيػػػػة مكضػػػػك 
بػػداء الػػرأم، كمناقشػػة اآلراء العممٌيػػة،  المناقشػػة، كالمحػػاكرة كالمنػػاظرة، كا 
كتحميميا، كنقدىا، كحرية التعبيػر كأسػمكب لتبػادؿ اآلراء، كتنميػة الػنشء 

 عمى الفيـ، كالبعد عف التمقيف.
األسػس  كيتطمب األمر إعادة النظر في برامجنا كمناىجنا التعميمية، كفػي

عػػادة صػػياغتيا بشػػكؿ  التربكيػػة لمػػنظـ التعميميػػة فػػي العػػالـ اإلسػػالمي، كا 
يخػػدـ ىػػذا اليػػدؼ، كىػػك بنػػاء الشخصػػٌيًة اإلسػػالمٌية الحػػرة، القػػادرة عمػػى 
التعبير عف الرأم كفؽ الضكابط الشرعية كاألخالقية، كدكف الخػركج عمػى 
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 .(1)آداب التعبير كمعاييره"
االستفادة مف المؤتمرات العممية الدكلية التػي تعقػدىا الجامعػة أك تشػارؾ  -ب 

فييػػػا، فػػػي التكاصػػػؿ مػػػع اآلخػػػر ثقافيػػػان، كحضػػػاريان، كالتػػػركيل لمثقافػػػة 
اإلسالمية، كالذب عنيا، كالتشارؾ مع اآلخر فػي تقػديـ الخػدمات العمميػة 

العممٌيػة،  كاالستفادة منيا لصال  البشرية عامة، كعدـ االنغالؽ كاألنانٌية
حيث تبقى بعض الػدكؿ ىػي المسػيطرة فػي الجانػب التكنكلػكجي كالتقنػي، 

 أك االحتكار الثقافي كالعممي. 
تدريب الطالب عمميػان عمػى تفعيػؿ الحػكار، كتقبإػؿ اآلخػر المختمػؼ داخميػان  -ج 

كخارجيان، مػف خػالؿ األنشػطة الطالبيػة المختمفػة، كاالنتخابػات الطالبيػة، 
قامػػة المنػػاظرات كالمناقشػػات كالػػرحالت إلػػى األمػػاك ف الثقافيػػة المختمفػػة، كا 

 الطالبية تحت إشراؼ أساتذة متخصصيف. 
مػػػػع االلتػػػػزاـ  - التبػػػػادؿ الطالبػػػػي بػػػػيف الجامعػػػػات الداخميػػػػة كالخارجيػػػػة -د 

لػػػػو دكره البػػػػالف فػػػػي تفػػػػتإ  العقميػػػػة الطالبيػػػػة  - بالضػػػػكابط الشػػػػرعية
بػػػػػػالقيـ  كاسػػػػػػتعدادىا لتقبػػػػػػؿ اآلخػػػػػػر كالتعػػػػػػاكف معػػػػػػو، مػػػػػػع االحتفػػػػػػاظ

 كالخصكصيات الثقافية.
إشػػراؾ الطػػالب فػػي العمميػػة التعميميػػة ذاتيػػا، مػػف خػػالؿ إتاحػػة الفرصػػة  -ق 

لمطالب الختيار مناىجيـ الدراسية كأساتذتيـ، كالمشاركة فػي نقػد كتقيػيـ 
 العمميَّة الدراسية سكاء مف ناحية المنيل أك مف ناحية اإلدارة.

اتذة الجامعػػػة أك مراكزىػػػا تكجيػػػو البحػػػكث العممٌيػػػة التػػػي تصػػػدر عػػػف أسػػػ -ك 
البحثية، إلى االىتماـ بقضية الحػكار كنشػر ثقافتػو كًقيىمػو، كالتأكيػد عمػى 

                                                           

 .َُِد/ محمد خميفة حسف، الحكار منيجان كثقافة، ص (ُ)
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الًقيىـ اإلسالمية المتعمقة بثقافة الحكار مػف التعػاريؼ كاحتػراـ اآلخػر كعػدـ 
 اإلكراه في الديف.

 – كأخيران، فإٌنو ينبغي أال يقتصر دكر الجامعة فػي بنػاء الحػكار كالتكاصػؿ -ز 
نمػا يمتػد ىػذا  - يما فػي جانبػو التثقيفػيس ال عمػى المجتمػع الجػامعي، كا 

الػػػدكر ليشػػػمؿ جميػػػع فئػػػات المجتمػػػع مػػػف خػػػالؿ التػػػأليؼ العػػػاـ لمكتػػػب 
الجماىيريػػة، كعقػػد النػػدكات العامػػة التػػي يشػػترؾ فييػػا الجميػػكر كتقػػـك 
بػػدكرىا التكعػػكم كغيػػر ذلػػؾ مػػف الكسػػائؿ الفاعمػػة كالمػػؤثرة عمػػى كافػػة 

 أطياؼ المجتمع. 
 دور اجملتًؼبث ادلذَُت:  -2

بعيػػػدان عػػػف الخػػػكض فػػػي الجػػػداؿ القػػػائـ حػػػكؿ تعريػػػؼ المجتمػػػع المػػػدني 
كنشػػػػأتو، كمػػػػدل أصػػػػالة المصػػػػطم  كعدمػػػػو فػػػػي الثقافػػػػة اإلسػػػػالمية؛ فػػػػإفَّ 
المجتمعات المدنية المقصكدة ىنا ال تعدك أف تككف أكثر مػف تمػؾ المؤسسػات 

 المستقٌمة عف الحككمات كالتي أنشئت لنيصرة قضية مشتركة. 
فػػإٌف مصػػطم  المجتمػػع المػػدني "يشػػير إلػػى كػػؿ أنػػكاع أك بمعنػػى آخػػر؛ 

أنشطة التكعيػة التػي تنظميػا الجماعػة حػكؿ مصػال  كقػيـ كأىػداؼ مشػتركة، 
كتشمؿ ىذه األنشطة المتنكعة لمغاية التي ينخرط فييا المجتمع المدني تقػديـ 

أك غيػر ذلػؾ مػف األنشػطة كالتػي تتعػدد  (1)الخدمات، أك دعـ التعميـ المستقؿ"
يا لتشمؿ الكثير مف الجكانب: الدينية، كالسياسية، كالثقافية، كالنقابية، مجاالت

 كالخيرية.
                                                           

مصػػػػطمحات المشػػػػاركة المدنيػػػػة، دليػػػػؿ المصػػػػطمحات كالعبػػػػارات الشػػػػائعة، المعيػػػػد  (1)
 .َُـ، صََِٖ يمقراطي الكطني لمشئكف اإلسالميةالد
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كلعؿ أىـ ما يميػز المجتمػع المػدني كيسػاعد عمػى أدائػو لػدكر فاعػؿ فػي 
الحياة بشػكؿ عػاـ، ىػك مػا يتمتػع بػو مػف اسػتقاللية عػف سػمطة الدكلػة، فيػك 

نمػا مػف المفتػرض عبارة عف مؤسسات مستقمة ال تعمؿ لصػال  أحػد بعينػو، ك  ا 
أف تعمؿ فقط ألجؿ الصال  العاـ، ىذا مف ناحية، كمػف الناحيػة األخػرل، فيػك 
كثػرة المجػػاالت التػي مػػف الممكػف أف تغطييػػا، كبالتػالي فيػػي فػي األصػػؿ تقػػـك 
بالدكر الذم ال تستطيعو الحككمات، كأيضان فإٌف مف أكثر ما يميزىػا أنَّيػا تقػـك 

غيػػر اليػػادؼ لمػػرب ، كمػػف ثػػـ فػػإٌف أفرادىػػا  فػػي األسػػاس عمػػى العمػػؿ الطَّػػكعيٌ 
مؤمنػػكف بالقضػػية التػػي يعممػػكف لصػػالحيا، كىػػذا أدعػػى لاللتصػػاؽ الشػػعبي 

 كالتأثير المباشر عميو. 
ذا نظرنا إلى الدكر الذم يمكػف أف يؤديىػو المجتمػع المػدني، فإنَّػو يمكػف  كا 

 تمخيص ذلؾ في النقاط التالية: 
ار بػػيف أفػػراد المجتمػػع مثػػؿ ثقافػػة كىػػك إشػػاعة ثقافػػة الحػػك دور تثقٌفررً:  -أ 

دارة  "العمػػؿ الجمػػػاعي، كقبػػكؿ االخػػػتالؼ كالتنػػكع بػػػيف الػػذات كاآلخػػػر، كا 
الخػػػالؼ بكسػػػائؿ سػػػممٌية فػػػي ضػػػكء قػػػيـ االحتػػػراـ كالتسػػػام  كالتعػػػاكف 

، كيمكػػػف تأديػػػة ىػػػذا الػػػدكر مػػػف خػػػالؿ (1)كالتنػػػافس كالصػػػراح السػػػممي"
كات كتػػأليؼ لمكتػػب الكسػػائؿ المناسػػبة لػػذلؾ مػػف دكرات كمحاضػػرات كنػػد

 كغير ذلؾ. 
حيث تقـك بدكر المراقب عمػى الحككمػات، كحثيػا عمػى عػدـ  دور رقابً: -ب 

                                                           

، عػػف: د/ ٖٔص عبػػد الغفػػار شػػكر، المجتمػػع المػػدني كدكره فػػي بنػػاء الديمقراطيػػة، (1)
يميػة نقديػة، محمد أحمػد مفتػي، مفيػـك المجتمػع المػدني كالدكلػة المدنيػة، دراسػة تحم

 .ُٖ، صىُّْٓ الرياض، مجمة البياف
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التفرإد بالسمطة كتحكيـ الشكرل في الحياة السياسية، كتمكػيف كافػة أفػراد 
الشػػعب فػػي المشػػاركة فػػي العمميػػة السياسػػية، كالتحػػاكر اإليجػػابي بػػيف 

 الشعب كحككمتو.
إذ مف أىـ كظائؼ المجتمع المدني ىي تنظيـ كتفعيؿ دكر  دور تنظٌمً: -ج 

الناس في تقرير مصيرىـ، كخصكصان في حالػة تعػرإض ىػذا المصػير إلػى 
حيػاتيـ  في تؤثر التي السياسات كمكاجية معينة، جية مف تصفية عممية

اليكمية بشكؿ مباشػر، كتزيػد مػف إفقػارىـ سياسػيان كاجتماعيػان كاقتصػاديان، 
يجػاد  كالقياـ بدكر أساسي في فرز كتعيػيف القكاسػـ المشػتركة كتفعيميػا كا 

مشػػتركات حقيقيػػة بػػيف مختمػػؼ تكجيػػات المجتمػػع كفػػي ضػػكئيا ترسػػـ 
 .(1)الخطط كالبرامل كتحدد األىداؼ مف أجؿ خمؽ مجتمع كاعي"

كبالتالي، فإفَّ عمى مؤسسات المجتمع المػدني االسػتفادة مػف التنػكع بػيف 
امؿ إثراء يصب فػي فائػدة المجتمػع، كذلػؾ عػف طكائؼ الشعب كتحكيمو إلى ع

طريؽ تفعيؿ المشػترؾ اإلنسػاني بيػنيـ، كتكسػيع األفػؽ نحػك تقبػؿ االخػتالؼ، 
 كنبذ الصراعات الداخمية.

يتحقػػؽ مػػف خػػالؿ التػػدريب كالممارسػػة عمػػى الحػػكار البنَّػػاء  دور مٌرردانً: -د 
بػػػيف كافػػػة أطيػػػاؼ الشػػػعب، كبػػػيف أفػػػراد الشػػػعب كالحككمػػػات، كتعتبػػػر 

 ات المجتمع المدني اإلطار األمثؿ لمقياـ بمثؿ ىذه المياـ.مؤسس
فػال يتكقػؼ دكر المجتمػع المػدني عمػى القضػايا الداخميػة،  دور تواصلً: -ق 

نمػػا ينبغػػي أف يكػػكف لػػو إسػػياماتو عمػػى  كتفعيػػؿ الحػػكار الػػداخمي فقػػط، كا 
                                                           

عباس فاضؿ محمكد، دكر منظمات المجتمع المدني في تعزيز البناء الديمقراطي فػي  (1)
 .ِْٔـ، صَُِِ(، لسنة َِّالعراؽ، مجمة األستاذ، ع )
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المستكل اإلقميمي كالعالمي، كتفعيؿ الحكار الحضارم الثقافي الػديني كأف 
لو مكقفو مف كافة القضايا المطركحة دكليان، فيعرض مكقفو منيػا، يككف 

كيسػػاىـ فػػي تكعيػػة الشػػعب بيػػذه القضػػايا، كيرشػػد الحككمػػات كطكائػػؼ 
 الشعب المىعنيَّة إلى المكقؼ الذم ينبغي أف تتبناه.

كفػػػي ىػػػذا السػػػياؽ تقػػػـك مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني باإلسػػػياـ بتعزيػػػز 
ت فػػي القضػػايا المشػػتركة كدعػػـ الحػػكار التعػػاكف مػػع كافػػة الػػدكؿ كالمؤسسػػا

 كالتكاصؿ. 
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 ادلبحث انثبنث
 دور اإلػالو يف تىخُه احلىار

 يمذيت: 
ال جـر أٌف آلة اإلعالـ اليـك تيعد أعظـى أداة اتصالٌية فػي العصػر الحػديث؛ 
فيي األداة األسرع كاألكثر تأثيران في نقؿ األخبػار كالمعمكمػات، كنشػر الحقػائؽ 

أيضػػػػان، كبالتػػػػالي أصػػػػب  الصػػػػراع كبيػػػػران حػػػػكؿ تممإػػػػؾ ىػػػػذه اآللػػػػة كاألكاذيػػػػب 
كاسػػػػتخداميا، لػػػػيس صػػػػراعان فقػػػػط بػػػػيف األفػػػػراد كالمتخصصػػػػيف فػػػػي المجػػػػاؿ 
نمػػا صػػراع يشػػمؿ كػػؿ مػػف يريػػد التػػأثير عمػػى الػػدائرة األكبػػر مػػف  اإلعالمػػي، كا 

 إلخ. ... األفراد، مف دكؿ كجماعات كمؤسسات كرجاؿ أعماؿ
لـ يعيد بمنأل عػف االختالفػات  - كسائمو االتصالية بكؿ - فاإلعالـ اليـك

السياسية كال التحيإػزات الفكريػة كاأليديكلكجيػة، كمػا لػـ يعػد يقتصػر دكره عمػى 
الػػدكر التثقيفػػي كالتكعػػكم أك حتػػى الػػدكر الترفييػػي، كبالتػػالي فإنػػو ال يمتػػـز 

نمػا فػي الحقيقػة ىػك أداة لتسػكيؽ األفكػار  أيػان بالمكضكعية كنشػر الحقيقػة، كا 
 كانت كأيان كاف مرادىا. 

 انذور انسهبٍ نىسبئم اإلػالو )ػرلهت احلىار وانتىاصم(:  -1
المجتمػع  عنػد فقط يتكقؼ ال - إيجابا أك سمبا - اإلعالمي التأثير فإفَّ  بداية

ػػة مجتمػػع  - عصػػر العكلمػػة - الػػداخمي، ففػػي ىػػذا العصػػر لػػـ يعػػد ىنػػاؾ ثمَّ
منغمػػؽ، فمػػـ يعػػد مجػػاؿ لمحػػدكد الجغرافيػػة بػػيف البمػػداف فػػي الجانػػب الفكػػرم 

 حتى المحميػة منيػا - كاالتصالي، كبالتالي فإنو ميما يكف أثر كسائؿ اإلعالـ
فإنيا تيسيـ في التشكيؿ الفكرم كالتكعكم، كما تيسيـ فػي السػمكؾ المترتػب  -

 عالقة مع اآلخر داخميان كخارجيان.عمييما، كمف ذلؾ كال شؾ ال
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، نجػد لػو أثػران بالغػا فػي تػأزيـ  ذا نظرنا إلى اإلعالـ بصػكرة كاقعيػة اليػـك كا 
عاقػػػة الحػػػكار الحضػػػارم  عمميػػػة الحػػػكار حيػػػث تقسػػػيـ المجتمعػػػات داخميػػػان، كا 

 كالديني خارجيان. 
كلألسؼ  - فبالنسبة لدكره السمبي في الداخؿ، نجد بعض كسائؿ اإلعالـ

كثػػر تػػأثيران حيػػث إفَّ أصػػحابيا ىػػـ أصػػحاب النفػػكذ المػػالي كالسياسػػي، ىػػي األ 
 - كالذيف يركجكف لمصمحتيـ كسياسػتيـ، خػالؿ عػزؿ المنافسػيف كتشػكيييـ

تستغؿ قدرتيا التكاصمية السيما مػع الطبقػة الفقيػرة ثقافٌيػان، لمتػأثير عمييػا مػف 
خػػػػالؿ قمػػػػب الحقػػػػػائؽ، كتضػػػػخيـ الصػػػػغائر، كالطعػػػػػف فػػػػي بعػػػػض األفكػػػػػار 
كاألشػػخاص، كقػػد يتعػػدل ىػػذا األمػػر إلػػى تقسػػيـ المجتمػػع الكاحػػد إلػػى طكائػػؼ 
متعػػددة سياسػػيان كفكريػػان كدينيػػان، حيػػث تعمػػؿ اآللػػة اإلعالميػػة بػػالتركيل لصػػال  

 إحداىا كالتقميؿ مف اآلخريف.
كػػػذلؾ فػػػإٌف عمميػػػة التسػػػطي  التػػػي تمارسػػػيا الكسػػػائؿ اإلعالميػػػة لػػػبعض 

تاحػة الحريػة القضايا الكبرل، مثؿ التقميؿ مف  شأف قضػايا حقػكؽ اإلنسػاف، كا 
لممجتمع، كخمطيا بأثر ىذه الحقكؽ عمى عممية االستقرار، بجعؿ بعض فئات 
المجتمع تقؼ مكقفان سمبيان تجاه التعدم عمى ىذه الحقكؽ مع اآلخريف، األمر 
الذم يحٌكؿ المجتمع مف مجتمع متماسؾ إلى مجتمع مترىػؿ، إذا اشػتكى منػو 

 مره اآلخركف.عضك لـ ييتـ أل
كمف جانب أخر؛ فإٌف تعرإض اإلعالـ لمقضايا الدكليػة بػذات الطريػؽ التػي 

لو أثره  - مف تحيزات كعدـ التزاـ المكضكعية - يتعرض ليا لمقضايا الداخمية
السيئ كػذلؾ عمػى المكقػؼ الشػعبي مػف تمػؾ القضػايا، كالتػي تػؤثر سػمبان عمػى 

  الحكار التكاصمي الحضارم بيف ىذه الشعكب.
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فمثالن، نجد كثيػرا مػف كسػائؿ اإلعػالـ العربيػة قػد سػطحت كقممػت مػف أثػر 
كعاصػمة  بالقػدس األمريكيػة المتحػدة الكاليػات رأسػيا كعمػى الػدكؿ بعض اعتراؼ

لمكياف اإلسرائيمي الغاصب، كغير ذلؾ مف القضايا الكبػرل المػؤثرة فػي المحمػة 
صغيرة كما حدث مػف العربية كاإلسالمية، في حيف تعظـ مف بعض الخالفات ال

تيكيػػؿ كسػػائؿ اإلعػػالـ حػػكؿ مبػػاراة كػػرة القػػدـ بػػيف مصػػر كالجزائػػر، كمصػػر 
 كالسكداف، كصنعت أزمة شعبية كدبمكماسية بيف ىذيف البمديف. 

