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 دور رسالة عمان في الدعوة إلى حوار األديان

 د. إسماعيل السعيدات 

 الملخص 

تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور رسالة عمان المقتبسة من رسالة اإلسالم الخالدة, والمتمثلةة 

بالوسةةةية,واتعتدا , والوايةيةةة, والثبةةار والميومةةة ةةةس مواتبةةة مسةةتودار الة ةةي وتةوراتةة  

,والسماحة, واللين ,واليةق ,والحكمةة ةةس التو ة  والتةبيةي , ةةس الةدعوة إلةى واإلمسامية,والةالمية 

: توحيد هللا, واإليمةان بيسةالة أن اإلسالم يقوم على مبادئ أساسها : حوار األديان , والتأتيد على 

بالزتاة،  مبيّ ، واترتباط الدائم بالخالق بال الة، وتيبية النفس وتقويمها ب وم رمضان، والتكاةل

ووحةةدة األّمةةة بةةالحب إلةةى بيةة  هللا الحةةيام لمةةن اسةةتةاو إليةة  سةةبيال، وبقواعةةده النا مةةة للسةةلو  

، وحضارة عظيمة، وبشر بمبادئ وقيم اإلمسامس بكل أبةاده، صنع عبي التاريخ أّمة يويّة متماسكة
ن ةةةس الحقةةو  أّن النّةةام متسةةاوو,  وسااامية قحق اار اياار يّةساااةي ة قويماااا وحاادة ي  ااة  ي بشاار 

والوا بةةار، والسةةالم، والةةةد ، وتحقيةةق األمةةن الاةةامل والتكاةةةل ات تمةةاعس، وحسةةن الوةةوار، 

والحفةةا  علةةى األمةةوا  والممتلكةةار، والوةةةا  بةةالةهود، ومييهةةا , وهةةس مبةةادئ ت لةة  بموموعهةةا 

والمسةلم يواسم ماتيتة بين أتبةاو الةديامار وةتةار الباةيك ألة  أّن أصةل الةديامار اإللهيّةة واحةد، 

يةة من بوميةةع اليسةةل، وت يفةةّي  بةةين أحةةد مةةنهم، وأّن إمكةةار رسةةالة أن واحةةد مةةنهم  ةةيو  عةةن 

اإلسالم، مما ي سس إيواد ياعدة واسةة لاللتقا  مع الم منين بالديامـــــار األ يى علـــــى صةةد 

ويةد  الفكةين،  ماتيتـــــــة ةس  دمة الموتمع اإلمسامس دون مسام بالتميّز الةقةدن واتستقـةـال 

شكل  رسالة عمان بما ةيها من مضامين مقتبسة من رسالة اإلسالم وايةاً عملياً ,وتةبيقياً وايةيةاً, 

وأمموأ ةةاً حيةةاً للحةةوار بةةين أتبةةاو الةةديامار ك إلبةةيال صةةورة اإلسةةالم الحقيقيةةة الماةةيية الناصةةةة 

ل التحةةديار والهومةةار المتأللتةةة ,وويةة  التونةةس عليةة , ورد الهومةةار عن ,والةةدةاو عنةة  ةةةس  ةة

الايسةةة التةةس يتةةةيم لهةةا مةةن بةةةن الةةذين يةةدعون اتمتسةةاب  لاسةةالم, ويقومةةون بأةةةةا  ميةةي 

مس ولة باسم , ومن أعدا  اإلسالم الذين يحاربون اإلسالم ةس تل لمةان ومكةانك وماةياً ألهميةة 

,  ةا ر هةذه  يى , ودورها الةايم ةس الدعوة إلةى الحةوار بةين أتبةاو الةديامار األ ةرسالة عمان 

 الدراسة لتبيل هذا الدور  وةق ما  ا ر ب  رسالة عمان من مضامين.

 وعالياتة  األردن ةةس أهميةة  اصةة يكتسة  أصةب  الذن موضوعها من الدراسة أهمية وتنبثق    
 الحقيقيةة اإلسةالم رسةالة علةى للتأتيةد عمةان، رسالة من التس امةلق  والقيم المبادئ حو  الدولية،
 ومبذ ,والحوار ,واتمفتاح ,والتةايش ,والةد  ,التسام  مبادئ على القائمة المايية صورت وإبيال 
 للمتةيةين. الزائفة لالدعا ار والتةاليم والت دن ,واإلرهاب ,الةن 

المبحة  األو : أدبيةار الدراسةة وإطارهةا الناةين، ثالث مباحة  : وتاتمل هذه الدراسة على     

ماكلة الدراسة ومبيراتها , وأهميتها ومسوماتها,وأهداةها,وأستلتها, والدراسار  :ويتضمن ما يلس

التةيية   السابقة,ومويع الدراسة منها, والمنهويةة المتبةةة ةةس تناولهةا و ةتهةا, والمبحة  الثةامس:

بيسةةالة عمةةان ,والاةةيوف التاريخيةةة إلطاليهةةا , و هةةود  اللةةة الملةة  عبةةد هللا الثةةامس ةةةس ماةةيها 

, والمبحة  الثالة   : لم, والتةيية  بةالحوار بةين األديةاناأ مع , وتي متها ألمل  لغار الةللةالم 

, والثميار المي وة من هةذا الحةوار  دور رسالة عمان ةس الدعوة إلى الحوار بين أتباو الديامار 

,  وصةالح رسةالة عمةان لتكةون  ةابةاً إمسةامياً حضةارياً لوميةع شةةوب الةةالم , وأن تكةون مقةةة 

تلتقا  تاةة المذاه  اإلسالمية, وأتبةاو الةديامار والتو هةار اإلسةالمية, وتوضةي  اإلطةار الكلةس 

 الةام ليسالة اإلسالم , وتقديمها ب ورتها النقية الناصةة المايية دون تاوي ,أو تضليل .

ا  هةةا ةةةس ثنايةةاإلةةى الةديةةد مةةن النتةةائب والتوصةةيار سةةيتم أدرإن شةةا  هللا وسةةتخلا الدراسةةة     

من أهمها : ضيورة ماي ثقاةة الحوار بين أبنا  الوطن الواحد , وأبنةا  األمةة الةيبيةة و ,الدراسة 

اإلسةةالمية , وبيةةنهم , وبةةين سةةائي أبنةةا  الحضةةارار وأتبةةاو الةةديامار األ ةةيى , واتبتةةةاد عةةن  



ةةةس ضةةو  وايةةع  الحزبيةةة التةةس تةةدعو إلةةى اتمغال ,والتبةية,والتقليةةد, وتةبيةةق ألةة   علةةى أرم ال

بتوميةةع مةةادة  بةةدأرو –ةمنةة  الةةةون والتوةيةةق  –ويةةد اسةةتةن  بةةاى تةةةالى اإلمكامةةار المتاحةةة ,

الثةامس لكليةة ااداب ةةس  امةةة  سالدول الم تميللماارتة ةس  ةالمتواضة الدراسة  ومفيدار هذه 

وإمنةس  ةس المحور اتو  : حوار األديةان, , الحضارار والثقاةار حواروالموسوم بالةفيلة التقنية 

هم يسة، والاكي لكةل مةن س محاور هذا الم تمي بهذا الوهد المقل,أر و أن أتون يد وةق  ةس رةد 

,  الحضارار والثقاةارحوار   وام   إبيالةس إمواح هذا الم تمي المميز المبار ، والذن عماده 

ار ما يةد  علةى الةوعس بحا ةار األمةة الةيبيةة ولةل ا تيار هذا الموضوو للبح  والنقاش والحو

اإلسةةالمية إلةةى  مثةةل هةةذه البحةةوث والمواضةةيع المتخ  ةةة األصةةيلة  التةةس تةةةالب يضةةايا األمةةة 

تيةار  , وت ش  أن هذا اتةيم يتةلق بحوار الحضارار والثقاةار  واألديان  والموتمع  المةاصية

 التةس سةتبذ  نحيةس الوهةود أمنةا لوذا المة تمي, ئمين علةى التحضةيي لهةموةق من يبل المستولين القا

يقومون  بة  مةن  هةد ةةس سةةس هذا الم تمي المبةار  ,والاةكي والةيةةان موصةولين لهةم علةى مةا 

المتةلقةة اتستفادة من  هود علمائنةا  ومفكيينةا ةةس تةةويي النهضةة الةلميةة لة ةيهم الدعوة إلى 

وأسأ  هللا أن يوةةل هةذا الوهةد  المبةار  ةةس  مةوالين ,المتةاةية والثقاةار المتنوعة  ربالحضارا

حسنار  ه ت  القائمين على التحضةيي لهةذا المة تمي الةية  المبةار  ,وأن يوةزيهم عةن اإلسةالم 

 .وعن المسلمين  يي الوزا  



التوجه السلمي لمبدأ التسامح الديني في تحقيق التعايش السلمي بين المم

د. عبدالقادر بلعالم

توطئة:

 إن اختلف الدي��ان، وتب��اين الحض��ارات، وتن��وع الثقاف��ات، وتع��دد الثني��ات العرقي��ة...
 هو ما يميز المم والشعوب من حيث الماهية والهوية وجوديا، وعلى مس��توى التحق��ق الم��دني/
 الجتماعي تاريخيا. وبقدر ما تش�كل ه�ذه المح�ددات (التب��اين، الختلف، التع�دد...) مقوم�ات
 وجودية وتاريخية لنشأة الم�م واس�تمرارها، بق�در م�ا تمث��ل عوام�ل تهدي�د لوجوده�ا وأمنه�ا، وع�دم
 تواص��لها وت��دافعها، ومطي��ة للص��راع والح��روب فيم��ا بينه��ا. ويس��تفحل، بالت��الي مب��دأ اللتس��امح،
 يش���هره الق���وى كس���لح لنف���ي الض���عف وع���دم الع���تراف ب���ه والس���عي إل���ى إب���ادته. وأم���ام ه���ذا
 الوض��ع المت��أزم، المه��دد لوج��ود النس��ان وأمن��ه واس��تقراره، ينتص��ب ف��ي أف��ق التفكي��ر والت��دبير،

 التعايشومن منطلق المقتضى الط��بيعي الفط��ري لحاج��ة النس��ان إل��ى الس��لم والم��ن، مطل��ب "
كضرورة اجتماعية وحضارية، يجسدها ويكرسها مبدأ التسامح في مرجعيته الدينية.السلمي" 

 وعن���دما تك���ون الحاج���ة ملح���ة إل���ى مطل���ب التع����ايش الس����لمي، ف���ي ه���ذا الس���ياق، يث���ار
 بالبداه��ة وعل��ى الف��ور موض��وع التس��امح ال��ديني ف��ي الس��لم ودوره الفاع��ل ف��ي تحقي��ق التع��ايش

السلمي بين الديانات (التوحيدية والوثنية)، والقليات العرقية والقومية.

 فالس��لم ف��ي مرجعيت��ه النص��ية، وتجربت��ه التاريخي��ة ف��ي تع��اطيه وتع��امله م��ع ال��ديانات
ل ك�ل مفردات�ه إل��ى وق�ائع حي�ة Oوالقلي�ات بمحتل�ف مكوناته�ا الثقافي�ة، جس�د مب�دأ التس�امح، وح�و 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ل Oتج��ري ف��ي الزم��ان والمك��ان، وجس��د قيم��ة التع��ايش الس��لمي عل��ى ال��وجه الت��م والكم��ل، فح��و 
 التع��دد والتن��وع والتب��اين والختلف ال��ذي مي��ز ديان��ات وثق��ات الش��عوب والقلي��ات، م��ن ع��وائق

للتفرقة والصراع والتناحر والقتتال، إلى مقومات انسجام وعناصر وحدة وتناغم وتدافع. 

 لق��د ع��رف الس��لم التع��ايش الس��لمي م��ع الخ��ر، إذن، من��ذ انطلقت��ه الول��ى ف��ي مك��ة
 المكرم��ة عن�دما ك�ان المس��لمون أقلي�ة، وعرف�ه ف�ي المدين��ة المن��ورة عن��دما أص��بحوا أكثري��ة، وله�م

 ف���إن تجرب���ة الس���لم ف���ي التع���ايش الس���لمي تمت���د من���ذ أن ج���اء كي���ان مس���تقل. وبعب���ارة أخ���رى،
 السلم إلى يومنا هذا، ولهذا فهي طويلة ومتنوعة. وهذه التجربة تتعدد وتتن�وع بحس�ب طبيع�ة
 الخر، وبحسب طبيعة البيئة التي ترعرعت فيها، مث��ل أن تك��ون بيئة أقلي��ة إس��لمية أو أغلبي��ة

إسلمية، أو بيئة من أهل الكتاب أو من غيرهم، أو بيئة دينية أو غير دينية(علمانية).

 والش��كالية ال��تي تث��ار، هن��ا، ف��ي س��ياق ج��دل مب��دأ "التس��امح"، وآلي��ة "التع��ايش الس��لمي"
 م��ن منظ��ور المرجعي��ة الديني��ة الس��لمية، تتعل��ق بح��وار الس��لم م��ع ال��ديانات الخ��رى، ولي��س
 م���ع النس���اق الثقافي���ة والنم���اط الحض���ارية للمجتمع���ات البش���رية. والس���لم إذ يط���رح موض���وع
 "التع��ايش الس��لمي" ف��ي ارتب��اطه وتمفص��له م��ع "مب��دأ التس��امح" م��ع ال��ديانات الخ��رى بم��ا ه��ي
 نصوص مقدسة، إنما يريد أن يرد المسألة إلى أصولها الميتافيزيقية المتعالية: فحينما تتع��ايش
 الدي��ان، تتلق��ح الثقاف��ات وتتكام��ل وتت��دافع الحض��ارات وتتواص��ل، م��ن منطل��ق أن ال��دين، أي
 دي��ن، ه��و أص��ل انبث��اق الحض��ارة، والمك��ون البني��وي المح��وري للثقاف��ة. والس��لم حينم��ا يح��اور
 الدي��ان الخ��رى عل��ى قاع��دة التع��ايش الس��لمي ب��دافع مب��دأ التس��امح، يك��ون مفع��وله أق��وى وأث��ره
 أبل��غ ف��ي تواص��ل الش��عوب وت��دافعها، م��ن منطل��ق الت��أثير ال��ذي يمارس��ه ال��دين عل��ى المنتس��بين
 إلي���ه، ف���ذلك أض���من وأج���دى م���ن أن ين���زل الح���وار إل���ى المس���توى الثق���افي والحض���اري. فح���وار

الديان يجب أن يسبق حوار الحضارات والثقافات.

 حول هذه الشكالية ف��ي فص�ولها وتفاص��يلها، تتمح��ور م��داخلتنا لمناقش��ة وتحلي��ل جدلي�ة
 العلقة بين التسامح الديني والتعايش السلمي، انطلق�ا م��ن المرجعي��ة الس��لمية، ودورهم��ا ف�ي

تثبيت النا وتحصينها واستمرارها، وتحقيق التفاهم والتواصل مع الخر.
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 فما ه��ي الج��ذور المعرفي��ة والفكري��ة لمفه��ومى التس��امح والتع��ايش الس��لمي وانعكاس��اتهما الواقعي��ة
ل��ى أي م��دى يس��اهم مب��دأ التس��امح ال��ديني ف��ي تفعي��ل آلي��ة التع��ايش  ف��ي الرؤي��ة الس���لمية؟ وا_

السلمي لترسيخ قيم التدافع والتكامل العالمي، بين المجتمعات النسانية؟

 ـ الرؤية السلمية للتسامح الديني... مفهوما ومضمونا وتطبيقا:1
 ما هي نظرة السلم إلى التسامح ال��ديني؟ وم�ا القواع��د ال��تي وض��عها لترس��يخ ثق��افته؟ وم�ا ه��ي

الضوابط والدوات التي حددها السلم لمبدأ التسامح الديني في تحقيق التعايش السلمي؟
 إذا ك��ان الس��لم يق��ر بمب��دأ الت��دافع بي��ن البش��ر، ويش��دد عل��ى التمس��ك ب��ه، وتفعيل��ه ف��ي
 الواق���ع الجتم���اعي، وش���بكات العلق���ات ال���تي تنظم���ه، فم���رد ذل���ك إل���ى أن الص���ل ف���ي الحي���اة
 النس���انية ه��و التواص���ل والتع���ايش بي���ن المجتمع���ات عل���ى مس��توى أفراده���ا وطوائفه���ا وش���رائحها

المختلفة. ول يتحقق ذلك إل من خلل القواسم المشتركة التي تربط بينها.
 والسلم يعتمد في تحقيق التعايش السلمي (بكل أبعاده الدينية والجتماعي��ة والسياس��ية
 والقتص���ادية...) بي���ن الن���ا والخ���ر، عل���ى مب���دأ عظي���م وه���و "التس���امح" ال���ذي يع���ترف بحق���وق
 وحري��ة الخ��ر ف��ي اعتق��اد م��ا يعتق��د ب��أنه ح��ق، ولع��ل ف��ي س��ورة الك��افرون تأكي��د ص��ريح لتأص��يل

ي��ن«التعايش،  dد eيdل eو fم gكgين dد fمgكeل«d1ق��راره ف��ي ه��ذة الي��ة بوج��ود أدي��ان  . ف��اعتراف الق��رآن الكري��م وا_
 أخ���رى، م���ع حري���ة العتق���اد واعتن���اق أي منه���ا، يؤك���د ض���رورة وج���ود علق���ة تربطن���ا م���ع أه���ل

2الديان الخرى مبنية على التسامح.

المفهوم الديني للتسامح:
 إن التس���امح ف���ي ممارس���ته وجري���ان مفردات���ه ف���ي الواق���ع، يتخ���ذ أش���كال متع���ددة: ثقافي���ة،
 فكرية، سياسية، اجتماعية... لكن من حيث هو تصور نظ��ري وقيم�ة أخلقي�ة، ف�إن ال��دين ه��و
 ج��وهر م��اهيته المفهومي��ة، وآف��اق تطبيق��اته العملي��ة. وف��ي ه��ذا الس��ياق ي��رى و. ج��ون رول��ز أن

6سورة الكافرون، الية  � 1

، ص17، ع 5ينظ�ر: التع��ايش الس��لمي اليج�ابي البن��اء ف��ي مجتم��ع متع��دد، ف��وزي فاض�ل الزف�زاف، مجل�ة التواص�ل، س � 2
م.2008، 67-69
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 التسامح الديني ليس فكرة سياسية، لكن التعبير عنها يتم من داخل عقيدة دينية أو غي��ر ديني��ة
  فهو يتأسس على مبدأ ديني وفلسفي، قوامه الوح��دة الكوني��ة والنس��انية، م��ع القب��ول3(سياسية)

 بمبدأ الفروق والختلفات الدينية والثقافية. والتسامح في هذا السياق الدللي والمفهومي، يبين
 عن محورية "العتراف" كخاصية جوهرية ف�ي بنيت��ه المفهومي�ة. فه��و، إذن، اع��تراف بالتباين��ات
 والختلف����ات، واحترامه����ا، والنظ����ر إليه����ا عل����ى أنه����ا إث����راء للوج����ود البش����ري، ودع����وة للتع����ارف

والتثاقف.
 إن ه����ذا المفه����وم ال����ديني للتس����امح، ل����م ي����رد ف����ي الق����رآن عل����ى س����بيل الص����راحة بلف����ظ
 "التسامح"، ولكن أش��ير إل��ى م�ا يفي��د معن�اه م��ن خلل مف��ردات دال��ة علي�ه مفهوم��ا ووظيف��ة، م��ن
 قبيل: التشاور، التآزر، التواصي، التراحم، التعارف، الصفح، العفو، عدم الكراه... وم��ا تفي��ده
 ه��ذه المف��ردات، يعك��س الف��ق النس��اني والحض��اري لفلس��فة التس��امح ف��ي الس��لم، وه��و تعزي��ز
 الوحدة والتدافع والتعاون من خلل التحلي بصفات الت�آزر وال�تراحم... وتعطي�ل أس�باب التفرق�ة
 والتن���احر ب���اللتزام بع���دم الك���راه، والتفت���ح والنفت���اح عل���ى الخ���ر بك���ل ح���وامله الفكري���ة الثقافي���ة
 المعارضة والمختلفة. بهذه النظرة إلى التعامل مع الخر، عالج القرآن الكريم مسألة التس��امح،
 معالجة متأنية، متطورة، ارتقت إلى مخاطبة عقول الناس، إذ مثل القرآن حالة النض��ج الكام��ل

 . وبهذا فلمفهو الديني للتسامح ف��ي الس��لم4للفكر الديني في رؤيته للنسان والكون والطبيعة"
يأخذ بعدا فلسفيا.

ثقافة التسامح ووجه الحاجة إليها:
 لق���د رك���زت الرؤي���ة الس���لمية عل���ى البع���د القيم���ي العمل���ي للتس���امح، فض���ل ع���ن البع���د
 الفك���ري النظ���ري. وبم���ا أن فعالي���ة التس���امح ف���ي الفض���اء الجتم���اعي تقتض���ي تنزيل���ه م���ن أفق���ه
 المفه��ومي إل��ى وض��عيته الداتي��ة الجرائي��ة، ف��إن الم��ر يتعل��ق، هن��ا، بتأص��يل الح��س الثق��افي

  � جون رولز: "قانون الشعوب ودعوة إلى فكرة العقل العام"، ترجمة محمد خليل، المجل�س العل�ى للثقاف�ة، المش�روع الق�ومي3
.202للترجمة، القاهرة، ص: 

 ،36 � ص��الح ش��قير / نس��يب رض��وان: "مفه��وم التس��امح فلس��فيا"، مجل��ة جامع��ة تش��رين، الداب والعل��وم النس��انية، المجل��د 4
.202، ص: 2014، 5العدد 
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 لفك��رة وقيم��ة التس��امح وتنميت��ه ف��ي نفس��ية الف��رد، وغ��رس تقالي��ده ونش��رها ف��ي المجتم��ع. وتنمي��ة
 الحس الثقافي بقيمة التسامح وتفعيله في المجتمع، يتوقف على العامل ال��تربوي. فل يكف��ي أن
 تكون فكرة التسامح عنصرا في بنية ال�وعي النظ��ري، ب�ل يج�ب أن ت�ترجم إل�ى واق�ف وس�لوكات
 عملي��ة ف��ي س��ياق حتمي��ة التواص��ل الجتم��اعي، بي��ن الف��راد والهيئات، وفيم��ا بي��ن المجتمع��ات
 النس��انية. ف��إذا ترب��ى النس��ان عل��ى ثقاف��ة التس��امح، تمك��ن م��ن ض��بط علق��ة النس��ان بأفك��اره

وعقائده، فتجنبه التعصب العمى المفضي إلى تدمير الذات والعلقات.
 وم��ن هن��ا، ي��برز وج��ه الحاج��ة إل��ى ثقاف��ة التس��امح ف��ي س��احتنا العربي��ة الس��لمية، فه��ي

  كل مظاهر العنف وأش��كال اللغ��اءكفيلة بأن تطرد من فضائنا الجتماعي والثقافي والسياسي
 والنف���ي، وتؤس���س لقي���م الح���وار والتواص���ل والح���ترام، وتقودن���ا جميع���اx ص���وب ص���ياغة علقتن���ا
 بعض���نا ببع���ض م���ع تع���دديتنا الديني���ة أو المذهبي���ة أو القومي���ة أو العرقي���ة، عل���ى أس���س العدال���ة
ن م���ن التع���ايش م���ع الخ���ر ���Oوالمس���اواة وتك���افؤ الف���رص واح���ترام وص���يانة حق���وق النس���ان. وتمك 

المختلف، وتغلب، بالتالي، منطق الحوار الحضاري على منطق التصادم والصراع.
 بم���ا أن التس���امح يق���وم عل���ى أس���اس قب���ول الخ���ر ب���اختلفه وتب���اينه، ف���إن تحقي���ق ه���ذا

المطلب يتوقف على توظيف وتفعيل آلية "التعايش السلمي"

الرؤية السلمية للتعايش السلمي .. مبادئ إقراره بما هي آليات لتفعيلة:
  ح��ول التع��ايش الس��لمي، ه��ي الن��زولإن وج��ه الخصوص��ية والتف��رد ف��ي فلس��فة الس��لم

 به من أفق التصور النظري كش��عار ومب�دأ إل��ى مس��توى الفعالي��ة الواقعي��ة، وتجس�يد مفردات�ه ف�ي
 الممارس��ة الثقافي��ة بك��ل أبعاده��ا الديني��ة والفكري��ة والجتماعي��ة والسياس��ية والقتص��ادية... وم��رد
 ه���ذا النج���اح وق���وة تط���بيقه؛ إل���ى واقعي���ة المب���ادئ ال���تي يرتك���ز عليه���ا، وأك���ثر م���ن ذل���ك الط���ابع
 القدس��ي لثنائي��ة الل��زام والل��تزام ال��تي تنط��وي عليه��ا ه��ذه المب��ادئ، مم��ا مك��ن ال��وعي الس��لمي
 على مستوى الفرد والجماعة على حد س�واء م��ن ترجم��ة فك�رة، ب��ل قناع��ة التع��ايش الس��لمي إل��ى
 مواقف عملية في سياق التعامل مع الخر، إلى الحد الذي جع�ل م��ن ه��ذه الترجم�ة والممارس��ة
 تطبيق��ا عملي��ا ملموس��ا لش��عار ال��دين المعامل��ة. فالمعامل��ة ال��تي أوص��ى به��ا ال��دين، وج��دت ف��ي

التعايش السلمي المثال الشارح، والنموذج الفصح لتحقيقها وتحققها.
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والمبادئ التي أقرها السلم، ودعمها بإلزامية التطبيق هي:

القرار بالختلفات القومية، والفكرية والدينية:  ـ 1
 لم���ا ك���ان اختلف الن���اس ف���ي أدي���انهم وأفك���ارهم وأي���ديولوجياتهم ولغ���اتهم .. إرادة إلهي���ة

 ومن آياته خلق السماوات والرض واختلف ألسنتكم وأل��وانكم إن "وسنة كونية جارية في خلقه
 " كان الناس أمة واحدة فبعث ا النبيين مبشرين ومنذرين .5في ذلك ليات للعالمين ...... "

 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحك��م بي�ن الن��اس فيم�ا اختلف��وا في��ه وم��ا اختل��ف في�ه إلO ال��ذين أوت�وه
 من بع��د م�ا ج�اءتهم البين��ات بغي�اx بينه��م فه��دى ا ال��ذين آمن��وا لم�ا اختلف�وا في��ه م��ن الح��ق ب��إذنه

  "ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ول يزال�ون مختلفي�ن،6وا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم"
 فإنه��ا، ل .7إلO م��ن رح��م رب��ك ول��ذلك خلقه��م وتم��ت كلم��ة رب��ك لملن جهن��م م��ن الجن��ة والن��اس أجمعي��ن"

 محالة، س�تفرض منط��ق الص�راع والتص�ادم لمه�دد للوج��ود والمعط��ل لص��يرورة الحي�اة. ولك�ن ا
 ب����إقراره له����ذه الختلف����ات، وجعله����ا س����نة كوني����ة، تقض����ي ب����الحترام المتب����ادل بي����ن الط����راف
 المختلف��ة، وض��ع البش��ر أم��ام إلزامي��ة وحتمي��ة التع��ايش الس��لمي، لتتح��ول ه��ذه الختلف��ات إل��ى
 مقومات تعاون وتكامل ووحدة، وفي حال التخلي ع��ن ه�ذا الل��زام يس�ود منط��ق الفرق�ة والتن��افر

 والتناحر...  
 وحقيق��ة التع��ايش الس��لمي ليس��ت خارج��ة ع��ن ه��ذه الختلف��ات ول مفروض��ة عليه��ا، ب��ل
 هي نابعة من داخلها، فالبشر بقدر ماهم مختلفون، فإن بينهم مشتركات، هي أس��اس التع��ايش
 وج��وهرة. وه��و م��ا يفي��د أن ه��ذه الختلف��ات تق��ل أو تك��ثر، تض��عف أو تش��تد، تص��غر أو تك��بر
 حسب نسب مختلفة وفئات متنوعة بي��ن المس��لم وغي��ره، ولك��ن المش��تركات النس��انية بي��ن جمي��ع
ق��ات Oبني البشر، ثم المشتركات في أصول الديان، والقيم العلي��ا أك��ثر، وأك��بر وأعظ��م م��ن المفر 

والممزقات وبخاصة في مجال قبول الخر، والعيش المشترك،

22 سورة الروم / الية �  5

 213 � سورة البقرة / الية 6

119 � 118 � �سورة هود / الية 7
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 ـ سنة التدافع، الدفع بالتي هي أحسن بين المم: 2
لما كان الصل في الطبيعة الخلقية للبشر ولتجمعهم؛ هو الختلف والتباين، فإن 
 ذلك مطية للصراع المهدد لوجودهم وأمنهم، والمستنزف لطاقاتهم، وتعارض مصالحهم... أقر
ا سنة التدافع بما هي جبلة فطرية في خلقه. ولذلك فلم يستعمل القرآن الكريم لفظ الصراع، 

نما استعمل لفظ الدفع والدفاع والمدافعة بدل الصراع قرارها8وا_  ، وفي سياق تأكيد سنة التدافع وا_
 لتفعيل آلية التعايش السلمي لمقاومة غريزة الصراع، قال تعالى: "إن ا يدافع عن الذين آمنوا

 وقال تعالى: "ولول دفع ا الناس بعضهم ببعض لفسدت 9إن ا ل يحب كل خوان كفور"
وقال تعالى: "ولول دفع ا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع  10الرض .."

.11وصلوات ومساجد"
فهذه اليات تؤصل لمبدأ التدافع في بنية الوعي السلمي، وتنمية حسه على المستوى 
الوجداني كموجه إيماني لهذا الوعي. وبالتالي استئصال مبدأ الصراع، فكرة ومنهجا من حياة 
المسلمين في تعاملهم مع غيرهم.

  والقب��ول ب��ه لج��ل العي��ش المش��ترك، والتع��ايش الس��لمي فالت��دافع يحق��ق التكي��ف م��ع الختلف
والتعامل، بل التعاون في إطار ما يحقق المصالح المشتركة بين الشعوب والمم .

 ـ العتراف بكرامة النسان صيانة حقوقه:3 

 : (فترى 7 �  لم يرد في القرآن الكريم لفظ : صرع ، ول الصراع ، ول مشتقاته إلO لفظ :صرعى في سورة الحاقة الية 88
القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية)

)38 � سورة الحج/ الية (99

)251 � سورة البقرة/ الية (1010

)40سورة الحج/ الية ( � 1111
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  بكرام��ة النس��ان باعتب��ارهتتجسد فضيلة التعايش السلمي في السلم من خلل اع��ترافه
 . كما ربط ا12إنساناx مع قطع النظر عن دينه ومذهبه الفكري، فقال تعالى: "ولقد كرمنا آدم"

 كرامة النسان بتكريمه، وتمثل ذلك في إقرار حريت�ه والمحافظ�ة عليه�ا ف�ي مج�ال العقي��دة، وق�د
 تحري��ره م��ن رق العبودي��ة لغي��ر. وفض��ل ع��ن ذل��ك، 13تجلى ذل��ك ف��ي ق��وله "ل إك��راه ف��ي ال��دين"

 ا، كم��ا أعط��ى حرم��ة عظيم��ة لحرم��ات النس��ان وخصوص��ياته وحق��وقه، وممتلك��اته، وس��اوى
 بي��ن جمي��ع البش��ر إلO م��ن خلل العم��ل الص��الح فق��ال تع��الى: "ي��ا أيه��ا الن��اس إن��ا خلقن��اكم م��ن

 . ك��ل ذل��ك ف��ي إط��ار14ذكر وانثى وجعلناكم شعوباx وقبائل لتع��ارفوا إن أكرمك��م عن��د ا أتق��اكم"
تحقيق كرامة النسان.

 ـ القرار بوحدة الديان السماوية:4
الحاجة  السلمي، وتبيOن ضرورته ووجه  التعايش  التي تمس جوهر  الحقائق  أبرز   من 

 إلي���ه ف���ي تواص���ل الم���م وت���دافعها، ه���و وح���دة الدي���ان الس���ماوية. فه���ي المش���ترك الميت���افيزيقي
 المتع����الي بي����ن معتنق����ي ال����ديانات التوحيدي����ة، حي����ث يق����وى ه����ذا المش����ترك عل����ى م����ا بينه����م م����ن
 اختلف����ات عقدي����ة وفكري����ة وثقافي����ة... فيوح����دهم ويجم����ع تفرقه����م، فيتحق����ق، بالت����الي، التع����ايش
 السلمي بينهم. وقد حرص الس�لم أيم��ا ح�رص عل��ى مب��دأ وح��دة الدي�ان، حي��ث أرج��ع الدي��ان
 الس���ماوية كله���ا إل���ى أص���ل واح���د وه���و ال���وحي الله���ي ، وأن ش���رائع ا تع���الى ق���د انبثق���ت م���ن
 مشكاة نور واحد ، ولذلك، فهو  ي��دعو أتب��اعه إل��ى اليم�ان بجمي��ع النبي��اء والرس��ل الس��ابقين ،
 والكتب السماوية ، والكتب المنزلة السابقة ، كما يتجلى ذل�ك ف�ي ق�وله  تع�الى : "آم��ن الرس��ول
 بم�ا ان�زل إلي��ه م��ن رب��ه والمؤمن��ون ك�ل آم�ن ب�ال وملئكت�ه وكتب�ه ورس�له ل نف�رق بي�ن أح�د م�ن

لي��ك المص��ير"  وف��ي ق��وله تع��الى أيض��ا: "قول��وا آمن��ا 15رسله وقالوا س��معنا وأطعن��ا غفران��ك ربن��ا وا_

) 70 ـ سورة السراء / الية (1212

) 256 ـ سورة البقرة / الية (1313

) 164 ـ سورة النعام / الية (1414

)285 الية  ـ سورة البقرة /1515
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س��حاق ويعق��وب والس��باط وم��ا أوت��ي س��ماعيل وا_  ب��ال وم��ا أن���زل إلين��ا وم��ا أن���زل إل���ى إبراهي���م وا_
  .16موس��ى وعيس��ى وم��ا أوت��ي الن��بيون م��ن ربه��م ل نف��رق بي��ن أح��د منه��م ونح��ن ل��ه مس��لمون"

 فحث المسلمين ودعوتهم إلى اليمان بجميع النبياء والرسل، فضل ع��ن نهييه��م ع��ن ممارس��ة
ة التعايش السلمي، وتحقيق أهم ثماره، وهو الوحدة بين ش��عوب Oل قمOفعل الكراه في الدين، يمث 
 ال��ديانات التوحيدي��ة. وكنم��وذج ح��ي ومع��بر ع��ن مقاوم��ة فع��ل الك��راه، ذك��ر الط��بري والس��يوطي
 بس��ندهما ع��ن اب��ن عب��اس: " أن أب��ا الحص��ين النص��اري ك��ان ل��ه ابن��ان ق��د تنص��را قب��ل الهج��رة
 ولحقا بالشام، ثم عادا إلى المدينة فلزمهم��ا، وأراد إجبارهم��ا عل��ى الس��لم فأبي�ا، ث��م احتك��م إل��ى
 رسول ا صلى ا عليه وسلم ليكرهمها على السلم وكان حجة والدهما قوله: "يا رسول ا

" dين dOي ال��د��dف eاهeر ��fكdإ eي س��بيلهما"17أيدخل بعضي الن��ار، وأن��ا أنظ��ر؟" ف��أنزل ا تع��الى: "ل��O18 فخل. 
 وأك��ثر م��ن ذل��ك ف��إن الق��رآن الكري��م جع��ل لف��ظ الس��لم اس��ماx مش��تركاx لجمي��ع الدي��ان الس��ماوية
 الس��ابقة وعل��ى ألس��نة أك��ثر النبي��اء فيق��ول ف��ي ح��ق إبراهي��م: "إذ ق��ال ل��ه رب��ه أس��لم ق��ال أس��لمت

 وق��ال ف��ي ش��ان يعق��وب: "إذ ق��ال لبني��ه م��ا تعب��دون م��ن بع��دي ق��الوا نعب��د إله��ك 19لرب العالمين"
س��حاق إله��اx واح��داx ونح���ن ل��ه مس��لمون" س��ماعيل وا_ ل��ه آب��ائك إبراهي���م وا_   ويق��ول تع��الى : "إن20وا_

.21الدين عند ا السلم)

 136 ـ سورة البقرة / الية 1616

256 ـ سورة البقرة / الية 1717

) وفي بعض الروايات: اسم الوالد هو " الحصين 22-3/20ـ تفسير الطبري ط. بيروت، بتحقيق الشيخ أحمد شاكر _1818
  ) 585- 1/582م ( 2004 والدر المنثور ط. دار الكتب العلمية / بيروت  "

)131 ـ سورة البقرة / الية (1919

)133 ـ سورة البقرة / الية (2020

)19 ـ سورة آل عمران / الية (2121
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 وم��ا يس��تفاد م��ن إق��رار الس��لم لمب��دأ وح��دة الدي��ان كتأص��يل وتجل��ي فعل��ي، ف��ي نف��س 
 ال��وقت، لقض��ية التع��ايش الس��لمي بي��ن البش��ر، ه��و الع��تراف بالدي��ان الس��ماوية كله��ا � رغ��م أن
 ال��دين الح��ق والول��ى بالتب�اع ه��و الس��لم "وم��ن يبتغ��ي غي�ر الس��لم دين�ا فل��ن يقب��ل من�ه..." �
 وبجمي���ع النبي���اء والرس���ل، وفض���ل ع���ن ه���ذا ض���مان الم���ن والم���ان والعي���ش بس���لم لمعتنق���ي
 الديانات الخ��رى ف�ي دار الس�لم. وبالض��افة إل��ى فض��ل الع��تراف بالدي��ان، ح�ث المس��لمين
 إل��ى التعام��ل م��ع غي��ر المس��لمين بالتس��امح دون الك��راه والعت��داء. وق��د تجس��د ه��ذا عملي��ا ف��ي
 وثيق�����ة المدين������ة ال������تي ح�����ددت الط������ار الع������ام لش������روط وآلي�����ات تع�����ايش بي�����ن المختلفي������ن ف�����ي
 الدين"السلم والشرك واليهودي�ة". وم�ن حي�ث الجن�س (القحط�انيون والع�دنانيون واليه�ود) حي�ث
ت بي��ن الجمي��ع ف��ي الحق��وق العام��ة والواجب��ات م��ن حس��ن الج��وار والتناص��ر وم��ا يس��مى ف��ي Oس��و 
 عص��رنا الحاض��ر بحق��وق المواطن��ة. وق��د ظل��ت الدول��ة الس��لمية تح��افظ عل��ى حق��وق ال��ذميين
 والمعاه����دين بالكام����ل، فك����انت له����م مك����انتهم، وبع����ض المناص����ب العلي����ا ح����تى م����ن ال����وزارات

 ، وحول هذا الموقف يقول (لول ديورانت): (لقد ك��ان أه��ل الذم��ة بدرج��ة م��ن التس��امح22ونحوها
 ل نج��د له���ا نظي���راx ف���ي البلد المس��يحية ه���ذه الي��ام ، فلق��د ك��انوا أح���راراx ف��ي ممارس��ة ش���عائرهم

.23الدينية ، واحتفلوا بكنائسهم ومعابدهم)

الصل في السلم، السلم ل الحرب:  ـ6
بين  والتواصل  للوحدة  للصراع، ومهدد  إنساني مستقبح، مغذي  الحرب سلوك  أن   بما 

 البش��ر، ف��إن الس��لم قاومه��ا بالس��لم، ول��م يلج��أ إليه��ا إلO ف��ي حال��ة الض��رورة، فه��ي مذموم��ة م��ن
 حيث المبدأ، بل ه�ي مكروه�ة ف�ي نف�وس الم�ؤمنين. وق�د أب�ان ا تع�الى ذل�ك ف�ي ق�وله: (كت��ب

 55 ص 2002 ـ د. يوسف أبو هللة: تعامل المسلمين مع غيرهم ط. دار الضياء 2222

) 13/131 ـ لول ديورانت : قصة الحضارة (2323
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 وأكد ذلك في آية أخ��رى حي��ث يق��ول: "عس��ى ا أن يجع��ل .24عليكم القتال وهو كره لكم ...."
25بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وا قدير وا غفور رحيم"

 وف��ي ح��ال فرض��ت الح��رب وأص��بحت أم��ر واق��ع، فالس��لم ي��دعو ‘ل��ى الجن��وح للس��لم، وتق��ديم
 وق��د أطل��ق ا تع��الى الخي��ر عل��ى الص��لح الص��لح عل��ى الح��رب، ول��و ك��ان في��ه بع��ض الغب��ن.

  ولي��س.27 وق��ال تع��الى: "...أن ت��بروا وتتق��وا وتص��لحوا بي��ن الن��اس...".26فقال: "والص��لح خي��ر"
نم�ا طبق�ه الرس�ول ص��لى ا علي��ه وس��لم ف�ي س�يرته العط��رة  الصلح في السلم مجرد شعار، وا_
 حي�ث حينم�ا ج�اء للعم��رة ومع�ه ع�دد ك�بير م�ن ص�حبه الك��رام منعه�م قري�ش عل��ى الرغ��م م�ن ان
 كل الدلئل كانت تشير إلى أن الهدف الس��اس ه��و أداء العم��رة، ول��ذلك أت��وا محرمي��ن، وس�اقوا
 اله���دي ح���تى وص���لوا حديبي���ة، حي���ث برك���ت ن���اقته القص���واء. ث���م ق���ال: "وال���ذي نفس���ي بي���ده، ل

  ث���م ح��اول الرس���ول ص���لى ا28يس���ألوني خط���ة يعظم��ون فيه��ا حرم���ات ا إلO أعطيته���م إياه��ا"
 ص��لى ا علي��ه وس��لم دخ��ول مك��ة، ولك��ن قري��ش منعت��ه، فأرس��ل رس��له ت��ترى لبي��ان م��وقفه له��م،
 حي��ث أرس��ل خ��راش ب��ن أمي��ة الخزاع��ي، ف��أرادت قري��ش قتل��ه ل��ول أن منعه��م الح��ابيش ث��م أرس��ل
 عثم���ان ب���ن عف���ان ف���أبلغهم رس���الة الن���بي ص���لى ا علي���ه وس���لم ب���أن اله���دف ه���و زي���ارة الكعب���ة
 وتعظيمها، غيران قريشاx أخرت��ه ح��تى ظ��ن المس��لمون أنه��ا قتلت��ه، ف��دعا الرس��ول ص��لى ا علي��ه

29وسلم إلى البيعة تحت الشجرة

)216 ـ سورة البقرة / الية (2424

)7 ـ سورة الممتحنة / الية (2525

 ) 128 ـ سورة النساء/ الية (2626

)224 سورة البقرة / الية ( ـ  27

27

) 5/329 � رواه البخاري مع فتح الباري (2828

 ) ويراجع للمزيد: أ. د.3/1409) وصحيح مسلم كتاب المارة (7/439 � يراجع: فتح الباري شرح صحيح البخاري (2929
)453 – 2/434أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة، ط. قطر (
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 وعن رفض السلم للحرب ودعوته للسلم والجنوح إليه، لتحقيق التعايش السلمي يقول 
الشيخ محمد عبدا دراز: "ومن هنا نرى ان الحرب في نظر السلم شرO ل يلجأ إليه إل 
المضطر، فلن ينتهي المسلمون بالمفاوضة إلى صلح مجحف بشيء من حقوقهم، ولكنه 
30في الوقت نفسه يحقن الدماء، خير من انتصار باهر للحق تزهق فيه الرواح"

 إن هذه السس الفكرية والعقدية ترسخ في الوعي الفردي والجمعي مبدأ التسامح، وآلية
 التع���ايش الس���لمي وتمك���ن م���ن تربي���ة النف���س عل���ى الس���لم وقب���ول الخ���ر، والتفاع���ل الحض���اري
 اليج���ابي لخي���ر الجمي���ع. وه���ذه الس���س العقدي���ة، حينم���ا تج���ذرت ف���ي بني���ة ال���وعي الس���لمي،
 مكن��ت م��ن تنزي��ل التع��ايش الس��لمي م��ن أفق��ه ال��ديني النظ��ري إل��ى حق��ل النش��اط ال��واقعي، ليأخ��ذ
 بع��دا اجتماعي��ا. والتع��ايش إذا ص��ار اجتماعي��ا، س��اهم ف��ي الح��د م��ن التط��رف والص��راع العرق��ي،

زال���ة الح���واجز النفس���ية بي���ن فئات المجتم���ع وش���رائحه المختلف���ة. ومقاب���ل ذل���ك ينم���ي   الش���عوروا_
 بالخوة النسانية، ويقضي على الحقد والضغينة، ويش��يع المحب��ة والتع��اون بي��ن الن��اس، ويق��وي
 العلق��ات بي��ن الف��راد. وفض��ل ع��ن ذل��ك يع��زز علق��ة الن��ا م��ع الخ��ر ويوس��ع م��ن دائرة الفه��م
 والتفه����م المتب����ادل بينهم����ا، "فالعلق���ة الجتماعي����ة بي����ن الس����لم ربط����ت م���ن خلل ع����دة أس����س
 اجتماعي��ة تواص��لية وم��ن أب��رز ه��ذه الص��ور، ص��ورة ال��زواج بنس��اء أه��ل الكت��اب، وه��ذا ل��ه دور
 كبير في ربط ومتانة العلقة، حيث يك�ون المس��لم ص��هرا له��ل الكت��اب، والبن�اء يكون��ون أك��بر
 امت���داد بين���ه وبي���ن الخري���ن، م��ن خلل التكاف��ل الجتم���اعي ال���ذي ل يف���رق بي��ن مس���لم وغي��ره،

 31وكذلك العمل من أجل حياة اجتماعية عالية لجميع أفراد المجتمع".
 وحينما تتجسد فكرة التعايش الس��لمي ف�ي المجتم�ع، ويج��ري ت�داولها ف�ي الح�س الجمع��ي
 المشترك، تتحول إلى ممارسة ثقافية. فالثقافة لها دور كبير تفعيل التعايش بين النا والخر.

142 ص 1979 � دراسات إسلمية للدكتور محمد عبدا  دراز، ط. دار القلم بالكويت عام 30�30

 ،17، ع5ينظر: التعايش السلمي اليجابي البناء في مجتمع متعدد، فوزي فاضل الزفزاف، مجلة التواصل، س � 31
 م، مرجع سابق.2008، 70ص: 
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 ولق��د ك��ان للج��انب الثق��افي دوره الك��بير ف��ي تفعي��ل التع��ايش الثق��افي بي��ن المس��لمين وغيره��م م��ن
 الش��عوب الخ�رى وبخاص��ة الش��عوب الغربي��ة، فق�د حص��ل تواص��ل ك��بير بي��ن المس��لمين والغ��رب
 في هذا الجانب حيث استطاع المسلمون ق��راءة الغ��رب ومعرفت��ه وذل��ك م��ن خلل كت��ب فلس��فة
 الغ��رب أمث��ال س��قراط وأفلط��ون حي��ث ق��ام المس��لمون ب��الرد عل��ى بع��ض ه��ذه الكت��ب وتص��حيح
 بعض الفكار الواردة فيها، وكان للترجمة دور كبير في إبراز صور التواصل سواء من خلل
 م���ا ترجم���ه المس����لمون م���ن كت���ب علم���اء الغ���رب، أو م���ا ق���ام ب���ه الغربي����ون م���ن ترجم���ة لكت���ب
 المس���لمين وخاص���ة كت���ب اب���ن رش���د والغزال���ي، وذل���ك بع���د اتص���الهم بالحض���ارة الس���لمية ف���ي
 الندلس، والتي ساهمت في التقارب بين المسلمين وغيرهم من الوروبيين في المج��ال العلم��ي

.32والثقافي، كان له دوره في النهوض بالحضارة الوروبية الحالية
 ولذا فإنO التفاعل الثقافي م�ن ج�انب الثقاف��ة الس��لمية م��ع الثقاف��ات الخ��رى فت�ح الب��اب
ن ص��بغت بالثقاف��ة الس��لمية  لنش��اء مراك��ز حض��ارية تعايش��ية جامع��ة لك��ل الثقاف��ة العالمي��ة وا_
 كالش�ام ومص�ر والن��دلس، وب��ذلك نش�أت ترب�ة خص�بة يمك��ن له�ا أن تنب��ت ثقاف�ة جدي�دة وفلس�فة

]10[.33جديدة وعلوما دينية وطبا ورياضة وغيرها، كل ذلك على أرضية التعايش الثقافي

، مكتبة النهضة 3، ط38-37، ص 1ينظر: موسوعة النظم والحضارة السلمية، د. أحمد شلبي، مج � 32
م [1997المصرية، القاهرة، مصر،

 ،مكتب����ة النهض����ة3،ط38-37، ص 1ينظ����ر: موس����وعة النظ����م والحض����ارة الس����لمية، د. أحم����د ش����لبي، م����ج�  33
م [1997المصرية، القاهرة، مصر،
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 األستاذ : الصالح بوعزة

 الرتبة العلمية : أستاذ محاضر )ب(

 التخصص : إدارة تربوية

 قسم علم النفس وعلوم التربية و االرطفونيا 

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

2سطيف–جامعة محمد لمين دباغين    

 بيان السيرةالذاتية

 تحية طيبة وبعد :

للسيرة الذاتية مختصرا فيشرفني أن أضع بين أيديكم بيانا  

الملتقيات الدولية والوطنية مرتبة زمنيا -1  

املشاركة يف إجناح الربنامج الثقايف لشهر رمضان املعظم املنظم من طرف مديرية الشباب والرياضة لوالية  - 
2003سطيف عام   

من طرف مديرية الشباب  املشاركة يف إجناح املسابقة الثقافية الدينية الكربى لشهر رمضان املعظم املنظم -
2004والرياضة لوالية سطيف عام   

املعنون ب "علم النفس يف اجلزائر  -عنابة-املشاركة يف امللتقى الوطين املنظم من طرف جامعة باجي خمتار -
واقع وآفاق" مبداخلة موسومة ب" واقع املمارسة اإلرشادية ودور التكيف املدرسي يف عالج اإلخفاق 

2005ماي 12و11رية "الذي انعقد يومي باملدرسة اجلزائ  
التكفل العالجي" املنعقد بتاريخ    -املشاركة يف امللتقى الدويل حول" صعوبات التعلم لدى الطفل واملراهق -
مبداخلة بعنواهنا"مدخل عالجي لصعوبات التعلم يف مادة الرياضيات " املنظم من طرف   26/4/2005و25

 جامعة فرحات عباس بسطيف .



 24شاركة يف الورشة الوطنية لتكوين املكون ن الديني ن من االئمة واملرشدات للوقاية من مر  السيدا   يومي امل -
" و املنظم من طرف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف بالتعاون مع األمم املتحدة .2006جويلية  25و  
 4/2006/ 25و 24اصة" املنعقد بتاريخ املشاركة يف امللتقى الدويل حول" رعاية تأهيل ذوي االحتياجات اخل -
مبداخلة بعنواهنا"دور حل املشاكل يف تأهيل األداء القرائي لذوي ضعاف القراءة " املنظم من طرف جامعة  

 فرحات عباس بسطيف .
املشاركة يف امللتقى الدويل حول" احلكم الرشيد واسرتاتيجيات التغيري يف العامل النامي" املنعقد بتاريخ    -
مقاربة سوسيو أخالقية " املنظم من طرف -مبداخلة بعنواهنا"احلكم الرشيد واجملتمع العريب  9/4/2007و8

 جامعة فرحات عباس بسطيف .

  4/2008/ 22و 21املشاركة يف امللتقى الدويل حول" الطفل املوهوب يف الوطن العريب" املنعقد بتاريخ  -
هوب ن قبل التمدرس " املنظم من طرف جامعة فرحات عباس مبداخلة عنواهنا"وصفة الكتشاف األطفال املو 

 بسطيف .
" 2008ماي  13-12- 11املشاركة يف االيام الوطنية الرابعة لعلم النفس وعلوم الرتبية واالرطفونيا   يومي  -

امعة و املنظم طرف جامعة فرحات عباس بسطيف مبداخلة عنواهنا"مدى توافر معايري اداؤة اجلودة الشاملة يف اجل
 اجلزائرية "

املشاركة يف امللتقى الوطين املنظم من طرف مجعية الرمحة اخلريية حول املصاحلة الوطنية بعنوان "اهلوية يف ظل  -
بالتنسيق مع املركز اجلامعي برج بوعريريج . 2008/ 28/4-17-26املصاحلة الوطنية " ايام   

ملنظم من طرف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف واملنعقد املشاركة يف ملتقى األسبوع الوطين للقرآن الكرمي ا -
مبداخلة عنواهنا "الفكر الرتبوي لدى بن باديس"  3/3/2010-2-1بتاريخ  -احملمدية–بداراالمام   

املشاركة يف امللتقى الدويل حول" التطبيقات النفسية يف الوسط الرتبوي واملهين_جتارب حملية ودولية" املنعقد  -
مبداخلة بعنواهنا"السلوك القيادي ملفتشي التعليم املتوسط يف اجلزائر من وجهة نظر   28/10/2014و27بتاريخ 

 املفتش ن وأعضاء هيئة التدريس " املنظم من طرف جامعة جيجل .
املشاركة يف امللتقى الوطين املنظم من طرف املعهد الوطين للغات واالتصال املعنون ب "أسبوع الوفاء لقوافل  -

ماي 14اىل  8"الذي انعقد من  1945ماي 8ء " مبداخلة موسومة ب" قراءة نفسية ألحداث الشهدا
2014 



املشاركة يف إجناح امللتقى الوطين املنظم من طرف املعهد الوطين للغات واالتصال املعنون ب "أسبوع الوفاء  -
2015ماي  14إىل   8لقوافل الشهداء  "املنظم من  

مبداخلة بعنواهنا"بعد اهلوية   15/4/2015و14املواطنة و التنمية" املنعقد بتاريخ   امللتقى الدويل حول"  -
املنظم من طرف وحدة البحث"تنمية املوارد البشرية"  -و املواطنة يف املقاربة الرتبوية الباديسية "_نظرة حتليلية

2جبامعة سطيف   
  15/4/2015و14التنمية" املنعقد بتاريخ   املشاركة يف تنظيم أعمال امللتقى الدويل حول" املواطنة و  -

املنظم من طرف وحدة  -مبداخلة بعنواهنا"بعد اهلوية و املواطنة يف املقاربة الرتبوية الباديسية "_نظرة حتليلية
2البحث"تنمية املوارد البشرية" جبامعة سطيف   

يف تصوير جمتمع مستقبلي" واملنعقد  املشاركة يف امللتقى الدويل حول"مسامهة العلوم اإلنسانية و االجتماعية-
مبداخلة عنواهنا"قراءة حتليلية يف املنهج الرتبوي ملالك بن نيب    12/5/2015و11بتاريخ  2جبامعة قسنطينة 

 يف بناء األفراد و إصالح اجملتمعات العربية"
 2015-30/11و29يومي  -التحديات -الرهانات–املشاركة يف امللتقى الوطين "الرتبية  يف عامل متغري  -

املنظم  جبامعة حممد خيضر ببسكرة  مبداخلة  عنواهنا "االحتياجات التدريبية للمشرف ن الرتبوي ن يف مرحلة 
 التعليم االبتدائي يف ضوء املقاربة بالكفاءات من وجهة نظر املدرب ن و أعضاء  هيئة التدريس"

 اجلزائر  واقع وآفاق "املنعقد املشاركة يف امللتقى الوطين  حول "الرتبية و التعليم يف -
املنظم من طرف املدرسة العليا لألساتذة بوهران مبداخلة عنواهنا "درجة أمهية   27/05/2015و26بتاريخ

 مقومات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة مبؤسسات التعليم الثانوي من وجهة نظر اإلداري ن "
الشؤون الدينية لوالية سطيف حول"الشيخ العالمة رابح  املشاركة يف امللتقى الدويل املنظم من طرف مديرية -

مبداخلة عنواهنا "دور الشيخ رابح مدور يف توجيه   30/12/2015-29-28مدور" واملنعقد بتاريخ 
 اجملتمع اجلزائري"

املشاركة يف امللتقى الدويل املنظم من طرف مديرية الشؤون الدينية لوالية سطيف حول"الشيخ العالمة رابح  -
كعضو يف اللجنة العلمية للملتقى .  30/12/2015-29-28دور" واملنعقد بتاريخ م  
الندوات العلمية والتكوينية : -2  

تأطير الندوة التكوينية ألئمة قطاع الشؤون الدينية بوالية سطيف بمداخلة عنوانها )قاعدة الضرورة في  -
2005/ 2004سنة الدراسية األحكام الشرعية ( بالمركز الثقافي اإلسالمي بسطيف خالل ال  



املشاركة يف الندوة التكوينية املنظمة من طرف مجعية العلماء املسلم ن اجلزائري ن مبناسبة يوم العلم مبداخلة  -
 عنواهنا "مجعية العلماء املسلم ن ب ن األمس واليوم " 

لوم االنسانية مبناسبة يوم العلم املشاركة يف الندوة التكوينية املنظمة من طرف التحاد الطاليب احلر شعبة الع -
12/3/2007عنواهنا "حتديات املرأة املعاصرة " وذلك يوم   

املشاركة يف لقاء تكويين حول " بيداغوجيا تدريس العلوم االجتماعية " منظم من طرف قسم علم  -
ة حتت إشراف أساتذة من جامعات مصر العربي 11/4/2007االجتماع جبامعة فرحات عباس سطيف يوم 

. 
املشاركة يف الندوة التكوينية املنظمة من طرف مجعية العلماء املسلم ن اجلزائري ن مبناسبة يوم العلم باالقامة  -

مبداخلة عنواهنا "مرتكزات العمل الرتبوي لدى بن باديس "1959ماي 19اجلامعية   
"أخالقيات التكوين  حول موضوع 2املشاركة يف الندوة املنظمة من طرف قسم علم النفس جبامعة سطيف -

مبداخلة عنواهنا "إدارة الوقت يف العمل  2013_11_19البيداغوجي  للطالب اجلامعي"املنظمة يوم 
 البيداغوجي اجلامعي يف ظل  املعايري الثقافية " 

حول موضوع "هندسة املقال   2_املشاركة يف الندوة املنظمة من طرف قسم علم النفس جبامعة سطيف 
2015جوان09ة يوم العلمي" املنظم  

 22الندوة التكوينية إلطارات السلك الديين املنظمة من طرف مديرية الشؤون الدينية واألوقاف بسطيف يوم  
بعنوان "التكافل االجتماعي  ودوره يف بناء األمة اجلزائرية"  2015مارس  

ف  مبداخلة عنواهنا واملنظمة من طرف متحف اجملاهد  بوالية سطي 2015مارس  19الندوة املنعقدة يف: 
 "اجلانب اإلنساين والنفسي للثورة التحريرية املباركة "  

واملنظمة من طرف متحف اجملاهد بوالية سطيف مبداخلة  2015مارس  11الندوة املنعقدة يف:    - 
 عنواهنا"املرشد املع ن يف شرح منت ابن عاشر "

متحف اجملاهد بوالية سطيف  مبداخلة عنواهنا"  واملنظمة من طرف 2015فيفري  25الندوة املنعقدة يف:  -
 حول إدارة الوقت "

واملنظمة من طرف متحف اجملاهد بوالية سطيف  مبداخلة  2015فيفري 19الندوة املنعقدة يف:  -
 عنواهنا"حياة الشهيد األبدية"



الية سطيف  واملنظمة من طرف املركز الثقايف االسالمي بو   2015فيفري  12الندوة املنعقدة يف:   -
 مبداخلة عنواهنا"ظاهرة العنوسة _األسباب واحللول "

واملنظمة من طرف املركز الثقايف اإلسالمي بوالية سطيف  مبداخلة  2015افريل  2الندوة املنعقدة يف:  -
 عنواهنا"فن إدارة احلوار يف األسرة واجملتمع "

ركز الثقايف بوالية سطيف  مبداخلة واملنظمة من طرف امل 2015افريل  16الندوة املنعقدة يف:  -
 عنواهنا"أمهية العلم يف حياة الفرد و اجملتمع" 

حول موضوع "الرتبص   2_املشاركة يف اليوم الدراسي املنظم من طرف قسم علم النفس جبامعة سطيف 
من أجل مبداخلة عنواهنا"خطوات الرتبص امليداين للطالب اجلامعي  2016جانفي  06امليداين" املنظمة يوم 
 اجلودة يف التكوين "ص

المشاركة في الخبرة والعضوية في مخابر و مشاريع البحث والنشر: -3   

     2015_2014خالل سنة   2_ املشاركة كخبري يف حتكيم املطبوعات العلمية  جبامعة سطيف 
خالل سنة    2_ املشاركة كخبري يف حتكيم املقاالت العلمية مبجلة العلوم االجتماعية جبامعة سطيف

2014_2015     
املوسوم متطلبات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة  1/1/2014معتمد يف  CNEPRUعضو يف مشروع حبث  -

 وذجا "ثانويات والية سطيف من -مبؤسسات التعليم الثانوي حسب آراء املديرين

جبامعة حممد مل ن  -تنمية املوارد البشرية –املشاركة كخبري يف حتكيم املقاالت العلمية مبجلة وحدة البحث   -
     2016_2015خالل سنة    2دباغ ن سطيف

تنمية املوارد  –_ املشاركة كخبري يف حتكيم املداخالت يف امللتقيات العلمية املنظمة من طرف وحدة البحث 
     2016_2015خالل سنة    2جبامعة حممد مل ن دباغ ن سطيف -البشرية
    2جبامعة حممد مل ن دباغ ن سطيف -تنمية املوارد البشرية –عضو يف وحدة البحث  -

    2جبامعة حممد مل ن دباغ ن سطيف -تنمية املوارد البشرية –عضو يف هيئة حترير جملة وحدة البحث  -

    2جبامعة حممد مل ن دباغ ن سطيف -تنمية املوارد البشرية –بوحدة البحث  عضو يف هيئة تنظيم امللتقيات -



_ نشر مقال علمي عنوانه " واقع اإلشراف الرتبوي يف املدارس املتوسطة باجلزائر من وجهة نظر اهلييئة  
ة جبامعة يف جملة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعي -دراسة ميدانية بوالية سطيف -اإلشرافية والتدريسية

م 2012الصادر يف السداسي األول من سنة  16و يف العدد  2سطيف  

_ نشر مداخلة امللتقى العلمي الدويل املنظم من طرف جامعة فرحات عباس بسطيف حول" احلكم الرشيد   
تمع واليت عنواهنا"احلكم الرشيد واجمل  9/4/2007و 8واسرتاتيجيات التغيري يف العامل النامي" املنعقد بتاريخ 

مقاربة سوسيو أخالقية " يف اجلزء األول من الكتاب . -العريب  

المحاضرات في مختلف المناسبات الدينية والوطنية -4   

باإلقامة  12/11/2003محاضرة بعنوان " األمراض النفسية وكيف عالجها اإلسالم" وذلك يوم  -
سطيف -سرير 2000الجامعية   

بالمركز  2005/ 20/2هجرة النبي ويوم عاشوراء" الموافق ل محاضرة بعنوان " وقفة ايمانية مع -
 الثقافي اإلسالمي بسطيف

هـ بالمركز الثقافي 1424رمضان 26محاضرة بعنوان " عداوة الشيطان لبني اإلنسان " الموافق ل -
 اإلسالمي بسطيف

لك بمناسبة محاضرة بعنوان " الرد على المسيئين الىى الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم" وذ -
بالمركز الثقافي اإلسالمي بسطيف 2006المولد النبوي الشريف لعام   

/ 1/12محاضرة بعنوان " السيدا حقائق وأرقام" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسيدا الموافق ل -
بالمركز الثقافي اإلسالمي بسطيف 2006  

 2006/ 9/10" وذلك يوم محاضرة بعنوان " غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم سلم وأمان -
 بالمركز الثقافي االسالمي بسطيف

محاضرة بعنوان " تنمية الفضيلة في النفس البشرية من خالل هدي المصطفى صلى اهلل عليه  -
بمركز إعادة التربية وإدماج األحداث بسطيف 2007/ 20/3وسلم" يوم   



طرف روضة مرية و يوسف  وذلك  _ المشاركة في فعليات  أعمال بمناسبة "يوم العلم "المنظمة من
2015افريل 16يوم   

 



 دور رسالة عمان في الدعوة إلى حوار األديان

 د. إسماعيل السعيدات 

 الملخص 

تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور رسالة عمان المقتبسة من رسالة اإلسالم الخالدة, والمتمثلة 
بالوسطططططاية,والعتدال, والوا ويطططططة, والثبطططططاو والمروتطططططة عطططططط مواهبطططططة مسطططططت داو الو طططططر وتاوراتططططط  

,والسططما,ة, واللططين ,والرعططح ,وال,همططة عططط التو طط  والتوبيططر , عططط الططدعوة إلططى واإلتساتية,والوالميططة 
: تو,يطططد او, واإليمطططان أن اإلسطططالم يقطططوم علطططى مبطططاد  أساسطططها : ,طططوار ااديطططان , والتلهيطططد علطططى 

 برسالة تبّيط , والرتبطاا الطدابم بالخطالح بال طالة, وتربيطة الطتيم وتقويمهطا ب طوم رمكطان, والتهاعطل
بالزهطططاة, وو,طططدة ااّمطططة بطططال,  إلطططى بيطططو او ال,طططرام لمطططن اسطططتاام إليططط  سطططبيال, وبقواعطططده التا مطططة 

، وحضااة ع يمة،ااب، و  اا  للسطلو  اإلتسططاتط بهططل أبوطاده,  ططتت عبططر التطارية أّمططة  وّيططة متماسططهة

ن عطط أّن الّتطام متسطاوو ,  و  ، ةدئ وقةم سة،ةب تحّقق خة  اإلنسةنّةب قوا،هة وحدع الجنس ال  ا  
ال,قوح والوا باو, والسالم, والودل, وت,قيح اامن الشامل والتهاعل ال تمطاعط, و,سطن ال طوار, 
وال,يا  على ااموال والممتلهاو, والوعاء بالوهود, وغيرها , وهط مباد  تؤلطف بم موعهطا  واسطم 

والمسططلم يططؤمن مشططترهة بططين أتبططام الططدياتاو وعبططاو البشططرل ذلطط  أّن أ ططل الططدياتاو اإللهّيططة وا,ططد, 
ب ميت الرسل, ول ييّرح بين أ,د متهم, وأّن إتهار رسطالة أ  وا,طد مطتهم خطرو  عطن اإلسطالم, ممطا 
يؤسططم إي ططاد  اعططدة واسططوة لاللتقططاء مططت المططؤمتين بالدياتطططططططاو ااخططرر علطططططططى  ططود مشترهطططططططططة عططط 

و طططد شطططهلو رسطططالة  اليهطططر ,  خدمطططة الم تمطططت اإلتسطططاتط دون مسطططام بطططالتمّيز الوقطططد  والستقطططططالل
عمطان بمططا عيهططا مططن مكططامين مقتبسططة مططن رسطالة اإلسططالم وا وططًا عمليططًا ,وتابيقيططًا وا ويططًا, وأتموذ ططًا 
,يًا لل,وار بين أتبام الدياتاو ل إلبراز  ورة اإلسالم ال,قيقية المشر ة التا وة المتأللبة ,وو ف 

ل الت,طدياو واله مطاو الشرسطة التطط يتوطر  الت تط علي , ورد اله ماو عت ,والدعام عت  عط  
لهططا مطططن بوططط  الطططذين يطططدعون التتسطططا   لعسططالم, ويقومطططون بلعوطططال غيطططر مسطططؤولة باسطططم , ومطططن 

, ودورهطا أعداء اإلسالم الذين ي,اربون اإلسالم عط هل زمان ومهانل وت رًا اهميطة رسطالة عمطان 
,  اءو هذه الدراسطة لتبطرز هطذا الطدور   رر الو يم عط الدعوة إلى ال,وار بين أتبام الدياتاو ااخ

 وعح ما  اءو ب  رسالة عمان من مكامين.

 وعال اتط  ااردن عطط أهميطة خا طة يهتسط  أ طب  الطذ  موكطوعها مطن الدراسطة أهميطة وتتبثطح    

 ال,قيقيطة اإلسطالم رسطالة علطى للتلهيطد عمطان, رسطالة مطن التطط اتالقطو والقطيم المبطاد  ,طول الدوليطة,

بطراز   وتبطذ ,وال,طوار ,والتيتطا  ,والتوطاي  ,والوطدل ,التسطام  مبطاد  علطى القابمطة المشطر ة  طورت وا 

 للمتارعين. الزابية لالدعاءاو والتواليم والت د  ,واإلرها  ,الوتف



اارهططا الت ططر , ثططالم مبا,ططم : وتشططتمل هططذه الدراسططة علططى      المب,ططم ااول: أدبيططاو الدراسططة وا 
مشططهلة الدراسططة ومبرراتهططا , وأهميتهططا ومسوغاتها,وأهداعها,وأسططبلتها, والدراسططاو  :ويتكططمن مططا يلططط

التوريططف  السططابقة,ومو ت الدراسططة متهططا, والمته يططة المتبوططة عططط تتاولهططا وخاتهططا, والمب,ططم الثططاتط:
برسططالة عمطططان ,وال طططروف التاريخيطططة إلاال هطططا , و هطططود  اللططة الملططط  عبطططد او الثطططاتط عطططط تشطططرها 

, والمب,طم الثالطم  : لم, والتوريطف بطال,وار بطين ااديطاناأ مت , وتر متها اغل  لغاو الوطللوالم 
, والثمراو المر وة من هذا ال,وار ,   دور رسالة عمان عط الدعوة إلى ال,وار بين أتبام الدياتاو 

للتقاء و ال  رسالة عمان لتهون خاابًا إتساتيًا ,كاريًا ل ميت شوو  الوالم , وأن تهون تقاة 
هاعططة المططذاه  اإلسططالمية, وأتبططام الططدياتاو والتو هططاو اإلسططالمية, وتوكططي  اإلاططار الهلططط الوططام 

 لرسالة اإلسالم , وتقديمها ب ورتها التقية التا وة المشر ة دون تشوي ,أو تكليل .
ا  هطططا عطططط ثتايطططاإلطططى الوديطططد مطططن التتطططاب  والتو طططياو سطططيتم أدر إن شطططاء او وسطططتخلل الدراسطططة     

من أهمها : كرورة تشر ثقاعطة ال,طوار بطين أبتطاء الطوان الوا,طد , وأبتطاء اامطة الوربيطة و  ,الدراسة 
اإلسططططالمية , وبيططططتهم , وبططططين سططططابر أبتططططاء ال,كططططاراو وأتبططططام الططططدياتاو ااخططططرر , والبتوططططاد عططططن  

عططط كططوء وا ططت  ال,زبيططة التططط تططدعو إلططى التغالح,والتبوية,والتقليططد, وتابيططح ذلطط   علططى أر  ال
بت ميطططت مطططادة  بطططدأوو  –عمتططط  الوطططون والتوعيطططح  –و طططد اسطططتوتو بطططاو توطططالى اإلمهاتطططاو المتا,طططة ,

الثطاتط لهليطة اادا  عطط  اموطة  طالطدول المطؤتمرللمشطارهة عطط  ةالمتواكو الدراسة  وميرداو هذه 
تتطط  عطط الم,طور الول : ,طوار ااديطان, , ال,كطاراو والثقاعطاو ,واروالموسوم بالاييلة التقتية  وا 

هم يس, والشهر لهل من س م,اور هذا المؤتمر بهذا ال هد المقل,أر و أن أهون  د وعقو عط رعد 
,  ال,كطاراو والثقاعطاو,طوار   واتط   إبرازعط إت ا  هذا المؤتمر المميز المبار , والذ  عماده 

ار مططا يططدل علططى الططوعط ب,ا ططاو اامططة الوربيططة ولوطل اختيططار هططذا الموكططوم للب,ططم والتقططا  وال,ططو 
اإلسططالمية إلططى  مثطططل هططذه الب,طططوم والمواكططيت المتخ  ططة اا طططيلة  التططط توطططال   كططايا اامطططة 

تيطار خ, ول شط  أن هطذا العيم يتولح ب,وار ال,كطاراو والثقاعطاو  وااديطان  والم تمت  الموا رة
 التطط سطتبذل ت,يطط ال هطود أتتطا لو ذا المطؤتمر, بمين علطى الت,كطير لهطموعح من  بل المسبولين القا

يقومون  بطط  مططن  هططد عططط سططعططط هططذا المططؤتمر المبططار  ,والشططهر والورعططان مو ططولين لهططم علططى مططا 
المتولقططة السططتيادة مططن  هططود علمابتططا  وميهريتططا عططط تاططوير التهكططة الولميططة لو ططرهم الططدعوة إلططى 
وأسططلل او أن ي وططل هططذا ال هططد  المبططار  عططط  مططوازين ,المتواعيططة والثقاعططاو المتتوعططة  وبال,كططارا

,سططتاو  هططؤلء القططابمين علططى الت,كططير لهططذا المططؤتمر الايطط  المبططار  ,وأن ي ططزيهم عططن اإلسططالم 
 .وعن المسلمين خير ال زاء 
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 الثقافة السياسية وحوار الحضارات   

 

 األردنيين  عبد المجيد الجرادات/ رابطة الكتابالكاتب والمحلل:                              

 

 ملخص البحث                                      

 تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن سؤالين، نلخصهما على النحو التالي:         

 

هااذا  مااا ا نينااي بحااوار الحضااارات وألاان تقااع الثقافااة اليربيااة اإلساا مية والحدا ااة فاايأوال:  

 الجانب؟

 ؟ الميوقات  انياً: ما هي األدوات التي توفر أبسط متطلبات التكافؤ بين المتحاورلن، وألن تكمن

 

 ياانبأنها صتاعة القوة، والمتحضرون هم أمم مزدهارة، ووالحضاارة   الحضارة توصع         

بان ا (، نشاير هناا ىلاى أن1وتمّكان ااارب فاي األر   ،لهاا ماااهر راساخة فاي اليماران ،قوي

فاً جتماع لضا  وصالنشاطات الصناعية، وهو أول عالم اخلدون،  ان قد ربط مفهوم الحضارة با

دقيقاااً فااي هااذا الجانااب حيااث لخااص  لااا بقولاار وحضااور الدولااة ورسااوخها  ااااهرة سياسااية 

 (.2يها الحضاري عمرانية لُيبّر عن موق

 

ل الياماى لُفهم خطاب الحدا ة، على أنر لسير وفقاً للحساابات التاي تتفاع ما  أهاداو الادو       

لثقافااة اذة، ساايياً منهااا لتاارولت بضاااعتها، ولهااذا لُمكاان القااول بااأن مشااكلة الحدا ااة فااي والمتنفّاا

   اتار، باي والمسالم مااليربية اإلس مية،  ات وجهين: األول، لرتبط بمدى تفاعل اإلنساان الير

ا، والثاني، لر صالة بالتادخ ت البربياة التاي واايه قوتهاا فاي سابيل حمالاة مصاالحها وتفوقها

ساً علاى وهذا هو الفرق بين حر ة التمدن اليربية اإلس مية ومنجزات الحضارة البربية، وتأسي

 مية، وهاوبياة اإلسا هذا الواق ، لتييّن البحث عن ع قة الحدا اة باالتراو ومسايرة الثقافاة الير

ا مان نط ق من خ لها نحو مشروع حدا اة تساتمد قوتهالتم اال الجهد الذي لُشكل أراية صلبة،

 حالااة الااوعي اليربااي لتارلخاار و قافتاار الخاصااة، حتااى لُمكاان متابيااة السااير فااي ر ااب التطااور

 الحضاري.
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Abstract 
 

This study aims at answering two questions as the following: 

First: what do we mean by dialogue of civilizations, and where do the Islamic 

Arab culture and the modernity lie in that concern? 

Secondly: what are the tools that provide the simplest requirements of 

equivalence among the dialoguers, and where do the barriers stand? 

 

We found that the civilization is described as the industrialization of 

power, and the civilized are flourishing nations. Ibn Khaldoun had joined the 

concept of civilization with the activities of industries. He is the first social 

scientist who put a precise description in this regard, where he summarized this 

by saying: (the presence of state and its enrooting as a political phenomenon, 

expresses its cultural situation). 

 

The concept of modernity is understood that it progresses in accordance 

with the estimations that agree with the objectives of the powerful countries to 

promote their products; therefore, the problem of modernity in Arab Islamic 

culture has two approaches: the first is related to the reaction of the Arab 

Muslim with himself. The second is related to the western interventions that put 

their power in order to defend their interests and superiority. This is the 

difference between the movement of Arab Islamic civilization and the 

achievements of western civilization. According to this real situation, it is very 

necessary to search for the relation of modernity with heritage, and the march of 

Islamic Arab culture. 

 

It is the effort that forms a solid foundation to start our culture towards a 

modernity project, deriving its power from the state of Arab awareness of its 

special history and culture, in order to be able to fulfill the conditions of 

competitions in the mission of marching towards the international development 

of civilization.   

 

الية:سوو لُناقش هذا البحث تحه اليناولن الت  
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أر   ية للمجتمياات البشارلة، وعلاىضرورات الحياتالحوار بمفهومر الشامل، هو من ال        

يب ائع بأساالالواق  لُيتبر الحوار منهجاً ليتمد على التفكير المستنير، والقدرة على ىلضاح الحقا

 ئت الحاوارعلمية، تنتهي ىلى حالة من الميرفة المتبادلة، وعندما تتحقع هاذه الميادلاة، فانن نتاا

 ماا تُكار  حتمااالت السالبية التاي  ثياراً اال ة  التولّد سلو اً ىنسانياً، وقناعاات تقاع فاي مواجها

 نحراو والتخاصم.قة، أو أنها تقود ىلى االالنارة الضي

 

قدماة يناي: حالاة متل (Civilizationلُجم  أهل الفكر والسياسة على أن لفا  والحضاارة        

ب ولمجتماا  ىنساااني، تتجلااى فياار الثقافااة والميرفااة اليلميااة، وتزدهاار الصااناعة، ولتّطااور أساال

بااقي  اإلدارة والحا مية الرشيدة، وعلى المستوى الفردي، فنن األصل في منهجية التواصال ما 

 حترام المتبادل.االنسجام واال الثقافات، لجب أن لكون مبنياً على

 

 Clash ofرحاه عنااولن وقضاالا مييّناة مثال وصادام الحضاارات طُ في اليصر الحدلث،         

civilization) وئيل هاانتنجتين، ونهالاة التاارل  والاذي تبنااه صامEnd of the history ( 

الااذي أطلقاار فو ولامااا، حيااث ناااقش  اال منهمااا فكرتاار بقناعاتاار الخاصااة، وفااي تتبينااا لتطااورات 

المرحلة وما أحد تر نام اليولمة المتوحشاة مان تبالناات، نلما  أن مكمان الخلال لتمر از حاول 

حكام علاى بياأل األماور مان  والاا نتقاائي والاال، أو التاذ ر واق  الجهال فاي مسايرة الحضاارات

 قة تفتقر في جوهرها ألبساط متطلباات الصاحة، أماا الحقيقاة فهاي حالاة الباؤ  االقتصاادي،ايّ 

مت ك مفاتيح الميرفة حتاى اوحرص الدول الصناعية على  التي تياني منها شيوب ودول ميينّة

 تها.بثقافا نامية مستوردة لمنتجاتها ومبهورةتبقى الدول ال

 

لياام في  تابر، حوار الحضارات: الصادر عن دار الشاروق/جمهورلة مصار اليربياة فاي ا        

م الحجة الرئيسية فاي أطروحاة صامولل هاانتنجتين عان صاداو ، لقول اليالم  أحمد  ولل 2007

البشار  ات الجوهرلاة باين بنايخت فارة ما بيد الحرب البااردة، فانن االالحضارات، هي أنر في فت

 (.ةنما هي اخت فات أو فوارق  قافيخت فات ألدولوجية أو سياسية أو اقتصادلة، ىسه الي

 

من تيرلفات الحضاارة، ىنهاا نساع ميرفاي مر اب، لشامل المنجازات الصاناعية والياادات         

 Georgeواألخاا ق ومناومااة القاايم، وبحسااب مااا  هااب ىلياار المفكاار البربااي جااور  باسااتيد

Bastid  7ة تتمثل بالتدخل اإلنساني اإللجابي لمواجهاة متطلباات الحيااة، تجاوباا ً ( ىن الحضار

م  ىرادة التحرر، وتحقيقاً لمزلد من اإلنجا ات التاي تؤ اد وجاود عوامال االبتكاار وىرادة اليمال 

التي توظع مجمل الطاقات على طرلع التميّاز الاذي لقاّوي المر از االقتصاادي للشايوب، ولادف  

ليالمياااة وبثقافتهاااا للمحافااال الدولياااة، وهاااذه هاااي ىحااادى جواناااب التاااألع بمنتجاتهاااا لاساااواق ا

 الحضاري.

 

بال هاي  تأخذ الصنائ  عند ابن خلدون مينى لسمو بها عن مستوى األشايا  التاي تمثلهاا،        

ساامة م  مااة للرساااور الحضاااري، ولااام لقااع عناااد التيرلااع التقليااادي للحضااارة، باعتبارهاااا 

باات "، والمهام أن متطل1ة ظاهرة سياسية، وهي مساوقة للمدنية حضوراً، بل قال : " الحضار

اااهر متميّز التقنيات الحدلثة والتناايم واليماران تنادر  اامن أهام النشااطات التاي تتسام بكال 

ت الموا بااة والحدا ااة، وكنااذاك فاانن النجاحااات التااي تتحقااع فااي ألااة دولااة تكااون  ماارة مبااادرا

  أو لتي تصمم على أن تأ ال مماا تازرع وتلاب  مماا تصانّ وىبتكارات الرواد من أبنا   الشيوب ا

 تنتت.

 

لستند حوار الحضارات على وجود حالة من التفاعل اإللجابي باين المتحااورلن، والحاوار         

فااي جااوهره، فياال  قااافي رفياا ، لااؤمن بااالحع فااي االخاات و، وليتاارو بالخصوصااية ووجااود 
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فهومهاا الشاامل، ومان حسانات الحاوار ىنار لارد علاى التيددلة، مثلما للتزم بأدبيات المسااواة بم

 مقولة "صدام الحضارات أو نهالة التارل ".

 

الاذي  في مداخلة لسمو األمير الحسن بن ط ل، أ نا  مشاار تر بماؤتمر حاوار الحضاارات       

قااال ساامّوه: و الحااوار متأصاال فااي الحضااارة  2002استضااافتر الياصاامة السورلة/دمشااع عااام 

ي حاوار فاس  مية، فحين انطلع اإلس م من شبر الجزلرة اليربية، باشار علاى الفاور اليربية اإل

ي فااي ماا  الثقافااات السااائدة كنااذاك، ولااو عاادنا ىلااى الثمانيااة قاارون ماان الوجااود اليربااي اإلساا م

األطيااو  ىسبانيا، لوقفنا على فترات طوللة من التيالش السلمي واالحترام المتبادل بين مختلاع

ة، ى   ان للمسيحيين واليهود على حد سوا  حضور فاي المنااطع اليربياة اإلسا مي والملل، فقد

 .(3ا دهرت امتدت فترات االستقرار  مناً  ان  افياً لبزوغ  قافة عربية ألبرلة، نمه بيد  لا و

 

 الثقافة اليربية بين التراو والحدا ة                          

 

ت راو اليربااي اإلساا مي بميااوقين: أولهمااا، شااح الميلوماااتصااطدم مهمااة البحااث فااي التاا       

متباعادة، والو ائع، او تناقأل المنقول، أماا المياّوق ارخار، فهاو لتمثال بالمحطاات التارلخياة ال

بااً ماا األمار الاذي لال ؛وميطياتها التي تنشاأ عنادما تتيار  األمام والشايوب للشادائد أو المحان

زمناي نين ليضيوا الحقاائع والميلوماات عبار التسلسال اللكون سبباً بتفوله الفرصة على المدو

 صطلح على تسميتر باإلخفا  أو اإلظهار. اوبدون الحاجة ىلى اللجو  لما 

 

ميرفياة بن خلدون والمسيودي، في مقدمة الذلن ساهموا في فهام الانام الا ان الطبري و        

ي ل ماان الفياال الثقااافي اليربااالتااي سااادت فااي مااراحلهم، وأعااادت ىنتااا  نفسااها عباار تااارل  طولاا

را  بياأل األخباار وىبا عتااد علاى حجاباالطبري اح نشير ىلى أن واإلس مي، وللمزلد من اإللض

ينا ىلاى أن ( وهذه الميادلة تدف3منها، وهو األمر الذي قد ال للجأ ىلير مؤرر كخر  جوانب محددة

فار مواقالماؤرر أو  اك، وندرك بأن السبب الرئي  لذلا لكمن بطبيياة الااروو المحيطاة بهاذا 

 حتماالت تيرار للتحييد أو اإلقصا . في الحقبة التي عاشها، وا

 

نام ميرفاة والافي مثل هذه الحالة، تبدأ مهمة الناقد الذي لُحاول الموا ماة باين نارلاة ال         

وو فيلساالسائدة، بحيث لخلص ىلى تحليل علمي، تاهر فير حقائع األمور وفقاً لما  هب ىليار ال

ماا ب( الذي عرو الصدق على ىنر اإلخبار أو الحادلث عان الشاي  4بن حزم األندلسياالمبربي و

 هو علير.  

 

 نيود ىلى فلسفة ىبن خلدون، فهاو لارى أن التاارل  هاو عار  ماااي الشايوب، للوقاوو       

ح على مستوى النقلة الحضارلة وأطوارها من المااي حتاى الحااار، بقصاد اإلفاادة منار لصاال

فناا علاى فهو لوق ،شرلع البالة، جم الفوائد و ىعلم أن فن التارل ، فن عزلز المذهب، المستقبل

م ، ولُيرفناا علاى سياساات الملاوك فاي دولهام والحكماا  باين شايوبه ،أحوال المااين من األمم

أن  :هاو(، والمهام فاي هاذا الساياق 5قتادا  لمان لرومار حاع الادلن والادنيا حتى تكاون فائادة اال

، هاابنائلذي لصن  الرواد والبناة من أنتما  االطات المضيئة في حياة الشيوب، تيز  ح  االمح

ها وتشكل أراية صلبة لوجود الذات الفاعلاة التاي تساتمد منيتهاا مان مورو هاا الشايبي وساياق

 الحضاري.

 

 ىلااى قااة، ترقااىالتيرلااع الاادار  للحدا ااة ىنهااا "اإلتيااان بميااادالت وحلااول عمليااة وخ          

  ما للي: سنحقاقات ومتطلبات المرحلة، وهذا لقودنا لليودة ىلى جملة مقاربات لُمكن مناقشتهاا
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ار فلسافة نتهاه ىلاى ىقاراأوالً: تميّزت نارة اإلس م ىلاى مبادأ الحرلاة والضارورة، بحياث         

ناة والمرنخراط في بيئتر، امن قاوانين تتصاع بناوع مان  ل أسباب اال متوا نة، تمنح اإلنسان

دو فكرة هل تب لكن السؤال المطروح هنا هو: ،نفتاح على الثقافات المختلفةالتي توفر شروط اال

 .واردة أم ال؟ في عالمنا المياصر، ندما  الذ ي في شرا ة متوا نةاال

 

ي نهالاات شاترا ية فاياد انهياار المناوماة اال انياً: جا ت مرحلاة اليولماة التاي تبلاورت ب        

وا ن نات من القارن الماااي، بنماا   جدلادة، تتقااط  بمضاامينها ما  ومتطلباات التاعقد الثماني

ختزلااه ا، لنجاد أن الحدا ااة بصااورتها الراهنااةاالجتمااعي( علااى مسااتوى الشاايوب والجماعااات، 

 ب ساتاال، وهذا هو الخيار الاذي لتجاهال مضااعفات ووالبحث عن النفو  نفسها في رهان القوة

 بية". نضمام لير المشروط في المناومة الثقافية البرااليادلة هي "الثقافي( بحيث باته الم

 

ياروو ، ومان الم الثاً: ال لوجد مشكلة في الثقافة اليربية بما لتيلاع بتناّوع وتيادد الثقافاات      

ثاال: فاي بأن  الحدا ة البربية نشأت على المنجازات اليربياة التاي قُادّمه للبارب، علاى سابيل الم

 ،وفاااي الرلااااايات والخاااوار مي( والكيمياااا  وجاااابر بااان حياااان( ،والااارا ي( بااان ساااينااالطااب و

نجا ات  ل هذه اإل .بن رشد(اوفي الفلسفة و بن خلدون(ابن الهيثم( وفي التارل  واوالبصرلات و

ى نط قااة اليلميااة األولااى فااي الباارب، حيااث أمسااكوا بمفاااتيح الميرفااة، وحرصااوا علاارافقااه اال

 حوار الحضارات. تقلل من فاعلية ودورحتكارها بطرلقة نحسب أنها ا

 

ه نالاا ى ارالدلنا تارل  اليرب في األندل  على تألع الحوار باين الثقافاات، حياث لام لكان ه       

لاذي لُقار افي اليقائد والميتقدات، وفي تلا الفترة سادت حالاة مان التساامح واالنفتااح الثقاافي، 

م قيماة ود، وأن السلوك الحضاري هاو الاذي لحتاربأن اإلخت و في الرأي أو الموقع ال لُفسد ال

  اتر.اإلنسان، على ىعتبار أنر و صان  قدره(  م لمنحر الدور الذي لُحقع فير  اتر وىنجا 

 

 

 أنماط الحضارات                                     

 

لثقافااات كاان لتجاااه، ى  لُمافااي مياادان الي قااات الدوليااة، لأخااذ أساالوب الحااوار أ ثاار ماان          

 دهارهااا، وباانف  الوقااه تختااار ع قااة متملفااة ومنسااجمة ماا  اوالحضااارات أن تكااون فااي أو  

لاى جساور عليرها، وفي الحسابات اليملية، تيد اليابان من أبر  أمثلة التيالش الودي، والقاائم 

تجارلاة ت اقتصادلة، تتحقع فيهاا المنفياة المتبادلاة بينهاا وباين الادول التاي تارتبط ميهاا بي قاا

تااح مستمرة، ومن الوااح باأن أهال الفكار وصاناع السياساة فاي الياباان عرفاوا مناذ البدالاة مف

الحرلاة  عتبروا أنفسهم جز اً من ناام عالمي متياون، لُحااف  علاىاالوصول لهذه النتيجة، فقد 

 اإلنسانية في المجاالت التقنية التي تبقي على الدلمومة الحضارلة.

 

 ى  تضااا  سياسااااتها وخططهاااارخااار، لتمثااال بسياساااة بياااأل الااادول المتطاااورة، تجااااه ااال        

رد دودة الماواتُيمم من خ لها( نمط  قافتها السائدة، وكنذاك تجد الدول النامية أو محابمنهجية ، 

هاة أو الموجنفسها في حالة من التبيياة ليار الميلناة، لكنهاا فاي واقا  الحاال منصاهرة بالثقافاة 

ي  لا بن خلدون قد علّع في مقدمتار المشاهورة علاى هاذه الميادلاة بقولار "المستوردة، و ان ا

 ." من مصلحة المبلوب أن لُقلد  قافة البالب

 

الوصااع الفكااري للحضااارة، ىنهااا ليسااه  يانااات سااا نة أو را اادة، وهااي فااي حالااة تبياار         

نا علاى سابيل مستمر ما  الازمن، وتارتبط درجاة تبيرهاا بيوامال السياساة واالقتصااد، ولاو أخاذ

المثااال: جمهورلااة مصاار اليربيااة، لوجاادنا أحااد أبنائهااا "اليااالم أحمااد  ولاال" لقااول: و ظهاارت 
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حضارة مصر منذ فجر التاارل  اإلنسااني، وساارت فاي الياالم كالو السانين، لكنهاا أصابحه فاي 

( وهذا بالطب  ال ليناي أن مصار فقادت حضاارتها، لكنهاا تبيارت ما  3وقتنا الحاار دولة نامية 

 قادم الزمن بفيل عوامل اقتصادلة أو قوى داخلية وخارجية . ت

 

 لكاال مجتماا  حضااارتر الخاصااة التااي تيبّاار عاان مسااتوى التطااور االجتماااعي الااذي بلباار،       

واإلنسان مدني بطبير، ولير منيزل عان بااقي المجتمياات وحضااراتها بحكام خضاوعر لقاانون 

ميناوي لثقاافي والحضااري، نتوقاع عناد الجاناب الالتأ ير المتباادل، وفاي محاولاة التميياز باين ا

الاااذي نساااتمده مااان الحااا  الثقاااافي، فاااي حاااين نقاااول أن الحضاااارة تملاااا مااان أساااباب الاااتمكن 

 واالستقوا ، ومكامن التشولع أو اإللوا ، ما تبر  بسببر الحاجة لمنهجية الحوار.  

 

 ماهي ميوقات التوافع الحضاري؟                        

 

الجامياة  م، أ نا  جلسات مؤتمر دولي استضافتر 1983ُطرح هذا السؤال في ربي  اليام          

 ، تتطلاب "األردنية، ولومها قيل أن ميالجة األ مات االقتصادلة بالنسبة للدول محدودة الماوارد

 باداع،  امتفييل دور اإلدارة االستراتيجية للموارد المالية والبشارلة" وتشاجي  حرلاة الفكار واإل

 ل نخراط نا  القاعدة اليلمية التي "تؤهل" أصحاب المواهب والكفا ات الذلن لمتلكون اإلرادةب

 اعال هاؤال في الشرا ة الدولية على اعتبار أن س ح واليلم هو  قافة عالمية( وبالنتيجة فانن تف

 م  باقي الثقافات سوو ليك  صورة أمتهم الحضارلة.

 

ولهماا، أخطط والتصورات التي وايه في  لا الحاين لساببين، لم لتم التوس  في تنفيذ ال        

رئاسااة بأن الي قااات التجارلااة والثقافيااة فااي اليااالم اليربااي،  انااه مو عااة بااين الاادول الشاارقية 

ة بية مان جهااالتحاد السوفيتي وسابقًا( من جهة، والبرب ممث ً بالواللات المتحدة والدول األور

ول صادر الدخل القاومي فاي دول عربياة مييا ّنة وشاحها فاي دأخرى. السبب الثاني، هو وفرة م

فاي وأخرى، مما حال دون وجود شرا ة فاعلة ترتكز على أهمياة التنسايع باين الادول اليربياة، 

الاة حمطل  عقد التسيينات بدأت مرحلة اليولمة بما حملتر من سياسات أدت في مجملها لوجود 

ع النهضاااوي اليرباااي( والاااذي حمااال دالالت مااان التاااداخل الاااذي فاااوت الفرصاااة علاااى و المشااارو

حضارلة، حيث صيغ بمنهجياة بنياه علاى أساا  التيااون الاذي لخادم المصاالح اليلياا للشايوب 

 اليربية، مثلما لنأى عن فكرتي الهيمنة أو التبيية. 

 

 االنحياا (لرى خبرا  االقتصاد، بأن تو ل  الثروات على مستوى اليالم، لتسم بكل ميااني و      

أوجااد تمااالز طبقااي ملحااوظ بااين بنااي البشاار علااى مسااتوى المجتميااات واألقاااليم، وحسااب ممااا 

 % فقااط ماان سااكان20اإلحصاائيات التااي لتااولى البنااا الاادولي نشاارها باين الحااين وارخاار، فاانن 

ناااة اليااالم، لييشااون فااي حالااة متقدمااة وميّساارة، ولنيمااون بمباااهت الحياااة، فااي حااين تاازداد ميا

 عن قوت لومهم، وهاذه هاي اإلشاكالية التاي أدت وساتؤدي للمزلاد محدودي الدخل وهم لبحثون

 من لياب االستقرار السياسي وبالتالي ظهور بوادر إلامح ل مقومات األمن االجتماعي.

 

شهد اليالم منذ ما لقرب مان    اين عامااً، اليدلاد مان التبيارات األلدولوجياة التاي واايتر       

ياار مسااتقرة"، وفيهااا شااكل لياار مساابوق ماان الصااراعات أمااام حقبااة  منيااة تباادو "متااّوترة ول

والحروب والتدمير. جا   لا بيد انهيار سور برلين، وأفول نجم الشيوعية بنامها االشاترا ية، 

والتي شكله لحقباة طوللاة مان الازمن خصاماً لادوداً للرأسامالية التاي تتبناهاا الواللاات المتحادة 

له بدخول سياسات وبرامت اليولماة، مناذ مطلا  عقاد والدول األوروبية، أما المفارقات، فقد تمث

التسيينات من القرن المااي امن مسمى والناام اليالمي الجدلد( حيث ُرفيه شايارات واعادة 

حول أس  االنفتاح بين الشيوب والدول من أجال االرتقاا  بيايش الناا  الاذي تتاوفر فيار سابل 
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ى الوعاود، حياث تر ازت ر و  األماوال الرفاه، ىالّ  أن مخرجات هاذه التجرباة لام تكان بمساتو

بألدي وم ك( لميلون لتوجير الحر اة االقتصاادلة بميادلاة تضامن مضااعفة مادخراتهم، وبادون 

التحسب لمصير أولئا الذلن لشايرون باأنهم عبئاا ً علاى بيئااتهم اإلجتماعياة، وبالتاالي لُحساون 

 بأنهم لضيقون بأنفسهم.

 

 كزات الثقافة وأدوات الحوارمرت                               

 

الخباارات مان بااين تيرلفاات الثقافااة، ىنهاا الوعااا  الاذي لحتااوي علاى التجااارب المتميّازة و        

افي الواساية، وطارق اليايش،  ام المخازون الفكاري واليطاا  اإلباداعي، أماا  مارات الحاوار الثقاا

 فهي  ثيرة ومتيددة، ولُمكن تلخيصها على النحو التالي:

 

لقائياااً تعناادما تسااود أجااوا  الحااوار الثقااافي بااين شاارائح المجتماا  الواحااد، تتهيااأ الفرصااة أوالً: 

تفاعاال للتحّصان الفكاري والمناعااة المجتميياة اااد ألاة اختراقاات محتملااة، وتبيااً لااذلا، لكاون ال

ة والتنّااوع الااذي لتبلااور  نتيجااة للحااوار بجمياا  مقتضااياتر التااي تااؤمن بقبااول ارخاار والرلباا

، دو التّوصل لمساحة مشتر ة تؤدي لتوحيد جسور التواصل، وفي لياب الحاواربمحاورتر، به

سااوأ أتكاون النتااائت ساالبية، حيااث تتراجاا  قاايم التااوا ن والتاارابط بااين النااا ، ممااا  لااؤدي ألحااد 

وقفاار احتمااالين، فنمااا التصااادم بااين األفكااار واالتجاهااات المتياراااة، أو باارو  طاارو لتحيّااز لم

 اتر وقراراتر حتى وىن البى فيها دور الطرو المقابل.بمنهجية لفر  فيها سياس

 

  انياااً: الجانااب المناااقأل للحااوار هااو "االنباا ق" الااذي وصاافر الراحاال الااد تور محمااد عابااد

اليايماة فاي  (، أماا القايم9الجابري، بأنر ولُمثل موقفاً ال لخدم مسيرة التجدد بميناها الحضاري 

ى أن ما  قضاالا الحاع والحرلاة واليادل، نضايع هناا ىلا الحوار الثقافي، فهاي التيااطي اإللجاابي

لمبادأ الدلن اإلس مي أوجاد مقوماات للحرلاة الفردلاة باأبهى صاورها، ولام لكتاع اإلسا م بهاذا ا

ن مبادأ وتطبيقر علاى أر  الواقا ، بال اعتباره واجبااً مقدسااً علاى الجماعاة والفارد، انط قااً ما

 استخ و اإلنسان في األر  وتكرلمر.

 

 ً ه رخار وفكارا: من ىلجابيات الحوار الثقافي، ىنر لُسهم في تمتين أواصر التيالش م   قافاة  الثا

قافي لحوار الثور اه، وهذا ما لُيز  دور الثقافة نفسها، ولُقّوي عناصرها الذاتية،  ما أن  مار ا

 رتبذي المسيرة الحضارلة بين األمام والشايوب، ومان أبار  منطلقاات هاذا الحاوار ىنضاا  مساا

، الذي قد األدبيالدلمقراطية السياسية وتفرعاتها وكلياتها المختلفة، وتبياً لذلا تتجلى ميالير الن

د تستقيم فير الجهود، وتتضح األمور، ومان تحصايل الحاصال أن التوسا  فاي ترساي  فكارة النقا

 لُسهم بنلبا  االحتقانات داخل المجتميات نفسها.

 

 ستنتاجات والتوصياتاال                                

 

ة الثقافاة  ان الدلن اإلس مي الحنيع هو الحدو األهم في نقل المجتم  اليرباي مان مرحلا        

حادد  البدائية ىلى مفاهيم الوعي بقيمة الزمن وارورة السير في ر ب الرقي الحضااري، ولهاذا

( الميرا 13ئل لتيارفوا: لنا م شيوباً وقباووجي اإلس م التيامل م  ارخر، على أسا  التيارو

هااي أهميااة تااوفر مقومااات التكااافؤ، ولمفيااد القااول هنااا بااأن الحاجااة للتيااارو تسااتند علااى وماان ا

 الميادلة التي تحول دون وجود النزاعات أو الصراعات. 
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هنالاا  من شروط الحوار الهادو، أن لكون الطرو ارخر، باحثااً عان الحقيقاة، وأن تكاون       

ائت ومقاربااات تشااكل ساانداً قولاااً للتفاااهم الااذي لُمهااد للخاارو  ماان تبيااات ونتاا ،قواساام مشااتر ة

 .األ مات المياصرة، وما تسببه بر من مياناة شمله األللبية من أبنا  الشيوب اليربية

 

لُولاد ما   وهو، والحوار فكر وفن ،للثقافة دور فاعل في بنا  أس  التوافع ونبذ الخ فات       

ة وأخارى، جتماعية التاي تختلاع باين بيئاباً بالنشئة االاألفضل أو لتأ ر سل اإلنسان ولتطور نحو

 لحسنة. اولأخذ الحوار موقياً مهماً في اليقيدة اإلس مية التي تستند على الحكمة والموعاة 

 

ماان حيااث المضاامون والبالااة المنشااودة، فاانن حااوار الحضااارات، لناادر  ااامن المشااارل         

مال عساتراتيجيات مساتقبلية، تختاار كلياات اقتاراح ايالة ر ى جدلادة والرلادلة التي تطماح لصا

 لطرح السؤال المياصر وهو: ما هي األهداو التي نتوق لتحقيقها من حوار الحضارات؟.

 

ية خ ل جّل ما نتوقير على او  مشهد الصراعات الدمولة الدائرة في أ ثر من دولة عرب       

يوب شارليات ملزماة، لكفلهاا القاانون الادولي، لحمالاة الشاهذه المرحلاة، هاو أن تكاون هنالاا ت

تندر   واألبرلا  من أخطار القتل والتهجير، التي تجي  نتيجة ى  ا  الفتن بمسولات ومسميات

تحادو جمييها امن األجندات الخفية، والتي  باه لناا بأنهاا تتقااط  ما  مجمال الخطاباات التاي ت

 لى جانب حمالة البيئة الطبييية لإلنسان.عن القيم اإلنسانية، واحترام الحياة، ى

 

الواللات وجار البرلماان الياالمي لادلاان، الاذي ُعقاد فاي مدلناة شايكالو/ 1993في الياام         

قاعادة المتحدة رساالة  ناا نتمناى لاو تام تفييلهاا وااللتازام بشاي  مان مفرداتهاا التاي وصافه بال

 (.8ال ترلده أن لفيلوه با الذهبية، ومن أهم بنودها و ال تفيل بارخرلن ما

 

لاى مار عفي مجمال األحاوال، فانن لباة اإلنتاا  واإلباداع والصانائ ، هاي لباة الحضاارة            

هااو تبااادل الخباارات، والساايي لتثبيااه فالجانااب المضااي  فااي حااوار الحضااارات، اليصااور، أمااا 

الحفااظ  ل  لا مان أجالالمقومات الفكرلة التي قامه عليها أر ان البنى الثقافية والحضارلة، و 

س مية، اليربية اإلعلى الهولة والمنجزات، وى ا أردنا أن نحدو تبييرات بنيولة داخل الحضارة 

رلاع طو الحرلاة ندما  الذ ي م  الحضارات األخرى، م  مراعااة فاتح ارفااق نحاوف  بد من اال

تصاييد ووماات المناعاة نادما  األنساب لتطلاب التسالح بكال مقاال ومن المفيد التذ ير بأن ،القوة

 ار الاذيلمياً( متمر زة امن المسفيل المناورة ىلى حدوده القصوى،  لا ألن حالة التناف  وعا

 ال ليترو ىالّ بوجود األقولا .

 

 قائمة المصادر والمراج                                   

 

رب المبا، ضا الدار البي ،حوار الحضارات، المر ز الثقافي اليربي ،ىدرل  هاني  .1

2002. 

 .408صفحة  ،بن خلدونمقدمة ا   .2

 تاب  يع نواصل مشروع حوار الحضارات: حوار الحضارات: أس  وقواعد،    .3

مجموعاااااة المحااااااارات التاااااي ألقياااااه فاااااي الماااااؤتمر المنيقاااااد فاااااي دمشاااااع 

 م. 21/1/2002_19

 بيروت. ،، المر ز الثقافي اليربي2001 ،المفارقة والميانقة ،ىدرل  هاني .4

 بيروت. ،، مؤسسة األعلمي1995 ، تاب المكاسب ،اري، مرتضىاألنص .5

د. صااابري محماااد خليااال، بحاااث محّكااام بيناااوان وحاااوار الحضاااارات مااان منااااور  .6

 .2009ىس مي(، 



 9 

7. Hanc kung and Helmut Schmidt. A global Ethic and 

Global Responsibilties; Two Declarations. scm press; 

London 1998 

هااد النجاار، حرلاة الارأي فاي الوحادة الفكرلاة باين المسالمين، المي د. عباد المجياد .8

 .1992اليالي للفكر اإلس مي، فرجينيا، الواللات المتحدة األمير ية، 

حساان ىبااراهيم أحمااد، صاادام المصااالح وحااوار الحضااارات، مؤسسااة عاا   الاادلن  .9

 .2004للطباعة والتو ل ، دمشع، سورلا، 

وار الحضااارات اليربياة واألوروبياة منااذ د تاور عبادالفتاح مصااطفى لنيماة، حا .10

 .2003ظهور اإلس م وحتى وقتنا الحاار: ر لة مستقبلية، 

عباادع علااي اليليااان، حااوار الحضااارات فااي القاارن الحااادي واليشاارلن، ر لااة  .11

 .2004ىس مية، 

 

 السيرة الذاتية للباحث                                    

 

 عمان. ن،يد ابراهيم جرادات/ األردالسم : عبد المجا          

 في القضالا المياصرة والتنمية والشباب. باحثو  اتب ومحلل اليمل الحالي:

 عضو رابطة الكتاب األردنيين، ومهتم في الترجمة.               

 :ةالمؤه ت اليلمي

  1980_ 1978دبلوم لبة ىنجليزلة من المملكة المتحدة من. 

  قات عامة وتحليل من الواللات المتحدة من بكالورلو  وماجستير ع

1982 – 1987. 

  1989أنهيه متطلبات اإلدارة اليليا من ميهد اإلدارة اليامة/ عمان. 

 اإلصدارات : صدر لي من الكتب .     

 1996مرتكزات وأفكار: دراسات فكرلة وتربولة واقتصادلة . 

  2002اإلرادة وميالير القوة : دراسات في االحداو الجارلة. 

  م مح التحدي وأدوات التنمياة : ناارة فاي كفااق اليولماة ومخرجاتهاا

2007. 

  2011 قافة الميرفة والتفكير االستراتيجي. 

 .لي  تاب تحه الطب  سيحمل عنوان : الثقافة في عالم السياسة 

 

 00963796322577هاتع نقال     

 am_jaradat@yahoo.comبرلد ىليكتروني       

 
 



  
 

  
  بسم هللا الرحمن الرحیم

  
  المحور األول

  
  (  أدب الحوار الناجح مع اآلخرین مقوماتھ وشروطھ )

  
  جامعة الطفیلة التقنیة، المملكة األردنیة الھاشمیة مقدم إلى 

  المؤتمر العلمي الدولي الثاني حوار الحضارات والثقافات
  

  إعداد 
  الدكتور/ خالد مصطفى السراحنة

  فلسطین
  

 0599382714جوال /
  dr.khaledsr2012@gmail.comإیمیل / 

  م2016ھـ ـ1437

 
 

 
  

  المقـــــدمة
نحمد هللا تبارك وتعالى، ونصلي ونسلم على رسولھ وخیرتھ من خلقھ، 
ومصطفاه من رسلھ سیدنا محمد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، بعثھ 

مة، وجعلنا بالحق بشیراً ونذیراً، فبلغ الرسالة، وأَّدى األمانة، ونصح األ
على المحجة البیضاء لیلھا كنھارھا ال یزیغ عنھا إال ھالك، صلى هللا وسلم 
وبارك علیھ، وعلى آلھ الطیبین الطاھرین، وعلى أزواجھ أمھات المؤمنین 
وعلى أصحابھ أجمعین والتابعین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین أما 

  بعد:



  
 

قامةُ الحجة، ودفُع الشبھة ھذه الكلمات في أدب الحوار، فالغایة منھ إ
  والفاسد من القول والرأي. 

ومعرفة الحقیقة والتَّوصُّل إلیھا، والسیر بطرق االستدالل الصحیح 
فالخالف واقع بین الناس في مختلف األعصار  للوصول إلى الحق،

واألمصار، وھو سنَّة هللا في خلقھ، فھم مختلفون في ألوانھم وألسنتھم 
ومعارفھم وعقولھم، وكل ذلك آیة من آیات هللا، نبَّھ  وطباعھم وُمدركاتھم

علیھ القرآن الكریم في قولھ تعالى:" ومن آیاتھ خلق السموات واألرض 
. وعلى الرغم من 1واختالف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آلیات للعالمین"

حقیقة وجود ھذا التَّبایُن بین الناس في عقولھم وُمدركاتھم وقابلیتھم 
ف، إال أن هللا وضع على الحّقِ معالَم، وجعل على الصراط المستقیم لالختال

ُ الَِّذیَن آَمنُوا ِلَما  َّ منابر، وھو المنصوص علیھ في قولھ :" فََھَدى 
  .2اْختَلَفُوا فِیِھ ِمَن اْلَحّقِ بِِإْذنِِھ"

دت من أھوائھا، وجدَّت في تَلَمُّس الحّقِ فإنھا  وذلك أن النفوس إذا تجرَّ
ل ذلك في قولھ تعالى:"مَ   ْھدیَّةٌ إلیھ،  بل إّن في فطرتھا ما یھدیھا، وتأمَّ

ِ الَّتِي فََطَر النَّاَس َعلَْیَھا ال تَْبِدیَل ِلَخلِْق  َّ ً فِْطَرَت  یِن َحنِیفا فَأَقِْم َوْجَھَك ِللّدِ
یُن اْلقَیُِّم َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال یَعْلَمُ  ِ ذَِلَك الّدِ   .3وَن"َّ

إن األخذ بآداب الحوار یجعل للحوار قیمتھ العلمیة، وانعدامھا یقلل من 
الفائدة المرجوة منھ للمتحاورین. إن بعض الحوارات تنتھي قبل أن تبدأ، 
وذلك لعدم التزام المتحاورین بآداب الحوار. فالحوار الجید ال بد أن تكون 

أو سلبیتھ، وإن لم  لھ آداب عامة، تكون مؤشرا الیجابیة ھذا الحوار
تتوافر فیھ فال داعي للدخول فیھ، وھذه اآلداب تكون مالزمة للحوار 
نفسھ، فانعدامھا یجعل الحوار عدیم الفائدة وعند الحوار ینبغي أن تكون 
ھناك آداب لضمان استمراریة الحوار كي ال ینحرف عن الھدف الذي من 

من توافر آداب من أجل  أجلھ كان الحوار، وحتى بعد انتھاء الحوار ال بد
ضمان تنفیذ النتائج التي كانت ثمرة الحوار، فكم من حوار كان ناجحا 
ولكن لعدم االلتزام باآلداب اإلسالمیة السامیة التي تكون بعد الحوار كانت 
النتائج سلبیة جدا على المتحاورین فیحتاج الحوار إلى آداب عامة ینبغي 

قمت بلفت النظر لھذه األمور من خالل للمتحاورین أن یلتزموا بھا، لذلك 
  ھذا البحث المتواضع، وهللا المستعان.

  فقسمت بحثي إلى ثالثة فصول:
الفصل األول : "تعریف أدب الحوار في اللغة واالصطالح" 

  وفیھ: 
                                                

 . 22 یةآلسورة الروم، ا 1
 . 213 سورة البقرة، اآلیة 2
 .30 سورة الروم، اآلیة 3



  
 

  المبحث األول: تعریف األدب لغة واصطالحا.
  المبحث الثاني: تعریف الحوار لغة واصطالحا.

  روعیة الحوار في اإلسالم.المبحث الثالث: مش
  المبحث الرابع:عناصر الحوار.

  المبحث الخامس: مرتكزات الحوار .
  ، وفیھ: أھمیة الحوار وجذوره الفصل الثاني:

  المبحث األول: االختالف وأسبابھ وفیھ مطالب
  المبحث الثاني: الدعوة إلى هللا وفیھ مطالب

وشروطھ الفصل الثالث: أدب الحوار مع اآلخرین ومقوماتھ 
  ، وفیھ:

  وفیھ مطالب  المبحث األول: آداب الحوار مع اآلخرین
  المبحث الثاني: مقومات الحوار مع اآلخرین

  المبحث الثالث: شروط الحوار الناجح وفیھ مطالب
  الخاتمة

  المصادر والمراجع
الفھرست
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  الحوار في اللغة واالصطالح أدبتعریف : األولالفصل 

  
  ألدب لغة واصطالحاالمبحث األول: تعریف ا
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  مشروعیة الحوار في اإلسالمالمبحث الثالث: 

  
  عناصر الحوار المبحث الرابع:

  
  المبحث الخامس: مرتكزات الحوار
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  الحاـلغة واصط األدب :األولالمبحث 

  في اللغة األدب: األولالمطلب 
اس، سمي  یباألدبھ  یتأدبالذي  األدب ن الن ام ھ أدب اس أی ألن ىدب الن ن  إل اھم ع د وینھ المحام

    .1تأدبدب بمعنى تأ: علمھ، وفالن اسفتأدب أدَبھالقبائح، 
ا  وأدب افالن ن، أدب ى المحاس ھ عل ھ: راض نفس ن وأدب ى محاس الق: راضھ عل ون األخ ھ فن  ولقن
  : احتذاه.لیھ وسلم محمد صلى هللا ع الرسول أدب أون آالقر بأدب تأدب، ویقال األدب

  .2: ریاضة النفس بالتعلیم والتھذیب على ما ینبغيواألدب 
  

  في االصطالح األدبالمطلب الثاني: 
ع بأنھ األدبعرف الجرجاني  ن جمی ھ ع رز ب واع: عبارة عن معرفة ما یحت ارة 3الخطأ أن ، وبعب

  تعصم من قام بھا عما یشینھ.فھو ملكة  أخرى
لرعونة. امعرفة النفس ورعونتھا وتجنب تلك  بأنھ األدبك انھ عرف وورد عن عبد هللا بن المبار

األدبكما یرى ابن القیم: یدل على معنى االجتماع  األدبومصطلح  ر ف ال الخی اع خص في  اجتم
  وھي الطعام الذي یجتمع علیھ الناس. المأدبةالعبد، ومنھ 

ین  ز ب ن التمیی م  األدبوال بد ھنا م ام وعل ھ الع م بم األدببمفھوم اص، فعل ھ الخ و  األدبفھوم ھ
ن  ألفاظھمواقعھ وتحسین  وإصابةاصطالح اللسان والخطاب  اءوصیانتھ ع ذا  األخط ل. فھ والخل

و  واألدب  العام األدبالمفھوم كما یقول ابن القیم ھو شعبة من  ھ  األدبالذي یعنینا ھنا ھ بمفھوم
دالالت الل لوكي ال ب ي والس ب الُخلُق تص بالجان ذي یخ ام ال ان ودالالت الع اظس ا  األلف ي حاالتھ ف

   .4االفرادیة والتركیبیة
  
  
  
  

  المبحث الثاني : الحوار لغة واصطالحا

   اللغة في : الحوارولاألالمطلب 
ُؤورواً  اَرةً وُح اراً وَمح الَحْوُر الرجوع عن الشيء وإِلى الشيء حاَر إِلى الشيء وعنھ َحْوراً وَمح

الَحْوِر بعد الَكْوِر معناه من النقصان بعد الزیادة وقیل معناه عنھ، وفي الحدیث نعوذ با من رجع 
ق من فساد أُمورنا بعد صالحھا،  ة المنط اَوَرةُ مراجع ھم یَتَحاَوُرون أَي یتراجعون الكالم، والُمح

    .5ھو الرجوع :الِحَوارِ والكالم في المخاطبة و
َوار والَحو َوار والِح اُوُب،  والَح اُوُر : التََّج ھالتََّح َي هللاُ َعْن ّي َرِض ِدیُث َعل ھ َح َواُب . ومن  :ْور الَج
  .6یَْرِجع إلَْیُكما ابْناُكما بَحْوِر ما بَعَثْتَُما بِھ " أي بَِجواب ذِلك"

واب  أنفتجمع مجامع اللغة على  وار: الج ى  أوالح ع، فجاء المعن الى:" األولالتراج ھ تع ي قول  ف
ُ یَْسَمُع تََحاُوَرُكَما  َّ   .8" إِنَّھُ َظنَّ أَْن لَْن یَُحورَ والمعنى الثاني في قولھ تعالى:" ، 7"َو

                                                
 ).1/206. بیروت: دار صادر. (لسان العربابن منظور، أبي الفضل جمال الدین،  1
  ). 1/9. بیروت: دار إحیاء التراث العربي. (المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة،  2
  . (بتصرف) الشاملة.3. صالتعریفاتالجرجاني، علي بن محمد بن علي،  3
. األردن: دار 1. طثره في بناء العالقات اإلنسانیة في ضوء القران الكریمأدب الكالم وأعبد هللا، عودة عبد عودة،  4

 ). 41-40. ص (2005النفائس للنشر والتوزیع. 
  ). 4/217. (1. طلسان العربابن منظور،  5
 ). 1/2736. (تاج العروس من جواھر القاموسالزبیدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني،  6
  .1یة سورة المجادلة، اآل 7
 . 14سورة االنشقاق، اآلیة  8
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  : الحوار في االصطالحالثانيالمطلب 

ً  أصبحالحوار  إنبل  ،واآلخرینالفرد  أوبین الفرد والذات  إماالحوار: مواجھة ومراجعة  ن  فنا م
ن سمات وقواعد، وال أسسلھ  أصبحعلم التفاوض الذي  إطارفي  اإلنسانیةالفنون  وار سمة م ح
و  إلیھیتكلم ویستمع  اآلخریجعل  أنیتكلم الفرد بل  أنالقائمة على الكلمة وال یقصد بھ  اإلنسان ول

یكون في  أندون  إلیھونستمع  اآلخرنصبر على  أنلم یكن كالمھ الئقا، الن المقصود من الحوار 
ل أل انيإنسوسیلة تواصل  أساسھان الكلمة في ألذلك ما یدل على الخصومة  و التواص ھ ھ ن ھدف

   .1ن لم یكن ھناك اتفاقإو
م:  األنبیاءومن معاني الحوار: الناصر والناصح والحمیم، لذا یطلق على صفوة  الذین اخلصوا لھ

الم  ،2الحواریون ھ الس حابومنھم رسل سیدنا عیسى علی ال  وأص لم، ق ھ وس النبي صلى هللا علی
ا أََحسَّ ِعیسَى "تعالى:  ِ  ُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَنَصاِري إِلَىِمْنھُ  فَلَمَّ َّ  ِ َّ اُر  ُن أَنَص وَن نَْح اَل اْلَحَواِریُّ قَ

ا ِلُمونَ  آَمنَّ ا ُمْس َھْد بِأَنَّ ِ َواْش َّ ا ي 3" بِ ل نب ھ وسلم:" لك ھ صلى هللا علی دیث الشریف قول ي الح ، وف
  .  4حواري وحواریي الزبیر"

ن فالحوار یكون عندما یضطرب الذ رة م ا  أمرھن ویصبح العقل في حی ایا  أوم ن القض قضیة م
ي الحوار یخرج العقل من اضطرابھ  أنوالمراد من الحوار  الم ف رادة الك ون م د تك ھ، وق وحیرت

الحق  إلى، وقد تكون قاسیة عنیفة. فالحوار فیھ راحة للنفس لما یسوده من مودة، ونتیجة ةلینة ھین
  .5مرجوة

    اإلسالمفي  الحوار المبحث الثالث: مشروعیة

ة في الحوار  األصل ي الثقاف المیةف ا  اإلس اوب بم و التج الم وھ ي الك ة ف و المراجع ا ھ ا ذكرن كم
الصدر، وسماحة النفس ورجاحة العقل وبما یتطلبھ من ثقة ویقین وثبات،  ةیقتضي ذلك من رحاب

 األفكارتحضر الراقي مع من القدرة على التكیف والتجاوب والتعاون والتعامل الم إلیھوبما یرمز 
ذا  واآلراء دجمیعا، وبھ ى  یتأك ا ال یرق دینا بم ھل كل  إلی وار  أنالش لالح ولمن  أص ة األص  الثابت

ارتھ،  اإلسالمینبع من رسالة  اإلسالمیةللحضارة العربیة  وھر حض وھدیھ ومن طبیعة ثقافتھ وج
دلول  ك واقتراح الحوار بالعقل یؤكد على معنى سام في سیاق تحدید م ظ ذل ل  أناللف وار العاق الح

ى  وم عل ذي یق و ال اسھ دف  أس لیمة ویھ یلة س ى وس د عل خ ویعتم ىراس اط  إل ة، وارتب ة نبیل غای
میر  ي الض ى الشيء لیثبت ف يء وال ن الش وع ع راف  اإلنسانيالحوار بمعنى الرج فضیلة االعت

اة بالخطأ انیة، ویركز على قیمة عظمى من قیم الحی ول  اإلنس دأوھي القب المفھوم  بمب ة ب المراجع
المراجعة الوقف برمتھ اذا اقتضت لوازم  إلى الخطأالحضاري الواسع الذي یتجاوز الرجوع عن 

ي المس إعادة األمرالحقیقة ، وشروطھا ھذه المراجعة، واستدعى  وار أالنظر ف لة المطروحة للح
و من  ى أي نح اءعل وال  األنح ار إلىوص یم الحض ن ق ھ م الحوار قیم ق، ف الء الح المیةة ج  اإلس

مبدأ الدین الحنیف وتعالیمھ السمحاء، وھو موقف فكري، وحالة وجدانیة وھو  إلى أساساالمستندة 
یة  مات الشخص رز س ن اب ر ع المیةتعبی اذل  اإلس ى التخ امح ال بمعن مة التس ي س ویة وھ الس

وة  وار دع ة الح ىوالضعف بوازع من الھزیمة النفسیة، ثقاف ام  إل ىاالحتك ل والحك إل ي العق ة ف م
ة  ات المغلق یة والعقلی بیات المرض ة العص االت  واآلراءمواجھ دة، واالنفع ائل المعق اذة والمس الش

ي ال ة الت ؤدي  العنیف ىت دم  إل ة وال تخ دافنتیج الح  األھ دم المص اء یخ وار بن ي ح ة ف المطلوب
   .6المشتركة، ویجنبنا ثقافة العنف والتطرف والكراھیة والبغض والجھل والتخلف والعنصریة

                                                
 . 135. عمان: جدارا للكتاب العالمي للكتب والتوزیع. ص1. طالحكمة والحوار عالقة تبادلیةمحجوب، عباس،  1
. االردن: دار الكتاب الحوار ودوره في الدعوة والتربیة والحضارةالعمري، احمد حسن یوسف وصالح محمد احمد،  2

  . 10الثقافي. ص
   . 52ة ال عمران، االیة سور 3
. تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. بیروت: دار احیاء التراث العربي. صحیح مسلممسلم، بن الحجاج القشیري النیسابوري،  4

  ).4436). ح(2/147باب: فضائل الصحابة. (
 . 9ص. الحوار ودوره في الدعوة والتربیة والثقافةالعمري، احمد حسن یوسف وصالح محمد احمد،  5
 .138. صعالقة تبادلیة الحكمة والحوارمحجوب، عباس،  6
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الحق،  إلىفي الوصول  ألھمیتھ، وذلك وأسلوبھن الكریم والسنة المطھرة بالحوار آولقد عني القر
الى: أعماقالذي ینبع من  األمثلھو الطریق  إذ ال تع ھ، ق احبھ وحریت راهال " ص د  إك دین ق ي ال ف

عن طریق  إلیھیكون العقل قد وصل  أنبعد  اإلنسانینبع من قلب  فاإلیمان". تبین الرشد من الغي
  .1في النفوس اإلیمانن لتقریر آھي الوسیلة التي استخدمھا القر إذالحوار، 

  المبحث الرابع: عناصر الحوار

  ، وعناصره تشمل: علیھاال بد للحوار من عناصر یشتمل 
  بدونھم ال وجود للحوار. إذیتحاورون  أشخاصوجود  -1
 .قلاألطرف على  أونھ الطرفان قوجود موضوع للحوار یعلمھ ویت -2
داً  أن -3 وار بعی و الح ون ج دیس  یك نج وتق ن التش ر اآلراءع ون تفكی ث یك بقة، بحی  المس

 األمثل في محاورة بعضھما البعض. األسلوب، مستخدمین المتحاورین مستقالً 
 2نوع الحوار ونھایتھ. -4

  :هوسندرس كل عنصر منھما على حد
  ران: المتحاوأوال

  ھي: تحاوران، وھذه الصفاتالتي یحملھا الم ر لنا بعض الصفاتظھ القرآنیة اآلیاتمن خالل 
  الشعور بالمسؤولیة -1

ة  أعلىوال رتبة  األنبیاءالعلماء ورثة  وة، وال درج ة النب ذه  أعظممن رتب وارثین لھ ة ال ن درج م
 اإلنسانال یقول  أنالرتبة، وعلى قدر المنزلة تكون المسؤولیة، فیترتب على الشعور بالمسؤولیة 

ون أالناس كافة، و إلىالحق  إیصالى ن یعمل علإال حقا، وأ ن یقف في وجھ الذین یمنعون ویحول
ق  ول الح ىدون وص وم  إل راضالعل ي  ألغ ھم. ف الى:"أنفس ول تع ى یق ةَ َعلَ نَا اْألََمانَ ا َعَرْض إِنَّ

أَبَْیَن أَن یَْحِم اِل فَ َماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجبَ ا َوَحَمـْلنََھا َوأَْشـالسَّ ا لَـ فَْقَن ِمْنَھ اَن َظلُوًم ھُ َك اُن إِنَّ نَس َھا اْإلِ
  .3" َجُھوًال 

  
  األمانة العلمیة -2

قائلھ  إلىینسب القول  أنالعلم  أمانة، فمن 4" َوالَِّذیَن ُھْم ألََمانَاتِِھْم َوَعْھِدِھْم َراُعونَ یقول تعالى:" 
ن أال كبریاء، وعلم، فلیس في العلم خجل و: ال أیقول عما ال یعلم أنصاحبھا، وكذلك  إلىوالفكرة 

ً أولو على ید من ھو  تأتیھفائدة علمیة  أویتقبل أي حقیقة  ً أ أو قل منھ علما نا ھ س ي أو صغر من  ادن
  .منزلةً 

ةً أَن قال تعالى عن الذین ال یتقبلون نتائج الحوار:"  ن یَْستَِمُع إِلَْیَك َوَجعَْلنَا َعلَى قُلُوبِِھْم أَِكنَّ َوِمْنُھم مَّ
ِذیَن  یَْفقَُھوهُ َوفِي وُل الَّ َك یَقُ آُؤوَك یَُجاِدلُونَ ى إِذَا َج ا َحتَّ واْ بَِھ ٍة الَّ یُْؤِمنُ لَّ آیَ َرْواْ ُك آذَانِِھْم َوْقًرا َوإِن یَ

ِلینَ    . 5" َكفَُرواْ إِْن َھذَا إِالَّ أََساِطیُر األَوَّ
ع -3 ال یق ة، ف ة الفكری ة الحرك ك حری تقلة: فیمل ة المس ت  ثقة المتحاور بشخصیتھ الفكری تح

 اآلخرشخصیة  أمامالفكري والنفسي الذي یشعر معھ باالنسحاق  اإلرھابرحمة 
ج واألناةالحلم  -4 لم لالش : عن ابن عباس رضي هللا عنھ، قال رسول هللا صلى هللا علیھ وس

  6"واألناةفیك خصلتین یحبھما هللا: الحلم  إنعبد القیس:" 
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  أنعن عائشة رضي هللا عنھا،  الرفق والبعد عن العنف: -5

  7كلھ" األمرهللا رفیق یحب الرفق في  إنقال:" 
 1قال صلى هللا علیھ وسلم:" من ال یرحم ال یرحم" القلب الرحیم: -6

                                                
  . 51. صالحوار ودوره في الدعوة التربیة والثقافةالعمري، احمد حسن یوسف وصالح محمد احمد،  1
 .36. صالحوار ودوره في الدعوة والتربیة والثقافةالعمري، احمد حسن یوسف وصالح محمد احمد،  2
  . 72سورة األحزاب، اآلیة  3
  .8سورة المؤمنون، االیة 4
  . 26-25سورة األنعام، اآلیة  5
  ). (بتصرف) الشاملة. 1934). ح(7/297. باب: ما جاء في التأني والعجلة. (سنن الترمذيالترمذي، محمد بن عیسى،  6
  ). (بتصرف) الشاملة6415). ح(20/247. (صحیح البخاريالبخاري، محمد بن اسماعیل ،  7
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  اللغة التي یتحدث بھا لفظا ومعنىوضوح  -7
 قوة المالحظة -8
 جعلك تعرف ماذا یرید محاورك: فھو یاإلنصات -9
 اللیونة والمرونة -10
 إلیھلقول والتكرار عند الحاجة في ا التأني -11
 التسلیم للخصم فیما یعرض من حق  -12
 مراعاة حال المحاور -13
 سعة الصدر واالبتعاد عن الغضب -14
 عمل المحاور بعلمھ -15

                                                                                                                                       
   . (بتصرف) الشاملة.5538). ح18/904، باب رحمة الولد وتقبیلھ ومعانقتھ. (المرجع السابق 1
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  ثانیا: موضوع الحوار
ا یط ا معرفة موضوع الحوار تجعل طرفي الحوار واعین لم ا یجعلھم ر، مم ن فك تقبل م رح ویس

دوء یعرفان كیف یبدآن الحوار وكیف  ا وھ وح الرؤی ھ في وض ان من ھ، وكیف ینتھی یخوضان فی
ومة  إلىالفكر وقوة الحجة ووداعة الكلمة، والجھل في موضوع الحوار ینقل الحوار  مراء وخص

دافع  ف الم وف موق ن الوق زه ع ا ضعفھ وعج وشتائم ومھاترات بین المتحاورین یغطي كل منھم
ال:"ت إلىن الكریم آالقوي عن فكرتھ، وقد تعرض القر ال تع ائج، ق ي  لك النت اِدلُوَن فِ ِذیَن یَُج إِنَّ الَّ

ِ بِغَْیِر ُسْلَطاٍن أَتَاُھْم  َّ ِ  إِْن فِي ُصدُوِرِھْم إِالَّ ِكْبٌر َما ُھْم بِبَاِلِغیِھ  آیَاِت  َّ ا تَِعْذ بِ ِمیُع  فَاْس َو السَّ ھُ ُھ إِنَّ
یرُ  القر1" اْلبَِص ذن آ. ف ددون یأخ ذین یح ؤالء ال ى ھ وار  عل ل الح ا قب ون بھ ة ویؤمن مأوالنتیج  نھ

ق،  ذعنون للح یھم  یأخذیمارون ویخاصمون ویشككون وال ی معل ة  أنھ ا وحج ون علم  أوال یملك
لمصلحة  أوأي نتیجة لحساب المعرفة  إلىالذي ال یؤدي  األمربالموضوع الذي یرفضونھ  إحاطة
  .2الحق

  ثالثا: جو الحوار
داً  بعیداً  اآلخرل كل طرف لطرح من تقب یأتيللحوار  الھادئالجو  ات وتشنجات وبعی  عن االتھام

 ً عن أي منطق  من جوانب عاطفیة بعیداً  عن تقدیس الفكرة التي یؤمن بھا ویدافعون عنھا، انطالقا
ي،  أوفكري  رعقل ي آوالق م یعط ومھ ل ع خص واره م ي ح اأن ف ي  حكام ك ف ر الش ل اعتب بقة ب مس
ً  الفكرة ً  موقفا ى نتیجة  الھادئلیصل من خالل التفكیر  بین الطرفین، مشتركا وعي ال ى ال القائم عل

بِینٍ منطقیة، یقول تعالى:"    .3"َوإِنَّا أَْو إِیَّاُكْم لَعَلَى ُھدًى أَْو فِي َضَالٍل مُّ
ي  لم ف ھ وس لى هللا علی ي ص ط النب م یع لوبھفل فة  أس مھ بص دمغ خص م ی دى، ول فة الھ ھ ص لنفس

ع  الل، م ھالض ق ب إیمان ا ن القأالعمی ي واقعھ یة ف یلض ال  األص رك المج ك، لیت ن ذل د ع ال تبتع
ل  أنللحوار  ىیتحرك في حریة لیص ع  إل ة م ة المنطلق ة الفكری ع الحری ن موق ة الحاسمة م النتیج

تعطي وبراھین الخصم على الرغم من بطالنھا وفسادھا  أدلةالحوار في الخط الصحیح ومواجھة 
  .4ناس وتظھر عیوب الفكرة الفاسدة للمأللفكرة الحق لتسطع في دنیا ال إضافیةقوة 

  رابعا: نوع الحوار ونھایتھ
رف  إن اإلسالم إلىعلى المحاور الداعیة  ریختار نوع الحوار الذي یناسب الط ن  اآلخ ھ م ویقرب

ة  إلىن ال یعتمد الوصول أقلبھ و ى حكمة الداعی د عل ذا یعتم دفا وھ ك ھ ومة والش المراء والخص
ُع إِلَى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُھْم بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن إِنَّ ادْ وفطنتھ یقول تعالى:" 

ُن  ، ویقول تعالى: "5"َربََّك ُھَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ عَْن َسبِیِلِھ َوُھَو أَْعلَُم بِاْلُمْھتَِدینَ  َي أَْحَس الَّتِي ِھ اْدفَْع بِ
فُون"  السَّیِّئَةَ  ا یَِص ُم بَِم ُن أَْعلَ الى: "6نَْح ول تع ھُ  ، ویق َك َوبَیْنَ ِذي بَْینَ إِذَا الَّ ُن فَ َي أَْحَس الَّتِي ِھ ْع بِ اْدفَ

  .7" عَدَاَوةٌ َكأَنَّھُ َوِليٌّ َحِمیمٌ 
لرفیع افي المقام  یتقدم بالحسنة فھو إنماوالجنة لنفسھ  لإلنسانیةفالمحاور الداعیة الذي یرید الخیر 

  غیره یتقدم بالسیئة فھو في المكان الدون.و

  المبحث الخامس: مرتكزات الحوار

ي  د وردت ف ائزه فق وار ورك ائم الح الحوار شأنھ شأن أي بناء، یحتاج إلى ركائز ودعائم ،أما دع
ن العجب، وال  حدیث شریف، یقول صلى هللا علیھ وسلم: ش م "ال أعود من العقل وال وحدة أوح

كرم كالتقوى، وال قرین كحسن السلك، وال میراث كاألدب وال فائدة كالتوفیق، عقل كالتدبیر، وال 
د  د الشبھة وال زھ الوقوف عن وال تجارة كالعمل الصالح، وال ربح كثواب هللا تعالى، وال ورع ك
اء والصبر وال  ان كالحی رائض وال إیم أداء الف ادة ك التفكیر وال عب م ك رام وال عل ي الح كالزھد ف

                                                
 .56سورة غافر، اآلیة  1
 .43-37. صالحوار ودوره في الدعوة والتربیة والثقافةالعمري، أحمد حسن یوسف وصالح محمد أحمد،  2
  . 24سورة سبا، اآلیة  3
 .44. صدوره في الدعوة والتربیة والثقافةالحوار وحمد، أحمد حسن یوسف وصالح محمد أالعمري،  4
  .125 اآلیةسورة النحل،  5
  .96 اآلیةسورة المؤمنون،  6
   .34 اآلیةسورة فصلت،  7
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ع ن كالتواض ى،  حس ا وع رأس وم احفظ ال ھوة، ف ن الش ق م اھرة أوف العلم، وال مظ رف ك وال ش
  .ما حوى، واذكر الموت وطول البلى"والبطن و

وى دبیر ونق ل وت ن عق اور م وأدب  لقد حشد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كل زاد یحتاجھ المح
  ....الخ.ومشورةوزھد وحیاء وصبر وتواضع 

ان قول المؤمن) نال (و إن المسلم ذا ك ألن كثیرا من المسلمین ال یحملون من اإلسالم إال اسمھ ولھ
 ً ً  اإلیمان شرطا ي  مسبقا د أن یرتق ً لمن یری اوز  إسالمیا ؤمن یتج لم الم اور، فالمس ة المح ى مرتب إل

ل:"  الى القائ ي السیئة إلى الحسنة تطبیقا ألمر هللا تع التي ھ ع ب وال تستوي الحسنة وال السیئة ادف
  .1"ي بینك وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیمأحسن فإذا الذ

 ً ً  فالمحاور الذي ال یستطیع أن یدفع بالتي ھي أحسن ال یمكن أن یكون مثقفا ألنھ ال یفقھ في  إسالمیا
سام لكل من یرید الدخول إلى عالم المتحاورین أن یتحلى بھ  إسالميلغة الحوار شیئا، فالدفع مبدأ 

  .2وبخاصة المسلمین
  
  
  
  

  

  

  أھمیة الحوار وجذوره: يالفصل الثان

  
  

  وفیھ عدة مطالب أسبابھ واالختالف  المبحث األول:
  وأسبابھاالختالف المطلب األول: 
 أنواع االختالف المطلب الثاني:

 وطرق العالجاالختالف المطلب الثالث: الوقایة من 
 ختالفالمطلب الرابع: آداب اال

  وفیھ عدة مطالب  الدعوة المبحث الثاني: 
  األول: الدعوة إلى هللا بالحكمةالمطلب  

 الدعوة والموعظة الحسنة  المطلب الثاني:
  الدعوة والمجادلة بالتي ھي أحسن  المطلب الثالث:

  
  
  
  

                                                
  .34یة اآلسورة فصلت 1
  ). 16-17(ص ،الحوار في اإلسالمعباد، عبد الرحمن، 2
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  وأسبابھاالختالف : األولالمبحث 

ئیة إلى كما عرفھ الزنجاني في كتابھ تخریج الفروع على األصول: ھو رد األمور الجزاالختالف 
یھ، وكل ما فاالختالف في حدود ما یحل االختالف بیان األصول التي ینتمي إلیھا القواعد الكلیة و

ھ  ان نبی ى لس ھ أو عل ي كتاب ة ف ھ الحج ام هللا ب لمأق ھ وس لى هللا علی ً  ص ا ً  منصوص ا ل ل بین م  یح
  ".رحمةاالختالف " فیھ لمن علمھ وھذه قاعدة أصولیة ال یجوز الحیدة عنھااالختالف 

ھ ضاالختالف و دیث مع كون ك ح د روي في ذل ا وق عة علیھ ة وتوس ة لألم ذلك رحم و ك رورة ھ
ذكره السیوطي في الجامع  وإن كان معناه صحیح، وھو ما اشتھر على األلسنة وال یعرف لھ سند

  .1"اختالف أمتي رحمة"الصغیر عنھ صلى هللا علیھ وسلم: 
ذا الحدیث  ى الصحیحینویؤید معنى ھ دودا المستدرك عل ا وفرض : (إن هللا حد ح ال تعتبروھ ف

ال  ر النسیان ف م غی ة بك فرائض فال تضیعوھا، وحرم أشیاء فال تنتھكوھا وسكت عن أشیاء رحم
  .2تبحثوا عنھا

یحاول  ألنھا تكون منطقة فراغ تشریعياالختالف واألشیاء المسكوت عنھا تكون عادة من أسباب 
 ً ث وثال حساناالستإلى القیاس وآخر  ألصولھ واتجاه مدرستھ ، فواحد یتجھ كل فقیھ أن یمألھا وفقا

  وھكذا. .... ورابع إلى العرف وغیره االستطالعإلى 
والمھم أن الحدیث یشیر إلى أن السكوت عن النص على حكم معین في ھذه المنط ان مقص ة ك دا ق

  سى، وكان الھدف ھو الرحمة والتیسیر على األمة.نفال یضل ربي وال ی
ھ، وإذا كان في ھذا الحدیث بعض الض اه یشھد ل ي معن ر ف دیث آخ اك ح عف من ناحیة إسناده فھن

وھو ما رواه أبو الدرداء رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: "ما أحل هللا في كتابھ 
ن  م یك إن هللا ل ھ ف ن هللا عافیت اقبلوا م و ف و عف ھ فھ ا سكت عن رام وم و ح فھو حالل وما حرم  فھ

ً وَ  "، ثم تال: 3لینسى شیئا "   .4" َما َكاَن َربَُّك نَِسیّا
على ھذه  فالعفو ھنا في معنى الرحمة في الحدیث السابق، وكلھا تدل على قصد التوسعة والتیسیر

  األمة، وذلك یتمثل في أمرین:
لعقول ترك النص على بعض األحكام أو السكوت عنھا بتعبیر الحدیث الشریف وترك ذلك  ل أوال:

  على حكمھ. المنصوصضوء  المسلمة لتجتھد في فھمھ في
دد  ثانیاً: ع لتع ث تتس ام اصیاغة ما نص علیھ من األحكام في غالب األمر صیاغة مرنة  بحی ألفھ

  . واالجتھادات اآلراءوتنوع 
  جزئیة ولم یضیقوا ذرعا بذلك. أمورولھذا اجتھد الصحابة واختلفوا في 

یرى بما أوتي من علم وبصیرة في  زمن أئمة الھدى وھو عمر بن عبد العزی بل نجد خلیفة راشداً 
اختالف الصحابة سعة ورحمة فیقول: "ما یسرني أن أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  لم 

ا فرصة " ، یختلفوا ألنھم لو لم یختلفوا لم یكن لنا رخصة احوا لن اختالفھم أت ي ب اریعن ن  االختی م
ایا ف االختالأقوالھم واجتھاداتھم ، كما أنھم سنوا لنا سنة  ةفي القض ا  االجتھادی وا معھ وةوظل  إخ

  .5متحابین
  

  وأسبابھاالختالف : األولالمطلب 
  :كالتالياالختالف لخص محمد سید طنطاوي أسباب 

ذا ؤبین الناس في شؤون دینھم وفي شاالختالف  :أوالً  یبقى ھ دیم وس االختالف ون دنیاھم، أمر ق
ھ وھذه ، أن یرث هللا األرض ومن علیھا بینھم إلى ر من آیات ي كثی ریم ف رآن الك دھا الق الحقیقة أك

                                                
الحدیثة المجاني من إنتاج مركز نور اإلسالم . برنامج منظومة التحقیقات  السلسلة الضعیفةاأللباني، محمد ناصر الدین،  1

  )1/134ألبحاث القران والسنة  باإلسكندریة. (
لبنان: دار  –ا. بیروت  ، تحقیق: د.محمود مطرجي  طالمستدرك على الصحیحینالحاكم،محمد بن عبد هللا النیسابوري،   2

  ).7266) ح(5/2067م). كتاب األطعمة .(2001ھـ/ 1421الفكر .(
  )3469)  ح(2/483،(المستدرك على الصحیحینم، الحاك 3
  .64سورة مریم، اآلیة  4
  .بین االختالف المشروع والتفرق المذموم اإلسالمیةالصحوة  القرضاوي، یوسف، 5
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ةً َواِحَدةً َوال یََزالُوَن ُمْختَِلِفینَ ومن ذلك قولھ تعالى:"  إِال َمْن َرِحَم  * َولَْو َشاَء َربَُّك لََجعََل النَّاَس أُمَّ
ْت َكِلَمةُ َربَِّك ألَْمألَنَّ َجَھنََّم ِمَن    .1"اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعینَ َربَُّك َوِلذَِلَك َخلَقَُھْم َوتَمَّ

ل  اإللھیةواعلم أن الحكمة  عت ك ي وس ك الت ة رب ین ، وأن رحم قد اقتضت أن یكون الناس مختلف
ھ  ة قول ذه اآلی واب. وشبیھ بھ ق والص ى الح ول إل ل الوص ن أج شيء ستشملھم ما دام اختالفھم م

ُ لََجَمعَُھْم َعلَى اْلھُ  تعالى:" ... ّ   .2" َدى فَالَ تَُكونَنَّ ِمَن اْلَجاِھِلینَ َولَْو َشاء 
م ی بحانھ ل ھ س م ، ولكن ق لجمعھ دین الح ى ال م عل اس كلھ ع الن الى، جم اء هللا تع و ش ك أي ل أ ذل ش
ن الجاھ لین بسنن لیجازي الذین أساءوا بما عملوا، ویجازي الذین أحسنوا بالحسنى، فال تكونن م

یر  ریم یش رآن الك ل إن الق ھ. ب ي خلق ن أجل نهللا ف اس م ى أن اختالف الن یإل ق وش رة الح وع ص
  ناس، وتقتضیھ أحوالھم ومنافعھم.أمر تستلزمھ مصالح ال ،العدل
ة، بواعث متنوعوبین الناس في القضایا الدینیة أو الدنیویة ، لھ أسباب متعددة، االختالف و ثانیاً:

ھومنھا ما یكون الدافع إ ،منھا: الظاھر الجلي، ومنھا الباطن الخفي ة الحقیق لی ى الوجمعرف ھ ة عل
ث اء البح رف علم ي ع مى ف ا یس ذا م ك، وھ ى ذل راھین عل ة والب ة األدل ق إقام ل واألوف  األكم

ة ومنھا ،بالمناظرة أو الجدل وء النی ھ س دافع إلی ا مایكون ال رور والتب اج  والغ ذا مواللج ا ھي وھ
  یسمى بالمكابرة والمعاندة.

ن مفھذا فھمھ  ،وضوح الرؤیة للموضوع من كل جوانبھ عدم :بین الناساالختالف ومن أسباب  
ھ من ث فھم ة زاویة معینة، وآخر فھمھ من زاویة معینة، وآخر فھمھ من زاویة أخرى ، وثال  جھ

  تختلف عن جھتي األول والثاني.
 ً ل وجنإن الحق لم ی :وقد قال الحكماء قدیما ن ك ل بھ الناس من كل وجوھھ، ولم یخطئوه م ھ، ب وھ

  من جھة منھ وأصاب آخرون جھة أخرى. عضھمبأصاب 
ت  ،ھانبین الناس: العكوف على تقلید الغیر دون دلیل أو براالختالف كذلك من أسباب  ثالثا: وأن

الین  تقرأ القرآن الكریم، فتجد اھلین والض افلین والج ى عكثیرا من آیاتھ، تنعى على الغ وفھم عل ك
  .غیرھم  و منتقلید سواھم من اآلباء أ

ان عن عناالختالف آلباء وغیرھم ، من أشد أسباب التقلید ل ود بین الناس، ال سیما إذا ك اد، وجح
  للحق، وانقیاد للھوى والشھوات.

ااالختالف : كذلك من أسباب رابعا ا آت ى م ن بین الناس: التعصب للرأي، والحسد للغیر عل ه هللا م
واھا،  ى س ات إل ة، دون التف افع الخاص ى المن رص عل ادواالفضلھ، والح وى، ولألنا نقی ة ، للھ نی

  .ولتطلعات النفس األمارة بالسوء
ب وصدق رسول هللا ي القل  صلى هللا علیھ وسلم، إذ یقول في حدیثھ الصحیح: "العلم علمان علم ف

  .3"عبادهاللسان فذلك حجة هللا على فذلك ھو العلم النافع، وعلم على 
اس، م ین الن دور ب ي ت ات الت ن الخالف را م ق أن كثی ن كوالح وع م م الموض دم فھ ى ع ا إل ل ردھ

ى  ادجوانبھ أو إلى التقلید العقیم، أو إلى التعصب الذمیم، أو إل وى والمن االنقی ة، أو افع الخاصللھ
د ى الحس دوان، إل اخر وأ والبغي والع ھرة والتف ى حب الش ن طإل ود ع ات الوج ى إثب ق ، أو إل ری
ى حب الر أو ،األفھامتالف العقول خالكالم، أو ا امائإل ة والسلطان، أو سیطرة األوھ ر س ، أو غی

  ذلك من األسباب التي منھا المقبول ومنھا المرذول.
ف، وأن أسباب  ي ال تتخل االختالف والخالصة: أن اختالف الناس فیما بینھم سنة من سنن هللا الت

  .4كثیرة ومتنوعة
  

  أنواع االختالف المطلب الثاني:
  ختالف:من أنواع اال

  النوع األول: )1

                                                
  .)118-119( ، اآلیاتسورة ھود1
  .35یة ، اآلسورة األنعام2
  ) المكتبة الشاملة.60)ح (8/133ابن أبي شیبة، مصنف ابن أبي شیبة،(3
  .13ص. أدب الحوار في اإلسالمطنطاوي، محمد سید، 4
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تالف وجھخ میھ اخ ن أن نس دةالف یمك ة واح ى حقیق ول إل ر للوص ائل ، تختلات النظ ف الوس
ة خی ن الغای بل، لك روع و ،روالس ي الف وا ف یھم اختلف وان هللا عل حابة رض ك الص ال ذل ان ومث ك

دین لألمةم فیھ توسعة اختالفھ ك:في أمور ال ام مال ال اإلم ول هللا  ، ق حاب رس لى هللا ص" إن أص
  ".، وكل عند نفسھ مصیبفوا في الفروع وتفرقوا في اآلفاقتلعلیھ وسلم اخ

د االختالف وكثیر من األمثلة الدالة على ھذا النوع من  ھ األم، فق ي كتاب افعي ف ام الش أوردھا االم
افعي، واختالف اأفرد أبو باً كاملة في اختالف مالك والشافعي، واختالف محمد بن الحسن مع الش

یقول سیف الدین شاھین :"إن ھذه  ن أبي طالب وغیر ذلك من األبواب.عبد هللا بن مسعود وعلي ب
ا  تفید منھ ي یس ارئاألبواب تعد أروع األبواب الت ى  الق ھ حت ھ فلتراجع ع مخالفی ة المحاورة م بغی

  .1"تبین ألفاظھا ومرامیھا ومقاصدھاتس
  النوع الثاني: )2

وا بسداھو أشبھ بالتشاور في األمور العظیمة ، فیجتمع أولو المشو ن عرف رأي وم ول رة وال د الق
ا ذ م ده، ویؤخ ا عن دلي بم ر وی ھ یعت والعمل وأصحاب الحل والعقد ، لیتشاوروا في ھذا األم د أن ق

  غیر ذلك.واً أصح اآلراء دون تسفیھ
  النوع الثالث: )3

امالخصومة والتفرق  المذموم، الذي یؤدي إلىاالختالف ھو  ون  وانقس اً، ویك ة شیعا وأحزاب األم
رین  ،د الطرفین أو كالھما مماریا جدالً ألد الخصامأح رأي اآلخ ھ ل ون تعصباً ومخالفت دید یك  الس

روج  لرأیھ، أو لطریقتھ أو لقومھ، أو تحزباً لشعار أو تحیزاً لشخص أو فئة  وقد یكون الخالف خ
ة الكث وقد حذرنا هللا عز ,فئة ضآلة على إجماع األمة ا األمثل وع وضرب لن ذا الن ن ھ رة وجل م ی

الى: َوإِنَّ "  عن األمم الغابرة التي كان مصیرھا الھالك بعد اختالفھم وانقسامھم وتحزبھم. قال تع
  .2" الَِّذیَن اْختَلَفُواْ فِي اْلِكتَاِب لَِفي ِشقَاٍق بَِعیدٍ 

ِ " ویقول تعالى: َّ قُوا َواْذُكُروا نِْعَمةَ  ِ َجِمیعًا َوال تَفَرَّ َّ  َعلَْیُكْم إِْذ كُْنتُْم أَْعدَاًء فَأَلََّف َواْعتَِصُموا بَِحْبِل 
ْم بَْیَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِعَْمتِِھ إِْخَوانًا َوُكْنتُْم َعلَى َشفَا ُحْفَرةٍ ِمَن النَّاِر فَأَْنقَذَُكْم ِمْنھَ  ُ لَُك َّ یُِّن  ا َكذَِلَك یُبَ

ان " ختالف:ذراً الناس من االهللا علیھ وسلم محقال صلى  .3"آیَاتِِھ لَعَلَُّكْم تَْھتَدُوَن  ن ك ك م ا ھل إنم
  .4قبلكم باختالفھم في الكتاب"

  وطرق العالجاالختالف المطلب الثالث: الوقایة من 
تالف ألن  الىاالخ ال تع اس، ق ین الن ھ ب د من ر ال ب ا:" أم وا  یَ َ َوأَِطیعُ َّ وا  وا أَِطیعُ ِذیَن آَمنُ ا الَّ أَیَُّھ

ُسوَل  وَن بِالرَّ تُْم تُْؤِمنُ وِل إِْن ُكن ُس ِ َوالرَّ َّ ى  ُردُّوهُ إِلَ ْيٍء فَ ِ َوأُْوِلي اْألَْمِر ِمنُْكْم فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِي َش َّ ا
  .5"َواْلیَْوِم اْآلِخِر ذَِلَك َخْیٌر َوأَْحَسُن تَأِْویًال 

الرد إلیھ في حیاتھ علیھ الصالة  ھو والرد إلى رسولھ ،الرد إلى كتابھ ھو : الرد إلى هللاقال العلماء
  .6والسالم والرد إلى سنتھ بعد وفاتھ

ؤمن، لقو ،ودلت اآلیة: أن من لم یردَ عند التنازع إلى كتاب هللا وسنة نبیھ الى:فلیس بم ھ تع إِْن " ل
ُن تَ ٌر َوأَْحَس َك َخْی ِر ذَِل ِ َواْلیَْوِم اْآلِخ َّ ذ. "أِْویًال ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا ھا شرط ینتفھ روط بانتفائ ي المش ، ف

دین ال ومحال أن یأمر هللا الناس بالرد إلى ما ول ال ي أص وزال یفصل النزاع، ال سیما ف ي ال یج  ت
  فیھا التقلید عند عامة العلماء.

في أمتھ من بعده وأمرھم بالتمسك االختالف وكذلك  حذر الرسول صلى هللا علیھ وسلم من وقوع 
نكم بسنتھ وسنة الخلفاء ال ش م ن یع لم:"إنھ م ھ وس ال صلى هللا علی ده، فق راشدین المھدیین من بع

                                                
  .57ص أدب الحوار في اإلسالم.شاھین، سیف الدین، 1
  .176یة ، اآلسورة البقرة2
  .103یة ، اآلسورة آل عمران3
لنھي عن م) . كتاب العلم.باب ا1983ھـ/1403لبنان:دار الفكر.(–.بیروت ، صحیح مسلممسلم،  مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري 4

  ).2666) ح (4/2053اتباع متشابھ القرآن ، والتحذیر من متبعھ ، والنھي عن االختالف  في القرآن.(
  .59 یة، اآلسورة النساء 5
  )8/297( ، دار المعارفجامع البیان عن تأویل القرآن تفسیر الطبريالطبري، محمد بن جریر،  6
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ا  كوا بھ دي، تمس ن بع دیین م دین المھ اء الراش نة الخلف نتي وس یكم بس راً، فعل ا كثی فسیرى اختالف
  .1وعضوا علیھا بالنواجذ، وإیاكم ومحدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة"

د الت الرد عن ولھ ب ازع ولم یأمرنا هللا وال رس اس، االختالف ون ر الن ھ أكث ا علی ى م ل هللاوإل م یق  ل
صر معین وال إلى أھل م، یتبعونھمورسولھ لینظر أھل كل زمان إلى ما علیھ أكثر أھل زمانھم، ف

یم ى اأو إقل ب عل ا الواج ھنل، وإنم نة نبی اب هللا وس ى كت رد إل اء اس ال نة الخلف دین الر، وس اش
حابة واالمھدیین ھ الص ى علی ابع، وما مض انیلت م بإحس ى اإلنسان  ،ن، لھ اتفیجب عل ى   االلتف إل

رة الم الفین بعكتاب هللا وسنة نبیھ، وطریقة أصحابھ والتابعین وأئمة اإلسالم، وال یعبأ بكث دھم، خ
ؤالھ ھدای ى هللا س رك التعصب ورغب إل ى فإذا علم هللا من العبد الصدق في طلب الحق، وت ھ إل ت

  التوفیق.فھو جدیر ب ،الصراط المستقیم
ى ،  ا مض وال یستوحش اإلنسان من قلة الموافقین وكثرة المخالفین، فإن أھل الحق أقل الناس فیم

أخرة ة المت ذه األزمن ي ھ ا وھم أقل الناس فیما بقي، ال سیما ف ا غریب الم فیھ د صار اإلس ي ق ، الت
"أترانا نرى أن الحق ال یعرف بالرجال، كما قال علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ لمن قال لھ: ف

الن إن  ا ف ھ :" ویحك ی ي رضي هللا عن ال  عل ت المصیب". فق ین وأن ا مخطئ الزبیر وطلحة كان
ھ"، الحق ال یعرف بالرجال رف أھل ق تع رف الح ال هللا  ،اع ذین ق ابھة ال ن مش ل م ذر العاق ولیح

نھم:"  ِھ ع بَقُونَا إِلَْی ا َس ًرا َم اَن َخْی ْو َك ُ  "  2"لَ ّ نَّ  ـُؤالء َم اأََھ ن بَْینِنَ ْیِھم ّمِ ض  3" َعلَ ال بع د ق وق
  ترك أحد حقاً إال لكبر في نفسھ. السلف: ما

وقال ابن القیم : وما أحسن ما قالھ أبو محمد عبد الرحمن المعروف بأبي شامة في كتابھ الحوادث 
زوم الحق  ان المتمسك وإتباعھوالبدع : حیث جاء األمر بلزوم الجماعة، فالمراد بھ ل ھ ، وإن ك ب

د  ي محم د النب ن عھ ى م ھ الجماعة األول ذي كانت علی و ال ق ھ قلیالً، والمخالف لھ كثیرا ألن الح
  .4أھل الباطل بعدھم ةصلى هللا علیھ وسلم وأصحابھ وال نظر إلى كثر

  
  ختالفالمطلب الرابع: آداب اال

  اإلخالص وقصد الحق: -1
طالب  إلیھ ھو المقصد و أن یتجرد فعند البحث والنظر والمناظرة یجب أن یكون الحق والوصول

د التطب االعتبارسھل  العلم لذلك كل التجرد وھذا قد یكون في النظر دقیقوالمأخذ لكنھ عن ق والت  ی
ى نفسھ و د عزیز المنال صعب المدرك فكم من الناس یظھر أنھ یدعو إلى الحق وھو یدعو إل یری

  لشخصھ أو لشیخھ. واالنتصارالعلو 
  قدر اإلمكان ویمكن أن یكون ذلك بعدة أمور:ختالف االوف التحاشي الخ -2
  حسن الظن بطلبة العلم وتغلیب أخوة اإلسالم على كل اعتبار. :والً أ

  ن.حمل ما یصدر منھم أو ینسب منھم أو ینسب إلیھم على المحمل الحسن قدر اإلمكا ثانیا:
ي اإل ثالثا: ةاتھام النفس واستیقافھا عند مواطن الخالف والنظر وتحاش ى تخطئ دام عل رین  ق اآلخ

  الطویلة. واألناةإال بعد النظر العمیق 
ات من ا رابعاً: اد أو مالحظ ا یصلك من انتق تقبال م ي اس رین رحابة الصدر ف ار آلخ ك ذواعتب ل

  العیب أو التجریح. غیركمعونة یقدمھا المستدرك لك ولیس مقصود 
ر اآلجري ف خامسا: د ذك الم إذا سئل البعد عن مسائل الشغب والفتنة، فق اء أن الع الق العلم ي أخ

عن مسألة ویعلم أنھا من مسائل الشغب ومما یورث بین المسلمین الفتنة استعفى منھا ورد السائل 
ة  ة وبخاص ھ فتن ون فی دیثا یك اس ح إلى ما ھو أولى بھ وأرفق ویدخل في ذلك أال یحدث العالم الن

ن یترفعوا بطالب العلم وبخاصة صغار طالب وینبغي لألساتذة والعلماء أ ,الصغار من طلبة العلم
ح  العلم. حتى لو نقل لك تلمیذك قوالً لعالم من العلماء مخالفاً  و راج ا ھ لما قلتھ أو حتى مخالف لم

ھ أن عندك ،علیك  وده وتربی ا تع ھ وإم ھ ل اً فتنبھ الم مخرج ذلك الع ترفق بتلمیذك. أما إن وجدت ل

                                                
 2. حكم: محمد ناصر الدین األلباني. اعتناء مشھور آل سلمان.ط جھسنن ابن ما ابن ماجھ،  محمد بن یزید القزویني، 1

  )42. ح(20م) .باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین المھدیین. ص2008ھـ/1429الریاض : مكتبة المعارف .(
 .11سورة األحقاف، اآلیة  2
 .53سورة األنعام، اآلیة  3
  .70ص . الموحدیناالنتصار لحزب هللا، نعبد الرحمبطین، عبدهللا بن  أبا 4
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قالوا ویحسن من ذلك أال یحدث العالم الناس حدیثاً فیھ على حسن األدب حتى مع المخالفین ولھذا 
  فتنة. فیتجنب الخوض في كل ما یعلم مما ال تدركھ عقول من حولھ من دقائق العلم وشذوذاتھ.

 ً ا زام: سادس ي  االلت الم ف أدب اإلس اءب ارات  انتق ة والعب ات الجارح ب الكلم الم وتجن ب الك أطای
  .1السفھ والجھلذات اللمز والغمز والتعریض ب الالذعة

  الدعوة المبحث الثاني:

الح  ا بالص ھود لھ ى، ومش ل والتق ة بالفض ة معروف رغ فئ المین، أن تتف ات رب الع ن توجیھ م
  واإلحسان، مھمتھا الدعوة إلى الخیر واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر.

ةٌ یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَأْمُ  قال تعالى:" نُكْم أُمَّ ُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَنَْھْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَـِئَك َوْلتَُكن ّمِ
  ھؤالء ھم الدعاة حقا إلى الخیر.، 2" ُھُم اْلُمْفِلُحونَ 

ي  الص  ف ر واإلحسان، واإلخ ائل، كالصدق والب ن الفض رة م واع كثی والخیر كلمة جامعة ألن
القلوب، واإلكثار من الصدقات ، والكرم  العبادة، واألمانة، والوفاء بالعھد، وتھذیب النفوس وتنقیة

ة  .خصال خصال خیر تجمعھا ھذه الكلمةوالجود، فكل ھذه ال الى الطریق ین هللا سبحانھ وتع كما ب
نَِة  " التي نسلك بھا سبل الدعوة إلى هللا فقال تعالى: ِة اْلَحَس ِة َواْلَمْوِعَظ َك بِاْلِحْكَم اْدُع إِلَى َسبِیِل َربِّ

   .3" بِالَّتِي ِھَي أَْحسَُن إِنَّ َربََّك ُھَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِیِلِھ َوُھَو أَْعلَُم بِاْلُمْھتَِدینَ َوَجاِدْلُھْم 
  هللا تقوم على ھذه المبادئ الثالثة: إلىإذن الدعوة 

  الحكمة 
 الموعظة الحسنة 
 المجادلة بالتي ھي أحسن 

 هللا بالحكمة إلى: الدعوة األولالمطلب 
ام سرار األمة من الكلمات الجامعة لكثیر من المعاني، ومما یفھم منھا أنھا الفھم العمیق ألالحك حك

  النافذة وحسن معالجة األمور، والصواب في القول والعمل. والبصیرةالدینیة ومقاصدھا 
ان والحكمة من أعظم الصفات ا اإلنس الى، التي یمكن أن یتحلى بھ ول تع ةَ َم ": یق ؤتِي اْلِحْكَم ن یُ

    .4" یََشاُء َوَمن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیراً َكثِیراً َوَما یَذَّكَُّر إِالَّ أُْولُواْ األَْلبَابِ 
اال ة أن ق ذه األم الم لھ ا الصالة والس یِھْم "  :وكان دعاء ابراھیم وإسماعیل علیھم ْث فِ ا َواْبعَ َربَّنَ

ْنُھْم یَتْلُو َعلَْیِھْم  یِھْم إِنََّك أَنَت العَِزیُز الَحِكیمُ َرُسوالً ّمِ ُمُھُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َویَُزّكِ   .5" آیَاتَِك َویُعَلِّ
راھیم  :قال صاحب تفسیر منار م إب د عل ماعیللق الم، وإس الة والس ا الص اب  علیھم یم  الكت أن تعل

م  یم با وإسعادھموالحكمة ال یكفي في إصالح األم رن التعل د أن یق ل ال ب ى الفضائل، ب ة عل لتربی
ال:" وة فق ن األس الحة بحس ال الص زكیھموالحمل على األعم الق  " أيوی ن األخ ر نفوسھم م یطھ

التي تطبع في النفوس ملكات عمال الحسنة ألا، ویعودھا وینزع منھا تلك األعمال الردیئة ،الذمیمة
  .6، ویبغض إلیھا األعمال القبیحة التي تغریھا بالشر"الخیر

لم،ومثال الحك ھ وس ي  مة التي كان یتمتع بھا الرسول صلى هللا علی حة ف ة واض ر جلی لح صتظھ
ة النبي الحدیبیة والشروط التي وضعتھا قریش والتي كان ظاھرھا أنھا تضر بالمسلمین، لكن حكم

لمین  رة المس ع أن كث روط، م ك الش ل تل ھ یقب ة جعلت یرتھ الثاقب لم وبص ھ وس لى هللا علی انوا كص
  ھ وسلم.ولھا ومع ذلك التزم جمیعھم برأي القائد الرسول الكریم صلى هللا علییمیلون لعدم قب

                                                
 الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي، المجلس العالمي للدعوة واإلغاثة لجنة الشباب،. أدب الخالفحمید، صالح بن عبدهللا، 1

  م)1995ه/1415(2ط
  .104سورة آل عمرآن، اآلیة 2
  .125سورة النحل، اآلیة 3
  .269سورة البقرة، اآلیة 4
  129سورة البقرة آیة 5
 ).1/389.(تفسیر المناررشید ، رضا، محمد  6

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=96&idfrom=1
10&idto=112&bookid=65&startno=2  
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ت  رة لیس د فت دةوبع ل بالبعی ح فش ة، اتض لح الحدیبی ن ص ریش ع روط ق ا ، ش ا بلیغ ت درس وكان
  . وجدت في نفسھا شیئا على المعاھدةللنفوس التي 

  
  المطلب الثاني: الدعوة والموعظة الحسنة

دعوة الموع ادئ ال ن مب وب وتم امع القل ذ بمج ي تأخ نة، الت ة الحس د إلظ ول وتش تھوي العق ا س یھ
 لصالح لنیلفالموعظة الحسنة تشمل التذكیر بفضل هللا على عباده، والترغیب في العمل ا، األفئدة

  یشد السامعین. ،یب من النار وعذابھا بأسلوب رائقالدرجات العلى في الجنة، والترھ
اوالتنویع في أسلوب الوعظ واإلر وس وتطھیرھ ة النف ي تزكی ر ف ر كبی ھ أث اد ل ة  ،ش أتي الداعی فی

  .1والواعظ بالقصص وضرب األمثلة واستنتاج العبرة منھا
ع مشاھ ال المسلمین، ویحدثھم من الواق ص أبط ة، قص د ویحكي كذلك مواقف من السیرة النبوی

ذلك  أجمل ما فيیعرفونھا، وقصصا وقعت ألناس تربطھم عالقة بھم أو یعرفھم المتحدث نفسھ. و
  أن یظھر الصدق في كالمھ وال یبحث عن الخرافات والقصص الكاذبة.

  
ِھْم " ، قال تعالى:ھاوأن یتلو علیھم آیات ترقق قلوبھم وتؤلف قُْل یَا ِعبَاِدَي الَِّذیَن أَْسَرفُوا عَلَى أَنفُِس

َ یَْغِفُر الذُّنُوبَ  َّ ِ إِنَّ  َّ ْحَمِة  ِحیُم  ال تَْقنَُطوا ِمن رَّ رَّ وُر ال َو اْلغَفُ ھُ ُھ ْم * َجِمیعًا إِنَّ ى َربُِّك وا إِلَ َوأَنِیبُ
ن  *َوأَْسِلُموا لَھُ ِمن قَْبِل أَن یَأْتِیَُكُم اْلعَذَاُب ثُمَّ ال تُنَصُروَن  بُِّكم ّمِ ن رَّ َواتَّبِعُوا أَْحَسَن َما أُنِزَل إِلَْیُكم ّمِ

طُت فِي َجنِب  أَن تَقُوَل نَْفٌس یَا َحْسَرتى *تَةً َوأَنتُْم ال تَْشعُُروَن قَْبِل أَن یَأْتِیَُكُم اْلعَذَاُب بَغْ  َعلَى َما فَرَّ
ِ َوإِن ُكنُت لَِمَن السَّاِخِرینَ  َ ھََدانِي لَكُنُت ِمَن الُْمتَِّقیَن  * َّ َّ أَْو تَقُوَل ِحیَن تََرى  *أَْو تَقُوَل لَْو أَنَّ 

ةً فَأَكُوَن ِمَن اْلُمْحِسنِینَ اْلعَذَاَب لَْو أَنَّ لِ  َت  *ي َكرَّ تَْكبَْرَت َوُكن ا َواْس بَلَى قَْد َجاَءتَْك آیَاتِي فََكذَّْبَت بَِھ
ًوى  *ِمَن اْلَكافِِریَن  نََّم َمثْ ةٌ أَلَْیَس فِي َجَھ ْسَودَّ ِ ُوُجوُھُھم مُّ َّ َویَْوَم اْلِقیَاَمِة تََرى الَِّذیَن َكذَبُواْ َعلَى 

ْلمُ  ُھُم السُّوُء َوال ھُْم یَْحَزنُونَ  *تََكبِِّریَن لِّ ُ الَِّذیَن اتَّقَوا بَِمفَاَزتِِھْم ال یََمسُّ َّ ي    .2" َویُنَّجِ
  

  المطلب الثالث:  الدعوة والمجادلة بالتي ھي أحسن
ى هللا:" دعوة إل ي ال ة ف ا اآلی ي قررتھ ادئ الت ن المب ث م دأ الثال و المب الَّ  وھ اِدْلُھْم بِ َي َوَج تِي ِھ

َوال تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َوال السَّیِّئَةُ اْدفَْع بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن فَِإذَا الَِّذي بَْینََك  یقول هللا تعالى:"، 3"أَْحَسنُ 
  .4"  ذُو َحّظٍ َعِظیمٍ َوبَْینَھُ َعَداَوةٌ َكأَنَّھُ َوِليٌّ َحِمیٌم* َوَما یُلَقَّاَھا إِالَّ الَِّذیَن َصبَُروا َوَما یُلَقَّاَھا إِالَّ 

ر  ھ وال یثی رف أطراف ن ناصیة الحدیث ویع ان م والجدال بالتي ھي أحسن یعني  أن یتمكن اإلنس
 ً ً  بجدالھ عنفا ل  وأناةوإنما یلقي ما عنده برفق  وال صخبا اعر قب ول والمش یخاطب القلوب قبل العق

  .5اآلذان
ي أدب  وار بالحساالومن الدعائم األساسیة ف ر ختالف: الح ينى، وإذا استخدمنا التعبی ا القرآن  قلن

ال:"  ین ق ھ ح ي كتاب ھ ف الى ب ر هللا تع ا أم و م ن، وھ ي أحس التي ھ دال ب َك الج بِیِل َربِّ ى َس اْدُع إِلَ
  .6"بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُھْم بِالَّتِي ِھَي أَْحَسنُ 

ةوھنا تجد تفرقة في التعریف المطلوب في الم ي الموعظ ى اك وعظة والمطلوب في الجدال، فف تف
ي أحسن ، التي ھ ون ب ا بأن تكون حسنة، أما الجدال فلم یرض إال أن یك ھ إذا ك ى أن اك بمعن ن ھن

ي المأمور بھ أن نتبع اف أحسن منھا وأفضل، ى، أو طریقتان أحدھما حسنة واألخرأسلوبان لتي ھ
ن و، أحس ى الم ادة إل ع ع ة ترج ك أن الموعظ ر ذل موس رة فھ دأ والفك زمین بالمب ال  افقین الملت

ى حین یوجیحتاجون إال موعظة تذكرھم، وترقق قلوبھم وتجلو صدأھم، وتق زائمھم، عل ھ وي ع
ي الت -عادة- الجدال وة ف ن القس يء م ى ش م إل دفع الخالف معھ ر ، أو إلى المخالفین الذین قد ی عبی

الطرائق  كمة أن یطلب القرآن اتخاذ أحسنالخشونة في التعامل، أو العنف في الجدل فكان من الح
  وأمثلھا للجدال أو الحوار، حتى یؤتى أكلھ.

                                                
  82ص أدب الحوار في اإلسالمشاھین، سیف الدین،  1
  ).53-60( اآلیات ،سورة الزمر 2
  .125 یةاآل ،سورة النحل3
  ).34-35( اتیاآل ،سورة فصلت4
  85، صأدب الحوار في اإلسالمشاھین، سیف الدین، 5
  .125یة اآل ،سورة النحل6
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رف  ة الط ا في مخاطب رات وألطفھ ادل أرق التعبی ار المج الیب أن یخت ومن ھذه الطرائق أو األس
ھ  را ل اؤهاآلخر ولھذا استخدم القرآن في مخاطبة الیھود والنصارى تعبی ب  إیح ي التقری ھ ف وداللت

" ولھذا جاء في القرآن مثل الذین أوتوا الكتابوبین المسلمین وھو تعبیر أھل الكتاب ، أو " بینھم 
ِ إِالَّ اْلَحقَّ قولھ تعالى:"  َّ   ،1" یَا أَْھَل اْلِكتَاِب ال تَْغلُوا فِي ِدینُِكْم َوال تَقُولُوا َعلَى 

ا ، " 2" لَُكمْ یَا أَْھَل اْلِكتَاِب قَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا یُبَیُِّن "  َواٍء بَیْنَنَ ٍة َس ى َكِلَم الَْوا إِلَ اِب تَعَ َل اْلِكتَ ا أَْھ قُْل یَ
نَكُْم  ارى  3"َوبَْی وك النص ى مل لم إل ھ وس ي صلى هللا علی ا النب ل بھ ان یرس ة التي ك ى آخر اآلی إل

ُ مثل قیصر والنجاشي والمقوقس:"  وأمرائھم یِّیَن أَأَْسلَْمتُمْ َوقُْل ِللَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواْأل   .4" ّمِ
ھحتى المشركون والوثنیون لم یخاطبھم القرآن بقولھ:" یا أیھا المشركون" بل كان یناد :" یھم بقول

  یا أیھا الناس".
اب  رآن خط ي الق ر ولم یرد ف رك أو الكف وان الش ركین بعن افرون) وللمش ورة (الك ك إال في س ذل

توحید، ن عن أساس عقیدتھم  وھو الیتنازل المسلمباصة ھي قطع األمل عند المشركین لمناسبة خ
ة  ذه اآلی ا بھ ذا ختمھ ع ھ ة الاولھذا كرر فیھا المعنى الواحد بصیغ عدة تأكیدا وتثبیتا وم ي لكریم ت

  ". لَُكْم ِدینُُكْم َوِلَي ِدینِ  " :تعد في غایة السماحة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وشروطھ أدب الحوار مع اآلخرین مقوماتھ  :الفصل الثالث

  وفیھ عدة مطالب  المبحث األول: آداب الحوار مع اآلخرین

  المبحث الثاني:مقومات الحوار مع اآلخرین

  الناجح وفیھ عدة مطالب  المبحث الثالث: شروط الحوار
                                                

  . 171یةاآل ،النساءسورة 1
  .15یة اآل ،المائدةسورة 2
   .64یة اآل ،آل عمرانسورة 3
    20آل عمران آیة 4
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  الحوار مع اآلخرین آداب: األولالمبحث 

  : االبتعاد عن السب والفحش في القولاألولالمطلب 
ار للمسبوب، و إیذاءكثیرة، ففیھا  أضرارالقول للسب والفحش في  ع للع إیغ دور وقط ات للص الق

ن ره م اء وتج داوة والبغض ن الع ھ م ا تجلب ك لم قاق وذل ة والش ذور الفتن ودات وزرع لب  والم
ع النتائج فتتفكك عرى المح أالعواقب واسو بأوخمالمنازعات والمشاحنات التي قد تنتھي  بة وتنقط

ط  ةرواب ل ال األلف وء ویح ام فتس ل الوئ ام مح الح والخص ل الص اد مح والفس طرب  األح وتض
  .األعمال

ىوقلوب الناس بطبیعتھا ال تمیل  ذا الصنف  إل ى معاشرة ھ ل تخش تم ب ر السب والش ن یكث ن مم
ةیصیبھا شيء من بذاءة اللسان فتتعامل معھ بتكلف وحذر وكل  أنالبشر مخافة  ى  بنیت عالق عل
  قال: إذھا وصدق االمام الشافعي ال خیر فی عالقةالتكلف فھي 

ـاك  رء ال یرعــــــــــــــ ـا      ــــــــــــــتكلفـــــــــ إالاذا الم ـھ وف       ـــــ ھ دعــــــــ ر علی ال تكث
  ـــــــــــــاــسفــــــــــــــــالتأ

  1ــــــــــان جفي القلب صبر للحبیب واوف  وفي الترك راحــــــــة           أبدالففي الناس 
انیةالسیئة التي یتركھا السباب وفحش القول على العالقات  اآلثارونتیجة لھذه  ھ  اإلنس اء التوجی ج

ي ث القرآن ق  لیح ب النط ى تجن اظعل ات  باأللف ة والكلم ةالبذیئ الىالمبتذل ال تع ُ  :"، ق َّ بُّ  َال یُِح
ُ سَِمیعًا َعِلیًماَم اْلَجْھَر بِالسُّوِء ِمَن اْلقَْوِل إِالَّ َمْن ُظلِ  َّ   .2"َوَكاَن 

 أن عباده والسوء من القول ما یسوء من یقال فیھ، كذكر عیوبھ ومساوئھ، وهللا تعالى ال یحب من
  ن في ھذا الجھر مفسدتین كبیرتین ھما:ألیجھروا فیما بینھم كذكر العیوب والسیئات 

  ھذا السوء. إلیھمینسب  نھ مجلبة للعداوة والبغضاء بین من یجھرون بالسوء ومنأ -1
بعض  ن الناس یقتدي بعضھمإف ضاراً  تأثیراً الجھر بالسوء یؤثر في نفوس السامعین  أن -2 ب

 ول.استیائھ منھ یقلده في ذلك الق أو إیاهبالسوء لكرھھ  آخریذكر  إنسانافمن سمع 
ة فعن عبد هللا النبویة الشریف األحادیثفي النھي عن السب والفحش في القول الكثیر من  إلیناونقل 

والفحش فان هللا تعالى  إیاكمبن عمر رضي هللا عنھما قال: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم:" 
تفحش" ش وال ب الفح ؤمن 3ال یح یس الم ال:" ل ا ق ي هللا عنھم عود رض ن مس د هللا ب ن عب ، وع

  .4بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء"
و االرت اع فالمطلوب من المسلمین ھ ىف ھ روح  إل ن خالل ون م ذي یعیش ذا المستوى ال المھ  اإلس

النتائج  إلىفي الحیاة لیتمكنوا في ذلك من الوصول  أحكامھوانفتاحھ ورحمتھ ومسؤولیتھ وواقعیة 
  .5االیجابیة الكبیرة على مستوى الوحدة وعلى مستوى سالمة المصیر وسالمة الدین

  
  المطلب الثاني: االحترام المتبادل

انحبب لدیھ سواء ماللقب ال أوكنیتھ  أوت االحترام مناداة المحاور باسمھ من سما ً  أك ا ً  لقب ا  أكادیمی
ً  أو ً  أو مھنیا وحججھ التي  أسلوبھالجیدة وطریقة  أفكاره، ومن االحترام للمحاور الثناء على تقدیریا

ع ب أرائھیسوقھا والرد علیھ بما یؤكد احترامك لھ، وموافقتك في بعض  ن واختالفك م ھا، وم عض
د حسن االستماع،  لآلخرینمظاھر االحترام  دوئنا وال ن أنبع ا وان ال نحتفظ بھ ر ردود فعلن ظھ

ینتھي من حدیثھ، ومن االحترام على معرفة التفاصیل  أنرفضنا قبل  أونظھر ما یدل على قبولنا 
نا فیھا، ومن على بعض المعاني التي نرید تعزیز فھم التأكید أوالغموض  وإجالءوتقصي الحقائق 

 أو لرایةثم نناقشھ فیما نختلف معھ دون تسفیھ  أوالنرد علیھ بما نتوافق معھ  أناالحترام للمحاور 

                                                
  . 79، ص9841، 1، بیروت، دار الكتب العلمیة، طدیوان االمام الشافعيالشافعي، محمد بن إدریس،  1
 .148سورة النساء، اآلیة  2
 ). 9565)، ح(2/431. (مسند االمام احمدابن حنبل، أحمد،  3
 ). 1977)، ح(4/350. (48. كتاب البر والصلة. باب:سنن الترمذي الترمذي، محمد بن عیسى، 4
 .252. صران الكریمادب الكالم واثره في بناء العالقات االنسانیة في ضوء القعبد هللا، عودة عبد عودة،  5
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غیر لش ذین بعأتص ة ینھ آخ تعداده لمراجع د واس ھ للنق دى قابلیت یتھ وم مات شخص ار س ن االعتب
  .أفكاره

عبارات اللطف وطلب السماح تكون المناقشة ھادئة بلطف واناه وتقدیم ل أنومن مظاھر االحترام 
أانك قد تكون مخطئا وتحتاج لمحاور  وإظھاربالحدیث  ا أخط ھ أن یصوبك فیم ن  أوت فی م تحس ل

ان  ة اللس رام عف ً فھمھ، ومن مظاھر االحت ا د الطرف  أیض رحین یفق ھ  اآلخ ل توازن ھدوءه ویخت
ي  نعكس ف ى سلوكھ وی ھ الالذعة، كل أوالجارحة  ألفاظھویرتفع صوتھ ویغلب االنفعال عل  أومات

خریتھ  ھ  أوس ده ألتھكم اب الحجة عن ل غی ذا دلی إذان ھ س  ف ة وطم اعت الحقیق استویت معھ ض
انتكسب  األلفاظالھدف من الحوار فعفة اللسان وضبط االنفعال والتغاضي عن  ة  اإلنس ي النھای ف

  .  1ود المحاور واحترامھ
  

  المطلب الثالث: الحث على الصمت وحسن االستماع
الصمت فضیلة ینبغي  اإلسالممن مصائب وویالت، فقد عد  اإلنسانلما قد یجره الكالم على نظرا 

ي  ا ف ین لن ا، وب رص علیھ ن  أنعلى المسلم الح ر م ون خی د یك االت ق ن الح ر م ي كثی مت ف الص
. 3یسلم فلیلتزم الصمت" أن. وقال:" من سره 2وسلم:" من صمت نجا" ھالكالم، قال صلى هللا علی

  . 4على البدن: الصمت وحسن الخلق" وأھونھاالعبادات  بأیسر أخبركم أالوقال:" 
ردة  ألبيومن نصائح الرسول صلى هللا علیھ وسلم  ھ مط ول الصمت فان ذر الغفاري:" علیك بط

  . 5دینك" أمرللشیطان وعون لك على 
ات الشرع ھو الصمت الذي ینطلق خاللھ الذھن یفكر في ملكوت السمو إلیھوالصمت الذي یوجھ 

والتفكیر  التأملال الصمت الذي تسبح خاللھ في بحر من الوساوس والھواجس، فصمت  واألرض
ة واالعتبار عبادة، أل نفس نعم ب وال ى القل ا یشین ویسبغ عل ق بم ن اللسان یمتنع خاللھ عن النط

     .6جلو  الخشوع  عز
  

  المطلب الرابع: تجنب جارح الكالم وفاحش القول
الم،الحوار  أدبیاتمن  ن الك احش م ب الف ب، وتجن ارة القل ة اللسان، وطھ نفس، وعف ن ألھدوء ال

باباً  م یكن س لم ل ً  الرسول صلى هللا علیھ وس ا ً  وال فحاش ا رون وال لعان ا ی ان علماؤن دیما ك  أن، وق
مجالس الحوار مجالس علم وعبادة تراعي فیھا حقوق المجالس ووقارھا وھیبتھا، فعلى المحاور 

ھ  ویھدئویحسن حدیثھ  ألفاظھینتقي  أن صوتھ، ویركز على بیان الحق الذي ینشده بحجتھ ومنطق
خریة  أوغضب  أودون انفعال  ى أوس زة موس ھ رب الع ب ب ا طال ذا م م، وھ ھ تھك السالم:"  علی

  .7" قُوَال لَھُ قَْوًال لَیِّنًا لَعَلَّھُ یَتَذَكَُّر أَْو یَْخَشى*إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّھُ َطغَى اْذَھبَا 
اور  ن المح وب م ن  أنوالمطل ا م ا فیھ د م دھا وتفنی ھا ونق ة بعرض رة المطروح ى الفك ز عل یرك

فشل الحوار وفقدانھ لھدفھ،  إلىن ذلك یؤدي ألالسخریة  أودون التعرض لصاحبھا بالتھكم  أخطاء
   .8اإلسالم ألمروالن ذلك مخالف 

  
  
  

                                                
 . 192-191. صالحكمة والحوار عالقة تبادلیةمحجوب، عباس،  1
د بن عیسى، 2 اء التراث سنن الترمذي الترمذي، أبو عیسى محم د شاكر وآخرون، بیروت: دار إحی ق: احمد محم .تحقی

 ). 2501). ح(4/660. (50العربي. كتاب صفة القیامة والرقائق والورع، باب 
. بیروت: 1. تحقیق: محمد السعید بسیوني زغلول. طشعب الیمانو بكر احمد بن الحسین بن علي بن موسى، البیھقي، أب 3

  ). 4937). ح(4/241ھـ. (1410دار الكتب العلمیة، 
. بیروت: دار الكتب 1. تحقیق: ابراھیم شمس الدین. طالترغیب والترھیبالمنذري، أبو محمد عبد العظیم بن عبد القوي،  4

 ). 3/272ھـ. (1417. العلمیة
روت: مؤسسة 2. تحقیق: شعیب االرنؤوط. طصحیح ابن حبانابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن احمد البستي،  5 . بی

  م.  1993الرسالة.ة
 .256. صأدب الكالم وأثره في بناء العالقات اإلنسانیة في ضوء القران الكریمعبد هللا، عودة عبد عودة،  6
  .44-43ة سورة طھ، اآلی 7
 .198. صالحكمة والحوار عالقة تبادلیةمحجوب، عباس،  8
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  باأللقابالمطلب الخامس: النھي عن السخریة والتنابز 
خ ي الس تھانةریة ھ د  االس ھ. وق َحك من ھ یُض ى وج ائص عل وب والنق ى العی ھ عل ر والتنبی والتحقی

  .1واإلیماء باإلشارةیكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد یكون 
ا كانت صفاتھم  رین مھم ن اآلخ خریة م ن الس اعھمونھى هللا تعالى المؤمنین ع ن  وأوض ل م فلع

ي  وأحبواستخفاف، خیر  نظرة احتقار إلیھیسخر منھ وینظر  د ف ذي یعتق اخر ال ن الس د هللا م عن
ْوٍم بالنقص والعیب، قال تعالى:"  أخاهنفسھ الكمال ویرمي  ن قَ ْوٌم ّمِ َخْر قَ وا ال یَْس یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُ

ًرا ّمِ نَّ َخْی ى أَن یَُك ن نَِّساء َعَس ْنُھْم َوال نَِساء ّمِ ُكْم َوال عََسى أَن یَُكونُوا َخیًْرا ّمِ ُزوا أَنفَُس ْنُھنَّ َوال تَْلِم
  .2"ُھُم الظَّاِلُمونَ  تَنَابَُزوا بِاألَْلقَاِب بِئَْس اِالْسُم اْلفُُسوُق بَْعدَ اِإلیَماِن َوَمن لَّْم یَتُْب فَأُولَئَِك 

  .باأللقاب، النھي عن اللمز والتنابز أیضامن توجیھات  اآلیةومما ورد في ھذه 
ال و الك ز: ھ ھ واللم ذي فی اصم ال در  إنق ن ق رینم ز ال  اآلخ ان الالم واجھتھم، اذا ك ر م ي غی ف

ً  أنیستطیع    .3لوجھ، فیشیع الفاحشة فیھم، ویذیع قالة السوء عنھم یلقاھم وجھا
ات تشیر  د، بحرك العین والشدق والی ىویقال ان الھمز یكون ب ون  إل ز یك زء، واللم ر والھ التحقی

   .4باللسان
ین ا وأیا رق ب ان الف ة فك ي اللغ ز ف ن إلھمز واللم ي الحط م دة، وھ ا واح دارن غایتھم اس، ا أق لن

ة واللمز  بأسلوبن كان الھمز إمنازل متدنیة في الحیاة، و إنزالھمومحاولة  ر  سلوببأالعالنی الس
  والخفاء.

ر أنیتبین مما سبق  ة، آالق ة االجتماعی س لقواعد اللباق ریم یؤس ي  واألدبن الك ل ف ي للتعام النفس
ع المجت انيم د واإلنس ة ال ب ر القرآنی ة النظ ن وجھ ل م المجتمع الفاض ى أ، ف وم عل سن یق ن  أس م

  .5أبنائھتحكم العالقات السائدة بین  أنالذوقیة التي ینبغي  األدبیات
  

  المطلب السادس: الحث على خفض الصوت وعدم رفعھ
   .وت وعدم رفعھخفض الص إلىالكالم، الدعوة  أدبن الكریم في الحث على آمن توجیھات القر
 ً الى ویظھر ذلك جلیا ال تع ھ: ق ایاه البن ي وص یم ف ان الحك ي  :فیما جاء على لسان لقم " واقصد ف

    .6"لصوت الحمیر األصوات أنكر إنمشیك واغضض من صوتك 
اج أي انقص من صوتك واخفضھ، وال تتكلف رفعھ ا تحت ھ م ذ من ھ، وخ ر إف إلی رن الجھ ن  أكث م

   .7الحاجة تكلف یؤذي السامع
خفض الصوت ینبغي مراعاتھ مع جمیع المخاطبین، بغض النظر عن سنھم ومكانتھم، غیر  وأدب

ة  تأكیداً انھ یزداد  ع ذوي المكان دین، وم ذا  أن، ویجب والشأنمع الوال ا ھ ي  األدبال یغیب عن ف
ة  ات العام ادة والمكتب اكنالمساجد ودور العب ا، ف وأم رات ونحوھ دروس والمحاض اع إال ن ارتف

   .8صوت في مثل ھذه المواقع منقصة بحق صاحبھال

  مقومات الحوار مع اآلخرین المبحث الثاني:

ِة مقومات الحوار وشروطھ ان یتصف بالحكمة، قال تعالى:"  أھممن  َك بِاْلِحْكَم بِیِل َربِّ اْدُع إِلَى َس
ُن  َي أَْحَس الَّتِي ِھ اِدْلُھْم بِ نَِة َوَج ِة اْلَحَس الحو9"َواْلَمْوِعظَ ً . ف ا ون ھادف اداً  ار ال یك م إ إال وج ذا اتس

                                                
. القاھرة: دار 1. تحقیق: أبوحفص سید بن ابراھیم بن عمران. طإحیاء علوم الدینالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد،  1

 ).3/206. (1995الحدیث. 
 . 11 اآلیةسورة الحجرات،  2
  ). 8/1671. دار الفكر العربي. (للقرانالتفسیر القرآني الخطیب، عبد الكریم،  3
 .178. ص1989. بیروت: دار ابن زیدون. 2. طتفسیر جزء عمعبده، محمد عبده،  4
 .298. صبناء العالقات اإلنسانیة في ضوء القران الكریم أدب الكالم وأثره فيعبد هللا، عودة عبد عودة،  5
  .19سورة لقمان، اآلیة  6
. 2. تحقیق:  احمد عبد العلیم البردوني. طالجامع ألحكام القرانحمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح، القرطبي، أبو عبد هللا م 7

 ). 14/71ھـ. (1372القاھرة: دار الشعب. 
 .266. صأدب الكالم وأثره في بناء العالقات اإلنسانیةعبد هللا، عودة عبد عودة،  8
  .125سورة النحل، اآلیة  9
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ال  ر، ق ر الكثی م والخی الىبالحكمة التي ھي جماع المعرفة والعل ْن  تع اُء َوَم ْن یََش ةَ َم ْؤتِي اْلِحْكَم یُ
  . 1" یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیراً كَثِیراً 

  الحق والعدل والسالم: إلىمقومات الحوار الذي یؤدي  أھمومن 
   : تحدید المرجعیةأوال

 ً ون  أصولذا اتفق المتحاورون على إ إال ومفیداً  ال یكون الحوار علمیا ا، ویك ة علیھ مرجعیة متفق
الً  د فاص ع المعتم ذا المرج د  ھ ق واح ي طری یر ف وار الس من للح ذا یض ل، وھ ق والباط ین الح ب

ولھ معروف، والمرجعیة التي اتفق علیھا المسلمون في كل زمان ومكان ھي كتاب هللا  وسنة رس
ُسولصلى هللا علیھ وسلم، عمال بقولھ تعالى:"  ِ َوالرَّ َّ   .   2"فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى 

ة الخطأاالعتصام بكتاب هللا وسنة نبیھ، عصمة من  إن ن البدع اة م رأي وھدایة للنفوس، ونج  وال
  باینھا.ولھم تشعبت بھم السبل بتشعب عقولھم وتفي الدین، الن الناس اذا جعلوا المرجعیة لعق

ھ (قولھ تعالى: "فان تنازعتم في شيء :یقول ابن القیم " نكرة في سیاق الشرط تعم كل ما تنازع فی
المؤمنون من مسائل الدین دقھ وجلھ، جلیھ وخفیھ، ولو لم یكن في كتاب هللا ورسولھ بیان حكم ما 

 ً ى  لم یأمر تنازعوا فیھ ولم یكن كافیا زاع إل د الن بالرد إلیھ؛ إذ من الممتنع أن یأمر تعالى بالرد عن
  .3)من ال یوجد عنده فضل النزاع

  ثانیا: تحدید المصطلحات
ة یكث اھیم المتداول طلحات والمف ؤدي المص ا ت ىرا م اق إل دث  إخف د یتح وار فق انالح ن  إنس ا ع م

ر مصطلح بالمفھوم الذي في ذھنھ الذي یختلف عن المفھوم الذي في  رف المحاور اآلخ ذھن الط
ا لیص أنلذلك ال بد من  ا وبھ امالن معھ ي یتع وار  لیتوفر االتفاق بدایة عن المصطلحات الت الح

  .4ھدفھ المنشود وغایتھ المرجوة إلى
  ثالثا: التخطیط للحوار الحكیم

ىیخطط لھ بحیث یؤدي  أنوھذا شرط نجاح الحوار  ون متكاف األھداف إل ة بحیث یك ً المطلوب ا ، ئ
ائج  إلىالمشتركة والندیة والرغبة في الوصول  اإلرادةوبحیث یتحقق في المتحاورین  ق ونت تحقی

راً  أنمنافع مشتركھ للطرفین كما یقتضي  دأ یكون التخطیط متحض ق علی یب اط المتف ا بالنق اھ   ألنھ
  االلتقاء وتجعل الثقة متوفرة بین الطرفین. دائرةتعمق 

  رابعا: تصحیح المفاھیم
اھ إنسانكل  ذه المف ون ھ د تك ھ فق وع المحاور فی ورات عن الموض اھیم وتص ھ مف یم تحاوره لدی

ذا  حیحة، وھ ن مفاھیمھ ص م تك ون مغلوطة اذا ل د تك حیحة، وق وراتھ ص حیحة اذا كانت تص ص
اور  ن المح ي م ً  أنیقتض ا یتھ متمكن ا بقض ون ملم اوره یك ھ مح ى یواج ھ، حت ھ ودعوت ن واقع  م

  حجة. أو دحض حجتھ بما ال یترك مجاالً واضحة، وی وأدلةبمعرفة تامة 
  األولویاتخامسا: رعایة 
  الحوار مع الناس؟؟ نبدأفقد یسال: بماذا 

ة ول:  ولإلجاب ؤال نق ذا الس ى ھ اور  إنعل ى المتح لم  أنعل اتیرتب س دم  األولوی مفیق ى  األھ عل
ى ا روض عل ائي، والف و كف ا ھ ى م ي عل و عین ا ھ ھ، وم ل، لنوافالمھم، والمتفق على المختلف فی

اوالكلیات على الجزئیات، وما كان قلیل الضرر على كثیر الضرر، وفي الناس  اور أن یح: أیض
ي المسلم قبل الكافر أل رف ف اج رأيالن المسلم الذي یتمیز بالقصور في الفھم او الغلو والتط  یحت

م  آراءهتصحیح مفاھیمھ، وتعدیل  إلى ى یفھ ھ حت الاإلومواقفھ، وتوجیھ سلوكھ واتجاھات ا  مس فھم
ً  دقیقاً  شامالً    . صافیا
رنعرفھم  ألننا إلینامحاورة جیراننا ومن ھم اقرب  األولویاتفي سلم  ویأتي م  أكث رھم وھ ن غی م

ا  ریفھمونن ب  أكث لم یعات ھ وس لى هللا علی ول هللا ص ان رس ذا ك رھم، ول ن غی اً م ون  أقوام ال یعلم
رانھم والجیرانھم فیقول:"  ون جی وام ال یفقھ ال أق أمرونھم وال  ما ب ونھم وال ی ونھم وال یعظ یعلم

ینھونھم وما بال أقوام ال یتعلمون من جیرانھم وال یتفقھون وال یتعظون وهللا لیعلمن قوم جیرانھم 

                                                
  . 269سورة البقرة، اآلیة  1
  . 59سورة النساء، اآلیة  2
 ). (بتصرف) الشاملة.1/46. (عن رب العالمین إعالم الموقعینابن القیم،  3
 .170. صعالقة تبادلیةالحكمة والحوار محجوب، عباس،  4
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ون أو  ون ویتفطن رانھم ویتفقھ ن جی وم م تعلمن ق ونھم ولی أمرونھم وینھ ونھم وی ونھم ویعظ ویفقھ
  .1"ألعاجلنھم العقوبة

رأوهللا سبحانھ وتعالى  ھ  م اة فق اتبمراع ا  األولوی رحینم لم  أم ھ وس ول هللا صلى هللا علی  أنرس
  .2األقربینینذر عشیرتھ 

  
  

  المبحث الثالث: شروط الحوار الناجح

  : مراعاة الظالل العامة في الكالماألول طلبالم
  ذات الظالل الطیبة: األلفاظ: اختیار أوال

ات االیجابی أمالبي النتائج، من الكلمات ما ھو ایجابي النتائج ومنھا ما ھو س عور ة تمنح الشالكلم
ع  واألمان بالثقة ة م ات الطیب اء العالق ي بن رینواالرتیاح، وتساعد ف ا، اآلخ لبیة الكلم وأم ات الس
  .ناآلخریتشوش عملیة بناء العالقات الحسنة مع  أووعدم االرتیاح، وتعطل  اإلحباطفتنتج 

اظفلیست  ث  األلف ن حی دة م ى درجة واح اءاعل اعر  إلیح إواألحاسیسبالمش ض ، ف اظن بع  األلف
ا  وحي بھ اظیوحي بمشاعر یحسھا السامع، ال ت ھ لھ ألف بعض إ، وامرادف ھ لل ان یوحی ذه ھ أنن ك

راد،  األلفاظ ا إالعلى درجة واحدة في دالالتھا على المعنى الم ا غ أنھ اوت تفاوت ي تتف ر یسیر ف ی
  لكالم.والذوق الفني ل األدبيدالالتھا على المعنى 

لھا ظالل ، ومتفاوتة تأثیریةلھا دالالت  أن كل كلمة، نجد تأثیرھاوعمق  الكلمة أھمیةوفي ضوء 
ع  أدبخاصة تمیزھا عن غیرھا من الكلمات، وفي  رینالكالم والحوار م د من مر اآلخ اة ال ب اع

لحسنة، اعلى اختیار الكلمات والعبارات ذات الظالل  فنحرصھذه الظالل التي تحملھا كل كلمة، 
  ونتجنب الكلمات التي توحي بظالل سیئة.

  : الصوت والمعنىثانیا
المعنى، ف ھ ب وت وعالقت الم، قضیة الص ة للك الظالل العام ق ب ا یتعل د إومم الم عن وت الك ن لص

 ً ما تكون نبرة الصوت عامال مساعدا على توضیح المعنى،  النطق بھ عالقة وطیدة بمعناه، وغالبا
ً  جدیدة، ما كانت لتوجد الم ظالالً في على الكأنھا تضكما  ا الم مكتوب ذا الك وق  لو بقي ھ ر منط غی

ئَنَّ  بھ، فمثال في قولھ تعالى:" ن لَّیُبَّطِ ارة 3" َوإِنَّ ِمنكُْم لََم رس العب ي ج ة ف ورة التبطئ ، ترتسم ص
بطء  ل ب ى یص ا، حت و یتخبط فیھ ر وھ كلھا، وفي جرس "لیبطئن" خاصة، وان اللسان لیكاد یتعث

  ھایتھا. ن إلى
َوآتَانِي َرْحَمةً ِمْن  بَیِّنٍَة ِمْن َربِّي ٰ◌ قَاَل یَا قَْوِم أََرأَْیتُْم إِْن ُكْنُت َعلَى وفي قصة ھود مثال: قال تعالى:"

اِرُھونَ  ا َك تُْم لََھ یَْت َعلَْیُكْم أَنُْلِزُمُكُموَھا َوأَْن ة "أ 4"  ِعْنِدِه فَعُّمِ ور كلم و تص ا" ج راهنلزمكموھ ، اإلك
بعض، كما یدمج الكارھون مع ما یكرھون،  إلىكل ھذه الضمائر في النطق وشد بعضھا  اجبإدم

  كثیرة في كتاب هللا. واألمثلةوھم منھ نافرون.......  إلیھویشدون 
ن ا أیضا فاألصواتفلیست الكلمات وحدھا ھي التي تملك المعاني  ي ع ر الخف ك التعبی اني تمل لمع

ى  ل عل دھافتعم ا، فح أو تأكی ون نفیھ انین ال یك ً  إنس یا تطیع  راض ین وال یس ف مع ن موق  نأع
ن ھذا الصوت إویقول كلمة "موافق" بصوت مھزوز وضعیف ف آلخر أویصرح بالرفض لسبب 

ي  ذا یعن ا، وھ ة  أنیؤكد عدم الموافقة على الرغم من النطق بھ ً أثم واتا ا  ص اني  ضفاءإیمكنھ مع
رى ھا  أخ ات نفس ات، وان الكلم ى الكلم ذعل ا تأخ ةني مع ي  مختلف اتف ة أوق ف مختلف ي مواق  وف

  مختلفة. 
ة  وت وطریق رة الص ى نب اءا عل اع والشخصیات بن نفس واالجتم اء ال وبشكل عام فقد صنف علم

  ، ھي:أساسیةخمس شخصیات  إلىالكالم، 

                                                
 ). (بتصرف) الشاملة.1/97. كتاب العلم، (، مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالھیثمي 1
  . 176. صالقة تبادلیةالحكمة والحوار عمحجوب، عباس،  2
  . 72سورة النساء، اآلیة  3
 . 28سورة ھود، اآلیة  4
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ي وكلما األوامرتعطي  وكأنھاالشخصیة العدوانیة: وھي التي تتكلم  -1 ي معسكر حرب ا ف تھ
  رة صوتھا حادة وممیزة.دائما جافة وحازمة ونب

 م منمق معسول ولكن معانیھ مبطنة.الشخصیة المخادعة: والتي تتكلم عادة بكال -2
ق  -3 احبھا رقی ون ص ي یك امحة: والت یة المتس رةالشخص ادئ النب لوب ھ ي  األس اري ف یج

واز أنبل یحاول  اآلخرینكان نوعھ واتجاھھ وال یعلو صوتھ على صوت  أیاالكالم  ن ی
ً  اآلخرمستوى نغمة  إلىل بین النغمتین لیص  .تماما

ة بھدوء ونبره منخفض اآلخرین: وھي التي یفتح صاحبھا الحوار مع الصامتةالشخصیة  -4
 ھو دور المستمع الجید. یأخذوسرعان ما یترك غیره یتحدث بینما 

تطیع  -5 ث ال تس رات بحی دة م وتھا ع رة ص ر نب ي تتغی ي الت ة: وھ یة الغامض أن الشخص
 ھاأسئلت عن اإلجابةا وتجعل المستمع في حیرة یعجز فیھا عن دیثھتعرف المقصود من ح

  منتبھ ومستمع جید لكنھ متحدث غامض. بأنھویوصف صاحب ھذه الشخصیة 
ل  اآلخرینیكون فھم  أنفال بد  ي التعام ارزة ف اوین ب وفھم مدلول كالمھم وطبیعة شخصیاتھم عن

ل  ونزیل اإلنسانیةمعھم حتى نحقق النجاح في بناء العالقات  الحواجز والعقبات الناجمة عن الجھ
   .1اإلنسانيبالطبیعة النفسیة للكائن 

   
  األلفاظالكنایة وعدم التصریح ببعض  إلىاللجوء  :الثانيالمطلب 

ر نھج الق ي تتحدثآالناظر في م ك الت ة تل ائكة خاص ایا الش دیث عن القض د الح ریم عن ن  ن الك ع
ذوق  یجده قد بلغ والمرأةوصف العالقة بین الرجل  اة ال ي مراع ة ف ك با واألدبالغای ستخدام وذل

  للتعبیر عن المعاني. وأعذبھا وأحسنھابالمراد والغرض  األسالیب أوفى
يء  األلفاظن من فإ ل ش ي ك ما ھو قبیح ال یستحسن التصریح بھ وهللا تعالى جمیل یحب الجمال ف

ا جنح  ا ھن ری أسلوبومن ذلك جمال الكلمة والعبارة، ومن ران الك ة الق ن العالق د الحدیث ع م عن
ارة  والمرأةالجنسیة بین الرجل  ریح العب ر ص ة  إلىعن ذك بیل الكنای ى س ا عل دل علیھ ا ی ر م ذك

ى  األحكاموالمجاز، فیعرض ھذه  ة مشتملة عل ورة بدیع اظفي ص ة  األلف ورة  واآلدابالرقیق الوق
ةوالكنایة الجمیلة، ومن  ك:  األمثل ى ذل اءعل الى، اإلفض ال تع اَن َوإِنْ :"ق تِْبَداَل َزْوجٍ َمَك ُم اْس  أََرْدتُ

ھُ  * َزْوجٍ َوآتَْیتُْم إِْحَداُھنَّ قِْنَطاًرا فَال تَأُْخذُوا ِمْنھُ َشْیئًا أَتَأُْخذُونَھُ بُْھتَانًا َوإِثًْما ُمبِینًا َف تَأُْخذُونَ َوَكْی
  .2"ِلیًظا َوقَْد أَْفَضى بَْعُضُكْم إِلَى بَْعٍض َوأََخْذَن ِمْنُكْم ِمیثَاقًا غَ 

  ھو الجماع، كما روى ابن عباس ومجاھد ومقاتل. اآلیةالمذكور في  اإلفضاء
ع  ھنھ سبحانھ وتعالى نزه كتابإھنا كنایة عن الجماع ف اإلفضاءیقول شیخ زاده:  عن كل ما یستبش

   .3سماعاً 
  

  كیف نحقق ثقافة الحوار: الثالثالمطلب 
ً ائستناد إلى ثوابت عقنحقق ثقافة الحوار باال دینیة وأدبیة وثقافیة وتراثیة  دیة تتضمن نصوصا

ویقف على رأسھا القرآن الكریم  جتماعي الراشد المثقف،ة، وتحظى باھتمام الرأي العام االوعرفی
فیھ من غنى روحي وقیمي، یتم  والحدیث النبوي الشریف والموروث الشعري والنثري بما

فة الحوار: الحكمة والمثل والمقالة والقصة نصوصھ بعنایة كاملة ویوظف في خدمة ثقا اختیار
  .4والمسرحیة والخطبة والسیرة الذاتیة للقارئ في المجاالت المختلفة

                                                
 ). 175ص -161. (صأدب الكالم وأثره في بناء العالقات اإلنسانیة في ضوء القران الكریمعبد هللا، عودة،  1
  ). 21، 20سورة النساء، اآلیتان ( 2
 .)178ص  -176. (صفي ضوء القران الكریمإلنسانیة افي بناء العالقات  وأثرهالكالم  أدبعوده،  ،عبد هللا 3
  15.  صالحوار في اإلسالم عباد، عبدالرحمن،4
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 فقه االختالف بين التسامح واإلرهاب
 

األستاذ الدكتور                                                                                              
هــــادي نـــهـــر                                                                                               

 جمهورية العراق/                                                                          رئيس جامعة مزايا

 العميا اختمفت موجودات بإرادتواالختبلؼ مف ثوابت النظاـ الكوني المبدع ىذا النظاـ وخالقو الذي 
 ومن آياتن خلن السم تن  األرن   ختالن السختكن  ام اتكن إن فن الن آيتنن"الوجود ، قاؿ تعالى 

 ، ومثمما اختمفنا ألسنة وألوانا اختمفنا أشكاال وىيئات ، وقدرات ، وعقائد ، 22/مف سورة الرـو " اخعياسيم
ومواقع اجتماعية ، واختمفنا في درجات التمقي ، وفي العمـ ، والجزاء ، ولكي نصنع مف اختبلفنا ىذا 

الحياة ونعمر الكوف ، ونرث األرض ، ال بد مف االعتداؿ والحوار وقبوؿ اآلخر ، ونبذ التطرؼ 
واالختبلؼ في جانبو السمبي ال االيجابي ، الف االختبلؼ االيجابي ىو الذي يحقق التسامح والتماسؾ 

. واالستنارة ، واالندماج ، والمساندة ، واإلعانة واإلكراـ ، وشرؼ اإلنساف ، وسطوع الحقيقة 
أما السمبي فبل يخمف إال الفرقة ، والتناحر ، والتحارب ، والدماء ، واإلرىاب الذي عانى ويعاني منو 
العالـ اليـو حيث تتوحد فصائل األشرار ، وتتضامف العصابات ، والفصائل اإلرىابية ، وأدعياء الديف ، 
وشذاذ اآلفاؽ ، ومزوري التاريخ ، ولينزلوا الببلء بالعالـ مف اجل منافع خاصة ، وأفكار مشوىة باطمة ، 

. ومصالح غير مشروعة وال مقبولة 
:  ويحاوؿ ىذا البحث أف يجيب عف جممة مف األسئمة مف أبرزىا 

كيف يكوف التماسؾ وفقا لمنطق الفمسفة أزلي ويكوف االختبلؼ السمبي طريقا إلى التشظي  .1
والتناحر والضياع ، والدماء ؟ 

والتخمف واالنحطاط ، وانحسار العقل , وكيف يكوف اإلرىاب انعكاسا لمتدني ، وغياب الوعي  .2
 والمنطق ؟

وكيف يمكف ونحف نعيش القرف الحادي والعشريف أف نرتضي الغث مف الفتوى التبريرية  .3
العمياء التي تكرس الجيل والتعمية عند الناس ، وتحرميـ مف الوعي ، وتخفي عنيـ الحقائق ، وتيبط 

 بافياميـ إلى أدنى الحدود ؟
 وكيف أصبح بعض اإلفتاء جاىزا لتبرير اإلرىاب ، وتبرير العنف والدماء ؟ .4
ولماذا يصر بعض البشر عمى لوي أعناؽ اآليات القرآنية الكريمة خدمة لما يدعوه مف الباطل  .5
 ؟

عقمو في تذاكر القراف عمل ولماذا يجب عمى اإلنساف اليـو إذا كاف مؤمنا باهلل ورسولو أف ي .6
 .الكريـ ، والسنة الموثقة ال المرتجمة ؟ في القضايا الشخصية ، والدينية ، والوطنية ، واإلنسانية 

راقة الدماء؟ .7  وكيف صار غياب العقل والمنطق طريقا إلى العنف ، واإلرىاب وا 



ولماذا ينزع بعض الخارجيف عف التعاليـ السماوية والقوانيف ممف تخموا عف كل أبعادىـ  .8
وصفاتيـ اإلنسانية عمى تشيئي اآلخريف وسمبيـ تمؾ األبعاد والصفات ، وحذؼ الماىية اإلنسانية عندىـ 

 ، وتعميق الصراع بينيـ لتفرقتيـ ثـ القضاء عمييـ ؟

ىذه األسئمة وغيرىا ستكوف محاور مركزية لبحث يقابل ويوازف بيف قبوؿ الحوار واالختبلؼ مع اآلخر 
وصوال إلى المحبة والسبلـ ، والتسامح ، وبيف رفض اآلخر وصوال إلى إرىابو ، وتيجيره ، واالعتداء 

 . عمى حرماتو ، بل القضاء عميو والفتؾ بو 
 
 
 
 

وهللا ولي التوفيق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

المبحث األول 

فقه االختالف 

االختبلؼ مف ثوابت النظاـ الكوني لمبدع النظاـ وخالق الكوف، وليس في اختبلؼ 

 امن يانألرلنالععن اسيانن: "موجودات الوجود إال إرادة الييئة، وأمر رباني عظيـ الشأف، قاؿ تعالى

، ومثمما خمقنا هللا وجعمنا مختمفيف في الصور واألشكاؿ، (1)" ّوةن  حدةن النآز امإنوخخخفيم

جعمنا نن ومن آياتن خلن السم تن  األرن   ختالن السختكن  ام اتك: "، واأللسف(2)والييئات، واأللواف

 منن: "، وفي العقائد(3)"النآتخفنهللانافليًن الن سعهين"هللا تعالى مختمفيف في القدرات واالستطاعات

 (5)" هللان ّضعنرعضتكنعخىنرعضن فن ارزق: "وفي األرزاؽ" (4) اذين خقتكن سستكنكي رن وستكنوؤوم

، وفي (6)"رعضهكن مقنرعضن ألريتنايخخذنرعضهكنرعضيًنسخرآيًنورفعنا : "وفي المواقع االجتماعية

آر فنهللانن: "، وفي العمـ والجزاء(7)" اخلن اوثيلناضررهيناخسيان وينآعق خهين الن اعياسمإ: "درجات التمقي

. (8)" اذآمن وسم نوستكن  اذآمن  ام ن اعخكن ألريت

وىكذا تتعدد بأمر هللا أوجو االختبلؼ في مخموقاتو، ومنيا البشر، بما يؤكد أّف التاريخ 

البشري ليس  جماعة واحدة موّحدة في المذاىب، واألجناس، والمغات، والبيئات الجغرافية، 

ّنما ىناؾ جماعات وأمـ، ولكّل منيا ىوية خاصة،  والمصالح وغير ذلؾ مف أوجو االختبلؼ، وا 

 اتعّن وةنرعخسينوسلتيًن كنن"، (9)" اتعنرعخسين رعةن وسهيريًن: "ومنيج معيف، ومنسؾ تعرؼ بو

الذي يجّسده حركة التاريخ وقوانينو، ولكف "، وىذا االختبلؼ بيف األفراد واألمـ ىو (10)"هايستم

كاف الناس ابتداء أمة واحدة، ثـ بدأ االختبلؼ الحقًا، فاالختبلؼ ليس ىو البدء ولكف ىو نتاج 



كاف الناس أّمة واحدة فبعث هللا النبييف مبشريف . " وبحكمة ربانية(11)"الحركة التاريخية

ّنما حذؼ لداللة قولو تعالى(12)"ومنذريف  وينن: " أي متفقيف، ثـ اختمفوا، فبعث هللا تعالى النبييف، وا 

. (13)"كيإن اسيان الن وةن  حدةن  ي خخفم 

بيذا التنّوع في - فيما يتمثل بو–وليس مف شّؾ في أف غنى الوجود، وسّر ديموتو يتمثل 

طبيعة خمقنا وتصويرنا، وفي تنّوع العبلقات بيننا، فالتاريخ اإلنساني يتحرؾ عمى شكل جماعات 

مف الناس، وىذه الجماعات في حركة دائمة ال تتوقف، كّل منيا يسعى إلى تأكيد وجوده، 

فأحواؿ العالـ واألمـ وعوائدىـ ونحميـ ال تدـو عمى وتيرة واحدة، "والتواصل، والتعاوف مع غيره 

ومنياج مستقر، إنما ىو اختبلؼ عمى األياـ واألزمنة، وانتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ، وكما يكوف 

ذلؾ في األشخاص، واألمصار كذلؾ يقع في اآلفاؽ، واألقطار، واألزمنة، والدوؿ؛ سّنة هللا التي 

. (14)"خمت في عباده

والناظر إلى حركة اإلنساف عمى األرض ليقف اليـو عمى نوعيف أساسييف مف 

. االختبلؼ

اختبلؼ إيجابي، محمود ومشروع، وىو سّنة ماضية في الخمق، وناموس مف : أولهما

نواميس الوجود؛ ألف هللا سبحانو خالق االختبلؼ وأصمو، وىو الذي يحميو في أصعب وجوىو، 

ال إكراه في الديف قد تبّيف الرشد مف الغي فمف يكفر "وأعني بو االختبلؼ عمى المستوى العقائدي 

. (15)"بالطاغوت ويؤمف باهلل فقد استمسؾ بالعروة الوثقى ال انفصاـ ليا

فالكفر بالطاغوت واإليماف باهلل ىما الحصانة التي تكفينا شرور اإلكراه، والكراىية، 

والعنف، والتدافع، واإلرىاب، فاهلل سبحانو لـ يجعمنا شعوبًا وقبائل، ولـ ينعـ عمينا بمظاىر 

االختبلؼ لكي نتعادى، ونتحارب، بل لنتعارؼ، ونتفاىـ، ونصنع الحياة، وأف ندفع باختبلفنا، 

وتدافعنا بحركة اإلنسانية عمى األرض إلى األماـ دائما ، فاالختبلؼ وبنصوص القرآف الكريـ يمد 



البشر بمساحات أوسع آفاقًا وأبعد مديات نحو خير الجميع، ومف الجائز أف يكوف االختبلؼ 

أحيانًا مدعاة إلشيار السبلح بيف المختمفيف، ولكّف ىذا ليس ىو المطموب مف االختبلؼ أساسًا، 

عبلقات "بل المأموؿ مف االختبلؼ أف يخمق آفاقًا مف التبلقي اإلنساني أكثر إيجابية في صنع 

إنسانية متبادلة بيف األمـ واألقواـ والشعوب، لمتقارب، والتعارؼ، مع بقاء كل منيا عمى مذىبو، 

. (16)"أو جنسو، أو لونو، أو لغتو، أو بيئتو

ليس عميكـ : "متجاوزيف بذلؾ عف الخطأ في االجتياد، والخطأ غير المقصود أو المبّيت

، وقد نّوىنا بيذا االختبلؼ اإليجابي واستقبمتو (10)"جناح فيما اخطأتـ بو ولكف ما تعّمدت قموبكـ

. (17)"بحفاوة أغمب المجامع والمؤتمرات العممية الدولية

اختبلؼ سمبي مذموـ مبعثو اليوى، واألنانية، وحّب الذات والمنافع الخاصة، : وثانيهما

واألنا الفردية، والجيوية، والحزبية، والقومية وغيرىا مف الصفات التي تبعث عمى االختبلؼ 

العنيف، وتؤسس لمبدأ الكراىية بيف األفراد والجماعات، بعيدًا عف أي نزعة إنسانية، وليس مف 

 (البراغماتية)أو  (النفعية)شؾ في أف ما ييدر جماؿ الوجود البشري، وييدد مصير البشرية ىو 

؛ ألف ىذه النفعية المقيتة بكل (18)"بات الصراع في العالـ اليوـ مف ضمنيا وليس معيا فقط"التي 

أوجييا النفسية، والدينية، واالقتصادية، والطائفية، والعنصرية ىي الطريق المفضي إلى 

االختبلؼ والفرقة ومف ثـ العنف واإلرىاب، والبعد عف إنسانية اإلنساف الذي استعمره هللا في 

األرض ليشيد، ويبني، ويحب، ويؤاخي، ال أف يقتل، ويدّمر، ويخّرب، ويجعل مف االختبلؼ 

سبيبًل لمقضاء عمى الحقيقة الربانية في الخمق، ومف البدىي أف االختبلؼ ال يكوف سبيبًل 

عمى اصطبلح الفقياء المسمميف، إال بنبذ أي نزعة " تحقيق المناط"لموصوؿ إلى الحقيقة، أو 

فمكل إنساف فردية أصيمة ال تماثل "لمعنف في الحوار، أو التعامل مع اآلخر الذي نختمف معو، 

. ، فكيف لنا بتماثل الجماعات، والشعوب، واألمـ(19)"مماثمة تامة أي آخر بصورة أدؽ



إّف االختبلؼ ميزاف إالىي بديع كّرـ هللا بو خمقو، وأعطى مف خبللو كثيرا مف الحقوؽ 

المقدسة التي ال يجوز المساس بيا، وىذه الحقوؽ تشمل كافة جوانب حياتو بدءًا بحرية العقيدة 

التي ترؾ سبحانو االختيار فييا لئلنساف، ألنو المحاسب عمى ذلؾ دوف غيره يوـ الحساب، ومف 

. ثـ فميؤمف ىذا اإلنساف أو فميكفر طالما أنو بما كسب رىيف

والمحصمة أف الثواب عمى درجة التقوى، والتقوى ليست كثرة العبادة كما يظنيا بعض 

وأكثر رذائل األعماؿ فتكًا " إف أكرمكـ عند هللا أتقاكـ"الناس، بل ىي االبتعاد عف رذائل األعماؿ 

باإلنساف بعد اإلشراؾ باهلل ىو اإلرىاب والقتل وسفؾ دماء اآلخريف، واالعتداء عمى الحرمات، 

. واإلفساد في األرض بأي وجو مف وجوه اإلفساد

إّف اإلدعاء بامتبلؾ الحقيقة مف أي طرؼ كاف، ونبذ اآلخر والفتؾ بو لمجرد أنو يختمف 

. (20)"الن كر هن فن ادآم"عّنا بآرائو، وأفكاره، وعقائده ىو نوع مف أنواع اإلرىاب فػ 

قناع اآلخر بالحوار بالتي ىي أحسف،  ولذلؾ أمر هللا حتى رسمو وأنبياءه بالدعوة، وا 

 ذكرن اسين اننوذكرنالننعخيهكنن: "وضماف حرية الفرد في الشريعة مسممًا أو غير مسمـ

. (21)"رسليطر

. ىكذا أمر هللا نبيو الكريـ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بالموعظة واإلرشاد ال بالتسمط، والقير، واإلجبار

رشادىـ بالحسنى، سنبدأ طريق التزمت،  ومف غير ىذا السبيل القويـ في تذكير الناس وا 

والظمـ، والعنف، وخمق أدياف متكاثرة، فالتزمت في الرأي، واإلدعاء بامتبلؾ الحقيقة المطمقة، 

ىكذا كاف األمر مع التوراة الذي خمق "والتشبث بفكر ما إلى حد اإليماف المطمق ىو ديف جديد 

خبللو مف كتبوه بأقبلميـ أكثر مف ديف، وكذا األمر مع كل أيديولوجيا، أو فمسفة أو أطروحة 

يّدعي أصحابيا امتبلؾ الحقيقة المطمقة، إنما تخمق دينًا مزيفًا جديدًا بغض النظر عف كوف ىذا 



المستوى مف اإلدعاء والتطرؼ ينطمق مف مديات غيبية، أو ممارسات شعائرية مصحوبة 

. بتغيبيات أخبلقية، أو سموكية، أو ال يكوف كذلؾ

وعمى ىذا األساس يكوف في التوراة أكثر مف ديف، وتكوف الشيوعية دينا، والعنصرية 

األلمانية بالنسبة ليتمر دينًا ويكوف ما عند الجماعات المتطرفة واإلرىابية كداعش، والقاعدة 

وجبية النصرة، وبوكو حراـ، وشباب الصوماؿ، وأنصار الشريعة، وغيرىا مف ىذه الجماعات 

. (22)الضالة ديف مزعوـ، وظالـ وقاتل

ومف الواضح اليوـ أماـ العالـ كّمو أّف ىذه الجماعات الضالة وغيرىا مف المخفي والباطف 

كثير، تتوجو إلى الناس بخطابات تكفيرية استبدادية، قائمة في المقاـ األوؿ عمى نفي اآلخر 

ممف الغوا العقل والمنطق وأساءوا إلى الديف  (قّمة)فكريًا عند غير القادريف منيـ عمى القتل وىـ 

 وىذا أوؿ الطريق إلى التصفيات الجسدية والقتل والولوغ في الدماء البشرية البريئة (23)السماوي 

والتفنف في األساليب الوحشية لتدمير البشر والزرع، والشجر، والحجر، وفقًا لما تنتجو الرؤوس  

المريضة مف وسائل بشعة لمفتؾ والتخريب واإلفساد في األرض، وليس مف شؾ أف ممارسة مثل 

خسارة "ىذه األفعاؿ البلإنسانية والدعوات الضالة المستترة والمجيورة لمقتل باسـ الديف اإلسبلمي 

ومؤشر عمى وجود مف يحاوؿ تقويض أركانو، ومبادئو وقيمو العميا، وتشويو " لقيـ اإلسبلـ

أخبلقياتو، ومآثره الحضارية وىو أيضًا خسارة أكبر وأفدح في رصيد اإلنساف المسمـ الروحي، 

واألخبلقي، والثقافي، والحضاري بعد المسيرة الحضارية الطويمة التي قطعتيا البشرية، ودفنت 

. (24)"ضرائب باىضة مف الصراعات والحروب، والتناحر، مف أجل بنائيا واستمرارىا

إف االختبلؼ يعني فيما يعني قبوؿ الحوار مع اآلخر، ويعني التسامح، والبلعنف، 

والشعور والتحمل لعبء اآلخر، والتعاوف معو، ورفض الدخوؿ معو في متاىات الصراع، 



والعنف، والكراىية، والتفكير بأي فعل مف أفعاؿ الكيد، والخيانة لبلنتصار عميو بوسائل غير 

. (25)شريفة

واالختبلؼ أيضًا يعني العطف، واالحتماؿ، واالحساس المعّمق بوجود اآلخريف، والسعي 

. معيـ إلى الحقيقة بالحوار البناء والمجادلة الحسنة

ف كاف التاريخ شاىدًا عمى مئات األحداث  إف التاريخ ليس ممنيجًا عمى إلغاء اآلخر، وا 

المريرة، والصراعات الدامية بيف الجماعات والشعوب، واألمـ عبر مراحمو المختمفة، ولذلؾ كانت 

نقطة البداية في حل المشكبلت المعقدة بيف البشر ىي االعتراؼ المتبادؿ باآلخر، أما االدعاء 

بالصفاء العرقي، أو الجنسي الذي كاف مع النازية والفاشية، ومف قبمو االستبداد والطغياف، ورفع 

ونكوف ىنا مع فرعوف الغابر، وما نشيده اليوـ مف فرؽ وجماعات  (أنا ربكـ األعمى)شعار 

تمتيف العنف السياسي وتدعي اإلسبلـ، وما ىي مف اإلسبلـ في شيء أقوؿ إف مثل ىذه 

الدعوات واالدعات ىي التي وقفت حائبًل بيف مبدأ االختبلؼ وثماره التي لـ يسمح ليا البشر أف 

تؤتي اكميا سبلمًا، وخيرًا وتعايشًا، وجمااًل وسموًا وجيًا بيف األفراد، والجماعات، والشعوب، 

. واألمـ

االعتساؼ، : وبيذه الحيمولة الفاتكة طغى االستبداد بالرأي، وفي الحق، وبرزت عناصر

والتسمط، والتحّكـ، واالستبعاد، والطغياف، وتضاءلت فرص المساواة، والتكافؤ، والتآخي وغيرىا 

مف صفات الخير، وما مف شيء أسوأ في السياسة، وأكثره فتكًا باإلنساف مف االستبداد بالرأي 

التراجع في كافة مرافق الحياة البشرية "وعدـ قبوؿ اآلخر فمثل ىذا االستبداد ىو الذي يؤدي إلى 

لى سيادة الطغياف، والنفاؽ، والرياء بيف الناس لى تعطيل الطاقات وىدرىا وا  . (26)"ووجوىيا، وا 

وكما أف االختبلؼ أصل إليي مف أصوؿ الوجود كاف الحوار مع اآلخريف ممف يختمفوف 

. (27)"أصبًل ذا جذور عميقة في اإلسبلـ"معنا 



فاإلسبلـ جسر بيف البشر والديانات والحضارات، والدعوة اإلسبلمية لمحوار مع المختمفيف 

. (28)" النالي ام ن  عن اتخيبن النرياخفن فن حلم"والتحضر، والحسنى " نموذج لمرقي

  عنآين  عن اتخيبنالناتخم ن فن آستكن يرن اللقن الناختعم ن  م ان مون دن خم نومن تعن   خم نن"

. (30)"كثير ًقن  خم نعمنسم ان التيع

واليـو قد تعددت الدوافع . أي ال تتجاوزوا الحد، وال تزيدوا في الديف مما ليس فيو 

الضرورية لمثل ىذا الحوار، وتيسرت سبمو بوجود وسائل التنقل واالتصاؿ الحديثة التي جعمت 

العالـ عمى ترامي أطرافو، وتباعد قاراتو مدينة واحدة، وليس مف شؾ في أف انتشار اإلسبلـ في 

أوروبا وأمريكا بشكل ممحوظػ، بل ومؤثر حتى في السياسات المتبعة في دوؿ ىاتيف القارتيف، 

وبروز الوعي اإلنساني، وانتشار التعميـ وظيور طبقات مثقفة في الشرؽ قادرة عمى أف تكوف 

طرفًا في الحوار مع إنساف الغرب كل ىذا قد ىّيأ الفرص المبلئمة لمحوار البناء، والمثمر والبعيد 

. عف األىواء والمصالح الضيقة، والتعّصب، والبعد عف المراء في الخصومة



المبحث الثاني 

االختالف واإلرهاب 

مف التحديد والتعريف  (Terrorism)عمى الرغـ مّما يشوب داللة مصطمح اإلرىاب 

لتبايف وجيات النظر، وتكاثرىا حوؿ مفيـو اإلرىاب، وأبعاده السياسية واالجتماعية والدينية، 

بكسر – (ر ىػِ ب)والثقافية؛ أقوؿ عمى الرغـ مف ىذا فإّف مف الواضح أف المادة المغوية لو ىي 

، أما في سياقو االصطبلحي العاـ (32)، واالزعاج، واإلضافة(31)وتفيد معاني الخوؼ والفزع- الياء

تنفيذ مشروع إجرامي فردي، أو جماعي بقصد اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ، وتعريض : "فيدؿُّ عمى

سبلمة المجتمع وأمنو لمخطر، وىذا ما أقرتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، حيف أرادت تعريف 

اإلرىاب بشكل واسع فاعتبرتو ما يشمل األعماؿ والوسائل والممارسات غير المبررة التي تستثير 

فزع الجميور، أو مجموعة مف األشخاص ألسباب سياسية بصرؼ النظر عف بواعثو 

. (33)"المختمفة

استخداـ العنف غير القانوني، أو التيديد بو بأشكالو المختمفة : "واإلرىاب أيضاً 

كاالغتياؿ، والتشويو، والتعذيب، والتخريب بغية تحقيق ىدؼ سياسي معيف مثل كسر روح 

المقاومة عند األفراد، وىدـ المعنويات عند الييئات والمؤسسات كوسيمة مف وسائل الحصوؿ عمى 

معمومات، او ماؿ، أو بشكل عاـ استخداـ اإلكراه إلخضاع طرؼ منادئ لمشيئة الجية 

. (34)"اإلرىابية

، واألرض، وىو (35)فاإلرىاب رعب، وخوؼ، وقير، واستبلب، واستباحة الدـ، والعرض

 أو لمقضاء عمى اآلخر  الذي يختمف (35)"إلقامة سمطة او تفويض أخرى "قتل، وتفجير، وتخريب 

مع اإلرىاب وينبذه، واإلرىاب ال يمتمؾ وطنًا، وال ىوية، وال دينًا، مثمما ال يمتمؾ مبادئ أو 

مرجعيات إنسانية تقبل اآلخر، وتختمف معو، وتحاوره، أو تجادلو بالحسنى، ولذلؾ ىو خارج 



حدود أي جغرافيا، يضرب، ويخّرب، ويدّمر، ويتفنف في أساليب القتل في أي بقعة مف بقاع 

العالـ، تنكيبًل باإلنساف، وتفكيكًا لمعبلقات اإلنسانية االجتماعية، والثقافية، واألخبلقية، والروحية، 

. واالقتصادية

واإلرىاب بعد ىذا ليس حدثًا بسيطًا في حياة المجتمعات، والدوؿ، وقد ال يقاس بالمدة 

التيي يستغرقيا، وال بعدد الجرائـ التي يقترفيا، والدماء التي يسفكيا، واألرض التي يخّربيا 

ويدمّرىا، والطاقات المناوئة لو التي يشغميا ويعطميا مف أف تكوف فاعمة، منتجة، بل يقاس اليوـ 

بفضاعة الجرائـ التي يقـو بيا، وبوحشيتيا، وقد خرج بيا عف حدود حتى الحيوانات المتوحشة، 

فقد بمغت اليجمة اإلرىابية المعاصرة مديات مف القتل، وسفؾ الدماء، والتفنف في قتل اإلنساف 

. مما لـ يؤلف عمى مدى تاريخ البشرية

إف اإلرىاب والتطرؼ تجاوز لعدالة الشرائع السماوية والفطر اآلدمية، وىو أزمة بحق 

تاريخ الحضارات اإلنسانية كميا، وكارثة تحل باإلنساف الذي كّرمو هللا، واستخمفو إلعمار أرض 

ذا كاف االختبلؼ بيف الناس شريعة مف شرائع هللا، وحكمة بالغة مف حكمو  هللا ال اإلفساد فييا، وا 

وآياتو البينات، فإف عدـ قبوؿ ىذه الشريعة، ونبذىا والتمّرد عمييا وعدـ التسميـ بآلياتيا، والتوجو 

إلى نبذ اآلخر، واالستعبلء عميو، بل إلغاؤه، أو االختبلؼ معو مف أجل االختبلؼ ىو أوؿ 

خطوة إلى الفرقة، والتطرؼ، والعنف، ثـ القتل والتدمير واإلرىاب، فاالختبلؼ مف أجل االختبلؼ 

ال يمكف اف يكوف طريقًا لمنيوض بقضية خبلفية بيف األفراد، أو الجماعات اذ يمكف لنا بالحوار، 

والتفاوض، وقبوؿ اآلخر، واالعتراؼ بو أف نكّمل وننجز حمواًل ألي خبلؼ ديني، أو مذىبي، أو 

سياسي، أو غير ذلؾ، فالحوار في أحد أو جية الحضارية تنازؿ تبادلي عف قناعة ورضى مف 

أجل إيجاد مساحات مشتركة مع اآلخريف بطريقة إنسانية لطيفة، وعمى ىذا األساس ال يجوز أف 



نختمف عمى أمر ما مف حيث ىو، ولكف مف حيث تكييفو لمبلئمة العقل والحقيقة وليس القطع بو 

. والتعصب لو

، بل عمينا لو كّنا إنسانييف حقًا، (36)"  اين  ن آيككناعخىن دىن  ن فن تلنوتيم: "قاؿ تعالى

ومتحضريف حقًا أف نفترض صّحة رأي الجانب اآلخر، أو مجاراتو وصواًل إلى تبكيتو، أو بحثًا 

. عف طريق مفض إلى الحقيقة التي تقود إلى المحّبة والسبلـ

ما ضدي فيو أوؿ خطوة إلى العنف  أما التعامل مع اآلخريف عمى قاعدة إما معي وا 

واإلرىاب، والبعد عف التعايش اإليجابي بيف الناس وانتياؾ حرمة اإلنساف وواجبو المقدس تجاه 

. نفسو، وتجاه اآلخريف

إف التسميـ بامتبلؾ مجموعة مف البشر الحقيقة المطمقة، ومف ثـ االفتراض بأف ىذا 

االمتبلؾ المزعوـ يمنح ىذه المجموعة الحق في إلغاء اآلخر، والتنكيل بو جريمة إرىابية بحّد 

يعتمد عند تمقيو المعطيات مف الواقع الخارجي عمى أدوات - أي إنساف–ذاتيا، ذلؾ أف اإلنساف 

غير متكاممة تمامًا في التمقي، والتحميل، والتأويل إلى الحد الذي يتصوره ىو ألف الفكر اإلنساني 

غير محّصف ضد الوقوع في الخطأ في التحميل، والتأويل، ومف ثـ يجب أف يوضع في االعتبار 

ال يحتووف في بيناتيـ اإلدراكية إال عمى -  البشر–لدى كل فرد أف األعـّ األغمب منا نحف 

مرشحات ضعيفة، وغير فعالة بالمستوى المطموب، ىذا مف جانب، ومف جانب آخر أف األفكار 

والمدارؾ األساسية التي تصنع منيا اآللية المعينة إطارىا المرجعي في التقويـ والحكـ عمى اآلخر 

سمبًا، أو إيجابًا قد تكوف ىي نفسيا ضعيفة، أو غير مؤىمة، وعميو يجب عمينا حيف نختمف مع 

اآلخر أف نقـو بعممية متبادلة ليدـ الذات المقدس لمخروج مف األنا إلى اآلخر، وااللتقاء بو، 

والتحاور معو، واالنتقاؿ مف ذاتية الوصاية عميو إلى موضوعية التسميـ بأف ما نممكو، أو ما نحف 

عميو ليس ىو عيف الحقيقة، وأف ما ال يتشابو معنا ىو عيف االنحراؼ والزيف وبذلؾ يمكف بناء 



ذواتنا عف طريق تفاعمنا مع اآلخر، أفرادًا كنا أو طوائف، أو مجتمعات  تفاعبًل سموكيًا فكريًا، 

. وبذلؾ يتحّوؿ كل شيء لدينا مف األفكار والتصورات والرؤى إلى مطمق

إف إيماننا بأف ذواتنا عاجزة عف الوقوع عمى الحقيقة كما ىي في الواقع يبعدنا حتمًا عف 

إطبلؽ األحكاـ الصارمة، والعنيفة، والمتطرفة، التي تمغي حق اآلخر في أف يكوف مصيبًا وعمى 

حق، ونحف في كل األحواؿ ال نستطيع أف نيدـ ذواتنا السفمى إال بالحّب الذي يقودنا إلى تشكيل 

البنى التحتية لنفوسنا مف أجل أف نكوف أقدر عمى رؤية الواقع كما ىو، واقع التعدد، والمغايرة، 

. (37)"والتبايف

وبخبلؼ ذلؾ يكوف ىذا التعدد، والتبايف، واالختبلؼ طريقًا إلى الكراىية واألحقاد، 

. والرذائل الكريية لئلرىاب والعنف

 إف اإلرىاب اليـو بأنواعو الفكرية، أو الثقافية، أو االجتماعية، أو الدينية أو اإلعبلمية، 

أو غير ذلؾ مف أنواع اإلرىاب المتكاثرة قد تخطى حدود السياسة وغاياتيا، وأىدافيا واتسعت 

وسائمو وأدواتو وجنسياتو، فمـ يكتِف بالقتل الجماعي والتفجيرات المدمرة، بل تعدى ذلؾ إلى 

تأسيس كيانات إرىابية ماحقة تجابو دواًل ومجتمعات كاممة تحت ذرائع مزعومة كاذبة أبرزىا 

ذريعة الطائفية التي تحركيا نزعة عدوانية شريرة مف أجل سيادة ثقافة مذىبية واحدة عمى حساب 

بقية مكونات المجتمع المعيف، وىذا مما يؤدي إلى تمزيق نسيج المجتمع الواحد، وتغيير ثقافتو 

وأعرافو، وتقاليده، وأفقاره، واستنزاؼ طاقاتو، وموارده، ثـ شرذمتو إلى كيانات ىامشية ال تقوى 

عمى مواكبة الحياة اإلنسانية المأمولة، وليس مف شؾ في أف ىناؾ قوى خارجية تيسر لئلرىاب 

. تنفيذ مخططاتو وتنظيـ أعمالو واستمراره في القتل والتدمير، والتيجير، واالعتداء عمى الحرمات

إف مف أبرز ما يصنعو اإلرىاب في المجتمعات التي يمارس أعمالو فييا زيادة عمى 

تدميره اإلنساف والزرع الضرع ىو القضاء عمى المحمة االجتماعية، وتفككيا، وتخريب ذوات 



األفراد، ووضع كل منيـ في صراع مأساوي بيف االنتماء إلى مجتمعو، ومحاولة التشبث بثقافتو 

وعاداتو االجتماعية المتجانسة مع اآلخر، وبيف نوازع الطائفية، والعشائرية، والحزبية التي تذكي 

نيراف التفرؽ والتشتت وقد نجد طرفًا ثالثًا متأرجحًا ما بيف ىذيف المتقابميف المتضاديف يمني النفس 

. بترؾ الوطف والبحث عف ميجر لمخبلص والنجاة

وفي سياؽ البحث في اإلرىاب بوصفو المعاصر رديفًا لمقتل، والتنكيل، والوحشية، 

والطغياف، وىتؾ األعراض، واستباحة الحرمات والتدمير وخمط األوراؽ، وسوء النيات، وغير ذلؾ 

مف الصفات التي ُتبعد اإلنساف عف حدود اإلنسانية وتدخمو في دائرة التوحش، واليمجية، البد 

: مف تأكيد الحقائق العممية اآلتية

: اإلسالم واإلرهاب: أوالًال 

في القرآف الكريـ اثنتا عشرة لفظة عمى اختبلؼ في  (رَر ىػِ بَر )وردت مف المادة المغوية 

كما في  (ارىبوف )، و154كما في سورة األعراؼ  (يرىبوف )البنية الصرفية لكل منيا، فيناؾ 

في سورة  (الرىب)، و 116كما في سورة األعراؼ  (واسترىبوىـ)، 51 والنحل 40سورتي البقرة 

 (رىباناً )و (رىباف)، و90في سورة األنبياء  (رىبا)، و13في سورة الحشر  (رىبة)، و36القصص 

، وأخيرًا قولو 27 والحديد 31 والتوبة 82 والمائدة 34كما في سورة التوبة  (رىبانية)و (رىبانيـ)و

  عد  ناهكنوين سخطعخكنومن مةن ومنألريان اخيعنار تمإنرتنعد نهللان عد ككن   رآمنومنن: "تعالى

. 39مف سورة األنفاؿ "   اهكنالناعخسماهكنهللانآعخسهك

الخوؼ، والرىبةػ والفزع، والخشية : والداللة المستفادة مف ىذه اآليات البينات جميعيا ىي

. (رىبانية)و (رىباف)مف هللا كما في 



وقد يحمو لمغرض أف يتأوؿ ما جاء في سورة األنفاؿ عمى أنو دعوة لتحشيد القوة مف 

أجل إرىاب اآلخريف وليس األمر كذلؾ، فبغض النظر عف السياؽ الذي وردت فيو ىذه اآلية 

الكريمة وأسباب نزوليا، 

االحتراس، : كما ىو في اآلية الكريمة ىي (يرىبوف )والمقصوديف بيا نجد أف داللة 

والحماية، والدفاع عف النفس، وردع االعتداء ورد كيد األعداء، بعيدًا عف كل نوازع العنف، 

واالضظياد والتنكيل باآلخريف، والعدواف عمييـ، وبشرط أف يبدأ الطرؼ المعادي عدوانو وبعد ىذا 

كمو أف اإلسبلـ ضد أي نوع مف أنواع اإلرىاب سواء أكاف اإلرىاب عنفًا كبلميًا أو ثقافيًا، أو 

ومن خعنافليًنرتيرناففن  ن لي ن فن األرن تكاسين خعنن: "قاؿ تعالى. اقتصاديًا، أو إرىاب دماء وقتل

. (39)" اسيانرسيعيًن

الععن يهيننأ"والقتل في اإلسبلـ ىو الجريمة التي تخوفتيا المبلئكة حيف سمعت بخمق آدـ 

. (40)"ومنآفلدن يهين آلفلن ادويا

آين آهين اذآمن وسم ن   خم ن فن الخكنن: "واإلسبلـ ديف سبلـ، وحوار بالتي ىي أحسف

. (42)"ا  إنرسلم ناخلخكن  يرسحنات"قن(41)"كي ة

، واإلسبلـ دعوة (43)"  ُعن اىنستيعنألرلنريالتسةن  اسمعظةن اللسةن ري اهكنرياخفن فن حلم"

. (44)" اعي ام نعخىن اترن  اخقمىن الناعي ام نعخىن إلثكن  اعد  إ: "لمتعاوف مف أجل الخير والحياة

وليس في اإلسبلـ رغبة في نشر الدعوة بالسبلح وتشريع الجياد فيو مرىوف بدرء 

العدواف، والمعاممة بالمثل، ومجابية القوة بالقوة حيف تتقطع سبل السبلـ، وتغيب آفاؽ الحوار، 

والدعوة إلى الجياد دفع لممظالـ ولنصرة المستضعفيف والمضطيديف، والحرص عمى شرؼ 

المواثيق والعيود، وتوطيد الدعائـ الروحية واالجتماعية بيف الناس، ولذلؾ جاء اإلسبلـ لئلنسانية 

بأسس بناء وحياة قواميا العدؿ، واألمف والطمأنينة، والرفاة، واتخذ موقفًا عاداًل ووسطًا بيف البشر  



أي خيارًا متوسطيف بالحق معتدليف . (45)" كذالنرعخسيككن وةن سطيًناختمام ن هد انعخىن اسيا"

بالتعامل مع اآلخر، وىذه الوسطية التي تميز بيا اإلسبلـ تنبذ العنف بكل أشكالو، وليذا يمكف 

أف تكوف منيجًا يتعامل بموجبو الناس بعضيـ مع بعض مف جية، ومع سائر الظواىر، 

. والخبرات، واألحداث، والسياسات، واألدياف، والطوائف، والثقافات مف جية أخرى 

حداثياتو المشخصة بل  إف الوسطية في اإلسبلـ ليست موقفًا جغرافيًا لو حدوده المميزة وا 

موقف عقدي واستراتيجية عمل ورؤية ناقدة لموقع اإلنساف المؤمف في الكوف والعالـ، إنيا "ىو

القدرة عمى التحقق بالتوازف، وعدـ الجنوح صوب ىذا الطرؼ أو ذاؾ إال بالحق اليقيف، ومف 

خبلؿ ىذه القدرة يتحقق مفيوـ الشيادة عمى الناس؛ ألنيا تطل عمييـ مف موقع اإلشراؼ المتوازف 

، في عالـ مضطرب ممئ بالتقاببلت والمتضادات، وتقاطع المصالح، (46)الذي ال يميل، وال يجوز

واألىواء، وممئ بضروب مف أوجو االنحبلؿ األخبلقي وغياب الروح اإلنساني وممئ أيضًا بعوامل 

اإلفقار، والجوع، والتعسف، والقير، وغير ذلؾ مف االنحرافات المنبوذة التي يجابييا اإلسبلـ بكل 

. حـز

إف اإلرىاب تطرؼ تجاوز كما أسمفت كل الشرائع واألعراؼ، والقيـ اإلنسانية، وىو أذى 

أصاب ويصيب الجميع بأضراره الفادحة ولعل مف أبرز المتضرريف مف اإلرىاب اليوـ ىو الديف 

اإلسبلمي ونعتقد أف ما مف ضرر أصاب اإلسبلـ والمسمميف عمى مدى التاريخ كاألضرار التي 

أصيب بيا مف اإلرىاب المعاصر الذي يمارس بعضو باسـ اإلسبلـ واإلسبلـ براء منو، وىو 

المبتمى األوؿ بو، وبانعكاساتو الماحقة عمى المسمميف قيميـ، مبادئيـ، وتطمعاتيـ اإلنسانية في 

. أف يكونوا دائمًا مثااًل، وقدوة لكل خير، وعدؿ وجماؿ



: الدين والفكر الديني: ثانياًال 

إلى تراكـ ىش مف األفكار، والمفاىيـ، والمصطمحات - فيما أدى إليو–لقد أدى اإلرىاب 

التي اختمط حابميا بنابميا ومف بيف ىذ التراكـ المتعسف الخمط ما بيف الديف، والفكر الديني، وما 

بيف الروحي والجمالي واإلنساني، وما بيف السياسي والنفعي والسمطوي والتسمطي، فالديف يكتسب 

قداستو ومشروعيتو مف الوحي اإلليي ومف قبوؿ مف يؤمف باهلل واحدًا أوحد ويؤمف بكل ما تدعو 

لو األدياف السماوية مف محبة، وسبلـ، وتعاوف، وتبادؿ لممنافع، واحتراـ اآلخر، وغير ذلؾ مف 

. القيـ التي تدعو ليا األدياف السماوية طريقًا إلى العمراف وبناء اإلنساف واألوطاف

أما الفكر الديني فبل يكتسب مف الديف قداستو، وال اطبلقو ألف فيو اجتيادات وأىواء، 

وتأويبلت بشرية، وفيو أيضًا ضروب مف الترىات، واالنحرافات، واألساطير والغيبيات، والدسائس 

واالنطباعات الشخصية، والعادات المرضية، واألساليب القيرية المفضية إلى العنف، والقسوة 

. ومف ثـ اإلرىاب

. (47)" اففن وينسم  ين  كاهسهين لمأل ين اقم  ي"الديف يرى اإلنساف واحدًا 

أي عرفيا الفجور، والتقوى وما تميز بو بيف رشدىا وضبلليا وترؾ ليا حرية االختيار 

 كروتكنعسدنهللانن"بيف الفضيمة والرذيمة ووعدىا بالثواب والعقاب واألمر في الديف قائـ عمى أف 

.ن(48)" اق يكك

ىذا الميزاف اإلليي في النظر إلى الناس مف خبلؿ أعماليـ، ميزاف حق وعدؿ وخير، أما 

الفكر الديني فبل يرى إال نفسو سيدًا فوؽ الجميع مستحوذًا عمى الحق كمو، وعمى اإليماف كمو 

ف كاف مسرفًا في الشطط مبتعدًا عف الحقيقة  وعمى اآلخريف االنصياع إليو والخضوع لو وا 

والصواب، والقيـ الروحية واإلنسانية وبيذا تبذر البذرة األولى لتراكب النزعات العنصرية، 



والطائفية والحزبية،  واالستعبلئية، ويؤسس لممجموعات اإلرىابية والدويبلت العنصرية 

. والحكومات القومية الشوفونية

إف اإلدعاء باألنا العميا وامتبلؾ الحقيقة ىو سبيل الفرد والجماعة إلى تحويل الديف إلى 

ف الظف بأف النص الديني المعيف ىو ممؾ خاص يؤولو كل  وقود يأتي عمى األخضر واليابس، وا 

إنساف أو تؤولو كل مجموعة لحسابيا، وأىدافيا الخاصة ىو الذي يباعد بيف الديف والفكر الديني 

وعميو يجب التسميـ بأف ىناؾ بونا شاسعا بيف فيـ النص الديني وتأويمو، وبيف ىذا النص الديني 

في ذاتو، وىذا التسميـ بيف وجود الفارؽ بيف االثنيف ىو الذي يؤدي بنا إلى فيـ موضوعي 

لمنصوص، ال إلى صنع تأويبلت ودالالت ليا تصب في صالح توجياتنا فحسب، إف ىذا الفيـ 

الموضوعي القائـ عمى الوعي والعمـ وسبلمة المنيج ىو الذي يحيل النص إلى مكانو الصحيح 

في الحياة، والمجتمع وفي سموؾ األفراد وعاداتيـ وأخبلقيـ بداًل مف تحويل الديف إلى أداة لمحراب 

، ومنطمق إلثارة النعرات الطائفية والمذىبية والخبلفات (49)السياسي واالجتماعي واالقتصادي

. والتقسيـ والتشرذـ والييمنة عمى الفكر والسيطرة عمى اآلخر والتنكيل بو

: أخالقيات االختالف والتنوع: ثالثاًال 

لما كاف االختبلؼ سنة هللا في خمقو، وأف غنى الحياة وسر ديمومتيا يكمف في تعدد 

موجوداتيا وتنوعيا فعمينا التسميـ بأف رؤية األشياء والحقائق مف جوانب مختمفة ومتعددة ىو 

مدخل لمتغمب عمى كثير مف مشكبلتنا وأسباب اختبلفنا وىو دافع لنا في أف ال نتخذ مواقف 

. نيائية مف أي قضية بل عمينا تدبر األمور وتفحصيا والتريث في األحكاـ والجـز بيا

ومثمما صار العقل اإلنساني آلة موظفة لمصراع، والحروب، واآليدلوجيا البد مف أف يكوف 

ىذا العقل ينبوعًا إلنتاج الحب، والسبلـ والبناء، إف تقاطع الحضارات وتعددىا واختبلفيا يجب أف 

ال يمنع مف تبلقحيا والتقائيا فالحضارات اإلنسانية كالمصرية القديمة، والعراقية الرافدينية القديمة 



السومرية والبابمية واألشورية واليونانية الييمينة وحضارات النيضة اإليرانية قد أفرزت أفكارًا 

ومفاىيـ وطروحات عالجت بعض مشكبلت اإلنساف والمادة وجودًا وجوىرًا ومسيرًا وموقفًا وقد 

دخمت تمؾ الطروحات والمفاىيـ في سديـ فكري شمل العالـ كمو، وطرز حياة اإلنساف بفيض مف 

الخير، خاصة، عندما التقى أصحاب ىذه الحضارات ومديروىا عمى مائدة الحوار، مبتعديف عف 

. العنف والخبلؼ، ومتمسكيف بأخبلقيات الصراع

: النقد والنقض: رابعاًال 

مف األسباب المباشرة التي تدفع بنا إلى الخبلؼ ىو عدـ تمييز بعضنا بيف النقد والنقض 

أعني بيف االختبلؼ والخبلؼ، فاألوؿ تنوع وتحاور وتنازؿ متبادؿ والثاني خصومة، وعنف، 

لغاء لآلخر، وشتاف ما بيف النقض والنقد، فالنقض سبيل إلى  وترىيب، واستبداد، ونقض، وا 

أداة وشرط مف شروط المعرفة، وتأسيس كل ما ىو جديد ومفيد "العنف والكراىية واإلرىاب، والنقد 

. (50)"وصالح، وىو كذلؾ شرط لمتميز بيف الجوىري والعارض في القديـ أو السابق

إف اعتماد مبدأ النقض في التعامل مع اآلخر يوقفنا عمى مرجعيات سمطوية غير مييأة عمى 

االئتماف عمى مصائر الناس، سواء أكانت ىذه المرجعيات تزعـ انيا دينية، أو أنيا سياسية، وىي 

أبعد ما تكوف عف الديف أو السياسة، بل ىي في أحسف األحواؿ جماعات لمعنف السياسي، أو 

الديني، تضـ واعضيف باألجر، ومفتيف تحت الطمب يسارعوف متى ما طمب منيـ إلى تكفير 

اآلخر واستباحة دمو، مالو، وعرضو، وأرضو، ومعيـ فريق مف أدعياء السياسة بمعناىا التجاري 

. القائـ عمى االنتفاع واالمتيازات الخاصة بعيدًا عف مصمحة الوطف والمواطف

ومف الجمّي أف وعاض السبلطيف وأصحاب الفتاوى التكفيرية أخطر عمى الديف اإلنساف 

واألوطاف مف أي فصيل آخر، ألف ىؤالء يباشروف تخريب الديف، وطعنو في الصميـ، وفي 

ضياع الروح الديني ضياع لئلنساف ولقيـ اإلنساف، وىؤالء ىـ الذيف تجب مقارعتيـ ورفضيـ، 



وفي ىذه المقارعة والرفض انقبلب عمى السمطة وعمى أصحاب السياسة الذيف أضفوا عمى ىؤالء 

. المدعيف الديف، والمالكيف حق تأويمو وتفسير بما يخدـ مصالح السمطة التي تحمييـ

إننا في الدعوة إلى االنقبلب عمى ىؤالء األدعياء ال ندعو إلى االنقبلب عمى النص 

الديني بل ندعو إلى االنقبلب عمى المرجعيات الدينية البلدينية غير المييئة لبلتماف عمى النص 

الديني تأويبًل، أو تفسيرًا، أو أحكامًا، وعمى السمطة السياسية التي تحمي ىؤالء وتييء ليـ 

الحواضف اآلمنة، والعيش الرغيد عمى حساب وأد الحقائق وتشويييا وذلؾ بالخمط بيف ما ىو مف 

العقيدة وما ىو مف الشريعة وما يمكف اف يعرؼ مف الديف بالضرورة والبداىة والوضوح، وما ال 

يمكف معرفتو إال بالعقل والتدّبر، والتجّرد عف األىواء، واألحكاـ الذاتية واالنطباعية المحضة، أو 

. التي تصّب في صالح السمطة السياسية الحاكمة

: اإلرهاب واإلعالم: خامساًال 

في اإلعبلـ ألف اإلعبلـ في بعض طروحاتو عنف - فيما يتجمى–يتجمى اإلرىاب 

إرىابي ودوننا في ذلؾ األفبلـ، والمسمسبلت، واألخبار المتمفزة التي تنقل لنا عف عمد وترصد 

ولغايات سيئة ظاىرة ومخفية أحداث العنف ومشاىد الدـ، والقتل، والتخريب، وتصنع لنا أفبلمًا 

تعرض عمى شاشات السينما والتمفاز والكمبيوتر، يروج بعضيا لئلرىاب وينسج مف أجل ذلؾ 

أخبارًا كاذبة ويروج أحيانًا ألفكار ىدامة تذكي نيراف الصراع الطائفي، أو المذىبي، أو الحزبي 

تخمخل أركاف المجتمعات المتعايشة بسبلـ وتيميشيا مف أجل تييئة السبل لبلنقضاض اإلرىابي 

. عمييا

إف اإلعبلـ عنف إذا وّظف صورة المراة العربية بوصفيا جسدًا أو سمعة وليس مضمونًا، 

فبعض الفضائيات قد الحقت المرأة حتى في مخدعيا، واعتدت بعض صور اإلشيار واإلعبلف 

عمى كرامتيا مف أجل تحقيق أكبر قدر مف األرباح عمى حساب ىدر الكرامة اإلنسانية وتيديـ 



أواصر العائمة، وخمق حاجات لدى اآلخريف ىـ ليسوا بحاجة ليا والعمل عمى تغيير سموكيات 

األفراد باتجاه اإلسراؼ في كل شيء في االقتناء والشراء والتبذير واإلسراؼ في تمقي الموضة 

واإلسراؼ في التحمل والميوعة، والخبلعة، وتيديـ القيـ واألخبلؽ، لبلنقضاض عمى روح اإلنساف 

. بعد مسخيا وتفريغيا مف كل مشاربيا  وصفاتيا اإلنسانية الحميدة والجميمة

ذاعية وصحفية ليست بقميمة منتشرة في مساحات كبيرة مف  لقد أخذت محطات فضائية، وا 

المعمورة ومزودة بأحدث الوسائل واإلمكانات التقنية والفنية بتأطير ظاىرة اإلرىاب والترويج 

لطروحاتو وتوجيياتو المستمدة مف فكر ذي طابع ديني مزعوـ وىو أبعد ما يكوف مف روح الديف 

يستبيح النفس والماؿ والعرض والوطف متخذًا مف وسائل "وسماحتو وقيمو، فكر ضاؿ وخطير 

االتصاؿ االلكترونية المعاصرة، ومف بعض دور العبادة حواضف لو، ووسائل يبث مف خبلليا 

رسائمو إلى مديريو وأعوانو المغرر بيـ مف ذوي العقوؿ الساذجة، والرؤى الفاسدة، والنفوس 

وقد انبثق عف ىذا الفكر , (51)المريضة المكّبمة بأوزار ال تحصى مف الخطايا والرذائل والمفاسد

. التدميري شقاف متناظراف مف الخطورة والنتائج الكارثية

معنوي يتمثل في فتاوى التكفير، والتحريـ، والمصادرة، والمنع، واحتكار التأويل : األوؿ

. الديني

مادي جسدي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشق األوؿ، ويتجاوزه إلى القتل، والذبح، : والثاني

. واىدار الدماء بغير حق

وأخيرًا نرى أننا بحاجة ممحة الى منظومة حموؿ متكاممة لمعنف، والتطرؼ والتحارب، 

والتنازع، واإلرىاب، وأّوؿ ىذه المنظومة ىو شعور كّل فرد في المجتمع بمسؤولياتو تجاه نفسو، 

وتجاه اآلخر، وتجاه وطنو، ولما كاف الجوع، والفقر والبطالة جزءًا مف ظاىرة االنحراؼ، 

نصاؼ  والضياع، والعنف، فبلبد مف القضاء عمى ىذه الظاىرة باالستناد إلى العدؿ بيف الناس، وا 



اطعميـ مف جوع وآمنيـ : "المظموميف وتوظيف العاطميف، فذلؾ جزء مف حل المشكمة قاؿ تعالى

. (52)"مف خوؼ

فما المطلوب؟ 

المطموب خطاب عمني يقوـ بو أناس قادروف عمى تثقيف الناس وتحفيز وعييـ نحو 

المحبة، والتعايش، والسبلـ، والحرية، فنحف لسنا بحاجة إلى خطب إنشائية بل بحاجة إلى خطاب 

واقعي يوجيو إنساف متفرد في الوعي، والصدؽ، واألمانة، إنساف يحمل عمى كتفو ىمـو األخريف، 

يعيش ويستشيد مع المقاتميف األحرار الذائديف عف حمى الوطف وقيمو، وتاريخو، ومستقبمو، 

. ووحدتو االجتماعية والجغرافية

إننا نفتقد اإلنساف القدوة والراشد والصالح إلدارة األزمات والخروج بالناس مف االنفاؽ إلى 

. رحاب مف الفضاءات المترفة بالخير واألماف والمحبة

ونحف بحاجة إلى إعبلـ أصيل يجابو إعبلـ اإلرىاب الداعشي وغير الداعشي ىذا 

موقع عمى الشبكة العنكبوتية ومئات  (600)اإلرىاب المعادي الذي بات اليـو يمتمؾ أكثر مف 

اآلالؼ مف الحسابات االلكترونية عمى مواقع التواصل تغطي العالـ كمو ونحف ال نممؾ إال خطابًا 

دينيًا ممموءًا بالتكرار والصخب والوعظ الممل خطابًا استعراضيًا مستيمكًا فقيرًا  إلى فقو األخبلؽ 

. وغير قادر عمى كشف الفساد والزيف، وايقاع الحق عمى مف يقوـ بيما

ونحف بحاجة إلى العدؿ ألف بوجوده ينقص اإلرىاب ويزوؿ وبحاجة إلى األخبلؽ العمل 

ال األخبلؽ الصورة أو الشكل وبحاجة إلى فقو االختبلؼ ألف بو يمكف الكشف عمف ىو األصمح 

. والمقبوؿ، والسميـ والنافع في تحصيل الحقيقة

ونحف بحاجة إلى التوحد، توّحد العالـ كمو عمى مقارعة اإلرىاب بحيث ال تكوف الحرب 

. تفمت بيا مجموعات إرىابية متعصبة تبقى تتناسل وتتوالد (حربًا انتقائية)ضد ىذا العدو 



مف سكاف العالـ ويجب أف ال يسمح لئلرىاب أف يقتل أضعاؼ % 80لقد قتمت النازية 

. ىذه النسبة

أخيرًا نحف بحاجة لمعمل عمى تجسيد روح اإلخاء اإلنساني بيف كل المؤمنيف باهلل ورسمو 

وكتبو السماوية لكي نكوف جميعًا أماـ العّز والعظمة اإلليية، واليدى الرباني مشتركيف في تشييد 

. ىذا الكوف الذي أورثو هللا إيانا، بالتسامح، والسبلـ والمحبة لقريتنا العالمية الجميمة
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 ثقافة الحوار وقيم التسامح في حياة النبي صلى ا
عليه وسلم

وسبل تفعيلها في حياتنا المعاصرة 
الستاذ الدكتور محمد زرمان ــ   الدكتورة زهور شتوح

ــ الجزائر 1جامعة باتنة 
مقدمة
 ال����وار والتس����امح ظاهرتن اجتماعيت����ان إنس����انيتان يتجل����ى فيهم����ا الرق����ي النس����ان، ويش����يع بم����ا الت����آلف
 والنسجام بي الفراد والماعات، لن فيهما انفتاح إياب على الخ�ر، ورغب��ة مس��تمرة ف التواص�ل مع��ه واكتش�اف

الساحات الشتكة الت تمع الطرفي، وفيهما احتام لنسانيته واختياره وإرادته.
 وق��د ك�انت س�نة الن�ب ص�لى ا علي��ه وس��لم وس�يته الش��ريفة معرض��ا رائع��ا ل�اتي الص�لتي الل�تي فتح��ت ل�ه
 العقول والقلوب وأسلمت له النفوس طائعة متارة وجعت حوله التباع الخلصي ورس[خت أرك��ان ال�دين الني��ف ف
 مش��ارق الرض ومغارب��ا. حي��ث بن أم�ر ال�دعوة إل ا عل��ى اح��تام إرادة النس�ان وفك��ره ومش��اعره تاوب م��ع الي�ة

رpاهpالكرية { qكrإ pل{rين]rالد rواختار الوار كأسلوب وحيد وفعال لتغيي معال التمع ال��اهلي. وعل��ى الرغ��م م��ن أن ف ، 
 الهمة الت أنيطت به كانت جليلة بيث اقتضت ظروفها أن يدخل ف مواجهة واسعة وش��اقة م��ع الوروثت الاهلي��ة
 ليهدمها ويعيد بناء النفوس والعقول بناء{ جديدا ف التصورات والقيم ومناهج التفكي والسلوك إل أن��ه ظ��ل متمس��كا
 بيار ال�وار ح�ت وه�و ي�واجه أقس�ى أن�واع التم�رد والح�ود والع�دوان، فض�من ب�ذلك ت��ول إرادي إل ال�دين الدي�د،
 نبعا من ال�ذات، ل فك�را مفروض��ا بلقس��ر والك�راه.وظ�ل ه�ذا دي�دنه م��ع الس�لمي وه��و يربيه��م ويص��وغ شخص��ياتم

ويشكل عقولم ويزكي أرواحهم. 
 كما كان سباقا � ف عال ضاقت فيه العقول والنفوس بلخر الختلف فأذاقته ألوان الذل وأصناف الع��ذاب
 � إل الن��اداة بلتس��امح تكري��ا للنس��ان، ورفع��ا م��ن ق��در إنس��انيته مهم��ا ك��ان أص��له أو دين��ه أو جنس��ه. فح��اور اليه��ود
 وأقرهم بعد الجرة على دينهم، وأم[نهم على أموالم من خلل الصحيفة الشهورة، وارتبط معهم بعلق��ات اجتماعي��ة
 طبيعية، واستقبل نصارى نران وأكرم وفادتم، ووقف يدمهم ويقدم لم الطع��ام، وس��ح ل��م بق��رع الن��اقوس والص��لة
 ف مس��جده، وح��اورهم برف��ق ولي، وعن��دما رفض��وا الس��تجابة لن��داء ال��ق ض��من ل��م حري��ة العقي��دة وعص��م دم��اءهم

وأموالم وأعراضهم، وأوصى أتباعه بهل الذمة خيا.
 وبذلك كان التسامح والوار معلمي برزين لما أهيتهما الكبى ف مسية الدعوة الطويلة، وشك[ل أس��لوب
 حض��اري مقص��ودا ل��ذاته، انتهج��ه الن��ب ص��لى ا علي��ه وس��لم ع��ن ت��وجيه ربن، ووع��ي عمي��ق ب��دواه وفع��اليته ط��وال
 العه���دين الك��ي وال���دن س��واء بس��واء، وك���انت العاقب���ة ف النهاي���ة للكلم��ة الطيب���ة والتس���امح الكري وال��وار الي��اب

الادئ والفكر النظيف. 
 والسلمون اليوم باجة ماسة إل تصيل ثقافة الوار والتسامح ف حياتم من خلل الهتداء بلس��نة النبوي�ة
 الشريفة والسية العط��رة للن��ب علي�ه الص��لة والس��لم والستض��اءة ب��ا ف مس��يتم ن�و النهض��ة والتغيي النش��ود، وف
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 بن���اء علق���اتم عل���ى مس���توى ال���ذات والخ���ر، وتفعي���ل دوره���ا ف متمع���اتم ح���ت يتخلص���وا م���ن رواس���ب لغ���ة النف���ي
 والقصاء والتكفي والتخوين والتفسيق والتبديع الت يارسونا ضد بعضهم بعضا، ويسدوا البواب ف وجه موج��ات
 التط��رف والغل��و ال��دمرة ال��ت ش��وهت ص��ورة الس��لم والس��لمي، وح��ت يتمكن��وا م��ن تق��دي الس��لم للع��ال ب��وجهه
 القيق����ي الش����رق ال����ذي ي����دعو إل التع����ارف والتع����ايش والت����آخي وينب����ذ ك����ل مظ����اهر وأش����كال التش����دد والتعص����ب

نpاك£مq والنغلق:{ qقpلpن¤ خrا الن¤اس£ إ pي�¥هpأ pي qنrم qك£مpمpر qكpن¤ أrف£وا إpارpعpت�rل pلrائpبpق�pش£ع£وب{ و qاك£مpنqلpعpجpى وpثqأ£ن�pر§ وpكpذ pد�qنrع qاك£م��pقqت�pأ �r¤ال 
).13(الجرات، إrن¤ ال¤p عpلrيم© خpبrي©}

 وتدف ه�ذه الورق��ة إل دراس��ة ثقاف��ة ال�وار وقي��م التع��ايش والتس��امح عل�ى مس��توى ال��ذات والخ��ر ف حي�اة
 النب ص�لى ا علي�ه وس��لم وس�بل تعزيزه��ا ف عالن��ا العاص�ر م��ن خلل تدي�د مموع�ة م�ن الف��اهيم وض�بط جل�ة م��ن
 الص���طلحات كم���دخل مف���اهيمي للدراس���ة، ث بي���ان أهي���ة ومكان���ة ثقاف���ة ال��وار وقي���م التس���امح عن���ده علي���ه الص���لة
 والسلم،  والوقوف عند بعض مظاهر هذه الثقافة والقيم ومقاربة النهج النب��وي ف ترس��يخها، والنته��اء بتق��دي رؤي��ة

للستهداء بذه القيم النبوية ف حياتنا العاصرة.
ثقافة الحوار والتسامح، قراءة في الطار المفاهيمي:  أول

 الوار لغة مشتق من حار يور حورا وح�ؤورا ومعن��اه: "رج��ع. يق��ال ح��ار بع��دما ك�ار. وال�ار الرج��ع، وال��اورة
 ، وف لس��ان الع��رب: "أح��ار علي��ه ج��وابه أي رده، وأح��رت ل��ه جواب وم��ا أح��ار بكلم��ة،1الاوبة، والتح��اور التج��اوب"

 والس��م م�ن ال�اورة وال�وير، تق�ول: س��عت حويره��ا وحواره�ا. وال��اورة: الاوب�ة، والتح�اور: التج�اوب...يق�ال: فل��م
.2ير جواب أي ل يرجع ول يرد ...وهم يتحاورون أي يتاجعون الكلم"

 أما ف الصطلح فإن الوار عملية اتصال بي طرفي أو أكثر، وهو يعتمد الخاطبة أو الساءلة حول
 شأن من الشؤون بعتباره خاصية إنسانية ونفذة من النوافذ الساسية لصناعة الشتكات الت ل تنهض حياة

 فإذا ارتقى الوار من شكله البسيط أصبح حركة فكر ينفتح على فكر آخر، أو بتعبي اجتماعية سوية بدونا.
مغاير عملية تفكي مشتك بصوت مسموع هدفها تبادل العارف ومقابلتها للوصول إل حقائق مشتكة .

 وبذلك يكون الوار تل لستوى رفيع من مستويت الرقي النسان الذي يشيع التفاهم والتآلف
 والنسجام بي الفراد والماعات لنه انفتاح للعقل برائه ونظراته على فكر الغي وعقله. وهو ظاهرة اجتماعية

 إنسانية تتص بلنسان وتيزه عما عداه من الخلوقات، وبه يتكامل التفكي ويكتسب القدرة على استيعاب علوم
الخرين وإثراء معارفه.

 ويكتسب الوار أهيته البالغة من كون الوج�ود الجتم�اعي النس��ان ل يتحق��ق إل بوج�ود الخ�ر الختل��ف،
 ومن أن النس��ان ل يق��ق ذات��ه النس��انية ول ينت�ج العرف��ة إل بللتق��اء وال�وار م��ع النس��ان الخ�ر والتفاع��ل اللق

640. ص 2 إساعيل بن حاد الوهري. تج اللغة وصحاح العربية. ج 1
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 معه، إذ به تتولد الفكار الديدة ف ذهن التكلم، وب��ه تتض��ح الع��ان وتغن الف��اهيم، لن ال�وار ف مس��تويته العلي��ا
هو نوع من إنتاج العرفة الراقية الت تتحاور مع كافة ضروب العرفة النسانية.

 وبلتزام الوار وتواصله بي الطراف الختلفة تتقلص شقة اللف شيئا فشيئا، وبفضله تتسع قدرات
 العقل وتتعمق مداركه، وف أجواء الوار ينمو العقل ويقوى ويتسع با يتهيأ له من تنوع ف الفكر واختلف ف

 النهج: "لن العقل الذي يتحرك ف آفاق الصراع وف فضاء الصدمة الفكرية، وف اختلف الفردات وتشابكها ل
  ، ولن الوار يتيح للعقل أيضا تقليب النظر ف3بد أن ينتج للنسان مضمون جديدا للنتماء وللحركة وللحياة"

 الراء والشي�اء، وعلى قدر تقلبه يك�ون توسعه وتعمقه: "والعقل الذي ل يتقلب ليس بعق�ل حي على الط�لق،
.4والعقل الذي يبلغ النهاية ف التقلب، فذلكم هو العقل الي الكامل"

 إن الوار � ف حقيقة أمره � انعكاس لستوى تطور وعي الفرد والماعة، بينما يثل النطواء على الذات
 والتقوقع داخلها مرحلة الطفولة والبدائية، لن تربة الوعي الذات مهما كانت عميقة تظل � ف غياب الوار� جزئية
 فقية قاصرة ومتاجة، وعدم احتكاكها بلتجارب الخرى يضعها ف سجن الوهم الذي يصور لا بنا تمة ومطلقة

 وهذا هو الشعور الذي يولد التنافر والعصبية والشوفينية ومعاداة الخر وتبخيسه حقه، لذا كان فتح الباب للحوار
 مع الخر واستيعاب تاربه والوعي بلذات الخرى شرطا لتحرر الفرد من أوهام الذات الت تزين له إمكانية الفوز

 بلقيقة لوحده، وتضخم ف داخله الن وتولد لديه الشعور بلستغناء عن الناس والتعال عليهم، بل والرغبة ف
إملء خياراته عليهم. 

 فكلما سا النسان وترفع عن أننيته أوجد ف ذاته مكان أرحب للخر، وأدرك أن القيقة ليست ف الن
 وحدها بل هي تتكامل مع الخر. والوار معه فرصة ثينة لكتشاف الن، وإضاءة ساطعة على الثغرات والنواقص
 الت ل تلو منها شخصية إنسانية: "إن السألة الطروحة دائما هي أن يبقى النسان مع الخر يفكر معه، ويصل
 إل الق معه، ويدخل معه ف جدال ونقاش وصراع، منطلقا من قاعدة الرغبة الشتكة ف الفهم العمق والتجربة

.5الوسع، والوعي الشل، وهذا هو الذي يفرض على الناس أن يتحاوروا مع كل الناس وف كل شيء"
 أما لفظ التسامح فهو مشتق من مادة سح وهي تدل على السلسة والسهولة. والسامة: الساهلة، وسح
ا وساحة: جاد وأعطى، أو وافق على ما أ£ريدp منه. وف لسان العرب: " يقال سppحp وأpسpqحp إrذا جاد  بكذا يسمح س££وح{

 8م. بيوت. ص 1993. أيلول 105ممد حسي فضل ا. " الوار : أبعاد و إياءات ودللت". ملة النطلق. ع  3

 5م. ص 2000عبد الرحن. حوارات من أجل الستقبل. منشورات جريدة الزمن  مطبعة النجاح الديدة. الدار البيضاء . الغرب. أبريل  طه 4

 20ممد حسي فضل ا. الوار: أبعاد وإياءات ودللت. ص  5
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احة وأpسpqح وسامpحp واف�pقpن على الطلوب وف الديث الشهور pح£ سpم qسpح ل بذلك يppخاء§ وسpم§ وسpرpعطى عن كpوأ 
.  6الس¤ماح£ رpبح© أpي ال£ساهلة ف الpشياء ت�£رqبrح£ صاحبpها.وقولم النيفية السمحة ليس فيها ضيق ول شدة

 والسماحة بذه العان تعن أن تتغاضى عن خطأ ارتكبه آخر، أو تتساهل ف حق من حقوقك عن رضى
 وطواعية، أو تصب على من أساء إليك وأنت قادر على تديبه وزجره. وقد عرف الرجان السماحة بنا:" بذل ما

  أي أن يعطي النسان من نفسه ما ليس واجبا عليه تكرما منه وفضل ومبالغة ف الود، كما7ل يب تفضل "
 وردت ف الديث الشريف كخصلة حيدة من خصال الؤمن ف تعامله مع الخرين، حيث قال عليه الصلة

 ، وقال أيضا: "أفضل الؤمني رجل8والسلم: "رحم ا عبدا سqpحا{ إذا بع، سqpحا{ إذا اشتى، سqpحا{ إذا اقتضى"
 . وبذلك يكون التسامح الذي جاء على وزن التفاعل يعن9سqpح£ البيع، سqpح£ الشراء، سqpح£ القضاء، سqpح£ القتضاء"

 تبادل السماح بي طرفي:" مثلها مثل مصطلح التضامن، أي تبادل الضمان: أضمنك وتضمنن، فيكون بيننا
.10تضامن، كذلك هو التسامح تبادل السماح، أسح عنك وتسمح عن، فيكون بيننا تسامح"

 وف الصطلح تطلق على معنيي: الول بذل£ ما ل يب تفضل، والثان التساهل مع الغي، بعدم رد
 الساءة بلساءة، والعفو عند القدرة، والتفع عن الصغائر، كما تعن أيضا التخلي عن الرغبة ف إيذاء الخرين،

 والستعداد النفسي لرؤية مزايهم بدل أن نكم عليهم أو ندينهم أو ناكمهم، واحتام ثقافة وعقيدة وقيم
 الخرين، واتاذ موقف إياب يقر بق الخر ف التمتع بقوقه، ويمعها قولنا قبول الختلف والقرار بلتعدد عب

 الحتام والقبول والتقدير للتنوع الثقاف ولشكالالنفتاح .وف العصر الديث أصبح مصطلح التسامح ييل إل 
  والعتاف الادئ بوجود التباينات، ومن ث احتامها بعتبارها إثراء للوجودالتعبي والصفات النسانية الختلفة،

البشري ودعوة إل التعارف والتثاقف.
 والتسامح قيمة حضارية سامية يفتخر السلم بنه كان رائدا ف الناداة با والدعوة إليها، كما كان أتباعه
 هم السباقي إل تسيدها ف أرض الواقع ف وقت ضاقت فيه العقول والنفوس بلخر. وقد برزت هذه القيمة ف

 ابن منظور. لسان العرب مادة سح6
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 سية النب صلى ا عليه وسلم بوضوح، وطبعت مسيته الدعوية با أبداه من أساليب راقية ف التعامل مع خصومه
وأعدائه ومالفيه.

 وإذا كان الوار طبع وجبل[ة تولد مع النسان، ومارسة يومية يتعاطاها للتواصل مع غيه، والتعبي عن
 آرائه، وحل مشاكله، فإن ذلك ل يعن أن جيع الناس قادرون على إدارة دفة الوار ف التاه الصحيح،

 ومتمكنون من معالة القضاي موضوع النقاش معالة جادة ونجحة، إذ سرعان ما يتحول الوار الذي بدأ هادئ إل
 شقاق وسوء فهم، وتضيع لغة الوار بي الشادات والهاترات. لذلك فإن النسان إذا رغب ف مارسة الوار مع

 الخرين فعليه أن يدرك أنه باجة إل ثقافة تسمى (ثقافة الوار)، فليس كل من ياور الخر يلك ثقافة الوار
 ويلتزم با ف حواراته، وهذه الثقافة لا قواعدها وأركانا الت تقوم عليها، وبدونا يفقد الوار غايته وينحرف عن

وجهته ومنها:
العتاف بلخر أو القرار بق الختلف والتنوع
اليان بلوار كأسلوب حضاري لل الزمات
النتصار للحق دائما أو البحث عن القيقة كهدف مطلق
لتكيز على المور التفق عليها
احتام الطرف الثان

 فهذه الركان الساسية هي الت تقوم عليها ثقافة الوار، وهي مبادئ وقناعات ذاتية يب أن تنبع من
 داخل النسان لكي تتحول إل مارسة واقعية راشدة، وهذا لن يتم إل بتباع منهج تربوي يرس[خها ف النفوس،

 ويعل لا حي[زا ف السلوك اليومي للناس ليتسن لم توظيفها التوظيف الثمر الذي يتجاوز مرحلة التنظي إل مرحلة
الباء والعطاء.

أهمي)ة ومكان)ة ثقاف)ة الح)وار وقي)م التس)امح ف)ي حي)اة الن)بي ص)لى ا) علي)ه:   ثاني)ا
وسلم 

 الوار قاعدة ثبتة من قواعد السلم، أرسى أركانا القرآن الكري وجسدتا ف الواقع السنة والسية النبوية
 الش���ريفة، وواكب���ت انتش���ار الس��لم ف أرج���اء الرض، فك���ان م���ن ثاره���ا امت���داد فروع���ه ف أط��راف الع��ال، واس���تقرار
 عقي��دته ف أعم��اق النف��وس اس��تقرارا ل يع��رف التح��ول.والق��رآن الكري ف مبن��اه و معن��اه كت��اب ح��وار، أطل��ق ف آيته
 الرية للعقل أن يفكر ف كل شيء، ويتحدث عن كل شيء، وليحاور الخرين على أساس الجة والبهان وال��دليل،
 واعت��ب العق��ل ق��وة ص��الة للحك��م عل��ى الش��ياء، وميزان ي��وزن ب��ه ص��حة القض��اي وفس��ادها. وم��ن خلل ال��وار خ��ط
 للنسان طريقه إل اليان دون أن يفرضه عليه، وحاول أن يقوده إليه ويدله عليه من موقع مارسته لرادته ف تبادل

الفكر وتقليبه على وجوه عديدة لينطلق فيه على أساس حرية الختيار.
 وف هذا الطار حاور القرآن الكري الشركي عبدة الوثن، واللحدين، والنكرين لليوم الخر، والنكرين
 للنبوة، كما حاور أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ونقل لنا� ف مشاهد حية � حوار النبياء مع أقوامهم من لدن
p¤يpآدم عليه السلم إل ممد صلى ا عليه وسلم، وحوار النسان مع النسان من خلل ناذج بشرية متعددة، وب� 

 لنا أن ا بذاته العلي¤ة قد حاور اللئكة وحاور الشيطان أيضا، وأخبن أن النسان حت يوم القيامة ل يقف
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 مكتوف اليدين أمام مصيه، بل يفسح له ا عز و جل مال ليحاوره ويدافع عن نفسه استنادا إل عدالة ا
 الطلقة الت تتم ف النسان حقه الطبيعي ف الدفاع عن نفسه، على الرغم من أنه يقف أمام الالق العليم الذي

هpا وpت�£وpف¤ ك£ل¥ ن�pفqس§ل يعزب عن علمه مثقال ذرة ف الرض ول ف السماء:  rسqن ن�¤فpل£ عrادp£س§ تqفpك£ل¥ ن� rتqpت pم qوpي�  
 pم£ونpلqي£ظ pل qه£مpو qتpلrمpم¤ا ع11. 

 ومثلما أصل القرآن للحوار كأسلوب مثال لصول القناعة الذاتية الؤسسة على الجة العقلية والبهان
 الواضح، أصل أيضا لثقافة الوار من خلل التأكيد على الختلف والتعددية والتباين كسنة كونية ثبتة وميزة
 للوجود النسان فوق الرض، وهو ما يستلزم بلضرورة وجوب العتاف بلخر والقبول به كما هو، واستبعاد

 مشاعر التعال والعتداد بلنفس ف التعامل معه، ووجوب التواضع والخلص ف طلب القيقة من خلل الوار
 ليكون الوصول إليها تثبيتا للمؤمن، وحجة قوية على النكر أو الضال الذي يتحمل مسؤولية موقفه وعاقبته أمام

ا، وشدد على أخلقيات الوار، ووضع له ضوابطه ليصل إل نايته الرجوة ويقق الغاية منه.
 ويعلمنا القرآن الكري أن طريق الوار هو أسلم طريق لتبليغ كلمة الق، وهو أكثر الساليب إيابية ف
 معاملة الخر من بب احتام إنسانيته واختلفه وإرادته واختياره، والرص على كسبه إل جانب الق عن قناعة

 تمة واختيار حر، غي أن هذا السبيل ليس سهل ول مفروشا بلورود، والدخول ف حوار هادئ وعميق مع الخر
 ل يعن أن نايته دائما ستكون نجحة وموفقة، لن الاور سيواجه � بل شك � التواءات النفس البشرية، وجهلها،

 واعتزازها با ألفت، واستكبارها، وحرصها على شهواتا، وهي كلها معوقات تنعها ف كثي من الحيان من
 الخلص ف الوار، والستمرار ف رحلة البحث عن القيقة، وهذا سيدفعها إل مغادرة موقعها، أو إغلق بب
 الوار والعراض عن الطرف الخر، وف هذه الالة يرشدن القرآن الكري إل أن ل نقابل هذا العراض بلثل،

 وأن ل نتسرع فتغلبنا انفعالتنا ونسيء إل الطرف النسحب فنكيل له الشتائم أو نطعن ف نوايه ودوافعه، بل إن
 الوقف الذي يتتب عن اليان بلوار كأسلوب نجع وفاعل لل الشكالت يتم علينا أن ننهي الوار بشكل

 لطيف ومؤدب يفظ لميع الطراف كرامتها، وينهي إل الانب النسحب أو القاطع أنه يتحمل لوحده مسؤولية
موقفه، مع البقاء على المل ف فتح بب الوار من جديد.

