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 :المقدمة
 .احلمد هللا والصالة والسالم على خامت النبيني وسائر أنبياء اهللا واملرسلني

لعل من املناسب قبل احلديث عن موقف اإلسالم من احلوار بني احلضارات أن أقدم له 
اإلسالم، واحلوار، واحلضارات، مث أتبع ذلك  :  وهي تتمثل يف.  لعناصر األساسية للموضوعبتعريف ا

 .بعرض موقف اإلسالم من احلوار بني احلضارات، وبأسباب احلروب يف العامل

 : التعريف باإلسالم
اإلسالم جمموعة من الضوابط الربانية، ال تعترب احلياة الدنيا سوى مزرعة للحياة األبدية يف 

آلخرة، أي أن ما نزرعه يف الدنيا حنصد منه شيئا يسريا يف الدنيا وإمنا العربة مبا حنصده يف احلياة ا
: فاإلسالم يشمل جمموعة من القواعد العامة أو التفصيلية تغطي كافة جوانب احلياة الدنيا.  األبدية

العالقة بني (خالق ، واملعامالت واآلداب العامة واأل)العالقة بني اخلالق واملخلوق(العبادات 
وبعض هذه الضوابط مفصلة وبعضها يتفاعل بدرجة أكرب مع واقع احلياة، ومينح فرصة ).  املخلوقات

 .لالجتهاد والتعدد املقبول يف اآلراء الفقهية
ا مجيعا : ال يستطيع القول.  ومن يريد أن يكون مسلما وال خيسر احلياة األبدية عليه أن يلتزم 

 مصدرها اخلالق، وال ختضع  فالتشريعات اإلسالمية وحدة متكاملة.  ه ال أريدهاوهذ.  أنا أريد هذه
إلرادة املسلمني إال يف احلدود اليت ترمسها هذه الضوابط الربانية، مثل تفصيل ما جاء جممال أو 

فاهللا سبحانه وتعاىل .  استحداث ضوابط تفصيلية مقيدة بالقواعد العامة ملا يستجد من أمور وأشياء 
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي يف احلياة .  أفا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض{:  ليقو 

ولكن اإلنسان قبل أن )  ١(}.الدنيا ويوم القيامة يردون إىل أشد العذاب، وما اهللا بغافل عما تعملون
يجين مثار هذا يصبح مسلما يستطيع االختيار بني اإلسالم وغريه، مث يتحمل مسؤولية هذا االختيار، ل

 .االختيار يف احلياة املؤقتة ويف احلياة األبدية
وألن هذه الضوابط ربانية املصدر ونظام متكامل ومتناسق فإن اإلخالل أو التقصري يف العمل 

ويشبه ذلك النهار والليل؛ فالزيادة يف .  ببعضها يؤدي غالبا إىل اإلخالل يف تطبيق األجزاء األخرى
 . الليل وبالعكسالنهار يؤدي إىل قصر

ا  آدم عليه السالم وقام بتجديدها  واإلسالم هو الصيغة األخرية للرسالة الربانية اليت جاء 
إبراهيم، وموسى، وعيسى، وحممد خامت النبيني عليهم الصالة :  رسل اهللا الذين جاؤوا من بعده ومنهم

تحق للعبادة، وبوجود حساب وحياة فقد نادوا مجيعا بوحدانية اخلالق وبوحدانية املس.  والسالم مجيعا
واإلسالم هو الصيغة اليت تتسق مع التطور البشري يف هذه  القرون األخرية، .  أبدية فيها جنة ونار

وحيرِّم اإلسالم على املسلمني احتكار .  وتتوفر له املرونة الالزمة ألن ميثل اهلداية للبشرية إىل يوم القيامة

                                                
 .٨٥: سورة البقرة)  1(
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وجيعل نشره . ة اجلن واإلنس يف الدنيا ويف احلياة اآلخرة األبدية بصفة خاصةاهلداية الربانية اليت فيها جنا
 .واجبا عليهم ليستفيد منه كل من يرغب يف ذلك

ـــز بعـــض املخلـــوقات  بإمكانـــات خاصـــة جعلهـــا مكلفـــة ) اجلـــن واإلنـــس(وحلكمـــة أرادهـــا اهللا مّي
ــيا  ــبار( ومــسؤولة عــن ســلوكها يف هــذه احلــياة الدن تحاســب علــيها يف احلــياة اآلخــرة ، ل)بــصفتها فــرتة اخت

بل وبإصرار أدى . مبحض إرادته معصية ربهفـأذن اهللا كونـيا إلبلـيس اللعـني أن خيتار . بـصفتها دار اجلـزاء
 فكان الصراع بني .هلةامل  اهللاأعطاه فعلـى إغـواء املخلـوقات املكلفــةفـيها لـيعمل بـه إىل أن يطلـب مهلـة 

 .ياة الدنيا اليت جعلها اهللا دار اختبار وليس دار مقاماخلري والشر عنصرا أساسا من عناصر احل
ه املخلــوقات املكلفــة علــى احلــق، ولكــن حيــثها علــى قــبوله كــرِ وبعــبارة أخــرى، فــإن اإلســالم ال يُ 

أن حــــرية االختـــيار بــــني احلــــق والــــباطل مكفــــولة ) ١: ة أركــــانفالتكلــــيف مبــــين علـــى ثالثــــ. وااللتـــزام بــــه
توفر ) ٣، )التعاليم الربانية ( معايـري متيـز بـني احلـق والـباطلتوفـر) ٢بار، للمخلـوق املكلـف يف فـرتة االختـ

بـدون توفـر هذه احلرية أو أي واحدة و . )العقـل والرشـد (القـدرة الالزمـة علـى فهـم هـذه املعايـري وتطبـيقها
 )٢(.الثالث ال يكون املخلوق مؤهال للتكليف واحملاسبة على قراراته وسلوكه يف هذه احلياةهذه من 

 :ميكن اخللوص إىل احلقائق التالية والنصوص اليت  تسندها ويف ضوء هذه احلكمة اإلهلية 
احلـياة الدنيوية املؤقتة واحلياة :  هـناك نـوعان مـن احلـياة للمخلـوقات املكلفـة ومـنها اإلنـس- أوال

 .األبدية يف اآلخرة
 اليت حتاسب على أعماهلا  ميـز اهللا اجلـن واإلنس بأن جعلها من املخلوقات املكلفة، أي–ثانـيا 

 .يف هذه احلياة الدنيا، وجعل البشر خليفة له يف األرض
املكلفـة جمهـزة بالفطـرة مبجمـوعة مـن القواعد والضوابط اليت تعينها جعـل اهللا املخلـوقات  –ثالـثا 

ا   .على حتقيق السعادة يف الدارين والسيما يف اآلخرة، إذا بقيت حمافظة على فطر
ها اهللا للمخلـــوقات املكلفـــة وللفرصـــة الـــيت مـــنحها ضـــمنر الـــزمن وللحـــرية الـــيت مـــع مـــرو  -رابعـــا 

بدرجات متفاوتة عن أجزاء  - مع مرور الزمن–فإن هذه املخلوقات تنحرف يف اإلغواء إلبلـيس وأعوانه 
ـــذه الـــضوابط الفطـــرية ومـــنها . مـــن هـــذه الـــضوابط الفطـــرية وهلـــذا يرســـل اهللا الرســـل لـــيجدد هلـــم العهـــد 

 بالــتعديالت الالزمــة والــضوابط اإلضــافية مزودهيــ اخلالــق وحقــيقة العالقــة بــني الدنــيا واآلخــرة، ولوحدانــية
 .ملواكبة التغريات اليت تطرأ على حياة هذه املخلوقات املكلفة وأساليب عيشها ووسائلها

لنبوية ومن اجلدير بالذكر أن هناك ضرورة للتفريق بني اإلسالم املتمثل يف القرآن الكرمي والسنة ا
فقد تتطابق هذه املمارسات مع اإلسالم .  املوثقة وما يستنبط منهما، وبني ممارسات املسلمني يف الواقع

وقد تنحرف عنها قليال أو كثريا، كما هو احلال بالنسبة ملبادئ األديان األخرى والفلسفات، وبني 
 .ممارسات أتباعها أو املتحمسني هلا نظريا

                                                
 .إسماعیل، كشف الغیوم)  2(
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 :التعريف بالحوار
مبعناه الواسع يعين التفاعل بني طرفني أو أكثر تتبادل فيها األطراف املتحاورة املشاعر احلوار 

 . واالحتياجات واآلراء  واألفكار واملعتقدات
. وعندما نتحدث عن احلوار فإن أول شيء خيطر يف أذهاننا هو احلوار اللفظي املرتب له مسبقا

