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 كلمة املحرر:

م ا لحمد هلل الممك الجميل، المنزَّه عن النظير والعديل، المنِعم بقبول القميل، المتكرِّ
لمعقل  بإعطاء الجزيل، تقدَّس عمَّا يقول أىل التعطيل، وتعالى عمَّا يعتقد أىل التمثيل. نصب

عمى وجوده أوضح دليل، وىدى إلى وجوده َأْبَين سبيل، أحمده كمما ُنطق بحمده وقيل، وأشيد 
عمى نبيو محمد و أسمم أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو المنزَّه عن ما عنو قيل، وأصمي 

 النبي النبيل.

الديني و قضايا الحوار : " بعنوانفقد تّم بعون اهلل وتوفيقو تأليف كتاب جماعي جديد 
 من مختمف التخصصات فيو البحوث "، حيث تنوعت  التجديد في الفكر االسالمي المعاصر

وقد  ،.... الخاالعالم و التاريخ، و عموم السياسية، والعمم االجتماع ، والعموم االسالميةبين : 
جممة  فيو متناولين ،في ىذا الكتاب متكاممةحاول مجموعة من الباحثين أن يحدثوا مقاربات 

قد تناولوا ابحاثا متصمة فو اإلسالمي عمى حد السواء، من القضايا التي تيم الشأن العربي 
في قالب  التي مست جميع المجاالت، حيث تم ترجمتو السريعة بالواقع العالمي و تحوالتو

، ىذا األخير ليس مشروعا الديني بين األنا و األخرالحوار  أىميةيراعي فيو  ابستمولوجي
نما ىو مشروع لمتعارف والتواصل ونسج العالقات اإليجابية  لمنفي أو اإلقصاء والتيميش، وا 

نما عمى  ،ضده ليست مبررا لممارسة اإلقصاء والنبذ االيدلوجية والفكريةمعو. واالختالفات  وا 
لمفيم والتفاىم والتالقي عمى نراىن عمى ترجمة سموكو كمؤشر العكس من ذلك تماما، حيث 

المتبادل في كل نقاط التباين  و االعتذار اإلعذارو في المقابل نفسح مجال  المشتركة، األفكار
  . وموضوعات االختالف

ترسيخ ثقافة الحوار كما ال يمكن أن نتصور تعايش بين الشعوب و الحضارات دون 
النظر في وليذا فقد جاء ىذا الكتاب الجماعي ليعد ، نحو تحقيق السمم بمختمف أشكالو ةاليادف

بقدر ما ىذه األخيرة و افرازات العولمة،  متطمبات التنوع الثقافيبما يتوافق مع  ضوابط الحوار
بقدر ما تحمل في  ،والثقافات الحضاراتبين مختمف  و التعايشتشكل فرصة فريدة لمتواصل 



قصاء التنوع الثقافي، و  طياتيا ما نتج عنو من ظيور جانبا مدمرا يكمن في توحيد اليويات وا 
اليوم كما يطرحو عالم  شكالعمى اليوية واالنغالق الديني. واإلتيارات معادية منطوية 

االجتماع الفرنسي أالن توران ىو: "كيف نتخمص من الخيار الصعب بين عولمة كونية 
لزاما لقد أصبح  .خادعة تغفل تنوع الثقافات، والواقع المنغمق لمجماعات المتقوقعة عمى ذاتيا"

.  فأي شيء و الفكريةالثقافية  المجاالتفي كل   تشاركي ترسيخ  وعي إنساني تضامني عمينا
 .كمو سمبيا أو إيجابيا العالميحدث في جزء من العالم يؤثر عمى 

فيو ان نجاح الحوار الديني يتوقف حتما عمى طبيعة الرسالة أو باألحرى  الشكومما 
 عد إحدى اإلشكاليات التي تواجو المجتمعاتي الديني اليومالخطاب ضعف مضمون الرسالة، ف

الضعف النسبي لدور المؤسسات و ىذا راجع لعدة اعتبارات أىميا  ،اإلسالمية العربية و
مع  يتماشىجديد خطاب و تقديم عن اعادة انتاج  جزاالذي أصبح تنظيم مغمق ع الدينية

 التفكير في ،جميعا فإنو يتطمب عمينا بالتاليو ، متغيرات البيئة االجتماعية و الثقافية
إنشاء السيما مجموعة من اآلليات التي يجب تبنييا لنشر خطاب عالمي مستنير استحداث 

صحيح و الحرص عمى تفضائية دينية إسالمية تعكس قيم اإلسالم الوسطي المعتدل،  منابر
زرع قيم التسامح بين تيدف  بيةالمفاىيم الخاطئة عن طريق وسائل اإلعالم، وتقديم نماذج إيجا

 .مختمف الشعوب

، قصد تدعيم قيم التضامن الديني الخطاب تطويرقد أصبح من الضروري و عميو ف
و  لمتحديات التي فرضيا الواقع في المجتمع المسمم،، ثم االستجابة  الحفاظ عمى الثوابت و

خاصة إذا عممنا  .التجديد بيذا المفيوم إنما يبدأ بالتأصيل أي العودة إلى األصول اإلسالمية
خطابا متميزا عن الخطاب العادي، يحضر بقوة في كل العصور وفي كل أن الخطاب الديني 

قناعيو تجعل العقول تخضع والقموب تسمم.  الميادين، لما لو من قوة تأثيرية وا 
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عا بين الباحثين واس جدالالتي عرفت  المواضيعيعد سؤال التجديد في الفكر اإلسالمي من 
ذاتو؛  في حد التجديدمفيوم  بداية من رؤى مختمفة ومتباينة حولوقدمت و ، في العصر الحديث

ن كان يتفق الجميع عمى ضرورة التجديد ه، و وتحديد وضبطيصعب  يعد مفيوما إشكالياالذي  ا 
، منطمقات ىذا التجديدحول  اىناك اختالفو شيود حضاري إال أن نيضة لتحقيق  كسبيل

 ومناىجو ، وأبعاده .
كمخرج من األزمة التي أضحى يعيشيا اإلنسان العربي التجديد فإذا سممنا جدال بضرورة 

المستوى عمى  ةوالسياسي ةواالجتماعي ةواألخالقي ةوالنفسي ةالمعرفي األصعدة؛مختمف  فيالمسمم 
طر جذري أل من تحول، وما نتج عنو من حولوممي يشيده العالم عتسارع من  وما يقابمو ،الذاتي
المعرفة  في بناء مطالبا بالمساىمةأصبح اليوم العقل اإلسالمي  فإن ،وتطوراتو ومناىجو التفكير

مشروع  تأسيس مع مستجداتيا، وال يتم ىذا إال وفقاإليجابي تفاعل ال ومجبرا عمى  اإلنسانية
بناء المنيج اإلسالمي في ، منضبط بأصول وقواعد مبني عمى أساس معرفي عمميتجديدي 

 .   تصوراتو وصياغة أفكاره
؟ ىل عمى مستوى ذىنية اإلنسان المسمم وفكره؛ أي يكمن التجديد في الفكر اإلسالمي فأين

في تراثو؛ أم أن اإلشكال ؟ جز عن تحديد وجيتو الحضاريةاعأننا أمام أزمة عقل عربي إسالمي 
 نافي افتقادتكمن أزمتنا  ؟ أم أنونقمو إلى حاضره وفق رؤية عصرية الذي لم يستطع استيعابو 

و ضّيق دائرة االختالف من األمر الذي وّسع ؟ وعجزنا عن فيمو آلليات التواصل مع اآلخر 
 مجال االلتقاء والتوافق .

بمعزل عن دوائر  ال يتمسالمي الفكر اإلداخل دائرة  إشكاالت التجديدالتفكير في  كما أن
ن األفكار في شتى ماالنفتاح عمى غيره  ، فعمى أي مشروع تجديدياألخرى  الفكر اإلنساني
، واستثمارىا في صياغة  يعقل اإلنسانال من منجزاتحتى يتسنى لو االستفادة ، ميادين المعرفة

 أفكاره وبناء نظرياتو .



والتفاعل  لمتواصلرنا لو أرضية  تخمق مساحات وفّ  إذا وال يتحقق ىذا التالقح المعرفي إال 
يا التواصمي ىذا ، تعتمد في مشروعوالتعايش بين مختمف البيئات الحضارية والفكرية المتعددة

 . الحوار كخيار منيجي ومطمب واقعي وشرعي لما يتضمنو من اعتراف باآلخر وبحقو في الوجود
تجسيده وما ىي شروطو وضوابطو ؟ وما مدى   ىذا الحوار وأسسو ؟ فماىي منطمقات

 ؟  والحضاري االجتماعيالواقع مستوى  عمى وتحققو
ه ىذت مم، وك  يسمطوا عمييا الضوء  حاول مجموعة من الباحثين أنوغيرىا  سئمةىذه األ

 :اشتمل عمى أربع محاور كبرى جماعي في كتابالجيود 
تناول من خالل ع الغير، مبحث إشكالية الحوار يمحور األول: في مشروعية الحوار؛ ال

 . النفسية واالجتماعيةه بعاد أوضوابطو الشرعية والمعرفية ، و  الحوار أسس
يسمط الضوء عمى إشكاالت  ؛الثاني: الخطاب الديني بين التأصيل والتجديد المحور

  من خالل ربطيا بقضايا اليوية و المجتمع والمؤسسة والحضارة الخطاب الديني وسبل معالجتيا ،
 يعرض ؛المحور الثالث: اإلعالم ودوره في تفعيل أسس الحوار الديني في ضل العولمة

 أن إلعالمل يمكنكيف في تفعيل ثقافة الحوار وتشجيعو، و  ودوره بمختمف أشكالوأىمية اإلعالم 
 .  إليجاب والسمباب اآلخر المخالفعن صورة في تقديم يساىم 

  المحور الرابع : التسامح وآفاق السمم االجتماعي في الفكر اإلسالمي
 عمىثقافة الحوار  عمل، وكيف تجتماعي والحضاري لمحوار مع الغيرالبعد اال يتناول

بغض النظر  ، بين أفراد المجتمع الواحدوتعزيز قيم المواطنة والتعايش  تحقيق السمم االجتماعي
 . ةوالثقافي ةوالديني ةوالعرقي ةلمغوييم ااتاختالفعن 
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 الحوار مع آلاخر من اإلانظور ؤلاسالمي.

 -الحوار الديني أنموذجا  -

 

 علي سعدي أ.              بن مقلة رضا د.

 جامعة البويرة                جامعة البـــــــــويرة

الجزائر            الجزائر    

       

 
 مقدمة:

ينبغي في البداية توضيح ماذا نقصد بالحوار بين األديان، فالبعض يراه نقاشا بين أفراد 
حين نجد أن ىناك  أو جماعات تنتمي إلى تقاليد دينية مختمفة، بيدف حل مشكمة مشتركة. في

من يفيم الحوار بين األديان عمى أنو جدل يسعى من خاللو كل طرف إلى إقناع الطرف اآلخر 
بوجية نظره، و بالتالي فالنتيجة الحتمية ىي انتصار طرف و انيزام آخر. إن الحوار بين األديان 

لنقاش، كما أنو ىو غير ما سبق ذكره، فيو ليس ضرورة مرحمية أو ظرفية كتمك التي تستدعي ا
ليس تجسيدا لمصراع عبر الجدال. " الحوار ىو محاولة إيجاد صيغة لمتفاىم المتبادل بين أىل 
الديانات المختمفة، و ىو بيذا المعنى ليس مجرد جمع لممعمومات عن تقاليد اآلخرين... ثانيا، 

مى إبداء موقف يقتضي تحقيق التفاىم، وضع القضايا الخالفية جانبا، و عمل أطراف الحوار ع
ودي منفتح تجاه بعضيم البعض... ثالثا، يمكن اعتبار الحوار الديني، غاية في ذاتو إلى حد ما، 
ذلك أن ما ييم ىو إبقاء مساره مستمرا في ظل استمرار وجود االختالفات الدينية... و بالتالي فإن 

. لكن (1)األفراد و الجماعات" الغاية األسمى من قيام الحوار ىي ترسيخ القبول بالتنوع الديني لدى
ىذا ال يمغي إمكانية البناء عمى ما تحقق من تفاىم و تجسيده في شكل تعاون عابر لمفوارق 

 الدينية و الطائفية، خدمة لممصمحة المشتركة.
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إن الحوار بين األديان يعني في المقام األول االعتراف بوجود اآلخر الديني و القبول  
بوجوده و من ثمة التعايش و التعاون معو بصفة مستمرة، إن الغرض األساسي من قيام حوار بين 
األديان ىو تحييد عوامل التوتر، عبر توسيع آفاق نظرتنا إلى العالم، و إدراك حجم االختالفات 

 موجودة  بين الثقافات و المجتمعات.ال

بناء عمى ما سبق، يمكن طرح مسألة االعتراف بوجود اآلخر كخطوة أولى في سبيل أي 
عممية حوارية، تمييا خطوة ال تقل أىمية ىي القبول بو و االقتناع بحقو في الوجود، و العمل عمى 

 اولة الييمنة القسرية.بناء عالقة ندية معو أساسيا التسامح و التعاون، بعيدا عن مح

 أهمية الحوار بين األديان:أوال: 

لقد صار التواصل بين األديان أمرا ذا ضرورة قصوى، في ظل الثورة التكنولوجية التي  
نشيدىا و التي جعمت من العالم ما يشبو القرية الواحدة، نظرا لسرعة انتقال المعمومات بين زوايا 
العالم األربع، و كذلك سيولة انتقال األشخاص، حيث بات االحتكاك بين أصحاب الخمفيات 

ية المختمفة طقسا يوميا. عالوة عمى ما سبق، يمكن إضافة مسألة التحديات المشتركة التي الثقاف
يواجييا البشر في أيامنا كقضية التغير المناخي، كعوامل إضافية لتعزيز حاجة المجتمعات و 

 األفراد غير المتجانسين دينيا إلى التعامل فيما بينيم، و تنسيق جيودىم في ىذا الصدد.

لتركيز الذي تحظى بو مسألة الحوار بين األديان في أيامنا ىذه، قد يوحي بأن إن حجم ا
ىذا الموضوع مستجد، و أن االىتمام بو نتيجة من نتائج السياق التاريخي الحالي، لكن الحقيقة 
غير ذلك، فبالعودة إلى تراثنا اإلسالمي، نجد أن الحوار مع اآلخر و تنظيم ىذا الحوار، كان أمرا 

لحضور سواء في النصوص المقدسة أو الممارسات التي وجدت إبان المرحمة التأسيسية، و دائم ا
 كذلك خالل المراحل التاريخية الالحقة.

 

 



 ....... في مشروعية الحوار ...................................اإلاحور ألاول ..................................................

17 

 في القرآن الكريم:الديني الحوار مع اآلخر ثانيا: 

يتضمن القرآن الكريم آيات كثيرة تعنى بمسألة اختالف انتماءات الناس و تنوع ثقافتيم،  
تسعى إلى إقناع المخاطبين بنصيا، بأن وجود آيات تجعل من وجود االختالف أمرا حتميا، و 

االختالف بين البشر أمر أبدي، و ستبقى االختالفات موجودة إلى يوم القيامة. إن أبسط أنواع 
َأيَُّيا النَّاُس  ياف ىو االنتماء إلى أجناس و أعراق مختمفة، و ىذا ما يعنيو قولو تعالى  "االختال

ْتقاُكْم ِإنَّ المََّو َعِميٌم ِإنَّا َخَمْقناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنثى َوَجَعْمناُكْم ُشُعوبًا َوَقباِئَل ِلَتعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو أَ 
. فاآلية تؤكد أيضا أن االختالف بين األجناس و اإلثنيات ال يعني عمى (31الحجرات  )  "َخِبير

اإلطالق تفاوتا بين البشر، أو أفضمية لجنس أو عرق عمى غيره، بل التفاضل يأتي من السبق 
 عمى صعيد االلتزام بأوامر اهلل و نواىيو.

فات أيضا عمى صعيد لكن االختالف يتعدى مسألة االنتماء العرقي، إذ ىناك اختال
الدين، فبالرغم من الدين عند اهلل ىو اإلسالم، إال أن القرآن مع ذلك يعترف بإمكانية وجود أديان 
أخرى حتى لو كانت ذات أصل وضعي، أي نابعة من الفكر اإلنساني، مثمما نجد في قولو 

ْسالِم ِدينًا َفَمْن ُيْقَبَل مِ  تعالى  " )آل عمران   "ْنُو َوُىَو ِفي اآْلِخَرِة ِمَن اْلخاِسِرينَ َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإْلِ
و من النَّاِس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ، و كذلك " (6الكافرون  ) "َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِدينِ ، و قولو تعالى  " (58

عايير اجتماعية غير تمك (. بل قد توجد قيم و م368" )البقرة  ُدوِن المَِّو َأْندادًا ُيِحبُّوَنُيْم َكُحبِّ المَّوِ 
التي تتبناىا المجتمعات اإلسالمية، بل و يمكن أن توجد شرائع و منظومات قانونية مناظرة 

ِلُكلٍّ َجَعْمنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنياجًا َوَلْو شاَء المَُّو لمشريعة اإلسالمية، مثمما جاء في قولو تعالى  " 
ِلَيْبُمَوُكْم ِفي َما آتاُكْم َفاْستَِبُقوا اْلَخْيراِت ِإَلى المَِّو َمْرِجُعُكْم َجِميعًا َفُيَنبُِّئُكْم ِبما  َلَجَعَمُكْم ُأمًَّة واِحَدًة َولِكنْ 

. فيذه اآلية تشير إلى أن مسألة اختالف الشرائع و األعراف (85)المائدة   "ُكْنُتْم ِفيِو َتْخَتِمُفونَ 
ٍة َجَعْمنا َمْنَسكًا ُىْم د تشديدا عميو في اآلية  " االجتماعية من صميم إرادة اهلل، و ىذا ما نج ِلُكلِّ ُأمَّ

 .(66الحج  ) "ناِسُكوُه َفال ُيناِزُعنََّك ِفي اأْلَْمِر َواْدُع ِإلى َربَِّك ِإنََّك َلَعمى ُىدًى ُمْسَتِقيمٍ 

ني عالوة عمى ما سبق، ترد في القرآن الكريم آيات تؤكد عمى أولية اإلرادة الذاتية في تب
ا اإلسالم، بعيدا عن القير و اإلكراه، و ذلك بعد تبيان مضمون الرسالة، " ِإنَّا َىَدْيناُه السَِّبيَل ِإمَّ
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مَّا َكُفوراً  ، فاإلنسان يبقى مخيرا في كل األحوال. و لعل ىذه الحرية ىي (1)اإلنسان   "شاِكرًا َواِ 
ة الرسالة اإلسالمية و أفضميتيا عن التي أنتجت و ستنتج التنوع الديني المستمر، فبرغم مصداقي

غيرىا لدى اهلل، إال أن عدم تبنييا من قبيل جميع البشر، سيبقى أمرا دائما، و ذلك من صميم 
 اإلرادة اإلليية 

َربَُّك َوِلذِلَك ( ِإالَّ َمْن َرِحَم 335َوَلْو شاَء َربَُّك َلَجَعَل النَّاَس ُأمًَّة واِحَدًة َوال َيزاُلوَن ُمْخَتِمِفيَن )"  -
 . (331-335)ىود   "َخَمَقُيم

 "َوَلْو شاَء َربَُّك آَلَمَن َمْن ِفي اأْلَْرِض ُكمُُّيْم َجِميعًا َأَفَأْنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا ُمْؤِمِنينَ " -
 .(11)يونس  

َمْن َيشاُء ِفي َرْحَمِتِو َوالظَّاِلُموَن َما َلُيْم ِمْن َوِليٍّ َلْو شاَء المَُّو َلَجَعَمُيْم ُأمًَّة واِحَدًة َولِكْن ُيْدِخُل  و" -
 (5الشورى  ) "ال َنِصير و
ا ُكْنُتْم  َلْو شاَء المَُّو َلَجَعَمُكْم ُأمًَّة واِحَدًة َولِكْن ُيِضلُّ َمْن َيشاُء َوَيْيِدي َمْن َيشاُء و وَ " - َلُتْسَئُمنَّ َعمَّ

 (11النحل  ) "َتْعَمُمونَ 

إقرار االعتراف باآلخر و القبول بمسألة التنوع و االختالف الديني بين األفراد و  بعد
الجماعات، يدعو القرآن الكريم في عدة مواضع، المؤمنين بو إلى العدل مع غيرىم، و التعاون 

الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم اَل َيْنياُكُم المَُّو َعِن الَِّذيَن َلْم ُيقاِتُموُكْم ِفي معيم في سبيل المصمحة المشتركة  "
وُىْم َوتُْقِسُطوا ِإَلْيِيْم ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن ) ( ِإنَّما َيْنياُكُم المَُّو َعِن الَِّذيَن 5ِمْن ِدياِرُكْم َأْن تََبرُّ

َأْن َتَولَّْوُىْم َوَمْن َيَتَولَُّيْم َفُأولِئَك ُىُم  قاَتُموُكْم ِفي الدِّيِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدياِرُكْم َوظاَىُروا َعمى ِإْخراِجُكمْ 
. فينا اإلحسان إلى اآلخرين، مشروط بعدم وجود اعتداء من قبميم (1-5) الممتحنة   "الظَّاِلُمونَ 

عمى الجماعة المسممة، لكننا نجد من جية أخرى حثا عمى العدل مع اآلخرين و إيفائيم حقوقيم 
َوال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َأْن َصدُّوُكْم بقة، كما جاء في قولو تعالى  " حتى في ظل وجود مظالم سا

ْثِم َواْلُعْدو  اِن َواتَُّقوا المََّو َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم َأْن َتْعَتُدوا َوَتعاَوُنوا َعَمى اْلِبرِّ َوالتَّْقوى َوال َتعاَوُنوا َعَمى اإْلِ
 (.2)المائدة   "قابِ ِإنَّ المََّو َشِديُد اْلعِ 
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بناء عمى ما سبق، يمكن القول أن القرآن الكريم قد أكد عمى أن مسألة االختالف الديني  
بين البشر، ىو أمر دائم الوجود، و برغم أفضمية الديانة اإلسالمية و حقيقتيا في مقابل زيف ما 

بيا عمى البشر، فالحرية عداىا، إال أن ذلك ال يبرر بأي حال من األحوال محاولة فرض اإليمان 
الفردية في اإليمان تبقى أمرا ال يجوز االعتداء عميو. لكن االختالف بين المسممين و غيرىم، 
عقيدة و شريعة، ال ينفي إمكانية التعاون معيم، بل ىناك تشديد عمى ضرورة اإلحسان إلى البشر 

و عدم ظمميم حتى في ظل في وقت السمم، بغض النظر عن دياناتيم، و دعوة إلى العدل معيم 
 وجود اعتداء عمى المسممين، أفرادا كانوا أو جماعات.

 في السنة النبوية:الديني الحوار مع اآلخر ثالثا: 

 تشمل السنة النبوية، أقوال النبي و أفعالو جميعيا، حيث يتم العمل بيا و بما يقتضيو 
االقتداء الكامل بالنبي صمى اهلل عميو و سمم، فاالقتصار عمى تعاليم القرآن الكريم وحدىا، ال 
يكفي لمعرفة اإلنسان ما يطمب منو حتى يصير مسمما حقيقا. تتدخل السنة النبوية حتى تكون 
 مفسرة و شارحة لما عسر فيمو من مقاصد القرآن، كما تفصل ما جاء مجمال فيو، إن "السنة ىي
بيان و شرح لمقرآن كما في قولو تعالى "و أنزلنا إليك الذكر لتبين لمناس ما نزل إلييم" فيي 
بالنسبة لمقرآن كالمذكرة التفسيرية لمدستور في لغة ىذا العصر، و كالقوانين التي تعبر عن 

 .(2)المبادئ العامة التي يتضمنيا الدستور في األنظمة المعاصرة"

طقيا البحث عن تطبيقات لمقواعد القرآنية المتعمقة باالعتراف بيذا المعنى، سيكون من 
باآلخر و القبول بو، بل و التعاون معو، في أقوال و ممارسات النبي محمد صمى اهلل عميو و 
سمم. يظير تأكيد السنة النبوية عمى وجود اختالفات دينية بين البشر، في قولو صمى اهلل عميو و 

نما أبواه ييودانو أو ينصرانو أو يمجسانوكل مولود يولد عمى سمم  "   .(3)" الفطرة وا 

تشكل صحيفة المدينة المنورة، و الذي وضعو النبي محمد صمى اهلل عميو و سمم بعد  
ىجرتو إلى يثرب، بيدف تنظيم العالقات بين مواطني الدولة اإلسالمية الوليدة، نموذجا خالدا 

القبول باختالف عقيدتو عن عقيدة أغمبية مواطني لروح التسامح مع اآلخر و االعتراف بو، و 
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الدولة، و اعتباره جزءا من الكيان السياسي و االجتماعي لمجماعة المسممة، فمما جاء في 
 صحيفة المدينة 

ىذا كتاب من محمد النبي رسول اهلل بين المؤمنين و المسممين من قريش و أىل يثرب و من  3"
 تبعيم فمحق بيم و جاىد معيم.

 أنيم أمة واحدة من دون الناس... 2
 و أن ييود بني عوف أمة مع المؤمنين، لمييود دينيم و لممسممين دينيم... 28
 و أن لييود بني النجار مثل ما لييود بني عوف 26
 و أن لييود بني الحارث مثل ما لييود بني عوف 26
 و أن لييود بني ساعدة مثل ما لييود بني عوف 25
 جشم مثل ما لييود بني عوف و أن لييود بني 21
 و أن لييود بني األوس مثل ما لييود بني عوف 13
 و أن لييود بني ثعمبة مثل ما لييود بني عوف... 13
و أن عمى الييود نفقتيم و أن عمى المسممين نفقتيم، و أن بينيم النصر عمى من حارب أىل  16

صحيفة، و أن بينيم النصح و ىذه الصحيفة، و أن بينيم النصر عمى من حارب أىل ىذه ال
 .(4)النصيحة و البر دون اإلثم..."

قد يقول قائل أن الداعي العتراف النبي صمى اهلل عميو و سمم بالييود، و قبوليم  لكن 
كمواطنين في دولتو، ىو ضرورة سياسية فرضتيا أجواء المواجية مع قريش، و الضعف الذي 
كانت عميو جماعة المسممين األوائل، و الذي حتم عمييم استرضاء الييود لتأمين معقل الدولة 

وجاىة ىذا االعتراض، إال أن دحضو ليس صعبا جدا، إذ يكفي فقط إيجاد واقعة اإلسالمية. برغم 
 ميوأخرى في حياة النبي تثبت اعترافو بغير المسممين و تسامحو مع عقائدىم، أمر نجد شاىدا ع

في عيد األمان الذي منحو النبي محمد صمى اهلل عميو و سمم لممسيحيين، و الذي جاء فيو  " 
الرحيم، ىذا كتاب أمان من اهلل و رسولو، لمذين أوتوا الكتاب من النصارى، من بسم اهلل الرحمن 
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كان منيم عمى دين نجران، أو عمى شيء من نحل النصرانية. كتبو ليم محمد بن عبد اهلل، رسول 
 .(5)اهلل إلى الناس كافة، ذمة ليم من اهلل و رسولو، و عيدا عيده إلى المسممين من بعده"

ا سبق، أن معايير اإلقصاء من عضوية المجتمع المسمم ال تتضمن مما يستفاد مم 
االختالفات الدينية، إذ قام النبي صمى اهلل عميو و سمم نفسو بضمان حقوق الييود و المسيحيين، 
و ما ذلك إال لوجود مساحات مشتركة واسعة بين أىل األديان المختمفة، تجتمع تحت الفتة 

القيم اإلنسانية العالمية كالعدل و مواجية الظمم، لعل ىذا ما حذا  المصمحة العامة و التي تحددىا
برسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم إلى امتداح حمف الفضول الذي اشترك فيو مع المشركين أيام 
الجاىمية، قائال  " لقد شيدت في دار عبد اهلل بن جدعان حمفا لو دعيت بو في اإلسالم ألجبت، 

 .(6)ضول عمى أىميا، و أال يعز ظالم مظموما"تحالفوا أن يردوا الف

 في التاريخ اإلسالمي:الديني الحوار مع اآلخر رابعا: 

تمتمئ صفحات التاريخ السياسي لإلسالم بنماذج ناصعة لالعتراف بأتباع األديان 
و تم قبوليم ضمن الكيان السياسي لمجماعة بل ، بحرية دينية غير مسبوقةاألخرى، حيث تمتعوا 

المسممة، دون أن يمزموا بإتباع إيديولوجية الدولة، أي التخمي عن ديانتيم و اعتناق اإلسالم. ففي 
العيد األموي، عمى سبيل المثال  "كان الييود يتمتعون بكامل الحرية في حياتيم و ممارسة 

اإلسالم في عصر المأمون إحدى عشر ألف  شعائر دينيم في بيت المقدس... و كان في بالد
كنيسة، كما كان فييا عدد كبير من ىياكل الييود و معابد النار، وكان المسيحيون أحرارا في 

اجا آمنين لزيارة األضرحة المسيحية في و االحتفال بأعيادىم عمنا، و الحجاج المسيحيون يأتون أف
أن حكم المسممين أخف وطأة من حكم فمسطين... و كان المسيحيون في بالد الشرق يرون 

 .(7)بيزنطة و كنيستيا"

أدى الحضور المستمر لألديان األخرى في المجتمعات المسممة إلى انتشار المناظرات 
 بين رجال الدين من الطرفين، و لعل منشأ ذلك ىو رغبة المسممين في إقناع اآلخرين بتنبي
ديانتيم، خاصة في ظل ازدىار الفمسفة الكالمية، أو "عمم الكالم". و لئن كان الجدل في حد ذاتو 
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من مظاىر الصراع كونو يعكس رغبة في إضعاف اآلخر و دحض ما يؤمن بو، فإن  امظير 
النقطة التي نود اإلشارة إلييا في ىذا الصدد، ىي إتاحة الفرصة أمام اآلخر الديني حتى يعرض 

من بو، بل و دعوة اآلخرين، ىنا المسممون أصحاب السمطة السياسية، إلى اعتناق عقيدتو، ما يؤ 
 بالموازاة مع سعيو إلى دحض عقيدة الدولة.

لقد شكل انتشار المناظرات الدينية قاعدة لظيور عمم جديد في المجتمعات اإلسالمية، 
ديان، حيث تتضمن المؤلفات ىو عمم الممل و النحل، أو ما ندعوه في أيامنا عمم مقارنة األ

، مقارنة العقائد و (8)الخاصة بيذا الميدان، و التي بدأت في الظيور منذ القرن الثالث اليجري
القوانين اإلسالمية، بما يناظرىا في الديانات األخرى، و لم يعد االعتراف بحق ممارسة الشعائر 

، بل تعداىما إلى المجوس و الدينية، مقتصرا عمى أىل الكتاب، أي المسيحيين و الييود
. ال شك أن ىذا األمر يعكس مستوى راقيا من ثقافة (9)الزرادشتيين و اليندوسيين و البوذيين

االعتراف باآلخر، و رغبة في تعميق المعرفة باآلخر الديني، بل و التأسيس لمحوار بين األديان 
د من ديانات مختمفة، يستيدف بمفيومو المعاصر، و الذي ال يخرج عن كونو جيدا جماعيا ألفرا

زيادة معرفتيم ببعضيم البعض و تنسيق أفعاليم االجتماعية. فالحوار بين األديان ىو قبل أي 
شيء نشاط عالئقي أساسو اتجاه نفسي، اتجاه قوامو االنفتاح الذىني و االحترام المتبادل بين 

و الوقت لدراسة عقيدة اآلخر و  القائمين بالعممية الحوارية، و مما ال شك فيو أن تكريس الجيد
معاييره يمثل قمة االنفتاح، تماما كما أن وضع عقائد اآلخرين في نفس المكانة مع ما نؤمن بو، 

 يشكل قمة االحترام.

عالوة عمى ما سبق، نجد أن أىل األديان األخرى كانوا يتمتعون بالحق في التحاكم إلى 
ممتيم ليفصموا في نزاعاتيم البينية، حيث لعب شرائعيم الخاصة، إذ تم تعيين قضاة من أىل 

رجال الدين المسيحيون دور القضاة، و ىذا ما تشير إليو مراسمة منسوبة إلى أحد رجال الدين 
المسيحيين، فمما جاء فييا " و نزوال عمى طمب إخواني المطارنة رؤساء األسقفيات... قررت أن 

(، و ذلك لسببين  األول تمبية لرغبة أولئك الذين أضع كتابا لفيم األحكام و المقررات )الدينية
ألحوا عمي مرارا بيذا الشأن، و أيضا لقطع معذرة أولئك الذين يتذرعون بعدم توفر مثل ىذه 
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. ذلك أن المسيحيين (10) األحكام في التجائيم إلى المحاكم غير المسيحية ) المقصود اإلسالمية("
المحاكم اإلسالمية الشرعية، حتى في ظل وجود كان بإمكانيم طوال الوقت التقاضي لدى 

 محاكميم الخاصة.

تتجمى مظاىر االعتراف أيضا في حيازة المسيحيين في األندلس كيانا سياسيا خاصا 
ضمن الكيان السياسي الكمي لمدولة اإلسالمية، "حيث ظموا يفصمون في أقضيتيم وفقا لمقانون 

الجماعات المسيحية الكبيرة في المدن و األرياف، رجال من  القوطي القديم... و كان يدير أمور
نصارى عجم األندلس... كما ترك العرب لمجماعات النصرانية نظاميا المدني الذي كانت جارية 
عميو أيام القوط، و ىو نظام مدني و إداري أيضا، أي أن القائمين بأمره كانوا مسئولين عن كل 

جمعون ضرائبيم و يؤدونيا إلى بيت المال نيابة عنيم، و كانوا ما يتصل بأمور رعاياىم، كانوا ي
 .(11)يعينون ليم القضاة الذين يفصمون في منازعاتيم"

 خاتمة:

يفترض البعض أن الحوار بين األديان محض نقاش ظرفي تفرضو بعض السياقات 
إلى التاريخية، بينما يرى آخرون أنو جدال بين أطراف متعددة، يسعى من خاللو كل طرف 

دحض قناعات اآلخرين و تقوية موقفو في مواجيتيم. خالفا لكل ذلك، نرى أن الحوار بين 
األديان ىو نشاط مشترك بين منتمين إلى ديانات متعددة، قوامو االعتراف باآلخر كشريك في 
عالقة يسودىا االحترام، مع سعي كل طرف إلى التعرف عمى اآلخر، من أجل الوصول إلى حد 

 اىم و التعاون خدمة لممصمحة المشتركة.ما من التف

ال شك أن التعاون مع اآلخرين كان عمى الدوام أمرا ىاما، لكنو صار أمرا ضروريا في 
أيامنا ىذه، نظرا لمتطور الكبير الذي تشيده وسائل االتصال و التنقل، إذ بات العالم بمثابة قرية 

ختمفة بشكل غير مسبوق، و باتت صغيرة، و تكاثفت االحتكاكات بين أصحاب الثقافات الم
الحاجة إلى اعتراف األفراد و المجتمعات بوجود اختالفات بينيا و بين غيرىا، أمرا ممحا، بل و 
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صار من الضروري أيضا القبول بتمك االختالفات، و التسامح مع العقائد و الممارسات المغايرة 
 لما نتبناه.

ديني، بل و ضمو إلى الكيان االجتماعي و لقد رأينا في ما سبق أن االعتراف باآلخر ال
السياسي لممجتمع اإلسالمي، كان أمرا معتادا عمى مر المراحل التاريخية المختمفة. إن القرآن 
الكريم باعتباره المصدر األول لمديانة اإلسالمية، قد سعى لترسيخ ثقافة التسامح في نفوس 

ر ىو أمر ال مفر من وجوده، فال يمكن المؤمنين بو، من خالل التأكيد عمى أن اختالف البش
تحقيق تماثل تام بينيم، سواء كان ذلك عمى الصعيد الفيزيقي أو الصعيدين الثقافي و االجتماعي، 
أي األفكار و كيفية تنظيم العالقات بين األفراد. أكثر من مجرد االعتراف، يرغب القرآن المسممين 

ل وجود اعتداء من قبل بعضيم عمى الجماعة في التعامل مع اآلخرين بشكل عادل، حتى في ظ
المسممة، و اإلحسان إلييم في الظروف العادية، فالمعاممة الحسنة في نظر القرآن ليست مبنية 
عمى موقف اآلخر، بقدر ما ىي بمثابة القاعدة التي تبنى عمييا العالقات بين البشر، بغض 

 الثقافية.النظر عن اختالفاتيم عمى صعيد اليوية االجتماعية و 

فقد رأينا تتضمن السنة النبوية تفصيال لتوجييات القرآن الكريم و تطبيقات عممية ليا، 
تأكيد القرآن لوجود اختالفات بين البشر، تتحول إلى اعتراف من النبي صمى اهلل عميو و سمم 
 بأصحاب الديانات األخرى، الييود و المسيحيين عمى وجو التحديد، بل و ضميم إلى جماعتو
السياسية، و مساواتيم بالمسممين في التمتع بحق المواطنة. ىذا االعتراف و التحالف لم يكن من 
قبيل البراغماتية السياسية، في ظل الصراع مع قريش، و لذلك استمر حتى بعد توطد دعائم 

 الدولة اإلسالمية.

رى في ضمن حيزه االجتماعي و السياسي، فقد تم تعيين كثير من أىل الديانات األخ
مناصب عامة في الدولة، كما انتشرت دور العبادة في كل مكان تواجدوا بو. أدت كثافة 
االحتكاكات بين المسممين و غيرىم إلى انتشار ظاىرة المناظرات الدينية، التي كانت مقدمة 
لظيور عمم يقوم عمى التعرف عمى معتقدات غير المسممين، ىو مقارنة الممل و النحل، أو عمم 
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نة األديان. بموازاة ذلك، كان لألقميات الدينية في البالد اإلسالمية، امتيازات لم تحظى بيا أية مقار 
أقمية في أي مكان بالعالم حتى حينو، فعمى سبيل المثال  كان لممسيحيين باألندلس الحق في 

لدين التحاكم إلى قوانينيم الخاصة، كما حازوا استقاللية إدارية عبر اختيار بعض من رجال ا
 لتمثيميم لدى السمطات.

اعتمادا عمى ما سبق، يمكننا القول بأن التراث اإلسالمي قد أرسى عمى مر تاريخو، 
مبادئ الحوار بين األديان المتعارف عمييا في ىذا العصر، و نقصد تحديدا االقتناع بحتمية 

عات و ممارسات وجود اختالف بين البشر، االعتراف باختالف ما نؤمن بو و ما نمارسو عن قنا
اآلخرين، و احتراميم و عقائدىم، حيث ال بد أن يشعر أطراف العممية الحوارية بأنيم أنداد 
لبعضيم البعض، دون أي تضييق أو ضغط عمى أي طرف، و ىذا ما يدعى بمغة العصر 

 اعتناقاألفراد و الجماعات في  حريةبالحرية الدينية أو حرية االعتقاد و التي تعرف بأنيا  " 
النابعة من  لتأدية الطقوس الدينية التجمع المعتقدات، تمك عن لتعبيرا المختمفة، الدينية العقائد
. و الحقا التركيز عمى القواسم (12)تضييق" أو قيود دوندعوة إلى معتقداتيا بحرية، ال ،عقائدىا

 المشتركة، و العمل عمى تعميق التفاىم و التعاون خدمة لممصمحة العامة.

 :و المراجع الهوامش
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 ألانا وآلاخر في الفكر العربي الاسالمي املعاصر إشكالية

 

 أ. صالح رضوان                                                  نوال عباس ي د/

 جامعة ألاغواط                                                    جامعة ألاغواط

 الجزائر    الجزائر     

 

 : مقدمة

يشيده العالم من مشكبلت سياسية واقتصادية وغيرىا يتطمب  البحث عن  جميعا ندرك ما إننا    
 العربي ــ العالممفكري العميق بين  ضرورة التحاور إلىدفعا  و ىذا ما يدفعنا حمول  ناجعة ليا

دعائم العبلقة  إلرساءالذي نرمي اليو ليس الحوار فقط ، كما أن المقصود والعالم الغربي اإلسبلمي
د الديني بين الدول في المجال السياسي واالقتصادي بقدر ماىو السعي  نحو حوار عمى الصعي

ذا كان  ،والثقافي وكذا الحضاري الحوار فإن الغربي كان وال  يعتبر أول المبادرين الى   اإلسبلموا 
ضافة  إ. اليومية سة شعائر الدين في حياتوممار  يزال يعيش فضفاضة وجودية حالت بينو وبين

رساء دعائم الحوار من إالى بحاجة ماسة  الوقت  ىذا  في سبلمي والغربيالطرفين  اإل الى أن 
فالتنوع  ،] 13الحجرات: [ "َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا" :خبلل التعارف مصداقا لقولو تعالى

لى  خمق حوار بين الثقافات المختمفة  إالديني و الثقافي واالجتماعي ىو الذي يفضي في النياية 
 . والعنف  والتقارب  وليس التنافر بنبذ الغير وبث الكراىية

عمى كافة المستويات مدعو  أكثر من أي وقت مضى الى الولوج  في حوار العالم اليوم  نإ    
وتعدد األلوان  سانية بالرغم من اختبلف الثقافاتنىمتو في صياغة الحضارة اإلومسا ليثبت جدارتو

يمكن طي المسافة بين الشرق والغرب بسيولة رغم التقدم التكنولوجي ، ألن  والمغات ، كما أنو ال
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كبل الطرفين لم يتخمصا بعد من عقدة  الماضي األسود التي تحمل في طياتيا صورا من الصراع 
 .الحضاري والديني 

ف رغم االختبل ن المنظور القرآنيآلخر معمى ا التعرف من ىنا تأتي أىمية الحوار الديني و    
صورة شاممة حول ماىية الحوار  إعطاء الفكري والثقافي المشروع. وفي ىذه الورقة البحثية نحاول

الحوار بين  إشكاليةوفيم  تتمثل  الفكري؟ في االختبلف اإلسبلميد بالحق و قص؟ وما الم الديني
النتائج والتوصيات التي  أبرز نعرض خاتمة  أخيراو ؟ واآلخر في الفكر العربي المعاصر األنا

 نخرج بيا.

 التدافع  –االختالف  –الحوار الكممات المفتاحية  : 

ىو الخطاب الذي يحمل في طياتو المين والرفق مع الغير وىو مجموعة أفكار :  الحوار -
ومعمومات ، كما أن توظيف مصطمح الحوار يترك في النفس األثر الحسن عكس لفظة  الجدل 

بأنو تبادل  Dialougueالحوار  Webster، ويعرف معجم  1التي توحي بالصراع والخصام 
بأنو التكمم مع اآلخر  حول  Lacrousse، ويعرف  المفكر الكروس  2لؤلفكار والمعمومات  

 .3موضوع معين أو التفاوض معو 

مما سبق ذكره يمكن لنا القول أن الحوار ىو ذلك التبلقح الفكري  والتبادل المعموماتي سعيا 
 عميو  الطرفين   من خبلل تحاورىم .لمتفاىم والبناء الديالكتيكي لموصول إلى ىدف يتفق 

:  ىو ضد االتفاق  والفرق بينو وبين الخبلف أن االختبلف  يستعمل في القول االختبلف -
ال فيما ال دليل عميو  ، واالختبلف عند إالمبني عمى دليل، عمى حين  أن الخبلف ال يستعمل  

 .4دين بعض المتكممين  ىو كون الموجودين غير متماثمين  وغير متضا

: ىي الحركة الواثبة التي تسعى تجاوز العوامل التي تثبط اليمم وتعوق الدافعية التي التدافع -
سبلمي  ىو ضمان استمرارية الحياة وعدم ىي أساس الحياة ، وغاية التدافع من المنظور اإل

الفساد في األرض كون االنسان خميفة اهلل فييا، أما من منظور غربي فغايتو قد بررتو كتابات 
 5  .ىنتنغتون و فوكوياما التي في  معناىا الحقيقي  الصراع ألجل السيطرة وبسط النفوذ
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I. دعوة القرآن إلى التحاور مع الغيـر 

إن أىمية الحوار تكمن في التواصل بين مختمف الثقافات والسعي نحو التعايش السممي بين    
 مختمف األديان وايقافا لدعاوي الصراع التي تقضي عمى لغة التسامح.

السممي بينيم وبين غيرىم  من الشعوب  يتمخص لمتعايش  أولقد وضع اإلسبلم لممسممين مبد   
رين أيا كانوا ومعاممتيم بالعدل واإلنصاف طالما أن ىؤالء لم يصدر في ضرورة التعايش مع اآلخ

الا َيْنَياُكُم  "منيم أي عنف ولم يتعاونوا مع األعداء ضد المسممين، وفي ىذا الصدد يقول اهلل عز
وُىْم َوتُْقِسُطوا ِإَلْيِيْم الماُو َعِن الاِذيَن َلْم ُيَقاِتُموُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم َأن تَ   الماوَ  ِإنا  ۚ  َبرُّ

 08سورة المجادلة : اآلية  "اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ 

إن المرجعية إلى آدم )عميو السبلم( مرجعية خْمقية، ويختمف الناس عند خالقيم، وال شيء       
يجرِّدىم من انتمائيم اإلنساني. وىذه صمة جامعة ال ينفييا إال التقاطع فيما بين الناس، بحسب 

حول إلى أفعاليم، حينيا يكون تقاطعيم تقاطع اعتقاد، لكنو ال يبرره التعدي والكراىية، ما لم يت
ن اختبلف اليوية ال يعني إلغاَء الشراكة  أفعال موغمة في الشر، والتصريح المتعمد بالكفر. وا 

 .اإلنسانية، وال يعني اإلخبلل بالحق والعدل

و لم يكتف اإلسبلم باحترام إنسانية اإلنسان ألنو مسمم، بل نرى النبي عميو الصبلة         
وفي حديث لمنبي عميو الصبلة السبلم يقول  .كانت ويأمرنا بذلكالسبلم يحترم النفس البشرية أيما 

فيو :مّرت بي جنازة فقمت فقيل لي: إنيا جنازة ييودي، فقال: "أليست نفسًا". بيذا األسموب  نجح 
اإلسبلم في تحقيق التوازن والتعادل في نفس اإلنسان، بين ثقتو المطمقة بأحقية دينو، وبين احترام 

 5   .، وأصحابيااألديان السماوية

من خبلل ىذا الطرح نستنتج أن االسبلم سعى الى  تأكيد مفيوم اليوية طبقا لمتعارف       
 َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى   ": والتقارب ال النسب والتفاخر مصداقا لقولو تعالى 

سورة  "ِإنَّ المََّه َعِميٌم َخِبيرٌ  ۚ  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد المَِّه َأْتَقاُكْم  ۚ  َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا 

. كما أنو من خبلل ىذه اآلية نبلحظ أن الرسول عميو السبلم قد وضع أساسا 13الحجرات : اآليـة 
 ن:  حوار اليوية الى حوار االنسانية .فمسفيا ميما يتمثل في االنتقال م
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إن العبلقة بين المسيحية و اإلسبلم طويمة األمد ،عميقة الجذور، كانت بدايتيا اليجرة       
لى  الحبشة وما تبل ذلك من محاورات في مجمس النجاشي،  ثم تتابعت مكاتبات الرسول إاألولى 

مصر والشام، وكذا الحقيقة المتسامحة  التي لى المموك والرؤساء النصارى  في إعميو السبلم  
وردت في كتاب  النبي عميو السبلم : الى نصارى نجران يؤمنيم فييا عمى كنائسيم وصمبانيم، 
في برىم وبحرىم، وليم ذمة اهلل  وذمة رسولو، ويضيف قائبل وأن أحميكم وأنكم اذا احتجتم  الى 

 .6العون وأعظم من ذلك أنيا ال تعد دينا عميكمأموال  المسممين لترميم كنائسكم فمكم الرفد و 

إن ابرز ما يمكن أن يرسخ لفكرة الحوار بين األديان  ويسيل من عممية التواصل نقاط       
تشترك فييا ىذه الديانات أبرزىا : االسبلم والمسيحية والييودية جميعا تؤمن بإلو واحد عن طريق 

ا ودعوة الى السبلم والمحبة بين الناس  فضبل عمى الرسل  وىذا االيمان يتضمن سموكا مستقيم
 .7ذلك فإن ىذه األديان  لدييا منظومة أخبلقية  تتشابو في أسسيا وممزمة لكل المؤمنين

وما يدل عمى أن ما جاءت بيا ىذه الشرائع السماوية الغرض منو التنافس نحو الخير والقيم      
ًة َواِحَدًة َوَلِكْن ِلُكلٍّ َجَعْمَنا مِ  "السمحاء قال تعالى : ْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَياًجا َوَلْو َشاَء الماُو َلَجَعَمُكْم ُأما

 " ِفيِو َتْخَتِمُفونَ ِلَيْبُمَوُكْم ِفي َما َآتَاُكْم َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت ِإَلى الماِو َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتمْ 
 .48المائدة: اآليـة 

كما أنو بدال من أن يتنازع ممثمو األديان فيما بينيم من جديد حول بعض المعتقدات الجزئية     
فإنو عمييم السعي نحو الحوار لمتأكيد عمى جوانب االتفاق وغرس الوعي الذي مفاده أن منطمق 

ْل َيا َأْىَل اْلِكتَاِب قُ  "األديان السماوية كميا إنما ىو التعاون والبناء المشترك مصداقا لقولو تعالى :
تاِخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا َأْرَباًبا َتَعاَلْوا ِإَلٰى َكِمَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالا َنْعُبَد ِإالا الماَو َواَل ُنْشِرَك ِبِو َشْيًئا َواَل يَ 

 .64آل عمران  : اآليـة   "ْسِمُمونَ َفِإن َتَولاْوا َفُقوُلوا اْشَيُدوا ِبَأناا مُ  ۚ  مِّن ُدوِن الماِو 

من خبلل ما تقدم يمكن أن نقول أن الحوار الديني ال يقتصر عمى موضوع العقائد والخوض     
في قضايا إليية فحسب، بل يذىب إلى أبعد من ذلك كمناقشتو قضايا اجتماعية وأخبلقية، و 

وضرورة الحد ِمن تفشييا وىذا  التصدي ألفكار وفمسفات تتفق األديان السماوية عمى بطبلنيا،
باإلجابة عمى ىذه التساؤالت: ىل من الحكمة ترك الباب مفتوحًا لذوي النوايا غير السميمة 
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يحتكرون الحوار وينفردون بو في الساحة مستيدفين الناس؟ أم أن الحكمة والشرع يقضيان بسد 
 مة النحراف المنحرفين؟.الذرائع، والقيام بمحاورات حقيقية، لنصل إلى ما ىو خير، ومقاو 

وبيا تبتغي النيل من حقيقة اإلسبلم، لذلك يقتضي الواجب االنفتاح عمى وفاإلسبلمثم إن حالة 
 الناس، وتصحيح ما عُمق في أفياميم من أخطاء، بسبب التضميل أو الجيل.