ه القرآن، اختار رسول ا صلى ا عليه و سلم الوار كأسلوب وحيد وفعال لتغيي  وتاشيا مع هذا التوج¥
 معال التمع الاهلي، ومو جيع مظاهر الزيغ والضلل والفساد والنراف الت كانت تنخر كيانه وتبط بهله إل

  منسجما ومتوافقا توافقا تما مع اتاه القرآن الكري ف معالة آفاتفكان اختياراما دون مستوى البهائم، 
 التمعات البشرية الت رانت عليها الغفلة، وخالطتها العقائد الضالة، وشاع فيها النلل والتسيب منذ آدم عليه

السلم وحت ب£عrثp ممد صلى ا عليه وسلم رحة للعالي. 
 والقرآن الكري يرشد النب عليه الصلة والسلم إل أن طريق الوار هو أسلم طريق لتبليغ كلمة الق،

 وهو أكثر الساليب إيابية ف معاملة الخر من بب احتام إنسانيته واختلفه واختياره، والرص على كسبه إل
 جانب الق عن قناعة تمة واختيار حر، لن هذه الرية هي الت تتمظهر فيها إرادته وتتتب عليها مسؤولياته، قال
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د£ مrنp الqغpي[ rتعال:  qالر¥ش p¤يpد ت�¤ب�pق rينr]الد rف pاهpر qكrإ pل12وف هذه الية يتجلى تكري ا للنسان واحتام إرادته ، 
 وفكره ومشاعره ، وترك أمره لنفسه فيما يتص بلدى والضلل ف العتقاد، وتميله تبعة عمله وحساب نفسه،

.13وهذه هي أخص خصائص التحرر النسان
  كما أرشد نبيه الكري إل أن هذه الرية هي الت تدفع عقله إل التساؤل والتفكي والبحث عن القيقة  

 الت تطمئن إليها نفسه وتركن إليها ف ثقة، لذلك أوصاه أن يبلغ كلمة ا بلكمة والوعظة السنة، ونبهه إل أن
 يرص على أن يكون ذلك هو أسلوبه الفضل إن ل نقل الوحيد ف التعامل مع الفعاليات الفكرية الوجودة ف

سpن£الساحة والعارضة لفكرة التوحيد:  qحpأ pيrه rل¤ت rم ب£qلrادpجpو rةpنpسpqال rةpظrع qوpمqالpو rةpم qكrqل rب pكr]بpر rيلrبpس rلrع£ إqاد 14 

 ،فالية توضح � با ل يدع مال للشك � أن الوار هو البدأ الذي يب أن يكم الوقف، وتنبه إل ضرورة اللتزام
 بلخلقيات الت تضبط هذا الوار وتتناسب مع أهيته، فتشتط أن يكون بلكمة والوعظة السنة، وها

 العبارتن اللتان تستدعيان كل معان الدوء النفسي والتزان العقلي والكلمة اللينة اللطيفة والجة القنعة واحتام
الرأي الخالف وحسن الستماع إليه بهتمام ورحابة صدر، وكل ما يوفر للحوار الجواء الناسبة للنجاح.

 وف هذه الشارة اللطيفة إحالة على النفس البشرية وتنبيه إل ضرورة مراعاة تركيبتها النفسية العقدة،
 بيث يضع الرسول الكري ف اعتباره أن لكل إنسان كبيؤه و عناده، و ليس من السهل أن يتنازل عن معتقده
 الذي يؤمن به أو رأيه الذي يدافع عنه إل بلرفق واللي وحسن العاملة ولطف الديث حت ل يشعر بلزية،
 ويس أثناء هذا الوار الميمي الدافئ أن ذاته مصونة وقيمته كرية، وأن الطرف الخر ل يقصد إل كشف

القيقة ف ذاتا، ل الساس بكبيئه.
          وقد طبق الرسول صلى ا عليه وسلم  هذا البدأ العظيم ف حياته العملية خي تطبيق، وكانت سيته ترجة

 حية وتسيدا عمليا لكل القواعد العامة له ف الفكرة والسلوب. وكانت الهمة الت أنيطت به جليلة والمانة
 عظيمة، حيث اقتضت ظروف الرسالة أن يدخل ف مواجهة واسعة مع الوروثت الاهلية الت كانت تيمن على
 عقول الناس ونفوسهم وسلوكهم وأنظمة حياتم، فيبي[ خطلها وخطرها وزيفها وبطلنا فيهدم وي�£غpي[ وي�£عpدr[ل، ث

 يعيد البناء من جديد ف التصورات والقيم ومناهج التفكي والسلوكيات والعلقات حت تنسجم حياة النسان مع
 فطرته من جهة، وتتساوق مع سنن الكون والياة من جهة أخرى، مع علمه بن أحوال التمعات راسخة قوية ل

يزحزحها ول يهدم بناءها إل الطالبة القوية والصب الميل والستناد إل ركن شديد. 

256البقرة،  12
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 وكان طبيعيا أن تر عليه مواجهة الباطل وتعريته وطرح البديل السلمي تديت كثية أثرها حوله رؤوس
 الشركي، وقد اختار لواجهتها جيعا أسلوب اللعنف وطريقة اللي، واعتب الوار قاعدة أساسية ف دعوة الناس
 إل اليان بل وعبادته، بدف تدريب النسان على تصيل القناعة الذاتية الرتكزة على الجة والبهان ف إطار

الوار الادئ العميق.
 ومن خلل سيته العطرة نتبي¤ صبه على الذى والنكار، والتزامه القوي[ والتواصل بلنهج الذي رسه له
ل[ ول ينح إل الغضب والنفعال وهو يواجه أقسى أنواع التمرد والحود ، pل¤ ول يrكpالقرآن ف سي الدعوة. فلم ي 

 بل كان بعيدا:" عن حالة التشنج والتوتر العصب الذي يتحكم بلنسان الذي يدعو فل يستجيب له أحد، وياور
 فيطرح أكثر من صيغة للحوار فل تتجاوب معه أطراف الوار، بلرغم ما يقدم لم من حجج وبراهي، ث يبتعدون

. 15عنه بدون مبرات، ويظل التحد[ي صارخا ف أقوالم وأفعالم "
 كما نتبي[ أيضا خلقه العظيم ونفسه السمحة العطوفة الت كانت تتجاوز عن الساءة، وتعفو عن التطاول،
 وتنسى العبارات النابية الارحة، والتهم الباطلة والتحدي السافر، وتقابل ذلك كله بلكلمة الطيبة والوعظة السنة

pكrل qوpح qنrم qض¥واpنفpل rبqلpقqال pيظrلpظ[ا{ غpف pك£نت qوpلpو qم£pل pنتrل r]ال pنr]ة§ مpqحpا رpمrبpف16ف إشارة لطيفة إل ما يكن أن  
 يتتب على اللق الكري من آثر طيبة تتذب النفوس وتفتح القلوب وتيسر لا سبل الدى. وكان � إل جانب هذا
 الصب الكبي والتسامح العظيم�  ينهي حواراته دائما بوقف غاية ف اللي والحسان، يعلها مفتوحة على الستقبل

ف انتظار الفرصة القادمة  لستئناف حوار جديد.
 وكان الوحي يعضده ف معركته الصيية وينهاه عن التعرض لؤلء الناوئي الذين أسرفوا ف العناد وطغوا 

وا{ بrغpيrq عrلqم§ وتبوا بلسب والتجريح  qدpع p]ال qس£ب¥واpيpف� r]ال rن د£ونrم pع£ون qدpي pينrال¤ذ qس£ب¥واpت pلpو  17وياطبه خطاب ، 
 رقيقا يدعوه فيه إل البالغة ف التلطف مع العرضي، وتكرار الاولة معهم مرة ومرة والتذرع بلصب وتمل

 فظاظتهم وتطاولم وعجرفتهم حت يزق الوار الادئ سدف الظلمات الت تغشى قلوبم فتنشرح صدورهم
Ø حrpيم© للهدى:  rلpن¤ه£ وpأ pة© كpاو pدpه£ عpن qي�pب�pو pكpن qي�pي ب�rا ال¤ذpذrإpن£ فpس qحpأ pيrه rل¤ت rب qعpفqة£ ادpئr]الس¤ي pلpة£ وpنpسpqي الrوpت qسpت pلpاوpمpو ، 

ا إrل¤ ال¤ذrينp صpب�pر£وا وpمpا ي�£لpق¤اهpا إrل¤ ذ£و حpظ[§ عpظrيم§ pق¤اهpي�£ل 18موجها إيه إل أن: "التدافع ل يعن صراع الخر وإلغاءه  
 وإنا تويل موقفه وموقعه من العداوة الت تعله من أهل السيئات إل موقع وموقف الول الميم الذي يعله من
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  بلتزام الوار ومراعاة شروطه الت تضمن تو[ل إرادي نبعا من عمق الذات ل فكرا مفروضا19أهل السنات "
 بلقسر والكراه، وم£ب�pي[نا له: " أن الوار الادئ الذي يقابل السنة بلسيئة يقلب الياج إل وداعة، والغضب إل

 سكينة، والتبجح إل حياء على كلمة طيبة، ونبة هادئة، وبسمة حانية ف وجه هائج غاضب متبجح مفلوت الزمام،
.20ولو قوبل بثل فعله ازداد هياجا وغضبا وتبجحا ومرودا، وخلع حياءه نائيا، وأفلت زمامه وأخذته العزة بلث"
 ول يكن رد فعل قريش العنيف والقاسي على الدعوة الديدة سوى تعبيا عن عدم قدرتا على مواجهة

 الوار بلوار، لن كلمتها ل تستطيع أن تصمد أمام قوة كلمة الق الت يملها رسول ا، وفتح الوار معه
 والصغاء إليه يعل العقول تقتنع وتثوب إل رشدها، والنفوس تتطهر من أدران الاهلية، ورؤوس الشرك ل يكونوا

 يرغبون ف حدوث هذا التحو[ل الطي الذي يزلزل عروشهم ويهد[د مصالهم، لذلك عبوا بصراحة ووقاحة عن
 وpقpال£وا ق�£ل£وب�£نpا فr أpكrن¤ة§ م[r¤ارفضهم للحوار معه. وقد سجل القرآن الكري هذا الوقف السلب فقال عز و جل: 

 pل£ونrامpا عpن�¤نrإ qلpمqاعpاب© فpج rح pكrنqيpب�pا وpنrنqيpن ب�rمpر© وqق�pا وpنrانpآذ rفpو rهqيpلrإ pع£ون qدpت21.
 وبناء على هذا الوقف اختارت قريش سبيل العنف والرهاب لتحاصر الكلمة وتقتل الوار وتقطع الطريق
 أمام حركة الفكر، كما لأت إل التشويش على رسول ا صلى ا عليه و سلم ورميه بشت التهم الباطلة كالسحر

 والنون وهي تعرف تام العرفة أنا تم مفتاة، و كانت تنع أصحابه من الهر بقراءة القرآن حت ل يصل إل
 أساع الناس، وتستنفر كل قواها لتقابل الجيج ف الواسم وتذرهم من التصال برسول ا وتنعهم من ذلك، لكن

 جيع هذه الساليب اللتوية والتخويفية عجزت عن إسكات صوت الق الذي ظل يسي ف هدوء وتن ويتسلل
 إل العقول والقلوب فينيها فيزداد جنون قريش، وتزداد جرأتا ف البطش بلسلمي والفتك بم، ول تدرك إل بعد
نrيه، بل يظل موجودا، متضنا اعتقاداته qر على فكره واضطهاده ل ي�£ف qجpحي أن إقصاء الخر وإلغائه من خلل ال 
 وآرائه ف قوة: " وقد رأينا الكثي من ألوان الفكر الضاد الضطهد يتنامى ويقوى ويتد[ بفعل الضطهاد ف الواقع

.22الت تقوم بحاصرته وماربته أكثر من الواقع الت يخذ فيها حريته"
 وكانت العاقبة ف النهاية للكلمة الطيبة وال�وار الياب الادئ، والفكر النظيف الذي يتم العقل، ويقابل

 الفكرة بلفكرة، واستمر الوار بعد الجرة أسلوب ل بديل عنه للدعوة إل ا، وتليف القلوب، والقضاء على
العقائد النحرفة والضللت، إل أن أظهر ا دينه وأشرقت أنواره ف كل الصقاع.

 م. تقــدي: د. ممــد عمــارة. ص2001. 1 عطية فتحي الويشــي. حــوار الضــارات إشــكالية التصــادم. و آفــاق الــوار. مكتبــة النــار الســلمية. الكــويت. ط 19
17 
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تجلي)))ات ومظ)))اهر ثقاف)))ة الح)))وار وقي)))م التس)))امح ف)))ي حي)))اة الن)))بي:   ثالث)))ا
صلى ا عليه وسلم

الحوار مع المسلمين :  أ
 كانت ثقافة الوار هي الوسيلة الثلى الت انتهجها رسول ا صلى ا عليه وسلم للتصال بمهور السلمي

 على اختلف طبقاتم وأعمارهم ومنازلم ليبيهم ويعلمهم ويرشدهم وينصح لم، ويصحح أخطاءهم، وكثيا ما
 تولت مالس الوعظ والرشاد وحلقات الدرس الت كان يعقدها رسول ا صلى ا عليه وسلم إل حوارات

 اقتضتها طبيعة الوقف الت تفرض على أحد الطرفي التدخل بسؤال أو تعقيب أو طلب توضيح وربا اعتاض ف
بعض الحيان، فقد كان قلب رسول ا يسع ذلك كله.

1:   حاور رسول ا صلى ا عليه وسلم جيع أصناف الرجال الذين كان يضمهمـ الحوار مع الرجال 
 التمع السلمي، والذين تتلف مشاربم وأخلقهم واستعداداتم وأفهامهم، ول يضق بحد منهم أبدا. وكان
 أصحابه يفتحون معه حوارات حول كل شيء يطر ببالم، يريدون بذلك أن تكون حياتم مصطبغة بلصبغة

 السلمية الالصة وأن يكون هواهم تبعا لا جاء به نبيهم. وكان السلمون يسألونه عن كل ما يعرض لم ف حياتم
العائلية والجتماعية والعملية يطلبون حكم ا، ويستفتونه فيما يصادفهم من القضاي الختلفة.

 ففي الوار الذي دار بينه وبي سلمة بن صخر النصاري ند صورة السلم الذي جاء يطلب حكما لن
 اعتدى على حرمة رمضان فيعود � بعد أن ج�اء خائفا ومشفقا � مغتبطا با وجد من سعة ورحة، وف الوار الرائع

 الذي دار بينه وبي النصار بعد توزيع غنائم حني على الؤلفة قلوبم ند السابقي الولي يدون على رسول ا
 لنه ل يعل لم نصيبا، فإذا بم بعد الوار تشمخ أنوفهم ف السماء فخرا واعتزازا با حباهم رسول ا من الودة
 والقرب، وما قل[دهم من أوسة الشرف الت ل تساوي غنائم الدنيا أمامها شيئا، وف جلة الوارات الت دارت بينه

 وبي بعض العراب نلمح أخلق النبوة العالية وهي تتسامى وتتجاوز عن الساءة، وترد على الغلظة والفاء
 والقسوة بلبسمة الانية، والكلمة الطيبة، والدوء الذي يثيب السيء إل رشده، ويعلمه حسن اللق بلقدوة

الراقية.
 وف الوار الذي دار بينه وبي معاوية بن الكم السلمي نلتقي بلسلم الذي مازال حديث عهد بلاهلية

 يت طالبا العلم فيخطئ ف الصلة فيعنفه الصحابة لكن رسول ا صلى ا عليه وسلم يوطه بلرعاية ويصح[ح
بrل مستبشرا يطرح السئلة تلو الخرى ليعرف فيها حكم ا qخطأه ف لطف، فينطلق لسان الرجل بلثناء، وي�£ق .qنpع 
rم qوpقqال pنrج£ل© مpر pسpطpع qذrإ pل¤مpسpو rهqيpلpل¤ى ال¤ عpص r¤ال rس£ولpر pعpي مr]لpأ£ص pنpا أpن qي�pب� }} : pالpق r]يrمpالس¥ل rمpكpqال rنqاب pةpيrاوpم£ع 

qمrيهrدqيprب pب£ونrرqضpل£وا يpعpجp؟ ف¤pلrإ pظ£ر£ونqنpت� qن£ك£مqأpا شpم qاهpي r]أ£م pل qا ث£كpت£ : وqق£لpف� qمrهrارpصqبprم£ ب qوpقqال rانpمpرpال¤£ .ف� pك£pحqرpت£  :ي�qق£لpف� 
 عpلpى أpفqخpاذrهrمq ف�pلpم¤ا رpأpي�qت�£ه£مq ي£صpم[rت£ونpنr لpكrن[r سpكpت¥ .ف�pلpم¤ا صpل¤ى رpس£ول£ ال¤r صpل¤ى ال¤ عpلpيqهr وpسpل¤مp فpبrأpبr ه£وp وpأ£م[rي مpا

pل pة pالص¤ل rهrذpن¤ هrإ : pالpق rنpمpتpش pلpو rنpبpرpض pلpو rنpرpهpا كpم r¤الpوpه£ .ف�qن rيم{ا مrلqعpت� pنpس qحpه£ أ pدqعpب� pلpه£ وpل qب�pم{ا ق�r]لpت£ م£عqيpأpر 
rهqيpلpل¤ى ال¤ عpص r¤س£ول£ الpر pالpا قpمpك qوpأ rآنqق£رqة£ الpاءpرrقpي£ وrب qالت¤كpيح£ وrب qالت¤س pا ه£وp¤نrإ rالن¤اس rم pلpك qنrء© م qيpا شpيهrل£ح£ ف qصpي 

pلpف : pالpق .pك£ه¤انqال pت£ونqpال{ يpجrن¤ا ر rن¤ مrإ pو rم pل qسrqل rال¤£ ب pاءpج qدpقpي¤ة§ وrلrاهp rد§ ب qهpيث£ عrدpح r]نrإ r¤ال pس£ولpر pي :  وpسpل¤مp .ق�£لqت£
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.qص£د¤ن¤ك£مpي pلpف rن£ الص¤ب¤احqاب pالpق. qن�¤ه£م ء© يrpد£ونpه£ فr ص£د£ورrهrمq فpلp يpص£د¤ qيpش pاكpذ pالpق .pي�¤ر£ونpطpتpال© ي�pجrن¤ا ر rمpو : pالpق .qمrrتqpت 
 {{ pاك pذpط¤ه£ فpخ pقpافpو qنpمpط¥ ف£pي rاءpيrبqنp qال pنrم Ø rبpن pانpك : pالpق pط¥ون£pال© يpجrن¤ا ر rمpو : .23قpالp ق�£لqت£

  2:  اهتم رسول ا صلى ا عليه و سلم بلنساء بلقدر نفسه الذي اهتم فيهـ الحوار مع النساء 
 بلرجال لعلمه با يكن أن تدثه الرأة الصالة ف التمع من تغييات إيابية تتجاوز زوجها وأولدها وأهلها إل
 التمع كله. ول غرو فقد واكبت الرأة مسية الدعوة منذ أن سطع نور السلم وكان لا قصب السبق ف كل

 اليادين، حيث سجلت اسها مع أوائل من أسلموا، ومع أوائل من استشهدوا، ومع أوائل من بيعوا رسول ا على
اصpر ف مكة، وشهدت الواقع فحاربت بلسيف وذادت عن الياض، وداوت الرحى،  النصرة والفداء وهو م£

ونقلت الؤن، وغيها من الواقف الشهورة الت ل يتسع القام لذكرها. 
 لذلك أفرد رسول ا صلى ا عليه وسلم للنساء مكان ف السجد يضرن فيه الصلوات الفروضة مثلهن ف

 ذلك مثل الرجال، وكان يعقد لن حلقات دروس يعظهن ويرشدهن وييب على أسئلتهن، ويل مشاكلهن ويستمع
 إل شكواهن ويدعو لن، و فتح بيوته لن يتصلن بنسائه ف بعض المور الت يتحرجن من ذكرها أمامه حياء

 وخجل، و إن كانت بعض النساء قد رأت أن وجوب تعلمها دينها ل ينعها من أن تفاتح رسول ا ف أي موضوع
 كان حت لو ترجت منه نساء أخريت، كما ف الوار الذي دار بي رسول ا وأم سلي�م. عpنq أ£م[r سpلpمpةp رضي ا
r]قpqال qنrي مrي qحpت qسpي pل p¤ن¤ الrإ r¤ال pس£ولpر pي : qتpالpقpف� pل¤مpسpو rهqيpلpل¤ى ال¤£ عpص r] rالن¤ب pلrم§ إqيpم¥ س£لpأ qتpاءpج }} : qتpال�pعنه�ا ق 
ت�pلpمpتq ؟ ف�pقpالp رpس£ول£ ال¤r صpل¤ى ال¤£ عpلpيqهr وpسpل¤مp: ن�pعpمq إrذpا رpأpتq الqمpاءp. ف�pقpالpتq أ£م¥ qا احpذrل§ إ qغ£س qنrم rةpأqرpمqى الpلpع qلpهpف� 

بrه£هpا وpلpد£هpا ؟ }} qي£ش pمrبpف rاك pدpي qتpبrرpت : pالpقpة£ ؟ ف�pأqرpمqم£ الrلpتqpتpو r¤ال pس£ولpر pي : pةpمpلpوف الوار الذي دار بينه وبي24س ،  
¤ rالن¤ب qتpلpأpة{ سpأpرqن¤ امpرضي ا عنها: {{أ  pةpشrائpع qنpامرأة جاءت تسأله عن الكيفية الشرعية للتطهر من اليض، فع 

: خ£ذrي فrرqصpة{ مrنq مpسqك§ ف�pتpطpه¤رrي بprا. pالpل£ ق rسpتqغpت� pفqيpا كpهpرpمpأpف rيض rحpمqال qنrا مpهrل qغ£س qنpع pل¤مpسpو rهqيpلpل¤ى ال¤£ عpص 
: ت�pت�pب¤عrي ت�£هpا إrلp¤ ف�pق£لqت£ qذpبpت� qاجpي. فrه¤رpطpت r¤ال pان� pحqس£ب : pال�p؟ ق pفqيpك: qتpال�pا. قprي بrه¤رpطpت : pالpه¤ر£ ؟ قpطpتpأ pفqيpك : qتpالpق 

{{ rالد¤م pرpث�pا أpr25ب.
 وتضم السنة النبوية حوارات كثية بي رسول ا صلى ا عليه وسلم والنساء السلمات تدل كلها على مدى
 العناية الت أولها لن السلم، ليتحرك العنصران اللذان ي£كو[نن التمع حركة منسجمة بتاه الغايت والهداف

 الكبى، ول ترتبك خطاها عندما يسرع أحدها ويتعثر الخر فل يصلن أبدا . و من أمثلة هذه الوارات ما
يلي : 
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رrي[r قpالp : {{ خpرpجp رpس£ول£ ال¤r صpل¤ى ال¤ عpلpيqهr وpسpل¤مp فr أpضqحpى أpوq فrطqر§ إrلp الqم£صpل¤ى فpمpر¤ qد£qيد§ الrعpس rبpأ qنpع 
pنqرrث qت£ك : pالp؟ ق r¤ال pس£ولpر pي prبpو :pنqق£لpف� .rالن¤ار rل qهpأ pرpث� qكpيت£ك£ن¤ أrأ£ر r]نrإpف pنqد¤قpصpت rاءpسr]الن pرpشqعpم pي : pالpقpف� rاءpسr]ى النpلpع 

اك£ن¤. ق�£لqنp: وpمpا ن�£قqصpان£ pد qحrإ qنrم rمrازpqال rالر¤ج£ل r]ل£بrل pبpهqذpين§ أrدpل§ وqقpع rاتpصrق pن qنrت£ مqيpأpا رpم .pي rشpعqال pنqف£ر qكpتpو pنqالل¤ع 
qنrم rكrل pذpف : pالpى. قpلpب� :pنq؟ ق�£ل rالر¤ج£ل rةpادpهpش rفqصrن pلqث rم rةpأqرpمqة£ الpادpهpش pسqيpلpأ : pالp؟ ق r¤ال pس£ولpر pا يpنrل qقpعpا وpنrينrد 

لrكr مrنq ن�£قqصpانr دrينrهpا }} pذpف : pالpى. قpلpب� :pنq؟ ق�£ل qص£مpت qpلpو r]لpت£ص qpل qتpاضpا حpذrإ pسqيpلpا. أpهrل qقpع rانpصq26ن�£ق. 
 والرسول صلى ا عليه وسلم يغوص من خلل هذا الوار ف أعماق نفسية الرأة ويكشف لا مواطن ضعفها

 لتعكف عليها بلتهذيب والتزكية لتتقي ف مدارج الكمال، وتتخلص من هذه العوارض الت تتغلب عليها ف أحيان
 كثية فينعكس ذلك على استقرار السرة و التمع، ويؤثر ف طبائع الطفال الذين تتناولم بلرعاية والتبية، ويبي
 لا أن نقصان العقل والدين نجم عن ضعفها الطبيعي الذي جبلها ا عليه والذي يعد ضروري جدا لقيام السرة
 بدورها النوط با ف توفي الو الادئ للزوج، وتمل الطفال حت يشبوا ويكبوا. وهذه السؤوليات الضخمة ل

 تقدر عليها إل الرأة بعاطفتها الشبوبة الت قد ترتفع درجة توترها فتطيش بسهامها هنا وهناك، لذلك يرشدها
 الرسول الكري إل أقوم سبيل للسيطرة على هذا النقصان وتوجيهه توجيها إيابيا وهو الكثار من أعمال الب الت

ت£طه[ر النفس من الطاي، وت£قر[ب العبد من ربه، وت£قو[ي بنيان الؤمني وتpشد[هم لبعضهم بعضا.  
 والوار الذي دار بي رسول ا صلى ا عليه وسلم و أساء بنت يزيد يرسم لنا صورة الرأة الؤمنة التوثبة

 والتطلعة إل أجل العمال وأفضلها، لذلك فهي تاور رسول ا وتسأله إن كان ف قيامها بسؤوليات البيت شيء
 من الجر ما دامت النساء مجوبت عن أعمال الرجال الكبى. فقد أخرج البيهقي عن أساء بنت يزيد النصارية

 {{أنا أتت النب صلى ا عليه وسلم وهو بي أصحابه فقالت: بب أنت وأمي إن وافدة النس�اء إليك، وأعلم
 نفسي - لك الفداء - أنه ما من امرأة كائنة ف شرق ول غرب سعت بخرجي هذا إل وهي على مثل رأيي، إن ا

 بعثك بلق إل الرجال والنساء فآمنا بك وبلك الذي أرسلك، وإن�ا معشر النساء مصورات مقصورات،قواعد
 بيوتكم، ومقضى شهواتكم، وحاملت أولدكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بلمعة والماعات، وعيادة

 الرضى، وشهود النائز، والج بع�د الج، وأفضل من ذلك الهاد ف سبيل ا، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا
 أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، وربينا لكم أموالكم، فما نشارككم ف الجر ي

 رسول ا؟ فالتفت النب صلى ا عليه وسلم إل أصحابه بوجهه كله ث قال: هل سعتم مقالة امرأة قط أحسن من
 مساءلتها ف أمر دينها من هذه؟ فقالوا: ي رسول ا ما ظننا أن امرأة تتدي إل مثل هذا؟ فالتفت النب صلى ا

 عليه وسلم إليه�ا ث قال لا: انصرف أيتها الرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها،
 و بذا التوجيه.27وطلبها مرضاته، وإتباعها موافقته،يعدل ذلك كله. فأدبرت الرأة وهي تلل وتكب استبشارا }}
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 النبوي أدركت السلمات أن مهمتهن ف البيوت ل تقل أهية عن مهمة الرجال خارجها إن ل تكن تفوقها، وهذا ما
يعلها تفخر بوظيفتها وتتفان ف إتقانا ليكون الجر على قدر العمل.

 وكانت بيوته عليه الصلة والسلم مال رحبا للحوار بي نسائه اللوات كان يرأف بن ويداعبهن ويتحمل دللن

 ليب الؤمني كيف يكون الزوج السعيد ف البيت السعيد. والوارات الت كانت تري بينه وبي نسائه نوذج حي[
 للحوار السري القائم على الودة والرحة والتآلف والتبية والتهذيب والرشاد والتوجيه. وتروي عائشة رضي ا
 عنها كثيا من الوارات الت تظهر معال الرسول الزوج وهو يعال مشاكل بيته، ويرفق بزوجاته حت أغراهم ذلك

فتجاوزوا حدودهن معه ف الخذ والرد اعتمادا على نفسه الرحيمة وصدره الرحب.
  والوار التال الذي دار بينه وبي أم الؤمني عائشة يبي لنا الو العاطفي الفعم بلب الذي كان يظلل بيت

pعqلpم£ إrذpا ك£نqتr عpن[rالنب.  pل r]نrإ :pل¤مpسpو rهqيpلpل¤ى ال¤£ عpص r¤س£ول£ الpر rل pالpق }} : qتpالpا قpه qن�pال¤£ ع pي rضpر pةpشrائpع qنpفع 
pيrق£ولpت� rن¤كrإpة{ فpي rاضpر r]نpع rتqا ك£نpذrم¤ا إpأ : pالpقp؟ ف� pكrلpف£ ذrرqعpت� pنqيpأ qنrت£ : مqق£لpف� qتpالpق . pبqضpي¤ غpلpع rتqا ك£نpذrإpة{ وpي rاضpر 

ج£ر£ إrل¤ qهpا أpم r¤ال pس£�ولpر pي r¤الpو qلpجpأ :  لp وpرpب[r م£pم¤د§ وpإrذpا ك£نqتr عpلpي¤ غpضqبp ق�£لqتr لp وpرpب[r إrب�qرpاهrيمp . قpالpتq ق�£لqت£
{{ pكpq28اس.

 لقد كان للنساء السلمات نصيب هام من الوارات مع النب صلى ا عليه وسلم، بعضها كان هو السباق إل
 فتحه لتبليغهن حكما من أحكام الدين، أو وعظهن وإرشادهن، وبعضها الخر كن هن البادرات بفتحه يستفتينه
 أو يسألنه توضيحا وبيان لا غمض عليهم ف بعض القضاي، وبعضها تفرضه الظروف. و منها جيعا أخذت الرأة
 السلمة فقهها وعرفت واجباتا وحقوقها وأحست بهيتها ف الكيان السلمي وشعرت بلسؤولية اللقاة على

عاتقها تاه هذا الدين لتكون من حراسه اليقظي ، وتسد الثغرة الت وضعها فيها بكل كفاءة و اقتدار.
3:   حاور رسول ا صلى ا عليه وسلم الشباب الذين كانوا يشكلون فئة لـ الحوار مع الشباب 

 بس با ف التمع، وكان يبدي ف حواراته معهم تفهما عميقا لطبيعة الرحلة الت يعيشونا والت تتسم بلنضوج
 السمي، وتيقظ الغرائز، والماس والندفاع بسبب الطاقة الفياضة الت تغمرهم وتدفعهم إل التجديد والغامرة.

 وقد مث¤ل رسول ا بلنسبة إليهم الكمة والت�pرpو[ي والنظر البعيد ف العواقب، وتوجيه هذه الطاقة التدفقة إل
ميادين النتاج الختلفة ليتم استغللا فيما ينفع الشباب وينفع متمعهم. 

 ومن ناذج حواره عليه الصلة والسلم مع الشباب ذلك الوار الذي دار بينه وبي عبد ا بن عمرو بن
  حينما بلغه أنه يصوم النهار ويقوم الليل، فاستدعاه وفتح معه حوارا طويل أرشده فيه إل29العاص رضي ا عنهما

 أقوم السبل لستغلل طاقته وصحته بتوزيعها توزيعا عادل بي حق ربه وحق نفسه وحق زوجه وحق أولده حت
 يدث النسجام ف حياته ويصبح عابدا ف كل مكان يتواجد فيه: حي يعمل ليكسب قوته، وحي يلد إل زوجته،
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 وحي يداعب أطفاله ويلب حاجياتم بدل من الفراط ف جانب والتفريط ف جوانب كثية قد ياسبه ا عليها إن
ل يؤد حقوقها. 

 ومثله ف ذلك حواره مع الشاب الستأذن ف الزن، حيث تدرج معه ف الديث ليبي[ له أبعاد الرية الت
تpهك العراض، وتضيع النساب. qسيتكبها وكيف تنعكس سلبا على التمع الذي ستشيع فيه الفوضى، وت�£ن� 

يه عليهم سيعرض عرضه للتدنيس. فهدأت نفس  وأوضح له أن تعففه عن أعراض الناس سيحفظ عرضه، وتعد[
 الشاب وأظهر تقززه ما كان يطلب الذن فيه، وعاد إل الياة بنظرة جديدة يس فيها بنتمائه العميق إل التمع،

  أب أمامة رضي ا عنه قال: {{ إrن¤ ف�pت{ شpابä، فعنومسؤوليته ف الفاظ على أخلقه نظيفة، وعلى أفراده صالي
: pالpقpف� . qهpم qهpال£وا: مpر£وه£ قpجpزpف� rهqيpلpم£ ع qوpقqال pلpب qق�pأpف pنr]لز rب rل qنpذqائ r¤ال pس£ولpر pي : pالpقpف� pل¤مpسpو rهqيpلpل¤ى ال¤ عpص ¤ rى الن¤بpتpأ 

: وpلp الن¤اس£ ي£rب¥ونpه£ pالpق . pكpاء pدrال¤£ ف rنpلpعpج r¤الpو pل : pالp؟ ق pكr]م£ rب¥ه£ لr£تpأ : pالpق pسpلpجpف pالpيب{ا قrرpه£ قqن rم pنpدpف .qن£هqاد 
pالpق . qمrrاتpنpب�rه£ لpب¥ونr£الن¤اس£ ي pلpو : pالpق . pكpاء pدrال¤£ ف rنpلpعpج r¤ال pس£ولpر pي r¤الpو pل : pالp؟ ق pكrتpنqب� rب¥ه£ ل rت£حpف�pأ : pالpق .qمrrاتpم¤ه£ rل 

. pكrم¤تpعrب¥ه£ ل rت£حpف�pأ : pالpق . qمrrاتpوpخp rه£ لpب¥ونr£الن¤اس£ ي pلpو : pالpق . pكpاء pدrال¤£ ف rنpلpعpج r¤الpو pل : pالp؟ ق pكrت qخ£ rب¥ه£ ل rت£حpف�pأ : 
: لp وpال¤r جpعpلpنr ال¤£ pالp؟ ق pكrتpالprب¥ه£ ل rت£حpف�pأ : pالpق .qمrrم¤اتpعrه£ لpب¥ونr£الن¤اس£ ي pلpو : pالpق . pكpاءpدrال¤£ ف rنpلpعpج r¤الpو pل : pالpق 
نq ف�pرqجpه£ . r]صpحpه£ وpبqلpق� qرr]هpطpه£ وpبqن�pذ qرrفqالل¤ه£م¤ اغ : pالpقpو rهqيpلpه£ ع pدpي pعpضpوpف� pالpق . qمrrت pالprه£ لpب¥ونr£الن¤اس£ ي pلpو : pالpق. pكpاء pدrف 

ء§}} qيpش pلrت£ إrفpتqلpي� pتpفqال pكrلpد£ ذqعpب� qك£نpي qمpلp30ف�. 
 وهناك � إل جانب ذلك � حوارات كثية أدارها النب عليه الصلة والسلم مع هذه الفئة الت تعد أمل المة

 ومبعث قوتا، والصدر الدائم الذي يدها بلدماء الديدة الت تصلح ما فسد، وتبن ما أندم، وتتسلم الراية من
الجيال السابقة لتكمل الرسالة وتؤدي المانة.

الحوار مع المشركين:  ب
 كان الشركون هم الفئة الول الت واجهها النب عليه الصلة والسلم حينما صدع بدعوته وتصد[ى لنشر
 رسالته، لنه كان يعيش ف مكة وغالبيتها العظيمة من الشركي الذين يعلون مع ا آلة أخرى. وقد فتح معهم

 أبواب الوار على مصراعيه، وتلطف ف ماطبتهم، واجتهد ف أن يبعث فيهم روح التساؤل والبحث، وأن يزرع ف
 نفوسهم بذور الشك حول اعتقاداتم الباطلة وسلوكاتم الشائنة، وأن يعل الية تتسلل إل عقولم فتستفزها

وتبعثها على التواصل معه من خلل الوار ليقودها إل نور الق الذي يمله. 
 وقد بذل الرسول صلى ا عليه وسلم جهودا عظيمة ليبلغ صوت الق إل الميع، وتصل حيثيات الرسالة

 إل كل فرد ف التمع الكي، ول يتوان عن هذا الواجب ليل ول نارا، ول سرا ول جهارا، فكانت ردود أفعال
الشركي تاه هذه الدعوة الديدة الت ملت جنبات مكة تتلف بختلف الشخاص الذين تبلغهم.

 حيث كان فيهم السب[اقون الذين كانوا يضيقون ذرعا بلشرك، ول تطمئن قلوبم ول عقولم لعتقدات قومهم،
 ولكنهم ل يدون بديل عنها ول دليل يرشدهم إل النور الذي يبحثون عنه ف ظلمات الوثنية وحأتا، فبمجرد أن

 فاتهم رسول ا صلى ا عليه وسلم ف شأن دعوته وبسط لم مبادئها أقبلوا عليها إقبال الظمآن على الاء
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 البارد، ولبسوا رداء السلم من غي تردد ول تخر، وعلى رأسهم السيدة خدية أم الؤمني، ويت بعدها أبو بكر
الصديق رضي ا عنهما.

 وكان فيهم التمهلون الذين أتحوا لعقولم فرصة لتفكر ف أمر الدين الديد، وتوازن بينه وبي الواقع وترجح
 أيهما أفضل، لكن ما لبثت عقولم ونفوسهم الائرة أن دلتهم على أن الي كله فيما يدعو إليه الرسول صلى ا

 عليه وسلم فخلعوا ربقة الاهلية وانرطوا ف صفوف الدعوة وشاركوا رسول ا ف تمل أعبائها.ومنهم الطليعة
الول الت أسلمت على يد رسول ا وأب بكر ف غفلة من قريش.

 ومنهم أيضا جاعة من الشركي كانوا غارقي ف حأة الاهلية، وقد أخذوا منها أسوأ ما فيها فسفكوا الدماء
 ظلما وعدوان للسلب والنهب، ووقعوا على العراض، وبلغوا ف إتيان الفواحش، و لا بلغتهم دعوة السلم

 استيقظت فيهم الفطرة السليمة، ووجدوا فيها ملذا آمنا لتحقيق آدميتهم الت غطى عليها اندفاعهم النون نو
 إشباع غرائزهم البهيمية، لكنهم ترددوا خوفا من أن تقف جرائمهم الكثية سدا دون اعتناقهم لذه الدعوة الطاهرة،

 لكن رسول ا صلى ا عليه وسلم حاورهم ف رفق وأنة، وبسط عليهم رداء عطفه، وشلهم برحته، وبشرهم أن
 عودتم إل ا واعتافهم بلوهيته، والندم على ما فرط منهم من قتل وزن كاف لن يعل منهم عصبة مؤمنة

تستحق الغفرة لتبدأ رحلة جديدة ف الياة.
 وكان فيهم أيضا الكذبون العاندون وهم الكثرية، وهؤلء من ألفوا رتبة الياة الت كانوا يعيشونا ول

ون نظامهم ون فيه عقائدهم الت درج عليها أجدادهم جيل بعد جيل، ويغي[  يتخي[لوا أنه سيأت عليهم يوم يغي[
 الجتماعي والقتصادي الذي تقوم عليه حياتم، فكان رد[ فعلهم عنيفا، يدوه عند طائفة منهم ما ت£شpك[له الدعوة
 الديدة من خطر على مصالهم القتصادية ومراكزهم السياسية ومكانتهم الجتماعية الت يستمدون منها جيعا
 أسباب الياة، وعند طائفة أخرى الوف من التغيي والتمس[ك بلقدي، والتشب[ث بتاث البء والجداد حت ولو

كان يصادم ف كثي من جوانبه العقل الصحيح والفطرة السليمة.
 وقد حاور رسول ا صلى ا عليه وسلم هؤلء جيعا واستنفذ الهد ف تبليغهم رسالة السلم، وتم[ل

 من الذى والعذاب ما ل يطيقه إل أولو العزم، ول يستبدل بلوار أسلوب آخر، ول ييأس ول يستسلم، وتم¤ل
 بصب عظيم نزق الكفار وتر[دهم وطغيانم إل أن انتصرت الكلمة على لغة العنف والنفي والقصاء، وتسللت أنوار

الدى إل القلوب الت كانت قاسية متحجرة فأزالت عنها غشاوة الضلل وألقت أصحابا بقافلة الدى. 
الحوار  مع أهل الكتاب:  ج

 :ل يدخل الرسول صلى ا عليه وسلم ف حوار مع أهل الكتاب إل بعد أن انتقل إل الدينةـ مع اليهود 1
 النورة، وكان اليهود هم الذين اتصل بم أول لنم كانوا يشكلون با جالية كبية لا وزنا القتصادي والجتماعي.
 حيث اقتضت ظروف الوار أن يساكنهم ويتعامل معهم بشكل يومي، فكان أول عمل قام به أنه أعرب عن حسن
 نوايه ورغبته الصادقة ف التعايش السلمي معهم، فكتب بينه وبينهم الصحيفة الشهورة. قال ابن إسحاق: "وكتب
 رسول ا كتاب بي الهاجرين والنصار، وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالم وشرط لم واشتط
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 عليهم: أن اليهود ينفقون مع الؤمني ما داموا ماربي، وأن يهود بن عوف أمة مع الؤمني، وأن ليهود بن النجار
. 31مثل ما ليهود بن عوف ... وإن ا جار لن بر واتقى وممد رسول ا "

 فهذه العاهدة من أعظم الوثئق الت تؤرخ للمسية السلمية الت كانت تسي بتاه: " اعتبار الوار
 أساسا لكل عوامل الصراع ومواقفه، وذلك فيما نراه فيها من التأكيد على خلق الجواء الطبيعية الادئة الت تهد �

 ف الستقبل � لولدة علقات طبيعية قائمة على الحتام التبادل دينيا وإنسانيا ف نطاق ل يضع للعاطفة، بل
 يستند إل الفكر والقانون، بيث نستطيع تقرير أن السلم ل يكن ليخطط لية مشاريع حربية أو عدائية ضد أهل

.32الكتاب من اليهود، بل كانت القضية توحي بشاريع سلمية طويلة المد ف إطار التعايش السلمي بي الدين "
 وقد كانت له مع أحبار اليهود وزعمائهم حوارات كثية حاول رسول ا صلى ا عليه وسلم ف جيعها أن

 يثنيهم عن غلوائهم واستكبارهم ويعيدهم إل الق با يظهر لم من اليت الدالة على صدقه ونبوته، وحاولوا هم
 من جهتهم أن يرجوه بسئلتهم التعجيزية الت تتعلق ف أغلبها بلمور الغيبية، وأنكروا نبو[ته ف أحيان كثية،

وغالطوا ف الق لا ظهر لم، واستكبوا وأعرضوا، وبدت منهم العداوة والبغضاء. 
 ول يرج رسول ا صلى ا عليه وسلم ف حواراته معهم بكبي فائدة، إذ كانوا من القوم الذين ختم ا

 على قلوبم، ولكنه ل يدع فرصة سانة إل اغتنمها ليحاورهم ويدعوهم ف رفق ولطف إل أن يتبعوه لنه هو النب
 الذي يدونه موصوفا عندهم ف التوراة، أو يثبت عليهم الجة حينما تنقلب أسئلتهم أو أجوبتهم إل نوع من

التحدي والستفزاز لليقاع بلرسول صلى ا عليه وسلم وإفحامه أمام الل.
 والوار الذي بي أيدينا نوذج للحوارات الكثية الت كانت تري بي رسول ا وبي أحبار اليهود الذين

: pالpق  pل¤مpسpو rهqيpلpل¤ى ال¤ عpص r¤ال rس£ولpر pل qوpم pن pبqوpكانوا يتصيدون الفرص لتعجيز النب الكري وإحراجه. فعن ث� 
م£ عpلpيqكp يp م£pم¤د£. pالس¤ل : pالpقpف� rه£ودpي�qال rارpب qحpأ qنrر© م qب� rح pاءpجpف pل¤مpسpو rهqيpلpل¤ى ال¤ عpص r¤ال rس£ولpر pدqنrم{ا عrائpت£ قqك£ن }} 

rه rqس rع£وه£ ب qدpا نp¤نrي¥: إrه£ودpي�qال pالpقp؟ ف�r¤ال pس£ولpر pق£ول£ يpت� pلpأ : ف�pع£نr ؟ ف�pق£لqت£ qدpت prل : pال�pقpا ف�pه qن� rع£ مpرqي£ص pادpة{ كpعqف�pت£ه£ دqعpف� pدpف 
لrي. ف�pقpالp الqي�pه£ودrي¥: qهpأ rهrب rان¤pي سrم¤د© ال¤ذp£ي مrqن¤ اسrإ :pل¤مpسpو rهqيpلpل¤ى ال¤ عpص r¤س£ول£ الpر pالpقpل£ه£. ف� qهpأ rهrاه£ ب¤pي سrال¤ذ 

pتpكpنpف� .¤pذ£ن£rع£ بpqسpأ : pالp؟ ق pت£كqث� ء© إrنq حpد¤ qيpش pع£كpف qن�pي�pأ :pل¤مpسpو rهqيpلpل¤ى ال¤ عpص r¤س£ول£ الpه£ رpل pالpقpف� . pل£كpأ qسpت£ أqئ rج 
pر qي�pض£ غqرp qد¤ل£ الpت�£ب pم qوpك£ون£ الن¤اس£ (ي�pي pنqيpي¥: أrه£ودpي�qال pالpقpف� .qلpس : pالpقpه£ ف�pعpع£ود§ مrب pل¤مpسpو rهqيpلpل¤ى ال¤ عpص r¤س£ول£ الpر 
rو¤ل£ الن¤اسpأ qنpمpف : pالpق .rر qسrqال pد£ون rةpمqالظ¥ل rف qه£م :pل¤مpسpو rهqيpلpل¤ى ال¤ عpص r¤س£ول£ الpر pالpقp؟ ف�( pرqضr وpالس¤مpوpات£ qال 

. قpالp : فpمpا rالن¥ون rدrبpة£ كpد pيrز : pالp؟ قpن¤ةpqال pخ£ل£ون qدpي pي rح qت�£ه£مpفq£ا تpمpي¥: فrه£ودpي�qال pالpق .pينrر rاجpم£هqاء£ الpرpف�£ق : pالpة{ ؟ قpازpجrإ 
§ qيpع qنrم : pالp؟ قrهqيpلpع qاب�£ه£مpرpا شpمpف : pالpا. قpهrافpرqطpأ qنrك£ل£ مqpي pانpي كrال¤ذ rن¤ةpqر£ الqوpث� qم£pر£ لpحqي�£ن : pالpا؟ قpهrرqثrى إpلpع qاؤ£ه£مpذrغ 

Ø أpوq رpج£ل© rبpل¤ نrإ rضqرp qال rل qهpأ qنrد© مpحpم£ه£ أpلqعpي� pء§ ل qيpش qنpع pل£كpأ qسpت£ أqئ rجpو : pالpق . pتqقpدpص : pالpق .  فrيهpا ت£سpم¤ى سpلqسpبrيل{

  عبد اللك بن هشام، السية النبوية. حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارســها: مصــطفى الســقا، إبراهيــم البيــاري، عبــد الفيــظ شــلب. دار القلــم، بيوت. ج31
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: مpاء£ الر¤ج£لr أpب�qيpض£ وpمpاء£ pالpق rدpلpوqال rنpع pل£كpأ qسpت£ أqئ rج : pالpق .¤pذ£ن£rع£ بpqسpأ : pالp؟ ق pت£كqث� فpع£كp إrنq حpد¤ qن�pي� : pالpق . rن pج£لpر qوpأ 
.r¤ال rنqذrrا بpثpآن� rالر¤ج£ل ¤ rنpم rةpأqرpمqي¥ ال�rنpم pلpا عpذrإpو r¤ال rنqذrrا بpرpكqذpأ rةpأqرpمqال ¤ rنpم rالر¤ج£ل ¥ rنpم pلpعpا ف�pعpمpت qا اجpذrإpر£ فpفqصpأ rةpأqرpمqال 
ا pذpه rنpلpأpس qدpقpل :pل¤مpسpو rهqيpلpل¤ى ال¤ عpص r¤س£ول£ الpر pالpقpف� pبpهpذpف pفpرpصqث£¤ ان .Ø rبpنpل pن¤كrإpو pتqقpدpص qدpقpي¥: لrه£ودpي�qال pالpق 

{{rهrال¤£ ب p rن pتpت¤ أpه£ حqن rء§ م qيpشrم© بqلrع rا لpمpه£ وqنpع rنpلpأpي سrال¤ذ rنp33ع.
 وقد شهدت وقائع السية النبوية وحقائق التاريخ أن اليهود عاشوا ماورين لرسول ا صلى ا عليه وسلم

 ودماؤهم مفوظة، وكرامتهم موفورة، وأموالم مصانة على الرغم من كل ما بدر منهم من مظاهر التكذيب
 والكراهية، وانرطوا مع السلمي ف حياة اجتماعية واقتصادية نشيطة، ول يرفع رسول ا السيف ف وجوههم
 وي£طه[ر منهم الدينة النورة إل بعد أن غدروا و ل¥وا ف حياكة الؤامرات، وكشفوا عورات السلمي لعدائهم،

 وتالفوا معهم ليستأصلوا شأفتهم، عند ذلك فرضت الظروف أن يضع رسول ا صلى ا عليه وسلم أسلوب
الوار جانبا ليدافع عن الرسالة وعن الوجود السلمي كله. 

2:   ل تعرف مكة والدينة النورة وجودا كثيفا للنصارى كما كان الال بلنسبة لليهود،ـ مع النصارى 
 لكنهم كانوا يتصلون بذه الناطق أثناء رحلتم التجارية أو تنقلتم وأسفارهم، وكانوا يتمركزون بشكل رئيسي ف
 الشام شال وف جنوب الزيرة العربية. ول يكن بي السلمي والنصارى ف عهد رسول ا عداوات تذكر، بل إن

 عددا ل بس به منهم استجاب لدعوة الق وأنب إل ا وأسلم، كما أسلمت كثي من القبائل العربية الت
 اعتنقت النصرانية على توم الشام. ومن ناذج الوار الذي دار بي الرسول صلى ا عليه وسلم وهؤلء نذكر

 حواره مع عدي[ بن حات الطائي الذي اعتنقت قبيلته النصرانية ف وقت مضى ث أسلمت مع بقي القبائل عندما
 عم نور السلم أناء الزيرة، فقد روى الطبان عن مصعب بن سعد أن عدي[ بن حات قال: {{ أتيت النب صلى
 ا عليه وسلم وف عنقي صليب من ذهب فقال: ي عدي[ اطرح هذا الوثن من عنقك. فطرحته فانتهيت إليه وهو

 يقرأ سورة براءة فقرأ هذه الية {اتذوا أحبارهم ورهبانم أربب من دون ا } حت فرغ منها فقلت: إن¤ لسنا
ل¥ون ما حر¤م ا فتستحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتم ر[مون ما أحل¤ ا فت£حر[rمونه وي£  نعبدهم. فقال :أليس ي£

{{34.
 ومن أشهر الوارات الت دارت بي الرسول صلى ا عليه وسلم والنصارى حواره مع وفد نران الذي
 قدم الدينة للتفاوض والادلة. وتذكر الروايت أنه حي قدم وفد من نصارى نران إل الدينة النورة استقبلهم

 الرسول صلى ا عليه وسلم، وأكرم وفادتم، ووقف يدمهم ويقدم لم الطعام، وسح لم بقرع الناقوس والصلة
 ف مسجده، وأقاموا بواره مدة دعاهم خللا إل السلم، وحاورهم ف مسألة ألوهية عيسى وقصة صلبه فداء

 للبشرية وتكفيا عن خطايها، فناداهم ف رفق أن ل يغلوا ف دينهم وأل يقولوا على ا غي الق، وأل يعبدوا إل
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 ا وحده، وأن[ السيح وأمه عبدان كان يكلن الطعام، م£وض[حا لم كيف ي£فس[ر القرآن قصة ميلده العجيبة عندما
يقرنا بلق آدم عليه السلم. 

د¤ة التوت[ر ف النزاع الفكري وانتقل إل الماحكات والغالطات، وأراد أعضاء الوفد أن rوعندما اشتدت ح 
 يعلوا من الية الكرية الت يقول فيها سبحانه وتعال أن[ عيسى بن مري هو كلمة ا ألقاها إل مري وروح منطلقا
 لدل عقيم، أوقف رسول ا صلى ا عليه وسلم الوار وواعدهم إل غد حيث حسم الوحي£ المرp بلدعوة إل

اq نpدqع£ أpب�qنpاءنp وpأpب�qنpاءك£مq وpنrسpاءنp وpنrسpاءك£مq وpأpنف£سpنpاالباهلة:  qوpالpعpت� qق£لpف� rمqلrعqال pنrم pاءكpا جpم rدqعpن ب�rم rيهrف pآج¤كpح qنpفم  
 pيrبrاذpكqى الpلpع r]ال pةpنqل ل¤عpع qجpنpف� qلrهpت qب�pث£¤ ن� qك£مpنف£سpوأ35،لكن الوفد رفض الباهلة وفضل العودة من حيث جاء ، 

 فقفل أعضاؤه راجعي إل أوطانم آمني مطمئني مفضلي البقاء على نصرانيتهم، بعد أن صالهم الرسول صلى ا
 عليه وسلم على الزية، وضمن لم حرية العتقد، وصيانة أموالم وأعراضهم ودمائهم على أن ل يغدروا بلسلمي

ول يالفوا أعداءهم.
المنه))))ج النب))))وي  ودوره ف))))ي ترس))))يخ ثقاف))))ة الح))))وار وقي))))م:   رابع))))ا

التسامح
 نقص��د بلنه��ج اللي��ات والس��اليب ال��ت انتهجه��ا الرس��ول ص��لى ا علي��ه وس��لم لتعزي��ز ثقاف��ة ال��وار وقي��م
 التسامح. فمما ل شك فيه أن هذه العمليات الوارية الت كانت تري ف ظل التسامح بي الرس��ول ص��لى ا علي��ه
 وس��لم ومتل��ف الط��راف، ل تك��ن أفع��ال ارتالي��ة عفوي��ة، ب��ل تس��تند ف ك��ثي م��ن الحي��ان إل وع��ي عمي��ق بللي��ات

والطرائق الت تتحكم فيها.
 وكان الوار الادئ هو ديدنه مع السلمي، وهو يربيهم، ويصوغ شخصياتم، وي£شك[rل عقولم، ويزك[ي

 أرواحهم، وي�£قpو[rم سلوكهم، ويعل[مهم كيف يواجهون مشاكل الياة، وكيف يل¥ونا ف رفق وصب وأنة ليكسبوا
 القلوب، ويفتحوا للدين الق أقفال النفوس، ويافظوا على علقات الودة والب[ بينهم وبي أهليهم، وبينهم وبي

 متمعهم، وبينهم وبي من يعيش ف كنفهم من أهل الذمة، وبينهم وبي من يالفهم الدين والرأي. وديدنه أيضا مع
 الشركي وأهل الكتاب على الرغم من كل ما شاب علقته بم من توت[ر. والعبة من ذلك كله هو رسم منهج جديد
 للمة ف طريقة التفكي وطريقة ماكمة القضاي الت تواجهها ف حياتا بتجسيد فكرة الوار وثقافته ف حياة الرسول
 صلى ا عليه وسلم ف أسى معانيها، وأوضح مواقفها.ومن خلل هذه الدروس النبوية نستطيع أن نستشف جلة

من طرائق وأساليب هذا النهج من أبرزها:
1: ـ فن القناع وإقامة الحجة 

  من العال النهجية البارزة ف حوارات النب عليه الصلة والسلم اعتماده على القناع العقلي ف ماطبة
 ماوره. فقد كان صلى ا عليه وسلم يتم ماوره فيستثي عقله ليفك[ر، و يستفز ملكاته الفكرية لتعمل وتتساءل،

 وتلل وتستنتج بعد أن يستحثها بسؤال أو يبز إل السطح جانبا من الوضوع كان خافيا على الطرف الخر،
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 فينفذ إل نفس ماوره عن طريق الجة العقلية والدليل النطقي الذي يضع أمامه حيثيات الوضوع جلية واضحة،
وكأنا ت£لح[ عليه أن يستنهض عقله ليجعله حكما ف هذه القضية. 

 وقد سلك النب عليه الصلة والسلم هذا السلوب النهجي مع كثي من ماوريه، واستطاع أن يصل إل
 هدفه وأن يكسب ف الوقت نفسه ماوره إل جانبه بعيدا عن كل ألوان الضغط الفكري أو الكراه النفسي، لن
 اقتناع العقل بلنتيجة الت انتهى إليها الوار تعل الاور يغي وجهته تلقائيا، فتأت الستجابة نبعة من ذاته عن
 رضى وطواعية، ذلك أن الكراه والضايقة توجب القاومة، وتورث النزاع بينما القناع والاورة يبقيان على الود
 واللفة ويقودان للتغيي بسهولة ويسر ورضا. إن القناع هو لغة القويء وطريقة السويء؛ وما التزمه إنسان أو

منهج إل كان الحتام والتقدير نصيبه من قبل الطراف الخرى بغض النظر عن قبوله أو رفضه.
 ولعل حوار النب عليه الصلة والسلم مع الصي  نوذج جيد ف هذا القام. فقد روى الافظ بن حجر

 العسقلن بسنده" أن قريشا جاءت إل الصي وكانت ت£عظ[مه فقالوا له: كpل[م هذا الرجل فإنه يذكر آلتنا ويسبهم،
 فجاءوا معه حت جلسوا قريبا من بب النب صلى ا عليه وسلم فقال: أوسعوا للشيخ . فقال حصي: ما هذا
 الذي بلغنا عنك؟ إنك تشتم آلتنا وتذكرهم. فقال: ي حصي كم تعبد من إله؟ قال: سبعا ف الرض وواحدا ف

 السماء، قال: فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال: الذي ف السماء. قال: فإذا هلك الال من تدعو؟ قال: الذي
 ف السماء. قال: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه، أرضيته ف الشكر أم تاف أن يغلب عليك؟ قال: ول

 واحدة من هاتي. قال: وعلمت£ أن ل أكلم مثله. قال: ي حصي أسلم تسلم. قال : إن ل قوما  وعشية فماذا
 أقول؟ قال: قل اللهم إن أستهديك لرشد أمري وزدن علما ينفعن فقالا حصي فلم يقم حت أسلم ....فلما أراد
 حصي أن يرج قال لصحابه: قوموا فشي[عوه إل منزله، فلما خرج من سدة الباب رأته قريش فقالوا صبأ، وتفرقوا

.36عنه"
2: ـ حسن الصغاء وأدب الستماع 

 إن فن الصغاء وحسن الستماع شرط أساسي من الشروط النهجية الت يتطلبها الوار الناجح. فكما
 يرى الاور أن من حقه أن يقول ويفصح عما ف داخله من آراء وأفكار يعرضها على الناس، يتعي[ عليه أن يدرك

أن من حق الطرف الثان أن يتكلم هو أيضا ومن واجبه أن يستمع إليه. 
 والستماع ف الوار الناجح يكون بستجماع الاور لقواه العقلية والنفسية واتاهه نو ماوره، مبدي

 اهتمامه القوي[ با يقول،  مركزا انتباهه على حديثه، ويكون أيضا بلتعبيات السمية كهز الرأس والبتسام وعدم
 النشغال بشيء هامشي بركة العي أو اليد أو الرجل ما يشت[ت النتباه، ويعل الطرف الخر يس بنشغال

 ماوره عنه، وعدم اهتمامه با يقول، فيضعف حاسه لواصلة الوار، ويتاجع إقباله عليه، ويكون ذلك سببا من
أسباب الفشل ف التعارف والتقارب والستفادة التبادلة الت أنشئ من أجلها الوار. 
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 وف السنة النبوية الشريفة مواقف كثية وحوارات عديدة تعلمنا فن الستماع، وتربينا على احتام ماورن
 والصغاء إليه، وعدم الستعلء با لدينا من العلم لنتمك[ن من كسبه وتبليغ دعوة الق له. ومن النماذج الرائعة ف

 هذا الوضوع ما ترويه لنا كتب السية عن الوار الذي دار بي رسول ا صلى ا عليه وسلم وعتبة بن ربيعة
 الذي أرسلته قريش ليفاوضه ويبحث معه عن حل وسط، ليتنازل عن دعوته مقابل بعض المتيازات القبلية والالية.
 فقد أدار عليه الصلة والسلم هذا الوار بهارة فائقة وكان مثال رائعا لسن الستماع، حيث أبدى مع مدثه أدب
 جا وتلط[ف معه ف الديث ليطمئن ويلقي بكل ما ف جعبته حت تكون المور واضحة والقائق جلي[ة، وعلى الرغم
 من أن القدمة الت ساقها عتبة توحي بن قريشا ستقتح عليه ترك الدعوة إل ا مقابل مكاسب مادية إل أنه ألقى

 بله إل ماوره وأبدى استعداده التام لن يسمع منه كل ما جاء به، فاستسل الرجل يعرض القتاحات الواحدة
qدpقpتلو الخرى حت انتهى، فناداه النب صلى ا عليه وسلم بكنيته احتاما وتبجيل وقال له ف أدب ولطف : أ 

 ف�pرpغqتp ي أب الوليد ؟ ليتأكد من أنه قد انتهى من حديثه ليأخذ زمام الكلمة بعده، فلما أجاب بلياب دعاه إل
الستماع إل الواب وتل عليه سورة فصلت ردا على كل ما جاء به.

 وقد كان من الثمرات الت جناها من حسن استماعه لاوره وتقديره له واحتام وجهة نظره دون مقاطعة ول
 انفعال أنه كسب إل جانبه عتبة بن ربيعة، صحيح أنه ل يسلم لكن شيئا عميقا ف نفسه قد اهتز لسماعه كلم ا.
 ومن تداعيات هذا الوقف أن يقف هذا الرجل بكل ما يلك من السلطات موقف الياد من السلمي فل يؤذيهم

 ول يعي على إذايتهم، ومنها أيضا أن يكون خبه هذا قد سار على ألسنة قريش فيزداد الذين آمنوا إيان بن ما
 جاء به النب صلى ا عليه وسلم هو الق، وتتسرب الشكوك والتساؤلت إل قلوب التددين الذين ما زالت
 التامات الباطلة والدعاوى الضالة الت أطلقتها قريش ضد النب تجب عنهم الرؤية، وتنعهم من القتاب من

 صاحب الدعوة، وقد تتحول هذه الشكوك إل عزم على اقتحام الهول والتصال بلنب لعرفة القيقة من منبعها.
3: ـ توفير الجو الهادئ للحوار 

  إن الوار بعتباره اتصال بي طرفي يهدفان إل تبادل الراء وتاذب أطراف الديث حول موضوع معي
 يتلفان ف النظر إليه والكم عليه ينبغي أن ياط بو هادئ يوفر للطرفي بيئة صالة لطرح الفكار ومناقشتها ف

 حرية تمة، بعيدا عن الضغوط والنفعالت الت تثي العصاب، وترفع حدة التوتر، وتشتت التكيز والنتباه،
وتستفز الشاعر.

 وبلنظر إل الوارات الت كان يريها الرسول صلى ا عليه وسلم مع جيع من تعامل معهم منذ البعثة إل
 أن التحق بلرفيق العلى يتبي[ لنا أنه كان دائما حريصا على أن يوف[ر لاوريه الو اللئم الذي يك[نهم من

 الستماع إليه ومعرفة ما عنده، وف الوقت نفسه يشجعهم على إبداء ما عندهم دون خوف أو وجل، ليتمك[ن
الطرفان من الوصول سوي إل الق. 

 وعلى الرغم ما لق به عليه الصلة والسلم من أذى وما كان يتعر[ض له من قول فاحش وبذيء، وما كان
 يعقب افتتاحه للحوار من مقاطعة وتشهي وصد[ ومبالغة ف الزدراء والتحقي، وباصة خلل الفتة الكية، إل[ أن

ذلك كله ل ينعه من أن يستمر مثابرا على سلوك سبيل الوار ف جو هادئ ملؤه الحتام والودة.
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 فعن ابن عباس رضي ا عنهما قال: ومن النماذج الدالة ف هذا القام، نذكر حواره مع أهله غداة البعثة.
 قربي) خرج رسول ا صلى ا عليه وسلم فصعد على الصفا فهتف: ي صباحاه،ب{{لا نزلت (وأنذر عشيتك ال

 فاجتمعوا إليه، فقال: ي بن فلن، ي بن فلن، ي بن عبد الطلب، ي بن عبد مناف، فاجتمعوا إليه. فقال:
 أرأيتكم لو أخبتكم أن خيل ترج بسفح البل أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك كذب. قال: فإن نذير

 فقد وفق الرسول صلى ا عليه .37لكم بي يدي عذاب شديد. فقال أبو لب: تبäا لك أما جعتنا إل لذا ؟}}
 وسلم ف فتح حوار نجح بينه و بي عشيته حينما اختب مدى ثقتهم ف أقواله ، و أثبت عليهم الجة حينما

 أكدوا له أنم ل يعرفوا عليه كذب أبدا، عند ذلك اتذ الطوة التالية فعرض عليهم كلمة ا وأخبهم أنه رسول ا
 إليهم ليخلصوا له العبادة ، لن الغفلة عن وجوده والستغراق ف ظلم الوثنية وأوحالا سيؤدي بم إل عذاب

 شديد، وكان الوار سيستمر على هذه الوتية بتدخل التسائلي والتعجبي و الستفهمي عما حدا بحمد بن عبد
 ا الذي عرفوه صادقا أمينا نقيا صالا إل أن يقول ما يقول، غي أن أب لب أفسد سي الوار حي سفه أقوال

 رسول ا وشتمه وانصرف عنه بعد أن شحن الو وأحدث الضطراب بي الستمعي وقطع عليهم الطريق
للتواصل مع النب عليه الصلة والسلم، ول يكن مكنا أن يستمر الوار بعد أن غاب عنه الدوء و الطمئنان .

4: ـ إدارة الحوار بطرح السئلة 
  السؤال آلية منهجية مهمة جدا لدارة الوار بي الطرفي، لن الدف من الوار هو حصول التفاهم بي
 الطرفي، والسؤال يزيل الغموض ويسلط الضوء على الوانب اللتبسة ف موضوع الوار، لذلك كان طرح السئلة
 بي الطرفي أسلوب منهجيا ل يكن الستغناء عنه. وقد أدرك الرسول صلى ا عليه وسلم أهية السؤال ف عملية
 الوار مع متلف الفئات والشرائح، سواء من السلمي أو غيهم، والذي يدرس مسية الدعوة ف حياته الشريفة

يلحظ أن السؤال كان حاضرا ف جهوده الدعوية بشكل مكثف.
 وتتم عملية تريك الوار بلسؤال من الطرفي معا، فإما أن يصدر السؤال عن الرسول صلى ا عليه

 وسلم إل ماوريه، وإما أن يصدر السؤال عن الطرف الثان. وكان رسول ا صلى ا عليه وسلم كثيا ما يعمد ف
 حواراته إل هذا السلوب النهجي الذي يثي الهتمام، ويذب الساع، ويهيء النفوس لتتلقى ما هو آت، ويس

 الاور أنه معنØ بلوضوع عندما يطلب منه الجابة على السؤال الطروح، ليقارن بعد ذلك بي ما عنده هو وما
 عند الطرف الخر، فإذا وافق جوابه القيقة كان با، وإل فإنه يضيف إل رصيده العرف شيئا ل يكن يعرفه من

 قبل.كما يلجأ إليه أيضا عندما يرى أن المر هام وباجة إل تركيز وانتباه، ليس[خ به العلومات ف الذهان، ويؤكد
على ضرورة أخذ المر بد.

  الذي هدف من ورائه إل تغيي مفهوم الفلس عند السلمي من38ومن المثلة على ذلك حديث الفلس
 اعتباره الفقي السكي الذي ل يلك حظا من متاع الدنيا إل إضفاء هذه الصفة على الفقي ف السنات يوم
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 القيامة لنه أدى العبادات الفروضة عليه ولكنه تعد[ى ف الوقت نفسه على الرمات، ونب الموال، وسفك

 الدماء، فيصبح الفلس عند السلمي هو من خسر آخرته بسران حسناته القليلة الت أكلتها آثمه وذنوبه. والغن[
 هو الذي يقف بي يدي ا وقد أثقلت حسناته الكثية ميزانه، وأوت كتابه بيمينه حت ولو كان فقيا معدما ف

الدنيا. 
 ) والذي علم من خلله أصحابه أن صفة الشهيد وثوابه39ومثله ف ذلك حديث (ما تعدون الشهيد فيكم ؟

 ل تقتصر على من مات ف أرض العركة ياهد ف سبيل ا، بل هي تضم � إل جانب ذلك � كل من مات ف فاجعة
 أو حادثة أو وبء أو جائحة أو كارثة طبيعية وهو مؤمن يؤدي واجباته ويلص ف عمله، لن حياة السلمي ليست

 حرب متواصلة، وإنا هي سعي مثمر، وتعمي، وإصلح، وأينما وجد السلم فأتقن عمله وخدم أمته وأحسن إل
النسانية ث جاءه قدر ا ف حادثة من الوادث فهو شهيد.

ـ الممارسة الخلقية للحوار 5
 تتطلب ثقافة الوار ترويض النفس على اللق الكري وحلها على الدوء، وسلمة الطوية، وعفة اللسان،
 واحتام مشاعر الخر ومعتقداته وأفكاره، والتلطف ف الرد ليسي الوار نو هدفه دون معوقات. ذلك أن القول

 السن والكلمة الطيبة والنفس النشرحة تفتح القلوب وتسمو بلشاعر، وتهد الطريق لعالة الشكلت بلت هي
أحسن.

 ويت الرص الكبي على التحلي بللق الكري أثناء الوار من أن الطراف التحاورة ل بد وأن تتلف ف
 جلة من القضاي الطروحة للنقاش والتحليل، وقد تتحرك � تبعا لذلك � الطبائع الكامنة ف نفس النسان، فإذا ل

اورrه، وغلب عليه النفعال،  يضبطها با يستوجبه الوار من أخلقيات فقد هدوءه واتزانه، وتل¤كpه الغضب على م£
 وعندها تندفع منه الكلمات النابية كالسيل الارف كتعبي عفوي عن النتصار للنفس، وقد يتجاوز ذلك إل إظهار

 التهكم اللذع بحاوره، وماولة السخرية منه وتقيه وانتقاصه، ويدث أيضا أن يثي هذا الوقف الطرف الخر
ز¥ق علئق الخوة والصداقة، وتنافر pفيتاشقان التهم، ويتبادلن العبارات الارحة العنيفة، وينتهي المر إل ت 

القلوب وتدابرها.
 إن التشنج والنفعال ل يتفقان مع أسلوب الوار ول يتماشيان مع أخلقياته، لن النفس الثائرة الت
 يلؤها الغضب ل تستطيع تكيم العقل والنطق ف تفكيها وأقوالا، فكلما ازداد النفعال بي التحاورين كلما

 ازدادت الوة الت تفصل بينهما، وكلما علت أصواتما خفت صوت القيقة وضاعت بينهما. لن الصراخ
 والشتائم والهاترات والتهريج والستكبار عن الق آفات أخلقية يغطي با الاور ضعفه وعجزه واهتزاز ثقته

و[rي pبنفسه وبفكاره، كما أنا ترد الوار من كل قيمة وتدخله ف دائرة النازعات والصراع، بينما يرفع الدوء والت 
 وضبط النفس واللي والرونة من مستوى الوار إل  دائرة النجاح والتأثي وتقيق أفضل النتائج.لذلك كانت

 المارسة الخلقية للحوار جزء مهما ف ثقافة الوار، وشرطا أساسيا من شروطها، ومطلبا جادا وضروري لا يتتب
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 عليه من آثر إيابية، وما يتمخض عن غيابه أو تاوزه أو إهاله من مضاعفات خطية تول الوار إل صراع،
وتبعده عن أهدافه النبيلة.

سبل الستهداء بالقيم النبوية في عالمنا المعاصر:  خامسا
  يكش��ف لن��ا أن قي��م ال��وار والتس��امح تث��ل فيه��اإن العك��وف عل��ى الس��نة النبوي��ة الش��ريفة والس��ية الطه��رة

 معلم��ا برزا ل��ه أهيت��ه الاص��ة ف مس��ية ال��دعوة الطويل��ة، وأن��ه ك��ان أس��لوب حض��اري مقص��ودا ل��ذاته، انتهج��ه الرس��ول
 ص��لى ا علي��ه وس��لم ع��ن ت��وجيه ربن ووع��ي عمي��ق ب��دواه وفع��اليته ط��وال العه��دين الك��ي وال��دن. ون��ن مط��البون
 اليوم بلرجوع إل هذا الداء النبوي الضاري الراقي وتسليط الضوء على تفاصيله وتليل مكونته للهتداء بعاله،
 والستضاءة با ف إحياء قيم ال�وار والتس�امح، وتفعي�ل دوره��ا ف متمعاتن�ا ح�ت نس�تطيع التخل�ص م�ن رواس�ب لغ��ة
 النفي والقصاء والتكفي والتخوين والتفسيق والتبديع ال�ت تارس��ها بع�ض الط��راف الثقافي��ة م��ع بعض��ها داخ�ل نس�ق
 الذات الضارية، ونحو كل الفردات الت تلغي الخر، وتتعصب للرأي الواحد، وتتبن عقلية الص��م والفح��ام م��ن

قاموس العاملت الثقافية، وهي أمراض داخلية ما زالت تنخر كياننا الضاري وتكرس تلفنا وانطاطنا.
 إن ه��ذه العل��ل والدواء ال��ت تنخ��ر كيانن��ا وتس��تنزف طاقاتن��ا وتزي��دن تش��تتا وانقس��اما س��تختفي م��ن س��احتنا
 الثقافي��ة ش��يئا فش��يئا إذا التزمن��ا بثقاف��ة ال��وار وتعو[دن عل��ى خل��ق التس��امح، وفتحن��ا قلوبن��ا وعقولن��ا لبعض��نا بعض��ا،
 وطرحنا خلفاتنا كلها � مهما كانت شائكة � موض��ع البح��ث والنق��اش والتحلي��ل، واتس��عت ص��دورن للنق��د والع��تاف
 بلخطاء. فكل هذه البادرات اليابية الت تعزز فرص الوار بي أبناء التم�ع الواح�د، وتنش�ر بينه��م روح التس�امح
 والتآلف سيكون لا� بل شك � أث�ر ف مواجه��ة أمراض��نا بع�ادة رب�ط أنفس��نا برجعيتن��ا العص��ومة لنتفاع�ل معه��ا تف��اعل

مباشرا وقوي ونستمد منها أبديت ثقافتنا التميزة. 
 وهذا الدف الكبي ل يتحقق بلمان واليالت، وإنا يتطلب من��ا جه��ودا ملص��ة عل��ى ك��ل الس��تويت وف
 جي��ع الي�ادين ح��ت تتح�ول قي��م ال�وار والتس��امح إل ثقاف��ة عام��ة ل�دى جي�ع أف��راد التم�ع، بي��ث يص�درون عنه��ا ف
 تفكيه��م وتص��وراتم ومف��اهيمهم وس��لوكهم م��ع الن��اس. وم��ن أه��م الس��بل ال��ت تس��عفنا ف نش��ر وإش��اعة ه��ذه الثقاف��ة

نذكر:
  بعتبارها الضن الول والرئيسي الذي ينم�و في��ه الف�رد ويتلق�ى في��ه أب��ديت الي�اة الجتماعي��ة السرة:)) 1

 وأولي���ات الخلق، وط��رائق العامل���ة. وه���ذه الكان���ة ال��ت تتله���ا ف النس���يج الجتم��اعي يول���ا لتق���وم ب��دور أساس���ي
 وحيوي ف زرع قيم الوار والتسامح ف الطفال منذ نعومة أظفارهم با تلقي��ه إليه��م م��ن توجيه��ات تربوي��ة وإرش��ادات
 عامة وما يشاهدونه بنفسهم من قدوة حسنة ف أساليب التعامل بي أف��راد الس��رة، فيك�ون ل��ذا الغ��رس البك��ر آثرا
ر ف تكوين شخصياتم الستقبلية. وق��د أثبت�ت ك�ثي م��ن الدراس�ات والب�اث النفس��ية والتبوي�ة أن البص��مات pكqل ت�£ن 
 الت تتكها السرة ف شخصيات الطفال تظل ملزم��ة ل��م ط�ول العم�ر. فكلم��ا ك�انت الس�رة متماس�كة، والعلق��ات
 الت تربط أفرادها ببعضهم البعض مبنية على الحتام والثقة والتعاون والتضامن بعيدا عن الكبت والرمان والقسوة
 والقهر، كلما كانت نفوس الطفال متفتحة، ومتشبعة بعان الرية وتقبل الخر وقابلة للتعايش السلمي والتسامح.
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ـ  2   وهو عامل متمم لعمل السرة ومدعم لا. ولكي يؤدي الهام النوطة به يب أن تشرف عليهالمسـجد:ـ
 إطارات دينية مؤهلة تهيل عاليا ف الدعوة والتبية، ولديها تصور واضح عن واق��ع التم��ع ورغب��ة ص��ادقة ف خ��دمته
 وحايته من آفات التطرف والغلو والنزلق مع تيارات التش��دد والره��اب، ح��ت يك�ون الط��اب ال��ذي تت��وجه ب��ه إل
 الستمعي مقنعا ومناسبا. كما يقع على السجد أيضا تقدي السلم بكل صفائه وشفافيته ونقائه لرواده حت ي��دكوا
 م��ن تلق��اء أنفس��هم أن ك��ل أن��واع التط��رف والتش��دد دخيل��ة علي��ه، وحثه��م � ف ال��وقت نفس��ه � عل��ى التخل��ق بخلقه
 العالية لضمان عدم السقوط ف هذه الفات الت تفتح ف جدار التمع ثغ��رات خطية تتس��لل منه��ا ك�ل أن��واع البلي

 وليس هذا ببعيد ول مستحيل، ف��إن الس��اجد إذا ح��ددت اله��داف ورس��ت البام��ج ووف��رت الطاق��ة البش��ريةالدمرة.
 العامل��ة الخلص��ة فس��وف تص��نع الس��تحيلت، وتص��ل إل نت��ائج ل يتوقعه��ا أح��د، نظ��را ل��ا للمس��جد م��ن قداس��ة ف
 نف��وس الس��لمي جيع��ا، فكي��ف ب��ه إذا ت��ول إل من��ارة تنش��ر ال��دى وتب��ث الي ف التم��ع بلقول والفع��ل والق��دوة

 السنة. 
 م���اس الجتم���اعي بي الف���راد، فتتوس���ع دائرةت[الت[في���ه ي���دث  وه���ي الفض���اء الرح���ب ال���ذي  المدرسـة:)) 3

 فون حاجاتم مع حاج��ات الخري��ن، وه��يي[كي[ي£معارفهم الجتماعية وينسجون علقاتم، ويتعلمون كيف يتعايشون وي£
  ليتمكن��واس��لوكياتمبم على ضبط انفعالتم وت��ذيب ر[الطوة الساسية الت تعلمهم معن الواجبات والقوق، وتدر[

 ي ف�تة الطفول�ةط[�r استص��حابا للتلمي��ذ والطلب�ة لس�ني عدي�دة تت�د لتغط[rتامن أهم ميزاتو ميطهم.من النسجام مع 
 والشباب بكملها. فمراحل التمدرس تستغرق مدة طويلة تكون فيها الؤسسات التعليمية هي السؤولة الباشرة عن

 وعل��ى.  وتكييف وتوجيه س��لوكه الجتم��اعي وتيئت��ه ليك�ون مواطن�ا ص��الايتهتشكيل ذهنية التمدرس وتكوين شخص
 قدر أهيتها وتثيه��ا ف التم��ع تك�ون مهمته��ا ف نش��ر ثقاف��ة ال�وار والتس��امح بي أبنائه��ا أك�ب، ومس��ؤوليتها أخط�ر،

 طريق��ة منهجي��ة وعلمي��ة مدروس��ة ع��ب متل��ف الراح��ل، وتربي��ة مقص��ودة تم��ع بي النظري��ة والمارس��ةوذل��ك بعتم��اد 
  إل وعي وسلوك يطبع شخصية النس��ان بيث تتحوللتعزيز هذه القيم ف النفوس وترسيخ مبادئ هذه الثقافة فيها

.ويصدر عنه بشكل تلقائي
  ل ينك���ر أح���د م���ا للعلم بش���كليه الق���دي والدي���د م���ن ق���درة فائق���ة عل���ى الت���أثي ف الف���راد العلم:)) 4

 والماع����ات، وم����ا لتقني����ة الص����وت والص����ورة م����ن دور ف تك����وين ال����رأي الع����ام، وت����وجيه الفك����ار وص����ناعة الف����اهيم
 وإذا كن��ا ل نس��تطيع أن نق��ف ف وج��ه العلم الق��ادم إلين��ا م��ن الش��مال فل أق��ل م��ن أن ن��وج[ه إعلمن��اوالتص��ورات. 

 ال��اص وجه��ة ص��حيحة ت��دعم ث��وابت الم��ة وتنش��ر ثقاف��ة ال��وار وقي��م التس��امح بع��د أن ج��ارى ه��ذا العلم م��ا تبث��ه
 القنوات الجنبي��ة وح��ذا ح��ذوها ف ك�ل ص��غية وك��بية، ب�ل إن�ه ق��د فاقه��ا ف بع��ض الحي��ان، وتس�خيه لتعزي��ز معرفتن��ا

ببادئ ديننا الت أصبحت ع£رqضة لكل ألوان الطعن والتشويه تت مسميات براقة وعناوين خادعة،
الخاتمة والنتائج

 ونلص من كل ما سبق إل أن ثقافة الوار وقيم التسامح قد تلت بوضوح ف سية رسول ا صلى ا عليه
 وسلم وف سنته الشريفة، وكانت معلما برزا من معال الدعوة إل ا، وأظلت جيع الفئات الت حاورها النب الكري
 بنتهى الدوء والتسامح، وأنا كانت خيارا واعيا لتبليغ الرسالة، ووضع القواعد الراشدة لسس العلقات النسانية
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 لحتواء الختلف، وأنا حلت ف طياتا كل معان العتدال والوسطية واليية الت تنسجم مع فطرة النسان
 وتن[به مغبة التطرف والتغلو، وتدفعه إل التخلي عن منهج نبيه السهل اليسور إل تبن العنف ف حل مشاكله.
 وقد انتهى هذا البحث إل تقرير جلة من التصورات، وطرح بعض القتحات الت تسهم ف تسيد ثقافة الوار

وقيم التسامح ف متمعاتنا العاصرة، وهي كالت:
  ومكانتها الكبية والتميزة ف مرجعيتنا الدينية وسنة نبينا جذورها العميقة أن ثقافة الوار وقيم التسامح لا�.1

  وقد تركت بصماتا الواضحة ف الدارس الفقهية والفكرية والذهبيةعليه الصلة والسلم وحياة السلف الصال.
الت آمنت بلوار طريقا لتبادل العرفة وتتي أواصر العلقات العلمية بي أصحابا.

  أن المة السلمية سطرت عب تريها صفحات نصعة ف حسن التعامل مع الخر، سواء على الستوى�.2
 الداخلي أو الارجي ، وضرب أبناؤها أروع المثلة ف تثل ثقافة الوار وقيم التسامح وتسيدها ف الواقع الفكري

  ول نعدم طوال القرون الت ازدهرت فيها الضارة السلمية ونفقت فيها سوق العلم ناذج عاليةوالعملي للمة.
للعلماء والئمة الذين حولوا هذه الثقافة إل مارسة واقعية على أعلى مستوى.

  أن ال��دف م��ن اس�تعراض مع��ال ثقاف��ة ال�وار وقي��م التس��امح ف حي�اة الن�ب ص�لى ا علي��ه وس��لم ه�و ماول��ة�.3
 اس��تثمارها والس��تهداء ب��ا ف حياتن��ا الي��وم ال��ت نع��ان فيه��ا م��ن التم��زق والتم��ذهب والتكفي والتخ��وين وس��يادة ثقاف��ة

الصراع واللغاء، وانتشار ثقافة التطرف والتشدد الت تلد الرهاب، وتزعزع أركان التمع.
  أن ثقافة الوار وقيم التسامح هي صمام المان لكل التمعات لنا تفظها من كل مظاهر التطرف�.4

 والرهاب، وتتيح لا السي ف طريق المن الشامل، والستقرار والتنمية القتصادية الستدامة  عب فكر الوسطية
والعتدال.

  أن ثقافة الوار هي الضمان الوحيد لوحدة التمع وتاسكه، لنا تفظ القوق والريت والساواة�.5
وتكافؤ الفرص، بينما تقوم ثقافة التطرف على الصراع الذي يزق شبكة العلقات الجتماعية ويفكك التمع.

  أن هناك علقة وطيدة بي انتشار ثقافة الوار وقيم التسامح وتقلص ثقافة التطرف، وبي انكماش ثقافة�.6
 الوار وانتشار ثقافة التطرف. وهي القيقة الت يتعي علينا أخذها بعي العتبار لدراك الضرورة القصوى الت

يكتسيها مشروع نشر ثقافة الوار وقيم التسامح وترسيخ مفرداتا ف التمع. 
  أن نشر ثقافة الوار وقيم التسامح وترسيخها ف نفوس وعقول أفراد التمع مسؤولية الميع: رجال�.7

 السياسة، ورجال الدين، ورجال العلم والثقافة، والتمع الدن، وجيع شرائح التمع، ويتعي أن تتجند لا جيع
 قطاعات التمع الساسة لوض هذه العركة الفكرية الصيية، بلتخطيط اليد لا، والتكيز على الناشئة ف

 الدارس والعاهد والامعات ليكبوا وعقولم متفتحة على الخر، وصدورهم تسع جيع الختلفات، وهم مهيئون
لل خلفاتم الفكرية بلوار الاد الادئ.

  أن ثقافة الوار وقيم التسام� بلضافة إل كونا ضرورة وطنية� هي أيضا خيار إستاتيجي للمجتمعات�.8
 السلمية ف عصر ثورة العلومات والتصالت، ليتمكن السلمون من مو الصورة النمطية الت رسها الخر عن

السلم والسلمي، والت ما فتئ العداء يفعلونا عند كل مناسبة، وف كل فرصة تتاح لم.
قائمة المصادر والمراجع
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 دور منظمة اليونسكو في تعزيز 
 الحوار بين الحضارات والثقافات

وسيلة شابو/ د: إعداد  
  للة ااححوو -أستاذة محاضرة 

(ااجزائر) 2جامعة اابليدة   
 
 
 

     مقدمة
بغرض تححيق ااسبلم من خبلل  (اايونس و)    احد أنشئت منظمة األمم اامتحدة التربلة وااعلم وااثحافة 

تطوير مجاالت عمليا، وتأكد ىذا اامسعى في ديباجة ميثاقيا ااتأسلسي ااتي أشارت إاى أن ااحروب 
وايذا اعتمدت محاربة شاملة وواقعلة . تتواد في عحول اابشر وفي عحوايم يجب أن تبنى حصون ااسبلم

تأخذ في ااحسبان تر يبة اامجتمع اادواي، واانسق اامر ب واامعحد من ااعبلقات ااتي تجمع عناصره، 
واحتلاجاتو، وطابعو غير اامتجانس  ونو يجمع شعوبا وأمما تختلف في طرائق وأنماط وأساايب ااعلش، 
ونظم ااحلم، وااعادات وااتحاايد، واامعتحدات، وما يثيره ىذا ااموضوع بخصوص اايولة واالنتماء و لفلة 

 .تحّبل اآلخر
    ومن ثم، فبل ل في تأطير ااتعاون اادواي في اامجاالت االقتصادلة وااسلاسلة واألمنلة بل ينبغي ألضا 

ومن ىذا اامنطلق، اعتمدت . أن يبنى ااسبلم على أساس من ااتضامن ااف رؼ واامعنوؼ بين اابشر
اايونس و أدوات عمل ووسائل مبتكرة بغلة تححيق اامحاصد اامسطرة، وعّوات  ثيرا على موضوع ااحوار 

بين ااثحافات وااحضارات  وسيلة اتححيق ااتعالش بين ااشعوب واحترام ااتنوع ااثحافي اتم ين األفراد 
وىي تدرك أىملة وحتملة ااتجاوب . واامجتمعات من فيم االختبلال دون إغفال ححلحة وحدة ااجنس اابشرؼ 

مع ى ذا اامطلب خاصة وأن أىوال ااحرب ااعااملة ااثانلة جعلت اادول تدرك بأنيا مخيرة بين ااسبلم 
واابحاء أو ااحروب واافناء، وعبرت عن ىذا االنشغال في ميثاو األمم اامتحدة وفي عدد من ااص وك 

 .اادوالة، وتعّيدت بأن تبذل قصارػ جيدىا إلنحاذ األجلال ااحادمة من ولبلت ااحروب
 يف ساىمت اايونس و في تعزيز ااحوار :     وبناء على ما سبق بلانو، يثير ااموضوع اإلش االة ااتاالة

 :بين ااثحافات وااحضارات؟ والرد على ىذا ااطرح ارتأينا ااتر يز على ثبلثة محاور أساسلة ىي



 .برامج اايونس و ااخاصة بااحوار بين ااثحافات وااحضارات- 
 .مؤتمرات اايونس و ااخاصة بااحوار بين ااثحافات وااحضارات- 
 .تأسلس ااعحد اادواي التحارب بين ااثحافات- 

:المبحث األول  
 برامج اليونسكو الخاصة بالحوار بين الحضارات والثقافات

    تعتمد اايونس و،  غيرىا من ااو االت اامتخصصة، على برامج متنوعة في سبيل تححيق األىداال 
ااتي وجدت من اجليا، وتتمثل في خطط عمل ومشروعات تصمم وفق محتضلات ااخبرة اافنلة وعلى 
أساس دراسات معمحة تراعى فييا مناىج علملة مختلفة، تسطر ايا أىداال معينة وينتظر منيا نتائج 

وااواقع أن اايونس و تنشط في ىذا االتجاه . إيجابلة شريطة أن تنفذ وفق وسائل محددة ترفق بااخطة
معتمدة تارًة على أجيزتيا ووسائليا ااخاصة، وعلى ااتعاون اادواي، في إطار نظام ااشراكات، تارًة أخرػ، 

 .حسب ما تحتضلو طبلعة ااموضوع
:المطلب األول  

 البرامج األصلية لليونسكو
 وسعت إاى (1)    استرشدت اايونس و باألف ار اافلسفلة ااتي طرحت بشأن ااحوار بين ااحضارات،

إعطائيا بعدا عمللا، فوضعت تصورا اما لم ن أن ل ون إطارا التفاعل بين ااشعوب، على اختبلال 
انتماءاتيا ااحضارية، من خبلل ااربط بين ماضييا وحاضرىا على أساس محاربة تاريخلة تبرز األحداث 

ااتي حفزت ااتحارب فلما بينيا، وتبادل ااتأثير، وااتذ ير بااحلم ااتي تتحاسميا معتمدة على ما توفره 
اذاك، أنشأت برنامج . ااتكنواوجلا اارقملة من مزالا، وما توالو اامراكز اادوالة من اىتمام بااموضوع

 .االنترنت اامعني بطريق ااحرير وبرنامج ااحوار بين اادلانات
برنامج االنترنت المعني بطريق الحرير :     الفرع األول  

    استوحت اايونس و برنامج االنترنت اامعني بطريق ااحرير من  ون ىذا اامسلك شّ ل ىمزة وصل بين 
ااحضارات وساىم، عبر ااعصور، في تبلقي ااشعوب وااثحافات اامختلفة، فمع تبادل اابضائع حدثت 

ولسعى اابرنامج إاى إحلاء ىذه ااشب ات ااتاريخلة وعرضيا . تفاعبلت في األف ار وتبادل في اامعارال
ضمن حيز رقمي يتبلقى فلو مختلف األشخاص، ولشار ون في حوار مستمر لعنى بطريق ااحرير بيدال 

ااتوصل إاى فيم مشترك الثحافات اامتنوعة واامترابطة، ولعيد فتح باب ااحوار بشأن خطوط ااتواصل 
شراك جميور  تاحتيا الجملع، وا  ااتاريخلة من خبلل جمع اادراسات اامتصلة بيا من مختلف اادول وا 



عاامي في بلورة فيم أعمق التنوع ااذؼ تتسم بو ااثحافات وااشعوب على امتداد ىذه ااطرو، ويتواى 
عرضيا وتحدلم شرح بشأنيا، ويبرز أىميتيا، ولش ل بنك اامعلومات مخزونا فريدا المعلومات ااخاصة بيا، 

ولعرضيا في ش ل محاالت ودراسات ع فت اايونس و على جمعيا بااتعاون مع ااشب ة ااتي ل ونيا 
 (2).شر اؤىا

     ما يرمي اابرنامج إاى بناء عبلقات حيولة بين أفراد ينحدرون من مجتمعات مختلفة على امتداد 
اامسار ااجغرافي ااذؼ شملو طريق ااحرير، وستكفل مشار ة ااس ان اامحليين فلو بحاء األف ار مما لعزز 

ااتنملة اامستدامة من خبلل ااصناعات اامبتكرة، وااتعللم، وااسلاحة اامستدامة خاصة إذا ما روعيت ححلحة 
مفادىا بأن ىذه ااتفاعبلت ااتي جرت عبر ااتاريخ خلحت طحوسا اجتماعلة مشتر ة  االحتفال بعيد 

ولعتبر االستمرار في ممارستيا شاىدا على ما تناقلتو . اانوروز واألحداث اارياضلة  عروض اافروسلة
األجلال من تحاايد، ومن ااضرورؼ إبرازىا ازيادة ااوعي بأىميتيا في تعميق اافيم الروابط ااحائمة بين 

 (3).ااثحافات اامختلفة
 برنامج الحوار بين الديانات:     الفرع الثاني

ولفيد ىذا األخير في دالالتو .     منذ نشأتيا، سطرت اايونس و برنامجا متواصبل الحوار بين اادلانات
ااعملحة ااتفاعل اابّناء بين أتباع ومنتسبي مختلف ااتحاايد اادينلة وااروحلة واامعتحدات، ويتم عبر االحاءات 
اايادفة إاى تعزيز ااتفاىم من اجل زيادة قبول اآلخر، ونبذ ااعنف وااتعصب و راىلة اآلخر، واعتماد ااعحل 

وااحوار ال لعني االحتجاج على ااعحائد اإللمانلة أو اارغبة في انتصار . واابرىنة واإلقناع في اانحاش
مذىب على اآلخر بل لفيد اانحاش ااجاد في سلاو اابحث عن نحاط ااتبلقي وااتحريب بين األدلان بيدال 

 (4).ااوصول إاى م افحة ااتمييز وااتعصب على أساس ديني
    وعللو، ييدال اابرنامج إاى تشجلع ااحوار بين اادلانات وااتحاايد ااروحلة اامختلفة في عاام تتكاثر فلو 

اانزاعات وااصراعات ااحائمة على ااعامل ااديني، وغاابا ما تنتج تلك األحداث عن جيل وسوء فيم 
وير ز ىذا اابرنامج على ااتفاعبلت وااتأثيرات اامتباداة بين اادلانات، وضرورة . الثحافات وااتحاايد اامختلفة

وقد تمخض عن اابرنامج إنشاء شب ة اكراسي . تعزيز اامعرفة اامتباداة بيدال احترام ااتنوع ااثحافي وااديني
 (5).اايونس و ااجامعلة في مجال ااحوار بين اادلانات وااتفاىم بين ااثحافات

    وفي ىذا ااسلاو، تعاونت اايونس و مع عدد من اامراكز من بينيا مر ز ااملك عبد هللا بن عبد ااعزيز 
، وتبادل 2013، ااذؼ عحد في مايو "صورة اآلخر"الحوار بين األدلان في تنظلم اامنتدػ اادواي عن 

وتم . ااطرفان اامعلومات وأجريا مناقشات بغرض استطبلع اامسارات اامحددة التدابير اامشتر ة اامحبلة



وضع مذ رة تفاىم إلرساء أوجو تآزر جديدة على األصعدة اادوالة واادينلة، وتعزيز ااعمل اصااح ااحوار 
وتشمل اامجاالت اارئلسلة أىملة ااحوار في ااتعللم . بين اادلانات وااتفاىم اامشترك وااتعالش ااسلمي

اانظامي وغير اانظامي، وترويج احترام ححوو اإلنسان من خبلل تطوير اامضامين ااعلملة وااتعللملة، 
 (6).ومساندة ااتعاون اامؤسسي، واستخدام وسائل اإلعبلم  أداة ارعالة ااحوار

 :المطلب الثاني
 البرامج المشتركة

    من األىملة بم ان بناء ااشراكات في إطار ااعمل اادواي، وتدرك اايونس و جيدا أىملة ىذا اانظام، 
اذاك أعدت برامج مشتر ة بااتعاون مع اافاعلين في مجال ااثحافة، سواء اامنتسبين إاى ااحطاع ااعام أو 
ااخاص، وسعت في ىذا االتجاه من اجل إعداد برامج وطنلة تخص اامتاحف  فضاءات التحارب بين 

 .ااثحافات وبرنامج دواي التفاىم بين ااثحافات عبر اامناىج اادراسلة
 البرنامج الخاص بالمتاحف:     الفرع األول

    في ااواقع، ال تنفصم اامحاربة اامتحفلة الحوار عن مشروع حوار ااحضارات ااذؼ اىتمت بو اايونس و 
. بغلة تعزيز ااتماسك االجتماعي واامصااحة بين ااشعوب وااسبلم بين األمم اامبني على ااتفاىم ااثحافي
و ان اادافع اارئلسي ايذا اامشروع ااعمل ااذؼ نشرتو واامتضمن ااتاريخ ااعام وااتاريخ اامحلي امختلف 

مناطق ااعاام بغلة تشجلع اابشر على ااحصول على رؤلة موحدة ومتكاملة العاام بحيث يبين ااتفاعل بين 
ااحضارات، ولساعد ىذا اانيج على مواجية ااتفسيرات ااخاطئة من جانب واحد من ااتاريخ وااتي بدال من 

 .ااتر يز على ااحوار تؤ د على فرضلة صراع ااحضارات
    وغاابا ما عوملت ىولة وتاريخ ااحضارات على أنيا  لانات منفصلة، ويتم نفي االتصاالت 

ن ار ما أنتجتو من تبادالت علملة ودينلة وفنلة بين مناطق  وااتفاعبلت ااتي حدثت بينيا أو ااحط منيا، وا 
وعللو، ال توجد ثحافة أو حضارة تنمو بمفردىا بل تطورت نتيجة نظام معحد من . مختلفة ومتباعدة جغرافلا

 (7).تبادل ااتأثير، وتستدعي إحلاءىا في إطار ااتعددلة واالنفتاح ااثحافي دون تحيز
    وتعد اامتاحف ااميلأة التعريف بااثحافات وااحضارات اامؤسسات اامناسبة اتنفيذ ىذا اامشروع ألنيا 

تش ل إطارا تناقش على مستواه مفيوم اايولة وتحدم صورا عن مستوػ ااتفاعل اابشرؼ واالحتكاك 
ومن اجل ااتر يز على مختلف اامحاربات اامم نة التاريخ فإن اايونس و أعدت برامج تشمل . وااتواصل

محاربة متحفلة وتعللملة الحوار بين ااثحافات وااحضارات، وسبيليا في ذاك ااشراكة مع عدد من اامتاحف 



تتميز ب ونيا تحتضن عدد  بير من ااحطع األثرية ااتي تع س ااتفاعبلت ااتي حدثت بين األمم منذ 
  (8).األزمنة ااحدلمة

    ومن بين ىذه اامبادرات، مشروع ااتعاون مع اامديرية ااعامة اآلثار واامتاحف في سورية، حيث نظم 
ااطرفان تجواال خاصا الزوار من مختلف ااجنسلات عبر اامتحف ااوطني في دمشق بغرض ااتمعن في 
ااحطع اامختلفة ااتي تعبر عن ااطريحة ااتي ااتحت فييا مختلف ااثحافات وااحضارات وتفاعلت سواء في 

سورية أو مع اامشرو ااعربي ومنطحة اابحر األبلض اامتوسط، وااتي حفزت فييا اإلبداع اابشرؼ في 
وتوضح ىذه ااحطع مساىمات أجنبلة أو من خارج ااثحافة ااسائدة مما يؤ د على أن . مجاالت متنوعة

 (9).ااثحافة اامحللة الست بمعزل عن ااثحافات األخرػ 
 برنامج التفاهم بين الثقافات من خالل المناهج الدراسية:     الفرع الثاني

 (اإللسلس و)    قررت اايونس و بأن تعد برنامجا التعاون مع اامنظمة اإلسبلملة التربلة وااعلوم وااثحافة 
، تحدد من خبلاو اامبادغ ااتوجييلة اتعزيز ااسبلم وااتفاىم بين ااثحافات 2007 إاى 2006الفترة من 

وايذا ااغرض، اجتمع . وااحضارات من خبلل اامناىج اادراسلة وااكتب اامدرسلة ومواد ااتعللم اامختلفة
ااخبراء اإلقللميون التف ير في سبل بناء ااسبلم، وتحرر ااتر يز على ااتصملم اإلبداعي الكتب اامدرسلة 

 من اإلعبلن ااعاامي اححوو اإلنسان ااتي 02 فحرة 26استنادا إاى مرجعلة دوالة تجد أساسيا في اامادة 
اى تعزيز احترام ححوو :" تنص على انو يجب أن تيدال ااتربلة إاى إنماء شخصلة اإلنسان إنماًء  امبل، وا 

اإلنسان وااحريات األساسلة، وتنملة ااتفاىم وااتسامح وااصداقة بين جملع ااشعوب وااجماعات ااعنصرية 
اى زيادة مجيود األمم اامتحدة احفع ااسبلم  (10)."أو اادينلة، وا 

    ولعتبر ىذا االجتماع إطارا يتلح فرصة اتشاطر اامعلومات وااخبرات في مجال وضع ااكتب 
وقد نظر ااخبراء في مسائل . اامدرسلة، واستخداميا، وتدريس ااعلوم واادراسات االجتماعلة بصفة خاصة

تتعلق بااتصملم ااتعللمي وأىملة تحسين فعاالة ااكتب اامدرسلة ووسائط ااتعللم المساعدة على بناء 
ااميارات اامعرفلة واالتصاالة واالجتماعلة من اجل تححيق اامواطنة ااعااملة، ور زوا ألضا على تحليل 

وقدمت توصلات االجتماع  أساس اوضع اامبادغ ااتوجييلة اخدمة . اامضامين ومراجعة ااكتب اامدرسلة
اامؤافين، وااناشرين، وواضعي ااسلاسات، وأصحاب ااحرار بشأن استراتيجلات محددة غايتيا اانيوض 

 (11).بااتعللم اتعزيز ااسبلم
 :المبحث الثاني

 مؤتمرات اليونسكو المعنية بالحوار بين الثقافات والحضارات



    تعد اامؤتمرات محفبل دوالا يتلح اممثلي ااح ومات واامجتمع اامدني اادواي فرصة االاتحاء وااتشاور 
صدار قرارات بشأنيا . واانحاش بغرض بحث ااحضالا ذات االىتمام اامشترك، وااوصول إاى نتائج عمللة وا 

وقد استخدمت اايونس و اامؤتمرات  إطار امعااجة موضوع ااحوار بين ااحضارات وااثحافات وتبلقح 
األف ار بشأنو، وتطوير أساايب تنفيذه، وسمح ىذا اامسعى بوضع تصور واسع وشامل اما لم ن ااحلام بو 
على اامستوػ اامحلي أو اإلقللمي أو اادواي من اجل االرتحاء بسبل ااتعالش وااتحارب ااثحافي وااتواصل 

وفي ىذا ااصدد، نظمت اايونس و مؤتمر لاموسو رو بشأن . بين األمم خدمًة ألىداال ومحاصد ااحوار
 . ااسبلم ومؤتمر اارباط اامعني بااحوار بين ااحضارات

 :المطلب األول
 مؤتمر ياموسوكرو بشأن السالم

    ال لم ن أن ينشأ حوار بين ااثحافات وااحضارات إال إذا تلّسر نشر ثحافة ااسبلم مما لعني أن ااحوار 
وايذا ااسبب، نظمت اايونس و مؤتمرا في مدينة لاموسو رو . وااسبلم أمران متبلزمان وجودا وعدما

 يتضمن 1989.7.1، وانبثق عنو إعبلن بتاريخ "ااسبلم في عحول اارجال " تحت عنوان  (ساحل ااعاج)
 .اامحاربة ااواقعلة السبلم وبرنامج من اجل ااسبلم  ما سيتبين

 المقاربة الواقعية للسالم:     الفرع األول
    أكد إعبلن لاموسو رو على أىملة ااسبلم،  أساس الحترام ااحلاة و سلوك لعبر عن تمسك عميق 

وأشار إاى أن االعتماد اامتبادل . الكائن اابشرؼ بمبادغ ااحرية، وااعدااة، واامساواة، وااتضامن بين اابشر
ومن شأن ااتدابير ااراملة . بين األمم وااوعي اامتنامي بأىملة األمن اامشترك لعد مؤشرا إيجابلا ائلنسانلة

 ما ساىمت آالات ااتسولة ااسلملة . إاى نزع ااسبلح ااتي اتخذت أن تساىم في ااتحللص من حدة ااتوتر
النزاعات اادوالة واالعتراال ااعاامي باآلالات اادوالة احمالة ححوو اإلنسان في تححيق تحارب إليجابي نحو 

 (12).ااسبلم
     بيد أن اانزاعات اامسلحة مازاات قائمة وتضاىييا األوضاع ااتنازعلة على غرار حااة عدم احترام 

ااوحدة ااترابلة ابعض اادول، وااعنصرية، وعدم ااتسامح، وااتمييز خاصة في بعده ااجنساني ضد اامرأة، 
وااضغوط االقتصادلة، ناىلك عن أش ال ااتيديد غير ااعس رية ااتي تحّوض ااسبلم ومن ذاك، مش لة 

اابطااة، واامخدرات، وغلاب ااتنملة، وااديون، وتدىور اابيئة بسبب عوامل من صنع اإلنسان مما لستوجب 
وباانتيجة، ال لم ن البشر أن يؤسسوا . زيادة ااوعي ادػ ااشعوب بخطورة ىذه اامشاكل على قضلة ااسبلم

 (13).امستحبل ال لستطلعون تصملمو



    وعللو، وضع اامؤتمر اإلطار ااعام اما يتطلبو بحاء اإلنسانلة أؼ ااتعاون ااذؼ يراعي سمو وأواولة 
ااحانون، وااتعددلة، وااضمانات ااخاصة بااعدااة في اامبادالت االقتصادلة، مع ضرورة إشراك  افة 

 .أطلاال اامجتمع اامدني في بناء ااسبلم
    ومن األىملة بم ان ااتأكيد على حق األفراد واامجتمعات في ااعلش في بيئة نوعلة  شرط جوىرؼ 

بيد أنو ينبغي االعتراال بأن ااعنف . اتححيق ااسبلم، واالستفادة من ااتكنواوجلات ااجديدة في خدمة ااسبلم
ال ينتج عن أسباب بيواوجلة في ااكائن اابشرؼ بل تتداخل فلو عوامل خارجة عن  لانو مما لستوجب 

اتخاذ تدابير عمللة وفعااة النبثاو رؤػ جديدة ومحاربة شاملة في مجال ااتعاون، وااتربلة، وااعلوم، 
وااثحافة، واالتصاالت، تراعي ااتحاايد ااثحافلة امختلف مناطق ااعاام وىذا بااشراكة مع اامنظمات وااييئات 
اادوالة بما فييا جامعة األمم اامتحدة، وجامعة ااسبلم ب وستاري ا، واامؤسسة اادوالة فلل س ىوفوؼ بوانيي 

 (14).اؤلبحاث من اجل ااسبلم
 إعداد برنامج من اجل السالم:     الفرع الثاني

إعداد برنامج عملي لححق محاصده، اذاك دعا اامؤتمر " بناء ااسبلم في عحول اارجال"   لحتضي مشروع 
اادول واامنظمات اادوالة، ااح وملة منيا وغير ااح وملة، واألكادلميين، واافاعلين في مجال ااثحافة عبر 

 (15)ااعاام، وااحطاع ااخاص إاى ااحلام بما يلي
اامساىمة في بناء رؤلة جديدة حول ااسبلم من خبلل تنملة ثحافة ااسبلم على أساس ااحلم ااعااملة - 

 .الحترام ااحلاة، وااحرية، وااعدااة، وااتضامن، وااتسامح، وححوو اإلنسان، واامساواة بين اارجال واانساء
إنماء ااوعي باامصير اامشترك ائلنسانلة وااتحفيز على تطبيق سلاسات مشتر ة تضمن ااعدااة في - 

 .ااعبلقات بين اابشر واالنسجام بين اإلنسانلة وااطبلعة
 .إدراج عناصر تتعلق بااسبلم وححوو اإلنسان في  افة اابرامج ااتربولة- 

    ويوصي اامؤتمر بأن تساىم اايونس و بفعاالة في  افة اابرامج ااخاصة بااسبلم بعد فحص اامحترحات 
 (16):ااتاالة

، وىو مرجع أساسي في تنملة ااف ر اابشرؼ 1986األخذ في ااحسبان بلان إشبيللا حول ااعنف اعام - 
ودحض اامغااطات اامتعلحة بااعنف اابشرؼ اامنظم ااتي ترجعو إاى ااحابللة اابيواوجلة، وضرورة نشر ىذا 

اابلان على أوسع نطاو وب ل االغات، إن أم ن، على أن لستكمل اامسعى بتنظلم ملتحى دواي متعدد 
 .ااتخصصات ل ّرس ادراسة ااجذور ااثحافلة واالجتماعلة العنف



ترقلة ااتعللم واابحث في مجال ااسبلم في إطار محاربة تشار لة متعددة ااتخصصات ل ون موضوعيا - 
 .دراسة ااعبلقات ااحائمة بين ااسبلم، وححوو اإلنسان، ونزع ااسبلح، وااتنملة واابيئة

متابعة تطوير اابرنامج اامشترك بين اايونس و وبرنامج األمم اامتحدة البيئة ااخاص بااتربلة اابيئلة مع - 
 .مراعاة اامنظور ااجديد السبلم

دراسة إم انلة إقامة معيد دواي التربلة من اجل ااسبلم وححوو اإلنسان يوجو اتكوين اإلطارات - 
 .اامستحبللة من خبلل ااتدريب

إعداد سجل النصوص اامنبثحة عن  ل ااثحافات يبين اانحاط اامشتر ة التعللم ااخاص بحضالا ااسبلم - 
 .وااتسامح واألخوة

 :المطلب الثاني
 مؤتمر الرباط المعني بالحوار بين الحضارات

، أعلنت بموجبيا 52/15 اعتمدت ااجمعلة ااعامة اؤلمم اامتحدة اابلئحة رقم 1997,11,20    بتاريخ 
 اتكون ااسنة اادوالة اثحافة ااسبلم، ودعت اامجتمع اادواي ألن لحوم بمبادرات ملموسة من 2000سنة 

واستجابة الطلب نظمت اايونس و، بااتعاون مع شر اء دوايين، مؤتمرا دوالا . اجل تعزيز ىذا اامسعى
، حول 2005 يونيو 16 إاى 14في اافترة ما بين  (اامغرب)موّسعا على مستوػ ااخبراء، عحد باارباط 

، وعرض مجموعة "تعزيز ااحوار بين ااثحافات وااحضارات من خبلل مبادرات ملموسة ومستدامة"موضوع 
 (17).من ااتوصلات واامحترحات تشمل مجاالت ااتربلة، وااثحافة، واالتصال وسيجرؼ تفصيليا تباعا

 التوصيات والمقترحات الخاصة بمجال التربية:     الفرع األول
 :    تشمل ااتوصلات واامحترحات ااخاصة بمجال ااتربلة اامسائل ااتاالة

 التوصيات:     أوال
    أكد اامؤتمر على أىملة تأسلس ااحوار على ااحلم اإلنسانلة اامشتر ة ومبادغ ااسبلم وححوو اإلنسان، 

وااتسامح، واامواطنة اادلمحراطلة، ويجب مراعاتيا عند مراجعة اامناىج اادراسلة وتطوير اامضامين، 
سياماتو، وااتر يز على إدماج ااتعللم . وتكوين اامدرسين ويتطلب األمر تنملة ااوعي باالختبلال ااثحافي وا 

دماج أبعاد ااحوار بين ااثحافات في برامج ااتعللم غير  متعدد ااثحافات في  افة مراحل ااتعللم اانظامي، وا 
 ما ينبغي أن توفر . اانظامي وحمبلت محو األملة، وفي برامج ااتبادل وااملتحلات ااخاصة بااشباب
 (18).اابرامج ااتعللملة معلومات  افلة حول اادلانات وااحلم األخبلقلة اامشتر ة فييا

 المقترحات :     ثانيا



 (19):     تتعلق اامحترحات بما يلي
إصدار آالات معلارية الحد من تشولو صورة اآلخر في اامحررات اادراسلة، وا عداد أداة توجييلة حول - 

حداث قاعدة المواد ااتربولة حول  ااتعللم متعدد ااثحافات اعتمادا على اابحوث وااتجارب ااسابحة، وا 
 .ااممارسات اامثلى في ىذا اامجال

ااحرص على جعل ااحوار بين ااثحافات عنصرا محوريا في برامج تكوين اامدرسين، وتعزيز قدرات - 
اامتعلمين، وتنملة ااف ر اانحدؼ ااحادر على حل اامش بلت، وااعمل على تصحلح ااصور اانمطلة 

نشاء مراصد بشأنيا  .واامفاىلم ااخاطئة في ااكتب اامدرسلة عن ثحافة اآلخر وا 
 .إلبلء ااعنالة بدور االغات وتدريسيا امد جسور ااحوار مع ااتر يز على االغات اامحللة- 
ترسيخ ااحوار من خبلل مناىج دراسلة تشمل األنشطة اارياضلة واألاعاب ااتحليدلة وااملتحلات ااخاصة - 

 .بااشباب، وا عداد جوائز التميز في مجال أنشطة ااتبادل ااثحافي على اامستوػ اإلقللمي
 .توظيف شب ة االنترنت اتعزيز برامج ااتبادل بين اامدرسين وااباحثين في وضع اامناىج- 

 التوصيات والمقترحات الخاصة بالثقافة:     الفرع الثاني
 :    تشمل ااتوصلات واامحترحات ااخاصة بااثحافة ما يلي

 التوصيات:     أوال
    تحتاج اامفاىلم اارئلسلة في مجال ااحوار بين ااحضارات وااثحافات إاى مراجعة من قبل اامنظمات 

. اامتخصصة واألكادلميين بغلة ااتوصل إاى تعاريف من شأنيا أن تش ل قاعدة اتوسلع دائرة ااحوار
وينبغي أن تكون ااثحافة إطارا ابلنتماء اامحلي بينما تعبر ااحضارة عن ظاىرة عااملة تمنح اإلحساس 

 ما ل تسي إحداث فضاء جديد . باالعتراال، اذا يجب ااتر يز على نحاط االاتحاء بدل أوجو االختبلال
احاعدة تربولة مشتر ة أىملة بااغة بيدال تخطي ااحواجز ااثحافلة بين اامدرسين وااطبلب، وتحللص 

وثمة حاجة ملحة إاى مواجية ااجيل وااصور اانمطلة، ونبذ . اافجوات في مجال اامعرفة واافرص ااتربولة
رادة سلاسلة قولة  (20).اآلخر، وااحضاء علييا، وىذا يتطلب ااتزاما وا 

 المقترحات:     ثانيا
    يتعين على ااح ومات أن توفر ااموارد ااماالة ااكافلة الثحافة وتسخيرىا ابناء قدرات اامنظمات ااعاملة 

وينبغي على . في ىذا اامجال، وتشجلع منظمات اامجتمع اامدني ائلشراال على تنفيذ مشاريع ثحافلة
اامنظمات اادوالة واإلقللملة أن تحدد اامحاربات واألنشطة اامثلى اترسيخ ااحوار، واالستفادة من إسيامات 

 .اامنظمات ااشري ة في ااتحااف ااعاامي من اجل ااتنوع ااثحافي



    ويتعين على ااح ومات تخصلص برامج اتعزيز اإلبداع في مجال ااتربلة امواجية األف ار األصوالة، 
ومن ذاك ربط تدريس ااتاريخ بتدريس اافنون افائدة األطفال بما يتلح ااتعرال على ثحافات ااعاام، وجعل 

 ما يتعين على اافاعلين في مجال ااحوار بين ااثحافات . اامتاحف أكثر انفتاحا على ااثحافات وااحضارات
   (21).وااحضارات اتخاذ تدابير إلبراز دور ااموسلحى واإلبداع في ىذا اامجال

 التوصيات والمقترحات الخاصة باالتصال:     الفرع الثالث
 :    تشمل ااتوصلات واامحترحات اامتعلحة باالتصال ما يلي

 التوصيات:     أوال
وثمة حاجة .     ينبغي االعتراال بأن ااتربلة تحتضي ااتواصل، وىذا األخير ينطوؼ على عناصر تربولة

 .إاى وضع مشاريع تربولة وا عبلملة تر ز على مواجية جيل اآلخر بين ااغرب وااعاام اإلسبلمي
    ينبغي ألضا بلورة محاربات إلكساب ااعاملين في مجال اإلعبلم ااحدرة على ااتعامل مع قضالا ااثحافة 

قامة نحاش بين ااعاملين في مجال اإلعبلم حول األخبلقلات  في إطار مجتمعات متعددة ااثحافات، وا 
واامعايير اامينلة، واتخاذ ااتدابير اابلزمة ابلستخدام األمثل اشب ات االنترنت بغرض تأمين تدفق ال 

  (22).مر زؼ ومتنوع المعلومات، وتلسير ااتواصل مع أفراد ينتمون إاى مجموعات ثحافلة أخرػ 
 المقترحات:     ثانيا

 (23):     من اامفيد إقامة أنشطة مشتر ة افائدة ااعاملين في مجال االتصال ومن بينيا ما يلي
توأمة اامشاريع ااخاصة باامشرفين على األطر ااتحنلة واامحررين، وتعزيز برامج اازيارات بين - 

ااصحافيين، واإلنتاج اامشترك البرامج اإلذاعلة وااتلفزية وااجرائد واامواقع اارقملة تحت إشراال صحافيين 
 .ايم مرجعلة ثحافلة متعددة

نشاء قناة فضائلة الحوار بين ااثحافات-   .إقامة مشاريع توزيع مشتر ة عبر اابث اافضائي وا 
إعداد برامج تكوين الحضاء على ااصور اانمطلة وااتكوين في مجال االغات وفي تسخير تحنلات - 

 .اامعلومات من اجل ااحوار
إنجاز دراسات ميدانلة حول صورة ااثحافات وااحضارات اامختلفة في وسائل اإلعبلم وحول مظاىر - 

 .اارقابة وتأثيرىا في اامنابر اإلعبلملة
 :المبحث الثالث

  تأسيس العقد الدولي للتقارب بين الثقافات



    ال ل في ااتعويل على اابرامج ااخاصة بااحوار بين ااثحافات وااحضارات بل البد من تصملم إطار 
أشمل تكّثف في سلاقو اامبادرات، واألنشطة، وااسلاسات ااح وملة، واامشاريع اامبتكرة تحت رعالة 

اامجتمع اامدني واايادفة، في مجمليا، إاى انبثاو وعي عاامي بأىملة وضرورة ااتحارب بين ااثحافات، 
واحترام اادلانات، واالعتراال بما قدمتو  افة ااحضارات من إسيامات ارقي اإلنسانلة، واام اسب ااتي 

حححيا ىذا ااتراث اإلنساني، ف ان اتأسلس ااعحد اادواي التحارب بين ااثحافات أثر بااغ في تطوير األداء 
رساء اامبادغ ااتوجييلة ااتي لسترشد  ادػ اافاعلين في مجال ااثحافة، على اامستوػ اامحلي واادواي، وا 

وبناًء عللو، ال بد من اإلحاطة بظروال نشأة ااعحد، وأىدافو، وخطة ااعمل . بيا ىؤالء في تنظلم ااحوار
 .  ااتي اعتمدىا اتنفيذ استراتيجيتو في االرتحاء بااحوار

:المطلب األول  
  نشأة وأهداف العقد الدولي

    أفرزت ااعوامة ااثحافلة ااعديد من ااصور اانمطلة، وتتميز ىذه اامرحلة ااجديدة بتنامي ظاىرة 
ااعنصرية، و راىلة األجنبي، وازدراء األدلان، وما صاحبيا من سلو ات وممارسات تنطوؼ على ااعنف 

ااذؼ تضررت منو فئات اجتماعلة  ثيرة  اامياجرين واألقللات ااعرقلة واادينلة، ويؤشر ىذا ااوضع 
التعجيل باتخاذ مبادرات عمللة بغلة ااتحفيز على ااتخلي عن األف ار اامتطرفة واحترام ااتنوع ااثحافي، 

 . ايذا فمن ااضرورؼ ااتر يز على نشأة ااعحد اادواي التحارب بين ااثحافات وبلان أىدافو
نشأة العقد الدولي:     الفرع األول  

 عحدا 2022 إاى 2013    تحدمت جميورية  ازاخستان باقتراح مفاده أن تكون اافترة ااممتدة من عام  
دوالا التحارب بين ااثحافات، وشارك في رعالة اامحترح عدد من اادول األعضاء، فأصدر اامؤتمر ااعام 

 تضمن فحوػ اامحترح، وطلب من اامديرة ااعامة اذات ااو ااة بأن تعد ااصلغة 37/1اليونس و ااحرار رقم 
وقد وافحت ااجمعلة ااعامة اؤلمم اامتحدة على ىذا اامشروع . اانيائلة اخطة ااعمل ااخاصة بيذا ااعحد

، وعينت اايونس و و ااة رائدة العحد، فأطلحت اامديرة ااعامة 2012 اعام 67/104بموجب ااحرار رقم 
مشاريع وشراكات مع  ل األطراال اادوالة ااميتمة بااموضوع على غرار اادول واامنظمات اادوالة، 

 (24).ااح وملة منيا وغير ااح وملة، وأنشأت حسابا خاصا اتعبئة ااموارد اابلزمة اتنفيذه
    وفي ىذا اإلطار، تعاونت اايونس و مع ااطرال اامبادر في إقامة مناسبة انطبلو ااعحد بمدينة أستانا 

، ونتيجة المشاورات أعرب عدد من اادول واامنظمات اادوالة، وااجيات ااشري ة 2013.8.23بتاريخ 
وطرحت تعللحات واقتراحات . األخرػ ذات ااعبلقة اارسملة مع اايونس و عن تأييدىا وااتزاميا بيذا ااعحد



عديدة تعبر عن غالات وتطلعات ااجيات اامعنلة واستعدادىا ابناء استراتيجلة عااملة ذات أثر ملموس 
 (25).على األصعدة اإلقللملة، وااوطنلة، واامحللة النيوض بااحوار

أهداف العقد الدولي  :     الفرع الثاني  
    احد تأسس ااعحد اادواي التحارب بين ااثحافات بغرض تم ين اامجتمع اادواي من االنخراط في حوار 
شامل إلرساء ااسبلم وتم ين األجلال ااحاالة واامحبلة اتكون مجيزة باامعارال، وااكفاءات، وااميارات، 

وايذا . وأدوات ااتبادل وااتواصل عبر ااحدود، وتكون مسؤواة عن مصيرىا تكريسا المواطنة ااعااملة
 (26): سطرت او األىداال ااتاالة

إلضاح فوائد ااترويج اامشترك الحترام ححوو اإلنسان وااتنوع ااثحافي واالرتحاء بااحوار بين ااثحافات - 
رساء  واألدلان اغرض م افحة األنماط ااجديدة من ااعنصرية، وااتعصب، واامغاالة، وااتطرال، وااتمييز، وا 

 .ااروابط بين ااشعوب
تأكيد االعتراال بمبادغ ميثاو األمم اامتحدة، وااميثاو ااتأسلسي اليونس و، واإلعبلن ااعاامي اححوو - 

 .اإلنسان، واإلعبلن حول ااتنوع ااثحافي، وااص وك اإلقللملة ذات ااصلة
اامساىمة في انبثاو وعي عاامي اصااح اامثل، وااممارسات، وااتفاىم، واابلعنف من خبلل توفير - 

حجج داعمة الح ومات واامجتمع اامدني امواءمة أطر ااسلاسات بطرو إبداعلة من اجل مواجية 
 .ااتحدلات ااتي تيدد تبلحم ااجنس اابشرؼ وااتعالش ااسلمي

ااتمعن في مبادغ وشروط انبثاو روح مشتر ة متحررة من مظاىر ااتحيز ااعرقي، واالثني، وااديني، - 
 .واالجتماعي، ومن ثم رعالة فرص اإلعراب عن احتلاجات وتطلعات اامجتمعات

توعلة ااح ومات وصناع ااحرار واازعماء اادينيين، واامجتمع اامدني بدور ااحوار بين ااثحافات واألدلان - 
 .في م افحة استغبلل اادين وااتبلحم االجتماعي عبر تصملم سلاسات وطرائق جديدة العلش في انسجام

تدعلم ااتعاون وااتضامن واامصااحة على اامستوػ اادواي من خبلل ااحفاظ على مناخ من األمن - 
وااثحة اامتباداة، واانيوض باامعرفة في صفوال األمم واامجتمعات خاصة تلك ااتي تؤدؼ فييا أوضاع ما 

 .  بعد اانزاعات وااكوارث إاى خلق توترات
:المطلب الثاني    

        مجاالت العمل        
    اتححيق األىداال اامذ ورة أعبله تحرر بأن ترتكز خطة ااعمل على أربعة مواضلع أساسلة تش ل 

مجاالت ااعمل اامطلوبة، وتتمثل في ترويج ااتفاىم واامعرفة اامتباداة التنوع، وبناء إطار الحلم اامشتر ة 



اتعزيز ااتبلحم االجتماعي، ونشر مبادغ وأدوات ااحوار ااثحافي، ورعالة ااحوار من اجل ااتنملة 
 .اامستدامة، وسيجرؼ تفصيليا تباعا

ترويج التفاهم والمعرفة المتبادلة للتنوع :    الفرع األول  
    احد أكد ااميثاو ااتأسلسي اليونس و في ديباجتو على أن جيل ااشعوب بعضيا ابعض  ان مصدر 

اذاك، يتطلب ااتحارب . ااريبة وااشك بين األمم على مر ااتاريخ، وسبب في تحول خبلفاتيا إاى حروب
 .بين ااثحافات فيم اآلخر، رجبل  ان أم امرأة، من خبلل فيم تاريخو، واغتو، وتراثو، ودينو، ومعتحداتو

     فاألخذ بمبدأ عدم ااتدخل في شؤون ااغير ال يتعارض مع أىملة اامعرفة اامتباداة بااتنوع ااثحافي، 
ولعتبر ااحوار وااتضامن وااتحارب أمورا ضرورية في تنفيذ  ل أبعاد ااسبلم، . واالثني، واالغوؼ، وااديني

ولشمل منع ااعنف، واإلرىاب، وااتعاون، وتسولة اامنازعات بااطرو ااسلملة، وضرورة تعزيز ااتبلحم 
واالندماج خصوصا أن طرائق االتصال وتنامي اايجرة اادوالة أخذت بتحويل اامجتمعات إاى مجموعات 

ومن ثم، ينبغي زيادة ااوعي بااتاريخ وااعبلقات ااحائمة بين ااثحافات وااحضارات، . متعددة ااثحافات
وااتر يز على  ل ما لحفز ااحوار ولطوره، واالىتمام بدور اانساء وااشباب وااشعوب األصللة في ىذا 

 (27).اامجال
بناء إطار للقيم المشتركة لتعزيز التالحم االجتماعي :     الفرع الثاني  

    يتطلب ااتحارب بين ااثحافات االاتزام بحلم مشتر ة مثل ااحرية، واامساواة، بما في ذاك اامساواة بين 
دراك اامنزاة اامتساولة  ااجنسين، وااتضامن، وااتسامح، واحترام ااطبلعة، واالندماج االجتماعي، وااعدااة، وا 
اكل ااثحافات واألدلان إاى جانب احترام ححوو اإلنسان مثل ااحق في ااتف ير، وااضمير، واادين، وااحق 
ذاعتيا  في اارأؼ وااتعبير ااذؼ لشمل اعتناو اآلراء دون أؼ تدخل، واستحاء األنباء واألف ار، وتلحييا، وا 

 (28).بألة وسيلة  انت دون تحيد بااحدود ااجغرافلة
    وعللو، فإن ااتحارب بين ااثحافات لعزز اانحاش بشأن وضع وتنفيذ سلاسات تؤدؼ إاى إزااة  ل أش ال 

. ااتمييز، وااتدفق ااحر المعلومات واامعارال، واامشار ة اادلمحراطلة، وااتضامن، واإلحساس باامسؤوالة
ومن ااواجب ااتأكيد على أىملة األماكن ااعامة واامناسبات ااخاصة مثل ااميرجانات ااثحافلة، وااتجمعات 

 . اادينلة، واألحداث اارياضلة ااتي توفر فرصا التفاعل ااثحافي
نشر مبادئ وأدوات الحوار الثقافي :     الفرع الثالث  

    يتم نشر اامبادغ واألدوات اابلزمة الحوار ااثحافي عبر ااتعللم ااجيد ااذؼ يرتكز على برامج تيدال 
إاى ااتعريف بححوو اإلنسان وااتنوع ااثحافي وتفاعليما، وتعللم ااسبلم، واامواطنة ااعااملة، وااحوار 



ااثحافي، وييتم بنشر ااحلم وأنماط ااسلوك وطرو ااحلاة اتم ين األطفال، في سن مب رة، من ثحافة 
 . وال بد من نشر ااتعللم الجملع اما او من أىملة في ااتطور ااسلمي المجتمعات. ااتسامح

    وتمشلا مع اامبادغ اامدرجة في توصلة اايونس و اامتعلحة بااتربلة من اجل ااتفاىم وااتعاون وااسبلم 
، يتعين على ااجيات اامعنلة تجييز 1974على ااصعيد اادول، وااتربلة اامتعلحة بححوو اإلنسان اعام 

اامدّرسين واامتعلمين باامعارال وااحدرات اابلزمة ابلنفتاح، ولشمل ذاك تعديل مضامين اامناىج وااكتب 
وينبغي تسخير قدرات وسائل اإلعبلم اترويج ااتحارب بين ااثحافات، وتعريف ااناس بااثحافات . اامدرسلة

واألدلان األخرػ، وتغيير االنطباعات تجاىيا وا عداد برامج اابلعنف على أن يتلحى ااصحفيون ااتدريب 
ااجيد وااتكوين، واالستفادة من برامج ااكفاءات متعددة ااثحافات، ويدعم عمليم بااتكنواوجلات ااجديدة ال 

   (29).سلما االنترنت ووسائل ااتواصل االجتماعي، وفتح منابر ااحوار اتعزيز ااتفاىم وااتسامح
رعاية الحوار من اجل التنمية المستدامة:     الفرع الرابع  

    ينبغي أن لستند ااتحارب بين ااثحافات إاى متطلبات ااتنملة اامستدامة ولحفز على احترام أبعادىا 
األخبلقلة واالجتماعلة وااثحافلة، وتحويل أنماط اإلنتاج واالستيبلك على نحو دلمحراطي بحيث يتلح 

وتوفر ااثحافات، خاصة نظم اامعارال ااتحليدلة واألصللة اامتراكمة عبر . الجنس اابشرؼ اارخاء اامشترك
ااتاريخ، موردا الحلم وأنماط ااسلوك ااتي تساعد على ترشيد سلاسات ااتنملة اامستدامة وعحلنة أنماط 

وألن ااتحدلات اابيئلة تتطلب أطرا مشتر ة العمل فإن إدراك . ااعلش بما يتبلءم واحتلاجات األجلال ااحادمة
واحترام  ل اامعارال سلسيم في ااحفاظ على قدرة اانظم اإلل واوجلة على ااصمود، وتتطلب بااضرورة 

فتح ااحوار بين ااثحافات اامختلفة التعريف بتلك اامعارال وتم ين ااطرال اآلخر من استخداميا واالنتفاع 
 (30).بيا

 بأنو من 2012    وقد أشارت ااوثلحة ااختاملة امؤتمر األمم اامتحدة حول ااتنملة اامستدامة اعام 
اامستعصي تححيق ى ذا تنملة دون اامشار ة ااجامعة واالندماج االجتماعي، واحترام ااتنوع ااثحافي من 

فااتراث واإلبداع ااثحافيين لساىمان في ااتنملة في حال تححيق ااتوازن بين . اجل ااتبلحم االجتماعي
ديناملات ااثحافة ومتطلبات ااسوو، وااتأكيد على أن تجارة ااسلع ااثحافلة ان تكون مجرد تبادل تجارؼ بل 

 .تصبح ألضا تفاعبل ثحافلا وستش ل فرصة التحارب ااثحافي
 
 
 



 :   الخاتمة 
    من ااواضح أن اايونس و تضطلع بدور ريادؼ في مجال تعزيز ااحوار بين ااثحافات وااحضارات، 

ويبدو أن اانيج ااذؼ تتبعو إنما يدل على . وتبذل جيودا معتبرة في سبيل اانيوض بيذا ااعمل واالرتحاء بو
أن ىذا ااحوار لش ل منطلحا إلرساء ااسبلم ااعاامي،   ما يدل على أن مفيوم ااسبلم قد أخذ بعدا إيجابلا 
وام لعد لحتصر على غلاب اانزاعات اامسلحة بل امتد مفيومو الشمل غلاب ااتعصب ونبذ اآلخر، ولشير 

 .ألضا إاى ااتعالش وااتحارب وااتفاىم بين األمم على اختبلال انتماءاتيا ااحضارية
 :    وااحال  ذاك، فبل بد من إضافة ااتوصلات ااتاالة

يتعين على اايونس و أن تضع اامزيد من اابرامج اانوعلة وتتواى نشرىا على نطاو واسع مستفيدة من  - 
اامزالا ااتي توفرىا تكنواوجلات اإلعبلم واالتصال، وضرورة إشراك اافئات األكثر تأثيرا في اابناء 
االجتماعي، خبلل مرحلة ااتصملم وااتنفيذ، على غرار ااشباب، واانساء، ورجال اادين، وممثلي 

اامجتمعات األصللة وااحبللة، وأصحاب اامين  اامعلمين وااصحفيين وااحائمين على ااشأن ااثحافي 
 . واافنانين من اجل تعملم قلم ااتسامح

البد أن تشمل تلك اابرامج ااتعريف بااتنوع ااثحافي  تراث مشترك ائلنسانلة، وتعميق اامعرفة باآلخر - 
من حيث تاريخو، وقلمو، وتحاايده، ومعتحداتو، وىذا خبلل ااتظاىرات ااثحافلة واارياضلة، واانشاطات 

 .ااعلملة، وااملتحلات اادوالة اامختلفة
جعل أجيزة اايونس و وشب اتيا اإلقللملة أدوات اتنسيق ااجيود اادوالة ااراملة إاى االرتحاء بااحوار بين - 

 . ااثحافات وااحضارات
إقامة شراكات مع منظمات اامجتمع اامدني ااميتمة بااشأن ااثحافي في إنجاز مشروعات ثحافلة تروج - 

الحوار ولصمميا ااجانبان في إطار تبلقح األف ار وااتصورات اانابعة من تجاربيما في ىذا اامجال وعلى 
 .ضوء ااتغيرات ااتي أفرزتيا ااعوامة ااثحافلة

إقامة شراكة مع منظمة اإللسلس و وممثلي ااجاالات اإلسبلملة اامحلمة في اادول ااغربلة من اجل - 
ااتعريف بااثحافة اإلسبلملة، ودور اادين اإلسبلمي في اانيوض بااحلم اإلنسانلة، واعتمادىا  أرضلة 

ادحض األف ار اامغلوطة ااتي تبشر بااصراع وااصدام بين ااحضارات، وتربط اإلسبلم بااتطرال 
 .واإلرىاب، وااحد من ااممارسات اامعادلة ائلسبلم



إقامة منتدلات ف رية منتظمة تجمع ممثلين عن  افة األدلان واامعتحدات وااتحاايد ااروحلة اامختلفة - 
بيدال ااترويج ااعاامي اخطاب ااتنوير واألخوة اإلنسانلة ووحدة بناء ااجنس اابشرؼ، وامواجية خطاب 

 . ااتشّدد ااف رؼ وااتطرال ااديني واامساس باارموز اامحدسة وم افحة ازدراء األدلان
إعداد برنامج خاص ابلرتحاء بوظلفة ااترجمة وااتعللم اام ثف الغات بغرض ااترويج ااف رؼ الكتب من - 

اغات مختلفة وااتبادل ااثحافي، ورعالة اامؤافات ااجماعلة اكّتاب ينتمون إاى أوساط ثحافلة مختلفة تعااج 
 .موضوع ااحوار بين ااحضارات وااثحافات وااحلم ااتي لحمليا

إعداد برامج اترقلة اإلبداع اافني وااف رؼ في سلاو ااتنوع ااثحافي وااتعريف باألعمال اإلبداعلة في مجال - 
 .ااموسلحى واآلداب وااتاريخ واافلسفة واافنون اامختلفة من ثحافات مختلفة

اإلكثار من اابرامج اامبتكرة ااتي ترمي إاى ااتحارب بين ااشعوب من شاكلة برنامج االنترنت اامعني - 
 . بطريق ااحرير بفضل اانتائج اإليجابلة ااتي حححيا وااتسيلبلت ااتي يوفرىا االتصال اارقمي

رساء ااسبلم-   .نشر ااوعي بااعبلقة ااحائمة واامطردة بين حوار ااثحافات وااحضارات وا 
 .إنشاء مرصد عاامي اتحيلم نتائج اامبادرات ااتي قامت بيا اايونس و ومتابعة نشاطيا- 

 :    اإلحاالت
ألول مرة طرحيا عملحة ومتعددة األبعاد، تجدر اإلشارة إاى أن ااحوار بين ااحضارات ف رة فلسفلة - 1

اامف ر اافرنسي روجي جارودؼ بغرض توجلو منتسبي مختلف ااحضارات إاى ااتبلقي وااتشاور وااتفاعل 
ابلستزادة انظر . بغرض إزااة ااحواجز ااثحافلة واالجتماعلة وغيرىا من ااحواجز، وبناء مجتمع إنساني راو

: ااموقع االاكتروني ااتااي
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 الححارر  الثقافي التعايش إلى اإلسالمية األخالقيات من المعاصرة العربية المرأة

 _ المثقفات من لنخبة تحميمية ميدانية دراسة_ 

في رلعالم رلمعاصر تنتعش بعض رلقضايا رالجتماعية اتساىم في تغيير رألاضاع رلرركدة عمى 
رلمستاى رلفكرو ارلمادو خاصة في رلمجتمعات رلعربية ارالسالمية، اتعد قضية رلمرأة من أىم تمك 

ىا رلجياد رلفكرية ارلعممية ليس فقط لمنظر في حالة رلتررجع رلحضارو، بل من أجل ل ُكر ِّسترلقضايا رلتي 
رلحضارو ارلتعايش رلثقافي ارلديني في ظل رلت اررت رلحديثة  بناء مفاىيم تدرالية تسمح بفتح باربة رلحارر

.  رلمتسارعة

العالقة بين " ضمن رالشكالية رلكبرى رلُممِّمَّة بقضايا رلعصر ارلمتمثمة في مرأةا تمتد قضية رل
رألنا ارآلخر، : مارجية بينرل، ىذه رلثنائية رنبثقت منيا عالقات "الخصوصية الثقافية والكونية اإلنسانية

، لكن مع رلتغيررت رلتي عرفيا رلعالم في رلعقاد ...رلتررث ارلحدرثة، رألصالة ارلمعاصرة، رلديني ارلعمماني
رألخيرة، تعددت رلتياررت رلفكرية ارلنظرية بحيث تناالت تمك رلثنائيات من منظار رستشررفي مغاير في 

 اتحقيق رالنسجام ارلتساند تمك رلمفاىيمإ ار رلدررسات رلعابرة لمثقافات، ىذه رألخيرة سعت لمتاليف بين 
. عمى عكس رلمنظار رلكالسيكي رلذو حكم عمييا بالتناقض بينيا

اىنا نحاال تناال ىذر رل رح رلجديد في دررستنا لنماذج رلمرأة رلمثقفة رلمعاصرة، ىذر رلنماذج تمتقي 
 بحيث تتجو رألخالقيات رإلسالمية إلى تمكين رلمرأة من ماركبة اتتعايشفيو أ ررف تمك رلثنائيات 

مستجدرت رلعصر امارجية جممة رلتحديات رلتي أنتجيا تكريس رل ابع رلكالسيكي رلذو فصل بين 
ل مفيام رلعصرنة في مدلاالت رلحدرثة رلغربية بإيجابيتيا اسمبياتيا مع ررختزتم رألصالة ارلمعاصرة، كما 

 عمى رلمستاى رلدرخمي رنعكستنتج جممة من رلعارئق ارلعقبات أرستبعاد رلثقافات رألخرى، اىذر ما 
ما تفرضو رلعالمة من قيم رلمنفعة لرستجابة لقيم رإلنغالق ارإلنتكاس، أا عمى رلمستاى رلخارجي ك

. ارلشكمية ارلالراحانية

أمام ىذه رلحقائق نحاال رستجالء فاعمية رألخالقيات رإلسالمية في ربتكار عناصر امكانات جديدة 
قابل لمتعايش زمكـانيا مع رلتحاالت رالجتماعية رلجارية في رلساحة رلعالمية، " نماذج لممرأة رلمثقفة"لبناء 
 إ ار تدعيم عناصر رلتارصل رلحضارو ارلتفاعل رإلنساني ارلثقافي بأسس رلحارر رلقائم عمى رالحتررم في

ة عمى تجااز تمك رالزدارجية بين قيم رإلنتماء رألال ارلقيم رلمستحدثة، اتحقيق أرلمتبادل، بما يساعد رلمر
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بدعم من كل رألنساق رالجتماعية ارلثقافية ارلدينية ارلترباية اخاصة رإلعالمية ألجل بعث  رلتارفق بينيما
 . فكر رلحارر مع رآلخر في ظل مت مبات رلارقع رلحضارو رلررىن

 اكل رلعناصر رلفاعمة رلعربياتاقد تبين لنا من خالل ىذه رلدررسة أن رلنخبة رلمثقفة من رلنساء 
معيا، تتجو افق رستررتيجية ارعية لمتحكم في شراط مشراع رلتارصل رلحضارو اتعمل عمى إرساء آليات 

 امن ثم رإلستقاللية رلفكرية ارمتالك رلخياررت _رلعممية ارلعممية_ رلقاة رلمعرفية : تتمثل في افع الةنشي ة
يسمح باسترجاع اتاظيف رألخالقيات رالسالمية عمى أاسع ن اق من سرالجتماعية ارلسياسية، ىذر ما 

 ذلك ،رالستفادة من مكتسبات رلعصر ارلمنجزرت رلحضارية رلعالمية أخذرًا اع اءًا من جية أخرى اجية، 
نجازرتو ىي إرث إنساني مشترك البد من ماركبتو ات ايره  في آن أن رلتقدم ىا مشراع حضارو كاني ار 

. ارحد

 

 .رلتعايش رلثقافي   _ رلعصرنة   _ رألخالقيات رإلسالمية   _  رلمرأة رلمثقفة    :ةرالكممات المفتاح

: المراجع

 .2006عمي رلمقم د، درر رلتناير، لبنان، : جمة، تررإلسالم بين رألمس ارلغد: أركان دمحم الاو غارديو -
 رلمغرا، ، رلمركز رلثقافي رلعربي، جدل رلكانية ارلخصاصية_رلحدرثة: حمادو بن جاا   اآخران  -

2014. 
، رلدرر رلمصرية تفاعمنا رلررشد مع رلغرا حضاريا اترباياتقديم، حامد عمار، : خالد دمحم عثمان -

 .2013رلمبنانية، مصر، 
خديجة : ، إشررفجدل رلقيم ارلسياقات رلررىنة لمعمم-رألخالقيات رلت بيقية: كريم دمحم بن يمينة اآخران  -

 .2015زتيمي، منشاررت رالختالف، رلجزرئر ،
رلخامسة، رلمركز : ، طمساىمة في رلنقد رألخالقي لمحدرثة رلغربية_ سؤرل رألخالق:   و عبد رلرحمن -

 .2013رلثقافي رلعربي، رلمغرا، 
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 : مقدمة
مقصكود االططكاب هنكا لكي  الوب، أي نص ديني هو شكل من أشككا  الططكا

 ؛ق الداخلي الشامل لإلنتاج الكههنيالكالم أو الكتااة، وإنما هو المنطل اث  م  ـ  الممجرد 

ولهكها الططكاب . (1984)فوككو،" إنه خطاب مؤسسة أو فتكر  ممنيكة أو فكرع معرفكي"

أثر واضح في مسير  أي شعب أو أمة انضكوت حتكش شكعارإ، إذ ي عتبكر الكدين أحكد 

اق الفرعية األكثر إسهاًما في حشككيل النسكق الكلكي للمجتمكع، ومكن هنكا يسكتمد األنس

 . الططاب الديني سلطته الشرعية
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، المعرفةةوإذا نظرنا إلى متتوى النص الديني، وجدنا مادحه األساسكية هكي: 

، ال األثر االجتماعي لها، حيك  حتجلكى المعلومةوالهي يعنينا من المعرفة هنا لي  

ي المعرفةية االرحبجدل س ار    اإلنسانية والبنية االجتماعية.   اط اين م 

ككقككديًما وحككديثًا،  فككي حككاريخ األمككة العرايككة النككا رو    مككا للعامككلال يفوحككه حلم 

التعامكل مكع ذلك  إذا حسكنى لنكا . ومجمكل أحكداثها ومجرياحهكاالديني من حضور فكي 

المعرفكة  خضكاعإ علينكافوسكلطة الكنص،  حتجاوم حدود الططاب ،امنهجية التضور

مككن مسككتوى  :للبتكك  العلمككي، اتيكك  حرقككى النظككر  إلككى نمكك  الططككاب التككي يقككدمها

   .نقد المنهجيال، إلى مستوى الخضوع والتسليم

 

  :مشكلة الدراسة
ف  اشكمله لككل إنتكاج  مصكطلح لسكاني، يتميك " اأنكه: (Discourse)الططكاب ي عر 

" امؤسسكككي   ما أي كككا، ذاحجماعي ككك ما أا، فردي كككمكتواًككك ما أمنطوقًكككان ككككأذهنكككي، سكككوا  

السلطة التكي إنه  هو ما نصارع اه ونصارع من أجله؛. فالططاب إذن ،أ(1984)فوكو،

. وسيبقى األمر في إطارإ المنطقي، إذا اقيش الفرصة متاحة نتاو  االستيال  عليها

ْمع عن ههإ الفرصة إلى ا عك  أمام كل عقل يسمو ااحجاإ المعرفة. أما إذا حطلى الج 

، الهي يتعارض كلي ا مكع الططكاب؛ المذهباألفراد في المجتمع، فسينشأ ما يعرف اـ

تكي حظكن انفسكها االكتمكا ، ال ،ا مكن الكهواتفالمههب يطرح مسألة المنطوق انطالقًك

فتنفكرد معطيةً نفس ها التق الكامكل فكي عمليكة التأويكل،  ،فتجل  على كرسي السلطة

لين مككا يعككرف اككـ تلق  اسككلطة الططككاب، ويكتفككي المككـ   ون منهككا اااللتفككاف حولهككا مشككك ي

، الكهي يفتكرض الوجكود المسكبق للتقيقكة، ثكي ينبكري للكدفاع عنهكا االنتماء المةذهيي

 وإثبات صدقها )حتى لو لي حكن كهل (.  

 لكي  الهكدف منكه ،في إطار هكهإ الدراسكة إن حناولنا لبع  النصوص الدينية

عقائديكة  ويكل معكين لكنص، أو فكرض قيكودحأطير اإلنسان والنظر إليكه مكن خكال  حأ

ا مككن اإلنسككان وفككي كليككة الموجككود انطالقًككهككو "متاولككة إقامككة ، اككل أنتجهككا الفكككر

مجمكوع "هكو مقكدار مكا ا، اا خالًصكا ذهني كلي  حطورً  لمالع  ـ، ف(1995،)هيدجر" احجاهه

 عالقكة، ومن هنا لكي حككن (،ب1984فوككو،) "متماس  للمعرفة في فتر  حاريطية متدد 

 األمكر الكهي يجعكل مكن الكنص ،حكوينيةعالقة المعرفة االسلطة عالقة عرضية، ال 

 المرك ي الهي حدور وحتنامع حوله األفكار.  المتور  

ل، كمككا يعنككي االفشكك قككراراإل يعنككي الجككد  المعرفككيام التطلككي عككن اسككتطدإن 

  نبيكا هكور األ. و "إذا كان خطاب السلطةـلالعتراف ا سلطة الخطابالتنام  عن 

 "وهكككا لنكككاافتكككص الكتكككب المقدسكككة التكككي حرك فكككي أيامنكككا هكككهإ قكككد انقطكككع، فلنكتككك ي 

. وهككها ال يعنككي إلمككا  مككا هككو قككديي، امقككدار مككا يعنككي إخضككاعه مككر  (1994،)سككبينوما
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أخرى لجد  التأويل، الهي سي ضفي عليه الكثير من القيي ي، رامكا أقلهكا سكيكون فهمكه 

  سانية.تطور التاريطي للههنية اإلنفي إطار ال

 

 : أهمية الدراسة
إن و يفككة المعلومككات و يفككة اجتماعيككة جوهريككة، ولعككل مككن أهككي مككا يميكك  

مةة الثقافة أنهكا     " واإللك ام هنكا ال يعنكي الثبكات علكى الجمكود،  ،(2004خمك،،)ُملز 

امقكككدار مكككا يعنكككي "الثبكككات علكككى التقيقكككة الثااتكككة ألي مجتمكككع؛ أال وهكككي: التميكككر 

 .  (1987)الدق ،االجتماعي" 

كك  مككا وصككلش إليككه مككن  العرايككة إن المتتبككع للثقافككة المعاصككر ، لككن يفوحككه حلم 

الكهي ال  التيةار اصوةولياالنشطار على مستوى منهجية المعرفة، فهنكا  مكن يمثكل 

وقكع فكي ذات المن لكق )دراسكة المجتمعكات  تيةار خخةرينظر إال اعين القدما ، يقااله 

إلصكاق الواقكع االماضكي، أمكا الثكاني فيتكاو  العراية اعين غراية(؛ فاألو  يتكاو  

دفعه ااحجكاإ واقكع وصكل إليكه اآلخكر عبكر سلسكلة مكن حطكورات طبيعيكة، لكي حتكوافر 

، حكين يتكاو  أن يفكرض تيني المنهج العلمةيلدينا. ومن هنا يأحي الوهي في مسألة 

مكا هكي الطريقكة أيكن هكي حقيقكتهي، والقانون على اآلخرين من الطارج، ليقكو  لهكي 

 .      لعثور عليهالمثلى لا

يكديولوجيات مكن االنسكبة لتكاريخ األ يتكا ً إكثكر األقكوا  هكو قبكو  األلقكد ككان 

، ولقككد كككان لككهل  أثككر اككال  فككي حتجككيي دور اللمككة كمككدخل للمعرفككة، لدرجككة نتاجهككاإ

صرنا نشعر معها االطوف والرهبة أمام أي نص في كتاب ديني، فهكل يلك م للكدفاع 

ن يلمكوا أهي مكن أجكل الجهكل اككل شكي ، وأن يبكه  النكاج جهكد   عن الدين واإليمان

" ن مككن يعتقككد هككها الككرأي يطككاف مككن الكتككاب أكثككر ممككا يثككق فيككه"إ !ا؟عقككولهي نهائي كك

هكي لمككة    اهكا صكوحنا إلكى الجمهكوربل يكككل لمكة ال يمكننكا أن ن  ، فكـ "(،أ1994،)سكبينوما

 "حل  اللمة في نفك  الوقكش ا وأن يتكلير  عبودية، ولي  يمكن ألي شعب أن يظل ح  

 . (1985،)روسو

، مرحبطككة اأنسككاق السككلطة -وأغلككب الظككن أنهككا سككتبقى  -لقككد  لككش التقيقككة 

والمشكلة هنا ال حكمن في حميير وعي الناج أو حعديل مكا يوجكد فكي أذهكانهي، وإنمكا 

يص اتطلكإن األمكر ال يتعلكق  حميير النظام المؤسسي إلنتاج التقيقة.هي في متاولة 

ذاحهككا  فككي حككد ي، ألن التقيقككةهْ و  ضككرب مككن الككهل  فكك - قيقككة مككن منظومككة سككلطةالت

االجتماعيككة واالقتصككادية  اككل اعاعككاد سككلطة التقيقككة عككن أشكككا  الهيمنككة - سككلطة

  والثقافية.

لقككد أحككدثش الصككناعة حميككرات جهريككة فككي انيككة المجتمعككات التديثككة، وجككا  

. ولكننكا نشكهد اآلن متكاوالت داثةةالحعصر العلي لي كدخل الههنيكة العامكة فكي دائكر  

جديككة النفككالت الفكككر مككن هككهإ الككدائر ، فلككي حعككد التداثككة حشكككل التككل للمعضككالت 
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العامة، امقدار ما ااحكش حشككل عائقًكا فكي طريكق النكـ عة اإلنسكانية، ومكن هنكا يكأحي 

 ، التي ستترف المسير ااحجاإ الداخل. ما بعد الحداثةالت ْوق إلى مرحلة 

يمكن أن يككون أمثولكة االنسكبة لنكا،  -حماما كما هو حاضر اآلخر  - إن حراثنا

ألنه يسكمح اتأمكل أنفسكنا، واكتشكاف التشكااهات إلكى جانكب االختالفكات، وهككها حكتي 

، وعنكد هكهإ النقطكة حتجلكى أهميكة هكهإ اآلخةرو الةذاتالمتبادلكة منطقي كا اكين معرفة ال

 الدراسة: كي  يمكن لآلخر أن يتعرف إلينا؟ 

ة  علة  إن ال طع  سييل الوحيد أمام اآلخر للتعرف إلينةا سةيكون مةن خةط  اِع 

 معرفتنا ل ذات نا.

 

  ف الدراسة:هد

ة مكن سكمات ثقافتنكا، يعنكي مح حتهكا إلكى حكد    م  ي ة سي ضي إن نيسبي ة ومن ثي ع ر 

ومكن هنكا ما، والتاريخ الثقافي امجمله لي  سكوى سلسكلة مكن مثكل هكهإ اإلماحكات، 

 في إطار السؤا  التالي:  عام لههإ الدراسة دائراً يبرم الهدف ال

يكة، يمكةةن مةةن خطلهةةا  هةةل يتسةةن الةةنن الةةديني ةةيع  ضةةمن منمومةةة ِمواض 

مفهةوم )الحةوار  وياغة نمريات فرعية، تتجمع لتشكل نمرية شةاملة ُمعيِ ةرة عةن

 ؟ في إعار النن القرخني الحضاري(

 ة؛وضمن هها الهدف العام حندرج اع  األهداف الج ئي

 المواضيع التالية:  النص القرآني كي  يتناو 

 ودورإ الوجودي والمعرفي.  لخطاباماهية  •

؛ مككن حيكك  التشككك ل والتقسككيي، وأثككر ذلكك  فككي حوميككع فلسةةفة التيويةةل •

فككي  ،السككلطة وحطككور أشكككالها، وحككداخلها فككي العالقككات االجتماعيككة

 أ ط رها الداخلية والطارجية. 

لنشكككأ  والتطكككور علكككى المسكككتويين؛ ؛ مكككن حيككك  اع االجتمةةةاعيالواقةةة •

الككو يفي والبنككائي، وأثككر ذلكك  فككي حشككك ل اعكك  الططااككات الدينيككة 

 وانتال  اعضها اآلخر. 

السككلطة وانعكاسككاحها،  لقككد انصككب االهتمككام فككي هككهإ الدراسككة علككى مسككألةو

خصوصككا وأن "هنككا  حسككارالت جهريككة لككي حطككرح علككى الككهات اوصككفها إسككالًما، 

مكككن وجهكككة النظكككر  -، ألن اإلسكككالم (1990)أدونكككي ،اثكككة" خكككر اوصكككفه حدوعلكككى اآل

 ثقافكة، اينمكا التداثكة ثي حصدر عن حلك  السكلطةدين حصدر عنه سلطة،  -األصولية 

، وهكي فكي زينةأو  وسيلةثقافة حصدر عنها سلطة؛ فالثقافة في النظر  األولى:  هي

 .  رؤيا شاملةو أساسالنظر  الثانية: 
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  منهجية الدراسة:

ار  التديثة انتصر اللوغوج )العقل( على الميثكوج )األسكطور (؛ في التض

أو ااألحرى: ادالً من الططاب المتعدد األشكا ، فرض نوعان متجانسكان نفسكيهما: 

اتجسكداحه يمكارج  اصدبوكل ما يمش إليكه مسكتمد مكن الططكاب المنهجكي، و لمالع  ـف

إ الدراسكة إنمكا الططاب السردي، وحي  أن شكل الططاب الهي فرض نفسه في هكه

  ميكل إلكى احبكاع السكرد ينجي عن الرغبة فكي حجكاوم حكدود الكتااكة المنهجيكة، فهنكا

في داخل الكنص الواحكد،  ،من جديد ،إلى العثور -ادالً من أن يفرض  -الهي يسعى 

 ب السردي والططاب المنهجي. على حكاملية الططا

ي كدرج فكي إطكار هي هو ج   مكن الثقافكة، والكهي يجكب أن ، الفالنص الديني

في المتصلة نظكام مكن  التي حقتضيها طبيعة التيا  الجمعية، هو ،نسانيةاإلالظاهر  

العالقات ذات الدالالت االصطالحية... والدراسة ههإ حسعى الى حتديد موقع الفكر 

الواقكع فكي عمليكة اكين و العالقات التي حرا  ما اينكه من الوجود، عن طريق دراسة

 النسةةةن النمةةةري التعميمةةةي  للوصكككو  إلكككى المعرفكككة، فكككي متاولكككة
Generalized "

Theoretical System  ،اتي  حرحب  المفاهيي العامة فيما اينها ارحباًطا يميل ( 1989)مايتلن

حيكك  حككدخل المضككامين الج ئيككة فككي  ،التكامةةلكلمككا اقتككرب مككن  ،ألن يكككون منطقي ككا

رك ككب ع  القضككايا األخككرى فككي القضككايا والتعميمككات الكليككة، ويمكككن حفسككيرها اككب م 

 النسق نفسه. 

ف اهككد (Content Analysis) تحليةةل المضةةمونإلككى حككي اللجككو  فككي هككهإ الدراسككة 

مككن متتككوى كمككي لإلطككار المعرفككي قيككد البتكك ، الوصكك  الموضككوعي لمككا حككوافر 

 Historical) تةةاريخيالمةةنهج الوحككد  التتليككل فيككه، إضككافة الككى الفكةةرة والككهي حعتبككر 

Method) مجموع االستنباطات امضكامينها االجتماعيكة، وذلك  مكن خكال  الهي يرا  

 ثالثة متاور: 

 ما الهي ي قا ؟  •

 لماذا وكي  ولمن ي قا ؟ •

 ما هي التصورات المطروحة المترحبة على ذل ؟ •

 

 جمع الييانات وتحليلها: 

فكككي ثالثكككة فها مكككن حيككك  المكككدى والمضكككمون، جمكككع النصكككوص وحصكككني( 1

 مستويات: 

   للططابالمستوى الداللي  •

 المستوى التركيـبي للنص •
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 المستوى التراحبي المقارن لمجمل النصوص •

 .   الجتماعية التاريطيةحتليل األفكار المعرفية عن طريق راطها االظروف ا( 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصمة وحلقة التاريخ:
 

تل  النظر  إلى حاريخ المجتمعات، من حيك  حشككلها وانتاللهكا؛ فكالبع  حط

فيمككا يككراإ الككبع   ،دائةةرياحجاهككه  ذا احجككاإ واحككد، ويككرى آخككرون اككأن يةةا  ِخِط  يككراإ 

 شةينجلر. وانا  على النظر  حقوم الفرضكيات متبوعكة االنظريكات؛ فهكا هكو يا  حلزون

 خلةدون ابةنِ ، وح وقيكع  (1964)شكبنجلر، يتكي على التضار  المراية اتتمية االنهيكار 

لدولكككة لهكككا أعمكككار طبيعيكككة كمكككا ااكككالتير  حلككك  التلقكككات  المتتااعكككة التكككي حجعكككل "

ن ننظكر إلككى أمكي ممتككد  فكي التككاريخ؛ حكي ،ولكككن. (هكـ808)ااكن خلككدون، " لألشكطاص

التل وني، فال اد لنا من إلصاقها االشكل  حتمتع ادرجة عالية من القدر  على البقا ،

ككبْ ا، واالنطفككاض ي  ال يكككون شككاهقً  ألن االرحفككاع إلككى القمككة ي فككي القاعككد  العريضككة قي

در  علكى االحتكوا . واكين القمكة والقاعكد  يكدور حكوار دائكي، فكال المرحفكع يشكعر القا

 .الفجو  اعيد ي  االطوف، وال المنطف  يشعر ادونية  

، لكنها، مع مرور الوقكش، حصكبح هكي التكي حسككنهي، فكعذا يسكن الناج المدن

ااالنطبكاع،  ، فعن المدينة إنسكانية(، أهـ808)اان خلدون، "كان اإلنسان مدني ا االطبع" 

والتد الفاصل اين الطبع واالنطبكاع هكو مكا ي ضكفي هكهإ الجدليكة التاريطيكة القائمكة؛ 

اككين حفاعككل النككاج فيمككا ايككنهي امككا يمتلكككون مككن صككفات معنويككة مككن جهككة، واككين 

 المظاهر المادية للمتي  الهي يعيشون فيه من جهة أخرى. 

حتشكككااه المكككدن  وإذا ككككان النكككاج يتشكككااهون ويطتلفكككون، فمكككن الطبيعكككي أن

وحطتلكك . وإذا نظرنككا إلككى مصككادر كككل مككن التشككااه واالخككتالف رأيناهككا حنبككع مككن 

حجمكككع الطيكككوط  (Civilization)الواحكككد   الحضةةةارةمفهكككومين: التضكككار  والثقافكككة؛ فكككـ
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كْب   حلك  الطيكوط  Culture)) الثقافةاإلنسانية كلها في نسيج واحد، أما  فمن طبيعتها ص 

لتاريخ إال لوحات اكتملش، أو هي فكي طكور االكتمكا ، للعالقكة األوان متعدد . وما ا

القائمة اين حلك  الطيكوط؛ فكعذا احسكمش االمرونكة وحسكن الش كْب  أضكفش علكى الفتكر  

بدأً للوجود أحدثش ث قواًا وفجوات.  جماالً واح يساقًا، وإن احطهت من الش د  والتوحر م 

لتككه لصككنع مقومككات يتنقككل اإلنسككان ويضككرب فككي هككهإ األرض، وفككي متاو

أهةل وجودإ، يرى نفسه مصنوًعا اتل  المقومات، فالبكدو والفالحكون والمكدينيون؛ "

لكي يككن فكي إرادحهكي أن  (هكـ، ب 808)ااكن خلكدون، " أهل الِحِضروأهل الِمِدر والِوبِر 

فمكن  هي التي جعلش منهي على مكا هكي عليكه؛ عييعة معاشهميصبتوا كهل ، ولكن 

ا ككرا، ومككن احطككهوا مككن األرض مصككدًرا للككرمق    ع ن ككوا ورا  اإلاككل صككاروا اهككا و 

د را، ومن خرجوا على الطبيعي من المعاش وامتهنوا التجار   علكى  -صاروا فيها م 

 رسموا عبر التاريخ الططوط األولى لمالمح المدن التاريطية. -األغلب

ف ي    تمتككع ادرجككة عاليككة مككن االسككتمرار فككيي "نسككق ك ل يككينككه اأالمجتمككع عككر 

التي  ،من األنساق الفرعيةلى عدد إ نقسي في الوقش ذاحه من الداخليالوجود، ولكنه 

 النسككق الكلككيا اطريقككة حكفككل المتافظككة علككى ا و يفي ككوحتسككاند حسككاندً  ،احتفاعككل معًكك

سوا  في منطقتنا -حعرضنا لدراسة مجتمع ما . وفي (Parsons,1951)"واستمرار انائه

ككعككرض لمجتمككع ك  فككنتن ن -الجمرافيككة، أو خارجهككا لككي  لككه حلكك  االنقسككامات  ،يل ي

، أو هكو المجتمكع العراكيا مكن مجتمكع أكبكر الداخلية فتسب، ال يشكل اكليتكه جك  ً 

 .المجتمع العالمي

 

  هللا: نُ ـدي
 

ين   )إين   ي  الد ي ند  للا  ْسال م (  عي  19سور  آ  عمران/ اآلية اإلي

ن م  ينًا غ ْير   ي ْبت  ي  )و  ْسال مي دي ْنه   ي ْقب ل   نف ل   اإلي ه و   مي ر  ي  فيي و  ن   اآلخي ين   مي ري اسي سور  آ   ((85)اْلط 

 عمران
 

ال يقوم التفريق اين الناج، في القرآن الكريي، على أسكاج االعتنكاق، امقكدار 

ما يقوم على النتائج المترحبة عليه، ويططئ الكثيرون إذ يعتقدون أن اإلسالم )الكهي 

 صكلى هللا عليكه وسكليا اكن عبكدهللا الهي ااتعك  فيكه هللا متمكدً  هو دين هللا( قد ادأ في الوقش

 للعالمين.  ا ورسوالً نبي  

، والشكواهد صكلى هللا عليكه وسكليوانتهى امتمكد  عليه السالملقد ادأ اإلسالم االنبي نوح 

احْل  على ذل  اينة  يْ  لمن أمعن النظر في آيات المصت  الشري ؛ )و  ل ْيهي  ن كوح   ن ب كأ   ع 

هي  ا   ق   إيذْ  ي ك ب ر   ك ان   إين ق ْومي  ي ا ليق ْومي ق امي ل ْيك ي م  ي ع  يري ح ْهكي ي  ايآي اتي  و  ي  ف ع ل كى للا  ك ْلكش   للا   ح و 

ك يْ  ع واْ أ ْمر  ك ا ك يْ  ف أ ْجمي ش ر  ك يْ  ي ك نْ  ال   ث ي   و  ل ْيك يْ  أ ْمر  ةً  ع  ال   اْقض واْ إيل ي   ث ي   غ م  وني  و  كر   ح نظي

ل ْيت يْ  ف كعين (71) كا ح كو  كأ ْلت ك ي ف م  كنْ  س  ي   أ ْجكر   م ي ي  ع ل كى إيال   إيْن أ ْجكري كْرت   للا  أ مي كن   أ ك كون   أ نْ  و   مي
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ين   ْسليمي ْجن كا عليكه السكالموكانش دعكو  لكوط  ،سور  يون  ((72) اْلم  كن هكي اإلسكالم؛ )ف أ ْخر   م 

ا ك ان   ن   فييه  نيين   مي ْؤمي ا (35) اْلم  ْدن ا فيي ف م  ج  او  ن   ا ْيش   غ ْير   ه  ين   م ي ْسليمي . سكور  الكهاريات ((36) اْلم 

تكه؛ يوأانائكه وذر عليكه السكالمولقد حوضتش معالي الدعو  اإلسالمية في رسالة إاكراهيي 

إيذْ ) يي   ي ْرف ع   و  اهي د   إيْار  اعي ن   اْلق و  يل   اْلب ْيشي  مي اعي إيْسم  ا ن ا و  ن ا ر  يع  الس   أ نش   إين     ح ق ب ْل مي  اْلع لييي   مي

ا ن ا (127) اْجع ْلن ا ر  ْيني ل     و  ْسليم  ن م  مي ي تين ا و  ةً  ذ ر ي ةً  أ م  ْسليم  ن ا ل     م  أ ري ن ا و  ك  ن اسي ح كبْ  م  ل ْين كآ  و  ع 

اب   أ نكش   إين ك    يي   الت كو  حي ا ن كا (128) الكر  اْاع ك ْ  ر  يْ  و  س كوالً  فيكيهي يْ  ر  كْنه  يْ  ي تْل كو م ي ل كْيهي  آي احيك    ع 

ي   ه  ي ع ل يم  ت اب   و  ة   اْلكي ْكم  اْلتي يْ  و  يهي ك ي ي    يك    أ نكش   إين ك    و  كيي   الع  ي كي كن (129) الت  م   ع كن ي ْرغ كب   و 

ل كةي  يي   م ي اهي كن إيال   إيْاكر  كفيه   م  كه   س  ل ق كدي  ن ْفس  إين كه   الكد ْني ا فيكي اْصكط ف ْين اإ   و  كر  ي  فيكي و  كن   اآلخي  ل مي

ي اليتي ا كه   ل كه   ق ا    إيذْ  (130) ن  الص  ي  أ ْسكل ْمش   ق كا    أ ْسكلييْ  ر  ب  ين   ليكر  كى (131) اْلع كال مي ص  و  كا و   ايه 

يي   اهي ي ْعق وب   ا نييهي  إيْار  ين   ل ك ي   اْصط ف ى للا    إين   ا نيي   ي ا و  كوح ن   ف ال   الد ي أ نكت ي ح م  ون   إ ال  و  ْسكليم   م 

د   ك نت يْ  أ مْ  (132) ر   إيذْ  ا ش ه  ض  ْوت   ي ْعق وب   ح  ب نييهي  ق ا    إيذْ  اْلم  ا لي ن ح ْعب د ون   م   ق ال واْ  ا ْعديي مي

إيل ككـه   إيل ككـه     ن ْعب ككد   يي   آا ائيكك    و  اهي يل   إيْاككر  اعي إيْسككم  ق   و  إيْسككت  ككدًا إيل ككـًها و  احي ن ْتككن   و   ل ككه   و 

ون   ْسكليم  ي ق كدْ معليكه السكال. وهكي دعكا  يوسك  سكور  البقكر  ((133)م  ب  كن   آح ْيت نيكي ؛ )ر  ْلك ي  مي  اْلم 

ل ْمت نيكي ع  كن و  يكلي  مي يك ي  ح أْوي ادي اتي  األ ح  او  ر  الس كم  األ ْرضي  ف كاطي ي يكي أ نكش   و  لي  الكد ن ي ا فيكي و 

كر  ي  اآلخي ف نيي و  ْسكليًما ح كو  ْقنيكي م  أ ْلتي ين   و  كاليتي عليكه موسكى  ودعكو ، سكور  يوسك ( (101) ايالص 

ق ا   كانش فالسكالم وس ى ي ذات اإلطار؛ )و  نت ي إين ق ْومي  ي ا م  ي  ك نت ْي آم  ك ل كواْ  ف ع ل ْيهي  ايالل   إين ح و 

ين   ك نت ي ْسليمي ْلن ا ... )إين ا سور  يكون ( (84)م  ا    أ ن   ا ه دًى الت ْور  ن ور   فييه  ا ي ْتك ي   و   الن بيي ون   ايه 

ين   واْ  ال هي ين  ه ا أ ْسل م  ل هي ا انيي ون   د واْ لي الر  األ ْحب ار   و  ا و  كن اْست ْتفيظ واْ  ايم  ي  مي ت كابي للا  كان واْ  كي ك   و 

ل ْيهي  د ا  ع  اْ  ف ال   ش ه  اْخش ْوني  ح ْطش و  ال   الن اج  و  واْ  و  نًكا ايآي احيي ح ْشت ر  كن ق ليكيالً  ث م  م  ي ْتك كي  ل كيْ  و 

ا ئي    للا    أ ن      ايم  ك ه ي   ف أ ْولـ  ون  اْلك  ح عكن ذلك  الكنهج دعكو  ن، ولكي حتكسكور  المائكد  ((44) افير 

أل    ي ا ؛  )ق ال شْ عليهما السالمسليمان ان داوود  ا الم  ْلقيي   إين يي أ ي ه 
ت كاب   إيل ي   أ  يي   كي  إين كه   (29) ك كري

ن ان   مي إين ه   س ل ْيم  ي  ايْسيي  و  ني  للا  ْحم  ييي  الر  حي ل كي   اح ْعل كو أ ال   (30) الكر  أْح كونيي ع  ين   و  ْسكليمي  ((31) م 

كا عليكه السكالم، ومن اعكدإ المسكيح سور  النمل ك    وأحباعكه مكن التكواريين؛ )ف ل م  يس كى أ ح   عي

ي  اْلك ْفكر   كْنه  كنْ  ق كا    مي ي م  كاري ي  إيل كى أ نص  ي كون   ق كا    للا  اري و  كار   اْلت  ي  ن ْتكن  أ نص  ن كا للا  ي  آم   ايكالل 

دْ  اْشه  ون   ن اايأ   و  ْسليم   .سور  آ  عمران ((52) م 

فاإلسالم، إذن، هو الدين الهي ارحضاإ هللا للناج، وما االخكتالف فكي رسكائل 

اين الشرائع التي حملها كل  ،واالختالف الطفي  ،الرسل إال امقدار التقارب الكبير

 واين أمة وأخرى من األمي. ،في فتر  من ال من ،رسو 

، فهي األمة المؤمنة، وهي فكي ذات الوقكش جك   عليه وسليصلى هللا أما أمة متمد 

من المسكلمين، وال يعنكي ذلك  أن رسكالة اإلسكالم حنتصكر فكي هكهإ األمكة وحنتجكب 

 عما سواها... فدين هللا واحد، والشرائع هي المطتلفة. 

الموجككه لهككهإ األمككة فككي القككرآن، يتسككق مككع التسلسككل  ،ولهككها نككرى الططككاب

  )التي هي فرع منها(؛مي ال مني الشامل لها ولأل
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ن كا ق ول واْ ) • ي  آم  كآ ايكالل  م  كا إيل ْين كا أ نك ي    و  م  يي   إيل كى أ نك ي    و  اهي يل   إيْاكر  اعي إيْسكم  ق   و  إيْسكت   و 

ي ْعق وب   األْسب اطي  و  ا و  م  وحيي   و 
وس ى أ  يس ى م  عي ا و  م  وحيكي   و 

كن الن بيي كون   أ  كيْ  مي ا يهي  ال   ر 

ق   د  أ   ا ْين   ن ف ر ي يْ  ح  ْنه  ن ْتن   م ي ون   ل ه   و  ْسليم   .سور  البقر  ((136) م 

ن كا )ق كلْ  • ي  آم  كا ايكالل  م  ل ْين كا أ نك ي    و  كا ع  م  يل   ع ل كى أ نك ي    و  اعي إيْسكم  يي  و  اهي ق   إيْاكر  إيْسكت   و 

ي ْعق وب   األ ْسب اطي  و  ا و  م  وس ى و  وحيي  م 
يس ى أ  عي الن بيي ون   و  ن و  يْ  مي ا يهي ق   ال   ر   ا ْين   ن ف ر ي

يْ  ْنه  د  م ي ن ْتن   أ ح  ون   ل ه   و  ْسليم   .سور  آ  عمران ((84) م 

ا ي ا) • ين   أ ي ه  ن واْ  ال هي ل واْ  آم  ْليي  فيي اْدخ  ال   ك آف ةً  الس ي اتي  ح ت بيع واْ  و  ط و   ل ك يْ  إين ه   الش ْيط اني  خ 

 .سور  البقر ( (208 بيين  م   ع د و  

كآج   ف كعنْ ) • كي   أ ْسكل ْمش   ف ق كلْ  و   ح  ْجهي ي  و  كني  للي  م  ق كل اح كب ع ني  و  ين   و  ل كهي ت كاب   أ ْوح كواْ  ل ي  اْلكي

ي يين   األ م ي واْ  ف عينْ  أ أ ْسل ْمت يْ  و  إين اْهت كد واْ  ف ق كدي  أ ْسكل م  ل كْواْ  و  كا ح و  ل ْيك    ف عين م  للا    اْلكب ال     ع   و 

ير   ب ادي  ا صي  .عمران سور  آ ( (20) اياْلعي

فالدعو  المتمدية، إذن، هكي دعكو  لإلسكالم، وليسكش هكي الكدعو  اإلسكالمية 

ال   ل وا حصًرا، وهها هو الشق اآلخر من الططاب الموجه ألهل الكتاب؛ )و  ادي  أ ْهل   ح ج 

ت كابي  كي   ايكال تيي إيال   اْلكي ين   أ ْحس كن   هي كوا إيال  ال كهي ل م  يْ     كْنه  ق ول كوا مي ن كا و  يايال ك آم   إيل ْين كا أ نك ي    هي

أ ن ي   إيل ْيك يْ  ن ا و  إيل ه  ك يْ  و  إيل ه  د   و  احي ن ْتن   و  ون   ل ه   و  ْسليم   .سور  العنكبوت( (46) م 

ألنها جك   ،هي األمة المؤمنة، وهكي أمكة مسكلمة صلى هللا عليه وسكليإن أمة متمد 

اأن هنكا  ديانكات  من حعري  اإلسالم الهي هو دين هللا الواحد، ومن الططأ اإلقرار

هكي أحبكاع  علكيهي صكلوات هللا وسكالمهسماوية غير اإلسكالم، فأحبكاع موسكى وعيسكى ومتمكد 

يا الدين الواحد، ولهها جا  الططاب في القرآن )ه و   س كول ه   ْرس كل    ل كهي كد ى ر  يكني  اياْله  دي و 

ي  ق  إ   اْلت  ر  ي ْظهي يني  ع ل ى لي كهي  الد ي ك ف كى ك ل ي ي  و  يدً  ايكالل  الكدين ليظهكرإ علكى . سكور  الفكتح ((28) اش كهي

، فكككل شككريعة الحقككة، ال اككد وأن حتمككل فككي طياحهككا األديككان كلهككا، ولككي  علككى كلككه

لة لمكا المبادئ السامية التي سبقتها اها الشريعة السااقة، وحكون في الوقش نفسه معد ي 

 أحدثه الناج فيما لي يكن فيها.

د لتقكش شكرائع الرسكل الثالثكة وإذا حسا   أحد عكن السكبب فكي أن الشكهر  قك

(، وأن الجككد  قككد احتككدم اككين أحبككاعهي علككيهي صككلوات هللا وسككالمه)متمككد وعيسككى وموسككى 

هو صاحب أو  شريعة مكتملة،  عليه السالما، فعن ذل  عائد إلى أن النبي موسى حتديدً 

ل ق كدْ  راط المستقييا إلى الصي  دي فهو وأخوإ هارون قد ه   ن ن كا )و  ك ع ل كى م  وس  ون  م  ه كار   ى و 

كا (114) ْين اه م  ن ج  كا و  م  ه  ق ْوم  كن   و  كييي  اْلك كْربي  مي كْرن اه يْ  (115) اْلع ظي ن ص  كان وا و  بيين  اْلم كالي  ه كي   ف ك 

ا (116) آح ْين اه م  ْست بيين   و  ت اب  اْلم  ا (117)اْلكي ه كد ْين اه م  اط   و  كر  ْسكت قييي   الص ي ، سكور  يك  ((118)اْلم 

ين لوجود شكعب إسكرائيل التكاريطي، وحكوالى الرسكل مكن اعكد موسكى س  وكانا المؤس ي 

ا لككهات الشككعب... ثككي اعكك  هللا فككي نبي كك عليككه السككالمحتككى جككا  المسككيح عيسككى اككن مككريي 

دًا مكنهي، ليككون األميكين رسكوالً  كًرا )ش كاهي ب ش ي م  يًرا  و  ن كهي يًكا إيل كى (45)و  د اعي ي  و   ايعيْذنيكهي  للا 
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اًجا ر  سي نييًرا  و  ائييل   ا نيي ع ل ى   القرآن الهي )ي ق ص  ، وليبل ي سور  األح اب ((46)م   إيْسكر 

 .سور  النمل ((76)ي ْطت ليف ون   فييهي  ه يْ  ال هيي أ ْكث ر  

لككي حككأت الشككريعة المتمديككة لتلمككي مككا كككان قبلهككا، اككل لتقككو  ألحباعهككا وأحبككاع 

ميثكاق اكين جميكع األحبكاع ي هكو الالكه ،الشرائع من قبلها، أين هو الصكراط المسكتقيي

 .لكل الرسل

إنها أمة المؤمنين، ولقد ورد حطصيص ههإ الصفة في عد  مواقع، سوا  فكي 

صلى هللا المصت  الشري  أو في األثر من السنة النبوية والسير ؛ ف وجات الرسو  

نيين   أ ْول ى هن أمهات المؤمنين )الن بيي   عليه وسكلي ْؤمي كنْ  ايكاْلم  يْ  مي كهي كه   أ نف سي اج  أ ْمو  ْي( و  كاح ه  ه   أ م 

 ا للمسلمين، وعمر اكن الططكاب، فعائشة هي أم المؤمنين وليسش أم  6اآلية سور  األح اب/

هو أمير المؤمنين ولي  أمير  المسلمين، ولباج المرأ  الوارد في اآليكات  رضي هللا عنه

ا ا افئة من ههإ األمة )ي الي  خاص   اجي   أل ي   ق ل الن بيي   أ ي ه  ا ن احيك    ْمو  نيس كا  و  نيين   و  كْؤمي  اْلم 

ن   ي ْدنيين   ل ْيهي ن ع  ( مي ن  اييبيهي ال   .59اآلية سور  األح اب/ ج 

لقككد وضككعش اآليككات التككد التككاريطي لهككهإ األمككة فككي مسككير  اإلنسككانية، وهككو 

ل اآلخككر كمككا هككو، وعككرض النمككوذج التجككي الطبيعككي الككهي يمكككن مككن خاللككه حقب كك

علككى اخككتالف معتقككداحهي  ،هج يتمككل فككي طياحككه الطيككر والسككالم للنككاجاإليمككاني كمككن

ين   وشكرائعهي؛ )إين   ن كواْ  ال كهي ين   آم  ال كهي ى ه كاد واْ  و  كار  الن ص  كنْ  و  كاايئيين  م  الص  كن   و  ي  آم   ايكالل 

اْلي كْومي  كري  و  كل   اآلخي ع مي ً  و  كاليتا كيْ  ص  نكد   ف ل ه  ه ْي عي كيْ  أ ْجكر  ا يهي ال   ر  كْوف   و  يْ ع   خ  ال   ل كْيهي  ه كيْ  و 

ن ون   ين   ، وفي موضع آخر قدم الصاائين على النصارى؛ )إين  سور  البقر ( (62) ي ْت    ال هي

ن كواْ  ين   آم  ال كهي ون   ه كاد واْ  و  كاايؤ  الص  كنْ  و  ى م  كار  الن ص  كن   و  ي  آم  اْلي كْومي  ايكالل  كري  و  كل   اآلخي  وع مي

اليًتا يْ  ف ال   ص  ل ْيهي ْوف  ع  ال   خ  ن ون   يْ ه   و  ، وفي موضع ثالك  أضكاف سور  المائد ( (69) ي ْت  

ين   إلى الصاائة فئتكين أخكريين؛ )إين   ن كوا ال كهي ين   آم  ال كهي كاايئيين   ه كاد وا و  الص  ى  و  كار  الن ص  و 

كوج   ج  اْلم  ين   و  ال كهي ك وا و  كل   للا    إين   أ ْشكر  ْي ي كْوم   ي ْفصي كةي  ا ْيكن ه  ي ام   ش كْي    ك كل ي  ع ل كى للا    إين   اْلقي

يد   وصرح اأن الفصل اين كل هكؤال  إنمكا هكو عائكد إلكى هللا، هللا  ،سور  التكج ((17)ش هي

 إ.وحد  

لي  هها فق ، ال لقد حهر المؤمنين أنفسهي من إطالق األحكام القطعية علكى 

كك وحكأطير معتقكداحهي امكا يمككن لسكلطة القكو  أن حسكتمله لمصكلتتها؛ )ي كا ،النكاج ا أ ي ه 

ين   ن واْ  ال هي ْات يْ  إيذ ا آم  ر  بييلي  فيي ض  ي  س  ال   ف ت ب ي ن واْ  للا  نْ  و   ل ْسكش   الس كال م   إيل كْيك ي   أ ْلق ى ح ق ول واْ ليم 

نًا ْؤمي ض   م  ي ا ي  ح ْبت م ون  ع ر  ند   الد ْني ا اْلت  ي  ف عي م انيي   للا  ثيير    ك ه لي    م  ن ك نت ي ك  كن   ق ْبكل   م ي  للا    ف م 

ل ْيك ْي ف ت ب ي ن واْ  ا ك ان   للا    إين   ع  ل ون   ايم  بييًرا  ح ْعم   .سور  النسا  ((94)خ 

اآليككة الثانيككة والسككتين مككن سككور  البقككر ،  فككي ،وإذا أعككدنا النظككر مككر  أخككرى

 ا على ثالثة مبادئ: فسنجد التركي  منصب  واآلية التاسعة والستين من سور  المائد ، 

 اإليمان ااهلل •

 اإليمان االيوم اآلخر •
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 الت ام العمل الصالح •

)الكهي هكو الصكراط التةزام العمةل اللةال  و اليعة و الوحدانيةةـإن اإليمان اك

المستقيي( هي المقومات المرك ية لصالح أي مجتمع أو أمكة علكى اخكتالف ال مكان 

 والمكان.

لكوارد فكي المصكت  الشكري ، ولو وسعنا دائر  النظر إلى حعري  اإلسالم ا

لهككا عالقككة مباشككر  اككالقوانين المتصككلة  أخككرى، ماديككة أشكككاالً  إ يمتككد ليشككمللوجككدنا

 وحتقيق خالفة اإلنسان في ههإ األرض؛  ،االطبيعة
 

للا   ) ع ل   و  ا ل ك ي ج  م  ل ق   م ي ال الً  خ  ع ل    ي ج  ن   ل ك ي و  ب ا ي  م ي ع ل   أ ْكن انًا اْلجي ج   ل ك يْ  و 

ااييل   ر   ح قييك ي   س ر  ااييل   اْلت  س ر  ت ه   ي تيي   ك ه لي    ا أْس ك يْ  ح قييك ي و  ل ْيك يْ  نيْعم  ون   ل ع ل ك يْ  ع   ((81)ح ْسليم 
 سور  النتل

ع   ال   إين    ) ْوح ى ح ْسمي ال   اْلم  ع   و  ي   ح ْسمي ل ْوا إيذ ا الد ع ا  الص  ين   و  ْدايري ا (80)م  م   أ نش   و 

اديي ل تي  ع ن اْلع ْميي  ايه  يْ ض ال  ع   إين هي ن   م ن إيال   ح ْسمي ون   ف ه ي ايآي احين ا ي ْؤمي ْسليم   سور  النمل ((81)م 
 

ال حنتصر آيات هللا في الكالم المسطور في المصت  الشكري ، اكل حتعكداها 

ْي آي احين اإلى القوانين النا مة لهها ا يهي فيكي اآْلف اقي  فيي لكون )س ن ري يْ  و  كهي ت كى أ نف سي  ن  ي ت ب كي   ح 

يْ  ق   أ ن ه   ل ه   :العناوين القادمة وهها ما ستعرض لبعضه 53سور  فصلش/ اآلية  (اْلت 

 

  :)نموذج في التيويل( رالكفوالشكر 
 

، اها قارئوا القكرآنكثير  هي المفاهيي والمصطلتات المتقاالة، حل  التي يمر 

كتككب عككب دون الوقككوف علككى المعككاني الدقيقككة التككي جككا ت معبككر  عنهككا. ورامككا حل

يتناقلون عكن اعضكهي،  ا ما نرى أصتااهالمجا ، فكثيرً ا في هها اا سالبً سير دورً التف

، وقككد غككاب عككن أذهككانهي أن مككا علككى ألسككنة المتتككدثينا مككا يككرد االستشككهاد وكثيككرً 

الككهي حفككي  اككه آيككات القككرآن  ه لككي  سككوى قطككرات قليلككة مككن اتككر المعككانينككيقدمو

ئية إصدار حكي على ما يقوله المفسرون ومن . ولي  المقصود في ههإ الج العظيي

ااعتبكارإ  ،حبع نهجهي، ولكنها متاولة لمنكع احتككار المعنكى وحشكرإ فكي قنكا  ضكيقة

 هو الوحيد الصتيح، وما دونه ااطل. 

؟( هللا علكى نعمكة أنعمهكا عليك  حشككركيك  )إذا حوجهش االسؤا  إلى أحدهي: 

، فككعذا قلككش لككه إن و... و...( فسككيبادر المسككؤو  ااإلجااككة: )سككوف أصككلي وأصككوم،

 الصال  والصوم ليستا من الشكر في شي ، فماذا ستكون رد  فعله؟

  إجااكة مكا ليكستدخل معه في جدا ، لي  ألنه ال يريكد أن يعكرف، اكل ألنكه أ  

ا فكي في المدرسة، وما ناقشها حين كبر وأصبح طالبًك سمع غيرها منه أن كان طفالً 

 ما كان سمعه وهو متاضر في قاعة التدري .  الجامعة، وراما اكتفى اترديد
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 ؟ الشكرما معنى 

الشكككر )ال اككد مككن المقاالككة اككين كككل مككن الكلمككات  ،للوقككوف علككى هككها المعنككى

   ؛(الشكر والكفر)/  (كرواله ي 

ه و  ) :يقو  حعالى في سور  الفرقان ي و  ع ل   ال هي ار   الل ْيل   ج  الن ه  ْلف ةً  و  نْ  خي اد   ل يم   أ ر 

اد   أ وْ  ي ه ك ر   أ ن ومن المعروف  ،للشكرهو أما النهار ف ،رالليل للتهك  ف ،((62) ش ك وًرا أ ر 

كك ،أن الليككل للراحككة والسكككون كيكك   ؟فمككا معنككى الشكككر إذن ،حدْ والنهككار للعمككل والك 

    من نبع ما ؟ف  ها ك  غرفتْ أو شراة ما   ؟هاشكر هللا على حفاحة أكلت  حيمكن أن 

ردت أأمكا إذا  ،كرفعن ذل  شكل من أشككا  الكه ي  ،(التمد هلل) : اقو إذا اكتفيش  

 حسكقي شكجر  ،علي  أن ح رع حفاحة ،قوم اعمل يد  على ذل حأن   فعلي ،شكرحأن 

كعليك  أن ح   ...،هام  حقل ي  ،التفاح حتفك  المكا  حكو  النبكع، أن ال حلقكي فكي  حجكار ً     ص 

 حتقق معنى الشكر. اهها يمكن ل  أنإ... ر صفو  ا لتعك ي الما  حرااً 

حتبعنا الجهر )شـ ككـ ر( فكي ككل اآليكات الكوارد  فكي المصكت  الشكري ، إذا 

   نجدإ يدور في إطار هها المعنى؛

ْبدًا ك ان   إين ه  )ا شكورً  عليه السالم نوحالنبي لقد كان   ،3سكور  اإلسكرا  / اآليكة  (ش كك وًرا ع 

 ،مككن الجهككد مككن حجميككع لأللككواح وانككا  السككفينة يتتككاج إلككى الكثيككر ،ألنككه انككى سككفينة

عليكه  ورد السكرد القرآنكي أمثلكة مشكااهة لنكوح. وي كسكروحنظيي لألغصان وراطهكا االد  

ألنهي كانوا يعملون على حشككيل  ،كانوا شاكرين خ  داوودـ ف ؛في مسألة الشكر السكالم

ل ون  )التديد والنتاج  ا ل ه   ي ْعم  ن ي ش ا  م  يب   مي اري ت  اثييل   م  ح م  ف ان  و   و  ق د ور   جي ابي و  و   ك اْلج 

ي ات   اسي ل وا ر  ود   آ    اْعم  ق لييل   ش ْكًرا د او  نْ  و  ي  الش ك ور   م ي ب ادي هكها إضكافة  ،سور  سبأ ((13) عي

 ك كل  )يكة اكالموص مكن البتكر لْ واسكتطراج التي  ر  إلى األعما  المتصلة االبنا  فكي الب ك

اص   ا ن ا  غ و  ت اهكي إلكى د  ة الشكر في اع  األقوام قد أ  ل  كما أن قي  ،37سور  ص / اآلية  (و 

كوا)علكيهي  د ي اانهكدام الس ك ييِ ِسةكمكا حكدف فكي قصكة  ،الهكال  ل م  يْ  و    ع ْلن كاه ْي  أ نف س كه  ف ج 

ي    ادي ْقن اه يْ  أ ح  م    ق   ك ل   و  م    ي ات   ذ لي    فيي إين   م  ب ار  ش ك ور   ل يك ل ي  آل   . 19ية سور  سبأ / اآل (ص 

أمكا  ،فاألقوام العاملة هكي األقكوام الشكاكر  ،ضد الشكر -في القرآن  -والكفر 

ين   إيل كى ح كر   أ ل كيْ )كة فق  فمصكيرها إلكى الهكال  ستهلي ـ  حل  الم كة   ا كد ل واْ  ال كهي ي  نيْعم   ك ْفكًرا للا 

ل واْ  أ ح  يْ  و  ه  اري  د ار   ق ْوم   ل ئين)ي ال حدوم أو ح يد إال االشكر ع  ألن الن ي  ،سور  إاراهيي ((28) اْلب و 

كك ْرح يْ  يكد ن ك يْ  ش   -رامكا كانكش عامكة  -. لقكد أورد القكرآن حقيقكة  7سكور  إاكراهيي / اآليكة  (أل مي

ق لييكل  )عبر مسير  طويلة مكن حيكا  البشكرية  كنْ  و  ي  الش كك ور   م ي ب كادي  ،13سكور  سكبأ / اآليكة  (عي

ا اعكككد دخكككو  العصكككر خصوًصككك -عوب شكككولكننكككا ننظكككر اآلن إلكككى المجتمعكككات وال

ا فالشكعوب األكثكر دواًمك ؛فنرى دقة الوص  فيما يتعلكق امفهكوم الشككر -الصناعي 

أما حل  التي ال  ،ألنها الشعوب األكثر عمالً  ،اعلى النعمة هي الشعوب األكثر شكرً 

  . على الشعوب األخرى فهي الشعوب األكثر عالةً  ،حعمل وحكتفي االتمد اللفظي
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أمكا الكهي  ،اا هلل مكن الكهي يبنكي مسكجدً ا هكو األكثكر شككرً هي يبني مصنعً إن ال

ن   ا ي وت   فيي) :قا  حعالى ،اكرً ا فهو األكثر ذي يبني مسجدً  ي كْهك ر   ح ْرف كع   أ ن للا    أ ذي كا و   فييه 

ه    . 36اآلية  /النورسور   (اْسم 

 :قام(قام و م  يتصل االشكر المصطلتان )م  

 ،ُمقةامفكي قومكه ال صكاحب  ِمقاما صاحب هي جعل نوحً هو الإن مبدأ الشكر 

د  إلى الفعكلقام ـ  فالم ، أن همكاوالفكرق اين ،قةام :الفعكل فيكرد إلكىقام ـ  أمكا المك ،أقةام :ي ر 

النكار والجنكة  ،إد  وجي ه هو الهي ي  أما الثاني فاإلنسان نفس   ،ااألو  يأحيه اإلنسان جاه ً 

قامكان ) س كن شْ م  ا ح  ْسكت ق ر  ق   م  م  ا س كا تْ )، 76سكور  الفرقكان / اآليكة  (اًمكاو  ْسكت ق ر  ق اًمكا م  م  سكور   (و 

ين جاروهككا فقككرا  الككه - االنسككبة للمهككاجرين مككن الصككتااة يثةةربو ،66الفرقككان / اآليككة 

قاًمك -معدمين اال عمل  إيذْ )ا كانكش م  يْ  ق ال كش و  كْنه  ب   أ ْهكل   ي كا ط ائيف كة  م ي ق كام   ال   ي ثْكري  ل ك كيْ  م 

قكام ألنكه اناهكا  عليكه السكالمأمكا إاكراهيي  ،13سكور  األحك اب / اآليكة  (ع واف اْرجي  فلكه فكي الكعبكة م 

ه واْ ) اح طي ن و  ق امي  مي يي   م  اهي ل ى إيْار  قكام  ،125سور  البقكر  / اآليكة  (م ص  وقكوم فرعكون ككان لهكي م 

ْجن اه ي)في أرضهي ألنهي كانوا م ارعين  ن ف أ ْخر  ن ات   م ي ع ي و ج  ك ن وم   (57) ن  و  ق ام   و  م   و 

يي    . سور  الشعرا  ((58) ك ري

)واالشكر حدوم  لنا أن نعرض المعنى الدقيق لمقولة في متي  هها الفهي يمكن

النعي( فهكهإ حقيقكة ماديكة، ألن االمتنكان هلل االعمكل هكو مكا يكديي النعمكة، أمكا الصكال  

ا لهمكا فكي إدامكة النعكيي مادي كوالصيام )اللتان هما مكن الكهكر ال مكن الشككر( فكال أثكر 

 واقائه. 

ا، ا وشكاكرً فطلب من المؤمن أن يكون ذاكرً لقد وامن القرآن اين المفهومين، 

سوا  في القرآن أو فكي السكنة النبويكة، ولككن الكدعو   ،لهها نرى قيمة العمل مرحفعة

لمي مككن األذهككان معنككى الشكككر ا، سككي  ا واحككدً اجعلهمككا شككيئً  ،للككدمج اككين المفهككومين

وهي الناج اعوائد الهكر المعنوية، التي ال عالقة لها اتتقق أي المتصل االماد ، وسي  

 نتيجة على أرض الواقع.

 

 

 فتوح المعرفة

 خيات المسي :

آخر رسو  إلى اني إسكرائيل، ولكي يتجكاوم مكا  عليه السالماان مريي  كان عيسى

قًاإال في اع  التمييرات الطفيفة )و   عليه السالم جا  اه موسى د ي ا م ص  كن   ي كد ي   ا ْين   ل يم   مي

ا ي  كل   الت كْور  ألي حي م   ال كهيي ل ك كي ا ْعك    و  كر ي ل كْيك ْي(  ح  ، ااإلضكافة إلكى 50سكور  آ  عمكران / اآليكة ع 

 :   منها التي ؛اع  المي ات

 إبراء اصِْكِم  واصبرص  •
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 إحياء الموت   •

ى   كككان المسككيح ي بككرئ األكمككه واألاككرص ويتيككي المككوحى اككع أ ْاككري  ذن هللا )و 

ه   ي األْكم  أ ْحيـي ص  و  ْوح ى واأل ْار  ي(  ايعيْذني  اْلم   .49سور  آ  عمران / اآلية للا 

كمي، فاألكمكه هكو األاككي  كي: وهكو عكدم القكدر  علكى الككالم نتيجكة الص  ه مثل الك م  الك م 

ير . وإذا أردنكا حفسكاليُهةا األصي، أمكا البكرص فهكو المكرض الجلكدي المعكروف اكـ 

 هور ههإ األمراض )االهات الكمه( في اني إسرائيل، فيمكن ع وإ إلى األمكراض 

حتكككش حككككي  ،ذات الطكككااع الكككوراثي النكككاحج عكككن الككك واج الكككداخلي، فبنكككو إسكككرائيل

في مجتمع ي نظكر إلكيهي فيكه علكى  ،كانوا مضطرين لالنمالق على أنفسهي ،الفرعون

ْيطئري المرحب  اـ أنهي فئة دنيا، ولقد عادوا إلى التقسيي العشا فكي عهكد موسكى،  الِس 

ص الككهي ال يشككاركها فيككه فئككة مككنهي أن يكككون لهككا مشككراها الطككااككل لقككد طلبككش كككل 

إيذي اآلخرون " كهي  اْست ْسق ى و  وس كى ليق ْومي ب ف ق ْلن كا م  كا    اْضكري كر   ا يع ص  ج  تْ  اْلت  ر  ْنكه   ف كانف ج  مي

ً  ع ْشكر     اثْن ت كا ْينكا كي   ق كدْ  ع  لي يْ م   اج  أ ن ك ك كل   ع  ا ه  وأنكاج هكها هكو  .60سكور  البقكر / اآليكة  "ْشكر 

هي ال اد أن في داخلهي ما هو أكبر وأكثر انمالقًكا. ونقكرأ فكي كتكب الطكب أن  ، اهر 

، الشكعب اليهكودي مكا ي نسكب حتديكدًا إلكى Syndromsهنا  مكن المتالممكات المرضكية 

 .(1)(aShaknazy Syndrom ألنه  هر فيهي )مثل متالممة الشكنام

ليبرئ هؤال ، والب ْر  يعني اإلاكرا  والتبرئكة، وال يعنكي  عليه السكالم جا  عيسى

أ عيسى األكمه واألارص؟  ن ماذا ار   الشفا  من ههإ األمراض. فمي

إذا حااعنا الشريعة من أولها؛ من أيام موسى، نجد الكثير من النصوص يشير 

ي سكفر الالويكين: )إذا أصكااش ؛ نقكرأ فك(Sin)إلى األارص على أنه مصكاب االلعنكة 

أحدًا الوى ارص فأ حضر إلى الكاهن ففتصه، يتكي انجاسكته... األاكرص الكهي اكه 

البلوى يلب  ثياا ه مشقوقة، ويكش  رأس ه، ويمطي شارايه وي ناد ى: نج ... نج ، 

 الكتاب المقدجما دامش اه البلوى يكون نجًسا، ويسكن منفردًا( 

ال يكرحب  االسكبب العضكوي امقكدار ارحباطكه  إذن - في حصكورهي -فالمرض 

عالجة ح وك كل إلكى الككاهن، الكهي رامكا ـ  ، لكهل  نكرى أن مهمكة المك (2)االمضب اإللهي

يتب  هها المري  في  روف قاسكية قكد حكؤدي إلكى هالككه، ألنكه سيطضكع لنظكام 

 . الطمساس

ْلقيك عليكه السكالم كانش رسالة عيسى ة أ ناًسكا حهكدف إلكى اعتبكار ذوي العاهكات الط 

أو أصااش عكائالحهي نتيجكة ذنكب  ،عاديين، وأن مرضهي غير مرحب  العنة أصااتهي

اقترفككوإ، وفككي هككها إشككار  عظيمككة، قككد حككدفع ااإلنسككانية نتككو البتكك  عككن السككبب 

العضوي للمرض دون االكتفا  اعلصاق اللعنة فيمن أصيبوا اه. إن نظام الالمساج 

ا هو األمر المهي، ير في شريعة عيسى، وههالهي انتشر أيام موسى، حدف عليه حمي

                                      
 .London:Royal Society of Medicin,Macmillan Press.1982.p184Heriditary diseasesMcKee,I,لالطالع، راجع:  (1)
 ،امثااة لعنة إلهية (..،.رو  الع   ،بد  الت   ،reachPالوالد  المقلواة  ،الشفاإ الشرما ) حعتبر التشوهات الطلقية في نظر الكثير من الشعوب والثقافات (2)

 .25 ، ص1983حرجمة: حسن قبيسي، ايروت، دار التنوير، ، سطورة والمعن اصشتراوج، كلود ليفي ،  :راجع ،لم يد من االطالع
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لككي  فككي لنظككري المسككتند إلككى البتكك ، وعتبككر فتًتككا علككى المسككتوى العلمككي االككهي ي  

ككان لكه القكدر  علكى الشكفا ؛  عليكه السكالم عيسكىالنبي أن  النص القرآني أية إشار  إلى

لكو لمكر  ه لكي يتصكل، وفكي مواقكع كثيكر  فكي القكرآن، ولكنك شـِ فةـِ يِ لقد ورد الجهر 

 عليه السالم المسيحواحد ، ا

وإذا قلش لي: فكي  كان يتيي الموحى؟ فأقو : إن اإلحيكا  يكمكن فكي إخكراج 

حيكا ً  رجكي ال انكي حتكى المكوتاإلنسان من الع لة والن ْبه، كما إن في االمتناع عكن 

 ؛ )من لي يكن منكي صاحب خطيئة فليرجمها اتجر(.أيًضا

اإلنسككاني قككادًرا علككى االنفككالت مككن سككلطة  ر  لقككد جعلككش هككهإ الشككريعة المصككي

، واإلذن ال يعنكي هنكا حجس كد لقكدر  إذن هللاالرهبان والكهنة، ولقد حدف ذل  كلكه اكـ 

 ،، فعيسى لي يأت اشكريعة (1)هللا في البشر، ال اإلذن هو طلب السماح االقيام ااألمر

س ل ا ،ح لمي اع  ما ورد في شريعة سااقة ي ر   لشريعتين.  إال اعذن  من رب 

 

 وير أيوب:

وما  ،في إارام مفهوم الصبر ،األكثر ش هر ً  المثا    عليه السالم حعتبر قصة أيوب

في األوساط االجتماعية، وحستطدم الثقافة العراية عبار   ،يتصل اه من دالالت

ل،  )صبر أيوب( لإلشار  إلى المواق  التي حتطلب مقداًرا كبيًرا من الصبر والتتم 

د  القرآن األحداف المتعلقة اصبر هها الرجل في موقعين منفصلين؛ فنقرأ في وي وري

أ ي وب   ا ه   إيْذ ن اد ى سور  األنبيا : )و  س نيي   أ ن يي ر  أ نش   الض ر   م  ي   و  ين   أ ْرح  مي احي  (83)الر 

ْبن ا ْفن ا ل ه   ف اْست ج  ا ف ك ش  ن ايهي  م  آح ْين اإ   ض ر    مي ثْل   و  مي يْ  ه يأ ْهل ه  و  ع ه  ةً  م  ْحم  نْ  ر  ن ا م ي ندي  عي

ى ْكر  ذي ين   و  اْذك رْ  أما في سور  ص فنقرأ:(  (84)ليْلع اايدي ا ه   ن اد ى إيذْ  أ ي وب   ع ْبد ن ا )و   ر 

س نيي   أ ن يي ع ه اب   الش ْيط ان  اين ْصب   م  ْجلي    اْرك  ْ  (41)و  ْمت س ل   ه ه ا ايري د   م  اب   ا اري ش ر  و 

ه ْبن او   (42) ثْل ه ي أ ْهل ه   ل ه   و  مي يْ  و  ع ه  ةً  م  ْحم  ن ا ر  ى م ي ْكر  ذي هْ  (43)اأْل ْلب ابي  ألي ْوليي و  خ   ايي دي    و 

ْمثًا ب ضي ال   ا يهي  ف اْضري ْدن اإ   إين ا ح ْتن  ْ  و  ج  اايًرا نيْعي   و  اب   إين ه   اْلع ْبد   ص   (.(44)أ و 

، الهي هو: ا لن ْصب والعهاب؛ لقد أصيب امرض أقعدإ أ صيب أيوب االض ر 

. ولكن قصة أيوب حبدو، في السرد القرآني، على خالف (2)وحسبب في هجر أهله له

الهي يأحي  وير أيوبالموعظة والعبر  التي حأخهها األوساط االجتماعية منها؛ فـ 

ج  اعد إ، ي تداو  ذهني ا على أساج أن التل في النهاية سيكون  ي اإلهيا الف ر  ، اينما قِِدر 

                                      
ا ي اطار والمعنى )في ذات اإل صلى هللا عليه وسليورد اإلذن في شأن النبي متمد  (1) دًا أ ْرس ْلن ا    إين ا الن بيي   أ ي ه  ًرا ش اهي ب ش ي م  يًرا و  ن هي يًا (45) و  د اعي ي  إيل ى و   ب إ ْذن     للا 

اًجا ر  سي نييًرا و   سور  األح اب( (46) م 
م كان قد غضب على موجته ووجد عليها في وذل  أن أيوب عليه الصال  والسال.. .": كالم آخر اان كثيرلقد هجرحه موجه، ولكن لدى  (2)

 ع  وجل وعافاإ ما هللا فعلته؛ قيل ااعش ضفيرحها اطب  فأطعمته إياإ فالمها على ذل  وحل  إن شفاإ هللا حعالى ليضرانها مائة جلد ... فلما شفاإأمر  

فتاإ هللا ع  وجل أن يأخه ضمثا وهو الشمراخ فيه مائة قضيب ل االضرب، فأقاا  الشفقة واإلحسان أن ح  وكان ج ارها مع ههإ الطدمة التامة والرحمة 

. وهها مطال ، لي  فق  53ص ، 4ج، تفسير القرخن العميماان كثير،  "فيضراها اه ضراة واحد ، وقد ارت يمينه وخرج من حنثه ووفى انهرإ 

  . حل  المعاني نا عند حناو كما سيتبين ل لظاهر اآليات، ال لتراكيب المعاني المتعلقة االتن  والضرب االضم ،
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، كانش السبب المباشر في حراجع المرض أمام عييعة ماديةحكش  اآليات عن 

 العالج؛ لقد ط ليب  إليه أن يقوم اـ:

جل  •  الرك  االر ي

 الش رب واالغتسا  مما واما هو اارد  •

 الضرب االضم  دون حن   •

ن لضكم : الشكمراخ" )ااكالضم  مثل: الضمن، الضم ،... وفي التفسير: "ا

ين"هكو نبكات  في العصر التدي  علما  التجميل هـ(، وعند774كثير، الكهي  القُةِر 

ككي يج للمقاومككة الداخليككة للجسككي "إثككار   ه  إي فعككل الم  ا ككري يعيككد شككباب البشككر "، ورامككا إلي

(، والضككرب نككوع مككن Katzung,2001) "Toxinال المكتسككبة  Toxoidالمناعككة الطبيعيككة 

ْنكك  فمثككل: التنكك ، التنكك ، التككنن،  (1)قككةاإلسككدا  امككا يكككون شككامال للمنط ، أمككا الت 

التنق، التنو... أي: إضرب اه دون حنان أو حنو أو حن  عن المواضع المؤلمكة، 

 ألنه سيتنق  إن لي حفعل.    ،وال حتنق

يص منه إلى قصة اان كثير  ،الشائ  المؤلي ،إن حل  المعاني أقرب لنبات الق ر ي

 أيوب اـ: العائد  على ال وجة، لقد قام 

 حتري  عضالحه الراكد   •

 اإلكثار من شرب السوائل  •

 حكرار االغتسا  والمتافظة على البرود  •

 انبات القريص  -رغي األلي  -حدلي  مناطق اإلصااة  •

وهككهإ هككي الشككروط الموضككوعية للشككفا  مككن المككرض الجلككدي، حيكك  ح كك ا  

طقككة المصككااة، ويتهيككأ الطاليككا الميتككة وشككبه الميتككة، وحنشكك  الككدور  الدمويككة فككي المن

للمقاومكة وإثكار   -عن طريق ح ويدإ االسوائل وحريي  أعضائه االتركة  -الجسي 

 المناعة الداخلية.

 

 مسيلة اآلخر
 

 (1989)كامانت اكي، " ملِ يلغر العا ، أوإما أن أكير أنا"

ومككاذا  ؟أيهمككا سككيطتار :حككـ رى ،إذا وقكك  العراككي اآلن أمككام هككهين الطيككارين

 ؟اختيارإ ذا سينبني على 

ال  ،والفردية هنا ال حقتصر على الشطص)إذا أحطنا المسألة اعطار الفردية 

فككعن إمكانيككة  (... وصككوال ًإلككى فرديككة الدولككة ،الجماعككة ،فرديككة العائلككة :حتعككداإ إلككى

يظككن أن  -علككى المسككتوى الشطصككي - راككي؛ فكككل عمككا مالككش وارد حصككمير العككالي 

                                      
ون  قا  حعالى: ) (1) ر  آخ  ا ون   و  ن ي ْبت م ون   اأْل ْرضي  فيي ي ْضري ي  ف ْضلي  مي ْان  ( أي: يسيرون، وقا  أيضا: )للا  ْلي ْضري ن   و  هي ري م  ن   ع ل ى ايط  ي وايهي ( أي: يسدلن ج 

 الطمار اما يشمل الجيوب.
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سوا  أكانكش  ،وكل جماعة صمير  ،يمي ر العالي أن ،لو أحيتش له الظروف ،اعمكانه

فعنك  سكتجد  ،حكرر اجتماع ها في نكاد  ثقكافي أو حك ب م، أقااعة في ماوية في مسجد

وكلمككا كبككرت الككدائر  امداد اإلصككرار علككى حصككمير العككالي  ،لككديها الطمككوح ذاحككه

  .وحفصيله على مقاسها أكثر فأكثر

حفصككككيله حسككككب حصككككاميي و ،األفكككككار الداعيككككة إلككككى حصككككمير العككككاليإن 

وسكنكون أقكرب  ،قائمكة وحلقكى الكرواج والترحيكب  ا حما  ،األيديولوجيات المطتلفة

، هو نتكاج في المتطة النهائية ،؛ فالفكرمر طبيعيللموضوعية إذا اعترفنا اأن هها أ

؛ سوا  أحجاوم ممنـ ه المبدعون على أمل الوصكو  إلكى مكا يجكب الواقع االجتماعي

ن رأى فكي الماضكي العكالج الشكافي للتاضكر م، أأن يكون عليه إ  إلى الطل  م  ، جر 

وهكو نفسكه مكن يعمكل علكى  ،فالواقع االجتمكاعي هكو الكرحي الكهي يتشككل فيكه الفككر

   .أو يتيح له الظروف المالئمة لوالد  طبيعية ،أو يتعجل اعن اله خداًجا ،إجهاضه

 ،إذا اسكتمرتو ؟؛ هل ستستمر عملية حصمير العكالي فكي ذهكن العراكيولكن

  ؟فعلى متى

أخكككرى إلكككى الواقكككع  نجكككد لكككه إجااكككة إال إذا عكككدنا مكككر ً  كهكككها لكككن إن سكككؤاالً 

ن مجتمعًكا، وإذا سل  االجتماعي ي ن هكها المجتمكع يمككن فكع ،منا اأن الوطن العراي يككو 

 نه: أوصفه ا

ن مجتمعً  ،مجتمع متكامل .1 د  ،ةم  أ  /اامعنى أنه يكو  وح  لكنه يفتقر لنظام سياسي م 

  .املوش

وهكككها التنكككوع يجعلككه مومًعكككا اكككين المجتمكككع المتجكككان   ،متنككوع فكككي حكاملكككه .2

 ،العكككراق ،سكككوريا ،الج ائكككر ،الممككرب)أو المتعكككدد  (ليبيكككا ،حكككون  ،مصككر)

والعالقات التي حسكود داخكل مجتمكع  (،لبنان)أو الفسيفسائي  (البترين ،اليمن

تككداد اككين ولهككا ام ،متنوعككة هككي األخككرى ،اككال شكك  ،لككه هككها التنككوع سككتكون

  :درجات ثالف هي

 االنصهار  •

 التعاي،  •

 الن اع •

 /، التج ئككةالتداثككة /)السككلفيةيشككهد عككد  أممككات حقككوم داخلككه اككين  ،انتقككالي .3

الرجعيكة ...  /، التقدميةالتبعية /، الوطنيةالمترومة /، الطبقات المالكةالوحد 

 (الخ

سككلطوية  ،التبعيككة ،الفقككر :يتضككح فيككه ثككالوف التطلكك  المتمثككل فككي ،متطلككـ   .4

 األنظمة التاكمة 

 يعاني من حالة االغتراب عن ذاحه .5

 حعبيري ؛ حسودإ العالقات الشطصانية  .6
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 ،ههإ السمات التي حمثل الواقع العراي لعبكش دوًرا رئيًسكا فكي حشككيل الفككر

ر وسك  هكها العكالي ب كفستضطرإ الظروف إلكى الكي  ،وهها الفكر إذا لي يكبر من داخله

يككة وعصككر المعلوماح ،؛ فالكككل يقككرأ ويككرى ويسككمعحصككميرإمكككان الككهي لككي يعككد ااإل

 قد دخل من الشبااي  قبل األاواب  والعولمة

 :ثالثة خياراتلمفكر العراي من جديد أمام وهنا سيق  ا

 الهواان في اآلخر  .1

 رف  اآلخر  .2

 التفاعل مع اآلخر .3

فسكنجد أن الطيكارات الثالثكة سكتكون  ،وإذا اقترانا للموضكوعية مكر  أخكرى

اكل إن األو  والثكاني منهكا سكيكون لهمكا الكدور األكبكر فكي الجكهب؛ ذلك  أن  ،متاحة

ككد الطريككق للكك  ُعزلةةةـحماًمككا كمككا يمهككدإ للكك ،تغةةْربُنـالواقككع االجتمككاعي التككالي يمه 

فهكو  ،الكهي يبكرم الكهات أمكام اآلخكر ،والهروب إلى الماضكي ... أمكا الطيكار الثالك 

 الضةعي  المهةزوم المتلقةيالجانكب  ؛ ألنكه يصكدر عكن كبيكرينيتطلب جهدًا وعنكا ً 

  .القوي المنتلر الواضع للسياسات الخارجيةمقاال الجانب 

 ما يمكن اعتبكارإإن حتديًا كهها هو التراة الطصبة الحتضان النوا  األولى لي 

معكه ومبكرًما  اكل يقك  متفكاعالً  ،" ال يهوب فكي اآلخكر وال يهكرب منكهافكًرا عراي  "

ه   .ذاحه أمام 

وحبككدأ العنكبككوت انسككج خيوطهككا علككى ، لنقطككة حظهككر اإلشكككاليةوعنككد هككهإ ا

؛ فالقكاالون للكهواان ، رحلكتهياأقسامهي الثالثكة ،ويبدأ المفكرون ،المداخل والمطارج

وال ، وحتش شكعار "والرافضون لآلخر ،في اآلخر سيجدون طريق االنفالت سالكة

؛ فمكنهي أمكا الممكامرون ،سي حفون هاراين إلى الكداخل (1)"يديكي الى التهلكةحلقوا اأ

 ،أكبكر ومكنهي مكن ي بكدي مقاومكةً  ،ضعي  الجناح الهي حلت  حولكه الطيكوط اسكهولة

 .ومنهي من يتمكن من حم يق اقعة في حل  الشبكة ... وهكها
 

 من هو اآلخر؟
ومنككه اسككتقوا  ،للداللككة علككى الشككرقاآلخةةر لقككد اسككتطدم المستشككرقون مفهككوم 

ه حلك  الصكفات اي هكو الشكطص الكهي حكـ ماير صكفاح  فكالمر ؛حعريفهي لهويتهي المراية

 .(1991)سعيد،؛ "المراي هو: الالشرقي" التي يتسي اها اآلخر في الشرق

فلكن نكتمكن مكن القكو  اكأن المقااكل  ،إذا جام لنكا اآلن اسكتطدام هكها المقيكاج

إن لككي حجمعهككا ااألمككة العرايككة  ،ذلكك  أن هنككا  أمًمككا كثيككر  ؛للعراككي هككو الالعراككي

هككا وقضككاياها المشككتركة ،هامصككالت   كونهككا وإي اهككا متاطككة  ،فسككتجمعها اهككا هموم 

 العالم الثال ااإلطار المسمى 

                                      
 195سور  البقر / اآلية  (1)
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 : الفكر الالغرايفضل أن نقو  إن الفكر العراي هوراما من األ ،إذن

في اتر حتالطي فيه التوامنات السياسية  -فجأ ً  - وهنا سنجد أنفسنا قد وقعنا

يصكبح الالغراكي هكو شكمل  ،ة والسيطر  اإلمبرياليةففي ممن العولم ؛واالقتصادية

صككفة  -علككى الككدوام  -"اإلمبرياليككة لككن حسككتطيع أن حنفككي وألن  ،المراككي الشككاغل

فسوف ي داد حركي هكا علكى  (،1994" )سعيد،المدنية عن المجتمعات التي حستهدفها

ر فككككا"يكككتي حكككأثير األحيككك   ؛فاعليكككة فكككي المجتمكككع المكككدني لهكككا الثقافكككة، والثقافكككة

" اإلقةةةرار :اكككل عبكككر مكككا يسكككمى اكككـ ،ال عبكككر السكككيطر  المباشكككر  ،والمؤسسكككات

  (1997)سعيد،

 ؛ألنهككا آحيككة مككن خككارج الككدائر  ؛ولكنهككا قاالككة للتجككاوم ،إنهككا مسككائل خطيككر 

حصبح المسكألة أشكد  ،حين يتسرال اآلخر اثياب عراية ؛.. ولكن.فاآلخر فيها واضح

، ألن الكرأج يكعةةقُ ائرحنا وعلى رأسكه فالمراي اآلن غير مضطر لدخو  د ،خطور 

قا   الهي يعتمر  ، ولكو قيكد شكعر ... وك كْون  مستعد لتنفيه مطططاحكه دون انتكرافالع 

ككأهةةل مكةةة أدرى بشةةعابها  ا اعككد كككل لمو    سككت داد حماسكككً   اككافككعن عالقككة المو  ي

عْ   ... واكهل  حصكبح األمكورب وكيفيكة التعامكل مكع الش كعب فيكهحدارج ألحوا  كل شي

ألن النتكككاج الفككككري سكككينتقل مكككن المرحلكككة العفويكككة إلكككى المرحلكككة  ؛أكثكككر حعقيكككدًا

 .(؛ )ماذا يجب أن نقد م لهؤال ؟المدروسة

امنة ورا  معظكي مكا ي قكد م مكن أطروحكات إذا حاولنا استطالص األهداف الك

 : ثقافية في ال من الهي نعي،، فسنجد أنها حصب في ثالف قنوات

ا اكالتطل  المطلكق اكل أيًضك ،فوق المطلق لآلخكرلي  فق  االت ،اإلقرار (1

واأن السبيل الوحيد للتواصل اين ههين الطرفين المتناقضكين ال  ،لدينا

يكككككون إال عبككككر حلقككككة الوصككككل الممثلككككة ااألنظمككككة ذات الشككككرعية 

ى ما ال ي تصكى مكن الصكفات التكي ... إللهام والتكمةوالمصداقية واإل

  .مسا ً تتفنا اها وسائل اإلعالم صباًحا وح  

ر ، تزيي  الوعي (2 ومتاولة إنتاج الوضع اما يكفل اسكتمرار حشككـ ل ا كؤ 

األمككر الككهي ي بقككي الصككراع داخككل نطككاق  ؛جديككد  للتككوحرات الفكريككة

  .ويضمن عدم امتدادإ خارج إطارها ،الدائر 

 " الطجدوىجاد حالة عامة من الشعور اـ "إي (3
 

 االنسكبة لكرأج المكا  فةائ  القيمةةأشار مارك  إلى األثكر المترحكب علكى 

اإ:ورا  ماركيوم اين الماركسية والفرويدية (،1972)مارك ،   ، مشيًرا إلى ما س كم 

" فكي ذا جام لنا أن نستفيد مكن نظريكة "الفكائ وإ (،1972)ماركيوم، فائ  الكيت

  فائ  المعرفة؛أن نسميه: ، فعننا نقو : هنا  ما يمكن ممن المعلوماحية والعولمة
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ان مككن المعلومككات، والمتجككه نتككو مجتمعككات مككا مالككش مقيككد  إن هككها الطوفكك

سكيكون سكالًحا ضكد هكهإ المجتمعكات ال معهكا، ولعكل أهكي  ،(1)داخل كه  أفالطكون

مكن  الطجةدوىأمكام األحكداف و العجةزحبة عليه هو ذل  الشكعور العكام اكـاآلثار المتر

اكي للسكيطر  أسلوب غرقد است طدم في الماضي كـ" االستشرا إذا كان و .مجاراحها

اآلن يهكككدف إلكككى نمةةةام العةةةالمي الجديةةةد ال،أ(، فكككعن 1991" )سكككعيد، علكككى الشكككرق

فسنجد أنفسنا غير  ،استطدام الشرقيين كأدوات لتنفيه حل  السيطر . وإذا دققنا النظر

 متتاجين إلى البت  عن التطااق اين المناهج التي استطدمها المستشرقون لوصك 

لكي حككن حتكاو  أن حككون دقيقكة ير دقيقة، ال ألنهكا ؛ ال ألن مناهجهي كانش غالشرق

أصالً. علينا أن ال نقع في ذات المن لق، اتي  نساهي اشكل فعا  في ش ْرق ن ة أنفسنا. 

لقككد غككالى المككرب فككي حجاهككل ثقافتنككا وحعريتهككا مككن إنسككانيتها، فككال نمككالي أكثككر فككي 

 حجاهلنا نتن لهاحنا.  

رى غير ثقافته األصيلة، سينتهي اه حين يبال  اإلنسان في حمثل ثقافة أخ

ي  ق، أو يتجه للعدائية إذا شعر التمثيل إلى أحد أمرين؛ إما أن يهنئ ذاحه اأنه متفو 

أي في  الجوانب الثقافيةه اعين االعتبار أن دراسة امير ذل . ال اد من معيار يأخ

 يكما ه الثقافةدرج ح  أن  يجب أن حقوم على التاريخ والتجراة اإلنسانيتين؛ مجتمع

 .كونحفترض أن ي  ال كما 

كي  يمكن لآلخر أن يتعرف طرح السؤا  من جديد؛  ال اد، إذن، من إعاد 

 إلينا؟

وسنجد أنفسنا، سوا  أردنا الدخو  إلكى التكاريخ مكن اكاب التداثكة، أو قكدمنا 

مشروعنا التضاري، الهي يتوي ان عته اإلنسانية جهوًرا راسطة حؤسك  لمكا اعكد 

  أمامنا؛ أنفسنا أمام المدخل الوحيد الهي ما ي ا  ماثالً التداثة، سنجد 

ة  علة   طع  إن السييل الوحيد أمام اآلخر للتعرف إلينةا سةيكون مةن خةط  اِع 

 معرفتنا ل ذات نا.
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 قدمةم

ونبينا حممد وعلى آله وصحبه احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا 
 .أمجعني، وبعد

، وأنا هذا املؤمتر عن حوار احلضارات والثقافاتك يف فإن من دواعي سروري أن أشار 
رهاب هذه حيث اجتهت سهام االهتام باإل أشعر أن هذا املوضوع يف غاية األمهية خاصة يف أيامنا

والعنف والتجاوز إىل املسلمني، وقد يكون لبعض املسلمني دور يف إذكاء هذا االهتام، ولكن 
التاريخ إىل يومنا  لسنة والسلوك املشرق للمسلمني منذ فجراو الشرعية املتوافرة يف الكتاب  نصوصال

تسامح والتعايل هذا تبني جبالء ووضوح نقاء وصفاء مبادئ هذا الدين اخلامت، وأنه دين الرمحة وال
ا الدين وما أكثرهم عن السلوكيات غري الالئقة اليت تصدر عمن يستفز وحيرص على اإلساءة هلذ

  .قدميا وحديثا

ماسة وضرورية جدا إليضاح الصورة وإقامة  ؤمترامل اومن هنا كانت احلاجة إىل عقد هذ
اىل، وباهلل التوفيق وهو نعم النجاح والسداد بإذن اهلل تع احلق، راجيا أن يكتب له احلجة وتبيني

 .املوىل ونعم النصري

 كتبه

 أمحد شكري

 عمان يف

 م20/2/2016

  هـ11/5/1437
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 تمهيد

 ومفهومه وحدوده معنى التسامح

تدور معاين التسامح واملساحمة حول الصفح واإلحسان والعفو، فاإلنسان السمح متصف 
ساهلة. وَتْسميُح الُرْمح: تـَْثقيُفه. والَتْسميُح: ملااحمة: ساملو والَسماَحُة: اجلود. بصفات حسنة كرمية، 

، فاإلنسان غري السمح 2. ويقابل السماحة التعنت والتعصب والغلو والتطرف1السري السهل
 .، ومن هنا كان الرتغيب يف السماحة يف األديان واملبادئ اإلنسانيةمتصف بصفات قبيحة

بغي أن تراعى، ودرجات معينة ال ينبغي ومما ينبغي التنبيه إليه أن للتسامح حدودا ين
وليس كل من عفا يعد متساحما، فالعفو املقصود ما كان عن مقدرة وإمكان لالنتقام، أما  جتاوزها،

عفو الضعيف املغلوب على أمره فليس من املساحمة يف شيء، ومن الالئق أن يقابل التسامح مبثله 
مح بزيادة البغي واالنتقام واإلساءة ال جيوز قابلون التسايأو بأحسن منه، فما حيصل من أناس 

 إذن باالستمرار يف الظلم واالعتداء. من االستمرار يف مساحمتهم ملا يعنينه ذلك بالنسبة هلم

من  ، والتفريق بنيومن هنا ينبغي حتديد مفهوم التسامح ووضع ضوابط مفصلة للتعامل به
يقدره ويعرتف به ومن ال يقره وال يعرتف للمتسامح بفضيلة أو درجة، وقد يؤدي التسامح الزائد 

يطلب من املتسامح أن يكون عن حده إىل إغراء اآلخر بالتمادي يف اإلساءة والعدوان، ومن هنا 
إن وجد له قدرا لألمور تقديرا مناسبا ويتعامل مع من حوله مبا يناسبهم، ويقدم التسامح مواعيا 

والذي يظن كل تسامح ضعفا وهوانا، ومن مكانا وأثرا إجيابيا، وإال عامل اللئيم والظامل واملعتدي 
 .هوما يزجر  به مبا يليقينظر إىل املتسامح باستعالء واستصغار 

 

 
                                                           

، وتاج العروس للفريوزأبادي، مادة 2/489، ولسان العرب البن منظور مادة مسح، 1/376دة مسح، االصحاح للجوهري، م 1
 ..6/484مسح، 

 .45التسامح يف اإلسالم املبدأ والتطبيق، شوقي أبو خليل،  2
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  المبحث األول

 التسامح في القرآن الكريم

واللني وخفض اجلناح  3التسامحكثرت اآليات الكرمية يف كتاب اهلل تعاىل الداعية إىل 
وحتمل األذى، وهذا دليل واضح ال لبس فيه وال غموض على أمهية التسامح ومنزلته الكربى يف 
هذا الدين، وسأذكر يف هذا املبحث بعضا من هذه اآليات مع توضيح معىن ما حيتاج إىل توضيح 

  .منها

حيث تبني اآلية  [107]األنبياء: رسلناك إال رمحة للعاملني(أوما فمنها قوله تعاىل: )
ال يقتصر على املؤمنني وال البشر فهو يعم  (العاملني)الكرمية مهمة الرسالة وهي الرمحة ولفظ 

ويف اآلية ومن هنا كانت رسالة اإلسالم حمتوية على الرمحة العامة للخلق،  ،4املخلوقات مجيعا
رة يف مجيع التكاليف، هاظال تكون الرمحة حصر للرسالة بكل تفاصيلها يف كوهنا رمحة للخلق، وقد 

التكاليف ما ظاهره القسوة والردع، إال أنه يف املآل رمحة ملن قام باألمر أو ملن اتبعه  فإن من
واقتدى به، حىت تشريع احلرب والقتال املتضمن للعنت واملشقة وسفك الدماء يف مآله رمحة للناس 

لسعادهتم يف الدنيا واآلخرة، ومن هنا كانت مجيع تعاليم وسبيل إىل إيصال اهلداية هلم، ومفتاح 
الدين رمحة تعم اخللق وإن مل يشعر هبا بعضهم شعورا مباشرا، أو تكاسل عن االنتفاع هبا كما هو 

 .5شأن كثري من الناس يعرضون عن احلق وحياربونه فيحرمون أنفسهم من نعمة االهتداء والرمحة

[ وقوله: )ادفع باليت هي أحسن 96]املؤمنون: سن السيئة(ادفع باليت هي أحوقوله تعاىل )
والدعوة إىل املساحمة يف هاتني اآليتني  [34فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم( ]فصلت:

واضحة وضوح الشمس يف رابعة النهار، فاملؤمن ال يقابل السيئة مبثلها بل يدفعها مبا هو أحسن 

                                                           
، ومنها السالم مل يرد لفظ التسامح يف القرآن الكرمي، ولكن املعاين القريبة منه واملؤدية إليه كثرية ومتوافرة يف اآليات الكرمية 3

 .مرات 6مرة بينما مل يرد ذكر احلرب إال  140والسلم فقد ورد حنو 
اآلية: املؤمنون فقط، ألهنم الذين انتفعوا من الرمحة، ينظر: التفسري الكبري  ورد عن بعض املفسرين أن املقصود بالعاملني يف 4

 .  22/200للفخر الرازي، 
 .3/139أشار إىل هذا املعىن الزخمشري يف الكشاف،  5
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الفعل )أحسن( من مدلوالت كرمية فهو ال يقابل اإلساءة باحلسن  من كالم أو فعل، ويلحظ ما يف
بل باألحسن، فقد يكون احلسن أن يعفو املرء عمن ظلمه، ولكن األحسن منه أن يقابل اإلساءة 

 من البشر.  الوصول إليهكبري يف األخالق قل من يتمكن من   ، وهذا رقي  6باإلحسان

 واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن( قوله تعاىل: )ادع إىل سبيل ربك باحلكمةو 
وهذا منهاج رباين واضح يف حسن التعامل مع املخاطبني واستخدام احلكمة اليت  [125]النحل:

هي وضع الشيء يف موضعه الصحيح والوعظ باللني والرفق واجملادلة بأحسن الطرق وأطيبها 
  ومة أو الصورة احلسنة هلذا الدين.إليصال املعل

وقوله يف وصف عباده الصاحلني  [13]املائدة: عاىل: )فاعف عنهم واصفح(وقوله ت
السلوك األقوم يف التعامل )وملن وقوله موجها عباده إىل [ 134]آل عمران:)والعافني عن الناس( 

م كبري حلق النفس ضوالعفو خلق محيد فيه ه [43]الشورى: وغفر إن ذلك ملن عزم األمور( صرب
أن يف بعض اآليات الكرميات أمر مباشر  ، ويلحظلصفحة الغل واحلقد واحلسديف االنتقام وطي 
ويف بعضها امتداح العافني ويف هذا ترغيب كبري باالتصاف هبذا اخللق النبيل، ويف  بالعفو والصفح،

بعضها تبيني شدة ذلك على النفس وصعوبة حتمله من الناس ولذا وصف يف اآلية الكرمية بأنه من 
 .عزم األمور

وقوله مبينا حرية املرء يف اختيار الدين الذي يرتضيه مع دعوة أبناء هذه األمة إىل تقدمي 
 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(وقل احلق من ربكم ) املرغبة فيه: الصورة الواضحة هلذا الدين

يه اتني اآليتني توضيح ال لبس فويف ه [256]البقرة: وقوله )ال إكراه يف الدين( [29]الكهف:
يظهر حرية املرء يف االعتقاد، فال إكراه ألحد أن ينضوي حتت لواء اإلسالم، فإن من يؤمن كرها 

ونصوص علمائنا متوافرة على رفض هذا السلوك من املكرِه ومن املكرَه، ومنها  ال ينتج وال يبدع،
قناعة من دخل يف هذا الدين عن و  ،7قول القاضي الفاضل: "رجل مكره ال يصح إميانه شرعا"

طواعية على االلتزام مبا يطلبه الدين منه، أما من تظاهر  اإلقبالاألثر الفعال و  له يكونورغبة، ف
                                                           

 .5/72التنزيل للبيضاوي،  ، وأنوار4/200ينظر: الكشاف للزخمشري،  6
 .69أهل الكتاب يف اجملتمع اإلسالمي، حسن الزين،  7
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بالتدين والدخول يف اإلسالم فإهنم يتكاسلون عن أداء الطاعات ويتظاهرون هبا دون قناعة وال 
ن الناس وال قاموا كساىل يراؤو  سبحانه هلم )وإذا قاموا إىل الصالة رغبة، وصدق فيهم وصفه

 .[142يذكرون اهلل إال قليال( ]النساء:

اإلسالم من اشتقاق امسه من السلم، ومن اتصاف اهلل  وال أدل على أصالة التسامح يف
تعاىل بأنه السالم، ومن انتشار اإلسالم حقيقة بالدعوة والتعامل احلسن، أما اجلهاد فقد كان لرد 

 .8ى واحلقالعدوان وإزالة العوائق عن طريق نشر اهلد

 

  المبحث الثاني

 التسامح في السنة النبوية

زخرت دواوين السنة باألحاديث القولية والعملية اليت تدعو إىل التسامح أو متارسه، 
وتشكل سنة النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم معينا ثرا هلذا السلوك اإلجيايب، وحري بأتباع النيب 

التسامح الذي ضرب لنا  منواله يف هذا األمر وااللتزام هبديه يفالكرمي النهل من معينه والسري على 
 .مصنفة على أكثر من جمالفيه أروع األمثلة، وأذكر يف هذا املبحث بعضها، 

َماِلٍك قَاَل: " ُكْنُت أَْمِشي َمَع  أََنس ْبن ما رواهفي جمال التسامح مع الرعية واألتباع ف
َفَجَبَذُه َجْبَذًة، َحىتَّ َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيِه بـُْرٌد ََنْرَاينٌّ َغِليُظ احْلَاِشَيِة، فََأْدرََكُه أَْعرَايبٌّ 

 َعَلْيِه َوَسلََّم، َقْد أَثَـَّرْت هِبَا َحاِشَيُة اْلبُـْرِد ِمْن ُعُنِق َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهللُ  -أَْو َصْفَحَة  -رَأَْيُت َصْفَح 
ِة َجْبَذتِِه، فـََقاَل: يَا حُمَمَُّد أَْعِطِِن ِمْن َماِل اهلِل الَِّذي ِعْنَدَك، فَاْلتَـَفَت إِلَْيِه، َفَضِحَك ُُثَّ  أََمَر لَُه ِشدَّ

النيب  يؤذي األعرايبصوره وأعظم درجاته فهذا نلحظ يف هذه احلادثة التسامح يف أهبى  ،9ِبَعطَاٍء "
دب دون مراعاة ملكانة النيب الكرمي ومنزلته ومل يقابله النيب بأكثر من أالكرمي ويطلب بغلظة وسوء 

                                                           
، وانتشار اإلسالم 274صالح اخلالدي، وحممود محودة، تنظر هذه الفكرة يف: الوجيز يف الثقافة اإلسالمية، د. مهام سعيد، و  8

 .69و68، واإلسالم وقضايا العصر جمموعة من املؤلفني، 97-94، و92وموقف املستشرقني منه، 
 .12548 أمحد يف املسند برقم، و 2/73، 1057، ومسلم برقم 4/94، 3146البخاري برقم رواه  9
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 سيفعله؟ الذي معه ما فوقحصول هذا امل لو تصور أحدناالتبسم والضحك وأمر له بعطاء، و 
إهنا أخالق النبوة وأخالق اإلسالم  ؟على األذى مبثلهأو يرد  ويردعه أكان يعطي السائل أو يزجره

 السمح. 

ومن تساحمه صلى اهلل عليه وسلم مع رعيته ما كان يفعله مع خادمه أنس بن مالك رضي 
وكان صلى اهلل عليه وسلم  ،رهماهلل عنه فقد كان أنس جمرد فىت خيدم النيب ويقوم على رعاية أ

ِمْن  -صلى اهلل عليه وسلم-أنٌس: كان رسوُل اهلل  عنه، ومن احلوادث ما أخرب حيسن معاملته
ويف نفسي أن أذَهَب ملا أَمَرين -أحسِن الناِس ُخُلقاً، فأرسَلِن يومًا حِلاَجٍة، فقلُت: واهلِل ال أذَهُب 

فقال: فخرجُت، حىت أُمرَّ على صبياٍن، وهم يلعبوَن يف  --صلى اهلل عليه وسلم  -به نيبُّ اهلِل 
قابض بقفاَي من ورائي، فنظرُت. إليه وهو  -صلى اهلل عليه وسلم-ذا رسوُل اهلل السُّوق، فإ

صلى اهلل -يضحُك، فقال: " يا أنيُس، اذهب حيُث أمرُتك" قلُت: نعم، أنا أذهب يا رسوَل اهلل 
واهلل لقد خدمُته سبَع ِسنني، أو تسَع سنني، ما  :قالوخلص أنس عالقة النيب معه ف، -عليه وسلم 

فكم   ،10قال لشيٍء صنعُت: مِلَ فعلَت كذا وكذا، وال لشيٍء تركُت: هاًل فعلَت كذا وكذا علمتُ 
يذهب  ولي نا مع خادمه وحرص على أنكان النيب الكرمي عظيما يف خلقه ومتجاوزا يف تساحمه 

الروع عن نفس أنس بقوله له: أنيس بالتصغري تلطفا وإذهابا للخوف من النفس، ولو أن هذه 
معاقبة من يفعل مثل ما فعل أنس أو إهناء خدماته أو صلت مع غريه لكان من املتوقع احلادثة ح

 جعله عربة ملن يعترب.

ومن أمثلة تساحمه صلى اهلل عليه وسلم مع أهل بيته ما ورد يف احلديث َعْن أََنٍس، َأنَّ 
فََأْرَسَلْت ِإْحَدى أُمََّهاِت  -َأظُنـَُّها َعاِئَشَة  - َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِعْنَد بـَْعِض ِنَسائِهِ 

ْصَعُة اْلُمْؤِمِننَي َمَع َخاِدٍم هَلَا بَِقْصَعٍة ِفيَها َطَعاٌم، قَاَل: َفَضرََبِت اأْلُْخَرى بَِيِد اخْلَاِدِم، َفُكِسَرِت اْلقَ 
اَل: َوَأَخَذ َوَسلََّم يـَُقوُل: " َغاَرْت أُمُُّكْم "، قَ  بِِنْصَفنْيِ، قَاَل: َفَجَعَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيهِ 

، َفَجَعَل ِفيَها الطََّعاَم، ُُثَّ قَاَل: " ُكُلوا " فََأَكُلوا َوَحَبَس الرَُّسوَل، ِإْحَدامُهَا ِإىَل اآلْخر َفَضمَّ اْلَكْسرَْيِن 
  11َقْصَعًة ُأْخَرى، َوتـََرَك اْلَمْكُسورََة َمَكانـََهاَواْلَقْصَعَة َحىتَّ فـََرُغوا، َفَدَفَع ِإىَل الرَُّسوِل 

                                                           
 .7/153، 4773، وأبو داود واللفظ له برقم 4/1804، 2309رواه مسلم يف عدة مواضع منها برقم  10
 ، وهو صحيح.19/84، 12027رواه أمحد يف املسند برقم  11
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ففي هذه احلادثة نرى ما صدر عنه من تسامح كبري يف حق زوجه ومل يقابل ما حصل 
غارت أمكم وأصلح اخلطأ بأسهل ما ميكن  :منها بتعنيف وال بتأنيب وال بزجر واكتفى بقوله

 .تجنب تضخيم احلدث واملبالغة فيهوب

 ُهَما، أَنَُّه َغزَا َمعَ َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعنْـ  َجاِبر ْبن ما رواهأعدائه، احمه مع أمثلة تس نمو 
 قـََفَل َمَعُه، َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِقَبَل ََنٍْد، فـََلمَّا قـََفَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ُهُم ال لُّوَن َقائَِلُة يف َواٍد َكِثرِي الِعَضاِه، فـَنَـَزَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوتـََفرََّق النَّاُس َيْسَتظِ فََأْدرََكتـْ
َفُه، َوِنَْنا نَـ  ْوَمًة، فَِإَذا َرُسوُل بِالشََّجِر، فـَنَـَزَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم حَتَْت مَسُرٍَة َوَعلََّق هِبَا َسيـْ

ْيِفي، َوأَنَا اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدُعونَا، َوِإَذا ِعْنَدُه أَْعرَايبٌّ، فـََقاَل: " ِإنَّ َهَذا اْختَـَرَط َعَليَّ سَ 
؟ فـَُقلْ  َقْظُت َوُهَو يف يَِدِه َصْلًتا، فـََقاَل: َمْن مَيْنَـُعَك ِمِني " وملَْ يـَُعاِقْبُه  -َثالَثًا  -ُت: اللَُّه، نَاِئٌم، فَاْستَـيـْ

 .12َوَجَلسَ 
من فتح ومن أروع أمثلة العفو والتسامح ما قابل به النيب الكرمي قومه حني أمكنه اهلل تعاىل 

رون ظوهم ينت طلبا لألمان املسجد إىلبيوهتم أو  إىلأ معظم الناس جلمكة فدخلها فاحتا وقد 
ولو أنه أمر بقتل كل من حاربه وقاتله واالنتقام من كل من آذاه ملا عتب  ،القصاص العادل حبقهم

 ،ذلك فقد آذوه من قبل كثريا، ولكنه النيب الكرمي املتسامح املرتفع عن االنتقام لنفسه عليه أحد يف
ليغة وذكرهم بأخوة البشر مجيعا ة الفتح اليت وعظهم فيها موعظة بوأورد عفوه عنهم يف سياق خطب

وذكرهم بعدم جواز االفتخار على اآلخرين فهم مجيعا خملوقون من تراب ُث قال  ،اهبم آلدمبانتس
هبذا  اله: يا معشر قريش: ما ترون أين فاعل بكم؟ قالوا: خريا أخ كرمي وابن أخ كرمي، أرادو 

هو تعطاف فا أنه ليس حباجة إىل مثل هذا التذكري أو االسه وتذكريه بأخوته هلم، ومل يعلمو استعطاف
   .13قال هلم: اذهبوا فأنتم الطلقاءإذ عازم على العفو عنهم، 

ى َلمَّا تـُُويفَي َعْبُد اهلِل ْبُن ُأيَبٍّ اْبُن َسُلوَل َجاَء ابـُْنُه َعْبُد اهلِل ْبُن َعْبِد اهلِل ِإىَل َرُسوِل اهلِل َصلَّ و 
َصليَي َعَلْيِه، فـََقاَم يُ  اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسأََلُه َأْن يـُْعِطَيُه َقِميَصُه َأْن ُيَكفيَن ِفيِه أَبَاُه، فََأْعطَاُه، ُُثَّ َسأََلُه َأنْ 

 َعَلْيِه َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم لُِيَصليَي َعَلْيِه؟ فـََقاَم ُعَمُر فََأَخَذ بِثـَْوِب َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهللُ 
َعَلْيِه؟ فـََقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ  َوَسلََّم، فـََقاَل: يَا َرُسوَل اهلِل أَُتَصليي َعَلْيِه َوَقْد نـََهاَك اهلُل أَْن ُتَصلييَ 

                                                           
، ويف بعض الروايات أن الرجل سقط السيف من يده، 4/1786، 843 ، ومسلم برقم4/29، 2910رواه البخاري برقم  12

 .فأخذه النيب صلى اهلل عليه وسلم وقال للرجل: من مينعك مِن، فقال له مستعطفا: كن خري آخذ.
 .2/412السرية النبوية البن هشام  13
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َا َخيـََّرين اهلُل فـََقاَل: اْستَـْغِفْر هَلُْم أَْو اَل َتْستَـْغِفْر هَلُْم، ِإْن َتْستَـْغِفْر هلَُ  ْم َسْبِعنَي َمرًَّة َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإِنَّ
لَّى َعَلْيِه َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َوأَنـَْزَل اهلُل َعزَّ َوَسَأزِيُد َعَلى َسْبِعنَي " قَاَل: إِنَُّه ُمَناِفٌق، َفصَ 

ُهْم َماَت أََبًدا َواَل تـَُقْم َعَلى قـَرْبِِه{ ]التوبة:  هذا مع كل ما ، 14[84َوَجلَّ: }َواَل ُتَصلي َعَلى َأَحٍد ِمنـْ
للنيب الكرمي، ومواقف كثرية جتعل أكثر الناس تساحما متأملا من إيذائه  ءصدر عن ابن أيب من إيذا

ولكنها أخالق النبوة يتعامل  عفو أو الصفحلومواقفه، ومرتددا من مقابلة هذه اإلساءة لعظمها با
 النيب مع زعيم املنافقني ليعلمنا كيف يكون العفو والصفح. اهب

ه ما انتقم لنفسه إال أن تنتهك حرمة اهلل، أن هتساحمو ومن أخالقه صلى اهلل عليه وسلم 
 .15وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضاً، وما ُخري  بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثا

يف هذا  بيان فضله فهي كثرية، وأقتصردعوة إليه و لايف التسامح و  قوليةالحاديث أما األ
اللَِّه ْبِن َساَلٍم، قَاَل: َلمَّا َقِدَم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعْن َعْبِد  ديثاحلاملقام على بعضها، فمنها 

ِديَنَة اَْنََفَل النَّاُس إِلَْيِه، َوِقيَل: َقِدَم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
َ
، َفِجْئُت يف النَّاِس َعَلْيِه َوَسلََّم امل

َتبَـْنُت َوْجَه َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَرْفُت َأنَّ َوْجَهُه لَْيَس ِبَوْجِه َكذَّاٍب أِلَْنظَُر إِلَْيِه، فـََلمَّا اسْ 
يَا أَيُـَّها النَّاُس، أَْفُشوا السَّاَلَم، َوَأْطِعُموا الطََّعاَم، َوَصلُّوا َوالنَّاُس »وََكاَن أَوَُّل َشْيٍء َتَكلََّم بِِه أَْن قَاَل: 

ومن مقتضيات هذه األوامر النبوية التسامح بني املتنازعني، فإفشاء  16«نَِياٌم َتْدُخُلوَن اجلَنََّة ِبَساَلمٍ 
السالم يقتضي إلقاءه على اجلميع ومنهم من أساء إليك ومع ذلك فأنت تقابل إساءته بالسالم، 

 العفو والصفح. وكثري من الناس إذا تعومل معهم هبذا ملبدأ تراجعوا عن اإليذاء وطلبوا

ُهَما: أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: و  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعنـْ
والسماحة يف هذه التعامالت ، 17«َرِحَم اللَُّه َرُجاًل مَسًْحا ِإَذا بَاَع، َوِإَذا اْشتَـَرى، َوِإَذا اقْـَتَضى»

السماحة يف غريها فمن تسامح يف بيعه وشرائه وقضائه تسامح يف سائر تعامالته، ويلحظ تقتضي 
من نزاع وشجار وافرتاء وكذب، وهو غالبا  املتقاضني يف احلديث على القضاء ملا حيصل بني النص

                                                           
 . 4/1865، 2400رواه مسلم برقم  14
 البخاري.صحيح ، وبعض هذه اجلمل يف 545، الرحيق املختوم 15
 .39/201، 23784سند برقم ، وأمحد يف امل4/652، 2485رواه مسلم برقم  16
 .3/57، 2076رواه البخاري برقم  17
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أمر مشاهد يف احملاكم ويف دواوين الناس، فإذا تعاىل اإلنسان املسلم على هذا األمر وتسامح يف 
 ضائه كان على التسامح يف ما عداه من التعامالت أقدر وأقوى.ق

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: " امْسَْح، رضي اهلل عنهما َعِن اْبِن َعبَّاسٍ و 
أي: عامل اخللق الذين هم عياُل اهلل وعبيده  هذا احلديث املناوي يف شرحقال  18"ُيْسَمْح َلكَ 

وقال بعض احلكماء: أحسن إن ، ساحمة واملساهلة يُعاملك سيدهم مبثله يف الدنيا واآلخرةبامل
أحببت أن حُيسن إليك، ومن قل وفاُؤه، كثر أعداؤه، وهذا من اإلحسان املأمور به يف القرآن 
املتعلق باملعامالت، وهو حث على املساهلة يف املعاملة، وحسن االنقياد، وهو من سخاوة الطبع 

قارة الدنيا يف القلب، فمن مل جيده من طبعه فليتخلق به، فعسى أن يسمح له احلق مبا قصر وح
 .19فيه من طاعته، وعسر عليه يف االنقياد إليه يف معاملته إذا أوقفه بني يديه حملاسبته

َرُجٌل ممَّْن َكاَن  ُحوِسبَ »َعْن َأيب َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: و 
َلُكْم، فـََلْم يُوَجْد َلُه ِمَن اخلَْرْيِ َشْيٌء، ِإالَّ أَنَُّه َكاَن خُيَاِلُط النَّاَس، وََكاَن ُموِسرًا، َفَكاَن يَأْ  ُمُر ِغْلَمانَُه قـَبـْ

، 20َذِلَك ِمْنُه، جَتَاَوُزوا َعْنُه "، قَاَل: " قَاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ: حَنُْن َأَحقُّ بِ «َأْن يـََتَجاَوُزوا َعِن اْلُمْعِسرِ 
يلحظ ما يف هذا احلديث من ترغيب كبري يف التجاوز عن اآلخرين ومساحمتهم بتأخري طلب الدين 

 ،منهم أو احلط منه، وأن ذلك سبب لتجاوز اهلل عن فاعله وإدخاله اجلنة، فهو سبحانه األكرم
ويف احلديث إشارة إىل أن العمل الصاحل وإن كان قليال أو يف جانب من جوانب التعامل مع اخللق 

 مفتاح خلري كثري ومغفرة من اهلل وجتاوز منه سبحانه، فكيف مبن كثر منه ذلك. 
ومن األحاديث اليت تضرب أروع األمثلة يف التسامح مع غري املسلمني من أهل الكتاب 

وله صلى اهلل عليه يؤدون اجلزية يف مقابل متتعهم حبقوق كثرية، قو لدولة املسلمة الذين يعيشون يف ا
أال من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغري طيب : "وسلم

 .21"نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة

                                                           
 وهو صحيح. 4/103، 2232رواه أمحد يف املسند برقم  18
 يف شرح احلديث. 4/103هامش املسند  19
 واللفظ له. 3/1115، 1561، ومسلم برقم 3/58، 2078رواه البخاري  برقم  20
، وأورده السيوطي يف اجلامع الصغري برقم 9/205، 18511، والبيهقي يف سننه برقم 4/658، 3052رواه أبو داود برقم  21

 ، وقال شعيب األرنؤوط واأللباين: حديث حسن.2656
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ي ومساحه هلم الكرمي استضافة وفد نصارى َنران يف املسجد النبو  النيب من نبل خلقو 
، كل هذا يدل على السماحة يف أهبى 22بإقامة صالهتم فيه، واستمع إليهم وحاورهم برفق ولني

 صورها وأعلى درجاهتا.

 

  المبحث الثالث

 عبر التاريخصور مشرقة من التسامح اإلسالمي 

، حول التسامحكايات والقصص واألخبار حلى بامآلاإلسالمي كتب التاريخ والرتاث 
كثر تأثريا ، وسأحاول التنقل بني القرون فيها ألمجع بني أوسأختار منها ما أراه أنسب وأقرب أو 

، ومع مع اهل الكتابتعامل لالقدمي واحلديث كما سأحاول التنويع يف احملتوى بني التسامح يف ا
قدميا: وبضدها ، وقد أقارن يف بعض املواقف بني مواقفنا ومواقف غرينا كما قيل ء احملاربنيعدااأل

 .تتميز األشياء

بن زيد رضي اهلل لقادة جيوشه حيث أوصى أسامة  عنه بدأ بوصية أيب بكر رضي اهللوأ
ول جيش يعقد أبو بكر لواءه بعد توليه اخلالفة، وقد كان حريصا على متثل قمة عنهما وهو قائد أ

نفوسهم الرغبة يف التخريب أخالق التسامح والرقي يف التعامل خاصة أن اجلند يف احلروب يقع يف 
إيذاء اآلخرين بأبشع الصور، إال أن وصية الصديق كانت منطوية على تعامل غاية يف واالنتقام و 

: "ال متثلوا وال تقتلوا طفال صغريا وال شيخا كبريا وال امرأة وال تعقروا الروعة واإلنسانية حيث قال
شاة وال بقرة وال بعريا إال ملأكلة، وسوف مترون  خنال وال حترقوه وال تقطعوا شجرة مثمرة وال تذحبوا

 .23بأقوام قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع، فدعوهم وما فرغوا انفسهم له"

أما يف جانب التعامل يف الصلح فقد أعطى عمر بن  ،هذا يف جانب التعامل يف احلروب
وتضمن العهد األمان ألنفسهم وأمواهلم وكنائسهم  اخلطاب العهد ألهل القدس حني فتحها

                                                           
 .70من روائع حضارتنا،  22
 .83من روائع حضارتنا ملصطفى السباعي،  23
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وصلباهنم، وأنه ال تسكن كنائسهم وال هتدم وال ينتقص منها، وال من شيء من أمواهلم وال 
، ويلحظ ما يتضمنه هذا العهد 24يكرهون على دينهم  وال يسكن معهم أحد من اليهود وال الروم

فلم يرهقهم ومل  ،مستسلمة ألمره منقادة لطلبههل مدينة من الفاتح املنتصر مع أ يصدرمن تسامح 
جيربهم على دينه ومل يعمل فيهم السيف ومل يشردهم من مدينتهم ومقرهم، واستجاب لطلبهم 

 بعدم بقاء أحد من اليهود فيها ملا كانوا يعانونه منهم من دسائس ومكايد. 
 رآه يطلب مع الذمي حني بن اخلطاب حادثة عمرمن احلوادث الدالة على التسامح و 

: أنا شيخ كبري أسأل اجلزية والنفقة، وكان يهوديا من سكان فقال الصدقة، فسأله عن حاله
املدينة، فقال له عمر: ما أنصفناك أيها الشيخ، أخذنا منك اجلزية شابا ُث ضيعناك شيخا، وأخذ 

ض هلذا وأمثاله بيده إىل بيته فوضع له ما كان من طعامه، ُث أرسل إىل خازن بيت املال يقول: افر 
 .25ما يغنيه ويغِن عياله

قت بانتشار واسع لإلسالم بني الشعوب اليت فأما حركة الفتوحات اإلسالمية فقد ترا
تعرفت على هذا الدين من خالل أتباعه الصاحلني، وملا رأوا نبل أخالقهم وتساحمهم وصدق 

أقبلوا على هذا الدين الكرمي تعاملهم ووفاءهم بالوعد وبعدهم عن الغش واخلداع واملكر بغريهم، 
بكل شغف ورغبة وتزايدت أعدادهم بشكل مذهل، كل هذا دون إكراه وال ختويف وال إلزام من 
أحد، وكتب التاريخ شاهدة هبذا وأقالم غري املسلمني تسبق أقالم املسلمني يف تقرير هذه الصورة 

ألمثلة ، فانتشار اإلسالم يف بالد ومن باب تأكيد املعلومة أذكر بعض ا املشرقة الوضاءة ملا حصل،
القوقاز والداغستان وجورجيا كان عن طريق جمموعة من الدعاة، الذين وصلوها بالقوافل التجارية 
القادمة من الصني، وكان وصول اإلسالم إىل الصني يف حدود سنة مئة هجرية، ومع توقف حركة 

على يد التجار، أما الفلبني فوصلها الفتوحات مل يتوقف انتشار اإلسالم وازداد عدد معتنقيه 
قام ال بد من ملان عمان وحضرموت واهلند، ويف هذا اإلسالم عن طريق بعثة دعوية وجتارية ألفراد م

اإلشارة إىل اندونيسيا اليت تعد اآلن أكرب البالد اإلسالمية من حيث عدد السكان املسلمني فيها، 

                                                           
 .8القدس عرب التاريخ، خليل احلمادي،  24
. وهي 84، وأهل الكتاب يف اجملتمع اإلسالمي، 158، وانتشار اإلسالم وموقف املستشرقني منه، 48من روائع حضارتنا،  25

 رواية مشهورة مذكورة يف كثري من الكتب.
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سلمني بدءا من جزيرة سومطرة، ووطد هؤالء التجار فقد وصلها نور اإلسالم على أيدي التجار امل
مع  ي، ومع املعاناة من الصراع احلقيقالعالقة مع أهل البالد باملصاهرة واملصادقة وحسن التعامل

األديان األخرى يف اندونيسيا قدميا وحديثا فإن اإلسالم ما يزال هو الدين األول فيها مع ما يعانيه 
، وكذلك احلال بالنسبة 26رمان وقلة ذات اليد وشظف العيشمسلمو تلك البالد من فقر وح

للعديد من الدول األوربية دخلها اإلسالم جبهود األفراد والتجار، ومنها على سبيل املثال فنلندة 
 واحلال قريب يف دولوأسسوا مجعية إسالمية، األتراك واستوطنوها  اليت وصلها جمموعة من التجار
وبريطانيا وفرنسا، وكل احلوادث تؤكد ذاتية انتشار اإلسالم، وانه  اوربية أخرى مثل أملانيا وهولندا

دين حرية العقيدة وتقبل اآلخر والتسامح واإلحسان، وهذا أحد أهم أسباب انتشاره، ولنا يف 
لتقارير وا إلحصائيات تشريانتشار اإلسالم يف أمريكا كذلك ما يؤكد هذه املعاين ويثبتها، و 

صورة هائلة جدا تفوق يزداد بوغريها من بالد الغرب  أن انتشار اإلسالم يف أمريكا اإلخبارية إىل
 .27التوقع، كل هذا جبهود فردية متواضعة، ودون أي وسيلة ضغط أو إجبار

بحث يف أسباب حصول هذا االنتشار الواسع لإلسالم دون إكراه وال إلزام، لوعند ا
، اليت تعد مبثابة 28اط، منها: املبادئ السامية فيهقوكبرية، نصل إىل عدد من النوبصورة سريعة 

ولة شعائرها وتعاليمها ومساحة هبساطة العقيدة اإلسالمية وسو البلسم الشايف ألمراض البشرية، 
لغري املسلمني، واخللق الكرمي الذي كان عليه النيب  مبادئها، ومن السماحة فيه إقرار حرية الدين

                                                           
، 96-23سالمية لسامي حممود، ، وانتشار اإلسالم والدعوة اإل197 ينظر للتوسع حول هذه الفقرة: اإلسالم ألمحد شليب، 26

يف اندونيسيا مظاهر الفقر والقلة عند عامة الناس هناك، كما رأيت قوة االلتزام الديِن والعاطفة اإلسالمية  يوقد رأيت بنفس
 عندهم.

 .143-140انتشار اإلسالم،  27
قام فريق من باحثني منهم مسلمون وغري مسلمني يف جامعة جورج واشنطن بدراسة حول مدى التزام الدول مببادئ اإلسالم،  28

مبدأ إسالميا،  112دولة مت دراسة دساتريها وأسس احلكم فيها وتعاملها مع مواطنيها ومقارنة ذلك مع  218وخضع للمقارنة 
حيث خلت الدول العشر األوىل من اسم أي دولة  لدِنارك لوكسمبورج السويد النروج،القائمة: إيرلندا ا واحتلت الصدارة يف

 128، ومصر 93السعودية و  74، واألردن 71وتركيا  42، والكويت 33، وماليزيا 11قطر يف املرتبة  وجاء ترتيب مسلمة،
كرتونية منها موقع : مة يف ذيل القائمة. نشر اخلرب يف عدة مواقع إلمعظم الدول املسل، ف190والسودان 

telegraph.co.uk :وموقع ،ammonnews.net  م.14/6/2014بتاريخ 
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ني رمي، والسلوك احلميد للصحابة والفاحتني أثناء حركة الفتوحات، واحلماسة الشديدة للمسلمالك
 .29ه إىل مجيع الناس باليت هي أحسنمييف سبيل نشر دينهم وإيصال تعال

بل استمر  ومل يقتصر انتشار اإلسالم بشكل واسع وسريع على الصدر األول من تارخينا
اآلن، ففي القرن التاسع اهلجري وبعد أن شن املغول محالت مع األيام وما يزال مستمرا إىل 

 واحتلوا مدنا وقتلوا كثريا من الناس وأشاعوا الرعب حيث حلوا، شع يفعلى املسلمني ساحقة 
اإلميان واستطاع الدعاة املسلمون إدخاهلم يف الدين وقامت هلم دولة يرأسها سلطان  نور مقلوهب

 .30مسلم وبقيت سنوات عديدة

واستعادها من االحتالل الصلييب، وكان فيها  صالح الدين القدسفتح السلطان  ماوعند
ما يزيد عن مئة ألف من احملتلني منح هلم األمان على أنفسهم وأمواهلم، ومسح هلم باخلروج مقابل 
مبلغ قليل يدفعه املقتدر منهم، وأعطاهم مهلة أربعني يوما للخروج، فخرج منهم أربعة ومثانون 

ُث أطلق كثريا منهم من غري فدية، ودفع أخوه امللك العادل الفدية عن ألفي رجل منهم، ألفا، 
ومسح للبطريرك أن يأخذ معه من األموال الكثري، وملا أشار عليه بعض معاونيه أخذ ماله قال ال 
أغدر به، وعمل صالح الدين أكثر من ذلك بأن هي أ هلؤالء اخلارجني من القدس من حيميهم يف 

يق حىت يصلوا إىل أماكن وجود الصليبيني، وملا حضر إليه جموعة من نسائهم يبكني ويقلن له الطر 
منح من قتل وليها ماال كثريا، وبقني إهنن فقدن من يعيلهن بقتل أو أسر، أمر بإطالق األسرى، و 

 ، ولوال أن هذه احلوادث ذكرها املؤرخون الغربيون لدخل يف نفوس بعضنا31يلهجن بالثناء عليه
الرتدد من تصديقها أو وصفها باملبالغة، ففي كتبهم ان صالح الدين أرسل طبيبه اخلاص للقائد 

صلييب ريتشارد امللقب بقلب األسد ملا بلغه خرب مرضه مع أن احلرب كانت قائمة بينهما، وفيها لا
و أن امرأة صليبية استنجدت بصالح الدين من خالل إلقاء نفسها على خيمته وهي تولول وتشك

                                                           
 .103و 102ذكر هذه النقاط: حممد فتح اهلل الزيادي يف انتشار اإلسالم وموقف املستشرقني منه،  29
 .102نتشار اإلسالم، او  ،9/329البن األثري  تاريخيف ال لكاملا 30
 .89من روائع حضارتنا،  31
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ين بالبحث عنه ورده إليها وأرسل معها احلرس دإليه أخذ بعض جنوده ابنها منها، فأمر صالح ال
 .32حىت خرجت من املعسكر

إنه لتصرف إنساين نبيل وتسامح يف أرقى درجاته وأهبى صوره، وأين هذا مما فعله ويفعله 
فعلوه من قتل وظلم وتدمري ، وها هي كتب التاريخ تذكر ما اآلخرون برجالنا ونسائنا قدميا وحديثا

وختريب يف حروب التتار والصليبيني، واألهوال اليت فعلوها يف حماكم التفتيش يف األندلس، وما 
، وما حيصل 33فعله املستعمرون بالشعوب املستعمرَة من ويالت ومذابح يف اجلزائر واهلند وغريها

 .، واهلل املستعاناآلن يف فلسطني وعدد من بالد املسلمني

، وإنسانيةعن مواقف صالح الدين تساحما ورفقا حممد الفاتح السلطان  موقف قلوال ي
 صوفيا طلبا لألمان، فأمر حبمايتهم فحني فتح القسطنطينية وكان كثري من أهلها التجأ إىل آيا

ومسح هلم بانتخاب رئيس هلم وشارك يف حفل تنصيبه، وأهداه جمموعة من اهلدايا وأمر بعض 
، واعرتف السلطان للنصارى حبقوقهم يف العبادة والتعامل وفق مبادئهم، فما أروعها حرسه برعايته

من أخالق تصدر عن سلطان كان ميلك أن يثأر أو ان يقتل أو أن يسجن، ولكنه تسامح 
 .34اإلسالم وروحه املثالية النبيلة يف إحدى أهبى صورها وأمجل مواقفها

يف  اإلمام الصلت وأقوال يف هذا املقام، أفعال ليت تستحق أن تذكرومن احلوادث الرائعة ا
يف احمليط اهلندي تتبع اليمن، وصلها اإلسالم قدميا وبقي عدد من  جزيرة سقطرى، وهي جزيرة

 273- 237الذي امتدت واليته ما بني سنيت  ،أهلها على النصرانية، ويف عهد اإلمام الصلت
الوايل وعددا من أفراد  ى العهد وقتلوانقض نصارى سقطر  ،هجرية يف مناطق عمان وما حوهلا

أسرته وهنبوا البالد ومتلكوها، فأرسل اإلمام الصلت جيشا، وأوصى اجليش بإبالغ أهل اجلزيرة ممن 
مل ينقض العهد أهنم آمنون على أنفسهم ودمائهم وحرميهم وأمواهلم، وأهنم وافون هلم بالعهد 

                                                           
 .90روائع حضارتنا،  من 32
، حممد الغزايل، وما ورد يف كتاب: قادة الغرب يقولون من األمثلة ما ورد يف كتاب: التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم 33

دمروا اإلسالم أبيدوا أهله، وما ورد يف كتب حاضر العامل اإلسالمي عن مآسي االستعمار، وما تطفح به نشرات األخبار اليومية 
 مذابح ومصائب ومضايقات حتصل للمسلمني يف العديد من البالد.من 

 .91و 90من روائع حضارتنا،  34
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اإلسالم فإن فعلوا حموا ما سبق  عوة إىل الدخول يفغ الناكثني الدوالذمة واجلزية، وطلب منهم إبال
ألول فإن فعلوا فلهم نكث والرجوع إىل العهد االمنهم من غدر، وإن رفضوا طلبوا منهم العودة عن 

نفسهم ومن معهم من أتباع دون ظلم وال اعتداء وال مكر هبم وال خداع، وإن طلبوا األمان على أ
والنساء والشيوخ وعن  وهناهم عن الغلول وعن قتل الصغارأجال فيعطوا مدة للتفكري والنظر، 

وأوصى اجلند بالتقوى واحملافظة على الطاعات واجتناب املعاصي واآلثام،  التمثيل مبن يقتل منهم،
إلسالم مع اوقد امتثل اجلند الوصية ونفذوها وأحسنوا التعامل مع أهل اجلزيرة، وعادت إىل حكم 

الربتغايل هلا عام  رانية، وبقي احلال كذلك إىل حصول االستعماربقاء عدد من أهلها على النص
إبراهيم بن  ري متكافئة من أهلها بقيادة احلاجحيث استولوا على اجلزيرة بعد مقاومة غ م1507

عفرير حاكم اجلزيرة، ووقف سكان اجلزيرة املسلمون والنصارى وقفة واحدة يف مقاومة االحتالل 
رغم اإلغراءات العديدة اليت عرضت على النصارى، ورغم ما أصاب املسلمني من قتل وظلم 

متكنوا من وغرامات مالية وحماوالت تنصري إال أن أهل اجلزيرة بقوا يقاومون االستعمار معا حىت 
 .35م1511احلصول على االستقالل عام 

ومن دالئل التسامح الذي بلغ حدا يكاد يكون مطلقا يف التعامل مع غري املسلمني 
جوانب عديدة أقتصر يف هذا البحث على إيراد بعضها لتكون مبثابة إثبات واقعي حقيقي يؤكد 

 فمن ذلك: مساحة اإلسالم ونبله وقبوله اآلخر برحابة صدر وحسن تعامل، 

إباحة الزواج من نساء أهل الكتاب وإباحة أكل طعامهم، ويقتضي ذلك حسن التعامل 
فإن من يتزوج امرأة حيرص على بناء بيته على الرمحة واملودة ويؤدي الزواج من امرأة إىل حصول 

تقوية ذلك ما فيه من  ألوالد، ويفاعالقة ودية مع أهلها وسيكون إخواهنا وأخواهتا أخوال وخاالت 
، وتزوج النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم من صفية  املسلمني وأهل الكتابنياألواصر والعالقات ب

وقبل هدية وأحد أشد أعداء النيب الكرمي، بنت حيي بن أخطب وهو رئيس قبيلة بِن النضري، 
 .36املقوقس له وهي جارية قبطية امسها مارية، وقد أسلمتا بعد ذلك

                                                           
 .105-82و 74ملة غري املسلمني احلوار والتسامح يف اإلسالم شواهد من التاريخ، د حممد علي البار، امع 35
 .73-65املسلمني،  ومعاملة غري، 75ينظر يف هذا املوضوع: أهل الكتاب يف اجملتمع اإلسالمي، حسن الزين،  36
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عند الطبيب غري املسلم، وقد اشتهر يف تارخينا عدد منهم، فاحلارث بن  وإباحة التداوي 
ملعاوية بن  وكان ومل يكن مسلما،  كلدة الثقفي أحد أشهر األطباء يف اجلاهلية وصدر اإلسالم،

أيب سفيان طبيبان نصرانيان مها ابن أثال وأبو احلكم، وملا مرض عثمان أرسل له معاوية طبيبا 
ومن األطباء من أهل الكتاب يف العصر األموي: تياذوق وكان طبيب احلجاج،  نصرانيا من الشام،

وعبد امللك بن أجبر الكناين، وكان طبيب عبد العزيز بن مروان وايل مصر، وعرض عليه عمر بن 
، ويف عبد العزيز اإلسالم فأسلم وحسن إسالمه، وفرات بن شحناتا وماسرجون البصري

رجيوس بن جربائيل بن خبتيشوع، وابنه خبتيشوع، وابنه جربائيل، العصرالعباسي مجاعة منهم: جو 
يقوم هبا حق  وكانوا من أطباء اخللفاء واألمراء، واألصل فيمن أسندت إليه مثل هذه املهمة أن

تذكر كتب التاريخ أن بعض هؤالء متادى وأبطن العداوة واستبد القيام وأن يراعي النعمة ولكن 
منهم التوقف  هلها والطلبدخل بعض اخللفاء ورد احلقوق إىل أإىل ت وظلم غريه، وحتكم مما أدى

 التعامل وعدم مد احلبل على غاربه. ،   ولذا ينبغي احلرص يف37عن فعلهم

العهد وقام باألمانة وتوىل الوزارة يف بعض العهود أفراد من أهل الكتاب، منهم من حفظ 
لوم أن اخليانة ال تقتصر على أهل الكتاب  وقص ر وخان العهد واعتدى، ومن املع ومنهم من فر ط

كما أن الوفاء ال يقتصر عليهم ومن هنا وجب على كل من حيسن إليه أن يقابل اإلحسان مبثله 
 واآلخرة. وأن يعرتف بالفضل ألهله، وال خيون ويعتدي ويظلم فيكون بذلك من اخلاسرين يف الدنيا

ذن هلم باالحتفال بأعيادهم الكتاب اإلسلمني يف حاالت مع أهل وقد بلغ من تسامح امل
 .38، واحملافظة هلم على دور العبادة ومحايتهاوقاهتاأوإظهارها ومشاركتهم فيها ومعرفة مواعيدها و 

 

 

 
                                                           

 .172-106معاملة غري املسلمني،  37
 .42-36، وأهل الكتاب، 76و 75و 71، ومن روائع حضارتنا، 78و 72املسلمني... ،  ينظر: معاملة غري 38
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 الخاتمة

تؤكد كلها مبدأ التسامح  اليت عديدةالوادث احلو اآليات واألحاديث بعد هذا التطواف مع 
ال بد من التأكيد على يف اإلسالم، ووصوله إىل الدرجة العليا واملقام الذي ال جيارى وال يبارى، 

ومع كل ما تعرض له املسلمون من رسوخ هذا املبدأ يف نفوس املسلمني على مدار التاريخ، 
والعفو الصفح وبذل اخلري  استمروا يف محل راية التسامح من جهات متنوعة مؤامرات واعتداءات

 : يف تبيني هذا احلال واملقارنة بني تصرفات املسلمني وغريهم 39شاعرنا هقال أمجل ما وما ،لآلخرين

 كتم سال بالد م أبطحـفلم ا مل     ملكنا فكان العفو من ا سجي ة 
 غدونا على األسرى ِنن  ونصفح   وحل لتم قتل األسارى، وطاملا  

 حــــل  إناء بال ذي فيه ينضــــــــــوك        وحسبكم هذا الت فاوت بيننا 

لتعامل بالتسامح آثار إجيابية كثرية علينا وعلى من نتعامل معهم، منها شيوع احملبة ول
وانكسار إرادة الشر يف النفوس، والتوجه إىل العمل واإلنتاج بدل الدسائس واملؤامرات، وتبيني أن 

وديننا حبمد اهلل هو  ،يغلب عنصر الشر يف اإلنسان، وأن البقاء لألصلح ال لألقوى عنصر اخلري
يرفع رايته و إىل من حيمله  حباجةالزمان ويف كل زمان  األصلح ملوافقته الفطرة البشرية، ولكنه يف هذا

 ةالسامي هر مبادئظهيبيني حقائق اإلسالم الناصعة وصورته الوضاءة و و ويظهر مسو ونبل مقاصده 
يف العفو والتسامح وحسن التعامل من جانب، وعدم قبوله الضيم والظلم واالعتداء واالفرتاء من 

وقد تبني لكل الدين العظيم،  جانب آخر، فيحصل بذلك التوازن يف عرض الصورة املشرقة هلذا
لغ من نظر إىل هذا الدين بعني اإلنصاف أنه دين احلق والعدل يف التعامل مع اآلخر، وأنه قد ب

، الذي لتسامحيف مجيع تشريعاته وجوانبه، ومن أبرزها ا لكمال وأعلى درجات الرقي  والسمو ا
، وهو أحد أوسع األبواب يف الدعوة حاول هذا البحث إظهاره بصورته الصحيحة السليمة املتوازنة

 إىل اإلسالم والرتغيب به، واهلَل أسأل أن أكون قد وفقت فيما قصدت، وأن أكون قد أحسنت
  فيما عرضت، واحلمد هلل أوال وآخرا.

                                                           
 .1/186األمثال للهامشي،  39
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 توطئة :

إّن موقف اإلسالم من النّاس ، ال يختلف ابتداء ، ولكّن مواقف النّاس منه  يها التها تختلهف ،    

تحّدد ل  منهاج معاملتهم ، والتعايش معهم ، ذلك المنهاج القائم عله  تسهاما اإلسهالم مه   ومن ثمّ 

اآلخر ، أيّا كان معتقده أو دين  ، ويذا التساما فضيلة حضاريّة ، ويو من أعظهم مها تميّهبه به  

غض النّظر الحضارة العربيّة اإلسالميّة ، التا ايتّمه بـ " حقوق اإلنسان ، والعناية بإنسانيّت  ، ب

 . (1)عن عقيدت  ، أو لون  ، أو جنس  ، أو مركبه االجتماعّا " 

حاضهرة فا الكتاب العبيب والسنة المطّهرة ، نجد أدلّة التساما الهدينّا اإلسهالمّا وعند النظر    

دقيقة عميقة ، وسوف أعرض آليهة واحهدة وحهدير فهريف واحهد ، نمهوذجين واضهحين وافرة ، 

 مسلمين فا ظّل الحضارة اإلسالميّة : لحقوق غير الناصعين 

َراهَ فِي الِدّيِن قال تعال  : "     فُر  بِالطَّاُغوََل إِك  ِّ فََمن يَك  دُ ِمَن ال غَي ش  ِمن قَد تَّبَيََّن الرُّ ِت َويُؤؤ 

َوةِ ال ُوث قَٰى ََل انِفَصاَم لََها  َسَك بِال عُر  تَم  ِه فَقَِد اس  "  يمع َواللَّؤـهُ َسؤِمي ع َعِلؤبِاللَـّ
، ورد أّن سهبب  (2)

نبول يذه اآلية أّن بعض نساء األنصار فا المدينة ، كهّن قبهل اإلسهالم ينهذرن عنهد قلهة الولهد أن 

بعههض أبنههاء يهههّودن أوالديههّن ، فلّمهها جههاء اإلسههالم وأجليههه بنههو النضههير مههن اليهههود ، كههان فههيهم 

، فنبلههه اآليههة فهها  وداليهههديههن األنصههار ، فهه راد هبهها يم أن يههرّدويم إلههيهم ، وأن يحّولههويم عههن 

تحريم إكراه غير المسلم عل  اعتناق اإلسالم ، وترك حّريّة االختيهار له  ، بمحهض إرادته  ، إن 

  . (3)فاء أسلم ، وإن فاء بقا عل  دين  وملت  ! 

أال مهن ظلهم معايهدا أو انتقصه  أو كلوه  فهوق  : " ل    عليه  وهله  وسهلم وقال رسهول   صه  

االعتهداء ؛ وبههذا يحهرم  (4)أو أخذ من  فيئا بغير طيب نوس ، ف نا حجيج  يوم القيامة " طاقت  ، 

مثلما يحرم ذلك بين المسلمين أنوسهم ، سواء  ، ماّديّا مأ معنويّا االعتداء، سواء أكان  الذّماّ  عل 

ضه  مو " وقد بلغ الوقهاء فا حماية غير المسلم فا عرض  ، والعرض كمها يهو معلهوم بسواء ،

الههذّم والمههد  مههن اإلنسههان ، أن قههالوا : إّن الههذّمّا يجههب لهه  مهها يجههب للمسههلم ، فههإذا حرمههه غيبههة 

  المسههلم ، حرمههه غيبههة الههذّمّا ، بههل ظلههم الههذّمّا أفههّد ؛ ألّن ظلههم الضههعيف أفههّد حرمههة مههن ظلههم 

 . (1)غيره " 

                                                 
، إدارة البحوث والدراسات  121ة اإلسالميّة : جذور وامتدادات ، سلسلة كتاب األمة ، العدد الحضارد. سعاد ، رحائم ،  (1)

 . 136-135صهـ ، 1428اإلسالميّة ، قطر ، 
 . 256سورة البقرة ، اآلية  (2)
، تقديم عبد  1هـ ( ، تفسير القرآن العظيم ، ط774انظر : ابن كثير ، الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشّي ) ت (3)

 .417-416، ص 1م ، مج 1994القادر األرناؤوط ، مكتبة دار الفيحاء ، دمشق ، 
، تحقيق شعيب  1هـ ( ، سنن أبي داود ، ط275ود ، سليمان األزدّي السجستانّي ) ت. انظر : أبو دا صحيح حديث حسن (4)

  حجيجه : خصيمه . . 658، ص 4م ، ج2009د كامل قره بللي ، دار الرسالة العلميّة ، بيروت ، األرناؤوط ومحمّ 
تطبيقيّة ، ضمن أوراق مؤتمر صفّي الدين ، د. بالل ، مفهوم التسامح في اإلسالم وصلته بمفهوم الواجب : دراسة  (1)

 . 18م ، ص2009التسامح الدينّي في الشريعة اإلسالميّة ، كليّة الشريعة ، جامعة دمشق ، 
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ء عل  يذه األمهوال بهين ال فرق فا تحريم االعتدا ،ء عل  أموال أيل الذّمة كما يحرم االعتدا   

، ويهذه الحالهة يها أعله  أن تكون متقّومهة عنهد المسهلمين ، أو غيهر متقّومهة كهالخمر والخنبيهر 

درجاه التساما ، ب ن " ال تضيّق عل  المخالوين فيما يعتقدون ِحلـَّ  فا دينهم أو مهذيبهم ، وإن 

سهلمون مه  المخهالوين مهن أيهل كنه تعتقد أنّ  حرام فا دينك أو مذيبك ، ويذا مها كهان عليه  الم

 . (2)الذّمة ، إذ ارتوعوا إل  الدرجة العليا من التساما " 

حضارّي لإلسالم ؛ " ألّن غير المسلم يمكنه  أن يسهتعيض عهن  توّوقالرقّا فا التساما  يذاو   

بغيههره مههن اللحههوم ، ويمكنهه  تههرك فههرب الخمههر ، رعايههة لرغبههة األكثريّههة مههن   لحههم الخنبيههر

م أتباعهه  أن يتركههوا النههاس ومهها يههدينون ، ويههذا يسههبق المبههاد  ـّ ، ولكههن اإلسههالم علهه المسههلمين

الديمقراطيّة إل  حّد كبير ، ألنّ  ال يحّكم األغلبيّة عل  األقليّة ! بل ينهدب المسهلمين إله  التسهاما 

م مها م  غير المسلمين ، الراغبين ب ن يكونوا مواطنين فا الدولة اإلسالميّة ، وذلك به ن يعطهوي

أمكنهم فا عقد الذّمة ، ليوهموا أّن فا دين اإلسهالم سهماحة ، وليعلمهوا اإلسهالم عهن قهرب ؛ مّمها 

 . (3)يدعويم لقبول  " 

، بدسههتوريا الماثههل فهها وثيقههة  منههذ قيههام الدولههة اإلسههالميّة األولهه ولعههّل التههاريس اإلسههالمّا ،    

حته   به  أقهرّ األمهر الهذي ،  (4)اإلسهالميّة ، خير فايد عل  التساما الدينّا فا الحضارة  المدينة

وبههذا كههان ،  فهها السههلم والحههرب أعههداء المسههلمين ، وعههّدوه ميههبة وفضههيلة ، وعملههوا علهه  تقليههده

  .  (5)وكانه حضارتهم قِبلة الحضاراه والثقافاه ،  مون قدوة لآلخرينالمسل

حقبههة التهها عههاش فيههها أبههو ال ، خاّصههة فهها القههرن الرابهه  الهجههريّ  -وفهها الحضههارة العبّاسههيّة    

إذ كههان فهها الّدولههة  ؛تمتهه  أيههل الذّمههة بكثيههر مههن ضههروب التسههاما الههّدينّا  -إسههحاق الصههابا 

ف قاموا فعائريم الّدينيّة فا  ،كيانها الخاّص  ّل ديانة من دياناه أيل الذّمةاإلسالميّة ما يضمن لك

 .  (1)رسة المهن الحّرة كافة أمن وسالم ، وفاركوا المسلمين فا وظائف الّدولة ، وفا مما

تلك الحضارة الربّانيّة ، الراقية فها ، لحضارة اإلسالميّة كان التساما الدينّا عنوانا ل ، يكذاو   

" فهو مهن خلهق   الواحهد األحهد ، وحهرّي  ؛تنظر ل  نظرة إنسانيّة إذ م  غير المسلم ،  تعاملها

                                                 
م ، 1983، مؤّسسة الرسالة ، بيروت ،  2انظر : القرضاوّي ، د. يوسف ، غير المسلمين في المجتم  اإلسالمّي ، ط (2)

 . 43ص
 . 18اإلسالم وصلته بمفهوم الواجب : دراسة تطبيقيّة ، ص صفّي الدين ، مفهوم التسامح في (3)
، إدارة البحوث  110سلسلة كتاب األمة ، العدد  انظر : الشعيبّي ، د. أحمد قائد ، وثيقة المدينة : المضمون والدَللة ، (4)

 . 192-171هـ ، ص1426والدراسات اإلسالميّة ، قطر ، 
تسط  على الغرب : أثر الحضارة العربيّة في أوروبّة ، ترجمة فاروق بيضون  انظر : هونكه ، زيغريد ، شمس العرب (5)

. وانظر أيضا : أبو حّسان ، د. محّمد ، دور الحضارة  413-412م ، ص2013وكمال دسوقي ، وزارة الثقافة ، عّمان ، 

، وزارة الثقافة ،  1يّة والرومانيّة ، طالعربيّة اإلسالميّة في تكوين الحضارة الغربيّة : دراسة مقارنة م  الحضارتين اليونان

 . 376-374م ، ص2009عّمان ، 
ترجمة محّمد عبد الهادي أبو ريدة ، المركز القومّي  الحضارة اإلسالميّة في القرن الراب  الهجرّي ،آدم ، انظر : متز ،  (1)

 . 67-55، ص 1ج م ،2008للترجمة ، القاهرة ، 
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أقام فا بالد المسلمين ، فعليهم أن يخوروا ذّمت  ،  ب  أن يصبا مسلما ، فيتآخ  م  المسلم ، وإذا

وأن يطلقهههوا لههه  حّريتههه  ... وليسهههه النّصهههوص الّدينيّهههة يههها التههها تفههههد بمههها نقهههول فحسهههب ، 

 وفا حياة أبا إسحاق الصهابا وأدبه  ، مها يفههد بهذلك ، (2)فالمستفرقون والوقائ  تفهد بذلك " 

 الثالثة اآلتية . ويذا ما سوف يعرض ل  البحر فا مباحث  أيضا !