ا تأملنا يف احلياة من حولنا، بل إذا نظرنا إىل ما  يقتصر على هذا النوع؟ إذ-فعال–ولكن هل احلوار 
جيري أثناء هذه الندوة داخل القاعة وخارجها سنجد أنواعا متعددة من احلوار، وميكن تصنيفها يف ثالثة 

 :أقسام رئيسة هي
 .  احلوار اللفظي املرتب له بني قادة الفكر- ١
 . احلوار اللفظي التلقائي بني الناس عموما- ٢
 .وار التعاملي أو السلوكي التلقائي أثناء التعامل بني الناس عموما احل– ٣

 :وال خيلو احلوار من واحدة من هذه األهداف الرئيسة
 التفاهم يف مسألة فيها خالف وحماولة الوصول إىل حل وسط، مع استعداد األطراف –  ١

وهلذا، فإن هذه احملاورات .   طرفاملتحاورة للتنازل قليال، وإمكانية ذلك يف ضوء القيود امللزمة عند كل
ذا خترج منها .  تكون غالبا يف املسائل اليت ال ختضع لتعاليم دينية صارمة أو قوانني ملزمة لكل طرف و

 .القضايا املتصلة بأساسيات العقيدة أو الفلسفة اليت تتبناها األطراف املتحاورة
 ولــتحديد نقــاط االخــتالف  التعــرف علــى مــا عــند الطــرف اآلخــر مــن معــتقدات أو آراء،– ٢

فاملـتحاورون سيكتـشفون مـن خـالل احملـاورة أن هـناك أشـياء ُخمـتلف علـيها؛ وكـل واحــد . ونقـاط االتفـاق
كمــا يكتـشفون أن هــناك أشـياء كثــرية مـشرتكة بــني األطـراف املــتحاورة . مـسؤول عــن نتـيجة االلتــزام بـرأيه

 يةهاكر : ويشرتكون يف الصفات الفطرية مثل، آدم وحـواءأحفـاد الـناس مجـيعا مـن ف. وميكـن الـتعاون فـيها
ـــى دفـــع الـــشر رغـــم . الـــشر والظلـــم وحـــب اخلـــري والعـــدل فـــال عجـــب إن تعاونـــوا يف اخلـــري أو تعاونـــوا عل

م م وأجناســهم ولغــا م وأوطــا ــا ــذه الفطــرة بنــسب مــتفاوتة. اخــتالف أدي ــناس عمــوما حيــتفظون  . وال
طرة إىل جندة اآلخرين عند تعرضهم للكوارث أو تعرضهم فـنجد كثـريا مـنهم يـسارعون بدافع من هذه الف

 .للظلم حىت ممن تربطهم روابط أقوى
، رئـيس أسـاقفة كانرتبـريي مع استبدال اهلوية George Carey ودعـين اقتـبس قـول جـورج كـاري 

ولكن هذا ال مينعين من أن أستمع وأن ]. كمسلم" [أنـا ال أتـنازل عـن التمـسك بعقـيديت بـشدة"الدينـية 
ويقـول يف مواضـع أخـرى يف مقالته هذه دعنا نتعاون بدال من التصادم، نتعاون يف )  ٣."(تعلـم وأن أمنـوأ

حماربـة الفقــر واملآســي البــشرية، ونــتعاون مـن أجــل الــسالم والــتكامل بــني الـناس ومــن أجــل التــسامح بينــنا 
 .ومن أجل أن يفهم بعضنا بعضا

                                                
)3  (Carey pp. 98. 
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، ويندرج فيها مجيع أنواع السلوك أثناء  إجناز عمل ألحد الطرفني أو لصاحل الطرفني-  ٣
ونتحاور وحنن نشرتي التذكرة من موظف اخلطوط للسفر إىل بالد ذات حضارة . التعامل الروتيين اليومي

وحنن ... ونتحاور وحنن نصعد إىل الطائرة وجنلس يف أماكننا ترشدنا مضيفة قد ال تتحدث لغتنا.  خمتلفة
إىل أن نصل إىل الفندق ونتعامل بعمق مع ...  ا لضابط اجلوازاتننزل من الطائرة ونربز جواز سفرن

 ...حضارة قد ختتلف عن حضارتنا ليس من حيث الدين فقط بل اللغة والعادات والتقاليد
فاحملاورة باملعىن الواسع تكون جبميع أساليب التعبري اللفظية أو غري اللفظية، أي السلوك 

ان والزمالء يف الفصل الدراسي أو املصنع أو املتجر أو املكتب أو الطبيعي مثل التعامل اليومي بني اجلري 
 .حىت يف اللقاء العابر يف الشارع ويف الفندق واملطعم ويف احلافلة

ورمبا كان هذا النوع من احلوار أبلغ من كثري من األحباث اليت تـُّقدم يف ندوات احلوار بني 
فهي حماورة .  قريب بني أصحاب احلضارات املختلفةورمبا كانت أيضا أكثر فعالية يف الت.  احلضارات

 .عفوية عملية، جتري يف الواقع وليس فقط يف أذهاننا وعلى صفحات الورق

 :التعريف بالحضارات
موعة من  ا جمموعة الرتاث الفكري والعادات والتقاليد  إن التعريف السائد للحضارة يقول بأ

فبعضها يرتكز على حماور ربانية أو .   اليت ترتكز عليهاوختتلف احلضارات باختالف احملاور.  الناس
وهذه احملاور هي يف الغالب دينية، وتتألف من جمموعة من املبادئ .  معتقدات صادرة من قوى خارجية

واحلضارة اإلسالمية واحدة من .  اليت تقيد منو هذه احلضارات وتوجهها؛ وهي متيل إىل الثبات
انية ثابتة يف القواعد العامة ولكن مرنة يف مستوى التفاصيل بنسبة احلضارات اليت تقيدها ضوابط رب

 .ملحوظة
وبعض هذه احلضارات يرتكز على النمو التلقائي احلر نسبيا الذي ال ضابط له سوى بقايا 

وهذه احلضارات قابلة للتغيري بطريقة جذرية .  الفطرة البشرية، وما يشيع ويصبح فلسفة أو عرفا سائدا
 . خارجية أو ذاتيةنتيجة لعوامل

وحنن يف الغالب منيز بني احلضارات لوجود بعض االختالفات اليت قد تكون ذات أمهية كبرية 
مثل املعتقدات أو الفلسفة الفكرية أو االقتصادية احملورية، أو ال تكون ذات أمهية كبرية مثل االختالف 

فاالختالف بني احلضارات ليس يف كل .  يف طريقة امللبس واملأكل والعادات والتقاليد يف بعض األمور
وبعبارة أخرى، فإن املشرتك بني احلضارات أكثر بكثري .  األمور، أو يف معظمها، ولكن يف بعض األمور

 .من املختلف فيها
ويغلب على الروابط اليت كانت جتمع بني أفراد احلضارة الواحدة أو تفرق بينها وبني احلضارات 

ا روابط رأسية، أي االحندار من جد بعيد واحد  أو قريب، مثل القبيلة األخرى يف العصور السابقة أ
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أما بعد جميء اإلسالم فقد أصبحت الروابط األفقية أكثر انتشارا وبعضها أكثر قوة، مثل ...  أو العشرية
 .الروابط العقدية، والروابط املبنية على املصاحل االقتصادية والسياسية والعسكرية املشرتكة

بالذكر أن مستويات االشرتاك تتعدد وتتدرج من املستوى الشامل جلميع املخلوقات واجلدير 
، وتضيق بالتدريج حىت تقتصر على املشرتكة بني البشر، واملشرتكة بني بعض )اجلن واإلنس(املكلفة 

 . ةواألسرة الواحد...األديان، واملشرتكة بني أفراد اللغة الواحدة والقومية الواحدة والدولة الواحدة
ومن األمور املشرتكة بني بين البشر، التكوينات البشرية واالحتياجات البشرية األساسية، 

 تقدير الصدق :تشرتك فيها مجيع املخلوقات املكلفةاليت  فطرةالمن  و .والفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها
وخاصة الوالدين، وحترمي والتضحية والتعاون يف سبل اخلري واألمانة والشهامة والكرم والرب باألقارب 

 .  اإلدراك بأن اهللا هو اخلالق وأنه وحده املستحق للعبادةفطرةوعلى رأس هذه ال. الزواج من احملارم

 :موقف اإلسالم من الحوار بین الحضارات
والعالقة بني .  الالزمة العامةمل يـرتك اإلسـالم جمـاال مـن جمـاالت احلـياة إال وقد وضع هلا القواعد