II.  :الحق اإلسالمي في االختالف الفكري 

إن من أىم منطمقات الحوار اإليمان بحرية اختيار االنسان واالقتناع بأن التنوع حقيقة       
وواقع، وأن االختبلف حق من حقوق اإلنسان وكرامتو، كما أنا الحوار ال يعني وال يطمب منو 
مصادرة حق االختبلف واكراه الناس عمى ما ال يختارون، فأصحاب الرؤية األحادية الذين ال 

 .8راثيم  وقيميم حق التنوع  واالختبلف غير مؤىمين ثقافيا وحضاريا  لتقنية الحواريممك ت

أن مبدأ االعتراف بالحق في االختبلف الفكري يعني اإلقرار بإرساء دعائم الحوار بين      
الثقافات المتنوعة، وأن االزدىار الثقافي ال يتحقق اال عندما تتوفر ظروف التفتح مع الثقافات 

ى والتبلقح فيما بينيا، كما أن التواصل والتعاون بين الثقافات البشرية يعد مصدرا لئلثراء األخر 
التبادل. بالمقابل فاالنكماش والعزلة يفضيان حتما إلى الجمود الثقافي، واإلبداع في المجال 

 9الفكري ال يمكن أن يثمر في بيئة معزولة ومنكمشة عمى نفسيا.

الحق في التنوع واالختبلف الفكري يفضي في نياية األمر الى حماية إذن فالتسميم بمبدأ       
اليويات الثقافية من مظاىر االستبلب الفكري، وتكوين مجاال خصبا لمتعاون في ما بين الثقافات 

 المتنوعة  حفاظا من التشوه والتفكك وحتى الضياع .

مي في االختبلف الفكري وفي ىذا الصدد نجد "طو عبد الرحمان" في كتابو الحق االسبل    
األول: االختبلف  يتحدث بما يسمى: االختبلف الفكري بين األمم والذي قسمو إلى ثبلثة أقسام:

فنجده يقول:  كمما كان  10االختبلف الحكمي. و أما الثالث االختبلف القيمي. المفيومي الثاني:
ن الخمق المطموب في التواصل االختبلف الفكري أشد كمما كانت متطمباتو األخبلقية أكبر، ذلك أ

الفكري مع األمة المختمف معيا يكون أدق من الخمق المطموب في التواصل مع األمة المتفق 
 معيا، وكمما زاد االختبلف بين األمم زاد عدد األمم المختمف معيا.
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لذا يتعين  االختبلف الفكري قد يشتد ويمين حتى تضعف أسباب التواصل الفكري بين األمم ، -
أن نفرق بين نوعين من االختبلف الفكري األول :  االختبلف الفكري المين والثاني االختبلف 

 11الفكري الصمب 
واألصل في االختبلف الفكري بين األمم أن يكون اختبلفا لينا. ومبادئ حفظ ىذا االختبلف 

 يمكن تمخيصيا في ثبلث مبادئ ىي:
أمة من األمم أن تحترم أفكار األمة التي تتحاور وتتواصل مبدأ التسامح الفكري: فينبغي ألي  .1

 معيا أو عمى عبلقة بيا، فبل يجب أن تقحم عمييا مفاىيميا وال أحكاميا أو قيميا.
مبدأ االعتراف الفكري: عمى أي أمة من األمم في اتصاليا بإحدى األمم أن تسند إلى   .2

الفكرية نفسيا، اعتبارا لكونيا  الخصوصية الفكرية من القيمة ما تسنده إلى خصوصيتيا
 تنطوي عمى ما يمكن أن يفيد البشرية جمعاء.

مبدأ التصويب الفكري، فينبغي ألي أمة تجاه أمة أخرى أن تحمل أغمب األفكار األخرى   .3
 .12عمى وجو الصواب فتجعل أكثر مفاىيميا دالة وأكثر أحكاميا صادقة وأكثر قيميا نافعة

ذكره نستنتج أن مراعاة ىذه المبادئ الثبلثة ورغم االختبلف الفكري من خبلل ما سبق          
الحق  يمكن لنا أن نتدرج في تعاممنا وحوارنا مع الغير، بدءا من التسامح الذي يقضي باحترام 
الفكر المختمف ، مرورا بمبدأ االعتراف الذي يؤكد عمى المساواة بين األمم المتحاورة فيما بينيا 

لى أعمى الدرجات وىي التصويب التي نعني بيا إسناد الصواب بتقويم وتوجيو  إيجابا، وصوال إ
 الفكر المختمف .
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III. شكالية األنا واآلخر في الفكر العربي واإلسالمي المعاصر  الموروث  الديني وا 
يرى "توفيق الطويل" أن الحوار بين األجيال ىو سبيل التراكم الفمسفي وبمورة الوعي         

التاريخي  من خبلل تكوين التراث الفمسفي، ولما كان  كل جيل ينقل أو يبدع في ظروفو 
الخاصة، وكانت الظروف تتغير من جيل إلى آخر تغير النقل معيا واختمف االبداع فكانت الغاية 
من ىذا التحاور ليس تكرار ما انجزه الجيل السابق بل االنتقال من ثقافة االحتماء بالماضي في 

ذا حدث العكس نتج بذلك بما يسمى  ازدواجية الثقافة الح اضر نحو مسايرة التغيرات الراىنة، وا 
 13مما يؤدي الى اغتراب االنسان عن الواقع  وىذا بإىدار البعد التاريخي .

ويوضح "عمي أومميل" من زاوية حداثية نقدية  مدى عجز التفسير األصولي لمتراث في        
وار بين األديان والثقافات قائبل : "الفكر األصولي يفكر خارج الزمن سبيل ارساء دعائم الح

والمكان وبالتالي تجميد التفسير والتأويل  ليذه النصوص  كونو ال يعترف بتعدد القراءات ، و 
مادام النص واحدًا وثابتًا. فالمعنى أيضًا واحد وثابت فبل مجال لمحق في االختبلف وال لمتعددية 

مدني والسياسي . وىذا الثبوت في قراءة النصوص الدينية يعتبر من عوائق حوار  في المجتمع ال
 14 .األديان و الثقافات

ولما كان األنا في تعامبلتيا مع اآلخر اقرب الى السمب منو الى االيجاب وكان اآلخر       
لى  كذلك أقرب الى االيجاب منو الى السمب  فإن السؤال المطروح : ماىو جدل األنا واآلخر ؟ وا 
أي حد تصل ىذه الثنائيات المتعارضة ىل الى التركيب اي الحوار ام بالتباعد والتأكيد عمى 

 ة االستعبلء عمى حد قول طو عبد الرحمان ؟وقاح

فمخطئ من صور أن حضارة العرب تقوم عمى اساس الدين وأن حضارة الغرب تقوم عمى       
أساس العمم، كما أن من قال أن حضارة  العرب قائمة عمى األدب  وحضارة الغرب قائمة عمى  

، ففي كل حضارة عمم وأدب ولكل  العمم غير صائب في اختيار ىذا التقابل المتناقض والمصطنع
منيما ابداعو الذي يميزه عن اآلخر، وقد يكون االختبلف في الدرجة وليس في النوع . كما أنو 
ليس صحيحا أن المبادئ عند الغرب مبادئ عموم وان المبادئ عندنا مبادئ أخبلق ، فإن المبادئ 

كانط في نقد العقل النظري لتأسيس  في الغرب تتضمن العموم واألخبلق معا ، ومثال ذلك ما كتبو
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العموم، ونقد العقل العممي لتأسيس األخبلق بالمقابل المبادئ التي نممكيا أيضا أوليات العموم في 
 15نظرية العمم كما ىو الحال في عمم األصول.

مي إال أننا وبالرغم من جدلية األنا والغير والثنائيات المتعارضة التي يبرزىا الخطاب االعبل      
الشائع يرى المفكر زكي نجيب محمود أنو يمكن الجمع بين الحسنيين في شخصية العربي بمركب 
جديد لمموضوع يتحدد في: إعادة التعبير عن ثقافة اآلخر بثقافة األنا، ليس فقط لغة ، بل عمى 

فاتيم مستوى اكمال المعاني وايجاد التوازن في نظر األشياء . ولقد أضاف  العرب سابقا إلى ثقا
الموروثة عموم العصر.  وىذا ما أكده ابن رشد في كتابو فصل المقال حينما سعى لمجمع بين 
الشريعة والحكمة وقال بأن الحكمة أو الفمسفة أخت  الشريعة من الرضاعة ، كما أنو قد تم الجمع 

مصمحين عمى أيدي القمة المثقفة من العرب بين عقبلنية الغرب  وصوفية الشرق  وكذا أعمال ال
 16أمثال األفغاني ومحمد عبده والميبراليون  مثل طو حسين والعقاد .

إنو ليس من الصعب عمى العربي أن يشارك في نيضة العمم الحديث بإعادة تنظيم        
المجتمع  وذلك وفق ثبلثة طرق :أوال: ضمان االستقرار االجتماعي الذي من خبللو يكفل لنا سبل 

 جو بو المشكبلت . ثانيا إنشاء جو عممي لو أىمو وأصحاب اختصاصاتو.البحث العممي الذي نوا

وثالثا المبادرة بمغة عممية . إال أن ىذه الطرق الثبلثة لم تحقق في أرض الواقع نظرا ألسباب 
 عدة.

 أوال: غياب االستقرار السياسي واالجتماعي في العالم العربي. 

ممي جعميا عاجزة عمى أن تؤدي عمميا العثانيا: غياب المشروع القومي النيضوي الذي ي
 .والوطني

ثالثا: وفود المغة العممية من الخارج وليس تطويرىا من الداخل مما يجعميا أقرب إلى الوافد منيا 
 17إلى الموروث 

إن من بين مشكبلت التواصل مع اآلخر غياب نظرة استشرافية تجاه الغير، ويمكن أن        
نذكر من بعض ىذه المشاكل التي تعيق بناء حوار خبلق بين الذات العربية من جية، ومع 
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اآلخر من جية اخرى مشكمة تأويل النص الديني، والتي عرفت ظيورا عمى الساحة الفكرية ابتدءا 
إلسبلمي األصولي في مواكبة التغيرات وفي عجزه أيضا لفيم النص الديني كما من عجز التيار ا

 يفرضو الواقع واآلخر سعيا لمجاراتو ال اتباعو بابتداع كل ما يأتي من الغرب .

فمن خبلل دراستنا لمموروث الديني من زاوية نقدية استشرافية يمكن لنا القول أن الموروث        
ّية معّقدة حدث فييا ما يمكن أْن نعّبر عنو بتمّدد سمطان المسّممات الديني : وألسباب تاريخ

والدوغمائّيات ومتانة ىذا السياج الذي يحيط بالثقافة العربية اإلسبلمية ، مّما أّدى إلى ما يشبو 
الموروث في حقبة زمنّية  العطالة التي أصابت العقل اإلسبلمي المعاصر، وىذا ناتج عن انحباس

ق التّاريخ ،  حيث وفر ىذا االعتقاد إمكانات واسعة ثقافّيا الرتقاء الموروث إلى خارجة عن سيا
لذا يعتقد الحداثيون  أمثال أركون وابو زيد والجابري  18مرتبة القداسة في الذىنّية اإلسبلمّية.

وغيرىم  بأّن اإلفادة العميقة من مكتسبات المناىج المعاصرة وتطبيقاتيا الواعية يساعد عمى 
عادة الّنظر في القراءات المسماة إسبلمّية تمك التي تزعم تعد يل كثير من الّرؤى والمواقف وا 

التأصيل، ترى أن حّل المشكبلت الّراىنة ال يكون إاّل بالعودة إلى مقوالت الّسمف أو األسس 
 األولى التي قامت عمييا الخبلفة، حيث ُيراد البحث في ىوّية الّنظام السياسّي.

الّتعامل مع الموروث وجب أن يكون تعامبل يتسامى عن الّتوظيفات اإليديولوجّية كما إّن        
ذكرنا وأال يكون مجّرد بناء فوقّي سطحي  يستميم منو قادة التنظيمات السياسّية والجماعات 

 الفكرّية التراثّية ما يخدم أىدافيم السياسّية واإليديولوجّية .

ّول تبرير األعمال السياسّية بالمسّوغات الدينّية. وىكذا نرى الدين فالتأويل غير النقدّي يخ        
ُيْجَمُب فيأتي لنصرة الّسياسة عبر فتاوى تنشر اآلراء المتعّصبة. وغالبا ما تقع الّدعوة إلى تبّني 

يقع أفكار مخالفة لمواقع وممتصقة بالتّاريخ في أشّد لحظاتو ثبوتا واستقرارا. بعد الّثورات العربّية وقد 
تحويل تمك الّدعوات أفعاال ماّدّية عنيفة بدعوى القيام بفريضة األمر بالمعروف والّنيي عن 
المنكر. وال شّك في أّن أقواال وأفعاال كيذه وبقطع النظر عن نزعتيا "اإلجرامّية" من وجية نظر 

القانون، ال يمكنيا إاّل أن تقّدم صورة سمبّية عن اإلسبلم.
19
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 : خاتمة

يمكن لنا القول أن التجديد في الفكر العربي وبناء حوار خبلق  بين  سبق من خبلل  ما        
تيا يا وفيم مقوالر نقدي، وذلك بقراءتيا في تاريخيالثقافات يكون بالدخول مع ثقافة الغرب في حوا

التعرف عمى أسس تقدم الغرب والعمل عمى غرسيا أو ما يماثميا داخل ومفاىيميا في نسبيتيا، و 
بالتخمص من ىيمنة الخطاب اإلسبلمي يكون إال  وأن ىذا الدخول أيضا ال .ثقافتنا وفكرنا

األيديولوجي واالرتقاء بو  إلى مستوى صياغة الخطاب اإلسبلمي المعرفي . بالمقابل أيضا عمى 
 الغرب أن يصبح )غربيًّا( مرة أخرى ال )عالميًّا(  بعيدا عن مفيوم المركزية ، وىذا ال يتم إال
باستعادة المنظور العالمي المقارن، بحيث يصبح التشكيل الحضاري الغربي تشكيبًل حضاريًّا 

وأن لآلخر  واحدًا لو خصوصيتو وسماتو تمامًا مثمما لكل التشكيبلت األخرى خصوصيتيا وسماتيا
وقد  ي ، ناالحق في ذلك تجاه الطرف الث لبلناكما أن  بتقبل اآلخر الحق المشروع في  االختبلف

نجاح الحوار لذا ف. و طو عبد الرحمان عبد الوىاب المسيري كل من  دافع  عن ىذين  الرأيين
بين األجيال ومختمف األديان يكون باالعتراف بتعاقب الحضارات  وأن ما توصل اليو الغرب 
ليس حكرا عميو بل ىو نتاج البشرية جمعاء  وما يعني وصول الغرب الى ذروة العالمية انما ىو 

 ه من خيرات الشرق .اماجن
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 : الهوامش و المراجع
                                                           

عبد اهلل بكمي : منيج القرآن في حوار األديان  ، الحوار االسبلمي المسيحي نموذجا ، مذكرة لنيل  1
في العموم االسبلمية  تخصص عقيدة ، اشراف الدكتور محمد بن موسى بابا عمي ،  شيادة الماجستر
، يوسف بن خدة ، كمية العموم االسبلمية ، قسم العقائد واألديان ، ) د س ن( ص  01جامعة الجزائر 

23. 
ن ، أحمد عارف أرحيل الكفارنة : معوقات الحوار بين الشرق والغرب ، مجمة دفاتر السياسة والقانو  2
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مدرس: التأصيل الحضاري ألسس الحوار الديني، مجمة الحوار، )د ع( ، ب :  فارس عزيز ال 5

 . 2014ماي  06الثبلثاء
 2004خالد الزواوي : سماحة األديان  والسبلم العالمي،  دار الوفاء لينا لمطبع والنشر ، االسكندرية ،  6

 .133، ص 1،ط 
،  2002ماىر ،  القاىرة ،)دط(  ،   محمود حمدي زقزوق : االسبلم وقضايا الحوار ، تر: مصطفى 7

 .93ص 
عبد المجيد الصبلحين وىايل داود : الحوار المذىبي ، مفيومة ، منطمقاتو ، وضوابطو ، مجمة الفكر   8

 .92،ص 2014، بيروت ، لبنان ،  75االسبلمي المعاصر ، العدد 
: في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات، المركز العربي لؤلبحاث ودراسات  عبد الرزاق الدواي 9

 .109، ص 1،ط2013السياسات ، بيروت ، 
طو عبد الرحمان : الحق  االسبلمي في االختبلف الفكري  ، المركز الثقافي العربي ، المغرب  10 

 .143، ص 1،ط  2005،
 .145الفكري ، ص طو عبد الرحمان : الحق االسبلمي في االختبلف  11
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 انظر: طو عبد الرحمان الحق اإلسبلمي في االختبلف الفكري )مبادئ حفظ االختبلف الفكري(، 12
 (148-146ص ص) المركز الثقافي العربي ،المغرب ،
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 .286انظر  حسن حنفي : حوار األجيال ) جدل األنا واآلخر ( ، ص 15 
 .278حسن حنفي : المرجع نفسو ، ص  16
 .287واآلخر( ، ص انظر حسن حنفي ) جدل األنا  17

سسة مؤمنون ببل حدود ، قسم الدين ديني  نظرة نقدية استشرافية، مؤ فاطمة القروري: الموروث ال18 
 . 2014وقضايا المجتمع ،  أفريل 

 فاطمة القروري: الموروث الديني نظرة نقدية استشرافية، مرجع سابق . 19
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 الخلفيات الاجتماعية للتعصب ضد آلاخر وسبل معالجته

 

 اعة ـــــــــــران بن شــــــــــــبي د/                                                              

 جامعة ألاغىاط               

 الجزائر            

   ملخص :

أي الجمود العقائدي واالنغالؽ  Dogmatismeالتعصب ىو طريؽ سريع لمتطرؼ       
العقمي، وىذا في الواقع ىو جوىر الفكر الذي تتمحور حولو كؿ الجماعات المسماة المتطرفة إًذا 

أية معتقدات تختمؼ التطرؼ بيذا المعنى ىو أسموب منغمؽ لمتفكير يتسـ بعدـ القدرة عمى تقبؿ 
عف معتقدات الشخص أو الجماعة أو عمى التسامح معيا، ويتسـ ىذا األسموب بنظرة إلى المعتقد 
عمى أنو صدقا مطمقا و صالحا لكؿ زماف ومكاف فال مجاؿ لمناقشتو  أو إنتقاده أو خضوعو 

اعية المحددة لمبحث كما يديف كؿ مخالؼ لو . نحاوؿ في ىذه المساىمة إبراز الخمفيات اإلجتم
 ليذا الموقؼ مف العالـ و اآلخر . 

 تعريف التعصب :  - 1

إختمؼ العمماء و الباحثوف في تحديد مفيػـو لمتعصػب نظػرا لالعتبػارات ثحداثػة المصػطمح 
مػػػف جيػػػػة، وتعقػػػػد موضػػػػوع عػػػػالـ اإلنسػػػػاف المتػػػػداخؿ الجوانػػػػب النفسػػػػية واالجتماعيػػػػة واالقتصػػػػادية 

، ويعتبػػر التعصػػب مػػف (1)مػػف جيػػة أخػػر ...ث…والعمرانيػػة عمومػػاوالسياسػػية والثقافيػػة والحضػػارية 
المواضيع اليامة فػي حقػؿ عمػـ الػنفس االجتمػاعي و ىػو يػرتبط بموضػوعي )االتجػاه والقػيـ( بدرجػة 

ا والتػػػي يمكػػػف االسػػػتفادة منيػػػا فػػػي ىػػػذه يػػػكبيػػػرة وىنػػػاؾ الكثيػػػر مػػػف التعػػػاريؼ سػػػنحاوؿ ذكػػػر أىم
 المساىمة .
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عمػػػػى أنػػػػو ثاتجػػػػاه أو موقػػػػؼ  (Préjudice) التعصػػػػب( S.Backman)يعػػػػرؼ ثباكمػػػػافث 
(Attitude)  غيػػػر مبػػػرر يكػػػوف فيػػػو المػػػرء مسػػػتعدا أو مييئػػػا ألف يعتقػػػد ويػػػدرؾ ويشػػػعر ويتصػػػرؼ

ىػػذا التعريػػؼ إشػػتمؿ عمػػى  (2)بطريقػػة مؤيػػدة أو مناىضػػة، لجماعػػة معينػػة مػػف النػػاس أو لفػػرد مػػاث.
و  لكػػػػف المحتػػػػوييف  حتػػػػو  األدائػػػػي،محتػػػػو  إدراكػػػػي و معرفػػػػي و محتػػػػو  العػػػػاطفي انفعػػػػالي و م

 العاطفي االنفعالي ىو الغالب مف بيف ىذه المحتويات  إذ ىو المسيطر عمى بقية الجوانب.

تعريؼ ثأحمد زىراف  نعتقد أنو أكثر وضوحا إذ يقوؿ ث أف التعصب ىػو اتجػاه نفسػي جامػد أما     
)ضػػػد( جماعػػػة أو  -فػػي األغمػػػب أو األعػػـ–، أو عقيػػدة أو حكػػػـ مسػػبؽ )مػػػع( أو انفعاليػػػامشػػحوف 

شػػيء أو موضػػوع، وال يقػػـو عمػػى سػػند منطقػػي، أو معرفػػة كافيػػة، أو حقيقػػة عمميػػة )بػػؿ ربمػػا يسػػتند 
ف كنػػػا نحػػػاوؿ أف نبػػػرره ، و مػػػف صػػػعب تعديمػػػو، وىػػػو يعمػػػي ويصػػػـ  عمػػػى أسػػػاطير أو خرافػػػات( واا

إلدراؾ والسػػموؾ بطػػرؽ تتفػػؽ مػػع ويشػػوه إدراؾ الواقػػع و يعػػد الفػػرد أو الجماعػػة لمشػػعور والتفكيػػر وا
، ويقتػرب ىػذا التعريػؼ مػع تعريػؼ السػابؽ، إال فيمػا يخػص إضػافة أف التعصػب (3)التعصبث اتجاه

 .صعب التغيير أو التعديؿ

و التعصب ىو نتيجة لخمؿ في التفاعؿ بيف المتعصب ومف يتعصػب ضػدىـ ممػا يجعػؿ  
اعػػات الخارجيػػة وخاصػػة عنػػدما ال ىنػػاؾ عػػداء بينيمػػا حيػػث أف ث التعصػػب موقػػؼ معػػاد ضػػد الجم

يكػػػػػػوف ىنػػػػػػاؾ تفاعػػػػػػؿ مباشػػػػػػر بػػػػػػيف ىػػػػػػذه الجماعػػػػػػات وبػػػػػػيف الجماعػػػػػػة التػػػػػػي ينتمػػػػػػي إلييػػػػػػا الفػػػػػػرد 
 (4))المتعصب(ث.

فيعتقػداف أف   ( Crutchfield , Richard S.Krech David)أمػا ثكػرتشث وثرتشػفيمدث 
التعصػػب ىػػو تمػػؾ المعتقػػدات واالتجاىػػات المتعمقػػة بػػبعض المسػػاوئ التػػي يوجييػػا فػػرد أو جماعػػة 

 (5ث.)ضد أقمية عنصرية أو قومية

و ُيَعػػرؼ التعصػػب فػػي معجػػـ العمػػـو االجتماعيػػة بانػػو ثضػػرب مػػف الحمػػاس الشػػديد الػػذي 
مختمفػػة، وأوضػػح مػػا يكػػوف فػػي يػػدعو إلػػى الغمػػو واالستمسػػاؾ بػػرأي أو موقػػؼ معػػيف ولػػو مظػػاىر 

 (6)المواقؼ الوطنية واآلراء الدينيةث.

 التعصب طريق للتطرف :  – 2
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أي الجمػػػود العقائػػػدي واالنغػػػالؽ  Dogmatismeالتعصػػػب ىػػػو طريػػػؽ سػػػريع لمتطػػػرؼ  
العقمػػي، وىػػذا فػػي الواقػػع ىػػو جػػوىر الفكػػر الػػذي تتمحػػور حولػػو كػػؿ الجماعػػات المسػػماة المتطرفػػة  

عنى ىو ثأسػموب مغمػؽ لمتفكيػر يتسػـ بعػدـ القػدرة عمػى تقبػؿ أيػة معتقػدات تختمػؼ فالتطرؼ بيذا الم
عف معتقدات الشخص أو الجماعة أو عمى التسامح معيا، ويتسـ ىذا األسػموب بنظػرة إلػى المعتقػد 

 (7) تقـو عمى ما يمي :

 أف المعتقد صدقا مطمقا وأبديا. -

 يصمح لكؿ زماف ومكاف. -

 عف أدلة تؤكده أو تنفيو. ال مجاؿ لممناقشة و ال لمبحث -

 المعرفة كميا بمختمؼ قضايا الكوف، ال ُتْسَتَمُد إال مف خالؿ ىذا المعتقد دوف غيره. -

 حوؿ المعتقد. اختالؼإدانة كؿ  -

 االستعداد لمواجية االختالؼ في الرأي أو حتى التفسير بالعنؼ. -

 فرض المعتقد عمى اآلخريف ولو بالقوة. -

ات أف التطػػرؼ ظػػاىرة مرضػػػية عمػػى المسػػتويات الػػػثالث : وقػػد أثبتػػت الكثيػػر مػػػف الدراسػػ
المسػػػتو  العقمػػػي )الجمػػػود( والمسػػػتو  العػػػاطفي )شػػػدة االنفعػػػاؿ( وعمػػػى المسػػػتو  السػػػموكي )ميػػػؿ 
ة السػػموؾ إلػػى العنػػؼ(، وىػػذا مػػا يعيػػؽ التفاعػػؿ االجتمػػاعي ويعيػػؽ التطػػور ويعػػزؿ أصػػحابو عػػف بقيػػ

 الجماعات األخر  في المجتمع.

حيػػث أف  ،ىػػو نتػػاج المجتمػػع الػػذي يعػػيش وينشػػا فيػػو الفػػرد أو الجماعػػةكمػػا أف التعصػػب 
الطفػػؿ يولػػد عمػػى الفطػػرة السػػميمة  كصػػفحة بيضػػاء ، فػػي أسػػرة تكػػوف قػػد تػػاثرت بمػػؤثرات خارجيػػة 

... و بيػػػػذا  اقتصػػػػاديةو  اجتماعيػػػػةوتشػػػػبعت بافكػػػػار وقػػػػيـ روحيػػػػة و أخالقيػػػػة وثقافيػػػػة وسياسػػػػية و 
عمػى أفػراد عائمتػو فػي  باعتمػادهو مواقػؼ، و مػف خالليػا تنتقػؿ إلػى الطفػؿ  اتجاىػاتترسخت لدييا 

 إشباع حاجاتو ومتطمبات نموه المختمفة، حيث يتمقى اتجاىاتيـ، وقيميـ ويتاثر بيا بدرجة معينة.
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عمى أف التعصب عند األطفاؿ يبدأ فػي سػف مبكػرة ، قبػؿ سػف المدرسػة وفػي  اتفاؽوىناؾ 
أثناءىػا، ويظيػػر ذلػؾ مػػف خػالؿ ميػػؿ الطفػؿ إلػػى االنتمػاء إلػػى األكثريػة التػػي تمنحػو األمػػف وتجنػػب 
األقميػػػات التػػػي تجعمػػػو مسػػػتيدفا، وىكػػػذا مػػػف خػػػالؿ تفاعمػػػو مػػػع الوسػػػط االجتمػػػاعي فػػػي )األسػػػرة ، 

معػػو  رقػػؿ إليػػو بالتػػدريص التعصػػب تجػػاه أفكػػار و مبػػادئ اآلخػػريف   وتكبػػ( و ينت…المدرسػػة، الرفػػاؽ
ىذه االتجاىات والمواقؼ وتتاثر دائما بالتغير االجتماعي و التفاعؿ، وتقدـ السػف والػتعمـ و جماعػة 
الرفاؽ، دوف وعي منو إلى أف يصؿ إلى سف الثانيػة عشػر حينيػا يسػتطيع تحديػد قناعاتػو وتفسػيرىا 

برازىا.  واا

يمكػػػف القػػػوؿ أف التعصػػػب أو االتجػػػاه نحػػػوه ىػػػو نتيجػػػة مباشػػػرة لعمميػػػة التنشػػػئة نػػػا ومػػػف ى
االجتماعيػػػػػة فػػػػػي كػػػػػؿ مراحميػػػػػا ثحيػػػػػث تتػػػػػراكـ القػػػػػيـ والمواقػػػػػؼ تجػػػػػاه األشػػػػػياء واألفعػػػػػاؿ واألفكػػػػػار 
واألشػػػخاص شػػػيئا فشػػػيئا، وتتفاعػػػؿ فيمػػػا بينيػػػا لتشػػػكؿ عنػػػد الطفػػػؿ نسػػػقا مػػػف األفكػػػار واالتجاىػػػات 

كمػػا أف المتعصػػب يحمػػؿ الصػػفات التػػي تػػدؿ (  8)و التعصػػب سػػمبا أو إيجابػػاث.والمعتقػػدات ينطمػػؽ منػػ
 عمى تعصبو وتظير مف خالؿ بعض مواقفو المتمثمة في : 

الحاجة إلى الوضوح والصراحة وعدـ التسامح مع الغموض حيث يفسر المواقؼ واالتجاىات  -
 في ضوء قناعاتو وتعصبو.

وتظيػػر مػف خػػالؿ تصػػنيؼ النػػاس والجماعػػات األخػػر  الحاجػة إلػػى تحقيػػؽ المكانػػة المتفوقػػة ،  -
 وير  نفسو يممؾ اليقيف وغيره في الضالؿ.

الحاجة إلى األمف : بالصراع بيف جماعة وأخر  يؤدي إلى تماسؾ الجماعػة الواحػدة وتعصػب  -
 أفرادىا ضد الجماعات األخر .

ي إلػػى التعصػػب الحاجػػة إلػػى التمػػايز : الشػػعور بػػالتميز عػػف الجماعػػات األخػػر  والتفػػوؽ يػػؤد -
 ضد الجماعات األخر .

 الميؿ إلى التسمط والتشبث بالرأي وعدـ اإليماف بالديمقراطية والمساواة. -
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كما أف لمتعصب أسباب تدفع الفرد والجماعة إلى سموؾ ىذا السػموؾ المختمػؼ ألنػو تعبيػر 
 (9)ث.…عف ثقصور وىذا القصور ىو دليؿ الجيؿ أو نقص المعرفة

افث يػػػػر  ثأف المعػػػػاني التػػػػي نستخمصػػػػيا مػػػػف تحميػػػػؿ الواقػػػػع أف كمػػػػا أف ثأحمػػػػد بػػػػف نعمػػػػ
، كمػا (10)التعصب بعبارة واحدة ىو التطرؼ، ياتي في الطرؼ اآلخر المقابؿ لػو االعتػداؿ واالتػزافث

أنو يتبادر إلى ذىف الكثير أف التطػرؼ ىػو الخػروج عػف المػالوؼ، وذلػؾ يجعمنػا نسػمـ بػاف ثالتطػور 
المجاالت االجتماعية والعممية والثقافية والسياسية قد مثؿ خروجػا عػف الحضاري العالمي في جميع 

المػػػالوؼ وكمػػػا اعتػػػاد عميػػػو النػػػاس، بػػػؿ أف األديػػػاف السػػػماوية بػػػذاتيا كانػػػت خروجػػػا عػػػف مػػػا ألفػػػو 
، فيؿ يجدر بنا أف نقوؿ عف ىذه التحوالت أنيا تطرفا وغمػوا بػؿ نظػف أف مػف يقػوؿ ذلػؾ (11)الناسث

بقػاء الحػاؿ عمػى مػا ىػو عميػو، ولسػاف يدعو إ فيو متطرؼ و ال ال إلػى تجميػد المجتمػع اإلنسػاني واا
 حالو يقوؿ )ليس في اإلمكاف أبدع مما كاف(.

 مداخل نظرية لتفسير التعصب : -3

ير  العمماء في تفسيرىـ لمتعصب، أنو آليػة نفسػية تػؤدي وظيفػة خاصػة يسػتطيع الفػرد أف  
عمميػة ثاإلزاحػة واإلبػداؿث دفاعػا عػف أفكػاره وقناعاتػو يخرج بيػا مكبوتاتػو وتوتراتػو وذلػؾ عػف طريػؽ 

واختباراتػػو، وىنػػاؾ شػػكميف مػػف أشػػكاؿ التعصػػب ىػػو التعصػػب )مػػع( والتعصػػب )ضػػد( وىػػذا أخطػػر 
مػػف األوؿ ألنػػو يحمػػؿ قػػيـ مثػػؿ الكػػره والػػبغض والحقػػد والػػذي تكػػوف نتائجػػو وخيمػػة إذا انفمتػػت عػػف 

 السيطرة.

، ألجؿ البحث عف األسباب التي تنػتص عنيػا وقػد إختمفػت تظافرت جيود الميتميف بظاىرة التعصب
وتعددت التفسيرات، نظرا لتعقد ىذه الظػاىرة النفسػية ذات األبعػاد االجتماعيػة، نحػاوؿ التطػرؽ ليػذه 

 التفسيرات باختصار : 

 نظرية اإلحباط :   -1.3

ؤيػػدوف ىػػذه النظريػػة فسػػرت الظػػاىرة تفسػػيرا نفسػػيا، حيػػث يػػر  عممػػاء التحميػػؿ النفسػػي الم
ػػا يتفاعػػؿ فػػي  لنظريػػة اإلحبػػاط، أف التعصػػب يػػؤدي وظيفػػة نفسػػية خاصػػة تػػتمخص فػػي التنفػػيس عم 
حبػػاط مكبػػوت، وذلػػؾ عػػف طريػػؽ )اإلزاحػػة واإلبػػداؿ( دفاعػػا عػػف الػػذات  الػػنفس مػػف تػػوتر وكراىيػػة واا
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ومف تحػب، وتختمػؼ دوافعػو وأسػبابو مػف جماعػة ومػف بيئػة إلػى أخػر  ، فقػد يكػوف التعصػب ناتجػا 
سقاط نقائص الفرد ومشاعر الذنب لديو، عمى اآلخريف وىذا ما يعتبػر نمطػا مػف أنمػاط الحيػؿ عف إ

سػػقاطو عمػػى جماعػػة أخػػر ،  الدفاعيػػة الالشػػعورية ثذلػػؾ حػػيف يعمػػد الفػػرد إلػػى إزاحػػة ىػػذا العػػدواف واا
، وكمثػاؿ لتوضػيح ىػذا (12)نمطػا مػف النرجسػية وحػب الػذاتث-التعصػب–وير  فيػو بعػض البػاحثيف 

التعصػػب، نفػػرض أف شػػخص مػػا ييػػاس مػػف التغمػػب عػػف شػػخص آخػػر يمجػػا إلػػى اإلزاحػػة  النػػوع مػػف
 عف طريؽ محاولة تشويو صمعة ىذا الشخص بإطالؽ اإلشاعات التي تمس بشخصو.

 النظرية البيئية :    -2. 3   

ثأف التميػز ( Kretch et Crutchfiled)الحظ الباحثاف االجتماعياف ثكػرتش وكرتشػفيمدث 
النػػػػاجـ عػػػػف التعصػػػػب، يخمػػػػؽ ظروفػػػػا اجتماعيػػػػة وخصػػػػائص فرديػػػػة، تػػػػدعـ اتجاىػػػػات العنصػػػػري 

التعصػػػب تعزرىػػػا ومػػػع مػػػرور الوقػػػت، يكتسػػػب تعصػػػب جماعػػػة معينػػػة ضػػػد جماعػػػة أخػػػر  صػػػفة 
، ولعؿ أحسف تفسػير ليػذه النظريػة (13)معيارية اجتماعية في المجتمع الذي تسود فيو ىذه المشاعرث

يػز العنصػري يت المتحدة بيف البيض والسػود حيػث يخمػؽ ىػذا التمالتميز العنصري السائد في الواليا
الناجـ عف التعصب ظروفا اجتماعية وخصائص فردية تدعـ اتجاىات التعصب وتعززىػا، وىػذا مػا 

 يمكف مالحظتو أيضا في الحالة العنصرية لممستوطنيف الييود والفمسطينييف.

 النظرية االجتماعية أو الحضارية :-3.3

لتعصػػػػب وعمميػػػػػات توجيييػػػػا مػػػػػف األمػػػػور المكتسػػػػػبة، رغػػػػـ أف االسػػػػػتعداد إف اتجاىػػػػات ا
لمتعصػػػب موجػػػود، فػػػي الػػػنفس اإلنسػػػانية، كنتيجػػػة لمعوامػػػؿ البيئيػػػة واالجتماعيػػػة، والتعصػػػب كاتجػػػاه 
نفسػػي تحػػدده المعػػايير والقػػيـ االجتماعيػػة التػػي يكتسػػبيا األطفػػاؿ وينشػػاوف عمييػػا عػػف طريػػؽ بيئػػتيـ 

سػائؿ اإلعػالـ وسػػائر عوامػؿ التنشػػئة االجتماعيػة كمػا يؤكػػد ذلػؾ رالػػؼ ومجػتمعيـ ومعممػييـ وكػػذا و 
ثأف الفرد ال يتعمـ مف الثقافة الخاصة بجماعتػو إال مػا ىػو ضػروري لكػي يمعػب ( R.Linton)لنتف 

 (14)أدوارا محددة في بيئتو االجتماعية خاصة، ومجتمعو بصفة عامة وبيذا يحقؽ تكيفو واندماجوث.

والتعصػػب ينمػػو مػػع نمػػو الفػػرد فػػي حضػػارة تنتشػػر فييػػا ىػػذه الظػػاىرة، سػػواء أكػػاف تعصػػبا 
دينيػػا أـ طبقيػػا أـ لونيػػػا أـ عشػػائريا أـ عنصػػػريا، ثوالطفػػؿ يػػػتعمـ ذلػػؾ مػػػف خػػالؿ التفاعػػػؿ مػػع أفػػػراد 
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مجتمعػػو فياخػػذ أفكػػارىـ وأراءىػػـ وذلػػؾ بمالحظػػة مػػواقفيـ واتجاىػػاتيـ وىكػػذا بتشػػبع الطفػػؿ تػػدريجيا 
 (15)ياث.يايير االجتماعية السائدة في الحضارة أو الثقافة التي يحيبالمع

وجػػػود خبػػػرات لوقػػػد ال يتطمػػػب التعصػػػب وجػػػود احتكػػػاؾ مباشػػػر مػػػع الجماعػػػة األخػػػر  وال 
، ويمكػػف أف نالحػػظ ذلػػؾ بػػيف جماعػػة يأليمػػة مػػع أعضػػاءىا، بػػؿ أنػػو يكػػوف موجػػود دوف مبػػرر حسػػ

 االجتيادات الفقيية.دينية وجماعة أخر  يختمفوف فقط في بعض 

 وبإمكاننا استنتاج بعض المبادئ مف ىذه النظرية التي نعتبرىا ميمة لبحثنا وىي:

 غير قصد. عف التعصب مكتسب مف خالؿ التنشئة االجتماعية ومؤسساتيا عف قصد أو -

 ينمو التعصب مع نمو الفرد في الحضارة التي ينتشر فييا التعصب. -

 ماعة األخر  ودوف وجود خبرات أليمة مع أعضاءىا.ينمو التعصب دوف احتكاؾ مع الج -

يقػػػػو  التعصػػػػب عنػػػػد األفػػػػراد الممتػػػػزميف بمعػػػػايير الجماعػػػػة والتقاليػػػػد الحضػػػػارية السػػػػائدة فػػػػي  -
 مجتمعيـ.

 نظرية االستغالل :   -4.3

تسػػتند ىػػذه النظريػػة إلػػى مجموعػػة مػػف االفتراضػػات التػػي تقػػوؿ بوجػػود عالقػػة بػػيف تفاعػػؿ 
نتػػػائص المتوقعػػػة، أي حصػػػيمة ىػػػذا التفاعػػػؿ وتحػػػدد عواقػػػب ىػػػذه النتػػػائص األشػػػخاص وبػػػيف مسػػػتو  ال

وأثرىػػػػا فػػػػي صػػػػيانة ىػػػػذا التفاعػػػػؿ أو تغييػػػػره، أي أف التعصػػػػب يحػػػػدث نتيجػػػػة العالقػػػػة بػػػػيف تفاعػػػػؿ 
األشػػخاص وبػػيف مسػػتويات النتاجػػات المتوقعػػة حصػػيمة ىػػذا التفاعػػؿ ثوىػػذا يعنػػي أف كػػؿ فئػػة مػػف 

جيػػػػػدىا لزيػػػػػادة فػػػػػرص تحقيػػػػػؽ مكاسػػػػػب عمػػػػػى حسػػػػػاب الفئتػػػػػيف المتصػػػػػارعتيف، سػػػػػتبذؿ قصػػػػػار  
، ونالحػػظ ذلػػؾ مػػثال مػػف خػػالؿ الصػػراع بػػيف األحػػزاب وبػػاألخص المشػػتركة فػػي نفػػس (16)األخػػر ث

 التوجيات.

مػػػف خػػػالؿ مػػػا تطرقنػػػا إليػػػو إلػػػى اآلف، يمكػػػف أف نسػػػتخمص أف التعصػػػب، أنػػػواع ودرجػػػات 
ا التعصػب الػديني وىػذا األخيػر المغػوي، وكػذ وأوأشكاؿ مختمفة مثؿ التعصػب العرقػي أو العنصػري 

 ىو الذي ييمنا في دراستنا ىذه، لذلؾ سنحاوؿ توضيحو أكثر.
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 التعصب الديني و مظاهره : -4 

الحديث عف مظاىر التعصب يػدعونا إلػى الحػديث عػف االخػتالؼ الػذي يعتبػر الػدافع لػو، 
الحضارية ولكنيا لػـ تيػتـ حيث أف الدراسات المتعمقة بصورة اآلخر اىتمت باالختالفات العرقية أو 

كثيػػرا باالختالفػػات العقائديػػة والفكريػػة أو بمعنػػى آخػػر ثاآلخػػر المختمػػؼ فكريػػا أو عقػػديا، وفػػي نفػػس 
الوقت ينتمي إلى عػرؽ أو ثقافػة أو مجتمػع واحػد مػع اآلخػريف، وىنػا يػاتي االخػتالؼ مػف داخػؿ مػا 

يشػػعر مػػف خالليػػا األفػػراد ، حيػػث تشػػكؿ ىػػذه الفكػػرة جماعػػة (17)ث…نسػػميو جماعػػة ثالػػنحفث نفسػػيا
باالنتمػػاء والػػوالء، فػػي المقابػػؿ يبقػػى األشػػخاص الػػذي لػػـ يتحمسػػوا ليػػذه الفكػػرة والرافضػػيف ليػػا فػػي 
الجيػة المقابمػة، فيبػدأ الصػراع فػي التشػكؿ إلػػى أف ينفجػر فػي داخػؿ المجتمػع الواحػد، ولعػؿ التػػاري  

 في كؿ مجتمعات عصرنا الحالي. قد صاغ لنا الكثير مف األمثمة، بؿ قد نشؾ في وجود االنسجاـ

إننػػا نسػػمع عػػف نيايػػة التػػاري  ومػػوت اإلنسػػاف ونيايػػة األديػػاف، إال أننػػا نشػػاىد ىػػذا اليػػػـو 
وبػػاألخص فػػػي العػػالـ العربػػػي واإلسػػػالمي، نشػػيد عػػػودة تيػػارات أصػػػولية سػػػمفية فػػي كػػػؿ مجتمعاتػػػو 

الدينيػػػػة تشػػػػكيؿ المجتمعػػػػات ا جيوتنتشػػػػر بسػػػػرعة بػػػػيف األفػػػػراد والجماعػػػػات حيػػػػث ثتحػػػػاوؿ اإليػػػػديولو 
، ىػو (18)اإلسالمية مػف جديػد أو العػودة إلػى األصػوؿ فيػي تػزعـ أنيػا تممػؾ نموذجػا مثاليػاث-العربية

 نموذج )السمؼ الصالح(.

ومف أىـ مظػاىر ىػذا التعصػب، أف يتعصػب أتبػاع مػذىب معػيف ضػد أتبػاع مػذىب آخػر 
أخػػػر  ويختمفػػاف فػػي المرجعيػػػة  داخػػؿ الػػديف الواحػػد، أو تعصػػػب جماعػػة دينيػػة ضػػػد جماعػػة دينيػػة

الشػرعية، وىػػذا النػػوع ال يخمػو منػػو ديػػف مػف األديػػاف، حيػػث نجػد ذلػػؾ فػػي المسػيحية بػػيف )الكاثوليػػؾ 
والبروتسػػػتانت( وفػػػي اليندوسػػػية بػػػيف )السػػػي  والينػػػدوس( وكػػػذلؾ فػػػي اإلسػػػالـ )فيمػػػا بػػػيف المػػػذاىب 

 والفرؽ(.

عػف مرجعيػات دينيػػة،  انبثقػتتيػا ومػف المتعػارؼ عميػو أف الحركػات اإلسػالمية بكػؿ توجيا 
تود كؿ منيا االنطالؽ مػف ىػذه المرجعيػات فػي محاولػة العػودة إلػى مػا يسػمى بػػ )العصػر الػذىبي( 
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أو قيػػاـ المجتمػػع الكامػػؿ المنسػػجـ، وتكمػػف  (The Quest for Punityأي البحػػث عػػف النقػػاء )
تػػػي تفضػػػؿ كػػػؿ منيػػػا فكػػػرة اإلشػػػكالية فػػػي تعػػػدد مصػػػادر وتوجيػػػات وآراء ىػػػذه التيػػػارات الدينيػػػة، ال

االنتصار لممذىبية عمػى التعػايش المػذىبي والحػوار، أي التعصػب لالنتمػاء عمػى االعتػداؿ واالتػزاف 
ىػػذه اإلشػػكالية فػػي ىػػذا التسػػاؤؿ ثفػػي قمػػب عمميػػة التحػػديث  *والتعدديػػة حيػػث صػػاغ حيػػدر إبػػراىيـ

شػػػػر التعدديػػػػة والنسػػػػبية والعولمػػػػة ىػػػػؿ تصػػػػمد االتجاىػػػػات األصػػػػولية والتطييريػػػػة والتوحيديػػػػة أـ تنت
 (19)وبالتالي إنسانية الحقيقة والمجتمع؟ث.