 - الحضػارم كالػديني - كذلؾ، فػإٌف األثػر األكثػر سػمبٌية لمحػكار الخػارجي
السػيما كأفَّ  - الحضػارم كالػديني - مكقؼ كسػائؿ اإلعػالـ مػف تشػكيو اآلخػر

 أداة اإلعالـ ىنا تعتبر األداة األكثر اعتمادان عمييا في التعرؼ عمى اآلخر.
ىػي األكثػر تركيجػان  - فػي الجانػب الغربػي - كلعؿ كسائؿ اإلعػالـ كاقعيػان 

لإلسػػالمكفكبيا كتخكيػػؼ المجتمػػع الغربػػي مػػف فكػػرة اإلسػػالـ، كالتػػركيل لصػػمة 
غربيػػة  رؤيػة تشػكيؿ فػي بػارزان  دكران  الغربػي ـاإلعػال لعػب "فمقػد باإلرىػاب، اإلسػالـ
رأم  بالفعػؿ تكػٌكف حتػى النيػراف، فػي عميػو القػائميف مف كثيركف كنفخ لإلسالـ،

 القادـ.  كالتيديد الخطر كمصدر العصر ىاجس ىك اإلسالـ أفَّ  يعتقد بات عاـ
كلـ تيفم  المعارضة ليػذا االتجػاه مػف اإلعالميػيف أيضػان فػي إيجػاد تػكازف 

الصكرة لصال  الحقيقة. كبدالن مف ذلػؾ عمػد الفريقػاف إلػى تكجيػو النصػ  في 
لمحككمػػػات كالمسػػػئكليف الغػػػربييف ككضػػػع اإلرشػػػادات التػػػي ينبغػػػي اتباعيػػػا 

 ذلؾ التيديد الجديد. ةلمكاجي
ككأنما اتفؽ كالىمػا عمػى أف التيديػد الػذم يمثمػو اإلسػالـ حقيقػة مفػركغ 

 .(1)مالقاتو"منيا، كالبد مف االلتفاؼ إلى 
                                                           

د/ ياسػػر أبػػك شػػبانة، النظػػاـ الػػدكلي  :، عػػفّْياسػػيف، الغػػرب كاإلسػػالـ، صمنػػى  (1)
 .َُُالجديد بيف الكاقع الحالي كالتصكر اإلسالمي، مرجع سابؽ، ص

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 الجزء األكؿ - ـََِِالعدد الثامف كالثالثكف /  بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

   

     

 من أجل حوار حضاري بناء
 روئ مبتكرة فً ضوء الدعوة اإلسالمٌة

َّٓ 

فاإلعالـ اليـك صار أداة لمصراع الثقافي كالييمنة الثقافية، بدالن أف يككف 
ـٌ فقػد كٌظفتػو دكؿ الشػماؿ لكػي تيخضػع  سبيالن تكاصميا كطريقان لمحػكار، كمػف ثػ
ثقافػػػات الجنػػػكب مػػػف خػػػالؿ تجربتيػػػا الحياتيػػػة كالتنمكيػػػة، كتعمقيػػػا عالميػػػان، 

الناجحػػة كالمثاليػػة، كالتػػي تسػػتحؽ أف  كتصػػكرىا عمػػى أنيػػا التجربػػة الحياتيػػة
كقػػد اسػػتطاع مػػف خػػالؿ ىػػذا  ... تكػػكف نمكذجػػان جػػديران باالقتبػػاس كالمحاكػػاة

التكظيػػؼ، أف ييخضػػع الجنػػكب ثقافيػػان كفكريػػان، كأف يعػػٌده نفسػػيان كعاطفيػػان لتقبإػػؿ 
 .(1)نمكذج الشماؿ الحياتي كالحضارم كاأليديكلكجي

اإلسػالمي، كعػدـ كجػكد "اسػتراتيجية كمع عدـ تكافػؽ المنػافس اإلعالمػي 
إعالمية إسالمية مكحػدة أك فرديػة، تقػاـك ىػذا المػد اإلعالمػي الغربػي، كتػكفر 
مصدران إسالميان جيدان لمميتمٌقي الغربي، كفػي لغاتػو الغربيػة األساسػية، كالميتمقػي 
العربػػػي أيضػػػان، كتيحػػػدث تكازنػػػا فػػػي مصػػػادر المعرفػػػة باإلسػػػالـ كالمجتمعػػػات 

. فإفأ ذلؾ يترؾ المساحة خاكية لإلعالـ الغربي ينفث فييا أفكػاره (2)اإلسالمية"
كثقافتو كيفرض معػاييره كقيمػو، كىػذا ينقمنػا مػف العمميػة الحكاريػة المتكافئػة، 
إلى حكار مػف طػرؼ كاحػد يممػؾ الغػرب ناصػيتو كىيمنتػو، كيتجػو الشػرؽ إلػى 

 تبعيتو إكراىا كطكاعية.
 ر: تفؼُم دور اإلػالو يف تىخُه احلىا -2

باعتبػػاره القنػػاة االتصػػالية كالتكاصػػمية األكبػػر كاألكثػػر تػػأثيرا  - فػػاإلعالـ
                                                           

انظػػػر: د/ عبػػػد الخػػػالؽ عبػػػد اهلل، العػػػالـ المعاصػػػر، كالصػػػراعات الدكليػػػة، الككيػػػت،  (1)
ـ، ُٖٗٗ(، ينػاير ُّّالمجمس الكطني لمثقافة كالفنكف، سمسمة عػالـ المعرفػة، ع )

 .ُِٖص
 .ُْٔمحمد خميفة حسف، الحكار منيجان كثقافة، مرجع سابؽ، صد/  (2)
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حيػػث سػػرعة النقػػؿ كاتسػػاع دائػػرة المتػػأثريف، خاصػػة كعامػػة، كشػػمكلو لسػػائر 
يقػع عمػى عاتقػو عػبء كبيػر فػي تكجيػو عمميػة  - المجاالت الحياتية، ال شؾ

الحكار إف لػـ يكػف ابتناءىػا؛ كبالتػالي يمكػف كضػع بعػض العناصػر ىنػا كالتػي 
 تفيد في ىذا السياؽ تتمثؿ في: 

تفعيػػؿ الحػػكار الثقػػافي كاإلعالمػػي الجػػاد عبػػر كسػػائؿ اإلعػػالـ المختمفػػة،  -ُ
خػر، كااللتػزاـ كزيادة المساحة اإلعالمية المعطاة لمكعي بػالرأم كالػرأم اآل

بػػآداب الحػػكار مػػع مالحظػػة أفَّ بعػػض بػػرامل الحػػكار قػػد تخػػرج عمػػى ىػػذه 
اآلداب، األمر الذم يتطمب تطكير لغة الحكار كأسمكبو مػف أجػؿ الكصػكؿ 
إلى حػكار إعالمػي جيػد، كمػؤثر فػي تغييػر الػرأم العػاـ الػداخمي كالعػالمي 

 .(1)لمصمحة األمة اإلسالمية
مٌيػػػػة جديػػػػدة تقػػػػـك عمييػػػػا مؤسسػػػػات ضػػػػركرة البحػػػػث عػػػػف بػػػػدائؿ إعال -ِ

متخصصػػة فػػي الشػػئكف الثقافيػػة كالجامعػػات كالمراكػػز البحثيػػة، كالدينيػػة 
ككزارات األكقاؼ، كالمؤسسات الدينية األخرل مع االسػتعانة بػالخبراء فػي 
مجػػػاؿ اإلعػػػالـ، كبتمكيػػػؿ مسػػػتقؿ مثػػػؿ الكقػػػؼ، كتقػػػـك برصػػػد المػػػؤثرات 

مكاجيػة االفتػراءات التشػكييية الثقافية السػمبية عمػى المجتمػع المسػمـ، ك 
 لصكرة اإلسالـ كثقافتو. 

إنشػػاء كتػػدعيـ القنػػكات اإلعالميػػة اإلسػػالمية كالناطقػػة بالمغػػات األجنبيػػة  -ّ
كالتي تخاطب اآلخر، لعرض الصكرة الحقيقية لإلسالـ، كتصحي  الصكرة 

 النمطية عند الغرب لمثقافة كالحضارة اإلسالمية.

                                                           

 .ُٓٗالمرجع السابؽ، ص  (1)
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االجتمػػاعي لمتحػػاكر داخميػػان كخارجيػػان؛ االسػػتفادة مػػف منٌصػػات التكاصػػؿ  -ْ
بيدؼ  مناقشة األفكار الداخمية، كاالستفادة مف اآلراء المعركضة عمييا، 
تاحػػة األجكبػػة عمػػى  كالتحػػاكر مػػع اآلخػػر المختمػػؼ خارجػػان، كمناقشػػتو، كا 

 التساؤالت المثارة كالشكككات حكؿ الثقافة اإلسالمية.
عمػػى حقيقتػػو كالتعريػػؼ بالثقافػػات  - داخميػػان كخارجيػػان  - التعريػػؼ بػػاآلخر -ٓ

كالمنجزات الحضارية التي يمكف أف تفيد اإلنسانية بشكؿ عاـ، بعيدان عػف 
 التحيزات الحضارية بكميتيا أك الرفض المطمؽ ليا.

نشر ثقافة الحكار كاالختالؼ مع اآلخر، كالتعارؼ كالتعػايش السػممي فػي  -ٔ
الثقافيػة كالدينيػة، ظؿ المجتمػع الكاحػد، كتقبإػؿ الخصكصػيات الحضػارية ك 
مكانية العمؿ المشترؾ في ظؿ المجتمعات المتعددة.   كا 

الحفاظ عمى الييكية الثقافية لألمة اإلسالمية، عف طريؽ تأصػيؿ العػادات  -ٕ
كاألفكػػار كالقػػيـ اإلسػػالمية فػػي المجتمػػع المسػػمـ، كالمحافظػػة عمػػى التػػراث 

ليادفػة اإلسالمي مػف جيػؿ إلػى جيػؿ عػف طريػؽ نشػر البػرامل التكعكيػة ا
 كاألفالـ الكثائقية التي تربط ماضي األمة بحاضرىا.

كجعػػػؿ  - بضػػػكابطيا الشػػػرعية كاالجتماعيػػػة - االلتػػػزاـ بحريػػػة التعبيػػػر -ٖ
اإلعػػالـ منبػػران لتػػداكؿ اآلراء ميمػػا اختمفػػت تكجياتيػػا، كتقػػديـ المناقشػػات 
المكضػػكعية بعيػػدان عػػف الكػػذب كالتػػدليس، كحجػػر اآلراء، ممػػا يسػػيـ فػػي 

 التسام  كعدـ اإلقصاء. نشر ثقافة 
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 ادلبحث انرابغ
 منبرج فبػهت يف تؼسَس احلىار وانتحبنف

 يمذيت: 
ىناؾ كثير مف المؤسسات التي تيتـ بشأف الحكار تفعيالن كتكجييا كبناءن، 
مف ىذه المؤسسات مػا تيمثػؿ اتجاىػا عالميػان، كمنيػا مػا تمثػؿ اتجاىػان إقميميػان، 
كمػػف ىػػذه المؤسسػػات مػػا يمكػػف اعتبارىػػا مؤسسػػة دينيػػة، كمنيػػا مػػا يمكػػف 

ذا كػاف ىػذا المبحػث ال ي يػدؼ إلػى حصػر اعتبارىا مؤسسة فكريػة ... إلػخ. كا 
نما ييدؼ إلى التعرض فقػط لبعضػيا،  المؤسسات الفاعمة في مجاؿ الحكار، كا 
قميميا، كدينيان، كفكريػان،  فإفَّ األكلى ىك التعرض لذكر نماذج متنكعة عالميا، كا 
كعمػػػى ىػػػذا فقػػػد كقػػػع االختيػػػار عمػػػى منظمػػػة اليكنسػػػكك كمنظمػػػة عالميػػػة، 

ؼ كمؤسسة دينية، كمركز الدكحة كاإليسيسكك كمنظمة إقميمية، كاألزىر الشري
 الدكلي لحكار األدياف كمؤسسة فكرية كثقافية. 

 (:  UNESCO )انُىَسكى وانثمبفت وانؼهىو نهرتبُت ادلتحذة األيى يُظًت -1
ـ، كمقرىػػػا بػػػاريس، كتعػػػد مػػػف أىػػػـ ُْٓٗأينشػػػئت اليكنسػػػكك فػػػي العػػػاـ 

كتعزيػػز التعػػارؼ الييئػػات الدكليػػة المعنيػػة بحمايػػة التػػراث الثقػػافي فػػي العػػالـ، 
كالتفاىـ بيف األمـ، كتسييؿ حرية تداكؿ األفكار، كتشجيع التعاكف بػيف األمػـ 

 في جميع فركع النشاط الفكرم كالثقافي.
كمػػا تعمػػؿ اليكنسػػكك عمػػى إيجػػاد الشػػركط المالئمػػة إلطػػالؽ حػػكار بػػيف 
الحضػػارات كالثقافػػات عمػػى أسػػس احتػػراـ القػػيـ المشػػتركة، كعمػػى ىػػذا قامػػت 
المنظمة بكضع استراتيجيات كسياسات ىادفة كما عقدت الكثير مف االتفاقػات 
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 . (1)ضاراتالدكلية المتعمقة بحماية التراث كالتعاكف الدكلي بيف الثقافات كالح
كبالتالي؛ فإنو يمكف اعتبار أفَّ منظمة اليكنسػكك قػد أسػيمت فػي عمميػة 

كفػػرت  حيػػث التػػراث حمايػػة ىػػي األكلػػى الزاكيػػة زاكيتػػيف، مػػف كالتحػػالؼ الحػػكار
الغطػػاء الفكػػرم كالتنفيػػذم لحمايػػة تػػراث األمػػـ كالشػػعكب، كالػػدعكة لمبحػػث فيػػو 

سػػانية التػػي يعكسػػيا التػػراث كنشػػره، كاالسػػتفادة منػػو، كمػػا أكضػػحت القػػيـ اإلن
الثقافي، كصار ذلؾ الغطاء تقميػدان تمجػأ إليػو الػدكؿ األعضػاء لالسػتفادة منػو، 
كميمػػػا كانػػػػت درجػػػػة االسػػػػتفادة كاالعتبػػػػارات التػػػػي تحكميػػػػا فػػػػإفَّ اليكنسػػػػكك 
كتكجيياتيا كالمكاثيؽ التي تطرحيا قد رفدت اإلدارات المحمٌية بأسػاليب حمايػة 

 .(2)ٌية لتنميتو كتطكيره كالحفاظ عميوالتراث كاألسس المكضكع
المػػػادم  - كػػػذلؾ، فقػػػد أسػػػيمت المنظمػػػة فػػػي حمايػػػة التػػػراث الثقػػػافي

 - في أكقػات الحػركب كالنػزاع المسػم ، كألزمػت الػدكؿ المتحاربػة - كالمعنكم
بالحفاظ عمى التراث الثقافي كالخصكصية الثقافية  - مف خالؿ اتفاقيات دكلية

كعدـ إخضاعيا لمتحارب كالنزاع، كتحميؿ الدكؿ المتحاربة مسػئكليتيا الدكليػة 
تجػػػاه التػػػراث سػػػكاء بالحمايػػػة كالحفػػػظ أك بعػػػدـ تػػػدميرىا كسػػػرقتيا، أك بردىػػػا 

 كصكنيا مف التمؼ كالضياع. 
ارز إٌبػػاف حػػرب كعمػػى أرض الكاقػػع، فقػػد كػػاف لمنظمػػة اليكنسػػكك دكر بػػ

العػػراؽ، حيػػث شػػددت عمػػى ضػػركرة احتػػراـ أيػػة دكلػػة تسػػتيدؼ الحػػرب ضػػد 
ـ، التػي تحظػر اسػتيداؼ مكاقػع أثريػة مػا ُْٓٗالعراؽ، كفقا لمعاىدة الىام 

                                                           

 http://www.Unesco.org  :راجع: المكقع الرسمي لممنظمة (1)
، دكر المنظمػػات الدكليػػة كاإلقميميػػة فػػي حمايػػة التػػراث الثقػػافي ياسػػر ىاشػػـ الييػػاجي (2)

دارتو كتعزيزه، الرياض، مجمة أدكماتر، ع )  .ّٗـ، صَُِٔ(، ّْكا 
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لػػـ تكػػف ىنػػاؾ ضػػػركرة عسػػكرية، كدعػػـ المبػػػادرات العديػػدة عمػػى الصػػػعيديف 
 الكطني كالدكلي إلعادة ترميـ التراث الثقافي العراقي.