 

 :المبحث األّول 

 " األديب أبو إسحاق الصابي في ظّل الحضارة اإلسالميّة" 

 

فا القرن الرابه  الهجهرّي ، فها ظهّل  (3)يـ ( 384 - 313عاش األديب أبو إسحاق الصابا )    

التها حوظهه عليه  وعله  إخوانه  الصهابئة ديهنهم وعقيهدتهم الحضارة اإلسالميّة العبّاسهيّة ، حيهاة 

كتهاب عهن أميهر المه منين المطيه  ق ، أقهّر فيه  إله  جانهب صهيانتهم ،  فقد كهـتتب لههم،  يعتنقون

  وحراسههتهم ، والهههذّب عههن حهههريمهم ، ورفهه  الظلهههم عهههنهم ، ونحههو ذلهههك ، التخليههة بيهههنهم وبهههين 

يهل مواريثهم ، وترك مداخلتهم ومفاركتهم فيها ، ألنّ  ال يجوب فا حكم اإلسالم ، أن يتهوارر أ

 .  (4)ملتين 

، و" يحكهه  أّن  (1)صههابئيّت  فههّددا فهها ت، م الّصههابئة مههن نّسههاكقههد كههان أبههو إسههحاق الصههابا ل   

الخلواء والملوك والوبراء أرادوه كثيرا عل  اإلسالم ، وأداروه بكّل حيلة ، وتمنية جليلة ، حته  

  لإلسههالم ، كمهها يههداه عههرض عليهه  الههوبارة إن أسههلم ، فلههم يهههده ( بختيههار ) إّن معههّب الدولههة 

لمحاسن الكالم ، وكان يعافر المسلمين أحسن عفرة ، ويخدم األكهابر أرفه  خدمهة ، ويسهاعديم 

 .  (2)عل  صيام فهر رمضان ، ويحوظ القرهن حوظا يدور عل  طرف لسان  ، وسّن قلم  " 

                                                 
 . 45صم ، 1961، دمشق ،  10مجلة حضارة اإلسالم ، العدد رة اإلسالميّة ، روح الحضاد. يوسف ، العّش ،  (2)
هـ ( ، يتيمة الدهر في محاسن أهل 249أبو منصور عبد الملك النيسابورّي ) تالثعالبّي ، انظر ترجمته المستفيضة :  (3)

. الحموّي ،  292-287، ص 2م ، م1983، تحقيق د. مفيد محّمد قميحة ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ،  1العصر ، ط

، تحقيق د. إحسان عبّاس ، دار الغرب  1هـ ( ، معجم األدباء : إرشاد األريب إلى معرفة األديب ، ط626ياقوت ) ت

 . 148-130، ص 1م ، مج1993اإلسالمّي ، بيروت ، 
في تاريخ الوزراء ، تحقيق عبد أو تحفة األمراء الوزراء ،  هـ ( ،448أبو الحسن بن المحّسن ) ت انظر : الصابي ، (4)

. متز ، الحضارة اإلسالميّة في القرن الراب  الهجرّي ،  270صم ، 2003الستار فّراج ، دار اآلفاق العربيّة ، القاهرة ، 

 . 58-57، ص 1ج
، وسورة  69آلية ، وسورة المائدة ، ا 62ورد ذكر هذه الطائفة في القرآن الكريم في ثالثة مواض  : سورة البقرة ، اآلية  (1)

. والصابئة ليسوا بمجوس وَل يهود وَل نصارى ، وقيل هم قوم يعبدون المالئكة ، ويصلون إلى القبلة ،  17الحّج ، اآلية 

وقيل يعبدون الكواكب والنجوم ، وقيل هم طائفة من أهل الكتاب ، وقيل َل دين لهم ، وهللا تعالى أعلم . انظر : الطبرّي ، أبو 

، تحقيق د. صالح عبد الفتاح  1هـ ( ، تفسير الطبرّي : جام  البيان عن تأويل القرآن ، ط310بن جرير ) تجعفر محّمد 

 . 254-253، ص 1م ، مج1997الخالدي وإبراهيم محّمد العلّي ، دار القلم ، دمشق ، والدار الشاميّة ، بيروت ، 
 . 288، ص 2يتيمة الدّهر ، مالثعالبّي ،   (2)
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كانهه عليهها ، ألنّه  " فهامتن  عهن األكهل ، لبهاقالء ويروى أنّ  حضر مائهدة الهوبير المهلبهّا ،    

محّرم عل  الصابئة كيوما كان من السمك ولحم الخنبيهر ولحهم الجمهل وفهراح الحمهام والجهراد ، 

وكل معنا من يذه الباقالء ، فقال : أيّها الوبير ، ال أريد أن أعصا  (3) فقال ل  المهلبّا : ال تبرد

 . (4)  فا م كول ، فاستحسن ذلك من  " 

النصوص التساما الدينّا الكبير الذي حظا به  الصهابئة ، وعله  رأسههم أبهو نستنتج من يذه    

إسحاق ، فا الحضارة اإلسالميّة ، إذ لم يجبره أحد من الخلواء والملوك والهوبراء عله  اعتنهاق 

اإلسالم ، ويم قادرون عل  ذلك ! ال بل رغبوه ، وتوّددوا إلي  ، وعندما أب  لهم ينقصهوه حقه  ، 

، وما أجمل استحسان  (5)ل  وأدب  وعلم  ، وجعلوه عل  رأس ديوان الرسائل ! بل اعترفوا بوض

الوبير المهلبّا لمحافظة أبا إسحاق الصابا عل  فعائر دينه  ، برفضه  أكهل البهاقالء ، التها ال 

، وال فك فا أّن يذه المعاملة الحسنة ، يا التها دفعته  إله  المسلمين  جمي حرج فا أكلها عند 

، ذلههك الههدين عفههرة المسههلمين ، ويحتههرم فههعائر ديههنهم لمثههل ، فههإذا بنهها نجههده يحسههن المعاملههة با

    . (6)المتساما ، الذي يقّرر ب ّن " اإلنسان كائن حّر ، مختار فا يداه وضالل  " 

وقههد توثقههه الصههلة بههين أبهها إسههحاق الصههابا وكثيههر مههن رجههااله عصههره مههن المسههلمين ،      

، وكانهه يهذه الصهاله  (1)، والفهريف الرضهّا  والصاحب بن عبّاد الوبير المهلبّا ، أبربيم :

 الحميمة فايدا ناصعا عل  التساما الدينّا ، فا ظّل الحضارة اإلسالميّة .

فهذا الوبير المهلبّا " ال يرى إال ب  ) أي ب با إسحاق ( الهدنيا ، ويحهّن إله  براعته  ، وتقهّدم    

محبّههة المهلبههّا ، ولههيس أدّل علهه   (2) أوقههاه أنسهه  "قدمهه  ، ويصههطنع  لنوسهه  ، ويسههتدعي  فهها 

لصديق  الصابا ، وتكرمت  إيّاه ، من يذا الخبر الذي يروي  الصابا نوس  ، عندما جاءه المهلبّا 

 .معبيّا ل  بوالده 

يقول الصابا : " لّما توفا أبهو الحسهين يهالل أبها ، جهاءنا أبهو محّمهد المهلبهّا معبيها به  ،     

اري الفهاطئة بهالباير ، بهادره لتلقيه  ، واسهتعوائ  ة دع  ر  ـ  فهبره فا تعديت  إل  م  فحين عرفه خ

من الصعود ، فامتن  من اإلجابة إل  ذلهك ، وصهعد وجلهس سهاعة يخهاطبنا فيهها بكهّل مها يقهّوي 

يفر  الصدر ، ويصف والدي ويقرظ  لا ، ويقهول : مها مهاه مهن كنهه له  خلوها ، وال النوس و

                                                 
، يقال : جدّ في األمر ثّم برد أي فتر . انظر : ابن منظور ، أبو الفضل جمال َل تفتر ، من بََردَ أي سكن وفتر  َل تبرد : (3)

 186،  ص1م ، مادّة ) برد ( ، مج1997، دار صادر ، بيروت ،  1هـ ( ، لسان العرب ، ط710الدين محّمد بن مكرم ) ت

. 
 . 928-288، ص 2الثعالبّي ، يتيمة الدّهر ، م (4)
 . 289، ص 2نفسه ، م (5)
، الدار  1الخطيب ، د. شريف الشيخ صالح ، السنن اإللهيّة في الحياة اإلنسانيّة وأثر اإليمان بها في العقيدة والسلوك ، ط (6)

 .  104، ص 1م ، مج2004العثمانيّة ، عّمان ، ومكتبة الرشد ، بيروت ، 
: حياته وأدبه ، رسالة ماجستير غير منشورة ، إشراف د. ياسين  عايش  انظر : الحسنات ، حمزة ، أبو إسحاق الصابي (1)

 . 45-22م ، ص2008، الجامعة األردنيّة ، 
 . 289 ، ص 2الثعالبّي ، يتيمة الدّهر ، م (2)
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عين أبيك بك فا حيات  ، وسكنه مضاجع  إل  مكانك بعد ا ، ولقد قّره فقد من كنه من  عوض

وفات  ، فقبّله يده ورجل  ، وأكثره من الثناء علي  ، والدعاء ل  ... ثّم نههض ، وأقسهم علينها أال 

بها عل  أمرك . يتبع  أحد منّا ، وأنوذ إلّا فا بقيّة ذلك اليوم خمسة هالف دريم ، وقال : استعن 

ووقف  ، (3). ثّم اجتاب با من الغد فا طيّاره أحد من أيل الدولة إال جاءنا بعده معبيا ولم يبق 

والمت ّمل فا يذا الخبر  . (4) " واستدعانا وأمرنا بالنبول مع  ، فبعد جهد ما تركنا بقيّة اليوم

 . يدرك مقدار تلك المحبّة بين ذلكما الرجلين ، ومقدار ذلك التساما بين تلكما الديانتين

عجهب بعلمه  وأدبه  حبّة والهوداد لصهديق  الصهابا ، ويويذا الصاحب بن عبّاد يكّن أواصر الم   

القاسهم عبهد العبيهب بهن اب الدنيا وبلغاء العصر أربعة : األسهتاذ ابهن العميهد ، وأبهو فيقول : " كتّ 

كرمه  قهد كهان يو . (5)يوسف ، وأبو إسحاق الصابا ، ولو فئه لهذكره الرابه  ، يعنها نوسه  " 

، ومهن لطيهف مها قيهل  (6)كاتباه ومراساله إخوانيّة فعريّة ونثريّة ، وكان بينهما م ويهدي إلي 

 فا عالقتهما الحميمة : 

 اــِ أحباب أعطاف   ه  ـف فبه       باٍن بالِحم   أغصانت  تعانقه  

ذ صبا قلبا صبا صاحبِ                       (1) اوالصابِ  هٍه عل  الصاحبِ   ا   ومت

أّما صداقة الفريف الرضّا للصابا ، فقد أفرده لها المبحر الثالر فا يهذه الدراسهة ، ألنهها    

 الثمرة األنضج ، والصورة األبهج للتساما الدينّا . 

همنها عله  وخالصة القول فا يذا المبحهر أّن الصهابا عهاش فها ظهّل الحضهارة اإلسهالميّة ،    

ض ألذى فها يهذه السهبيل ، بهل نهال الحظهوة واإلكهرام ، لم يتعرّ دين  ، متنعّما بتطبيق فرائع  ، 

هوالسههه ال اآلن :  .حتههه  وصهههل إلههه  رئاسهههة ديهههوان الرسهههائل  ه وأثهههـَّر  الحضهههارة  كيهههف أثهههـ ر 

 لمبحر الثانا اإلجابة الوافية الفافية .ولعّل فا ا ؟ اإلسالميّة المتسامحة فا نتاج يذا األديب

 

 المبحث الثاني :

 " ميّة في أدب أبي إسحاق الصابيأثر الحضارة اإلسال" 

    

                                                 
 هو أحد أنواع القوارب المستخدمة في ذلك العصر . (3)
 . 134-133، ص 1الحموّي ، معجم األدباء ، مج (4)
 . 292، ص 2 ، يتيمة الدّهر ، مالثعالبيّ  (5)
هـ ( ، المختار من رسائل أبي إسحاق الصابي ، تحقيق 384. الصابي ، أبو إسحاق ) ت 326، ص 2انظر ، نفسه ، م (6)

 . 411-404شكيب أرسالن ، دار النهضة الحديثة ، بيروت ،  ص
نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة ، تحقيق عبد هـ ( ، 1111المحبّّي ، محّمد أمين بن فضل هللا بن محّب الدين ) ت (1)

 . 404، ص 3الفتاح الحلو ، دار إحياء الكتب العربيّة ، بيروت ، ج
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إنّنا نستطي  أن نتلّمس هثار الحضارة اإلسالميّة ، الوكر اإلسالمّا خاّصة ، فا جّل ما وصل    

وإن كان يظهر جليّا فا رسائل  الونيّة ، أكثر من  فا فعره ، إلينا من أدب أبا إسحاق الصابا ، 

، ثّم أنّ  كان ، وقلة ما وصل إلينا من أفعاره وربّما يعود السبب فا ذلك إل  ضياع ديوان  

 عن الواق  االجتماعّا والسياسّا والقضائّا ،  الترّسليّة رئيسا لديوان الرسائل ، معنيّا بالكتابة

     ، بصورة يتجل  فيها التساما والتراحم .فا حضارة القرن الراب  الهجرّي 

، تتسهاما مه  النّصهارى ،  م ، فها ذلهك الهبمنلحّكهاانه العهود والرسهائل الّصهادرة عهن اك قدل  

وتوصا بحسن معاملتهم ؛ ألنّهم أيل ذّمة مقيمين فا أرضها ، ومثال ذلك ، العهد الذي كتب  أبو 

إسحاق الصابا عن الخليوة الطائ  ق ، وفي  يوصا جباة الجبيهة مهن أيهل الذّمهة ، به ن يراعهوا 

  ذوا الجبيهههة مهههن النّسهههاء ، وال األطوهههال ، وال أحهههوالهم ، وال يكلوهههويم فهههوق طهههاقتهم ، وال ي خههه

 الفيوح ، وال المرض  ، وال الوقراء ، وال الّريبان ! وفا ذلك يقول : 

" وإل  جباة جماجم أيل الذّمة ، ب ن ي خذوا مهنهم الجبيهة فها المحهّرم مهن كهّل سهنة ، بحسهب    

المطبّقههة فيههها ، والحههدود منههابلهم فهها األحههوال ، وذاه أيههديهم فهها األعمههال ، وعلهه  الطبقههاه 

يبلغ الحلم مهن الّرجهال ، وال  (2) ]لم[المحدودة المعدودة لها ، وال ي خذويا من النّساء ، وال مّمن 

مههن ذي سههّن عاليههة ، وال ذي عايههة باديههة ، وال فقيههر معههدم ، وال مترّيههب متبتههل ، وأن يراعهها 

الحظههة يخويههها ويبههديها ، لههئال جماعههة يهه الء العّمههال مراعههاة يسههّريا ويظهريهها ، ويالحظهههم م

فُؤوا ، فقهد قهال   عّبوجهّل : "  (1)يبولوا عن الحق الواجهب ، ويعهدلوا عهن الّسهنن الالحهب  َوأَو 

ئُوًَل  دَ َكاَن َمس  ِد إِنَّ ال عَه   . (3)"   (2)"  بِال عَه 

 ن يسهتخرجوا ب (4) ويقول فا عهد هخر ، كتب  عن الخليوة المطي  ق : " وإل  عّمال الجوالا   

 فا المحّرم من كّل حول ، من رجال أيل الذّمة البالغين الواجدين ، جبية ر وسههم عله  حسهب

جههديم وإعههدامهم ، وأال ي خههذوا فههيئا مههن النسههاء ، وال مههن األطوههال ،      احتمههال أحههوالهم ، فهها وت

عيهم حتهه   وال مههن ذوي العايههاه ، وال مههن الفههيس الوههانا ، وال مههن الوقيههر المعههدم ، وأن يههرا

 . (5)يمتثلوا ... " 

الرسهائل والعههود تنسهب إله   يذهصحيا أّن الصابا يكتب ما ي مر ب  فا يذا المقام ، ولكّن    

جبهاة لهو الوتعبّهر عهن التسهاما الهذي أريهد له  أن يكهون ، وأظهّن وتنب  من بنهاه أفكهاره ، قلم  ، 

                                                 
 زيادة يقتضيها الّسياق ، ولم ترد في األصل . (2)
 . 480، ص 5الالحب : الواضح ، البيِّن . ابن منظور ، لسان العرب ، مادّة ) لحب ( ، مج (1)
 . 34، اآلية سورة اإلسراء  (2)
 .  163الصابي ، ص، المختار من رسائل أبي إسحاق  الصابي (3)
 . 490، ص 1الجوالي : الطّوافون لجم  الجزية . ابن منظور ، لسان العرب ، مادّة ) جول ( ، مج (4)
 .  202الصابي ، ص، المختار من رسائل أبي إسحاق  الصابي (5)
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فها الوصهايا التها  استطعنا أن نبيدلما كلووا بجم  المال من المسلمين ، ألمر من أمور الدولة ، 

   !   ذكريا الصابا فيئا

: صههواه   تبههارك وتعههال  ، والصههابا فهها رسههائل  ، يخههوض فهها أمههور العقيههدة اإلسههالميّة     

 نحو قول  : ، جنة ، والنار ، والبعثة النبويّة ، والتوحيد ، والفركوال

ين ، الوحيههد الوريههد ، العلههّا المجيههد ، الههذي ال " الحمههد ق رّب العههالمين ، الملههك الحههق المبهه   

يوصف إال بسلب الّصواه ، وال ينعه إال برف  النّعوه ، األبلّا بال ابتداء ، األبدّي بال انتهاء ، 

ة اسهتمّديا ، الّصهان  ال القديم ال منذ أمد محدود ، الّدائم ال إله  أجهل معهدود ، الواعهل ال عهن مهادّ 

، وال تخلق  العصور تدرك  األعين ب لحاظها ، وال تحّده األلسن ب لواظها  استعملها ، الذي البآلة 

خلق ف حسن ، وأّسس ف تقن ، ونطق فوّصل ، وحكم  بمروريا ، وال تهرم  الديور بكروريا ...

فعهدل ، وبههرأ البرايها صههنوفا وضهروبا ، وقّسههمها فرقهها وفهعوبا ، واخههتّص منهها النّههاس باأللبههاب 

  علهه  الجمههاداه واألنعههام ، وأعههّد لمحسههنهم جنّههة وثوابهها ، ولمسههيئهم نههارا  واألفهههام ، وفّضههلهم

وعقابا ، وبعر إليهم رسال منهم ، يههدونهم إله  الّصهراط المسهتقيم ، والوهوب العظهيم ، ويعهدلون 

 .بهم عن المسلك الذميم ، والمورد الوخيم 

أرجحهههم عنههد   ميبانهها ، فكههان هخههريم فهها الههّدنيا عصههرا ، وأّولهههم يههوم الههّدين ذكههرا ، و    

وأوضحهم حّجة وبريانا ، وأبعديم فا الوضل غاية ، وأبههريم معجهبة وهيهة ، محّمهد صهل    

علي  وسلم تسليما ، الذي اتخذه   صويّا وحبيبا ، وأرسل  إل  عباده بفهيرا ونهذيرا ، عله  حهين 

وسهوك للهدماء الحهرام ، ذياب منهم م  الفيطان ، وصهدوف عهن الهرحمن ، وتقطيه  لمرحهام ، 

واقتراف للجرائم ، واستحالل للمآثم ، أنهوفهم فها المعاصها حميّهة ، ونووسههم فها غيهر ذاه   

األكوههاء ، ويعبههدون مههن دونهه  ، مهها ال يسههم  وال  أبيّههة ، يههدعون معهه  الفههركاء ، ويضههيوون إليهه  

   سههماعهم فضههائل يبصههر وال يغنهها عههنهم فههيئا ، فلههم يههبل صههل    عليهه  وسههلم ، يقههذف فهها أ

وصهدع ببيانه  ،  ، (1)حت  ضرب الحهق بِجرانه   القرهن ... اإليمان ، ويقرأ عل  قلوبهم قوارع 

األخيهار الطيّبهين ، األبهرار الطهايرين ، صهالة وسط  بمصهباح  ... فصهل    عليه  وعله  هله  

 .  (2)"    ّدية فرض باكية نامية ، رائحة غادية ، منجبة ِعد ت  ، رافعة درجت  ، قاضية حق  ، م

                                                 
ذبح إلى المنحر ، فإذا برك البعير ليستريح فمدّ عنقه على األرض ، قيل ألقى جرانه ،  الِجران : مقدّم عنق البعير من الم (1)

وفي حديث عائشة ، رضي هللا عنها ، حتى ضرب الحق بجرانه ، أرادت أّن الحق استقام وقّر في قراره ، ويكثر استعمال 

 . 414، ص 1مج هذه الجملة بمعنى اَلستقرار. ابن منظور ، لسان العرب ، مادّة ) جرن ( ،
 . 122-120،  67-64وانظر أيضاً : ص 24-19الصابي ، صانظر : الصابي ، المختار من رسائل أبي إسحاق  (2)
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يذا الهنص الترّسهلّا يماثهل مها يكتبه  علمهاء المسهلمين ، وأكهابر كتهابهم ، حته  قهال ابهن إّن       

األثيههر عههن يههذه التحميههدة : إنّههها " تصههلا أن تكههون فهها صههدر مصههنّف ، مههن مصههنّواه أصههول   

  . (3)الدين " 

 إقنهاع ، يههدف إله   جمهياليوها فنّيّها ولننظر إل  الصابا كيف يوظف هيهاه القهرهن الكهريم توظ   

وذلك فا ختام كهّل وصهيّة فها العههد  راد ، وإمتاعهم بالبيان الذي أ   راد ،بالمعن  الذي يت  المتلقين

عن الخليوهة الطهائ  ق ، إذ عنهدما أوصه  بهالتقوى قهال : " أمهره بتقهوى   التها يها  الذي كتب 

، والملج   د األرف  ، والمعاذ األمن  ، والجانب األعبّ ة الحصينة ، والطوالعصمة المتينة ، والجنّ 

يَتَِّق  َوَمن "األحرب ، وأن يستفعريا سّرا وجهرا ، ويستعملها قوال وفعال ... قال   عّب وجّل 

عَؤؤل لَّؤؤهُ مَ  َرًجؤؤا   اللَّؤؤـهَ يَج  تَِسؤؤبُ خ  ؤؤهُ ِمؤؤن  َحي ؤؤُث ََل يَح  ُزق  ِذيَن يَؤؤا أَيَُّهؤؤا الَّؤؤوقههال : " ،  (4) " َويَر 

ؤؤِلُمونَ  س  اتَّقُؤؤوا اللَّؤؤـهَ ، وقههال : "  (1)"  آَمنُؤؤوا اتَّقُؤؤوا اللَّؤؤـهَ َحؤؤقَّ تُقَاتِؤؤِه َوََل تَُمؤؤوتُنَّ إَِلَّ َوأَنؤؤتُم مُّ

اِدقِينَ     . (3)، إل  هيٍ كثيرة "  (2)"  َوُكونُوا َمَ  الصَّ

  إمامها متّبعها ، وطريقها  بتعّهد القرهن الكهريم قهال : " وأمهره أن يتخهذ كتهاب   أوص وعندما    

ي عا  ه  م 
م بت ّمل  أرجاء صدره ، فيذيب مع  فيما أبها  م، وي، ويكثر من تالوت  إذا خال بذكره  (4)

وحظر ، ويقتدي ب  إذا نه  وأمر ، ويستبين ببيان  إذا اسهتغلقه دونه  المعضهاله ، ويستضهاء 

     م الههوثق  ، وحّجتهه  الوسههط  ... بمصههابيح  إذا غههّم عليهه  فهها المفههكاله ، فإنّهه  عههروة اإلسههال

ِفؤؤِه  تَؤؤابع َعِزيؤزع  َوإِنَّؤؤهُ لَكِ قهال   عههّب وجههّل : "  ؤؤِه َوََل ِمؤؤن  َخل  َلَّ يَأ تِيؤؤِه ال بَاِطؤؤُل ِمؤؤن بَؤؤي ِن يَدَي 

ن  َحِكيٍم َحِميدٍ    . (5)"  تَنِزيلع ِمّ

الصهلواه ، ويهدخل  بالمحافظة عل  الصلواه قال : " وأمره ب ن يحهافظ عله  أوص وعندما    

فيها فا حقائق األوقاه ، قائما عله  حهدوديا ، متبعها لرسهومها ، جامعها فيهها بهين نيّته  ولوظه  ، 

  متوقيا لمطهاما سههوه ولحظه  ، منقطعها إليهها عهن كهّل قهاط  لهها ، مفهغوال بهها عهن كهّل فهاغل 

قال   عّب وجهّل :  مستوفيا عدد موروضها ومسنونها ...عنها ، متثبّتا فا ركوعها وسجوديا ، 

                                                 
، تحقيق أحمد الحوفي  2هـ ( ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ط637) تلدين ابن األثير ، أبو الفتح ضياء ا (3)

 . 109، ص 3م ، مج1966ة ، وبدوي طبانة ، دار نهضة مصر ، القاهر
 . 3-2سورة الطالق ، اآليتان  (4)
 .102سورة آل عمران ، اآلية  (1)
 .119سورة التوبة ، اآلية  (2)
 . 148-144الصابي ، صالصابي ، المختار من رسائل أبي إسحاق  (3)
 . 378، ص 6( ، مج المهي  : الواضح الواس  البيّن . ابن منظور ، لسان العرب ، مادّة ) هي الطريق  (4)
 . 149الصابي ، صالصابي ، المختار من رسائل أبي إسحاق .  42-41سورة فّصلت ، اآليتان  (5)



10 

 

قُوتًؤؤا إِنَّ "  و  ِمنِيَن ِكتَابًؤؤا مَّ ؤؤاَلةَ َكانَؤؤت  َعلَؤؤى ال ُمؤؤؤ  ؤؤاَلةَ ، وقههال عههّب وجههّل : "  (6)"  الصَّ إِنَّ الصَّ

َشاِء َوال ُمنَكِر   . (7)" تَن َهٰى َعِن ال فَح 

وأمهره وعندما أوص  بالمحافظة عل  صالة الجمعة ، وعمارة المصهلياه والمسهاجد قهال : "    

بالسعا فا أيّام الجمعة إل  المساجد الجامعة ، وفا األعياد إل  المصلياه الضاحية ، بعد التقهّدم 

فا فرفها وكسوتها ، وجم  القّوام والم ذنين والمكبّرين فيها ، واستسعاء الناس إليها ، وحضهم 

قههال   فهها يههذه   عليههها ، هخههذين األيبههة ، متنظوههين فهها البههّبة ، مهه ّدين لوههرائض الطهههارة ... 

اَلةِ "الصالة :  ا إِلَؤىٰ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نُوِدَي ِللصَّ ؤعَو  ِم ال ُجُمعَؤِة فَاس  ؤِر اللَّؤـِه  ِمؤن يَؤو  ِذك 

  ،(8)"  َوذَُروا ال بَي  َ 

ِخؤِر َوأَقَؤاَم إِنََّمؤا يَع ُمؤُر َمَسؤاِجدَ اللَّؤـِه َمؤن  آَمؤَن بِاللَّؤـِه وَ وقال فا عمارة المسهاجد : "  ِم اآل  ال يَؤو 

هَ  َش إَِلَّ اللَـّ َكاةَ َولَم  يَخ  اَلةَ َوآتَى الزَّ تَِدينَ فَ الصَّ ئَِك أَن يَُكونُوا ِمَن ال ُمه  ـٰ  .  (1)"  عََسٰى أُولَ

وهظ يحيتحّدر عهن فهعائر اإلسهالم وأخالقيّاته  ، وكيهف كهان كان الصابا ، رأينا كيف ويكذا    

وقد تجل  ت ثر يدور عل  طرف لسان  ، وسّن قلم  ، وفق تعبير الثعالبّا .  القرهن الكريم ، حوظا

 : (2)بعيد الوطر  بعض أبياه قالها مهنّئاميّة فا فعره أيضا ، ويذه الصابا بالحضارة اإلسال

ِب الدير ِ   طــر ِـبالو ه  نعماك  ـأسيّــدنا يتنّئ   قّيه  ما تخفاهت من نتو   ووت

 ووفّاك مكتوب المثوبة واألجـــر ِ  حق نسك  مض  الصومت قد وفَّيت 

 من   فيما ترتجي  عل  ذكــــر ِ  بل  ــ  فال تــر   فيــه  بذكــك ِلو

 وصبرا  عل  طول القراءة للوجر ِ   دا  ـــل ِ في  تهجّ ـيجره يجود  اللي

 ـر ِلناجتك لوظا  بالدعاء وبالفــكــ  اـــــنا باعتقاديـه أيّامــو نطقـفل

 ومثلك  من أحيا لنا سنّة الوـطـــر ِ  ةـــرور وسنّ ــٌم للســر رسـوللوط

 : (3)ومّما قال  مهنّئا بعيد األضح  

 ر  ـ  ئ لك أبتـّدٍ وفانـلُّ ضـك  ر  ـ  ك  وانحـال لربّ ـّلِ يا ذا العت ـص  

 ــك  قروما  من الجماِل تعوّر    أنه أعل  من أن  تكون  أضاحيـ

 ر  ــ  ك  تنثــ ها أمامــتدد تيجان  الملوك ذوي الس  بل قروما  من

                                                 
 .  103سورة النساء ، اآلية  (6)
 . 150-149الصابي ، صالصابي ، المختار من رسائل أبي إسحاق .  45سورة العنكبوت ، اآلية  (7)
 .  9سورة الجمعة ، اآلية  (8)
 . 151-150الصابي ، صالصابي ، المختار من رسائل أبي إسحاق .  18رة التوبة ، اآلية سو (1)
 . 328-327، ص 2الثعالبّي ، يتيمة الدهر ، م (2)
الشانئ : المبغض . األبتر : األقط  الذي َل ولد له . قروم الجمال : صغارها . قروم الملوك : السادة المعظمون . نفسه ،  (3)

 .  330، ص 2م
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 ر  ـ  منهمت قال سيوك :   أكب  دا  لك رأسٌ ــــاجـّر ســـا خمــكلّ 

ت ثر الصابا الكبير باأللواظ والمصطلحاه  ال يخطئ،  المت ّمل فا المقطوعة األول إّن    

والصوم ، وحق النسك ، ومكتوب طر ، بيه منها ، مثل : عيد الو فا كلّ الفرعيّة اإلسالميّة ، 

 .واألجر ، وذكر   ، ويجود الليل ، وقرهن الوجر ، والدعاء ، والفكر ، وسنة الوطر  المثوبة

أّما المقطوعة الثانية فجاء فيها التناّص و سورة " الكوثر " جليّا ، حير استثمر الصابا ألواظ    

 للممدو  ، مثل : صّل لربّك ،  (4) العليا موذجيّةالن السورة الكريمة فا بناء الصورة الونيّة

 :   أكبر . وتكبيراه العيدوانحر ، وفانئ ، وأبتر ، باإلضافة إل  لوظتا : أضاحا وساجد ، 

لقد بلغ التساما الّدينّا عند المسلمين ، مبلغها أذن لرجهل صهابئ ، بالحهدير عهن أمهور العقيهدة    

 صهحيا أنّه  ال ومعجبته  الخالهدة : القهرهن الكهريم ، ، أخالقيّاته ، وفرائ  اإلسالم ، واإلسالميّة 

، " حته  ليظنّه  قارئه  أحهد المه منين باإلله  الواحهد ،  يطعن فا ذلك ، بل ي ّكده ، ويحض عليه 

 التفهريعاّ  مجهّرد الخهوض فها يهذا الغمهار العقائهديّ  ، ولكهنّ  (1)وبكتب  ورسل  وقضائ  وقدره " 

 غا التوقف عنده ، والتنبي  إلي  . الخطير ، مظهر حضارّي ينب

،  وفهرائعها الكاتب ، وته ذن له  بمثهل يهذا الخهوض فها معتقهداتها وإّن بيئة يحيا بها مثل يذا    

 لبيئة جّد متسامحة ، وبيئة جّد متحضرة !

 

 المبحث الثالث : 

" ثمرة التسامح الدينيّ  صداقة أبي إسحاق الصابي والشريف الرضيّ "   

  

الصابا عل  موقو  الحسن من اإلسالم أجمل جباء ، فصّحه ل  صهداقة الفهريف قد جوبي ل   

، ونثريّهة داره بينهما رسائل فعريّة ونقيب الطالبيّين ، والّرضّا ، إمام األفراف فا عصره ، 

تويض محبّة وموّدة وصدق إخاء ، ويا بمجملها مثال واضا عل  التساما الّدينّا ، ألنّها تربط 

  ) صابئ ( ! وغير م مننقيضين : م من ) فريف ( األواصر بين  

                                                 
انظر حول مصطلح " الصورة الفنيّة النموذجيّة العليا " ، زكّي ، د. عالء الدين ، المظاهر الحضاريّة في الرسائل الفنيّة  (4)

 .232م ، ص2012في القرن الراب  الهجرّي ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، إشراف د. ياسين عايش ، الجامعة األردنيّة ، 
، دار الكتاب اللبنانّي ، بيروت ،  2ط في موكب الحضارة اإلسالميّة : كتاب النّثر ،األدب  د. مصطفى ، الشكعة ، (1)

 . 527ص م ،1974
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قههد اتسههمه العالقههة بههين يههذين الصههديقين بطههاب  الههوّد واإلخههالص ، وكههان للههرو  األدبيّههة و   

فقهّدما لنها عالقهة إنسهانيّة وأدبيّهة متميّهبة ، عبّهر المفتركة أثر كبير فها توثيهق الصهاله بينهمها ، 

 : (2)ّا فا مديا الفريف الرض بقول  الصاباعنها 

 إل  ذاك  ينحو من كناك  أبا الحسن    أبا كّلِ فاٍء قيل  فا وصوِ  حسن  

 هن  ـها لك  مرتــٍة توصيلـت ــإل  جمل  ارة  ـــــاِر إفــــديا لالختصـــيوحِّ 

لت  ق  بها فمن  ـن  أنه  الخليـفإن  لم  تك   ةٍ ـــــٍة وخليقـــا ِخلـ ق  ـها فـــتخوَّ

 ن  ــها وال د خ  ــو إليـٍل يدنــبال د خ    ة  ــــوّيِ ألوكـموسأِلكنا إل  ابِن ال

 ن  ــ ت ثمـ  واديَّ من قلٍب وعيٍن لــس  لٌ ـودَّ جاعـا الــذ بايعت نــا مــب نّ 

ت  ت من صـادٍق غيِر مـاذقٍ  م   فدونك  صدري مسكنا  تحت  سكن    فإن  رت

ذ جمه  المحاسهن كلهها فيهه  ، رضهها ، إوجلهّا فها يهذه األبيهاه مبلههغ حهّب الصهابا للفهريف ال   

  ، وأمههر هخههر ال مندوحههة عههن  (1)واسههتوطن وداد ه سههويداء قلبهه  وعينهه  ، وأسههكن  فسههيا صههدره 

ذكره ، ويو اإلفارة إل  حق الفريف فا الخالفة ، كما فا البيه الثالر ، إذ " إّن الصابا ويو  

الفهههعور منههه  عنهههدما يتهههول     األديهههب ، ال يحتهههرم إال مهههن يتصهههف بههههذه الصهههوة ، ليتلقههه  نوهههس

المس وليّة ، وقوي يذا الفعور من  عندما لمس فا الفريف طموح  إل  الخالفة ، وسهعي  وراء 

   . (2)ويغذي  بهذه الوكرة " تحقيقها ، فكان الصابا يحرص أيضا عل  تحقيقها ل  ، 

ر ، وإخالص  العميق ،  وقد أجاب  الفريف بقصيدة عل  الروّي نوس  ، عبّر فيها عن حبّ  الكبي   

 : (3) لهذا الصديق الوفّا ، قال فيها

ـن مبلغ لا أبا إسحاق  م لـتكـم    ن ِـــّرِ والعلـٍب سليِم السـو قلـعن ِحن  ة  ــ 

 منّا العالئقت مجرى الماِء فا الغصتن ِ   رى الودادت ل ت منّا وإن ب عتد ه  ــج

 ن ِ ــــاِء ال اللبــدِم األحفـعا بــتراض  هماــــا ك نّ ــانــق  قلبــــد توام  ـــلق

 اــرو ت فا بدنـا وأنه  الـــوتن  عنّ   هم  ــ  داري فآلوــإن  يدنت قوما إل

 ن ِ ـــو إل  الوطـــدا  تهوــ   ت أبــــونوست   ربا  ـاق مضطـفالمرت يسر ت فا اآلف

 ن ِ ــّر إل  السكــلمضط ب  ــإّن الغري  م ِ هِ ـــِـا باستكانــك  بالنـدت عنـوالبع

س  ــمثلت الق  أنه  الكرى م نسا  طرفا وبعضهمت   ن ِ ـذى مانعا  عينا من الو 

                                                 
، تحقيق محّمد يوسف نجم ، دائرة  ، رسائل الصابي والّشريف الّرضيّ  هـ (406) ت ، والّرضي هـ (384) ت الصابي (2)

رسولي وتحّمل رسالتي . األلوكة : الرسالة . ابن  . أِلكني : كن 30-27م ، ص1961المطبوعات والنشر ، الكويت ، 

 . 537، ص 5منظور ، لسان العرب ، مادّة ) لوك ( ، مج
روى الثعالبّي أّن بين هذه القصيدة وموت الصابي اثنا عشر يوما ، ثم قال : " ولعلها آخر شعره " ، وهكذا يكون الصابي  (1)

 .  359، ص 2ّي ، يتيمة الدهر ، مجقد ختم بالغته بهذه الصداقة الرائعة ! الثعالب
 .  163، ص 1م ، مج1962الخاقانّي ، د. علّي ، شعراء بغداد من تأسيسها حتى اليوم ، مطبعة أسعد ، بغداد ،  (2)
 . 36-34، ص ، رسائل الصابي والّشريف الّرضيّ  ، والّرضيالصابي  (3)
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والهرو  فها ،  األح فها الهدميديفنا يهذا التسهاما الهدينّا ، الهذي جعهل الفهريف يعهّد الصهابا    

ق البدن ، والسكن فا الوطن ، وبيادة عل  ذلك يقّدم  عل  بعهض أيله  ، جهباء إخالصه  وعميه

ن السههماه أعلهه   ودلههيال ، فهها التسههاما والتههوادّ  درسهها يههذان الصههديقان " لنهها وبههذا قههّدم موّدتهه  !

 . (4)"  تخالو  أالعل   ن تتخط  عصبة الدينأيمكن   ،بن  عليها التقارب والتوادّ المفتركة التا يت 

 :  (5) ومقّدرا لنسب الفريف الرضّا ، ويو القائل في  عارفاوقد كان الصابا    

ت  ـأال أبلغ  ان ِ ــاٍم للمواخِر بــّلِ ســت إل  ك   ت ــ ت عروقت ــا فرعا  ن م 

 وان ِ ـأبا كّلِ بِك ٍر فا العتل  وع    دا  المحمود من هل أحمدٍ ـمحمَّ 

 طوايا عل  البغضاء والفنآن ِ   أبا حسٍن قطـَّع ه  أحفاء  حاسٍد 

ه دون الكثيههر مههن األصههاحب واألقههارب ف جابهه  الفههريف بقصههيدة ، أّكههد فيههها اصههطواءه إيّهها   

   :  (1)تمابج قلبيهما ، فا أخّوة إنسانيّة ، قّل لها نظير ! يقول الفريف واإلخوان ، معلنا 

 عل  أعين ٍ مرض  من الفنآن ِ   أكّررت فا اإلخوان عينا  صحيحة   

 ن ِ راــا ِعند ه بجِ ــّلٍ وضربــخِ بِ   ا  ــِـّل تفبّثــ  اق قـو إسحـوال أبـفل

 ان ِ ــ ت صواٍء أو رضي ت لبـرضي  ة   ــا  وألوــاٌء تساوى في  أنســـإخ

 وان ِ ـــ  غاية ٍ أخـ  ـلُّ طـ لوبــوك  ّوةٍ ـــــباج  أخــا مــابج  قلبانـــتم

 اـوإن  كان منّا األقرب  المتدان  ك  ينبو عن  طرفا مجانبا  رت ــوغي

بَّ قري رت بَّ بعي  طٍ ــداوة فاحِ ــٍب بالعــو  رت  ودَّة دان ِ ــــــٍد بالمــــــو 

 اــا كلـَّها ورعانـــآرب  قلبــم   ـإذا ما رعاك   ت يوما  فقد قض

 فيها الصابا الفريف  الرضاَّ ، رّد عليه  الفهريف بقصهيدة مهد     د  م   ويكذا ، فا كّل قصيدةٍ    

  حّب واإلكرام . مفاعر ال وافرمقابلة ، لي ّكد ل  موّدت  ، وأنّ  يكّن ل  

، فهها تنههاغم جميههل ، ة خطههـَّا رسههائل نثريّههولههم تقتصههر رسههائلهما اإلخوانيّههة علهه  الفههعر ، بههل    

 .  والعرفان التسامابمعانا  ب لواظ البالغة والبيان ، فوا  عبيرياصوحاه الر ـّ عط

 الصابا : صديق   يف الّرضّا مخاطباالفر قوللرسائل البديعة ، من تلك ا   

 –أطههال   بقههاء سههيّدي الفههيس ، وأدام عههّبه وت ييههده وسههعادت  ونعمتهه   -إذا كانههه القلههوب "    

تتناج  بالمقة ، والعيون تتالحظ عن محض الموّدة والثقة ، والباطن فا الّصواء يصّدق العالن ، 

والخههافا فهها الوفههاء يحقههق الظههاير ، ألغيههه المعههاذير بههالعوائق التهها تعههوق عههن المههباورة ، 

والحواجب التا تحجهب عهن المواصهلة ، واعتمهد عله  صهواء النّيّهاه ، وصهحيا أديهم الطويّهاه . 

                                                 
: صداقة خلّدها التاريخ ، موق  على الشبكة العنكبوتيّة      ) السعدّي ، د. قيس ، الشريف الرضّي وأبو إسحاق الصابي  (4)

 http://www.mesopot.com/old/adad7/3.htmاإلنترنت ( : 
 . 17، ص ، رسائل الصابي والّشريف الّرضيّ  ، والّرضيالصابي  (5)
 . 26-23، ص ، رسائل الصابي والّشريف الّرضيّ  ، والّرضيالصابي  (1)
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وكان الواحد منّا فا الّبورة التا ينتهب فرصتها ويهتبل غّرتها ، غير مفكور وال محمود ، كمها 

يكون فا االنقطاع بكثرة الفغل وترادف الثقل ، غير ملوم وال معذول . ويهذه جملهة تنهوب عهن 

وصيل ، وقليل يكوا م ونة التكثير ، فا العذر لت خري عن حضرت  ، وقضهاء مها يجهب علهّا الت

 .  (2)من حق  . و  تعال  ينهضنا لذلك ، ويوفقنا ل  ، ويطيل لا بقاءه ، ويمتعنا ب  " 

وجلّا ما توهيض به  يهذه الرسهالة مهن مفهاعر المحبّهة والمهوّدة بهين الهّرجلين ، ويلوهه انتباينها    

وكثهرة دعائه  له  ، به ن واعتذاره عن الته خر عنه  ،  !اة الّفريف للّصابا بـ" سيّدي الفيس " مناد

 وجميل صحبت  . ؛ كا يمتع  برفقت  يطيل   بقاءه ، ويديم علي  عّبه وت ييده وسعادت  ونعمت  

خطهاب ، مماثال لرسهالة االبتهداء ، باالفتتها  بالهدعاء ، والتلطهف بال،  جواب الصاباوقد جاء    

 التفّوق والتفّوف لر ية األحباب ، يقول الصابا :وإعالن 

ّوه له" وصله رقعهة سهيّدنا الفهريف النقيهب ، أطهال   بقهاءه ، وأدام ت ييهده وعهّبه وسهمّوه وع   

ل ، ولههوال العلههة التهها قههد أخههذه  ونعمتهه  ، بادئههة بالوضههل والتوضههل ، وسههابقة إلهه  الكههرم والتطههوُّ

سا ، لمها أخللهه بقصهد حضهرت  ، والمواظبهة عله  خدمته  ، ـ  مهدارج نوه، وجثمه عل  بمخنّقا 

 . (1)فاق سبحان  يعلم أّن عينا ما تكتحل بغّرةٍ يا أعّب من غّرت  ... " 

وعندما قبل عذره الفريفت ، ويذا ديدن المحّب فا معذرة حبيب  ، وّج  اللوم إله  نوسه  ، فها    

محبّته  فها صهدره ، محبّهة لهيس ألحهد مهن النهاس فيهها التقصير بحق صديق  ، وأقسم عل  تمّكن 

   يقول الفريف : !فريك 

إن لم يفهد لا قلب  بصهدق  الطويّهة ، " فتاق إنّ  الحقيق بالعذر ، وأنا الحقيق باللوم والعذل ،    

واحهد ، واسهتهمنا فها طهارف  (2)بهال ويحملنا عل  باطن النيّة ، وِلم  ال وقد وضعنا قدمينا فها قِ 

ألتمنّهه  أن ينوههرج لهه  صههدري ، فيههرى فيهه  مكانهه  المكههين ، ووّده  انههاألدب وتالههد ؟ وو  إنّ  مههن

  .  (3)المصون ، اللذين ال يفارك  فيهما مفارك ، وال يملك موضع  منهما مالك " 

نيهف ، رغبته  فها تقبيهل     ومن جميل تلطف الصابا مه  صهديق  الفهريف ، وإعجابه  ب دبه  المت

أسّن من  ، وربّما كان فا عمر أبي  ! وفا ذلهك يقهول : " فلهو اسهتطعه أن أسهع   يدي  ، م  أنّ 

إل  أنامل  التا سطره تلك البدائ  ، ورصهوه تلهك الجهواير ، لوعلهه مسهارعا ، حته  أودعههّن 

  .  (4)عن كّل حرف قبلة ، وأستلمهّن جملة ، إذ كّن للوضائل معادن ، وللمحاسن مكامن " 

                                                 
 . 77، ص نفسه (2)
 .  80، ص ، رسائل الصابي والّشريف الّرضيّ  ، والّرضيالصابي  (1)
 194، ص 5الِقبال : زمام النعل ، وهو السير الذي يكون بين اإلصبعين . ابن منظور ، لسان العرب ، مادّة ) قبل ( ، مج (2)

 . وقوله : " وضعنا قدمينا في قِبال واحد " كناية عن اَلتحاد والمالزمة . 
 . 101-100، ص ، رسائل الصابي والّشريف الّرضيّ  ، والّرضيالصابي  (3)
 . 94نفسه ، ص  (4)
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 بعض األصدقاء تتعهّرض للوتهور أو االنقطهاع ، فهإّن محبّهة الفهريف الرضهاّ  وإذا كانه محبّة   

ليس يذا وحسب ،  ، ووثوقاتمّكنا ما بادتها األيّام إال الصابا استمّره طيلة حياتهما ، ف وصديق 

ابداده ، وابداد وفهاء الفهريف الّرضهّا لصهديق  ،  وإنّمهافيئا بعد وفهاة الصهابا ، نقص بل لم ت

فهعرا ورثهاه   وياجهه به  الهذكرياه ، كلما استبّد ب  الحنين ، ولّوع  الوراق ، اّرا ،ح بكاء فبكاه

" أعلمههه مههن حملههوا علهه   التهها بلغههه اثنههين وثمههانين بيتهها : كمهها فهها قصههيدت  الفهههيرةونثههرا ، 

األعواد " ، والتا تنبئ عن حرقة صادقة ، وحبن عميق ، فناله إعجهاب النقهاد قهديما وحهديثا ، 

قصيدة فريدة ، أفصا بها عن بتعد ف وه فها الفهعر ، وعلهّو محله  فها ثعالبّا : إنّها " حت  قال ال

 .   (5)كرم العهد ، لحسن ديباجتها ، وكثرة رونقها ، وجودة ألواظها ومعانيها " 

، حته  مه  مهن  (1) عله  تسهاما المسهلم فهايدةوسوف أقبس من يذه القصيدة بضعة أبيهاه ،    

  ، ألّن لهه  حقهها يجههب حوظهه  ، وذّمههة يجههب مراعاتههها فهها حياتهه  وبعههد  غيّبهه  المههوه تحههه الثههرى

 : (2) ، حير يقولممات  ، ويذا يو حال الفريف م  الصابا 

 

ن حملوا عل  األعواد ِ ــأعلم  أرأيه  كيف خبا ضياءت النادي  ه  م 

 أّن الثرى يعلو عل  األطواد ِ   ما كنهت أعلمت قبل حطك  فا الثرى  

 داد ِ ـــوب  ل  ِمن األمـــإّن القل    ب  ِ ـــ ت الذي تـتبكــالدمدت ـــال ينو

 اد ِـــــ  المرتـفلـ ِمثلـت ت أعيا عل  دهت ـــال بعـــست خــا نوــا يـال تطلب

  ت وال ميالديـــــفرفا مناسب    ن  ـــم يكــب  بيننا إذ لـلت ناســالوض

م  يـــفمن  ريــا وعفائــن  ِمن أسرتــإال تك  دا  بوداديــ  ه  أعلقـتهت

ـحيّا  إذا  ما كن  ن  ــاء  كما اقترحه  فلو تكــّن الوفإ ـه  بالمــ   بداد ِ ـــت

هت ـــ   ت وإثــب  كما ذيب  الربيـفاذي ــباٍق بك  رت  جاد ِــــٍل ونِ ــّلِ خمائــت

 

ولكّن اإلفارة اء ... إلس ، فا المحبّة واإلخاء والوفوجلّا ينا أنّ  يكّرر معاٍن ذكريا من قبل ،   

اللذين أّكدا عله  أّن اخهتالف النسهِب ، حته  لهو كهان مهرّده تجدر إل  البيتين الخامس والسادس ، 

، فإنّ  ال يمن  من إخالص الوداد ، واالعتراف بالوضل ، ويذا األطهار األخيار  ينتها بآل البيه

 .  من حسن فهم الفريف ألخالق اإلسالم ، وتعاليم  السمحة 

، عنهدما  (3) وليسه تلك يا المرثيّة الوحيدة للفريف ، بل رث  صديق  فا قصيدتين أخهريين   

اجتهاب بقبهره ذاه يههوم ، فحّركهه قهيم الصههداقة مها كمهن فهها قلبه  مهن مفههاعر وأحاسهيس ، باتههه 
                                                 

 . 362، ص 2الثعالبّي ، يتيمة الدهر ، مج (5)
 م  أّن أبيات القصيدة كلها شاهدة على التسامح الدينّي . (1)
 . 54-45، ص ، رسائل الصابي والّشريف الّرضيّ  ، والّرضيالصابي انظر :  (2)
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ّا وجاده قريحت  ، ولكنّها أمانّا ، وأنّ  لممانحبينة عل  فقدان يذا الخليل ، فواضه دموع  ، 

 : (4)صار تحه الثرى ! يقول الفريف حبيبا  تعيدأن ترّد غائبا ، أو 

 

لوك  فابددهت لوعة     ألّن المراثا ال تسدُّ المرابيا  رثيتك  كا أس 

 عليــك  ولكنّـا أمنّـا األمانيا  وأعلـــمت أن  ليـس البكــاءت بنافــ  ٍ 

  

                                                                                                                                            
 . 62-56صنفسه ،  (3)
 . 60نفسه ، ص (4)
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 :، وفيها يقول د أصدقائ  إل  أح كتب بها ، رسالة نثرا رثاهان مّما وك   

 " إنّهه  ) الههّبمن ( كمهها لههم يغيّههر لهها وّده ) الصههابا ( فهها حياتهه  ، رمههانا بالخطههب الجليههل مههن    

وفات  ، وانتبع  من يدّي عل  حين انضمامهما عل  إخائ  ، وتفهبّثهما بعقهد صهوائ  ، وحصهول  

كو ديهرا حهال دونه  ، وقطه  مها أخا فا الموّدة لصيقا ، ونسيبا فا الوضهل عريقها ، وإله    أفه

 . بينا وبين  ، وأفردنا عن  إفراد األّم عن جنينها ، والفمال عن يمينها

مهههاتا      وبحسهههب مهههوالي ورئيسههها ، أدام   عهههبه ، أّن فقهههده أعهههرى ظههههري علههه  كثهههرة حت

وأنصاري ، وأوحدنا عل  أقاربا وعفائري ، وجّرعنا من ثكل  غّصهة ال أبال أجهد مرارتهها 

، مها أطيهل لها فها األمهد ، وروخها لها مهن  ههواتا ، وأحهّس ب لمهها مها بهين أضهالعا أبهدافا ل

حتهه  لقههد ضههاقه لههذلك مواسهها قلبهها ، وضههعوه حوامههل جسههما ، وحننههه إلهه  قههرب   ول ، ـَّ الطهه

وسئمه تكهاليف الحيهاة . فتهاق لقهد بلهغ منّها مبالغه  الههّم ، وافهتو  منّها بنومه  الهدير ،  الوفاة ،

عهّدة لها بعهده ، وفّجعنا ب   الخطب الهاجم بال دليل ، والوارد بال رسول ، وسقاه ك سا فضهلتها مت

 .  (1)"  ويا ليت  صبّحنا بها قبل 

لقههد عههّد الفههريف الّرضههّا مههوه صههديق  الصههابا ، انتصههارا للههّبمن علهه  صههداقتهما ، وجّسههم    

تفبّثهما بعقهد صهوائ  " ، رحيل  بقول  : " وانتبع  من يدّي عل  حين انضمامهما عل  إخائ  ، و

وعبّر عن عمق الّصهداقة بينهمها فها صهور مختلوهة ، ففهبّ  نوسه  بهاألّم الثكله   " وأفردنها عنه  

، ومها " ، وأنبل صديق  منبلة العضو من الجسم  " والفمال عن يمينها "  إفراد األّم عن جنينها

ة ، فحههّن إلهه  اللحههاق بهه         أن لههم يعههد لههدنياه بهجهه أعجههب حسههرت  علهه  صههديق  ، ووفههاءه لحبيبهه  ،

    !" ويا ليت  صبّحنا بها قبل  "  تمنّ  فداءه بنوس " حننه إل  قرب الوفاة " ، ال بل 

 عبّر عن عميق وفائ  لصديق  ، قال :لّما و   

وإّن ذيههاب النظههراء واألقههران ، وافتقههاد األتههراب واألخههدان ، غّصههة مهها لغليلههها بِههالل ، وال "    

صهواء ومهوّدة ، وإال يكهن مهوابنا فهرفا فإال يكن قرينها سهنّا وِلهدة ، فإنّه  قريبها  .الل لعليلها إب

 وحسبا ، فإنّ  مسايما فضال وأدبا .

ولقد تركنا بعده أبداد من النّاس بعدا ، وأمفها عله  األرض وحفها ، ومه  ذلهك ، فمها أخلهو    

ال يساوي  فا مكان  ، وال يجاري  ، إّما ب ن أرى فاضال  من تصّوره ، وال أخلو ساعة من تذّكره

فا ميدان  ، ف ذكر إبراره عل  أمثال  ، وتحليق  عن طبقات  ، وإّما ب ن أرى ناقصا ، ف عجب من 

 .  (2)"  لق النويس ب إيثار البمان لمثل  ، وبيع  مثل ذلك العِ 

 

                                                 
 . 106-105، صالصابي ، والّرضّي ، رسائل الصابي والّشريف الّرضّي  (1)
 . 108-107نفسه ، ص (2)
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 ومض  يعّدد فضائل  ، وجميل محاسن  ، إل  أن قال فا هخر رسالت  :   

أرده تعديد مناقب  كلها ، وإيراد مآثره ب سريا ، ألتعبه أنهاملا ، وكهدده خهواطري ،  " ولو   

وعجب البمان عن إسعادي عل  استيوائها ، ومعونتا عل  إحصائها وتعداديا ، ولكنّ  يكوا مهن 

جمي  الت بين الهذي أوردته  ، والرثهاء الطويهل الهذي رّددته  ، أن أقهول : أبهو إسهحاق إبهراييم بهن 

فلو كان اسم يوض  عل  جماع الوضل ، ويكون علما لمجموع النبل ، فها بماننها يهذا ،  يالل ،

     لكههان يههذا االسههم ، واسههتغنا بههذكره عههن ذكههر الثنههاء الجميههل ، واختصههره بهه  مسههافة القههول 

 . (1)الطويل " 

، أي  (2)وعنما الم  بعض النّاس ، لكون  فريوا يرثا صهابئيّا ، قهال : " إنّمها رثيهه فضهل  "    

وكو  بهذا الوفاء فايدا عل  التساما الدينّا ، أّن اختالف الّديانة ، لم يكن سببا لنكران الوضل ! 

 الناس أجمعين . فسعد بوضلها ؛: " ال إكراه فا الدين "  رفعه لواء اإلسالم ، التا فا حضارة

 

 خاتمة :

 

  مفرقة ، ويو : التساما أحد مظاير الحضارة اإلسالميّة ال إبرابسع  يذا البحر إل     

يـ ( ، أحد كبار الكتّاب والفعراء 384الدينّا ، كما يتجل  فا حياة أبا إسحاق الصابا ) ه

العبّاسيّين ، الذين عافوا فا كنف اإلسالم ، وتنعّموا بتسامح  وعدل  ، فواضه أقالمهم فا 

 التعبير عن معانا التساما ، والمحبّة ، واإلخاء اإلنسانّا .

 

 :قد انتظم البحر فا توطئة وثالثة مباحر و   

عنههوان للحضههارة اإلسههالميّة ، بالههدليل  أّن التسههاما الههديناّ  إثبههاه حقيقههةجههاءه التوطئههة فهها     

، بمختلهف  التاريس اإلسهالماّ أحدار ، من القرهن الكريم والحدير الفريف الصحيا ، و الواضا

 مراحل  .

 

يههاة األديههب أبهها إسههحاق الصههابا فهها ظههّل الحضههارة وجههاء المبحههر األّول فهها الحههدير عههن ح   

عاش همنا مطمئنّا عل  عقيدت  ، اإلسالميّة ، ف ثبه أّن يذا الرجل الصابئ ، المتفّدد فا ديانت  ، 

كهان يعافهر المسهلمين أحسهن عفهرة ، ممارسا لفهعائر دينه  الهذي رضها ، وفها الوقهه نوسه  ، 

                                                 
 .111، صالصابي ، والّرضّي ، رسائل الصابي والّشريف الّرضّي  (1)
حّمد شمس الدين ونبيل الخطيب تحقيق م ، في صناعة اإلنشا صبح األعشى هـ ( ،821أحمد بن علّي ) ت القلقشندّي ، (2)

 .  71، ص 1م م ، 1987ويوسف طويل ، دار الفكر ، بيروت ، 
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الهوبير المهلبهّا والصهاحب بهن عبّهاد أمثهال :  ، هكهابر مهن أدبهاء عصهراأل ال سيّما،  جباء وفاقا

، اعترافهها مههن المسههلمين بعلمهه  وأدبهه  برئاسههة ديههوان الرسههائل  حتهه  كههوفئوالفههريف الرضههّا ، 

  وفضل  .

  

فعره  وجاء المبحر الثانا فا بيان أثر الحضارة اإلسالميّة فا أدب أبا إسحاق الصابا ،   

ويتسهب فا بيان ،  وموّصالموضحا لها دة اإلسالميّة ، يخوض فا مسائل العقي فوجدناه، ونثره 

، حت   سلم هل  ومحاسن رسول  الكريم ، صل    علي  ووأخالقيّات  الرفيعة ، فضائل اإلسالم ، 

  م منا ، ال يمتري بذلك وال يفّك ! ليظن  القار  مسلما

 

بههين  نفه هالتها  ّدة العميقهة ،والمهو الحميمهة ، العالقهةتحهّدر عهن تلهك أّمها المبحهر الثالهر ، ف   

صهداقتهما ثمهرة طيّبهة  فكانههحت  بعد مماه األخير ، الفريف الرضّا وأبا إسحاق الصابا ، 

    يستحق الثناء ، ويستوجب االقتداء .ومظهرا لإلخاء اإلنسانّا ، للتساما الدينّا ، 

 

اده اإلنسههانيّة العبههور إلهه  إّن التسههاما الههّدينّا سههبيل ال محيههد عنهه  ، إذا أروخالصههة القههول :    

اف بههاآلخر ، واالعتههراف بوضههائل  ، لالعتههر ألّن يههذا التسههاما عنههوان ؛ (1)التكامههل الحضههارّي 

ويكهذا يهو المسهلم الحقيقهّا ، ، لتحّضر اإلنسان ، يقهاس بمهدى احترامه  ألخيه  اإلنسهان  وعنوان

العبة سالميّة البايرة ، حضارة ، ويكذا يا حضارتنا اإل  السامية الوايم لحقائق دين  وأخالقيّات 

 التساما واالعتدال !و

                                                 
، إدارة  161سلسلة كتاب األمة ، العدد زهرة ، د. عطا محّمد ، تكامل الحضارات بين اإلشكاليّات واإلمكانيّات ، انظر :  (1)

 . 122-121هـ  ، ص1435البحوث والدراسات اإلسالميّة ، قطر ، 
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 : والمواقع المصادر والمراجع

 . القرآن الكريم -

، المثل  السلا ف فلي أدل الباتلب اال لا ف هـ ( ، 637) ت الدينابن األثير ، أبو الفتح ضياء  -

 . م1966، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة ، دار نهضة مصر ، القاهرة ،  2ط

 يتيمة الدهف في محاسن أه هـ ( ، 249لبّي ، أبو منصور عبد الملك النيسابورّي ) تالثعا -

 م  . 1983، تحقيق د. مفيد محّمد قميحة ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ،  1، ط العصف

دار الحضارة العفبيّة اإلسالميّة في تبوين الحضارة الغفبيّة : أبو حّسان ، د. محّمد ،  -

م 2009، وزارة الثقافة ، عّمان ، 1، طالحضارتين اليونانيّة االفامانيّة دراسة مقارنة مع 

. 

، رسالة ماجستير غير منشورة ،  أبو إسحاق الصابي : حياته اأدبهالحسنات ، حمزة ،  -

 . م2008إشراف د. ياسين عايش ، الجامعة األردنيّة ، 

،  1، ط لى معففة األديبمعجم األدباء : إرشاد األريب إهـ ( ، 626الحموّي ، ياقوت ) ت -

 . م1993تحقيق د. إحسان عبّاس ، دار الغرب اإلسالمّي ، بيروت ، 

 م1962، مطبعة أسعد ، بغداد ،  شعفاء بغداد من تأسيسها حتى اليومالخاقانّي ، د. علّي ،  -

. 

السنن اإللهيّة في الحياة اإلنسانيّة اأثف اإليمان بها في الخطيب ، د. شريف الشيخ صالح ،  -

 . م2004، الدار العثمانيّة ، عّمان ، ومكتبة الرشد ، بيروت ،  1، ط العقيدة االسلوك

، تحقيق شعيب  1، ط سنن أبي داادهـ ( ، 275أبو داود ، سليمان األزدّي السجستانّي ) ت -

 . م2009د كامل قره بللي ، دار الرسالة العلميّة ، بيروت ، األرناؤوط ومحمّ 

 121العدد  ، سلسلة كتاب األمة ، ارة اإلسالميّة : جذار اامتداداتالحضسعاد ، د. رحائم ،  -

 .هـ 1428إدارة البحوث والدراسات اإلسالميّة ، قطر ،  ،

،  المظاهف الحضاريّة في الفسا   الفنيّة في القفن الفابع الهجفيّ زكّي ، د. عالء الدين ،  -

 . م2012عة األردنيّة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، إشراف د. ياسين عايش ، الجام

األمة  ، سلسلة كتاب  تبام  الحضارات بين اإلشباليّات ااإلمبانيّاتزهرة ، د. عطا محّمد ،  -

 . هـ1435، إدارة البحوث والدراسات اإلسالميّة ، قطر ،  161، العدد 

، موق   ال فيف الفضّي اأبو إسحاق الصابي : صداقة خلّدها التاريخالسعدّي ، د. قيس ،  -

 http://www.mesopot.com/old/adad7/3.htm لى الشبكة العنكبوتيّة ) اإلنترنت ( :ع

، سلسلة كتاب األمة ، العدد  اثيقة المدينة : المضمون االداللةالشعيبّي ، د. أحمد قائد ،  -

 . هـ1426، إدارة البحوث والدراسات اإلسالميّة ، قطر ،  110

، دار  2، ط ضارة اإلسالميّة : كتال النّثفاألدل في موكب الحالشكعة ، د. مصطفى ،  -

 . م1974الكتاب اللبنانّي ، بيروت ، 

، تحقيق  المختار من رسا   أبي إسحاق الصابيهـ ( ، 384الصابي ، أبو إسحاق ) ت -

 . شكيب أرسالن ، دار النهضة الحديثة ، بيروت

،  الّفضيّ رسا   الصابي االّ فيف هـ ( ، 406هـ ( ، والّرضي ) ت384الصابي ) ت -

 . م1961تحقيق محّمد يوسف نجم ، دائرة المطبوعات والنشر ، الكويت ، 

الوزراء ، أا تحفة األمفاء في تاريخ هـ ( ، 448الصابي ، أبو الحسن بن المحّسن ) ت -

 . م2003، تحقيق عبد الستار فّراج ، دار اآلفاق العربيّة ، القاهرة ، الوزراء 

التسامح في اإلسالم اصلته بمفهوم الواجب : دراسة  مفهومصفّي الدين ، د. بالل ،  -

 مؤتمر التسامح الدينّي في الشريعة اإلسالميّة ، كليّة الشريعة ،ضمن أوراق ،  تطبيقيّة

 .م 2009جامعة دمشق ، 
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تفسيف الطبفّي : جامع البيان  ن هـ ( ، 310الطبرّي ، أبو جعفر محّمد بن جرير ) ت -

القلم  . صالح عبد الفتاح الخالدي وإبراهيم محّمد العلّي ، دار ، تحقيق د 1، ط تأاي  القفآن

 م .1997، دمشق ، والدار الشاميّة ، بيروت ، 

دمشق  ،  10، مجلة حضارة اإلسالم ، العدد  راح الحضارة اإلسالميّةالعّش ، د. يوسف ،  -

 . م1961، 

، مؤّسسة الرسالة ،  2، ط غيف المسلمين في المجتمع اإلسالميّ القرضاوّي ، د. يوسف ،  -

 .م 1983بيروت ، 

، تحقيق محّمد  صبح األ  ى في صنا ة اإلن اهـ ( ، 821القلقشندّي ، أحمد بن علّي ) ت -

 . م1987شمس الدين ونبيل الخطيب ويوسف طويل ، دار الفكر ، بيروت ، 

قفآن تفسيف الهـ ( ، 774ابن كثير ، الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشّي ) ت -

 . م1994 ،اؤوط ، مكتبة دار الفيحاء ، دمشق ، تقديم عبد القادر األرن 1، ط العظيم

، ترجمة محّمد عبد الهادي أبو  الحضارة اإلسالميّة في القفن الفابع الهجفيّ متز ، آدم ،  -

 م .2008ريدة ، المركز القومّي للترجمة ، القاهرة ، 

 نفحة الفيحانة ارشحةهـ ( ، 1111ّب الدين ) تالمحبّّي ، محّمد أمين بن فضل هللا بن مح -

 . ، تحقيق عبد الفتاح الحلو ، دار إحياء الكتب العربيّة ، بيروت طالء الحانة

،  1، ط لسان العفلهـ ( ، 710ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محّمد بن مكرم ) ت -

 . م1997دار صادر ، بيروت ، 

،  ى الغفل : أثف الحضارة العفبيّة في أارابّةشمس العفل تسطع  لهونكه ، زيغريد ،  -

 م .2013ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي ، وزارة الثقافة ، عّمان ، 



ة ـــــر العوملـــ عص فــياراتــــــــــوار احلضــــــــــحإشـــــكاليـــــــة 

الرد اجلنويب، أو العامل اثلثي، أو اإلسالمي، على نبوءة صموئيل موضوع حوار احلضارات يف احلقيقة  يعد     
مث ما لبث أن طّورىا وأخرجها يف ، 1993 يف مقالتو ادلشهورة عام ذي نشرهال" صدام احلضارات"ىنتنغتون يف 

واحلقيقة أّن ىذا الرأي ليس  .1996صدر عام " صدام احلضارات وإعادة صنع النظام العادلي"كتاب زتل عنوان 
 تصدوارلرد ظن، أو ختمُت، ألّن العديد من مفكري العامل الثالث، أو عامل اجلنوب، أو العامل اإلسالمي  قد 

لعودلة اب (حوار احلضارات)تو عالؽ أما ابلنسبة إىل  .دلواجهة أطروحة ىنتنغتون وتفنيدىا ومن مث طرح بديل عنها
  أصبحت مسة ادلرحلة احلضارية ادلعاصرة وطابعاً شليزاً ذلا ال ميكن االستغناء عنها أوحىت جتاىلها،اليتىذه األخَتة 

 العودلة اليت يرّوج ذلا النظام ابتجتاوز عقىو السيما أنّو فيما يرجى منو، ،بديالً حقيقياً  حوار احلضارات فقد بدا
امتدت خنبة مالية صغَتة من خاللو بسلطاهنا الذي نظام ال ذلك  إالّ  يف حقيقة األمر،وما ىي العادلي اجلديد

خضوع ،ومن ذتة   االستعمار رلدداً على إثر ىذا الظهور ادلسوّغدوعيل، مل يعد للدول فيو حدود ،ليشمل العامل كلو
وفضالً عن أّن حوار احلضارات يعٍت ضمناً إمياانً ابلتعددية والتكافؤ من خالل اعًتافو بػاآلخر  .اجلنوب للشمال

والسعي إىل زلاورتو، أي أنّو دعوة تؤمن بتعددية األقطاب، و تنظر إىل النظام الدويل السائد يف العامل ادلعاصر نظرة 
أو بعبارة أكثر صراحة، ،إىل ادلثيل   قطب واحد يسعى إىل حتويل اآلخريقوده يف احلقيقةارتياب، ألّن ىذا العامل 

ىذا أّن ما تتطلبو ادلرحلة الراىنة ، ىو دتّسك أنصار حوار احلضارات  ومعٌت .العودلة إىل أمركة العامل متوارايً وراء
بدعوهتم ،وإالّ ستأخذ ىذه ادلواجهة بُت حوار احلضارات والعودلة  وجهة  سيكون  فيها البقاء لألقوى،إنّو إذن 

بُت مسعى العودلة إىل خلق سوؽ عادلية ،عصر  سباؽ بُت العودلة من جهة، وبُت حوار احلضارات من جهة أخرى
مفتوحة ال تعرؼ احلدود أو العوائق،وفرض ادلرونة على قوانينها وأنظمتها ولوائحها ابلدرجة اليت ترضي مؤسسات 

،أو االستثمار العادلية ودتكنها من حتقيق احلد األقصى للعائدات بصرؼ النظر عما تلحقو من أضرار بيئية 
وبُت مسعى حوار احلضارات إىل ، أو إنسانية بدول اجلنوب ادلضيفة لالستثمارات اخلارج،أو ثقافية ،اجتماعية 

تغيَت مناخ ادلواجهة بُت الغرب الذي يتمتع مبزااي غَت عادية، وبُت سائر العامل الذي يتطلع إىل نظام عادلي أكثر 
 من ىذا فإّن الغرب يف واألىم.أّن قوة الغرب العسكرية ،وىيمنتو االقتصادية ال تواجوخاصة عدالة وإنسانية، 

الواقع يستخدم ادلؤسسة الدولية، والقوة العسكرية، وادلوارد االقتصادية، ليدير العامل على حنو حيفظ اذليمنة الغربية 
سد الفراغ ادلعنوي  ومن مساعي حوار احلضارات أيضا. السياسية واالقتصاديةىا ، ويرّوج لقيمىاوحيمي مصاحل

 األخَتة وحتقيق عامل يعمو السلم، وحتًتم فيو العقودالذي يعترب السبب األساسي لألزمة ادلوجودة يف العامل خالل 
وليس ذتة من مياري  .أو لونو،أو لغتو ،أو وطنو ،أو دينو ،حقوؽ اإلنسان، وقيمو ادلعنوية بصرؼ النظر عن جنسو 

يف أّن األمل اإلنساين سيكون معقوداً على حوار احلضارات، ولكن األمل وحده ال يكفي، والبد لو من أن يقًتن 
ابلعمل دلواجهة واقع يغري القوي ابلضعيف، والغٍت ابلفقَت، والغرب بسائر العامل؛ ومن ىنا فإنّو ال بد من اختاذ 



حوار احلضارات سبيالً أو أداة لتعبئة رتيع القوى ادلناىضة للعودلة و األمركة، حبثاً عن نظام أكثر عدالة وإنسانية، 
 . اإلنساينللوجوديؤمن ابلفروؽ، ويشّجع التنوع، ويرى فيهما مصدرين ال ينضبان للغٌت الذي أراده هللا 

 ابلعودلة،ىذه األخَتة  اليت تعمل على حوار احلضاراتفهماً،ودراسًة،وحتليالً بعالقة  إّن توجيو االىتمام     
 جديدة حلول يعُت ال زلالة على استخالص اجلنويب،العامل اثلثي، اإلسالميالعريباإلنسان مالحقة وطمس اذلوية 

أضف  .كون عليوي إىل ادلستوى الذي ينبغي أن  الغريب مبختلف جوانبو العريبابحلوار احلضاريدتكن من االرتقاء 
،ميكن يف جانب منو إقامة جسور تعاون بُت سلتلف رؤى   أّن االىتمام هبذه األزمة وتوسيع الدراسة فيها ىذاإىل

.  والغريب العريبينادلنظرين،كما يسهل حتقيق احلد األدىن من وحدة التفكَت يف ىذا اجملال يف العامل

: مل اجلواب عن األسئلة التاليةيحبلورة ادلضمون الذي سًتكز حولو مداخلتنا، أردانه أن      إّن 

؟ هل احلضارات صدام أم حوار

؟ إبشكالية حوار احلضارات يف سبيل نظام عاملي جديدوماذا عن مفهوم العوملة وأسباب نشأهتا؟ وعالقتها 

هل ابإلمكان جتسيد مشروع حوار احلضارات يف وجود عوملة غربية أمريكية تسعى لعدم االعرتاف ابآلخر و
 ؟ العامل اثلثي ،اجلنويب ،العريب اإلسالمي 
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 :حوار احلضارات ضرورة إنسانية ال رلّرد ترف فكري  -

تبحث اإلنسانية منذ فجر التاريخ عن السبلـ، ولكّنها من حيث تدري، ومن حيث ال تدري تنتهك َعِديَد 
ألجل ذلك نعتقدىا وصلت اليـو إذل ىذه ادلرحلة اخلطَتة، حيث الفتنة والقتل واخلراب . زلاوالت بناء ذلك السبلـ

َتِهك ساكنتها فراغ  ينهش البشر يف أماكن عّدة من ادلعمورة، أّما ادلناطق اليت يَػْعَتِقُدىا ُجلُّنا آمنة فهي األخرى يَػنػْ
روحي رىيب، إنّنا اليـو أكثر من أّي وقت مضى يف أمّس حاجة للتفكَت يف الوضع اإلنساين ْتثا عن سكينة ٕتمع 
البشر مجيعا، وتُتيح ذلم فرصة إعمار األرض تكاتفا وتسازلا، ال عداوة ونبذاً وقطيعة ورفضا لكل من ال يشبهنا يف 

 .اللغة، والعقيدة والِعرؽ واللوف والفكر

بُت األدايف دل يعد بعد اليـو مسألة من اختصاص " استنادا إذل ما سبق نقوؿ إّف حوار احلضارات والتقريب 
ولكّنو ألّوؿ مرّة يف التاريخ ضرورة عاجلة ابلنسبة إذل السياسة الدولية، فهو يستطيع أف جيعل أرضنا ... رجاؿ الدين 

ا ستصبح أكثر ىدوءا وإخاءً   ، إّف ادلنظمات الدولية احلكومية وغَت احلكومية، ورلمل 1"أكثر قابلية للسكن ألألهَّن
، إذل ٕتاوز  فعاليات اجملتمع ادلدين، وكّل احلكومات ويف سلتلف أقطار العادل مدعووف يف ِظّل معيش البشر اليـو

اخلبلفات والتعارل عن ادلصاحل الشخصية الضّيقة حلماية ادلعمورة، ولن يتحّقق ذلك إالهَّن عن طريق ترسيخ احلوار ركيزة 
إّما السبلـ يف كّل ادلعمورة أو إابدة "أساسا حلل النزاعات احمللية واإلقليمية، ألنّنا اللحظة أماـ خيار اترخيي فحواه 

ت مبليُت البشر أشبلء ورّسخت 2"ادلعمورة نفسها ، خاصة وضلن ضلتفظ بذكرايت سوداء عن صراعات وحروب صَتهَّن
 .لدى البعض الكراىية والبغضاء وحب االنتقاـ

 إنّنا نُتوؽ إذل عادل َيِشيع فيو الصفاء، ويتغَتهَّن فيو ادلعجم ادلفردايت الداؿ على الصراع، لصاحل احلوار والتثاقف 
البّناء، فاإلنسانية تستحّق وضعا أحسن من اّلذي عاشتو طيلة قروف َخَلت وتعيشو اللحظة بطعم القهر نفسو، واحلق 

 .أّف الصفاء ادلنشود ال تؤّدي كّل الطرؽ إليو، وحده احلوار يصنع السبلـ والطمأنينة

ـُ حوار احلضارات والثقافات نفسو اآلف بوصفو ضرورة، خاصة أّف ال أحد يستطيع يف ظّل التطّور   يُػَقدِّ
 ، ذلك أنّو َيظلُّ دائما زلتاجا للتفاعل مع 3"أف يَعزِؿ نفسو يف ُىوية مغلقة"التكنولوجي الذي جعل العادل قرية صغَتة 

ألّف االنفتاح على احلضارات األخرى "اآلخرين، ال إلفادهتم فقط إمنا ليسهل عليو بناء ذاتو وفق متطلبات العصر 
واحلوار معها يبثُّ احليوية يف مكّوانت اذلوية فتنأى عن السجاؿ وحيلهَّن التفاعل اخلصب زللهَّن االنغبلؽ، والتأثر الشفاؼ 
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، على اعتبار أّف اجلهل ابآلخر وغياب قنوات التواصل احلواري خيِلق ولو بعد حُت صراعا ما، 1"والتفهم زلّل الكراىية
 .يف حُت أّف تَػَقبَُّل وجود ثقافة أخرى بكّل مكوانهتا يؤّدي ابلضرورة إذل ٕتنب كّل أسباب الصراع

أوال لنفهم أفضل فأفضل اآلخرين الذين يعاصروننا، أولئك " ينبغي أف جُيَسهَّند حوار احلضارات، وأف يستمرهَّن 
الذين أصبحنا نعيش معهم جنبا إذل جنب، ولكن أيضا لنفهم أنفسنا أكثر، وىو فهم ديرُّ ابلضرورة عرب ادلقارنة 

ليس مسألة خاصة  [والثقافات]وادلواجهة، فمن ال يعرؼ إال إصللًتا ال يعرؼ إال إصللًتا، وأخَتا فإّف احلوار بُت األدايف 
أو شخصية أو زللية أو جهوية، وأبعاده اإلمجالية بّينة ٘تاما كانعكاساتو على الوجود ادلشًتؾ وطنيا وعادليا بُت 

 . ىذا الوجود ادلشًتؾ الذي يتآكل بفعل العنصرية ورفض اآلخر2"الشعوب

 :حوار احلضارات بوصفه جتلِّيا لثنائية األان واآلخر  -

سواء أكانت  مظهرا من "تَػَتَمْوَضع ثنائية األان واآلخر كمثل نسغ أساس، حيرؾ ىيكل حوار احلضارات، 
ككل على ادلستوى الديٍت أـ كانت كذلك على ادلستوى العرقي، أـ ... مظاىر االنقساـ الذايت يف جسم اجملتمع 

مظهرا من مظاىر التعارض مع اآلخر األجنيب اّلذي يتحّدى الذات ابلقوة وابلعلم، فهي إشكالية مسؤولة إذل حّد 
ذلك من تلوين النشاط الثقايف بسمات شليزة تتفاوت من  [يتبع]كبَت عن نشوء الشعور ابخلصوصية الذاتية، مع ما 

 ومن رلتمع آلخر، وىي إذل ذلك ٖتّرؾ آليا الرغبة يف التعّرؼ على مسارات تطّور وعي اآلخر بذاتو 3"مكاف آلخر
 . وابألان ادلقابلة لو بوصفها آخر ينبغي فهُمو

ويف عادلنا العريب تتجّلى عبلقة األان ابآلخر يف ملمحُت مها الصداـ واحلوار، ٔتعٌت أّف اآلخر ليس مرفوضا 
دائما كما أنّو ال يبلقي القبوؿ يف كّل األحواؿ، انطبلقا من االختبلفات البّينة يف االنتماء والدين والفكر والعقيدة، 

أمهَّنا عبلقة . وتتهَّنضح إشكالية األان العربية اإلسبلمية واآلخر الغريب بسبب سوء التفاىم وادلواجهة السياسية والعسكرية"
 العتبارات كثَتة أمّهها 4"الذات بو من الناحية الثقافية واالقتصادية والتقنية فقد بدت ضرورة ال ديكن االستغناء عنها

 .التأخر العريب يف ركوب قاطرة التقدـ العلمي ألسباب كثَتة أبرزىا الصداـ بُت العرب واآلخر ادلستعمر
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ما استقر يف األذىاف واخلطاابت "وذلك ادلستعمر لطادلا ارتسم يف أذىاننا ٖتت مسمى الغرب، ونعٍت بو 
، ٓتصوص ىذا اآلخر احلضاري الذي ديثل احلداثة  السائدة يف اجملاؿ التداورل العريب منذ بداايت القرف ادلاضي إذل اليـو

والتقدـ والتقنية مثلما جيسد القوة والغلبة والسيطرة إذ حياوؿ فرض لغاتو وأفكاره وقيمو ومصاحلو على الذات العربية 
 يف سلتلف أقطار ادلعمورة انطبلقا من احلقيقة التارخيية ادلتعّلقة ٔتوجات 1"اإلسبلمية، وعلى غَتىا من الذوات احلضارية

بل فعل . االستعمار واستغبلؿ الشعوب، حيث دل ينل ذلك االستعمار من حرية العرب وادلسلمُت طيلة قروف وحدىم
وبعض التيارات ادلتزمتة ادلنتمية إذل ذلك الغرب تسعى اليـو جاىدة إذل استثمار . ذلك يف مشارؽ األرض ومغارهبا

، وال أدّؿ على ذلك من 2" سبتمرب أبمريكا، اليت غّذت احلوار الصدامي أكثر من التواصلي11النتائج ادلؤدلة ألحداث 
معيش البشرية مجعاء خبلؿ ىذه ادلرحلة، حيث يكاد يغيب صوت احلوار احلضاري لصاحل عنجهية استعمارية جديدة 
تدعمها تيارات متشّددة ىنا وىناؾ، انىيك عن رغبة أطراؼ بعينها استثمار الصداـ بُت الشعوب لتحقيق ادلزيد من 

 .اإلصلازات الفارغة اليت ٖتصد ادلزيد من األرواح وتريق الدماء تلو الدماء

إّف ثنائية األان واآلخر إذا عوجلت من منظور حوار احلضارات فإأّلا لن تؤّدي ابلضرورة إذل ِصَداـ، ألّف احلوار 
إذا أُقيم على أسس احًتاـ متبادؿ، من شأنو السَت ابإلنسانية إذل مزيد من السبلـ، سبلـ ال تستطيع األدايف وحدىا 

وىي إف صلحت يف ذلك رّسخت وبصورة 3"ولكنها تستطيع أف تساىم يف ٗتفيف البغضاء والكراىية والتشّدد"ٖتقيقو 
 .قطيعة حوار احلضارات واحلّد من احلروب والفنت والصدامات

  :(كيف ترضع من الذئبة دون أن تعّضك)حوار احلضارات وعالقة األان ابآلخر يف رواية  -

أَِثَتَة ىي إشكالية العبلقة بُت األان واآلخر لدى عديد الروائيُت العرب، ويف الكثَت من النصوص الروائية 
العربية، ولعّل ذلك يُعزى ابألساس إذل طبيعة عبلقة اجملتمعات العربية ابآلخر، واحلق إف قارئ الّرواية العربية يستنتج أّف 

حىت شغلتها العبلقة ابآلخر األوريب الذي ظل لعقود فرنسيا وإنكليزاي، منذ "ىذه األخَتة ما كاد بناؤىا الفٍت يستوي 
حيِت حقي، مث تعدهَّند ىذا اآلخر، وتعّقدت العبلقة معو، وكاف من ذلك االنتقاؿ  (قنديل)توفيق حكيم، و (عصفور)

 واّلذي مسي ابلرواية –هبا من موطنو إذل مواطن الذات أو النحن، وىكذا ظهر يف ىذا الشطر من الرواية العربية 
 اآلخر السويسري على يد عبد احلكيم قاسم وسليم مطر كامل، ومجيل عطية إبراىيم، وهباء طاىر، –احلضارية 

                                                           
عماف، ادلؤسسة العربية – أفق التحوالت يف الرواية العربية، دار الفنوف : رلموعة من ادلؤلفُت : ين، صورة الغرب يف كتابة ادلرأة العربية، ضمن را معجب الزه1

 .55، ص1999، 1عماف، ط– بَتوت، دار الفارس – للدراسات والنشر 
، ديسمرب 79/80: اري يف رواية من يبكي النوارس لزىرة ادلنصوري، رللة آفاؽ، إٖتاد كتاب ادلغرب، العدد ض عبد الرمحن التمارة، سردية التفاعل احل2

 .214، ص2010
 .119 ىانس كينغ، ال سبلـ عادلي دوف سبلـ ديٍت، ص3
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والصيٍت على يد حنا مينة واإليطارل على يد عمارة خلوص وصبلح الدين بوجاه واجمَلري على يد دمحم أسعد علي، 
 . ابإلضافة إذل عشرات النماذج1..."وصوال إذل أمريكا فيما كتب حليم بركات .. وحنا مينة أيضا 

ال ضلتاج بعد الذي سبق أتكيد حضور ثنائية األان واآلخر وقضية حوار احلضارات والثقافات قبوال أو رفضا 
يف ادلنجز الروائي اجلزائري، ألّف أي قارئ متخصص ابستطاعتو أتكيد ذلك حيث ظلهَّن اآلخر حاضرا يف ادلنت الروائي 
اجلزائري منذ ما قبل االستقبلؿ إذل غاية يومنا ىذا كيفما كاف احلرؼ الذي كتبت بو النصوص، لقد عاجل دمحم ديب 

وكاتب ايسُت ومولود فرعوف، والطاىر وطار ودمحم عرعار العارل واحلبيب السايح وأمُت الزاوي وواسيٍت األعرج وأحبلـ 
وضلن ومن خبلؿ . مستغامني وابراىيم سعدي وعمر الربانوي وعشرات الكتاب اآلخرين ىذه القضية بطرائق متعّددة

للكاتب عمارة خلوص الذي  (كيف ترضع من الذئبة دوف أف تعضك)ىذه الورقة البحثية نرـو االشتغاؿ على نص 
 .وىو أحياان يعيد كتابة نصوصو ابللغة اإليطالية (القاىرة الصغَتة)و (البق والقرصاف)صدر لو ابللغة العربية 

 :ترمجة سلتصرة " عمارة خلوص"الروائي  -

، خريج كلية الفلسفة ّتامعة اجلزائر 1970جزائري، من مواليد العاصمة سنة  (عمارة خلوص)الكاتب الروائي 
 من 2002، وىو إذل ذلك كاتب مغًتب حاصل على درجة ادلاجستَت يف األنثروبولوجيا الثقافية سنة 1994سنة 

، شرع قبل سنوات يف التحضَت ألطروحة الدكتوراه ّتامعة روما، 1995جامعة روما يف إيطاليا حيث يقيم منذ سنة 
موضوعها حياة ادلهاجرين العرب ادلقيمُت إبيطاليا، صدر لو النصوص اليت ذُكرت سابقا، وينشط عمارة خلوص يف 

 .2عدة رلاالت مثل الًتمجة والصحافة

 :ما يشبه ادللخص .. (كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك)رواية  -

وألّف بعض سكاف . ٕتري أحداث الّرواية يف روما، وتدور حوؿ العبلقة بُت سكاف عمارة، تشهد جردية قتل
العمارة من ادلهاجرين فإّف أصابع االهتاـ تُػَوجهَّنو صوهبم مباشرة، ونورد يف اآليت أمساء وصفات شخصيات الّرواية من 

 :اإليطاليُت وادلهاجرين ْتسب ترتيب ظهورىم يف النص 

وىو جزائري، استطاع بفضل إتقانو اللغة اإليطالية، وُحسن معاملتو لآلخرين كسب  (َأِمديُو( )أمحد سادلي) -
زلبة اجلميع، ونظرا لثقافتو واطبلعو الكبَت على اتريخ إيطاليا وثقافتها ال أحد صّدؽ أنّو وراء جردية قتل 

                                                           
 .216، ص2005دمشق، دط، - نبيل سليماف، أسرار التخييل الروائي، منشورات اٖتاد الكتاب العرب1
، ظهر 2006، 2اجلزائر، ط-بَتوت، منشورات االختبلؼ-عمارة خلوص، كيف ترضع من الذئبة دوف أف تعضك، الدار العربية للعلـو انشروف:  ينظر2

 .الرواية
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م ابرتكاهبا ألنّو اختفى عن األنظار يـو وقوعها، (ُلوراْنزو مانفريدي)الشاب اإليطارل ادلدعو  ، اجلردية اليت اهتُّ
مهاجرًا  (َأِمْديُو)كما أف ساكنة العمارة من اإليطاليُت وادلهاجرين دل يصدقوا ما أظهرتو التحقيقات من كوف 

 .وليس إيطاليًّا
 .إيراين، طالب جلوء (بَرِويْز َمْنُصْور َصَمِدي) -
جنوب إيطاليا، وىي من الشخصيات اليت / بوابة العمارة، وىي إيطالية من مدينة انبورل  (بِِنِدََت ِإْسُبوزِيُتو) -

 .تعادي ادلهاجرين وتلصق هبم كّل التهم
 .مهاجر من بنغبلديش (إقبال أمري هللا) -
 .بقتلو (أمديو)إيطالية معادية للمهاجرين، ُتظِهر الّرواية أأّلا قاتلة الشاب اإليطارل الذي اهُتم  (إِلزابَِتا فَابْبَياين ) -
 (أمريكا اجلنوبية)مهاجرة غَت شرعية من البَتو  (َمارََِي كرِيْسِتينا ُغونْبَزالِيَزا) -
 .أستاذ ّتامعة روما، وىو إيطارل من الشماؿ، ال يكره ادلهاجرين ولكّنو ال حيبهم (أنطونيو ماريين) -
 .ىولندي ىاجر إذل إيطاليا للدراسة (يُوَواْن فَاْن َماْرتنْ ) -
 .إيطارل، صاحب حانة، وىو متضامن مع األجانب بصفة عامة (َساْندُرو َدْنِدِيين) -
وىي متضامنة مع ادلهاجرين، حىت إألا متطوعة يف مدرسة، تدرِّس  (أمديو)إيطالية، زوجة  (ْسِتَفانْبَيا ِمَساُرو) -

 .اللغة اإليطالية للمهاجرين
 .مهاجر جزائري (عبد هللا بن قدور) -
 .إيطارل، ضابط شرطة (ماورو بِتاريين) -
إيطارل منبوذ، يعادي ادلهاجرين، وألنو كذلك اهتَُِم ادلهاجروف  (الغالدَيتور)ادلدعو  (لورانزو مانفريدي) -

 .بقتلو

تعاجل الّرواية طبيعة العبلقة بُت ادلهاجرين واإليطاليُت، وىي عبلقة ترصد الرواية حساسيتها، والرفض الذي 
إّف االعًتاؼ ابلثقافات األجنبية ال يكوف مرغواب دائما للمجتمع، "يقاَبل بو ادلهاجر من ِقبل بعض اإليطاليُت حيث 
 ... العتبارات كثَتة، عرقية ودينية وثقافية وطبقية1..."ففي كثَت من اجملتمعات يتّم إقصاء اآلخر اإلنساف

اإلشارة إذل أف "لعمارة خلوص، اليت ترسم حياة ادلهاجرين يف إيطاليا ٕتدر  (كيف ترضع من الذئبة)ويف رواية 
 الذي 2"ساكنة مثل ىؤالء ادلهاجرين ادلنحدرين من رلتمع تقليدي، يوجدوف أصبل يف مواجهة مع متطلبات اجملتمع

                                                           
 .145، ص 2004، ديسمرب 30: خالدة حامد، رللة نوافذ، العدد :  ميشيل ريتشاردسوف، خربة الثقافة، ترمجة 1
 .124، ص2001، يونيو 20: عبد السبلـ فزازي، رللة نوافذ، العدد : ، ترمجة (حالة العماؿ ادلهاجرين) دومنيك شنرب، احلداثة وادلثاقفة 2
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يهاجروف إليو، وينتج عن ذلك، أترجح العبلقة بينهم وذلك اجملتمع بُت القبوؿ اترة والرفض أخرى، وىو ما سنحاوؿ 
 .تبيانو يف اآليت من ىذه الورقة البحثية

  :(كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك)ِصدامية العالقة بني األان واآلخر يف رواية  -

ضمن الرواية العربية اليت " (كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك): يتموضع نص عمارة خلوص ادلوسـو بػ 
قضّية اذلجرة إذل أوراب وانعكاساهتا على " ، وىي تناقش على وجو اخلصوص 1"عاجلت العبلقة بُت الشرؽ والغرب

، ويتمّيز ىذا النص الروائي بتقدًن صورة جامعة ترسم معيش مهاجرين من 2"السكاف األصليُت وادلهاجرين على السواء
 .إفريقيا وآسيا وأمريكا اجلنوبية وحىت من أوراب، وتدور أحداث الرواية يف عمارة يف العاصمة اإليطالية روما

ْنَجُز التخييلي للرواية 
ُ
فكراي ومجاليا ببناء تفاعل حضاري متمفصل إذل مستويُت، - "عّينة الدراسة–َيْشَتِغُل ادل

ادلستوى األوؿ تغدِّيو مجالية احلوار ادلؤسهَّنس فكراي على االتصاؿ ابعتباره نسقا معرفيا ومجاليا يعمق الوعي ابألان، 
وىذا ما يساىم إغناء الكينونة ... ويقوي أفقها ادلعريف ابلذوات النصية ادلنتمية للجماعة ادلتفاعلة وادلتواصلة فيما بينها 

الذاتية وتطويرىا واخلروج هبا من شرنقة اذلوية الضيقة، وادلستوى الثاين مؤطّر ّتمالية الصراع حيث يتحّوؿ احلوار دالليا 
شلّا يدعم التقاطب .. إذل أداة تكّرس سلطة النموذج الذي يتجو صوب ترسيخ األحادية واألاننية والسيطرة والغطرسة، 

بندَت البوابة )، ىذا الطرح ٘تثِّلو نصيا على مستوى الرواية شخصيات 3"والتعارض بُت احلضارات والثقافات اإلنسانية
، حيث أابف ىؤالء رفضهم لآلخر وكرىهم لو واحتقارىم (لورانزو مانفريدي)، و(إلزابتا فابياين)، و(إسبوزيتو

 . خلصوصياتو

رفضها للمهاجرين على مدار صفحات الرواية، وىي أثناء ذلك الرفض ال  (بندَت إسبوزيتو)تعِلن البوابة 
تُػْعِمُل االستثناء، فادلهاجر مهما كانت جنسيتو ومهما كاف دينو ُيَشكُِّل ابلنسبة ذلا كياان مزعجا وآخر غَت مرغوب 

ما أكثر الشباف اإليطاليُت الذين ال جيدوف عمبل "فيو، ألنّو يًتؾ بلده ويزاحم اإليطاليُت يف العمل، تقوؿ عن ذلك 
 4"جيب طرد العماؿ ادلهاجرين وتعويضهم أببنائنا ادلساكُت. شريفا، فهم رلربوف على السرقة والكسب غَت ادلشروع

وىي إذ تدعو إذل طرد العماؿ ادلهاجرين من العمل، ال تكتفي بذلك وإمنا تصفهم ابدلنحرفُت وتستعجل السلطات 

                                                           
شعيب حليفي، : رلموعة من ادلؤلفُت، السرد واحلكاية قراءات يف الرواية ادلغربية، تنسيق :  ابراىيم سعدي، اجلنس واذلجرة وجدلية الذكورة واألنوثة، ضمن 1

 .111، ص2010، 1الدار البيضاء ادلغرب، ط-منشورات كلية اآلداب بنمسيك
، 2014-2013اجلزائر، /، جامعة سيدي بلعباس(سلطوط) فايد دمحم، الرواية ادلكتوبة ابلعربية يف اجلزائر إتاىاهتا وقضاايىا الفنية، رسالة دكتوراه 2

 .217ص
 .216 عبد الرمحن التمارة، سردية التفاعل احلضاري يف رواية من يبكي النوارس لزىرة ادلنصوري، ص3
 .38 عمارة خلوص، كيف ترضع من الذئبة دوف أف تعضك، ص4
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أتساءؿ عن مصَت الضرائب اليت ندفعها للدولة أليس حلمايتنا من "طردىم من إيطاليا كلها، أو الزّج هبم يف السجوف 
 وىي 1" يف السجوف أو يطردوألم من البلدادلهاجرين ادلنحرفني؟ دلاذا ال يزجوف إبقباؿ واأللباين وبقية ادلنحرفنيىؤالء 

 .تؤّكد على ذلك أكثر من مرة

ترفض اآلخر رفضا مطلقا حىت وإف كانت لو انتماءاهتا الدينية، فهي لطادلا  (بندَي إسبوزيتو)وادللفت أف 
دلاذا تسيئُت معامليت رغم أننا  "(بندَت)، تقوؿ ىذه األخَتة سلاطبة (مارَي كرستينا غونزليزا)استفزت ادلسيحية البَتوفية 

ابدلهاجرين بعد  (بندَت)، ويزداد الطابع الصدامي لعبلقة 2"ننتمي إذل دين واحد وجيمعنا حب الصليب ومرًن العذراء
، حيث ُوجهت أصابع االهتاـ إذل ادلهاجرين على وجو اخلصوص، تقوؿ (لورانزو مانفريدي)حادثة مقتل الشاب 

 ىو واحد من ادلهاجرين، لورانز مانفريديأان متأكدة من أف قاتل الشاب : "شلعنة يف رفض اآلخر واحتقاره (بندَت)
وجيب على احلكومة أف تتصرؼ بسرعة، عما قريب سيطردوننا من بلدان، يكفي أف تتجوؿ بعد الظهَتة يف حديقة 

ساحة ِفُيتوْريُو لًتى أف األغلبية الساحقة من األطفاؿ أجانب من ادلغرب وروما والصُت واذلند وبولونيا والسينغاؿ 
وألبانيا، إف العيش معهم مستحيل، ذلم دين وعادات وتقاليد سلتلفة عنا، يف بلداألم يسكنوف يف العراء أو يف اخلياـ، 

. أان لست عنصرية، لكن ىذه ىي احلقيقة. وأيكلوف أبيديهم، ويركبوف على احلمَت واجلماؿ، ويعاملوف النساء كالعبيد
إذا كانت فرص العمل غَت متوفرة ألىل البلد، ... مث دلاذا أيتوف إذل إيطاليا؟ ال أفهم، البطالة منتشرة بكثرة عندان 

كيف نستطيع استقباؿ ىذه األعداد الكبَتة من ادلهاجرين؟ ال ٗتلو نشرات األخبار التلفزيونية يوميا من مشاىد سفن 
 ،ولعل القارئ الحظ أّف البوابة ورغم كل 3"ادلهاجرين غَت الشرعيُت الذين حيملوف األمراض ادلعدية كالطاعوف وادلبلراي

 .ما قالتو، صرحت أبألا ليست عنصرية

بصورة أكثر حّدة، فهذه اإليطالية ٕتعل ادلهاجر يف مرتبة أدىن  (إلزابتا فابياين)ويتضح العداء لآلخر لدى 
احلق يف العمل، احلق : تشهد ساحة فيتوريو من حُت آلخر مسَتات للمطالبة ْتقوؽ ادلهاجرين : "من الكلب، تقوؿ 

يف السكن، احلق يف الصحة، احلق يف االنتخاابت، إخل، أان أقوؿ إنو من الواجب أف نبدأ أبىل الببلد األصليُت الذين 
قرأت مؤخرا يف إحدى الصحف أف . أان ال أثق يف ادلهاجرين. والكالب وم من أبناء وذا البلدولدوا يف إيطاليا، 

بستانيا مهاجرا اغتصب سيدة مسنة، أعطتو كل شيء بطاقة اإلقامة والعمل والسكن، ىل ىذا جزاء اإلحساف؟ ىل 
، وألألا متأكدة من صحة الصورة النمطية اليت يرمسها اإلعبلـ الغريب 4"مسعتم يف حياتكم عن كلب اغتصب سيدتو؟

                                                           
. 39، ص الرواية1
. 02، ص الرواية2
. 40/41، ص الرواية3
. 64، ص الرواية4
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نستطيع ... احلقيقة أننا لسنا ْتاجة إذل ادلهاجرين "عن ادلهاجرين تضيف مؤكدة عداءىا للمهاجرين واحتقارىم 
، فالكبلب من منظورىا أرقى من اآلخر 1..."االستغناء عن ادلهاجرين بسهولة، يكفي أف ندرب كبلبنا تدريبا جيدا

 .(ادلهاجر)

، ألجل ذلك يستمرُّ ٘تظهر ِصداـ األان واآلخر، بُت الذوات النصية 2"اجلهل ابآلخر أبرز أسباب رفضو"إّف 
أنت يف بييت، ال :"قائبل  (ابرويز)قبل مقتلو خياطب اإليراين  (لورانزو مانفريدي)يف رواية عمارة خلوص، فهذا الشاب 

 إيطاليا !مثّ أخذ يصرخ يف وجهي إيطاليا لئليطاليُت .. ؟ األجنيب احلقريىل فهمت أيها . حّق لك يف الكبلـ
عبد )، ىذه العنصرية ستجعل الذوات ادلمثِّلة لؤلان يف النص ترفض وضعها، فهذا 3" إيطاليا لئليطاليُت!لئليطاليُت 

لن أغَت جلدي وال ديٍت وال لغيت وال بلدي : "ادلهاجر اجلزائري، يعلن ٘تسَُّكو ابنتمائو دينا وامسا ولغة (هللا بن قدور
، 4"أان فخور بنفسي، ليس مثل ادلهاجرين الذين يغَّتوف أمساءىم حىت ينالوا رضى اإليطاليُت. وال امسي مهما حدث

 ...خاصة وأألم يَنفروف من كّل الذين ال يشبهوألم يف اللغة والعادات

 أمحد)وألّف اآلخر الغريب ورغم كونو مهاجرا أيضا يشعر أبفضليتو فإنو ال ُيصّدؽ أف يكوف مهاجر عريب مثل 
ال يكاد يصدؽ أف  (يووان فان مارتن) ُمِلمًّا ابللغة اإليطالية وابلتاريخ والثقافة، فالطالب اذلولندي أمديو( سادلي

 ىل يعقل أف يكوف الشخص الذي ديثل إيطاليا العظيمة أجنبيا؟ إنو الوحيد الذي جييب !أمديو أجنيب "أمديو أجنيب 
على أنو  (أمديو)، ألف الرواية قدمت 5..."عن كل أسئليت ادلتعلقة ابللغة اإليطالية والسياسية وادلافيا والطبخ والسينما

صديق للجميع لئليطاليُت وادلهاجرين، وأبنّو عارؼ إبيطاليا لغة وثقافة واترخيا، ال أحد صّدؽ اهتامو بقتل 
 .وال أحد صّدؽ أنو مهاجر (الغالدَيتور)

 :حوارية التفاعل بني األان واآلخر يف الرواية  -

على أفق فٍت ومجارل، يتمّثل يف  "(كيف ترضع الذئبة دوف أف تعضك)يتأّسس ادلعطى التخييلي يف نص 
قضية الشخصيات، ألّف الرواية ترصد مسارا مشًتكا لعّدة شخصيات، قوامو التفاعل واحلوار رغم االختبلفات اليت 

٘تّيزىم عرقيا ودينيا وثقافيا وانتماء حضاراي وجغرافيا، وىي اختبلفات غّذت االنفصاؿ، لكّنها خلقت االتصاؿ وكّرستو 

                                                           
. 65، ص الرواية1
 .23 ماجدة محود، إشكالية األان واآلخر، ص2
. 22، ص الرواية3
. 130، ص الرواية4
. 98، ص الرواية5
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 والبريويف واذلولندي والبنغايل واإليراين اإليطايل، عندما مجعت على الركح النصّي 1"ومنحتو مسة خاصة ونوعية
اّلذي ٘تّكن  (أمديو)، يف فسيفساء رغم صدامية جّل زلطاهتا، رمست فضاء للتواصل البّناء جّسده شخص واإلفريقي

 (.لورانزو مانفريدي)من احلصوؿ على احملبة واالحًتاـ من اجلميع حىت حلظة اهتامو ٔتقتل الشاب 

يف بداية الرواية  (ابرويز منصور صمدي)يُعلن ادلهاجروف يف الّرواية أأّلم ال يعادوف اإليطاليُت، يقوؿ اإليراين 
البنغارل،  (إقبال أمري هللا)، ويضيف إذل كبلمو 2"فلتكن األمور واضحة من البداية أان ال أكن أي عداء لئليطاليُت"

ده حوارية العبلقة مع اآلخر وتفاعل الثقافات واألدايف  ما أمجل أف ترى ادلسيحي وادلسلم كأخوين ال فرؽ "طرحا ُٕتسِّ
 فادلشًتؾ بُت اجلميع ىو االنتماء 3"بُت عيسى ودمحم، وال فرؽ بُت ادلسيحية واإلسبلـ، وال فرؽ بُت اإلصليل والقرآف

 .إذل اإلنسانية

حياة التفاعل النوعي جملموعة من الشخصيات اليت ساقتها ظروؼ العمل والدراسة "ىكذا تُقدِّـ الّرواية 
فوجدت نفسها منخرطة يف رابط صداقة نوعي ومثَت ألنو رغم اختبلؼ لغات ودايانت وجنسيات ... واذلجرة 

 .، أصبح منوذجا لِصداـ احلضارات ولتفاعلها4"الشخصيات ادلَشكَِّلة لو

زوجة  (ستيفانيا مسارو)دل تُقدِّـ الّرواية اإليطارل بوصفو معاداي للمهاجرين يف كّل احلاالت، فشخصيات 
يف الوكالة السياحية دل  (ستفانيا)صاحب احلانة، بدت متضامنة مع اآلخر ادلهاجر، فعمل  (ساندرو دنديين)أمديو، و

، وصاحب احلانة 5"من تكريس بعض الساعات يف األسبوع للتطوع كمدرسة للغة اإليطالية للمهاجرين"دينعها أبدا 
 ألك يكن ِسَتِيُزو وُفوَلْر !أدل يكن العب اندي روما الكبَت فَاْلَكاْو أجنبيا : أان ال أحقد على األجانب : "يقوذلا علنا

ولِيْنْدُىودْلْ وِإيرِْكُسوْف وَىاْسَلْر أجانب؟ ىؤالء األجانب صنعوا رلد اندي روما ويستحقوف التبجيل والتقدير 
 .كما أوضحنا سابقا (بندَت)، وىذا أمر غَت معًتؼ بو لدى 6"واالحًتاـ

إبكراىات التحّوؿ التارخيي حيث تربز مكوانت "غَت أف حوارية العبلقة بُت األان واآلخر ُٕتابَو أحياان 
، ما دفع 7"الكياانت الذاتية إذل موضوع لبلهتاـ وادلضايقة أو التفاخر وادلباىاة [فتتحوؿ]االختبلؼ والتعاطي أكثر 

                                                           
 .210 عبد الرمحن التمارة، سردية التفاعل احلضاري يف رواية من يبكي النوارس لزىرة ادلنصوري، ص1
. 10، ص الرواية2
. 50، ص الرواية3
 .201، صادلرجع السابق عبد الرمحن التمارة، 4
. 117، ص الرواية5
. 110، ص الرواية6
. 59، ص الرواية7
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اي أطباء العادل اِٖتُدوا اخًتعوا دواًء جديدا يشفي العنصريُت من "ادلهاجر، إذل سلاطبة أطباء العادل  (أمديو)أبمحد سادلي 
أنتبو : "، مث ٕتاوز ىذه الدعوة فراح يُذكِّر اإليطاليُت ٔتعاانهتم سابقا يف الوالايت ادلتحدة األمريكية1"احلقد والكراىية

إذل مسألة إلصاؽ ظاىرة اإلجراـ ابدلهاجرين ببل ٘تييز، كم عاىن ادلهاجروف اإليطاليوف يف الوالايت ادلتحدة من هتمة 
للمهاجر وجو واحد عرب التاريخ رغم "، النتيجة جلية 2"ادلافيا، لكن يبدوا أّف اإليطاليُت دل يتعّلموا من دروس ادلاضي

، ولكن احلوار اجلاد ٕتاَوز الصور النمطية وادلعتقدات الَقْبِلَية كفيبلف بتجاوز 3"اختبلؼ لسانو ودينو ولونو وجلده
 .النَػَفِس الصدامي يف عبلقة األان ابآلخر

حّل إشكالية األان واآلخر حُت نرتقي إبنسانية اإلنساف، فنتبٌت قيما "ويف األخَت نقوؿ إنّو ابستطاعتنا 
حضارية أصلزهتا األمم مجيعا، شلا يؤّسس دلّد جسور التفاىم بُت البشر بعيدا عن اذلوايت القاتلة، إذ حيدث االنفتاح 

على العادل اخلارجي حيث ديكن أف نلتقي اآلخر، مثلما حيدث االنفتاح على العادل الداخلي لؤلان، بفضل قيم إنسانية 
، وَٕتَنُِّب األحكاـ ادلسبقة مع الوعي ابدلصَت ادلشًتؾ لساكنة ادلعمورة عرب سلتلف 4"خالدة مثل احلب واخلَت والعدالة

 .مراحل التاريخ

، نص استطاع صاحبو ْتق مناقشة إشكالية األان واآلخر، (كيف ترضع من الذئبة دوف أف تعضك)إّف رواية 
تفاعل حضاري قوي اٗتذ ملمحُت اثنُت األّوؿ "من خبلؿ استدعاء تركيبة متنوعة من الشخصيات ساعدت يف خلق 
 على اعتبار أّف الوصوؿ إذل التفاعل احلضاري 5"قوامو احلوار ادلغّذي لبلتصاؿ، والثاين أساسو احلوار ادلكّرس لبلنفصاؿ

احلضاري اإلجيايب وعلى مّر التاريخ اإلنساين غالبا ما مّر عرب جسر من الصداـ والتواصل على السواء، على أمل أف 
 .تكوف الغلبة للصوت اخلَتِّ يف النفس البشرية يف ألاية ادلطاؼ

                                                           
. 59 الرواية، ص  1
. 59، ص الرواية2
. 81،82، ص الرواية3
 .23 ماجدة محود، إشكالية األان واآلخر، ص4
 .211 عبد الرمحن التمارة، سردية التفاعل احلضاري، ص5
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 صور التسامح مع غير المسلمين في اإلسالم

 إعداد 

 د. عطا أبو جبين  

Atta838@gmail.com  

00972595366140     

 ملخص البحث

   

يهدف هذا البحث إلى تجلية صور التسامح في اإلسالم وبيان أهمية التسامح في انتشار العقيدة    

إلسالم دين عالمي يتجه برسالته إلى البشرية كلها، تلك الرسالة التي فااإلسالمية في جميع أرجاء العالم  
تعايش اإليجابي بين البشر السالم في األرض، وتدعو إلى ال تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم وُترسي دعائم

جميعًا في جو من اإلخاء والتسامح بين كل الناس بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم. فالجميع 
، كما جاء في القرآن الكريم: ﴿َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَّْفٍس «نفس واحدة»ينحدرون من 

  (.1)النساء: َواِحَدٍة﴾ 

 
وعالمنا اليوم في أشد الحاجة إلى التسامح الفعال والتعايش اإليجابي بين الناس أكثر من أي وقت مضى، 

نظرًا ألن التقارب بين الثقافات والتفاعل بين الحضارات يزداد يومًا بعد يوم بفضل ثورة المعلومات 
الزمانية والمكانية بين األمم والشعوب، حتى أصبح واالتصاالت والثورة التكنولوجية التي أزالت الحواجز 

 الجميع يعيشون في قرية كونية كبيرة

واإلسالم دين يسعى من خالل مبادئه وتعاليمه إلى تربية أتباعه على التسامح إزاء كل األديان والثقافات. فقد 
سئولية عنها، ومسئولين جعل اهلل الناس جميعًا خلفاء في األرض التي نعيش فوقها، وجعلهم شركاء في الم

(. 62عن عمارتها ماديًا ومعنويًا كما يقول القرآن الكريم: ﴿ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها﴾ )هود: 

mailto:Atta838@gmail.com
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أي طلب منكم عمارتها وصنع الحضارة فيها. ومن أجل ذلك مّيز اهلل اإلنسان بالعقل وسّلحه بالعلم حتى 
 ء مهمته وتحمل مسئولياته في هذه الحياة.يكون قادرًا على أدا

؛ من أهل في ثنايا هذا البحث أسس العالقة التي أرساها اإلسالم مع غير المسلمين بشكل عام  وسنستعرض 
الذمة ، والحقوق التي كفلها لهم  الشرع   كحق الحماية وحرية التدين وحق العمل والكسب ، كما سنستعرض 

والتعددية الثقافية والحوار ، معرجين على صور التسامح بين األديان في  في جانب منه لموضوع التسامح
 فلسطين كنموذج واقعي حي معاش . 

لم تتجل في أي عصر من العصور حتى اآلن إال في ظل العدالة والحرية نستطيع القول بأن صور التسامح 
ونود أن ننوه بأن لة اإلسالمية  ؛ و التسامح إزاء كل الديانات والثقافات.وهذا لم يتحقق إال في ظل الدو 

اإلمبراطورية اإلسالمية قد ضمت شعوبا ذات أديان مختلفة وعقائد متباينة واستطاع كل فرد فيها أن يعيش 
تتكرر  فكانت تلك سابقة لم في أمن وسالم  محتفظا بكل خصوصياته التي تتنافى مع ما جاء به اإلسالم،

وقد سبق بذلك كل القوانين الوضعية التي توصلت  واإلنصاف والحرية حتى اآلن قائمة على التسامح والعدل
" من القانون العام 1فقد جاء في المادة رقم " ،حديثا إلى  ما تعنيه قيمة التسامح وأهميتها للبشرية جمعاء

التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق اإلنسان والتعددية )بما في ذلك التعددية  ": إن 3لليونسكو الفقرة "
 الثقافية( والديمقراطية وحكم القانون.

ونختتم بحثنا بتوصيات ومقترحات لعلها تسهم في تعميق الجانب اإليجابي للتسامح  بين البشرية جمعاء  
 ودور المسلمين في نشر الدعوة اإلسالمية وتبيين الصور المشرقة لإلسالم  .
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   صور التسامح مع غير المسلمين في اإلسالم

 د. عطا أبو جبين  

Atta838@gmail.com  

00972595366140     

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

(  َخَلَقُهمْ  َوِلَذِلكَ  َربُّكَ  رَِّحمَ  َمن ِإالَّ *  ُمْخَتِلِفينَ  َيَزاُلونَ  والَ  َواِحَدةً  ُأمَّةً  النَّاَس  َلَجَعلَ  َربُّكَ  َشاء َوَلوْ }قال تعالى:  
 (119، 118 )هود

 :مقدمة

اإلسالم دين عالمي يتجه برسالته إلى البشرية كلها، تلك الرسالة التي تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم 
وُترسي دعائم السالم في األرض، وتدعو إلى التعايش اإليجابي بين البشر جميعًا في جو من اإلخاء 

نفس »النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم. فالجميع ينحدرون من والتسامح بين كل الناس بصرف 
 (.1، كما جاء في القرآن الكريم: ﴿َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَّْفٍس َواِحَدٍة﴾ )النساء: «واحدة

 
ابي بين الناس أكثر من أي وقت مضى، وعالمنا اليوم في أشد الحاجة إلى التسامح الفعال والتعايش اإليج

نظرًا ألن التقارب بين الثقافات والتفاعل بين الحضارات يزداد يومًا بعد يوم بفضل ثورة المعلومات 
واالتصاالت والثورة التكنولوجية التي أزالت الحواجز الزمانية والمكانية بين األمم والشعوب، حتى أصبح 

 ة.الجميع يعيشون في قرية كونية كبير 

واإلسالم دين يسعى من خالل مبادئه وتعاليمه إلى تربية أتباعه على التسامح إزاء كل األديان والثقافات. فقد 
جعل اهلل الناس جميعًا خلفاء في األرض التي نعيش فوقها، وجعلهم شركاء في المسئولية عنها، ومسئولين 

(. 62ْنَشَأُكْم ِمَن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها﴾ )هود: عن عمارتها ماديًا ومعنويًا كما يقول القرآن الكريم: ﴿ُهَو أَ 

mailto:Atta838@gmail.com


  

4 
 

أي طلب منكم عمارتها وصنع الحضارة فيها. ومن أجل ذلك مّيز اهلل اإلنسان بالعقل وسّلحه بالعلم حتى 
 يكون قادرًا على أداء مهمته وتحمل مسئولياته في هذه الحياة.

إلنساني الذي يعد أجّل نعمة أنعم اهلل بها على اإلنسان. ولهذا يوجه القرآن الكريم خطابه إلى العقل ا
ومن هنا فإن على اإلنسان أن يستخدم عقله االستخدام األمثل؛ وفي الوقت نفسه يطلب القرآن من اإلنسان 
أن يمارس حريته التي مَنحها اهلل له والتي هي شرط ضروري لتحمل المسئولية. فاهلل سبحانه ال يرضى لعباده 

آللية التي تجعل اإلنسان عاجزًا عن العمل الحر المسئول. فعلى اإلنسان إذن أن يحرص على الطاعة ا
حريته وأال يبددها فيما يعود عليه وعلى اآلخرين بالضرر.ومن شأن الممارسة المسئولة للحرية أن تجعل المرء 

س الحق الذي يطلبه على وعي بضرورة إتاحة الفرصة أمام اآلخرين لممارسة حريتهم أيضًا؛ ألن لهم نف
اإلنسان لنفسه. وهذا يعني أن العالقة اإلنسانية بين أفراد البشر هي عالقة موجودات حرة يتنازل كل منهم 
عن قدٍر ِمن حريته في سبيل قيام مجتمع إنساني يحقق الخير للجميع. وهذا يعني بعبارة أخرى أن هذا 

يح إال إذا ساد التسامح بين أفراده، بمعنى أن يحب المجتمع اإلنساني المنشود لن يتحقق على النحو الصح
  كل فرد فيه لآلخرين ما يحب لنفسه.

منه تشريعاته  والمجتمع اإلسالمي يقوم على عقيدة اإلسالم وقد اتخذ اإلسالم منهج حياة يستمد
سالمية التي ويتخذه دستورا لحكمه ومصدرا للتشريع فكل ما يقوم به المجتمع اإلسالمي مستمد من الشريعة اإل

اساسها القرآن والسنة النبوية ، ونود أن ننوه بأن مصطلح المجتمع اإلسالمي اليعني أن كل أفراده من 
المسلمين بل ال بد ان يضم كل مجتمع من المجتمعات أقليات من جاليات مختلفة واالمبراطورية اإلسالمية 

ن متحاب فكيف استطاعت ذلك على قليات في مجتمع واحد متكاتف متعاو استطاعت ان تصهر هذه األ
متباينة واستطاع كل فرد فيها ان يعيش في أمن  الرغم من انها ضمت شعوبا ذات أديان مختلفة وعقائد

فكانت تلك سابقة في التاريخ لم تتكرر  ،وسالم  محتفظا بكل خصوصياته التي تتنافى مع ما جاء به اإلسالم
عالم أرقى دول ال عند من يدعون بأنهمهاد واغتصاب طواضحتى اآلن وبخاصة فيما نرى من ذبح وتقتيل 

ليه من نظم اجتماعية ورقي اقتصادي واجتماعي وثقافي فكيف استطاع اليوم وعلى الرغم مما وصلت إ
نسان فيه متمتعا بحريته الدينية حتى اليوم ليعيش كل إمي أن يحافظ على هذا التوازن المجتمع اإلسال

وتقاليده دون أن يمس بأذى  فأبدع واخترع وكتب وظهر العلماء من غير المسلمين في ومعتقداته وعاداته 
، ألنه كان مطمئنا على نفسه وماله واهله، ولم ينشغل بالتناحر والقتال الطب والفلك والموسيقى واللغة وغيرها

ال تسود المجتمع تي سادت وال تز هذه الظاهرة ال والعداوة مع من هم يختلفون معه في الرأي والعقيدة ؛
نظمة الوضعية من رى تخوف كثير من األالعالم في نهاية المطاف ومن هنا ن سالمي هي التي ستسوداإل
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 الرسالة التي جاء بها نبي الكريم  وما ذاك إال ألن هذه ،النظام اإلسالمي ومنهجه القويم ونظمه الراسخة
في معاملة غير المسلمين حتى إن بعض الخلفاء قائمة على التسامح والعدل واإلنصاف والحرية وتجلى ذلك 

الذمي ان يضرب ابن عمرو بن العاص على مشهد من  يأمرعمر بن الخطاب وهو  رأيناليتشدد في ذلك فقد 
مان كتب األ و -أعادها اهلل –حين تسلم المدينة المقدسة المسلمين ، وكيف ابى ان يصلي في كنيسة القيامة 

فقد علمهم هادي البشرية صلى اهلل عليه وسلم فهل بيت المقدس من النصارى المشهور بالعهدة العمرية أل
أرقى صور التسامح حين عفا عمن ظلمه وعذبه وصحابته حين فتح مكة . وسنستعرض بعض هذه الصور 

 .في ثنايا هذا البحث مستعرضين أسس العالقة التي أرساها اإلسالم مع غير المسلمين بشكل عام 

 تعريف التسامح:

 جاء في اللسان في مادة )َسَمَح( السَّماُح والسَّماحُة: الُجوُد.

َسُمَح َسماَحًة وُسُموحة وَسماحًا: جاد؛ ورجٌل َسْمٌح وامرأة َسْمحة من رجال ونساء ِسماح وُسَمحاء فيهما، حكى 
 اأَلخيرة الفارسي عن َأحمد بن يحيى. ورجل َسِميٌح وِمْسَمح وِمْسماٌح: َسْمح؛ ورجال َمساِميُح ونساء َمساِميُح؛ 

لعبدي كِإسماحه ِإلى عبادي؛ اإِلسماح: لغة في السَّماِح؛يقال:  وفي الحديث: يقول اهلل عز وجل: َأْسِمُحوا
َسَمَح وَأْسَمَح إذا جاد وَأعطى عن َكَرٍم وَسخاٍء؛ وقيل: ِإنما يقال في السَّخاء َسَمح، وَأما َأْسَمح فِإنما يقال في 

ح لي فالن َأي َأعطاني؛ وَسَمح المتابعة واالنقياد؛ ويقال: َأْسَمَحْت َنْفُسه إذا انقادت، والصحيح اأَلول؛ وَسمَ 
 لي بذلك َيْسَمُح َسماحة. والُمساَمحة: الُمساَهلة. وَتسامحوا: َتساَهلوا.

وفي الحديث المشهور: السَّماُح َرباٌح َأي الُمساهلة في اأَلشياء ُتْرِبُح صاحَبها.ويقال: َأْسَمَحْت َقِرينُته إذا ذلَّ 
فَأسرعت، وَأْسَمَحْت َقُروَنُته وسامحت كذلك َأي ذلت نفسه وتابعت. ويقال: واستقام، وَسَمَحِت الناقة إذا انقادت 

 فالٌن َسِميٌح َلِميٌح وَسْمٌح َلْمٌح.

لسان العرب ، مادة وتقول العرب: عليك بالحق فِإن فيه َلَمْسَمحًا َأي ُمتََّسعًا، كما قالوا: ِإن فيه َلَمنُدوحًة. )
 /http://www.baheth.info .(سمح
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سامح كما جاء في تعريفه إصطالحًا : )هو كلمه دارجة تستخدم لإلشارة إلى الممارسات الجماعية كانت والت
أم الفردية تقضي بنبذ التطرف أو مالحقة كل من يعتقد أو يتصرف بطريقة مخالفة قد ال يوافق عليها 

 .(موسوعة ويكيبيديا الحرة : تعريف التسامحالمرء.)

أو  –سواء في الدين أم العرق أم السياسة  –قبول اختالف اآلخرين  يعني الحديثوأخيرًا فالتسامح بالمعنى 
يمارسوا حقوقهم وشعائرهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم بما ال يتعارض مع اآلخرين عدم منع اآلخرين من أن 

 ( http://www.annabaa.org/nbanews/68/380.htmنبيل نعمة الجايري :  )  او يسئ إليهم .

إن اإلسالم الذي جاء به رسول اإلنسانية محمد صلى اهلل عليه وسلم حمل بين طياته قوانين عدة مهمة 
مهمة التي كان لها الدور األكبر في .فمن أشهر هذه القوانين الآنذاكعملت على نشره في شتى أرجاء العالم 

تقدم المسلمين في مختلف الميادين هو قانون: اللين والالعنف والتسامح الذي أكدت عليه اآليات المباركة 
 فضاًل عن األحاديث الشريفة الواردة في الصحاح.

وبعضها يتضمن هذا ،صراحةتدعو إلى اللين والسلم ونبذ العنف والبطش  آيات كثيرةففي القرآن الكريم هناك 
، وسنرجئ الحديث عنها في مواضعها من هذا  من هذه اآليات ليتدبرها القارئوسنستعرض بعضا  المعنى،
   :البحث

ُن(. سورة يقول سبحانه وتعالى: )اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحسَ 
 125النحل/ 

َذا َخاَطَبُهْم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َساَلًما(. سورة الفرقان/   63ويقول: )َواِ 

 46سورة العنكبوت/  ويقول: )َواَل ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكتَاِب ِإالَّ ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن(.

 199األعراف /اْلَجاِهِليَن(.ويقول: )ُخْذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعْن 

 108األنعام /ويقول: )َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َفَيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلٍم(.

وا ِمنْ  َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر  ويقول: )َفِبَما َرْحَمٍة ِمْن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ
  159آل عمران /َلُهْم(.

http://www.annabaa.org/nbanews/68/380.htm
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.. إلى غيرها وغيرها من آيات الذكر 22النور /ويقول: )َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر اللَُّه َلُكْم( 
 الحكيم.

 التسامح في السنة النبوية:

لنبوية فإنه يتشارك مع ما حملته هذه اللفظة لغويًا فمعنى التسامح أما التسامح من وجهة نظر السنة ا
ليه وعلى اله هو التساهل والمساهلة في كل جوانب الحياة لذلك جاء قول الرسول األكرم محمد صلى اهلل ع

ذا اقتضى(. ءاوسلم:)رحم اهلل امر  ذا اشترى وا  محي الدين النووي ،  ) رياض الصالحين ، سمحًا إذا باع وا 
 ( 492ص :  3ج األلفية الثالثة للنشر والتوزيع ، وهران ،

إن سيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم كانوا أبرز تجلٍّ ومصداق لسلوك منهجية السالم والتسامح في 
ر والرشاد األمة؛ وهو صلى اهلل عليه وسلم حامل راية السلم والسالم ألنه يحمل للبشرية النور والهداية والخي

،  107األنبياء{ لِّْلَعاَلِمينَ  َرْحَمةً  ِإالَّ  َأْرَسْلَناكَ  َوَما} )والرحمة والرأفة ويتحدث القرآن الكريم عن رسالته فيقول
 الرحمة والسلم والسالم جاء بها اإلسالم للناس كافة.ف

فقد كانت حياته كلها قائمة على التسامح في أقواله وأفعاله ، فكانت دعوته قائمة على السلم والسالم 
حتى مع أشد اعدائه في  وال الشدة وال العنف لم يعرف الحقد والغل، فوالعفو والمجادلة بالتي هي أحسن 

نما  سالم بالسيف بل بالمعاملة الحسنة كان يدعو لهم بالهداية دوما ولم ينتشر اإلحياته ، ولم يدع عليهم وا 
مما لحقه من األذى منهم إال هل مكة على الرغم أواإلقناع واللين وكل سيرته شاهدة على ذلك، وما عفوه عن 

فقد ورد في سيرة ابن هشام قوله صلى اهلل عليه وسلم  : " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن  ،على ذلك دليل
السيرة النبوية ، دار الجيل  من دخل المسجد ا فهو آمن (  ) ابن هشام ، ، ومن أغلق بابه  فهو آمن ، و 

وهكذا ضرب لنا اروع األمثلة مما بقي شاهدا على مدى التاريخ في  ( . 33، ص : 4ج :  1987:لبنان ، 
ت العفو واللين والتسامح مع األعداء ، وسار على نهجه الخلفاء الراشدون ومن تبعهم على يوم الدين ، فبقي

 هذه الرسالة مشرقة ناضرة حتى اليوم يهتدي بها السائرون على هدي النبوة والصحابة والتابعين.

 صور التسامح مع غير المسلمين:

مستعرضين أسس العالقة التي أرساها اإلسالم مع غير  سنستعرض بعض هذه الصور في ثنايا هذا البحث
 : المسلمين بشكل عام
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: ﴿ اَل َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم يتضح في قوله تعالى ويتضح لنا أن أسس هذه العالقة
وُهْم َوتُْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن * ِإنََّما َينْ  َقاَتُلوُكْم  َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذينَ ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّ

ِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن ﴾ ِفي الدِّيِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأْن َتَولَّْوُهْم َوَمْن َيَتَولَُّهْم َفُأولَ 
لم يقفوا في [؛ فالبر والقسط مطلوبان من المسلم للناس جميًعا، ولو كانوا كفاًرا بدينه، ما 9، 8]الممتحنة: 

د اورد احمد امين في فقصور هذه العالقة أكثر من ان تحصى .و  وجهه ويحاربوا دعاته، ويضطهدوا أهله.
سالم هذين المثالين : رأى رسول اهلل يوم حنين امرأة مقتولة ذات خلق فوقف عليها وقال كتابه فجر اإل

: يا رسول اهلل رأيتها واقعة في المعركة فاشفقت حد الصحابة وقال لها : ما كانت هذه لتقاتل! فقام أمستنكرا قت
في قتل  بخنجر كانت قد اخفته ، فقتلتها.  وأما المثال الثاني فهو يتمثل  عليها وأردفتها خلفي فحاولت قتلي

دريد بن الصمة حقنا لدماء المسلمين والمشركين معا فقد كان شيخا طاعنا في السن وكان يحرض قومه على 
فكان قتله في ذلك وال يزال يقتل عدد كبير نتيجة ذلك التحريض من المسلمين والمشركين  عونهيالقتال ويط

ن هذا الشيخ يحافظ عليها ؛ حيث إحقن دماء المسلمين والمشركين معا و ت، وهكذا كف شره عن الجانبين ل
الفقهاء : خلق ينسجم ذلك مع قول و مطاع في قومه ، وال يستجيب لدعوة اإلسالم لشدة تعصبه وجاهليته . 

 اإلنسان معصوم الدم ، إال من يتحقق شره ، فمن لم يتحقق شره بقي على أصل عصمة دمه .

هل التوراة واإلنجيل من وهم أوألهل الكتاب من بين غير المسلمين منزلة خاصة في المعاملة والتشريع،  
صدورهم بالحقد  الجدال تى ال يوغر؛ فالقرآن ينهى عن مجادلتهم في دينهم إال بالحسنى، حاليهود والمسيحيين

، قال تعالى: ﴿ َواَل ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ قلوبهم، ويوقد نار العصبية والبغضاء في ويثير تعصبهم وتشددهم
َلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم َوُقوُلوا آَمنَّا ِبالَِّذي ُأْنِزَل ِإَلْيَنا وَ  َلُهَنا َواِ  ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم َواِ 

[، ويبيح اإلسالم مؤاكلة أهل الكتاب، واألكل من ذبائحهم، كما أباح مصاهرتهم 46ُمْسِلُموَن ﴾ ]العنكبوت: 
ره القرآن من قيام الحياة الزوجية على المود ة والرحمة، والتزوج من نسائهم المحصنات العفيفات، مع ما قرَّ

وهذا في الواقع تسامح كبير من اإلسالم؛ حيث أباح للمسلِم أن تكون ربة بيته وشريكة حياته وأم أوالده غير 
: ﴿ َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب -تعالى  -مسلمة، وأن يكون أخوال أوالده وخاالتهم من غير المسلمين؛ قال 

ُهْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلُكْم ِإَذا ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ لَ 
يَماِن َفَقْد  َوُهَو ِفي  َحِبَط َعَمُلهُ آتَْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ُمْحِصِنيَن َغْيَر ُمَساِفِحيَن َواَل ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َوَمْن َيْكُفْر ِباإْلِ

  2غير المسلمين في المجتمع المسلم ، ط  القرضاوي ،  )يوسف0[، 5اآْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن ﴾ ]المائدة: 
 .( 5، ص: 1984مكتبة وهبة ،

  أهل الذمة:صور التسامح مع  

http://www.alukah.net/sharia/0/53777/#_ftn1
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تسمية المواطنين من غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي باسم: "أهل الذمة"  جرى العرف اإلسالمي على
  أو "الذميين".

والذِّمَّة: العهد والَكفالُة، وجمعها ِذماٌم. وفالن له ِذمَّة َأي حق. وفي حديث علّي، كرم اهلل وجهه: ِذمَّتي َرِهيُنه 
والذِّماُم والذِّمامُة: الُحْرَمُة؛ والذِّماُم: كل حرمة َتْلزمك ِإذا وَأنا به زعيم َأي ضماني وعهدي َرْهٌن في الوفاء به. 

َضيَّْعَتها الَمَذمَُّة، ومن ذلك يسمى َأهُل العهد َأهَل الذِّمَِّة، وهم الذين يؤدون الجزية من المشركين كلهم. ورجل 
: معناه رجل له عهد. والذِّمَُّة: العهد منسوب ِإلى الذِّمَِّة: قال الجوهري: الذِّمَُّة َأهل العقد. قال: وقال َأبو  ِذمِّيٌّ

عبيدة الذِّّمُة اأَلمان في قوله، عليه السالم: ويسعى بِذمَِّتِهْم َأدناهم. وقوم ِذمٌَّة: ُمعاهدون َأي ذوو ِذمٍَّة،. وفي 
ماِن والُحْرَمِة والح ق، وُسمَِّي َأهل الذِّمَِّة ِذمًَّة الحديث ذكر الذِّمَّة والذِّماِم، وهما بمعنى الَعْهد واأَلماِن والضَّ

 /http://www.baheth.info م ) لسان العرب ، مادة ذمم (.لدخولهم في عهد المسلمين وَأمانه

نما سموا بذلك؛ ألن لهم عهد اهلل وعهد رسوله، وعهد جماعة تعنيلذمة" فا  : العهد والضمان واألمان، وا 
المسلمين أن يعيشوا في حماية اإلسالم، وفي كنف المجتمع اإلسالمي آمنين مطمئنين، فهم في أمان 

يشبه في  ما -من غير المسلمين  -المسلمين وضمانهم، بناًء على "عقد الذمة"، فهذه الذمة تعطي أهلها 
عصرنا "الجنسية" السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياها، فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين، ويلتزمون 
بواجباتهم؛ فالذمي على هذا األساس من "أهل دار اإلسالم" كما يعبر الفقهاء، أو من حاملي الجنسية 

 نعبر في عصرنا الحالي.اإلسالمية كما 

ن إقرار غير المسلمين على دينهم، وتمتعهم بحماية الجماعة اإلسالمية وعقد الذمة عقد مؤبد، يتضم 
 ورعايتها، بشرط بذلهم "الِجْزية"، والتزامهم أحكام القانون اإلسالمي في غير الشؤون الدينية.

وبهذا يصيرون من أهل "دار اإلسالم"، فهذا العقد ينشئ حقوًقا متبادلة لكل من الطرفين: المسلمين وأهل  
 (alukah.net: 2013)عمر قريشي ، 0 ، بإزاء ما عليه من واجبات.ذمتهم

  :فما هي الحقوق التي كفلها الشرع ألهل الذمة، وما هي واجباتهم؟ 

 حقوق أهل الذمة:
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القاعدة األولى في معاملة أهل الذمة في "دار اإلسالم": أن لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين، إال في أمور 
منها وسنستعرض بعض هذه  ا أن عليهم ما على المسلمين من الواجبات إال ما استُثِنيمحدَّدة مستثناة، كم

 : الحقوق

 حق الحماية: 

فأول هذه الحقوق هو حق تمتعهم بحماية الدولة اإلسالمية والمجتمع اإلسالمي، وهذه الحماية تشمل حمايتهم 
 واالستقرار.من كل عدوان خارجي، ومن كل ظلم داخلي، حتى ينعموا باألمان 

أو ولي األمر في المسلمين  -أما الحماية من االعتداء الخارجي، فيجب لهم ما يجب للمسلمين، وعلى اإلمام 
لماذا )عبد الودود شلبي ، أن يوفر لهم هذه الحماية. -بما له من سلطة شرعية، وما لديه من قوة عسكرية 

 ( 7ص:  :1985 1يخافون اإلسالم  دار الشروق ط 

"ابن تيمية" حينما تغلب التتار على  لمواقف التطبيقية لهذا المبدأ اإلسالمي، موقف شيخ اإلسالمومن ا 
الشام، وذهب الشيخ ليكلِّم "قطلوشاه" في إطالق األسرى، فسمح القائد التتري للشيخ بإطالق أسرى المسلمين، 

ال: ال نرضى إال بافتكاك جميع وأَبى أن يسمح له بإطالق أهل الذمة، فما كان من شيخ اإلسالم إال أن ق
األسارى من اليهود والنصارى، فهم أهل ذمتنا، وال ندع أسيًرا، ال من أهل الذمة وال من الملة، فلما رأى 

 .قرشي (، نقال عن عمر 617ص: ،  28) ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج : 0إصراره وتشدده أطلقهم له

فهو أمر يوجبه اإلسالم ويشدد في وجوبه، ويحذر المسلمين أن يمدوا  لحماية من الظلم الداخلي،ل بالنسبة وأما
ال يحب الظالمين وال يهديهم، بل يعاجلهم  -تعالى  -أيدَيهم أو ألسنتهم إلى أهل الذمة بأذى أو عدوان، فاهلل 

بعذابه في الدنيا، أو يؤخر لهم العقاب مضاعًفا في اآلخرة،وجاءت أحاديث خاصة تحذر من ظلم غير 
 لمسلمين من أهل العهد والذمة، ومنها:ا

: ))َمن ظلم معاَهًدا، أو انتقصه حقًّا، أو كلَّفه فوق طاقته، أو أحذ منه -صلى اهلل عليه وسلم  -قول الرسول 
كتاب اإلمارة  ، باب في تعشير أهل  ) سنن أبي داود ،شيًئا بغير ِطيب نفٍس منه؛ فأنا حجيجه يوم القيامة((

 .( 171، ص؛ 3ج : ا في التجارات ،الذمة إذا اختلفو 

 ابن كثير ،  )ألهل نجران أنه: ))ال يؤخذ منهم رجل بظلم آخر( -صلى اهلل عليه وسلم  -وفي عهد النبي 
  .(52، ص :  5ج: البداية والنهاية ، تحقيق جودة محمد جودة ، مكتبة الثقافة الدينية  القاهرة ) د ت (
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كان يسأل الوافدين محمد صلى اهلل عليه وسلم في مهاملة اهل الذمة فالراشدون عل هدي  الخلفاءوقد سار 
عليه من األقاليم عن حال أهل الذمة، خشية أن يكون أحد من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى، كما قال عمر 

في وصيته للخليفة بعده: "وأوصيه بأهل ذمة المسلمين خيًرا، أن يوفى لهم بعهدهم،  -رضي اهلل عنه  -
يقول: إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا،  -رضي اهلل عنه  -ط من ورائهم".وعلي بن أبي طالب ويحا

 ودماؤهم كدمائنا.

وفقهاء المسلمين من كافة المذاهب االجتهادية صرَّحوا وأكدوا بأن على المسلمين دفع الظلم عن أهل الذمة،  
مة قد التزموا دفع الظلم عنهم، وهم صاروا به من أهل دار والمحافظة عليهم؛ ألن المسلمين حين أعطوهم الذ

 اإلسالم، بل صرَّح بعضهم بأن ظلم الذمي أشدُّ من ظلم المسلم إثًما.

ر ألهل الذمة يتضمن كذلك من الحقوق التي حفظها اإلسالم ألهل الذمة حق الحماية   وحق الحماية المقرَّ
ماية أموالهم وأعراضهم، فدماؤهم وأنفسهم معصومة باتفاق حماية دمائهم وأنفسهم وأبدانهم، كما يتضمن ح
: ))َمن قتل معاهًدا لم يرح رائحة -صلى اهلل عليه وسلم  -المسلمين، وقتلهم حرام باإلجماع، يقول الرسول 
ن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاًما(( البخاري، كتاب الديات، باب إثم من قتل ذميًّا بغير جرم ) الجنة، وا 

 .( ،194ص  4ج 

ولهذا أجمع فقهاء اإلسالم على أن قتل الذمي كبيرة من كبائر المحرمات؛ لهذا الوعيد في الحديث، وكما  
حمى اإلسالم أنفسهم من القتل، حمى أبدانهم من الضرب والتعذيب؛ فال يجوز إلحاق األذى بأجسامهم ولو 

م؛ كالجزية والخراج، هذا مع أن اإلسالم تشدد كل تأخروا أو امتنعوا عن أداء الواجبات المالية المقررة عليه
قولته  قال امعندأبي بكر من مانعي الزكاة معروف ومشهور  موقفالتشدد مع المسلمين إذا منعوا الزكاة، 

 : ) واهلل لو منعوني عقاال لقاتلتهم عليه ( . المشهورة

وهو  -رأى رجاًل  -رضي اهلل عنه  -أن "هشام بن حكيم بن حزام" أحد الصحابة  وفي ذلك كتب أبو يوسف 
صلى اهلل عليه  -يشمِّس ناًسا من النبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ سمعت رسول اهلل  -على حمص 

رواه مسلم، كتاب البر، باب  يعذِّب الذين يعذبون الناس في الدنيا(( -عز وجل  -يقول: ))إن اهلل  -وسلم 
 .( 441ص  2ق ج الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير ح

وكتب "علي" إلى بعض والته على الخراج: إذا قدمت عليهم فال تبيعن لهم كسوة، شتاًء وال صيًفا،   -1
وال رزًقا يأكلونه، وال دابة يعملون عليها، وال تضربن أحًدا منهم سوًطا واحًدا في درهم، وال تُِقْمه على 
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في شيء من الخراج، فإنما ُأِمرنا أن نأخذ  رجله في طلب درهم، وال تبع ألحد منهم عرًضا "متاًعا"
ن بلغني عنك خالف ذلك عزلتك"،  منهم العفو، فإن أنت خالفت ما أمرُتك به، يأخذك اهلل به دوني، وا 

ن رجعت كما خرجت! )نبيل نعمة الجايري   قال الوالي: إًذا أرجع إليك كما خرجت من عندك، قال: وا 
http://www.annabaa.org/nbanews/68/380.htm 

 

ومثل حماية األنفس واألبدان حماية األموال، وهذا مما اتفق عليه المسلمون، في جميع المذاهب، وفي جميع 
 األقطار، ومختلف العصور.

 وفي عهد عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح "أن امنع المسلمين من ظلمهم واإلضرار بهم وأكل أموالهم إال 
ر،  بحلها". وعلى هذا استقرَّ عمل المسلمين طوال العصور، فَمن سرق مال ذمي قطعت يده، ومن غصبه عزِّ

وأعيد المال إلى صاحبه، وَمن استدان من ذمي فعليه أن يقضي دينه، فإن مطله وهو غني حبسه الحاكم 
 حتى يؤدي ما عليه.

ن لم يكن  -حسب دينهم  -ه يحترم ما يعدونه وبلغ من رعاية اإلسالم لحرمة أموالهم وممتلكاتهم، أن  مااًل، وا 
مااًل في نظر المسلمين، فالخمر والخنزير ال يعتبران عند المسلمين مااًل متقوًما، وَمن أتلف لمسلم خمًرا أو 
خنزيًرا ال غرامة عليه وال تأديب، بل هو مثاٌب مأجور على ذلك، وال يجوز للمسلم أن يمتلك هذين الشيئين، 

نفسه وال ليبيعها لغيره.أما الخمر والخنزير إذا ملكهما غير المسلم، فهما ماالِن عنده، بل من أنفس ال ل
 األموال، كما قال فقهاء الحنفية، فَمن أتلفهما على الذمي غرم قيمتهما؛ على مذهب الحنفية".

حد أن يسبه، أو يتهمه ويحمي اإلسالم ِعرض الذمي وكرامته، كما يحمي ِعرض المسلم وكرامته، فال يجوز أل
بالباطل، أو يشنع عليه بالكذب، أو يغتابه ويذكره بما يكره في نفسه، أو نسبه، أو َخلقه، أو ُخُلقه، أو غير 

 ذلك مما يتعلق به!

وأكثر من ذلك أن اإلسالم ضمن لغير المسلمين في ظل دولته كفالة المعيشة المالئمة لهم ولمن يعولونه؛  
: ))كلكم -صلى اهلل عليه وسلم  -لمسلمة، وهي مسؤولة عن كل رعاياها، قال رسول اهلل ألنهم رعية للدولة ا

(، ومسلم كتاب اإلمارة، 233ص ) 4رواه البخاري، كتاب األحكام، )ج  )راٍع، وكل راٍع مسؤول عن رعيته((.
 .125ص  2باب فضيلة اإلمام العادل ج 
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الخطاب رضي اهلل عنه والتي تعد نموذجًا رائعًا  المأثورات الثابتة عن الخليفة الثاني عمر بن ومن -1
فقد كان عمر رضي اهلل عنه يتجول كعادته في شوارع المدينة  كفالة المعيشة لغير المسلمين؛على 

المنورة يتفّقد أحوال الرعية، فرأى شيخًا طاعنًا في السن يتسول في الطريق، فسأل عن أمره وعلم أنه 
هذا الشيخ الهرم مما اضطره إلى التسول، وأمر بأن ُيخصَّص له  يهودي. فحزن الخليفة لما أصاب

ولنظرائه معاش ثابت من بيت مال المسلمين يتيح له حياة كريمة. وهذا الخليفة هو نفسه صاحب 
 «أحراراً  الناس وقد ولدتهم أمهاتهم متى استعبدتم»العبارة الشهيرة: 

.www.umn.edu/humanrts/arab/tolerance.html  

 

 -وهذا ما مضت به سنة الراشدين وَمن بعدهم، ففي عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد ألهل الحيرة بالعراق 
: "وجعلت لهم أيما شيخ َضُعف عن العمل، أو أصابته آفة من اآلفات، أو كان غنيًّا -وكانوا من النصارى 

من بيت مال المسلمين هو وعياله.وكان هذا فافتقر، وصار أهل ِدينه يتصدَّقون عليه، طرحت ِجزيته، وِعيَل 
وبحضرة عدد كبير من الصحابة، وقد كتب خالد به إلى  -رضي اهلل عنه  -في عهد أبي يكر الصديق 

ديق، ولم ينكر عليه أحد، ومثل هذا يعد إجماًعا،   الصِّ

فهذا  ضمان االجتماعيال من قوانين كحقوق اإلنسان و الحديثةسبق اإلسالم كثيرا مما قررته المدنية وبهذا 
إنسان  -في المجتمع المسلم  -يشمل أبناء المجتمع جميًعا، مسلمين وغير مسلمين، وال يجوز أن يبقى الحق 

محروًما من الطعام، أو الكسوة، أو المأوى، أو العالج، فإن دفع الضرر عنه واجب ديني، مسلًما كان أو 
مة ت فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذ: ) أيما أهل عرصة با صلى اهلل عليه وسلم وكما قال رسول اهللذميًّا.

  اهلل (ولم يخصص سواء أكان مسلما أو غير مسلم .

 :لغير المسلمين حرية التدين

حق الحرية، وأول هذه الحريات: حرية االعتقاد  -فيما يحميه من حقوق أهل الذمة  -ويحمي اإلسالم 
يجبر على تركه إلى غيره، وال يضغط عليه أي ضغط ليتحول منه والتعبد، فلكل ذي دين دينه ومذهبه، ال 
: ﴿ اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ ﴾ ]البقرة: -تعالى  -إلى اإلسالم، وأساس هذا الحق قوله 

  [.99ِنيَن ﴾ ]يونس: : ﴿ َأَفَأْنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا ُمْؤمِ -سبحانه  -[، وقوله 256
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يبيِّن لنا جانًبا من إعجاز هذا الدين، فقد رووا عن ابن عباس  -كما ذكر المفسرون  - وسبب نزول اآلية
ده، "كان يفعل  -قليلة النسل  -قال: كانت المرأة تكون مقالة  فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوِّ

بنو النضير كان فيهم من أبناء األنصار، فقال آباؤهم: ال نَدُع  ذلك نساء األنصار في الجاهلية"، فلما أجليت
هذه اآلية: ﴿ اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن ﴾  -عز وجل  -أبناءنا"؛ يعنون: ال ندعهم يعتنقون اليهودية، فأنزل اهلل 

 1ج  1969،لبنان  : بيروت،دار إحياء التراث العربي  تفسير ابن كثير ابن كثير  )[256]البقرة: 
 (.310ص

إبان إن هذا يقودنا للحديث عما جرى في األندلس وكيف قابل النصارى والقوط تلك المبادئ التي نعموا بها 
التعايش السلمي ونبذ البغض ياه حكام ووالة المسلمين من الحرية و حكم اإلسالم وتنكروا لكل ما كان يمنحهم إ

سالمية  من كتب وتراث فكري واجبروا المسلمين على الرحيل من وا مخلفات الحضارة اإلاب فاحرقواإلره
ندلس وانقلبوا على اعقابهم فكانت وصمة بقي منهم في أرض األ وأجبروهم على اعتناق المسيحية لمنديارهم 

عار في تاريخ اإلنسانية ال مثيل لها لما لقيه المسلمون هناك من تعذيب وحشي وانتقام ليس فقط من 
تم إحراق أربعمائة  لما خلفوه من تراث تحدث عنه فيما بعد ما سلم منه من بعض المؤلفات فقدالمسلمين بل 

غرناطة من مكتبة المستنصرية وحدها دون أي مراعاة لما تحويه من كنوز كانت سببا فيما  ألف مجلد في 
لك المبادئ وبين ما جاء !!فأي مقارنة بين تبعد في رقي أوروبا وأمريكا لما سلم منها من يد التخريب والحرق 

ندلس وخلصوها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، أما به اإلسالم من نور ساطع حين فتح المسلمون األ
تها ر محاكم التفتيش وما قامت به من جرائم فحدث عنها وال حرج وال يزال يرويها التاريخ على بشاعتها ومرا

لم يعرف التاريخ شعًبا مسلًما حاول إجبار أهل الذمة  اب في حين على ايدي المتدينين ممن يسمون اهل الكت
إن ما يحدث في بورما والفلبين والهند اليوم لهو  كما أقرَّ بذلك المؤرِّخون الغربيون أنفسهم. إلسالماعلى 

لم اليوم من رقي صورة مكررة لما حدث في األندلس من تطهير عرقي وديني على الرغم مما وصل إليه العا
قافي واجتماعي وسن التشريعات للمحافظة على األقليات من االضطهاد ونادى بحقوق اإلنسان وغيرها من ث

القوانين البراقة التي تخلو من مضامينها الحقيقية ولهذا أرى أن مبادئ اإلسالم ستسود العالم ألنها تنبع من 
 تشريع رباني ال يأتيه الباطل من بيين يديه وال من خلفه .

لغير المسلمين معابَدهم، ورعى حرمة شعائرهم، بل جعل القرآن من  صان اإلسالم من اإلشارة بأنوال بد 
: ﴿ ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلُموا -تعالى  -أسباب اإلذن في القتال حماية حرية العبادة، وذلك في قوله 

نَّ اللََّه َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر * الَّ  ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإالَّ َأْن َيُقوُلوا َربَُّنا اللَُّه َوَلْواَل َدْفُع اللَِّه النَّاَس َواِ 
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ُه َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ نَّ اللَّ َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّه َكِثيًرا َوَلَيْنُصرَ 
 [.40، 39اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز ﴾ ]الحج: 

إلى أهل نجران على أن لهم جوار اهلل وذمة  -صلى اهلل عليه وسلم  -وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبي   
 على أموالهم وملتهم وِبَيِعهم. -صلى اهلل عليه وسلم  -رسوله 

إيلياء "القدس" نصَّ على حريتهم الدينية، وحرية معابدهم وشعائرهم: "وفي عهد عمر بن الخطاب إلى أهل  
"هذا ما أعطى عبداهلل "عمر بن الخطاب" أمير المؤمنين، أهل إيلياء من األمان: أعطاهم أماًنا ألنفسهم، 

وال  وأموالهم، وكنائسهم، وصلبانهم، وسائر ملتهم، ال تسكن كنائسهم، وال تهدم، وال ينتقص منها وال حيزها،
من صليبها، وال من شيء من أموالهم، وال يكرهون على دينهم، وال يضار أحد منهم، وال يسكن بإيلياء معهم 

وذلك ما يفتخر به أهل بيت المقدس حتى اليوم وقد كتبت تلك العهدة على باب مسجد عمر  أحد من اليهود
يش المسلمين  ال تقتلوا طفال وال . ومما اوصى به أبو بكر الصديق جبن الخطاب وهي موجودة حتى اآلن 

شأنهم . وقد امتثل  ضوا للرهبان في الصوامع ودعوهم وشيخا وال امرأة وال تقطعوا نخال وال تغرقنه وال تتعر 
الجيش اإلسالمي إلى تلك األوامر فلم يثبت على مدى التاريخ وتلك الفتوحات التي امتدت شرقا وغربا حتى 

وكل ما يطلبه اإلسالم  شملت بلدان العالم القديم أن ارتكبت أي مخالفة إال ما كان خطأ أو في ميدان القتال .
وهذا التسامح مع المخالفين في الدين أمر لم  ن، وحرمة دينهم،من غير المسلمين أن يراعوا مشاعر المسلمي

وقد اعترف بذلك التسامح بعض علماء أوروبا .يعهد في تاريخ الديانات، وهذا ما شهد به الغربيون أنفسهم
 الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب.

 حرية العمل والكسب:

هم، أو بالعمل لحساب أنفسهم، ومزاولة ما يختارون من لغير المسلمين حرية العمل والكسب، بالتعاقد مع غير  
المهن الحرة، ومباشرة ما يريدون من ألوان النشاط االقتصادي، شأنهم في ذلك شأن المسلمين، فقد قرر 
الفقهاء أن أهل الذمة في البيوع، والتجارات، وسائر العقود، والمعامالت المالية كالمسلمين، ولم يستثنوا من 

كتب إلى  -صلى اهلل عليه وسلم  -الربا، فإنه محرَّم عليهم كالمسلمين، وقد روي أن النبي  ذلك إال عقد
مجوس هجر: ))إما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من اهلل ورسوله((، كما يمنع أهل الذمة من بيع الخمور 

إدخالها إلى أمصار والخنازير في أمصار المسلمين، وفتح الحانات فيها لشرب الخمر، ومن تداولها أو 
غالًقا لباب  المسلمين على وجه الشهرة والظهور، ولو كان ذلك الستمتاعهم الخاص؛ سدًّا لذريعة الفساد وا 

 الفتنة.
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وفيما عدا هذه األمور المحدودة، يتمتع الذميون بتمام حريتهم، في مباشرة التجارات والصناعات والِحَرف  
ي شتى األزمان، وكادت بعض المهن تكون مقصورة عليهم؛ كالصيرفة المختلفة، وهذا ما جرى عليه األمر، ف

والصيدلة وغيرها، واستمرَّ ذلك إلى وقت قريب في كثير من بالد اإلسالم، وقد جمعوا من وراء ذلك ثروات 
 طائلة معفاة من الزكاة ومن كل ضريبة إال الجزية، وهي ضريبة على األشخاص القادرين على حمل السالح، 

الذمة الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمين، إال ما غلب عليه الصبغة الدينية؛ كاإلمامة، ورئاسة وألهل 
الدولة، والقيادة في الجيش، والقضاء بين المسلمين، والوالية على الصدقات، ونحو ذلك.إذا تحققت فيهم 

حاقدين الذين تدل الدالئل على الشروط التي ال بد منها، من الكفاية واألمانة واإلخالص للدولة، بخالف ال
 بغٍض مستحكٍم منهم للمسلمين، كالذين قال اهلل فيهم: ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَتَِّخُذوا ِبَطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم الَ 

ِفي ُصُدوُرُهْم َأْكَبُر َقْد َبيَّنَّا َلُكُم اآْلَياِت ِإْن ُكْنُتْم َيْأُلوَنُكْم َخَبااًل َودُّوا َما َعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن َأْفَواِهِهْم َوَما ُتخْ 
 [.118َتْعِقُلوَن ﴾ ]آل عمران: 

َرِبيَن ْيِن َواأْلَقْ : ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهَداَء ِللَِّه َوَلْو َعَلى َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلدَ -تعالى  -قال  
: ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِللَِّه ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط َواَل َيْجِرَمنَُّكْم -سبحانه  -[، وقال 135﴾ ]النساء: 

  [.8ِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن ﴾ ]المائدة: َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه خَ 

والتاريخ اإلسالمي مليء بالوقائع التي تدل على التزام المجتمع اإلسالمي بحماية أهل الذمة من كل ظلم 
فإذا كان الظلم من أحد أفراد المسلمين إلى  يمس حقوقهم المقررة، أو حرماتهم المصونة، أو حرياتهم المكفولة.

 قليم سرعان ما ينصفه ويرفع الظلم عنه، بمجرد شكواه، أو علمه بقضيته من أي طريق.ذمي، فإن والي اإل

وقد شكا أحد رهبان النصارى في مصر إلى الوالي "أحمد بن طولون" أحد قواده؛ ألنه ظلمه وأخذ منه مبلًغا  
ره، وأخذ منه المال ورده  من المال بغير حق، فما كان من "ابن طولون" إال أن أحضر هذا القائد وأنَّبه وعزَّ

إلى النصراني، وقال له: لو ادعيت عليه أضعاف هذا المبلغ أللزمته به، وفتح بابه لكل متظلم من أهل 
 وموظفي الدولة. ادة ة، ولو كان المشكو من كبار القالذم

ن كان الظلم واقًعا من الوالي نفسه أو من ذويه وحاشيته، فإن إمام المسلمين وخليفتهم هو الذ ي يتولى ردعه وا 
ذا لم يصل  ورد الحق ألهله، وأشهر األمثلة على ذلك قصة القبطي مع "عمرو بن العاص" والي مصر، وا 

الذي يتمثل في  -أمر الذمي إلى الخليفة، أو كان الخليفة نفسه على طريقة واليه، فإن الرأي العام اإلسالمي 
 وم من أهل الذمة ويسانده.يقف بجوار المظل -فقهاء المسلمين، وفي كافة المتدينين 
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ومن األمثلة البارزة على ذلك، موقف اإلمام األوزاعي من الوالي العباسي في زمنه، عندما أجلى قوًما من  
أهل الذمة من جبل لبنان، لخروج فريق منهم على عامل الخراج، وكان الوالي هذا أحد أقارب الخليفة 

باس"، فكتب إليه األوزاعي رسالًة طويلة، كان مما قال فيها: وعصبته، وهو "صالح بن علي بن عبداهلل بن الع
: ﴿ َأالَّ َتِزُر َواِزَرٌة -تعالى  -"فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة، حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم، وحكم اهلل 

ة [، وهو أحق ما وقف عنده واقُتِدي به، وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصي38ِوْزَر ُأْخَرى ﴾ ]النجم: 
)سبق  فإنه قال: ))َمن ظلم ذميًّا، أو كلفه فوق طاقته؛ فأنا حجيجه(( -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

.إلى أن يقول في رسالته: فإنهم ليسوا بعبيد، فتكون في حل من تحويلهم من بلد إلى بلد، ( 4 ص توثيقه 
 ولكنهم أحرار أهل ذمة"

والفقهاء معه  -أهل الذمة واستمر طوياًل، فقد كان الرأي العام  ولم يعرف تاريخ المسلمين ظلًما وقع على  
 ضد الظََّلمة والمنحرفين، وسرعان ما يعود الحق إلى نصابه. -دائًما 

ولقد أخذ الوليد بن عبدالملك "كنيسة يوحنا" من النصارى، وأدخلها في المسجد، فلما استخلف "عمر بن   
"الوليد" بهم في كنيستهم، فكتب إلى عامله بردِّ ما زاده في المسجد عبدالعزيز" شكا إليه النصارى ما فعل 

  عليهم، لوال أنهم تراضوا مع الوالي على أساس أن يعوَّضوا بما يرضيهم

ومن مفاخر النظام اإلسالمي ما منحه من سلطة واستقالل للقضاء، ففي رحاب القضاء اإلسالمي الحق، يجد 
الضمان واألمان، لينتصف من ظالمه، ويأخذ حقه من غاصبه،  -نه وجنسه أيًّا كان دي -المظلوم والمغبون 

 ولو كان هو أمير المؤمنين بهيبته وسلطانه.

وفي تاريخ القضاء اإلسالمي أمثلة ووقائع كثيرة، وقف السلطان أو الخلفية أمام القاضي مدعًيا أو مدعى   
لصالح فرد من أفراد الشعب ال حول له وال طول، عليه، وفي كثير منها كان الحكم على الخليفة أو السلطان 

مع الذمي  -رضي اهلل عنه  -من قصة درع أمير المؤمنين "علي بن أبي طالب" ورد على رأس ذلك ما 
   .625( ص  8البداية والنهاية البن كثير ج )الذي أخذها أو سرقها... 

 :التسامح والتعددية

": إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق 3العام لليونسكو الفقرة "" من القانون 1لقد جاء في المادة رقم "
 (قانون التسامح لليونسكو )– اإلنسان والتعددية )بما في ذلك التعددية الثقافية( والديمقراطية وحكم القانون.

.www.umn.edu/humanrts/arab/tolerance.html 
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القناعات الدينية واإليديولوجية والسياسية المختلفة ذوي  من لذا يكتسب التسامح أهمية خاصة إذا كان للناس
يرغبون في أن يعيشوا معًا في مجتمع ديمقراطي تعدُّدي.إن العصر الحديث يشهد والسيما في المنطقة العربية  
بروز مجتمعات متعدِّدة الثقافات إلى مدى يتزايد بإستمرار، يتحقَّق فيه خالل فترة طويلة تنوٌُّع في الفوارق 

 ينية والمذهبية، فإن ذلك يجعل فضيلة التسامح ضرورية إلى أقصى الحدود. الد

ومن هنا ال يجوز أن ُينظر إلى اختالف الجماعات البشرية في أعراقها وألوانها ومعتقداتها ولغاتها على أنها  
تمثل حائاًل يعوق التقارب والتسامح والتعايش اإليجابي بين الشعوب، فقد خلق اهلل الناس مختلِفين: ﴿واََل 

ولكن هذا اإلختالف بين الناس في أجناسهم . 119-118سورة هود:  َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن * ِإالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك﴾
ولغاتهم وعقائدهم ال ينبغي أن يكون منطلقًا أو مبررًا للنـزاع والشقاق بين األمم والشعوب، بل األحرى أن 

يه يكون هذا االختالف والتنوع دافعًا إلى التعارف والتعاون والتآلف بين الناس من أجل تحقيق ما يْصبون إل
ثراء للحياة والنهوض بها. ومن هنا يقول القرآن الكريم:  من تبادل للمنافع وتعاون على تحصيل المعايش وا 

(، والتعارف هو الخطوة األولى نحو التآلف والتعاون في جميع 32﴿َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا﴾)
 المجاالت.

 التسامح والحوار:

ناه الصحيح ال يقوم وال يؤدي إلى الهدف المنشود إال إذا كان هناك احترام متبادل بين إن الحوار في مع  
أطراف الحوار، واحترام كِل جانب لوجهة نظر الجانب اآلخر وبهذا المعنى فإن الحوار يعني التسامح واحترام 

 حرية اآلخرين، واحتراُم الرأي اآلخر ال يعني بالضرورة القبول به.

نما  وليس الهدف من الحوار مجرد فّك االشتباك بين اآلراء المختلفة أو تحييد كل طرف إزاء الطرف اآلخر، وا 
هدُفه األكبر هو إثراء الفكر وترسيخ قيمة التسامح بين الناس، وتمهيد الطريق للتعاون المثمر فيما يعود على 

س المتين للتعاون البّناء بين جميع األطراف بالخير، وذلك بالبحث عن القواسم المشتركة التي تشكل األسا
شاعتها على  األمم والشعوب. والحوار بهذا المعنى ُيعد قيمة حضارية ينبغي الحرص عليها والتمسك بها وا 

 جميع المستويات.

والوعي بذلك كله أمر ضروري يجب أن نعلمه لألجيال الجديدة، وبصفة خاصة عن طريق القدوة وليس عن  
أن الحوار قد أصبح في عصرنا الحاضر أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، بل طريق التلقين وال جدال في 



  

19 
 

نما على مستوى العالقات  أصبح ضرورة من ضرورات العصر، ليس فقط على مستوى األفراد والجماعات، وا 
 بين األمم والشعوب المختلفة.

ذا كانت بعض الدول في القرن الجديد ال تزال تفضل شريعة الغاب بداًل من ال  لجوء إلى الحوار، فإن على وا 
المجتمع الدولي أن يصّحح األوضاع، ويعيد مثل هذه الدول الخارجة على القيم اإلنسانية والحضارية إلى 
صوابها حتى تنصاع إلى األسلوب الحضاري في التعامل وهو الحوار، فليس هناك من سبيل إلى حل 

 المشكالت وتجنب النـزاعات إال من خالل الحوار.

برغم اإلختالفات فيما -طلق األهمية البالغة للتعارف  بين األمم والشعوب والحضارات واألديان ومن من
وذلك لما لألديان من تأثير عميق في النفوس ويعد  كانت دعوة اإلسالم إلى الحوار بين األديان.-بينها

اْلِكتَاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء  اإلسالم أول دين يوجه هذه الدعوة واضحة صريحة في قوله تعالى:﴿ُقْل َيا َأْهلَ 
ِمْن ُدوِن اهلِل َفِإْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ اهلَل َواَل ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئا َواَل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا َأْرَباًبا 

  .64ل عمران: سورة آ  اْشَهُدوا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن﴾.

  في فلسطين: بين األديانالتسامح 

لقد شاء اهلل أن تكون أرض فلسطين مهدا للديانات فقد تعاقبت على أرضها الديانة اليهودية  
والنصرانية ومن ثم اإلسالم ، وحينما حل اإلسالم ديار فلسطين حل معه األمان واالطمئنان ومنذ العهدة 

المقدس والمسلمون والمسيحيون يعيشون في سالم لم يشهد له التاريخ مثيال ، العمرية المشهورة ألهل بيت 
نقطع وال والتوظيف  والمعامالت بينهم ال ت فالعالقات الطيبة تسود الجانبين والتداخل في السكنى والعمل

سن تستطيع أن تفرق بين مسيحي ومسلم وال يسأل إنسان آخر عن دينه ، وتسود بينهم المحبة والمودة وح
الجوار وطيب المعشر ما لم نر له مثيال في التاريخ ، فلم يحدث على مدى العصور أن حدث بينهم أي نزاع 
أو صراع منشؤه الدين بل على العكس من ذلك نرى بعض الصراعات القائمة بين المسلمين انفسهم وال نرى 

 عاداتهم وتقاليدهم وكل خصوصياتهمويحترمون مقدساتهم و  يحترمونهموبين المسيحيين فهم  ممثيال لذلك بينه
وعلى الرغم من الصراع والقتال الخارجي بين المسلمين والصليبيين فقد بقي مسيحيو الشرق على الحياد في 
سابقة لم يشهد لها التاريخ مثيال بل لقد أثبت التاريخ أنهم وقفوا مع المسلمين ضد الصليبيين لما أدركوا هدف 

ى النهب والكسب واالستغالل وليس كما اشيع بأن الهدف إنقاذ قبر المسيح تلك الحمالت وأنها تهدف إل
ومسيحيي الشرق من المسلمين وبقيت العهدة العمرية سارية المفعول ومطبقة على أهل بيت المقدس وأكنافها 
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 –ى المسلمون لهم في اثناء المعارك الطاحنة وبعد انتصارهم على الصليبيين وتحرير المسجد األقص يسئفلم 
من براثن االحتالل الصليبي بعد ما يقرب من مائة عام من االحتالل ، ولم تزل تلك العالقات  –أعاده اهلل 

الحسنة سائدة حتى اآلن المتثال المسلمين إلى أمر اهلل في معاملة أهل الكتاب ، وهذا الواقع المتميز بين 
يعد نموذجا فريدا لتسمح بين األديان هلل حولها المسلمين والمسيحيين في أرض اإلسراء والمعراج التي بارك ا

ومثاال حيا يقتدي به سكان العالم الذي ما فتئ تسوده الصراعات الدينية والعرقية، وقد ضرب لنا أهل هذه 
ة راسخة يؤمنون والمواثيق احتراما نابعا من عقيد المنطقة مثاال رائعا للتعايش بين األديان واحترام العهود

ويطبقون ما جاء فيها وال يحرفون الكلم عن مواضعه فيحس كل إنسان باألمن واألمان على نفسه وماله ودينه 
ذلك كله بمعاملة مماثلة تشعر إزاءها بأنك في مجتمع تسوده المحبة والسالم واالطمئنان  فيقابلوعرضه 

فاالختالف في العقيدة ال يلغي  اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن ﴾ ﴿ واالحترام المتبادل تحت شعار ) الدين المعاملة ( و
 إنسانية اإلنسان ما دام يعرف واجباته وحقوقه والتزاماته فال عدوان إال على الظالمين.

أما فيما يعلق بأبناء الديانة اليهودية فيذكر لنا التاريخ بأنهم لم ينعموا باألمن واألمان واالستقرار إال 
سالمي فما داموا ملتزمين بالعهود والمواثيق فهم أهل ذمة لهم ما للمسلمين وعليهم ماعليهم وقد إبان الحكم اإل

أوضحنا تلك الحقوق في ثنايا هذا البحث أما بالنسبة لمعاملتهم في فلسطين فقد ظلوا مواطنين آمنين يتمتعون 
قلية لها يتجرأ أحد باإلساءة إليهم وظلوا أالدينية المصونة إبان الحكم العثماني ولم  وبشعائرهمبحريتهم الكاملة 

قليات وكانوا يعملون بالتجارة والزراعة أحرارا في فلسطين كغيرهم من األحقوقها وعليها واجباتها وعاشوا آمنين 
وله حرية التملك والسكن والعمل والحماية إلى أن برزت الحركة الصهيونية االستعمارية المدعومة من الغرب 

ن قبل الحاقدين فانقلبت الموازين وظهرت األطماع الصهيونية والغربية في بالدنا وزاد الطين والمخطط لها م
بلة انهزام األتراك وسيطرة الغرب وصدور وعد بلفور فبدأ صراع ال ينتهي وال يزول إال بزوال االحتالل 

من تعذيب وانعدام األوانقلبت كل الموازين فهجر المسلمون من ديارهم وعم االضطراب والفوضى والقتل وال
فيه فلم نعثر عليه ولن نعثر زلنا نبحث عن مخرج آمن لما نحن  التناحر والعداوة والبغضاء والساد مان و واأل

 السمحاء التي تحفظ لكل ذي حق حقه .  الشرائعو  ةن السماويوانيلك القمطلقا ما دمنا ال نلتزم بتعليه 

بتلك الفئة القليلة من اليهود  في فلسطين المسلمين واليهودوسنضرب مثاال واحدا عن التسامح بين العرب 
وأعراضهم في مدينة نابلس  وأموالهمالذين ال يزالون يعيشون بين ظهرانينا آمنين مطمئنين على أرواحهم 

العرب المسلمين واليهود إذا نزع وقد ضربوا لنا مثاال حقيقيا واقعيا إلى إمكانية التعايش بين ويسمون بالسمرة 
على الرغم من كل المآسي التي حصلت في  -من غل وحقد وطمع وعدوان فلم يثبت  ا في صدورهمم

أن اعتدى عل هذه الفئة أحد او ناصبهم العداء أو جرحهم بقول أو فعل وما ذاك االلتزام إال من  –فلسطين 
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انات األخرى واحترام وحي تلك الرسالة الخالدة والمسؤولية العميقة التي يحس بها المسلم اتجاه أهل الدي
مشاعرهم ومعتقداتهم وحريتهم ، ولنا أسوة في أهل القدس قبل االحتالل وكيف كان التعايش بين العرب 

وعالقات طيبة على الرغم من  واليهود والمسيحيين في أحياء متقاربة وال تزال تربط بعضهم صداقات حميمة
ولكل الموحدين  للسالم دس آمنة مطمئنة مدينةعقائدهم وأعراقهم وأصولهم آملين أن تعود القاختالف 

    .عليها  ان يرث اهلل األرض وموالمؤمنين إلى أ

 خاتمة:

من العناصر األساسية في تعاليم اإلسالم، أي مدى يعتبر التسامح  مما تقدم يتضح لنا بجالء إلى
التزام المسلمين بذلك وحمايتهم لحقوق ومن هنا فإن  وبالتالي من األهداف التي ترمي إليها التربية اإلسالمية.

االنسان والجماعات المتنوعة وأتباع الديانات األخرى الذين يعيشون في المجتمعات اإلسالمية أمر يدخل في 
وفي هذا اإلطار  إطار التزاماتهم الدينية التي تقضي بالحفاظ والدفاع عن الحقوق اإلنسانية العامة للجميع.

من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن »صلى اهلل عليه وسلم :  ُيفهم أيضًا حديث النبي
. ومن هنا فإنه من  كتاب اإليمان( 49، الحديث  مسلم صحيح« )اإليمانلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

نسان، ليس من التسامح في شيء الوقوف موقف المتفرج حيال الظلم والقسوة اللذين يتعرض لهما أي إ
ولذا نرى أن المجتمع اإلسالمي كيف نعم باألمان واالستقرار  بصرف النظر عن جنسه أو لونه أو عقيدته

والتحاب والتعاطف فقد عاش في كنفه كل الملل والنحل آمنين مطمئنين ، بل لقد سرت عدوى هذه المعاملة 
ين فرأوا ما كان منهم من لين بين الشعوب التي كانت تسمع عن اإلسالم وكان يصلها بعض تجار المسلم

سالم طوعا وانتشر اإلسالم بينهم في أصقاع روسيا والصين وكل بلدان لطباع وحسن المعاملة فدخلوا في اإلا
العالم دون حرب او فتوحات أو إكراه وبالمقابل نجد الصورة المغايرة تماما للمغول والصليبيين في حروبهم مع 

لوا وعذبوا ونهبوا واغتصبوا وأعاثوا في األرض فسادا وظلما وتقتيال بغير المسلمين حين انتصروا عليهم فقت
ذنب وانتقموا من أناس مسالمين واحرقوا مخلفات الحضارة اإلسالمية في بغداد واألندلس ، فتلك الصورتان 

السالم  خالق عالية وتسامح ولين ورفق ، فقد بعث عليهترينا ما يتمتع به المسلمون من أ المتناقضتان تماما
ليتمم مكارم األخالق ، وتمثل المسلمون واقتدوا بأخالق نبيهم وسيرته النيرة ، فكان شعارهم ) الدين المعاملة ( 

 كما ورد عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم فكان قدوتهم في كل ما يقومون به في السلم والحرب . 

التي تضم بلدان العالم  بعض واغتصاب لألقليات المسلمة في نراه اليوم من قتل وتعذيب وتشريد وما 
مرأى من العالم أجمع وال حول لهولها فيذبح المسلمون على مسمع و جرائم تقض المضاجع  أقليات مسلمة و
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ئ إال أن قالوا ربنا اهلل فقد شاهدنا نماذج عديدة في لشال ، وال قوة لهم أمام تلك القوى الطاغية من قوى الشر
ول اإلسالمية ساكنا اللهم إال لمين وما يحل بهم دون ان تحرك الدرعايا المسمن ا والهند والفلبين وغيرها بورم

من استنكار أو شكوى هزيلة أو مساعدة ال تسمن وال تغني من جوع وهذا دليل على درجة الضعف والتخاذل 
وتتداعى عليها األمم كما تتداعى األكلة سالم العار المحدق بتلك الدول التي تدعي اإل والهزيمة الشنعاء وذلك

ك جيشا جرارا لالنتقام فالمعتصم يحر  خنا المضيءيومقارنة بتلك الصور المشرقة في تار ،على قصعتها
وينتقم لها ويحررها ويأسر ويقتل ويحتل أرض من قام باالعتداء عليها ، فكيف هتفت باسمه ،ة لصيحة امرأ

راجه وهم ينظرون ويستجدون وال يحركون ساكنا لتخليص تلك بمن تحتل مقدساتهم ومسرى نبيهم ومع
 ة ودول العالم الحر بال استثناء ،المقدسات التي تنتهك كل يوم على مسمع ومرأى من كل الدول اإلسالمي

ال سمي تخاذال نما المتسامح دائما يكون في موقف القوي وا    فالتسامح ليس في الحق وليس عن ضعف وا 
التسامح من منطلق القوة وليس من منطلق الضعف والهيمنة و ، فاللين في غير ضعف ،  اوانهزاما وذال وعار 

من قبل اآلخرين ، كما نرى اليوم من تفريط في حقوق المسلمين ، والتنازل لألعداء عن أعز بقاع العالم 
مؤمنين دون .ليس هذا فحسب بل يتخذون أعداءهم وأعداء اهلل أولياء من دون الاإلسالمي وأهمها وأشهرها 

بهذه الصفات ، ومن يشعر بالضعة  ، فكيف يتسامح من يوصف أو حتى قومي وازع ديني او أخالقي
هم ،  ،فنحن قوم أعزنا اهلل فهوم من مضمونه ، وطمع فيهم أعداؤ والهوان ، والهزيمة ، فقد فرغوا هذا الم

  باإلسالم فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا اهلل !!!!! 

 :   والمقترحات التوصيات
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 نشر األبحاث المتميزة في هذا الموضوع .  -2
مية في إجالء صورة اإلسالم الشريعة بهذا االسم لما له من أه استحداث مقرر جامعي لطلبة كلية -3

 الناضرة أمام العالم . 
بقيم التسامح في اإلسالم عن طريق الخطب ، والمحاضرات العامة ، والندوات تعريف الناس  -4

 والمؤتمرات الدولية والعالمية . 
ترجمة األبحاث المتميزة في هذا المجال ونشرها على صفحات اإلنترنت وفي المجالت العالمية  -5

 المشهورة . 
الحة والمعاملة الطيبة لكي يقتدي ترسيخ قيم التسامح بين الناس والتعريف بها عن طريق القدوة الص -6

 بهم اآلخرون . 
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 وضع دروس من صور التسامح المشرقة في المناهج المدرسية لكل المراحل الدراسية .   -7
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 ر في الفكر واألدب العربي المعاصرالحوا -المحور الثاني: العولمة / 
ص  ُمَلخَّ

ِنيَّةَأن   ُكو  َذجــَا   َسَنُة الِفك ر اإِلس الِمي: الِقَراَءُة اأَلر   أُنـ مـُو 
 د. ُاَساَمة َحَسن َعايش َصاِلح

بد اأَله ِليَّة / -ُأَسَتاذ َفلَسَفة التَّاِري خ الُمَعاِصر ن  َجاِمَعة ار   ِقس م ُمَتَطلََّبات الَجاِمَعة –ُكِليَّة اآلَداب والُفُنو 
 

تمحور البحث حول ماهية األنسنة في الفكر اإلسالمي، مفهوما، وتاريخا، ونصا، وتراثا، وثقافة، وفكرا، وأدبا.    
البحثية للمفكر وتأطرت الماهية اإلنسانية للمرجعية اإلسالمية، فكرا وعقال وخطابا، من خالل القراءة العلمية 

 الجزائري محمد أركون، كأنموذج حداثي معاصر، اتخذ من المنهجية التفكيكية، والنقدية العلمية أداة ومنطلقا.
ُنحتت المقدمة تحت مسمى إبانة تأسيسية، تناولت في مفاصلها األبعاد الداللية لعنونة البحث، موضوعا    

 في النتاج األركوني، المجسدة جذرا في الثقافة العربية اإلسالمية. ومفهوما وذاتا، خاصة غائية األنسنة اإلسالمية
تأسيجت موضوعات البحث الرئيسة بثالثة محاور مفصلية. جاء األول متناوال البنية المعرفية األركونية التي    

كل تباينا عرفت علميا بمسمى اإلسالميات التطبيقية، وذلك بصفتها مدرسة قرائية مستحدثة للفكر اإلسالمي، تش
جوهريا عن الخطاب االستشراقي الُمتسق باإلسالم موضوعا. أما الثاني فقد ُأفرد لموضوع تأريخية األنسنة 
األركونية في سياقها اإلسالمي، متمثلة ببعض أعالم الفلسفة واألدب في الثقافة العربية اإلسالمية، كأبي حيان 

راءة معمقة لكتابات أركون اإلنسانية في الفكر اإلسالمي، التوحيدي ومسكويه. وُخصص المحور الثالث إلنجاز ق
كاتكاء مصدري، وتأصيل فكري، وتبويب تراثي ثقافي، تهيكلت تحت مسمى البحث األركوني المؤنسن كمقاربة 
فكرية إسالمية. واحتوت الخاتمة على خالصة مكثفة للبحث وموضوعاته، تمازجت أساسا في نزعة األنسنة 

دية إسالمية، تقاطعت علميا في النظرية المعرفية، والوعي التاريخي النقدي، وفلسفة الحوار كأيديولوجيا عقائ
 الحضاري. 

 كلمات مفتاحية: األنسنة، الفكر اإلسالمي، التراث ، الحوار الحضاري، االستشراق، األركونية.
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Abstract 

 
" Humanization of Islamic thought: Reading AL A'RKOUNIAN model " 

 
       The research concentrates on the essence of humanization in Islamic thinking, 

conceptually, historically, textually, culturally, intellectually, literary and heritage. 

Thus, the Islamic reference of humanization essence was formed, intellectually, 

mentally and discourse, through a researchable scientific study of the Algerian thinker 



 2 

Mohammed A'rkoun, as a contemporary modern model, who employed the 

systematic deconstruction and the scientific critique as an implement and a platform 

for humanization essence.              

      The opening of this paper was carved under the name of constituent revelations, 

and the hinges highlights the research title indicative dimensions, thematically, 

conceptually and objectively, particularly, the teleological Islamic humanism in 

A'rkoun resulting embodied and rooted in the Arab- Islamic culture.                                                                                
       The research topics enclose three main axes. The first one handles AL A'rkounian 

cognitive structure which is identified scientifically as Applied Islamic, a literacy 

school innovative for Islamic thought, which constitutes a substantial dissimilarity 

from the oriental traditional discourse consolidated with Islamic issues. The second 

axes is devoted to AL- A'rkounian historical humanization in it's Islamic context, 

represented by some of the prominent thinkers in philosophy and literature in the 

Arab- Islamic culture, such as Abu-  Hayan  ALTohedy and Miskaway . While the 

third axes is allocated to the completion of a profound reading for A'rkoun writings 

about humanity in Islamic thought, as a source provenance, intellectual ingrain and 

cultural heritage tabulation framed under the title of ALA’rkounian humanized 

research as an Islamic intellectual approach. Eventually, the conclusion contained an 

extensive summary of the research as well its themes, intermingled mainly on 

humanization tendency as an Islamic dogmatic ideology, intersected scientifically in 

cognitive theory and the awareness of the historical critique and the philosophy of 

civilized discourse.  

                                                                                                                                                         

Key wards: Humanization, Islamic Thought, Heritage, Cultural Dialogue, 

Orientalism, AL- A'rkounism.                                                                                                                                                 

    

 
ِنيَّةالالِمي: َسَنُة الِفك ر اإِلس  َأن   ُكو  َذج   ِقَراَءُة اأَلر   اأُنـ مـُو 

 ــأسـيسـيـة:إبـــانــة تـ
محورة، هناك ثالثة أبعاد داللية ينبغي ذكرها إيضاحا.  قبل الولوج في لجة األفكار   

 ذاتية العنونةو  المزج الداللي بين الفكر المؤنسن عقائديا حوليتأطر البعد األول 
 الفكر تاريخية باحثة فيالُمَفكَِّرة وال 1صية محمد أركون. بمعنى شخابستمولوجيا

                                                 
الشخصية، كما دونها بنفسه قبل موته، وسيرته (  2010 – 1925محمد أركون )  طفولة لإللمام بشذور من  1

قدي، ترجمة وتقديم: محمود عزب، دار الطليعة للطباعة أنظر، محمد أركون: األنسنة واإلسالم: مدخل تاريخي ن
.؛ محمد أركون: نحو تاريخ مقارن 290 – 285، صفحة 2010والنشر، الطبعة األولى، كانون الثاني/ يناير 

 – 376، صفحة 2011لألديان التوحيدية، ترجمة وتقديم: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، الطبعة األولى، 
سيرته كذلك مترجم معظم أعماله إلى العربية هاشم صالح. أنظر، هاشم صالح: محمد  وقد أشار إلى. 379

أركون والبدايات األولى: من قرية صغيرة إلى زوايا العالم األربع، في: الخروج على الحس المشترك: قراءات في 
.؛ 21 – 17، صفحة 2002مشروع أركون، مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، المنامة، 

 .32 – 25شربل داغر: سيرة األستاذ، في: الخروج على الحس المشترك ... مرجع سبق ذكره، صفحة 
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، ومشروعا ، ونقدا، واجتهادا3ومصطلحا ،هويةتراثا، و و عقال،  ،2اإلسالمي العربي
هدفا ، المعرفي الذي اتخذ من الثراء، 4ا نصياوتفكيكفلسفيا، وتأسيسا إيديولوجيا، 

                                                 
محمد أركون: تاريخية الفكر العربي اإلسالمي، ترجمة: هاشم صالح، منشورات مركز اإلنماء القومي، بيروت،   2

أركون، وتأثره بأساتذته، خصوصا  الفكري لدىوعي التطور . ومن أجل 10 – 7، صفحة 1986الطبعة األولى، 
(، المثقف الماركسي، الفرنسي الجنسية، والمتخصص في  1909 – 1991)  Claud Cahenكلود كاهن

 ، أنظر: التاريخ اإلسالمي في العصور الوسطى
Carool Kersten: From Braudel To Derreida: Mohmmed Arkoun`s Rethinking Of Islam 
And Religion, Middle East Journal Of Culture And Communication, February 2011, 

Volume 4, Issue 1, Page 24 – 25.;  
وكان أركون قد أهدى الفصل الثالث من كتابه األنسنة واإلسالم، والذي عنونه تحت مسمى " التعدي والنقل 

، قائال: " إلى روح معلمي وصديقي كلود كاهن ". "، إلى كلود كاهن –التاريخ العام وتاريخ الفكر  –والتجاوز 
وكان قد أنجز دراسة أخرى حول  .87... مرجع سبق ذكره، صفحة  محمد أركون: األنسنة واإلسالمأنظر، 

أعمال كلود كاهن، أنظر، محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني: كيف نفهم اإلسالم اليوم؟، ترجمة وتعليق: 
 – 63، صفحة 2004يعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثالثة، آب / أغسطس هاشم صالح، دار الطل

152. 
أوضح أركون إشكالية استخدام المصطلحات والمفاهيم عند الحديث عن االعتقاد من وجهة نظر فكرية ناقدة،   3

سالمي. أنظر، محمد أركون:  خاصة أننا ال نميز في المدلول اللغوي والديني والفكري بين كلمة اإلسالم ومسلم وا 
، صفحة 1988، 56/57من مفهوم اإلسالم إلى كيف الكالم عن اإلسالم اليوم، الفكر العربي المعاصر، العدد 

؛ محمد أركون: نحو نقد العقل الديني، ترجمة وتقديم: هاشم صالح، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، .47
 .246 – 245، صفحة 2009الطبعة األولى، تموز ) يوليو ( 

تولدت لدى أركون دافعية علمية للبحث عن جذور لمفهوم العقل في التراث اإلسالمي. أنظر: رضوان زيادة:   4
، 9، المجلد 2002محمد أركون ونقد العقل اإلسالمي: السؤال التاريخي في السياق االجتماعي، مجلة الكلمة، 

ة الفكر والنقد واالجتهاد في رؤية أركون العلمية تجاه . هناك ترابط مفاهيمي ما بين ثالثي62، صفحة 35العدد 
الفكر العربي اإلسالمي. أنظر مثاال، محمد أركون: الفكر اإلسالمي: نقد واجتهاد، ترجمة: هاشم صالح، دار 

.؛ محمد أركون: نحو نقد العقل اإلسالمي، ترجمة: هاشم صالح، دار الطليعة للطباعة 1990الساقي، لندن، 
. ونتيجة لذلك، ُنظر إليه علميا بصفته من النخبة المثقفة المؤمنة بالحداثة واالنفتاح. 2009وت، والنشر، بير 

 أنظر:
Gholam Khiabany, Tarik Sabry: Intellectuals And Modernity, Middle East Journal Of 

Culture And Communication, February 2011, Volume 4, Issue 1, Page 3 – 5. 
 ك دراسة تحليلية لفكر أركون من خالل مؤلفاته، وحقله المعرفي. أنظر:وهنا

Jacques Waardenburg: Islam: Historical, Social, And Political Perspectives, Walter 
De Gruyter Gmbh & Co KG, Berlin, 2002, Page 147 – 151.  
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 الفكرية إنتاج األنا الحضارية إلعادةأداة نقدية معيارية تقويمية  ،5منهجاو  وتأسيسا
ية األنسنة في األنموذج اههناك سببية موضوعية دفعتني ألن أتناول م. 6المؤنسنة
تطبيقية، ، لكونها شكلت قطب الرحى في مشروعه المسمى اإلسالميات ال7األركوني

وكمصطلح تركيبي ، 8والمصدرية متعددة االختصاصات وذلك كمنهجية علمية نصية
جذرا إلى النقدية التاريخية  متكئايجة التقليدية في بنيتها التكوينية، يتجاوز األس

 ،السياسي -الدينية ببعديها الثقافي  واألنثروبولوجيا، 9المقارنة، واأللسنية التفكيكية
غراس الوعي، واستحداث الخطابالجتناء المعنوالتأملية الفلسفية المعرفية،   .10ى، وا 

                                                 
ي نادر: التراث والمنهج بين أركون والجابري، الشبكة للتوسع حول مقومات المنهج األركوني، أنظر، نايلة أب  5

 .118 – 93، 77، صفحة 2008العربية لألبحاث والنشر، بيروت، الطبعة األولى، حزيران / يونيو، 
اعتقد أركون بأن التأمل االبستتمولوجي غائب عند العرب، مؤمنا بعدم وجود قطيعة ابستمولوجية في الفكر   6

انقطاعات، وهي التي جعلته فكرا منقطعا، وليس مستمرا ومؤتلفا. راجع: مجلة الفكر  العربي المعاصر، إنما
 .86 – 80، صفحة 22 – 20، العدد 1982العربي المعاصر، 

جمعتني به في مؤتمر علمي، عقد في  فكرية معمقة استذكارا لحوارية العلمية،تدون هذه الورقة البحثية   7
سي. لقد كان التاريخ السيا / ي ألطروحة الدكتوراة في فلسفة التاريخ المعاصرإنجاز  الجمهورية التونسية، أثناء
ي آصرة الربط لجنة مناقشة الدكتوراة خاصتي، األستاذ الدكتور المؤرخ عبد الجليل التميم صديقي وأستاذي ورئيس

يخي والمعرفي، وهي شخصيا وفيا له، ومؤسسا لدارة بحثية متميزة في إنتاجها التار  صديقا في حواريتنا، لكونه
للبحث العلمي والمعلومات، التي اتخذت من مدينة زغوان مقرا لها، قبل أن تنتقل إلى العاصمة  مؤسسة التميمي

 تونس. التونسية
د: المصادر يمن أجل اإللمام بمصدرية محمد أركون في مشروع اإلسالميات التطبيقية، أنظر، رضوان الس  8

: محمد أركون: المفكر والباحث ون: المشروع، وطرائق التعامل، والنتائج، فياإلسالمية في دراسات محمد أرك
 .36 – 21 ، صفحة2011واإلنسان، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة األولى، 

محمد أركون: القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ترجمة وتعليق: هاشم صالح، دار   9
 .5، صفحة 2005طباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، آذار ) مارس (، الطليعة لل

. من أجل إدراك 43 – 38محمد أركون: تاريخية الفكر العربي اإلسالمي ... مرجع سبق ذكره، صفحة  10
له، المنهج األركوني، وخصوصيته التاريخية في إطار مقاربته النقدية للنص التراثي، أو للعقل الذي أنتجه، أو أو  

 مفهوما ومصطلحا، أنظر، نايلة أبي نادر: أركون والمنهج النقدي، في: محمد أركون: المفكر والباحث واإلنسان
 ,Mohammed Arkoun: Rethinking Islam Today.؛ 123 – 109، صفحة ... مرجع سبق ذكره

Annals Of The American Academy Of Political and Social Science, July 2003, 
Volume 588, Islam: Enduring Myths and Changing Realities, Page 29.   

 – Jacques Derrida  (1930 ولإللمام بالمنهج التفكيكي األركوني، تأثرا بالفيلسوف الفرنسي جاك دريدا
 ، أنظر:(، بصفته مؤسس نظرية التفكيك في النقد األدبي في مرحلة ما بعد البنيوية 2004
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، حفريات األركنة، مقابل سميه نحتا لغوياة، فيما أُ فيمس الغائي أما البعد الثاني
. 12، الذي بقي حاضرا بقوة في أعمال أركون الفكرية11حفريات المعرفة لميشيل فوكو

إن استجالء ثنائية الماهية والغائية لنزعة األنسنة األركونية يؤكد أننا ال نروم في 
ادة ننا ال نهدف إلى إعأبجدياتنا هذه الغوص في نتاج أركون الفكري مجمال. كما أ

                                                                                                                                            

Siti Rohmah Soekarba: The Critique Of Arab Thought: Mohammed Arkoun`s 
Deconstruction Method, Makara, Sosial, Desember 2006, Volume 10, Issue 2, Page 
81 – 84. 
وكان دريدا قد أوضح كيف عثر على مفردة التفكيك، معنى وداللة. أنظر، جاك دريدا: الكتابة واالختالف، 

، 2000جهاد، تقديم: محمد عالل سيناصر، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، ترجمة: كاظم 
، كمدرسة فلسفية أسسها Decostruction.؛ وللتوسع حول مصطلح التفكيكية باإلنجليزية 63 – 57صفحة 

 ، أنظر:ابتداء دريدا
 Michael Payne, Jessica Barbera (Editors): Adictionary Of Cultural And Critical 
Theory, Wiley – Blackwell, Ajohn & Sons, Ltd, Publication, West Sussex, Second 

Edition, 2010, Page 180 – 183.;  
 ومن أجل اإللمام ببنى فلسفته التفكيكية، أنظر، سيار الجميل: ديريدا رائد الفلسفة التفكيكية، 

Elaph.com / Elaphliterature 
ل التوسع حول معنى التفكيك في الفكر األوروبي، أنظر، هاشم صالح: اإلسالم واالنغالق الالهوتي، دار ومن أج

  .62 – 35، صفحة 2010الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة األولى، آذار ) مارس ( 
ية (: فيلسوف فرنسي، مبتكر مصطلح أركيولوج 1926 – 1984) Michel Foucaulat ميشيل فوكو  11

عرفية ، وهو عبارة عن فلسفة م1969حفريات المعرفة عام  / نشر فوكو كتابه أركيولوجيا المعرفةالمعرفة. 
. وقد ترجم  الكتاب إلى اللغة العربية. أنظر، ميشيل فوكو: حفريات المعرفة، ترجمة: للتاريخ والتحليل التاريخي

أركون، جوزيف مايال: من منهاتن إلى بغداد ما ؛ محمد .1987سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، بيروت، 
 .141، صفحة 2008وراء الخير والشر، ترجمة: عقيل الشيخ حسين، دار الساقي، الطبعة األولى، 

نتاجه من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية،  معظم أشار هاشم صالح، أحد تالمذة أركون المخلصين، ومترجم 12
المنهجية واالبستمولوجية، في أطروحة أركون الرئيسة. أنظر، محمد أركون: إلى عمق تأثير مصطلحات فوكو، 

نزعة األنسنة في الفكر العربي: جيل مسكويه والتوحيدي، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، الطبعة 
علم  . كما تأثر أركون بالفيلسوف الفرنسي روالن بارت، الناقد األدبي ومطور72 – 71، صفحة 1997األولى، 

فقه اللغة، أحادي المعنى، وتأكيده على أن النص متعدد المعاني. فإذا  / الداللة، في نقده للمنهج الفيلولوجي
كانت الكلمة تحوي معنى أساسيا وتاريخيا، فإن لها معان ثانوية أخرى، يجب توظيفها في تحليل النص. لقد 

لمعاني. أنظر، محمد أركون: تاريخية الفكر العربي أطلق بارت على تلك المعاني الثانوية المهمة مسمى ظالل ا
 .259اإلسالمي ... مرجع سبق ذكره، صفحة 
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بتقابلية ضدية، إعالء  قصائه أحكامات، وال حتى اس13استنطاقه، عقال ومنطقا ونتاجا
مفردة صوابية أم خطأ، عربنة أم أوربة، إنما محاولة التوقف عند أهم أو تسخيفا، 

المضمخة في ثرى الثقافة  ،14مفاهيمية ارتبط بها، وارتبطت به تاريخيا، وهي األنسنة
البحث فيها وعنها، منذ  ، من حيث زمنية، ومؤسسيها األوائلة اإلسالميةالعربي

 .في ستينيات القرن العشرين اشتغاله على أطروحته الجامعية لنيل درجة الدكتوراة
كنماذج تأصيلية كأمثلة تخصصية، و  16ومسكويه 15ديالتوحيحيان أبو ويبرز هنا 

الثالث على فسيفسائية المنهج وينساح البعد ، قراءة ونصا وعقلنة. بحثيا معنونة
دون التعمق  ،األركوني، الذي ليس من السهولة أسورته وعيا، أو التحلق حوله أداة

بمركزية الثقافة التخصصية، واإلحاطة بأشراط العلوم اإلنسانية المتنوعة. هناك مزج 
ومعه الستيالد  ، انغمس فيهواالختصاصات والمقاربات متعدد األبعاد ،منهجي

                                                 
لإلطالع على مالمح مشروع أركون في نقد العقل الديني إيديولوجيا، أنظر، عبد الرحمن الهلوش: محمد   13

 www.newssabah.comأركون ... مشروع نقد العقل اإلسالمي التقليدي. 
الح مدى الصعوبة في ترجمة الفكر ومصطلحاته من اللغات األوروبية إلى اللغة العربية. أوضح هاشم ص 14

اإلنجليزية، يترجمها بالفلسفة اإلنسانية، والنزعة اإلنسانية،  Humanismالفرنسية /  Humanismeفكلمة 
الفكر العربي ... مرجع واإلنسية، واالتجاه اإلنسي، والتيار اإلنساني. أنظر، ، محمد أركون: نزعة األنسنة في 

، اإلحالة الهامشية األولى. ويترجمها أندريه الالند في موسوعته الفلسفية بالنزعة 16سبق ذكره، صفحة 
اإلنسانوية. راجع، أندريه الالند: موسوعة الالند الفلسفية، تعريب: خليل أحمد خليل، تعهده وأشرف عليه: احمد 

. ولمعرفة معانيها 570 – 566، صفحة 1996س، الطبعة األولى، باري –عويدات، منشورات عويدات، بيروت 
 في المعجمية اإلنجليزية، أنظر:

William L. Reese: Dictionary Of Philosophy And Religion: Eastern And Western 
Thought, Humanities Press, New Jersey, Harvester Press, Sussex, 1980, Page 235. 

ميالدية (:  1023 – 922هجرية /  414 – 310لتوحيدي، علي بن محمد بن العباس ) أبو حيان ا  15
فيلسوف متصوف، يعتبر أديبا للفالسفة، وفيلسوفا لألدباء. غزير المحتوى، ُاعتبر من كتاب اآلراء والمذاهب، إال 

، الصداقة والصديق، أنه كان يجأر بالشكوى لتعثر حظوظه. من أشهر مؤلفاته: اإلمتاع والمؤانسة، المقابسات
 – 161، صفحة 1975واإلشارات اإللهية. أنظر، زكي مبارك: النثر الفني في القرن الرابع دار الجيل، بيروت، 

 www.ahewar.org.؛ بوبكر الفياللي: أبو حيان التوحيدي سيرة ) محنة ( فيلسوف. 175
ف ومؤرخ، تميز بعلم األخالق، ميالدي (: فيلسو  1030 – 932مسكويه، أحمد بن محمد بن يعقوب )   16

ويصنف من أوائل األدباء الفالسفة الحكماء الذين درسوا األخالق الفلسفية. كان شغوفا بالفلسفة اليونانية. من أهم 
مؤلفاته كتاب تهذيب األخالق وتطهير األعراق، ورسالة في اللذات واآلالم في جهر النفس. أنظر، زكي مبارك: 

 .191 - 176بق ذكره، صفحة النثر الفني ... مرجع س
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ممنهجا، يؤانس القارىء تاريخيا ، وأنتج نصا منمطداثي تخطى المألوف الخطاب ح
حاالت، مصدرية ومرجعية، ثرة بقيمتها  والباحث لما تحويه هوامشه من توضيحات وا 

  وتنوعها المعرفي، وتباينها الفكري.العلمية، 
 ــــيـــــات التـطـــبـــيـقـــيـــة:البـــــــنـــــيـــــة المـــــعـرفـيـة األركـونــــيـة: اإلســـــالمـــ

نقدية مستحدثة في  قرائية بستمولوجي علمي، ومدرسةأسس محمد أركون مشروع ا   
، 17الفكر العربي اإلسالمي، تبلورت مصطلحا تحت مسمى اإلسالميات التطبيقية

حداث إزاحة  تقليديا،  ر فيه تراثاك  فَ المُ في غايتها قراءة الفكر اإلسالمي قراءة علمية، وا 
والذي هو في جوهره ليس إال تراكما تاريخيا  ر فيه عقائديا،كِّ فَ وصوال إلى الالمُ 

نهماما فيه منهجا ودرسا ونقدا وقد تأسيجت نواة مشروعه  .18للمستحيل التفكير فيه، وا 

                                                 
.؛ للتوسع حول 61 – 54محمد أركون: تاريخية الفكر العربي اإلسالمي ... مرجع سبق ذكره، صفحة  17

 األبعاد المعرفية لإلسالميات التطبيقية، أنظر:
Carool Kersten: From Braudel To Derreida, Op.Cit, Page 27 – 34.; 

ة، حديثة نسبيا، عن اإلسالميات التطبيقية من خالل نصوص إعالمية، أشار وقد نشر اركون مقالة علمية تحليلي
 فيها إلى أدوات التحليل اإلستراتيجي والسيوسيولوجي واألنثروبولوجي للخطاب المعاصر. أنظر:

Mohammed Arkoun: The Answers Of Applied Islamology, Theory, Culture & Society, 
March 2007, Volume 24, Page 21 – 38. 

وفي موضع آخر، أشار أركون إلى مشروعه بمسمى اإلسالميات المطبقة. أنظر، محمد أركون: نحو تقييم 
؛ وعن عالقة .39، صفحة 49، العدد 1984واستلهام جديدين للفكر اإلسالمي، الفكر العربي المعاصر، 

لتقليدية، وتعددية الميادين واالختصاص، اإلسالميات التطبيقية بنقد العقل اإلسالمي من حيث المنهج وحدوده ا
اري: نقد العقل اإلسالمي عند محمد أركون، دار الطليعة للطباعة  التاريخي والفلسفي واللساني، أنظر: مختار الَفج 

 .64 – 19، صفحة 2000والنشر، بيروت، 
المركز الثقافي  –قومي محمد أركون: الفكر اإلسالمي: قراءة علمية، ترجمة: هاشم صالح، مركز اإلنماء ال 18

. وأشار أركون إلى أنه تحقق من صحة 18، صفحة 1996الدار البيضاء، الطبعة الثانية،  –العربي، بيروت 
تحليالته عن مكانة ووظائف الممكن التفكير فيه / والمستحيل التفكير فيه، وعن المفكر فيه / والالمفكر فيه في 

د اللغات العالمية اإلسالمية، كالعربية األم، أو الفارسية، أو األوردية، الفكر اإلسالمي المعاصر، الذي كتب بعدي
أو التركية، أو األندونيسية وغيرها. أنظر، محمد أركون: معارك من أجل األنسنة في السياقات اإلسالمية، ترجمة 

قد نشر . وكان هاشم صالح 31، صفحة 2001وتعليق: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، الطبعة األولى، 
مقابلة مطولة مع أركون حول الممكن التفكير فيه / والمستحيل التفكير فيه، في الفكر اإلسالمي المعاصر. 
 أنظر، محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني: كيف نفهم اإلسالم اليوم، ترجمة: هاشم صالح، دار الطليعة

أن أركون يعتبر من النخبة النوعية القليلة  . يشار إلى297 – 274، صفحة 1998، بيروت، للطباعة والنشر
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بخصوصيتها  بنطاق إشكالي مهيمن موضوعا، وبخصوبة مفاهيمية أورى زناد سبقه
يد مفهوم ومهام اإلسالميات التطبيقية، يتطلب إدراك وأوضح أن تحدالداللية. 

 .19الخطاب االستشراقي عن اإلسالم، المسمى باإلسالميات الكالسيكية
حول  اُمخترع اغربي اا خطابنظر أركون إلى اإلسالميات الكالسيكية بصفته   

 تجنبا وصفه باالستشراق الكالسيكي، مع اعتقاده أن االستشراق ما هو إالاإلسالم، م
، نقدا مصدريا لقد انتقد النتاج الغربي الكالسيكي عن اإلسالممقاربة معرفية. 

لكونه أهمل نصوصه الشفهية، غير المدونة كتابيا، ومؤلفاته الماس ة له،  ومنهجيا،
األغلبية السنية، وتعامل معها والمتمايزة عن كتب األغلبية المسلمة، التي أسماها 

وقد مس نقده كالسيكيي  تنظيرية دوغمائية. كمفهوم أرثوذكسي سني، وعقلية
في فهم النصوص دالليا،  اإلسالميات، لتجاهلهم المقاربة السيميائية واألنثروبولوجية

لقد ألح على ضرورة دراسة العلم األنثروبولوجي ألنه يخرج  .20وتوليد المعنى قراءة
ن الزماني العقل من سياج التفكير المغلق إلى مستوى أرقى إنسانيا في البعدي

                                                                                                                                            

المثقفة التي تناولت مسائل التفسير التاريخي األنثروبولوجي للقرآن الكريم، وأخضع النص العقائدي للقراءة العلمية 
 :Abdul Kabir Hussain Salihuالفاحصة، تفسيًرا وتأوياًل ونقًدا. أنظر، 

Mohammad Arkoun`s Theory Of Quranic Hermeneutics: Aritique, Intellectual 
Discours, 2006, Volume 14, No 1, page 20, 24-27.; 

إال أنه ُنقد علميا من خالل مشروعه، ومصطلحه، وكتاباته، وفكره، ونصه، أنظر، الحسن العباقي: القرآن الكريم 
دار صفحات للدراسات والنشر، دمشق، والقراءة الحداثية، دراسة تحليلية نقدية إلشكالية النص عند محمد أركون، 

 .303 – 25، صفحة 2009اإلصدار األول، 
  

ومن أجل إدراك رؤية  .51محمد أركون: تاريخية الفكر العربي اإلسالمي ... مرجع سبق ذكره، صفحة  19
ن: أركون في أهمية تجاوز منهجية اإلسالميات الكالسيكية االستشراقية، أنظر، محمد أركون: العلمنة والدي

 – 36، صفحة 1996اإلسالم المسيحية الغرب، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، الطبعة الثالثة، 
52. 
أك َد أركون أن االستشراق الحديث ال يحلل النصوص اإلسالمية القديمة. وَبي َن أننا لم نطبق حتى اآلن منهجية  20

ى النصوص المكتوبة باللغات اإلسالمية، وفي مقدمتها اللغة نقد الخطاب السائدة في البيئات العلمية العالمية عل
العربية. كما أوضح أن مفهوم األيديولوجيا، الذي يطغى على األدبيات اإلسالمية والعربية حديثا، ال يحظى 

 بالتحليل واالهتمام من قبل الباحثين، مسلمين كانوا أم مستشرقين. أنظر، محمد 
 .16، صفحة 47، العدد 1987الفكر العربي المعاصر، أركون: اإلسالم وعالم وسياسة، 
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وفي الرؤية األعمق، يعلمنا ذاك العلم كيفية التعامل مع الثقافات األخرى والمكاني. 
 بروحية منفتحة ذهنيا، ومتفهمة وجوديا، وأهمية تفضيل المعنى على القوة أو السلطة.

 بحثية مؤسسةكتهيكلت المعرفة اإلسالمية الكالسيكية كمأسسة استشراقية نهجا، و    
ونصوصا، إال أنها مزجت بين ثنائية المعرفة  خطابا وتراثا ،اإلسالممختصة بدراسة 

وعاد أركون لينبش في . 21والسلطة، وُدرست نقديا كمفهوم استشراقي كامن وظاهر
، حتى أصبح لديه اهتجاس خاص في نقد المعرفة الغربية عن تربة االستشراق تحليال

. 22عظم نتاجاته البحثيةفي م اإلسالم كجزء من منهجه التحليلي النقدي، ضمنه
دته أبجديات إيجابية، وحسب ألعم لقد استورق من االستشراقوبالرغم من ذلك، 

، وتحقيق الكثير لغوي دراسة التراث اإلسالمي وفق عتاد منهجي تاريخي األكاديمية
إال أنه أفرد نقدا علميا آخرا   المهملة عربيا. من كنوز المخطوطات العربية اإلسالمية

 ترفض تطبيق مناهج العلومأسسة والمؤسسة، لكونها تحنطت كمدرسة تقليدية لتلك الم
وما  الدريدية، ، والتفكيكيةالفوكية ستحدثة، وخاصة المنهجية األركولوجيةاإلنسانية الم

واأللسنية كحركة تجديد منهجي لقراءة النصوص، ، 23البارتية بعد الفيلولوجية
 .24الديسوسيرية

                                                 
إدوارد و. سعيد: االستشراق: المعرفة، السلطة، اإلنشاء، نقله إلى العربية: كمال أبو ديب، مؤسسة األبحاث   21

 .234 – 213، صفحة 1981العربية، بيروت، الطبعة األولى، 
ت الوحدة العربية، بيروت، الطبعة األولى، أيار / عبد اإلله بلقزيز: من النهضة إلى الحداثة، مركز دراسا  22

 .59، 51، صفحة 2009مايو 
23

(، وهو فيلسوف وناقد أدبي داللي فرنسي.  1915 – 1980)  Roland Parthesنسبة إلى روالن بارت   
وائل يعتبر أحد رواد علم السيميولوجيا / علم اإلشارات. لإلحاطة بسيرته، ومؤلفاته، وتميزه العلمي، أنظر، 

 – 55، صفحة 2، العدد 18، المجلد 2002بركات: السيميولوجيا بقراءة روالن بارت، مجلة جامعة دمشق، 
76. 
(، وهو عالم لغويات  1857 – 1913)  Ferdinand de Saussureنسبة إلى فردينان دي سوسير   24

يرته، ومساهماته اللغوية سويسري، ينظر إليه بصفته مؤسس مدرسة البنيوية في علم اللسانيات. للتوسع بس
العلمية، أنظر، فردينان دي سوسور: علم اللغة العام، ترجمة: يوئيل يوسف عزيز، مرتجعة النص العربي: مالك 

 .4 – 3، صفحة 1985يوسف المطلبي، دار آفاق عربية، بغداد، 
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، وأصبح مسيطرا عليه سلطويا 25سيكي بأدوات منهجية عتيقةالستشراق الكالتقيد ا   
إن العالقة  من قبل العرقنة األوروبية كأيديولوجيا مسلما بمفاهيمها، وأطرها، ورؤاها.

التي جعلت اإلسالميات الجدلية التي تربط السلطة بالمعرفة، واألدلجة بالعرقنة هي 
وهي التي دفعت أركون الستحداث . 26االستشراقية محدودة ابستمولوجيا / الكالسيكية

تحرير الوعي اإلسالمي، ي، و منهجية فكرية جديدة لقراءة ونقد العقل العربي اإلسالم
 وتفكيك االنغالقات التراثية فيما عرف أركونيا بعلم اإلسالميات التطبيقية.

 االجتماع عالم على كتاب أركوناطلع عندما  بذرة االسالميات التطبيقيةتفقت      
لقد طرح باستيد  األنثروبولوجيا التطبيقية.حمل عنوان ، الذي باستيدرنسي روجيه الف

ة التطبيقيإشكالية بحثية في تحديد طبيعة العالقة بين العلم النظري والممارسة العملية 
شكالية هي التي استحدثت مفهوم األنثروبولوجيا الناتجة عن العلم ذاته. تلك اإل

نموذج الديكارتي الذي يقدم الفكر على الواقع، والنموذج ، لتتموضع بين الالتطبيقية
الماركسي الذي يعطي األولوية للواقع على الفكر، بهدف إحداث حركة تغييرية للواقع 

  .27المعاش
يدرس  محض، لم يرغب أركون أن يهندس مشروعه الفكري كنص أكاديمي   

وسيولوجي العربي اإلسالمي، اإلسالم وتراثه، بل أراده حفرا معرفيا يمتزج بالواقع الس
ومن أجل تدشين هذه  الداللة التطبيقية لحقيقة الوجود.والمواءمة بين النص النظري و 

، أسطر مشروع اإلسالمولوجيا كإستراتيجية علمية، ولوجستية تأطيرية في الغاية
                                                 

، محمد بن عبود: منهجية لإلحاطة بالمنهجية االستشراقية المتبعة في تناول مفاصل التاريخ اإلسالمي، أنظر  25
االستشراق في دراسة التاريخ اإلسالمي، في: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية اإلسالمية، المنظمة العربية 

 .391 – 339، الجزء األول، صفحة 1985للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 
ًفا وموضوعا، خاصة األسئلة المنهجية من إعادة النظر في االستشراق، ُمَؤل   وهذا ما دفع إدوارد سعيد  26

المتصلة بالعالئق بين تعددية النصوص واختالفها، وبين النص والسياق، وبين النص والتاريخ. أنظر، إدوارد 
سعيد: تعقيبات على االستشراق، ترجمة وتحرير: صبحي حديدي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ دار 

؛ ومن اجل التوسع حول .58 – 33، صفحة 1996عمان، الطبعة األولى،  –الفارس للنشر والتوزيع، بيروت 
موضوع االستشراق، في الرؤية والماهية والمقومات، أنظر، محمد عابد الجابري: الرؤية االستشراقية في الفلسفة 

، صفحة اإلسالمية: طبيعتها ومكوناتها األيديولوجية والمنهجية، في: مناهج المستشرقين ... مرجع سبق ذكره
305 – 338. 

 .275، 54محمد أركون: تاريخية الفكر ... مرجع سبق ذكره، صفحة   27
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ووضع ثالثة أسس منهجية لكل من يرغب الغوص في لجة  ماهية المنهج والمفهوم.
 تزلها كما يأتي:مشروعه، اخ

يجب على عالم اإلسالميات، المتخصص بحثيا في اإلسالمولوجيا، تشخيص أوال: 
مشاكل اإلسالم والمسلمين، انخراطا فيهم ومعهم، واقعا وقضية، وعدم االكتفاء 
بالتبحر األكاديمي. لقد أبان الفرق الجوهري بين معرفة التراث، ذاتا وبحثا وتاريخا، 

آلية الفهم واإلدراك العقائدي  ، منتقداثيولوجيا مضخمة ومبجلةوبين صورة التراث كم
اإلعالء من قيمة التصالح ضرورة  ة اإلكراه القسري، وفوبيا الشعور، منوها إلىبطريق

وشدد على أن فلسفة التصالح العلمي ال تعني التخلي العلمي بين الديني والعقلي. 
قا، بل استدماجا للمسلمين في ، تراثا وقيما وأخالعن جوهر االعتقاد اإلسالمي

 العصرنة والحداثة واالنفتاح.
ثانيا: أهمية أن يدرس اإلسالم ضمن رؤية ثنائية، تكاملية وليست تفاضلية. بمعنى، 

تتناول الرؤية األولى  كتاريخية مقارنة لألديان التوحيدية. للعقيدة الرؤية المتكاملة
ئي لتعددية العقائد األخرى. وهذا يعني أحادية المثال العقائدي اإلسالمي كمفهوم تجزي

الرؤية الثانية، إدراج اإلسالم، كدراسة بحثية، في حقل علم األديان المقارنة. أما 
 فق مدار األنثروبولوجيا الدينية، التي تسنبت دراسيا، كظاهرة دينية، و فتخضع اإلسالم 
 علم مقارنة التراثات.ما يمكن تسميته ب

، لغاية إضاءة التراث م اإلنسانية التطبيقية، اندماجا وتمازجاثالثا: وعي منهجية العلو 
تتطلب من  الجمعي إن تعددية المنهج البحثي .اإلسالمي، والظاهرة الدينية عموما

الباحث المتخصص تأسيسا فكريا، وعمقا معرفيا، وتوظيفا علميا، وتساميا ثقافيا، 
 .28وانفتاحا مؤنسنا

احترف تدريس الفلسفة في الفضاء المغربي، أن أوضح عبد اإلله بلقزيز، الذي    
مشروع أركون الفكري في اإلسالميات التطبيقية، ما هو إال حاجة معرفية متعددة 

، معتقدا أن المهمة الرئيسة األولى في األبعاد في ميدان الدراسات اإلسالمية
اريخ الفكر االستراتيجية المعرفية األركونية تتمثل في الكتابة النقدية التحليلية لت

المؤطر حكما لذلك  المعرفي كشف عن طبيعة النظام اإلبستمياإلسالمي، التي ت
                                                 

 .59 – 55المرجع نفسه، صفحة   28
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، خاصة أمام األحكام الغربية السلبية العدوانية ضد اإلسالم والمسلمين، والتي الفكر
ثقافة نمطية  رسخ في الوعي الجمعي الغربي عبرتُمتخيال ارتيابيا شكلت مفهوما 

 .29معممة
 ى تقسيم المرحلة التاريخية للفكر اإلسالمي إلى خمس مراحللجأ أركون إل   

أساسية: مرحلة البزوغ والتفتق، ومرحلة التبلور والتأطر، ومرحلة النضج واالسقرار، 
وهدف من وراء ومرحلة االجترار والتكرار، ومرحلة االنكفاء والتقوقع على الذات. 

ثاث المسلمين لكي ينهضوا من تقسيمه التاريخي، وتصنيفه الزماني للواقع إلى استح
وانطالقا من  كبوتهم العقلية والفكرية والحضارية، وتحقيق ثورة علمية ومفهومية.

تقسيمه التاريخي، تميزت إسالمياته التطبيقية بالخروج من دائرة االستشراق النمطي، 
نجاز قراءات   قل اإلسالمي عليهمعرفية ولسانية في النص العقائدي، مؤمنا بأن العوا 

بستمولوجية ثنائية األبعاد. يتحدد البعد األول في مواجهة القطيعة أن يخوض معركة ا
السلبية التي حدثت مع التراثية اإلسالمية الفلسفية العقالنية اإلنسانوية. ويتمثل البعد 
الثاني في محاولة استدراك التأخر الذي هيمن على مفاصل العقل اإلسالمي، مقارنة 

     .30با ومستنيرا ومستحدثابالعقل الغربي، مؤر 
 ريـخيـــة األنـســـنـة األركــــونـيــــــة:أتـــ
في سياقها اإلسالمي منذ ستينيات القرن  أبان أركون أنه مهتم بقضية األنسنة   

باللغة التي كتبت أصال ، العشرين، عندما شرع في تحضير أطروحة الدكتوراة
ن بعض األعالم الفالسفة األدباء في الثقافة ع ،31قبل أن تترجم إلى العربية الفرنسية

تُرجمت عنونة ، وغيرهم، والتي ، ومسكويهوالتوحيديية، من أمثال العربية اإلسالم

                                                 
المنهجية: مطالعة في نقديات محمد أركون، في: محمد  –عبد اإلله بلقزيز: االستشراق وحدوده المعرفية   29

 .55، 15 – 8أركون ... مرجع سبق ذكره، ص 
 .32 – 31لسيد: المصادر اإلسالمية في دراسات محمد أركون ... مرجع سبق ذكره، صفحة رضوان ا  30
عبر أركون عن رغبته الشديدة في أن يكتب، ويحرر كتبه ومقاالته مباشرة باللغة العربية، وليس فقط االكتفاء   31

نتاجه البحثي العلمي، نحو بترجمتها إلى العربية، ألن قصده األول يتمثل في توجيه عامة المسلمين، من خالل 
الطرق المستحدثة في كيفية التفكير واالتصال بالتاريخ، ومحاولة تفهم ما يجري في المجتمعات العربية واإلسالمية 
المعاصرة، موضحا رغبته المباشرة السير باتجاه المقصد اإلنسي. أنظر، محمد أركون: الفكر العربي، ترجمة: 

 .6صفحة ،1982الطبعة األولى، باريس،  –بيروت عادل العوا، منشورات عويدات، 
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 رمما يجدو . 32كما يأتي: نزعة األنسنة في الفكر العربي جيل مسكويه والتوحيدي
 المفكر الفرنسي ريجيس بالشير، المتخصص في فقه اللغة والدراساتذكره أن 

القرآنية، هو الذي نصح أركون لتسجيل مشروع بحث درجة الدكتوراة حول نزعة 
  .33األنسنة في الفكر العربي

، كموضوع علمي أكاديمي، 35اإلنسية / 34األنسنة عن خوضه غمارأركون كشف    
من أجل األشكلة التاريخية والفلسفية لبعض الموضوعات المحورية المركزية للفكر 

، وليكشف النقاب عن الفرق بين 36العربية الكالسيكية القديمة اإلسالمي في صيغته
مازج بين مفهوم و . 37اإلسالمي ماضيا، وانحطاطه حاضراازدهار الفكر العربي 

الفلسفة اإلنسانية في الوسط اإلسالمي، وبين النزعة اإلنسانية في السياق اإلسالمي 
                                                 

. وذكر هاشم صالح بأنه 3محمد أركون: نزعة األنسنة في الفكر العربي ... مرجع سبق ذكره، صفحة   32
، متشبثا بمصطلح النزعة اإلنسانية كمقابل له Humanismاختلف مع أركون حول ترجمة المصطلح األوروبي 

لمة األنسنة، فارضا إياها كاشتقاق جديد في اللغة العربية. أنظر: محمد عربيا، إال أن أركون أصر على ك
 . 34أركون: نحو تاريخ مقارن ... مرجع سبق ذكره، صفحة 

 –مصطفى كيحل: األنسنة والتأويل في فكر محمد أركون، منشورات االختالف / دار األمان، الجزائر   33
اجعة علمية لهذا الكتاب، أنظر، بوبكر بوخريسة: األنسنة . هناك مر 26، صفحة 2011الرباط، الطبعة األولى، 

وهذا . 190 – 184، صفحة 397، العدد 34، المجلد 2012والتأويل في فكر محمد أركون، المستقبل العربي، 
مصطفى كيحل: األنسنة والتأويل في فكر الكتاب في أصله أطروحة دكتوراة  في حقل الدراسات الفلسفية. أنظر، 

قسنطينة، كلية العلوم  –، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراة العلوم في الفلسفة، جامعة منتوري محمد أركون
؛ وعن .2007/2008اإلنسانية والعلوم االجتماعية، قسم الفلسفة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

 األنسنة واألخالق اإلسالمية، مفهوما وتداخال، أنظر، 
Lenn E Goodman: Humanism  And Islamic Ethics, In: Morals And Society Asian 
Philosophy, Edited by: Brian Carr, Roultled ge, Taylor And Francis Grooup, London 

And New York, 1996, Page 1 – 22.  
األوروبي  أشار هاشم صالح، أثناء حواراته ومناقشاته مع محمد أركون حول ترجمة مصطلح هيومانيزم  34

Humanism ،مدى تشبثه بمصطلح النزعة اإلنسانية، إال أن أركون أصر علميا على كلمة " األنسنة ". أنظر ،
 .34محمد أركون: نحو تاريخ مقارن ... مرجع سبق ذكره، صفحة 

. ورد المصطلح ببعض مؤلفات أركون تحت مسمى اإلنسية العربية. أنظر، محمد أركون: العلمنة والدين ..  35
 .36مرجع سبق ذكره، صفحة 

لالطالع على رؤية نقدية لمفهوم األنسنة، ومشروع أركون في اإلسالميات التطبيقية، أنظر، سيار الجميل:   36
  – www.ibnrushd.orgمحمد أركون ... مفهوم ) األنسنة ( ومشروع ) اإلسالميات التطبيقية (: وقفة نقدية. 

 .46محمد أركون: نزعة األنسنة في الفكر العربي ... مرجع سبق ذكره، صفحة   37

http://www.ibn/
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قد ربط بين مفهوم األنسنة و  .38مترجما، مفضال التعبير الثاني كداللة فكرية ثقافية
 .39ومحتواها األدبي الفلسفي المضمخ نتاجا في األدب العربي الكالسيكي القديم

لمصطلح األنسنة يتضمن بعدا اجتهاديا فكريا للواقع واعتقد أن الداللة المعرفية 
يجاد آفاق مستقبلية إلنتاج حركة تاريخية متعقلة بشريا، وُمدركة وعيا بأن  الوجودي، وا 

والخير  ، وقوى السلموالعنف الشر ما هو إال صراع تحقيبي تراكمي بين قوىاريخ الت
وأشار إلى أن هدفه من استخدام المصطلح  .40والمعرفة المنقذة من الزيغ والضالل

المشتقة جذرا  الدينية في ضرورة إعادة التفكير في ماهية النزعة اإلنسانية علميا يكمن
، كقيمة روحية اإلنسان في القرآنمفهوم ، و لقرآنيةمن األنثروبولوجيا الروحانية ا

كما َجذ ر مفهوم الوحدة اإلنسانية في الفكر اإلسالمي،  .41إنسانية فلسفية مستلهمة
والمعرفة  اإلسالمي مع إيمانه العلمي بأهمية تحديث مناهج النقد في مجال الفكر

 .42المعولمة
ة األنسنة في األدب الفلسفي آمن أركون، بيقينية الباحث المدقق، برسوخ نزع   

ركزة حول ممتالعاشر الميالدي، ع الهجري/العربي اإلسالمي خالل القرن الراب
                                                 

. ومن أجل التوسع حول عوامل انبثاق النزعة اإلنسانية في السياق اإلسالمي، 9، 5المرجع نفسه، صفحة   38
ولى، أنظر، عبد المجيد خليقي: قراءة النص الديني عند محمد أركون، منتدى المعارف، بيروت، الطبعة األ

 .171 – 160، صفحة 2010
 يذكر أن المفكر إدوارد سعيد اهتم بموضوع األنسنة، وعالقتها المتداخلة باألدب. أنظر،  39

Emily Abter: Saidian Humanism, Boundaryz, Summer 2004, Volume 31, Issue 2, 
Page 35 – 53. ; Michael Payne: Humanism After Theeory; Or, The Last Words Of 
Edward Said, Review Of Education, Pedagogy And Cultural Studies, January 2005, 

Volume 27, Issue 1, Page 87 – 93.;  
 ومن أجل اإللمام بمعنى األنسنة في السياق الفلسفي، أنظر، 

Corliss Lamont: The Philosophy Of Humanism, Frederick Unger Publishing Co, New 
York, 1982, Page 3 – 11.; 

ومن أجل اإلطالع على أنسنة النص في خضم التداخل مع الفكر الديني، والذات العلوية رمزا، أنظر، محمد عبد 
الرحيم: من تقديس النص إلى تأليه الذات: الفكر الديني بين أنسنة النص ودوغما طقوسه. 

www:alquds.com.uk 
 .7، صفحة ... مرجع سبق ذكرهنسنة محمد أركون: معارك من أجل األ  40
 .30المرجع نفسه، صفحة   41
 .75، صفحة 84/140، العدد 1989محمد أركون: الوحدة اإلسالمية في الفكر اإلسالمي، ديوجين،   42
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في الحضارة الغربية خالل القرنيين السادس مثيلتها على أسبقيتها مؤكدا اإلنسان، 
لمي، فقد عارض أطروحة واتكاء على إيمانه الع .43شر والسابع عشر الميالديينع

الباحث في نزعة األنسنة في اإلسالم الكالسيكي، الذي تموضع حول جورج مقدسي، 
الحادي  / مي بدءا من القرن الخامس الهجريفكرة علمنة المعرفة في السياق اإلسال

 .44عشر الميالدي، األمر الذي انتقده أركون كمغالطة تاريخية تجانب الحقيقة العلمية
للمصطلح  لثقافية العربية اإلسالميةوفي السياق عينه، أوضح بأن الداللة اللغوية ا

 الالتيني اإلنساني يتجسد في مصطلح األدب، كتراث ثقافي فكري عربي إسالمي،
يشمل كلية االنسيابية المعرفية، ممثلة بالثقافة اللغوية والتاريخية والجغرافية والعلمية 

، 45نسانيةزلته الروحية، وكرامته اإليؤمن بقيمة اإلنسان، ويعلي من منو  الفلسفية،
من مفكري األنسنة في تلك الحقبة التاريخية، خصهما  اثنين مشيرا إلى مفكرين

من خالل كتاب الهوامل، أي  بالدراسة والبحث والتحليل، وهما: أبو حيان التوحيدي
ويرجح أن اختياره  .46من خالل كتاب الشوامل، أي األجوبة ومسكويه، المسائل

سياسة التهميش المتبعة في البحث الفلسفي إنصافا لهما من  للتوحيدي ومسكويه

                                                 
كون: قضايا في .؛ محمد أر 41محمد أركون: نزعة األنسنة في الفكر العربي ... مرجع سبق ذكره، صفحة   43

 ...، مرجع سبق ذكره نقد العقل الديني 
. للتوسع حول مسألة وجود أنسنة فكرية عربية في الحضارة اإلنسانية، أنظر، علي أحمد: نزعة 163صفحة 

األنسنة في الفكر العربي: هل هناك تفكير متمركز حول اإلنسان في الحضارة العربية اإلنسانية؟، في: الخروج 
 .69 – 65على الحس المشترك ... مرجع سبق ذكره، صفحة 

.؛ مصطفى كيحل: األنسنة والتأويل  40، 33محمد أركون: األنسنة واإلسالم ... مرجع سبق ذكره، صفحة   44
. للتوسع حول أطروحة جورج مقدسي المتعلقة باألنسنة في الكتابات الفلسفية 61... مرجع سبق ذكره، صفحة 

 في فترة اإلسالم الكالسيكي، أنظر،
George Makdisi: The Rise Of Humanism In Classical Islam And The Christian West 
With Special Refrence To Scholasticism, Edinburgh, Edinburgh University Press, 

1990, Page 171 – 193.; 
ودافع أركون في موضع آخر عن أنسنة اإلسالم الُمْنَكرة من قبل بعض أعالم الفلسفة الغربية. أنظر، محمد 

ون: اإلسالم الحديث مرئيا من قبل البروفيسور غوستاف فون غرونباوم، في: االستشراق بين دعاته أرك
عداد: هاشم صالح، در الساقي، بيروت، الطبعة الثانية،   .241، صفحة 2000ومعارضيه، ترجمة وا 

 .608، 351محمد أركون: نزعة األنسنة في الفكر العربي ... مرجع سبق ذكره، صفحة   45
 .101 – 99مد أركون: معارك من أجل األنسنة ... مرجع سبق ذكره، صفحة مح  46
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الحديث، ولقناعته الفكرية بأهمية إيجاده رابط تاريخي بين استيطان األنسنة بين ثرى 
مؤلفات التوحيدي ومسكويه وبين إزدهار النزعة العقالنية في القرن الرابع الهجري. 

ربي اإلسالمي، لقد اعتقد أن المبدأ الفلسفي، كموقف إنساني، منسي في التراث الع
ألن هناك جهود أكاديمية غربية غيرية تتقصد تصفيته عن طريق إهماله المتعمد، 

 .47اإلنساني، والبحث في رؤاه وتجلياته وعدم إبراز ثرائه
استشف أركون نزعة األنسنة في األدب الفلسفي العربي اإلسالمي من خالل    

ارة عن مجموعة أسئلة فكرية كتاب الهوامل والشوامل ألبي حيان التوحيدي، وهو عب
ويؤكد أركون أن قيمة الكتاب وجهها التوحيدي لمعاصره مسكويه. حوارية فلسفية 

باآلفاق الفكرية التي تتجلى من خاللها نزعة ليست بموضوعاته المطروحة، إنما 
يكولوجية ع المعرفي، وبالرؤية النفسية الساألنسنة، وبنسق العيش المؤطر لروح الواق

ولشدة إعجابه بكتاب الهوامل . 48في ماهية األسئلة واألجوبة الفلسفية المنعكسة
نسانيا، أصبغ على إحدى مؤلفاته العنوان نفسه، مضمنا  والشوامل، فكريا وفلسفيا وا 

، 49إياه مجموعة من األسئلة واألجوبة، لتتساوق مع المنهجية النصية للكتاب ذاته
الوجودية والعاطفية، مثيرة مشكلة  ذاكرا أن الهوامل مغموسة في لجتها باألشياء

أما الشوامل، فهي موضوعية اإلنسان في مواجهة العالم، وداخل العالم نفسه. 
 .50مدرسانية، ومتقيدة منهجيا بموقف فلسفي صارم

شمولي أشار أركون إلى أبي حيان التوحيدي بصفته مفكر إنساني دقيق األسلوب،    
، واصفا إياه بأنه " أديب حساس داب والفكرة واآلمتميز على صعيد اللغالثقافة، و 

ل دراسته من خالل . 51بقدر ما هو مفكر عميق " توجهاته الخاصة، وليس وفض 
. وحدد ثالثة ، وتقلباته المتناقضة، حاال وموقفاشخصيته، وطبعه القِلق تفكيك سمات

العقالنية ، وهي: اإلنساني توجهات رئيسة هيمنت على مساره الفكري الفلسفي
                                                 

 .456نايلة أبي نادر: التراث والمنهج ... مرجع سبق ذكره، صفحة   47
 .102 – 97محمد أركون: معارك من أجل األنسنة ... مرجع سبق ذكره، صفحة   48
49

وتعليق: هاشم صالح، دار الطليعة للطباعة  محمد أركون: الهوامل والشوامل حول اإلسالم المعاصر، ترجمة  
 .258 – 77، صفحة 2010والنشر، بيروت، الطبعة األولى، حزيران / يونيو 

 .140 – 139محمد أركون: معارك من أجل األنسنة ... مرجع سبق ذكره، صفحة   50
 .139المرجع نفسه، صفحة   51
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تجاه كل ما هو اُمخَصبة بإحساسها النسبي والكوني. وجرأته الفكرية الحساسة ال
وأظهر تقديرا خاصا  .52إلى تراث ثقافي متينإنساني. وتوجهاته الفكرية المتكئة 

حتى أنه آثر أن يدون على صدر مقدمة ، وتوجهاته األدبية اإلنسانية الفلسفية، هلفكر 
وحيدي: " إن اإلنسان أشكل للت ، العبارة اآلتيةالطبعة العربية لكتابه نزعة األنسنة

 .53عليه اإلنسان "
تمتعه بموقف علمي محض، وتقيله برهن أركون وفي تحليله لعقالنية التوحيدي،    

الشك المنهجي للمعطى الديني، وبحثه في جوهر الفكر الذي يسعى إلى فهم الشيء 
ويؤكد  .54وتأمالونقدا ان، مطلبا وتداخلية العالقة بين النفس والعقل واإلنسفي ذاته، 

أركون سعي التوحيدي لتأسيس علم حقيقي لألخالق والسلوك مدموجا بخصوصية 
الواقع، في ظل انحطاط الطبيعة البشرية ابتداء، وفكرته اإليجابية في ربط الفضيلة 

 .55باألهمية االجتماعية السوسيولوجية
عالقته النقدية مع أستاذه أبو وتناول أركون جرأة التوحيدي الفكرية من خالل    

سليمان المنطقي السجستاني، المدونة في كتاب التوحيدي اإلمتاع والمؤانسة، 
حورة حول مسألة الفلسفة والشريعة، أو فكرة اإليمان والعقل، واالتفاق الفكري، والمتم

مع  المشوب بالحذر، بين التلميذ واألستاذ حول تكاملية الفلسفة والدين كفعالية بشرية،
اختالف المنهجية المطبقة في مجالهما، والتأكيد على أنهما يسيران باتجاه السكينة 

 .56الروح اإلنسانيةب، واالنهمام التأملي والفلسفي لبحث العقليعن طريق ا اإللهية
أقر  أركون بانتمائه إلى وعي تاريخي وفي تحليله لتوجهات التوحيدي الثقافية،    

نسانية ته وأسلوبه، اندفاعات الفكر العقلي، والروح اإلمن خالل لغ مجسدا، عربي
 .57المتماسة مع العالم اآلخر

                                                 
 .105، 103، 99المرجع نفسه، صفحة   52
 .5ة األنسنة في الفكر العربي ... مرجع سبق ذكره، صفحة محمد أركون: نزع  53
 .106 – 105محمد أركون: معارك من أجل األنسنة ... مرجع سبق ذكره، صفحة   54
 .108المرجع نفسه، صفحة   55
 .118 – 112المرجع نفسه، صفحة   56
 .134 – 133المرجع نفسه، صفحة   57
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فقد ، 58المتأثر بالفلسفة اليونانية، شغفا واستلهاما شخصية مسكويه،وفيما يتصل ب   
نساني رصين ، 59نظر إليه أركون بصفته مفكرا يتميز بوعي خاص معلمن، وا 

ي، مستخلصا إياه من مؤلفاته، في ثالثة فموقفه الفلس ختصر. وا60ومنطقي عقالني
 مجاالت محددة: منهجية مستوعبة روحا، وفضول علمي معرفي، وسلوك أخالقي

 .62، مضيفا إليها ميزة األسلوبية المفاهيمية، المتسمة بالدقة والوضوح61فلسفي
، أبان أركون عن مفهوم االختيار والفعل وفي خضم تحليله لفلسفة مسكويه   

، وما يتصل ذلك بمسألة قته بما ُيفكر من الخير، فكرا واجتهادا وسلوكااإلنساني وعال
ويورد نصا فلسفيا دونه بأولية العقل وجودا.  الجبر وحرية اإلرادة البشرية، وصلتها

اشتقاقه بحسب اللغة من الخير. وهو   على ذلك، قائال: " إن االختيارمسكويه دليال
ذا قيل: اختار اإلنسانافتعال منه.  شيًئا فكأنه افتعل من الخير أي فعل ما هو  وا 

ن لم يكن خيرً  ما بحسب ظنه. وا  ا له بالحقيقة، فالفعل خير له: إما على الحقيقة، وا 
جالة رأي فيه، ليقع اإلنساني ي تعلق به من هذا الوجه، وهو ما صدر عن فكر منه، وا 

لشيء الواجب وال معلوم أن اإلنسان ال يفكر وال يجيل رأيه في امنه ما هو خير له. و 
نما يفكر ويجيل رأيه في الشيء الممكن. ومعنى قولنا الممكن  في الشيء الممتنع، وا 

 .63هو الشيء الذي ليس بممتنع ... "

                                                 
 ة اليونانية، أنظر،من أجل اإلحاطة بمدى تأثر مسكويه بالفلسف  58

Mohd Nasri Omar: Miskawayh`s Apologia For Greek Philosophy, European Journal 
Of Interdisciplinary Studies, September – December, 2015, Volume 3 Nr1, page 107 

– 110.;  
 Tasamoh.omديمة بوملحم: مسكويه بين أرسطو واإلسالم. 

 .141، 139ة المرجع نفسه، صفح  59
 .353محمد أركون: نزعة األنسنة في الفكر العربي ... مرجع سبق ذكره، صفحة   60
 .389، 382، 350المرجع نفسه، صفحة   61
.؛ من أجل اإللمام بطبيعة لغة 146محمد أركون: معارك من أجل األنسنة ... مرجع سبق ذكره، صفحة   62

لغة أركون  {محروس: السيرة الذاتية بين الحذر ومجانية المدح أركون في كتابته لسيرة مسكويه، أنظر، حسين ال
 .62 – 57، في الخروج على الحس المشترك ... مرجع سبق ذكره، صفحة }في سيرة مسكويه 

 .149المرجع نفسه، صفحة   63
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ومن النصوص المسكوية التي أوردها أركون، تمازج بين قوة العقل فلسفيا، وقيمة    
نفس، ومضمون الحكمة، ، وعالقة ذلك بمجاهدة ال65، ومحتواه أخالقيا64المرء إنسانيا

، ُيذكر النص اآلتي: " ... اإلنسان دائًما في جهاد النفس بقوة عقله واستقامة السلوك
لى ضبطها ومنعها من شهواتها الردّية حتى ال يصيب  ألنه محتاج إلى ردعها به وا 

إال بمقدار ما يطلقه العقل ويجده لها وما يرسمه ويبيحه إياها. ومن لم يقم بهذا منها 
جهاد دائما مدة عمره فليس له حظ من اإلنسانية، بل هو خليع كالبهيمة المهملة ال

 .66التي ال رقيب عليها من العقل "
أفسح أركون مساحة بحثية إلبراز التصور المسكوي لمكانة اإلنسان في الكون،    

أطلق عليها مسمى أنثروبولوجية مسكويه، منطلقا من مركزية األخالق داخل التنظيم 
من حيث ثنائيته الروحية مبرزا بنية اإلنسان المركبة والعلمي، بستمولوجي اال

النفسي، وسموه الِعلوي حتى يبلغ درجته من  ، وتفاعلهما معا لتحقيق توازنهوالجسدية
 .67اإلنسانية قيمة

ويختم أركون تناوله الفكري الفلسفي اإلنساني لكل من شخصية التوحيدي    
قييمية مقصدية لكليهما. فاألول يحتج بمفهوم الوعي ومسكويه، بإجراء مقابلة ت

، العملي اإلنساني المكبوت ظلما، محيدا الحكمة التي ال ُتصحب بايجابية السلوك
أما الثاني، فيتمثل  متسائال: " فما فائدة الفكر إذا لم يؤد إلى إسعاد اإلنسان؟ ".

                                                 
كانة لالطالع على موقعية اإلنسان، قيمة ومكانة، في جوهر الفلسلفة اإلسالمية، أنظر، إبراهيم ونزار: م  64

 www.mominoun.comاإلنسان في الفلسفة األخالقية. 
تناول أركون بالدرس والتحليل علم األخالق واألخالقية في تاريخ اإلسالم الكالسيكي من وجهة نظر األدب   65

الفلسفي، وموقعية األخالق والسياسة في اإلسالم المعاصر، أنظر: محمد أركون: من فيصل التفرقة إلى فصل 
، 2006. أين هو الفكر اإلسالمي المعاصر، ترجمة وتعليق: هاشم صالح، دار الساقي، الطبعة الثالثة، المقال ..
. كما تناول جدلية العالقة بين الدين والسياسة في المرحلة التاريخية لإلسالم المعصرن. 182، 173صفحة 

مائية المغلقة، ترجمة وتقديم: أنظر، محمد أركون: تحرير الوعي اإلسالمي: نحو الخروج من السياجات الدوغ
 – 47، صفحة 2011هاشم صالح، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة األولى، نيسان ) إبريل (، 

. وخصص موضوعا عن الرؤى األخالقية في اإلسالم من وجهة نظر تاريخ األفكار وتحليل الخطاب، 49
االجتماع التاريخي. أنظر، محمد أركون: اإلسالم األخالق وعالقة األخالق في المحتوى السوسيولوجي وفق علم 

 .124 – 83، صفحة 1990السياسة، مركز اإلنماء القومي، بيروت، 
 .150محمد أركون: معارك من أجل األنسنة ... مرجع سبق ذكره، صفحة، صفحة   66
67

 .158 – 155المرجع نفسه، صفحة   
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وقفل لبشر سلوكا. بديا، التي ُتشوه من ابالتأكيد على صالحية الحكمة أ مقصده
خاتمته بالتأكيد على الثراء الفكري لكتاب الهوامل والشوامل، وأهميته التاريخية األدبية 
الوثائقية، وال محدودية تأثيره لكونه يمثل شهادة كونية على ماهية النزعة اإلنسانية 

  . 68العربية اإلسالمية المجسدة وقتذاك
 ــــســـن: مـــقاربـــة فـــكـــريـــة إســـالمــــيــــةالبـــحـــث األركـونـــــــي المــــؤن

هناك ثالثية تواصلية مؤتلفة أنتجها أركون إلثبات وجود أنسنة، فلسفية تأملية    
الهجري /  في خضم القرن الرابع عقالنية، متفتقة من رحم الفكر العربي اإلسالمي

في ثنايا  اسة للموضوع اإلنسيالم اثنين من مؤلفاته وتم توظيف .69العاشر الميالدي
مسكويه والتوحيدي، البحث، وهما: كتاب نزعة األنسنة في الفكر العربي ــــ جيل 

سوف ننتهج قراءة ولكن،  .70وكتاب معارك من أجل األنسنة في السياقات اإلسالمية
 فيما يتصل تحديدا بموضوع البحث، ،71عن األنسنة واإلسالم ه الثالثمعمقة لكتاب
أصيلي للفكر اإلسالمي المؤنسن، وكنتاج علمي لباحث متمرس في تاريخ كنموذج ت

ل نزعة األنسنة العربية اإلسالمية في جذرها التاريخي،  الفكر اإلسالمي، َأص 
ودالالتها األدبية الفلسفية، وسياقاتها الدينية العقلية الواعية، وقراءاتها األيديولوجية 

 الحداثية المعولمة.
مكثفا يحتوي على فكرتين أساسيتين: ، تقديما كتاب، محمود عزبكتب مترجم ال   

األولى تتعلق بشخصية محمد أركون بصفته من صفوة أساتذة تاريخ الفكر عموما، 
والفكر اإلسالمي خصوصا، الذين أدركوا الثقافة الفرنكفونية السوربونية، ومشروعه 

التطبيقية. أما الثانية،  الُمَؤس س مصطلحا على مفهوم اإلسالميات الفكري العلمي
مسيرة علمية ثرية، أثبت فتتصل مباشرة بوصف للكتاب وترجمته، باعتباره تواصال ل

                                                 
 .168 – 167المرجع نفسه، صفحة   68
على رؤية تقييمية لفكر محمد أركون مجمال، أنظر، عمر كوش: إرث محمد أركون في سياق  لإلطالع  69

 http://ar.qantara.deالتجربة التاريخية. 
هناك قراءة تحليلية لكتاب معارك من أجل األنسنة، أنظر، نبيل سيساوي: قراءة في كتاب " معارك من أجل   70

 www.mominoun.comاألنسنة في السياقات اإلسالمية ". 
لإلطالع على قراءة نقدية لكتاب األنسنة واإلسالم، أنظر، خالد غزال: األنسنة واإلسالم، مدخل تاريخي   71

 www.maaber.orgنقدي. 
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ومما يلفت االنتباه، . 72وجود فكر عربي إسالمي أنسني من خالل السياقات التاريخية
تضمين غالف الكتاب وصدره عبارة التوحيدي ذاتها التي دونت في مقدمة كتاب 

 .73، وهي قوله: " اإلنسان ُأشكل عليه اإلنسان "نزعة األنسنة
بدأ أركون كتابه بمقدمة ُنحتت تحت مسمى " تبريرات "، مؤكدا أن عنوان كتابه ال    

يبرر المحتوى فقط، بل يرمي إلى توضيح هدف شخصي، وغاية فكرية ثابتة 
 .74تاريخيا، وهي فكرة األنسنة العربية اإلسالمية، كموضوع إنساني علمي معاش

أبرز، وأثرى الماهية وعاد مرة أخرى للثناء على شخصية التوحيدي، وذلك لكونه 
الجوهرية لكلية الخطاب األنسني، ُمَجسًِّدا حالة األنسنة كصفة ُمَؤس َسة ُمَجذ َرة في 

وأوضح أن محتوى  .75تربة النتاج األدبي الفلسفي، واأليديولوجيا العربية اإلسالمية
صله مجموعات محاضرات علمية عالمية، َأعاد صياغتها مسائل كتابه كان في أ

وتطويرها منهجيا، بما تعكس مساره الفكري التاريخي المتماهي باألنسنة العربية 
اإلسالمية، والنظر إليه بصفته بجث تأملي داللي تفكيري ُمهيكال حول ماهية 

 .76األنسنة، مختصرا إياه بمسمى " الثراء الملهم للتاريخ الجاري "
التي تناولها أركون في الربط التداخلي بين األنسنة  جاءت المسألة المركزية   

حول  تأطرةم اتصال مباشر بمفردة البحث الرئيسة، اله ة التيالوحيد ي، وهواإلسالم
، معيدا تحليل مجموعة 77ضرورة العودة إلى السؤال األنسني في السياق اإلسالمي

سالمية مضمون الصفة العربية اإليأتي: من األفكار المؤنسنة موضوعا، وهي كما 
وزمنية انبثاق حالة األنسنة، ارتباطا سوسيولوجيا بالحدث  في سياق األنسنة تاريخيا.

اإلسالمي التاريخي. والسببية الكامنة وراء تراجع األنسنة لدرجة االضمحالل في 

                                                 
 .13 – 7محمد أركون: األنسنة واإلسالم ... مرجع سبق ذكره، صفحة   72
 .4المرجع نفسه، صفحة   73
 .21المرجع نفسه، صفحة   74
 .22 – 21ه، صفحة المرجع نفس  75
 .27 – 26المرجع نفسه، صفحة   76
خصص أركون دراسة مطولة عن ماهية المعتقد وعالقته بتكوين الذات اإلنسانية في السياقات اإلسالمية،   77

أنظر، محمد أركون: الفكر األصولي واستحالة التأصيل: نحو تاريخ آخر للفكر اإلسالمي، ترجمة وتعليق: هاشم 
 .186 – 79، صفحة 2007قي، بيروت، الطبعة الثالثة، صالح، دار السا
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حدث المجتمعات العربية اإلسالمية المعاصرة، التي يؤثر في مفاصلها رجعية ال
ماهية األنسنة التقليدية ونقيضها الالأنسنة المعاصرة آنيا، والتي اإلسالمي. وأخيرا، 

 .78يتداخل في مفهومها ثنائية الديمقراطية والعنف
اعتقد أركون بوجود صعوبة اصطالحية لكل من يبدي اهتماما بالحقل المعرفي    

ياقها اللغوي المفهوم العلمي العربي اإلسالمي، مؤمنا بأن صفة العربي تحمل في س
العرقي. ولكن انبالج ضحى اإلسالم، أو ما أطلق عليه أركون انبثاق الحدث 
القرآني، وبروز ظاهرة الفتوحات اإلسالمية، عززت من مكانة اللغة العربية، بصفتها 

كتابة ومعرفة وحضارة، وترسخ دورها لكونها ُوظَِّفت لغة القرآن المجيد، فأصبحت لغة 
رية وأنظمة مفاهيمية وأفق معنى. ونتيجة لهذه الخصائص، فرض مفهوم كأدوات تفكي

األنسنة العربية نفسه داخل هذا المنظور المعرفي الفلسفي العلمي، ببعديه اللغوي 
والمفهومي. أما صفة إسالمي، فإنها تمس اإلسالم العقدي، بتعاليمه وقوانينه 

ير، وتنظم النظرية السلوكية الواقعية لتي تتحكم في أبعاد التفكالمعيارية األخالقية، وا
واعتبر صفة المسلم لصيقة بالمسلمين باعتبارهم " فاعلين لعامة المؤمنين. 

واستنادا إلى هذا اجتماعيين وسياسيين وثقافيين "، ومتصلة بسلوكهم وآثارهم الُمْنَتَجة. 
 .79يةهناك مشروعية علمية للحديث عن أنسنة إسالمية، لتصبح أنسنة عربية إسالم

ولكن، عاد أركون ليوضح ثانية المشروعية التاريخية للحديث عن مفهوم أنسنة    
عربية في القرن الرابع الهجري / العاشر الميالدي، ملتصقة بانتشار حركة األدب 

تأكد وجودها  استخدمت اللغة العربية لنشر الفكر، والتي ، التيوالمعرف الدنيوية
ي اآلتي: أولها الجانب ة مجاالت تاريخية فاعلة، وهوانتشارها، من خالل تداخل أربع

التي فضلت حركة المتمثل باألسرة البويهية الفارسية الديلمية الحاكمة، السياسي 
، إلى أن ظهر السالجقة أصحاب المذهبية التنافس الفكري، وتعددية المذهب والثقافة

سياسيا منافسا لالهوت  السنية التقليدية، والفاطميون الشيعيون، الذين أسسوا الهوتا

                                                 
 .31 – 29المرجع نفسه، صفحة   78
 .35 – 34، 32المرجع نفسه، صفحة   79
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. 80السني، وفق تعبير أركون، إال أن التوجه األنسني عموما بقي قويا بتعدده الثقافي
وثانيها الجانب االقتصادي الذي تمثل بالطبقة التجارية، المسافرة بحرا وبرا، تلك 
الطبقة المتميزة بثراء أدبها الجغرافي اإلنساني، العابر لثقافات وشعوب وحضارات 

، رسخت دة كل البعد عن مركزية اإلسالم العربي، والمتصفة بثقافة دنيوية عقالنيةبعي
بدورها فجوة االنفصال بين أنسنة الهوتية، وأنسنة فلسفية متمركزة حول التكوين 
اإلنساني العاقل، المؤهل إلحداث نوع من اإلبداع الفكري، والمتمتع بإنجاز ممارسة 

بالجانب االجتماعي، الذي حصر بطبقة الكتاب،  أما ثالثها فيتصل .81نقدية للعقل
المدعومين من طبقة رأس المال الثرية، مما ساهم في وجود أنسنة علمانية عمرانية 

ويتمثل رابعها بالجانب الثقافي المتأثر بالفلسفة والعلوم اليونانية،  .82مدنية حضرية
أهمية تعميق الثراء الذي عزز من جذور األنسنة المعلمنة، وأوجد أدبا فلسفيا آمن ب

الروحي على حساب الممارسة الطقوسية الدينية، وجهد لربط الممارسة السياسية 
، وأبرز مكانة الحكمة من أجل سبر أغوار اإلنسان بالمحتوى األخالقي اإلنساني

 .83والعالم والتاريخ الكوني
يديولوجية المعركة، أي مفهوم األنسنة    ، المتراجعة وتناول أركون موضوع األنسنة وا 

ة بمفهوم إسالم المعركة السياسية، مؤمنا بأن جذور وفكرة الجهاد المتمثل كأزمة آني
منذ القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميالدي،  الموضوع والمفهوم بدأ بالتشكل

آخذا بالتوقف التدريجي منذ ظهور السالجقة األتراك سياسيا، واتباعهم سياسة سنية 
وتقييد التعددية أركونيا بالسنية األرثوذكسية، تميزت بالتشدد، تقليدية، ُسميت 

تعمقت تاريخيا بظهور العثمانيين، وسقوط القسطنطينية، وصوال إلى و العقائدية، 
. ولكن تخلل 1924يد مصطفى كمال أتاتورك عام  إسقاط الخالفة العثمانية على

سالم شيعي بتبني ال ويين سياسة شيعية صفذلك قطيعة سياسية بين إسالم سني وا 
                                                 

. تناول أركون مفهوم الهوية اإلسالمية بصفتها مفهوم اجتماعي ثقافي. أنظر، 36المرجع نفسه، صفحة   80
رجمة: علي المقلد، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع محمد أركون، لوي غارديه: اإلسالم بين األمس والغد، ت

 .171، صفحة 2006دار الفارابي، بيروت،  –
 . 37المرجع نفسه، صفحة   81
 .38 – 37المرجع نفسه، صفحة   82
 .40 – 38المرجع نفسه، صفحة   83
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إمامية متشددة، مما ساهم بكليته إلى فرض إسالم رسمي مذهبي، ُعمم في جميع 
مقلصا المدارس الفكرية الفقهية إلى أحادة المنهج العقائدي السياقات اإلسالمية، 

للسلطة  ــ الدولة وازدادت حالة األنسنة سوءا بممارسة مفهوم الحزبالرسمي. 
 . 84" اإلسالم كتجربة روحية إلهية "ره فكرة منحرفة مشوهة عنأنتج بدو السياسية، مما 

 وُيبرز أركون فكرة الدين الحق، في كال الديانتين المسيحية واإلسالمية، وتوظيف   
وأثر ذلك على لجهاد المقدس في العالقة المسيحية اإلسالمية، المفهوم السلبي ل
قهي محتكرا لمفهوم الدين معتقدا بوجود مخيال ديني الهوتي فالتوجه األنسني، 

الحق، أوجد بدوره سلبية تضامنية ضد اإلسالم، متمثلة بعجرفة مسيحية ُمتصورة، 
وفي كال التصورين، تم . ُمتبنى من قبل الفكر العلمي والعلماني سلبي وبتصور ذاتي

لقد دون بجالء أن  تشويه وتأويل اإلسالم على أنه " دين السف والعنف المتزمت ".
ول من كل معاركه التي خاضها، فكرا وبحثا ومشروعا، من أجل األنسنة الهدف األ

  . 85في سياقتها اإلسالمية، هو " وضع الفكر اإلسالمي في أزمة فكرية روحية "
ويختم أركون سؤاله األنسني في السياق اإلسالمي بموضوع األنسنة والديمقراطية    

ثاق أنسني يربط جميع البشر أبديا، والعنف في مجرى العولمة، متشبثا بأمل إيجاد مي
ممثال بفكرة يوتوبيا  نتاج تاريخ إنساني تضامنيفي اآلن ذاته من أجل إويجمعهم 

تلك المثالية المؤنسنة التي تحررنا من " ثقافة الهيمنة والسيطرة األنسنة المستقبلية، 
رتقاء واالنتقام واجتثاث اآلخر، ذلك اآلخر الذي ُيْنَظر إليه كعامل جدلي لال

لقد هندس أركون جدارية فكره وتخصصه  .86الشخصي نحو الكرامة والقيم المطلقة "
ومشروعه ونتاجه، بأبجدية البالغة الداللية قائال: " إن مهمة أنسنة اإلنسان ال تنتهي 

 .87أبدأ "
  الخـــاتـــــمــــة:

 يستخلص من هذه الدراسة ما يأتي:
                                                 

 .42 – 40المرجع نفسه، صفحة   84
 .45 – 43المرجع نفسه، صفحة   85
 .51 – 49فحة المرجع نفسه، ص  86
حسين مرهون: قضية األنسنة مرة أخرى: معارك من أجل األنسنة في السياقات اإلسالمية، في: الخروج على   87

 .77 – 73الحس المشترك ... مرجع سبق ذكره، صفحة 
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ر العربـي اإلسـالمي، بصـفتها قيمـة ارتقائيـة نحتـت فـي الفلسـفة أطر محمـد أركـون نزعـة األنسـنة فـي الفكـ -
الرابــــع الهجــــري / العاشــــر األدبيــــة، وتمازجــــت مفاهيميــــا مــــع النزعــــة العقليــــة الســــائدة فــــي خضــــم القــــرن 

 الميالدي، مؤكدا أسبقيتها المعتقة على األنسنة الغربية.
ون إلنجاز أطروحـة الـدكتوراة خاصـته تأسست األنسنة األركونية في سياقها اإلسالمي عندما اعتكف أرك -

الثقافـــة العربيـــة اإلســـالمية، كـــأبي حيـــان التوحيـــدي ومســـكويه عـــن بعـــض الفالســـفة واألدبـــاء األفـــذاذ فـــي 
 تخصيصا.

هــدف أركــون مــن وراء أنســنته األكاديميــة، وحفــره المعرفــي إلــى إبــراز محوريــة األشــكلة الوجوديــة العربيــة  -
 يتأرجح بين االرتقاء واالنحطاط كتحقيب زمني تأريخي. اإلسالمية، وفق تاريخ فلسفي مقارن

تميــز المشــروع األركــوني فــي تفكيــك الفكــر العربــي اإلســالمي، ونقــد العقــل الــديني، بثــراء ابســتمولوجي،  -
 ذات أبعاد داللية، و تركيبية مصطلحية. وبتداخلية منهجية

مـن خاللهـا سـعى ات التطبيقيـة، أسس محمد أركون بنية معرفية نقدية مستحدثة عرفـت بمسـمى اإلسـالمي -
 إلـى اسـتحالة خلخلة بنى معرفية تراثية وفق ثالثية المفكر فيه تقليدا، والالمفكر فيـه عقائـديا، وصـوالإلى 

 التفكير فيه خطابا قرآنيا.
فـي تشـويه التـاريخ  والمعرفـة نقد محمد أركون الخطاب االستشراقي الكالسـيكي، مركـزا علـى دور السـلطة -

 .الحقائق التاريخية عميةاإلسالمي، وت
ية التطبيقيــة، شــدد أركــون علــى أهميــة تمتــع المخــتص  بعلــم اإلســالمولوجيا بــوعي منهجيــة العلــوم اإلنســان -

 وعدم االنغالق اإلنسي.
أبان أركون فرادة الشخصية الفلسفية العربية المسلمة في أنسنتها الفكريـة األخالقيـة المبدئيـة، خاصـة فـي  -

وافتعـال الخيـر فكـرا واجتهـادا وشجاعة الفكر وضوحا، وثرائها الثقافي المعرفي، مجال خصبها العقالني، 
 وتأملية النفس كفضيلة سيكولوجية متقاطعة سوسيولوجيا سلوكا وتوجها.ومجالدة، 

ُينظر إلـى البحـث األركـوني المؤنسـن كمقاربـة فكريـة إسـالمية تأثلثـت تأليفـا بثالثيـة النزعـة اإلنسـانية فكـرا  -
ومدخلــه التــاريخي يا، وبمعاركــه الفكريــة التحليليــة مــن أجــل أنســنة ســياقية إســالمية معولمــة، عربيــا إســالم

 النقدي لمفهومي األنسنة واإلسالم.
أشــاح أركــون عــن مقصــديته اإلنســية الماورائيــة مــن خــالل بالغــة أســلويية تراثيــة فلســفية عربيــة إســالمية،  -

ل عليه اإلنسان "، معتقدا بأن فضيلة أنسنة اإلنسـان اجتناها من السبخة التوحيدية مدونا: " اإلنسان أشك
 سرمدية القداسة والقيمة.

 قــــائــــمــــة المــراجــــــع: 
 أوال: العربية / الكتب
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سبق السلم ف إرساء مبدأ التسامح كقيمة حضارية وإنسانية إسلمية
-التسامح الدين نوذجا-

إعداد/
 علي أجقو:الستاذ الدكتور

جامعة بسكرة-الزائر
pr.ajgou@gmail.com: البيد الكتون

الستاذة: دريدي وفاء
- الزائر1جامعة بتنة-

pr.dridi@gmail.comالبيد اللكتون: 

-مقدمة:
 موضوع التسامح الدين من أهم وأعقد القضاي الت شغلت التمعات البشرية منذ الزل ومازالت تشغل كل إن

 التمعات العاصرة ف جانبها النظري والتطبيقي على حد سواء لرتباطها الوثيق بسألت الرية وعلى الخص الدينية منها
 تعرض ويتعرضو السلم ف ابعاده الختلفة. وبسبب هذا التعقيد والذي مرده ف أحيان كثية إل سوء الفهم 

 تلصق بلسلم تم والسلمون، خاصة ف العقدين الخيين، لملة ظالة من الفتاءات والزاعم الت أرادت أن السلم
 )، وغي ذلكintoléranceالتعصب والرهاب، وعدم العتاف بقيمة الخر الختلف وفوق ذلك عدم التسامح (

دعاوى ل أصل لا ف السلم ول سند لا دينيا، حضاري أو ترييا. من
 ) والتعايشtoléranceوالضارة السلمية الت انطلقت من تعاليم السلم قد ضربت أروع المثلة ف التسامح(

متلف الدين، الضارات، الثقافات والعراق.  الياب بي المم والشعوب من
 خاصة ويتل مكان الصدارة، ليس على مستوى البادئ فحسب وإنا على مستوى التطبيق ويكتسب التسامح أهية

 العملي الذي يشهد به التاريخ ويقر بوجوده الفكرون من غي السلمي: فالسلم قد نص على التسامح مع متلف
 الدين كما جاء ف عديد اليت القرآنية والحاديث النبوية الشريفة وف تصرفات الكام والقادة وأيضا سلوكيات عامة

الناس وقت الشدة والرخاء وف زمن السلم والرب على السواء.
 ول يكتفي السلم بتعليم أتباعه هذا التسامح الشامل بوصفه شرطا� من شروط السلم الضروري للمجتمع النسان، بل

 يطلب منهم أيضا� اللتزام بلسلوك العادل الذي ل يقبل بلخر فحسب، بل يتم عقيدته و ثقافته وخصوصياته
 الضارية. وخ�ي وصف يكن أن نطلقه على هذا التسامح أنه تسامح إياب وليس تساما� حيادي�، مصداقا لقوله
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ط�وا إ�ل�ي�ه�م� إ�ن� ا� ي��ب� ر�ك�م� أ�ن� ت��ب��ر�وه�م� و�ت��ق�س�  تعال: ﴿ل� ي��ن��ه�اك�م� ا� ع�ن� ال�ذ�ين� ل�� ي��ق�ات�ل�وك�م� ف� الد��ين� و�ل�� ي��ر�ج�وك�م� م�ن� د�ي�
ط�ي�﴾ .1ال�م�ق�س�

نعم لقد رس�خ السلم ف قلوب اتباعه وتت قنطرة التسامح جلة من القيم والبادئ أهها: 
  جيعها ت�عد ف نظر السلم حلقات متصلة لرسالة واحدة جاء باالسماوية تستقي من م�عي¥ واحد و - الدينت

النبياء والرسل من عند ا على مدى التاريخ النسان،
اليان بم، - النبياء والرسل اخوة ل تفاضل� بينهم م�ن� حيث الرسالة ومن حيث

- ل إكراه ف الدين، 
اختلفها متمة§ ف نظر السلمي، - دور العبادة على

هي أحسن،  - مادلة غي السلمي تكون بلت
- السلم التآخي أساس العلقة بي السلمي وبي غي السلمي، 

 التسامح الطلوب م�ن� إنسان¥ استلم سد�ة الياة وعاش إن السلم قد رس�خ ف قلوب اتباعه كل� هذه السس ليحد��د
 وقادرة على صقل عقل البقية من المة ف نفوس الكثريةالتسامة. ول تزال هذه القيم حية  ليؤك��د للناس كافة إنسانيته

وتوجيه سلوكها وتعاملها مع كل البشر ف كل زمان ومكان بروح وفكر متسامح.
 وبناء على ما سبق يكننا القول ودون مبالغة أن التتبع النزيه لسية السلم منذ بزوغ فجره وقيام حضارته، يلص إل

 نتيجة مفادها أن من أهم ما حرص السلم على نشره بي مكونت التمع السلمي هو التسامح الدين، الذي أصبح
 قيمة حضارية إسلمية: فالتسامح بلفهوم السلمي ل تعرفه حضارة قامت على الدين وشادت قواعدها على مبادئه

 وهي من أشد ما عرف التاريخ تساما وعدالة ورحة وإنسانية، وهناك عشرات المثلة الت تدل على صحة ذلك وحسبنا
 ان نعرف ان حضارتنا تنفرد ف التاريخ بن الذي أقامها دين واحد ولكنها كانت لكل لدين. وف هذا الصدد يقول

 ف أن تكون خجلة من عدم تسامها ): "إن لشعوب النصرانية كل مسوغIrving Fisherإيرفنغ فتشر( الفكر العروف
الخرين". ليس لم الق ف أن يشيوا بصبع الستهجان إل الدين واليديولوجي ف العصور السالفة. ويقينا�
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 و التسامح الدين مطلب إنسان نبيل كونه القنطرة الت من خللا يعب الميع إل فضاء الوار والتواصل ويتحقق من
خلله التعايش بي سائر البشر.

وعليه يكن طرح التساؤلت التالية:
ما مفهوم التسامح ف السلم؟-
ما مفهوم التسامح الدين ف السلم؟-
  ما هي أسسه وما هي آليات إشاعته؟-
ما مدى تطبيقه ف اليدان العملي؟-
 إل أي مدى يسهم نشر الفكر التسامي بعامة والدين باصة ف ضمان تكريس لغة الوار والتفاهم وتقيق-

 التعايش الشتك متمعيا وإنسانيا؟
أول: مفهوم التسامح الدين ف السلم:

-التسامح لغة:1
 إذ ج���اد وأعط���ى بك���رم ج���اء ف لس���ان الع���رب: س���ح، الس���ماح، الس���ماحة، الس���امة، والت�س���ميح وتعن لغ���ة ال���ود، وأس���ح

  وجاء ف متار الصحاح سح _الس�ماح والس���ماحة2، وأسح وتسامح وافقن على الطلوب، والسامة هي الساهلةوسخاء
احة أي ج��اد. وس��ح ل��ه أي أعط��اه. وس���ح م��ن بب ظ���ر�ف ص��ار س��حا  ال��ود (س���ح) ب��ه يس��مح بلفت��ح فيهم��ا س���ا�حا س���

لوا �س�اهلة وتساموا ت�س�اه�
�س�امة ال

�اح. وال .3بسكون اليم، وقوم س��حاء بوزن ف�قهاء، وامرأة س��حة ونسوة س�
 وعلي���ه فال���ذر اللغ���وي للفظ���ة التس���امح الس���تخدمة كم���ا ف لس���ان الع���رب ومت���ار الص���حاح ل يي���ل عل���ى الع���ان الديث���ة

  ورب��ا ه��ذا م��ا دف��ع بع��ض الفكري��ن إل الق��ول أن اللغ��ة العربي��ة ل.تعن الك��رم والس��خاء وال��ود والس��اهلة للتس��امح، كون��ا
 تنطوي على مفهوم واضح للتسامح بلعن العاصر للكلمة: فحينما نتفحص القواميس الغربية ند مثل ف ق��اموس لروس

.490، ص2، مج 1956ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيوت  2

312 الرازي ممد بن أب بكر بن عبد القادر، متار الصحاح، دار الفكر، بيوت، ص3



 ) يعن اح��تام حري��ة الخ��ر وط��رق تفكيه وس��لوكه وآرائه السياس��ية والديني��ةTolérance( الفرنس��ي أن مفه��وم التس��امح
م والتس�اهل والحج��ام ع��ن الن��ع، وبعب��ارة أخ��رى أن الكلم��ة ق��د ش�حنت بض��امي  كم��ا ن�د أن للكلم��ة مع��ان ع��دة ك��التفه�
 جدي����دة فتج����اوز التس����امح ال����ال الف����ردي ليص����بح دال� عل����ى طاق����ة التم����ع وق����درته عل����ى اس����تيعاب الختلف والعارض����ة

4واحتامهما.

 من جهة أخرى فإن البحث عن مفه��وم التس�امح ف الق��واميس العربي�ة ل ينبغ�ي أن يتوق�ف عن��د م��ادة (س م ح) ب�ل يت�اج
 أن يشمل مادة (ع ف و) أو مادة (د ر أ) وما حف� بلتسامح والعفو والص��ب م��ن عب��ارات مص�احبة ورديف�ة ح�ت نتمك��ن

من تديد خصوصية الفهوم ف اللغة العربية. 
 ولعل الدلول اللغوي لفهوم التسامح هو ما يعل كثيا من النقاد ي�عيب��ون اس�تعمال ه��ذا الص��طلح ويستعيض��ون عن��ه بتع��ابي
 مث��ل: التع���ايش الس��لمي والتع��ايش بي الدين أو بلحرى بي أه��ل الدين. وعل��ى الرغ��م م���ن ابتك��ار مص��طلح التس��امح
 للتعبي ف القام الول عن التسامح الدين مع القليات الدينية عقب الص�لح البوتس�تانت، فق�د ش�اع اس�تخدامه بش�كل

 ، على الوقع اللكتون:09/10/2015 النيفر احيدة، ف التسامح و إشكالية الفهوم: الال الديث والال السلمي، دار الفكر 4
http://www.fikr.com/article



 متزاي��د للش��ارة إل قط��اع أك��ب م��ن المارس��ات والماع��ات ال��ت ت التس��امح معه��ا أو الفك��ار ال��ت ت اعتناقه��ا عل��ى نط��اق
5واسع.

" ال����ت طال����ا اقتنت����ا بل����دين ح�  وخلص����ة الق����ول أن مص����طلح التس����امح م����ا ه����و إل اش����تقاق لكلم����ت "الس�����م�اح�ة" و "الس�����م�
ة". أم��ا مفه��وم التس��امح ح�  الس��لمي كإح��دى ص��فاته الساس��ية، كم��ا ج��اء ف ال��ديث الش��ريف: "ب�ع�ث��ت� بل�ن�ف�ي���ة الس���م�
 ال���دين، ال���ذي ارتب���ط برك���ات الداث���ة والص���لح ف التمع���ات الوروبي���ة من���ذ الق���رن الس���ابع عش���ر، فق���د ع����رف ق��ب�ل� ف
 التمعات العربية والسلمية بتعابي متلف�ة وبض��امي متغية بتغي الزم��ان والك�ان م��ن قبي�ل الس�امة و "الس�لم و "الهادن�ة"
 و "الوف���اق". وتع����د ص����حيفة الدين���ة، عل���ى اختلف الص����ادر، أول ق���انون للتس����امح ال���دين ف تري���خ الع����رب والس����لمي،
 بعتبارها "وثيقة السلم" ف متمع متعدد الثقافات والدين. لقد بقيت هذه الوثيقة ليومنا ه��ذا نستش��هد ب��ا عل��ى س��احة

الدين السلمي ف أصله ومقصده.
2Eسامح اصطلحاHالت -

 إن التسامح يعن الحتام والقبول للخر ليس فق��ط الختل��ف وه��و الوس�يلة ال��ت تس�هم ف إحلل ثقاف�ة الس�لم م�ل ثقاف�ة
 الرب، ول يعن الساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح هو قبل كل ش�يء ات��اذ موق��ف إي�اب في�ه إق�رار ب�ق الخري�ن

 التسامح يعن الع�تاف بلختلف ولكن�ه ين�ع ه�ذا الختلف م�ن التط��ور إلوف التمتع بقوقهم الساسية العتف با. 
6ماولت اللغاء ويؤدي قبوله إل التعايش السلمي الشتك، وللتسامح حدودا فهو ل يعن النوع والستسلم.

 ، متوفر على الوقع اللكتون:2016 يناير 7 منصوري ممد ، من التسامح إل التعايش، 5
http://www.hespress.com/opinions/290371.html

 ، نقل عن جريدة3، ص 2005 اللحيدان عبد ا بن فهد، مفهوم التسامح ف السلم ومبادئه ومظاهره، دار الضارة للنشر والتوزيع 6
2010 أغسطس 5، 13565اليوم، عدد 



 إذا كان هذا هو مفهوم مصطلح التسامح ف الثقافة العربية والسلمية فماذا يقابلهما إذن ف الثقافة الوروبية والسيحية؟
  التس���امح، وال���ذي يش���مل مف���اهيم الوي���ة والتس���اوي ف حق��وق الواطن��ة بلنس��بة للف���راد ال��ذين لص���طلحإن الفه���م ال���ديث

 ينتم��ون إل دينت متلف��ة، ل يك��ن ذا قيم��ة م��ن وجه��ة نظ��ر أوروب الس��يحية ف الف��تة ال��ت س��بقت العص��ر ال��ديث وذل��ك
 )1994 -1921نظر�ا للمعان الت تنطوي عليها العقيدة السائدة، كما يوضح الؤرخ البيط�ان جيف��ري رودول�ف إلت�ون (

 "أن��ه ف الف��تات ال��ت س��بقت العص��ر ال��ديث، ك��ان الوح��دون ي��رون أن مب��دأ التس��امح م��ع العتق��دات الخ��رى علم��ة م��ن
علمات الحود وضعف اليان بل".

 وبلفعل، فبالرغم من أن التعاليم السيحية تلزم أتباعه�ا بلتعام��ل م��ع بقي�ة أبن��اء الدين والط�وائف الخ��رى بلب��ة والتس��امح
 وعدم نبذ الخر الختلف عقيدة ولون وشكل، إل أنه من الناحية التاريية، ل تبدأ أية ماولة لوض��ع نظري��ة ح��ول التس��امح
 إل ف القرني السادس عشر والسابع عشر، وذلك اس�تجابة لرك�ة الص��لح البوتس�تانت ال�ت أعقب��ت النتق�ادات الوجه��ة

 ) وآخ��رون م��ن بع��ده، إل أن ص��در أول1546-1483إل الكنيسة الكاثوليكية والت أثرها الراهب اللان مارتن لوثر (
م. 1573قانون للتسامح الدين ف أوروب عام 

 )، ف كت��ابيه "رس�الة ف التس�امح" نظري�ة1632�1704ومن جهة أخرى اقتح الفيلسوف والطبيب البيطان جون ل�وك (
ا لفكرة التسامح اشتملت على مبدأ الفصل بي الكنيسة والدولة والذي شكل حجر الساس لبادئ  أكثر تفصيل� وتنظيم�

الديقراطية الدستورية الستقبلية ف أوروب.
 م الصاد السياسي للجهود البذول��ة م��ن قب��ل واض��عي النظريت ح��ول فك��رة1689وقد كان قانون التسامح البيطان لعام 

التسامح ف القرن السابع عشر.
 وأما مفهوم التسامح من خلل إعلن البادئ بشأن التسامح الذي اعتمدته الدول العضاء ف منظمة المم التحدة

 نوفمب16 أكتوبر إل 25للتبية والعلوم والثقافة التمعة ف بريس ف الدورة الثامنة والعشرين للمؤتر العام ف الفتة من 
 ، فهذه الوثيقة كما يشي إل ذلك عنوانا تعلن أن التسامح هو الوسيلة الوحيدة الت تؤدي إل السلم، ويتكون1995

 من ديباجة وستة فصول غنية بلتعاريف، بلناهج الت يب اتباعها من أجل تطبيق مبدأ التسامح ف متمعنا والتجمعات
 العاصرة. وما جاء ف الادة الول من العلن التسامح "... ل تتعارض مارسة التسامح مع احتام حقوق النسان،

 ولذلك فهي ل تعن تقبل الظلم الجتماعي أو تلي الرء عن معتقداته أو التهاون بشأنا. بل تعن أن الرء حر ف
 التمسك بعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك الخرون بعتقداتم. والتسامح يعن القرار بن البشر الختلفي بطبعهم ف



 مظهرهم وأوضاعهم ولغاتم وسلوكهم وقيمهم، لم الق ف العيش بسلم وف أن يطابق مظهرهم مبهم، وهي تعن أيضا
 7أن آراء الفرد ل ينبغي أن تفرض على الغي".

ثنيا: مكانة التسامح الدين ف السلم ومرتكزاته الساسية:
- مكانته:1

 السلم دين عالي يتجه برسالته إل البشرية كلها، تلك الرسالة ال�ت تمر بلع��دل وتنه��ى ع�ن الظل�م وت�رس�ي دع�ائم الس��لم
 ف الرض، وت��دعو إل التع��ايش الي��اب بي البش��ر جيع��ا� ف ج��و م��ن الخ��اء والتس��امح بي ك��ل الن��اس بص��رف النظ��ر ع��ن

أجناسهم وألوانم ومعتقداتم.
  قام على التس��امح، فق�د زرع ف نف�وس اتب��اعه الع�ان النس�انية والخلقي�ة الس��امية، ورس�م� ل�م منهج��ا� يق�وم عل�ىوالسلم

 التاحم والتعاطف والتسامح، والتفع ع�ن الحق��اد، وق��امت حض��ارة الس��لم ه��ي الخ��رى عل�ى الخ�اء النس�ان والتفاع�ل
مع الضارات النسانية الخرى.

  وص��حابته الك��رام (رض��ي ا عنه��م)ملسو هيلع هللا ىلصوالنه��ج النب��وي مليء بلقص��ص والنم��اذج عل��ى س��احة الس��لم، وس��عي الرس��ول 
من أجل استيعاب مالفيهم والحسان إليهم، والعفو عن السيء، وحسن الظن بلناس.

 ، ل يبن��ه عل��ى القه��ر والقس��ر وف��رض الل��ون الواح��د، ب��ل عل��ى التس��امح وحس��نملسو هيلع هللا ىلصف��التمع التع��دد ال��ذي بن��اه رس��ول ا 
، أو تن��احرا�، أو احتاب�� عل�ى أس�اس éالظن والوار والحتام التبادل. ول يسجل التاريخ حوادث طائفية، أو سجال� عقائدي 
 دين، رغ���م تواص���ل ال���وار بي الط���راف العني��ة، كم���ا ل يص���در الن���ب أو الص���حابة خطاب���� تريض���يéا يق���وم عل���ى القص���اء أو
ل� ال�ك�ت��اب�  الرفض للخر الختلف دينيéا، بل ك�ان الس�ائد ه�و لغ�ة ال��وار والتف�اهم بي الدين الس�ماوية الثلث�ة {ق��ل� ي��� أ�ه��

ن��ن�ا و�ب��ي��ن�ك�م�}، ل�م�ة¥ س�و�اء ب��ي�� ت��ع�ال�و�ا� إ�ل� ك�

 ، متوفر على الوقع اللكتون:2013/04/05 الشيشي أنس، دور التنشئة الجتماعية ف نشر قيم التسامح، آفاق 7
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1712



 ولدراك هذه القيقة يكفي أن نتصفح كتب التاريخ لنجد ودون كثي عناء صفحات مشرقة عن التسامح الس��لمي وع��ن
السلوب الطيب الذي اتبعه السلمون ف احتام الخرين، ولتوضيح ذلك نذكر بعض النماذج الت ت�وضح ذلك:

  ج�اء مبعوث للعلمي، وم�ن ث��ة دع�ا الن�اس جيع��ا� إل الس�لم بلكم��ة والوعظ�ة الس�نة ،ملسو هيلع هللا ىلص من العلوم أن الرسول مم��د
  ذهب إل الطائف بعد أن آذاه أهل مكة لعله يد هناك أنص��ارا و أعوان، ولك��ن ل ي��دملسو هيلع هللا ىلص  فقد ذكرت كتب السية أنه 

�ل���ك� يع��رض علي��ه أن ي�طب��ق عليه��م الخش��بي ،
 منه��م أحس��ن م��ا وج��ده عن��د اه��ل مك��ة فس��بوه وش��تموه ورج��وه، فج��اءه ال

د ا " ، ل يش�تمهم ول يلعنه��م ، ب�ل دع��ا رج م�ن أص��لبم م��ن ي��و�ح���  فقال:" اللهم اهد� قومي فإنم ل يعلم�ون ، لع��ل� ا ي���
 ا أن يهديهم، وفعل استجاب ا دعاءه ، وخرج من ص�ل�ب أب جهل  الصحاب اللي��ل عكرم�ة، وخ��رج م��ن ص��ل�ب أمي�ة
 بن خلف الصحاب الليل صفوان ، وخرج من ص�ل�ب الوليد بن الغية سيف ا خال��د. وأيض��ا ل ي��ب أن ن��ر عل�ى ذل��ك
 الوق��ف ال��رائع ال��ذي ل يقف��ه أح��د قبل��ه وأيض��ا بع��ده إل اللف��اء الراش��دون ومنه��م الليف��ة الم��وي عم��ر ب��ن عب��د العزي��ز وإذا

الة ب�ن ع�م�ي��� اللي�ثي حدث فإن ذلك يكون ندرا جدا، حي�ث ي�ذكر اب�ن حج�ر ذك��ر الم��ام اب�ن حج�ر ف  الص�ابة: أن ف�ض��
  أثناء طوافه بلبيت، فلما د�ن� منه، قال الرسول: "أفضالة؟!" ق��ال: نع��م، فض��الة ي رس��ول ا، ملسو هيلع هللا ىلصذهب قاصدا� قتل� النب

د��ث ب��ه نفس��ك؟ ق��ال: ل ش��يء، كن��ت� أذك��ر ا !، فض��حك الن��ب ث ق��ال: اس��تغفر ا، ث وض��ع ي��ده  ق��ال: م��اذا كن��ت� ت���
ل��ق� ا أح��ب� إل�� ن� خ�  على صدره فس�كن قلب��ه، فم�ا ك�ان م��ن فض�الة إل أن ق�ال: وا م�ا رف�ع ي�ده ع�ن ص��دري ح�ت م��ا م��

منه". 
 ونتيجة ل��ذا التس�امح النب��وي الراق�ي والكري وال��ذي قاب��ل في��ه رغب�ة القت�ل والع��دوان م��ن فض�الة بلبتس�امة الص��ادقة والعامل��ة
 الكرية والدعاء له بلداية والغفرة، واليد� الانية الت كانت بلسما� س�ك�ن� به قلب فضالة، فش�رح ا ص��دره للي��ان، وت�و�ل

ن��ك� الوقف من العداوة إل البة، كما ف قوله تعال: ن� ف���إ�ذ�ا ال��ذ�ي ب��ي�� س��� ي� أ�ح�
ل�ت� ه��� ت�و�ي ال��س�ن�ة� و�ل الس�ي��ئ�ة� اد�ف���ع� ب���  {و�ل ت�س�

÷ ح��يم§} او�ة§ ك�أ�ن�ه� و�ل� ن�ه� ع�د� .8و�ب��ي��
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  حينما فت�ح الس��لمون مك�ة الكرم�ة وق�ال ق�ولته ملسو هيلع هللا ىلصوخي مثال على ساحة الدين السلمي ذلك الوقف للرسول الكرم
 الش��هية ال��ت أدخل��ت غالبي��ة الكيي ف الس��لم: (اذهب��وا ف��أنتم الطلق��اء) ليض��رب ب��ذلك أروع المثل��ة ف التس��امح، حي��ث

كان هؤلء يقاتلونه وياربونه وإذا به يتكهم وشأنم بعد أن فتحت مكة. 
  ف العفو والتسامح، وما قصة أب بكر الصديق(ض) مع  منهج النب ممد  ونج الصحابة الكرام رضي ا عنهم أجعي

 مسطح بن أثثة الذي خاض مع الائضي ف حديث الفك، وقال ف أم الؤمني عائشة بنت أب بكر الصديق (ض) ما
 ق���ال�  وك��ان اب��ن خال��ة أب بك��ر الص��ديق وك��ان م��ن فق��راء اله��اجرين، فلم��ا عل��م بوض��ه ف قض��ية الف��ك أقس��م أن ل ينف��ق

ل��وا9 عليه ، ول�ا تب مسطح وتب ا عليه ل يزل� أبو بكر¥ واجدا� ف نفس�ه عل�ى مس�طح   فنزل�ت ق�وله تع�ال: {و�ل ي��ت��ل� أ�و�
ف�ح�وا أ�ل ت��ب��ون� أ�ن ي��غ�ف���ر� ال��� ب�يل� ال��� و�ل�ي��ع�ف��وا و�ل�ي�ص�� ر�ين� ف�� س�� اج� اك�ي� و�ال�م�ه��  ال�ف�ض�ل� م�نك�م� و�الس�ع�ة� أ�ن ي��ؤ�ت�وا أ�و�ل� ال�ق�ر�ب� و�ال�م�س��

ي��م§} م� و�ال���� غ�ف���ور§ ر�ح�  أن القص��ود بول الفض��ل ابت��داء� أب��و بك��ر، والقص��ود بول القرب . وق��د ج��اء ف كت��ب التفس��ي10ل�ك���
 ابتداء� مسطح بن أثثة، وتعم الية غيها م�ن ش�اركوا ف قض�ية الف��ك وغيه�م م�ن يش�مله عم��وم لفظه��ا، حي��ث يق�ول اب�ن
 عب��اس: إن جاع��ة ال��ؤمني قطع��وا من��افعهم ع��ن ك��ل� م���ن� ق��ال ف الف��ك، وق��الوا: وا ل نص��ل� م���ن� تكل���م ف ش��أن عائش��ة،

  ابن عاشور، تفسي التحرير والتنوير، نقل عن يوسف جعة سلمة، السلم واليوم الدول للتسامح، متوفر على الوقع اللكتون:9
http://www.yousefsalama.com/news.php?maa=View&id=1478
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ب� أن ي��غ�ف��ر بون أن يغفر ا لكم"، ق��ال أب��و بك��ر: بل�ى أ�ح���  فنزلت الية ف جيعهم. ولا قرأ رسول ا الية إل قوله" أل ت�
 . 11ا ل، و�ر�ج�ع إل مسطح وأهله ما كان ي�نفق عليهم، قال ابن عطية: وكف�ر أبو بكر عن يينه، رواه عن عائشة)

 لق��د عف��ا وتس��امح أب��و بك��ر الص��ديق(ض) ع��ن اب��ن خ��الته مس��طح رغ��م مش��اركته ف ح��ديث الف��ك ب��ق ابنت��ه أم ال��ؤمني
عائشة (ض) امتثال� لمر� ربه سبحانه وتعال.