وبػػػالرغـ أف الػػػػديف دواء نػػػاجح لعػػػػالج التعصػػػب العرقػػػػي والمغػػػوي وكػػػػؿ أشػػػكاؿ التعصػػػػب  
األخػػر  إال أف التعصػػب الػػديني ىػػو أخطرىػػا عمػػى اإلطػػالؽ، وىػػذا يػػدعونا  إلػػى إعػػادة التفكيػػر فػػي 

جماع، وفي المقابؿ ىناؾ مف لـ يكف معتقػدا بيػذا الػديف أو وظيفة الديف التي تدعوا إلى الوحدة واإل
، فإننػػػا نػػػر  كػػػؿ ديانػػػة مػػػف …المػػػذىب أو المعتقػػػد فػػػيمكف أف يوصػػػؼ بػػػالكفر والظػػػالؿ والعصػػػياف

الديانات سواء المسيحييف أو الييود أو المسمميف يّدعوف أنيـ األفضؿ مف غيػرىـ، وىػذا يتجمػى فػي 
لدينيػػة و الػػذي شػػيده التػػاري  الغربػػي و اإلسػػالمي عمػػى حػػد صػػور الصػػراع  المنبثػػؽ مػػف الخمفيػػة ا

 .  سواء في ما بيف ىذه الديانات وبيف المذاىب داخؿ ديف إلى اليـو

لكػػف مػػع المتغيػػرات الحاصػػمة االجتماعيػػة واالقتصػػادية فػػي المجتمػػع اإلنسػػاني، عمػػى إثػػر  
عصر الحداثة ثـ العممنة و التقننة  وتقمص الييمنػة الدينيػة و الكنيسػة األوربيػة، عمػى وجػو التحديػد 
وتصدير أفكار عصر التنػوير إلػى العػالـ، حيػث لقيػت صػد  واسػع فػي مرحمػة مػا بعػد االسػتعمار، 

ا تمبػػػث الظػػػاىرة الدينيػػػة أف تعػػػود و الػػػدعوات إلػػػى األصػػػولية  فػػػي كػػػؿ األديػػػاف أف تتجػػػدد لكػػػف مػػػ
مستحضػػرة الخطابػػات القديمػػة و مػػا ىػػذه الشػػعبوية التػػي تاججػػت فػػي أوربػػا إلػػى إحػػد  صػػورىا مػػف 

أسػػػيـ اليمػػػيف المتطػػػرؼ و الخطابػػػات الشػػػعبوية و ىػػػذا مػػػا يجعػػػؿ بعػػػض التوجيػػػات  رتفػػػاعاخػػػالؿ 
تجد مبػررات لخيارتيػا فيتخػذ كػؿ طػرؼ موقفػا مػف اآلخػر يسػتند إلػى أف اآلخػر  اإلسالمية المتطرفة

يريد القضاء عمى وجوده و  ث تر  ىػذه الحركػات األصػولية أف الفوضػى تسػود العػالـ وأف المجتمػع 
، والمالحػػظ أف ىػذه الحركػات ث  باعثػة لمصػطمحات ومقػػوالت (20)يتفتػت، والبػد مػف العػودة إلػى ا ث

مػػا عمػػى العػػالـ المعاصػػر، ثػػـ تضػػع بعػػد ذلػػؾ مشػػروعات لتحويػػؿ وتغييػػر النظػػاـ فكػػر دينػػي لتطبقي
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االجتمػػاعي، ولجعمػػو متفقػػا متوافقػػا مػػع أوامػػر أو قػػيـ التػػوراة أو األناجيػػؿ، بصػػفتيا الضػػامف الوحيػػد، 
 (21)في تفسيرىا، ىي لمجيء عالـ مف العدالة والحؽث.

 التعصب فيما بين الجماعات الدينية : – 5

مػػػؤثر فػػػي حيػػػاة األفػػػراد والجماعػػػات فيػػػو يضػػػمف لمفػػػرد حيػػػاة نفسػػػية متوازنػػػة  لمػػػديف دور  
تجعمػػػو بعيػػػػدا عػػػػف االضػػػػطرابات واإلحباطػػػػات النفسػػػػية، وتضػػػمف لػػػػو أيضػػػػا االنتمػػػػاء إلػػػػى جماعػػػػة 

 والحصوؿ مف خالليا عمى ىوية دينية تكفؿ لو األمف.

، والتػػػي تمثػػػؿ  ويمكػػػف أف القػػػوؿ أف أوؿ جماعػػػة دينيػػػة ينتمػػػي إلييػػػا اإلنسػػػاف ىػػػي األسػػػرة
الجماعة العضوية األولى باعتبار أف الفرد ثال وجػود لػو إال فػي داخػؿ جماعػة يرتكػز تضػامنيا إلػى 
الحرمػػة الدينيػػة ...، وجميػػع األفعػػاؿ التػػي تػػؤدي بصػػورة مشػػتركة، كالماكػػؿ عمػػى وجػػو الخصػػوص 

الجماعػػة تتسػػـ بطػػابع حرمػػي وطقسػػي، وعمػػى ىػػذا األسػػاس، ال يحػػؽ لمنسػػاف الػػذي ال ينتمػػي إلػػى 
، وبيػػذا تكػػوف األسػػرة (22)األسػػرية أف يشػػارؾ فػػي أي عمػػؿ مػػف األعمػػاؿ الموقوفػػة عمػػى أعضػػاءهث

مؤسسػػة ىامػػة مػػف مؤسسػػات التنشػػئة االجتماعيػػة تمػػنح الفػػرد منػػذ الوىمػػة األولػػى قػػيـ ومعػػايير دينيػػة 
وؼ توجياتػػو المسػػتقبمية ، وتمنحػػو حسػػب الظػػر  اختيػػارترافقػػو فػػي كػػؿ مراحػػؿ حياتػػو ، وتسػػاىـ فػػي 

السػػائدة، االنتمػػاء والتعػػػاطؼ عمػػى أقػػػؿ تقػػدير إلػػػى جماعػػة دينيػػػة، تتوافػػؽ مػػػع مػػا تمقػػػاه مػػف خػػػالؿ 
 تنشئتو األسرية.

وعنػػدما تتكػػوف جماعػػة و يصػػبح ليػػا ىويػػة  تتعػػرؼ عمػػى صػػورة اآلخػػر المختمػػؼ، فمػػثال 
المقابػؿ عمى المستو  الديني ، يمكف أف نجد جماعة تدعوا إلى العػودة إلػى األصػوؿ )السػمفية( فػي 

تػػدعوا إلػػى التعػػدد واالخػػتالؼ والتسػػامح، وىنػػا يمكػػف أف  -وربمػػا جماعػػات– ىنػػاؾ جماعػػة أخػػر  
تكػوف مسػالة اليويػة مسػػالة جوىريػة ألنيػا ىػي المنطمػػؽ الػذي يحػدد مػف خاللػػو ىػذا الطػرؼ عالقتػػو 
مػػػع اآلخػػػر، وىػػػذه العالقػػػة إذا أخػػػذت طريقيػػػا إلػػػى التعصػػػب وىػػػذا مػػػف خػػػالؿ اليويػػػة التػػػي تػػػرفض 

فػػاخطر اليويػػات عمػػى اإلطػػالؽ ىػػي التػػي ال تتحقػػؽ إال  اليويػػات األخػػر  وتػػدعو إلػػى إلغائيػػا ث ،
عمػػى أنقػػاض ىويػػات اآلخػػريف، وينبغػػي أف تكػػوف ىػػويتي متصػػالحة، متفقػػة أو متوافقػػة مػػع ىويػػات 

 انطػواء، لػذلؾ نجػد الكثيػر مػف اإلسػالمييف يرفضػوف (23)اآلخريف، ال أف ترفضػيا وتيػددىا باإللغػاءث
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األصولية اإلسػالمية التػي تػدعو لمعػودة إلػى الميثولوجيػا األولػى لمسػمؼ و)العصػر الػذىبي(  غالؽوان
و الثقافية و السػيرورة التاريخيػة ، ألف اإلصػرار عمػى ىػذا الموقػؼ  االجتماعيةلتغيرات  اعتباردوف 

ا سػيجعميا تعػػادي عمػػى كػؿ مػػف يقػػؼ فػي طريقيػػا إذا فيمػػت أف ىػذا ىػػو جػػوىر الػديف ، ممػػا يجعميػػ
 و التعصب و التطرؼ . االنفعاؿتنحرؼ إلى 

سػػواء التطييريػػوف عنػػد الغػػرب والسػػمفية الكالسػػيكية عنػػد المسػػمميف، أو األصػػولييف بصػػفة 
عامػػة الكػػؿ يصػػر عمػػى العػػودة بمجتمعػػاتيـ إلػػى التعػػاليـ الدينيػػة التػػي كانػػت عمييػػا فػػي بدايػػة ظيػػور 

تمػػػع المسػػػمـ األوؿ، حيػػػث يػػػروف أنيػػػـ المسػػػيحية أو اإلسػػػالـ، فالسػػػمفيوف يصػػػروف عمػػػى بنػػػاء المج
يخوضػػوف معركػػة الخيػػر والشػػر فػػي ىػػذا العػػالـ، لػػذلؾ نجػػدىـ يتميػػزوف عػػف غيػػرىـ بمجموعػػة مػػف 
الخصػػػائص أىميػػػػا ث التبريػػػر الػػػػذاتي لحكػػػػـ اآلخػػػريف، اإلحسػػػػاس بػػػػانيـ أصػػػحاب رسػػػػالة ودعػػػػوة ، 

يػر العػالـ وأنفسػيـ مػف الشػر واالبتعاد عف متع الدنيا، و تحويؿ العالـ إذ لدييـ رغبػة عنيػدة فػي تطي
، لػػػذلؾ يضػػػعوف حػػػدودا تفصػػػؿ جمػػػاعتيـ عػػػف غيرىػػػا، وتشػػػمؿ المػػػؤمنيف أو المتػػػدينيف، و يشػػػكؿ 
التطييريػػوف  تنظيمػػات حديديػػة، ذات أنمػػاط قويػػة الضػػبط االجتمػػاعي بمعػػايير واضػػحة لمتنشػػئة و 

إلػػى االسػػتقالؿ  إعػػادة التنشػػئة، وااللتفػػاؼ حػػوؿ قائػػد أو زعػػيـ، قػػوي وكػػارزمي الشخصػػية مػػع ميػػؿ
 (24)إقتصاديا والتكافؿ االجتماعي والمساندة المتبادلةث.

ونجػػد ىػػؤالء التطييريػػوف، يبػػدوف آرائيػػـ فػػي كػػؿ مجػػاالت الحيػػاة، ويعطػػوف إجابػػات دوف 
مػػػف كػػػؿ أشػػػكاؿ  باالرتيػػػاب، كمػػػا أنيػػػـ يتميػػػزوف  االخػػػتالؼتفسػػػيرات واضػػػحة و ال يعترفػػػوف بحػػػؽ 
لػػػػى التقشػػػػؼ فػػػػي الممػػػػبس والمشػػػػرب التقػػػػدـ والتطػػػػور فيمجئػػػػوف إلػػػػى الوسػػػػا ئؿ التقميديػػػػة البسػػػػيطة واا

 مع اآلخر في المظير و قبؿ السموؾ. االختالؼعمى خاصية  مؤكديفومتطمبات الحياة اليومية 

ولوعدنا إلى الحديث عف فكػرة اآلخػر لوجػدنا أنيػا ظيػرت فػي التػراث اإلسػالمي مػع الفتنػة 
الكبػػر  ومػػا نػػتص عنيػػا مػػف بػػروز الفػػرؽ اإلسػػالمية، والتػػي أصػػبحت منػػذ ذلػػؾ الوقػػت طابعػػا مميػػزا 
لمتػػػاري  اإلسػػػػالمي، حيػػػث كػػػػؿ ىػػػذه الفػػػػرؽ تعتبػػػر نفسػػػػيا تمثػػػؿ أىػػػػؿ السػػػنة والجماعػػػػة، كمػػػا أنيػػػػا 

إف صػح التعبيػر قصػد تضػميؿ  أيػديولوجيتياوسائؿ لتبرىف عف صػدؽ تصػوراتيا أو استخدمت كؿ ال
 وتفسيؽ التوجيات األخر .
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ونجػػػد اليػػػـو فػػػي العػػػالـ اإلسػػػالمي توجيػػػات كثيػػػرة لكػػػف يمكػػػف اختصػػػارىا إلػػػى اتجػػػػاىيف 
ؽ بػارزيف، األوؿ : السػمفية المحافظػة التػي تػدعوا إلػى التربيػة وتنشػئة األفػراد تنشػئة دينيػة بيػدؼ خمػػ

المجتمػػع المسػػمـ، أمػػا االتجػػاه الثػػاني اإلسػػالموية تػػر  ضػػرورة البػػدء مػػف محاربػػة الدولػػة )الجاىمػػة( 
وىػذا مػا يمثمػو اإلسػالـ الحركػي وخاصػة فػي فتػرة السػبعينيات والثمانينيػات، حيػث شػيدت مواجيػات 
ة مػػع األنظمػػة فػػي مصػػر، سػػوريا، تػػونس وغيرىػػا مػػف الػػدوؿ العربيػػة، بػػؿ حتػػى الػػدعوة إلػػى الفريضػػ

الغائبة )الجياد( ضد ىذه األنظمة وذلؾ وفقا لفكرة إلغاء اآلخػر المختمػؼ فكريػا، وىػذا مػا نجػده فػي 
فكػػر أبػػرز زعمػػاء  اإلسػػالموية، فتقػػديس المػػوت نجػػده فػػي أديبػػات حسػػف البنػػا، إذ نجػػده يقػػوؿ فػػي 

لموتػة رسالة الجياد ث أييا اإلخواف، إف األمة التي ال تحسف صػناعة المػوت، وتعػرؼ كيػؼ تمػوت ا
الشػػريفة ييػػب ليػػا ا  الحيػػاة العزيػػزة فػػي الػػدنيا والنعػػيـ فػػي اآلخػػرة، ومػػا الػػوىـ الػػذي أذلنػػا إال حػػب 
الػػدنيا وكراىيػػة المػػوت، أعػػدوا أنفسػػكـ لعمػػؿ عظػػيـ وأحرصػػوا عمػػى المػػوت توىػػب لكػػـ الحيػػاة )...( 

يػػاكـ االست ، كمػػا (25)شػػياد فػػي سػػبيموثفػاعمموا لمموتػػة الكريمػػة، تظفػػروا بالسػػعادة الكاممػػة، رزقنػػا ا  واا
فكر ينظر إليو أنو أكثر تشددا والذي كاف مرجعيػة لجماعػات أكثػر تطرفػا،  اإلخوافنجد في أدبيات 

لممجتمع، حيث يبرز لنا صورة المجتمع الجاىمي بقولػو ث قػد  *فذلؾ التقسيـ الذي صاغو سيد قطب
اديػػا جػػدليا ويطبػػؽ مػػا يسػػميو يتمثػػؿ فػػي صػػورة مجتمػػع ينكػػر وجػػود ا  ، ويفسػػر التػػاري  تفسػػيرا م

ثاالشتراكية العمميةث نظاما، وقد يتمثؿ في مجتمع ال ينكر وجود ا  تعالى، ولكف يجعػؿ لػو ممكػوت 
السماوات ويعزلو عف ممكوت األرض...وبذلؾ يكػوف مجتمعػا جاىميػا ولػو أقػر وجػود ا  تعػالى ولػو 

لكثيػػر مػػف الجماعػػات اإلسػػالموية فكػػرة ،   و قػػد اسػػتغمت ا(26) تػػرؾ النػػاس يقػػدموف الشػػعائر  ...ث
ىػذه األنظمػة و  إزالػةالجاىمية ، إلى قمة التعصب والغمػو والتػي أسػاءت إلػى اإلسػالـ ألنيػا حاولػت 

 تغيير المجتمع بتبني منيص العنؼ .

كؿ شرائح المجتمع وباألخص المثقفيف والمتفوقيف  استقطابتحاوؿ الجماعات اإلسالمية  
ذا الفرد باالستعالء واالمتياز حيف يتبنى أفكار ىذه الجماعة أو تمؾ والطموحيف، حتى يشعر ى

، (27)ونجد فكرة االستعالء في القرآف الكريـ ثوال تينوا وال تحزنوا وأنتـ األعموف إف كنتـ مؤمنيفث
ىذه الفكرة تجعؿ الفرد يشعر بانو أفضؿ مف اآلخر وأقو  منو وىذا ما يراه ثأبو الحسف 

، ومف أخص خصائصيا أنيا تبعث في روح المؤمف استعالءاإلسالـ عقيدة حيث يقوؿ ث*الندويث



 ....... في مشروعية الحىار ...............................املحىر ألاول .....................................................
 

44 

بيا إحساس العزة مف غير غرور، وشعور باالطمئناف في غير تواكؿ، وأنيا تشعر المسمميف 
بالتبعية لمنسانية الممقاة عمى كواىميـ، تبعية الوصايا عمى ىذه البشرية في مشارؽ األرض 

ىذه األرض لمقطعاف الضالة، وىدايتيا إلى ديف القيـ والطريؽ السوي ومغاربيا، وتبعية القيادة في 
خراجيا مف الظممات إلى النور بما أتاىـ ا  مف النور و اليد  والفرقاف ث كنتـ خير أمة  واا

،لذلؾ ير  المسمـ الذي فضمو ا  عمى (28)أخرجت لمناس تامروف بالمعروؼ وتنيوف عف المنكرث
تبميغ الرسالة ألنيا ىي الحقيقة المطمقة ثفيذا استعالء باإليماف، عمى  غيره نفسو يتحمؿ مسؤولية

القو  التي حادت عف منيص اإليماف، ومثؿ ىذه الفكرة رغـ يقينيتيا إلى أف سوء فيميا و تطبيقيا 
بعض األفراد و  اعتقادمف قبؿ بعض الجماعات شكؿ شرخا في الجسد الواحد لألمة مف خالؿ 

لحقيقة المطمقة، ث والمنزلة الكاممة الموحدة المتسقة، بدوف أي تشويش بشري، ا امتالكيـالجماعات 
والشخص الذي يظف أنو يمتمؾ الحقيقة المطمقة والنيائية مف الصعب أف يناقش أو يحاور 
ويتراجع أو يعدؿ أفكاره ألنيا غير قابمة لذلؾ بسبب مصدرىا اإلليي ولكف انعكاس مثؿ ىذه 

، وىذه الفكرة إذا ترسخت في أذىاف (29)الذات تقود إلى التعصب المباشرثالعقيدة أو الفكرة عمى 
قاصري العقوؿ ستكوف خطيرة عمى االنسجاـ داخؿ المجتمع وتؤدي إلى التميز بيف األب وابنو 
واألخ وأختو، وتكوف مدعاة لمفتنة والحقد والبغض وتؤدي إلى أكثر مف التعصب بؿ إلى العنؼ 

سالمية أخر  كالتسامح والحوار واالختالؼ المشروع. عندما تنعدـ قيـ إنسانية  واا

لقد ذكرنا أف التعصب يشكؿ ظاىرة مرضية نفسية واجتماعية، فنالحظ ذلؾ األصولي 
الذي ينفصؿ عف واقعو ويظف أنو يعيش في عالمو ثالنقيث حيث يحؿ ىذا المتخيؿ محؿ 
الواقع...فيضطر لمحاربة العالـ مف حولو، وكؿ ما يعارض أفكاره ويختمؼ عنو ومعو، فيسعى 

يقيـ الشريعة دوف الطرؽ السميمة، كالحوار وتقبؿ اآلخر والعمؿ إلى تدمير المجتمع القائـ ل
( ضد مف …عبارات كػ )التكفير، الردة، الخيانة، االبتداع استخداـالسياسي المتفتح، بؿ يفضؿ 

معو في نفس الديف ، وقد يصؿ إلى حد العنؼ الجسدي )االغتياؿ(، رغـ أف مبادئ اإلسالـ 
 .االتجاهتتعارض مع ىذا 
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والمالحظ اليـو أف التعصب أصبح سمة تطبع التوجيات اإلسالمية، في نظر مخالفييـ 
فيي تنعت باألصولية و الظالمية وبانيا )تصنع اإلرىاب(، وأصبح العالـ باسره حذرا مف المد 

اآلخر ثقافيا وفي الحالة  استئصاؿاإلسالمي يعمؿ عمى مواجيتو، ألنو في تصورىـ ثيسعى إلى 
، حيث يضمؿ ويفسؽ اآلخر ويكفر (30) جسديا، دفاعا عف معتقد ديني...ث الواستئصالقصو  

أحيانا أخر  حتى بيف المسمميف فيما بينيـ، ألنو فقط اختمؼ معو في الرأي و المنيص أو في 
المرجعية، وىكذا تكبر الفجوة بيف أفراد المجتمع الواحد، وتاتي ىذه التيارات مستحضرة أجواء 

ر االنحطاط والفرؽ المتناحرة في التاري  اإلسالمي ، والتي تعد السبب بالفتنة الكبر  وعص
  الرئيسي لتراجع العالـ اإلسالمي ، وىذا ما ال يستطيع أف ينكره حتى اإلسالمييف أنفسيـ.

 خاتمة :     

لتفادي مشكمة التطرؼ ال بد مف فيـ ما يجمع الجماعات و ما ىي الفروقات بينيا ، مف        
خالؿ إدراؾ حتمية التنوع ، حتى ال تسيطر عمينا األفكار والتصورات المقولبة التي تمعب دورا 
مركزيا في توجسنا مف اآلخر، ومف أجؿ إدراؾ ما يجمعنا وما يفرقنا بشكؿ أفضؿ ، عمينا فيـ 

بعض بشكؿ أفضؿ ، وتنظيـ العالقة باآلخر بطريقة سميمة ، وباألخص ىذا اآلخر بعضنا 
القريب فيو حاضر بقوة وال يمكف باي حاؿ مف األحواؿ تجاىمو ، ألنو يفرض نفسو كحقيقة 

ليا خصوصيتيا وبينو وبيف األنا مسافة ثقافية قريبة ، لكف باإلمكاف دائما إعادة تقييـ   اجتماعية
 .     االفتراؽعوامؿ التالقي وىي أكثر بكثير مف عوامؿ  استدعاءإيجابي، مف خالؿ العالقة بشكؿ 

 

 

 

 

 

 



 ....... في مشروعية الحىار ...............................املحىر ألاول .....................................................
 

49 

 :الهوامش و المراجع 
                                                           

، 1ط، دار األمة، الجزائر،أحمد بف نعماف، التعصب والصراع العرقي والديني والمغوي، لماذا وكيؼ؟ -1
 .99، ص 1997

، 984 ، 2، دار الفرقاف، األردف،  طمرعي توفيؽ  بمقيس  أحمد، الميسر في عمـ النفس االجتماعي -2
 .262ص 

 .165الكتب، القاىرة، )دوف تاري (، ص زىراف  حامد، عمـ النفس االجتماعي، عالـ -3
 . 263مرعي  توفيؽ وبمقيس  أحمد، نفس المرجع، ص  -4
 .263نفس المرجع، ص  -5
مجموعة مف الكتاب، معجـ العمـو االجتماعية: القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، )بدوف تاري (، -6

 . 169ص 
ة لمتطرؼ، ندوة حوؿ الديف في المجتمع العربي، مرجع نعيـ  سمير، المحددات االقتصادية واالجتماعي-7

 . 215سابؽ، ص 
 . 265مرعي توفيؽ بمقيس أحمد : مرجع سابؽ، ص -8
 . 13أحمد بف نعماف ، مرجع سابؽ، ص  -9

 . 13نفس المرجع، ص -10
 . 217نعيـ سمير، مرجع سابؽ، ص  -11
 . 272مرعي توفيؽ و بمقيس أحمد، مرجع سابؽ، ص  -12
 . 273رجع، ص نفس الم -13

14- Mercier Paul , Histoire de L’Antharopologie, Paris,   P.U.F,Paris, 2
eme

 

ed,1971, P225. 

 . 276بمقيس أحمد : مرجع سابؽ، ص  و مرعي توفيؽ -15
 . 277نفس المرجع، ص -16
 مجمة نقدحيدر إبراىيـ عمي، صورة اآلخر  المختمؼ فكريا سوسيولوجيا االختالؼ والتعصب، -17
 . 95، ص19،1996العدد
 . 96نفس المرجع، ص  -18



 ....... في مشروعية الحىار ...............................املحىر ألاول .....................................................
 

40 

                                                                                                                                                            

 عالـ اجتماع لبناني. - *
 . 96حيدر )إبراىيـ عمي( : مرجع سابؽ، ص  -19
 . 97حيدر عمي )إبراىيـ( : نفس المرجع، ص  -20
كيبؿ جبؿ ، الحركات األصولية المعاصرة في الديانات الثالث،  تر: نصيرة مروة ، دار قرطية،  -21

 .297، ص1992بيروت، 
قـر جورج ، تعدد األدياف وأنظمة الحكـ،ثدراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة، دار النيار، بيروت، -22
 .43، ص 1992،  2ط

 .99حيدر عمي إبراىيـ ، مرجع سابؽ، ص  -23
 .19حيدر إبراىيـ عمي ، مرجع سابؽ، ص  -24
 .291، ص 1999دار الدعوة، اإلسكندرية، ،البنا حسف : مجموعة رسائؿ اإلماـ الشييد حسف البنا -25
( لو كتب ومؤلفات 1965أحد أبرز زعماء األخواف المسمميف المصري حكـ عميو باإلعداـ سنة ) - *

 كثيرة مف أبرزىا معالـ في الطريؽ وضالؿ القرآف.
 .116، ص 1983، 17دار الشروؽ، القاىرة، ط ،قطب السيد : معالـ في الطريؽ -26
 .139ـ : آؿ عمراف، اآلية القرآف الكري -27
 أحد زعماء اإلسالـ السياسي ومؤسسي حركة جماعات الباكستاني. - *

 .95، ص 1999مكتبة السنة، القاىرة، ،الندوي أبو الحسف، ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف -28
 .96نفس المرجع، ص  -29
المشروع الثقافي العربيث، مرجع سابؽ، حرب عمي، األختاـ األصولية والشعائر التقدمية، ثمصائر  -30
 .115ص 



 في مشروعية الحوار  ............................................................................................ ألاول املحور 
 

55 

 

 للقرآن الكريملتشكيلة الخطابية ا ة فيالحواري قيمال

 

 أ/ مختار حسيني                                              

 إلاسالمية والحضارة، ألاغواط مركز البحث في العلوم                                   

 الجزائر                                     

 

 :توطئة

لمقرآف الكريـ مف خالؿ عالقاتو،  الحواريد عمى أننا نفضؿ تناوؿ الطابع يكالتأبداية في النود     
 مؤوؿ الخطاب المؤىؿوىو ىنا  -بالمؤوؿ  تتصؿ رأساأف العالقات  باعتباروصوال إلى مكوناتو، 

تتعدد وفقا لعالقاتيا مع غيرىا كما  الحواريةقطعا، وتتعمؽ بعمـو المتمقيف ظنا. وأشكاؿ الكفاءة  -
 يمي:

كفاءة داخؿ خطابية، فييا  الحواريةلكفاءة ا تجعؿ مفىي عالقة و  :الحواريعالقتها بالتفاعل  -1
اعتبار لثالثة عناصر ىي: معرفة المخاِطب لممخاَطب، ومعرفة المخاِطب لمعنصر الموضوعي 

 ،ضمنية إلى حد بعيد"كفاءة  يفي المقاـ التواصمي، والمعارؼ الموسوعية لدى المخاِطب. وى
 وتتضمف القواعد التي تعنى بجوانب مختمفة:  ،وتكتسب في صمب التخاطب

 .تسيير التداوؿ عمى الكالـ حسف

 .معرفة ما يجب قولو في ىذه الحالة أو تمؾ

يماءات المتمفظ المشارؾ ومعرفة  معرفة مساوقة اإليماءات مع العبارات المتفوه بيا مع عبارات وا 
ويتعمؽ األمر في المحصمة بإتقاف السموكات التي تفرضيا مختمؼ أنواع  مجاراة الغير...

 (1)"الخطابات
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القدرة التي يجب عمى الفرد أف يتمتع "مف حيث داللتيا عمى عالقتها بالتشكيمة الخطابية:  -2
، تشبو حواريةوالتي تجعؿ منيا كفاءة  (2)"بيا إلنتاج ممفوظات تنتمي إلى تشكيمة خطابية محددة

تمؾ إلى حد بعيد قدرة المتكمـ ذي التوجو اإليديولوجي مثال عمى إنتاج ممفوظات تحمؿ مؤشرات 
 اإليديولوجيا. 

صفة  الحواريةبفعميا الكفاءة  بوالتي تكتس :Positionnementعالقتها بمفهوم التموقع  -3
التشكيمة الخطابية التي ينتمي إلييا المتمفظ تموضعا  مما يمنح. Interdiscursivitéبيف خطابية 

 في مقابؿ غيرىا مف التشكيالت الخطابية.

ال  اغيبي اليس مصدره تسميم أبعاد حوارية ىو أف ما نتناولو مف واألمر الثاني الذي نؤكده    
نما ى ،دليؿ عميو بوصفو  ،حاضرة متجمية في القرآف الكريـ ي أنواع مف الطابع الحواري نجدىاوا 

تكيؼ عممية  الحوار التيخطابا يحمؿ صفات المخاِطب، ونصا يفرض أثناء تمقيو خصائص 
 محمال لمخطاب وطرفا فيو وليس إزاء نص مغمؽ. المؤوؿفتجعؿ مف  ،التمقي

مف حيث أف ىذه  الحواريةالكفاءة يتعمؽ مفيـو التشكيمة الخطابية بمفيـو  الخطابية:التشكيمة 
القدرة التي يجب عمى الفرد أف يتمتع بيا إلنتاج ممفوظات تنتمي إلى تشكيمة " األخيرة تعني

خص واحد أف ينتج بصفة متعاقبة أو متزامنة كيؼ يستطيع ش"والتي تفسر  (3)"خطابية محددة
نو زيادة عمى ذلؾ "قادر عمى التعرؼ عمى أو  ،ممفوظات تنتمي إلى تشكيالت خطابية كثيرة

ممفوظات باعتبارىا]...[ منتمية إلى تشكيمتو الخطابية الخاصة بو" وكذلؾ عمى "إنتاج عدد ال 
الكفاءة ، ف(4)"ىذه التشكيمة الخطابية"والمنتمية إلى  ،نياية لو مف الممفوظات غير المعيودة

داخؿ الخطاب يسري فيو ما بيف "رتبط بالكفاءة "الداخؿ خطابية" باعتبار أف تإذف  الحوارية
التي سنبحثيا  Interdiscursiveوتتداخؿ مف جية أخرى مع الكفاءة البيف خطابية  (5)"الخطاب
التمفظ داخؿ تشكيمة خطابية يعني كذلؾ التموقع حياؿ " ويمكف القوؿ بشكؿ عاـ إفالحقا، 

 .Interdiscours"(6)التشكيالت الخطابية المنافسة 

مؤشرات و يحمؿ ىوية لفظية متميزة،  حواري يتميز بطابع، استقر ذاتيموالقرآف الكريـ خطاب     
ككؿ وليس إيديولوجية متفردة، وممفوظات ذات دالالت خاصة تعبر عف مواقؼ ثابتة لمتشكيمة 
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لمداللة عمى "تتعمؽ أساسا بمفيـو التشكيمة الخطابية  الحواريةف الكفاءة إ مف حيثلمفرد. 
ليتحدد مف خالليا ( 7)"مجموعات الممفوظات المردودة إلى نظاـ واحد مف القواعد المحددة تاريخيا

 ما يمكف أو يجب أف يقاؿ، فيصاغ في شكؿ خطاب أو خطبة، انطالقا مف موقؼ محدد في
 (8)صمب ظرؼ معيف

يمكف رصد خصائص التشكيمة الخطابية القرآنية وبعض تمفصالتيا بناء عمى ما سبؽ و      
 في النقاط التالية:وأبعادىا الحوارية 

ْساَلـُ﴾]قاؿ تعالى:  (9)وىو األساس األوؿ لميوية القرآنية . التوحيد:1 آؿ ﴿ِإفَّ الدّْيَف ِعنَد المَّػِو اإْلِ
ْقَراُر ِبَما َجاَء ِبِو ِمْف ِعْنِد المَِّو، َوُىَو ِديُف المَّ "و  [،19 عمراف ْساَلـُ َشَياَدُة َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو، َواإْلِ ِو اإْلِ

، وقاؿ (10)"ِبوِ  الَِّذي َشرََّع ِلَنْفِسِو، َوَبَعَث ِبِو ُرُسَمُو، َوَدؿَّ َعَمْيِو َأْوِلَياَءُه، اَل َيْقَبُؿ َغْيَرُه َواَل َيْجِزي ِإالَّ 
ـْ َفِإْف َأْسَمُموا َفَقِد اْىَتَدْوا﴾]تعالى:   أي [،20 آؿ عمراف﴿َوُقْؿ ِلمَِّذيَف ُأوُتوا اْلِكَتاَب َواأُلمّْيّْيَف َأَأْسَمْمُت

قؿ ليـ: ىؿ أفردتـ التوحيد وأخمصتـ العبادة واأللوىة لرب العالميف، دوف سائر األنداد واألشراؾ "
قراركـ بربوبيتيـ،التي تشركونيا معو ف وأنتـ تعمموف أنو ال رّب غيره وال إلو  ي عبادتكـ إياىـ وا 

صمى التي خاضيا محمد وقد استأثر ىذا العنصر بجؿ الوقت والجيد في مرحمة البناء  ،(11)"سواه
ح العقيدة يصححيث ركز الخطاب القرآني عمى تواستغرؽ المرحمة المكية كميا، ، ا عميو وسمـ

ـُ ، قاؿ تعالىمفيـو العبودية وعمى تخميص النفوس مف شوائبيا بيافو  : ﴿َيا َأيَُّيا النَّاُس اْعُبُدوْا َربَُّك
ـْ َتتَُّقوَف﴾]البقرة  ـْ َلَعمَُّك ـْ َوالَِّذيَف ِمف َقْبِمُك ـْ َوْجَيَؾ ِلمدّْيِف َحِنيًفا، ِفْطَرَت  وقاؿ: [،21الَِّذي َخَمَقُك ﴿َفَأِق

ـُ َوَلػَِٰكفَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل المَّػِو الَِّتي فَ  ِلَؾ الدّْيُف اْلَقيّْ َطَر النَّاَس َعَمْيَيا، اَل َتْبِديَؿ ِلَخْمِؽ المَّػِو، ذََٰ
صمى ا عميو  حرص عمى أف يكوف التوحيد كما أسماه الرسوؿوفي ذلؾ [. 30 َيْعَمُموَف﴾]الرـو

فيصبح المسمـ موحدا لربو فيما  ،اب واإلياب"المحجة البيضاء"، وأف يمثؿ لممتمقي مدرج الذى وسمـ
 ،، حتى يتحقؽ لميوية خموُصياووقيم توو مصدرا وحيدا لتربييصدر عنو مف عبادة، ويكوف ربُّ 

﴿ُقْؿ ِإفَّ  ، قاؿ تعالى:وتضحى تصورات اإلنساف وقيمو وموازينو قرآنية ربانية ،وُيحفظ ليا صفاؤىا
ُؿ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَما ِلَؾ ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ ِتي ِلمَّػِو َربّْ اْلَعاَلِميَف، اَل َشِريَؾ َلُو، َوِبذََٰ

تتـ فييا "بوصفو تشكيمة خطابية سماوية  ،تموقعوليتحدد بذلؾ لمقرآف [، 163اْلُمْسِمِميَف﴾]األنعاـ 
 الخطابية األرضية.في مقابؿ بقية التشكيالت  (12)""السيطرة" عمى الفرد باعتباره فردا إيديولوجيا
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ـْ َأْوِلَياء َبْعٍض َوَمف قاؿ تعالى:  ﴿َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوْا اَل َتتَِّخُذوْا اْلَيُيوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياء َبْعُضُي
ـْ ِإفَّ المََّو اَل َيْيِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِميَف﴾]المائدة  ـْ َفِإنَُّو ِمْنُي قاؿ: ﴿ُقْؿ َأَنْدُعو ِمف ُدوِف و  [،51َيَتَولَُّيـ مّْنُك

َنا َوُنَردُّ َعَمىَٰ َأْعَقاِبَنا َبْعَد ِإْذ َىَداَنا المَّػُو َكالَِّذي اْسَتْيَوتْ  ُو الشََّياِطيُف ِفي المَّػِو َما اَل َينَفُعَنا َواَل َيُضرُّ
ـَ ، ُقْؿ إِ اأْلَْرِض َحْيَراَف َلُو َأْصَحاٌب َيْدُعوَنُو ِإَلى اْلُيَدى اْئِتَنا ، َوُأِمْرَنا ِلُنْسِم فَّ ُىَدى المَّػِو ُىَو اْلُيَدىَٰ

ف بدا فيو تعريؼ بالتشكيمة فإف فيو نوع مف الحوار [71﴾]األنعاـ ِلَربّْ اْلَعاَلِميفَ  ، وىذا التميز وا 
الصريح الذي يبيف معالـ الرسالة وأسس الحوار، وال شؾ أف مف ُأُسس تقدـ الحوار ونجاحو 

 ؽ األطراؼ عمى أرضيتو التي يمكف أف ترسي دعائـ حوار ناجح. وضوح مبادئو واتفا

قاؿ  ،القرآف الكريـ والعالـ يحيا في ظممات الجاىمية وتحكمو إيديولوجيات ضالة نزؿ . التميز:2
َثُمُو ِفي الظُُّممَ  اِت َلْيَس تعالى: ﴿َأَوَمف َكاَف َمْيتًا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْمَنا َلُو ُنوًرا َيْمِشي ِبِو ِفي النَّاِس َكَمف مَّ
ِلَؾ ُزيَّْف ِلْمَكاِفِريَف َما َكاُنوا َيْعَمُموَف﴾ ليبيف عز وجؿ الفرؽ بيف الطائفتيف والب ْنَيا، َكذََٰ وف بيف ِبَخاِرٍج مّْ

حاطة بالتشكيالت الخطابيةتأسيس لحوار و  المنزلتيف في شكؿ ، بطريقة تولد لدى آناء الحوار ا 
بيف التشكيالت. ولذلؾ يقوؿ ابف  Conception contrastiveالمتمقي تصورا تقابميا تفاضميا 

 : َأحدىَما دخؿ ِفي اآلخر َواَل َفَما خرج َعف  ،والغيرية وسيطة َيْعِقمَيا أحد اْلَبتَّةَ  َبيف اليوية َلْيَس "حـز
 (13)"ُبدّ 

فصور الضمير  ،لمعالـ شرقا وغربا المخاَطبيفبداية صورة في نفوس منذ الرسـ القرآف     
الكتب  تحريؼوأكد  ،وصور المجتمعات وما يظميا مف ديانات ،اإلنساني والفطرة الممسوخة

ُقبيؿ  تال جاىمية عمت األرض وبمغمـ يعد في الوجود إف ،وأف عقيدة الحؽ مغيبة ،السماوية قبمو
، فصور الييودية وحيفيا عف الحؽ بقولو: ة االنحراؼذرو  صمى ا عميو وسمـ بعثة المصطفى

﴾ ـْ الّْيَف﴾ ،﴿اْلَمْغُضوِب َعَمْيِي والوثنية وتمظيراتيا  ،والنصرانية وزيغيا عف التوحيد بقولو: ﴿الضَّ
 ،[، إنيا صورة لمعالـ في ظاىره وباطنو3 بقولو: ﴿إفَّ المَّػَو َبِريٌء مَّْف اْلُمْشِرِكيَف، َوَرُسوُلُو﴾]التوبة

ظمـ وقتؿ وأرحاـ مقطوعة وسبي وتدابر وتنافر وعبودية وطوؿ أمؿ.  ؛يصفيا القرآف وصفا دقيقا
ئب ومقاييسيا المتعسفة وشدة تذمر الناس منيا. قاؿ صورة لمجاىمية وروحيا العفنة وضميرىا الغا

[ ﴿َوالمَّػُو اَل ُيِحبُّ 41 تعالى: ﴿َظَيَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرّْ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس﴾]الرـو
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ف ولو كاف الخطاب القرآني ال يتغيا الحوار لما كاف في حاجة لذلؾ البيا[، 205 اْلَفَساَد﴾]البقرة
 وتمؾ المقابمة.

قاؿ  ،الخاص ويحدد سبيمو المتميزة عف كؿ السبؿالحواري والقرآف الكريـ يؤسس منيجو     
َأَنا ِمَف تعالى: ﴿ُقْؿ َىػَِٰذِه َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى المَّػِو، َعَمىَٰ َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِف اتََّبَعِني، َوُسْبَحاَف المَّػِو َوَما 

يعتز ف ،لتستبيف اليوية الجديدة التي ارتضاىا ا لممسمـتو، إلى اإلسالـ وشريع اْلُمْشِرِكيَف﴾ إشارة
ـُ  ، قاؿ تعالى:بيا وباالنتساب إلييا، وينافح عنيا وينتصر ليا، ويحب ليا ويبغض فييا ﴿ِإنََّما َوِليُُّك

ـْ ﴿َيا َأيَُّيا الَّ  [، وقاؿ:55]المائدة المَّػُو َوَرُسوُلُو َوالَِّذيَف آَمُنوا﴾ ِذيَف آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا الَِّذيَف اتََّخُذوا ِديَنُك
ـْ َواْلُكفَّاَر َأْوِلَياَء﴾ َف الَِّذيَف ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمف َقْبِمُك ِمْف [ وىو خطاب واضح "57]المائدة ُىُزًوا َوَلِعًبا مّْ

ـُ المَُّو ِفي َىِذِه اآْلَيةِ َأفَّ اتَّْخاَذ َمِف اتََّخَذ ِديَف المَِّو ُىُزًوا َوَلِعًبا ِمْف أَ  ِإنََّما َكاَف  ،ْىِؿ اْلِكتَاِب الَِّذيَف َذَكَرُى
ـْ مِ  ـْ ِلَشَياِطيِنِي ـُ اْلُكْفَر َوِقيِمِي يَماَف َواْسِتْبَطاِنِي ـْ ِلْمُمْؤِمِنيَف اإْلِ ْظَياِرِى ـْ َواِ  َف اْلَيُيوِد ِإَذا َخَمْوا ِبالنَّْفاِؽ ِمْنُي

: ِإنَّا َمَعكُ  ـْ ـْ َوُمَحاَلَفِتِيـْ ِبِي . فَنَيى المَُّو َعْف ُموادَِّتِي ـْ َأْوِلَياءَ  ،ـْ ـْ َوااِلْعِتَداِد ِبِي َوَأمَّا ]...[ َوالتََّمسُِّؾ ِبِحْمِفِي
ـُ المَُّو َتَعاَلى ِذْكُرُه ِفي َقْوِلِو: ﴿ِمَف الَِّذيَف ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِمْف َقْبِمكُ  ـْ َواْلُكفَّاَر اْلُكفَّاُر الَِّذيَف َذَكَرُى

ـُ اْلُمْشِرُكوَف ِمْف َعَبَدِة اأْلَْوثَاِف َنَيى المَُّو اْلُمْؤِمِنيَف َأْف َيتَِّخُذوا ِمْف َأْىِؿ 57 َأْوِلَياَء﴾]المائدة [ َفِإنَُّي
ليتوخى الخطاب القرآني  (14)"اْلِكتَاِب َوِمْف َعَبَدِة اأْلَْوثَاِف َوَساِئِر َأْىِؿ اْلُكْفِر َأْوِلَياَء ُدوَف اْلُمْؤِمِنيفَ 
 بيذا البياف فئة المتحاوريف ويؤسس لمبادئ التخاطب دوف مواربة.