لؾ، مما يحسب إنجازان لميكنسكك في ىذا المجاؿ، ىك التصكيت لصػال  كذ
 القدس باعتبارىا تراثان إسالميان خالصان.

أما الزاكيػة الثانيػة فيػي تعزيػز التنػكع الثقػافي كالحػكار بػيف الثقافػات، قػد 
كػػاف لممنظمػػة دكرىػػا البػػالف فػػي الحفػػاظ عمػػى التنػػكع كالخصكصػػية الثقافيػػة، 

ختالؼ بيف الثقافػات المتنكعػة، مػع تشػجيع التحػاكر بػيف كالحث عمى تقبؿ اال
 بعضيا البعض، كنشر كتعزيز ثقافة السالـ بيف األمـ. 

البشػر،  عقػكؿ في تتكلد الحركب كانت "لٌما المنظمة ميثاؽ ديباجة في جاء
كصػادؽ  دائػـ سػالـ إقامة تتاح كلكي السالـ، حصكف تيبنى أف يجب عقكليـ ففي

ٌف الػػدكؿ المكقعػػة عمػػى ىػػذا الميثػػاؽ، إذ تعتػػـز تػػأميف يقبػػؿ بػػو الجميػػع .. فػػإ
فرص التعميـ تأمينا كامالن متكافئان لجميع الناس، كضماف حرية االنصراؼ إلػى 
الحقيقة المكضكعية كالتبادؿ الحر لألفكػار كالمعمكمػات، تقػرر تنميػة العالقػات 
 كمضػػاعفتيا بػػيف الشػػعكب تحقيقػػان لتفػػاىـ أفضػػؿ بينيػػا، كلكقػػكؼ كػػؿ الشػػعب

 منيا بصكرة أدؽ كأصدؽ عمى عادات الشعكب األخرل. 
ػػدد اليػػدؼ مػػف إنشػػاء المنظمػػة بأنػػو: "المسػػاىمة فػػي صػػكف السػػمـ  كحي
كاألمف بالعمؿ، عف طريؽ التربيػة كالعمػـ كالثقافػة، عمػى تكثيػؽ عػرل التعػاكف 
بػػػيف األمػػػـ، لضػػػماف االحتػػػراـ الشػػػامؿ لمعدالػػػة كالقػػػانكف كحقػػػكؽ اإلنسػػػاف 

ة لمنػػاس كافػػة، دكف تميػػز بسػػبب العنصػػر، أك الجػػنس، أك كالحريػػات األساسػػي
 .(1)المغة، أك الديف"
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كقد تيرجمت ىػذه األىػداؼ كاقعيػان فػي صػكرة اتفاقػات كمعاىػدات كمكاثيػؽ 
 المختمفة.  األمـ بيف الثقافي التنكع مف كتعزز تدعك إعالنات إلى إضافة دكلية،

 (: ISESCO إَسُسكى) وانثمبفت وانؼهىو نهرتبُت اإلساليُت ادلُظًت -2
المػؤتمر  مػف بقػرار اإلسالمية القمة مؤتمر عف اإليسيسكك منظمة انبعثت

ـ فػي إسػالـ أبػاد، َُٖٗاإلسالمي لػكزراء الخارجيػة المنعقػد فػي شػير مػايك 
ـ ُِٖٗكبتصديؽ مف مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث المنعقد في شػير ينػاير 

لعاـ التأسيسي في فاس في مػايك بمكة المكرمة كالطائؼ، كقد انعقد مؤتمرىا ا
 .(1)ـ، كمقر المنظمة مدينة الرباط في المممكة المغربيةُِٖٗ

كمنذ انعقاد تأسيسيا كلممنظمة دكر فاعؿ لتدعيـ الحػكار عمػى المسػتكل 
اإلقميمي اإلسػالمي، إذ أفَّ دكرىػا يتكقػؼ عنػد الػدكؿ اإلسػالمية األعضػاء فػي 

ف كانت تعمؿ  أيضان عمى دعـ التفاىـ كالتحاكر بيف مؤتمر القمة اإلسالمي، كا 
ىذه الدكؿ األعضػاء كغيرىػا مػف دكؿ العػالـ. حيػث تيػدؼ المنظمػة كمػا جػاء 

 في ميثاقيا التأسيسي إلى: 
تقكية التعاكف كتشجيعو بيف الدكؿ األعضاء في مجاالت التربيػة كالعمػـك  -أ 

كالثقافػػة كاالتصػػاؿ فػػي إطػػار المرجعيػػة الحضػػارية لمعػػالـ اإلسػػالمي كفػػي 
 ضكء القيـ اإلنسانية اإلسالمية. 

تدعيـ التفاىـ بيف الشعكب في الدكؿ األعضاء كخارجيػا كالمسػاىمة فػي  -ب 
إقرار السمـ كاألمف في العالـ بشتى الكسائؿ، كالسػيما عػف طريػؽ التربيػة 

 كالعمـك كالثقافة كاالتصاؿ. 

                                                           

 www.isesco.org.ma/ar/history :راجع: المكقع الرسمي لممنظمة (1)
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التعريؼ بالصكرة الصحيحة لإلسالـ كالثقافة اإلسالمية، كتشػجيع الحػكار  -ج 
كالعمػػؿ عمػػى نشػػر قػػيـ ثقافػػة العػػدؿ  بػػيف الحضػػارات كالثقافػػات كاألديػػاف،

كالسػػػالـ كمبػػػادئ الحريػػػة كحقػػػكؽ اإلنسػػػاف، كفقػػػا لممنظػػػكر الحضػػػارم 
 اإلسالمي. 

تشػػجيع التفاعػػؿ الثقػػافي كدعػػـ مظػػاىر تنكعػػو فػػي الػػدكؿ األعضػػاء مػػع  -د 
 .(1)الحفاظ عمى اليكية الثقافية كحماية االستقالؿ الفكرم

إيجابي بيف دكؿ المنظمة فمعظـ أىداؼ المنظمة ينصبإ حكؿ بناء حكار 
فػػي إطػػار الحضػػارة اإلسػػالمية، كتفعيػػؿ الحػػكار الحضػػارم بينيػػا كبػػيف بػػاقي 
الدكؿ، كقد كضعت المنظمة الخطط كاالستراتيجيات النظرية كالعممية مػف أجػؿ 
تحقيؽ ىذه األىداؼ، كالتي تتمحكر غالبػان حػكؿ الجانػب التعريفػي كالتثقيفػي، 

سالمية كالتعريؼ بيا في جميع أنحػاء العػالـ، الذم ييدؼ إلى نشر الثقافة اإل
سػػكاء كػػاف بعقػػد المػػؤتمرات كالنػػدكات أك تشػػجيع الجيػػات الثقافيػػة المختصػػة، 

 مثؿ الجامعات كمراكز البحكث لذلؾ.
لإليسيسػػكك حضػػكر فاعػػؿ فػػي الحػػكار الحضػػارم  - كمػػا زاؿ - كقػػد كػػاف

دكات عمػػػى المسػػػتكل اإلقميمػػػي، كالعػػػالمي؛ حيػػػث المشػػػاركة فػػػي معظػػػـ النػػػ
كالمؤتمرات المنعقدة دكليان حكؿ حكار الحضارات كالثقافات، كما ليا إسياماتيا 

 الكتابية حكؿ ذات المكاضيع.
ـ َُِٔكفي ىذا السػياؽ تأسػس كرسػي اإليسيسػكك لتحػالؼ الحضػارات 

فػػي كميػػة الشػػريعة كالدراسػػات اإلسػػالمية بجامعػػة قطػػر، كىػػك منتػػدل عممػػي 

                                                           

 راجع: المكقع الرسمي لممنظمة.  (1)
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ـٌ تأسيسػػو بالتعػػا كف بػػيف جامعػػة قطػػر كالمنظمػػة اإلسػػالمية أكػػاديمي دكلػػي تػػ
كمػا قػاؿ الػدكتكر التػكيجرم ككمػا جػاء فػي  - لمتربية كالعمـك كالثقافػة كييػدؼ

إلػػػى تعزيػػػز الحػػػكار بػػػيف الثقافػػػات كالحضػػػارات، كترسػػػيخ  - مػػػذكرة اإلنشػػػاء
التعايش الديني، كتأصيؿ الحكار بيف الثقافات كالحضارات فكران كمعرفػة كتربيػة 

بة الكراىية، كمعالجػة الصػكر النمطيػة عػف اآلخػر فػي المنػاىل كتعميما كمحار 
كالمقػػررات الجامعيػػة، كتشػػجيع الدراسػػات التػػي تيعنػػى باالستشػػراؽ كاالسػػتغراب 
كفػػؽ منػػاىل مكضػػكعية، بمػػا يسػػاىـ فػػي تعزيػػز التفػػاىـ كالتعػػايش الحضػػارم، 
كتخػػريل أجيػػاؿ تمتمػػؾ آليػػات متطػػكرة فػػي الحػػكار كمعالجػػة التعصػػب كالتطػػرؼ 

 .(1)يني كالثقافيالد
 األزهر انشرَف:  -3

ييعتبر األزىر الشريؼ أكبر مؤسسة إسالمية ليا مركزىا األكبر في نفكس 
المسػػمميف السػػنة، كمػػا يعتبػػر ثػػاني أقػػدـ جامعػػة إسػػالمية عالميػػة إنشػػاءن بعػػد 
جامعة القركييف، كبعيدان عف الخكض حكؿ إنجازات ىذه المؤسسػة عمػى كافػة 

يامي فػي تفعيػؿ األصعدة؛ فإفَّ الذم يعنينا ىنا ىػك التكقػؼ عمػى جانبيػا اإلسػ
 الحكار الحضارم، كمدل رافديتيا في ىذا األمر. 
إف عمػػػى  - قػػػديمان كحػػػديثان  - كالحػػػؽ، فػػػإفَّ األزىػػػر الشػػػريؼ قػػػد أسػػػيـ
فػػػي عمميػػػة الحػػػكار كالتحػػػالؼ  - المسػػػتكل العػػػالمي أك اإلقميمػػػي أك الػػػداخمي

 الحضارم بشكؿ بالف، كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ: 
سػػيامات -أ  دعاتػػو كشػػيكخو فػػي عمميػػة التقريػػب بػػيف  محاكالتػػو الكثيػػرة كا 
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منػذ تأسػيس دار التقريػب بػيف  - السنية كالشيعية - المذاىب اإلسالمية
ـ عمى يػد الشػيخ محمػد تقػي ُّٖٗالمذاىب اإلسالمية في القاىرة سنة 

القمػػػػي، كالمشػػػػاركة الفاعمػػػػة فييػػػػا، ككػػػػاف عمػػػػى رأس عممػػػػاء األزىػػػػر 
يئػػة الفتػػاكل فػػي الجػػامع المشػػاركيف: الشػػيخ عبػػد المجيػػد سػػميـ رئػػيس ى

األزىػػر، كالشػػيخ محمػػكد شػػمتكت عضػػك ىيئػػة كبػػار العممػػاء فػػي األزىػػر، 
 كشيخ الجامع األزىر فيما بعد. 

صدار الفتاكل التي تساىـ في كضع  -ب  المساىمة بتأليؼ الكتب كالمقاالت كا 
أسس الحكار بيف أصحاب المذاىب اإلسالمية المختمفة، كلعػؿ أبػرز ىػذه 

كػػاف ليػػا أثرىػػا فػػي عمميػػة التقريػػب بػػيف السػػنة كالشػػيعة، الفتػػاكل كالتػػي 
، أعمف ىُُّٖفتكل الشيخ محمكد شمتكت )شيخ األزىر الشريؼ( سنة 

مػػف خالليػػا جػػكاز التعبػػد عمػػى المػػذىب الشػػيعي، كمػػا ىػػك الحػػاؿ عمػػى 
المذاىب األربعة السنية، كييعد ىذا مػف أىػـ اإلقػدامات العمميػة فػي مجػاؿ 

 .(1)سالميةالتقريب بيف المذاىب اإل
إسياماتو الحكارية مع الفاتيكػاف ممػثالن الجانػب  - كما زاؿ - كاف لألزىر -ج 

اإلسالمي في عممية الحكار بيف األدياف، ككػاف ليػذه الحػكارات دكر كبيػر 
فػػػػي تصػػػػحي  صػػػػكرة اإلسػػػػالـ كالتخفيػػػػؼ مػػػػف العػػػػداء بػػػػيف النصػػػػارل 

 كالمسمميف.
داخػػػؿ القطػػػر  - كػػػذلؾ فمألزىػػػر دكر كبيػػػر فػػػي عمميػػػة الحػػػكار الػػػداخمي -د 

 - عمى المستكيات الدينيػة كالثقافيػة كاالجتماعيػة، كمػف ذلػؾ - المصرم
                                                           

 ـَُِٖ/ِ/ُْراجع: التقريب بيف المذاىب اإلسالمية بتاريخ  (1)
www.ar.wikishia.net/view 
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مف إنشاء كتفعيػؿ مركػز حػكار األديػاف بػاألزىر، كالػذم  - ما حدث مؤخران 
دارة التنػػكع كاالخػػتالؼ، كرفػػض التمييػػز بػػيف  ييػػدؼ إلػػى تفعيػػؿ الحػػكار كا 

 الناس عمى أسس دينية أك طائفية.
فػي  كالمسػمميف اإلسػالـ عػف السػمبية كالشػائعات يةالنمط الصكرة تصحي  -ق 

كالكقايػة  المتطػرؼ الفكػر كمكافحػة كالسػماحة، اإلسػالمية القيـ كنشر العالـ،
مػػف اإلرىػػاب كالتعػػٌدم عمػػى اآلخػػر، كذلػػؾ بإنشػػاء مرصػػد األزىػػر بالمغػػات 

الفرنسػية،  )اإلنجميزيػة، أجنبية: لغات بتسع يعمؿ ـ،َُِٓ عاـ األجنبية
 اإلسبانية، األكردية، الفارسية، المغات اإلفريقية، الصينية(.األلمانية، 

كػػذلؾ فػػإٌف لجامعػػة األزىػػر إسػػياماتيا النظريػػة كالعمميػػة مػػف خػػالؿ إنتػػاج  -ك 
أساتذتيا كعممائيا الًعممي في نشر القيـ اإلسالمية المتعمقة بالتعامؿ مػع 

ارج، اآلخر، كالمشاركة في الندكات كالمػؤتمرات الحكاريػة فػي الػداخؿ كالخػ
ككػػػذلؾ مػػػا تسػػػتكعبو مػػػف طػػػالب مػػػف كافٌػػػة الػػػدكؿ اإلسػػػالمية كتثقػػػيفيـ 
إسالميان، كتأىيميـ كسفراء يمثمكف األزىر الشػريؼ كيعبػركف عػف الثقافػة 

 كالحضارة اإلسالمية في شتى بمداف العالـ. 
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 انفصم انرابغ
 يمرتحبث حلىار حضبرٌ فؼبل

يػػأتي ىػػذا الفصػػؿ كإطػػار مػػنظـ لحػػكار حضػػارم فاعػػؿ يسػػاىـ فػػي بنػػاء 
األكطاف كالحضػارات، كبيػذا فإٌنػو يعتبػر اسػتنباط كاسػتخالص عممػي لمفصػكؿ 
الماضػػػية فػػػي ىػػػذا البحػػػث، كالتػػػي كانػػػت تيػػػدؼ إلػػػى التأصػػػيؿ المفػػػاىيمي، 

 كالشرعي، كالكاقعي لمحكار الحضارم. 
إلػػى تأكيػػد النقػػاط اإليجابيَّػػة فػػي  كبالتػػالي؛ فػػإفَّ ىػػذا الفصػػؿ إنَّمػػا يسػػعى

عمميػػة التحػػاكر كتنظيميػػا، حيػػث تػػؤدم إذا مػػا فيعأمػػت إلػػى الحػػكار الحضػػارم 
المنشكد، مع تجاكز العقبات كاإلشكاليات التػي تيكٌبػؿ العممٌيػة الحكارٌيػة كتػؤدم 

 إلى إفشاليا.
كفػػي الحقيقػػػة، فإنػػػو ينبغػػي قبػػػؿ كػػػؿ شػػيء تكصػػػيؼ الحػػػكار الحضػػػارم 

ض  معالمو الكمٌية، كيسيؿ قياس تحققو، حتػى نخػرج مػف بػاب المرجك كي تت
الشػػعارات البراقػػة، إلػػى الرؤيػػة الحقيقيػػة، كالعمػػؿ المثمػػر الجػػاد؛ كىػػذا الفصػػؿ 

 كيكضحيا. تيتناكؿ ىذه المكاصفا
 - بػديييا - ثـ يأتي بعػد التعػرإض لمكاصػفات الحػكار الحضػارم المنشػكد

ة إلى تحقيؽ ىذا الحكار عمػى أرض التعرض لمسبؿ المكصمة كالكيفٌيات المؤديى 
 الكاقع.

ـٌ يمكف تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثالثة مباحث عمى النحك التالي:   كمف ث
 المبحث األكؿ: الحكار في دائرة اإلدراؾ.