 وق�د تل��ى ونف��س ص�فحات التاري�خ ه��ذه تعطين�ا ص��ورة مش�رقة م�ن التس�امح ال�دين الس�لمي م��ع أه�ل ال��دينت الخ��رى،
 ذل��ك ف أب��ى ص��وره ف العه��دة العمري��ة ال��ت و�ق�عه��ا أمي ال��ؤمني عم��ر ب��ن الط��اب(ض) م��ع بطري��رك ال��روم ص��فرونيوس ف
 السنة الامسة عشر للهجرة، والت ت��ث�ل لوحة فنية رائعة ف التسامح الس��لمي ال�ذي ل نظي�� ل��ه ف تري�خ التس�امح ال��دين

بي السلمي والسيحيي.

 إن العه��دة العمري�ة ت�دل عل�ى الخلق الس�لمية الس��محة، وعل��ى عدال�ة الس��لم ال�ت ال�تزم ب�ا الق��ادة الس��لمون عل��ى م��ر�
 العصور، وعلى مبدأ التسامح الدين السلمي الذي ينبع من موق�ف الق��وة ل م�ن موق�ف الض��عف، وال��ذي ال�تزم ب�ه الق�ادة

ف جيع الوقات زمن السلم كما زمن الرب.
ه عل���ى مص���ر "وأش���عر قلب���ك الرح���ة للرعي���ة، والب���ة ل���م  وج���اء ف عه���د الم���ام عل���ي ب���ن أب ط���الب لال���ك الش���ت حي ول�
 واللطف بم، ول تكونن عليهم سبعا� ضاري�، تغتنم أكلهم، فإنم صنفان: إما أخ ل�ك ف ال��دين، وإم�ا نظي ل�ك ف الل��ق،
 يفرط منهم الزلل، وتعرض لم العلل، ويؤتى على أيديهم ف العمد والطأ. فأعطهم من عف�وك وص�فحك مث�ل ال�ذي ت�ب
ك، وق��د اس��تكفاك أمره��م  أن يعطي��ك ا م��ن عف���وه وص���فحه، فإن��ك ف��وقهم ووال الم��ر علي��ك فوق���ك، وا ف��وق م��ن ول�
 وابتلك بم، ول تنصب نفسك ل�رب ا، ف�إنه ل ي�د ل�ك بنقمت��ه، ول غن ب�ك ع�ن عف��وه ورحت��ه، ول تن�دمن عل�ى عف��و،

.12ول تبجحن بعقوبة..."

 أخرجه البخاري11

، نقل عن مفوظ، مرجع سابق52 المام علي بن اب طالب، نج اللغة، الكتاب 12



 إن الس���لم ل يت إل ليؤس���س لعلق���ة بي العب���د ورب���ه ول تتكام���ل ه���ذه العلق���ة وترتق���ي إل إذا ص���فت نف���وس العب���اد ول
تصفو إل بلتسامح.

- مرتكزاته الساسية: 2
 إن السلم هو الدين الوحيد الذي يسمح بوجود سائر الدين والتاهات و منحها الرية الكاملة ف مارسة الشعائر

والطقوس والعبادات الرتبطة با، وتنفيذ تعاليمها وأحكامها، دون أن يفرض على أتباع هذه الدينت شعائره وأحكامه.
 ول يدث على مر الزمان أن انفرد دين بلسلطة ومنح مالفيه ف العتقاد أسباب البقاء والزدهار مثل السلم، الذي

 يرتكز ف إقراره مبدأ حرية العتقد لغي السلمي على القرار بتمية اللف واعتباره سنة كونية، وأيضا العتاف بن حرية
الختيار أساس التكري اللي للنسان.

 و ما سبق ذكره عرف التطبيق على أرض الواقع: فقد عمل النب ممد  ل صلى ا عليه وسلم على تسيد ذلك من
  الت أبرمها ومنها هذا العهد الذي أبرمه مع نصارى نران بضمان حريتهم الدينية وما يتعلق با من شعائر13خلل العهود

 وطقوس، وجاء ذلك  ف العهد النقول إلينا ف  كتاب أب الارث بن علقمة أسقف نران، وهذا نصه:  "بسم ا الرحن
 الرحيم من ممد النب... إل السقف أب الارث، وأساقفة نران وكهنتهم، ومن تبعهم ورهبانم: " إن لم ما تت

 أيديهم من قليل وكثي، من بيعهم وصلواتم ورهبانيتهم، وجوار ا ورسوله، ل يغي أسقف من أسقفيته، ول راهب من
 رهبانيته، ول كاهن من كهانته ول يغي حق من حقوقهم ول سلطانم، ول شيء ما كانوا عليه.  على ذلك جوار ا

 وما يسليها292 أنظر نص عدد من هذه العهود ف عتيق الرحن العثمان، مرجع سابق، ص 13



 ورسوله أبدا�، ما نصحوا واصطلحوا فيما عليهم غي مثقلي بظلم ول ظالي"، و أيضا مع يهود الدينة والت سحت لم
 أن يعيشوا ف سلم تم مع السلمي ف متمع الدينة لم مالم وعليهم ما عليهم، كما أمر رسول ا صلى ا عليه وسلم
 عامله بليمن بن ل يب أحدا من النصارى أو اليهود على ترك دينه، وكتب له قائل: من كان على يهوديته أو نصرانيته

.14فل يفت عنها"
 وقد أثبتت الوقائع أن النب صلى ا عليه وسلم فيما عقد من صلح ف الراضي الت ت فتحها عامل أصحابا معاملة

 حسنة ودون إملء شروط بدافع النتقام والذلل أو استعراض للقوة، كان يقرهم على عقائدهم ومارسة شعائرهم ويمر
برعايتهم والافظة على أموالم ومتلكاتم.

 لقد عمل السلمون على استمالة المم والشعوب الت اختلطوا با إل السلم، وذلك با آتهم ا من حجة ظاهرة
  هؤلء إ طلقا إل إجبار الشعوب أو الفراد الذين تت حكمهم على التخلي عنيلجأوخلق قوي ودين ميسر. ول ي

معتقداتم إيان ومارسة، وذلك على أساس:
الختلف بي البشر سنة كونية أزلية وقطرة إنسانية:)أ

 إن تريخ الوجود النسان هو تريخ التنوع ف العتقادات و الذاهب والراء و الفكار، وكذلك التعدد الشامل ف
 مظاهر الياة الادية، وهو ما يتماشى مع أهداف اللق والوجود، ذلك أنه ل يت خلفا� للمشيئة اللية، وإنا هي سنة

.15ا ف خلقه، ولن تد لسنة ا تبديل

282عتيق الرحن العثمان، مرجع سابق، ص 14

 256م، ص 1988ه�/1408 ممد رشيد رضا، الوحي المدي، دار الكتاب الزائر 15



 وحيال هذا التنوع الشامل ف الال العقائدي وغي العقائدي، هل يوجد وضع تشريعي إسلمي ملئم و مستوعب
 للعقائد الخالفة أو بعبارة أخرى، هل يعطي السلم صفة الشروعية لذه الخية أم يسلبها منها بيث ل يعتف بكل

ما يالفه ف عقيدته وشريعته ؟
 إن ما أثبتته الوقائع وما شهد به غي السلمي من عاشوا ف أحصان السلمي ومن اطلعوا على السلم وتراث السلم،

 يدل دللة واضحة على أن غي السلمي ل يشهدوا أجواء الرية ف مارسة عقائدهم ول يهنئوا بلمن والسلم
الجتماعيي إل ف ظلل السلم.

 هذا مؤكد. وما هو مؤكد أيضا  أن التصورات والفاهيم الت ازدحت با أذهان عدد غي قليل من الناس العاديي و أيضا
 الهتمي ف الوساط التاريية، الثقافية و القانونية حول مدعى نفي الخر، الذي فرضته مسية طويلة من حوادث العنف

 و الصراع والروب ، مثل ما حصل ف بعض الدين السماوية، كالسيحية واليهودية، وف غي السماوية كالبوذية
 والكونفوشيوسية والندوسية...، الت عرف عنها ف مراحل تريية بعيدة وقريبة، ومن خلل وقائع معلومة، سعيها

 ، لا ما يبرها، ولكن ليس بلنسبة للسلم الذي16الستمر لنفي الخر و العمل على صهره ف بوتقتها بلضغط والكراه
 اختلف البشر إل أجناس وعقائد وطبائع شت هي سنة كونية. ومن ثة فاختلف البشر ف عقائدهم هومن مبادئه أن 

 أيضا� سنة كونية مرتبطة بكمته تعال، قال ابن كثي : "هذا إخبار عن المم الختلفة الدين بعتبار ما بعث ال� به
 ولو شاء ربك لعل الناس أمة�} ،  و قال تعال: 17رسله الكرام من الشرائع الختلفة  ف الحكام التفقة  ف التوحيد ".

2001/ مارس 1421، ذو الجة 55أحد البغدادي،" التنوع الفكري والدين وحرية العتقد"، ملة النبأ، عدد  نقل عن 16

www.eld3wah.net نقل عن منذر السقار، حقوق غي السلمي ف التمع السلم، متوفر على الوقع: 17



 ول يزالون متلفي إل من] . وقال ابن كثي عن قول ا 18 {واحدة� ول يزالون متلفي إل من رحم ربك ولذلك خلقهم
  : " أي: ول يزال اللف بي الناس ف  أدينم واعتقادات مللهم ونلهم ومذاهبهم وآرائهم .. قال السن[رحم ربك

 19البصري: الناس متلفون على أدين شت إل من رحم ربك، فمن رحم ربك غي متلف".
د آية من آيت ا، كان لزاما العتاف به، كما يؤكد ذلك حسن الشافعي حي يقول:   "ولا كان الختلف والت�عد�

 أحكام الصول السلمية تؤسس التعددية ف ضمي السلم بيث تعل علقته بلخر تقوم علي العدل والنصاف
  عمران نزال ف كتابه "شرعية الختلف بي السلمي:" أن شرعيةويرى، 20"الواجب والب و الكرام نو كل البشر

119و 118سورة هود : اليتان  18

، نقل عن نفس الرجع161، ص. 10 الامع لحكام القرآن، ج.19

 ثقافات الدين السماوية أكدت احتام مبدأ الختلف والتنوع، مؤتر الدوحة الرابع لوار الدين، دور الدين ف حسن الشافعي، 20
http://www.dicid.org :، متوفر على الوقع2006 أبريل 27-25بناء النسان، الدوحة- قطر 

http://www.dicid.org/conf4/viewlastnews.php?id=30


 الختلف تثل معيار قوة الم�ة السلمية وفاعليتها وقدرتا على الت�جديد ف الاضر والستقبل، وأنه ف اللحظة الت
 فع�لت المة السلمية شرعية الختلف بي الفكرين والعلماء والدارس السلمية بصورة صحيحة، كانت المة ف قمة

 قوتا وفاعليتها بل وفتوحها الارجية، وهو ما تزامن مع القرون الثلثة الول، بينما أخذت شرعية الختلف بي
 السلمي تضيق منذ القرن الرابع بشكل متزايد ، فكان من نتائجه إغلق بب الجتهاد ، وظهور كتب الفرق واللل

.21والنحل ، الت تدين الخر الداخلي قبل الخر الارجي"
الدعوة إل السلم بلكمة والوعظة السنة والكلمة السواء:)ب

 على الرغم من أن السلم دعا غي السلمي إل اعتناقه دينا وحثهم على ذلك بلكمة والوعظة السنة، إل أنه ل يلجأ
 على الطلق إل أسلوب الكراه والضغط. وكان حسب الدعاة، الذين هم على إدراك تم بن هداية الميع أمرا

 مستحيل، أن يقفوا عند  واجب الستمرار ف دعوتم وطلب أسباب هداية الناس، على أساس أن مهمتهم هي البلغ
 فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنا عليك}فحسب، وا يتول حساب العرضي، مصداقا لقوله تعال ماطبا� نبيه:

  ، قال القرطب: " فإن تولوا أي أعرضوا عن النظر والستدلل واليان، فإنا عليك البلغ،22{.البلغ وا بصي§ بلعباد
} ، وقوله تعال أيضا ماطبا نبيه ممد صلى ا عليه وسلم: 23أي ليس عليك إل التبليغ، وأما الداية فإلينا"

  متوفر على الوقع: م ،24/12/2008/  ه� 27/12/1429 ممد زاهد حول، شرعية الختلف شرط للنهضة،  21
www.almultaka.net

20  سورة آل عمران: الية 22

 )10/161 (  القرطب (ممد بن أحد): الامع لحكام القرآن، مؤسسة مناهل العرفان، بيوت، (بدون ط وت)،23

http://www.almultaka.net/


 فإنا عليك البلغ}قال الشوكان ف سياق شرحه لقول ا تعال: . و 24 {فذكر إنا أنت مذكر لست عليهم بسيطر
] " أي: فليس عليك إل تبليغ أحكام الرسالة، ول يلزمك حصول الجابة منهم لا بل�غته إليهم، ،25 {وعلينا الساب
.26 أي: ماسبتهم بعمالم ومازاتم عليها، وليس ذلك عليك"[،وعلينا الساب

 وهذا البدأ الذي يمل فكرة التسامح كان أحد العوامل الرئيسية ف نشر السلم حت وصل إل ربوع العال الختلفة ول
 فقد نقل عن يزال وهو ف ازديد رغم التاعب والتحديت، وهي حقيقة أكدها كثي من علماء الغرب ومفكريه،

22 و 21  سورة الغاشية: اليتان 24

40  سورة الرعد: الية 25

 ، نقل عن السقار، مرجع سابق90، ص 3فتح القدير، ج  26



  قوله: "إن تسامح ومعاملة السلمي الطيبة لهل الذمة أدى إل إقبالم)Reinhart Dozy(الستشرق الولندي دوزي
 ، و يذهب ف نفس التاه الؤرخ27على السلم وأنم رأوا فيه اليسر والبساطة ما ل يلفوه ف دينتم السابقة "

 فيقول: "وعلى الرغم من خطة التسامح)  William James Durant( دورانتوليام جيمس والفيلسوف المريكي
 الدين الت كان ينتهجها السلمون الولون، أو بسبب هذه الطة اعتنق الدين الديد� معظم� السيحيي وجيع الزرادشتيي

 والوثنيي إل عددا� قليل� منهم .. واستحوذ الدين السلمي على قلوب مئات الشعوب ف البلدان المتدة من الصي
 واندونيسيا إل مراكش والندلس، وتلك خيالم، وسيطر على أخلقهم، وصاغ حياتم، وبعث آمال� تفف عنهم بؤس

.28الياة ومتاعبها"
عدم الكراه ف الدين وضرورة القتناع:ج) 

   رينهرت دوزي، نظرات ف تريخ السلم عصري صدر السلم  وملوك الطوائف ف الندلس، ترجة كامل كيلن،  دار ومكتبة27
2005بيبليون- بيوت 

(  م1988 ه� / 1408زكي نيب مم�ود وآخرين، دار اليل، بيوت- لبنان،قصة الضارة، ترجة ويليام جيمس ديور�انت،   28
13/133( 



إن الختلف ف العقيدة سنة جارية بي البشرية منذ الزل وأيضا الصراع بي الق والباطل ف هذه الياة الدنيا هو سنة 
طبيعيا أن  ماضية كذلك،  ولو أراد ا للبشرية أن ل يتخلف أحد منهم عن اليان لكان ذلك ولكنه ل يفعل، ومن  ثة

يسعى من رأى الق والصواب ف دينه أن ينشط ف دعوة الناس إليه و  أن يرى كل انتصار وتقدم لعقيدته انتصارا� 
وتقدما� لنفسه. وهذا أمر قابل للدراك بسهولة لنه معهود ف جيع التمعات النسانية: فبعض الدين تث معتنقيها 
للعمل على نشرها وإقناع الخرين با، كما هو شأن السلم الذي يقول نبيه صلى ا عليه وسلم: "وأي ا لن يهدي 

.29ا بك رجل� واحدا� خي§ لك ما طلعت عليه شس وغربت" 
 واضحة، جلية  و قطعية مؤكدة ف من هذا النطلق أقر السلم حرية النسان ف العتقاد مؤسسا� ف ذلك قاعدة عامة

ر�اه� ف� الد��ين�{عديد اليت القرآنية، منها قوله تعال: د� م�ن� الغ�ي�� ل إ�ك� � الر�ش�  ولو شاء رب�ك لمن{:  وقوله أيضا30}ق�د� ت��ب��ي�
 .31}م�ن ف الرض كل�هم جيعا� أفأنت تركه الناس حت يكونوا مؤمني 

  تكونعندماإن عقيدة السلم ل تتحقق إل بلقناعة والطمئنان النفسي لا يعتقد و ل تتحقق حرية العتقد للفرد  إل  
 : "لقد)Arnold Toynbee(هذه القاعدة قال عنها الؤرخ النليزي أرنولد توينب بحض الختيار والقناعة الذاتية.

  .32جاء با السلم من زمن بعيد ول نقبلها نن هنا ف بريطانيا إل ف وقت متأخر جدا�"
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  ف تفسيها، يدلل على33 السلمون والشريعةوسبب نزول هذه الية (لإكراه ف الدين)، الت أختلف علماء التفسي
 حرية اختيار النسان لعقيدته وضمان مارسته الشعائر الرتبطة بذه العقيدة: فقد روي ابن كثي ف تفسيه عن
 ابن جرير هذه الرواية :" نزلت الية ف رجل من النصار من بن سال بن عوف يقال له الصين كان له ابنان

 نصرانيان، فقال للنب ممد صلى ا عليه وسلم:" أل استكرههما، فإنما قد أبيا إل النصرانية"، ويضيف السدي عن
 ذلك " أنما قد تنصرا على أيدي تار من الشام يملون زبيبا، فلما عزما على الذهاب معهم أرادا أبوها أن يستكرههما

 وطلب من رسوا ا صلى ا عليه وسلم أن يبعث ف طلبهما" فنزلت هذه الية، ول يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتاب
 . كما تشي الروايت إل أن عمر ابن الطاب رضي ا34وقال: "أبعدها ا ها أول من كفر" و ل يبعث ف طلبهما

ر]اه] فZ الدZHينZعنه كان له عبدا نصرانيا يدعى أسق وكان يعرض عليه السلم فيأب، فيقول له عمر:"   "، ويقولل] إZك\
  ، وقد ذهب كثي من العلماء أن هذه ممولة على أهل35له:" ي أسق لو أسلمت لستعن بك  على بعض أمور السلمي"

 ، و أيضا  نفس الشيء  وقع مع الليفة العباسي النصور حينما ذهب لزيرة طبيبه الاص جيورجيس بن36الكتاب
 العودة إل بلده ليدفن مع آبئه، فعرض عليه يتشوع النديسابوري، عندما اشتد مرضه، فستأذنه الخي

 . فماذا كان رد الليفة37الليفة السلم ليدخل النة فرد عليه قائل: "راضيا أن أكون مع آبئي ف جنة أو نر"

 ، نقل عن حيدر البصري ، "من حقوق النسان ف57 ص.1/1998 جودت سعيد، كن كابن آدم، دار الفكر - دمشق، ط32
.2001/نوفمب 1422، شعبان 63، عدد ملة النبأالسلم"، 

وقد اختلف  علماء التفسي ف تفسي هذه الية إل ست آراء هي:33



 النصور ي ترى؟  رده كان آية ف التسامح، حيث اقتصر على الضحك، و أمر بتجهيزه ووصله بعشرة آلف دينار و
 .38أوصى من معه بمله إذا مات ف الطريق إل مدافن آبئه كما طلب

 وقيل أنا نزلت يشأن إجلء بن النظي عن الجاز وكان قد تود بعضهم، فأراد صحابة رسول ا صلى ا عليه وسلم
 إبقاء ما كان عندهم من أولد، فلم يوافقهم رسول ا، بل أمر بن ييوهم، فمن أختار اليهودية أجلي مع اليهود ول

.39يكره على السلم، ومن اختار السلم بقي مع السلمي

الرأي الول: هذه الية منسوخة، وإنا ن�زلت قبل أن يفرض القتال، وروي هذا عن ابن مسعود وكثي من الفسرين .
 الرأي الثان: ل يكره أهل الكتاب على الدين إذا بذلوا الزية، ولكنهم يقرون على دينهم. وقالوا: الية ف خاص من الكفار، ول ينسخ

منها شيء، وهو قول الشعب وقتادة وحسن والضحاك .
 الرأي الثالث: نزلت ف الرأة من أهل الدينة كان ل يعيش لا ولدا�، فكانت تنذر وتقول: إن عاش ل ولد لهودنه، فإذا عاش لا ولد،
 جعلته بي اليهود، فلما جاء السلم، وأجلى رسول ا بن النضي إل الشام، بقي بينهم عدد من أولد النصار قد هودوا، فاستأذنوا

 رسول ا ف استدادهم، فنزلت الية "ل إكراه ف الدين" فمن شاء منهم أن يدخل ف السلم فليدخل، ومن ل يشأ فل إكراه ف الدين،
وروي هذا عن ابن عباس، وهو قول سعيد بن جبي، وماهد.

 الرأي الرابع: ن�زلت هذه الية ف رجل من النصار، يقال له: أبو حصي كان له ابنان، فقدم تار من الشام إل الدينة يملون الزيت،
 فلما أرادوا الروج أتهم ابنا الصي، فدعوها إل النصرانية، فتنصرا ومضيا معهم إل الشام، فأتى أبوها رسول ا صلى ا عليه وسلم

مشتكيا� أمرها، ورغب ف أن يبعث رسول ا صلى ا عليه وسلم من يردها، فنزلت"ل إكراه ف الدين"، وهو قول السدي 
الرأي الامس: هو ل تقولوا لن أسلم تت السيف مبا� مكرها�.

  الرأي السادس: أنا وردت ف السب مت كانوا من أهل الكتاب ل يبوا إذا كانوا كبارا�، وإن كانوا موسا� صغارا� أو كبارا� أو وثنيي، فإنم
 يبون على السلم؛ لن من سباهم ل ينتفع بم مع كونم وثنيي، لنه ل تؤكل ذبئحهم، ول توطأ نساؤهم، ويدينون بكل اليتة

والنجاسات وغيها، ويستقذرهم الالك لم، ويتعذر عليه النتفاع بم من جهة اللك، فجاز له الجبار.
 ، متوفر على الوقع:15/2/2001، 107، عدد ملة التوحيدأنظر: زكري حسين ممد، "ل إكراه ف الدين"، 

www.altawhed.com
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 إن احتام إرادة النسان ف اختيار ما يراه من معتقد، وكفالة السلم لذالك، هو مبدأ تتجلى فيه مظاهر تكري النسان
 ف أوضح صوره، كما يقول سيد قطب ف تفسيه لبدأ عدم الكراه ف الدين: "ومن هذا البدأ يتجلى تكري ا للنسان

 واحتام إرادته وفكره ومشاعره، وترك أمره لنفسه فيما يتص بلدى والضلل ف العتقاد، وتميله تبعة عمله وحساب
  ، بل إن سيد قطب يذهب أبعد من ذلك حيث يرى أن حرية العتقاد40نفسه. وهذه هي أخص خصائص التحرر النسان"

.41هي أول حقوق النسان و با تثبت إنسانيته، وسلبها إنا هو سلب لذه النسانية

35

 نفس الرجع
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 ومن تكري ا للجنس البشري ما وهبه من العقل الذي ييز به بي الق والباطل، وبوجبه وهبه الرية والرادة الرة
 .  و قد أوحى ا تعال 42{ إن هديناه السبيل إما شاكرا� وإما كفورا� }لختيار ما يشاء، كما تؤكد الية الكرية:

 لرسوله بذه اليت وغيها وعلمه أن من سنته ف البشر أن تتلف عقولم و أفكارهم ف فهم الدين: فيؤمن
 بعض و يكفر بعض، فما كان يتمناه رسول ا من إيان جيع الناس مالف لقتضى مشيئته تعال ف اختلف

10، ص 1990، موففم للنشر-بريس 2 ممد عبده، اليلم والنصرانية، ط.
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 استعداد الناس لليان، وهو "منوط بستعمال عقولم و أنظارهم ف آيت ا ف خلقه، والتمييز بي هداية الدين وظلله
43الكفر"

 و قد امتثل السلمون لذه القاعدة، فلم يلزموا أحدا� بلسلم إكراها�، ومن ذلك أن عمر بن الطاب قال لعجوز
 نصرانية: أسلمي تسلمي، إن ا بعث ممدا� بلق فقالت: أن عجوز كبية، والوت أقرب إل�! فقال عمر: اللهم اشهد،

 يقول السعدي ف تفسيه، متحدث عن الكمة ف و ف هذا الصدد .44 {ل إكراه ف الدين}وتل قوله تعال: 
 الكراه على الدين: "... هذا بيان لكمال هذا الدين السلمي، وأنه لكمال براهينه، واتضاح آيته، وكونه هو دين عدم

 العقل والعلم، ودين الفطرة والكمة، ودين الصلح والصلح، ودين الق والرشد، فلكماله وقبول الفطر له، ل

 نصر ممد الكيلن، مرجع سابق
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 يتاج إل الكراه عليه، لن الكراه إنا يقع على ما تنفر عنه القلوب، ويتناف مع القيقة والق، أو لا تفى براهينه
.45وآيته، وإل فمن جاءه هذا  الدين ورده ول يقبله، فإنه لعناده"

واليان ابتداء هو عمل قلب، فليس بؤمن من ل ينطو قلبه على اليان، ولو نطق به كرها� فإنه ل يغي  ف حقيقة قائله 
ول حكمه، وعليه فالكره على  السلم ل يصح إسلمه، ول تلزمه أحكامه  ف الدنيا، ول ينفعه  ف الخرة كما يؤكد 
ذلك  المام ممد بن السن الشيبان: "ل ينقل عن النب ول عن أحد من خلفائه، أنه أجب أحدا� من أهل الذمة على 
السلم ... وإذا أكره على السلم من ل يوز إكراهه كالذمي والستأمن فأسلم، ل يثبت له حكم السلم حت يوجد 
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منه ما يدل على إسلمه طوعا�، مثل أن يثبت على السلم بعد زوال الكراه عنه، وإن مات قبل ذلك فحكمه حكم 
 . ونقس الرأي نده عند ابن قدامة: "وإذا أكره46الكفار، وإن رجع إل دين الكفر ل يز قتله ول إكراهه على السلم. "

على السلم من ل يوز إكراهه كالذمي والستأمن فأسلم، ل يثبت له حكم السلم حت يوجد منه ما يدل على 
. 47إسلمه طوعا�"

 )Arthur Stanley Tritton(وهذا ما حصل بلفعل زمن الاكم بمر ا الذي يصفه الؤرخ النليزي ستانلي تريتون

 بلبل والنون، وقد كان من خبله أن أكره كثيين من أهل الذمة على السلم ، فسمح لم الليفة الظاهر بلعودة إل
 . ولا أ�جب على التظاهر بلسلم موسى بن ميمون فر إل مصر، وعاد إل دينه،48ه�418دينهم، فارتد منهم كثي سنة 
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 تونيول يعتبه القاضي عبد الرحن البيسان مرتدا�، بل قال: "رجل يكره على السلم ، ل يصح إسلمه شرعا�"، وعلق تر
.49على ذلك  بقوله: "وهذه عبارة تنطوي على التسامح الميل"

وقد فهم السلمون هذا البدأ  وطبقوه، فتكوا لرعايهم من غي السلمي حرية العتقاد ومارسة الشعائر التعبدية، ول 
البدأ الساسي ف السلم والذي ل مراء فيه هو هذا البدأ يمروا أحدا� بعتناق السلم قسرا� وكرها�. على أساس  أن 

التشريعي الذي ينفي أية مشروعية للكراه ف الدين ويشدد على أن الناس جيعا� ليسوا موضوعا� للكراه على اعتناق 
 السلم، والسلم فضل� عن أنه يسلب مشروعية الكراه، فإن النصوص التشريعية، و واقع التاريخ يثبت أن دار السلم
تتسع لغي السلمي وتوفيهم حقوقهم بصورة كاملة.

 وهذا يدل بلء على أن السلم دين§ يستوعب مبدأ التنوع ف العقائد دون أن يكون لذا التنوع أي مساس بلقوق
 الخرى، بل جيع هذه القوق مكفولة بقتضى روح الدين وجوهره الثابت، وهذه حقيقة أكدها المام علي بن أب

.50طالب رضي ا عنه حينما قال: "الناس صنفان إما أخ لك ف الدين أو نظي لك ف اللق"

 ، نقل عن نفس214، ص1967أرتي ستانلي تريتون، أهل الذمة ف السلم ، ترجة وتقيق  حسن حبش، دار العارف- القاهرة  
الرجع
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 هذا ومن الصحيح والشروع ماولة إقناع الخرين والتأثي على نفوسهم بتاه العقيدة الت يؤمن با ويسعى لنشرها، ولكن
  إما عن جهل أوما هو غي مقبول استخدام البعض  الكراه لفرض العقيدة أو الذهب الذي يؤمن به على الخرين 

 ، إنا يعتف بفشل منهجه ف استقطاب الناس وإقناعهم، أو أنه يستغل العقيدة كغطاءنتيجة تعصب. ومن يفعل ذلك
 لعدوانه على الناس، وكم عانت البشرية وتملت وما زالت من الآسي ف حروب وصراعات دامية تت شعارات دينية،

.51مذهبية وفكرية
 وخلصة القول، أن الرؤية السلمية تعطي العذر لن ل يعتنق السلم بسبب عدم توفر القناعة الكافية لديه، ولكنها ل

 تسمح ف مقابل ذلك بلدعوة إل العمل ضد الدين السلمي قول أو فعل، ل لشيء سوى لا يتتب على ذلك من
إخلل بتماسك التمع وتعكي أمنه وسلمه.

ثلثا: أبرز مظاهر التسامح الدين ف السلم: ضمان حرية مارسة الشعائر والشرائع الدينية:
 وإذا ل يكره السلم غي السلمي على الدخول فيه، فإنه يكون بذلك قد ترك الناس على أدينم، وأول مقتضيات ذلك

 ... و لول دفع ا الناس}قال ا تعال:  السماح لم بمارسة طقوس عباداتم وضمان سلمة دور تلك العبادة،
.52 {بعضهم ببعض لدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم ا كثيا ...

وهذا بلفعل ما ضمنه السلمون وحرصوا على وضعه موضع التنفيذ وقت السلم وزمن الرب، ومن ثة كانوا السباقي ف 
 : فقد كتب النب 53تقني الرب وخلقنتها، وهذا هو جوهر وموضوع القانون الدول النسان وقانون حقوق ا§لنسان

 لهل نران أمان� شل سلمة كنائسهم وعدم التدخل ف شؤونم الدنية والدينية، وف هذا الصدد صلى ا عليه وسلم
 لسقف بن الارث بن كعب وأساقفة نران وكهنتهم ومن تبعهم صلى ا عليه وسلميقول ابن سعد: "وكتب رسول ا 

ورهبانم: أن لم ما تت أيديهم من قليل وكثي، من بيعهم وصلواتم ورهبانم، وجوار ا ورسوله، ل يغي أسقف عن 
 .54أسقفيته، ول راهب عن رهبانيته، ول كاهن عن كهانته"

ويرجع العديد من الفقهاء عقد الرسول صلى ا عليه وسلم لذا العهد وغيه مع اليهود والنصارى، خشية التضييق من 
،  ما قد يتتب عن ذلك من توتي العلقات بي  السلمي 55بعده على غي السلمي ف حرية مارستهم لشعائرهم الدينية

وهذا الخر الداخلي.
 ووفق هذا النهج سار اللفاء الراشدون من بعده، فقد ضمن الليفة عمر بن الطاب (ض) ف العهدة العمرية الت كتبها
 لهل إيليا (القدس) ، والت جاء فيها: "بسم ا الرحن الرحيم، هذا ما أعطى عبد ا عمر أمي الؤمني أهل إيلياء من

 المان، أعطاهم أمان� لنفسهم وأموالم، ولكنائسهم وصلبانم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أن ل ت�سكن كنائسهم، ول

أحد البغدادي، مرجع سابق 



دم، ول ي�نتقص منها ول من حيزها ، ول من صليبهم، ول من شيء من أموالم .ول يكرهون على دينهم، ول ي�ضار  ت�
. 56أحد منهم .. وعلى ما ف هذا الكتاب عهد ا وذمة رسوله وذمة اللفاء وذمة الؤمني"

  حي زارها وجلس ف صحنها، فلما57وحرضا من الليفة عمر على حقوق السيحيي رفض الصلة ف كنيسة القيامة
 حان وقت الصلة قال للبطريرك: أريد الصلة. فأجابه:" صل موضعك"، فامتنع عمر وصلى على الدرجة الت على بب
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  فعلى سبيل الثال، ف العصور الوسطى قاسى السيحيون أفرادا وجاعات الكثي من أساليب  القمع وعدم التسامح  بسم الكنيسة
 والدين: فقد حكم ملس الساقفة بلرمان من  الكنيسة حني بن إسحاق النصران العبادي نتيجة ماسدة بينه وبي الطيفوري النصران،

 ومات حني غما لضطهاد أهل طائفته له مع عزته وعلو قدره عند الليفة العباسي التوكل، ومن جهته  سن اللك الفرنسي شارلان قانون�
 يقضي بعدام كل من يرفض أن يتنص�ر، ولا قاد حلته القاسية على السكسونيي والرمان أعلن أن غايته إنا هي تنصيهم. ولاكم

 التفتيش الت أنشأتا الكنيسة سعة سيئة جدا وسجل قات، فقد اجتهدت ف فرض آراء الكنيسة على الناس بسم الدين، والتنكيل بكل
 من يرفض أو يعارض شيئا� من تلك الراء، فنصبت الشانق وأشعلت النيان لحراق الخالفي، ويقدر أن من عاقبت هذه الاكم يبلغ

 ) العروف برونو، نقمت منه1/266 أحياء، كان منهم العال الطبيعي الطبقات الكبى (32000 أحرق منهم300000عددهم 
 الكنيسة آراء من أشدها قوله بتعدد العوال، =وحكمت عليه بلقتل، واقتحت بن ل تراق قطرة من دمه، وذلك يعن أن يرق حيا�،

 وكذلك كان. وهكذا عوقب العال الطبيعي الشهي غاليليو بلقتل لنه كان يعتقد بدوران الرض حول الشمس. وف بداية العصور الديثة
 وبعد سقوط غرنطة أجتاح السبان مناطق الغرب السلمي ول يراعوا ذمة ف أحد ول حرمة لكان عبادة: فمساجد باية وجوامعها
 هدمت تت مرآى ومسمع بدرونفارو وبمر منه، وكذلك كان الال ف وهران والرسى الكبي ومستغان و أيضا ف مدينة الزائر رغم

 ، وتكررت نفس التصرفات ف بداية  الفتة العاصرة حينما دخلت القوات الفرنسية الغازية = مدينة1510العاهدة الوقعة مع الدينة عام 
 الزائر ورغم توقيع معاهدة استسلم الدينة بي الداي حسي وقائد اليوش الفرنسية دوبرمون، حيث تعهد الخي بشرفه بعدم التعرض

 لماكن العبادة والؤسسات التابعة لا كما نصت على ذلك الادة الامسة من العاهدة الذكورة. ولكن قبل أن يف حب العاهدة عمدت
 السلطات الغازية للتعرض لدور العبادة من مساجد وجوامع حيث حولت بعضها إل كنائس والبعض الخر إل اسطبلت للجنود وهدم

  مسجدا وجامعا إل عددا فليل يعد على أصابع اليد الواحدة. و106البعض الخر وبكل بساطة، بيث ل يبق ف الدينة ما مموعه 
 . أنظر حول هذا الوضوع: علي أجقو،1831 سبتمب 31أتبع كل ذلك بصادرة الوقاف وضمها إل الملك العامة وفق مرسوم 

2000.، منشورات بتنيت –الزائر 3الغرب الوسط من متمع القبيلة إل متمع الدولة المة،ط



 الكنيسة منفردا�، فلما قضى صلته قال للبطريرك: "لو صليت� داخل الكنيسة أخذها السلمون بعدي، وقالوا: هنا صلى
.58عمر"

وكتب لم أن ل يمع على الدرجة للصلة ول يؤذن عليها، ث قال للبطريرك أرن موضعا� أبن فيه مسجدا� فقال: على  
.59الصخرة الت كلم ا عليها يعقوب.."

  بقوله: "وفاض القرآن والديث)Émile Dermenghem(وقد أشاد بذا الوقف  الستشرق إميل ديرمنغم
 بلتوجيهات إل التسامح، ولقد طبق الفاتون السلمون الولون هذه التوجيهات بدقة، عندما دخل عمر القدس أصدر

52

40: الية   سورة الج
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  كان اللفاء يوصون قادة الهاد أن يتصرفوا  با يكفل ذلك، جاء ف وصية أب بكر الصديق رضي ا عنه لسامة ابن زيد رضي ا
  بربعة عشرة قرن: " إن موصيك بعشر : ل تقتلن امرأة ،1949عنهما والت تعد أول قانون دول للحرب سبقت اتفاقيات جنيف لعام 

 لأكله ، و ل تغرقن نل و ل ترقنه ، و شاة و ل بعيا إل و ل صبيا و ل كبيا هرما ، و ل تقطع شجرا مثمرا ، و ل تربن عامرا و ل تعقرن
 ل تغلوا ، و ل تبنوا ،و سوف ترون بقوام قد =فرغوا أنفسهم ف الصوامع ، فدعوهم و ما فرغوا أنفسهم له"، ممد رشيد رضا ، أبو بكر

 85، ص2005الصديق أول اللفاء الراشدين، دار الكتاب العرب ، بيوت 



 أمره للمسلمي أن ل يسببوا أي إزعاج للمسيحيي أو لكنائسهم، وعندما دعاه البطريق للصلة ف كنيسة القيامة امتنع،
60وعلل امتناعه بشيته أن يتخذ السلمون من صلته ف الكنيسة سابقة، فيغلبوا النصارى على الكنيسة"

وحي فتح خالد بن الوليد دمشق كتب لهلها: "بسم ا الرحن الرحيم ، هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا 
دخلها أمان� على أنفسهم وأموالم وكنائسهم وسور مدينتهم ل يهدم، ول يسكن شيء من دورهم ، لم بذلك عهد ا 

، كما تضمن كتابه لهل عانت عدم التعرض لم ف مارسة شعائرهم وإظهارها: 61وذمة رسول ا واللفاء والؤمني"
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 نقل عن منذر السقار، مرجع سابق، 266، ص 1 ابن سعد، الطبقات الكبى، ج
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  وفاء دريدي و وسيلة مرزوقي، "حرية مارسة الشعائر الدينية زمن النزاعات السلحة –دراسة مقارنة بي الشريعة السلمية والقانون الدول
155م، ص 2011ه�/ يناير 1432، الوادي-الزائر، العدد الثان صفر ملة العلوم القانونيةالنسان"، 

56



"ولم أن يضربوا نواقيسهم ف أي ساعة شاءوا من ليل أو نار، إل ف أوقات الصلة، وأن يرجوا الصلبان ف أيم 
  63. وكتب عمر بن عبد العزيز إل عماله: "ل تدموا كنيسة ول بيعة ول بيت نر".62عيدهم"

 وما يؤكد ذلك ما قاله البطريرك النسطوري يف الثالث ف رسالة بعث إل سعان مطران ريفردشي و رئيس أساقفة
 فارس:" و إن العرب الذين منحهم ا سلطان الدنيا يشاهدون ما أنتم عليه، وهو بينكم، كما تعلمون ذلك حق العلم،
 ومع ذلك فهم ياربون العقيدة السيحية، بل على العكس يعطفون على ديننا ويكرمون قسسنا وقديسي الرب، ويودون

.64بلفضل على الكنائس والدير"
 وبلفعل حي أخل بعض حكام السلمي بذه العهود اعتب السلمون ذلك ظلما�، وأمر أئمة العدل بزالته وإبطاله، ومنه
 أن الوليد بن عبد اللك لا أخذ كنيسة يوحنا من النصارى قهرا�، وضمها إل السجد، اعتب السلمون ذلك اغتصاب للك

ه�/1429،دار اشبيليا 4، صال بن حسي العابد، حقوق غي السلمي ف بلد السلم، ط.159  /3 الطبي، تريخ المم واللوك،
27م، ص.2008

57

  هيلنة  أم المبطور  قسطنطي، وتتخذه لن اليهود كانوا يلقون ف مكانا القذر قبل أن تطهره كان يطلق عليها  كنيسة القمامة 
 ، نقل عن منذر السقار، مرجع سابق435 ، ص 1كنيسة. انظر: تريخ ابن خلدون، ج
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 الغي بدون وجه حق، فلما ول عمر بن عبد العزيز شكا إليه النصارى ذلك، فكتب إل عامله يمره برد ما زاد ف
 ، كما شكا النصارى أيضا إل عمر بن عبد العزيز ف شأن65السجد عليهم، فاستضاهم السلمون، وصالوهم، فرضوا

.66كنيسة أخرى ف دمشق كان بعض أمراء بن أمية أقطعها لبن نصر، فردها إليهم
 وما يؤكد هذا النهج التسامي للمسلمي مع غيهم من يالفونم ف العقيدة أنم ل يتدخلوا ف شؤونم الاصة ، ول

 يبوهم على التقاضي أمام السلمي وإن طلبوا منهم النصياع للحكام العامة للشريعة التعلقة بضمان السلم

59

 ، نقل عن نفس الرجع266 ، ص 2تريخ ابن خلدون، مرجع سابق، ج 

60

  ، الؤسسة العربية للدراسات و النشر - بيوت ،2)، ترجة عادل زعيت ، طLa vie de Mahomet إميل درمنغم، حياة ممد(
، و أنظر أيضا:1988

Émile Dermenghem, « Vies des saints musulmans », Revue de l’histoire des religions, Année 1957, 
vol. 152, n°152-1, p.115 et suiv. et Mahomet et la Tradition islamique, Edit.du Seuil- paris 2003, 

160p   .

61



 الجتماعي. وينقل بدر الدين العين عن ممد بن مسلم الزهري قوله: "مضت السنة أن يرد أهل الذمة ف حقوقهم
 و ف نفس .67ومعاملتم ومواريثهم إل أهل دينهم، إل أن يتوا راغبي ف حكمنا، فنحكم بينهم بكتاب ا تعال"

 بي ولا كان الشرع السلمي خاصا� بلسلمي، فقد خل�ت الدولة السلمية "):Ademe Metzالسياق يقول آدم متز (
 أنا كانت ماكم كنسية، وكان أهل اللل الخرى وبي ماكمهم الاصة بم، والذي نعلمه من أمر هذه الاكم

 رؤساء الاكم الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضا�، وقد كتبوا كثيا� من كتب القانون، ول تقتصر

 ، نقل عن نفس الرجع166البلذري ف فتوح البلدان، ص  
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 نقل عن السقار، مرجع سابق
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 أحكامهم على مسائل الزواج، بل كانت تشمل إل جانب ذلك مسائل الياث وأكثر النازعات الت تص السيحيي
.68ما ل شأن للدولة به" وحدهم،

رابعا: شهادات يعض علماء الغرب على حقيقة التسامح الدين ف السلم:
  إلشعائرهم الدينيةل يشهد أهل الكتاب من مسحيي ويهود وغيهم من أهل النحل واللل الخرى أفضل أجواء مارسة 

 ف ظل عيشهم داخل التمع السلمي، كما عب عن ذلك الكثي من علماء الغرب ومفكريه، الذين أتيح لم دراسة
 القرآن و السنة النبوية الشريفة و الطلع على أمهات الراجع السلمية. وقد فتح لم هذا الطلع آفاق العرفة

28-27، نقل عن صال بن حسي العابد، مرجع سابق، ص.ص 102 توماس أرنولد، الدعوة إل السلم، ص 

65

 172-171فتوح البلدان، ص ص  البلذري، 

66

169 نفس الرجع، ص 



 والوصول إل حقائق المور، ما دفعهم إل التصدي للحملت التشويهية الغرضة و الفتاءات الت ل تت إل القيقة
والواقع بصلة.

 قالت زيقريدونظرا للقائمة الطويلة لؤلء، سنكتفي، زيدة على ما ذكرنه، بستعراض ناذج على سبيل الصر:  فقد 
 "هذا ما أمر به القرآن الكري ، وبناء على ذلك فإن العرب ل يفرضوا على الشعوب:  اللانية)Sigrid Hunke(هونكه 

 الغلوبة الدخول ف السلم، فالسيحيون والزرادشتيون واليهود ال�ذ�ين� لقوا قبل السلم، أبشع أمثلة للتعصب الدين و
 كتب بطريرك و من جهته، 69 أفظعها، سح (السلم)  لم جيعا� دون أي عائق ينعهم بمارسة شعائر دينهم بدن أذى

67

، نقل عن السقار ، مرجع سابق161، ص 16عمدة القاري  ف شرح البخاري، ج  أحد العين، 

68

93 ، ص 2 آدم متز ، مرجع سابق،ج
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http://www.quran.or.kr/zahid/Islamالسلم دين السلم، متوفر على الوقع:   نقل عن عبد الوهاب زاهد،



 بيت القدس بيده رسالته إل بطريك القسطنطينية قال فيها: "إن العرب (السلمون) يتازون  بلعدل، ل يظلمون البتة ،
  قال ف كتابه "حضارة)Gustave Le Bon(غوستاف لوبون . ومن جهته70وهم ل يستخدمون معنا أي عنف"

 العرب" : " إن القوة ل تكن عامل� ف انتشار القرآن ، فقد ترك العرب الغلوبي أحرارا� ف أدينم ... فإذا حدث أن
 انتحل بعض الشعوب النصرانية السلم واتذ العربية لغة له؛ فذلك لا كان يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل

  ويضيف قائل: "وما،71الذي ل يكن للناس عهد بثله، ولا كان عليه السلم من السهولة الت ل تعرفها الدين الخرى"
 جهله الؤرخون من حلم العرب الفاتي وتسامهم كان من السباب السريعة ف اتساع فتوحاتم وف سهولة اقتناع كثي
 .72من المم بدينهم ولغتهم ... والق أن المم ل تعرف فاتي رحاء متسامي مثل العرب ، ول دينا� سحا� مثل دينهم "
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 نقل عن نفس الرجع
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131، 12 ، ج  م1988 ه�/ 1408زكي نيب مم�ود وآخرين، دار اليل-بيوتقصة الضارة، ترجة ويليام جيمس ديور�انت،  

72



 ويوافقه متز حي يقول: "ولا كان الشرع السلمي خاصا� بلسلمي، فقد خل�ت الدولة السلمية بي أهل اللل الخرى
 وبي ماكمهم الاصة ، والذي نعلمه من أمر هذه الاكم أنا كانت ماكم كنسية، وكان رؤساء الاكم الروحيون يقومون

 فيها مقام كبار القضاة أيضا�، وقد كتبوا كثيا� من كتب القانون، ول تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج، بل كانت
 ، ويقول73تشمل إل جانب ذلك مسائل الياث وأكثر النازعات الت تص السيحيي وحدهم ما ل شأن للدولة به"

 أيضا�: "أما ف الندلس، فعندن من مصدر جدير بلثقة أن النصارى كانوا يفصلون ف خصوماتم بنفسهم، وأنم ل
 )Blasco Ibáñezبلسكوا إبنيز(الكاتب السبان  ومن جهته يقول 74يكونوا يلجئون للقاضي إل ف مسائل القتل".

 ف معرض حديثه )Dans l’ombre de la cathédrale(ظلل الكنيسة" ف بعبارات واضحة وصرية ف روايته " 

132، ص  نفس الرجع
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أدم متز، مرجع سابق   
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95نفس الرجع ، ص   



 عن الفتح السلمي للندلس:"...فقبلوا ف الدن الت ملكوها كنائس النصارى وبيع اليهود، ول يش السجد معابد
.75الدين الت سبقته، فعرف لا حقها، واستقر إل جانبها، غي حاسد لا، ول راغب ف السيادة عليها"

 وبصوص وضع غي السلمي أو أهل الذمة ف زمن اللفة العثمانية فالواقع ل يتلف عما كان عليه ف العصور
 السلمية السابقة من حيث تنعهم بلرية وحرية العقيدة، كما يؤكد ذلك رتشارد ستيبز بعبارات ل تمل أي لبس:"

 لقد سحوا للنصارى جيعا: الغريق منهم و اللتي  أن يعيشوا مافظي على دينهم و أن يصرفوا ضمائرهم كيف شاءوا،
 بن منحوهم كنائسهم لداء شعائرهم ف القسطنطينية وف أماكن أخرى كثية جدا، على حي أستطيع أن أؤكد بق-
 بدليل اثن عشرة سنة قضيتها ف اسبانيا- أننا ل نرغم على مشاهدة حفلتم البابوية فحسب، بل أننا ف خطر على

  نصر)Etienne Dinent( ، وف نفس السياق كتب الفنان والفكر الفرنسي السلم إتيان دينيه76حياتنا و أحفادن"
 الدين دينيه ف كتبه "ممد رسول ا":" السلمون على عكس ما يعاقده الكثيون، ل يستخدموا القوة قط خارج حدود
 الجاز لكراه غيهم على السلم، وإن وجود السحيي ف أسبانيا لدليل واضح على ذلك، فقد ظلوا آمني على دينهم

75

387 ص.،1981مصطفى أبو زيد فهمي ، فن الكم ف السلم ، الكتب الصري الديث - القاهرة،   
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31 ، نقل عن صال بن حسي العابد، مرجع سابق، ص 57-56 القليات الدينية والل السلمي، ص.ص 



 طوال القرون الثمانية الت ملك فيها السلمون بلدهم، ... ث إذا بؤلء السحيي  أنفسهم يصبحون أصحاب السلطان
.77ف هذه البلد، فكان أول هم لم أن يقضوا قضاء تا على السلمي"

 والواقع أن ما قاله هؤلء العلماء والفكرين الغربيي  وغيهم كثي حول عدل السلم وساحته ومنح مالفيه ف العتقاد
 أسباب البقاء والعيش الكري وضمن حريتم وصانا و منع أتباعه من العتداء على هؤلء الخالفي ف أنفسهم و أموالم

 ودور عبادتم، وجعل رسول ا ممد صلى ا عليه وسلم من نفسه خصما لدودا لن آذى معاهدا أو ظلمه حينما
 .78قال:" أل من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغي طيب نفس فأن حجيبه يوم القيامة"

 وهكذا فإن مبادئ السلم وتعاليمه ف الوقت الذي ترب النسان السلم على التزام دين ا وتوحيده، فإنا توجهه بن
يتم النسان با هو إنسان مهما كان دينه أو مذهبه.

  وبفضل تلك البادئ كان بقاء غي السلمي على دينهم قرون متتالية ول يزالون ف مصر والشام وسائر بلد الشرق
والغرب.

-استنتاج:
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 ، نقل عن صال232، ص.1959، القاهرة 3ن دنيه، ممد رسول ا، ترجة عبد الليم ممد وعبد وممد عبد الليم ممود، ط.ا ايتي
32بن حسي العابد، مرجع سابق ، ص.

78

 والبيهقي، نقل عن عتيق الرحن العثمان، دراسة للمعاهدات ف العهد النبوي، الؤرخ العرب، العدد  السادس عشر رواه أبو داود 
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 إن السلم ل يفرض عقيدته بلقوة على الناس واختار منهج القناع بلت هي أحسن و سح لصحاب العقائد الخرى
 بن يعيشوا ف التمع السلمي دون التعدي على حقوقهم الساسية والفرعية، بعن أن السلم فتح الال للنسان

ليفكر ويتهد ويبدع ويعب ولكن ضمن ضوابط مددة تفظ التمع وتصون أمنه واستقراره وسلمة أفراده.
 وما يب التأكيد عليه أن مبدأ� السلم ل يقوم  إل� على الساواة ف القوق، ولو اختلف الناس ف العقيدة ، فالياة

 المنة الرة العادلة حق من حقوق النسان، ول يتحقق له العيش بمن وسلم إل إذا أمن على ما يعتقد برية كاملة ،
دون إكراه أحد¥ على ما يريد. 

 و التأمل ف مفهوم التسامح ف الفكر السياسي الغرب يد أن كثيا من مضامي هذا الفهوم من حيث الصل العام
تندرج عند علماء السلم تت مسمى السماحة، العفو ونوها. 

 وعليه فإن القائلي بن السلم قام على الكراه بد السيف وعاش ف ظلله ، فإن ذلك يعب عن نظرة متزأة ومواقف
 تنقصها الجة والعرفة،  مؤكدين بق أن السلم يدعو إل التسامح والسلم السلم ويعتب السلم هو الصل والرب

اف�ة�... }هي الستثناء، قال سبحانه وتعال:  ل�م� ك� ا ال�ذ�ين� آم�ن�وا اد�خ�ل�وا ف� الس��  و�إ�ن� ج�ن�ح�وا} ، وقال أيضا�: 79{ي� أ�ي��ه�
ن�ح� ل��ا و�ت��و�ك�ل� ع�ل�ى ا�   ، فنرى أن السلم يمر بحاربة من ل يزال يقاتل السلمي ويريد العتداء، وينهى80{ل�لس�ل�م� ف�اج�
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 عن موادة أمثال هؤلء، أما الذين ل يقاتلوا الؤمني ول يرجوهم من ديرهم، فال سبحانه يمر ببهم والقساط إليهم،
لن الهاد والرب حكم ثنوي اضطراري، وأن السلم و إشاعة السلم هو القصد وهو الغاية.

 وكلما ظهرت حقائق السلم وفهمت أهدافه، كلما كان ذلك عامل دافعا بتاه التقدم النسان، التقارب بي الفراد
(والماعات و القضاء على الزمات والعداوات والنزاعات،  وهي حقيقة أكدها الكاتب النكليزي برنرد شو

Bernard Shaw(بقوله: " أن أوروب الن ابتدأت تس بكمة ممد وبدأت تعشق دينه، كما أنا ستبئ العقيدة 
 السلمية ما اتمت به من أراجيف رجال أوروب ففي العصور الوسطى، وسيكون دين ممد هو النظام الذي يؤسس

 عليه دعائم السلم والسعادة، ويستند على فلسفة ف حل العضلت والشكلت، و إن كثيين من مواطن من الوربيي
 الخرين يقدسون تعاليم السلم، ولذلك يكنن أن أؤكد نبؤت ، فأقول: إن بوادر العصر السلمي الوروب قريبة
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وما توفيقنا إل بل



 ملخص الورقة

 

والثقافي  الحضاري الحوار تفعيل في األكاديمية المؤسسات دور

  

     ٌنظر اإلسالم إلى التباٌن فً وجهات النظر بٌن الناس على أنه إختالف إٌجابً ، ٌثري الحٌاة                 

وٌنهض بها ، كما أنه ٌعزز إختالف التنوع المابم على إحترام اآلخرٌن مع التمسن بالثوابت 

واألصول التً ال خالف حولها ، والمتأمل الٌوم فً أحوال العالم فً جمٌع جهاته ، ٌجد أن 

ظاهرتً اإلرهاب والتطرف لد دعتا الحكومات والدول إلى إتخاذ التدابٌر الدفاعٌة  ، وغضت 

الطرف إن لم تكن أهملت اإلهتمام باألسالٌب الولابٌة الفاعلة ، والتً منها بث ونشر ثمافة الحوار 

بٌن جمٌع أطٌاف المجتمع لمعالجة هذه الظواهر من جذورها ، ولما كان للمؤسسات األكادٌمٌة دور 

محوري فً هذا الموضوع ، فإن هذه  محاولة ال تدعً الكمال إلبراز هذا الدور من خالل نماط 

. محددة ٌمكنها إثراء النماش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



والثقافي  الحضاري الحوار تفعيل في األكاديمية المؤسسات دور

أستاذ مشارك --- مسلم عبدالقادر أحمد / د

 (المملكة العربية السعودية )جامعة جدة/ كلية التربية 

      الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌد المرسلٌن سٌدنا دمحم صلى هللا علٌه وعلى آله 

. وصحبه أجمعٌن ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن 

        تحاول هذه الورلة رسم إطار عام لدور المؤسسات األكادٌمٌة فً الحوار الحضاري والثمافً 

الذي أصبح مطلوبا عالمٌا نظرا إلنتشار ظاهرتً اإلرهاب والتطرف بأشكال متنوعة ، فً كثٌر من 

مجتمعات الدول اإلسالمٌة والعربٌة  ، وال أدَّعى إحاطة كاملة بكل عناصر هذا الموضوع الحٌوي ، 

: ولكنها مجرد إٌماءات وإشارات تعضد غٌرها بإذن هللا تعالى ، ولد احتوت هذه الورلة على التالً 

. آلٌات الحوار .5آداب الحوار .4أهداف الحوار .3مبادئ الحوار .2ممدمة .1

: مقدمة 

 تلن ، وثمافاتهم ولغاتهم أشكالهم إختالف على الناس لكل شاملة رسالة ذو عالمً دٌن اإلسالم    إنَّ 

 دعابم إرساء ذلن فً ، وهدفها باإلنسان واإلرتماء الظلم عن والنهً العدل لنشر أتت التً الرسالة

 كل بٌن اإلٌجابً السلمً للتعاٌش المستمرة الدعوة وكذلن ، األرض ربوع كل فً والسالم األمن

 ، والثمافٌة الحضارٌة اإلعتبارات كل عن النظر بصرف اإلنسانٌة األخوة تسوده جو فً البشر

 النَّاسُس  أٌََُّها ٌَا : ) تعالى لوله فً الكرٌم المرآن أعلنها التً الذهبٌة الماعدة ، وهً واحد الناس فأصل

ن َخلَمَكُسم الَِّذي َربَّكُسمُس  اتَّمُسوا َجَها ِمنْفَها َوَخلَكَ  َواِحدَةٍس  نَّفْفسٍس  م ِ َما َوبَثَّ  َزوْف ا ِرَجاالاًل  ِمنْفهُس  َواتَّمُسوا ۚ َونَِساءاًل  َكثٌِراًل

 َ َحامَ  بِهِ  تََساَءلُسونَ  الَِّذي ااَّ َرْف َ  إِنَّ  ۚ َواألْف ٌْفكُسمْف  َكانَ  ااَّ .  (1 (اآلٌة النساء سورة ( َرلٌِباًلا َعلَ

 التسامح إلى الحاجة أمس ، فً الصُّعد كافة على الجارٌة األحداث ظل وفً الٌوم العالم إنَّ   

 مضى ولت أي من ، أكثر والحضارات والدول المجتمعات كافة بٌن السلمً ، والتعاٌش اإلٌجابً

 ساعة بعد ساعة ، بل ٌوم بعد ٌوما  ٌزداد والثمافات الحضارات بٌن والتدافع التمارب هذا أنَّ  بسبب

 الزمنٌة والعوابك الحواجز أزالت ، التً التمنٌة والثورة والمعلومات اإلتصاالت ثورة تأثٌر ، بفعل

 حجرة فً بل واحدة لرٌة فً ٌعٌشون وكأنهم الجمٌع أصبح حتى والشعوب األمم ، بٌن والمكانٌة

 . صغٌرة

 مختلف فً الناس بٌن اإلختالف حتمٌة وهً المشاهد الكون هذا فً وملموسة مشاهدة حمٌمة هنان   

 اإلختالف وهذا ، معاشهم وسبل ومداركهم معارفهم : بحٌاتهم ٌرتبط ما كل وفً والجهات األمصار

 فً مباشرة بصورة اإلسالم إلٌه وأشار أكَّد ما ، وهو تعالى هللا آٌات من آٌة هو اإلسالم نظر فً

ِض  السََّماَواتِ  َخلْفكُس  آٌَاتِهِ  َوِمنْف  : )  تعالى هللا لول َرْف تاَِلفُس  َواألْف ِلنَ  فًِ إِنَّ  ۚ َوأَلْفَوانِكُسمْف  أَلْفِسنَتِكُسمْف  َواخْف  ذَ 

 السماء فً وال األرض فً شا ٌعجزه ال الذي تعالى فاهلل ،(22 )اآلٌة الروم سورة ( ل ِلْفعَاِلِمٌنَ  آَلٌَاتٍس 

 وهذا واحد ، ودٌن ، بل واحد ، ذات تفكٌر واحدة ملة كلهم الناس لجعل أراد لو كله فً الكون بل



 َولَوْف  : ) تعالى لال ، شا كل فً الناس بٌن والتمٌٌز اإلبتالء حدوث علٌه ٌترتب ما هو اإلختالف

ةاًل  النَّاسَ  لََجعَلَ  َربُّنَ  َشاءَ  اًل  أُسمَّ تَِلِفٌنَ  ٌََزالُسونَ  َوالَ  ۖ َواِحدَة خْف  اإلمام ٌمول ،( 118 ) اآلٌة هود سورة . ( مُس

 كذلن معناهما فً وما واألفعال واألخالق األدٌان فً الناس اختالف المراد : تفسٌره فً الزمخشري

 ، ولكان إختٌار وال فٌه لهم رأي ال والغرٌزة الفطرة بممتضى واحد دٌن على الناس لجعل شاء ، فلو

 كالمالبكة الروح فً ولكانوا أوالنمل كالنحل اإلجتماعٌة حٌاتهم فً البشر المسمى النوع هذا

 بٌنهم ٌمع ال ، ٌؤمرون ما وٌفعلون أمرهم ما هللا ٌعصون ال ، والطاعة الحك إعتماد على مفطورٌن

 باإلختٌار عاملٌن ، ملهمٌن ال للعلم كاسبٌن حكمته بممتضى خلمهم هللا ولكن تنازع وال إختالف

 متفاوتٌن وجعلهم ، مضطرٌن وال مجبورٌن ، ال بعض على المتعارضات الممكنات بعض وترجٌح

لَِك َخلََقُهْم ۗإ : )تعالى لوله أما ، العلم وكسب اإلستعداد فً سورة  ( َّلا َمن راِحَم َربَُّك ۚ َولَِذَٰ

 من ، إذ لٌختلفوا خلمهم سبحانه أنه المراد فلٌس للغاٌة لٌست الالم أن فلتعلموا (119)هود اآلٌة 

،  خلمهم اإلختالف لثمرة أي ، والصٌرورة للعالبة الالم وإنما ، وطاعته لعبادته خلمهم أنه المعلوم

 آخر وجه من التعلٌل على تحمل ولد ، السعٌر فً وفرٌما الجنة فً فرٌما ، فرٌمٌن ٌكونوا أن وثمرته

 العالم نظام به ٌستتب مما وصنعة أمرا بطبعه ، وٌختار وعمل لشأن منهم كل لٌستعد خلمهم أي

 . (1)المعاش أمر به وٌستمٌم

 من ، لكل محددة موضوعات أو موضوع حول أكثر أو طرفٌن بٌن محادثة فً أصله هو الحوار  

 من ممكن لدر أكبر أو الحمٌمة إلى الوصول ، هدفها به خاصة نظر وجهة المتحاورة األطراف

 ، مع والنمل العلم على تعتمد ، بطرق والتعصب الخصومة عن ، بعٌدا النظر وجهات تطابك

 الحوار لفظ وورد .اآلخر  الطرف من وجاءت ظهرت ولو الحمٌمة لمبول الطرفٌن من كل إستعداد

ُس  َسِمعَ  لَدْف  : ) تعالى لوله فً الكرٌم المرآن فً المراجعة وهو لَ  ااَّ ِجَها فًِ تُسَجاِدلُسنَ  الَّتًِ لَوْف  َزوْف

تَِكً ِ  إِلَى َوتَشْف ُس  ااَّ َمعُس  َوااَّ َركُسَما ٌَسْف َ  إِنَّ  ۚ تََحاوُس  (.1)المجادلة اآلٌة  سورة  ( بَِصٌرٌع  َسِمٌعٌع  ااَّ

 : الحوار مبادئ

هً  مبادئ للحوار أنَّ  إلى والعربٌة اإلسالمٌة الدول فً األكادٌمٌة المؤسسات فً التسلٌم    ٌنبغً

،  المستوٌات من مستوى أي على حوار أي إدارة فً بها البدء ، ٌمكن ومسلمات مرجعٌات بمثابة

 : أهمها من

 : واحد الناس أصل . 1

،  العالم فً مكان  كل وفً ولغاتهم وألوانهم أجناسهم إختالف على كلهم الناس أنَّ  اإلسالم    ٌمرر

 اتَّمُسوا النَّاسُس  أٌََُّها ٌَا : ) تعالى ، لال واحدة وأم واحد أب إلى ٌنتمون فهم ، الواحدة كاألسرة هم إنما

ن َخلَمَكُسم الَِّذي َربَّكُسمُس  َجَها ِمنْفَها َوَخلَكَ  َواِحدَةٍس  نَّفْفسٍس  م ِ َما َوبَثَّ  َزوْف ا ِرَجاالاًل  ِمنْفهُس َ  َواتَّمُسوا ۚ َونَِساءاًل  َكثٌِراًل  ااَّ

َحامَ  بِهِ  تََساَءلُسونَ  الَِّذي َرْف َ  إِنَّ  ۚ َواألْف ٌْفكُسمْف  َكانَ  ااَّ  ٌَا : )  تعالى ولال .(1 ) اآلٌة النساء سورة ( َرلٌِباًلا َعلَ

نَاكُسم إِنَّا النَّاسُس  أٌََُّها ن َخلَمْف نَاكُسمْف  َوأُسنثَى   ذََكرٍس  م ِ َرَمكُسمْف  إِنَّ  ۚ ِلتَعَاَرفُسوا َولَبَابِلَ  شُسعُسوباًلا َوَجعَلْف ِ  ِعندَ  أَكْف  أَتْفمَاكُسمْف  ااَّ

َ  إِنَّ ۚۚ  رواه  (كلكم آلدم وآدم من تراب):،ولال ملسو هيلع هللا ىلص(13)اآلٌة  الحجرات سورة( َخبٌِرٌع  َعِلٌمٌع  ااَّ



  الخصام حاالت فً حتى بعضا بعضهم الناس واحترام تمدٌر إلى التنوع أدعى الترمزي ، وهذا

 .والتنافر واإلختالف 

 : لإلنسان تعالى هللا تكرٌم . 2

م  نَا َولَمَدْف  : ) تعالى ، لال المخلولات جمٌع على اإلنسان تعالى هللا وفضَّل   كرَّ مْف  آدَمَ  بَنًِ َكرَّ

نَاهُسمْف  رِ  الْفبَر ِ  فًِ َوَحَملْف نَاهُسم َوالْفبَحْف نَ  َوَرَزلْف نَاهُسمْف  الطٌَّ ِبَاتِ  م ِ لْف نْف  َكثٌِرٍس  َعلَى   َوفَضَّ مَّ نَا م ِ  سورة ( تَفْفِضٌالاًل  َخلَمْف

 والتفضٌل التكرٌم هذا ضوء على المعاملة أساس ٌكون أن ٌنبغً وبهذا ، (70 ) اآلٌة اإلسراء

 غٌابه أو حضوره فً بسوء لإلنسان التعرض عدم الظاهرة الثابتة اإلسالم توجٌهات ، ومن اإللهً

 ولوف حادثة وما رواه أبوداؤد،. ( موتاكم محاسن أذكروا : ) النبوي األثر ، ففً موته بعد حتى أو

 حٌن مرت من حوله وهو جالس ، ولوله بالمدٌنة الٌهودي لجنازة وسلم علٌه هللا صلى الرسول

 اإلنسان إلحترام عملٌا تطبٌما إالَّ  رواه البخاري ،.  (نفسا ألٌست : ) إستغرابهم رأى عندما ألصحابه

. ومٌتا ومهما كان دٌنه  حٌا

 : الكون نهاٌة إلى ولابمة الزمة كونٌة سنة والتعدد التنوع . 3

 التفكٌر ، ، وٌهدئ النفس ٌرٌح مما السنة بهذه فاإللرار ، الورلة هذه ممدمة فً بٌناه ما وهو   

 بٌنهم اإلختالف أوجه إبراز فً اإلجتهاد ، ال الناس بٌن ٌجمع ما عن للبحث مباشرة الناس وٌصرف

 .التهلكة ، وتفكن المجتمع وإشاعة الخراب فً العالم  إلى تمود ضغابن إحداث ، وبالتالً

 : الناس بٌن الخالف ولوع حتمٌة . 4

 صفاتهم فً الناس وتعدد تنوع منشؤه دابما فاإلختالف ، السابك للمبدأ منطمٌة نتٌجة المبدأ وهذا   

 ، الدٌنً باإلختالف ٌعرف فٌما األٌام هذه فً اإلختالف ٌكون ما وأوضح ، ومعتمداتهم وأحوالهم

 َمن آَلَمنَ  َربُّنَ  َشاءَ  َولَوْف  : )تعالى لال ، لها خاضع والكل ، اإللهٌة المشٌبة به جرت مما هذا أنَّ  علما

ِض  فًِ َرْف مْف  األْف ِرهُس  أَفَأَنتَ  ۚ َجِمٌعاًلا كُسلُّهُس ِمنٌِنَ  ٌَكُسونُسوا َحتَّى   النَّاسَ  تُسكْف ؤْف  ، ( 99 ) اآلٌة ٌونس سورة ( مُس

 ناحٌة ومن ، للمسلمٌن توجٌه عام أنه خاصة إال وسلم علٌه هللا صلى للرسول الخطاب كان وإن

 الود بٌن إظهار حابال ٌكون أن ٌجب ال األختالف أنَّ  إلى ٌشٌر الكرٌم المرآن أنَّ  أخرى نجد

 من أولى باب ، ومن معهم واألكل والمصاهرة بالتزاوج ، حتى الدٌن فً المخالفٌن مع والتواصل

مَ  : )تعالى لال ، واحدااًل  دٌنهم كان ٌَوْف  لَّكُسمْف  ِحلٌّل  الْفِكتَابَ  أُسوتُسوا الَِّذٌنَ  َوَطعَامُس  ۖ الطٌَّ ِبَاتُس  لَكُسمُس  أُسِحلَّ  الْف

كُسمْف  مْف  ِحلٌّل  َوَطعَامُس َصنَاتُس  ۖ لَّهُس حْف ِمنَاتِ  ِمنَ  َوالْفمُس ؤْف َصنَاتُس  الْفمُس حْف  إِذَا لَبْفِلكُسمْف  ِمن الْفِكتَابَ  أُسوتُسوا الَِّذٌنَ  ِمنَ  َوالْفمُس

وهُسنَّ  تُسمُس ٌْف وَرهُسنَّ  آتَ ِصنٌِنَ  أُسجُس حْف ٌْفرَ  مُس َسافِِحٌنَ  َغ تَِّخِذي َوالَ  مُس دَانٍس  مُس فُسرْف  َوَمن ۗ أَخْف ٌَمانِ  ٌَكْف ِ  َعَملُسهُس  َحبِطَ  فَمَدْف  بِاإلْف

ِخَرةِ  فًِ َوهُسوَ   ( .5 ) اآلٌة المابدة سورة ( الْفَخاِسِرٌنَ  ِمنَ  اآلْف

  : الناس بٌن التفاضل ممٌاس التموى. 5

فها كما التموى     ، عنه تعالى هللا نهى ما ، وترن تعالى هللا به أمر ما فعل حول تدور الفمهاء عرَّ

نَاكُسم إِنَّا النَّاسُس  أٌََُّها ٌَا : )تعالى ، لال الناس على للحكم األوحد والممٌاس المعٌار وهً ن َخلَمْف  ذََكرٍس  م ِ



نَاكُسمْف  َوأُسنثَى   َرَمكُسمْف  إِنَّ  ۚ ِلتَعَاَرفُسوا َولَبَابِلَ  شُسعُسوباًلا َوَجعَلْف ِ  ِعندَ  أَكْف َ  إِنَّ  ۚ أَتْفمَاكُسمْف  ااَّ  سورة ( َخبٌِرٌع  َعِلٌمٌع  ااَّ

 أنفعهم إلٌه فأحبهم هللا عٌال كلهم الخلك : ) وسلم علٌه هللا صلى ولال ، ( 33 ) اآلٌة الحجرات

 .، رواه الطبرانً ( لعٌاله

 : الحوار فً الحكمة إستخدام . 6

 والتمٌٌز ، التصرف حسن الحكمة معانً ومن ، الحوار فً الحكمة إستخدام إلى اإلسالم ٌدعو    

َمةِ  َرب ِنَ  َسبٌِلِ  إِلَى   ادْفعُس  : )تعالى لال ، والطالح الصالح بٌن ِعَظةِ  بِالْفِحكْف م ۖ الْفَحَسنَةِ  َوالْفَموْف  بِالَّتًِ َوَجاِدلْفهُس

 ًَ َسنُس  ِه لَمُس  هُسوَ  َربَّنَ  إِنَّ  ۚ أَحْف لَمُس  َوهُسوَ  ۖ َسبٌِِلهِ  َعن َضلَّ  بَِمن أَعْف تَِدٌنَ  أَعْف هْف ) اآلٌة النحل سورة ( بِالْفمُس

 لاد ، وهوما اإلسالمٌة الدعوة تارٌخ فً بارزة سمة الحسنة والموعظة بالحكمة ، فالدعوة ( 125

 للحوار صرٌحا توجٌها وجه اإلسالم إنَّ  بل ، وإختٌارا طواعٌة لإلسالم الناس من كثٌر إعتماد إلى

 إِالَّ  الْفِكتَابِ  أَهْفلَ  تُسَجاِدلُسوا َوالَ  : )تعالى ، لال السماوٌة األخرى األدٌان أصحاب بالحسنى مع والجدال

ًَ  بِالَّتًِ َسنُس  ِه وا الَِّذٌنَ  إِالَّ  أَحْف مْف  َظلَمُس نَا أُسنِزلَ  بِالَِّذي آَمنَّا َولُسولُسوا ۖ ِمنْفهُس ٌْف ٌْفكُسمْف  َوأُسنِزلَ  إِلَ نَا إِلَ هُس
كُسمْف  َوإِلَ  هُس

 َوإِلَ 

نُس  َواِحدٌع  ونَ  لَهُس  َونَحْف ِلمُس سْف  ما على ٌكون الحالة هذه فً والحوار (.46 ) اآلٌة العنكبوت سورة ( مُس

 . المشتركة بالمواسم ٌعرف

 : اإلسالم فً أصل الحوار . 7

 النبوٌة والسنة الكرٌم المرآن ) األساسٌٌن مصدرٌه فً لإلسالم بموضوعٌة الدارس ٌالحظ   

 حكام من بعدهم أتى ، والصحابة الكرام ، ومن الراشدٌن الخلفاء عند العمل به جرى وما ( المطهرة

 شاذة هً حاالت إنما خالف ذلن على جرى وما ، اإلسالم فً أصٌل مبدأ هو الحوار أنَّ  ، المسلمٌن

 تعالى هللا بموة الكامل التسلٌم ومع ، بها علم عندما األمر ولً من تداراكها لد تمَّ  إنَّه ، بل بها ٌعتد ال

 نجد الكرٌم المرآن ففً الحوار ، طرٌك عن لإللناع مفتوحا المجال ترن سبحانه أنه ، إال ومشٌبته

 َربُّنَ  لَالَ  َوإِذْف  : ) تعالى لال ، السالم علٌه آدم خلك لبل والمالبكة تعالى هللا بٌن دار حوار أول أن

ِض  فًِ َجاِعلٌع  إِن ًِ ِللْفَماَلبَِكةِ  َرْف عَلُس  لَالُسوا ۖ َخِلٌفَةاًل  األْف ِفنُس  فٌَِها ٌُسفْفِسدُس  َمن فٌَِها أَتَجْف َماءَ  َوٌَسْف نُس  الد ِ  نُسَسب ِحُس  َونَحْف

ِدنَ  سُس  بَِحمْف لَمُس  إِن ًِ لَالَ  ۖ لَنَ  َونُسمَد ِ ونَ  الَ  َما أَعْف  حاور تعالى أنَّه كما ، ( 30 ) اآلٌة البمرة سورة ( تَعْفلَمُس

 ، المٌامة ٌوم إلى الحساب فً أمهله إنَّه بل آلدم ، السجود رفض ، عندما وراجعه الناس عدو إبلٌس

دَ  أَن َمنَعَنَ  َما إِبْفِلٌسُس  ٌَا لَالَ  :) تعالى لال جُس تَ  ۖ بٌَِدَيَّ  َخلَمْفتُس  ِلَما تَسْف بَرْف تَكْف  (الْفعَاِلٌَن  ِمنَ  كُسنتَ  أَمْف  أَسْف

 لصصا كان سواء أنواعه بكل المرآنً المصص فً ثابتا كذلن الحوار ونجد ،( 75 )اآلٌة ص سورة

 والعٌة أولصصا ، لابٌل أخٌه مع هابٌل ولصة ، ألوامهم مع السالم علٌهم الرسل كمصص حمٌمٌة

 علٌه نوح) الكافر إبنه مع المؤمن األب لصة فً الحوار نجد وكذلن ، الجنتٌن أصحاب كمصة

 ، وهكذا ( أبٌه مع السالم علٌه ابراهٌم ) الكافر األب مع المؤمن اإلبن ولصة ( إبنه مع السالم

 صلى حاور فمد ، تعالى إلى هللا الدعوة فً الحوار سٌادة فً النبوٌة السنة على ٌنطبك األمر ونفس

 ومثال ، أهل بٌته وأصحابه مع وكذلن ، لإلسالم دعوته فً وجماعات أفرادا الناس وسلم علٌه هللا

. أول مراحل الدعوة إلى اإلسالم  فً لرٌش مشركً حواراته مع ذلن



 

 : الحوار أهداف

 الجهد ضٌاع ، وبالتالى الجدال إلى ٌتعداه ال حتى والثمافً األكادٌمً للحوار أهدافا تحدَّد أن ٌنبغً   

 : األهداف  هذه أهمَّ  ومن ، منه فابدة ال فٌما الولت وإهدار

 المتحاورة األطراف كل رضا ٌنال وسط حل بإٌجاد الخالف هوة وتضٌٌك النظر وجهات تمرٌب .1

 األدنى الحد ، وتحدٌد جهة من سلفا علٌها المتفك الحوار مبادئ مراعاة بٌنا كما هذا تحمٌك وآلٌة ،

 . أخرى مبدأ وأساسا  جهة من اإلتفاق نماط من

 الرجوع منها والتً الحوار ، مرجعٌات بتحدٌد ، وذلن والفعل المول من والفاسد الشبهات دفع .2 

 . المرجوحة واألدلة المنطك فً موضوعات الحوار ومراعاة اإلختصاص أهل أللوال

اًل  الحك طلب فً التجرد الهدفٌن هذٌن لتحمٌك ٌنبغً     ، مع كان وسٌلة وبأي مصدره كان أٌا

 ٌمول ، مسبك رأي وتكوٌن والتحٌز ، الهوى فً الولوع من والحذر التعصب عن البعد ضرورة

ما ناظرت أحدا إالَّ أحببت أن ٌوفك وٌسدد وٌعان ، ولم أباِل أن ٌظهر الحك على ):الشافعً  اإلمام

 كناشد الحك طلب فً ٌكون أن :) المول هذا معضدا الغزالً حامد وٌمول أبو. (2)،(لسانً أو لسانه 

 خصما ال له معٌنا رفٌمه وٌرى ٌعاونه من ٌد على أو ٌده على الضالة تظهر أن بٌن ٌفرق ال ضالة

(. 3.) ( الحك وأظهر الخطأ عرف إذا ، وٌشكره له

 : الحوار آداب

الحوار الموضوعً الذي ٌرى  )أن ٌكون حوارا إٌجابٌا وهو البد غاٌاته إلى الحوار ٌصل لكً   

الحسنات والسلبٌات فً ذات الولت ، وٌرى العمبات وإمكانٌة التغلب علٌها ، وهو حوار صادق 

وهو الحوار المتكافا الذي ٌعطً لكال الطرفٌن فرصة التعبٌر ، وٌحترم الرأي اآلخر ...عمٌك 

 بٌن التً ٌجب أن تسود أهمَّ اآلداب ،ومن(4)وٌعرف حتمٌة الخالف بٌن البشر فً الرأي 

 :  المتحاورٌن

 اإلحترام وإظهار والصبر والحلم النٌة وصفاء واإلخالص التجرد فً وتتمثل النفسٌة اآلداب / أ

 . األخالق بمكارم التحلً فً الصفات هذه إجمال ٌمكن وعموما ، والتواضع لآلخر والحب

 المضاٌا من عداه فٌما التدرج ، ثم علٌه متفك هو بما الحوار إبتداء فً وتظهر العلمٌة اآلداب / ب

 وإٌراد األمثلة ضرب وكذلن ، وهكذا فالمهم ، باألهم البداٌة من أهمٌتها حسب ترتٌبها مراعاة مع

 .له الحك فً لول غٌره  تبٌن إن الخطأ عن الرجوع ، فضال عن وجد إن المناسب الدلٌل



 كل الممال دون الحال لسان وإستخدام المول لٌن مع المناسبة الكلمات إختٌار وهً الكالم آداب / ج

 عن ، والبعد واإلستهزاء التعرٌض عدم ، والكالم بصوت مناسب ، وكذلن متاحا ذلن كان ما

. الكذب  عن والبعد المبٌحة األلفاظ وإستخدام السخرٌة

 

 : الحوار آليات. 4

 : ٌلً ما األكادٌمٌة المؤسسات فً الحوار آلٌات أهم من   

ن بما التعلٌمٌة األهداف صٌاغة : أوال  اآلخر ، فهم على والممدرة المابلٌة لدٌهم أفرادا تخرٌج من ٌمك ِ

 حسب األهداف هذه تتدرج أن ، على السوٌة اإلجتماعٌة والمٌم اإلنسانٌة الجوانب ٌراعً بما

 . وتناغم تناسك فً ذلن ، كل لاطبة اإلنسانٌة ثم فالمجتمع بالفرد تبدأ ، ثم الدراسٌة المرحلة

ن من غرس ثمافة الحوار فً  التعلٌمٌة المراحل كافة فً الحالٌة التعلٌم نظم إصالح : ثانٌا بما ٌمك ِ

 : خالل الطالب منذ الصغر من

 .المجتمع عمٌدة وفلسفة من إنطاللا التربوٌة األهداف تحدٌد .1

 المرجعٌة مراعاة ، مع للمتعلمٌن األساسٌة للدوافع وفما العصر متطلبات التعلٌمٌة النظم تلبً أن .2

  . للمجتمع الدٌنٌة

 هنان أنَّ  ٌُسالحظ ، حٌث العلوم تأصٌل على مستندة الدراسٌة الممررات محتوٌات تكون أن .3

 . المستعمر بثمافة تأثرت التً والعربٌة اإلسالمٌة البالد فً التعلٌمٌة النظم فً إزدواجا

إعداد وتأهٌل وتدرٌب المعلمٌن والتدرٌس  فً أساسٌة طرٌمة والنماش الحوار طرٌمة تُسعتمد أن .4

 .بصورة أساسٌة 

 من التأكد من ٌتٌح الذي بالمدر الطالب مستوٌات على الحكم فً الشامل التموٌم ٌعتمد أن .5

 . الحوار ومهارات مبادئ وتطبٌك إستٌعاب

 : إلى تمود التً المناسبة التعلٌمٌة البٌبة تهٌبة : ثاثا

 . األكادٌمٌة المؤسسات منسوبً بٌن الحوار ثمافة وبث إفشاء .1

 . وأسالٌبا أهدافا الموضوعً للحوار تؤسس تعلٌمٌة ممررات وضع .2

 من ، سواء اآلخر على والتعالً الكراهٌة ببث ٌتعلك ما كل من الحالٌة الدراسٌة الممررات تنمٌة .3

 . خالفها أو سٌاسٌة أو إجتماعٌة أو دٌنٌة ناحٌة



االتعلٌمٌة من خالل وضع معاٌٌر محددة  ومعٌنة تسهم فً  المؤسسات فً إٌجابً حران إحداث .4

 .وجود عاللات إنسانٌة حمٌمة 

 مباشر إشراف تحت وذلن الصفً غٌر للنشاط الالزمة المٌزانٌات ورصد الكافً اإلهتمام إعطاء .5

 . الكفاءة ذوي من

 

 : التدرٌس هٌبة : رابعا

 الضلعٌن وٌوجه ٌمود الذي ، فهو التعلٌمٌة العملٌة فً المهم الضلع هو التدرٌس هٌبة عضو إن   

 طالبه وسط الحوار لٌراعى فٌه التالٌة الشروط توفر من البد  ، علٌه (والمتعلم المنهج ) اآلخرٌن

 : فٌهم ثمافته وٌبث

 . التدرٌس لممارسة الصادلة الرغبة توفر / أ

 . لطالبه لدوة ألنه الطٌبة والسٌرة الحسنة األخالق ذوي من ٌكون أن / ب

 . المعاٌٌر ألحدث وفما ووجدانٌا ومهارٌا معرفٌا له المناسب اإلعداد / ج

  . وتطبٌما فهما الحوار لكلٌات معرفته من التأكد / د

 للحوار مركز إنشاء خالل من ، وذلن دورها لتؤدي اآللٌات هذه تفعٌل بمكان الضروري من   

 : التالً مهامه من وتكون المناسبة الشروط فٌه تتوفر من له ٌُسعٌَّن األكادٌمٌة بالمؤسسات

 . الحوار ثمافة وبث إلشاعة الالزمة الخطط وضع .1

 . الحوار ثمافة إجبارٌة تعزز دراسٌة ممررات أو ممرر تصمٌم .2

 . به ٌتعلك وما الحوار مجال فً التدرٌس هٌبة ألعضاء مستمرة تدرٌبة دورات عمد .3

 . الطالبٌة واألندٌة والروابط الثمافٌة الجمعٌات فعالٌات خالل من الحوار ثمافة نشر .4

 والزٌارات والرحالت والرٌاضة كالمسرح الصفٌة غٌر األنشطة الحوار فً ثمافة تعزٌز .5

 .الطالبٌة وغٌرها  والمخٌمات

 . وآدابه الحوار بأهمٌة الطالب توعٌة على تحث تعرٌفٌة نشرات إصدار .6

 للبحوث مناسبة جوابز رصد مع بالحوار المتعلمة البحوث لكتابة التدرٌس هٌبة أعضاء حث .7

 . نشرها ثم الممٌزة



الحوار فً الدول  مجال فً المتخصصة والمؤسسات المراكز مع وشراكات صالت عمد .8

مركز الملن عبد العزٌز للحوار بالمملكة العربٌة السعودٌة ، وكرسً الملن عبدهللا : اإلسالمٌة مثال 

 .بن عبد العزٌز بجامعة تورنتو الكندٌة 

 . الحٌة للغات وترجمتها الحوار فً متخصصة تلفزٌونٌة برامج إنتاج .9

 .بالدولة فً مجال الحوار وما ٌتعلك به  المعنٌة الجهات مع بالتعاون للدعاة دورات عمد .10

 الخطة ضمن الحوار فً محددة ومشارٌع برامج لتبنً بالدولة الرسمٌة للجهات التوصٌة .11

 . للدولة اإلستراتٌجٌة

. اإلهتمام بالشباب وملء أولات فراغهم بالبرامج الهادفة.12

. تدرٌب طالب مدارس التعلٌم العام على ثمافة الحوار .13

. حث أولٌاء األمور لتبنً الحوار منهجا وسلوكا فً أسرهم .14

. إعداد برامج مجتمعٌة تؤسس لثمافة الحوار . 15

إبراز سبك اإلسالم فً اإلهتمام بالحوار وآدابه وتطبٌماته فً مراحل الدعوة اإلسالمٌة فً عهد . 16

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والخلفاء الراشدٌن والصحابة الكرام رضوان هللا علٌهم ومن أتى من بعدهم من والة 

األمر وسار على نهجهم ، وذلن فً الممررات الدراسٌة وغٌرها من ألوان النشاط األكادٌمً 

 .والثمافً واإلجتماعً بالمؤسسات األكادٌمٌة 

 الحضاري الحوار ودعم نشر فً وحٌوي مهم دور األكادٌمٌة للمؤسسات مما سبك أنَّ  ٌتضح   

 جهد إلى ٌحتاج األمر هذا أنَّ  ، وٌمٌنا المجتمع خدمة المؤسسات هذه وظابف آكد من ، ألنَّ  والثمافً

 لهذا ٌكون أن ، وٌمكن واإلجتماعٌة والثمافٌة الفكرٌة العمبات لتخطً صادلة ، وعزٌمة كبٌر

 . وعملٌة واضحة بتوصٌات المؤتمر هذا ٌخرج أن ونرجو ، الجهد هذا فً والسبك الفضل المؤتمر

،  نظٌراتها مع ومماربتها حولها والتفاكر التفكٌر أردت إشارات مجرد الورلة هذه فً ورد ما إنَّ    

 مجتمعاتنا فً ٌتحمك أن نأمل ، الذي الحٌوي والمهم الموضوع هذا حول متكاملة برؤٌة للخروج

 .، فهما وممارسة  الحوار بموضوع اإلعتناء فً غٌرها سبمت أنها خاصة والعربٌة اإلسالمٌة

السبٌل  ٌهدي وهو محٌط المصد وراء من وهللا                         

 

 

 



 

 

 

 

 

: المراجع 

وكذلن أنظر دمحمعلً الصابونً ، .م1993 الزمخشري ، تفسٌر الكشاف ، بٌروت ، دار الفكر ، ٍس.1
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. م1996 ، دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ، 1أبوحامد الغزالً ، إحٌاء علوم الدٌن ، ج . 3

علً دمحم جبران وولٌد أحمد مساعدة ، ثمافة الحوار من المنظور اإلسالمً وأهمٌته فً حل . 4

 .المشكالت الطالبٌة فً الجامعات ، جامعة إربد ، المملكة األردنٌة 
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 فريدة أولمو زوجة الزيتوني 

 قسم الفلسفة 

بوزريعة الجزائر  2جامعة الجزائر  

 المداخلة : التسامح الديني في اإلسالم "اعترافات المستشرقين  أنموذجا"

 ملخص البحث:

 ألديانا: "اإلسالم هو الدين الذي نجد فيه حسنات  الفيلسوف جورج برناردشو يقول

ألنه  ائماً ،دوال نجد في األديان حسناته ! ولقد كان اإلسالم موضع تقديري السامي   كلها

جذب  ة علىالدين الوحيد الذي له ملكة هضم أطوار الحياة المختلفة ، والذي يملك القدر

ميعاً ناس جته األولى على أنه دين األجالقلوب عبر العصور ، وقد برهن اإلسالم من ساعا

احدة ووتقة ، إذ ضم سلمان الفارسي وبالالً الحبشي وصهيباً الرومي فانصهر الجميع في ب

 ". 

قد تبدو هذه العبارة جميلة وموحية باعتراف اآلخر بسماحة اإلسالم وفضله في       

ارات قديمها وحاضرها، لكن في التواصل والتعايش والتسامح بين األديان المختلفة ،وبين الحض

الحقيقة نجد اإلسالم اليوم يتعرض لهجومات فكرية واسعة النطاق من الداخل والخارج ويتهم 

تمت بصلة  بالتطرف التعصب واإلرهاب والهمجية وغيرها من المفاهيم والمصطلحات التي ال

 لإلسالم وال لسلوكيات المسلمين وأخالقهم الدينية .

البحثية وفي منهج تحليلي نقدي نحاول الوقوف على مفهوم التسامح في  وفي هذه الورقة  

اإلسالم وإبراز أسسه ومعاييره وتبيان أهمية التسامح الديني في المثاقفة والتواصل والتعايش بين 

.المسلمين وغيرهم   

 الكلمات المفتاحية :التسامح الديني ،التعايش ،التواصل ،اإلستشراق 

 المقدمة: 

الديني في اإلسالم هي دراسة متواضعة نحاول من خاللها الجمع بين التسامح 

العبارات "التسامح"، "الدين " ،"اإلسالم " و" اإلستشراق" في تحليل نقدي للجمع بين 

 الديانات السماوية خاتمة التسامح كمبدأ وقيمة أخالقية عظمى ،والدين اإلسالمي الذي هو

الداعية إلى الخير والحق الم هو الديانة العملية وأعمقها تأثيرا في حياة البشر واإلس

والجمال والتعايش والتواصل و المثاقفة بين البشر مهما اختلفت ألوانهم وألسنتهم 

لقد رفع اإلسالم شعار التسامح قانونا كليا ال يقبل " ألنه قيل :وأصولهم ولغاتهم و.....و

ى أحد إال بالتقوى، من أكراد، التجزئة وجعله دستورا لحياة البشر، فال فضل ألحد عل
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، وسريان، ونوبيين، وكالدانيينوبربر، وأقباط، وشركس، وفينيقيين، وحثيين، وآشوريين، 

 .1"سودان، وفرس، وأتراك، وغيرهم و

مي وقيل عكس ذلك" أن التطرف والتعصب والعنف ما هو إال نتاج للدين اإلسال

 وتشريعاته .

ة علميوألن التسامح الديني في اإلسالم موضوعا للجدال والنقاش في الجلسات ال

في  لدينيتحليل مفهوم التسامح اوالفكرية والفلسفية في الشرق والغرب ارتأينا بداية 

 .اإلسالم والوقوف على أسسه وضوابطه ومعاييره  من جهة

ستشرقين والوقوف عند الدراسات االستشراقية واعترافات عينة من الم

 . المنصفين كنموذج من زاوية ثانية

 النقدي ليليلذلك واعتمادا على مجموعة من المناهج العلمية المتكاملة :المنهج التح

 : اإلشكالوالمنهج الوصفي والمقارن أحيانا ،طرحنا 

 ما المقصود بالتسامح الديني في اإلسالم ؟ ؛ما هي أسسه ومعاييره؟  

ا المستشرقين ؟ وأبحاثهم فاشتغلوا عليه اعترافوإلى أي مدى مس انشغاالت 

 ؟  العنفرفضا وحقدا على الدين اإلسالمي واتهامه بالتعصب والتطرف وم وإثباتا له ،أ

 وبهدف: لإلجابة على هذا الطرح

  ألممين ابالدفاع عن اإلسالم ومكانته في إرساء أسس التواصل والتعايش والتفاهم *

 طواالجتماعي والسياسي واألخالقي وكل أنما إثبات أصالة التسامح الديني*

 .لسنةالتسامح الكوني الموجودة بين بني البشر والتي ذكرت تعاليمها في القرآن وا

الغرب  لماء*تقديم الشواهد العملية والعلمية على التسامح الديني في اإلسالم من ع

 وباحثيه. 

 وعليه نبدأ هذه الدراسة من:

 حا.تعريف التسامح لغة واصطال1

  للتسامح االشتقاق اللغوي العربي.11



3 

 

مله عالسماحة و السموحة وهي التي ال عقدة فيها ،و تسميح الرمح:تثقيفه ،أي 

 2رمحا قويا حادا .والمساميح جمع مسماح :وهو الكثير السماحة.

جل والمعروف في هذا الفعل سمح أنه ككرم ،ومعناه :صار من أهل السماحة. ور

 رجال ،ونساء سماحا ،قال جرير : سمح ،وامرأة سمحة من

 غلب المساميح الوليد سماحة                وكفى قريش المعضالت وسادها

 وسمح لي فالن :أعطاني وسمح لي بذلك.

أال أخبركم بمن يحرم على النّار، » .قال رسول هللا )ص( :3والتسميح السير السهل

 .4«أو بمن تحرم عليه النّار: على كّل قريب هيّن سهل

 

 اهلةوالتسميح السرعة والمسامحة في الطعان والضراب والعدد إذا كانت على مس
5   . 

 . 6والمسامحة :المساهلة 

وقوله صلوات هللا  7وفي الحديث :"أحب الدين إلى هللا الحنيفية السمحة " 

وهذا ماروته لنا عائشة أم .وقوله :"إنني أرسلت بحنيفية سمحة" 8عليه،"السماح رباح"

 ل فيالمؤمنين رضي هللا عنها كما روت لنا أن السماحة هي خلق إسالمي سلكه الرسو

 تعامالته مع المسلمين وغيرهم من غير المسلمين.

ن موعا و قد عرفه حميدة النيفر قائال:"في ضوء المعنى اللغوي ،يغدو التسامح ن

ي فحق منع ال  الكرم والجود والتفضل والجود ،وليس حقا يستحقه اآلخر ،فهو ال يعني

تكرم الم الحرية الدينية ،وإنما هو مجرد سخاء من موقع استعالئي ،ال مساواة فيه بين

عه تسامح مالم والمتكرم عليه ،يد عليا تهب ويد سفلى تقبض ،إذ المتسامح متفوق دائما ،أما

 .9ففي مستوى أدنى وهذا التقارب يضمن كرامة األدنى

سمح :حاء أصل يدل على سالسة وسهولة ،يقال وقال ابن فارس :السين والميم وال

 .11 والتسامح :الحط و اإلغماض؛ 10له بالشيء ،ورجل سمح ،أي جواد

 .13والسماحة تعني قمة الهرم ؛12وتسامح وتسّمح هي االتساع في نحو اإلعطاء
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 ة ، فقدجنبيومنه  يختلف معنى التسامح في اللغة العربية عن معناه في اللغات األ  

 اًحاسموحة وسم س لسان العرب أن السماح والسماحة :الجود سمح سماحة وجاء في قامو

دل يإنه ف، والمسامحة:المساهلة ،وتسامحوا: تساهلوا،كما أسلفنا وإن دل هذا على شيء 

ية وال لغربعلى أن كلمة التسامح ال تحمل في اللغة العربية شيئا من المعاني اللغوية ا

 لذي يعدا واةال تنطلق في داللتها هذه من مبدأ المساا االصطالحية الحديثة للتسامح ألنه

 شرطا في الداللة الحديثة للتسامح.

 والسماحة في اللغة العربية ال تعني التساهل دون ضابط شرعي يحكمها فهي

مرتبطة بالنص  وليس يراد منها التفريط بأصول الدين أو فروعه حسب بعض 

فو والع ومن يظنون السماحة والصفح والحلم يقول أحد الدارسين :" اإلدعاءات الخاطئة

 بها ضعفا ال يدركون عظمة هذا الدين. والسماحة كبقية المعاني العظيمة التي جاء

رعي اإلسالم كالوسطية والتيسير والعدل والعفو والصفح وغير ذلك لها ضابطها الش

"...14. 

دئ، لمباباإذا فالتسامح كسلوك ، هو من مقتضيات القيم ومتطلبات االلتزام 

 اقضةفالغلظة والشدة والعنف في العالقات االجتماعية واإلنسانية، هي المن

على  ائمةفاألصل في العالقات االجتماعية واإلنسانية، أن تكون عالقات ق؛للقيم

لتباين ذا االمحبة والمودة والتآلف، حتى ولو تباينت األفكار والمواقف، بل إن ه

لعلمية ات اهذه القيم والمبادئ، ،ففي إحدى الجلسهو الذي يؤكد ضرورة االلتزام ب

في مؤتمر التسامح المنعقد بسوريا  15استهل أحد  المؤتمرين مداخلته األكاديمية

حا مصطل "التسامح "  فال يعد هذا المفهومأما في الدراسات اإلسالمية "قائال: 

ؤلفات في م إذ لم يرد بالمعنى المتداول اليوم في القرآن أو في السنة أو، شرعيا

 معنىالعلماء المتقدمين ويستدعي بيان هذا المفهوم عرض المعنى اللغوي وال

 الشائع عند المؤلفين، وعرض المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة.

، "لم أقف على تعبير التسامح في حديث مرفوع أو في أثر موقوفو أضاف   

"، 16والسمحة وغيرهاوإنما ورد معنى هذا التعبير بألفاظ أخرى، كالسماحة، 

 ى أمرنيتعالفعن أبي بن كعب أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:إ ن هللا تبارك و

لسمحة ايفية إن ذات الدين عند هللا الحنأن أقرأ عليك القرآن  ،...وقرأ عليه :" 

كما . 17ال المشركة وال اليهودية وال النصرانية، ومن يعمل خيرا فلن يكفروه"

حب فاعف عنهم إن هللا ي:"له بأعلى درجات التسامح قائالأن هللا أمر رسو

  18المحسنين"

وإذا لم يرد ذكر التسامح لفظاً في القرآن الكريم، إال أن ما يفيد عليه أو 

ما يقاربه أو يّدل على معناه ورد في آيات كثيرة مؤكدة حق االختالف بين 
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صالح الصالح  في  يقول محمد بن أحمد بن البشر و" االختالف آيات بيّنات"، 

الالفت لالنتباه دراسته "الرحمة والتسامح في ضوء القرآن الكريم " بدوره أن"

أن مادة التسامح بلفظها غير واردة في القرآن الكريم ،إال أنه قد ورد فيه من 

وأورد " 19األلفاظ ما يقاربه في المعنى،ويترجمه إلى واقع إسالمي مطلوب ...

ى التسامح هي بحسب رأيه ،اإلحسان ،البر ،الرحمة عددا من األلفاظ تفيد معن

لفظة التسامح من الناحية ،العفو ،الصفح ،اللين. كما بين في دراسته أن" 

اللغوية قريبة من السماحة أما في االصطالح فيمكن القول بأن السماحة هي 

وصف عام لألحكام والقيم والمبادئ اإلسالمية أما التسامح فهو التطبيق العملي 

 "20هذه األحكام والقيم والمبادئل

صوص الن و عليه يمكننا القول أن الفقهاء أخذوا من مرادفات التسامح الواردة في

د القواع تلك المتقدمة أحكاما عديدة، واستنبطوا قواعد فقهية ضابطة لكثير من الفروع، من

 .21، " المسامحة في ترك الواجب أكثر من المسامحة في فعل المحرم "

لذا فالتسامح بالمعنى الشرعي هو تسامح في العقيدة المتفقة مع الفطرة 

سامح الت ،...ـ،تسامح األحكام التي تتمسك باألصول وتعظمها وتيسر الفروع ....على أن

ل مين  قالظالفي اإلسالم ليس تسامح الذل والهوان أو الخنوع للظلم ،أو االستكانة تجاه ا

ة سيئة ين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ،وجزاؤا سيئوالذ"" تعالى في سورة الشورى 

لمه عد ظمثلها فمن عفا وأصلح فأجره على هللا ،إنه ال يحب الظالمين ، ولمن انتصر ب

 ألرضافأولئك ما عليهم من سبيل ،إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في 

 .22لمن عزم األمور"بغير  الحق أولئك لهم عذاب أليم ،ولمن صبر وغفر إن ذلك 

ي لعرباكذلك المفكر العراقي  عبد الحسين شعبان في دراسته "فقه التسامح في الفكر 

 ." 23اإلسالمي

ن اآلخرو تمسكيعتقد أن التسامح" يعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته ،وأنه يقبل أن ي

بشر ف الباختالبمعتقداتهم ،وكما أن االختالف من طبيعة األشياء، فال بد من اإلقرار 

في  حقهمببطبعهم ومظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم ،وهذا يقود إلى اإلقرار 

تماعيا و اجالعيش بسالم ومن دون عنف أو تمييز ألي سبب كان دينيا أو قوميا أو لغويا أ

 ".24أو جنسيا أو ثقافيا أو سياسيا ...إلخ

 الح تقال على وجهين:الّسماحة في االصط     التسامح اصطالحا :.12 

 ، أو ماّضالاألّول: ما ذكره الجرجانّي من أّن المراد بها: بذل ما ال يجب تف     

 ذكره ابن األثير من أّن المقصود بها: الجود عن كرم وسخاء.  
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يسير ك بتاآلخر: في معنى التّسامح مع الغير في المعامالت المختلفة ويكون ذل   

بدو في تالّتي  لمينتي تتجلّى في التّيسير وعدم القهر، وسماحة المساألمور والمالينة فيها الّ 

 25تعامالتهم المختلفة سواء مع بعضهم أو مع غيرهم من أصحاب الدّيانات األخرى

 

 :معاني التسامح في اإلسالم3.1

 العفو

دّل تتي العفو لغة: مصدر قولهم عفا يعفو عفوا وهو مأخوذ من مادّة )ع ف و( الّ  

الى  تعفو للاّ على معنيين أصليّين األّول:ترك الّشيء، واآلخر طلبه، ومن المعنى األّول ع

انا ركك إنسفو تعن خلقه، وذلك تركه إيّاهم فال يعاقبهم، فضال منه تعالى، قال الخليل: الع

عالى ت هللاوعفا من أسماء  ة فعفوت عنه، وللّا سبحانه هو العفّو الغفور،استوجب عقوب

محو ه ال"العفو" ،وهو فعول من العفو ،وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه،وأصل

 26والطمس،وكل من استحق عقوبة فتركتها فقد عفوت عنه .

ثْلَُها يقول سبحانه :"  َ أَْصلَ وَ فََمْن َعفَا َجَزاء َسيِّّئٍَة َسيِّّئَةٌ ّمِّ ب   ْجُرهُ َعلَىَح فَأ ِّ إِّنههُ اَل يُحِّ  للاه

يَن" ثْلِّ َما ُعوقِّْبتُم بِّهِّ َولَئِّن َصَبْرتُْم َلُهَو َخْيٌر  وقال :" 27الظهالِّمِّ َوإِّْن َعاقَْبتُْم فَعَاقِّبُواْ بِّمِّ

ابِّريَن" يَن آَمنُوا إِّنه  .وفي مجال المعامالت األسرية الداخلية يقول تعالى: "يَا28لِّّلصه أَي َها الهذِّ

ا لهُكْم فَاْحذَُروُهْم َوإِّ  ُكْم َعدُوًّ ُكْم َوأَْواَلدِّ ْن أَْزَواجِّ َ  َوتَْصَفُحوا ْعفُوان تَ مِّ  َغفُوٌر َوتَْغفُِّروا فَإِّنه للاه

حيم"  29ره

 قال الشاعر:

 فلما ملكتم سال بالدم أبطح          ملكنـا فكان العفو منا سجية    

 فكل إناء بالذي فيه ينضح  عجب هذا التفاوت بيننا وما

: لى فعولّو عوقال الجوهرّي: يقال: عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه، والعف     

ما  لمال:ااعتفيته مثله، وعفو  الكثير العفو، ويقال: عفوته أي أتيته أطلب معروفه، و

نى ى مععني منه )وهذا راجع إليفضل عن الّصدقة، ويقال: أعفني من الخروج معك: أي د

ي اسم عبد، وهن الالتّرك(، واستعفاه من الخروج أي سأله اإلعفاء منه، والعافية دفاع للّا ع

 30وضع موضع المصدر: يقال: عافاه للّا عافية ".

وقد تجلي هذا الخلق القويم في سيرة سيد المرسلين و الذي يؤكد تسامحه، فكان 

حق نفسه فيعفو ويصفح عمن أساء إليه، ويستخدم العدل في  يستخدم العفو واإلحسان في
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حق ربه فال ينتقم إال هلل عز وجل، وهذا ما روته أم المؤمنين عائشة رضى هللا عنها 

 31قائلةً:"ما انتقم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال أن تنتهك حرمة هللا ،فينتقم هللا بها".

مه حمزة رضي هللا عنه :فحينما "وعفو النبي )ص(عن وحشي بن حرب قاتل ع

قال ،جاء إلى النبي مع أحد وفود الطائف سأله رسول هللا)ص(:أنت وحشي ؟فقال:نعم 

ك وجه :أنت قتلت حمزة ؟،قال :قد كان من األمر ما بلغك ،قال :فهل تستطيع أن تغيب

مما سبق نستخلص أن العفو هو معنى من معاني التسامح والسماحة والرحمة 32عني ؟.

 معنىوخطائين ، والتي دعى إليها الرسول )ص(.فالعفو إذن:ترك المؤاخذة بالذنب بال

  .33الصفح هو ترك أثره من النفس 

، العالقة بين التسامح والعفو 34يحلل الباحث والمفكر الجزائري عبد القادر بوعرفة

هوم مفل أحبذ استعما"في مقاله الموسوم ب"من خطاب التسامح إلى خطاب العفو" قائال : 

 منها : تودالالبدل التسامح لعدة معطيات Amnesty) العفو )

يد، المرمفهوم التسامح ال يحمل ميزات اإلنسان الحر و  لكن العفو مفهوم قرآني-

 كبار فيد الالقوي المستطيع، بل هو يحمل ميزات اإلنسان المسالم المتنازل، وذاك ما يري

 كل األزمنة واألمصار.

ي فلمين في الثقافة اإلسالمية من حضور، فالنصر المؤطر للمسال نجد للتسامح  - 

             عالقاتهم مع بعضهم وغيرهم اتجه نحو مصطلح العفو.

كان   منإن مصطلح العفو يدل داللة قاطعة على القوة، فال يمكن أن يعفو إال  -  

ل من تنازيجعل القديرا وقويا، وتلك هي حال هللا مع عباده... إن العفو كمفهوم قرآني 

األقوى للضعيف، وليس العكس كما هو الحال في مصطلح التسامح... إذ ال يمكن 

 للضعيف أن يعفو لكونه فاقد للقدرة والقوة معا ...

العفو  بلغ منإذاً فالصفح أ، وهو تجاوز عن الذنب بالكلية واعتباره كأن لم يكن:الصفح

ح ن الصف! أل ن إال تقدم ذكر العفو على الصفحوأشمل منه , وما ذُكر العفو والصفح في القرآ

أعم  وأشمل.وقد قيل: صفح الشيء: عرضه وجانبه، كصفحة الوجه، وصفحة السيف، 

 35وصفحة الحجر.

لصفح فاصفح ا»والصفح: ترك اللوم. وقد يعفو اإلنسان وال يصفح. قوله تعالى:  

 . 36«الجميل إن ربك هو الخالق العليم
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الشيء عرضه و جانبه كصفحة الوجه و صفحة السيف و قيل في المفردات: صفح 

 صفحواافأعفوا و »صفحة الحجر و الصفح ترك التثريب و هو أبلغ من العفو و لذلك قال: 

فاصفح عنهم و قل »و قد يعفوا اإلنسان و ال يصفح؛ قال تعالى:  37«حتى يأتي هللا بأمره

 39«.أ فنضرب عنكم الذكر صفحا»  38«سالم

ه أو ته صفحة جميلة معرضا عن ذنبه أو لقيت صفحته متجافيا عنو صفحت عنه أولي

 واب، تجاوزت الصفحة التي أثبت فيها ذنبه من الكتاب إلى غيرها من قولك تصفحت الكت

ن كفر م فأمر له )عليه السالم( أن يخفف« إن الساعة آلتية فاصفح الصفح الجميل»قوله: 

و المصافحة اإلفضاء 40« ضيق مما يمكرونو ال تحزن عليهم و ال تك في »كفر كما قال: 

 .41بصفحة اليد

ب وَن أَنْ »ويقول هللا تعالى:  ُ  يَغْ َوْلَيْعفُوا َوْليَْصَفُحوا أاَلَ تُحِّ  42 « لَُكمْ فَِّر للاه

آَلتِّيَةٌ نه السهاَعةَ اْلَحّقِّ َوإِّ اله بِّ إِّ َما َوَما َخلَْقنَا السهَماَواتِّ َواأْلَْرَض َوَما َبْينَهُ »وقال أيضا:'

ُق اْلعَلِّيمُ  يَل  إِّنه َربهَك ُهَو اْلَخاله ْفَح اْلَجمِّ  43«فَاْصفَحِّ الصه

 ذيةأن المأمور به هو الصفح الجميل أي: الحسن الذي قد سلم من الحقد واأل

فح ال يصالقولية والفعلية، دون الصفح الذي ليس بجميل، وهو الصفح في غير محله، ف

إليها  دعاة .و من زاوية ثانية الصفح قيمة أخالقية إنساني حيث اقتضى المقام العقوبة

مجتمع ة والاإلسالم في تعامل المسلم مع أخيه المسلم ومع غير المسلم في قضايا الحيا

 وفي المعامالت .

ضل من و أفوإذا كان العفو سلوك القوي اإلنساني األخالقي، فإن هللا طلب منه ما ه

عنى طي ( أبلغ من العفو لكون الّصفح يpardonفالّصفح )( أي الّصفح، Amnestyالعفو)

ب لراغقال االّصفحة واالنطالق من جديد في عالم العالقات اإلنسانية واالجتماعية. 

كل  "يل: األصفهاني: "الصفح أبلغ من العفو، وقد يعفو اإلنسان وال يصفح ... ولذلك ق

الى تع وقوله  ل القرآن الكريموهو نفسه ما نراه من خال ،صفح عفو وليس كل عفو صفح"

 .44:" فاصفح عنهم وقل سالم فسوف يعلمون"

وح مصدر َصفََح عنه يَْصفَح َصْفًحا: أَعرض عن ذنبه، وهو َصفُ  والصفح لغة

فُوُح الكريم؛ ألنه يَْصفَح عمن َجنى عليه ، والصه ر بعض أهل العلم أن وذك ، وَصفهاٌح َعفُوٌّ

 ا عنألنه الذي يصفح كأنه يولي بصفحة العنق، إعراضً الصفح مشتق من صفحة العنق؛ 

 اإلساءة.
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  : التسامح الديني في اإلسالم.2

ر يعد اإلسالم من أكثر نماذج الحضارة اإلنسانية تسامحا في الدين و الفك

ي حق فواالجتماع، فاإلسالم هو أول دين في تاريخ اإلنسانية الذي يعطي لإلنسان ال

 ب هذهأخرى غير متفقة مع العقيدة اإلسالمية، وقد أقر ألصحااعتناق عقائد سماوية 

رة لحضاالعقائد ممارسة شعائرهم الدينية في ظل اإلسالم وحكمه، وقد تعايشت في ظل ا

 لعرباإلسالمية أقوام وشعوب وعروق وقوميات وأجناس وثقافات مختلفة، والفاتحين ا

 45كانوا أكثر الفاتحين تسامحا في التاريخ.

لعالم في ا سماحة اإلسالم وتسامحه أنه أخذ بقلوب كبار العلماء والمفكرينوبلغ من 

 واة حيثلمساالذين أخذتهم الدهشة بما تميز به اإلسالم من قيم التسامح والحب والعدل وا

ولته في كتابه تاريخ العرب مق) gostave lobon)يقول المؤرخ الشهير غوستاف لوبون

  46فاتحا أعدل وال أرحم من العرب من العرب.المشهورة وهي " ما عرف التاريخ 

قد لفي كتابه الدعوة إلى اإلسالم:" (arnould twinby)ويقول أرنولد توينبي 

ول فيه الدخوكانت هذه المعاملة الرحيمة سببا في التجاء كثير من الصليبين إلى اإلسالم 
47. 

ن: ق المؤمقال رسول هلل)صلى هللا عليه وسلم( عن أبي أمامة :"ثالث من أخال

ال وعان المالطفة، والمسامحة، و المباذلة" ؛و في حديث آخر يقول: "ليس المؤمن بالط

الرحمة لب باللعان وال الفاحش وال البذيء"، وجاءت الوصايا الكريمة تكرارا ومرارا تطا

دفاع وال واللين والرفق والمساهلة حتى في األوقات والظروف الحرجة كرد األذى والظلم

ماً قى أقواستل أو الدين أو النفس أو العقل؛ منها ما قاله أبو بكر الصديق " إنك عن العرض

، وال لوداً قد فرغوا أنفسهم هلل في الصوامع فذرهم وما فرغوا أنفسهم له، وال تقتلن مو

 اً " .طعن كرم تقامرأة، وال شيخاً كبيراً، وال تعقرن شجراً بدا ثمره، وال تحرقن نخالً، وال

ياة لتسامح هو موقف من يقبل لدى اآلخرين وجود طرق تفكير وطرق حأن ايقال :

س منه لي لغرضمختلفة عما لديه هو. . . وبذلك يصبح مبدأ التسامح مبدأً توافقياً ويكون ا

 ،  48األخذ بالممنوعات ولكن الوصول إلى التوافقات"

الشهير  م(1973-1879ويوجهنا الشيخ المصلح محمد الطاهر بن عاشور)

ب"التحرير والتنوير"  و"مقاصد الشريعة اإلسالمية"  ،و"أصول التقدم في اإلسالم" 

إلى التسامح الديني في اإلسالم ومعاييره فهو القائل  وكتابه الطريف "أليس الصبح بقريب"

وأنا أريد بالتسامح إبداء السماحة للمخالفين للمسلمين بالدين وهو لفظ اصطلح عليه " :
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عن األديان من المتأخرين من أواخر القرن الماضي )القرن التاسع  العلماء الباحثون

عشر( أخذا من الحديث "بُعثت بالحنفية السمحة"، قد صار هذا اللفظ حقيقة عرفية في هذا 

لقد ضمن اإلسالم حرية االعتقاد للمسلمين فمنع اإلكراه في الدين وأقر  . "49المعنى

. فاإلسالم ال يكره أحد على الدخول فيه 50خ مثيالالتسامح الديني الذي ال يعرف له التاري

 ِّ ْن بِّاَّلله ْن الَغّيِّ فََمْن َيْكفُْر بِّالطهاُغوتِّ َويُْؤمِّ ْشدُ مِّ ينِّ قَْد تَبَيهَن الر  فَقَْد واعتناقه اَل إِّْكَراهَ فِّي الدِّّ

يٌع َعلِّ  ُ َسمِّ  » 51يٌم اْستَْمَسَك بِّاْلعُْرَوةِّ اْلُوثَْقى اَل انفَِّصاَم لََها َوللاه

مح لتساقال الطاهر بن عاشور في تحفته الفكرية "مقاصد الشريعة" مبينا مفهوم ا

ونها كعنى ومؤصال له:" فالسماحة: السهولة المحمودة فيما يظن الناس التشديد فيه. و م

 .دة أنها ال تفضي إلى ضر أو فساد"محمو

وأُمور  ين الفطرة،و"إن حكمة السماحة في الشريعة أن هللا جعل في هذه الشريعة د

ور : النف فطرةالفطرة راجعة إلى الجبلة، فهي كائنة في النفوس، سهل عليها قبولها، ومن ال

يد للاه أَْن يَُخفِّّف َعْنُكْم وَ  )من الشدة واإلعنات. قال تعالى:  يَق اإْلِّ ُخلِّ يُرِّ وقد  52 (فًاْنَسان َضعِّ

ن يكو أراد هللا تعالى أن تكون شريعة اإلسالم شرعية عامة ودائمة، فاقتضى ذلك أن

 53تنفيذها بين األمة سهال، و يكون في ذلك إال إذا انتفى اإلعنات."

ن و يقول في موضع آخر: "السماحة: سهولة المعاملة في اعتدال، فهي وسط بي

لذي نى االتضييق والتساهل، وهي راجعة إلى معنى االعتدال والعدل والتوسط. ذلك المع

ها، دنيّ نوه به أساطين حكمائنا الذين عنوا بتوصيف أحوال النفوس والعقول، فاضلها و

ي ل، أعلى أن قوام الصفات الفاضلة هو االعتدا وانتساب بعضها من بعض. فقد اتفقوا

ذرنا حلذي التوسط بين طرفي اإلفراط والتفريط، ألن ذينك الطرفين يدعو إليهما الهوى ا

 .هللا منه في مواضع كثيرة 

ول الرس وسماحة الشريعة ترتبط بمبدأ العدل الذي قرره القرآن الكريم، وبيهنه 

 قيم:"إنن التحقيقه في عالم الواقع، وفي ذلك يقول ابصلى هللا عليه وسلم، ونذر حياته ل

كلها،  عدل الشريعة مبناها وأساسها على الحكم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي

عن ور، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الَجوْ 

ن ملحكمة إلى العبث، فليست الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن ا

ظله وْلقه، ين خَ بالشريعة، وإن دخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدُل هللا بين عباده، ورحمته 

لة في أرضه، وحكمته الدالة عليه، وعلى صدق رسوله صلى هللا عليه وسلم أتم دال

  وأصدقها
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تسع يوإنما ونطاق السماحة والتيسير في اإلسالم ال يقتصر على شؤون العبادة، 

لكل أحكام اإلسالم؛ من معامالت مدنية، وتصرفات شخصية، وعقوبات جزائية، 

ة، شريعوتشريعات قضائية، ونحوها، ويظهر ذلك جليًّا من خالل تتب ع نصوص قواعد ال

  54وارتباطها بالمقاصد الشرعية، التي تدور حول جلب المنفعة ودرء المفسدة

ن ذات طبيعة مناقضة لما ساد تاريخيا م والتسامح، بهذا المعنى، هو عالقة

لتاريخ ارف عالقات بين أصحاب األديان والعقائد والمختلفة، إذ "كان أهل األديان منذ ع  

حسن وودة يجعلون الدين جامعه ومانعه، أي : كما يجعلونه جامعا للمتديّنين به في الم

تدينين الم ة والمودة معالمعاشرة والعصبية، كذلك يجعلونه مانعا من االمتزاج والمعاشر

لئك بغير دينهم، ثم تشب بينهم بحكم التولد والتدرج صدف الكراهية ثم البطش بأو

 . "55المخالفين، وشواهد التاريخ على ذلك كثيرة

ية ويشّخص الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور موقف التعّصب باعتباره حالة نفس 

الل ض من فالمتشيّع لعقيدة ما "ربما أحسّ تتملّك صاحب العقيدة تجاه من يخالفه فيها، 

لى ين إمخالفه بإحساس يضيق به صدره وتمتلئ منه نفسه تعجبا من قلة اهتداء المخالف

  ."العقيدة الحقة وكيف يغيب عليهم ما يبدو له هو واضحا بيّنا

مبدأ التسامح من المتن النصي التأسيسي في  الطاهر بن عاشور يستخلصو 

القرآن أن "بمن اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ما يجعله يستفيد  اإلسالم، ويستعرض

 روريضوكالم الرسول صلى هللا عليه وسلم في مناسبات يعلّم المسلمين أن االختالف 

لمبدأ اهذا في جبلة البشر وأنه من طبع اختالف المدارك وتفاوت العقول في االستقامة، و

مدارك ه الالختالف نظرة إلى تفكير جبلي تتفاوت فيإذا تخلق به المرء أصبح ينظر إلى ا

  56.إصابة وخطئا، ال نظره إلى األمر العدواني المثير للغضب" 

 ى بنولّما كان التسامح أصال مؤصال في نصوص اإلسالم التأسيسية، بالنسبة إل

ن معاشور، فإن ترجمته العملية تجّسدت في سلوكيات أوائل المسلمين تجاه غيرهم 

لوا ن دخلديانات األخرى، وتحديدا لّما " مازج المسلمون أمما مختلفة األدياأصحاب ا

ود تحت سلطانهم من نصارى العرب ومجوس الفرس ويعاقبه القبط وصابئة العراق ويه

م أريحاء، فكانوا مع الجميع على أحسن ما يعامل به العشير عشيره فتعلموا منه

هم لحرية في إقامة رسومهم واستبقوا وعلموهم وترجموا كتب علومهم وجمعوا لهم ال

ان ما كعوائدهم المتولدة من أديانهم وربما شاركوهم في كثير منها بعنوان عوائد، ك

 . "57عملهم في عيد النوروز وعيد الغمس في مصر
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" أن  دنيةهذا وقد بين محمد عبده في كتابه" اإلسالم والنصرانية بين العالم والم

سواء  لسفةوممارسة في مجال السياسة وفي مجال العلم والف اإلسالم عرف التسامح كتقليد

 ى.بين المسلمين أنفسهم أو بين المسلمين وبين غيرهم من أصحاب الديانات األخر

 ملة،كان أهل الذمة الذين يعيشون داخل الدولة اإلسالمية يعاملون أحسن معاو

هم املونوالنصارى، ويعوكثيرا ما كان الخلفاء يقربون إليهم بعض أهل الذمة واليهود 

نا معاملة حسنة كريمة، حتى إن هارون الرشيد وضع جميع المدارس تحت مراقبة يوح

 ائه،بن ماسـويه، وكان جورجيس بن بختشوع مقربا لدى الخليفة المنصور من بين أطب

في  ولما عرض عليه المنصور اإلسالم أجابه:" رضيت بأن أكون مع آبائي في جنة أو

 58نصور وأمر له بعشرة آالف دينارنار" فضحك الم

غلبية ف األو في ذكر أسبقية الشريعة اإلسالمية في إقرار الحرية الدينية و ضبط موق

جاء "  ارة:تجاه األقليات و منها الدينية ، يقول الدكتور والمفكر اإلسالمي   محمد عم

ة لقاعداإلسالم فسلك االختالفات في إطار الوحدة ، و جعل التنوع هو السنة و ا

الذات  ن ))والقانون، و وضعه لبنات في البناء الجامع، و قرر أن )) اآلخر (( هو جزء م

  .59.."(( ، و ذلك ألول مرة في تاريخ الشرائع و األمم و الدول و الحضارات.

 

 موقف المستشرقين من التسامح الديني في اإلسالم.3

نية تمليها التعاليم الدييقول محمد أركون: "إن التسامح ليس فضيلة أساسية 

ية في سياسوالفلسفية العظيمة، ولكنه باألحرى يمثل استجابة للمتطلبات االجتماعية وال

يعرف محمد جابر األنصاري ؛ويرى 60"أوقات االضطرابات اإليديولوجية الكبيرة

أو  لمساواةؤ واالتسامح بأنه: تعايش المختلفين بسالم إذا توافر بينهما حد أدنى من التكاف

 .61"القَبول باآلخر. كما وال يوجد تسامح بين أناس مختلفين في الفرص بينهم

غير  فهل يعتقد المستشرقون الكبار االعتقاد ذاته بشأن اإلسالم وتسامحه مع 

 ؟المسلمين

 هياتال داعي للتعريفات اللغوية واالصطالحية لالستشراق ألنها أصبحت من بدي

نصفة لكننا سندرج عينة من الشهادات المسالمي المصطلحات المتداولة في الفكر اإل

 والعادلة لنبين الحق من الباطل؛
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مة ، ل الذلقد كان أه" : الشهير بمجلدات" قصة الحضارة" يقـــــــــول ول ديورانت

جة ية بدرأم بنيعهد  فيالزرادشتيون ، واليهود ، والصابئون يستمتعون  والمسيحيون ، و

ممارسة  فيراً هذه األيام ، فلقد كانوا أحرا فيالمسيحية  فيمن التسامح ، ال نجد نظيرها 

تسامح وعلى الرغم من خطة الويضيف :" ،شعائر دينهم ، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم

جديد ين الكان ينتهجها المسلمون األولون ، أو بسبب هذه الخطة اعتنق الد التيالديني 

لدين وذ االمسحيين وجميع الزرادشتيين والوثنيين إال عددً قليالً منهم ، واستح معظم

كش ى مراأندونسيا إل البلدان الممتدة من الصين و فياإلسالمي على قلوب مئات الشعوب 

نهم فف عواألندلس وتملك خيالهم وسيطر على أخالقهم ، وصاغ حياتهم ، وببعث آماال تخ

 .62"بؤس الحياة ومتاعبها 

 ن جمعواإن المسلمين وحدهم الذي ":  كتابه ) تاريخ شارلكن ( فيروبرتسن يقول -

سام قهم الحمتشابين الغيرة لدينهم ، وروح التسامح نحو أتباع األديان األخرى ، وإنهم مع ا

 ـاليمهمـــــالتمســــــك بتعـــــ فينشراً لدينهم ، تركوا من لم يرغبوا فيه أحراراً 

 ."ةالدينيــــــــ

 

ة بوالمغل العرب لم يفرضوا على الشعوب ":  المستشرقة األلمانية زيغريد هونكهوتقول  

أبشع  إلسالماالزرادشتية ، واليهود الذين كانوا قبل  اإلسالم ، فالمسيحيون و فيالدخول 

سة أمثلة التعصب الديني ، وأفظعها ، سمح لهم جميعا دون أي عائق يمنعهم بممار

دون  ارهموترك المسلمون لهم بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم ، وأحب شعائرهم دينهم ،

ألعمال لك اأن يمسوهم بأدنى أذي ، أو ليس هذا منتهى التسامح ؟ أين روى التاريخ مثل ت

 وهونكه تشير إلى ذلك بصراحة فتقول:  وتصرح في عبارة جميلة قائلة :"63"؟ ومتى ؟

و دف أرآن الملزمة، فلم يكن الهال إكراه في الدين.. تلك هي كلمة الق"

  فيالمغزى للفتوحات العربية نشر الدين اإلسالمي، وإنما بسط سلطان هللا

انوا ما ككأرضه، فكان للنصراني أن يظّل نصرانيًا، ولليهودي أن يظّل يهوديًا 

ل من قبل، ولم يمنعهم أحدٌ أن يؤدوا شعائر دينهم، ولم يكن أحد لِّيُن ذًى أو أزِّ

هم وصوامعهم وكنائسهمضرًرا بأحب  "ارهم أو قساوستهم، وبِّيَعِّ

المخلصون من وهي طائفة  ىالطائفة األولوتعد هذه المستشرقة من 

الباحثين عن المعرفة وهؤالء مهما تنوعت أجناسهم وأزمانهم فئة واحدة يقال 

عنهم جميعا أنهم طالب الحقيقة سواء في ميدان العلم أو في ميدان العقيدة 

فالغالب عليه ) هذا الفريق الدينية ويصف بعض الباحثين هذا الفريق بقوله :" 

قواله بحماسة بينة تشبه حماسة المؤمن ( في كتابته عن اإلسالم أن تصطبغ أ
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إن لم يبلغ به األمر مبلغ التدين بالعقائد اإلسالمية ... ومن هؤالء  بدينه و

الكاتب األسباني " باسكو أبانيز" الذي قال في كتابه " تحت ظلال الكنيسة" 

 وكذلك. ( أألندلسي اإلسالميمال يزيد عليه المسلم شيئا من فضائل التاريخ ) 

إن  "قوله : تاريخ اإلسالم ( فيكتابه : ) نظرات  فيالمستشرق دوزي ل يقو -

التسامح ومعاملة المسلمين الطيبة ألهل الذمة أدى إلى إقبالهم على اإلسالم ، 

 "دياناتهم السابقة  فيوأنهم رأوا فيه اليسر ، والبساطة مما لم يألفوه 

وما جهله المؤرخون من حلم العرب الفاتحين ":  المستشرق غو ستافيقول -

اتساع فتوحاتهم وفى سهولة امتناع  فيوتسامحهم كان من األسباب السريعة 

كثير من األمم بدينهم ولغاتهم ، والحق أن األمم لم تعرف فاتحين رحماء 

 64"متسامحين مثل العرب ، وال دينا سمحاً مثل اإلسالم 

من بين هذه الطائفة من المستشرقين كما  اإلسالم كثير ممن اعتنقواوهناك ال

" نبذة عن بعض وأوروبا اإلسالم " كتابهأورد الدكتور عبد الحليم محمود في 

في مؤلفاتهم  اإلسالم من أشهروا إسالمهم من الغربيين أو من أنصفوا

علي أنه  " : ما نصه " اإلسالم مفتريات علىومقاالتهم وقد جاء في كتاب " 

ينبغي أال ننسي طائفة كريمة أخري من المستشرقين عرفت 

من " ما لم يكتبه أبناؤه اإلسالمي وأسلم بعضها وكتب عن الدين اإلسالم حقائق

األستاذ محمد أسد " ليوبولدفايس" واألستاذ عبد الرشيد األنصاري "  : أمثال

م روبرت ولزلي" واألستاذ ناصر الدين " اسحق دينيه" واألستاذ عبد الكري

جرمانوس, والسيدة مريم جميلة " مارجييت ماركوس" والكتابة البريطانية " 

ايفلن كوبلد" والدكتورة " ٍستان راتينسي" الهولندية ومارشيال مايكل انجلو 

دين الحق  اإلسالم االيطالية .. والالتي أسلمن بعد بحث واقتناع واعترفن بأن

 ." والفطرة ومنهاج الحياة السوي القوي

هذه الطائفة عنتا واضحا من المستشرقين اآلخرين فهم يتهمونها ى وتلق

العاطفة أو الرغبة في مجاملة  باالنحراف عن النهج العلمي أو االنسياق وراء

المؤرخ   المسلمين والتقرب إليهم ومن األمثلة على ذلك ما فعلوه مع المستشرق

كتابه ) الدعوة إلى  في م(1864-1930)اإلنجليزي السـير توماس آرنولد

لقد عامل المسلمون الظافرون العرب المسيحيين بتسامح  ":حين قال(  اإلسالم

القرون المتعاقبة ،  فيعظيم منذ القرن األول للهجرة ، واستمر هذا التسامح 

اعتنقت اإلسالم قد اعتنقته  التيونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية 

نا هذا وقت فيعن اختيار و إرادة حرة ، وإن العرب المسيحيين الذين يعيشون 

وقد برهن هذا المستشرق   65"بين جماعات المسلمين تشاهد على هذا التسامح 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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 وقد" "  على تسامح المسلمين في جميع العصور مع مخالفيهم في الدين.

الذي  "اإلسالم الدعوة إلى " نولد المسلمين في كتابه القيمأرأنصف توماس 

برهن فيه على تسامح المسلمين في جميع العصور مع مخالفيهم في الدين على 

لى الرغم من أن هذا لكتاب يعتبر من أدق وأوثق عكس محالفيهم معهم وع

حادثة فيه إال أنه لم يذكر و اإلسالم المراجع في تاريخ التسامح الديني في

وبخاصة المبشرين منهم  -وأرجعها إلى مصدرها فإن المستشرقين المتعصبين 

 . يزعمون ن مؤلفه كان مندفعا بعاطفة قوية من الحب نحو المسلمين

ين مستشرقإن ال ويقولون:الدكتور عبد هللا عباس الندوي  وفي األخير نستشهد بقول 

 إخالصبببحوثهم العلمية وخدموا الكتاب والسنة هم أصدقاء العرب والمسلمين خدموهم 

سلم وليه عتذكرنا بالحديث النبوي الذي جاء فيه أن النبي صلى هللا  ىعلمي وهذه الدعو

ن إعاني , ه يركان يدعو ربه متعوذا : اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلب

عاذ دقاء هم أصحاب خصال استفهؤالء األص؛سيئة أذاعها"  ىحسنة دفنها وإن رأ ىرأ

"  سير منها نبي الرحمة صلى هللا عليه وسلم ولنا شاهد من بين هؤالء األصدقاء وهو

ذ وربا منها أادوارد روز" ) الذي ( يقول : إن المعرفة بالمحمدية ) اإلسالم ( التي تملك

هذا وحيون كليا التي أعدها المسي المغلوطة وهة وبقرون قائمة على أساس التقارير المش

 كل خيرفاالفتراءات المتنوعة حول المحمدية و إلى نشر األكاذيب  ىهو األمر الذي أد

غوا وبال لم يكن محمودا في عين أوربا كبروهيء وجدوه في المحمدية أخفوه تماما وكل ش

  66."شوهوا صورته في التعبير عنه أوفي بيانه 

                                      
 -أحمد سليم سعيدان، مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في اإلسالم، سلسلة عالم المعرفة، العدد 131،الكويت، 1988، ص  1851

 -محمد بن منظور ت711ه،لسان العرب :، ، دار صادر ، بيروت ط1،ص 2.489 

م 1990،دار الجيل ،بيروت ،دط ،، 1،ج ،القاموس المحيط  :ه 818محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  ت-

 ،ص3.287 

أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب صفة القيامة ،باب تحرم النار على كل قريب هين سهل .وقال:هذا حديث حسن -

 غريب.4 

 - الخليل بن أحمد الفراهدي ،تحقيق مهدي المخزومي ، كتاب العين  ،ج3،دار مكتبة الهالل ،بيروت ،ص5.155 

 - محمد بن أبي بكر الرازي ،ت666ه  ،نحقيق محمود خاطر ،مختار الصحاح:مكتبة لبنان ،بيروت ،ص288. 6 

 -أخرجه البخاري ،كتاب االيمان ،باب الدين يسر ،ج1 ، ص 22،برقم7.38 

 -محمد القاضي،مسند الشهاب ،ج 1،مؤسسة الرسالة ،بيروت،ط2 ،1982،ص8.48 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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- حميدة النيفر ،التسامح ومنابع الالتسامح : قضايا إسالمية معاصرة ،المجلد الثاني ،العدد28،29،سنة2004 

 ،ص9.12 

 -أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة :ج3، ،تحقيق عبد السالم محمد ،دار الجيل ،بيروت ط1،1990،ص10.99 

-ناصر الدين بن عبد السيد ،المغرب في ترتيب المعرب : ج2 ، ،تحقيق محمد فاخوري وعبد الحميد مختار ،مكتبة 

 أسامة بن زيد ،حلب 

 ط1،ص11.111 

 -محمد الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ج3  ، ، ،مكتبة الحياة ،لبنان ط1 ،1306ه،ص12.15 

 -إبراهيم العريس ،التسامح بين شرق وغرب ، ،دار الساقي ،بيروت ،لبنان، ط1 ،ص13.12 

راجع مقال خلفان بن سنان بن خلفان الشعيلي "سماحة اإلسالم في معاملة غير المسلمين )السنة النبوية نموذجا(  -

 ص06 14 

، دراسة تطبيقية ،مؤتمر  مفهوم التسامح  في اإلسالم وصلته بمفهوم الواجبالباحث بالل صفي الدين  :-

 التسامح الديني في الشريعة اإلسالمية المنعقد يومي12/11/تموز 200915

  16 --راجع بالل صفي الدين ،مفهوم التسامح في اإلسالم وصلته بمفهوم الواجب ،مرجع سابق ،ص

 - المرجع نفسه ،ص7 نقال عن : األحاديث المختارة للضياء المقدسي رقم. 116217

 -القرآن الكريم ،سورة المائدة ،اآلية18.13 

 --محمد بن أحمد بن صالح الصالح :الرحمة والتسامح في ضوء القرآن الكريم،ص 56019

 - محمد بن أحمد بن صالح الصالح :الرحمة والتسامح في ضوء القرآن الكريم،ص 56120

 - المنثور في القواعد للزركشي،ج3 ،ص 39821

 - القرآن الكريم ،سورة الشورى ،اآلية 39- 4322

،دار آراس للطباعة والنشر  2الثقافة والدولة ط، اإلسالمي -فقه التسامح في الفكر العربيعبد الحسين شعبان: " -

 ،أربيل ،العراق، 201223

 - عبد الحسي شعبان ،صحيفة الخليج االماراتية ،األربعاء 5/16/. 201024

 

دار الوسيلة موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول،  صالح بن عبد هللا حميد، عبد الرحمن ملوح، -

  25 للطبع والنشر،جدة ،1998، المجلد السادس، ص: 2288 . 

 -ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،الجزء15 ،ص26.72 
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 -القرآن الكريم ،سورة الشورى ،اآلية27.40 

 -القرآن الكريم ،سورة النحل ،اآلية28.162 

 -القرآن الكريم،سورة التغاين ،اآلية29.14 

مرجع سابق، موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول،  صالح بن عبد هللا حميد، عبد الرحمن ملوح، -

 المجلد السادس، ص: 30.2891 

 - أخرجه اإلمام البخاري فى صحيحه كتاب المناقب باب صفة النبى .31 

 - أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه كتاب المغازى باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضى هللا عنه  32 

 -راجع فتح القدير للشوكاني ،ج1،ص 2833

 -عبد القادر بوعرفة :أستاذ وباحث في الفلسفة مدير مخبر األبعاد القيمية للتحوالت بالجزائر34 

،تحقيق عبد 3.انظر:معجم مقاييس اللغة البن فارس ج284الراغب األصفهاني :معجم مفردات ألفاظ اللغة،ص -

 السالم هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة 1985،ص 29335

 - سورة الحجر،اآلية36.85 

 - سورة البقرة ،اآلية37.109 

 - سورة الزخرف ،اآلية  8938

 - سورة الزخرف ،اآلية 539

 - سورة النحل ،اآلية 2740

 - ويقصد بها ترك التثريب نهائيا راجع الجامع ألحكام القرآن ج2،ص 7141

 - سورة النور اآلية 42.22 

 - سورة الحجر،اآلية 8543

 -القرآن الكريم ،سورة الزخرف ،اآلية 44.89 

 -وطفة علي أسعد "مفهوم التسامح بين شرق وغرب ،مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية مقال نشر في 45.2012/03/11 

  46-عبد هللا علوان، معالم الحضارة في اإلسالم وأثرها في النهضة األوروبية، دار السالم،بيروت -حلب 1980، ص156.

  47-المرجع نفسه : ص158

47-)علبي( عاطف: التسامح والثقافات، مجلة التسامح، تصدر عن وزارة األوقاف والشؤون الدينية في سلطنة 

.300، ص2004عمان، العدد الخامس،    
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 - القرآن الكريم ،سورة النساء ،اآلية49.28 

  50-مجمد الزحيلي، حقوق اإلنسان في اإلسالم، دار الكلم الطيب، دمشق، 1997، ص172

 -القرآن الكريم :سورة البقرة ،اآلية 51.256 

-) ابن عاشور( محمد الطاهر ، أصول النظام االجتماعي في اإلسالم تونس: دار سحنون والقاهرة: دار السالم، 

 2006،ص52.113 

 - المصدر نفسه ،ص53.61 

 --) زيدان( عبد الكريم : حالة الضرورة في الشريعة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة، بيروت: ص54.5 

 -- ابن عاشور، أصول النظام االجتماعي في اإلسالم تونس،مصدر سابق،  ص 55.215 

 - المصدر نفسه ،ص 21756

 - المصدر نفسه ،ص57.219 

. نقال عن :علي أسعد وطفة 40، ص1973رابطة العالم اإلسالمي، ندوات علمية في الشريعة وحقوق اإلنسان،في اإلسالم، بيروت -

 ،مرجع سابق.58 

  59 - محمد عمارة: اإلسالم و األقليات " الماضي ، الحاضر و المستقبل ، القاهرة ، مكتبة الشروق الدولية ، ط 1 ، 2003 ، ص 12

60  

 -ويل ديورانت ،قصة الحضارة،الجزء 13،ص61.113 

 -المرجع نفسه ،ص62.113 

 - شمس العرب تسطع على الغرب ص 36463

 - اإلسالم وأهل الذمة ص 1164

 - توماس أرنولد ،ا لدعوة إلى اإلسالم ص  9965

  66 . - لجورج سيل: ترجمة القرآن طبع نيويورك 1956م،ص 711.



 سبق اإلسالم في إرساء مبدأ التسامح كقيمة حضارية وإنسانية إسالمية

 -التسامح الديني نموذجا-

 

 

 إعداد/

 علي أجقو :األستاذ الدكتور

 الجزائر-جامعة بسكرة

 pr.ajgou@gmail.com: البريد الكتروني

 دريدي وفاء :األستاذة

 الجزائر -1-باتنةجامعة 

 pr.dridi@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
 

 

 :مقدمة-
التي شغلت المجتمعات البشرية منذ األزل  وأعقد القضايامن أهم  الديني موضوع التسامح إن

حد سواء الرتباطها  والتطبيقي علىومازالت تشغل كل المجتمعات المعاصرة في جانبها النظري 

وبسبب هذا التعقيد  .في ابعاده المختلفةالسلم تي الحرية وعلى األخص الدينية منها و الوثيق بمسأل

في  ، خاصةوالمسلمون اإلسالم ويتعرض تعرض والذي مرده في أحيان كثيرة إلى سوء الفهم

تلصق باإلسالم تهم  لحملة ظالمة من االفتراءات والمزاعم التي أرادت أن ين،األخير العقدين

وفوق ذلك عدم التسامح  وعدم االعتراف بقيمة اآلخر المختلفاب، واإلرهالتعصب 

(intolérance)دينيا، حضاريا أو لها في اإلسالم وال سند لها  أصلدعاوى ال  ، وغير ذلك من

 تاريخيا.

الحضارة اإلسالمية التي انطلقت من تعاليم اإلسالم قد ضربت أروع األمثلة في و

 ،الحضارات األديان، مختلف والتعايش اإليجابي بين األمم والشعوب من (tolérance)التسامح

 . األعراقوالثقافات 

الصدارة، ليس على مستوى المبادئ فحسب وإنما  ويحتل مكانخاصة  ويكتسب التسامح أهمية

ويقر بوجوده المفكرون من غير المسلمين:  العملي الذي يشهد به التاريخ على مستوى التطبيق

واألحاديث القرآنية اآليات كما جاء في عديد  قد نص على التسامح مع مختلف األديان فاإلسالم

سلوكيات عامة الناس وقت الشدة والرخاء  الحكام والقادة وأيضا تصرفاتفي و الشريفة النبوية

 .وفي زمن السلم والحرب على السواء

وال يكتفي اإلسالم بتعليم أتباعه هذا التسامح الشامل بوصفه شرطاً من شروط السالم الضروري 

للمجتمع اإلنساني، بل يطلب منهم أيضاً االلتزام بالسلوك العادل الذي ال يقبل باآلخر فحسب، بل 

ح ثقافته وخصوصياته الحضارية. وَخير وصف يمكن أن نطلقه على هذا التسامو يحترم عقيدته 

 ً ﴿الَ يَْنَهاُكُم هللاُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم  ، مصداقا لقوله تعالى:أنه تسامح إيجابي وليس تسامحاً حياديا

وُهْم َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنَّ هللاَ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطي  .1َن﴾فِي الِدِّيِن َولَْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن تََبرُّ

  جملة من القيم والمبادئ أهمها:التسامح  تحت قنطرةفي قلوب اتباعه و لقد رسَّخ اإلسالمنعم 

                                                           
 8: اآلية الممتحنةسورة  1

mailto:pr.ajgou@gmail.com


لرسالة  تُعد في نظر اإلسالم حلقات متصلةجميعها  و السماوية تستقي من َمعيٍن واحد الديانات -

 ،واحدة جاء بها األنبياء والرسل من عند هللا على مدى التاريخ اإلنساني

 اإليمان بهم، اخوة ال تفاضَل بينهم ِمْن حيث الرسالة ومن حيث والرسل األنبياء -

 ال إكراه في الدين،  -

 اختالفها محترمةٌ في نظر المسلمين، على ةالعباد دور -

 هي أحسن،  بالتي مجادلة غير المسلمين تكون -

 ، غير المسلمينبين المسلمين وبين  السالم التآخي أساس العالقة -

د اتباعهقد رسَّخ في قلوب  إن اإلسالم المطلوب ِمْن إنساٍن استلم سدَّة  التسامح كلَّ هذه األسس ليحدِِّ

د للناس في نفوس  حية القيموال تزال هذه  .المتسامحة إنسانيته كافة الحياة وعاش ليؤكِِّ

وتوجيه سلوكها وتعاملها مع كل البشر في كل  البقية من األمةوقادرة على صقل عقل  األكثرية

 .بروح وفكر متسامح ومكان زمان

وبناء على ما سبق يمكننا القول ودون مبالغة أن المتتبع النزيه لمسيرة اإلسالم منذ بزوغ فجره 

وقيام حضارته، يخلص إلى نتيجة مفادها أن من أهم ما حرص اإلسالم على نشره بين مكونات 

ي هو التسامح الديني، الذي أصبح قيمة حضارية إسالمية: فالتسامح بالمفهوم المجتمع اإلسالم

اإلسالمي لم تعرفه حضارة قامت على الدين وشادت قواعدها على مبادئه وهي من أشد ما عرف 

التاريخ تسامحا وعدالة ورحمة وإنسانية، وهناك عشرات األمثلة التي تدل على صحة ذلك وحسبنا 

تنفرد في التاريخ بأن الذي أقامها دين واحد ولكنها كانت لكل ألديان. وفي  ان نعرف ان حضارتنا

: "إن لشعوب النصرانية كل (Fisher Irving)إيرفنغ فتشر المفكر المعروف هذا الصدد يقول

ً  مسوغ ليس  في أن تكون خجلة من عدم تسامحها الديني واإليديولوجي في العصور السالفة. ويقينا

 ".اآلخرين يشيروا بإصبع االستهجان إلىلهم الحق في أن 

كونه القنطرة التي من خاللها يعبر الجميع إلى فضاء الحوار مح الديني مطلب إنساني نبيل التسا و

 .والتواصل ويتحقق من خالله التعايش بين سائر البشر

 وعليه يمكن طرح التساؤالت التالية:

 ما مفهوم التسامح في اإلسالم؟ -

 الديني في اإلسالم؟ما مفهوم التسامح  -

 ما هي أسسه وما هي آليات إشاعته؟   -

 ما مدى تطبيقه في الميدان العملي؟ -

إلى أي مدى يسهم نشر الفكر التسامحي بعامة والديني بخاصة في ضمان تكريس لغة  -

  وإنسانيا؟المشترك مجتمعيا  وتحقيق التعايشالحوار والتفاهم 

 :في اإلسالم مفهوم التسامح الديني أوال:

 التسامح لغة:-1

 إذ جاء في لسان العرب: سمح، السماح، السماحة، المسامحة، والتَّسميح وتعني لغة الجود، وأسمح

وجاء  2، وأسمح وتسامح وافقني على المطلوب، والمسامحة هي المساهلةوسخاء بكرم وأعطى جاد

)سَمح( به يسمح بالفتح فيهما سَماَحا َسماحة أي  والسِّماحة الجودمختار الصحاح سمح _السِّماح  في
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جاد. وسمح له أي أعطاه. وسُمح من باب َظُرف صار سمحا بسكون الميم، وقوم ُسَمحاء بوزن 

 .3فُقهاء، وامرأة َسِمحة ونسوة ِسَماح. والُمَسامحة الُمَساهلة وتسامحوا تََساَهلوا

ا في لسان العرب ومختار الصحاح ال يحيل وعليه فالجذر اللغوي للفظة التسامح المستخدمة كم

وربما هذا ما دفع  .والمساهلة والجود والسخاء الكرم تعني على المعاني الحديثة للتسامح، كونها

بعض المفكرين إلى القول أن اللغة العربية ال تنطوي على مفهوم واضح للتسامح بالمعنى المعاصر 

للكلمة: فحينما نتفحص القواميس الغربية نجد مثال في قاموس الروس الفرنسي أن مفهوم 

سياسية والدينية يعني احترام حرية اآلخر وطرق تفكيره وسلوكه وآرائه ال  (Tolérance)التسامح

كالتفهِّم والتساهل واإلحجام عن المنع، وبعبارة أخرى أن الكلمة قد معاني عدة  أن للكلمةكما نجد 

شحنت بمضامين جديدة فتجاوز التسامح المجال الفردي ليصبح داالً على طاقة المجتمع وقدرته 

 4واحترامهما.على استيعاب االختالف والمعارضة 

من جهة أخرى فإن البحث عن مفهوم التسامح في القواميس العربية ال ينبغي أن يتوقف عند مادة 

)س م ح( بل يحتاج أن يشمل مادة )ع ف و( أو مادة )د ر أ( وما حفِّ بالتسامح والعفو والصبر 

 من عبارات مصاحبة ورديفة حتى نتمكِّن من تحديد خصوصية المفهوم في اللغة العربية. 

مدلول اللغوي لمفهوم التسامح هو ما يجعل كثيرا من النقاد يَعيبون استعمال هذا المصطلح ولعل ال

األديان أو باألحرى بين أهل األديان.  والتعايش بينويستعيضون عنه بتعابير مثل: التعايش السلمي 

قليات للتعبير في المقام األول عن التسامح الديني مع األ وعلى الرغم من ابتكار مصطلح التسامح

الدينية عقب اإلصالح البروتستانتي، فقد شاع استخدامه بشكل متزايد لإلشارة إلى قطاع أكبر من 

 5.الممارسات والجماعات التي تم التسامح معها أو األفكار التي تم اعتناقها على نطاق واسع

ما هو إال اشتقاق لكلمتي "السََّماَحة" و "السَّْمحِ" التي طالما  لتسامحاوخالصة القول أن مصطلح 

اقترنتا بالدين اإلسالمي كإحدى صفاته األساسية، كما جاء في الحديث الشريف: "بُِعثُت بالَحنَِفيَّة 

السَّْمَحة". أما مفهوم التسامح الديني، الذي ارتبط بحركات الحداثة واإلصالح في المجتمعات 

نذ القرن السابع عشر، فقد ُعرف قَْبالً في المجتمعات العربية واإلسالمية بتعابير األوروبية م

الزمان والمكان من قبيل المسامحة و "السلم و "المهادنة" و  بتغيرمختلفة وبمضامين متغيرة 

"الوفاق". وتعد صحيفة المدينة، على اختالف المصادر، أول قانون للتسامح الديني في تاريخ 

مسلمين، باعتبارها "وثيقة السالم" في مجتمع متعدد الثقافات واألديان. لقد بقيت هذه العرب وال

 .الدين اإلسالمي في أصله ومقصده سماحة نستشهد بها علىالوثيقة ليومنا هذا 

 التّسامح اصطالحا   -2

التي تسهم في إحالل  وهو الوسيلةإن التسامح يعني االحترام والقبول لآلخر ليس فقط المختلف 

ثقافة السالم محل ثقافة الحرب، وال يعني المساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح هو قبل كل 

اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق اآلخرين في التمتع بحقوقهم األساسية المعترف بها.  ءشي
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االعتراف باالختالف ولكنه يمنع هذا االختالف من التطور إلى محاوالت اإللغاء  التسامح يعنيو

 6ويؤدي قبوله إلى التعايش السلمي المشترك، وللتسامح حدودا فهو ال يعني الخنوع واالستسالم.

التسامح في الثقافة العربية واإلسالمية فماذا يقابلهما إذن في الثقافة  إذا كان هذا هو مفهوم مصطلح

  والمسيحية؟األوروبية 

لتسامح، والذي يشمل مفاهيم الهوية والتساوي في حقوق المواطنة ا لمصطلح إن الفهم الحديث

المسيحية بالنسبة لألفراد الذين ينتمون إلى ديانات مختلفة، لم يكن ذا قيمة من وجهة نظر أوروبا 

 السائدة، كماعقيدة الفي الفترة التي سبقت العصر الحديث وذلك نظًرا للمعاني التي تنطوي عليها 

أنه في الفترات التي سبقت "( 1994- 1921يوضح المؤرخ البريطاني جيفري رودولف إلتون )

عالمات العصر الحديث، كان الموحدون يرون أن مبدأ التسامح مع المعتقدات األخرى عالمة من 

 ."الجحود وضعف اإليمان باهلل

بالتعامل مع بقية أبناء األديان والطوائف  أتباعهافبالرغم من أن التعاليم المسيحية تلزم  وبالفعل،

أنه من الناحية  وشكال، إالاألخرى بالمحبة والتسامح وعدم نبذ اآلخر المختلف عقيدة ولونا 

ول التسامح إال في القرنين السادس عشر والسابع التاريخية، لم تبدأ أية محاولة لوضع نظرية ح

عشر، وذلك استجابة لحركة اإلصالح البروتستانتي التي أعقبت االنتقادات الموجهة إلى الكنيسة 

( وآخرون من بعده، إلى أن 1483-1546الكاثوليكية والتي أثارها الراهب األلماني مارتن لوثر )

 م. 1573ا عام صدر أول قانون للتسامح الديني في أوروب

(، في كتابيه 1704ـ1632اقترح الفيلسوف والطبيب البريطاني جون لوك )ومن جهة أخرى 

"رسالة في التسامح" نظرية أكثر تفصيالً وتنظيًما لفكرة التسامح اشتملت على مبدأ الفصل بين 

 .ي أوروباف الكنيسة والدولة والذي شكل حجر األساس لمبادئ الديمقراطية الدستورية المستقبلية

م الحصاد السياسي للجهود المبذولة من قبل واضعي 1689ان قانون التسامح البريطاني لعام ك وقد

 .النظريات حول فكرة التسامح في القرن السابع عشر

وأما مفهوم التسامح من خالل إعالن المبادئ بشأن التسامح الذي اعتمدته الدول األعضاء في 

والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين  وموالعلظمة األمم المتحدة للتربية من

، فهذه الوثيقة كما يشير إلى ذلك 1995نوفمبر 16أكتوبر إلى  25للمؤتمر العام في الفترة من 

عنوانها تعلن أن التسامح هو الوسيلة الوحيدة التي تؤدي إلى السلم، ويتكون من ديباجة وستة 

التي يجب اتباعها من أجل تطبيق مبدأ التسامح في مجتمعنا  فصول غنية بالتعاريف، بالمناهج

والتجمعات المعاصرة. ومما جاء في المادة األولى من اإلعالن التسامح "... ال تتعارض ممارسة 

التسامح مع احترام حقوق اإلنسان، ولذلك فهي ال تعني تقبل الظلم االجتماعي أو تخلي المرء عن 

. بل تعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك معتقداته أو التهاون بشأنها

اآلخرون بمعتقداتهم. والتسامح يعني اإلقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم 
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ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم، لهم الحق في العيش بسالم وفي أن يطابق مظهرهم مخبرهم، وهي تعني 

  7ينبغي أن تفرض على الغير".أيضا أن آراء الفرد ال 

 ومرتكزاته األساسية:اإلسالم مكانة التسامح الديني في ثانيا: 

 مكانته: -1

اإلسالم دين عالمي يتجه برسالته إلى البشرية كلها، تلك الرسالة التي تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم 

ً في جو من وتُرسي دعائم السالم في األرض، وتدعو إلى التعايش اإليجابي بين  البشر جميعا

 اإلخاء والتسامح بين كل الناس بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم.

المعاني اإلنسانية واألخالقية السامية، ورسَم  اتباعهفقد زرع في نفوس  التسامح،قام على  واإلسالم

ً يقوم على التراحم والتعاطف والتسامح  وقامت حضارة اإلسالموالترفع عن األحقاد، ، لهم منهجا

 األخرى.على اإلخاء اإلنساني والتفاعل مع الحضارات اإلنسانية  هي األخرى

 وصحابته ملسو هيلع هللا ىلصوالمنهج النبوي مليء بالقصص والنماذج على سماحة اإلسالم، وسعي الرسول 

الكرام )رضي هللا عنهم( من أجل استيعاب مخالفيهم واإلحسان إليهم، والعفو عن المسيء، وحسن 

 بالناس. الظن

، لم يبنه على القهر والقسر وفرض اللون الواحد، بل ملسو هيلع هللا ىلصفالمجتمع المتعدد الذي بناه رسول هللا 

ولم يسجل التاريخ حوادث طائفية، أو . على التسامح وحسن الظن والحوار واالحترام المتبادل

ً على أساس ديني،  ن األطراف رغم تواصل الحوار بيسجاالً عقائديًّا، أو تناحراً، أو احترابا

ً تحريضيًّا يقوم على اإلقصاء أو الرفض لآلخر  المعنية، كما لم يصدر النبي أو الصحابة خطابا

المختلف دينيًّا، بل كان السائد هو لغة الحوار والتفاهم بين األديان السماوية الثالثة }قُْل يَا أَْهَل 

 ْيَنُكْم{،اْلِكتَاِب تَعَالَْواْ إِلَى َكِلَمٍة َسَواء َبْيَننَا َوبَ 

وإلدراك هذه الحقيقة يكفي أن نتصفح كتب التاريخ لنجد ودون كثير عناء صفحات مشرقة عن 

التسامح اإلسالمي وعن األسلوب الطيب الذي اتبعه المسلمون في احترام اآلخرين، ولتوضيح ذلك 

 نذكر بعض النماذج التي تُوضح ذلك:

ً إلى اإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلص من المعلوم أن الرسول محمد جاء مبعوثا للعلمين، ومن ثمة دعا الناس جميعا

ذهب إلى الطائف بعد أن آذاه أهل  ملسو هيلع هللا ىلص  بالحكمة والموعظة الحسنة ، فقد ذكرت كتب السيرة أنه 

مكة لعله يجد هناك أنصارا و أعوانا، ولكن لم يجد منهم أحسن مما وجده عند اهل مكة فسبوه 

يعرض عليه أن يُطبق عليهم األخشبين ، فقال:" اللهم اهِد قومي  وشتموه ورجموه، فجاءه الَملَكُ 

د هللا " ، لم يشتمهم ولم يلعنهم ، بل دعا هللا  فإنهم ال يعلمون ، لعلَّ هللا يُخرج من أصالبهم من يَُوحِِّ

أن يهديهم، وفعال استجاب هللا دعاءه ، وخرج من ُصْلب أبي جهل  الصحابي الجليل عكرمة، 

ب أمية بن خلف الصحابي الجليل صفوان ، وخرج من ُصْلب الوليد بن المغيرة وخرج من ُصلْ 

سيف هللا خالد. وأيضا ال يجب أن نمر على ذلك الموقف الرائع الذي لم يقفه أحد قبله وأيضا بعده 

يكون نادرا إال الخلفاء الراشدون ومنهم الخليفة األموي عمر بن عبد العزيز وإذا حدث فإن ذلك 

: أن فَُضالة بن ُعَمْير الليثي ذهب اإلصابة فيذكر اإلمام ابن حجر يذكر ابن حجر جدا، حيث 

فلما دَنَا منه، قال الرسول: "أفضالة؟!" قال: نعم، فضالة  بالبيت،أثناء طوافه  ملسو هيلع هللا ىلص قاصداً قتَل النبي
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ث به  قال: هللا،يا رسول   قال:ال شيء، كنُت أذكر هللا !، فضحك النبي ثم  قال: نفسك؟ماذا كنَت تُحدِِّ

وهللا ما رفع يده  قال:فما كان من فضالة إال أن  قلبه،ثم وضع يده على صدره فسكن  هللا،استغفر 

  ".عن صدري حتى َما ِمْن َخْلِق هللا أحبِّ إليَّ منه

رغبة القتل والعدوان من فضالة  ونتيجة لهذا التسامح النبوي الراقي والكريم والذي قابل فيه

باالبتسامة الصادقة والمعاملة الكريمة والدعاء له بالهداية والمغفرة، واليِد الحانية التي كانت بلسماً 

ل الموقف من العداوة إلى  كما في  المحبة،َسَكَن به قلب فضالة، فشرح هللا صدره لإليمان، وتحوَّ

 َوال السَّيِِّئَةُ اْدفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي بَْينََك َوَبْينَهُ َعدَاَوةٌ َكأَنَّهُ َوال تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ } تعالى:قوله 

 .8َوِليٌّ َحِميٌم{

حينما فتح المسلمون  ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالمي ذلك الموقف للرسول األكرمالدين سماحة على مثال وخير 

)اذهبوا فأنتم الطلقاء(  :في اإلسالم المكيين غالبيةقال قولته الشهيرة التي أدخلت ومكة المكرمة 

ليضرب بذلك أروع األمثلة في التسامح، حيث كان هؤالء يقاتلونه ويحاربونه وإذا به يتركهم 

 وشأنهم بعد أن فتحت مكة. 

في العفو والتسامح، وما قصة   محمد  النبيمنهج   رضي هللا عنهم أجمعينونهج الصحابة الكرام 

مع مسطح بن أثاثة الذي خاض مع الخائضين في حديث اإلفك، وقال في أم  )ض(أبي بكر الصديق

كان ابن خالة أبي بكر الصديق وكان من و ما قَاَل  )ض(المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق 

ا تاب مسطح وتاب  فقراء المهاجرين، فلما علم بخوضه في قضية اإلفك أقسم أن ال ينفق عليه ، ولمَّ

فنزلت قوله تعالى: }َوال يَأْتَِل أُْولُوا اْلفَْضِل  9 يزْل أبو بكٍر واجداً في نفسه على مسطحهللا عليه لم 

ِ َوْليَْعفُوا َوْليَ  ْصفَُحوا أاَل ِمنُكْم َوالسَّعَِة أَن يُْؤتُوا أُْوِلي اْلقُْربَى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِجِريَن فِي َسبِيِل َّللاَّ

 ُ ِحيٌم{تُِحبُّوَن أَن َيْغِفَر َّللاَّ ُ َغفُوٌر رَّ أولي الفضل ب أن المقصود وقد جاء في كتب التفسير. 10 لَُكْم َوَّللاَّ

أولي القربى ابتداًء مسطح بن أثاثة، وتعم اآلية غيرهما ممن شاركوا ب والمقصودابتداًء أبو بكر، 

منين ابن عباس: إن جماعة المؤ حيث يقول في قضية اإلفك وغيرهم ممن يشمله عموم لفظها،

فنزلت  عائشة،وهللا ال نصُل َمْن تكلَّم في شأن  وقالوا:قطعوا منافعهم عن كلِّ َمْن قال في اإلفك، 

 بكر: قال أبوولما قرأ رسول هللا اآلية إلى قوله" أال تُحبون أن يغفر هللا لكم"،  اآلية في جميعهم.

ع إلى مسطح وأهله ما كان  وكفِّر أبو  عطية:قال ابن  عليهم،يُنفق بلى أُِحبُّ أن يَْغفر هللا لي، َوَرجَّ

  . 11بكر عن يمينه، رواه عن عائشة(

ابن خالته مسطح رغم مشاركته في حديث اإلفك بحق  عن )ض(لقد عفا وتسامح أبو بكر الصديق

 وتعالى.امتثاالً ألمِر ربه سبحانه  )ض(ابنته أم المؤمنين عائشة 

اإلسالمي مع أهل الديانات  الديني مشرقة من التسامح فس صفحات التاريخ هذه تعطينا صورةون

تجلَّى ذلك في أبهى صوره في العهدة العمرية التي َوقَّعها أمير المؤمنين عمر بن  وقد األخرى،

بطريرك الروم صفرونيوس في السنة الخامسة عشر للهجرة، والتي تَُمثِّل لوحة  عم )ض(الخطاب

بين المسلمين  الديني التسامحتاريخ ي ال نظيَر له في في التسامح اإلسالمي الذ رائعة فنية

 .والمسيحيين
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إن العهدة العمرية تدل على األخالق اإلسالمية السمحة، وعلى عدالة اإلسالم التي التزم بها القادة 

من اإلسالمي الذي ينبع من موقف القوة ال  الديني التسامح مبدأ المسلمون على مرِّ العصور، وعلى

 والذي التزم به القادة في جميع األوقات زمن السلم كما زمن الحرب. موقف الضعف،

ه على مصر  وأشعر قلبك الرحمة "وجاء في عهد اإلمام علي بن أبي طالب لمالك األشتر حين والَّ

للرعية، والمحبة لهم واللطف بهم، وال تكونن عليهم سبعاً ضارياً، تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما 

الدين، وإما نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أخ لك في 

أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك هللا من عفوه 

ك، وقد استكفاك أمرهم وابتالك  وصفحه، فإنك فوقهم ووالي األمر عليك فوقك، وهللا فوق من والَّ

نفسك لحرب هللا، فإنه ال يد لك بنقمته، وال غنى بك عن عفوه ورحمته، وال تندمن  بهم، وال تنصبن

 .12"على عفو، وال تبجحن بعقوبة...

 إال ليؤسس لعالقة بين العبد وربه وال تتكامل هذه العالقة وترتقي إال إذا صفت إن اإلسالم لم يأت

 وال تصفو إال بالتسامح. نفوس العباد

  مرتكزاته األساسية: -2

نحها الحرية الكاملة موجود سائر األديان واالتجاهات و ب يسمحإن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي 

، وتنفيذ تعاليمها وأحكامها، دون أن يفرض المرتبطة بها في ممارسة الشعائر والطقوس والعبادات

 .على أتباع هذه الديانات شعائره وأحكامه

بالسلطة ومنح مخالفيه في االعتقاد أسباب البقاء ولم يحدث على مر األزمان أن انفرد دين 

واالزدهار مثل اإلسالم، الذي يرتكز في إقراره مبدأ حرية المعتقد لغير المسلمين على اإلقرار 

بحتمية الخالف واعتباره سنة كونية، وأيضا االعتراف بأن حرية االختيار أساس التكريم اإللهي 

 لإلنسان.

 صلى هللا عليه وسلم هلل  على أرض الواقع: فقد عمل النبي محمدو ما سبق ذكره عرف التطبيق 

نصارى نجران  التي أبرمها ومنها هذا العهد الذي أبرمه مع 13على تجسيد ذلك من خالل العهود

وجاء ذلك  في العهد المنقول إلينا في   وما يتعلق بها من شعائر وطقوس،بضمان حريتهم الدينية 

بسم هللا الرحمن الرحيم من محمد " : وهذا نصه أسقف نجران، كتاب أبي الحارث بن علقمة

" إن لهم ما  :إلى األسقف أبي الحارث، وأساقفة نجران وكهنتهم، ومن تبعهم ورهبانهم ...النبي

تحت أيديهم من قليل وكثير، من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم، وجوار هللا ورسوله، ال يغير أسقف 

وال يغير حق من حقوقهم وال سلطانهم،  بانيته، وال كاهن من كهانتهمن أسقفيته، وال راهب من ره

على ذلك جوار هللا ورسوله أبداً، ما نصحوا واصطلحوا فيما عليهم غير   .وال شيء مما كانوا عليه

، و أيضا مع يهود المدينة والتي سمحت لهم أن يعيشوا في سالم تام مع "مثقلين بظلم وال ظالمين

ع المدينة لهم مالهم وعليهم ما عليهم، كما أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المسلمين في مجتم

عامله باليمن بأن ال يجبر أحدا من النصارى أو اليهود على ترك دينه، وكتب له قائال: من كان 

 .14على يهوديته أو نصرانيته فال يفتن عنها"
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من صلح في األراضي التي تم فتحها  وقد أثبتت الوقائع أن النبي صلى هللا عليه وسلم فيما عقد

عامل أصحابها معاملة حسنة ودون إمالء شروط بدافع االنتقام واإلذالل أو استعراض للقوة، كان 

 يقرهم على عقائدهم وممارسة شعائرهم ويأمر  برعايتهم والمحافظة على أموالهم وممتلكاتهم.

طوا بها إلى اإلسالم، وذلك بما آتاهم هللا قد عمل المسلمون على استمالة األمم والشعوب التي اختلل

إلى إجبار الشعوب أو األفراد  هؤالء إ طالقا يلجأولم ي من حجة ظاهرة وخلق قويم ودين ميسر.

 :على أساس، وذلك حكمهم على التخلي عن معتقداتهم إيمانا وممارسةالذين تحت 

 :أزلية وقطرة إنسانية سنة كونية االختالف بين البشر (أ

، وكذلك و األفكار المذاهب واآلراء تاريخ الوجود اإلنساني هو تاريخ التنوع في االعتقادات و إن

ذلك أنه لم  ،التعدد الشامل في مظاهر الحياة المادية، وهو ما يتماشى مع أهداف الخلق والوجود

 .15، ولن تجد لسنة هللا تبدياليأت خالفاً للمشيئة اإللهية، وإنما هي سنة هللا في خلقه

 إسالمي ، هل يوجد وضع تشريعيوغير العقائدي حيال هذا التنوع الشامل في المجال العقائديو

لهذه صفة المشروعية  اإلسالمهل يعطي  ،المخالفة أو بعبارة أخرى ائدمستوعب للعق ومالئم 

 ؟ ما يخالفه في عقيدته وشريعته بكلبحيث ال يعترف  اأم يسلبها منه األخيرة

قائع وما شهد به غير المسلمين ممن عاشوا في أحصان المسلمين وممن اطلعوا على إن ما أثبتته الو

اإلسالم وتراث اإلسالم، يدل داللة واضحة على أن غير المسلمين لم يشهدوا أجواء الحرية في 

 إال في ظالل اإلسالم. االجتماعيينممارسة عقائدهم ولم يهنئوا باألمن والسلم 

غير قليل من  عدد أن التصورات والمفاهيم التي ازدحمت بها أذهان ا هذا مؤكد. وما هو مؤكد أيض

نفي اآلخر،  حول مدعى القانونية الثقافية و التاريخية، المهتمين في األوساطو أيضا  الناس العاديين

في بعض  ما حصل الصراع والحروب ، مثل فرضته مسيرة طويلة من حوادث العنف و الذي

البوذية والكونفوشيوسية ك غير السماويةحية واليهودية، وفي السماوية، كالمسياألديان 

، التي عرف عنها في مراحل تاريخية بعيدة وقريبة، ومن خالل وقائع معلومة، ...والهندوسية

، لها ما يبررها، 16بالضغط واإلكراه في بوتقتها هصهرالعمل على  نفي اآلخر ول سعيها المستمر

وطبائع شتى هي  وعقائد اختالف البشر إلى أجناسولكن ليس بالنسبة لإلسالم الذي من مبادئه أن 

ً عقائدهم  ختالف البشر فيومن ثمة فا .سنة كونية ، قال تعالى بحكمته ةمرتبط سنة كونية هو أيضا

 به رسله الكرام من الشرائع ابن كثير : "هذا إخبار عن األمم المختلفة األديان باعتبار ما بعث َّللاِّ 

ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً {قال تعالى:  و،   17المختلفة  في األحكام المتفقة  في التوحيد ".

وال [عن قول هللا  وقال ابن كثير.  18 }واحدةً وال يزالون مختلفين إال من رحم ربك ولذلك خلقهم

يزال الخلف بين الناس في  أديانهم واعتقادات أي: وال  : " ]يزالون مختلفين إال من رحم ربك

مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم .. قال الحسن البصري: الناس مختلفون على أديان شتى إال من 

  19رحم ربك، فمن رحم ربك غير مختلف".

به، كما يؤكد ذلك حسن الشافعي االعتراف  لزاما ولما كان االختالف والتِّعدِّد آية من آيات هللا، كان

ضمير المسلم بحيث تجعل عالقته في أحكام األصول اإلسالمية تؤسس التعددية "  حين يقول:
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عمران  ويرى، 20"البشر نحو كل و اإلكرامباآلخر تقوم علي العدل واإلنصاف الواجب والبر 

ة  :"شرعية االختالف بين المسلمين"نزال في كتابه  أن شرعية االختالف تمثل معيار قوة األمَّ

اإلسالمية وفاعليتها وقدرتها على التَّجديد في الحاضر والمستقبل، وأنه في اللحظة التي فعَّلت األمة 

اإلسالمية شرعية االختالف بين المفكرين والعلماء والمدارس اإلسالمية بصورة صحيحة، كانت 

توحها الخارجية، وهو ما تزامن مع القرون الثالثة األولى، األمة في قمة قوتها وفاعليتها بل وف

بينما أخذت شرعية االختالف بين المسلمين تضيق منذ القرن الرابع بشكل متزايد ، فكان من 

نتائجه إغالق باب االجتهاد ، وظهور كتب الفرق والملل والنحل ، التي تدين اآلخر الداخلي قبل 

 .21"اآلخر الخارجي

 :والكلمة السواء بالحكمة والموعظة الحسنة سالماإللدعوة إلى ا (ب

على الرغم من أن اإلسالم دعا غير المسلمين إلى اعتناقه دينا وحثهم على ذلك بالحكمة والموعظة 

الحسنة، إال أنه لم يلجأ  على اإلطالق إلى أسلوب اإلكراه والضغط. وكان حسب الدعاة، الذين هم 

في دعوتهم وطلب  االستمرارواجب  يقفوا عند  ، أنأمرا مستحيالهداية الجميع على إدراك تام بأن 

مهمتهم هي البالغ فحسب، وهللا يتولى حساب المعرضين،  أسباب هداية الناس، على أساس أن

فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البالغ وهللا بصيٌر {مخاطباً نبيه: مصداقا لقوله تعالى

فإنما عليك  ،بي: " فإن تولوا أي أعرضوا عن النظر واالستدالل واإليمانالقرط، قال  22.}بالعباد

، وقوله تعالى أيضا مخاطبا نبيه محمد  23البالغ، أي ليس عليك إال التبليغ، وأما الهداية فإلينا"

سياق في قال الشوكاني و  .24 }فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر{صلى هللا عليه وسلم: 

أحكام " أي: فليس عليك إال تبليغ  ،25 }فإنما عليك البالغ وعلينا الحساب{شرحه لقول هللا تعالى: 

أي: محاسبتهم  ،]وعلينا الحساب[الرسالة، وال يلزمك حصول اإلجابة منهم لما بلِّغته إليهم، 

 .26بأعمالهم ومجازاتهم عليها، وليس ذلك عليك"

في نشر اإلسالم حتى وصل إلى  ةالتسامح كان أحد العوامل الرئيسيوهذا المبدأ الذي يحمل فكرة 

كثير  اأكدههي حقيقة ، واعب والتحدياتتوهو في ازدياد رغم الم ربوع العالم المختلفة وال يزال

قوله: "إن  (Reinhart Dozy)دوزي الهولندي فقد نقل عن المستشرق من علماء الغرب ومفكريه،

تسامح ومعاملة المسلمين الطيبة ألهل الذمة أدى إلى إقبالهم على اإلسالم وأنهم رأوا فيه اليسر 

والفيلسوف  ، و يذهب في نفس االتجاه المؤرخ27والبساطة مما لم يألفوه في دياناتهم السابقة "
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من خطة فيقول: "وعلى الرغم   (William James Durant)ورانتد وليام جيمس األمريكي

التسامح الديني التي كان ينتهجها المسلمون األولون، أو بسبب هذه الخطة اعتنق الدين الجديدَ 

معظُم المسيحيين وجميع الزرادشتيين والوثنيين إال عدداً قليالً منهم .. واستحوذ الدين اإلسالمي 

واألندلس، وتملك  سيا إلى مراكشلبلدان الممتدة من الصين واندونيعلى قلوب مئات الشعوب في ا

 .28خيالهم، وسيطر على أخالقهم، وصاغ حياتهم، وبعث آماالً تخفف عنهم بؤس الحياة ومتاعبها"

 :وضرورة االقتناع عدم اإلكراه في الدينج( 

فري الصرراع برين الحرق والباطرل  أيضاسنة جارية بين البشرية منذ األزل وفي العقيدة ن االختالف إ

،  ولرو أراد هللا للبشررية أن ال يتخلرف أحرد مرنهم عرن اإليمران كرذلكهذه الحياة الدنيا هو سنة ماضرية 

أن يسعى من رأى الحق والصواب في دينه أن ينشط فري  اطبيعي ، ومن  ثمةلكان ذلك ولكنه لم يفعل

وهررذا أمررر قابررل  .أن يرررى كررل انتصررار وتقرردم لعقيدترره انتصرراراً وتقرردماً لنفسرره  دعرروة النرراس إليرره و

معتنقيهرا للعمرل  األديران تحرثبعض فر :لإلدراك بسهولة ألنه معهود في جميرع المجتمعرات اإلنسرانية

وأيرم "صرلى هللا عليره وسرلم:  على نشرها وإقناع اآلخرين بها، كما هو شأن اإلسالم الذي يقول نبيره

 .29 "بتهللا ألن يهدي هللا بك رجالً واحداً خيٌر لك مما طلعت عليه شمس وغر

  ةجلي ة،واضح ذلك قاعدة عامةفي االعتقاد مؤسساً في اإلنسان حرية من هذا المنطلق أقر اإلسالم 

ينِ }منها قوله تعالى: القرآنية، في عديد اآليات ةمؤكد ةقطعيو  ْشدُ ِمْن  ال إِْكَراهَ فِي الدِِّ قَْد تََبيََّن الرُّ

 ِ األرض كلِّهم جميعاً أفأنت تركه الناس حتى يكونوا في ولو شاء ربِّك آلمن َمن }: وقوله أيضا 30{الغَيِّ

 . 31{مؤمنين 

ال تتحقق حرية المعتقد للفرد   بالقناعة واالطمئنان النفسي لما يعتقد وإال عقيدة اإلسالم ال تتحقق  إن

 المؤرخ اإلنجليزي أرنولد هذه القاعدة قال عنها .تكون  بمحض االختيار والقناعة الذاتية عندماإال  

بريطانيا إال في لقد جاء بها اإلسالم من زمن بعيد ولم نقبلها نحن هنا ": (Arnold Toynbee)توينبي

   .32"وقت متأخر جداً في 

في  33المسلمون والشريعة اآلية )الإكراه في الدين(، التي أختلف علماء التفسيروسبب نزول هذه 

يدلل على حرية اختيار اإلنسان لعقيدته وضمان ممارسته الشعائر المرتبطة بهذه العقيدة:  تفسيرها،

                                                           
 -زكي نجيب محُمود وآخرين، دار الجيل، بيروتقصة الحضارة، ترجمة ويليام جيمس ديوَرانت،   28

  (13/133) م 1988هـ /  1408لبنان،
 مرجع سابق نقال عن أحمد البغدادي،  29
 256البقرة: اآلية سورة   30
 99يونس: اآلية سورة   31
، نقال عن حيدر البصري ، "من حقوق 57ص. 1/1998دمشق، ط -جودت سعيد، كن كابن آدم، دار الفكر  32

 .2001نوفمبر /1422، شعبان 63، عدد مجلة النبأاإلنسان في اإلسالم"، 
 ية إلى ست آراء هي:وقد اختلف  علماء التفسير في تفسير هذه اآل33

الرأي األول: هذه اآلية منسوخة، وإنما نـزلت قبل أن يفرض القتال، وروي هذا عن ابن مسعود وكثير من 

 . المفسرين

اآلية في خاص  :الرأي الثاني: ال يكره أهل الكتاب على الدين إذا بذلوا الجزية، ولكنهم يقرون على دينهم. وقالوا

 .يء، وهو قول الشعبي وقتادة وحسن والضحاك من الكفار، ولم ينسخ منها ش

الرأي الثالث: نزلت في المرأة من أهل المدينة كان ال يعيش لها ولداً، فكانت تنذر وتقول: إن عاش لي ولد 

ألهودنه، فإذا عاش لها ولد، جعلته بين اليهود، فلما جاء اإلسالم، وأجلى رسول هللا بني النضير إلى الشام، بقي 

 "ال إكراه في الدين" ن أوالد األنصار قد هودوا، فاستأذنوا رسول هللا في استردادهم، فنزلت اآليةبينهم عدد م

فمن شاء منهم أن يدخل في اإلسالم فليدخل، ومن لم يشأ فال إكراه في الدين، وروي هذا عن ابن عباس، وهو 



فقد روي ابن كثير في تفسيره عن ابن جرير هذه الرواية :" نزلت اآلية في رجل من األنصار من 

بني سالم بن عوف يقال له الحصيني كان له ابنان نصرانيان، فقال للنبي محمد صلى هللا عليه 

لم:" أال استكرههما، فإنهما قد أبيا إال النصرانية"، ويضيف السدي عن ذلك " أنهما قد تنصرا وس

على أيدي تجار من الشام يحملون زبيبا، فلما عزما على الذهاب معهم أرادا أبوهما أن يستكرههما 

ر يومئذ وطلب من رسوا هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبعث في طلبهما" فنزلت هذه اآلية، ولم يؤم

. كما تشير 34بقتال أهل الكتاب وقال: "أبعدهما هللا هما أول من كفر" و لم يبعث في طلبهما

الروايات إلى أن عمر ابن الخطاب رضي هللا عنه كان له عبدا نصرانيا يدعى أسق وكان يعرض 

ينِ عليه اإلسالم فيأبى، فيقول له عمر:"  ستعن بك  أللو أسلمت  "، ويقول له:" يا أسقالَ إِْكَراَه فِي الّدِ

، و 36، وقد ذهب كثير من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب 35على بعض أمور المسلمين"

أيضا  نفس الشيء  وقع مع الخليفة العباسي المنصور حينما ذهب لزيارة طبيبه الخاص 

العودة إلى بلده ليدفن  جيورجيس بن يختشوع الجنديسابوري، عندما اشتد مرضه، فستأذنه األخير

مع آبائه، فعرض عليه الخليفة اإلسالم ليدخل الجنة فرد عليه قائال: "راضيا أن أكون مع آبائي في 

. فماذا كان رد الخليفة المنصور يا ترى؟  رده كان آية في التسامح، حيث اقتصر 37جنة أو نار"

معه بحمله إذا مات في  على الضحك، و أمر بتجهيزه ووصله بعشرة آالف دينار و أوصى من

 . 38الطريق إلى مدافن آبائه كما طلب

وقيل أنها نزلت يشأن إجالء بني النظير عن الحجاز وكان قد تهود بعضهم، فأراد صحابة رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم إبقاء ما كان عندهم من أوالد، فلم يوافقهم رسول هللا، بل أمر بأن 

جلي مع اليهود وال يكره على اإلسالم، ومن اختار اإلسالم بقي مع يخيروهم، فمن أختار اليهودية أ

 .39المسلمين

، هو مبدأ تتجلى فيه لذالكإن احترام إرادة اإلنسان في اختيار ما يراه من معتقد، وكفالة اإلسالم 

 فيعدم اإلكراه  لمبدأيقول سيد قطب في تفسيره  ، كمامظاهر تكريم اإلنسان في أوضح صوره

                                                                                                                                                                                     

 .قول سعيد بن جبير، ومجاهد

األنصار، يقال له: أبو حصين كان له ابنان، فقدم تجار من الشام إلى الرأي الرابع: نـزلت هذه اآلية في رجل من 

المدينة يحملون الزيت، فلما أرادوا الخروج أتاهم ابنا الحصين، فدعوهما إلى النصرانية، فتنصرا ومضيا معهم 

 صلى هللا إلى الشام، فأتى أبوهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مشتكياً أمرهما، ورغب في أن يبعث رسول هللا

  عليه وسلم من يردهما، فنزلت"ال إكراه في الدين"، وهو قول السدي

 ً  .الرأي الخامس: هو ال تقولوا لمن أسلم تحت السيف مجبراً مكرها

الرأي السادس: أنها وردت في السبي متى كانوا من أهل الكتاب لم يجبروا إذا كانوا كباراً، وإن كانوا مجوساً  

و وثنيين، فإنهم يجبرون على اإلسالم؛ ألن من سباهم ال ينتفع بهم مع كونهم وثنيين، ألنه ال صغاراً أو كباراً أ

تؤكل ذبائحهم، وال توطأ نساؤهم، ويدينون بأكل الميتة والنجاسات وغيرهما، ويستقذرهم المالك لهم، ويتعذر 

 عليه االنتفاع بهم من جهة الملك، فجاز له اإلجبار.

 ، متوفر على الموقع:15/2/2001، 107، عدد مجلة التوحيدد، "ال إكراه في الدين"، أنظر: زكريا حسينى محم
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ن هذا المبدأ يتجلى تكريم هللا لإلنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره، وترك أمره الدين: "وم

لنفسه فيما يختص بالهدى والضالل في االعتقاد، وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه. وهذه هي 

، بل إن سيد قطب يذهب أبعد من ذلك حيث يرى أن حرية  40أخص خصائص التحرر اإلنساني"

 .41بها تثبت إنسانيته، وسلبها إنما هو سلب لهذه اإلنسانية ق اإلنسان واالعتقاد هي أول حقو

وبموجبه وهبه ، ومن تكريم هللا للجنس البشري ما وهبه من العقل الذي يميز به بين الحق والباطل

 إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما {، كما تؤكد اآلية الكريمة:الحرية واإلرادة الحرة الختيار ما يشاء

نته في البشر أن بهذه اآليات وغيرها وعلمه أن من س.  و قد أوحى هللا تعالى لرسوله  42 }كفوراً 

تختلف عقولهم و أفكارهم في فهم الدين: فيؤمن بعض و يكفر بعض، فما كان يتمناه رسول هللا من 

"منوط إيمان جميع الناس مخالف لمقتضى مشيئته تعالى في اختالف استعداد الناس لإليمان، وهو 

 43باستعمال عقولهم و أنظارهم في آيات هللا في خلقه، والتمييز بين هداية الدين وظالله الكفر"

، فلم يلزموا أحداً باإلسالم إكراهاً، ومن ذلك أن عمر بن الخطاب المسلمون لهذه القاعدةقد امتثل  و

عجوز كبيرة، والموت قالت: أنا فقال لعجوز نصرانية: أسلمي تسلمي، إن هللا بعث محمداً بالحق 

! فقال عمر: اللهم اشهد، وتال و في هذا الصدد  .44 }الدينفي ال إكراه {: قوله تعالى أقرب إليِّ

هذا بيان لكمال هذا . : "..اإلكراه على الدين في تفسيره، متحدثا عن الحكمة في عدم يقول السعدي

دين العقل والعلم، ودين الفطرة اإلسالمي، وأنه لكمال براهينه، واتضاح آياته، وكونه هو الدين 

فلكماله وقبول الفطر له، ال يحتاج إلى  ،والحكمة، ودين الصالح واإلصالح، ودين الحق والرشد

ما تنفر عنه القلوب، ويتنافى مع الحقيقة والحق، أو لما على إنما يقع اإلكراه عليه، ألن اإلكراه 

 .45"ده ولم يقبله، فإنه لعنادهورالدين  تخفى براهينه وآياته، وإال فمن جاءه هذا 

واإليمان ابتداء هو عمل قلبي، فليس بمؤمن من لم ينطو قلبه على اإليمان، ولرو نطرق بره كرهراً فإنره 

ال يصررح إسررالمه، وال تلزمرره اإلسررالم  حقيقررة قائلرره وال حكمرره، وعليرره فررالمكره علررى فرري  ال يغيررر 

اإلمام محمد بن الحسرن الشريباني: "لرم ينقرل لك  كما يؤكد ذ اآلخرةفي  الدنيا، وال ينفعه في  أحكامه 

... وإذا أكرره علرى  اإلسرالمأنره أجبرر أحرداً مرن أهرل الذمرة علرى  ،عن النبي وال عن أحد مرن خلفائره

حترى يوجرد منره مرا  اإلسرالملم يثبت لره حكرم  ،من ال يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن فأسلم اإلسالم

 ً بعررد زوال اإلكررراه عنرره، وإن مررات قبررل ذلررك  اإلسررالممثررل أن يثبررت علررى  ،يرردل علررى إسررالمه طوعررا

ونقرس  .46". اإلسرالمفحكمه حكرم الكفرار، وإن رجرع إلرى ديرن الكفرر لرم يجرز قتلره وال إكراهره علرى 

، من ال يجوز إكراهه كالذمي والمسرتأمن فأسرلم اإلسالمابن قدامة: "وإذا أكره على  الرأي نجده عند

 . 47حتى يوجد منه ما يدل على إسالمه طوعاً" سالماإللم يثبت له حكم 

 Arthur)تونيتر المؤرخ االنجليزي ستانلي وهذا ما حصل بالفعل زمن الحاكم بأمر هللا الذي يصفه

Stanley Tritton)  اإلسالمبالخبل والجنون، وقد كان من خبله أن أكره كثيرين من أهل الذمة على 
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. ولما أُجبر على 48هـ418ة إلى دينهم، فارتد منهم كثير سنة ، فسمح لهم الخليفة الظاهر بالعود

التظاهر باإلسالم موسى بن ميمون فر إلى مصر، وعاد إلى دينه، ولم يعتبره القاضي عبد الرحمن 

على  تونيتر ، ال يصح إسالمه شرعاً"، وعلق اإلسالمالبيساني مرتداً، بل قال: "رجل يكره على 

 .49بقوله: "وهذه عبارة تنطوي على التسامح الجميل" ذلك 

االعتقاد وممارسرة حرية ، فتركوا لرعاياهم من غير المسلمين وطبقوه  المبدأ المسلمون هذا فهمقد و

المبدأ األساسي في على أساس  أن  يأمروا أحداً باعتناق اإلسالم قسراً وكرهاً.الشعائر التعبدية، ولم 

فيره هررو هررذا المبردأ التشررريعي الررذي ينفري أيررة مشررروعية لإلكرراه فرري الرردين  اإلسرالم والررذي ال مررراء

ويشدد على أن الناس جميعاً ليسوا موضوعاً لإلكراه على اعتناق اإلسالم، واإلسالم فضرالً عرن أنره 

واقع التاريخ يثبت أن دار اإلسالم تتسع لغير  يسلب مشروعية اإلكراه، فإن النصوص التشريعية، و

 .توفيهم حقوقهم بصورة كاملةالمسلمين و

أن اإلسالم ديٌن يستوعب مبدأ التنوع في العقائد دون أن يكون لهذا التنوع أي  على بجالء وهذا يدل

ه ، بل جميع هذه الحقوق مكفولة بمقتضى روح الدين وجوهره الثابت، وهذاألخرىمساس بالحقوق 

الناس صنفان إما أخ لك في ": قال حينما رضي هللا عنهحقيقة أكدها اإلمام علي بن أبي طالب 

 .50"الدين أو نظير لك في الخلق
العقيدة التي يؤمن هذا ومن الصحيح والمشروع محاولة إقناع اآلخرين والتأثير على نفوسهم باتجاه 

أو المذهب  العقيدة لفرضاإلكراه   البعض بها ويسعى لنشرها، ولكن ما هو غير مقبول استخدام

 ، إنما يعترف بفشلإما عن جهل أو نتيجة تعصب. ومن يفعل ذلك  خرينبه على اآل الذي يؤمن

غطاء لعدوانه على الناس، وكم عانت ك العقيدة استقطاب الناس وإقناعهم، أو أنه يستغل في منهجه

 ، مذهبيةمن المآسي في حروب وصراعات دامية تحت شعارات دينية وما زالت البشرية وتحملت

 .51وفكرية
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التسامح  باسم الكنيسة والدين: فقد حكم مجلس اآلساقفة بالحرمان من  الكنيسة حنين بن إسحاق النصراني 

غما إلضطهاد أهل طائفته له مع عزته وعلو  العبادي نتيجة محاسدة بينه وبين الطيفوري النصراني، ومات حنين

قدره عند الخليفة العباسي المتوكل، ومن جهته  سن الملك الفرنسي شارلمان قانوناً يقضي بإعدام كل من يرفض 

أن يتنصِّر، ولما قاد حملته القاسية على السكسونيين والجرمان أعلن أن غايته إنما هي تنصيرهم. ولمحاكم 

ا الكنيسة سمعة سيئة جدا وسجل قاتم، فقد اجتهدت في فرض آراء الكنيسة على الناس باسم التفتيش التي أنشأته

الدين، والتنكيل بكل من يرفض أو يعارض شيئاً من تلك اآلراء، فنصبت المشانق وأشعلت النيران إلحراق 

كان منهم العالم أحياء،  32000أحرق منهم 300000المخالفين، ويقدر أن من عاقبت هذه المحاكم يبلغ عددهم 

( المعروف برونو، نقمت منه الكنيسة آراء من أشدها قوله بتعدد العوالم، 1/266الطبيعي الطبقات الكبرى )

=وحكمت عليه بالقتل، واقترحت بأن ال تراق قطرة من دمه، وذلك يعني أن يحرق حياً، وكذلك كان. وهكذا 

ن يعتقد بدوران األرض حول الشمس. وفي بداية العصور عوقب العالم الطبيعي الشهير غاليليو بالقتل ألنه كا

الحديثة وبعد سقوط غرناطة أجتاح األسبان مناطق المغرب اإلسالمي ولم يراعوا ذمة في أحد وال حرمة لمكان 

عبادة: فمساجد بجاية وجوامعها هدمت تحت مرآى ومسمع بدرونفارو وبأمر منه، وكذلك كان الحال في وهران 

، وتكررت 1510ومستغانم و أيضا في مدينة الجزائر رغم المعاهدة الموقعة مع المدينة عام  والمرسى الكبير

نفس التصرفات في بداية  الفترة المعاصرة حينما دخلت القوات الفرنسية الغازية = مدينة الجزائر ورغم توقيع 



أن الرؤية اإلسالمية تعطي العذر لمن لم يعتنق اإلسالم بسبب عدم توفر القناعة  وخالصة القول،

اإلسالمي قوال أو فعال، ال  بالدعوة إلى العمل ضد الدين في مقابل ذلك ولكنها ال تسمح ،الكافية لديه

 .لشيء سوى لما يترتب على ذلك من إخالل بمتماسك المجتمع وتعكير أمنه وسلمه

 الشعائر والشرائع الدينية: حرية ممارسةضمان : في اإلسالم التسامح الديني هرمظاأبرز : ثالثا

الناس على أديانهم، اإلسالم غير المسلمين على الدخول فيه، فإنه يكون بذلك قد ترك  يكرهوإذا لم 

قال  ،بممارسة طقوس عباداتهم وضمان سالمة دور تلك العبادة لهمالسماح  وأول مقتضيات ذلك

و لوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد ... {هللا تعالى: 

 .52 }...يذكر فيها اسم هللا كثيرا 

وقرت السرلم وزمرن الحررب،  وهذا بالفعل ما ضمنه المسلمون وحرصوا على وضرعه موضرع التنفيرذ

ومررن ثمررة كررانوا السررباقين فرري تقنررين الحرررب وخلقنتهررا، وهررذا هررو جرروهر وموضرروع القررانون الرردولي 

ألهرل نجرران أمانراً شرمل  صرلى هللا عليره وسرلمفقرد كترب النبري :  53اإلنساني وقانون حقوق اإٌلنسران

الصدد يقرول ابرن سرعد: "وكترب سالمة كنائسهم وعدم التدخل في شؤونهم المدنية والدينية، وفي هذا 

ألسقف بني الحارث برن كعرب وأسراقفة نجرران وكهنرتهم ومرن تربعهم  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

ورهبررانهم: أن لهررم مررا تحررت أيررديهم مررن قليررل وكثيررر، مررن برريعهم وصررلواتهم ورهبررانهم، وجرروار هللا 

  .54اهن عن كهانته"ورسوله، ال يغير أسقف عن أسقفيته، وال راهب عن رهبانيته، وال ك

ويرجرررع العديرررد مرررن الفقهررراء عقرررد الرسرررول صرررلى هللا عليررره وسرررلم لهرررذا العهرررد وغيرررره مرررع اليهرررود 

،  55والنصارى، خشية التضييق من بعده على غير المسلمين فري حريرة ممارسرتهم لشرعائرهم الدينيرة

 مما قد يترتب عن ذلك من توتير العالقات بين  المسلمين وهذا اآلخر الداخلي.

النهج سار الخلفاء الراشدون من بعده، فقد ضمن الخليفة عمر بن الخطاب )ض( في ووفق هذا 

هذا ما ، تي جاء فيها: "بسم هللا الرحمن الرحيمل، واإيليا )القدس(  العهدة العمرية التي كتبها ألهل

                                                                                                                                                                                     

تعهد األخير بشرفه بعدم  معاهدة استسالم المدينة بين الداي حسين وقائد الجيوش الفرنسية دوبرمون، حيث

التعرض ألماكن العبادة والمؤسسات التابعة لها كما نصت على ذلك المادة الخامسة من المعاهدة المذكورة. ولكن 

قبل أن يجف حبر المعاهدة عمدت السلطات الغازية للتعرض لدور العبادة من مساجد وجوامع حيث حولت 

للجنود وهدم البعض اآلخر وبكل بساطة، بحيث لم يبق في  بعضها إلى كنائس والبعض اآلخر إلى اسطبالت

مسجدا وجامعا إال عددا فليال يعد على أصابع اليد الواحدة. و أتبع كل ذلك بمصادرة  106المدينة مما مجموعه 

. أنظر حول هذا الموضوع: علي أجقو، 1831سبتمبر  31األوقاف وضمها إلى األمالك العامة وفق مرسوم 

 2000الجزائر –.، منشورات باتنيت 3ط من مجتمع القبيلة إلى مجتمع الدولة األمة،طالمغرب األوس

 
 40: اآلية  سورة الحج 52
كان الخلفاء يوصون قادة الجهاد أن يتصرفوا  بما يكفل ذلك، جاء في وصية أبي بكر الصديق رضي هللا عنه  53

بأربعة  1949رب سبقت اتفاقيات جنيف لعام ألسامة ابن زيد رضي هللا عنهما والتي تعد أول قانون دولي للح

عشرة قرنا: " إني موصيك بعشر : ال تقتلن امرأة ، و ال صبيا و ال كبيرا هرما ، و ال تقطع شجرا مثمرا ، و ال 

لمأكله ، و ال تغرقن نخال و ال تحرقنه ، و ال تغلوا ، و ال تجبنوا ،و  إالشاة و ال بعيرا  تخربن عامرا و ال تعقرن

مرون بأقوام قد =فرغوا أنفسهم في الصوامع ، فدعوهم و ما فرغوا أنفسهم له"، محمد رشيد رضا ، أبو سوف ت

  85، ص2005بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين، دار الكتاب العربي ، بيروت 
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دراسة مقارنة بين –وفاء دريدي و وسيلة مرزوقي، "حرية ممارسة الشعائر الدينية زمن النزاعات المسلحة  55

الجزائر، العدد الثاني صفر -، الواديمجلة العلوم القانونيةالشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني"، 

 155م، ص 2011هـ/ يناير 1432



والهم، أعطى عبد هللا عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من األمان، أعطاهم أماناً ألنفسهم وأم

ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أن ال تُسكن كنائسهم، وال تُهدم، وال يُنتقص 

منها وال من حيزها ، وال من صليبهم، وال من شيء من أموالهم .وال يكرهون على دينهم، وال 

 . 56ذمة المؤمنين"يُضار أحد منهم .. وعلى ما في هذا الكتاب عهد هللا وذمة رسوله وذمة الخلفاء و

 زارهاحين  57امةيفي كنيسة الق وحرضا من الخليفة عمر على حقوق المسيحيين رفض الصالة

 "،صل موضعك ":فأجابه: أريد الصالة. يركوجلس في صحنها، فلما حان وقت الصالة قال للبطر

ريرك: طفامتنع عمر وصلى على الدرجة التي على باب الكنيسة منفرداً، فلما قضى صالته قال للب

 .58"لو صليُت داخل الكنيسة أخذها المسلمون بعدي، وقالوا: هنا صلى عمر"

أرنري موضرعاً أبنري  ريرركطللب وال يؤذن عليها، ثم قال وكتب لهم أن ال يجمع على الدرجة للصالة 

 .59"..ل: على الصخرة التي كلم هللا عليها يعقوبفيه مسجداً فقا

: "وفاض القرآن بقوله (Émile Dermenghem)رمنغميدإميل وقد أشاد بهذا الموقف  المستشرق 

والحديث بالتوجيهات إلى التسامح، ولقد طبق الفاتحون المسلمون األولون هذه التوجيهات بدقة، 

ال يسببوا أي إزعاج للمسيحيين أو لكنائسهم، عندما دخل عمر القدس أصدر أمره للمسلمين أن 

وعندما دعاه البطريق للصالة في كنيسة القيامة امتنع، وعلل امتناعه بخشيته أن يتخذ المسلمون 

 60من صالته في الكنيسة سابقة، فيغلبوا النصارى على الكنيسة"

ا مرا أعطرى خالرد برن وحين فتح خالد بن الوليرد دمشرق كترب ألهلهرا: "بسرم هللا الررحمن الررحيم ، هرذ

الوليد أهل دمشق إذا دخلها أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مردينتهم ال يهردم، وال يسركن 

كمرا تضرمن كتابره ، 61شيء مرن دورهرم ، لهرم برذلك عهرد هللا وذمرة رسرول هللا والخلفراء والمرؤمنين"

أن يضرربوا نواقيسرهم فري ألهل عانات عدم التعرض لهم في ممارسرة شرعائرهم وإظهارهرا: "ولهرم 

 .62أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار، إال في أوقات الصالة، وأن يخرجوا الصرلبان فري أيرام عيردهم"

   63وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: "ال تهدموا كنيسة وال بيعة وال بيت نار".

عان مطران ومما يؤكد ذلك ما قاله البطريرك النسطوري ياف الثالث في رسالة بعث إلى سم

ريفردشير و رئيس أساقفة فارس:" و إن العرب الذين منحهم هللا سلطان الدنيا يشاهدون ما أنتم 

عليه، وهو بينكم، كما تعلمون ذلك حق العلم، ومع ذلك فهم يحاربون العقيدة المسيحية، بل على 
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نائس العكس يعطفون على ديننا ويكرمون قسسنا وقديسي الرب، ويجودون بالفضل على الك

 .64واألديار"

حين أخل بعض حكام المسلمين بهذه العهود اعتبر المسلمون ذلك ظلماً، وأمر أئمة العدل بالفعل و

وضمها إلى بإزالته وإبطاله، ومنه أن الوليد بن عبد الملك لما أخذ كنيسة يوحنا من النصارى قهراً، 

فلما ولي عمر بن عبد العزيز  ،اغتصابا لملك الغير بدون وجه حقالمسجد، اعتبر المسلمون ذلك 

شكا إليه النصارى ذلك، فكتب إلى عامله يأمره برد ما زاد في المسجد عليهم، فاسترضاهم 

إلى عمر بن عبد العزيز في شأن  أيضا كما شكا النصارى، 65المسلمون، وصالحوهم، فرضوا

 .66كنيسة أخرى في دمشق كان بعض أمراء بني أمية أقطعها لبني نصر، فردها إليهم

ومما يؤكد هذا النهج التسامحي للمسلمين مع غيرهم ممن يخالفونهم في العقيدة أنهم لم يتدخلوا في 

ا منهم االنصياع لألحكام أمام المسلمين وإن طلبو التقاضي، ولم يجبروهم على  شؤونهم الخاصة

 محمد بن مسلم العيني عن بدر الدين . وينقلالمتعلقة بضمان السلم اإلجتماعيالعامة للشريعة 

الزهري قوله: "مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعامالتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم، 

 و في نفس السياق يقول آدم متز .67إال أن يأتوا راغبين في حكمنا، فنحكم بينهم بكتاب هللا تعالى"

(Ademe Metz): "بين  ولما كان الشرع اإلسالمي خاصاً بالمسلمين، فقد خلَّت الدولة اإلسالمية

أنها كانت محاكم  أهل الملل األخرى وبين محاكمهم الخاصة بهم، والذي نعلمه من أمر هذه المحاكم

مقام كبار القضاة أيضاً، وقد كتبوا كثيراً من كنسية، وكان رؤساء المحاكم الروحيون يقومون فيها 

كتب القانون، ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج، بل كانت تشمل إلى جانب ذلك مسائل 

 .68مما ال شأن للدولة به" ،الميراث وأكثر المنازعات التي تخص المسيحيين وحدهم

 :سالماإل حقيقة التسامح الديني فيعلماء الغرب على  يعض رابعا: شهادات

 أفضل أجواء من مسحيين ويهود وغيرهم من أهل النحل والملل األخرى لم يشهد أهل الكتاب

، كما عبر عن ذلك الكثير من إال في ظل عيشهم داخل المجتمع اإلسالمي شعائرهم الدينية ممارسة

اإلطالع على علماء الغرب ومفكريه، الذين أتيح لهم دراسة القرآن و السنة النبوية الشريفة و 

أمهات المراجع اإلسالمية. وقد فتح لهم هذا اإلطالع آفاق المعرفة والوصول إلى حقائق األمور، 

مما دفعهم إلى التصدي للحمالت التشويهية المغرضة و االفتراءات التي ال تمت إلى الحقيقة 

 والواقع بصلة.

باستعراض نماذج على سبيل  ونظرا للقائمة الطويلة لهؤالء، سنكتفي، زيادة على ما ذكرناه،

"هذا ما أمر به القرآن الكريم ، وبناء : األلمانية (Sigrid Hunke) ريد هونكهزيققالت الحصر:  فقد 

على ذلك فإن العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في اإلسالم، فالمسيحيون 

، سمح أبشع أمثلة للتعصب الديني و أفظعها والزرادشتيون واليهود الَِّذيَن القوا قبل اإلسالم،

كتب  و من جهته، 69 دينهم بأدنى أذى ر)اإلسالم(  لهم جميعاً دون أي عائق يمنعهم بممارسة شعائ
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بيده رسالته إلى بطريك القسطنطينية قال فيها: "إن العرب )المسلمون(  بطريرك بيت المقدس

غوستاف  . ومن جهته70يستخدمون معنا أي عنف"يمتازون  بالعدل، ال يظلمونا البتة ، وهم ال 

كتابه "حضارة العرب" : " إن القوة لم تكن عامالً في انتشار  قال في (Gustave Le Bon)لوبون

فإذا حدث أن انتحل بعض الشعوب  .القرآن ، فقد ترك العرب المغلوبين أحراراً في أديانهم ..

النصرانية اإلسالم واتخذ العربية لغة له؛ فذلك لما كان يتصف به العرب الغالبون من ضروب 

العدل الذي لم يكن للناس عهد بمثله، ولما كان عليه اإلسالم من السهولة التي لم تعرفها األديان 

عرب الفاتحين وتسامحهم كان من ويضيف قائال: "وما جهله المؤرخون من حلم ال ،71األخرى"

والحق أن  .األسباب السريعة في اتساع فتوحاتهم وفي سهولة اقتناع كثير من األمم بدينهم ولغتهم ..

ويوافقه متز  .72متسامحين مثل العرب ، وال ديناً سمحاً مثل دينهم "األمم لم تعرف فاتحين رحماء 

بين أهل الملل  سلمين، فقد خلَّت الدولة اإلسالميةحين يقول: "ولما كان الشرع اإلسالمي خاصاً بالم

أنها كانت محاكم كنسية، وكان  األخرى وبين محاكمهم الخاصة ، والذي نعلمه من أمر هذه المحاكم

رؤساء المحاكم الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضاً، وقد كتبوا كثيراً من كتب القانون، 

الزواج، بل كانت تشمل إلى جانب ذلك مسائل الميراث وأكثر ولم تقتصر أحكامهم على مسائل 

 ويقول أيضاً: "أما في، 73"مما ال شأن للدولة به المنازعات التي تخص المسيحيين وحدهم

األندلس، فعندنا من مصدر جدير بالثقة أن النصارى كانوا يفصلون في خصوماتهم بأنفسهم، وأنهم 

بالسكوا الكاتب اإلسباني  ومن جهته يقول .74ل القتل"لم يكونوا يلجئون للقاضي إال في مسائ

 Dans)ظالل الكنيسة" في  ( بعبارات واضحة وصريحة في روايته "Blasco Ibáñezإبانيز)

l’ombre de la cathédrale)  في معرض حديثه عن الفتح اإلسالمي لألندلس:"...فقبلوا في المدن

يخش المسجد معابد األديان التي سبقته، فعرف لها التي ملكوها كنائس النصارى وبيع اليهود، ولم 

 .75حقها، واستقر إلى جانبها، غير حاسد لها، وال راغب في السيادة عليها"

وبخصوص وضع غير المسلمين أو أهل الذمة في زمن الخالفة العثمانية فالواقع ال يختلف عما 

وحرية العقيدة، كما يؤكد ذلك كان عليه في العصور اإلسالمية السابقة من حيث تمنعهم بالحرية 

رتشارد ستيبز بعبارات ال تحمل أي لبس:" لقد سمحوا للنصارى جميعا: اإلغريق منهم و الالتين  

أن يعيشوا محافظين على دينهم و أن يصرفوا ضمائرهم كيف شاءوا، بأن منحوهم كنائسهم ألداء 

بدليل  -أستطيع أن أؤكد بحقعلى حين  وفي أماكن أخرى كثيرة جدا، ةشعائرهم في القسطنطيني

أننا ال نرغم على مشاهدة حفالتهم البابوية فحسب، بل أننا في  -اثني عشرة سنة قضيتها في اسبانيا

 ، وفي نفس السياق كتب الفنان والمفكر الفرنسي المسلم إتيان دينيه76خطر على حياتنا و أحفادنا"

(Etienne Dinent) ول هللا":" المسلمون على عكس ما ناصر الدين دينيه في كتبه "محمد رس

يعاقده الكثيرون، لم يستخدموا القوة قط خارج حدود الحجاز إلكراه غيرهم على اإلسالم، وإن 

القرون  وجود المسحيين في أسبانيا لدليل واضح على ذلك، فقد ظلوا آمنين على دينهم طوال
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المسحيين  أنفسهم يصبحون أصحاب الثمانية التي ملك فيها المسلمون بالدهم، ... ثم إذا بهؤالء 

 .77السلطان في هذه البالد، فكان أول هم لهم أن يقضوا قضاء تما على المسلمين"

والواقع أن ما قاله هؤالء العلماء والمفكرين الغربيين  وغيرهم كثير حول عدل اإلسالم وسماحته 

وصانها و منع أتباعه من  ومنح مخالفيه في االعتقاد أسباب البقاء والعيش الكريم وضمن حرياتهم

االعتداء على هؤالء المخالفين في أنفسهم و أموالهم ودور عبادتهم، وجعل رسول هللا محمد صلى 

هللا عليه وسلم من نفسه خصما لدودا لمن آذى معاهدا أو ظلمه حينما قال:" أال من ظلم معاهدا أو 

 . 78أنا حجيبه يوم القيامة"انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس ف

وهكذا فإن مبادئ اإلسالم وتعاليمه في الوقت الذي تربي اإلنسان المسلم على التزام دين هللا 

 .وتوحيده، فإنها توجهه بأن يحترم اإلنسان بما هو إنسان مهما كان دينه أو مذهبه

وبفضل تلك المبادئ كان بقاء غير المسلمين على دينهم قرونا متتالية وال يزالون في مصر والشام  

 وسائر بالد المشرق والمغرب.
 استنتاج:-

و سمح  أحسنبالتي هي  اإلقناعلم يفرض عقيدته بالقوة على الناس واختار منهج  اإلسالم إن

األساسية  دون التعدي على حقوقهم اإلسالميفي المجتمع بان يعيشوا  األخرىالعقائد  ألصحاب

ليفكر ويجتهد ويبدع ويعبر ولكن ضمن ضوابط  لإلنسانفتح المجال  اإلسالم بمعنى أن ،والفرعية

 .محددة تحفظ المجتمع وتصون أمنه واستقراره وسالمة أفراده

، ولو اختلف الناس في ال يقوم  إالَّ على المساواة في الحقوق اإلسالممبدأُ ما يجب التأكيد عليه أن و

 فالحياة اآلمنة الحرة العادلة حق من حقوق اإلنسان، وال يتحقق له العيش بأمن وسالم إال العقيدة ،

  إذا أمن على ما يعتقد بحرية كاملة ، دون إكراه أحٍد على ما يريد.

الفكر السياسي الغربي يجد أن كثيرا من مضامين هذا المفهوم من في  التسامحفي مفهوم و المتأمل 

  السماحة، العفو ونحوهما. تحت مسمىاإلسالم حيث األصل العام تندرج عند علماء 

عن  فإن ذلك يعبر،  هوعاش في ظالل على اإلكراه بحد السيف أن اإلسالم قاموعليه فإن القائلين ب

التسامح  لمعرفة،  مؤكدين بحق أن اإلسالم يدعو إلىنظرة مجتزأة ومواقف تنقصها الحجة وا

يَا أَيَُّها الَِّذيَن {السالم ويعتبر السلم هو األصل والحرب هي االستثناء، قال سبحانه وتعالى:  والسالم

ْلِم َكافَّةً   80}تََوكَّْل َعلَى هللاِ َوِإْن َجنَُحوا ِللسَّْلِم فَاْجنَْح لََها وَ {، وقال أيضاً:  79} ...آَمنُوا اْدُخلُوا فِي السِِّ

، فنرى أن اإلسالم يأمر بمحاربة من ال يزال يقاتل المسلمين ويريد االعتداء، وينهى عن موادة 

أمثال هؤالء، أما الذين لم يقاتلوا المؤمنين ولم يخرجوهم من ديارهم، فاهلل سبحانه يأمر ببرهم 

هو  و إشاعة السالم أن السلمالجهاد والحرب حكم ثانوي اضطراري، و، ألن واإلقساط إليهم

 المقصد وهو الغاية.

وكلما ظهرت حقائق اإلسالم وفهمت أهدافه، كلما كان ذلك عامال دافعا باتجاه التقدم اإلنساني، 

التقارب بين األفراد والجماعات و القضاء على األزمات والعداوات والنزاعات،  وهي حقيقة أكدها 

بقوله: " أن أوروبا اآلن ابتدأت تحس بحكمة محمد (Bernard Shaw)الكاتب اإلنكليزي برنارد شو
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وبدأت تعشق دينه، كما أنها ستبرئ العقيدة اإلسالمية مما اتهمت به من أراجيف رجال أوروبا ففي 

العصور الوسطى، وسيكون دين محمد هو النظام الذي يؤسس عليه دعائم السالم والسعادة، ويستند 

والمشكالت، و إن كثيرين من مواطني من األوربيين اآلخرين  على فلسفة في حل المعضالت

يقدسون تعاليم اإلسالم، ولذلك يمكنني أن أؤكد نبؤتي ، فأقول: إن بوادر العصر اإلسالمي 

 . 81األوروبي قريبة جدا"
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 وما توفيقنا إال باهلل
 



 المستشرقون وتأريخهم للدولة األموية

 رواياتهم -إسقاطاتهم-منهجهم

 (*)د/ محمد سيد كامل محمد

 مقدمة:

وهو أن لالستشراق تأثيراته القوية في الفكر  ،هذه الورقة البحثّية جاءت استجابة لواقع ال يمكن إنكاره
معالجة وبالتالي ال مناص من  برفضه.أن نكتفي ال نستطيع أن نتجاهله أو . وهو تأثير اإلسالمي الحديث

قضية االستشراق معالجة تستند إلى طرح جديد وتسعى إلضاءة جوانب في فكر االستشراق ومنهجه وتهدف 
 اصطالحيةتقديم تعريفات  لتقديم نتائج جديدة في هذه القضية الثرية. وال ينصب اهتمام هذا البحث على

البحوث التي عالجت هذه  من وتاريخه، فالمكتبة العربية بها مئات لمعنى االستشراق وأهدافه ودوافعه ونشأته
نما جاء هذا البحث ليقدم  أمانة كافة المستشرقين وأعمالهم. لطعن فيهنا إلى اال نهدف و ، الموضوعات وا 

مي وخاصة التاريخ مناهج فئة من المستشرقين، احترفت الطعن في التاريخ اإلسالل دراسة موضوعية
إال أننا نلحظ  والموضوعية، إدعائهم المنهجية العلمية من رغم، على الم(750 -662هـ/ 132-41)األموي

وهنا يبرز ، اإلسالمي على تاريخنا األوربية إسقاط بعض مساوئهم التاريخيةتشويه تاريخنا، بدأبهم على 
كان آلية منهجية؛ السيما أنه يشتبك مع مناهج هؤالء المستشرقين  (Projection)تساؤل مهم هل اإلسقاط 

بشكل يجعل من الصعب الفصل بين اإلسقاط كحيلة ال شعورية واإلسقاط كمنهجية متعمدة. حيث يعرف 
حيلة ال شعورية تتلخص في أن َيْنِسب اإلنسان عيوبه ونقائصه، ورغباته  بأنه (Projection)اإلسقاط 

ه المكبوتة، التي ال يعترف بها، إلى غيره من الناس، أو األشياء أو األقدار، أو سوء المستكرهة، ومخاوف
، واإلسقاط الذي يمارسه الطالع.. تنزيهًا لنفسه، وتخففًا مما يشعر به من القلق أو الخجل أو النقص أو الذنب

ب، حتى أصبح من الواعي، الذي يكذب وهو يعلم أنه يكذ المستشرقون هو من َقِبيل اإلسقاط المدروس
قمت بدراسة مناهج  إلجابة عن هذا التساؤلول. (1)العسير القول بأنهم أخطئوا ببراءة أو بسبب جهل

                                                           

 .مصر -التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية كلية دار العلوم جامعة المنيارئيس قسم ( *)



وتطبيقها على رواياتهم مع بيان موضع اإلسقاط عند حدوثه، وتذييل كل رواية بالرد عليها، مع  المستشرقين
 .جهد علميفة مناهجهم وهذا جزء من االعتراف بأني لم أحط علمًا بكا

 وجب التنويه عن إشكاليتين غاية في األهمية هما: وقبل الشروع في دراستنا

 عجز المستشرقين عن اإللمام باللغة والثقافة العربية. -1

 التاريخ األموي هو الحلقة األضعف. -2

 عجز المستشرقين عن اإللمام باللغة والثقافة العربية:-اإلشكالية األولى:

هنا من عدم إدراك فئة من المستشرقين لطبيعة التطورات السياسية والحضارية التي تنبع المشكلة ها  
حدثت أثناء العصر األموي، فضاًل عن عدم فهمهم لبعض النصوص التاريخية باللغة العربية فهمًا صحيحًا 

خية يعتمد على تطور المصطلح التاريخي الذي يتبدل هو اآلخر، ويغير مفهومه وداللته بين حقبة تاري
، ولعل من شروط المنهج العلمي السليم وجوب التمكن من اللغة واإلحاطة بأسرارها، وكذلك إدراك (2)وأخرى

ثقافة األمة التي يراد البحث في تاريخها، وال يعد الدارس عالمًا رغم كونه من أبناء اللغة والثقافة نفسها لو لم 
ال أكثر، وال يأخذ منه، وبالتالي فإن المستشرق  يتمكن من استيعابهما، فإذا ألف وكتب فهو مجرد متكلم

شخص نشأ في بيئة غربية، وَتَشرب من آدابها وثقافتها، ثم ألتمس طرفًا من علوم العربية وتاريخها، متتلمذ 
على يد أعجمي مثله، ثم يخرج على الناس، ويفتي في اللسان والتاريخ العربي، على الرغم من أنه من 

وبالتالي فمن المحال  -وهي مختلفة عن التحدث باللغة–مستشرق اإللمام باللغة الصعوبة بمكان على ال
 . (3)اإلحاطة بالثقافة التي تتطور مع كل جيل عن الجيل السابق له

إلى فهم هذه القضية، فأقر بأن: )ليس لأللفاظ  (4)(Gustave Le Bon)ولقد توصل غوستاف لوبون 
كمة في لغة أخرى؛ فاللفظ يدل على صورة عند أمة، وعلى صورة الدالة على صور ذهنية في لغة ترجمة مح

هذه الصعوبة، وأرجعها ( 6)(John Bagot Glbb)، وأوضح جون باجوت جلوب(5)تخالفها عند أمة أخرى(
إلى كون اللغة العربية لغة صعبة التعلم فضاًل عن تصنيفها بالنسبة ألوربا لفترات طويلة على أنها إحدى 

ن أدركوا خطأ هذا التصنيف وفداحته الحقاً اللغات الميتة،   .(7)وا 



ومن أبرز األمثلة على العجز اللغوي والثقافي لدى المستشرقين ما نراه في االستنتاج الذي تبناه 
عندما قال: )ولقد أصابت األسر المرموقة في الكوفة ثراء  (8)(G.Van Vloten)المستشرق ج. فان فلوتن

واألعطيات السنوية "المخصصات". فكان الكوفي إذا ما ذهب إلى الحرب، فاحشًا، كان مصدره الغنائم 
إلى  (Van Vloten). ثم عمد فان فلوتن (9)يصطحب معه أكثر من ألف من الجمال، عليها متاعه وخدمه(

، فإذا رجعنا إلى هذا الكتاب وجدنا النص األصلي يختلف في اللفظ 2/806نسبة هذه المعلومة إلى الطبري 
عما توصل إليه هذا المستشرق، فعبارة الطبري تقول على لسان أحد أصحاب مصعب بن الزبير،  والمعنى

وهو ُيرغب أهل العراق في القتال ضد قوات عبد الملك بن مروان )..واهلل لقد رأيت سيد أهل الشام على باب 
ن الرجل من وجوههم الخليفة يفرح إن أرسله في حاجة، ولقد رأيتنا في الصوائف وأحدنا على ألف بعير،  وا 

. والعبارة السابقة توضح اختالف اللفظ في كتاب الطبري عن اللفظ في (10)ليغزو على فرسه وزاده خلفه(
، أما بالنسبة للمعنى؛ فقائل العبارة في الطبري يقارن ألهل العراق بين (Van Vloten)كتاب فان فلوتن 

بالباب، ويعتبر إرسال الخليفة له لقضاء حاجة تكريمًا  معاملة خليفة أهل الشام ألصحابه؛ فالسيد منهم يقف
كرامهم ألصحابهم حتى يعتبرون الواحد منهم على ألف بعير، أي "أمير ألف"،  له، وبين معاملة الزبيريين وا 

 –، وال نعتقد (11)وهو لقب في الجيش منزلته تلي القائد العام للجيش، للداللة على كونهم لدى الزبيريين أمراء
أن هذا الخطأ في الفهم لدى فان فلوتن من قبيل العجز اللغوي والثقافي للعربية فقط، بل توجد  -أينافي ر 

مسحة من تعمد الخطأ؛ ألن باقي كتاباته كانت تميل إلى الركض وراء تشويه األمويين وعصرهم كما سنبين 
 الحقًا.

 التاريخ األموي هو الحلقة األضعف: -اإلشكالية الثانية:

ما قبله وما حلقة األضعف بالمقارنة بيعد ال م(750 -662هـ/ 132-41) التاريخ األموي أنال ريب 
بعده من أحداث التاريخ اإلسالمي، فرغم محاوالت تلك الفئة من المستشرقين التهجم على السيرة النبوية وسيرة 

ات التاريخية، تفاق الروايتواتر األخبار واإال أنهم دائمو االصطدام ب -رضي اهلل عنهم-الخلفاء الراشدين 
والخوارج  لكنهم ال يجابهون ذلك األمر عند دراستهم للتاريخ األموي؛ فقد أعانتهم روايات الشعوبيين

 ؛ وهذا يؤكد التعنت المقصود في النظر بشيء بعينه دون غيره.وا منها ما يشاؤونتصيدحيث والروافض، 
ن يرفضوا تلك م حملة المنهج العلمي التوثيقي أعلى هؤالء المستشرقين ممن يدعون أنه وكان الواجب



كتب هؤالء  ننا نجدهم دائمي التوثيق منالمصادر التاريخية المعتمدة عندهم، إال أ الروايات لتحامل تلك
عالء قدرهم، الضعفاء والكذابين من الرواة،   (12)(Wellhausen)مثلما فعل ِفْلَهْوزنبل حاولوا إخفاء ضعفهم وا 

، ملقيًا بكل إدانات علماء الجرح (14)الشيعي بأنه "الحجة الكبرى" اإلخباري (13)حين وصف "أبا مخنف"
كتب  م(750 -662هـ/ 132-41)أن التاريخ األمويوساعد المستشرقين في ذلك  والتعديل له وراء ظهره.

طمست بعض الوقائع ، الخصم التاريخي لألمويين، حيث م(1258-750هـ/656-132)في زمن العباسيين
على الرغم  (Van Vloten)فان فلوتنوهذا ما أقر به ، (15)وأضيفت العديد من الروايات األخرى ،التاريخية

أن: )ثمة مالحظة في كتابة المعادية حيث أكد وتحريفه للمصادر، واعتماده على هذه المصادر من تعصبه 
لعباسيين، بحيث ال تعطي أهمية لبني أمية... فقد التاريخ اإلسالمي أنها ظهرت متأثرة بأهواء الخلفاء ا

والالفت أنه  .(16)صورت هذه الكتابات معارضة األحزاب وكأنها جهاد ديني ضد الخلفاء األمويين وأتباعهم..(
تباعهاعلى الرغم من ذلك أكمل دراسته معتمدًا على ذات المصادر التي أقر بعدم حياديتها  للهوى  وا 

لتهجم على ومن سار على منهجه الصريح في ا (Van Vloten)فان فلوتن  بجوار منهجإال أننا  العباسي.
 شرقين في تشويه التاريخ األموي يعتمد علىلمستآخر لمنهج  -ولسنا أول من أدرك هذا–الدولة األموية، نجد 

حقق التي ت على النسبة المحددة لديهم ، مع االحتراس في ذلك، فال يزيدوندس مقدار معين من السم
والحقيقة إن  ، وال يثير ذلك فيه الحذر، وال تضعف ثقته بنزاهة المستشرق.، حتى ال يستوحش القارئأغراضهم

من المستشرقين أشد خطرًا على القارئ من المستشرقين الذين يجاهرون بالعداء مثل الثاني كتابات هذا النوع 
ن ينتهي من قراءة كتبهم دون الخضوع يصعب على رجل متوسط الذكاء أ ، حيث(Van Vloten)فان فلوتن 

 .(17)لها

والورقة البحثية التي بين أيدينا اآلن تطمح  إلى الكشف عن المنهج االستشراقي المجحف لنقد أو 
تها عدد من المستشرقين، ومن باألصح انتقاد التاريخ اإلسالمي )الدولة األموية( وفق مالمح شارك في صياغ

 أبرز تلك المالمح:

 إطالق أحكام عامة مجحفة )التعميم(: -أواًل:

انتهاج عمدوا إلى  المشوهة يالتاريخ األمو  في رسم صورة نالمستشرقيمن فئة هذه الت حينما شرع
شاعتها األموي المغالطات واألحكام المجحفة على العصر سياسة تعميم والكتابة عنها كمسلمات  ،(18)بأكمله وا 



، وأول باألذهان يتميز بسرعة تعلقه، و االنتشار بين األوساط غير المثقفة ألن هذا النهج سهل تاريخية، نظراً 
كافة خلفاء على  (19)(Louis Amelie Sedillot)المستشرق ل.أ.سيديوهجوم ما يقابلنا في هذا الصدد 

كانوا هم زاد )وبالجملة ..ثم وية قدوة لغيرهم في المخالفات..(.كان خلفاء األمالدولة األموية مصورًا إياهم بـ)
وهذا يكشف عن إطالق األحكام العامة التي ال تقيد الباطل وال تظهر  .(20)وغيرهم على غاية من اإلفساد..(

 الحق.

: )لم يكن عهد األمويين إال عهدًا تتمثل فيه الرجعية (21)(Reinhart Dozy)ويقول راينهارت دوزي 
ويّدعي  ُيْعَنْون بُنصرة هذا الدين وال يخلصون له(،، وكان خلفاء بني أمية أنفسهم.. ال واالنتصار للوثنية

حكم عليهم األتقياء بأنهم أهل دنيا..( و)كان ) :نأن األمويي (22)(Ignaz Goldziher)تسيهرإجناس جولد
، و)ال عجب فقد كان نظام هذا الحكم األموي قد (23)األمويون ال يفهمون حق الفهم واجبهم نحو اإلسالم(

 .(24)مر حقوق آل البيت النبوي(تجاهل منذ بدء األ

بتعميم حكمه فزعم أن: )أصل األمويين ال يجعلهم  (Julius Wellhausen)كما قام يوليوس فلهاوزن
العمال يسيئون استعمال سلطتهم ويظلمون الناس، وأن أموال أن ) ، مدعياً (25)أهاًل لقيادة األمة المحمدية(

بها، على حين أن معظم جيوب غيرهم خالية، وأن الزنا والعهر  الدولة تجري في جيوب أفراد قالئل يستأثرون
 .(26)ألن الحدود معطلة( حت لذات السادة ال يعاقبون عليها؛والشراب والميسر أصب

أن الحدود متى ؛ ألن المصادر التاريخية تؤكد هذا التعميم الشامل لكل خلفاء بني أمية ووالتهم جائر 
حينما كثرت الشائعات حول فسق الوليد أنه ال نجد في التاريخ األموي عطلت هاج الناس، فعلى سبيل المث

، ورغم أن هذه الشائعة مصدرها (28)وقتلوه ،م( خرج الناس عليه744-742هـ/126-125)(27)الثاني بن يزيد
ال  ،، إال أننا نستدل من هذه الواقعة على كون الحدود لم تعطل(29)أتباع خصم سياسي للوليد ما قتل لوا 

 وال محل لها من الذكر في التاريخ األموي. ،ليفة ولكانت هذه الرواية السابقة غير حادثةالخ

فما قيمة هذه االتهامات العامة في مقابل المصادر العربية التي دافعت عن خلفاء بني أمية من قبل  
صلى -عن األمويين: )إن بني أمية كان رسول اهلل  (30)أن يظهر هؤالء المستشرقين، فيكفي قول ابن تيمية

ْم بقرابة فيهم أبو بكر وعمر وال تعرف قبيلة من ال ُيتَّهَ  واستعملهم بعده .يستعملهم في حياته -اهلل عليه وسلم



من قبائل قريش فيها عمال لرسول اهلل أكثر من بني عبد شمس، ألنهم كانوا كثيرين وكان فيهم شرف 
 وسؤدد...(. 

يقول: حيث  (31)(Carl Brockelmann)كارل بروكلمان ه عندنجدننتقل إلى تعميم آخر  ثم 
)فالروايات األسطورية تذهب إلى أن النقَّد البيزنطي كان وحده المتداول في اإلمبراطورية العربية، حتى ذلك 

 .(32)الحين، وأن النقود المضروبة في داخل البالد أيضًا كانت تحمل نقوشًا يونانية ...(

في العراق،  في مصر وبالد الشام، والنقَّد الفارسي كان متداوالً  والحقيقة أن النقَّد البيزنطي كان متداوالً  
-وأول من ضرب النقود في اإلسالم هو عمر بن الخطاب   في الجزيرة العربية.والنقَّد العربي كان متداوالً 

 -رضي اهلل عنه-سية، ثم أصدر عثمان بن عفان على مثال النقود الفار  م639هـ/ 18سنة  -رضي اهلل عنه
م( أول من سك 705-684هـ/86-هـ65)(33)عليها "اهلل أكبر"، وكان عبد الملك بن مروان اً دراهم منقوش
 .(34)م695هـ/76سنة وجعل استعمالها إجبارياً  ،النقود العربية

( في تتبع تطور استخدامات النقَّد Brockelmannوهذا يدل على عدم تعمق المستشرق بروكلمان) 
مباشرة وتنفي عنها الغير تتهم في باطنها العرب بالتبعية في الدولة األموية، ويكتفي بإثارة قضية عامة 

 االستقاللية االقتصادية، وتخلق قضية غير حقيقية لتصبح مادة للنقاش من فرضية غير صحيحة.

لينفي عن العرب عمومًا صفة الحضارة فما يعرف  (35)(Jacques C. Risler)ثم يأتي جاك ريسلر 
ن  ،بالحضارة العربية أصله غير عربي بل يعود للشعوب الداخلة تحت الحكم العربي نتيجة للفتوحات، وا 

وهذا يكشف عن جهل واضح  ،(36)تسميتها بالحضارة العربية يرجع لكون التأليف كان فقط باللغة العربية
ما العصر األموي فـ )من المعروف أن العرب لم يحملوا معهم ثقافة خاصة بهم. أ للعلوم العربية واإلسالمية،

فارسية أو يونانية طيلة العهد األموي الذي لم يتمكن، بسبب الظروف المضطربة، إال  -فهذه ظلت..... هندية
مدعيًا: )أن األدب  (38)(Edward G. Browne)نوأيده إدوارد براو . (37)أن يكون مرحلة حضانة وتخمير(
 .(39) باللغة العربية، إال أنه كان نتاج عقول غير عربية وخاصة الفارسية( اً آنذاك على الرغم من كونه مكتوب

 وهذه محاولة للقفز على اإلبداع العربي في مجال األدب والذي ظهرت آثاره بعد ذلك في أوربا.



إلى نقطة  اظر ن (Browne)وبراون(Jacques C. Risler) فجاك ريسلر ،وال بد لنا هنا من وقفة 
فالعرب الفاتحون لم يجدوا بأسًا من  ،باقي الحقيقة بتعميمها في خطأ منهجي واضح، وتجاهال اصغيرة وقام

وهم العنصر القوي –اقتباس بعض أنماط الحضارات المختلفة التي وجدوها في األقطار المفتوحة، ولكنهم 
ولعبت اللغة  د العربية.عدلوا هذه الحضارات بما يالئم الدين اإلسالمي وبما يتفق والعقلية والتقالي -الفاتح

فقد أدى تعميم استخدام اللغة العربية إلى اندماج  ج الحضارات والعناصر المتنافرة؛مز العربية دورًا كبيرًا في 
األجناس المغلوبة على اختالفها اندماجًا قويًا في الحياة القومية التي كان يحياها العنصر العربي الحاكم، 

بسرعة  أنشئوالعرب في األقطار المفتوحة، فاوساعد انتشار اإلسالم على امتزاج العرب بالعناصر األخرى 
بتًا، وال يمكن حضارة جديدة كثيرة االختالف عن الحضارات التي ظهرت قبلها، لذا ظل النفوذ العربي بها ثا

يذكر من الحضارتين  العربية اإلسالمية، بينما لم يفيدوا بشيء فادوا من الحضارةإنكار أن األوربيين أنفسهم أ
 . (40)اليونانية والرومانية

د على هذا المستشرق نستخرجه من لسان مستشرق آخر، حيث يعترف ولعل أبلغ ر 
نشاط  )لقد صحب هذه الفتوحاتبمجهود العرب العلمي والحضاري قائاًل:  (41)(R.A.Nicholson)نيكلسون

فكري...كان الناس طلبًا للعلم يسافرون عبر الثالث قارات ثم يعودون إلى ديارهم وكأنهم نحل تشبع بالعسل، 
موسوعية، التي استمد منها  التالميذ المتشوقين للعلم، ليؤلفوا أعماالً لنقل ثرواتهم العلمية الثمينة لحشود من 

مصطلحات التجارية في أوربا هي مصطلحات من أصل العلم الحديث مقوماته...والشاهد أن العديد من ال
 .(42)عربي(

كلما أمعنا في درس حضارة العرب، ه: )بأنكذلك يقر  (Gustave Le Bon)وها هو غوستاف لوبون 
وكتبهم العلمية، واختراعاتهم وفنونهم ظهرت لنا حقائق جديدة وآفاق واسعة ولُسرعان ما رأينا أن العرب 

القرون الوسطى لعلوم األقدمين، وأن جامعات الغرب لم تعرف لها، مدة خمسة أصحاب الفضل في معرفة 
قرون، موردًا علميًا سوى مؤلفاتهم، وأنهم هم الذين مدَّنوا أوربة مادًة وعقاًل وأخالقًا، وأن التاريخ لم يعرف أمة 

ا أن نقول: إنهم أرقى من أنتجت ما أنتجوه في وقت قصير..(؛ و)إذا قابلنا بين العرب واألمم األوربية..أمكنن
جميع أمم الغرب التي عاشت قبل عصر النهضة أخالقًا وثقافة، فلم تعرف جامعات القرون الوسطى، في 

 .(43)قرون كثيرة، مصدرًا غير مؤلفاتهم ومناهجهم(



 صبغ الحكم األموي بصبغة الصراع الدموي المستمر:اإلسقاط ب -ثانيًا:

المسلمين، طواًل وعرضًا بتقسيمه طواًل إلى تواريخ أسر: األموية سعى المستشرقون إلى تمزيق تاريخ 
وعرضًا بتقسيمه إلى تواريخ أقاليم ومناطق، من أجل إثارة عوامل الفرقة  اسية، والمماليك، والعثمانيين...والعب

، ثم صبغ هذه الجزئيات بصبغة الصراع (44)واالختالف، مع تركيزهم على الصراعات والخصومات والحروب
بهذه  -موضع الدراسة-الدموي، وال يوجد سبب يفسر إقدام عدد من المستشرقين على صبغ الحكم األموي

 (Wellhausen)الصبغة إال نظرتهم الحاقدة على تاريخنا، فإذا نظرنا إلى كتاب تاريخ الدولة العربية لفلهوزن
بعنوان"علي والحرب األهلية  نجده يعطي فصول كتابه أسماء إيحائية، تخدم فكرته السوداء فنجد فصالً 

ثم فصل بعنوان "السفيانيون والحرب األهلية الثانية"، ثم فصل بعنوان "مروان بن محمد والحرب  ،األولى"
وال يكتفي بهذا، بل يفصل في الصراع القبلي في بالد الشام بين القيسية والكلبية، فيقول:  .(45)األهلية الثالثة"

ت نين طوااًل مع ابن الزبير، بل مألتسكن بانتهاء الحرب التي استمرت س )على أن العواصف في العراق لم
. ويسير (46)هذه العواصف كل مدة عبد الملك تقريبًا وفي الشام أيضًا استمر صخب العداء بين قيس وكلب(

من )وظل اسماهما: قيس وي اً تاريخي اً على ذات النغمة ويمنحها امتداد (47)(Albert Hourani)ألبرت حوراني
 .(48)رمزًا لصراع محلي في بعض أجزاء سوريا حتى العصر الحاضر(

المرات بتعميق فكرة الصراع القبلي عن طريق تكراره عشرات  (Wellhausen) ثم ال يكتفي ِفْلَهْوزن 
... فكأنه أراد أن يجمع (49)بين العراق والشام اً إقليمي اً أخرى فيجعله صراع في كتبه، بل ينطلق انطالقة

 .(50)العنصرية العربية بجانب العصبية القبيلية انتهاء بصراعات إقليمية!! كل هذا في تأريخه لدولة واحدة

ذا انطلقنا إلى مستشرق آخر نرى جولد تسيهر  يمشي على خطى سابقه فيؤكد: )كان  (Goldziher)وا 
سباب دينية في رأيهم، كانوا األمويون إذا ما حاربوا العصاة المتمردين والثائرين، الذين كانوا يثورون أل

يعتقدون يقينًا أنهم من أعداء اإلسالم، وأنه من الواجب أو من صالح عظمة اإلسالم وبقائه أن يؤدبوهم 
 .(51) بالسيف(

 هـ/37)صفر ، وموقعة صفينم(656نوفمبر هـ/36جمادي الثاني)والواقع أن موقعة الجمل 
، وصراع األمويين م(680هـ/ أكتوبر61)محرم ، وكربالءم(658هـ/ فبراير37)رمضان ، والتحكيمم(657يوليو



والعباسيين وغير ذلك، إنما هي عثرات على الطريق، نتيجة للقصور والضعف البشري، وال يتوهمن أحد أننا 
ذي يتبعه نريد أن نخفي شيئًا من تاريخنا، فنحن نعي أننا نكتب تاريخ بشر، إنما الخطر في ذلك المنهج ال

فتلك الجزئيات التي تتواجد في صورة  هذه العثرات، ويصوغ منها تاريخنا؛المستشرقون والذي يقف عند 
ولألسف فإن  الصورة الكلية أو تؤثر في بنائها.التاريخ، ال يجوز عند المنهج العلمي السليم أن تغطي كافة 

ي، فأضحوا يمقتون تاريخنا إال هذه المآس هذا الهدف االستشراقي نجح في خلق أجيال لم يبق في ذهنهم من
التهمناهم بالحيادية -عند دراستهم لتاريخهم نفسه هذا المنهج  تاريخهم، ولو أن هؤالء المستشرقين اتبعوا

لكنهم سعوا لتقديم تاريخهم األوربي في صور فنية راقية، رغم أننا لو نظرنا لتاريخ أوربا، لوجدنا أن ما  -عندئذ
ما صبغ أيامهم من دم، وما غطى عصورهم من جهل، يفوق بعُض بعِضه كل ما كان دار من صراع، و 

 .(53)؛ إن هذا اإلسقاط فيهم، وفي سلوكهم، وفي كتبهم التاريخية، ومع ذلك يحاولون وصم تاريخنا به(52)عندنا

 تشويه رموز التاريخ األموي )التخصيص(: -ثالثًا:

فة األموي الخلي الدولة األموية بصورة فجة، بداية منز عمدت فئة من المستشرقين إلى تشويه رمو  
( يطعنه في دينه مباشرة Wellhausenنجد ِفْلَهْوزن)، حيث م(679-661هـ/ 60-41)معاوية بن أبي سفيان

( أصبح Wellhausen، وكأن ِفْلَهْوزن)(54)فيقول: )على أن معاوية لم يكن في قلبه تعلق عميق باإلسالم(
اتخذه كاتبًا  -صلى اهلل عليه وسلم-يمتلك ميزان يقيس به درجات اإليمان داخل األفئدة، متناسيًا أن الرسول 

، فضاًل عن أن مكانة (55)للوحي وهي درجة عالية، وتم اختياره من ِقَبْل رسول اهلل الذي يوحى إليه من السماء
في الفقه وقد روى أهل الحديث حديثه في الصحاح معاوية في اإلسالم معروفة فقد روى الحديث وتكلم 

 .(56)والمساند وغيرها. وذكر بعض العلماء بعض فتاويه

-679هـ/ 64-60) (57)( في معرض حديثه عن يزيد بن معاويةBrockelmannوألقى بروكلمان) 
الخمر قائاًل: )وتوفى يزيد... صحيح أنه انصرف حتى في عهد خالفته، إلى م( بصفات عبثية 683

، ثم يعود ليقول: )والروايات المعادية لألمويين (58)والموسيقى واللهو بأكثر مما انصرف إلى شئون الدولة..(
، كما صورت سمَّيه يزيد األول من قبل، رجاًل مستهترًا، انغمس في مناعم اللهو (59)تصور يزيد الثاني

إلى أمرائه وعماله يصرفونها كيف والموسيقى، وشغلته القيان والمغنيات.. فترك شئون األمصار 
 الذي يقر فيه بصحة فساد يزيد( هنا يناقض قوله األول Brockelmann. فبروكلمان)(60)يشاءون.....(



وكأن أن وصف يزيد األول بهذه الصفات من الروايات المعادية لألمويين، ثم يعود للتأكيد  األول
لألمويين على نهج المعاديين ير حيادي وسار أنه غب -دون وعي–بذلك يقر ( Brockelmannبروكلمان)

( لو اطلع على كتابات من سبقه من المستشرقين ومنهم Brockelmannبل أن بروكلمان) .في قوله األول
لوجده يؤكد أن هذه التهم المصوبة تجاه يزيد األول ال أساس  -رغم ما عليه من مالحظات–(61)(Dozy)دوزي

  لها وال وجود.

م( بالبخل 742-724هـ/ 125-105)( 62)( هشام بن عبد الملكBrockelmannبروكلمان)كما اتهم 
وسوء اإلدارة، فقال: )وأكبر مثالب هشام بن عبد الملك بخله، فقد كان ينظر إلى الدولة نظرته إلى إقليم يجب 

، بينما (63)الرعية...(أن يستثمر، ومن هنا كان أبدًا يحمل والته على اإلمعان في ابتزاز األموال من أفراد 
تؤكد الكتب التاريخية كفاءته المالية واإلدارية، وما ذكر عن بخله فمرده إلى روايات اليعقوبي الشيعي 

 .(64)المعروف بكرهه لبني أمية المشكوك في صحة أخباره ومن شابهه

بب مسك ن سيؤكد التاريخ أوال شك أن البخل من الصفات الذميمة، ولكن هل كان هشام بخياًل؟ 
وحرصه على  سلمين وتنميتها.هشام للمال وتقيده في الصرف مرده إلى رغبته في المحافظة على أموال الم

دخول رجل يسمى "عدم صرفها وتبذيرها في الهبات والجوائز هو لمصلحة الناس، ودليل ذلك ما يروى عن 
نوع –يوصه، وعقال ينظر إلى قباء فنك "عقال بن شبه" عليه بعد استدعائه لتوليته أمر ُخَراَسان، فكان هشام 

أخضر يلبسه، فسأله هشام: مالك؟ فقال عقال: رأيت عليك قبل أن تلي الخالفة  -من أنواع الدواب ذات الفراء
اهلل الذي ال إله إال هو ذاك، مالي هذا هو ذاك أم غيره؟ فقال هشام: هو و قباء فنك أخضر، فجعلت أتأمل أ

 .(65)"جمعي هذا المال وصونه فإنه لكم؟ قباء غيره، وأما ما ترون من

الخليفة األموي امس الخلفاء الراشدين بخ عمن ُعرف في التاريخ كما أقدموا على انتزاع صفة العدالة 
: )إن عمر (67)(Wellhausenأدعى ِفْلَهْوزن)حيث م( 720-717هـ/101-99) (66)عمر بن عبد العزيز

ن كان قد عرف أن العرب أخذوها منهم غدرًا...(.أبى أن يعطي مدينة َسَمرَقْند ألهل   السند، وا 



( في مقابل الروايات التاريخية التي تؤكد أن عمر بن عبد العزيز Wellhausenفهذا قول ِفْلَهْوزن) 
وما كان استمرار الجيش بالمدينة إال بناء على رغبة  وعين قاض للفصل في األمر، أمر بانسحاب الجيش،

 .(68)مأهل المدينة أنفسه

( ليوحي بأن قوات الجيوش اإلسالمية كانت خارجة عن إرادة Brockelmannثم يأتي بروكلمان) 
( أن الخليفة عمر بن عبد Brockelmannالخليفة وتنفذ مخططاتها دون االهتمام بأوامره، فيدعي بروكلمان)

ة حتى في آسيا الصغرى بالعودالعزيز أراد االنصراف إلى اإلصالح الداخلي فأمر الجيوش اإلسالمية العاملة 
فالهدف الخبيث يتضح من  (69))بيد أن حبُه للسالم لم يستطع أن يكبح جماح ُعماله(يركز في الشأن الداخلي 

وصف الدولة األموية في فترة قوتها بالالمركزية وهوان الخليفة على رعاياه وكأننا قبائل شتى ولسنا دولة 
 قوية!

فقال: )وفي  لى الخليفة عبد الملك بن مروان( فرية عظيمة إBrockelmannكما نسب بروكلمان) 
 -عبد اهلل بن الزبير-بسبب استيالء منافسه في الخالفة عهد عبد الملك تعذر على أتباعه الحج إلى الكعبة 

تن بداًل من البيت الحرام، وهناك على الصخرة المقدسة التي اسبناء على مكة، فحاول أن ينشئ في القدس 
 . (70)عمر نفسه الصالة عندها، يوم دخل بيت المقدس، شيد عبد الملك ما يدعى اليوم قبة الصخرة(

)وهذا البناء هو قبة الصخرة وقد بنيت فوق موقع الهيكل  (71)(Albert Hourani)وردَّد ألبرت حوراني 
وتحولت اآلن إلى حرم إسالمي وهي مكان لطواف الحجاج حول الصخرة(، وسار على  ،اليهودي في القدس

 )رأى عدم تمكن أحزابه من الحج فزين لهم بيت المقدس ليزوروه..(. (72)(Sedillot)نهجهم سيديو

م، ولم 685هـ/ 66والدليل على وهن هذه الرواية هو أن عبد الملك قد ابتدأ بناء قبة الصخرة سنة  
م، وهي 692هـ/ 73م وانتهت بمقتله سنة 691هـ/ 72ة ابن الزبير قد بدأت، وكانت بداية الفتنة سنة تكن فتن

ن في روايتهم تشرقو وقد اعتمد هؤالء المس .(73)من عمارة قبة الصخرةعبد الملك السنة ذاتها التي فرغ فيها 
، ثم إن (74)-كما قلنا سابقاً -رهتلك على اليعقوبي الشيعي المعروف بكرهه لبني أمية المشكوك في صحة أخبا

أقر بأن الحجاج بن يوسف الثقفي المكلف بقتال ابن الزبير قد أقام الحج  -صاحب الرواية الواهية–اليعقوبي 
كما أن الخليفة عبد الملك أقام الحج  .(75)م693و 692و 691هـ/ 74و 73و 72للناس في واليته سنة 



ج أيام ابن الزبير. قة أن أهل الشام لم يجدوافالحقي .(76)م694هـ/75للناس بنفسه سنة  وليس من  عناء في الحِّ
 ثم يرأس الحج لمكة بنفسه، إضافة إلى أن ،المعقول أن يصدِّ عبد الملك الناس عن سبيل الحج للبيت الحرام

المسلمين من الحر والبرد ولكي يعمر المسجد، ولم  صخرة بيت المقدس هو وقاية غرضه من بناء قبة على
بناء قبة  كما أن ألمصار تفيد برضا الناس عما نواه.يشرع في البناء إال بعد ورود عدة كتب من عمال ا

للصخرة كما أن  قة ال تسمح بدخول أفواج من الناس.فأبوابه األربعة ضي الصخرة نفسه ال يصلح للطواف؛
كافة المسلمين على علم ال يخفى أن من البناء تيسير الطواف لكان له رواق واحد، و ن، ولو كان القصد رواقي

)ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد المسجد الحرام  -صلى اهلل عليه وسلم-بأن المقصود بحديث الرسول 
نجدها ومسجدي ومسجد بيت المقدس( هو المسجد األقصى وهو غير الصخرة، فضاًل عن أن هذه الرواية لم 

 .(77)في كتابات المؤرخين المعاصرين لتلك الحقبة، مما يؤكد كذب هذه الرواية الشاذة

على تحليل قصة بناء قبة الصخرة هذه وأجاد  (78)(Goitein)ولقد أقدم المستشرق س. د. جواتياين
دقيقًا للظروف في تفنيدها في عدة صفحات طوال حتى وصل إلى القول بأن: )دراسة كاملة للمصادر ووزنًا 

التاريخية التي أحاطت هذا األمر تبين أنه لم يكن القصد من تشييد قبة الصخرة تحويل الحج من مكة إلى 
، أما بالنسبة لقول ألبرت حوراني بأن قبة الصخرة بنيت على موقع الهيكل اليهودي فهذا (79)بيت المقدس..(

 ومازالوا يرددونه إلى اآلن. ،يإدعاء يتبناه أتباع بني صهيون واالستشراق اإلسرائيل

والواقع أن محاوالت المستشرقين تشويه رموز الدولة األموية قد طال أيضًا بعض والتهم وقادة 
، ولكن تفصيل هذا يحتاج منا إلى كتاب كامل، وليس ورقة بحثية، ولعل ما ذكرناه يعطي صورة (80)جيوشهم

 المستشرقين. جلية عن هذه المغالطات التي تبنتها تلك الفئة من

 القول بالسيادة العربية:اإلسقاط ب-رابعًا:

ن دأب هؤالء المستشرقو بقة، و اتجه عدد من المستشرقين لدراسة التاريخ األموي مدفوعين بقناعات مس 
ألنفسهم غاية، ويقررون في أنفسهم تحقيق تلك الغاية بكل الطرق، ثم يشرعون في جمع على أن يحددوا 

ن كانت هذه المواد ال قيمة  -ويابسمن كل رطب –معلومات  من كتب الدين والتاريخ واألدب وخالفها، وا 
، (81)لها، ويقدمونها بعد التمويه بكل جرأة، ويبنون عليها نظرية ال يكون لها وجود إال في نفوسهم وأذهانهم



أعرض أثناء دراسته للتاريخ األموي عن االهتمام بالعوامل االجتماعية  (82)(Wellhausen)فنجد ِفْلَهْوزن
واالقتصادية وجعل دراسته تاريخية سياسية، فهو يؤمن أن للتاريخ السياسي قوة ديناميكية ذاتية تكفي لتفسير 

مل ينطلق من قناعته بدور العامل الطائفي مع العا (83)(H. Lammens)تطوره، ونجد األب اليسوعي المنس
االقتصادي في مجريات األحداث، فضاًل عن تأثر عدد من المستشرقين بالنزعة العرقية التي شاعت في 

وقاموا بإسقاط  ،(84)أوربا، وبالصراع الدموي بين قومياتهم، ففسروا التاريخ األموي من خالل تجاربهم الذاتية
الء، وطبقة رجال الدين، وطبقة عامة نظام الطبقات الموجود في المجتمع األوربي، المقسم إلى طبقة النب

 .(85)أرادوا تطبيق ذلك على مجتمعناومن ثم  الشعب،

لقول بأن الدولة األموية دولة عربية ال يعنيها إال أمر العرب ذهب بعضهم إلى اومن هذا المنطلق 
ولقد أفرد المستشرق  ة الثانية، وال يشفع لهم إسالمهم.في المجتمع اإلسالمي، أما غير العرب فهم في المرتب

يحمل اسم  اً دراساته وأبحاثه لتتجه جميعها نحو تعميق هذه الفكرة، بل إن له كتاب (Van Vloten)فان فلوتن 
وهو كتاب "السيطرة العربية"، ومن يطلع على هذا الكتاب يجده يحلل تاريخ الدولة األموية من خالل  ،فكرته

التاريخية بحيث ال ينتهي القارئ من كتابه إال وهو في غاية هذه الرؤية، ففي كل سطر استنطاق لألحداث 
 وسب وشتمفالكتاب عبارة عن تهجم على اإلسالم والمسلمين،  اع بتعصب األمويين للعنصر العربي؛االقتن

، ولقد تناقل عدد من (86)بأسلوب له مظهر أكاديمي، مع تحريف للمصادر وتطويعها لتأكيد هذه الفكرة
: )وكان بنو أمية في الواقع يمثلون سيادة (87)(Wellhausen) لفكرة وأيدوها فيقول ِفْلَهْوزنالمستشرقين هذه ا

األمة العربية ال سيادة اإلسالم(، ثم يصرح بـ )ودخل األعاجم .... في اإلسالم... لكنهم لم يصلوا إلى التمتع 
عتبروا موالي للقبائل العربية...، ولم يكن بالحقوق المدنية كالمواطنين وال بالحقوق الحربية ومزاياها المادية فا

اإلسالم وحده كافيًا في ضمان المساواة لهم، ذلك ألن الدولة الثيوقراطية اإلسالمية كانت في واقع األمر دولة 
 .(88)عربية خالصة، دولة العرب التي جعلتهم فوق األمم المغلوبة(

فيصف الموالي في العراق الذين اعتنقوا  (89)(Brockelmannوتتكرر هذه النغمة لدى بروكلمان) 
هذه (Albert Hourani) ويتبنى ألبرت حورانيمن الدرجة الثانية في نظر العرب،  اإلسالم بأنهم مواطنين

النغمة )كان هناك قبل كل شيء بين الذين اعتنقوا اإلسالم واإليرانيين منهم بشكل خاص، سخط ضد 



بها الذين هم من أصل عربي... وقد نسب بعض الذين أسلموا، أنفسهم االمتيازات المالية وغيرها التي اختص 
 .(90)إلى زعماء قبائل عربية كأتباع "موالي" إال أن ذلك لم يكف لمحو الفرق بينهم وبين العرب(

وللرد على هذه االتهامات من الناحية المنطقية فالبد من النظر إلى هذه القضية من منظور شامل  
عربية داخل نسيجها، ر غير المدت على العنصر العربي منذ نشأتها، مع تقبلها للعناصفدولة اإلسالم اعت

والحتمية الزمنية تفرض مرور فترة من الزمن قبل اندماج هذه العناصر في ُلحمة واحدة، وبناء عليه فالطبيعي 
 . (91)أن يكون عصر األمويين هو عصر العرب

: آراء هؤالء المستشرقين فيوضح (92)(Sir Thomas W. Arnold)ويخالف السير توماس. و.أرنولد
)ومع أن اعتداد العرب بنسبهم قد عمل مدة أجيال كثيرة على أال ينال المسلمون المحدثون تلك المزايا التي 
كان يتمتع بها الجنس الحاكم، فإنهم قد حصلوا على مكانة مرموقة في المجتمع، وهم ال يزالون موالي للقبائل 

تحت لوائها، وفي نهاية القرن الهجري األول  ينضوواتلفة، التي كانوا قد تعودوا بادئ األمر أن العربية المخ
جون باجوت المستشرق ، بل إن (93)حققوا لهذا المثل األعلى مكانه الصادق من العقيدة اإلسالمية(

ية والعناصر عربحول قضية التفريق بين العناصر ال اً يوضح أن هناك التباس (John Bagot Glbb)جلوب
اعتنقوا اإلسالم فيقول: )أما إذا تحولوا إلى اإلسالم.. فإن هؤالء سرعان ما يصبحون أندادًا  غير العربية ممن

للفاتحين، ويغدون قادرين على االختالط بهم والتزاوج معهم، وال يمضي طويل وقت حتى يصبح هؤالء عربًا 
تسري في عروقهم، وهكذا أصبحت كلمتا العربي والمسلم  حتى لو لم تكن هناك.. نقطة واحدة من الدم العربي

 .(94)مترادفتين وترمزان إلى شيء واحد(

، فهل (95)والمتأمل في تاريخ بني أمية يلحظ بسهولة وجود عناصر من الموالي تناهض الدولة األموية
وجه الدولة؟ كما أن التاريخ رفعوا السالح في قد منتظر من الدولة االنهزام أمامهم؟ أم دحضهم بالقوة ما داموا 

  .(96)أثبت أن الموالي الذين لم يشاركوا في الفتن تمتعوا بكافة حقوقهم مثلهم مثل العرب

دراسة مطولة لتحليل موقف الدولة األموية من الموالي، فاستعرض أسماء  (97)ولقد أفرد مؤرخ محدث
أعالم في الفقه، والذين ، والذين أصبحوا منصب القضاءالعديد من الموالي الذين تمكنوا من الوصول إلى 

تولوا مناصب متعددة في دواوين الرسائل والخراج والجند وبيت المال وما شابههم، وأبان أن الموالي كانوا 



لسادتهم العرب، فمن كان من العرب يميل إلى األمويين كان مواليه كذلك يميلون إلى األمويين، ومن  اً أتباع
للعباسيين، وأن فرض الجزية على الموالي كان في  عباسيين كان مواليه كذلك يميلونب للكان يميل من العر 

 أوقات محددة ولظروف سياسية خاصة.

فيدعي أما عن وضع أهل الذمة في ظل الدولة األموية سواء كانوا عربًا أو غيرهم، 
أن المسلمين كانوا ال يضعون المسلم والمسيحي في صف واحد، بل ينظرون إلى  (98)(Dozy)دوزي

الرجوع إلى توماس  دليل على افتراء هذا اإلدعاءفيكفي للتالنصراني كما ينظرون إلى جنس منحط، 
 اأقر  فقد -رغم المآخذ المحيطة باألخير-(100)(Brockelmann)وبروكلمان (99)(Thomas Arnold)أرنولد
 ؛! وحفظ النصارى لمعاوية وآله هذا التسامحاً نصراني اً مالي اً يفة األموي معاوية جعل لنفسه مستشار الخل بأن

وحتى في كتب التاريخ األسبانية.  ،ةوأعظموهم إعظامًا ال نزال نقع عليه في الروايات النصراني ؛فأخلصوا لهم
  فأين إذن النظرة االستعالئية والتعصب؟

 المال:الغنيمة و  هدفه الجهاد إن اإلسقاط بالقول-خامسًا:

لصورتها لدى المسلمين،  اً مغاير  اً ال ريب أن صورة الجهاد لدى عدد من المستشرقين تتخذ طابع 
فهذا  ما هو إال وسيلة للغنائم، -بالنسبة للمسلمين-ن يؤكدون مرارًا وتكرارًا أن الجهاد المستشرقو فهؤالء 

يصور اإلسالم وكأنه دين قتال ال سالم  (101)(Frederick Denison Maurice)فردريك دينسون موريس
هذا فان ، و (102) فيقول: )من الثابت أن اإلسالم لم يكن يصادف نجاحًا إال عندما كان يهدف إلى الغزو(

يدعي أن: )هذه الحمالت العسكرية ضد الكفار. غالبًا ما كانت تأتي.. تلبية  (103)(Van Vloten)فلوتن
( أثناء حديثه عن Wellhausenأكثر منها رغبة في نشر العقيدة الدينية..(، وهذا ِفْلَهْوزن)لرغبات القادة، 

الخليفة عمر بن عبد العزيز يقول: )ولم يكن عمر ميااًل إلى حروب الفتح، وكان يعلم حق العلم أنها لم تكن 
: )بل هم أرادوا من الجهاد أن ، ثم يكرر نفس المعنى فيقول(104)حروبًا في سبيل اهلل، بل من أجل الغنائم..(

قائاًل  (Jacques C. Risler)، وتتردد هذه الفرية على لسان جاك ريسلر(105)يأتي لهم باألموال والغنائم..(
أثناء تناوله لفتوح المسلمين في األندلس: )كانت حمالتهم تبدأ عمومًا كهجمات ظل هدفها النهب أكثر من 

ليعيد نفس النغمة ولكن هذه  (107)(Arminius Vambery)فمبري وسأرمني، ويأتي (106)فتح األراضي..(
المرة في أثناء فتح بخارى )ولنا أن نتصور ما كان عليه بدو الصحراء البسطاء من لهفة لالستحواذ على 



ويسير  نغمة تتبع المسلمين غربًا وشرقًا.، فكأنما رأى المستشرقون أن هذه ال(108)كنوز المغلوبين المكدسة(
بلغت  -يقصد معاوية–ثم يضيف: )والواقع أن جيوشه  ،دعاء( على نفس االBrockelmannبروكلمان )

العاصمة البيزنطية مرتين، ولكن اإلمبراطورية البيزنطية استطاعت، بفضل تفوقها في الحضارة آنئذ، أن ترد 
رضي اهلل -حمالت معاوية  ( لم يكتف بتشبيهBrockelmann، فبروكلمان)(109)تلك الهجمات البربرية(

ففسر عدم نجاح تلك الحمالت لتفوق البيزنطيين الحضاري أمام  ،بهجمات البرابرة في أوربا، بل تمادى -عنه
 الحضارة اإلسالمية!!

فهذا يعد وبالعودة إلى مقصد هؤالء المستشرقين من القول بأن الجهاد كان من أجل األموال والغنائم، 
التي يقوم بها المستشرقون، فأوربا التي عانت في أواخر القرن الخامس عشر  من أكبر عمليات اإلسقاط

جنوب شرق آسيا، حيث التوابل الشرق و الميالدي من أزمة اقتصادية راحت تفتش عن طريق يوصلها ببالد 
والعاج والذهب، فكان البحث عن أسواق لتصريف المنتجات األوربية مع كسب مناجم المواد األولية 

عادة تصدير هذه المنتجات لتلك األسواق، وبيعها بأسعار عالية بغية ال ربح المادي الفاحش الرخيصة، وا 
، واستباحة المدن وخيراتها، أليس هذا سببًا للكشوف الجغرافية األوربية والحروب الصليبيةوالسريع، 
هزوم سواء أموال أو أسلحة وعتاد هي ما يأخذه المنتصر من المفن الغنائم نحن عنفهمه  ما ماأ (110)تاريخهم؟

السؤال الذي يفرض نفسه هنا، أليست هذه السياسة سياسة بعد وقوع حرب وقتال، و وذخائر وما إلى ذلك 
لهذه القاعدة! ويشهد على ذلك تاريخهم الحربي  ةعالمية؟ وما سياسة دول هؤالء المستشرقين األوربية بمخالف

 ه السياسة لدى المسلمين مختلف تمامًا عن تطبيقها لدى الغرب؛هذ ولكن تطبيق -كما نوهنا-عبر العصور
فنحن يحكمنا أوامر مشددة بعدم التعرض إال لمن حمل السالح ضدنا، أما النساء واألطفال والرهبان فال 

لع نخلة من مكانها، في حين أن تطبيق هذه السياسة لدى الغرب هو توال نق ،نتعرض لهم، وال نقطع طريق
شيء، فهذا عن الغنائم، أما األموال التي تؤخذ من أهل هذه الديار فاإلسالم فرض علينا عند استباحة كل 

فتح أي مدينة أن نعرض على أهلها اختيار أمر من ثالثة إما الدخول في اإلسالم ولهم ما لنا وعليهم ما 
ما الجزية وهي مال مقدر بسيط عفائهم من الخدمة مقابل حماية العرب لألهالي ومقابل إ (111)علينا، وا 

مع الوضع في االعتبار أن مشاركة أي جماعة من غير المسلمين في الخدمة -العسكرية في الجيش الفاتح 
ما الحرب، وهذه األخيرة إذا حدثت وانتصر العرب، عاد الخيار مرة  -العسكرية كانت تسقط عنهم الجزية وا 

ادر العربية في الجزية ومقدارها، ونكتفي بقول السير أخرى بين اإلسالم والجزية، وال نسوق ها هنا أقوال المص



الذي وضح السياسة اإلسالمية في الجزية: )ولم يكن  (112)(Sir Thomas W. Arnold)توماس. و.أرنولد
نما كانوا  الغرض من فرض هذه الضريبة...لونًا من ألوان العقاب المتناعهم عن قبول اإلسالم، وا 

رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش، في  يؤدونها..وهم غير المسلمين من
 مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين..(.

أما بالنسبة للتفوق الحربي للعرب وانتصاراتهم، فال ترجع من وجهة نظر فئة من المستشرقين إلى  
بل هي نتيجة لعوامل أخرى تتعلق  ،للمقاتل المجاهدالقدرات العسكرية للجيوش العربية، أو اإلعداد الجيد 

في وصفه لهذا الوضع )ذلكم  (Dozy) دوزي الوقتي أثناء زمن الفتوحات، فيسهبباألمم األخرى وضعفها 
ويؤيده ، (113)هو الشعب الذي قلب إمبراطورية الفرس بعد أن ظل السوس ينخر في عظامها قرونًا عدة ..(

عف أخصامهم في اإلمبراطورية )ساعد على تحقيقها ض :فيقول (114)(Jacques C. Risler)جاك ريسلر
وأثناء حديثه عن فتح األندلس يتحدث بصيغة مادحة، ولكننا  الساسانية واإلمبراطورية البيزنطية المتحاربتين(.

رائع(. ويرى : )ال شك أن العرب... عرفوا كيف يفيدون من االنقسامات بشكل (115)نلمح داخلها السم قائالً 
نجح في توجيه )ضربة قاضية للمملكة  في األندلس (116)( أن طارق بن زيادBrockelmannبروكلمان)

 .(117)القوطية التي عملت االضطرابات الداخلية على تفسخها(

إيهامنا بأن تاريخنا ضعيف ولوال ضعف غيرنا ما ظهرنا، هو فلسان حال هذه الفئة من المستشرقين 
مصادر عربية تؤكد شجاعة العربي المسلم المقاتل، وبالتخطيط الحربي المنظم في المعارك، فلن ومهما أتينا ب

صاحب الخلفية العسكرية الذي يحدثنا عن  (John Bagot Glbb) تكون بقوة شهادة جون باجوت جلوب
حصار وكانوا التفوق العسكري المنظم لألمويين قائاًل: )وكان العرب قد برعوا في هذه األيام في حروب ال

مجهزين بالمجانيق والمعدات األخرى الالزمة لتحطيم األسوار واألبواب وقذف المدن المحاصرة. وقد تعلموا 
طريقة تشكيل المظالت الواقية بجمع الدروع بعضها إلى بعض فوق الرؤوس لحماية الرجال من القذائف التي 

هذا ولعل  ،(118)ألخرى الحديثة لمهاجمة الحصون(يطلقها المدافعون عن األسوار، كما تعلموا االبتكارات ا
يصدق بعض رواياتهم  عندما ال يجدون منرقون الغربيون المستش يواجههايعكس مدى األزمة التي  اً نموذج

 .فيفتضح أمرهم وتتكشف أباطيلهم، يقومون بالرد على أنفسهمف واضحة الكذب،



 (120)أن نجاح القائد العربي قتيبة بن مسلم ممرة أخرى برؤيته (119)بعض المستشرقين ويطل علينا 
عود لنشوب منازعات بين أمراء األسرة الحاكمة َعَرف قتيبة كيف يستغلها إنما ي (122)وَسَمرَقْند (121)في ُبَخاَرى

ن محمد راسخ بأن قلد رجاًل في مقتبل العمر منصب اإلمارة هناك. واعتنق هذا الشاب اإلسالم، فإذا بدي
 .وفي هذا احتيال على الحدث التاريخي الحقيقي الذي تذكره المصادر القريبة للحدث َخاَرى.الجذور، في بُ 

فُبَخاَرى كانت تحت حكم ملك توفى ولديه طفل رضيع، فاعتلت زوجته المسماة "سيدة خاتون" العرش لحين 
ي، وانقياد الناس بلوغ ابنها سن الرشد، ومكثت في حكم ُبَخاَرى خمس عشرة سنة، عرفت خاللها بصواب الرأ

، ثم تتصالح مرة لكنها كانت تعقد معهم الصلح ثم تنقضهصد العرب فتح ُبَخاَرى في عهدها لحكمها، ولقد ق
لكن وزيره المسمى "وردان خداة" طمع  العرش، -الذي صار شاباً -فلما توفت اعتلى ابنها "طغشادة"  أخرى.

كثيرة ضد "قتيبة"، فلما تمكن "قتيبة" من طرد  اً حروبفي العرش واستولى عليه، ثم خاض هذا الوزير الغاصب 
الذي و هذا الوزير، أعطى قتيبة حكم ُبَخاَرى لـ"طغشادة" مرة أخرى، خاصة وأن هذا األخير قد أعلن إسالمه، 

، فهل يعد إعادة الحقوق ألصحابها؟ وخاصة وقد أصبحوا (123)ظل على عرش ُبَخاَرى اثنين وثالثين عاماً 
والعرب صلح استغالل! فأين ما يدل على استغالل منازعات بين أمراء األسرة  هُ مَ بين أُ مسلمين وكانت 

وهل كان الوزير الغاصب للحكم من أمراء األسرة الحاكمة؟ وهل خاض أحد القتال نيابة عن جيش  كمة؟الحا
 .نقائق التي أوردها هؤالء المستشرقو يف الح"قتيبة"؟ كل هذه التساؤالت توضح تزي

 االهتمام بدراسة تاريخ الفرق:-سادسًا:

لعل المتتبع لواقع الممارسات االستشراقية في العالم اإلسالمي يرى بوضوح ضلوع االستشراق في 
ثارة الخالفات المذهبية والفقهية وتضخيمها،  حياء الصراعات العصبية، وا  خدمة المخططات االستعمارية وا 

وخاصة الجوانب القاتمة  اريخ األمويمستشرقون على دراسة التألجل إثارة الفتن بين المسلمين، ولهذا رّكز ال
الفرق والصراع بينها، وعوامل نشأتها، ومحاولة إثارة أخبارها، ووضعها في  فيه فأولوا اهتمامًا خاصًا لتاريخ

ظهارهم في صورة  بؤرة الشعور، لدى أبناء الشعوب اإلسالمية، فضاًل عن العناية بتاريخ الزندقة والزنادقة، وا 
راسة كملها لدبأ اً وأبحاث اً ، فنجد هذه الفئة من المستشرقين قد خصصت كتب(124)شهداء الفكر الحر، وقادته

أفرده لتلك المسألة، وسماه  اً ( الذي ألف كتابWellhausenِفْلَهْوزن) ظاهرة نشوء الفرق اإلسالمية. مثل
 تسيهرخوارج والشيعة"، ومثلما فعل جولدال -"أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر اإلسالم



(Goldziher)  تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الدين –عندما ألف كتابه "العقيدة والشريعة في اإلسالم
اإلسالمي"، وغيرهما كثيرون من المستشرقين الذين توسعوا فيها، واجتهدوا في تحديد أصول الفرق والمذاهب 

 وانتشارها.

وكانت لحركة التشيع نصيب األسد من اهتمامات المستشرقين، وانقسموا إلى مناحي مختلفة في  
، أمثال اً منهم من ذهب إلى أنها ذات أصول عربية، نشأة وتطور تحديد جذور حركة التشيع، ف

أنه )لما ارتبطت الشيعة بالعناصر المضطهدة تخلت عن تربة القومية ( الذي رأى Wellhausenِفْلَهْوزن)
اية و)أن آراء الشيعة كانت تالئم اإليرانيين... أما كون هذه اآلراء قد انبعثت من اإليرانيين، فالرو  (125)العربية(

التاريخية تقول بعكس ذلك، إذ تقول إن التشيع الواضح والصريح كان قائمًا أواًل في الدوائر العربية، ثم انتقل 
)فالحركة العلوية نشأت في أرض  (127)(Goldziher)، وتبعه جولد تسيهر(126)بعد ذلك منها إلى الموالي(

 ،ولم تمتد إلى العناصر اإلسالمية غير السامية إال من خالل حركة المختار(، ثم تعمق ،عربية بحتة
: )إن أول الواضعين لجزء من مبادئ التجسيد والحلول قوم ال شك أنهم من الجنس العربي الصميم، (128)فقال

وفي  ،الم عربي في نشأتهوقد مال العتناق التشيع... قبائل عربية تشبعت باآلراء الثيوقراطية...فالتشيع كاإلس
 أصوله التي نبتت منها(.

–وبعضهم ذهبوا إلى أن بعض  ،(129)في حين ذهب فريق آخر إلى أن أصل حركة التشيع فارسية 
مسيحية مشتركة، أو لها جذور من األفكار  -آراء الشيعة مردها إلى أصول يهودية، أو يهودية -وليس كل
 .(130)الهندية

أن موقعة صفين كانت بدايتهم،  (131)(Goldziher)تسيهرالخوارج فقد أكد جولدبة إلى فرق أما بالنس 
: )أن مذهب الخوارج مذهب سياسي هدفه (132)( من هذه النظرية ليستنتجWellhausenوينطلق ِفْلَهْوزن)

 موجهة نحو أهداف يمكن تحقيقها(. تتقرير األمور العامة... بيد أن سياستهم ليس

فة المستشرقين في استكشاف أصول كافة الفرق الكالمية، ومذاهب المتصو كما نشطت دراسات  
السابق في اتجاهات شتى، والحديث يطول إذا توسعنا في استعراض كل  وغيرهم، وذهبوا على نفس المنهج

الفرق وصراعاتها، لذا أكتفينا بهذه اإلشارات السابقة، ولعلنا ندرك أن هذا الجهد من المستشرقين هدفه 



سي إبراز صور الفرقة والتشرذم في التاريخ األموي، وشغل األذهان، ووضع هذه االتجاهات والفلسفات األسا
، كون بذرة الشقاق والشك قد بدأت في اإلثمارفي بؤر الشعور الجمعي، ثم بعد أن يتحقق هذا الهدف ت

ن حول هذه األمور وتجاهل ، ولكن لم هذا التركيز من المستشرقياً صحيح أن هذه الفرق ما زال أغلبها متواجد
 باقي الصفحات الناصعة في التاريخ اإلسالمي؟!

 الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات:

المتصفة  ذات األهواءعلى المصادر  لدراسات االستشراقية اعتمادهمالمنهجية في ا من األخطاء -1
لى اعتمادهم عتهم وبحوثهم، ومن ذلك ها هي المصدر األساسي لدراساوجعلو بالضعف والشذوذ، 

، " لألصفهانيكتاب "األغانيكتاب "تاريخ اليعقوبي" لليعقوبي األخباري الشيعي الهوى، و ب مثل كت
الذي يعد جامع للروايات أكثر منه مؤرخ، والذي تضمن كتابه وكتاب "تاريخ الرسل والملوك" للطبري 

 .في دراساتهم للتاريخ األموي ياً فيجعلونه مرجعًا أساس العديد من روايات "أبا مخنف" الشيعي الكذوب
 وكانت تلك أداتهم في إثارة الشك حول تاريخنا.

التفسير التاريخي باإلسقاط من أعظم أخطائهم المنهجية سواء كان إسقاط لصفحات سوداء في  -2
، أو إسقاط الواقع المعاصر على الوقائع التاريخية على تاريخنا من خبراتهم وتجاربهم الذاتية تاريخهم
 بة في أعماق التاريخ.الضار 

الشرق، وفي تعامـل المستشـرقين في تعامله مع  تحكمت النظرة االستعالئية التي اتخذها الغرب منهجاً  -3
، فانقسموا إلى فرقتين مختلفتين فـي الظـاهر متفقتـين فـي وخاصة التاريخ األموي التاريخ اإلسالميمع 

 .لةالباطن، األولى مجاهرة متعصبة، والثانية متوارية متحام
ينبغي أن تتم بموضوعية  تشرقين في كتابة التاريخ األمويمعالجة اآلثار التي نجمت عن مناهج المس -4

 وحكمة وبمنهجية علمية إسالمية نزيهة، أمينة، ومنصفة.
سقاطاتهم في التاريخ األموي ما زال أرض بكر بحاجة إلى تضافر  -5 إن دراسة مناهج المستشرقين وا 

المستشرقين وأكاذيبهم. ولعل هذه الورقة البحثية تمثل باعث لعدد من الجهود لتنقيح أباطيل بعض 
 الباحثين العرب الستكمال ما غفلنا عنه، ولتقويم ما وقعنا فيه من هفوات.
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راه األولى م، حصل على الدكتو 1850؛ وجولد تسيهر هو: مستشرق مجري يهودي، ولد سنة 56م، ص1959ببغداد، 
م فأقام بالقاهرة ثم سافر إلى 1873م، ارتحل إلى الشرق سنة 1872م،عين مدرس مساعد بجامعة بودابست سنة 1870

بحثًا، منها كتاب  592م، بلغت مجموع أبحاثه 1921م، توفى 1894سوريا وفلسطين، صار أستاذًا للغات السامية سنة
سالمية"، و"اتجاهات تفسير القرآن عند المسلمين" )عبد الرحمن بدوي: "الظاهرية مذهبهم وتاريخهم"، وكتاب "دراسات إ

 (.241-236؛ يوهان فوك: المرجع السابق، ص203-197موسوعة المستشرقين، ص
 .81جولد تسيهر: المرجع السابق، ص -23
 .83جولد تسيهر: نفسه، ص -24
وية، نقله عن األلمانية محمد عبد الهادي أبو من ظهور اإلسالم إلى نهاية الدولة األم–ِفْلَهْوزن: تاريخ الدولة العربية  -25

 .59م، ص1968مصر، –ريده، راجع الترجمة حسين مؤنس، الطبعة الثانية، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 
 .60ِفْلَهْوزن: المرجع السابق، ص -26
م، وقتل 742هـ/ 125يع سنة م، بو 710هـ/ 92م، وقيل سنة 708هـ/ 90الوليد الثاني بن يزيد بن عبد الملك: ولد سنة  -27

م، وكانت واليته سنة وشهرين واثنين وعشرين يومًا )خليفة بن خياط: تاريخ 744هـ/ مارس126في جمادي اآلخرة سنة 
م، 1985هـ/1405خليفة بن خياط، تحقيق أكرم ضياء العَمري، الطبعة الثانية، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، 

 (.361، 357ص
 .94؛ فاروق عمر فوزي: االستشراق والتاريخ اإلسالمي، ص364-363: المصدر السابق، صخليفة بن خياط -28
كان أتباع عبد اهلل بن الزبير يقدحون في الوليد بهذه االتهامات ومنهم أحد العلماء المعروف بالزهري )الذهبي: تاريخ  -29

عبد السالم تدمري، الطبعة األولى، هـ، تحقيق عمر 140 -121حوادث ووفيات  -وفيات المشاهير واألعالم -اإلسالم
 (.231،233م، ص1988هـ/ 1408لبنان،  -دار الكتاب العربي، بيروت

، الطبعة األولى،مؤسسة قرطبة، 6منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية، تحقيق محمد رشاد سالم، ج -30
 .192م، ص1986هـ/ 1406

م، تتلمذ على يد العديد من المستشرقين، بعد التحاقه 1956وتوفى م 1868كارل بروكلمان هو: مستشرق ألماني ولد  -31
بجامعة روستوك، أهتم بدراسة اللغة العربية والعبرية واآلرامية وغيرها من لغات الشرق، حصل على الدكتوراه في 

في مناصب  موضوع "عبد الرحمن أبو الفرج الجوزي تلقيح فهوم أهل اآلثار"، من كتبه "تاريخ األدب العربي"، تدرج
 (.105-98جامعية كثيرة )عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين، ص

كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب اإلسالمية، نقلها عن العربية نبيه أمين فارس ومنير بعلبكي، الطبعة الخامسة، دار العلم  -32
 .135م، ص1968لبنان،  -للماليين، بيروت



م، وتوفى بدمشق 684هـ/ 65م، بويع بالخالفة سنة 646هـ/ 26ويقال  م،643هـ/ 23عبد الملك بن مروان: ولد سنة -33
 (.292، 261م )خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن خياط، ص705هـ/ أكتوبر86منتصف شوال 

سوريا،  -شوقي أبو خليل: كارل بروكلمان في الميزان، الطبعة األولى دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق -34
 .112 -111صم، 1987هـ/ 1408

Hamilton A. R. Gibb: Arab -Byzantine Relations under the Umayyad Caliphte, Published by: 
Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University, 2009, p.223. 

ة الفرنسية جاك ريسلر: مستشرق فرنسي،  كان يعمل أستاذ في معهد باريس للدراسات اإلسالمية، نال جائزة األكاديمي -35
نظرًا لكون كتاباته بمثابة دراسة أساسية لكل من يريد معرفة اإلسالم )جاك ريسلر: الحضارة العربية، تعريب خليل أحمد 

 م، المقدمة والغالف(.1993فرنسا، -لبنان، باريس-خليل، الطبعة األولى، منشورات عويدات، بيروت
 .54 -53جاك ريسلر: المرجع السابق، ص -36
 .81فسه، صجاك ريسلر: ن -37
، وكان  م حصل على بكالوريوس الطب1862إدوارد براون: مستشرق إنجليزي،  تخصص في األدب الفارسي، ولد في  -38

م )عبد 1926له اهتمامات باللغات الشرقية، ثم عين مدرس للغة الفارسية بجامعة كامبردج، كان غزير اإلنتاج، توفى
 (.80 -79الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين، ص

39- Edward G. Browne: A Literary History of Persia From the Sarliest times until Firdawsi, 
Cambridge, London, 1909, p.211. 