قاؿ: ﴿َوِلمَّػِو ، فوقد وعد بيا المؤمنيف ،ؤتييا مف يشاءي [65]يونس ﴾ثـ ﴿ِإفَّ اْلِعزََّة ِلمَّػِو َجِميًعا    
تولد عف العزة لدى المسمـ حسرة عمى ما فرط مف قبؿ، فت .[8 اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِو َوِلْمُمْؤِمِنيَف﴾]المنافقوف
 ،ترتسـ في ذىنو صورة لالعتزاز بما بيف يديو مف الحؽو  ،وعزيمة عمى االجتياد فيما يأتي
تقابميا صورة لمذؿ والتبعية فيما سواه، فتمتمئ جنبات المسمـ  ،ويستشعر معيا القيادة والتمكيف

 ا باليقيف والثقة في ا ممزوجة بتقديـ األسباب.إحساسا بالعزة ممزوجة بالتواضع، وشعور 

نفوس معاني العزة وأف أىؿ اإليماف فوؽ الذيف كفروا ال يعتمد عمى الإف القرآف وىو يبث في     
وال يعمؿ في سبيؿ ذلؾ عمى تأجيج العصبية الدينية  ،إثارة العواطؼ ونفث الحماسة في روعيـ

 ،لعقؿ وسالمة الفطرة والنظرة الموضوعية والحقائؽ الثابتةولكنو يتخذ إلييا سبيؿ ا ،في وجدانيـ
ويحتكـ بعد ذلؾ إلى العدؿ  ،غابر األزمافمنذ التاريخ بو  ،يعضدىا بالواقع الماثؿ لمعياف
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لى و  ،واإلنصاؼ ِمف َبْيِف ويعرض تصورا متميزا ﴿ ،نو يقدـ صورة في جالءإالمنطؽ دوف تعسؼ. ا 
 ﴾َساِئًغا لّْمشَّاِرِبيفَ َفْرٍث َوَدـٍ لََّبًنا َخاِلًصا 

ـْ  الوحدة قانوفعز وجّؿ أقر ا  . الوحدة:3 ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّك ـْ ُأمَّ ُتُك بقولو: ﴿ِإفَّ َىػَِٰذِه ُأمَّ
ـْ َفاتَُّقوِف﴾]المب[، و 92 َفاْعُبُدوِف﴾]األنبياء ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّك ـْ ُأمَّ ُتُك فَّ َىػَِٰذِه ُأمَّ [ 52 ؤمنوفقولو: ﴿َواِ 

فال ينفصؿ تجمع األمة ووحدتيا عف األساس األوؿ "التوحيد"، ( 15)"ومعنى األمة ىنا اْلِممَُّة َوالدّْيفُ "
فيي أّمة واحدة، تعبد إلو واحدا، وتصدر عف عقيدة واحدة وتصورات واحدة ومنيج واحد، ليا نفس 

لغة وال أرض وال عامؿ مف الغايات واألىداؼ، ال يحد وجودىا زماف وال مكاف وال جنس وال 
العوامؿ التي ليس لمبشر في اختيارىا إرادة أو صنيع، إنيا أمة قابمة لالمتداد أفقيا فتشمؿ األرض 

وينتيي في الحياة  ،وعموديا فيخترؽ وجودىا األزمنة، أمة بدأ وجودىا مع أوؿ إنساف ،جميعيا
مكاف، أمة صاغتيا وحدة الحقيقة التي بانتياء الوجود. تتالشى في مفيوميا قيـ الزماف، وأبعاد ال

ا ُيَقاُؿ َلَؾ ِإالَّ َما َقْد ِقيَؿ  :جاء بيا الرسؿ، ووحدة الخالؽ الذي أرسميـ، ووحدة الغاية والمصير ﴿مَّ
ُسِؿ ِمف َقْبِمَؾ﴾]فصمت ـْ [، ﴿َوالَِّذيَف ُيْؤِمُنوَف ِبَما ُأنِزَؿ ِإَلْيَؾ َوَما ُأنِزَؿ ِمف َقْبِمَؾ َوِباآْل 43 ِلمرُّ ِخَرِة ُى

 [.4 ُيوِقُنوَف﴾]البقرة

وجعؿ القرآف اليوية الجديدة لممجتمع الجديد حصنا ليوية األفراد، ىوية جمعية ترتكز عمى     
القرآف خمص لقد تثبتيا وتتميز بيا عف غيرىا مف اليويات األرضية ىنا وىناؾ،  ،ىوية فردية

وأكؿ أمواؿ الناس بالباطؿ واستغالؿ القوي المجتمع مف الظمـ والتظالـ والبغي باليوية الجديدة 
. وسد (16)"الديف أي "فيلمضعيؼ، وقوى أواصر المجتمع وآخى بينيـ ﴿إنما المؤمنوف إخوة﴾ 

ف اختمفت أجناسيـ وأشكاليـ وألوانيـ ولغاتيـ، وما عاد  باب الفرقة والشقاؽ، فالناس فيو سواسية وا 
ـْ ُشُعوًبا في ميزاف األفضمية إال ميزاف التقوى، ﴿َيا أَ  يَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكـ مّْف َذَكٍر َوُأنَثىَٰ َوَجَعْمَناُك

، ِإفَّ المَّػَو َعِميـٌ َخِبيٌر﴾]الحجرات ـْ ـْ ِعنَد المَّػِو َأْتَقاُك  [.13 َوَقَباِئَؿ ِلَتَعاَرُفوا، ِإفَّ َأْكَرَمُك

ـْ وتحولت اليوية واالنتماء بفعؿ ذلؾ مف القبيمة إلى ال     ديف، قاؿ تعالى: ﴿ُقْؿ ِإف َكاَف آَباُؤُك
ـْ َوَأْمَواٌؿ اْقَتَرْفُتُموَىا َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَف َكَساَدىَ  ـْ َوَعِشيَرُتُك ـْ َوَأْزَواُجُك ْخَواُنُك ـْ َواِ  ا َوَمَساِكُف َتْرَضْوَنَيا َوَأْبَناُؤُك

َسِبيِمِو َفَتَربَُّصوا َحتَّىَٰ َيْأِتَي المَّػُو ِبَأْمِرِه، َوالمَّػُو اَل َيْيِدي اْلَقْوـَ َأَحبَّ ِإَلْيُكـ مَّْف المَّػِو َوَرُسوِلِو َوِجَياٍد ِفي 
 (17)"دعوىا فإنيا منتنة":  [، وقاؿ24 اْلَفاِسِقيَف﴾]التوبة
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فال حرية لمفرد في الخروج عف ىديو أو عف الجماعة، قاؿ  ،لـز القرآف أتباعو بمنيجوأو     
اُكـ تعالى: ﴿َوَأفَّ َىػَٰ  ـْ َوصَّ ِلُك ـْ َعف َسِبيِمِو، ذََٰ َؽ ِبُك َذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه، َواَل َتتَِّبُعوا السُُّبَؿ َفتََفرَّ

ـْ َتتَُّقوَف﴾]األ طرفو  ،إف ا جعؿ طريقا صراطا مستقيما :قاؿ ابف مسعود"[ 153 نعاـِبِو َلَعمَُّك
ومف خرج إلى تمؾ  ،فمف سمؾ الجادة نجا ؛وتتشعب منو طرؽ .ونيايتو الجنة ،وشرعو محمد 

ثـ  .ىذا سبيؿ ا :يوما خطا فقاؿ خط لنا رسوؿ ا  :وقاؿ أيضا .الطرؽ أفضت بو إلى النار
عمى كؿ سبيؿ منيا شيطاف يدعو  ،ىذه سبؿ :خط عف يميف ذلؾ الخط وعف شمالو خطوطا فقاؿ

 (18)"ثـ قرأ ىذه اآلية ،إلييا

 فاألمة تقتضي والء الفردال خيار لمفرد فيو مع الجماعة،  اإلزاميلقرآف مبدأ الوحدة ا وجعؿ    
﴾]األنفاؿ :بمقتضياتيا ووالتزام لجماعةا لمبادئ ـْ [، 46 ﴿َواَل تََناَزُعوا َفَتْفَشُموا َوَتْذَىَب ِريُحُك

ُقوا﴾]آؿ عمراف عف رسوؿ ا صمى ا عميو [ وروي 103 ﴿َواْعَتِصُموا ِبَحْبِؿ المَّػِو َجِميًعا َواَل تََفرَّ
عف أسباب القرآف ونيى  (19)"ب مف الغنـ القاصيةئفإنما يأكؿ الذ ،عميكـ بالجماعةوسمـ قولو: "

التي خالؽ األف م ىاغير و  ،بانساألر بافتخاو  ةبغيبز باأللقاب وظف و انتىمز ولمز و مف الفرقة 
 ويحقؽ ،إلى ما يحفظ وحدتيا وىويتيا  وجو ا أمة محمدو  تشحف النفوس وتضعؼ الصفوؼ،

أي المتولدة مف العالقات القائمة بيف  ،وليست تمؾ المتعمقة بالفرد ،المواقؼ المتعمقة بالتشكيمة"
 ( 20)"وليس مف األفراد في ذواتيـ ،األفراد

شباع الميوؿ المعرفية وتحرير الطاقات  ،ودعا القرآف داخؿ المجتمع إلى العمـ واالكتشاؼ     وا 
لى العمؿ والكسب والحركة ،اإلبداعية ﴿َوُقِؿ  :ألجؿ عمارة األرض بمقتضى المنيج الرباني ،وا 

ـْ َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنوَف﴾]التوبة [، ﴿َفانَتِشُروا ِفي اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمف 105 اْعَمُموا َفَسَيَرى المَّػُو َعَمَمُك
المجتمع مصدرا نخبة جعؿ فالعالقة بيف الحاكـ والمحكـو القرآف ضبط و  [10]الجمعة ِؿ المَّػِو﴾َفضْ 

وأناط بالدولة حقوؽ  وحارب الظمـ واالستبداد والطغياف، ونيى عف كؿ أشكاؿ االستغالؿ. ،لمدولة
قامة العدؿ، و  إلى  مى حؽ كؿ شعوب العالـ في ىذا النور اإلليي، فأمر بالدعوةنص عالرعية وا 

ـْ َجِميًعا الَِّذي َلُو ُمْمُؾ  :وحظ عمى تبميغ رسالتو ،ا ﴿ُقْؿ َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنّْي َرُسوُؿ المَّػِو ِإَلْيُك
بعث إلى  صمى ا عميو وسمـمحمدا  ذلؾ أفالسََّماَواِت َواأْلَْرِض، اَل ِإَلػََٰو ِإالَّ ُىَو ُيْحِيي َوُيِميُت﴾، 

لتسري بذلؾ في نفوس المسمميف روح  ،إلى فرقة دوف العمـوكؿ نبي نما بعث بيالناس كافة 
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ًة َوَسًطا  ،تشعرىـ بحاجة البشرية إلييـ، وبمسؤوليتيـ تجاىيا ـْ ُأمَّ ِلَؾ َجَعْمَناُك قاؿ تعالى: ﴿َوَكذََٰ
ـْ َشِييًدا﴾ ُسوُؿ َعَمْيُك قاؿ بعض العمماء أمة " [143 البقرة]لَّْتُكوُنوا ُشَيَداَء َعَمى النَّاِس َوَيُكوَف الرَّ

فيي  ،وال افترت كالنصارى ،لـ تغؿ في الديف كما فعمت الييود صمى ا عميو وسمـمحمد 
ـْ َوَتُكوُنوا  ،(21)"فيي أعالىا وخيرىا ،متوسطة ُسوُؿ َشِييًدا َعَمْيُك وقاؿ تعالى: ﴿َوِفي َىػََٰذا ِلَيُكوَف الرَّ

 ؛أعطيت ىذه األمة ما لـ يعطو إال نبي :ي إلى قتادة أنو قاؿأسند الطبر "ُشَيَداَء َعَمى النَّاِس﴾ 
وكاف يقاؿ  ،﴿وتكونوا شيداء عمى الناس﴾ :وقيؿ ليذه ،أنت شييد عمى أمتؾ :كاف يقاؿ لمنبي

سؿ  :وكاف يقاؿ لمنبي ،﴿وما جعؿ عميكـ في الديف مف حرج﴾ :ليس عميؾ حرج وقيؿ ليذه :لمنبي
 (22)"ـ﴾ستجب لكأ﴿ادعوني  :وقيؿ ليذه ،تعط

ميزتيا الكماؿ  ،المعايير أنيا صادرة عف تشكيمة خطابية ربانيةو إف أىـ ما يميز ىذه القيـ     
أصؿ الوجود وغايتو. وىي نظرة بمادتيا العمـ بحقيقة اإلنساف و  ؛والمرونة، وأنيا قائمة عمى كميات

 يتـ يةوتأخرىا بمساطر قرآن، غايتيا سعادة اإلنساف، وفييا يقاس تقدـ األمـ يةكونية بمرجعية قرآن
نظرة ترصد العالـ كمو بمنظار أمة القرآف، وترفض أف ينظر إلى إنيا  .مف خالليا تفسير التاريخ

القرآف وأمتو مف خالؿ العالـ، وبدؿ الحديث عف حاجة المسمميف اليـو إلى العالـ، تدعو إلى أف 
 –ثـ إنيا قيـ تؤسس إلسالـ والمسمميف. يكوف األىَـّ ىو الحديث عف حاجة العالـ اليـو وغدا إلى ا

لمبدأ حواري ىاـ، ىو التمكيف ألجؿ الحوار، فمف المعمـو أف الحوار بيف األمـ ال  –فوؽ ذلؾ 
يخمو مف عامؿ القوة وميزاف الوجود، فالقوي ال يعترؼ بحوار الضعيؼ، والمتبوع ال يمتفت 

والبقاء وسيمة لفرض منطؽ الحوار  لمطالب التابع، ولذلؾ كانت الدعوة لألخذ بأسباب القوة
ستراتيجية إلرساء شرعيتو.  وا 

بالتركيز عمى بناء العقيدة في النفوس،  وخمفيتو الحوارية بدأ القرآف تشكيمتو الخطابية . الواقعية:4
ال يكره أحدا  طواؿ دعوتو صمى ا عميو وسمـرسوؿ ا  بقيمبقيا التشريع إلى مرحمة الحقة، و 

وليس  و،في قيمو وتصورات ،وانقالب داخمي في اإلنساف ،العقيدة تغيير جذري فأل ،في الديف
إلى أف بمغت نتائجو  ،مجرد معرفة نظرية، فنزؿ القرآف منجما حسب ما تقتضيو مراحؿ التربية

أتريدوف أف تقولوا كما قاؿ أىؿ الكتابيف مف " :صمى ا عميو وسمـ فخاطبيـ النبي ،مرحمة التسميـ
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ليؾ المصير" :قولوا "،سمعنا وعصينا" قبمكـ وما كاف فقالوىا، ( 23)"سمعنا وأطعنا غفرانؾ ربنا وا 
 ذلؾ ليتأتى إال عف تربية واستخالص.

ف الواقعية أيضا أف تبمغ القناعة بالمبادئ درجة التمثؿ في السموؾ، وتسميـ القياد  عف وم    
يتحوؿ الكالـ إلى أفعاؿ، ويصير ف -خاصة في المحف وحيف تبمغ القموب الحناجر  -طواعية 

﴿مَُّحمٌَّد  :الخطاب المكي خالفة في المدينة، وتنقمب األفكار إلى مشاىد عينية تثير اإلعجاب
ًدا َيْبَتُغوفَ رَّ  ـْ ُركًَّعا ُسجَّ ، َتَراُى ـْ َفْضاًل مَّْف المَّػِو  ُسوُؿ المَّػِو، َوالَِّذيَف َمَعُو َأِشدَّاُء َعَمى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْيَنُي

ـْ ِفي ُوُجوِىِيـ مّْْف َأَثِر السُُّجوِد﴾]الفتح ذا تأممت جميع الطاعات وجدتيا"[ 29 َوِرْضَواًنا، ِسيَماُى  وا 
ما مف صحتو ،إما مف مالو ،إنفاقا مما يحب اإلنساف ما مف دعتو وترفيو ]وليست مجرد  ،وا  وا 

والجياد  ،الصالة عماد اإلسالـ :فقاؿ ؟أي األعماؿ أفضؿ: وسأؿ رجؿ أبا ذر الغفاري  .أقواؿ[
 ؛أراؾ تركت شيئا وىو أوثقيا في نفسي :فقاؿ لو الرجؿ .والصدقة شيء عجيب ،سناـ العمؿ

آؿ  ]﴿َلف تََناُلوا اْلِبرَّ َحتَّىَٰ تُنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَف﴾ :ثـ تال .وليس ىناؾ ،قربة :فقاؿ أبو ذر .الصياـ
 (24)["92عمراف 

مف شمولية التشكيمة الخطابية التي صاغيا القرآف الكريـ أنيا تدعو إلى التناسؽ  . الشمولية:5
لى نوع مف اوالتكامؿ الذاتي داخؿ اإلنساف و  بينو وبيف مجتمعو والكوف مف حولو.  لحوار المتناغـ ا 

وأظير ما تكوف  ،وأعمؽ ما تكوف الحياة ،كأشمؿ ما تكوف الحياة" ،فالقرآف الكريـ رسالة حياة
عمى أساس مف التوافؽ والتناغـ مع  ،رسالة غايتيا تحقيؽ التوازف بيف الروح والمادة (25)"الحياة

[ منسجـ مع ذلؾ التوازف 138َوَمْف َأْحَسُف ِمَف المَِّو ِصْبَغًة﴾]البقرة  ﴿ِصْبَغَة المَّوِ  :القيـ الفطرية
 .المتحقؽ في اإلنساف مف أوؿ وىمة خمقو ربو فييا؛ حيف خمقو مف طيف وروح

موافقة الحؽ والعدؿ واإلحساف، فما مف في القرآف الكريـ  في المبادئ الحوارية ومف الشمولية    
 ،ويستحسف العدؿ ويبغض الظمـ، ويحب األمانة والصدؽ والحمـ والكـرإنساف سوي الفطرة إال 

وعرضتو مبدأ لمحوار  ويكره الخيانة والكذب والسفاىة والبخؿ، وىو ما حممتو رسالة اإلسالـ
: ﴿َوِباْلَواِلَدْيِف ِإْحَساًنا َوِذي اْلُقْرَبىَٰ َواْلَيَتاَمىَٰ َواْلَمَساِكيِف َوُقوُلوا ِلمنَّاِس ُحْسًنا﴾، وسيرورتو، قاؿ تعالى

ـْ َأف وقاؿ عز وجؿ:  ـْ ُيْخِرُجوُكـ مّْف ِدَياِرُك ـْ ِفي الدّْيِف َوَل ـْ ُيَقاِتُموُك ـُ المَّػُو َعِف الَِّذيَف َل ﴿الَّ َيْنَياُك
ـْ وَ  وُى ، ِإفَّ المَّػَو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَف﴾]الممتحنةتََبرُّ ـْ ﴿َوَأْحِسُنوا، ِإفَّ وقاؿ عز مف قائؿ: [، 8 تُْقِسُطوا ِإَلْيِي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=63&ID=7&idfrom=6&idto=85&bookid=63&startno=79#docu
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يتَاِء ِذي اْلُقْرَبىَٰ وقاؿ: [، 195 المَّػَو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَف﴾]البقرة ْحَساِف َواِ  ﴿ِإفَّ المَّػَو َيْأُمُر ِباْلَعْدِؿ َواإْلِ
ـْ َتَذكَُّروَف﴾]َوَيْنَيىَٰ عَ  ـْ َلَعمَُّك اْلَعْدُؿ ِفي َىَذا "و  [90النحؿ ِف اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي، َيِعُظُك

 (26)"اْلَمْوِضِع: َشَياَدُة َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ المَّوُ 

 :لتحقيؽ ما قدر وقرر ،إف الفطرة اإلنسانية والكونية ككؿ صادرة عف ا وسائرة في طريقو    
[، فالكوف مسمـ واألرض 24 ﴿ُيَسبُّْح َلُو َما ِفي السََّماَواِت َواأْلَْرِض، َوُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيـُ﴾]الحشر

حينما خرؽ  ،والفساد الوحيد في الكوف ىو ما أحدثو اإلنساف ،مسممة ومخموقات ا كميا مسممة
نَساُف َما أَ  :قاعدة االنقياد  واتبع ىواه ـْ 17 ْكَفَرُه﴾]عبس﴿ُقِتَؿ اإْلِ [، ﴿َوَلِو اتََّبَع اْلَحؽُّ َأْىَواَءُى

﴾ ﴿ُقؿ لَّْو َكاَف َمَعُو آِلَيٌة َكَما َيُقوُلوَف ِإًذا  [،71المؤمنوف ]َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض َوَمف ِفيِيفَّ
ْبَتَغْوا ِإَلىَٰ ِذي اْلَعْرِش َسِبياًل، ُسْبَحاَنُو َوَتَعاَلىَٰ َعمَّ  ا َيُقوُلوَف ُعُموِّا َكِبيًرا، ُتَسبُّْح َلُو السََّماَواُت السَّْبُع الَّ

، ِإنَُّو كَ  ـْ ف مّْف َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُّْح ِبَحْمِدِه َوَلػَِٰكف الَّ َتْفَقُيوَف َتْسِبيَحُي ، َواِ  اَف َحِميًما َواأْلَْرُض َوَمف ِفيِيفَّ
 [.44 ]اإلسراءَغُفوًرا﴾

﴿ُقْؿ ِإفَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلمَّػِو َربّْ  :شاممةحوارية إنيا تشكيمة خطابية     
ُؿ اْلُمْسِمِميَف﴾]األنعاـ  ِلَؾ ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ واضحة المنيج [، 163-162اْلَعاَلِميَف، اَل َشِريَؾ َلُو، َوِبذََٰ

نَس ِإالَّ ِليَ والغاية فيكوف ىو وحده إلييـ ومعبودىـ " [56الذاريات ]ْعُبُدوِف﴾: ﴿َوَما َخَمْقُت اْلِجفَّ َواإْلِ
ُؿ األْمُر  ومطاعيـ ومحبوبيـ قاؿ تعالى: ﴿المَُّو الَِّذي َخَمَؽ َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَف األْرِض ِمْثَمُيفَّ َيَتَنزَّ

َأَحَاَط ِبُكؿّْ َشْيٍء ِعْممًا﴾ فأخبر أنو خمؽ  َبْيَنُيفَّ ِلَتْعَمُموا َأفَّ المََّو َعَمى ُكؿّْ َشْيٍء َقِديٌر َوَأفَّ المََّو َقدْ 
حاطة عممو وذلؾ يستمـز معرفتو ومعرفة أسمائو وصفاتو  العالـ ليعرؼ عباده كماؿ قدرتو وا 

فيذه الغاية ىي المرادة مف العباد وىي أف يعرفوا ربيـ ويعبدوه وحده وأما الغاية ]...[ وتوحيده
التوحيد ىذه التشكيمة الربانية واتخذت  (27)"والفضؿ والثواب والعقابالمرادة بيـ فيي الجزاء بالعدؿ 

سيحمالف صاحبيما عمى االنقياد ، وعمى التصالح مع  التوحيد والعبادة أساسا لخطابيا، ألف
تستقيـ حاؿ الفرد والمجتمع، خالفا لما يكوف عميو الحاؿ لو كانت تشكيمة خطابية بيما الوجود، و 

ثورة اجتماعية أو أخالقية، أو عمى دعوة عرقية أو طبقية، لكانت النتائج حينيا عمى  اقائموحوارا 
جزئية، تمبي الغاية وحسب. والتاريخ اإلسالمي شاىد عمى ذلؾ حينما تجسدت المنظومة القرآنية 

واعتدؿ  ،وتحققت التوازنات االقتصادية ،وسادت العدالة االجتماعية ،واقعا، تطيرت فيو األخالؽ
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 ،وتوحدت األمة بعد شتات ،وزاؿ االستبداد الروماني والفارسي ،قيـ المادية والروحيةميزاف ال
وزاؿ جور العباد. وكأف الحياة برمتيا عادت إلى  ،وتطيرت األرض بعد فساد، وساد عدؿ ا
 فطرتيا وانسجمت في موكبيا السائر إلى ا.

مـ لقد اتخذ القرآف الشمولية شعارا لدعوتو ﴿َيا َأيُّ      ْمـِ َكافًَّة﴾ والسّْ َيا الَِّذيَف آَمُنوا اْدُخُموا ِفي السّْ
مـ  . ومف شموليتو أف العقيدة التي أرساىا ىي وحدىا القادرة (28)"يقعاف لإلسالـ ولممسالمة"والسَّ

عمى أف تسع الجميع، وكؿ وعاء سوى وعاء التوحيد سيضيؽ ال محالة عف استيعاب كؿ البشر، 
لغة وال طبقة وال وطف بقادر عمى أف يستوعب الكؿ، أو أف تذوب في بوتقتو  فال عرؽ وال لوف وال

وال يخفى أف ىذه القيـ ىي  كؿ االختالفات بيف األجناس واأللواف واألشكاؿ والمغات واألوطاف.
 مف أىـ دعائـ إنجاح الحوار حتى يبمغ غايتو ومداه.

فوظات في التشكيمة الخطابية الجديدة اكتساب الممفي الحوار القرآني ومف مظاىر الشمولية     
الكممات تتغير معانييا بانتقاليا مف تشكيمة خطابية "دالالت خاصة وىوية قرآنية، عمى اعتبار أف 

ليحؿ بفعؿ ذلؾ مفيـو األمة محؿ القبيمة، ومفيـو الجياد إلعالء كممة ا مقاـ ( 29)"إلى أخرى
ا ورسولو بديال عف ىجرة المرء لدنيا يصيبيا غارات السمب والنيب، ويصبح مفيـو اليجرة إلى 

َـّ َجاَىُدوا َوَصَبُروا ِإفَّ  ، قاؿ تعالى:أو امرأة ينكحيا َـّ ِإفَّ َربََّؾ ِلمَِّذيَف َىاَجُروا ِمف َبْعِد َما ُفِتُنوا ُث ﴿ُث
 [110 َربََّؾ ِمف َبْعِدَىا َلَغُفوٌر رَِّحيـٌ﴾]النحؿ

باعتباره  ،نو تميز عنيا عمى غرار عقيدتو وقيموأف نزؿ بمغة العرب إال ا  إف القرآف الكريـ و     
فريدة تمقي بظالليا عمى مدلوالت ألفاظيا، وكأف التجديد الذي ومنظومة حوارية تشكيمة خطابية 

أحدثو القرآف عمى مستوى التصورات الزمو تجديد عمى مستوى األلفاظ والدالالت، وببقاء المصدر 
 يد االستمرار والخمود. كتب لموافد الجد

تميز القرآف الكريـ في تعاممو مع لغة التخاطب لدى العرب آنذاؾ بطرؽ ثالث: إما بطريقة     
ضفاء  اإلبقاء عمى بعض دواؿ المغة كما ىي في ألفاظيا ودالالتيا، أو بالحفاظ عمى األلفاظ وا 

ديدة بدالالت جديدة لكف وفؽ أو بإيجاد ألفاظ ج ،معاف جديدة تناسب التشكيمة الخطابية الجديدة
بيذا الصنيع يكوف قد أغنى الكريـ ، والقرآف (30)الطرؽ االشتقاقية المعروفة في لغة المخاَطبيف
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نَّا  ، قاؿ تعالى:العربية وحافظ عمى وجودىا وأمدىا بعناصر القوة والبقاء ْلَنا الذّْْكَر َواِ  ﴿ِإنَّا َنْحُف َنزَّ
ترتبط بالعربية وتتموقع في  ،أوجد لنفسو تشكيمة متميزة ذاتوي الوقت [، وف9 َلُو َلَحاِفُظوَف﴾]الحجر

ولـ يعد  ،بؤرة العربية بعدما كاف الشعر محورىا -أي القرآف  -وبخصائص جعمت منو  ،ذروتيا
فألفاظ القرآف: "الشعر إال مساعدا عمى فيـ الخطاب الجديد ألسبقيتو في الوجود. يقوؿ السيوطي: 

وعمييا اعتماُد الفقياِء والحكماِء في أحكاميـ  ،وُزْبَدُتو وواسطتو وكرائمو ىي لبُّ كالـ العرب
لييا ،وِحَكِميـ  ( 31)"والُبَمغاء في َنْظميـ وَنْثرىـ َمْفَزع ُحّذَاؽ الشعراء وا 

المستعممة دالالت جديدة فمف أمثمة ألفاظيا: لفظة  ؿ األلفاظَ حمّْ أما الطريقة الثانية التي تُ     
أصـو  ، يعني: كففت عنو"، ُصمت عف كذا وكذا" :مصدر، مف قوؿ القائؿ " لصياـا""و ؛الصياـ

َصامت  ؿ:الكؼ عما أمر ا بالكؼ عنو. ومف ذلؾ قي " الصياـ "ومعنى، َعنو صْوًما وصياًما
 :، إذا كفت عف السير، ومنو قوؿ نابغة بني ذبياف الخيؿ

, وَخػْيٌؿ َغػْيُر َصاِئَمةٍ   َتْحػَت الَعَجػاِج, وُأْخػَرى َتْعُمُؾ المُُّجَما      َخػْيٌؿ ِصَيػاـٌ

( 32)"يعني: صمتًا عف الكالـ [26مريـ ]﴾ ومنو قوؿ ا تعالى ذكره: ﴿ِإنّْي َنَذْرُت ِلمرَّْحَمِف َصْوًما

و َحّجًا: َقَصَدُه. وَحَججْ "ولفظة الحج،  و َيُحجُّ ؛ وَحجَّ ـَ : القصُد. َحجَّ ِإلينا فالٌف َأي َقِد ُت ُفاَلًنا الَحجُّ
َـّ ُتُعوِرَؼ اْسِتْعَماُلُو ِفي اْلَقْصِد ِإلى َمكََّة ]...[ واعَتَمْدُتو َأي َقَصْدُتُو. ورجٌؿ محجوٌج َأي َمْقُصودٌ  ُث

و ِإلى اْلَبْيِت باأَلعماؿ ا. والحجُّ َقْصُد التََّوجُّ ًة؛ تَُقوُؿ َحجَّ َيُحجُّ َحجِّ  لمنُُّسِؾ والحجّْ ِإلى اْلَبْيِت َخاصَّ
ْدُتوُ "، والتيمـ، (33)"اْلَمْشُروَعِة َفْرًضا وسنَّة ْمُت َكَذا: ِإَذا َقَصْدُتُو َوَتَعمَّ َفَأَنا  ِمْف َقْوِؿ اْلَقاِئِؿ: تََيمَّ

ُموُ  ُموُ  ،َأتََيمَّ َمُو ُفاَلٌف َفُيَو ُيَيمّْ (، 34)"مَّْمُت َوتََأمَّْمتُ َوتَيَ  ،َوَأْيَمْمُتُو َأَنا َوَأَمْمُتُو َخِفيَفةً  ،َوَقْد ُيَقاَؿ ِمْنُو: َيمَّ
وأوقفتو الشريعة عمى  ،في المغة الفيـ" ،الفقولفظة و وفي الشرع الضرب عمى األرض أو التراب، 

"األمة" و"التبتؿ" و"األحزاب" ومف تمؾ األلفاظ أيضا: "الصالة" و ، (35)"الفيـ في الديف وأموره
ألسباط" و"السجود" و"الصابئوف" و"الركوع" و"السبت" و"ا و"الحاقة" و"الصاخة" و"القارعة"
 .و"الجحيـ" و"األعراؼ" و"التيجد" و"الميزاف"

معروفة في المغة العربية فمثؿ: الشتقاؽ االأما األلفاظ الجديدة التي أوجدىا القرآف عبر طرؽ   
والفسؽ الخروج عف الشيء، " ،المشتقة مف فسؽ "فسوؽ"ولفظة  (36)المشتؽ مف قرأ إذا تال "القرآف"
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والفسؽ في عرؼ  ،والرطبة إذا خرجت مف قشرىا ،رة إذا خرجت مف جحرىاأفسقت الف :يقاؿ
فقد يقع عمى مف خرج بكفر وعمى مف خرج  ،االستعماؿ الشرعي الخروج مف طاعة ا عز وجؿ

ـَ اْلَجاِىِميَِّة َيْبُغوَف﴾]المائدة(37)"بعصياف لفظ و"[، 50 ، ولفظة "الجاىمية" قاؿ تعالى: ﴿َأَفُحْك
ومف األلفاظ الجديدة أيضا:  (38)"لمزَّمف الذي كاف قبَؿ البعثة ىمية اسـٌ حَدث في اإلسالـالجا

"الحواري" و"الفرقاف" و"الترتيؿ" و"الرىبانية" و"القصص" و"الزكاة" و"السحت" و"الطامة" و"التغابف" 
 .ـ"المنافؽ" و"جينّ "و "و"القصاص" و"الكفارة" و"النفاؽ

وجاءت في القرآف  ،جمع ريح"كما فرؽ القرآف بيف كممات متقاربة مثؿ: الريح والرياح، فػالرياح     
﴿وجريف بيـ بريح  :في قولو تعالى ،إال في يونس ،مجموعة مع الرحمة، مفردة مع العذاب

ومتى كانت  ،عرؼ الريح متى وردت في القرآف مفردة فإنما ىي لمعذاب"و (39)["22يونس ]طيبة﴾
وتأتي لينة مف ىا ىنا  ،ألف ريح المطر تتشعب وتتداءب وتتفرؽ ،والرحمة فإنما ىي رياحلممطر 

نما تأتي جسدا واحدا ،وريح العذاب خرجت ال تتداءب ،وشيئا إثر شيء ،ىنا وىا أال ترى أنيا  ،وا 
لواقح الجنوب والصبا  ؛جمعت رياح الرحمة ألنيا ثالثة :قاؿ الرماني .تحطـ ما تجد وتيدمو

يرد عمى  :وأفردت ريح العذاب ألنيا واحدة ال تمقح وىي الدبور. قاؿ القاضي أبو محمد ،اؿوالشم
ومف الكممات المتقاربة  (40)"الميـ اجعميا رياحا وال تجعميا ريحا :إذا ىبت الريح ىذا قوؿ النبي 

و"العقاب والعذاب" و"الغيث والمطر"  و"الفالح والفوز"" األجر والثوابو""الحمؼ والقسـ" أيضا: 
 و"الفؤاد والقمب" و"القرآف والكتاب" و"النصر والفتح"... 

، "استوى عمى العرشو"، "ذات الصدور"، و"أـ الكتاب"تراكيب جديدة مثؿ: القرآف وأحدث     
، "في سبيؿ او"، "عمييـ دائرة السوءو"، "سقط في أيدييـو"، "حبط عمموو"، "أصحاب الكيؼو"
ما و"، "المؤلفة قموبيـو"، "ليمة القدرو"، "لباس التقوىو"، "كاف مزاجيا كافوراو"، "قضى نحبوو"

التفت الساؽ و"، "اعتصموا بحبؿ ا جميعاو"، "اخفض ليما جناح الذؿو"، "ممكت أيمانكـ
 ... "يستحيوف نساءىـو"، "بالساؽ

ُنِميُف َلَؾ َقْمَبَؾ، " أي ،"نشرح لؾ صدرؾألـ "وحّمؿ القرآف بعض التراكيب دالالت جديدة مثؿ:    
،أي "، "غير أولي اإلربة"و (41)"َوَنْجَعُمُو ِوَعاًء ِلْمِحْكَمةِ  ـْ ـْ ِلَطَعاـٍ َيْأُكُموَنُو ِعْنَدُك ِممَّْف اَل  الَِّذيَف َيتَِّبُعوَنُك

، َواَل  ختامو و"، "بشؽ األنفس"، و(42)"ُيِريُدُىفَّ َأَرَب َلُو ِفي النَّْساِء ِمَف الرَّْجاِؿ، َواَل َحاَجَة ِإَلْيِيفَّ
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ال و"، "في لوح محفوظو"، "قطع دابر القـوو"، "الصراط المستقيـو"، "الدار اآلخرةو"، "مسؾ
 ... "كؿ إنساف ألزمناه طائره في عنقو"، و"النفاثات في العقدو"، "األرض مدّ و"، "تعضموىف

بمغة عربية قرآنية معجزة، وفي ذلؾ مممح مف لقد صاغ القرآف خطابو بمغة العرب وتميز عنيا     
وموطف مف مواطف التحدي، كأنو يقوؿ لمعرب  ، واإلعجاز مف دعائـ الحوار،مالمح اإلعجاز

لغة متميزة مستعمية لتجيء لغة القرآف تحديتكـ بنظـ ىذه الحروؼ التي عرفتـ والقواعد التي ألفتـ، 
ال مجرد لغة وحسب. ولذلؾ  ،المية وعبؽ قرآنيه، لغة بروح إسءتحاكي تميز ىذا الديف واستعال

يستشعر المتمقي ألي نص يتضمف شيئا مف القرآف بالروح الفريدة التي تسري في ذلؾ النص، 
ف لـ يفقو معناىا، وكثيرة ىي أخبار األعاجـ الذيف تتمقؼ أرواحيـ ىذه  ويجد أثرىا في نفسو وا 

عمى اعتبار معجزة القرآف  ،ز في إعجازجيميـ لغة القرآف. وال شؾ أف ذلؾ إعجا رغـالروح 
 ومعجزة روح اإلنساف. 

 الكفاءة البين خطابية:

التمفظ داخؿ تشكيمة خطابية يعني "تتداخؿ الكفاءة البيف خطابية مع الكفاءة الخطابية، في أف     
أف ما بيف الخطاب بالنسبة لمخطاب "، و(43)"كذلؾ التموقع حياؿ التشكيالت الخطابية المنافسة

بحيث يمكف التشديد عمى الرباط الموجود بيف "( 44)"بالنسبة لمنص Intertexteكمنزلة المتناص 
 Conflits interdicursifs"(45) اليوية الخطابية والصراعات ما بيف الخطابات

التي يمخصيا بعض  ريةالحوا لى ىويتياا  و  ،لقد أشرنا سابقا إلى التشكيمة الخطابية القرآنية    
بعقيدة ىذه األمة، واالعتزاز باالنتماء إلييا، واحتراـ قيميا الحضارية  اإليماف"أنيا بالدارسيف 

براز الشع واالعتزاز والتمسؾ بيا، والشعور بالتميز واالستقاللية الفردية  ،ائر اإلسالميةوالثقافية، وا 
والجماعية، والقياـ بحؽ الرسالة وواجب البالغ والشيادة عمى الناس، وىي أيضا محصمة ونتاج 

، وتحدثنا عف أثرىا (46)"التجربة التاريخية ألمة مف األمـ وىي تحاوؿ إثبات نجاحيا في ىذه الحياة
بما يحفظ ليـ خصوصيتيـ ويقييـ الذوباف في غيرىـ، وكيؼ أف ىذا االنعكاس لـ  ،باعيافي أت

 بؿ امتد إلى كؿ مكونات اليوية ومختمؼ مناحي الحياة.  ،يقتصر عمى جانب دوف جانب

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
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لتشكيمة الخطابية التي أوجدىا القرآف في مقابؿ اانطالقا مف ذلؾ يمكننا تحديد تموقع     
التشكيالت الخطابية التي عاصرت نزولو أو جاءت بعده، عبر عممية رصد لمسمات التمييزية 

التشكيمة الخطابية ليست فضاء ىيكميا "وليس لما تشترؾ فيو التشكيمة مع غيرىا؛ باعتبار أف 
ية مف مكاف آخر )أي تشكيالت خطابية أخرى، مغمقا، إذ أنيا "محتمة" ىيكميا مف قبؿ عناصر آت
 (47)"تتكرر فييا موفرة ليا بدييياتيا الخطابية األساسية(

ذا كاف القرآف الكريـ قد حقؽ استقراره الذاتي      ،فمكي يشكؿ في النياية منظومة متميزة ،وا 
وار مع ويبيف عف أسس الح وتصورا إسالميا قائما بذاتو، يفصح بوضوح عف ثوابتو ومتغيراتو

ومف أيف يبدأ وأيف ينتيي، وأيف يمتقي مع التصورات األخرى؛ الوثنية، والييودية والنصرانية  الغير،
ما يميز الفرد والمجتمع المذيف يتمثالنو عف بقية األفراد يصرح بواإللحادية، وأيف يفترؽ معيا، و 

 والمجتمعات....

متميزة مع األدياف أسس حوارية ات واضحة و عالق -بناء عمى مواقفو -لقد أنشأ القرآف الكريـ     
والنظـ مف حولو، ورسـ منذ البداية تموقعا واضحا لخطابو في مقابؿ خطابات غيره. وكانت أىـ 

رساء  القرآف فقد كاف خطاب ،العقيدة والتوحيد مسألةقضايا ال دعوة صريحة لبعث عقيدة التوحيد وا 
زالة كؿ شريؾ  في ربوبيتو وألو  ،قواعدىا ونبذ كؿ واسطة بيف الناس وخالقيـ. بشرا كاف  ،ىيتووا 

أو صنما. وكانت ىذه الصراحة المتناىية في الخطاب الجديد مدعاة إلى ردة فعؿ مقابمة مف قبؿ 
 طوائؼ الشرؾ عمى اختالؼ أديانيـ ومعتقداتيـ. تحددت بفعميا عالقات ثالث:

الحريصوف عمى  ،شعر بحقيقتو وخطره المأل مف قريش ،مّثميا خطاب تغييري :عالقة تضاد -
سمطانيـ وجاىيـ في مكة وشبو جزيرة العرب. كما استشعره سدنة المعابد ورىباف الكنائس وأحبار 
الييود الحريصوف عمى دنياىـ ومصالحيـ وأمواليـ الربوية. ومف الضروري التأكيد عمى أف ىذا 

األوؿ  ؛إلسالمي مف الخطابات األخرى فييا جانبافالنوع مف المواقؼ التي اتخذىا الخطاب ا
والتأكيد  ،والتي أراد ليا الصفاء والتميز ورفض الدخيؿ مف أي عقيدة أخرى ،يتعمؽ بعقيدة أتباعو

فال يستوياف. والجانب الثاني بياف الزيغ في تمؾ األدياف  ،رضيأعمى أنيا عقيدة سماوية وغيرىا 
قامة لمحجة عمى البشر.دوف مواربة، لمف يرـو الحؽ مف أى  ميا، وفي ذلؾ تبميغ وىداية وا 
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تشكيمتو الخطابية مف تشكيمة الشرؾ لتموقع إستراتيجيتو الحوارية في شكؿ يعمف القرآف عف     
ـْ َعاِبُدوَف َما  (2)اَل َأْعُبُد َما َتْعُبُدوفَ  (1)وعبادة األوثاف بقولو: ﴿ُقْؿ َيا َأيَُّيا اْلَكاِفُروفَ   (3)َأْعُبدُ َواَل َأنُت

ـْ َعاِبُدوَف َما َأْعُبدُ  (4)َواَل َأَنا َعاِبٌد مَّا َعَبدتُّـْ  ـْ َوِلَي ِديفِ  (5)َواَل َأنُت ـْ ِديُنُك ﴾]سورة الكافروف[ (6)َلُك
ـْ ِمَف أِلَفَّ اْلِخَطاَب ِمَف المَِّو َكاَف ِلَرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفي َأْشَخاٍص ِبَأْعَيانِ و" ِي

ـْ َذِلَؾ ِفي السَّاِبَؽ ِمْف ِعْمِمِو، َفَأَمَر  ـْ اَل ُيْؤِمُنوَف َأَبًدا، َوَسَبَؽ َلُي ـَ َأنَُّي َنِبيَُّو َصمَّى اُ اْلُمْشِرِكيَف، َقْد َعِم
 ، ـْ ـْ ِمَف الَِّذي َطِمُعوا ِفيِو، َوَحدَُّثوا ِبِو َأْنُفَسُي ـَ َأْف ُيَؤيَّْسُي ، َعَمْيِو َوَسمَّ ـْ َوَأفَّ َذِلَؾ َغْيُر َكاِئٍف ِمْنُو َواَل ِمْنُي

 (48)"ِفي َوْقٍت ِمَف اأْلَْوَقاتِ 

َقاُلوا ِإفَّ المََّو ثَاِلُث َثاَلَثٍة  الَِّذيفَ  ﴿لََّقْد َكَفرَ  ويصرح القرآف بما فيو تموقع مف عقيدة النصارى:    
ـْ  ف لَّ اَوَما ِمْف ِإلٍََٰو ِإالَّ ِإلٌََٰو َواِحٌد َواِ  ـْ َعَذاٌب َأِليـٌ﴾] الَِّذيفَ  َلَيَمسَّفَّ  َيُقوُلوفَ  َينَتُيوا َعمَّ   المائدةَكَفُروا ِمْنُي

﴾]المائدة73 ـَ أنيـ عمى " مبينا[، 72 ،17 [، ﴿لََّقْد َكَفَر الَِّذيَف َقاُلوا ِإفَّ المَّػَو ُىَو اْلَمِسيُح اْبُف َمْرَي
 عميو السالـومف حيث جعموا لعيسى  ،مف حيث جعموا في األلوىية عددا ،اختالؼ أحواليـ كفار

وىو الخالؽ المبتدع المتصؼ  ،﴿وما مف إلو إال إلو واحد﴾ خبر صادع بالحؽ حكما إلييا]...[
العظيمة  ثـ توعد تبارؾ وتعالى ىؤالء القائميف ىذه .تعالى عما يقوؿ المبطموف ،بالصفات العمى

 (49)"بمس العذاب

مف عقيدة الييود: ﴿ُلِعَف الَِّذيَف َكَفُروا ِمف َبِني ِإْسَراِئيَؿ َعَمىَٰ ِلَساِف َداُووَد  ا صريحاويعمف موقف   
َكاُنوا َيْعَتُدوَف﴾]المائدة  ِلَؾ ِبَما َعَصوا وَّ ، ذََٰ ـَ  أنيـ ال يؤمنوف بمحمد مبينا، [78َوِعيَسى اْبِف َمْرَي

ـُ اْلِكتَاَب َيْعِرُفوَنُو َكَما  :وأنيـ يكتموف بشارة المسيح بو،  عميو وسمـصمى ا  ﴿الَِّذيَف آَتْيَناُى
ـْ َيْعَمُموَف﴾] ـْ َلَيْكُتُموَف اْلَحؽَّ َوُى ْنُي فَّ َفِريًقا مّْ ـْ َواِ  ْذ َقاَؿ ِعيَسى اْبُف [ 146 البقرةَيْعِرُفوَف َأْبَناَءُى ﴿َواِ 

ـَ َيا َبِني ِإْسَراِئيَؿ ِإنّْي َرُسوُؿ المَِّو ِإَلْيُكـ مَُّصدًّْقا لَّْما َبْيَف َيَديَّ ِمَف التَّْوَراِة َوُمَبشّْ  ًرا ِبَرُسوٍؿ َيْأِتي ِمف َمْرَي
َذا ِسحْ  َأْحَمدُ  َبْعِدي اْسُموُ  ِبيٌف﴾]َفَممَّا َجاَءُىـ ِباْلَبيَّْناِت َقاُلوا ىََٰ وفي البخاري أو غيره "[، 6 الصؼٌر مُّ

يا أييا النبي إنا أرسمناؾ شاىدا ومبشرا ونذيرا : صمى ا عميو وسمـأف في التوراة مف صفة محمد 
صخاب في  وال ،ليس بفظ وال غميظ ،سميتؾ المتوكؿ ،أنت عبدي ورسولي ،وحرزا لألمييف

 ،ولف أقبضو حتى أقيـ بو الممة العوجاء ،ولكف يعفو ويصفح ،وال يجزي بالسيئة السيئة ،األسواؽ
فنفتح بو  :وأعينا عميا. وفي البخاري ،وآذانا صما ،فنقيـ بو قموبا غمفا ،بأف يقولوا ال إلو إال ا

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=5
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=2
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=61
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 :الييود متكرر فيو كقولوذكر غضب ا عمى "، و(50)"وقموبا غمفا ،وآذانا صما ،عيونا عميا
مف ذلؾ  ﴿قؿ أؤنبئكـ بشرّ  :، وكقولو تعالى[112، آؿ عمراف 61البقرة ]﴿وباؤوا بغضب مف ا﴾

، فيؤالء [60المائدة ]مثوبة عند ا مف لعنو ا وغضب عميو وجعؿ منيـ القردة والخنازير﴾
ـ في السبت فقمنا ليـ كونوا قردة ﴿ولقد عممتـ الذيف اعتدوا منك :بداللة قولو تعالى بعده ،الييود

وغضب ا تعالى عبارة عف إظياره  ،، والغضب عمييـ ىو مف ا تعالى[65البقرة ]خاسئيف﴾
مما يدؿ عمى أنو قد أبعدىـ عف رحمتو بعدا مؤكدا مبالغا  ،عمييـ محنا وعقوبات وذلة ونحو ذلؾ

 (51)"فيو

 عميو السالـمف لدف آدـ  ،يماف بجميع األنبياءوفي المقابؿ يؤكد القرآف عمى أتباعو وجوب اإل    
ْسَماِعيَؿ : صمى ا عميو وسمـ إلى محمد ـَ َواِ  ﴿ُقوُلوا آَمنَّا ِبالمَّػِو َوَما ُأنِزَؿ ِإَلْيَنا َوَما ُأنِزَؿ ِإَلىَٰ ِإْبَراِىي

ْسَحاَؽ َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسىَٰ َوِعيَسىَٰ َوَما ُأوتِ  ُؽ َبْيَف َأَحٍد َواِ  ـْ اَل ُنَفرّْ بِّْي َي النَِّبيُّوَف ِمف رَّ
ـْ َوَنْحُف َلُو ُمْسِمُموَف﴾ ْنُي َوالنََّصاَرى الَِّذيَف َقاُلوا  ُقوُلوا َأيَُّيا اْلُمْؤِمُنوَف ِلَيؤاَُلِء اْلَيُيودِ  " [136 البقرة]مّْ

ْقَنا ِبالمَّوِ  : ُكوُنوا ُىوًدا َأْو َنَصاَرى َتْيَتُدوا: آَمنَّا، َأْي َصدَّ ـْ ـَ  ]...[َلُك َوآَمنَّا ِبَما ُأْنِزَؿ ِإَلى ِإْبَراِىي
ـُ اأْلَْنِبَياُء ِمْف َوَلِد َيْعُقوبَ  ْسَحاَؽ َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباِط، َوُى ْسَماِعيَؿ َواِ  التَّْوَراِة الَِّتي َوآَمنَّا َأْيًضا بِ ]...[ َواِ 

، َوأَ  ـْ ْنِجيِؿ الَِّذي آتَاُه المَُّو ِعيَسى، َواْلُكُتِب الَِّتي آَتى النَِّبيّْيَف ُكمَُّي ْقَنا آتَاَىا المَُّو ُموَسى، َوِباإْلِ ْقَرْرَنا َوَصدَّ
َذَكَر المََّو ِمْف َأْنِبَياِئِو َكاُنوا َعَمى َحؽٍّ َأفَّ َذِلَؾ ُكمَُّو َحؽّّ َوُىًدى َوُنوٌر ِمْف ِعْنِد المَِّو. َوَأفَّ َجِميَع َمْف 

 (52)"َبْعًضا َعَمى ِمْنَياٍج َواِحٍد ِفي الدَُّعاِء ِإَلى َتْوِحيِد المَِّو َواْلَعَمِؿ ِبَطاَعِتوِ  َوُىًدى ُيَصدُّْؽ َبْعُضُيـْ 
ف اختمفت أحكاـ الشرائع   .فال نؤمف ببعض ونكفر ببعض كما تفعمو ففديف ا واحد وا 

يقوؿ: فويزيد في التموقع تفصيال آخر يوضح بو طبيعة العالقة بيف تمؾ التشكيالت الخطابية     
ـْ َيتْ ﴿ ُموَف َوَقاَلِت اْلَيُيوُد َلْيَسِت النََّصاَرىَٰ َعَمىَٰ َشْيٍء َوَقاَلِت النََّصاَرىَٰ َلْيَسِت اْلَيُيوُد َعَمىَٰ َشْيٍء َوُى

ِلَؾ َقاَؿ الَّذِ  ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِو اْلِكتَاَب، َكذََٰ ـُ َبْيَنُي ، َفالمَّػُو َيْحُك ـْ يَف اَل َيْعَمُموَف ِمْثَؿ َقْوِلِي
ِلَؾ َوَقاَلِت اْلَيُيوُد ُعَزْيٌر اْبُف المَّػِو َوَقاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُف المَّػوِ ﴿[، 113َيْخَتِمُفوَف﴾]البقرة  ، ذََٰ

، يُ َقْوُلُيـ ِبأَ  ـْ ـُ المَّػُو، َأنَّىَٰ ُيْؤَفُكوَف،َضاِىُئوَف َقْوَؿ الَِّذيَف َكَفُروا ِمف َقْبؿُ ْفَواِىِي ـْ  ، َقاَتَمُي اتََّخُذوا َأْحَباَرُى
ـَ َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا ِإَلػًَٰيا َوا ـْ َأْرَباًبا مّْف ُدوِف المَّػِو َواْلَمِسيَح اْبَف َمْرَي ،  ِإَلػََٰو ِإالَّ ُىوَ ، الَّ ِحًداَوُرْىَباَنُي

ـْ َذِلَؾ ِلْمُمْؤِمِنيَف ِإْعاَلًما ِمْنُو " [31-30التوبة ﴾]ُسْبَحاَنُو َعمَّا ُيْشِرُكوفَ  ـْ ِبِقيِمِي نََّما َأْخَبَر المَُّو َعْنُي َواِ 

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=2
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ْقرَ  ـَ اْلِكتَاِب الَِّذي ُيْظِيُر اإْلِ ـْ ُحْك ـْ ِبَتْضِييِع ُكؿّْ َفِريٍؽ ِمْنُي ـْ َلُي ِتِو َوِبَأنَُّو ِمْف ِعْنِد المَِّو، َوُجُحوِدِى اَر ِبِصحَّ
ِتِو َوَحَقيَقِتِو النَّصَ  ْنِجيَؿ الَِّذي َتِديُف ِبِصحَّ اَرى ُيَحقُّْؽ َما َمَع َذِلَؾ َما َأْنَزَؿ المَُّو ِفيِو ِمْف ُفُروِضِو؛ أِلَفَّ اإْلِ

السَّاَلـُ َوَما َفَرَض المَُّو َعَمى َبِني ِإْسَراِئيَؿ ِفيَيا ِمَف اْلَفَراِئِض، َوَأفَّ ِفي التَّْوَراِة ِمْف ُنُبوَِّة ُموَسى َعَمْيِو 
ِتَيا َوَحِقيَقِتَيا اْلَيُيوُد َتَحقُِّؽ ُنُبوََّة ِعيَسى َعَمْيِو السَّاَلـُ َوَما َجاَء ِبِو ِمَف ِعْنِد المَِّو  التَّْوَراَة الَِّتي َتِديُف ِبِصحَّ