ــاالت أمهــيةاملــسلمني و  وهلــذا فقــد وضــع هلــا اإلســالم القــواعد العملــية . غــري املــسلمني مــن أكثــر هــذه ا
 قاعـدة عامــة رئيسة متسقة مع جمموعة -دائمـا-وكمـا هـو احلـال يف شـئون احلـياة كافـة هـناك . الواضـحة

فة احملــور الــذي وتقــوم القاعــدة الرئيـسة بوظــي. القـواعد الرئيــسة األخــرى لتـشري إىل وحدانــية اخلالــق املـشـرع
 .تتفرع عنه جمموعة القواعد الفرعية، أو االستثناءات

ا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل يـا أيهـا الناس إنّ {: اهللا سـبحانه وتعـاىليقـول 
 ) ٤(}.إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم. لتعارفوا

 مث جعلهــم .رية بالفطـرةخلـق اهللا الــناس مـن أصـل واحــد؛ فهـم مجــيعا يـشرتكون يف أشـياء كثــلقـد 
 من حتقيق أقصى حد من السعادة واتمكنكي يخيتلفون يف أشياء ليدفعهم إىل التعاون والتنافس، وذلك ل

وجعـل الـتقوى املعـيار احلقيقي الذي يفرق بني املتنافسني لكي . يف الدنـيا فقـط أو يف الدنـيا واآلخـرة معـا
  .ادة األبدية يف اآلخرةيدركوا أن التنافس احلق ينبغي أن يكون على السع

وعـندما نـتأمل هـذه اآليـة الكـرمية مـن زاويـة أخـرى جند أن عملية االتصال ومنها احلوار بأشكاله 
فقـد خلـق اهللا الـناس وجعلهـم شعوبا وقبائل، أي أجناسا متعددة، .  املخـتلفة متأصـلة يف الفطـرة البـشرية

االتصال بينهم، واحلوار من أكثر أشكال االتصال والتعارف ال يتم إال ب. وهلـا حـضارات خمـتلفة ليـتعارفوا
 .فعالية

وبعــبارة أخــرى، فــإن بعــض أنــواع االخــتالف ضــروري لــسعادة البــشرية يف الدنــيا واآلخــرة، مــثل 
ـــياجات  االخـــتالف يف القـــدرات واهلمـــم الـــيت تكـــون وراء توفـــري مجـــيع االحتـــياجات البـــشرية وســـد االحت

                                                
 .١٣: الحجراتسورة ) ٤(
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. الوظائـف املـرتبة بطـريقة عمـودية، وأبرز مثال له النظام العسكريومـثال ذلـك . املتـنوعة بطـريقة تكاملـية
 ...وبعض هذا التنوع سبب يف زيادة السعادة البشرية، مثل التنوع يف العادات والتقاليد

على املخلوقات املكلفة أن تتعاون فيما بينها لتحقيق السعادة يف الدنيا واآلخرة ما كان وهلذا  
أما يف حالة رفض بعض املخلوقات املكلفة التعاون لتحقيق .  والتعاون فيهوذلك بالتواصي باحلق. أمكن

الدنيا املؤقتة واآلخرة األبدية، فإن اإلسالم يزود املسلم مبجموعة من :  السعادة على مستوى الدارين
القواعد متكنه من حتقيق العيش بسالم والتعاون مع هذا البعض لتحقيق السعادة يف الدنيا لكل فريق من 

ومن يرفض السالم الشامل أو .  اإلسالم يدعو إىل السالم الشامل يف الدنيا واآلخرةف.  زاويته اخلاصة
اإلسالم طريقا للنجاة يف اآلخرة خاصة، وال يعادي اإلسالم أو املسلمني حيث اإلسالم على حسن 

ة يف احلياة املؤقتة ما مل معاملته، وال مينع من التعاون معه لتحقيق املصاحل املشرتكة، أي اليت حتقق السعاد
 . يكن يؤثر هذا التعاون بصورة سلبية على سعادة املسلم يف احلياة األبدية

دون علــى إســعاد نفــسه ألن يعمــل كــل فــرد  معــناه إتاحــة الفرصــة ل-كمــا هــو معلــوم– الــسالمو 
 الــيت هــي تـدخل مــن اآلخــرين إال أن حياولــوا مـساعدته بــدون إكــراه لــه لتحقــيق الـسعادة الــيت ينــشدها أو

هــو تعامــل بــني األنــداد مــن املخلــوقات املكلفــة  مجــيع األفــراد الراشـدينالــتعامل بــني فأصــل . أفـضل مــنها
 )٥(.وليس بني وصي وموصى عليه

فاإلسالم يرى أن مجيع من بلغ سن الرشد والنضج من اإلناث والذكور أحرار يف الدنيا فيما 
ال {:  فاهللا سبحانه وتعاىل يقول يف القرآن الكرمي.  ةخيتارون ويعتقدون ويتحملوا نتيجة ذلك يف اآلخر 

 )٧.(}كل نفس مبا كسبت رهينة{: ويقول تعاىل) ٦(}...إكراه يف الدين قد تينب الرشد من الغي
ال ينهاكم اهللا عن  {:وجيعل اإلسالم القاعدة العامة للعالقة بني املسلمني وغريهم قوله تعاىل

. رجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم، إن اهللا حيب املقسطنيالذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خي
ينهاكم اهللا عن الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم   إمنا

 )٨(}.م فأولئك هم الظاملونومن يتوهلّ 
ا دعوة ع املية إىل السالم الشامل وملـا سـبقت اإلشـارة إلـيه عـن طبـيعة اإلسالم الدعوية وإىل كو

ـــئة املناســـبة للحـــوار بـــني  ـــى توفـــري البي ـــوقات املكلفـــة، فقـــد حـــرص اإلســـالم عل ـــيا واآلخـــرة للمخل يف الدن
وقـد ظهـر هـذا احلـرص واضـحا يف املـصدر األسـاس الـثاين للتـشريعات اإلسـالمية، يف السرية . احلـضارات

 .املوثقة لنيب اإلسالم حممد صلى اهللا عليه وسلم

 )٩: (لبيئة المناسبة ونماذج للحوار العمليتوفير ا

                                                
 .١١٤-١١١صیني، حقیقة العالقة ص )  5(
 .٢٥٦: سورة البقرة)  6(
 .٣٨: سورة المدثر)  7(
 .٦١-٦٠:  سورة الممتحنة) 8(
 .١١٤-١١١، ٩ -٦حقیقة العالقة بین المسلمین وغیر المسلمین، ص )) 9(
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إن احلوار بأشكاله املختلفة حيتاج إىل بيئة مناسبة تتوفر فيها فرصة التعايش السلمي بني 
ني يف كثري من األمور اليت فطر اهللا املخلوقات املكلفة عليها ومنهم  املختلفني يف بعض األمور واملتشا

 توفري مثل هذه البيئة املناسبة للحوار بني احلضارات لتحقيق هلذا كان اإلسالم حريصا على.  البشر
 .أقصى حدود السعادة يف احلياة املؤقتة واألبدية للجميع

يشجع على تعزيز الروابط املختلفة املوروثة واملكتسبة بني فمن قواعد اإلسالم الثابتة أنه 
لدنيا بدون تفريط خبري اآلخرة أو حتقق املخلوقات املكلفة مادامت تلك الروابط حتقق لإلنسان اخلري يف ا

ولكن هذا التشجيع مشروط باملوازنة بني حقوقها، كل واحدة حسب أمهيتها .  له اخلري يف الدارين
فهي املعيار الرباين .  والرابطة العقدية اليت ال تقبل التعدد هي أعالها.  النسبية يف ضوء املعايري الربانية

ومن الروابط اليت يشجع اإلسالم على تعزيزها رابطة اإلنسـانية أو .  الذي حيدد أمهية الروابط األخرى
 . رابطة االنتماء إىل خملوق له أصل واحد، ورابطة الرحم، ورابطة اجلوار

. هناك تداخل كبري بني املسامهات لتوفري البيئة الصاحلة واحلوار السلوكي أثناء التعامل اليومي
وار السلوكي يف توفري البيئة املناسبة، واملسامهات اليت تعمل على فالعالقة بينهما تباديل، إذ يسهم احل

 .توفري البيئة املناسبة تثري احلوار السلوكي
هلذا، فإن األمثلة الواردة للحوار السلوكي حتت هذا العنوان هي أيضا أمثلة للمسامهات يف توفري 