 .30، 20 -19علي حسني الخربوطلي: المستشرقون والتاريخ اإلسالمي، ص -40
الوث في كمبردج، عمل كأستاذ للغة م دخل جامعة أبردين ثم كلية الث1868رينولد. أ. نيكلسون: مستشرق إنجليزي، ولد  -41

الفارسية، بكمبردج، من أكبر الباحثين في التصوف اإلسالمي، من أعماله "التصوف في اإلسالم"، و"بحث تاريخي في 
 (. 594 -593)عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين، ص 1945نشأة التصوف وتطوره" وغيرهما، توفى 

42- Reynold A. Nicholson: A Literary History of the Arabs, Cambridge, London, 1907, p.281. 
، 30م، ص2013حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، غوستاف لوبون:  -43

639. 
 .67 -66عبد العظيم الديب: المنهج في كتابات الغربيين، ص -44
 .356، 107، 70ِفْلَهْوزن: تاريخ الدولة العربية، ص -45
 .196ِفْلَهْوزن: المرجع السابق، ص -46
ألبرت حوراني: مستشرق إنجليزي عمل أستاذ للتاريخ في جامعة أكسفورد، له كتاب بعنوان"الفكر العربي في عصر  -47

م، وترجم إلى العربية، وكتاب" اإلسالم في الفكر 1983م، ثم في طبعة منقحة سنة 1962النهضة" ظهر باإلنجليزية 
اثه "تاريخ الشرق األوسط الحديث")ألبرت حوراني: تاريخ الشعوب العربية تاريخ الشعوب العربية، األوربي"، ومن أبح

 (.11م ، ص1997سوريا،  -تعريب  أسعد صقر، الطبعة األولى، دار طالس، دمشق
 .63ألبرت حوراني: المرجع السابق، ص -48
 .220-219ِفْلَهْوزن: أحزاب المعارضة السياسية، ص -49



 .98راق والتاريخ اإلسالمي، صفاروق عمر: االستش -50
 .82جولد تسيهر: العقيدة والشريعة في اإلسالم، ص -51
 .68 -67عبد العظيم الديب: المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ اإلسالمي، ص -52
 .16شوقي أبو خليل: اإلسقاط في مناهج المستشرقين، ص -53
 .128ِفْلَهْوزن: تاريخ الدولة العربية، ص -54
، الطبعة األولى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 4شق، دراسة وتحقيق علي شري، جابن عساكر: تاريخ دم -55

 .100؛ فاروق عمر فوزي: االستشراق والتاريخ اإلسالمي، ص333م، ص1998لبنان، -بيروت
 .377، ص4ابن تيمية: منهاج السنة النبوية، ج -56
م، وتوفى ربيع 679هـ/60ي سفيان، سنةيزيد بن معاوية: بويع بالخالفة بعد وفاة والده معاوية بن أب -57

م، وكانت خالفته ثالث سنين وثمانية أشهر )خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن خياط، 683هـ/نوفمبر 64األولسنة
 (.  253، 231ص

دوارد براون انظر )سيديو: خالصة تاريخ 129بروكلمان: تاريخ الشعوب اإلسالمية، ص -58 ؛ نفس الزعم سبقه إليه سيديو وا 
 Browne: A Literary History of Persia, p.226).؛ 91ب، صالعر 

هـ/ 101م، بويع بالخالفة سنة691هـ/ 72م، وقيل 690هـ/ 71يزيد الثاني: هو يزيد بن عبد الملك، ولد بدمشق سنة  -59
، م وكانت واليته أربع سنين وشهرا )ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط724هـ/ يناير105م، وتوفى في شعبان سنة719
 (.331، 322ص

 .152بروكلمان: تاريخ الشعوب اإلسالمية، ص -60
 .249ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ اإلسالم، ص -61
م، وكانت واليته تسع عشرة سنة وسبعة 742هـ/ 125م، وتوفى 724هـ/ 105هشام بن عبد الملك: بويع بالخالفة سنة  -62

 (.357، 356 ،332أشهر وأحد عشر يومًا )ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط، ص
 .159بروكلمان: تاريخ الشعوب اإلسالمية، ص -63
، تحقيق عبد األمير مهنا، الطبعة األولى، شركة األعلمي 2توجد هذه الرواية المشبوهة في اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج -64

 .258م، ص2010هـ/ 1431لبنان،  -للمطبوعات، بيروت
 -محمد يوسف الدقاق، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، راجعه وصححه 4ابن األثير: الكامل في التاريخ، ج -65

 .465م، ص1987لبنان،
م )ابن خياط: خليفة بن 720هـ/ يناير101م وتوفى في رجب سنة 717هـ/ 99عمر بن عبد العزيز: بويع بالخالفة سنة  -66

 (.321، 317خياط، ص
 .285تاريخ الدولة العربية، ص -67
 .327، ص4ابن األثير: الكامل، ج -68
 .149بروكلمان: تاريخ الشعوب اإلسالمية، ص -69
 .140بروكلمان: المرجع السابق، ص -70
 .61تاريخ الشعوب العربية، ص -71



 .90خالصة تاريخ العرب، ص -72
، تحقيق عدنان يونس عبد المجيد نباتة، مكتبة دنيس، 1مجير الدين الحنبلي: األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل،ج -73

 .275 -272م، ص1999عمان، سنة 
 .178-177، ص2ذكر اليعقوبي هذه الرواية في كتابه تاريخ اليعقوبي، ج -74
 .203اليعقوبي: المصدر السابق والجزء، ص -75
 .272-271ابن خياط: تاريخ خليفة بن خياط، ص -76
 .116 -113؛ شوقي أبو خليل: كارل بروكلمان في الميزان، ص272، ص1مجير الدين الحنبلي: األنس الجليل، ج -77
م، وعين في معهد 1923م، درس في مدرسة بفلسطين سنة1900ستشرق مجري يهودي، ولد سنة س. د. جواتياين: م -78

م صار 1957م، ورقي فيها لدرجة األستاذية، وفي 1928الدراسات الشرقية التابع للجامعة العبرية في القدس سنة 
القديمة )عبد الرحمن بدوي:  أستاذًا في جامعة بنسلفنيا بأمريكا، انكب على دراسة النصوص المكتشفة في جنيزة مصر

 (.211موسوعة المستشرقين، ص
س. د. جواتياين: دراسات في التاريخ اإلسالمي والنظم اإلسالمية، تعريب وتحقيق عطية القوصي، الطبعة األولى،  -79

وما بعدهما.؛ وليس معنى إنصاف هذا المستشرق في بعض  40-39م ، ص1980وكالة المطبوعات، الكويت، 
منصف على طول الخط، فقد أشار المعرب والمحقق عطية القوصي )دكتور( إلى وجود شطحات له في القضايا أنه 

كتابه على غرار وضع السم في العسل، ولكن هذا من مناهج المستشرقين دس السم بمقدار محدد، ويحمد للمعرب قراره 
 لباحث(.الذي ألتزم به في حذف بعض هذه الشطحات ما دامت ال تؤثر في سياق الكتاب)ا

 (.249لإلطالع على بعض هذه النماذج انظر )دوزي: ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ اإلسالم،ص -80
؛ حمدي شاهين: الدولة األموية 16أبو الحسن الندوي: اإلسالميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين، ص -81

 .88المفترى عليها، ص
 أحزاب المعارضة، المقدمة. -82
ستشرق بلجيكي وراهب يسوعي شديد التعصب ضد اإلسالم يفتقر افتقارًا تامًا للنزاهة في البحث هنري المنس هو: م -83

م، ثم قدم إلى بيروت، وتعلم في الكلية اليسوعية هناك، بدأ 1862واألمانة في نقل النصوص وفهمها، ولد في بلجيكا 
ليصبح معلم للتاريخ والجغرافيا، ثم أستاذ  م، تنقل بين العديد من الدول وعاد بعدها لبيروت1878حياة الرهبنة في 

للتاريخ اإلسالمي بمعهد الدروس الشرقية التابع لكلية اليسوعيين، تولى إدارة مجالت تبشيرية منها مجلة المشرق ومجلة 
م )عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين، 1937البشير، من أعماله "مهد اإلسالم" و"مكة عشية الهجرة"، توفى 

يلحظ هذا  -وهو باللغة الفرنسية-؛ إن إطالع القارئ على محتويات كتابه اإلسالم المعتقدات والمؤسسات (503ص
 االتجاه، وربما يعود ذلك لطبيعة عمله الَكَنسي

(H. Lammens: L'ISLAM Croyances et Institutions, troisieme edition, Beyrouth 1943).    
 .96اريخ اإلسالمي، صفاروق عمر فوزي: االستشراق والت -84
 .175 -174شوقي أبو خليل: اإلسقاط في مناهج المستشرقين، ص -85



لإلطالع انظر فان فلوتن: السيطرة العربية، موجود بلغته األصلية، فضاًل عن ترجمته باللغة العربية مرتان األولى في  -86
والثانية على يد إبراهيم بيضون  م على يد حسن إبراهيم حسن )دكتور( و محمد زكي إبراهيم، وله طبعتان،1934سنة 

 م )الباحث(.1980)دكتور( سنة 
 .67تاريخ الدولة العربية، ص -87
 .67-66ِفْلَهْوزن: المرجع السابق، ص -88
 .133-132تاريخ الشعوب اإلسالمية، ص -89
 .63ألبرت حوراني: تاريخ الشعوب العربية، ص -90
 .97فاروق عمر فوزي: االستشراق والتاريخ اإلسالمي، ص -91
توماس .و أرنولد هو: عالم ملم باللغة العربية والفارسية ومعظم اللغات األوربية، من مؤلفاته رسالته عن الخالفة، السير  -92

م، 1896وكتاب "العقيدة اإلسالمية" وكتابه "التصوير في اإلسالم"، وكتابه "الدعوة إلى اإلسالم"، الذي ظهر في سنة 
م )توماس 1930ي الكلية اإلنجليزية اإلسالمية في عليكره، توفى عمل في جامعة كمبرج، ثم تركها ليتولى منصب ف

بحث في تاريخ نشر العقيدة اإلسالمية، ترجمة إلى العربية حسن إبراهيم حسن)دكتور( وعبد –أرنولد: الدعوة إلى اإلسالم 
سماعيل النحراوي، الطبعة الثانية العربية، مكتبة النهضة المصرية، ا م، 1957مصر، -لقاهرةالمجيد عابدين)دكتور( وا 

 (.10ص
 .71توماس أرنولد: المرجع السابق، ص -93
 .561جون باجوت جلوب: الفتوحات العربية الكبرى، ص -94
 .224ِفْلَهْوزن: أحزاب المعارضة، ص -95
م :" من أين 741هـ/124أحد علماء الحديث المتوفى عام –يروى أن عبد الملك بن مروان قال وهو يحدث الزهري  -96

من مكة. قال: فمن يسود أهلها؟ قلت عطاء بن رباح، قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت  قدمت يا زهري؟ قلت:
من الموالي، قال: وبم سادهم؟ قلت: بالديانة والرواية، قال: إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا، قال: فمن يسود 

لي؟ قال: قلت من الموالي، قال: وبم سادهم؟ قلت: أهل اليمن؟ قال: طاوس بن كيسان، قال: فمن العرب أم من الموا
بما سادهم به عطاء، قال: إنه لينبغي، قال: فمن يسود أهل مصر؟ قال: قلت يزيد بن حبيب، قال: فمن العرب أم من 
الموالي؟ قال: قلت من الموالي، قال: فمن يسود أهل الشام قال: قلت مكحول، قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: 

ت من الموالي، عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل، قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران، قال: فمن قل
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي، قال: فمن يسود أهل ُخَراَسان، قلت: الضمان بن مزاحم، قال: فمن العرب 

سود أهل البصرة؟ قلت: الحسن بن أبي الحسن، قال: فمن العرب أم أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي، قال: فمن ي
من الموالي؟ قال: قلت من الموالي، قال: ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي، قال: فمن العرب أم من 

والي في الموالي؟ قال: قلت من العرب، قال: ويلك يا زهري فرجت عني.." ويتضح من الرواية عدم غمط حقوق الم
ن كانت رغبة الخليفة مع العرب)فاروق عمر فوزي: االستشراق والتاريخ اإلسالمي، ص  (.98-97السيادة، وا 

 .126 -107فاروق عمر فوزي: المرجع السابق، ص -97
 .257ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ اإلسالم، ص -98
 .61الدعوة إلى اإلسالم، ص -99
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 غريباحلوار العريب ال – : احملور الثاين

 ةالغربي األدبيةلآلخر اإلسالمي يف األساطري املؤسسة 
 (أمنوذجا ملنتسكيو الرسائل الفارسية ) 

  

رغم أن  ومتكلسة تأىب أن تتغري أو تتحول،  الصورة العربية يف ذهن الغريب صورة منطية شائهة 
 . جذريا مسر شىت مناحي حياة الناس العامة والغاصة تغرير تغرياالغريب عامل ال

ا املوروثة ضغائنهو  احلروب الصليبية بأحقاد ملتسلحا يكا عر ال سنـرف  صورة مطردة قدمية قدم ال إهنا 
أدخلنا إذا  ورمبا إىل أبعد من هذه احلقب ، برييةيشبه اجلزيرة اإلن من و املسلمفيها طرد اليت عهود العن 

أنه جتاوز هذا  دعيوإن كان الغريب ي،  (ع .نسبة المساعيل) اتية لإلمساعيلي يف احلسبان النظرة التور 
 كون أن الواقع يشي خبالف ذلكبه غري  هانقطع عهدو إىل غري رجعة وطواه  ، التاريخ مبراحلالفصل من 

روح االنتقام ب نابضة،  لباحث الغريبا وعييف ال  ذات فاعليةزال تال  ةاملرتبك يةالتارخيتلكم احملطات 
حاضرة ، وأسهمت يف اإلبقاء عليها  حال التعاطي مع العامل اإلسالمي يف وجدانه متناسخة ، والثأر

 .له وهتشيم الشرقي لعنصر اإلنسانمن هتدمي متوثبة العقدة االستعمارية وما اجنرر عنها 

 الشرقية من خالل التعاطي معها ةالذي يستهدف العالقإذن فنحن أمام مراكمة من الشحن  
 ،ا من ثقوب التاريخ السوداءهل ت، ونظِّر ها حقادأل أسست، و  انرياهن اليت أذكتة قور احملالزوايا ذات من 

درخر ا، وألي األغراض على األرض نتائجه رصدخالل من  صد ذلكاقموال جيهل الدارس املنصف 
  .تركيزه وتكثيف الضوء عليه وتر ، وسخر

انطالقا من الصورة اخلاطئة اليت حيملها عنرا يف ذهنه،  ـ حنن اآلخر ــالغريب ما يتحدث عنا كثريا  
فهو ال يريد أن ،  وإن قامت على خياالت وأوهام،  بديال ، وال يعدل هبا وتوارثها عن مفكريه ومنظريه
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ألهنا  على األقل ــ ــ  ى كما يعرب عنها أصحاهباخر ألوجهة النظر اع ا مس هعني، وال ينفسه  يسمع  إال
عرب املتكلسة ، وخياالته  أن يرى أوهامهال يريد  هذا الغريب ، رمبا ألن هتماوهوي ، مهتاخبصوصي تعلقت

هي  قطبية اهليمنة ، ومركزيته من العامل ولعل،  مساع احلق، واحلقيقةناظريه من تتهاوى أمام  تاريخال ركام
اليت  ذكرالسيئة الواالنكسار  حنسارحالة االابلها باملوازاة يقو ، يف تضخيم عقدة األنانة لديه  سهمتمن 

 ، ههتاويسأل الضعيف عن ي أن جدرمن األسأل القوي عن متاديه ي  وقبل أن  ، عريبعليها اإلنسان ال
 .  وال معقب على حكمها يف الضعفاء مبا تشاءتقضي القوة ذلك أن 

 ألقوىلبقاء بال الذي يبشرالدارويين  دامالص معاين اختزلتهاالغريب باآلخر كثريا ما  إن عالقات 
  : وروج هلا عرب ثقافة كولونيالية كان من متثالهتا،  احليوان عاملمن  عريت ميكانيكياستا قراءة وهي ،

هلا  رورجالفكرة اليت ذات  يوهاملستعمر واملستعم ر ،  ، الضحية واجلالد، السيد والعبد، الشمايل واجلنويب
  ".  صدام احلضارات " كتابه ، ونقلها ــ فيما نتصور ـ إىل عامل اإلنسان يف   صموئيل هنتجتون" 

رسم كليشهات لآلخر منطية عرب  حتجيم اآلخر وتصفيته أن يتبىن اخلطورة يف التثقيف الغريب إن 
 صهاتقاناليت تتيح له  الظاملة بتلك األشكالله حيتفظ و ،  من خالهلاسيئة الصيت ، ويعمل على تسويقه 

 . فيه والعنفية ما تجاوزعلى طول اخلط ، ويف ذلك من ال وهبته ،

يف كتاب الرسائل الفارسية املتحيزة ة نظر لكم التنسقا على الفرشة املتقدمة نتغىي تأثر مصاديق  
من  يف مقارباهتا لآلخر تنطلق، وهي نظرة كان يفرتض أن (م 1755ت ) للمفكر الفرنسي مونتسكيو 

، والتحرير  لعصور التنوير خاصة وهي تنسب  - وإن عميرت عليه احلقيقة - اوضع القضايا يف نصاهب
من وراء  حكمةإذ ال  ليلباطب احلبأسلوب لشرقي ا نةشيطح و ير جتوكان حريا هبا أيضا أن تتجنب 

 اإلطار كايةيف احلهنا ضع القارئ و بنا وحقيق . ةعصبي ات، واستفزاز جمانية ات البحث عن خصوم
 :املتلقي يف فكروضح أن الفكرة للرسائل حىت تكو 

ات والثقافات، ترجم ألغلب اللغات امليا عابرا للقار ع الرسائل الفارسية كتابا كتاب  يعترب. 1 
رجل أكادميي  مؤلفهمث إن  مجاهريي ،كرب قطاع ألالعاملية، وتكمن خطورته يف شيوعه مما يعين وصوله 

األثر  القامات الوازنة ذاتيعدر من  السياسة ، و وشخصية برملانية يفصاحب نظرية يف علم االجتماع ، 
  " .أنا فرنسي باملصادفة إنسان بالطبيعة '' القالة املشهورة  وإليه تعزى،  وريباأليف عصر التنوير البعيد 

، وأودعا يف زيارهتما الباريسية  رسائل زائران فارسيان ضمرناها ما رأياه وشاهداهال بتدوينقام . 2 
أي من األنا الشرقي لآلخر :  نوعا من الدراسات االستغرابية، وكانت لمجتمع الفرنسيفيها نقدمها ل

، ويقال أن ذلك صادف نوعا من  قمصطلح االستشرا معة الغريب إذا استجزنا إعمال مفهوم املخالف
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تب مجلة تصوراته وأطروحاته ، فك اليت أهلمتهفيما تطرحه تلك التقارير عند مونتسكيو االحتاد العقلي 
 . نسبة ألصحاهبا "الرسائل الفارسية " واستعار هلا اسم ،  تفاصيلها أحواز، وكمن يف على منواهلا 

 حني اختذكليلة ودمنة   ابن املقفع بكتاب الفارسية صنيع بالرسائلمونتسكيو  يضاهي صنيع. 3 
 جتررهي ذال التشغيب من اتفلَّتالقيود الثقافية ، و و  مويه على الطابوهات السياسيةللت قناعا منهاألخري 

على  وفررت له حكاياتهإذ ،  أنظمته احلاكمة فيه بأمرهاو ملؤسسة اجملتمع  ةرحاصد املو أحوال املباشرة ونق
يف  احلياة االجتماعية والسياسيةمن  ينقدال ملوقف واستقاللية الرأيرية احلهامشا  الطري واحليوانألسن 

ملسلم ـ العثماين ـ ا)  إلنساين الشرقيلالسلبية  رؤيتهو مونتسكي يطرح بدورهو ،  سياق راهنه املعيش
 قرنأو ي،  شخصيته الساردة يكشف عندون أن جلملة من التلفيقات واألباطيل  روجوي ...(الفارسي 

 بطريقة ماكرة هلسانعلى ث يداحل يتبىنو  ، ية الشرقي وهويتهشخص نتحليبل الكتاب  بعنوانامسه 
بالقبول ى الفرية يتلقو  ، يبتلع الطعم بكل سهولة الكسول وجعلهالقارئ قصد هبا اإليقاع بي، متحيزة 

لعلم مع ا ،صادرة عنه  وشهادات من داخل البيت اإلسالمي منقولةمسلمات  على أساس أهناوالتسليم 
 .نيقانونييف عرف الجرائم هي  املزورة ، وتلفيق التقارير ن انتحال الشخصيةأ

 الزائدة حتاملهجبرعات االعتدال جتاوز كل خطوط تسكيو مونلكل باحث منصف أن  ظهري. 4 
جاهزة يفرتضها يف اآلخرين ، وينظر هلم على  وهامبأ هن ذهنفقد بدا كمن شحعلى اإلنسان الشرقي ، 

، ق قائين ال احلااألمبقلم الرجل يكتب لنفسه فكانت احلقيقة أول ضحايا طرحه املتحامل ، فهديها ، 
 .مزاجه  عكارةو ،  تهفعاط داسو يف  مغموس ربحبو 

 ،(ج . ب. أ)  برسم نقطيفنيا  هامع تعاطنيتأثر الرسائل مسن بني يدي هاته الفرشةو  
 يفاليت يعرضه هبا مونتسكيو السلبية بالصورة اإلنسان الشرقي بطبيعة  يتعالق ما تصر مضمونيا علىسنقو 

 إذ ،دون غوص يف التفاصيل االجتزاءو  فقط على سبيل التمثيل، والفنون  االجتماعو ، السياسةو ،  الثقافة
  :  مقاليا شروطةاملاملعاجلة لطبيعة الستغراق كل ما فيها  قامال يتسع امل

 ةيالثقاف سلبيةال( أ 

يستصدر صاحب الرسائل  إذ اإلنســان الشــرقيأخالق ويتم الرتكيز فيها على ما له عالقة ب 
يتحدثون من أناس  من خالل اعرتافات دعائية الشرقي ما يشبه شهادة حسن السلوك والسرية لإلنسان

فهذا  ، "وشهد شاهد من أهلهم " طريقة على  تهمثقافمن خالل  ماهتو ذعلى  قروني، و  عن أنفسهم
شبه تأحكام ويربق ب،  (الشرقي ) ميرر يف رحلته بالبالد اخلاضعة للحكم الرتكي ( الشرقي ) أي الفارسي 
 ويصنع للشرقي، ..." ، الفاشل ، الغادر املنافق" : ويصوره بأنه  عن بعضه اآلخر أي الرتكي التغريدات

وتبعا هلذا كانت  ، ، وثقافة القطعنةالفرد  إمرعية مونتسكيو كما حيددها اهتا، أهم مسة ناجز  ةأممي ةهوي



4 

 

، ولكن كما يضطرهم اجملتمع أن  متشاهبة ألهنا متكلفة، فال ترى الناس يظهرون كما هم'' أخالقهم 
 . (1) '' يكونوا

لقيم  املهدرةأن تشيع فيهم االحنرافات السلوكية اخللقي املصنوع الواقع  ذلكمخمرجات  لعل من أظهرو 
 :(الزائر الفارسي ) لسان ابن البلد  علىومن أمثلتها  ، حياهتم العامة والغاصة

  :اقـوالنف درــالغ. ( 1 
كما أشرنا ــ قاصدا أوربا يف رحلته العلمية،   عند مروره بالبالد العثمانية ــ (الشرقي )  الفارسيإن  

'' ووجدتين بني العثمانيني الغادرين  '': إىل أن يقول  ، ونفاقهم ال يفوته أن يذكررنا بغدر أهل تلك البالد
 ، (3)'' األتراك املنافقني الذين سيكونون محريا لليهود يقودوهنم بأسرع اخلطى إىل جهنم ''  أو ،(2)

ليس .. ( غدر، نفاق، محري) يف اطمئنان إن سب اآلخر ، وقذفه بأقذع األوصاف  وللباحث أن يقرر
إن إصرار الرجل يف اإلساءة للشرقي حيمله على  ،آلخر ل، فضال عن أن يكون رأيا نقديا  جهة نظرو 

نقل رأي  تجاوزي مل ؤلفأن دور امل القارئ احملايد يعتقد حىت تقمص شخصيتهذلك بو االفرتاء عليه ، 
 . !؟ فوق الوصف قباحةو  خباثة ههذ تليسأو ،  قيني يف أنفسهمالشر 

 :  وديةـــالعب(. 2 
احلرية والعبودية ضدان ال يبين عليه أن ، و الكاتب يتعمد من طريف خفي شرقنة االستعباد 

 اةعادم فقدره غالبا، والقيود الذي مل يعرف غري األغالل املستعبد أما، احلرية توأم اجملد"  لكونيلتقيان 
ما و  ،، ويعمل على تصور وجود أمم مستمتعة باستعبادها ، وأخرى ماجدة حبريتها حياة احلرية واجملد 

ليسوا سواء يف تعلقهم باحلياة، فهم كذلك ال يستوون  الناس'' ذلك أن د به تلك، ستعب  د به هاته، ت  ج  مت م 
لعبودية، فاإلنسان يف فرنسا واجملد ال يصاحب ا.. بني رجل ورجل وشعب وشعب.. يف شعورهم باجملد 

لذلك كان أكثر حبا للمجد، وهذا اخلاطر السعيد يدفع الفرنسي إىل أن يعمل يف سرور ... أكثر حرية 
اليت عرفها القرن األجماد الفرنسية  ليت الكاتب تأخر به العمر ليشهد تلكو ،  (4)'' .. واستساغة

، عذبنيأشالء املو  على الدماء والدموع قامتو ، العشرين يف حربني كونيتني أتت على األخضر واليابس 

                                                           
(1)

 13 الرسالة. م1992(. 2)الكويت ط . دار سعاد الصباح.. الرسائل الفارسية .أمحد كمال يونس. ترمجة. مونتسكيو 
 .131ص 

(2)
 .11 ص.  61الة الرس.  

(3)
 99ص  33الرسالة  

(4)
 199ص  .99الرسالة  
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من أبناء  الناس واحلجارة كان وقودهااحملارق اليت   يف ليت شعري أير جمدواملفقودين، واألرامل واأليتام، 
 .!؟ هكلهذا  ربية ال ناقة هلم فيها وال مجل، فأين اجملد من و يف حروب أاملستعمرات 

 : ( سكنة الكهوف: تروجلوديت ال) اإلغراق في العزلة والتبدي (. 3 
كهفي يعيش هم جيب  فبرأي الكاتب أحوال ال بست جنس العرب  العزلة التبدي االنطواء 

ال  ةغريب اتخملوقوكأهنم  مهب يضعر وميعن يف الت،  اإلمرباطورية الرتكمانية داخل جسم وعزلةهامشية 
ن أصوهلم يعاد ألالسخرية واالحتقار با غالبج و ز ممهم نكرات يف حاجة إىل تعريف ف،  البشر نتمي لعاملت

وال ،  مل يكونوا مشورهي اخللق، ومل يكس جلودهم الشعر كالدببةو  ، الرتوجلوديت القدماء'' إىل  هبا
ويصور العرب على ،  إنسانية اإلنسان هدرالذي يفأي تعريف هذا  ، (1)'' يصيحون، وكانت هلم عيون 

معايشة ميدانية ، إذ ليس من تطلب يبل  جتزئ فيه الكلماتال أهنم نكرات خرافية يف حاجة إىل تعريف 
البالد العربية كان يف   '':ا مؤداه مب العرب صفيل سطوريويطلق العنان واسعا خلياله اال رأى كمن مسع ،

إىل حدر كبري،  كانوا تعيسني ومتوحشني.. أشبه بالبهائم منهم بالناس:  شعب صغري يدعى الرتوجلوديت
كان هلم ملك من أصل أجنيب عنهم أراد أن يهذب .. م أي قاعدة لإلنصاف أو العدالةفلم يكن عنده

ومل يعد هذا  ...شراستهم الطبيعية فعاملهم بقسوة، فتعصبوا عليه وقتلوه، واستأصلوا األسرة امللكية كلها 
وأن كل  ، ، مث اتفق أفراده على أال يطيعوا أحدا بعد ذلك الشعب بعده حيكرم إال طبيعته الوحشية

 قد ترتربو  ، (2)'' هذا القرار اجلماعي أرضى مجيع أفرادهم إرضاء تامرا ... شخص ال يرعى إال مصاحله
ست فيهم األنانية ألبعد احلدود، التقوقع على الذات، انفكاك الرابطة كرر   نتائج مرعبة قرارعلى هذا ال

 شيوع ،، القلق الوجوديالزراعة  دكسا،  (التعاون ) روح الفريق غياب العمل،  حمفزاتاجلمعية، موت 
 ... قضاء، غياب العدالة انعدام الالعري ، اجملاعة، التقاتل ألجل الطعام والنساء، 

  :لـــالجمي همرانـــنكغضب اإلله عليهم ل(. 4 
جاءهم '' ومن قصصه عن هؤالء العرب أو أحفاد الرتوجلوديت أهنم حني حلت هبم الطاعون   

الدواء الناجع حىت إن مجيع من عاجلهم شفوا، وملا زال املرض هلم  ، ووصف اورطبيب ماهر من بلد جم
ذهب إىل مجيع من عاجلهم يطلب أجره، فلم جيد إال الرفض فعاد إىل بلده مرهقا من اجلهود اليت بذهلا 
يف هذه الرحلة الطويلة، ومل متض إال فرتة وجيزة حىت علم أن املرض نفسه فشا من جديد، واشتدت 

ته بدرجة مل تعهد قط يف هذه البالد املنكرة للجميل، فذهب القوم إليه هذه املرة لكنهم مل يظفروا وطأ
اذهبوا أنتم قوم ظاملون إن يف أرواحكم مسرا هو أقتل لكم من هذا املرض : بأن جييء إليهم، وقال هلم 

                                                           
(1)

 22 ص 11الرسالة  

(2)
 .وما بعدها بتصرف 22 ص نفسه 
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م صفر من اإلنسانية، الذي تريدون الشفاء منه، أنتم ال تستحقون أن تشغلوا مكانا على األرض ألنك
هلون قواعد اإلنصاف ، وأعتقد أنين أعصي اآلهلة اليت عاقبتكم إذ أنا عارضت عدالتها يف غضبها جتو 

 .   (1)'' عليكم 
 هؤالء ياتصو من خص اجزءفقط  عرضيأنه  حديثه لستهميف  ريشن يأ ال ينسى املؤلف 

، وإسقاط هذه  ، واختذه سكنا مرر الكهفالبدائي هو من ع اجلدأن  - واقعا -نعلم حنن ، و ني الكهفي
الوحيد الذي مل تتغرير  األقوام هم االمتداد الساليل هؤالء أنب توحيالصور النمطية على شعب بعينه 

، بقيت طوال الوقت  ةمتحفيت ءاموميا بقايا، إهنم وبؤسها  األوىل ءحياة البدا يعيش ال يزالف حياته ،
، وال  ال أمل يف إصالحهابالتايل ف، و  اجلهالةعيش و ،  الشقاوةيف كهف  قبع، وتعرب تارخيها جترتر ذاهتا 

اجلسم املريض ال يعتمد على عالج رفيق معتدل ، بل يعاجل بأدوية '' هذا  رجاء يف فالحها ذلك أن
أن هاته األدوية  هذا احلكيمن  املستفادواالنطباع  ، (2) ''وتستنفد جهده بال انقطاع ، عنيفة تضنيه 

 بريح أجياهلا ذهبتو أزماهنا  ستهلكتو ،  حلياة الشرقيةام يسمتب اليت تقوم دواءمن جنس األلواقع هي با
تفكر خارج حدود أن   متلكوال ، الرتقيفهم أساليب تيف النهوض، وال  مإىل سبل األم يتدهت اليت ال

،  الشرقيلإلنسان  واملعايشةاملمارسة خلص إليها من نتائج ال أن هاتهالكاتب  ويرىالكهف وحاجاته ، 
 بلسانه وصف املطلع اخلبري  وطبعا اإلنسان الشرقي هنا هو بطله الذي يتحدث عن بين قومه ، ويصفهم

  : ةالسياسي لبيةالس. (ب 
، حترص عليه شعوب هاته البالد حرص غريها ماركة مسجلة عربيا يرى أن االستبداد السياسي  

 وهو متجذر قدمي،  االستبدادب حممير االستبداد فيها مث إن  ، يةاألمرباطورية الرومانية على احلر  شعوبمن 
الشعوب الشرقية،  فئامبني  اأفقييتمدرد ، و  رتية وغريها من الفتوحات الشرقيةالفتوحات الرتكية والت قدم

فردانية الديكتاتور الذي خيضع ا هي ، إمن إرادة حرة وأ،  عدالةمن  مصداقية لشيء، وال  فال قوانني
احلرية مل تكن إال لعبقرية الشعوب األوربية، وأن العبودية مل تعد إال ''  ع لقانونه ، وإرادته ، ألناجلمي

للشعوب اآلسيوية، برغم ما حاوله الرومان عبثا يف أن يقدموا هلم هذا الكنز الثمني، فإن هذا الشعب 
من أثر العبودية ، و (3) ''الدين رفض احلرية، وحرص على العبودية حرص الشعوب األخرى على احلرية 

 ''احلياة ، وميثل على ذلك من أن اإلحساس بعلى األنفس أن تفقدها مرحها ، وتقتل فيها هبجة 
، فال ترى فيهم مطلقا هذه الطالقة الروحية، وال مظهر  الرجال يف فارس ليس هلم من املرح ما للفرنسيني
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م، ومنزلتهم االجتماعية، واألمر يف تركيا أسوأ الرضا الذي جنده هنا يف وجوه الناس مهما اختلفت أحواهل
تناسلت، واحندر األبناء من اآلباء، وال جتد منهم ضاحكا منذ أنشئت دولة  من ذلك، فقد جتد أسرا

 . (1) ''السالطني 
االمتداد ، و دولة السالطني الرتكمانية  ورويعترب الكاتب الثقافة الشرقية الوريث الشرعي جل

اليت الشعوب اخلارجة عن أوصال الدولة الرومانية '' وهذا خبالف  ،ية اددباالست تهاذهنيلالطبيعي 
، فحدردت كثريا من سلطان امللوك، وقادة اجليوش، وحني فتحت الشعوب اآلسيوية  أخذت منها احلرية

ن إلرادة فرد، وأن التفكري وقوة اجلند كان ألجل إقامة سلطان قاهر، لكفتوحاهتا كالرتك والترت خضوعا 
شعوب الشمال األحرار مل يعطوا رؤساءهم قط سلطة واسعة، خيلعون ملوكهم من اللحظة اليت كانوا فيها 

عدد من السادة، فاحلروب تشرع برضاهم، والغنائم قسمة بني  غري راضني عنهم، ويقامسهم السلطة
األساس الذي قامت هذا ... الرؤساء، واجلند ، والضريبة مصلحة عامة ، والقوانني توضع يف جملس األمة

 . (2) ''عليه مجيع الدول اليت تكونت على أنقاض األمرباطورية الرومانية 

ما دامت تغرض إىل  ليست بريئةوجنس وجنس ،  وآخرثقايف مثل هاته املقارنات بني جمتمع و  
ر غري لى قدوهي مكايدة تنطوي ع،  بياض غريبيف مقابل  سواد شرقي : بلونني متباينني تلوين اجلغرافيا

إن احلديث عن النفس : ، ولن نغايل إن قلنا  حسن وسيء ألهنا تستند على مفارقة العنصريةمن  قليل
كما أن النظر إىل اآلخرين ال جيب أن يتم من خالل العني الواحدة عني السخط ، وإال  أخو الكذب ،  

   .لدجل كانت نظرتنا لألمور نظرة عوراء أكثر ما مييزها التصاقها برمزية الدجال وا

أن يربر الكاتب اإلخفاق الغريب يف بعض حمطاته التارخيية ــ أيضا ــ  أكثر األمور استفزازا منو  
مثال فعندما يأيت ،  هم وراء كل سوءات الدنيامما يعين أن هؤالء الشرقيني  فيه السالب بالتأثري الشرقي

 شعوب الشمالوحكمة ، ال يتفق  ئيانااستثوضعا  يعترب ذلكته اوطول عهد، د امللك لويس الرابع انتقال
إىل  باعتباره مفرخة االستبداد ، وحاضنتهمن الشرق   ساسة بلدهإىلقد تسربت  لوثته، ويقرب أن تكون 

وكثريا ما مسعه الناس يقول بأنه ... فلم حيدث يف تارخينا أن ملكا حكم مثل مدته يف طوهلا'' :  أن يقول
، فكثريا ما ينهج يف  امل إال حكم األتراك أو سياسة شاه إيران املعظمال يستهويه من أنظمة احلكم يف الع

  .(3) ''احلكم هنجا شرقيا 
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، خلفية الثأر التارخيي  مع اآلخر على مبنطق تصفية احلسابات لذاتلنتصار وهم اال إن 
 ضنيمفرت  اياالبحث عن ضحب إلخفاق الداخليربا من تبعات اهتة واألحقاد الضغينبعليه ستعالء االو 

 األخطاء ال يكشف عن ثقة املؤلف بالنفس ، وال روح املسؤولية لديه ، وإال بأي، و األوزار  يهملتحمل
 . !؟  جنوبية ، واحنرافاته شرقيةمشاليا  احلاكم فرنسيا فهم معىن أن يكون عقل ميكننا

من  فتللينقض ما قد  يف رسالة أخرى من الكتاببعيدا حىت يعود  رسائلهيف املؤلف ال يذهب  
 ، الضياع اجلرب، اهلدر ، قهر ال:  ودوالهالستبداد ا رادفتالشرقية السياسية قررر أنر ي، فبعد أن  أحكام

، وهي سلطة املؤسسة الدينية ته معادلكيمياء يدخل طرفا آخر يف  لد و يع نراهزمن الفتوحات الشرقية  من
ن أ تهكعاد  درعيامالشرقي  البالغ على العقلذات األثر  "التنجيم الفقهي " كتب ب  اليت يصفها اهتاباكتو 

أعظم التقدير يف فارس، فهي تنظم أعمالنا يف احلياة وحتدردها، واملنجمون هم قادتنا ''  لكتبهلاته ا
وهذا أغرب سلطان ... احلقيقيون، بل إن هلم لشأنا أعظم من ذلك، فهم املوجهون لسياسة احلكومة

 .   (1) ''يتحكم يف الناس 

 اليت الالقصاص ثقافة كامتداد للقابلية املتعايشة مع الروح العبدانية  بني الشرقيني يعشيومما  
... يا وفارس وبالد املغولركترعى يف تال النظام والعدالة واإلنصاف ف''  بالظلم ة اإلحساساسح حرمتهم

رفيق كما يزعج فاحلكم باحلبس مثانية أيام، أو بغرامة يسرية تزعج نفس أوريبر عاش يف بالد ذات حكم 
  (2) ''فالعقوبة اليت حتدث اجلزع من اخلزي عند فرنسير، ال تؤرق تركيا ربع ساعة ... آسيوي لقطع ذراعه

أن مصدر اخللل الشرقي ناتج عن زواج مصلحي بني  وال يفوت املؤلف اإلشارة إىل 
عات ال يستجيب '' ش جبي نياملتسلح -كما يسميها   - يف دولة السالطنيالعسكروليتاريا ، والباشوات 

 تأثري احلاكمذلك عن ا فررعم كما يوىل عليكم تكونوا لذلك انطالقا من قاعدة ينظر، و  (3) ''إال لنزواته 
أو  (4)'' يف من حواليه بسلوك قد جيعل الشعب جادرا إذا أراد له ذلك بأن يؤثر بسلوكه يف حاشيته '' 

  .العكس 

ائيه ا وانمس لَّتم '' يب القائل املثل العر  صاحب الرسائلولقد صدق يف   ، وهو مثل ''  ر م تميني بيد 
رج  نفس ه من،  مساوئه املعلومة منه إىل األغيار حرلير ملن  وهضرب يعيب الناس ليظهر  أو ألنه، زعما  اهوخي 

فصاحب الرسائل ينزع حنو تزييف وعي قارئه ، وإقناعه بأن االستبداد بضاعة ، وحده أنه هو الناس 
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امتياز متناسيا متغافال عما ساد القروسطية من استبداد واستعباد وفساد بذلك الزواج الكاثوليكي شرقية ب
وهي  التنويري اجلميع ،اإلقطاع ، ورجال الدين قبل أن تكنس اجلماهري إبران حركة اإلصالح  ملوكبني 
زجاج فمن احلكمة  ، وبالتايل فمن كان بيته من "اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس " : خ فيهم يتص

      .أال يقذف الناس باحلجارة

 : ةاالجتماعي لبيةالس. (ب 
، شيوع الرشاوى على أوسع  خراب الذمم -الرسائل سرديات كما يف   - ومن أجلى مظاهره 

وقد  ،الباشوات ال حيصلون على مراكزهم إال بسلطان املال لذلك يذهبون إىل املقاطعات'' نطاق فــ 
وحسبك مبراكز  ، (1)''  فينهبون املقاطعات، ويفسدون فيها كأهنا بالد مفتوحة خسروا ما لديهم من مال

 وهعادأ صغريا، وإذا بذلوا ألجله اقطمري  وهرجعأ، فالفاسدون إذا دفعوا لتحصيل املركز فتيال  تباع وتشرتى
تدمريا  اتاجملتمع عمل يفي، و هم ررب ضمائر خي، و الناس  فسد حياةيسرطاين  وباءا، واملال الفاسد كبري 

كما يقول  -، وأكرب قدوات الفساد  إال أن خيرر السقف على اجلميع لفاتكأثرها اتوقف يوهدما وال 
'' ، وال ملكية ثابتة  يقف يف سبيل مطامعهم عقد ملكيةال ''إذ  وهحكاميف الشرق  -صاحب الرسائل 

، وكل ما عداه كأل " القانون هو" االسالم  األمري يف وجعلوا ألن القوم كما يزعم حزموا أمرهم،  (2)
 .و رقيبترتع فيه الشهوات والغرائز دون حسيب مباح 

ى صاحب الرسائل قصده املريب للتعميم الذي من شأنه أن خيل باحلقائق ، علالحظ يو  
ماضيا  طوال تارخيهاكلها ، و الشرقية   االجتماعية احلياة يدين اعام ارتك انطباعت تلك الظاملة تهمقاربف

، وميثل  الباشوات السياسة مبا يشيعه سلطان ، وفساداملال  هنب مغرية على ويعتربها بيئة ، وحاضرا
عرفة مب، والقارئ غري املتسلح  ''كأهنا بالد مفتوحة ''  :قول الب صرحوي املفتوحة ،املقاطعات ب لذلك

إذا  :  السؤال التايل عن احلياة الشرقية ، يهضم الطعم املغشوش دون أن يشعر ليتأدى إىلوافية تارخيية 
 شأهنا اهذ ، ويتولون إدارهتا البالد اليت حيكموهنا رعايا وممتلكات مممتلكاهتيف  سياستهم املالية تكان

من ، و  !هم ؟ أيدي بنيالعاثر  احظه افكيف ستكون حال البالد اخلارجة عن سلطاهنم إذا ما ساقه
ما  ها أن يقنعه ببعض، ومن سبيل وخطته املؤلف أجندةإىل أن ذلكم القارئ املضلل سيحشد  األكيد

 :سنورده جمتزأ وفق الرتتيب التايل 

   :رـــاضطهاد اآلخ. (ـ1   
 املختلف معهم  خيص ديين: األول  حسب سياق الرسائلخمتلفني  شكلنيهذا االضطهاد يأخذ  
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 العبيد النساء و ومها ميارس على احللقة األضعف جمتمعيا :  ، والثاين ديانةيف ال

 :  الديينضطهاد اال( 1 
، وجيد لذلك قبوال  آلخرعن يف اضطهاد اميغري متسامح ألنه مؤلف الرسائل أن الشرقي  ىير  

املسيحيون الذين يزرعون األرض، واليهود الذين ينمون الضرائب معرضون أللوان ف '' جمتمعيا يعني عليه ،
ألجل إصالح شؤوهنم العامة اليت عليها  هلم اخلدمات اليت يبذلوهنابرغم كل . (1) ''قاسية من االضطهاد 

 .ومؤدى هذا أن املعروف ال يثمر فيهم ، وهي الرسالة املراد إيصاله عن الشرقي ،  الناس قوام حياة

''  وال يتواىن الكاتب يف إخراج الشرقي بصورة االنتهازيني واملهادنني مىت أعيتهم احليلة ، فهم  
ــ بعد شيء من اجلهد ــ لألوربيني الناشطني ذوي األقدام بأن ميارسوها لقصورهم يف أعمال التجارة مسحوا 

'' ، وظنوا أهنم متفضلون على هؤالء األجانب بأن مسحوا هلم بأن حيصلوا الثراء يف ديارهم  يف بالدهم
، وحنن ال نعرف (3)''  وهذه فكرة صادقة عن هذه اإلمرباطوية'' بالقول تعريضه املقيت وخيتم  ، ،(2)

أهل كانت تضم اإلمرباطورية العثمانية يومها  جيهل أن  ال أحدفى أي منطق يؤسس هلكذا أحكام، عل
وهؤالء اليهود واملسيحيون الذين . ضمن نسيج اجتماعي متعدد األعراق والعقائد، والفرق  شىتديانات 

 ذ منلوحدهم عاشوا أهنم  نيتاريخ املسلم مل يعرفو  يتحدث عن معاناهتم ال إخاهلم بالواقع إال شرقيني ،
تبخيس الغرب،  وأوحنن هنا لسنا بصدد تقديس الشرق، حركة التأسيس النبوي ، و ، جمتمع املدينة 

 آالم الشرقي وآماله كانت على الدوام واحدة يف أحوال االنتصار أو االنكسارولكن حنررر بإنصاف أن 
  . ؟ مشرتكة حتت سقف مواطنيةيعيش  بتعدد طوائفه وفرقه وأديانه اجلميع وظلر 

وما يعاب على صاحب الرسائل تعمده الوقوع يف خطيئة التعميم ، ونظرته االجتزائية لألمور  
الشرقي لألقليات  اإلكراه كحديثه عن  جاريا جمرى األمثال، وحكما  جامعة ذها قاعدةاواختالتارخيية ، 

حقيقة ، ولكن ما  املنتقاةالواقعة تلكم تكون  الذي ينتقي له واقعة خمصوصة ويعممها ، وباملناسبة قد
 احلكي مقاميف ا يورده ممالصورة الثابتة اليت حكمت عالقة الشرقي بغريه ، و  جعلهاليس حقيقة فيها هو 

أن وزراء الشاه سليمان يكرهون األرمن الفارسيني على مغادرة اململكة إال أن يسلموا '' للتمثيل به 
حضاهنا هؤالء الكافرون، وأن املسلمني املتحمسني معتقدين أن دولتنا ستظل جنسة ما بقي يف أ
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هذه الطائفة الكادحة العاملة اليت يرجع ... اضطهدوا اجملوس فاضطروهم إىل أن ينزحوا أفواجا إىل اهلند
 . (1)'' إليها الفضل يف التغلب على جدب أراضينا 

اليت تعكس وجها  ( م 1919آدم متز ت )  شهادةب أن نرد عليها ال نتجاوز هذه الفرية دونو  
ت ) الدين املقدسي  املؤرخ اجلغرايف مشس'' عن  يوردها ،احلاضرة اإلسالمية الديين يف سامحللت مشرقا
مييزه   نه مل ير فيها على جموسي غياراإ:  سالمي هو شرياز فيقولإعن وضع اجملوس يف بلد ( هـ  396

حد كبار الصوفية فمشى يف أمات   .م 991-هـ  391، ويف عام  عياد الكفارأوإن األسواق تزيرن يف 
   .(2) ''جنازته املسلمون واليهود والنصارى 

العامل  حواضر علىاملغول عساكر  توملا غلب،  اهلند مثانية قرون ونكمحي ظل املسلمون لقد 
 د طويال يف حلبة الثقافة االسالميةو صمتستطع المل ، بقوس اإلبادة والتهجري  ات قطاهنرمو ، اإلسالمي 

 أولئك الغزاة فقيض اهلل من أصالب، ها اخلري في بقيم استوعبتهمو  ها ،تساحم، فسرعان ما احتوهتم ب
وجود الوثنية باهلند إىل اليوم أكرب دليل على كما أن  . ومناضلني ألجل القضية اإلسالمية ،فاحتني

دون املتبادل  رتامعلى أساس االح السمح والتعايش ، ية احلسنةاجلوار على العالقات حرص اإلسالم 
قد أمسوا الذين عمروا األندلس مبا يقرب من الثمانية قرون  نياملسلم يف حني جند، ميشأو هت، اءقصإ

من أول  الغربيني يستأصلوا شأفةقدرر للمسلمني أن ولو  ، وحديثا من أحاديث األينبعد عني ،  خربا
ة املفجعة اليت أتت على أخضرهم ويابسهم بعد ملا آل أمرهم إىل تلكم النهايفيه بالد األندلس  وايوم وطئ

قال  .مثانية قرون بعد  تنقلب عليهمأن  الثورة املضادةكان لتلك ملا  و ، أن دالت دوهلم ، وزال ملكهم 
أوروبا النصرانية يف القرون الوسطى أن األولــــــــى يسكنها  يفاململكة اإلسالمية '' : حكاية عن  آدم متز

، وأن الكنـائس والبيع  ي األديان األخرى غري اإلسـالم ، و ليست كذلك الثـانيةعدد كبري من معتنق
وكأهنا ال تكون جزءا من اململكة ، ان احلكومة اإلسالمية كأهنا خارجة عن سلطظلت يف اململكة 

من حقوق، وقضت الضرورة أن يعيش اليهود والنصارى  اومـــا أكسبته، معتمدة يف ذلك على العهـــود 
 '' عن ذلك على خلق جو من التسامح مل تعرفه أوربا يف القـــــــرون الوسطىتسبب ف، ـــانــــــــــب املسلمني جبـ

(3) .   

  

 
                                                           

(1)
 .196 ص 93 الرسالة 

(2)
  .93/ 1ج (.3)ـــ ط .دار الكتاب العريب .اهلجريإلسالمية يف القرن الرابع احلضارة ا. آدم متز 

(3)
 .2/119ج. م1919. (2)ط . مكتبة النهضة املصرية. مقارنة األديان. أمحد شليب 
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 رأة الشرقيةاضطهاد امل (.2 

صنعتها اليت غالل األقيود و وبال،  يدــ كما يف الرسائل ــ املرأة اليت ارتبط مصريها بالعب يطال 
 لدى اآلخرين أن اهلوية الشرقيةنطباع اال إلعطاءاخليال  هانسجك يباحلذلك أ كبالثقافة الشرقية، وحي

وسلبتها إرادهتا  مجعت على املرأة سجن األغطية واألقبية ،ممارسة و ،  ديانة لعبودية واخلضوعل شرعنت
على نصفه بالسماحة ذلك ــ زعما ــ مبوقف املسيحية املنفتح  نويقار احلرة ، وحقها يف الكينونة والذات ، 

 :، ونستوضح جلية األمر نقطيا كالتايل اآلخر
 ومبا أن النساء خلمق :  يوجب تعلم مبادئ قانوننا املقدس ورأي علي العظيم''  : الفتوى دينية

أدىن منا، وقد أخربنا بأهنن لن يدخلن الفردوس قط، فلماذا نوجب عليهن أن يقبلن على قراءة كتاب ال 
 . (1) ''الطريق إىل الفردوس غاية من قراءته إال معرفة 

اليت وصايا العلوية من الهي األخروي  ، وحرماهنا اخلالصوالنظرة الدونية ل املرأة يهسياسة جت 
بني عباس  جيازف مبثل هذا اخللط العجيبوأتصور أن صاحب الرسائل  ،" علي العظيم" يوصي هبا 
،  ، فأين األكادميية هنا ى قائلهعلوتنقصا سلبا يرتد إلقاء الكالم الشائه على عواهنه ألن ودبراس ، 

 .؟فضال عن صحتها  إثبات مصدر املعلومة عليه أنكان بحث وإال  وأين أمانة ال

يتحدث فيها  نسق سريايلضمن  تجاءبوصف العظمة حمض فرية " علي " إقحام مث إن  
هو  واحداخامتا بيا ، واملسلمون ال يعرفون إال ن "أنبياء اإلسالم '' أمساهم  نعمصاحب الرسائل 

 . !، فامسع وأعجب  كتشف هلم أنبياء جددليصاحب ال، فجاء  (صلم ) حممد 

 الشهوةبثقل مللمرأة على أهنا جسد  -حبسب الرسائل  - الشرقير ينظ:  األغطية املرأة وسجن 
ة ، فهو عندما فالشرقي ال يرى الشرف يف غري األعضاء التناسلي،  ا ولذاهتايف ذاهت ، متهم لغريزةل ومثري، 

عندما حنجبكن، ونضيق عليكن، وحنرسكن  '': يقول هلا  خياطب املرأة الشرقية ليجرب خباطرها الكسري
بالعديد من العبيد، وعندما نكبح شهواتكن إذا أرادت االنطالق، فليس ذلك ألننا خنشى خيانتكن، بل 

 .  (2) ''ذلك ألننا نعلم أن الطهر مهما عظم ال يسلم وأن أقل دنس يلوثه 

سمى إبراهيم يرجل عريب ل يف كتاب عريب اقرأ عنهال يفوت الصاحب فرصة االستشهاد بقصة  
كان يعاين غرية ال تطاق وكان له اثنتا عشرة امرأة فائقات احلسن، وكان يعاملهن أقسى '' والذي 

األوقات، ويظللن  بواب يف أكثرمعاملة، وكان ال يثق يف خصيانه، وال يف جدرانه، فكان يغلق عليهن األ
فال خترج من فمه كلمة عذبة، وال ... دائما حمبوسات يف حجراهتن، فال يكون بينهن حديث وال لقاء

                                                           

 . 33 ص. 24 الرسالة (1)
 .11 ص. 21 الرسالة (2)
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فلم يبق هلن من احلرية إال ، (1)'' تصدر أدىن إشارة عنه إال وهي تضيف شيئا إىل قسوة عبوديتهن 
الواهية، وال عتذار ملظان هاته األخبار إذا نظر الناقد بعني الباحث عن األعذار، فال ميكنه االو  ،البكاء

أفيعقل تشطيب جمتمعات ... ، وزوجهأم هذا الشرقي، وابنته، وأختهفاملرأة بالنهاية هي ، اتربيرها موضوعي
والقسوة عليها جملرد جتاوز هنا أو خطأ هناك مىت  ،بكاملها هبذا التهويل، واهتام أفرادها بتعنيف املرأة

دري من أين جاء نفال  ''اثنتا عشرة امرأة '' عدد  ـ أيضا ــ ولنأخذ، لوجيته احلانقةإيديو جارينا الكاتب يف 
يكون رمبا و  هذه احلادثة فقط لإلحياء أهنا ظاهرة عامة، هتكلفال سبب و ، هبذا العدد من الزجيات الكاتب

  . لى شعب بكاملهع ليسحبهاــ  "ألف ليلة وليلة  نص من نصوصوقع عليها يف 

  تأخذ يف الرسائل شكال تسلطيا ميارسه " سي السيد " صورة الشرقي  : األقبية نوسجاملرأة
ة ترى أن املرأة خلقت لتسجن سجنا أبديا قامعالرجل الشرقي بأشكال سلوكية شائهة تغذيها ثقافة 

،  يعزهلا عن العامل، فال ترى أحدا وال يراها أحد، وسجنها هذا هو معبدها املقدس اجلدير هبا، وبعيشها
عقابا جلنس املرأة أكثر منه محاية وصونا هلا من الرذيلة ــ كما توهم الرواية ـــ اليت  -فيما نتصور  -وهذا 

صواب رأيه، وسالمة على تصور املرأة ناقصة عقل وخلق وضمري، وحيتج الشرقي ــ كما يف الرسائل ــ 
تصورن، فهن يربزن للرجال بوجه فقدن كل ''  كهنافالنساء  ا يراه يف يف أوربا من فلتان،مباعتقاده 

 حدثهذا  وبرغم أن، (2) '' ، ويف بيوهتن أيضاينظرن يف الطرقات... مكشوف كأهنن يرغنب يف هزميتهن
إال أن الصاحب يسوقه ليبين عليه ،  يف زمحة احلياة وضجيجهاكثريا عنده  يتوقف الناس ال  بارديومي 

تقرير رفعه أحد  ، وهذه الصورة هي ةالشرقيغرافيا ن اجلم ىخر األ يف الضفة نقال لوقائع الصورة البائسة
فرائس اليت ستجعل ، و  العبدان املستخلفني على رعاية النساء إىل سيده بباريس، خيربه فيه بإحدى الكرب

وهي ذاهبة منذ بضعة أيام للجامع '' ، ومفاده أن إحدى زوجاته امن جمرد مساعه رتعدتسيد ال ذلكم
  . (3) ''تقريبا أمام الناس رت مكشوفة الوجه تركت مخارها يقع، فظه

، ألقبية، وحمبس ا غطيةحمبس األ:  واحلل يف نظر الشرقي أن تعيش املرأة الشرقية يف حمبسيها 
 ادعدر زوجاته م ى إلحد بعث هبايف رسالة  وقد وثق ذلك ،بطل الرسائل على أزواجهبه  تر ميوهذا مما 

وهو لرفيقاتك ملجأ أمني حيميهن من أذى الرذيلة، ومعبد مقدس يعاجل ' ' : بقوله البييت بسفيها مزايا احل
 ، ألين  ينبغي أن تعرتيف بفضلي إذ فرضت عليك أن حتبسي يف املكان الذي أنت به... ضعفك اجلنسي

                                                           
(1)

 .وما بعدهـــا 326 ص 141 الرسالة 

(2)
  وما بعدها 39 ص. 24 الرسالة 

(3)
 .349 ص. 149 الرسالة 
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 .  (1)'' ال أجد مكان غرية أجدر بأن تعيشي فيه 

  لرسائل بعصبة من العبيد الذين ليس هلم حتاط املرأة الشرقية كما حتكي ا:  وعالقتها بالعبيداملرأة
رفع ب مث تقوم وأدق تفاصيل حياهتا ،أنفاسها همر غري وضع املرأة حتت املراقبة اللصيقة اليت تعد عليها 

يف منشطها تتبع األوامر ، و  وكرل أمرهاوعليها أن تسمع وتطيع ملن التقارير عنها إىل زوجها الغائب، 
 : يلي  امب ةخاص ةبرجمال غياب زوجها وعليها أن تتربمج ح،  ومكرهها

غري مسموح لك بأن تستقبلي حبجرتك خصيرا أبيض ما دام يف خدمتك عدد من '' ( 1  
 .  (2) ''السود ليسوا رجاال ... السود

ا ال ميكن معه رؤيته ... إنك ال ميكن أن حتتملي رئيس اخلصيان'' ( 2  إن دمامته بلغت حدر
 . (3)'' املرء كنوزه الثمينة  مثله يضع يف رعاية. دون أمل ، ولتكن 

من خالل رسالة  اتحدثم يستطرد صاحب الرسائل، و  صندوقيف حال سفر املرأة توضع يف ( 3 
وضعت كل .. ملا وصلنا إىل النهر'' : ظروف سفرها قائلة له حتكي ، و امرأة شرقية لزوجها يف الغرب من 

ن اقرتب واحد من الصناديق فقتل، واآلخر كان يستحم وصادف أ... منا يف صندوق ــ كما هو متربع ــ 
وهكذا ضحى خصيانك املخلصون هبذين الرجلني البائسني .. لقي حتفه كصاحبه الشاطئعاريا على 

كثر ... أيأست املالحني من النجاة .. كنا يف وسط النهر هبت ريح شديدة... صيانة لشرفك وشرفنا
املوت أفضل عنده : حسم الرئيس األمر قائال (. الصناديق  )رأى البعض إخراجهن من سجنهن التنازع 

 . (4) ''من أن خيدش شرف سيده، وسيطعن خبنجر صدر من يقدم اقرتاحا جريئا هلذا 

  جارية خنيسة املرأة 

إىل ويوكل بضاعة مستجلب من سوق النخاسة ،  -كما حتكي الرسائل   -املرأة :  النخاسة( 4 
، فهو من يقوم (( دمامته بلغت حدرا ال ميكن معه رؤيته دون أمل )) يفه كبري اخلصيان ، ولنالحظ توص

الذي سيده ، ورئيس اخلصيان هو بناء على طلب ، واألرمينيات نساء بين األصفرمن  شراء اجلواريب
ويفحصهن بعني الناقدة، وينظر مفاتنهن مع احتفاظه باالحتشام، ، يدخل اجلاريات املقاصري املستورة 

                                                           
(1)

 .49ص . 26الرسالة  

(2)
        41ص  26الرسالة  

(3)
 وما بعدها 49ص  .26الرسالة  

 .  صرفوما بعدها بت 166ص  49الرسالة  (4)
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، وال يفوته أن يذكر  (1)'' مث يلقي على املفحوصة معطفا قرمزيا، ويضع  يف إصبعها خامتا  وغض الطرف
 .الشراء وهو مئة جنيه عثماين مثن

 :الشرق وعبيد الغربعبيد بني ( ب 
إذ ينظر إىل  قف اخلواجة الشرقي ورأيه يف نفسهاملوقف من العبيد مرتبط مبو  :نو العبيد الشرقي( 1 

 ء ، ولسيده احلق يف إخصائهنساالإدارة شؤون  يوكل إليهذليل، وخادم كليل،  رد تابعأنه جمعلى العبد 
ا لباب التهمة مثر '' :  ، وحظوة بشرف حراسة حرمي سيده ، ويعرض املؤلف خطاب العبودية ، وفيه سدر

من أنت ؟ إنك من اآلالت اخلسيسة اليت أستطيع أن أحطمها كما أشاء، وليس لك أن تعيش إال يف 
ولن توجد يف الدنيا إال لتحيا خاضعا لشريعيت أو لتموت بأمري، وال تبقى على قيد احلياة إال  اعيت،ط

لتخدم سعاديت وحيب وغرييت إذا تطلبت هوانك، وال ميكن أن يكون لك هم يف احلياة إال خضوعك يل، 
كحياة احلشرات إذا قصرت يف واجبك فسأرى حياتك  .. وال روح إال حيث أريد، وال أمل إال أن أهنأ

 . (2)'' اليت أجدها حتت قدمي 
 لقد شاء أن إراديت ملك له''  :ويف املقابل هناك عهد الوالء من العبد لسيده ، ومما جاء فيه  

، وأنا أعرف كيف أسوس هذا اجلنس الذي إذا حيل بينه وبني ، وسأحرسهن بإخالص أحرس له نساءه
إذا ترددت يف طاعتهن كان .. '' : إىل أن يقول. (3)'' إذالله العبث بدا متكربا، والقضاء عليه أيسر من 

أقود إىل فراش ... أوثر أن أفارق احلياة من أنزل إىل مثل هذا الدرك من اهلوان .. هلن احلق يف عقايب
وأحيانا يلزمنين باهبن فال أفارقه ليال ... وكنر يتناوبن يف استخدامي..   (4)'' سيدي نساء حاقدات علير 

 .(3) ''را، دون رعاية لشيخوخيت وهنا

 والظاهر أن سجن املرأة اتسع ــ كما يف الرسائل ــ ليشمل العبيد لطبيعة الوظيفة املتصلة بالنساء 
تفانيه يف خدمة ال طريقته ، وال يشفع للعبد كرب سنه، و على سجن ة الفكل من املرأة والعبد يعيش عبودي

  .ضحاياه من أولالذي يعدر العبيد  ات على واقعهناحلاقدات الناقم الكرباءء ونسا الكرباء

 رهني سجن''  ويورد املؤلف اعرتافا ممزوجا مبرارة األسى واألمل ألحد العبيد املسنني يقول فيه إين 
رهيب حماط دائما بنفس املناظر اليت ال جديد فيها، هنب لألحزان اليت ال تتغري، تراين أئن حتت عبء 

                                                           
(1)

 .212ص . 91الرسالة  

(2)
 وما بعدها 49ص .21الرسالة  

(3)
 31ص  22الرسالة  

(4)
 21ص . 9الرسالة  

(5)
  .21ص . 9الرسالة  
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ضيتها يف إرهاق دائم، وقلق شديد، وخالل هذا العمر الطويل ال أستطيع أن األعوام اخلمسني اليت ق
باإلغراء  ينبنسائه، ويضطر  يسيد وقد عهد إيل.... أقول بأين سعدت فيه بيوم مشرق أو بلحظة هادئة

'' : ويف عالقته حبرمي القصر يقول ،  (1) ''ليت إىل األبد فارق رجو أاملصحوب بالتهديد الشديد إىل أن 
ألحزهنن حني أحتدث دائما   جتري على شفيت سوى ألفا  الواجب والفضيلة واالحتشام واحلياء، إينوال

 . (2)'' عن ضعف جنسهن وعن سلطان سيدهن 

أكثر حظا من نظرائهم الشرقيني، كما تروج له الرسائل العبيد يف الغرب  :  العبيد الغربيون( 2 
رسي يقارن فيها بني موطنه الشرقي ، وبالد الغرب ، وهي شهادة مروية عن الفا ، حسن حاال منهموأ

" وأال يبقى دورهم مقتصرا على  وخيلص يف خامتتها إىل حاجتنا لالتساء باملسيحية يف حترير العبيد ،
منذ أمد طويل أعتق األمراء املسيحيون العبيد يف ''  ومما جاء فيها أنه "حراسة النساء وال شيء غري هذا 

، وهذ التصرف الديين كان بالغ النفع إذ خفض من  إن املسيحية جتعل الناس سواسية : إماراهتم قائلني
 كما يف   العبيد حترير، ويرى الفارسي أن  (3)''املسيحيون ؟  أفال نفعل ما يفعله هؤالء... شأن األشراف 

أن يسمح سيرده،  لكل هؤالء العبيد مبلغ مدرخر بشرط'' إذ االقتصادية  الشراكةمير عرب  ةتجربة األوربيال
وهبذا املبلغ يعمل ويتصرف حيث تؤهله مهارته، فهذا يتاجر يف العملة، وذاك يتجه إىل جتارة البحار، 

هؤالء ... األرض ويستغلها وثالث يبيع السلع بالتجزئة، ورابع ميارس صناعة ميكانيكية، أو يستأجر
  . (4)'' العبيد صاروا أغنياء بذاهتم وعملهم حتررروا وصاروا مواطنني 

 :  ونــــــــالفن .(د 
أن ينتقد أو يعمل  يف طوعه، وكان  يةفوق نربةب الرسائل سارد عنهايتحدث  :الفنون احلربية( 1 

والتحرش  يةستفزاز اال بعيدا عنواتزانه  الباحث دوءلواقع الشرقي مع االحتفا  هباح يشر لتمبضعه 
وفوق  ..، ومن قبلها الغدر والنفاق" اجلهالة" "اهلمج " من قبيل للقذف العوامي اآلخر، إذ ال مربر ب

هؤالء اهلمج تركوا الفنون وراءهم ''  : جارح سانقومه بليف  وجعله يشمت شرقيال يتقمص دورهذا 
ظهريا حىت فن احلرب، ويف الوقت الذي كانت فيه أوربا ترتقي رقيا مطرردا ظلوا هم يف جهالتهم اجلهالء، 

 . (3) ''م احلديثة إال بعد أن حاربوهم  هبا مرات كثرية ومل خيطر بباهلم أن يأخذوا عن األوربيني خمرتعاهت

                                                           
(1)

 بتصرف 23ص  9الرسالة  

(2)
 .24ص  9الرسالة  

(3)
 .19ص  93الرسالة  

(4)
 .231ص 113الرسالة  

(5)
 43ص . 19رسالة ال 
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طبيعتني بني  فرقهو  ةالفرنسي حتديدو  ، ةاألوربي هتاري ، ونظةالشرقي يةداجلنبني ــ يف نظره ــ والفرق  
من عبيد جبناء '' هم  فأجناد الشرق، يةدو والعب ية، واحلر ةعاوالشج اجلنب كاالختالف بنيخمتلفتني  

وهذا حيدث يف نفوسهم نوعا من ،  على اخلوف من املوت إال بالعقاب وبطبيعة احلال، فال يتغلبون
على حني أن اجلنود الفرنسيني يقبلون على املعارك بلذة، ويسمو رضاهم على  الفزع جيعلهم كاملشدوهني

جهدوا أإن حفنة من املسيحيني خرجوا من الصخر : ن أن يقالوميك''  .(1)'' عليه  ياخلوف فيقض
  .(2) '' العثمانيني، وأرهقوا إمرباطوريتهم

 حملكمة مىت احتكمنا -ن تشويه مرسائل التضمنته النظر عما  قطعب -وهذا كالم مردود  
 من حررر فرنسا من األملان،: ا سألناهو ، ، وغمط حقنا من احلقيقة  ورفعنا إليها شكوانا، لتاريخ ا

بالغصب حوايل نصف جنرد  ومن. وخاض حروهبا بالوكالة غري أبناء املستعمرات والشرقيني حتديدا ؟
 !؟  من إخواهنم التوانسة واملغاربةاألخرى معهم زائري وحدهم دون احتساب األعداد الغفرية جمليون 

ا الوفاء الفرنسي امتحنو ، وحينما !ال ناقة هلم فيها وال مجل ؟ طاحنة ومعارك يف حروبهبم  زجر من و 
فجوهبوا يف اجلزائر مبقتلة شنيعة  ، رحبت فرنسا حرهبا إن بأنفسهم تقرير مصريهم منحهم حقيف ه وعدب

  . كما يقول املثل العريب ، فكان جزاؤهم جزاء سنمار1943مايو  9يف 

ما يطغى على البالد الشرقية و  ، عظمة البنيان من عظمة اإلنسانيقال :  العمارةفن ( ب 
ألوريب، إذ لو وكل أمرها إىل ل، وحىت هذا القليل، فالفضل يف وجوده خلوها من فن العمران إال قليال

يف  ...احلصون خمربة، واملدن مقفرة، واحلقول خاوية''  حيث األتراك، لكانت خرائب مثل سائر مدهنم
تعترب غنية قوية،  مدينة ميكن أن" أزمري " مل أجد غري  .جئتها هذه األرجاء الشاسعة من البالد اليت

 . (3) '' أشبه بسائر املدن جعلوها كذلك، ولو وكل أمرها إىل األتراك جلعلوهاواألوربيون الذين 

 للقصور احلضارة واملدنيةو  رفضهم االستعمارلالشرقيني  جسذر ي وهذا جيعل صاحب الرسائل 
سذج إذ نرفض املستعمرات، والفتوح اهلينة يف بالد ذات جو  إننا قوم''  : قائال كامن يف بنيتهم الثقافيةال

مالئم مقبلني بأن ماءها ليس على درجة من النقاء، والطهر ميكننا االغتسال على مبادئ القرآن الكرمي 
" وكره النيب ملدينة  ،لكرميأن إقحام االغتسال والطهر، ومبادئ القرآن ا املوضوعي قارئال، ويالحظ  (4)''

أعين املاء الطاهر، فمن : ينقصها أمثن كنز يف الدنياو '' لنجاستها ألهنا خترج من سطح املاء  " فينيس

                                                           
(1)

 199ص  99الرسالة  

(2)
 (يريد اليونانيني وهنا ) . 43ص.1الرسالة  

(3)
 .44/ 43ص 19الرسالة  

(4)
 .19ص . 93الرسالة  
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املستحيل أن يتطهر املرء فيها طهرا شرعيا، ونبينا الطاهر يكرهها، إنه ال ينظر إليها من علياء مسائه إال 
غري  توحي لآلخر فهي قد، التجين وتزييف وعي القارئرب من ي  ضعبث، وهذا احلشو ال(1) '' ساخطا
العباد إىل أنه إله ينظر  نبيهم، ويعتقدون بأن النيب يرى جناسة ماء البحر، وأن املسلمني يعبدون املسلم

 .أدون من أن يلتفت إليها ، ويتوقف عندهامن علياء مسائه ساخطا، وكلها أباطيل وترهات 

ن مل حماويج،  ةماهلو ضعيف ، نشاطال وتواضعم، ة رؤيال قاصروفهم  فرسائل الشرق تقبح أهله 
 ، واالخرتاعفتك عندهم ةثقافالفابتداء،  مفاهيم مغلوطةتأسست على  اليت محياهت يتوىل تصريف أمور

عتل على صواب منطقه وي،  ، ولذا حيذر الشرقي منهابدليل  دولالو  شعوبللدمار ، والعلم  رضر 
أكثر امللكيات مل تقم إال على اجلهل بالفنون، ومل تندثر إال بعد أن صار هلا حظ ف'' ،  بشواهد التاريخ

أضرر بالبالد اليت واالخرتاع ... وافر من الثقافة، واإلمرباطورية الفارسية القدمية تعطينا مثال واضحا بذلك
ما أسعد أطفال ... اخرتعته، والشعوب كلها حلقها الدمار، والذين جنوا من املوت ردروا إىل عبودية قاسية
إنك تذكرين دائما  !املسلمني جبهالتهم، وما أهنأهم ببساطتهم احلبيبة اليت رضير عنها نبيرنا الكرمي 

 .  (2)''  بسالمة الفطرة عند أسالفنا السابقني

" وقوله "  ما أسعد أطفال املسلمني جبهالتهم: " ويبدو اإلمعان يف التهكم والسخرية يف قوله  
اللهم إال أن ، فأي سعادة وأي سالمة مع اجلهل ؟ " تذكرين دائما بسالمة الفطرة عند أسالفنا السابقني

يف جعل العلم ( صلم )  علما بأن النيب الكرمي، "وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم " يواطئ قول املتنيب 
يف فالعلم ، املسلمنيأبناء دون أنفسهم بتعليم عشرة من ااحلرية يوم أن جعل أسرى املشركني يف موازاة مع

 .  مساواة باحلرية

 إذاالشرقي اإلنسان  كون عماراجة الشرقيني لالستحلصاحب الرسائل  تالستدالامن عجيب و  
نفسه يذكر فضل بطل الرسائل ف ال يزايد يف ذلك وهو،  واجتهادانشاطا ذلك أكسبه ببالد الغرب  عاش

عن فوائد احلياة أوربا عليه، ويف فتح عينه على مواطن اخللل الكامنة يف ثقافته، إنه يتحدث إلينا بلسانه 
تعلرمت فيها أسرار التجارة، وعرفت ما يشغل األمراء وأساس تكوين حكومتهم، ومل '' : يف أوربا قائال 

أغفل شيئا من أحوال األوربيني إال عرفتها حىت خرافاهتم، وعكفت على دراسة الطب، والطبيعة والفلك، 
ت فيه واهتممت بدراسة الفنون حىت أختلرص من السرحب اليت كانت تغطي ناظرير يف الوطن الذي ولد

 ''(3) 

                                                           
(1)

 92 ص. 31الرسالة  

(2)
   233ص 163الرسالة  

(3)
 92ص . 31 رسالةال 
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 نظرهتم يلف عامةعام  بنسق رتبطممن الصناعة الشرقي  وقفإن قراءة امل: فن الصناعة( 2 
مل يبق للدين وأهله إال عملية ''  حيث فقط ني الصناعةهت ال اليتالدينية  لنزعةباتأثرها و ، إمجاال للفنون 

، ويتبع اهنيارها كنتيجة حمتومة  واحدة هي القضاء على الصناعة، وبذلك تنهار الدولة من تلقاء نفسها
الزراعة والتجارة مهملتان ''  بل حىت. (1)'' زدهار العظيم اهنيار هذا الدين نفسه من حيث أريد له اال

  . (2)'' إمهاال تاما 

تفريطهم يف العلم وأسباب  صحيح قد يأيت على أمة من األمم فرتات انكسار واحنسار، بفعل 
، يف اخللق  غالبةالسنن اهلل فيضطرهم ذلك إىل االنزواء وترك الساحة لألجدر مبلئها اتفاقا مع  التمكني،

لي المكيت ابي ))   ِّ أ هم (3) (( يـ عمم لم س وءًا جي مز  بيهي  م ن لَّيمس  بيأ م انييِّك مم و ال أ م ايني
ال حتايب  فتلكم السنن الكونية  

أن من األحوال حال بأي وال ميكن ، يعجز أن يسفل  الفمن عجز أن يعلو يف عامل األسباب ،  أحدا
، يؤسس للمعرفة الوحيانية املعقلنة دينل الشرقية تناحيا صلامف عطابهضارب بأينسب ذلك الرتاجع ال

ال وبشارة يف مسمع ستهالاألرض با اتصال لهأول  وكان العلماء ، الممبداد احملابر ، وأق تباعهأعمد وي
اليت كان هلا ما بعدها يف حركة البعث اإلسالمي الذي أضاء على البشرية قرونا  "اقرأ "  بكلمة الزمان
 ااإليديولوجي رواسب ، ولكنحبثا عن احلقيقة ل يف األنفس واآلفاق للتأم ودعاها برسالته اخلالدة ،وأزمانا

  . تلفيقا ربهانال، و جنونا عقالئيةال، و فظاظة سماحةال صوريسود أحقدا وراء القرون  مناليت تنفث 

 ةــــفذلك :   

 إلجيابافكرة ، ومثنوية املقاربات بني  الشرقي واآلخر غريبال تقوم فكرة الرسائل على ثنائية األنا 
وراء  اءباالختمؤلف الرسائل خيتار  حيث،  فيوصتالو احلكي  وبلسأب ةسالبلابنماذجه ونقيضها 

، وهو  الغياب يف شكلوعيه ب رضحيو ، للعبور إىل عامل القارئ  عامل املؤلفدور تقمص وي، يديولوجيا اإل
 غليبلر  الفكرةميأل فراغات ، و  العابر ئميوه على القار  غري متخفر خمادع سارد يف صورة يتموضع  واقعبال

، التمثيل  عرب احلكي أمناطألوضاع و األشياء وا اءيف فض يريد لآلخر أن يظهر هباالرسالة املغشوشة اليت 
العرض نسجم مع طبيعة عدلة ثقافيا لتامل ةالسارد شخصياتلخلف امن و  واألدوار ، ،توزيع اخلطابات و 

فح طوي ية ،خر سيتخفى وراء ال سلوبأالغريب ب د غريهي، ومتج لذاته ة الشرقيهامجيف م ووظيفته
 .باملخادعة 

 
                                                           

 196ص  93الرسالة  (1)

 44ص  19الرسالة  (2)

  123. يةاآل. سورة النساء .  (3)
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المقدمة 
الحمد  رب العالمين والصبلة والسبلم عمى المبعوث رحمة لمعالمين ، وعمى آلو الطيبين 

 :وصحابتو المكرمين 
 أما بعد 

فإن مما ال شك فيو أن عوامل نيضة األمم عديدة ، ومن أىم ىذه العوامل استنياض ىمم 
أبنائيا من خبلل تاريخيا العريق الذؼ سطر فيو أجدادىا أعظم معاني القيم اإلنسانية ن بحيث 
أصبح تاريخيم عبلمة فارقة في تاريخ البشرية جمعاء ، حتى انتشرت مقولو بين المستشرقين 

ونحن في مقام الكبلم عن : ، من ىنا  (لم يَر التاريخ فاتحين أرحم من المسممين  ): الغربيين 
مظاهر التسامح الديني  )التسامح الديني في التاريخ اإلسبلمي نحاول خبلل بحثنا ىذا المعنون 

الكشف عن بعض جوانب التعايش  ( قرطبة في القرن الرابع الهجري إنموذجاً : في األندلس 
الديني بين المسممين وشركائيم في األندلس من أىل الذمة ، في محاولة الستشراف القواعد والقيم 

 .التي سار عمييا المسممين حكامًا ومحكومين في عبلقتيم مع الييود والنصارػ 
ووفقًا لممتعارف عميو بين المختصين فقد حاولنا تقسيم بحثنا إلى مبحثين ، تناولنا في 

المبحث األول تعريفًا مقتضبًا بمصالحات البحث ، مع استعراض الفئات االجتماعية التي كانت 
 .تعيش في قرطبة أبان القرن الرابع اليجرؼ 
بعض مظاىر التعايش الديني بين المسممين والييود : أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيو 

والنصارػ ، مستعرضين فيو حرية العبادات والمعتقدات والحرية الفكرية التي تمتع فييا أىل الذمة 
 .في األندلس عامة ، وفي أكناف قرطبة خاصة 

األردن التي جمعتنا / والبد في ختام ىذه المقدمة من توجيو الشكر الجزيل لجامعة الطفيمة 
في ىذا المؤتمر العممي ، مؤتمر حوار الحضارات والثقافات ، سائمين هللا تعالى أن يوفقنا لما 

 .يحب ويرضى 
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 المبحث األول 

 التعايش في مدينة قرطبة 
 

 :مفهوم التعايش 
عاش معو ، والعيش معناه الحياة ، وىو العيش عمى ىذه : عايشو : التعايش في المغة 

َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم ِف  ▬: األرض التي خمقيا هللا تعالى وسخر ما فييا ألبي آدم جمعاء قال تعالى 
جعمناىا  )): ، قال الطبرؼ [10: األعراف ] ♂  ْاَْ ِ  َوَ َ ْ نا َلُكْم ِ  يا َم اِاَ   َِ  يًال َما َ ْ ُكُ ووَ 

ون فييا، ومياًدا تمتيدونيا، وفراًشا تفترشونيا   تعيشون :(وجعمنا لكم فييا معايش) لكم قراًرا تستقرُّ
حساًنا مني إليكم   ، وقد يعني (1)((بيا أيام حياتكم، من مطاعم ومشارب، نعمة مني عميكم، وا 

  .(2)التعايش االشتراك في الحياة عمى األلفة والمحبة والمودة
ليس الّتعايش بين األديان ىو تعايٌش عمى مبدًا الدين فقط؛ بل ىو تعايٌش ثقافّي، و

وحضارّؼ، كما أّنو يسعى إلى خدمة األىداف، واألمور الّسامية اّلتي ييدف إلييا اإلنسان، كما 
االّتفاق عمى استبعاد كل كممة : إّن لمّتعايش بين األديان عّدة مبادٍغ ال يمكن التفريط بيا مثل

تمّس عظمة هللا، إضافة إلى أّنو ال يسمح بتمقيب هللا او السخرية منو سبحانو وتعالى، ومن 
الّتفاىم بين جميع االّتجاىات الدينّية والتي يربطيا تعايٌش حول المفاىيم، : مبادغ الّتعايش أيضاً 

والغايات، والّتعاون المشترك في العمل؛ من أجل تحقيق األىداف المنصوص عمييا، وكذلك 
 .(3)المحافظة عمى الّتعايش عن طريق االحترام المتبادل، والّثقة المتبادلة

ومن أىم مقومات التعايش الديني في اإلسبلم ىو العدل ، والعدل وسيمة من أىم وسائل 
العدل َيتحقق في مجتمعنا التوازن االجتماعي في مختمف المجتمعات وعمى مر العصور ، و

 لمفقراء الحقوق  ردالمسمم بتطبيقو عمى الجميع، فبل توجُد محاباٌة لموزراء والسبلطين، ويتمُّ 
، فمن أجَرم فمو العقاب ولو كان من ذوؼ السمطة والمال، ومن أحسَن فمو الثواُب ولو والمساكين

أن يقوم المسمُم بتطبيق العدل عمى نفسو، فيقرَّ : كان من البسطاء، ومن أجمل صور العدل
﴿ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا  :بالخطأ، ويعتذَر لمن أساء إليو، ويسارع باإلحسان؛ قال هللا تعالى

ِ َوَلْو َعَمى َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواأْلَْقَرِبيَن ِإْن َيُكْن َغِنيِّا َأْو َفِقيًرا َفاّلِلَُّ َأْوَلى  َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط ُشَيَداَء ّلِلَّ

                                           
 .12/315:  التفسير (1)
 .2/646:  المعجم الوسيط (2)
 .38ص :  عبد العظيم المطعني ، مبادغ التعايش السممي في اإلسبلم (3)

http://www.alukah.net/library/0/21420/
http://www.alukah.net/library/0/21420/
http://www.alukah.net/library/0/21420/
http://www.alukah.net/library/0/21420/
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ْن َتْمُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفِإنَّ َّللاََّ َكاَن ِبَما َتْعَمُموَن َخِبيًرا ﴾  : النساء]ِبِيَما َفبَل َتتَِّبُعوا اْلَيَوػ َأْن َتْعِدُلوا َواِ 
135. ] 

أن يقوم المسمُم بتبنِّي قيم العدل مع األعداء، فبل يجوَر عمييم، : ومن صور العدل العظيمة
﴿ َيا  :وال يبخَسيم حقوَقيم، فيذا األمر من أسس التقوػ في دين اإلسبلم العظيم؛ قال هللا تعالى

ِ ُشَيَداَء ِباْلِقْسِط َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَمى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو  َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ّلِلَّ
والمعنى  )): ، قال الفخر الرازؼ  [8: المائدة  ]َأْقَرُب ِلمتَّْقَوػ َواتَُّقوا َّللاََّ ِإنَّ َّللاََّ َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُموَن ﴾ 

ن أساءوا  ال يحممنكم ُبْغض قوم عمى أن تجوروا عمييم، وتجاوزوا الحد فييم، بل اعدلوا فييم، وا 
ن بالغوا في إيحاشكم، فيذا خطاب عام، ومعناه أمر هللا تعالى إلى جميع  إليكم، وأحسنوا إلييم وا 
 .(1 )(( الخمق بأن ال يعامموا أحًدا إال عمى سبيل العدل واإلنصاف، وترك الميل والظمم واالعتساف
وقد شكمت رسالة اإلسبلم بقيميا ومبادئيا العظيمة أسمى قيم حضارية عرفتيا البشرية ، 
وكان التطبيق العممي لمثل ىذه القيم واضحًا في الحقبة األولى لسيطرة المسممين عمى أراٍض 
واسعة امتدت شرقًا وغربًا ، وخالجت فييا سماحة اإلسبلم قموب كثير من الشعوب ، فدخموا في 
دين هللا أفواجًا ، أما من لم يرغب بالدخول في ىذا الدين الجديد ، فبل تثريب عميو في شريعة 
اإلسبلم وفقًا لمقتضى القواعد السامية التي تحكم عبلقة المسممين مع أىل الذمة ، ويبدو ذلك 

ىذا ما أعطى عبد َّللاَّ  )): واضحًا  في ميثاق عمر رضي هللا عنو مع نصارػ بيت المقدس 
عمر أمير المؤمنين أىل إيمياء من األمان، أعطاىم أمانا ألنفسيم وأمواليم، ولكنائسيم وصمبانيم، 
وسقيميا وبريئيا وسائر ممتيا، أنو ال تسكن كنائسيم وال تيدم، وال ينتقص منيا وال من حيزىا، وال 

 ، (2 )((.. من صميبيم، وال من شيء من أمواليم، وال يكرىون عمى دينيم، وال يضار أحد منيم
ولذا ينبغي لنا ونحن نستحضر مثل ىذه القيم والمبادغ العظيمة أن نستقرغ التطبيق العممي ليا 
في التاريخ اإلسبلمي ، وننقميا ألجيالنا بعد أن غيبت عنيم نظرًا لترىل المناىج التعميمية وتشتتيا 

. 
 

: مدينة قرطبة 
من المعروف بأن مدينة قرطبة فتحت في حممة طارق بن زياد ألرض األندلس ، حيث بعث 

ىـ ، واستطاع مغيث بخطة عسكرية اعتمدت عمى 92 فارس عام 700إلييا مغيث الرومي ومعو 
  .(3)السرية والمباغتة من فتح ىذه المدينة

                                           
 .11/230:  التفسير (1)
 .4/609:  الطبرؼ ، التاريخ (2)
 .20ص :  مجيول ، أخبار مجموعة (3)
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حظيت مدينة قرطبة بنصيب وافر من العناية بعد الفتح اإلسبلمي لؤلندلس ، وقد كانت 
إلى - التي تقع في الوسط الجنوبي لمببلد - خطتيم المعمارية تيدف إلى تحويل ىذه المدينة 

عاصمة جديدة بداًل عن مدينة طميطمة ، ومن الطبيعي في مثل ىذه الحالة أن يقوموا بإنشاء 
 .(1)المسجد الجامع الذؼ يشكل محور التخطيط العمراني في المدن اإلسبلمية في تمك الحقبة
وسرعان ما ازدىرت مدينة قرطبة حضاريًا وفكريًا بحيث أصبحت تنافس بغداد والكوفة 
  )): ودمشق ، ووصل أوج ازدىارىا في القرن الرابع اليجرؼ ، فذكر بعض المؤرخين أن قرطبة 

المسممين ومقر تدبيرىم إلى أن نشأت الفتنة واختل أمر بني أمية باألندلس؛  كانت دار ممك
حكى ابن فياض  ، وبمغت قرطبة ىذه من القوة وكثرة العمارة وازدحام الناس مبمًغا لم تبمغو بمدة

 كمين  ،كان بالرَّبض الشرقي من قرطبة مائة وسبعون امرأة: في تاريخو في أخبار قرطبة قال
.. !.كتبن المصاحف بالخط الكوفي؛ ىذا ما في ناحية من نواحييا فكيف بجميع جياتيا؟ؼ

وسمعت بببلد األندلس من غير واحد من مشايخيا، أن الماشي كان يستضيء بُسروج قرطبة 
وبيا الجامع األعظم الذؼ بناه أبو الُمَطّرف عبد الرحمن بن ، ثبلثة فراسخ ال ينقطع عنو الضوء

دمحم المتمقب بـ الناصر لدين هللا، وزاد فيو بعده ابنو الحكم المستنصر با؛ فزيادة الحكم معروفة 
 . (2)(( إلى اليوم

ىو أول من تمقب  (ىـ350-300 )وعبد الرحمن الناصر لدين هللا المشار إليو حكم األندلس 
وقد وصمت  (ىـ366-350 )بمقب خميفة من أمويي األندلس ، ثم خمفو ابنو الحكم المستنصر 
كانت قرطبة في الدولة  )): قرطبة في عيدىما إلى أوج عظمتيا وشيرتيا ، قال الحجازؼ 

المروانية قّبة اإلسبلم، ومجتمع أعبلم األنام، بيا استقّر سرير الخبلفة المروانية، وفييا تمحضت 
لييا كانت الّرحمة في الرواية إذ كانت مركز الكرماء، ومعدن  خبلصة القبائل المعدّية واليمانّية، وا 
العمماء، وىي من األندلس بمنزلة الرأس من الجسد، ونيرىا من أحسن األنيار، مكتنٌف بديباج 
المروج مطرٌز باألزىار، تصدح في جنباتو األطيار، وتنعر النواعير ويبسم الّنّوار، وقرطاىا 

ن كان قد أخنى عمييا الزمان، وغّير ،الزاىرة والزىراء، حاضرتا الممك وأفقا النعماء والسّراء  وا 
بيجة أوجييا الحسان، فتمك عادتو وسل الخورنق والّسدير وغمدان، وقد أعذر بإنذاره إذ لم يزل 

 .(3)(( ال أمان ال أمان:ينادؼ بصروفو
ومن الطبيعي أن تحظى مدينة قرطبة بالنصيب األوفر من التطور الزراعي ؛ باعتبارىا 
عاصمة الدولة ، وألنيا قامت باألساس وسط سيل فسيح يمتد عمى ضفتي الوادؼ الكبير أميااًل 

                                           
 .1/32:  السيد عبد العزيز سالم ، قرطبة حاضرة الخبلفة في األندلس (1)
 .267ص :  المراكشي ، المعجب في تمخيص أخبار المغرب (2)
 .1/153:  المقرؼ ، نفح الطيب (3)
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بعد أميال، فقد كانت الزراعة مزدىرة باألندلس ، وتحولت قرطبة إلى جنة من جنان األرض نظرًا 
لممشاريع األروائية المتمثمة بشق القنوات واالعتماد عمى الطرق العممية في زيادة اإلنتاج ، وكان 

 ، ويحدثنا ابن سعيد المغربي أن (1)لشغفيم بإنشاء الحدائق والبساتين وتربية الزىور أثر في ذلك
أىل قرطبة كانوا إذا رأوا رجبًل يتسول عنفوه وشتموه ، فمم يكن أمامو إال أن يخرج إلى األرياف 
الواسعة المحيطة بقرطبة ، ويمتمس أرضًا يزرعيا ويعيش من غمتيا، أما الصناعات المعاصرة 
فقد كانت رائجة في عيد األمويين وبني عامر ، وكانت تضم صناعات ىامة مثل صناعة 

 .  (2)الحديد والنحاس والزجاج والنسيج ، فضبًل عن صناعات أخرػ عديدة
نما رافق ذلك  ولم يقتصر التطور في مدينة قرطبة عمى النواحي السياسية واالقتصادية ، وا 
تطور عظيم بالنواحي العممية والثقافية ، خاصة في عيد الحكم المستنصر الذؼ جعميا منارة 

، وقد جعل منيا ليس في الببلد اإلسبلمية فحسب ومقرِّا لو كخميفة لممسممين لمعمم والعمماء ، 
، حتى غدْت تنافس القسطنطينية عاصمة اإلمبراطورية  ألوروبا منبًرا لمعموم والثقافة والمدنية

البيزنطية ، وبغداد عاصمة العباسيين في المشرق، والقيروان والقاىرة في إفريقيا، وحتى أطمق 
 .(جوىرة العالم) :عمييا األوربيون 

 )): وقد وصف أحد الزائرين األوربيين ىذه المدينة عندما زراىا خبلل القرن الرابع اليجرؼ 
إن قرطبة التي فاقت كل حواضر أوربا مدنيًة أثناء القرن العاشر الميبلدؼ كانت في الحقيقة 
محطَّ إعجاب العالم ودىشتو، كمدينة فينيسيا في أعين دول البمقان، وكان السياح القادمون من 
الشمال يسمعون بما ىو أشبو بالخشوع والرىبة عن تمك المديَنة التي تحوؼ سبعين مكتبة، 

ام ليون، أو النافار، أو برشمونة إلى جرَّاٍح، أو  وتسعمائة حمام عمومي؛ فإن أدركت الحاجة ُحكَّ
  .(3)(( ميندس، أو معمارؼ، أو خائط ثياب، أو موسيقي فبل يتجيون بمطالبيم إال إلى قرطبة

 
: الفئات االجتماعية 
أن نعرف – ونحن نستعرض مظاىر التسامح الديني في األندلس – نجد من المناسب 
 التي كان المجتمع األندلسي يتكون منيا ؛ ألن ىذا يشكل لنا عنصرًا سكانيةبإيجاز بالفئات ال

ميمًا في رسم تصور دقيق عن طبيعة العبلقة بين عناصر ذلك المجتمع أبان الحكم اإلسبلمي ، 
والذؼ يشكل صورة حضارية رائعة ، يحق لنا أن نفخر بيا ، ونقدميا مثااًل يحتذػ في التسامح 

. حكامًا ومحكومين الديني والمعاممة الحسنة التي القاىا غير المسممين من المسممين 
                                           

 .441ص :  عنان ، دول الطوائف (1)
 .29ص : عبد الحميم عويس ، ابن حزم وجيوده في البحث التاريخي .  د(2)
 .27إسبانيا والبرتغال، دراسة منشورة بكتاب تراث اإلسبلم بإشراف أرنولد، ص: جون براند ترند (3)
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:  أما أىم مكونات المجتمع األندلسي فيي 
 

:  العرب 
وصمت الطبلئع األولى من العرب المسممين إلى األندلس مع حمبلت الفتح األولى ، وكان 

 جيش مؤلف من اثني عشر ألف جندؼ األندلس ت الدفعة األولى مندخلذلك عمى دفعات ، فقد 
ىـ ، 93القائد موسى بن نصير دخمت الدفعة الثانية مع ثم ،  طارق بن زياد يقودهىـ 92في سنة 
 سارت عممية استقرار العرب في األندلس جنبًا إلى جنب مع الفتح العربي اإلسبلمي ، ىكذاو

وعندما عاد بعض قادة الفتح إلى المشرق، ظل جنودىما في المناطق التي سيطروا عمييا ، وكان 
ىؤالء يتألفون بالدرجة األولى من القبائل العربية والبربرية التي رافقت طارق بن زياد وموسى بن 

. نصير
نية والقيسية ، وقد استقر ىؤالء اكان العرب يتكونون بالدرجة األساس من القبائل العربية اليم

بصفة عامة في السيول الخصبة خصوصًا في منحدر الوادؼ الكبير ، وكانوا يشكمون النواة 
األولى لسكان مدينة قرطبة ، كما سكن البعض اآلخر منيم حول مدينة طميطمة وأكثر التميميين 
في منطقة أشبيمة وبمنسية ، ومع تتابع اليجرات العربية وتشجيع الخبلفة األموية ليذه اليجرات 

 . (1)بدأت الكفة تميل لصالح العرب خبلل القرنين الثاني والثالث اليجريين
 

:  البربر 
ىم سكان شمال أفريقيا، وقد رافق دخوليم مع دخول القبائل العربية مع طارق بن زياد الذؼ 

إلى العديد من - الذين دخموا األندلس -  ، وينتمي البربر  لجيشوسواد األعظمالشكل البربر 
قبائل البتر والبرانس في شمال أفريقيا ، ولكن غالبيتيم كانت من قبيمة مصمودة وفروعيا ، وقد 
كانت أىم مراكز استقرار البربر في الوسط والجنوب ، تتركز في طميطمة والمناطق المحيطة بيا 
، كما استقر قسم كبير منيم في األقسام الشرقية من األندلس ال سيما في منطقة بمنسية وتدمير 

 ، كما تعد منطقة الشمال الشرقي إحدػ أوسع أماكن االستقرار لمبربر في شبة جزيرة (2)(مرسية)
 . (3)من ىذه القبائل منيا مكناسةالعديد األندلس ، ويذكر األدريسي 

 
 : الصقالبة 

                                           
 . وما بعدىا 48ص : يذكر ابن حزم القبائل العربية ومنازل استقرارىا في جميرة أنساب العرب  (1)
 .88ص : ، السامرائي ، تاريخ العرب وحضارتيم في األندلس 1/257: ابن األبار ، الحمة السيراء ( 2)
 .1/246: األدريسي ، نزىة المشتاق ( 3)
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أطمق المؤرخون المسممون ىذا المصطمح عمى الشعوب السبلفية والبمغار والقوقاز والمناطق 
 صقمب ، ومنيا اشتقت ـالمتاخمة ليا ، وأطمق في االسبانية عمى كل عبد أبيض من السبلف ب

 من الدول ون  يجمبالذين فشممت كل العبيدتسمية ىذه الكممة الصقمبي والصقالبة ، وتوسعوا في 
وكان ييود األندلس يختصون بالتجارة فييم ، وغالبًا ما كان المسممون يخصونيم  ، (1)النصرانية

ومن مشيور  )): لرفع الحرج عمن يرغب بتخصيص خدمتيم لمنساء خاصة ، يقول ابن حوقل 
 وجميع  ، والغممان الروقة من سبى افرنجو وجميقيو والخدم الصقالبةؼجيازىم الرقيق من الجوار

من عمى وجو األرض من الصقالبة الخصيان فمن جمب االندلس ألّنيم عند قربيم منيا يخصون 
  .(2)(( ويفعل ذلك بيم تّجار الييود

 
 : النصارى 

 أبان الفتح اإلسبلمي من النصارػ ، ونظرًا لسياسة اإليبيرية شبو الجزيرة  سكانكانت غالبية
نما في فتوحاتيم كميا –التسامح التي سار عمييا الفاتحون المسممون   القائمة – ليس ىنا فقط وا 

فقد احتفع ىؤالء السكان بدينيم في ظل  (ال إكراه في الدين  )عمى القاعدة الشرعية العظيمة 
شبيمية : الدولة اإلسبلمية ، وكانوا يشكمون مجموعات كبيرة في المدن الرئيسية مثل  قرطبة وا 

وطميطمة ، ومن الطبيعي أن يكون عددىم يتجاوز عدد الفاتحين الجدد ، إال أن ىذا الفارق بدأ 
بالتقمص مع ىجرة العرب والبربر من جية ، ودخول أعداد كبيرة من ىؤالء النصارػ في اإلسبلم 

 .من جية أخرػ 
وكان النصارػ يكونون طبقتين داخل المجتمع األندلسي ، طبقة عميا ، جماعيا كبار 
النصارػ ووجوىيم ، وطبقة العامة ، وكانت الطبقة األولى تستأثر بكثير من االمتيازات ؛ لذا 
حرص المسممون عمى إحداث توازن بين ىاتين الطبقتين ، إذ مكنوا العامة من العمل في 
 (3)األراضي ، وفقًا لمبدأ الخراج المعروف في اإلدارة اإلسبلمية لؤلراضي ، وكانوا قبل ذلك أقناناً 

. 
، وقد عدىم بعض  (المولدون )أما من أسمم من ىؤالء النصارػ فقد أطمق عمييم مصطمح 
 الجنس الرابع من أىميا الذين دخل )): المؤرخين ىم والنصارػ المعاىدون طبقة واحدة ، فقال 

عمييم المسممون ، منيم من أسمم واستقر بموضعو ، ومنيم من سبي عند الفتح واستقر بيا ، 

                                           
 .92ص : المزروعي ، نفوذ الصقالبة ( 1)
 .110ص : صورة األرض ( 2)
 .148ص : أحمد الطاىرؼ ، عامة قرطبة في عصر الخبلفة ( 3)
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وبيا بقي عقبو ، ومنيم من أسمم بعد الفتح أو سبي بعد الفتح واستقر عقبيما ، وىذا الصنف 
  .(1) ((عمى أجناس ، منيم الروم والجبللقة وقشتالة ، وراغون البرميدؼ والعريقيين والنيير

ومن المصطمحات التي أطمقت أيضًا عمى النصارػ المعاىدين مصطمح المستعربون ، وكان 
النصارػ األسبان الذين عاشروا المسممين واختمطوا بيم، وتعمموا المغة العربية دون أن يطمق عمى 

 وكان العرب يسمونيم بعجم الذمة، أما من كان ليم عيد منيم فقد سموا ،يدخموا في اإلسبلم 
بالمعاىدين، وكان المستعربون أو العجم في األندلس يؤلفون جميرة سكان الببلد في السنوات 
األولى التي تبعت الفتح اإلسبلمي، ولكن عددىم أخذ يتناقص تدريجيًا بينما أخذ عدد المسالمة 

 ، ومن الممفت لمنظر أن كثيرًا من النصارػ قد تسموا بأسماء عربية ، وقمدوا يزداد يومًا بعد يوم
المسممين في إقامة بعض النظم الدينية فاختتن كثير منيم ، وساروا عمى عادات المسممين في 

  .(2)الطعام والشراب والمباس
 

 : اليهود 
، وكان المسممون عند فتحيم اإلسبانيةكانت ىناك جاليات ييودية تعيش في معظم المدن 

شكل الييود وقد   ،األندلس إذا وجدوا الييود ببمدة تركوىم بيا، وأبقوا معيم من المسممين طائفة
  المجتمع الذمي فيالطائفة الثانية من أىل الذمة في األندلس، وقد كانوا يؤلفون قسمًا ميمًا من

 ، إبان القرون الوسطى، وقدر عددىم خبلل الفتح اإلسبلمي لمببلد بما يزيد عن مائة ألفاألندلس
.  (3)وقد عاني الييود كثيرًا من اضطياد القوط والرومان ليم قبل الفتح اإلسبلمي

 النصارػ فعموا مع أسوة بما معاممة طيبة ب الييود ولما فتح المسممون األندلس ، حظي
فأدخموىم في ذمتيم مقابل الجزية، وعامموىم بتسامح يدعو لئلعجاب سواء خبلل عصر الوالة أو 
ما بعده فكانت ليم ِبَيعُيم ورجال دينيم، وقضاتيم، وقوانينيم، ومحاكميم الخاصة، كما تقمد 

بعضيم مناصب في الدولة، ونتيجة لحسن المعاممة التي وجدىا الييود في األندلس، فقد انجذب 
 وكان الييود يتجمعون في ،كثير من الييود من البمدان األخرػ إلييا، وازدىرت أحواليم المادية

مدن باألندلس وعمى رأسيا غرناطة التي كانت تذخر بأكبر جالية ييودية ولذلك سميت أغرناطة 
الييود، ومنيا مدينة أليسانة التي تقع جنوب قرطبة، وكان سكان ىذه المدينة من الييود فقط 

                                           
 ، وقد ذكر المحقق أنو اجتيد في كتابة ىذه 550: مؤلف مجيول ، ذكر مشاىير أعيان فارس في القديم ( 1)

 .المسميات 
 .160ص : آرنولد ، الدعوة إلى اإلسبلم ( 2)
 .70ص : الخالدؼ ، تاريخ الييود في األندلس ( 3)
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 ومن المدن التي كانوا يتجمعون فييا أيضًا، ،وأىميا أغنياء، ال يداخميم مسمم البتة في ىذه المدينة
.   (1)قرطبة وطميطمة وأشبيمية وسرقسطة وألبيرة ومالقة

وقد حرص الييود عمى إقامة أحياء خاصة ليم في ىذه المدن ، من أجل حماية مجتمعيم 
من االنصيار التام داخل المجتمع اإلسبلمي في األندلس ، الذؼ أثر فييم تأثيرًا كبيرًا ، وىذا 
 .(2)يفسر لنا استمرار الطقوس الييودية حتى بعد سيطرة اإلسبان الكاممة عمى أرض األندلس

 
 المبحث الثالث 

 مظاهر التسامح الديني في قرطبة
 

 : حرية العبادة 
لقد حرص المسممون عند دخوليم ألرض األندلس عمى وضع المبادغ والعيود التي تتكفل 
أىل  )بحماية غير المسممين ممن يشاطرونيم األرض ، والذين يندرجون تحت المسمى الشرعي 

ألن غالب سكان األندلس كانوا أما من النصارػ أو الييود ، وقد وصمت إلينا وثيقة  (الذمة 
ىـ ن أؼ بعد دخول 94تاريخية قيمة ، عقدت بين المسممين والنصارػ من أىل األندلس في عام 

المسممين بسنتين إلى األندلس ، وستكون ىذه الوثيقة فيما بعد األساس الذؼ يتعامل بو المسممون 
 : مع أىل الذمة من رعاياىم ، ونص ىذا الكتاب 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، ىذا كتاب من عبد العزيز بن موسى لتدمير بن غندريس ، إذ ))
نزل عمى الصمح أن لو عيد هللا وميثاقو وما بعث بو أنبياءه ورسمو ، وأن لو ذمة هللا عز وجل 
وذمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، أال يقدم لو وأال يؤخر ألحد من أصحابو بسوء ، وأن ال ُيسبون وال يفرق بينيم 
: وبين نسائيم وأوالدىم ، وال تحرق كنائسيم ، وال يكرىون دينيم ، وأن صمحيم عمى سبع مدائن 
ليش ، وأنو ال يدع حفع العيد ، وال يحل ما انعقد ،  يو وا  أوريولة ومولة ولورقة وبمنتمة ولقنت وا 
ويصحح الذؼ فرضناه عميو وألزمناه أمره ، وال يكتمنا خبرًا عممو ، وأن عميو وعمى أصحابو ُغرم 

دينار وأربعة أمداء من قمح ، وأربعة أمداء من شعير ، وأربعة : الجزية ، من ذلك عمى كل حر 
وكتب ىذا ... أقساط من خل ، وقسطًا من عسل ، وقسط من زيت ، وعمى كل عبد نصف ىذا

  . (3)((في رجب سنة أربع وتسعين 

                                           
(1 )ASHTOR, Jews of Muslim Spain., VOL.3, P.64 

 .86ص :  الخالدؼ ، تاريخ الييود في األندلس (2)
 . 4ص : ابن الدالئي، ترصيع األخبار  (3)
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وال تتوقف قيمة الوثيقة عمى الناحية التاريخية ، بل إنيا تعد أساسًا ميمًا لفيم طبيعة العبلقة 
الشرعية والقانونية بين المسممين وأىل الذمة في األندلس ، وقد بقيت المبادغ المذكورة في ىذه 
الوثيقة معمواًل بيا في القرون التالية ، وفقًا لما ورد إلينا من نصوص قضائية وفقيية ، من ذلك 

كان القاضي سميمان بن  )): ما ذكره النباىي في ترجمة القاضي سميمان بن األسود الذؼ كان 
 وكان السبب في تقميد األمير دمحم اياه ،األسود رجبًل صالحًا متقشفًا، صميبا في حكمو، مييبا

اء قرطبة، حكم أمضاه بمدينة ماردة، وىو قاض عمييا لؤلمير عبد الرحمن والده، ودمحم أمير ضق
وقد احتبس لرجل ييودؼ من تجار جميقية ممموكة أعجبتو، واشتط الييودؼ في سوميا، : عمييا

 وفزع الييودؼ إلى سميمان بمظممة، واستشيد بمن حول ،فدس غممانو الختبلسيا من الييودؼ
 فأوصل سميمان إلى دمحم، يعرفو بما ذكره الييودؼ، وما شيد لديو، ،دار اإلمارة ممن عرف خبرىا

 فأنكر دمحم ما زعمو الييودؼ، ولواه ،دفع ممموكتو إليو ويقبح عنده سوء األحدوثة عنو، ويسألو
إن ىذا الييودؼ الضعيف ال يقدر أن يدعى عمى : بحقو، فأعاد القاضي إليو الرسالة يقول لو

 ،فمج دمحم ولج سميمان،  فميأمر األمير بإنصافو ،وقد شيد عندؼ قوم من التجار، األمير بباطل 
فأرسل إليو سميمان ثانية، يقسم با العظيم لئن لم يصرف عمى الييودؼ جاريتو، ليركبن دابتو 

 فمم يمتفت دمحم إلى ،من فوره، ويكون طريقو إلى األمير والده، يعممو الخبر، ويستعفيو من قضائو
 فشد سميمان عمى نفسو، وركب دابتو سائرا إلى قرطبة؛ وكانت طريقو عمى باب دار ،وصيتو

 فأشفق من ذلك، وأرسل خمفو فتى من ثقاتو، يقول ،اإلمارة؛ فدخل الفتيان إلى دمحم؛ فعرفوه بسيره
لو إن الجارية قد وجد خبرىا عند بعض فتيانو، وقد كان أخفاىا بغير أمره، وىا ىي حاضرة، ترد 

وهللا ال أنصرف من : فقال،  فمحقو الرسول عمى ميل أو نحوه من ماردة، وأعممو،إلى الييودؼ
ال مضيت ، موضعي راجعًا، أو أوتى بالجارية إلى ىذا المكان، ويقبضيا الييودؼ ىا ىنا  وا 

 فمما صارت بين يديو، أرسل في الييودؼ موالىا، وفي ثقات من ، فأرسل دمحم الجارية إليو،لوجيي
 وأعجب األمير دمحمًا ما كان منو، واسترجحو واعتقد ،ثقات أىل البمد، ودفعيا إليو بمحضرىم

 . (1)((  فمما ولى الخبلفة، واحتاج إلى قاض، واله وأعزه،تفضيمو
وأما حمل الناس عمى الدخول في اإلسبلم ، أو اضطيادىم بأؼ وسيمة من وسائل 

االضطياد، فمم تذكر المصادر شيئًا من ذلك ، ويرجح المستشرق اإلنكميزؼ توماس آرنولد أن 
يكون لسياسة التسامح الديني التي اتبعيا المسممون نحو أىل الذمة األثر الكبير في تسييل 

سيطرتيم عمى أرض األندلس ، ومن المفارقات في األمر أن الجزية التي فرضت عمى أىل الذمة 
، كانت أقل بكثير من الضرائب التي كان يدفعيا ىؤالء لحكاميم السابقين ، ولم تكن المبالغ التي 
يدفعيا أىل الذمة لممسممين إال نظير الحماية التي توفرىا ليم الدولة ، كما شممت اعفائيم من 

                                           
. 57-56ص ( : تاريخ قضاة األندلس) المرقبة العميا  (1)



12 
 

الخدمة العسكرية ، مما جعميم يتفرغون لمصالحيم وزراعتيم وصناعتيم ، عمى أن ىذه الجزية لم 
تفرض إال عمى القادرين من الرجال ، فاعفي منيا النساء واألطفال والرىبان والمقعدون والعميان 
والمرضى والمساكين واألرقاء ، وكانت ميمة جمع الجزية توكل إلى موظفين نصارػ أو ييود ، 

  .(1)كل حسب ممتو ، مما خفف وطأتيا عمى الناس
وقد احتفع النصارػ خبلل العيد اإلسبلمي بكنائسيم وأديرتيم ، وال تذكر المصادر 
اإلسبلمية وحتى األوربية حادثة ىدم واحدة ألؼ منيا ، بل عمى العكس من ذلك كان ىناك 
العديد من دور العبادة المنتشرة في المدن المشيورة ، خاصة في مدينة قرطبة ، فقد كان جبل 
قرطبة يغص بالعديد من الكنائس واألديرة مثل دير تل العسل ، وكان يضم رجااًل ونساًء يفصل 

  .(2)بينيم بجدار ، ويرأسو عباد واحد ، وكان يحتفل فيو بعيد الصميب وعيد الغطاس
وكانت أصوات النواقيس تسمع في قرطبة عاصمة الببلد ، وقد وثق ذلك الفقيو ابن حزم 

 : في شعره فقال  (ىـ 456ت  )الظاىرؼ 
( 3)أتيتني وىبلل الجو مطمٌع      قبيل قرع النصارػ لمنواقيس

ويبدو من النصوص القميمة التي وردتنا بيذا الخصوص أن بعض الكنائس كانت تستقبل 
 (4)(ىـ426ت)زوارىا في معظم األوقاف حتى لو كانوا من المسممين، وقد بات الشاعر ابن ُشييد 

وقد فرشت بأضغاث آس، وعرشت بسروٍر  )): ليمة في كنيسة من كنائس قرطبة ووصفيا قائبًل 
وائتناس، وقرع النواقيس يييج سمعو، وبرق الحمّيا يسرع لمعو، والقس قد برز في عبدة المسيح، 

 ، ويتضح من (5)(( ومتوّشحًا بالزنانير أبدع توشيح، وقد ىجروا األفراح، واّطرحوا النعم كل اّطراح
ىذا النص العناية الفائقة التي كان يولييا النصارػ لكنائسيم ، والتي ما كانت لتصل إلى ما 

  .(6)وصمت إليو لوال حرية العبادة التي وفرىا ليم المسممون 
وتتجمى حرية العبادة التي كان يتمتع بيا نصارػ األندلس في كثرة الكنائس التي كانت 

خبلل حكم المسممين لشبو الجزيرة ، ومن أشير الكنائس الكنيسة العظمى منتشرة في كل األندلس 

                                           
. 157ص : الدعوة إلى اإلسبلم  (1)
 .96ص : عبادة كحيمة ، تاريخ النصارػ في األندلس ( 2)
ابن حزم األندلسي ومنيجو في دراسة العقائد والفرق اإلسبلمية :  ، وينظر كتابنا 282ص : طوق الحمامة ( 3)

 .31ص : 
ىو أحمد بن عبد الممك بن ُشييد القرطبي ، الشاعر األديب البميغ ، لو مؤلفات في األدب ومعرفة في ( 4)

 .189ص: ترجمتو عند ابن خاقان ، مطمح األنفس . الطب
 .1/525: المقرؼ ، نفح الطيب ( 5)
 .38ص : حسين يوسف دويدار ، المجتمع األندلسي في العصر األموؼ ( 6)
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 ، ويذكر (1)ومن أشير األديرة الواقعة في أطراف المدينة دير أمبلط (Saint-Aciscle)بقرطبة 
 وال سبيل ألحد )): األدريسي أنو كان باألندلس كنيسة من الكنائس تستقبل الناس وتستضيفيم 

من المجتازين بيا أن يخرج منيا حتى يأكل من ضيافة الكنيسة ضريبة الزمة وسيرة دائمة ال 
ينتقمون عنيا وال يتحولون منيا ورثيا الخمف عن السمف وىو متعارف دائم والكنيسة في ذاتيا 
كنيسة عامرة بالقسيسين والرىبان وبيا أموال مدخرة وأحوال واسعة وأكثر ىذه األموال محبسة 

عمييا في أقطار الغرب وببلده وينفق منيا عمى الكنيسة وخداميا وجميع من يموذ بيا مع ما يكرم 
  .(2)(( بو األضياف الواردون عمى الكنيسة المذكورة قموا أم كثروا

أما الييود فقد كان ليم حي خاص بيم في قرطبة ، وترد بعض اإلشارات عن تسمية أحد 
، وغالبًا ما كان الييود يفضمون التكتل في حي خاص بيم ، كما  (باب الييود )أبواب المدينة  بـ 

كانت ليم مقبرتيم الخاصة ، وقد سمح ليم ببناء دور عبادتيم الخاصة في ىذه األحياء ، وتذكر 
كتب النوازل توسع الييود في نشاطيم الديني، وكثرة الفتاوػ التي سئل عنيا الفقياء بيذا 
الخصوص، وبسبب الحرية الدينية التي تمتع بيا الييود انتعشت لدييم حركة التأليف الديني 
وظيرت مؤلفات عديدة في البلىوت الييودؼ ، حتى عدت ىذه الحقبة من أزىى حقب التاريخ 

 .(3)الييودؼ
وتعامل الفقياء مع أىل الذمة بوجو عام وفقًا لمقتضى القواعد الشرعية ، فقد أجاز الفقياء 

 ، وىذا يؤكد ما يؤكد (4)ألىل الذمة مشاركة المسممين في صبلة االستسقاء لغرض الدعاء فقط
مشاركتيم عامة الناس في التعبير عن مشاعرىم نحو ما يواجو المجتمع من أزمات ، وافتى 

الفقياء بضرورة محافظة السمطات اإلسبلمية عمى أمبلك أىل الذمة وكنائسيم ، من ذلك ما افتى 
بو الفقياء الحاجب المنصور بمنعو من شراء كنائس أىل الذمة ألنيم حق واجب ليم ، ولم يجز 

  .(5)ذلك إال فقييًا واحداً 
 

 : الحرية الفكرية 

                                           
 .98ص : كحيمة ، تاريخ النصارػ ( 1)
 .2/544: نزىة المشتاق ( 2)
 .81ص : الخالدؼ ، تاريخ الييود في األندلس ( 3)
 .1/344:  ؛ الباجي ، المنتقى 5/94:  ابن حزم ، المحمى (4)
 .231ص : خميل الكبيسي ، دور الفقياء في الحياة السياسية واالجتماعية باألندلس .  ينظر كتاب أستاذنا د(5)
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من الممفت لمنظر أن الدولة اإلسبلمية في األندلس لم تتدخل في عقائد النصارػ والييود أو 
تعترض عمى شيء من عقائدىم ، عمى األقل حتى دخول المرابطين في أواخر القرن الخامس 
اليجرؼ ، وقد ظل أىل الذمة يتمتعون بحرية فكرية واسعة في كنف المجتمع اإلسبلمي، فمم 
تتدخل الدولة في تعيين رجال الين ، وكانت المجامع الكنسية تعقد بعيدًا عن تدخل السمطة 

الرسمية ، وال يصح ما ذكره دوزؼ من أن األمراء أقاموا عمى مجاميع النصارػ مسممين وييودًا ، 
  .(1)باعوا الكراسي لمن يدفع أكثر
من أزىى العيود الفكرية في األندلس ، إذ  (م 366-350 )ويعد عيد الحكم المستنصر 

 أكثر الخمفاء األندلسيين تسامحًا وحرية فكر ، ولم يحكم إسبانيا يومًا )): كان عمى قول بالنثيا 
من األيام حاكم عمى ىذه الدرجة من العمم ، نعم إن كل من جاءوا قبمو من أمراء األندلس 

وخمفائيا كانوا رجااًل ذوؼ عمم وولع بالكتب ، ولكن أحدًا منيم لم يطمب الكتب القيمة والنادرة بيذه 
 )): ، ويكفي أن نعرف أن الفقيو ابن حزم الظاىرؼ وصف لنا حجم ىذه المكتبة فقال (2)((اليمة 

إن عدد الفيارس التي كانت فييا تسمية الكتب أربع وأربعون فيرسة ، في كل فيرسة خمسون 
 .(3)((ورقة ، ليس فييا إال ذكر أسماء الدواوين فقط 

وقد كان ليذه البيئة الفكرية المنفتحة أثرًا إيجابيًا عمى الحركة العممية في األندلس بصورة 
عامة، فانتفع بيا أىل الذمة أيضًا ، وتعود النصوص التاريخية لتداول التوراة واإلنجيل بين عمماء 
األندلس ليذه الحقبة ، وال شك أن الفقيو ابن حزم الظاىرؼ اطمع عمى نسخة مترجمة إلى العربية 

وانتفع بيا في نقل كثيٍر من النصوص في كتابو الشيير  (الكتاب المقدس)من التوراة واإلنجيل 
الفصل ، وتدل ىذه النقوالت عمى أن تداول الكتب الدينية لغير المسممين لم يكن فيو حرج آنذاك 
، بل الراجح أنيا كانت منتشرة ، نظرًا لكثرة طبلبيا من أىل الذمة ، ومن العمماء المسممين 

  .(4)خاصة ممن يشتغمون بعمم الممل والعقائد
مثااًل واضحًا لتمتع رجال  (ىـ تقريبًا 361وفاتو  )ويعد الحبر الييودؼ حسداؼ بن شبروط 

الدين الييود باألجواء الفكرية اإليجابية ليذه الحقبة ، إذ كان مفكرًا وعالمًا باالسرائيميات وسفيرًا 
عمل في ببلط الحكم المستنصر ، وذكره المؤرخون المسممون وأثنوا عميو ، قال ابن أبي أصيبعة 

وىو أول من فتح ألىل األندلس منيم باب ، من أحبار الييود متقدمًا في عمم شريعتيم  )): 
عمميم من الفقو والتاريخ وغير ذلك، وكانوا قبل يضطرون في فقو دينيم وسني تاريخيم ومواقيت 

                                           
 .144ص : كحيمة ، تاريخ النصارػ في األندلس ( 1)
 .10ص: تاريخ الفكر األندلسي ( 2)
  .100ص: جميرة أنساب العرب ( 3)
 .109ص : ابن حزم األندلسي : ينظر كتابنا ( 4)
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فيستجمبون من عندىم حساب عدة من السنين يتعرفون بو مداخل ، أعيادىم إلى ييود بغداد 
  .(1)(( تاريخيم ومبادغ سنييم

وقد صار ىذا الحبر يقمد مموك وأمراء وأثرياء المسممين في األندلس ، الذين رغبوا في جعل 
بمدىم مركزًا لمعمم والحضارة ، فجمبوا إليو العمماء وشجعوىم ، وأرسموا إلى المشرق اإلسبلمي من 
يحضر إلييم ما يصدره العمماء ىناك من كتب ورسائل ، فأرسل حسداؼ إلى مختمف البمدان من 
جمب إليو نسخ التوراة الثمينة ، وغيرىا من الكتب التي كان يسمع عنيا ، وفي الرسائل التي 
يصف بيا ييود جنوب إيطاليا لحسداؼ اضطياد السمطات البيزنطية ليم ، ونظرًا لمحرية الفكرية 
التي كان يتمتع بيا ييود األندلس بشكل عام ، وقرطبة بشكل خاص ، فقد أرسل إلى عمماء ييود 
مشيورين في تمك الببلد يدعوىم ويشجعيم لمقدوم إلى األندلس، ويتحدث شاعر ييودؼ عن 

 إنو غرز أعمدة الحكمة، وجمع حولو رجااًل ذوؼ عمم ومعرفة من فمسطين إلى  )):حسداؼ فيقول
 .(2)((العراق 

ويعبر ىذا النشاط الذؼ قام بو حسداؼ عن روح التسامح ، وعن الحرية الفكرية والدينية التي 
كانت تسود في األندلس ، فمو أن حسداؼ يعمم أنَّ نشاطاتو تمك تتعارض مع سياسة الحكومة ، 

 .لما قام بيا وعّرض نفسو ومنصبو لمخطر 
وكان الحبر اإليطالي الييودؼ موسى بن حنوخ قد نقل إلى األندلس العموم التممودية ، 
وتخرج عمى يديو العديد من التبلميذ ، الذين صاروا يخدمون ىذه الدراسات ، وكانت ترجمة 

 إلى المغة العربية التي يفيميا ييود األندلس أكثر من المغة العبرية من أىم (3)التوراة والميشنا
  .(4)األعمال التي دعمت الدراسات الييودية

وقد أبعد بعض عمماء الييود أكثر من ذلك ، فألفوا الكتب التي ردوا فييا عمى عقائد 
المسممين، مستغمين المساحة الواسعة لمحرية الفكرية حينئذ ، ولعل أشير اسم وصل لنا ىو ابن 
النغريمة الييودؼ ، وىو عالم من عمماء الييود من أىل قرطبة، كتب رسالة في بعض اآليات 
المتشابيات الواردة في القرآن الكريم ، فرد عميو الفقيو ابن حزم الظاىرؼ في رسالة مشيورة ، 

  .(5)ىـ404مفندًا ومعنفًا وقد صرح في رسالتو ىذه أنو التقى بو في مدينة قرطبة سنة 

                                           
 .498ص :  عيون األنباء في طبقات األطباء (1)
 .488ص :  ؛ وينظر بالنثيا ، تاريخ الفكر األندلسي 431ص :  الخالدؼ ، تاريخ الييود في األندلس (2)
 . م200عام  الميشناهييوذا وعرفت باسم  الشريعة الييودية الشفوية دونت بواسطة الرابي ييوذا ىاناسي (3)
، 6ع) دمحم طاىر ، منيج النقد التاريخي عند ابن حزم ، حولية الشريعة والدراسات اإلسبلمية (4)

 .613ص  (1408/1988
 .3/17:  إحسان عباس ، مقدمة رسائل ابن حزم األندلسي (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%87
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وبمناسبة ذكر الفقيو ابن حزم الظاىرؼ ، فنستطيع أنو نؤكد أن اطمع عمى نسخة مترجمة 
من التوراة نقل منيا معظم نصوصو الواردة في كتابو الفصل ، وليس ذلك بمستغرب إذا ما عممنا 

العيد ) ، أما اإلنجيل (1)كان من أوائل الكتب التي ترجمت إلى المغة العربية (الكتاب المقدس)أن 
التاسع /فتشير المصادر إلى أن يوحنا اإلشبيمي الذؼ عاش في القرن الثالث اليجرؼ  (الجديد

الميبلدؼ ىو أول من قام بيذا العمل ، ويعزو إليو المستشرق رود ريجو خمينيث وضع تعميقات 
ودعاه العب بسعيد المطران ، وقد عثر عمى ترجمة عربية لمعيد  (الكتاب المقدس)عربية عمى 

م ، وىي من عمل إسحاق بمشك ، ونجد التأثير العربي واضحًا 908/ىـ295القديم تعود إلى سنة 
  .(2)فييا ، فيبدأ كل إنجيل بالبسممة اإلسبلمية ، ويبدو أن مترجميا كان متمكنًا من المغة العربية

لم يصل إلينا كامبًل ، إال أنو توفرت لنا تفصيبلت دقيقة عنو أوردىا  (العيد الجديد)ومع أن 
فقد حدد الصفات المادية لو ، مما يدل عمى أنو  (الفصل  )الفقيو ابن حزم الظاىرؼ في كتابو 

كان موجودًا أمامو ، فيصف األناجيل األربعة وعدد أوراق كل إنجيل منيا ومقاس الخط ، والمغة 
  .(3)األصمية التي كتب بيا ، وكذلك الرسائل التالية ، وكان يسمي اإلصحاح باباً 

من ىذه النصوص التي تقدمت يتضح لنا الحرية الفكرية العظيمة التي كان يتمتع بيا 
المعاىدون من الييود والنصارػ ممكن عاش في كنف الدولة اإلسبلمية في األندلس ، وتعامل 
السمطات الرسمية والشعبية معيم القائم عمى أساس التسامح والحرية الفكرية ، وليس ىذا بغريب 
عمى المسممين في تاريخيم المشرق ، إذ أن ىذا ىو األساس الذؼ تحض عميو شريعة اإلسبلم 

 .وتعاليم نبيو عميو الصبلة والسبلم 
 

 : حرية الطقوس واألعياد الدينية 
مثمما تمتع أىل الذمة من الييود والنصارػ بالحرية الفكرية في عباداتيم ، فقد تمتعوا أيضًا 
بحرية ممارسة الشعائر والطقوس الموسمية المعروفة في ديانتيم ، وغالبًا ما كانت ترد إشارات 
حول مشاركة المسممين لمنصارػ عمى وجو خاص بأعيادىم ، إذ كانوا يشكمون أغبية أىل الذمة 
، عمى أن أىم أعياد النصارػ في األندلس ثبلثة ، ىي عيد الميبلد ، وىو يوم ميبلد المسيح ، 

ديسمبر ، وعيد ينير وىو أول السنة الميبلدية ، ويوافق ختان / أيمول25ويحدده تقويم قرطبة في 
المسيح ، وجرت العادة عمى تسميتو بالنيروز ، وأحيانًا بميمة العجوز ؛ ألنو يأتي في البرد ، وعيد 

                                           
 . يكفي لمقارغ أن يطمع عمى الجزء األول والثاني من كتاب الفصل ليتضح لو ذلك بجبلء (1)
 .124ص :  كحيمة ، تاريخ النصارػ في األندلس (2)
 .150ص : ابن حزم األندلسي :  وما بعدىا ، وينظر كتابنا 2/2:  ينظر الفصل في الممل واألىواء والنحل (3)
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 ، ويدل تحذير العمماء المسممين (1) يونيو24العنصرة أو يوم ميبلد القديس يوحنا المعمدان في 
الذين عاصروا ىذه الحقبة من أمثال الطرطوشي عمى انتشار االحتفال بأعياد النصارػ بين 

قامة (ينير)وكذلك عمى إقامة  )): المسممين ، فيقول في ذلك   بابتياع الفواكو؛ كالعجم، وا 
العنصرة، وخميس إبريل؛ بشراء المجبنات واإلسفنج، وىي من األطعمة المبتدعة، وخروج الرجال 
جميعا أو أشتاتا مع النساء مختمطين لمتفرج، وكذلك يفعمون في أيام العيد، ويخرجون لممصمى، 

. (2)(( ويقمن فيو الخيم لمتفرج ال لمصبلة
ما وصل إليو أىل األندلس من تقميد النصارػ في  (ىـ 633ت  ) ويذكر أبو القاسم العزفي 

أعيادىم بأن الناس كانوا يستعدون لميمة ينير ، فيتركون أعماليم ، ويشترون الفواكو وينصبون 
الموائد، ويصنعون فطائر في ىيئة المدن ، أما في عيد العنصرة فكان النساء والرجال يخرجون 
لمتفرج والنزىة ، وتجرؼ الخيل ، وترش النساء بيوتين بالماء ، ويخرجن بالميل ، وىم في ىذه 

 ، وقد حذر العمماء في األندلس من قبول ىذه اليدايا (3)األعياد يتيادون فيما بينيم مع المسممين
 وكثير من جيمة المسممين يقبل ذلك منيم في عيد )) : (ىـ403ت  )، قال أبو الحسن القابسي 

 .(4 )((الفطيرة 
ن أردنا أن نغض الطرف عن الناحية الشرعية لممسألة ، فإن ىذه الروايات تعطي انطباعًا  وا 
بالحرية الدينية التي تحصل عمييا النصارػ في ممارسة شعائرىم وأعيادىم أبان الحكم اإلسبلمي 
لؤلندلس ، ويبدو من األشعار التي تركيا بعض الشعراء المسممين أن ظاىرة األعياد كانت 

معروفة في المجتمع ، وفي ذلك يقول الوزير حسان بن مالك بن أبي عبدة واصفًا عيد الميرجان 
 : (5 )(العنصرة)

غداَة بكى الُمْزُن واْسَتعَبرا ... أرػ الِمْيرَجان قد اْسَتبَشرا 
نُدَس اأَلخَضَرا ... وُسرِبَمْت األرض أفواَىَيا  وُجّممت السُّ
فضوَّعِت المسك والَعنَبرا ... وىّز الرِّياح صنابيَرىا 
وسام المقّل بو الُمْكِثَرا ... تيادػ بو الَناس ألَطافُو 
- خبلل القرن الثالث والرابع اليجريين - ويمكن أن نستشف من تصدؼ فقياء األندلس 

النتشار ىذه الظاىر بشكل يعكس مخاوف ىؤالء الفقياء منيا ، مما دفع بعضيم إلى تأليف كتب 

                                           
 .111-110ص :  كحيمة ، تاريخ النصارػ في األندلس (1)
 .86ص :  الحوادث والبدع (2)
 . وجو4 ، ورقة 919مخطوط في المتحف البريطاني ، رقم  الدر المنتظم في مولد النبي األعظم ، (3)
 .135ص :  الونشريسي ، المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوػ أىل إفريقية واألندلس والمغرب (4)
 .214ص :  ابن خاقان ، مطمح األنفس (5)
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الذؼ صنف كتابًا  (ىـ 286ت)في التحذير منيا ، ولعل أشير ىؤالء العمماء دمحم بن وضاح 
اعتمد فيما أورده عمى القرآن الكريم والسنة النبوية ، وما أثر عن  (البدع والنيي عنيا)سماه 

 ، ويرجح بعض الباحثين أن (1)أن ىدايا النيروز بدعة: السمف الصالح ، ومن جممة فتاويو 
مشاركة المسممين في أعياد النصارػ عمى أرض األندلس جاءت نتيجة صمة المجاورة والمخالطة 
في المجتمع ، كما يدل في الوقت نفسو عمى التسامح الديني العظيم الذؼ كان يحظى بو أىل 

 .(2)الذمة
عيد رأس السنة العبرية ، وعيد صوماريا : أما فيما يتعمق بأعياد الييود ، فميم خمسة أعياد 

، وعيد المظمة ، وعيد الفطير ، وعيد األسابيع ، عيد العنصرة ، وعيد الخطاب ، وأما المحدثة 
 ، ويذكر آشتور نقبًل عن مصادر ييودية أن ييود (3)عيد الفوز وعيد الحنكة: فأشيرىا ىما 

األندلس كانوا يحيون ىذه األعياد ، ويؤدون جميع طقوسيا عمى طريقتيم الخاصة ، حيث يقيمون 
تمك الطقوس داخل بيوتيم ومعابدىم ، ويصحبون أوالدىم إلى المعابد ، ويجتمعون عمى موائد 

  .(4)الطعام داخل بيوتيم ، وعمى الوالئم في بعض بيوت أثريائيم
وقد كانت بعض ىذه األعياد معروفة ، ووردت إشارات ليا ، خاصة فيما يتعمق بعيد 

ومن عجائبيم أنيم يمتزمون )) : الفطير، فقد تحدث ابن حزم عن طعام الييود في األندلس بقولو 
 ويبدو من ، (5)(( أكل الفطير في مرور الوقت المذكور في كل عام وال يمتزمون أكل الخروف

خبلل بعض األسئمة التي وردت إلى بعض الفقياء أن الييود كانوا غالبًا من ييدون طعاميم في 
ىذه األعياد لجيرانيم من المسممين ، كما في السؤال الموجو إلى الفقيو أبي الحسن القابسي في 

  .(6)طعام عيد الفطيرة
 

 : التنظيمات اإلدارية والدينية 
من المعروف أن العبلقة التي تحكم المسممين مع رعاياىم من غير المسممين تأسست وفقًا 
لمبادغ الشريعة اإلسبلمية ، وقد شيدت العصور اإلسبلمية األولى تطبيقًا مثاليًا ليذه العبلقة ، 
شيد بعدالتو األعداء قبل األصدقاء ، وقد حرص المسممون عمى تدوين ىذه المعاىدات لضمان 

                                           
 . العزفي ، مصدر سابق (1)
 .112ص : ؛ دمحم العامرؼ ، دراسات حضارية في التاريخ األندلس 10/157:  المقرؼ ، نفح الطيب (2)
 .1/197:  النويرؼ ، نياية األرب (3)
(4) THE JEWS,VOL.3, P.148-152 287ص : ، نقبل عن الخالدؼ ، تاريخ الييود في األندلس. 
 .3/61:  رسائل ابن حزم ، رسالة الرد عمى ابن النغريمة (5)
 .1/135: الونشريسي ، المعيار المعرب  (6)
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-113 )الحقوق والواجبات لكبل الطرفين ، ومن ذلك معاىدة عبد الرحمن بن معاوية الداخل 
 : مع نصارػ األندلس ، وقد جاء فييا  (ىـ172
بسم ميحرلا نمحرلا هللا، كتاب أمان ورحمة، وحقن دماء وعصمة، عقده األمير األكرم  ))

الممك المعظم عبد الرحمن بن معاوية، ذو الشرف الصميم، والخير العميم، لمبطارقة والرىبان، 
ومن تبعيم من سائر البمدان، أىل قشتالة وأعماليا، ما داموا عمى الطاعة في أداء ما تحمموه، 
فأشيد عمى نفسو أن عيده ال ينسخ ما أقاموا عمى تأدية عشرة آالف أوقية من الذىب، وعشرة 
آالف رطل من الفضة، وعشرة آالف رأس من خيار الخيل، ومثميا من البغال، مع ذلك ألف درع 
وألف بيضة، ومن الرماح الدردار مثميا في كل عام، ومتى ثبت عمييم النكث بأسير يأسرونو، أو 
مسمم يغدرونو، انتكث ما عوىدوا عميو، وكتب ليم ىذا األمان بأيدييم إلى خمس سنين، أوليا 

  .(1)(( صفر عام اثنين وأربعين ومائة
وقد شكك بعض المحققين بصحة ىذه الوثيقة ، إذ أنيا تذكر الواجبات دون ذكر الحقوق كما 

 ، ولكن نحن نعمم أن نصارػ األندلس كانت عمييم وجبات (2)أن فييا مخالفات فنية وجغرافية
مالية ذكرىا غير واحد من المؤرخين ، وأشار إلييا بعض الفقياء ، فيم يؤدون الخراج عن 

أرضيم ، وىو ضريبة األرض ال تسقط بإسبلميم ، ومن المعروف أن األراضي الخراجية تشمل 
 )كل ما فتحو المسممون عنوة ، أما العشرية فيي ما فتحو المسممون صالحًا ، وأشار الطرطوشي 

إلى أن ىذا النظام كام معمواًل بو في األندلس ، إال أن حدوث تساىل في تطبيقو  (ىـ520ت 
وسمعت بعض شيوخ ببلد  )): كان من أسباب تغمب األعداء عمى أرض األندلس ، فيقول 

ما زال أىل اإلسبلم ظاىرين عمى عدوىم وأمر العدو في : األندلس من الجند وغيرىم يقولون 
ضعف وانتقاص، لما كانت األرض مقتطعة في أيدؼ األجناد فكانوا يستغمونيا ويرفقون 
بالفبلحين، ويربونيم كما يربي التاجر تجارتو، فكانت األرض عامرة واألموال وافرة واألجناد 

متوفرين، والكراع والسبلح فوق ما يحتاجون إليو، إلى أن كان األمر في آخر أيام ابن أبي عامر، 
فرد عطايا الجند مشاىرة وأخذ األموال عمى النطع وقدم عمى األرض جباة يجبونيا، فأكموا الرعايا 
واحتجبوا أمواليم واستضعفوىم، فيربت الرعايا وضعفوا عن العمارة، فقمت الجبايات المرتفعة إلى 

 .(3)(( السمطان وضعفت األجناد، وقوؼ العدو عمى ببلد المسممين حتى أخذ الكثير منيا
ولم يكن دفع الذمة لمجزية إال لقاء الحماية التي توفرىا لو الدولة ، ومقابل اإلعفاء من 
الجيش، كما لم تكن المبالغ التي يدفعيا ىؤالء لمحكام المسممين تزيد عن الضرائب التي كان 

                                           
 .8/250: الذىبي ، سير أعبلم النببلء  (1)
 .150ص : كحيمة ، تاريخ النصارػ في األندلس : ينظر  (2)
 .123ص : سراج المموك  (3)
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يدفعونيا لبني جمدتيم من حكاميم قبل الفتح اإلسبلمي ، إذ ربما كانت تزيد عن الضعفين ، كما 
ن كانت الشريعة اإلسبلمية –أن ذلك يوفر ليم حرية مطمقة في المعامبلت االقتصادية   حتى وا 

ذا أدػ أىل الجزية جزيتيم التي )): (ىـ 463ت )ابن عبد البر القرطبي  قال –ال تجيزىا   وا 
ضربت عمييم، أو صولحوا عمييا ، خمى بينيم وبين أمواليم كميا وبين كروميم وعصيرىا ، ما 
ستروا خمرىم ولم يعمنوا بيعيا من مسمم ، ومنعوا من إظيار الخمر والخنزير في أسواق المسممين 
، ولم يمنعوا من ذلك إذا ستروه عنا في بيوتيم ولم يعرض ليم في أحكاميم وال تجارتيم فيما 

ن تحاكموا فالحكم مخير إن شاء حكم بينيم بما أنزل هللا، بينيم بالربا  ن شاء أعرض عنيم ،وا    وا 

))(1).  
وفي الوقت نفسو كان يعفى من أداء الجزية النساء والصبيان والشيوخ وذو العاىات والعبيد 
والرىبان ، وكان النصراني إذا اعتقو سيده المسمم ، ال تؤخذ منو الجزية ، إما إذا اعتقو سيده 

 .(2)النصراني وجب عميو أداؤىا
ومما يدل عمى أن أموال الجزية والخراج لم تكن تكيل كاىل أىل الذمة في األندلس ، وجود 
طبقة من األثرياء بينيم ، فقد كان نصارػ اشبيمية في القرن الثالث اليجرؼ غاية في الثراء من 
عمميم في الزراعة والتجارة ، وكان العرب يحسدونيم لثروتيم ، وكذلك كان حال نصارػ طميمطة 

 ، وكان ىذا حال النصارػ في قرطبة أيضًا فقد كان إلسحاق القرطبي ثروة (3)في الحقبة نفسيا
  .(4)كبيرة ، قبل أن يترك وظيفتو ، ويمحق بدير تابانوس

وما يقال عن تسامح المسممين مع النصارػ ، يمكن أن يقال مع الييود أيضًا ، وكان الحكام 
األمويون يختارون ييوديًا من كل مدينة توجد فييا ىذه الممة ، ويوكمونو بجمع الجزية المفروضة 

ىـ وأثناء حكم الخميفة الحكم 363عمى قومو وتسميميا ليم ، إذ يروؼ ابن حيان أنو في سنة 
 ، ويبدو أن (5 )(( سجل الحجاج بن متوكل الييودؼ عمى قسامة قومو ييود ألسانو )): المستنصر 

ىذه السياسية كانت متبعة مع النصارػ أيضًا ، إذ أن المتعارف عميو بين فقياء األندلس أن 
توكل عممية جباية الجزية إلى رجل منيم ، لما فيو من الرفق بيم ، وتنزه المسممين عما قد يقعون 

                                           
 .1/484: الكافي في فقو أىل المدينة  (1)
 .4/569: سحنون ، المدونة الكبرػ  (2)
  .107ص : تاريخ النصارػ في األندلس  (3)
 . المصدر السابق  (4)
 .146ص : المقتبس ، تحقيق عبد الرحمن الحجي  (5)
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وأما أىل الذمة فإنيم يستجمبون ألداء الجزية وال  )): فيو من حرج ، قال ابن عبد البر القرطبي 
  .(1 )(( يمضي إلييم في أخذىا ألن ذلك ذلة وصغار

ولم يكن األمراء والخمفاء في األندلس يتحرجون من استعمال أىل الذمة في بعض الميام 
الرسمية ، من ذلك السفارة التي قام بيا حسداؼ بن إسحاق لصالح الخميفة الناصر لدين هللا ، 

 وفييا عقد حسداؼ بن إسحاق اإلسرائيمي الكاتب )): ىـ 328قال ابن حيان في حوادث سنة 
السمم مع شنيير بن غيفريد اإلفرنجي صاحب برشمونة وأعماليا ، عمى الشروط التي ارتضاىا 

 ، ويبدو أن الصفة التي كانت تميز حسداؼ عن غيره أنو كان (2)((..الناصر لدين هللا وحدىا 
يجيد العبرية والعربية والبلتينية واألسبانية ، وقد ابتيج ييود قرطبة كثيرًا بالمكانة التي تمتع بيا 

  .(3)حسداؼ في الببلط األندلسي ، ووثقوا ذلك في أشعارىم
وقد حرصت السمطات اإلسبلمية في األندلس عمى اإلشراف عمى تعيين رؤساء أىل الذمة ، 
وغالبًا ما كان األمراء يوقعون مراسيم ىذا التعيين بأنفسيم ، من ذلك ما قام بو عبد الرحمن األول 

 وأمر لو )): بتعيين أرطباس رئيسًا لمنصارػ في األندلس ، قال ابن القوطية  (ىـ 138-172)
األمير بعشرين ضيعة من ضياعو صرفت إليو ، وكساه ووصمو ، وواله القماسة ، فكان أول 
قومس باألندلس ، وحكى ابن لبابة رحمو هللا عمن أدركو من الشيوخ أن أرطباش كان من عقبلء 

  .(4)((الرجال في أمر دنياه 
 يحظى برعاية أمراء وخمفاء األندلس ، وغالبًا ما (5)ومنذ ذلك الوقت أصبح تعيين القومس

يمثل أخوانو في الدين امام الحكومة ،  (القومس)يكون ذلك بناًء عمى اقتراح من طائفتو ، وكان 
وكان مسؤواًل عن دفع النصارػ لمجزية المفروضة عمييم ، ويشرف عمى كل شؤون الطائفة ، 
ويقف عمى رأس اإلدارة القضائية التي تحكم في القضايا بين أعضاء الطائفة في األمور المدنية 

وكان يناط بو جباية الضرائب، مسؤواًل عنيا، يعاونو قاٍض خاص باتباع القانون القوطي ، 
وكان ، ، أو الرقيب عمييم، يفض المنازعات التي تنشب بين النصارػ ( قاضي العجم)ىو 

القومس في كل مدينة من المدن من الشخصيات ذات النفوذ، ومن أىل الحنكة والدىاء والمداراة 
والمعرفة بالجباية، وكان لو في معظم األحيان مكانة خاصة لدػ األمير أو الخميفة، إذ كان 

                                           
 .1/315: الكافي  (1)
 .5/454: ابن حيان ، المقتبس  (2)
 .186ص :  الخالدؼ ، تاريخ الييود في األندلس (3)
 .58ص : افتتاح األندلس  (4)
، وتعني في بعض المغات األوروبية حاكم منطقة ( نديم الممك)كممة التينية تعني  (COMES)القومس  (5)

 .459ص : حسين مؤنس ، فجر األندلس . متمتع باستقبلل تام أو محدود 
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مستشاره في كل ما يتعمق بشؤون النصارػ وأحواليم، كما فعل أرطباس بن غيطشة عندما أشار 
عمى أبي الخطار الحسام بن ضرار الكمبي، أمير األندلس، بتفريق الشاميين عن دار اإلمارة 

نزاليم في الكور  .(1)قرطبة وا 
واألمثمة التي ، كان ىذا أيًضا ىو نيج مموك بني أمية وديدنيم في عيدؼ اإلمارة والخبلفة 

تدل عمى أن والة األندلس ومموك بني أمية قد أحسنوا إلى النصارػ ولم يسيئوا إلييم كثيرة معمومة 
  .(2)وقد تحدثت عنيا كتب التاريخ باستفاضة وأشاد بيا المؤرخون األوربيون أنفسيم

ومثمما قام الحكام األمويون بتعيين القومس ليكون رئيسًا لرعاياىم النصارػ ، قاموا كذلك 
، وكان أسموب تعيينو  (ناسي)باستحداث منصب يناظره لرعاياىم من الييود ، وقد حمل لقب 

  .(3)مشابيًا لتعيين القومس
وفي القرن الرابع اليجرؼ ، كان الناسّيان المذان تعاقبا عمى ىذا المنصب ، وكتب عنيما 
المؤرخ الييودؼ إبراىيم بن داود ، وقد تم تعينيما من قبل السمطة اإلسبلمية بقرطبة ، وبناء عمى 

  .(4)مبادرة من الرعايا الييود
وكانت وظيفة الناسي مشابية لوظيفة القومس ، حيث كان يمثل الييود أمام السمطات 
 ، ومما (5)اإلسبلمية، ومسؤواًل عن الجزية المفروضة عمييم ، ويقوم بدور كبير القضاة في طائفتو

ومما ال شك فيو أن ىذه التنظيمات اإلدارية لمرعايا المسممين من أىل الذمة كانت تحظى بارتياح 
كبير من قبميم، بل أنيا تعد من أول المحاوالت التاريخية الجادة لتنظيم الجاليات داخل حدود 
الدول ، إذا ما أخذنا بعين االعتبار انيا كانت تنتشر في جميع األراضي األندلسية الخاضعة 
لسمطة الدولة، وكان قومس النصارػ وناسي الييود ىما من يقومان بتعيين ممثمييم ووكبلئيم في 

 .المدن األندلسية األخرػ 
ولم تتشدد السمطات اإلسبلمية في األندلس في إلزام أىل الذمة بثياب محددة ، كما ىو 

معمول بو في المشرق في الحقبة نفسيا ، ومن المفارقات في األمر أن أول من فرض عمى أىل 
الذمة مثل ىذا النوع من اإللزام ىم المرابطون عند سيطرتيم عمى أرض األندلس في أواخر القرن 

 ، أما قبل ذلك فإن الغالب (6)(ىـ527)الخامس اليجرؼ، وأشار إلييا صراحة الفقيو ابن عبدون 

                                           
 .86ص :  كحيمة ، تاريخ النصارػ في األندلس (1)
  .16ص  : روجيو جارودؼ، اإلسبلم في الغرب؛ 158: آرنولد ، الدعوة إلى اإلسبلم  (2)
 .336ص : الخالدؼ ، تاريخ الييود في األندلس  (3)
(4) ASHTOR,THE JEWS.VOL,2,P79 ؛ نقبًل عن المصدر السابق . 
 .336ص : الخالدؼ ، تاريخ الييود في األندلس  (5)
 .51ص : ثبلث رسائل أندلسية في الحسبة  (6)



23 
 

في سياسة الدولة في ىذه المسألة عدم اإللزام ، والتسامح الذؼ لم ينكره حتى الفقياء المالكية ، 
عمى األقل فيما وصل إلينا من مصادر ، ويشير حسين مؤنس إلى أن الييود في عيد بني أمية 

  .(1)باألندلس كانوا يمبسون مبلبس العرب
ولم يكن المسممون يتحرجون من إقامة عبلقة صداقة مع أىل الذمة ، وكانوا يجمسون في 

 يومًا بالمرية قاعدًا في دكان كان )): مجالسيم ، فيذا الفقيو ابن حزم الظاىرؼ يذكر أنو 
  .(2 )((.. إسماعيل بن يونس الطبيب اإلسرائيمي ، وكان بصيرًا بالفراسة محسنًا ليا، وكنا في لمة

أما فيما يخص الناحية القضائية ، فقد كان لممعاىدين قاضييم الخاص بيم ، ويتولى األمير 
 ، وىذا يدل (3)بقرطبة في الوثائق التاريخية (قاضي النصارػ )تعيينو في منصبو ، ويرد مصمح 

عمى االستقبللية القضائية الكبيرة التي كان يتمتع بيا النصارػ ، وكان بعض النصارػ 
يتحاكمون إلى قاضي المسممين عند شعورىم بمجانبة قاضييم لمعدالة ، وىم واثقون مطمئنون 
بأنيم سينصفونيم، ويأخذون حقيم ، وكانوا يدلون بحججيم ويجالون عنيا ، ويطالبون بحقيم 

  .(4)دون أدنى خوف أو وجل ، وقد الحع المستشرق الييودؼ آشور ذلك واعترف بو
ما ُذِكر أن زوجًة : وقد وردت قصص عديدة في النوازل األندلسية تدل عمى ذلك ، منيا 

نصرانية لمسمم توفيت وتركت بنتين صغيرتين ، فُعرض األمر عمى أىل الشوػ بقرطبة ، فقرورا 
أن الجدة النصرانية أحق بحضانتيا ، بل ىي أحق بالحضانة من الجدة لؤلب ولو كانت مسممة،  

  .(5)وكان ذلك في أواخر القرن الثالث اليجرؼ 
إن مظاىر التسامح الديني الذؼ حظي بو أىل الذمة عديدة وكثيرة ، قد ال يسع المجال 
لذكرىا في ىذه الورقات ، ولكن يكفي أن نقول أن أىل الذمة في األندلس تمتعوا بحرية كبيرة في 

 .تنظيماتيم وشعائرىم ، حسدىم عمييا بني جمدتيم حتى في الدول النصرانية 
 
 
 
 
 

                                           
 .523ص : فجر األندلس  (1)
 .1/114: رسائل ابن حزم  (2)
 .1/390:  ؛ المقرؼ ، نفح الطيب 2/101: ابن خمدون ، التاريخ  (3)
 .313ص :  الخالدؼ ، تاريخ الييود في األندلس (4)
 .86ص : ابن سييل األحكام الكبرػ  (5)
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 : الخالصة والتوصيات 
ال يمكن ألمتنا وىي تحاول أن ترسخ في ىذا الجيل القيم الحضارية واألخبلقية دون أن تتكأ 
عمى تاريخيا العريق المميء باألمثمة الحية والعظيمة لمثل ىذه القيم ، من ىنا فإن ىذا البحث 
حاول خبلل ورقات معدودة استعراض بعض مظاىر التعايش الديني في مدينة قرطبة خبلل 

 : القرن الرابع اليجرؼ ، ويمكن أن نمخص أىم عناصر البحث وفقًا لآلتي 
استشراف مفيوم التعايش الديني والسممي بالعودة إلى القيم الحضارية العممية التي تزخر بيا  .1

رشاد أجيالنا إلى المنيل العذب الذؼ نيل منو آبائنا وأجدانا   .كتب التراث اإلسبلمي ، وا 
وقد سارت األنظمة  (ال إكراه في الدين )اإلسبلم كدين ينظر إلى خيارات اإلنسان باحترام  .2

الحاكمة في األندلس وفقًا ليذا المقتضى ، وأعطت أسمى قيم السماحة والتعايش الديني مع 
 .اآلخر في فسيفساء اجتماعية لم تصل إلييا الدول المتقدمة إال في أيامنا ىذه 

وفر المجتمع اإلسبلمي بيئة مناسبة ألىل الذمة من الييود والنصارػ لممارسة شعائرىم  .3
ن  الدينية ومعتقداتيم االجتماعية المرتبة بيا بحرية مطمقة ، ولم يتدخموا في شيء منيا ، وا 
كانت في بعض األحيان تؤثر عمى بعض المسممين ممن يقمدونيم ، لكن ذلك لم يكن مانعًا 

 .الضطيادىم أو انتياك حقوقيم 
تمتع أىل الذمة بحرية فكرية واسعة ، ووفرت ليم السمطات اإلسبلمية بيئة مناسبة لئلبداع  .4

والتأليف في العموم الدينية ، ولذا ظيرت لدينا حركة عممية فكرية واسعة في قرطبة تماشت 
 .مع النيضة العممية فييا التي قادىا المسممون ولم يتخمف عن ركبيا الييود والنصارػ 

لم ترد ال في المصادر اإلسبلمية وال حتى في المصادر األوربية أن المسممين منعوا الييود  .5
أو النصارػ من ممارسة طقوسيم التعبدية واالحتفال بشعائرىم الدينية ، وأصبحت مواسم 
ن كان ذلك قد أثار تحفع  أعيادىم أعياد ألىل األندلس كميا عمى اختبلف مشاربيم ، وا 

 .الفقياء المسممين
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أوجد المسممون تنظيمات دينية تخدم أىل الذمة وتصب في اإلحسان إلييم ، فكان ىناك  .6
ويشكل حمقة الوصل  (ناسي)كما أنو رئيس يسمى  (قومس)رئيس لطائفة النصارػ يسمى 

بين السمطات اإلسبلمية وأىل الذمة من رعاياىم ، كما كان ألىل الذمة قاٍض خاص بيم 
 .يتحاكمون إليو وفقًا لقوانينيم 

فإننا نوصي بإدراج ىذه القيم الحضارية التي تركيا آبائنا وأجدانا في المناىج : في الختام  .7
الدراسية لمحاربة الفكر المتطرف والمتشدد الذؼ يجنح لو بعض المغرر بيم من المراىقين 

 .والشباب
 وهللا من وراء القصد
 

 قائمة المصادر والمراجع 
حسين . الحمة السيراء ، تحقيق د : (ىـ658ت  )دمحم بن عبد هللا القضاعي ابن األبار ، 

 .م 1985مؤنس ، دار المعارف القاىرة ، 
تاريخ افتتاح األندلس ، تحقيق  : (ىـ367ت  )أبو بكر دمحم بن عمر القرطبي ابن القوطية ، 

 .م 1989/ىـ1410 بيروت ، –إبراىيم اإلبيارؼ ، دار الكتاب ، القاىرة . د: 
رسائل ابن حزم األندلس ،  : (ىت456ت)أبو دمحم عمي بن أحمد الظاىرؼ ابن حزم ، 
جميرة . المحمى ، دار الفكر ، بيروت . م 1982إحسان عباس ، بيروت ، . تحقيق د

 .م 1983أنساب العرب ، دار الكتب العممية ، بيروت ، 
صورة األرض ، دار صادر ،  : (ىـ 367ت بعد  )دمحم بن حوقل البغدادؼ ابن حوقل ، 

 .م 1938بيروت ، عمى طبعة ليدن ، 
المقتبس في تاريخ أىل  : (ىـ469ت  )حيان بن خمف القرطبي  أبو مروانابن حيان ، 
 .م1979ف كورينطي ، مدريد ، : ، تحقيق 5األندلس ، ج

ثبلث رسائل أندلسية في  : (ىـ527ت)أبو دمحم عبد المجيد بن عبدون اليابرؼ ابن عبدون ، 
آداب الحسبة والمحتسب  نشر ليفي بروفنسال ، مطبعة المعيد العممي الفرنسي لآلثار 

 .م1955الشرقية ، القاىرة ، 
نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق ،  : (ىـ 560ت  )دمحم بن عبد هللا الحسني األدريسي ، 

 .ىـ 1409عالم الكتب ، بيروت ، 
  .1970الدعوة إلى اإلسبلم ، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ، :  توماس آرنولد ،
حسين مؤنس ، المكتبة الثقافية . تاريخ الفكر األندلسي ، ترجمة د: ، أنجيل جانيث بالنثيا 

 .م 1955الدينية ، القاىرة ، 
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، أسبانيا والبرتغال ن منشور ضمن كتاب تراث اإلسبلم بإشراف توماس  جون براندترند ، 
 .م 1972آرنولد ، ترجمة جرجيس فتح هللا المحامي ، دار الطميعة ، بيروت ، 

ذوقان قرقوط ، دار دمشق ، دمشق ، : اإلسبلم في الغرب ، ترجمة  :روجيو جارودي ، 
 .م1995

الدولة العربية اإلسبلمية في األندلس ،  الييود في :خالد يونس عبد العزيز . ، دالخالدي 
 .م 2011/ىـ1432غزة ، 

، ( تفسير الرازؼ ) مفاتيح الغيب  : (ىـ606ت)أبو عبد هللا دمحم بن عمر التيمي الرازي ، 
 .ىـ 1420 ، 3دار إحياء التراث العربي ، ط

قرطبة حاضرة الخبلفة اإلسبلمية في األندلس ، مؤسسة : السيد عبد العزيز سالم سالم ، 
  .(ت . ال  )الشباب ، اإلسكندرية ، 

عامة قرطبة في عصر الخبلفة ، منشورات عكاظ ، الرباط ، : أحمد . دالطاهري ، 
 .م1989
تفسير ) جامع البيان عن تأويل آؼ القرآن  : (ىـ310)، دمحم بن جرير الطبرؼ الطبري 
 .1422/2001، دار ىجر ،  (الطبرؼ 

نصوص عن )ترصيع األخبار وتنويع اآلثار  : (ىـ478)أحمد بن عمر بن أنس العذري ، 
عبد العزيز األىواني ، منشورات معيد الدراسات اإلسبلمية ، مدريد ، . ، تحقيق د (األندلس
 (ت.ببل)

 .1960دول الطوائف منذ قياميا حتى الفتح المرابطي ، القاىرة ، : دمحم عبد هللاعنان ، 
ابن حزم األندلسي وجيوده في البحث التاريخي ، دار الزىراء ، : عبد الحميم . ، دعويس 
 .1988، 2القاىرة ، ط
خميل إبراىيم ، دور الفقياء في الحياة االجتماعية والسياسية باألندلس ، دار . دالكبيسي ، 

 .م 2004/ىـ1425البشائر ، بيروت ، 
 .م 1993/ىـ1414تاريخ النصارػ في األندلس ، القاىرة ، : عبادة . دكحيمة ، 

 .2004المعجم الوسيط ، دار الدعوة ، : مجمع المغة العربية بالقاهرة 
 بيروت ، –إبراىيم اإلبيارؼ ، دار الكتاب ، القاىرة . أخبار مجموعة ، تحقيق د: مجهول 
 .م1989

المعجب في تمخيص أخبار  : (ىـ647ت  )عبد الواحد بن عمي التميمي المراكشي ، 
 .م 1426/2006صبلح اليوارؼ ، المكتبة العصرية ، بيروت ، . المغرب، تحقيق د
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نفوذ الصقالبة في األندلس في عصر اإلمارة والخبلفة ، مطبعة :  وفاء عبد هللاالمزروعي ، 
 .م 1996الممك عبد العزيز ، 

 مبادغ التعايش السممي في اإلسبلم ، دار الفتح لئلعبلم  :عبد العظيم إبراىيم.، دالمطعمني 
 .م1996العربي ، 
 نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،: ( 1041)أحمد بن دمحم التممساني المقري ، 
 .م 1997إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، . تحقيق د

ابن حزم األندلس ومنيجو في دراسة العقائد والفرق اإلسبلمية : مجيد خمف . دالمنشداوي ، 
 .م 2002، دار ابن حزم ، بيروت ، 

تاريخ قضاة األندلس  : (ىـ 792ت نحو )أبو الحسن عمي بن عبد هللا المالقي النباهي ، 
 . م1983/ىـ1403دار اآلفاق الجديدة، بيروت ،  (المرقبة العميا فيمن يستحق القضاء والفتيا)

. حققو جماعة من الفقياء بإشراف د : (ىـ914ت)أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ، 
 .م1981/ىـ1401دمحم حجي ، وزارة األوقاف المغربية ، 
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 د. شــاطو محمد ـ جامعة معسكر ـ الجزائر ـ
 

 

  التعايش الديني في التاريخ اإلسالمي      : محور البحث                              

 

 

 التعايش اإلسالمي المسيحي جذور ونماذج :     عنوان البحث

 ــ جا  أنموذ 1883ـ  1832ــ مسيرة األمير عبد القادر الجزائري                       

 
 
 

 :  اإلسالمي المسيحي للتعايشالجذور التاريخية  

بل  يد الساعةاإلسالمي المسيحي ليس ول التعايشتُجمع الكتابات التاريخية بأكملها بأّن       

ي توّجه ضارٌب بجذوره في أعماق التاريخ اإلسالمي منذ بعثة محمد صلى هللا عليه وسلم الذ
 رفقة زوجته خديجة الى ورقة بن نوفل يسآالنه عّما حّل به في غار حراء .

حي ال ملك مسي الى دعوة أصحابه المضطهدين بمكة بالتوجه الى الحبشة التي يحكمها ـ     

 يظلم عنده أحد .
الى قوله تعالى : " ... ولتجدّن أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إنّا نصارى ذلك بأّن  ـ     

      1منهم قسيسين ورهباناً وأنهم ال يستكبرون".

في أدنى األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ✵ُغلبت الروم  ✵الى قوله تعالى:" آلم  ـ      

بنصر هللا ينصر من  ✵في بضع سنين هلل األمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون  ✵

   2" .✵يشاء وهو العزيز الرحيم 

وقول هللا تعالى في كتابه الكريم : "  ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدّين ولم  ـ     
    3يحب المقسطين ".يخرجوكم من دياركم أن تبّروهم وتقسطوا إليهم إّن هللا 

ِ "  الى قوله جّل جالله :     ابِئِيَن َمْن آَمَن بِاَّللَّ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُواْ َوالَِّذيَن َهادُواْ َوالنََّصاَرى َوالصَّ

 4" يَْحَزنُونَ َواْليَْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحاً فَلَُهْم أَْجُرهُْم ِعندَ َربِِّهْم َوالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ هُْم 

 الى مارية القبطية التي أنجب معها رسول هللا إبنه ابراهيم .  ـ 

الى الفتوحات اإلسالمية حيث يوصي الّرسول األكرم أصحابه : "  ستجدون أناساً   ـ     
يتعبدون في صوامعهم ، فال تهدموا صومعة ، وال تقتلوا راهباً .. " ؛ وفي عهد الخليفة عمر 

ذاته  فيكتب الى عمرو بن العاص قائد الجيش الذي فتح مصر : " ال تقربوا يتكّرر األمر 

                                                                                             ديراً وال كنيسة أو كهف راهب ... فإنها ال تُرضي المعبود."
جمع هؤالء بوجه   خاصة األطباء منهم، فكثيراً ماالى تقريب الحكام المسلمين للمسيحيين   ـ

                                                             
 . 82سورة المائدة ، اآلية ـ   1
 .5،  4،  3،  2،  1سورة الروم ، اآليات : ـ   2
 .8، اآلية سورة الممتحنة ـ    3

 . 62، اآلية  سورة البقرة ـ  4
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ً كبيراً في بيوت العظماء وخاص ثروات ضخمة الخلفاء مقابل العناية ، ولقوا تكريما

، كما كان المسيحيون يجمعون أمواالً وفيرة من احترافهم الصناعة والتجارة في بمعالجتهم
   5بالد المسلمين. "

وتبادلهما الهدايا لتعبيٌر مثالٌي  7الفرنسي شارلمان، للملك 6وفي صداقة هارون الرشيد  ـ

 للحوار والتواصل اإلسالمي المسيحي.
مع المسيحيين حين مّكنه هللا منهم،  8الى الحروب الصليبية وما فعله صالح الدين األيوبي  ـ

فخيّرهم بين البقاء آمنين على أنفسهم وأموالهم في كنف الدولة اإلسالمية أو العودة الى بلدانهم 
دون إجبارهم على ذلك ، حتى قال عنه ريتشارد " قلب األسد" : " إنّه أكبر عظيم وأنّه بال 

 شك أعظم وأقوى قائد في العالم اإلسالمي " .

ن من المسيحيي ؛ فإنّها مّكنتالتي حكمت رقعة واسعة من بالد المسلمينلى الدولة العثمانية ا  ـ
م، لخاصة بهالكثير من اإلمتيازات الدينية في كامل ربوعها، ومنها بناء الكنائس، والمدارس ا

بل وخضوعهم الى قضائهم الخاص في الكثير من والياتها . كما نال معظم األسرى 

وضاعهم نة مرموقة في سلم الوظائف السيّاسية والعسكرية، وألدّل على ذلك أالمسيحيين مكا
 بإيالة الجزائر.

(، وهو من الذين ُعرفوا 1824 ـ1816)قنصل أمريكا في الجزائر ما بين  وليام شالريقول     

بتحاملهم الكبير على الّسلطة العثمانية في الجزائر: " والواقع أنه يوجد عددٌ من المناصب 
عليا التي كان يشغَلها العبيدُ المسيحيون الذين كسب كثيٌر منهم ثرواٍت طائلٍة من ورائها . ال

والعبيد الموظفون في القصر أو الُملَحقون بالشخصيات الكبيرة في الدولة يعاملون بأقصى 

، اللّطف ...  وباختصار فإنّه ُوجد من العبيد من يغادر الجزائر وقلبه ُمفعٌم باألسف والحسرة 
   9وكثيٌر من هؤالء يحملون معهم أمواالً طائلةً عند رحيلهم الى بلدانهم." 

 
 :   ال وهو في ميادين القتعبد القادر الجزائري مع المسيحيين لدى األمير  التعايشمجاالت ـ 1

إّن روح التعايش الديني مع غير المسلمين لدى األمير عبد القادر لتتجلى بوضوح في    

شخصيته  المتميّزة التي حظيت بالتربية الّسوية على يدي والده محي الدين الزاهد 
المتصوف شيخ الطريقة القادرية، الذي مال إليه  ميالً خاصاً، فتعّهد أمر تربيته بنفسه، 

ً الحديث، وأحاطه بعنايته  وعط فه ، فساهم بذلك في تكوين إنسان حافٍظ لكتاب هللا، دارسا

  10وأصول الشريعة.

                                                             

، ص  1988أنظر يوسف القرضاوي : غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي ، دار المعرفة ، الدار البيضاء ، المغرب ـ   5

64 . 

 م .809و786م ، حكم الخالفة العباسية مابين 809م ، وتوفي سنة 763هو الخليفة العباسي الخامس ولد حوالي  ـ  6

م ، وإمبراطور اإلمبراطورية  800و768م ، تولى العرش ما بين  814م وتوفي سنة  742ولد ملك الفرنجة ، ولد سنة  ـ  7

 م . 814و  800الرومانية المقدسة ما بين 

م 1187هو مؤسس الدولة األيوبية في الشام ومصر وشمال العراق والحجاز ، ومحّرر بيت المقدس من الصليبيين سنة  ـ  8

 م ،1193م ، وتوفي بدمشق سنة  1138ولد في تكريت بالعراق عام . 

،  1982الجزائر  وليام شالر : مذكرات ، تعريب وتعليق وتقديم : اسماعيل العربي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، ـ  9

 . 100،  99ص ص 

الطبعة  تقديم وترجمة دي ميشال هابرت ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، ،شارل هنري تشرشل : حياة عبد القادر ـ  10

 .  47،  ص  1974الجزائر  الثانية ، 
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واتزان  11ليصبح مدرساً ومفسراً آليات القرآن؛ ويشتهر بين أقرانه بشدة بأسه، وقّوة بدنه. 

 شخصيته. 
المزيد . كما ساهمت رحلته رفقة والده الى البقاع المقدسة وبلدان المشرق العربي في إكسابه 

من المعارف والعلوم  وسعة اإلطالع، مّما حذى به الى الخلوة واإلعتزال حين عودته الى 

   12مسقط رأسه، منكباً على المطالعة  ال يفارق كتبه .

 

األمير  إّن هذه العوامل كلّها  ساهمت بشكٍل بارٍز في تنمية جانب التعايش في شخصية    
ه ، وضمن كامل أنشطته وتحركاته وال سيما موقف عبد القادر عبر  مختلف مراحل حياته

 الشهير مع المسيحيين في بالد الشام . 

سنة  15اإلنسانية التي الزمته مدّة والتسامح و التعايشجهاد األمير من مواقف  لم يخلُ ف    

نصب الكمائن لاألمير عبد القادر  يةهاوإّن كر ؛الفرنسيين غزاةمن المواجهات العنيفة ضد ال

 إطالق سراح  مجموعات األسرىإقدامه على ، ووإن اضطرته الظروف إليها نادراً للعدو 

وتسامحه ما يدّل على نبل إنسانيته وعظمة روحه  13هم ؛تأمين غذائمكانية لديه إ عدمحين تن
 .مع المسيحيين حتى وإن كانوا هم غزاة بالده 

الحرب نظرة تتسم بالفروسية واإلنسانية واإلباء ؛ لقد كانت نظرة األمير عبد القادر الى      

فما أن تولى اإلمارة حتى فرض إبطال بعض الممارسات واألعمال الوحشية مثل قطع رأس 
 يرتكبونهاوأعمال التمثيل  يمارسون أبشع  ظّل الجنود الفرنسيونفي الوقت الذي ؛  رياألس

ية : " كل عربي يأتي بجندي اآلت ، وقد أصدر األمير التعليماتضد الشعب الجزائري

ً يُ  حوزته أحد الجنود  دورو ... وكل عربي يكون في 8كافأ بمبلغ مالي قدره فرنسي حيا

الفرنسيين يجب عليه حسن معاملته ، والتوجه به في أقرب وقت ممكن الى الخليفة ، أو الى 

، وقد م العربي من أي مكافأة يحراألمير ذاته ... واذا اشتكى األسير من سوء معاملته 
    14".يعاقب بقسوة إذا تطلّب األمر ذلك

 ت قتالية وما ذلك إالّ تربية لجيشه على اإلنضباط وحسن اإلتباع، مع اإللتزام بأخالقيا   

 عت بها شخصية األمير.مستوحاة من قيم روحية وإنسانية فياضة تشبّ 
كمته التي ظلّت مثار إعجاب أعدائه لح لقد صاغ األمير بذلك لوائح معاملة األسرى     

 وحرصه الزائد على احترام آدمية اإلنسان مهما كان انتماؤه العرقي أو الديني .

المشبعة  لّراقيةاومن شهادات األسرى الفرنسيين الذين يعترفون بالمعامالت اإلنسانية      
أحد القادة  موريزو التي وجدوها أثناء أسرهم نذكر ما صّرح به الكابتان بروح التسامح

ولم أكد ... الفرنسيين الذين وقعوا في األسر لدى األمير فيقول: " وبعد ساعات فتحت عيني 

أصدق ما حصل لي، إذ كنت ما أزال أحتفظ بكتيفياتي، وبوسام الشرف ، لم ينتزع مني أي 
زربية شيء ، وكنت في مأمن داخل خيمة ، ممدوداً على بساط بين برنسين اثنين كلحاف ، و
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ة فيها ماء وليمون ... ثم وجدتني أتجه الى المكان المعين القامتي ، وقد الى جانبي ، مع جرّ 

     15لدى عدو كريم وغير معروف كما ينبغي". ...حظيت فيه باستقبال 

باألمير الى أبعد الحدود ، فتجده يتسامح دينياً مع من والتسامح  التعايشروح ولقد ذهبت      

أّن  توستان دي مانوارى شعبه ويغتصب أرض أجداده . ومن ذلك ما ذكره يشن الحرب عل

رسال إأحد األساقفة الفرنسيين قصد األمير للتفاوض معه حول السماح للكنيسة الكاثوليكية ب
، فاستجاب لطلب هذا ميررجٍل من رجال الدين لخدمة األسرى من الجنود الفرنسيين لدى األ

ي متأكدٌ من أّن عملي هذا يرضي ربي إذ أتيح لبعض عباده ننإاألسقف وأضاف قائالً : " 
  16ذكر ربهم واتباع شعائِر دينهم ، وهللا يحب العباد الصالحين".

ولقد اعترف بهذا النبل في أخالقه وسماحته المقترنان بشدة بأسه وشجاعته كباُر خصومه    

: ال يوجد اآلن أحد في 1840الذي قال في سنة  17سولتمن قادة الغزاة ومنهم المارشال 

العالم ، يستحق أن يلقب باألكبر إالّ ثالثة رجال، وكلهم مسلمون . هم : األمير عبد القادر، 

زعيم ثورة القوقاز ضد قيصر روسيا نيكوال األول ]18الدغستاني ومحمد علي باشا ، والشيخ شامل

 .[  1834سنة ابتداء من  25لمدة 

فه بوضوح في شخصية األمير من خالل مواقمع المسيحيين  التعايشطابع يبدو كما       
ّل من المتعددة ومن أبرزها  مراسالته المختلفة الى حكام الدول المسيحية وملوكها. ولع

تلك ، ويواجه العدو، ويتحدى الصعاب؛ أهمها، وهو في ميادين القتال يقود الجيوش

 رنا منهاوقد اخت .التواصلية مع المسيحيين لدى هذا الرجل المراسالت التي تُبرز المواصفات
لعبارات ة يخاطب فيها رئيس الوزراء البريطاني بهذه امراسل: وفي مقدمتها  بعض النماذج؛ 

 ً ن بلغنا أ : " إّن الغرض الموجب لهذا الكتاب، أنك ذو رأي سديد ، وعقل متسع مديد ، وأيضا

لعرب يص ظلم الوا الكالم في شأننا ، وقالوا : إّن الفرنصكبراء اإلنكليز أشفقوا من حالنا ونا
م جدناه كالووأضّر بهم . والبد أن نتكلموا]نتكلم[ في أمرهم .... فلما تأملنا كالمكم هذا ، 

     العقال]العقالء[ المنصفين ، الذين يرضون الصالح وال يحبون الفساد ...."

م.1841ديسمبر 10هـ/1257شوال 25الرسالة مؤرخة في                                       
19    

 

والمراسلة الثانية يخاطب فيها الملكة اإلسبانية بهذه العبارات : " من ملك المسلمين عبد       

م والفالح القادر  بن محي الدين، الى جاللة ملكة اسبانيا، وسيدة األراضي اإلسبانية، السال
للذي يتابع طريق الحق ورحمة هللا وبركاته .... من الُمسلّم به لدى جميع الناس، أّن اإلسبان 

يؤلّفون أمة قوية وقديرة . مشهورة بأعمالها الكبيرة منذ أزمنة بعيدة، بمقدورهم مالحظة 

الملوك منذ ة بين مقاومتنا ضد الفرنسيين، والوضعية التي أنزلونا إليها .... لقد جرت العاد
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، ويمنعوا الحرب بينهم إخوانهم، أن يصلحوا الخالفات التي تنشب بين العصور القديمة

 كذلك ..." 
  20. م1847أفريل  28هـ / 1263جمادي األولى  12الرسالة مؤرخة في                                

 

سيدي  يها :  "والمراسلة الثالثة من حاكم مليلية دوبينيطو الى األمير عبد القادر جاء ف      

... إلسبانيةاعبد القادر : توصلُت بجوابكم عن الرسالة التي  أرسلتُها لكم مع رسالة الحكومة 

 أعمل كل جهدي من أجل إرضائكم في حدود إمكانياتي ..."
  1847.21جويلية  12مؤرخة  في  الرسالة                                       

 

ين اإلسالمي المسيحي والتواصل ب التعايشفي هذه المراسالت ما يتجلى من خالله      

 العالمين في أسمى معانيه ، والذي لم يقف في طريقه كون غزاة الجزائر مسيحيون ضد

 شعب مسلم، وذلك في أحلك الظروف وأصعبها .
ولعلنا نجد ما يدعم هذا المسار أكثر لدى األمير وهو يعيش حياة األسر بفرنسا ما بين      

م ، تعبيره عن تلك الروح التواصلية مع المسيحيين أثناء  1852و 1848هـ/  1269و  1264

زيارته كنيسة المادلين بقوله : " حينما بدأت مقاومتي للفرنسيين كنت أظن أنهم شعب ال دين 

  22لكن تبينُت غلطتي . وعلى أي حال فإّن مثل هذه الكنائس ستقنعني بخطئي " .له . و
 

 :1860سنة ـ موقف األمير الشهير تجاه فتنة المسيحيين ببالد الشام  2

 وإن كانت التسامح الدّيني في حياة األميرروح إّن من أجّل وأنبل المواقف المشبّعة ب     

مين م بين المسل1860هـ/1276حياته غنية بالمواقف الجليلة ؛ هي تلك المتعلقة  بفتنة 

 والمسيحيين في دمشق . 

حين علم األمير عبد القادر بلهيب الفتنة يوشك أن يحرق الديار الشامية أسرع الى حاكم      
ماية المسيحيين من الهالك المحتّم على أيدي المسلمين، دمشق يستنهضه ويُخطره بضرورة ح

ولّما لم تجد محاوالته المتكّررة التجاوب المرجو، أسرع الى جمع العلماء، والوجهاء، 

واألعيان من أهالي دمشق وخاطبهم قائالً : " إّن األديان، وفي مقدمتها الدّين اإلسالمي، أجّل 
ل طيش، أو صرخات ندالة تَدوي بها أفواه الُحثالة وأقدس من أن يكون خنجر جهالة، أو معو

من القوم ... أُحذّركم أن تجعلوا لشيطان الجهل فيكم نصيباً، أو يكون له على نُفوسكم سبيالً 

ذي  20ومع تلك التحذيرات التي قام بها األمير انطلقت شرارة الفتنة بدمشق يوم اإلثنين . ..."

، فصّمم األمير حينها على  23ت سبعة أيام متواليةم، وبقي1860تموز  09هـ/ 1276الحجة 

اتخاِذ كّلِ ما في طاقته من تدابير لحماية المسيحيين؛ فجمع كل رجاله وأتباعه من المهاجرين 

الجزائريين وُمحبّيه وخرجوا ليالً يحملون المشاعل، يطرقون أبواب المسيحيين ويَُؤمنونهم 
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جوا معه الى حيث يقيم ، وأحاطهم برجاله على أنفسهم ، ثم طلَب منهم األمير أن يخر

المسلّحين يحرسونهم طيلة أيام الفتنة ، فلّما علم بمقدم جموع المسلمين العازمين على الفتك 
ً في وجوههم : " مؤسٌف جداً ، آهذه هي الصورة  بهم، خرج في طريقهم وَمْن معه صارخا

نَكم من أي  التي تُشّرفون بها رسولكم صلى هللا عليه وسلم؟ إّن َغضَ  بَهُ سيكون عليكم؛ لن أمّكِ

مسيحي، تراجعوا تراجعوا وإالّ أعطيُت لرجالي األمر بإطالق النار . " فتفّرقت الجموع بعد 
 أخٍذ و َرٍد إثر فشلها في إيجاد منفٍذ للوصول الى تحقيق ما كانت تعتزم  اإلقدام عليه. 

ابة الخمسة عشر ألف مسيحي أياماً وظّل األمير مع نحو ألف رجل من أتباعه يحرسون قر   
   24وليالي الى أن انطفأ لهيب الفتنة .

بين  25فتنةاللقد كان في تدخل األمير عبد القادر أثناء تواجده ببالد الشام، إليقاف       

الخالد الذي  التسامحي  المسلمين والمسيحيين؛ ما شهد له به التاريخ ، جّراء موقفه اإلنساني
عمق إيمانه ، حين استطاع أن يحقق عملياً حماية الدماء من اإلراقة ، في كشف عن شهامته و

فيقوم بإيواء المسيحيين ، لألمير في أسمى معانيهاالتسامحية  فضاء تجلّت فيه الروح اإلنسانية

ويعترف له بذلك القاصي والداني، ويمدحه  .26لدينه  بمنازله ، وهو ذلك الرجل المتعصب
   27.العارفون من أهل الشعر واألدب ، وتُقدّم له األوسمة والنياشين

 ل األصعدةكاإلسالمي المسيحي على  للتعايشوإنها لوقفة متميّزة  أّصل األمير من خاللها    

. 
ا وهو يكاتب  الملكة وإنّه ليعبّر بنفسه عن تلك الّسمة  النبيلة التي مألت حياته كلّه   

" إنني لم :  هـ1278محرم 20ليه بتاريخ إرداً على الهدية التي أرسلتها بالمناسبة البريطانية 

     28."أفعل إالّ ما توجبه علّي فرائض اإليمان، ولوازم اإلنسانية 
قاز ضد  الروس في والقثورة قائد  29شميلو يعبّر عنها بلسانه وهو يكاتب صديقه اإلمام   

سن صنيعه في هذه الحادثة بقوله: " فإنّه فيها حُ له رداً على رسالته التي شكر  1860سنة 

وصلني األعُز كتابَكم، وسّرني األلذُّ خطابَكم، والذي بلغَكم عنّا ، ورضيتم به منّا من حماية 

                                                             

 . 316،  312شرشل ص ص  ـ  24

 117فؤاد صالح السيد : األمير عبد القادر الجزائري  متصوفاً وشاعراً ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ص :  ـ  25

 . 28ص : المرجع السابق ، األمير عبد القادر واستقالل الجزائر ،  ياسين :كاتب  ـ  26

منحته الدولة العثمانية الوسام المجيدي من الرتبة األولى ، وفرنسا وسام جوقة الشرف من الطبقة األولى ، وروسيا  ـ  27

عة بالذهب ، وانجلترا بندقية مرص النسر األبيض ، وبروسيا صليب النسر األسود ، واليونان صليب المخلص  وسام صليب 

. 

 1300ـ  1272د . فؤاد صالح السيد : األمير عبد القادر في دمشق ، جوانب من حياته الدينية والعلمية والفكرية )  ـ  28

ـ  266ص ص  ،م 1983هـ/1403، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر  75م ( ، مجلة الثقافة ، عدد 1883ـ  1856هـ/

267 . 

( ولد في أوشامل بدغستان في المنطقة الشرقية من القفقاز ، وقد انتشر اإلسالم فيها منذ  1871ـ  1799اإلمام شميل ) ـ  29

م، ولم 19 م ، وكانت المنطفة جزء من الفرس الى أن احتلتها روسيا روسيا القيصرية في بداية القرن 8هـ /   2القرن 

ة ، غير أّن تفوق سن 25ا مطالبين باستقاللهم ، وكان من أبرز قادتهم اإلمام شميل لمة اإلحتالل فثارو  يرضى السكان بهذا 

ها الى الجيش الوسي لم يسمح له = بمواصلة الجهاد رغم كل ما بذل من صبر وشجاعة ، فقرر وقف الحرب ونقل على إثر

الل نابليون خله األمير إلطالق سراحه من . توسط  1859سبتمبر 6المنفى بمدينة "كالوغا" قريباً من موسكو وذلك في يوم 

 .ودفن بها  الثالث ، ومن خالل سفير روسيا في الدولة العثمانية الى أن انتهى به المطاف الى المدينة المنورة فتوفي
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و كما في كريم ه أهل الذّمة والعهد والذّب عن أنفسهم وأعراضهم بقدر الّطاقة والجهد،

    30ِعلِمكم ُمقتضى أوامر الّشريعة الّسنية والمروءة اإلنسانية."

جابه بما شاكراً موقفه هذا تجاه المسيحيين، أ   Pavyوحين كاتبه أسقف الجزائر بافي       

يال الخلق ع يلي :  "ما فعلناه من خيٍر للمسيحيين، ما هو إالّ تطبيق لشرع اإلسالم ، ألن كل
تمد على لسالم تعحبهم الى هللا أنفعهم لعياله ... وكل األديان من آدم الى محمد عليهما اهللا وأ

 يست بذاتمبدأين هما ـ تعظيم هللا جّل جالله  والرحمة بمخلوقاته، وما عدا هذا ففرعيات ل

ترام أهمية كبيرة . والشريعة المحمدية هي من بين الشرائع التي تعطي أكبر أهمية لإلح
 والرأفة وكل ما يعزز التآلف ونبذ التخالف " .والرحمة 

كيف ال تكون هذه مواقفه وهو القائل : " لو أصغى إليَّ المسلمون والنصارى، لرفعت 

    31الخالف بينهم . ولصاروا إخواناً ، ظاهراً وباطناً . ولكن ال يصغون إلي ".
لتواصل لتي تدعوه الى القد كانت مواقف األمير تلك نابعةً من قناعاته اإليمانية ا     

ن لم  عن الذيمع من يخالف عقيدته . تطبيقاً لقوله تعالى : " ال ينهاكم هللاوالتعايش والتسامح 

طين حب المقسييقاتلوكم في الدّين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبّروهم وتقسطوا إليهم إّن هللا 
 " صدق هللا العظيم .

 

عمق ر الذي فهم بوال يسعنا  بعد تقديمنا لهذه النماذج المستوحاة من سيرة األمير عبد القاد     
لها بما بوح من خاليبهذه األبيات التي تعاليم اإلسالم النبيلة  الزكية، إالّ أن نختم حديثنا عنه  

 يختلج في جنباته من عمق تسامحه الديني مع أهل الكتاب فيقول : 

 
 اً مداَ  تراني مسلماً أّي مسلــم         زهوداً نَسوكاً خاضعاً طالبفََطْوراً        

 وطوراً تراني للكنائس مسـرعاً          وفي وسطي الزناُر أحكمه شداً        
ساً          أُقـرُر توراةً وأُبـدي لهـم رشــداَ             32وَطوراً بمدارس اليهود مدّرِ

ً من شعره وهووال يمكننا في األخير أ     من  يعّرفنا ن نغادر األمير دون أن نسوق له أبياتا

 بى التولّيِ من روحٍ أبيٍّة كريمٍة تأبى الخنوعَ ، وإقداٍم يأ،  خاللها أكثر بمحامد سيرته 
لود خ  عّمت اآلفاق ، وطموح بلغ عنان السماء ، ومواقف بقيت خالدةً  والرجوَع، وبطوالتٍ 

 األمير في األذهان .

ماك لنا رجال             لنا في كل مكرمة  مجــال           ومن فوق الّسِ
 ركبنا  للمكارم كل هــول             وخضنا أبحراً ولها زجــال           

 إذا عنها توانى الغير عجزاً           فنحن الّراحلون لها ، العجال          

ثنا سؤدداً للعُـرب يبقى                    33وما تبقى الّسماء  وال الجبـال     ورَّ

                                                             

ركة الش،  75عدد  ، أنظر  الشيخ أبو عمران : مراسلة األمير عبد القادر مع اإلمام شميل من القفقاز ، مجلة الثقافة ـ 30

 . 173،  169م ، ص ص 1983هـ/1403 الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر 

 .   78،  77فؤاد صالح السيد  : المرجع السابق  ، ص   ـ 31

، عن فؤاد صالح السيد : األمير عبد القادر الجزائري متصوفاً وشاعراً ، المؤسسة الوطنية  20، ص 1المواقف ، مج ـ  32

 . 118ص  ، 1985للكتاب ، الجزائر 

، الطبعة الثانية ، دار اليقضة العربية للتأليف والترجمة والنشر،  الجزائريممدوح حقي ديوان األمير عبد القادر  ـ  33

 . 25،   ص1965بيروت ، لبنان 
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 يف نجدها قلّما مواصفات الجزائري القادر عبد األمير شخص في تجّسدت لقد بالفعل    
 الفارسو العابد، والزاهد المتأمل، والمثقف ، الرحيم المتسامح اإلنسان بين تجمع ؛ غيره

 من لةوالعدا الحرية عن والباحث الكسير، األسير واألمير البارع، والدبلوماسي المجاهد،

   الصغر. منذ عليها تربى التي النبيلة والمبادئ القيم خالل
 لتعايشا دمتهامق وفي الحنيف، ديننا إليها يدعو التي النبيلة القيم األخالق هذه من نستلهم    

 المؤسسات كل الواقع على تجسيده في تساهم أن ينبغي الذي المسلمين، غير مع الديني
 ودعاة وأدباء مفكرين من اإلسالمية المجتمعات طاقات وكل والتعليمية، الدينية والجمعيات

 همومذاهب عقائدهم بمختلف كوكبنا سكان بين والتعاون واإلستقرار األمن ليعُم وأئمة،

  راب".ت من وآدم آلدم كلكم " وسلّم عليه هللا صلى هللا رسول وصدق ، وألوانهم وطوائفهم
مم اه في هيئة األالخالد الذي ألق هخطابفي الملك األردني عبد هللا الثاني هو ما أشار إليه و    

اآلخرين  : " ... نشأنا منذ الطفولة ونحن نتعلم أّن اإلسالم يفرض احترام بقوله ،المتحدة

عاء دوالرعاية لهم... طوال حياتي وفي كل يوم يتبادل الناس تحية السالم عليكم ، وهي 
 لآلخر بأن ينعم بالسالم، وهذا ما يعنيه أن يكون المرء مسلماً .

ً يمكننا ب...  شترك تربطنا معاً،إّن التاريخ والجغرافيا والمستقبل الم     ناء ركائزومعا

    ضمان المنفعة المشتركة لألجيال القادمة." اإلحترام المتبادل التي من شأنها
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 إلى التعايش الثقافي الحضارياألخالقيات اإلسالمية من  المعاصرةالمرأة العربية 

 _ العربيات _ دراسة تحليلية لنخبة من المثقفات

خاصة في وتساهم في االنقالب الفكري  ضايا االجتماعيةفي العالم المعاصر تنتعش بعض الق
ها الجهود الفكرية ست لر  ك  من أهم تلك القضايا التي  المجتمعات العربية واالسالمية، وتعد قضية المرأة

 بوابةبفتح ، بل من أجل بناء مفاهيم تداولية تسمح ضاريوالعملية ليس فقط للنظر في حالة التراجع الح
  المتسارعة. التطورات الحديثة ظلفي  والديني الثقافيالتعايش و  الحضاري الحوار

الختالف والتعارض بين التيارات الفكرية واالتجاهات الدينية إن قضايا المرأة كانت والزالت مبعث ا
وصاغ مشكالتها حسب  مطالعهافي مجتمعنا، لكونها نشأت في رحم المشروع الحداثي ثم احتضنها منذ 

من طرف المصلحين ورجال الفكر وحتى الكافية معطيات الثقافة الغربية، لذا لم تجد القضية االستجابة 
صة وأن الحداثة ذاتها تعد استمرارًا ألشكال من االستعمار غير المباشر وهذا ما جعل األوساط العامة، خا

 قضية المرأة ورقة خاسرة في يد بعض الحداثيين آنذاك.

الممتدة إلى الم ِلمَّة بقضايا العصر و الكبرى االشكالية  تحتموضوعنا بطرح جديد  ينضويوعليه 
"، هذه العالقة انبثقت منها ما اإلنسانية عالميةالثقافية والالعالقة بين الخصوصية "حاضرنا متمثلة في 

التراث والحداثة، األصالة  ي عرف بثنائيات المواجهة بين: األنا واآلخر، الخصوصية والكونية،
من خالله دوركايم  الذي حددلى اإلطار السوسيوديني الكالسيكي وتستند هذه الثنائيات إوالمعاصرة... 

بين الحداثة والتقليد وغيرهم ممن جاء فصل عندما فيبر  وتالهالديني والعلماني،  ،نيويثنائية المقدس والد
تلك  أعيد النظر فيالرؤى،  وتغيرمع تعدد التيارات لمعاصرة بعدهم من الحداثيين، لكن في المرحلة ا

الذي الالذع  نقدال تحت، وذلك  "العابرة للثقافات"مغاير في إطار الدراسات  استشرافي من منظورالثنائيات 
،  ، حسن حنفيهابرماسيورغن  ،، إدغار مورانبودريار مثل جون  ما بعد الحداثة رواد نظرية معجاءت 

وتحقيق االنسجام والتساند بينها بعد  الثنائياتألجل التوليف بين تلك  ، وقد سعوا هؤالء...طارق رمضان
عادة بنائها في إطار ثقافة التجاوز والتعايش  المنظور  ، على عكسواالستيعاب والتوسطتفكيكها وا 

 .الذي حكم عليها بالتناقض والتضاد الكالسيكي
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تلتقي  هذا النموذج ،المعاصرةالمثقفة نموذج المرأة ل دراستناوهنا نحاول تناول هذا الطرح الجديد في 
مواكبة  لى تمكين المرأة منإ سالميةاألخالقيات اإلبحيث تتجه  وتتعايشالثنائيات تلك فيه أطراف 
بين الذي فصل نتجها تكريس الطابع الكالسيكي عصر ومواجهة جملة التحديات التي أمستجدات ال

مع وسلبياتها  بإيجابيتهامدلوالت الحداثة الغربية  فيل مفهوم العصرنة اختز اتم كما  ،األصالة والمعاصرة
لي على المستوى الداخ كستانع العقباتعوائق و المن نتج جملة ، وهذا ما أاستبعاد الثقافات األخرى

من قيم  ما تفرضه العولمةو ، أو على المستوى الخارجي واالستالب نتكاسقيم اإلنغالق واإلل ستجابةاك
 .ة والشكلية والالروحانيةيالمنفع

جديدة  إستراتيجياتفي ابتكار  سالميةاإل خالقياتاألفاعلية  أمام هذه الحقائق نحاول استجالء
إطار تدعيم  في الجارية في الساحة العالمية،انيا مع التحوالت ـلتعايش زمكعلى ا "المثقفة لمرأةا "تساعد

بما ، عناصر التواصل الحضاري والتفاعل اإلنساني والثقافي بأسس الحوار القائم على االحترام المتبادل
 امق بينهافلتو ا وتحقيقنتماء األول والقيم المستحدثة، م اإلاالزدواجية بين قيتلك  على تجاوزة أالمر  يعين
 مع الحوارألجل بعث فكر  األنساق االجتماعية والثقافية والدينية والتربوية وخاصة اإلعالميةمن كل بدعم 

  .الواقع الحضاري الراهنمتطلبات  اآلخر في ظل

 : وتأصيل الصلة سالميةات اإلخالقيمفهوم األ

 حضاريا المعاصرة يستأنف خطاباال مناص اليوم من االعتراف بأن الفكر االنساني في تجلياته 
وصلت حد التهور التي جريئة والعملية العلمية الممارسات ال، وينتقد اآلنيةجديدا بمقتضى السياقات وثقافيا 

تلك الممارسات ق يسمح برصد المزالق الكبرى ل، وهذا على نحو جدلي خالفي كافة المجاالتوالتضليل 
عدم التعدي على الحقوق طار انساني يكفل ، في إا مستقبالطي معهالتعاويقترح الحلول المأمولة في 

  وهذا ما يعرف باألخالقيات التطبيقية. (1)واالحترام التام لكرامة االنسان وانسانيتهاالحكام في والتوسط 

 التطبيقي ظهور الفكر االخالقيتماشيا مع وتعد االخالقيات االسالمية من المفاهيم المستحدثة 
العالم  ينتقل الىثم العالم الغربي  في توسعالجديد الذي تعاظم االهتمام به في الواليات المتحدة االمريكية لي

اجتاحت خصوصيات ، فحياة الرفاه المادي والمعلوماتي هذا المفهومبروز يبرر  ، وفي الواقع مابأسره

                                                           

 منشورات زتيلي، خديجة: إشراف للعلم، الراهنة والسياقات القيم جدل-التطبيقية األخالقيات: وآخرون يمينة بن محمد كريم - 1 -

 13 ص ،.2015، الجزائر االختالف،
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بصياغة أخالقيات جديدة بديلة مشكالته  والتعاطي معوال يسعها إزاء ذلك إاّل احتواء الوضع األفراد واألمم 
االنسانية من الضرورة وااللحاح ربط تلك المعالجة بمنظومة القيم  فغدا ،والعولمة عن تغول عصر العلوم

والحد معرفة على تخليق الممارسة االنسانية داخل حقول الالى جملة من المرجعيات تعمل جاهدة  ةستندالم
 .وعنصرية الفكر من غلواء التقنية وغرور العلم

عتمد عليه في بناء أواصر التواصل لهو المسعى الفاعل في االخالق الذي ي  الجديد  المنحىإن هذا  
الرجل  دور الى جانب إنه ي طرح بنظرة شموليةف لمرأةللدور بالنسبة و  ،الثقافيوالتعايش  الحضاري

من أصغر دائرة سمح بفتح بوابة التعايش الجوهري بينهما  طاالرتباكما أن  في صدارة االهتمامهما باعتبار 
ج و لول ةاولح المتداتيهي المفالثقافي  والتعايش تالقح الفكريمختلف دوائر االلتقاء حيث التجمعهما الى 

في مجال  أدوارا طالئعيةألن تلعب  أصبحت المرأة العربية مرشحة البوابة الرئيسية لهذا العصر، وهنا
فقد قطعت أشواطا عديدة ألجل االندماج في ثقافة العصرنة عبر مسارات التعليم  الترقية الحضارية،

، وبالرغم من كل حمل هذا المشعلوالعمل والمشاركة في مشاريع التنمية واالصالح وبعث أجيال جديدة ت
 في هذا السياق ال تتجاوز حدود المطالبة بالحقوق والمساوات العربية مساهمة المرأة نجد من يضع ذلك

االنساني تغييب دورها ألوضاعها المتدنية، وهذا ما أدى إلى واالنكفاء على مشكالتها باحثة عن مخرج 
 المجتمع الموكلة لها من  على تحمل المسؤوليةقادرة  كمثقفة ومكانتها

مكانية  : من هنا نتساءل   ما مدى تفاعل االخالقيات االسالمية مع معطيات العصر وا 

في ظل  الثقافي ما مدى فاعلية االخالقيات االسالمية في تحقيق التعايش والتواصل الحضاري  
 ؟ي خضم األحداث الراهنةف ه الرسالة الحضاريةالنهوض بهذوما دور المرأة المثقفة في  معطيات العصر

    

سهاماتها في االحاطة بنموذج المرأة المثقفة و في بحثنا هذا نحاول  للمرأة رسم مسار العصرنة ا 
و في أعبر خط التنشئة حياتها الثقافية في  من خالل االخالقيات االسالميات التي تشبعت بهاالعربية 

المثقفات من نمطية وألجل ذلك حصرنا عينة  ،أو في رحاب المجتمع الواسع ميدان التربية والتعليم
 ،الفقيهة اإلعالمية، ،السياسيةالكاتبة والروائية،  أستاذة التعليم العالي، التالية:النماذج ممثلة في العربيات 

نقدم مدخال الى  هذا العملإذن من خالل ق الميداني، للتحق تحليل محتوى الخطابوقد استخدمنا تقنية 
 ة منالثقافيمدخالت لالمعاصرة، ساعين في ذلك الى معرفة مدى تمثل المرأة ل بيةالعر  المثقفةعالم 
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وتوظيفها كوسيلة قيم العصر حسب تلك المرجعية،  مواكبةالدينية واستجالء فاعلياتها في األخالقيات 
  وصدام الثقافات ناجعة لتحدي عقبات الصراع القيمي والحضاري 

 كالتالي: االبعاد االساسية والمحددة وفق مخططتحليل العالقات  وقد تم 

 ،والمعارف والتكوين والثقافة العلمي مردودالمن حيث ممثال باالنتماء الفكري البعد المعرفي  :أوال 
  النساء المثقفات لدى ةويهوية النخبالمجتمعة  كلها التي شكلت

 في :ة مثلتمدعمًا باالخالقيات الدينية الم جاء العقائديو  : البعد الدينيثانيا

واالعتقاد  دراكاال تعبر عن -في غالبها غير صريحة-جوهرية  قيموتتعلق ب: يةانروحأخالقيات 
 وااليمانيات

السلوكيات ب محددةتمثل في االمكانيات والممارسات تقيم ظاهرية وهي  :مادةوال أخالقيات العادة
 معلنة  غالبا ما تكونالمتعلقة بالشكل و والقيم المظهرية  الواضحة والتصرفات

، المثقفة المرأةرتبط بالمفاهيم العصرية التي تميز وي عصرنةقيم الالبعد الواقعي الخاص ب: ثالثا
مفهوم تخذ كما ي ،ات الحديثةالتغيير و متابعة التجديدات و الفردية والغيرية،  الواجباتو  ومنها الوعي بالحقوق

العمل كفي المجال العام  الحضور منك ذلظهر ، حيث يالمشاركةالفعل و مسارات على مستوى  رةعاص  الم  
ومدى  واالعالم مثل الوسائط المعلوماتيةأخرى  متغيرات، كما توجد المهني والعمل المدني و السياسي

  وفرتها واستخدامها

االجتماعي مع المعطيات السريعة والمتجددة في  التوافقإمكانيات المرأة في تحقيق  نستقصيس وهنا
الفكرية وتوظيفها ث استيعاب التطور العلمي بامتالك القدرة المعرفية واالستقاللية الواقع المعاصر، من حي

ل والنشاط حسب الدوائر واإلستقرار االقتصادي في مجاالت العم االقتدار إحرازبوعي وانفتاح، مع 
والسياسية ، وهذا ما يحدد قدرتها على امتالك الخيارات االجتماعية الخاصة أو العامةليها سواء المنتمية إ

الدينية أو القانونية، وبهذه الحركة التواصلية مع البيئة الحية تسعى المرأة  مرجعيةقيدا وحرية في ضوء ال
الى اثبات ذاتها في مواجهة مع ظروف الحياة اليومية من ضغوط المجتمع بتقاليده البالية وغياب المثقفة 

اتجاهات مضادة وسلوكيات و ي يظهر في ممارسات الوعي الديني والفهم الخاطىء للتعاليم االسالمية الذ
 الى على كل المستويات من أهل الفكر و السياسة يدفع بالمرأة بل والفاعلين  ما ، هذاللمرأة المثقفة
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التي تسهم في استرجاع شخصيتها وهويتها المستقبلية كامرأة معاصرة  استدراك منظومة القيم االسالمية
الثقافات العالمية كآلية فعالة  بجانب وطرحهابل  هاخالقياتمن تمثل أ وممكنةمسلمة واعية بمكانتها 

بأساليب موضوعية مع تجاوز االيديولوجيات الداعية الى الصراع العصر  ومجاراتللتحضر والتطور 
 والصدام الحضاري 

ول الدمختلف في لنماذج الشهيرة من النساء المثقفات بعض اتناول  علىدنا في هذه الدراسة وقد عم
تحليلية  قراءة ثم قراءتهانجازات في حياتهن الفكرية والثقافية اإلأهم جمع العربية، حيث تم 

األخالقيات مدى حضور ومثول كل االبعاد والمؤشرات الدالة على  وسيوسيكولوجية بغية االطالع علىس
ه مسارهن المعرفي توجيو تكوين شخصية إسالمية في  اتأثيرهو  ةوالثقافي ةهن المعرفيفي بنيتاإلسالمية 
قابل لإلندماج الهدف األسمى المتمثل في بناء نموذج حضاري لبلوغ اآلليات الالزمة  تفعيلنحو والثقافي 

أمام التعددية وفق إستراتيجية قادرة على التماسك مة التعايش مع الثقافات المعول  يسمح بفي العصر 
 أهم المعطيات وتحليلها عبر تلك النماذج. استخراجوفيما يلي نحاول  الثقافية في عملية أخذ وعطاء

 في سياق النمذجة: المثقفة المرأة العربية

تجميع على  األول مدالنمذجة والتنميط إذ يع مبدئين أساسيين لعمليةواالختالف  التجانسيعتبر 
رقة الصفات الفااستبعاد  بينما االختالف يسهم فيلفئة معينة والمتماثلة المتشابهة السمات والصفات 

تيارات لألفراد والجماعات، وال شك أن االهتمام بالمرأة وبناء شخصيتها قد تجاذبته عدة اتجاهات و والمميزة 
، وهذا ما يبرر النماذج المختلفة من المثقفات في وطننا العربي، ولذا نشير منذ سواء علمية أو أيديولوجية

كما أننا ال ننكر  ،لتمييز بين مختلف النماذج لللوصف أو إيديولوجية البداية الى أننا لن نوظف معايير 
سنعتمد  بالتاليفي هذا الصدد صعوبة اإلختيار نظرا لتعدد المعايير والمقاييس التي تطرح أمام الباحث، 

حسب االحصائيات  إنجازاتها وتتمركز بنسب علياعلى الميادين الهامة التي تستوطن فيها المرأة المثقفة ب
صراع المفاهيم واالنتقال مباشرة الى تبني المضامين كوحدة تجاوز با قناعة منا وهذ، العامة المعروفة

 ، غيرات المتاحة وأبعادها الحقيقيةإحصائية يمكن تحليلها حسب المت

تلك بين مجموعتين من  اختالفا بيناً أن يالحظ العربية المثقفة يمكن للمهتم بإنجازات المرأة 
 االنتهاكتدني وضعيتها و المرأة وما تعانيه من  بظروفلى االهتمام االنجازات، حيث تضم المجموعة األو 

  .، إذ ال تجد مخرجا من مشكلة إاّل ودخلت في أخرى المساواة( -الحرية -مطالبها الثالث )المعرفةل
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و شارك في بناء الفكر أما المجموعة الثانية: فهي تهتم بالنظر إلى أبعد من أوضاعها الخاصة وت_ 
سباغها بطابع االنسان جزر األنوثة والذكورة و االنسان إجماال وفك العزلة الثقافية بين حول المعرفة  ا 

األخرى أو و المجتمعات تالفي معززات الصراع الثقافي مع الثقافات المفكر أينما حلت ، من جهة ثانية 
عززات موضوعية التيارات السائدة في المجتمع نفسه، فهذه المجموعة تقوم بتدعيم موقفها عن طريق ممع 

ر ال يقود الى ثقافة المواجهة والتحدي والتطو ير وبذلك فإن التغ ا أيديولوجية،أكثر منه)كالعلوم واألعمال( 
يستجد في المجتمع والواقع المتجدد بقدر ما يبعث الى االنتساب الى ثقافة أنسب أي أكثر توافقا مع ما 

جاءت النماذج محددة بمجاالت فكرية واجتماعية نه مو تدريجيا ، وهذا ما سنركز عليه هنا في دراستنا 
التدريس الجامعي والكتابة الصحفية واإلبداع واألدبي ومجاالت النشاط وهي كما سنبينها في بارزة 

 والدعوي. السياسي والحقوقي المجتمعي

   :والبحثمجال التعليم العالي  –

نهج البحث والتنقيب ن أوغل فيه وسار على يفتح مجال التعليم العالي و الكتابة أفاقًا واسعة لكل م
ي هذا المجال الستطعنا من دون عناء كبير أن نلمس ذاك تابعنا مسيرة المرأة العربية ف ولووراء المعرفة، 

ونجد ذلك ملموسا في الكتابات المتزايدة  سواء من حيث العدد أو ما تقدمه في عملها ،التنامي المتسارع 
 المجتمعجاء التفاعل مع للواقع  انتماءباعتبار الكتابة و  ،الم البحث والتأليفسن في عبأسماء نساء تمرّ 

توجهات هو ما صرف ورصد مالمحه في أدق جزئياتها،  في حيثياته االستغراقبل إن القلم لذاك ا ؤججم
 . الذات إلى الخارج أكثر من اتجاهها إلى الداخل المرأة من

، وهي باحثة " نورة بوحناش"ا األستاذة والكاتبة الفيلسوفة بعض النماذج ومنهفي هذا المدار نقتطف 
ليس  الفلسفي العربيالوعي  من طرف ولوجااخترقت مجال الفلسفة األكسيولوجية وهي أقل الحقول وكاتبة 

ناهيك عن نظرية ، سفي القديم و الحديث ثم المعاصرلالدرس الفإلى في راهنه فقط، بل هي قلة تؤول 
غتنمت الكاتبة هذا الفراغ احيث يكون سؤال األخالق أقل األسئلة حضًا و  ،نه بامتيازالقيمة المغتربة ع

بدراساتها حول إشكالية فراغا هائاًل في رفوف المكتبة العربية  عبأتوألجمته بإشكالياتها المطروحة بل 
لى غزارة إنتاجها في فترة وجيزة ال يمكن لغيرها الوصول االقيمة، ولنا أن نلقي نظرة على أهم ما جادت به 

األول  ثالث مؤلفات في هذا السياق"نورة بوحناش"  صدر لـالمتقن الذي يشهد له كبار الكتاب، وقد 
عن ثالثة دور نشر وتناولت فيه راهنية الفلسفة البرغسونية  2010سنة "إشكالية القيم في فلسفة برغسون" 

، حسب ما ذهبت اليه الكاتبة ورة فكريةر وض لقد بدت فلسفة برغسون كشعاع جديدفي أفق ما بعد الحداثة 
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فعل إجرئي واحد وهو ال تعتمد إال على وتضيف أن دعاوى العلم المؤسسة على منطق اختزالي رقمي 
قابليته للفهم الطبيعي للقيم األخالقية وكذا األبعاد الروحانية خط الحياة نحو الموت مع وصف العقل بعدم 

إلى عصرنا  19في ق  ، وهنا نجد الكاتبة قد استضافت أحد الرواد المنظرين لألخالقيات (2)لإلنسانية 
على مصير االنسانية الوجية الجينما آلت إليه البشرية في زمن تطاولت فيه العقالنية لتفسير  ،وحاضرنا

 .والروحانية االخالقية من وضع حدود الستيعاب القيمية ومكنت التقن

إليقاظ العقل المدني العربي الذي  "األخالق والرهانات اإلنسانية" كتاب جاءأما الكتب الموالية فقد 
والتنافس، وهي الحالة السلبية  لالستالبر دم تحت ركام أمان العود على بدء ، وتحوله إلى فضاء حيوي 

، بينما الكتاب الثالث المعنون 3إلى حالة للبناء أو المكافحةإلى حالة من  إما ة تحولهاالتي تروم الباحث
إياه بالقيمة  مستهلة تناول القيمة ومشروع الخلق االنساني بـ"العلم وجدل القيمة في الفكر الغربي المعاصر"

 و الروح االنسانية.

موضوع  انبعاث، قد أبدعت في إحياء االنسانية من خالل يمكننا اعتبار األستاذة الباحثة الى هنا
، وهي باجتهادها هذا قد ةالحداثما بعد العربية ليدها بل نعتبرها سفيرة الفلسفة القيمية  ىاالخالقية علالقيم 

ويعهد لها وللكثيرات أمثالها مسار الحوار  ،العربية والثقافة الغربية قطعت أشواطا حوارية بين الثقافة
 ية من ارتدادات التعددية الفكرية.الحضاري دون الخش

 :المجال السياسيفي المرأة المثقفة 

ذا ما اعتبرنا المجتمع العربي ذاته بشكل  تواجه المرأة المثقفة أعباء عديدة في المجتمعات العربية، وا 
لمثقف وللمرأة المثقفة بشكل خاص فإن االنخراط في السياسة سيحيلها مباشرة الى عدم عام عائق ل

ودائما ما يتم الحديث في الكتابات العربية عن السياسي العربي، بما  ،االكتراث وعدم التقدير لجهودها
ذا كااألتتسم بقدر كبير من الغلو ، تنطوي عليه هذه الكلمة من توصيفات كثيرة ن هذا في حق يديولوجي وا 

يكشف عن اليوم في العالم العربي  السياسةفواقع حتما،  الرجل فإن المرأة السياسية ال تنفلت من ذلك
 .لنشاط السياسي والحقوقي المجتمعيالعربيات في كافة مجاالت ا السياسياتأعداد متزايدة من 

نما واقبيانه هنا  نرجووفي ما  الذي ع البذل و العطاء ليس حال التنازع الذي تعيشه السياسة وا 
من المثقفات العربيات اللواتي ما لبثن في السياسة حتى ذاع صيتهن وتعال شأنهن بما هدف اليه البعض ت
وهي العزلة السياسية على المجتمع كله بعد العزلة الثقافية  لفك العزلة الثانية ونضال من من تضحياتقدّ 

                                                           
2
 .11 ص ،2010 الجزائر، االختالف، منشورات ،برغسون فلسفة في القيم شكاليةإ بوحناش، رةنو - 

3
 .2013 البيضاء، الدار الشرق، إفريقيا دار ،اإلنسانية والرهانات األخالق ،بوحناش نورة - 
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بعده، نحسبها آمال الغد آفاق من بين يديه ومن لم له ، فهذا النموذج وكما شاهدنا مثله في جانب الع
سم الباحثة والسياسية السياسة ، ز تمازجت فيه روح العلم والدين و ميتنموذج منذكر هنا  ناولعل المشرق وا 
رؤية إسالمية"  -أة والعمل السياسيالمر "ولعل كتابها حول  ،ليس غريب عنا  "هبة رؤوف عزت"والكاتبة 
هي مشروعية العمل السياسي للمرأة في و إلى معالجتها،  ياعية هامة إشكاليةخالله من الكاتبة  طرحت

الرؤية اإلسالمية من خالل النظر في النصوص الشرعية التأسيسية )القرآن والسنة( ونقد الفكر اإلسالمي، 
 لثقافية والتاريخي االجتماعية واليس إال إنجازًا إنسانيًا له شروطه “ -في رأي الباحثة-إذ أن التراث الفقهي 

وتكمن أهمية ،  4”في حين أن األصول ثابتة تحفظ للمنظومة المعرفية اإلسالمية استقرارها واستمرارها
اإلسالميين  سواء بين والنقاشالجدل التيارات المختلفة ب الذي تناولته في موضوعه، ساأساالكتاب 

 حتىالباحثين المختصين ، بل و العلماء والمثقفين أوساط  كما تجاوز، بينهماإلسالميين أو والعلمانيين، 
 .من العمل السياسي بالنسبة للمرأةنظرا للحساسية المفرطة األوساط االجتماعية، 

، فكتبت بعد ذلك مل السياسي الرزينعبرزت جدارة الباحثة وقدرتها على االستمرار في ال وهنا 
ين موقفها الوسطي في ، تبّ  والدين والسياسةحوار فكري مع نوال السعداوي في مؤلف ثنائي حول المرأة 

ترتقي عبر سلم ن المتاحة للمرأة ألالنقد الهادف بحيث أبرزت األوجه  علىا قدرتهمعالجة قضايا المرأة و 
ي أو األسري أو سواء على المستوى الشخصالمطالب السياسية مع الحفاظ على الكيانات المرتبة بالمرأة 

وال يكون النجاح الى وانتقل الى حلقات متسلسلة ومرتبطة فيما بينها كلها ، واعتبارها حتى المجتمع كافة
 لسياسي عموما و ا تحديدااألخرى رغم العقبات التي تقف في وجه المرأة 

والمبادئ النبيلة  االخالقية المرأة ذات األهداف وخاصةإن دخول المرأة حقل الممارسات السياسية 
النقدي فالخطاب  ،المجتمع الذكوريالجاثية على عقول  يسهم في تغيير الكثير من الذهنياتوالجادة 

ية ومصداقية خاصة إذا ما ا في مطالب أكثر موضوعسياسييتجلى  إجتماعيا للجوانب المسكوت عنها
، وربما نجد المرأة أكثر إنسانية في عملها تجاوز حدود الروتين السياسي الذي يمارسه رجال السياسة 

لم تسهم في فساد المشهد " كما السياسي، لكونها لم تلطخ يدها بقضايا التعدي على الحقوق والالمساوات 
قها بتلك المجاالت في الكثير من الدول العربية فهي لم الثقافي والسياسي ، ويعود ذلك إلى حداثة التحا

ن رسالة المرأة في السياسة يمكن اعتبار أ، وهنا 5"سها التي أصابت البنية الذكوريةتتلوث بعد بالدرجة نف
واألمثلة عديدة ال يسعنا  ،عا لما تعلنه من قيم وما تطبقه من أخالقيات تب خطى واضحة ترتسمالزالت 

تتمثل األخالقيات االسالمية و في طابعها السياسي  كل شخصية تتسلم مهام المجتمعف ،رهاالمكان لذك
تقبل  تستدعيالمساوات بل وأكثر من ذلك فاألخالق االسالمية السياسية الرامية الى إحالل اإلنصاف و 

                                                           
4
 ، 1995 ،1:ط ،18رقم الجامعية، الرسائل سلسلة اإلسالمي، للفكر العالمي المعهد ،إسالمية رؤية -السياسي والعمل المرأة عزة، رؤوف هبة - 
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مع كذا مشورتهم و و مع قومه  النبي صلى اهلل عليه وسلم__اآلخر ومحاورته ولعل أحسن مثال حوار 
 أعدائه.

 :الفقه المعاصرالمرأة المثقفة في مجال 

المنهج المتبع عند غالبيتهن قد أحرز ف ،لقد حققت المرأة الداعية في مجتمعنا أكثر مما كان مسطر له 
والمنطق النسوي في الدعوة يعرف تجديدا مستمرا تقدما ملحوضا مقارنة بالمنهج الذي سار عليه الرجل 

  .د شهد ذلك أمثلة بارزة سنحاول إحياء ذكرهن في هذا الموضعوضعيتها وقتبعا لتطور 

عامة و الفقه النسوي خاصة ، الداعية والفقيهة "رقية العلواني" قدمت أعمال تجديدية في الفقه االسالمي 
العرف في الدراسات  بموضوع ستهلت الكتابا"أثر العرف في فهم النص" فقد أبدعت في كتابها المرأة 

في العصور االسالمية جتماعية ثم توصيف الحالة االجتماعية واالعراف المتعلقة بالمرأة االصولية واال
وأمثلة للكشف عن أثر العرف في فهم النصوص المتعلقة بقضايا  المختلفة ، وبعدها عرضت نماذج

وختمت الكتاب بتحديد معالم وضوابط في فهم النصوص حيث ركزت على إشكالية التأويل في المرأة، 
جمعت وموقع العقل منه، وبهذا فقد بين ضوابط فهم النص ومراعات كل من مقاصد النص فكر الديني ال

الحداثيين الذين كانوا كثيرا ما يلبسون ن ريبين اشكاليتين ضلت منفصلة بين الفقهاء األصوليون وبين المفك
و من المجتمع ، لكن هنا وضل الصراع بين ما هو ديني بحت وما هالمجتمعية  الدين باألعراف والتقاليد

يجب االشارة الى أن قضية تداخل الدين مع العرف ال تلتبس فقط أمام مسائل المرأة بل تتجاوزها الى 
 ، مسائل فقهية أخرى الزال األمر لم يحسم فيها بعد 

، فبالنسبة للمجتمعات االسالمية فقد عرفت المرأة هذا االضطراب في االخالقيات جراء تراجع 
لفعال الذي لعبه األنموذج االسالمي األول في بناء وتكوين شخصية المرأة على إثر التخلي عن الدور ا

مبادئه القائمة على تبني مواقف تربوية إبداعية واالنفتاح المكثف على األوساط االجتماعية مع األخذ 
ى مراحل متتالية مما بديناميات التطور المتاحة آنذاك لمعالجة مسائل المرأة، هذا المسار عرف قطيعة عل

زاد من معاناة الفكر الديني من مشكلتي االختزال الحرفي واإلسقاط الثقافي للنصوص األصلية بعيدا عن 
مع إغالق باب االجتهاد واعالن الركود الفكري، وهكذا أ فسح المجال للفهم  (6)فهم مقاصدها الشرعية

الشعبي المجتمعي للنصوص الدينية بتوظيف الذهنيات التقليدية واألعراف المجتمعية في التعامل مع 
حد سواء، المسائل الخاصة بالمرأة في طابع متلبس بالدين ثم ترسيخها في صفات الذكورة واألنوثة على 

ليصبح العمل بها مستساغا مهما بلغ المجتمع من تطور، وبهذا يتم تهميش تراتبية القيم االسالمية في سلم 
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التدرج الحضاري واستبدالها بالعرف االجتماعي، حيث يتم اختزال صفات المرأة في دونية كيانها 
لمرأة في حول ا الفكريةربات مقاالوالمصداقية عقلها واالنتقاص في حقوقها، وفي هذا المضمار مضت 

وأبرزت النموذج إلى أن شهدت المرأة نهضتها وتناولت قضاياها بالبحث والتحليل المجتمعات االسالمية، 
 الحضاري المتفاعل مع العصر 

 المرأة في مجال االعالم والمعلوماتية:

فرضها سياسة التنميط إن سيطرة ثقافة الصورة المادية على وسائل االعالم والمعلوماتية الحديثة، و 
االعالمي مما يدفع بالمرأة الى الولوج السريع للعالم المعاصر من أبوابه العريضة عبر أنماط الصورة 
الجاهزة والمتراكمة بفعل الواقع االعالمي المفرط، فتنميط صورة المرأة في االعالم يختصر الطريق الى 

لتسويق السمات الثقافية المشكلة للنموذج االعالمي  كل الفضاءات في حياة المرأة مما يجعلها أداة مرنة
مع معطيات العصر للمرأة، وهنا يتم اقصاء النماذج النسوية المتميزة والقابلة للتكيف واالندماج االرادي 

عبر صورتها النموذجية  تشكيل، ولكن بالرغم من ذلك فقد استطاعت المرأة العربية سماتها الثقافية حسب
خرى السالفة الذكر، ولهذا نجد نماذج ن خالل التغذية الراجعة من باقي المجاالت االوسائل االعالم م

معاصرة ممثلة لمجتمعها في الموكلة لها كامرأة  األخالقية نسوية إعالمية على قدر من تحمل المسؤولية
 ضل اإلزدحام االعالمي 

دار ناشري: عالم وعلم بال "حياة الياقوت رئيسة تحرير صاحبة المشروع المعرفي الى ونشير هنا 
المعرفة ال على أرقى المجتمعات هي تلك التي تبني قرارتها على  أنجاءت فكرتها كما تقول: من ورق " 

يغة أسهل استحصاال وأوفر انتشارا، والمعرفة تكون أكثر فاعلية عندما تتوافر في ص الجهل والعشوائية،
فقد حاز النشر اإللكتروني قصب  احة للنشر، أما اليومي الوسيلة الوحيدة المتفقد كان الورق في الماض

ومن هنا أتت فكرة دار ناشري: عالم  ،السبق وتقدم على النشر الورقي في سهولة الوصول وسعة االنتشار
وتعتبر أول دار نشر و مكتبة إلكترونية  2003يوليو/  4وقد  تأسست دار ناشري في .وعلم بال ورق

تّوفر العديد من الكتب اإللكترونية، المقاالت والبحوث العلمية في كثير من عربية مجانية وغير ربحية، 
   المجاالت المعرفية

من كل العناصر الفاعلة يتطلب  المسارهذا  في هذا التحليل الى وعي شامل بأنالى هنا نصل 
رساء آلالى جانب المرأة العمل على  يات عملية تخطيط استراتيجي واعي بكل متطلبات مشروع العصرنة وا 

تسمح من جهة بتجاوز بعض الرواسب الثقافية المعرقلة مع استرجاع القيم االسالمية بفاعلية وتوظيفها 
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على أوسع نطاق ومن جهة أخرى االستفادة من مكتسبات العصر وما جادت به قيم العصرنة باعتبار ان 
االخذ بتجارب بعض األمم التقدم هو مشروع حضاري كوني وانجازاته هي إرث إنساني مشترك، ووجوب 

 .والتمسك بقيمها وتكييفها مع مستجدات العصر تحقيق التوازنالصاعدة التي استطاعت 

كل العناصر و  العربياتالنخبة المثقفة من النساء  نأتبين لنا من خالل هذه الدراسة وقد : الخاتمة
على  وتعملواصل الحضاري التمشروع  شروطللتحكم في  ةواعي ةاستراتيجيوفق  اتجهت معها، الفاعلة

ستقاللية الفكرية اإلثم ومن  _العمليةالعلمية و _ة يقوة المعرفال :تتمثل في وفّعالة نشيطةإرساء آليات 
االسالمية  خالقياتاألسترجاع وتوظيف باسمح يس هذا ما ،امتالك الخيارات االجتماعية والسياسيةبعدها و 

 وعطاءً  أخذاً  العالمية يةالمنجزات الحضار ات العصر و من مكتسب االستفادةو  من جهة، على أوسع نطاق
البد من  نجازاته هي إرث إنساني مشتركحضاري كوني وا   مشروعن التقدم هو أ ذلك من جهة أخرى،

 .في آن واحد وتطويره مواكبته

 

 .ي العصرنة  _ التعايش الثقاف   _ األخالقيات اإلسالمية _    المثقفةالمرأة     :ةيالكلمات المفتاح

 المراجع:

: علي المقّلد، دار التنوير، لبنان، جمة، تر اإلسالم بين األمس والغدأركون محمد ولوي غارديه:  -
2006. 

المغرب،  ، المركز الثقافي العربي،جدل الكونية والخصوصية _الحداثةوآخرون: حمادي بن جاب اهلل  -
2014.  

 .11، ص 2010نشورات االختالف، الجزائر، ، مإشكالية القيم في فلسفة برغسوننورة ،  بوحناش -
 .2013، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، األخالق والرهانات اإلنسانيةنورة ،  بوحناش -
، الدار المصرية تفاعلنا الراشد مع الغرب حضاريا وتربوياخالد محمد عثمان: تقديم، حامد عمار،  -

 .2013اللبنانية، مصر، 
، إشراف: جدل القيم والسياقات الراهنة للعلم-األخالقيات التطبيقيةوآخرون:  كريم محمدبن يمينة  -

 .2015، منشورات االختالف، الجزائر ،خديجة  زتيلي
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ط: الخامسة، المركز ، سؤال األخالق_ مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية: طه عبد الرحمن  -
 .2013الثقافي العربي، المغرب، 

رؤية إسالمية، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، سلسلة  -المرأة والعمل السياسي،  رؤوف عزة هبة -
 124، ص 1995، 1، ط:18الرسائل الجامعية، رقم

، تر: أيمن األيوبي الشبكة العربية االصالح الجذري ، األخالقيات االسالمية والتحرررمضان طارق ،  -
 .259ص 2015، 2لألبحاث و النشر، الطبعة

 
 

 

 2رقم  _ المشاركة إستمارة 1رقم _ المشاركة  مارةإست
 

 ليــندة     االسم:

 طهـراوي   اللقب:  

 الدينيعلم اإلجتماع التخصص: 

 دكتوراه سنة سادسة+ ماجستير  الرتبة العلمية:

 :  أستاذة مساعدة الوظيفة

 2جامعة الجزائرالمؤسسة األصلية:   

 باحثة على مستوى مخبرين:
 االجتماعي"  "مخبر التغير -
 مخبر "الوقاية واألرغنوميا"    -

 0558167239الهاتف: 

 

 عبد الرحمان      االسم:

 عزيزو  اللقب:  

 علم النفس العمل والتنظيمالتخصص: 

 ماجستير+ دكتوراه سنة ثالثة الرتبة العلمية:

 مساعد  :  أستاذالوظيفة

 2جامعة الجزائرألصلية:   المؤسسة ا

 :باحث على مستوى مخبر
 "القياس والتحليل النفسي"مخبر 

 0555591325الهاتف: 

 lynda.lind@hotmail.fr االلكتروني: البريد
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  linda.taiba@hotmail.fr االلكتروني: البريد

  عنوان الملتقى: المؤتمر العلمي الدولي الثاني حوار الحضارات والثقافات  

 المحور الثاني : العولمة

 لعربي الغربي _المبحث األول: _ الحوار ا

 المداخلة: المرأة العربية المعاصرة من األخالقيات اإلسالمية إلى التعايش الثقافي الحضاري عنوان

  _ دراسة ميدانية تحليلية لنخبة من المثقفات _ 

 مالحظة: في حالة قبول المداخلة سينتقل متدخل واحد فقط إلى مكان عقد الملتقى إللقائها.

سهاماتها في رسم مسار العصرنة للمرأة العربية من  في بحثنا هذا نحاول االحاطة بنموذج المرأة المثقفة وا 
خالل االخالقيات االسالميات التي تشبعت بها في حياتها الثقافية عبر خط التنشئة األسرية أو في ميدان 

ثة من الجامعة مبحو  32التربية والتعليم، وألجل ذلك حصرنا عينة نمطية من األستاذات الجامعيات بلغت 
الجزائرية حسب التخصصات التي تمثل فيها اإلناث أكبر نسبة وهي : العلوم االنسانية واالجتماعية، علوم 
الشريعة، الحقوق، علوم االعالم واالتصال، اآلدب واللغات األجنبية، الطب والبيولوجيا، وقد استخدمنا 

 تقنية المقابلة المقننة للتحقيق الميداني

 

سهاماتها في رسم مسار العصرنة للمرأة في بحثنا ه ذا نحاول االحاطة بنموذج المرأة المثقفة وا 
العربية من خالل االخالقيات االسالميات التي تشبعت بها في حياتها الثقافية عبر خط التنشئة األسرية و 

األستاذات  في ميدان التربية والتعليم أو في رحاب المجتمع الواسع، وألجل ذلك حصرنا عينة نمطية من
حسب التخصصات التي تمثل اإلناث فيها أكبر  ،مبحوثة من الجامعة الجزائرية 32الجامعيات بلغت 

نسبة وهي: العلوم االنسانية واالجتماعية، علوم الشريعة، الحقوق، علوم االعالم واالتصال، اآلدب 
قننة للتحقق الميداني وفيما يلي نقدم واللغات األجنبية، الطب والبيولوجيا، وقد استخدمنا تقنية المقابلة الم

 لعينة والدراسة الميدانية لوصف مختصر 
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 معرفة الى ذلك في ساعين المعاصرة، العربية المثقفة عالم الى مدخال نقدم العمل هذا خالل من إذن

 رالعص قيم مواكبة في فاعلياتها واستجالء الدينية األخالقيات على التنشئة لمدخالت المرأة تمثل مدى

   الثقافات وصدام والحضاري القيمي الصراع عقبات لتحدي ناجعة كوسيلة وتوظيفها المرجعية، تلك حسب

 :كالتالي والمحددة القيمية للتربية االساسية االبعاد مخطط وفق العالقات تحليل تم وقد 

 والمعارف، قافةوالث والتكوين العلمي المردود حيث من الفكري باالنتماء ممثال المعرفي البعد: أوال 

  المثقفات النساء لدى النخبوية الهوية مجتمعة كلها شكلت التي

  الممثلة الدينية باالخالقيات مدعما   جاء والعقائدي الديني البعد: ثانيا

 واالعتقاد الفكر عن تعبر -غالبها في صريحة غير- جوهرية بقيم وتتعلق: روحية أخالقيات

 وااليمانيات

 محددة والممارسات االمكانيات في تتمثل – صريحة – ظاهرية قيم وهي: مادةوال العادة أخالقيات

  معلنة تكون ما وغالبا بالشكل المتعلقة المظهرية والقيم الواضحة والتصرفات بالسلوكيات

 والواجبات بالحقوق الوعي ومنها المرأة، فكر تميز التي العصرية بالمفاهيم وترتبط المعاصرة قيم: ثالثا

 مسارات المعاصرة مفهوم يتخذ كما ، المعيشة أنماط في التغييرو التجديدات متابعةو والغيرية، الفردية

 المهني العمل خالل من العام المجال في المشاركة في ذلك يظهر حيث ،المشاركةو الفعل مستوى على

 الوسائط مثل رالعص مع االندماج على المرأة تساعد أخرى متغيرات توجد كما السياسي، و المدني والعمل

 واستخدامها وفرتها ومدى واالعالم المعلوماتية

 

ذا ما اعتبرنا المجتمع العربي ذاته بشكل عام  تواجه المرأة المثقفة أعباء عديدة في المجتمعات العربية، وا 
عائق للمثقف وللمرأة المثقفة بشكل خاص فإن االنخراط في السياسة سيحيلها مباشرة الى عدم االكتراث 

ودائما ما يتم الحديث في الكتابات العربية عن السياسي العربي، بما تنطوي عليه  ،التقدير لجهودها وعدم
ذا كان هذا في حق الرجل فإن األتتسم بقدر كبير من الغلو ، هذه الكلمة من توصيفات كثيرة يديولوجي وا 

أو المنافق أو االسالماوي أو مثل المثقف االنتهازي أو الوصولي  حتما المرأة السياسية ال تنفلت من ذلك
  اليساري

عالوة عن االتجاهات المعلنة كاللبرالي  االنتهازي أو الوصولي أو االسالماوي أو اليساري السياسيمثل  
 والديمقراطي وغيرها

وترتبط هذه التوصيفات مباشرة في األدبيات العربية بالمثقف الرجل اللصيق بالسلطة وبالمكاسب المرتبطة بها، 
ن أن تتضمن المرأة المثقفة واألدوار المختلفة التي تقوم بها. ولم يعد ذلك التركيز على المثقف الرجل صالحا اآلن بدو

 . في ظل تلك األعداد الغفيرة من المثقفات العربيات
 

ريس الجامعي فواقع الثقافة في العالم العربي يكشف عن أعداد متزايدة من المثقفات العربيات في كافة المجاالت مثل التد
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والكتابة الصحفية واإلبداع الفني واألدبي ومجاالت النشاط السياسي والحقوقي المجتمعي. وتحتاج وضعية المثقفة 
 العربية إلى العديد من الدراسات التي يمكن من خاللها الوقوف على مدى التقبل

 

  

 

 الدراسات العليا وكما هو معلوم فالمرأة ارتفع مستوى تعليمها أكثر من الرجل خاصة في 

والكبير للدور الذي راحت تلعبه في الحياة االجتماعية العربية، على مستوى الدول العربية عامة ، حيث بات الحضور 

النسائي ملحوظا في الكثير من مرافق الحياة التي كانت الى عهد قريب حكرا على الرجال والمجتمع، ورغم هذه النجاحات 

ة العربية عامة والخليجية ايضاً اال ان ما يلفت النظر فعال هو تلك الصورة النمطية التي يحاول الهائلة التي حققتها المرأ

االعالم الغربي، وبعض وسائل اإلعالم المتماشية معه، أن يعطيها عن المرأة العربية ، باعتبارها عالة على مجتمعها، 

 .وعنصر مضطهد

 

 



 

 

 

مفهوم الّتسامح بين الّتأصيل الّمغوي واالستعمال 
القرآني 

 

وليد حسين  .د

 

المؤتمر العممّي الّدولي الّثاني حوار الحضارات " بحث مقّدم لممشاركة في 
  "والّثقافات

 

 (م2016- نيسان  28-26)جامعة الطفيلة التقنية 
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فاتحة 

 الحمد هلل ربِّّ العالميف كالّصبلة كالّسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا دمحم كعمى آلو    
... كصحبو كسّمـ أجمعيف، كبعد

إّف العمـ بمقاصد التنزيل ىك مف العمـك الجميمة التي شغمت العمماء عمى مّر     
العصكر، فقد طفق أىل العمـ منذ بزكغ فجر اإلسبلـ يتدّبركف معاني الّذكر الحكيـ 

فاّتخذ منيا الّمغكي شاىدًا عمى صّحة ؛ كمنزعو العقميّ كل بحسب منطمقو المعرفّي، 
قاعدتو، أك حّجة لمذىبو، كاعتضد بيا الفقيو في استنباط األحكاـ أك في ترجيح حكـ 
ل المتكّمـ ببعض كجكىيا في إثبات مذىبو أك في تفنيد مذىب غيره،  عمى آخر، كتكسَّ

 .ككانت أداتيـ إلى ذلؾ ىي لغة الّتنزيل بمستكياتيا المختمفة

   كيعد الّتسامح كاحدًا مف المعاني القاّرة التي حفل بيا الّذكر الحكيـ، فاشتغل بو 
 في سياقات متعددة، كتنازعو مقامات متباينة، ذلؾ أّف الّتسامح في لغة التنزيل يدكر

 كالمحبة، دالالت كمفاىيـ مختمفة، فمف العدؿ كاإلنصاؼ، إلى المكاساة فمكو
      .المعاممة كحسف فالتعايش كالّنصح

    كمف ىنا تحاكؿ ىذه الّدراسة أف ترسـ صكرة مفّصمة لمسياقات المقالّية التي كرد 
فتسعى إلى استشراؼ المقامات الّشريفة التي في لغة الّتنزيل،  (الّتسامح)مفيـك فييا 

حيزات المرمى ككاف لمعنى الّتسامح مكاف ركيف فييا، ثـ تتبّصر في أفبلؾ الّداللة، 
، داخل الّسبلسل الكبلمّية القرآنّيةتصدر عف مفيـك الّتسامح، أك تترّشح عنيا التي 
  . الّصفح، كالبر كاإلحساف، كالعدؿ كاإلنصاؼ العفك: نحك

الّتسامح في استعماليا لفظة تشتمل الّدراسة عمى محكريف يبحث أكليما في سك    
 فيدرس استعماالت العربّية لكممة الّتسامح، كالمعاني كالّدالالت التي تترّشحيا الّمغكي،



2 

 

بفعل تصاحبيا المعجمي مع بقّية األلفاظ في سياؽ فصيح كبلـ العرب، نظميا 
 .  كشعرىا

صدرت عف مفيـك كيبحث المحكر الّثاني في الّسياقات المقالّية القرآنّية التي     
 أك تمؾ الكامنة لو، كصكاًل ،المعاني التي قاربت مفيـك الّتسامحالّتسامح، فيتبّصر في 

إلى الّدالالت التي يمكف استكناىيا مف تعالق الكمـ داخل الّسبلسل الكبلمّية، 
.  كالمقاصد كالمرامي التي تتمخض في تداكلّية الّنص كالخطاب

توطئة في التأصيل المغوي لمفهوم الّتسامح 

، كىك (س ـ ح)في االستعماؿ الّمغكي إلى الجذر  (الّتسامح)    يعكد أصل كممة 
حكؿ معاني السبلسة  - (المقاييس) كما يذىب صاحب –يدكر في مجممو 

 تقكؿ (3)كالّسخاء، كالكـر كالعطاء (2) كىي في األصل تدؿ عمى الجكد(1)كالّسيكلة،
مَسحَس  : " كتقكؿ أيضاً (4)،"لديو بما يجكد سمح، أي فبلف: " العرب . بو جاء أي: بو كسَس
مَسحَس   (6): كيقكؿ الشاعر(5)،"أعطاني: لي كسَس

                                                           
 .99، ص3ج ابف فارس، مقاييس الّمغة، (1)

 .535، ص1ابف دريد، جميرة الّمغة، ج (2)

 .489، ص2 ابف منظكر، لساف العرب، ج(3)

 .218، ص3العكتبي، اإلبانة في المغة العربّية، ج (4)

 .376، ص1الجكىرّي، الصحاح، ج (5)

لشاعريف اثنيف، فيك مرة ينسبو لعدي بف الّرقاع يمدح الكليد بف عبد نسب ابف منظكر في الّمساف ىذا البيت ( 6)
لساف : راجع. كتارة أخرى ينسب البيت لجرير، كلـ أقف عميو في ديكاف جرير. الممؾ، كىك في ديكانو، ص

 .  335، ص6، ج489، ص2العرب، ج
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مَسبَس  ماحةً  الكليد المَسساميح غَس فَسى      سَس بلتِّ  ُقرَسيش ككَس ىا  الُمعضِّ كسادَس

  (1):كقاؿ آخر

، األَسُكفِّّ  ُبُس ِّ  فِّتْتيَسةٍة  فِّي يُميـ الفِّضاؿِّ  عندَس        مَسسامِّحٍة ْـت  نَسدِّ ُثرِّ  لَس يَسدْت

سمحكا لعبدي كإسماحو إلى ا" : يقكؿ ّ  عّز كجلّ : " كفي الحديث القدسيّ 
  (2)".عبادي

:  يقاؿ(3)المكافقة كالّرضى في تمبية الّطمب، كا عطاء الحاجة، (التسامح)    كما يعني 
مَسحَس "...  مَسحُ  بذلؾ لي سَس مَساحًة، يسْت ، سَس مَسحَس ُمكب عمى كَسافقنِّي: كسامَسحَس  كأسْت  (4)،"الْتمَسطْت

  (6): يقكؿ الشاعر(5)كأعطاني،

ي كنتَس  لَسك يف ُتعطِّ مَسكْتالؾَس  النفُس  لَسؾ        سامحت ُتسسؿُ  حِّ خميلِّ  كلُّل  كاحْت  

:     كمف جية ثانية استعممت العربّية المسامحة بمعنى المساىمة كالّميف، تقكؿ العرب
 رضي هللا عنيما – كُركي عف ابف عّباس (7)،"لؾ يسيل سيل أَسي لؾ، ُيسمح اسمح "

                                                           
، 2ابف منظكر، لساف العرب، ج:  لـ أقف عمى صاحب ىذا البيت في المصادر التي اّطمعت عمييا، راجع(1)

  . 147، ص19الزبيدي، تاج العركس، ج. 489ص

 . 55ج المركزّي، مسند أبي بكر الصديق، (2)

 .155، ص3الفراىيدّي، العيف، ج (3)

 .217، ص3ابف سيده، المحكـ كالمحي  األعظـ، ج (4)

 .150، ص2 ابف القّطاع، كتاب األفعاؿ، ج(5)

، 2ابف منظكر، لساف العرب، ج:  لـ أقف عمى قائل ىذا البيت في المصادر التي اّطمعت عمييا، راجع(6)
 . 484، ص6الزبيدي، تاج العركس، ج. 489ص

 . 489، ص1 العسكرّي، جميرة األمثاؿ، ج(7)
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 ُيسمح اسمح بالة ما أباليو" : قاؿ الّمبف، مف الكضكء عف  أّنو لّما سئل–عنيما 
يَّل سيِّل: معناه": األصمعي  قاؿ(1)،"لَسؾ  – كفي الحديث عف الّنبي (2)،"كعميؾ لؾ ُيسَس

 يربح األشياء في المساىمة"  :أي( 3)،"رباح الّسماح: "  أّنو قاؿ–صمى هللا عميو كسّمـ 
مْتتُ  إِّنِّّي : " أّنو قاؿ–صّمى هللا عميو كسّمـ   – كعنو (4)،"صاحبيا يربح سِّ نِّيفِّيَّةٍة  ُأرْت  بِّحَس
ةٍة  حَس مْت ( 6)".شّدة  كال ضيق فييا ليس" مّمة : أي( 5)،"سَس

  

 في االستعمال القرآني لمفهوم الّتسامح

باشتقاقاتيا المختمفة في القرآف الكريـ، فإّف المتبّصر  (الّتسامح)لـ ترد لفظة     
ّنما  آلياتو الّشريفة ال يظفر بسي سياؽ مقالّي ُصّرح فيو بيذه الّمفظة عمى التعييف، كا 

العفك : كّنى متنزه التنزيل عف معاني الّتسامح كالمسامحة بسلفاظ أخرى، نحك
كاإلحساف كالعدؿ كغيرىا؛ كلذلؾ كاف البحث عف ىذه المعاني الكامنة يتطّمب مّنا 
الغكص في إعماؽ لغة التنزيل، بغية استشراؼ السياقات المقالّية التي حفمت بيذه 

 . المعاني، كمف ثّمة استكناه ىذه الّداللة المتعّينة

                                                           
 .129، ص1 الزمخشرّي، الفائق في غريب الحديث، ج(1)

 .201، ص4 األزىرّي، تيذيب الّمغة، ج(2)

ضعيف الجامع الصغير، : كقد ضّعفو األباني كقاؿ ىك منكر، راجع. 48، ص1الّشياب، مسند الّشياب، ج (3)
 .     62، ص4، ج1557: كسمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة، حديث رقـ. 492، ص3354: حديث رقـ

.  398، ص2ابف األثير، الّنياية في غريب الحديث كاألثر، ج (4)

 . 349، ص41، ج24855: أحمد بف حنبل، مسند اإلماـ أحمد بف حنبل، حديث رقـ (5)

 .489، ص2ابف منظكر، لساف العرب، ج ((6
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مفهوم الّتسامح في مقامات الّتعايش والّتحاور  -

    كلّما كاف لفظ الّتسامح كالمسامحة يّتجو في معناه الّمغكّي نحك المجاكزة كالُمساىمة 
بيف الّناس، كانت مقامات الّتحاكر كالتعايش مع اآلخر أّكؿ مف يحتضف ىذه 
الّدالالت، فقد حفل الّذكر الحكيـ بجممة مف اآليات الكريمة التي تحكي منيج 

. الشريعة السمحاء في مخالطة ُغرباء المّمة كالّديف

يرسـ لنا متنزه الّتنزيل المنيج القكيـ الذي ييسر سبل الّدعكة لمّديف الحنيف، ك    
 أف يبمغكا العركة الكثقى، فيبّيف أّف الّديف ىك حّق مشركع ةكُيمّيد الطريق لبني البشريّ 

لكّل الّناس، كأّف اختيار الكجية التي يرتضييا أحدىـ ىي حرّية خاّصة بو، فبل ُيشّرع 
لآلخر أف يسمبو إياىا، فيجبره أك يكرىو عمى اّتباعو أك اعتناؽ دينو، كذلؾ قكلو 

ُد مِّفَس الْتغَسيِّّ  : "تعالى يفِّ قَسدْت تَسبَسيَّفَس الرُّلشْت     (1)".الَس إِّكْترَساهَس فِّي الدِّّ

بالضـّ كالفتح لغتاف (الُكرْته)     فػ
 تدالف في أصل االستعماؿ المغكّي عمى معنى (2)

 : " يقاؿ(4) عمى غير ما يرضى إكراىا،ءىي بالفتح تعني حمل المر:  كقيل(3)المشقة،
 كما (6)فاإلجبار ىك اإلكراه،( 5)،"أكرىت فبلنًا عمى كذا ككذا إكراىا، إذا أجبرتو...  "

رِّ إكْترَساىًا حممتو عميو قيراً  : " يقاؿ(7)كما تعني القير، َسمْت مَسى األْت  فإذا (1)،"كَسأَسكْترَسىْتُتُو عَس
                                                           

 .256سكرة البقرة، اآلية  (1)

 .11، ص6 األزىرّي، تيذيب الّمغة، ج(2)

(
3

. 534ص ،13ج ،(كره )العرب، لساف منظكر،  ابف(

 . 133، ص4 العكتبي، اإلبانة في المغة العربية، ج(4)

 .800، ص2ابف دريد، جميرة الّمغة، ج (5)

 .247العسكري، الفركؽ المغكّية، ص (6)

 .532، ص2 الفيكمّي، المصباح المنير، ج(7)
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في سياؽ كاحد، صار المعنى منع حمل الّناس  (الديف)مع  (اإلكراه)تضامت لفظة 
ال إجبارَس كال حملَس كال اضطياد   : "إلى اعتناؽ ىذا الّديف أك ذاؾ قيرًا كقصرًا، أي

كفي ذلؾ يقكؿ ( 2)،"في الّديف، أي ليس يفعمو فاعل إال عمى سبيل الطكعِّ كاالختيار
فيو دليل عمى أف أىل الّذمة ال يكرىكف عمى اإلسبلـ كال  : "جبلؿ الّديف الّسيكطيّ 

(   3)".يصح إسبلميـ باإلكراه ألف اآلية نزلت فييـ

 (4)،"مّمة اإلسبلـ كاعتقاده: "في ىذه اآلية الكريمة، فإّنيا تعني (الّديف)    كأّما لفظة 
 (الّديف)كبناًء عمى ذلؾ رأى أبك جعفر الّنحاس أّف األلف كالبلـ التي تمتصق بمفظة 

ِـّ  "في ىذا الّسياؽ الشريف ىي لمتعريف؛  بلَس سْت نَسى الَس إِّكْترَساهَس فِّي اإلْتِّ َسفَّ الْتمَسعْت كما ( 5)،"ألِّ
ِـّ  : "، كالّتقدير إليوتحتمل أف تككف عكضًا عف المضاؼ بلَس سْت ( 6)،"الَس إِّكْترَساهَس فِّي ديف اإلْتِّ

 (7)."في ديف هللا"أك 

    كلعّل ىذه اآلية الكريمة تعّبد الّطريق في إقامة الجسكر بيف الحضارات اإلنسانّية، 
فيي تفتح الباب عمى مصرعيو أماـ الّتحاكر كالتجادؿ بيف أصحاب الّديانات كال سّيما 

لئؾ الغبلة الذيف ينعتكف اإلسبلـ كالّسماكية منيا، كىي في الكقت نفسو تكّمـ أفكاه أ
. بالغمّك، كيصفكنو بديف القتاؿ كاإلبادة اإلنسانّية

                                                                                                                                                                      
 .532، ص2 المصدر السابق، ج(1)

 .602، ص2 الباقبلني، االنتصار لمقرآف، ج(2)

 .61السيكطّي، اإلكميل في استنباط التنزيل، ص (3)

 . 616، ص2أبك حياف، البحر المحي ، ج (4)

 .259الّنحاس، الّناسخ كالمنسكخ، ص (5)

. المصدر السابق (6)

 .547، ص2السميف الحمبي، الدر المصكف، ج (7)
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ذا كانت ىذه اآلية الكريمة قد دعت إلى تحريـ اإلكراه كاإلجبار في الّدعك  ة    كا 
كاليداية إلى ديف هللا، فإف في الّذكر الحكيـ مف الّسياقات الشريفة ما يحمل في طّياتو 
قكاعد ركينة، كأسس منيجّية تحّكـ العبلقة مع اآلخر، كترسـ حدكد الحكار كالجدؿ 

. معو، بما يتماشى مع ركح اإلسبلـ، كشريعتو السمحة

    كىك منيج قكامو االعتداؿ في التحاكر، كركحو الحكمة كالمكعظة الحسنة، كذلؾ 
ْـت بِّالَّتِّي ىِّيَس  : "قكلو تعالى لْتُي ادِّ  كَسجَس

نَسةِّ سَس ظَسةِّ الْتحَس مَسةِّ كَسالْتمَسكْتعِّ كْت بِّؾَس بِّالْتحِّ بِّيلِّ رَس ُع إِّلَسى سَس ادْت
ي ـُ ىْتتَسدِّ ـُ بِّالْت مَس بِّيمِّوِّ كَسُىكَس أَسعْت لَّ عَسفْت سَس ـُ بِّمَسفْت ضَس مَس بَّؾَس ُىكَس أَسعْت ُف إِّفَّ رَس سَس فإّف مف أصكؿ ( 1)،"أَسحْت

الدعكة إلى هللا أف يتحمى أصحابيا بركح الّميف كالّسماحة كىـ يخاطبكف غيرىـ في 
حتى تعطي دعكتيـ ثمارىا  "سبيل محاكرتيـ كاقناعيـ بسمكؾ الّطريق القكيـ، ك

( 2)". المرجّكة

المجادلة كالمناظرة كالحكار مف كاجبات اإلسبلـ التي أكجبيا هللا  "    كقد عّد العمماء 
 فنرى شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ينّبو عمى أىمّية الّدعكة (3)،"عمى أىل العمـ كالبصيرة

كالّدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة كالمكعظة الحسنة : "إلى هللا بالحمـ كالمسامحة بقكلو
كالمجادلة بالتي ىي أحسف كنحك ذلؾ مّما أكجبو هللا عمى المؤمنيف، فيذا كاجب عمى 

كأّما ما كجب عمى أعيانيـ، فيذا يتنّكع بتنّكع قدرىـ كحاجتيـ . الكفاية منيـ
   (4)".كمعرفتيـ

   كيرى ابف تيمية في الّسياؽ نفسو أّف الجدؿ كالحكار ىما مف الّضركرات التي 
لفظة  (الّنحل) الخطاب في آية صاحبتستمـز الّسماحة كالرقة كليف الجانب؛ كلذلؾ 

                                                           
 .125سكرة، الّنحل، اآلية  (1)

 . 97الميماف، مفيـك السماحة كاليسر في الكتاب كالسنة كأدلتيا، ص (2)

 .  27 السقار، الحكار مع أتباع األدياف، ص(3)

 . 52-51، ص1ابف تيمية، درء تعارض العقل كالنقل، ج (4)
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سنة كما قاؿ في المكعظة، ألّف الجداؿ فيو  "(1)(أحسف) بػ (الجداؿ) كلـ يقل بالحَس
مدافعة كمغاضبة، فيحتاج أف يككف بالتي ىي أحسف، حّتى يصمح ما فيو مف 

  (2)".الممانعة كالمدافعة

يف كالمسامحة في القكؿ كالحكار ىك سّنة األنبياء كالّرسل منذ فجر ؿّ     لقد كاف اؿ
لّما أمره هللا عّز كجل ىك كأخاه – عميو الّسبلـ – ىك كميـ هللا مكسى  الّتاريخ، فيا

ىاركف أف يذىبا إلى فرعكف ليعرضا عميو ديف هللا كشريعتو، أمرىما أف يبديا أحسف 
ّنما (3)؛"فَسُقكالَس لَسُو قَسكْتاًل لَسيِّّناً  : "الكبلـ كألينو عند تحاكرىما معو، كذلؾ قكلو جّل ثناؤه  كا 

كاف الّميف كالمسامحة ىي عنكاف خطابيما، ال خكفًا مف جبركت فرعكف كبطشو، 
ُر أَسكْت  : "كلكف طمعًا أف تتحّقق اليداية عمى أيدييما، حيث يقكؿ سبحانو مَُّو يَستَسذَسكَّ لَسعَس

ى شَس   (4)."يَسخْت

، - عمييـ الّسبلـ –     فإذا كاف ذلؾ الّنيج في الّدعكة كالحكار ىك شسف األنبياء 
؟ كىك  -صّمى هللا عميو كسمـ - فكيف ىك الحاؿ مع سّيد المرسميف كخاتميـ دمحم 

مَسى ُخُمقٍة : "المزّكى عند ربو بسحسف الُخمق، كأكـر المنزلة، كذلؾ قكلو تعالى ا ِّنَّؾَس لَسعَس كَس
ٍـة  ي  ( 5)".عَسظِّ

 الّميف في المعاممة، كالرفق في المعاشرة ىك شعار الّدعكة المحّمدّية، فقد ف    كقد كا
مـ في الحكار، كأف – صّمى هللا عميو كسمـ – أمر هللا تعالى نبّيو دمحم  أف يتحّمى بالحِّ

قكؿ سبحانو كتعالى مخاطبًا ييرّؽ قمبو لكل مف يتجّاذب معو أطراؼ الخطاب، 
كا مِّفْت  : "الّرسكؿ الكريـ نْتفَسضُّل مْتبِّ الَس مِّيظَس الْتقَس لَسكْت ُكنْتتَس فَسّظًا غَس ْـت كَس ِّ لِّنْتتَس لَسُي مَسةٍة مِّفَس  َّ فَسبِّمَسا رَسحْت

                                                           
 .48 السقار، الحكار مع أتباع األدياف، ص(1)

 . 468ابف تيمية، الرد عمى المنطقييف، ص (2)

 . 44سكرة طو، اآلية  (3)

 . 44سكرة طو، اآلية  (4)

 .4سكرة القمـ، اآلية  ((5)
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لِّؾَس  كْت كبيذه اآلية استدّؿ اإلماـ أبك بكر الجّصاص عمى كجكب المسامحة كالّميف ( 1)،"حَس
إذ الفَسظَسظ ىي ( 2)؛"كترؾ الفظاظة كالغمظة في الّدعاء إلى ّ  تعالى"في الحكار، 

فيو : رجل فَسظٌّ ذك فَسظاظة؛ أي: " يقاؿ(4) كالغمظة في الّطبع،(3)الخشكنة في الكبلـ،
مَسظ في منطقو كتجّيـ ( 5)".غِّ

    كلذلؾ كانت المسامحة في الحكار، كالمساىمة في الجداؿ ىي المنياج القكيـ، 
كالّصراط المستقيـ الذي اصطبغت بو الّرسالة المصطفكّية منذ بكاكيرىا األكلى، 

فاعتناؽ اإلسبلـ كغادرة ديف اآلباء كاألجداد ال يككف باإلكراه كاإللزاـ، يقكؿ سبحانو 
يعًا أَسفَسسَسنْتتَس   "(6):مخاطبًا رسكلو األميف مِّ ْـت جَس َسرْتضِّ ُكمُّلُي مَسفَس مَسفْت فِّي األْت بُّلؾَس آلَس اءَس رَس لَسكْت شَس كَس

نِّيفَس  مِّ تَّى يَسُككُنكا ُمؤْت  ( 7)."ُتكْترُِّه النَّاسَس حَس

مشاىد كثيرة عديدة تصّكر – صّمى هللا عميو كسّمـ –     كفي سيرة سّيد الخمق محّمد 
عظيـ أخبلقو الكريمة، كتظير مقدار سماحة نبّينا الكريـ مع أىل الّديانات لنا 

كقف "... لّما دخل مّكة المكّرمة فاتحًا، – صّمى هللا عميو كسّمـ – األخرى، فإّنو 
ُتكِّّف لو الّناس في المسجد،  ُه »: فَسقَساؿَس ... عمى باب الكعبة كقد اسْت دَس الَس إلَسوَس إالَّ  َُّ كَسحْت

ه،  دَس زَسابَس كَسحْت َسحْت َـس األْت ُه، كَسىَسزَس رَس عَسبْتدَس نَسصَس ُه، كَس دَس ؽَس كَسعْت دَس رِّيؾَس لَسُو، صَس يا معشر قريش، ...  الَس شَس
إّف ّ  قد أذىب عنكـ نخكة الجاىمّية، كتعّظميا باآلباء، الّناس مف آدـ، كآدـ مف 

                                                           
 .159سكرة آؿ عمراف، اآلية  (1)

 .51، بص2الجّصاص، أحكاـ القرآف، ج (2))

 .261، ص14األزىرّي، تيذيب المغة، ج. 153، ص8 الفراىيدي، العيف، ج(3)

 . 85 الّداني، الفرؽ بيف الضاد كالظاء فى كتاب هللا، ص(4)

 .261، ص14األزىرّي، تيذيب المغة، ج. 153، ص8 الفراىيدي، العيف، ج(5)

 .244، ص2الزركشّي، البرىاف في عمـك القرآف، ج (6)

 .99سكرة يكنس، اآلية  (7)
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ُفكا  : "تراب، ثـّ تبل ىذه اآلية ارَس قَسبَسائِّلَس لِّتَسعَس ْـت ُشُعكًبا كَس مْتنَساُك عَس ُأنْتثَسى كَسجَس رٍة كَس ْـت مِّفْت ذَسكَس نَساُك مَسقْت إِّنَّا خَس
ْـت  ِّ أَستْتقَساُك نْتدَس  َّ ْـت عِّ ُك مَس يا معشر قريش، ما تركف أّني فاعل : ثـّ قاؿ. ، اآلية كّميا"إِّفَّ أَسكْترَس

 كىنا تظير أعظـ صكر السماحة بيف (1)،"خيرًا، أخ كريـ، كابف أخ كريـ: فيكـ؟ قالكا
اذىبكا فسنتـ  : "األدياف، كذلؾ في جكاب المصطفى ألىل مّكة، حيث يقكؿ

     (2)".الّطمقاء

ذا ما غادرنا ىذه الّدكحة النبكّية، لنعكد إلى الّذكر الحكيـ نستشرؼ منو بعضًا      كا 
-  الّتكراة كاإلنجيل، أتباع مكسى كعيسى ةمف صكر تسامح الّديف الحنيف مع حمل

، فنمفي القرآف الكريـ قد رسـ لنا أبرز مبلمح التعايش كالّتسامح -عمييما الّسبلـ 
الّديني مع أىل الكتب الّسماكّية، كىي تدكر في مجمميا حكؿ طبيعة العبلقة 
االجتماعّية مع اآلخر، كماىّية الّصبلت كالكشائج التي يمكف أف تكّكف نسيجًا 

. مجتمعّيًا يمتقي فيو المسمـ مع غيره في بنية اجتماعّية كاحدة

    لقد حرص اإلسبلـ في جميع مراحل الّدعكة كالّتبميغ، عمى مّد جسكر االلتقاء، 
قامة عبلقات التقارب مع أىل الّتكراة كاإلنجيل، فسباح لممسمـ أف يسكل مف ذبائحيـ،  كا 

اسـ لما : اسـ لما يؤكل، كالّشراب " إذ الّطعاـ في لغة العرب (3)،"جميع مطاعميـ"أك 
 فمكل كاحد (5) كما أجاز ألىل الكتاب أف يسكمكا مف طعاـ المسمميف؛(4)،"لما يشرب

ـُ الطَّيِّّبَساُت  : " كفي ذلؾ يقكؿ عّز ثناؤه(6)منيما أف يتناكؿ طعاـ اآلخر، لَّ لَسُك َـس ُأحِّ الْتيَسكْت

                                                           
 .13سكرة الحجرات، اآلية . 412، ص2ابف ىشاـ، الّسيرة الّنبكّية، ج (1)

 .المصدر السابق (2)

 .607، ص1الّزمخشرّي، الكّشاؼ، ج (3)

 .366، ص12ابف منظكر، لساف العرب، ج (4)

 .294، ص11 الّرازّي، مفاتيح الغيب، ج(5)

 .  462، ص3الماتريدي، تسكيبلت أىل السنة، ج (6)
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ْـت  لٌّ لَسُي ْـت حِّ اُمُك طَسعَس ْـت كَس لٌّ لَسُك يفَس ُأكُتكا الْتكِّتَسابَس حِّ ـُ الَّذِّ ا طَسعَس يقكؿ الزّجاج مفّسرّا معنى ( 1)،"كَس
، كقد ...ذبائح أىل الكتاب  "المراد بالّطعاـ ىينا : الّطعاـ في ىذه اآلية الكريمة

أجمع المسممكف أّف ذبائح أىل الكتاب حبلؿ لممسمميف، كاختمفكا فيما سكاىا مف 
أف جميع طعاميـ - ك َّ أعمـ -  مف األطعمة، فالظاىر ياألطعمة، كالذبائح ق

( 2)".حبلؿ كالذبائح

 مع أىل الكتاب لتشمل األسرة، فيجيز ي    كما اّتسعت دائرة التسامح كالتقارب الّديف
 كذلؾ قكلو (3)اإلسبلـ لممسمـ مصاىرة الييكد كالّنصارى بالّزكاج مف فتياتيـ الحرائر،

نَساُت مِّفَس  : "تعالى صَس ْـت كَسالْتُمحْت لٌّ لَسُي ْـت حِّ اُمُك طَسعَس ْـت كَس لٌّ لَسُك يفَس ُأكُتكا الْتكِّتَسابَس حِّ ـُ الَّذِّ ا طَسعَس كَس
ْـت  مُِّك يفَس ُأكُتكا الْتكِّتَسابَس مِّفْت قَسبْت نَساُت مِّفَس الَّذِّ صَس نَساتِّ كَسالْتُمحْت مِّ  (4)."الْتُمؤْت

 

- 
 :واإلنصافالّتسامح في مقامات العدل مفهوم  

    كفي صيركرة البحث عف مفيـك الّتسامح في متنزه التنزيل يظفر المرء بمقامات 
شريفة، كسياقات كريمة تصدر عف معنى الّتساىل كالتسامح في المعاشرة كالمعاممة، 

، فإّف صبلح المجتمعات، ؼانص في فمؾ سياقات العدؿ كاإلاكىي تدكر في مجممو
ساف كأخيو ف جسكر المشاركة الكجدانّية بيف اإلدّ كبناء كشائج القربى بيف الّناس، ـك

نبات غراس القس  بالعدالة  اإلنساف ال تحصل إال بزرع ركح المسامحة باإلحساف، كا 
.  كالمساكاة

                                                           
 سكرة المائدة، اآلية (1)

 .151، ص2الزّجاج، معاني القرآف كا عرابو، ج (2)

 .581، ص9الّطبرّي، جامع البياف، ج (3)

 .5سكرة المائدة، اآلية  (4)
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ساف في ح    كلعّل أبمغ سياؽ كأعجز بياف تمؾ اآلية القرآنّية التي جمعت العدؿ كاإل
دْت  : "بنية جممّية كاحدة، كىك قكلو عّز مف قائل ا ِّيتَساءِّ ذِّي ؿإِّفَّ  ََّس يَسسْتُمُر بِّالْتعَس افِّ كَس سَس حْت  كَساإلْتِّ

ُركفَس  ْـت تَسذَسكَّ مَُّك ْـت لَسعَس ُظُك رِّ كَسالْتبَسغْتيِّ يَسعِّ اءِّ كَسالْتُمنْتكَس شَس يَسنْتيَسى عَسفِّ الْتفَسحْت بَسى كَس فإّف ىذا ( 1)،"الْتُقرْت
رساء لمقكاعد الكمّية التي تسّير سمككات أفراد الجماعة البشرّية إالخطاب الربانّي ىك 

ـّ بدافع مف ىذه  داخل المجتمعات اإلنسانّية؛ فكّل عمميات التفاعل االجتماعّي تت
كصية جامعة، كدستكر شامل، يكفل االستقرار كاليناء، " إّنو إذف (2)القكاعد الجامعة؛

لؤلفراد كالمجتمعات التي تعيش عمى نكر مف تعاليميا، كتيتدي بسخبلقيا المرضية 
  ( 3)".في حياتيا

    لقد حرصت الّدكلة اإلسبلمّية منذ بكاكيرىا األكلى عمى إرساء ركح الّتآلف 
كالّتسامح بيف أفرادىا، كذلؾ برسـ حدكد العبلقات بيف القاطنيف في أرجائيا، عمى 

. نحك يكفل ليـ الّتكازف كالّتناسب في الحقكؽ كالكاجبات

االجتماعّية كالّسياسية كالقانكنية     إّف تمّتع كل كاحد مف أعضاء المجتمع بحقكقو 
جابيًا يتطّمع ألخيو اإلنساف بركح مفعمة يكاالقتصادية كاألخبلقّية يجعل منو إنسانًا إ

بالتسامح كالتراضي، فيقبل عميو كقد عمرت نفسو بالسكينة كالّطمسنينة، فكّل كاحد 
منيما يعترؼ لآلخر بالحقكؽ كالكاجبات، كالكّل يتفيء ظبلؿ العّدالة كالمساكة، كليس 

 رّب العباد عمى مففالّظمـ محّرـ ( 4)،"ميل كانحراؼ عف ميزاف العدؿ" ىناؾ أدنى 
 في الحديث ةيقكؿ رّب العزّ ! نفسو جّل جبللو، فكيف بظمـ اإلنساف ألخيو اإلنساف

                                                           
 .90سكرة الّنحل، اآلية  (1)

 .79-78القحطانّي، مفيـك الحكمة في الدعكة إلى  َّ تعالى في ضكء الكتاب كالسنة، ص (2)

 .216دراسة في التفسير المكضكعي، ص- رفاعي، صكر اإلعبلـ اإلسبلمي في القرآف الكريـ  (3)

 .341السعدّي، دراسات في تميز األمة اإلسبلمية كمكقف المستشرقيف منو، ص (4)
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ًا، فبل ـيا عبادي، إني حّرمت الّظمـ عمى نفسي كجعمتو بينكـ محرّ  : "القدسّي الّشريف
 (     1)".تظالمكا

قامة العدؿ في الّتنزيل عاّمًا ينسحب      كلذلؾ جاء الخطاب الربانّي بتحريـ الّظمـ، كا 
عمى كافة طكائف المجتمع بغض الّنظر عف المّمة كاالنتماء العقدّي، كذلؾ قكلو عّز 

ُكُمكا  : "ثناؤه ْـت بَسيْتفَس النَّاسِّ أَسفْت تَسحْت ُت مْت كَس ا ِّذَسا حَس ا كَس انَساتِّ إِّلَسى أَسىْتمِّيَس َسمَس كا األْت دُّل ْـت أَسفْت ُتؤَس إِّفَّ  ََّس يَسسْتُمُرُك
يراً  يعًا بَسصِّ مِّ افَس سَس ْـت بِّوِّ إِّفَّ  ََّس كَس ُظُك مَّا يَسعِّ ؿِّ إِّفَّ  ََّس نِّعِّ دْت فإّف ىذه اآلية الكريمة قد ( 2)،"بِّالْتعَس

نّصت عمى مبدأيف متينيف ينتحاف مف ركح الّتسامح بيف البشر، كىما يقعاف في 
سانّية عمى ىذه البسيطة، فيما أحد األسس التي تضب  حركة فصدارة الّنكاميس اإل

 . األفراد داخل الّنسيج االجتماعي الكاحد

سكاء كانت تمؾ األمكر  "    فاألّكؿ ىك أداء األمانة ألصحابيا في جميع شؤكنيا، 
 (األمانة) كذلؾ أّف (3)،"مف باب المذاىب كالّديانات، أك مف باب الّدنيا كالمعامبلت

 كىي في الكقت (4) ىي مصدر استغني بو عف الجمع عمى سبيل الّنيابة،ةفي العربيّ 
"  إذ األمانة مّما تعّددت ضركبيا كتنّكعت كجكىيا، فػ (5)نفسو بنية تدّؿ عمى الكثرة؛

األمانة العيد تجمع كل ما تحممو اإلنساف مف أمر دينو كدنياه قكاًل كفعبًل، كىذا ... 
 (6)".يعـّ معاشرة الّناس كالمكاعيد كغير ذلؾ، كرعاية ذلؾ حفظو كالقياـ بو

                                                           
  .  1994، ص4، ج2577:  مسمـ، المسند الصحيح، باب تحريـ الظمـ، حديث رقـ(1)

 .58سكرة الّنساء، اآلية  (2)

 .108، ص10الّرازي، مفاتيح الغيب، ج (3)

 .187، ص2 األزىرّي، معاني القراءات، ج4

 .287، ص5الفارسّي، الحجة، ج. 483 ابف زنجمة، حّجة القراءات، ص5

 .  107، ص12القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ج. 137، ص4 ابف عطية، المحرر الكجيز، ج6
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– كما يقكؿ ابف عباس –     كاألمانة المنصكص عمييا في ىذا الّسياؽ الّشريف 
ي األمانة إلى البّر  "ىي – رضي هللا عنيما  عامة في كل أمانة، البّر كالفاجر يؤدِّّ

 إذ األمانة ىي مف الّصنكؼ التي (1)؛" كالفاجر، كالّرحـ تكصل برة كانت أك فاجرة
 يؤّديف ثبلثة" : ميراف بف ميمكف  كفي ذلؾ يقكؿ تعّددت أنكاعيا، كتباينت ضركبيا،

ف األمانة لفظ" : القاضي كقاؿ. الّرحـ كصمة كالعيد األمانة: كالفاجر البرّ  إلى  كاف كا 
 إلى األمانات تؤّدكا أف يسمركـ  ّ  إفّ : اآلية ىذه في قاؿ تعالى أّنو إالّ  لمكلّ  متناكالّ 
 اّلتي ىي ألّنيا الماؿ، مجرى  يجري  ما األمانة بيذه المراد يككف  أف فكجب أىميا
 (2)"..الغير إلى أداؤىا يمكف

 نزلت ألجمو ىذه اآلية اً     كتحكي أميات كتب الّتفسير كالسيرة النبكّية سببًا مباشر
قامة نامكس (3)الكريمة،  كىي تمّثل في مجمميا صكرة ناصعة لمتسامح الّديني، كا 

 فقد ُركي أّف الّرسكؿ الكريـ العدؿ المطمق بيف أفراد المجتمع ذكي الّطكائف المتباينة، 
 إّنو: لو  لّما دخل مّكة عاـ الفتح طمب مفتاح الكعبة، فقيل– صّمى هللا عميو كسّمـ –
بِّيِّّ  بف عثماف مع جَس لو سدانة الكعبة، فسرسل إليو  الّدار، ككاف عبد بني مف طمحة الْتحَس

 يطمب منو المفتاح، فسبى عثماف أف يعطيو – كّرـ هللا كجيو –عميًا بف أبي طالب 
 فكاف (4)،"منو أمنعو لـ كسّمـ عميو هللا صّمى هللا رسكؿ إّنو عممت لك" : إّياه، كقاؿ

أمر الّرسكؿ  (الّنساء)مف عمّي أف أخذ منو المفتاح قيرًا رغـ أنفو، فمّما نزلت آية 
 أكرىت" : لو فقاؿ بو، متمّطفاً  بالمفتاح عمي الكريـ برّد المفتاح عمى عثماف، فجاءه

                                                           
 ج. 70، ص2الكاحدّي، الكسي  في تفسير القرآف المجيد، ج (1)

. 109، ص10الرازّي، مفاتيح الغيب، ج (2)

 .  648، ص1البغكّي، معالـ التنزيل، ج. 535، ص6 الكاحدّي، التفسير البسي ، ج(3)

 . 140، ص3ابف برىاف الّديف، السيرة الحمبية، ج (4)
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فكاف مف  (2)،"عميؾ برده أمرنا هللا ألفّ " : لو عمي فقاؿ (1)،"ترفق جئت ثـ كآذيت
 صّمى هللا عميو كسّمـ قاؿ لطمحة لّما أعاد لو –عثماف أف أسمـ، كيركى أّف الّرسكؿ 

(  3)".ظالـ إال منكـ يسخذىا ال تالدة خالدة طمحة أبي بني يا خذكىا : "مفتاح الكعبة

 "    كأّما الحكـ بالعدؿ فيقتضي استقامة الميزاف، كمنافاة الميل كاالنحياز؛ إذ العدؿ 

دكف أف يككف لمّنسب مكاف، كال لمقرابة مقاـ، بآية اقتراف ( 4)،"سكاء عمى الّتقسي  ىك
ا ِّذَسا: " ، كذلؾ قكلو تعالى(الّناس)األمر بالعدؿ في سياؽ ىذه اآلية بمفظة  ْـت  كَس ُت مْت كَس  حَس

ُكُمكا أَسفْت  النَّاسِّ  بَسيْتفَس  ؿِّ  تَسحْت دْت كىذا يعـّ مصالح الّناس كاّفة،( 5)،"بِّالْتعَس
 الحكـ  يشمل" فػ (6)

 كالبعيد، القريب عمى كالكثير، ذلؾ مف القميل كاألعراض، كاألمكاؿ الّدماء في بينيـ
   (7)."كالفاجر كالبَسرِّ 

    كلعّل ىذه العدالة في تحصيل الحقكؽ، كتمؾ المساكاة في جمب الكاجبات تخمق 
بيف أطياؼ المجتمع ركحًا مف الّتسامح بيف الجميع، كتمنع الشعكر مف البعض 

ينعـ بو الّناس أجمعيف، كال يمنعيـ  عاـ بالبغض كالكراىية؛ إذ القس  كالعدؿ ىك حق

                                                           
 . 140، ص3ابف برىاف الّديف، السيرة الحمبية، ج (1)

. المصدر الّسابق (2)

 .  259، ص23ابف عساكر، تاريخ دمشق، ج. 713، ص2 النمري، االستيعاب في معرفة األصحاب، ج(3)

 .551، ص1الراغب األصفيانّي، المفردات في غريب القرآف، ج (4)

 .58سكرة الّنساء، اآلية  (5)

 .142رفاعي، صكر اإلعبلـ اإلسبلمي في القرآف الكريـ، ص (6)

 . 183السعدّي، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، ص (7)
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 كال فحسب، كبعض بعضيـ المسمميف بيف عدالً  ال "فػ ( 1)منو عرؽ، أك لكف أك ديف،
ّنما الّناس، سائر دكف  الكتاب أىل مع عدالً     (2)".إنساف بكصفو إنساف لكلّ  ىك كا 

    كتبمغ درجة العدؿ كاإلنصاؼ الّذركة في المجتمع المسمـ حيف تمتّد ظبللو لتشمل  
يُض اؿ)العدك الشنآف   فمعاداة اآلخر كاشتعاؿ مشاعر البغض كالكراىية ال تبيح (3)،(بَسغِّ

ٍـة أَسفْت : "  يقكؿ تعالى(4)،تبيح ألحد أف يجكر عميو فيظممو نَسآُف قَسكْت ْـت شَس نَُّك رِّمَس كَسال يَسجْت
تَسُدكا  ِـّ أَسفْت تَسعْت را دِّ الْتحَس جِّ ْـت عَسفِّ الْتمَسسْت كُك دُّل ٍـة : "  كقكلو تعالى(5)،"صَس نَسآُف قَسكْت ْـت شَس نَُّك رِّمَس كَسال يَسجْت

ُلكا دِّ مى أَسالَّ تَسعْت فإّف ميزاف العدؿ ال تميل إحدى كفتيو ألجل ضغينة أك حتى ( 6)،"عَس
لّدـ، أك صمة القرابة في عدالة اإلسبلـ، ارابطة ؿ اً  ركيفاً عداكة، فميس ىناؾ مكاف

 ال فضل ألحد عمى اآلخر، حتى كلك (7)،" الّناس كسسناف المش  : "فشعارىا المعمنة
فالعدالة في الّشريعة ( 8)،"كاف الخصـ قريبًا أك صاحبًا أك كالدًا أك غنيًا أك فقيراً 

ا : "تصديقًا لقكلو جّل في عبله( 9)،السمحاء مطمقة ال قيد فييا كال اختبلؼ  يَسا أَسيُّليَس
يفَس  ُنكا الَّذِّ اءَس  بِّالْتقِّسْت ِّ  قَسكَّامِّيفَس  ُككُنكا آمَس دَس لَسكْت   َِِّّّ  ُشيَس مَسى كَس ْـت  عَس ُك يْتفِّ  أَسكِّ  أَسنْتُفسِّ بِّيفَس  الْتكَسالِّدَس َسقْترَس  إِّفْت  كَساألْت

                                                           
 .  93 الّصبّلبي، الكسطية في القرآف الكريـ، ص(1)

 .689، ص2قطب، في ظبلؿ القرآف، ج سّيد (2)

 .300، ص1 الفراء، معاني القرآف، ج3

 .  7، ص2ابف أبي زمنيف، تفسير القرآف العزيز، ج (4)

 .2 سكرة المائدة، اآلية (5)

 .8 سكرة المائدة، اآلية (6)

(
7

  . 145، ص1الّشهاب، مسند الّشهاب، ج (

 . 28 الحمبلكي، االعتصاـ باإلسبلـ، ص(8)

. 51عكدة، اإلسبلـ بيف جيل أبنائو كعجز عممائو،، ص (9)
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لَسى فَسا َُّ  فَسقِّيًرا أَسكْت  غَسنِّيًّا يَسُكفْت  ا أَسكْت ُلكا أَسفْت  الْتيَسكَسى  تَستَّبُِّعكا فَسبلَس  بِّيِّمَس دِّ رُِّضكا أَسكْت  تَسمْتُككا كَسا ِّفْت  تَسعْت  فَسإِّفَّ  ُتعْت
افَس   ََّس  ُمكفَس  بِّمَسا كَس مَس بِّيراً  تَسعْت ( 1)".خَس

مفهوم التسامح في سياق البّر واإلحسان  -

    حفل الّذكر الحكيـ بفيض مف المقامات الّشريفة التي كردت فييا لفظتا البر 
كاإلحساف، كىي في مجمميا تجاكز المعنى المعجمي المتكاضع ليما في أصل الّمغة، 
لتنفتح عمى دالالت قاّرة، يتعّمق بعضيا بمعاني التقارب كااللتقاء مع اآلخر، كأخرى 

تطمب معاني الخير كالكئاـ؟   

    كأّكؿ ما يبلقينا مف تمؾ المقامات الّشريفة دعكة إليّية إلى المجتمع المؤمف أف 
 " لكّل مَسف رفع راية األمف كالّسبلـ (2)يتّحمى أفراده بُخمق البّر كاإلحساف كالكفاء بالعيد

ْـت  : "يقكؿ جّل ثناؤه( 3)،"مف جميع أصناؼ الممل كاألدياف " يفَس لَس ـُ  َُّ عَسفِّ الَّذِّ اُك الَس يَسنْتيَس
ْـت إِّفَّ  ََّس ُيحِّبُّل  ُطكا إِّلَسيْتيِّ ُتقْتسِّ ْـت كَس كُى ْـت أَسفْت تَسبَسرُّل يَسارُِّك ْـت مِّفْت دِّ رُِّجكُك ْـت ُيخْت لَس يفِّ كَس ْـت فِّي الدِّّ ُيقَساتُِّمكُك

يفَس  طِّ فيي ( 5)، إّنيا مّنة رّبانّية تجيز التكاصل كالتقارب بيف المسمميف كغيرىـ(4)،"الْتُمقْتسِّ
فكسيـ عمى القدر الذي يكفل ففيي إذف رخصة ألبناء المعمكرة تبيح ليـ أف تمتقي 

                                                           
 .135سكرة الّنساء، اآلية  (1)

  .633، ص2درج الّدرر في تفسير اآلي كالّسكر، ج الجرجاني، (2)

 .323، ص23الّطبرّي، جامع البياف، ج (3)

 .8 سكرة الممتحنة، اآلية (4)

 . 520، ص5الماكردي، النكت كالعيكف، ج (5)
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لجميع الخمق استمرارّية الحياة كديمكمتيا، كذلؾ أف يككف العدؿ شريعتيـ، كُحسف 
  .  ىي الكشيجة الجامعةفإفَّ الّسمـ ىي العبلقة الّدائمة، كالمكدة( 1)المعاممة دستكرىـ،

    كال يقف حّد العبلقة بيف المسمميف كأصحاب الّديانات األخرى عند حسف المعاممة 
كالكفاء بالعيكد، إّنما يمتّد إلى أبعد مف ذلؾ، فكفالة العائز كالّضعيف ليس بالخاص 

يقكؿ  بالمسمميف دكف غيرىـ، إّنما ىي تعـّ كّل مف يقطف في حـر الّدكلة اإلسبلمّية،
، عمـك في جكاز دفع الّصدقات : كقكلو: "اإلماـ الجّصاص ْـت ُطكا إِّلَسيْتيِّ ُتقْتسِّ ْـت كَس كُى أَسفْت تَسبَسرُّل

إلى أىل الّذّمة؛ إذ ليس ىْـت مف أىل قتالنا فيو الّنيي عف الّصدقة عمى أىل الحرب 
يفِّ : لقكلو ْـت فِّي الدِّّ يفَس قَساتَسُمكُك ـُ  َُّ عَسفِّ الَّذِّ اُك ا يَسنْتيَس    ( 2)."إِّنَّمَس

 مشاىد حّية تحكي بّر المصطفى –صّمى هللا عميو كسّمـ - كفي سيرة الّرسكؿ     
حسانو مع اآلخر، كقد كاف ؿ صيب كافر مف الّتسامح كاإلحساف  فلييكد كالّنصارى كا 

باب ما يذكر في )قد أفرد بابًا سّماه  (صحيحو)عند سّيد األناـ، حتى أّف البخاري في 
نو فيضًا مف األحاديث التي تحكي ـّ ض (األشخاص كالخصكمة بيف المسمـ كالييكد

حسانو بسىل الكتاب، كمف ذلؾ - صّمى هللا عميو كسّمـ – سماحة المصطفى  كبّره كا 
أّف – صّمى هللا عميو كسمـ – رضي هللا عنو عف الّنبي – ما ركاه أبك سعيد الخدرّي 

بَسيْتنَسمَسا  : "رجبًل مف الييكد جاء إلى الّرسكؿ الكريـ يشكك إليو أحد األنصار حيث يقكؿ
، فَسقَساؿَس  يٌّ اءَس يَسُيكدِّ الِّسٌس جَس َـس جَس مَّ سَس مَسيْتوِّ كَس مَّى هللُا عَس ُسكُؿ  َِّّ صَس يِّي : رَس رَسبَس كَسجْت ِـّ ضَس يَسا أَسبَسا القَساسِّ

، فَسقَساؿَس  ابِّؾَس حَس ؟ : رَسُجلٌس مِّفْت أَسصْت ، قَساؿَس : ، قَساؿَس "مَسفْت ارِّ ُعكهُ »: رَسُجلٌس مِّفَس األَسنْتصَس : ، فَسقَساؿَس «ادْت
بْتتَسُو؟» رَس مِّفُ : ، قَساؿَس «أَسضَس كؽِّ يَسحْت ُتُو بِّالسُّل مِّعْت ، ُقمْتتُ : سَس رِّ مَسى البَسشَس ى عَس طَسفَسى ُمكسَس : كَسالَّذِّي اصْت

و يَس بْتُت كَسجْت رَس بَسةٌس ضَس ذَستْتنِّي غَسضْت ، فَسسَسخَس َـس مَّ سَس مَسيْتوِّ كَس مَّى هللُا عَس مَّدٍة صَس مَسى ُمحَس بِّيُث، عَس  فسراد (3)،"أَسيْت خَس
                                                           

 .469الخالدّي، القرآف كنقض مطاعف الرىباف، ص (1)

 .583، ص3الجصاص، أحكاـ القرآف، ج (2)
الخصكمات، باب ما يذكر في اإلشخاص كالخصكمة بيف المسمـ : البخارّي، الجامع المسند الصحيح، كتاب (3)

 . 121، ص3، ج2412: كالييكد، حديث رقـ
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الرسكؿ الكريـ أف يحافظ عمى تماسؾ نسيج المجتمع المسمـ بكافة أطيافو، كأف يحيي 
صكرة مف صكر المسامحة كالتعايش مع اآلخر، فكاف أف نيى عف المفاضمة بيف 

مَّـ  -األنبياء، حيث يقكؿ  سَس مَسيْتوِّ كَس مَّى هللُا عَس ، فَسإِّفَّ النَّاسَس  -:صَس يُِّّركا بَسيْتفَس األَسنْتبِّيَساءِّ الَس ُتخَس
ذٌس بِّقَسائِّمَسةٍة  ى آخِّ ُض، فَسإِّذَسا أَسنَسا بُِّمكسَس نْتُو األَسرْت قُّل عَس ؿَس مَسفْت تَسنْتشَس َـس القِّيَسامَسةِّ، فَسسَسُككُف أَسكَّ ُقكفَس يَسكْت عَس يَسصْت