 المبحث الثاني: مكاصفات الحكار الحضارم المنشكد.
 . التطبيؽ المعاصر لمحكار الحضارم المبحث الثالث:
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 ادلبحث األول
 احلىار يف دائرة اإلدران

 يمذيت: 
فػػي البػػدء، فػػإفَّ نشػػر الػػكعي الحػػكارم أك ثقافػػة الحػػكار، ىػػك األمػػر األٌكؿ 
الذم ينبغي االىتماـ بو، فػالكعي بػالحكار نظريػان حيػث إدراؾ مكانتػو كأىميتػو، 
كالتسػػميـ بالطبيعػػة االختالفيػػة التػػي أنشػػأ عمييػػا الخمػػؽ، كفيػػـ سػػنف التعػػدد 

كعمميان حيث كيفية الممارسة الحكارية عمػى كافػة المسػتكيات كالتنكع ... إلخ، 
بان، ككيفيػػػة التعامػػػؿ مػػػع المخػػػالؼ اسػػػتيعابا  كفػػي شػػػتى المجػػػاالت فقيػػػان كتػػػدرإ
كتقػػبإال، ككيفيػػة تػػداكؿ اآلراء عرضػػان كمناقشػػة كاتفاقػػان كاختالفػػان، ىػػذا الػػكعي 

 لـ. ينبغي أف يككف في دائرة اإلدراؾ لمفرد كالمجتمع كاألمة كالعا
كبنظرة كاقعية غير متحٌيزة نرل أفَّ األمة اإلسػالمية اليػـك أفػرادان كمجتمعػان 
في حاجة إلى ىذا التثقيؼ الحكارم؛ فمف أسؼ أننا صرنا مف أبعػد األمػـ عػف 

 إدراؾ قيـ الحكار، مف قىبؿ البيعد عف ممارستو.
جراءن عمػى مسػتكل ا ألمػة كبالتالي، فإفَّ استعادة الحكار الحضارم ركحان كا 

كالتي يمكف استخالصػيا كميػان  - اإلسالمية يحتاج إلى إعادة نشر ىذه الثقافة
ثـ إذا ما ترسَّخت ىػذه الثقافػة، كفيًقػو معنػى الحػكار،  - مف التعاليـ اإلسالمية

كاف التدرإب عمى الممارسة الفعمية بدءان مف حكار األفراد كانتيػاء بحػكار األمػـ 
  كالحضارات كالثقافات كاألدياف.

 تربُت أفراد األيت ػهً انتحبور:  -1
إذا كاف الفػرد مػف صػنع الثقافػة، ككانػت التربيػة مػف أقػكل الكسػائؿ التػي 

مػف  تتأصؿ ليا ما تحتكيو الثقافة مف مفاىيـ كمعتقدات فػي نفػس الفػرد، فػإفَّ 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 الجزء األكؿ - ـََِِالعدد الثامف كالثالثكف /  بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

   

     

 من أجل حوار حضاري بناء
 روئ مبتكرة فً ضوء الدعوة اإلسالمٌة

ُّٖ 

كمطالب المجتمع  ؛المجتمع الذم نعيش فيو نفقو متطمبات كحاجاتكاجبنا أف 
عمينا اإليماف بقيمة العالقات الحكارية كضػركرة فيميػا،  ـحتٌ كمطالب العصر تي 

كاكتسػػاب الميػػارات الالزمػػة لممارسػػتيا كغرسػػيا فػػي نفػػكس أفػػراد األمػػة كذلػػؾ 
 عف طريؽ:

 أوال: البٌت واألسرة: 

األسرة ىػي الكحػدة األساسػية فػي الدكلػة، فيػذا  ال نأتي بجديد إذا قمنا إفَّ 
بكتقػة األسػرة ينصػير كيػاف الفػرد الػذم عػاد، ففػي القكؿ بدييي بقدر ما ىػك مي 

ىػػك الخميػػة الرئيسػػية فػػي جسػػـ الدكلػػة، كفػػي مناخيػػا يكتسػػب الطفػػؿ الصػػفات 
االجتماعية التي تؤىمو لممكاطنة الصحيحة فيك أكالن: يتعمـ كيؼ يطيع السمطة 
األعمى كينصاع ألكامرىا، كىك ثانيا: يتشرب كيفية التعػاكف مػع غيػره متكسػال 

ف أف لوخػػريف حقكقػػا يجػػب عميػػو قٌػػمى مشػػترؾ، كىػػك ثالثػػا: يي لتحقيػػؽ اليػػدؼ ال
سقى العػادات كالتقاليػد التػي احتراميا إذا أراد أف تصاف حقكقو، ثـ ىك رابعا: يي 

ستشػػػكؿ فيمػػػا بعػػػد نظرتػػػو إلػػػى مػػػا أك مػػػا ال ينبغػػػي أف يكػػػكف فػػػي المجتمػػػع 
 .(1)العريض، الذم سيصب  فيو عضكان عامالن أك خمية أصمية

ذا كانت األ خالصػيا ال يتحقػؽ  سرة ىػي عمػاد البنيػاف االجتمػاعي، فػإفَّ كا 
خالص األمة مترتب عمػى خػالص األسػرة،  ؽ خالص الفرد، كما أفَّ إال إذا تحقَّ 

كذلؾ أف ًقيـ األمة كأخالقيػا تنبػع مػف األسػرة، كقػد عمػؿ اإلسػالـ عمػى تنظػيـ 
كار بػيف العالقات األسرية بما يضمف اليدكء كاالستقرار لممجتمػع، كاعتمػد الحػ

الزكجيف، حتى يصير األمر بينيما بالتشاكر كالتراضي؛ بؿ إنو أكجبػو عمييمػا 
                                                           

دار االتحػػاد العربػػي  ،عبػد الفتػػاح حسػػنيف العػػدكم، الديمقراطيػػة كفكػػرة الدكلػػة، القػػاىرة (1)
 . ُّٗ ص ،لمطباعة
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فػػي بعػػض األحيػػاف كألزميمػػا بنتيجتػػو كمػػا فػػي مسػػألة فطػػاـ رضػػيعيما. قػػاؿ 
 [.ِّّ ]البقرة: َّجل حلخل  رن رن رن رن رن رن رن رنٱُّٱ تعالى:

 ربى األفراد عمى قيـ الحكار في ظؿ األسرة يتطمب ذلؾ:كحتى تي 
فػػرد داخػػؿ األسػػرة بػػاألمف كاالطمئنػػاف بفضػػؿ دؼء األسػػرة إحسػػاس كػػؿ  .ُ

و يجػب حمايػة األسػرة بتػكفير قػكت يكميػا كحبيا كتقديرىا لػو، كعميػو فإٌنػ
 حفظ ليا أمنيا كآماليا.ليا، كأف يي 

ؿ داخػؿ األسػرة، تحتػـر حقكقػو ككجيػات عػو عضػك فاإحساس كؿ فرد بأنَّ  .ِ
ف اختمفػػت مػػع بػػاقي أفػػراد األسػػرة،  كعمػػى الفػػرد أف يتحمػػؿ نظػػره، حتػػى كا 

تخػذ مػف مسئكلية اإلسياـ في نشاط األسػرة، كأف يشػاطرىا مسػئكلية مػا يي 
 قرارات جماعية. 

أف يتاح لكؿ فرد بكصفو عضكا في األسػرة الفرصػة لمكاجيػة المشػكالت،  .3
 .(1)كالعمؿ عمى حميا، كتقكيـ نتائل مجيكده

في  األمكر ناقشةم كيسمع المختمفة، اآلراء بيف ؽيكفأ  كيؼ الفرد يعرؼ أف .4
كأقكاليـ،  اآلخريف أفعاؿ كيراعي يفيـ أف كيحاكؿ العائمية، االجتماعات

 .(2)بإخالص بو اقتنع متى غيره برأم كيسمـ النظر، كجيات مختمؼ كيتقبؿ
بػػرأم فػػي أمػػر مػػف األمػػكر تخػػص فػػردا مػػف العائمػػة أك  األسػػرة أال تقطػػع .5

مجمكعػػة مػػف األفػػراد، مػػف قبػػؿ األب أك األـ حتػػى يستشػػار فيػػو صػػاحب 
                                                           

 الديمقراطيػة، اإلنسػانية العالقػات تنميػة كاشػنطف، كالتربيػة لمصحة األمريكية الجمعية (1)
 المصػػػرية، االنجمػػك مكتبػػة حػػػافظ، عمػػى محمػػد مراجعػػػة: حػػافظ، إبػػراىيـ: د/ ترجمػػة
 .  َِْص ـ،ُْٔٗ

 . ُِْصالمرجع السابؽ،  (2)
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َِّ 

تَّػػػى » الحػػػؽ حتػػػى كلػػػك كػػػاف ىػػػذا األمػػػر خاصػػػا بالبنػػػت ـي حى الى تيػػػٍنكى ي اأٍلىيأػػػ
تَّى تيٍستىٍأذىفى  ، كىالى تيٍنكى ي اٍلًبٍكري حى تشارة المرأة ككذلؾ ال بد مف اس (1)«تيٍستىٍأمىرى

فػػي المنػػزؿ سػػكاء كانػػت بنتػػا أـ زكجػػة، كاستشػػارة األـ فػػي األمػػكر التػػي 
كا»: تختص بالبنات   .(2)«بىنىاًتًيفَّ  ًفي النأسىاءى  أىمأري

د األطفػػػاؿ اإلدالء بػػػآرائيـ كال تي أف يي  .ٔ يػػػـ ستصػػػغر مسػػػاىمتيـ، ذلػػػؾ أنَّ عػػػكَّ
قػاؿ أحػد كبػار يضيفكف بعدا جديدا لممعمكمات كعمميو اتخػاذ القػرار. كقػد 

ال أسػتطيع أف أذكػر حالػة كاحػدة استشػرت فييػا طفػال  :األساتذة ذات مرة
استشػػارة الطفػػؿ أمػػر ضػػركرم  إفَّ  ـٌ ثيػػ ة. كلػػـ اسػػتفد مػػف تمػػؾ االستشػػار 

 لتعكيده كتربيتو عمى ذلؾ.

 يمضػػيجػػب احتػػراـ األب كتػػكقيره كقائػػد لألسػػرة، لكػػف ىػػذا ال يعنػػي أف يي  .ٕ
ف عارضو أفراد األسرة ف كانت قيادتو لألسرة  .األمكر تبعا لرأيو كا  كاألب كا 

ال اختيػػار فييػػا ألفػػراد األسػػرة، إال أنػػو يجػػب عميػػو أف يقكدىػػا باختيارىػػا 
 كرضاىا كرغبتيا، عف تراضو كتشاكر. 

نريد لألسرة المسممة أف تعيش الحياة الحكارية التػي أرادىػا اإلسػالـ ليػا، 
 لزكجػػة الصػػالحة، كالػػزكج الصػػال ، كتيػػتـ بتربيػػة األكالد تربيػػةتبػػدأ باختيػػار ا

شػػػعارىا  يكػػػكف أسػػػرة نريػػػد كسػػػنتو، -  - النبػػػي بيػػػدم ميتديػػػة إسػػػالمية
                                                           

صػػحي  البخػػارم، كتػػاب النكػػاح، بػػاب ال يػػنك  األب كغيػػره البكػػر كالثيػػب إال برضػػاىا،  (1)
صػػحي  مسػػمـ، كتػػاب النكػػاح، بػػاب اسػػتئذاف الثيػػب  ،(ّْْٖ( ح رقػػـ )ُْٕٕٗ/ٓ)

 (. ُُْٗ( ح رقـ )َُّٔ/ِبالنطؽ، )
مسند  ،(َِٓٗ( ح رقـ )ِِّ/ِسنف أبي داكد، كتاب النكاح، باب في االستئمار، ) (2)

 (. َْٓٗ( ح رقـ )َٓٓ/ٖأحمد، )
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: َّ  رنرن رن رن رن ٱُّٱ الحيػػػػاتي: ـٍ : »-  -كقكلػػػػػو  [ُِ]الػػػػرـك دىكيػػػػػ ػػػػكا أىٍكالى أىٍكًرمي
ـٍ   [.ّٖالشكرل: ] َّ رن ين ىن ُّٱ كيككف شعارىا العممي: )ُ(«كىأىٍحًسنيكا أىدىبىيي

 والتعلٌم " المدارس والجامعات ": الحوارثانٌا: 

تعكد أىمية ىذه المؤسسات إلى أنيا تمثؿ الخبرة األكلػى المباشػرة لمطفػؿ 
خارج األسرة، كتقـك المدرسة بدكر حيكم في عممية التنشػئة مػف عػدة زكايػا، 

بصػكرة ة بصػكر متعػددة كلػيس فيي تتػكلى غػرس القػيـ كاالتجاىػات األساسػيٌ 
ذا أردنػػا أف تػػؤدم المدرسػػة دكرىػػا فػػي  .تمقائيػػة كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي األسػػرة كا 

 تنشئة األطفاؿ عمى قيـ الحكار فإف ذلؾ يتطمب: 
اسػية فػي مختمػؼ المراحػؿ جعؿ الحػديث عػف الحػكار ضػمف المقػررات الدر  -ُ

شػأنو  مػف كىذا ،- الغرض ليذا كاممة مادة تخصيص يكف لـ إف - التعميمية
 كميا. حياتو في إمامان  كيتخذه المبدأ ىذا عمى يشب الجديد الجيؿ يجعؿ أف

طريقة عػرض المػادة الدراسػية يجػب أف يكػكف عػف طريػؽ المناقشػة بػيف  -ِ
المػػدرس كطالبػػو، ال عػػف طريػػؽ إلقػػاء المحاضػػرات، كيكتفػػي الطالػػب أف 

ػ س أف يفيػـ دكره درٌ يككف مستقبالن عامان كالمدرس معطيان عامان، كعمى المي
كيصػػكف كػػرامتيـ  آرائيػػـ،األساسػػي كمربػػي كقػػدكة لمطػػالب، فينػػزؿ عمػػى 

 كيحفظ إنسانيتيـ. 

 مػػثال،إشػػراؾ الطػػالب كمجمكعػػات " كرش عمػػؿ " فػػي بعػػض االختبػػارات  -ّ
 فيتداكلكف الرأم كفيما بينيـ ثـ يصدركف عمى رأم أغمبيتيـ 

                                                           

  ُُُِ/ِ البنػػػات،سػػػنف ابػػػف ماجػػػو، كتػػػاب األدب، بػػػاب بػػػر الكالػػػد كاإلحسػػػاف إلػػػى  (ُ)
 (.ُّٕٔ)ح 
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مدرسػػة، كمناقشػػة إقامػػة اتحػػادات طالبيػػة ذات فاعميػػة تشػػارؾ فػػي إدارة ال -ْ
مشػػاكؿ الطػػالب كاختيػػار المدرسػػيف، كالتحػػاكر معيػػـ فػػي الطريقػػة التػػي 
تتناسػػب معيػػـ فػػي عػػرض المػػكاد الدراسػػية، كتقػػاـ ىػػذه االتحػػادات عػػف 
طريػػػؽ االنتخػػػاب الحػػػر لمطمبػػػة، كتفعيػػػؿ االنتخػػػاب عػػػف طريػػػؽ اإلذاعػػػة 

 المدرسية كعرض كؿ مرش  لبرنامجو االنتخابي.

" كعميػػػو أف يشػػػارؾ فػػػي  ألخصػػػائي االجتمػػػاعيتفعيػػػؿ دكر المشػػػرؼ " ا -ٓ
العممية التعميمية فيتناقش مع الطالب في كؿ ما يدكر مف أمكر المدرسة 

 كتغيراتيا، كيستمع إلى آرائيـ كشككاىـ، كمقترحاتيـ.

ينبغي أف يكضع الطالب الذيف يميمكف إلى تقد مناصب القيادة في مراكػز  -ٔ
ا في جماعة، كأف يعمؿ تحت تجعميـ يدرككف أىمية أف يككف الفرد عضك 

 إمرة غيره.
كحتى تككف المدرسة كالجامعة مؤسسػة حكاريػة، فيجػب أف تكػكف اإلدارة 
المدرسية إدارة ال مركزية يتـ " إشػراؾ أكبػر عػدد مػف األفػراد فػي عمميػة صػنع 
 ،القرار، تماما كما ىك الحػاؿ فػي أىميػة أخػذ رأم الطػالب فػي القػرارات اليامػة

خؿ كخارج قاعات الدراسة، ككذلؾ مشػاركة مػديرم المػدارس التي تؤثر فييـ دا
كالمدرسػػػيف كاآلبػػػاء كغيػػػرىـ مػػػف ذكم االىتمامػػػات الكاضػػػحة فػػػي سياسػػػات 

 .(1)كممارسات المدارس"
إننا نريد تعميما حقيقيػا سػكاء فػي المػدارس األكليػة أك الجامعػات، تعميمػان 

بفكػره، كيػؼ يصػؿ إلػى الحػؽ بػدكف أف يمميػو عميػو  يعمـ الطالب كيؼ يسػتقؿإ 
أحد، ككيؼ يستفيد مػف اآلخػريف كآرائيػـ بالمشػاركة، فػال ينبغػي لممعمػـ ميمػا 

                                                           

 .ُٖٗتنمية العالقات اإلنسانية الديمقراطية، ص  (1)
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ر بيا؛ بؿ عميو أكتي مف ذكاء كخبرة أف يفرض عمى الطالب الطريقة التي يفكٌ 
 أف يرشده كيكجيو تكجييا ال يخؿ بكرامتو، كال يجعمو يألؼ التقميد كاالنقياد. 