 ( 53)"اـِ َواْلَفَراِئضِ ِمَف اأْلَْحكَ 

ولئف كانت ىذه العالقات صارمة في مبادئيا وكمياتيا فإنيا واقعية في ممارساتيا، فال تقـو     
وبيف األفراد في الييئة  ،إنما تؤكد عمى ضرورة التفريؽ بيف ىيئة وىيئة ،أبدا عمى الرفض المطمؽ
ٌة قَ الواحدة، قاؿ تعالى: ﴿ ـْ َيْسُجُدوَف﴾اِئَمٌة َيْتُموَف آَياِت المَّ مْف َأْىِؿ اْلِكتَاِب ُأمَّ ]آؿ ػِو آَناَء المَّْيِؿ َوُى

[ 82 ، وقاؿ: ﴿َلَتِجَدفَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لّْمَِّذيَف آَمُنوا اْلَيُيوَد َوالَِّذيَف َأْشَرُكوا﴾]المائدة[113عمراف 
وذلؾ أف الييود مرنوا  ،وىكذا ىو األمر حتى اآلف ،وىذا خبر مطمؽ منسحب عمى الزمف كمو"

ومردوا عمى استشعار المعنة وضرب الذلة  ،ودربوا العتو والمعاصي ،عمى تكذيب األنبياء وقتميـ
وكذلؾ المشركوف  ،فيـ أشد الناس عداوة لممؤمنيف ،فيـ قد لجت عداواتيـ وكثر حسدىـ ،والمسكنة

وبيف أنيـ  ،وعروشيـ ثؿ ،ألف اإليماف إياىـ كفر ،لمجوسعبدة األوثاف مف العرب والنيراف مف ا
فعداوتيـ شديدة]...[ شأنيـ الخبث والمي  ،فمـ يبؽ ليـ بقية ،ليسوا عمى شيء مف أوؿ أمرىـ

إال الشاذ القميؿ منيـ ممف عسى  ،وفي خالؿ إحسانؾ إلى الييودي يبغيؾ ىو الغوائؿ ،باأللسنة
]...[ وليس عند الييود وال كاف قط أىؿ ديارات أف تخصص بأدب وأمور غير ما عمـ أوال

حتى كأنيـ  ،بؿ ىـ معظموف ليا متطاولوف في البنياف وأمور الدنيا ،وصوامع وانقطاع عف الدنيا
نما  ،فمذلؾ ال يرى فييـ زاىد]...[ والييودي متى وجد غزورا طغى وتكبر ،ال يؤمنوف باآلخرة وا 

 ( 54)"الشريعة وديف اإلسالـ أعاله اأذليـ ا وأضرعتيـ الحمى وداسيـ كمكؿ 

وبعد ىذا التحديد لمعالقة بيف الطرفيف يأتي قولو: ﴿َوَلَتِجَدفَّ َأْقَرَبُيـ مََّودًَّة لّْمَِّذيَف آَمُنوا الَِّذيَف     
ـْ اَل َيْسَتكْ  ـْ ِقسّْيِسيَف َوُرْىَباًنا َوَأنَُّي ِلَؾ ِبَأفَّ ِمْنُي ، ذََٰ [ وجاء في تفسير 82المائدة ]ِبُروَف﴾َقاُلوا ِإنَّا َنَصاَرىَٰ

فيـ  ،النصارى أىؿ الكتاب يقضي ليـ شرعنا بأف أوؿ أمرىـ صحيح لوال أنيـ ضموا" اآلية أف
ويعظموف مف أىؿ اإلسالـ مف استشعروا  .وأف ىذه اآلية لـ تنسخ شرعيـ ،يعتقدوف أنيـ لـ يضموا

فيـ إذا حاربوا فإنما حربيـ أنفة وكسب ال أف  .ويستيينوف مف فيموا منو الفسؽ ،منو صحة ديف
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ذا سالموا فسمميـ صاؼ ،شرعيـ يأخذىـ بذلؾ ليـ  ،ويعيف عمى ىذا أنيـ أمة شريفة الخمؽ ،وا 
صمى ا وتأمؿ أف النبي  ،الوفاء والخالؿ األربع التي ذكر عمرو بف العاصي في صحيح مسمـ

أف يستمر ظيور  ولـ يرد  .أىؿ كتاب وذلؾ لكونيـ ،سر حيف غمبت الرـو فارس عميو وسمـ
نما سر بغمبة أىؿ كتاب ألىؿ عبادة النار وانضاؼ إلى ذلؾ أف غمب العدو األصغر  ،الرـو وا 

وانكسرت شوكة العدو األكبر المخوؼ عمى اإلسالـ]...[ ولـ يصؼ ا تعالى النصارى بأنيـ 
نما وصفيـ بأنيـ أقرب مف الييود والمشركيف قرب مودة بالنسبة إلى فيو  .أىؿ ود وا 

صمى ﴿الذيف قالوا إنا نصارى﴾ إشارة إلى أف المعاصريف لمحمد  :متباعديف]...[ وفي قولو تعالى
وقولو  .مف النصارى ليسوا عمى حقيقة النصرانية بؿ كونيـ نصارى قوؿ منيـ وزعـ ا عميو وسمـ

خشية وانقطاع إلى ا ﴿ذلؾ بأف منيـ قسيسيف ورىبانا﴾ معناه ذلؾ بأف منيـ أىؿ  :تعالى
ف لـ يكونوا عمى ى ،وعبادة  (55)"ي فيـ يميموف إلى أىؿ العبادة والخشيةدوا 

 ،والنوع الثاني مف العالقات ىو التقارب واالنسجاـ عمى مستوى المبادئ الكبرى عالقة التقارب: -
تمثمو عالقة اإلسالـ  بنزر قميؿ مف المحافظيف عمى عقيدة التوحيد مف الكتابييف الموحديف 

كما ىو حاؿ بعض األفراد مثؿ سمماف  ،وبعض أصحاب الفطرة السميمة والباحثيف عف ديف الحؽ
وكؿ مف  ،وبعض أتباع الحنفية اإلبراىيمية السمحة الذيف رفضوا عبادة األصناـ (56) الفارسي
اإلسالـ منو موقع القبوؿ ووافؽ عقمو وىواه فكاف في صؼ اإلسالـ ال ضده. قاؿ تعالى: وقع 

اِبِئيَف َمْف آَمَف ِبالمَّػِو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر َوَعمِ  ـْ ﴿ِإفَّ الَِّذيَف آَمُنوا َوالَِّذيَف َىاُدوا َوالنََّصاَرىَٰ َوالصَّ َؿ َصاِلًحا َفَمُي
ـْ َوالَ  ـْ ِعنَد َربِّْي ـْ َيْحَزُنوَف﴾َأْجُرُى ـْ َواَل ُى  [.62]البقرة  َخْوٌؼ َعَمْيِي

فيتعمؽ بالمعامالت وفؽ ما تقتضيو عوامؿ الزماف والمكاف  أما النوع الثالث من العالقات -
والظروؼ، كحالة القوة والضعؼ وحالة السمـ والحرب، وقد صنؼ اإلسالـ عالقاتو بمخالفيو ممف 

 الزاوية إلى صنفيف:  ىـ خارج المجتمع اإلسالمي مف ىذه

ِإحداُث الَعْيِد ِبَما َعِيْدَتو. "مع المعاىديف والمسالميف، والمعاىدة  . عالقة التسامح والتعايش:1
وقد رغب القرآف في بر ىذا الصنؼ مف الناس واإلحساف  (57)"َوُيَقاُؿ ِلْمُمَحاَفِظ َعَمى الَعْيِد: ُمَتَعيّْدٌ 

ـُ المَّػوُ  إلييـ: ـْ  ﴿الَّ َيْنَياُك وُى ـْ َأف تََبرُّ ـْ ُيْخِرُجوُكـ مّْف ِدَياِرُك ـْ ِفي الدّْيِف َوَل ـْ ُيَقاِتُموُك َعِف الَِّذيَف َل
 ،ىؿ مكةأىـ المؤمنوف مف  :قاؿ مجاىد" [8الممتحنة ]﴾، ِإفَّ المَّػَو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيفَ َوتُْقِسُطوا ِإَلْيِيـْ 
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أراد  :وكانوا لذلؾ في رتبة سوء لتركيـ فرض اليجرة، وقاؿ آخروف ،الذيف آمنوا ولـ يياجروا
أراد خزاعة  :ىؿ مكة ومف غيرىا، وقاؿ الحسف وأبو صالحأكانوا مف  ،المؤمنيف التاركيف لميجرة

صمى ا عميو إال أنيـ كانوا مظاىريف لمنبي  ،وبني الحارث بف كعب وقبائؿ مف العرب كفار
أراد مف  :وقاؿ قـو .ومنيـ كنانة وبنو الحارث بف عبد مناة ومزينة ،محبيف فيو وفي ظيوره وسمـ

وقاؿ أيضا: ﴿ِإالَّ الَِّذيَف َعاَىدتُّـ مَّْف  (58)"ظير سوءاأخرج وال أكفار قريش مف لـ يقاتؿ وال 
ـْ َأَحًدا َفَأِتمُّوا  ـْ ُيَظاِىُروا َعَمْيُك ـْ َشْيًئا َوَل ـْ َينُقُصوُك َـّ َل ـْ ِإَلىَٰ ُمدَِّتِيـْ اْلُمْشِرِكيَف ُث ـْ َعْيَدُى ، ِإفَّ المَّػَو ِإَلْيِي

ـْ وقاؿ: [، 4﴾]التوبة ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيفَ  يثَاٌؽ َأْو َجاُءوُك ـْ َوَبْيَنُيـ مّْ ﴿ِإالَّ الَِّذيَف َيِصُموَف ِإَلىَٰ َقْوـٍ َبْيَنُك
ـْ َأْو ُيَقاِتُموا َقْوَمُيـْ  ـْ َأف ُيَقاِتُموُك ، َفِإِف  ،َحِصَرْت ُصُدوُرُى ـْ ـْ َفَمَقاَتُموُك ـْ َعَمْيُك َوَلْو َشاَء المَّػُو َلَسمََّطُي

ـْ َسِبياًل  ـْ َعَمْيِي ـَ َفَما َجَعَؿ المَّػُو َلُك َم ـُ السَّ ـْ َوَأْلَقْوا ِإَلْيُك ـْ ُيَقاِتُموُك ـْ َفَم  [90 ﴾]النساءاْعَتَزُلوُك

خراجيـ مف مع المحاربيف، الذيف سعوا في قتال: الحرب و ال. عالقة 2 حرب المسمميف وقتاليـ، وا 
: ، قاؿ تعالىديارىـ، أو ظاىروا عمى إخراجيـ، وىؤالء نص القرآف عمى حربيـ ونيى عف برىـ

ـْ َوَظاَىُروا َعَمىَٰ إِ  ـْ ِفي الدّْيِف َوَأْخَرُجوُكـ مّْف ِدَياِرُك ـُ المَّػُو َعِف الَِّذيَف َقاَتُموُك ـْ أَ ﴿ِإنََّما َيْنَياُك ف ْخَراِجُك
ـُ الظَّاِلُموفَ َتَولَّْوُىـْ  ـْ َفُأوَلػَِٰئَؾ ُى  [.9]الممتحنة ﴾، َوَمف َيَتَولَُّي

أما أىؿ الكتاب المنضووف تحت راية اإلسالـ فقد اعتبرىـ القرآف مف الرعايا، وحفظ ليـ     
حقوقيـ كاممة، ونص عمى المساواة بينيـ وبيف المسمميف، وجعميا قانونا منصوصا   الرسوؿ
إف خرقوا قواعد السمـ، ففي دستور المدينة، وىـ عمى ذلؾ العيد ما حفظوا لمدولة حقوقيا، عميو 

 صمى ا عميو وسمـ وظاىروا الكفار عمى المسمميف فال عيد ليـ، ولذلؾ تغير خطاب النبي
ـْ َيَناُلوا الخطاب القرآني تموقعا ظرفيا: ﴿َوَردَّ المَّػُو الَِّذيَف َكَفُروا بِ  فأعمفحينما غدر الييود،  ـْ َل َغْيِظِي

 َأْىِؿ اْلِكتَاِب َخْيًرا، َوَكَفى المَّػُو اْلُمْؤِمِنيَف اْلِقَتاَؿ، َوَكاَف المَّػُو َقِويِّا َعِزيًزا، َوَأنَزَؿ الَِّذيَف َظاَىُروُىـ مّْفْ 
ـُ الرُّْعَب َفِريًقا َتْقُتُموَف َوتَْأِسُرو  ـْ َوَقَذَؼ ِفي ُقُموِبِي  " (59)[26-25َف َفِريًقا﴾]األحزاب ِمف َصَياِصيِي

َوَغَطَفاَف َعَمى َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ  َوَأْنَزَؿ المَُّو الَِّذيَف َأَعاُنوا اأْلَْحَزاَب ِمْف ُقَرْيشٍ 
ـْ ِإيَّاُه، َوَعَنى ِبَذِلَؾ َبِني ُقَرْيَظَة،  ـُ الَِّذيَف َظاَىُروا اأْلَْحَزاَب َعَمى َوَأْصَحاِبِو، َوَذِلَؾ ُىَو ُمَظاَىَرِتِي َوُى

ـْ َيْظِمُموَف﴾ (60)"َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ  ـُ المَّػُو َوَلػَِٰكف َكاُنوا َأنُفَسُي  [33النحؿ ]﴿َوَما َظَمَمُي
فسيـ ولكف ظمموا أن ،ألنو لـ يوضع ذلؾ العقاب في غير موضعو ،فعوقبوا ولـ يكف ذلؾ ظمما"
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فيذا وضع الشيء في غير  ،بأف وضعوا كفرىـ في جية ا وميميـ إلى األصناـ واألوثاف
 (61)"موضعو

 

 الخاتمة:

يعتمد عمى إثارة العواطؼ  مبادئ العزة والرفعة والتمكيف لـ يكفوىو يبث الكريـ إف القرآف     
كاف يعمؿ عمى توفير مقتضيات ولكنو  أتباعو،أجيج العصبية الدينية في نفوس وتونفث الحماسة 

سبيؿ العقؿ وسالمة الفطرة والنظرة إلى الحوار يتخذ الحوار وفرض االحتراـ عمى الغير، وكاف 
ويحتكـ  ،غابر األزمافمنذ التاريخ بو  ،يعضدىا بالواقع الماثؿ لمعياف ،الموضوعية والحقائؽ الثابتة

لى و  ،بعد ذلؾ إلى العدؿ واإلنصاؼ ويعرض  ،يقدـ صورة في جالءف. اعتساؼالمنطؽ دوف ا 
 ﴾ِمف َبْيِف َفْرٍث َوَدـٍ لََّبًنا َخاِلًصا َساِئًغا لّْمشَّاِرِبيفَ ﴿ ؛تصورا متميزا

التناسؽ والتكامؿ  القائمة عمى بالشموليةالخطابية  توتشكيموسعى القرآف الكريـ إلى أف تتميز     
وبيف مجتمعو والكوف مف حولو. فالقرآف بينو في إطار مف الحوار المتناغـ الذاتي داخؿ اإلنساف 

 ،وأظير ما تكوف الحياة ،وأعمؽ ما تكوف الحياة ،كأشمؿ ما تكوف الحياة ،الكريـ رسالة حياة
، عمى أساس مف التوافؽ والتناغـ مع القيـ الفطرية ،رسالة غايتيا تحقيؽ التوازف بيف الروح والمادة

[ منسجـ مع ذلؾ التوازف 138ُف ِمَف المَِّو ِصْبَغًة﴾]البقرة ﴿ِصْبَغَة المَِّو َوَمْف َأْحسَ  قاؿ تعالى:
 المتحقؽ في اإلنساف مف أوؿ وىمة خمقو ربو فييا؛ حيف خمقو مف طيف وروح، 

سيحمالف  التوحيد والعبادة أفباعتبار التوحيد أساسا لخطابيا، التشكيمة الخطابية القرآنية  واتخذ   
تستقيـ حاؿ الفرد والمجتمع، خالفا بيما تصالح مع الوجود، و صاحبيما عمى االنقياد ، وعمى ال

عمى ثورة اجتماعية أو أخالقية، أو  اقائموحوارا لما يكوف عميو الحاؿ لو كانت تشكيمة خطابية 
عمى دعوة عرقية أو طبقية، لكانت النتائج حينيا جزئية، تمبي الغاية وحسب. والتاريخ اإلسالمي 

وسادت العدالة  ،شاىد عمى ذلؾ حينما تجسدت المنظومة القرآنية واقعا، تطيرت فيو األخالؽ
 ،وزاؿ االستبداد ،اف القيـ المادية والروحيةواعتدؿ ميز  ،وتحققت التوازنات االقتصادية ،االجتماعية
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وزاؿ جور العباد. وكأف  ،وتطيرت األرض بعد فساد، وساد عدؿ ا ،وتوحدت األمة بعد شتات
 الحياة برمتيا عادت إلى فطرتيا وانسجمت في موكبيا السائر إلى ا.

ذا كاف القرآف الكريـ قد حقؽ استقراره الذاتي      ،لنياية منظومة متميزةفمكي يشكؿ في ا ،وا 
 ويبيف أسس الحوار مع الغير، وتصورا إسالميا قائما بذاتو، يفصح بوضوح عف ثوابتو ومتغيراتو

وأيف يمتقي مع التصورات األخرى؛ الوثنية، والييودية والنصرانية واإللحادية،  فيحدد بدايتو ومنتياه،
، لينشئ النو عف بقية األفراد والمجتمعاتما يميز الفرد والمجتمع المذيف يتمثيصرح بوأيف يفترؽ، و 

متميزة مع األدياف والنظـ مف حولو، أسسا حوارية عالقات واضحة و  -ذلؾ بناء عمى  -القرآف 
 رسـ منذ البداية تموقعا واضحا لخطابو في مقابؿ خطابات غيره. يو 

فعؿ مقابمة  مدعاة إلى ردة وخطاب ووضوح أسس الحوار فيالمتناىية  القرآف وكانت صراحة    
عالقة  تحددت بفعميا عالقات ثالث:فمف قبؿ طوائؼ الشرؾ عمى اختالؼ أديانيـ ومعتقداتيـ. 

ؤكد عمى ضرورة التفريؽ يإنما  ،قـو عمى الرفض المطمؽيال لكنو  ،تضاد مّثميا خطاب تغييري
ستوى المبادئ انسجاـ عمى موعالقة تقارب و الييئة الواحدة،  فرد وفرد داخؿوبيف  ،بيف ىيئة وىيئة

الزماف  مف أىؿ الكتاب. وعالقة تستجيب لمقتضيات تمثمو عالقة اإلسالـ  بالموحديف ،الكبرى
التسامح والتعايش مع المعاىديف والمسالميف، فدعا إلى ، وسمـ قوة وضعؼ وحرب مف والمكاف
لى ال ليـ  تحت راية اإلسالـ فاعتبرىـ رعايا ممف ىـأما أىؿ الكتاب . قتاؿ مع المحاربيفالحرب و وا 
 .إف خرقوا قواعد السمـ، فال عيد ليـفما حفظوا لمدولة حقوقيا،  حقوؽال كامؿ

وخالصة القوؿ أف الخطاب اإلسالمي نص عمى حرب المحاربيف، ومسالمة المسالميف،     
 ،واليـ وأعراضيـوأعمف حمايتيـ في أنفسيـ وأم ،وحفظ حقوؽ الرعايا والمعاىديف، فكفؿ حقوقيـ

ونص عمى المساواة بينيـ وبيف المسمميف في سائر المعامالت، وعمى إعطاء محتاجيـ مف بيت 
:  حرية المعتقد وممارسة الشعائر. قاؿ رسوؿ ا ومنحيـ ،وحماية دور عبادتيـ ،ماؿ المسمميف

َأاَل َمْف "، وقاؿ: (62)"اامً عَ  يفَ عِ بَ رْ أَ  ةِ يرَ سِ مَ  فْ مِ  دُ وجَ ا يُ يَ يحَ رِ  فَّ ا ِ وَ  ،ةنَّ الجَ  حةَ ائِ رَ  حْ رِ يُ  ـْ ا لَ دً اىِ عَ مُ  ؿَ تَ قَ  فْ مَ "
ـَ ُمَعاِىًدا، َأِو اْنَتَقَصُو، َأْو َكمََّفُو َفْوَؽ َطاَقِتِو، َأْو َأَخَذ ِمْنُو َشْيًئا ِبَغْيِر ِطيِب َنْفٍس، َفَأنَ  ا َحِجيُجُو َيْوـَ َظَم

 . (63)"اْلِقَياَمةِ 
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لقد أبقى المسمموف سكاف األندلس عمى دينيـ وشرعيـ "ي دوزي: يقوؿ المستشرؽ اليولند    
وكثير منيـ تولى  ،وقمدوىـ بعض الوظائؼ، حتى كاف منيـ موظفوف في خدمة الخمفاء ،وقضائيـ

قيادة الجيوش، وتولد عف ىذه السياسة الرحيمة انحياز عقالء األمة األندلسية إلى المسمميف، 
وكـ مف أندلسي بقي عمى دينو، ولكف أعجبتو حالوة التمدف العربي،  وحصؿ بينيـ زواج كثير،

بأشعار الظافريف،  فتعمـ المغة وآدابيا، وصار القسس يمومونيـ عمى ترؾ ألحاف الكنيسة والتعمؽ
وا إلى خمفاء األندلس أوكانت حرية األدياف بالغة منتياىا؛ لذلؾ لما اضطيدت أوربا الييود، لج

في قرطبة؛ لكف لما دخؿ الممؾ كارلوس سرقسطة أمر جنوده بيدـ جميع معابد الييود ومساجد 
إال أعمموا السيؼ في  المسمميف، ونحف نعمـ أف المسيحييف أياـ الحروب الصميبية ما دخموا بالدا

ييودىا ومسممييا، وذلؾ يؤيد أف الييود إنما وجدوا مجبرا وممجأ في اإلسالـ، فإف كانت ليـ باقية 
 (64)"حتى اآلف فالفضؿ فييا راجع لسماحة المسمميف
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 مستجدات العصر  بين مقاصد الشريعة و الحوار الديني 

 

 أ . سبع فاطمة الزهراء  

 مركز البحث في العلوم الاسالمية و الحضارة       

 الجزائر    

 

 مقدمة 

يعتبر الحكار بصكرة عامة  ضركرة بشرية لتحقيؽ السعادة ك األمف ك االستقرار بيف 
 ِإنَّا النَّاُس  َأيَُّيا َياالناس عمى اختالؼ أجناسيـ ك ثقافاتيـ ك أديانيـ ك عقائدىـ ، قاؿ تعالى : " 

 َعِميمٌ  المَّوَ  ِإنَّ  َأْتَقاُكمْ  المَّوِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئلَ  ُشُعوًبا َوَجَعْمَناُكمْ  َوُأنَثى َذَكرٍ  مِّن َخَمْقَناُكم
. كال يمكف تحقيؽ ىذه الدعكة االليية لمتعارؼ بيف الناس إال بالحكار ك تبادؿ المعارؼ ك  1" َخِبيرٌ 

 العمـك ك المعمكمات ك الخبرات . 

مما ال شؾ فيو أنو داخؿ في إطار يتسـ أما الحكار الديني أك الحكار بيف أتباع األدياف ، 
بحساسية خاصة ، فالحكار بيف األدياف يعني قبؿ كؿ شيء التكاصؿ ك معرفة اآلخر، ك حكار 
عممي ككاقعي ييدؼ إلى التعايش السممي بيف الشعكب، ك احتراـ معتقدات اآلخر.   فالحكار 

تعريؼ بدينيـ ، ك إزالة المغالطات مالديني  ىك الكسيمة الكحيدة  التي يمتمكيا المسمميف اليـك ل
 المنتسبة لمديف اإلسالمي.

فالمسمـ مطالب بعرض حقائؽ دينو عمى كؿ الناس ، ك في كؿ زماف ك مكاف، ك أعطى 
القرآف الكريـ  دعاة اإلسالـ كؿ البراىيف العقائدية ك الفكرية ليكاجيكا بيا أصحاب األدياف ك 
المعتقدات األخرل ، فيتسنى ليـ عرض اإلسالـ بحقيقتو ، ك إزالة الغشاكة عف أتباع الديانات 

بتكضيح االنحرافات ك األخطاء في دياناتيـ ، ك كؿ ذلؾ مبني عمى مبدأ أسمى ، ك  األخرل ،
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 َوَجاِدْلُيم اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  ِباْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ  ِإَلى اْدعُ منيج أقـك ، كما في قكلو تعالى : " 
 .  2  ِباْلُمْيَتِديَن " َأْعَممُ  َوُىوَ  َسِبيِموِ  َعن َضلَّ  ِبَمن َأْعَممُ  ُىوَ  َربَّكَ  ِإنَّ  َأْحَسنُ  ِىيَ  ِبالَِّتي

أما الحديث عف الحكار الديني في ضكء مستجدات العصر ، فميس مف قبيؿ الترؼ 
العممي ، ك إنما ىك حديث يأتي في ظؿ عالـ متغير ، يمكج باألفكار ك المذاىب ك التصكرات، 

المصالح ك المشاكؿ  ك تتعقد عمى نحك ال كتتسارع فيو األحداث ك الكقائع ، كما تتشابؾ فيو 
ففي الكقت الذم رفع فيو الفيمسكؼ الفرنسي جاركدم مفيـك حكار الحضارات رفع  يسبؽ لو مثيؿ

مما يكجب عمى الفكر اإلسالمي  ، فيو صمكئيؿ ىانتغتكف مفيـك صراع أك صداـ الحضارات
ضبط طرؽ الحكار ك أصكلو  المعاصر ضركرة األخذ بعيف  االعتبار، دكر المقاصد في إعادة

في ظؿ ىذا العالـ المتحرؾ مف خالؿ  رصد معالمو  ك آفاقو ك تصكراتو لممستقبؿ  ك العمؿ 
عمى مكاكبة ىذا التسارع مف خالؿ مالحظة النتائج الفعمية المترتبة مف الحكار الديني ك 

 المناظرات ، ك مف خالؿ تجديد في الحكار ك الخطاب اإلسالمي العالمي .

لتساؤؿ الذم نطرحو : ماىي رؤية الُمحاِكْر المسمـ  في ضكء مستجدات العصر بما ال فا
 . يتنافى مع مقاصد الشريعة االسالمية  ؟

I. مقاصد الشريعة اإلسالمية ، مستجدات العصر الحوار الديني  كل من تعريف ،  

 أوال : تعريف الحوار الديني 

I. : 3في مختار الصحاح : المحاكرة : المجاكبة ك التحاكر ك التجاكب  لغة  . 

 4ك في لساف العرب : يتراجعكف الكالـ ، كالمحاكرة : مراجعة المنطؽ ك الكالـ في المخاطبة .

  ب.  اصطالحا تعريف الحوار بصفة عامة، و الحوار الديني بصفة خاصة   

، إذ اعتبر الحكار " مناقشة بيف طرفيف أك أطراؼ. يقصد بيا تصحيح . تعريف صالح بن حميد1
 .5الكالـ، ك إظيار الحجة، ك إثبات الحؽ، ك دفع شبية، ك رد الفاسد مف القكؿ ك الرأم 

بأنو " محادثة بيف شخصيف أك فريقيف حكؿ مكضكع محدد ، لكؿ  . تعريف بسام داود عجك2
كؿ إلى الحقيقة ، أك إلى أكبر قدر ممكف مف تطابؽ منيما كجية نظر خاصة بو ، ىدفيا الكص
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كجيات النظر ، بعيدا عف الخصكمة ك التعصب ، بطريقة تعتمد عمى العمـ ك العقؿ ، مع 
 6استعداد كال الطرفيف لقبكؿ الحقيقة ، ك لك ظيرت عمى يد الطرؼ اآلخر " .  

ادؿ قد تؤدم إلى تقارب بيف "ىك عممية تفاعؿ ك تب . تعريف عبد العزيز بن عثمان التويجري:3
 .7الفرقاء المتحاكريف ، أك إلى تطابؽ بيف األفكار المطركحة لمحكار " 

"  ىك تحقيؽ التعارؼ ك التكاصؿ بيف المنتسبيف لؤلدياف ، بحيث   تعريف أحمد جاب اهلل. 4
 .8يعرض كؿ صاحب ديف معتقداتو ك مفاىيمو كفقا لما ىك مستقر عنده" 

 صد الشريعة اإلسالمية  ثانيا : تعريف مقا

مف أشمؿ التعاريؼ التي يمكننا ذكرىا في ىذه الكرقة البحثية ، ىك تعريؼ محمد الطاىر 
ابف عاشكر، حيث كاف  كتابو  )مقاصد الشريعة اإلسالمية ( كافيا مستكفيا لمقاصد الشرع ، 

الترتيب ، ك ك   حاكؿ فيو أف يمخص كالـ مف سبقو في عمـ المقاصد مع التحقيؽ ك التيذيب
    9جممة أمثمتو في باب المعامالت

حيث عرؼ مقاصد الشريعة العامة بأنيا ) المعاني ك الحكـ الممحكظة لمشارع في جميع 
أحكاؿ التشريع أك معظميا ، بحيث ال تختص مالحظتيا بالككف في نكع خاص مف أحكاـ 
الشريعة ، فيدخؿ في ىذا أكصاؼ الشريعة ، ك غايتيا العامة ك المعاني التي ال يخمك التشريع 

خؿ في ىذا أيضا معاف مف الحكـ ليست ممحكظة في سائر أنكاع األحكاـ ، مف مالحظتيا ، ك يد
 .10ك لكنيا ممحكظة في أنكاع كثيرة منيا 

ك عرؼ المقاصد الخاصة في مكضع آخر بقكلو ) ىي الكيفيات المقصكدة لمشارع 
لتحقيؽ مقاصد الناس النافعة ، أك لحفظ مصالحيـ الخاصة ، بإبطاؿ ما أسس ليـ مف تحصيؿ 

لحيـ العامة ، إبطاال عف غفمة أك إستزالؿ ىكل ك باطؿ شيكة ، كيدخؿ في ذلؾ كؿ حكمة مصا
  11.ركعيت في تشريع أحكاـ تصرفات الناس 
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ك بيف جغيـ أنو بناء عمى تعريؼ الطاىر إبف عاشكر لممقاصد العامة يمكف إستخالص 
ارع في باب مف أبكاب فتككف ىي )المعاني ك الحكـ الممحكظة لمش  قاصد الخاصة لم آخر تعريؼ

 12... التشريع ، أك في جممة أبكاب متجانسة ك متقاربة 

 ثالثا : تعريف مستجدات العصر: 

استجدَّ يستجّد، اْسَتْجِدْد/اْسَتِجدَّ، استجدادنا، فيك المستجدات جمع مستجّدة مأخكذة مف )
جّد الشيء يجّد بالكسر ِجّدة فيك جديد خالؼ القديـ، كجّدد  ُمستِجّد، كالمفعكؿ ُمستَجّد )لممتعدِّم(،

فالف األمر كأجّده كاستجده: إذا أحدثو فتجدد ىك أك صّيره جديدان، كجّد النخؿ صرمو كقطعو، كجّد 
فػي السير اجتيد فػيو، كالجديد ماال عيد لؾ بو، كلذلؾ كصؼ المكت بالجديد، كالجديداف: الميؿ 

 .13اف فػي كؿ يـك ليؿ كفػي كؿ يـك نياركالنيار، ألنيما يحدث

"  كؿ ما فيمكف تعريفيا حسب ما طرأ عمى التعريؼ المغكم بأنو:  أما مستجدات العصر :
 .استجد في فترة معينة ، في أم ناحية مف نكاحي الحياة " 

II. األدلة الشرعية لوجوب الحوار الديني  

 أفضؿ الصالة ك السالـ ،  فقد حثفالحكار لو أصؿ ثابت في منياج اهلل ك سنة نبيو عميو 
، حيث اهلل تعالى  في القرآف الكريـ في آيات كثيرة عمى الحكار اليادؼ البناء مع غير المسمميف 

 سكؼ نعرض بعض اآليات مف القرآف الكريـ التي تكجب الحكار بيف أتباع الديانات ، منيا :

 َسَواءٍ  َكِمَمةٍ  ِإَلى َتَعاَلْوا اْلِكَتابِ  َأْىلَ  َيا لْ قُ قكلو تعالى : " في  اآلية األولى : من  سورة آل عمران 
 َفِإنْ  المَّوِ  ُدونِ  ِمنْ  َأْرَباًبا َبْعًضا َبْعُضَنا َيتَِّخذَ  َوال َشْيًئا ِبوِ  ُنْشِركَ  َوال المَّوَ  ِإالَّ  َنْعُبدَ  َأالَّ  َوَبْيَنُكمْ  َبْيَنَنا
 14"  ُمْسِمُمونَ  ِبَأنَّا اْشَيُدوا َفُقوُلوا َتَولَّْوا

يقكؿ ابف كثير في تفسير اآلية ؛ أف ىذا الخطاب يعـ أىؿ الكتاب مف الييكد ك 
ك الكممة تطمؽ عمى الجممة  َكِمَمٍة " ِإَلى َتَعاَلْوا اْلِكَتابِ  َأْىلَ  َيا ُقلْ " النصارل ، ك مف جرل مجراىـ 

" أم  : عدؿ        ك  َوَبْيَنُكمْ  َنَناَبيْ  َسَواءٍ المفيدة كما قاؿ ىاىنا . ثـ كصفيا بقكلو تعالى : " 
ال َشْيًئا "  ِبوِ  ُنْشِركَ  َوال المَّوَ  ِإالَّ  َنْعُبدَ  " َأالَّ نصؼ ، نستكل نحف ك أنتـ فييا . ثـ فسرىا بقكلو : 
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كثنا، ك ال صنما، ك ال صميبا، ك ال طاغكتا، ك ال نارا، ك ال شيئا. بؿ نفرد العبادة هلل  كحده ال 
 15ىذه دعكة جميع الرسؿ . شريؾ لو. ك

 اآلية  الثانية : من سورة النحل 

 َأْحَسنُ  ِىيَ  ِبالَِّتي َوَجاِدْلُيم اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  ِباْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ  ِإَلى في  قولو تعالى : " اْدعُ 
   .16" ِباْلُمْيَتِديَن  َأْعَممُ  َوُىوَ  َسِبيِموِ  َعن َضلَّ  ِبَمن َأْعَممُ  ُىوَ  َربَّكَ  ِإنَّ 

يقكؿ ابف كثير في تفسير اآلية ؛ يقكؿ تعالى آمرا رسكلو محمد صؿ اهلل عميو كسمـ أف    
 يدعكا الخمؽ إلى اهلل " بالحكمة " .

مف احتاج منيـ إلى مناظرة ك جداؿ :  أمَأْحَسُن "  ِىيَ  ِبالَِّتي َوَجاِدْلُيم ك قكلو تعالى : "
. كما أمر مكسى ك ىاركف عمييما السالـ 17، فميكف بالكجو الحسف برفؽ ك ليف ك حسف الخطاب 

 18َيْخَشى "  َأوْ  َيَتَذكَّرُ  لََّعمَّوُ  لَّيًِّنا َقْوال َلوُ  "  َفُقوال حيف بعثيما إلى فرعكف فقاؿ تعالى

 اآلية الثالثة  : من  سورة فصمت 

 ِمنَ  ِإنَِّني َوَقالَ  َصاِلًحا َوَعِملَ  المَّوِ  ِإَلى َدَعا مِّمَّن َقْوال َأْحَسنُ  َوَمنْ " كلو تعالى : في ق
 َعَداَوةٌ  َوَبْيَنوُ  َبْيَنكَ  الَِّذي َفِإَذا َأْحَسنُ  ِىيَ  ِبالَِّتي اْدَفعْ  السَّيَِّئةُ  َوال اْلَحَسَنةُ  َتْسَتِوي َوال اْلُمْسِمِمينَ 

 19.  " َحِميمٌ  َوِلي   َكَأنَّوُ 

 ِإَلى َدَعا مِّمَّن َقْوال َأْحَسنُ  َوَمنْ "  يقكؿ ابف كثير في تفسير اآلية الكريمة ؛ يقكؿ تعالى :
" ، أل :  ك ىك في  اْلُمْسِمِمينَ  ِمنَ  ِإنَِّني َوَقالَ  َصاِلًحا َوَعِملَ " أل : دعا عباد اهلل إليو ، "  المَّوِ 

نفسو ميتد بما يقكلو لنفسو ك لغيره ، الـز ك معتد ، ك ليس ىك مف الذيف  يأمركف بالمعركؼ ك 
ال يأتكنو ، ك ينيكف عف المنكر ك يأتكنو ، بؿ يأتمر بالخير ك يترؾ الشر ،   ك يدعك الخمؽ إلى 

 20ىك في نفسو ميتد. الخالؽ تبارؾ ك تعالى . ك ىذه عامة في كؿ مف دعا إلى الخير ، ك

نظائرىا تشكؿ األرضية الصمبة التي يمكف تأسيس الحكار عمييا  كفيذه اآلية الكريمة 
 .، ك التي تككف أحد كسائؿ الدعكة إلى اإلسالـ لمكصكؿ إلى الحؽ 
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III.   صور الحوار الديني في التاريخ اإلسالمي 

اهلل عميو كسمـ ، بدأ الحكار بيف  ىمنذ نزكؿ القرآف الكريـ عمى سيدنا محمد صم    
المسمميف ك المشركيف   في قريش ، ك غيرىـ مف األقكاـ ،  فالباحث في آيات القرآف الكريـ ، ك 
في التاريخ اإلسالمي عف الحكار ، يجد  الكثير منيا، ك سكؼ نعرض مجمكعة مف صكر الحكار 

 ت في السمؼ الصالح ...أالتي در 

؛  كانت مف أىـ الحكارات  اهلل عميو وسمم  و النجاشي ىب النبي صمأوليا : الحوار بين أصحا
اهلل عميو كسمـ إلى الحبشة  ىالتي سجمت في التاريخ اإلسالمي حينما ىاجركا أصحاب النبي صم

ك حكارىـ مع ممؾ الحبشة " النجاشي "  في سكرة يكسؼ ، ك سكرة مريـ  ك غيرىا مف آيات 
اهلل عميو  ىذا الحكار اسالـ ممؾ الحبشة ك مبايعة رسكؿ اهلل صمالكتاب الكريـ ، فكانت نتيجة ى

 كسمـ .

بي طالب ك عمرك بف العاص ، كالتالي  : أفكاف الحكار بيف ممؾ حبشة ك جعفر بف 
، فقالكا : مالؾ ال تسجد لمممؾ ؟ فقاؿ : إنا ال نسجد إال هلل   ... " فسمـ جعفر بف أبي طالب

عزكجؿ ، قالكا ك لـ ذلؾ ؟ قاؿ إف اهلل أرسؿ فينا رسكال ك أمرنا أف ال نسجد إال هلل ، ك أمرنا 
بالصالة ك الزكاة ، قاؿ عمركا بف العاص : فإنيـ يخالفكنؾ في ابف مريـ ك أمو ، قاؿ فما تقكؿ 

ْوحِ كما قاؿ اهلل تعالى :  فييما ؟ قاؿ : نقكؿ ، ك كممتو ألقاىا إلى مريـ العذراء البتكؿ  21المَِّو " " رَّ
التي لـ يمسيا بشر ك لـ يعرضيا كلد ، فرفع النجاشي عكدا مف األرض ، فقاؿ : يا معشر 
الحبشة ك القسيسيف ك الرىباف ما يزيد عمى ما تقكلكف أشيد أنو رسكؿ اهلل ، ك أنو الذم بشر بو 

 22ى في االنجيؿ ."عيس

؛ ككاف مف أىـ اتصاؿ ك  ثانييا : الحوار بين النبي صل اهلل عميو وسمم و بعض نصارى نجران
قدـك كفد نصارل نجراف إلى المدينة ك بقائيـ فييا أياما يناظركف رسكؿ اهلل  23حكار بالنصرانية 

ة في مسجده ، ك قاؿ صؿ اهلل عميو كسمـ ، كقد أذف ليـ رسكؿ اهلل صؿ اهلل عميو كسمـ بالصال
ألصحابو " دعكىـ" . فكاف مف صكر الحكار بينيـ مما نقؿ في ذلؾ ما ذكره ابف جرير في تفسيره 
أنو جاء راىبا نجراف إلى النبي صؿ اهلل عميو كسمـ ، فعرض عمييما السالـ ، فقاؿ أحدىما : إنا 
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ثة : عبادتكـ الصميب ، ك أكمكـ قد أسممنا قبمؾ ." فقاؿ : " كذبتما . إنو يمنعكما عف اإلسالـ ثال
اهلل عميو كسمـ ال يعجؿ حتى  ىالخنزير ، ك قكلكـ هلل كلد " . قاؿ : مف أبك عيسى ؟ ك كاف صم

 ثُمَّ  ُتَرابٍ  ِمن َخَمَقوُ  آَدمَ  َكَمَثلِ  المَّوِ  ِعندَ  ِعيَسى َمَثلَ  ِإنَّ يأتي أمر ربو ، فأنزؿ اهلل تعالى قكلو : "  
 24" َفَيُكونُ  ُكن َلوُ  َقالَ 

يقكؿ الطبرم في تفسيره لآلية الكريمة ؛ يعني جؿ ثناؤه " إف شبو عيسى في خمقي إياه 
مف غير فحؿ عندم ، كشبو آدـ الذم خمقتو مف تراب ثـ قمت لو " كف" فكاف مف غير فحؿ    ك 

ـ ال ذكر ك ال أنثى " . يقكؿ : " فميس خمقي عيسى مف أمو مف غير فحؿ ، بأعجب مف خمقي آد
مف غير ذكر ك ال أنثى ، ك أمرم إذا أمرتو أف يككف فكاف لحما . يقكؿ : فكذلؾ خمقي عيسى : 

 25أمرتو أف يككف فكاف "  .

: الذم كاف عالمة فارقة  في المنيجية النبكية في الحكار مع  ثالثيا : الحوار في صمح الحديبية
ف نطمؽ عميو حكار ديني سياسي المشركيف ك عقد المعاىدات الدكلية معيـ ، ك الذم نستطيع أ

 . 26دبمكماسي في كقتنا المعاصر 

IV. مبادئ الحوار الديني 

فالبد مف الُمحاِكْر أف يدرؾ أىمية ك قكاعد التي تضبط  الحكار قبؿ البدء فيو ، فكما أف 
الحكار نابع مف قيـ الديف اإلسالمي ، ك مف جكىر عقيدتو ؛ فكذلؾ مبادئ الحكار لف تخرج عف 

 :  27، ك منيا ىذه القيـ

 المبدأ األول : العمم 

أف يككف الُمحاِكْر عمى عمـ بمكضكع الحكار ، ممـ باألدلة الشرعية ك العقمية ، فالحؽ 
 يضيع بسبب الجيؿ.  

 َأَناْ  َوَما المَّوِ  َوُسْبَحانَ  اتََّبَعِني َوَمنِ  َأَناْ  َبِصيَرةٍ  َعَمى المَّوِ  ِإَلى َأْدُعو َسِبيِمي َىِذهِ  ُقلْ قاؿ تعالى : " 
؛ فما ينبغي ألم أحد أف يتكمـ في شيء يجيمو فضال عف أف يحاكر فيو . ك  28"اْلُمْشِرِكيَن  ِمنَ 
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قد ذـ اهلل عزكجؿ مف يجادؿ بغير عمـ في مكاضع عديدة في القرآف الكريـ ، ك مف بيف ىذه  
 اآليات القرآنية  : 

 السورة األولى : سورة الحج 

ِنيٍر" ِكتَابٍ  َوال ُىًدى َوال ِعْممٍ  ِبَغْيرِ  المَّوِ  ِفي ُيَجاِدلُ  َمن النَّاسِ  قاؿ تعالى : " َكِمفَ   29 مُّ

 السورة الثانية : سورة آل عمران 

ونَ  َفِممَ  ِعْممٌ  ِبوِ  َلُكم ِفيَما َحاَجْجُتمْ  َىُؤالء َىاَأنُتمْ قاؿ تعالى : "   َوالمَّوُ  ِعْممٌ  ِبوِ  َلُكم َلْيَس  ِفيَما ُتَحاجُّ
 30"َتْعَمُمونَ  الَ  َوَأنُتمْ  َيْعَممُ 

 فالعمـ ال بد أف يصاحبو عمؿ ، فالحكار البناء ىك ما نتخطى بو حدكد المعرفة إلى العمؿ .

 المبدأ الثاني : عدم محاورة الجاىل المتعالم 

ك ىذا يعتبر مف أىـ المبادئ ، ألف محاكرة الجاىؿ قد  يتسبب في نتائج عكسية عمى 
قكؿ اإلماـ الشافعي : " ما ناظرت عالما إال غمبتو ، ك ما ناظرت جاىال إال اإلطالؽ ، حيث ي

غمبني " . فميس عيبا أف نجيؿ أمرا ، لكف العيب كؿ العيب أف ندعي جيال معرفتو ؛ لذلؾ يحي 
العمماء ك يمكتكف كىـ يظنكف أنيـ جيالء ، ك يحي الجيالء ك يمكتكف ك ىـ يكقنكف أنيـ عمماء 

 خطأ يتعمـ ؛ ك الجاىؿ إذا أخطأ يتعالـ .؛ فالعالـ إف أ

 المبدأ الثالث : ابتغاء الوصول لمحق بغير خصومة أو تعصب أو ىوى 

األشياء تختمؼ تبعا لرؤية مف ينظر إلييا ،  فميكف عندنا رؤية الحؽ أينما كاف ، ك ليس 
 كؿ ما نسمع نظف أننا نعرفو ، ك إنما ال نعرؼ األشياء إال بالقرب منيا . 

 بدأ الرابع  : تقبل االختالف الم

 رَِّحمَ  َمن ِإالَّ  ُمْخَتِمِفينَ  َيزَاُلونَ  َوالَ  َواِحَدةً  ُأمَّةً  النَّاَس  َلَجَعلَ  َربُّكَ  َشاء َوَلوْ يقكؿ تعالى : " 
 . 31" َأْجَمِعيَن  َوالنَّاسِ  اْلِجنَّةِ  ِمنَ  َجَينَّمَ  أَلَْمََلَنَّ  َربِّكَ  َكِمَمةُ  َوَتمَّتْ  َخَمَقُيمْ  َوِلَذِلكَ  َربُّكَ 
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فالحكار ليس شرطا فيو االتفاؽ عمى رأم أحد الطرفيف ، ك إف حدث ؛ فيك الحدث األكمؿ ، ك 
ىك الكصكؿ إلى الحؽ ؛  لكف الميـ أف نعمـ أف التقارب كبياف كجيات النظر المتعددة ، ك فتح 

ب مف الصكاب  ك الحؽ ، ك آفاؽ كاسعة ك رؤل مختمفة حكؿ مكضكع كاحد ىي التي تجعمنا نقتر 
 إف لـ نتفؽ عميو ابتداء .

 المبدأ الخامس : تحديد موضوع الحوار 

ك ذلؾ مف خالؿ تحديد مرجعيات المعتمدة في الحكار ، حيث أنو سبب ىاـ لنجاح أم حكار 
 ، ك تحقيؽ أىدافو . 

V. شروط الواجبة في الُمحاِوْر المسمم ال 

فمكي نصؿ إلى المستكل المطمكب  ، البد أف  تككف ىناؾ إرادة مكحدة في العالـ 
االسالمي  ، بتككيف المحاكريف تككينا دينا ، كفقييا ، كأصكليا ، ك أخالقيا ، ك لغكيا ، ك 

 سنمخص بعض شركط خاصة  التي يجب أف تككف في الُمحاِكْر المسمـ ، منيا : 

مؽ الصالح لكي يؤثر عمى غيره ، فمك حكمنا اإلسالـ في سمككنا أف يككف الُمحاِكْر مثاال لمخ .1
كجؿ قد أراد لنا أف نككف  الفردم ك الجماعي ألصبحنا " خيرة العالـ " . ك إذا كاف اهلل عز

شيداء عمى الناس ، فإف ديننا ال يقبؿ شيادة المجركح في أخالقو كسمككو . كقد قاؿ أحد 
عمى شيء حتى تقيمكا القرآف " ، ك كاف القرآف ىك خمؽ أعالمنا : " يا أىؿ القرآف لستـ 

 .32اهلل عميو كسمـ  ىرسكلنا صم
عمى الُمحاِكْر أف يككف متمكف في استنباط األحكاـ ك دارس لمقاصد الشريعة اإلسالمية،  .2

لكي يثبت أف الشريعة اإلسالمية إنما شرعت لتحقيؽ مقاصد، كىي مصالح العباد العاجمة ك 
  33اآلجمة.