قَسةِّ اأُلكلَسى عْت بَس بِّصَس ْـت ُحكسِّ ، أَس قَس عِّ رِّي أَسكَسافَس فِّيمَسفْت صَس ِـّ العَسرْتش، فَسبلَس أَسدْت  (1)".مِّفْت قَسكَسائِّ

    كعمى صعيد آخر أعمى اإلسبلـ مف شسف الكممة الطّيبة في جميع شؤكف الحياة، 
 في لما "فدعا رّب العّز عباده أف يتخّيركا أحسف الكبلـ، كأف ُيقابمكا اإلساءة بالحسنة؛ 

 : " يقكؿ سبحانو في محكـ تنزيمو(2)،"الّناس بيف المحبة كشيكع, القمكب تآلف مف ذلؾ

تَسكِّي  كَسالَس  نَسةُ  تَسسْت سَس يِّّئَسةُ  كَسالَس  الْتحَس فَسعْت  السَّ فُ  ىِّيَس  بِّالَّتِّي ادْت سَس بَسيْتنَسوُ  بَسيْتنَسؾَس  الَّذِّي فَسإِّذَسا أَسحْت اكَسةٌس  كَس سَسنَّوُ  عَسدَس  كَس
لِّيٌّ  يٌـس  كَس مِّ (  3)".حَس

 صّمى هللا – ىي تربّية ربانّية لمحبيب – كما يقكؿ ابف كثير –    فيذه اآلية الكريمة 
 إلى اإلحساف كىك الّناس، مخالطة في الّنافع الّترياؽ إلى لو مرشداً "  –عميو كسّمـ 

( 4)". محّبة كبغضو صداقة عداكتو فتعكد خاطره، ليستجمب يسيء، مف

"     كقريب مف ذلؾ خطاب رّب العّزة لجميكر المؤمنيف أف يتحّركا مع الّناس 
: "  كيتقصكا تطريز المحادثة، كذلؾ أمره لعباده في محكـ تنزيمو(5)،"المقالة تحسيف

                                                           
الخصكمات، باب ما يذكر في اإلشخاص كالخصكمة بيف المسمـ : البخارّي، الجامع المسند الصحيح، كتاب (1)

 .121، ص3، ج2412: كالييكد، حديث رقـ

 . 77الجابرّي، أسمكب الحكار مف خبلؿ سيرة مصعب بف عمير، ص (2)

 .34سكرة ُفّصمت، اآلية  (3)

. 492، ص5ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، ج (4)

 .111، ص3الكاحدّي، التفسير البسي ، ج (5)
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ُقكُلكا ًنا لِّمنَّاسِّ  كَس في ىذا الّسياؽ الكريـ ىي صفة  (الحسنى)إذ إّف لفظة ( 1)،"ُحسْت
 كىذا (2)،"حسنى مقالة أك حسنى، كممة لمّناس كقكلكا" لمكصكؼ محذكؼ تقديره 

 لّينا لمّناس قكؿ يككف  أف لئلنساف فينبغي األخبلؽ، مكاـر عمى حّض "إشعار  بػ 
 غير كمف مداىنة، غير مف كالمبتدع، كالّسّنيّ  كالفاجر، البرّ  مع طمقاً  منبسطاً  ككجيو
  (3)".مذىبو يرضي أّنو يظفّ  بكبلـ معو يتكّمـ أف

    كلّعل ىذه الّدعكة اإلليّية في تحّري أحسف القكؿ كأجكد الكبلـ ال تنحصر بفئة 
مخصكصة مف النّاس، إّنما تعـّ شرائح البشر كّميـ،

 فيدخل فييا أىل الّديانات (4)
: "  ركي عف طمحة بف عمر أّنو قاؿ لع ء(5)المختمفة، كأصحاب الشرائع المتباينة،

 بعض ليـ فسقكؿ حدة، فيّ  رجل كأنا مختمفة، أىكاء ذكك ناس عندؾ يجتمع رجل إّنؾ
 ىذه في فدخل{ حسناً  لمّناس كقكلكا: }تعالى هللا يقكؿ تفعل، ال: فقاؿ. الغميظ القكؿ
( 6)".بالحنيفيّ  كالّنصارى، فكيف الييكد اآلية

  

 

 
                                                           

 .83سكرة البقرة، اآلية  (1)

 .460، ص1 أبك حّياف، البحر المحي ، ج(2)

 . 16، ص2الجامع ألحكاـ القرآف، ج القرطبّي، (3)

 .459، ص1أبك حّياف، البحر المحي ، ج (4)

 .47مشركعيتو كآدابو، ص- السقار، الحكار مع أتباع األدياف  (5)

 . 47، ص1القرطبي، جامع البياف، ج (6)
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 مفهوم الّتسامح في العفو والّصفح -

    كمّما يّتصل بمعنى الّتساىل كالّتسامح مع اآلخر، تمؾ المقامات الّشريفة التي 
تصدر عف معنى المجاكزة عف إساءة الّناس، كتحّث عمى ُمغايرة الّضغينة 

كَس  ُخذِّ : "بالمصافحة، كمف ذلؾ قكؿ هللا تعالى في سكرة األعراؼ فْت ؼِّ  كَسأْتُمرْت  الْتعَس  بِّالْتُعرْت
مِّيفَس  عَسفِّ  كَسأَسعْترِّضْت  اىِّ  ( 1)". الْتجَس

    فيذه اآلية الكريمة ىي بمثابة ميثاؽ اجتماعّي، لمعبلقات اإلنسانّية في أعمى 
 فإّف تطكيع الّنفس (2)،"الغير مع اإلنساف بمعاممة يتعّمق فيما" مستكياتيا األخبلقّية 

عمى تقّصد الحمـ، كتربية القمب عمى استحضار األناة، يجعل المرء أعمق تبّصرًا 
باألمكر، كتصّيره أكثر ظفرًا بالقمكب، كىذه الخصاؿ كّميا ىي إحدى نتاجات خمق 

 الّصفح إلى أبداً  فيي القسكة دكافع تستجيشيا قّمما الكبيرة القمكب "العفك كالّصفح؛ إذ 
(  3)".كاألضغاف الحفيظة إلى منيا أدنى كالحناف

    كال جـر أّف ذيكع خمق الّتسامح بالعفك كالّصفح في المجتمع، يزرع عند اآلخر 
ركحًا مف المحّبة كالمكّدة، كييّيس القمكب أف تمتقي عمى قدر كلك يسير مف الّتفاىـ 
كالكئاـ، كىك في الكقت نفسو بمثابة صّماـ أماف يدرء شر مف تنكء نفسو عف قبكؿ 

 في" ىذه، ليس  (األعراؼ)إّف آية : اآلخر، كيرفض التعايش معو بسبلـ؛ كلذلؾ قيل
(  4)".منيا األخبلؽ لمكاـر أجمع آية القرآف

                                                           
 .199سكرة األعراؼ، اآلية  (1)

 .435، ص15الرازي، مفاتيح الغيب، ج (2)

  . 414 الّصبّلبي، تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ، ص(3)

 .306، ص8ىذا القكؿ لئلماـ جعفر الّصادؽ، ابف حجر، فتح الباري، ج (4)
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    كلعّل تحّري المرء الّسماحة في الخطاب، كتجاكز الّنفس عف زاّلت الّناس، يؤّدي 
إلى خمق حالة مف الكئاـ كاالنسجاـ مع اآلخر؛ إذ إّف الّنفس البشرّية كثيرًا ما تجنح 
نحك الّميف في القكؿ، كتيكى الّرفق في المعاممة؛ كلذلؾ جاء األمر الرّبانّي صريحًا 
لمّرسكؿ كأّمة المسمميف أف يمتزمكا بيذه األخبلؽ الحسنة في الّدعكة إلى هللا، كالحكار 

 لؤلّمة، المحجة فيو هللا أكضح شافياً  بياناً  ببيانيا الكريـ القرآف تكّفل كلقد "مع اآلخر، 
                     (1)".لمعالميف حضارّياً  اجتماعّياً  نظاماً  كجعمو

 

- خاتمة  -

لقد سعت ىذه الّدراسة إلى رسـ صكرة مفّصمةٍة لمّسياقات المقالّية التي كرد فييا      
فتبّصرت في المقامات الّشريفة التي اشتغل فييا  في لغة الّتنزيل، (الّتسامح)مفيـك 

ـّ  ، ث  تستشرؼ األلفاظ التي حممت في مكنكناتيا  ىذه الّدراسةتمضذلؾ المفيـك
كيمكف تمخيص أىـ الّنتائج التي تكصمت إلييا ىذه الّدراسة عمى ، (الّتسامح)معنى 

 :الّنحك اآلتي

عمى  (الّتسامح)تمتقي الّسياقات المقالّية التي استعممت فييا العربّية لفظة   -
 . معنى جامع ىك الّسبلسة كالّسيكلة

باشتقاقاتيا المختمفة في لغة الّتنزيل، فميس ىناؾ بيف  (الّتسامح)لـ ترد لفظة - 
 .(الّتسامح)آيات الّذكر الحكيـ ذكر صريح لمفظة 

                                                           
 .  267، ص2 الّدكسرّي، لمحات عف منيج القرآف الكريـ في البناء التربكي كمعالجتو، ج(1)
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 ىمعفبفي القرآف الكريـ التي جاءت الّسياقات المقالّية  يمحظ الّناظر في  -
الّصفح كالعفك كاإلحساف كالتجاكز :  نحك قد كردت بسلفاظ أخرى (الّتسامح)

 .كالرحمة كالحمـ

القرآف الكريـ أبرز مبلمح التعايش كالّتسامح الّديني مع أىل  رسـ لنا  -
الكتب الّسماكّية، فبّيف طبيعة العبلقة االجتماعّية مع اآلخر، كماىّية 

الّصبلت كالكشائج التي يمكف أف تكّكف نسيجًا مجتمعّيًا يمتقي فيو المسمـ 
 .مع غيره في بنية اجتماعّية كاحدة

مّد جسكر االلتقاء،  تظير مقامات الّتسامح مدى حرص التنزيل عمى  -
قامة عبلقات التقارب مع أىل الّديانات األخرى   . كا 

 ادعاءات الغبلة الذيف ينعتكف في الّذكر الحكيـ (الّتسامح) تدفع سياقات  -
 .اإلسبلـ بالغمّك، كيصفكنو بديف القتاؿ كاإلبادة اإلنسانّية
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 المصادر والمراجع -

ابف األثير، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف دمحم بف دمحم بف دمحم ابف عبد الكريـ  -
طاىر أحمد : تحقيق. ، النياية في غريب الحديث كاألثر(ىػ606: ت)الشيباني 
. م1979المكتبة العممّية بيروت، لبنان، محمكد دمحم الطناحي، - الزاكى 

 .تهذيب الّمغة، (ىػ370: ت)األزىرّي، أبك منصكر، دمحم بف أحمد بف األزىري  -
 .ـ2001، دار إحياء الّتراث العربّي، بيركت، لبناف، 1دمحم عكض مرعب، ط: تحقيق

سعكد،  الممؾ جامعة البحكث، ، مركز1 طلألزهري، القراءات ، معاني.......... -
 .ـ 1991الرياض، السعكدية، 

: ت)األلبانّي، أبك عبد الرحمف دمحم ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ،  -
، 1 ط.سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في األمة، (ىػ1420

 .ـ1992دار المعارؼ، الرياض، السعكدّية، 

.  المكتب اإلسبلمي. ضعيف الجامع الصغير وزيادته، .......... -

الجامع المسند الصحيح ، ( ىػ256: ت)البخارّي، أبك عبد هللا، دمحم بف إسماعيل،  -
، 1دمحم زىير ناصر، ط:  تحقيق.المختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه

 .ـ2002دار طكؽ النجاة 

: ت)الباقبلني، أبك بكر دمحم بف الطيب بف دمحم بف جعفر بف القاسـ، القاضي  -
، دار الفتح، عَسمَّاف، 1دمحم عصاـ القضاة، ط:   تحقييق.االنتصار لمقرآن ، (ىػ403

، بيركت، لبناف،   .ـ2001األردف، دار ابف حـز

ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد هللا بف  -
دمحم :  تحقيق.درء تعارض العقل والنقل، (ىػ728: ت)أبي القاسـ بف دمحم ابف تيمية 

، جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية، الرياض، السعكدية، 2رشاد سالـ، ط
.  ـ1991

 . دار المعرفة، بيركت، لبناف.الرد عمى المنطقيين، .......... -

أسموب الحوار من خالل سيرة مصعب الجابرّي، عدناف  سميماف  مسعد الجابري،  -
عبد الرحمف بف رجاء :  إشراؼ.وتطبيقاته التربوية- رضي هللا عنه - بن عمير 
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هللا األحمدي، رسالة ماجستير، كمّية التربية، الجامعة اإلسبلمية المدينة المنكرة، 
 .ـ2014السعكدّية، 

درج الّدرر في  (ىػ471: ت)الجرجانّي، أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف دمحم  -
: طمعت صبلح الفرحاف، القسـ الثاني: القسـ األّكؿ: تحقيق. تفسير اآلي والّسور

 .ـ2009، دار الفکر، عماف، األردف، 1دمحم أديب شككر أمرير ط

عبد : تحقيق. أحكام القرآن، (ىػ370: ت)الجصاص، أبك بكر، أحمد بف عمي  -
 . ـ1994، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 1السبلـ دمحم عمي شاىيف، ط

الصحاح ، (ىػ393: ت)الجكىرّي، أبك نصر إسماعيل بف حماد الجكىري الفارابي  -
، دار العمـ 4أحمد عبد الغفكر عطار، ط:  تحقيق.تاج المغة وصحاح العربية
 .ـ1987لممبلييف، بيركت، لبناف، 

فتح الباري ، (ىػ852:ت)ابف حجر العسقبلنّي، أبك الفضل أحمد بف عمي بف حجر،  -
دمحم فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو : رّقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو. شرح صحيح البخاري 

محب الديف الخطيب، عميو تعميقات عبد العزيز بف : كصححو كأشرؼ عمى طبعو
.  ـ1959عبد هللا بف باز، دار المعرفة، بيركت، لبناف، 

، مطبعة المغتيف، 1 ط.االعتصام باإلسالم الحمبلكي، عمر العرباكي الحمبلكي،  -
 . ـ1982

: ت)ابف حنبل، أبك عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل بف ىبلؿ بف أسد الشيباني  -
شعيب األرنؤكط كعادؿ مرشد :  تحقيق.مسند اإلمام أحمد بن حنبل، (ىػ241

 .ـ2001، مؤسسة الرسالة، 1عبد هللا بف عبد المحسف التركي، ط: كآخركف، إشراؼ

: ت)أبك حّياف، أثير الديف  دمحم بف يكسف بف عمي بف يكسف بف حياف األندلسي  -
صدقي دمحم جميل، دار الفكر، :  تحقيق.البحر المحيط في التفسير، (ىػ745

. ـ2000بيركت، لبناف، 

، دار 1 ط.القرآن ونقض مطاعن الرهبان الخالدّي، صبلح عبد الفتاح الخالدي،  -
 .ـ2007القمـ، دمشق، سكريا، 
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الفرق بين ، (ىػ444: ت)الّداني، أبك عمرك، عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر  -
حاتـ صالح :  تحقيق.الضاد والظاء فى كتاب هللا عز وجل وفى المشهور من الكالم

. ـ2007، دار البشائر، دمشق، سكريا، 1الّضامف، ط

 .جمهرة الّمغة، (ىػ321: المتكفى)ابف دريد أبك بكر دمحم بف الحسف بف ريد األزدي  -
 . ـ1987، دار العمـ لممبلييف، بيركت، 1رمزي منير بعمبكي، ط: تحقيق
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صور اإلعالم اإلسالمي في القرآن الكريم رفاعي، عاطف إبراىيـ المتكلي رفاعي،  -
 إشراؼ حاتـ دمحم منصكر مزركعة، رسالة .دراسة في التفسير الموضوعي- 

ماجستير، قسـ التفسير كعمـك القرآف، كمية العمـك اإلسبلمية، جامعة المدينة العالمية 
 . ـ2011، (ماليزيا)

تاج ، (ىػ1205: ت)الزبيدّي، أبك الفيض،  محّمد بف محّمد بف عبد الرّزاؽ الحسيني،  -
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، (ىػ794: ت)الزركشّي، أبك عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا بف بيادر الزركشي  -
، دار إحياء الكتب العربية 1دمحم أبك الفضل إبراىيـ، ط:  تحقيق.البرهان في عموم القرآن

 .ـ1957عيسى البابى الحمبي كشركائو، القاىرة، مصر، 
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الكشاف ، (ىػ538: ت)الّزمخشرّي، أبك القاسـ جار هللا، محمكد بف عمرك بف أحمد،  -
 .ـ1987، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، 3ط، عن حقائق غوامض التنزيل

عمي دمحم البجاكي، دمحم أبك الفضل :  تحقيق.الفائق في غريب الحديث واألثر.........  -
 .، دار المعرفة، لبناف2إبراىيـ، ط

نِّيف، أبك عبد هللا دمحم بف عبد هللا بف عيسى بف دمحم المري،  - ، (ىػ399: ت)ابف أبي زَسمَس
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القراءات،  ، حجة(ىػ403: ت )زنجمة ابف زرعة أبك دمحم، بف الرحمف زنجمة، عبد ابف -
 .الرسالة األفغاني، دار سعيد: تحقيق

 رابطة .مشروعيته وآدابه- الحوار مع أتباع األديان السقار، منقذ محمكد السقار،  -
 العالـ اإلسبلمي  

تيسير الكريم ، (ىػ1376: ت)الّسعدّي، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد هللا السعدي  -
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، دار 17 ط.في ظالل القرآن، (ىػ1385: ت)سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي  -
 .ـ1992الشركؽ، بيركت، لبناف، القاىرة، مصر، 
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، مكتبة الصحابة، الشارقة، اإلمارات، 1، ط(مراحمه وأهدافه- شروطه وأسبابه 

.  ـ2001مكتبة التابعيف، القاىرة، مصر، 

، (ىػ310: ت)الّطبرّي، أبك جعفر دمحم بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي،  -
، مؤسسة الرسالة، 1أحمد دمحم شاكر، ط:  تحقيق.جامع البيان عن تأويل آي القرآن

 . ـ2000

العسكرّي، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد هللا بف سيل بف سعيد بف يحيى بف ميراف  -
 . دار الفكر، بيركت، لبناف.جمهرة األمثال، (ىػ395: ت)العسكري 

دمحم إبراىيـ سميـ، دار العمـ كالثقافة : حققو كعّمق عميو. الفروق الّمغوية..........  -
 . لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر

: ت)ابف عطّية، أبك دمحم عبد الحق بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية  -
، دار الكتب 1عبد السبلـ عبد الشافي دمحم، ط: تحقيق. المحرر الوجيز، (ىػ542

 .ـ2002العممّية، بيركت، لبناف، 

، االتحاد 5ط. اإلسالم بين جهل أبنائه وعجز عممائهعكدة، عبد القادر عكدة،  -
 .ـ1985اإلسبلمي لممنظمات الطبلبية، 

، ( ىػ511: ت)العكتبّي، أبك المنذر سممة بف مسمـ بف إبراىيـ الصحاري العكتبّي   -
عبد الكريـ خميفة كنصرت عبد الرحمف كصبلح :  تحقيق.اإلبانة في الّمغة العربّية



29 

 

، كزارة التراث القكمي كالثقافة، مسق ، 1جرار كدمحم حسف عكاد كجاسر أبك صفية، ط
 .ـ1999عماف، 

، (ىػ395: ت)ابف فارس، أبك الحسيف، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازي  -
 .ـ1979عبد السبلـ دمحم ىاركف، دار الفكر، :  تحقيق.مقاييس الّمغة

 الحجة، (ىػ377: ت )الفارسيّ  الغفار عبد بف أحمد بف الفارسّي، أبك عمي، الحسف -
 عبد: كدققو جكيجابي، راجعو كبشير قيكجي الديف بدر:  تحقيق.السبعة لمقراء
 لمتراث، دمشق، سكريا،  المسمكف  ، دار2الدقاؽ، ط يكسف أحمد - رباح العزيز

  .ـ1993بيركت، لبناف، 

معاني ، (ىػ207: ت)الفراء، أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد هللا بف منظكر الديممي  -
أحمد يكسف النجاتي، دمحم عمي النجار، عبد الفتاح إسماعيل :  تحقيق.القرآن

 . ، دار المصرية لمتسليف كالترجمة، القاىرة، مصر1الشمبي، ط

: ت)الفراىيدّي، أبك عبد الرحمف الخميل بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدي  -
براىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ:  تحقيق.العين، (ىػ170  .ميدي المخزكمي كا 

المصباح ، (ىػ770: ت)الفيكمي، أبك العباس  أحمد بف دمحم بف عمي الفيكمي  -
 .  المكتبة العممّية بيركت، لبناف.المنير في غريب الشرح الكبير

القرطبّي، أبك عبد هللا شمس الديف  دمحم بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصاري  -
براىيـ :  تحقيق.الجامع ألحكام القرآن، (ىػ671: ت)الخزرجي  أحمد البردكني كا 
 .ـ1964، دار الكتب المصرية، القاىرة، 2أطفيش، ط

مفهوم الحكمة في الدعوة إلى َّللاه تعالى القحطانّي، سعيد عمي كىف القحطاني،  -
مؤسسة الجريسي لمتكزيع :  مطبعة سفير، الرياض، تكزيع.في ضوء الكتاب والسنة

 . كاإلعبلف، الرياض

كتاب ، (ىػ515: ت)ابف القّطاع، أبك القاسـ ، عمي بف جعفر بف عمي السعدي،  -
 . ـ1983، عالـ الكتب، 1 ط.األفعال

تفسير القرآن ، (ىػ774: ت)ابف كثير، أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير  -
 . ـ1999، دار طيبة لمنشر التكزيع، 2سامي بف دمحم سبلمة، ط:  تحقيق.العظيم
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المسند الصحيح ، (ىػ261: ت)مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيري النيسابكري  -
دمحم فؤاد عبد الباقي، :  تحقيق.المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

.  دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف

 .تأويالت أهل السنة، (ىػ333: ت)الماتريدي، أبك منصكر دمحم بف دمحم بف محمكد،  -
 . ـ2005، دار الكتب العممّية، بيركت، لبناف، 1مجدي باسمكـ، ط: تحقيق

: تحقيق.  والعيون ، (ىػ450: ت)الماكردّي، أبك الحسف عمي بف دمحم بف دمحم بف حبيب  -
 .السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف

 ندكة .السماحة واليسر في الكتاب والسنة وأدلتهاالميماف، ناصر عبدهللا الميماف،  -
أثر القرآف الكريـ في تحقيق الكسطية كدفع الغمك، كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ 

 .ـ2005، 2كالدعكة كاإلرشاد الرياض، السعكدية، ط

لسان ، (ىػ711: ت)ابف منظكر، أبك الفضل، جماؿ الديف، دمحم بف مكـر بف عمى،  -
 .ـ1994، دار صادر، بيركت، لبناف، 3 ط.العرب

: ت)المركزّي، أبك بكر أحمد بف عمي بف سعيد بف إبراىيـ األمكي المركزي  -
شعيب األرناؤكط، المكتب اإلسبلمي، :  تحقيق.مسند أبي بكر الصديق، (ىػ292

 .بيركت، لبناف

الناسخ ، (ىػ338: ت)الّنحاس، أبك جعفر، أحمد بف دمحم بف إسماعيل بف يكنس  -
. ـ1988، مكتبة الفبلح، الككيت، 1دمحم عبد السبلـ دمحم، ط:  تحقيق.والمنسوخ 

ابف ىشاـ، أبك محّمد جماؿ الّديف، عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميري المعافري،  -
براىيـ األبياري كعبد الحفيظ :  تحقيق.الّسيرة الّنبوّية، (ىػ213: ت) مصطفى السقا كا 

، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده القاىرة، مصر، 2الشمبي، ط
 .ـ1955

، (ىػ468: ت)الكاحدّي، أبك الحسف عمي بف أحمد بف دمحم بف عمي الكاحدي  -
عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي :  تحقيق كتعميق.الوسيط في تفسير القرآن المجيد

دمحم معكض كأحمد دمحم صيرة كأحمد عبد الغني الجمل كعبد الرحمف عكيس، قدمو 
، دار الكتب العممّية، بيركت، لبناف، 1، ط1عبد الحي الفرماكي، ط: كقرظو
 .ـ1994
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مجمكعة مف الباحثيف، أصل الكتاب خمس : تحقيق. التفسير البسيط..........  -
عشرة رسالة دكتكراة بجامعة اإلماـ دمحم بف سعكد، قاـ بسبكو كتنسيقو  لجنة عممية 

جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد - ، عمادة البحث العممي 1مف جامعة اإلماـ دمحم، ط
. ـ2010اإلسبلمية، السعكدية، 



 

 

 

مفهوم الّتسامح بين الّتأصيل الّمغوي واالستعمال 
القرآني 

 

وليد حسين  .د

 

المؤتمر العممّي الّدولي الّثاني حوار الحضارات " بحث مقّدم لممشاركة في 
  "والّثقافات

 

 (م2016- نيسان  28-26)جامعة الطفيلة التقنية 
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فاتحة 

 الحمد هلل ربِّّ العالميف كالّصبلة كالّسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا دمحم كعمى آلو    
... كصحبو كسّمـ أجمعيف، كبعد

إّف العمـ بمقاصد التنزيل ىك مف العمـك الجميمة التي شغمت العمماء عمى مّر     
العصكر، فقد طفق أىل العمـ منذ بزكغ فجر اإلسبلـ يتدّبركف معاني الّذكر الحكيـ 

فاّتخذ منيا الّمغكي شاىدًا عمى صّحة ؛ كمنزعو العقميّ كل بحسب منطمقو المعرفّي، 
قاعدتو، أك حّجة لمذىبو، كاعتضد بيا الفقيو في استنباط األحكاـ أك في ترجيح حكـ 
ل المتكّمـ ببعض كجكىيا في إثبات مذىبو أك في تفنيد مذىب غيره،  عمى آخر، كتكسَّ

 .ككانت أداتيـ إلى ذلؾ ىي لغة الّتنزيل بمستكياتيا المختمفة

   كيعد الّتسامح كاحدًا مف المعاني القاّرة التي حفل بيا الّذكر الحكيـ، فاشتغل بو 
 في سياقات متعددة، كتنازعو مقامات متباينة، ذلؾ أّف الّتسامح في لغة التنزيل يدكر

 كالمحبة، دالالت كمفاىيـ مختمفة، فمف العدؿ كاإلنصاؼ، إلى المكاساة فمكو
      .المعاممة كحسف فالتعايش كالّنصح

    كمف ىنا تحاكؿ ىذه الّدراسة أف ترسـ صكرة مفّصمة لمسياقات المقالّية التي كرد 
فتسعى إلى استشراؼ المقامات الّشريفة التي في لغة الّتنزيل،  (الّتسامح)مفيـك فييا 

حيزات المرمى ككاف لمعنى الّتسامح مكاف ركيف فييا، ثـ تتبّصر في أفبلؾ الّداللة، 
، داخل الّسبلسل الكبلمّية القرآنّيةتصدر عف مفيـك الّتسامح، أك تترّشح عنيا التي 
  . الّصفح، كالبر كاإلحساف، كالعدؿ كاإلنصاؼ العفك: نحك

الّتسامح في استعماليا لفظة تشتمل الّدراسة عمى محكريف يبحث أكليما في سك    
 فيدرس استعماالت العربّية لكممة الّتسامح، كالمعاني كالّدالالت التي تترّشحيا الّمغكي،
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بفعل تصاحبيا المعجمي مع بقّية األلفاظ في سياؽ فصيح كبلـ العرب، نظميا 
 .  كشعرىا

صدرت عف مفيـك كيبحث المحكر الّثاني في الّسياقات المقالّية القرآنّية التي     
 أك تمؾ الكامنة لو، كصكاًل ،المعاني التي قاربت مفيـك الّتسامحالّتسامح، فيتبّصر في 

إلى الّدالالت التي يمكف استكناىيا مف تعالق الكمـ داخل الّسبلسل الكبلمّية، 
.  كالمقاصد كالمرامي التي تتمخض في تداكلّية الّنص كالخطاب

توطئة في التأصيل المغوي لمفهوم الّتسامح 

، كىك (س ـ ح)في االستعماؿ الّمغكي إلى الجذر  (الّتسامح)    يعكد أصل كممة 
حكؿ معاني السبلسة  - (المقاييس) كما يذىب صاحب –يدكر في مجممو 

 تقكؿ (3)كالّسخاء، كالكـر كالعطاء (2) كىي في األصل تدؿ عمى الجكد(1)كالّسيكلة،
مَسحَس  : " كتقكؿ أيضاً (4)،"لديو بما يجكد سمح، أي فبلف: " العرب . بو جاء أي: بو كسَس
مَسحَس   (6): كيقكؿ الشاعر(5)،"أعطاني: لي كسَس

                                                           
 .99، ص3ج ابف فارس، مقاييس الّمغة، (1)

 .535، ص1ابف دريد، جميرة الّمغة، ج (2)

 .489، ص2 ابف منظكر، لساف العرب، ج(3)

 .218، ص3العكتبي، اإلبانة في المغة العربّية، ج (4)

 .376، ص1الجكىرّي، الصحاح، ج (5)

لشاعريف اثنيف، فيك مرة ينسبو لعدي بف الّرقاع يمدح الكليد بف عبد نسب ابف منظكر في الّمساف ىذا البيت ( 6)
لساف : راجع. كتارة أخرى ينسب البيت لجرير، كلـ أقف عميو في ديكاف جرير. الممؾ، كىك في ديكانو، ص

 .  335، ص6، ج489، ص2العرب، ج
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مَسبَس  ماحةً  الكليد المَسساميح غَس فَسى      سَس بلتِّ  ُقرَسيش ككَس ىا  الُمعضِّ كسادَس

  (1):كقاؿ آخر

، األَسُكفِّّ  ُبُس ِّ  فِّتْتيَسةٍة  فِّي يُميـ الفِّضاؿِّ  عندَس        مَسسامِّحٍة ْـت  نَسدِّ ُثرِّ  لَس يَسدْت

سمحكا لعبدي كإسماحو إلى ا" : يقكؿ ّ  عّز كجلّ : " كفي الحديث القدسيّ 
  (2)".عبادي

:  يقاؿ(3)المكافقة كالّرضى في تمبية الّطمب، كا عطاء الحاجة، (التسامح)    كما يعني 
مَسحَس "...  مَسحُ  بذلؾ لي سَس مَساحًة، يسْت ، سَس مَسحَس ُمكب عمى كَسافقنِّي: كسامَسحَس  كأسْت  (4)،"الْتمَسطْت

  (6): يقكؿ الشاعر(5)كأعطاني،

ي كنتَس  لَسك يف ُتعطِّ مَسكْتالؾَس  النفُس  لَسؾ        سامحت ُتسسؿُ  حِّ خميلِّ  كلُّل  كاحْت  

:     كمف جية ثانية استعممت العربّية المسامحة بمعنى المساىمة كالّميف، تقكؿ العرب
 رضي هللا عنيما – كُركي عف ابف عّباس (7)،"لؾ يسيل سيل أَسي لؾ، ُيسمح اسمح "

                                                           
، 2ابف منظكر، لساف العرب، ج:  لـ أقف عمى صاحب ىذا البيت في المصادر التي اّطمعت عمييا، راجع(1)

  . 147، ص19الزبيدي، تاج العركس، ج. 489ص

 . 55ج المركزّي، مسند أبي بكر الصديق، (2)

 .155، ص3الفراىيدّي، العيف، ج (3)

 .217، ص3ابف سيده، المحكـ كالمحي  األعظـ، ج (4)

 .150، ص2 ابف القّطاع، كتاب األفعاؿ، ج(5)

، 2ابف منظكر، لساف العرب، ج:  لـ أقف عمى قائل ىذا البيت في المصادر التي اّطمعت عمييا، راجع(6)
 . 484، ص6الزبيدي، تاج العركس، ج. 489ص

 . 489، ص1 العسكرّي، جميرة األمثاؿ، ج(7)
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 ُيسمح اسمح بالة ما أباليو" : قاؿ الّمبف، مف الكضكء عف  أّنو لّما سئل–عنيما 
يَّل سيِّل: معناه": األصمعي  قاؿ(1)،"لَسؾ  – كفي الحديث عف الّنبي (2)،"كعميؾ لؾ ُيسَس

 يربح األشياء في المساىمة"  :أي( 3)،"رباح الّسماح: "  أّنو قاؿ–صمى هللا عميو كسّمـ 
مْتتُ  إِّنِّّي : " أّنو قاؿ–صّمى هللا عميو كسّمـ   – كعنو (4)،"صاحبيا يربح سِّ نِّيفِّيَّةٍة  ُأرْت  بِّحَس
ةٍة  حَس مْت ( 6)".شّدة  كال ضيق فييا ليس" مّمة : أي( 5)،"سَس

  

 في االستعمال القرآني لمفهوم الّتسامح

باشتقاقاتيا المختمفة في القرآف الكريـ، فإّف المتبّصر  (الّتسامح)لـ ترد لفظة     
ّنما  آلياتو الّشريفة ال يظفر بسي سياؽ مقالّي ُصّرح فيو بيذه الّمفظة عمى التعييف، كا 

العفك : كّنى متنزه التنزيل عف معاني الّتسامح كالمسامحة بسلفاظ أخرى، نحك
كاإلحساف كالعدؿ كغيرىا؛ كلذلؾ كاف البحث عف ىذه المعاني الكامنة يتطّمب مّنا 
الغكص في إعماؽ لغة التنزيل، بغية استشراؼ السياقات المقالّية التي حفمت بيذه 

 . المعاني، كمف ثّمة استكناه ىذه الّداللة المتعّينة

                                                           
 .129، ص1 الزمخشرّي، الفائق في غريب الحديث، ج(1)

 .201، ص4 األزىرّي، تيذيب الّمغة، ج(2)

ضعيف الجامع الصغير، : كقد ضّعفو األباني كقاؿ ىك منكر، راجع. 48، ص1الّشياب، مسند الّشياب، ج (3)
 .     62، ص4، ج1557: كسمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة، حديث رقـ. 492، ص3354: حديث رقـ

.  398، ص2ابف األثير، الّنياية في غريب الحديث كاألثر، ج (4)

 . 349، ص41، ج24855: أحمد بف حنبل، مسند اإلماـ أحمد بف حنبل، حديث رقـ (5)

 .489، ص2ابف منظكر، لساف العرب، ج ((6
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مفهوم الّتسامح في مقامات الّتعايش والّتحاور  -

    كلّما كاف لفظ الّتسامح كالمسامحة يّتجو في معناه الّمغكّي نحك المجاكزة كالُمساىمة 
بيف الّناس، كانت مقامات الّتحاكر كالتعايش مع اآلخر أّكؿ مف يحتضف ىذه 
الّدالالت، فقد حفل الّذكر الحكيـ بجممة مف اآليات الكريمة التي تحكي منيج 

. الشريعة السمحاء في مخالطة ُغرباء المّمة كالّديف

يرسـ لنا متنزه الّتنزيل المنيج القكيـ الذي ييسر سبل الّدعكة لمّديف الحنيف، ك    
 أف يبمغكا العركة الكثقى، فيبّيف أّف الّديف ىك حّق مشركع ةكُيمّيد الطريق لبني البشريّ 

لكّل الّناس، كأّف اختيار الكجية التي يرتضييا أحدىـ ىي حرّية خاّصة بو، فبل ُيشّرع 
لآلخر أف يسمبو إياىا، فيجبره أك يكرىو عمى اّتباعو أك اعتناؽ دينو، كذلؾ قكلو 

ُد مِّفَس الْتغَسيِّّ  : "تعالى يفِّ قَسدْت تَسبَسيَّفَس الرُّلشْت     (1)".الَس إِّكْترَساهَس فِّي الدِّّ

بالضـّ كالفتح لغتاف (الُكرْته)     فػ
 تدالف في أصل االستعماؿ المغكّي عمى معنى (2)

 : " يقاؿ(4) عمى غير ما يرضى إكراىا،ءىي بالفتح تعني حمل المر:  كقيل(3)المشقة،
 كما (6)فاإلجبار ىك اإلكراه،( 5)،"أكرىت فبلنًا عمى كذا ككذا إكراىا، إذا أجبرتو...  "

رِّ إكْترَساىًا حممتو عميو قيراً  : " يقاؿ(7)كما تعني القير، َسمْت مَسى األْت  فإذا (1)،"كَسأَسكْترَسىْتُتُو عَس
                                                           

 .256سكرة البقرة، اآلية  (1)

 .11، ص6 األزىرّي، تيذيب الّمغة، ج(2)

(
3

. 534ص ،13ج ،(كره )العرب، لساف منظكر،  ابف(

 . 133، ص4 العكتبي، اإلبانة في المغة العربية، ج(4)

 .800، ص2ابف دريد، جميرة الّمغة، ج (5)

 .247العسكري، الفركؽ المغكّية، ص (6)

 .532، ص2 الفيكمّي، المصباح المنير، ج(7)
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في سياؽ كاحد، صار المعنى منع حمل الّناس  (الديف)مع  (اإلكراه)تضامت لفظة 
ال إجبارَس كال حملَس كال اضطياد   : "إلى اعتناؽ ىذا الّديف أك ذاؾ قيرًا كقصرًا، أي

كفي ذلؾ يقكؿ ( 2)،"في الّديف، أي ليس يفعمو فاعل إال عمى سبيل الطكعِّ كاالختيار
فيو دليل عمى أف أىل الّذمة ال يكرىكف عمى اإلسبلـ كال  : "جبلؿ الّديف الّسيكطيّ 

(   3)".يصح إسبلميـ باإلكراه ألف اآلية نزلت فييـ

 (4)،"مّمة اإلسبلـ كاعتقاده: "في ىذه اآلية الكريمة، فإّنيا تعني (الّديف)    كأّما لفظة 
 (الّديف)كبناًء عمى ذلؾ رأى أبك جعفر الّنحاس أّف األلف كالبلـ التي تمتصق بمفظة 

ِـّ  "في ىذا الّسياؽ الشريف ىي لمتعريف؛  بلَس سْت نَسى الَس إِّكْترَساهَس فِّي اإلْتِّ َسفَّ الْتمَسعْت كما ( 5)،"ألِّ
ِـّ  : "، كالّتقدير إليوتحتمل أف تككف عكضًا عف المضاؼ بلَس سْت ( 6)،"الَس إِّكْترَساهَس فِّي ديف اإلْتِّ

 (7)."في ديف هللا"أك 

    كلعّل ىذه اآلية الكريمة تعّبد الّطريق في إقامة الجسكر بيف الحضارات اإلنسانّية، 
فيي تفتح الباب عمى مصرعيو أماـ الّتحاكر كالتجادؿ بيف أصحاب الّديانات كال سّيما 

لئؾ الغبلة الذيف ينعتكف اإلسبلـ كالّسماكية منيا، كىي في الكقت نفسو تكّمـ أفكاه أ
. بالغمّك، كيصفكنو بديف القتاؿ كاإلبادة اإلنسانّية

                                                                                                                                                                      
 .532، ص2 المصدر السابق، ج(1)

 .602، ص2 الباقبلني، االنتصار لمقرآف، ج(2)

 .61السيكطّي، اإلكميل في استنباط التنزيل، ص (3)

 . 616، ص2أبك حياف، البحر المحي ، ج (4)

 .259الّنحاس، الّناسخ كالمنسكخ، ص (5)

. المصدر السابق (6)

 .547، ص2السميف الحمبي، الدر المصكف، ج (7)
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ذا كانت ىذه اآلية الكريمة قد دعت إلى تحريـ اإلكراه كاإلجبار في الّدعك  ة    كا 
كاليداية إلى ديف هللا، فإف في الّذكر الحكيـ مف الّسياقات الشريفة ما يحمل في طّياتو 
قكاعد ركينة، كأسس منيجّية تحّكـ العبلقة مع اآلخر، كترسـ حدكد الحكار كالجدؿ 

. معو، بما يتماشى مع ركح اإلسبلـ، كشريعتو السمحة

    كىك منيج قكامو االعتداؿ في التحاكر، كركحو الحكمة كالمكعظة الحسنة، كذلؾ 
ْـت بِّالَّتِّي ىِّيَس  : "قكلو تعالى لْتُي ادِّ  كَسجَس

نَسةِّ سَس ظَسةِّ الْتحَس مَسةِّ كَسالْتمَسكْتعِّ كْت بِّؾَس بِّالْتحِّ بِّيلِّ رَس ُع إِّلَسى سَس ادْت
ي ـُ ىْتتَسدِّ ـُ بِّالْت مَس بِّيمِّوِّ كَسُىكَس أَسعْت لَّ عَسفْت سَس ـُ بِّمَسفْت ضَس مَس بَّؾَس ُىكَس أَسعْت ُف إِّفَّ رَس سَس فإّف مف أصكؿ ( 1)،"أَسحْت

الدعكة إلى هللا أف يتحمى أصحابيا بركح الّميف كالّسماحة كىـ يخاطبكف غيرىـ في 
حتى تعطي دعكتيـ ثمارىا  "سبيل محاكرتيـ كاقناعيـ بسمكؾ الّطريق القكيـ، ك

( 2)". المرجّكة

المجادلة كالمناظرة كالحكار مف كاجبات اإلسبلـ التي أكجبيا هللا  "    كقد عّد العمماء 
 فنرى شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ينّبو عمى أىمّية الّدعكة (3)،"عمى أىل العمـ كالبصيرة

كالّدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة كالمكعظة الحسنة : "إلى هللا بالحمـ كالمسامحة بقكلو
كالمجادلة بالتي ىي أحسف كنحك ذلؾ مّما أكجبو هللا عمى المؤمنيف، فيذا كاجب عمى 

كأّما ما كجب عمى أعيانيـ، فيذا يتنّكع بتنّكع قدرىـ كحاجتيـ . الكفاية منيـ
   (4)".كمعرفتيـ

   كيرى ابف تيمية في الّسياؽ نفسو أّف الجدؿ كالحكار ىما مف الّضركرات التي 
لفظة  (الّنحل) الخطاب في آية صاحبتستمـز الّسماحة كالرقة كليف الجانب؛ كلذلؾ 

                                                           
 .125سكرة، الّنحل، اآلية  (1)

 . 97الميماف، مفيـك السماحة كاليسر في الكتاب كالسنة كأدلتيا، ص (2)

 .  27 السقار، الحكار مع أتباع األدياف، ص(3)

 . 52-51، ص1ابف تيمية، درء تعارض العقل كالنقل، ج (4)
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سنة كما قاؿ في المكعظة، ألّف الجداؿ فيو  "(1)(أحسف) بػ (الجداؿ) كلـ يقل بالحَس
مدافعة كمغاضبة، فيحتاج أف يككف بالتي ىي أحسف، حّتى يصمح ما فيو مف 

  (2)".الممانعة كالمدافعة

يف كالمسامحة في القكؿ كالحكار ىك سّنة األنبياء كالّرسل منذ فجر ؿّ     لقد كاف اؿ
لّما أمره هللا عّز كجل ىك كأخاه – عميو الّسبلـ – ىك كميـ هللا مكسى  الّتاريخ، فيا

ىاركف أف يذىبا إلى فرعكف ليعرضا عميو ديف هللا كشريعتو، أمرىما أف يبديا أحسف 
ّنما (3)؛"فَسُقكالَس لَسُو قَسكْتاًل لَسيِّّناً  : "الكبلـ كألينو عند تحاكرىما معو، كذلؾ قكلو جّل ثناؤه  كا 

كاف الّميف كالمسامحة ىي عنكاف خطابيما، ال خكفًا مف جبركت فرعكف كبطشو، 
ُر أَسكْت  : "كلكف طمعًا أف تتحّقق اليداية عمى أيدييما، حيث يقكؿ سبحانو مَُّو يَستَسذَسكَّ لَسعَس

ى شَس   (4)."يَسخْت

، - عمييـ الّسبلـ –     فإذا كاف ذلؾ الّنيج في الّدعكة كالحكار ىك شسف األنبياء 
؟ كىك  -صّمى هللا عميو كسمـ - فكيف ىك الحاؿ مع سّيد المرسميف كخاتميـ دمحم 

مَسى ُخُمقٍة : "المزّكى عند ربو بسحسف الُخمق، كأكـر المنزلة، كذلؾ قكلو تعالى ا ِّنَّؾَس لَسعَس كَس
ٍـة  ي  ( 5)".عَسظِّ

 الّميف في المعاممة، كالرفق في المعاشرة ىك شعار الّدعكة المحّمدّية، فقد ف    كقد كا
مـ في الحكار، كأف – صّمى هللا عميو كسمـ – أمر هللا تعالى نبّيو دمحم  أف يتحّمى بالحِّ

قكؿ سبحانو كتعالى مخاطبًا ييرّؽ قمبو لكل مف يتجّاذب معو أطراؼ الخطاب، 
كا مِّفْت  : "الّرسكؿ الكريـ نْتفَسضُّل مْتبِّ الَس مِّيظَس الْتقَس لَسكْت ُكنْتتَس فَسّظًا غَس ْـت كَس ِّ لِّنْتتَس لَسُي مَسةٍة مِّفَس  َّ فَسبِّمَسا رَسحْت

                                                           
 .48 السقار، الحكار مع أتباع األدياف، ص(1)

 . 468ابف تيمية، الرد عمى المنطقييف، ص (2)

 . 44سكرة طو، اآلية  (3)

 . 44سكرة طو، اآلية  (4)

 .4سكرة القمـ، اآلية  ((5)
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لِّؾَس  كْت كبيذه اآلية استدّؿ اإلماـ أبك بكر الجّصاص عمى كجكب المسامحة كالّميف ( 1)،"حَس
إذ الفَسظَسظ ىي ( 2)؛"كترؾ الفظاظة كالغمظة في الّدعاء إلى ّ  تعالى"في الحكار، 

فيو : رجل فَسظٌّ ذك فَسظاظة؛ أي: " يقاؿ(4) كالغمظة في الّطبع،(3)الخشكنة في الكبلـ،
مَسظ في منطقو كتجّيـ ( 5)".غِّ

    كلذلؾ كانت المسامحة في الحكار، كالمساىمة في الجداؿ ىي المنياج القكيـ، 
كالّصراط المستقيـ الذي اصطبغت بو الّرسالة المصطفكّية منذ بكاكيرىا األكلى، 

فاعتناؽ اإلسبلـ كغادرة ديف اآلباء كاألجداد ال يككف باإلكراه كاإللزاـ، يقكؿ سبحانو 
يعًا أَسفَسسَسنْتتَس   "(6):مخاطبًا رسكلو األميف مِّ ْـت جَس َسرْتضِّ ُكمُّلُي مَسفَس مَسفْت فِّي األْت بُّلؾَس آلَس اءَس رَس لَسكْت شَس كَس

نِّيفَس  مِّ تَّى يَسُككُنكا ُمؤْت  ( 7)."ُتكْترُِّه النَّاسَس حَس

مشاىد كثيرة عديدة تصّكر – صّمى هللا عميو كسّمـ –     كفي سيرة سّيد الخمق محّمد 
عظيـ أخبلقو الكريمة، كتظير مقدار سماحة نبّينا الكريـ مع أىل الّديانات لنا 

كقف "... لّما دخل مّكة المكّرمة فاتحًا، – صّمى هللا عميو كسّمـ – األخرى، فإّنو 
ُتكِّّف لو الّناس في المسجد،  ُه »: فَسقَساؿَس ... عمى باب الكعبة كقد اسْت دَس الَس إلَسوَس إالَّ  َُّ كَسحْت

ه،  دَس زَسابَس كَسحْت َسحْت َـس األْت ُه، كَسىَسزَس رَس عَسبْتدَس نَسصَس ُه، كَس دَس ؽَس كَسعْت دَس رِّيؾَس لَسُو، صَس يا معشر قريش، ...  الَس شَس
إّف ّ  قد أذىب عنكـ نخكة الجاىمّية، كتعّظميا باآلباء، الّناس مف آدـ، كآدـ مف 

                                                           
 .159سكرة آؿ عمراف، اآلية  (1)

 .51، بص2الجّصاص، أحكاـ القرآف، ج (2))

 .261، ص14األزىرّي، تيذيب المغة، ج. 153، ص8 الفراىيدي، العيف، ج(3)

 . 85 الّداني، الفرؽ بيف الضاد كالظاء فى كتاب هللا، ص(4)

 .261، ص14األزىرّي، تيذيب المغة، ج. 153، ص8 الفراىيدي، العيف، ج(5)

 .244، ص2الزركشّي، البرىاف في عمـك القرآف، ج (6)

 .99سكرة يكنس، اآلية  (7)



10 

 

ُفكا  : "تراب، ثـّ تبل ىذه اآلية ارَس قَسبَسائِّلَس لِّتَسعَس ْـت ُشُعكًبا كَس مْتنَساُك عَس ُأنْتثَسى كَسجَس رٍة كَس ْـت مِّفْت ذَسكَس نَساُك مَسقْت إِّنَّا خَس
ْـت  ِّ أَستْتقَساُك نْتدَس  َّ ْـت عِّ ُك مَس يا معشر قريش، ما تركف أّني فاعل : ثـّ قاؿ. ، اآلية كّميا"إِّفَّ أَسكْترَس

 كىنا تظير أعظـ صكر السماحة بيف (1)،"خيرًا، أخ كريـ، كابف أخ كريـ: فيكـ؟ قالكا
اذىبكا فسنتـ  : "األدياف، كذلؾ في جكاب المصطفى ألىل مّكة، حيث يقكؿ

     (2)".الّطمقاء

ذا ما غادرنا ىذه الّدكحة النبكّية، لنعكد إلى الّذكر الحكيـ نستشرؼ منو بعضًا      كا 
-  الّتكراة كاإلنجيل، أتباع مكسى كعيسى ةمف صكر تسامح الّديف الحنيف مع حمل

، فنمفي القرآف الكريـ قد رسـ لنا أبرز مبلمح التعايش كالّتسامح -عمييما الّسبلـ 
الّديني مع أىل الكتب الّسماكّية، كىي تدكر في مجمميا حكؿ طبيعة العبلقة 
االجتماعّية مع اآلخر، كماىّية الّصبلت كالكشائج التي يمكف أف تكّكف نسيجًا 

. مجتمعّيًا يمتقي فيو المسمـ مع غيره في بنية اجتماعّية كاحدة

    لقد حرص اإلسبلـ في جميع مراحل الّدعكة كالّتبميغ، عمى مّد جسكر االلتقاء، 
قامة عبلقات التقارب مع أىل الّتكراة كاإلنجيل، فسباح لممسمـ أف يسكل مف ذبائحيـ،  كا 

اسـ لما : اسـ لما يؤكل، كالّشراب " إذ الّطعاـ في لغة العرب (3)،"جميع مطاعميـ"أك 
 فمكل كاحد (5) كما أجاز ألىل الكتاب أف يسكمكا مف طعاـ المسمميف؛(4)،"لما يشرب

ـُ الطَّيِّّبَساُت  : " كفي ذلؾ يقكؿ عّز ثناؤه(6)منيما أف يتناكؿ طعاـ اآلخر، لَّ لَسُك َـس ُأحِّ الْتيَسكْت

                                                           
 .13سكرة الحجرات، اآلية . 412، ص2ابف ىشاـ، الّسيرة الّنبكّية، ج (1)

 .المصدر السابق (2)

 .607، ص1الّزمخشرّي، الكّشاؼ، ج (3)

 .366، ص12ابف منظكر، لساف العرب، ج (4)

 .294، ص11 الّرازّي، مفاتيح الغيب، ج(5)

 .  462، ص3الماتريدي، تسكيبلت أىل السنة، ج (6)
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ْـت  لٌّ لَسُي ْـت حِّ اُمُك طَسعَس ْـت كَس لٌّ لَسُك يفَس ُأكُتكا الْتكِّتَسابَس حِّ ـُ الَّذِّ ا طَسعَس يقكؿ الزّجاج مفّسرّا معنى ( 1)،"كَس
، كقد ...ذبائح أىل الكتاب  "المراد بالّطعاـ ىينا : الّطعاـ في ىذه اآلية الكريمة

أجمع المسممكف أّف ذبائح أىل الكتاب حبلؿ لممسمميف، كاختمفكا فيما سكاىا مف 
أف جميع طعاميـ - ك َّ أعمـ -  مف األطعمة، فالظاىر ياألطعمة، كالذبائح ق

( 2)".حبلؿ كالذبائح

 مع أىل الكتاب لتشمل األسرة، فيجيز ي    كما اّتسعت دائرة التسامح كالتقارب الّديف
 كذلؾ قكلو (3)اإلسبلـ لممسمـ مصاىرة الييكد كالّنصارى بالّزكاج مف فتياتيـ الحرائر،

نَساُت مِّفَس  : "تعالى صَس ْـت كَسالْتُمحْت لٌّ لَسُي ْـت حِّ اُمُك طَسعَس ْـت كَس لٌّ لَسُك يفَس ُأكُتكا الْتكِّتَسابَس حِّ ـُ الَّذِّ ا طَسعَس كَس
ْـت  مُِّك يفَس ُأكُتكا الْتكِّتَسابَس مِّفْت قَسبْت نَساُت مِّفَس الَّذِّ صَس نَساتِّ كَسالْتُمحْت مِّ  (4)."الْتُمؤْت

 

- 
 :واإلنصافالّتسامح في مقامات العدل مفهوم  

    كفي صيركرة البحث عف مفيـك الّتسامح في متنزه التنزيل يظفر المرء بمقامات 
شريفة، كسياقات كريمة تصدر عف معنى الّتساىل كالتسامح في المعاشرة كالمعاممة، 

، فإّف صبلح المجتمعات، ؼانص في فمؾ سياقات العدؿ كاإلاكىي تدكر في مجممو
ساف كأخيو ف جسكر المشاركة الكجدانّية بيف اإلدّ كبناء كشائج القربى بيف الّناس، ـك

نبات غراس القس  بالعدالة  اإلنساف ال تحصل إال بزرع ركح المسامحة باإلحساف، كا 
.  كالمساكاة

                                                           
 سكرة المائدة، اآلية (1)

 .151، ص2الزّجاج، معاني القرآف كا عرابو، ج (2)

 .581، ص9الّطبرّي، جامع البياف، ج (3)

 .5سكرة المائدة، اآلية  (4)
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ساف في ح    كلعّل أبمغ سياؽ كأعجز بياف تمؾ اآلية القرآنّية التي جمعت العدؿ كاإل
دْت  : "بنية جممّية كاحدة، كىك قكلو عّز مف قائل ا ِّيتَساءِّ ذِّي ؿإِّفَّ  ََّس يَسسْتُمُر بِّالْتعَس افِّ كَس سَس حْت  كَساإلْتِّ

ُركفَس  ْـت تَسذَسكَّ مَُّك ْـت لَسعَس ُظُك رِّ كَسالْتبَسغْتيِّ يَسعِّ اءِّ كَسالْتُمنْتكَس شَس يَسنْتيَسى عَسفِّ الْتفَسحْت بَسى كَس فإّف ىذا ( 1)،"الْتُقرْت
رساء لمقكاعد الكمّية التي تسّير سمككات أفراد الجماعة البشرّية إالخطاب الربانّي ىك 

ـّ بدافع مف ىذه  داخل المجتمعات اإلنسانّية؛ فكّل عمميات التفاعل االجتماعّي تت
كصية جامعة، كدستكر شامل، يكفل االستقرار كاليناء، " إّنو إذف (2)القكاعد الجامعة؛

لؤلفراد كالمجتمعات التي تعيش عمى نكر مف تعاليميا، كتيتدي بسخبلقيا المرضية 
  ( 3)".في حياتيا

    لقد حرصت الّدكلة اإلسبلمّية منذ بكاكيرىا األكلى عمى إرساء ركح الّتآلف 
كالّتسامح بيف أفرادىا، كذلؾ برسـ حدكد العبلقات بيف القاطنيف في أرجائيا، عمى 

. نحك يكفل ليـ الّتكازف كالّتناسب في الحقكؽ كالكاجبات

االجتماعّية كالّسياسية كالقانكنية     إّف تمّتع كل كاحد مف أعضاء المجتمع بحقكقو 
جابيًا يتطّمع ألخيو اإلنساف بركح مفعمة يكاالقتصادية كاألخبلقّية يجعل منو إنسانًا إ

بالتسامح كالتراضي، فيقبل عميو كقد عمرت نفسو بالسكينة كالّطمسنينة، فكّل كاحد 
منيما يعترؼ لآلخر بالحقكؽ كالكاجبات، كالكّل يتفيء ظبلؿ العّدالة كالمساكة، كليس 

 رّب العباد عمى مففالّظمـ محّرـ ( 4)،"ميل كانحراؼ عف ميزاف العدؿ" ىناؾ أدنى 
 في الحديث ةيقكؿ رّب العزّ ! نفسو جّل جبللو، فكيف بظمـ اإلنساف ألخيو اإلنساف

                                                           
 .90سكرة الّنحل، اآلية  (1)

 .79-78القحطانّي، مفيـك الحكمة في الدعكة إلى  َّ تعالى في ضكء الكتاب كالسنة، ص (2)

 .216دراسة في التفسير المكضكعي، ص- رفاعي، صكر اإلعبلـ اإلسبلمي في القرآف الكريـ  (3)

 .341السعدّي، دراسات في تميز األمة اإلسبلمية كمكقف المستشرقيف منو، ص (4)
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ًا، فبل ـيا عبادي، إني حّرمت الّظمـ عمى نفسي كجعمتو بينكـ محرّ  : "القدسّي الّشريف
 (     1)".تظالمكا

قامة العدؿ في الّتنزيل عاّمًا ينسحب      كلذلؾ جاء الخطاب الربانّي بتحريـ الّظمـ، كا 
عمى كافة طكائف المجتمع بغض الّنظر عف المّمة كاالنتماء العقدّي، كذلؾ قكلو عّز 

ُكُمكا  : "ثناؤه ْـت بَسيْتفَس النَّاسِّ أَسفْت تَسحْت ُت مْت كَس ا ِّذَسا حَس ا كَس انَساتِّ إِّلَسى أَسىْتمِّيَس َسمَس كا األْت دُّل ْـت أَسفْت ُتؤَس إِّفَّ  ََّس يَسسْتُمُرُك
يراً  يعًا بَسصِّ مِّ افَس سَس ْـت بِّوِّ إِّفَّ  ََّس كَس ُظُك مَّا يَسعِّ ؿِّ إِّفَّ  ََّس نِّعِّ دْت فإّف ىذه اآلية الكريمة قد ( 2)،"بِّالْتعَس

نّصت عمى مبدأيف متينيف ينتحاف مف ركح الّتسامح بيف البشر، كىما يقعاف في 
سانّية عمى ىذه البسيطة، فيما أحد األسس التي تضب  حركة فصدارة الّنكاميس اإل

 . األفراد داخل الّنسيج االجتماعي الكاحد

سكاء كانت تمؾ األمكر  "    فاألّكؿ ىك أداء األمانة ألصحابيا في جميع شؤكنيا، 
 (األمانة) كذلؾ أّف (3)،"مف باب المذاىب كالّديانات، أك مف باب الّدنيا كالمعامبلت

 كىي في الكقت (4) ىي مصدر استغني بو عف الجمع عمى سبيل الّنيابة،ةفي العربيّ 
"  إذ األمانة مّما تعّددت ضركبيا كتنّكعت كجكىيا، فػ (5)نفسو بنية تدّؿ عمى الكثرة؛

األمانة العيد تجمع كل ما تحممو اإلنساف مف أمر دينو كدنياه قكاًل كفعبًل، كىذا ... 
 (6)".يعـّ معاشرة الّناس كالمكاعيد كغير ذلؾ، كرعاية ذلؾ حفظو كالقياـ بو

                                                           
  .  1994، ص4، ج2577:  مسمـ، المسند الصحيح، باب تحريـ الظمـ، حديث رقـ(1)

 .58سكرة الّنساء، اآلية  (2)

 .108، ص10الّرازي، مفاتيح الغيب، ج (3)

 .187، ص2 األزىرّي، معاني القراءات، ج4

 .287، ص5الفارسّي، الحجة، ج. 483 ابف زنجمة، حّجة القراءات، ص5

 .  107، ص12القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ج. 137، ص4 ابف عطية، المحرر الكجيز، ج6
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– كما يقكؿ ابف عباس –     كاألمانة المنصكص عمييا في ىذا الّسياؽ الّشريف 
ي األمانة إلى البّر  "ىي – رضي هللا عنيما  عامة في كل أمانة، البّر كالفاجر يؤدِّّ

 إذ األمانة ىي مف الّصنكؼ التي (1)؛" كالفاجر، كالّرحـ تكصل برة كانت أك فاجرة
 يؤّديف ثبلثة" : ميراف بف ميمكف  كفي ذلؾ يقكؿ تعّددت أنكاعيا، كتباينت ضركبيا،

ف األمانة لفظ" : القاضي كقاؿ. الّرحـ كصمة كالعيد األمانة: كالفاجر البرّ  إلى  كاف كا 
 إلى األمانات تؤّدكا أف يسمركـ  ّ  إفّ : اآلية ىذه في قاؿ تعالى أّنو إالّ  لمكلّ  متناكالّ 
 اّلتي ىي ألّنيا الماؿ، مجرى  يجري  ما األمانة بيذه المراد يككف  أف فكجب أىميا
 (2)"..الغير إلى أداؤىا يمكف

 نزلت ألجمو ىذه اآلية اً     كتحكي أميات كتب الّتفسير كالسيرة النبكّية سببًا مباشر
قامة نامكس (3)الكريمة،  كىي تمّثل في مجمميا صكرة ناصعة لمتسامح الّديني، كا 

 فقد ُركي أّف الّرسكؿ الكريـ العدؿ المطمق بيف أفراد المجتمع ذكي الّطكائف المتباينة، 
 إّنو: لو  لّما دخل مّكة عاـ الفتح طمب مفتاح الكعبة، فقيل– صّمى هللا عميو كسّمـ –
بِّيِّّ  بف عثماف مع جَس لو سدانة الكعبة، فسرسل إليو  الّدار، ككاف عبد بني مف طمحة الْتحَس

 يطمب منو المفتاح، فسبى عثماف أف يعطيو – كّرـ هللا كجيو –عميًا بف أبي طالب 
 فكاف (4)،"منو أمنعو لـ كسّمـ عميو هللا صّمى هللا رسكؿ إّنو عممت لك" : إّياه، كقاؿ

أمر الّرسكؿ  (الّنساء)مف عمّي أف أخذ منو المفتاح قيرًا رغـ أنفو، فمّما نزلت آية 
 أكرىت" : لو فقاؿ بو، متمّطفاً  بالمفتاح عمي الكريـ برّد المفتاح عمى عثماف، فجاءه

                                                           
 ج. 70، ص2الكاحدّي، الكسي  في تفسير القرآف المجيد، ج (1)

. 109، ص10الرازّي، مفاتيح الغيب، ج (2)

 .  648، ص1البغكّي، معالـ التنزيل، ج. 535، ص6 الكاحدّي، التفسير البسي ، ج(3)

 . 140، ص3ابف برىاف الّديف، السيرة الحمبية، ج (4)
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فكاف مف  (2)،"عميؾ برده أمرنا هللا ألفّ " : لو عمي فقاؿ (1)،"ترفق جئت ثـ كآذيت
 صّمى هللا عميو كسّمـ قاؿ لطمحة لّما أعاد لو –عثماف أف أسمـ، كيركى أّف الّرسكؿ 

(  3)".ظالـ إال منكـ يسخذىا ال تالدة خالدة طمحة أبي بني يا خذكىا : "مفتاح الكعبة

 "    كأّما الحكـ بالعدؿ فيقتضي استقامة الميزاف، كمنافاة الميل كاالنحياز؛ إذ العدؿ 

دكف أف يككف لمّنسب مكاف، كال لمقرابة مقاـ، بآية اقتراف ( 4)،"سكاء عمى الّتقسي  ىك
ا ِّذَسا: " ، كذلؾ قكلو تعالى(الّناس)األمر بالعدؿ في سياؽ ىذه اآلية بمفظة  ْـت  كَس ُت مْت كَس  حَس

ُكُمكا أَسفْت  النَّاسِّ  بَسيْتفَس  ؿِّ  تَسحْت دْت كىذا يعـّ مصالح الّناس كاّفة،( 5)،"بِّالْتعَس
 الحكـ  يشمل" فػ (6)

 كالبعيد، القريب عمى كالكثير، ذلؾ مف القميل كاألعراض، كاألمكاؿ الّدماء في بينيـ
   (7)."كالفاجر كالبَسرِّ 

    كلعّل ىذه العدالة في تحصيل الحقكؽ، كتمؾ المساكاة في جمب الكاجبات تخمق 
بيف أطياؼ المجتمع ركحًا مف الّتسامح بيف الجميع، كتمنع الشعكر مف البعض 

ينعـ بو الّناس أجمعيف، كال يمنعيـ  عاـ بالبغض كالكراىية؛ إذ القس  كالعدؿ ىك حق

                                                           
 . 140، ص3ابف برىاف الّديف، السيرة الحمبية، ج (1)

. المصدر الّسابق (2)

 .  259، ص23ابف عساكر، تاريخ دمشق، ج. 713، ص2 النمري، االستيعاب في معرفة األصحاب، ج(3)

 .551، ص1الراغب األصفيانّي، المفردات في غريب القرآف، ج (4)

 .58سكرة الّنساء، اآلية  (5)

 .142رفاعي، صكر اإلعبلـ اإلسبلمي في القرآف الكريـ، ص (6)

 . 183السعدّي، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، ص (7)
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 كال فحسب، كبعض بعضيـ المسمميف بيف عدالً  ال "فػ ( 1)منو عرؽ، أك لكف أك ديف،
ّنما الّناس، سائر دكف  الكتاب أىل مع عدالً     (2)".إنساف بكصفو إنساف لكلّ  ىك كا 

    كتبمغ درجة العدؿ كاإلنصاؼ الّذركة في المجتمع المسمـ حيف تمتّد ظبللو لتشمل  
يُض اؿ)العدك الشنآف   فمعاداة اآلخر كاشتعاؿ مشاعر البغض كالكراىية ال تبيح (3)،(بَسغِّ

ٍـة أَسفْت : "  يقكؿ تعالى(4)،تبيح ألحد أف يجكر عميو فيظممو نَسآُف قَسكْت ْـت شَس نَُّك رِّمَس كَسال يَسجْت
تَسُدكا  ِـّ أَسفْت تَسعْت را دِّ الْتحَس جِّ ْـت عَسفِّ الْتمَسسْت كُك دُّل ٍـة : "  كقكلو تعالى(5)،"صَس نَسآُف قَسكْت ْـت شَس نَُّك رِّمَس كَسال يَسجْت

ُلكا دِّ مى أَسالَّ تَسعْت فإّف ميزاف العدؿ ال تميل إحدى كفتيو ألجل ضغينة أك حتى ( 6)،"عَس
لّدـ، أك صمة القرابة في عدالة اإلسبلـ، ارابطة ؿ اً  ركيفاً عداكة، فميس ىناؾ مكاف

 ال فضل ألحد عمى اآلخر، حتى كلك (7)،" الّناس كسسناف المش  : "فشعارىا المعمنة
فالعدالة في الّشريعة ( 8)،"كاف الخصـ قريبًا أك صاحبًا أك كالدًا أك غنيًا أك فقيراً 

ا : "تصديقًا لقكلو جّل في عبله( 9)،السمحاء مطمقة ال قيد فييا كال اختبلؼ  يَسا أَسيُّليَس
يفَس  ُنكا الَّذِّ اءَس  بِّالْتقِّسْت ِّ  قَسكَّامِّيفَس  ُككُنكا آمَس دَس لَسكْت   َِِّّّ  ُشيَس مَسى كَس ْـت  عَس ُك يْتفِّ  أَسكِّ  أَسنْتُفسِّ بِّيفَس  الْتكَسالِّدَس َسقْترَس  إِّفْت  كَساألْت

                                                           
 .  93 الّصبّلبي، الكسطية في القرآف الكريـ، ص(1)

 .689، ص2قطب، في ظبلؿ القرآف، ج سّيد (2)

 .300، ص1 الفراء، معاني القرآف، ج3

 .  7، ص2ابف أبي زمنيف، تفسير القرآف العزيز، ج (4)

 .2 سكرة المائدة، اآلية (5)

 .8 سكرة المائدة، اآلية (6)

(
7

  . 145، ص1الّشهاب، مسند الّشهاب، ج (

 . 28 الحمبلكي، االعتصاـ باإلسبلـ، ص(8)

. 51عكدة، اإلسبلـ بيف جيل أبنائو كعجز عممائو،، ص (9)
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لَسى فَسا َُّ  فَسقِّيًرا أَسكْت  غَسنِّيًّا يَسُكفْت  ا أَسكْت ُلكا أَسفْت  الْتيَسكَسى  تَستَّبُِّعكا فَسبلَس  بِّيِّمَس دِّ رُِّضكا أَسكْت  تَسمْتُككا كَسا ِّفْت  تَسعْت  فَسإِّفَّ  ُتعْت
افَس   ََّس  ُمكفَس  بِّمَسا كَس مَس بِّيراً  تَسعْت ( 1)".خَس

مفهوم التسامح في سياق البّر واإلحسان  -

    حفل الّذكر الحكيـ بفيض مف المقامات الّشريفة التي كردت فييا لفظتا البر 
كاإلحساف، كىي في مجمميا تجاكز المعنى المعجمي المتكاضع ليما في أصل الّمغة، 
لتنفتح عمى دالالت قاّرة، يتعّمق بعضيا بمعاني التقارب كااللتقاء مع اآلخر، كأخرى 

تطمب معاني الخير كالكئاـ؟   

    كأّكؿ ما يبلقينا مف تمؾ المقامات الّشريفة دعكة إليّية إلى المجتمع المؤمف أف 
 " لكّل مَسف رفع راية األمف كالّسبلـ (2)يتّحمى أفراده بُخمق البّر كاإلحساف كالكفاء بالعيد

ْـت  : "يقكؿ جّل ثناؤه( 3)،"مف جميع أصناؼ الممل كاألدياف " يفَس لَس ـُ  َُّ عَسفِّ الَّذِّ اُك الَس يَسنْتيَس
ْـت إِّفَّ  ََّس ُيحِّبُّل  ُطكا إِّلَسيْتيِّ ُتقْتسِّ ْـت كَس كُى ْـت أَسفْت تَسبَسرُّل يَسارُِّك ْـت مِّفْت دِّ رُِّجكُك ْـت ُيخْت لَس يفِّ كَس ْـت فِّي الدِّّ ُيقَساتُِّمكُك

يفَس  طِّ فيي ( 5)، إّنيا مّنة رّبانّية تجيز التكاصل كالتقارب بيف المسمميف كغيرىـ(4)،"الْتُمقْتسِّ
فكسيـ عمى القدر الذي يكفل ففيي إذف رخصة ألبناء المعمكرة تبيح ليـ أف تمتقي 

                                                           
 .135سكرة الّنساء، اآلية  (1)

  .633، ص2درج الّدرر في تفسير اآلي كالّسكر، ج الجرجاني، (2)

 .323، ص23الّطبرّي، جامع البياف، ج (3)

 .8 سكرة الممتحنة، اآلية (4)

 . 520، ص5الماكردي، النكت كالعيكف، ج (5)
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لجميع الخمق استمرارّية الحياة كديمكمتيا، كذلؾ أف يككف العدؿ شريعتيـ، كُحسف 
  .  ىي الكشيجة الجامعةفإفَّ الّسمـ ىي العبلقة الّدائمة، كالمكدة( 1)المعاممة دستكرىـ،

    كال يقف حّد العبلقة بيف المسمميف كأصحاب الّديانات األخرى عند حسف المعاممة 
كالكفاء بالعيكد، إّنما يمتّد إلى أبعد مف ذلؾ، فكفالة العائز كالّضعيف ليس بالخاص 

يقكؿ  بالمسمميف دكف غيرىـ، إّنما ىي تعـّ كّل مف يقطف في حـر الّدكلة اإلسبلمّية،
، عمـك في جكاز دفع الّصدقات : كقكلو: "اإلماـ الجّصاص ْـت ُطكا إِّلَسيْتيِّ ُتقْتسِّ ْـت كَس كُى أَسفْت تَسبَسرُّل

إلى أىل الّذّمة؛ إذ ليس ىْـت مف أىل قتالنا فيو الّنيي عف الّصدقة عمى أىل الحرب 
يفِّ : لقكلو ْـت فِّي الدِّّ يفَس قَساتَسُمكُك ـُ  َُّ عَسفِّ الَّذِّ اُك ا يَسنْتيَس    ( 2)."إِّنَّمَس

 مشاىد حّية تحكي بّر المصطفى –صّمى هللا عميو كسّمـ - كفي سيرة الّرسكؿ     
حسانو مع اآلخر، كقد كاف ؿ صيب كافر مف الّتسامح كاإلحساف  فلييكد كالّنصارى كا 

باب ما يذكر في )قد أفرد بابًا سّماه  (صحيحو)عند سّيد األناـ، حتى أّف البخاري في 
نو فيضًا مف األحاديث التي تحكي ـّ ض (األشخاص كالخصكمة بيف المسمـ كالييكد

حسانو بسىل الكتاب، كمف ذلؾ - صّمى هللا عميو كسّمـ – سماحة المصطفى  كبّره كا 
أّف – صّمى هللا عميو كسمـ – رضي هللا عنو عف الّنبي – ما ركاه أبك سعيد الخدرّي 

بَسيْتنَسمَسا  : "رجبًل مف الييكد جاء إلى الّرسكؿ الكريـ يشكك إليو أحد األنصار حيث يقكؿ
، فَسقَساؿَس  يٌّ اءَس يَسُيكدِّ الِّسٌس جَس َـس جَس مَّ سَس مَسيْتوِّ كَس مَّى هللُا عَس ُسكُؿ  َِّّ صَس يِّي : رَس رَسبَس كَسجْت ِـّ ضَس يَسا أَسبَسا القَساسِّ

، فَسقَساؿَس  ابِّؾَس حَس ؟ : رَسُجلٌس مِّفْت أَسصْت ، قَساؿَس : ، قَساؿَس "مَسفْت ارِّ ُعكهُ »: رَسُجلٌس مِّفَس األَسنْتصَس : ، فَسقَساؿَس «ادْت
بْتتَسُو؟» رَس مِّفُ : ، قَساؿَس «أَسضَس كؽِّ يَسحْت ُتُو بِّالسُّل مِّعْت ، ُقمْتتُ : سَس رِّ مَسى البَسشَس ى عَس طَسفَسى ُمكسَس : كَسالَّذِّي اصْت

و يَس بْتُت كَسجْت رَس بَسةٌس ضَس ذَستْتنِّي غَسضْت ، فَسسَسخَس َـس مَّ سَس مَسيْتوِّ كَس مَّى هللُا عَس مَّدٍة صَس مَسى ُمحَس بِّيُث، عَس  فسراد (3)،"أَسيْت خَس
                                                           

 .469الخالدّي، القرآف كنقض مطاعف الرىباف، ص (1)

 .583، ص3الجصاص، أحكاـ القرآف، ج (2)
الخصكمات، باب ما يذكر في اإلشخاص كالخصكمة بيف المسمـ : البخارّي، الجامع المسند الصحيح، كتاب (3)

 . 121، ص3، ج2412: كالييكد، حديث رقـ
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الرسكؿ الكريـ أف يحافظ عمى تماسؾ نسيج المجتمع المسمـ بكافة أطيافو، كأف يحيي 
صكرة مف صكر المسامحة كالتعايش مع اآلخر، فكاف أف نيى عف المفاضمة بيف 

مَّـ  -األنبياء، حيث يقكؿ  سَس مَسيْتوِّ كَس مَّى هللُا عَس ، فَسإِّفَّ النَّاسَس  -:صَس يُِّّركا بَسيْتفَس األَسنْتبِّيَساءِّ الَس ُتخَس
ذٌس بِّقَسائِّمَسةٍة  ى آخِّ ُض، فَسإِّذَسا أَسنَسا بُِّمكسَس نْتُو األَسرْت قُّل عَس ؿَس مَسفْت تَسنْتشَس َـس القِّيَسامَسةِّ، فَسسَسُككُف أَسكَّ ُقكفَس يَسكْت عَس يَسصْت

قَسةِّ اأُلكلَسى عْت بَس بِّصَس ْـت ُحكسِّ ، أَس قَس عِّ رِّي أَسكَسافَس فِّيمَسفْت صَس ِـّ العَسرْتش، فَسبلَس أَسدْت  (1)".مِّفْت قَسكَسائِّ

    كعمى صعيد آخر أعمى اإلسبلـ مف شسف الكممة الطّيبة في جميع شؤكف الحياة، 
 في لما "فدعا رّب العّز عباده أف يتخّيركا أحسف الكبلـ، كأف ُيقابمكا اإلساءة بالحسنة؛ 

 : " يقكؿ سبحانو في محكـ تنزيمو(2)،"الّناس بيف المحبة كشيكع, القمكب تآلف مف ذلؾ

تَسكِّي  كَسالَس  نَسةُ  تَسسْت سَس يِّّئَسةُ  كَسالَس  الْتحَس فَسعْت  السَّ فُ  ىِّيَس  بِّالَّتِّي ادْت سَس بَسيْتنَسوُ  بَسيْتنَسؾَس  الَّذِّي فَسإِّذَسا أَسحْت اكَسةٌس  كَس سَسنَّوُ  عَسدَس  كَس
لِّيٌّ  يٌـس  كَس مِّ (  3)".حَس

 صّمى هللا – ىي تربّية ربانّية لمحبيب – كما يقكؿ ابف كثير –    فيذه اآلية الكريمة 
 إلى اإلحساف كىك الّناس، مخالطة في الّنافع الّترياؽ إلى لو مرشداً "  –عميو كسّمـ 

( 4)". محّبة كبغضو صداقة عداكتو فتعكد خاطره، ليستجمب يسيء، مف

"     كقريب مف ذلؾ خطاب رّب العّزة لجميكر المؤمنيف أف يتحّركا مع الّناس 
: "  كيتقصكا تطريز المحادثة، كذلؾ أمره لعباده في محكـ تنزيمو(5)،"المقالة تحسيف

                                                           
الخصكمات، باب ما يذكر في اإلشخاص كالخصكمة بيف المسمـ : البخارّي، الجامع المسند الصحيح، كتاب (1)

 .121، ص3، ج2412: كالييكد، حديث رقـ

 . 77الجابرّي، أسمكب الحكار مف خبلؿ سيرة مصعب بف عمير، ص (2)

 .34سكرة ُفّصمت، اآلية  (3)

. 492، ص5ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، ج (4)

 .111، ص3الكاحدّي، التفسير البسي ، ج (5)
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ُقكُلكا ًنا لِّمنَّاسِّ  كَس في ىذا الّسياؽ الكريـ ىي صفة  (الحسنى)إذ إّف لفظة ( 1)،"ُحسْت
 كىذا (2)،"حسنى مقالة أك حسنى، كممة لمّناس كقكلكا" لمكصكؼ محذكؼ تقديره 

 لّينا لمّناس قكؿ يككف  أف لئلنساف فينبغي األخبلؽ، مكاـر عمى حّض "إشعار  بػ 
 غير كمف مداىنة، غير مف كالمبتدع، كالّسّنيّ  كالفاجر، البرّ  مع طمقاً  منبسطاً  ككجيو
  (3)".مذىبو يرضي أّنو يظفّ  بكبلـ معو يتكّمـ أف

    كلّعل ىذه الّدعكة اإلليّية في تحّري أحسف القكؿ كأجكد الكبلـ ال تنحصر بفئة 
مخصكصة مف النّاس، إّنما تعـّ شرائح البشر كّميـ،

 فيدخل فييا أىل الّديانات (4)
: "  ركي عف طمحة بف عمر أّنو قاؿ لع ء(5)المختمفة، كأصحاب الشرائع المتباينة،

 بعض ليـ فسقكؿ حدة، فيّ  رجل كأنا مختمفة، أىكاء ذكك ناس عندؾ يجتمع رجل إّنؾ
 ىذه في فدخل{ حسناً  لمّناس كقكلكا: }تعالى هللا يقكؿ تفعل، ال: فقاؿ. الغميظ القكؿ
( 6)".بالحنيفيّ  كالّنصارى، فكيف الييكد اآلية

  

 

 
                                                           

 .83سكرة البقرة، اآلية  (1)

 .460، ص1 أبك حّياف، البحر المحي ، ج(2)

 . 16، ص2الجامع ألحكاـ القرآف، ج القرطبّي، (3)

 .459، ص1أبك حّياف، البحر المحي ، ج (4)

 .47مشركعيتو كآدابو، ص- السقار، الحكار مع أتباع األدياف  (5)

 . 47، ص1القرطبي، جامع البياف، ج (6)
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 مفهوم الّتسامح في العفو والّصفح -

    كمّما يّتصل بمعنى الّتساىل كالّتسامح مع اآلخر، تمؾ المقامات الّشريفة التي 
تصدر عف معنى المجاكزة عف إساءة الّناس، كتحّث عمى ُمغايرة الّضغينة 

كَس  ُخذِّ : "بالمصافحة، كمف ذلؾ قكؿ هللا تعالى في سكرة األعراؼ فْت ؼِّ  كَسأْتُمرْت  الْتعَس  بِّالْتُعرْت
مِّيفَس  عَسفِّ  كَسأَسعْترِّضْت  اىِّ  ( 1)". الْتجَس

    فيذه اآلية الكريمة ىي بمثابة ميثاؽ اجتماعّي، لمعبلقات اإلنسانّية في أعمى 
 فإّف تطكيع الّنفس (2)،"الغير مع اإلنساف بمعاممة يتعّمق فيما" مستكياتيا األخبلقّية 

عمى تقّصد الحمـ، كتربية القمب عمى استحضار األناة، يجعل المرء أعمق تبّصرًا 
باألمكر، كتصّيره أكثر ظفرًا بالقمكب، كىذه الخصاؿ كّميا ىي إحدى نتاجات خمق 

 الّصفح إلى أبداً  فيي القسكة دكافع تستجيشيا قّمما الكبيرة القمكب "العفك كالّصفح؛ إذ 
(  3)".كاألضغاف الحفيظة إلى منيا أدنى كالحناف

    كال جـر أّف ذيكع خمق الّتسامح بالعفك كالّصفح في المجتمع، يزرع عند اآلخر 
ركحًا مف المحّبة كالمكّدة، كييّيس القمكب أف تمتقي عمى قدر كلك يسير مف الّتفاىـ 
كالكئاـ، كىك في الكقت نفسو بمثابة صّماـ أماف يدرء شر مف تنكء نفسو عف قبكؿ 

 في" ىذه، ليس  (األعراؼ)إّف آية : اآلخر، كيرفض التعايش معو بسبلـ؛ كلذلؾ قيل
(  4)".منيا األخبلؽ لمكاـر أجمع آية القرآف

                                                           
 .199سكرة األعراؼ، اآلية  (1)

 .435، ص15الرازي، مفاتيح الغيب، ج (2)

  . 414 الّصبّلبي، تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ، ص(3)

 .306، ص8ىذا القكؿ لئلماـ جعفر الّصادؽ، ابف حجر، فتح الباري، ج (4)
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    كلعّل تحّري المرء الّسماحة في الخطاب، كتجاكز الّنفس عف زاّلت الّناس، يؤّدي 
إلى خمق حالة مف الكئاـ كاالنسجاـ مع اآلخر؛ إذ إّف الّنفس البشرّية كثيرًا ما تجنح 
نحك الّميف في القكؿ، كتيكى الّرفق في المعاممة؛ كلذلؾ جاء األمر الرّبانّي صريحًا 
لمّرسكؿ كأّمة المسمميف أف يمتزمكا بيذه األخبلؽ الحسنة في الّدعكة إلى هللا، كالحكار 

 لؤلّمة، المحجة فيو هللا أكضح شافياً  بياناً  ببيانيا الكريـ القرآف تكّفل كلقد "مع اآلخر، 
                     (1)".لمعالميف حضارّياً  اجتماعّياً  نظاماً  كجعمو

 

- خاتمة  -

لقد سعت ىذه الّدراسة إلى رسـ صكرة مفّصمةٍة لمّسياقات المقالّية التي كرد فييا      
فتبّصرت في المقامات الّشريفة التي اشتغل فييا  في لغة الّتنزيل، (الّتسامح)مفيـك 

ـّ  ، ث  تستشرؼ األلفاظ التي حممت في مكنكناتيا  ىذه الّدراسةتمضذلؾ المفيـك
كيمكف تمخيص أىـ الّنتائج التي تكصمت إلييا ىذه الّدراسة عمى ، (الّتسامح)معنى 

 :الّنحك اآلتي

عمى  (الّتسامح)تمتقي الّسياقات المقالّية التي استعممت فييا العربّية لفظة   -
 . معنى جامع ىك الّسبلسة كالّسيكلة

باشتقاقاتيا المختمفة في لغة الّتنزيل، فميس ىناؾ بيف  (الّتسامح)لـ ترد لفظة - 
 .(الّتسامح)آيات الّذكر الحكيـ ذكر صريح لمفظة 

                                                           
 .  267، ص2 الّدكسرّي، لمحات عف منيج القرآف الكريـ في البناء التربكي كمعالجتو، ج(1)
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 ىمعفبفي القرآف الكريـ التي جاءت الّسياقات المقالّية  يمحظ الّناظر في  -
الّصفح كالعفك كاإلحساف كالتجاكز :  نحك قد كردت بسلفاظ أخرى (الّتسامح)

 .كالرحمة كالحمـ

القرآف الكريـ أبرز مبلمح التعايش كالّتسامح الّديني مع أىل  رسـ لنا  -
الكتب الّسماكّية، فبّيف طبيعة العبلقة االجتماعّية مع اآلخر، كماىّية 

الّصبلت كالكشائج التي يمكف أف تكّكف نسيجًا مجتمعّيًا يمتقي فيو المسمـ 
 .مع غيره في بنية اجتماعّية كاحدة

مّد جسكر االلتقاء،  تظير مقامات الّتسامح مدى حرص التنزيل عمى  -
قامة عبلقات التقارب مع أىل الّديانات األخرى   . كا 

 ادعاءات الغبلة الذيف ينعتكف في الّذكر الحكيـ (الّتسامح) تدفع سياقات  -
 .اإلسبلـ بالغمّك، كيصفكنو بديف القتاؿ كاإلبادة اإلنسانّية
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 المصادر والمراجع -

ابف األثير، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف دمحم بف دمحم بف دمحم ابف عبد الكريـ  -
طاىر أحمد : تحقيق. ، النياية في غريب الحديث كاألثر(ىػ606: ت)الشيباني 
. م1979المكتبة العممّية بيروت، لبنان، محمكد دمحم الطناحي، - الزاكى 

 .تهذيب الّمغة، (ىػ370: ت)األزىرّي، أبك منصكر، دمحم بف أحمد بف األزىري  -
 .ـ2001، دار إحياء الّتراث العربّي، بيركت، لبناف، 1دمحم عكض مرعب، ط: تحقيق

سعكد،  الممؾ جامعة البحكث، ، مركز1 طلألزهري، القراءات ، معاني.......... -
 .ـ 1991الرياض، السعكدية، 

: ت)األلبانّي، أبك عبد الرحمف دمحم ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ،  -
، 1 ط.سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في األمة، (ىػ1420

 .ـ1992دار المعارؼ، الرياض، السعكدّية، 

.  المكتب اإلسبلمي. ضعيف الجامع الصغير وزيادته، .......... -

الجامع المسند الصحيح ، ( ىػ256: ت)البخارّي، أبك عبد هللا، دمحم بف إسماعيل،  -
، 1دمحم زىير ناصر، ط:  تحقيق.المختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه

 .ـ2002دار طكؽ النجاة 

: ت)الباقبلني، أبك بكر دمحم بف الطيب بف دمحم بف جعفر بف القاسـ، القاضي  -
، دار الفتح، عَسمَّاف، 1دمحم عصاـ القضاة، ط:   تحقييق.االنتصار لمقرآن ، (ىػ403

، بيركت، لبناف،   .ـ2001األردف، دار ابف حـز

ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد هللا بف  -
دمحم :  تحقيق.درء تعارض العقل والنقل، (ىػ728: ت)أبي القاسـ بف دمحم ابف تيمية 

، جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية، الرياض، السعكدية، 2رشاد سالـ، ط
.  ـ1991

 . دار المعرفة، بيركت، لبناف.الرد عمى المنطقيين، .......... -

أسموب الحوار من خالل سيرة مصعب الجابرّي، عدناف  سميماف  مسعد الجابري،  -
عبد الرحمف بف رجاء :  إشراؼ.وتطبيقاته التربوية- رضي هللا عنه - بن عمير 
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هللا األحمدي، رسالة ماجستير، كمّية التربية، الجامعة اإلسبلمية المدينة المنكرة، 
 .ـ2014السعكدّية، 

درج الّدرر في  (ىػ471: ت)الجرجانّي، أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف دمحم  -
: طمعت صبلح الفرحاف، القسـ الثاني: القسـ األّكؿ: تحقيق. تفسير اآلي والّسور

 .ـ2009، دار الفکر، عماف، األردف، 1دمحم أديب شككر أمرير ط

عبد : تحقيق. أحكام القرآن، (ىػ370: ت)الجصاص، أبك بكر، أحمد بف عمي  -
 . ـ1994، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 1السبلـ دمحم عمي شاىيف، ط

الصحاح ، (ىػ393: ت)الجكىرّي، أبك نصر إسماعيل بف حماد الجكىري الفارابي  -
، دار العمـ 4أحمد عبد الغفكر عطار، ط:  تحقيق.تاج المغة وصحاح العربية
 .ـ1987لممبلييف، بيركت، لبناف، 

فتح الباري ، (ىػ852:ت)ابف حجر العسقبلنّي، أبك الفضل أحمد بف عمي بف حجر،  -
دمحم فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو : رّقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو. شرح صحيح البخاري 

محب الديف الخطيب، عميو تعميقات عبد العزيز بف : كصححو كأشرؼ عمى طبعو
.  ـ1959عبد هللا بف باز، دار المعرفة، بيركت، لبناف، 

، مطبعة المغتيف، 1 ط.االعتصام باإلسالم الحمبلكي، عمر العرباكي الحمبلكي،  -
 . ـ1982

: ت)ابف حنبل، أبك عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل بف ىبلؿ بف أسد الشيباني  -
شعيب األرنؤكط كعادؿ مرشد :  تحقيق.مسند اإلمام أحمد بن حنبل، (ىػ241

 .ـ2001، مؤسسة الرسالة، 1عبد هللا بف عبد المحسف التركي، ط: كآخركف، إشراؼ

: ت)أبك حّياف، أثير الديف  دمحم بف يكسف بف عمي بف يكسف بف حياف األندلسي  -
صدقي دمحم جميل، دار الفكر، :  تحقيق.البحر المحيط في التفسير، (ىػ745

. ـ2000بيركت، لبناف، 

، دار 1 ط.القرآن ونقض مطاعن الرهبان الخالدّي، صبلح عبد الفتاح الخالدي،  -
 .ـ2007القمـ، دمشق، سكريا، 
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الفرق بين ، (ىػ444: ت)الّداني، أبك عمرك، عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر  -
حاتـ صالح :  تحقيق.الضاد والظاء فى كتاب هللا عز وجل وفى المشهور من الكالم

. ـ2007، دار البشائر، دمشق، سكريا، 1الّضامف، ط

 .جمهرة الّمغة، (ىػ321: المتكفى)ابف دريد أبك بكر دمحم بف الحسف بف ريد األزدي  -
 . ـ1987، دار العمـ لممبلييف، بيركت، 1رمزي منير بعمبكي، ط: تحقيق

لمحات عن منهج القرآن الكريم في البناء الّدكسرّي، إبراىيـ  سعيد الّدكسرّي،  -
بحث مقّدم لممشاركة في ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق . الّتربوّي ومعالجته

، كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد، 2طالوسطية ودفع الغمو، 
.  ـ2005الرياض، السعكدية، 

الّرازي، فخر الديف أبك عبد هللا دمحم بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازي  -
، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، 3 ط.مفاتيح الغيب، (ىػ606: ت)

 .ـ2000

المفردات في غريب ، (ىػ502: ت)الّراغب األصفيانّي، أبك القاسـ الحسيف بف دمحم  -
، دار القمـ، الدار الشامية، دمشق، 1صفكاف عدناف الداكدي، ط:  تحقيق.القرآن

. ـ1992سكريا، بيركت، لبناف، 

صور اإلعالم اإلسالمي في القرآن الكريم رفاعي، عاطف إبراىيـ المتكلي رفاعي،  -
 إشراؼ حاتـ دمحم منصكر مزركعة، رسالة .دراسة في التفسير الموضوعي- 

ماجستير، قسـ التفسير كعمـك القرآف، كمية العمـك اإلسبلمية، جامعة المدينة العالمية 
 . ـ2011، (ماليزيا)

تاج ، (ىػ1205: ت)الزبيدّي، أبك الفيض،  محّمد بف محّمد بف عبد الرّزاؽ الحسيني،  -
 .مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية:  تحقيق.العروس من جواهر القاموس 

عرابه، (ىػ311: ت)الزّجاج، أبك إسحاؽ  إبراىيـ بف السري بف سيل،  -  .معاني القرآن وا 
 .ـ1988، عالـ الكتب، بيركت، لبناف، 1عبد الجميل عبده شمبي، ط: تحقيق

، (ىػ794: ت)الزركشّي، أبك عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا بف بيادر الزركشي  -
، دار إحياء الكتب العربية 1دمحم أبك الفضل إبراىيـ، ط:  تحقيق.البرهان في عموم القرآن

 .ـ1957عيسى البابى الحمبي كشركائو، القاىرة، مصر، 
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الكشاف ، (ىػ538: ت)الّزمخشرّي، أبك القاسـ جار هللا، محمكد بف عمرك بف أحمد،  -
 .ـ1987، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، 3ط، عن حقائق غوامض التنزيل

عمي دمحم البجاكي، دمحم أبك الفضل :  تحقيق.الفائق في غريب الحديث واألثر.........  -
 .، دار المعرفة، لبناف2إبراىيـ، ط

نِّيف، أبك عبد هللا دمحم بف عبد هللا بف عيسى بف دمحم المري،  - ، (ىػ399: ت)ابف أبي زَسمَس
أبك عبد هللا حسيف بف عكاشة كدمحم بف مصطفى الكنز، :  تحقيق.تفسير القرآن العزيز

 .ـ2002، دار الفاركؽ الحديثة، القاىرة، مصر، 1ط

القراءات،  ، حجة(ىػ403: ت )زنجمة ابف زرعة أبك دمحم، بف الرحمف زنجمة، عبد ابف -
 .الرسالة األفغاني، دار سعيد: تحقيق

 رابطة .مشروعيته وآدابه- الحوار مع أتباع األديان السقار، منقذ محمكد السقار،  -
 العالـ اإلسبلمي  

تيسير الكريم ، (ىػ1376: ت)الّسعدّي، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد هللا السعدي  -
، مؤسسة 1عبد الرحمف بف معبل المكيحق، ط:  تحقيق.الرحمن في تفسير كالم المنان

 .ـ2000الرسالة، بيركت، لبناف،

دراسات في تميز األمة اإلسالمية وموقف السعدّي، إسحاؽ  عبد هللا السعدّي،  -
 .ـ2013، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمّية، قطر، 1 طالمستشرقين منه،

: ت)السميف الحمبّي، أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف يكسف بف عبد الدائـ  -
أحمد دمحم الخراط، دار :  تحقيق.الّدر المصون في عموم الكتاب المكنون ، (ىػ756

 .القمـ، دمشق، سكريا

اإلكميل في ، (ىػ911: ت)الّسيكطّي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر،  -
سيف الديف عبد القادر الكاتب، دار الكتب العممية، :  تحقيق.استنباط التنزيل
 .ـ1981بيركت، لبناف، 

، دار 17 ط.في ظالل القرآن، (ىػ1385: ت)سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي  -
 .ـ1992الشركؽ، بيركت، لبناف، القاىرة، مصر، 
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المحكم ، (ىػ458: ت)ابف سيده، أبك الحسف عمي بف إسماعيل بف سيده المرسي  -
، دار الكتب العممية، بيركت، 1عبد الحميد ىنداكي، ط:  تحقيق.والمحيط األعظم

 . ـ2000لبناف، 

: ت)الّشياب، أبك عبد هللا دمحم بف سبلمة بف جعفر بف عمي بف حكمكف القضاعي  -
، مؤسسة الّرسالة، 2حمدي  عبد المجيد السمفي، ط:  تحقيق.مسند الّشهاب، (ىػ454

 . ـ1986بيركت، لبناف، 

مد دمحم الّصبّلبي،  - مي مَسحَّ ، مكتبة الصحابة، 1ط. الوسطية في القرآن الكريمالّصبلبي، عَس
.  ـ2001الشارقة، اإلمارات، مكتبة التابعيف، القاىرة، القاىرة، مصر، 

- أنواعه )تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم ، .......... -
، مكتبة الصحابة، الشارقة، اإلمارات، 1، ط(مراحمه وأهدافه- شروطه وأسبابه 

.  ـ2001مكتبة التابعيف، القاىرة، مصر، 

، (ىػ310: ت)الّطبرّي، أبك جعفر دمحم بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي،  -
، مؤسسة الرسالة، 1أحمد دمحم شاكر، ط:  تحقيق.جامع البيان عن تأويل آي القرآن

 . ـ2000

العسكرّي، أبك ىبلؿ الحسف بف عبد هللا بف سيل بف سعيد بف يحيى بف ميراف  -
 . دار الفكر، بيركت، لبناف.جمهرة األمثال، (ىػ395: ت)العسكري 

دمحم إبراىيـ سميـ، دار العمـ كالثقافة : حققو كعّمق عميو. الفروق الّمغوية..........  -
 . لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر

: ت)ابف عطّية، أبك دمحم عبد الحق بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية  -
، دار الكتب 1عبد السبلـ عبد الشافي دمحم، ط: تحقيق. المحرر الوجيز، (ىػ542

 .ـ2002العممّية، بيركت، لبناف، 

، االتحاد 5ط. اإلسالم بين جهل أبنائه وعجز عممائهعكدة، عبد القادر عكدة،  -
 .ـ1985اإلسبلمي لممنظمات الطبلبية، 

، ( ىػ511: ت)العكتبّي، أبك المنذر سممة بف مسمـ بف إبراىيـ الصحاري العكتبّي   -
عبد الكريـ خميفة كنصرت عبد الرحمف كصبلح :  تحقيق.اإلبانة في الّمغة العربّية
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، كزارة التراث القكمي كالثقافة، مسق ، 1جرار كدمحم حسف عكاد كجاسر أبك صفية، ط
 .ـ1999عماف، 

، (ىػ395: ت)ابف فارس، أبك الحسيف، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازي  -
 .ـ1979عبد السبلـ دمحم ىاركف، دار الفكر، :  تحقيق.مقاييس الّمغة

 الحجة، (ىػ377: ت )الفارسيّ  الغفار عبد بف أحمد بف الفارسّي، أبك عمي، الحسف -
 عبد: كدققو جكيجابي، راجعو كبشير قيكجي الديف بدر:  تحقيق.السبعة لمقراء
 لمتراث، دمشق، سكريا،  المسمكف  ، دار2الدقاؽ، ط يكسف أحمد - رباح العزيز

  .ـ1993بيركت، لبناف، 

معاني ، (ىػ207: ت)الفراء، أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد هللا بف منظكر الديممي  -
أحمد يكسف النجاتي، دمحم عمي النجار، عبد الفتاح إسماعيل :  تحقيق.القرآن

 . ، دار المصرية لمتسليف كالترجمة، القاىرة، مصر1الشمبي، ط

: ت)الفراىيدّي، أبك عبد الرحمف الخميل بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدي  -
براىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ:  تحقيق.العين، (ىػ170  .ميدي المخزكمي كا 

المصباح ، (ىػ770: ت)الفيكمي، أبك العباس  أحمد بف دمحم بف عمي الفيكمي  -
 .  المكتبة العممّية بيركت، لبناف.المنير في غريب الشرح الكبير

القرطبّي، أبك عبد هللا شمس الديف  دمحم بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصاري  -
براىيـ :  تحقيق.الجامع ألحكام القرآن، (ىػ671: ت)الخزرجي  أحمد البردكني كا 
 .ـ1964، دار الكتب المصرية، القاىرة، 2أطفيش، ط

مفهوم الحكمة في الدعوة إلى َّللاه تعالى القحطانّي، سعيد عمي كىف القحطاني،  -
مؤسسة الجريسي لمتكزيع :  مطبعة سفير، الرياض، تكزيع.في ضوء الكتاب والسنة

 . كاإلعبلف، الرياض

كتاب ، (ىػ515: ت)ابف القّطاع، أبك القاسـ ، عمي بف جعفر بف عمي السعدي،  -
 . ـ1983، عالـ الكتب، 1 ط.األفعال

تفسير القرآن ، (ىػ774: ت)ابف كثير، أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير  -
 . ـ1999، دار طيبة لمنشر التكزيع، 2سامي بف دمحم سبلمة، ط:  تحقيق.العظيم
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المسند الصحيح ، (ىػ261: ت)مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيري النيسابكري  -
دمحم فؤاد عبد الباقي، :  تحقيق.المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

.  دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف

 .تأويالت أهل السنة، (ىػ333: ت)الماتريدي، أبك منصكر دمحم بف دمحم بف محمكد،  -
 . ـ2005، دار الكتب العممّية، بيركت، لبناف، 1مجدي باسمكـ، ط: تحقيق

: تحقيق.  والعيون ، (ىػ450: ت)الماكردّي، أبك الحسف عمي بف دمحم بف دمحم بف حبيب  -
 .السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف

 ندكة .السماحة واليسر في الكتاب والسنة وأدلتهاالميماف، ناصر عبدهللا الميماف،  -
أثر القرآف الكريـ في تحقيق الكسطية كدفع الغمك، كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ 

 .ـ2005، 2كالدعكة كاإلرشاد الرياض، السعكدية، ط

لسان ، (ىػ711: ت)ابف منظكر، أبك الفضل، جماؿ الديف، دمحم بف مكـر بف عمى،  -
 .ـ1994، دار صادر، بيركت، لبناف، 3 ط.العرب

: ت)المركزّي، أبك بكر أحمد بف عمي بف سعيد بف إبراىيـ األمكي المركزي  -
شعيب األرناؤكط، المكتب اإلسبلمي، :  تحقيق.مسند أبي بكر الصديق، (ىػ292

 .بيركت، لبناف

الناسخ ، (ىػ338: ت)الّنحاس، أبك جعفر، أحمد بف دمحم بف إسماعيل بف يكنس  -
. ـ1988، مكتبة الفبلح، الككيت، 1دمحم عبد السبلـ دمحم، ط:  تحقيق.والمنسوخ 

ابف ىشاـ، أبك محّمد جماؿ الّديف، عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميري المعافري،  -
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 العمل أثر توضيح إلى ىدف العمل التطوعي في مؤسسات المجتمع المدني في تحفيز الحوار والحد من التطرف وقد بعنوان البحث ىذا جاء

 العمل أىمية البحث تناول وقد واالجتماعية، واالقتصادية والسياسية الثقافية النواحي من المجتمعات في معالجة التطرف في التطوعي

 البحث وضح كما مكونات المجتمع، بين والتعاون  التشاركية مبادئ وتعزيز المجتمعات ازدىار ضمان في أساسيا دورا يمعب كونو التطوعي

 الخيرية األعمال في والتطوع الناس بمساعدة الشباب وخاصة األفراد فراغ وملء التطرف محاربة في التطوعي العمل يمعبو الذي الكبير الدور

 ضرورة في البحث تمخص وقد. والمشاركة التعاون  ثقافة ونشر وامانو استقراره لضمان ووسيمة اإلجتماعي التكافل تحقيق وأساس ركيزة كونو

 األعمال ىذه مثل عمى والتحفيز التشجيع أجل من ومعنويا ماديا أفرادىا ودعم التطوعي العمل عمى القائمة والجمعيات المؤسسات دور تفعيل

 القانونية التشريعات عن الخارجة واألعمال العنف من والحد األمد طويمة االستدامة وتحقيق االيجابية التغييرات احداث شأنيا من التي

 .   والدينية
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 المقدمة 

إن وجود مؤسسات المجتمع المدني في المجتمعات المتحضرة والمتمدنة ىي خطوة إيجابية 

من حيث تكامل األدوار بين المؤسسات الحكومية والقطاع االقتصادي والقطاع اإلجتماعي، وكما أنو 

دور تشاركي وتكميمي فال بد لمؤسسات المجتمع المدني من تفعيل دورىا لممشاركة في عممية الرقابة 

عمى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في ادائيا، وبالتالي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني 

المعنية التشارك بين كافة القطاعات في المجتمع الواحد واإلرتقاء بالخدمات المقدمة والذي ينعكس 

 . أدائو عمى الفرد

يعد العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمعات ونشر التماسك اإلجتماعي بين 

المواطنين، لذلك تسعى غالبية مؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز ركائز العمل التطوعي من خالل 

حترام االخر وزرع المحبة بين األفراد، وتقبميم عمى اختالفيم الذي يحد من الحساسية  تحفيز الحوار وا 

حيث أن العمل التطوعي يساىم في نيضة . والمشاكل الذي يمكن أن يؤول إلى العنف والتطرف

المجتمعات وتطورىا من خالل تجانس أفرادىا، وتعاونيم ومشاركتيم لألنشطة اإلجتماعية من دون 

 .  أي مقابل، و الذي ينمي شعور األفراد بالحب واالنتماء والتفاىم

 ويعد العمل التطوعي من أىم الوسائل المستخدمة لممشاركة في النيوض بمكانة المجتمعات 

فيناك قاعدة مفادىا أن . في عصرنا الحالي، ويكتسب العمل التطوعي أىمية متزايدة يوما بعد يوم

الحكومات سواء في البمدان المتقدمة أم النامية لم تعد قادرة عمى سد احتياجات أفرادىا ومجتمعاتيا، 

فمع تعقد الظروف الحياتية ازدادت االحتياجات االجتماعية، وأصبحت في تغير مستمر، ولذلك كان 

ال بد من وجود جيات أخرى موازية لمجيات الحكومية تقوم بملء المجال العام، وتكمل الدور الذي 
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الخدام، )تقوم بو الجيات الحكومية في تمبية االحتياجات االجتماعية والذي يسمى بالعمل التطوعي 

2013  .) 

 ومن ىنا تظير أىمية مؤسسات المجتمع المدني التي تشكل اإلطار المناسب لتوجيو األفراد 

وزرع مفيوم العمل التطعي وتطبيقاتو في سموكياتيم حيث أن مفيوم التطوع والعمل التطوعي يعود 

إلى سياقات ثقافية وتاريخية خاصة بكل مجتمع، وبذلك تختمف أىداف التطوع ومجاالتو باختالف 

العوامل الدينية والثقافية والسياسية، حيث يشار إلى مفيوم العمل التطوعي عمى أنو العمل الخيري 

الذي يقوم بو الفرد من دون أي مقابل مالي أو مادي، وىو عبارة عن حافز داخمي ورغبة ذاتية في 

خدمة المجتمع، حيث تتعدد أشكال العمل التطوعي لتشمل التطوع بالوقت، من خالل تخصيص جزء 

من الوقت لعمل الخير، والتطوع بالجيد، وىو بذل الجيود والتعب وتقديم المعمومات والمشورة 

والمساعدة الفعمية البدنية، باإلضافة إلى التطوع المادي، الذي يندرج تحتو التبرع والتطوع 

 (. 2011الطويسي، )المالي

 كما تساىم مؤسسات المجتمع المدني في إطارىا القانوني والتشريعي لمتطوع عمى تفعيل 

المسؤولية االجتماعية لدى أفراد المجتمع، وتعميق مفاىيم التعاون والتشاركية، وتقديم المساعدة من 

دون مقابل في نفوس األفراد، باإلعتماد عمى وسائل جاذبة وتوجيو سموكيم بطرق مباشرة وغير 

مباشرة، وذلك يعود عمى قوة دورىا الفعال في التوجيو والتدريب والتعميم، ان مؤسسات المجتمع 

المدني غير الربحية تعاني من قمة الدعم والتمويل من قبل القطاعات الحكومية والخاصة حيث الزال 

ىنالك تقصيرا ممحوظا يحول دون نشر الممارسات التطوعية كجزء من ثقافة المجتمعات، الذي 

بالتالي يؤخر تقدميا وازدىارىا بالمقارنة مع الدول التي تيتم بشكل كبير في تطوير أعمال ودعم 
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مؤسسات المجتمع المدني إيمانًا منيا بالدور الفعال الذي تمعبو في تعزيز األعمال التطوعية الذي 

ينعكس ايجابيا عمى نشر ثقافة الحوار والنقد البناء ويحد من العنف والتطرف واألعمال 

 (     Salamon & Haddock, 2011)التخريبية

 مشكلة وأسئلة البحث 

 :-تنبثق مشكمة البحث في المحاولة عن األسئمة التالية

 مفيوم العمل التطوعي؟ما - 1

 ما دور العمل التطوعي في تحفيز الحوار في مؤسسات المجتمع المدني؟- 2

  في مؤسسات المجتمع المدني؟في الحد من التطرفما دور العمل التطوعي - 3

 أهمية البحث

 :-تنبع أىمية البحث من كونو

دور العمل التطوعي في مؤسسات المجتمع المدني في  عن الناتجة النوعية لالنجازات محصمة -1

 . المجتمع عمى اإليجابية وأثارىا تحفيز الحوار والحد من التطرف

أصحاب القرار  البحث مؤسسات المجتمع المدني، كما يؤمل أن يستفيد منيا يؤمل أن يستفيد من نتائج -2
 . والباحثين
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 أهداف البحث

توفير فرص لاللتقاء أمام الباحثين والخبراء المعنيين بمؤسسات المجتمع المدني لتبادل الخبرات - 

 .واآلراء

براز نقاط القوة ومواطن الضعف فييا والفرص المتاحة -  تقديم مراجعة تقويمية لمجيود التنموية، وا 

 .أمام تشجيع وتعزيز األعمال التطوعية

تقديم تصورات ومقترحات لمستقبل لتعزيز األعمال التطوعية، ودورىا الفعال في البيئة التعميمية - 

 .واإلجتماعية واالقتصادية والثقافية

تحفيز تقديم تصورات حول أىمية العمل التطوعي في مؤسسات المجتمع المدني وقدرتو عمى - 

 .الحوار والحد من التطرف

 منهجية البحث.

 المنيج التحميمي، يعتبر ىذا المنيج مظمة واسعة ومرنة قد تتضمن عددا يصمم البحث عمى

 والميدانية ، والتطورية،من المناىج واألساليب الفرعية مثل المسوح االجتماعية ودراسات الحاالت

اساس تحديد خصائص الظاىرة ووصف طبيعتيا ونوعية العالقة بين  عمىكما أنو يقوم وغيرىا، 

والتعرف ، إلى ذلك من جوانب تدور حول مشكمة أو ظاىرة معينة ا واتجاىاتيا وماممتغيراتيا وأسبابو

 .الواقع عمى حقيقتيا في أرض
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 اإلطار النظري 

يعتبر العمل التطوعي وسيمة من وسائل النيوض في المجتمعات، وىو بيذا المعنى أداة من 

ذا كان يعتقد أن العمل التطوعي نشأ  أدوات التنمية، وىو شكل من أشكال المشاركة عمى اختالفيا، وا 

وتطور في ظل غياب الدولة في بعض المجتمعات، إال أنو ذي أىمية كبيرة في العصر الحاضر، 

عمى الرغم من وجود الدولة، التي أصبحت بحاجة إلى تضافر الجيود والمساعدة، ال سيما في ظل 

من ىنا يعتقد البعض . األوضاع غير الطبيعية التي تمر بيا الدول، والمجتمعات من حين إلى اخر

خطأ أن العمل التطوعي وجد مع وجود مؤسسات المجتمع المدني، فعمى الرغم من أن تمك 

المؤسسات عممت عمى مأسسة العمل التطوعي، إال أن العمل التطوعي أسبق من تمك المؤسسات، 

فيو متأصل في النفس البشرية، وىو من جوانب الخير باإلنسان، بل إنو يعبر عن دوافع إنسانية 

 (. 2013األفندي، )وعاطفية 

 ومن ىنا يمكن تعريف العمل التطوعي عمى أنو وسيمة تستخدم من أجل تحسين وتطوير 

المناحي االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والثقافية لمدول باالستعانة بمؤسسات المجتمع المدني 

التي أخذت عمى عاتقيا إعداد األجيال، وانشاء أفراد صالحين يسعون لنشر الخير، والتعاون وتحقيق 

منافع لمجتمعاتيم، من خالل العمل عمى تعزيز العمل التطوعي والذي يعد جزء ال يتجزأ من نمط 

حياتيم وتفكيرىم وتكوينيم النفسي، واألخالقي الذي يجعميم يبذلون الجيود من دون انتظار مقابل 

مالي أو مادي أو معنوي، بل من منطمق شعورىم بالمسؤولية اإلجتماعية التي تنشأ بالدرجة األولى 

 (. Pansieri, 2011)عند إعطاء اإلنسان حقوقو وتوفير متطمباتو الحياتية المختمفة              
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 :أنواع العمل التطوعي

نستعرض ىنا أنواع العمل التطوعي، وىو ينقسم الى أنواع متعددة، حسب العمل الذي يقدمو ووقتو 

 (:-(Pansieri, 2011الذي نشأ في العمل وتطور، ومنيا

وىو الفعل أو السموك االجتماعي الذي يمارسو الفرد من تمقاء نفسو : العمل التطوعي الفردي- 1

 .وبرغبة منو، ويقوم عمى اسس دينية واجتماعية وأخالقية، وال يبغي الفاعل منو أي مردود مادي

وىو أكثر تقدمًا وتطورًا من العمل الفردي، فيو وليد التطور : العمل التطوعي المؤسسي- 2

االقتصادي واالجتماعي الذي تشيده الدول النامية، ويمثل صورة حية من التفاعل االجتماعي لتوفير 

الحاجات االساسية لمختمف شرائح المجتمع، وقد أخذت المؤسسات التطوعية تنتشر في المجتمع 

وقد اصبحت رعاية األعمال الخيرية والتطوعية ضرورة عصرية ال غنى عنيا في . الحديث بازدياد

أي مجتمع أو تنظيم في تمك األعمال، ويتم تطويرىا والمحافظة عمى أستمراريتيا، بل وحمايتيا من 

 .االنحراف واالستغالل وأصبحت تتمثل في عمل جماعي منظم

 دور العمل التطوعي في تحفيز الحوار في مؤسسات المجتمع المدني

 يمكن تعزيز العمل التطوعي من خالل تطبيق مبادئ الحوار الفعال وتحفيز عمل المؤتمرات 

والبحوث واالتصاالت وحمالت التوعية والشراكة، وبناء القدرات التي تعد ميمة في الحد من العنف 

والتطرف، وتوضيح أىمية الحوار والنقاش الذي تسعى مؤسسات المجتمع المدني عمى اختالف 

أدوارىا إلى تحقيقو من خالل صياغة سياسات لتطبيقات العمل التطوعي، ونشرىا بين أفراد المجتمع 

حيث ان أنشطة العمل التطوعي تزيد من الترابط االجتماعي، . باستخدام شتى الوسائل المتاحة
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وتعزز الحوار بين أفراده، باإلضافة إلى أن العمل التطوعي يساىم في إحداث التطورات اإلجتماعية 

 (.2010األمم المتحدة، )والثقافية واالقتصادية والسياسية لمدول

 يعد الحوار والنقد البناء من أىم العوامل التي تساعد المجتمعات عمى النيوض واالزدىار 

ويمكن تعزيز الحوار من خالل تفعيل أنشطة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع الذي ينمي قدرة الفرد 

عمى االختالط، واالنسجام مع اآلخر واحترام رأيو عمى الرغم من وجود اختالفات بالرأي واألفكار، 

حيث يساىم العمل التطوعي في تعزيز مفيوم النقاش، والحوار الديمقراطي القائم عمى تقبل واحترام 

 (. 2011جحشان ويحيى، )االخرين

 يعد دور مؤسسات المجتمع المدني في كينونتيا القانونية واالجتماعية والتربوي ميمًا في 

تعزيز مفيوم العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع، التي تطمب أنظمة واستراتيجيات حديثة ومعاصر 

تناسب متغيرات العصر الحالي وتساعد في تنمية المجتمعات، كما تحتاج مؤسسات المجتمع المدني 

المزيد من الدعم الحكومي والخاص، ال سيما وأنيا تمعب دورًا كبيرا في مجال العمل التطوعي وتنمية 

المجتمعات المحمية، والتمكين اإلقتصادي واالجتماعي والثقافي، وتأمين الحماية والدعم لجميع أفراد 

المجتمع عمى اختالف مستوياتيم وأعمارىم وأفكارىم وغيرىا من االختالفات، وذلك عبر العديد من 

األنشطة الداعمة التي ممكن أن تكون عمى شكل مشاريع صغيرة، أو وبناء القدرات والميارات من 

 (.       2013الخطيب، )خالل ورش التدريب والعمل في المؤسسات التربوية 

  في مؤسسات المجتمع المدنيفي الحد من التطرفدور العمل التطوعي 
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برزت مؤخرا مشاكل اجتماعية والتي كان لمعمل التطوعي دورًا كبيرًا في إعطاء حمول جذرية 

ليا ومن أمثمتيا العنف الجامعي، والتطرف الذي كان السبب الرئيسي لو تدني ثقافة الحوار وقبول 

الرأي والرأي االخر، فمنذ انطالق الربيع العربي شيدت المجتمعات العربية حاالت متعددة من العنف 

والتطرف الناتج عن النزعة العشائرية، وكذلك العنف األسري والمشاجرات التي تحول دون تحقيق 

 (.  2013الخطيب، )الصالح والخير ووالتقدم لممجتمعات 

 وال يخفى الجانب السمبي لمعنف والتطرف الذي يسبب العجز لممؤسسات الدولة وتمنعيا من 

التقدم واالزدىار، والتي يتجسد فييا معاني األنانية والتفكير في المصالح الشخصية، وعدم االكتراث 

باآلخرين ومصمحة المجتمع، حيث ان توضيح الجوانب السمبية لمتطرف ومقارنتيا بايجابية نتائج 

العمل التطوعي يعد دور مؤسسات المجتمع المدني عمى إختالفيا، التي تنتيج أساليب حديثة في 

التِنشأة األسرية والمجتمعية، وانشاء أفراد صالحين متميزين يحرصون عمى تطوير وتنمية 

   (. Paine, McKay & Moro, 2013)مجتمعاتيم

 ومع مرور الوقت استمر العمل التطوعي بالتطور والتقدم والرقي واالنتشار، حتى نشأت 

المؤسسات والجمعيات الخيرية واالغاثية والدعوية، حيث أن لمعمل التطوعي أىمية بالغة في عصرنا 

الحاضر لما لو من انعكاسات ايجابية من الناحية االجتماعية واالقتصادية وغيرىا من نواحي الحياة، 

وأىميا التخفيف من العنف والحد من أعمال التطرف الذي ممكن أن ينشأ لدى الشباب بسبب الفراغ 

الكبير، وقمة التوجيو، والدعم النفسي التي ممكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تستغمو لتحقيق خير 

األمة، وفي ظل التطورات السياسية وتصاعد األحداث العالمية واإلقميمية ال بد من تكثيف الجيود 

من أجل تعزيز مفيوم العمل التطوعي لدى الشباب لضمان عدم السماح لألفكار المتطرفة الدخول 
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إلى عقوليم وتشتيت أفكارىم، الذي يساعد عمى حفظ األمان وتحقيق سالمة األفراد في المجتمع 

 (. 2006الشيراني، )

 كما أن دور مؤسسات المجتمع المدني يكمن في تعزيز أنشطة العمل التطوعي لدى أفراد 

المجتمع مثل جمع التبرعات ومساعدة كبار السن، زيارة الصغار المرضى في المستشفيات، المشاركة 

في عمميات االنقاذ، تنظيف الغابات والشوارع، وغيرىا من األنشطة المختمفة الكثيرة التي من شأنيا 

أن تمأل وقت الشباب، وتساعد عمى تنمية قدرتيم في التواصل مع االخرين واحتراميم والتفاىم معيم 

عمى أساس إنساني والتحاور، الذي بالتالي يحد من األفكار المتطرفة التي يصدر عنيا العنف 

والتخريب، وتحول دون تحقيق األىداف التنموية عمى الصعيد االجتماعي واالقتصادي والثقافي 

 (.  Mirahmadi, Farooq & Ziad, 2012)والسياسي 

الدراسات السابقة 

، حيث "التطوع كوسيط أو أداة للتحول" بعنوان  (Rother & Laurier, 2012)دراسة 

 استخدمت   .تناولت الدراسة نظريًا أىمية التطوع في رفع الوعي واالنفتاح عمى الحضارات األخرى 

الدراسة المنيج التحميمي، حيث عمدت إلى تحميل خالصات التجارب ألفراد قاموا بالتطوع في 

 .مدارس، ومنظمات مجتمع مدني، وأخرى غير ربحية

 وتتطرق الدراسة جوانب التطوع سواء أكانت في الجامعات أو المنظمات غير الربحية أو 

وتوصمت الدراسة إلى كون التطوع يعد واحد من أىم الوسائل التعميمية أو ما يدعى . في المدراس
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ىا تطور فيم األنسان وتجعمو واعيُا وأكثر أنفتاحًا ورافضًا لمتعصب رالتعمم غير المباشر، والتي بدو

. ميما كان شكمو

، حيث ىدفت "التطوع وثقافة الحوار عبر الحضارات" بعنوان  (Silva, 2008)دراسة 

الدراسة إلى التعرف عمى أثار العمل التطوع في صقل شخصية المتطوع وأبرز الجوانب والكفاءات 

الشخصية التي يكتسبيا المتطوع خالل تطوعو في منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات غير 

 .الربحية

استخدمت الدراسة المنيج التحميمي، حيث عمدت إلى تحميل ابرز تجارب المتطوعين عبر 

: المفوضية األوروبية ومن خالل برنامج التطوع في أوروبا، حيث توصمت الدراسة إلى نتائج اىميا

أن التطوع يعزز القيم االنسانية لدى المتطوع، فضاًل ع كونو وسيمة  لالنفتاح عمى اآلخر وتفيم ابرز 

 .نقاط الخالف غبر الثقافات

، حيث ىدفت "التأثيرات األجتماعية التي يحملها التطوع "بعنوان  (Hu, 2011)دراسة 

الدراسة إلى التعرف عمى ابرز الجوانب األجتماعية التي يؤثر بيا التطوع وكذلك  اثره في زيادة 

 .أجرت الدراسة عبر دول التي تتم فييا التطوع عبر األمم المتحدة. الوعي واالنفتاح عمى اآلخر

وتوصمت الدراسة إلى ان التطوع يخدم الفرد في رفع مسوى تثقيفو وطريقة تقبمو لممفاىيم 

ومنو يصبح أكثر انفتاحًا، فضاًل عن كونيا توصمت إلى ان التطوع يحد من التطرف واالنغالق 

 .كما توصمت إلى أن التطوع عبر االمم المتحددة لو مردود مالي عمى المتطوع. الفكري 
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 الخاتمة 

نما لجية فقط كمسؤولية ليس التطوعي العمل ثقافة عمى ما تقدم يجب تعميم بناءاً   بعينيا، وا 

 مؤسسات سيما ال ومؤثراً  فاعالً  المجتمع المدني دوراً  مؤسسات بيا وطنية، تمعب مسؤولية ىي

 التي المؤسسات خاصة والحكومية األىمية المؤسسات جانب اختالفيا، إلى عمى االجتماعية التنشئة

 مشروع بمورة إلى الوصول من بد فال وبالتالي وتطويره، لو االعتبار وبإعادة التطوعي، بالعمل تعنى

 كما تبين لنا مما .والوطنية االجتماعية لدعم الخدمة المجتمعات في التطوعي العمل ينظم قانون 

 ىذه يكسب الذي العامل ىو والوطني المحمي محيطيا مع المدني المجتمع منظمات تفاعل نأسبق 

  لممجتمع االولية االحتياجات تمبية الى المنظمات ىذه اتجيت  فكمما.وفعاليتيا مصداقيتيا المنظمات

 . والدولة المواطن  بين الوسيط ىي المنظمات ىذه أن خاصة وجودىا وضرورة جدواىا أثبتت كمما

  ىذه عمل مع المجتمع ىذا تفاعل في يساىم المجتمع في التطوعي العمل ثقافة نشر كما أن

  مجتمعو نحو المسؤول بدوره فرد كل خالليا من يشعر مواطنية مسؤولية التطوع فيصبح المنظمات،

  .ووطنو

 :-وعميو فإن البحث يوصي بما يمي

العمل عمى دعم مؤسسات المجتمع المدني التي تمعب دورا كبيرًا في تعزيز مفيوم العمل -1

وذلك من خالل تخصيص نفقات مالية من أجل توفير جميع المعدات التي تتطمبيا . التطوعي

 .نشاطات العمل التطوعي وتسميط الضوء عمى أىميتيا ودورىا

عقد المؤتمرات والدورات التدريبية وجذب وسائل اإلعالم لدور مؤسسات المجتمع المدني في - 2

مفيوم وممارسات العمل الجماعي، كأفكار وتطبيقات عممية عند األفراد الذي يساىم بشكل فعال في 
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التخفيف من مظاىر التطرف وخاصة بين الشباب الذين يعيشون في مناطق تعاني من إضطرابات 

والتي يمكن توجيو الشباب نحو العنف والتطرف بكل سيولة في غياب التوعية وعدم االلتفات .سياسية

 .ألىمية العمل التطوعي
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 .زيز الحوار الدولي في ظل العولمةدور المنضمات الدولية في تع

   من تقديم الدكتورة بلعز كريمة أستاذة محاضرة "أ" بجامعة سعيدة الجزائر

 مقدمة:

لم أي انجده يعني ما يلي : فهو مشتق من الع االصطالحيلفظ عولمة في مفهومه تأملنا  إذا

تتحد كل شعوب العالم في جميع أمورها على نحو واحد صرنا عالمين , و معنى العالمية أن 

و  و ال يكون هناك شعب أمي   ، ملة فيكونون كبيت واحد و أسرة واحدةجواحدة في ال ئةوهي

أو  ، أو سياسته ، من حيث اقتصاده آخر و ال شعب مختلف عن شعب ،مثقفال شعب 

األسفار البعيدة ,و  ثة حيث و سائر شؤونه  كما كان عليه الحال قبل اآللة الحدي ،ثقافته

دولة  إلىيكون االنتماء للعالم كله كاالنتماء  إنماو  به منقطعة.شالمنقطعة أو التصاالت 

كانت مختلفة و لم يتصل  إنمثال فان البالد و  أو غربي   واحدة كلها , فكما يقال شرقي  

ختالف قليال و بعضها ببعض , و لكن الفكر يكون واحد , و االتصال موجودا و يبقى اال

 1.بشكل جزئي في بعض النقاط و في بعض المناطق الصغيرة من أطراف العلم 

 لثقافة حيث تتداخل السياسة و ا يكونفال  أما االختالف في العالم و على نحو عام و كلي  

ي فو يؤثر جميعا على حياة الناس  ،و غير ذلك بعضها في بعض  االختراعو االقتصاد و 

لحدود با ،و ذلك من دون اعتداد قابل للذكر  ،األرض أينما كانوا و حيثما حلوا و نزلوا 

 إلى وطن محدد أو لدولة معينة من دون حاجة إلىأو االنتماء السياسية لدول ذات سيادة 

 األسلوب نوعا تعديل يكون واحدة من حيث السلوك و إلىو ال ،حكومية خاصة  إجراءات

ات ال كان بينها اختالف يكون هذا األخير عندها من نوع االختالف في الوالي إذاو  ،ما 

جاالت  كاالختالف في الدول.و هكذا فالعولمة أصبحت اليوم كلمة شائعة مستخدمة في كل الم

 صفة العالمية من حيث النطاق و التطبيق . إعطاءو بالتالي فهي بهذا 

يه لهيمنة علالعالمي الجديد و السياسات التي تحكمت في تسيير دقة العالم و افان كان النظام 

 مؤسسات هي التي أفرزت ظاهرة العولمة فان هذا النظام و آلياته يتم تسييره من قبل دول و
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كنت الدول مفآلية النظام االقتصادية  ،العالمفي  النظام االقتصاديو هيئات دولية تتحكم في 

 تجاريا.القومية ماديا و تكنولوجيا و ثقافيا و العربية 

آلليات فما هو دور المنظمات الدولية في ظل العولمة ؟ كيف تساهم هذه المنظمات في أهم ا

 ما مدى مساهمة هذا الدور في تعزيز الحوار الدولي؟ في تسبيل لتفعيل هذا الدور؟

 تعريف المنظمات الدولية

 ةبإرادمؤسسة دولية دائمة يتمتع  أوجمعية دولية  إلىينصرف مصطلح المنظمة الدولية 

ن م، و شخصية قانونية دولية ، مستقلة تنشئها مجموعة  أجهزةسها من خالل ذاتية يمار

 هابأنمشتركة لهم على الصعيد الدولي . كما تعرف  أهدافالدول بواسطة معاهدة لتحقيق 

ة رغبة فروع معين أو أجهزةخالل  ذاتية يمارسها من بإرادةيتمتع  دائم،كيان قانوني دولي 

 معينة على الصعيد الدولي. أهداف إلىفي الوصول 

 أنجد أويعبر هذا التعريف عن نمط من االختالف حول عناصر المنظمة الدولية ، و

يكون  أنيتوفر للمنظمة صفة الديمومة ، بمعنى  أنالعناصر التي ال بد من وجودها هي : 

المختلفة و  ألجهزتهايكون هناك وجود مادي دائم  أن أيلعملها امتداد زمني غير محدود ، 

للمنظمة بصورة  المنشئعلى مباشرة االختصاصات المقررة في االتفاق  األجهزةقدرة هذه 

شبه التشريعي ، و الجهاز  أوية هنا هي : الجهاز التشريعي المعن األجهزةمنتظمة . و 

يكون للمنظمة  أن، و في بعض الحاالت جهاز قضائي . ثم  اإلداريو الجهاز  التنفيذي ،

و هو  (،)تمتع المنظمة بالشخصية القانونية  األعضاءالدول  إرادةالذاتية منفصلة عن  إرادة

القانون  ألحكامالقانونية المشروعة و غير مشروعة وفقا  أعمالهاالعنصر الذي تترتب عنه 

داخل  األعضاءعن المؤتمر الدولي . تحقق وضع قانوني للدول  يميز المنظمة الدولي.

 أجهزة،كذلك تشكيل بعض  باإلجماعو ليس  باألغلبيةتصدر قراراتها  أنيمكن  إذ المنظمة،

. و  أعضائها. و تحقيق نوع من االستقالل تجاه  األعضاءالمنظمة من بعض و ليس كل 

تعتمد  األطرافمعاهدة دولية متعددة  المنظمة بواسطة تأسس إنالعنصر الضروري اآلخر 

ذكر كذلك عنصري منح و ي الدول.عادة ضمن مؤتمر دولي يعقد لهذا الغرض من قبل 

 2الفروع الدائمة. أو األجهزةالمنظمة بعض االختصاصات . ووجود 

وعموما فإن المنظمات الدولية ماهي في الحقيقة إال كيانات قانونية يقتصر اختصاصها  

الدولية لتوسيع االنفتاحية القائمة و اتخاذ  الجهودعلى قطاع الحياة الدولية،وذلك ببذل كل 
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الوطنية في سوق عالمية واحدة  االقتصادياتلدمج األسواق و التدابير و الترتيبات الالزمة 

قصد المشاركة االيجابية و الواعية في التعامل في ظل المنظمات الدولية  أهداف أهممن 

هي .إن المنظمات الدولية المكاسب الممكنة  أقصىهذه العولمة لضمان الحصول على 

 بإطارالمرتبطة  أومجموعة من القواعد القانونية المنظمة لموضوع رئيسي معين 

من  أبعد إلى  ذهبوت ،ل الدبلوماسي و القنصلي مثل نظم الحياد و التمثي ،موضوعي محدد 

المعاهدات الدولية و المؤتمرات و الحروب فهذا الكائن االجتماعي كما يراه  إلىذلك 

)هوريو( دائم الوجود و التطور من خصائصه الذاتية خلق قانون و تطبيقه و التطور به بما 

تلك المؤسسات  هي " ابوهيف كما يعرفها األستاذ3 .و حاجات الجماعة المتطورة يتالءم

المختلفة التي تنشئها مجموعة من الدول على وجه الدوام لالطالع بشأن من الشؤون الدولية 

 "العامة المشتركة.

 على لإلشرافهيئات تنشرها مجموعة من الدول  بأنها "محمد حافظ غانم األستاذو يرى 

الدولي  هذه الهيئات في المجتمع شان من شؤونها و تمنحها اختصاصا ذاتيا معترفا به تباشر

 ".األعضاءو في مواجهة الدول 

لدول االدولية هي وحدة قانونية تنشئها  النظمأما الدكتور عبد العزيز سرحان فيرى بان 

 ."دولية  إرادةتكون لها  معينةلتحقيق غاية 

 أشخاصشخص معنوي من  من طرف  معيد شهاب فيرى بان تمثيلها يكون األستاذ أما

كة مجموعة من الدول لرعاية مصالح مشتر إراداتشأ من اتحاد انون الدولي العام ينالق

 .األعضاءذاتية في المجتمع الدولي و في مواجهة الدول  بإرادةدائمة بينها و يتمتع 

كما يقول "ايكهيرس" في معرض تحليل المصطلح انه يصف عادة منظمة دولية تقام عن 

مصطلح بمعنى المنظمات الحكومية قد وجد  إنأكثر  أوطريق االتفاق بين دولتين 

مية بعد الحرب العال إالو لكنه لم يكتسب أهمية السياسية ، م لكن اكبر من ذلك1815منذ

ل الشخصية القانونية على المنظمة جاء في مرحلة أحدث تقيم دو إسباغ إنبل  ،األولى

أخرى و  إلىمن منظمة  و تختلف السلطات  .المنظمات الدولية لتحقيق أغراض محددة

 : إلىتنقسم المنظمات الدولية 

  اإلقليميةالمنظمات الدولية العالمية و المنظمات الدولية  -أ

 المنظمات الدولية الشاملة العامة و المنظمات الدولية المتخصصة  -ب

 أو تشريعية  إداريةالمنظمات الدولية قضائية و منظمات دولية  -ت

 و منظمات دولية مغلقة منظمات دولية مفتوحة -ج
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خالل  هيئة تضم مجموعة من الدول , منما هي  إال    ونفهم من هذا أن المنظمات الدولية

و  ،على نحو دائم  ،لتحقيق أغراض و مصالح مشتركة  السعي, يهدف إلى  دولياتفاق 

في  ا ,تتمتع هذه الهيئة بالشخصية القانونية و الذاتية المتميزة عن الدول األعضاء فيه

 ،الدوليالمجال 

مة يزة للمنظ, لم يتفق أيضاً  على تحديد العناصر المم الدوليو جدير باإلشارة إلى أن الفقه 

 ,الستمرار ا, و اإلدارة الذاتية ,  الدوليالدولية . فالبعض يرى أنها خمسة عناصر ) الطابع 

ولية , ) الصفة الد الميثاق , تحقيق مجموعة من األهداف( و البعض اآلخر يرى أنها أربعة

 اإلرادة الذاتية (  ،االستمرار 

 

 :دور المنظمات في تعزيز الحوار الدولي 

بدأ التساؤل عن المسؤولية  تها بدأت المنظمات الدولية تمارس وظائفها و اختصاصاعندما 

المنظمات بتصرف يلحق ضررا بدولة أو  إحدىقامت مثال  فإذاالدولية لهذه المنظمات 

فقد  ، المبدأنفس فانه يترتب عن ذلك مسؤولية دولية . و يؤكد القضاء الدولي  أخرىمنظمة 

بشأن  1954جويلية  13في رأيها االستشاري الصادر رفي  الدوليةمحكمة العدل  أعلنت

مسؤولية الهيئة العالمية عن تنفيذ العقود التي لألمم المتحدة،  اإلداريةآثار أحكام المحكمة 

 4مع موظفيها  أبرمتها

لم االع ترالجهود التي بدلتها المنظمات الدولية في ظل العولمة تمثلت في كونها غي   إن

االت الحياتية و الفكرية سواء على المستوى جمالمشاكل التي تتعلق بال بأسره في حل

عالما ففتحت العالم و أصبح   ، االقتصادي أو العالقات الدولية و في السياسة و االجتماع

انتقال حر يتم و مي شاط االقتصادي على الصعيد العالاقتصادية فيه يجرى النبال حدود 

ال تخضع  ،ر شركات عابرة للجنسيات و القارات عب تماخدو التسلع و ال ،لرأس المال

 بالتاليو  5بالقدر القليل إالو للرقابة الحدودية التقليدية ،نشاطاتها لسيطرة و تدخل الدول 

الشؤون  إدارةسادت فلسفة التحرر االقتصادي و أعطي في المقابل للسوق دورا مهما في 

القطاع الخاص أكثر كفاءة من القطاع العام في تحقيق النمو  أن  اعتقادا ،االقتصادية 

للمال  إدارتهات العديد من الحكومات عن جزء من ملكياتها و ل  خاالقتصادي للبالد و قد ت

 6القطاع الخاص. إلىلته العام و حو  
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عندما  "تاتشرمارغريت  "بزعامة ،و قد بدأت هذه الموجة في انجلترا في بداية الثمانيات 

 قامت الحكومة ببيع شركات النقل و االتصاالت و البترول و الخدمات للقطاع الخاص .

ة خالل التسعينات مع استخدام و ازدادت التعزيزات للعالقات و الحوارات الدولية قو  

طاب انهيار النظام االشتراكي و مصاحبة اقتصاد السوق لخ إن. كما  اإلعالنيةالوسائل 

رسمي يؤسس للرأسمالية كنظام اقتصادي و اجتماعي يسعى لنشر أفكارها و مبادئها كنظام 

 .قرية كونية إلىعالمي يعمل على دمج دول العالم و تحويلها 

و  ،متعددة الجنسيات ة الشركات ازدياد عدد و قو   أيضا  زيز الحوار الدوليو من معالم تع 

اتساع نطاق نشاطها مع توجهها نحو فلسفة االندماج و التكتل من أجل خلق ضمان ربح 

 مساهمة بذلك في تعزيز فلسفة العولمة . ،هذا عملت المؤسسات التمويلية  إلى إضافةأوفر 

و كل انعزال من قبل دولة ما قد تدخل نفسها  ،ول متقاربةالحوار الدولي يجعل من الد إن

 إطارعواقبه وكذلك يمكننا استنباط أهم مظاهر العالقات بين الدول في  تجيبفي تخلف ال 

 هي :الحوار و التبادل  إثراءعمل المنظمات الدولية في سبيل  إنتعزيز الحوار 

 التجلياتإن أهم : الحوار إثراء إطارفي  تجلياتهاأهم مظاهر العالقات بين الدول و 

 والمظاهر التي ساهمت و أعطت دفعا قويا إلثراء سبل الحوار نجد:

آليات واحدة قائمة على  إلىالتوجه نحو اقتصاد السوق و خضوع االقتصاد العالمي  -1

 .التنافسية و التوسيع

القيود على تحركات رؤوس األموال خاصة  إزالةعولمة النشاط المالي عن طريق  -2

 .القصيرة األجل و التي يطلق عليها األموال الساخنة 

 .االقتصاد العالمي  إدارةتعاظم دور التقنية و تأثيرها في  -3

االقتصادي و سياسات  اإلصالحتزايد دور المؤسسات المالية الدولية في تصميم برامج  -4

تعرف تزايدا ملحوظا منذ بداية التسعينات في مجال التجارة التثبيت في الدول النامية التي 

العالم يشهد حاليا تسريعا للتبادالت المالية و االستثمار مما سهل هذه المهمة  إنكما  ،العالمية 

 . لألموالو التحويالت الفورية  اإلعالمتوزيع  إلىوجود االبتكارات التكنولوجية التي تؤدي 

 

 

 



 

وراء تحرير نشاطات البورصة و البنوك الداخلية و حركة رأس المال تحريرا مطلقا  -5

و منافع هائلة من طرف  أرباحتحقيق  إلىتفعيل و تشجيع الحركة االقتصادية المؤدية 

 .الشركات المتعددة الجنسيات

برى هذه المنظمات الدولية تنتمي لمدرسة فكرية واحدة و تقع تحت سيطرة القوى الك إن 

)صندوق التنفيذ من قبل هذه المؤسسات  حيّزالفاعلة على الصعيد العالمي . فالعولمة وضعت 

المنظمة من اجل  إليهامضاف .المنظمة العالمية للتجارة ( –البنك الدولي  –النقد الدولي 

 االقتصادية.التعاون و التنمية 

 منظمةتنمية االقتصادية و للتعاون و ال األوربيةذلك تقوم كل من المنظمة  إلى إضافةو 

رير نفقات و بنك التسويات الدولية في البحث عن معايير دولية لتح،التجارة العالمية 

 عليها. السيطرةاالستثمارات الدولية و 

المنظمات االقتصادية الفاعلة في العولمة تتجسد في ذلك الثالوث االقتصادي  أهم نأغير 

 المنظمة العالمية للتجارة ( ،البنك الدولي  ،العالمي )صندوق النقد الولي 

هذه الهيئات  ما أن ك لها،و التنظير  أبعادهابدور فاعل في قيادة العولمة بمختلف حيث تقوم 

ه الرئيسي لسياسة العولمة و تضغط على الدول للعمل بتوجيهاتها قصد الدولية هي الموجّ 

ال بينها في مجال االقتصاد الدولي تقوم المنظمات الدولية االقتصادية بدور خلق حوار فعّ 

لوحدة العالم في مختلف المجاالت , و  اإلعدادو  هاسيخترالعولمة و  أهمية تأكيدرئيسي في 

من  بالخصوصذلك عبر آليات عملها و القواعد الملزمة التي تنشئها و تتجلى هذه المساهمة 

 .إليهاالتي تستند  األساسيةر الموكل لكل منها و المفاهيم خالل الوظائف و الدو

ليبرالية في مجال االقتصاد الدولي . و تتجلى  رأسمالية إيديولوجياتترجم مفهوما و  أنهاذلك 

مساهمة المنظمات الدولية االقتصادية بخصوص هذا المجال في تجسيد العولمة و تحرير 

المبادالت التجارية الدولية االقتصادية بخصوص هذا المجال في تجسيد العولمة و تحرير 

 من حيث النظام النقدي و المالي  . أمااءالمبادالت التجارية الدولية و تعزيز التعاون البنّ 

المالية  األسواقالنشاطات االقتصادية عولمة و ذلك بعد بروز  أكثرتشكل العولمة المالية 

المالية دائما عالمية الطابع وقد اهتمت الدول المنتصرة في  األسواق، لقد كانت العالمية 

 ضبط النظام النقدي العالمي .الحرب العالمية الثانية بوضع قواعد ومؤسسات دولية  الطابع ل

أنها لم تكن معولمة حيث ظلت  إال،المالية قبل التسعينات  لألسواقلكن رغم الطابع العالمي 

 باإلشرافوطنية , و  إدارةتدار من قبل الدول  في العموم وحتى بداية عقد التسعينات  كانت 

 المباشر للمؤسسات المصرفية المحلية .



 طاراإلمالية عابرة للحدود , و خارجة عن  أسواقما استجد خالل عقد التسعينات هو قيام 

زالت تحكم من قبل الدول , فالدول تراقب عن بعد , و ربما ما أيالرسمي , و يغيب عنها 

 ألسواقاتقنن حركة  أوتتحكم  أنحتما لم تعد قادرة على  أنهاغير قادرة على التدخل , بيد 

 المية .المالية الع

ن معنى مكل من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي منظمات عالمية بما للكلمة  أصبحلقد 

لتقويم مدونة حسن السلوك و تكثيف برامج ا مبادئنفوذها زاد توسعا نتيجة لترسيخ  أنكما 

ونية و ارتفاع حجم المدي أن, كما  ية مع األعضاءالهيكلي , و رفع عدد االستشارات السنو

لصندوق النقد الدولي صالحيات تخترق الحدود  أعطىالجدولة  إعادةلوك مسطرات س

 .دول األعضاءمن سيادة ال بالتأكيدالوطنية و تقلص 

ندوق صالهيكلة التي يشرف عليها  إعادةو تمثل مخططات استقرار االقتصاد الكلي و برامج 

الجتماعية اسية و االقتصادية و تشكيل الحياة السيا إلعادةقوية و فاعلة  أداةالنقد الدولي 

 خلالمداتقليص  إلى في اغلب الحاالت أدتالهيكلة  إعادة نأللماليين من البشر , ذلك 

 ذات اثر الحقيقية و تدعيم نظام التصدير القائم على اليد العاملة الرخيصة و بالتالي فهي

 رة الفقر.مباشر في عولمة ظاه

المتمثلة في خطط التقشف المالي و فتح الحدود و لقد كان لسياسة صندوق النقد الدولي 

وإذا . أورباوصصة في ما يزيد عن سبعين دولة مدينة في العالم الثالث و شرق خعمليات ال

بضع عشرات في أواخر القرن التاسع عشر فقد ارتفع عددها كان عدد الدول ال يتجاوز 

،ولكن 7ضاء في االمم المتحدةأع 184،بينها ما يفوق 200ليصل ،في الوقت الراهن،إلى نحو 

السيادة االقتصادية وسلطة الرقابة على  اإلجراءاتفقدت هذه الدول بتطبيقها لهذه  ما أن 

على تنظيم المصارف المركزية و التخلي عن  أجبرتالسياسة الجبائية و المالية , و 

وجدت نفسها تحت وصاية اقتصادية و سياسية في شكل  خرآمؤسسات عامة و بمعنى 

 الدولية و موظفيها . ةحكومة موازية مكونة من المؤسسات المالي

 ت الرقابةالهيكلة على عولمة السياسات االقتصادية الكلية تح إعادةو قد ساعد تطبيق برامج 

ع تنسيق مو معروف بالالمباشرة لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي , اللذين يعمالن كما ه

 المصالح القوية بنادي باريس و لندن و مجموعة الثماني .

 G8 يمكن تسميته " استعمار السوق" الذيو يقوم هذا الشكل الجديد من الهيمنة  

 اللعبة المغفلة لتفاعالت هذه السوق . إلىشعوب و حكومات العالم  إخضاعبتطويع و 
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عن مصير  إلحاحالتساؤل بشدة و  إلىمما يدفع  ال,مثيو هي وضعية لم يعرف التاريخ لها 

 النظام.هذا 

قومية , و هذه الدول مرتبة و منظمة  الفرقلقد خلقت العولمة المالية دولتها الخاصة 

 يتعلق بهذا البرج  األمرو بوسائل الحركة الخاصة بها , و  األثيربقوات  بأجهزتها

منظمة التعاون و التنمية  ،المنظمة العالمية للتجارة  ،البنك الدولي  ،) صندوق النقد الدولي 

القروض و المساعدات المالية للدول التي تخرج عن مسار االقتصادية( التي تمتنع عن تقديم 

الدول بانتهاج  بإلزامهذه القروض  إعطائهاو تقوم من خالل  ،النظام االقتصادي العالمي 

حرية اقتصادية السوق و انفتاح  إطارلنهاية في تصب في ا نقديةسياسة اقتصادية و مالية و 

 و العولمة المالية . األسواق

 األطرافظاهرة العولمة المالية هو االتفاق المتعدد  إثباتو خير ما نستشهد به في مجال 

منظمة التعاون و التنمية  إطارالخاص باالستثمار و الذي تمت صياغته بمنتهى السرية في 

 دول العالم و في غياب دول الجنوب . أغنىلي االقتصادية من قبل ممث

السلطات الخاصة المهيمنة في فرض قانون عبر وطني جديد  إرادةاالتفاق يعكس  إنذلك 

 األمواللخدمة العولمة الرأسمالية , فهذا االتفاق يسعى الن يكون االنتقال الحر لرؤوس 

 .مطلقا 

 

 

 

 إنمزعج للشركات الخاصة , و من شانه  إجراءتتخذه الدولة هو  إجراءكل  إنتبر و يع 

المحاكم باسم الشرعية الدولية الجديدة , كما ال يستطيع  أمام اإللغاءيشكل موضوعا للطعن و 

مسبق  إخطاربعد  إالتحفظ على هذا االتفاق  , حيث ال تملك التخلص منه  أي إبداءالدول 

للمستثمرين في وجه الحكومات و سنة , فهو في الحقيقة اتفاق يعطي كامل السلطات  20مدته 

 .د حوارا دوليا ايجابياكل هذا خلق و جسّ 

ويذكر أنّه جاء في الدباجة  الدول  النامية ضم  إلىدور المنظمات الدولية امتد  نأحتى  

خاصة للبلدان النامية لضرورة تعزيز الجهود الرامية  احتياجاتالخاّصة باتفاقيتها "بأن هناك 

لزيادة حّصتها في النمو المتحقق في التجارة العالمية " وأوصى المؤتمر المنعقد في جونيف 

ومنع تدهور شروط التبادل الدولي   باالهتمام  بمصالح هذه الدول وتشجيع التنمية  1964



توصيات  إلى إضافةحق الحماية الجمركية  الدول النامية وإعطاء اإلغراقواالمتناع عن 

 الدول المتقدمة و عدم فرض القيود على انتقال العمالة. أسواقخاصة بفتح 

مؤتمر  أعمالحيث تمخضت  77مجموعة  أوالنامية " " مؤتمر الجزائر للدول  أيضاو كان 

تلك  المؤتمرهذا  أعضاءالمتحدة للتجارة و التنمية عن " وحدة الدول النامية "  األممتلك 

  التحضيرية الجتماع اإلجراءات, و مهدت  1967عام الوحدة التي ظهرت في الجزائر 

, و تركزت كل هذه الجهود في محاوالت تحسين  التي تلته  لمؤتمراتاو 1982تياغو نس

,  األسعارشروط التبادل التجاري , اتخاذ الترتيبات السلعية , و الحد من التقلبات المفرطة في 

 8المتحدة و للتجارة و التنمية . األممالقيود الجمركية و عرض كل ذلك على مؤتمر  إلغاءو 

الدوليين لحماية وتفعيل القانون الدولي  واألمنالمنظمة الدولية للسلم تأسيس  

 والسالم  اإلنساني

 

 أقّرالدكتور فؤاد محمد خمار بما يلي:

إن القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وديعة بين أيدي البشرية، وعليها  

إلى السالم الدولي في هذا اإلطار جاء  لوينفذ للوصوأن تعمل جاهدة لكي يحمى و يفعل 

القانون األساسي ،أّن الدولي االنساني المستشار القانوني الدولي للقانون  اتأسيسنا بوصفن

األهداف واللوائح الدولية والمؤسسين وتشكيلة المنظمة الدولية للسلم واألمن الدوليين لحماية 

هي منظمة غير حكومية وغير هادفة و،وتفعيل القانون الدولي اإلنساني و والسالم العالمي 

مم وإرساء قواعد السالم واألمن للربح وإنما تسعى لنشر ثقافة السالم العادل بين األ

االجتماعي بين البشر ومحاربة كافة أشكال التمييز العنصري والعرقي والطائفي وتسعى 

للوقف بحزم بوجه من يسعى لخلق صراع األديان، تعمل من أجل وجود بشري يعيش في 

و نشر ظل المساواة اإلنسانية والعدل االجتماعي وذلك من خالل عقد الندوات والمؤتمرات 

النشرات والمقاالت والبيانات والدراسات و األبحاث الرامية إلى تكريس السالم والوساطة 

بين الشعوب والطوائف والدول من اجل إلغاء الحدود الوهمية بين الشعوب وذلك بفتح مجال 

النقاش والحوار للقضايا المطروحة على الساحة العربية واإلقليمية والدولية ودعم محبي 

وخلق   والمدافعين على الفانون الدولي لحقوق االنسان والقانون الدولي االنساني  السالم

التواصل بينهم ومشاركتهم همومهم وإيصال صوتهم وعدم جعل الحدود عائقا أمام حركة 

التنقل فحق الساكن في واشنظن امريكا أن يرى دولته الشقيقة المغرب بدون صعوبات أو 

ئيسي للمنظمة هو نشر ثقافة السالم العادل بين البشر والتعريف عوائق حدودية.إن الهدف الر

بديننا اإلسالمي الحنيف دين االعتدال والوسطية والتسامح واالعتراف بكل الديانات 

 وأمريكاالشرقية والغربية  أوروباالسماوية، وكذلك التحاور مع شخصيات عربية ودولية في 

وكل بقاع العالم للوصول إلى  األوسطوالشرق  إفريقياو ألمغاربيالجنوبية والشمالية واالتحاد 
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نشر ثقافة السالم وكيفية التواصل بين الحضارات والديانات ورفض النزاعات على أساس 

تتمثل رؤيـة المنظمة الدولية للسلم  -.وديني أو عرقي أو طائفي فالدين هلل والوطن للجميع

اإلنساني والسالم في عالم يتمتع فيه جميع الناس واألمن الدوليين لتفعيل القانون الدولي 

بجميع الحقوق المكرسة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي لحقوق اإلنسان 

وغيره من الصكوك الدولية و البروتوكوالت والعهود الدولية وسعياً لتحقيق هذه الرؤية ، فإن 

ام بتحركات تتمحور حول منع وإنهاء االنتهاكات رسالة المنظمة تتمثل في إجراء أبحاث والقي

تشكل المنظمة الدولية للسلم واألمن الدوليين لتفعيل القانون الدولي  –الخطيرة لهذه الحقوق.

اإلنساني والسالم مجتمعا دوليا للمدافعين عن القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 

ئ التضامن أألممي واالنتقال الديمقراطي والعدالة اإلنسان والسالم العالمي ومعتنقي مباد

االنتقالية واالحترام المتبادل بين األشخاص والشعوب والدول والمنظمات الدولية الحكومية 

إن المنظمة الدولية للسلم واألمن الدوليين لتفعيل القانون الدولي اإلنساني .وغير الحكومية

ية وغير هادفة للربح ،إنسانية ذات شخصية والسالم العالمي هي منظمة دولية غير حكوم

اعتبارية قانونية تأسست من طرف الدكتور فؤاد الخمار فاكية .وفق القوانين الدولية 

والمعايير العالمية للقانون الدولي لجنيف واألمم المتحدة جاءت لمحاولة درء ما تعانيه 

مناطق  لم خصوصا فيالبشرية من حروب ومنازعات دولية وغير دولية في كل بقاع العا

الشرق األوسط واسيا وإفريقيا وأساسا فلسطين و أوكرانيا وليبيا وسوريا ولبنان وكل البؤر 

الساخنة في العالم وذلك قصد تفعيل وحماية القانونين الدوليين اإلنساني وحقوق اإلنسان 

اب والتأسيس لمشروع السالم الدولي بزرع ثقافة جديدة تكون بديلة عن ثقافة اإلره

واإلرهاب الدولي والحرب التي أرعبت اإلنسانية ، وإيقاف سفك الدماء الزكية لألطفال 

والشيوخ والنساء وكل المدنيين الذين اليد لهم في التقتيل البشع الذين يتعرضون له كل يوم 

مرة باسم األسلحة المحظورة ومرة باسم التدخل اإلنساني تلك الحرب الخارقة للمؤتمرات 

 وما بعدها 1977و 1949الصكوك والبرتوكوالت الدولية خصوصا المنعقدة في والعهود و

 ونفهم من هذا أنها تنص على  :

 

 . 

 

 

1- 

رفض النزاعات على أساس ديني أو عرقي أو طائفي فالدين ال يعطي حقا قوميا وال يعطي   

 راتهاحقا باألراضي بل يجب حل النزاعات على أساس سياسي وفق الشرعية الدولية وقرا

.2- 



نشر ثقافة السالم العادل بين البشر والتعريف بديننا اإلسالمي الحنيف، دين االعتدال 

 والوسطية والتسامح واالعتراف بكل الديانات السماوية

.3 

إن المنظمة الدولية للسلم واألمن الدوليين لتفعيل القانون الدولي اإلنساني والسالم العالمي  -

 /تعمل على

ب الدولي والعمل على تنشئة جيل السالم والمحبة واألخوة واحترام كل محاربة اإلرها

األديان والتعبئة من اجل الحوار المتمدن حيث الفكر اإلرهابي أين ما كان مصدره فهو ال 

دين له أبدا مؤسسة شرعيتها على العهود والمواثيق والمعاهدات والمؤتمرات الدولية 

 م الدوليإلى السال التواقينالمعتمدة من طرف 

.4- 

تتعهد المنظمة الدولية للسلم واألمن الدوليين لتفعيل القانون الدولي اإلنساني والسالم العالمي 

على تفعيل القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني وذلك بنشر ثقافة حقوق 

سائل الشرعية و اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي داخل المجتمعات وبمختلف الطرق والو

بناء منظومة حقوقية إنسانية من خالل إقامة عالقات ونشاطات مع المؤسسات الحقوقية 

 المحلية واإلقليمية والدولية. والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية

.5 

ي تلتزم المنظمة الدولية للسلم واألمن الدوليين لتفعيل القانون الدولي اإلنساني والسالم العالم -

بتفعيل القانون الدولي للبيئة الن أساس تلوت البيئة هو الحرب الدولية وغير الدولية 

 . واإلرهاب

  

 

 

 

التحاور مع شخصيات عربية وأجنبية في جميع بقاع العالم للوصول إلى نشر ثقافة   -06  

 السالم العادل وكيفية التواصل بين الحضارات والديانات

اطر مؤهلة للقيام بالوساطة قصد حقن الدماء بين الفئات  العمل على تكوين لجنة من-07

والشعوب والدول المتنازعة من اجل استثبات السالم الدولي وذلك بفتح حوار حول القضايا 

 .المطروحة على الساحة العربية واإلقليمية والدولية ومحاولة إطفاء البؤر الساخنة الحدودية



والشخصيات الحقوقية ذات النهج اإلنساني التواصل مع المؤسسات والمنظمات -08  -

واستضافتهم ألجل تعميم ونشر ثقافة السالم في إطار تشاركي سواء على مستوى الندوات أو 

المؤتمرات وغيرها وكذا االنتقال إلى الدول التي بها مفوضيات المنظمة لنشر ثقافة السلم 

وكذا إصدار نشرة دورية كل واألمن الدوليين في إطار ندوات تشاركيه ومؤتمرات وغيرها 

ثالث أشهر مع تسخير جميع وسائل اإلعالم الممكنة ألجل السالم الدولي والحريات وحقوق 

اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني إضافة إلى اإلعالم السمعي البصري وانجاز تقرير سنوي 

 هللمنظمة ونشره و اطالع المنظمات والشخصيات الحقوقية ووسائل اإلعالم علي

العمل على تحسين أوضاع المرأة بحكم إنها العمود الفقري لألسرة التي بدورها الدينامو -08

المركزي للمجتمع وذلك من خالل تفعيل دورها في إدارة الشأن العام السياسي وإنشاء 

االئتالف الدولي لشؤون المرأة واألسرة بغية الدفع في أفق تكافئ الفرص وجعل النخبة 

ث المناصب العليا تتضمن الرجل والمرأة بشكل متواز بحكم أن لها تأثير السياسية من حي

 فعال في قرارات السالم الدولي

تسخير المنظمة من اجل التعبئة المستدامة قصد إقناع من يجب لتكون دولة فلسطين دولة -09

ن كاملة العضوية باألمم المتحدة انسجاما مع اعتراف رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفي

وذلك بكون الصراع بين إسرائيل وفلسطين لن يحل إال عبر حل دولتين يتم التفاوض بشأنه 

وفقا للقانون الدولي و يجب أال يتم إال من خالل عملية التفاوض وهذه قيمة مضافة العتراف 

 المجر وبولندا وسلوفاكيا بدولة فلسطين

ل القانون الدولي اإلنساني والسالم يقع مقّر المنظمة الدولية للسلم واألمن الدوليين لتفعي.

 العالمي عنوانها لبنان

والمقر الرئيسي في المملكة المغربية و جنيف وواشنطن واسبانيا والمانيا وسطوكلهوم ودول 

 .  اخرى

تحدّد الهيئة التأسيسية للمنظمة الدولية للسلم واألمن الدوليين لتفعيل القانون الدولي اإلنساني 

ي الوضع االستشاري مع المنظمات الدولي و المنظمات غير الحكومية والسالم العالمي ف

 أو منظمة الصحة العالمية ( UN) الراغبة في إقامة عالقات تعاون معها مثل األمم المتحدة

(WHO )أو مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ، (HCR )  أو منظمة العمل والمنظمة

لخ والمراد التعاون في إطار قانون جنيف ومكتب األمم الدولية للصليب والهالل األحمر ...ا

العضو الفردي في المنظمة العضو الفردي في المنظمة الدولية للسلم واالمن ..المتحدة 

والسالم العالمي هو أي شخص يُساهم في  اإلنسانيالدوليين لحماية وتفعيل القانون الدولي 

ً للقيم األساسية للمنظمة و سياساتها، ويحظى  تعزيز رسالة السالم الدولي، ويعمل وفقا

باالعتراف به وتسجيله كعضو من قبل أحد المفوضيات الدولية او الفروع او المديريات 

الدولية او المكاتب الدولية في المنظمة بموجب دفع رسومه السنوية أو إعفائه من تلك 

و األقاليم التي ال توجد بها الرسوم، ويجوز لألفراد القاطنين في البلدان أو الدول أو المناطق أ

مفوضية دولية ، وممن ليسوا أعضاء في مجموعة منتسبة، أن يصبحوا أعضاء دوليين في 

المنظمة بعد دفعهم رسم االشتراك السنوي إلى الهيئة التأسيسية الدولية أو من تخول له 



لتي يوجد صالحية ذلك من خالل المجلس األعلى االقتصادي وفروعه الدولية وفي البلدان ا

فيها مفوضية دولية آو فرع أو مديرية أو مكتب يجوز لألفراد أن يصبحوا أعضاء دوليين في 

المنظمة بموافقة المفوضية الدولية أو الفرع أو المديرية الدولية أو المكتب المعني. وتحتفظ 

 .الهيئة التأسيسية الدولية بسجل لمثل هؤالء األعضاء الدوليين

دولية للسلم واألمن الدوليين لحماية وتفعيل القانون الدولي اإلنساني المنظمة ال – ١مادة 

والسالم العالمي منظمة دولية غير حكومية ال تنتمي ألي اتجاه سياسي تحترم كل القوانين 

  .والدساتير الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية

يذية تستمد من العهود الدولية السالم الدولي هو الهدف المركزي للمنظمة وقوتها التنف -٢مادة 

 والمعاهدات والمواثيق الدولية 

  :المنظمة تستمد مشروعيتها من المبادئ اآلتية - ٣مادة .

احترام المعاهدات والمواثيق -احترام القوانين والدساتير و السيادات إقليميا و دوليا. -

 والمبادئ الدولية

:تبادل اآلراء واحترام الرأي والرأي  يقوم نظام المنظمة على أسس األولى هي -٤مادة 

 .األخر وصوال إلى تدعيم تحقيق السالم الدولي

إن هذه المحاضرة في الحقيقة للدكتور فؤاد محمد خمار شرحت كل أساليب الحوار وثّمنت 

 بهذا أسلوب التسامح والسلم بين الدول .

 لمكافحة اإلرهاباعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة استراتيجية عالمية    

 وبنا حوار إيجابي 

 الدبا جة الخاصة بالجمعية العامة لألمم المتّحدة مــــــــايلي :ورد في 

 ::نحن، الدول األعضاء في األمم المتحدة، نقرر

إدانة اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة وقوية، أيا كان 

أغراضه، على أساس أنه يعد واحدا من أشد مرتكبوه، وحيثما ارتكب، وأيا كانت 

 .األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين

 

اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع ومكافحة اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وبوجه 

 :خاص

أ  النظر في االنضمام، دون تأخير، إلى االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية 

اإلرهاب، وتنفيذها، وبذل كل الجهود الممكنة من القائمة حاليا بشأن مكافحة 

 .أجل التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب الدولي وإبرامها



ب( تنفيذ جميع قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء 

على اإلرهاب الدولي، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحماية حقوق 

 .نسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاباإل

ج( تنفيذ جميع قرارات مجلس األمن المتعلقة باإلرهاب الدولي والتعاون التام 

مع الهيئات الفرعية التابعة لمجلس األمن والمعنية بمكافحة اإلرهاب في 

ل اضطالعها بالمهام المسندة إليها، مع التسليم بأن العديد من الدول ال تزا

 .بحاجة إلى المساعدة في تنفيذ هذه القرارات

التسليم بأن التعاون الدولي وأي تدابير نضطلع بها من أجل منع اإلرهاب 

ومكافحته يجب أن تتماشى مع االلتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، 

، بما في ذلك ميثاق األمم المتحدة واالتفاقيات والبروتوكوالت الدولية ذات الصلة

 ..وبخاصة قانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئين والقانون اإلنساني الدولي

 امية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار اإلرهابالتدابير الرّ  -

نقرر اتخاذ التدابير التالية الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار اإلرهاب، ومن 

الصراعات الطويلة األمد التي لم تحل بعد، وتجريد ، :بينها، على سبيل المثال ال الحصر

ضحايا اإلرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، من إنسانيتهم، وغياب سيادة القانون وانتهاكات 

حقوق اإلنسان، والتمييز على أساس االنتماء العرقي والوطني والديني، واالستبعاد السياسي، 

ى الحكم الرشيد، مع التسليم بأنه ال يمكن أن والتهميش االجتماعي واالقتصادي، واالفتقار إل

 :.تشكل أي من هذه الظروف ذريعة أو تبريرا ألعمال اإلرهاب

مواصلة تعزيز قدرات األمم المتحدة واستخدامها على أفضل وجه في مجاالت من قبيل *

منع نشوب الصراعات والتفاوض والوساطة والتوفيق والتسوية القضائية وسيادة القانون 

السالم وبناء السالم، من أجل المساهمة في الحيلولة بنجاح دون نشوب الصراعات  وحفظ

الطويلة األمد التي تستعصي على الحل وحلها بالوسائل السلمية. ونحن نسلم بأن حل هذه 

 الصراعات بالوسائل السلمية سيسهم في تعزيز مكافحة اإلرهاب على الصعيد العالمي؛

مبادرات األمم المتحدة وبرامجها، لتعزيز الحوار  مواصلة وضع ترتيبات، في ظل*

والتسامح والتفاهم فيما بين الحضارات والثقافات والشعوب واألديان، وتعزيز االحترام 

المتبادل لألديان والقيم والمعتقدات الدينية والثقافات ومنع التشهير بها. وفي هذا الصدد، 

ن تحالف الحضارات. ونرحب أيضا نرحب بقيام األمين العام بإعالن المبادرة بشأ

 بمبادرات مماثلة تم اتخاذها في أنحاء أخرى من العالم؛

الترويج لثقافة السالم والعدالة والتنمية البشرية، وللتسامح العرقي والوطني والديني، *

والحترام جميع األديان أو القيم الدينية أو المعتقدات أو الثقافات، عن طريق القيام، حسب 

االقتضاء، بوضع وتشجيع برامج للتثقيف والتوعية العامة تشمل جميع قطاعات المجتمع. 



دد، نحث منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على االضطالع بدور وفي هذا الص

 .رئيسي، بعدة طرق من بينها الحوار بين األديان وداخلها والحوار بين الحضارات

 

مواصلة العمل على اتخاذ ما قد يكون ضروريا ومناسبا ومتفقا مع االلتزامات المنوطة *

بير تحظر بمقتضى القانون التحريض على ارتكاب بنا بموجب القانون الدولي، من تدا

 .عمل إرهابي أو أعمال إرهابية وتمنع ذلك

 

تكرار تأكيد تصميمنا على كفالة تحقيق األهداف والغايات اإلنمائية المتفق عليها في *

المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها األمم المتحدة، ومن بينها األهداف 

فية، بشكل كامل وفي الوقت المناسب. ونؤكد من جديد التزامنا بالقضاء على اإلنمائية لألل

الفقر وتعزيز النمو االقتصادي المتواصل وتحقيق التنمية المستدامة والرفاه العالمي 

 للجميع؛

 

السعي إلى تحقيق وتعزيز خطط التنمية واإلدماج االجتماعي على جميع الصعد *

، انطالقا من إدراك أن إحراز نجاح في هذا المجال، وال بوصفها أهدافا قائمة بحد ذاتها

سيما فيما يتعلق ببطالة الشباب، أمر يمكن أن يحد من التهميش وما يستتبعه من شعور 

 بالغبن يغذي التطرف وتجنيد اإلرهابيين؛

 

تشجيع منظومة األمم المتحدة ككل على رفع مستوى التعاون والمساعدة اللذين تقدمهما 

مجاالت سيادة القانون وحقوق اإلنسان والحكم الرشيد، دعما للتنمية  بالفعل في

 االقتصادية واالجتماعية المتواصلة؛

النظر في القيام، على أساس طوعي، بوضع أنظمة وطنية لتقديم المساعدة تلبي *

احتياجات ضحايا اإلرهاب وأسرهم، وتيسر إعادة حياتهم إلى مجراها الطبيعي. وفي هذا 

جع الدول على أن تطلب إلى الكيانات المختصة التابعة لألمم المتحدة الصدد، نش

وسنسعى أيضا إلى النهوض بالتضامن  .مساعدتها في إقامة أنظمة وطنية من هذا القبيل

الدولي دعما للضحايا وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة في حملة عالمية لمكافحة 

شمل القيام، في الجمعية العامة، باستكشاف اإلرهاب وإدانته، األمر الذي يمكن أن ي

 ..إمكانية إنشاء آليات عملية لتقديم المساعدة إلى الضحايا

 



 

 

 وضع شركات العالم الثالث في مواجهة الشركات الكبرى :

أخذت شركات العالم الثالث تقع فريسة للشركات الغربية و هي قادرة على تطوير آليات لحماية نفسها . و 

أن أنظمة منظمة التجارة العالمية توفر آليات وافرة لتحقيق ذلك , و لكن اآلليات الموافق الحقيقة هي 

عليها من المنظمة تتطلب التطور الذي تملكه البلدان الصناعية . يضاف  الى ذلك أن األنظمة القانونية 

الثالث  و كانت معظم  الغربية لالدارة تدعو الى تفكيك أنظمة الرعاية الواسعة االنتشار في بلدان العالم

البلدان الصناعية قد فككت أنظمة الرعاية هذه بارتياح خالل القرنين الثامن عشر و التاسع عشر  و على 

الرغم من أن من صالح بلدان العالم الثالث أن تفكك أنظمتها الرعائية التي تولد الفساد , فان هذا ال يمكن 

تطور ثقافي في المجتمع  عمله عفويا , و عندما يقع فيكون ذلك نتيجة  

و أكثر التحديات جدية التي تواجه األقطار العربية خالل الخمسين سنة القادمة ستكون على األرجح كيف 

ستتجاوب هذه األقطار مع العولمة ؟هل ستنهار اجتماعيا و اقتصاديا أم انها ستفكك أنظمتها الرعائية و 

نظومات علم و تقانة وطنية ؟تحل محلها اقتصاديا سياسيا صناعيا الى جانب م  

وال يمكن للمرء أن يلوم البلدان الصناعية أو منظمة التجارة العالمية لفشل بلدان العالم الثالث في اصالح 

سياساتها الداخلية و بنيتها التحتية االقتصادية . اال ان المرء يتوقع مساعدة أكبر من مثل منظمة التجارة 

و البنك الدولي للتغلب على هده المشكالت الجدية. العالمية و صندوق النقد الدولي  

و هنالك منطقة أخرى وضع بلدان العالم الثالث فيها غير مؤات جدا , هي حقل المقاييس )المستويات(و 

مختبرات التجارب . و ترتكز أنظمة التجارة على نظام مقاييس شامل , و سيكون من الصعب تلبية 

البلدان الصناعية سواء تعلق االمر بالمنتوجات الزراعية أو الصناعية . المستويات العالية التي تفرضها 

و يترتب على بلدان العالم الثالث كخطوة أولى و أساسية في هذا االتجاه تبني أنظمة مستويات عالية 

 معادلة أو مثيلة و تطوير وسائل فرض هذه المستويات .

حد ذاتها اال أنه يترتب على بلدان العالم الثالث أن و اقامة أنظمة المستويات و القاييس ليست صعبة في 

 تتغلب على أنظمتها الرعائية.

و االخفاق في اقامة مستويات عالية يضع عراقيل ملموسة أمام تنمية قدرات بلدان العالم الثالث للتصدير 

لعالم الثالث . و . و تطبيق الرقابة على النوعية و المقاييس الدولية يجب أن يكون كبير الفائدة لبلدان ا

على المنظمات الدولية أن تجد وسائل أكثر فعالية لمساعدة بلدان العالم الثالث في تنفيذ االصالحات 

 الالزمة.

 

 

 

 



 

 

 

و التجارة في المنتوجات الزراعية قضية من أكثر القضايا أهمية لبلدان العالم الثالث و السبب واضح : 

غير ذلك . و مع ذلك فالزراعة مدعومة بكثافة في الواليات المتحدة و  معظم هذه البلدان ال ينتج اال القليل

االتحاد األوروبي و اليابان , و تعيش هذه المناطق وراء حواجز عالية الحماية للتجارة . و باالضافة الى 

 ذلك , فهذه المناطق ال تدعم االنتاج في الداخل فقط , بل تدعم الصادرات كذلك.

الناس شراء لحوم أبقارهم المعلوفة بالهرمونات و منتوجاتهم الزراعية المعدلة جينيا يريد األمريكيون من 

. و في الناحية االيجابية وافقت حكومة الواليات المتحدة على ما يبدو على ادراج ازالة الدعم الزراعي 

ل االتحاد في جدول أعمال اجتماع منظمة التجارة العالمية في سياتل , أو على العكس من ذلك ال يزا

 األوروبي يرفض هذا األمر.

و المنطقتان المهتمتان األخريان لبلدان العالم الثالث هما التجارة في المنسوجات و األلبسة و ازالة 

الحواجز الصحية المختلفة للتجارة من قبل البلدان المتقدمة . و على الرغم من أن االتحاد األوروبي وافق 

لى واردات المنسوجات في أربع مراحل اال أنه عاد الى تأخير تطبيق على ازالة الحواجز المفروضة ع

هذا االتفاق . يضاف الى ذلك أن البلدان الصناعية أثارت عددا من االجراءات الوقائية بموجب قانون 

 مكافحة االغراق او بلزوم االستجابة لقوانين البيئة و العمل السارية المفعولة. 

ا األمريكيون و االتحاد األوروبي تسعى الى تسهيل دخول منتوجاتهم الى و الليبرالية التي ينادي به

تشجيع المساواة في قدرات كل البلدان في التجارة العالمية . و من السهل فهم ما حدث في سياتل في وقت 

و  تلقي فيه القضايا المذكورة أعاله بظلها في كل من البلدان الصناعية  و النامية "عاصفة على العولمة "

هذه العاصفة ستؤخر األمور فقط لفترة قصيرة نسبيا , ذلك أن قوى العولمة قوية جدا و من غير المحتمل 

 أال تسعى الى التحرك قدما في المستقبل القريب .

و على بلدان العالم الثالث استخدام هذا التأخير القصير لتحسين تفهمها للعمليات و تسريع اصالحات 

ة اقتصاداتها .الداخلية لتحسين منافس  

و كما أظهرت النمور اآلسيوية فان لدى بلدان العالم الثالث قدرا كبيرا من األرصدة الكامنة , اال انه 
 يترتب بذل قدر كبير من الجهد قبل أن يتمكنوا من االستفادة من هذه األرصدة. 9
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المنظمات عرض مجموعة من األهداف التي نتوخاها من عما نختم عملنا هذا ب :  الخاتمة

والتي ساهمت بشكل أو بآخر في خلق تعاون وتفعيل روح الحوار والتسامح وهذا من 

 خالل:

تعنى المنظمة بتقديم خدماتها على المستوى الوطني والعربي والدولي كبيت خبرة من 

خالل تقديم الخبرة والمشورة ودراسات الجدوى وفى مجاالت التنمية البشرية المختلفة 

 .لمعلومات المختلقة للمشروعات بمختلف أنواعهاوتوفير قواعد ا

تهتم المنظمة بتنشيط وتفعيل مستوى التنمية البشرية العربية كما تهدف إلى تدعيم 

عالقات التشبيك وتبادل المعلومات والخبرات على المستويات الوطنية واإلقليمية 

 .والدولية

المجتمع المدني للقيام بدورها الفعال تهدف المنظمة إلى خلق البيئة المالئمة التي تمكن 

 .كشريك في عملية التنمية من خالل خلق فرص العمل والتدريب المهني

  كما تشجع المنظمة الحفاظ على حقوق اإلنسان مبادئ الديمقراطية، وتشجيع تبادل

 .العالقات بين المنظمات غير الحكومية المصرية والعربية والدولية

  الصورة النمطية للمرأة وتحقق التكافؤ النوعي من اجل تسعى المنظمة إلى تصحيح

 .دعم وتمكين المرأة

  تسعى المنظمة إلى إحداث التقدم في محال اإلنجازات البشرية وتشجيع التعاون

 .الدولي وتبادل الخبرات من اجل تحقيق ذلك

  تسعى المنظمة إلى الرد على كـل مـا ينـشر مـن تشويه لصورة مصر والعرب في

ة األعــالم األجنبيه واألعمال الفنية واألنشطة الثقافية بالخارج وذلك أجــهز

استخداما لحق الرد استنادا إلى القوانين السارية آلتي تسمح بذلك كما تقوم يعـقد 

الـندوات والمـؤتمرات في الـداخل والـخارج لتعبئة رأى عام قوى للرد على 

إصدار البيانات آلتي تتصدى لذلك المزاعم الخاطئة آلتي تصيب صورتنا العربية و

من خالل إصدار النشرات الدورية التي تدعو إلى تنوير وتشجيع األفراد داليا 

وخارجيا للكــتابة ردا علــى ما يسـئ إلى سمعة مصر والعرب في الخارج والعمل 

على االتصـال بالـهيئات والجماعـات األهـليه في الخـارج لـحثها عـلى التـصدي لما 

في الخـارج وكسبها إلى جانب الصورة السليمة  والعرب مصريـمس سـمعة  قـد

 .لهما

  تمنح الجمعية جائزة سنويا في احتفال عالمي لشخصيه عربية أو اجنبيه قدمت

 ]2[.خدمات جليلة للعالم العربي واإلسالمي ورفع شان الحوار اإلنساني 

  كما تساهم المنظمة بتقديم الدعم المعنوي والفني في حالة توجه الجهات إلى رفع

الدعاوى القضائية إذا لزم اآلمر ضد آي جهة تتعمد اإلساءة إلى صورة مصر 

في الخارج اعتــمادا على القـوانين الســارية في الــدول الغـربية وآلتي  والعرب

 .تجرم األفعال العنصرية والحط من شأن آي من األجناس آو األديان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A#cite_note-2


  تعمل هذه المنظمة بمنهجية أداء المجتمع المدني وهى مؤسسة عربية يحق لها ضم

دارتها، لها مواردها عضوية العديد من الشخصيات العربية واألجنبية في مجلس إ

ومخصصاتها المالية ولمجلس إدارتها حرية التصرف في استثمار هذه الموارد بما 

 .يحقق إغراض وأهداف المنظمة

  كما تعتمد المنظمة في أدائها على عدد كبير من الكوادر البحثية الشابة أيمانا برؤية

البحث العلمي المنظمة في إعطاء الفرصة للعناصر الشابة المؤهلة في مجاالت 

والتدريب الستثمار كفاءتهم وتدريب قدراتهم من خالل التفاعل مع ذوى الخبرة في 

كما أن المجاالت والنشاطات المنوطة بها أدت  .قطاعات وأقسام المنظمة المختلفة

 إلىالعديد من االدوار وهي متمثلة في ما يلي:

 مجاالت وأنشطة المنظمة

  القيادية والتنمية البشريةبرامج التدريب وتنمية المهارات. 

 تدريب الكوادر اإلعالمية والبشرية وتزويدها بالمعارف المختلفة 

  خدمات تنظيم المؤتمرات والمعارض والحلقات النقاشية والندوات والمهرجانات

 .الثقافية

 أجراء بحوث االتصال واإلعالم والدراسات الميدانية. 

  واالقتصادية واإلعالمية والمشاركة في تنفيذهاإعداد دراسات الجدوى التسويقية. 

 تقديم الخدمات األكاديمية للدارسين المصريين والعرب واألجانب. 

  إعداد دراسات المعلومات المختلفة والخبراء المتخصصين من خالل الببلوجرافية

الدولية التي تنفرد بملكيتها المنظمة وتشمل أسماء الخبراء العالميين والعرب في 

مختلف المجاالت مع ابرز عناوين الكتب واإلصدارات وتسهيل االتصال بهم للظهور 

 .من اجل اللقاءات التليفزيونية والصحفية والندوات الجماهيرية كل حسب نخصصه

 إعداد دراسات الجدوى التسويقية واالقتصادية واإلعالمية والمشاركة في تنفيذها. 

 لمدني والهيئات التي تتطلب مهارات خاصة تنظيم دورات منتظمة للمتقدمين للعمل ا

 .(الكليات العسكرية–اإلعالم –)السلك الدبلوماسي 

 تقديم الخدمات إلى مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية. 

 إعداد وتخطيط الحمالت االنتخابية وأعمال الدعاية واإلعالن. 

 مية وغير الحكوميةرسم وإعداد الحمالت اإلعالمية المختلفة في المؤسسات الحكو. 

 إنتاج وتسويق المواد اإلذاعية والتليفزيونية المختلفة داخليا وخارجيا. 

  تقديم الخدمات اإلعالنية المختلفة من تحرير األخبار والتقارير وتنفيذ التحقيقات

 .الصحفية والتليفزيونية المختلفة

 إنشاء وكاالت أنباء مصورة أو صحفية. 

 وصحف إصدار كتب ومطبوعات ونشرات. 

 الشركاء

 :تتشارك المنظمة بخدماتها مع العديد من الجهات الوطنية والعربية والدولية مثل



السفارات والجامعات المصرية والعربية واألجنبية، وجامعة الدول العربية بمنظماتها 

المختلفة، والمنظمات المختلفة لألمم المتحدة، مراكز الدراسات والبحوث السياسية والتدريب 

هني والتنمية البشرية، األحزاب المصرية والعربية واألجنبية مؤسسات اإلعالم المصرية الم

والعربية، القنوات الفضائية العربية واألجنبية، الوزارات المصرية، جمعيات التعاون الدولي 

والمنظمات األهلية العربية واألجنبية، مؤسسة فريدريش نومان األلمانية، معهد ثربانتس 

المركز الثقافي اإلسباني، مؤسسة إميديست األمريكية، وكالة األنباء الهولندية،  -اإلسباني 

وكالة األنباء اإلسبانية، رابطة المراسلين العرب واألجانب، رابطة أساتذة اإلعالم العرب 

 .واألمريكان

مراكز حوار الحضارات العربية والدولية، المؤسسات األكاديمية المختلفة المعنية بشئون 

عالم واالتصال، أكاديمية الدراسات العليا بالجماهيرية الليبية، حركة اللجان الثورية الليبية اإل

 .ومركز أبحاث الكتاب األخضر بليبيا

، معهد األهرام اإلقليمى، مجلس الوحدة االقتصادية العربية، المنظمة مكتبة اإلسكندريةو 

منظمة العمل  .العربية للتربية والثقافة والعلوم. المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم

منتدى المثقف العربي، مركز المنصور لحوار الحضارات من تونس، مركز  -العربية 

كز الثقافي الفرنسي، ، المراليونسكودراسات الوحدة العربية ببيروت، االتحاد االوروبى، 

المعهد السويدي، مؤسسة أنا ليند لحوار الحضارات، المعهد الدانماركى للحوار، مركز 

منظمة  -منظمة الشفافية الدولية  –التفاهم بين العرب والغرب، صندوق األمم المتحدة للسكان 

المرآة العربية مركز دراسات  –منظمات األمم المتحدة المختلفة  –لندن( )الليبرالية الدولية 

مركز اإلعالميات العربيات باألردن  –: تونس  مركز تدريب المرآة العربية / كوثر -بدبي 

الهيئة القبطية  - بالدانمركمركز التفاهم العربي الدانمركي  -اتحاد الجامعات العربية  –

الحزب الوطني الديمقراطي  -مجلس الوزراء المصري  -اتحاد الجامعات العربية  -االنجلية 

صالون عازي عوض هللا الثقافي  -صندوق األمم المتحدة للسكان  –اتحاد المحامين العرب  –

                   .بالكويتاالتحاد النسائي العام  -السعودي 
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 المقدمة:

 مد وعلىلق محالحمد هلل الذي علم بالقلم، علم االنسان مالم يعلم، واصلي واسلم على سيد الخ

 آله وصحبه وسلم.

 اما بعد: 

 وغيرها من إن الدين اإلسالمي دين سماحة في العبادات والمعامالت، وفي اآلدابف 

 التشريعات التي جاء بها اإلسالم.

 ي الدينفسالم وهو الذي جاء بالسلم لجميع البشر مع اختالف عقائدهم ومعبوداتهم، ألن فكرة ال

 م.من وسالعميقة تتصل اتصاالً وثيقاً بطبيعة التعايش مع الجميع بكل أاإلسالمي فكرة أصيلة 

ف الختالجتمعات إنسانية متجانسة بعيدة عن األن السالم هو القاعدة الدائمة في إقامة م

ن التعايش ( حريصاً على تنظيم عالقاته مع غير المسلمين على أساس موالتناحر، فكان الرسول)

 لذي يعطياالمي الذي يزدهر فيه المجتمع، وبذلك فقد نشر بين المجتمعات المختلفة قضية السالم الع

 التي تعيش في أرض اإلسالم. ألقلياتالحقوق والواجبات لجميع ا

تي ية الوقد قام اإلسالم على أساس التسامح والمحبة وعدم التعصب، وعلى الوحدة اإلنسان

 تجمع بين البشر على مختلف أصنافهم وأشكالهم.

 .(1)چپ  ڀ  ڀ   پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ يقول هللا )عز وجل(: 

وهذا يشير إلى ناموس اجتماعي كبير وهو ضرورة الخالف بين الناس في عقائدهم وعوائدهم 

واتجاهاتهم ليسير كل منهم على شاكلته، بال تناحر وال تعصب وجميعهم يعيش بكل حرية وأمن 

واطمئنان قد كفله اإلسالم لهذا المجتمع المتنوع اجتماعياً؛ ألن هللا )عز وجل( خلق الناس من نفس 

ٿ  ٿ  ٿ    ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺچ احدة، قال تعالى: و

 .(2)چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ٹٹ   ٹ    ٹ

رية في ه الحلوهذا يعني أن يكون لكل فرد في األمة حق من أن يعتقد ما يراه حقاً، وأن تكون 

ن مام قانوأسواء  العامة لدين الدولة، فهم جميعهمبت تأدية شعائره الدينية بشرط ال تصطدم مع الثوا

ساب حاطل على م البالدولة؛ ألن اإلسالم هو دين يؤمن باإلنسانية العامة الشاملة وال يميل إلى المسل

 فرد من األقليات على حق، بل اإلسالم يعدل لليهودي كما يعدل للمسلم..

اش كيف ع اإلسالم لألقليات(، لكي أبينوعلى هذا اخترت هذا الموضوع الذي بعنوان )حماية 

 ة.نب الحياع جواغير المسلمين في الدولة اإلسالمية بكل أمن وأمان، بل حافظ اإلسالم عليهم في جمي

                                                             
 ( .118سورة هود : اآلية ) (1)
 ( .1سورة النساء : اآلية ) (2)
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يع هم جمفبينت كيف كانت األقليات مضطهدة قبل اإلسالم، وعند ظهور اإلسالم حماهم وأعطا

ية لى حماثم بينُت شهادة غير المسلمين عحقوقهم، ثم بينُت مشروعية ذلك من الكتاب والسنة، 

لك ذم أعقبت ان، ثوتسامح اإلسالم لهم، ثم بينُت أهمية التعايش في المجتمع، وإنه يجلب األمن واألم

 تمدة.قائمة فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، ثم قائمة بالمصادر المع

جعلنا عنا، وينتعايش بكل سالم مع أقليات مجتمهللا أن يوحد قلوبنا قبل صفوفنا ، وان واسال 

 متحابين متعاونين جميعاً، لبناء اوطاننا ومجتمعاتنا االنسانية.

 

 ــــــــــث ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الباحــــــــــــ                                                    

 

 

 اإلسالمنبذة عن اضطهاد األقليات قبل 

الدينية من أعقد المشكالت وأسوئها آثاراً، وأسرعها اشتعاالً وأبطئها خموداً، وتقديراً من الفتن 

اإلسالم لهذه االعتبارات، فإن القرآن العظيم نهى عن التجادل في شؤون العقيدة الدينية، ولم يرخص 

ً للفصل بين الطوائف الديني ألن أحداً من الخلق ال ة، ألحد كأن من كان، أن ينصب من نفسه قاضيا

يصلح للقيام بهذه المهمة، لذلك خطا القرآن خطوات واسعة في هذا المجال، وأرجاً الفصل في شؤون 

 .(1)العقيدة هلل الواحد الديان يوم يقوم الناس لرب العالمين

االستقرار في اإلسالم له جذور عميقة في إقرار السالم العالمين، ألن به  لكن مبدأ التسامح 

 كبيرة على الفرد والمجتمع وهي تهلكفيها مآسي مجتمع، ويبعد عنه إثارة الفتن، التي والطمأنينة ل

 .(2)الحرث والنسل، لذلك قرر اإلسالم بنشر هذا المبدأ بين صفوف المجتمع

سمح لألديان األخرى أن تقيم في ف هذا المبدأ حتى مع مخالفيه، وعلى ذلك فإن اإلسالم طبق 

شعوب العالم  ، وكان االضطهاد سائد في أغلب(3)اإلسالم، وهذا دليل على تسامحه مع مخالفيه دار

في زمن ظهوره كان العالم يعج باضطهادات دينية وسياسية سواء كانت من وقبل مجيء اإلسالم، 

بهم أصحاب المذاهب المسيحية إلرغام الناس على الدخول في دينهم ومذاهأم قبل الدولة البيزنطينية 

 .(4)بأي وسيلة

                                                             
م : 1993، مكتبة وهبة، 1سماحة اإلسالم في الدعوة إلى هللا والعالقات اإلنسانية منهاجاً وسيرة، عبد العظيم إبراهيم محمد، ط (1)

1/86 . 
 . 1/87ينظر: المصدر نفسه :  (2)
ينظر: حقوق اإلنسان والقضايا الكبرى، بحث مقدمه األستاذ كامل إسماعيل الشريف، الندوة العالمية لحقوق اإلنسان في اإلسالم  (3)

 م .25/2/2000المنعقدة في روما، 
 . 174ينظر: عالم الكالم، د. حسين مؤنس، دار المعارف، مصر :  (4)
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وإننا نجد ان المجتمعات اإلنسانية قبل ظهور اإلسالم كانت تموج فيها الفتن واالضطهادات، 

فالمجتمع الروماني كان مقسم إلى طبقات تضطهد فيها الطبقة الدنيا، وكان الوثنيون ابتدأوا باضطهاد 

أجسام المسيحيين بالنار المسيحيين آنذاك اضطهاداً ال مثيل له، فكان نيرون الطاغية يصلي 

 .(1)ويشعلها، ويسيرونها في موكبه مشاعل إنسانية تضيء أمام ركبه

وإلقائهم  ،الوا القتل والتشريد والحرقلمسيحيين بشتى أنواع االضطهاد، فنوقد اضطهد اليهود ا

للوحوش وغيرها من أنواع االضطهاد، وبهذا قد زرعت األحقاد بينهما حتى عصور متأخرة، وهذا 

 .(2)في القرن األول الميالدي

 حماماتالمسيحيون نجس ال يسمح لهم بدخول ال القرنين الثاني والثالث، قد أُعدأما في 

ة مشاهدبم خصومهم الذين يفخرون والمحال العامة، وكانوا يلقون إلى الوحوش في مدرج عام يض

 هذا المنظر.

وفي عهد االمبراطور دقلديانيوس، فقد أمر بهدم كنائس المسيحية وإنهاء كتبها المقدسة وآثار 

آبائها، وأمر بإلقاء القبض على الكهان ورجال الدين، ومزقت أجسادهم بالسياط والمخالب الحديدية 

 .(3)وسمي هذا العصر بعصر الشهداءوأحرقوا بالنار وطرحوا للوحوش الضاربة، 

ولم ينال المسيحيون من تخفيف االضطهاد عنهم إال في زمن قسطنطين الذي أصدر مراسيم 

، ثم دخل المسيحية، بعد ذلك بعشر سنوات، وبه قوت المسيحية وزاد 313و 311التسامح سنة 

 . (4)نشاطها، وأعلن روما عاصمة للمسيحية

على يد الملك قباذ، وكان  فارس وخاصة بعد مقتل مزدك عم بالدوكذلك كانت الفوضى ت

 .(5)للطبقة الحاكمة اضطهاد من يخالفها، وتم تقسيم المجتمع إلى طبقات األعلى يتحكم باألدنى

وقال هنري فارنوم: كانت الغاية من الديانة أن يصحبها السالم على األرض والمسرة لبني 

واالضطهاد مهما كان صحيحاً بالحرف فهو على ضالل مبين في البشر، فكل ما يميل إذن إلى الحق 

 .(6)الروح

وكذلك كانت المجتمعات العربية تسير في تخبط بال قانون يحكمها، وكانت شريعة الغاب هي 

مشاعر تلك المجتمعات، على التي تحكم، وكان التنازع سنة هذه المجتمعات، وكانت األحقاد تسيطر 

                                                             
 . 8م : 1965د أبو زهرة، القاهرة، ينظر: تنظيم اإلسالم للمجتمع، محم (1)
 . 82م : 1988، مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة، 10ينظر: مقارنة األديان )المسيحية(، أحمد شلبي، ط (2)
، قصة االضطهاد الديني، في المسيحية واإلسالم، د. توفيق الطويل، 83ـ  82ينظر: مقارنة األديان، المسيحية، وأحمد شلبي :  (3)

 . 41ـ  40:  1947كر العربي، دار الف
 . 42، المصدر نفسه : 83ينظر: المصدر نفسه :  (4)
  . 10ينظر: تنظيم المجتمع اإلسالمي، محمد أبو زهرة : (5) 
 . 558م : 1950الكتاب يتكلم، مطبعة الشرق األوسط،  (6)
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، وهذا التعصب هو (1)د تستمر إلى سنين، كما كان بني قبيلتين عبس وذيبانفتقع حروب بين القبائل ق

 نوع من أنواع االضطهاد الذي يتمركز في ذلك المجتمع.

 يموج بالقتل والتشريدفهكذا كان حال المجتمعات اإلنسانية في جميع بقاع األرض 

لسنين اشرات هذا الحال ع واالضطهاد، وعدم التآلف والتوافق في كثير من األمور الحياتية، وبقى

فوس تلك نن من إلى أن جاء اإلسالم، فأبدل هذا بالمحبة والمودة والتسامح، ونزع األحقاد والضغائ

 المجتمعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظهور اإلسالم وحمايته لألقليات

ً  ( إلنقاذ البشرية من ذلك الذل واالضطهاد الذي نزلبعث هللا )عز وجل( محمداً)  عليها رتقا

أنهى واسية، الزمن، فجاء بقوانين إلهية تحفظ ديمومة المجتمعات اإلنسانية، وتجعل الناس سومن 

مجتمعات لك التشريعة الغاب، والتسلط على الرقاب، ونزع األحقاد الدينية وغير الدينية من أجساد 

 بطريقة جديدة لم يشهدها العالم إلى حد هذا الوقت.

تمع اإلنساني وهو مبدأ تكريم اإلنسان، وعدم التميز بين فجاء اإلسالم بمبدأ مهم لحياة المج

رئيس ومرؤوس وال فرق بين لون وجنس وجنس آخر، وهذا ما كان يفتقده المجتمع اإلنساني 

                                                             
 . 13ـ  12ينظر: تنظيم اإلسالم للمجتمع، محمد أبو زهرة :  (1)
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ڇ    ڍ  چبأسره، فجعل اإلسالم التفاضل هو بالتقوى، ونفى جميع التمايزات األخرى، إذا قال تعالى: 

 .(1)چڍ  ڌ  ڌ

فكان بناء المجتمع على أسس قويمة على التسامح وحسن المعاشرة بين أبناء المجتمع الواحد 

عقيدة واحدة أم مختلفة، بعيداً عن التعصب إلى دين وعقيدة معينة، فالبد أن يكون سواء كانوا ذا 

 .(2)الفرد يخدم مجتمعه وال يلحق ضرراً فيه فهو بذلك عضو صالح في هذا المجتمع

صوص القرآنية الحقوق والواجبات بين االحاد بعضهم مع بعض، وبين المجتمعات وبينت الن

 .(3)بعضها مع بعض، حتى تضمنت التنظيم االجتماعي لإلنسانية جمعاء

ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ قال تعالى: 

 .(4)چ

خلق الخلق ليس لالضطهاد وال للتقاتل والتناحر، وإنما وبذلك بينت الشريعة اإلسالمية ان هللا 

خلقهم من نفس واحدة لكي يتعارفوا أو يكونوا مجتمعات إنسانية تعبد هللا )عز وجل(، بعيدة عن 

 .(5)األحقاد والبغضاء واالضطهاد، ونهب أموال الناس وثرواتهم

ه واجبة وصلته البد منها، فغير المسلم الذي ال يحارب اإلسالم وال ينقض عهده قد تكون مودت

( مع أهل الكتاب، الذين يعيشون في دار اإلسالم، فلهم ما للمسلم وعليهم ما )كما كان يفعل الرسول

 .(6)على المسلم

اختالفهم في العقيدة يكون بينهم جوار، وتعامل من التجارة مع وأبناء المجتمع الواحد 

جوانب الحياة، فالبد من األلفة والمحبة، والزراعة، واحتكاك بعضهم مع بعض في كثير من 

( :)المؤمن ألف ويتسامى الخالفات العقائدية التي يدين بها كل فرد من أفراد المجتمع، لذلك قال)

 .(7)مألوف وال خير فيمن ال يألف...(

ألقليات من أهل الكتاب وحمايتهم، ودفع الضر عنهم واإلحسان وقد حث اإلسالم على القسط با

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  چ إقامة معهم صالت طبية بكل مودة ورحمة، كما قال تعالى: إليهم، و

، أي ان هللا يحب المنصفين الذين (8)چژ  ڑ  ڑ  ک     ژڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

                                                             
 ( .13الحجرات : من اآلية )سورة  (1)
 339ـ  338م : 2003للنشر، عمان، ، دار عمار 1ينظر: األقليات غير المسلمة في المجتمع اإلسالمي، دندل جبر، ط (2)
 . 19ينظر: تنظيم اإلسالم للمجتمع، محمد أبو زهرة :  (3)
 ( .13سورة الحجرات : اآلية ) (4)
، مؤسسة الرسالة، 1هـ(، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط310آن، محمد بن جرير الطبري )تينظر: جامع البيان في تأويل آي القر (5)

 . 310ـ  22/309م : 2000
 . 338ينظر: األقليات غير المسلمة في المجتمع اإلسالمي، دندل جبر :  (6)
مؤسسة الرسالة، بيروت، ، 2هــ(، تحقيق: حمدي عبد الحميد،ط454مسند الشهاب، ابو عبد هللا محمد بن سالمة القضاعي ) (7)

 .1/108م، باب المؤمن : 1986
 ( .8سورة الممتحنة : اآلية ) (8)
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ينصفون الناس ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم، فيرون من برهم، ويحسنون إلى من أحسن 

 .(1)إليهم

وفي تاريخ الدولة اإلسالمية ، ان غير المسلمين كانوا يعيشون في داخلها وفي مراحل قوتها 

وضعفها، فلم يجبروا على ترك معتقداتهم أو يكرهوا على الدخول في اإلسالم، بل حافظ المسلمون 

 مر العصور على أهل الذمة وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم وطقوسهم الدينية، ولم يتعرض أحد منب

 .(2)المسلمين على أي معتقد ومقدس لألقليات

 قتلوالكن في هذه األوقات قد تشوهت صورة اإلسالم بفعل بعض المندسين الذين هاجموا و

 ألمريكانود وابعض من أهل الذمة أو األقليات األخرى، وهذا كله تخطيط من أعداء اإلسالم من اليه

 ن هذهيء لإلسالم، ولكن اإلسالم بريء موغيرهم ممن يدعي اإلسالم، لكي يعطوا الطابع الس

 األفعال الدخيلة عليه.

نوا يف كامة واألقليات إلى تاريخ اإلسالم منذ ظهوره وحتى هذه الساعة، كولينظر أهل الذ

 كاتهميعيشون بكل حرية واطمئنان في أرض اإلسالم، وكيف حافظ اإلسالم على أرواحهم وممتل

ي ما فشل ف، بعدوا بأن الذي فعل هذا هو الذي يبكي عليهم اآلنومقدساتهم، ولم يمسها بسوء، وليعلم

الم، نظار العام أإسالمي أم سالم بيد من يدعي اإلسالم، بثوبمحاربة اإلسالم، جاء يريد هدم بناء اإل

 ولكن في األصل هو يقوم به بزي مدني إسالمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشروعية حماية األقليات في اإلسالم

                                                             
 . 322ـ  23/321ينظر: جامع البيان، الطبري :  (1)
 .7ــ 6هـ : 1409التوزيع، القاهرة، ، دار 1ينظر: التعصب والتسامح بين المسيحية واإلسالم، محمد الغزالي، ط (2)
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امة رت كرجاء اإلسالم بنظام دقيق نظم الحياة االجتماعية بعد ما عجت بالمفاسد التي أهد

ً اإلنسان، وضيعت القيم اإلنسانية، وأنهى ما كانت تقوم به الجاهلية، فجعل لذلك ضو ي قيمة لك ابطا

فة على اإلنسان من الضياع واالضطهاد، فشملت على اليسر والسماحة والعطف واألليحافظ 

 حبة والتعاون بين جميع الناس على أساس أنهم إخوة يعيشون بكل سالم وأمان.والم

 ل شيءوقد جاءت آيات وأحاديث كريمة تدل على احترام اإلنسان لإلنسان واالبتعاد عن ك

ام احتر يعكر صفو القيم اإلنسانية، وعلى ذلك سأبين بعض من اآليات التي تحث المسلمين على

لمجتمع فوف اصيدل على أن اإلسالم يريد أن ينشر العدل والمساواة بين  غيرهم من األقليات، وهذا

 اإلنساني، وهذا ما افتقده العالم آنذاك حتى هذا الوقت.

 هم منوسآخذ هنا دليلين من القرآن الكريم لتوضيح كيف عامل اإلسالم أهل الكتاب وغير

 يات:ه اآلم وعبادتهم، ومن هذاألقليات بكل لطف ولين، بل وحث على عدم االعتداء على مقدساته

ژ  ڑ  ڑ    ژڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ قال تعالى: 

 .(1)چک   

فكل من لم يقاتل أهل اإلسالم ولم يحث على آذاهم، فيجب أن تتعاملوا معه بالبر واإلحسان 

والتسامح، وان تقسطوهم وتعطوهم حقوقهم، وال تتعدوا على مقدساتهم وعبادتهم ما داموا في أرض 

، بل وحث المسلمون على المحافظة على العهد الذي (2)اإلسالم ولم يحدثوا شيء يضر باإلسالم

 .(3)نهم، وال ينقضوه من طرفهم، بل يجب احترام هذا الموثقبي

وهذا األمر الذي له األثر البليغ في تسامح المسلمين مع غيرهم، وتبادل المصالح، وتقوية 

 .(4)الصالت االجتماعية فيما بينهم، وهو أساس عالقة المسلمين مع غيرهم من األقليات

مع من ظلمه من المشركين وغيرهم من أصحاب وحث هللا الفرد المسلم على القسط والعدل 

 .(5)الديانات األخرى، بل ويتحمل أذاهم ما لم يؤثر ذلك على إسالمه

وهذا كله بفضل تسامح اإلسالم مع األديان األخرى التي تعيش في المجتمع اإلسالمي، بل 

للمسلم أن يتزوج  وزاد األمر إلى أن سمح اإلسالم بأكل طعام أهل الكتاب وتحليله لذبائحهم وإباحة

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ىۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  چ من نسائهم، قال تعالى:

                                                             
 ( .8اآلية )سورة الممتحنة :  (1)
 . 322ـ  23/321ينظر: جامع البيان، الطبري :  (2)
، المكتب اإلسالمي، 4هـ(، ط597ينظر: زاد المسير في علم التفسير، ألبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي )ت (3)

 . 8/237:  1987بيروت، 
 . 222م : 2007، دار السالم للطباعة ـ القاهرة، 1حمد صالح، طينظر: الحوار الديني اإلبراهيمي في ميزان القرآن، د. علي م (4)
، دار الكتب 1هـ(، صححه عبد اللطيف حسن، ط1127ينظر: روح البيان في تفسير القرآن، إسماعيل حقي البروسوي )ت (5)

 . 9/475م : 2003العلمية، بيروت، 
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، فاإلسالم جاء (1)چجئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئی  ي   ي    یۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

يدعوان إلى حسن  ليقوي العالقات ويجعلها متبادلة بين المسلم وغير المسلم، فالمؤاكلة والمصاهرة

 .(2)المعاشرة واإلخالص والتسامح في المعاملة والتزاور وغيرها من العالقات االجتماعية األخرى

ۆ  ۈ  ۈ    ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۓہ  ہ  ه  ه        ه  ه   ے  ےچ وقوله تعالى: 

يمنع كفر الكافر أن تعدل ، فهذه اآلية الكريمة جاءت لتبين بأنه ال (3)چۉ   ۉ  ې  ې  ې  ۅۋ  ۅ  ۋٴۇ

، فالعدل صورة عظيمة في التسامح والتعامل في بناء عالقات طيبة مع المخالف في الدين، (4)معه

فالمسلم عليه أن يتعامل مع كل الناس بما يرضى هللا )عز وجل(، ألن هذا العدل والتعامل الحسن، 

 .(5)هو نوع من أنواع الدعوة إلى عبادة هللا)عز وجل(

الدين، له ب لمسلم أن يتميز بصفة العدل حتى مع األعداء، وأن يعفو ويقسط مع المخالففعلى ا

ل هو ين، بولكن يعيش معه في موطن واحد، وكأنه أخ له فال يمنع العدل والقسط الختالف في الد

يات األقلدليل على التقوى وإطاعة هللا الذي أمر بحسن المعاملة مع المخالف من أهل الذمة و

 .األخرى

من  وجل( فأي مجتمع يحافظ على ما أمر هللا به ويسير على القواعد التي وضعها الباري)عز

 ً  اً نظيفاً طاهر العدل واإلحسان والرحمة والمحبة حتى مع المخالفين في الدين، فإنه سيكون مجتمعا

 من كل العيوب التي تؤثر على كيانه، بل ويسوده الجهر اإليماني الصادق.

ن دة مع مش بموفمن هذه اآليتين يتبين لنا أن اإلسالم حث اتباعه على التعاطف والتسامح والعي

حقاد يد عن األكاً بعالدين اإلسالمي لكي يبني مجتمعاً مثالياً متماسخالفهم في الدين، وهذا من ميزان 

ه، وال سلم وغيرين ميز بوالتفرق كما كان قبل مجيء اإلسالم، بل أراد مجتمعاً متحاباً مترابطاً بال تم

 يأخذ حق المخالف ويعطيه للمسلم، وهذا ماال يوجد في المجتمعات اإلنسانية األخرى.

ربعة أر من هذا هو تعامل المسلم الحقيقي مع األقليات، وليس ادعاء بل حقيقة سطعت منذ أكث

مجتمع ي اليات فد من األقلمط ونهب وتعدى على صاحب ذمة أو أحعشر قرناً لم نسمع بأن مسلماً غ

ون، ه المسلم طبقاإلسالمي، بل كان الحب والتآلف والمودة التي حث عليها اإلسالم هي عنواناً بارزاً 

 .إلسالم بأجمل صورهوساروا عليه حتى نشروا ا

حث على العدل والتسامح والقسط والبر بأهل الذمة ت (لرسول)ل عدة أقوال وكذلك جاءت

ً المسلمين منذ ظهور اإلسالم وجميع األقليات، وألجل ذلك  سأذكر دليلين من الفيض النبوي موصيا

                                                             
 ( .5سورة المائدة : من اآلية ) (1)
 . 441م : 2003، دار العلم للماليين، 33اإلسالمي، عفيف عبد الفتاح طبّارة، طينظر: روح الدين  (2)
 ( .8سورة المائدة : اآلية ) (3)
، 2دوني، وإبراهيم أطفش، طهـ(، تحقيق أحمد البر671لقرطبي )تينظر: الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا محمد بن أحمد ا (4)

 . 6/110م : 1964دار الكتب المصرية، القاهرة، 
 . 153ـ  150هـ : 1420، مطبعة الحميضي، الرياض، 1ينظر: دعوة غير المسلمين إلى اإلسالم، عبد هللا الحميدان، ط (5)



9 
 

، أي كما كنت أبرهم والتعامل معهم (1)"احفظوني في ذمتي(:" إلى قيام الساعة بأهل الذمة، فقال)

كذلك أيها المسلمون تعاملوا معهم وبروهم، وال تعتدوا على أحٍد منهم، ألني أعطيتهم األمان، وأن 

، فهذه هي (2)العهد الذي بينكم وبينهم بكل صدق وإخالص وال تعتدوا على أحٍد منهم"تحافظوا على 

( تحث اتباعه على المحافظة على حسن التعايش مع األقليات بكل محبة ومودة أقوال الرسول)

وسالم، وهذا كله في أخالق المسلم التي تربى عليها، في معاملته مع الغير، والبد للمسلم أن يتخذ 

( قدوة له، فهو الذي كان يزور أهل الكتاب يهوداً أو نصارى، كما كان يكرمهم ويحسن ل)الرسو

( عن ، وقد نهى الرسول)(3)إليهم ويعود مريضهم، ويأخذ منهم ويعطيهم ويواسيهم في مصائبهم

ً أو أخذ مأو كلفه فوق طاقته أال من ظلم معاهداً أو انتقصه  : ((ايذاء أي معاهداً بقوله بغير نه شيئا

 .(4)((حجيجه يوم القيامةطيب نفس منه فأنا 

 إيذاءوفأي وصية أعظم من وصية رسول هللا باألقليات، والتي حذر كل مسلم من االعتداء 

 ( حجيجه يوم القيامة.وغمط حق أي منهم، فإنه)

وا مع ما كانل الكتاب مع المسلمين سعداء مطمئنين على أنفسهم وأموالهم أكثر معاش أهوبذلك 

 ه.دون لأبناء جلدتهم، فأعطاهم اإلسالم حقوقهم كاملة ما داموا في حضيرة اإلسالم ولم يكي

وقد بين الرسول الكريم ألصحابه ولجميع المسلمين إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها 

لهم ))(:( في معاشرة األقليات بكل لطف ورحمة وإحسان لهم ومراعاة حسن الجوار، فقال)بقوله)

أمنين مطمئنين على سالم، فلهم حق االقامة دار اإل ، فإن أهل الذمة هم في(5)وعليهم ما علينا((ما لنا 

دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والبد لإلمام من حمايتهم ودفع الضرر عنهم، ومحاسبة من يتعدى 

 .(6)استنقاذ أسيرهم واسترجاع ما أخذ منهعليهم وعلى حقوقهم، بل يجب عليه 

اإلمام علي )رضي هللا عنه( مساواة الذميين للمسلمين في حرمة المال والدم، وبذلك أعلن 

 .(7)فيقول:" إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا"

( بأن ( حافظوا على األقليات بكل قواهم كما أوصاهم الرسول)هكذا كان اتباع الرسول)

ر في بناء المجتمع الذي يعيشون فيه، ولكن أعداء اإلسالم أهل الذمة، وأن يكونوا لهم دويرحموا 

ينشرون بين صفوفهم عكس ذلك بأن اإلسالم ال يعرف الرحمة وال يرغب بالتعايش مع األقليات، 

وهذا بدوره تزييف للحقائق، وأكذوبة من أكاذيب األعداء، فلينظروا إلى القرون العديدة كيف تعايش 
                                                             

 . 166: م 1978هـ(، دار التوفيقية للطباعة، مصر، 450األحكام السلطانية والواليات الدينية، أبو الحسن الماوردي )ت (1)
هـ(، تحقيق عادل عبد الموجود وآخرون، 468قرآن المجيد، ألبي الحسن علي بن أحمد الواحدي )تينظر: الوسيط في تفسير ال (2)

 . 4/285م : 1994، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط
 . 57ـ  56هـ : 1407، 67ينظر: العدل والتسامح اإلسالمي دعوة الحق، السيد أحمد المخزنجي، السنة السادسة، العدد  (3)
هــ(، دار الكتاب العربي، بيروت، باب في تعسر اهل الذمة اذا 275د، ابو داود سليمان بن االشعث السجستاني )تسنن ابي داو (4)

 .3/136اختلفوا: 
 . 31األموال، ألبي عبيد، طبعة دار الفكر، بيروت :  (5)
 . 7/127هـ : 1427، دار السالسل، الكويت، 2ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ط (6)
 . 9/362م : 1968هـ(، مكتبة القاهرة، 620المغني، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن قدامة المقدسي )ت (7)
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نان، بل وحفظ لهم جميع حقوقهم، والذين تعايشوا في األرض ن واطمئالمسلمون مع األقليات بكل أم

 م يشهدون بأن اإلسالم دين رحمة وعدالة ومحبة وسالم.2014اإلسالم قبل 

بين ولكن بتخطيط الغرب واليهود أرادوا تشويه تلك الصورة الناصعة من التعايش السلمي 

ريكيين لغربية، وبذلك قال أحد الكتاب األمواألقليات، والذي كانت تفتقده مجتمعاتهم االمسلمين 

سون:" إن العنف باسم اإلسالم ليس من اإلسالم في شيء، بل انه المعاصرين، وهو أندرو باتر

، وهذه شهادة أحدهم على قيامهم بالعنف باسم (1)نقيض لهذا الدين الذي يعني السالم ال العنف"

 اإلسالم.

ى هجرة عدد كبير من الغربيين إلى دار اإلسالم وبسبب حسن تعامل المسلم مع األقليات نر

بسبب التعايش السلمي والمحافظة على كل ممتلكاتهم ودمائهم، لذلك خطط أعداء اإلسالم في الكيد 

م  2014له، وبينوا بأن اإلسالم دين ال يعرف الرحمة وال العدالة وال يحترم األقليات كما فعلوه في 

من البلدان اإلسالمية، وبهذا الفعل أرادوا منعهم من يرها في العراق وسوريا وليبيا ومصر وغ

ک  ک  ک  ک   گ  گ  چ اإليمان بما جاء به اإلسالم، أو الهجرة إلى دار اإلسالم، كما قال تعالى: 

 .(2)چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ

 لمسلمين لحماية اإلسالم لألقلياتشهادات غير ا                        

حي المسي المسلمون غيرهم من األقليات معاملة كريمة لم يشهدها أي مجتمع آخر، فكانعامل 

صيب واليهودي يجاوران المسلم ويتزاورون ويتهادون، وأي مصيبة تقع على أحدهما كأنما ت

هذا خرى، وبية األالجميع، وبذلك كونوا وحدة اجتماعية سليمة بعيدة عن التجاذبات الدينية واالجتماع

ً في أرض اإلسالم، وشه أصبحوا ً متماسكا ر هنا سأذكو. د بهذا أعداء اإلسالم قبل أصدقائهمجتمعا

ه من هذوشهادات ألعداء اإلسالم كنموذج على حماية وتسامح اإلسالم مع األقليات على أرضه، 

 الشهادات:

هـ إلى أبي عبيدة بن الجراح )رضي 13ـ ما كتبه نصارى الشام في صدر اإلسالم في سنة 1

 عنه( يقولون:" يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا، أنتم أوفى لنا هللا

 .(3)وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن والية علينا"

:" إن ما يميز المملكة اإلسالمية عن أوربا النصرانية في القرون الوسطى أن يقول آدم متزـ 2

نقي األديان األخرى غير اإلسالم وليست كذلك الثانية، وأن الكنائس األولى يسكنها عدد كبير من معت

والبيع ظلت في المملكة اإلسالمية كأنها خارجة عن سلطان الحكومة، وكأنها ال تكون جزءاً من 

                                                             
 . 91م : 2001، شركة المطبوعات، بيروت، 2ال سكوت بعد اليوم، بول فندلي، ط (1)
 ( .109سورة البقرة : من اآلية ) (2)
 . 139هـ : 1403، دار الهالل ـ بيروت، 1هــ(، ط279)ت ذريفتوح البلدان، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البال (3)
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المملكة، معتمدة في ذلك على العهود وما اكتسبتهم من حقوق.. فأعان ذلك على خلق جو من التسامح 

 .(1)ن اليهودي أو النصراني حراً في أن يدين بدينه"لن تعرفه أوربا، كا

ـ يقول سير توماس أرنولد: تسامح العرب )المسلمين( كان وراء دخول الكثير في اإلسالم، 3

 .(2)وكذلك تركهم لشعائرهم، ويحكمون فيما بينهم بحكمهم

االنتشار  ـ ويقول وينتروب كيهمبال اإلنجليزي:" ولم ينتشر اإلسالم في العالم أجمع هذا4

العجيب من أقصى شواطئ المحيط الهادي إلى أقصى شواطئ المحيط األطالنتيكي في مدة قصيرة 

 .(3)إال ألنه امتاز بالمساواة والعدالة"

ـ ويقول ك ـ ب أحد عظماء أوربا:" اإلسالم هو أعظم دين ديمقراطي في العالم، ألن اإلسالم 5

 .(4)يهم على أعجميهم إال بالتقوى"يوحد الخلق ويجعلهم أمة واحدة ال فضل لعرب

:" أن بطريرك بيت المقدس يكتب في القرن التاسع ألخيه ازيغريد هونكه في كتابه تـ وذكر6

يستخدمون معنا أي ال بطريرك القسطنطينية عن العرب إنهم يمتازون بالعدل وال يظلموننا البتة وهم 

 .(5)عنف"

بكل محامد حضارتنا في العلم والفن ومدعوون ـ ويقول هنري دي:" نحن مدينون للمسلمين 7

 .(6)ألن نعترف بأنهم كانوا أمثال الكمال البشري في الوقت الذي كنا فيه مثال الهمجية"

ـ ويقول سير توماس عن أقباط مصر:" ولقد جلب الفتح اإلسالمي إلى هؤالء القبط ــ حياة 8

بقرون من الزمن، وقد تركهم عمرو بن العاص تقوم على الحرية الدينية التي لم ينعموا بها قبل ذلك 

أحراراً على أن يدفعوا الجزية، وكفل لهم الحرية في إقامة شعائرهم الدينية، وخلصهم بذلك من هذا 

 .(7)ل الحكم الروماني"مر الذي ناءوا من عبثه القتل في ظالتدخل المست

ن بين إلحساينشر المودة وافمن هذه الشهادات نستنتج بأن اإلسالم دين محبة واخاء ورحمة، و

ات الصف دخل إلى قلوب الناس بهذه هجميع المجتمعات اإلنسانية ال فرق بين مسلم وغيره، وإن

 الحسنة التي تخلق بها المسلمون، فنشروها في المجتمعات اإلنسانية التي يدخلونها.

 فهذه بعض من شهادات أعداء اإلسالم بما يحمله اإلسالم للبشرية جمعاء.

 

                                                             
 . 446روح الدين اإلسالمي، عفيف عبد الفتاح طبارة :  (1)
 . 297الحوار الديني اإلبراهيمي، د. علي محمد صالح عبد هللا :  (2)
 . 1/90إلى الدين الفطري األبدي، مبشر الطرارزي الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة :  (3)
 . 2/248المصدر نفسه :  (4)
هـ 1423، دار صادر، بيروت، 10شمس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكه، ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي، ط (5)

 :364 . 
 . 420هـ : 1418، دار األدب اإلسالمي ـ القاهرة، 15طصور من حياة التابعين، عبد الرحمن باشا: (6)
 . 446عفيف عبد الفتاح طّبارة : روح الدين اإلسالمي،  (7)
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 تعايش الجميع وأهميته في امن المجتمع

جاء اإلسالم لحماية اإلنسانية من الظلم الذي وقع عليها من المتسلطين والمضطهدين للبشر، 

ونشر األخالق الحسنة والعدل في ربوعها، والعدل هو أساس دوام المجتمعات اإلنسانية، فجاءت 

مجتمعاً متمسكاً بأوامر هللا )عز  لكي تبني ق مصالح المجتمع اإلنساني،الشريعة اإلسالمية إلى تحقي

وجل(، فاتجهت إلى تربية المسلم لكي يكون عضواً فعاالً في هذا المجتمع، فيتعايش مع أخيه بكل 

 .(1)حب واخاء، متعاونين متآلفين كأنهم جسد واحد

إنما بُعثُت ألتمم مكارم  ))(:فاألخالق هي أساس األول لبناء مجتمع فاضل، لذلك قال)

( إلى أن مكارم األخالق هي دعوة النبيين أجمعين، وكل نبي ، وبهذا أشار الرسول)(2)((األخالق

( ساهم في بناء ذلك الصرح الشامخ الذي تتكون به الحضارات اإلنسانية العالية، ولقد جاء النبي)

  .(3)بدأوام ما من بعدهم، فأت

ا التعايش االجتماعي، ويوفر األمن للمجتمع هو المودة والرحمة بين ومن المميزات التي يتم به

المودة مع غيرهم، وبهذا تكون أم مسلمين  فيما بينهم أبناء المجتمع الواحد سواء كانوا مسلمين

عدها الصلة التي تربط كل أفراد بني شامل لكل العالقات اإلنسانية، وقد أوالرحمة واإلنسانية قانون 

هذه األرض، ألن اإلنسان هو خليفة هللا في أرضه، فالبد له من قيام العدل واإلحسان اإلنسان على 

 .(4)مع اإلنسان اآلخر

فحسن التعايش له أهميته في حفظ استقرار المجتمع، وتماسكه، لذلك جعل اإلسالم الذمي 

، ويبدو (5)دةمحقون الدم كالمسلم؛ ألن كالهما صار من أهل اإلسالم، كأنه أخاه، ولكن مختلف العقي

علينا، فيكون مساوياً للمسلم في كل شيء مادام ما من ذلك أن الذمي له عقد ذمة وجب له مالنا وعليه 

ع ذمة هللا ورسوله وذمة الدين اإلسالمي الذي عهده، والذي يفعل عكس ذلك فإنه ضيمحافظاً على 

 كفل للذمي أمانة من كل سوء.

                                                             
 .20ينظر: تنظيم المجتمع اإلسالمي، محمد أبو زهرة :  (1)
، دار الكتب العلمية، بيروت، 2هـ(، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط458السنن الكبرى، أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي )ت (2)

 ، باب بيان مكارم األخالق..10/323م : 2002
 . 25ـ  24تمع اإلسالمي، محمد أبو زهرة : تنظيم المج (3)
 . 49ينظر: تنظيم اإلسالم للمجتمع، محمد أبو زهرة :  (4)
 . 2/246ينظر: الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي :  (5)
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النصارى خاصة األقليات سواء كانوا من اليهود ام  ن( يعامل مخالفيه موقد كان رسول هللا)

( كانت مرهونة عند يهودي، في البيع والشراء، ويأخذ منهم ويعطيهم، وال ننسى إن درعه)

 .(1)( مع األقليات كان تعامالً مثمراً كّون مجتمعاً متعايشاً مبنياً على التعاون واالحترامفتعامله)

فظ على ( في أقواله وأفعاله التي تحايقتدوا بالرسول)وعلى ذلك فالمسلون ملزمون بأن 

كانت  مهما العالقة الجيدة مع األقليات، بل وتحافظ عليهم وعلى أموالهم وكل ما يكون بحوزتهم

 الدوافع والظروف.

( عن سادات قريش إال لحكمة له، أراد أن تبدل اإلساءة باإلحسان، وأن وما عفى الرسول)

ي يعيش المجتمع المكي الجديد بنعمة اإلسالم بأمان واطمئنان بعيداً عن يبتعد عن االنتقام لك

 .(2)موروثات الجاهلية التي جلبت المآسي للمجتمع

دة عايش وحا التفال يحلو التعايش إال باإلحسان والمعاملة الحسنة والخلق الرفيع، لكي يشكل هذ

ام من االنتقبكل سعادة ال يفكرون بقوية أمام كل خطر يحدق بهذا المجتمع، وكذلك ليعيش أفراده 

 اآلخر، ويكونوا سعداء يأمن بعضهم بعضاً.

لذلك أراد هللا )عز وجل( أن يعيش المجتمع المسلم بعقيدته السليمة ونهجه القويم مجتمعاً واحداً 

يسير على منهج هللا )عز وجل( يسوده الحب واأللفة والتعاون بين أفراده حتى وان كانوا مختلفين 

 .(4)چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ ، يقول تعالى: (3)لمعتقدفي ا

 العفووولذلك نرى عندما جاء اإلسالم غابت الجاهلية وعاداتها، وعندما انتشر التسامح 

 ً سوده يوالمحبة ذابت عناصر األحقاد والضغائن والكراهية من ذلك المجتمع، وأصبح مجتمعا

ختلف مكان  ة الصادقة بين أفراد ذلك المجتمع الذياإليمان ويعيش على األخالق الحسنة، واألخو

ً قمعاً ت مجتم ونشر المفاهيم الصحيحة التي بنالعقائد واألجناس واأللوان، لكنه بفضل هللا اد ثاليا

 .العالم قرون عديدة مع اختالف تكوينته 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 73ـ  1/71هـ : 1425، دار ابن كثير، دمشق، 12ينظر: السيرة النبوية، أبي الحسن الندوي، ط (1)
 . 412ـ  411في القرآن الكريم، عفيف عبد الفتاح طّبارة، دار العلم للماليين، بيروت : ينظر: مع األنبياء  (2)
 . 2397ـ  4/2395الل القرآن، سيد قطب، دار الشرق : ينظر: في ظ (3)
 ( .92سورة األنبياء : اآلية ) (4)
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 الخاتمة:

توصلت إلى جملة من النتائج سأذكر بعون هللا )عز وجل( تم إكمال هذا البحث المتواضع، وقد 

 بعضاً منها:

كانت الدول الكبرى قبل مجيء اإلسالم تضطهد أفرادها، بل وتقسمهم إلى طبقات متسلطة  .1

 بعضها على بعض.

قبل مجيء اإلسالم هدرت كرامة اإلنسانية، وذابت عناصر القيم االجتماعية، وأصبحت  .2

 شريعة الغاب هي التي تحكم آنذاك.

قليات إال بظهور اإلسالم ونشر العدل واإلحسان والمساواة بين أفراد المجتمع لم تنعم األ .3

 الواحد، وال فضل ألحد على أحٍد إال بالتقوى.

وجدنا إن أعداء اإلسالم يكيدون المكائد ليقللوا من شأنه، لكن هناك منهم من نطق بالحق،  .4

يء اإلسالم نعمت هذه وأعلن ان المجتمعات اإلنسانية كانت تفتقد للقيم الصحيحة وبمج

 المجتمعات، فسادت الحرية والمساواة والمحبة بين أفراد المجتمع مع اختالفهم في المعتقد.

التناحر والتنافر هما من العوامل التي تؤدي إلى هدم كيان المجتمع، بل وتؤدي به إلى  .5

 الزوال.

ك وعدم االئتالف االبتعاد عن تعاليم اإلسالم سبب من أسباب زوال نعمة الوحدة والتماس .6

 بين ابناء المجتمع الواحد.
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 المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم.

هـ(، دار التوفيقية 450األحكام السلطانية والواليات الدينية، أبو الحسن الماوردي )ت .1

 م.1978للطباعة، مصر، 

عمان، ، دار عمار للنشر، 1األقليات غير المسلمة في المجتمع اإلسالمي، دندل جبر، ط .2

 م.2003

 إلى الدين الفطري األبدي، مبشر الطرارزي الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة. .3

 األموال، أبو عبيد، دار الفكر ـ بيروت . .4

، دار التوزيع، القاهرة، 1التعصب والتسامح بين المسيحية واإلسالم، محمد الغزالي، ط .5

 هـ .1409

 م.1965ة ، تنظيم اإلسالم للمجتمع، محمد أبو زهرة، القاهر .6

هـ(، 910جامع البيان في تأويل آي القرآن)تفسير الطبري(، أبو محمد بن جرير الطبري )ت .7

 م.2000، مؤسسة الرسالة، 1تحقيق أحمد محمد شاكر، ط

هـ(، تحقيق أحمد 671الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا محمد بن أحمد القرطبي )ت .8

 م.1964لمصرية، القاهرة، ، دار الكتب ا2البردوني، وإبراهيم أطفش، ط

حقوق اإلنسان والقضايا الكبرى، بحث قدمه األستاذ كامل إسماعيل الشريف، لندوة العالمية  .9

 م.25/2/2000لحقوق اإلنسان في اإلسالم المنعقد في روما 

، دار السالم للطباعة، 1الحوار اإلبراهيمي الديني في ميزان القرآن، علي محمد صالح، ط .10

 م.2007القاهرة، 

هـ(، تحقيق طه عبد الرؤوف وسعد حسن، المكتبة 182الخراج، أبو يوسف بن إبراهيم )ت .11

 األزهرية للتراث .

، مطبعة الحميضي، الرياض، 1دعوة غير المسلمين إلى اإلسالم، عبد هللا اللحيدان، ط .12

 هـ .1420

 هـ(، صححه عبد اللطيف1127روح البيان في تفسير القرآن، إسماعيل حقي البروسوي )ت .13

 م.2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 1حسن، ط

 م.2003، دار الماليين، 33روح الدين االسالمي، عفيف عبد الفتاح طبارة، ط .14

زاد المسير في علم التفسير، ألبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي  .15

 م.1987، المكتب اإلسالمي، بيروت، 4هـ(، ط597)ت

لى هللا والعالقات اإلنسانية منهاجاً وسيرة، عبد العظيم إبراهيم سماحة اإلسالم في الدعوة إ .16

 م.1993، مكتبة وهبة، 1محمد، ط

هــ، دار الكتاب العربي، 275سنن ابي داود، ابو داود سليمان بن االشعث السجستاني ت .17

 بيروت.
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، هـ(، تحقيق محمد عبد القادر عطا458السنن الكبرى، أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي )ت .18

 م .2002دار الكتب العلمية، بيروت، 

 هـ .1425، دار ابن كثير، دمشق، 2السيرة النبوية، أبو الحسن الندوي، ط .19

شمس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكه، ترجمة فاروق بيضون، وكمال دسوقي،  .20

 هـ .1423، دار صادر، بيروت، 10ط

 هـ .1418األدب اإلسالمي، القاهرة، ، دار 1صور من حياة التابعين، عبد الرحمن باشا، ط .21

 عالم اإلسالم، د. حسن مؤنس، دار المعارف، مصر. .22

، 67العدل والتسامح اإلسالمي دعوة الحق، السيد أحمد المخزنجي، السنة السادسة، العدد  .23

 هـ.1407

، دار الهالل، 1هـ(، ط279فتوح البلدان، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البالذري )ت .24

 هـ .1403بيروت، 

 في ظالل القرآن، سيد قطب، دار الشرق. .25

قصة االضطهاد الديني في المسيحية واإلسالم، د. توفيق الطويل، دار الفكر العربي،  .26

 م.1947

 م.1950الكتاب يتكلم، مطبعة الشرق األوسط،  .27

 م.2001، المطبوعات، بيروت، 2ال سكوت بعد اليوم، بول فندي، ط .28

هـ(، تحقيق حمدي عبد 454بن سالمة القضاعي )تمسند الشهاب، أبو عبد هللا محمد  .29

 م.1986، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2المجيد، ط

 مع األنبياء في القرآن الكريم، عفيف عبد الفتاح طبارة، دار العلم للماليين، بيروت. .30

 م .1968هـ(، مكتبة القاهرة، 620المغني، أبو محمد موفق عبد هللا بن قدامة المقدسي )ت .31

 م.1988، مكتبة النهضة المصرية، 10ان )المسيحية(، د. أحمد شلبي، طمقارنة األدي .32

 هـ .1427، دار السالسل، الكويت، 2الموسوعة الفقهية الكويتية، ط .33

هـ(، تحقيق 468الوسيط في تفسير القرآن المجيد، ابو الحسن علي بن أحمد الواحدي )ت .34

 م.1994عادل عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 



ة ـــــر العوملـــ عص فــياراتــــــــــوار احلضــــــــــحإشـــــكاليـــــــة 

 :     ادلقدمة

الرد اجلنويب، أك العامل اثلثي، أك اإلسبلمي، على نبوءة صموئيل موضوع حوار احلضارات يف احلقيقة  يعد     
مث ما لبث أف طّورىا كأخرجها يف ، 1993 يف مقالتو ادلشهورة عاـ ذم نشرهاؿ" صداـ احلضارات"ىنتنغتوف يف 

كاحلقيقة أّف ىذا الرأم ليس  .1996صدر عاـ " صداـ احلضارات كإعادة صنع النظاـ العادلي"كتاب ضبل عنواف 
 تصدكارلرد ظن، أك زبمُت، ألّف العديد من مفكرم العامل الثالث، أك عامل اجلنوب، أك العامل اإلسبلمي  قد 

لعودلة اب (حوار احلضارات)تو عبلؽ أما ابلنسبة إىل  .دلواجهة أطركحة ىنتنغتوف كتفنيدىا كمن مث طرح بديل عنها
  أصبحت مسة ادلرحلة احلضارية ادلعاصرة كطابعان شليزان ذلا ال ؽلكن االستغناء عنها أكحىت ذباىلها،اليتىذه األخَتة 

 العودلة اليت يرّكج ذلا النظاـ ابتذباكز عقىو السيما أنّو فيما يرجى منو، ،بديبلن حقيقيان  حوار احلضارات فقد بدا
امتدت طلبة مالية صغَتة من خبللو بسلطاهنا الذم نظاـ اؿ ذلك  إالّ  يف حقيقة األمر،كما ىي العادلي اجلديد

خضوع ،كمن شبة   االستعمار رلددان على إثر ىذا الظهور ادلسوّغدكعيل، مل يعد للدكؿ فيو حدكد ،ليشمل العامل كلو
كفضبلن عن أّف حوار احلضارات يعٍت ضمنان إؽلاانن ابلتعددية كالتكافؤ من خبلؿ اعًتافو بػاآلخر  .اجلنوب للشماؿ

كالسعي إىل زلاكرتو، أم أنّو دعوة تؤمن بتعددية األقطاب، ك تنظر إىل النظاـ الدكيل السائد يف العامل ادلعاصر نظرة 
أك بعبارة أكثر صراحة، ،إىل ادلثيل   قطب كاحد يسعى إىل ربويل اآلخريقوده يف احلقيقةارتياب، ألّف ىذا العامل 

ىذا أّف ما تتطلبو ادلرحلة الراىنة ، ىو سبّسك أنصار حوار احلضارات  كمعٌت .العودلة إىل أمركة العامل متواراين كراء
بدعوهتم ،كإالّ ستأخذ ىذه ادلواجهة بُت حوار احلضارات كالعودلة  كجهة  سيكوف  فيها البقاء لؤلقول،إنّو إذف 

بُت مسعى العودلة إىل خلق سوؽ عادلية ،عصر  سباؽ بُت العودلة من جهة، كبُت حوار احلضارات من جهة أخرل
مفتوحة ال تعرؼ احلدكد أك العوائق،كفرض ادلركنة على قوانينها كأنظمتها كلوائحها ابلدرجة اليت ترضي مؤسسات 

،أك االستثمار العادلية كسبكنها من ربقيق احلد األقصى للعائدات بصرؼ النظر عما تلحقو من أضرار بيئية 
كبُت مسعى حوار احلضارات إىل ، أك إنسانية بدكؿ اجلنوب ادلضيفة لبلستثمارات اخلارج،أك ثقافية ،اجتماعية 

تغيَت مناخ ادلواجهة بُت الغرب الذم يتمتع دبزااي غَت عادية، كبُت سائر العامل الذم يتطلع إىل نظاـ عادلي أكثر 
 من ىذا فإّف الغرب يف كاألىم.أّف قوة الغرب العسكرية ،كىيمنتو االقتصادية ال تواجوخاصة عدالة كإنسانية، 

الواقع يستخدـ ادلؤسسة الدكلية، كالقوة العسكرية، كادلوارد االقتصادية، ليدير العامل على ضلو ػلفظ اذليمنة الغربية 
سد الفراغ ادلعنوم  كمن مساعي حوار احلضارات أيضا. السياسية كاالقتصاديةىا ، كيرّكج لقيمىاكػلمي مصاحل

 األخَتة كربقيق عامل يعمو السلم، كربًـت فيو العقودالذم يعترب السبب األساسي لؤلزمة ادلوجودة يف العامل خبلؿ 
كليس شبة من ؽلارم  .أك لونو،أك لغتو ،أك كطنو ،أك دينو ،حقوؽ اإلنساف، كقيمو ادلعنوية بصرؼ النظر عن جنسو 

يف أّف األمل اإلنساين سيكوف معقودان على حوار احلضارات، كلكن األمل كحده ال يكفي، كالبد لو من أف يقًتف 



ابلعمل دلواجهة كاقع يغرم القوم ابلضعيف، كالغٍت ابلفقَت، كالغرب بسائر العامل؛ كمن ىنا فإنّو ال بد من ازباذ 
حوار احلضارات سبيبلن أك أداة لتعبئة صبيع القول ادلناىضة للعودلة ك األمركة، حبثان عن نظاـ أكثر عدالة كإنسانية، 

 . اإلنساينللوجوديؤمن ابلفركؽ، كيشّجع التنوع، كيرل فيهما مصدرين ال ينضباف للغٌت الذم أراده هللا 

ثبوت اللقاء بينها كبُت خاصة بعد ، أعلية ابلغة       إذف يكتسي كجود ادلواجهة بُت حوار احلضارات كالعودلة 
ادلواضيع  من النوعكؽلكن القوؿ إّف ىذا  . مفهوما كشلارسةمساعي إغلاد احللوؿ للحوار احلضارم العريب الغريب 

كمرد ىذا االىتماـ صبلة من .يشكل اىتماـ رجل االقتصاد ،كالسياسة ،كالثقافة ،كالفكر ،كالدين على حد سواء
،كالثقافية يف العامل العريب شكلت رلتمعة ادليبلد الرمسي ذلذه  ،كاالجتماعية ،كاألزمات الفكرية ،كادلظاىر األسباب

كحىت نزيد ادلعٌت أتكيدان،أم احلرص على إبراز اخلصوصية العربية اإلسبلمية يف عبلقتها إبعادة النظر يف .األزمة
 العاملادلضموف الفكرم كالثقايف الغربيُت،فإّف احلديث يف ىذا السياؽ ال ؼلرج ابلتأكيد عن تلك احلاجة ادلاسة يف 

،أم ضركرة كجود حّيز من ادلواجهةلوجود رلاؿ دراسة يهتم بفهم حقيقة ىذه اإلسبلمي ،الثالثي ،اجلنويب العريب 
،كاالقًتاب بو الصراع ،كالصداـ ،كالتبعية من دائرة  اإلسبلمي انتشاؿ العامل العريبعلىاالىتماـ يساعد من جهتو 

ألّف األمر ال يتعلق يف ىذا . العامل الغريبأماـ  كاالعًتاؼ بكيانو اإلنساين كاحلضارم احلضارمكارمن مستول احل
ربية ،كما يرتبط بو من موركث غ اؿالعودلة ،بقدر ما ػلكمو موضوع إشكالية حوار احلضاراتالسياؽ دبسألة ذباكز 

 العريب  احلضارم إلمكانية اللقاءثقايف،كحضارم،كديٍت،كاترؼلي مهم أف أيخذ بعُت االعتبار يف مقابل التصدم 
كما أّف ادلوضوع ال يرتبط يف جانب آخر بظركؼ حضارية معاصرة،بقدر ما .الغريب على اختبلؼ صوره كمضامينو

،كأسسوا  يعود إىل عصور االزدىار احلضارم العربية اإلسبلمية اليت اجتهد فيها العرب ادلسلموف األكائل
للخصوصية العربية كاإلسبلمية،ىذه األخَتة اليت تعد اخللفية ادلعرفية احلقيقية اليت سيتبلور من خبلذلا فيما بعد 

،كتقدًن مشركع نظاـ عادلي جديد يقـو  الغربيةللعودلة مواجهتو يف  الغريب العريبللحوار احلضارمادليبلد احلقيقي 
 .   على حوار احلضارات ال على صداـ احلضارات

 بدا كاضحان  كالغريب العريبين يف العاملاإلشكالية احلضاريةصحيح أّف االىتماـ ابلفهم احلقيقي ألسباب ىذه      
 مل غلسد بعد احلوار احلضارم ؿا مازق،إالّ أّف ىذا ال ينفي أفّ  كبداية ىذا القرفيف العقود األخَتة من القرف ادلاضي

ين االقًتاحات اليت قدمت خبصوص ىذكرغم احللوؿ  ،زبلص من سلطة اآلخر الفكرية كالثقافيةاؿ  يتحقق ملكما 
،كىو األمر الذم انعكست أاثره على رلتمعاتنا،يف ظركؼ ضلن فيها أحوج ما نكوف إىل كشلارسة تفكَتان ادلشركعُت

 يف عبلقتو  الغريب العريبحوار احلضارمضركرة ربديث كتطوير البحوث كالدراسات يف رلاؿ الفهم الصحيح لل
 .  كالتأسيس لنظاـ عادلي جديدابلعودلة الغربية

 ابلعودلة،ىذه األخَتة  اليت تعمل على حوار احلضاراتفهمان،كدراسةن،كربليبلن بعبلقة  إّف توجيو االىتماـ     
 جديدة حلوؿ يعُت ال زلالة على استخبلص اجلنويب،العامل اثلثي، اإلسبلميالعريباإلنساف مبلحقة كطمس ىوية 



أضف  .كوف عليوم إىل ادلستول الذم ينبغي أف  الغريب دبختلف جوانبو العريبابحلوار احلضارمسبكن من االرتقاء 
،ؽلكن يف جانب منو إقامة جسور تعاكف بُت سلتلف رؤل   أّف االىتماـ هبذه األزمة كتوسيع الدراسة فيها ىذاإىل

.  كالغريب العريبينادلنظرين،كما يسهل ربقيق احلد األدىن من كحدة التفكَت يف ىذا اجملاؿ يف العامل

سبباف،إذف، نعتقد أهّنما كافياف،دفعا بنا إىل بلورة ادلضموف الذم سًتكز حولو مداخلتنا،اليت أردانىا أف ربمل      
: اجلواب عن األسئلة التالية

؟ هل احلضارات صدام أم حوار

؟ إبشكالية حوار احلضارات يف سبيل نظام عادلي جديدوماذا عن مفهوم العودلة وأسباب نشأهتا؟ وعالقتها 

هل ابإلمكان جتسيد مشروع حوار احلضارات يف وجود عودلة غربية أمريكية تسعى لعدم االعرتاف ابآلخر و
 ؟ العامل اثلثي ،اجلنويب ،العريب اإلسالمي 

 :العرض     

 :احلضارات صدام أم حوار؟:      أوال

     يعترب موضوع حوار احلضارات موضوعان مركزاي انؿ اىتماـ رجاؿ الفكر كالسياسية على حد سواء ،كيرتبط 
ميبلده يف البلداف العربية كسلتلف بلداف العامل أصبع يف احلقيقة نتيجة حتمية كمتوقعة دعوة ىنتجتوف كصدفاعو عن 

مقولة صداـ احلضارات ،ىذه األخَتة اليت القت الًتحيت كالًتكيج خاصة بعد اهنيار ادلعسكر الشيوعي ،كانفراد 
الوالايت ادلتحدة األمريكية حبق السلطة كالسيطرة العادلية ،كمن شبة السعي األمريكي اجلاد ألمركة العامل فكراي 

كىنا سيبدك كاضحا التساؤؿ عن حقيقة عبلقة احلضارات فيما .كحضاراي كثقافيا،دبا يف ذلك العامل العريب اإلسبلمي
بينها ،ىل ىي عبلقة حوار أـ صداـ ؟ كمنو فإّف توضيح مضموف ىذا االستفهاـ يتطلب ال زلالة الوقوؼ عند 

 .    طريف ىذه ادلعادلة ،كعلا على التوايل الغرب كصداـ احلضارات ،مث اإلسبلـ كحوار احلضارات

 :الغرب وصدام احلضارات-1    

بعد زكاؿ االرباد السوفيايت كهناية احلرب الباردة ،بدا التساؤؿ كاضحا حوؿ األسلوب اجلديد الذم سيتبع يف      
ربديد طبيعة العبلقات الدكلية ،فكانت من بُت أىم األطركحات نظرية صداـ احلضارات اليت أبدت اىتماما كاسعا 

إذ .على الصعيدين العريب كالغريب ،كقد كانت لصاحبها أستاذ العلـو السياسية جبامعة ىارفارد صمويل ىنتنجتوف
كيرجع .يرل ىذا األخَت أّف انتهاء احلرب الباردة ،قد غلق ابب ادلنافسة اإليديولوجية كفتح ابب الصداـ احلضارم

 :ذلك إىل أسباب عدة أعلها



 .كجود االختبلفات احلضارية ال على أهّنا كاقعية بل أساسية-      

تزايد اىتماـ احلضارات إبدراؾ ذكاهتا ،ألّف العامل يف طريقو ألف يكوف أصغر شلا مضى فتزداد النقاط -      
 .ادلشًتكة داخل كل حضارة

تنامي ذبديد احلياة ادلذىبية كبديل لسد فراغ انعداـ اذلوية ،ذلك أّف الوسائل االقتصادية اجلديدة -      
 .كالتحوالت االجتماعية توجب انفصاؿ اإلنساف يف صبيع العامل عن ىويتو القدؽلة كالوطنية  

االىتماـ إبدراؾ كعي الذات يف احلضارات األخرل نتيجة التعامل ادلنافق من قبل الغرب ،أم دكر الثنائية -      
 .الغربية يف تقوية ظلو ادلعرفة احلضارية

ترسيخ مسألة ثبوت االختبلفات احلضارية كعدـ قابليتها للتغيَت،فبل ؽلكن التسًت على اخلصوصيات -      
 .كاالختبلفات الثقافية

 تنامي منطق ادليوؿ االقتصادية كدكر القواسم الثقافية ادلشًتكة ،فمنطق النزاع االقتصادم يف حالة ظلو كعرب -     
 .ىذا الطريق تتقول ادلعرفة ابحلضارة

إحبلؿ اخلبلفات احلضارية بدؿ اخلبلفات السياسية كاأليديولوجية سيكوف سبب األزمات بُت اإلسبلـ -      
 (01).كالغرب اليت ىي يف حالة تزايد مستمر

     إّف ادلصدر األساسي للصداـ احلضارم حسب ىنتنجتوف ليس ىو أيديولوجيا كال اقتصاداين ،بل مرده اذلوية 
الثقافية كاحلضارية ،كمنو فإّف بداية عهد صداـ احلضارات ،ىو بداية عهد جديد ،تتصارع فيو احلضارات السبع 

الكربل يف العامل ،كالبد يف ىذا الصراع من زكاؿ البعض كخضوع البعض اآلخر ذليمنة األقول ،لينتهي ىنتجتوف يف 
النهاية إىل أّف احلضارات اليت سيكتب ذلا االستمرار حىت النهاية دلا سبتاز بو من مقومات البقاء كاالستمرارية ثبلث 

كحّذر العامل الغريب من  (الصينية)اإلسبلمية ،كالغربية ،كالكنفوشيوسية :حضارات ،ىي على التوايل احلضارات
ربالف احلضارة اإلسبلمية مع نظَتهتا احلضارة الكنفوشيوسية ،يف إشارة إىل إمكانية ربالف نوكم بُت الصُت 

 .كبعض الدكؿ اإلسبلمية

     ىذا ،كيرل ادلفكر دمحم عابد اجلابرم يف تقييمو  لصداـ احلضارات  أنّو من الناحية العلمية رلرد كىم ،فكرة 
غَت معقولة ،إذ غلب أف تكوف احلضارات عبارة عن صحوف أك سيارات أك ما أشبو ىذا كذاؾ حىت ؽلكن تصورىا 

معتربان .تتصادـ ،كلكن ىذه الفكرة من انحية اإلسًتاتيجية السياسية كالعسكرية كالثقافية تنطوم فعبل  على قضية
أننا ضلن العرب كادلسلمُت على رأس ادلستهدفُت فيها فمن الواجب ادلساعلة يف فضحها ،فضبلن عن كجوب تعميم 

 (02).الوعي دبضموهنا كأىدافها



 :     إصباالن ؽلكن حصر عيوب نظرية صداـ احلضارات يف ثبلث نقاط رئيسة ىي

 أتكيد ىنتجتوف من خبلؿ نظريتو على استحالة احلوار كالتعايش احلضارم كالثقايف بُت احلضارات -     
 .كالثقافات

 دعوتو بوجود حضارة كثقافة كاحدة غلب أف تسود ىي احلضارة كالثقافة األمريكية كذلك من خبلؿ العودلة -     
 .من جهة ،كالقوة العسكرية كالسيطرة االقتصادية من جهة أخرل

احلضاراتف العربية ) عدـ كضوح األساس الذم عن طريقو صنف ىنتجتوف احلضارات ،سواء منها ادلتحدية -     
احلضاراتف )،أك الضعيفة ( احلضارات الركسية كالياابنية كاذلندكسية)،أك ادلتأرجحة (اإلسبلمية كالكونفوشيوسية 
فرغم أّف ىنتجتوف ربدث عن أّف احلضارة ربدد ابلعناصر ادلوضوعية ادلشًتكة ،مثل .(األمريكية البلتينية كاإلفريقية

اللغة كالدين كالتاريخ كالعادات كادلؤسسات ،إالّ أنّو مل يشر ىل تؤخذ ىذه العناصر ادلشًتكة رلتمعة ،أـ أّف الواحد 
 ( 03).منها كاؼ لتكوين حضارة ما

 :اإلسالم وحوار احلضارات -2    

يف آايت كثَتة  (ص)انطلقت الدعوة إىل احلوار يف األساس يف القرآف الكرًن يف توجيو إذلي إىل الرسوؿ      
،كذلك من خبلؿ حوارات عملية دبختلف ادلستوايت ،كيف شىت اجملاالت ،حوارات اخلالق مع خلقو ،كمع أنبيائو، 

فادلنظور اإلسبلمي للحوار ينطلق من ادلبادئ السامية .كحوارات األنبياء مع أقوامهم ،كحوارات األفراد فيما بينهم
القائمة على العدؿ كاإلنصاؼ ،كالقبوؿ ابالختبلؼ ،كاليت ىي يف األصل سنة كونية يف القضااي ادلشًتكة، 

لذلك كاف اإلسبلـ السّباؽ للحوار مع اآلخر كاالنفتاح عليو ،كمل يكن ىذا احلوار طارائن .كرلاالت التعاكف اإلنساين
أك اضطراراين أك نفعيان ،بل أّف ىذه ادلشركعية اثبتة بنصوص قرآنية كأحاديث نبوية كسلوؾ هنجو الصحابة كالتابعوف 
كالعلماء ،ابعتباره أمران إذليان ،فقد مارس ادلسلموف احلوار فعليان على مستوايت سلتلفة مع شىت احلضارات كالدايانت 

زبتلف يف فكرىا كفلسفتها مع الرسالة السماكية ،لكن ادلشركعية اإلسبلمية ضمت ىذا احلوار ،كاعتربتو فريضة 
كمنهاجان ،كأسهمت ىذه احلوارات كاجملادالت يف خلق مناخ إغلايب مبلئم الستعراض األفكار كطرح القضااي 

فاإلسبلـ ينظر إىل قضية احلوار على أهّنا فريضة شرعية ،ال .اخلبلفية ،كمعاجلة اإلشكاليات بركح احلوار كاجلدؿ
رلاؿ فيها إىل الًتاجع أك الًتدد ،أك حىت االختيار بُت كسيلة أك أخرل لغَت ىذه ادلشركعية ،لكوهنا دعوة اإلسبلـ 

كاحلوار يف أدؽ معانيو كدالالتو االصطبلحية يعرّب عن اذباه ساـ ابجملتمعات اإلنسانية .كمنهاجو اعتمدهتا رسالتو
فاإلسبلـ ىو إؽلاف حبرية الفكر، .بعيدان عن نزؽ األىواء ،كصبوح العواطف ،كغائلة الظلم كالتعصب كاالنفبلت

 (      04).كحرية الرأم ،كاإلؽلاف إبفساح اجملاؿ للرأم اآلخر ،كاحًتاـ الرأم لآلخر

 :     شروط احلوار-3



يبدك أّف مشركع احلوار احلضارم مهم أف يستهل ابلًتكيز على الفرد كدكره يف ربقيق مطلب اإلصبلح      
احلضارم،ذلك أّف إعادة االعتبار للفرد يف رلتمعو،كاحلرص يف الوقت نفسو على إعطائو مكانتو االجتماعية البلئقة 

موضوع  (الفرد)بو،اليت ربفظ لو قيمتو كموجود لو دكره الفاعل يف اجملتمع،يستدعي يف ادلقاـ األكؿ مشاركتو 
اإلصبلح يف ىذا احلوار احلضارم،من خبلؿ إصبلح نفسو،ألّف معٌت إصبلح الذات أك النفس يف ىذا السياؽ 

يعٍت،إصبلحها أخبلقيا،كمن شبة فإّف القصد ىنا ىو االىتماـ ابجلانب العملي لسلوؾ الفرد االجتماعي،كىذا نزكالن 
م ححّن يُرغيـّنرُروا ماَهللا  َهللانْـوفُرسَهللاههْو :"عند قولو تعاىل كقد عرّب ابن نيب عن مضموف ىذه اآلية ( 05)."إنّن  َهللا الَهللا يُـرغَهللايـّنرُر ماَهللا بقَهللاوْو

إّف الذم يرّد إىل العامل شبابو البد أف يكوف إنساان جديدا،قادرا على ضبل مسؤكليات كجوده ماداين :"بقولو
كإنساف ما بعد ادلوحدين إنساف ىـر يف طريقو إىل الفناء،كلكن العامل اإلسبلمي على الرغم .كركحيان،كممثل كشاىد

 (06)."من ذلك لديو قدر كبَت من ىذا الشباب الضركرم

         ضم ما جاء يف قوؿ ابن نيب إىل نص اآلية الكرؽلة ،يؤكد أّف احلوار احلضارم منطلقو اجملتمع اإلسبلمي 
نفسو،حيث يساىم أبناءه يف ذلك،ألّف التأسيس للحوار احلضارم على حساب ما يفعلو الغرب،ال يعٍت على 

ككأّف ادلراد ربقيقو ىو .كىنا،تبدك لنا أعلية إعطاء األكلوية إىل دكر العقيدة االجتماعي.اإلطبلؽ حواران حضاراين 
ادلزاكجة بُت ما ىو عقدم ركحي،كما ىو حضارم مادم، كالنتيجة ىي إعطاء تصور حضارم متمّيز،عماده 

 كىو ما يعٍت أّف احلوار سعي جاد لفهم الذات كتغيَتىا ،مث فهم اآلخر كالتفاعل معو، (07).التوازف الركحي ادلادم
 :  كىنا يبدك كاضحا أّف احلوار احلضارم قوامو صبلة من الشركط أعلها.كاحلرص على ذباكز اخلبلؼ كالصراع

 :التكافؤ-أ    

يف ىذا الشرط تتساكل األطراؼ ادلتحاكرة من حيث اإلرادة ادلشًتكة بينهما ،فهو يقاس دبقدار ما قدمتو      
حضارة ما لكل األمم كالشعوب من منجزات كأسهمت بو يف تنمية الوجود اإلنساين كتطويره،كإمداده ابلقيم 

فالتكافؤ يف نظر البعض ىو األجدر بنجاح احلوار كتفعيلو ،كالبديل عن التمايز .الركحية كاألخبلقية على مر التاريخ
كالتفاكت يف مستوايت ادلتحاكرين حبيث ال ػلس أحدعلا ابلدكنية،إذ من غَت ادلمكن أف غلرل احلوار على أساس 

من ىذا ادلنطلق يكوف التكافؤ يف .األقول كاألضعف ،أك األعلى كاألسفل ،أك صاحب احلق كغَته حجة ابطلة
احلوار ىو الطريقة ادلمكنة ادلوصلة لتحقيق مقومات التفاىم كاالنفتاح على اآلخر ،حبيث يفهم كل طرؼ من 
أطراؼ احلوار غَته ،كينفتح على آرائو كأفكاره كالتعرؼ على منطق تفكَته ،كىذا للتمكن من إزالة األحكاـ 

كلو حاكلنا التأصيل ذلذا الشرط يف .ادلسبقة كاألفكار غَت الصحيحة لتتقارب اآلراء كينجح احلوار دبستوايتو العادلة
كاقعنا احلضارم الراىن لبدا لنا أّف الغرب ال يؤمن إالّ بتفوقو كمركزيتو ،فالغرب ال ينظر لئلسبلـ نظرة عادلة على 



أنّو دين حضارة ،كإظّلا ينظر إليو من خبلؿ كاقع ادلسلمُت على أنّو رلرد من ظركؼ عدة عملت على تكوين ىذا 
الواقع ،كمنها االستعمار كما حققو من زبلف كتراجع حضارم ،كيتجلى ذلك من خبلؿ عجز العامل اإلسبلمي 
سياسيا  عن ربقيق تنمية بشرية شاملة تقـو على زبويل إنساف احلضارة اإلسبلمية كل حقوقو ،إضافة إىل العجز 

الذم بدا  يف العامل اإلسبلمي من خبلؿ عدـ إمكانية ربقيق االرباد بُت أقطار العامل اإلسبلمي بصورة إغلابية 
 (08).تستطيع فرض كجودىا يف عصر التكتبلت اجلهوية كاإلقليمية

 :االتفاق ادلفاهيمي-بــــــ     

من ادلشكبلت القائمة يف احلوار بُت اإلسبلـ كالغرب عدـ االتفاؽ على ادلفاىيم كادلصطلحات اليت يبٌت عليها      
احلوار ،كمن شبة فإّف ذباكز ىذا العائق الذم ػلوؿ دكف ربقق احلوار ،يتطلب ضبطا مفاىيميا كاصطبلحيا ؽلكن من 

كلذلك فإّف ىذا االتفاؽ ادلفاىيمي يف ىذا اجلانب سيلقي بظبللو على .كضوح ادلفاىيم بُت األطراؼ ادلتحاكرة
الطابع العاـ للحوار،كسيتضح ىذا من خبلؿ اعًتاؼ اآلخر الغريب ذباه العريب اإلسبلمي ،خبصوصيتو ،سواء ما 

كمن .(الدين ،كاللغة ،كالتاريخ)أك ابخلصوصية القومية  (موقع،ثركات طبيعية كبشرية)تعلق ابخلصوصية اإلسًتاتيجية 
شبة فتحقيق ادلبتغى من احلوار يستدعي يف ىذا السياؽ ضركرة االتفاؽ على ربديد ادلفاىيم كادلصطلحات 

،كابلتأكيد ليس االتفاؽ ادلطلق ،ألّف االعًتاؼ خبصوصية الطرؼ اآلخر ،تقر ضمنا استحالة التطابق ادلطلق يف 
ادلفاىيم ،خاصة كضلن يف عصر العودلة ،حيث اشتدت حدة اخلطاب الغريب عامة ضد اإلسبلـ كادلسلمُت ،كابت 

ما يستفاد من ىذا الشرط ىو ضركرة االعًتاؼ ابآلخر .علنان نعت اإلسبلـ بدين اإلرىاب ،كادلسلمُت ابإلرىابيُت
،سواء تعلق األمر ابلطرؼ الغريب أك الطرؼ العريب اإلسبلمي ،أم أّف احلرص على أتكيد اذلوية العربية ال يكوف 
ابلنفي كالسلب بل يكوف ابإلغلاب كاإلثبات ،كمن شبة رفض اآلخر ليس ىو احلل ،خاصة أف القصد من احلوار 

ىو ربقيق االتفاؽ كليس االتفاؽ ادلطلق ،ألّف االعًتاؼ ابخلصوصية احلضارية أمر مفركض ال ؽلكن ذباىلو ،كيبقى 
مع ىذا قبوؿ اآلخر أيضا مهم حضوره يف معادلة احلوار احلضارم ،فإذا كاف الغريب يرفض العريب ادلسلم من ابب 

 ( 09).نعتو ابإلرىايب ،فإّف رفض الغرب من طرؼ العريب ادلسلم ىو اضلطاط كربد فاشل كعزلة بغيظة

 

 

 :االنفتاح احلضاري-جـ     

التأكيد على ىذا الشرط يف التأسيس للحوار احلضارم يفيد ال زلالة اترؼليا أّف سلتلف احلضارات اإلنسانية      
عرفت ادليبلد كالتطور كاالزدىار ،مث االنتشار دلا اتصلت دبن حوذلا كمن سبقتها من احلضارات ،كمن شبة فإّف قدرة 

احلضارة على االنفتاح على مثيبلهتا من احلضارات السابقة عليها ،كالتواصل مع احلضارات احلاضرة كادلعاصرة 



ذلا،يؤسس ضمنا لتلك الصَتكرة احلضارية اإلنسانية العادلية اليت سبجد اآلخر كتعًتؼ بو من خبلؿ االنفتاح عليو 
كمن ىذه الرؤية اإلغلابية كالتصور احلضارم .كالتواصل معو ،سواء كاف اآلخر ؽلثل ماضيا أك حاضران حضاراي

التواصلي االنفتاحي يتضح أّف احلوار احلضارم يقـو يف جانب منو على شرط االنفتاح أك التواصل كاالعًتاؼ 
ابآلخر حضاراين، كقبولو كاإلقرار لو حبق احلياة كالتعايش معو ،كمشاركتو يف صناعة احلاضر كادلستقبل يف إطار من 

كاألىم من ىذا فإّف إثبات الذات حضاراي ال يتحقق ابالنغبلؽ على الذات ،بل  (10).االتفاؽ احلضارم ادلشًتؾ
يستدعي ضركرة االستفادة من اآلخر كمن كل ما خارجي ،كىذا مع األخذ بعُت االعتبار أّف االستفادة من اآلخر 

كألّف  (11).ال غلب أف ذبعلنا اتبعُت ،كمستهلكُت ،كمقلدين ،كتفقدان القدرة على اإلنتاج ،كالتجديد ،كالتطوير
األمر كذلك فإّف االعًتاؼ ابآلخر يكوف يف مقابل االعًتاؼ ابلذات ،ألّف القوؿ بعكس ىذا يعٍت االعًتاؼ 

بثقافة قوية كأخرل ضعيفة ،كىي الغاية ادلراد ربقيقها من فخ العودلة ،يف مقابل إنكار ربقيق ثقافة عادلية ،تعًتؼ 
كمنو فإذا كانت ثقافة العودلة ىي .بكل األطراؼ دكف استثناء كال كجود فيها للتمييز بُت ثقافة قوية كأخرل ضعيفة

أمركة كنشر لثقافة كاحدة ىي الثقافة األمريكية على حساب ثقافة اآلخر ،فإّف الثقافة العادلية ىي اعًتاؼ 
كعليو فبل االنغبلؽ شلكن يف عصر العودلة كال  (12).خبصوصية اآلخر الثقافية ،كاحلوار معو من منطلق أنّو أان اثنية

 .التعايل شلكن يف كجود احلوار احلضارم

 :التمايز الثقايف-د     

إّف السعي للتأسيس حلوار حضارم انجح كجاد ىو أكرب دليل على كجود اختبلفات كخصوصيات ثقافية      
حضارية ،تؤكد يف جانب كبَت كمهم أنّو مهما تغذت احلضارات من بعضها بعض ،كمهما كانت قيمة اجلهود 
كادلساعي إللغاء خصوصية اآلخر الثقافية ،فإنّو ال ؽلكن ربقيق ذلك ،لسبب مهم كىو أّف االعًتاؼ ابلتمايز 

كالتنوع الثقايف احلضارم يف عبلقتو ابحلوار احلضارم ،سيجعل من االختبلؼ احلضارم أداة تعمق الرؤل احلضارية 
كىو ما يعٍت بوضوح ربقيق كحدة ثقافية كاحدة ،تلغي  (13).الذاتية كتؤسس لقيم احلوار مع اآلخر كالتفاعل معو

كجود معٌت األصالة اليت قوامها التباين الثقايف ،إضافة إىل أّف ربقق ادلعاصرة مرىوف ابلتحرر من كىم ادلطابقة 
ذلك ىو تصور احلوار احلضارم يف كجود شرط االختبلؼ الثقايف ،ككيف غلعل من احلوار احلضارم  (14).الثقافية

،حواران يؤمن بوجود اآلخر احلضارم كػلًـت خصوصيتو ،فاحلوار جوىره اختبلؼ كسبايز ،كاالختبلؼ جوىره كحدة 
كأتكيدان للمعٌت ال صلد أحسن من اتريخ احلضارات اإلنسانية يف عبلقة بعضها ببعض  (15).كتعايش يف العامل

،حيث تفاعلت احلضارة اليواننية القدؽلة مع احلضارات الشرقية كاستفادت منها كقد أكد ىذا مؤرخ العلم 
األمريكي جورج سارتوف ،كاألمر نفسو ابلنسبة إىل احلضارة العربية اإلسبلمية اليت أبدت تفاعبل انجحا مع احلضارة 

اليواننية القدؽلة ،كأبدت احلضارة األكربية احلديثة تفاعلها مع احلضارة العربية اإلسبلمية كهنلت من منابع العلم 
فهذا .العريب اإلسبلمي كقد أكدت ىذا الباحثة األدلانية زغريد ىونكة يف كتاهبا مشس العرب تسطع على الغرب

يؤكد يف  (16)التفاعل احلضارم الذم أزبذ موقفان كسطان بُت موقفُت متطرفُت أم االنطبلؽ أك الذكابف كالتبعية 



جوىره على فكرة أساسية مفادىا أّف التنوع الثقايف ال يلغي احلوار بل يدعمو ،كما أنّو ال يؤسس للنزاع كالصداـ 
،كما أصبح يعتقد حاليا ،على اعتبار أّف التبلقح الثقايف احلضارم يتعارض كػلوؿ دكف ربقق عودلة ثقافية تؤمن 

 . ابلوحدة الثقافية األمريكية

     كمن ىذه الشركط فإّف الوعي أبعلية القبوؿ ابآلخر كاحًتامو يف إطار من التسامح كالتعايش كالعدؿ اإلنساين 
أنّو ال توجد حضارة أك ثقافة عاشت كحدىا :"يقوؿ الدكتور دمحم الكتاين.غلعل احلوار إغلابيان من األطراؼ ادلتحاكرة

دبعزؿ عن غَتىا من احلضارات كالثقافات ،فكما أننا يف التاريخ ال ؽلكن أف نكتب عن أمة دبعزؿ عن عبلقاهتا 
ابألمم األخرل ،كعما ساد تلك العبلقات من حرب أك سلم أك تبادؿ للمنافع كادلنتجات ،فكذلك ال نستطيع أف 

كقد أتثرت احلضارة الغربية ابحلضارة .ندرس حضارة أك ثقافة إالّ من خبلؿ تفاعلها مع غَتىا يف األخذ كالعطاء
مث حّل دكر أتثر .اإلسبلمية يف مطلع عصر النهضة ،كدبا ضبلتو الثقافة اإلسبلمية من مقومات الثقافة اليواننية

احلضارة اإلسبلمية ابحلضارة الغربية يف العصر احلديث ،يف حدكد استيعاب القيم العليا كالنظم الصاحلة لبلقتباس 
،غَت أّف فًتة االستعمار الغريب كتفوقو العسكرم كالتكنولوجي ،كثركتو ادلادية اليت كوهنا                                         

 (     17 )."خبلؿ عهد االستعمار جعلتو يتشبع بركح االستعبلء كينظر إىل الشعوب األخرل نظرة استصغار

 :العودلة وأسباب نشأهتا:     اثنياًا 

     دلصطلح العودلة استعماالت كمفاىيم كتصورات سلتلفة كمتباينة يف معناىا العاـ،كنعتقد أّف مرد ىذا االختبلؼ 
إذ ؽلكن .كالتعدد يف عرض ىذا ادلصطلح،ىو تعدد اجلوانب كادليادين اليت تتداخل معو  إما من قريب أك من بعيد

أف أيخذ ىذا ادلفهـو مدلوال حضاراين يعكس ذلك التطور احلضارم الذم سبر بو احلضارات اإلنسانية ينتهي هبا إىل 
ربقيق معٌت الوحدة،كنتيجة طبيعية تؤكؿ إليها بعدما عرفت تطورا طبيعيا من مرحلة ادليبلد إىل مرحلة الذركة 

كاالكتماؿ،كما ؽلكن أف أيخذ ىذا ادلفهـو يف جانب آخر مدلوال ثقافيان ينتهي ال زلالة إىل ذباكز الثقافات احمللية 
كإلغاء دكرىا يف ادلشاركة يف الثقافة العادلية،خاصة دلا يتعلق األمر بتدخل ادلرجعيات الدينية،كاأليديولوجية 

كاحلضارية على حد سواء يف ضبط أطر الثقافة احمللية،كىنا لن يبقى األمر رلرد مشاركة كتقارب،بل سيتحوؿ إىل 
صراع حضارم بُت احمللي كالعادلي أك الكوين،كما ؽلكن أيضا دلفهـو العودلة أف يعكس يف جانب اثلث مدلوال 
اترؼليان يرـك ربقيق التقارب كإزالة كل ما من شأنو أف ػلوؿ دكف ربقيق استخداـ سلتلف تكنولوجيات االتصاؿ 
كادلعلوماتية ككسائل اإلعبلـ ادلختلفة ذلدؼ ربويل العامل إىل سوؽ كاحدة،على اعتبار أّف العودلة من شأهنا أف 

تفضي إىل احلرص على ربقيق ركابط التواصل بُت احلضارات كالثقافات أكثر من أم كقت مضى،لكن يف حقيقة 
األمر سيتحوؿ ىذا اذلدؼ إىل ضركرة الدعوة إىل األخذ بعُت االعتبار كياف اآلخر كحضوره الثقايف كاحلضارم 

أكثر من أم كقت مضى،كالسبب ىو تلك الغاية اليت غلب أف تتحقق من كراء ستار العودلة كالقصد ىنا ىو الغزك 



كىو ما يعٍت يف .الثقايف،كاالغًتاب،كاالستبعاد،كالتبعية دبختلف معانيها ككل ما لو عبلقة ابدلقومات احلضارية لؤلمة
النهاية السعي حملاكلة صهر كل الثقافات كتذكيب كل اذلوايت،من أجل سيطرة كىيمنة كاحدة سياسية،أك 

اقتصادية،أك اجتماعية،أك ثقافية على صبيع أظلاط حضارات الشعوب كاألمم كزلاكلة ربقيق الوحدة بينها يف زم 
كىو ما يعٍت على كجو التحديد أّف العودلة الثقافية بصورة .كاحد كموحد،ىو الصورة أك النمط الذم تفرضو العودلة

زلاكلة رلتمع تعميم ظلوذجو الثقايف على اجملتمعات األخرل من خبلؿ التأثَت على ادلفاىيم :أكثر دقة ككضوحان ىي
احلضارية كالقيم الثقافية كاألظلاط السلوكية ألفراد ىذه اجملتمعات بوسائل سياسية كاقتصادية كثقافية كتقنية 

الثقافات الوطنية -كمن ظاىرة-إذ إنّو ليس صحيحان أّف العودلة الثقافية ىي االنتقاؿ من حقبة (18).متعددة
كالقومية إىل ثقافات عليا جديدة ىي الثقافة العادلية أك الثقافة الكونية،على ضلو ما يدعي مسوِّقو فكرة العودلة 

إهّنا رديف االخًتاؽ الذم غلرم .فعل اغتصاب ثقايف كعدكاف رمزم على سائر الثقافات:"الثقافية،بل إهّنا ابلتعريف
كمهم ىنا  (19)."فيهدر سيادة الثقافة يف سائر اجملتمعات اليت تبلغها عملية العودلة-ادلسلح ابلتكنولوجيا-ابلعنف

 (التثاقف)يعٍت األكؿ .لفت االنتباه إىل كجوب كعي الفارؽ بُت التثاقف كبُت العنف الثقايف من جانب كاحد
اإلصغاء ادلتبادؿ من سائر الثقافات إىل بعضها،كما يعٍت االعًتاؼ ادلتبادؿ بينها،كمنو االعًتاؼ حبق 

سول على اإلنكار كاإلقصاء  (العنف الثقايف)فيما ال ينطوم الثاين.االختبلؼ،كىو من أقدس حقوؽ اإلنساف
يرادؼ األكؿ معٌت احلوار كالتفاىم،بينما يتبلـز معٌت .لثقافة الغَت،كعلى االستعبلء كادلركزية الذاتية يف رؤية ثقافتو

كمنو فما اصطلح على تسميتو ابلعودلة اليت تعٍت عمق االشتباؾ ابآلخر،كىو  (20).الثاين مع اإلكراه كالعدكاف
بطبيعة احلاؿ الغرب الدؽلقراطي الرأمسايل،كما يتضح استحالة التحرؾ يف أم االذباىات دكف مواجهة ذلك اآلخر 

دخوؿ الثقافة العربية مرحلة االتصاؿ السريع سواء عن .سواء كاف ذلك لئلفادة منو أك االستمتاع بو أك العراؾ معو
كال ؽلكن أف .طريق التلفاز أك الكومبيوتر،يعٍت نوعان من أنواع التعومل،أم الدخوؿ طواعية أك كراىية يف مرحلة العودلة

ؼلامر أحد الشك يف أّف ما ػلدث يف ىذا السياؽ ىو التعومل ،دبعٌت التعومل ابلتأثر دبعطيات احلضارة الغربية كىيمنة 
 (21).نظمها السياسية كاالقتصادية كالثقافية أكثر من أف نُعوملْ ،نتأثر أكثر شلا نؤثر

       إّف ما سبق قولو يقربنا من احلديث عن البداايت كالبوادر األكىل لنشأة العودلة،على اعتبار أّف ىذا التوجو 
العادلي،ؽلكن أف أيخذ من جهة على أنّو توجو قدًن،كالسبب ىو سيادة مضمونو منذ القدـ مع احلضارات القدؽلة 

احلضارات الشرقية القدؽلة،كاحلضارة اليواننية،كالركمانية القدؽلة على بعض أضلاء العامل،إضافة إىل سيادة :نذكر منها
احلضارة العربية اإلسبلمية على أجزاء من العامل يف مرحلة العصور الوسطى اإلسبلمية،تعٍت يف رلملها الدعوة إىل 



كمن شبة ؽلكن .كما ؽلكن أف يؤخذ كتوجو عادلي جديد يف منظوره األمريكي اخلالص.سيادة قيم كمفاىيم كاحدة
 (: 22)ترتيب مراحل ميبلد كنشأة كتطور مصطلح العودلة كفقان للمراحل التالية 

بدأت يف القرف اخلامس عشر حيث نشأت العودلة نتيجة أفكار الدين ادلسيحي كزايدة سلطة :ادلرحلة األوىل     
 .الكنيسة كبداية احلديث عن كحدة العامل ككحدة اإلنسانية

بدأت يف منتصف القرف الثامن عشر،حُت بدأت الدكؿ تتحدث عن العبلقات الدكلية : ادلرحلة الثانية     
 .كالقانوف الدكيل كبداية احلديث عن ضركرة احًتاـ صبيع الدكؿ دلبادئ القانوف الدكيل

كقد بدأت يف القرف التاسع عشر كامتدت حىت منتصف القرف العشرين،حيث شهدت :ادلرحلة الثالثة     
 .اإلنسانية اخًتاعات كتقدما يف ادلواصبلت كاالتصاالت،كما شهدت حركابن عادلية شاركت فيها دكؿ عديدة

كقد امتدت من منتصف القرف العشرين حىت السبعينيات من القرف نفسو،كىي مرحلة ظهور :ادلرحلة الرابعة     
 .عصبة األمم ادلتحدة كالتنافس بُت دكؿ العامل للوصوؿ إىل القمر كالتهديد ابحلركب النوكية

كىي ادلرحلة اليت سبثلها هناية احلرب الباردة ككالدة الشركات عابرة القارات أك الشركات :ادلرحلة اخلامسة     
 .متعددة اجلنسيات كسيادة األمم ادلتحدة أك دكلة كاحدة فيها على العامل

     كمنو،كبناءن على ىذا التطور ادلرحلي للعودلة خاصة يف جانبها السياسي،كىو اجلانب الذم يعكس التطور 
احلقيقي دلفهـو العودلة،كما يعزز ىذا اجلانب سلطة العودلة يف ربقيق التجاكز لكل ما من شأنو أف ػلوؿ دكف 

إالّ أنّو كمع ىذا تبقى العودلة حركة تتحرؾ ابذباه صبيع اجلوانب احلياتية .القضاء على سلطة مفهومي ادلكاف كالزماف
كمنو .ككذلك ابذباه صبيع اجملاالت تشكل رلتمعة ربقيقان لؤلىداؼ األمريكية يف شىت ادليادين كدكف استثناء

فاحلديث عن العودلة يظهر من خبلؿ انتشارىا كسبثلها على أكثر من صورة أك مظهر،فقد أتخذ ادلظهر 
كعند ىذا األخَت،أم ادلظهر الثقايف للعودلة ...السياسي،أك االقتصادم ،أك اإلعبلمي ،أك التكنولوجي ،أك الثقايف

مهم أف نقف بشيء من التفصيل على اعتبار سلتلف ادلقارابت كالدراسات اليت تناكلت ظاىرة العودلة تنتهي يف 
الغالب إىل تغليب جانب على جوانب أخرل،إف مل نقل تغليب جانب كإلغاء لباقي اجلوانب،كمن ىنا كاف البد 

من الًتكيز يف ىذه ادلداخلة كيف ىذا السياؽ على كجو التحديد على ادلظهر أك ادللمح الثقايف يف عبلقتو 
كىنا نشَت إىل .ابلعودلة،على اعتبار أّف مضموف ىذا الدراسة مركز بصفة كاضحة حوؿ عبلقة العودلة ابذلوية العربية

فكرة مهمة كىي أّف العودلة الثقافية ليست ضد العرب كادلسلمُت كحدىم كإظّلا ىي موجهة ضد صبيع الثقافات 



كاحلضارات احلية كالصينية كاذلندية كاألفريقية كالفرنسية،كقد يسر ىذه األمور كجود التكنولوجيا االتصالية كتقدمها 
لكن ما يهمنا ضلن يف ىذا السياؽ ىو الًتكيز على عبلقة  (23).كتطورىا حيث أصبحت الثقافة زلمولة عربىا

 .العودلة ابلثقافة العربية اإلسبلمية

توسيع ،كذلك بة خاصةم الثقايف تعٍت تعميم أظلاط الثقافة الغربية عامة كاألمريكصعيدفالعودلة على اؿإذف،       
لوجية ادلعلوماتية حبيث ترتبط أطراؼ العامل ابلثقافة كنطاؽ انتشارىا بطرؽ حضارية جديدة زبضع دلعطيات التكن

ة م كالسمعرئيةة اإلعبلمية ادلتمثلة يف كسائل اإلعبلـ ادلتطورة امليطرمن خبلؿ الس،الغالبة كادلهيمنة على العامل
  الثقافات تتجاكز كتلغي يف اآلف عينو سلتلفتشكل انطبلقة جديدة من خبلؿ نشر ثقافة عادلية كاحدةؿ.كادلقركءة
كىذا الطرح يشكل ربد كرىاف حقيقي .حبيث ربوذلا إىل توابع تسبح يف مدار ىذه الثقافة العادلية اجلديدةاألخرل،

دلا ربملو من موركث ثقايف كحضارم  اإلسبلمية، العربية الثقافةجلميع الثقافات القومية ادلنتشرة يف العامل كابلذات
كىنا .  الكرًن كالسنة النبوية الشريفة،إضافة إىل اتريخ األمة العربية اإلسبلمية احلضارمفآكعقائدم متمثبل يف القر
  السعيجود ىويتها الثقافية كتواصلها مع العامل من خبلؿلو يف ربد كاثبات  اإلسبلميةتدخل اجملتمعات العربية

ة مسايرة األظلاط الثقايف كككيفية مواجهة،بُت ادلوركث احلضارم كالوافد الثقايف الغريب ،بُت األصالة كادلعاصرة ؽملتوؼؿ
  . كدكؿ أكرابريكا ،كأـ الدكؿ ادلتقدمةاليت تعرضها كتفرضها

 كرغم ارتباط الدين اإلسبلمي     أما إذا انتقلنا إىل احلديث عن عبلقة العودلة ابلدين اإلسبلمي على كجو الدقة،ؼ
 عادلية اذلدؼ ، حيث يركز اخلطاب القرآين ة دعو كستبقى كانتنزكلو ابللغة العربية كعلى نيب عريب،إالّ أّف دعوتو

احلضارة اإلسبلمية قامت على اإلؽلاف ادلشًتؾ بُت حضارات العامل، فقبلت ؼعلى توجيو رسالة عادلية للناس صبيعنا،
كىذا ماجاء بو . تعاملت مع االختبلؼ الشائع بُت البشر ابعتباره حقيقة من حقائق الكوفكاآلخر كتفاعلت معو 

كىذا اخلطاب القرآين قد جسد ( 24)."اوجَهللاعَهللالْونَهللااكُرهْو شُرعُروابًا وقبَهللااِئلَهللا لِتعارَهللافُرو":  سبحانو كتعاىلقف الكرًن يف قوؿآالقر
كدىا اإلسبلـ بُت البشر أمسى ادلبادئ اليت أكىذا من  فوارؽ اجلنس كالدين كاللغة من عوامل التعارؼ بُت البشر

 بدك االختبلفات جلية بُت اإلسبلـ الذم ؽلثل ادلعتقد كالفكر الديٍت للمسلمُت كبُت مفهـوتصبيعنا رجاالن كنساءن،ك
كلكّنو يؤكد ،كخصوصية الشعوب كثقافاهتا احمللية،فاإلسبلـ يعتمد على احًتاـ جنس البشر كقيمو ادلطلقة،العودلة

قصاء الثقافات إ نفي كإبينما العودلة ادلعاصرة تقـو على مبد.على كحدانية هللا كبسط العدؿ كالسبلـ يف األرض
 فرض ثقافة عادلية موحدة لدكؿ سبتلك القوة ادلادية كهتدؼ ةن لغاء خصوصيتهم الفردية زلاكؿإك،احمللية لشعوب العامل

كابلرغم من السيطرة .دلنافع البشر ا اخلاصة الق حبتة تقـو على استغبلؿ السوؽ دلنافع اقتصاديةغراض ذباريةأىل إ
 من القول الداعية لتعزيز اختبلؼ الثقافات كاحلرص ان ّف كثَت،إالّ أاذلائلة من قبل الدكؿ ادلهيمنة على السوؽ العادلية



 ضكاجهتها أبسلوب حضارم يستطيع دح،ملدكات العودلةأف توظف أفكارىا الدينية استطاعت أعلى معتقداهتا ك
فهناؾ العديد من التنظيمات ،احلجج اليت جاءت هبا العودلة من خبلؿ الفضائيات التلفزيونية كشبكة االنًتنيت

ىم مظاىر العودلة أف تصدر بياانت عرب شبكات االنًتنيت إبعبلف مقاطعتها مع أكالتجمعات اليت استطاعت 
كلكن ىناؾ الكثَت من الفئات تشعر أهنا ،كأّف شبكات ادلعلومات العادلية تعٍت تبادؿ ثقافات العامل .ادلعاصرة

كىذه الفئات ستناضل ضد ،فهي تتوخى احلذر من التعامل مع األشياء،مهمشة بسب قيم سوؽ الثقافة اجلديدة
 صلد أّف كبلن من األصولية الدينية ، سبيل ادلثاؿلاقتصاد العودلة ابلتشديد على قيم ثقافية عادلية بطبيعتها، فعل

ثر إغلابيا يف ؤف تأكرباكؿ ىذه الفئات .كأنصار البيئة ، كأنصار حقوؽ ادلرأة على اختبلفهم يقفوف ضد السوؽ
رباكؿ أف يكوف ذلا  ،كما من خبلؿ مشاركتها اإلغلابية ترسيخ قيم الدؽلقراطية كحقوؽ اإلنساف كالتعددية السياسية

 .دكر فاعل يف ذبنب كل السلبيات اليت تنحرؼ هبذه القيم عن مسارىا األخبلقي السليم 
ىي عدـ االعًتاؼ خبصوصية الثقافة الفكرية كالعقيدة ،عيشها العامل يف ظل العودلة العصريةمادلشكلة اليت      كمنو،ؼ

ك يتعارض مع أكىذا يتناقض .خبلقيا للحياة الزكجية كالعبلقات االجتماعية كالسياسيةأالدينية اليت شكلت نظاما 
ضلن ؼ ،ك اجلماعةأساس االحًتاـ ادلتبادؿ للفرد أكل مفاىيم القيم كادلبادئ األخبلقية كاإلنسانية اليت تقـو على 

خبلقي يف احلياة الثقافية كالفكرية كالعقائدية للمسلمُت كللطوائف األخرل يف بلداف الوطن العريب أماـ تدخل أ
ماـ تدخل يشبو التدخل يف السياسة أكىذا التدخل سيكوف تدخبلن غلعل ادلصطلحات الرائجة تتكرر كسنكوف ،

أك حق التدخل اإلنساين إلنقاذ ىذه اجلماعات  يسمى حقية ىذا التدخل مسميات كذرائع كىو ماألعطى أكقد 
خبلقية ربيط أّف ىذا التدخل ادلفتعل ينذر خبطر حقيقي ينجم عنو سلاطر سلوكية كإ . ك الدينيةأاألقليات العرقية 

 . صورىا كمعانيها بكل اإلسبلميةقيم األخبلقيةاؿف هتمش أخطط تريد ىي تثناء كسبعادلنا اإلسبلمي كالعريب دكف ا

 

 

 :وحوار احلضارات العودلة :     اثلثاًا 

 ،كأزمة الرسومات الداظلاركية ،يتضح أّف احلديث عن 2011 سبتمرب 11     عقب أطركحات ىنتجتوف ،كأحداث 
عبلقة احلضارات كفق ادلعطى األكؿ ،أتخذ معٌت الصراع كما أتخذ معٌت احلوار ،كىي أقرب للصراع منها للحوار 
،كأما كفقا للمعطى الثاين فإنّو يعكس شرعية احلوار كإمكانية استمراره كمسّوغات فاعليتو ،يف حُت ابلنسبة إىل 

ادلعطى الثالث يتضح أّف احلوار فقد بشكل كاضح شرعيتو ،كابت الرفض غَت ادلصرح إلمكانية احلوار بُت اإلسبلـ 