 .البيئة الصاحلة للحوار عموما

 :بيئة المناسبةالمساهمة اإلسالمية في توفير ال

ــبوية لــوجدنا أن  ــنماذج مــن الــسرية الن ــو أخــذنا بعــض ال االخــتالف يف العقــيدة مل ميــنع الرســول ل
إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض : " يف قولهبأهل مصر عموماخريا  مـن الوصـايةصـلى اهللا علـيه وسـلم 
 وذلــك ."ذمــة ورمحـا، فأحـسنوا إىل أهلهــا، فـإن هلـم )عملـة كانـت ســائدة يف مـصر(يـسمى فـيها القــرياط 

. ، كانــت مــن مـــصرصــلى اهللا علــيه وســـلم هاجــر أم إمساعــيل علــيهما الـــسالم، اجلــد األعلــى للنـــيب ألن
 )١٠(.له إبراهيم، رضي اهللا عنهما وهي إحدى أمهات املؤمنني، أجنبت. وكذلك كانت مارية مصرية

عنه قول النيب صلى  إذ يـروي لـنا عمـرو بـن العاص رضي اهللا ،ح حبـق الـرحميصر ومل ميـنعه مـن التـ
 اهللا وصاحل املؤمنني، ولكن هلم رحم أبلها يليـسوا بأوليائي، إمنا وليّ ... إن آل أيب فـالن: اهللا علـيه وسـلم

  الــرحم حــىت يف حالــة العــدوصــلى اهللا علــيه وســلمبــل، وصــل النــيب ) ١١.(يعــين أصــلها بــصلتها." بــبالهلا
من احلنطة، عندما سألته قريش حبق الرحم أن يأذن ، حيث أذن لثمامة أن يبيع قريشا ما حتتاجه احملارب

 له صلى اهللا عليه وسلموكـان مثامـة سـيد بـين حنـيفة قـد حلـف أن ال يفعـل إال أن يـأذن النيب . لـه بـذلك
 )١٢.(بذلك

                                                
 .٢٥٥-٢٥٤: ١فضائل الصحابة، وصیة النبي؛ وانظر الصالح ج: مسلم)  ١٠(
 .األدب، تبل الرحم: البخاري)  ١١(
 .٢٧٧: ٣المغازي، وفد بني حنیفة؛ ابن القیم، زاد ج: البخاري)  ١٢(
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 يف غزوة بدر فأرسلت ،وأُِسـر أبـو العـاص ابن الربيع، زوج زينب بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم
ــيه زيــنب تفديــه بقــرط كانــت و  ــتها عــن أمهــا خدجيــة رضــي اهللا عــنهما، فــرّق  هلــا الرســول صــلى اهللا عل رث

ومت إطالق سراحه بشرط إرسال زينب إىل ) ١٣.(وسـلم وأطلـق هلـا زوجهـا الـذي كـان ال يـزال علـى شـركه
 -يف إحدى املناسبات-فأثىن عليه  الرسول صلى اهللا عليه وسلم مبا يستحق . أبـيها فـوّىف العاص بوعده

 )١٤..."(أما بعد فأنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثين وصدقين...: "إذ قال
 األمــان الـذي أعطــته أم هــاين ملـشركني مــن ذوي رمحهــا، عــند وأجـاز النــيب صــلى اهللا علـيه وســلم

 )١٥.(فتح مكة
، وذلــك بالــرغم مــن )١٦(وانطالقـا مــن املــبدأ نفــسه أهـدى عمــر بــن اخلطــاب ألخــيه املـشرك ثــوبا

 )١٧.(يفة الراشد، حىت أن الشيطان كان يهرب من طريقهاحلزم املعروف عن اخلل
ووصـينا اإلنــسان {: بـل إن القـرآن الكــرمي يـصرح حبــسن معاملـة الـوالدين املــشركني يف قـوله تعــاىل

بـوالديه حـسنا، وإن جاهداك لتشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما، إّيل مرجعكم فأنبئكم مبا كنتم 
ووصـينا اإلنــسان بـوالديه محلــته أمـه وهـنا علــى وهـن وفــصاله يف {: وكـذلك يقــول تعـاىل)  ١٨(}.تعملـون

ــوالديك إّيل املــصري ــه علــم فــال . عامــني أن اشــكر يل ول وإن جاهــداك علــى أن تــشرك يب مــا لــيس لــك ب
 )١٩(.}تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفا

ا قدمت عليها ألمساء رضي اهللا عنها بإكرام أمها عندم وهلـذا أذن الرسـول صـلى اهللا عليه وسلم
ا كانت مشركة  ) ٢٠.(يف املدينة مع أ

 كان الرسول لذي يوفر البيئة املناسبة للحوار من أجل األفضل للجميعانطالقـا مـن هـذا املـبدأ او 
 مــثال -مـن بــاب إكـرام الـضيف-صـلى اهللا علـيه وســلم يكـرم أضـيافه وإن كانــوا غـري مـسلمني فقــد مسـح 

ما من : " مثالوكذلك قال صلى اهللا عليه وسلم) ٢١.(يف مسجدهلـوفد جنـران النصراين أن يؤدي صالته 
حيث على عمل اخلري بصرف فهو ) ٢٢(."مـسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إال كان له صدقة

 ويـندرج حتـت هذا كل مسامهة تؤدي إىل توفري اخلري العام يف البلد الذي ينتمي .النظـر عـن املـستفيد مـنه
 . كمواطن، وإن كانت أغلبية السكان من غري املسلمنيإليه املسلم ويعيش فيه

ما زال جربيل : رابطة اجلـوار خـريا، حـيث يقـول الرسـول صـلى اهللا عليه وسلموأوصـى اإلسـالم بـ
ويعلــق ) ٢٣.( أو غــري مــسلمااجلــار مــسلميكــون ن أدون تقيــيد " يوصــيين باجلــار حــىت ظنــنت أنــه ســيورثه

                                                
 .٢٨٢: ٣، وانظر ابن القیم، زاد ج١٠٧: ٧ج: نيالعسقال)  ١٣(
 .فضائل الصحابة، ذكر أصھار النبي: البخاري)  ١٤(
 .الجزیة، أمان النساء: البخاري)  ١٥(
 .األدب، صلة األخ المشرك: البخاري)  ١٦(
 .البخاري، فضائل الصحابة، مناقب عمر ) ١٧(
 .٨:  العنكبوت سورة) ١٨(
 .١٥ -١٤:  لقمانسورة  )١٩(
 .األدب، صلة الوالد المشرك: البخاري)  ٢٠(
 .٦٢٩: ٣ابن القیم، زاد ج)  ٢١(
 .األدب، رحمة الناس والبھائم: البخاري)  ٢٢(
 .٤٥٧-٤٥٥: ١٠وبقیة الباب وتعلیق العسقالني ج. األدب، الوصایة بالجار: البخاري)  ٢٣(
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اجلــار : "لــيت توصــي باجلــار ذي القــرىب واجلــار اجلــنب فــيقولالعــسقالين علــي احلــديث مــستدال باآليــات ا
ر أحــد الــصحابة رضــوان اهللا تعــاىل علــيهم هــذا احلــديث علــى وفــسّ ." القــريب املــسلم واجلــار اجلــنب غــريه

ومع أن اجلار قد يكون غري مسلم ". هدي منها جلاره اليهوديفأمـر ملا ُذِحبت له شاة أن يُ "وجـه العمـوم 
له حق  جار: اجلريان ثالثة: "فقد روى الطرباين قول النيب صلى اهللا عليه وسلم. لمفإن له حق على املس

وهـو املـشرك لـه حـق اجلـوار، وجـار لـه حقـان وهـو املـسلم، لـه حـق اجلـوار وحـق اإلسـالم، وجار له ثالثة 
 ."حقوق مسلم له رحم، له حق اجلوار واإلسالم والرحم

أن الرسـول صـلى اهللا علـيه وسلم ضـاوي يف هـذا املعـىن القر ومـن األدلـة واألمـثلة الـيت أشـار إلـيها 
بعـث إىل أهـل مكـة مـاال ملـا قحطـوا لـيوزع على فقرائهم، وأنه عليه الصالة والسالم تصدق بصدقة على 

كما أشار إىل . رى علـيهم، وأنـه علـيه الـصالة والسالم قام جلنازة يهوديأهـل بـيت مـن الـيهود، فهـي ُجتـ
ى جمذومـني فأمـر هلـم مبـساعدة اجتماعـية، واغـتاله ذمـي فلم مينعه ذلك أن عمـر ابـن اخلطـاب رأى نـصار 