لغة الحكار؛ حيث أف الكضكح في الحكار شرط أساسي لبمكغ الغاية ك اليدؼ، ك الكضكح  .3
 .34المقصكد ىنا ىك كضكح المصطمحات ك المفاىيـ المتداكلة بيف األطراؼ المتحاكرة  
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VI. حتمية الخالف و المقصد الشرعي لوجوب الحوار الديني 

إف التعدد في المخمكقات ك تنكعيا سنة اهلل في الككف ك نامكسو الثابت ، فمكؿ شيء في 
ىذا الخمؽ طبيعتو ك خصائصو كصفاتو التي تقارب غيره أحيانا . ك تتنافر عنيا في أحاييف 

 . 35أخرل. ك ىكذا فطبيعة الكجكد في الككف أساسيا التنكع ك التعدد 

ر في شرائعيـ ىك أيضا كاقع بمشيئة اهلل تعالى ،       ك قد أكدت اآليات اف اختالؼ البش
 ُأمَّةً  َلَجَعَمُكمْ  المَّوُ  َشاء َوَلوْ  َوِمْنَياًجا ِشْرَعةً  ِمنُكمْ  َجَعْمَنا ِلُكل  ك مرتبط بحكمتو ، يقكؿ اهلل تعالى : " 

 ِفيوِ  ُكنُتمْ  ِبَما َفُيَنبُِّئُكم َجِميًعا َمْرِجُعُكمْ  المَّو َلىإِ  اْلَخْيَراتِ  َفاْسَتِبُقوا آَتاُكم َما ِفي لَِّيْبُمَوُكمْ  َوَلِكن َواِحَدةً 
 36"  َتْخَتِمُفونَ 

يقكؿ ابف كثير في تفسير اآلية الكريمة ؛ " ىذا اخبار عف األمـ المختمفة األدياف باعتبار 
 .37ما بعث اهلل بو رسمو الكراـ مف الشرائع المختمفة في الكالـ المتفقو في التكحيد "

ك إيضاح الصمة بيف اإلسالـ ك ما سبقو مف األدياف ناؿ قسطا كبيرا مف القرآف الكريـ      
ك التأمؿ في الكحي الشارح ليذه الصالت العتيدة يحمؿ المنصؼ عمى القكؿ بأف اإلسالـ لـ يدع 
مجاال لظالؿ التجاىؿ ، ك ال لخالؿ التحاسد، ك أنو فسح الطريؽ لتعاكف شامؿ  بيف أىؿ 

اؿ مف كرثة األدياف كميا . إضافة إلى ىذا أف كممة اإلسالـ بمعناىا القرآني ليس اسما لديف االعتد
خاص ، ك إنما ىك اسـ لمديف المشترؾ الذم ىتؼ بو كؿ األنبياء ك انتسب إليو كؿ أتباع األنبياء 

 .38  

ىك  فمقصد الشريعة في حفظ الديف لو عدة أكجو كسبؿ لتحقيقو ، ك مف بيف أىـ الكسائؿ ؛
الحكار بيف األدياف أك الحكار بيف أتباع الديانات ك الثقافات ، فكاف مف  أسس حضارة اإلسالـ 
فكرم ، لذلؾ كانت حضارتو مستقمة كاممة ذات دستكر مجرد ، يختمؼ اختالفا جذريا عف 
مككنات الحضارة الغربية ، مثمما اختمؼ اختالؼ جذريا مع الحضارات القديمة اليكنانية ك 

. إال أنو ال يعادم العمـ الذم ىك طريؽ الحضارة، ك بالتالي فحجج االسالـ 39انية ك اليندية الركم
قكم، ك ذلؾ بسبب عدـ االختالؼ بيف الديف ك العمـ، ك التي كانت تظير جميا في   بعمى الغر 
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يننا كثير مف المناظرات ك الحكارات الدينية ، ك التي بسببيا دخؿ  العديد مف غير المسمميف إلى د
 الحنيؼ .

VII.     الحوار الديني في ضوء مستجدات العصر : 

مف المالحظ أف المجتمع االسالمي منذ العصر النبكم حتى اآلف يعرؼ، ك ال يزاؿ ، 
تطكرا متالحقا ك مستمرا كما يعرؼ تجديدا مذىال في نظمو السياسية ك االقتصادية ك 

كفي الكقت الذم أصبحنا نعيش فيو اليـك في عصر ؛ يطمؽ عميو عصر العكلمة   االجتماعية.  
، مثؿ ما لو ميزات كثيرة ؛ جعمت مف العالـ قرية صغيرة ، لو أيضا ميزات سمبية انعكست   

خصكصا عمى الشباب الذيف ىـ الفئة األكثر تضررا مف الجكانب السمبية ك االفرازات السيئة ليذا 
كف اليـك أزمة نفسية ك فكرية ك سمككية نتيجة لمتناقض بيف القيـ الدينية التي العصر . فيـ يعيش

يؤمنكف بيا ك القيـ المادية التي أصبحكا متأثريف بيا ك يمارسكف كثيرا منيا تحت ضغط ك إلحاح 
كسائؿ اإلعالـ ك القنكات الفضائية أك تحت تأثير عادات ك مكضات اجتماعية ال صمة ليـ 

 .40بأديانيـ 

مف ىنا بدت ضركرة اجتياد الُمحاِكْر المسمـ في تحديد مجاالت الحكار الديني بما ال ك 
،   ك ذلؾ يتنافى مع مقاصد الشريعة االسالمية ، ك في نفس الكقت تكاكب مستجدات ىذا العصر

مف خالؿ معرفة النقاط المشتركة بيف فئة الشباب ك المتحاكريف ، فالمدرؾ ليذه التغيرات ك 
، إذا  ، كسعة األفؽ ، كرحابة الفكر ة النظرقإطالة التأمؿ،  كد يعمـ أنو البد لو مف   المستجدات

كليحذر مف التساىؿ  ، مبتغاه في الحكار الديني مجديا ك ايجابيا يككف كصكلو إلى  أف أراد
خاصة مع تعدد القضايا ك االشكاالت المثارة ، ك التي البد مف استقراء أدلة ؛  كالتسرع في ذلؾ

مف القرآف ك السنة الصحيحة التي يكجب لنا اليقيف بأف أحكاـ الشريعة اإلسالمية منكط بحكـ ك 
. ك خاصة القضايا الحديثة التي تطرح في الساحة 41عمؿ راجعة لمصالح العاـ لممجتمع ك األفراد 

 خاصة مف الناحية العممية منيا   . اإلعالمية ،

ك قد كثرت في العقكد السابقة الدعكات إلى ترسيخ الحكار أساسا لحياة االنسانية في ظؿ 
االحتراـ المتبادؿ ك االعتراؼ باآلخر ك التفاعؿ الحضارم المشترؾ، ك التبادؿ الفكرم ك السياسي 
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عمى صعيد األمـ   ك الحضارات كما  بقصد الكصكؿ إلى قكاسـ مشتركة ترسخ مفيـك الديمقراطية
    .42ىي عمى صعيد كؿ شعب ك دكلة 

العديد مف المجاالت التي يمكف أف تثار في أكبر الحكارات ك لو ممحكار الديني ف  
مقاصد الشريعة في تحديد مجاؿ الحكار الديني ك إلى المدرؾ ل ْر حاكِ المُ المناظرات ، فيأتي دكر 

 الحكار . عفك متى يتكقؼ بحكاره مع غير المسمـ ، أيف يستطيع أف يصؿ 

 خاتمة  

حكار الديني ، يعتبر كسيمة مف كسائؿ تحقيؽ مقاصد الشريعة، ك نستنتج مما سبؽ أف ال
 تدريب فال بد مف أف يككف ىناؾ   ،مف الضركرات   ركهر ضذلؾ بحفظ مقصد الديف ، الذم ىك 

ك الصحيحة ، ك التمكف مف ىذا الفف   ، ك طرقو السميمة عمى تعمـ لغة الحكار لممحاكريف فعاؿ 
  .إيجابا عمى أمتنا االسالمية  كفيؿ بأنو يؤثر

ك ة في أف العالـ اإلسالمي بعممائو كممة المفتاح ىي " الثقة " ، الثق في الختاـ ، تبقى 
محاكريو ك طالبو ك شبابو يستطيعكا تكلي مسؤكليتيـ في إعطاء الصكرة الجيدة لديننا الحنيؼ 

، فشباب األمة ىـ بالحكار الجاد ك المحتـر في أم منبر ك في أم مكاف رسمي أك غير رسمي 
نرجكه زاىرا ألمة القرآف رىاف المستقبؿ الذم مصدر قكتيا ك ىـ صناع مجدىا ، كما أنيـ 

 ة.الخالد

 

 

 

 

 

 



 ............................ في مشروعية الحوار .............................................املحور ألاول ...................
 

93 

VIII.  التوصيات 
 نشر ثقافة الحكار في المدارس ك الجامعات ؛ 
  ؛ جميع النكاحي الحياتية  في مستجدات العصرإنشاء محاكريف عالمييف في ضكء 
 فتح مراكز الحكار الديني ، أك الحكار بيف أتباع الديانات ك الثقافات ؛ 
  ، ؛ عممياتككيف المحاكر لغكيا ، تاريخيا 
  ك  متطكرة ،العصر مف كسائؿ تقنية  الحكار ، ك ذلؾ باستخداـ أدكاتتعزيز ثقافة

االستفادة منيا في نشر ثقافة الحكار ، ك بياف مكقؼ اإلسالـ مف التعايش السممي بيف 
 الحضارات ؛

  ؛في الرأم  االختالؼتدريب المحاكر عمى فف الحكار ك تقبؿ 
  إعداده مف مراجع ك مناىج تشكيؿ ىيئة بحثية عممية لمراجعة ك تنقية كؿ ما تـ

 مقاصدية ك طرؽ لمحكار بيف أتباع الديانات ك الثقافات ك الحضارات  ؛
  البحث ك التنقيب مف أجؿ االستقصاء ك االستقراء في تنكيع الرؤل ك التصكرات المتاحة

 ، لمكصكؿ إلى نتائج أفضؿ ؛
 ك    األخبار منع انتشار معمكمات مغمكطة عف الديف االسالمي ك ذلؾ مف خالؿ تتبع

 المعمكمات العالمية ، ك فتح مجاؿ لمحكار في شتى المياديف .
  إعداد مكسكعة عالمية لمديف اإلسالمي ، ترصد جميع النجاحات ك الفتكحات االسالمية

 مبادئ الديف اإلسالمي . ، ك 

 

 :المراجع اليوامش و 
                                                           

 . 13سكرة الحجرات ، اآلية   1
 . 125سكرة النحؿ ، اآلية   2
 .  3صبرم محمد خميؿ ، حكار الحضارات مف منظكر إسالمي ، بحث منشكر في االنترنت ، ص   3
 . 218ق ، ص  1416، بيركت ،  4ابف منظكر لساف العرب ، دار اإلحياء التراث العربي ، ج   4
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صالح بف عبد اهلل بف حميد ، أصكؿ الحكار ك آدابو في اإلسالـ ، دار المنارة لمنشر ك التكزيع ، جدة   5
 . 3ـ ، ص  1994ق /  1415،  1مكة ، ط –

األىداؼ ، دار  –المكضكعات  –التاريخ  –يحي : المبادئ بساـ داكد عجؾ ، الحكار االسالمي المس  6
 . 20ـ ، ص  1998ق / 1418،  1قتيبة لمطباعة    ك النشر ك التكزيع ، ط

عبد العزيز بف عثماف التكيجرم ، الحكار ك تحالؼ الحضارات ، منشكرات  المنظمة اإلسالمية لمتربية  7
 . 8ـ ، ص  2009ق /  1430 –إيسيكك  –ك العمـك ك الثقافة 

أحمد جاب اهلل ، اإلسالـ ك الحكار الديني : المفيـك ، األىداؼ ، الضكابط ، كرقة بحثية مقدمة ؿ   8
 . 492لمؤتمر االسالمي العالمي لمحكار ، ص  

إبراىيـ أبك محمد ، مقاصد الشريعة قراءة في حقؿ المفاىيـ ، كرقة بحثية مقدمة ألبحاث ككقائع  9
 1419ربيع األكؿ  11-8ك العشريف ، المجمس األعمى لمشؤكف الدينية ، القاىرة ،  المؤتمر العاـ الثاني

 17ـ ،  ص 1998يكليك  5-2ق /
،  1حمادم العبيدم ، الشاطبي ك مقاصد الشريعة ،دار قتيبة ، لمطباعة ك النشر ك التكزيع ، ط  10

 119ـ ،  ص 1996ق /  1416
 41ك عالقتيا بمقاصد الشريعة ، مجمة العدؿ ، العدد  محمد بف سعد بف محمد المقرف ،سد الذرائع  11

 26ق ،   ص 1430، محـر 
 يكسؼ آدـ البدني ، مقاصد الشريعة ك أثرىا في العقكد : عقد اإلجارة المنتيية بالتمميؾ نمكذجا ،  12 

 International Conference On Islamic Banking & Finance : Cross Border 
Practices & Litigations ( 15-16 June 2010) .  ،ص 4 

 .  89م ص  1891،  1الفيومي ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، مكتبة لبنان ، ط 13
 64سكرة آؿ عمراف، اآلية  14
، تفسير سكرة آؿ عمراف  ك  2ابف كثير ، تفسير القرآف العظيـ ، تحقيؽ : سامي محمد سالمة ، ج   15

ـ ،  1999ق /  1420،المممكة العربية السعكدية ،   2سكرة النساء ،  دار طيبة لمنشر ك التكزيع ، ط 
 .   55ص 
 . 125سكرة النحؿ ، اآلية  16
 .  613، ص  4ابف كثير مرجع سبؽ ذكره ، ج  17
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 44سكرة طو ، اآلية  18
 34.  33سكرة فصمت ، اآلية  19
 . 179،  7ابف كثير مرجع سبؽ ذكره ، ج  20
 . 87سكرة يكسؼ ، اآلية  21
القسطالني ، شرح العالمة الزرقاني عمى المكاىب الدينية بالمنح المحمدية  ،دار الكتب العممية ،ط  22
 . 33ـ ،  ص  1996ق /  1417لبناف ، –،  بيركت  1

منقذ بف محمكد السقار ، الحكار مع أتباع األدياف " مشركعيتو ك آدابو " ، بحث منشكر  في رابطة   23
 .  13العالـ اإلسالمي  ، ص  

 .  59سكرة آؿ عمراف ، اآلية  24
الطبرم ، تفسير الطبرم مف كتابو جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف ، تحقيؽ : بشار عكاد معركؼ   25

 1ك عصاـ فارس الحرشاني ، المجمد الثاني ، مف سكرة البقرة ألى سكرة النساء ، مؤسسة الرسالة ، ط 
 .   268ـ ، ص  1994ق /  1415،بيركت  

،  3بد الحكيـ الصادؽ الفيتكرم ، صمح الحديبية  ك أبعاده السياسية المعاصرة ، دار المدني ، ط ع 26
 ـ .   2005السعكدية ، 

، تأىيؿ المحاكر المتميز ،  أحمد عبد الرحيـ ، نادية األشقر ، فاطمة عبد العزيز خميمي الحرمي  27
،   1لدكرات التدريبية لطالب المدارس ، طمنشكرات المركز بمركز الدكحة الدكلي لحكار األدياف ، ا

 .     11قطر ، ص  –، دكحة  2016
 . 108سكرة يكسؼ ، اآلية  28
 . 8سكرة الحج ، اآلية  29
 . 66سكرة آؿ عمراف ، اآلية  30
 . 119.  118سكرة ىكد ، اآلية  31
  4، ص   1998-8-1،  477أحمد طالب اإلبراىيمي ، حكار الحضارات ،  مجمة العربي ، العدد  32
،  213محمد بكر اسماعيؿ حبيب ، مقاصد الشريعة تأصيال ك تفعيال ، كتاب شيرم محكـ ، العدد   33

 . 32ق ، ص  1427
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منشكر ، كمية اآلداب  ىنية مفتاح أحمد القماطي ، أزمة الحكار الحضارم في عصر العكلمة ، بحث 34
 .  3، جامعة قارينكس، ص 

منقذ بف محمكد السقار ، الحكار مع أتباع األدياف " مشركعيتو ك آدابو " ، بحث في رابطة العالـ   35
 . 13اإلسالمي ، ص  

 . 48سكرة المائدة ، اآلية  36
 .  129، ص  3ابف كثير ، مرجع سبؽ ذكره ، ج  37
التسامح بيف المسيحية ك اإلسالـ ، نيضة مصر لمطباعة ك النشر ك محمد الغزالي ، التعصب ك   38

 .  67ـ ، جميكرية مصر العربية ،  ص  2005،  6التكزيع ، ط 
محمد عزت الطيطاكم ، الميزاف في مقارنة األدياف حقائؽ ككثائؽ ، دار القمـ دمشؽ ، دار الشامية   39

 .   391ـ ، ص  1993ق / 1413،  1بيركت ، ط
محمد عبد الكريـ، التنشئة الدينية ك التحديات المعاصرة في عصر العكلمة  ، أكراؽ مؤتمر  أغار  40

  117ـ ، الدكحة ػ قطر، ص  2010أكتكبر  21إلى  19الدكحة الثامف لدكر األدياف في تنشئة األجياؿ 
ية ، الندكة كائؿ محمد عبد اهلل عبيرات ، أىمية مقاصد الشريعة لتطكير اآلليات المالية ك المصرف 41

العالمية عف الفقو االسالمي ك أصكلو ك تحديات القرف الكاحد ك العشريف : مقاصد الشريعة ك سبؿ 
، أكراؽ العمؿ بالمغة العربية ، المعيد العالمي لكحدة األمة  2تحقيقيا في المجتمعات المعاصرة ، المجمد 

 . 35ق ،  ص  1427ـ /  2006طس أغس 10-8اإلسالمية الجامعة االسالمية العالمية بماليزيا ، 
أحمد حمكاني ، الحكار ك االعالـ المكجو لمناشئة ، ، أكراؽ مؤتمر الدكحة الثامف لدكر األدياف في   42

 . 146ـ ، الدكحة ػ قطر ، ص  2010أكتكبر  21إلى  19تنشئة األجياؿ 
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  في فكر عبد الكريم سروش التعددية الدينية نظرية

 : قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية : الصراطات املستقيمةهقراءة في كتاب

                                                             

/ عصام بىشربة أ                                       

  ألاغىاط -املركز الىطني للبحث في العلىم إلاسالمية والحضارة                        

 الجزائر 

 

                                                

 

 

 

 

ترجمة : -الصراطات المستقيمة : قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية  -سروش عبد الكريم 
 –أحمد القبانجي 

 صفحة222 -2002 -الطبعة األولى  –بيروت  - الجملمنشورات 

 1945ن مواليد ، مسين حاجي فرج الدباغحالمستعار لــ:  االسم سروش عبد الكريم
الصيدلة،  ةسلدرابعدىا لينتقل الثانوية، إنياءه المرحمة ، زاول دراستو في إيران إلى غاية طيرانب

، و كمية الدراسات العميابفييا درس الكيمياء التحميمية غادر إلى لندن لمواصمة دراستو المثم 
أمضى خمس سنوات ونصف لدراسة تاريخ وفمسفة العموم في كمية تشيمسي، ليعود إلى إيران بعد 
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جامعة ىارفارد بأستاذا زائرا  سروش ، اشتغل تواستقالانتيى بمنصبا سياسيا خالليا الثورة، و تقمد 
 . (1)يلبفي جامعة  امقيم ا، ثم باحث2000بداية من عام 

ما " -1978)بالمغة الفارسية(، طيران  "خفمسفة التاري": منياالعديد من المؤلفات لمكاتب 
-)بالمغة الفارسية( "معرفة والقيمةال" -1992)بالمغة الفارسية(، طيران  "ىو العمم، ما ىي الفمسفة

 "ريعةمقالة القبض والبسط في الشنظرة عمى " -2002: دار الجديد "القبض والبسط في الشريعة"
التراث " -2009: منشورات الجمل "بسط التجربة النبوية" -2003: دار المحجة البيضاء،

الدين " -2009العربي االنتشارمؤسسة  :"التدين والسياسة" -2009سة االنتشار: مؤس"والعممانية
– 2010،االنتشار العربي ؤسسةم ":العقل والحرية" -2010،العربي االنتشارسسة ؤ : م"العمماني

: وىو الكتاب "الصراطات المستقيمة" -2014: مؤسسة االنتشار العربي،"أرحب من اإليديولوجيا"
وقد ، ، ويحاول بناء رؤية لنظريتويالذي يطرح فيو سروش فكرة التعددية الدينية من منظور تأسيس

في ىذا السياق تأتي قراءتنا لتحاول  و .عارضموافق و مجدال وسجاال فكريا واسعا بين  عرف ىذا
، مستيمين القراءة ء عمى أبعادىا المعرفية والقيميةأن تكشف عن مالمح ىذه النظرية وتسمط الضو 

 : مالحظة عامة حول الكتاب تتجمى فيب

د ىذا في بمورة نظريتو ي، وتجسسروشالمتعدد لعبد الكريم المكون الثقافي المتنوع و  :أوال
 الدينية .في التعددية 

شكل فيو الرؤية ، والذي ت  عميو نظريتو في التعددية الدينيةالذي أسس البناء المنيجي  :ثانيا
 .  االجتماعودرس عمم  )اليرمنيوطيقا( األساس األول إلى جانب الدرس األلسني ةالعرفاني

في التعددية الدينية من خالل كتابو : " الصراطات  سروشوقبل الكشف عن معالم نظرية 
 ( .mrilarulP -المستقيمة"، نحاول أن نعطي مفيوما لنظرية التعددية الدينية )البمورالية
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 كمفهوم : بمورالية أوال : ال

 أ/  البمورالية مبنى ومعنى : 

André الالند موسوعةاء في ج.  (2)والجمع الكثرة والتعدد :كممة تعني mrilar البمورال

Lalande :mrilarulP مذىب يرى أن الكائنات التي تكّون العالم ىي كائنات متنوعة، "؛
 . (3)"جواىر لحقيقة واحدة ومطمقةأو  جرد نماذجوز اعتبارىا كأنيا مجفردية، مستقمة، وال ي

، التعددو  صفة بمعنى: الجمع والكثرة اسما أو mrilarulP msruauuil تستخدم كممةو 
. فيي المذىب الذي يميل إلى التعدد والكثرة أو الذي  (4)التيار تعني : المذىب أو msI وتكممتيا

 . (5)مة دقيقة لممصطمحجوىو المعنى الذي يراه البعض تر  ، يقبل التعدد والكثرة

في الدين "  ويقابل التعددية الدينية ؛ الوحدانية والتفرد أو ما اصطمح عميو بـ" االنحصارية 
  . (6)عكس الشمولية

 :   تاريخية المصطمح  ب/

، دلجش والقا" من أىم المسائل الحديثة التي كثر حوليا النالتعددية الدينيةتعتبر  مسألة "
التي حاولت بيان معالميا أو المبادرة لنقدىا ، لكن  ت في شأنيا عديد الكتب والمقاالتوصدر 

سبق وتطرق لموضوعة التعددية  من قبل   انتفاء أن يكون ىناكال يمزم منو القول بحداثتيا 
العمماء السابقين سواء من المسممين أو الغربيين ، فقد كان ىناك إشارات ىنا وىناك تحوم حول 

 وكل حاول التعبير عنو من زاوية رؤيتو الخاصة .  ىذا المعنى ،

يطمق عمى من يعتقد ، حيث كان بمورالي" في الماضي تداوال كنسياأخذ مصطمح "ال
، ثم اكتسب المصطمح مضمونا فمسفيا ،شخص واحد عدة مناصب في الكنيسة بإمكانية تولي

 ال معرفي أو ثقافي ...جفأصبح يرتبط بالشخص الذي يعتقد بالتعدد والتنوع والكثرة في أي م

جي ، بل تعدتو لتصبح خاصية التفكير ولم تبق البمورالية حبيسة اإلطار الفمسفي االبستمولو 
جال النظري التجريدي ، فقد دخمت ولم تقتصر عمى الماإلنساني في مختمف امتداداتو وتجمياتو ، 
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شأنيا شأن األفكار الفمسفية األخرى ، لتصبح البمورالية فمسفة تنشد  التطبيق والممارسةحيز 
 ...(7)سواء كان دين أو سياسة أو ثقافة نام في أي ميدان من المياديجساالعتراف والقبول واالن

 البمورالي :  المذهبأبرز رواد / ج

 ":عمل الكممة بيذا المعنى في كتابوىو أول من است لوتر يشار إلى أن الفيمسوف
 –م 1768) شال يمخرواعتبر الفيمسوف األلماني   ،Metaphysik"(8)- الميتافيزيقا

، وال تكمن في جاه المطمق اإلنسان وروحو بات ، تتعمق بباطنالدين مسألة شخصية (م1834
 Rudolf Otto ردولف أوتو، وذىب إلى ىذا االتجاه الفيمسوف (9)قوالب أو أنظمة جاىزة

، وىذا األخير ىو يتضمن العنصر العقمي وغير العقمي؛ فرأى أن جوىر الدين (1869-1937)
 جيةرابطة ثيولو ل وتأسيسمن خالل  إلى مذىبو أوتو دعا، و يسيطر عمى الثابت الديني  الذي 

  .  (10)لرعاية المعاني والقيم األخالقية  تضم جميع المؤمنين من كل األديان والعقائد 

يقوم في  ؛ إذ التاريخ في نظره المن أبرز ممثمين المذىب البمورالي أرنس تورلتشويعد 
نما ىو حركة األكمل لمدينالمتقدمة و جاه الصورة باتجية حركتو التدري ، بدأ  باتجاه تنوع األديان، وا 

المختمفة  واألحقاب  في الثقافات تعقيدا والموجودة دائما كثر من الصورة  األكثر بساطة  إلى األ
 . (11)المختمفة

 خرام يربشالمتأثرا John Hick  (1922-2012 ) ون هيكج كما طرح الفيمسوف
  جديد لمكتب السماوية الموحاة ، ثم سعى إلى اثبات كالمو بقوة . التعددية في كتابو كفيم    ةمسأل

، وحاول إعادة بمذىب جون ىيك متأثرا "" الصراطات المستقيمة سروشجاء كتاب و 
 .   (12)كل العديد من األمثمة التي طرحياصياغة أفكاره في تش

 كإشكال  -التعددية الدينية-البمورالية ثالثا : 

:" نظرية معرفية في باب سروش، وىي في منظور التعددية الدينيةث الكتاب نظرية يبح
الم األديان حادثة ، وىي أن الكثرة  في عنين تكشف الستار عن ىذه الحقيقةحقانية األديان والمتدي

عتناقيم محقون في ااألديان وأن كثيرا من المتدينين حقانية كثير من  طياتيا  طبيعية تعكس في
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ومقتضى كون اهلل ىاديا ر، وتعدد أبعاد الواقع الجياز اإلدراكي لمبشى لدينيم، وأن ذلك مقتض
 .  (13)ويريد الحير والسعادة لمبشر"

في الشريعة في كون أن  في القبض والبسط سروشوىذه الرؤية ليا عالقة بما تناولو 
المتمثل في المعرفة الدينية تخضع لقانون الذاتي والعرضي، فيي تحافظ عمى انسجاميا الداخمي 

عالقتيا بالنص الديني من جية وتنفتح في الجية المقابمة لتدخل في عالقة مع شتى حقول 
جانب التمظير  حول، شار إليو في بسط التجربة النبوية، وكذلك ترتبط بما أيةالمعرفة اإلنسان

 نفس فيو دينية في نوع من الربط بين كون النبي يعيش تجربة  سروشالعرفاني الذي ينطمق منو 
، وينسج عميو فيمو لمدين سروش لمناس، وىو المنحى الذي يطالب بو ليا مبمغو  مفسر الوقت 
 .. (14) واإليمان

( و)العالم( ، فسروش وىو ل الرؤية الكونية تتشكل من )اهلل( و)اإلنسانإذا سممنا بأن أصو 
التعددية الدينية يضعنا في مواجية ىذا المفيوم ، فالرؤية لمتعدد ىو حتمية  تو فييقدم لنا نظري

؟ وفي درجة ثانية ينتقل ىذا ا أن ندفعيا أو ندخل في جدل معيا بالدرجة األولى، فكيف لن ةوجودي
كر فالواقع يشيد ىذا النوع من التعدد والتنوع ، فكيف لنا أن نف ،حتم لمواقع في تجمياتو المختمفةال

وفي درجة ثالثة رسيم األحادي لمفكر والتدين ..؟ ، و نسعى لمتونعمل جاىدين عمى القضاء عميو
نرى أن إنسانية اإلنسان كعامل بين الوجود والواقع تخضع ليذا القانون ، فمماذا يعمل ىذا اإلنسان 

، ويرجح األنانية التي تأخذ معنى السمب ، محو ما ىو متأصل فيو عمى اإليجابعمى قير و 
، ثم تنتقل ىذه الطائفة التي ترى خموص الحق فييافيعمل عمى تنميتيا وتطويرىا إلى الفرقة و 

 فأي معنى لمحقانية يصدق ىنا ؟ ، النزعة إلى األديان

إلى  /الحياة(الواقعأ من )يبدعكسي نطمق من مولكن ، لمعالجة ىذا اإلشكال سروشيسعى 
من خارج الدين، أي من عدم في حقانية األديان يو بحث ، ف( الوحي/اهلل( إلى )اإلنسان/ النبي)

حاول إيجاد م، ثم انطالق من الواقع واإلنسان أوال ىوبل وعدم التسميم بيا، اعتقاد )الحقانية(
، بل انسجاما ية حية ال تعرف اضطرابا أو تشتتاعمى تجربة دين امؤسس ده، يكونييؤ أساس عقدي 

 واألخالق . يا وبين المعتقدات وتوافقا بين
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 :  عند سروش : ماهية البمورالية الدينيةرابعا

والتنوع في  برسمية التعدد االعترافمفيوما لمتعددية أو البمورالية عمى أنيا "  سروشيقدم 
يان والثقافات أما عن مجال بحثيا فيو األد، (15)"ألديان والمغات والتجارب البشريةالثقافات وا
فيناك  :"سروش يقول ،بينيما انفصال ال، وىناك ارتباط وثيق بين المجالين االجتماعيوالمجال 

نو بمورالية في المعرفة الدينية وبمورالية في المجتمع، أي الدين البمورالي والمجتمع البمورالي، كما أ
ينسبون إلى القول بالتعددية عمى الذين أن األشخاص وثيق بينيما، بمعنى ارتباط يوجد ىناك 

 . (16)"االجتماعيةالمستوى الثقافي والديني، ال يمكنيم التنكر لمقولة التعددية 

جتمع إلى االعتراف بالملدينية والثقافية يؤدي بالضرورة التعددية اإذن االعتراف بمباني 
ىذا ال يمنع  تماعي ، لكنوتنوعو الثقافي والديني ، وتدعو إلى العمل عمى صيانة ىذا التعدد االج

 .   (17) أن تكون بعض مباني التعددية اقصائية و ممغية ليذا التعدد

 و تعتمد التعددية الدينية عمى دعامتين :

 التنوع في الفيم بالنسبة لممتن الديني .  األولى:

 التنوع  في تفسير التجارب الدينية . :الثانية

يضاح  ، في ما يحممو النص الذي يعد صامتافالرجوع إلى الكتب المقدسة يحتاج لتفسير وا 
بة التجربة الدينية ىي األخرى تتطمب تعبيرا وبيانا ، فيذا التفسير المتعمق بالمتن أو التجر أن كما 

 ،ءة بعا الختالف الفيم ومبنى القرا، بل يخضع لمتعدد والتنوع تالدينية ال يسير في صراط واحد
 .  (18)وىذا عمة تولد البمورالية من داخل الدين وخارجو

 تي : نظرية التعددية في الشكل اآل ااألسس التي تنبني عميي سروشمن ىذا المنطمق يبين 

 المبنى األول : 

 ما نحممو، وىذا راجع لاالختزالم متنوع و سيال ال يقبل فيمنا لمنصوص الدينية فيإن 
، وىي بالتبعا متعددا ألحاديث تحتمل تفسير فالقرآن واوعمى ىذا ، وسّيالةمتغيرة  معارفلمنص من 

فرأسمال األديان يتمثل في ىذه العبارات   " يةاىمتن صفة إيجابية لمنص الخالد ومعانيو الخالدة الال
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منح كل شخص بحيث إنيا ت ؛النافذة إلى القمب والعميقة في المعنى واألبدية عمى مستوى الزمان
  .       (19)لفرغت من محتواىا وتالشت" يقرأىا  مضمونا جديدا، ولوال ذلك 

قتضيو ت، فيو أمر ينطبق عمى األديان األخرىمعنى كما أنو ينطبق عمى اإلسالم وىذا ال
 .طبيعة الدين وطبيعة الفيم البشري 

، وأن المعرفة لمدينتقضي بعدم وجود تفسير رسمي ميو فالبمورالية وفق ىذا المبنى وع
  . الدينية ىي األخرى تسحب منيا  الرسمية ، فيي معرفة بشرية تخضع لمنقد والتصحيح

 المبنى الثاني:   

ترك إنساني نجده في جميع ، فيي مشواميا االتصال المباشر مع المطمقالتجربة الدينية ق
كال تتمثل في الرؤيا أش :فييميات في انقباضيا وانبساطيا، ، وىي تنوع من حيث أنيا تجاألديان

ما أنيا ، والشعور باتصال النفس بعظمة عالم الوجود ، كوألوان ، ورؤية مالمحوسماع الصوت
 . في قالبيا المفاىيمي وأ، صياغتيا المفظيةمن خالل عنيا  متنوعة في طريقة التعبير

، فاألنبياء يعيشون تجارب سابقة عمى األديان، ولعل بالنبوة سروش ىذه الحالة يربطيا
، وعاشيا العرفاء من أتباع (20)نبي اإلسالم صمى اهلل عميو وسمم ياالمعراج التي عاشتجربة أقواىا 

 في وحي اهلل إلى النحل مصداقو، ومتعمقيا بالدين وبالخصوص في اإلسالم نجد  األنبياء بعدىم
ا َيْعِرُشونَ ))َوَأْوَحى َربَُّك ِإَلى الن   فكيف  (21)((ْحِل َأِن ات ِخِذي ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا َوِمَن الش َجِر َوِمم 

َوَلَقْد َكر ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْمَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مَِّن الط يَِّباِت )) باإلنسان المكرم
ْمَناُهْم َعَمى   أن يكون وحي اهلل لو أدنى من وحيو لمنحل، وليذا  (22)((َكِثيٍر مِّم ْن َخَمْقَنا َتْفِضياًل  َوَفض 

ست وأربعين جزءا من ن بأن الرؤيا الصالحة تمثل جزءا م خبار النبي صمى اهلل عميو وسممإجاء 
نماذج  فنجد ، ىذا عمى المستوى النص الديني ، أما استقراء الواقع المحيط بيذا النص النبوة

 ، والعرفاء المسممين .. كجريج وابن الصياد:عديدة 

، فيو الديني في حد ذاتومعنى آخر يرجع لبنية النص  سروشىذا المنحى يستخمص منو 
ل أوجو ، و أن اهلل تعالى ىو من غرس في أنبياءه  بذور التعددية من خالل ما، وحذو بطون

لى أقوام   . (23)مختمفينإرسالو لرسل و أنبياء مختمفين، وا 
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حقانية يرى ال؛ الذي كالسيكيالمتصور لوعميو فالبمورالية وفق ىذا المبنى ىي تجاوز  
، بل ىي تمنع ىذه األفضمية وىذا االصطفاء لترى في األديان منحصرة في دين من األديان

وجيا مشرقا  خالليا، حمل التدين كال وظروف زمانية ومكانية مختمفةتجميات لوحي إليي في أش
 .  (24)وآخر مظمما

 المبنى الثالث : 

ىنا بأبيات  سروشيا من المطمق إلى المقيد ، ويستشيد اتوتجمية نيالدي انعكاس التجربة
ليذا وفيم آىل الباطن . ة جون ىيك ليا المولوي التي تسرد قصة موسى مع الراعي،  وقراء

نما ىو تقابل لتجربتينوكفر(، فمم يكن الفيم عندىم ىو النزاع )بين إيمان الحدث ، اختمفت لغة ، وا 
، فكان عتاب اهلل مما دفع بموسى إلى اإلنكار عميو ،فظيرت مشوشة عند الراعي ، امالتعبير عني

ير أو إبطال ما عبر ي، فيذا البيان الرباني جاء ليبين لموسى أن ميمتو تصحيح وليس تغموسىل
 .  (25)بو الراعي عن تجربتو

 : المبنى الرابع 

يمتمك الكثير من  فيو الالفكري لدى اإلنسان  االقتدارمى التعددية اإليجابية مبنية ع
في حياليا ، وعمى ىذا يجد اإلنسان نفسو احتمال تفاسير لممتون الدينية والتجارب مالمعارف أما

 . (26)بين حقائق متعددة وليس بين حق وباطل اختيار وانتخاب موقف

 المبنى الخامس: 

وليذا فيو ، ويحتمل معنى المجازفة، ختياراالعمى يبنى ج الروحي المعنوي والمعراالسموك 
، فالتنوع حقيقة عاش وعاين التجربة قد لميزان الصدق والخطأ يكون بمالزمة خبير )شيخ( يحتاج 

 . (27)شيطانية  اتو وتمبيس إليية ، ونورانيةحة وكذبىنا بين ص
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 المبنى السادس: 

في ، وما يستشف من اسم اهلل اليادي ىو أن اليداية تعم كافة البشر اليداية اإلليية
ال يعقل أن تخص اليداية فئة ف، خارج ىذا المعنى ، وال يمكن فيمياوتجاربيممختمف مسالكيم 

 . (28)، وما عداىا الذي ىو الكثرة  يعميم الضاللمن البشر تنحصر فييا الخيرية قميمة

 المبنى السابع: 

، فال وجود لحق خالص وال باطل خالص في لمخموص خارج األديان س ىناك معنىلي
مدعاة لمتخمص من المذىب ، وال إلى نسبية الحق عمى أنو ىذا   يفيموال، تدين الناس وتمذىبيم

تعمق بالشريعة أو  ءوالباطل، بقدر ما يعبر ىذا عن بشرية المعرفة الدينية ، فاألمر سيان سوا
 . (29)الطبيعة

 ن : المبنى الثام

، ية أو الرجعية ، أو الشرق والغربفال يرتبط الحق بالتقدم ؛شيوعية الحق وتقابل الحقائق
، ويتمكنوا في الوقت لكي ينالوهطالبو أبوابا عديدة ومسالك مختمفة  طرقبل يتمظير في طرق ، ي

، وىكذا ضيا عمى الحقائق األخرى باستمراربعر ، وذلك و من وزن ما توصموا لو من حقانيةنفس
 . (30)ل ىذا التنوعظيبنى صرح المعرفة الشامخ بفعل ىذا التشارك وفي 

 المبنى التاسع : 

فيو اختالف جميع إن التعدد والكثرة في مجال األخالق والقيم متجذر في واقع اإلنسانية، 
والسبب ، وال وجود لبرىان يقرر ىذا التعارض والتباين بل الحاكمية ىنا لمعمة التجارب البشرية

من اإلنسان ، وال خاص ، وعميو فالبمورالية القيمية تقدم لنا كل فرد الذي يفتح مجاال لإلختيار
اف يي تحقيق لنوع من التوحد يسعى الكتشفوقدوة لو ،  آخر، أو مثاليتعمق كمال نوع بنوع 

 . ، وىو ما يؤدي إلى تعددية واقعية الذات األصمية والحرية الخاصة
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 : المبنى العاشر

، فالتعددية يكمن في أن األولى طريق لمثانية اإليجابية الفرق بين التعددية السمبية والتعددية
ة دليل ، بينما التعدديعن  الناتجتقوم عمى عنصر حاسم مبني عمى التحقق واإلختيار اإليجابية 

دياناتيم عن عمة وا ، فأكثر المتدينين في جميع األديان  اعتنقالسمبية تقوم عمى العمة والسبب
ء في ظل أسر الدوغمائية ، وليذا يعيش ىؤالفي إيمانيم الوراثة والتقميد ، فالغالبوليس عن دليل

 . (31)، عكس الذي يكسر ىذا فيعيش السكينة واليقين في ظل التعددية اإليجابيةوالتعصب

 : تمظهرات الرؤية البمورالية خامسا

ظر إلى األديان في الن كمن يمن خارج الدين  بحث قضية التعدديةأن إلى  سروش يشير
وعميو فالحديث من داخل الدين ،  الناظر والذي يمثم؛ ، وليس من موقع حقانيتيامن زاوية عقالنية

وفق عارف خارجية تخضع لتمحيص وتحقيق نوع من الرجوع إلى الدين بمعن التعددية يتعمق ب
يحتكم لكثرة العمل في الترجيح، وأخيرا يمجأ كافئيا ظور بمورالي يبدأ من كثرة األدلة، وفي حالة تمن

 إلى الكثرة المؤولة المستوحاة من درس التأويل والفيم اليرمنيوطيقي .  

 لحق اإلشاري أو الحق بالنسبة إلىيز بين الحق لذاتو وايرؤية تنظر لممعتقد نظرة تم يوى
، وتنظر لمنبي الخاتم عمى أنو أضاف دينا آخر عمى األديان الموجودة، فيو تفعيل تنور الشيء

وليس تصادم أو نقض لما سبق ، كما تنظر لمتدين عمى أنو : مصمحي تقميدي مبني عمى العمة 
، ، وتدين عرفاني قائم عمى التجربة المعنوية دون أن يعرف ىذا تناقضا كالمي تحقيقي، وتدين 
نماتطابقا عرف كما ال ي   .  (32)اختالف وتعدد ، وا 

 : فعل التجدد اإليماني سادسا 

مان مؤسسا عمى اإلرادة في قضية اإليمان مذىبا عرفانيا ، يجعل من اإلي سروشيذىب 
ألن اإليمان ، واليقين كما ىو في الدرس الكالمي، فميس ىناك تطابق بين اإليمان اإلنسانية

، الشيء الذي يجعل اليقين منفعال بالتالي لمتحول وقابل لإلنفعالالمؤسس عمى اإلرادة يخضع 
ويمو من حالة ، وعمى ىذا فمقتضى الفعل التجديدي لإليمان يقضي بتحمان معناه الحقيقييفقد اإلي
، ليتطمب معنى ، لمزيادة والنقصيصبح اإليمان خاضعا لمقوة والفعل، ومعو إلى الفعل االنفعال
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وىو معنى التوكل الذي يحركو في عمل واع ،وفي رغبة وميول اتجاه  سروشآخر بحسب 
 .( 33)لمعبودا

 جدل النص والواقع في المعرفة الدينية :   سابعا

مكانية ، و دىا ثبات الوحي وخموه من التناقضمن مسممة مفا سروشينطمق  التغير ا 
 المعرفة أنيا تعيش واحتمال التناقض عمى مستوى معرفتنا الدينية ، لكن المالحظ عمى ىذه

وىذا التصور  ال والمتغير،تاركة فراغا رىيبا من جية الواقع السيّ انجذابا نحو النص، ونحو الثبات 
أن يقدم حال  سروشالتفسير بالرأي، وىذه إشكالية يحاول عن صيغ في شكل قاعدة النيي 

والتفكير الحاكم رابط بين النص وأبعاده من جية ، محاولة رسم ذلك الجسر ال عن طريقبصددىا 
، والتاريخ ..من جية أخرى االجتماععمى أجواء العصر المستمد من الفمسفة والسياسة وعمم 

فثبات المعرفة الدنية وركودىا سببو عدم تماىي الفقو مع حركة الفروع العممية المولدة ليذه العموم 
، أىمل القراءة الفمسفية والعرفانية لمنص المتان تمثالن مغةرف، فحصر التفسير في قواعد الوالمعا

يولد ، والدين والعرفان ،وعمى ىذا فالتصالح بين الفمسفة والدين خمفيتين فكريتين في تاريخ الدين،
، وينفخ ن ،فكالىما ينمي المعرفة العمميةلنا صياغة أخرى لمدين تتم وفق مقوالت الفمسفة والعرفا

 مية داخميا . روح الحركة التكام

 منحيين: وفقتم ي -سروشبحسب -اإلحياء الديني  وىذا

عن طريق تطيير الفيم الديني السائد من العناصر األجنبية  :: تطهيرياألول-
 سروش في نظر، والذي يمثل نموذج ىذا المنحى لجوانب الخفية والميممة من الدين،واستحضار ا

 أبو حامد الغزالي .  ىو 

ي الخارجية بشكل أوسع؛ حيث تحتاج : ويتعمق بالعوامل والمبانتجميمي: منحى الثاني-
الذي  ؛الالىوريإقبال  ، والشخصية البارزة في ىذا الميدان ىوإلى فيم عصري لمنصه العممية ىذ

شكالي غمبة  التفكير اليوناني  عمى  ىيفي الفكر الديني في عصره ة كان يرى أن أىم نقيصة وا 
 التعاليم والثقافة اإلسالمية .
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، ية والدينامية في الخطاب الدينيوىو تحقيق الفعال ؛ن يتجيان إلى ىدف واحدالمنحييكال ف
 غير أنيما يختمفان في كون المنحى التطييري يتعامل مع القضية من منظور منطقي و

 . (34)لمنحى التجميمي يمثل مرحمة ثانية، بينما اابستمولوجي لمدين في مرحمة أولى

 معطيات الدين  : ثامنا

، من خالل المعاني لمدين االجتماعية أن يبرز الوجو في ىذه النقط سروشيحاول 
 اإليجابية التي يضفييا الدين عمى الحياة ، ومن جممة ىذه المعاني : 

إيجاد التوافق  يحاول فيياحيث أن اإلنسان يعيش حالة يجعل الحياة مستساغة:  -1
بين معتقده والواقع الذي يعيشو، فيسعى من خالل ىذا التجاذب إلى تغير المعتقد تارة  واالنسجام

، وىذا ما يجعل ير الواقع بما يتطابق مع معتقدةيغبما يوافق واقعو ، وتارة أخرى يعمل عمى ت
 .  (35)والعالم الكبير)اإلنسان( ع من المصالحة بين العالم الصغيرحياتو مستساغة فيو نو 

يفتح المجال لمروح  يوف: نسان الباعث عمى التجربة الدينيةالدين هو المحرك في اإل -2
، وىو ما يستفاد من تجارب لعموي وأسرار الخمق وجمال الخالقوالباطن لمشاىدة أسرار العالم ا

  . (36) األنبياء

فالحكمة من قصة موسى مع الراعي : التفسير الصحيح لمتجربة الدينية تعميم اإلنسان-3
، فالنبوة ليست موسى عميو السالم لتجربة الراعي، بعد أن جاء التنبيو اإلليي مبناىا تصحيح

نما  حاجزا أو وليس ، ىي تصحيح وتوجيو ليذه التجربةعارضا بين تدين اإلنسان أمام خالقو ، وا 
  . (37)وتوحيدىا بين البشر اتسويتي

الوجودية التي  جابة عن األسئمةاإل ومن خالل تقديم :الدين منح المعنى لمحياة -4
  .، والغرض من خمقو ، ومصيرهكينونتويطرحيا اإلنسان حول 

ال حكم عميو بالفشل والفناءالدين دعامة األخالق:  -5 خالقية تأييده لمقيم األ، فالدين بوا 
 .(38)وصحتو وحقانيتويؤكد عمى قوتو ، السامية كالعدل واإلحسان
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، قبل أن يكون خارجي يحدده القانونفالسعي إلى مغالبة األنانية ىو مبعث أخالقي داخمي 
ويقدم سروش نموذجين في التصوف أو تجربتين اتخذت من معنى الذكر عالجا لألنانية من 

تجربة ، ونموذج المولوي الذي يمثل د الغزالي الذي يمثل تجربة الخوفخالل : تصوف أبو حام
، وبيان لمكانة اإلنسان نيةكال المنحيين كان ىدفيما تحقيق العبودية عن طريق كسر اإل، فالعشق

 . (39)الحقيقية والواقعية التي ال تخرج عن معنى العبودية ، فيو إنسان عبد

عرض األديان لممقوالت العقائدية والقيم ف: يمنح اإلنسان مقوالت عن السعادة الدين -6
، رفيم باإللو بصورة محببة ومأنوسة، فيو يعيطة وواضحة يعتبر من حسنات الدينفي صورة بس

سمب عن ، وىذا ما يية التي تقدم صورة غير جذابة عنوالفمسف عكس صورة اإللو في المقوالت
 . لمفضيمة والخير وحالة عشق، و ياإلنسان ذوقو اإليمان

التي ىي  كالحياة بعد الموت؛ :الموقع المناسبفي الدين يجيب عن بعض األسئمة  -7
في ىذه الحياة ، وقد يتوصل إلى اإلجابة عنيا اإلنسان من األسئمة التي ال يستطيع اإلجابة عمييا 

مثاال عن  سروشويقدم  ،المناسب بعد فوات األوان ، لكن الدين يمنح ىذه اإلجابة في موقعيا
 .  (40)اآلخر العالمو  الدنيابين الحياة ىذا االرتباط تمثل في كونيا الرؤيا الصادقة 

التركيز عمى ىو القول بأن ىدف الدين ف :اإلنسان هو السر في حاجته لمدين خمود -2
، فالدين  لو معطيات في ىذه الدنيا كما ى أنو ال ينفع اإلنسان في الدنياالحياة األخروية ليس معن

أشرنا، ولكن ما ينبغي إدراجو ىنا ىو الجانب التخطيطي ووضع برنامج ليذه الحياة، وىو ما ال 
منظومة يستطيع أن يقوم بو الفقو لوحده، فالتخطيط ىو من ميام العمم، ولن  يتم ىذا إال وفق 

مى الحياة دون أن تنزل بظميا ع يشاممة تمق الذي يمثل رؤية كونية؛ متكاممة تجمع بين المعتقد
ن تخمق نوعا م ؛ التي، واألخالقانب الحقوقييساىم في اغناء الجالذي  ، والفقو؛إلى األرض

جعمو يتطمع إلى الحياة بعد ي، وشعوره بأن لمعالم خالقا ومدبرا التفاعل لدى المتدين مع الحياة
 . (41) خرآلإنسان  منالموت بشكل مختمف ومتفاوت 
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 : مستقبل الدين في ظل المجتمع الميبرالي   اثامن

من  ا، فبرأيو أنو يمكن أن نجد نوعس العالقة بين الدين والميبراليةأن يدر  سروشيحاول 
ىا ر ، وعدم اعتبااالقتصادي تعدد النظام السياسي و ال تقبلالتقاطع والتالقي من جية أن الميبرالية 

حر في ظل الحكم الميبرالي اإلنسان ف، فرضو عمى المجتمعومن ثم ، لممعرفة اوحيد امصدر لمدين 
 في اختيار الدين والعقيدة . 