 تثمُف اجملتًغ:  -2
فالكعي الجمعي بحاجة إلى إدراؾ قيـ الحكار ليس بمعناه الفردم المتعمؽ 
ٌنما بحاجات المجتمع ككؿ حيث يذكب الفػرد بأنانيتػو  بحاجات اإلنساف كفرد، كا 
الشخصية كتمثيؿ أمامو الحاجات الكبرل التي قد تعكد فائدتيا عميو كفرد أك ال 

 تعكد.
الفػػرد ككنػػو عضػػكان فػػي جماعػػة، تيقػػدَّـ حاجاتيػػا عمػػى فػػالمراد ىنػػا إدراؾ 

رادتيا عمى إرادتو، كفي ىذا السػبيؿ يكػكف الحػكار مجتمعيػان خالصػان،  حاجاتو كا 
 حيث صالح العامة ميقدَّـ عمى صالح األفراد.

كفي ىذا السػبيؿ فإنَّػو يحسػف نشػر الػكعي الػديمقراطي أك بػاألحرل ثقافػة 
ة القرارات، كحؽ األغمبية في تنفيذ آرائيػـ، الشكرل، بما فييا مف كيفية تمضي

كالتزاـ األقميػة بمػا خمػص إليػو األغمبيػة، مػع الجػد فػي التنفيػذ ككػأف الػرأم قػد 
 انبثؽ عنيـ.

فإذا ما أدرؾ أفراد المجتمع قيـ الحكار المجتمعي، ككيفيَّػة ممارسػتو، كأفَّ 
د ركابطػػو، الفػػرد فيػػو غيػػر قػػائـ بذاتػػو؛ كمػػع اسػػتقكاء لحمػػة المجتمػػع، كاشػػتدا

يتحػػكؿ ىػػذا المجتمػػع إلػػى كحػػدة تامػػة، يسػػتطيع أف يتحػػاكر مػػع غيػػره مػػف 
المجتمعات محاكرة حضارية، كدينية، كثقافية، تػأثيرا كتػأثإرا مػف غيػر أف يفقػد 

 خصائصو الذاتية.
إفَّ تثقيؼ المجتمع كنشر الكعي الحكارم داخمػو، يعنػي أف تسػاىـ جميػع 

ـ، كالتعمػػػيـ، كمراكػػػز البحػػػكث، كرجػػػاؿ الجيػػػات المػػػؤثرة فػػػي ذلػػػؾ مثػػػؿ اإلعػػػال
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الدعكة، كغير ذلػؾ مػف الجيػات كاألشػخاص ذكم التػأثير المجتمعػي فػي كافػة 
 المجاالت.

إفَّ نشػػػر ثقافػػػة الحػػػكار يعنػػػي مزيػػػدان مػػػف الكتابػػػات، كمػػػف المحاضػػػرات 
كالنػػدكات، كمزيػػدان مػػف النشػػر كالتعريػػؼ بمكضػػكع الحػػكار كأىميتػػو مػػف جيػػة، 

لتي تمحقنا مف تعطيمو كعدـ تشغيمو، أك عدـ تفعيمو مف كبالخسائر كاألضرار ا
 جية أخرل.

كما أف ثقافػة الحػكار تعنػي تعمػيـ الممارسػة الحكاريػة، فػي جميػع شػئكف 
المجتمػػػػع كمرافقػػػػو حتػػػػى يعيشػػػػو النػػػػاس، كيتػػػػدربكا عميػػػػو، كيػػػػدرككا قيمتػػػػو 

 كمردكديتو.
كمػػػػف ثقافػػػػة الحػػػػكار، إقامػػػػة عالقػػػػات حكاريػػػػة عمػػػػى صػػػػعيد الكحػػػػدات 

تماعيػػة الصػػغرل كالكحػػدات السػػكانية، كالكحػػدات المينيػػة، فعمػػى صػػعيد االج
الحي، أك القرية، أك جميكر مسجد مف المساجد، أك سػكؽ مػف األسػكاؽ، أك 
عمػى صػػعيد حرفػػة معينػة، أك مصػػنع...عمى كػػؿ ىػذه األصػػعدة كأمثاليػػا ىنػػاؾ 
قضايا مشتركة، كمصال  مشتركة، كمشاكؿ مشتركة، كىػي كميػا تحتػاج دائمػا 

 لى تحاكر كتفاىـ.إ
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 ادلبحث انثبٍَ
 يىاصفبث احلىار احلضبرٌ ادلُشىد

 يمذيت: 
سػػكاء أكػػاف الحػػكار الحضػػارم حػػكاران داخميػػان بػػيف فيرقػػاء الػػكطف الكاحػػد، أك 

كميمػا تعػددت  - خارجيان بػيف األديػاف كالحضػارات المختمفػة، فػإفَّ ىػذا الحػكار
يمتػػـز بػػبعض المكاصػػفات ينبغػػي أف  - مجاالتػػو كاتسػػعت منطقػػة الخػػالؼ فيػػو

العامة، حتى يككف حضاريان فاعالن يؤدم أغراضو، كيحقؽ مقاصده، إف داخميػان 
 أك خارجيان.

كالتػي ال يمكػف إنكػار أىميتيػا  - كبعيدان عػف المكاصػفات الشػكمية لمحػكار
؛ فػإفَّ ىػػذا المبحػث ييمقػػي الضػكء عمػػى تأكيػد المكاصػػفات - فػي إنجػاح الحػػكار
ػػى منيػػا أف تسػػيـ فػػي الفصػػؿ بػػيف كػػكف الحػػكار المكضػػكعية فقػػط،  كالتػػي ييرجَّ

 حقيقيان كجديان كفاعالن، أـ حكاران شكميان ىزليان غير منتل.
 خذَت احلىار ويىضىػُته:  -1

فػػالحكار المنشػػكد ىػػك الحػػكار الميمتػػـز بالجديػػة كالمكضػػكعية فػػي جميػػع 
عان مراحمػػو، بػػدءان مػػف اختيػػار مكضػػكع الحػػكار كالػػذم ينبغػػي أف يكػػكف مكضػػك 

حقيقيان كجادان، يحتاج المتحاكركف كمف يمثمكنيـ إليو، بعيدان عف المكضكعات 
اليزلية السفسطائية التي ال يفيد االتفاؽ عمييا كما ال يضر االختالؼ حكليا، 
كأف تيقػدـ المكضػكعات ذات األكلكيػة الحكاريػػة عمػى حسػب األىميػة كالعجالػػة، 

متعػدم نفعيػا عمػى المكضػكعات كتقديـ األصكؿ عمى الفركع، كالمكضكعات ال
 قاصرة النفع.

كمػػا يمتػػـز الجدٌيػػة كالمكضػػكعٌية عنػػد المناقشػػة كالتحػػاكر، التزامػػان بػػآداب 
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 الحكار كضكابطو، كعدـ الخركج عف القكاعد المكضكعة شكالن كمكضكعان.
فالحكار باعتباره عمالن فكرٌيان "قائمان عمى التفاىـ حػكؿ طبيعػة األفكػار مػف 

اط المقػػاء كنقػػاط الخػػالؼ، أك مػػف خػػالؿ مكاقػػع القػػكة كمكاقػػع خػػالؿ إبػػراز نقػػ
الضػػػعؼ، ال يتحػػػرؾ فػػػي أجػػػكاء المجاممػػػة، أك تقػػػديـ التنػػػازالت، أك مراعػػػاة 
الحساسػػيات كالتعقيػػدات النفسػػية كاالجتماعيػػة، بػػؿ قػػد يكاجػػو أحػػدىما اآلخػػر 

 .(1)بالصدمة الرافضة، كالنقد القاسي"
اكتفػاء  أك تسػطي  غيػر مػف الحكار، نتائل حكؿ الجدٌية التزاـ ينبغي كذلؾ

 بنتائل نظرية غير منتجة، ككذلؾ الجدية في تنفيذ ىذه النتائل كمتابعتيا.
 استهذاف انصبحل انؼبو: -2

، مػف غيػر أف (2)فالحكار الحضارم المنشكد ىك حكار يتغيػا الصػال  العػاـ
ي أف ييسػػتغؿ ألنانيػػة شػػخص، أك مصػػال  طائفػػة، كبالتػػالي؛ فػػإفَّ الحػػكار ينبغػػ

يظؿَّ في المنطقة المشتركة بػيف المتحػاكريف، كالبحػث عػف النقػاط التػي يمكػف 
 التالقي حكليا.

إفَّ اسػػتغالؿ الحػػكار كػػأمر شػػكمي لتػػركيل أك تحقيػػؽ مصػػال  فئػػة عمػػى 
ػػػب كالعنػػػؼ كالكراىٌيػػػة  حسػػػاب أخػػػرل، ييعػػػد جريمػػػة ال تقػػػؿ عػػػف جػػػرائـ التعصإ

ييسػػتغؿ لتحقيػػؽ مصػػال   كاالسػػتبداد، كميمػػا سػػم  أحػػد أطػػراؼ الحػػكار بػػأف
اآلخر، فإنَّو يعد شريكان في ىذا الجـر إضافة إلى خيانتو كعػدـ تحممػو لألمانػة 

 كتضييع مىف خمفو.
                                                           

 .ِٗص سابؽ، مرجع المسيحي، اإلسالمي الحكار آفاؽ في اهلل، فضؿ حسيف محمد (1)
يقصػػد بالصػػال  العػػاـ: نفعػػان معينػػان يػػتـ مشػػاركتو كاالسػػتفادة منػػو عمػػى صػػعيد كافػػة  (2)

 أعضاء الجماعات المشتركة. 
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كميما كانت دائرة الحكار اتساعان كضيقان، فإنيا يجب أف يشػمميا الحػكار، 
كأف يعمؿ عمى تحقيؽ مصػال  الكافػة، فػالحكار الػداخمي يجػب أف يعمػؿ ألجػؿ 

ء الػػكطف جمػيعيـ، كأف يسػػتيدؼ رفعػػة الػكطف الػػذم ىػػك محضػػفه مصػال  أبنػػا
لجميع أبنائو مف غيػر تفريػؽ، كالحػكار الخػارجي يجػب أف ييػديؼى إلػى تحقيػؽ 
مصال  كافة األطراؼ المتحاكرة، مف غير تحيإز أك فرض كصاية عمى أحد مػا 

 مف ًقبؿ اآلخر.
 لُبو احلىار ػهً أسبش ادلسبواة وانُذَت:  -3

ميمػػػا اختمفػػػت مػػػػراتبيـ،  - اكرة داخػػػؿ نطػػػػاؽ الحػػػكارفػػػاألطراؼ المتحػػػ
عمػػى قػػدـ المسػػاكاة كالنديػػة، ال مجػػاؿ  - كتمػػايزت نقػػاط القػػكة كالضػػعؼ بيػػنيـ

ىنػػػا لػػػكزف األصػػػكات عمػػػى حسػػػاب القػػػكة كالضػػػعؼ، كال اإلمكانػػػات الماديػػػة 
نمػػػا لمجميػػػع  - كمػػػا فػػػي بعػػػض المنظمػػػات الدكليَّػػػة - كاإلسػػػيامات الماليػػػة كا 
 ال تمييز فييا.حقكؽ متساكية، 

كالمسػاكاة  كالمناقشػة، االعتػراض فػي الحػؽ كامػؿ المسػاكاة ىػذه عمى يترتب
تاحػة الحريػة،  في الكقت المتاح لعرض اآلراء كاألفكار بيف كػؿ المتحػاكريف، كا 

 كتحقيؽ تكافؤ الفرص بيف كافة األطراؼ المشاركة في الحكار.
فػػي مراكزىػػا،  فاألصػػؿ فػػي أطػػراؼ الحػػكار أف تكػػكف متكافئػػة كمتعادلػػة 

بحيث يشعر كؿ طرؼ بػاحتراـ اآلخػر كىيبتػو، كلػذلؾ يعتبػر الػبعض أف جػدكل 
الحػػكار بػػيف العػػالـ اإلسػػالمي كالعػػالـ الغربػػي، يػػرتبط بتقػػدـ العػػالـ اإلسػػالمي، 
كخركجػػو مػػف دائػػرة التخمػػؼ كالتبعيػػة كاالسػػتيالؾ إلػػى سػػاحة التطػػكر العممػػي 

جز العالـ اإلسالمي ىػذه التطػكرات كاإلنماء االجتماعي كاالقتصادم، كما لـ ين
الحضارية، فمف يككف بمقدكره أف يتحاكر مع الغػرب بتكػافؤ أك أف يخػرج عػف 
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 .(1)سيطرتو كتبعيتو
إفَّ المقصكد بالتالق  الحضارم الصػحي ، كاالسػتفادة الحضػارية القكيمػة 
ممػػا حققتػػو األمػػـ مػػف إنجػػازات، ىػػك انفتػػاح كتعامػػؿ كاع خبيػػر مسػػتقؿ، يمثػػؿ 

 .(2)األنداد كاألسياد ال تعامؿ التابعيف كالعالة كالقاصريفتعامؿ 
إفَّ إغفػػاؿ المسػػاكاة كالنديَّػػة فػػي الحػػكار، كمػػا يحػػدث فػػي الحػػكار الػػداخمي 

عمػػى األقميػػات، كفػػي  - الدينيػػة كالحزبيػػة كالعرقيػػة - حػػيف تسػػتعمي األغمبيػػات
جيان، عمػى الحكار الخارجي حيف يستعمي الطرؼ األقكل ماديان كعسكريان كتكنكلك 

الطػػرؼ األضػػعؼ؛ ىػػذا اإلغفػػاؿ يجعػػؿ مػػف الحػػكار مجػػرد أداة ثمينػػة لمطػػرؼ 
 األقكل لفرض الييمنة كالتسمط مف غير أف ييتَّيـ بذلؾ.

يفقػػد الثقػػة فػػي الحػػكار ككسػػيمة، كيفقػػد الثقػػة  - بػػال شػػؾ - كىػػذا األمػػر
أيضػػا فػػي المتحػػاكريف كممثمػػيف أمنػػاء عػػف أقػػكاميـ، كىػػك مػػا يػػؤدم إلػػى كأد 

 الحكار كاالستفادة منو بنتائل تكاصمية إيجابية. فرص
 اتسبع دائرة احلىار:  -4

 :فالحكار الحضارم المنشكد ىك حكار شامؿ مف ناحيتيف
ناحية أطرافػو المشػاركيف، فػال ينغمػؽ عمػى فئػات كأطػراؼ الناحٌة األولى: 

نمػػا يسػػتكعب الجميػػع؛ إذ كممػػا اتسػػعت دائػػرة المشػػاركة، فػػإف ذلػػؾ  محػػددة، كا 
 إثراء الحكار.يصب في 

                                                           

انظػػر: د/ مكسػػى اإلبػػراىيـ، حػػكار الحضػػارات كطبيعػػة الصػػراع بػػيف الحػػؽ كالباطػػؿ،  (1)
دراسػػػة تحميميػػػة عمػػػى ضػػػكء مفيػػػـك كالػػػكالء كالبػػػراء فػػػي اإلسػػػالـ، رسػػػالة دكتػػػكراه، 

 .ِّٔالسكداف، جامعة القرآف الكريـ كالعمكـ اإلسالمية، ص
 . َُٕ ،ُٗٔص د/ عبد الحميد أبك سميماف، أزمة العقؿ المسمـ، مرجع سابؽ،  (2)
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فيي اتساع مجاالت الحكار، بحيػث يتطػرؽ إلػى كافػة الناحٌة الثانٌة: أما 
األمكر الميمة، مف غيػر االنغػالؽ عمػى مكضػكعات محػددة. "فيتنػاكؿ الحػكار 
قضايا المجتمع اإلنساني كافة، ال يستثنى منيا إال القضايا التي تػدخؿ ضػمف 

يتسػػع مجػػاؿ الحػػكار كيتعمػػؽ اختصاصػات السػػيادة فػػي الػػدكؿ المعنيػػة، بحيػػث 
مجراه، فيشػمؿ كػؿ مكضػكع ذم صػمة بالحيػاة الثقافيػة كالفكريػة، كاالقتصػادية 
كاالجتماعيػػة، كالعمميػػة كالتقانيػػة، فػػال يكػػكف مقتصػػرا عمػػى القضػػايا المعرفيػػة 

 .(1)الصرؼ"

                                                           

 . َٓد/ عبد العزيز التكيجرم، الحكار مف أجؿ التعايش، مرجع سابؽ، ص  (1)
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 ادلبحث انثبنث
 انتطبُك ادلؼبصر نهحىار احلضبرٌ 

 يمذيت: 
التأسيس لحكار حضارم فعَّاؿ بافو لألكطاف كالحضارات، ال يتأتى إال مف 
خالؿ الجيكد المشتركة المضنية كالمنظَّمة، إذ تنصب ىذه الجيكد عمى 
مكضكعات الحكار فيرتكز عمى المشترؾ كينأل عف المختمؼ، كييتـ بكبار 

ائفة، كالط الفرد مصال  ال الجماعة صال  كيستيدؼ سفاسفيا، كيدع األمكر
عمى  تنصبإ  كما كالجكاىر، المعاني إلى كالمظاىر الشكميَّات نطاؽ عف كيخرج

مكصيـ مف األنانية كالمصال   األطراؼ المحاكرة مف إحساف إعدادىـ كخي
الشخصية، كاالجتياد في مأسسة الحكار، فيتجاكز نمط الفرد المحاكر إلى 

 ر كمكضكعاتو. العمؿ المؤسسي الجماعي الذم يتناسب مع أطر ىذا العص
 حنى تُظُى احلىار ويأسسته:  -ُ

فالحكار الحضارم اليـك لـ يعيد قائمان عمى االجتياد الشخصي، كممكة 
نما الشخصية، كمكنتو المحاكر كتعظـ  مكضكعاتو، تتعدد ميعقَّدان  أمران  صار كا 