كالغرب ،كاهتاـ الغرب لئلسبلـ كادلسلمُت ابإلرىاب ،كفتح ابب احلرب ضدعلا حبجة زلاربة اإلرىاب كالقضاء 
كىو ما يفيد أّف الطريق أماـ حوار احلضارات تتخللو الكثَت من العوائق كالعقبات اليت غلب مواجهتها .عليو

كزبطيها ،خاصة دلا يتأكد أّف التنظَت للحوار ؼلتلف عن شلارستو كفق شركطو ادلؤسسة لو،كادلتفق عليها  يف الوقت 
 .ذاتو بُت طريف احلوار

     يبدك كاضحا تبعا دلا سبق أّف احلوار احلضارم يف ظل ىذه الظركؼ سيتعقد أكثر ،كسيكوف من ادلهم 
كالضركرم البحث عن أصلع السبل ادلوصلة إىل التحاكر مع اآلخر ،كىو ما يتطلب مبدئيان مراعاة الظركؼ اليت 

أدت إىل زعزعة استقرار أرضية احلوار ،خاصة أّف ادلعطيات اليت أتينا على ذكرىا يف بداية ىذا العنصر تشَت رلتمعة 
إىل أتكيد ذلك ،أم أّف كاقع العبلقات بُت اإلسبلـ كالغرب على اختبلؼ مضامينها ، عرفت يف السنوات األخَتة 

 .تغَتات ىي نتيجة حتمية لًتاكمات سياسية ،كثقافية ،كفكرية ،كدينية

 عدـ االعًتاؼ خبصوصية الثقافة الفكرية كق، يف ظل العودلة ذم ؽلر بو حوار احلضارات اؿكضعاؿإذف،ؼ     
ك يتعارض مع كل أكىذا يتناقض .لعبلقات االجتماعية كالسياسيةؿخبلقيا أكالعقيدة الدينية اليت شكلت نظاما 

ماـ أضلن ؼ ،ك اجلماعةأساس االحًتاـ ادلتبادؿ للفرد أمفاىيم القيم كادلبادئ األخبلقية كاإلنسانية اليت تقـو على 
كىذا ،خبلقي يف احلياة الثقافية كالفكرية كالعقائدية للمسلمُت كللطوائف األخرل يف بلداف الوطن العريب أتدخل 

ماـ تدخل يشبو التدخل يف السياسة كقد أالتدخل سيكوف تدخبلن غلعل ادلصطلحات الرائجة تتكرر كسنكوف 
ك األقليات أؽ التدخل اإلنساين إلنقاذ ىذه اجلماعات  بحمسى، تحقية ىذا التدخل مسميات كذرائع ألعطى أ

خبلقية ربيط بعادلنا أّف ىذا التدخل ادلفتعل ينذر خبطر حقيقي ينجم عنو سلاطر سلوكية كإ.الدينية كأالعرقية 
  . صورىا كمعانيها بكل اإلسبلميةقيم األخبلقيةاؿف هتمش أخطط تريد ىي تثناء كساإلسبلمي كالعريب دكف ا

     كألنّنا بصدد احلديث عن عبلقة العودلة إبشكالية حوار احلضارات،كىو ما يهمنا يف ىذه ادلداخلة،فإنّو كبناء 
على ما كرد يف مضموف ادلظهر العاـ للعودلة كأثر ىذه األخَتة على حوار احلضارات،يتضح لنا كيتأكد أّف ادلراد من 
العودلة يف عبلقتها حبوار احلضارات ىو إبعاد كل ما من شأنو أف يشارؾ يف التأسيس للحوار احلضارم بُت اإلسبلـ 

كالغرب ،كالسعي إلحبلؿ ادلشاريع األمريكية على اختبلفها سياسية ،كفكرية ،كثقافية،على اعتبار أهّنا الثقافة 
فالعودلة .اجلديرة ابلبقاء كاالستمرارية،إهّنا ثقافة النزعة الفردية ادلتحررة من كل قيود الدين كالعرؼ كالعادات كالتقاليد

هبذا ادلعٌت ربمل الكثَت من التهديد كاإلقصاء كالتعطيل للحوار احلضارم ،كذلك من خبلؿ الًتكيج للنموذج 
ادلثاقفة الثقايف الغريب األمريكي على أنّو النموذج الذم غلب أف ربتذل بو سلتلف الثقافات، إضافة إىل ىذا كابسم 



acculturation  يضّيق اخلناؽ على اخلصوصيات احلضارية الثقافية ،كتصبح بذلك مسألة القضاء على
ثقافة لصاحل ثقافة أخرل حقان مشركعان،كمن شبة احتواء سلتلف الثقافات داخل إطار ثقافة كاحدة،ىي الثقافة 

فالعودلة الثقافية تسعى إىل إعادة تركيب اجملتمعات بعد ذبريدىا من ىويتها األصلية كتزكير ( 25.)العادلية األمريكية
كعيها اجلمعي كفرض اإلرادة الغربية عليها كإجبارىا على التعايش االضطرارم مع الواقع اجلديد كما ىو حاؿ ذلك 

التعايش الذم بدا ككأنّو نتيجة منطقية،كؼلفي كراءه هتميشان يبدأ إبنكار الذات كينتهي إبسقاط الصفة احلضارية 
كمنو نعتقد أّف ما قلناه يف ىذا الصدد كاؼ لتوضيح اإلشكاؿ ادلتعلق بتنامي أزمة حوار احلضارات    (26).عنها

كيف ىذا السياؽ ال يفوتنا أف ننوه إىل مسألة جد مهمة ذلا عبلقة حبوار .يف ظل الًتكيج لعودلة الثقافة الغربية
ىي مسألة األصالة كادلعاصرة ،أك الًتاث كاحلداثة من خبلؿ الًتكيز على عملية البعث احلضارم كذلك ،احلضارات 

ابلقياـ ابدلراجعة النقدية لكل ادلوركث الثقايف ،كاحلرص يف الوقت نفسو على مواكبة ركح العصر ،كىو األمر الذم 
يتطلب يف ذات الوقت التوجو ضلو إقصاء كل ما من شأنو أف يدعو إىل اجلمود كاالنغبلؽ احلضارم ،كمن شبة 

مع األخذ بعُت االعتبار ذلك احلصار الذم تفرضو  (27).التأسيس لوجود حضارم قوامو أصالة القيم احلضارية
العودلة على  سلتلف جوانب احلياة اإلنساف اجلنويب،العامل اثلثي ،أك العريب اإلسبلمي ،كالذم  ال يكوف التحرر منو 

لذا  (28).إالّ ابلوعي برفض اجلمود احلضارم ،الذم خاسبتو اإلقباؿ على ادلاضي كقضاايه ،كرفض احلاضر كربدايتو
فإّف التوسط يف مثل ىذه احلاالت يكوف ىو احلل للحفاظ على ادلوركث احلضارم كالثقايف ادلاضي ،كيف اآلف عينو 
االستفادة من معطيات احلاضر ،حبيث يكوف ادلاضي كاترؼلو دعمان للحاضر ،ال سلرجان للهركب منو ،ألّف األمر لن 
يتوقف عند ىذا احلد ،بل يفرض توجيو ادلاضي كاالستفادة منو على الطريقة الرباغماتية ،أم ربويلو من رلرد كجهة 

مغلقة كهنائية كمنتهية إىل خربة تستغل يف التوجو ضلو ادلستقبل ،كمن شبة ربويل ادلاضي كما ػلملو من موركث 
كالنتيجة  (29).حضارم إىل أداة إغلابية تساعد على ذبسيد تلك العبلقة بينو كبُت معطيات العصر احلضارية

استيعاب حضارم متبادؿ بُت ادلاضي احلاضر ،يستمد شرعية أكثر من تدخل ادلؤسسات كاذليئات ادلمثلة للثقافة 
احلوار ،االتفاؽ، :العربية كالغربية على حد سواء ،كتبدك أعلية ىذه ادلقابلة الثقافية احلضارية يف إضفاء معاين مثل

علما أّف حوار احلضارات سيتحوؿ إىل صداـ حضارات إذا ازدادت حدة .كاللقاء عوض اخلبلؼ ،كالنزاع ،كالصداـ
النزعة االضلصارية للحضارة  اليت توجب امتناع احلوار بُت احلضارات كيذىب هبا إىل النزاع كالتخاصم، فاحلضارة 
اليت تريد أثناء احلوار أف تعمل قوهتا كسلطتها على اآلخرين كتواجههم إبطار حدكد ادلسموح كادلمنوع ستزيد يف 

إذ إّف احلوار أيخذ شكل احلوار السياسي بُت السياسيُت يف الوقت الذم ينبغي أف يكوف .عوامل امتناع احلوار
إّف رعاية تساكم احلقوؽ كاإلمكاانت بُت الطرفُت كاحلاجة .أطراؼ احلوار يف احلضارات ىم ادلفكرين كالعلماء



إضافة إىل أتكيد أّف االختبلؼ الثقايف احلضارم ال يلغي (30).كادلعرفة ادلتقابلة من الشركط األخرل البلزمة للحوار
على اإلطبلؽ إمكانية احلوار ،بل إّف ربقيق احلوار احلضارم جد شلكن رغم ثبوت اخلبلؼ احلضارم العريب 

ذلك أّف كجود ادلشًتؾ كادلتفق عليو ثقافيا كحضاراي كاؼ لتحقيق احلوار احلضارم ،مع احلفاظ يف الوقت .الغريب
كىو األمر الذم .ذاتو على اخلصوصية احلضارية اليت من شأهنا أف سبّيز بُت العريب  اإلسبلمي عن العودلي الغريب

يتطلب مراجعة ذاتية للغرب نفسو ،كما ػلملو من توـر فكرم كغركر معريف خاصة يف كجود العودلة ،كما ربملو من 
تفوؽ تكنولوجي غريب ردبا ذبعلو ينكص عن احلوار العادؿ على اعتبار أّف احلضارة الغالبة اآلف ىي احلضارة الغربية 

كادلغلوب غلب أف يرضخ كيستجيب لشركط الغالب ،كىي النظرة ادلغلقة لو ربققت كحاكلت احلضارة الغربية أف 
تستجيب ذلا سوؼ تشكل ضربة قاصمة للحوار بُت احلضارات،كىناؾ بوادر سلبية بدأت تظهر للعودلة يف جوانب 

للتنوع الثقايف كعملت على اكتساح :"شركطها اجملحفة كالنظرة األحادية لآلخر ،فإذا ما فرضت العودلة كبديل 
اذلوية احلضارية للشعوب ذلك أّف االذباىات كادلعايَت ادلقبلة سائرة يف اذباه التأثَت السليب على اذلوية كالسيادة 

معا،كأكؿ ما يثَت االنتباه عند التأمل يف موقف الغرب من ىوايت الشعوب ىو صبعو بُت متناقضُت ،فهو من جهة 
شديد االعتزاز هبويتو حريص عليها،كىو من جهة اثنية رافض لبلعًتاؼ ابذلوايت الوطنية لشعوب العامل، 

 (    31)."إلحساسو أبّف العودلة من شأهنا أف تؤدم إىل مزيد من الوعي ابخلصوصيات الثقافية كاحلضارية

 :حوار احلضارات يف مواجهة العودلة:     رابعاًا 

إذا كاف البعض يشبو العودلة ابلقطار إما أف نركبو إذا أردان التقدـ كالوصوؿ ،أك البقاء يف ادلكاف كرفض التغيَت      
كالتجديد،فإّف ىذا ادلعٌت ال يصدؽ يف كل األحواؿ ،على اعتبار أّف العودلة تتجاذهبا قول عديدة ؽلكن التأثَت 

 :فيها،كؽلكن أف نوضح ذلك يف النقاط التالية

تسخَت كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ كمظهر من مظاىر العودلة خلدمة البشرية ،كذلك بنشر األفكار كاآلراء :أوال     
اإلسبلمية ،ذلك أّف األمة العربية اإلسبلمية سبلك أعظم مشركع حضارم،نزؿ معصوما كرلمبل استويف كل جوانب 

ومَهللاا خَهللالقْوتُر اجِلنَهللا واإلنْوسَهللا إالّن :"فقد نظّم العبلقة بُت العبد كخالقو يقوؿ تعاىل.احلياة اإلنسانية دكف استثناء
اي أيُّها الناس إّنّن خلقناكه من ذكٍر وأنثى :"يقوؿ تعاىل.كما نظّم العبلقة بُت العباد فيما بينهم( 32)."لَهللايـَهللاعْوبُردُرونِ 

رَهللامَهللاكُرهْو ِعنْودَهللا ِ  أتْـوقَهللااكُرهْو إنَّن  َهللا عَهللاليهٌم خَهللاببٌم  كالغرض يف النهاية ىو ،(33)."وجعلناكه شعوابًا وقبائل لتعارفوا إنَّن أكْو
ربقيق السعادة دبعنييها الدنيوم كاآلخركم ،كىي رسالة نعتقد أنّو من ادلهم أف ربمل من طرؼ الكل كأف تلقى 

كُرنتُره :"يقوؿ تعاىل.االىتماـ من خبلؿ تسخَت كل أدكات العودلة لتحقيق انتشارىا كترسيخها يف العقوؿ كالنفوس



لُر الِكتَهللااِب لَهللاكَهللاانَهللا خباًا  هَهللاونَهللا عَهللاِن ادلُرنْوكَهللاِر وتُرؤِمنُرونَهللا اِبهلِل وَهللالَهللاوْو ءَهللاامَهللانَهللا أَهللاهْو رِجَهللاتْو لِلنَهللااِس أتمرونَهللا ابدلَهللاعْورُروِف وتَهللـانـْو رَهللا أُرمة أُرخْو يـْو خَهللا
ثرُرههْو الفَهللااِسقُرونَهللا  مُرنُرونَهللا وأكْو هُرهْو ادلُرؤْو  (34.")ذلهْو ِمنـْو

بل إّف اإلسبلـ بعقائده الفطرية كشريعتو العادلة القائمة على ادلساكاة ىو أكثر ادلستفيدين من العودلة إذا      
فاإلسبلـ بقيمو العادلية خببلؼ العودلة اليت ىي فرض قيم كحضارة خاصة، بينما  ،تساكت الفرص كخدَمُو أبنائو

،كػلث على التعايش كالسلم، كعايش فعبلن يف اترؼلو سلتلف الدايانت كتسامح  اإلسبلـ يتجو ضلو العادلية منذ نزكلو
معها تسازلان كاضحان، فإنّو مؤىل بتعاليمو األخبلقية أف يشارؾ يف كضع أخبلؽ جديدة ذلذه العودلة ادلنفلتة حلد 

،كىو يعًتؼ ابلقيم ادلشًتكة بُت احلضارات، كال شك أّف الدعوة إىل الفهم ادلتبادؿ للقيم احلضارية الشرقية  اآلف
، منذ نزكؿ القرآف، كاندل ابحلوار بُت  كالغربية من مسات اإلسبلـ الرئيسية، فقد دعا إىل احلوار مع دايانت أخرل
 ،كدعا إىل األصل ادلشًتؾ بينها صبيعان  األدايف كأزاح الغبار عما طرأ على بعض الدايانت من خرافات كربريفات

نَهللاكُرهْو أَهللاالَّن نَهللـاعْوبُردَهللا ِإالَّن  َهللا والَهللا نُرشِركَهللا بِه شَهللايئاًا والَهللا :"يقوؿ تعاىل، نـَهللانَهللاا وبَهللـايـْو لَهللا الِكتَهللااِب تَهللـاعَهللاالُروا ِإىلَهللا كَهللاِلمَهللاٍة سَهللاوَهللااءَهللا بَهللـايـْو قلُر ايَهللا أَهللاهْو
ِلمُرونَهللا  هَهللادُروا ِ ّنَّن مُرسْو ابَهللا ِمنْو دُروِن ِ  ففنْو تَهللـاوَهللالّنوا فَهللـاقُرولُروا أَهللاشْو فعلى ادلسلم اليـو أف   ،(35)."يَهللـاتَهللاِ  َهللا بَهللـاعْوضُرنا بَهللـاعْوضاًا أَهللارْوابَهللا

حيث  (التقول) ا ميزانو ميزاان أخبلقي يكوفػلدد رسالتو ضلو العودلة كيبٍت موقفو على الفهم الصحيح لئلسبلـ، كأف
يتحاكر كيتعاكف مع البشرية يف العامل إذا ألغي ميزاف العصبية كاللوف، كالطبقة كالثركة، كجعل عمارة الكوف 

كاإلحساف إىل العادلُت من مبادئو كمقاصده، ككذلك ادلشاركة يف توفَت اخلَت للناس، كحفظ احلقوؽ، كمنع الظلم 
ِط والَهللا :"يقوؿ تعاىل،كإف كاف مع عدك أك سلالف يف الدين اءَهللا اِبلِقسْو ا الِ ينَهللا آمَهللانُروا كُرونُروا قَهللـاوّناِمنيَهللا هلل شُرهَهللادَهللا ايَهللا أَهللايّـنهَهللا

ٍم علَهللاى أالَّن تَهللـاعْوِدلُروا أَهللاعْوِدلُروا هوَهللا أَهللاقـْورَهللابُر للتـَهللاقْووَهللا  واتَهللـاقُروا  َهللا إنَّن  َهللا خَهللاببٌم ِ َهللاا تَهللـاعْومَهللالُرونَهللا  كعّد   (36)." َهللاْورِمَهللانَهللاكُرهْو شنئَهللاانَهللا قَهللـاوْو
وَهللاِمنْو آايتِِه خَهللالْوقُر السَهللامَهللاوَهللااِت :"حيث يقوؿ، كتعاىلالقرآف الكرًن اختبلؼ اللغات  كاأللواف من آايتو سبحانو

ٍت لِلعالَهللاِمنيَهللا  ِتالَهللاِف ألْوِسنَهللاِتكُرهْو وألوَهللاانُركُرهْو إنّن يف ذَهللاِل َهللا آلايَهللا ( 37)."واألَهللارْوِض واخْو

 حيث  من جهة كاحلوار مع اآلخر من جهة اثنية،إّف أدكات العودلة ردبا ساعدت يف احلفاظ على اذلوية: اثنياًا      
ىذا مع  ، كقد نشاىد قبل كيتفاعل مع، كتقويتو عرب مواقع اإلنًتنت اإلسبلمية ربقيق ذلكيتاح للمسلم يف الغرب 

يف أدلانيا ، ككذلك يفعل ادلهاجركف ادلسلموف يف كاألكراد األتراؾ اجلاليات اإلسبلمية ادلقيمة يف الغرب  مثل 
كقد يؤدم ذلك أيضان إىل ظهور األقليات العرقية كسلوكها العنيف شلا يهدد السيادة الوطنية لبلد ما من ،فرنسا

البلداف، كؽلزؽ كحدهتا الثقافية السائدة، كعقيدهتا الدينية، كىذا التهديد الثقايف كالديٍت قد يؤدم أيضان إىل فرار 
الناس إىل الدين، يلوذكف بو، كػلتموف بعقائدىم لدرجة التعصب كالعنف كالقتاؿ، ألهّنم يشعركف أهّنم مهددكف يف 



أعز شيء عندىم، كلشدة خوفهم من االستئصاؿ كاالنسبلخ قصران عن معتقداهتم، ألّف الصراع يسهل أف ينشأ 
 (38.) عندما يشعر اإلنساف أنو مهدد يف جانب من ذاتيتو

يف العامل ": ين ابخلطر شلا جعلهم يعودكف إىل أنفسهم، يقوؿ برانرد لويسمل ادلستالعودلة ادلعاصرة أشعر: اثلثاًا      
اإلسبلمي يوجد ميل متواتر لدل ادلسلمُت يف أكقات األزمة، ألف يبحثوا عن ىويتهم األساسية كانتمائهم يف 

  (39.")اجملتمع اإلسبلمي

يف عامل اليـو أدل التحسن الذم حدث يف رلاالت االنتقاؿ كاالتصاؿ إىل تفاعبلت ": يقوؿ ىنتجنتوف    ك
كعبلقات أكثر تكراران كاتساعان كتناسقان كمشوالن بُت شعوب من حضارات سلتلفة، كنتيجة لذلك أصبحت ىوايهتم 

 اكاذلولنديوف يتزايد تفكَتىم يف أنفسهم كأكركبيُت، مسلمو،كالبلجيك  ،كاألدلاف  ،الفرنسيوف. احلضارية أكثر بركزان 
الشرؽ األكسط يتوحدكف كيهرعوف دلساعدة البوسنيُت كالشيشاف، الركس يتوحدكف مع الصرب كالشعوب 

األرثوذككسية األخرل كيدعموهنا، ىذه احلدكد األكسع للهوية احلضارية تعٍت كعيان أعمق ابالختبلفات احلضارية 
 (40)."ىم" عن "ضلن"كاحلاجة إىل ضباية ما ؽليز 

العودة إىل اذلوية، كالقضاء ربقيق احلوار بُت الثقافات ،مع األخذ بعُت االعتبار إّف من إغلابيات العودلة : رابعاًا      
: على احلداثة دبعناىا ادلعادم لكل ما ىو قدًن، كذلك ىو مأزؽ احلداثة الفاضح عربيان، إنّو مأزؽ مثلث الوجوه

أنّو بعد عقود من مساعي احلداثيُت إىل علمنة الثقافة كاجملتمع، تكتسح األصوليات الدينية ساحة : الوجه األول
أنّو فيما يصر أىل احلداثة على إحداث ثورة يف الفكر الديٍت أك : الوجه الثاين أماالفكر كالعمل يف غَت بلد عريب،

 على مشرحة النقد كالتفكيك الغربيةنط، توضع احلداثة اؾأك يف العقل البلىويت، على غرار ثورة لوثر أك فولتَت 
بكل عناكينها كمسلماهتا، بعد أف شهدت انفجاراهتا ادلفهومية يف أكثر فركع ادلعرفة كالثقافة، من الرسم إىل 

 ىو أّف احلداثيُت العرب، :لثالثالوجه اأما ك. العمارة، كمن الفيزايء إىل الفلسفة، كمن الرايضيات إىل النقد األديب
فيما يطالبوف اآلف ابحتذاء ظلاذج احلداثة يف التصنيع كالتنمية، تنفجر ثورة ادلعلومات على ضلو غلعل النماذج 

احلديثة يف العمل احلضارم كالتنموم ذات آفاؽ تنموية، ذلك أف ما جعل احلداثة شلكنة ىو العبلقة النقدية بُت 
 (41).الفكر كما ينتجو من األنساؽ كالنماذج

ىل معٌت العودلة الثقافية ىو التغريب؟ ككيف السبيل إىل ربقيق :     لكن السؤاؿ الذم يلح يف اإلجابة عنو ىو
حوار حضارات كاحملافظة يف اآلف عينو على اذلوية العربية اإلسبلمية من دكف أتثَت سليب عليها ،كصيانة 



خصوصياهتا الفكرية من دكف غزك من الثقافة الغربية أك اخًتاؽ لًتاثها كتقاليدىا ،كقيمها الثقافية 
كعليو فإّف احلديث عن كجود سيادة ثقافية معينة سيادة مطلقة أمر متعذر التحقق .،كاالجتماعية،كاحلضارية؟

كادلناؿ،كيف ضوء ىذه الرؤية ؽلكن القوؿ بوجود أربعة زلاكر ينبغي على العودلة الثقافية التحرؾ يف إطارىا ،لتحقيق 
 :أكرب قدر شلكن من التوفيق بُت ثقافات الشعوب كحوار احلضارات ، كىي على التوايل

ال غلوز لثقافة أحادية،سواء سبثل ثقافة بعينها أك رلموعة من الثقافات مهما عظمت قوهتا : احملور األول     
العلمية كالتكنولوجية كاالقتصادية كالعسكرية ،أف سبحو الثقافات النامية ،أك أف ذبرفها يف تيارىا ،أك تصوغها يف 

 .قالبها

 أنّو من غَت ادلقبوؿ أف تفرض ثقافة أحادية سيادهتا كسبارس سيطرىا على الثقافات األخرل :احملور الثاين     
 .بدعول أهّنا حضارات انمية تتطلب قيادهتا كتنميتها يف إطار الثقافة األحادية الغربية األمريكية

أّف الندية بُت الثقافات أمر ابلغ األعلية يف العودلة الثقافية حىت ؽلكن للدكؿ النامية مقاكمة :احملور الثالث     
زحف العودلة الثقافية الغربية ذات الرغبة يف السيطرة ،كتوحيد ثقافات العامل ،كربطيم احلدكد اجلغرافية،كإلغاء سيادة 

 .شعوب العامل الثالث على ثقافتها

 أّف العودلة الثقافية تعد ادلنرب الذم تتجو إليو سلتلف الثقافات لكي تتعايش مع بعضها :احملور الرابع     
بعض،كتفيد كل منها اآلخر عن طريق احلوار احلضارم ،كبذلك تربز أعلية احلوار اخلبلؽ من أجل إبراز عناصر 

 (42).التبلقي بُت الشعوب،كهبذا تتحقق التوفيقية بُت الثقافات بدال من التسلطية كالسيادية

     كمنو فإّف اذليمنة العلمية كالتكنولوجية كادلعلوماتية اليت تفرضها العودلة الغربية،تدفع ال زلالة للتساؤؿ عن 
األسلوب الذم سوؼ تتبعو الدكؿ العربية اإلسبلمية يف مواجهة ىذا الزخم العلمي كالثقايف كادلعلومايت الغريب دبا 

ىل أعدت الدكؿ العربية نفسها لكي :اجلزء األكؿ:كىو يف احلقيقة سؤاؿ لو جزءاف.ػلملو من إبداعات كابتكارات
ىل :تتعامل مع العودلة الثقافية كتؤسس حلوار حضارم يف إطار التنوع التكنولوجي ادلعاصر؟ أما اجلزء الثاين

ابإلمكاف التعامل مع العودلة الثقافية يف األلفية الثالثة كالثقافة العربية اإلسبلمية مكبلة ابدلمارسات السلفية،كحبيسة 
للفكر التقليدم،تقاـك االبتكار كاإلبداع كاحلداثة اليت تعترب لغة العصر الذم نعيشو كمصدر إذلاـ كتقدـ كازدىار 

 ابلنسبة إليو؟ 



     اإلجابة عن اجلزء األكؿ من السؤاؿ يقودان إىل القوؿ أبّف الدكؿ العربية ال تزاؿ رببو يف مراحلها األكىل من 
فالفجوة يف مراحلها األكىل ال تزاؿ عميقة بيننا كبُت العامل .توطُت التكنولوجيا كتطويرىا كربديثها كاإلبداع فيها

الغريب يف ميداف تكنولوجيا ادلعرفة كادلعلومات اإللكًتكنية،كعلـو االتصاالت الفضائية كاألرضية كشبكات 
لقد زبلفت الدكؿ العربية عن اللحاؽ بركب العلـو احلديثة كالتكنولوجيا اليت تتصف ابإلبداع كاالبتكار .اإلنًتنت

شلا ؽلثل ربداين حقيقيان حلماية السيادة الثقافية العربية يف عصر العودلة،عصر ادلنجزات العلمية كالتكنولوجية اليت مل 
 .يسبق ذلا نظَت يف اتريخ احلضارة البشرية

     أما اجلواب عن اجلزء الثاين من السؤاؿ فيما إذا كاف من ادلمكن أف نتعامل مع العودلة الثقافية يف األلفية الثالثة 
ربت أتثَت السلفية التقليدية،مقاكمة كل جديد كحديث،ككل ابتكار كإبداع حبجة  ترزح كالثقافة العربية اإلسبلمية

كل ىذه السلبية الفكرية ال تؤدم يف حقيقة األمر إىل اإلغلابية .أهّنا بدع مل يكن ذلا مثيل يف تراث السلف الصاحل
يف التجاكب مع العودلة الثقافية،أك التفاعل معها،بل تدعو إىل مقاكمتها،كالدعوة إىل مقاطعتها ابسم احملافظة على 

كهبذا يعترب السلفيوف أّف العودلة الثقافية تعد ثقافة غربية غَت إسبلمية دخيلة .تراث كتقاليد كقيم األمة اإلسبلمية
على حضارتنا،تستهدؼ الزحف عليها،كإخضاعها للحضارة الغربية األمريكية،كمن شبة ال ؽلكن التعايش حضاراي 

مع العودلة الثقافية ال يف األلفية الثالثة كال يف غَتىا ،كىو لؤلسف التصور ادلعادم للحوار احلضارم كقبوؿ 
 ( 43).اآلخر

 :     اخلامتة

ىناؾ فكرة مهمة خبصوص تصور ادلفكر دمحم عابد اجلابرم حلوار احلضارات،ضركرم الوقوؼ عندىا يف خاسبة       
ىذا التحليل،مفادىا أّف حوار احلضارات شعار ؽلكن أف يكوف غَت برمء ،كىو يف صبيع األحواؿ مفعم ابلغموض 

فجوىر القضية ادلطركحة ىو .كااللتباس ،إذ يعتقد ىذا ادلفكر أنّو من الواجب تسمية األمور أبمسائها احلقيقية
كمن الطبيعي جدان أف يشعر الغرب أبّف أم تقدـ ...ادلصاحل ،مصاحل الغرب ،كيف مقدمتها النفط كالسوؽ العربية

ػلققو العرب ادلسلموف سيكوف على حسابو ،ألّف مصاحلو يف ببلد العرب كاإلسبلـ تقتضي ذلك ،كىذا 
كلكن غلب أيضا أف يكوف مفهوما أّف العرب كادلسلمُت ال يستطيعوف يف الظرؼ الراىن على األقل ربقيق .مفهـو

إّف النفط يف ببلد العرب كاإلسبلـ سيبقى شيئا ال قيمة لو إذا مل يشًته الغرب .التقدـ بدكف التعامل مع الغرب
إذف فالعبلقة القائمة اآلف بُت الغرب من جهة ،كالعرب كادلسلمُت كالعامل .،أضف إىل ذلك ادلواد األكلية األخرل 

السيد يستغل العبد كىو ػلتاج إليو إذ تتوقف عليو كثَت :الثالث من جهة أخرل ىي من جنس عبلقة السيد ابلعبد



يف حُت يعترب البعض من الباحثُت أّف مقولة  (44).من شؤكنو ،كالعبد يعاين من السيد كلكنو ىو اآلخر زلتاج إليو
حوار احلضارات رلرد نكتة قد ال تدفع أحدان للضحك ،كىي فكرة ال فائدة منها كال تعٍت أم شيء على ادلستول 

كما ػلدث يف الواقع .فاحلوار يصلح مادة للربامج السياسية كلكن بُت احلضارات ىو ليس أكثر من نكتة.العلمي
العلمي ىو تفاعل حضارم يتم طوعان أك كرىان ،كىو ليس حباجة إىل مؤسبرات ،كإظّلا ػلتاج إىل درس نقدم متأمل 

أما ابلنسبة إىل البعض اآلخر من العلماء ،فهم ينكركف مقولة حوار احلضارات أك  (45).يف أسبابو ككيفية حدكثو
 (46).حوار األدايف ،كيعتربكهنا مهزلة ما بعدىا مهزلة ،كاندكا بوقفها لعدـ جديتها

     إّف ىذا التشاـؤ ذباه احلوار بُت احلضارات أك الثقافات ،القي الرفض عند البعض اآلخر على اعتبار أّف احلوار 
يف حد ذاتو ىو ادلطلوب مع اآلخر ادلختلف ،كابعتباره أيضان فريضة إسبلمية كضركرة إنسانية، كإغلاد قنوات احلوار 

كالتفاىم يف عصر قلصت فيو التكنولوجيا البعد ادلادم كاجلغرايف كأصبح العامل كما يقاؿ قرية كونية سلًتقة كل 
احلدكد كالسدكد ،كمن ىنا البد من التواصل مع اآلخر ،كطرح ما يعوؽ احلوار كنقاط االختبلؼ على بساط 

البحث كادلناقشة ،كادلسلم ال ؼلشى احلوار ألنّو حبق سبلح الدين اإلسبلمي العظيم يف رسالتو لئلنسانية 
اِدذلْوُرهْو اِبلَّنِِت ِهيَهللا أَهللاحْوسَهللانُر ِإنَّن رَهللابّن َهللا هُروَهللا أَهللاعْولَهللاهُر :"يقوؿ تعاىل.صبعاء مِة وَهللاالْومَهللاوِعظَهللاِة احلْوَهللاسَهللانِة وَهللاجَهللا كْو أدْوعُر ِإىلَهللا سَهللاِبيِل رَهللابّن َهللا اِبحلِْو

تَهللاِدينَهللا   (  47.")ِ َهللانْو  َهللالَّن عَهللانْو سَهللاِبيِلِه وَهللاهُروَهللا أَهللاعْولَهللاهُر اِبدلُرهْو

 :     ختاما ذلذا العرض شبو ادلفصل ال يفوتنا إالّ أف نطرح السؤاؿ التايل

ماذا على األمة العربية اإلسالمية أن تفعل بشأن حوار احلضارات بدال من صدام احلضارات يف ظل العودلة 
 الغربية ؟

إّف اجلواب على ىذا السؤاؿ ،كبناء على ما كرد يف مضموف عرض ىذه ادلداخلة،يوجب على األمة العربية      
اإلسبلمية شلثلة دبختلف دكذلا التمسك بكل ما من شأنو أف يؤسس لًتسيخ ثوابتها،مع السعي اجلاد إلعادة بلورة 
ىذه الثواب كفق صور جديدة تتماشى مع الرؤل احلضارية اجلديدة كربافظ يف الوقت نفسو على مصاحل شعوب 

كذلذا .ىذه الدكؿ،خاصة أّف الدين اإلسبلمي،دينا يدعو إىل االنفتاح على اآلخر،كيرـك ربقيق العادلية كالشمولية
فإّف مهمة إحياء عناصر كمقومات احلوار احلضارم من خبلؿ الًتكيز على إبراز كل ما ىو إغلايب كفاعل،لكسب 

ألّف ادلسألة يف هناية ادلطاؼ ىي القدرة على ادلواجهة كاحملاكلة قدر اإلمكاف احتواء اآلخر الغريب .كل مفيد كمثمر
فادلسلموف اليـو ؽلتلكوف من الشركط مقارنة .بكل ما أكيت من كسائل كأدكات على اختبلؼ مضامينها كأىدافها



ابدلاضي،ما ؽلكنهم فعبل من توطُت كتوطيد أصوؿ احلوار احلضارم يف مواجهة شعوب احلضارات األخرل ،كعلى 
إّف ىذه ادلواجهة ال تتطلب أكثر من ذباكز ألسباب .رأسها احلضارة األمريكية بوجهيها الفكرم الثقايف كادلادم

الصداـ احلضارم اليت عطلت ربقيق احلوار احلضارم، كفتحت يف الوقت نفسو ابب سلطة العودلة ادلسوَّغة من 
طرؼ الغرب األمريكي ،كاليت تعكس قابلية الشعوب العربية اإلسبلمية ذلذه السلطة الثقافية الغربية األمريكية،كمن 
ىنا كجب احلرص مرة أخرل على عدـ ربوؿ ىذه الثوابت احلضارية كالثقافية العربية اإلسبلمية إىل رلرد  ترسبات 

 .حضارية،ال دكر ذلا سول كقف حركة عجلة التحضر كالتطور كاإلبداع احلضارم

     كعليو فوضوح القصد شلا سبق يدعو إىل الكشف على أعلية ادلبادرات العربية اإلسبلمية الواجب القياـ هبا من 
طرؼ شعوب ىذه األمة،كىذا على األقل حىت سبنح تلك ادلواجهة احلضارية بُت اإلسبلـ كالغرب بعدا كمعٌت عادليا 

أم كجوب الدعوة إىل التأسيس رلددان حلصن .كشامبل ػلسب حسابو كال ؽلكن ذباىلو أبم حاؿ من األحواؿ
حضارم ثقايف عريب إسبلمي،الغرض منو ربقيق احلوار احلضارم كاحلفاظ يف الوقت نفسو على اذلوية العربية 

كىنا ؽلكن القوؿ إّف مهمة العرب ستكوف مواجهة ربدايت عودلية .اإلسبلمية كسط الزخم احلضارم الغريب العادلي
ثقافية تغذيها حضارة غربية أمريكية،كىو األمر الذم يتطلب ال زلالة تعاكف مشًتؾ بُت رجاؿ السياسة كالفكر يف 
العامل العريب اإلسبلمي،كاذلدؼ يف النهاية ىو احلفاظ على ادلوركث احلضارم كالتمسك بو دكف التفريط يف الركب 

 .احلضارم الراىن كمعايشتو حضاراين 

     يعٍت ىذا أف التأسيس ألرضية احلوار احلضارم أماـ ىجـو العودلة األمريكية ،ال ؽلكن أف يتم إالّ بتحقيق 
التقوًن احلضارم الذايت الداخلي ،الذم تُعرؼ كرُبدد على إثره مظاىر القوة كالضعف،كمنها تتضح بداية مسَتة 

أم السعي دلعايشة تلك الصحوة الثقافية العربية اإلسبلمية ،اليت ؽلّيزىا .اإلصبلح احلضارم بوجهيو الفكرم كادلادم
اإلبداع كاالبتكار كالتفرد ،ىذه ادلعاين اليت تعيد فعبلن لؤلمة العربية اإلسبلمية سابق رلدىا احلضارم ،حىت تسًتد 

ِإن :"يقوؿ تعاىل.مكانتها احلضارية أماـ ىيمنة كربدايت كغزك العودلة احلضارم بكل ما ربملو من مضامُت كأبعاد وَهللا
نَهللا ْو ذلَهللاَهللاا وتوكَّنلْو عَهللالَهللاى ِ  إنَّنهُر هُروَهللا السَّنميعُر العَهللاليهُر    ( 48").جَهللانَهللا وا لِلسّنلْوِه فاجْو
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لعمى عبد الرحيم    :  السيد  

 أستاذ حماضر ختصص فنون

abderrahimlama@hotmail.fr 

      00213550181499: رقم اهلاتف

 عنوان الورقة البحثية

 أية خصوصيات  ثقافية  يف ظل  الثقافة االستهالكية لوسائل التواصل االجتماعي  الفايس بوك أمنوذجا
  

: ملخص البحث  

نعيش اليـو   يف حاضنة  العودلة الثقافية بقدر  ما  قربت ادلسافات الثقافية بُت شعوب العامل  بواسطة الشبكة 
العنكبوتية  مستعملة أىم الوسائط االجتماعية كالفايس  والتوير وغَتمها  لكن  أيضا  جعلت  األمة العربية 

واإلسالمية  خاصة شباهبا يراتد إىل تلك الثقافة  اليت  تتيحها   ىذه الوسائط  كما وكيفا   غَت أف السؤاؿ  الذي 
 يبقى ملحا   ىل ضلن  مطعمُت  ثقافيا  حبيث  أف  خصوصياتنا الثقافية ال تضيع   إزاء  ىذه الثقافة  اليت غزت 
العامل  ونكوف  أماـ  حتمية  مقولة غاندي  علي أف افتح  نوافذ غرفيت كي يتجدد اذلواء بشرط إال يقتلع سقف 

التسلب  عقوؿ  وثقافة اجملتمع  يف ظل ضياع كثَت من عاداتنا .بييت  فهل فتح أيقونة على جهاز الكمبيوتر 
وتقاليدان  أـ  أننا أماـ حتمية قوؿ ابن  خلدوف  ابف ادلغلوب  مولع بتقليد الغالب يف مأكلو ومشربو وملبسو وىنا 

.عن أية  حوار ثقايف نتحدث مادمنا مستهلكُت  ال نقدر على إنتاج  أو إعادة تسويق  ثقافتنا إىل األخر  

 : املقدمة
عن أية ىوية ثقافية نتحدث فاذلوية الثقافية مناذج  متعددة من الفردية مرورا ابجلماعية  وصوال إىل الوطنية ما ماؿ   

ىذه النماذج  مع البعد الثقايف  اليت تصدره   العودلة الثقافية،  بل وتفرضو على األمم والشعوب   شلا  يؤدي إىل 
وفق ادلنظور الغرب مستعملة آليات كوسائل االتصاؿ  واإلعالـ   وشبكات .  قولبة   ومنذجة   ثقافة عادلية 

االنًتنت  واين يف ورقيت البحثية  ادلوسومة أية خصوصيات  ثقافية  يف ظل  الثقافة االستهالكية لوسائل التواصل 
االجتماعي  الفايس بوؾ أمنوذجا حاولت ما استطعت  تبياف الثقافة اليت يهدؼ إىل نشرىا الفايس  أو على حد 

 تعبَت احدىم  مالئ الدنيا وشاغل الناس اجلديد   مث  ماذا تعٍت اخلصوصيات الثقايف  يف ظل عودلة جازلة  حىت
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خيل إيل  وأان اقرأ رتال للرئيس األمريكي ببل كلينتوف يقوؿ إف  النظاـ الثقايف   األمريكي   ىو األنسب للعامل  
وال بد  لكل األمم أف تسايره فهل ضلن أماـ حتمية مقولة ابن خلدوف  ادلغلوب مولع بتقليد الغالب أـ البد  من  
مسايرة التيار اجلديد وىنا اعٍت بو العودلة الثقافية ابخلصوص  وتوظيف وسائطها ووسائلها لنشر خصوصيا تنا أف 

كنا نتحدث  عن تقارب للحضارات  وادلثاقفة   أـ  أف  األمر  ما ىو إال شعارات  راننة  وتلهية  للعقوؿ  
يف  حبثي ىذا قسمتو  إىل  زلاور عدة   كالتعريف  ابلعودلة الثقافية  ووسائلها   . وضحك  على  األذقاف   

خاصة الفايس  وعن   أبعادىا   مث  درجت للحديث  عن مفهمو اخلصوصيات الثقافية  اليت  دتثل اذلوية الثقافية  
 . مستطردا فيها  خادتا ورقيت البحثية  بذكر  بعض ادلالحظات   ادلستنتجة 

 
:  احملور األول  

:أ العوملة الثقافية  

 متعددة و ال ديكن واحد فتعارفها       حُت يسعى الباحث إىل تعريف العودلة كمفهـو لن يعثر على تعريف 

إهنا " حصرىا يف واحد و ما يهم ىنا ابلذات ىو ىوية العودلة و إيديولوجياتو ، فالعودلة يف نظر بعض ادلفكرين 

مرحلة جديدة من مراحل تطور احلداثة ، تكاثف فيها العالقات االجتماعية على الصعيد العادلي بروابط اقتصادية 

 لكن بعض العارفُت هبوية 11" ، ثقافية و سياسية و ىذه الروابط ال تعٍت إلغاء حمللي و إحاللو واستبدالو ابلعادلي 

لعامل لغة واحدة أو لغات مشًتكة و أف ؿاحمللى عادليا ، و أف تكوف  جعل "العودلة يؤكد على أهنا تقـو على أساس

لناس قيم ؿتكوف واف يسود فيو نظاـ اقتصادي واحد ونظاـ سياسي واحد ، وأهنا تسود فيو عقيدة واحدة ، 

1...لعودلة ؿىذا ىو اذلدؼ النهائي و "دب عادلي يتذوقو الناسأمشًتكة و أف يكوف ىناؾ   

        إف العودلة من خالؿ إيديولوجياهتا تدعو إىل التعامل على أساس ادلصلحة و عدـ االىتماـ ابلقيم ألهنا 

إف أمريكا تؤمن " تعيق التواصل الكوين ومشروعها احلضاري فال غرابة أف يصرح الرئيس األمريكي السابق كلينتوف

  .2"مث إف علينا حتويل العامل إىل صورتنا ... قيمها صاحلة لكل اجلنس البشريإف
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تغلب على قيم اآلخرين ىو االهتاـ فكل منظومة فكرية، ثقافية، دينيةؿ        و لعل أىم سالح نستعملو ؿ  

الثقافة  )لثقافية الوطنية الشاملة اوسياسية تعد يف مشروع العودلة إرىااب جيب إزالتو ، فالعودلة تسعى إىل شل احلركة 

و قطع جذور و أصوؿ انتماءات الشعوب الثقافية واحلضارية والتارخيية، فلقد أحدثت  (لرمسية والثقافة الشعبيةا

نتماء الثقايف واذلواييت فادلثقف خيشى أف تضيع منو خصوصياتو إالعودلة يف نفوس ادلثقفُت خوفا من الضياع و الال

فرض مناذج ثقافية على بالثقافية فال يستطيع الصمود وادلقاومة أماـ النموذج الثقايف الذي تسعى العودلة إىل فرضو 

ب راجع لكوف بالس"الشعوب على حساب ثقافتها الرمسية والشعبية تؤدي ابلضرورة إىل ذوابف الثقافات احمللية و

قلة االثقافات احمللية تعاين من عدـ توفر اإلمكاانت حلمايتها من الفيضاف الذي يتلقاه الفرد من خالؿ الوسائط الن

3"لثقافية ادلعلومات وقنوات االتصاؿ ؿ
 

فلقد جاءت العودلة لتزيح الثقافات احمللية أوال مث لتعيد إنتاج وعينا دتهيدا الستبدالو بوعي آخر معلب ومن خالؿ 

ىذه العملية تنشر رؤيتها آبليات تظليل بشعة وخطَتة ابستخداـ ادلرئي ادلبهر يف الصورة لالستحواذ على عقل 

. وخياؿ ادلتلقي بغية دترير الال مرئي إىل خانة الالوعي لَتسخ ىناؾ بصفة صورة عن احلقيقة رغم اكتنازه ابلتضليل

ولعل األمر احلقيقي الذي حدث يف السنوات األخَتة من القرف ادلاضي يف اجملاالت اإلعالمية ىو االنتقاؿ من "

منطقة العرض إىل منطقة الفرض، فقد منحت التطورات التقنية اليت حصلت يف شىت رلاالت اإلعالـ القدرة على 

فرض ما تريده يف شىت رلاالت اإلعالـ، القدرة على فرض ما تريده شلا أثّر دتاما يف االجتاىات الثقافية بشكل 

 إف خطاب الصورة كما يراه ادلختصوف حيتوي على 4"خاص من خالؿ اللجوء إىل ثقافة الصورة بدؿ ثقافة الكلمة

ما يتضمنو اخلطاب دوف قولو : "أيواجلانب اجلمايل  (ما يقاؿ)جانبُت متعارضُت ومتكاملُت، مها اجلانب الداليل 

 ومن ىنا فإف احتالؿ الصورة مكانة يف التواصل 5"بشكل مباشر بل ىو منغرس يف ثنااي اخلطاب ورموزه ادلوحية

البشري أىم من الكلمة بفضل  تطور قنوات االتصاؿ وشبكاتو فأصبحت الصورة ادلفتاح السحري للنظاـ الثقايف 

.اجلديد  
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 تستعمل  العودلة   آليات ووسائل   ديكن حصرىا يف األيت

.وسائل االتصاؿ  واإلعالـ   كالتلفزيوف   والصحف وشبكة االنًتنت -   

.استعماؿ األدوات الفنية   كالسينما-   

.  استعماؿ أدوات لغوية  واخص ابلذكر االصلليزية   والفرنسية   فاللغة حاملة   للثقافة واحلضارة-  

 فهذه اآلليات   هتدؼ ابألساس غاىل  أمنطة   الثقافة    العادلية   ادلراد إيصاذلا غاىل األخر واألخر ىنا ليس 

الغرب   فتندثر    مبقتضاىا   اخلصوصية    ويبقى أماـ خيار   استهالؾ  ثقايف    واخذ   أفكار  أخرى واذلدؼ 

 نشر   مفهـو   إنساين مشًتؾ   عابر   للمكاف واجلغرافيا  وذلك  اببتكار   ثقافة   عادلية واحدة   بل أكثر من 

  .6"ذلك   جعل  عامل   بال حدود  ثقافية

عود  على بدء  كنا حتدثنا سابقا عن  آليات  العودلة الثقافية ومنها  وسائل اإلعالـ  والوسائط ادلتعددة   واخًتت 

  كأمنوذج  الفايس فما ىو الفايس  كما قلت شاغل الناس ومالئ الدنيا؟

:ب الفايس  وأتثريه على اخلصوصيات الثقافية-   

ىو موقع  شبكي اجتماعي  على   االنًتنت  لتكوين  صداقات  والتعرؼ  على أشخاص حوؿ العامل أو 

االنضماـ إىل رلموعات   سلتلفة   على شبكة الويب،  وديكن للمشًتكُت يف ادلوقع  من  االشًتاؾ   يف شبكة أو 

أكثر على ادلوقع كادلدارس وأماكن العمل أو ادلناطق اجلغرافية   أو اجملموعات   االجتماعية ،وقد وصل عدد 

مليوف مشًتؾ ويعترب  موقعا   كبَتا  يف حتميل الصور  حيث يتم    400مراتديو  يف أخر إحصائية  إىل ما  يفوؽ 

  .7"  مليوف صورة يوميا41حتميل  أكثر من 
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البد  من اإلشارة ىنا أننا ال نقف  موقفا سلبيا   من  الفايس  بصورة عامة  فذكران  بعض  من سلبياتو على 

خصوصياتنا  ال ينقص من الود  قضية  إف  نعرؼ  أف لو   اجيابيات رتة وىو ليس  موضوعنا   أف  الفايس  

كواسطة  اجتماعية والية من آليات  العودلة    ىدؼ والزاؿ  مؤسسوه  وسلططوه اىل  تنميط   ثقايف   للعامل   

وفق منظور غريب حبث  مل تستشر فيو   أمم العامل وحضاراتو   فمثال يف السلوؾ   تدىورت  القيم   جراء االخًتاؽ 

 ألقيمي  السليب   وانتشرت   مظاىر االستهالؾ  وقيم الفر دانية  وتالشت   مفاىيم  االجتماعية   ،وتراجعت 

اللغات القومية   لفائدة   اللغات ادلهيمنة كاالصلليزية   ليس فقط مثلما كنا  نشهده يف االقتصاد   والتعليم   

. 8واإلعالـ  بل   حىت يف التواصل حىت ا ليومي  

لقد  اثر الفايس  على   الزايدة   يف  التأثَت ألقيمي   وتنميط  القيم  وجعلها   واحدة لدى ألبشريف ادلأكل 

 وادللبس  وادلشرب  ويف العالقات   األسرية  بُت اجلنسُت   عالوة على نشر قيم  االستهالؾ  الرأمسايل   

: والخصىصيات الثقافيةمفهىم الثقافةفي  :احملور الثاين    

        التعامل مع مصطلح الثقافة تعامل شليز و خاص خيضع لرؤية معرفية و منهجية خاصة ، فأنتجت ىذه 

، جاء يف ادلعجم الفلسفي  والثقافة " لدكتور رتيل صليبا حوؿ تعريف الثقافة ؿالرؤى تعريفات سلتلفة ذلذا ادلفهـو

ابدلعٌت اخلاص ىي تنمية بعض ادللكات العقلية أو أسوية بعض الوظائف البدنية ومنها تثقيف العقل وتثقيف البدف 

، ويرى بعض الباحثُت أف الثقافة ىي ذترة كل نشاط إنساين 9" ومنها الثقافة الرايضية والثقافة األدبية والفلسفية

 التعريف األوسع دلفهـو الثقافة طرح ،زللي انبع من البيئة معرب عنها أو مواصل لتقاليدىا يف ىذا ادليداف أو يف ذاؾ

  10" أف الثقافة كل ما جيعل اإلنساف سلتلفا عما سواه من احليواف"  ومؤداه1970يف مؤدتر اليونيسكو لسنة 

ولو اننا  نتحدث  عن  ادلفهـو النخبوي  للثقافة  علينااال هنمل  الثقافة الشعبية اليت   ىي  جزء مهم  وكبَت  من 

      ثقافة رلتمعنا العريب  بل ىي صماـ اماف  الهنا  حتمل   مكنوانت   اجملتمع  فما  نعٍت ابلثقافة الشعبية؟
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مصطلح الثقافة الشعبية يقـو على زلورين أحدمها يتمثل يف الفكر واثنيهما يف الفعل، فالثقافة الشعبية ىي رلموع 

متماسك يف ادلمارسات و ادلعايَت و الرموز و اإلبداعات واألشياء اليت تعرب عن احلياة اليومية مبختلف رلاالهتا ، 

لطرح الغوي و الداليل و افمصطلح الشعبية صفة مشتقة من الشعب لذي أعطاىا ادلادة و الروح من حيث 

 بعض  أفإال. الرمزي و الشعبية صفة لكل ما يصدر عن الشعب قوال شلارسة وسلوكا وتصورا للحياة و األشياء 

مصطلح بديل و تعود أسباب ذلك إىل الرأي القائل أف مصطلح ؾشعيب اؿاألطروحات العلمية ترفض استعماؿ 

جملتمعات الطبقية اليت تقسم مسألة السلطة إىل طبقة االستعماؿ و التداوؿ إال يف ؿالشعبية إيديولوجي ال جيد مربرا 

صورمها عن الواقع تصوغ هبما إيديولوجياهتما ادلعروضة تمهيمنة وخاضعة زلكومة و لكل من الطبقتُت رؤيتهما و

و يف ىذه اجملتمعات يصطلح على الثقافة الطبقية ادلسيطرة ابلثقافة الرمسية مقابل ثقافة " على الواجهة الثقافية 

. 11"الطبقة احملكومة ادلهيمن عليها   

        الثقافة الشعبية إبداعية و تلقائية فيما خيص إنتاجها و ال تقبل إال مصدر عن الشعب إذ تقـو على ميزة 

ويغلب على "  ابالعًتاؼ االجتماعي  إالالتطابق مع نفسيتو و عقليتو حيث تربز السمات ادليزة لطبعو و ال حتظى

و روحية أإلنساف سواء كانت مادية ؿالثقافة الشعبية الطابع اجملازي و الرمزي و الطقوسي وترتبط ابحلاجات اليومية 

حتتمل أشكاؿ تعبَتىا تفسَتات و أتويالت سلتلفة تساعد على امتصاص التمايز بُت األفراد واجلماعات وتبيح 

التناقضات وادلفارقات وتستخدمها إذ أهنا تتيح جلميع الفرصة بغض النظر عن الكفاءات وادلهارات العلمية و 

.  12" ادلهنية   

 أمة و من مث فإف يةاتريخ الثقايف الشعيب ألؿ        إف الثقافة الشعبية بساطتها و عفويتها تشكل معلما أساسيا ؿ

.رلتمعات ؿس الثقافية ؿسالتكفل هبا يساعد على فهم األ  

فهل الثقافة الشعبية اليـو مؤىلة دلواجهة مستقبل تريد من خاللو العودلة فرض منوذج ثقايف موحد على 

وىل استطاعت التخلص من تبعات ادلاضي و ما ألصقو ؟ الشعوب على حساب ثقافتها الرمسية و الشعبية 
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 اليـو من النظرة اإلحتقارية و الدونية اليت وصفها هبا  االستعمار هبا من أوصاؼ خطَتة و خاطئة ، أىي يف منأى

      بوي ؟خادلثقف العضوي الن

  سلتصر القوؿ أف الثقافة ىي رلموع ادلعلومات اليت يقـو عليها نظاـ حياة أي شعب من الشعوب ، 

فهي أسلوب حياتو وزليطو الفكري ونظرتو إىل احلياة وال بد أف تكوف خاصة بو انبعة من ظروفو واحتياجاتو و 

بيئتو اجلغرافية و تطور بالده التارخيي واحلضاري فهي إذف زللية ، فثقافة األمة ىي عملها الواعي الذي تتوارثو 

أجياذلا و تسَت بو يف شئوف حياهتا أي ىي طريقها يف احلياة وبذلك تشمل اللغة ونظاـ ادلعيشة من بناء و أكل و 

.13"لباس و علـو ومأثورات شعبية   

فالثقافة ىي من ،الثقافة ختتلف ابختالؼ الشعوب واألمم، وإف أثرت ثقافات األمم ادلختلفة بعػضها فػي بعض 

شعوب، ولكن ىذه للصنع ظروؼ األمة، ألهنا نتيجة للعملية التارخييػة فهػي إذف تعبػر عػن خصوصيات سلتلفة 

الثقافات قد تلتقي يف مفهـو معُت أييت من التفاعل والعالقات ادلشًتكة بُت الوحدات ادلكونة للمجتمع الدويل، 

فتربز ثقافة عادلية يػشًتؾ يف بلورة مفهومها اجلميع، فهي ذترة تفاعل إنساين حر بعيد عن اإلكراه والقػسر والػضغوط 

مضموف اخلصوصيات الثقافية ودتييزه عن ادلفاىيم  ووالتهديدات ويف ىذا اإلطار تربز ثقافة حقوؽ اإلنساف

.14ادلشاهبة  

الثقافة منظومة مركبة ومتجانسة من القيم والتقاليد والعادات واألحالـ واآلماؿ   وىي   ادلعربة عن   خصوصية 

رلموعة بشرية يف الزماف وادلكاف، والبد من اإلشارة أف توجد   أنواع وأشكاؿ ثقافية منها ما دتيل إىل االنغالؽ 

واالنعزاؿ ومنها ما تسعى إىل االنفتاح واالنتشار،وتبعا لذلك  فاذلوية الثقافية ىي نظاـ   من القيم  والتمثالت   

اليت  يتميز هبا رلتمع  ما   وفق   خصوصياتو  التارخيية   واحلضارية،فماىي   حتدايت  اذلوية الثقافية للحفاظ 

على   مقوماهتا     وىل يستطيع اإلنساف أف يعيش   هبوايت  متعددة   دوف أف يفقد أصالتو ؟،وماىي 

.15االسًتاتيجيات   اليت تتطلب  احلفاظ  على اذلوية  الثقافية  بُت الثابت   وادلتغَت ؟  
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فضماف  االستمرارية التارخيية لألمة يتأتى  إال  بعدـ التشكيك  يف انتمائها  وادلتمثل أساسا   يف  اذلوية واجلنسية  

 والشخصية الوطنية  اليت حتافظ  على صورة األمة بُت األمم ومهما يكن فاف  األصالة ىذه  والتشبث  ابلقيم  

قيم اذلوية الثقافية  ال  جتعل منا منغلقُت  أبدا  بل  ادلفيد أننا نتفتح   على األخر  دوف ادلساس   بثوابتنا   بعيدا 

عن التسمم  الثقايف  الذي ينفي دور امتنا العربية اإلسالمية  والتشكيك   يف قيمها الثقافية  وإبراز  وجهها السليب 

ليس  إال  وجعلها   اتبعا ثقافيا      أي   أف نعتمد   على ثقافات الغالب  والغالب ىنا الغرب  ابعتبارىا  أف  

ىذه الثقافة   ىي األنسب واألصلح   للمجتمع   البشري  وألجل  تطوير   الثقافات احمللية  البد   من إحالؿ   

مظاىر وقيم   وعادات   وأمناط سلوكية   زلل القيم   السائدة ابجملتمع  وفعال  استطاعت  العودلة الثقافية   

الوصوؿ إىل مبتغاىا  واستالب عقوؿ  الشباب  ولشيب على حد السواء   وأصبحت وسائطها   وىنا اقصد 

الفايس  بوؾ  أف يؤثر   فتغَتت  لغة االتصاؿ  وانتقلتا  من الواقع إىل ادلواقع  وزالت  العالقات  االجتماعية  يف  

 ادلناسبات  وماؿ الناس إىل عالقات افًتاضية نكوصا وىرواب إىل  

األماـ كما يقاؿ،حيضرين ىنا قوؿ ادلفكر اذلندي غاندي  متحداث عن اخلصوصيات الثقافية  وثقافة األخر   قائال  

  . 16علي اف افتح نوافذ غرفيت كي يتجدد اذلواء بشرط أال يقتلع سقف بييت

:اخلامتة  

إف أتثَت الثقافة االستهالكية اليت  يرنو هبا العامل الغريب من خالؿ منطقاتو الفكرية وخلفياتو  احلضارية  ثقافة  مبنية 

على   الليربالية وسوؽ  األفكار  وعملية العرض والطلب  األفكار ادلعروضة على  السوؽ  سالبة للعقوؿ  خاصة 

إذا كانت  العقوؿ جملتمعات  متخلفة فكراي  زلرومة من التواصل    منغلقة   بسب  طرؽ  بدائية يف التدريس   

والتعليم  وادلناقشة  يف األسرة والشارع وادلسجد  وغَتىا  إف  نظم  التدريس   ونظم  التواصل ادلتاحة يف عادلنا 

العريب  تدفع   دفعا  ادلواطن العريب  إىل أف  ينغمس  يف  وساءؿ االتصاؿ والوسائط   ال لربيقها بل ألنو رأى 
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فيها  متنفسا  سياسيا  واخالقيا  وثقافيا  وعلميا  وحىت  يف  شذوذه   النلـو  غَتان بل نلـو أنفسنا  ولذلك  

:نقًتح مايلي  

تفعيل دور األسرة   تربواي  وأخالقيا  ودتكُت  اآلابء واألبناء   من  اللغة التشاركية   والتحدث عن -  -

.ادليوؿ   والرغبات  وفقط  ضوابط   اجتماعية ىوايتية  

.االىتماـ بفئات الشباب بتحقيق   فرص العلم و العمل والزواج    ودتكينهم من   معرفة احلضارات األخرى-  

احلث على االبتكار   وتوظيف الطاقات اخلالقة  يف العلم والعمل  الف  نفسك إف مل تشغلها ابحلق شغلتك 

ابلباطل  فنعمة الوقت اليت  غنب فيها كثَت من شبابنا  جعلتهم يفروف اىل الفايس  لقضاء  الوقت  بل  لقتلو 

والواجب أف  يصاحب الوقت  فلو شغل ىؤالء او مت  تشغيلهم أبمور أخرى  دلا  حدث ىذا االستالب الفكري 

.والسلوكي  

إعادة   صياغة   وتفعيل   حوار ثقايف  بُت األمم  وفق  منظور   حيًـت ثقافات الغَت   ال  وفق   ثقافة الغالب -

.وادلغلوب   

ال ديكن منع  الناس  من  االتصاؿ والتواصل بغَتىم   وال ديكن حجب  ىذه الوسائط  الف  ذلك   أكثر إيالما  

من تركها  فكل شلنوع مرغوب  بل  اعتقد جازما اف  الرىاف على   هتذيب العقوؿ  وإعادة تسويق قيمنا إىل 

شبابنا   بطرؽ بيداغوجية وعلمية وغرس  مبادئ حضارتنا  العربية اإلسالمية   أبساليب  جديدة   تكننا  من  

بناء  البشر  بناء كما تقوؿ  احلكمة اإلغريقية  كمثلث متساوي األضالع  قاعدتو  اجلسم وضلعاه العقل والروح   

.    بناء جسم  قوي وقلب نقي وعقل ذكي   

:   اهلوامش  
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الحُت                                      الدعامح و الخػاٌؾ الذًني في ججشبت ابً بادٌغ ؤلـا

  الجضاثش – ظامػت ألامحر غبذ اللادس –                                                               الذهخىس هىسالذًً زيُى 

 

 في معتهل البحض

الحي همشلف و مفلح، في ظُاق حشهت النهمت الػشبُت ألاولى التي  (1940-1889)اظتهل ابً بادٌغ        وؽاوه ؤلـا

ً، هما ؤهه خاك ججشبخه  والذ سبىع الػالم الػشبي و ؤلاظالمي، نهاًت اللشن الخاظؼ غؽش و مىلؼ اللشن الػؽٍش

خه الخاؿ الزي ًخىاـل مؼ كُم الػذالت و الدعامح و الخػاٌؾ  الحُت مً ؤظل اغادة املجخمؼ الجضاثشي الى جاٍس ؤلـا

 .الذًني

الح غىذ ابً بادٌغ الى وافت اإلاخىاظذًً في الجضاثش اإلاعخػَمَشة، بحُض ؼملذ اإلاعلمحن و غحر       احعػذ ججشبت ؤلـا

ت و اإلاذهُت الحذًشت ً الجمُؼ مً الػِؾ مػا، في ظل مً الدعامح و الحٍش ِ
ّ
َمى

ُ
فلذ آٌ ابً بادٌغ . هم ، و باللذس الزي ج

ِىذ داثما غً 1غلى هفعه ؤن ٌػِؾ لألمت ًَ ل الذًً ؤلاظالمي في مذلىله العامي الزي 
ُ
 و  مػها غلى اظاط مً ُمش

َمِىُت و اإلازهبُت و سوح الخػفب
َّ
، هما ؤهه ظعى بىفغ اللذس  و الحشؿ الى  دغىة العلىت الفشوعُت للخخلق مً 2الى

مح هي  ت ؤلاظالم العَّ حن و الفشوعُحن، و ؤن فـش ت وإفمل ظبُل الى الخىاظذ اإلاؽشن بحن الجضاثٍش مظاهشها الاظخػماٍس

 .للجمُؼ بذون اظخصىاء

     وان ابً بادٌغ مدؽبػا بمفهىم الدعامح لِغ في مػىاه الىظشي و ألاخالقي فحعب، بل غاٌؽه ؤًما وةمياهُت 

هزه الحلُلت، اسجلذ غىذ ابً . جحلُله غلى ؤسك الىاكؼ بما حفل به مً حػذد دًني و اخخالف ظُاس ي و جىىع ازني

ه اي ظً ب، و ال ٌػتًر ان الدعامح في فىش و مماسظت ابً بادٌغ، . بادٌغ الى حالت مً الُلحن الزي ال ًذاهُه اي ٍس

ت و  حلُلت دًيُت و اظخماغُت جخجاوب مؼ سوح الػفش الحذًض و اإلاذهُت اإلاػاـشة و ما جىىىي غلُه مً مبادت الحٍش

 . اإلاعاواة و ألاخىة و ؤلاهفاف ليافت ؤلاوعاهُت

                                                           
 .ؤغِؾ لإلظالم و الجضاثش:  في هزا اإلالاٌ، ًجُب ابً بادٌغ.1937 غبذ الحمُذ بً بادٌغ، إلاً ؤغِؾ؟ الؽهاب، ظاهفي  1

 
2
ىن، زم وّهابُىن، زم مارا؟ ال هذسي : حٌى حػالي ابً بادٌغ غً اإلازهبُاث و الخػفب، ًمىً الشظىع الى   غبذ الحمُذ بً بادٌغ، غبذاٍو

ت، و هللا
ّ
ذة العى البُان الزي ؤـذسه ابً بادٌغ / زم ساظؼ اإلالاٌ. 1933 ماي 1؛ اهياس الػلماء اإلاخلذمحن غلى اإلابذغحن اإلابخذغحن، ظٍش

حن و ؤـىلها، البفاثش، : ًحذد فُه غاإلاُت الذًً ؤلاظالمي و ؤـىله ؤلاوعاهُت، في  ؤما . 1937 ظىان 18دغىة ظمػُت الػلماء الجضاثٍش

دفاع ابً بادٌغ غلى سوح الدعامح و ؤلاوعاهُت في ؤلاظالم حُاٌ ما ًىظه له مً حػفب و ـُم ؤفم، ًمىً الػىدة الى ظلعلت ملاالث 

ت، ابً بادٌغ، الفىشة ؤلاظالمُت  . سد غلى ملاٌ س)ًشد فيها غلى اإلاعدؽشق سوبحر آؼُل الزي سمى الزهىُت ؤلاظالمُت بالخػفب و اللذٍس

ؤما ملاٌ . 1926 ظاهفي 21؛1926 ظاهفي 14؛ 1926 ظاهفي 1؛1925 دٌعمبر31؛ 1925 دٌعمبر24؛1925 دٌعمبر 17، الؽهاب، (آؼُل

  Robert Achill , mentalité musulmane, la Dépêche de Constantine, 27 nov. 1925:سوبحر آؼُل، ؤهظش
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الحُت غىذما حػني الدعامح و الخػاٌؾ الذًني، هلخمغ الخي الزي ًىضح      و للىكىف غلى ججشبت ابً بادٌغ ؤلـا

شخفُت ابً بادٌغ همفلح اوعاوي، حػلم بالدعامح هعلىن ؤخالقي و اظشاء غملي ظُاس ي و اظخماعي في ظُاق 

ت حن مً الاظخغالٌ، و ٌػُذ الفشوعحن الى اـٌى 3ولػُت اظخػماٍس ، اظدشمش في املجاٌ اإلاىاهن لها ليي ًحشس الجضاثٍش

 .ججشبتهم ؤلاوعاهُت العابلت غلى الاظخػماس

الح   فلعفت اوعاهُت.. ؤلـا

الح غىذ ابً بادٌغ الى وافت العيان اللاوىحن في الجضاثش اإلاعخػَمَشة فلذ ظعى، لمً حشهخه .      امخذث ججشبت ؤلـا

الحُت الى اـالح الىلؼ الػام باللذس الزي ٌعخفُذ مىه الجمُؼ مجخمػا و ظلىت، معلمحن و غحر معلمحن وان . ؤلـا

الحي  الحُت، هما ظاء في الخىاب سثِغ ظمػُت الػماء بػذ ظيخحن مً اليؽاه ؤلـا : " ملفذ و مععى الحشهت ؤلـا

بن الجمعُت و ضحالها ومجلؽ بزاضتها ثابخىن ثبىث الجباٌ، ثلت في ؤهفؼهم بإنهم زعاة حم و كّصاز دحر و عّماٌ لصالح 

الح، في الخفىس و الغاًت الى جحعحن الىلؼ في . 4"هصا الىػً بإمخه و حيىمخه و حمُع ػاهىُه هما احعػذ ججشبت ؤلـا

الجضاثش غلى اخخالف ـػذها و جباًً ظيانها و حػلذ مشاهضهم بما ٌػّذٌ حالتهم الاظخماغُت و العُاظُت و  ًىفش لهم 

ُت . ؤلاواس اللاهىوي الزي ٌعّىِي بُنهم ؤمام اللماء و ماظعاث الذولت
ّ
الح، غىذ ابً بادٌغ ًشادف اإلاذِه وان ؤلـا

ت و العُاظُت، حالت مً  الحذًشت اإلاخإجُت غً فىشة نهمت ؼاملت جىاٌ وافت الحُاة الذًيُت و العُاظُت و الفىٍش

لذ الُه ألامم اإلاخلذمت و منها فشوعا  .5الخلذم الحماسي غلى ما ـو

     واهذ مذًىت كعىىُىت التي ولذ بها و ماث ابً بادٌغ جضخش بالخىىع الازني و الذًني، غالوة غلى الحُاة العُاظُت التي 

ىها ؤحضاب ظُاظُت، هفِب ألاهالي اإلاعلمحن فيها صهُذ ظّذا ِ
ّ
الح الػام و الؽامل ًلخط ي، غىذ ابً . واهذ جيؽ فاإـل

بادٌغ سدم الفجىة التي ال جني حعخفحل بحن اإلاعلمحن و ألاوسوبُحن في الجضاثش، و ؤن اظخمشاس هزا الىلؼ ظُفط ي ال 

ِمُؼ فُه الجضاثش غلى الىشفحن الفشون ي و الجضاثشي 
َ
اإلاذًىت التي غاػ فيها ابً . 6محالت الى الانهُاس  الىبحر الزي ج

                                                           
 ًحاٌو كىؼ الفلت بحن ؤلاخىان، الاظخػماس ؛1937الؽهاب، ظبخمبر سجً و الىهاد، .. الاظخػماس غبذ الحمُذ بً بادٌغ، بظشام  3

. 1937الؽهاب، ظبخمبر 

 
ػت،  4  1933 ظىلُذ 17 ابً بادٌغ، خىاب سثِغ الجمػُت بىادي الترقي، الؽَش

 
الح الىبحر في اسوبا  5 الح هما ظاء في ظُاق النهمت الػشبُت الحذًشت لذي الػشب هما في ؤلـا  مً الِعش بميان ؤن هجشي ملاسهت بحن ؤلـا

.   ماسجً سوزش و اسظمىط و صوٍىغلي الزًً ؤظعىا للنهمت الؽاملت و للجزغت ؤلاوعاهُتةاللشن العادط غؽش، في ظُاق حشن

 
6
حذط في يحٌى جىكؼ الانهُاس و لُاع معخلبل الجضاثش الفشوعُت، ًمىً الػىدة الى ملاالث الياجب و اإلاشلف سابح صهاحي الزي وان   

الحي، ألهه ًلؼ غلى وشف مىاكن . هخاباجه سئٍخه الى معخلبل الػالكت بحن فشوعا و الجضاثش وان صهاحي مخىظعا مً وؽاه ابً بادٌغ ؤلـا

 Rabeh Zinati, Comment" الجضاثش الفشوعُت نهاًت " جماما إلاا ًجب ؤن ًىىن غلُه الىلؼ الػام في الجضاثش، و هزا ما ظاء في هخابه 

périra l’Algérie  française, Attali, 1938. . ملالهآخش  ؤما جىكؼ الياسزت بعبب ظىء بداسة فشوعا للىلؼ في الجضاثش، فُمىً الػىدة الى 

  .Une catastrophe en perspective, la voix libre , n° 95, 4,juin 1952  كبل وفاجه،
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ت و اإلاشافم الػامت و اليؽاه الخذماحي،  الحي، واهذ جضخش باإلااظعاث ؤلاداٍس بادٌغ و خاك فيها مؽشوغه ؤلـا

الخجاسي و الاكخفادي الحذًض، فمال غلى ُغْمشانها اإلاىاهب لشوح اإلاذًىت الحذًشت، التي جىفش امياهُت الخػاٌؾ الذًني 

 .  و العُاس ي و الشلافي

الح بالػىدة الى ؤلاظالم، غلُذة و فىش و حماسة مً ؤظل  ت الحذًشت غىذ ابً بادٌغ، ؤنها جلخمغ ؤلـا َُّ      ملخط ى اإلاذه

و مػاوي جىاهب الػفش، مشل الدعامح، ؤلاوعاهُت، الػذالت و اإلاعاواة هترار مؽترن ليافت البؽش، " فهىم"اظخخالؿ 

م الح، ؤما الىظه ألاخش، فُلخمعه ابً بادٌغ مً العلىت . غلى ما ؤوحى به اللشآن الىٍش هزا الىظه ألاٌو مً ؤلـا

فلذ وان كذس ابً . الفشوعُت مً ؤظل جحلُم مىالب ألاهالي اإلاعلمحن غلى ؤظاط مً الػذٌ و ؤلاهفاف و اإلاعاواة

ا  ت مً ؤظل جشكُت ألاهالي مادًا و مػىٍى ػاث المشوٍس بادٌغ ؤن ًخىظه الى الىظام الحاهم ٌعخحشه غلى اـذاس الدؽَش

ت ولػيهم همىاوىحن ٌػادلىن غلى معخىي اللاهىن و العُاظت ولػُت اإلاىاوىحن الفشوعُحن  .هعبُل الى حعٍى

ابً       ان الخىهُذ غلى مفهىم الدعامح و ؤلاوعاهُت و الخػاٌؾ الذًني اإلاؽترن مً اإلافاهُم ؤلاظشاثُت التي ؤلح غليها

، لُػالج بها ولػُت ألاهالي اإلاعلمحن، هما ٌػالج بها في راث الحاٌ، ولػُت 7بادٌغ في ظُاق ولؼ اظخػماسي 

حلُلت ؤلاظالم الزي دغا الُه ابً بادٌغ، هى ؤلاظالم الزاحي اللاثم غلى . الفشوعُحن في الجضاثش ؼػبا و ظلىت

الاظتهاد و اغماٌ الفىش و الىظش مً ؤظل ججاوص الىظم الىشكُت و ماظعاتها الخللُذًت الشاهذة و التي لم حػذ حعاوق 

حن ان . اإلاذهُت الشاهىت، ال بل ؤضحذ حػّبر غً ؤلاظالم الخللُذي الزي ٌعخغله الىظام الاظخػماسي وةظالم الجضاثٍش

ال ًمىً ؤن ًنهع باألمم، ألن ألامم ال جنهع الا بعس جيبه ؤفياضها و جفخح : " ؤلاظالم الخللُذي، هما ًشي ابً بادٌغ 

 8".و ؤلاػالم الىضاثي مبني على الجمىز و الخللُس، فال  فىط فُه و ال هظط. ؤهظاهطها

ت و الخلذم  ُّ ً، مً حالت عجض غلى امخالن هاـُت اإلاذه      ٌػاوي ؤلاظالم في الىكذ الشَّاهً، زالزُيُاث اللشن الػؽٍش

فلذ ظادث سجابت في الخلالُذ و ألاغشاف و حالت مً الخيلغ في ؼػاثش الذًً . غلى غشاس ما ًجشي في بلذان ؤوسوبا و فشوعا

خ و اغخالذ مادجه الحُت التي هي اللغت الػشبُت و مً هىا لضم ألامش، غىذ ابً بادٌغ، ؤن . و ولىظه ؤخشظخه غً الخاٍس

ت الحذًشت ُّ الح غلى اغخماد ؤلاظالم الزاحي وةميان حماسي مػاـش للمذه فما هى ؤلاظالم الزاحي، و . ًىصح سظاٌ ؤلـا

                                                           
7
الحي في اواس ظمػُت الػلماء اإلاعلمحن هى ؤن  ،ما ًاهذ ظػت ـذس ابً بادٌغ همفلح و امخالهه لشوح الدعامح   اظتراحه لليؽاه ؤلـا

حن، كفذ به الجمُؼ و ؤن جإظِغ الجمػُت ًجب ؤن ًنهن بها الجمُؼ بداسة و مجخمؼ و فخح باب الفمل و البزٌ الى اليافت ًلٌى . الجضاثٍش

حن نابً بادٌغ في فمل م ؤٌو ) باػم حمعُت العلماء اإلاؼلمحن ؤفخخح هصا الاحخماع : " ظاهم في جإظِغ ظمػُت الػلماء اإلاعلمحن الجضاثٍش

و ؤكسم الـىط الى ؤهل العاصمت ؤحمعحن الصًً ؤحؼىىا وفازة الجمعُت و ؤهطمىا طُافتها، فبرهىىا على ؤنهم ؤهل ألن جيىن  (احخماع للجمعُت

ر مثل جلمؼان و بجاًت و  العاصمت بهم ضؤغ اللؼط و كلبه، و ؤنهم بةعخىائهم بالعلم و بهطامهم للعلماء ؤحُىا عىاصمىا العلمُت العاهطة في الخاٍض

نها  (و وان مً ضحاٌ الؼطق و ؤعُانها الخجاض )ثم ؤؿىط الـُر عمط اػماعُل  (...)جيهطث و كلعت بني حّماز  ثم ؤكسم  (...)و العامل على جيٍى

و ال عجب في هصه ... لحؼً كبىله لطثِؽ اللجىت اإلااػؼت الؼُس عمط اػماعُل  (مسًط ؿاون ألاهالي)  Miranteالـىط للؼُس محراهذ

الصي ٌعطف ؤن اإلاؼلمحن الصًً بطهىىا على حؼً ػلىههم زاثما في حمُع  (محراهذ)ألادالق العالُت و آلازاب اللؼُفت مً شلً الطحل العظُم 

 .1931بادٌغ، خىبخان لفاحب املجلت، مجلت الؽهاب، ظىان،  ابً، .."اإلاىاػً ًحب ؤن ٌعاملىا الُىم بغحر ما واهىا ٌعاملىن به ؤمؽ 
 

8
 .1938غبذ الحمُذ بً بادٌغ، ؤلاظالم الزاحي و ؤلاظالم الىساسي، ؤيهما ًنهن باألمم، الؽهاب، فُفشي   
 



4 
 

اػالم مً ًفهم كىاعس ؤلاػالم و ًسضن محاػً ؤلاػالم في علاثسه و ؤدالكه  آزابه و "هزا اظتهاد مً ابً بادٌغ هفعه، 

ت- حؼب ػاكخه- احيامه و ؤعماله، و ًخفله و ًبنى شلً وله على الفىط و الىظط، . في آلاًاث اللطآهُت و ألاحازًث الىبٍى

فُفطق بحن ما هى اػالم بحؼىه و بطهاهه، و ما لِؽ مىه بلبحه و بؼالهه، فحُاجه حُاة فىط و اًمان و عمل، ومحبخه 

 .9"لإلػالم محبت عللُت كلبُت بحىم العلل و البرهان هما هي بملخض ى الـعىض و الىحسان

ف لإلظالم الزاحي، هى اظتهاد ملحاولت اظخىىاه سظالت ؤلاظالم في الضمً الشَّاهً الزي ٌعاًش       الىاضح مً هزا الخػٍش

ت الذًيُت و الشلافُت و ول ؤلامياهاث التي ًىفشها . 10اإلاذهُت الجذًذة في وافت ظىاهبها و ججلُاتها، مهما واهذ بيُتها البؽٍش

ؤلاظالم الزاحي، مً فىش و اًمان و غمل، ًجب ؤن ًالصمها الفذق، و ؤن املحبت ؤلاظالمُت جشادف املحبت ؤلاوعاهُت التي 

رلً هى ؤلاظالم الزاحي الزي ٌعاغذ غلى النهمت الؽاملت للمعلمحن في ظُاق الذولت . جملً بجماع الللب و الػلل

: " الحذًشت اللاثمت غلى الخلذم و الشقي، و ًىضح ابً بادٌغ وبُػت الخفىحر اإلاخػلم باإلظالم الزاحي، غلى الىحى الخالي 

 و بىاء ألاكىاٌ و ألاعماٌ و ألاحيام على الفىط، جنهع ألامم، فدؼدثمط ما 11فبالخفىحر في آًاث هللا الؼمعُت و آًاجه اليىهُت

 .12"في الؼمىاث و ما في ألاضض و حـُس الصطوح اإلاسهُت و العمطان

      هزا الجاهب، اإلاخػلم باإلظالم الزاحي، الجهذ الخاؿ باإلاعلمحن في ـلتهم بالخلذم و اإلاذهُت، ًحخاط ؤًما الى 

ت و ألاخىة  خُت الشاجػت مؼ الػذالت و الحٍش و لىً ... معاغذة الذولت اإلاخمذهت و اإلاخحّمشة ، فشوعا راث الخجشبت الخاٍس

ىن مىه و حاولىا اظخلهامه مً ؤظل فهم الحلاثم و جىلُؼ اإلاعاثل و  هزا الىظه اإلاؽشق الزي واإلاا جلشب الجضاثٍش

الح، اهخىف هزا الىظه كىاع آخش مىاكن جماما له و مً راث الخجشبت الفشوعُت و في الػمل الزي ًلىم به  ؼشح ؤلـا

حن، حاثلحن  غّشاب الاظخػماس  و ؤغىاهه بن في الجضاثش ؤو في فشوعا، و الزًً هفبىا ؤهفعهم مىاوثحن للمعلمحن الجضاثٍش

ال عجب، : " بُنهم و بحن الخلذم و الشقي في اإلاذهُت الحذًشت، و هزا اؼياٌ حلُلي ًىشحه ابً بادٌغ غلى الىحى الخالي 
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 همىرط الشظاٌ الزًً كذمهم ابً بادٌغ هباغشحن لحُاة ؤمت ظذًذة امخلىذ هاـُت اإلاذهُت الحذًشت هى مفىفى هماٌ، الضغُم التروي  10

خ في آخش جىىساجه  زاثشا غلى ؤلاظالم الخللُذي و مخػللا ؤجاجىسنفلذ وان . ماظغ دولت جشهُا غلى اظاط مً ملخمُاث و ؼشوه الخاٍس

باإلظالم الزاحي اللاثم غلى الصخفُت الفزة اإلالبلت غلى الحُاة الجذًذة دوهما جلىا ؤو جشاظؼ، ال ًىلي ؼىش هّمه و اهخمامه الا النهمت 

للس ثاض مصؼفى : " و ًلٌى في هزا الفذد، في ولمت ًابً فيها الضغُم التروي غلى الىحى الخالي.  الذًً راجهحالؽاملت التي حعاغذ غلى اـال

فإلغى الخالفت العاثفت و كؼع ًس . هماٌ حلُلت ثىضة حامعت حاضفت و لىىه لم ًىً على ؤلاػالم، و بهما ثاض على هاالء الصًً ٌؼمىن باإلاؼلمحن

 الؼطكُت مً حصوضها، و كاٌ لألمم ؤلاػالمُت علُىم ؤهفؼىم و عليَّ ظكىمؤولئً العلماء عً الحىم، فطفع مجلت ألاحيام و ؤكخلع شجطة 

واث ش بىم ما زمخم على ما ؤهخم علُه، فيّىهىا ؤهفؼىم ثم حعالىا هخعاهس و هخعاون هما جخعاهس و جخعاون ألامم الاجصاٌهفس ي، ال دحر لي 

ت الحذًشت التي ًجب ؤن جلىم غلى . 1938 الؽهاب، هىفمبر ".الؼُازة و الؼلؼان َُّ ما جفصح غىه ولمت ابً بادٌغ هي اـشاسه غلى اإلاذه

 .ؤلاظالم الزاحي الزي ًاظغ للىُان اإلاعخلل و ًىفش وامل العُادة ألامت غلى ما الىلؼ به مفىفى هماٌ

 
11

ذه، و ٌػني رلً ؤن مػاوي الحُاة في ؤلاظالم جخىلب ؤًما    بؼاسة ابً بادٌغ الى الخفىحر في آلاًاث الىىهُت ًدىاظب مؼ اإلالام الزي ًٍش

الخفىحر في هخاب الىىن و سواجؼ هللا في خلله، في العمىاث و ألاسك و ؤلاوعان، و هزا ما جلذمه في الىكذ الّشاهً الحماسة الغشبُت في آخش 

م. جىىساتها و سكّيها  .فالغشب، بمػنى مً اإلاػاوي، ٌعاغذ بةهجاصاجه الػلمُت و الخلىُت غلى فهم دالالث اللشآن الىٍش
12
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ت الصمُمت، و الفىط العلمي الفطوؼىي الخاٌ ما زهىها مً الطوح الفطوؼٍى
ّ
مخىا الخجطبت ؤهىا ول

ّ
ضؤًىا مجؼما مً - فلس عل

ت و ألادىة و اإلاؼاواة التي هخبذ بسماء ؤولئً ألابؼاٌ، فىىا هلسض ما ًعزاز  ر فطوؼا الحافل، و ػمعىا حلُت آًاث الحٍط جاٍض

بعجابا بفطوؼا العظُمت، هعزاز حعجبا مً كىم ٌعِـىن باػمها و جىؼم ؤكىالهم و ؤعمالهم، في الغالب، على ما ضؤًىاه و ما 

 زم 13"! ؤولئً الصًً ًطمىن ول مسافع عً حّله مً اإلاؼلمحن املخلصحن لفطوؼا بإهه مخعصب حعصبا اػالمُا... ػمعىاه 

غ، هلاغذة ظلىن  ًىصح هاالء بإخز ما ظاء في خىاب العُذ سثِغ الجمهىسٍت، بمىاظبت جذؼحن مسجذ باَس

 .حماسي و مبادت للعحر في حُاتهم

 الدعامح في املجاٌ التربىي 

ً في ظل كىاهحن الجمهىسٍت و  ل الحُاة، بذون مؽلت، مؼ آلاخٍش الحُت، هي جَحمُّ      الدعامح في ججشبت ابً بادٌغ ؤلـا

ت، :  اإلاػشوفت1789الىظام اللاهىوي اللاثم غلى مبادت الشىسة الفشوعُت  ت، ؤخىة و معاواة، و في الحالت الجضاثٍش حٍش

ًىىىي الدعامح غلى الخػاٌؾ الذًني في ظل هظام ًحترم الخػامل باإلاشل بحن الذًاهاث، و الالتزام بلُم ألاخىة و الضمالت 

ت الذًيُت و الممحر و الفىش، و ول هزه اإلاػاوي مىشظت في ؼػاس الشىسة الفشوعُت و  و حعً الجىاس فمال غً الحٍش

ت ٌػاهىن مً غُاب خاثب و مزمىم  ، لىً ألاهالي اإلاعلمحن في اإلاعخػمشة الجضاثٍش كىاهحن الذولت الفشوعُت في اإلاتروبٌى

م و هما ظاءث ؤًما في اإلابادت التي جحشسث بها فشوعا مً ظىىة الىظام  لهزه الفماثل، هما وسدث في اللشآن الىٍش

 ( .  ( l’Ancien  Régimeالعابم غلى الشىسة

      و غلُه، فلذ حشؿ ابً بادٌغ غلى الدعامح همفهىم اظشاجي، ال ًحُل الى داللخه الذًيُت فحعب، بل ًخػذاه الى 

املجاٌ العُاس ي و اللاهىوي و اإلاذوي، باللذس الزي ًمىً ؤن ًخحلم، ألن الىلؼ الاظخػماسي اإلاىشط للظلم، الحُف 

و الترظمت الػملُت . وظىء اإلاػاملت ًحٌى دون اظخفادة ألاهالي مً مػاوي الدعامح و امياهاجه ألاخالكُت و الػملُت

لفمُلت الدعامح غىذ ابً بادٌغ ، ؤن ًخم الػِؾ اإلاؽترن مؼ ألامت الفشوعُت في الجضاثش في ظل ظُادة كىاهحن 

ػاث  الجمهىسٍت و مبادت الحىم اإلاذوي الػادٌ و اإلاىفف، بحُض ًخم جلاظم زشواث البلذ و خحرتها بىاء غلى حؽَش

حعاغذ غلى سدم الخمُحز بحن العيان و  جشكُت الجمُؼ الى مفاف اإلاىاوىحن وإفمل ظبُل الى بىاء دولت داثمت و كاسة 

خها اإلاػاـش  .حعدىذ الى سوح اإلاذهُت الحذًشت و جاٍس

الحي الزي ؤجخز بػذا       ان فمُلت الدعامح و كُمتها، حعدىذ في فىش بادٌغ و ججشبخه الى فلعفت مؽشوغه ؤلـا

حن غام " ووىُا" ت 1931وؼامال ، بػذ جإظِغ ظمػُت الػلماء اإلاعلمحن الجضاثٍش ، في ؤغلاب احخفاالث فشوعا بمئٍى

حن مً ألاهالي اإلاعلمحن،  و ؤهه مً ؤلاهفاف و . الاحخالٌ بن اهجاصاث فشوعا في الجضاثش هي بالمبي ما ًىلق الجضاثٍش

الػذٌ ؤن حػمم هزه ؤلاهجاصاث غلى الجمُؼ وإفمل ظبُل الى جفادي الىىاسر العُاظُت الحلا، ألن وبُػت الىظام 

خ اللادم وان ابً بادٌغ ـادكا بةمياهُت الػِؾ . الاظخػماسي ؤهه ال ًحفل هشحرا بمعإلت الػىاكب و مفمُاث الخاٍس

حن، بحن الذًاهاث الخىحُذًت في الجضاثش، فهي ؤسك حعؼ الجمُؼ، و غلى الجمُؼ  اإلاؽترن بحن الفشوعُحن و الجضاثٍش
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جلً حلُلت اسجلذ غىذ ابً بادٌغ الى الُلحن و هزس هفعه . ؤًما دحن الاظخػماس الزي ًجب ؤن ًىىن خفم الجمُؼ

 .لها الى ؤن ًضوٌ الاظخػماس

حن اإلاعلمحن، في سؤي ابً بادٌغ، هم اًما خفىم فشوعا، و هزا ما ًىضحه الشظل في ؤهثر مً       بن خفىم الجضاثٍش

فػىذما ؤـذسث الحىىمت الفشوعُت مشظىم سهُِه اللاض ي بحظش حػلُم اللغت الػشبُت الا بؽشه . ملاٌ و ملام

ت في  الحفٌى غلى سخفت مً ؤلاداسة، و هى ؤلاظشاء الزي اغخبره ممشلى ألاهالي هلُفت جىاٌ مً شخفُت ألامت الجضاثٍش

ت للصخصُت ؤلاػالمُت" ؤهم ملّىم مً ملىماتها و هي اللغت الػشبُت  هما هخب ابً بادٌغ، و الزي اغخبر " اإلاازة الحٍُى

ؤن اإلاشظىم اإلالػىن ـذس بىحي مً خفىم و ؤغذاء اإلاعلمحن و خفىم و ؤغذاء فشوعا ؤًما، و ؤن واهىا ال ًذسهىن 

ب غلى رلً بلىله 
ّ
ت، و كذ غل ت جيخظط مً فطوؼا مىحها حم : " رلً بحىم رهىُتهم الاظخػماٍس بِىما ألامت الجعاثٍط

ت، و ؤعساء فطوؼا ؤًظا، ًجمعىن ؤمطهم،  ذ البرإلااوي ، مع بلائها على شخصُتها ؤلاػالمُت، بش ؤعساء ألامت الجعاثٍط الخصٍى

 بعلىباث صاضمت على الخعلُم، ليهسزوا هصه الصخصُت ؤلاػالمُت 
ً
ا  وظاٍض

ً
و ًبسون هُسهم، فِؼخصسضون مً الحيىمت كطاضا

 .14"مً ؤصلها و لُلظىا عليها باللظاء على مازة حُاتها

     جىضح الفلشة العابلت مً هالم ابً بادٌغ حالت الخالصم بحن ؤلاظالم و الذولت الحذًشت، و ؤن مفحر فشوعا و الجضاثش 

واحذ، و ؤن اإلاىلز ألاخحر و الىحُذ هى الػِؾ اإلاؽترن، ألن غظمت فشوعا جخحلم ؤًما باإلظالم، و ؤن اإلاعلمحن 

ت الخىاظذ آلامً و .. بةميانهم الاظخفادة مً الىظام اللاهىوي الفشون ي جىن فـش ّىِ
َ
لىً الاظخػماس و ؤغىاهه هم الزًً ًف

و ٌؽذد ابً بادٌغ بىغُه الحاد و بفحرجه اإلاخىىسة غلى .. اإلاعخلش بحن العيان غلى جىىغه وىاثفهم و اخخالف دًاهاتهم

ػحري الصًً زبطوا اإلاىُسة، و الصًً لم ًخفؼىىا لها، فـاضوىا في جىفُصها، ؤنهم ما : " مفحر مشل هزه اإلاياثذ، فُلٌى 

ؤصابىا بهصه اإلاىُسة الا ػمعت فطوؼا في العالم ؤلاػالمي و العطبي، في الىكذ الصي جىفم فُه اإلاالًحن على جحؼحن ػمعتها 

حن في ؤحطج ؤوكاتها و ؤؿسها حاحت الى ألامم اإلاطجبؼت بها. فيهما  .15"و مياهتها عىس الجعاثٍط

الحي الزي ًحافظ غلى ما هى كاثم بما ٌعاغذ الجمُؼ غلى الػِؾ اإلاؽترن في       اظترح ابً بادٌغ مؽشوغه ؤلـا

اواس مً دولت اإلااظعاث الػمىمُت و الىظام اللاهىوي، ال ًذغى الى الشىسة و ال الى الخمشد ؤو الاهلالب غلى ما هى ظاثذ، 

بىاء غلى كىاغخه باإلاىظىمت اللُمُت و ألاخالكُت ؤلاظالمُت و وغُه بالفىش العُاس ي الحذًض و هظمه اللاثمت غلى 

و غلُه، فلذ وان ًحشؿ غلى لشوسة اإلاػاملت باإلاشل . الذًمىكشاوُت و بداسة الاخخالف  و الخىىع الازني و اللىمي و الذًني

فالدعامح . بىاء غلى مفهىم الدعامح الزي ال ًلخفش غلى اإلاػنى الذًني، بل ًجب ؤن ًخػذي وافت مىاحي الحُاة

 و الػِؾ اإلاؽترن، و ؤن المامً غلى 
ً
ش املجاٌ للخىاظذ مػا ِ

ّ
باغخباسه فمُلت ؤخالكُت و مفهىم اظشاجي هفُل بإن ًىف

رلً هى الذولت راث اإلااظعاث التي جخػامل مؼ ؼػب واحذ، و لِغ بىظهحن جخاوب مً ظهت الفشوعُحن و جخاوب 

 .(مذوهت ؤلاهذظُىا)بلىاهحن ؤخشي ألاهالي اإلاعلمحن 
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ذ مً  ذم ؤلاداسة غلى اظشاءاث اظخصىاثُت ؼارة جٍض
ْ
ل
ُ
الحي الؽامل، ؤن ال ج      وان ابً بادٌغ ًذسن، وفم مؽشوغه ؤلـا

الخمُحز و الخفشكت بحن اإلادعاهىحن في معخػمشة الجضاثش، ألن مً وبُػت الخفشف الاظخػماسي ؤن ًشجب الػىاكب 

، الشامي الى حػىُل 1938 ماسط 8و لػّل واكػت ـذوس مشظىم سوهُِه، . الىخُمت غلى الجمُؼ هظشا لخػلذ ظاهشجه

الىظام الاظخػماسي و جىظهه الخذمحري اإلافاسق إلابذؤ " غىف " حػلُم اللغت الػشبُت لذي ألاهالي اإلاعلمحن، جاهذ 

مىن اإلالصىزون، فهم معلمى : " الدعامح و  سوح الحذازت، ًلٌى ابً بادٌغ في هزا الفذد  ِ
ّ
ًْ اإلاعل للس فهمذ ألامت َم

ِجسون  ًَ اللطآن و ؤلاػالم، و لغت اللطآن و ؤلاػالم، ألنهم هم الصًً عطفذ ألامت ولها ما ًللىن مً معاضطت و مىاهظت و ما 

مً ملاومت و محاهمت، بِىما غحرهم مً معلمّي اللغاث ألازًان و اإلاطوححن للىصطاهُت في الؼهٌى و الصحاضي و الجباٌ، 

و هم الصًً بشا ػلبىا الطدص بيل ما ًلعم للؼلب . بحن ؤبىاء و بىاث ؤلاػالم، في ؤمً و ؤمان، بل في جإًُس باللىة و اإلااٌ

ؤحُبىا بالؼيىث و ؤلاعطاض، ؤو اعلً لهم بالطفع لغحر ما ػبب مً ألاػباب، فهم الصًً اشا ػلبىا الُىم وان، هما 

ل  م الثلُل و السجً الؼٍى باألمؽ، الؼيىث ؤو الطفع حىابهم، ثم اشا ؤكسمىا على الخعلُم بال ضدصت وان الخغٍط

حعاءهم، و اشا ؤحجمىا و اػدؼلمىا جم ألعساء ؤلاػالم و العطبُت مطازهم، و كظىا على اللطآن و ؤلاػالم و لغت اللطآن و 

 .16"ؤلاػالم كظاءهم

خها إلاا         مً اإلاػاوي التي ٌؽحر اليها مفهىم الدعامح الذاسط في الفىش ألاوسوبي و خاـت في فشوعا التي غشفذ في جاٍس

بػذ النهمت ألاوسوبُت الحشوب الذًيُت، بحن اليازىلًُ و البروحعخاهذ، مػنى الاحخماٌ ؤو جحّمل آلاخش املخخلف و لى 

 
ً
 ؤي الخحمل و ابذاء اللذسة غلى Tolérer حؽحر الى فػل  Toléranceبن ولمت . هىع مً الخّحمل هىهه ًحمل دًىا آخشا

الح، ؤن  س و هى ًخىك غماس  ؤلـا بواكت الىلؼ و الفبر غلُه، و هزا ما حػامل مػه ؤًما ابً بادٌغ الزي وان ًخفىَّ

فشظا دولت و هظام و كاهىن و حماسة حذًشت راث مياهت غاإلاُت حغشي باالكخفاء و  الاحخزاء، لىً لفشوعا  ؤًما وظه 

اث و غذم  ت اللاثمت غلى حشمانهم مً الحلىق و الحٍش اظخػماسي، ابشص ما ًظهش في ظُاظتها حُاٌ اإلاعخػمشة الجضاثٍش

ل آلاخش و لى هىع . ادساظهم في وغاء ماظعاث الىظام الجمهىسي ىً و الحُف و الجىس هى الزي ٌعخذعي جَحمُّ هزا المَّ

مً الخحمل، لىً غلى ظبُل ملاومخه و الخخلق مىه، خاـت و ؤن امياهُت ملاومت الاظخػماس غً خلفُت اظشاثُت 

م و ما ظاء  الدعامح هى  ما ٌػشفه ابً بادٌغ مً مػاوي الففح و الػفى و العماحت و الغفشان الىاسدة في اللشآن الىٍش

ت و العلف الفالح مً ألامت، و ولها ًفُذ ؤن ؼّذة احخماٌ و ـبر غلى اإلاياسه  ٌػلبها  في مػاوي رلً في العىت الىبٍى

: " و في مجاٌ الفبر غلى اإلاياسه و الشلت في اإلاعخلبل ًلٌى ابً بادٌغ . اهفشاط و جىفِغ غً احخلان و حعً الخخام

للس هّىا هحؼب وهىز، ؤهىا وعىز فىصهط بّط ؤلازاضة لىعسها، و في ؤزق ؿعىضها، و بطعاًتها ما جلخظُه مصلحت فطوؼا مً 

هؼب كلىب الـعىب الىاكعت في هؼاق هفىشها  ألًام ضدائها و ؿستها، فجرفع الصىث بالـىط و الاغخباغ، و وعطب عً 

و لىً، و ًا لألػف، داب الظً، و دابذ الىعىز و . ؿعىض ألامت و عاػفتها الحلُلُحن باللؼان الصازق و الظمحر اإلاطجاح

ف لحاٌ ممشلي ألامت بػذ غىدتهم الى اليؽاه الاظخماعي، ، إلاا بػذ 17"اهلـعذ ألاماوي التي هي احالم و جظلُل   هزا ـو

ت حػلُم اللغت الػشبُت و لغت كشآنها، و هي حالت 1938ـاثفت  ، و لم ًفذس  ما ًفُذ اظخجابت إلاىالب ألامت في حٍش

                                                           
16

 .هفغ اإلاشظؼ  
17

  1938 هىفمبر 18ابً بادٌغ، بمارا وػىد ؟ البفاثش،   
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بطغم ." ؤما هُف ًجب الخفشف حُاٌ هزا الىلؼ، فُلٌى ابً بادٌغ . ماظفت و ماإلات هما ًلٌى ابً بادٌغ

م  (ألامت)العطاكُل ما جعاٌ جبصٌ في الخعلُم بيل مىاػبت، و حؼعى للمؼالبت و اإلالاومت بيل وػُلت مـطوعت، و جخحّمل حغٍط

محن، و ًخحّملىن، بيل ثباث و ػمإهِىت
ّ
فهل جسضن ؤلازاضة معنى هصه الىفؼُت مً ألامت؟ و هل جبصط مً وضاء هصا . اإلاخعل

ىعت؟ لُتها، و 
َّ
الثباث و الجلس ؿبح الحلُلت؟ و هل حـعط بما جىؼىي علُه كلىب هصه ألامت اإلاؼلمت اإلاؼاإلات مً ألالم و الل

ها ًيىن منها ول شلً في صالح الجمُع، و في ػبُل الحم و العسالت، و مً ؤحل الصفاء و الؼالم
ّ
و غني غً البُان، . 18"لعل

ؤن ما جاهذه هزه الفلشة، حشؿ ـاحبها غلى مػاوي الدعامح غىذما حػني الفبر و احخماٌ المُم و العماحت و الشلت 

و هىزا، فلذ اهفشف حػامل ابً بادٌغ مؼ مفهىم الدعامح ،في اواس حشهخه .في الحم و الػذالت و الففاء و العالم 

خ ألاوسوبي الحذًض ه ججشبت الخاٍس الحُت،  الى مخضون ما ًخىفش غلُه جشار ؤلاظالم و ما جحخٍى ال بل، بن ابً بادٌغ . ؤلـا

ًزهب الى ما هى ابػذ مً هزا، ؤي ظلم ؤلاداسة الفشوعُت حُاٌ اللغت الػشبُت، لُلٌى ؤن الؽػب الجضاثشي حشم ؤًما 

ا حطمىا مً حعلّم اللغت الفطوؼُت التي : " مً اللغت الفشوعُت التي ال ًمىً ؤن ٌعخلُم الػِؾ بذونها في الجضاثش 
ّ
و لى ؤه

هي ػبُلىا الى آزاب الغطب و علىمه و فىىهه و فهمه مً حمُع حهاجه، هما حطمىا مً حعلم لغخىا، لىكفىا بظاء شلً 

 .19"الحطمان، لىوان، وىكىفىا بظاء هصا الحطمان

 .في فىش و ججشبت ابً بادٌغ.. الدعامح الذًني

ؤها ظاضع محبت، و لىً على ؤػاغ مً العسٌ و ؤلاهصاف و الاحترام مع ول ؤحس مً ؤي حيؽ وان، و مً ؤي زًً "      

ت . 20" فاعملىا لألدىة و لىً مع ول مً ٌعمل لألدىة فبصلً جيىن ألادىة صازكت... وان َُّ وان ابً بادٌغ فػال ابً اإلاذه

 غليها و غلى ماظعاث دولت اللاهىن سظاء الحل و الاهفشاط ، فلذ وان ـادكا و ملخىػا الى حذ  الحذًشت التي غلم

ػذد و الاخخالف .  21العلىن الحماسي بفمُلت و اظشاثُت الدعامح هخػبحر غً الخػاٌؾ الذًني في املجاٌ اإلاؽترن
َّ
فالخ

                                                           
18

. هفغ اإلاشظؼ   
 

19
. 1938 ؤهخىبش 21 ابً بادٌغ في ظبُل الخػلم، البفاثش،  
 

20
. 1939ابً بادٌغ، ولمت ألاظخار ؤلامام، الؽهاب، ؤوث   
 

21
ى به مىز ا  

ّ
ت و العلىن اإلاذوي الزي جحل  امخلىخه نحلُلت، اسجلذ فمُلت الدعامح و سوح الخأخي غىذ ابً بادٌغ الى اللُمت الحماٍس

الح و الؽىاهذ هشحرة التي جذٌ و جذلل غلى خفلت الدعامح غىذ ابً بادٌغ غىذما جىىن التزاما ؤخالكا غلى الزاث كبل ؤن . فىشة ؤلـا

ً  لها بذون غلمه، ألهه جإخش . جىىن التزاما حُاٌ آلاخٍش
ً
فػىذما ؼشفه الزًً حمشوا الاظخماع الخإظِن ي لجمػُت الػلماء و اهخخبىه سثِعا

غً حمىس الُىم ألاٌو و الشاوي مً ؤؼغاٌ الاظخماع الػام،  فما وان مىه الا هزه اليلمت التي جىم فػال غً ظمى ؤخالكه و اظخػذاد داثم 

ادىاوي ؤهني ؤضاهم في عملىم و اػخلامت جفىحرهم لم جيخذبىوي لصخص ي و اهما ؤضزجم ؤن حـحروا باهخذابي الى : " للخىالؼ و سوح الخفاهم 

م الخعلُم ثألاٌو ؤهني كصط: وصفحن عطف بهما ؤدىهم الظعُف هصا  وكتي على الخعلُم فال ؿغل لي ػىاه، فإضزجم ؤن جطمعوا بةهخذابي الى جىٍط

 لجمُع ألاعظاء على العىاًت به ول بجهسه
ًّ
الثاوي، ؤن هصا العبس له فىطة معطوفت و هى لً . بظهاضا إلالصس مً ؤعظم ملاصس الجمعُت و حثا

ًحُس عنها و لىىه ًبلغها بالتي هي ؤحؼً فمً كبلها فهى ؤخ في هللا و مً ضزها فهى ؤخ في هللا، فاألدىة في هللا فىق ما ًلبل و ما ًطز، فإضزجم ؤن 

 في هزه الفلشة مً خىاب ابً بادٌغ ما " في الص يء الخاص ال ًمؽ ضوح ألادىة في ألامط العامالادخالفو هى : جطمعوا بةهخذابي الى هصا ألاصل

ً في اإلاعاهمت و ؤلاهجاص، و ؤن ؤفمل ظبُل الى رلً ظػت الفذس و سحابت الفىش و سوح : ًفصح شخفُت الشظل  ؤهه ًامً بفمل آلاخٍش

م . 1931 ابً بادٌغ، خىبخان لفاحب املجلت، الؽهاب، ظىان ؤهظش،.ؤلاًمان و الفبر غلى مؽاق الىٍش
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 ًجب ؤن ٌعمى غليها اواس كاهىوي مجشد و مىلىعي ٌػامل الىاط وافت غلى ؤظاط مً الػذٌ و اإلاعاواة و 22و الخىىع

ألاخىة، ألهه في حالت وؽىب خالف ؤو ؤصمت ًجب ؤن ًاوٌ الحل الى الىظام الحاهم و ال ًمىً ان ال ٌػضي اوالكا الى 

غحر ؤن الىظه .. واثفت مً الىىاثف اإلاخىاظذة في املجاٌ اإلاؽترن، مهما وان ؤـلها ؤو دًنها ؤو حضبها العُاس ي

الاظخػماسي للعلىت اللاثمت هى الزي وان داثما ًحٌى بحن ألاهالي اإلاعلمحن و بحن جشكُتهم الاظخماغُت و العُاظُت 

ٌ مشهضهم اللاهىوي و اإلاذوي الى مفاف  و هزا بالزاث  ما حذا .  اإلاعلمحن في الجضاثش" اإلاىاوىحن"باللذس الزي ٌػّذِ

ي الىلؼ اإلافاسق الزي هشَّظه الىظام 
ّ
الحُت الى الاظدشماس في الذًً و في اللغت الػشبُت مً ؤظل جخى بالحشهت ؤلـا

 للاهىن الففل بحن الىىاجغ و الذولت لػام 
ً
 فادحا

ً
لها في الذًً الزي ٌػّذ اختراكا

ّ
 و 1905الاظخػماسي اللاثم و هى جَذخ

 .23 1907للمشظىم الخىبُلي له في الجضاثش و الفادس غام

الح مؼ امياهُت جحلُلها، ؤألمش الزي جىلب مىه الخػاون مؼ  الحُت ظاًل ابً بادٌغ فىشة ؤلـا      في ججشبخه ؤلـا

ت ً غلى اخخالفهم و جىىغهم و حػذدهم في اإلاىاكؼ الاظخماغُت و اإلاعاولُاث العُاظُت و ؤلاداٍس هزه الحلُلت . ألاخٍش

فػىذما ساح ابً بادٌغ . حػذ الصمت مً لىاصم الخػامل الُىمي في اإلاذًىت، التي لم حػذ كاـشة غلى فئت ؤو واثفت ؤو وبلت

الحي غلى ؤظاط مً اللغت الػشبُت و الذًً ؤلاظالمي جىظه الى الجمُؼ مً ؤظل ؤن  ًذغى الى لشوسة جىحُذ الجهذ ؤلـا

حن و معخلبل فشوعا في الجضاثش حن، هزا ؤلاهجاص الػظُم في حُاة الجضاثٍش و . ٌعاهم في  جإظِغ ظمػُت للػلماء الجضاثٍش

ؤيها الؼازة كس اهجعجم ؤمطا عظُما و : " الى هاالء ظمُػهم جىظه ابً بادٌغ في ؤٌو خىاب له ؤما الجمػُت الىاؼئت 

حن زاعي الاحخماع هاػحن ول ؤػباب الافتراق فبرهىخم على ؤن  ؤػؼخم مؼخلبال عظُما، و للس حئخم مً ؤهحاء اللؼط ملّبِ

علماء الجعاثط مخصفىن بما ًجب ؤن ًخصف به العالم الحلُلي الصي صاض العلم له صفت ضوحُت و حُاة كلبُت مً ػعت 

و على ول واحس مّىا ؤن ًيىن زاعُت للجمعُت بلىله و  (...). الصسض  و الدؼامح و وؼُان الفىط الخاص ؤمام الصالح العام

عمله، و ؤن ًيىن ممثال لفىطتها في الاجفاق و الخأخي و وـط الخحر، و ؤن ًؼطح ول واحس مّىا فىطه الخاص عىسما ججيء 

ماجذ مً بُيىا، و ما بلي الا  العمل على  (فطق )حؼبىا ما مض ى، هفى ما جلاجلىا على اليلماث، فيلمت . مصلحت الجمعُت

                                                                                                                                                                                     

 
22

الخىىع و الخعسز و ؤلادخالف حلُلت ٌعيها ابً بازٌؽ جمام الىعي و ًظعها في الخلسًط و الحؼبان في جصطفاجه و ؤكىاله ، و مىص ؤن جإػؼذ   

هثر : "  حىلها كاثم و هصا مً ػبُعت ألامىض هما ًطي ابً بازٌؽ، الصي كاٌ في هصا الصسزآلاضاءحمعُت العلماء و الخالف و ؤلادخالف و حعسز 

 لحلُلت ، مىاظع اإلاخيلمحن فيها، و ان حمعُت ههصه الجمعُت في ؤمت ههصه ألامت في وػً والىػً الجعاثطي ادخلفذالحسًث عً هصه الجمعُت و 

ب، و . بالخىاظع فيها و ادخالف اإلاىاظع في ؿإنها ب، و هظط البعع ش يء مٍط و كس ادخلفذ فيها ألاهظاض ًىم جإػِؼها فهي في هظط البعع ش يء غٍط

 ابً بادٌغ، خىاب سثِغ ظمػُت الػلماء .ظاء هزا الىالم، بمىاظبت مشوس ظيخحن غلى مُالد ظمػُت الػلماء". في هظط البعع ش يء حؼً

ػت،  حن، بىادي الترقي، الؽَش . 1933 ظىلُذ 17اإلاعلمحن الجضاثٍش

 
 Gérard Buisson de Janssens , la séparation ، ًمىً الػىدة الى الاظخػماس حٌى معإلت ففل الذًً ؤلاظالمي غً الذولت حلبت  23

de culte musulman et de l’Etat en Algérie, revue des études islamique, 1948 ; Jacques Carret, le problème de 

l’indépendance du culte musulman en Algérie, revue l’Afrique et l’Asie, 1er trim. ,n° 37, 1957. هما ًمىً الشظىع الى 

ت  خ الحشهت الىوىُت الجضاثٍش ، اإلاشهض الػشبي للبحىر و دساظت العُاظاث، (1954-1912)هخابىا، هىسالذًً زيُى، اؼيالُت الذولت في جاٍس

. 385-357 .، ؿ2015الذوحت، / بحروث
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ما ًخطح مً هزه الفلشة التي وسدث في ؤٌو خىاب البً بادٌغ ؤمام ظمػُت . 24"الىفاق و الىثام لخبلغ غاًت اإلاطام

الح غلى خلفُت واضحت و هي الخمُحز بحن الفالح الػام و اإلافلحت الخاـت،  الػلماء، ؤهه غاصم غلى دخٌى مجاٌ ؤلـا

و ؤن الاهمىاء جحذ ماظعت الجمػُت هى التزام بّحن و ـادق غلى ججؽم دسب اإلاىفػت للجمُؼ، ألن، هما ًلٌى في 

، و ًمُف في ملام آخش ًاهذ فُه جماهُه في 25"مبسؤها ؤلاصالحي التهصًبي كس ملً علُىا حىاػىا و ؤوكخىا" مىلؼ آخش، 

بدىاوي ؤهني ما هىذ : " الىوً الجضاثشي، غىذما ولفه الاظخماع الػام اإلااظغ لجمػُت الػلماء جىلي سثاظتها، فلاٌ 

اػت لى هىذ حاططا ًىم الاحخماع ألاٌو فىُف جذؼط لي بالباٌ و ؤها غاثب، لىىىم بخىاطعىم و  ؤعس هفس ي ؤهال للٍط

اػت و ؤها، غاثب ً فاهخذبخمىوي للٍط بدىاوي، ؤهني هىذ . ػالمت صسوضهم و ػمى اهظاضهم حئخم بذالف اعخلازي في ألامٍط

ىُت ؤدطي، فاهلل ؤػإٌ ؤن ًلىزوي على اللُام بالحم الىاحب
ْ
ا للجعاثط، ؤما الُىم، فلس ظزجم في عىلي ِمل

ً
ي
ْ
 .26"ؤعس هفس ي ِمل

 غاإلاُت ؤلاظالم في حعامحه و بوعاهِخه

َل الىظش الى ؤلاظالم هشظالت غاإلاُت       ت، هما ًشي ابً بادٌغ، َظهَّ بن ظُاق اإلاذهُت الحذًشت و ماظعاتها الحماٍس

مىظهت ليافت الىاط و ؤلاوعاهُت في اإلاىلم، و ؤن ظىهش و ـمُم ما ًىىىي غلُه مً مبادت و كُم ًفلح للخىبُم و 

غ غام . ألاخز به لذي وافت الىظم غلى اخخالف جىظهاتها و ؤـىلها  مً كبل 1926و لػّل مىاظبت جذؼحن مسجذ باَس

فلذ واهذ لحظت جذؼحن اإلاسجذ . سثِغ ظمهىسٍت فشوعا، مىاظبت ساجػت ليي ًذلل غلى غاإلاُت ؤلاظالم و ظماحخه

و ظىابا غلى خىاب سثِغ الجمهىسٍت الفشوعُت، كاٌ ابً . لحظت غمشث الجمُؼ معلمحن و فشوعحن في مذًىت ألاهىاس 

خي عظُم في عالكاث فطوؼا و ؤلاػالم، هى شلً اإلاىكف الصي وكفه ضثِؽ الجمهىضٍت في حفلت : " بادٌغ  مىكف جاٍض

مسجس باَضؽ، اإلاىكف الصي ؤللى فُه دؼابا حلُال ًىم عً ضوح الؼماح و اإلاىزة و الؼالم، و ًىؼم باإلهباض و ؤلاعجاب 

خُت الزي ٌعىؼ فيها هىس ؤلاظالم في مذًىت ألاهىاس، ٌَػّشِف ابً . 27"و الاحترام إلابازت ؤلاػالم و مً وحي هز اللحظت الخاٍس

 فةنها ججس –هفطوؼا السًملطاػُت - زًً الفؼطة ؤلاوؼاهُت، فيل ؤمت مـبعت بمبازت ؤلاوؼاهُت" بادٌغ ؤلاظالم بإهه 

م ؤلاػالم ت " زم ًمُف، ؤن حلُلت ؤلاظالم جخمشل في . 28"هفؼها بإكل هظط في ػٍط احترام اإلاطوءة الصخصُت و الحٍط

ت  حت في آًاث هثحرة مً آي اللطآن زعا اللطآن اليها ، و –ؤلاوؼاهُت و ألادىة الىاػعت جحذ العسالت اإلادؼاٍو  ؤصٌى صٍط

سعى مبازت فطوؼا، فما على ؤبىائها و 
ُ
ماجذ ألالىف مً ؤبؼاٌ فطوؼا بعس شلً بلطون في ػبُل جحلُلها، فهي حسًطة بإن ج

ذُت –ؤبىاثه الُىم   الا جىفُص هصه ألاصٌى جىفُصا – في ػبُل جىػُس املحبت و الخسمت ؤلاوؼاهُت و حني ثماض الطوابؽ الخاٍض

في هزه الفلشة التي جفُن باإلاػاوي الػظُمت التي جىذسط لمً ". زكُلا ًىفل الؼعازة و الهىاء للجمُع في الحاٌ و اإلاأٌ

مىظىمت ألاخالق في ؤلاظالم، ًزهش ابً بادٌغ حلُلت ؤلاظالم هذًً مؽترن لإلوعاهُت ظمػاء و خاـِخه الععي 

                                                           
24

 .1931ابً بادٌغ، خىبخان لفاحب املجلت، الؽهاب، ظىان   
 

25
ػت     .1937 ظىلُذ 17ابً بادٌغ، خىاب سثِغ ظمػُت الػلماء بىادي الترقي، الؽَش
 

26
حن بىادي الترقي، الؽهاب، ظىان     .1931ابً بادٌغ، خىاب سثِغ ظمػُت الػلماء اإلاعلمحن الجضاثٍش

27
غ، الؽهاب،    .1926 ظىلُت 29 ابً بادٌغ، حٌى خىاب ظمى سثِغ الجمهىسٍت في حفلت افخخاح مسجذ باَس

28
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اإلاخىاـل الى جىظُؼ داثشة الخحر و العػادة و الهىاء الى حذ ًحم فُه ؤن ما ًفط ي الى رلً ال ًخشط غً مػنى ؤلاظالم 

العللي و الىفس ي و : ؤلاػالم زًً التهصًب ؤلاوؼاوي" و ًىاـل في راث اإلالام، حػٍشف ؤلاظالم . في اوعاهِخه و غاإلاُخه

ح بخلً الحلُلت الىاصعت و اليلمت . الخللي و ما الحسًث الـٍطف الصي ؤحى به ػمى الطثِؽ و حمله هى على الخصٍط

ذُت الىبري   . 29"ؤلاػالم لىا و لىم، الا هلؼت مً بحط آزابه... الخاٍض

وػم، للذ ـاسث حلُلت ؤلاظالم لىا و لىم ؤي لفشوعا و للمعلمحن، هما ظاء في خىاب سثِغ الجمهىسٍت الفشون ي،       

و هزا ما ًخجاوب فػال مؼ ؤلاظالم هما ًىظش الُه ابً بادٌغ غىذما ٌؽذد غلى ما هى مؽترن و ما هى كابل للخىصَؼ و 

خُت و ًىظه ولمخه الى العُذ . الخػمُم ًىاـل ابً بادٌغ وكىفه غلى حلُلت ؤلاظالم معخغال صخم اللحظت الخاٍس

س مً فطوؼا ؤن حعُيىا على -  ًاػمى الطثِؽ–هصا ؤلاػالم : " سثِغ الجمهىسٍت  الصي هى بتهصًبه لىا و لىم، هى الصي هٍط

سث لإلػالم معهسا عظُما في عاصمتها، ؤن  ُّ س مً فطوؼا التي ؿ حن، هٍط وـط حعالُمه الصحُحت بحن ؤبىاثه و ؤبىائها الجعاثٍط

س الاعخىاء بمؼاحسها بترمُمها،  بةكامت اإلاسضػحن السًيُحن اإلاهصبحن فيها، بخىفحر عسز اللاثمحن : جلفذ حيىمت الجعاثط الى مٍع

عليها بخحؼحن مطجباتهم لُخفطغىا لها، فمنها جيـط الخعالُم العالُت و التهصًب الطاقي الصي ضاق لحظطجىم و ؤعلىخم بالثىاء 

في هزه الفلشة التي ًىاـل فيها جىهُذه غلى فمل ؤلاظالم غلى الجمُؼ، و باظخىاغت الجمؼ ؤلاوعاوي بشمخه . 30"علُه

اإلاسجذ، : ؤن ًفُذ ؤلاظالم، ًىلي ؤًما كُمت الػلم الحذًض و ماظعاجه في الػىاًت بالذًً و فهمه غلى الىظه الصحُح

حن اإلاعلمحن ... اإلاػهذ، اإلاذسظحن، ؤظش اإلاشبحن و اللاثمحن غلى مىظىمت الخػلُم و التربُت فاإلاعإلت لم حػذ، غىذ الجضاثٍش

معإلت معاظذ، هما هى داسط لذي الحىىمت في الجضاثش، بل اإلاىلىع ـاس ًخىلب ماظعاث حػلُم غالي و ساقي، هما 

فلُىً هصا اإلاعهس الجلُل بساًت اعخىاء داص بـاون : " ٌؽشح رلً ابً بادٌغ في آخش ولمخه الى سثِغ الجمهىسٍت 

حن السًيُت التي لها املحل ألاكسغ مً كلىبهم، و لُبم ضمعا دالسا الى الىز و ؤلادالص اإلاخبازلحن بحن  اإلاؼلمحن الجعاثٍط

 .31"فطوؼا و ؤبىائها اإلاؼلمحن

الحلُلت، بن ابً بادٌغ ال ًخىكف غً حػٍشف ؤلاظالم في مذلىله الحذًض و اإلاػاـش، فهى اإلاشلف الزي ال ًىف      

و غلُه، فلذ حػشك لحلُلت الذًً . غً الخفىحر في كماًا ألامت في ـلتها بالىظىد الفشون ي في الجضاثش و مؼ الػالم وله

ؤلاظالم في مىاكؼ و ؤولاع و ؤحىاٌ مخخلفت، و في ول مّشة ساح ًبحض في معاًشة ؤلاظالم لشوح الػفش مً خالٌ مفهىم 

الدعامح و غاإلاُت الشظالت، فلذ حشؿ غلى ؤن ًىأي بىفعه غً ول سوح حضبُت ؤو هضغت واثفُت، دًذهه البحض الذاثم 

ففي ملاٌ وؽشه غام . غً ؤوش الخىاـل و الخػاٌؾ و جلاظم الترار اإلاؽترن و الخىلؼ الى حالت بوعاهُت مؽترهت

 بحن اإلاعلمحن 1934، في ظُاق اإلاذ الفاش ي و الىاصي و في اغلاب ؤحذار التي ؼهذتها مذًىت كعىىُىت بذاًت ؼهش 1934

بن ؤلاػالم : " ، و ٌؽشح فُه ؤلاظالم غلى اإلاىىاٌ الخالي "هحً معلمىن و هفى" و اليهىد، هخب ابً بادٌغ ملاال واضحا 

الصي هسًً به، و هى زًً هللا، الصي ؤضػل به حمُع ؤهبُاثه، و هّمل هساًخه و عّمم ؤلاصالح البـطي به على لؼان داجم 

 و حماعاث، لصالح حالهم و مألهم
ً
ط العلٌى و جعهُت . ضػله، هى زًً حامع ليل ما ًحخاج الُه البـط ؤفطازا فهى زًً لخىٍى
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م ألاعماٌ فُىمل ؤلاوؼاهُت و ًىظم الاحخماع، و ًطؿس العمطان، و ًلُم محزان العسٌ، . الىفىغ و جصحُح العلاثس و جلٍى

و ًيـط ؤلاحؼان، فال ًحخاج بعسه الى ما ًدىافط علُه ألاوضوبُىن مً مبازت ؤحعاب و حمعُاث، لِؽ في اػخؼاعت ش يء 

هما ؤهه ال ٌؼلم واحس منها مً كىاعس . منها ؤن ًصلح حالهم ال في الؼُاػت و ال في الاحخماع، زع عىً ألادالق و آلازاب

و . فاإلاؼلم بؼبُعت بػالمه بعُس عً ول هصه الجمعُاث و ألاحعاب. مىافُت للفؼطة ؤو مجاهبت للعسٌ ؤو طعُفت في العلل

 .32"هصه هي حاٌ الؼىاز ألاعظم مً اإلاؼلمحن في حمُع ألاكؼاض

      واضح مً هزه الفلشة، ؤن ابً بادٌغ ًيؽذ مً ؤلاظالم وبُػخه ؤلاوعاهُت التي حعخىغب الجمُؼ باللذس الزي 

فاإلظالم دًً هللا الزي ؤوحى به الى وافت الشظل، و ؤهه مىظه الى . ًجشده و ًجزهه غً الىاثفُت و الػاثلُت و اللىمُت

ىا بلذس هبحر مً ؤلاوعاهُت حتى ًذسهىا حلُلت ؤلاظالم . وافت الىاط
ُّ
فلي ًلؼ غلى البؽش في الػفش الحالش ؤن ًخحل

فه سظالت الى الجمُؼ غلى حػذدهم و اخخالف ؤلعنهم و  ازيُاتهم، ألن الذًً ؤلاظالمي ظامؼ ليل ما ًحخاط الُه  بـى

ؤلاظالم، هما ًشي ابً بادٌغ، ـُغت كابلت للخػمُم . البؽش ؤفشادا و ظماغاث بن في ؤولاغهم الحالُت ؤو  في اإلاعخلبل

ت إلاً ًحعً الىظش و الخفىحر فُه، . و اسلُت للمؽترن البؽشي و لفالح ؤلاوعاهُت  جلً خاـُت ؤلاظالم الجىهٍش

 راث ؤبػاد دولُت ، جخجاوص ألافشاد و ألاكىاس، في هزه الحالت 
ً
خاـت غىذما جىاظه املجخمػاث و الذٌو ؤصماث و محىا

 .ًظهش ؤلاظالم همشظؼ ؤغلى ٌػىد الُه اليل مً ؤظل جلص ي اميان الحل و الاهفشاط

  و هىزا، و في ملام الحض غلى الىعي بخاـُت الدعامح ؤلاوعاوي لإلظالم في الجضاثش، فةن ابً بادٌغ ًاهذ هزه    

حن فحعب، بل لألوسبُحن ؤًما، و لػّل لهاالء ؤهثر فالخػذد و الخىىع و ؤلاخخالف . الحلُلت لِغ للمعلمحن الجضاثٍش

ًجب ؤن ًىىن في الىلؼ الجضاثشي سحمت، و فاغلُت ؤلاظالم هي حافض للجمُؼ معلمحن و غحرهم مً ؤظل ججاوص 

ت و ما ًتهذد ؤوسوبا مً هزس الحشب الىؼُىت فلذ ساود ألاوسوبُىن هاظعا . ألاولاع الفػبت، خاـت الحالت الاظخػماٍس

ت الى الحىم في اإلااهُا، ؤفط ى الى ؤن هشحر مً الذٌو ؤضحذ في ولؼ مً ًلخلي   بػذ ـػىد الىاٍص
ً
مذلهما و خىحرا

و مً هىا لشوسة الخىلؼ الى لغت العماء و سظالت الدعامح و كُم . ؤهفاظه بفػىبت و ًتركب ؼام الحشب في ؤًت لحظت

ألاخالق اإلاؽترهت، و هي ؤلامياهاث التي وظذها ابً بادٌغ في الذًً ؤلاظالمي و حض غلى الخمعً بها برا ؤسادث فشوعا و 

بن ؤلاظالم، هما ًشي ابً بادٌغ، ًخمخؼ  بخاـُت كابلُت حػمُم فماثله و . مً في ولػُتها، الخشوط مً اإلاإصق الفػب

 .فىاثذه و خحراجه و خالـه غلى الجمُؼ هما وسد رلً ـشاحت في الفلشة العابلت

      هىان حالت مً الخالصم في فىش و ججشبت ابً بادٌغ بحن الدعامح و الجزغت ؤلاوعاهُت، اي جىظه داثما هحى جىظُؼ 

فجزغخه ؤلاوعاهُت ال ٌعخمذها مً ؤلاظالم فحعب . الفىش و سحابت الفذس و  الشلا بلبٌى آلاخش والػِؾ اإلاؽترن مػه

بلذس ما ؤهه ًجذ في ول الخجاسب الىبري التي حللتها ألامم ألاخشي جشازا اوعاهُا مؽتروا ما دام جمخن غنها ما ًىفؼ 

الىاط و ٌعاغذ ألامم و املجخمػاث غلى الػبىس الى مفاف ؤخشي مً الخلذم و الخىىس، غلى ما فػلذ الشىساث الىبري 

يا ل و حعخفُذ مىه ظاثش الؽػىب برا ما هي . في ؤوسوبا و ؤمٍش خُت كاظم مؽترن ًفُذ ألـا بن فػل الشىساث الخاٍس

ؤسادث رلً، ألنها ؤـال زىساث غلى الظلم و الىغُان و بواحت باالظدبذاد و الاظخغالٌ و هزه لها مػاوي واحذة في وافت 
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البلذان، و مً زم ًجب حػمُم ؤظالُب ملاومتها و جذبحر ؤفمل العبل لخجاوص ؤولاغها و منها الىلؼ الاظخػماسي هما 

باألمؽ، شهط :" ففي مىلؼ الحذًض غً الشىسة الفشوعُت الىبري هخجشبت غاإلاُت ، ًلٌى ابً بادٌغ. ًشي ابً بادٌغ

ت في عطوغ العىاصم  ، و "باَضؽ" العالم اإلاخمّسن وله باإلحالٌ و الاحترام، شلً الُىم الصي ؤؿطكذ فُه ؿمؽ الحٍط

، جلّىض عطوؾ اإلالىن و حعلي صطوح ألامم و بشا وان هصا العُس عُس . اهبعثذ ههطبائها منها في ؤػالن الللىب و العلٌى

ر بسماء ؤبىائها  في الخاٍض
َّ
ت، ألهه دؽ فةنها عُس ؤلاوؼاهُت حمعاء ألهه مبسؤ عخلها، عُس ألامم ولها ألهه ًيبىع . ألامت الفطوؼٍى

ها في . ؿعىضها و ًلظتها ها بسّمِ ها فإحلها به ألامت التي ضبؼنها بفطوؼا ضوابؽ مخِىت، و امتزج زمُّ
ّ
و بشا وان عُس ألامم ول

ت التي ؤدلصذ لفطوؼا بدالصا ؿهس به العالم. مىاػً اإلاىث و الـطف  ".جلً هي ألامت الجعاثٍط

      ًاهذ ابً بادٌغ خىا زابخا في مىهجه و جفىحره الشامي داثما الى البحض غً اإلاىالؼ ؤلاوعاهُت لخػمُم خحراتها و 

ه بػظمت الشىسة الفشوعُت لػام . فىاثذها غلى الىاط وافت ، خاـت غىذ 1789فلذ واهذ له ؤهثر مً مىاظبت للخىٍى

 ظىلُت مً ول ظىت، فهي مىاظبت لخزهحر الىظام الاظخػماسي بمذي الػعف و الحُف الزي لحم 14الاحخفاٌ بها ًىم 

حن كُاظا غلى ما ظاءث به الشىسة الفشوعُت حن ،خاـت الزًً . الجضاثٍش و ابً بادٌغ مشله مشل اإلافلححن الجضاثٍش

خ و جخماهى  الحُت و الشىسٍت التي حعاوق خي الخاٍس حػلمىا في اإلاذاسط الفشوعُت، ًذسن كُمت و ؤهمُت الحشواث ؤلـا

و الحلُلت، هما ًشي داثما ابً بادٌغ، فةرا واهذ فشوعا مجخمػا و . مػه مً ؤظل جخىي ألاولاع الفػبت ومأصكها

دولت و ؤفشادا، كذ حللذ مياظب ساجػت جخىذ بها الخخلف العُاس ي و الاكخفادي و الفىشي، فةهه بةميان ؤن 

ؼ الخىمُت الاكخفادًت حن، الزًً خالىا الى ظاهب فشوعا الحشوب و اإلاػاسن و مؽاَس باألمغ . 33ًحفل رلً للجضاثٍش

فلي، ًلٌى ابً بادٌغ، غاد الجضاثُىن مً ظاحاث الىغى و ظبهاث اللخاٌ دفاغا غً حُاك فشوعا في حشبها الىبري 

ّشِع 
َ
حن ؤن ًحفلىا غلى ؤظباب الشقي و الىمى و الخىّىس، و آن لفشوعا ؤن حؽ مؼ ؤإلااهُا و حلفائها، و آن لهاالء الجضاثٍش

خُت و العُاظُت  للىاط ظمُػا في الجضاثش هما في اإلاعخػمشاث ألاخشي مً ؤظل سدم الخفاوث و  جشظُم الؽشغُت الخاٍس

و هىزا، فةن فىش ابً . للذولت الفشوعُت الػظمى و بال ـاسث ألامىس الى الانهُاس  الىبحر ، هبر الشىسة الفشوعُت هفعها

بادٌغ مؼ ججشبخه ًشجلُان الى ألافم ؤلاوعاوي اللادس غلى جلاظم الخجاسب الىافػت، ؤي الدعامح، و بدساط الخبراث في 

حها داثما الى الػىاء و اللذسة غلى الخلم و ؤلابذاع ِ
ّ
ت ظمػاء ما ًشش ل الزي ججني مىه البؽٍش خ الىٍى  .الخاٍس
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ش المافي الزي    حن في الاكخفاد ا الفشون ي الػعىشي مىه و اإلاذوي  ما كبل  الحشب الىبري ، ؤهظش الخلٍش حٌى مجهىد الػّماٌ الجضاثٍش

 Octave Depont (1862-1955), les Kabyles en France, rapport de la commission chargéeؤغذه الخبحر ؤوهخاف دًبى،

d’étudier les conditions du travail des indigènes algériens dans la Métropole 1914, éd. Baugency, Paris, 1914.  
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 ُعمان سلطنة من وباحثة كاتبة
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 التعددية ومرتكزات ُبنى إلى وتتطرق والتفاهم، التسامح مثل الدينية بالتعددية المتعلقة المفاهيم بعض مناقشة على الورقة تركز
 التي الممارسات بعض على التركيز ثم ومن خاص، بشكل والثقافية الدينية التعددية لخطاب تبنينا ودواعي عام، بشكل الفكرية
 عن التخلي يستوجب ال التعددية فكر تبني أن على الورقة هذه تؤكد ُعمان. سلطنة في والثقافية الدينية التعددية فكر تعكس

 ويمهد متوازن، عقالني إطار في سبق ما كل يضع أنه بل  والثقافية، الدينية الخصوصيةو  والهوية  الشخصية، المعتقدات
 جهود عن عبارة هو التعددية فكر فإن ولذلك لإلنسانية. المشتركة المكتسبات على بناء   والتعايش للتفاهم المناسبة األرضية

 اإلنسان. بني بين والتفاهم والتسامح السالم فكرة لتحقيق فكرية
 

  مقدمة:
 الطبيعة، من تنوعا أقل ليس بذاته واإلنسان واالختالف، والتماثل والتضاد بالتنوع زاخرة متحركة، متنوعة ذاتها في الطبيعة
 في وحتى بل اإلنسان، أقامها التي والحضارات واالستنتاج التفكير طرائق في نراه أن يمكن البشري االختالف وعنصر

 التفكير أحادي بأسلوب الطبيعة في الكبير االختالف مع يتعامل أن لإلنسان يمكن وال ها.أنشأ التي البدائية المجتمعات
 تعدد على قائم فالتعدد والمتنوعة، والمتباعدة المتباينة الجغرافية البيئات مع نفسها بالطريقة يتكيف أن يمكن وال والتحليل،
 أن (٦٣ :٢٠١٦العالي) ويرى متباينة. وطبائع وهيئة بصورة اهلل خلقه الذي فيها، اإلنسان خبرات وتعدد البشرية التجارب
 ولكن خارجية كثرة فهي حزب، إلى وحزب صوت إلى صوت كإضافة فهي الكم تعددية هي فالكثرة الكثرة، عن مختلفة التعددية
 الوجود، من صيبهان للتفردات سمحوت التميز، من نصيبه عنصر لكل تتركل التعددية فتمتد ،”الوحدة داخل “ نجدها التعددية
 ويتحدث عدة، جوازات يحمل الذي ليس التعددية انسان ويصبح ،”أطرافها ويضم الوحدة يصدع“ باطنيا مفهوما التعدد فيصبح

 المفتوح المجال أنه على لآلخر ينظر والذي ثقافات، وبين لغات بين ”يوجد“ الذي ”السندبادي الكائن “ ذلك هو بل لغات، عدة
 لوجوده. شرطا معا   للعيش ويرى اء،وااللتق لالنفصال

 
  الدينية التعددية 

 أن وحيث وسياسيا. وطبقيا إثنيا المختلف أو األديان بين أو الواحد، الدين إطار في سواء عنا المختلف اآلخر تشمل التعددية
 ؟ التعددية فكرة لتحقيق انعا  م أو حاجزا الدين ُيعد هل نستفسر ان لنا فينبغي الدينية التعددية على الورقة هذه في التركيز
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 تسيطر التي الواحدة القومية والدولة ،المواطنة" : اثنين أساسين على الديمقراطية المجتمعات في الدينية التعددية مقولة قامت فقد
 أو من كبير بقدر يتمتع لكنه والسياسية، االجتماعية الفئات متعدد مجتمع على روسو بحسب  ،العقد أو التوافق طريق عن

 المنظور في الدينية التعددية لفكر وبالنسبة (٢٠٠٦ السيد،) "القوية االنفصالية المشاريع غياب أو ، التماسك من متوسط
 العلوي، ()٢٠١٦ األنصاري، ()٢٠٠٦ السيد، ) والمقاالت ساتاالدر  من متزايدا   عددا   فإن ، العربية والمجتمعات اإلسالمي
 في وناقش بحث قد (٢٠١٤ هالل، ) (٢٠١٤ المنتار، )،(٢٠٠٣ السيد، ()٢٠٠٣ ر،جرا ) ،(٢٠٠٣ عواد،)  ،(٢٠١١
 أكثر لقراءة إليها العودة يمكن والتي والحضارية والفلسفية والتاريخية الفكرية النواحي من والحوار والجدال التسامح مثل مفاهيم
 :كاآلتي وهي طرحه تم ما خالصة مثلت أنها أجد التي األفكار بعض على الورقة هذه في أركز أني غير تعمقا،

 
  ،األخرى األديان قبول عدم من النصوص بعض تفسير به يوحي ما رغم التعددية فكر على اإلسالمية األدبيات أكدت :أوال
 عشر اثني على يقع القرآن في ”الحق ”تفسير إن : ( العزيز اهلل كتاب أللفاظ والنظائر الوجوه) كتابه في الدامغاني يقول فكما

 ومنها التوحيد، بمعنى ومنها ، العدل بمعنى ومنها اإلسالم ومنها ، القرآن ومنها ، نفسه اهلل يعني الحق منها فوجه   وجها ،
 الخطاب في الحق ،(٢٠٠٦ السيد،) .الحاجة ومنها ، الحظ ومنها ، األولى ومنها ، المال القول، عليهم وجب ، الصدق
 التي المبادئ ومن . ( مؤمنين يكونوا حتى الناس تكره أفأنت :) تعالى قوله في االجبار مبدأ من الكريمة اآلية وتنفر .القرآني
 هي بالتي الدفع ، والتقوى البر على التعاون ، االنسان تكريم ، العدل ، التوحيد : االختالف لحق القرآنية الرؤية في نجدها
 التحذير لوجب األمة فرقة إلى االختالف أدى فلو الشريعة، بمقاصد االعتداد التعارف، ، الحوار ، بالخيرات االستباق ، أحسن
 (.٢٠١٤المنتار،) محدد بدين ربطه دون الدوام على الصالح بالعمل اإليمان الكريم القرآن ويربط ،(٢٠١٤المنتار،) وتجنبه منه
 

 وقصده للنهضة، بالدينامية نحتفظ تهاداالج عنصر خالل من أننا يقول كان فقد بالذكر جديرا شريعتي علي الدكتور مفهوم وأجد
 والدعوة بينهم والتراصف التكاتف تحقيق يجب بل الالمباالة موقع من االجتماعي المحيط مع يتعامل أن ينبغي ال المسلم أن

 بأقوال وااللتزام الماضي إلى الرجوع واجتناب الفروع وفي األصول في والتعاطي المستمر التواصل فيعني االجتهاد أما .للخير
 .فقط واتباعها استهالكها سوى علينا وما الدينية واآلراء االفكار هذه وشيدوا أسسوا قد السابقين العلماء بأن والقول القدماء

 (.٢٠٠٩ سروش،)
 

 بالحقانية، وتمتاز أصيلة األخالقية القيم هذه أن إلى االطمئنان الناس يمنح وبذلك لألخالق، ودعامة ركيزة الدين يمثل ثانيا:
 واالستفسار، النقد إثارة على طويلة لسنوات يشجع لم  الديني الخطاب أن في تكمن المشكلة أن إال األهمية، في غاية قيمة وهذه
 إلى يؤدي وبالتالي الدين في تشكيكا النقد هذا يعتبر حيث كبيرة مشكلة الدين نقد عملية تواجه لتاليوبا واليقين، اإليمان على بل
 في الشائعة التمييز أنواع بعض انتقاد عند فمثال (،٢٠٠٩ )سروش، ! ”جهنم في السقوط عين اإليمان وزوال اإليمان زوال ”

 ذاتيات من ليس مثال التمييز هذا أن إلى ُيلتفت ال اإلسالمي، الفقه مسلمات من تعتبر والتي اإلسالمي الدين في الحقوق جانب
 االجتهاد لعملية تخضع أن يمكنها االساس هذا وعلى المطلقة اإلنسانية القيم تمثل ال فهي ولذلك“ عرضياته، من بل االسالم

 وأنه خاصة ،(٢٧٨ :٢٠١٤ سروش، ”)المقدس الشارع مقاصد حفظ مع أخرى وقيم وآداب ألعراف مكانها وتترك المعاصر
 في الجاهلي العربي المجتمع إلى جذورها في وتمتد إمضاءيه االجتماعية األحكام من ٪٩٩ أن والفقهاء المؤرخون يقول كما
 التقاليد تلك أمضى النبي أن أي ”االسالم قبل العرب تاريخ في المفصل “ كتابه في علي جواد الدكتور يرى كما “ الوقت ذلك
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 عليها التعديالت بعض إجراء بعد االسالمي الفقه دائرة إلى وأدخلها المشروعية ومنحها العربي، المجتمع في لموجودةا واألعراف
 من تغيير إجراء دون من للحياة جديدا معنى لقدم هذا زماننا في النبي بعث فلو والطالق، والنكاح والرهن التجارة أحكام مثل

 معها ويعيش عصر كل مع المتناسبة واألفكار بالمعارف محفوف دائما فالدين (،٢٠٠٩أ )سروش، المعاصرة الحياة صور
 يرى وكما الديني. الفهم أجواء إلى يسري التغيير هذا فإن متغيرة الخارجية العناصر هذه دامت وما الطرفين. من جدلية عملية

 معالم في التحريف يد تالعب أو العقل ةقل أو مؤامرة نتيجة ليس الدينية المعرفة في التحول فإن (٢٠٠٩أ الكاتب)سروش،
 الدين فهم يوجب االمر وهذا الدين، دائرة خارج وميادين مجاالت في البشري الفهم لتكامل النص تبعية حصيلة بل التفاسير
 مختلفة. بأشكال

 
 المبادئ إلى استند أغلبهم إن بل  بالتعددية، المهتمين اإلسالميين والمفكرين الباحثين من عدد الحديث العصر في برز :ثالثا  

 السيد،) الباحثين أحد رأي حسب هؤالء أن غير للتعددية، والدعوة وتأسيس مناقشة في الغربي الميراث على وليس االسالمية
 .األوسع المسلم الجمهور لدى مسموعة غير أصواتهم تزال وما قليلون، يزالون ما (٢٠٠٦

 
 فكرة ضربت الرئيسة العربية الدول في االستبدادية األنظمة من عقود خمسة أن إلى (١٠٨: ٢٠٠٦) غالستون يرى :رابعا  

 تأملنا فإذا . وحريته السياسي المجال وعلنية القضاء واستقاللية والقانون الشرعية مفاهيم غياب بسبب الصميم، في المواطنة
 تصاعدت ولقد .االلتزامات على تؤكد ما بقدر قوقالح منح تقر ال نزعة وهي فيه، متجذرة األبوية النزعة أن وجدنا العربي العالم
 الحقوق عن النظر بغض الطاعة عليهم الذين األبناء وهم األب فهو السياسي النظام رأس إلى وصلت حتى األبوية النزعة هذه
 (.٢٠١٣ ليلة،) عليهم تفرض التي االلتزامات أو لهم تمنح التي
 

 فكرة فاقترنت منه، الخالص من بد   وال انحطاطا ويشهد شهد التقليدي االسالمي التفكير بأن القائلة الفكرة سيطرت :خامسا  
 (.٣٣٤ :٢٠١١السالمي، ) واليقيني الطهوري الطابع ذي واألوحد الواحد المذهب في اليقين التماس بفكرة االنحطاط من الخروج

 
 كل كان لو حتى ممكن التعايشي الحل فإن الدينية التعددية بينها ومن المؤسسية التعددية فكر وتقبل وجود افتراض مع :سادسا  
 وهكذا .المعين االتجاه اعتناق على اإلكراه أو العنف يؤيد ال الحق الدين بأن التسليم عليهم يكون لكن .متدينين مؤمنين الناس

 من يصبح انه بل ين،مع مذهب على البقاء أو معين دين اعتناق على المواطنين من أيا   إرغام األفراد أو الدولة تستطيع ال
 معينة قراءة أو معين دين فرض فإن آخر جانب ومن ،(٢٠٠٦ غالستون،) كهذه محاوالت من المواطنين حماية الدولة واجب
 مثال كالمتدينين ما فئة ترى فعندما السلطة، اغواء مشكلة تكمن وهنا .العقل مقتضيات من ال السلطة مقتضيات من هي للدين
 األكثرية إلى ينتقلوا أن بمجرد ولكنهم السلطة، تدخل وعدم الدينية بالحرية يطالبون فإنهم األقلية، موضع في أنهم الحالة هذه في

 ويتعاملون االخرى والتيارات المذاهب بقية وبطالن ألنفسهم الحقانية ويدعون اآلخر الطرف حقوق ينسون زمامها ويستلمون
 (.٢٠٠٩ سروش،) واإللغاء التهميش موقع من معها
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 والباطل الحق :واآلخر نحن
 

 القيم أن حين في والمنزل، كاألرض مثال والقانوني الفعلي لالستمالك قابلة أشياء هناك أن إلى (٢٠٠٧)كاظم الدكتور يشير
 والحقيقة والجنة واالسالم للحق الصحيحة المفاهيم يملك أنه شخص يد عي وحين لالستمالك، قابلة غير االنسانية والحقوق
 أو بها االنتفاع من اآلخرين ومنع المفاهيم لهذه الحصري االنتفاع حق يدعي بذلك فإنه الخ والكرامة والصحة والوطنية والحرية
 خطاب وهو مختلفون( )هم مقابل مختلفون( )نحن عبارة ليضع العام الخطاب ينطلق األساس هذا وعلى .منها االقتراب حتى

 به تؤمن الذي االصطفاء وهذا أخرى. مجموعة   مقابل تحمله أنها ما مجموعة   تعتقد الذي والتميز واالصطفاء التفرد عن يكشف
قرار مع غيرها) دون صحة األكثر أو الصحيحة ”المسلمات “ و ”التعريفات “ و ”المفاهيم “ تملك بأنها اعتقادها من ناتج  اال 

 من خلقه دون المحددة( الجماعة نحن ) اهلل اختارنا فقد ر(،االندثا من والثقافية الدينية الهويات على الحفاظ في ذلك بأهمية
 االصطفاء، هذا من محرومة   األخرى الجماعات تظهر حين في الصحيحة، واالعتقادات الحق حملة لنكون واآلخرين األولين

 عن وتبعده عينيه ريتعت ما غشاوة   أن الحقيقة في بل حق على يكون أن اآلخر لهذا يمكن وال اختيار، بغير أو باختيار إما
 السليم. الطريق

 
 في فعليا ُنوجد أن قبل به وتمسكت الحق أدركت جماعة وجود تبرر أو ُتجادل أنها حد إلى بعيدا النصوص بعض وتذهب 

 عالم في المحدودة ذاكرتنا أن غير أخرى، عوالم في ونحن لنا وبينه لنا القويم الطريق اختيار أمر اهلل ترك حيث المادة، عالم
 اختيار حرية له كانت مخلوق كل أن بل واالختيارات، العهود بهذه شفهيا تلقينا   أو بصرية ذكرى أي تحمل ال المحدود المادة

 جعل وأنه األبدان قبل األرواح خلق اهلل أن الروايات هذه وترى المادة. عالم في فعليا يوجد أن قبل الذر عالم في معتقداته
 الصافي العالم ذلك في الخلق من يسيرة فئة غير ُتدرك ال أن النظرية هذه في والعجيب فيها. اناالنس وامتحن كالذر األبدان
 نختار اهلل تركنا لماذا وثم اآلخرين، دون به وتتمسك الصواب تدرك أن وغوايتها، المادة عالم على بعد فيه تتعرف لم والذي

 يمكن وهل وشقائنا، وسعادتنا وفقرنا والدتنا وأماكن وألواننا لغاتنا صيخ فيما االختيار نفس يمنحنا ولم فقط الدينية اعتقاداتنا
 هذه كل يفهم أو اإلنسان يعرف وهل السعادة، عن عوضا   الشقاء فيختار بعاقبته يعلم وما يجربه لم ما يختار أن لإلنسان
 ؟ المادة عالم يجرب لم مختلف عالم في وهو المعاني

 
 والمواهب والعقاب الثواب في البشر أفراد بين المساواة العدل مقتضيات أبرز وأحد العدل أساس على يقوم العالم بأن نعتقد نحن

 )سروش،ب االسم لمجرد سامية ومكانة خاصا مقاما منحهم يتم وال مسوغ بال األقوام من لقوم امتياز قوم ُيعطى فال اإللهية
 ما اعترافا -أساسية بدرجة - يتطلب أنه هو المعاصرة ياتناح في التسامح غياب وراء " الرئيسة األسباب أهم تكمنو  (.٢٠٠٩
 كنا إذا به نؤمن ما خطأ بإمكانية نعتقد أن علينا يجب .نظرنا ووجهات قيمنا نحو الشك موقف واتخاذ األخالقية اليقينية بعدم
 عن الكاتب ويقتبس . (١٩١ :٢٠٠٧مارتنز،“) تؤذينا أو نظرنا وجهة مع تتناقض التي اآلخرين آراء مع نتسامح أن فعال نريد
 ألن ، آخر شخص عليه يمليه ما مع يتوافق بما معتقداته يكيف أن ألحد يمكن ال “ (١٩١-١٩٠ :٢٠٠٧ مارتنز،) لوك جون
 وبذلك اآلخر منهما كل يناقض مفهومان واالجبار  فاالعتقاد . ”الداخلي العقلي االقتناع أساس علي تقوم وحيويته المعتقد قوة
 . يجتمعان ال فعانيترا فهم
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 في ومعتقداته، أفكاره ويراجع يبحث أن  إلى الُمخالف الطرف ضمنيا   أو علنيا   ندعوا قد فإننا السابق الخطاب إلى باإلضافة
 عنها نتعالى اعتقاداتنا إطار في الخاصة حتى أو الكلية المراجعة فإن وبالتالي فيها العادل الجانب نمتلك أننا تماما نؤمن حين
 باعتقاداتنا التمسك بحق احتفاظنا مع الموروثة اعتقاداته في بالشك اآلخر نطالب حيث لنا، بالنسبة ملزمة غير تبرهاونع

 على الحقائق امتالك حصر والمتشعبة المختلفة والتيارات والمذاهب الديانات هذه كل وجود مع المعقول من وليس الموروثة.
 والمعرفة الحكمة ليهبهم األرض خلق دون اهلل اختارها والتي المكرمة أنها تعتقد منا طائفة كل يجعل الذي ما بل إحداها،
 اختيار دون نولد كلنا ألسنا الحق؟ ذلك من غيرهم ويحرم المختارة والمذاهب األديان تلك أبناء فيجعلهم مولدهم في وليكرمهم

 األديان في والترحال والتأمل واألفكار الحقيقة عن بحثال في اإلنسان سعي هنا وأين ؟ ألخ( وطائفتنا ومذهبنا وجنسيتنا )ديننا
 ؟ لتعارفوا( وقبائل شعوبا خلقناكم إنا ) ومبدأ والثقافات

 
 الدينية: التعددية مباني

 تفسير في التنوع وأيضا الدينية، للمتون بالنسبة األفهام تنوع على يعتمد األول المرتكز فإن الدينية التعددية إلى أتينا ما إذا
 فهم   إلى االختزال يقبل ال ومتنوع متعدد الدينية للمتون فهمنا“ أن سروش عبدالكريم االيراني المفكر ويرى الدينية. التجارب
 وتوقعاتنا الفكرية بمسبوقاتنا نستعين  القرآن أو الحديث أو الفقه في سواء وتفسيرها الدينية النصوص لفهم سعينا ففي ” واحد.
 والفروضات التوقعات على االعتماد دون تفسير يوجد ال وبالتالي سابقة، مرحلة في أذهاننا في تدور التي واألسئلة النص من

 تتغير التي الحضارية المعطيات والفلسفة البشرية العلوم مثل سّيالة متغيرة وهي ، الدين خارج من مستوحاة وهي المسبقة
 التجارب حسب عام بشكل للحياة وتفسيراتهم واتجاهاتهم البشر معطيات تتعدد وكما . (١٧ :٢٠٠٩أ )سروش، باستمرار
 والتجارب كالرؤيا مختلفة وصور وبأشكال“ عّدة، طرق   الدينية المعرفة ومنها  للمعرفة يصبح بها، يمرون التي والفلسفية الحياتية
 (٢٢ :٢٠٠٩أ )سروش، ”نساناال يعيشها التي الروحية والتغيرات والجمال والفراغ والعطش االنجذاب وحالة والكشف القلبية

 ، وعبادته اهلل لطاعة طرق   معتنقيها لدى والعقائد فاألديان طائفته، أو مذهبه بسبب االنسان إلى ُيساء أن يجوز ال وبالتالي
 (.١١: ٢٠١٥)الحسن، العالمين رب إلى مرجعه أصحابها بين والفصل

 
 تبليغ يتم خاللها من لغة تحمله منطلقه في النص ألن ، ونخلد ابن باصطالح ضرورة كان االسالمي المجال في االختالف “

 تعدد امام المجال فتح بما ، الداللة في واالنفتاح المعنى في للتعدد قابال النص جعل اعتبار وهو ، مقاصده وبيان أحكامه
 :٢٠١٤ المنتار، ) “ تالفاالخ في حق بل ، الحق في اختالفا تعني ال الضرورة هذه لكن ، والتأويل والتفسير الفهم منهجيات

 األديان: بوحدة يؤمن الذي عربي ابن يقول هذا وفي (.١٠٣
 صورة   ُكل قابال قلبي صار لقد

 لُرهبان وَديرُ  لُغزالن   فمرعى
 طائف   وكعبةُ  ألوثان وبيت  
 قرآن   وُمصحفُ  توراة   وألواح
 ركائبه توجهت   أنى الحب بدين أدينُ 

 وايماني ديني فالحب
 



 

 6 

 الحياة ومجمل والبيئة الطبيعة في االختالفات إنكار يمكننا فال االختالف، أصالة أو االختالف حق على الثاني كزالمرت ويعتمد
 قائمة وتناقضاتها اختالفاتها بكل جميعها أنها إنكار يمكننا وال ،والجغرافي الطبيعي التنوع إنكار وال حولنا من والحيوانية النباتية

 .وطبائعه وتجاربه وقاراته أعراقه في البشري الجنس تنوع إنكار أيضا يمكننا وال الكلي. وجودها في لبعضها ومكملة ومستمرة
 التعدد برسمية االعتراف “ تعني وهي ، االيجابية التعددية أي ”البلورالية “ مصطلح سروش عبدالكريم يرانياإل المفكر ويطرح
 للخالف، سبب التنوع يعتبر وال للخالف دعوة ليس هنا االختالف إذا   “. ةالبشري والتجارب واللغات واألديان الثقافات في والتنوع

 عباده من قسما يختص ولم واحدة أمة لجعلنا اهلل شاء فلو بينها. والتفاهم التوافق ومحاولة التجارب مختلف لعيش دعوة هي بل
 في أيضا الحق بل مختلفا( تكون أن في الحق ) ليس هنا والمنطلق ؟ أجمعين خالقهم وهو ذلك يفعل فلماذا غيرهم دون بالهداية

 حق. على تكون ان
 

 وعي دون أو بوعي نميل كبشر أننا فالبد عليه، نشأ وما وفكره منشأه إلى لالنحياز اإلنسان ميل على الثالث المرتكز ويعتمد
 تضمه التي الدائرة بكل بل بوالديه متعلقا فقط ينشأ ال فاإلنسان عليه، نشأنا بما العاطفي التعلق أو التشبث أو التمركز إلى

 والثقافية، الدينية وممارساته اعتقاداته االنسان ُيلقم والسلوك والتغذية التربية ومع والمعتقد، والوطن والمنزل واألم األب وتضم
 وأعراف وسلوك اتاعتقاد مع ما حد إلى متوافقين ليكونوا أطفالهم الوالدين ُينشأ يرفضه، أن يجب وما يقبله أن يجب ما وُيلقم

 الجماعة، سلوك عن الميل بمعنى االنحراف او االختالف يعلوه فقد الحاالت، كل في سائدا التوافق يكون ال وقد المجموعة،
 شغل في الرغبة و والثقة بالطمأنينة يشعر اجتماعي كائن اإلنسان كون المجتمعات، أغلب في السائدة الحالة تظل ولكنها
 األم. الجماعة إلى لالنتماء تماعيةواالج النفسية الحاجة

 
 الدينية: التعددية دواعي
 هو معهم والتعايش المختلفين باآلخرين فالقبول المعاصرة، للمجتمعات بالنسبة مهمة مكتسبات التعددية فكر في الورقة هذه ترى
 الوجود في وحقها وكرامتها اإلنسانية النفس احترام على جميعها األديان أكدت وقد األول، المقام في وأخالقية إنسانية قيمة

 كالوباء، مجتمعاتنا بعض أصابت التي والتطرف العداء حالة أن إال اإلنسان. ألخيه اإلنسان ظلم وتجنب المشترك والعيش
 أن تحاول قد التي الخارجية والفتن التدخالت من الوطني األمن ضمان عوامل من عامال الدينية التعددية فكر نشر من تجعل

 القوى هذه تعيد وقد ومفككة، طارئة اختالفات إلى وتحويلها -مجتمع أي منها يخلو ال التي - الطبيعية االختالفات ستغلت
 بحدة االختالفات هذه معها تبرز جديدة بصورة -معها وانسجموا المجتمع أفراد معها تعايش التي - االختالفات هذه تقديم

 ومواجهات عنيفة فكرية صراعات فيها وتُفرض مجموعة، لكل والخسائر المكتسبات حساب من طويلة سلسة هنا وتبدأ ويقينية
 المجتمع. أفراد وطنية في وتشكيك تخوين من يتبعه وما الواحد، المجتمع نسيج في دامية

 
 ديني قمنطل من المشترك والفهم التعايش مرتكزات ووضع الديني، التراث في الفكرية بمراجعاته التعددية فكر نشر ويساعد
رقي. أو ديني أساس على كان سواء   اإلقصاء ومواجهة والفكري الديني التطرف ضد بقوة الوقوف على معاصر،  فكر يعمل ع 
 فهي تحجيمه. أو تخوينه أو اآلخر إلقصاء المتطرف الفكر عليها يعتمد التي والنصوص بالقواعد التشكيك على التعددية
 مبدأ ترسيخ مع جنب إلى جنبا أيضا التعددية فكر يعمل العسكرية. الحلول تجنب حقا ااردن إذا خوضها من البد فكرية مواجهة
 سواسية، المواطنين اعتبار إلى باألساس تهدف التي الوطنية ومفهوم المواطن وواجبات بحقوق المتعلقة المفاهيم ونشر المواطنة
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 تنافسية تحفيزية وقيمة ايجابية كقوة استخدامه أُحسن ما إذا االختالف فإن وأخيرا الوطن. في وشركاء الحقوق، في متساوون
 قادر   وأعراقه لغاته وتتعدد وثقافته فكره مصادر تتعدد الذي والمجتمع األولى، بالدرجة والفكري الثقافي لإلثراء عامال تصبح فإنها
 . مهم حضاري إسهام   ذلك إن اغفال يمكن وال والتطوير، والتجديد االبداع على
 

 التفكير أسس من يبدأ التغيير
 إما التطبيقية: بل المثالية إلى تسعى بطريقة ال عملية واقعية بطريقة للمسألة ننظر أن أردنا إذا لديننا بالنسبة خياران أمام نحن
 شك بال ستؤدي والكالمية والمذهبية الفكرية المدارس وتعدد تنوع بسبب نشأت التي واالختالفات التفرعات ألن الدين نترك أن
 يكن لم إذا وحتى ، اإلسالمي التاريخ مدار على حصل ما وهو والصراع واالنشقاق االختالف سبب وستكون االحتقان إلى

 الموروثات وبعض لألدبيات باستغالله الدوام، على مشتعلة النيران تظل حتى يكفي بما قام المستعمر فإن ، ونزاع انشقاق هناك
 متشدد فكري مناخ   في نشأت التي والجماعات األفراد لبعض استغالله جانب إلى ، القرآنية ءةللقرا المنافية القراءة ذات الدينية

 بحث ومجرد االجتماعي، التواصل وسائل فيها وساهمت وانتماءاته، بتكتالته اإلعالم فيها ساهم الفتة، عالمية ظاهرة فأصبحت
 فيها. المختلفين حوارات يسود الذي والتعصب والشتم السباب ونوعية كمية من مذهولين نقف يجعلنا فيها سريع

 
 البشرية النفس ازهاق أو اآلخر اقصاء إلى تؤدي أن يجب وال الكون، سّنة واالختالف التعدد بأن االقتناع وهو الثاني الخيار

 صعب   تقاداتاالع ألن آخر، لفكر   فكر   أو آخر لمذهب مذهب أصحاب من تنازالت تقديم قترحن ال الحالة هذه وفي المسالمة،
 النشأة على فبناء   بمعتقداته. نحن نقتنع أو معتقداتنا ليعتنق اعتقاداته عن التراجع أو بالتنازل اآلخر نطالب أن يمكننا وال تغييرها
 ينطبق ما وهو خبراته،و  تجاربه خالل من ربما إليها يتوصل التي والمعطيات وأفكاره اعتقاداته تتشكل اآلخر عليها ينشأ التي
 تظل معطياته، مع تشترك أو تتقاطع أو تتعارض إلها صلأتو  التي المعطيات تكون وقد لفردا لهذا بالنسبة خراآل أنا علي

 المشترك. والفهم التعايش حالة على االبقاء دائما القاعدة
 
 وعلماء ومفكري أصحاب قبل من المكتوب لتراثنا وواعية ومفصلة شاملة مراجعات إجراء وأهمية بضرورة الخاص التأكيد مع
 التراثية خالفاتنا نورث وأننا خاصة الوعي، دائرة من واخراجها بل الخالفية، األمور كل واستبعاد مذهب، أو طائفة أو فكر كل

 الدفاع في هم وليتشددوا واليقينية التشدد عليه يغلب قد بأسلوب السنين مئات قبل حدثت لخالفات فهمنا نورث أننا أي ألبنائنا،
 المعتقدات هذه مضمون عن الدفاع في فقط يتشدد ال الجيل هذا فإن وحينها ، أبوي توريث عن بل واقتناع بحث عن ال عنها

 عن الدفاع فيصبح وطائفته، وقبيلته وقريته عائلته بها تؤمن كانت التي ”االعتقادات “ عن الدفاع في يتشدد ولكن وصحتها،
  . واألصل والمنشأ الهوية عن بالدفاع مرتبطا المعتقدات

 
 أجل من أهميته رغم ، اآلخر بتقبل اللفظي أو الشكلي التظاهرب االكتفاء يعني ال الديني التسامح أو الدينية بالتعددية والعمل
 التي -الضيقة تجمعاتنا إلى جئنا ما إذا التناقض يكمن ولكن ـ واألمان الوحدة على العلنية والمحافظة المشتركة المصالح تحقيق
 بشكل الداخلية قناعاتنا تغيير هو القصد . اإللحاد أو الزندقة أو بالكفر اتهمناه وربما اآلخر ممارسات انتقدنا -هاإلي ننتمي
 تشكل وأخرى موروثة وممارسات أفكار كبير حد إلى هي اآلخر معتقدات أن فهم نحو بل اآلخر معتقدات تبني نحو ليس جذري
 اآلخر أحاسب أن يصح ال هذا وعلى ،المقابل الطرف في وأفكاري اعتقاداتي كلتتش كما تماما اآلخر، وهوية فكر من أجزاء
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 ندرك أن علينا كله ذلك خضم وفي اآلخر. فضاء وتدمر تؤذي هذه معتقداتي أو معتقداته بدأت إذا إال لنفسي، أسوغه ما على
 يعمل ما ذلك ففي المواطنة، قيمة على الدائم والتأكيد الوطنية والوحدة األمان : مثل عليها المحافظة ينبغي مكتسبات هناك أن

 هوة توسيع أو الفرد، وانتماء وطنية في التشكيك أو الفتنة زرع تحاول قد التي الخارجية المحاوالت لكل  التصدي على
 المختلفة. المجتمع أطياف بين االختالف

  
 بالمعكوس، حوله من العالم يرى الذي اإلنسان حالة يشبه جذري تغيير   وهو التفكير، آليات في يكمن الجذري التغيير أن وأجد 

 وكم ! الطريقة بهذه مختلفا   واألشياء والطبيعة والناس العالم منظر سيكون كم أعلى.. إلى ورجاله أسفل إلى ورأسه يسير أن أي
 يوجد ما مع الظاهري الشكلي والتفاهم بالتنازل نقبل أن لنا فيمكن هذا وبغير ؟ أيضا فيها والتفكير اكتشافها يمكن العجائب من
 نوعية في دوما يكمن ذلك خطر ولكن ، والطيبة والبذل كالتسامح مجتمعاتنا في متأصلة وصفات صادقة نيات من ذلك في

 ما فاذا األمر، نهاية في آفة   والسلطة السلطة، بتداول الحكومات فيها تسمح لم التي الدول في خاصة   ، المستقبلي الطرح
 لديها التي والقوة السلطة منطلق من تتجه قد فإنها األمور، مقدرات على آخر دون عرق أو طائفة أو فئة أو جماعة استولت

 ألن التوجه، هذا إلى المجتمع في المؤثرة الجماعات ُتدفع أو تندفع وقد لآلخر، اإلقصاء من مختلفة درجات ممارسة إلى
 المسيطرة الجماعة تمكن وبعدم وقتية، بمصالح مقرونا كان كما لظروف،ا استدعته مفروضا ظاهريا شكليا  كان األول التسامح
 ضد وثبات بمنطق تقف قد والتي والتحليل، التفكير آليات في الجذري التغيير أهمية تكمن وهنا الفكرية. ثقافتها فرض من سابقا
 اإلقصاء. أو االستبداد بيئة
 

 للتعددية: حامية الدولة
 مقابل يتبناها خارجية ومرجعيات انتماءات له وان وطنيته في الشك بعين مذهبيا أو دينيا أو عرقيا الُمختلف إلى الدولة تنظر قد

 سبق ما أن فرض فعلى والتعليمية. التربوية المسئولية من كبيرا جزءا الطريقة بهذه تنظر التي الدولة وتتحمل الوطنية الوحدة
 االغتراب من حالة عنه تنتج مما المجتمع في األقليات ذوي المواطنين دمج خطط تعثر او غياب تتحمل الدولة فإن صحيحا

 خاللها ومن الدولة هو التسامح لمفهوم األساس الحاضن أن (2015) الحسن ويرى الدولة. مؤسسات مع المواطن يعيشها التي
 .والكراهية واالقصاء والعنف لتطرفوا التمييز تنبذ ، سائدة مجتمعية ثقافة ليصبح ، قيمه وشرعنة التسامح، على التربية يتم
 

 وعلى جميعهم، المواطنين لألفراد متساوية حقوق ووجود المواطنة بمفهوم وثيقا ارتباطا يرتبط أن البد الدينية الحريات ومفهوم
 في شككاوم ومضيقا ومحاصرا قمعيا الدولة تعامل كان فكلما نسيجها، في المذهبية التعددية مع بنضج تتعامل أن الحكومات

 فالدولة مهمشين، أفرادا   بذلك الدولة خلقت كلما نفسه المذهب اطار في كان اذا له مكفرا وربما الدينية واعتقاداته اآلخر وطنية
 لهم مخرج من ليس وهنا الثانية. الدرجة من ”مواطنين“ أفراد مجرد بل المواطنة، حقوق بكامل يتمتعون كمواطنين إليهم تنظر ال

 الطوائف من غيرهم مع والمساواة بحقوقهم المطالبة عن التوقف و بالدونية واالحساس طبقي تصنيف بكهذا منياض القبول سوى
 مقابل لها التنكر وربما بها نشأوا التي الكيفية عن التخلي أو معتقداتهم، يحترم الذي المتوازن والخطاب والتوظيف التعليم في

 إذا وحتى الدولة، تجاه واخالص بكفاءة يعمل مواطنا يصنع أن يمكن ال الشائك عالوض وهذا . األغلبية من كمواطن االندماج
 يمكن ال فالتمييز العرقي. أو العقائدي الختالفه والظلم بالغبن االحساس أو الداخلية النقمة من التخلص يمكن فال مخلصا كان
 والقومية االسالم في الرئيس المصب وكونها األرض في ما طائفة وجود بأصالة والقول ابدا. المعتقد حساب على يكون أن
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 هذا األخرى. الملوثة" "  والجماعات الطوائف مع واالندماج التداخل من ومطهرة نقية أنها يعني انقطاع دون وامتدادها والوطن
 (.٠٧٢٠ )كاظم، كنسق الطائفية منها تتحدر التي العنصرية دالئل أكبر هو وهذا والطائفي، العرقي النقاء معنى هو
 

 وال المجتمع، في المختلفين أفرادها بين العالقات على يحافظ بما تطبيقها علي وتحرص القوانين تسن أن للدولة فالبد هذا وعلى
 أو الديني خطابها عبر التعددية لثقافة وناشرة التعددية حامية تكون أن هو الدولة دور و أخرى. إلى طائفة بإساءة تسمح

 مبادئ وتعزيز الخطاب هذا تبني على والجماعات األفراد تشجع وأن والحديثة، التقليدية اإلعالم ئلوسا و ةالدراسي مناهجها
 ال “ الواحد المجتمع وطوائف فئات بين يقع قد سياسي صراع أي أن على التأكيد مع واالجتماعية. األسرية التنشئة في المواطنة

 ”االنسان حقوق إلى العرقية ومن الدولة إلى القبيلة ومن المواطنة الى ئفيةالطا من وبالتحول السياسي بالتغيير بل بالتسامح يحل
     العادة في تقوم السياسية والرموز القيادات من وبعضا والجماعات القوى أن إلى االشارة المهم ومن (.٢٧ :٢٠١١ حنفي، )
 القوى مقابل والقبيلة الجماعة مكاسب على ظةالمحاف إلى نزوعها اطار في االثنية واالستقطابات التشظي لحالة معزز بدور "

 حاالت من حالة إلى يقود الذي األمر اآلخرين، مقابل قوة كأفراد مواقعها يكسبها ذلك أن بل المجتمع. في األخرى والجماعات
 (.٣٦ :٢٠٠٨النجار، ) "والطائفة والعرق الدين على القائمة للهويات المعزز والثقافي االجتماعي التمترس

 
 التعددية: وخطاب واإلعالمية االجتماعية تنشئةال
 قناعاتنا نكتسب لم كأفراد فنحن والدينية، والمدرسية واإلعالمية األسرية التنشئة في ترسيخها من بد ال مسألة بالتعددية لوعيا

 سبق، ما نتاج   جميعا أننا بل وسليمة، واضحة قناعات على قائم حر واختيار بوعي والعرقية الثقافية جذورنا نرث لم كما الدينية،
 ال وبالتالي المستقلة، وقناعاتنا معارفنا تشكيل في نبدأ أن قبل أولية بصفة ورثناها التفكير وطريقة الحياة وأسلوب لغاتنا وحتى

 قحتتال وحتى المشترك، والتالقي التفاهم سبل نجد حتى بل واالستعالء للشقاق ليس ما، لهدف مختلفين ولدنا أننا تأكيد بد
 واالعجاب للدهشة سبيال عنه اآلخر االنسان اختالف في اإلنسان يرى أن من وبدال ، اإلنسان ويبدع واألفكار التجارب

 عليها ولدنا التي ومذاهبنا بأفكارنا التعصب يغدو الحالة هـذه وفي . وصوره أشكاله بكل لإلقصاء طريقة وجدوها واالستكشاف
 الذين من مكان أقصى في الخالق، نفس أوجدهم آخرين مع والعصبية للتقاتل معنى وال ، لحرا االبداع لهذا ومعيقا أخرقا شيئا
 وقد حق على وأنا حق على أنا أكون وقد حق على أنت هنا المشتركة فالقاعدة وبالتالي باختيارنا. أو باختيارهم ال فيه أتينا
 ! حق على أنت تكون

 
 مارتنز يرى كما وأنها بعد، تخترقها لم أنها هو أعاله إليها المشار المختلفة التنشئة أنواع في الوعي هذا تكثيف جهود يعيق ما
 أن كما المجتمع. في والواسعة الشبابية والشرائح الشعبية القواعد إلى تأثيراتها تصل وال النخب، بين تدور زالت ما (٢٠٠٧)

 من الشك أو الخوف تقليل في تنجح لم كما ومجتمعيا، وتربويا اعالميا الحوار ثقافة اشاعة في تنجح لم أثارتها التي الحوارات
 ورفض والعنف الغلو من متنوعة أشكاال تحمل سلمية غير بوسائل الهروب أو والهجرة واالنغالق العزلة إلى يؤدي والذي اآلخر
 (.٢٠١٥ الحسن، )  اآلخر
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 :والتفاهم التسامح مفهومي بين
 في نشأ فالتسامح خاصة، تاريخية ظروف في منهما كل نشأ الحديث، الغربي التراث من وافدان لفظان والتفاهم التسامح ُيعد
 مظاهر ولمواجهة الديني الداللي الحقل في ُاستخدم وبالتالي (٢٠١١ حنفي، ) والكاثوليك البروتستانت بين الدينية الحروب وقت

 وسياسية وفلسفية أخالقية أبعاد ذات جديدة دالالت اكتسب الزمن مرور مع ولكنه العقائد، في والتطرف والتعصب االستبداد
 الثقافي االختالف وبحقوق لآلخرين األساسية بالحريات واالقرار اإلنسان لحقوق األساسية المبادئ احترام قوامها وحقوقية

 مخالفة عن الصفح تعني الالهوت علماء وعند التساهل، الغوي تعني eoitarelot باإلنجليزية التسامح وكلمة (.٢٠٠٦ الدواي،)
 على هجوم أي اعتراض دون يتحمل شخص سلوك أنه “ بتعبيرنا(: التسامح وهو ) التساهل معاني ومن الدين. لتعاليم المرء
 مخالفا ولو رأيه عن التعبير حرية لآلخر يترك ألن المرء استعداد ويعني اإلساءة هذه تجنب فيه يمكنه الذي الوقت في حقوقه
 فكري موقف “ بأنه التسامح اللند ويعرف .(2007:209علبي، ) مقالته(. في الكاتب ينقله حنفي لحسن التعريف خطأ.) ولو
 وال عليها يوافق ال الذي الوقت في آرائه، عن التعبير حرية إنسان لكل يترك أن في تتلخص ما، لشخص سلوك قاعدة أو

 تعريفا (٢١٢ : ٢٠٠٧ )علبي،الكاتب يورد أيضا (.٢١٢ : ٢٠٠٧ )علبي، ”التسامح واجب هي فكرال فحرية لذلك فيها، يشارك
 بها، الجهر عن االمتناع أو الذاتية القناعات عن التخلي عدم “ بأنه (erirtat etaat ) اللند عن نقال للتسامح عصريا
 على العمل دون اآلراء وطرح والمضرة والتعسفية فةالعني الوسائل كل عن ذلك في االمتناع إنما نشرها، أو عنها، والدفاع
 . ”الكاملة للحقيقة اغناء تعتبر كونها اآلخرين لمعتقدات اللطيف االحترام “ وأحيانا ”فرضها

 
 ننزعج وما سماعه في نرغب ال ما نتحملو  اآلخر، نكتشف وألن ، نسامح ألن االستعداد في يكشف قضية التسامح أن ونجد
نما السهل ألمربا ليس وهو ،منه  الغلو هو التسامح نقيضو  (.٢٠٠٧ )مارتنز، والمران الصبر من الكثير إلى يحتاج وا 

 العربية األدبيات وفي (.٢٠١٥ الحسن، ) الرأي ومصادرة الفكر وتقييد فيروالتك والتحريم واالستبداد والعنف واالقصاء والتعصب
 الصفح معاني عن مضامينها في تعبر وهي القواميس، أشهر في ومثبته فةمعرو  اشتقاقية معان لها ”تسامح“ العربية الكلمة فإن

ن ومعنى كمضمون والتفاهم التسامح من كال أن ونالحظ ،الطرف وغض والتساهل والجود  في موجودان اللفظ بنفس يكونا لم وا 
 وحديثا ..الخ والرحمة والرأفة واأللفة والتعاون واإلحسان والفضل واألخوة العفو :مثل أخرى بألفاظ عنهما ويعبر والُسن ة، الكتاب
 فكرة إلى لإلشارة eoitartot الفرنسية للكلمة وترجمة مقابال بوصفها اليوم العربية األدبيات في التسامح كلمة ُاستعملت جانب
 (.٢٠١١ )حنفي، وعقائدهم اآلخرين ثقافة احترام

 
 إال والذهن، والفهم العقل مقوالت وظهور الغربية العقالنية سيادة عدب ظهر فقد التفاهم مصطلح بأن (2011 )حنفي يرى وكما
 الفرق وهو واحد طرف من واحد فعال وليس متبادلين فعلين على يدالن مزدوجان مفهومان وتسامح تفاهم مصطلحي من كل أن
 ، للتسامح نظري تأصيل لتفاهموا للتفاهم خارجية ممارسة التسامح أن نستخلص وبالتالي .وتفاهم فهم بين وتسامح، سامح بين
 األسباب ومعرفة الطوائف كل تعيشها التي االجتماعية الظروف نحو يتوجه ألنه التسامح من عمقا أكثر التفاهم أن نجد وقد
 المناداة قبل االجتماعي العنف أسباب لفهم تأسيسي معرفي مدخل هوو  المشترك الفهم أي الطائفي العنف إلى تؤدي التي

 تم وربما والوعظي الديني الخطاب بمجال أكثر ارتبطت قد التسامح كلمة ان أجد أيضا (.٢٠١١ حنفي،) اآلخرين مع بالتسامح
 المجتمع أفراد بين والتعاطف والمودة الرحمة مثل معاني ليؤدي اتساعا، أكثر بشكل الدين رجال قبل من توظيفها

ن اجتماعيا اآلخر "لقبول المجتمع تهيئة بهدف ،  حنفي يشير فكما التفاهم اما ."ورفض نفي موضع زال ما وعقليا فسيان كان وا 
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 األسباب الكتشاف االجتماع علماء يفعل كما  الموضوعي والتحليل العلمي األسلوب يوظف قد التفاهم فإن (2100 )
 الزام مجرد ليس هوف “ .عام كلي نظام في بينها المشتركة العناصر إلى للوصول تمهيدا المختلف هذا خصوصياتب االعترافو 

 ”لآلخرين األساسية بالحريات االعتراف في يتلخص ايجابي موقف هو بل الحرب ثقافة محل السالم ثقافة إلحالل أخالقي
 (.٢٩٢ : ٢٠٠٦ )الدواي،

 
 طرف جانب من التضحية من بنوع يوحي قد فاألخير ،الديني التسامح من أكثر الديني مالتفاه إلى نسعى أننا الجليّ  ومن

 عني مختلف آخر لشخص وتقبلي فهمي أساسه التفاهم أن حين في ، أضعف وطرف أقوى طرف وجود أي باآلخر، لالعتراف
 وقراءات قناعات بوجود االعتراف بل عقائديا الصحيح الطرف في كوني أو عقائديا الصحيح الطرف في ألنه ليس هذا واختالفه
 أن بد ال التفاهم فإن وبالتالي خراآل ومعتقد حرية يمس ال بما ناعتهق بيقتط في الفرد وحرية عامة بصفه البشر لدى مختلفة
 إلى نتوصل هنا ومن ،نفسها األديان بين ما أو الواحد الدين داخل ا  والتسامح التفاهم هذا كان سواء ايضا االحترام صنو يكون
  أيضا. حق على يكون أن في اآلخر حق
 
 إشكالية وعباداته شعائره وممارسة التعبير في وحقه اآلخر بوجود واالعتراف والتفاهم سامحالت حول النقاش هذا من يبقى أنه إال
 فإلى التسامح، حدود وهي اهمالها أيضا يمكن وال فيها لالستطراد المجال يتسع ال موسع نقاش إلى وبحاجة غاية األهمية في
 علبي باحثال يتساءل حيث ؟ ومبادئه التسامح تمعمج يدمر التسامح هذا كان لو وماذا متسامحين؟ نكون أن يجب حد أي
 تسيئ قد التي المتطرفة والتصرفات النزعات قبول إلى يؤدي قد التسامح فقبول “ ؟ يتسامح ال من مع نتسامح هل “(،٢٠٠٧)

 وال وجبن معهم تعاون هو الخ والصهاينة المعتدين مع التسامح أن كما والصهيونية، والنازية الفاشية تصرفات مثل المجتمع إلى
 المجتمع عن ندافع ولم المتسامحين، غير تجاه حتى المطلق بالتسامح أخذنا ما إذا “ يقول بوبر كارل عن ونقال إنسانية،
 (.٢١٦ :٢٠٠٧ )علبي، ”أيضا التسامح ومعهم المتسامحون يفنى هجماتهم، ضد المتسامح

 
 : التطرف لمحاربة الدينية التعددية

 أسباب أحد أن كما التطرف، لمحاربة األساسي المكون الواحد( الدين داخل التعددية على أقتصر وهنا ) ةالديني التعددية ُتعد
 يتبعونها. التي والمذاهب لألديان تبعا مواطنيها بين الدولة تُفاضل أن هو الديني بالقهر أقصده وما الديني. القهر هو التطرف

 مفهوم األول : أساسيين مفهومين ترسيخ من هنا والبد وأفكارهم. لمذاهبهم ظامالن بمعاداة الشعور إلى باألفراد يؤدي ما وهو
 هو والثانية هنا، أخرى درجات وال الدرجة بنفس مواطنين والدينية العرقية باختالفاتهم المجتمع طوائف جميع واعتبار المواطنة
  دينيا. المختلف اآلخر وتقبل الديني التفاهم

 
 ويتجاوز ُيقاوم إنه بل الباحثين، بعض يرى كما بالعلمانية ُيقاوم ال الدين باسم الممارس العنف أن (٢٠٠٦ غالستون) ويرى

 بمثابة الديني العمل“ أن يرى فهو للنزاعات، مستقال مصدرا الدين يعتبرون الذين مع الباحث ويختلف المؤسسية. بالتعددية
 )غالستون، ”االذالل وأحاسيس االستعمار وذكريات والحرمان الفقر عن ناجمة عميقة دوعق وشكوى مظالم عليها تظهر شاشة
 يؤدي قد ولكن األخرى، الديانات من اآلخر ضد للعنف بالنسبة خاصة كبير حد   إلى صحيحا ذلك يكون وقد (.٩٦ :٢٠٠٦
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 الديني، للتشدد حامية الدولة كانت إذا صةخا وتفاقمه، كله ذلك نمو إلى الفرص تكافؤ وعدم الواحد الدين داخل الديني القهر
 األصعدة. كل على اآلخر لقهر سببا الطائفية أو المذهبية التعددية ومحاربة الديني االختالف يصبح وحينها

 
 فقروال فالغنى والفقير. الغني بين والواجبات الحقوق في ُيمايز قد الذي الطبقي بالظلم شعوره من أشد الديني بالقهر الفرد وشعور
 أو القبيلة أو العائلة أو الفرد اسم من عليه االستدالل ويمكن بالهوية يرتبط المعتقد أن حين في للتبدل قابلة اجتماعية حالة
 وتمييز والشعائرية. الفكرية الممارسات في أيضا يتجلى وقد الدينية، اليومية الممارسات عبر مالحظته ويمكن التنشئة، مكان
 لألجندات والوالء بالخيانة االتهام أو طائفية أو فكرية اتهامات توجيه يتبعه ال طبقي أو اجتماعي أساس على الفرد ضد الدولة

 الديني القهر خطورة رفع إلى بذلك مؤديا   مذهبي، أو طائفي أساس على المبني التمييز مع يحدث قد ما وهو الخارجية،
 تغييرات بإجراء إال الواحد المذهب إطار داخل الدينية التعددية قافةث نشر يمكن وال التمايزات. من أخرى أشكال مع بالمقارنة
  الديني. والخطاب اإلعالمي والخطاب والمدرسية االجتماعية التنشئة أسلوب في جذرية

 
 اآلخرين من نطلب نحن األولى المرحلة ففي بمرحلتين، االعتراف هذا يمر وقد باآلخر، االعتراف من الحالة هذه في البد إذا

 وهي الثانية بالمرحلة إال يكتمل ال وبالتالي ايجابيا، اعترافا يكون ال وقد الحالة هذه في ضيق اعتراف وهو بوجودنا، االعتراف
 معه التعامل أو اآلخر كراهية أن (2014) تودوروف يرى حيث ،يكفي ال وحده فاالعتراف نسانية.اإل قيمتنا على التأكيد

ن بوجودنا حاد اعتراف   هي عدوانية أو باستعالء  إليه نسعى الذيواالعتراف التعايش. في والرغبة التسامح إلى تفتقر كانت وا 
 مذهبية مكونات بوجود -ممارسة أو خطابا سواء - القيادات مستوى على يكون أن يتطلب وربما والتفاهم التعايش إلى يهدف
 في الطبيعي والحق المتساوية، المواطنة بحقوق التمتع هو الكل يجمع فما األقلية، أو األغلبية من كانت إن النظر بغض أخرى

 يقول وكما الواحد. المجتمع نسيج على متطفال أو طارئا وليس أساسيا جزءا   المكونات هذه وكون ”المذهبي“ االختالف
  (.٠٠١ :٢٠١٤ )تودوروف، ”نوجد أن بإمكاننا يغدو حتى بنا اآلخر اعتراف إلى حاجة في جميعا نحن“ تودوروف

 
 الواحد، المجتمع ألبناء والمنافع الفرص في التكافؤ وعدم االجتماعي الظلم فإن ،السابقة لإلشكاالت الدولة نظام وعي وبغير

 مكانة من معززا إليها، ينتمي التي بالجماعة واالحتماء التقوقع إلى بالفرد يؤدي قد معه، والصراع اآلخر إقصاء على واإلصرار
 هويات أو هوية إلى االثني( أو المذهبي أو الديني أو القبلي ) للجماعة االنتماء ويتحول للوطن، االنتماء حساب على الجماعة
 ومن (.٢٠٠٨ )النجار، والزواج والعيش كالكسب األخرى تبالحاجا مرورا للجماعة االنتماء حاجة خاصة حاجاته للفرد تحقق

 والجماعات الفئات بين الفكرية والمناقشة الحوار مبدأ وتأسيس تأصيل هو الوطني الفكر في االتفاق لتحقيق االجتماعية الشروط
 بهدف الناس، بين والنفسية الفكرية العزلة وأسباب التناقضات تذويب خالل من لالتفاق التوصل يتم حيث المجتمع في المختلفة
 (.٢٠٠٨ الصبحي، ) رجوالخا الداخل وتحديات المجتمع ظروف مع الوطني والتكيف والفكري العضوي الترابط

 
 الثقافية: الخصوبة تساوي الثقافية التعددية

 في نولد فنحن والدته، على سابقة ثقافة في منغمسا نفسه يجد للعالم الطفل بمجيء“ يلي: ما إلى (٧٣ :٢٠١٤) تودورف يشير
 الحالة هذه في واللغة اللغة، يتجنب أن الطفل بمقدور وليس برعايتنا. يتكفلون من او آباؤنا يتكلمها التي اللغة اللغة، حضن
 ثقافته يختار أن للمرء يمكن وال ..الماضي من متوارثة وأحكام لوكياتس و ألفكار ومتشربة مشبعة هي بل محايدة أداة ليست
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ن األصلية  أكون أن أريد الذي الوطن أختار أن هنا المعيار ولكن أخرى، ثقافة في واالنغماس اإلعجاب على قادرا كان وا 
 األديان مع نسجمت فكرته أن إال الثقافية، والهوية األقليات نع السابقة الفقرة في يتحدث الكاتب أن ورغم ".فيه صالحا واطنام

 العيش لنا تؤمن واألديان العقائد هذه بأن ايماننا بقدر بها التزامنا ليس عليها، ولدنا التي والعقائد األديان في فالمعيار والعقائد،
 من لها يكون أن جماعة وكل فرد كل حق فمن مشكلة ليست ذاتها حد في الفكرية / الثقافية فالتعددية اآلخرين. بجوار المشترك

 تشكل وال العليا، الوطنية المصالح أساس على قائمة الثقافية المرجعيات كل تكون ان شريطة تريد ما والمذهبية الفكرية رقالط
 )الصبحي، الثقافي التالقح نحو ويقودها التعددية يستوعب أن يجب الذي األكبر الوعاء هي فالوطنية الوطن، لمسلمات خرقا

٢٠٠٨.) 
 

 التي والتضامن الوحدة إلى يسيء قد أنه على الواحد المجتمع داخل وثقافاتهم البشر أعراق بين االختالف البعض يفهم وقد
 التضامن شعور أن األول: مناقشتهم. يجدر مفهومين ذو هنا مراأل أن حين في الواحد. البلد أبناء بين سودي أن يجب الذي

 وفرض المجتمع، هذا إلى ينتمون من إليها يعود التي لثقافاتوا األعراق بإلغاء فرضه يمكن ال واحد مجتمع أبناء بين والتآخي
 ينتمون من بين تجمع مشتركة وسمات قواسم هناك أن إنكار ذلك يعني وال المجتمع. هذا جميع تمثل أنها واالدعاء أحادية ثقافة
 الثانية القضية والثقافية. رقيةعال االختالفات برغم بالتضامن والشعور بالتطور والرغبة الوحدة على كالحرص محدد، مجتمع إلى
 وفرض ومحاربتها عليها القضاء يجب كبرى مصيبة أنه على والثقافي العرقي االختالف فهمت والمجتمعات الدول من العديد نأ

 أي وغنى ثراء على دليل أكبر هو العرقي التنوع هذا أن حين في األحادية(، )الثقافة هذه فرض يتحدى من على العقوبات
 وهذا متنوعة. ورؤى واسعة إمكانيات وذو متعدد واجتماعي وثقافي فكري تراث إنتاج أجل من التنوع هذا توظيف ويمكن .مجتمع
 بين واالبتكار التميز نحو والسعي والثقافي العرقي تنوعهم من لالستفادة المجتمع أبناء ويلهم االبداع من جواَ  يخلق قد  بدوره
 مثال مازيغيةاأل للغة الجزائر وقبول الكردية ةالثقافي والهوية باللغة لالعتراف التركية لمبادراتا وما األخرى. والمجتمعات األمم
 انتزاعه يمكن ال المجتمع في متأصلة لغة أو ثقافة ممارسة على الجبري المنع نأ على دليل إال العربية جانب إلى وطنية كلغة
 األقلية. ثقافة تمثل أنها لمجرد

 
 تقبل على القدرة ثم ومن نملكه بما أيضا االعتزاز مقابل وجذوره وتراثه وبإنسانيته باآلخر االعتراف هو سيخهتر  إلى نحتاج ما 

 إلى نتمىا ما إذا بالفخر الفرد يشعر خاّلقة. أداة إلى تحويلها على العمل معها، التصادم من وبدال الحتمية، االختالفات هذه
 تكفل التي األنظمة وجود مع لإلبداع، وأداة وفخر ثراء مبعث أنها على معها تعاملوال اختالفاته فهم على قادر ناضج مجتمع
 متنوعة أعراقا تضم فالمدينة منه. التعلم يفترض نموذجا تمثل قد األسترالية بريزبن مثل مدينةو  الشخصية. حقوقهم للجميع

 الترويج إلى الحكومة ذلك دعا وقد العربية. منهاو  وآسيوية، وأفريقية أوروبية أصول   إلى مواطنوها ينتمي متعددة، قلياتأو 
 تعلم المدى بعيدة مستقبلية خطط ووضع بل ، الحضاري التعدد هذا تناسب برامج وخلق ساكنيها بين السلمي التعايش لسياسة
 اإلشراف تتولى التي القيادات وتتميز عدة(. ثقافات واحدة، مدينة شعار) تحت األخرى والديانات الثقافات احترام الناشئة األجيال

 أعراق مع متسامح كموطن مدينةال عليه ستكون لم المستقبلية ورؤيتها بوعيها ، والثقافي العرقي والتعدد التنوع قضايا على
 حول المدينة مواطني من العديد يحمله الذي الوعي هو االحترام على يبعث وما اإلسالمي. الدين ضمنها ومن مختلفة، وديانات
 وديانات جنسيات إلى أصولهم تعود السكان ان إلى ذلك في األساسي السبب يعود وقد وديانته. عرقه كان أيا اآلخر تقبل مسألة

 بها تتفرد كسمة إليه واإلشارة االعتزاز إلى يدعو محورا أصبح بل التصادم، إلى يؤدي لم الشديد االختالف هذا ولكن مختلفة،
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 على الحصول على تعتمد والتي ، االسترالي النظام في بها المعمول الهجرة قوانين بحس على وانه بل االسترالية. المدن أغلب
 إجادته حالة في النقاط من محدد بعدد يكافئ مدنها في دائمة إقامة على الحصول لطلب المتقدم فإن ، النقاط من محدد عدد
  إحداها. العربية اللغة تشكل والتي العديدة، االسترالي المجتمع لغات من لغة ألية
 

 إقتصادي أو والعنصر، كالعرق ثقافي غير بيولوجي طابع ذو هو وما كاإلثنية ثقافي هو ما التعدد في أن (٢٠١٦) مكي ويرى
 برزت ولكنها موجودة التعددية وهذه اجتماعي، تعدد باألصل هو ثقافية تعددية عليه نطلق وما كاألقليم، جغرافي أو كالطبقة،

 الكاتب ويرى األغلبية. ثقافة غلبة أو الشمولي، الفكر مع يتناسب ال ما لكل واالستبعاد اإلقصاء ممارسات بسبب السطح إلى
 وقد منطقة لكل ريخيةوالتا والسياسية االجتماعية االوضاع اختالف بسبب التعددية مشكلة لحل سحرية وصفة توجد ال أنه

 نضجا   أكثر وفهم   جديدة، قراءة إلى نسعى أن البد إذا (.٢٠١٦ مكي، معها) تتناسب حلول إلى المختلفة األوضاع هذه تحتاج
 تعلمنا نأ الجديدة القراءة لهذه بد ال ات.االيجابي واستغالل الكتشاف والسعي سلبياته، مع للتعامل األمثل واألسلوب لالختالف

 في فرد كل وواجبات حقوق حفظ على الحرص ضرورة مع التميز، إلى يؤدي قد بل الشقاق، يعني ال قد ختالفاال ان
 المجتمع.

 
 :والثقافية الدينية التعددية حماية في القانون دور
 وهم نونالقا أمام سواسية جميعهم المواطنون " أن إلى المساواة حول ُعمان لسلطنة سياسيال النظام من (١٧) المادة تشير

 أو بالمذه أو اللغة أو اللون أو األصل أو الجنس بسبب ذلك في بينهم تميز وال العامة والواجبات الحقوق في متساوون
 على مصونة المرعية للعادات طبقا الدينية بالشعائر القيام حرية إلى "  (٢٨ ) المادة وتشير "،االجتماعي المركز أو الموطن

 (.٦٨ :٢٠٠٨ )الصبحي، "اآلداب ينافي أو العام بالنظام ذلك يخل اال
 

 كما ،ممارسيها وحماية ممارستها بحق افاعتر  هو والثقافية الدينية الحريات لحماية الواضحة القوانين وجود فإن أولى كمرحلة
 وضمان   للمواطن ضمان   هو بمساواة وتطبيقه المجتمع، أفراد بين للتمييز محاوالت أو مساومات أي أمام األمان صمام ُيعد انه

 موقع في تكون أن ألجل وضعت فهي القوانين هذه تطبيق في تكمن الثانية المرحلة البلد. في شريك كمواطن حقوقه لحماية
 على التشديد في الدولة لدى نية ال أن المواطنين جميع يشعر واضح قانون وجود و ورقية. قوانين مجرد تكون أن ال التنفيذ

 القانون ووجود القانون. بعدالة ثقة في المواطن ويترك لحمايتهم الالزمة التدابير تتخذ هي بل تحاربهم الو  ومعتقداتهم، حرياتهم
 هذا وجود ولكن التشدد، او العصبية عليهم تغلب قد حيث القانون بهذا األفراد بعض اقتناع حتى أو له الجميع احترام يعني ال

 ضد االفراد تهييج أو الفتن ببث يقوم أن يمكنه ال كما لألخر مسيء وبشكل اعلن يتصرف أن يمكن ال الفرد أن يعني القانون
 االنصاف. عدم أو الظلم بوقوع شعر ما اذا اليها يلجأ ان للفرد يمكن ضمانة هو القانون وجود البلد، في أخرى اثنية أو طائفة
 عادلة. غير لمعاملة تعرض ان له والحكم دعوته في النظر والمساواة لألمان حفظا القضاء على المواطن حق ومن
 

 مادية حقوق مع نتعامل ال نحن الحالة هذه ففي الخطورة. من نوعا يشكل قد به االقتناع دون من القانون تطبيق فإن ذلك ورغم
 نيا.قانو  بتأطيرها المواطن نحمي أن نحاول داخلية قناعة  نناقش ولكننا باإلجبار، لو حتى الطرفين كال من بها االلتزام يجب
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 الجذري التغيير دور يأتي وهنا عادلة. الغير للمعاملة عرضة   المواطن يصبح تطبيقه، يمكن لم حيث أو القانون غاب ما فإذا
 اإلنسانية. القيم هذه تأكيد في والمدرسية األسرية التنشئة وأهمية له تطرقتُ  وان سبق الذي

 
 : ُعمان سلطنة في والثقافية الدينية التعددية

 باآلتي: الواحد( الدين إطار في ) ُعمان في الدينية التعددية محاور أهم خيصتل يمكن
ن المختلفة المذاهب الدولة تحارب ال -١  اإلباضية. وهو الرسمي بالمذهب تعترف كانت وا 
 انبالج توفر قد الدولة أن بل الدولة من ومسمع مرأى على الدينية شعائرهم ممارسة المختلفة المذاهب ألصحاب يمكن -٢

 الممارسات. لهذه المالئم والتنظيمي األمني
 والقضايا المعامالت جانب في التنظيم من وجود إلى هذا أدى وقد المختلفة المذاهب بين الفقهي التنوع وجود الدولة تتفهم -٣

 مذهب. لكل الفقهية الرؤية وفق أمورها بتنظيم لها يسمح الذي باستقاللها ما حد إلى تتمتع )األوقاف( الفقهية
 احترام يكتسب مثال الخليلي الشيخ البالد فمفتي العملي، والتطبيق الحسن المثال وجود لضرورة البلد في القيادات تفهم -٤

 من للجميع رسالة وهي المجتمع، طوائف جميع من وتوافق باحترام تتمتع دينية شخصية توجد أن وقلّ  البلد، في المذاهب جميع
 متعددة اسالمية مذاهب وجود وبرغم “الجميع. عليه يتفق الذي المعيار يكون أن يجب اآلخر تقبلو  التفاهم أن المذاهب جميع
 وجدت المذاهب بقية فإن سواه، من على سلطته مد إلى األيام من يوم في يسعى لم األباضي المذهب الدولة مذهب جانب إلى

 سياسةو  (.٧٢ :٢٠٠٨ )الصبحي، ”المذاهب لكل مفتوحا االجتهاد باب وترك وعلمائها وعلمها ومفكريها ألفكارها االحترام
 المواطنين حماية بها ُمناط فالدولة أيضا حماية سياسة وهي احتواء سياسة انها حيث من تماما ناجحة الجانب هذا في السلطنة
 والسلطة القدرة تألدوا المجال االنسان يفسح اال األفضل منو  اآلخرين. المواطنين قبل من تعدي محاولة أي من واألقليات
 النزاعات عن بمعزل الحكومة يضع بل السلطة بأدوات والدين العقيدة عن يدافع وال والدين المعتقدات باب في الحقانية إلثبات
 محمد الدينية والشئون االوقاف وزير بمكتب العلمي المستشار أيضا عليه يؤكد المفهوم وهذا (.٢٧٦ :٢٠٠٩ سروش، الدينية)
 . الدولة( ) من الدين( ) حماية ضرورة على اكد حيث المعمري سيف

 
 في الثقافي والغنى الخصوبة إلى يؤدي ُعمان في نجدها التي بالطريقة واألعراق اللغات تتعدد فإن الثقافية للتعددية وبالنسبة
 دولتان الحديث العصر في نلعما كان فسياسيا جيل. بعد جيال المتنوعة األعراق هذه وتنقلها اللغات هذه تحملها التي التجارب
 عالقة كانت وقد (،٢٠١٥ البلوشي، ) جوادر ومركزها بلوشستان في وثانيهما زنجبار، ومركزها افريقيا شرق في أولهما

 تعتبر قد ُعمان فإن اللغوية، الناحية ومن والثقافي. اللغوي تأثرهم الى أدت وزواج وتعايش مشاركة المقرين هذين مع العمانيين
  عام، بشكل السائدة نجليزيةاإل واللغة العربية جانب إلى انهاسك بها يتحدث التي اللغات ناحية من الخليج منطقة يف مميزة
 والسواحيلية والهوبيوت والمهرّية الجبالية( ) والشحرية شفوية( ) والكمزارية والبطحرّية )شفوية( الحرسوسّية“ مثل لغات فهناك

 كل اليونسكو( والعلوم) والثقافة للتربية المتحدة األمم عدت“ فقد الشديد ولألسف ،”اللواتية( ) والسندية والزدجالية والبلوشية
 (.٩ :٢٠١٥ البلوشي، ”)والسواحيلية والبلوشية العربية عدا ما لإلنقراض عرضة العمانية اللغات

 
 تهديدها وعدم العربية اللغة لبقاء ضمان   وجودها في ألن المطلوبة هي الواحد الطابع ذات الخصوصية بأن البعض يعارض وقد
 التراث هذا توظيف مثال ينبغي بل الثقافية، التعددية محاربة بالضرورة يستلزم ال ذلك ولكن الدارجة، واللهجات اللغات قبل من
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 األصل أن ضمنا   يرى البعض أن بل (.٧٩ :٢١٠٥ البلوشي، ) الوطنية الثقافة إلثراء المختلفة واللهجات اللغات من المنوع
 ”عرب والد الدارج بالتعبير أو األصلي “ العماني هو من إثره على فيحدد العماني هوية يشكل الذي هو العماني للمكون العربي
 عبر تشكله عمق بسبب العرقي النقاد مسألة مواجهة على لديهم قدرة ال المثقفين بعض وحتى الهوية، هذه على الدخيل هو ومن

 ليسوا بلوشستان أهل “ أن يقول حين قّيما   مثاال هنا الكاتب ويذكر النقي. العربي االنتماء بهذا القبلي هيوالتبا األسرية التنشئة
ن حتى عربا  عائلي امتداد لهم وليس البلوشية يتحدثون ال الذين المستعربين العربية الجزيرة بلوش وأن عربية أصولهم كانت وا 
 لغتهم وأنكرنا عربا عددناهم إن حقهم بلوشستان أهل نبخس فنحن ، ربيةع أصولهم تكن لم إن حتى ، عرب   مكران، الى

 وثقافتهم العربية لغتهم عن الطرف غضضنا إن حقهم العربية والجزيرة عمان بلوش نبخس كما ، وثقافتهم وقوميتهم البلوشية
 (.٨٣ :٢١٠٥ )البلوشي، "العروبة عنهم ونفينا

 
 : الديني للتسامح نموذج
 على للتأكيد ُعمان سلطنة في األوقاف وزارة عن تصدر والتي ،(بداية التسامح مسمى تحت انطلقت التي ) اهمالتف مجلة هدفت

 أبحاثها وتساهم األديان، وبين الواحد الدين إطار داخل والحوار والتسامح التفاهم قيم لتأكيد طريق   الفكري واالنفتاح الثقافة أن
 عام منها األول العدد صدر ، إسالمية فكرية فصلية مجلة التفاهم ومجلة .الدينية ديةالتعد فكر نشر في وندواتها ومؤتمراتها

 ”.التفاهم “ إلى ٢٠١١ عام في  المجلة مسمى تغيير الوزارة قررت صدورها على سنوات التسع يقارب ما وبعد م،٢٠٠٣
 لالجتهاد االعتبار إعادةو ،النظر وجهات ةوتعددي االختالف وحق التفاهم على يقوم الذي اإلسالم ترسيخ إلى المجلة  وتهدف
 مواطن إصالح على العملو ،ومتغيراته العصر مواجهة في ذاته تجديد أجل من اإلسالمي الفكر في حيوية مسألة بوصفه
 عن بعيدا   مستنيرة رؤى لتجسيد شائبة تشوبها ال وحدانية ع تصدر إسالمية لتصورات المجال وفتح اإلسالمي الفكر في الخلل

 (./http://tafahom.om) التعصب
 

 من االسالمية الدراسات في التجديد في يتمثل كان مجلةلل األول الهم أن إلى المجلة تحرير رئيس ،(٢٠١١)السالمي ويشير
 أصولية قراءات كلها مجاالته على سيطرت الذي القديم واالجتماعي والكالمي الفكري التاريخ قراءة إعادة األول :ثالث نواح

 وقد .التراثي ناتجهم وفي والسنة القرآن في لألصول واحد تأويل   لفرض اتجهت القراءات تلك أن حيث ومعاصرة حديثة وتأصيلية
 غير الوزير معالي من وبتوجيه عدمه أو النشر في تراع ولم الدوغمائي وغير المجدد الشباب من ومنهم باحثين المجلة استكتبت
 من واإلفادة والموضوعات المناهج في للتجديد العالمي الفكر من اإلفادة في كانت الثانية الناحية .”المعروفة األكاديمية الشروط
 تتعلق بمحاور االهتمام في ورغبة . تعبيرهم بحسب ”الدين عودة “ زمن في بالغرب المعاصرين الدين علماء وتجارب دراسات
 االساتذة عشرات المجلة استكتبت . والحضارات األمم بين والعالقات والسالم العدالة وقضايا الحقوق ومواثيق االنسان بحقوق
 اإلسهام وهي الثالثة والناحية السياسية، والعلوم واألخالقيات والالهوت الدين فلسفة تخصصات في وامريكا اوروبا من الغربيين
 دراسات المجلة نشرت ذلك وفي . عام بشكل المسلمين وللدعاة لدينيةا المؤسسات من للباحثين والحضاري الفكري بالتجديد
 (.٢٠١١ السالمي، ) والديني الفقهي التجديد في عديدة

 
 إلى إشارة   المتابعين بعض رأى كما أوروبي مفهومك التسامح مفهوم من انطالقهم التسامح لمجلة البعض عتاب السالمي يقر

 ليست حالة وهي ،والبروتستانت الكاثوليك بين يسود أن ينبغي الذي التسامح به يعني وكان لوك جون ابتدعه الذي المفهوم

http://tafahom.om/
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 هلكن بالفعل، أوروبي المصطلح أن مقاله في السالمي ويوضح .غربي أو أوروبي تاريخي لظرف تابعة هي بل لدينا موجودة
 وعدم دينيةال خلفيةال ذات واالسالمية العربية المجتمعات داخل تصراعاال عن اإلغفال يمكن وال موجودة المشابهات نأ يرى

 يرى كما ألنها ضرورية وممارساته فالمصطلح .والمسلمين المسيحيين بين أحيانا والغرب، المسلمين بين العالئق في تسامح
 (.٣٣٧ :٢٠١١ السالمي، ) اآلخر قبول اتجاه في خطوة تشكل

 
 حول أعاله نقاشنا محور في يصب فهو التفاهم إلى التسامح من اصدارها من سنوات تسع بعد المجلة اسم تغير عن أما

 المصطلح بهذا لألخذ كان والعشرين الحادي القرن مطلع في المجلة نشوء عند أنه السالمي يوضح حيث المصطلحين،
 بين الجديدة العالقات واعتبار اإلسالم، رحابة إلى الخالفات تلك تجاوز وضرورة المسلمين بين االختالف اعتبار :اعتباران
 بحوث بنشر المجلة قامت فقد ذلك وفي .ومدارسها مذاهبها شتى في اإلبراهيمية األديان وبخاصة :اأُلخرى والديانات اإلسالم
 مقوالت من ضرورية بل ممكنة اإلفادة نأ أساس على .خارجها ومن للمسلمين الفكرية االتجاهات شتى من لُكتاب ودراسات

 المتحدة الواليات في الدين وفلسفة الدينية الدراسات في واتجاهات وكنائس جامعات على المجلة انفتحت كما . المختلفين هؤالء
 الجديدة التطويرية المرحلة في المجلة تسمي أن العمل من عقد بعد المجلة رأت فقد ولذا (.٩ :٢٠١١ السالمي، )أوروبا و

 الوصول نحو أصبح الهدف أن يعني ولكن األديان، بين أو الفكرية المذاهب بين انتهت قد الخالفات أن ذلك يعني وال فاهمبالت
 (.١٠ :٢٠١١ السالمي، ) مشتركة قواسم على اللقاء أو التفاهم الى
 
 

 فيديو قصير عرض
 للكاتبة العمانية زينب الغريبية حول التسامح الديني في سلطنة ُعمان. مقطع كلنا أخوة
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  رهاانت وسائل التواصل االجتماعي 
 

 د اندية بن ورقلة-أ
 -اجلزائر–        جامعة اجللفة 

 
 زلاولة جدية لبناء منطق فكري جديد تبٌت عليو نظرايت جديدة لفهم آليات البناء إن ىذا ادلوضوع ذلو

 إذ الثقايف واالجتماعي للمجتمعات اليت يرتفع فيها استهالك شبكات التواصل االجتماعي االفًتاضية،
تعترب مواقع التواصل االجتماعي على اإلنًتنت  فعالة بصورة ملحوظة وذلا دور مؤثر يف تشكيل الرأي 

العام وحتريك الشعوب، واستثمار قدرات وطاقات الشباب اغلابياً الطلراط أوسع يف القضااي الوطنية 
ادللحة، لتصحيح الصورة ادلغلوطة عن اإلسالم وربطو ابإلرىاب والعنف  يف وسائل اإلعالم عرب زتلة 

تشويو شرسة، ورسم صورة مغايرة تقوم على العنف واإلرىاب والتكفَت وإاثرة العداوات والكراىية وخلق 
 ىذا و قد وّفر ظهور شبكات التواصل .الفنت والدخول يف صدام مع الغرب ومع منجزات العصر 

االجتماعي فتحاً ثورايً، نقل اإلعالم إىل آفاق غَت مسبوقة، وأعطى مستخدميو فرصاً كربى للتأثَت 
إذ أوجد ظهور وسائل التواصل . واالنتقال عرب احلدود بال قيود ،وال رقابة إال بشكل نسيب زلدود

االجتماعي قنوات للبث ادلباشر من رتهورىا يف تطور يغَت من جوىر النظرايت االتصالية ادلعروفة ويوقف 
احتكار صناعة الرسالة اإلعالمية لينقلها إىل مدى أوسع وأكثر مشولية، وبقدرة أتثَتية وتفاعلية مل يتصّورىا 

خرباء االتصال بعد أن غَتت اخلربة والتسهيالت اجلديدة اليت وفرهتا اإلنًتنت يف رلال التنظيم واالتصال 
واإلعالم، ادلعادلة القدمية اليت كانت تضطر قوى التغيَت من خالذلا  إىل االعتماد على دعم دول أخرى 

 .يف نضاذلا السياسي، كما كان احلال يف الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين
لذا فإن حركات اإلصالح والتغيَت يف عادلنا العريب واإلسالمي مدعوة اليوم إىل االستفادة من ثورة 

اإلنًتنت إىل أقصى احلدود، يف رلاالت التنظيم واإلدارة واالتصال واإلعالم والنضال السياسي وغَت ذلك 
.  من جوانب معًتك احلياة

 



 
هل تلعب وسائل التواصل االجتماعي دوراً داعماً يف التغيري االجتماعي : ليكون سؤالنا كاآليت ىو

  عن طريق تقوية اجملال الرتبوي و التعليمي عند  فئة الشباب ؟
    يشهد العصر احلايل يف العقد األول من األلفية الثالثة بعد ادليالد تطورات ىائلة وسريعة يف رتيع 

اجملاالت بعد أن أصبح العنصر احلاكم والغالب فيها ىو التقدم العلمي والتكنولوجي ، ذلك أن العصر 
الذي نعيشو اآلن  عصر جديد  عصر حضارة ادلعلومات أو عصر التنمية ادلعلوماتية أو عصر ادلعرفة كما 

يطلق عليو ، أطلقتو   تشكيلة من ادلتغَتات والتحوالت وادلستجدات اليت ما زالت تؤثر تداعياهتا اإلغلابية 
والسلبية على العامل ادلعاصر،  كما أن لكل عصٍر صراعاتو العلمية والثقافية ، وإحدى أىم صراعات 

عصران بال شك ىي الشبكة  العنكبوتية اليت نستخدمها عرب االتصال بشبكة اإلنًتنت ، بكل تطبيقاهتا 
ادلختلفة يف رلاالت الثقافة  ،اإلعالم ، الًتفيو ،  الصحة ، وغَتىا من اجملاالت ، وأييت اجملال التعليمي يف 

أشارت دراسة حول ىذا ادلوضوع إىل أن أولياء إذ  قمة اجملاالت اليت حتظى ابىتمام كبَت يف الوقت الراىن
 من خالل الدراسي اليوم أثناءاألمور ىم األكثر تشوقا دلعرفة أخبار أبناءىم ومستوايهتم وسلوكهم 

 أدى ادلدرسة إدارة مع األمور أولياء متابعة أن خدمات الشبكات االجتماعية ادلدرسية كما يفمشاركتهم 
الدراسي بعد أن غزت شبكات التواصل  للطالب داخل الفصل السيئتقليل من السلوك ال إىل

االجتماعي حياتنا اليومية لدرجة أن الفاعلُت الًتبويُت أدرلوا استخدامها يف اسًتاتيجياهتم للتواصل 
 الداخلي و اخلارجي و ابلنسبة للتالميذ ، فإهنم سبقوا مؤسساهتم إىل فضاءات ادلشاركة الرقمية ىذه 

 .و ليس مفاجئا أن جتدىم يتقنون التفاعل معها أكثر من الكبار ، على األقل يف جانبها التقٍت البحت 
ففي ظل التطورات اليت يشهدىا العامل اليوم البد للطالب أن يسأل نفسو أين موقعو يف خضم ىذه 

الثورات العلمية والصناعية ؟، فما زال العامل العريب يعتمد أساليب التدريس التقليدية اليت ال تتوافق مع 
كما أن التعليم التقليدي يف .احلياة العصرية وتفكَت الطالب وادلعلم يف عصر التكنولوجيا والتطور 

الوقت الراىن مل يضفي اجلديد على احملتوى التعليمي لألجيال، ألنو وحده ال يستطيع مواكبة الفكر 
العصري ، لذا ضلتاج لنقلة ابلكم و النوع لطالب القرن الواحد و العشرين ، حيث أن مستوى التعليم 

فالتوجو إىل  تطبيق آليات تعليمية مساندة للتعليم التقليدي . متدن جدا مقارنة ابلدول ادلتقدمة
ادلفتاحي ذلذه الوسائط  يكمن يف  كالتعليم اإللكًتوين ذلا القدرة على حتسُت و دعم الدور الرئيسي و



تعزيز االعتدال والوسطية من جهة اثنية ، إذ  ميكن تفعيلو و ادلراىنة عليو من خالل التوظيف القومي 
ادلمنهج  لوسائل االتصال احلديثة و متابعة ما يدور يف العامل ادلعاصر من قضااي وأحداث لتقدمي و

ولئن كانت مرحلة من منظور وسطي، و كذا طرح احلل األنسب دلشكالتنا ادلعاصرة، وجهات النظر 
فإن أعليتها يف ثورة تكنولوجيا التواصل تعد مرحلة حامسة يف الوجدان الفكري للمجتمعات العربية ، 

بناء اخليارات اجملتمعية دعم قضااي األخوة اإلنسانية واحًتام األداين تنبع من إدراك مكانة الثقافة يف 
تكريس يف إغلابياً دوراً يؤىلها ألن تؤدي شلا تشكل خصوصيات الشعوب والبلدان، واإليديولوجية اليت 

عليو عامل أصبح فيو ادلواطن الرقمي زلكوماً  يفقيم التواصل واالنفتاح وأتكيد اخلصوصية ونبذ االنغالق 
:ىذا من خالل  . يعيش هبوايت متعددةأبن   و 

.الًتويج لألنشطة ،وحشد ادلشاركُت يف برامج وأنشطة التثقيف ابلوسطية   - 
إدراج الربامج التعليمية والًتبوية عرب شبكات التواصل االجتماعي اليت تدعو إىل التسامح -

.واالعتدال، وحتذر من العنف والغلو يف الدين خاصة يف أوساط الطالب واألطفال   
ختصيص مساحات للربامج التوعوية عرب اليوتوب، والربامج ادلدرلة لنشر ظلاذج متميزة من قادة  -

.مفكرين و قادة انجحُت يف رلال احلوار والتعايش  
إنشاء موقع للمنتدايت عرب مواقع الفيس بوك والتويًت وغَتىا لتفعيل سبل التجديد واالنفتاح -
التطوير لتبديد ادلخاوف و طرد ثقافة اإلرىاب و التطرف  بفضل ادلواقع اجلديدة اليت توفرىا اإلنًتنت و

خللق خطاب إعالمي واعي و متجدد، ينبذ  اذليمنة واالنكفاء واالستالب خطاب يوفر وسيلة غَت 
إذ  مل تعّد شبكات التواصل .مسبوقة لنشر العقائد واأليديولوجيات الصحيحة  إىل رتهور العامل األوسع 

االجتماعي يف رلتمعاتنا اليوم  تنتظر احلصول على التأشَتة احلكومّية ومل تعّد القيود القانونّية عائقا أمام 
ونظرا لنجاحها وقدرهتا على التعبَت عن . حترّكاهتا، بل أصبحت تشّكل أىم رلال لتجاوز اخلطوط احلمراء

مطالب وتطّلعات الفئات ادلهّمشة، تشهد مواقع التواصل االجتماعي تزايد يف عددىا وعدد مستعمليها، 
حيث أسهمت يف اآلونة األخَتة يف جذب األنظار لعدد من القضااي اليت أاثرت الرأي العام وأرغمت 

وابلنسبة للعامل العريب الذي كان والزال يشكو منذ مدة . حكومات كثَتة يف اختاذ قرارات ضد رغبتها
طويلة من حتيز اإلعالم الغريب ضده ومن عدم قدرتو  على إيصال صورتو احلقيقية إىل تلك اجملتمعات 



الغربية، فإنو مل يعد أمامو أي عذر ميكن ترديده، فشبكات  اإلنًتنت فتحت اجملال أمام اجلميع لوضع ما 
ادلهم أن يكون  ىناك استعداد حقيقي لالستثمار يف . يريدونو على الشبكة ليكون متاحاً أمام العامل لرؤيتو

.     ىذه الوسيلة واألىم من ذلك استثمارىا ابلشكل السليم وادلناسب   

إن نشوء ىذا الفضاء اجلديد من احلرية أسهم يف التحول النوعي الذي طرأ على استخدام الشبكات    
     االجتماعية على اإلنًتنت، من كوهنا أداة للًتفيو، والتواصل، إىل أداة للتنظَت والتنظيم والقيادة، مث إىل    
وسيلة فّعالة لنقل احلدث، ومتابعة ادليدان و اعتمادىا مصدرا أوليا لوسائل اإلعالم  ويف حال اطلراط    

الناشطُت يف مؤسسات اجملتمع ادلدين، فإن الطرح السياسي على تويًت وغَته سيصل إىل مرحلة اكرب من 
فجيل التغيَت ىو ادلصطلح الذي يصبو إليو الشاب العريب، والذي سيقوم تدرغليا ابالنتقال .  النضج الفكري

من الكتابة الشكلية على االنًتنت إىل التأثَت احلقيقي يف العملية السياسية، عند حدوث ذلك، فإننا سنشهد 
حتوال من كون اإلعالم اجلديد منربا سياسيا إىل أداة اجتماعية، وسيجد اخلطاب السياسي مساحة اكرب وأتثَتا 

 كما أن استخدام شبكات التواصل االجتماعي ميكن أن يسمح بتطوير النواحي اإلغلابية للشخصية .أوضح 
و تنميتها ،و تشجيع تبادل ادلعلومات شرط أن يكون اذلدف من ىذا االستخدام ىو التشارك يف معلومات 

 مطالبون اباللتزام و الوفاء –آابء و مدرسُت –مفيدة و ليس رلرد التعبَت عن النفس ، و من ىنا فإن ادلربُت 
.   مبسؤولياهتم الكبَتة يف ىذا اجملال   

وميكننا القول أيضا أبن ىذه الشبكات قد أسهمت يف رفع مستوى الوعي لدى الشعوب، وأتكدىا من 
وأن ىذه الشبكات قد أفرزت قيما . أهنا ىي مصدر الشرعية، دتنحها دلن تشاء وتزػلها مىت بدا ذلا ذلك

جديدة، لعل أعلها ابدلطلق القبول ابآلخر يف تنوعو واختالفو وتباينو، مادامت ادلطالب موحدة وادلصَت 
وميكننا القول يف احملصلة، إن ىذه الشبكات أابنت أبن ذتة شعواب حية ويقظة، حىت وإن . مشًتك

: وتوصلت الدراسات إىل نتائج عدة أعلها خضعت لعقود من الظلم واالستبداد  

مواقع التواصل االجتماعي وسائل يستخدمها من يشاء، لنشر األخبار واآلراء بشكل مكتوب أو -1
" .متعدد الوسائط"مسموع أو مرئي،   



استخدم الشباب شبكات التواصل االجتماعي للدردشة ولتفريغ الشحن العاطفية، ومن مث أصبح -2
.الشباب يتبادلون وجهات النظر الثقافية واألدبية والسياسية  

ال دتثل مواقع التواصل االجتماعي العامل األساس للتغيَت يف اجملتمع، لكنها أصبحت عامل مهم يف -4
.هتيئة متطلبات التغيَت عن طريق تكوين الوعي   

أصبحت تتشكل بفضل شبكة اإلنًتنت فضاءات تواصلية عدة ىي مبثابة أمكنة افًتاضية، وإن من -5
.بُت مزاايىا هناية فوبيا ادلكان   

بداية من التمّرد على اخلجل واالنطواء وانتهاء ابلثورة على – أهّنا فضاءات مفتوحة للتمّرد والثورة -6
.األنظمة السياسّية  

ابحلتمية "أوذلما، ما يعرف .  التحول يف ثالثة مسارات"حتمية"يكمن النظر للتغَت االجتماعي برؤية -7
".احلتمية ادلعلوماتية"، مث "ابحلتمية االجتماعية"، واثنيهما، ما يعرف  "التقنية  

إن ادلستخدمُت يسعون أكثر لكسب رأمسال رمزي من وراء اطلراطهم يف ىذا اإلعالم أكثر من -8
. اطلراطهم يف حتقيق رأمسال مادي، وميكن أن تزدىر فيو مبادرات اجملتمع ادلدين  

يفتقر اإلعالم اجلديد إىل الوضوح، ابلنسبة إىل رلالو ومداه، وقد يعٍت ىذا أن أشكال اإلعالم اجلديد -9
.تعكس علم الشك، والنسبية، والفوضى األوصاف ادلشًتكة للثقافة ادلعاصرة  

تتشكل األجندة اإلعالمية دلواقع التواصل االجتماعي، عن طريق األحداث البارزة اليت تفرض -10
.نفسها  

إن التغيَت السياسي احلقيقي مل يولد يف االنًتنت، بل تولد يف الشارع، وجاء اإلعالم اجلديد مكمال -11
. لو  

 



:لذا أصبح من الضروري   

استحداث أساليب الًتبية و التعليم دلواكبة ادلستجدات ، و أصبحت التكنولوجيا اليت غَتت العامل من -
خارج ادلدارس تغَت اآلن التعليم داخل ادلدارس و اجلامعات ، و ىذه ادلعطيات غَتت النظرة إىل التعلم 

. التعليم و كذا ادلناىج لدرجة أهنا تكاد تعصف ابلطرق الكالسيكية للًتبية و التعليم و  

إذ شكلت الوسائط التعليمية و ادلواقع اإللكًتونية فضاءات إضافية و بديلة دتكن كل أطراف العملية    
الًتبوية و التعليمية ابلتزود بكم ىائل من ادلعطيات اليت ابتت تنافس السلطة ادلعرفية للمعلم و الربانمج 

.حىت ادلناىجو  

 لذا أضحى من الضروري  على ادلنظومات الًتبوية والتعليمية اإلسراع يف  تبٍت خطوات إصالح و تعديل 
و إنعاش دلناىجها و برارلها قصد التكيف أو االستجابة للوضع الراىن مع ىذه الوجهة اإلصالحية 
.ادلفروضة ، بعد أن أصبحت كل اجلهود  تصب يف سياق اقتصاد ادلعرفة و اكتساب اخلربة الضرورية    

مل يكن قطاع الًتبية و التعليم يف منآى عن ىذه التحوالت ، بل وجدت ادلؤسسات اإلنتاجية ضالتها    
قي ادلراىنة على اجلودة و استقطاب األطر و تشجيعها يف إطار عقود براءة االخًتاع للفوز ابألسبقية  

وابلتايل مل يعد العامل ادلعاصر يراىن على احلاضر فحسب ، بل يعمل بنظرة استشرافية دلواجهة حتدايت 
ادلستقبل، إذ مل يعد يكتسي التعلم الكالسيكي ادلوسوعي مكااًن أمام انتشار ادلوسوعات و الفضاءات 

االلكًتونية ، فالتعليم بذلك أيخذ طابًعا دينامًيا يواكب و يراىن و يساير على حل ادلشكالت و طريقة 
التعامل معها يف سياقها ،وعليو فإن طبيعة التعلم تتغَت مع الواقع و السياق الذي تتواجد فيو اجملتمعات  
لذا أصبح من الضروري على النظام الًتبوي مواكبة ىذه التغَتات دلواجهة ادلشكالت اليت قد تنجم عنها 

ككثرة ادلعلومات و زايدة عدد ادلتعلمُت و نقص ادلعلمُت و بعد ادلسافات ، و أدت بدورىا إىل ظهور 
أظلاط و طرائق عديدة للتعليم و التعلم ، جعلت من العامل قرية صغَتة شلا أدى إىل زايدة احلاجة إىل تبادل 

اخلربات مع اآلخرين ، و حاجة ادلتعلم لبيئات غنية متعددة ادلصادر للبحث و التطوير الذايت ، فظهرت 
الكثَت من األساليب و الطرائق و الوسائل اجلديدة يف التعليم و التعلم ، و من ذلك ظهور التعليم 

االلكًتوين الذي يعد طريقة للتعلم ابستخدام آليات االتصال احلديثة من حاسوب و شبكاتو ووسائطو 



ادلتعددة من صوت و صورة ورسومات و آليات حبث و مكتبات الكًتونية  و كذلك بواابت اإلنًتنت 
سواء كان عن بعد أو خالل الفصل الدراسي ، أي استخدام التقنية جبميع أنواعها يف إيصال ادلعلومة 

.للمتعلم أبقصر وقت وأقل جهد و أكرب فائدة   

إن ىدف ىذه  ادلداخلة يرنو إىل دراسة موضوع شبكات التواصل االجتماعي  يف ظل التحوالت احلالية 
و الرىاانت ادلستقبلية و ما ىي التحدايت اليت تواجهها دلعاجلة اخللل الذي ػلد من التطور التعليمي  يف 

البالد العربية ويبقيها على اذلامش ، ودلا سيضفيو  التوظيف اجليد على اجملتمعات العربية من ارتقاء يف 
.ادلستوى التعليمي والثقايف  

ويرى الكثَتون أن الشبكة االجتماعية ساعدت يف حل مشكلة تربوية دتثلت يف افتقاد التعليم ىذا 
، حيث أضافت الشكل اإلنساين من خالل مشاركة وتفاعل «تعليم جامد»اإللكًتوين للجانب اإلنساين 

  . مع العملية التعليمية، شلا ساعد على جذب ادلتعلمُت وزايدة الرغبة يف التعلميالعنصر البشر

وإن ادلرحلة القادمة كما يشَت الكثَتون، ستشهد أظلاطاً جديدة للتعلم تلعب فيها شبكة اإلنًتنت وأدواهتا 
ادلختلفة مبا فيو مواقع التواصل االجتماعي، دوراً زلورايً، ولن يكون التعليم مبعزل عن ىذه التطورات، ويف 

كل األحوال ميكن أن يساىم االستخدام اإلغلايب ذلذه ادلواقع يف ترسيخ العديد من االغلابيات، وميكن 
   :حصرىا يف أن تلك ادلواقع

  توفر خدمات تعليمية أفضل، حيث تساعد على التعّلم عن طريق تبادل ادلعلومات مع اآلخرين-
.وادلناقشة البناءة للوصول إىل اتفاق حول نقطة النقاش   

تساعد على تنشيط ادلهارات لدى ادلتعلمُت، كما توفر فرصة للتعّلم، وتزيد من قدرهتم وحتفزىم على -
التفكَت اإلبداعي وأبظلاط وطرق سلتلفة وذلك ألن التواصل والتفاعل يتم بُت أشخاص مثقفُت ومن بيئات 

.سلتلفة  



تعمق ادلشاركة والتواصل والتفاعل مع اآلخرين، وتعلم أساليب التواصل الفعال، كما أهنا جتعل ادلتعلم -
إغلابياً لو دور يف احلوار، ورأي يشارك بو مع اآلخرين، لذلك فهي تعمل على التخلص من جعل دوره 

.سلبيا   

تكفل للمتعلمُت احلصول على وسيلة تعليمية قوية وفورية، كما تساعد يف تعزيز األساليب الًتبوية -
  .للتعلم، فعملية التعلم تتطلب بيئة تعاونية يكون ادلتعلم فيها زلوراً لعملية التعلم

ىذه ادلواقع، فتحت وأنتجت لغة جديدة بُت ادلستخدمُت بعضهم البعض، اليت ختتلف عن اللغة العربية -
.أو اإلصلليزية   

أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية، فقد غزت رتيع اجملاالت دلا توفره من خدمات تدريبية أو تعليمية أو -
.ترفيهية  

تعزز روح التواصل بُت الطلبة وادلعلمُت، مستفيدين شلا تقدمة ىذه ادلواقع من خدمات تساعد ادلعلم -
  .على بناء تدريبات تساعد الطالب على ادلذاكرة

.إدخال أساليب جديدة تشجع على طرح األفكار واإلبداع، أو تبادل الكتب وإعارهتا بُت الطلبة-  

رلتمع االنفتاح : فاجملتمع الذي يعيش ثورة يف داخلو يستطيع أن يعيد إنتاج القيم اإلغلابية يف منظومتو
ضد االنغالق، رلتمع التعايش ضد اإلقصاء والتعصب، رلتمع احًتام اآلخر، وحتقيق ادلساواة بُت الفرقاء، 

رلتمع اإلنتاج وادلبادرة ال رلتمع الكسل والريع، رلتمع التضامن الوطٍت الشامل، ال رلتمع االنتماءات 
.الطائفية واجلهوية والفئوية    

وابلتايل فإن احلديث عن ميالد ىذه الثقافة وىذا اجملتمع اجلديد سيأخذ وقتاً طويالً ػُلَْسب ابلعقود 
واألجيال، ولن يكون حصيلة فورية لثورة سياسية مهما كانت عظيمة كثوريت تونس ومصر وإرىاصات 

الثورات األخرى يف اليمن وليبيا وسورية؛ ألن ميالدعلا وظلوعلا الذي سيتحكم مستقبال يف وسائل 
التكنولوجيا يقتضي ثورة حقيقية يف الًتبية على القيم والتعليم ومناىج التدريس، ويف السياسات اإلعالمية 
والثقافية، واستقرارا يف النظم الدميقراطية لنجاح التنمية االقتصادية واالجتماعية و الًتبوية و التعليمية على 



.وجو اخلصوص    
قبل الًتكيز على وسائل االتصال وتطور -إن االطلراط يف التغيَت اإلغلايب للواقع الثقايف ػلتاج منا 

العمل على إعادة صياغة وترتيب أفكار الناشئة ادلتحكمة يف ىذه التقنيات، مبا ميّكنها من - تكنولوجياهتا
ولعل سبل . فهم وتشخيص ىذه التحوالت والتكّيف اإلغلايب مع معطيات وحتّوالت التطورات ادلتسارعة

:جتدد السؤال الثقايف اليوم راجع إىل تصادم حقيقتُت ابرزتُت   
د البشرية ومصَت أبنائها من خالل : أوالعلا االلتزام اجلماعي مبقتضيات الكونية، الناجتة عن مسار تَ َوحُّ

.الثورة االتصالية واالندراج يف االقتصاد العادلي   
الولوج يف رلتمع ادلعرفة، واإلقرار النظري وادلعياري حبق احًتام األداين والثقافات واكتشاف : واثنيتهما

.األبعاد العقالنية واألخالقية واإلنسانية واجلمالية وادلعنوية السامية يف الدين والًتاث  

ولعل الوعي بتقنيات الوسائط اجلديدة يبُت أن التكنولوجية اإللكًتونية لوحدىا ال ميكن أن تؤسس  
لفلسفة كما أسسها رواد عصر النهضة بكتبهم ومؤلفاهتم ومشاريعهم الفكرية فهي تنصهر يف عناصر 
ادلنطق احلاكم للتقنية؛ لكن سياق برارلها ادلعتمد على عودلة ادلعلومات وتسويقها ال يندمج وادلشروع 

احلضاري، الشيء الذي يدفعنا للبحث عن بدائل تربوية، ومناىج تعليمية كفيلة بًتشيد وتوجيو جيل 
اإللكًتونيات ضلو الفاعلية وإرادة التغيَت وادلعرفة، جيل ػلتكم للغة العلم واحلكمة واليقظة واالستدالل 

والنقد البناء؛ ليسهم يف دورات ادلنافسات العادلية احلضارية ويوظف مبخرجاتو التعليمية منهج التواصل 
الًتبوي األخالقي القيمي يف احلوار مع الثقافات واألداين واحلضارات، وبناء مفهوم جديد للمعرفة 

 فادلتوقع أن تكون .يتناسب مع قّوة أدوات اكتسابو وامتالكو آلليات وتقنيات ثورة التكنولوجيا احلديثة 
التقنيات الرقمية مكملة و مساعدة للتعليم احلضوري ، ألن دورىا يتمثل يف تسهيل الوصول إىل األىداف 

التعليمية و الًتبوية ادلرسومة لألساتذة و التالميذ من قبل ادلؤسسة التعليمية ، بدل أن تتحول إىل عقدة 
تعقد ابدلسار الًتبوي و جترب الفاعلُت فيو على اإلضطالع بدور ال يدخل ضمن اختصاصهم كما ػلدث 

.أحياان   

ليبقى أن نقول يف األخَت أنو بعملنا واجتهادان والتعاون و ادلثابرة نستطيع أن نصل، و أن ضلقق أىدافنا 
 من خالل  االحتكام دلنطق الثورة .مهما واجهتنا الصعاب علينا ابحملاولة لتحقيق األفضل لنا و ألجيالنا 



 ،الداخلية؛ أي كثقافة تتغَّت هبا قيمها التقليدية، وحترك هبا انكسارات العقلية ادلنهزمة وادلتكلة وادلقلدة
.ثقافة النقد، واإلبداع، والتفكَت العقالين، واالجتهاد، والنجاعة العملية  
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I. مقدمة : 
 التفكري، منط العرق، ادلين، املعتقد، طريقة يف الاختالف هذا يمكن تلفا، وخم  إالنسان وجل عز هللا خلق 

 عن نتج كام. حضارات و مماكل تكتالت، مث و جتمعات عنه نتج التشابه و الاختالفٕاخل، .…العيش، اللغة، التفكري

 .ٔاخرى عىل جامعة نفوذ لبسط رصاعات و يةسلب  احتاكاكت الاختالف هذا

 و السمل يف بيهنا فامي للحضارات و للجامعات إالجيايب الاحتاكك و التواصل عن ادلامئ البحث من مينع مل هذا

 الثقافات، كام و الشعوب بني معقدا تشاباك متعددة، خلف و كثرية ٔاشاكل عىل يمت اكن اذلي التواصل احلرب، هذا

 .الالمادي و املادي إالرث من ةمعقد تركيبة خلف

الساعة،  حد ٕاىل قامئة رحاها مازالت كثرية حروب من عنه  نتج ما و االٓخر فهم عدم خطورة العامل، مدراك  

 تسهل الثقافات و الشعوب بني للتواصل وسـيةل ٕالرساء احللول ٕاجياد عىل ، يعملأالخريتني العامليتني احلربني ٔاخطرهام

 و الرصاعات من تسرتزق اليت العاملية سهال، فاللوبيات ليس أالمر ٔان املزايدين، ٕاال و املهاترين عن االٓخر، بعيدا فهم

 .مصاحلها خيدم مبا االٓخر تشويه عىل تعمل قواي عامليا نفوذا لها اليت

 الشعوب ، حرراالتصال تكنولوجيا جمال يف ٔاخص بشلك و العامل عرفه اذلي الهائل التكنولويج التطور ٔان ٕاال

 غري وقت علهيا، فٕاىل املفروضة النظر وهجات من حررها ما، كام حد ٕاىل علهيا املفروضة الثقافية و الفكرية الهمينة نم

 .االتصال وسائل عىل الهمينة بسبب فهيا متحمك الشعوب نظر وهجات بعيد، اكنت

 و مرسال يكون أنب العامل يف فرد للك مسحت اليت 2.0 الويب تقنية ظهور مع خاصة و احلايل الوقت يف

 التواصل شـباكت ٔاخص بشلك و التقنية هذه بفضل الشعوب اتصلت الوقت، فقد نفس يف للمعلومة انقال و مسـتقبال

 أالمر هذا مصاحلها، فتح خيدم مبا املعلومة ُحتّور قريب وقت ٕاىل اكنت اليت الوسائط ٔاو عوائق دون بعضها مع الاجامتعي

 حماولهتم و ادلخالء تدخل السلبيات، و و النقائص من الشعوب، ابلرمغ و قافاتالث خمتلف بني للحوار صلبة ٔارضية

 .تشوهيها و املعلومة عىل السـيطرة

 عليه، كام احلفاظ و محلايته ، وسـيةل2.0الويب  تقنية يف عليه، وجد احلفاظ ٔامهية ٔامهيته، و حبمك الثقايف الرتاث

 ثقافات بني التحاور و الافرتايض اللقاء ، دمعتافرتاضية سـياحة اعتباره ميكن مبا امجلاعات و الشعوب اهامتم جدب

 و ابلتقارب احلوار، يسمح من جديد نوع فتحت و ابيهن فامي فربت للشعوب املتشابكة الرتاثية اخمللفات ٔان خمتلفة، كام

 .السلمي التعايش

 

 



II. تاريخية نبذة: 
 فهيا الشاملية، تنازعت و اجلنوبية هضفتي عىل حضارات عدة ظهور املتوسط أالبيض البحر منطقة عرفت

 الزعامة ٔادوار تبادل و الزناع هذا اسـمتر. الضعيفة حساب عىل مهنا القوية توسعت و النفوذ مناطق املزتامنة احلضارات

 و ازدهار مراحل حضارات، عرفت الزعامات هذه عن لعصور، نشأ  الثقافات اخملتلفة املتوسط البحر ضفيت شعوب بني

 اكن اذلي إالرث هذا أالمل، احلرن، الفرح،ٔاصبح من ظروف يف ٕانتاجه هائال، مت معنواي و ماداي ٕاراث فةاحنطاط، خمل

 و عليه للحفاظ هبا، تشدوا يتواجد اليت ادلول و لٔالمم خفرا الاسـتعباد و الاضطهاد و لٔالمل رمزا أالايم من يوم يف

 .ادلويل و لوطينا تراهثا قوامئ يف تسجيهل دوليا، عرب و وطنيا به التفاخر

 حضارات ظهور ضفتهيا، عرفت عىل نشئت اليت الثقافات و أالمم رصاع حمل اكنت اليت املتوسط البحر مفنطقة

 توجد ال رمبا" : Demangeon Albert""حفسب. اجلنوبية و      املتوسط، الشاملية ضفيت عىل بصامهتا تركت عريقة

 ما احلضارات و التارخي من هناك لكن. املتوسط أالبيض البحر كبدلان ذاابج جغرافيا تنوعا متنح ٔان ميكن ابلعامل منطقة

 ".املاضية القرون خالل أالحداث بأمه إالملام عىل قادر و الثقافة واسع عقل توفر يلزم

 و معيقة ثقافية وحدة متنحنا ٔان ميكن املتوسط أالبيض ابلبحر منطقة توجد ال ٔانه ٔامحد معتصم يرى جانبه من

 تعبري ٔايضا لكهنا و العامل من املنطقة هذه عرفهتا اليت احلضارات بسبب فقط ليس هذا و العريب املغرب مكنطقة متباينة

 البزينطية وريثهتا و الرومانية احلضارة خلفت فقد ."…عليه هممينا مرة و هممينة املتوسط، مرة أالبيض البحر بثقافة خاص

املتوسط،   البحر ضفيت عىل همينهتا احلضارة لهذه تشهد مهنا الكثري زالتال ٔاثرية، معامل املتوسط أالبيض البحر مبنطقة

 .ابالزدهار الفرتة لهذه تشهد معامل إالسالمية احلضارة خلفت بدورها

III. الثقافية الخصوصية و التنوع ،االختالف : 

َمَواِت وَ ":  جل و عزَّ  حمكة، لقوهل الاختالف يف هللا جعل االَْٔرِض َواْخِتالُف أَلِْسنَِتُمكْ َوِمْن اآَيِتِه َخلُْق السَّ

نَّ ِيف  ِٕ
 ٔاو ادلوةل، اململكة نفس هللا، ففي ٕاال يعلمها ال حمكة الاختالف ، يف)22:الروم" (َذكِلَ الآَيٍت ِلّلَْعاِلِمَني  َوأَلَْواِنُمكْ ا

 يف يهتغذ دامئ رصاع يف االٓخر بعضها قرون، و ذمن تنامغ يف يعيش خمتلفة، بعضها ٔاداين و ٔاعراقا جند ٔان ممكن الوطن

 .خارجية ٔاو اخليةد لوبيات ملصاحل اخلالفات يف تسـمتر النية سيئة ٔاطراف الغالب

 من الكثري ٕاثرها عىل العصور، ٔازهقت مر عىل رصاعات سبب ادلايانت و الثقافات، احلضارات بني الاختالف

 متزيها خصوصية جامعة للك ادلين، و يوم ٕاىل ستبقي و البرش يف هللا خلقها حمكة الاختالف هذا يف ، لكنأالرواح

 .غريها عن

 و القميي املسـتوى عىل جامعة بلك خاصة ذاتية مالمح حيدد اذلي الامتيز ذكل عن تعرب الثقافية اخلصوصية ٕان"...

 و الاقتصادية و السـياسـية للمعطيات وفقا ٔاصال الوجود هذا من الهدف و ابلوجود الوعي خالل من حتدد اذلي



 مرة كـل فـي تعبـر املصطلح اسـتخدامات جعل ما وجودها، وهذا وماكن زمان حدود يف ابمجلاعة احمليطة يةالاجامتع 

 ."1مسـتخدهما ٕايديولوجية عـن

 لقاءاتمعها  جتر احلركة ، رسعةأالفراد و للمعلومة كثيفة حبركة تمتزي احلديثة اجملمتعات: " طارق رايج حسب

 و" ٔاصلية ثقافة عهنا يقال لثقافة حاملني يعتربون أالحناء مجيع يف املنترشين ملهاجرينا. للهوية هيلكة معل تسـتدعي ثقافية

 يذهب الواقع هذا من اجملمتع، انطالقا لهوية هيلكة ٕاعادة حتمت اجلديدة احلياة ظروف مع التأقمل رضورة ٔان كذكل يعتقد

 ظهور حديثة؟ ٔاو و قدمية لثقافات ومزتامن واحد وقت يف بتأقمل عالقة عىل أالمر هل:  ٔامهها ٔاسـئةل عدة طرح ٕاىل

 من رفضه رمتعذ خاص سريان مبنطق مزودة اثلثة ثقافة ظهور ٔاخريا ٔاخرى ؟ ٔاو عىل ثقافة تغلب حيمت ثقايف، ما بجتاذ

 ؟  أالصليتني الثقافتني

 عىل قادر للثقافة حامل و انقل احلال بطبيعة هو اذلي الفرد اكن ٕان يتساءلطارق،  رايج حسب دامئا

 طرحا ٔان يرى بأصوهل، و العالقة يقطع منه، و جزأ  عن يتنازل ٔان خمتلفة، دون ثقافة ذو بدل يف الاندماج و التأقمل

 .ٔاجنبية مبنطقة الاسـتقرار مبجرد تفاديه ميكن ال لكن حساس كترصف الثقايف التبادل لصاحل مييل ابٔالمر املهمتني من

IV. الثقافات بين الحوار:  

 فقد" .احلايل لوقتنا تسـمتر اخملتلفة، اليت احلضارات و الثقافات بني احلروب و الزناعات من السـنني آالف بعد

 فامي التنافس حدة اشـتداد اخملتلفة، و تنوعاهتم واحدة، مع كونية قرية يف يعيشون ٔاصبحوا البرش، و بين مصاحل تشابكت

 التفامه، و عىل قدراهتم تطوير ٕاىل ٔاكرب حباجة علهمجي  مما و. املصاحل و املاكسب و املواقع عىل جممتعات و أكفراد بيهنم

 ."2الزناعات و الرصاعات تفجري لٔالزمات، و اخملتلفة، جتنبا التوهجات املتنافسة، و إالدارات بني التوفيق

 ٕاتباع بنب احلوار ثقافة غياب من بعيد ٔامد منذ يعاين العامل" ٔان شايق ٔامل اللطيف عبد عرسان يرى و

 معل قد و.. إالنسانية القمي وٕاشاعة والتفامه التعايش عىل حادة سلبية انعاكسات الغياب لهذا اكن ما افاتوالثق احلضارات

 عن للتعبري منفذا فيه ليجدوا احلضارات بني الرصاع وتأجيج الفتنة ٕاذاكء عىل وادلين احلضارة ٔاعداء املتطرفني من عدد

 ". العظمي إالساليم ديننا مهتامقد ويف وادلايانت الثقافات ٕاىل وإالساءة أالحقاد

 الباحثني، املؤسسات( امجليع اجهتد ذلكل، وقد ٔارضية وضع أالمر يتطلب ، و3احلوار من البد اكن دلى

 احلوار يف  الرغبة. الشعوب و الثقافات بني احلوار لتفعيل) اخل... ادلولية الرمسية، ادلول، املنضامت الغري و الرمسية

                                                 
ق اخلصوصية الثقافية لٔالرسة احلرضية اجلزائرية، جمةل العلوم إالنسانية و الاجامتعية، برامهـة نصيـرة، تكنولوجيا االتصال احلديثة واخرتاحـديـد يوسـف،  1

 .2014، ديسمرب 17العدد
 .65 املناظرة، ص و إاللقاء، احلوار فن يف الفتالوي، رساةل عيل الشـيخ  2

 شعور مع لفوهتا، لكن االٓخرين خضوع و معينة ٕارادة نةهمي  ٕاما -:  اخليارين ٔاحد ، هوالتنافس و الاختالف عند التفاوض و احلوار عن البديل ٕان  3
 ثقافة سـيادة ٕاما و - . الوثيق الانسجام البناء، و التعاون فرص ظلها يف حذرة، تنعدم قلقة الطرفني بني العالقة جعل الثأر، مما و لالنتقام حتفزي ابلغنب، و
 و حرب مأزق يف نفسها أالطراف جتد االٓخر، حىت التعبئة، ضد و ابلتحشـيد مهاهامت ذاته، و عىل طرف لك انغالق تكرس التغالب،  اليت و التناحر
 رغبهتا ، ويبعضها أالطراف اعرتاف يعين أالفضل، ٔالنه البديل الصحيح، و اخليار هو احلوار و التفاوض ٔان شك ال و. منه اخلروج علهيا يصعب قد نزاع
  .66 صالفتالوي،  عيل الشـيخ". الاختالف مواقع و االتفاق نقاط حتديد املبارش، و التعارف فرصة لها مشرتك، يتيح توافق ٕاىل الوصول يف



قرن،  من ٔاكرث منذ الثقافات و احلضارات حلوار اجلهوية و ادلولية امللتقيات من الهائل احلجم يعكسها و متواجدة

 .احلوار ظاهرة جوانب خمتلف تدري اليت العلمية الغري و العلمية املؤلفات من الهائل للحجم ابٕالضافة

 حسب يه اليت ثقافاتال  من الكثري بني اقامئ اخلالف مازال ذلكل وضعت اليت الوسائل و الرغبة توفر رمغ لكن

 الكثري يف تطغى أالنظمة تكل مصلحة ٔان الشعوب، ذكل بني خالفات كوهنا من ٔاكرث أالنظمة بني خالفات رمبا اعتقادان

 مع أالحيان من كثري يف تامتىش ال اللوبيات و أالنظمة مصاحل ٔان كام. عنه الناجت السمل و احلوار رضورة عىل أالحيان من

 يف النافذة والاقتصادية السـياسـية القوى تتصادم وٕامنا تتصادم ال احلضارات ٔان" :مطر مجيل سـتاذاالٔ  يرى احلوار، كام

 عامثن بن العزيز عبد ادلكتور ٔايضا ذكل يف يذهب و". ٔاخرى وثقافات حضارات يف قريناهتا احلضارات، مع هذه

 ٔافريل شهر يف برتكيا اسطنبول يف نعقدامل  احلضارات لتحالف الثاين العاملي املنتدى يف لكمته يف جاء حيث التوجري

 منشؤها إالنساين الضمري تقلق اليت ادلوليني، و السمل و أالمن هتدد اليت اليوم، و عاملنا هبا مير اليت ٔاالزمات" ٔان 2009

 لرشعيةل  حتدهيا السامية، و إالنسانية ابملبادئ اسـتخفافها ادلولية، و ابلقوانني اسـهتتارها التحالف، و و احلوار تنكر

 ".سافر بشلك ادلولية

 و العرب عىل الغربية ادلول يف السـياسـيني من الكثري تاكلب من أالخري السـنوات يف نالحظه ما هذا و

 حىت البدلان، بل تكل يف املتطرف للميني املنمتني من فقط يصدر يعد مل أالمر ٔان املؤسف ٔاخص، و بشلك املسلمني

 هل و إالساليم و العريب ابلعامل وطيدة عالقة عىل ٔاكرثمه ٔان ٔايضا املؤسف الاعتدال، و يّدعون الذلين ٔاولئك من

 .قوية اقتصادية عالقات

 مع اقتصاداي تتعامل اليت إالسالمية و العربية النظم مسؤولية يه ما أالول،سؤالني،  نطرح جيعلنا أالمر هذا

 نتخبت  اليت الشعوب ليةومسؤ  يه الثاين، مفا ٔاماهجارا ؟  هنارا ضدها حيرضون و ثقافاهتم يعادون منظامت و ٔافراد

 عن كذكل نتساءل الغربية، وهنا النظم يف ٔاوسع مساحة عىل يوم بعد يوما يسـتحوذ املتطرف الميني ٔان املتطرفني، علام

 .املسلمني و العرب كره تزداد، خاصة لالٓخر الكره نسـبة اكنت ٕان، أالخرى الثقافات مع احلوار جناعة مدى

 ٔان"... اجلدد، فريى املسترشقني ٔاوًال، عن السـيايس..  احلضارات حوار عن مقاهل يف مطر مجيل اذأالسـت حيدثنا

 خالل السابقة، ٔاي دورته موجودًا يف يكن ومل خطري بعضها ٔامور عن كشف اجلديدة دورته يف الاسترشاق مع التعامل

 حدود جتاوز " ... املعارص إالسترشاق ٔان يرى كامحسـبه،  العربية اللغة يتقنون ال اجلدد فاملسترشقون. املاضية القرون

 ختصصات اجتاهًا عامًا جيمع عرصان يف اسـتعامرية، فصار سلطة ٔاعىل خدمة يف مبارشة يعملون العـدد حمدودي ٔافراد

 ٔاهجزة تشجيعًا من الاجتاه ٔاو امليل هذا وجد. وحبثية ٔااكدميية ختصصات ٕاىل ابٕالضافة حزبية و وٕايديولوجية ٕاعالمية

دعامً ماداًي ودفعًا  وجد أالحيان بعض الرشق، ويف دول يف والسـياسـية الاقتصادية ابلشؤون املهمتة الغربية احلكومات

 ." سـياسـياً 

 ٔاهجزة طريق عن" العام الرٔاي إبنتاجه يسـهتدف املعارص الاسترشاق ٔان مطر مجيل أالسـتاذ ٔايضا يرى و

 قوًال وفعًال ٕاىل الساعي اجلديد الاسترشاق" ٔان ٕاىل ينبه كام." يشوهها ٔاو صورًا منطية ليؤكد وادلعايـة لٕالعالم متطورة



 ادلين فيه خيتلط متعددة مسـتوايت عىل حوار فتح ٔايضًا عىل حريص إالساليم العريب الرشق مع" حضاري" صدام

 ."الفامهني بغري والفامهون ابلسـياسة

ٔاعقد،  و ٔامه هو ما ٕاىل تتعداها ٕامنا و اللغوي اكإالدر  يف فقط تمكن ال اجلدد املسترشقني يف املشلكة ٔان نعتقد

 املناطق اخص بشلك العريب، و العامل ختص اجلدد املسترشقني طرف من املنتجة أالعامل من العديد عىل وقفنا  حيث

 العلمي، لللعم ترىق ال انقصة، و جيعلها ما هذا و الاكفية امليدانية ابدلراسة حتيض مل ٔاهنا الحظنا جيدا، فقد نعرفها اليت

 إالنتاج ظل يف و لٔالسف لكن جزئيا، و ٔاو لكيا خاطئة تكون قد الاسـتنتاجات احمللية، بذكل البيئة فهم لعدم ابٕالضافة

 بعض حىت املؤسف و االٔاكدميية العائةل طرف من معمتدة، خاصة تبقى النتاجئ تكل يصحح و ينتقد اذلي الضعيف احمليل

 .حصهتا من التحقق ٔاو حتليل دون النتاجئ تكل نونيتب  املناطق تكل من العرب الباحثني

 و التارخي يف تتشارك اليت الشعوب بني احلوار، خاصة تفعيل عىل تعمل فعاةل مؤسسات وجود مينع ال أالمر هذا

ت، امللتقيات، املؤمترا( الرمسية الغري و الرمسية املناسـبات جحم يؤكده ما هو املتحدة، و أالمم منظمة ٔامهها. اجلغرافيا

 طرهحا اليت الفكرة تبنت قد املتحدة أالمم اكنت ٕاذا و. " أالخرية السـنوات يف ، خاصة.)اخل..…ادلراسـية أالايمالندوات، 

 حول املتحدة لٔالمم العامة امجلعية منرب فوق من ثباتريو لويس خويس الاسـبانية احلكومة رئيس سـنوات بضع قبل

 العامل من كتاب و مفكرون ٕالهيا تطرق علينا، فقد جديدة كنت مل الفكرة هذه احلضارات، فٕان بني التحالف

 طرهحا قبل ٕالهيا التطرق مت احلضارات حتالف فكرة التوجري، ٔان عامثن بن العزيز عبد ادلكتور يؤكد كام" 4…إالساليم

 لها تطرقنيامل  ٔاحد انه و    الثقافات، حوار بدراسة للمهمتني ثباتريو لويس خويس الاسـبانية احلكومة رئيس طرف من

 .كتاابته يف

 مجعاء، بدين للبرشية السالم و الصالة عليه محمد النيب جميء هو البرشية اترخي يف حدث ٔامه ٔان يعمل مسمل لك

. احلايل العرص يف زعمي ٔاو مفكر ٔاي عهنا يتحدث ٔان أالخرى، قبل الثقافات تقبل و احلوار فتح ، دين5إالسالم  هللا

 ذكر من خلقنامك ٕاان الناس ٔاهيا اي"تعاىل،  قوهل و يف جاء ٕاذقران،  14 قبل أالمم بني للقاءا عىل احلنيف ديننا حث ثحي

 جممتعاتنا ويف" .)13:احلجرات(  "6خبري علمي هللا ٕان ٔاتقامك هللا عند ٔاكرممك ٕان لتعارفوا وقبائل شعواب وجعلنامك ؤانىث

 احلنيف، استنادًا ٕاىل الرشع مبادئ من ومبدأ  إالسالمية احلضارة ٔاصول ٔاصًال اثبتًا من احلوار يعد وإالسالمية العربية

َىلٰ لكَِ : ((تعاىل قوهل ِٕ
ـِٰب تََعالَْوْا ا َ َوَال نُْرشَِك ِبِه َشيْئًا َوَال يَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْينَنَا َمٍة َسَواءُقْل يٰأَْهَل اْلِكتَ الَّ اهللَّ

ِٕ
 َوبَيْنَُمكْ أَالَّ نَْعُبَد ا

ِ  ّمن أَْراَبابً  بَْعًضا  وبني هجة من املسلمني بني الهادف احلوار ٕاىل رصحية دعوة االٓية فهذه) 64:معران آل)) (ُدوِن اهللَّ
                                                 

سكو ــ عبد العزيز بن عامثن التوجري، التواصل احلضاري و التفامه بني الشعوب، منشورات املنظمة إالسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ــ ٕايسي   4
 .14- 13صفحة، ص  28م،  2010/ هـ1431

 ٕاىل طريقه شق ٕامنا إالسالم ٔان  الصحيحة، ذكل طرقه و احلوار بأساليب املرتبطة التعالمي و املفاهمي من ابلكثري إالساليم تراثنا حيفل ٔان الطبيعي من 5 
 العامة أالجواء اكنت منصبا، و ال و ثروة ال و قوة عوةادل بداية عند مكة يف ميتكل سمل و عليه هللا صىل هللا رسول يكن مل احلوار، حيث عرب الناس
 عيل الشـيخ. اجلديد ادلين جانب ٕاىل يسـتقطهبم االٓخرين، و يقنع ٔان الناحج احلوار ٔاسلوب عرب جحته، و ثبات منطقه، و بقوة اسـتطاع دلعوته، لكنه رافضة

 .67 ص الفتالوي،
 http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3295&idto=3295&bk_noوقع الويب موجود مب6 

=48&ID=2742  . 29/02/2016متت الزايرة يوم. 