لمدين الواحد يعد من ءات المتنوعة في حياد السمطة اتجاه األديان المختمفة والقراكما أن 
 . (42)التي تعد بدورىا من أركان الميبرالية لوازم  البمورالية المعرفية 

صمة لو لدين جية كون امن الوقت وىذا التالقي يقابمو افتراق بين الدين والميبرالية في نفس 
، ففي الميبرالية والتيار صمة وثيقة باألحكام البعدية ليا، بينما الميبرالية وثيقة باألحكام المسبقة

 مالعاألينما في الدين ال تجد الكثير من ، بالتجربة واإلختبارشيء مقدس فوق  التجريبي ال
 . لإلختبار والتجربة ةوالنشاطات الالزم

، بحيث ال يكون لمدين أي جواب محدد عمى القول بقراءة ليبرالية لمدين سروشوال يوافق 
نبادر لإلجابة عن أسئمتنا من منطمق حر دون  أننا أو، معين لألسئمة التي تيم اإلنسانوموقف 

  . (43)ا سمبياموقف ذا أيضا يعتبروالسنة في اعتبار لمكتاب

وفي نفس الوقت لمقرآن والسنة مرحميا و محدودا  ىو "اعتبار فيمنا سروش وفما يقترح
فمن نبقى مقمدين  ،نظل نطرح أسئمتنا عمى النص ونمارس في نفس الوقت الترجمة الثقافية

 . (44)لمموروث الديني"

: مييزا بين ثالثة أشكال من التدين، يقتضي تالميبراليل الدين في ظل المجتمع فمستقب 
 . تدين مصمحي تقميدي و تدين معرفي تحقيقي وتدين تجريبي عرفاني

التحقيقي ، أما التدين المعرفي النظامىذا في ظل فالتدين المصمحي قابل لمزوال والذبول 
الذي ضل من المجتمع ، والتدين العرفاني يزيد انتعاشا وحيوية أففيبقى ويحافظ عمى صموده

 .  (45)النظام االستبدادي الذي عاشت في ظمو التجارب الصوفية اإلسالمية عمى مر التاريخ يسوده
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 : التجربة اإليمانية اآلممة عا تاس

منحى عرفانيا مؤسسا عمى  الذي يأخذ ؛شو ر سا أشرنا إلى مضمون اإليمان عند بعدم
 سروش يربط، ويحمل معنى الفعل ال االنفعال ، ويأخذ بمعاني التضحية والمخاطرة ،اإلرادة
تحميل اإليمان ، وىنا يمكن  يعتبرىا عمة وكشفا لإليمانىذه األخيرة التي ، بالتجربة الدينية اإليمان

بحيث يسير المؤمن في حالة من االنجذاب والتوق والعشق اتجاه  األمل؛ معنى آخر وىو معنى:
 . (46)الخالق

 طريقا لمتدين، فالعمل عمى إحياء التجارب الدينية وفتح المجال أمام سروشوىذا ما يراه 
ما يحقق استمرار مسار األنبياء في وقتنا  ، ىوناء القول الدينيستفادة منيا في ب، واالكشوفاتيا

من  ياىو الطريق الوحيد لمبشرية الذي يخمصىتمام بتعاليميم في نيل ىذه التجارب المعاصر، واال
 . (47)ةنحصاريأسر اإل

 خاتمة : 

إذ  ؛لمنيجية في بناء المعرفة الدينيةيعد بحث" التعددية الدينية " من أىم الموضوعات ا
كما يحاول وضع أسس وآفاق ،ألخرىف ايحدد موقع ىذه المعرفة ودورىا في منظومة المعار 

أحد  عمىلتسمط الضوء ىذه الورقة البحثية جاءت   في ىذا اإلطاراالعتراف باآلخر وحواره . و 
المفكر وىو  عند أحد رموز الفكر في العصر الحديث لفكرة التعددية الدينية الحديثة التصورات

 ."الصراطات المستقيمة": لو بعنوان في كتاب قدم معالم نظريتو الذي ؛اإليراني عبد الكريم سروش

الرؤية وفق ن بحث التعددية الدينية ؛ أوليمكن الق سروشمن خالل تطوافنا في كتاب 
يتعمق بمآالت االعتقاد بالتعدد و  ، خاصة فيماإلى مزيد بيان وتوضيح يحتاج سروشالتي قدميا 
، فكما يمكن أن نتطمع من خالل ىذه الرؤية إلى عمى إيمان الفرد النفسية واالجتماعية  انعكاساتو

نابعو فيف مالتطرف عن طريق تجد من ، وتحالدينيلتعصب ا  تتجاوز اآلخربناء عالقة مع 
لمسيحية أو انصوص خرافية وأسطورية كما ىو الشأن في الييودية و ب تعمق األمرسواء األصمية، 
 . مدفوعة بأغراض أيديولوجيال ياسقاطاتا  و الدينية اإلسالمية بعيدة لمنصوص تأويالت 
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لحضارات" و"التقارب بين "حوار ا لمقوالت التعددية طرحا مغايرا و مجاوزا كما تعتبر  
 تفك شفيرة مأزق التصادم والصراع .لم التي ؛ ...األديان"

يمكن أن تنتاب  ال يخمو بحث التعددية من توجساتيمكن القول أنو ومن جية أخرى   
تيز أال يمكن ؛ ددية عمى مقولة اإليمان اإلسالمي؛ من حيث آثار االعتقاد بالتعالقارئ المسمم

أن البمورالية القول  وىل يمكن لمفرد المسمم ؟ النفسي واالجتماعي الفكري ويقين ال مبدألتعددية ا
، ىدم لمتعمقاتو كالتضحية واإلخالصأم العكس ىي تشتيت لمكوناتو، و  هإليمان وتعزيز ىي تأكيد ل
 . (48)واالندفاع

خاصة فيما يتعمق  وعميو يمكن القول أن نظرية التعددية الدينية تحتاج إلى  مزيد تقريب
كموضوع تيا وآثارىا عمى إيمان الفرد المسمم، و كذلك االىتمام بمناقشبأبعادىا المعرفية والقيية 

وأيديولوجيا أصبح ييدد المجتمعات  ممح ومطموب يفرضو الراىن الذي يعيش احتقانا طائفيا
  . قتل ال يستحضر صورة اآلخر إال تحت عناوين الدم والو  العربية واإلسالمية ؛

 

 الهوامش و المراجع:
 بالفارسية (  . عنوان الكتاب صراطياي مستقيم ) *
، 21/06/2017اطمع عميو بتاريخ:  www.drso roush.comموقع عبد الكريم سروش:  (1)

15h :00 
م، 2008، دار العمم لمماليين ، بيروت ، لبنان ،  رمزي منير البعمبكي ، المورد الحديث ، دط (2)

 884ص
، 1م، مج2001، منشورات عويدات ، بيروت ، لبنان ، 2أندريو الالند ، الموسوعة الفمسفية ، ط (3)

 .991ص
.وكذلك موقع جعفر  3بقية المعمومات، ص  وتحميل، د نقد جعفر السبحاني، التعددية الدينية: (4)

 الصادق: 
  www.imamsadeq.com 
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، التعددية )نقال عن إبراىيم العاتي وآخرون 10-9: 9ة كتاب نقد ، عدد عبد العزيز ساشادينا ، مجم (5)
، ابن النديم لمنشر والتوزيع ، 1طالدينية وآليات الحوار ، إشراف وتحرير عامر عبد زيد الوائمي ، 
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 .991، ص1الالند ، مرجع سابق ، مج (8)
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 .  38، ص المرجع نفسو (10)
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 .  9السبحاني ، مرجع سابق ، ص  (12)
عبد الكريم سروش، الصراطات المستقيمة: قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية، ترجمة: أحمد  (13)

 . 5، ص2009القبانجي، منشورات الجمل، بيروت، الطبعة األولى، 
، و كتاب: بسط  2002سروش، القبض والبسط في الشريعة، دار الجديد،   انظر : عبد الكريم (14)

 .   2009منشورات الجمل ، ربة النبوية ، التج
 . 11، صالسابق المصدر (15)
 . 12، صالمصدر نفسو (16)
، دار 1، ط: ىل ىي دعوة إلى الالدينيةمالك مصطفى وىبي العاممي، قراءة في التعددية الدينية (17)
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 الحىار مع الغير: أهميته أسسه وضىابطه

 أ ـ عـقبــة بن نـافـع ناصــري   

 الجزائر  – جامعة ألاغىاط  

       مقدمة: 

ڃ ڃ      ڄ ڄ ڄچخمق اهلل عز وجل الجن واإلنس لعبادتو وطاعتو، فقال:        

أرسل اهلل تعالى الرسل واألنبياء، وأنزل الكتب قال  ومن أجل ىذا األمر (الذاريات)چڃڃ

فيم يُ   (األنبياء)چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺچجّل شأنو:
باختالف الّزمان والمكان وطبيعة البشر، تختمف من ذلك بأّن دين اهلل تعالى واحد ولكن الّشرائع 

تباع أوامره واجتناب نواىيو. قال عميو واحد دين األنبياءأن بذلك  فُعِممَ  ، كميم جاؤوا لتوحيد اهلل وا 
؟  اهللِ  ولَ سُ ا رَ يَ  فَ يْ : كَ  قالوا اآلخرةو  اأُلوَلىي فِ  مْ يَ رْ مَ  ابنِ  بعيسى اسِ الن   َأْوَلى انَ َأ)) الصالة والسالم:

((ا نَ نَ يْ بَ  َلْيًس ، وَ  دٌ احِ وَ  ديُنيمى ، وَ ت  م شَ يُ اتُ يَ م  أُ ، وَ  تٍ ال  عَ  نْ مِ  ةٌ وَ خْ إِ  األنبياءُ  : الَ قَ    (1) َنِبيٌّ

إال  واحد، وشرائعيم مختمفة، يم أصم أنّ دين األنبياء واحد و أّن  بّين اهلل تعالى في الحديث
في فروع الشرائع ال في أصوليا.                     االختالفكان يم متفقون في أصول التوحيد، فنّ أ
انحرفوا عن الّسبيل واتخذوا األصنام  ّتىعمى اإلسالم ح كمُّيماألمر  بادئِ قد كان الّناس في ف
وابتعدوا عن  اهلل الناس عن شرع حرفانو  ووقع التغيير والتبديل، عبدوىا من دون اهلل تعالىف

          أشركوا باهلل وعبدوا غيره.، و وأحّموا ما حّرموما أحّل اهلل مشكاة النبوة؛ فحّرموا 

ومن بين أىم الرساالت التي أنزليا اهلل تعالى الييودية والمسيحية )النصرانية(  فموسى          
حيث  فييا تفصيل وحكم كّل شيء، الّتوراةومعو تعالى إلى بني إسرائيل، عميو السالم بعثو اهلل 

عيسى عميو  بعدهجاء من ثم احتوت عمى كثيٍر من الّشرائع الّربانّية التي جاءت لصالح البشر، 
ومعو اإلنجيل تكممة لرسالة موسى، إال أّن الييود والنصارى  بني إسرائيل إلى الّسالم وبعثو اهلل

حرفوا ىذه الكتب وغّيروىما، فابتعدوا عن منيج اهلل القويم وعن صراط اهلل المستقيم، فضموا 
                                                                                                وأضموا. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7062&idto=7073&bk_no=53&ID=1117#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7062&idto=7073&bk_no=53&ID=1117#docu
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 سبحانو وتعالى دين اإلسالم؛ ناسخا لكل ما قبمو ومكملال ومصدقا ومصّححا، قال فأنزل اهلل

   (آل عمران)چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچچسبحانو: 

الذي ارتضاه اهلل الّدين وأّن  (19:آل عمران)چڃ ڃ چ چ چچ چ وأّكد ذلك بأن قال:

                                 . (03المائدة: )چ   ڌڎ  ڍ ڍ ڌ چ: قالف لعباده ىو اإلسالم؛

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چقال سبحانو: وبذلك نجد أن االختالف واقع ال محالة، وقد      

فكان التعارف  (الحجرات) چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ
مع الغير أمرا طبيعيا، ألخذ العموم والمعارف والتحاور معو، وتبادل األفكار واآلراء وما إلى ذلك، 

 إال  أن اإلسالم ضبط الحوار مع الغير، وجعل لو آدابا وشروطا وأحكاما.

فما ىو مفيوم الحوار؟ وما الغاية منو؟ وما ىي أىم األحكام والضوابط التي شرعيا اإلسالم  
 لمحوار مع اآلخر. ومن أجل اإلجابة عمى ىذه األسئمة، قمت بوضع خطة كاآلتي:

                                                                                      مقدمة
 الحوار في المغة واالصطالح.      المبحث األول:

 الغاية من الحوار والغرض منو.              المبحث الثاني:

 آداب وشروط الحوار مع الغير.    المبحث الثالث:

 أسس وضوابط الحوار مع الغير.     المبحث الرابع:   

 الخاتمة.

كان من الضروري قبل الشروع في مقصود بحثنا، الّتعريج عمى المعنى المغوي           
 واالصطالحي لمحوار:

قال ابن منظور: " الحوار: أصمو من الحور )بفتح   : الحوار في التعريف المغوي:المبحث األول
لى الشيء، قال لبيد: الحاء وسكون الواو( وىو الرجوع   عن الشيء وا 

 وما المرُء إال كالشِّياب وضوِئو     يحور رماًدا بعد إذ ىو ساطع           
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مراجعة المنطق، والكالم في المخاطبة، وىم يتحاورون أي: يتراجعون الكالم وأحار والمحاورة: 
ورة؛ الحوير، تقول: سمع عميو جوابو: رده. وأحرت لو جوابًا وما أحار بكممة، واالسم من المحا

 .(2)حويرىما وحوارىما 

حار يحور حوًرا وحؤورًا: رجع، يقال حار بعد ما كار، والمحار: الصحاح: " وجاء في      
المرجع ... ، والمحاورة: المجاوبة، والتحاور: التجاوب. ويقال كممتو فما أحار إلّي جوابًا، وما 

 ..(3)حوارًا، أي ما رد  جوابًا. واستحاره، أي استنطقو  رجع إلي حويرًا وال حويرة وال محورة وال

 مما سبق تبّين لنا، أن الحوار في المغة يدور معناه حول: التخاطب والمراجعة والجواب.

وبالرجوع إلى القرآن الكريم وجدنا أّن لفظ الحوار بكل تصريفاتو لم يرد إال في ثالثة       

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب  چمواضع؛ نذكرىا عمى الترتيب، أّوليا: قولو تعالى: 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ (الكيف)چ مبىب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ چ (الكيف)چ چ

. إال أن ىناك ألفاظا أخرى وردت في القرآن الكريم بمعنى الحوار وتحمل (المجادلة) چ ٿٿ
 .(4)نفس الداللة لمحوار

 الحوار في التعريف االصطالحي:

 الحوار ال يكون إال بين طرفين أو أطراف وال يكون مع النفس، فال يقال: يحاور نفسو.    

نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين، يتم فيو تداول الكالم بينيما بطريقة  :االصطالحوىو في 
متكافئة فال يستأثر أحدىما دون اآلخر، ويغمب عميو اليدوء والُبعد عن الخصومة والغضب، 
ومثال ذلك ما يكون بين صديقين في دراسة أو زميمين في عمل، أو مجموعة في ناٍد أو مجمس 

  .(5)أو سيرة 

فقولو: ".. بين شخصين أو فريقين " يقصد أن الحوار ال يكون إال مع طرف آخر، أّما حصره     
لمحوار في شخصين أو فريقين، نقول يمكن أن يكون الحوار بين ثالثة أشخاص وأربعة وىكذا .. 

.. بطريقة متكافئة " يعني استواء .، وقولو: " تداول الكالم ...وقد يكون بين أكثر من فريقين
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رفين في الكالم وتبادل الحديث، أّما قولو: " والبعد عن الخصومة " أي حوار ىادئ ونقاش الط
 مفيد، وليس جداال عقيما يؤدي إلى طريق مسدود.  

وقولو: " في دراسة أو عمل .. أو ناد أو مجمس أو سيرة " أشار ىنا: إلى أن الحوار لو مجاالت 
 موضع بذاتو، أو أشخاص محّددين. عديدة وال ينحصر في مكان معين أو يقتصر عمى

  : الغاية من الحوار والغرض منو:المبحث الثاني

إنما ُجعل من أجل نبذ التنافر واالختالف، وجمب الخير والنفع لألمة ودفع  الحوار          
بطاليا ونسف دعاماتيا عن طريق إقامة الحجة والبرىان،  المفاسد واألضرار عنيا ودحض الشبو وا 
واالستدالل المؤس س عمى صحيح النقل وصريح العقل، فيذه أىم الغايات المنشودة. وىناك غايات 

 مقصودة؛ نذكر منيا: أخرى ىي كذلك 

والتعرُّف عمى وجيات نظر الطرف أو األطراف  إيجاد حلٍّ وسط يرضي جميع األطرافـــ  1
 .     (6)األخرى، وىو ىدف تمييدي عام 

ؤى والتصورات المتاحة، من  البحث والتنقيب،ــــ  2 من أجل االستقصاء واالستقراء في تنويع الرُّ
 . (7)كن، ولو في حوارات تالية أجل الوصول إلى نتائج أفضل وأم

قناعيم، سواء دعوة الكفار إلى اإلسالم، وىو ىدف  الدعوة:ــــ  3 وأعني بذلك دعوة اآلخرين وا 

ہ ہ چوغاية مطموبة، أو دعوة المبتدعين إلى السُّّنة، أو دعوة غيرىم إلى الحق، قال تعالى: 

﮻ ﮼  ﮺  ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

قال ابن كثير: " أي من احتاج منيم إلى مناظرة وجدال فميكن  (النحل)چ ﮽ ﮾﮿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ : كما قالبالوجو الحسن برفق ولين وحسن خطاب 

فأمره تعالى بمين الجانب ، كما أمر موسى  (46العنكبوت:) چ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

 چ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓچ ل:حين بعثيما إلى فرعون فقا -عمييما السالم  -وىارون

وعميو فالحوار اليادئ المراعى فيو األدب الرفيع، يمكن أن يكون مفتاحا   (8)  " ا.ىـ (طو)
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لمقموب، وطريقا إلى األفئدة، ومحققا لنتائج كثيرة، قد يخسرىا الشخص إذا لم يسمك سبيل الحوار، 
 .(9)أو إذا لم يراع فيو الضوابط واآلداب 

، وتضييق ىوة الخالف، وتقريب وجيات الحق، وترجيح أحد اآلراء المطروحة الوصول إلىــــ  4
النظر. فإننا نعيش في عصر كثرت فيو الخالفات مصداقًا لقولو صمى اهلل عميو وسمم )) َفإن ُو َمْن 

طبعي ، وليست المشكمة في وجود الخالف، فإن وجوده أمر  َيِعْش ِمْنُكْم َفَسَيَرى اْخِتاَلفًا َكِثيًرا ((

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ  چكما قال عز وجل: 

     چ ٿ

ولكن المشكمة في ما يؤدي إليو الخالف من فرقة وتباغض وتناحر وتضارب، عندما 
 يعجز المختمفون عن التفاىم بالمحاورة.

الحوار ناجحا أيضا إذا توصل الطرفان إلى أن كال القولين صحيح وسائغ، أو ىو في  يعتبر
 اإلطار الذي يسعو الخالف، وعندىا يمكن أن يقال ] واختالف الرأي ال يفسد لمود قضية [.

 والطعون الموجية ضد الحق بيان الباطل الذي عميو الخصم، والرد عمى الشبياتـــــ  5
الحجة عمى المخالف، وإلظيار الباطل عمى حقيقتو حتى يحذره اآلخرون،  والصواب وذلك إلقامة

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎچولتستبين طرق الضاللة كما قال تعالى: 

ڑ ڑ ک ک چوحتى يختار كل واحد أحد الطريقين عن بينة ووضوح:  ، (األنعام)چ

   (األنفال)چک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ 

 .(10)كشف الشبيات، وتفنيد األباطيل، يزيل الغشاوة التي ربما تكون عمى األعين وكذلك فإن

لذلك نقول أنو وجب عمى المحاور أن يقتدي بالقرآن في بيانو لمباطل ودحضو لو وتبيين        
فحاميم سكات كل لسان  سبيمو وحال سالكيو، والرد عمييم وتفنيد شبييم وا  بالحجة والبرىان، وا 

زالة الشوائب والعوالق التي وجدت في األذىان.   وا 

ليزداد المؤمنون إيمانا ويقينا وتمسُّكًا، ويكون اليدف منو ىو  إظيار عزة اإلسالم وقوة حجتو:ــــ  6
عين، تثبيت بعض المؤمنين عمى اإليمان، أو زيادة اطمئنانيم إلى الحق، أو بيدف تعميم السام
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كما كان في حديث جبريل الطويل، حيث كان الحوار بين جبريل والنبي صمى اهلل عميو وسمم عن 
اإلسالم واإليمان واإلحسان وأشراط الساعة، بيدف تعميم الصحابة، ولذلك قال صمى اهلل عميو 

 . (12) (11) وسمم في آخر الحديث )) َفِإن ُو ِجْبِريُل َأتَاُكْم ُيَعملُمُكْم ِديَنُكْم ((

لقد حوى القرآن الكريم نماذج كثيرة وأمثمة عديدة عن الحوار في غير ما موضع، مما            
يدل عمى أىمية الحوار والحاّجة الماّسة إليو، بل ُيعتبر أحد أسس الدعوة اإلسالمية ومرتكزا ىاما 

نصف القرآن بأنو  من أجل اإلقالع الحضاري، يقول سعد الدين العثمان: " يمكن بدون مبالغة أن
كتاب حوار، َعَرض المبادئ التي يبشلر بيا كميا في مواقف مستمرة من الحوار، ولو كان ىنالك 
من ال ُيحاِور وال َيحاَور لكن ىو اهلل سبحانو صاحب العّزة والجالل لكنو ىا ىو يحاَور من قبل 

يطان مع اهلل في مشاىد المالئكة في مشيد رائع يتجمى في الِحمم الرباني، وىا ىو حوار الش

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چمتعددة، ثم ىا ىم أنبياء اهلل يحاورون ربيم في مناسبات كثيرة، قولو: 

                                                                                                                                                       (260البقرة)چپ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

وال  بل القرآن مميء بمشاىد الحوار مع مخالفيو يعرض آراءىم، وأقواليم في أمانة، وقد ال يناقشيا
ا ناقشيا حاكميا إلى الحجة والبرىان، وقد أشار كثير من الباحثين إلى أّن فعل يرد عمييا، ثم إذ

( مرة مما يدل عمى المساحة الكبرى التي تحتميا 1700)قال( وردت في القرآن أكثر من )
ذا كان القرآن قد قرر أن  اليدف من خمق البشرية شعوبا  المشاىد الحوارية في القرآن الكريم، وا 

ة ىو أن يتعارفوا، فإنو ال تعارف بدون تحاور، وبذلك يكون الحوار ىدفا من أىداف وأجناسا متفرق
 (13) خمق اإلنسان في القرآن "

فثقافة الحوار دعوة إلى االحتكام إلى العقل والحكمة، ومواجية العصبيات المريضة،         
السطحية التي تعرقل المساعي  والعقميات المغمقة، واآلراء الشاذة، والمسائل الُمعق دة، واالنفعاالت

الحميدة، وُتسكت األصوات العاقمة، وُتضيلُع المصالح المشتركة، وُتعملق ثقافة العنف والتطرف 
والكراىية، والُبغض والجيل، والتخمُّف والعنصرية، والتعصب والصراع واالحتراب. وسيمتنا لنشر 

ية والتثقيف ألنيا جميعا تمثل آليات الحوار، ثقافة الحوار تتحقق عن طريق التربية والتعميم والتوع
وطرقو، وتقنياتو التي بيا نعالج المشكالت ونحل المنازعات بالطرق الِسممية، والوسائل اإليجابية 

 .(14)وبحيث نفّرق بين الخالف المنبوذ واالختالف المشروع
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       آداب وشروط الحوار مع الغير:: المبحث الثالث

االختالف بين الناس أمر واقع وموجود متكرر في حياتيم اليومية، فيم مختمفون في          
المون والمعتقد والمشرب، وكذا الجنس والعرق، والمغة والعادة والفكر .. وىذا االختالف لو أسباب 

ت ودوافع كثيرة، وبما أّن الشريعة اإلسالمية السمحاء ىي آخر الرساالت السماوية، فقد أت
بمجموعة من المبادئ والقيم السامية العالية من أجل تنظيم حياة الناس وتسييل عيشيم ومن أجل 
ضبط ىذا االختالف وجعمو نقطة تبادل اآلراء اليادفة واألفكار البّناءة ووجيات النظر الصائبة 

ية. ومن والمفيدة، كل ذلك بغية الوصول إلى الحق ونفع الخمق، والدعوة إلى اهلل بحكمة وعقالن
 بين أىم آداب الحوار وشروطو ما يمي:

يستمزم ىذا اإليمان تقوى اهلل والتواضع، واإلحساس بعزة المسمم وثقتو  اإليمان باهلل ورسولو:ــــ  1
حساسًا بعزة النفس  في ربو بحيث يكون انعكاس ىذا اإليمان ثباتا عمى الحق ومواجية لمباطل وا 

 لذللة ويتحّدى الصعاب، ويرفض اليوان في نفسو أو دينو.واستعالء المؤمن بإيمانو.. يرفض ا

(15). 

حث   اإلسالم عمى طمب العمم وجعمو من أعظم العبادات، فكان أول ما نزل من  :(16)العممــــ  2

چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ چالقرآن الكريم؛ قولو تعالى: 

وجعل لمعمم والعمماء مكانة عظيمة ودرجة عالية ، فقال: ، (العمق)چ ڑڑ ک ک ک ک گگ

، وقد ُأِمر  (المجادلة)چحجمج   يث   حت خت مت ىت يتجث مث ىث  جت    مب ىب يبچ

  (طو)چ ٿٿ  ٺ ٺ ٿچالنبي صمى اهلل عميو وسمم أن يدعَو ربو بأن يزيده من عممو؛ 

، يقول أبو بكر اآلجري: "  فإن  اهلل عز  وجل  وتقدست أسماؤه         اختص ِمن َخمقِو َمن أحب 
فيداىم لإليمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب. فتفضل عمييم، فعم ميم الكتاب والحكمة، 
ميم عمى سائر المؤمنين وذلك في كل زمان وأوان، رفعيم  وفّقييم في الدين، وعم ميم التأويل، وفض 

 . (17) بالِعمم وزي نيم بالِحمم" 
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 چ چ چ ڇچ، قال تعالى: (18)إذ ىو أساس قيام الحضارات وبناء الدول العدل:ــــ  3

، حيث أمر اهلل تعالى بالعدل، ولو مع غير المسمم  (90النحل) چ ڇ ڍ  ڇ ڇ 

  (08المائدة )چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ چفقال: 
لمُ وصمام أمان لبقائيا وعدم انييارىا، فيو  والجوُر سببان فً الهالك  أصُل كلِّ خٌٍر، َوالظُّ

 .والخراب والدمار والشّر والفساد

: حٌث ٌعتبر ركٌزة ودعامة أساسٌة ولبنة مهمة جدا، فهو أمر ضروري حسن الخلقـ  4

عن أبي الدرداء رضي اهلل ضرورة الماء والهواء، ال غنى ألحد عنه، قال صلى هللا علٌه وسلم: 
 نْ مِ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  نِ مِ ؤْ المُ  انِ يزَ ي مِ فِ  لقَ ثْ أَ  ءٍ يْ شَ  نْ ا مِ مَ )) عنو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال : 

 .(19) (( ءَ يذِ البَ  َش احِ الفَ  ُض غِ بْ يُ  اهللَ  ن  ا ِ وَ  قِ مُ الخُ  نِ سْ حُ 

: )) ِإن  ِمْن َأَحبلُكْم ِإَلي  عن جابر رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قالو        
ن  َأْبَغَضُكْم ِإَلي  َوَأْبَعَدُكْم ِمّني َمْجِمًسا َيْوَم الِقَياَمِة  َوَأْقَرِبُكْم ِمنلي َمْجِمًسا َيْوَم الِقَيامِة َأَحاِسُنُكْم َأْخاَلقًا، َواِ 

َرُسوَل اهلِل َقْد َعِمْمَنا الّثْرثَاُرون، والُمَتَشدلقون، َفَما الث ْرثَاُرون والُمَتَشدلُقون َوالُمَتَفْيِقُيون ((، قالوا: يا 
 (20) الُمَتَفْيِقُيون ؟ قال: " الُمَتَكبلُروَن. "

" ثم  آداب الحوارولمحوار آداب نفسية وعممية ولفظية، عقد ليا يحي الزمزمي قسما سّماه: "    
. في كتابو: " الحوار آدابو (21) " بالحوارآداب ومباحث عامة تتعمق أردفو بباب عنونو بــ: " 

 وضوابطو في ضوء الكتاب والسنة.

 أسس وضوابط الحوار مع الغير:: المبحث الرابع

مم واألمن        ال شّك أن  الحوار عظيم النفع والخير، ذو فائدة كبيرة يرتجى منو نشر ثقافة السل
الم إنما جاء لتوحيد الناس، ال لتفريقيم وحصول السعادة والراحة وسكون األنفس وىدوءىا، فاإلس

وزرع الفتنة واالختالف بينيم، فكّرم البشر وفّضميم عمى كثير من خمقو، وأمر باحترام اإلنسانية 
وتقدير الناس، ودعا إلى التعقُّل واستعمال الحكمة وتجنب الفظاظة والغمظة والشدة ولو مع الغير، 

مع اآلخر حتى يكون المسمم عمى منيج قويم وصراط ووضع قواعد وفّنيات في كيفية التعامل 
  وأىم ىذه القواعد ىي:بّين، 
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بعيدا عن الكذب والسفسطة  أن يكون الحوار بينيم قائما عمى الصدق وتحري الحقيقة،أ ـــــ 
وىذه صفة ينبغي أن تكون بارزة في المرء، يسمو ويعمو ويترفع عن الكذب، ويتحمى واألوىام. 
  (22)الفاضمة، ويدعو بحكمة ويستعمل المنطق والعقل والنقل إلثبات ما يودباألخالق 

ومن أجمى المظاىر في ذلك: أن يدفع عن نفسو حب الظيور والتميُّز عمى  اإلخالص:ب ــــ 
ظيار البراعة وعمق الثقافة، والتعالي عمى النظراء واألنداد. إْن َقْصَد انتزاع اإلعجاب  األقران، وا 

جالب المديح، ُمفسد لألمر، صارف عن الغاية .. ومن التحّسس الدقيق والنصح والثناء واست
الصادق لمنفس أن يحذر بعض التمبيسات النفسية والشيطانية، فقد تتوىم بعض النفوس أنيا تقصد 

نتصاِر ذاٍت وىوى والصواب ليس حكرًا عمى واحد اإحقاق الحق، وواقع دخيمتيا أنيا تقف مواقف 
المخمص وميمتو أن ينتشر الحق في كل مكان، ومن أّي مكان، ومن أّي وعاء، وعمى بعينو. فيمُّ 
من الخطأ البيلن في ىذا الباب أن تظن أّن الحق ال يغار عميو إاّل أنت، وال يحبو إال  أّي فم. إنّ 

  .(23)أنت، وال يدافع عنو إاّل أنت، وال يتبناه إال أنت،   وال يخمص لو إاّل أنت 

وذلك بعدم الخروج عن الموضوع الذي ىو محل النزاع أو الخالف، فإن  زام الموضوعية:التج ـــــ 
آفة كثير من الناس أنيم إذا ناقشوا غيرىم في موضوع معين، تعمدوا أن يسمكوا ما يسمى في ىذه 
األيام بخمط األوراق، خصوصا إذا عرفوا أنيم قد فشموا و دمغت حججيم وأبطمت أقواليم 

 .(24)موضوع من أجل التشويش وتغييب الحقيقة وتناسي الحقفيخرجون عن ال

وقد ساق لنا القرآن الكريم بعض القضايا التي أثارىا الخصوم واألعداء، فذكر شبييم              
كاممة دون نقصان، ورد عمييم من جنس كالميم ومثيل قوليم، دون خروج عن الموضوع المثار، 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  چكما في قصة إبراىيم عميو السالم مع الممك النمرود: 

         چڇ ڇ ڍ ڍ   چ :فأجابو الممك النمرود    چ چ ڇ ڇڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 فكانت النتيجة:   چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڎ چفقال لو إبراىيم عميو السالم: 

  (البقرة) چڱ ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳچ

يتأمل القرآن الكريم، يجد أن لو منيجية منضبطة، فيذكر شبو المخالفين من األعداء  فمن        
والخصوم، ثم يفندىا ويقوض بنيانيا وييدميا من أساسيا، مع حجج قوية وأدلة دامغة وردود تقطع 
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الكالم وتكشف المثام عن الحقيقة التي أرادوا أن يمفوىا بالظالم. وىذا مسمك عام التزمو القرآن 
 لكريم في جميع مناقشاتو ومناظراتو ومحاورتو لمطرف اآلخر.ا

وعميو من أراد أن يحاور أو يجادل ويناظر، فعميو باالقتداء بالقرآن الكريم واتباع َسننو في      
 االلتزام والتقيد بموضوع النقاش والحوار، دون خروج أو تنصل أو لف ودوران.

   ، الذي يمقم المكابر أو المعاند َحجرا. الساطع، والمنطق السميمإبراز الدليل الناصع، والبرىان د ـــــ 

الذي ىو أن يقصد كل طرف من أطراف الخالف إظيار الحق والصواب في الموضوع ىـ ـــــ 
 موضع االختالف، حتى ولو كان ىذا اإلظيار عمى يد الطرف المخالف.  

لتنظيم الحوار والجدال بين الناس: و ــــ كذلك من اآلداب التي جاءت بيا الشريعة السمحاء 
 .                    (25)الخالي من كل ما ال يميق التواضع، وتجنب الغرور، والتزام األسموب الميذب

ألن وجود النظرة االستعالئية والتكبر المتبوع بالغرور والتباىي ال يسمن وال يغني من          
جوع ولن يجدي نفعا ولن يجمب خيرا، بل يزيد الُيوة اتساعا والخالف حجما وتزداد الخصومات 

 والجياالت وتكثر العداوات ويحصل التنافر.

، لكي ُيعبر عن وجية نظره، دون مصادرة ض لغيرهإفساح المجال أمام المناقش أو المعار ز ــــ 
 لقولو، أو إساءة لشخصو.

ومن أقوال بعض الفقياء الحكماء" )) رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ 
 يحتمل الصواب، ونتعاون فيما اتفقنا عميو، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختمفنا فيو((.

، ويسمكون السموك لكممة الطيبة، وبالحجة المقنعةاحترام رأي العقالء الذين ينطقون باح ــــ 
الحميد في أعماليم، ويعفون عن كل ما يتنافى مع مكارم األخالق، مما يشيد باستنارة بصيرتيم، 

 ونقاء نفوسيم، وطيارة قموبيم، وعمو ىمتيم، وصفاء معدنيم. 

ي الصواب، فوجب فاالختالف منيم إنما كان من أجل البحث عن الحقيقة وطمب الحق وتحر      
 عمى المرء احترام اآلخر ميما خالفو وعدم التعدي عمى نيات المخالفين أو اتياميم. 
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، عدم التعميم في األحكام واالحتراس في األقوال، وتحديد المسائل والقضايا تحديدا دقيقاط ــــ 
الصدق والعدل، توضع فيو األلفاظ في مواضعيا السميمة، وتقرر فيو األمور تقرير لحمتو وسداه، 

وتوزن فيو األفعال بميزان القسط، الذي ال يظمم أىل التقوى واالستقامة، وال يجامل الذين أطاعوا 
 أىواءىم، وعموا وصموا عن الطريق القويم.

وأن يبنى عمى المعمومات  أن يقوم عمى الحقائق الثابتة، ال عمى اإلشاعات الكاذبة،ي ــــ 
 .  (26)طربة الصحيحة، ال عمى األخبار المض

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چوىذا ما أمر بو اإلسالم، قال عّز وجل:    

  (الحجرات)چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 

عمييا النبي صمى اهلل أتباعو، أنو  ومن التوجييات الحكيمة، واآلداب السديدة، التي ربىّ 
نياىم عن إشاعة الكالم السيء فيما بينيم، وأمرىم بنشر القول الحسن، فقال: )) ال ُيَبملْغِني َأَحٌد 

 . (27) ِمْن َأصحابي عن َأحٍد شيئًا، فإّني ُأحبُّ َأْن ًأْخُرَج إليُكم وأنا سميُم الصدر((

وذلك بضبط موضع الخالف وفيم األمور عمى طبيعتيا  تحديد المفاىيم وضبط األحكام:ك ــــ 
        (28) وحقيقتيا، والتتبع السميم لألفكار واآلراء وتسمسميا ومدى استيعاب األطراف لمخالف..

  خاتمة:

وحاجة الناس إليو، ومدى أىميتو، سريعة عمى موضوع الحوار بعد ىذه اإلطاللة ال             
ا عمى أسس صحيحة وقواعد ِني  بْ شرط أن يكون مَ  ،تدعو إليو وتشيد بو الشريعة اإلسالميةأّن و 

التي تائج نّ بحث نعرض أىم الوفي ختام ىذا ال .رفيع ومنطق حكيم وفكر سميم بأسموبصريحة، 
  :توّصمنا إلييا

أن الدين اإلسالمي أعظم األديان، حيث دعا إلى السمم واالحترام والتشاور والحوار والتأدب مع  *
        عميو وظممو. ونيى عن االعتداء ،اآلخر

لما لو من دور في معالجة  ،لذا أواله اإلسالم أىمّية كبرى، أن الحوار موضوع ميم جدا *
بطال األفكار اليّدامة ودحض الشبو واألقاويل الكاذبة.االنحرافات والضالالت، و   ا 
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الدعوة إلى اهلل من خالل الحكمة وسيمة فّعالة وطريقة ناجعة من أجل مع الغير الحوار  *
     .المفيددف االرأي اليو البّناء والنقاش ، والموعظة الحسنة

 وجب التعامل بو بين كل الشعوب ،ةحّ مِ مطمب ضروري وحاجة إنسانية مُ  الحوار مع الغير *
                                                                                   .والمجتمعات

يتو ومشروعيتوكثيرة من القرآن والسنة،  أدلةمع الغير لمحوار  * ، مع وجوب التقّيد تبيلن حجل
 دعائميا ديننا اإلسالمي الحنيف. حكام التي رّسىاألو  بالضوابط

 اليوامش و المراجع:
                                                           

 (119:15المنياج شرح  صحيح مسمم بن الحّجاج، ) 1
 (.218:4لسان العرب )  2
 (.640-2/638الصحاح لمجوىري:) 3
 .32-19ص:  يحي بن محمد حسن بن أحمد الزمزمي، والسنة، الحوار آدابو وضوابطو في ضوء الكتاب 4
 و وضوابطو في ضوء الكتاب والسنة،الندوة العالمية لمشباب اإلسالمي، نقال من كتاب الحوار آداب–في أصول الحوار 5

 لمزمزمي. 
 .07أصول الحوار وآدابو في اإلسالم، صالح بن عبد اهلل حميد، ص: 6
 .07المرجع نفسو، ص: 7
 .4/613ج تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، 8
 .43الحوار آدابو وضوابطو في ضوء الكتاب والسنة، ص: 9

 .43الحوار آدابو وضوابطو في ضوء الكتاب والسنة، ص: 10
 (،  1/36أخرجو مسمم، كتاب اإليمان، باب بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان ) 11
 .46-44بطو في ضوء الكتاب والسنة، ص:الحوار آدابو وضوا 12
أولى منشورات دار الفرقان الدار البيضاء المغرب، نقال عن كتاب: الحكمة والحوار "عالقة  9و 8في فقو الحوار ص 13

 .146تبادلية "، عّباس محجوب، ص:
 .147المرجع نفسو، ص:   14
 .209الحوار والحكمة " عالقة تبادلية " ص:  15
 .209نفسو، ص:  المرجع 16
 . 15أخالق العمماء، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اهلل اآلجري، ص:  17
 .216الحوار والحكمة " عالقة تبادلية " ص:  18
 رواه الترمذي وقال حديث صحيح 19
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 رواه الترمذي وقال : حديث حسٌن. 20
 .516إلى  123الحوار آدابو وضوابطو في ضوء الكتاب والسنة، الزمزمي، الصفحات من:  21
 .16أدب الحوار في اإلسالم، محمود سيد طنطاوي، ص:  22
 37-36أصول الحوار وآدابو في اإلسالم، ص:  23
 .23أدب الحوار في اإلسالم، محمود سيد طنطاوي، ص:  24
 .25أدب الحوار في اإلسالم، محمود سيد طنطاوي، ص:   25
 .42 – 25أدب الحوار في اإلسالم، محمود سيد طنطاوي، ص:   26
 رواه أبو داود. 27
 .53أدب الحوار في اإلسالم، ص:  28
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 وأخالقيات الحوار الاختالفأدب 

 

 عبد القادر برطالأ.

 جامعة ألاغواط

 الجزائر 

 

 مقدمة

نبصنػػػورمحمػػػدرك  ػػػ ر لػػػ ررر ػػػكؿرابرالمػػػرصـالحمػػػدربرربرالمػػػولمصفركاللػػػ ةركال ػػػ ـر  ػػػ ر
رالدصفرأجممصفرإل كلحبةر ررر.رصـك

ررأمتنػػػوتمػػػصشر ر  ػػػ كلػػػ ترإلػػػ رالتػػػدا  ررتحػػػدصوترمبصػػػرةركتمكصػػػداترم صػػػرةاإل ػػػ مصةرالصػػػـك
فػت ؼربػصفراإلرتمزؽركتفرؽركضػمؼرب ػبرالفػ ؼركركل ترإلص رمفر،رب برموقصمهورالحضورصةر
المػكدةرفمػوفرلزامػور  صهػور بمصدار فرمنهجرالحػكارركالتكالػؿركالتمػوصشر،ركالمرقصةررممكنوتهورالمذهبصة

كا تبػػرسر ػػنةرمكنصػػةرنوتجػػةررإلػ رصنػػوبصإلراإل ػػ ـراللػػوفصةركممورفػػ راإللػػص ة،رفوإل ػ ـرأقػػرراإلفػػت ؼ
ر ػػفرف ػػؽرابر ػػبحون ركتمػػول ر ب ػػؾى ػػو ىررى لىػػٍكر ى  بػػودسرمتبػػوصنصفرفػػ ر ػػصرهـرك ػػموتهـركفلوَلػػهـرءركى

ر رصىزىاليػػكفى ػػةنركىاًحػػدىةنرركىلى رأيمس رالنسػػوسى ػػؿى مى ػػفرمفت فػػصفرإللىجى ررمى ب ػػؾى ػػةيررى ػػٍترمىً مى تىمس رركى ـٍ رفى ىكىهيػػ ًلؾى ًلػػذىخ ركى ب ػػؾى ـىررى رسًحػػ
) ًمصفى راٍلًجنسًةركىالنسوًسرأىٍجمى رًمفى ـى هىنس رجى ىفس ىٍمَلى ر119اآلصةرر كرةرهكدرإلى

اإلفػػت ؼربػػصفربنػػ رالب ػػرركالتبػػوصفرفػػ راإلفمػػورركاإلفهػػوـرقػػدرصن ػػ ر نػػ رتضػػوربررفػػولتنكعرك
كصترتػبر نػ ر  ػورر ػ بصةركنتػوَجرفطصػرة.ركصمتبػررالحػكاررراآللصػةر،رصؤدمرإل رالتمزؽركالمداكةركالفرقةر

إلنػػ رر،اإلصجوبصػػةرالكحصػػدةرأكرال ػػبصؿرالػػذمرصمفػػؿرضػػوبطرهػػذسرالم قػػةرفػػ رالتمػػوصزركالتفػػوكترفػػ رالفهػػـ
 ػػ رأهمصػػةربوليػػةرفػػ رتكرصػػبركجهػػوترالنظػػرركتضػػصصؽرفجػػكةرالفػػ ؼركتجوكزهػػوركف ػػؽربصَػػةرتكبػػؿرصمت

راإل ػ ـررصػد كركلـر.اإلفت ؼربنو ر   رأ سرتن جـرمإلرالكصـركالمبودئراإل  مصةرالتمددركالتنكعرك
ككضػإلرلػ رر،إل رالحكارربصفرالم  مصفرفح بربؿرتمداسرإل رالتفو ؿرمإلراآلفرصفرمفرغصررالم  مصف
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ر) ر كابتركألكؿ بسػؾى ررى رًإفس رأىٍح ىػفي وًدٍلهيـرًبػولسًت رًهػ ى ًةركىاٍلمىٍكً ظىًةراٍلحى ىنىًةركىجى رًبوٍلًحٍممى ب ؾى ر ىًبصًؿررى اٍدعيرًإلى خ
رًبوٍلميٍهتىػػًدصفىر ـي رأىٍ  ىػػ ػػًبصً ً ركىهيػػكى ػػفر ى ر ى ػػؿس ػػفرضى ـيرًبمى رأىٍ  ىػػ ركىرر(كقكلػػ رتمػػول ر،ر125 ػػكرةرالنحػػؿراآلصػػةرر(هيػػكى لى

رأىٍح ىػػفير رًبػػولسًت رًهػػ ى راٍلًمتىػػوًبرًإلس ػػوًدليكارأىٍهػػؿى كمػػفرهنػػورمونػػترالحوجػػةرإلػػ رر،46 ػػكرةرالمنمبػػكتراآلصػػةرر(تيجى
،فػػ فرنػػ ركنهػػجرنبػػكمر ػػكا ربػػصفرالم ػػ مصفرأكرمػػإلررغصػػرهـر الحػػكاررم حػػةركضػػركرصةرإلنهػػورمط ػػبرقرر

كهػػكرمحػػكرردرا ػػتنورفػػ ررر.بػػولحكاجمصػػإلرمػػورصحػػصطربولم ػػ مصفرمػػفرأزمػػوتربصػػنهـرلبػػدرمػػفرمكاجهتهػػور
ت ػػ صطرف لهػػورمػػفرنحػػوكؿرالتػػ ركأف قصػػوترالحػػكارررالفػػت ؼالمك ػػكمةربػػ دبرهػػذسرالكرقػػةرالبح صػػةر

 دابرالحػػكارررالتػػزاـفػػ راإل ػػ ـ،ركالمػػنهجرالكر نػػ ركالنبػػكمرفػػ ررالفػػت ؼالضػػك ر  ػػ ربصػػوفرحكصكػػةر
ررر.مفرف ؿرأف قصوترالحكاررالفت فوتف رإدارةرهذسر

   االختالفبيان حقيقة األول: المحور 

إلرأفرالفػػت ؼرفػػ رم صػػررمػػفررلرجػػداؿرفػػ رضػػركرةركجػػكدرالفػػت ؼرفػػ رالحصػػوةرالب ػػرصة
رالم مةركتبدصدرال مؿر.رافتراؽاإلحصوفرصمكفرمذمكمورإذارأدلرإل رر

 حتمية بشرية وسنة كونية وحقيقة قرآنية االختالف -1

،رفكػدرقضػترحممتػ رإفرالتمددرف رالمف كقوتركتنك هور نةرابرف رالمكفركنومك  رال وبػتر
منػػذر ػػبحون ركتمػػول رأفررف ػػؽرالنػػوسربمكػػكؿركمػػدارؾرمتبوصنػػةرفمونػػترهػػذسرال ػػنةراإللهصػػةرالمظصمػػةر

رال سػػً رلػػٌ  رال سػػ ير ى ىصػػ ًرربداصػػةرالف صكػػة ررى يػػكؿي :رقػػوؿى رقػػوؿى رال سػػ ىررفمىػػفرأىًبػػ رميك ىػػ راإلى ػػمىًرم  :رإرًإفس ك ػػ سـى
مصػػإًلراإلىرًضرفجػو ىربنيػكر دـىر  ػ رقىػٍدًرراإلىرًضرفجػو ىرمػػنهيـر ػهورًمػفرجى رًمػفرقىبضػةورقىبضى تمػول رف ػؽىر دـى

ركالطسػص بير ًبصثي ركالفى ٍزفي ركالحى ركال سهؿي رذلؾى ديركبىصفى ركاإلى كى ركاإلىبصىضي اإلىحمىري
ر.1

ًمػػٍفر صىوًتػػً ركقػػدرجػػو رفػػ رالكػػر فرالمػػرصـربمػػضرلػػكرراإلفػػت  ؼربػػصفرالب ػػررفكػػوؿرتمػػول ررءكى
) ل ٍ مىػػوًلًمصفى صىػػوترو رآلى ًلػػؾى رًفػػ رذىخ رًإفس ـٍ ركىأىٍلػػكىاًنمي ـٍ رأىٍلً ػػنىًتمي ؼي ٍ ػػؽيرال سػػمىوكىاًتركىاإٍلىٍرًضركىاٍفػػًت ى راآلصػػةررفى  ػػكرةرالػػرـك

كقدرأمدتراآلصوترأفرإفت ؼرالب ررفػ ر ػراَمهـرهػكرأصضػوركاقػإلربم ػصَةرابركمػرتبطربحممتػ ر.ر22
ػةنركىاًحػدىةنر رأيمس ـٍ مى ىميػ لىػٍكر ىػو ىرال سػ يرلىجى ػوركى ًمٍنهىوجن رً ػٍر ىةنركى ـٍ مىٍ نىورًمػنمي رجى ػورركلمػفقوؿرتمول ءرًلميؿٍّ رًفػ رمى ـٍ مي ل صىٍب يػكى

رفىوٍ ػػتىًبكيكارالفصػػراترإلػػ  ـٍ (ر تىػػومي رًفصػػً رتىٍفتىً فيػػكفى ػػورمينػػتيـٍ ًمصمنػػورفىصينىب ػػَيميـرًبمى رجى ـٍ ػػٍرًجميمي  ػػكرةرالموَػػدةراآلصػػةرررال سػػً رمى
ر.رر48 ػػةنركىاًحػػدىةنركىلى رأيمس رالنسػوسى ػػؿى مى رلىجى ب ػػؾى لىػػٍكر ىػو ىررى صكػكؿرابػػفرال ػػمدمرفػ رتم صكػػ ر  ػػ راآلصػةرالمرصمػػةركى
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ر،رأن رتمول رلكر و  رميٍفتىً ًفصفى جمؿرالنوسرأمةركاحدةر   رالدصفراإل ػ م رفػ فرم ػصَت رغصػرررصىزىاليكفى
كلمػػفراقتضػػترحممتػػ رألرصزالػػكارمفت فػػصفرمفػػولفصفرل لػػراطرالم ػػتكصـرر ػػ  صمتنػػإلر  صػػ ررقولػػرةرركل
ر.2ل بؿرالمكل ةرإل رالنوررامتبمصفر

 االختالفالمحمود والمذموم من  -2

فمػػػػورداـرالنػػػػوسرصفت فػػػػكفرفػػػػ رألػػػػكانهـركأل ػػػػنتهـركطبػػػػوَمهـرفحتمػػػػور ػػػػصفت فكفرفػػػػ ر راَهػػػػـر
بولكلػػؼرالػػذمرذمرنػػوسررصوضػػةرلَلذهػػوفركرت قػػ رلػػترا ركفػػت رمجػػولتررالفت فػػوتكتفمصػرهـ،ركفػػ ر

رالتفمصررل كلكؿرإل ر وَررالفتراضوترالت رت تطصإلرالمككؿرالمفت فةرالكلكؿرإلصهو.