 تبعاتو، كبالتالي ال يص  معو االرتجاؿ كاالعتماد عمى كفاءة المتحاكريف. 
تنظيـ الحكار اليـك كمأسستو، إنمػا يضػمف ذلػؾ تنظػيـ إدارتػو، بحيػث إفَّ 

عػػدادان، كترتيػػب أكلكياتػػو،  تكػكف ىنػػاؾ مؤسسػػة مختصػة تقػػـك عميػػو، تػدريبان كا 
كاختيػػار مكضػػكعاتو، كمتابعػػة إجػػراءات تنفيػػذه، كالسػػعي إلػػى تحقيػػؽ نتائجػػو 

 عمى أرض الكاقع.
قامػػة مركػػز دائػػـ لػػو ، "يسػػاىـ فػػي تفعيػػؿ إفَّ مأسسػػة الحػػكار الحضػػارم كا 

عطائيػػا صػػفة الػػدكاـ كاالسػػتمرار كالتجػػدإد، فػػال يكػػكف العمػػؿ  عمميػػة الحػػكار، كا 
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نمػا عمػالن مبرمجػان كمتصػالن كمتناميػان،  الحكارم مجرد حالػة طارئػة أك مؤقتػة، كا 
مرتبطان بالنماء المعرفي كالتطكير الفكرم... كما يسػيـ فػي تحكيػؿ الحػكار مػف 

ى منظكمػػػة مػػػف الممارسػػػات السػػػمككية عبػػػر قضػػػية خطػػػاب ثقػػػافي عػػػاـ، إلػػػ
 . (1)مجمكعة متنكعة كمتكاممة مف اآلليات كالبرامل كاألنشطة"

فػػي الفكػػر اإلسػػالمي تقػػـك  - كممػػا يجػػدر اإلشػػارة إليػػو، أفَّ المؤسسػػات
كالتقػكيـ  كالتجديػد الفيػـ محػؾ يجعؿ كذلؾ لتحقيقيا، كتسعى قيمةل عؿ أساسا
ظكاىرىػا.  أك أركانيػا أك شػكميا كلػيس المؤسسػة، عمييػا تقػـك التي القيمة ىك

ػػػػرار كػػػػاف مكتمػػػػؿ األركػػػػاف الظاىريػػػػة، كيصػػػػم  تمامػػػػا لصػػػػالة  فمسػػػػجد الضأ
المسمميف، كلكنَّو أيسػس عمػى قصػد تفريػؽ كممػة المسػمميف. كلػذلؾ ترسَّػخ أفَّ 
مضمكف المؤسسة كمحتكاىػا كالقيمػة التػي تكمػف خمفيػا ىػي أسػاس كجكدىػا 

أفَّ المؤسسػات ليسػت إال ذرائػع مكصػمة لممقاصػد، كمػف كمعيار تقكيميا، ذلؾ 
ىنا فإفَّ فيميا بصكرة مستقيمة يستكجب االقتراب منيا مػف خػالؿ مػدخؿ سػد 
الذرائع أك فتحيا؛ لػأنو يقـك عمى اعتبار المآؿ، أك النظر في المقصػد كالغايػة 
مف كجكد المؤسسة مف حيث استجالب المصمحة أك دفع المفسدة، كذلػؾ فػي 

سػيا أك فػي حركتيػػا كارتباطيػا بالمقصػػد الػذم أيكجػدت مػػف أجػؿ الكصػػكؿ تأسي
إليػػو. كىنػػا نجػػد عمميػػة بنػػاء المؤسسػػات أك ىػػدميا كاسػػتبداليا بػػأخرل تػػتـ 
بصػػكرة تمقائيػػة فػػي إطػػار مفيػػـك " اعتبػػار المػػآؿ" كالنظػػر فػػي غايػػة كجػػكده، 

 .(2)بحيث ال تنحرؼ عف مقصدىا أك تستبدلو بمقصد آخر
                                                           

بتػاريخ  بيػركت. فػي لميكنسػكك اإلقميمػي المكتػب نظمػو حػكارم لقاء في معمر، بف فيصؿ (1)
 www.al.jazirah.com/2017/2011771118/jo2.htmـ    َُِٖ/ِ/ِٖ

مقارنػة  نقديػة دراسػة المعاصػرة: السياسػية التنميػة نظريػات عػارؼ، محمػد نصػر د/ انظر: (2)
 .ّْٓفي ضكء المنظكر الحضارم اإلسالمي، القاىرة، دار القارئ العربي، ص
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االىتمػػاـ بتنظػػيـ الحػػكار الحضػػارم كمأسسػػتو، ال يعنػػي كمػػف ىنػػا، فػػإفَّ 
نمػػػا ابتنػػػاء  التكقػػػؼ عنػػػد التأسػػػيس فػػػي ىيكمػػػو كظػػػاىر أدكاره ككظائفػػػو، كا 
مؤسسات فاعمة تركز عمى قيمػة الحػكار كتسػعى جاىػدة إلػى تحقيقػو، كيػرتبط 

 كجكدىا كعدمو بمدل تحقيؽ كظائفيا أك فشميا.
ستكل الداخمي أك المستكل إفَّ تفعيؿ الحكار الحضارم سكاء عمى الم

كالتطبيؽ  الطالقة مرحمة مف االنعتاؽ إلى كضركرة حاجة في العاـ الخارجي
العفكم، إلى التكجو إلى مرحمة المؤسسية كالعمؿ المؤسسي، الذم يضبط 

 العممية الحكارية، حيث تعمؿ لصال  األمة، كيستفاد منيا أعظـ استفادة. 
الحضارم في عالمنا اإلسالمي "يتطمب كليس مف شؾ أفَّ مأسسة الحكار 

جيػػدا فكريػػان تنظيريػػان ضػػخمان، كفػػي سػػياؽ ىػػذا الجيػػد فػػال يينتظػػر أف يبتػػدع 
نَّمػػا يمكػف النظػػر  المفكػركف اإلسػػالميكف حمػكالن فريػػدة فػي نكعيػػا بالضػركرة، كا 
كذلؾ إلى تجاريب األمـ الحضارية األخرل، كاستصحاب ما يصػم  منيػا لإلطػار 

مي، كنبذ سكاه، فػإفَّ الغػربييف مػع تطػاكؿ عيػدىـ بممارسػة االجتماعي اإلسال
الحكار، فإنيـ ما زالكا دائبيف في جيدىـ لمأسسة ممارستو، كتنقي  تجاربيـ، 

صالح ما فسد منيا"  .(1)كا 
 كمف المقترحات ىنا في ىذا الشأف: 

إنشاء مؤسسات عمى المستكل الكطني، تيتـ بالحكار الداخمي بيف أبنػاء  -أ 
البػػػرامل كالخطػػػط لممكضػػػكعات النقاشػػػية العمميػػػة التػػػي  الػػػكطف، كتضػػػع

تيساىـ في نيضة الكطف، كحؿ المشكالت العالقة، مػع دكرىػا فػي متابعػة 
                                                           

محمػػد كقيػػع اهلل أحمػػد، الشػػكرل كمعػػاكدة إخػػراج األمػػة، قطػػر، كقفيػػة الشػػيخ عمػػي د/  (1)
 .َُُـ، صََِٕابف عبد اهلل آؿ ثاني 
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ّّّ 

 العممية الحكارية كتقكيميا.
ال مػػػػػانع مػػػػػف تعػػػػػدد المؤسسػػػػػات كتنكعيػػػػػا عمػػػػػى اخػػػػػتالؼ المجػػػػػاالت  -ب 

كالمكضػػكعات الحكاريػػة، فيػػتـ إنشػػاء مؤسسػػات خاصػػة بػػالحكار الػػديني، 
 بالحكار الثقافي، كثالثة بالسياسي أك االجتماعي كىكذا. كأخرل

االىتماـ بإنشاء مؤسسات ذات طػابع خػاص أك تابعػة لمجيػات الرسػمية،  -ج 
تيتػػػابع الحػػػكار الخػػػارجي فػػػي مسػػػتكاه اإلقميمػػػي أك الػػػدكلي، كتيػػػتـ بيػػػذه 
القضػػايا، السػػيما ذات األىميػػة الدينيػػة، أك مػػا تتعمػػؽ بمصػػال  الػػكطف، 

 لتي تسيـ في تحقيؽ صال  اإلنسانية العاـ. ككذلؾ القضايا ا
يحسف أف تتفػؽ الػدكؿ اإلسػالمية عمػى إنشػاء مؤسسػة إسػالمية عالميػة  -د 

كبػػرل، تمثػػؿ المسػػمميف فػػي الحػػكارات الدينيػػة كالثقافيػػة، كأف يكػػكف ليػػا 
 إسياماتيا الفاعمة في نيضة األمة كبناء حضاراتيا. 

ي عمميػة الثقيػؼ الحػكارم تفعيؿ المؤسسات البحثية القائمػة، بإشػراكيا فػ -ق 
المجتمعػػي، ككضػػع األطػػر التنظيميػػة لمحػػكارات؛ بحيػػث تتنػػاكؿ المشػػاكؿ 
الحياتية، كاألمكر الكاقعية األكلى بالحكار، ككضع الرؤل المستقبمية التي 

 ينبغي أف يسير عمييا الحكار.
االسػػتفادة مػػف المؤسسػػات الدينيػػة، فػػي رصػػد كتحميػػؿ الخطػػاب الػػػديني  -ك 

ؽ عػػف اآلخػػر، كالػػذم يمػػس الجانػػب اإلسػػالمي، بحيػػث كالسياسػػي المنبثػػ
يصير ىناؾ مادة جاىزة تكضع عمى جدكؿ الحكارات الدينية، كمبادرة مػف 
الجانػػب اإلسػػالمي، كال يكتفػػى بمجػػرد رد الفعػػؿ أك التحػػاكر حػػكؿ المػػكاد 

 التي يعرضيا الجانب اآلخر. 
 يٍ يثبنُت احلىار إىل والؼُته:  -2
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ر مما يتحمؿ، أك يرجَّى منو أكثر مما ينبغي، فال ينبغي تحميؿ الحكار أكث
نَّما يكزف بميزاف الكاقع كالممكف، كبالتالي فإنو قبػؿ التخطػيط لمحػكار ينبغػي  كا 
النظػػر إلػػى مكضػػكعو كمػػدل قابميتػػو لمنقػػاش، كالنتػػائل المترتبػػة عميػػو، كمػػدل 

 تحمإؿ األطراؼ المتحاكرة لمثؿ ىذه المكضكعات.
إنَّمػا يختمػؼ عمػى حسػب طبيعػة المتحػاكريف، ككاض  أفَّ تحديد الكاقعيػة 

مكاناتي الػدكلي  الحػكار فػإف فمػثالن، الحػكار، مػف المرجػكة النتػائل تحقيؽ في ـكا 
إذا ما نكقش بيف األطراؼ اإلقميمية، أك الحكار اإلقميمي إذا نكقش بيف أطراؼ 
كطنية، فإنو يخرج عف نطاؽ الكاقعية، كىكذا، فالبد مف التناسيبية بيف طبيعػة 
الحكار كاألطراؼ المتحاكرة مف جية، كما أنو مف الضركرم أف يككف مكضكع 

 النتائل المترتبة عميو. الحكار في ذاتو كاقعيان قابالن لتطبيؽ 
المعػاش  الكاقع أمكر حكؿ التحاكر عمى االىتماـ صبٌ  ينبغي فإنو ثـ كمف

كالتي "تشغؿ اإلنسانية كتؤرؽ ضميرىا كالبحث ليا عػف حمػكؿ تناسػبيا مثػؿ: 
مصػيرىا،  تقريػر فػي الشػعكب كحػؽ اإلنسػاف، حقػكؽ عمى كالعدكاف الظمـ محاربة

ذم المنزع الفكرم كالثقافي الكاحد عمػى  كمناىضة ركح الييمنة كفرض النظاـ
المجتمع الدكلي، كأف يسعى الحكار إلى العمؿ عمػى منػع العػدكاف بكػؿ أشػكالو 
ضد الشعكب الطامحة إلى الحرية كاالنعتاؽ، كأف يككف الحكار بيف الحضارات 
عمى جميع مستكياتو، كسيمة لمكقكؼ ضد حرمػاف الشػعكب مػف حقكقيػا التػي 

لدكليػػػة، ككفمتيػػػا الشػػػرائع السػػػماكية، كضػػػمنتيا المبػػػادئ أكػػػدتيا المكاثيػػػؽ ا
 . كبالتالي فإنو ينبغي مالحظة اآلتي: (1)اإلنسانية

مػػع إمكانيػػة أطػػراؼ  - طبيعتػػو كمكضػػكعو - ضػركرة أف يتناسػػب الحػػكار -أ 
                                                           

األكلػى، القػاىرة، دار ط:  ، تأمالت في قضػايا معاصػرة،انظر: د/ عبد العزيز التكيجرم (1)
 . ُُٗـ، صََِِالشركؽ 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 الجزء األكؿ - ـََِِالعدد الثامف كالثالثكف /  بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

   

     

 من أجل حوار حضاري بناء
 روئ مبتكرة فً ضوء الدعوة اإلسالمٌة
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مكانيػػة  الحػػكار عمػػى االلتػػزاـ بتحقيػػؽ نتػػائل مممكسػػة عمػػى أرض الكاقػػع كا 
 تطبيقيا.

الؿ الحػكار، فإنػو ينبغػي برمجتيػا ككضػع عند التكصػؿ إلػى نتػائل مػف خػ -ب 
جػدكؿو زمنػػي كتصػكرو مكػػاني، كمسػئكليف عػػف التنفيػذ كالمتابعػػة؛ حتػػى ال 

 يتحكؿ الحكار إلى مجرد حالة نظرية ال أثر مممكس ليا. 
 األحداث تطكر مع يتناسب بما كمراجعتو العاـ الديني الخطابتجديد  -ج 

 كالدينية، الثقافية، المستكيات عمى كالعالمية كالدكلية كاإلقميمية، المحمية
 الديني الخطاب مراجعة ككذلؾ كاالقتصادية، كاالجتماعية، كالسياسية،

 التعصب عناصر كؿ مف الخطاب ىذا كتنقية األخرل، األدياف لدل
 حكار ثقافة بناء نحك الخطاب ىذا كتكجيو التسام ، كعدـ كالتطرؼ
يجابية سميمة  .(1)(اآلخر) تجاه كبخاصة كا 

االىتماـ بالحكار حكؿ األمكر التي تمس كاقع المتحاكريف أكال، كالذم  -د 
يمكف أف يؤدم فيو الحكار إلى نتيجة فاعمة، كالبيعد عف تحكيؿ الحكار 

 المعاش. الكاقع عف بو الخركج أك كدية، لقاءات أك تنظيرية، حالة مجرد إلى

 انرتكُس ػهً ادلشرتن اإلَسبٍَ واحلضبرٌ:  -3

 ... الحكار الحضارم كمجاالتو، دينيػة، كثقافيػة، كسياسػيةأيا كاف اتجاه 
إلخ، كأيا كاف طبيعة األطراؼ المتحاكرة، فميس مػف شػؾ أفَّ ىنػاؾ نقػاط كثيػرة 
لاللتقاء، أك عمى األقؿ يمكف االتفاؽ حكليػا مػع بػذؿ بعػض مػف الجيػد، ىػذه 

                                                           

 .ِِٗمحمد خميفة حسف، الحكار منيجا كثقافة، مرجع سابؽ، صد/  (1)
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فيػان، أك أيػا األمكر المتفؽ حكليا، كالتػي تمثػؿ مشػتركان: دينيػان أك قيميػان، أك ثقا
 يكف ىذا المشترؾ؛ فإنو ينبغي التمسؾ بو كتعظيمو كالنأم عف غيره.

ىػػذا االلتفػػاؼ حػػكؿ المشػػترؾ كتعضػػيد الجيػػكد مػػف أجػػؿ تحقيقػػو، ىػػك 
النتيجة الحقيقية الفاعمة لمحكار، كمف ىذا المشترؾ يككف السبيؿ إلى تحقيػؽ 

 .النيضة الشاممة داخميان، كالتعايش كالسمـ العاـ خارجيان 
كلعػػؿَّ مػػف أىػػـ النقػػاط المتفػػؽ حكليػػا كتمثػػؿ نقػػاط اشػػتراؾ، كالتػػي ينبغػػي 
تعظػػيـ دكر الحػػكار فييػػػا، مثػػؿ: تحقيػػؽ السػػػالـ العػػالمي، كمحاربػػة اإلرىػػػاب 
كالتطرؼ، كمكاجية حركة اإللحاد، كنشر القيـ، كمحاربة الفقر كالمرض كغيػر 

 ذلؾ مف القضايا ذات األىمية المشتركة لمجميع. 
 ا األمر مف خالؿ: كينتظـ ىذ

ترتيب األكلكيات حيث يتـ حصر المكضكعات ذات األىميَّػة الكبػرل كالتػي  -أ 
كالتػػي ينعقػػد  - سػػكاء فػػي الشػػأف الػػداخمي أك الخػػارجي - تيمثٌػػؿ أكلكيػػة

كمػػػف ثػػػـ يػػػتـ  - أك عمػػػى األقػػػؿ يتفػػػؽ القػػػدر األكبػػػر عمييػػػا - اإلجمػػػاع
 متفؽ عميو. التحاكر حكليا كالتعاكف عمى تحقيؽ نتائجيا بالقدر ال

االخػتالؼ  تسػبب ربمػا إذ الفرعيػة، أك الخالفيػة المكاضػيع إلػى االنجرار عدـ -ب 
حكليػػا فػػي إفشػػاؿ دكر الحػػكار فػػي المكضػػكعات االتفاقيػػة، كذلػػؾ بسػػبب 

 سكء الظف أك االحتداـ الذم يحدث بيف األطراؼ المتحاكرة. 
الكقكؼ عمى دراسة كاعية متأنية، مع  - داخميا كخارجيا - دراسة الكاقع -ج 

مشكالتو كحاجاتو، بحيث يتناسػب الحػكار مػع ىػذا الكاقػع كال يشػذ عنػو، 
مػػع تكجيػػو الحػػكار إلػػى إصػػالح ىػػذا الكاقػػع كبحػػث متطمباتػػو، مػػف خػػالؿ 

 الخبراء كالعمماء كالدارسيف كؿ في مجالو.
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ّّٕ 

كندكات  مؤتمرات مف - الحكارات إدارة بيـ المنكط مف مجمكعة تأىيؿ -د 
عدادىـ  - كغير ذلؾ إعدادا جيدا، بحيث تككف إدارتيـ لمحكار إدارة كا 

بحيث  التحاكر، إيقاع كتنظيـ ضبط خالليا مف يستطيعكف كمنظَّمة، كاعية
ال يخرج عف مكضكعو، مع التركيز عمى التقريب بيف نقاط االلتقاء لدل 
األطراؼ، كتجاىؿ أك إرجاء النقاط الخالفية التي يككف حكليا تضارب 

 تي قد تفسد عممية الحكار مف أساسيا.في كجيات النظر، كال

ت:  -4
ّ
ت إىل احلىاراث األههُ

ّ
 يٍ احلىاراث انرمسُ

فارتبػاط الحػػكار الحضػػارم بالجيػػات الرسػمٌية )السياسػػٌية( بقػػدر مػػا ييسػػيـ 
فػػػػي إنمائػػػػو كاحتضػػػػانو كدعمػػػػو، فإٌنػػػػو يقٌيػػػػد بالمقابػػػػؿ حرٌيػػػػة التعبيػػػػر عنػػػػد 

الراعيػة، كتػزداد القيػكد فػي المشاركيف، بما يجعميا مكافقة لتكجييػات السػمطة 
 حالة الدعـ المالي.