 يسـمتد اذلي هو فيه وندخل ٕاليه ندعو اذلي احلوار هنا، فٕان ومن. ٔاخرى هجة من ضاراتواحل أالداين ٔاحصاب

َ◌َكٰذكِلَ  و : ((تعاىل قولـه القرآنية، مهنا االآيت من كثري يف الوسطية ٕاىل تدعو اليت وتعالميه إالسالم روح من الاعتدال

ًة َوَسًطا ُمكْ أُمَّ ـٰ َ ُسوُل عَلَْيُمكْ َشِهيًداالنَّ  عََىل  لَّتُكونُوْا ُشهََداء َجَعلْن  هنا ابلوسط واملقصود) 143:البقرة)) (اِس َويَُكوَن الرَّ

 ."7السوي واملهنج الراقية حورًا ابللكمة يكون التعصب، حبيث وعدم واملثالية الاعتدال

 ٕاىل حلوارا انهتـى مث املنرصم القـرن مـن الـسـتينات منـذ الثقافـات حـوار ٕاىل كثرية ومنظامت حمافل دعت لقد"

 العـامل ٔارجاء يف ترددت االٓن، وعندما حىت ملموسة نتاجئ تمثـر مل لكنـها صـحف يف ؤاذيعـت كتب يف نرشت ٔاوراق

 اسـتدعائه ٕاىل املسارعة متت اذلي املنطقي البديل اكن» احلضارات ِصدام« عن هنتنغتون نظريـة والفكريـة الـسـياسـية

 العامل جتنيب قصد ٕاجناحه عىل والعمـل وامللتقيـات احملافل مجيع يف بقوة يهٕال  ادلعوة متت اذلي» احلضارات حوار« هو

 "8.احلـضاري الصدام وكوارث الرصاع ويالت

 و املاكن و الزمان حسب بدوره خيتلف احلوار، اذلي من املرجوة أالهداف حسب تأيت احلوار من النتيجة لكن

 احلقيقة، ٔاو عن البحث هو الهدف اكن ٕاذا" طرف، لك رهايظه اليت النوااي ٔاخص بشلك و فيه املشاركة أالطراف

 ما طرف لك متبادل، ليعرف فهم ٕاىل الوصول ٔاجل من احلوار اكن ٕاذا و. نبيل هدف ، فهوالكتشافها االٓخرين مساعدة

 ٔاما. محمود مقصد مشرتك، فهو تعايش واحضة، و لعالقة الاختالف، تأسيسا نقاط االتفاق، و موارد االٓخر، فتتبني دلى

 سيئة، و غاية للجدل، فتكل اجلدل ممارسة االٓخر، و الطرف ٕاحفام الغلبة، و ٕاظهار ٔاجل من احلوار و التناظر اكن ٕاذا

 بأي الغلبة تسـهتدفمتضخمة،  ذات من ينطلق اجلدل، اذلي من النوع هذا لعل و. منتج غري عقمي حينئذ احلوار

 يف ٕان ٔااتمه سلطان بغري هللا اآيت يف جيادلون اذلين ٕان ( : تعاىل هلقو يف الكرمية االٓية ٕاليه تشري ما هو مثن و وسـيةل

 ."9)…ببالغيه مه ما كرب ٕاال صدورمه

سـنة  الاقتصادي دافوس مبنتدى احلضاري التسامح مبادرة عن إالعالنالتنويه،  حتتاج اليت املبادرات من رمبا و

مرص، وأالردن، واملغرب، وٕاندونيسـيا، ومالزياي، ٔاملانيا، والمنسا، (  املشاركة البدلان ممثلو به خرج ، اذلي2000

 .احلضارات حلوار ، عاما2001املتحدة،  لٔالمم العامة امجلعية ٕاعالن تبعه). تشـيكياوفنلندا، والرنوجي، وٕاسـبانيا، و 

 العاهل السادس، ومن محمد املغريب العاهل من العزيز، وبرعاية عبد بن فهد بن العزيز عبد أالمري من فمببادرة

 ابلرابط" احلضارات حوارو  أالندلس دراسات" مركز افتتاح 2000 سـنة يف مت العزيز عبد بن فهد الراحل السعودي

اترخي، عامرة، اقتصاد، جممتع، ( أالندلسـية احلضارة مظاهر خمتلف شامةل، عن صورة تقدمي:  ٕاىل املركز وهيدف" ابملغرب

 ادلراسات إاللكرتوين؛ تشجيع وموقعه املتنوعة املركز ٔانشطة خالل ، من)…ٕاصدارات، خمطوطات، ندوات، موسـيقى

 املتعددة اجلوانب ملناقشة دورية ولقاءات ندوات أالندلس؛ عقد يف إالسالمية العربية احلضارة جبوانب املتعلقة وأالحباث

                                                 
 http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umm: اذلات، واالٓخر، موجود مبوقع الويب .. سـتار ٕابراهمي الهييت، احلوارعبد ال  7 
 .BabId=13&ChapterId=13&BookId=299&CatId=0&startno=0a.php?lang=&  29/02/2016متت الزايرة يوم. 
 .52حسن عزوزي، إالسالم و ترسـيخ احلوار احلضاري يف عرص الصحوة إالسالمية، ص  8

 .68ص  الشـيخ عيل الفتالوي، 9



 يف واجلادة املمتزية ادلراسات احلضارات؛ نرش بني احلوار ٔاسس وضع يف ودورها أالندلس يف إالسالمية العربية للحضارة

 ؤاهل والثقافات احلضارات بني احلوار اجملال؛ تشجيع ذاهب املرتبطة وأالحباث ادلراسات ترمجة عىل امليدان؛ التشجيع هذا

 ".10اجملال هذا يف املضيئة أالندلسـية التجربة من الراهن، والاسـتفادة الوقت يف ادلايانت

 ٕاىل ٔاوت 30 من املقامة عربية- روأالو  الصيفية للمدرسة الثانية ٔايضا، ادلورة ذكرها ميكن اليت املبادرات بني من و

 مع). 2016 فيفري شهر( ٔاايم منذ عهنا ٔاعلن ابريس، اليت يف) بونتنيون-السوربون( 1-ابريس جبامعة 2016 سبمترب 09

 يف ٕانشائه مت سوربون، اذلي ابنتيون 1 ابريس جامعة يف  الثقافات حوار كريس ٕاطار يف تأيت ادلورة هذه ٔان العمل

 للعمل ممتزية علمية بيئة توفري إالساليم، ٕاىل إالمام عةجام مع ابلتعاون" و العايل التعمل وزارة من مببادرة  2011 جانفي

 السعودية العربية اململكة من لك يف الشعبية النظر وهجات احلضارات، وتقريب بني احلوار ومرشوعات برامج دمع عىل

 التارخي ٔاسس عىل الضوء تسليط عىل ذكل يف ويعمتد املشرتك الاهامتم ذات واملوضوعات القضااي فرنسا، حنو ومجهورية

 بني والتواصل احلوار بتارخي ويُعىن. الشعوب بني والتفامه للحوار املشرتكة للقمي مكصدر العريب والعامل ٔاورواب بني املشرتك

 ."11خصوصاً  إالسالمية والعربية الفرنسـية معومًا واحلضارتني وأالداين والثقافات احلضارات

 تصاب ملاذا"االٓخر،  لطرف اجملمتع من طرف ٔاو الفرد فهم دمع يف يمكن احلقيقي إالشاكلجممتعاتنا،  مسـتوى عىل

 يف الغموض غالبا، فزتيد سلبية تاجئن  ٕاىل تنهتـي ملا مسدود ؟ و طريق ٕاىل تصل ابلفشل ؟ و جممتعاتنا يف احلوارات ٔاكرث

 دلهيم، حبيث واراحل فاعلية عن يتحدثون املتقدمة اجملمتعات يف. املتحاورين؟ بني اخلالف شقة توسع احلوار، و موضوع

 عندان احلوار يؤدي املعرفة، فلامذا و للفكر ٕاثراء وسـيةل اخلالفات، و و للمشالك معاجلة ٔاسلوب حياة، و مهنج ٕاىل حتول

 للنظر امللفت من ٕان: " الغنويش راشد أالسـتاذ اكتب، يقول و ابحث من ٔاكرث املفارقة هذه الحظ لقد. عكسـيا؟ دورا

 ٔاكرث املؤمنني جامعات بني احلوار يصبح الصف، بيامن يتوحد التعاون، و فيتحقق ملسلمنيا غري بني احلوار جيري ٔان

شائع،  ٔامرا ٔاصبح نتفق كيف نعرف ال كوننا: " امجلل حيي ادلكتور يقول ، وفللتخل مظهر ذكل و جدوى ٔاقل صعوبة، و

 ."12خنتلف كيف نعرف ال ٔاننا احلقيقية املشلكة لكن و

 عندما لالٓخر، خاصة مشوهة صورة تبين أالحيان من الكثري يف يمت الغربية اجملمتعات يف ٔانه مينع ال هذا لكن

 من مجموعة ٔاو لفرد مشني ترصف تعممي الفهم، ٔاو حماوةل اجلاليات، دون بعض ٔاخص بشلك ابٔالجانب، و أالمر يتعلق

 ذات ٔاطراف من إبيعاز لٔالسف الغربية اجملمتعات يف إالسالمية اجلالية ٔالفراد حيدث ما هذا اكمةل، و ثقافة عىل أالفراد

 .سيئة نية
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V.  الحوار وسائل و أدوات : 
 ٔاول الشفوي و اجلسدي احلوار اكن قد العصور، و عرب تتطور فتئت ما ووسائل و ٔادوات يسـتلزم احلوار

 عصورال مر ، معاختلفت و اللغات تطورت تطورت، كام و الكتابة ظهرت ٔامهها، مث يعترب يزال ال و التواصل ٔادوات

 ٔاحدث احلواسيب البرصية، ظهور السمعية الوسائل بظهور اجملمتعات و أالفراد بني التواصل تطور الطباعة، مث ظهرت

 حتوالت و تقلبات عرف بدوره الويب، اذلي ظهور مع عنيف و ٔاخص بشلك ، واالتصال و إالعالم عامل يف ثورة

 .عقب عىل رٔاسا قلبهتا و التواصل عامل يف علهيا املتعارف املفاهمي غريت جذرية

 اترة( ٕاجيااب ٔاو سلبا اخملتلفة الثقافات و الشعوب عىل نفسه يفرض دامئا اكن حوارا االتصال ٔادوات تطور واكب

 من موهجا عصور لعدة ظل اذلي احلوار حتول ، فقد).…الرسل حيملها برسائل ٔاقهل ابلتحالفات، و ٔاخر و ابلزناعات

 بفضل اسـتثناء بدون امجليع فيه يشرتك شامال حورا ٕاىل الشعوب و الثقافات ابمس تتحدث حمدودة مجموعات آو طبقات

 .الاسـتقبال و إالرسال مفاهمي غريت ، اليت2.0الويب  تقنية تتصدرها اليت و احلديثة التكنولوجيات

 : ابةـالكت .1
 آخر، ظهرت مرأ  ٔاو     حدث ٔاو فعل ٔاو لقول توثيق عن عبارة يه التواصل، و وسائل من الكتابة، وسـيةل

 و طورهتا و اللغة من متكنت اليت يه املايض يف ازدهرت اليت الزمن، احلضارات مع تطورت مث كرسومات البداية يف

 لغوية وحدات لمتثيل تسـتخدم واليت احملسوسة ٔاو املرئية الرموز من مجموعة يف يمتثل نظام الكتابة .لها و هبا ٔابدعت

 املنظمة والقواعد اللغة هذه يعرف خشص ٔاي بواسطة اسرتجاعها ميكن ماتمعلو  ٕايصال ٔاو حفظ بغرض منظم بشلك

 يرى ٕاذ احملدثون العرب اللغويون الرٔاي هذا يف ويتفق). Coulmas 1989( النظام هذا يف املسـتخدمة الرتمزي لعملية

 "13املنطوق ٕاىل للرمز حماوةل ٕاال يه ما"  الكتابة ٔان) ١٩٧٠(جحازي 

 قبل ما ٕانسان خملفات ما الصخور، و و احلجر عىل حمتشمة، ابلنقش لكتابةل  أالوىل 14البداايت اكنت

 احلديث إالنسان مع واحد اجتاه يف 15حوارا يعمل مل حيث من القدمي إالنسان ابرش ذكل، رمبا عىل شاهد ٕاال التارخي
                                                 

البحوث، جامعة ، مركز ادلراسات و "العربية رومنة أالسامء"محمد عىل اخلريي، نظام كتابة اللغات، الندوة العلمية النقل الكتايب لٔالسامء بني اللغات  13
 .4انيف العربية للعلوم أالمنية، ص

داة رضورية دلراسة ٔاي ظاهرة الٔ  اختلفت آراء املؤرخني يف نشأة الكتابة مفهنم من آان رٔايه ال يستند ٕاىل دليل ملموس مما تعارف عليه العلامء املعارصون 14
قيل بأن ٔاول من وضع اخلطوط والكتب آلها آدم  آتهبا يف طني : "صبح أالعىش مفن هذه أالقوال قول القلقشـندي بتوقيفية الكتابة حني ٔاورد يف. حضارية

وقيل ٔاهنا ٔانزلت عىل آدم  يف ٕاحدى ) وهو ٕادريس  (وقيل ٔاخنوخ . وطبخه؛ وذكل قبل موته بثالمثائة سـنة، فلام ٔاظل أالرض الغرق ٔاصاب آل قوم اآتبهتم
اهللا تعاىل ابلويح؛ واملقالتان أالوليان حممتلتان ٔالن تكون توقيفية ؤان تكون اصطالحية وضعها آدم  وقضية هذه املقاةل ٔاهنا توقيفية علمها. وعرشين حصيفة

ٔاما ابلنسـبة ٕاىل الكتابة العربية فتاكد املصادر القدمية . عىل ٔانه حيمتل ٔان يكون بعض ذكل توقيفيًا علمه اهللا تعاىل ابلويح، وبعضه . وٕادريس علهيام السالم
سـيدان ٕاسامعيل ، فقد ُحيك عن ابن عباس  ٔان ٔاول من آتب ابلعربية ووضعها ٕاسامعيل بن ٕابراهمي " اصطالحيًا وضعه البرش ٤ٔاصلها ٕاىل  ٔان جتمع يف رد

ا ٕاىل ٔادةل ويتفق مع هذه الرواية مجةل من املصادر أالدبية والتارخيية أالخرى من االٓراء لامتثلها يف عدم استناده. علهيام السالم ٥، وسـنكتفي هبذا القدر 
 .5صمحمد عىل اخلريي، . ملموسة ترىق هبا ٕاىل مصاف االٓراء العلمية املوثقة

يف تمنية معلومتنا عن  الباحثون يف عمل اآثر ما فبل التارخي ويه تكل الاكتشافات اليت لها فضل كبري ٕالهياة اليت توصل و قبيل الاكتشافات الهام 15
االٓن  ٔاما. عىل جسل ٔاحداث املايض اليت مت وصفها ٔاو تسجيلها عىل االآثر" اترخي"اكن هناك اجتاه تقليدي يقرص لفظه -النشاط إالنساين يف أالزمنة الغابرة 

و اليت اسـتقينا معلومات . أالول، مما جيعلها ٔاكرث وضوحا من املراحل أالحدث مهنا إالنسانمن مراحل معينة يف حياة  خفئاوحض لنا عمل االآثر كثريا مما  دفق



 خاطره يف جيول عام عبريابلت  لٕالنسان الطبيعي الشعور يعكس ٕابداع يه فالكتابة. إالبداعات هبذه الاهامتم ظهور مند

 .ٔاحداث ٔاو ٔافاكر ٔاو شعور من

 اترخي يف املعجزات ٔاعظم من الكتابة بواسطة اللغة جتسـيد كيفية إالنسان هبا تعمل اليت الطريقة تّعد"

 حتافظ اليت الطريقة يه والكتابة. برشي كجنس جناحه يف الصدارة مركز تزال ما و تبؤات واليت البرشية احلضارة

 تساعد اليت املثىل الطريقة التارخي، ابعتبارها لرسد الوحيدة الوسـيةل ويه معلوماهتا وحفظ امجلاعية أالفاكر بقاء عىل

 جامليا موضوعا ؤاصبحت الفن صفات محلت قد ٔاهنا كام. علهيا نفوذه وبسط إالمرباطورايت تشييد عىل إالنسان

 املسامرية ابلكتابة بدءا – الويل نشأته منذ" السحري الفن" اترخي الكتاب هذا يرسد. خمتلفة وعصور ٔاماكن يف ابهرا

 " 16.هذا يومنا وحىت عام آلف سـتة حوايل قبل السومريني دلى

 وبيـن ٔاوربـا جنوب يف" ٔاتلمريا" و" وكسال" يف الكهوف رسومات بني فصون سـنة ٔالف ثونثال تفصل"

 عن القصص رسد بني ربطت الـيت اخلطـوة هـي مـا فنعـر  ابلكـاد ٔاننـا احلقيقيـة فـي. مصـر فـي اجلداريـة الرسـومات

 املاموث فيل رمس عىل القدمي ابٕالنسان حدت اليت ادلوافع يه ما نعمل الرموز، لكننا بواسطة رسدها و الصور طريق

 ىعلـ الرسـوم هـذه خطـوط القـدمي إالنسـان حفـر فقـد. فهيـا عـاش الـيت امللجئ جدران عىل أالمرييك والثور واليل

 مـن مصـنوعة ٔاريـاش و الفحـم بواسـطة الكهـوف جـدران علـى ولوهنـا رسـمها مدببـة، مكـا جحـارة بواسـطة العظـام

 إالنسان لوحات ٕان. احليوانـات بشـحم ومزهجا سـحقها ترابيـة ٔاصبغة مـن أاللوان الشجار، وصـنع ؤاغصـان عيـدان

 ٔان هـو قـوهل بوسـعنا ما ولك. مرييكاالٔ  الثور اصطادوا اذلين رجالال مغامرات علينا صتق رواايت عن عبارة القدمي

 وما العقل عامل ٕاىل العامل هذا مـن نسـيابالا اسـتطاعت الصـور هـذه لصـنع إالنسان ذلـك دفعـت الـيت الغريـزة

  " 17.الولني ٔاسلفنا عن نعرفها اليت املور كبايق جدا جوهري ٔامر العقل، وهذا وراء

 و معه، الفعل حمادثة ٕاجراء بعد فقط ما خشص من ينبع مبا إالجعاب كذا و أالفعال و أالقوال متيزي عىل تعودان لقد

 ابلتحرر تويح منفصل، الكتابة بشلك حيداثن ال الغالب يف لكهنام و متقابالن ٔاهنام القول ميكن منفصالن، و ٔامران القول

 الانطباع هبذا ٔابدا تويح ال احملادثة املقابل الفعل، يف يف شاركي  ٔانه ينىس و نفسه ينىس الواقع، القارئ خارج العيش و

أالوجه،  عن فصلها ميكن ال ، أالقوال)دالالت من( داللية ال و مسعية جتربة يف ٔابدا تتلخص ال للمسـمتع، احملادثة

 الفعل هذا ٕاقترص لو بفعل، حىت امللقي ٔاو املتحدث فهيا املشاركني، يقوم عدد و املاكن الرتتيل، عن إاللتفااتت، عن

 ). Kibédi Varga Áron، 1994. (أالوجه تعابري قراءة عىل

                                                                                                                                                     
لفرتة الغامضة اليت يفرتض ، ٕاال ٕاذا كنا نعين تكل ا"ما قبل التارخي" صطالحايعد سلامي ٔاو منطقيا ٔان نسـتخدم  و عىل هذا مل. عهنا من أالدةل املدونة

فرع من فروع وجودها يف البداية املبكرة جدا للتطور البرشي و اليت ال توجد لها كتاابت مدوبن ٔاو نقوض ٔاو اللهم ٕاذا فرسان مفهوم التارخي عىل ٔانه 
رتة من التطور البرشي اليت نسـمتد معلوماتنا نعين هبذا املصطلح، تكل الف".  قبل التارخي ما"حمل اصطالح" ما قبل الكتابة" اصطالحو ذلا حل . أالدب

أالول،  الهيئة العامة املرصية  اجلزءهاري ٕاملر ابرنز، اترخي الكتابة التارخيية، ترمجة محمد عبد الرمحن برج، . ، ال من كتاابت مدونةأالثريةعهنا من القرائن 
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 : الخطابة .2
 بغرض مجموعات عدة ٔاو     مجموعة عىل خشص به يقوم اذلي الشفوي إاللقاء يه و 18اخلطبة من ٔاصلها

 اجلاهيل العرص يف العرب اكن لقد" .العرب خاصة الكثريون به ٔاشـهتر قدمي فعل هو ما، و رساةل ٔاو فكرة ٕايصال

 ٕاال خطهبم من لنا حيفظ مل التارخي ٔان ذكل، علام تتطلب اليت املواقف يف اخلطابة بيان، فاعمتدوا و فصاحة ٔاحصاب

 عن عرف البالغة، فقد و الفصاحة يف يرضب مثال صارت اخلطابة، و سامء يف ملعت كثرية ٔاسامء القليل، لكن

 علهيا قوية، اعمتدوا خطب ٔاحصاب اجلاهليون العرب فاكن.  الطارئة قفاملوا مواهجة و الارجتال عىل قدرهتم العرب

 شيئا اخلطب هذه من يبقى مل لٔالسف". 19السمل ٔاو للحرب دعواهتم و جممتعاهتم يف اسـتعملوها املهمة، و مواقفهم يف

 .جابري هللا عبد   حسب

 يف الاكتب" وهب ابن" اهلق ما" للخطابة، مهنا قدمت كثرية تعريفات ٔان الفتالوي عيل الشـيخ يرى و

حديثا،  ٔاو احتجاجا ٔاو ترسال ٔاو خطابة يكون ٔان من  خيلو فليس املنثور فٕاما" ، " البيان وجوه يف الربهان:" كتابه

 احلرب انر ٕاطفاء و البني ذات ٕاصالح يف تسـتعمل ،فاخلطب.…فيه يسـتعمل موضع الوجوه هذه من واحد للك و

 إالشادة يف جل، و و عز هللا اىل ادلعاء يف ، و أالمالك عقد يف و للعهد التأكيد و للمكل التشييد و ادلماء حامةل و

  ."20الناس بني شهرته و نرشه و ذكره ٔاريد ما للك و ابملناقب

 اذلي الغرض بحس الفتالوي عيل الشـيخ حسب ختتلف يه و القدم منذ اخلطابة اسـتعملت قد و

 اسـتعملها وقد. "ٕاخل.…االآبء و القوم البدل، و بأجماد تفاخرية ب، ٔاواحلر  ٔاجواء يف حامسـية نتكو ٔالجهل، فقد فتوظ

 ."21اخلاصة ادلينية و العامة إالسالمية املناسـبات يف ادلين، و ٕاىل ادلعوة سمل، يق و عليه هللا الرسول، صىل

 السامعني من مجموعة عىل اخلطبة ٕالقاء ٔان ٕاذ " كثرية ٔامم عرفته ٔاديب جنس اخلطابة ٔان قعدان ٔامحد يرى كام

 تعرفها قدميا، كام أالفارقة اليوانن، الفرس، الهند، و عرفها ماكن، فلقد ٔاو بزمان ال دين ٔاو لغة ٔاو ببداوة يرتبط ال

 و اجلاهلية يف العرب عرفها قد و  ."22ٔاعراقها و حضاراهتا و لغاهتا اختالف عىل احلارض العرص يف أالرض شعوب

 خطابة عن  اجلاحظ قاهل مبا يستشهد قعدان، حيث ٔامحد لقبائل، حسبا بعض ابخلطابة متزيت فهيا، و برعوا

 .متمي و ٕاايد 23قبيليت

 اكلقيام ٔامورمه من ٔامر يف للتشاور القوم اجامتع من ذكران ما كثرية، ٔامهها دواع و مواقف اجلاهلية للخطابة و"

 ٔاو القوم رئيس يقدهما اليت لوصاايا ذكل حماورات، يتبع و خطب يف ذكل يأيت متنازعني، و بني إالصالح ٔاوحبرب، 
                                                 

 و طبةخُ  ٔايضا املصدر اييت جماًزا الغري، و عىل الالكم ٕالقاء هو َخْطًبا، و و ُخطبة ٔايضا املصدر يأيت خيُطْب، و ابلفتح خَطب مصدر ابلفتح: اخلَطابة 18
. للالكم امس اخلطبة ٕان:  قيل الناس، و خماطبة طريق عن الوعظ ميارس وعظ؛ ٔالنه مبعىن خطب يأيت جماًزا الغري، و عىل الالكم ٕالقاء هو َخطًبا، و
 .9صالفتالوي،  عيل الشـيخ

 .17صفحة، ص 149، 2012- 2011أالوسط،  الرشق ماجسـتري، جامعة ، رساةلٔاسلوبية دراسة الفاروق عند جابري، اخلطابة هللا عبد  19
 .1 ب، ص-6 موضوعاهتا، جامعة، العدد و مفهوهما...…إالسالمية قعدان، اخلطابة ٔامحد 20
 .11 صالفتالوي،  عيل الشـيخ 21

 .3 ص قعدان، ٔامحد  22
 .4 صقعدان،  ٔامحد. العرب من ٔالحد ليست خصةل اخلطب يف متمي و ٕالايد و23



 االٓخر، و عىل قبيةل آو خشص لك يتعاىل املفاخرات، و و املنافرات تقوم اكنت ٔاسواقهم  ، ففئاوالده ٔاو لقومه، حكميهم

 ٔاصيبت ٔاهنا مهنن واحدة لك ادعت املصائب، ٕاذ يف عتبة، تنافرات بنت هند اخلنساء، و ٔان حىت يشء لك تتناول اكنت

 ".24العربية البدهية قوة املواقف هذه ٔاظهرت قد أالخرى، و من رثٔاك

 اكن همام فردية، فاخلطاب بصفة ينتج ال أالخري هذا ٔان خطاب، ابعتبار للك ٔاساسـية مسة تعد" اليت احلوارية

 ٔامامه، ٔاو ماثال يقاحق  املتلقي هذا ٔااكن ملتلقيه، سواء اسـتحضاره من ٕانتاجه يف املتلكم ينطلق شفواي، وٕامنا ٔاو كتابيا نوعه

 اخلطاابت لك يصبغ احلوارية مبدأ « ٔان ابعتبار. ٕاليه املوجه النص ٕانتاج معلية وقبل ٔاثناء ذاته من املتلكم يشـتقه ختيليا

 فهو املتلكم عن صادر خطاب واملتلقي، ؤاي املرسل حلضور خيضع خطاب لك نوعها، ٕاذ اكن همام إالنسان عن الصادرة

 اخلطاب، اليت بنية عىل ابلغ ٔاثر ٕاحداث ٕاىل املتلقي اسـتحضار غائبا، فيؤدي ٔام اكن حارضا متعمسـ  ٕاىل ابلرضورة موجه

 رساةل لتوصيل االٓليات من واملتاح املمكن استامثر" ٕاىل  اخملاطب للمخاطب، فيسعى يفرتضها اليت احلال بألوان تتلون

 25 "ٕاجنازها ٕاطار يف ويتحرك يعهيا هبا  املعين معينة، وجعل لغوية

 : اللغة .3
 سائل و ٔامه من يه جامعات، و عدة ٔاو جامعة فهيا للتواصل، تشرتك وسـيةل و ٔاداة القدمي منذ اللغة اكنت لقد

 ٔاكرب بشلك الظاهرة هذه نالحظ تواصل، و ٔاكرث تكون ما لغة يف تشرتك اليت اجملمتعات، فالكياانت و أالفراد بني احلوار

الكثرية،  املشرتكة العوامل حبمك بهنا فامي تتواصل العربية اجملمتعات ، مفثالامرالاسـتع ويالت من عانت اليت عاتمتاجمل  يف

 ٔان حيث. أالمم تكل خلفته اذلي اللغوي إالرث حبمك مؤخرا اسـتعمرهتا اليت شعوب مع تتواصل اللغة، و و ادلين ٔامهها

 .امحلاية علهيا فارضة ٔاو لها مسـتعمرة نتاك اليت ادلوةل لغة و لغتني، العربية أالقل عىل تتقن العربية ادلول شعوب غالب

العريب،  العامل مع فهيا تشرتك اليت العربية لغات، مهنا عدة ورثت الثقايف إالرث حبمك العريب املغرب منطقة مفثال

 حلفها اليت الفرنسـية اللغة ٕاىل ٕاضافة علهيا، هذا حمافظا زالال العريب املغرب من كبري ءجز  فهيا يتشارك اليت فاالمازيغية

 1956 ٕاىل 1882 من تونس عىل للحامية فرضهم و) م1962-1830( سـنة 132 ملدة للجزائر اسـتعامرمه حبمك الفرنسـيون

  .1956 ٕاىل 1912 من املغرب و

العامل املشرتك و املمتثل يف اللغة و بفعل تكنولوجيا إالعالم و االتصال احلديثة اليت سنتطرق ٕالهيا بشلك ٔاوسع 

 ٔالهنا اللغة طريق عن ٕاال يمت ال احلوار و التخاطب"ٔان ، حيث افرتاضيةة للبحث ٔاوجدت تكتالت يف املراحل القادم

 حل يف ٔامهية الوسائل ٔاكرث أالرحج عىل تعد الثقافة و املعىن نقل يف اتصال كوسـيةل يه و ذكل يف الرئيسة الوسـيةل يه

 احرتام حتقيق و العاملي السالم حتقيق يف فشلت خرىاالٔ  الوسائل فلك التفامه حماوةل و احلوار حماوةل يف املشالك

 الزمن مدى عىل املرتامكة إالنسانية اللغة، فاخلربة يف تنعكس مثلام يشء يف احلضارة تنعكس ال و. ماكن لك يف إالنسان

                                                 
 .18 صفحة، ص 149، 2012- 2011أالوسط،  الرشق ماجسـتري، جامعة ، رساةلٔاسلوبية دراسة الفاروق عند جابري، اخلطابة هللا عبد  24
 .31- 26 ، ص2015الثقايف،  احلوار والتحصيل، جمةل البيان كتابه يف اجلد رشد البن احلوارية خرية، إالسرتاتيجية عاممرة 25



 و الرسوم ٔاو املعروفة الكتابة ٔاو العادي الالكم شلك التعبري ذكل اختذ فهيا، سواء لها تعبريا جتد و اللغة يف تنعكس

 ."26…التصويرية النقوش

 الرتمجة تطبيقات االٓخر، ٔامهها لغة ملعرفة احلاجة دون االٓخر بفهم تسمح ترمجة وسائل وجود من مينع ال هذا  

 .اخملتلفة الثقافات بني التواصل و التخاطب دمع و    سهل ما هذا و الافرتايض ابلفضاء كثيف بشلك املتواجدة الفورية

 : االتصالعالم و تكنولوجيا اإل .4
 االتصال و إالعالم وسائل مث الهاتف و غرافالتلالطباعة، ف مث الكتابة ظهور مند التواصل وسائل عرفت لقد

 االٓيل أالعالم بني حدث اذلي التواصل بعد عقب، خاصة عىل رٔاسا أالمور انقلبت االٓيل إالعالم مذهال، بظهور تطورا

 .االتصال و إالعالم عامل يف ٔاحدهثا اليت الثورة و البرصي السمعي و

 ، اليتةالتكنولوجي املوارد و الوسائل مجموعة" ٔانه عىل) TIC( االتصال و إالعالم تكنولوجيا اليونسكو تعرف

مواقع الويب، املدوانت، الرسائل (، الانرتنيتٔاو تبادل املعلومات، مثال احلواسيب،  إالنتاجتسمح ابحلفظ، 

و البت الغري املبارش ) ، التلفزة، و البت عرب الانرتنيتالراديو(البت املبارش  و ٔاهجزة لوجياو تكن، )الالكرتونية

التابت و املنقول، الساتل، احملارضات عىل (و الهاتف ) بوداكست، مشغالت الصوت والفيديو و آليات لتسجيل(

 TICصال تكنولوجيا االت )  (Ghynel NGASSI NGAKEGNIتعرف 27. )ٕاخل)...visioconférence(الفيديو 

 .28الرمقية املعطيات ابٔالخص املعلومة، و تبادل و تعديل و ملعاجلة ةلاملسـتعم التكنولوجياتعىل ٔاهنا مجموعة 

البعيد،  املايض ٔاعامق يف ضاربة جذورها ٕامنا و حديثة ظاهرة ليست إالعالم ٔان الفتالوي عيل الشـيخ يرى بيامن

 اسـتخدم البداية ففي" إالعالم،  ٔاشاكل من متباينة و لفةخمت ٔاشاكال الغابرة العصور تكل يف حسـبه وجدت حيث

 قام التأرخي عرص بداية يف البالد، و من كثري يف ادلاخيل الوضع السـتتباب املنبئني و املعلمني و احلكامء عرب إالعالم

 هجة، و من أالتباع نفوس يف حتبهبم ٔانباء و مبعلومات تزويدمه طريق عن ٔاتباعهم يف للتأثري الكهنة ابسـتخدام امللوك

 مهنا خمتلفة بطرق إالعالم اسـتعملوا القدماء من ٔان كذكل يرى و ."29ٔاخرى هجة من علهيم السـيطرة يف تساعدمه

اليوانن،  عند السـياسـيني اخلطباء ٔان يرى كام. العمالقة باينامل  يف حسـبه اسـتعملوه فقد الفراعنة ٔاماالاحتفاالت، 

 و اخلطابة و النقاش يف املغالطة ٕاىل معد االٓخر هو سقراط". احلمك اسـتقرار لضامن الميةٕاع كوسـيةل اخلطابة اسـتعملوا

                                                 
 مع ابلتعاون العربية للغة ويلادل اجمللس:  يف". ٔامنوذجا بغريها للناطقني العربية تعلمي احلضارات بني حوار وسـيةل وتعلمها اللغات تعلمي" توفيق، محمود رائد  26

 الرابع ادلويل املؤمتر" العربية،  اجلامعات ، واحتاد)الكسو( والعلوم والثقافة للرتبية العربية اخلليج، واملنظمة دلول العريب الرتبية اليونسكو، ومكتب منظمة
 .2014 ماي 10-  6 من ، بديب"متغري عامل يف العربية اللغة"  عنوان حتت"  العربية للغة

 .2016مارس  08متت الزايرة يوم  ". http://glossary.uis.unesco.org: "متواجد ابلويب  27
28 Ghynel NGASSI NGAKEGNI, Impact des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sur le 
tissu productif des biens et services au Maroc...;http://www.memoireonline.com/10/10/4051/m_Impact-des-
Technologies-de-l-Information-et-de-la-Communication-tissu-productif--biens-services2.html 

 .12 ص الفتالوي، عيل الشـيخ  29



 كتابه فوضع ٔارسطو جاء و. امجلاهري نفوس يف عربها تؤثر ٔان ميكن ٕاعالمية كوسـيةل اخلطابة من الاسـتفادة غرضه اكن

 ."30ادلعاية ٔاساليب من فنًيا ٔاسلواب و الالكمية لدلعاية دراسة الفن ٔاهل فبل من عّده بعد فامي اذلي و) البالغة(

 اكنوا الرومان ٔالن طينين البزي  هنا يقصد حامت هو ، ولٕالعالم شريب الت  اسـتعملوا نيونماالرو ٔان الشـيخ يرى كام

 يف العرب ٔاماروما،  ، وريثةلبزينطة أالصلية ادلاينة ٔاصبحت اليت و حضارهتم ٔاواخر يف ٕاال يةاملسـيح  يتبنوا مل و وثنيني

 العربية القبائل اكنت" الفتالوي، فقد عيل الشـيخ حسب ادلعاية و إالعالم معامل ٔامه عاكظ سوق اكنت فقد ليةاجلاه 

 املعىل، و ابلقدح شعراهئا و خطباهئا يفوز اليت القبيةل للك الفخر اكن فصاحهتا، و عن مهنا ٕاعالما شعراهئا ٔابلغ ترسل

 ."31املعلقات عداد يف لكعبةاب قالتعلي أالديب نتاهجم نيل اكن الفوز مراتب ٔاعىل

 تعترب" حيث. املفاهمي غريت اليت التكنولوجيا ظهور مسـمتر، حىت تطور يف االتصال و إالعالم تلبث ما مث

 ٔان ميكن ال التغيري ، اذلي هذا ٕافرازات ٔامه من الوقت نفس يف و احلضاري و الثقايف للتغري أالسايس احملرك التكنولوجيا

 ادلرجة حيدد اذلي هـو الثقافيـة خبصوصياهتا اجملمتعات متسك مفدى ٕاذا بذكل الثقافة هل ٔادنت ٕاذا ٕاال يسـتوعب ٔاو يقبل

 انحية مفن كثرية ٔاوجه يف الثقافة و االتصال يلتقي ، و 32االتصال تكنولوجيات خمتلف عرب ٔاخرى ثقافات هبا مترر اليت

"  ثقافية تفاعالت مـن ختلـو ال االتصالية العمليات لك و اتصالية تفاعالت من ختلو ال الثقافية العمليات لك ٔان جند

     اللغة و السائدة الثقافة من جزء رموزه وتعترب كام الثقافية أالنشطة جعةل دفع و املعارف نرش يف يسامه االتصال ٔان فنجد

  33.… عاجملمتـ ثقافـة لنقل ٔادوات الوقت نفس ويف ثقافية عنارص تعترب اليت إالحياءات و إالشارات و

 : 2.0الويب  

 عن عبارة هو ، و"WWW" يف اخملترص" World Wide web" تقنية عن حتّول  34" 2.0 يعّد الويب

 وابٔالخص املشاركني عىل يعمتد ٔانّه عديدة، كام تطبيقات ملراتدهيا الافرتايض، توفّر الفضاء يف مسـتقةّل  معلوماتية ٔارضية

  ) .2014القادر،  عبد طاهر. (اخل...والكتابة ضافةواالٕ  التعديل للمشاركني يُمكن الشـبكية، كام

                                                 
 .13 نفسه، ص30
 .سهنف 31
. …وعرضها واسرتجاعها وتوزيعها املعلومات ٕانتاج عىل تساعد اليت الوسائل ٔاو اخلاصة أالهجزة ٔاو االٓالت بأهنا االتصاالت تكنولوجيا تعريف ميكن 32

 .217 الرمقي،ص النشاط ظهور و الاقتصادي النشاط يف اثرها و واالتصاالت املعلومات زرزار، تكنولوجيا العيايش
الاجامتعية،  و الانسانية العلوم اجلزائرية، جمةل احلرضية لٔالرسة الثقافية اخلصوصية واخرتاق احلديثة االتصال نصيـرة، تكنولوجيا برامهـة يوسـف، حـديـد 33

 .2014 ، ديسمرب17العدد
 ٔاكتوبر يف رمسي الجامتع التحرض ، ٔاثناء)o’reilly( ٔاوريل رشكة رئيس انئب) Dougherty Dale( دوغريت دايل يد عىل 2.0 الويب مصطلح ظهر 34
 ٔان الويب، مفادها بنية ٔاقطاب يف ٔاحدثت وأالدوات التقنيات يف تطورا تشهد االٓن العنكبوتية الشـبكة بأن املتحدة، معلنا الوالايت يف 2004 عام

 للمصطلح املؤسسة رئيس Tim O'reilly وتناول الكبرية) o’reilly( مؤسسة يف وجوده ٔان الويب ، ٕاال حمرر حاليا هو الويب شـبكة يف املسـتخدم
، Dougherty غريت دو وليس Tim تمي هو املصطلح صاحب بأن البعض ٕاعتقاد ٕاىل أالمر وصل كبري، حىت بشلك انتشاره عىل عنه، ساعد واحلديث
الويب  تعبري صاغ من ٔاول) o’reilly( ٔاوريل يعترب نرشه، وهبذا من هو Tim O'reilly ٔاوريل املصطلح، وتمي صاحب أالخري هذا ٔان هو الواقع ولكن
 تطوير تتضمن البيئة، اليت لهذا اجلوهرية الفوائد معظم تصنع اليت يه 2.0الويب تطبيقات ابٔالنرتنت، وتعد املتصةل أالهجزة للك متتد بيئة ، بأنه2.0

 هو احلديث أالنرتنت، ولكن لتكنولوجيا تطورو  ترقية جمرد ليس 2.0 الويب ٔان الثاين، كام اجليل ويب بأدوات 2.0 الويب ٔادوات الربجميات، وتسمى
 معلت إالنرتنت، اليت وخدمات مواقع من الثاين اجليل ٔاهنا عىل 2.0 الويب Tim O'reilly انحجة ، ويعرف ٔاعامل مناذج لتنفيذ إالنرتنت اسـتخدام كيفية



 حد عىل االتصال و الويب جمال يف ثورة ٔاحدثتالوسائل،  و التطبيقات من مجموعة ، توفر2.0الويب  تقنية

 مسـتقبل و متصفح جمرد الفرد اكن قريب، فبعدما وقت ٕاىل علهيا املتعارف االتصال قوانني و املفاهمي تغريت سواء، فقد

 ، اجملال2.0الويب  تقنية فتحت التعديل، كام ٔاو ابلتصحيح فهيا التعديل و نقلها ،ٕانتاهجا يف فاعال مساهام ومة، صارللمعل

ابلتوعية، التعلمي،  جمالها حسب لك خمتلفة للمؤسسات كذكل مسحت و. بعد عن امجلاعي ، ابلعملابلتكتل للجامعات

 .التسويق

، "les blogs" ، املدوانت"réseaux sociaux" الاجامتعي التواصل شـباكت عىل 2.0 الويب يرتكز و

 plates formes de partage de" املرجعية إالشارات مشاركة ، ٔارضيات"les tags" املفتاحية اللكامت

signets"املتعّددة الوسائط مشاركة ، ٔارضيات "plate forme de partage multimédia"البياانت ، قاعدة 

 احلاجة دون املعلومة اسـتعامل الويب عرص يف راج). 2014القادر،  عبد طاهر.  (اخل"....wikis" للتغيري القابةل

    الندوات ٔارضيات مع ٔانه الويب، حيث تطور يف حامسة مرحةل ، شلك2.0الويب  اسـتعاملها، ظهور تكرارل  لتسجيلها

 الويب ٔاصبح بعد، كام عن    الواثئق نخيزنو و ينتجون إالفرتايض العامل مراتدو الفيديوهات، ٔاصبح مشاركة مواقع و

 Sajus Bertrand, Cardon. (إالنرتنيت غياب يف ٕالهيا الولوج الصعب من املعلومات من مكية عىل تتوفر مكتبة

Dominique, Levrel Julien, Vatant Bernard, BermèsEmmanuelle, Oury Clément, Sussan 

Rémi ,1/2009.( 

 قانونية تربيرات املزيفة، معمتدين أالعامل مبشاركة كذكل ، تسهل2.0الويب  علهيا يعمتد اليت املشاركة ثقافة

 Battisti. (للمؤلفني ٔارضارا املوسـيقية، مسـببني أالعامل مقدمهتا يف أالعامل ٔانواع بلك أالمر يتعلق ضعيفة، و

Michèle, Vercken Gilles ,1/2009 .(التعدي و الزتييف من تسمل مل ٔانواعها مبختلف الرتاثية أالعامل مشاركة 

 الرجوع دون تراثية صور و ٔاعامل نرش عن يتواىن ال الشخصية، فالكثري احلرايت و النرش حقوق و التأليف حقوق عىل

 . هجل عن أالحيان معظم يف احلقوق ملاليك

 و عالماالٕ  ساحة يف املوازين انقلبتالعادية،  عوضت اليت البرصية أاللياف و 2.0 الويب تكنولوجيا بفضل

 .أالرض ٔاقايص بني املسافات بذكل الثانية، طويت من ٔاجزاء يف للفرد تصل صبحتأ  املعلومة ٔان االتصال، حيث

 الولوج مبدأ  عىل ترتكز الظاهرة هذه للويب، لكن متطورة اجامتعية كظاهرة معرف، حبق 2.0 الويب ٔان نذكر" 

 تسمح اليت مفتوحة، و بياانت لقواعد استنادا للمعلومات تبادل هو 2.0 أالمر، الويب الصةخ" 35لٕالنرتنيت

 من نوعا تأخذ معلومات وٕانشاء وتبادل وتنظمي ٕاجياد عىل القدرة الناس يعطي كام. ابسـتغاللها آخرين ملسـتخدمني

                                                                                                                                                     
يف جمال اخملطوطات ) 2.0الويب (تطبيقات اجليل الثاين للويب  موالي امحمد،.. فقط مواقع كوهنا من بدال للعمل تشغيل منصة ٕاىل إالنرتنت حتويل عىل

 .مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث بديب منوذجا: العربية إالسالمية
35 Sajus Bertrand, Cardon Dominique, Levrel Julien, Vatant Bernard, BermèsEmmanuelle, Oury Clément, Sussan 
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 ٔان ميكن النارش، اذلي اختيار الزائرين، حسب عامة ٔاو حمدودة فئة طرف من ٕالهيا الوصول ميكن ابلتايل و اخلصوصية

 تكنولوجيا عىل تعمتد اليت إالنرتنت تطبيقات من مجموعة فهـي الاجامتعي التواصل شـباكت خيص فامي. خشص ٔاي يكون

 ، اليوتوبWikis الوييك" خيص فامي ٔاما. املسـتخدمني من املقدم احملتوى وتبادل ٕانشاء تتيح اليت 2.0 الويب

Youtubeؤاجاكس ، Ajax بوضع كل تسمح اليت املواقع علهيا، ٔاو التعديل وقعامل زائر يسـتطيع اليت الصفحات ويه 

 للمسـتخدمني تسمح فهيا، ٔاي البحث و علهيا عالابٕالط لالٓخرين يسمح ، حبيثFavorites أالنرتنت عىل مفضلتك

 "36.…وتفاعهل ومشاركته املسـتخدم عىل مبين 2.0 الويب ٔان يعين خاللها ، وهذا من بيهنم فامي التفاعل

" 37أالوقات لك يف املفتوح التعديل و التفاعل و ابملشاركة"  تسمح اليت 2.0 الويب التطبيقات مضن من

 امهم خشص فأي" 38مفهوم غري يبقى اذلي امجلاعي للعمل ٔاصيل و ممزي لشلك نتيجة" كتابهتا تعترب الويكيبيداي، اليت

 التطبيقات هذه مسـتوى عىل نرشه متي ما ملراقبة آلية وضع ميكن ٔانه نعتقد تعديلها، دلى ٔاو معلومة ٕاضافة ميكنه اكن

 .املصداقية لتحري

 : الثقافات و الحظارات حوار و 2.0 تراث 

الوسائل،  هذه محلايته، ٔاحد هلم املتاحة الوسائل اسـتعامل عىل الثقايف الرتاث حامية يف اخملتصون معل لقد

 الرتاث حامية يف كبري بقدر سامهت اليت) املكتوبة و البرصية السمعية و السمعية( االتصال و إالعالم اتكنولوجي

 و الثقايف الرتاث حامية يف اخملتصني ٔان لٔالمر امللفت مذهةل، لكن تتطور، برسعة الوسائل هذه فتئت ما الثقايف، و

 عكس الرتاث محلاية بأول ٔاوال املسـتحدثة التقنيات اسـتعملوا و التطور هذا الغريب، واكبوا العامل يف ٔاخص بشلك

 .العريب عاملال يف نظراهئم

 لضامن الثقايف الرتاث خمتصوا االتصال، رّودها و إالعالم لوجياو تكن تطور مراحل ٔاحد الويب تقنية تعترب

 و 39بتلكفة العامل عرب روادها مع التواصل من الرمسية الغري و الرمسية املؤسسات متكنت محلايته، فقد ربٔاك فعالية

                                                 
 .السابق املرجع، ٔامحمدموالي    36
 .نفسه   37
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 الوصول ورسعة الانتشار كعاملية خصائص من حتمهل مبا املعارصة اجملمتعات يف وإالعاليم االتصايل العمل خارطة تشكيل ٔاعادت اجلديد إالعالم وسائل 39
ديسمرب  15- 13 إالساليم لٕالعالم الثاين مليالعا ، املؤمتر"الفرص و التحدايت" اجملمتع قضااي و اجلديد إالعالماكتب،  صاحل سعود. التلكفة وقةل والتفاعل
 .5، ص2011



 تطلق تسمية يه ، و2.0تراث  بظهورها التطور، ظهر هذا مراحل ٔاحد ، يه2.0الويب  تقنية. قليةل ٕاماكنيات

 .ٕاخل...الثقايف ، التوعية، التسويق40الرتوجي، التعلمي يف  2.0 الويب تقنية عىل يعمتد اذلي الثقايف الرتاث عىل

. ذكل عىل منوذج ٔاحسن" بفرنسا اللوفر" متحف التقنية، ويعد هذه عىل تعمتد العاملية املتاحف من فالكثري

 A la"( احلرص؛ التظاهرة ال املثال  سبيل عىل مهنا نذكر فرنسا يف كثرية تظاهرات نّظمت 2.0 تراث ٕاطار ففي

découverte du patrimoine 2.0 : Un œil nouveau sur le patrimoine (Acte 8 "(نُظمت اليت 

 درايس يوم تنظمي عىل" AEC" و" Ecla" هام فرنسيتان واكلتان سهرت م، كام2012 سـنة بفرنسا اكن مدينة يف

 عىل التظاهرات هذه عىل الاّطالع بوردو، وميكن مبدينة 2011 يف" patrimoine 2.0" 2.0 تراث: بعنوان

 )2014القادر،  عبد طاهر. (الافرتايض الفضاء مسـتوى

 ثالرتا مؤسسات ذكل يف ، مبا2.0الويب  ٔارضية عىل الرمسية الغري و الرمسية املؤسسات متوقعت كام

 يف جناعته الويب اسـتعامل ٔاتبت قد التوعية، و ٔاو امحلاية، التسويق، التعلمي من ٔاعىل قدر حتقيق يف ٔامالالثقايف، 

 .الثقايف الرتاث حامية يف الفعاةل املسامهة

 مناطق بزايرة ءاسـتثنا بدون للجميع ، مسح2.0الرتاث  خاصة الافرتايض، و ابلعامل الثقايف الرتاث تواجد

 ٔاهنا من ابلرمغ ٕافرتاضة، و سـياحة بذكل الانرتنيت،  ممارسا خدمة عىل يتوفر ٔان التنقل، رشط دون لعاملاب خمتلفة

 بني تُقّرب ٔاهنا ، ٕاال).ٕاخل...الرهبة، اللمس، اللقاءات( أالحاسيس فهيا تغيب الواقعية، حيث السـياحة عن ختتلف

 ابلثقافات للمهمتني احلوار وفر كام جديدة مناطق و لعوامل الوصول ، وفر2.0تراث  ٔان اخملتلفة، خاصة الثقافات

 .الواقع يف عليه هو مما ٔاكرث أالخرى، رمبا

 الثقايف، و الرتاث عىل ابحلفاظ تعىن اليت التخّصصات يف الساعة مواضيع من هو 2.0 تراث" ٔان كام

الثقايف،  الرتاث عىل ظللحفا الناجعة الطرق عن البحث يف الباحثون جيهتد املتقّدمة، حيث ادلول يف ابخلصوص

 تسجيل من الرمغ الرمسي، عىل املسـتوى عىل اجملال هذا يف وبعيدة متأّخرة زالت ما العريب العامل فدول واكلعادة

 من عمل وبدون نشاطهم يندرج اجلزائر، و ذكل يف مبا ادلول هذه مواطين بعض قبل من العشوائية املبادرات بعض

 )2014القادر،  عبد طاهر"". (2.0 اثتر " بـ تقنيا يعرف فامي ٔاغلبهتم

 سامهت اليت السـياحة و الرتاث و الويب بني جديدة تركيبة بظهور مسح التطور هذا ٔان اذلكر يفوتنا ال كام

 من اطالع ٔاكرث العامل من خمتلفة مناطق زاروا اذلين الشعوب، فأالفراد بني الثقايف التبادل يف القدمي منذ بدورها

 جتارب بعيش أالخرى الثقافات حمليب تسمح الرتكيبة هذه ٔان ٕاال. ما فكرة لبلورة إالعالم وسائل عىل يعمتدون اذلين

                                                 
طرف خمتلف  شـباكت التواصل الاجامتعي اليت تعمتد عىل إالعالم، واالتّصال امجلاهريي غري الرمسي تعرف ٔاكرب نسـبة ٕاقبال، ٔاو ٕادمان ٕان ّحص القول من 40

تيجية لتلقني املبادئ البسـيطة، وأالساسـية محلاية الرتاث الثقايف ابالعامتد عىل هذه فئات اجملمتع السـّيام الفئات الشابة، نعتقد ٔانّه من الرضوري وضع ٕاسرتا
و الرتاث ابجلزائر، مدينة تلمسان كمنوذج،  االتصاالت اتكنولوجي، "2.0تراث "طاهر عبد القادر، . الشـباكت، وخمتلف وسائل االتّصال احلديثة املتاحة

 .215- 198، ص 2013احلمكة، اجلزائر، 



 إالفرتاضة السـياحة لتقرب) 3D( الثالث أالبعاد تقنية تطوير املسـتقبل يف سرنى هبا، رمبا بأس ال ٕافرتاضة سـياحية

 .للواقع ٔاكرث

 طرف من الاجامتعي إالعالم وسائل اماسـتخد:  بعنوان لها مقال يف) Claire BESSET ( تتساءل

 L’usage des médias sociaux par les musées : 41potentiel et( واجنازات ٕاماكانت:  املتاحف

realizations(جمةل يف ، نرش ) Art et Création (و الويب فضاء يف الثقافية التجربة ماكنة عن 2011 جوان 

 ٔانه الواقعية، فرتى الزايرة خاص الثقايف، بشلك الاسـهتالك ظاهرة ، يفالاجامتعي التواصل شـباكت يف ابلضبط

 .ابٕالفرتاضية احلقيقية الثقافية التجربة استبدال عوض تاكمل جيادإ  إبماكننا

 احلوار تبادل و الرتاث جمال يف الكثري ٔاضافت اليت و 2.0 الويب يوفرها اليت التفاعلية اخلاصية ٕان

 يف حموراي دورا 2.0 الرتاث فهيا نطاقها، يلعب ٔاوسع عىل املشاركة طراف، فتحتاالٔ  خمتلف بني الثقايف و احلضاري

 و إالعالم لتكنولوجيا مهنا الفقرية كثرية، خاصة جملمتعات ابلنسـبة معضةل ابٔالمس لرشوط، اكنت حيتاج ال حوار

 الوسائل ٕاحدى طريق عن يعللجم  تقريبا متاحا الافرتايض للعامل الولوج ٔاصبح احلايل عرصان يف ٔانه خاصة. االتصال

 .اذلكية  ، اكلهواتف21القرن  ٕانسان حياة رضورايت يه اليت و املتوفرة

 و الثقافات بني احلوار دمعت و سهلت اليت) اسـتقبال/ٕارسال( الاجتاهني يف امجلاعي التفاعل خاصية

 أالسـئةل، ٔامهها، ماكنة نم العديد لطرح ، تدفعنا2.0الويب  تقنية ظهور قبل متوفرة تكن مل اليتو الشعوب،  

 حلوار جديدة لغة 2.0 الرتاث اعتبار ميكن هل حوار ؟ و و اتصال كوسـيةل الشعوب ثقافة ، يف2.0الويب  التقنية

 و الاجامتعية الشـباكت مسـتوى عىل مناذج بعض دراسة من تبينه ٔان سـنحاول ما الثقافات ؟هذا و احلضارات

 .الفيسـبوك خاصة

 والسمل أالمن استـتباب ٔاجل من الـدويل اجملمتع هجود وتـعّزز إالنسانية املبادئ دمخت ّلك فكرة واحلّق ٔان"

 ٔاو فرد به يقوم لكُّ مسعى و. احلضارات بني الـتحالف ثقافـة قناة يف السالم، تصب و العدل ثقافة وٕاشـاعة ادلوليني

 حماةل ال يُفيض وآخر، فـٕانه شـعب ٔاو ؤاخرى ٔامـة بـني والتعـايش والتعـاون والتواصل التقارب سبيل جامعة، فـي

  ".42منه املتوّخاة أالهداف ٔاحد مع يلتقي احلضارات، ٔالنه بني التحالف تعزيز ٕاىل

 

                                                 
41 Claire BESSET; L’usage des médias sociaux par les musées : potentiel et realizations, Sous la direction de Yves 

Evrard, Majeure Médias, Art et Création, Juin 2011 
لرتبية والعلوم والثقافة ــ ٕايسيسكو ــ عبد العزيز بن عامثن التوجري، التواصل احلضاري و التفامه بني الشعوب، منشورات املنظمة إالسالمية ل 42

 .14- 13صفحة، ص  28م،  2010/ هـ1431



 : 2.0دراسة تحليلية للتفاعل الثقافي بالويب  

 ترااث مهنا الكثري المادية، يصنف و ثقافية، مادية ٕانتاجات الثقافات، يف و احلضارات من العديد تشرتك

 يشرتك واسعة جامهري ابسـتقطاب 2.0 تراث مسح قد و. ٔاخرى ٔاحياان لٕالنسانية عامليا ثقافيا ترااث ٔاو ما ٔالمة ثقافيا

 من 2.0 الويب يف القامئ التفاعل بدراسة مقنا ، فقد2.0للرتاث  دراستنا حبمك. لها الثقايف إالنتاج يف ال ٔام ٔاسالفهم

 .الثقافات حوار مضن يندرج معه، اذلي تعاملهم كيفية و قعاملوا هذه مسـتوى عىلينرش  مع ما املتفاعلني طرف

مع العمل ٔان ادلراسة التحليلية عىل عينات من املهمتني ابلرتاث قد ابرشانها بشلك موجز منذ عدة سـنوات 

، تكنلوجيا "2.0تراث :"بعنوان  2.0يف ٕاطار التحضري ٔالطروحة ادلكتوراه، تبعناها بنرش مقال عن الرتاث 

دور : و الرتاث ابجلزائر، مدينة تلمسان كمنوذج، و ٔاخريا حنن بصدد تأطري مذكرة ماسـتري بعنوان إالتصاالت 

واقنة : من ٕاعدادا الطالبة " .ابجلزائر منوذجا 2.0تراث" تكنولوجيا الاعالم و االتصال يف حامية الرتاث الثقايف 

 .حفصة ملا حيدث يف الواقع الافرتايض

و اليت يسـتحوذ الفيسـبوك عىل حصة أالسد فهيا، الحطنا ٔانه يف  يالاجامتعففي شـباكت التواصل 

مكيا للصفحات و اجملموعات اليت هتمت ابلثقافة و بشلك ٔاخص ابلرتاث الثقايف، ٕاال  انفجاراالسـنوات أالخرية شهدت 

م لقواعد جلهله ابٕالضافةٔاننا الحظنا ٔان الصفحات العربية معظمها غري رمسي فهـي حمدثة من طرف ٔاشخاص عاديني، 

 .حوارا ثقافيا حيدث عىل مسـتوى هذه املواقع ٔانٕاخل، لكن ابلرمغ من ذكل فقد الحظنا ...النرش، حقوق املؤلفني

 اليت املتقدمة التفاعل خاصية بفضل الاجامتعية الشـباكت مسـتوى عىل خاص بشلك املتواجد التواصل هذا  

 حول للتكتل خمتلفة ٔاو مشرتكة ثقافات و جغرافية قمناط من أالفراد ملسـتعملهيا، جتدب التطبيقات هذه توفرها

 حسب ٕاجيابيا ٔاو سلبيا يكون قد احلوار، اذلي تبادل و الاجامتعي التواصل شـباكت يف مواضيع و قضااي و حماور

 و أالول العامل تعترب اللغة، اليت ٔاسس، ٔامهها عّدة عىل تمت إاللتقاءات و التكتالت للنقاش، هذه املطروح املوضوع

 بفهم تسمح اليت فورية ترمجة تطبيقات توفر من االٓخر، ابلرمغ فهم عدم عند صعبة تكون احلوار لغة ٔان هم، ذكلامل 

 سيسمح الوقت ٔان نعتقد و ابلتواصل تسمح ٔاهنا ما، ٕاال حد ٕاىل دقيقة ليست الرتجامت هذه ٔان من االٓخر، ابلرمغ

 .الكتابة و ابلصوت اجلودة عالية ةترمج عىل تعمل تطبيقات اسـتحداث رمبا و أالداة هذه بتطوير

ٔامازيغ، عرب، ( إالثين الانامتء ، مث2.0إالفرتايض  الثقايف التقارب يف بدلوه يديل كذكل اجلغرايف العامل

 للتفاعل الفرد يدفع الاشرتاك ٔان ، املهم)ٕاخل...سـياحة، موسـيقى، تعارف، تراث، فضول( الفردية فاالهامتمات، ..)…

 اجملموعات و الصفحات ملراتدي اجلغرايف و الثقايف التنوع خيتلف آخرين، و ٔافراد تفاعالت عم املنشورات، مث مع

 . اجملموعة ٔاو الصفحة طبيعة حسب

 العامل، مع من عديدة مناطق من ثقافاهتم اختالف عىل أالفراد جتدب ما ملنطقة الثقايف الرتاث فصفحات

 ٔاكرب التفاعل ابجلزائر، يكون ما منطقة برتاث هتمت اليت صفحاتال حمددة، مفثال جغرافية منطقة من لٔالشخاص كثافة

 العريب املغرب منطقة من ٔافراد أالوىل، مث ابدلرجة عامة اجلزائري القطر من آخرين مع املنطقة نفس من ٔافراد مع



 عم التفاعل ٔاقل بشلك فرنسا، و من  و العريب العامل  من ٔافراد املغرب، مث و تونس خاص بشلك و الثانية ابدلرجة

 .أالطراف بني التبادل يف املسـتعمةل اللغة و الاهامتم حسب ابلعامل ٔاخرى مناطق من ٔافراد

 و املسـتعمر بني المادي و مادي ثقايف تشابك الكربى، خلفت ادلول فرضهتا اليت امحلاية و الاسـتعامر

أالمل،  و الاحتاكك و المتزي و أالمل و العنف  و إالشهاد من ظروف يف حدث اذلي الثقايف النتاج احملتل، هذا

 أالورورشقية العامرة ما املسـتعمر، و و احملتل ثقافة بني أالحيان من كثري يف جيمع مشرتاك ماداي ترااث خلف

)43architecture orientaliste (عىل دليل ٕاال العرشين القرن بداية و عرش التاسع القرن ٔاواخر ظهرت اليت 

 .ٔامعق دراسات ٕاىل حيتاج الماداي، رمبا ااثتر  التشابك هذا خلف كام. ذكل

 أالعداء، و ٔاشد من القريب ابٔالمس اكنت اليت حىت ٔاو الصديقة احلضارات و الثقافات بني التشابك هذا

 العامل يف أالطراف املرتامية و املنترشة الثقافية املسافة تقليص  و ابلتواصل مسح ،  اذلي2.0الويب  تقنية بفضل

 بيهنا فامي تتحاور و تتكتل ٔافرادها تفاصيلها، جعل ٔادق يف امجليع يشرتك صغرية ٕافرتاضية قرية لعاملا من جعل ٔامجع، و

 عرب أالشخاص جيمع اذلي احلوار خالل من ثقافات ابكتشاف التقنية هذه مسحت كام. وساطاتو ال  قيود بدون

 ال احلوار هذا ٔان و خاصة الثقايف احلوار يف املشاركة أالطراف مجيع دلى الثقايف الالتقاء من نوع خلق و 2.0 الويب

 . قبل بذي مقارنة للكثريين ابلنسـبة ملكفا يعترب

 ٕاضافة عىل يعمل من هناك و النقاد و املبدعني ، مفهنم2.0الويب  مسـتخديم و املتفاعلني فئات ختتلف و

 . املشاركني الغري فئة ذكر يفوتنا ال كام بعد، عن املتابعني و اخلاصة حساابهتم عرب املتابعني ٕاىل فقط، ٕاضافة املعلومات

 مهنا، ٔان الامنذج بعض سـنحلل اليت اجملموعات و الصفحات من العرشات تتبع خالل من اسـتنتجنا لقد

 املواضيع حول الغالب يف ، تمت2.0الويب  مسـتوى عىل خاصة و الافرتايض ابلعامل الرتاثية ٔاو الثقافية التفاعالت

 ثقافة ورثهتا اليت تكل العاملية، خاصة أالثرية املواقع و الكربى ، املدنابالتزان تمتزي اليت تكل املهمة، خاصة الرتاثية

 ثقافات و جغرافية مناطق من ٔافرادا كذكل خمتلفة، جتدب ثقافات توسـيعها و تشييدها يف اشرتكت ٔاو ٔاخرى عن

 .ٕاجيايب بشلك الغالب يف لتفاعلا و للتواصل أالفراد العلمية، جتدب حىت ٔاو الثقافية خمتلفة، الشخصيات

 حول تتكتل اليت التجمعات مسـتوى عىل الغالب يف تكزن السلبية التفاعالت ٔان اهامتمنا جدب ما رمبا

 املتدخلني جل ٔان عام، خاصة بشلك التفاعل عىل الطاغي هو التصادم و التعصب ٔان الحظنا ديين، حيث حمور

 ٕاىل يتوصلوا مل أالداين خمتلف من الفقهاء و العلامء اكن ه، فٕانبعتقدون اذلي ابدلين ملمني و خمتصني ليسوا

 يتفقوا ؟ ٔان خمتلفة دايانت و جممتعات من عاديني بأفراد الكثرية، فكيف احلوار جوالت توافق،رمغ

 ٕالنشاهئا أالايم منذ اليت نتابعها ، متواجدة ابلفايسـبوك،"SOS Antiquité Tlemcen" مجموعة مفثال

 ٔابناء ٔاحد ٕانشاء من يه عضو، و 18664) 2016 مارس 02( حاليا املشاركني عدد بلغ اليت ، و)2010ماي (
                                                 

43 Orientalisme   :ٔانداك،  احملتةل إالسالمية ابدلول نشأو اذلين املعمرين ٔان العربية، حيث ابدلول عرش التاسع القرن ٔاواخر يف ظهر فين تيار هو
 عىل قامئة، شاهدة املعامل من الكثري زالت العامرة، ما خيص ٕاساليم، فامي طابع الفن، ذو من جديدا نوعا ٔابدعوااحمللية،  إالسالمية العربية ابلثقافة متأثرين
 .العربية البدلان من الكثري يف الزمن من الفرتة هذه و الفين التيار هذا



 التارخيي الرتاث خيص الصفحة هبذه املنشورات معظم ٔان املدينة، الحظنا لهذه الثقايف ابلرتاث هتمت و تلمسان مدينة

 من ٔافراد أالوىل، مث ابدلرجة تلمسان مدينة ٔابناء طرف من املنشورات حول التفاعل ضواحهيا، يمت و تلمسان ملدينة

 ابملهجر اجلزائرية اجلالية من ٔافراد( فرنسا من ، خاصةابلعامل ٔاخرى مناطق من العريب، و اجلزائري، فاملغرب القطر

 الفرنسـية، ٔاكرث مث أالوىل ابدلرجة العربية ابللغة تنرش الصفحة هذه ٔان ، ذكل)ابجلزائر ودلو جلهم لفرنسـيني ابٕالضافة

 بعض ، معاجيايب هو الثقايف، و التقارب صاحل يف يصب قوي، معظمه الصفحة هذه يف التفاعل ٔان هو حظناهال ما

 .تنعدم تاكد اليت السلبية التفاعالت

 ابلرتاث هتمت صفحة يه و" 44بالدي تراث" مسمى حتت  اهامتمنا، صفحة جدبت اليت الصفحات بني من

ٔاّن  ، الحظنا)02/03/2016( 898حاليا، حوايل  هبا املعجبني ية، عددابلعرب  اجلزائري،متواجدة ابلفيسـبوك، تنرش

  الصفحة واهجة ٔان ٔاكرث ، كام وأ  ٔاشهر امخلسة عن أالحيان بعض يف متباعدة، تزيد آخر و منشور بني الزمنية الفرتة

 مسـتوى عىل ٔاثرت اليت السلبيات بعض رديئة، هذه املنشورة الصور عنواهنا، ونوعية عن تعرب ال و ملفتة غري

 ضئيةل التعليقات نشاطا، ٔايضا ٔاكرث خرىأ  بصفحات مقارنة احلال بطبيعة يرىق مل هبا املشرتكني تفاعل ٔان ٕاذ احلوار

 نشاطها بداية منذ تتغري مل الصفحة مسري طرف من املتبعة السـياسة املنشورات، هذه معظم يف منعدمة نقل مل ٕان

 بني يعرض اكن ٕامنا و اجلزائر تراث ختص مبنشورات يتقيد مل املسري ٔان اهلالنتب ٔايضا امللفت ، و2013جانفي  17 يف

 .ساليماالٕ  العامل من خمتلفة مناطق ختص منشورات خرىاالٔ  و الفرتة

 هبا املشاركني عدد يبلغ ابلرتاث، و هتمت الفيسـبوك، الاجامتعية الشـبكة مسـتوى ،، عىل45تراثنا صفحة

 يكون النرش معظم الفرنسـية، لكن و ابلعربية تنرش صفحة يه و، وعض 128782 ، حوايل2016مارس  02 لغاية

  بني اجليد ابلتفاعل متتاز الصفحة هذه.  احمللية اللهجات ىلإ  ابللغتني، ٕاضافة يمت كذكل أالعضاء بني ابلعربية، التفاعل

 الصفحة متابعي بني التفاعل طريقة ٔان الحظنا اثنية، كام هجة من بيهنم فامي أالعضاء بني و هجة من وأالعضاء املسريين

 املعلومة توزيع ٔاي النقطة هذه يف و مسـمتر بشلك املنشورات بتوزيع يقوم من و التعليق يفضل من بني متنوعة

 ابلتايل الصفحة، و مسريو يضعه منشور ٔاي يف ختلو تاكد ال غريها و فيديوهات ٔاو مصورة ٔاو مكتوبة اكنت سواء

 التواصل شـباكت عىل ٔاخرى خاصة حساابت كذا و مجموعات و صفحات ٕاىل ةالصفح هذه من ينتقل التفاعل فٕان

 و القاعدي هدفهم يؤدون الصفحة تسـيري عىل القامئني فٕان ابلتايل ٔاوسع، و بشلك احلوار جمال يفتح مما الاجامتعي

 . ما حد ٕاىل 2.0الويب تكنولوجيات اسـتغلوا

، "46والعمل ادلين حول مفتوح حوار: " ىمسم حتت صفحة ادليين راابحلو  هتمت اليت  الصفحات من

 فعال حبوار تتسم ٔاهنا عضو، الحظنا 16176، 2016مارس  02 لغاية لها املنسـبني عدد ابلفيسـبوك، بلغ متواجدة

 حيسب ما ادلينية، و ابلنقاشات أالمر يتعلق ملا خاصة العدوانية و ابلتعصب أالحيان غالب يف يتصف ٔانه ٕاال
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 يف التعاليق عىل الرد و النقاش إبدارة هيمتون ٔاهنم و املتفاعلني، خاصة جتاه إالقناع حماوةل و الصفحة، الليونة ملسريي

 ٔاثر اذلي أالمر العربية يه املسـتعمةل اللغة ٔان ننوه و .البناء احلوار صاحل يف يصب ما هذا أالحيان، و من الكثري

 املتواجدة العقليات و العقائد ، خمتلفالصفحة امس حسب و ابٔالحرى ٔاو الثقافات خمتلف عىل احلوار انفتاح عىل

 .ابملهجر العربية واجلالية العربية ابملنطقة

 الاجامتعي املوقع مسـتوى عىل) 47Alhambra( امحلراء لقرص الرتايث املوقع صفحة كذكل اهامتمنا ٔااثر

 احلديثة االتصال وسائل يف املتوفرة اجلغرايف المتوقع خاصية بفضل التطبيق طرف من أاوتوماتيكي الفيسـبوك، ٔانشئت

 يعلنون اذلين امحلراء لقرص الزائرين و أالشخاص فهيا ينرش رمسية غري صفحة يه و) اذلكية اللوحات و الهواتف(

 خاص بشلك للتعليقات اجملال يفتح ما) Public( الناس عامة مع أالمر يشاركون و ابملوقع مرورمه ٔاو تواجدمه

الصفحة،  هبذه املهمتني ٔاو السابقني الساحئني ٔاو الساحئ طرف نم يمت ٔان ميكن  عإالطال لكن و الزائرين ٔالصدقاء

 متطور بشلك لكن للزوار جسل دور الصفحة هذه تلعب. انطباعاته و صوره يشارك اذلي الزائر اختيار حسب

 ٔاوتوماتيكيا دداحمل املوقع يف التقاطها حلظة املتصلون فهيا يتشارك و تنرش صور من 2.0 الويب تقنيات فيه تسـتغل

 . به املتصل اجلهاز يف المتوقع تطبيق طرف من

 املوقع طرف من أاوتوماتيكي تنشئ اليت امحلراء، و قرص مبعمل اخلاصة الصفحة تشـبه اليت الصفحات

 أالمر يمت الوقع، حيث يعمتده اذلي املاكن حتديد تطبيق نتيجة جغرافية ٕاحداثيات ما، ذو ملوقع فيسـبوك الاجامتعي

 ٔان ، ميكننا)ٕاخل…ٔاصدقاهئم، العامة( يؤيدون من مع صورمه يشاركون املشاركني، اذلين طرف من املوقع حتديد دعن

 طرف من ٕانشائه مت وهران، اذلي بأعايل ، املتواجدة)Sainta Cruz( سانتاكروز بكنيسة اخلاصة الصفحة مهنا نذكر

 مسـتوى عىل صفحة هل ٔاحدثت اذلي ، وتعامريةالاسـ  الفرتة يف الفرنسـيني طرف من بنائه ٕاعادة ، وأالسـبان

 املوقع هبذا املعجبني طرف من للموقع ٔاخرى 48صفحة شأتن ، أ "Fort de Santa-Cruz" مبسمى الفيسـبوك

 من ٔافراد الصفحة هبذه ، يشرتك2016مارس  11 لغاية معجب 10811 الصفحة هذه تظم فيسـبوك، و الاجامتعي

 .قليةل التفاعالت جيعل ما جدا ضعيف هبا النرش ٔان فرنسا، ٕاال و راجلزائ من املتوسط، خاصة البحر ضفيت

 لتحليل عديدة، دفعنا ثقافات و شعوب فهيا تشرتك اليت أالثرية املعامل حول التفاعل ملعرفة فضولنا

 اتصفح عدة به املعجبني هل أ ٔانش أالقىص، اذلي املسجد هو و إالسالمية، ٔاال املعامل ٔامه بأحد هتمت اليت الصفحات

 هبا املعجبني عدد ، يبلغ"49أالقىص املسجد" مبسمى الفيسـبوك عىل ، ٔامهها،  صفحةالاجامتعي التواصل شـباكت عىل

 العامل لاكمل ينمتون ٔاشخاص طرف من يمت الصفحة هذه مع ، التفاعل65924حوايل   2016 مارس 11 لغاية

 خاصة و للعرب املعمل هذا يعنيه ملا ٕاجيايب، حامت مجمهل يف الصفخة هذه يف املشاركني بني التفاعل ٔان العريب، كام
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 مهنا كثرية، نذكر أالقىص ابملسجد تعتين اليت أالفراد) اجملموعات( تكتالت و الصفحات فٕان تهٔالمهي . مهنم املسلمني

 عضو، توجد 1089، 2016مارس  11 لغاية فهيا ، يشرتك"50أالقىص املسجد" مبسمى التويرث عىل ٔاخرى صفحة

 التفاعالت و ضئيل املشرتكني ٔاّن عدد الحظنا ٔاننا بليس، ٕاال قوقل و بتويرث أالقىص للمسجد صفحات كذكل

 .كذكل

 و الثقافات و اجلنسـيات و املناطق خمتلف من الناس عربها يلتقي اليت الصفحات من آخر نوع هناك

الثقافات ،  عىل مفتوحا حوارا بذكل مسجةل معينة جماالت يف تألقت بشخصيات إالجعاب هو بيهنم ادلايانت ، اجلامع

 خاصة صفحة  الفيسـبوك ابلتحديد و الاجامتعي التواصل شـباكت مسـتوى عىل املنشأة الصفحات هذه ٔامثةل من و

املسامة خالل الفرتة الاسـتعامرية (، املولود ابدلرعان " " Albert Camusإالعاليم و الفيلسوف و ابلاكتب

 عىل احلائز،  1960جانفي  04و املتوىف بفرنسا بتارخي  1913نومفرب  07بعناية، بتارخي ) Mondovi: الفرنسـية 

 خالل من ، يمت 2016مارس  11 بتارخي 1543172 ابلصفحة املعجبني ، عدد1957لالٓداب سـنة نوبل  جائزة

 غريها وفاته، و بعد هل ٔاجنزت ٔالعامل تعود صور و الشخصية صوره ٕاىل ٕاضافة الاكتب ٔاعامل خمتلف عرض الصفحة

 الغالب يف بيهنم احلوار يمت للصفحة املتابعني من الكبري العدد الصدد، هذا نفس يف تصب اليت املنشورات من

 تسمح الصفحة الفرنسـية، هذه اللغة ٕاىل الظافةاب للصفحة املسريون يسـتعملها اليت نفسها الاجنلزيية اللغة مسـتعملني

 الافرتايض العامل لكن موجودة تعد مل الواقع يف يه خشصية ٔاقوال و ٔالعامل ٔافاكرمه تقدمي و آراهئم بتبادل للكثريين

 كذكل ضعيفة تفاعالت و فضعي معجبني ، بعدد)google51(+ عىل للاكتب ةحصف كذكل ٕاحياءها، هناك ٔاعاد

 .كابلفيسـبو  مقارنة

 هو م، و 19 القرن من تشكييل فنان خشصية امس حتمل أالخرى يه"Etienne Dinet"52 ابمس صفحة

 ٔاعامهل و ، هو)غري امسه من ٔالفونس ليصبح نرص ادلين( هبا ٔاسمل و ابجلزائر بوسعادة مبدينة سـتقرا فرنيس فنان

 ابلضبط و اجلزائر اتهيح  ةقيب  اهب يمكل ٔان ٔاختار اجلديد، اذلي بدله و فرنسا أالصيل بدله بني مشرتاك ترااث يعتربان

 8890 للفنان اخملصصة ابلصفحة املعجبني عدد وصل اجلزائر، وقد رشق جنوب، )حيث دفن( بوسعادة مبدينة

 DINET الفنان ٔاعامل تضم منشوراهتا،و يف الاجنلزيية و الفرنسـية اللغتني تعمتد يه ، و2016مارس 11 بتارخي

Alphonse-Étienne، الاحتالل الفرتة، ٔاايم نفس من آخرين، لفنانني ٔاعامال مرة لك يف الصفحة تعرض  كام 

 مواضيع عن لوحاهتم حتيك و الفرنسـيني املسترشقني الفنانني من مجموعة عايشها اليت الفرتة يه و للجزائر الفرنيس

 ٔاو اجلغرايف ٔاو الفين الانامتء فيه طيشرت  ال الصفحة لهذه ، فاملتتبعاجملاالت خمتلف يف اجلزائر من خمتلفة مبناطق تتعلق

 من. الفين الطابع عن كثريا خيرج ال الحظنا ما حسب لكنه الاجتاهات متعدد كون، اذلي قد  احلوار مناإ  العريق، و

ّ  املعمتدة املنشورات خالل  الفرنيس، فٕان الاحتالل فرتة يف اجلزائريني بأوضاع اخلاصة الفنية اللوحات عىل هاجل

                                                 
 .2016مارس  11متت الزايرة بتارخي . https://twitter.com/AAlaqssa:  متواجد ابلويب 50
 .2016مارس  11متت الزايرة بتارخي . https://plus.google.com/106577873544527896585:   متواجد ابلويب51
 .2016مارس  11رة بتارخي متت الزاي. timeline-Dinet-https://www.facebook.com/Etienne/125221807526895:  متواجد ابلويب 52



 الفنانني بني يقرب ٔاخرى هجة من و شعب بثقافة التعريف خدمة هجة من  يوفر الفيسـبوك صفحة عرب مئالقا احلوار

 . اجملمتع من أالخرى الرشاحئ خمتلف بني و التشكيليني

 حتتاج رمبا و جدا ةكثري  متعددة ثقافات و مناطق من ٔافراد بني التفاعل عىل حتث اليت اجملموعات و الصفحات

 و دراسات يف ٔاحباثنا متابعة يف مالأ القدر،  هبذا دكتوراه، نكتفي ٔاطروحة من ٔاكرث ىتح ٔاو مقال من الٔكرث ادلراسة

 .ٔاخرى ٔاحباث

VI. الخاتمة : 
الويب  ٔاخص بشلك  و الويب ظهور مع خاصة و العرشين و الواحد القرن يف التواصل وسائل تطور مع

 خمتلفة جغرافية مناطق من أالفراد يتواصل بوساطات، حيث املرور دون الشعوب بني يمت التواصل ، ٔاصبح2.0

 و الرمسي الغري الثقايف التقارب من جديد نوع ٔاحدث أالمر ٔاخرى، هذا مناطق من شعوب و بثقافات العامل من

 املؤسسات فيه تشارك و ادلولية املؤسسات تؤطرها اليت الرمسية احلوارات من ٔاكرث الرشعية طابع يكتيس رمبا لكن

 .متثلها اليت أالنظمة بني منعدم التواصل اهذ بيهنا، بيامن فامي تتواصل الشعوب من فالكثري. الرمسية

 التأطري، فهو عدم ابٔالحرى ٔاو التنظمي عدم من صبغة يكتيس احلوار من النوع هذا ٔان هسـتخلصناا ما لكن

 من ٔاو خلنياملتد من سواءا جتاوزات أالحيان من الكثري يف به عشوايئ، حتدث الغالب يف عفوي بشلك يمت

 عن تعرب ٔاطراف ، منةالسلبي التدخالت و النقائص من ابلرمغ العكرة، لكن املياه يف تصطاد النية سيئة ٔاطراف

 حقيقة مشاعر و ٔاراء عن يعرب التحاور من النوع هذا فٕان الثقافات و الشعوب واصلت عىل املشوشني من ٔاو ٔاراهئا

 .اخملتلفة للثقافات

 و اخملتلفة ادلولية املؤسسات ٔان نعتقد فنحن الثقافات و الشعوب بني توافق ٕالجياد حقيقة نية هناك اكنت ٕان  

 و 2.0 الويب تطبيق مهنا  احلديثة، اليت االتصال و إالعالم تقنيات بفضل التحاور هذا تنظمي و تأطري ميكهنا أالنظمة

 .ٕاخل...2.0 ، سـياحة2.0تراث  ظهر بفضلها
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 املاجد مجعة مركز: إالساملية العربية اخملطوطات جمال يف) 2.0 الويب( للويب الثاين اجليل امحمد، تطبيقات موالي 
 .منوذجا بديب والرتاث للثقافة

 الاساليم لالعالم الثاين العاملي ، املؤمتر"الفرص و التحدايت" اجملمتع قضااي و اجلديد اكتب، الاعالم صاحل سعود 
 .2011 ديسمرب 13-15

كمنوذج، احلمكة، اجلزائر،  تلمسان ابجلزائر، مدينة الرتاث و إالتصاالت ، تكنلوجيا"2.0تراث "القادر،  عبد طاهر 
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 التسامح في حياة النبي صلى هللا عليه وسلمقيم ثقافة الحوار و

  وسبل تفعيلها في حياتنا المعاصرة
 األستاذ الدكتور محمد زرمان ــ   الدكتورة زهور شتوح

 ــ الجزائر 1جامعة باتنة 
 مقدمة

ع ، ويشيوالتسامح ظاهرتان اجتماعيتان إنسانيتان يتجلى فيهما الرقي اإلنسانيالحوار 

رغبة وخر، بهما التآلف واالنسجام بين األفراد والجماعات، ألن فيهما انفتاح إيجابي على اآل

 تراممستمرة في التواصل معه واكتشاف المساحات المشتركة التي تجمع الطرفين، وفيهما اح

 ه وإرادته.إلنسانيته واختيار

 وقد كانت سنة النبي صلى هللا عليه وسلم وسيرته الشريفة معرضا رائعا لهاتين

وله الخصلتين اللتين فتحت له العقول والقلوب وأسلمت له النفوس طائعة مختارة وجمعت ح

مر أاألتباع المخلصين ورّسخت أركان الدين الحنيف في مشارق األرض ومغاربها. حيث بنى 

اها الا إِك  مة } على احترام إرادة اإلنسان وفكره ومشاعره تجاوبا مع اآلية الكريالدعوة إلى هللا فِي  را

ن رغم من أى ال، واختار الحوار كأسلوب وحيد وفعال لتغيير معالم المجتمع الجاهلي. وعلالِدّيِن{

ع ماقة المهمة التي أنيطت به كانت جليلة بحيث اقتضت ظروفها أن يدخل في مواجهة واسعة وش

قيم وال الموروثات الجاهلية ليهدمها ويعيد بناء النفوس والعقول بناًء جديدا في التصورات

لتمرد اع اومناهج التفكير والسلوك إال أنه ظل متمسكا بخيار الحوار حتى وهو يواجه أقسى أنو

ا فروضرا م فكوالجحود والعدوان، فضمن بذلك تحوال إراديا إلى الدين الجديد، نابعا من الذات، ال

 ولهمبالقسر واإلكراه.وظل هذا ديدنه مع المسلمين وهو يربيهم ويصوغ شخصياتهم ويشكل عق

 ويزكي أرواحهم. 

لذل لوان اأـ في عالم ضاقت فيه العقول والنفوس باآلخر المختلف فأذاقته  كما كان سباقا

ه كان أصل همانيته موأصناف العذاب ـ إلى المناداة بالتسامح تكريما لإلنسان، ورفعا من قدر إنسا

ن خالل هم مأو دينه أو جنسه. فحاور اليهود وأقرهم بعد الهجرة على دينهم، وأّمنهم على أموال

 أكرمالصحيفة المشهورة، وارتبط معهم بعالقات اجتماعية طبيعية، واستقبل نصارى نجران و

، في مسجدهوفادتهم، ووقف يخدمهم ويقدم لهم الطعام، وسمح لهم بقرع الناقوس والصالة 

صم وحاورهم برفق ولين، وعندما رفضوا االستجابة لنداء الحق ضمن لهم حرية العقيدة وع

 دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وأوصى أتباعه بأهل الذمة خيرا.

 لدعوةوبذلك كان التسامح والحوار معلمين بارزين لهما أهميتهما الكبرى في مسيرة ا

جيه ن توعدا لذاته، انتهجه النبي صلى هللا عليه وسلم الطويلة، وشّكال أسلوبا حضاريا مقصو

عاقبة ت الرباني، ووعي عميق بجدواه وفعاليته طوال العهدين المكي والمدني سواء بسواء، وكان

 يف. في النهاية للكلمة الطيبة والتسامح الكريم والحوار اإليجابي الهادئ والفكر النظ

قافة الحوار والتسامح في حياتهم من خالل والمسلمون اليوم بحاجة ماسة إلى تأصيل ث

االهتداء بالسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة للنبي عليه الصالة والسالم واالستضاءة بها في 

مسيرتهم نحو النهضة والتغيير المنشود، وفي بناء عالقاتهم على مستوى الذات واآلخر، وتفعيل 

لغة النفي واإلقصاء والتكفير والتخوين دورها في مجتمعاتهم حتى يتخلصوا من رواسب 

والتفسيق والتبديع التي يمارسونها ضد بعضهم بعضا، ويسدوا األبواب في وجه موجات التطرف 

والغلو المدمرة التي شوهت صورة اإلسالم والمسلمين، وحتى يتمكنوا من تقديم اإلسالم للعالم 

ش والتآخي وينبذ كل مظاهر وأشكال بوجهه الحقيقي المشرق الذي يدعو إلى التعارف والتعاي
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لاق نااكُم   التشدد والتعصب واالنغالق:} قاباائِلا ِمن   ياا أايُّهاا النَّاُس إِنَّا خا عال نااكُم  ُشعُوبًا وا جا أُن ثاى وا ذاكاٍر وا

ُكم   ما را فُوا إِنَّ أاك  دا  ِلتاعاارا ِ أات قااُكم  ِعن  بِيٌر{ َّللاَّ ا عاِليٌم خا  .(13)الحجرات، إِنَّ َّللاَّ

ت الذا وتهدف هذه الورقة إلى دراسة ثقافة الحوار وقيم التعايش والتسامح على مستوى

حديد ل تواآلخر في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم وسبل تعزيزها في عالمنا المعاصر من خال

 يةمجموعة من المفاهيم وضبط جملة من المصطلحات كمدخل مفاهيمي للدراسة، ثم بيان أهم

هذه  ظاهرمومكانة ثقافة الحوار وقيم التسامح عنده عليه الصالة والسالم،  والوقوف عند بعض 

قيم بهذه ال هداءالثقافة والقيم ومقاربة المنهج النبوي في ترسيخها، واالنتهاء بتقديم رؤية لالست

 النبوية في حياتنا المعاصرة.

 قراءة في اإلطار المفاهيمي ،أوال: ثقافة الحوار والتسامح

. رجع. يقال حار بعدما كار": ومعناه الحوار لغة مشتق من حار يحور حورا وحؤورا

: "أحار عليه ، وفي لسان العرب1والمحار المرجع، والمحاورة المجاوبة، والتحاور التجاوب"

معت : ستقول جوابه أي رده، وأحرت له جوابا وما أحار بكلمة، واالسم من المحاورة والحوير،

: فلم يحر جوابا أي لم اوبة، والتحاور: التجاوب...يقال: المجحويرهما وحوارهما. والمحاورة

 .2يرجع ولم يرد ...وهم يتحاورون أي يتراجعون الكالم"

ة أو عتمدد المخاطبدي وعملية اتصال بين طرفين أو أكثر، وه فإن الحوارأما في االصطالح 

ناعة اعتباره خاصية إنسانية ونافذة من النوافدذ األساسدية لصدالمساءلة حول شأن من الشؤون ب

سديط فدإذا ارتقدى الحدوار مدن شدكله الب المشتركات التي ال تدنهض حيداة اجتماعيدة سدوية بددونها.

أصبح حركة فكدر ينفدتح علدى فكدر  خدر، أو بتعبيدر مغداير عمليدة تفكيدر مشدترك بصدوت مسدموع 

 ى حقائق مشتركة .هدفها تبادل المعارف ومقابلتها للوصول إل

وبذلك يكون الحوار تجل لمستوى رفيع من مستويات الرقي اإلنساني الذي يشديع التفداهم  

ر الغيددر والتدآلف واالنسدجام بددين األفدراد والجماعدات ألندده انفتداح للعقددل بآرائده ونظراتده علددى فكد

ه بدقدات، ووتميدزه عمدا عدداه مدن المخلووعقله. وهو ظاهرة اجتماعية إنسانية تختص باإلنسدان 

 إثراء معارفه.قدرة على استيعاب علوم اآلخرين ويتكامل التفكير ويكتسب ال

جود ال بوإويكتسب الحوار أهميته البالغة من كون الوجود االجتماعي اإلنساني ال يتحقق 

وار قاء والحاللتاآلخر المختلف، ومن أن اإلنسان ال يحقق ذاته اإلنسانية وال ينتج المعرفة إال با

ضح ، وبه تتتكلمنسان اآلخر والتفاعل الخالق معه، إذ به تتولد األفكار الجديدة في ذهن الممع اإل

تي راقية الة الالمعاني وتغنى المفاهيم، ألن الحوار في مستوياته العليا هو نوع من إنتاج المعرف

 تتحاور مع كافة ضروب المعرفة اإلنسانية.

ختلفددة تددتقلص شددقة الخددالف شددي ا فشددي ا، وبددالتزام الحددوار وتواصددله بددين األطددراف الم 

وبفضله تتسع قدرات العقل وتتعمق مداركه، وفي أجواء الحدوار ينمدو العقدل ويقدوى ويتسدع بمدا 

صراع وفي : "ألن العقل الذي يتحرك في  فاق التنوع في الفكر واختالف في المنهجيتهيأ له من 

بد أن يندتج لإلنسدان مضدمونا جديددا  في اختالف المفردات وتشابكها الفضاء الصدمة الفكرية، و

، وألن الحوار يتيح للعقل أيضا تقليدب النظدر فدي اآلراء واألشيدـاء،  3لالنتماء وللحركة وللحياة"

: "والعقل الدذي ال يتقلدب لديع بعقدـل حدي علدى اإلطدـالق، لى قدر تقلبه يكـون توسعه وتعمقهوع

 .4العقل الحي الكامل"والعقل الذي يبلغ النهاية في التقلب، فذلكم هو 
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 انعكداس لمسدتوى تطدور وعدي الفدرد والجماعدة، بينمدا يمثدل ـفدي حقيقدة أمدره  ـ إن الحوار

اتي مهمدا االنطواء على الذات والتقوقع داخلها مرحلة الطفولة والبدائيدة، ألن تجربدة الدوعي الدذ

رب اكهدا بالتجداـ جزئيدة فقيدرة قاصدرة ومحتاجدة، وعددم احتكفي غياب الحوار كانت عميقة تظل ـ

ولدد األخرى يضعها في سجن الوهم الذي يصور لها بأنها تامة ومطلقة وهذا هدو الشدعور الدذي ي

ر ر مع اآلخالتنافر والعصبية والشوفينية ومعاداة اآلخر وتبخيسه حقه، لهذا كان فتح الباب للحوا

ه التدي تدزين لدواستيعاب تجاربده والدوعي بالدذات األخدرى شدرطا لتحدرر الفدرد مدن أوهدام الدذات 

 عدن النداس إمكانية الفوز بالحقيقة لوحده، وتضخم في داخله األنا وتولد لديه الشعور باالستغناء

 والتعالي عليهم، بل والرغبة في إمالء خياراته عليهم. 

ترفع عن أنانيته أوجد في ذاته مكانا أرحب لآلخر، وأدرك أن الحقيقة فكلما سما اإلنسان و

بددل هددي تتكامددل مددع اآلخددر. والحددوار معدده فرصددة ثمينددة الكتشدداف األنددا،  ليسددت فددي األنددا وحدددها

: "إن المسددألة ال تخلددو منهددا شخصددية إنسددانية وإضدداءة سدداطعة علددى الثغددرات والنددواقص التددي

المطروحة دائما هي أن يبقى اإلنسان مع اآلخر يفكر معه، ويصل إلى الحق معه، ويدخل معه في 

عدة الرغبة المشتركة في الفهدم األعمدق والتجربدة األوسدع، جدال ونقاش وصراع، منطلقا من قا

 .5والوعي األشمل، وهذا هو الذي يفرض على الناس أن يتحاوروا مع كل الناس وفي كل شيء"

أمدددا لفدددا التسدددامح فهدددو مشدددتق مدددن مدددادة سدددمح وهدددي تددددل علدددى السالسدددة والسدددهولة. 

د وأعطى، أو وافق على ما أُريددا والمسامحة: المساهلة، وسمح بكذا يسمح ُسُموًحا وسماحة: جا

ح لدي بدذلك منه. وفي لسان العرب: "  ٍم وسادخاٍء وسادما حا إِذا جاد وأاعطى عدن كادرا ما حا وأاس  يقال ساما

حا وافاقاندي علدى المطلدوب ماح وساما ُح ساماحة وأاس  ما بداٌح أاي  ياس  وفدي الحدديث المشدهور السَّدماُح را

بُِح صاحباه  .  6.وقولهم الحنيفية السمحة ليع فيها ضيق وال شدةاالُمساهلة في األاشياء تُر 

تعني أن تتغاضى عن خطدأ ارتكبده  خدر، أو تتسداهل فدي حدق مدن  بهذه المعانيالسماحة و

حقوقك عن رضى وطواعية، أو تصبر على من أساء إليدك وأندت قدادر علدى تأديبده وزجدره. وقدد 

أي أن يعطدي اإلنسدان مدن نفسده مدا  7عرف الجرجاني السماحة بأنها:" بذل ما ال يجب تفضال "

ليع واجبا عليه تكرما منه وفضال ومبالغة في الجدود، كمدا وردت فدي الحدديث الشدريف كخصدلة 

حميدة من خصال المؤمن فدي تعاملده مدع اآلخدرين، حيدث قدال عليده الصدالة والسدالم: "رحدم هللا 

حاً إذا اقتضى" حاً إذا اشترى، سام  حاً إذا باع، سام  وقال أيضا: "أفضل المدؤمنين رجدل ، 8عبدا سام 

ُح االقتضداء" ُح القضداء، سادم  ُح الشراء، سادم  ُح البيع، سام  . وبدذلك يكدون التسدامح الدذي جداء 9سام 

علدى وزن التفاعددل يعنددي تبددادل السدماح بددين طددرفين:" مثلهددا مثدل مصددطلح التضددامن، أي تبددادل 

مح تبدادل السدماح، أسدمح عندك الضمان: أضمنك وتضمنني، فيكون بيننا تضامن، كذلك هو التسا

 .10وتسمح عني، فيكون بيننا تسامح"

وفي االصدطالح تطلدق علدى معنيدين: األول بدذُل مدا ال يجدب تفضدال، والثداني التسداهل مدع 

الغير، بعدم رد اإلساءة باإلسداءة، والعفدو عندد المقددرة، والترفدع عدن الصدغائر، كمدا تعندي أيضدا 

واالستعداد النفسي لرؤية مزاياهم بدل أن نحكدم علديهم أو  التخلي عن الرغبة في إيذاء اآلخرين،

ندينهم أو نحاكمهم، واحترام ثقافة وعقيدة وقيم اآلخرين، واتخاذ موقف إيجابي يقدر بحدق اآلخدر 

في التمتع بحقوقه، ويجمعهدا قولندا قبدول االخدتالف واإلقدرار بالتعددد عبدر االنفتداح .وفدي العصدر 

االحتدرام والقبدول والتقددير للتندوع الثقدافي وألشدكال يدل إلدى مصدطلح التسدامح يحالحديث أصبح 
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، ومدن ثدم احترامهددا اف الهدادئ بوجدود التبايندداتواالعتدر ،عبيدر والصدفات اإلنسدانية المختلفددةالت

 باعتبارها إثراء للوجود البشري ودعوة إلى التعارف والتثاقف.

عوة والددفدي المنداداة بهدا رائددا والتسامح قيمة حضارية سامية يفتخدر اإلسدالم بأنده كدان 

قدول فدي وقدت ضداقت فيده الع تجسديدها فدي أرض الواقدع ىالسدباقين إلدإليها، كما كان أتباعه هم 

ت ، وطبعدوالنفوس باآلخر. وقد برزت هذه القيمة في سيرة النبي صدلى هللا عليده وسدلم بوضدوح

 وأعدائه ومخالفيه.من أساليب راقية في التعامل مع خصومه مسيرته الدعوية بما أبداه 

ع للتواصدل مدوممارسدة يوميدة يتعاطاهدا وإذا كان الحوار طبدع وجبلّدة تولدد مدع اإلنسدان، 

دارة دفة ، والتعبير عن  رائه، وحل مشاكله، فإن ذلك ال يعني أن جميع الناس قادرون على إغيره

جددادة  الحددوار فددي االتجدداه الصددحيح، ومتمكنددون مددن معالجددة القضددايا موضددوع النقدداش معالجددة

حدوار ما يتحول الحوار الذي بدأ هادئا إلى شقاق وسوء فهم، وتضديع لغدة ال، إذ سرعان وناجحة

عليه أن بين المشادات والمهاترات. لذلك فإن اإلنسان إذا رغب في ممارسة الحوار مع اآلخرين ف

الحدوار  فليع كل من يحاور اآلخر يملدك ثقافدة، يدرك أنه بحاجة إلى ثقافة تسمى )ثقافة الحوار(

ها يفقددد ، وهدذه الثقافدة لهددا قواعددها وأركانهدا التدي تقددوم عليهدا، وبددونفدي حواراتدده ويلتدزم بهدا

 الحوار غايته وينحرف عن وجهته ومنها:

 والتنوع االعتراف باآلخر أو اإلقرار بحق االختالف 

  األزماتاإليمان بالحوار كأسلوب حضاري لحل 

  مطلق الحقيقة كهدفأو البحث عن دائما االنتصار للحق 

 لتركيز على األمور المتفق عليها 

 احترام الطرف الثاني 

تيدة فهذه األركان األساسية هي التي تقدوم عليهدا ثقافدة الحدوار، وهدي مبدادئ وقناعدات ذا

اتبداع بيجب أن تنبع من داخل اإلنسان لكي تتحول إلى ممارسدة واقعيدة راشددة، وهدذا لدن يدتم إال 

 النفددوس، ويجعددل لهددا حيّددزا فددي السددلوك اليددومي للندداس ليتسددنى لهددممددنهج تربددوي يرّسددخها فددي 

 توظيفها التوظيف المثمر الذي يتجاوز مرحلة التنظير إلى مرحلة الباء والعطاء.

 لم النبي صلى هللا عليه وس في حياةثانيا: أهمية ومكانة ثقافة الحوار وقيم التسامح 

لواقع في ا كانها القر ن الكريم وجسدتهاالحوار قاعدة ثابتة من قواعد اإلسالم، أرسى أر

رها ثما السنة والسيرة النبوية الشريفة، وواكبت انتشار اإلسالم في أرجاء األرض، فكان من

رف امتداد فروعه في أطراف العالم، واستقرار عقيدته في أعماق النفوس استقرارا ال يع

ل فكر في كأن ي في  ياته الحرية للعقلالتحول.والقر ن الكريم في مبناه و معناه كتاب حوار، أطلق 

بر شيء، ويتحدث عن كل شيء، وليحاور اآلخرين على أساس الحجة والبرهان والدليل، واعت

الل خالعقل قوة صالحة للحكم على األشياء، وميزانا يوزن به صحة القضايا وفسادها. ومن 

عليه  يدلهأن يقوده إليه و الحوار خط لإلنسان طريقه إلى اإليمان دون أن يفرضه عليه، وحاول

س أسا من موقع ممارسته إلرادته في تبادل الفكر وتقليبه على وجوه عديدة لينطلق فيه على

 حرية االختيار.

وفددي هددذا اإلطددار حدداور القددر ن الكددريم المشددركين عبدددة األوثددان، والملحدددين، والمنكددرين 

ـ في مشاهد نقل لناليهود والنصارى، ولليوم اآلخر، والمنكرين للنبوة، كما حاور أهل الكتاب من ا

وحوار  ،حية ـ حوار األنبياء مع أقوامهم من لدن  دم عليه السالم إلى محمد صلى هللا عليه وسلم

ة قددد حدداور لنددا أن هللا بذاتدده العليَّدد نا يَّ اإلنسددان مددع اإلنسددان مددن خددالل نمدداذج بشددرية متعددددة، وبادد

إلنسان حتى يوم القيامة ال يقف مكتوف اليدين أمام المالئكة وحاور الشيطان أيضا، وأخبرنا أن ا

مصدديره، بددل يفسددح لدده هللا عددز و جددل مجدداال ليحدداوره ويدددافع عددن نفسدده اسددتنادا إلددى عدالددة هللا 

المطلقة التي تحترم في اإلنسان حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه، على الرغم من أنه يقف أمام 
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ما تاأ تِي ُكلُّ ناف ٍع  ال ذرة في األرض وال في السماء: الخالق العليم الذي ال يعزب عن علمه مثق ياو 

لاُمونا  هُم  الا يُظ  ِملات  وا ا عا فَّى ُكلُّ ناف ٍع مَّ تُوا ا وا اِدُل عان نَّف ِسها  . 11تُجا

جدة ومثلما أصل القر ن للحوار كأسلوب مثالي لحصول القناعة الذاتية المؤسسة على الح

لتعدديدة أصل أيضا لثقافة الحدوار مدن خدالل التأكيدد علدى االخدتالف واالعقلية والبرهان الواضح، 

ورة والتباين كسنة كونية ثابتة ومميدزة للوجدود اإلنسداني فدوق األرض، وهدو مدا يسدتلزم بالضدر

فدي  وجوب االعتراف بداآلخر والقبدول بده كمدا هدو، واسدتبعاد مشداعر التعدالي واالعتدداد بدالنفع

اإلخدال  فدي طلدب الحقيقدة مدن خدالل الحدوار ليكدون الوصدول التعامل معه، ووجوب التواضع و

قبتده وحجدة قويدة علدى المنكدر أو الضدال الدذي يتحمدل مسدؤولية موقفده وعا ،إليها تثبيتا للمؤمن

قدق أمام هللا، وشدد على أخالقيات الحدوار، ووضدع لده ضدوابطه ليصدل إلدى نهايتده المرجدوة ويح

 الغاية منه.

ر يددق الحددوار هددو أسدلم طريددق لتبليددغ كلمددة الحددق، وهددو أكثددويعلمندا القددر ن الكددريم أن طر

ره، األسدداليب إيجابيددة فددي معاملددة اآلخددر مددن بدداب احتددرام إنسددانيته واختالفدده وإرادتدده واختيددا

والحر  على كسدبه إلدى جاندب الحدق عدن قناعدة تامدة واختيدار حدر، غيدر أن هدذا السدبيل لديع 

ائمدا دوعميق مع اآلخدر ال يعندي أن نهايتده  سهال وال مفروشا بالورود، والدخول في حوار هادئ

ا، ستكون ناجحة وموفقة، ألن المحداور سديواجه ـ بدال شدك ـ التدواءات الدنفع البشدرية، وجهلهد

ثيدر واعتزازها بما ألفت، واستكبارها، وحرصها على شهواتها، وهي كلها معوقدات تمنعهدا فدي ك

عها البحدث عدن الحقيقدة، وهدذا سديدف من األحيان من اإلخال  في الحوار، واالستمرار في رحلة

إلددى مغددادرة موقعهددا، أو إغددالق بدداب الحددوار واإلعددراض عددن الطددرف اآلخددر، وفددي هددذه الحالددة 

 نفعاالتنددايرشدددنا القددر ن الكددريم إلددى أن ال نقابددل هددذا اإلعددراض بالمثددل، وأن ال نتسددرع فتغلبنددا ا

ف الذي اه ودوافعه، بل إن الموقونسيء إلى الطرف المنسحب فنكيل له الشتائم أو نطعن في نواي

وار يترتب عدن اإليمدان بدالحوار كأسدلوب نداجع وفاعدل لحدل اإلشدكاالت يحدتم عليندا أن ننهدي الحد

أنه  بشكل لطيف ومؤدب يحفا لجميع األطراف كرامتها، وينهي إلى الجانب المنسحب أو المقاطع

 الحوار من جديد.يتحمل لوحده مسؤولية موقفه، مع اإلبقاء على األمل في فتح باب 

ه القر ني، اختار رسول هللا صلى هللا عليه و سدلم الحدوار كأسدلوب  وتماشيا مع هذا التوجُّ

وحيددد وفعددال لتغييددر معددالم المجتمددع الجدداهلي، ومحددو جميددع مظدداهر الزيددغ والضددالل والفسدداد 

 اارفكددان اختيددواالنحددراف التددي كانددت تنخددر كياندده وتهددبط بأهلدده إلددى مددا دون مسددتوى البهددائم، 

 شدرية التديمنسجما ومتوافقا توافقا تاما مع اتجاه القر ن الكريم في معالجة  فدات المجتمعدات الب

م ليه السدالعوشاع فيها االنحالل والتسيب منذ  دم  ،رانت عليها الغفلة، وخالطتها العقائد الضالة

 محمد صلى هللا عليه وسلم رحمة للعالمين.  ثا عِ وحتى بُ 

النبي عليه الصدالة والسدالم إلدى أن طريدق الحدوار هدو أسدلم طريدق  والقر ن الكريم يرشد 

لتبليددغ كلمددة الحددق، وهددو أكثددر األسدداليب إيجابيددة فددي معاملددة اآلخددر مددن بدداب احتددرام إنسددانيته 

واختالفه واختياره، والحر  على كسبه إلى جانب الحق عن قناعة تامة واختيدار حدر، ألن هدذه 

يِن قاد ته وتترتب عليها مسؤولياته، قال تعالى: الحرية هي التي تتمظهر فيها إراد اها فِي الّدِ را الا إِك 

ددُد ِمددنا ال غاددّيِ  ش  ، وفددي هددذه اآليددة يتجلددى تكددريم هللا لإلنسددان واحتددرام إرادتدده وفكددره 12تَّبادديَّنا الرُّ

ومشاعره ، وترك أمره لنفسه فيما يخدتص بالهددى والضدالل فدي االعتقداد، وتحميلده تبعدة عملده 

 .13نفسه، وهذه هي أخص خصائص التحرر اإلنساني وحساب

                                                             
  111، النحل 11
 256، البقرة 12
  291. ص 1. ج . في ظالل القرآنقطب سيد 13
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كمدا أرشددد نبيدده الكددريم إلددى أن هددذه الحريددة هدي التددي تدددفع عقلدده إلددى التسدداؤل والتفكيددر     

والبحث عن الحقيقة التي تطم ن إليها نفسه وتركن إليها في ثقة، لذلك أوصداه أن يبلدغ كلمدة هللا 

على أن يكون ذلك هو أسلوبه المفضل إن لدم  بالحكمة والموعظة الحسنة، ونبهه إلى أن يحر 

: دنقل الوحيد في التعامل مع الفعاليات الفكرية الموجدودة فدي السداحة والمعارضدة لفكدرة التوحيد

 ُسادن اِدل ُهم بِالَّتِي ِهديا أاح  جا ساناِة وا ِعظاِة ال حا و  ال ما ِة وا ما بِّكا بِال ِحك  ُع إِِلى سابِيِل را ،فاآليدة توضدح ـ  14 اد 

ال يدع مجاال للشك ـ أن الحوار هدو المبددأ الدذي يجدب أن يحكدم الموقدف، وتنبده إلدى ضدرورة  بما

فتشددترط أن يكددون بالحكمددة  ،االلتددزام باألخالقيددات التددي تضددبط هددذا الحددوار وتتناسددب مددع أهميتدده

والموعظة الحسنة، وهما العبارتان اللتان تستدعيان كل معاني الهدوء النفسدي واالتدزان العقلدي 

كلمة اللينة اللطيفة والحجدة المقنعدة واحتدرام الدرأي المخدالف وحسدن االسدتماع إليده باهتمدام وال

 ورحابة صدر، وكل ما يوفر للحوار األجواء المناسبة للنجاح.

يبتها وفي هذه اإلشارة اللطيفة إحالة على النفع البشرية وتنبيه إلى ضرورة مراعاة ترك

، و لديع كريم في اعتباره أن لكل إنسان كبرياؤه و عنادهالنفسية المعقدة، بحيث يضع الرسول ال

لين وحسن من السهل أن يتنازل عن معتقده الذي يؤمن به أو رأيه الذي يدافع عنه إال بالرفق وال

أن ذاته  المعاملة ولطف الحديث حتى ال يشعر بالهزيمة، ويحع أثناء هذا الحوار الحميمي الدافئ

 ف اآلخددر ال يقصددد إال كشددف الحقيقددة فددي ذاتهددا، ال المسدداسمصددونة وقيمتدده كريمددة، وأن الطددر

 بكبريائه.

 يدر تطبيدق،خوقد طبق الرسول صلى هللا عليه وسلم  هذا المبدأ العظيم في حياتده العمليدة          

كاندت وكانت سيرته ترجمة حية وتجسيدا عمليا لكل القواعدد العامدة لده فدي الفكدرة واألسدلوب. و

المهمددة التددي أنيطددت بدده جليلددة واألمانددة عظيمددة، حيددث اقتضددت ظددروف الرسددالة أن يدددخل فددي 

هم ة واسعة مع الموروثات الجاهلية التي كانت تهيمن على عقول الناس ونفوسهم وسلوكمواجه

اء مدن عيدد البنديل، ثدم ر ويُعاددِّ يّ غا ن خطلها وخطرها وزيفها وبطالنها فيهدم ويُ وأنظمة حياتهم، فيبيّ 

ع سان مدات والعالقات حتى تنسجم حياة اإلنيجديد في التصورات والقيم ومناهج التفكير والسلوك

فطرتدده مددن جهددة، وتتسدداوق مددع سددنن الكددون والحيدداة مددن جهددة أخددرى، مددع علمدده بددأن أحددوال 

ل الصدددبر الجميدددالمجتمعدددات راسدددخة قويدددة ال يزحزحهدددا وال يهددددم بناءهدددا إال المطالبدددة القويدددة و

 االستناد إلى ركن شديد. و

تحديات كثيدرة وكان طبيعيا أن تجر عليه مواجهة الباطل وتعريته وطرح البديل اإلسالمي  

، أثارها حولده رؤوس المشدركين، وقدد اختدار لمواجهتهدا جميعدا أسدلوب الالعندف وطريقدة اللدين

إلنسدان اواعتبر الحوار قاعدة أساسية في دعوة الناس إلى اإليمان باهلل وعبادته، بهددف تددريب 

 يق.العم على تحصيل القناعة الذاتية المرتكزة على الحجة والبرهان في إطار الحوار الهادئ

والمتواصدل  ن صبره علدى األذى واإلنكدار، والتزامده القدويّ ومن خالل سيرته العطرة نتبيَّ  

ولم يجنح إلى الغضب واالنفعال  ملّ ولم يا  لَّ كِ بالمنهج الذي رسمه له القر ن في سير الدعوة. فلم يا 

تدوتر العصدبي :" عدن حالدة التشدنج والان بعيدداوهو يواجه أقسى أنواع التمرد والجحدود ، بدل كد

أحد، ويحاور فيطرح أكثر من صيغة للحدوار فدال  لهالذي يتحكم باإلنسان الذي يدعو فال يستجيب 

، ثدم يبتعددون عنده بددون ينتتجاوب معه أطراف الحوار، بالرغم ممدا يقددم لهدم مدن حجدج وبدراه

  .15ي صارخا في أقوالهم وأفعالهم "مبررات، ويظل التحدّ 

ن أيضا خلقده العظديم ونفسده السدمحة العطوفدة التدي كاندت تتجداوز عدن اإلسداءة، كما نتبيّ 

وتعفو عن التطاول، وتنسى العبارات النابية الجارحدة، والدتهم الباطلدة والتحددي السدافر، وتقابدل 

لاو  ُكنتا فاظّ ذلك كله بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة  نا َّللّاِ ِلنتا لاُهم  وا ٍة ّمِ ما ح  ا را قال ِب فابِما ِلياا ال  اً غا

                                                             
  125، النحل 14
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ِلكا  و  وا  ِمن  حا في إشارة لطيفة إلى ما يمكن أن يترتب على الخلق الكدريم مدن  ثدار طيبدة  16الانفاضُّ

ـ إلددى جانددب هددذا الصددبر الكبيددر  كددانو تجتددذب النفددوس وتفددتح القلددوب وتيسددر لهددا سددبل الهدددى.

إلحسدان، يجعلهدا مفتوحدة علدى ـ  ينهي حواراته دائما بموقف غاية في اللدين واوالتسامح العظيم

 المستقبل في انتظار الفرصة القادمة  الست ناف حوار جديد.

وكان الوحي يعضده في معركته المصيرية وينهداه عدن التعدرض لهدؤالء المنداوئين الدذين   

ُعونا ِمن ُدوِن َّللّاِ فاياُسبُّوا  أسرفوا في العناد وطغوا وتجبروا بالسب والتجريح  الا تاُسبُّوا  الَِّذينا ياد  وا

دددٍم  دددِر ِعل  واً بِغاي  دددد  ، ويخاطبددده خطابدددا رقيقدددا يددددعوه فيددده إلدددى المبالغدددة فدددي التلطدددف مدددع   17َّللّاا عا

المعرضددين، وتكددرار المحاولددة معهددم مددرة ومددرة والتددذرع بالصددبر وتحمددل فظدداظتهم وتطدداولهم 

الحددوار الهددادئ سدددف الظلمددات التددي تغشددى قلددوبهم فتنشددرح صدددورهم وعجددرفتهم حتددى يمددزق 

ةٌ للهدى:  اوا باي نادهُ عاددا ساُن فاِإذاا الَِّذي باي نادكا وا فاع  بِالَّتِي ِهيا أاح  الا السَّيِّ اةُ اد  ساناةُ وا تاِوي ال حا الا تاس  انَّدهُ وا أ كا

ِمديٌم  ِليٌّ حا دبا  ،وا دا يُلاقَّاهادا إِالَّ الَّدِذينا صا ما دّاٍ عاِظديمٍ وا دا يُلاقَّاهادا إِالَّ ذُو حا ما موجهدا إيداه إلدى أن:  18 ُروا وا

"التدافع ال يعني صراع اآلخر وإلغاءه وإنما تحويل موقفه وموقعده مدن العدداوة التدي تجعلده مدن 

بدالتزام الحدوار  19أهل السي ات إلى موقع وموقف الولي الحميم الذي يجعله من أهدل الحسدنات "

ال إراديددا نابعددا مددن عمددق الددذات ال فكددرا مفروضددا بالقسددر لتددي تضددمن تحددوّ ومراعدداة شددروطه ا

له: " أن الحوار الهادئ الذي يقابل الحسدنة بالسدي ة يقلدب الهيداج إلدى وداعدة،  نايّ با واإلكراه، ومُ 

والغضب إلى سكينة، والتبجح إلى حياء على كلمة طيبدة، ونبدرة هادئدة، وبسدمة حانيدة فدي وجده 

لوت الزمام، ولو قوبل بمثدل فعلده ازداد هياجدا وغضدبا وتبجحدا ومدرودا، هائج غاضب متبجح مف

 .20وخلع حياءه نهائيا، وأفلت زمامه وأخذته العزة باإلثم"

ولددم يكددن رد فعددل قددريش العنيددف والقاسددي علددى الدددعوة الجديدددة سددوى تعبيددرا عددن عدددم  

أمام قوة كلمدة الحدق التدي قدرتها على مواجهة الحوار بالحوار، ألن كلمتها ال تستطيع أن تصمد 

يحملهدا رسددول هللا، وفددتح الحدوار معدده واإلصددغاء إليده يجعددل العقددول تقتندع وتثددوب إلددى رشدددها، 

ل والنفوس تتطهر من أدران الجاهلية، ورؤوس الشرك لم يكونوا يرغبون في حددوث هدذا التحدوّ 

ن رفضددهم د مصددالحهم، لددذلك عبددروا بصددراحة ووقاحددة عددالخطيددر الددذي يزلددزل عروشددهم ويهدددّ 

قاالُوا قُلُوبُناا فِي أاِكنٍَّة قد سجل القر ن الكريم هذا الموقف السلبي فقال عز و جل: . وللحوار معه وا

ل  إِنَّناا عااِملُونا  ما اٌب فااع  باي نِكا ِحجا ِمن باي نِناا وا ق ٌر وا فِي  ذاانِناا وا ُعوناا إِلاي ِه وا ا تاد  مَّ  .21ّمِ

رت قددريش سددبيل العنددف واإلرهدداب لتحاصددر الكلمددة وتقتددل وبندداء علددى هددذا الموقددف اختددا 

الحوار وتقطع الطريق أمام حركة الفكر، كما لجأت إلى التشويش على رسول هللا صلى هللا عليده 

و سلم ورميه بشتى التهم الباطلة كالسحر والجنون وهي تعرف تمام المعرفة أنها تهم مفتراة، و 

قر ن حتى ال يصل إلى أسماع الناس، وتستنفر كل قواهدا كانت تمنع أصحابه من الجهر بقراءة ال

لتقابل الحجيج في المواسم وتحذرهم من االتصال برسول هللا وتمنعهم مدن ذلدك، لكدن جميدع هدذه 

األساليب الملتوية والتخويفية عجزت عن إسدكات صدوت الحدق الدذي ظدل يسدير فدي هددوء وتدأن 

وتزداد جرأتها فدي الدبطش بالمسدلمين  ،ن قريشويتسلل إلى العقول والقلوب فينيرها فيزداد جنو

ددم تدددرك إال بعددد حددين أن إقصدداء اآلخددر وإلغائدده مددن خددالل الحا لددوالفتددك بهددم، و ر علددى فكددره ج 

واضطهاده ال يُف نِيه، بل يظل موجودا، محتضنا اعتقاداته و رائه في قوة: " وقد رأينا الكثيدر مدن 

                                                             
 159آل عمران، 16
  108، األنعام 17
  35، 34فصلت،  18
 :تقديم م.2001. 1ط  حوار الحضارات إشكالية التصادم. و آفاق الحوار. مكتبة المنار اإلسالمية. الكويت. .الويشي عطية فتحي 19

  17. ص د. محمد عمارة
  3122. ص  5. ج . في ظالل القرآنقطبسيد  20
  5، فصلت 21
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بفعددل االضددطهاد فددي المواقددع التددي تقددوم  ويمتدددّ ألددوان الفكددر المضدداد المضددطهد يتنددامى ويقددوى 

 .22بمحاصرته ومحاربته أكثر من المواقع التي يأخذ فيها حريته"

والفكدر النظيدف الدذي  وكانت العاقبة في النهاية للكلمة الطيبة والحـوار اإليجابي الهدادئ، 

 لددعوة إلدىلبديل عنه يحترم العقل، ويقابل الفكرة بالفكرة، واستمر الحوار بعد الهجرة أسلوبا ال 

ت ينه وأشرقوالقضاء على العقائد المنحرفة والضالالت، إلى أن أظهر هللا د ،وتأليف القلوب ،هللا

 أنواره في كل األصقاع.

 سلمصلى هللا عليه و ثالثا: تجليات ومظاهر ثقافة الحوار وقيم التسامح في حياة النبي

 : الحوار مع المسلمين أ

لالتصدال  الوسيلة المثلى التي انتهجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يالحوار هت ثقافة كان

بجمهددور المسددلمين علددى اخددتالف طبقدداتهم وأعمددارهم ومنددازلهم ليددربيهم ويعلمهددم ويرشددددهم 

ي وينصح لهم، ويصحح أخطاءهم، وكثيرا ما تحولت مجالع الوعا واإلرشاد وحلقات الدرس الت

رض يده وسدلم إلدى حدوارات اقتضدتها طبيعدة الموقدف التدي تفدكان يعقدها رسول هللا صدلى هللا عل

 على أحد الطرفين التدخل بسؤال أو تعقيب أو طلب توضديح وربمدا اعتدراض فدي بعدض األحيدان،

 فقد كان قلب رسول هللا يسع ذلك كله.

كدان  حاور رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم جميدع أصدناف الرجدال الدذين :الحوار مع الرجال ـ 1

م لمجتمددع اإلسددالمي، والددذين تختلددف مشدداربهم وأخالقهددم واسددتعداداتهم وأفهددامهم، ولدديضددمهم ا

ن يضق بأحد منهم أبدا. وكان أصحابه يفتحون معه حوارات حول كل شيء يخطدر ببدالهم، يريددو

ء بده بذلك أن تكون حياتهم مصطبغة بالصبغة اإلسالمية الخالصدة وأن يكدون هدواهم تبعدا لمدا جدا

العمليدة مون يسألونه عن كل ما يعرض لهم في حياتهم العائلية واالجتماعية ونبيهم. وكان المسل

 يطلبون حكم هللا، ويستفتونه فيما يصادفهم من القضايا المختلفة.

بدين سدلمة بدن صدخر األنصداري نجدد صدورة المسدلم الدذي جداء ففي الحدوار الدذي دار بينده و

ا وجدد جـاء خائفا ومشفقا ـ مغتبطا بم يطلب حكما لمن اعتدى على حرمة رمضان فيعود ـ بعد أن

علدى  ، وفي الحوار الرائع الذي دار بينه وبدين األنصدار بعدد توزيدع غندائم حندينمن سعة ورحمة

إذا بهدم فد ،المؤلفة قلوبهم نجد السابقين األولين يجدون على رسول هللا ألنه لدم يجعدل لهدم نصديبا

 ،لقدرببمدا حبداهم رسدول هللا مدن المدودة وابعد الحوار تشمخ أنوفهم في السماء فخرا واعتدزازا 

 ارات التيدهم من أوسمة الشرف التي ال تساوي غنائم الدنيا أمامها شي ا، وفي جملة الحووما قلّ 

 ،اءةدارت بينه وبين بعض األعراب نلمح أخالق النبوة العالية وهدي تتسدامى وتتجداوز عدن اإلسد

ثيددب وتددرد علددى الغلظددة والجفدداء والقسددوة بالبسددمة الحانيددة، والكلمددة الطيبددة، والهدددوء الددذي ي

 .المسيء إلى رشده، ويعلمه حسن الخلق بالقدوة الراقية

فدي الحدوار الدذي دار بينده وبدين معاويدة بددن الحكدم السدلمي نلتقدي بالمسدلم الدذي مددازال و

ي الصدالة فيعنفده الصدحابة لكدن رسدول هللا صدلى حديث عهد بالجاهلية يأتي طالبا العلم فيخطئ ف

ل بِدق  ويُ  ،ح خطدأه فدي لطدف، فينطلدق لسدان الرجدل بالثنداءهللا عليه وسلم يحوطه بالرعايدة ويصدحّ 

لاِمّيِ قاالا عان  ُمعااِوياةا اب   .مستبشرا يطرح األس لة تلو األخرى ليعرف فيها حكم هللا كاِم السُّ : }} ِن ال حا

ِم فاقُل دُت  :يار   قادو  ُجدٌل ِمدنا ال  دلَّما إِذ  عاطادعا را سا لاي دِه وا دلَّى َّللاَّ عا ِ صا ُسدوِل َّللاَّ عا را لِّي ما ُ باي ناا أاناا أُصا ُمدكا َّللاَّ حا

َ فاجا  دأ نُُكم  تان ُظدُرونا إِلاديَّ ا شا يااه  ما لا أُّمِ ا ثُك  اِرِهم  فاقُل ُت : وا اب صا ُم بِأ انِي ال قاو  ما اي دِديِهم  .فارا دِربُونا بِأ عالُدوا ياض 

لا  لَّى َّللاَّ عا ِ صا ُسوُل َّللاَّ لَّى را ا صا تُونانِي لاِكنِّي ساكاتُّ .فالامَّ ّمِ أاي تُُهم  يُصا ا را اِذِهم  فالامَّ لاى أاف خا ابِي عا لَّما فابِأ سا ي ِه وا

سانا  هُ أاح  الا باع دا لاهُ وا ًما قاب  أاي ُت ُمعالِّ ا را ي ما أُّمِ الا هُوا وا نِي وا را ا كاها ِ ما َّللاَّ ِليًما ِمن هُ .فاوا نِي تاع  الا شاتاما بانِي وا را ضا

اءا قاالا  قِرا بِيُر وا التَّك  بِيُح وا ا هُوا التَّس  ِم النَّاِس إِنَّما ٌء ِمن  كاالا ا شاي  لُُح فِيها ةا الا ياص  الا ةُ ال قُر  ِن : إِنَّ هاِذِه الصَّ

ِ صا  ُسوُل َّللاَّ ا قاالا را لَّما .قُل تُ لَّى َّللاَّ أاو  كاما سا لاي ِه وا داءا  عا قادد  جا اِهِليَّدٍة وا ٍد بِجا ِديُث عاه  ِ إِنِّي حا ُسولا َّللاَّ : ياا را
                                                             

  71. ص م. بيروت1993. أيلول 105إيحاءات ودالالت ". مجلة المنطلق. ع . " الحوار : أبعاد و فضل هللا محمد حسين 22
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داٌل ياتاطا  ِمنَّدا ِرجا . قادالا: وا . قادالا: فادالا تادأ تِِهم  دانا دااًل يادأ تُونا ال ُكهَّ إِنَّ ِمنَّدا ِرجا ِم وا الا س  ِ ُ بِاإل  . قادالا ذااكا َّللاَّ  يَّدُرونا

ِمنَّددا . قاددالا قُل دُت: وا نَُّكم  دبَّاحِ فاددالا ياُصددَّ ددُن الصَّ دالا اب 
نَُّهم  .قا ٌء ياِجُدوناددهُ فِدي ُصددُدوِرِهم  فادالا ياُصدددَّ دداٌل  شادي  ِرجا

طَّهُ فاذااكا {{  افاقا خا ن  وا ان بِيااِء ياُخطُّ فاما ياُخطُّونا قاالا: كاانا نابِيٌّ ِمنا األ 
23. 

يه لذي اهتم فاهتم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالنساء بالقدر نفسه ا:الحوار مع النساء ـ 2  

جدداوز بالرجدال لعلمدده بمددا يمكددن أن تحدثدده المددرأة الصددالحة فددي المجتمددع مددن تغييددرات إيجابيددة تت

ذ أن سطع زوجها وأوالدها وأهلها إلى المجتمع كله. وال غرو فقد واكبت المرأة مسيرة الدعوة من

ا، مدع أوائدل مدن أسدلمو اسدمهان لها قصب السبق في كل الميادين، حيث سجلت نور اإلسالم وكا

ر في صا حاومع أوائل من استشهدوا، ومع أوائل من بايعوا رسول هللا على النصرة والفداء وهو مُ 

مكة، وشهدت المواقدع فحاربدت بالسديف وذادت عدن الحيداض، وداوت الجرحدى، ونقلدت المدؤن، 

 ة التي ال يتسع المقام لذكرها. وغيرها من المواقف المشهور

لذلك أفرد رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم للنسداء مكاندا فدي المسدجد يحضدرن فيده الصدلوات 

المفروضة مثلهن في ذلك مثل الرجال، وكان يعقد لهن حلقات دروس يعظهن ويرشددهن ويجيدب 

ويحددل مشداكلهن ويسدتمع إلددى شدكواهن ويدددعو لهدن، و فدتح بيوتدده لهدن يتصددلن  ،علدى أسد لتهن

بنسائه في بعض األمور التي يتحرجن من ذكرها أمامه حياء وخجال، و إن كانت بعض النساء قد 

رأت أن وجددوب تعلمهددا دينهددا ال يمنعهددا مددن أن تفدداتح رسددول هللا فددي أي موضددوع كددان حتددى لددو 

ةا فدي الحدوار الدذي دار بدين رسدول هللا وأم سليدـم. عادن  أُّمِ ساددتحرجدت منده نسداء أخريدات، كمدا  لاما

الات   ُ رضي هللا عنهـا قـا لَّى َّللاَّ ت  أامُّ ُسلاي ٍم إِلاى النَّبِّيِ صا اءا لَّما فاقاالات  : }} جا سا لاي ِه وا ِ إِنَّ  عا ُسولا َّللاَّ : ياا را

لاى ال   ّقِ فاهال  عا يِي ِمن  ال حا تاح  ا الا ياس  دَّللاَّ ِ صا ُسدوُل َّللاَّ ت  َ فاقادالا را تالاما ٍل إِذاا اح  أاِة ِمن  ُغس  ر  لاي دِه ما ُ عا لَّى َّللاَّ

لَّما  سا أاةُ َ فاقادالا: تاِربادت  يادوا در  دتاِلُم ال ما تاح  ِ وا ُسدولا َّللاَّ ةا : ياا را لاما . فاقاالات  أُمُّ سا اءا أات  ال ما اِك فادبِما : ناعام  إِذاا را دا

لادُ  ا وا بُِهها ، وفي الحوار الذي دار بينه وبين امرأة جاءت تسأله عن الكيفية الشرعية  24هاا َ {{يُش 

دلَّما  سا لاي دِه وا ُ عا دلَّى َّللاَّ الات  النَّبِيَّ صا أ أاةً سا را للتطهر من الحيض، فعان  عاائِشاةا  رضي هللا عنها: }}أانَّ ام 

هاا كاي فا تاغ تاسِ  را اما ِحيِض فاأ ا ِمن  ال ما ِلها دا. قاالادت  : عان  ُغس  دِري بِها دٍك فاتاطاهَّ س  دةً ِمدن  ما صا ُل قادالا: ُخدِذي فِر 

ا. قا  ُر َ قاالا : تاطاهَِّري بِها دـالات  :كاي فا َ قا ـكاي فا أاتاطاهَّ دِري. فا ـالا: ُسب حا ِ تاطاهَّ ا إِلاديَّ فاقُل دتُ انا َّللاَّ تابادذ تُها : اج 

ِم {{ ا أاثارا الدَّ تاتابَِّعي بِها
25. 

لمات النبوية حوارات كثيرة بين رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم والنسداء المسدوتضم السنة 

ع ن المجتمدنداكوّ تدل كلها على مدى العناية التي أوالها لهن اإلسدالم، ليتحدرك العنصدران اللدذان يُ 

يتعثر وحركة منسجمة باتجاه الغايات واألهداف الكبرى، وال ترتبك خطاهما عندما يسرع أحدهما 

 يصالن أبدا . و من أمثلة هذه الحوارات ما يلي :  اآلخر فال

دٍر إِ  ى أاو  فِط  حا لَّما فِي أاض  سا لاي ِه وا لَّى َّللاَّ عا ِ صا ُسوُل َّللاَّ جا را را ِرّيِ قاالا : }} خا لادى عان  أابِي ساِعيٍد ال ُخد 

لَّى فا  لاى النِّسااِء فاقاالا ال ُمصا رَّ عا ق  ما دَّ ع شارا النِّسااِء تاصا ِل النَّاِر. فاقُل نا نا فاِإنِّي أُِريتُُكنَّ أاك  : ياا ما بِما ياا ثارا أاه  : وا

ِديٍن أاذ هابا لِ  ق ٍل وا اِت عا أاي ُت ِمن  نااقِصا ا را . ما نا ال عاِشيرا فُر  تاك  نا اللَّع نا وا ثِر  ِ َ قاالا: تُك  ُسولا َّللاَّ ُجِل را لُّبِ الرَّ

. قُ  اُكنَّ دا اِزِم ِمن  إِح  ما ل نا ال حا أاِة مِ : وا در  ةُ ال ما ادا : أالادي عا شادها ِ َ قادالا ُسدولا َّللاَّ ِلناا ياا را ق  عا اُن ِدينِناا وا ث دلا ا نُق صا

ُجلِ  ِة الرَّ ادا ِف شاها لام  تاُصدم  نِص  ّلِ وا ت  لام  تُصا اضا ا. أالاي عا إِذاا حا ِلها ق  اِن عا : بالاى. قاالا: فاذاِلِك ِمن  نُق صا َ قُل نا

: بالاى ا {{. قاالا َ قُل نا اِن ِدينِها  . 26: فاذاِلِك ِمن  نُق صا

سلم يغو  من خالل هذا الحوار في أعماق نفسية المرأة ويكشف الرسول صلى هللا عليه وو

وتتخلص من هدذه  ،لها مواطن ضعفها لتعكف عليها بالتهذيب والتزكية لترتقي في مدارج الكمال

                                                             
  836مواضع الصالة . رقم الحديث رواه مسلم.  كتاب المساجد و  23
 471. رقم الحديث رواه مسلم. كتاب الحيض 24
  303.  رقم الحديث رواه البخاري. كتاب الحيض 25
 293رقم الحديث  .رواه البخاري.كتاب الحيض 26
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العدوارض التددي تتغلدب عليهددا فددي أحيدان كثيددرة فيدنعكع ذلددك علددى اسدتقرار األسددرة و المجتمددع، 

التربيدة، ويبدين لهدا أن نقصدان العقدل والددين طفال الذين تتناولهم بالرعايدة وويؤثر في طبائع األ

ألسدرة بددورها ناجم عدن ضدعفها الطبيعدي الدذي جبلهدا هللا عليده والدذي يعدد ضدروريا جددا لقيدام ا

وهدددذه  .المندددوط بهدددا فدددي تدددوفير الجدددو الهدددادئ للدددزوج، وتحمدددل األطفدددال حتدددى يشدددبوا ويكبدددروا

المسؤوليات الضخمة ال تقدر عليها إال المدرأة بعاطفتهدا المشدبوبة التدي قدد ترتفدع درجدة توترهدا 

ا فتطيش بسهامها هندا وهنداك، لدذلك يرشددها الرسدول الكدريم إلدى أقدوم سدبيل للسديطرة علدى هدذ

ر الدنفع مدن الخطايدا، طّهدالنقصان وتوجيهه توجيها إيجابيا وهو اإلكثدار مدن أعمدال البدر التدي تُ 

 هم لبعضهم بعضا.  شدّ ي بنيان المؤمنين وتا قوّ ب العبد من ربه، وتُ قرّ وتُ 

والحوار الذي دار بين رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم و أسدماء بندت يزيدد يرسدم لندا صدورة 

المتوثبددة والمتطلعددة إلددى أجددل األعمددال وأفضددلها، لددذلك فهددي تحدداور رسددول هللا المددرأة المؤمنددة 

وتسأله إن كان فدي قيامهدا بمسدؤوليات البيدت شديء مدن األجدر مدا دامدت النسداء محجوبدات عدن 

أخرج البيهقي عن أسماء بنت يزيد األنصارية }}أنها أتت النبي صلى  فقد .أعمال الرجال الكبرى

 -ن أصحابه فقالت: بأبي أنت وأمي إني وافدة النسـاء إليك، وأعلدم نفسدي هللا عليه وسلم وهو بي

أنه ما من امرأة كائنة فدي شدرق وال غدرب سدمعت بمخرجدي هدذا إال وهدي علدى مثدل  -لك الفداء 

رأيي، إن هللا بعثك بالحق إلى الرجال والنساء فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك، وإنـا معشدر النسداء 

اعد بيددوتكم، ومقضددى شددهواتكم، وحددامالت أوالدكددم، وإنكددم معاشددر محصددورات مقصددورات،قو

الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، والحج بعدـد الحدج، 

وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل هللا، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا 

ابكم، وربينددا لكددم أمددوالكم، فمددا نشددارككم فددي األجددر يددا رسددول هللاَ لكددم أمددوالكم، وغزلنددا لكددم أثددو

فالتفت النبي صلى هللا عليه وسلم إلى أصدحابه بوجهده كلده ثدم قدال: هدل سدمعتم مقالدة امدرأة قدط 

أحسن من مساءلتها في أمر دينها من هذهَ فقالوا: يا رسول هللا ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل 

ى هللا عليه وسلم إليهـا ثم قال لها: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك هذاَ فالتفت النبي صل

من النساء أن حسن تبعل إحدداكن لزوجهدا، وطلبهدا مرضداته، وإتباعهدا موافقته،يعددل ذلدك كلده. 

و بهددذا التوجيدده النبددوي أدركددت المسددلمات أن .27فددأدبرت المددرأة وهددي تهلددل وتكبددر استبشددارا {{

تقل أهمية عن مهمة الرجال خارجها إن لم تكدن تفوقهدا، وهدذا مدا يجعلهدا مهمتهن في البيوت ال 

 تفخر بوظيفتها وتتفانى في إتقانها ليكون األجر على قدر العمل.

هدن بوكانت بيوته عليده الصدالة والسدالم مجداال رحبدا للحدوار بدين نسدائه اللدواتي كدان يدرأف 

الدددزوج السدددعيد فدددي البيدددت السدددعيد. ويدددداعبهن ويتحمدددل داللهدددن ليربدددي المدددؤمنين كيدددف يكدددون 

ودة للحدوار األسدري القدائم علدى المد والحوارات التي كانت تجدري بينده وبدين نسدائه نمدوذج حديّ 

ثيدرا كوالرحمة والتآلف والتربية والتهذيب واإلرشاد والتوجيه. وتدروي عائشدة رضدي هللا عنهدا 

ى يتده، ويرفدق بزوجاتده حتدمن الحوارات التي تظهر معالم الرسدول الدزوج وهدو يعدالج مشداكل ب

 رحب.أغراهم ذلك فتجاوزوا حدودهن معه في األخذ والرد اعتمادا على نفسه الرحيمة وصدره ال

والحوار التالي الذي دار بينه وبين أم المؤمنين عائشة يبين لنا الجو العاطفي المفعم بالحب  

ُ عان ها  فعان  عاائِشاةا الذي كان يظلل بيت النبي.  ِضيا َّللاَّ ُ ا قاالات  را لَّى َّللاَّ ِ صا ُسوُل َّللاَّ لاي ِه : }} قاالا ِلي را  عا

لَّما  سا باى. قاالات  فاقُل ُت : ِمن  أاي نا تاع دِرُف ذاِلدوا لايَّ غاض  إِذاا ُكن ِت عا اِضياةً وا لاُم إِذاا ُكن ِت عانِّي را اع  كا َ : إِنِّي ألا

اِضياةً فاإِ  ا إِذاا ُكن ِت عانِّي را ّبِ فاقاالا : أامَّ را دباى قُل دِت الا وا لاديَّ غاض  إِذاا ُكن دِت عا دٍد وا مَّ ّبِ ُمحا را نَّدِك تاقُدوِلينا الا وا

سُ  ِ ياا را َّللاَّ ل  وا اِهيما . قاالات  قُل ُت: أاجا كا {{ـإِب را ما ُجُر إِالَّ اس  ا أاه  ِ ما ولا َّللاَّ
28. 
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ا ، بعضدهعليده وسدلمحوارات مدع النبدي صدلى هللا لقد كان للنساء المسلمات نصيب هام من ال

آلخر بعضها احكام الدين، أو وعظهن وإرشادهن، وكان هو السباق إلى فتحه لتبليغهن حكما من أ

ايا، ض القضبيانا لما غمض عليهم في بعتحه يستفتينه أو يسألنه توضيحا وكن هن المبادرات بف

ها باتها وحقوقالمسلمة فقهها وعرفت واج . و منها جميعا أخذت المرأةوبعضها تفرضه الظروف

لددين اشعرت بالمسؤولية الملقاة علدى عاتقهدا تجداه هدذا مي وأحست بأهميتها في الكيان اإلسالو

 .ي وضعها فيها بكل كفاءة و اقتدارلتكون من حراسه اليقظين ، وتسد الثغرة الت

ة ال ون ف حاور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الشباب الذين كانوا يشكل :الحوار مع الشباب ـ 3

عيشونها بأس بها في المجتمع، وكان يبدي في حواراته معهم تفهما عميقا لطبيعة المرحلة التي ي

التدي  والحماس واالندفاع بسبب الطاقدة الفياضدة ،وتيقا الغرائز ،والتي تتسم بالنضوج الجسمي

 يوّ را التاددول رسددول هللا بالنسددبة إلدديهم الحكمددة وقددد مثَّدد .تغمددرهم وتدددفعهم إلددى التجديددد والمغددامرة

ة ليددتم والنظددر البعيددد فددي العواقددب، وتوجيدده هددذه الطاقددة المتدفقددة إلددى ميددادين اإلنتدداج المختلفدد

 استغاللها فيما ينفع الشباب وينفع مجتمعهم. 

ومن نماذج حواره عليه الصالة والسالم مع الشباب ذلك الحوار الذي دار بينه وبدين عبدد هللا 

حينمدا بلغده أنده يصدوم النهدار ويقدوم الليدل، فاسدتدعاه  29بن عمدرو بدن العدا  رضدي هللا عنهمدا

وفتح معده حدوارا طدويال أرشدده فيده إلدى أقدوم السدبل السدتغالل طاقتده وصدحته بتوزيعهدا توزيعدا 

عادال بين حق ربه وحق نفسه وحق زوجه وحق أوالده حتى يحدث االنسجام فدي حياتده ويصدبح 

قوتده، وحدين يخلدد إلدى زوجتده، وحدين يدداعب  : حين يعمل ليكسبتواجد فيهعابدا في كل مكان ي

أطفالده ويلبدي حاجيداتهم بدددال مدن اإلفدراط فددي جاندب والتفدريط فدي جوانددب كثيدرة قدد يحاسددبه هللا 

 عليها إن لم يؤد حقوقها. 

ن له أبعاد ومثله في ذلك حواره مع الشاب المستأذن في الزنا، حيث تدرج معه في الحديث ليبيّ 

هدك تا ن  وتُ  ،وكيف تدنعكع سدلبا علدى المجتمدع الدذي ستشديع فيده الفوضدى الجريمة التي سيرتكبها

يده وأوضح له أن تعففده عدن أعدراض النداس سديحفا عرضده، وتعدّ  .وتضيع األنساب ،األعراض

فهدأت نفدع الشداب وأظهدر تقدززه ممدا كدان يطلدب اإلذن فيده،  .عليهم سيعرض عرضه للتدنيع

ومسدؤوليته فدي الحفداظ  ،نتمائه العميدق إلدى المجتمدعوعاد إلى الحياة بنظرة جديدة يحع فيها با

إِنَّ فاتًدى شاداب ا  أبي أمامدة رضدي هللا عنده قدال: }} ، فعنعلى أخالقه نظيفة، وعلى أفراده صالحين

لَّما فاقاالا  سا لاي ِه وا لَّى َّللاَّ عا ُروهُ قاالُوا :أاتاى النَّبِيَّ صا جا لاي ِه فازا ُم عا اق بالا ال قاو  ناا فاأ ِ ائ ذان  ِلي بِالّزِ ُسولا َّللاَّ  :ياا را

ه   ه  ما نُه   :فاقاالا  . ما لاعا قاالا  .اد  ناا ِمن هُ قاِريبًا قاالا فاجا كا  :فادا كا  :قاالا  َ أاتُِحبُّهُ أِلُّمِ اءا ُ فِددا عالانِدي َّللاَّ ِ جا َّللاَّ  . الا وا

الا  :قاددالا  دداتِِهم  وا ها ُ  :قاددالا  َ أافاتُِحبُّددهُ اِلب ناتِددكا  :قاددالا  . النَّدداُس يُِحبُّوناددهُ أِلُمَّ عالانِددي َّللاَّ ِ جا ُسددولا َّللاَّ ِ ياددا را َّللاَّ الا وا

كا  اءا الا النَّاُس يُِحبُّوناهُ ِلبانااتِِهم   :قاالا  .فِدا تِكا  : قاالا  . وا ِ جا  :قاالا  َ أافاتُِحبُّهُ أِلُخ  َّللاَّ كا الا وا اءا ُ فِدا  قاالا  . عالانِي َّللاَّ

اتِِهم   : وا الا النَّاُس يُِحبُّوناهُ أِلاخا تِدكا  : قاالا  . وا كا  : قادالا  . أافاتُِحبُّهُ ِلعامَّ اءا ُ فِددا عالانِدي َّللاَّ ِ جا َّللاَّ الا  : قادالا  . الا وا وا

دداتِِهم   الاتِددكا  :قاددالا  .النَّدداُس يُِحبُّوناددهُ ِلعامَّ كا  :قاددالا  َ أافاتُِحبُّددهُ ِلخا اءا ُ فِدددا عالانِددي َّللاَّ ِ جا َّللاَّ الا النَّدداُس  :قاددالا .الا وا وا

تِِهم   االا قادالا  . يُِحبُّوناهُ ِلخا لاي دِه وا هُ عا عا يادا ضا دهُ  :قاالا فاوا جا دن  فار  ّصِ حا در  قال بادهُ وا ّهِ طا ِفدر  ذان بادهُ وا فالادم   . اللَُّهدمَّ اغ 

فاتاى يال تافِ  ءٍ ياُكن  باع ُد ذاِلكا ال   . 30{{ُت إِلاى شاي 

 لف ة التيوهناك ـ إلى جانب ذلك ـ حوارات كثيرة أدارها النبي عليه الصالة والسالم مع هذه ا

ا فسدد، مدتعد أمل األمة ومبعث قوتها، والمصدر الدائم الدذي يمددها بالددماء الجديددة التدي تصدلح 

 الرسالة وتؤدي األمانة.وتبني ما أنهدم، وتتسلم الراية من األجيال السابقة لتكمل 

 مع المشركين : الحوارب

                                                             
   1963. رقم الحديث رواه مسلم. كتاب الصوم 29
 21185رواه أحمد . باقي مسند األنصار . رقم الحديث   30



 ~12 ~ 
 

دعوته بكان المشركون هم الف ة األولى التي واجهها النبي عليه الصالة والسالم حينما صدع 

علدون ى لنشر رسالته، ألنه كان يعيش في مكة وغالبيتها العظيمة مدن المشدركين الدذين يجوتصدّ 

جتهد مع هللا  لهة أخرى. وقد فتح معهم أبواب الحوار على مصراعيه، وتلطف في مخاطبتهم، وا

 ، وأن يدزرع فدي نفوسدهم بدذور الشدك حدول اعتقداداتهمأن يبعث فديهم روح التسداؤل والبحدثفي 

ى اتهم الشددائنة، وأن يجعددل الحيددرة تتسددلل إلددى عقددولهم فتسددتفزها وتبعثهددا علددالباطلددة وسددلوك

 التواصل معه من خالل الحوار ليقودها إلى نور الحق الذي يحمله. 

 وقد بذل الرسول صلى هللا عليه وسلم جهودا عظيمة ليبلغ صوت الحق إلدى الجميدع، وتصدل

ارا، وال تدوان عدن هدذا الواجدب لديال وال نهدحيثيات الرسالة إلى كل فرد في المجتمع المكي، ولم ي

ت مكدة سرا وال جهارا، فكانت ردود أفعال المشركين تجداه هدذه الددعوة الجديددة التدي مدات جنبدا

 تختلف باختالف األشخا  الذين تبلغهم.

قدولهم اقون الذين كانوا يضيقون ذرعا بالشرك، وال تطم ن قلوبهم وال عحيث كان فيهم السبّ 

ون عنه في ولكنهم ال يجدون بديال عنها وال دليال يرشدهم إلى النور الذي يبحث ،قومهملمعتقدات 

تدده ظلمدات الوثنيددة وحمأتهدا، فبمجددرد أن فداتحهم رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم فددي شدأن دعو

م مدن غيدر وبسط لهم مبادئها أقبلوا عليها إقبدال الظمدآن علدى المداء البدارد، ولبسدوا رداء اإلسدال

ضي هللا ر، ويأتي بعدها أبو بكر الصديق أسهم السيدة خديجة أم المؤمنينعلى رال تأخر، وتردد و

 عنهما.

زن بينده فرصة لتفكر في أمر الدين الجديد، وتوا كان فيهم المتمهلون الذين أتاحوا لعقولهمو

الخير ن نفوسهم الحائرة أن دلتهم على ألكن ما لبثت عقولهم و، وبين الواقع وترجح أيهما أفضل

فوف دعو إليه الرسول صلى هللا عليده وسدلم فخلعدوا ربقدة الجاهليدة وانخرطدوا فدي صدكله فيما ي

رسدول  ى التي أسلمت علدى يددمنهم الطليعة األولاركوا رسول هللا في تحمل أعبائها.وشالدعوة و

 .أبي بكر في غفلة من قريشهللا و

وأ ما ، وقد أخذوا منها أسلجاهليةن كانوا غارقين في حمأة امنهم أيضا جماعة من المشركيو

يدان وقعدوا علدى األعدراض، وبدالغوا فدي إت، وفيها فسدفكوا الددماء ظلمدا وعددوانا للسدلب والنهدب

ذا  مندا وجددوا فيهدا مدالالفطدرة السدليمة، و ، و لما بلغتهم دعوة اإلسالم استيقظت فديهمالفواحش

ترددوا  ، لكنهماع غرائزهم البهيميةجنون نحو إشبلتحقيق  دميتهم التي غطى عليها اندفاعهم الم

 صلى ون اعتناقهم لهذه الدعوة الطاهرة، لكن رسول هللاخوفا من أن تقف جرائمهم الكثيرة سدا د

أن  وشملهم برحمته، وبشدرهم ،بسط عليهم رداء عطفهحاورهم في رفق وأناة، وسلم هللا عليه و

جعل منهم يزنا كاف ألن ط منهم من قتل وعودتهم إلى هللا واعترافهم بألوهيته، والندم على ما فر

 .عصبة مؤمنة تستحق المغفرة لتبدأ رحلة جديدة في الحياة

ة التدي بة الحيداهؤالء ممن ألفوا رتا، وكذبون المعاندون وهم األكثريةكان فيهم أيضا المو

هم ها أجدداددرج علي رون فيه عقائدهم التيلوا أنه سيأتي عليهم يوم يغيّ لم يتخيّ كانوا يعيشونها و

 فعلهدم دّ ، فكان ررون نظامهم االجتماعي واالقتصادي الذي تقوم عليه حياتهميغيّ جيال بعد جيل، و

صدادية مدن خطدر علدى مصدالحهم االقتله الددعوة الجديددة كّ شاد، يحدوه عند طائفة مدنهم مدا تُ عنيفا

طائفة  دعنسباب الحياة، ويستمدون منها جميعا أمكانتهم االجتماعية التي ومراكزهم السياسية و

ان يصادم ك لوث بتراث اآلباء واألجداد حتى والتشبّ و ،ك بالقديمالتمسّ أخرى الخوف من التغيير و

 .ي كثير من جوانبه العقل الصحيح والفطرة السليمةف

تبليغهم رسدالة  استنفذ الجهد فيحاور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هؤالء جميعا و قدو

عذاب ما ال يطيقه إال أولو العزم، ولم يستبدل بالحوار أسدلوبا  خدر، الل من األذى وتحمّ اإلسالم، و

دولدم يستسدلمم ييدأس لو انتصدرت طغيدانهم إلدى أن دهم وتمدرّ ل بصدبر عظديم ندزق الكفدار و، وتحمَّ
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تسدللت أندوار الهددى إلدى القلدوب التدي كاندت قاسدية الكلمة على لغدة العندف والنفدي واإلقصداء، و

  .ألحقت أصحابها بقافلة الهدىت عنها غشاوة الضالل وحجرة فأزالمت

 ج: الحوار  مع أهل الكتاب

سلم فدي حدوار مدع أهدل الكتداب إال بعدد أن انتقدل يدخل الرسول صلى هللا عليه و لم:مع اليهود ـ 1

ليدة كبيدرة كان اليهود هم الذين اتصل بهم أوال ألنهم كانوا يشكلون بهدا جاو، نورةإلى المدينة الم

يساكنهم ويتعامل معهم بشكل . حيث اقتضت ظروف الجوار أن وزنها االقتصادي واالجتماعي لها

رغبتده الصدادقة فدي التعدايش السدلمي قام به أنه أعرب عن حسن نواياه و، فكان أول عمل يومي

 كتابدا بددين : "وكتدب رسددول هللاقددال ابدن إسددحاق .ة المشدهورةبيدنهم الصددحيفب بيندده وفكتد ،معهدم

وأمددوالهم وشددرط لهددم  ، وادع فيدده اليهددود وعاهدددهم وأقددرهم علددى ديددنهمألنصددارالمهدداجرين وا

أن يهود بني عوف أمة مع ، وون مع المؤمنين ما داموا محاربين: أن اليهود ينفقواشترط عليهم

، وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف ... وإن هللا جار لمن بر واتقى ومحمدد المؤمنين

 . 31رسول هللا "

: اإلسالمية التدي كاندت تسدير باتجداهفهذه المعاهدة من أعظم الوثائق التي تؤرخ للمسيرة 

، وذلك فيما نراه فيها من التأكيد علدى خلدق أساسا لكل عوامل الصراع ومواقفه " اعتبار الحوار

ام األجواء الطبيعية الهادئة التي تمهد ـ في المستقبل ـ لوالدة عالقدات طبيعيدة قائمدة علدى االحتدر

، بحيث نستطيع فة، بل يستند إلى الفكر والقانونالمتبادل دينيا وإنسانيا في نطاق ال يخضع للعاط

، بدل كتداب مدن اليهدودتقرير أن اإلسالم لم يكن ليخطط ألية مشاريع حربية أو عدائيدة ضدد أهدل ال

 .32" كانت القضية توحي بمشاريع سلمية طويلة األمد في إطار التعايش السلمي بين األديان

ليده حداول رسدول هللا صدلى هللا ع زعمائهم حوارات كثيدرةوقد كانت له مع أحبار اليهود و

اآليات  يعيدهم إلى الحق بما يظهر لهم مناستكبارهم وسلم في جميعها أن يثنيهم عن غلوائهم وو

ي علق فتت، وحاولوا هم من جهتهم أن يحرجوه بأس لتهم التعجيزية التي نبوتهالدالة على صدقه و

، هددملتدده فددي أحيددان كثيددرة، وغددالطوا فددي الحددق لمددا ظهددر أغلبهددا بدداألمور الغيبيددة، وأنكددروا نبوّ 

 . ، وبدت منهم العداوة والبغضاءأعرضواواستكبروا و

ن مد، إذ كدانوا رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي حواراتده معهدم بكبيدر فائددةلم يخرج و

يدعوهم في صة سانحة إال اغتنمها ليحاورهم ويدع فرلكنه لم القوم الذين ختم هللا على قلوبهم، و

ت ، أو يثبديجدونده موصدوفا عنددهم فدي التدوراة لطدف إلدى أن يتبعدوه ألنده هدو النبدي الدذيرفق و

الرسول بلإليقاع االستفزاز أو أجوبتهم إلى نوع من التحدي و عليهم الحجة حينما تنقلب أس لتهم

 .إفحامه أمام الماوسلم صلى هللا عليه و

والحوار الذي بين أيدينا نموذج للحوارات الكثيرة التي كانت تجدري بدين رسدول هللا وبدين 

لاى  ددو  باددانا ما أحبدار اليهددود الددذين كددانوا يتصدديدون الفددر  لتعجيدز النبددي الكددريم وإحراجدده. فعددن ثاو 

دلَّما  قادالا: }} ُكن دُت قاائًِمدا ِعن ددا را  سا لاي ِه وا لَّى َّللاَّ عا ِ صا ُسوِل َّللاَّ داءا را دلَّما فاجا سا لاي دِه وا دلَّى َّللاَّ عا ِ صا ُسدوِل َّللاَّ

ا فاقا  ُع ِمن ها را ف عاةً كاادا يُص  فاع تُهُ دا ُد. فادا مَّ لاي كا ياا ُمحا ُم عا بااِر ال ياُهوِد فاقاالا: السَّالا فاعُنِي ِحب ٌر ِمن  أاح  ـالا: ِلما تادد 

َِ فاقاددا ُسددولا َّللاَّ لُددهُ. فاقاددالا َ فاقُل ددُت: أاالا تاقُددوُل ياددا را اهُ بِددِه أاه  ددمَّ ددِمِه الَّددِذي سا ُعوهُ بِاس  ددا ناددد  : إِنَّما لا ال ياُهددوِديُّ

ِلدي. فاقادالا ال ياُهدوِديُّ  انِي بِدِه أاه  دٌد الَّدِذي سادمَّ مَّ دِمي ُمحا دلَّما: إِنَّ اس  سا لاي دِه وا دلَّى َّللاَّ عا ِ صا ُسوُل َّللاَّ : ِج  دُت را

 ِ ُسوُل َّللاَّ . فاقاالا لاهُ را الُكا أ . فاناكاتا أاس  ُع بِأُذُنايَّ ما َ قاالا: أاس  ث تُكا دَّ ٌء إِن  حا لَّما: أايان فاعُكا شاي  سا لاي ِه وا لَّى َّللاَّ عا  صا

: أاي نا ياُكدوُن النَّداسُ  . فاقاالا ال ياُهوِديُّ عاهُ فاقاالا: سال  لَّما بِعُوٍد ما سا لاي ِه وا لَّى َّللاَّ عا ِ صا ُسوُل َّللاَّ ما تُباددَّ  را ُل )يادو 

اُت(َ وا السَّددما ِض وا ار  ي ددرا األ  ُض غا ار  ددلَّما: هُددم  فِددي الظُّ  األ  سا ددِه وا لاي  ددلَّى َّللاَّ عا ِ صا ُسددوُل َّللاَّ ددِة ُدونا فاقاددالا را ل ما
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ِر. قاالا  فادتُ ال ِجس  دا تُح  : فاما . قادالا ال ياُهدوِديُّ داِجِرينا اُء ال ُمها ةً َ قادالا: فُقادرا دازا ُل النَّداِس إِجا دن  أاوَّ ُهم  ِحدينا : فاما

دُر لاُهدم  ثاد لادى إِث ِرهاداَ قادالا: يُن حا ا ِغدذااُؤهُم  عا ةُ كابِِد النُّوِن. قاالا : فاما نَّةاَ قاالا: ِزياادا ُخلُونا ال جا نَّدِة ياد  ُر ال جا و 

دا لاي دِهَ قادالا: ِمدن  عادي ٍن فِيها ابُُهم  عا دا شادرا ا. قادالا: فاما افِها را ل سادبِياًل. قادالا:  الَِّذي كاانا ياأ ُكُل ِمن  أاط  ى سا تُسادمَّ

ُجدٌل أاو   ِض إِالَّ نابِديٌّ أاو  را ار  دِل األ  دٌد ِمدن  أاه  لاُمدهُ أاحا ٍء الا ياع  الُكا عادن  شادي  أ ِج  ُت أاس  . قاالا: وا ق تا دا ِن. صا ُجدالا را

الُكا  أ . قاالا: ِج  ُت أاس  ُع بِأُذُنايَّ ما َ قاالا: أاس  ث تُكا دَّ اُء  قاالا: يان فاعُكا إِن  حا ما ُجِل أاب ياُض وا اُء الرَّ لاِد قاالا: ما عاِن ال وا

إِذاا عادالا  ِ وا ا بِدِإذ ِن َّللاَّ أاِة أاذ كادرا در  نِيَّ ال ما ُجِل ما نِيُّ الرَّ عاا فاعاالا ما تاما فاُر فاِإذاا اج  أاِة أاص  ر  نِديَّ ال ما أاِة ما در  نِدـيُّ ال ما  ما

ِ. قاالا ال   ُجِل  ناثاا بِِإذ ِن َّللاَّ لَّى الرَّ ِ صا ُسوُل َّللاَّ فا فاذاهابا فاقاالا را را . ثُمَّ ان صا إِنَّكا لانابِيٌّ ق تا وا دا : لاقاد  صا ياُهوِديُّ

تَّدى أاتاددا ٍء ِمن دهُ حا دا ِلدي ِعل دٌم بِشادي  ما الانِي عان دهُ وا دأ الانِي هادذاا عادِن الَّدِذي سا دأ دلَّما: لاقادد  سا سا لاي دِه وا ُ َّللاَّ عا نِيا َّللاَّ

بِِه{{
33. 

 هللاشهدت وقائع السيرة النبوية وحقائق التاريخ أن اليهود عاشوا مجاورين لرسدول وقد 

كل  صلى هللا عليه وسلم ودماؤهم محفوظة، وكرامتهم موفورة، وأموالهم مصانة على الرغم من

مددا بدددر مددنهم مددن مظدداهر التكددذيب والكراهيددة، وانخرطددوا مددع المسددلمين فددي حيدداة اجتماعيددة 

 ة إال بعدر منهم المدينة المنورطهّ م يرفع رسول هللا السيف في وجوههم ويُ واقتصادية نشيطة، ول

عهدم وتحدالفوا م ،وكشدفوا عدورات المسدلمين ألعددائهم ،وا في حياكدة المدؤامراتأن غدروا و لجُّ 

 ليستأصلوا شأفتهم، عند ذلك فرضت الظروف أن يضدع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أسدلوب

 الرسالة وعن الوجود اإلسالمي كله.  الحوار جانبا ليدافع عن

رى كما كدان الحدال بالنسدبة لم تعرف مكة والمدينة المنورة وجودا كثيفا للنصا :مع النصارى ـ 2

، رحالتهددم التجاريددة أو تددنقالتهم وأسددفارهم ، لكددنهم كددانوا يتصددلون بهددذه المندداطق أثندداءلليهددود

بشددكل رئيسددي فددي الشددام شددماال وفددي جنددوب الجزيددرة العربيددة. ولددم يكددن بددين  يتمركددزونوكددانوا 

بدأس بده مدنهم اسدتجاب ، بدل إن عدددا ال ول هللا عدداوات تدذكرالنصارى في عهدد رسدالمسلمين و

، كما أسلمت كثير من القبائدل العربيدة التدي اعتنقدت النصدرانية لدعوة الحق وأناب إلى هللا وأسلم

هدؤالء ندذكر بين الرسدول صدلى هللا عليده وسدلم و ماذج الحوار الذي دارمن نم الشام. وعلى تخو

بن حاتم الطائي الدذي اعتنقدت قبيلتده النصدرانية فدي وقدت مضدى ثدم أسدلمت مدع  حواره مع عديّ 

، فقدد روى الطبراندي عدن مصدعب بدن سدعد أن ما عم نور اإلسالم أنحاء الجزيرةباقي القبائل عند

 نبي صلى هللا عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال: يا عديّ : }} أتيت البن حاتم قال عديّ 

اطرح هذا الوثن من عنقك. فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة فقرأ هذه اآلية }اتخدذوا 

ا لسددنا نعبدددهم. فقددال :ألدديع أحبددارهم ورهبددانهم أربابددا مددن دون هللا { حتددى فددرغ منهددا فقلددت: إنَّدد

م هللا فتسدتحلونهَ قلدت: بلدى. قدال: فتلدك عبدادتهم ون مدا حدرَّ حلُّ مونه ويُ حرِّ تُ هللا ف مون ما أحلَّ حرّ يُ 

}}34. 

 ومن أشهر الحوارات التي دارت بين الرسول صلى هللا عليه وسلم والنصارى حواره مدع

نصدارى  وفد نجران الذي قدم المدينة للتفاوض والمجادلة. وتذكر الروايات أنه حين قدم وفد مدن

قددف نددة المنددورة اسددتقبلهم الرسددول صددلى هللا عليدده وسددلم، وأكددرم وفددادتهم، وونجددران إلددى المدي

مددة  يخدمهم ويقدم لهم الطعام، وسمح لهم بقرع الناقوس والصالة في مسجده، وأقداموا بجدواره

دعدداهم خاللهددا إلددى اإلسددالم، وحدداورهم فددي مسددألة ألوهيددة عيسددى وقصددة صددلبه فددداء للبشددرية 

أال ر الحق، وفي رفق أن ال يغلوا في دينهم وأال يقولوا على هللا غي وتكفيرا عن خطاياها، فناداهم

لقر ن ار فسّ يُ  حا لهم كيفوضّ ، مُ ح وأمه عبدان كانا يأكالن الطعامالمسي وأنّ  ،يعبدوا إال هللا وحده

 . دما يقرنها بخلق  دم عليه السالمقصة ميالده العجيبة عن
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أراد و ،المغالطداتالفكري وانتقدل إلدى المماحكدات ور في النزاع ة التوتّ دَّ وعندما اشتدت حِ 

هو  عيسى بن مريم تعالى أنّ الكريمة التي يقول فيها سبحانه وأعضاء الوفد أن يجعلوا من اآلية 

 صلى هللا عليه وسلم الحوار ، أوقف رسول هللاكلمة هللا ألقاها إلى مريم وروح منطلقا لجدل عقيم

دا  : بالددعوة إلدى المباهلدة مدرا واعدهم إلى غد حيث حسم الدوحُي األو دكا فِيدِه ِمدن باع دِد ما آجَّ دن  حا فما

أانفُسادناا وأانفُسادُكم   نِساداءُكم  وا نِساداءناا وا أاب ناداءُكم  وا ُع أاب نااءنادا وا ا  نادد  ِعل ِم فاقُدل  تاعادالاو  اءكا ِمنا ال  ثُدمَّ ناب تاِهدل   جا

اِذبِينا  لاى ال كا عال لَّع ناةا َّللّاِ عا ، لكن الوفد رفض المباهلة وفضدل العدودة مدن حيدث جداء، فقفدل 35فاناج 

، بعدد أن صدالحهم نين مفضلين البقاء على نصدرانيتهمأعضاؤه راجعين إلى أوطانهم  منين مطم 

صددديانة أمدددوالهم ، ووضدددمن لهدددم حريدددة المعتقدددد ،سدددلم علدددى الجزيدددةهللا عليددده والرسدددول صدددلى 

 ال يحالفوا أعداءهم.ن وهم على أن ال يغدروا بالمسلميدمائوأعراضهم و

 رابعا: المنهج النبوي  ودوره في ترسيخ ثقافة الحوار وقيم التسامح

ثقافة  تعزيزنقصد بالمنهج اآلليات واألساليب التي انتهجها الرسول صلى هللا عليه وسلم ل

 ي ظلف. فمما ال شك فيه أن هذه العمليات الحوارية التي كانت تجري الحوار وقيم التسامح

ية، بل عفو مح بين الرسول صلى هللا عليه وسلم ومختلف األطراف، لم تكن أفعاال ارتجاليةالتسا

 تستند في كثير من األحيان إلى وعي عميق باآلليات والطرائق التي تتحكم فيها.

ل وكان الحوار الهادئ هو ديدنه مع المسلمين، وهو يربيهم، ويصوغ شخصدياتهم، ويُشدكِّ 

م سددلوكهم، ويعلّمهددم كيددف يواجهددون مشدداكل الحيدداة، وك يددف عقددولهم، ويزّكددي أرواحهددم، ويُقاددّوِ

حدافظوا يحلُّونها في رفق وصبر وأناة ليكسدبوا القلدوب، ويفتحدوا للددين الحدق أقفدال النفدوس، وي

يعديش  المودة والبّر بينهم وبين أهلديهم، وبيدنهم وبدين مجدتمعهم، وبيدنهم وبدين مدن على عالقات

ركين في كنفهم من أهل الذمة، وبينهم وبدين مدن يخدالفهم الددين والدرأي. وديدنده أيضدا مدع المشد

سدم وأهل الكتاب على الرغم من كدل مدا شداب عالقتده بهدم مدن تدوتّر. والعبدرة مدن ذلدك كلده هدو ر

تجسديد في طريقة التفكير وطريقة محاكمة القضدايا التدي تواجههدا فدي حياتهدا ب منهج جديد لامة

فكددرة الحددوار وثقافتدده فددي حيدداة الرسددول صددلى هللا عليدده وسددلم فددي أسددمى معانيهددا، وأوضددح 

هددذا  طرائدق وأسداليبمواقفهدا.ومن خدالل هدذه الدددروس النبويدة نسدتطيع أن نستشدف جملددة مدن 

 المنهج من أبرزها:

 :وإقامة الحجة عفن اإلقنا ـ 1

ى السددالم اعتمدداده علددة فددي حددوارات النبددي عليدده الصددالة ومددن المعددالم المنهجيددة البددارز 

ر عقلده يحتدرم محداوره فيسدتثي. فقد كان صلى هللا عليه وسدلم حاورهاإلقناع العقلي في مخاطبة م

أو يبرز  بسؤالتستنتج بعد أن يستحثها وتحلل و ، و يستفز ملكاته الفكرية لتعمل وتتساءل،رليفكّ 

ريق محاوره عن ط ، فينفذ إلى نفعموضوع كان خافيا على الطرف اآلخرإلى السطح جانبا من ال

 لدحّ كأنهدا تُ أمامده حيثيدات الموضدوع جليدة واضدحة، والدليل المنطقي الذي يضع الحجة العقلية و

 . عقله ليجعله حكما في هذه القضية عليه أن يستنهض

والسددالم هددذا األسددلوب المنهجددي مددع كثيددر مددن محاوريدده، وقددد سددلك النبددي عليدده الصددالة 

ان واستطاع أن يصل إلى هدفه وأن يكسب في الوقت نفسه محاوره إلى جانبده بعيددا عدن كدل ألدو

ار تجعددل الضددغط الفكددري أو اإلكددراه النفسددي، ألن اقتندداع العقددل بالنتيجددة التددي انتهددى إليهددا الحددو

 ن اإلكراهجابة نابعة من ذاته عن رضى وطواعية، ذلك أالمحاور يغير وجهته تلقائيا، فتأتي االست

أللفدة علدى الدود وا وتدورث الندزاع بينمدا اإلقنداع والمحداورة يبقيدان ،والمضايقة توجب المقاومدة

ما التزمه األقوياء وطريقة األسوياء؛ و ويقودان للتغيير بسهولة ويسر ورضا. إن اإلقناع هو لغة

ن قبوله نصيبه من قبل األطراف األخرى بغض النظر ع والتقديرإنسان أو منهج إال كان االحترام 

 أو رفضه.
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ولعل حوار النبي عليه الصالة والسالم مع الحصين  نموذج جيد في هذا المقام. فقد روى 

م لّدمده فقدالوا لده: كا عظّ الحافا بن حجر العسقالني بسنده" أن قريشا جاءت إلى الحصدين وكاندت تُ 

 لهتنا ويسبهم، فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى هللا عليه هذا الرجل فإنه يذكر 

وسلم فقال: أوسعوا للشيخ . فقال حصدين: مدا هدذا الدذي بلغندا عندكَ إندك تشدتم  لهتندا وتدذكرهم. 

فقال: يا حصين كدم تعبدد مدن إلدهَ قدال: سدبعا فدي األرض وواحددا فدي السدماء، قدال: فدإذا أصدابك 

الذي في السماء. قال: فإذا هلدك المدال مدن تددعوَ قدال: الدذي فدي السدماء. الضر من تدعوَ قال: 

قال: فيستجيب لك وحده وتشدركهم معده، أرضديته فدي الشدكر أم تخداف أن يغلدب عليدكَ قدال: وال 

أني لم أكلم مثلده. قدال: يدا حصدين أسدلم تسدلم. قدال : إن لدي قومدا   علمتُ : وواحدة من هاتين. قال

ل: قل اللهم إني أستهديك ألرشد أمري وزدني علما ينفعني فقالها حصين وعشيرة فماذا أقولَ قا

عوه إلدى منزلده، فلمدا فلم يقم حتى أسلم ....فلما أراد حصين أن يخرج قدال ألصدحابه: قومدوا فشديّ 

 .36خرج من سدة الباب رأته قريش فقالوا صبأ، وتفرقوا عنه"

 :وأدب االستماع إلصغاءا حسن ـ 2

ر شرط أساسي من الشروط المنهجية التي يتطلبها الحوا الستماعوحسن ا إلصغاءإن فن ا

رضدها الناجح. فكما يرى المحاور أن من حقه أن يقول ويفصح عما في داخله من  راء وأفكار يع

أن  ن عليه أن يدرك أن من حدق الطدرف الثداني أن يدتكلم هدو أيضدا ومدن واجبدهعلى الناس، يتعيّ 

 يستمع إليه. 

جاهده الحوار الناجح يكون باستجماع المحداور لقدواه العقليدة والنفسدية وات واالستماع في

 بمددا يقددول،  مركددزا انتباهدده علددى حديثدده، ويكددون أيضددا نحددو محدداوره، مبددديا اهتمامدده القددويّ 

ليد أو ابالتعبيرات الجسمية كهز الرأس واالبتسام وعدم االنشغال بشيء هامشي بحركة العين أو 

ه بمدا باه، ويجعل الطرف اآلخر يحع بانشغال محاوره عنه، وعددم اهتمامدت االنتالرجل مما يشتّ 

يقدول، فيضددعف حماسده لمواصددلة الحددوار، ويتراجدع إقبالدده عليده، ويكددون ذلددك سدببا مددن أسددباب 

 الفشل في التعارف والتقارب واالستفادة المتبادلة التي أنشئ من أجلها الحوار. 

بيندا وحوارات عديددة تعلمندا فدن االسدتماع، وترة النبوية الشريفة مواقف كثيرة في السنو

يغ سبه وتبلن من كعدم االستعالء بما لدينا من العلم لنتمكّ اء إليه، واإلصغعلى احترام محاورنا و

وار ومن النماذج الرائعة فدي هدذا الموضدوع مدا ترويده لندا كتدب السديرة عدن الحد. دعوة الحق له

ضدده م وعتبدة بدن ربيعدة الدذي أرسدلته قدريش ليفاوالدذي دار بدين رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدل

أدار  . فقددةويبحث معه عن حل وسط، ليتنازل عن دعوته مقابل بعض االمتيازات القبلية والماليد

مدع بددى أ، حيث وكان مثاال رائعا لحسن االستماععليه الصالة والسالم هذا الحوار بمهارة فائقة 

ر ي جعبتده حتدى تكدون األمدويلقدي بكدل مدا فدليطمد ن وف معده فدي الحدديث تلّطدمحدثه أدبدا جمدا و

تقترح على الرغم من أن المقدمة التي ساقها عتبة توحي بأن قريشا سة، والحقائق جليّ واضحة و

لتام اتعداده أبدى اسإال أنه ألقى باله إلى محاوره و عليه ترك الدعوة إلى هللا مقابل مكاسب مادية

 ات الواحددة تلدو األخدرى حتدىل الرجدل يعدرض االقتراحد، فاسترسدألن يسمع منده كدل مدا جداء بده

 د  قادف : أا لطدتبجديال وقدال لده فدي أدب وسدلم بكنيتده احترامدا و عليه و، فناداه النبي صلى هللاانتهى

درا فا  ب ، فلمددا أجددامددن حديثدده ليأخدذ زمددام الكلمددة بعددهيددا أبدا الوليددد َ ليتأكددد مدن أندده قددد انتهدى  تا غ 

 .سورة فصلت ردا على كل ما جاء به تال عليهدعاه إلى االستماع إلى الجواب و باإليجاب

احتدرام وجهدة وتقديره له تماعه لمحاوره وقد كان من الثمرات التي جناها من حسن اسو

، صحيح أنه لم يسدلم لكدن شدي ا أنه كسب إلى جانبه عتبة بن ربيعةنظره دون مقاطعة وال انفعال 

من تداعيات هذا الموقف أن يقف هذا الرجدل بكدل مدا و .لسماعه كالم هللا ي نفسه قد اهتزعميقا ف
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منها أيضدا أن الحياد من المسلمين فال يؤذيهم وال يعين على إذايتهم، ويملك من السلطات موقف 

يكون خبره هذا قد سار على ألسنة قريش فيزداد الذين  منوا إيمانا بأن ما جاء به النبي صلى هللا 

ذين مددا زالددت تتسددرب الشددكوك والتسدداؤالت إلددى قلددوب المتددرددين الددالحددق، و سددلم هددوعليدده و

نعهم تمقريش ضد النبي تحجب عنهم الرؤية، و الدعاوى الضالة التي أطلقتهااالتهامات الباطلة و

وك إلددى عددزم علددى اقتحددام المجهددول قددد تتحددول هددذه الشددكمددن االقتددراب مددن صدداحب الدددعوة، و

 .  الحقيقة من منبعهابالنبي لمعرفة االتصال و

 :للحوار توفير الجو الهادئ ـ 3

لحدديث إن الحوار باعتباره اتصاال بين طرفين يهدفان إلى تبادل اآلراء وتجاذب أطدراف ا 

طرفين الحكم عليه ينبغي أن يحاط بجو هادئ يوفر للوع معين يختلفان في النظر إليه وحول موض

ي تثيدر النفعداالت التداحرية تامدة، بعيددا عدن الضدغوط وبي ة صالحة لطرح األفكار ومناقشتها في 

 .تستفز المشاعراألعصاب، وترفع حدة التوتر، وتشتت التركيز واالنتباه، و

عامل وبالنظر إلى الحوارات التي كان يجريها الرسول صلى هللا عليه وسلم مع جميع من ت

ر ن يددوفّ أكدان دائمدا حريصدا علدى ن لندا أنده معهدم مندذ البعثدة إلدى أن التحدق بدالرفيق األعلدى يتبديّ 

فسدده نهم مددن االسددتماع إليدده ومعرفددة مددا عنددده، وفددي الوقددت نلمحاوريدده الجددو المالئددم الددذي يمّكدد

 حق. ن الطرفان من الوصول سويا إلى اليشجعهم على إبداء ما عندهم دون خوف أو وجل، ليتمكّ 

ض لده مدن قدول رّ وعلى الرغم ممدا لحدق بده عليده الصدالة والسدالم مدن أذى ومدا كدان يتعد

اء ومبالغدة فدي االزدر وما كان يعقب افتتاحه للحدوار مدن مقاطعدة وتشدهير وصددّ  ،فاحش وبذيء

ك ا على سلوأن ذلك كله لم يمنعه من أن يستمر مثابر إالّ  ،والتحقير، وبخاصة خالل الفترة المكية

 ملؤه االحترام والمودة. سبيل الحوار في جو هادئ

فعدن ابدن عبداس  .ا المقدام، ندذكر حدواره مدع أهلده غدداة البعثدةومن النماذج الدالة فدي هدذ

خدرج رسدول هللا صدلى هللا عليده  (قدربينبوأندذر عشديرتك األ: }}لمدا نزلدت )قدالرضي هللا عنهما 

فدالن، يدا ، يدا بندي وسلم فصعد على الصفا فهتف: يا صباحاه، فاجتمعوا إليه، فقدال: يدا بندي فدالن

تخدرج  : أرأيدتكم لدو أخبدرتكم أن خديالمنداف، فداجتمعوا إليده. فقدالبني عبد المطلب، يدا بندي عبدد 

فدإني ندذير لكدم بدين يددي عدذاب : بسفح الجبل أكنتم مصدقيَ قالوا: نعم ما جربنا عليك كذبا. قدال

فقد وفق الرسول صلى هللا عليه وسلم في  .37ا لك أما جمعتنا إال لهذا َ{{: تب  شديد. فقال أبو لهب

و بين عشيرته حينما اختبر مددى ثقدتهم فدي أقوالده ، و أثبدت علديهم الحجدة  فتح حوار ناجح بينه

التاليدة فعدرض علديهم كلمدة  ، عند ذلك اتخذ الخطدوةاحينما أكدوا له أنهم لم يعرفوا عليه كذبا أبد

االسدتغراق فدي العبدادة ، ألن الغفلدة عدن وجدوده وأخبرهم أنه رسول هللا إلديهم ليخلصدوا لده هللا و

هدذه الدوتيرة  كدان الحدوار سيسدتمر علدىأوحالها سيؤدي بهدم إلدى عدذاب شدديد، والوثنية وظالم 

المتعجبدين و المسدتفهمين عمدا حددا بمحمدد بدن عبدد هللا الدذي عرفدوه صدادقا بتدخل المتسائلين و

لحوار حين سفه أقوال رسول ، غير أن أبا لهب أفسد سير انقيا صالحا إلى أن يقول ما يقول أمينا

قطدع علديهم وأحددث االضدطراب بدين المسدتمعين مه وانصرف عنه بعدد أن شدحن الجدو وتشهللا و

لم يكن ممكنا أن يسدتمر الحدوار بعدد أن غداب والسالم، و الطريق للتواصل مع النبي عليه الصالة

 عنه الهدوء و االطم نان .

 :طرح األس لةالحوار ب إدارة ـ 4

بدين الطدرفين، ألن الهددف مدن الحدوار هدو السؤال  لية منهجية مهمة جدا إلدارة الحدوار  

حصول التفاهم بين الطرفين، والسؤال يزيل الغموض ويسلط الضوء على الجوانب الملتبسة فدي 

موضوع الحوار، لذلك كان طدرح األسد لة بدين الطدرفين أسدلوبا منهجيدا ال يمكدن االسدتغناء عنده. 

يددة الحددوار مددع مختلددف الف ددات وقددد أدرك الرسددول صددلى هللا عليدده وسددلم أهميددة السددؤال فددي عمل
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والشرائح، سواء من المسلمين أو غيرهم، والذي يدرس مسيرة الدعوة في حياته الشريفة يلحا 

 أن السؤال كان حاضرا في جهوده الدعوية بشكل مكثف.

ول ، فإما أن يصدر السؤال عدن الرسدك الحوار بالسؤال من الطرفين معاتتم عملية تحريو

 هللاأن يصدر السدؤال عدن الطدرف الثداني. وكدان رسدول  إماى محاوريه، وإلوسلم صلى هللا عليه 

الهتمدام، سدلوب المنهجدي الدذي يثيدر اسلم كثيرا ما يعمد في حواراته إلى هدذا األصلى هللا عليه و

دما بالموضوع عن يحع المحاور أنه معنيٌّ ويجذب األسماع، ويهيء النفوس لتتلقى ما هو  ت، و

ف مدا عندده هدو ومدا عندد الطدر ، ليقدارن بعدد ذلدك بدينالسدؤال المطدروحمنده اإلجابدة علدى  يطلب

م يكدن لمعرفدي شدي ا لدإال فإنده يضديف إلدى رصديده اة كدان بهدا، و، فإذا وافق جوابده الحقيقداآلخر

ه بخ ، ليرسّ يعرفه من قبل.كما يلجأ إليه أيضا عندما يرى أن األمر هام وبحاجة إلى تركيز وانتباه

 .ويؤكد على ضرورة أخذ األمر بجد ،المعلومات في األذهان

الدذي هددف مدن ورائده إلدى تغييدر مفهدوم المفلدع  38من األمثلة على ذلك حديث المفلعو

عند المسلمين من اعتباره الفقيدر المسدكين الدذي ال يملدك حظدا مدن متداع الددنيا إلدى إضدفاء هدذه 

ى فدي لكنده تعددّ ضة عليده ونه أدى العبادات المفروالصفة على الفقير في الحسنات يوم القيامة أل

، فيصبح المفلع عند المسلمين هو من وسفك الدماء ،ونهب األموال ،الوقت نفسه على الحرمات

هدو الدذي يقدف بدين يددي  الغنديّ و. اته القليلة التي أكلتها  ثامه وذنوبهخسر  خرته بخسران حسن

 كان فقيرا معدما في الدنيا.  لووأوتي كتابه بيمينه حتى و ،قد أثقلت حسناته الكثيرة ميزانههللا و

من خالله أصحابه أن صدفة الذي علم ( و39ما تعدون الشهيد فيكم َمثله في ذلك حديث )و

، بل هي تضم ـ إلدى أرض المعركة يجاهد في سبيل هللا ثوابه ال تقتصر على من مات فيالشهيد و

طبيعية وهو مؤمن يؤدي باء أو جائحة أو كارثة جانب ذلك ـ كل من مات في فاجعة أو حادثة أو و

وإنمدا هدي سدعي مثمدر،  ،، ألن حيداة المسدلمين ليسدت حربدا متواصدلةواجباته ويخلص في عمله

أحسن إلى اإلنسانية ثم جاءه قدر د المسلم فأتقن عمله وخدم أمته وأينما وجوتعمير، وإصالح، و

 . في حادثة من الحوادث فهو شهيدهللا

 الممارسة األخالقية للحوار ـ 5

تدرويض الدنفع علدى الخلدق الكدريم وحملهدا علدى الهددوء، وسدالمة  تتطلب ثقافة الحدوار

ر يسدديالتلطددف فددي الددرد لمعتقداتدده وأفكدداره، واحتددرام مشدداعر اآلخددر والطويددة، وعفددة اللسددان، و

فدتح الحوار نحو هدفه دون معوقات. ذلك أن القدول الحسدن والكلمدة الطيبدة والدنفع المنشدرحة ت

 .لمعالجة المشكالت بالتي هي أحسن تمهد الطريقشاعر، والقلوب وتسمو بالم

ويأتي الحر  الكبير على التحلي بالخلق الكريم أثناء الحوار من أن األطراف المتحداورة  

لك ـ ـ تبعدا لدذقدد تتحدرك ال بد وأن تختلف في جملة مدن القضدايا المطروحدة للنقداش والتحليدل، و

قد هددوءه لم يضبطها بما يستوجبه الحوار من أخالقيات فالطبائع الكامنة في نفع اإلنسان، فإذا 

بيدة لمدات الناواتزانه، وتملَّكاه الغضب على ُمحاوِره، وغلب عليه االنفعال، وعندها تنددفع منده الك

الذع إلدى إظهدار الدتهكم الدقدد يتجداوز ذلدك ف كتعبير عفوي عن االنتصار للدنفع، وكالسيل الجار

رف وقف الطديحدث أيضا أن يثير هذا المتحقيره وانتقاصه، وومحاولة السخرية منه بمحاوره، و

ق ق عالئدمدزُّ ينتهدي األمدر إلدى تا و ،بدادالن العبدارات الجارحدة العنيفدةيتاآلخر فيتراشدقان الدتهم، و

 .األخوة والصداقة، وتنافر القلوب وتدابرها

ه، ألن الدنفع إن التشنج واالنفعال ال يتفقان مع أسلوب الحوار وال يتماشيان مع أخالقياتد 

الثائرة التي يملؤها الغضب ال تستطيع تحكيم العقدل والمنطدق فدي تفكيرهدا وأقوالهدا، فكلمدا ازداد 

االنفعددال بددين المتحدداورين كلمددا ازدادت الهددوة التددي تفصددل بينهمددا، وكلمددا علددت أصددواتهما خفددت 
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تكبار عددن صددوت الحقيقددة وضدداعت بينهمددا. ألن الصددراخ والشددتائم والمهدداترات والتهددريج واالسدد

الحق  فات أخالقية يغطي بها المحداور ضدعفه وعجدزه واهتدزاز ثقتده بنفسده وبأفكداره، كمدا أنهدا 

تجرد الحوار من كل قيمة وتدخله في دائدرة المنازعدات والصدراع، بينمدا يرفدع الهددوء والتادرّوِي 

أفضدل  وضبط النفع واللين والمرونة مدن مسدتوى الحدوار إلدى  دائدرة النجداح والتدأثير وتحقيدق

شدرطا أساسديا مدن و ،لذلك كانت الممارسة األخالقية للحوار جزء مهما في ثقافدة الحدوارالنتائج.

مدا يدتمخض عدن غيابده أو لما يترتب عليه مدن  ثدار إيجابيدة، و ضرورياشروطها، ومطلبا جادا و

 .افه النبيلةتبعده عن أهدعفات خطيرة تحول الحوار إلى صراع، وتجاوزه أو إهماله من مضا

 المعاصر في عالمنا سبل االستهداء بالقيم النبويةخامسا: 

وار يكشف لنا أن قيم الح إن العكوف على السنة النبوية الشريفة والسيرة المطهرة

 ن أسلوباكا وأنه والتسامح تمثل فيها معلما بارزا له أهميته الخاصة في مسيرة الدعوة الطويلة،

يق هللا عليه وسلم عن توجيه رباني ووعي عم حضاريا مقصودا لذاته، انتهجه الرسول صلى

داء ذا األونحن مطالبون اليوم بالرجوع إلى هبجدواه وفعاليته طوال العهدين المكي والمدني. 

مه، النبوي الحضاري الراقي وتسليط الضوء على تفاصيله وتحليل مكوناته لالهتداء بمعال

ع ستطييل دورها في مجتمعاتنا حتى نواالستضاءة بها في إحياء قيم الحوار والتسامح، وتفع

ا مارسهتلغة النفي واإلقصاء والتكفير والتخوين والتفسيق والتبديع التي التخلص من رواسب 

غي ي تلحضارية، ونمحو كل المفردات التبعض األطراف الثقافية مع بعضها داخل نسق الذات ال

ية، لثقافمن قاموس المعامالت ا، وتتعصب للرأي الواحد، وتتبنى عقلية الخصم واإلفحام اآلخر

 وهي أمراض داخلية ما زالت تنخر كياننا الحضاري وتكرس تخلفنا وانحطاطنا.

ا نقسامإن هذه العلل واألدواء التي تنخر كياننا وتستنزف طاقاتنا وتزيدنا تشتتا وا

، لتسامحالق ختعّودنا على ستختفي من ساحتنا الثقافية شي ا فشي ا إذا التزمنا بثقافة الحوار و

لبحث اوضع موفتحنا قلوبنا وعقولنا لبعضنا بعضا، وطرحنا خالفاتنا كلها ـ مهما كانت شائكة ـ 

 جابيةإليات اروالنقاش والتحليل، واتسعت صدورنا للنقد واالعتراف باألخطاء. فكل هذه المباد

يكون ف ستآلم روح التسامح والالتي تعزز فر  الحوار بين أبناء المجتمع الواحد، وتنشر بينه

معها  فاعلبإعادة ربط أنفسنا بمرجعيتنا المعصومة لنت ـ بال شك ـ أثر في مواجهة أمراضنالها

 تفاعال مباشرا وقويا ونستمد منها أبجديات ثقافتنا المتميزة. 

لى كل لصة عوهذا الهدف الكبير ال يتحقق باألماني والخياالت، وإنما يتطلب منا جهودا مخ

ع جمي المستويات وفي جميع الميادين حتى تتحول قيم الحوار والتسامح إلى ثقافة عامة لدى

 ناس.أفراد المجتمع، بحيث يصدرون عنها في تفكيرهم وتصوراتهم ومفاهيمهم وسلوكهم مع ال

 نذكر: بل التي تسعفنا في نشر وإشاعة هذه الثقافةالسومن أهم 

 ت الحياةبجدياباعتبارها المحضن األول والرئيسي الذي ينمو فيه الفرد ويتلقى فيه أ األسرة: ـ 1

 الجتماعياسيج . وهذه المكانة التي تحتلها في الناالجتماعية وأوليات األخالق، وطرائق المعاملة

ة يخولها لتقوم بدور أساسي وحيوي في زرع قيم الحوار والتسامح في األطفال منذ نعوم

دوة قمن  توجيهات تربوية وإرشادات عامة وما يشاهدونه بأنفسهمأظفارهم بما تلقيه إليهم من 

ين تكور في كا ال تُن   الهذا الغرس المبكر  ثار حسنة في أساليب التعامل بين أفراد األسرة، فيكون

مات ن البصالنفسية والتربوية أواألبحاث وقد أثبتت كثير من الدراسات  .شخصياتهم المستقبلية

 سرةالتي تتركها األسرة في شخصيات األطفال تظل مالزمة لهم طول العمر. فكلما كانت األ

ون التعاوالبعض مبنية على االحترام والثقة متماسكة، والعالقات التي تربط أفرادها ببعضهم 

حة، القسوة والقهر، كلما كانت نفوس األطفال متفتوالتضامن بعيدا عن الكبت والحرمان و

 ومتشبعة بمعاني الحرية وتقبل اآلخر وقابلة للتعايش السلمي والتسامح. 
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جب أن يمنوطة به ولكي يؤدي المهام الوهو عامل متمم لعمل األسرة ومدعم لها.  المسجد: ـ 2

ن ضح ع، ولديها تصور واتشرف عليه إطارات دينية مؤهلة تأهيال عاليا في الدعوة والتربية

رات تيا و واالنزالق معلواقع المجتمع ورغبة صادقة في خدمته وحمايته من  فات التطرف والغ

قع يما . ك، حتى يكون الخطاب الذي تتوجه به إلى المستمعين مقنعا ومناسباالتشدد واإلرهاب

 لقاءتأيضا تقديم اإلسالم بكل صفائه وشفافيته ونقائه لرواده حتى يدكوا من  على المسجد

 تخلقأنفسهم أن كل أنواع التطرف والتشدد دخيلة عليه، وحثهم ـ في الوقت نفسه ـ على ال

ة طيرات خبأخالقه العالية لضمان عدم السقوط في هذه اآلفات التي تفتح في جدار المجتمع ثغر

دت ذا حدوليع هذا ببعيد وال مستحيل، فإن المساجد إالباليا المدمرة. أنواعتتسلل منها كل 

 الت،األهداف ورسمت البرامج ووفرت الطاقة البشرية العاملة المخلصة فسوف تصنع المستحي

كيف فعا، وتصل إلى نتائج ال يتوقعها أحد، نظرا لما للمسجد من قداسة في نفوس المسلمين جمي

  سنة. الح ذا تحول إلى منارة تنشر الهدى وتبث الخير في المجتمع بالقول والفعل والقدوةبه إ

ئرة تتوسع داماس االجتماعي بين األفراد، فالتّ فيه يحدث وهي الفضاء الرحب الذي  :المدرسة ـ 3

ع مفون حاجاتهم كيّ معارفهم االجتماعية وينسجون عالقاتهم، ويتعلمون كيف يتعايشون ويُ 

لى م عبهاآلخرين، وهي الخطوة األساسية التي تعلمهم معنى الواجبات والحقوق، وتدرّ  حاجات

 هامن أهم ميزاتو .محيطهمليتمكنوا من االنسجام مع  سلوكياتهمضبط انفعاالتهم وتهذيب 

 . فمراحلملهاي فترة الطفولة والشباب بأكاستصحابها للتالميذ والطلبة لسنين عديدة تمتد لتغطِّ 

ن تستغرق مدة طويلة تكون فيها المؤسسات التعليمية هي المسؤولة المباشرة عالتمدرس 

ون وتكييف وتوجيه سلوكه االجتماعي وتهي ته ليك يتهتشكيل ذهنية المتمدرس وتكوين شخص

 لحواراوعلى قدر أهميتها وتأثيرها في المجتمع تكون مهمتها في نشر ثقافة . مواطنا صالحا

ة مدروس طريقة منهجية وعلميةباعتماد ، وذلك ر، ومسؤوليتها أخطروالتسامح بين أبنائها أكب

في  لتعزيز هذه القيم عبر مختلف المراحل، وتربية مقصودة تجمع بين النظرية والممارسة

نسان إلى وعي وسلوك يطبع شخصية اإل تتحولبحيث  فيهاالنفوس وترسيخ مبادئ هذه الثقافة 

 .ويصدر عنه بشكل تلقائي

راد األف في لتأثيرامن قدرة فائقة على  بشكليه القديم والجديد ال ينكر أحد ما لإلعالم اإلعالم: ـ 4

كار ، وتوجيه األفوالجماعات، وما لتقنية الصوت والصورة من دور في تكوين الرأي العام

ن ملينا وإذا كنا ال نستطيع أن نقف في وجه اإلعالم القادم إوصناعة المفاهيم والتصورات. 

قافة فال أقل من أن نوّجه إعالمنا الخا  وجهة صحيحة تدعم ثوابت األمة وتنشر ثالشمال 

ي كل فوها بعد أن جارى هذا اإلعالم ما تبثه القنوات األجنبية وحذا حذ الحوار وقيم التسامح

لتي ايننا دمعرفتنا بمبادئ ز يتعزتسخيره ل، و، بل إنه قد فاقها في بعض األحيانكبيرةصغيرة و

 لكل ألوان الطعن والتشويه تحت مسميات براقة وعناوين خادعة،ضة عُر  أصبحت 

 نتائجالخاتمة وال

سدديرة التسدامح قدد تجلددت بوضدوح فدي قدديم الحدوار و ثقافدةأن  ونخلدص مدن كددل مدا سدبق إلددى

ة إلدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفي سدنته الشدريفة، وكاندت معلمدا بدارزا مدن معدالم الددعو

انت خيدارا كهدوء والتسامح، وأنها الف ات التي حاورها النبي الكريم بمنتهى الأظلت جميع هللا، و

تالف، واعيددا لتبليددغ الرسددالة، ووضددع القواعددد الراشدددة ألسددع العالقددات اإلنسددانية الحتددواء االخدد

نسدان تنسدجم مدع فطدرة اإلوأنها حملت في طياتها كل معاني االعتدال والوسدطية والخيريدة التدي 

بنددي لتطدرف والتغلددو، وتدفعدده إلدى التخلددي عددن مدنهج نبيدده السددهل الميسدور إلددى توتجنّبده مغبددة ا

، وطدرح بعددض راتتقريددر جملدة مدن التصدوالعندف فدي حدل مشداكله. وقددد انتهدى هدذا البحدث إلدى 

هدي ، وتمعاتندا المعاصدرةفدي مجوقديم التسدامح  المقترحات التي تسهم في تجسديد ثقافدة الحدوار 

 :كاآلتي
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مرجعيتندا  ومكانتهدا الكبيدرة والمتميدزة فدي جدذورها العميقدة لهداوقيم التسامح أن ثقافة الحوار  ـ .1

اضحة في وقد تركت بصماتها الو .صالة والسالم وحياة السلف الصالحنبينا عليه ال سنةالدينية و

صدر ن أواالمدارس الفقهية والفكرية والمذهبية التي  منت بدالحوار طريقدا لتبدادل المعرفدة وتمتدي

 .العلمية بين أصحابهاالعالقات 

، سدواء ت ناصدعة فدي حسدن التعامدل مدع اآلخدرتاريخهدا صدفحا عبرأن األمة اإلسالمية سطرت  ـ .2

وقديم  على المستوى الداخلي أو الخارجي ، وضرب أبناؤها أروع األمثلة فدي تمثدل ثقافدة الحدوار

رت فيهدا ولم نعدم طوال القرون التي ازده .في الواقع الفكري والعملي لامة وتجسيدهاالتسامح 

ة ذه الثقافهالحضارة اإلسالمية ونفقت فيها سوق العلم نماذج عالية للعلماء واألئمة الذين حولوا 

 .لى ممارسة واقعية على أعلى مستوىإ

 ليه وسلمعصلى هللا حياة النبي في وقيم التسامح أن الهدف من استعراض معالم ثقافة الحوار  ـ .3

تمذهب وال اولة استثمارها واالستهداء بها في حياتنا اليوم التي نعاني فيها من التمزقهو مح

تلد  لتياتشدد ، وانتشار ثقافة التطرف والين وسيادة ثقافة الصراع واإللغاءوالتكفير والتخو

 .اإلرهاب، وتزعزع أركان المجتمع

ظداهر مهي صمام األمان لكدل المجتمعدات ألنهدا تحفظهدا مدن كدل وقيم التسامح أن ثقافة الحوار  ـ .4

تصدادية ، واالسدتقرار والتنميدة االقلها السير في طريدق األمدن الشدامل ، وتتيحالتطرف واإلرهاب

 .عبر فكر الوسطية واالعتدال المستدامة 

ريدات والح، ألنهدا تحفدا الحقدوق ان الوحيد لوحدة المجتمع وتماسكهأن ثقافة الحوار هي الضم ـ .5

ات عالقد، بينما تقوم ثقافدة التطدرف علدى الصدراع الدذي يمدزق شدبكة الوالمساواة وتكافؤ الفر 

 .االجتماعية ويفكك المجتمع

بدين ، ولدص ثقافدة التطدرفوتقوقديم التسدامح أن هناك عالقة وطيددة بدين انتشدار ثقافدة الحدوار  ـ .6

 ين االعتبارالتي يتعين علينا أخذها بعوهي الحقيقة  .افة الحوار وانتشار ثقافة التطرفانكماش ثق

وترسدديخ وقدديم التسددامح إلدراك الضددرورة القصددوى التددي يكتسدديها مشددروع نشددر ثقافددة الحددوار 

 . مفرداتها في المجتمع

 ول أفدراد المجتمددع مسددؤوليةوترسدديخها فدي نفددوس وعقددوقدديم التسدامح أن نشددر ثقافدة الحددوار  ـد .7

يددع مددع المدددني، وجم، والمجتل اإلعددالم والثقافددةالدددين، ورجددا ، ورجددالالجميددع: رجددال السياسددة

 وض هدذه المعركدة، ويتعين أن تتجند لهدا جميدع قطاعدات المجتمدع الحساسدة لخدشرائح المجتمع

الجامعات و، والتركيز على الناش ة في المدارس والمعاهد الفكرية المصيرية، بالتخطيط الجيد لها

، وهددم مهي ددون لحددل تسددع جميددع االختالفدداتر، وصدددورهم ليكبددروا وعقددولهم متفتحددة علددى اآلخدد

 .م الفكرية بالحوار الجاد الهادئخالفاته

تراتيجي ـ هي أيضا خيدار إسدباإلضافة إلى كونها ضرورة وطنية ـوقيم التسامحأن ثقافة الحوار  ـ .8

، ليددتمكن المسددلمون مددن محددو ي عصددر ثددورة المعلومددات واالتصدداالتللمجتمعددات اإلسددالمية فدد

ونها عند األعداء يفعل والتي ما فتئ ،سمها اآلخر عن اإلسالم والمسلمينتي رالصورة النمطية ال

 ، وفي كل فرصة تتاح لهم.كل مناسبة
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 م:ـــــــــــــتقدي

تمثل الثقافة أو مجموعة القيم التي تعتنقها جماعة ما، وتنصاع لها في اختياراتها وفي أسلوب 

ن يؤمن مطالب بأ شعبوكل معيشتها، عنصرا رئيسا من العناصر الموجهة للسلوك اإلنساني بوجه عام. 

لكل مجتمع أو أمة الحق في أن تختار ما يناسبها من األنساق الثقافية، لكن المشكلة  لنفسه نسقا ثقافيا ما، و

تبدأ حينما تحاول أمة أقوى إرغام أمة أضعف على إلغاء ثقافتها أو إكراهها على االنضمام إلى منظومتها 

 الثقافية.

ومحو الثقافات  وبالتالي يتخوف البعض من العولمة الثقافية التي تسعى إلى فرض ثقافة الغرب 

تحت وطأة الغزو الثقافي، وغالبا ما تعجز هذه  األخرى التي تختلف عنها، وخاصة ثقافات الدول الصغرى

 الدول عن وقاية نفسها من تأثيرات الثقافة الوافدة. فتضطر إلى التخلي التدريجي عن سماتها وقيمها الثقافية

 ماء بخصوصيتها هربا من العولمة وانعكاساتها المختلفة.أو قد تدفع الجماعات الثقافية والدينية إلى االحت

وبذلك تبدو العولمة الثقافية مهددة لثقافات الشعوب وهوياتها الوطنية وخصوصياتها الثقافية، في  

الصميم وترمي إلى تعميم أنموذج من السلوك وأنماط العيش، وفرض منظومات من القيم وطرق التفكير، 

تغزو بها ثقافات ومجتمعات أخرى، وتؤدي إلى تخريب منظومات قيم وإحالل ومن ثمة فهي تحمل ثقافة 

  ليست بالضرورة أفضل من القيم التي لحق بها التخريب. قيم أخرى محلها

ن الحواَر من أجل بلورة قيم كونية تستمد مبادئها من أوفي المقابل يرى طيف واسع من المفكرين 

قبيل المستحيل. و مهما قيل عن تأثير ظاهرة العولمة الثقافية في  جميع الثقافات البشرية، ممكن و ليس من

لبشرية و ال قدر اعلى أية حال، هي نهاية التاريخ  أن هذه الظاهرة يبدو اقة الحوار بين الثقافات، فالإع

بُعد  ، و على اإلرادة الطيبة، والصادقة نيةعلى الأن يتوفر كل حوار بين الثقافات  حينئذ المحتوم. و الُمهم

النظر و القابلية للنقد و المراجعة، و على مبدأ اإلقرار باإلنسانية المتساوية و المشتركة بالنسبة للمنتمين 

 إلى جميع الثقافات البشرية.

هل تفتح  :تنطلق هذه الورقة البحثية من السؤال المركزي اآلتي وبناء على ما سبق يمكن أن

األمن "العولمة الثقافية آفاقا وفرصا إلنجاح حوار الثقافات أم أنها تعتبر تهديدا لما يمكن تسميته 

 ؟ "الثقافي

 وسنحاول البحث في هذا السؤال وفي القضايا المساوقة له من خالل العناصر اآلتية:

 العولمة الثقافية واألمن الثقافي: وقفة عند المفهومين. -1

تلك األهمية البالغة التي اتسمت بها العولمة، وذلك االهتمام الكبير الذي حظيت به أن  كان من شأن

تعددت الدراسات التي عنيت بتحليلها وتبيان آثارها، كما تباينت التعريفات المعطاة لها. بتباين أصحابها 

في تعريفها ومجاالت اختصاصهم، فالعولمة ينظر إليها من جوانب عدة ووجهات نظر متعددة، وساهم 

علماء من مجاالت عديدة نذكر منها: العالقات الدولية، علم االجتماع، الجغرافيا، االقتصاد، األعمال 
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وكذلك ما يعرف بالدراسات الثقافية . كل هذه المعطيات تشير إلى أنه ال ينبغي االقتناع بتعريف واحد 

ختلف األفراد في فهم العولمة نظرا لظاهرة غير مستقرة ومتعددة المسارات، بل إنه أمر طبيعي أن ي

 .الختالف مواقفهم منها

و يمكن أن نقف فقط عند التعريف الذي قدمه الدكتور ممدوح محمود منصور، والذي حاول من 

ها:" عملية مدارة إرادية وغائية، تستهدف من نخالله أن يشير إلى حقيقة مفهوم العولمة حيث يرى بأ

خاللها القوى المهيمنة على النسق العالمي، اإلفادة من األوضاع الدولية التي ترتبت على التطور الهائل 

في تكنولوجيات االتصال والمواصالت، وزيادة كثافة التفاعالت الدولية ودرجة االعتماد المتبادل، 

وما نتج عن ذلك كله من الشعور بانضغاط الزمان والمكان،  -ن للقوة وصورة التوزيع العالمي الراه

في تحقيق الهيمنة العالمية، وذلك من خالل  -وتهاوي الفواصل اإلقليمية، وتزايد الوعي بالعالم ككل متكامل

لم، العمل على فرض أنماطها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمعيشية على بقية مناطق العا

تحقيقا لمصالح تلك القوى المسيطرة، من خالل منظومة متكاملة من األساليب واألدوات أو الوسائل 

  (1) المتنوعة والمتساندة والمهيأة لتحقيق تلك الهيمنة".

وهكذا تبدو العولمة وكأنها برنامج عمل يتضمن أهدافا مرجوة وأدوات ووسائل يفترض فيها 

ف بأكبر قدر ممكن من الفعالية، وتشير المالحظة إلى أن ثمة تنوعا في القدرة على تحقيق هذه األهدا

طبيعة الوسائل أو األدوات التي يتم اللجوء إليها في هذا الصدد، فثمة أدوات سياسية وأخرى اقتصادية 

وثقافية واتصالية وعسكرية وغيرها. وانطالقا من تعدد وتباين طبيعة األدوات المستخدمة في إطار هذه 

 هرة كان التنوع والتباين في أبعادها والتشعب في آثارها وانعكاساتها.الظا

أغلب الباحثين على أن يذهب  من أبعاد العولمة التي يكثر النقاش بشأنها البعد الثقافي، حيثو

العولمة الثقافية ما هي إال تعميم للثقافة األمريكية على العالم. وذلك نتيجة هيمنة الواليات المتحدة 

األمريكية على عمليات إنتاج المادة اإلعالمية والثقافية، وكذا على عمليات تدفق األفكار والمعلومات عبر 

العالم من خالل هيمنتها على صناعة السينما العالمية، وعلى عالم الكمبيوتر، وصناعة الترفيه لألطفال، 

رة عن أرجحية المساهمة األمريكية وهي أمثلة قليلة نذكرها على سبيل المثال ال الحصر، وإن كانت معب

 في اإلنتاج الثقافي المادي والمعنوي الذي يمأل الفضاء العالمي الجديد المنشأ بثورة المعلومات.

عملية حركية يتم بواسطتها فرض الهياكل االجتماعية للحداثة من  ووفق هذا المنظار تبدو العولمة 

ضاء على الثقافات األخرى، وعلى حق قن مخاطر الالمنظار الغربي عبر العالم، بما يتضمنه ذلك م

 (2)الشعوب في تقرير مصائرها. وحقها في المشاركة في هذه العملية".

إذا صدرت الدعوة إلى العولمة من بلد أو  :"وفي هذا اإلطار يشير أحد الباحثين العرب بالقول أنه

تلك الجماعة، وجعله يشمل العالم كله،  جماعة فإنها تعني تعميم نمط من األنماط التي تخص ذلك البلد أو



 
3 

وإنه طالما صدرت هذه الدعوة من الواليات المتحدة األمريكية، فإن األمر يتعلق بالدعوة إلى تعميم 

  (3) ."النموذج األمريكي وفرضه وفسح المجال له ليشمل العالم كله

كته، وقد رعلى العالم وأموبذلك تبدو العولمة إيديولوجيا تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة 

في و حددت وسائلها لتحقيق ذلك في استعمال السوق العالمية أداة لإلخالل بالتوازن في الدول الوطنية

 .نظمها وبرامجها المختلفة

دفة أو بشكل إرادي فظاهرة العولمة الثقافية، لم تعد تسمح بأن يستمر تطور المبادالت الثقاف ية بالصُّ

على الكيانات الثقافية المختلفة اختيارا حاسما: إما االندماج و االنصهار  بل أصبحت تفرض ،حر و

ى بالنظام الالتدريجي في منظومة جديدة من القيم و مبادئ م ، و إما التقوقع و االنكماش معولما يُسمَّ

 الُمفضي مع مرور الزمن إلى العزلة القاتلة.

رعاية األمل في إمكانية قيام حوار حقيقي أمام هذه المعطيات، يجوز لنا والحالة هذه، و فهل 

العدل، في زمن صارت فيه عالم اليوم، مؤسس على التكافؤ و ومنتج بين الثقافات البشرية المختلفة في

العولمة، بهذه الصفة و الخصائص، تضبط ساعاته و دقائقه، و في هذه الفترة التاريخية بالذات، التي 

ق العرقي و الثقافي، و ُمنذرة باندالع حروب الثقافات؟ تتعالى فيها من جديد أصوات مذكرة ب  التفوُّ

يدور في فلكه من أسئلة مشابهة هو الذي يدفعنا للحديث عما بات يسمى " األمن  وهذا السؤال وما

. وهو ر عقد التسعينات من القرن الماضيظاهرة العولمة في فج تناميب هاقترن استعمال"، والذي الثقافي

ً مشكالت أمنها الذاتي حيث كان نطاقها اقتران ذو  داللة من وجهين: من حيث إن الثقافة ما عانت كثيرا

إال حيث  -أي عولمة - إن العولمة نفسها ما صارت كذلك القومي مدار اشتغالها وفاعليتها، ومن حيث

 حملت على ركاب ثقافي وأنتجت ثقافتها العابرة للحدود . 

للتعبير عن حالة من التالزم بين العولمة والثقافة على نحو ال يقبل الفك والوجهان معاً يتضافران 

  .التبسيطية للعولمة -ية والتقن - اً مع النظرة االقتصاديةويتجافى تمام

بأن في العبارة قدراً من التناقض والتجافي ال يستقيم معها " أمن ثقافي" قد يوحي الحديث عن و 

اإلبداع واالنفتاح والتفاعل، تحيل  -أو يجانس - ة الثقافة إلى معنى يرادفمعنى دقيق لها، ففيما تميل لفظ

حين تبحث ثقافة عن أمنها، بهذا فلفظة األمن إلى معنى يقارب الدفاع ويجانس االنكماش والتقوقع . 

تسعى بنفسها نحو إفقار نفسها، بل نحو  -وبالتالي - المعنى، تبحث عما يعزلها عن غيرها من الثقافات

 (4)  .نقالب على ماهيتها كثقافة أو قل نحو انتحار بطيء يأخذها إلى حتفهااال

يتبدد به   -كما يرى عبد اإلله بلقزيز -  ال بدّ من بناء معنى إيجابي لمفهوم األمن الثقافيوبالتالي ف

يتأسس بهما وجهين من المفهوم أو قل على ديناميتين في الثقافة ما يوضحه من خالل ابراز تباسه، وهو ال

 (5) .معنى األمن الذي تنشده
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ً في الداللة لتحقيق  وجه أولمن  يكتسب المفهوم معنى بنائياً، تراكمياً، إن حسبنا األمن مرادفا

. أمن ثقافة، بهذا المعنى، هو قدرتها على توفير حاجاتها، على اإلنتاج شباع الذاتي من الحاجات الثقافيةاإل

خصاص والحاجة، ورفع خطر الخوف من العجز وفقدان القيم الثقافية والتراكم ومغالبة الندرة وال

. إن دافعيته، في هذه الحال، إيجابية، المجتمع والفكر والوجدان والذوق والرمزية التي تجيب عن مطالب

 .االرتكاسوتمثل نداًء عميقاً ينشد التطور والتقدم واإلبداع، وال يدعو إلى 

دي واألمن الغذائي الحسبان، ما يصدق على األمن االقتصايصدق على األمن الثقافي، بهذا 

. جميع هذه األنواع من األمن يفرض استراتيجيات إنتاجية وعقالنية في إدارة الموارد واألمن المائي

المادية من أجل حماية حق جماعي في التنمية والغذاء وإشباع الحاجات، ال أحد يتهم دولة باالنكفاء حين 

ى مقتضى استراتيجية األمن االقتصادي والغذائي ألن دعوتها إلى األمن على هذا ترسم سياساتها عل

المستوى مشروعة، وألن األمن االقتصادي والغذائي وحده يحميها من التبعية وفقدان القرار، أو يحد من 

 . تقاللها الوطني واستقالل إرادتهاذلك، ويعزز اس

أمن ثقافة ما هو ما يحميها من التبعية، والتبعية وليس من باب التعسف في المقارنة أن نقول إن 

التعاون مع  -ليست االنفتاح على اآلخر واالنتهال منه والتثاقف، كما أنها ليست في االقتصاد والغذاء

اآلخرين واالستثمار المشترك وتبادل المنافع، وإنما هي االرتهان لآلخر والعيش على منتوجه، والتوقف 

جات والسقوط في نزعة استهالك ما ال تنتج، ناهيك بالذيلية لمن تستهلك إنتاجه عن إنتاج ما يشبع الحا

 . واالنتظام في بنيته

ن المفهوم يكتسب فيه معنى بنائياً وتراكمياً، أم األمن الثقافي، وصفناه بالقول هذا وجه أول لمفهو

داللة سلبية من قبيل الدفاع  وقصدنا به القول إن األمن يرادف اإلنتاج في هذه الحال وال ينطوي على أية

. على أن حمل عبارة األمن على معنى ظن أو ما قد توحي به عبارة األمناالنكفائي على نحو ما قد ي

ليس مما يجوز فيه الطعن واالنكار  -االصطالح والدفاع وهو المشهور المتقرر بقوة أحكام اللغة والتداول 

قافة بهذا المعنى الدفاعي ما يبرره في عالمنا المعاصر وفي بداهة في حال الثقافة، ألن في القول بأمن ث

ً في الحديث عن الوجه الثاني  الجاري من تحوالته وتحديات حقائقه الجديدة، وهذا ما سنطرقه سريعا

  .للمفهوم

ي آخر يدخل يتصل هذا الوجه الثاني بمعنى دفاعي صرف على نحو ما يكونه أي أمن استراتيج

. مثلما قد يتعرض أمن بلد لخطر العدوان أو التهديد بالعدوان فيسارع إلى تعبئة القوميفي نطاق األمن 

قواه العسكرية والسياسية واالقتصادية لرد ذلك العدوان إن وقع أو درء خطر وقوعه إن أوشك أن يحل، قد 

يحمل يتعرض أمن ثقافة ما لخطر االستباحة والعنف الرمزي من مصدر من مصادر التهديد خارجي ف

المجتمع الثقافي على استنفار قواه ودفاعاته الذاتية لصون أمنه ومجاله الرمزي السيادي من خطر 

 .العدوان
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وكما أن الدفاع عن سيادة الدولة وأمن المجتمع حق مشروع حين يتعرضان للخطر، كذلك الدفاع 

افات تنتظمها الديناميات عينها . إذ العالقة بين الثقمشروع حين يراد بها إلحاق الضرر عن أمن الثقافة حق

التي تنتظم العالقة بين المجتمعات، وبين الدول، بعضها البعض: ديناميات التعايش والتجاور والتفاعل 

. حين تترجح كفة األولى، صراع واالحتكاك العدواني والصداماإليجابي واالعتماد المتبادل، ثم ديناميات ال

. أما حين يميل ا من دون هواجس أو تحوطات متوجسةلى بعضهتنفتح المجتمعات والدول والثقافات ع

ً لديه  الميزان إلى كفة التناقض والصراع، ينكفئ كل منها على نفسه ويتموقع في خندق دفاعي مستنفرا

 .واألمنحاسة البقاء 

 حوار الثقافات: داللة المفهوم ونطاقه في عصر العولمة.  -2

يمكن أن تساهم في تنمية التعاون و التبادل بين الدول  في عصر العولمة هناك مجاالت عديدة،

والشعوب. و لكن يبدو أن المجال الثقافي يُعَدُّ، من بين جميع المجاالت المتوفرة، األكثَر تأهيال ليكون 

أرضية تمهيدية لباقي أشكال التعاون األخرى. ذلك ألن الحوار بين الثقافات يقوم، من الناحية النظرية على 

على مبدأ التكافؤ و التعادل بين الكيانات الثقافية المتحاِورة. وهو من هذا المنظار، وحسب وجهة  األقل،

يكون خيارا و بديال حضاريا  نظر غالبية المهتمين بإشكالية الحوار بين الثقافات في عالم اليوم، يمكن أن

 ة الصراع و العنف.غَلل

نظرة أمة ما إلى الكون و الحياة و الموت، و إلى اإلنسان تُعبِّر فيما تعبِّر عنه، عن  -الثقافة –وهي 

و مكانته و رسالته في الوجود. و هذه الداللة التي نوظفها هنا، مستوحاة من التعريف الذي اقترحه المؤتمر 

. حيث نقرأ في وثائق هذا المؤتمر: " إن 1982العالمي للسياسات الثقافية، المنعقد بمكسيكو في شهر أوت 

ً بعينه، أو فئة هي جماع السمات الروحية و لثقافةا المادية و الفكرية و العاطفية، التي تميِّز مجتمعا

اجتماعية بعينها. و هي تشمل الفنون و اآلداب و طرائق الحياة، كما تشمل الحقوق اإلنسانية لإلنسان، و 

  .(6) "المظاهر الحيوية لشعب مانظم القيم و التقاليد و المعتقدات؛ و بالتالي، فإن الثقافة تتجلى في وحدة 

إلى جانب مفهوم الثقافة، هناك مفهوم آخر يستحق ِمنَّا وقفة قصيرة، إنه مفهوم الحوار. و كلمة "حوار" في 

"، المتداولة في اللغات األوروبية عامة. و أصُل هذه  Dialogueالعربية، هي المقابل الُمتَوافَق عليه لكلمة "

 الكلمة ينحدر من اللغة اليونانية، و هو فيها مشتق من فعل يدل على الحديث و على الجدال. 

صلي، ال تشير فقط، و كما هو "، في سياقها األ Dialogueوالظاهر أن الداللة العامة لكلمة "

نها تعني كذلك المشاركة في حديث له طابع ِجدالي أساسا: حديث يجري بين شخصين، بل إشائع، إلى 

حديث يدور بين شخصين أو أكثر، و يُفتَرض أن تكون الغاية منه، هي البحث عن نقط االلتقاء و التوافق و 

التراضي.  هي السير سِويّاً، في طريق التعقُّل و الفَْهِم و التفهُّم و التفاُهم. من هذا المنطلق،  تصبح غاية 

ّلِ حوار، هي التقدُّم  خطوات إلى األمام، في طريق  الكشف عن الحقيقة بقدر اإلمكان؛ من خالل ما ك

 يحُجبُها من رواسب التعصُّب و التنكُّر و التعتيم.
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و هنا يلزمنا االعتراف بأن الحوار بين الثقافات، ال يسلك دائما هذا الطريق السليم و العقالني.   

الثقافية، هي في أغلب األحيان عالقة منسوجة من خيوط الُمعاِش والُمتََخيَّل. و هي  فالعالقات بين الكيانات

ال تقتصر على الظهور في أشكال شفَّافة من االستعارة و التفاعل و التأثر والتأثير، بل هي باألحرى نوع 

اقبة. بل إنه ليكاد ينقِلب من التالقُح  و اإلخصاب الثقافي، كثيرا بل غالبا، ما يفلت من زمام التحكُّم و المر

إلى ضرب من العدوى الثقافية، إن صح هذا التعبير، عدَوى تنتقل بطرق سريعة و خفية. و مما ال شك فيه 

يُوفِّر ات، التصال و اإلعالم و المعلومأن التطور المذهل الذي يشهده عصرنا، في ميادين تكنولوجيا ا

 إمكانيات هائلة النتشار هذه العدوى! 

لو سلَّمنا فرضاً، بإمكانية توفُّر حدود دنيا معقولة، من حوافز تفعيل الحوار بين الثقافات، حتى  و

و التكامل بين الشعوب، فال يجب أن بل، من ضرورة التعاون و التبادل نظرا لما يتطلبه الحاضر و المستق

صعيد لتبادل الثقافي على التغيب عن بالنا، التغيَُّرات الكبيرة و العميقة التي طرأت على المجال العام ل

نت فالعالمي. لقد كبُر العالم وتوسَّع، و دة من العالقات وتكوَّ المصالح يه مجموعات وتكتالت ُمعَقَـّ

 المشتركة. 

ق نشهد آثفالعولمة وعلى األقل، كما ندركها حاليا و ارها، تعمل على تكريس الثنائية والتمزُّ

اإلسالمية. وإذا نحن استقرأنا  نية، و منها طبعا هُويتنا العربيةاالنشطار في الُهِويَّات الثقافية الوطو

ُمثقفينا المعاصرين، بخصوص هذه الظاهرة، سنلَمس عندهم ء الغالبية العظمى من ُمفكرينا واستأنسنا بآراو

بعناصرها ما يشبه اإلجماع، على أن العولمة ليست سوي الثقافة الغربية الظافرة في هذا العصر، 

هي تسعى ية منها. ليست سوى هذه الثقافة والمختلفة، و بروافِدها األوروبية، و خاصة األمريك مكوناتهاو

على سائر الثقافات اإلنسانية األخرى، من أجل إعادة تشكيلها يمها و اختياراتها و مرجعياتها، إلى فرض ق

 على نحو هجين و اصطناعي.

َّلة، التي يمكن أن تنجم عن العولمة  أوتأثيرات واالنعكاسات، الواقعية باإلضافة إلى الو المتََخيـ

إنعاش الحوار بين الثقافات. يتمثل هذا العائق في آخر ينتصب أمام َمْسعَى إقامة و الثقافية، هناك عائق

المثقفين الغربيين أنفسهم: إن العقل الغربي، عنها دراسات بعض الباحثين و مفارقة غريبة، تكشف لنا

فاهيم العقلية الكونية، بمقدار ما يسجن نفسه في خصوصيات ثقافية ضيقة، تُقِصي بمقدار ما يدعو إلى الم

اآلخر، و تعجز عن االنفتاح عليه. حتى ليبدو أن الُهوية الثقافية الغربية، كما تذهب إلى ذلك الباحثة 

، ال تنفصل عن ثقافة "اآلخرونالغرب و" ، في كتابها: "Sophie Bessis " الفرنسية صوفي بسيس

ق، ولا ال تتحدَّد إال بمعيار الهيمنة، حتى لو كانت ال تكل من رفع شعار االنفتاح والحوار بين الثقافات. تفوُّ

ة الحديثة، قد تأسَّست على مبدأ نفي اآلخر، في نظر مؤلفة هذا الكتاب، إن الثقافة الغربية، و منذ بداية الحقب

التنمية، التي تَُصدَّرها هذه الثقافة للفضاءات غير  التحديث وتعالء. إن معايير الحداثة وعلى نظرة االسو
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ه االستعالئي، سواء تمت باسم الدين، أو األخالق، أو الحداثة، أو القيم  الغربية، ال تخلو من  مظاهر التوجُّ

  (7)الديموقراطية و حقوق اإلنسان.

، في  "Thomas MC Evilley"و في السياق نفسه، يشير الباحث اإلنجليزي توماس ماك إفيلي، 

، إلى أن الهوية الثقافية الغربية ذاتها، تعاني من أزمة تعود إلى " الهويات الثقافية في أزمة" كتابه: 

لُه ق عاِملَْين: أوَّ و االستعالء على ما سواها من الُهويات الثقافية األخرى؛ و ما كونها مسكونة بعقدة التفوُّ

إحساس بذنب مقترف في حق دول العالم الُمستعمَرة  ،اَسيْنثانيهما أن هذا االستعالء يتمازج مع  إحس

سابقا، و ما تَرتََّب عنه من آثار سيئة على ثقافاتها؛ و إحساس بما أدَّت إليه الحداثة، من خالل مظاهرها 

 .(8)المتجلية في التقدم العلمي التكنولوجي و الصناعي، من إخالل بالقيم األخالقية لتلك الثقافات

ه االستعالئي للثقافة الغربية عموما،  الصريح أحيانا، و المضَمر في غالب  و من منطلق هذا التوجُّ

األحيان، تُِصرُّ كبرى الدول الغربية المهيمنة في عالم اليوم، على مصادرة حق اآلخرين في االختالف و 

ا، و تُْنِكُر هذا الحق على االختيار. و على احتكار الحق، في بلورة القيم الحضارية و الكونية لنفسه

 اآلخرين. 

و في هذا االتجاه، تسعى بجميع الوسائل، إلى فرض رؤية ثقافية خاصَّة، على أنها القانون الكوني 

ِ نموذج حضاري و ثقافي  ً لذلك  تَْرفُُض  االعتراف بأّي الذي يجب تعميُمه عل البشرية جمعاء. و تبعا

حتى و إن أبدى هذا النموذج إرادة صادقة للتفتح على القيم اإلنسانية مغاير، ال يستنسخ النموذج الغربي. 

الجديرة باالحترام في الثقافة الغربية، و على رأسها قيم حقوق اإلنسان.  فالغرب المتقدم، و على ما بات 

ها ينكشف لنا  باستمرار، غدا عاجزا عن االعتراف باآلخر، إذا لم يُرِجع إليه هذا اآلخر صورتَه و يعكس

في مرآته. و أي خروج عن قسمات و معالم هذه الصورة، ال يُنظر إليه، و في أحسن األحوال، إال على أنه 

نه دليل على التخلُّف والجمود، و باألخص ضرب من االختالف و الُمغايرة مثير لالستغراب و الشفقة، ولك

د وال  رفض.على التمرُّ

 ضمان األمن. الكيانات الثقافية: معادلة نجاح الحوار و -3

جلاه الشلديد نحلو إنه من الالفت لالنتباه أنه في ظلل االتجلاه نحلو العولملة يلتم فلي نفلس الوقلت االت

والشخصية، فبينما نجد حياة الفرد تتحول إلى العالمية نجد الفرد ذاتله يسلعى جاهلدا لتعريلف  تحديد الهوية

يعتمد هذا التعريف عللى العنصلر المحللي هويته وشخصيته بطريقة أكثر صرامة من ذي قبل، و غالبا ما 

 مثل العرقية واإلثنية.

إحيلاء قويلا للنزعلات القلرن الماضلي ات الدوليلة تشلهد منلذ نهايلة وتشير المالحظلة إللى أن العالقل

فللي يوغسللالفيا  تمزيللق بعضللها، كمللا حللد   العرقيللة أو القبليللة أو الطائفيللة فللي العديللد مللن الللدول أدت إلللى
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مملا أوجلد دوال جديلدة )عشلرين دوللة تقريبلا( و األكيلد أن هلذه الللدول  والسلودان ،  واالتحلاد السلوفياتي،

  (9) الجديدة جاءت لتعلن عن هويتها.

ءل ويفللرض واقللع التمللزق هللذا نفسلله علللى العديللد مللن الللدول و األقللاليم فللي العللالم و لللذلك يتسللا

قللة المختصللون : هللل سللتنجو مللن ذلللك كنللدا خللالل هللذا القللرن ؟ أم أنهللا ستنقسللم إلللى قسللمين : كنللدا ناط

ني بريتا ا وباإلنجليزية وكندا ناطقة بالفرنسية ؟و هل ستبقى الهند متوحدة سياسيا ؟ و هل ستظل كورسيك

شلمال داخل فرنسا ؟ وهل ستبقى المكسيك متوحدة أم سينفصلل الجنلوب اللذي يقطنله الهنلود الحملر علن ال

ي حقيقة ف؟ والقائمة  سوريا سيبقى العراق موحدا وكذلكالذي يقطنه المنحدرون من أصول إسبانية ؟ وهل 

 األمر ال تنتهي.

ة ا أيلة ميلز، اتضح لنا أن الضخامة لم تعد لهوإذا حاولنا تفسير هذه الظاهرة على المستوى الدولي

هلاب إلروبالتالي حد  تراجع عنها لصالح الوالء اإلثني والعرقي والقبللي، ففلي عصلر الحلرب الذريلة وا

 قادرة على حماية مواطنيها. -حتى الكبرى منها  -لم تعد الدول بمختلف أشكاله 

ملال فالكلل اآلن متسلاوون فلي وصلولهم للأضف إلى ذلك أنه سواء أكان الحجم كبيلرا أم صلغيرا، 

ك صادي وبلذلوالمعلومات وبالشروط نفسها، إذ أنه بإمكان أية دولة صغيرة االنضمام إلى تجمع إقليمي اقت

كسمبورغ تحقق االستقالل الثقافي والسياسي والتكامل االقتصادي، ومن غير ريب أنه ليس مصادفة أن لو

 (10)األوربي.الصغيرة من أكثر المتحمسين لالتحاد 

اسيا وإن كان هذا التفسير صحيحا في بعض جوانبه، فإن الهدف األساسي من هذه النزعة ليس سي

ملة أو يلة والعولوال اقتصاديا، بل إنه تأكيد على الوجود وبالتالي التعبيلر علن ثنائيلة أعملق ملن ثنائيلة الهو

لثقافيللة الللذي يللدافع عللن الهويللة ا المحلللي والكللوني هللي ثنائيللة األنللا واآلخللر، وعللادة مللا يكللون األنللا هللو

جلرد موالخصوصية و المحلية في مواجهلة اآلخلر اللذي يتحلد ملع العولملة، فالعالقلة بلين الطلرفين ليسلت 

  (11)موضوع لبحث علمي بل هي أزمة وجودية تاريخية.

عللد مللن يوهكللذا يبللدو أن العللودة إلللى التركيللز علللى االنتمللاء العرقللي أو الللديني أو القبلللي الضلليق 

نهلا أمعلات، إذ اإلفرازات الخطيرة للعولمة، لما لها من آثار سلبية عللى التكاملل السياسلي للعديلد ملن المجت

تحتيلة  لحساب مفاهيم تؤدي إلى إضعاف عاطفة الوطنية أو الشعور الوطني كأساس لبناء ولنهضة الدول،

الوطنية  ة بالدولةن بينها، االستهان) تحت وطنية( كالطائفة  أو القبيلة ويتجلى ذلك في العديد من المظاهر م

    ) 12(وبرموزها ومؤسساتها وإهمال التاريخ الوطني.

ا، وغني عن البيان توضيح األثر السلبي لضعف الوالء الوطني على تماسك المجتمعات ونهضلته

ت صلنع إذ ينعكس ذلك على سبيل المثال في انحسار الرغبلة الشلعبية فلي المشلاركة السياسلية وفلي عمليلا

  ات الصراعالقرار السياسي، مما يترتب عليه السلبية والالمباالة السياسية، وقد يصل األمر إلى مستوي
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المسلللح والعنيللف، ممللا أدى إلللى اشللتعال العديللد مللن الحللروب األهليللة وإلللى تفللاقم الكثيللر مللن األزمللات 

 والمشكالت االجتماعية األخرى التي تعاني منها مختلف الدول .

للتساؤل عن الوظيفة الثقافية للدولة في عصر العولمة . وفي هذا اإلطار البد  يدفعناهذا والشك أن 

من التذكير أن العولمة تشكل تحديا للسيادة الثقافية للدول، مما يستتبع تأثيرا على خصوصيتها الثقافية. لذا 

ء العولمة، التي على الدول اليوم أن تعمل جاهدة من أجل تجديد ثقافتها وجعلها أكثر فعالية في ضو

 أصبحت 

خاللها المنافسة بين النماذج الثقافية على مستوى القيم واإلنتاج والتنظيم قوية قوة المنافسة الدائرة 

 بين النماذج االقتصادية المختلفة. 

وعلى هذا األساس، تسعى الدول إلى المحافظة على ثقافاتها والحيلولة دون تذويبها. ولن يكتب للدولة     

 (13)إال إذا قامت بأداء األدوار الثقافية اآلتية :اح في مسعاها هذا، ية النجالوطن

أن تنمي في داخلها قيم الحرية و االنفتاح و الحوار و العدالة،  ذلك أن هذه القيم هي التي تجعل ثقافة  -01

 ما أكثر جاذبية من غيرها.

الثقافة سلعة ذات جاذبية عالية يصبح من  خلق تزاوج فعال بين الثقافة والتقانة الحديثة، مما يجعل -02

 السهل قبولها والتعامل معها .

على الدول التي تهدف إلى مواجهة التهديدات الثقافية للعولمة تقليل اعتمادها على الخارج عن طريق  -03

 العمل من أجل تقديم منتوج ثقافي يكون األرقى واألجود .

ثقافية مختلفة عليها العمل على تفعيل التنوع الثقافي فيها الدول التي تتكون من مجموعات عرقية و -04

بالشكل الذي يساهم في إغناء الثقافة الوطنية، ويحول دون إثارة الصراعات واالنقسامات العرقية والثقافية 

  (14)التي نجدها اليوم أكثر بروزا.

 داخل إثنية مجموعة كل تميز التي الثقافية الخصوصيات على الحفاظ أن البيان عن غنيكما أنه 

 تجعل أن للدولة يحق ليس أنه مثال ذلك من. للدولة األولى المسؤوليات عداد في يدخل الواحد البلد

 - والتلفزة اإلذاعة محطات من الدولة تمتلكه وما المختلفة التواصل وسائل وكذا البلد في الثقافية المؤسسات

 نعته يصح لما األولى الداللة أمام نجدنا األخير المعنى هذا في. أخرى دون مجموعة أو فئة متناول في

 ولهجاتهم لغاتهم اختالف مع الواحدة الدولة في للمواطنين «الثقافي األمن» تحقيق أو للجميع الثقافة بتأمين

 (15).المميزة الثقافية خصوصياتهم وتنوع

بين القوى العالمية المهيمنة على  ازال يمثل الميدان الرئيسي للتفاعلأن المجال الثقافي م: والخالصة

مغلقة على بعضها بعضا، فهناك دائما  كيانات ليست الثقافاتفشؤون العالم والقوى الوطنية المحلية. 

لتيارات والتيارات المعاكسة التي تربط بينها، والتي شكلت التواصل اإلنساني عبر التاريخ. من خالل ا
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تي تعد تقليدا ثقافيا قديما تمت ممارسته في عصور السلم وفي ال والثقافات فكرة الحوار بين الحضارات

 أوقات الحرب على السواء.

يجاد أرضية مشتركة تعزز الحوار والتعاون على حساب إوهذا الحوار إلنجاحه البد للثقافات من   

 (16)، كما يحددها "روبرت كوكس":تييناآل ينطبحيث تقوم هذه األرضية على الشر الصراع

 هو االعتراف المتبادل بالتقاليد المميزة للحضارات اإلنسانية المتعددة. األول:الشرط 

هو تجاوز نقطة االعتراف المتبادل نحو التفاعل بين الهويات الثقافية المتعددة والتي تسمح  الشرط الثاني:

 بالتعايش بين مختلف التقاليد الحضارية في جو من السلم والرضى.

                                         

 ش:ـــالهوام

                                                           
 .14ص . 2003اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة،   ممدوح محمود منصور، العولمة : دراسة في المفهوم والظاهرة و األبعاد. - 1

 .15ص، نفس المرجع - 2

 :الررابط االلكترونيهوم والمصطلح، على المف:مصطفى العيد هللا الكفري، العولمة  - 3

net .org -http.//www.rezgar.com/debat/show.art.asp? paid= 8678. gasomfa @ scs  

 عبد االله بلقزيز، في مفهوم األمن الثقافي، على الرابط االلكتروني:  -  4

e40d31a41f29.aspx-8ff5-4799-a626-http://www.alkhaleej.ae/portal/923c9a31 

 المرجع نفسه. -  5

 . 1982لمنعقد بمكسيكو في شهر أغسطس، انحيل هنا إلى وثائق المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية، المنظم من طرف اليونسكو، و   -6

، مؤرخة وصحافية فرنسية معاصرة، مشهورة برفض و نقد األطروحات الجديدة حول صدام الحضارات، Sophie Bessisصوفي بسيس،  -  7

اع. ألنها حسب وجهة نظرها، تركز على التناقض الثقافي و الحضاري بين الغرب  و العالم اإلسالمي، و تهمل األسباب الحقيقية و الفعلية للصر

 ...  واآلخروننحيل هنا إلى كتابها الهام: الغرب 

Sophie Bessis, L'Occident et les autres, Histoire d'une suprématie , Editions  La découverte , Paris, 2001.    

  يمكن االستزادة باالطالع على أفكار هذا الكاتب بالعودة إلى كتابه:  -  8

Thomas MC Evilley , l’Identité culturelle en crise, Traduction française, Editions Jacqueline Chambou, Paris, 1999 
 

   الرابط االلكترونيية إلى سياسة الهويات". على مقتدر خان، "التحوالت العالمية : من الجغرافيا السياس  -9

 2000/qpoliic14.asp-April-arabic //dowalia/qpolitic-online.net/iol-http://www.islam  

 .265. 264، ص ص  2001مجتمع ما بعد الرأسمالية ، )صالح بن معاذ المعيوف( ، الرياض : معهد اإلدارة العامة بيتر داركر،  - 10

 الرابط االلكتروني: على"، الثقافة العربية بين العولمة والخصوصية:اإلشكال النظري، "حسن حنفي -11 

016.htm-5-04/fkr4-dam.org/politic/05-http://www.awu 

  .93محمود منصور، مرجع سابق، ص ممدوح -12

 .  176. 167باسم علي خريسان،  مرجع سابق،  ص ص - 13

  150،  ص2002،  أوت 282،  عددمحمد إبراهيم منصور،  "العولمة و مستقبل الدولة القطرية في الوطن العربي"،  مجلة المستقبل العربي - 14

1512624  العدد 2013 يونيو 21 هـ 1434 شعبـان 12 الجمعـة األوسط الشرق جريدة األمن الثقافي،  العلوي، سعيد بن سعيد -   

 .185، ص 2001العولمة و التحدي الثقافي ، بيروت : دار الفكر العربي ، باسم علي خريسان،  - 16
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 -مقدمة- 

ـْ ِمْف َ َ ٍ  َ ُألَنى َ َ َعْ َلاُاـْ  َيا }: قاؿ هللا تعالى فی محکـ کتابه ُشُع بًا  َأ ُّيَ ا  للَّناُا ِإلَّنا َ َ ْ َلاُا
ِ َأْتَ اُاـْ  ـْ ِ ْلَ   َّن   . 13/س  ة  لح   ت { ِإفَّن  َّنَ َ ِ يـٌ َ ِب ٌ   َ َقَباِاَ  ِلَتَعاَ ُف   ِإفَّن َأْاَ َمُ 

      لـ تع ؼ  لملط ة  لع بية مل  م يء  إلسالـ  لؾ  الست       اللس اـ   لتلاغـ ب ف 
م  لات شع ب ا، ليا  الفًا   ى  لاأل   لماء  ما ه  حاؿ  لب   ة، ب  لت  ة  لتم هب  ل  لي أ  

 . لسعي الستالـ  لس طة بال ب    ل س 

       ما ب ف  لح ـ بال الفة إلى  لم ؾ  لعض ض إلى  اللت اب ل حااـ إلى  ل الب  إلبف   ى 
ما ب ف  لحااـ بأم  هللا إلى  لحااـ  لمعّ ق   ى  لمشالق، إلى  لحااـ  لمستب   لعا ؿ في .. أبيه

ت زيع  الستب   ، تب    لص  ة فسيفسااية هالمية ال مالمح أ  ل ف يم ف  ل   ف إليه مف أ   
تش يص  لحالة  لسياسية   ل  لية  مسألة  ل  ية  ب  ه    لتا يخ  لمن   باللز  ات   للز ات  لتي 

 . ّ ست حاالت مف  إلل ساـ  لف  ؼ   لم هبي  ص اًل إلى   ـ  إل ت  ؼ ب      آل  

     إف أ ط  ما  تلازع  لملط ة  لع بية   إلق يمية  لؾ  لتم ضع  لطاافي   لم هبي  ل ؼ ب ز 
 .  ضحًا في  ل  ؿ   ت  لتل ع  لم هبي   لطاافي

     ل   ب أ ما يسمى بال بيع  لع بي  ن   ت شعبية ض   الستب      لتسّ ط مف قب   لحّ اـ  لع ب 
  ى شع ب ـ، لاف مع  مت     لن   ت ل  ؿ أ  ػ   ت تلّ ع م هبي،  مع إطالة أم   لن   ت، ف   
تغّ  ت  لس   ؼ   لشعا  ت مف محا لة  س اط  للظاـ  لسياسي إلى محا لة إستاصاؿ  ل     لفاة 

 .أ  طاافة بع ل ا

   مف هلا ت يء أهمية  لبحث   ل   سة بالتح     لمعّمق إلش الية  ل     إل المي في  لايفية 
  لتلا ؿ ل مسألة  لطاافية في  لملط ة  لع بية،  ه  ما س تـ  ب  محا لة  إل ابة  ف  ألسا ة 

 : لبحنية  آلتية أ لاه
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 ما      إل الـ في لش   لح    ب ف  لحضا  ت   لن افات ؟: مشكمة الدراسة .1
 :تسعى  ل   سة لتح  ق     مف  أله  ؼ  لبحنية   لمتضملة: أهداف الدراسة .2

    ت  يـ   ض تح   ي لمف ـ   إل الـ     ه في بلاء  لح. 
 ت  يـ   ض تح   ي ل     إل الـ في لش  ن افة  لح    ب ف  لحضا  ت. 
 تحسا إم الية بلاء ألم  ج إ المي ي ـ    ى  لتع  ية  ل  لية   لم هبية. 

 :تسعى  ل   سة لمحا لة  إل ابة  ف  ألسا ة  لبحنية  آلتية: أسئمة الدراسة .3
 ما  إل الـ مف  ما  مما سًة؟ 
 ما      إل الـ في لش  ن افة  لح    ب ف  لحضا  ت   لن افات ؟ 
 ما  أللم  ج  أل القي لإل الـ في بلاء  لمل  ية ل ح    ؟ 

 ت يء أهمية  ل   سة مف محا لة  إل ابة  ف أسا ت ا  لبحنية  ل    ة :أهمية الدراسة .4
أ اله، إضافة إلى أف تلامي  للز ات  لم هبية   ل  لية  تغ  ت ا  لمت  ص ة بما  ع  مف 

 لملط ة  لع بية بؤ  ت ّت  قاب ة لالشتعاؿ، ت ع  مف ه ه  ل   سة ف صة مف ضمف 
 لف ص  لمم لة إل طاء ب  ا  قاب ة ل تلف     ى أ ض  ل  قع بما  تماشى  متط بات بلاء 

 . ل  ؿ   ى أسٍا إلسالية بال   ة  أل لى
 هلاؾ مح   ت زمالية تتمن  في تلا ؿ مفاهيـ  إل الـ   لم  طلة :محددات الدراسة .5

  ل  ية   لطاافية  هي مف  لمفاهيـ  لتي ب أ ت   ل ا مع قياـ  ل  ؿ  لح  نة   لم تمعات 
 . مح   ت م الية تتمن  بتلا ؿ  ل   سة ل ملط ة  لع بية بالتح   .  لم لية

 س تـ تلا ؿ     مف  لمصط حات  لتي ت  ـ  لغايات  لبحنية  س تـ :مصطمحات الدراسة .6
 إل الـ،  لم  طلة،  )): تع يف ا  ل      ها في متف  ل   سة،  مف ت ؾ  لمصط حات

 (.( لم تمع  لم لي،  ل  ية،  لطاافية،  ل  مية،  ل  ف،  لتع  ية،  ل  لة،  غ  ها
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 اإلعالم والمواطنة والهوية والتعددية الدينية لمدولة: اشكالية الدراسة.... 
لإل الـ  ل     ألساا   لحاسـ في  لتغ     لملش   أ   ل  ـ  لتاـ إ   لـ يحسف           

 ل اام ف   يه  لتصّ ؼ بم لية  مساحات  فضاء ت تعّب   ف م ل ف       ة   غبة  ا مة في 
 . لتغ     لمستل  ل ح ية   ل يم   طية   حت  ـ إ   ة     مة  إللساف

 يتغاف   ف قيـ  ل  ف « غ    طلي» طاب . إف  ل طاب  ل ؼ يعمق  للز ع  لطاافي          
 تعم ق مف ـ   معالي  لتسامح،  زيا ة تأن  ه   بطه بس  ؾ بعض «  ل ما ة» لتي ت    إلى 

 ألف    مف  لطااف  ف ال    ـ مش  ع  ل ح ة  ل طلية  ل اامة   ى حق  لم  طلة،  ل ؼ يضمف 
 ل طف ب   ط  اف ـ  فاات ـ  ملاط  ـ  لعيش بسالـ،  بفتح  لف ص أمام ـ بال تم  ز أ   أله 
 ل ؼ «  لمشت ؾ» لم  طلة ػتعلي أف لعت ؼ باال تالؼ  ل ب  به  ل  مه  لبحث  ف  ؼ. لحياز

  ف  للا ش  ط  لتعايش  لس مي،  أف    ـ  لم ت ف  م ز  آل    ال ي  ـ   ى ما يستفزه  ال 
 مغ يات ا «  الحت اف»ي ب  به      م م  ته أ  طاافته،  أف يعم   ل ميع   ى إز لة أسباب 

 .مف مشا    أفعاؿ

، يط ح  لع    مف " ل ا  ي"  "  لم   ؿ"  "  لغ يب"  "  أل لبي"ز ؿ م ض ع  ال      
 إلش االت   لتساؤالت مل  ما قب      فالسفة  ألل     ل  ف   تب  ه م آة متع  ة  لمظاه ، مف 

س    أ  ف لت  ، أ       ،  ب ى تس  ء  ل    س  أ  م ف  .ب ل ا ت ؾ  لم تبطة بسؤ ؿ  ل  ية
مسعى  لف ـ  لف سفي ل م ض ع م تبط أش   ال تباط بس    ة  لت  بة  ل اصة   باأل ماؿ 

 .ة لم تبطة بالمعيش
  مة متع  ة  ألط  ؼ، ت ـ    ى  لتم  ز ب ل ا " أ لبي"مع م     لزمف، أصبحت   مة      
،   لطالقا مف تش يعات قال لية    تلظيـ ق  ل ف " أل الب"  "  ل طل  ف"أ  ب ف "  ل طلي"  ب ف 

  ق        ؿ      ج  أل الب أنلاء ح  ات  ب    لح     ل  لية  لمتعا ؼ     ا في  لملتظـ 
 . ل  لي   لتي ت    تحت حماية  ل ال ف  ل  لي  لعاـ

 لسالي    غـ ما قطعته  إللسالية مف مسافات تا ي ية   حضا ية لتغ     لتعام   ل  يـ  لال   
مل   لم تمع  لص لي  ل  يـ  ل ؼ  اف   ع   لف ؽ ب ف  لص لي   أل لبي   الف ؽ "  أل لبي"مع 

"  أل لبي"ب ف  إللساف   لح   ف،   مل  زمف  المب ط  ية  ل  مالية، م     بم ح ة  إلقطاع، الز ؿ 
س  ء في لب ا  لم ا   أ  تحت مظالت ت فق  لال ا ف  لفا يف مف  لح ب  قسا ة  لطبيعية أ  
مف ش ة  ل مع، يعالي لفا  للظ ة  ألحت ا ية   ألقصااية،  غـ أف أغ ب  لم تمعات  لاب ػ  ل  ـ 

 .   ى  آل  م تمعات  يم   طية، مبلية   ى  اللفتاح
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  **جل أن ال يتغير أي شيءأفي العالم العربي كل شيء يتغير من **

لـ تش    لملط ة  لع بية ح  ث من  ه ه  لتغ   ت  لسياسية  لعاصفة  شبه  ل ما ية            
 ب  تا ي  ا  لممت   ما ح ث مل  لحظة ح ؽ دمحم  لب  زيزؼ للفسه في س  ؼ ب  زي   لت لسية 
 لتي ش  ت لحظًة حاسمًة فاص ة ب ف تا يخ مت  اـ مف ت  ل   لف     للظـ  لسياسية   ت  لطبيعة 

 لتس طية  ل اامة   ى  لش صلة   لعاا ية   لف    ل  ح ، ح ث  اءت ت ؾ  ل حظة لتعصف 
 .بمعظـ  لمس مات  لسياسية  لساا ة في  لملط ة  لع بية

         إف ما ح ث  يح ث مف تح الت سياسية  ما  ت تب  ل ا مف تح الت   تما ية 
  قتصا ية  ن افية     المية في م ت ف  لمفاص   لم تمعية سيع   صياغة  ل  ي   لف   
  لمما سة  لسياسية في  ل  ؿ  لع بية بما  تلاغـ مع متط بات  لتغ     ل ؼ أ   طابع  لن  ة 
 لشعبية  ليا م ّ    لتغ     لت  ي ي أ   لم طط له أ   ل ؼ يم ف  لتلبؤ بمسا  ته  مآالته 

 . لمست ب ية

         ل    تسمت  لتغ    ت  لسياسية  لحالية في  لعالـ  لع بي بأل ا  الت لاسفة ل اـ   لل ع ، 
ف ي ض بت  مق  لبلية   لت   بة  لسياسية   ضعت م ت ف  للظـ  لسياسية تحت  لمحؾ  تحت 
ـٍ بات   ى    ها  طبيعة غايات ا  حتى  طاا ة  لتالشي   لتغ  ب ل ا  ف  لفعالية  لم تمعية  لظ

 .م    ب اا ا ضمف  لمش    لسياسي،  المات  ستف اـ  ب ػ 

       إف ما تش  ه  لساحة  لع بية  سط  ضـ  لتح الت  لعالمية،  ع  ا تتص    لمش    ل  لي 
  ب   ا     مي، بما يش   إلى  ظمة   ط  ة ما يح ث مف تف يؾ ل   لة  لع بية     ا ة 
ت   ب ا  ل ؼ سيمّ  أنلاء ه ه  لعم ية بالع    مف  ألزمات   لع  صف إلى أف تست    لحالة 

 . لسياسية   ى إطا  مت  فق   يه شعبيًا بال   ة  أل لى

ه   ل  ؿ  لع بية تمت ؾ ق   ها  لسياسي  ي تستطيع بلاء أ  إ ا ة :        لاف  لسؤ ؿ  لمط  ح
 بلاء ت   بت ا  لسياسية؟ 
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            ه  يم ف ملح  لشعب  لع بي في  ل  ؿ  لع بية  يا  ته  ب  ا ه  لتي  بما ال تت  اـ في 
غايات ا  م   ات ا  لل ااية مع متط بات  غايات  للظاـ  لسياسي  لعالمي  لم يمف   ى  ل     

 . ألممي  أل   

 ه  يم ف أف تتشابه  إل    ت  لسياسية  لشعبية  لع بية  لتي    ت ل ميا  ف تعّب   ف  غبت ا 
 بإس اط  أللظمة  لسياسية ف  ا؟ 

بمعلى ه  أف  لتح الت  لشعبية  لملش  ة يم ف أف تا ف مت ا بة بال غـ مف  لتبا ف  لظاه ؼ في 
 للظـ  لسياسية  لع بية  لساا ة؟ ه ه  ألسا ة  لحاسمة ق  ت  ب  ل ا  لمآالت  لل ااية ل تغ   ت 

 .  لتح الت  لسياسية في  ل  ؿ  لع بية  لتي ما ز لت في ط    لتشّ    ل ل لي ل ا

            ل   لح  ث  ف      إل الـ  لع بي  ل سمي   ل اص في  لحياة  لسياسية  م  يات ا 
    ة  لتأن    لتأن   ف  ا، ف    اف  إل الـ يما ا      لتابع أـ  لمتب ع أـ  الهما في  لحالة 
 لع بية؟ ه   اف لإل الـ أن  في  لح  ؾ  لسياسي  لع بي  بأية  ت اهات  مف أية ملط  ات؟ 

 ما   ق ـ  لمش    إل المي  لع بي ضمف  لمش    لسياسي  لع بي؟

  ((ال يعمل اإلعالم في فراغ بل يستمد مادته من السياقات االقتصادية والسياسية والثقافية )) 

ل     ظبت  ل  ؿ  لع بية إ مااًل   ى  حتالل ا ل م  تب  أل   ة   ى م ا يا  ألمـ  لمتح ة 
 ملظمات ا مف ح ث ت ت ب ا   ى م ياا  ل  ؿ  ألان  سعا ة،   ل  ؿ  ألان  فسا ً    ل  ؿ  ألان  

 .قمعًا ل ح يات،   ل  ؿ  ألان  ت      ل صحافة

 ( Gallup World Poll ) مسح غال ب  لعالميبحسب : مقياس الدول األكثر سعادة -1

 ل ؼ يستط ع  أؼ  ألف    في ت  يمه لمست ػ  لمعيشة   ل ضا  ف  لحياة مف 2013ل عاـ 
 ل حع ت   ع ش    ل  ؿ   )في غاية  لسعا ة )10 إلى ( ألق  سعا ة )   ة صف  

,  متغ بة   ى  ز   ل م    بيا148 ألػح ث  حت ت س  يا  لت ت ب ”  ل بيع  لع بي “
فيما حافظت ل بيا   ى ، 130،   اءت مص  في  لت ت ب 104  حت ت ت لا  لت ت ب 

     ل اامة   حت ت   ليمف ف الت في أما .   الميا78 ألػم  ز مت  ـ   حت ت  لت ت ب 
  (. http://www.forbesmiddleeast.com/read.php?story=1613)142 ألػ لت ت ب

http://www.forbesmiddleeast.com/read.php?story=1613
http://www.forbesmiddleeast.com/read.php?story=1613
http://www.forbesmiddleeast.com/read.php?story=1613
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في ت  ي  ملظمة  لشفافية  لعالمية  ف مست يات  لفسا  في : مقياس الدول األكثر فساداًا  -2
ف     ص ت  ل  ؿ  لع بية هيملت ا   ى  لم  تب  ألس أ في  لعالـ مف . 2012 لعالـ ل عاـ 

ح ث  لفسا ، ف    حت ت  لص ماؿ  لت ت ب  أل    في  لعالـ     ا أفغالستاف،  في 
 ل  ؿ  لتي   فت في ، أما (173) لت ت ب  ل  بع ل   ؿ  ألان  فسا ً   اءت  لس   ف 

، 160 لعالـ  لع بي ب  ؿ  ل بيع  لع بي،  الت ل بيا أ لاها م قعا، ح ث  حت ت  لم  ز 
،   اءت س  يا في  لم  ز 156أؼ أان ها فسا  ، نـ أ  ب ا  ليمف  ل ؼ  حت   لم  ز 

، 75،   الت ت لا أق  ا فسا  ، ح ث  حت ت  لم قع 118نـ مص  في  لم  ز ، 144
 ت  ي  مؤش  م   ات  لفسا . (2012) لشفافية  ل  لية  ).    ة41 حص ت   ى 

http://www.transparency.org/.)  

بحسب  لتصل ف  لسل ؼ لح ية : مقياس الدول األكثر قمعاًا لمحريات الصحفية  -3
   ل ؼ تلف ه ملظمة م  س  ف بال ح     اءت إ يت يا ضمف ما 2013 لصحافة ل عاـ 

سمّي بالنالني  ل  لمي في     قاامة  ل  ؿ مع ت  مالستاف     يا  لشمالية، فيما تأتي 
  أان    ؿ  لعالـ  م ية  قتاًل لإل الم  ف،     ا 176مباش ة س  يا ضمف  لت ت ب 

، فيما  اءت   ؿ  ل بيع  لع بي 169،  ليمف 170،  لس   ف 174، إ   ف 175 لص ماؿ 
 .169،  ليمف 165،  لبح يف 131، ل بيا 138، ت لا158مص  :   ى  للح   آلتي

ب   أسف تظ   قاامة  ل  ؿ سبعة مف  ل  ؿ  لع بية   إلسالمية ضمف أس أ  ش    ؿ 
 .في  لعالـ في ح ية  لصحافة

  )  (2013  لش    لتالي  ب ف   قع ح ية  لصحافة في  لعالـ لعاـ 

 

http://ar.rsf.org/2013/01/30/httpen-rsf-orgpress-freedom-index1054-html ))  

http://www.transparency.org/
http://ar.rsf.org/2013/01/30/httpen-rsf-orgpress-freedom-index1054-html
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نما : يقول أحد األوروبيين إن مصدر وحدة دول الشرق األوسط ال بسبب حمولهم المشتركة، وا 
 .بسبب مشاكمهم المشتركة

  لع بي  لعالـ فيأص    تحا   لصحف  ف  لع ب ت  ي ه ح ؿ أ ضاع  لح يات  لصحفية          
 ض   لصحافة  مف  لمتع  ة  اـ  ل ـ   اللت ااات أله ح ث يظ    لت  ي   2013-2012لعاـ 

أما . لنالني  ل  لمي  في  اللت ااات بع  س  يا تعتب   لص ماؿ   لس   ف   ليمف  ؼ.يعم  ف ب ا
 . لتض  ق   الت امات   لمستم ة ض   لصحف  فف ي تما ا   لع بي  ؿ  ل بيع 

http://www.elwatannews.com/news/details/209805.  

قاامة مف           في ت  ي  لملظمة م  س  ف بال ح    في  ل  ـ  لعالمي ل صحافة، تـ  ضع 
صيا   لح ية  لصحافة، مف قا ة   ؿ،  سياس  ف،    اؿ   ف،  م  يشيات،  ملظمات  39

إ   مية، مف  ل  ف يما س ف  ل قابة   ى  لصحاف  ف   لعام  ف  آل  يف في  لح    إل المي، 
 . يس ل ل ـ  ي تطف ل ـ  يع ب ل ـ  ي ت  ل ـ أحيالا

 http://ar.rsf.org/2013/05/03/world-press-freedom-day44560-html  

 قال ف 16   سة لأللظمة  لصحفية  لع بية، معتم ة   ى تح    مضم ف في              
  صت إلى أله لظاـ صحفي س ط ؼ،  يش   ف   ل مطب  ات لاف ة في بعض  لب   ف  لع بية، 

 الت اه  لغالب لأللظمة  لصحفية  لع بية،  ال      لظاـ صحفي   بي ل ي، ألله تت     في 
  .ت ؾ  ل   ل ف  صااص  أللظمة  ل  ب  لية،   لس ط ية،   الشت  اية

،   لسياسية،   القتصا ية،   ال تما ية، في  لم تمعات  لع بية:  ل   ط  ل ااـ في  للظـ ه    اا 
 إلى أف هلاؾ  لان   مف أ  ه  لشبه ب ف  للظ ية  لس ط ية  مما سات    سة أ  ػ ت ص ت  

      http://www.pressliberty.4t.com/HTML_FILES/1-2-2.htm  . لصحافة  لع بية

           ما ب ف مما سة  إل الـ ل     لتال ب بالع  ؿ  ما ه   ل  ف  لاتاب  لش    ل  ب ت 
     صلا ة  لا ب،  ل هـ،  ل   ع،  لتض     لممل ج، إلى صلا ة  ( لمتال ب ف بالع  ؿ )ش    
هلاؾ  لمش    إل المي مف  لط ؼ  آل    لمتمن  بصلا ة  لف ح، صلا ة  ألم ، .  ل  ؼ

 .صلا ة  لمحبة، صلا ة  لح ي ة، صلا ة  ل أؼ  لعاـ،  صلا ة  ل  ي

          لـ ي ف  إل الـ في   ـٍ ما  ا ج إطا   الت اـ   لتش يؾ بأله ي  ـ ب  ٍ   لتابٍع  لمل ا  
 .ل لظاـ  لسياسي في  ل  ؿ  لع بية   للظـ  لسياسية  لمشاب ة  أل  زت ا  ألملية بال   ة  أل لى

http://www.elwatannews.com/news/details/209805
http://ar.rsf.org/2013/05/03/world-press-freedom-day44560-html/
http://www.pressliberty.4t.com/HTML_FILES/1-2-2.htm
http://www.pressliberty.4t.com/HTML_FILES/1-2-2.htm
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اإلعالم بكل أشكاله ليس منبّت الصمة عن الواقع، بل هو االبن الشرعي لمواقع والتعبير عنه )) 
  ((لبياتهبإيجابياته وس

ض بت لز ة  لمبالغة     ها  مي ا في  ل    ف  لع بي ،   ب ت  ف لفس ا في          ل   
  بتعا   لف    لع بي  ف  لمما سة إلى إضافة" ملظ مة  لس  ؾ  ال تما ي   لسياسي   لف  ؼ 

.     ال ت  ؼ باآل   ل يم   طية

  الت نمة ف  ة إ   ي  ف فا ال  مؤن   ، أف  لع بي  إل المي  ف يم ف ل  طاب           
 ح   لغز  إلى–   لع بية  ألقطا  ب  ة ب ف  لشعب   لس طة مف   ة   ص مات حا ة ب ف 

   ل يم   طية يحظى بالمص  قية أف ؟ ب    ف يم ف ل     ل طاب أ  ػ مف   ة -   الحتالؿ 
 في  الستب      ل  تات  ية  معا  ة  آل   آ  للا  لا غا ق ف حتى إ   –  أل با  إ    في –   لحيا  

  لماضي  لؤمف بالمسّ مات أ هاـمع      هامش ضا   مف  لح ية  لمتاحة ،  ال لز ؿ لعيش 
 أ ضا لا تغ    إلى– ح اما  مح  م ف  من ف ف –   ل ه      ا  ش ب  ال لسعى أا  لتي 

 . ميعا مسؤ ل ف  ف ت    ا – ألفسلا–  لمز ية  لتي لحف 

هامش الحرية متاح فقط لمقابضين عمى السمطة والسائرين في ركاب نظرية الوصاية )) 
  (( الحوار وفضيمة االختالفأدبالفكرية مع تغييب 

 تح يضيا أ   طابا تح   يا  تل ي يا  ليا تب ي يا  إل المي ع   ل طاب            ه  يم ف 
 . ألح  ث  لفعاليا  آليًا بحسب أ من    

   بية   ف إصالح سياسي ح ي ي ة في أية   ؿيةمع  مات ؿال يم ف ت  ف  م تمع            
 . ت ف   ب اة  يم   طية ح ي ية،    ت  ؼ  ام   ح ي ي بح  ؽ  إللساف

 ( ساا   إل الـ  م ما ) مف  ـ  لصحافة  س طة   بعة لم ا لة  لصحافة          ل      لا  ن   ً 
 ب    ح ث قاؿ أح هـ.  لتش يعية   لتلف  ية   ل ضااية: بف  ع م لتيسي     لنالنة ل ح  مة  هي

نالث س طات ت تمع هلا تحت س ف في  لب لماف،  لاف هلاؾ في قا ة  لم  س  ف : " لص  
 .ت  ا  لس طة  ل  بعة  هي أهـ مل ـ  ميعا

        حالة  إل الـ في  ل  ؿ  لع بية  لتي يعالي ف  ا مف أزمة   ـ ح ية  لتعب     لتي ال 
تلفص   ف أزمة  ل يم   طية في ظ  ألظمة س ط ية أب ّية ت تزؿ  افة  لس طات  تضع ا ب   
 .  لز يـ  ل ال   لتا ي ي  لم  ـ، مع تغ  ب ل     لتلظيمات  لشعبية  ملظمات  لم تمع  لم لي



 2016- جامعة الطفيلة التقنية  / المؤتمر العلمي الدولي الثاني 

 

 10 

        في ه    ل سط  لسياسي  تح ؿ  إل الـ إلى أ  زة ح  مية تأتم  بإم ة  لح  مة   أل  زة 
 ألملية  تا ف م مت ا  ألساسية  ل  اية للظاـ  لح ـ  لمتمن  بالز يـ  تعباة  ل ماه   مغّ بة 
 . ل  ي   إل   ؾ لصالح  غبات  للظاـ  لسياسي  تحش  ها لتأ     افة مما سات  للظاـ  لسياسية

      ل ص في  لمع فة  ل ص في 2003       ل   أظ   ت  ي   لتلمية  إللسالية  لع بية لعاـ 
 . لح ية، لاف  ب   أف  لمعالاة في   ؿ ما بع   لن  ة ستا ف في فااض  لمع فة  فااض  لح ية

 
        ل   مّ   إل الـ  ب   لتا يخ بس س ة ن   ة مف  الت امات مف  ل ميع، فالمعا ض   لمؤي  

 .  ي  أف يصطف  إل الـ ل البه  أف  تبلى م  الته  ي    أف ا ه  ي ّ ج شعا  ته
إال في  اـ  (  ت  ع أ  ة شيطالية )        لـ يحص    هاف   تلب  ج   ى ب  ءته مف ت مة 

ـ، أؼ بع   مسمااة  اـ مف   ت   ه آللة 1447ـ بع  أف  اقبته  لاليسة بالح ماف  اـ 1996
 . لطبا ة  لتي غّ  ت   ه  لتا يخ  لم ت ب   لم   ء

 
ـ،   ل ؼ 1941        في  أل  ف تـ إص    لظاـ سّمي بلظاـ م  قبة  لحماـ  لز    في  اـ 

يحظ    ى  ل  اات غ    ل سمية  قتلاء  لحماـ  لز   ،    ى  ّ  مف ل يه حماـ :  لّص   ى
ز    أف  با   لتس يمه إلى أق ب م  ز ل  يش  لع بي  الؿ  ش ة أياـ مف تا يخ لش  ه   

 . ـ1990 لـ   غ  للظاـ إال في  اـ .  للظاـ
 

      ما يح ث في   ؿ  ل بيع  لع بي ل ع مف  ل   ف   لتالقح  لف  ؼ   لسياسي  ل ؼ  ص  
ح ث  لمتعا ؼ   يه ه  أف  أل    ل  ية . لحالة  لتصا ـ  ما ه   لحاؿ في مص   ت لا  ل بيا

تا ف مت  فة  متأ  ة  ف  لح  ؾ  ال تما ي   ل ؼ ب   ه ي  ف مت  فًا  متأ  ً   ف  لح  ؾ 
لاف  ألان   ط  ة  ل ما .  القتصا ؼ، مما    ق ف  ة  تفا تًا  ط  ً        لم تمع  ل  ح 

  لح  ؾ مت اهاًل  لبع   ال تما ي   القتصا ؼ  ما ح ث في مص  ؼ تص    لبع   أل    ل ج
 ل ما أصبح  لص  ع   ى تطب ق  لش يعة  ّ  حسب م هبه    ت ا ه، فيما مص  تت ظى 

 .فأ ػ  لؾ إلى تشّ ه  فصاـ سياسي    تما ي  ف  ؼ   قتصا ؼ.  تتالشى   تما يًا   قتصا ياً 
 

       أما إ الميًا ف   تفاقمت حالة  لم ض  إل المي  فصامه  لمزمف  ب  تلا الته   طابه 
 . لمتلاقض ما ب ف ن  ت ف  ح م ف  ز يم ف   ت اه ف سياس  ف
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      ه    هي م تمعات  لم ز  يؾ، ت ؾ  لم تمعات  لتي تلض ؼ تحت ا  ل ب ية   لعشاا ية 
في ه ه  لم تمعات  ل  ب شعا   ل يم   طية بالت اب .   لتيا  ت  ل  لية   ل  مية   ل ط ية

بالقيمة السمبية  ه   ما يم ف تسم ته .  لافاء ت إلى  لت اب  ل الء ت   لتش يالت  لم ز  ي ية
،  تعلي أف قيمة  لما ة  ل اـ غ    لمصّلعة تا ف أ  ى مف قيمت ا بع   لتصليع،  ه  المضافة

ما  لطبق   ى  لحالة  لسياسية ل  ؿ  لم ز  يؾ  لتي تا ف  ل يم   طية ف  ا أفض   ل ما ال  تـ 
 .ألل ا في ظ   لحالة  ل  قعية لف تؤ ؼ إال ل ف ضى   ل   ب. تطبي  ا

 
ل    اش  إل الـ  ما ه  حاؿ  ميع  لفعاليات  ال تما ية  أل  ػ، حالة مف  ل صاية تمن ت 

في  ل هلية  ألب ّية  لتي تتح ـ ب ا لز ة س ط ية شام ة، ت فض  لل    ال ت ب   لح   ، إل ا  هلية 
 . متالؾ  لح ي ة  ل  ح ة  لتي  لبغي  لتس يـ   إل  اف ب ا

 .فالتغ    في  إل الـ لف يح ث   ف إز حة  ألب  مزً   ق ًة  س طةً 
       يش   مف  ـ  ألب ّية إلى      بلية ف قية ت  ى مصالح  ألف     تح ص   ى أف تظ   

إله مف  ـ  ألب  ّب  ألس ة أ  . بص  ة  لملعـ  لمالح  لمالع،  لتابع   لمتب ع،  ل   ي   ل  ية
 . لشعب،  لتي  تع ق مص  ها  معيشت ا     شؤ ل ا ب    ه  مز  ه   غباته...  لعاا ة أ 

  ( لهوكمتاالعالم أما أن يكون بّناءًا أو يكون هّداماًا وفقاًا لموظيفة التي أ ) 

 ل ما   ػ  ايا  ل  لة أف  لل    لم  ه له إهالة لش صه، فلحف إ ف أماـ ه مة أش ا        
 ل ما ب أ  لمص ي ف   م ـ  أل ؿ مف .   ى  إل الـ ت  ؼ إلى  لق  لح يات  تاميـ  ألف  ه

  ف      لظاـ مبا ؾ ل م ة  أل لى مل  نالن ف سلة،  اف أان   ألط  ؼ ح  ة  إل الـ، سا ت 
حالة مف  ال تباؾ     ساا   إل الـ،  ب أ معظـ  إل الم  ف  لبحث  ف م قع أ           بع  
س  ط  للظاـ،   الت  لصع بة  ألساسية هي   ـ      مالمح   ضحة، لاف  لنابت  ل ح    اف 

  لتي  لتابت      ال بأا ( لتح ؿ) غياب لظاـ مبا ؾ  ل ؼ أصبح ساب ا،  ه    ب أت  م ية 
به مف  لزمالء،   قف  لبعض      ساحات مؤسساته  لصحافية،  اصة  ل  مية مل ا، ليع ف  

 مف  القته بالع    لسابق،  تسابق  لبعض  آل   في  لتح ؿ، إلى    ة أصابت ( لتطّ  ) 
 ف   ح ث.  اف ه    لم قف ه  إح ػ أهـ مش الت  إل الـ في  لم ح ة  لتالية.  ل م    باللف  
 .مص  ق ته لت  ة ه    لتحّ ؿمف  إل الـ قطاع ال بأا به 

  ل ما ب زت أاب   م يات تط    2013  اء  لتحّ ؿ  لنالث بع   لنالن ف مف   ل   لعاـ 
إ المي ل ساا   إل الـ  لمص ية   إل الم  ف، لتؤ   صحة م  لة أف  إل الم  ف   ى   ف 

 . م    ـ  لمم ل ف ل ـ  ل ساا  ـ  إل المية. م    ـ
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،   لمع  فة ب الا ا  لتاـ ل ح  مة، « ل م   ية» «  أله  ـ» «  أل با » لصحف  ل  مية، إف 
 غـ غ ق ا في  ل فاع  ف لظاـ مبا ؾ إباف أياـ  لن  ة  لنمالية  ش ، إال أل ا بم    إ الف  

 . طاب  لتلّحي،  الت أ ؿ مف هتف ض ه

  اما، 130، لش ت أ ؿ م اؿ في تا ي  ا،  ل ؼ يمت  ألان  مف « أله  ـ»ب  إف صحيفة 
 .، مع إشا ة في  لصفحة  أل لى إل   ف  لمس م فل م ش   لعاـ ل ما ة 

 :برامج التوك شو

ب  مج  لت ؾ ش ، لـ ت طف بعضًا مف  م     لصحف ف ط،  لـ ت    في ملافسة مع ا إف 
ف ط، ب   طفت  ؤساء تح ي ها، فع    ب   مف م  مي ه ه  لب  مج، يعم  في  ألساا صحافيا، 

 . أصبحت  لصحف،  صحاف  ها، تعم  في   مة،  ايا  لتح ي   ب لام ه

 لط يف  ل ؼ يم ف  ص ه هلا، أف      مف ض  ؼ ه ه  لب  مج تح ل   إلى م  مي ب  مج ت ؾ 
ش  مسااية،  أصبح طبيعيا أف ت    لض ف  ل  ـ م يعًا غ ً ، لاف  لمش    ألان   هشة، ه  
ظ     لض ف في أان  مف ب لامج   مي، ح ث   ػ بعض ـ أف ه    ألم  باللسبة له يمن   

 .تشا ؾ ب  مج  لت ؾ ش  في صلا ة  ل أؼ  لعاـ ب   تأا    .، ليا أان «م   ً  مالياً  »

 :القنوات الفضائية الدينية

 لط  ت  ل ل  ت  ل  لية تص ح في  لفضاء،  باتت هي  لم  فع  أل ؿ،  بعلف غ   مسب ؽ،  ما 
 ص       ل ل  ت  ل  لية في  لعالـ  لع بي، بش    اـ، إلى  . يسم له مش  ع  ل  لة  إلسالمية

ه    لع    ن   أسا ة  ن  ة  ف مصا   تم ي        ة ه ه  ل ل  ت، .  قلاة150أان  مف 
لى أؼ م ػ  تأن  ه    ل م    ب طابات  لا  هية    لمضام ف  لتي ت  م ا،   ألهـ  م   ها،    

أغ ب  ل ل  ت  إلسالمية ال .   لتح يض ض   آل  ،  لتي تلت  ا  ت ّ   ا أغ بية  ل ل  ت  ل  لية
تعتم    ى  لص  ة  ت  ـ ب  مج   ظية،  تستبع   لم أة  ال تسمح بظ   ها  م  مة ب  مج أ  

  لتي تحض   ى    هية  آل      ـ ت لاته من  ة  ل  ؿ ضيفة،  تمت ئ ه ه  ل ل  ت بالفتا ػ 
 .في  أل يا  أ  قت   لمعا ض ف

 ت ؾ  ل ل  ت، أل ا ليست قل  ت إ المية م لية، ب  ملاب    ااية تح يضية،  بالتالي يم ف   تبا 
ل   . ال تصم  أماـ أؼ ت  يـ إ المي يعتم  معا     أل  ء  إل المي  الحت  في  م  ن ق  لش ؼ

 ل ل  ت  إلسالمية مف  ل  ف ل سياسة،  باتت تعتم   ل  ط  لمتعم  ب ف  ل   ؼ  لان   مف تح لت 
 .  لسياسي
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عالم توفيق عكاشة إلى إعالم أبو إسالم عالم إبراهيم عيسى وا   :ما بين إعالم طوني خميفة وا 

 ب   أف  إل الـ في زمف  لتح الت  لحاسمة ق  أ   مسا ً  مباش ً    ضحًا بح ث يعّب   ف 
 لم ل ف  ل ف ف   لغايات  لملش  ة ل  اام ف   ى ه    إل الـ  ل    ،  يم ف مالحظة  لؾ مف 
 الؿ ما ي ّ ـ مف ب  مج ي  ف ف  ا  لم ّ ـ ه  ل ـ  لب لامج  ل ح    ما ه   لحاؿ مع إب  هيـ 

 . يسى  ت ف ق   اشة  باسـ   سف  أب  إسالـ

إف  ل ط  ة في إطالؽ  لعلاف لا  ه    لم ل ف  ل ؼ  ت ؽ لاللعتاؽ   لح ية  ي يأ   مساحته 
 ساحته، تتمن  في أف  لم تمعات  لع بية ليست ق ية  ال متماس ة ل    ة  لتي ت ع  ا ت ضـ 

فما ز لت .  تست  ب    ه    لغّث   لسم ف مف  إل الـ أحا ؼ  لت ّ ه   للظ ة   أل    ل  يا
 لم تمعات  لع بية تل ء تحت سط ة  لان   مف  لمس مات   لغ بيات   لعا  ت   ت  لصفة 
 لت    ية  ل اامة   ى  إل الء مف قيـ  أف ا   مما سات بع  ة تمامًا  ف قيـ  مف  ـ  ل  لة 

 .  لح  نة

 النيوزويك نهاية األبيض واألسود: نهاية الصحافة الورقية

  ى آ   أ    ها  ل  قية ”  لل  ز يؾ“  لعل  ف  أل     ل ؼ  ضعته م  ة  اف ه   ه 
هلاؾ في . أما ص  ة  لغالؼ ف ي باألبيض   ألس   ل بلاية  ل ؼ ت ع ف  ا  لم  ة.  لمطب  ة

ال شؾ في أله  ب  محزف  .NEWSWEEK أ  ى  لبلاية ل حة مع  ة تحم  ه    السـ  لش   
 ب  – لا  محب ل  ه  لم  ة،  لتي  مت  تأن  ها مت ا زً   ل اليات  لمتح ة  ألم   ية ليص  

 . إلى  لش ؽ  أل سط   لياباف    سيا،       ب   مف  لملاطق   لب   ف–  لت  مات  لمتع  ة 

م ما تغل لا بالماضي، فلحف لعيش أماـ ح ي ة   قعة ال  لفع  اللتفات ح ل ا،  هي ضعف 
.  لصحافة  ل  قية أ  م ت ا م اب  صع    لم  قع  اللات  لية أ   ساا   لت  ص   ال تما ي

لما ي تفي بالمتابعة   لان   ف ممف  تغلى بالصحافة  ل  قية لـ يع  يشت ؼ  أل      لمطب  ة،    
 . لم الية  لس  ة   لم يحة،  ه   الا في ب ته أ  م تبه

 آلف  لا   بحث  ف  لم  ضيع  ل فيفة  لصا بة،  لتي . مز ج  ل ّ  ء ح ؿ  لعالـ   هل   تغّ   
ق ة ف ط مف يفض   لصحافة . تحظى بالتفا     إلنا ة بسبب م  قع  لت  ص   ال تما ي



 2016- جامعة الطفيلة التقنية  / المؤتمر العلمي الدولي الثاني 

 

 14 

قت ت لفس ا، ألل ا حا لت أف ”  لل  ز يؾ“.  ل ص لة،  لال ـ ف ط ق ة ال يملح ـ  لمع ف أؼ أهمية
 .شيء محزف لمحبي  لصحافة  لال ا  لح ي ة. تحافع   ى معا   ها  ل فيعة

لاف بع     ف  لتشاؤـ، صحيح أف  ساا  إ المية  ب  ة ستل ا    ح ة ت    أل  ػ،  ه ه م  ة 
 لالحع  آلف ما يسمى  لصحافة  ل  ية  ل م  ة،  لتي فإللا.  اتية ال يم ف ألح   ل ق ؼ ب    ا

ت  اب  ألح  ث لحظة لحظة،  ب  تح يالت م ت فة،  آ  ء من  ة س  ء  ب   لصحف  ل  مية 
 . م  قع ا  لح  ية، أ   لم  قع  اللات  لية  إل با ية،  لتي سحبت  لبساط مف  ل ميع

ب   أف .  غ  ها،  لاف هلاؾ   امًا ب         بزغ مف ح ث ال لع ـ”  لل  ز يؾ“سلفت   م غم ف 
هلاؾ مف س  ت ف معلا،  سي  ؿ إللا    لا فعال  ص   لتسطيح  إل المي،  لف يعن   با  
 لاتاب   ى مف ي ب  ت ظيف ـ، إال أف  تماه   مع  لم  ة  لصحافية  ل فيفة   لس يعة،  ي  م   

 .ه   أيضا  أؼ يحم  ق  ً  مف  ل  اهة.   بات صحافية س يعة  ل ضـ

      إف  لح ية  إل المية ليست لظامًا  ال  ست  ت  يات، ب    ما هي أس  ب حياة  ن افة معاشة 
 . مما سة مالحظة  س  ؾ   مي

        ل    ل ت  لشب ة  لعالمية ل ساا   إل الـ ما ي في مف  لمساهم ف  ل    في  ّ  ز  يٍة 
 اماًل ح ي يًا   قعيًا   ضًا  ف أف تب ى م     با ة  (آ  ء  لبش ية )مف ز  يا  أل ض لت ع  

لعـ  آلف هلاؾ  أؼ  اـ  المي أص   يأ   م اله . تت    في أ  قة  ميا  ف  لسياسة  لعالمية
 .     ب  ٍة   قت   

 (Think Global Act Local  فكّ ر عالمياًا وتصرف محمياًا )    

               فاأل  ف  ل ؼ سبق     لا إص   ه للظاـ م  قبة  لحماـ  لز   ، ه   ل ؼ أيضًا 
 اف أ ؿ   لة   بية يصبح ل  ا ة  لم اب  ت ف  ا م قعًا مع لًا   ى  لشب ة  لعل ب تية  اـ 

 .  www.arab.net/gid/welcome.htmailـ 1997
 

، فإف إ مالي ت زيع  لصحف في  لملط ة  لع بية في « لظ ة   ى  إل الـ  لع بي » ف ًا لت  ي  
 م يا    ال  مف 1.7 س ؼ تح ق  لصحف لح  .  م   ف لس ة12.8 ب غ 2012 اـ 

 4.7 إل اللات  الؿ  لعاـ  لحالي، مف إ مالي  للف ات  إل اللية في  لعالـ  لع بي   ل ؼ  ب غ 
 .م يا    ال 

في  لعالـ  لع بي تضا ف نالث م  ت في  لعام ف « فيا ب ؾ » بالم ا لة، فإف     مست  مي 

http://www.arab.net/gid/welcome.htmail
http://www.arab.net/gid/welcome.htmail
http://www.arab.net/gid/welcome.htmail
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 م   ف 45.2إلى  2013مف  لعاـ  لماضي  (حزي  ف) لماض  ف، حتى  ص  في   ل   
ت ا ز     مست  ميه ” فيسب ؾ “أ  ف   .« لت  ي   إل الـ  ال تما ي  لع بي »مست  ـ،  ف ًا 

.  2013 م يا  مست  ـ لشط ش  يًا،  الؿ  ل بع  لنالي مف 1.15حا ز 

 

 
 2013توزيع االستخدام العربي لشبكات التواصل االجتماعي لعام  (  )شكل رقم 

تع  ملط ة  لش ؽ  أل سط  شماؿ أف ي يا مف أ  ى  لملاطق لم ً  في إست   ـ   إلتشا   إللت لت، 
 م   ف ش ص يعيش في 338 م   ف مست  ـ لإللت لت مف أص  125فال ـ  هلاؾ أان  مف 

   ه   ش    ب ف أاب   ش    ؿ   بية  ست   مًا لإللت لت. لملط ة
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 أكبر عشر دول عربية استخداماًا لإلنترنت (  )شكل رقم 

ح ؿ  لعالـ ت تلي  تتص   م يا  ملزؿ 1.83مف أص  ي ا ب  م   ف ملزؿ 750ح  لي هلاؾ 
. ب  مات  لشب ة  لعل ب تية

فيما ب غ      . م   ف م قع في  لعالـ200 يب غ      لم  قع  إللات  لية  لم ت فة  لغايات ح  لي 
   ص       ل  اؿ .  لعالـمف لساء% 37 م يا  بلسبة 1.3 للساء  لمست  مات لإللت لت 
بما . مف      ل  اؿ في  لعالـ% 41 م يا  بلسبة 1.5 لمست  م ف لإللت لت في  لعالـ 

 .مف      لبش   ميعاً % 39 م يا  إلساف بلسبة 2.8م م  ه 

  ى ملاطق  لعالـ  لتشا   لإللت لت هي   ؿ قا ة أ   با، ح ث ب غت في ه ه  ل ا ة لسبة أما أ
، فيما  الت قا ة  ف ي يا  لسم  ء  الق   لتشا  مف ب ف  %75 لتشا   ست   ـ  إللت لت ح  لي 

      ميع ملاطق  لعالـ  ل ما س  ت  لعاـ  لحالي لسبة  لشتا  الست   ـ  إللت لت تص   لى 
 .ف ط مف     س ال ا % 16

ح ـ  ل ساا   اللات  لية  لتي س ت   ل ا  لمست  م ف ح ؿ  لعالـ في  لنالية  ل  ح ة  ب   ب غ 
 . م   ف  سالة1.8شب ة  اللت لت ما مع له 
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 م يا    ال ،  أله يف ؽ        97    ت  ي    لي أف     صلا ة  لمحت ػ  إلباحي فاؽ  ؼ 
ؼ باؼ  ياه   آب   لت ف ي ا م تمعة  فيما .مف ماي   س فت        أماز ف   ت   ـ    

 سلة  تع ض ف ل محت ػ  إلباحي بس  لة   ى 16 – 8 بالماة مف  ألطفاؿ ب ف سف 90تب ف أف 
 م   لًا 25 بالماة مف م  قع  إللت لت،  يص     ها إلى 12ؿ  لم  قع  إلباحية ثـت .  إللت لت

 ت     م يات  لبحث  لتي .  م يا  ب ي  إلات  لي إباحي2.5م قعًا،  يتـ   ميًا ت   ؿ لح  
 م   ف  م ية بحث 68 بالماة مف إ مالي  م يات  لبحث، ب  قع 25تست  ؼ ت ؾ  لم  قع بلح 

 . م   ف ما ة  تـ تحم   ا   ميًا  ب  مح  ات  لبحث35  ميًا،  

 
 2010- 2000درجة تطور انتشار مستخدمي اإلنترنت في العالم ما بين عام  (  )شكل رقم 

  ((مما ال شك فيه أن المستقبل رقمي)) 

  التصاؿ في  إللساف ل اسـ  لمشت ؾ ب ف     لت   ات   لسياسات  إل المية ه  ت بية حق 
  لعاـ مف مما سة  ل قابة  لشعبية   ى أ  ء  ل أؼ ،  تم  ف  ل أؼ  لمع  مات   لتعب    لح   ف 

 . مؤسسات  ل  لة   لم تمع
 مف تحص    لحاص   ل  ؿ بأف م تمعاتلا  لع بية  الت ػ  ال تز ؿ ػ مف ت  ف  قص   ألظمة 
 إل الـ  لساا ة  ف ت بية ه ه  لح  ؽ  ميعا ،  لؾ أل ا لشأت  لمت فى ِح    ل  لة  لع بية 

  لمتعالية   ى  لم تمع ،  ت لت  لع      لح  مات  لمتعاقبة م مة تط يع  إل الـ  الستب   ية
لتح  ق أغ  ض ا  مآ ب ا  ل اصة   ف   تبا  ل مص حة  لعامة ،  ُف ض   ى  ألغ بية  لعظمى 

 تشغ   ماا لة  ل  اية   لتعباة   لتعتيـ   ى  لح ااق فيمف  إل الم  ف تا يا    طاقت ـ 
  لع بي  إل المي  فت ا   للظاـ هي  الت  للت  ة  لمح  ة مف    ء  لؾ .  بال  قع  ل  ي تزي ف 
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   لح ية   ى  لس  ء ،    زه  ف  لل  ض ب   باته  لح ي ية ،  ح ماف  الست الؿ امة لم  مات 
 إ الـ يحتـ     ه ، حتى فى زمف  لسما  ت  لمفت حة  ن  ة في مف ح ه  لع بي لم  طف 
 .    لمع  مات التصاالت

 
 2017انتشار اإلنترنت في العالم عام  (  )شكل رقم 

 في مع  لؾ فمف  إللصاؼ ل ح ي ة أف ل    أف ه    لزمف  ه ه  لن  ة ق  لعبا      هاما  حاسما 
  لب   ف في  الؿ  لع    أل    ،  ت  ى  لؾ ب ض ح أاب   لع بي  إل الميز ز ة أ  اف  للظاـ 

 مل  مط ع  لؾ  لع   ،   بما  ال تما ي   الحت اف  لسياسي تف  ت ف  ا    م   لح  ؾ  لتي
  ل يم   طيتا ف مص    لمغ ب   ليمف مف أب ز ت ؾ  لب   ف ، ف   سمحت ظ  ؼ  ل امش 

صا     لح يات  للسبية  لمتاحة ل   ا بتحف ز  لصحافة   لفضاايات  ل اصة ،  ت ظ ف أ   ت ما
 ،  تح ي  قطا ات   سعة مف  ل سمي  لتم     ى ن  بت  إل الـ فييع ؼ باإل الـ  ل     
  ل ؼ ه    لسياؽ  ل  ؿ بأف  لتضاف    لتالقح  لف ي  في مف غ    لمبالغة .  ل م    مف سط ته 

   ز  للظاـ  لتيلشأ ب ف  سااط  إل الـ  لت    ية  ألان  ح ية ،  ب ف أقلية  إل الـ  ألح ث 
 ل ن  ة  ب   ة  لع بي ت  اة أ ياؿ  ل بيع في  ف  حت  ا ا ، ق  لعب  ل     ألهـ  لع بي  إل المي

   ال تما ي  لسياسيت   ات ا  لسياسية   لم تمعية ،  هلا يم ف  لتأا     ى أله إ    اف  ل    
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  ل ؼ ه   لمفّ   لن   ت  لشع ب ، فإف  إل الـ  لح    لمست   ه    الستغالؿ  الستب   أللظمة 
 .   يعّ   بإل ازها   ئ

 .باؤه  أبلاؤه في آف   ح آ إل ـ . لسياس  ف مست  ا ف ل لظاـ  لطاافي  ملت  ف لهيم ف   تبا  
مع .   ه    تـ بالتضامف   لتآز  في ما ب ل ـ. لطاافية تصلع ـ، نـ ي  م ف هـ بإ ا ة إلتا  ا

 ف ط هلاؾ   اؿ  لسياسة ليا . لطاافية، ال م اؿ لب  ز   اؿ   لة إال في حاالت إستنلااية    ً 
 سياس  لا ال يحص  ف  يح  لشعبية، إال إ   ز     . ب  بالمعلى  لغ  ازؼ ،بالمعلى  لع مي ل ا مة

ما أل ـ  بسبب إستلا هـ إلى  لعصبيات  لطاافية، يفت   ف ؾ . اصفة  لعصبيات  لطاافي
لط  اف ـ مع  ل  ؿ  ل ا  ية، أان  مل ـ " سف  ء" ه   ما   ع  ـ · بالض   ة إلى  ل  ية  ل طلية

 .سف  ء ل طل ـ

  ل ما ي  ف  ل طاب  لسياسي   ى ه ه  لحً ة فال يسأؿ · لا  فاة  ز يـ  س  ته  إل المية
فإف  لمط  ب ليا أف ،  ل ها  ف  ل طاب  لصحافي،  بما أله ليا هلاؾ مف   الـ مست  

 ·يص ح  إل الـ ب  أف يص ح  لسياس  ف 
· ف تا ف ها فة، ف ي مف ح ث ت   بت ا تعب   ف   ة سياسية مع لةأال يم ف ل ساا   ال الـ 
 ف  ف لط ب مل ا  لحيا ؟ 

 إل الـ  لح  مي  ل ؼ تبلت تم ي ه : أف ز  لمش    إل المي  لع  قي  ل     نالنة أل  ع  هيل   
  إل الـ  لحزبي ممناًل في  لصحف   لمحطات .  لح  مة  أغ قت   يه مال  ف  ل  ال  ت

 لت فزي لية   إل   ية  لتابعة لألحز ب   لات   لسياسية،   إل الـ  لمست    ل ؼ تحـ   لش  ؾ ح ؿ 
 ست الل ته، ألله في  لغالب مست   ش اًل بسبب   ـ ق  ته   ى تم ي  لفسه، ل لؾ ت  ه   ضع 

 .ل   ات  لمم لة

 :اإلعالم الّطائفي
إ    اف  إل الـ ب ساا ه  لم اّية   لمسم  ة   لم   ءة يشّ   س طة   بعة، ف  ب   ى ه ه 

ففي ح ف أّله أصبح  . لّس طة أف تا ف في   مة  لف    إللسالّي،  ليا في   مة  لّط  اف
لاّ  طاافة قل  ت       ات  صحف،   ّ  مل ا يعّب   ف مفاهيمه إاّل أّف قّ ة ف ط تط ح ت ؾ 

 لمفاهيـ ب قّي إلسالّي، أّما  لغالبّية فتبحث  ف نغ  ت بعض ا  لبعض  تحّط مف ق   
 ما أّف  إل الـ يط ح م  ضيعه  لّسياسّية   إل با ّية بش   طاافّي   لص ؼ، مّما .  آل  

 ن   غ  از  لّلاا  ي فع ـ ل ح     ى بعض ـ  لبعض،  هـ في  ألص  يم ل ـ أف 
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لاهيؾ  ف أّله ب لؾ    ـ مصالح أف    ُ ّ ف   ببّث  لفتلة،  يستف   ف مل ا ليحّ      . تعايش  
 .م اسب ش صّية  ال  القة ل ـ ال بلش   لمفاهيـ  ألص  ة  ال بط ح  لمفاهيـ  إللسالّية

ف ُ    فِ ي  َف . ما لـ ي ف ه ؼ  إل الـ لم   إللساف ف  ّيًا  لفسّيًا    حّيًا، فال حا ة له    
إّف .  س  ة تعب     قية  ف  لّ أؼ   ل أؼ  آل  ،  ليا لي  ف سالحًا م ّم ً  ل ف    إللساليّ 

 إل الـ  بّث  لّلع  ت  لّطاافّية  تغ ية  لّ هلّية  لّطاافّية،   لتي تس ـ في تعط    لف    ف 
ف     لاـ مف . تفع   إب   ه  ت فله في م اب   لّلز  ات   لّص   ات  ّلتي ال ه ؼ ل ا

 ألش اص  لمتسّم يف أماـ شاشات  لّت فزة أ    ى صفحات  لّت  ص   ال تما ّي ف ط 
ل  ا ل   بعض ـ  لبعض أ  ل  ّ      ى بعض ـ  لبعض بمست ػ أقّ  ما ي اؿ فيه م  ت 

   يه،   ف أؼ مبا  ة ل مصالحة أ  ل ّتالقي   ى أه  ؼ بّلاءة، أ  ل بحث  ل ّ ّؼ في حّ  
 طالما أّف  ل   ؿ محص   بالّتلاح    لّشتااـ ف    ال يعّب  إاّل  ف  لحطاط ف  ّؼ . أزمة ما

 أ القّي،  ما أّله يعّب   ف  لتز ـ هّش بالّ فاع  ف  لّطاافة   لّ  ف لم ّ    اللتماء إليه،  ما 
يعّب   ف إيماف فا غ  غ   ي  لّي، ألّله ما مف إيماف ح ي ّي باهلل إاّل مف  الؿ  حت  ـ  لّ  ت 

 .أّ اًل   حت  ـ  آل   نالياً 
.  إل الـ ب ل  ته  لمفت حة   لمشف ة   لمبا ة يحااي   ما  لف    ل اص لمف يم اه أ  يم له

  هلا تامف  لمش  ة
" التحا   ل  لي ل صحف  ف  ل اصة بمما سة م لة  لصحافةؿ         للتأم  ت ؾ  لمبا غ 

 م ياسًا ل مما سة  لم لية ل صحف  ف  لمشتغ  ف ب مع  أل با   با تبا هها ح ث تـ تبّلي
.   لمع  مات  لتي تصف أح  نًا أ  ل   ا أ  ت زيع ا أ   لتع  ق     ا

.   حت  ـ  لح ي ة  حق  ل م    في مع فة ه ه  لح ي ة، هي مسؤ لية  لصحفي  أل لى .1
أنلاء تأ ية  ل   ب   ى  لصحفي  ل فاع  ف مبا غ  لح ية في     أل قات،  أف يحافع   ى  .2

.   للز هة في  مع  أل با   لش ها،    لؾ أف    فع  ف حق إب  ء  ل أؼ   لل    لعا ل ف
  ب   ى  لصحفي أف يع   لت ا ي  بما  ت  فق مع  لح ااق  لتي يع ؼ مص  ها  ألص ي،  .3

.  ي ب   ى  لصحفي أال   في مع  مات م مة أ  أف ي ـ  بتز ي   نااق
.    ب   ى  لصحفي أف يست  ـ  ساا   ا لة  لزي ة ل حص ؿ   ى  أل با    لص     ل نااق .4
  ى  لصحفي أف يعم  بأقصى    ه لتع     تص يب أية مع  مات تـ لش ها،   لتي  تب ف  .5

.  فيما بع  أل ا غ    قي ة بش   ي    إلى إح  ث  لض  
  ب   ى  لصحفي أف  تمسؾ بالس ية  لم لية في    ما  تع ق بمصا    لمع  مات  لتي  .6

.  يحص      ا، ضمف ش  ط   ـ  شف  لمصا  
  لتف قة،    يه أف    ى  لصحفي إ   ؾ  ل ط   ل ؼ يم ف أف   عبه  إل الـ في لش   لتم  ز .7

 ب ؿ  ام     ه لت لب ت  يـ تس يالت ل     لتم  ز  ل ااـ   ى  لع ؽ   ل لا   لت  ه  ل لسي 
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ب  ء  ل أؼ  لسياسي أ  أية آ  ء أ  ػ أ   ألص ؿ  ل طلية أ   ل  لية أ  أؼ ل ع آ   مف أل  ع     
.   لتم  ز

ساءة م لية  ط  ة .8 :    ى  لصحفي أف يعتب  ما   ي  لحة    
.  لغش- 
.  لتش يه  لم ص   ل ح ي ة- 
.  ل  ؼ   لتش يه  ت ط خ  لسمعة   الت امات  لتي ال أساا ل ا مف  لصحة- 
قب ؿ أؼ ش   مف أش اؿ  ل ش ة ه فه  لتأن   إما في لش  ما ة صحفية أ   ل فع - 

. إل فاء ما ة صحفية
  ى  لصحف  ف    ب  لتمسؾ بالمبا غ  ل    ة أ اله بإ الص  ضمف  إلطا   لعاـ ل  ال ف 

  http://ethicaljournalisminitiative.org/ar . ل طلي لا  ب  

 
أما فيما   تص بإست  ت  ية  إل الـ  لع بي  لتي  ضعت ا  امعة  ل  ؿ  لع بية فتتضمف  لغايات 

 : آلتية
   ت ف  لإل الـ  لع بي، بمؤسساته  أ  زته،  لملظ    لشام  ل ملط  ات  أه  ؼ  لعم

  . لم   لية لالست   ء ب ا في  سـ  لسياسات  لب  م ية
  أهمية  ستم     إل الـ  لع بي في  لحفاظ   ى  سالته  لح  ية في   مة  لم تمع  لع بي

  .في م االت  لت  ية   لتن  ف   لتلمية   ل  مات  لتع يمية
   إس اـ  إل الـ في  لحفاظ   ى  ل  ية  لن افية   لحضا ية لألمة  لع بية في  ص

غلاء ش صية  لم  طف  لع بي في إطا  مت  زف مف  ألصالة   لمعاص ة ، إ لع لمة  
با تبا   ل  ية قضية مح  ية في ظ   لعالـ  لمفت ح بح ث يس ـ  إل الـ  لع بي بالعم  

  ى تعم ق  لتماء  إللساف  لع بي إلى     ه  ألص  ة  لمتمن ة في قيمه  ل  حية، 
 حضا ته ،  تا ي ه ،  قضاياه  لمعاص ة  طم حاته  آماله في  لمست ب   ألفض ، لي  ف 

 لؾ سياج  ل  ي  ل ؼ يحافع مف  الله   ى ه يته،  يلفتح في   ت  ل قت   ى 
   www.atfalouna.gov.lb/Files/op4.ppt  .   لعص   ل ؼ يعيش فيه

 حت  ـ  ل م      ل قة  )):   ه   أح   لبل    ل ايسة في م ناؽ ش ؼ قلاة  ل زي ة  لفضااية
  لمص  قية   لم ض  ية في ل    أل با  بما يشم ه  لؾ مف   ـ  اللحياز ل الب   ى حساب 

 .)) آل    ت لب  ل  اية   إل الف

 :نخمص من الدراسة بالمالحظات والتوصيات اآلتية

http://ethicaljournalisminitiative.org/ar
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  إف  ل  ي  ل يم   طي  لح ي ي ، يعّ    يًا متط  ً  مؤش ً   محػ  ً  ، ب ض ح ، حػا ػات  إللساف
 لتا ي ية لبلاء م تمع متحض   ص ؼ، ت  ب فيه م ت ف أش اؿ  ل  ي  لمت  فة،  ال  ي 

  لسؤ ؿ ،  ل ؼ يط ح .  لب  ؼ   إلقطا ي   الستب   ؼ   ل  ي  القصااي ب     ل    أ    ؾ 
لفسه هلا ، ه  لستطيع تح ي   ل  ي  ال تما ي  لمت  ف ، ب ميع أش اله ، السيما  ل  ي 

ـّ تح ي ه إلى   ي مؤسساتي؟    الستب   ؼ ، إلى   ي  يم   طي ، في  ل قت  لحاض  ،  مف ن
 .(2006، حزيران 3، العدد 17مجمة الديمقراطية، المجمد ) 

  ًاللح  ؼ  لضا    ف  لح ي ة في  لب  ية،  تضا ف إلى ألف مّ ٍة في : " قال ا أ سط  ق يما 
 ..أليا ه   ما يفع ه  إل الـ غ    لم لي  غ    أل القي"..  لل اية 

  ع  ل مش  ة ح ما أاب  . …إف ح ـ  ل  ية  لمع  مات  م ػ  لسياب ا  س  لة  ل ص ؿ إل  ا 
فإ    الت  لمش  ة في  لماضي تت  ز في شح  لمع  مة   اصة  لمتع  ة مل ا بال  ف   ل لا 

فاف  لمش  ة  آلف  اب  لت  ة ،   لم   ث  ال تما ي   لسياسي  تش     لتا يخ أحا ؼ  الت اه
 .  ل ما تز     لب  ا   لمتاحة  ز     لص  ع   ال تباؾ…  لح ـ  ل اا  ل مع  مات  تل   ا 

  لعم   ) إل الـ يحتاج إلى مس مات  طلية إ المية  حت  فية، تحتـ           ف  لمتّ  ي  /
ت ّ    غبات  لعمالء   ى   تالؼ  هتمامات ـ  مست يات ـ .. ، تحتـ   لمص  قية( لزب ف 

إ الـ    ؾ أ ل ياته     ا ه  شب ة  لعالقات   التصاالت  لتفا  ية     ه  مع ..  أ ل يات ـ
 ..محيطه

 إ الـ س فه  لسماء، لاف     ه .. إ الـ  تبلى قلا ات تا ف م  عية  مظّ ة       أ    له
إ الـ ملفتح   ى  ل  ية  لعالمية تمامًا، لاله ملفتح   ى  ل     ب  ت ..  س ًة في  أل ض

 .. ل   

  في  ّ  ه   .. إ الـ    ؾ ملظ مته  أل القية   ل يمية  تا ف قا  ًة  تمن  ا  ل ميع بح ّية    تيا
ـٍ  ليا هلاؾ أ لى لّية ل ت     أ   لتض  ق   ى  ل ساا   إل المية، لاف  لح  ث  ف إ ال
يستطيع  لم ا  ة   لملافسة  ت  يـ  ل ب   لصا ؽ  لم ض  ي  لم لي، ب  أٍة   قت        ٍة 

 .. اليٍة، تمّ له مف زيا ة ف ص  الست طاب،  ما تؤه ه إلى زيا ة  لعاا    لم    
 لاف ه   .. ل   ما ست  ل  ؿ لع  ٍ  ط ي ٍة    ً  فا اًل  ايسًا في  ل يملة   ى  سااط  إل الـ

ل   أصبحت  لان   مف ..  ل ضع  ل ا  تمامًا لت  ة  لت  ـ  لم ه  في ت ليات  التصاؿ   إل الـ
 ل   ل ف  لظـ  ل قابة  إل المية م ّ   لص ص فا غة مف غة ال قيمة ل ا  ال تأن   ح ي ي 

 .. ل    ها
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  إف مف  ـ  حتاا   ل  لة إل   ة  تلظيـ  إل الـ س ط  ت   ع  ن  ً  لصالح  اللفتاح  إل المي
 ه  ما سي ّ ض .. إف  إل الـ تحّ ؿ إلى ص  ة  لعاب  ل   ؿ   لسيا ة   لن افات   ألمـ..  لعالمي

 ..   لان   مف  للظ يات   لمفاهيـ  إل المية  لساا ة

  لاف أيضًا هلاؾ مف   ػ .. هلاؾ ن افة  ست الؾ متز   ة   م يات تض    ملظمة  تسطيح ف  ؼ
أف   لمة  إل الـ   ساا   التصاؿ تحم  إم اليات   هالات متع  ة بشأف  لمست ب   ملحه    ً  

 ..لشطًا ل مت ّ ي في ظّ   ل فاض أسعا   لملت ات  إل المية  تل   ا

 ه  أش   طأة   ى  لف     لن افة   إل الـ    ى  لحياة  ال تما ية بش ٍ   اـ مف  ليا هلاؾ ما
س ء ت ظ ف  لا مة ح ف تست  ـ في  ل  ـ ل بلاء  في تص ي   لحياة   ى غ   ح ي ت ا  في 
تحم   ا معالي  م ل الٍت متلاقضة مع  لش  ه   ل اامة   لمعاشة في حياة  إللساف ف  ً    اف أ  

 .م تمعًا أ    لة

  ل   ب زت  ساا   إل الـ  لح ة ح ؿ  لعالـ  إح ػ أهـ ق ػ  للضاؿ مف أ   تح ي   أللظمة
   ؼ ه    لتح ؿ بات اه .  لملغ  ة   ى لفس ا   ل معّية إلى م تمعات ملفتحة  ملت ة

 . ل يم   طية   ألس  ؽ  لح ة بش     ؼ  ب   لعالـ

 ى  لح  مات،      "  ل ق ب  لحا ا"    : تؤ ؼ   ساا   إل الـ  لمست  ة    يف  ايس  ف  
 . ت  ية  للاا ح ؿ  ل ضايا  لتي تؤن  في حيات ـ

 فإف   قع  لن   ت ؼ   ـ متط بات  لتح ؿ  لن  ؼ  ى  ل غـ مف أهمية  إل الـ     ه  لمؤ   ؼ ، 
 إلى لع بية حتى  آلف  لبالا بأف  لمعض ة  إل المية ال تح  بم    ل اح ه ه  لن   ت  تح ل ا 

 ظ   لن  ة     ه تح يات ل  ية فيح ااق م م سة   ى  أل ض، ب  إللا ل ا  ل ـز بأف  إل الـ 
 .أاب 

  سياسات فييضمف ب  ته تغ        يا   ال لسياسي  ل     في م قع  لتأن   إلى ص ؿ  لن  ة إف 
 . لملظ مة  إل المية  لم   نة  ف  للظاـ  ل  يـ

  لمؤسسات  ل يم   طي  م ية  لتح ؿ فيإف ت  اة  إل الـ ل  ياـ بأ     م ت فة ل  يا،  اإلس اـ 
 بعض  ألش اص أ  تع    بعض أ  ه  ستبعا  ل  لة   لم تمع ، مسألة تت ا ز ب ن   م    

 إلل از  لؾ  تط ب إ ا ة هي  ة شام ة لمؤسسات  لح ي ي ، ح ث أف  لضماف  الست ابة
 إل الـ  لمم  ؾ ل   لة أ   ل  قع تحت سيط ت ا،  هى بطبيعت ا  م ية ط ي ة  لم ػ تست ـز 

 ل بلية  إل المية بأام  ا ،  ما أل ا ت تبط بتحف ز مؤسسات   لمؤسسي  ل ال ليتغ     إلطا  
 ل بلية  إل المية  ل اامة  تم  ل ا مف  لعم  طب ا لمعا     لم لية   لافاءة  ل  تي ل قابة   لضبط 

 . ،  تط ي  لظـ  إل   ة   لتشغ    سياسات  أل   
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  س  ء ص  ت تحت ضغط  ق ػ  لس ؽ  الست   ـ م    ة أش اؿ إساءة فيصيالة ح ية  إل الـ 
  لح   في  أا  لماؿ   إل الف   ما ات  لمصالح، أ  تحت تأن    لمصالح  ل اصة بالعام  ف 

  لم لية  لمبا غيست  ب إطالؽ  لع    مف  لمبا   ت لت س خ     ته،  ه  ما إل المي
 . ت ا ز تأؼ،  محاسبة  لمسا ل ف  ف  ل يم   طي  أل القية لإل الـ 

  لتأا     ى أهمية تح  ق ش  اات متع  ة  لمست يات ب ف  ل  اات   لملظمات  لل ابية   لتمن  ية 
   ألحز ب   ل  ػ  لسياسية   لشعبية لضماف  ضع  لم ليلإل الم  ف مع مؤسسات  لم تمع 

 .   ب  م  ـ  لم   لية هتمامات ـ ص   ة فيم اـ تط ي   إل الـ 
 تط ب  ل ؼ   ها مف  لمصالح  لفا ية  لضي ة،  ألم   تغ  ب  لمصالح  ل طلية  لع يا   ى ما  

  يا م ض  يا مف  الب  ل اام ف   ى إ   ة  ت  يه  لسياسات  إل المية بأهمية تح  ق  لت  زف 
 .   مما سات ـ  إل الميةفي   أل القي  لم لي   لضم    ل طلي ل ق ق ب ف ما يم يه  لضم   

 أهمية إ   ؾ  إل الم  ف ألفس ـ بأف  ل  ؼ مف  م ية إ ا ة هي  ة  إل الـ  تص يب مسا  ته ال 
 إلى حم ته  لتي هي بع له ، حتى  ل   الت  لن  ة   ت ا سياسيتتع ق ب  مة أه  ؼ لظاـ 
   ه ها تست  ؼ إ ساء م  مات بلية إ المية  يم   طية ب   ة في لس طة ،  أف ه ه  لعم ية 

 ،   لؾ   القتصا ؼ   لحزبي  لسياسي  ف مصا    ل يملة   لت  يه  الست الؿ  ى قا  ة 
 . باألص ؿ  لم لية   أل القية  اللتز ـ  لمص  قية   لم ض  ية إلىلضماف  ل ص ؿ 

  ستب  ؿ تست  ؼ  لتي   ال تما ي  لسياسي لعم ية  لتح ؿ  لس مي  ل يم   طي لتمسؾ بالمب أ  
 ي  ـ   ى ح  ؽ  لم  طلة  يم   طي بلظاـ  لع بي ل لظاـ   لتس طي  الستب   ؼ لمضم ف 

،  لب   اللت ابات  لمسا  ة أماـ  ل ال ف،     ماؿ  لتع  ية  لسياسية   لن افية  ضماف لز هة 
 .   ل ب ي   لطاافي  لع قيم ت ف أش اؿ  لتعصب   لتم  ز 

  ست   مات ا أ   ت  إل الـ  ل     ،     ا ت ا  تط ي   متالؾتحف ز  أل ياؿ  لشابة   ى  ،
 .  لعم    ى تا يا ق     م لية  معيا ية تح ـ  م  ا
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