ـم خـريا أهل الذمة من فقراء يـرى بعـض العلماء مثل عكرمة وابن سريين جواز إعطاء و . مـن أن يوصـي 
 )٢٤.(الزكاة

ويـضيف القرضـاوي بـأن هـذا التـسامح إمنـا يـصدر عـن التعالـيم اإلسـالمية الـيت تـنص على كرامة 
ــيار يف الدنــيا وعلــى أن املــسلم لــيس مكلفــا مبحاســبة ااإلنــسان عمــو   علــى آلخــرينما وعلــى حــرية االخت

 .رفضهم اإلسالم دينا
ومن .  رغم اختالف العقيدة أو احلضارةم العقود الصرحية والضمنيةاحرت مبادئ اإلسالم اومـن 
 همه ألنفسنرجو يا م) اإلنس واجلن(من املخلوقات املكلفة لألحـياء  املـسلمون رجو يـ أن مـبادئها أيـضا

 الــوقت واملـــال وابذليــ، بـــل وأن  اهـــو مــبدأ أنبــياء اهللا مجــيعو  .  هلـــم باهلدايــة والرشــادندعو ي فــريمــن اخلــ
 . األجر العظيمون كسبي و تهمواجلهد إلقناعهم باحلق حىت ُتكتب هلم السعادة يف الدارين، وتربأ ذم

ـــإنو  ـــني املعـــادين واملـــساملني ف ـــا مـــن مـــبدأ التفـــريق ب للمـــساملني مـــن غـــري ضـــمن اإلســـالم  انطالق
ومـــن هـــذه . املــسلمني عـــددا مــن احلقـــوق يف اإلطـــار العــام لقوانـــني الدولـــة اإلســالمية الـــيت ينـــتمون إلــيها

م فــيما يتــصل بالــشؤون  ــيق تــشريعا م، وتطب احلقــوق االعــرتاف حبقــوق غــري املــسلمني يف ممارســة عــبادا
ومن هذه احلقوق االعرتاف هلم مبا هو .   فـيما بيـنهماملدنـية مـثل شـؤون الـزواج والطـالق واإلرث وغـريها

م بشرط عدم تروجيها بني غريهم  )٢٥.(مباح من املأكل واملشرب يف صميم عقيد
ا، وما  وهذه احلقوق مضمونة ما دام غري املسلم حيرتم القوانني العامة للبالد اإلسالمية ومعتقدا

لدولـة الـيت يعـيش فـيها أو لـيس فيها ازدراء صريح دامـت ممارسـاته حلقـوقه ال تـشكل خطـرا علـى سـالمة ا
وهــذا الــشرط األخــري طبيعــي ألن . لــدين األغلبــية املــسلمة أو ال تُعتــرب خــرقا لقوانيــنها األساســية املــشرتكة

                                                
 .٥٤-٤٣ القرضاوي ص  )٢٤(
 . المختلفة وااللتزاماتانظر مثال ابن القیم أحكام أھل الذمة للحقوق)  ٢٥(
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تنفــيذ مــثل األساســية، املــسلم يف الــبالد غــري اإلســالمية أيــضا ال يــستطيع تطبــيق بعــض تعالــيمه الدينــية 
ـــل  ـــزانية حكـــم اإلعـــدام يف القات ـــزاين وال ـــد ال ـــد الـــسارق  وجل ـــى املـــستحقني مـــن بـــين املـــتعمد وقطـــع ي عل

 .معقيد
ومــن جهــة أخــرى، فــإن هــذا التــسامح اإلســالمي قابلــه تــسامح مــن األطــراف األخــرى، فكــان 
احملايــدون أو املــساعدون انطالقــا مــن الدوافــع اإلنــسانية الفطـــرية الــيت حتــب اخلــري وتــرفض الــشر وتـــأنس  

 .اف وتكره الظلم واجلوربالعدل واإلنص

 :مساهمة غير المسلمين في توفير البيئة المناسبة

 ليسوا مجيعا حماربني غري املسلمنيمـن يـراجع أحداث السرية وأحداث التاريخ اإلسالمي جيد أن 
 .لإلسالم وألهله، وليسوا مجيعا ممن تنطبق عليهم اآليات اليت نزلت يف املعادين منهم

ــه عــم النــيب صــلى اهللا علــيه وســلم  أبــو طالــب يف فمــن قــرأ الــسرية النــبوي ــيه مــا بذل ة ال خيفــى عل
وإعـــارة ) ٢٦.( وبالـــتايل عــن اإلســالم-الــذي عادتـــه قــريش بــسبب ديــنه-محــية البـــن أخــيه عــنه، الــدفاع 

ونصح اليهودي ) ٢٧.(له للمسلمني يف غزوة هوازن، وهو على شركه، قصة معروفة صفوان بن أمية أدرعا
صــلى اهللا علـيه وســلم عـندما دعــاه النـيب إىل اإلســالم وهـو يف حالــة االحتـضار ثابــتة يف  ابـنه بطاعــة النـيب 

 )٢٨.(كتب السنة
كمـا أن بـين هاشـم دخلـوا طواعـية ومحـية لبـين عـبد املطلـب يف احلـصار الـذي فرضته قريش على 

م كانوا يف وقتها مشركني اصرين يف ومساعدة بعض املشركني للمسلمني احمل) ٢٩.(بين عبد املطلب مع أ
وعـندما خـذل أهــل ) ٣٠.(الـشعب بالطعـام سـرا، وقـيام بعـضهم بـنقض صــحيفة احلـصار ثابـت يف الـسرية

له  فحفظها. الطائـف رسـول اهللا صـلى اهللا علـيه وسـلم وعـاد إىل مكـة دخلها يف جوار املطعم ابن عدي
ا مث  بن عدي حيّ لو كان املطعم : " وقـال يف أسـرى بدر. رغـم مـوته مـشركاالرسـول صـلى اهللا علـيه وسـلم

وعــندما أراد أبــو بكـــر . وهــو وفـــاء يلــيق برســول رب العاملـــني) ٣١(."لــه تــىن لرتكـــتهمكلمــين يف هــؤالء النَّ 
فإن مثلك ال خيرج وال : "الـصديق اهلجـرة أجـاره ابـن الدغـنة الـذي كان مشركا ومنعه من اخلروج وقال له

 )٣٢."(عني على نوائب احلقرم الضيف وتُ كعيل الَكّل وتُ كسب املعدوم وتصل الرحـم وتُ إنك تُ . ُخيرج

 :جهود متبادلة بين المسلمين وغيرهم

                                                
 .٢٤٣-٢٣٨: ١ابن ھشام ج)  ٢٦(
 .٦٢: ٤ابن ھشام ج)  ٢٧(
 . ٢٠٢-٢٠٠الجنائز، إذا أسلم الصبي؛ ابن القیم، أحكام ص : البخاري)  ٢٨(
 .٣: ٢ابن ھشام ج)  ٢٩(
 .٤٠-٣٢، ٢١-١٧: ٢ابن ھشام ج)  ٣٠(
 . الحدیثفرض الخمس، ما من النبي؛ وانظر تعلیق العسقالني على: البخاري)  ٣١(
 .مناقب األنصار، باب ھجرة النبي: البخاري)  ٣٢(
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هناك جهود متبادلة عديدة، تعاون فيها املسلمون مع غري املسلمني لتوفري البيئة الصاحلة للحوار 
. ثقة رسول رب العاملني يف عبد اهللا ابن أريقط الذي كان مشركاومن هذه كانت .  احلضاري عديدة

ني ليسوا فقط حمايدين ولكن موضع ثقة يف أصعب غري املسلمة قوية على أن هناك فئة من  داللوهذه
فقد كان بن األريقط الدليل الذي استخدمه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ورفيقه أبو بكر .  الظروف

ما إىل املدينة متخفيان  كما استعان الرسول صلى اهللا عليه)   ٣٣(.  الصديق رضي اهللا عنه عند هجر
) ٣٤.( على جيش املشركنيتجسس ليا مشرك الذي كان يومهاوسلم  بعبد اهللا بن أيب حدرد السلمي

 .وهذه درجة عالية من الثقة يف مشرك
ـــيه وســـلم ألصـــحابه املـــضطهدين باهلجـــرة إىل احلبـــشة وهـــي دولـــة  ـــيب صـــلى اهللا عل ـــصيحة الن ون

  فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم .مـسيحية دلـيل آخـر علـى وجود هذا النوع احملايد من غري املسلمني
ــا ملكــا ال يُ : "ألصــحابه املــضطهدين ظلــم عــنده أحــد، وهــي أرض  لــو خــرجتم إىل أرض احلبــشة فــإن 