كليس المراد ىنا أف ترفع الجيات الرسػمية يػدىا عػف الحػكار، إذ ال يينكػر 
فضميا في الرعاية كالتشجيع، خاصة إذا ظير البرىاف منيا عمى حسف النكايػا 

 كالصدؽ في طمب صال  اإلنسانية المجرد عف األطماع. 
ٌنمػػا القصػػد أف تعمػػؿ  المؤسسػػات الرسػػمية كأقسػػاميا الميتمػػة بػػالحكار، كا 

 جنبا إلى جنب مع الفعاليات األىمية الناشطة فيو.
كال شػػؾ أفَّ التعػػاكف بػػيف القطػػاعيف يسػػتمـز تنميػػة كتطػػكير المؤسسػػات 
األىميػػة )المدنيَّػػػة( التػػػي تعػػاني مػػػف التيمػػػيش، بػػؿ تتعػػػرض أحيانػػػا لمحصػػػار 
كمحاكالت اإللغاء، كلذلؾ يظؿإ الرىاف األىـ حكؿ كيفية إدارة التنمية كالتطػكير 

سػػتغالؿ بالفعػػؿ لمقطػػاع المػػدني فػػي ظػػؿ ثقافػػة مؤسسػػات تعػػكدت االحتكػػار كاال
بدالن مف الشراكة كتقسيـ األدكار، مما يفضي إلى الصراع عمى أحقية التمثيػؿ، 
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 . كذلؾ عف طريؽ: (1)كالتحدث باسـ اإلسالـ أك الكطف أك غير ذلؾ

يمكف  كالتي األىمية، المنظمات كسائر المدني، المجتمع بمؤسسات االىتماـ -أ 
اىتمامان ماديان أك معنكيان  إشراكيا في الحكار الحضارم داخميان كخارجيان 

 ألفرادىا. الرأم عف كالتعبير المشاركة حرية إتاحة مع الحاجة، حسب عمى
عدـ احتكار المؤسسات الرسمية لمحكار، كترؾ المجاؿ مفتكحان لكافة  -ب 

 الحكار.  عممية في إيجابيان  تساىـ أف الممكف مف التي كالييئات األشخاص
ا، الغرب في المسممة األقميات شجيعت -ج   األخرل، العالـ بمداف كفي خصكصن

 يككنكا كأف كثقافينا، دينينا فييا يعيشكف التي البالد أىؿ مع الحكار عمى
 بطبيعة كىـ اإلسالمي، العالـ بمداف كبيف بينيا جيدة كصؿ حمقة

 الدينية لألكضاع معرفتيـ بسبب لمحكار تأىالن  أكثر الغرب في معيشتيـ
 الحكار، إلى المحتاجة الممحة بالقضايا كمعرفتيـ الغربية، كالثقافية
تقانيـ  كبالحقكؽ كالنظـ، بالقكانيف كدرايتيـ األكربية، لمغات كا 

 عف المسئكلة كالقيادات المؤسسات إلى الكصكؿ ككيفية كالكاجبات،
 المادية بالمساعدات األقميات ىذه دعـ كضركرة بو، كالميتمة الحكار

 كتصحي  الغرب، مع كأىدافو ارالحك  تحقيؽ مف تمكنيـ التي كالمعنكية
 .(2)كالمسمميف اإلسالـ تجاه العدائية النمطية الصكرة

تأىيػػؿ مجمكعػػة مػػف الشػػباب تػػأىيال عمميػػا كعمميػػا لممشػػاركة الحكاريػػة  -د 
داخميا كخارجيا، في جميع المجاالت، كذلؾ مف خالؿ عقد دكرات تدريبية 

                                                           

انظػػر: د/ عبػػد الحمػػيـ آيػػت أمجػػكض، حػػكار األديػػاف نشػػأتو كأصػػكلو كتطػػكره، مرجػػع  (1)
 .ُٕٔ، ُِٖسابؽ، ص

 .َِّمنيجا كثقافة، مرجع سابؽ، صمحمد خميفة حسف، الحكار د/  (2)
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 ككرش عمؿ في ىذا الخصكص.
 تهُئت بُئت احلىار: -5

الفاعػػؿ ال يػػتـ إال تحػػت ظػػركؼ معٌينػػة، كفػػي ظػػؿ بيئػػة مناسػػبة، فػػالحكار 
ىػػذه البيئػػة إف لػػـ تكػػف راعيػػة كداعمػػة لمتحػػاكر؛ فإٌنيػػا عمػػى األقػػؿ ال تكػػكف 

 ميثبأطة كميكحشة كمينٌفرة مف إجراء الحكار.

كالبيئػػػة المطمػػػكب إيجادىػػػا ىنػػػا، ىػػػي البيئػػػة الضػػػامنة لحريػػػة األطػػػراؼ 
التحػػػػاكر، كالجامعػػػة بػػػيف المختمفػػػيف... بيئػػػػة المتحػػػاكرة، كالداعمػػػة لثقافػػػة 

 التسام  كاالعتراؼ باآلخر، كالبعد عف االستبداد كالتعصب كالتطرؼ.
ىذه البيئة ينبغي السعي في إيجادىا كتييئتيا ًمف قىبؿ السعي إلػى إقامػة 
الحكار ذاتو، فبغير كجكد مثؿ ىذه البيئة، فإنو ال ييؤمؿ في إقامة حكار فاعؿ؛ 

ينمػػػا تكػػػكف فقيػػػرة ىشػػػة فإنَّيػػػا تعكػػػس فقرىػػػا عمػػػى خيػػػاؿ أبنائيػػػا " فالبيئػػػة ح
فَّ أشػػدَّ  كسػػمككيـ، إذ إف العقػػؿ ال يػػتمكف حينئػػذ مػػف تركيػػب تكافيػػؽ كثيػػرة، كا 
أنػػكاع الفقػػر كأبعػػدىا أثػػرا ىػػك الجيػػؿ الثقػػافي، فالبيئػػة التػػي يسػػكدىا الجيػػؿ 

مف إدراؾ ال تتمكف  - كما ىك حاصؿ في عالمنا العربي كاإلسالمي - بأنكاعو
أبعػػػاد عديػػػدة لألشػػػياء، كتكػػػكف الخيػػػارات األخػػػرل منعدمػػػة أك ضػػػعيفة، كىػػػذا 

 .(1)انعكاس طبيعي لفقر البيئة الثقافي"
ينعدـ الحكار كيغمؽ بابو في مثػؿ ىػذه البيئػة، ألف األفػراد فييػا  كمف ثـ "

تعكدكا عمى نمط كاحد مف التفكيػر، كال يممكػكف عقميػة األبعػاد المتعػددة، التػي 
نيـ مف فت  نكافذ متنكعة مع اآلخر، فمذلؾ كؿ مف يخػالؼ نمػط تفكيػرىـ، تمك

                                                           

الثالثػػة، دمشػؽ، دار القمػػـ ط:  عبػد الكػريـ بكػػار، فصػكؿ فػػي التفكيػر المكضػكعي،د/  (1)
 .ُِّـ، صَََِ
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كال يػػكافقيـ فػػي اآلراء كاألفكػػار يعتبػػر عػػدكا، أك عمػػى األقػػؿ خصػػما ال يمكػػف 
 .(1)التعايش معو"

 كمف أجؿ تييئة بيئة حكارية فإف ذلؾ يتطمب عمى األقؿ:
اتاحة الحريات بعامة، ال سيما الحرية الفكرية كحرية إبداء الػرأم كحريػة  -أ 

التجمإع، كعدـ التضيؽ مطمقا عمى ابداء الرأم المخالؼ، سكاء كاف نابعا 
عػػف أفػػراد أك مؤسسػػات أك كسػػائؿ إعالميػػة، مػػع تأكيػػد ذلػػؾ بالتشػػريعات 

 كالقكانيف التي تحفظ ىذه الحقكؽ كالحريات لكافة المكاطنيف. 
عكيد كافة أطياؼ الشعب عمى التحاكر فيما بينيـ، فػي جميػع المجػاالت ت -ب 

تاحػػػة الفرصػػػة ليػػػـ لممشػػػاركة فػػػي الحيػػػاة العامػػػة، ككضػػػع  الحياتيػػػة، كا 
السياسػػػات الداخميػػػة كالخارجيػػػة، كالمشػػػاركة فػػػي القػػػرارات المصػػػيرية، ال 
سػػيما فػػي األمػػكر التػػي تمػػس حيػػاتيـ بشػػكؿ مباشػػر، كػػالتعميـ كالصػػحة 

كاألمػػػكر التػػػي تمػػػس بمػػػدىـ كػػػذلؾ كالمعاىػػػدات كاالتفاقػػػات  كاالقتصػػػاد،
كخػػػكض الحػػػركب كالنزاعػػػات؛ سػػػكاء كانػػػت ىػػػذه المشػػػاركة عػػػف طريػػػؽ 

 التصكيت العاـ المباشر أـ بطرؽ أخرل تناسب األكضاع المختمفة. 
االىتمػػػاـ بنشػػػر الثقافػػػة كالػػػكعي الحػػػكارم، بمػػػا يقتضػػػو مػػػف نشػػػر قػػػيـ  -ج 

ؼ بػػاآلخر... الػػخ، نظريػػا كعمميػػا، السػػماحة كالتعػػايش السػػممي كاالعتػػرا
 عمى مستكل فئات المجتمع المختمفة.

  

                                                           

ط: األكلػػى، دمشػػؽ، دار  عمػػي أحمػػد شػػريقي، أزمػػة التفكيػػر اإلسػػالمي المعاصػػر،د/  (ُ)
 .ٖٓـ، صََِٗ البشائر
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 أواًل: انُتبئح:
مػػػف أبػػػرز مجػػػاالت الحػػػكار الحػػػديث: الحػػػكار الػػػديني، كالحػػػكار الثقػػػافي،  -ُ

كالحػػػكار الحضػػػارم، حيػػػث تبحػػػث ىػػػذه الثالثػػػة حػػػكؿ المشػػػترؾ القيمػػػي 
اسػػتعادة كالثقػػافي كالحضػػارم، مػػف أجػػؿ النيػػكض باإلنسػػانية، كمػػف ثػػـ 

 ركحية اإلنساف، بعيدان عف المادية الطاغية.
أف مسػػػألة حػػػكار الحضػػػارات ىػػػي أمػػػر كاقعػػػي كقػػػد شػػػيد التػػػاريخ عمػػػى  -ِ

إمكانيتو حيث تـ التحاكر كالتالقي بيف العالميف اإلسالمي كالغربي كأنػتل 
تأثيرا كتأثرا بينيمػا فػي حقػب زمنيػة متعػددة، كمػف ثػـ يمكػف معػاكدة ىػذا 

كاالستفادة مف المشػترؾ اإلنسػاني بينيمػا لخدمػة سػائر  التحاكر كالتالقي
 اإلنسانية.

فػػي حػػيف بػػرزت عػػدة نظريػػات تػػركج لنيايػػة التػػاريخ أك لتصػػادـ كصػػراع  -ّ
سكؼ يحدث بيف الحضارات ال سيما بيف الحضارتيف اإلسالمية كالغربية، 
فإف اإلسالـ يقدـ أطركحتػو فػي ىػذا المقػاـ كىػي سػنة تػدافع الحضػارات، 

طارئػػة تتمثػػؿ فػػي ردع ىػػادؼ كالػػذم يػػنجـ عػػف اخػػتالؿ فػػي كىػػي حالػػة 
النظػػاـ االجتمػػاعي، تتكلػػد عنػػو حالػػة تػػدافع إلعػػادة األمػػكر إلػػى نصػػابيا 
الطبيعػػي؛ فالتػػدافع إنَّمػػا ىػػك سػػبيؿ إلقامػػة التػػكازف الحيػػاتي بشػػكؿ عػػاـ، 

 كالحضارم بشكؿ خاص.
د كمػف أجػؿ بنػاء حػكار حضػارم فاعػؿ فإنػو الـز لػذلؾ أف تتضػافر الجيػك  -ْ

كأف تتعاضد كؿ الجيات المنكط بو تحقيؽ فاعمية الحكار بدءا مف الػدكؿ 
كالمنظمػػات، كمػػركرا بالجامعػػات كالمجتمعػػات المدنيػػة، كانتيػػاء بكسػػائؿ 

 النشر كاإلعالـ.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 الجزء األكؿ - ـََِِالعدد الثامف كالثالثكف /  بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

   

     

 من أجل حوار حضاري بناء
 روئ مبتكرة فً ضوء الدعوة اإلسالمٌة

ِّْ 

كمف أبرز الجيات الفاعمػة التػي أعطػت نمػاذج رائعػة فػي تحقيػؽ كتفعيػؿ 
 األمػػـ منظمػػةممػػي: الحػػكار سػػكاء عمػػى الجانػػب النظػػرم، أـ عمػػى الجانػػب الع

 المنظمػػػػػة ، ك(UNESCO اليكنسػػػػػكك) كالثقافػػػػػة كالعمػػػػػـك لمتربيػػػػػة المتحػػػػػدة
 ، كاألزىر الشريؼ.(ISESCO إيسيسكك) كالثقافة كالعمـك لمتربية اإلسالمية

ب: تىصُبث انذراست:
ً
 ثبَُ
إنشاء كراسي كأقساـ عمميَّة تختص بالحكار الحضارم، كتسعى إلػى نشػر  .ُ

تػػدريس الثقافػػات كالحضػػارات كاألديػػاف المختمفػػة، ثقافتػػو، حيػػث يػػتـ فييػػا 
مع التدريب كالتخصص في ىذا المجػاؿ، كتخػريل طػالب مػؤىميف عمميػا، 

 كمدربيف عمميا لممارسة الحكار.
 كالتػػي األىميػػة، المنظمػػات كسػػائر المػػدني، المجتمػػع بمؤسسػػات االىتمػػاـ .ِ

 أك ماديػػان  اىتمامػػان  كخارجيػػان  داخميػػان  الحضػػارم الحػػكار فػػي إشػػراكيا يمكػػف
 الػرأم عف كالتعبير المشاركة حرية إتاحة مع الحاجة، حسب عمى معنكيان 
 .ألفرادىا

التكاصؿ مع األقميات المسممة في البمػداف الغربيػة كالغيػر إسػالمية بشػكؿ  .ّ
عػػػاـ، كتػػػأىمييـ عمميػػػا كعمميػػػا لمتحػػػاكر مػػػع اآلخػػػر، كتسػػػييؿ عمميػػػة 

كالثقافػة اإلسػالمية، اندماجيـ في ىذه المجتمعػات مػع االحتفػاظ باليكيػة 
كيحسف إنشاء مؤسسة خاصة بيـ تمثؿ مرجعية ثقافية كفقيية كقانكنية 

 تسيـ في ىذا األمر. 
ال  - االسػػتفادة مػػف سػػرعة النشػػر عػػف طريػػؽ كسػػائؿ اإلعػػالـ المختمفػػة .ْ

في نشػر قػيـ الحػكار، كالتعػرؼ عمػى  - سيما كسائؿ التكاصؿ االجتماعي
اآلخػػر، كالحفػػاظ عمػػى اليكيػػة اإلسػػالمية لػػدل أبنػػاء المجتمػػع المسػػمـ، 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 الجزء األكؿ - ـََِِالعدد الثامف كالثالثكف /  بأسيكط مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة 

  

   

     

 من أجل حوار حضاري بناء
 روئ مبتكرة فً ضوء الدعوة اإلسالمٌة

ّّْ 

بػػراز الصػػكرة الحقيقيػػة لإلسػػالـ، كتصػػحي   كنشػػر الثقافػػة اإلسػػالمية، كا 
 الصكرة النمطية لدل الغرب لمثقافة كالحضارة اإلسالمية. 