ـم النجاشـي يف أرضـه لقـد كانـت نـصيحته صـلى اهللا علـيه وسـلم ) ٣٥."(صـدق ـا فقـد رحـب   يف مكا
ــباوردّ  رت خــزاعة، مــسلمهم ومــشركهم، أن كمــا اخــتا) ٣٦(. مــبعوث قــريش الــذي جــاء ليــستعيدهم خائ

 )٣٧.(يكونوا حلفاء للمسلمني بعد انعقاد صلح احلديبية وشاركوا يف فتح مكة
ويف الـصني أثبت التاريخ أن كثريا من حكام الصني من غري املسلمني كانوا يوقرون املسلمني من 

م ســـلطات واســـعة م وزراء هلــــم وميـــنحو قابــــل لقـــد أثـــبت هــــؤالء  ويف امل. ذوي الكفـــاءة العالـــية ويعيِّـــنو
م وإخالصهم للبالد اليت أكرمتهم  )٣٨.(كفاءا

العمل الذي ميثل اخلري وإن صدر  الثناء على ومـن اجلهـود املتبادلة يف توفري البيئة املناسبة للحوار
بصيغة الثناء إىل فقد أشار الرسول صلى اهللا عليه وسلم . ممن خنتلف معه يف بعض األمور ومنها العقيدة

الفـضول ومـن دعـا إلـيه، ومـن أسـدى إليه معروفا من املشركني مثل املطعم بن عدي، والعاص بن حلـف 
 )٣٩.( الذي كان نصرانيا يف وقتها على ملك احلبشةأثىنالربيع و 

 :نماذج من المحاورة اللفظية المرتبة مسبقـا
ها أو على عندما نقول مرتبة مسبقا ال يعين أن األطراف املتحاورة مجيعها اتفقت على ترتيب

وهناك مناذج كثرية للحوار اللفظي بني .  فالرتتيب قد يأيت من طرف واحد.  األقل مت الرتتيب بعلمها
 .وسوف أقتصر على إيراد بعضها مما ورد يف السرية النبوية. اإلسالم واحلضارات األخرى

                                                
 .٢٨٠: ٧مناقب األنصار، ھجرة النبي؛ وانظر العسقالني ج: البخاري)  ٣٣(
 .٦٢: ٤ابن ھشام ج)  ٣٤(
 .٢٨٠: ١ابن ھشام ج)  ٣٥(
 ٢٩٠-٢٨٠: ١؛ ابن ھشام ج٢٣٠-٢٢٧: ٧مناقب األنصار، ھجرة الحبشة وانظر العسقالني ج: البخاري)  ٣٦(

 .١٣٥-١٣١ والندوي ص        
 .٣٩٥: ٣، ابن القیم، زاد ج٤٧المدخلي ص )  ٣٧(
 .٨٢-٨٠: ٢انظر مثال  تشینغ شي ج  )  38(
 .٢٣٨، ٢٣٣،١٩١: ؛ وانظر الحواشي١٤٧-١٤٣: ١الحلبي ج)  ٣٩(
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اهللا، واهللا قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها، وتشتكي إىل {:  يقول اهللا سبحانه وتعاىل
ادلة والتحاور شيئا واحدا)  ٤٠.(}يسمع حتاوركما بيد أنه عند تأمل اآلية .  قد خيطر يف الذهن أن ا

ادلة ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة {:  يقول تعاىل.  التالية يتبني أن احملاورة نوع من ا
 )٤١.(}هو أعلم باملهتدين باليت هي أحسن، إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله و وجادلهم

 والجدال. فاجلدال هو نقاش لفظي بني رأيني خمتلفني يتبادل فيه املتجادلون آراءهم وحججهم
أن جيتمع عدد من الناس يف مكان واحد وهو .  الحوار اللفظيقد يكون باحلسىن، فيكون نوعا من 

وقد يكونوا .   الغالب باألدلةصدفة أو بسابق ترتيب ويتبادلون األفكار واآلراء واملشاعر، مسنودة يف
وقد يكون احلوار . فال نسميه جداال. متفقني ويسند بعضهم أفكار البعض اآلخر أو يعدله إىل األفضل

فاجلدال واحملاورة ليسا .  اللفظي بني أطراف خمتلفة يف بعض األمور اليت يتحاورون فيها فيسمى جداال
 . أخرىفهما يشرتكان يف صفات وخيتلفان يف. شيئا واحدا

وقد يكون .  dialogue  محاورةوالغالب أن احلوار اللفظي إذا كان بسابق ترتيب نطلق عليه 
ولعل أفضل طريقة لتوضيح املقصود باحلوار أن نقارنه .  debate  مناظرةبغري احلسىن فيمكن تسميته 

 . بضده
ادلة باحلسىن وبني املناظر  ادلة بغري وهناك عدد من الفروق بني احلوار اللفظي، أي ا ة، أي ا

 :ومن هذه الفروق ما يلي. احلسىن
دف إىل الوصول إىل -  ١ وقد تبدأ احملاورة بطريقة تلقائية وبدون أي هدف .  اتفاق احملاورة 

دف معلوم منذ البداية ا تبدأ بتخطيط مسبق و  .مسبق، أما املناظرة فالغالب أ
 إال أن تكون أمام  تكون أمام مجهور كبريتكون بني اثنني، واألفضل أن القد  احملاورة -  ٢

 أما املناظرة فاألفضل هلا أن تكون أمام .مجهور متفتح الذهن وليس مغلقا بالتعصب ألحد الطرفني
وقد تنتهي .   ومن ضياع الوقت واجلهد إجراء مناظرة بني اثنني.مجهور كبري، مع حسن االستعداد هلا
 .جد من يفصل فيهااملناظرة يف هذه احلالة مبعركة قد ال يو 

الطرف أو آراء معرفة مبعتقدات إىل أو احملاور دعو إليه ي احملاورة ال حتتاج إىل إملام كبري مبا -  ٣
 مبا يدافع عنه مميزأما املناظرة فتحتاج إىل إملام .  اآلخر، وإن كان ذلك مما يكون سببا يف جناح احملاورة

 .طرف اآلخرضعف عند النقاط ما يعتربه املناظر ومبا يهامجه، والسيما 
ما يعتقد أن يشرك الطرف اآلخر فييف فكل طرف يرغب  . الوديو يغلب على احملاورة اجل-  ٤

 العدائي أو واجلعليه  أما يف املناظرة فيغلب .ما يعتقد أنه اخلطأ، أو يصرف حماوره عن أنه الصواب

                                                
 ١: سورة المجادلة)  40(
 .١٢٥: سورة النحل)  41(
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أن  الطرف   -على األقل-  وأكل طرف يريد أن  يثبت أنه هو على احلق ف.  الذي يتسم بروح التحدي
  .اآلخر على باطل

 اخلدع واألساليب امللتوية أو اجلارحة، أما يف املناظرة فهذه نمخلوها احملاورة األصل يف و 
فاحلرب إما .   أمر مألوف يف احلربسفك الدماء واللجوء إىل اخلديعةأن  ها، كما في  مألوفةاألساليب 

 .مناظرة فإما نصر أو هزميةنصر أو هزمية، وكذلك األمر بالنسبة لل
هلذا ينتهي احلوار يف الغالب بزيادة االحرتام واملودة، سواء أقبل أحد املتحاورين رأي احملاور 

 .اآلخر أم رفضه، وذلك بشرط عدم حتول احملاورة إىل مناظرة

 :نماذج من عهد النبوة

 للرسول صلى اهللا عليه انطالقـا مـن التعـريف الـسابق للحوار احلضاري فإن مجيع اجلهود الدعوية
 .وسلم ميكن اعتبارها مبادرات للدعوة إىل اخلري الشامل أو مبادرات الستثارة احلوار بني احلضارات

ـــديانات  ـــيه وســـلم لدعـــوة أصـــحاب ال ـــذهلا الرســـول صـــلى اهللا عل ـــيت ب ـــرز اجلهـــود ال ولعـــل مـــن أب
 قيصر، ملك الروم؛ وإىل كسرى، إىل: واحلـضارات األخـرى إىل اإلسـالم أو السـتثارة احلـوار معهـا رسائله

 . ملك فارس؛ وإىل النجاشي، ملك احلبشة؛ وإىل املقوقس، ملك اإلسكندرية
بـــني -يف مناســـبات متفـــرقة –ولعـــل مـــن أبـــرز احملـــاورات وأوالهـــا يف اإلســـالم، تلـــك الـــيت جـــرت 

، من جهة الرسـول صـلى اهللا علـيه وسـلم مـن جهة وبني أيب طالب، وعتبة بن ربيعة، ووفد نصارى جنران
 .أخرى

لقـد أحلّـت قـريش علـى أيب طالـب أن ميـنع ابـن أخيه، النيب صلى اهللا عليه وسلم، من االستمرار 
فدعا أبو طالب النيب صلى اهللا عليه وسلم وحدثه يف . يف الدعـوة اليت تسفه أحالم قريش وتعيب آهلتهم

ـدم األمر كل. ذلـك ـا  ه، فقد كان رد الرسول صلى ومـع اسـتحالة قـبول وجهـة نظـر الطـرف اآلخـر، أل
 :اهللا عليه وسلم مؤدبا مع صرامته اجللّية، حيث قال

ــا عــم، واهللا لــو وضــعوا الــشمس يف مييــين، والقمــر يف يــساري علــى أن أتــرك هــذا األمــر حــىت " ي
 ).٤٢."(يظهره اهللا، أو أهلك فيه ما تركته

 بعثت عتبة بن ربيعة فقـد) ٤٣.(وعـندما فـشلت الـتهديدات جلـأت قـريش إىل املداهـنة واملفاوضـة
فعرض عليه أن جتعله قريش أكثرهم غىن إذا  . لـيفاوض الرسـول صلى عليه وسلم حىت يتخلى عن دعوته

. كـان يـريد املـال، أو أن جتعلـه سـيدا علـيهم إن كـان يـريد الـسيادة، أو أن جتعله ملكا إن كان يريد ملكا
 :وكانت إجابته صلى اهللا عليه وسلم بكل هدوء

                                                
 .٢٤٠: ١ابن ھشام ج)  42(
 .٢٦١: ١ابن ھشام ج)  43(
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 .أفعل: قال. فامسع مين: قال. نعم:  أبا الوليد؟  قالأقد فرغت يا"
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم . تنـزيل مـن الـرمحن الـرحيم{. بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم: قـال

 )٤٤(}...بشريا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون. يعلمون
ـــة عيـــسى ـــد جنـــران حـــوار حـــول مكان ـــيه وبـــني وف ـــيب صـــلى اهللا عل ـــسالم يف ودار بـــني الن ـــيه ال  عل

اإلســالم، وحــول مــا يــريده الرســول صــلى اهللا علــيه وســلم مــن النــصارى، وهــل يــريدهم أن يعــبدوه كمــا 
فأوضـح هلـم علــيه الـصالة والـسالم أن عيـسى علـيه الـسالم كـان عــبد ) ٤٥.(يعـبدون عيـسى علـيه الـسالم

 . اهللا ورسوله، وأكد هلم أنه ال يدعوهم إال إىل عبادة اهللا سبحانه وتعاىل
ى  ويـبدو أن الـوفد بالـغ يف املغالطـة وأصـر علـى االسـتمرار يف احملـاورة الـيت حتولت إىل مناظرة فأ

. اهللا احلـوار بـأن أمـر رسـوله بـأن يدعـوهم إىل املـباهلة، أي أن يدعو الفريقان باللعن على الكاذب منهما
طفة تسيطر على احملاورة بدال واألصـل أنـه مـن آداب احلـوار أن تـتوقف األطـراف املـتحاورة إذا بدأت العا
 .من العقل، والروح العدائية بدال من املودة، واالستهجان بدال من االحرتام

 :المملكة والرابطة والعناية بالحوار

ــئة املناســبة للحــوار بــني احلــضارة  لقــد عملــت حكــومة اململكــة العــربية الــسعودية علــى توفــري البي
.  بعض مراكز األحباث يف كربيات اجلامعات بالعامل الغريباإلسـالمية واحلـضارات األخـرى فقامت بدعم

وقـد أخـذ هـذا  الـدعم املـايل هيـئة املنح اخلاصة بإنشاء كراسي للدراسات اإلسالمية أو املساندة السنوية 
 .للمراكز املوجودة أصال يف بعض اجلامعات الشهرية

أما .   مليون لایر سعودي١٧٠وقد بلغت املعونات املقطوعة هلذه املراكز البحثية ما جمموعه 
ومن هذه اجلامعات اليت أسهمت اململكة يف إنشاء .  املساعدات السنوية فقد زادت عن املليون لایر

ا أو قامت بتشجيعها ما يلي  :مراكز للحوار احلضاري 

 . معهد العامل العريب يف باريس- ١
 .األمريكية" جون هوبكنز" جامعة - ٢
 .نيايف بريطا" ديوك" جامعة - ٣
 .بوالية كاروالينا الشمالية" شو" جامعة - ٤
 .يف والية نيويورك"  سرياكيوز"دي بول ومعهد " جامعة- ٥
 بوالية كولورادو " كولورادو" جامعة - ٦
  معهد الشرق األوسط بواشنطن، العاصمة - ٧

                                                
 . سورة فصلت) 44(
 .٦٤٦ -٦٢٩: ٣ابن القیم، زاد المعاد ج)  45(
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  جامعة هيوارد، يف واشنطن العاصمة- ٨
  اجلامعة األمريكية يف واشنطن العاصمة- ٩

 :اذج من جهود رابطة العالم اإلسالمينم

مل يقتــصر دور رابطــة العــامل اإلســالمي علــى املــسامهة يف توفــري البيــئة املناســبة للحــوار احلــضاري، 
 )٤٦: (وفيما يلي بعضها. ولكنه أيضا شاركت يف العديد منها

 ١٩٧٩والثالث يف أمريكا . ١٩٧٤ مؤمتر الدين والسالم الثاين يف مدينة لوفان ببلجيكا – ١
 .١٩٧٤ مؤمتر الصداقة اإلسالمية املسيجية يف قرطبة بأسبانيا عام – ٢
 .١٩٧٤ احلوار املسيحي اإلسالمي – ٣
 .١٩٨٠ويف هلسنكي . ١٩٧٥ املؤمتر العاملي للمرأة يف املكسيك – ٤
 .١٩٧٥ املؤمتر اإلقليمي للمنظمات غري احلكومية بتايلند – ٥
 .١٩٧٦باملكسيك  املؤمتر العاملي ملكافحة الكحو – ٦
 .١٩٧٦ مؤمتر األكادميية لألديان بأمريكا – ٧
 .١٩٧٦ مؤمتر الطفل العاملي – ٨
 .١٩٧٨ املؤمتر العاملي للعلماء ورجال الدين يف هريوشيما باليابان  – ٩

 .١٩٩٩، ويف باريس عام ١٩٧٩ ندوة حقوق اإلنسان يف دبلن بأيرلندا – ١٠
 .١٩٧٩ ندوة حقوق اإلنسان يف ليربيا – ١١
 . احلوار مع ممثلي الفاتيكان- ١٢
  ويف لقاءات سانت أجيدو املتعددة- ١٣
 ١٤١٨ ويف مؤمتر القمة ملمثلي األديان يف اليابان عام - ١٤

وقامــت الـــرابطة بتنظـــيم نـــدوة حـــوار بـــني احلــضارات بالـــتعاون مـــع جامعـــة هارفـــارد يف الـــواليات 
كمــا . ٢٠٠٠ يف رومــا العاصــمة اإليطالــية عــام كمــا أقامــت نــدوة أخــرى. هـــ١٩٩٩املــتحدة األمــريكية 

٢٠٠٠اجتمع أمني عام رابطة العامل اإلسالمي مع مساعد األمني العام حلقوق اإلنسان يف جنيف عام 
).٤٧( 

ومـن املـؤكد أن هـذا املـبدأ هـو مـبدأ مجـيع الـديانات، ولـيس اإلسـالم فحـسب، فهـو مبدأ الفطرة 
ا  بـني كثـري مـن الناس يف كل مكان ونراها اليوم وغدا، فهل األديان البـشرية الـسليمة الـيت رأيـنا انعكاسـا

 أو اختالف احلضارات السبب الرئيسي للصراع الدموي اليت وقع يف العامل والذي جيري اليوم؟

                                                
 .  عاما٢٥رابطة العالم اإلسالمي، الرابطة في )  46(
 .ھـ، الجزء األول١٤٢١تقریر األمانة العامة لرابطة العام اإلسالمي عام )  47(
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 ھل األدیان مسؤولة عن الحروب؟
إن أصـحاب األديـان يدركـون جـيدا  أن احلـرب بـني اخلـري والـشر جـزء طبيعـي من احلياة يف هذه 