المشػاركة الحكاريػة ضركرة تفعيؿ دكر الػدكؿ كالمنظمػات اإلسػالمية، فػي  .ٓ
الحضػػػارية الفاعمػػػة عمػػػى المسػػػتكل اإلقميمػػػي كالػػػدكلي، كأف يكػػػكف ليػػػا 
حضػكر قػػكم فػػي ىػػذه المشػػاركة كال تتػػرؾ السػػاحة خاكيػػة كأف يكػػكف ليػػا 

 برامجيا كأجندتيا الخاصة التي تسعى إلى تطبيقيا. 
االىتماـ بالحكار الديني كتفعيمو، سكاء بمعناه األشمؿ حيث التحاكر بػيف  .ٔ

ديػػػاف بغػػػرض االسػػػتفادة مػػػف المشػػػترؾ القيمػػػي كاألخالقػػػي مػػػف أجػػػؿ األ
استعادة ركحية اإلنسػاف، كمكاجيػة حركػات األلحػاد كمجابيػة االنحرافػات 
السمككية كالقيمية، أك بمعناه األضيؽ مف تحاكر بيف المذاىب اإلسالمية 
 بغرض تقريب كجيات النظر كمف ثـ المساىمة في استعادة كحدة األمة.
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ّْْ 

 خغادلرا
ابف القيـ، محمد بف أبي بكر، إعالـ المكقعيف عف رب العالميف، تحقيؽ:  .ُ

األكلػػػى، بيػػػركت، دار الكتػػػب العمميػػػة ط:  محمػػػد عبػػػد السػػػالـ إبػػػراىيـ،
 ـ.ُُٗٗ

ابف خمدكف، عبػد الػرحمف بػف محمػد، تػاريخ ابػف خمػدكف، تحقيػؽ: خميػؿ  .ِ
 ـ. ُٖٖٗالثانية، بيركت، دار الفكر ط:  شحادة،

عبػػداهلل محمػػد، سػػنف ابػػف ماجػػة، تحقيػػؽ: محمػػد فػػؤاد ابػػف ماجػػة، أبػػك  .ّ
 عبدالباقي، بيركت، دار إحياء الكتب العربية.

، لسػػاف العػػرب، .ْ األكلػػى، بيػػركت، دار ط:  ابػػف منظػػكر، محمػػد بػػف مكػػـر
 صادر.

ابف ىشاـ، السيرة النبكية، تحقيؽ: طو عبدالرؤكؼ سعد، شركة الطباعة  .ٓ
 الفنية المتحدة.

تحقيػػؽ: محمػػد محيػػي  ،شػػعث، سػػنف أبػػي داكدأبػػك داكد، سػػميماف بػػف األ .ٔ
 الديف عبدالحميد، بيركت، المكتبة العصرية.

أحمػػػد الجيينػػػي، كمحمػػػد مصػػػطفى، اإلسػػػالـ كاآلخػػػر، القػػػاىرة، الييئػػػة  .ٕ
 ـ.ََِٕالمصرية العامة لمكتاب، مكتبة األسرة 

أحمد المشرقي، حكار الحضػارات: دراسػة فػي المصػطم  كالمقكلػة، ضػمف  .ٖ
اإلسالـ في القيـ الككنية كحكار الحضارات، القيركاف،  أعماؿ الندكة مكقع

 ـ.ََِٓمركز الدراسات اإلسالمية 

احميػػدة النيفػػر، منزلػػة التعػػارؼ كاالعتػػراؼ فػػي منظكمػػة القػػيـ القرآنيػػة،  .ٗ
 (، ّٔمسػػػػقط، كزارة األكقػػػػاؼ كالشػػػػؤكف الدينيػػػػة، مجمػػػػة التفػػػػاىـ، ع )
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ّْٓ 

 .ىُّّْ / ـَُِِربيع 

لمتاريخ، ترجمة: فؤاد محمد شبؿ، القاىرة، أرنكلد تكينبي، مختصر دراسة  .َُ
 ـ.َُِٓالييئة المصرية العامة لمكتاب 

الغربيػػة،  اإلعػالـ كسػػائؿ فػي األصػػكلي اإلسػالـ سػػعيد، إدكارد لػكيس، برنػارد .ُُ
 .ـُْٗٗاألكلى، بيركت، دار الجيؿ ط:  كجية نظر أمريكية،

عبػػد النػػكر خرافػػي،  /بػػركس مػػازليش، الحضػػارة كمضػػامينيا، ترجمػػة: د .ُِ
 الككيػػػت، المجمػػػس الػػػكطني لمثقافػػػة كالفنػػػكف، سمسػػػمة عػػػالـ المعرفػػػة، 

 ـ.َُِْ(، مايك ُِْع )

بسػػػػػاـ داكد عجػػػػػؿ، الحػػػػػكار اإلسػػػػػالمي المسػػػػػيحي المبػػػػػادئ، التػػػػػاريخ،  .ُّ
 .ـُٖٗٗاألكلى، دمشؽ، دار قتيبة ط:  المكضكعات، األىداؼ،

 بػػػػػف بنػػػػػي بكزيػػػػػاني فاطمػػػػػة الزىػػػػػراء، مفيػػػػػـك الحضػػػػػارة بػػػػػيف مالػػػػػؾ  .ُْ
كابػػف خمػػدكف، الجزائػػر، جامعػػة أبػػي بكػػر بمقايػػد، كميػػة العمػػـك اإلنسػػانية 

 ـ.َُِِكالعمـك االجتماعية، رسالة ماجستير 

 ـ.ََُِجالؿ أميف، العكلمة، الطبيعة الثالثة، القاىرة، دار الشركؽ،  .ُٓ

الثانيػػػة، ط:  إسػػػبكزيتك، التيديػػػد اإلسػػػالمي خرافػػػة أـ حقيقػػػة، ؿ.جػػػكف  .ُٔ
 ـ.ََِِالشركؽ القاىرة، دار 

حسف حنفي، اإلسالـ كالغػرب كرقػة عمػؿ، القػاىرة، مجمػة شػئكف عربيػة،  .ُٕ
 ـ.ََِِ(، َُٗع )

حسػػيف مػػؤنس، الحضػػارة، دراسػػة فػػي أصػػكؿ كعكامػػؿ قياميػػا كتطكرىػػا،  .ُٖ
 الككيػػػت، المجمػػػس الػػػكطني لمثقافػػػة كالفنػػػكف، سمسػػػمة عػػػالـ المعرفػػػة، 

 ـ.ُٖٕٗ(، ُع )
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ّْٔ 

ط:  يػاف نشػأتو كأصػكلو كتطػكره،عبد الحميـ آيت أمجػكض، حػكار األد /د .ُٗ
 ـ.َُِِبف حـز ااألكلى، بيركت، دار 

ط:  محمد كقيع اهلل أحمد، إسياـ اإلسالـ في تحقيػؽ السػالـ العػالمي، /د .َِ
 ـ.َُِّاألكلى، القاىرة، مكتبة مصر 

الثانيػػة، ط:  ذكقػػاف قرقػػكط، /ركجيػػو جػػاركدم، كعػػكد اإلسػػالـ، ترجمػػة: د .ُِ
 ـ.ُٖٓٗة مدبكلي بيركت، دار الرقي، القاىرة، مكتب

سػػامر رضػػكاف، األبعػػاد السياسػػية لمحػػكار بػػيف األديػػاف، الحػػكار اإلسػػالمي  .ِِ
 ـ.ََِٓالثانية، األردف، عالـ الكتب الحديث ط:  المسيحي نمكذجان،

شػػمبي ىجيػػرة، إشػػكالية مسػػتقبؿ العالقػػة بػػيف الحضػػارات، زكػػي المػػيالد  .ِّ
 ـ.َُِّنمكذجان، رسالة ماجستير، باتنو، جامعة الحاج لخضير 

صػػػامكيؿ ىنتجتػػػكف، صػػػداـ الحضػػػارات، إعػػػادة صػػػنع النظػػػاـ العػػػالمي،  .ِْ
 ـ.ُٗٗٗالثانية، دار سطكر ط:  ترجمة: طمعت الشايب،

دارة الصػراع بػيف المبػدأ كالخيػار، رؤيػة عبد .ِٓ الحميد أبك سميماف، العنػؼ كا 
 ـ.ََِِاألكلى، القاىرة، دار السالـ لمطباعة كالنشر ط:  إسالمية،

 حمكدة، الحضػارة العربيػة اإلسػالمية كتأثيرىػا العػالمي،الحميد حسيف عبد .ِٔ
 ـ.َُِِاألكلى، القاىرة، الدار الثقافية لمنشر ط: 

(، ٗٗالحػػػكار الػػػذات كاآلخػػػر، كتػػػاب األمػػػة، العػػػدد ) ،السػػػتار الييتػػػيعبد .ِٕ
 .ىُِْٓقطر، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية 

لػى، القػاىرة، دار األك ط:  عبدالعزيز التكيجرم، الحكار مف أجػؿ التعػايش، .ِٖ
 ـ.ُٖٗٗالشركؽ 

عبػػدالعزيز برغػػكث، مفيكمػػا التعػػارؼ كالتػػدافع كمكقعيمػػا فػػي الحػػكار فػػي  .ِٗ
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ّْٕ 

(، شػػػتاء ّٔالمنظػػػكر اإلسػػػالمي، مجمػػػة إسػػػالمية المعرفػػػة، لبنػػػاف، ع )
 ـ.َُُِ

الثالثػة، دمشػؽ، دار ط:  عبدالكريـ بكار، فصكؿ في التفكير المكضكعي، .َّ
 ـ.َََِالقمـ 

لحػػكار الثقػػافي، مشػػركع التكاصػػؿ كاالنتمػػاء، القػػاىرة، عبػػداهلل التطػػاكم، ا .ُّ
 ـ.ََِٔالييئة المصرية العامة لمكتاب 

األكلػى، جػدة، مركػز ط:  اهلل بف حسيف المرجاف، الحكار في اإلسػالـ،عبد .ِّ
 ـ.ََِٔالككف 

عبػػػدالممؾ منصػػػكر المصػػػعبي، حػػػكار الحضػػػارات: المفيػػػـك كالمقكمػػػات،  .ّّ
القػػيـ الككنيػػة كحػػكار الحضػػارات، ضػػمف أعمػػاؿ نػػدكة مكقػػع اإلسػػالـ فػػي 

 ـ.ََِٓتكنس، مركز الدراسات اإلسالمية بالقيركاف، جامعة الزيتكنة 
األكلػى، ط:  عبػدالكىاب المسػيرم، العممانيػة الشػاممة كالعممانيػة الجزئيػة، .ّْ

 ـ.ََِِالقاىرة، دار الشركؽ 

عبدالكىاب عبد الكاسع، التحديات التي تكاجػو العػالـ اإلسػالمي، القػاىرة،  .ّٓ
 دار الشعب.

عدناف سػيالجيتش، مفيػـك أكربػا المسػيحية لإلسػالـ، تػاريخ الحػكار بػيف  .ّٔ
األكلػػى، القػػاىرة، المركػػز ط:  األديػػاف، ترجمػػة: جمػػاؿ الػػديف سػػيد محمػػد،

 ـ. َُِٔالقكمي لمترجمة 

األكلػػػى، ط:  عمػػػي أحمػػػد شػػػريقي، أزمػػػة التفكيػػػر اإلسػػػالمي المعاصػػػر، .ّٕ
 ـ.ََِٗدمشؽ، دار البشائر 

، اإلسالـ شريكان، كقد صدر بالمغػة العربيػة عػف: الككيػت، فريتس شتيبات .ّٖ
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ّْٖ 

(، أبريؿ َِّالمجمس الكطني لمثقافة كالفنكف، سمسمة عالـ المعرفة ع )
 ـ.ََِْ

فيد بف عبد العزيز السنيدم، حكار الحضػارات، المحػددات كالضػكابط فػي  .ّٗ
ضػػكء الكتػػاب كالسػػنة، الريػػاض، كرسػػي األميػػر سػػمطاف بػػف عبػػدالعزيز 

 إلسالمية، جامعة الممؾ سعكد. لمدراسات ا

فػػؤاد السػػعيد، فػػكزم خميػػؿ، الثقافػػة كالحضػػارة، مقاربػػة بػػيف الفكػػر الغربػػي  .َْ
 ـ.ََِٖكاإلسالمي، دمشؽ، دار الفكر 

الفيركزآبادم، محمد بف يعقكب، القامكس المحيط، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ  .ُْ
 الثامنػػػة، بيػػػركت، مؤسسػػػة الرسػػػالةط:  التػػػراث فػػػي مؤسسػػػة الرسػػػالة،

  ـ.ََِٓ

 تاريخ. كبدكف طابعة، بدكف الكتب، عالـ الفركؽ، إدريس، بف أحمد القرافي، .ِْ

كمػػاؿ أبػػػك المجػػػد، حػػػكار ال مكاجيػػة، القػػػاىرة، الييئػػػة المصػػػرية العامػػػة  .ّْ
 ـ.ََِِلمكتاب، مكتبة األسرة 

لعمكرم شييدة، زركخي إسماعيؿ، الصداـ الحضػارم كصػناعة األعػداء:  .ْْ
نمكذجان، الجزائر، مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية،  صمكئيؿ ىنتجتكف

 ـ.َُِٔ( ِْع )

 ـ. ُْٖٗ الفكر دار دمشؽ، الرابعة،ط:  الثقافة، مشكمة نبي، بف مالؾ .ْٓ

محمػػػد أحمػػػد مفتػػػي، مفيػػػـك المجتمػػػع المػػػدني كالدكلػػػة المدنيػػػة، دراسػػػة  .ْٔ
 .ىُّْٓتحميمية نقدية، الرياض، مجمة البياف 

األكلػػػى، ط:  الحػػػكار اإلسػػػالمي المسػػػيحي، محمػػػد السػػػماؾ، مقدمػػػة إلػػػى .ْٕ
 .ـُٖٗٗبيركت، دار النفائس 
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ّْٗ 

ط:  محمػػػد حسػػػيف فضػػػؿ اهلل، فػػػي آفػػػاؽ الحػػػكار اإلسػػػالمي المسػػػيحي، .ْٖ
 ـ.ُْٗٗاألكلى، بيركت، دار المالؾ 

األكلػػى، الدكحػػة، كزارة ط:  محمػػد خميفػػة حسػػف، الحػػكار منيجػػان كثقافػػة، .ْٗ
 ـ.ََِٖاألكقاؼ كالشئكف اإلسالمية 

رشيد رضا، تفسير المنار، القاىرة، الييئة المصرية العامػة لمكتػاب محمد  .َٓ
 ـ.َُٗٗ

األكلػػى، بيػػركت، ط:  محمػػد عابػػد الجػػابرم، قضػػايا فػػي الفكػػر المعاصػػر، .ُٓ
 ـ.ُٕٗٗمركز دراسات الكحدة العربية 

ط:  محمد عمارة، اإلسالـ كالتعددية: االختالؼ كالتنػكع فػي أطػار الكحػدة، .ِٓ
 ـ.ََِٖشركؽ الدكلية األكلى، القاىرة، مكتبة ال

محمػد عمػػارة، الحضػارات العالميػػة، تػػدافع أـ صػراع، القػػاىرة، دار نيضػػة  .ّٓ
 .ُٖٗٗمصر 

محمد كقيع اهلل أحمد، الشكرل كمعاكدة إخراج األمة، قطر، كقفية الشػيخ  .ْٓ
 ـ.ََِٕعمي بف عبد اهلل آؿ ثاني 

منػى أبػػك الفضػػؿ، كأميمػػة عبػػكد، كسػميماف الخطيػػب، الحػػكار مػػع الغػػرب:  .ٓٓ
 ـ.ََِٖاألكلى، دمشؽ، دار الفكر ط:  تو، أىدافو، دكافعو،آليا

مكسػػى اإلبػػراىيـ، حػػكار الحضػػارات كطبيعػػة الصػػراع بػػيف الحػػؽ كالباطػػؿ،  .ٔٓ
دراسػػة تحميميػػة عمػػى ضػػكء مفيػػـك كالػػكالء كالبػػراء فػػي اإلسػػالـ، رسػػالة 

 دكتكراه، السكداف، جامعة القرآف الكريـ كالعمـك اإلسالمية. 

رة، الثقافػػة، الدنيػػة، دراسػػة لسػػيرة المصػػطم  نصػػر محمػػد عػػارؼ، الحضػػا .ٕٓ
، الثانيػػة، فرجينيػػا، المعيػػد العػػالي لمفكػػر اإلسػػالمي ط:  كداللػػة المفيػػـك
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 من أجل حوار حضاري بناء
 روئ مبتكرة فً ضوء الدعوة اإلسالمٌة

َّٓ 

 ـ.ُْٗٗ

نصػػر محمػػد عػػارؼ، نظريػػات التنميػػة السياسػػية المعاصػػرة: دراسػػة نقديػػة  .ٖٓ
مقارنػػػة فػػػي ضػػػكء المنظػػػكر الحضػػػارم اإلسػػػالمي، القػػػاىرة، دار القػػػارئ 

 العربي.

ة، النظػػاـ الػػدكلي الجديػػد بػػيف الكاقػػع الحػػالي كالتصػػكر ياسػػر أبػػك شػػبان .ٗٓ
 ـ.ُٖٗٗاألكلى، القاىرة، دار السالـ ط:  اإلسالمي،

ياسر ىاشـ اليياجي، دكر المنظمات الدكلية كاإلقميمية في حماية التراث  .َٔ
دارتو كتعزيزه، الرياض، مجمة أدكماتر، ع )  ـ.َُِٔ(، ّْالثقافي كا 

ط:  المسػػػيحي، الفػػػرص كالتحػػػديات،يكسػػػؼ الحسػػػف، الحػػػكار اإلسػػػالمي  .ُٔ
 ـ.ُٕٗٗاألكلى، أبك ظبي، المجمع الثقافي 
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