ــة اخلــري، والبــد ألعــوان اخلــري أن ينتــبهوا إىل هــذه . لدنــيا الفانــيةا ــزالون نــشطني يف حمارب فأعــوان الــشر ال ي
وأعوان الشر من اإلنس واجلن هم . احلقـيقة وال يقعـوا فـرائس سـهلة للـشباك الـيت ينصبها هلم أعوان الشر

 .ةالذين يزينون املصاحل الشخصية، وحيثون الناس على اجلري وراء العاطف
 :وهلذا لو استعرضنا أسباب احلروب يف العامل جندها تتمثل فيما يلي

 . عدم التأين يف تشخيص الواقع بالنسبة لسلوك اآلخرين وأقواهلم والتسرع يف رد الفعل– ١
 . احلسد واحلقد األعمى عند بعض األشخاص من أتباع احلضارات املختلفة– ٢
 .ة بالطرق السلمية ردة الفعل العنيفة اليائسة من العدال- ٣
 سـوء فهـم النـصوص املـتعلقة بالعالقـة بــني البـشر يف الكـتب الـسماوية بـسبب جتـريدها مــن – ٤

ا فــيؤدي ذلــك إىل اخلــروج بتفــسريات خمالفــة للمعــىن األصــلي الــذي يظهــر جلــيا لــو تأملــنا هــذه . ســياقا
ا الطبيعية  .النصوص املقدسة يف ظل سياقا

مـــثل أدناهـــا يف الـــشعور بالغـــبطة أو الكـــربياء والغطرســـة لـــبعض  املـــصاحل الشخـــصية الـــيت يت- ٥
القـيادات والسـيما القـيادات الـسياسية، فقـد قـام بعـض القـيادات الـسياسية مـن ذوي املـصاحل الشخصية 

االخــتالف يف الــدين ويف األطــر الفكــرية، (واملكتــسبة ) العنــصر واللــون(باســتغالل االخــتالفات الطبيعــية 
بني البشر وتأجيجها لتحقيق )  اجلماعات االقتصادية أو االجتماعية أو السياسيةواخـتالف االنتماء إىل

ـــسبب . مـــصاحلها وقـــد حيـــدث هـــذا االســـتغالل بـــسابق إصـــرار وبـــسوء نـــية، ولكـــن قـــد حيـــدث أحـــيانا ب
 .االنسياق وراء العاطفة، بدال من حتكيم العقل

 :ملخص البحث
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ا يـا أيهـا الناس إنّ {: اهللا سـبحانه وتعـاىليقـول 

 ) ٤٨(}.إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم. لتعارفوا
عـندما نـتأمل هـذه اآليـة الكـرمية جنـد أن عملـية االتـصال ومـنها احلوار بأشكاله املختلفة متأصلة 

حــضارات فقــد خلــق اهللا الــناس وجعلهــم شــعوبا وقــبائل، أي أجناســا مــتعددة، وهلــا .  يف الفطــرة البــشرية
 .والتعارف ال يتم إال باالتصال بينهم، واحلوار من أكثر أشكال االتصال فعالية. خمتلفة ليتعارفوا

واحلوار مبعناه الواسع يعين التفاعل بني طرفني أو أكثر تتبادل فيه األطراف املتحاورة املشاعر 
 :ع األصناف التاليةوهلذا فإن احلوار يشمل مجي. واالحتياجات واآلراء  واألفكار واملعتقدات

 .  احلوار اللفظي املرتب له بني قادة الفكر- ١

                                                
 .١٣: الحجراتسورة ) ٤٨(
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 . احلوار اللفظي التلقائي بني الناس عموما- ٢
 . احلوار التعاملي أو السلوكي التلقائي أثناء التعامل بني الناس عموما– ٣

 :وال خيلو احلوار من إحدى األهداف الرئيسة التالية
ف وحماولة الوصول إىل حل وسط، مع استعداد األطراف  التفاهم يف مسألة فيها خال–  ١

 .املتحاورة للتنازل قليال، وإمكانية ذلك
 التعــرف علــى مــا عــند الطــرف اآلخــر مــن معــتقدات أو آراء، ولــتحديد نقــاط االخــتالف – ٢

لة؛ فاملـتحاورون كثريا ما سيكتشفون من خالل احملاورة أن هناك أشياء ُخمتلف عليها قلي. ونقـاط االتفـاق
ــرأيه يــشرتكون يف الــناس مجــيعا ف. وهــناك أشــياء مــشرتكة كثــرية. وكــل واحــد مــسؤول عــن نتــيجة االلتــزام ب

ـــشر والظلـــم وحـــب اخلـــري والعـــدليةهاكـــر : الـــصفات الفطـــرية مـــثل ـــتعدد الـــروابط درجـــة االشـــرتاك .  ال وت
ابط تضم أفراد فهـناك روابـط تـضم البـشرية كلهـا، وروابـط تـضم أصـحاب الـديانات اإلهلـية، ورو . وتـتدرج

 .الدولة الواحدة، وروابط تضم أفراد األسرة الواحدة
 إجناز عمل ألحد الطرفني أو لصاحل الطرفني، ويندرج فيها مجيع أنواع السلوك أثناء -  ٣

 .التعامل الروتيين اليومي بني األفراد من ذوي احلضارات املختلفة
اث اليت تـُّقدم يف ندوات احلوار بني ورمبا كان هذا النوع من احلوار أبلغ من كثري من األحب

فهو حوار عملي، .  ورمبا كان أيضا أكثر فعالية يف التقريب بني أصحاب احلضارات املختلفة. احلضارات
 .جيري يف الواقع وليس فقط يف أذهاننا وعلى صفحات الورق

أثناء التعامل وهناك أمثلة كثرية ملسامهة املسلمني يف توفري البيئة الصاحلة واحلوار السلوكي 
فالعالقة بينهما تباديل، إذ يسهم احلوار .  اليومي، وهي نفسها مناذج مشرقة للحوار بني احلضارات

 .السلوكي يف توفري البيئة املناسبة، واملسامهات اليت تعمل على توفري البيئة املناسبة تثري احلوار السلوكي
للحوار احلضاري بل أسهم فيها، كما يسهم ومل تقتـصر عـناية اإلسـالم على توفري البيئة املناسبة 

م مع املسلمني وهناك جهود تبادلية عديدة، تعاون فيها . فيها وال يزال كثري من غري املسلمني يف عالقا
 . املسلمون مع غري املسلمني لتوفري البيئة الصاحلة للحوار احلضاري

سلمني مــن جهـة أخــرى، كمــا ولكـن ينبغــي التفـريق بــني تعالــيم اإلسـالم مــن جهــة وتطبـيقات املــ
ا األديان والفلسفات عموما وبني تطبيقات أتباعها  .ينبغي التفريق بني املبادئ اليت تنادي 

وانطالقـا مـن هـذا املـبدأ فقـد عملـت حكـومة اململكـة العـربية الـسعودية علـى توفري البيئة املناسبة 
، منها تقدمي الدعم املايل ملراكز احلوار للحـوار بـني احلـضارة اإلسـالمية واحلـضارات األخـرى بطـرق خمـتلفة

 .احلضاري يف بعض اجلامعات الغربية
كمــا شــاركت رابطــة العـــامل اإلســالمي يف توفــري البيــئة املناســـبة للحــوار احلــضاري، وشـــاركت يف 

 .العديد منها
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مــا دام األمــر كــذلك فلمــاذا كانــت احلــروب بــني املــسلمني وغــريهم، أو بــني : وهــنا يــربز ســؤال
 الديانات املختلفة عموما؟أصحاب 

مة إشعال احلروب براءة الذئب من دم  إن أصحاب األديان يدركون جيدا أن الدين بريء من 
ــية. ابــن يعقــوب علــيهما الــسالم ــيا الفان . فاحلــرب بــني اخلــري والــشر جــزء طبيعــي مــن احلــياة يف هــذه الدن

وأعوان الشر .  مقابلة ذلك مبا هو أهل لهوأعـوان الـشر ال يـزالون نشطني يف حماربة اخلري فعلى أهل اخلري
ومـن هــذه األسـلحة تغذيـة املـصاحل الشخــصية . مـن اإلنـس واجلـن يـستخدمون كافــة األسـلحة ضـد اخلـري

أو نــشر الفهــم . وتـزيينها، وإشــعال نــريان االخــتالف بــني املخلــوقات وتــسخريها يف زراعــة األحقــاد بيــنهم
 .اخلاطئ للنصوص املقدسة بينهم

هلجوم من أعوان الشر فإن أعوان اخلري جمبورون على الدفاع عن أنفسهم وعن اخلري وأمـام هـذا ا
 .والتصدي للشر وأعوانه بالسالح نفسه إذا مل تنفع الطرق السلمية
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