لوحبرمؿركاقمةرلصهتدمرإل رالحؿرالمنو برل كضإلرالػذمرهػكرفصػ رمػوركتمددرالح كؿرأموـر
رصتنو بركص ررهذارالدصفرالذمرصتمومؿرمإلرالنوسرمفركاقإلرحصوتهـ.

ت ؾرالفكاَدركغصرهػورصممػفرأفرتتحكػؽرإذاربكػ رالفػت ؼرضػمفرالحػدكدركاآلدابرالتػ رصجػبر
فتحػػكؿرإلػػ رجػػداؿرك ػػكوؽرمػػوفرالحػػرصر  صهػػوركمرا وتهػػور،كلمنػػ رإذارتجػػوكزرحػػدكدسركلػػـرتػػراعر دابػػ ر

ظوهرةر  بصةر صَةرالمكاقبرتحدثر رفورف راإلمةركفصهورمورصمفصهػور،رفصتحػكؿرالفػت ؼرمػفرظػوهرةر
كمػػؿرمػػفرتجػػوكزرأكررفػػضرهػػذسرال ػػنةرالموضػػصةربرفػػ رف كػػ رفكػػدرنػػوقضر.رر3بنػػو رإلػػ رممػػوكؿرل هػػدـ

هـراللػ ةركال ػ ـركاللػحوبةركهنػوؾرنمػوذجربػورزةرفػ رحصػوةراإلنبصػو ر  ػصر الفطػرةركأنمػررالمح ػكس،
المراـررض رابر نهـرلهذارالفت ؼرفػوفت ؼرداكدركابنػ ر ػ صموفر  صهمػورال ػ ـرفػ رحمػـراليػنـرإذر
،ركأ ػػوررالكػػػر فرإلػػػ رأفراللػػػكابرمػػوفرمػػػإلرالبػػػف،ركلمنػػ رأ نػػػ ر  ػػػ رال نػػػصفر نف ػػترفػػػ رزرعرالكػػػـك

ػػػوًفرًفػػػ :جمصمػػػورفكػػػوؿ رًإٍذرصىٍحميمى ػػػ ىٍصمىوفى دىاكيكدىركى ي رءكى ـٍ ٍمًمًهػػػ مينسػػػورًلحي ركى راٍلكىػػػٍكـً ـي ػػػنى ػػػٍترًفصػػػً رغى ػػػٍرًثرًإٍذرنىفى ى  راٍلحى
ػػػػػػػػػػػػوًهًدصفىر ػػػػػػػػػػػػو  ى ػػػػػػػػػػػػوركىً ٍ من ٍممن ر تىٍصنىػػػػػػػػػػػػورحي ميػػػػػػػػػػػػ   ركى ػػػػػػػػػػػػ ىٍصمىوفى  79 ػػػػػػػػػػػػكرةراإلنبصػػػػػػػػػػػػو راآلصػػػػػػػػػػػػةر(ر فىفىهسٍمنىوهىػػػػػػػػػػػػور ي

ركافت ؼراللحوبةرف رأ ورلربدررأصكت كفرأـرصفودكفر،ركا ت وررالن رل  رابر  ص رك  ـرألحوب ر

كقػػوؿرأبػػكبمرراللػػدصؽررضػػ رابررفػػ رذلػػؾر،رفكػػوؿر مػػرررضػػ رابر نػػ ربضػػربرأ نػػوقهـ،
ر. ن ربولمفكر نهـركمفوداتهـر
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رلػػ  رابرفمفػػور ػػنهـرلػػ  رابر  صػػ رك ػػ ـركقبػػؿرمػػنهـرالفػػدا،ر ػػـرفػػرجر  ػػصهـرر ػػكؿراب
ر   صػ رك ػػ ـربمػػدرأفرأنػزؿررابر ػػزركجػػؿرقكلػ رء ػػذىابه ر ى ػػٍذتيـٍ ػػورأىفى رًفصمى ـٍ ػػبىؽىرلىمى سػمي رال سػػً ر ى رًمػفى رًمتىػػوبه لىػػٍكلى

 . (  ىًظصـهر

فرابرلص ػػددرق ػػكبررجػػوؿر فكػػوؿ:رإإفرابرلص ػػصفرق ػػكبررجػػوؿ،رحتػػ رتمػػكفرألػػصفرمػػفرال ػػبف،ركاج
فرم   ػٍفرتىًبمىًنػ ر ؾرصورأبوربمػررمم ػؿرإبػراهصـر  صػ رال ػ ـرقػوؿءفص رحت رتمكفرأ درمفرالحجورة،ركاج فىمى

ررىًحػػصـهر رغىفيػػكره ػػوًن رفىً نسػػؾى ػػٍفر ىلى مى فرم  ػػؾرصػػورأبػػوربمػػررمم ػػؿر،ر36 ػػكرةرإبػػراهصـراآلصػػةر(ر فىً نسػػ يرًمن ػػ ركى كاج
ٍفرتىٍيًفػٍررلىهيػـٍر ء : ص  ر  ص رال  ـرقوؿ ركىاًج رً بىوديؾى رفىً نسهيـٍ ـيررًإٍفرتيمىذ ٍبهيـٍ ًمػص راٍلحى راٍلمىًزصػزي رأىٍنػتى  ػكرةر(ر فىً نسػؾى

فرم  ػػؾرصػػور مػػررمم ػػؿرمك ػػ ر  صػػ رال ػػ ـرقػػوؿ:ء،ر118الموَػػدةراآلصػػةر ر كاج ـٍ بسنىػػوراٍطًمػػٍسر ى ىػػ رأىٍمػػكىاًلًه رى
راإٍلىًلػػصـىر كياراٍلمىػػذىابى تسػػ رصىػػرى رصيٍؤًمنيػػكارحى رفىػػ ى ـٍ فر 88راآلصػػةرصػػكنس ػػكرةرر )كىاٍ ػػديٍدر ى ىػػ رقي يػػكًبًه م  ػػؾرصػػور مػػرركاج

ردىصسورنا ء :مم ؿرنكحر  ص رال  ـرفكوؿ راٍلمىوًفًرصفى رتىذىٍرر ى ى راإٍلىٍرًضرًمفى رلى ر.26 كرةرنكحراآلصةرر( رىب 

ممورافت فكاربمدركفوت ،رفوفت فكار.رر4كافت ؼراللحوبةرف رحصوت رممورف رقلةربن رقرصظة
الف فةرركتكل رالحمـر،كموفرمفرمظوهررف ر كصفةربن ر و دسركموفرافت فورملصرصورحكؿر ؤكفر

ف فهـرفصهورأفرقوَ رقوؿرءمنورأمصرركمنمـرأمصرر(ركقوؿر فرءرنحفراإلمرا ركأنتـرالكزرا ر(رفمور
رتكل ترإلص رالجمو ةر،ر موفرمفر مررإل رأفربوصإلرأبوربمرر ـرتكالترالبصمةركموفرالرضكخرلمو

ر.5فمكولدهـرمونترح نةركاإلهكا رمونترفصهـربمصدة

رلصتص رإذارلدقتررالفت ؼإفر الذمركقإلرف ر  ؼرهذسراإلمةركمورصزاؿرحول رإل رالصـك
النكاصورالتمرؼر   رجمصإلرالحتمولترالت رصممفرأفرصمكفرالدلصؿررم رإلصهوربكج رمفركجكسراإلدلةر
كهذارمورفكه رالف صفةر مرربفر بدرالمزصزررض رابر ن رحصفرقوؿرمورأحبرأفرألحوبرر كؿر

نهـرأَمةرصكتدلربهـرف كرأفذرأحدررابرلـ صفت فكار،رإلن رلكرموفرقكلركاحدارموفرالنوسرف رضصؽ،ركاج
ر ر مة رف  رموف رمنهـ ررجؿ ر6بككؿ  أقكالهـ مف الفتصور فرلة لنو أتوحكا بوفت فهـ فهـ.

متحوبصف،ر إفكة ممهو كظ كا الكضوصورالجتهودصة، ف  الفت ؼ  نة لنو  نكا أنهـ ممو كاجتهوداتهـ،
رالنكعرمفر رإفرهذا رالككؿ رممن رذـررافت ؼكصممف ركلمفرمو ر، رمفرمكتضصوترالرحمة التنكعرل 

رهك: رالفت ؼرالذمركردرف رالنلكصرال ر صة؟ركالجكاب:رأفرالفت ؼرالمذمـك
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تبوعرالهكل،ركهكرالذمرذـرابرب رالصهكدركالنلورلرمفرأهؿرالمتوبر مورموفر بب رالبي ركاج
رالذصفر رالحجةرككضكحرالمحجة،ركغصرهـ، رقصوـ ركحبرالذاترإل رالفت ؼررغـ دفمهـرحبرالدنصو

راٍلمًر رمىمىهيـي ؿى ركىأىنزى مينًذًرصفى ركى رميبى  ًرصفى رال س يرالنسًبص صفى رأيمسةنركىاًحدىةنرفىبىمىثى رالنسوسي رقوؿرتمول :رءمىوفى ؽ  رًبوٍلحى تىوبى
رالنسوًسرًفصمىوراٍفتى ىفيكا ربىٍصفى ـى ربىٍيصنوررًلصىٍحمي راٍلبىص نىوتي و ىٍتهيـي رأيكتيكسيرًمفربىٍمًدرمىورجى رالسًذصفى رًفصً رًإلس مىوراٍفتى ىؼى ًفصً ركى

رإًر رصى ىو ي رصىٍهًدمرمىف ركىال س ي رًبً ٍذًنً  ؽ  راٍلحى رًمفى رًفصً  راٍفتى ىفيكا رًلمىو ر مىنيكا رالسًذصفى رال س ي رفىهىدىل ـٍ ربىٍصنىهي رًلرىاطو لى خ
ر.213راآلصةرالبكرة كرةر(ر م ٍ تىًكصـور

كقدرصمكفرالدافإلرلهذارالنكعرمفرالف ؼرهكررغبةرالتظوهرربولفهـرأكرالم ـرأكرالفك ركهذارالنكعرمفر
ربمؿرأ مول ركمفت ؼرلكرسرإلفرحظرالهكلرفص رغولبركالهكلرلرص ت ربفصرر ر.7الف ؼرمذمـك

ر صمو،رالفت ؼرالذمرصؤدمرإل رتفرؽرالم مةركتمودمراإلمة،ركتنوزعر الطكاَؼ،ركص ب هو
ر ىٍفر ىًبصًؿرال سً (رر.8كصذصؽربمضهورب سربمض رفىصيًض سؾى رتىتسًبإًلراٍلهىكىلخ ر26 كرةرصراآلصةقوؿرتمول :رءكىلى

ر راإل  مصةربصفرالفت ؼرالم ركعركالتفرؽرالمذمـك كلفصرال صخرالكرضوكمرف رمتوب راللحكة
ر  صهورفك ر رمبصنورف رذلؾرضركرة:رفت ؼالالد وَـراإلف قصةرالت رصكـك

 . راإلف صركالتجردرمفراإلهكا
 رالتحرررمفرالتملبرلَل فوصركالمذاهبركالطكاَؼ
 .رإح وفرالظفربوآلفرصف
 .رترؾرالطمفركالتجرص رل مفولفصف
 .رالبمدر فرالمرا ركال ددرف رالفلكمة
 .الحكارربولت ره رأح ف 

 بالحوار  االختالفالمحور الثاني: إدارة 

الف ؼرممورأ رنورإلص ر وبكورأمرركاقإلرلرمحولة،ركلمفرلرصجبرأفرصؤدمرالف ؼرإل ر
فرموفرالف ؼر نةرمفر نفرابرتمول ر ركاج التبوغضركالتكوطإلركرالتهوجررأكرالت وحفركالتدابر،

ر رف ف رالف صكة رتمول ررالتحودركرالجتموعلهذس رقكل  رف  رجو  رممو رفرصضة رالف ؼ ركنبذ كاإللفة
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قيكا(ءكىاٍ تىلًر رتىفىرس ًمصمنوركىلى رجى رال سً  ٍبًؿ رًبحى ر ؿر مرافرميكا كلررصبرأفرالك ص ةرالكحصدةرر،103،اآلصةر كرة
رإلزالةرهذارالف ؼرأكرتكرصب ره رالحكارر.

الذمرصمتصررك ص ةرمفرك وَؿرالد كةرإل رابر زركجؿ.رف كدر ٌظـرابرتمول رأمررالحكارر
محوكرةرم َمت رف ر  فر دـر  ص رال  ـركهكرقودرر   رقضو ررف رالكر فرحصفرتكل ربنف  رالم صة

ب صسرف ر اإلمرردكفرإ  مهـر،كحوكرر بحون رإب صسرمحوكراترمتمددةرمتنك ةرب  فرف ؽر دـ،ركاج
ذلؾرم  رصبورزسربولمملصةرالت رت تكجبرالدمورركاله ؾ،،ركحوكررابرتمول رإبراهصـرحصفرأرادرأفر

رأفرالكر فرالمرصـرصمرؼرمصؼرصحص رابرالمكت  رلنو رصت مد رالنموذجركغصرهو ركمفراط إلر   رهذس ،
رالمكؿر ركهداصة رالحكوَؽ. ركج   رالمكاقؼ، رتكضص  رف  رالحكار رأ  كب ر    رمبصران را تمودان صمتمد

ر.9كتحرصؾرالكجداف

المكجهةرإلصنورف ر كوفتنوركحضورتنوربؿركحت ررالتهوموتكلر ؾرأننورنحفرالم  مصفربمدر
كغصوبر كوفةرالحكاررالت ره رألؿرألصؿركرمفررمصفرركالفت ؼؿرالتمزؽركالتفرؽر كصدتنورربفم

ر مفرأرموفرالد كةرإل رابركالتمرصؼربهذاراإل  ـرالمظصـرف رأبه رلكرسر،رأحكجرمورنمكفرالصـك
إل رالحكار،ر كا رالحكاررالداف  ربصفرممكنوتراإلمةرالكاحدةررالم  مة،رأكرالحكاررالفورج رمإلر

ربهورالنب رل  رابرالمولـر المحصطربنو،رفصجبر  صنورالتح  ربوآلدابرالت رأل هوراإل  ـرركالتـز
  ص رك  ـرف رمؿرمحوكرات رركصنبي رأفرصتح  ربهورالدا صةرإل راإل  ـرمفرالم ـركالرفؽركال صفر

ركاللبرركالح ـ،ركل حكارر دابرم صرةركمتنك ةر نحوكؿرذمررأهمهور:

 والمحاورة بالحسنى  االستماعحسن  -1

لكدرفضؿرالكر فرالحكارركالمجودلةربولح ن ر   رال صؼرابتدا ن،رذلؾرأفرالقتنوعرالفمرمر
   رالكل رإلن رقدرلوررمؤمنونربولكضصة،رأمورالفضكعرل  صؼرفهكرر-غولبونرر-صضمفربكو رالمكتنإلر

 رأ موؽرالك كبرفضكعرمؤقترلرصضمفرال تمرارر   رالكل ،ركهكرفضكعرظوهرمرلرصدفؿرإل
ر ىًبصًؿرر10كالنفكس،رلهذارموفرالحكارركالجداؿربولت ره رأح فرمنهجرالكر فرالمفتورربداصة ءاٍدعيرًإلى خ

ؿسر رًبمىفرضى ـي رأىٍ  ى رهيكى بسؾى ررى رًإفس رأىٍح ىفي وًدٍلهيـرًبولسًت رًه ى ًةركىاٍلمىٍكً ظىًةراٍلحى ىنىًةركىجى رًبوٍلًحٍممى ب ؾى ر ىفر ىًبصً ً ررى
.(كىهير رًبوٍلميٍهتىًدصفى ـي رأىٍ  ى ر.125 كرةرالنحؿ،اآلصةرركى
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رابرلمتبةر رأمبررر11كلمؿرف رحكاررر كؿ ركصيرص  ركصفوكض  رقرصشرلصحود   رأر  ت  حصف
ر.ال تموعدلصؿر   رفك رممن رالمحوكرةربولم مةركح فر

كف رهذسرالكلةرأم ررمفردرس،رفولر كؿرالمرصـرأح فرال تموعركاإلنلوترلمتبة،ركقوؿر
رالكلصد،رأ مإل،رف مورقوؿر تبةرمور ندسرأ طوسرالر كؿر رأبو الفرلةررل  رابر  ص رك  ـل رقؿرصو

رالكلصد؟ركممن ر إلضوفةر   رقدرصكدرأفرصككل رربمورن ص رأكرغفؿر ن ،رك  ل رأكقدرفرغترصورأبو
رف مورذلؾرأ ردكفرأفرصموج  ، رلصككؿرمفرجدصد رالفرلة ركأ ط رمحد   رأح فرال تموعرتمومون، ن 

رالطرؼر رصجمؿ رممو رالذكؽ، ركقمة راإلدب، رقمة ركهذس رالت كة ربدأ رلدص ، رممو رمفرفراغ  رلصت مد   ل 
رجو ربمدهوركه رت كةرالكر فرالمرصـ،ر رلمو اآلفررتنفت رنف  رل  موع،رفمونترت ؾرالمكدمةرمحددة

رتفتور(رفف رتلرف رتنته رءأمركمو رالكلصدرف نتركذلؾ، رأبو رقدر ممترصو ر ـرقوؿرلمتبة:  رب جدة،
  ص رالل ةركال  ـرأدبر وؿركذكؽرجـركح فرا تموع،رص تد  رح فرإليو رمفر تبة،ركهذار
رل ت ك ،رلذلؾرلرغرابةرأفرقوؿرل رقكم ربمدرإذر ودرإلصهـ:ر حرؾرصورأبور م  رصجمؿر تبةرم تمدان

ر.ر12ب  ون رالكلصد

 العدل واإلنصاف وعدم التعصب  -2

مفرالمبودئراإل و صةرف رالحكاررالمدؿركاإلنلوؼرك دـرالتملبرل رأمرأكرالمذهبرأكر
رمفر رفولصون رلط برالحؽ، رفوللون رالتملب، رمف ربرصَون رالحكار رصمكف رذلؾرأف رف  ركالمكلكد الفَة

ر.ر13المنؼركالنفموؿ،ربمصدانر مورصف درالك كبركصهصجرالنفكس

رالممرفة،ر رمنوفذ ر  ص  رصي ؽ رإلن  رال بصؿ؛ ر كا  رإل  راإلن وف رصهدم رل رالتملب إف
راآلفرصفركممورفهـ،ركصمنم رمفر رص تمإلرل ككؿرلـررال تموعكالكلكؿرإل ر  ـك لتفرصفركمفرلـ

رأيكلىًَؾىر رأىٍح ىنى ي رفىصىتسًبميكفى راٍلكىٍكؿى رصىٍ تىًمميكفى رالسًذصفى رتمول :ء رقوؿ رفكد ر، رأح ن  رال س يررصتبإل ـي رهىدىاهي السًذصفى
رأيكليكراإلٍلبىوًب(ر ـٍ رهي ربلراحةر18ة:الزمرر،اآلصر كرةكىأيكلىًَؾى .ركقدرأمدرالكر فرالمرصـر   رهذارالمفهـك

رهيدنلرأىٍكرًف ر كأر دنورإلص رحصفرأمررنبص رب فرصككؿرل م رمصفرف رمحوكرتهـرل رء رلىمى ى خ ـٍ نسورأىٍكرًإصسومي كىاًج
ر ؿو (ضى ى ًبصفو ر26ر:اآلصةر كرةر ب ،رم 
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كصؤمدرهذار   رالتجردرالمومؿركر دـرالتملبركالرغبةرف رالبحثر فرالحكصكةرأصورموفر
كحصفرصمكفربصفرالمر ركغصرسرف ؼرف رالرأمرف ن رلرصمنم رمفرقكؿرالحؽركالمدؿرفص ررملدرهو.ر

رأصورموفرمكقإلرالمفولؼرل رممورحدثرف رمحوكرةرمؤمفرفر كفرلككم رءرأى ب  ى ررى ررىجي نرأىفرصىكيكؿى تىٍكتي يكفى
وًدقونرصيًلٍبميـربىر رلى فرصىؾي رمىوًذبونرفىمى ىٍصً رمىًذبي يركىاًج فرصىؾي ركىاًج ـٍ ب مي و ميـرًبوٍلبىص نىوًترًمفررس رجى قىٍد رالسًذمرال س يركى ٍمضي

) رمىذسابه رميٍ ًرؼه رصىٍهًدمرمىٍفرهيكى رال س ىرلى رًإفس ـٍ ر28اآلصة كرةرغوفرر،رصىًمديمي

ر مىنيكٍار رالسًذصفى رأىص هىو كابر بحون ركتمول رأمرنورحت ربوإلنلوؼرمإلراإل دا رفكوؿرتمول رءصىو
رهيكىر راٍ ًدليكٍا رتىٍمًدليكٍا ر ى ى رأىلس رقىٍكـو ر ىنىآفي ـٍ رصىٍجًرمىنسمي ركىلى رًبوٍلًكٍ ًط ر يهىدىا  رًلٌ ً  رقىكساًمصفى رًل تسٍككىلرميكنيكٍا رأىٍقرىبي

(.كىاتسر رًبمىورتىٍممى يكفى ًبصره رالٌ  ىرفى ركيكٍارالٌ  ىرًإفس

ر   ر رل دللة رلزمة رنراهو رالت  راإلف قصوت رمف رجم ة ر    ركالتنبص  رالتنب  رهنو: رالضركرم كمف
رالذمرلرتنفإلر رف ف ربهو، ركالتذمصر رإلصهو رالكاجبرلفترالنظر ركمف رالتملبرحكو، التحرررمفرأ ر

نظررإل رالككؿرلرإل رقوَ  ،ركأفرتمكفرلدص رال جو ةرلنكدرالمؤمنصف،ركمفرهذسراإلف قصوت:رأفرص
الذات،ركال تراؼربولفط ،ركالترحصبربولنكدرمفراآلفرصف،ركط برالنل ركالتككصـرمنهـ،ركال تفودةر
راتهـر ممور ندراآلفرصفرمفر  ـركحممة،ركال نو ر   رالمفولؼرفصمورأح فرفص ،ركالدفوعر ن رإذا

 .14دربيصررحؽبولبوطؿ،رأكرتطوكؿر  ص رأح

 الحمم والصبر والتواضع -3

رإلتف ر رغضكبو راإلن وف رصمكف رل ركأف ر، ركالح ـ ربوللبر رالتح   رالحكار رأف قصوت كمف
اإل بوبركأفرلرصضصؽرلدرسربولمحوكرة،رفص ج رإل رال تـرأكرال بر،رف مةراللدررت م رل محوكرر
فركجدربمج سرالحكارر فلونر أفرصحوكررزمص  ردكفرانفموؿرأكرغضبرأكرمكوطمةرلم م ،ر،ركاج

كلرصجصدر دابرالحكاررفصنبي رالتحٌ  ربولٌلبرركالح ـركمحوكلةرتكضص ركجهوترالٌنظررمتمٌلبونرلرأص ر
رالذمر رالجوهؿ رمنػزلة ركصنػزل  ر  ص ، رصتمول  رمف رصمرس ربطبم  ركاإلن وف رتملب، ركدكف رهدك  بمؿ
ر   راآلفرصف.ر ركتمولصون رإلمجودس رًذٍمران رمفرصمكفرنلؼرحدص   ركصمرس رصتم سـرمفرمحد   ، صنبي رأٍف

بونرف رالظهكرركالتمصز،رف فركمد حرالنفسرغولبونرمورصمكفرنتصجةنرل  مكرربنكصرف رال فلصة،ركحي



 ....... في مشروعية الحوار ....................................................................................املحور ألاول 
 

137 

الذمرص ؽربكدرات ركمفو ت رلرصحتوجرأفرصيم فرذلؾر   ررؤكسراإل هود.رلذارف صسرمفراإلدبرأٍفر
ر.15صي كؿرالمتحدثر   ر وممص ربذمرربطكلت ركأمجودس

ربصفرالمتحوكرصفركصكربرفف ؽرالتكاضإلرصؤدمرإل رت لصؼرالك كبركاجر رالحكاجزرالنف صة زالة
راإلمكرر رهذس رفم ؿ رالنوسركاحتكورهـ ركازدرا  رالتمبر رأمو رالحكار رنجوح ر    رالف ؼركص و د هكة
ر   رحبرمفرصح فر رفولنوسرجب كا ركالبيضو ، ربؿرتؤدمرإل رالمداكة ركالمراهصة تؤدمرإل رالنفرة

مورأفرالتكاضإلرصدفإلرلوحب رإل رقبكؿرالحؽرإلصهـركصتكاضإلرلهـركمراهصةرمؿرمتمبرركمتيطرسر،م
ر.ر16بف ؼرالمتمبررف ن رصردرالحؽرموفرمفرموفرقوَ  

 خاتمة 

رصممفرالككؿر.المكجزةرالبح صةررةكرقهذسرالكف رنهوصةر

فر،كرلػػػورركاإلملػػػورر إفرالفػػػ ؼركاقػػػإلربػػػصفرالنػػػوسرفػػػ رمفت ػػػؼراإل كجهػػػوتررافػػػت ؼاج
غصػرررالفػت ؼبػصفرالمتحػوكرصفرفػ فرذلػؾرلرصمػنمهـرمػفرالحتػراـركالتكػدصررفهػذار النظررمهمػورب يػت

 .مكجبرل تنوزعركالتبوغضر

حصسػػورل ػػد كةربػػولت رهػػ رأح ػػفركالحػػكاررالهػػودؼربػػصفرمفت ػػؼررصم  ػػؿرالكػػر فرالمػػرصـرنمكذجػػو
ت ػػصرررالتكجهػػوترك  ػػ رجمصػػإلرالم ػػتكصوترفحػػكاررابرمػػإلرم َمتػػ ،رركحػػكاراتراإلنبصػػو رمػػإلرأقػػكامهـ

 ب مؿركاض ر   رأفرالحكاررمنهجرألصؿركرمفررمصفرف رالد كةرإل رابر

راإل ػػػػموعأٍكلػػػػ رالكػػػػر فرالمػػػػرصـرمكضػػػػكعرأدبرالحػػػػكاررأهمصػػػػةرفولػػػػة،رفحػػػػثر  ػػػػ رح ػػػػفر
كالمحػػوكرةربولح ػػن ركالمػػدؿركاإلنلػػوؼرك ػػدـرالتملػػبركأفػػذربػػولح ـركاللػػبرركالتكاضػػإلرحتػػ رصبكػػ ر

ركض ركالمهوترة،رفصمكفربولتول رأقربرلتحكصؽرأهداف رالمن كدة.الحكارر ذبونررقصكون،ربمصدانر فرالف

التفو ػؿرمػإلر كوفػةرالحػكارر إل صل ح  ل اإل  م  مجتممنو ف  من  نمون  الذم الف ؿ إف
رالمذهبصة.رالفت فوتبمصدار فرالتػ لصبرحكؿراللرا وترالفمرصةركر

ال صو ػػػػػصةركالقتلػػػػػودصةرن ػػػػػرر كوفػػػػػةرالحػػػػػكارركالفػػػػػت ؼركت ػػػػػجصمهورفػػػػػ رمػػػػػؿرالمصػػػػػودصفر
ر.كالجتمو صةركال كوفصة
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كمػفرفػ ؿرر،ف رإطورر مػؿرمؤ  ػوت الت  صسرل كوفةرالحكارردافؿرالمجتمإلرالكاحدرصجبر
 .مفرأجؿرف ؽربصَةرتكبؿرالتفوهـركالتموصشكذلؾررك وَؿراإل  ـرالم مك ةركالمكرك ةركالمَرصةر

ر

  المراجع الهوامش و
                                                           

رلحص هرا1  رح ىفه ر./2879لترمذمركقوؿرهذارحدصثه

ر،رمكولةردكررالحكارركالد كةرف رتكحصدرلؼرار، ومرر كادراليرصرمرر2 مج ةرإلمةرف رمكاجهةرأ داَهو
راإل  مصةر،المددر ر.قر1434،ر16الم ـك

،رالممهدرر02    ةرقضوصورالفمرراإل  م رر،رف راإل  ـرالفت ؼط رجوبررفصوضرالم كان ر،رأدبرر3
ر.25رالمول رل فمرراإل  م ،رص

راإلحزابررف رمموكقدراجتهدراللحوبةرف رزمفرالنب رل  رابر  ص رك  ـر؛ر4 صل كارر ندمورأمرهـرأفصـك
الملررف ربن رقرصظة،رفوجتهدربمضهـركل هورف رالطرصؽ،ر،ركاجتهدر فركفركأفركهورإل ربن رقرصظةر
فل كهورلص رفولذصفرأفركارل ةرالملررحت ركل كارإل ربن رقرصظةرتم مكاربظوهررفطوبرالنب رل  ر

رنظرر رالملررف ركقتهو ركالذصفرل كا رإل رالممن رالمكلكدركهكراإل راعرف رال صررلرابر  ص رك  ـ، كا
ر.حكصكةرال فظركلـرصمنفهـ

ر.قر1412،رالطبمةرال ول ةر،رمضوفررالفت ؼأدبررلول ربفر بدرابرحمصدر،ر5

ر.16اإللكمةر،صرركبمضرالككا درالضوبطةرل ،رالفت ؼ   ركنصسر،رأدبرر6

ر.50،الرصوضر،ص2طررأ   ركضكابط ،رالفت ؼرلول ربفرغونـرال دلفر،اإلت ؼركر7

طبمةررال ركؽ،ردارر،بصفرالفت ؼرالم ركعركالتفرؽرالمذمـكراللحكةراإل  مصةرصك ؼرالكرضوكمر،ر8
ر.64،صر2001

ر.11الحكاررف راإل  ـ،ر،صر،ابربفرفولدرالكو ـر بدر9

ر.63بولر كؿركنلرت ،رصؼرصالحكاررف رال برةرالنبكصةر،المرمزرالمولم رل تمررر   رفضر،رال صدرر10
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ك  ـر،رفكوؿررك لةصركلرابفره وـرف رال صرةرأفر تبةربفرربصمةرج سرإل رر كؿرابرل  رابر  ص رر11
رابفرأف رإنؾرمنورحصثرقدر  مترمفرال طةر ف رالم صرةر،ركالمموفرف رالن بر،رر-الممونةرر-ل ر:رصو

نؾرقدرأتصترقكمؾرب مرر ظصـرفرقترب رجمو تهـرك فهترب رأح مهـرك بترب ر لهتهـر،ركمفرترب رمفر كاج
 . مض رمفر بوَهـر،رفو مإلرمن رأ رضر  صؾرأمكرانرلم ؾرتكبؿربمضهو

فكوؿرالنب رل  رابر  ص رك ل رك  ـر:رقؿرصورأبورالكلصدرأ مإلر،رفكوؿرل ر تبةرمورقوؿرحت رإذارفرغرقوؿرل ر:ر
أكقدرفرغترصورأبورالكلصدر؟ررقوؿرنمـر.رقوؿر:رفو مإلرمن ر،رقوؿر:رأفمؿر.رف فذرالر كؿرل  رابر  ص رك ل ر

،ر جدر،ر ـرر37ال جدةرمنهوركه راآلصةرك  ـرصت كر  ص رمفر كرةرفل تر،رحت رانته رإل راآلصةرمكضإلر
قدر ممترصورأبورالكلصدرف نتركذلؾر،رفكوـر تبةرإل رألحوب رفكوؿربمضهـر:رنح ؼربوبرلكدررقوؿرلمتبة:ر

جو مـرأبكرالكلصدربكج رغصررالكج رالذمرذهبرب ر،ركط بر تبةرإلصهـرأفرصد كارالر كؿرل  رابر  ص ر
ر. :ر حرؾرصورأبورالكلصدرب  ون رك ل رك  ـرك  ن ر،رف بكاركقولكارل 

ر.13صررق،ر1426 بدرابربفرفولدرالكو ـ،رالحكاررف راإل  ـر،ر12

ر.20ألكؿرالحكاررك داب رف راإل  ـ،رصرر،لول ربفرحمصدر13

رالكرضوكم،ر14 راإل  مصةرصك ؼ رالمذمـكراللحكة ركالتفرؽ رالم ركع رالفت ؼ ر،ر،بصف ر وبؽ رمرجإل
ر.144ص

راب،ر15 ر بد ر كدة ر بد رالكر نصػة،ر كدة رنكحررأدبرالحػكاررف رالكلػة رال  ـ-ءقلة رنمكذجون(،ر-  ص 
ر.12ص

ر.109صرالحكاررك دب رف راإل  ـ،رار بدرابربفر  صموفرالم كف ر،ر16
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 ةحوار في النصوص الشرعيلا

 حيــــــــــــــزية لطـــــــــــــــــــــرش أ ـ 

 ألامير عبد القادر جامعة                                  

  الجزائر  – قسنطينة            

 مقدمة :

إّن االختالف بين البشر سنة ا في خمقو و فطرتو التي فطر الناس عمييا. فمنذ بدء 
 و أيضا فكرا، و حاال، و مكانا... الخ. و لسانا، الخميقة وىم مختمفون عرقا، و جنسا، و لونا،

ولقد اقتضت الحكمة اإلليية أن يختمف الناس في أرائيم في صغائر األمور و عظاميا  سواء 
أمور الدنيا أو الدين و مّرد ذلك أّنيم خمقوا مختمفين في العمم  و الفيم، كما خمقوا مختمفين تعمقت ب

 في الميول و األمزجة.

و عمى ىذا األساس يتبين أن حقيقة التعدد و التنوع بين الخمق في ىذا الكون سنة و 
ولة فاشمة ال يجنى ناموس كوني شامل واقع بمشيئة ا، و أي محاولة لرد ىذه  الحقيقة ىي محا

ُلوَُكْم ِف َما  منيا إال إىدار الوقت و الجيد معا قال تعالى: ﴿ ًة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيب ْ َوَلْو َشاَء اللَُّو َلَََعَلُكْم أُمَّ

يًعا فَ يُ َنبُّْئُكْم ِبَا ُكْنُتْم ِفيوِ  رَاِت ِإََل اللَِّو َمْرِجُعُكْم َجَِ  [48 المائدة] ﴾ََتَْتِلُفوَن  َآتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا اْْلَي ْ

إاّل مرده إلى  األحيانو ما الخالفات و النزاعات التي تسود عالقات الناس في أغمب 
حالة العجز عن إقامة نسق مشترك يجمع الناس ضمن دوائر ارتضوىا، و ال يرجع مطمقا إلى 

  1حالة االختالف و التنوع بين الناس في ألوانيم و أجناسيم و تقاليدىم و أفكارىم.

 و لما كان االختالف بين الناس واقع بمشيئة ا  فقد أرشد  ا تعالى عباده إلى وسيمة
و يدرأ عنيم بيا  بين أفكارىم و يتحقق بيا التفاىم بينيم، من شأنيا أن  تجمع شمميم و تقرب 

التصادم، إّنيا وسيمة  الحوار الذي ال يمكن تصور وجوده إال بوجود تعدد في األشخاص و في 
 األفكار.
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 منو؟ اإلسالميةفما ىو الحوار؟  و ما موقف الشريعة 

 تعريف الحوار: أوال: 

الحور مصدر  لفعل  حار بمعنى رجع، و المحاورة ىي المجاوبة،  تعريف الحوار في المغة: ـــ 1
  2و التحاور التجاوب.

منظور في لسان العرب :" كّممتو فما رجع إلّي حــوارا و حوارا و محاورة و القال ابن 
و المحاورة :  حويرا و محورة  أي جوابا، و كّممتو فما أحار  إلّي جوابا أي ما رد عمي جوابا.

 3بة."مراجعة المنطق و الكالم في المخاط

الحوار حديث بين شخصين فأكثر يتم خاللو تبادل الكالم  ـــ تعريف الحوار في االصطالح: 2
بينيما بطريقة متكافئة دون استئثار لطرف عمى غيره بالكالم و يغمب عميو اليدوء و البعد عن 

 4الخصومة.

 ر: ألفاظ ذات صمة بالحواــ  3

يطمق عمى الحوار أحيانا مصطمح الجدل و المجادلة،  فجادلو لغة يعني خاصمو، 
  5والجدال و الجدل و المجادلة ىي شدة الخصومة.

أما اصطالحا فالجدل دفع المرء خصمو عن فساد بحجة أو شبية و ىو ال يكون إال بمنازعة 
 غيره.

إفساد قولو بحجة أو شبية ، أو يقصد بو و عّرفو الجرجاني بقولو:" الجدل دفع المرء خصمو عن 
 6."تصحيح كالمو، و ىو الخصومة في الحقيقة

و بالنظر في تعريف الحوار و المجادلة يتبين  أّنيما يشتركان في مراجعة الكالم و 
المجادلة يغمب عمييا طابع القوة و الغمبة و التمسك بالرأي و إاّل أّن تداولو بين أكثر من طرف، 

َوَجاَدُلوا بِاْلَباِطِل كس الحوار، كما أن الجدل غالبا يكون مذموما لقولو تعالى:﴿ التعصب لو ع

إال إذا قيد بالتي ىي أحسن فانو ينصرف من   [(5)غافر]﴾لُِيْدِحُضوا بِِو اْلَْقَّ فََأَخْذتُ ُهْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب 
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ادُْع ِإََل َسِبيِل َربَّْك بِاْلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلََْسَنِة َوَجاِدْْلُْم  المعنى المحمود لقولو تعالى:﴿ إلىالمعنى المذموم 

 [(525)النحل]﴾ بِالَِِّت ِىَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُىَو َأْعَلُم ِبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِو َوُىَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن 

َنا َوأُْنزَِل  َوََل ُُتَاِدُلوا َأْىَل اْلِكَتابِ  ﴿و قولو: ُهْم َوُقوُلوا َآَمنَّا بِالَِّذي أُْنزَِل ِإلَي ْ إِلَْيُكْم ِإَلَّ بِالَِِّت ِىَي َأْحَسُن ِإَلَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمن ْ

 [.العنكبوت]﴾(64َوِإَْلَُنا َوِإَْلُُكْم َواِحٌد َوََنُْن َلُو ُمْسِلُموَن )

 التأصيل الشرعي لمحوارثانيا: 

 القرآن الكريم: ـــ الحوار في1

ا: "... لما كان القرآن الكريم خاتم الكتب السماوية  يقول اإلمام محمد حسين فضل
التي جاءت لتعمم اإلنسان كيف يكون الحوار طريقا لمفكر و العقيدة و العمل و جاء اإلسالم من 
خالل القرآن الكريم ليكون دين الحوار الذي يطمق لمعقل أن يفكر في كل شيء ليحاور اآلخرين 

فاقو بالكممة الحموة و األسموب آيم كيف يصمون إلى قناعاتو و عمى أساس الحجة و البرىان ليعمم
الطيب و الموعظة الحسنة و الجدال بالتي ىي أحسن. تقدم اإلسالم و تقدمت معو تجارب الحوار 
و عرف المسممون كيف ينفتحون عمى العالم من خالل ذلك و كيف ينطمقون في رسالتيم في 

ي يختمف معيا لتقوده إلى أفكارىا من احترام الفكر و الكممة أجواء الحوار التي تحترم اإلنسان الذ
  7و الموقف".

لقد شّرع ا تعالى  ألنبيائو عمى مّر العصور محاورة أقواميم ميما بمغ عنادىم بالحكمة 
و الموعظة الحسنة، فيذا نبي ا موسى عميو السالم يأمره ا تعالى و أخيو ىارون عميو السالم 

فرعون اكبر طاغية في زمانو والذي تمادى بو كفره و طغيانو أن اّدعى لنفسو  بالذىاب إلى
االلوىية، و مع ذلك أمرىما ا أن يعرضا عميو دعوة الحق و يدعواه إلى توحيد ا وأوصاىما 

 .بمخاطبتو بألين القول عّمو يتذكر رّبو أو يخشى صنيعو

ُر أَْو ََيَْشى64ِإنَُّو طََغى )اْذَىَبا ِإََل ِفْرَعْوَن  فقال تعالى:﴿ ًنا َلَعلَُّو يَ َتذَكَّ  [ طو]﴾  )44(( فَ ُقوََل َلُو قَ ْوًَل لَي ّْ

لقد اعتمد القرآن الكريم  الحوار كأسموب في توضيح المواقف و إظيار الحقائق و ىداية  
ل و تحريك  الوجدان و الضمائر  و فتح المسالك التي تؤدي إلى حسن التمقي و االستجابة العقو 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya44.html
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و التدرج بالحجة  احتراما لكرامة اإلنسان و إعالء لمستوى عقمو الذي ميزه بو عن سائر 
و قد ورد لفظ الحوار في القرآن الكريم في ثالثة  8المخموقات فيكون اقتناعو عمى بينة و نور.

وََكاَن َلُو ََثٌَر فَ َقاَل ِلَصاِحِبِو َوُىَو ُُيَاِورُُه أَنَا َأْكثَ ُر ِمْنَك َماًَل  إثنين في سورة الكيف في قولو تعالى:﴿مواضع  

ُُثَّ ِمْن قَاَل َلُو َصاِحُبُو َوُىَو ُُيَاِورُُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن تُ َراٍب  و قولو تعالى:﴿ [،الكيف] ﴾(46َوَأَعزُّ نَ َفرًا )

َع اللَُّو قَ ْوَل الَِِّت  في سورة المجادلة في قولو تعالى:﴿ الثالثةو [، الكيف] ﴾(43ُنْطَفٍة ُُثَّ َسوَّاَك َرُجًًل ) َقْد َسَِ

يٌع َبِصرٌي )  المجادلة[]﴾(5ُُتَاِدُلَك ِف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإََل اللَِّو َواللَُّو َيْسَمُع ََتَاُورَُكَما ِإنَّ اللََّو َسَِ

 نماذج من الحوار في القرآن الكريمـــ  2

كحواره معيم عند خمق آدم عميو السالم و استخالفو في  حوار اهلل  تعالى مع المالئكة:ـــ ـأ
َماَء َوََنُْن َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمًَلِئَكِة ِإِّنّْ َجاِعٌل ِف اْْلَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأَُتَْعُل ِفيَها َمْن  ﴿االرض : يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدّْ

ُس َلَك قَاَل ِإِّنّْ َأْعَلُم َما ََل تَ ْعَلُموَن ) ( َوَعلََّم َآَدَم اْْلََْسَاَء ُكلََّها ُُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمًَلِئَكِة فَ َقاَل 43ُنَسبُّْح ِِبَْمِدَك َونُ َقدّْ

 ﴾(42( قَاُلوا ُسْبَحاَنَك ََل ِعْلَم َلَنا ِإَلَّ َما َعلَّْمتَ َنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم اْلَِْكيُم )45ُكْنُتْم َصاِدِقنَي )  أَْنِبُئوِّن بَِأَْسَاِء َىُؤََلِء ِإنْ 
 ]البقرة[ 

 ﴿قال تعالى: كحواره تعالى مع موسى عميو السالم ـــــ حوار اهلل تعالى مع االنبياء و الرسل: ب
ا َجاَء ُموَسى  َفِإِن اْستَ َقرَّ َمَكانَُو ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُو َربُُّو قَاَل َربّْ أَِرِّن أَْنظُْر إِلَْيَك قَاَل َلْن تَ رَاِّن َوَلِكِن اْنُظْر ِإََل اَْلََبِل َوَلمَّ

ا  ا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا فَ َلمَّ ا َُتَلَّى َربُُّو لِْلَجَبِل َجَعَلُو دَكِّ ُل اْلُمْؤِمِننَي َفَسْوَف تَ رَاِّن فَ َلمَّ أَفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك تُ ْبُت إِلَْيَك َوأَنَا أَوَّ

 ]األعراف[  ﴾(564)

قَاَل يَا ِإْبِليُس َما َمنَ َعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ ﴿قال تعالى:  ـــــ حوار اهلل تعالى مع إبميس المعين:ج 
ٌر ِمْنُو َخَلْقَتِِن ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُو ِمْن ِطنٍي )35نَي )َأْسَتْكبَ ْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَعالِ  َها فَِإنََّك 34( قَاَل أَنَا َخي ْ ( قَاَل فَاْخرُْج ِمن ْ

يِن )33َرِجيٌم ) َعثُوَن )37( َوِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِِت ِإََل يَ ْوِم الدّْ َك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن ( قَاَل فَِإنَّ 37( َقاَل َربّْ فَأَْنِظْرِّن ِإََل يَ ْوِم يُ ب ْ
ُهْم َأَْجَِعنَي )75( ِإََل يَ ْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم )73) ُهُم اْلُمْخَلِصنَي )72( قَاَل فَِبِعزَِّتَك َْلُْغِويَ ن َّ ( قَاَل 74( ِإَلَّ ِعَباَدَك ِمن ْ

ُهْم َأَْجَِعنَي )( َْلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِمَّْن تَبِ 76فَاْلَْقُّ َواْلَْقَّ أَُقوُل )  ص[] ﴾ (75َعَك ِمن ْ

َأَلَْ يَْأِتُكْم نَ َبُأ الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم قَ ْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوََثُوَد َوالَِّذيَن ِمْن  قال تعالى:﴿ ـــــ حوار الرسل مع أقوامهم: د
َواِىِهْم َوقَاُلوا ِإنَّا َكَفْرنَا ِبَا أُْرِسْلُتْم ِبِو َوِإنَّا َلِفي بَ ْعِدِىْم ََل يَ ْعَلُمُهْم ِإَلَّ اللَُّو َجاَءتْ ُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَ ي ّْ  وا أَْيِديَ ُهْم ِف أَف ْ َناِت فَ َردُّ
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َمَواِت َواْْلَْرِض َيْدُعوُكْم لِيَ ْغِفَر لَ 7َشكٍّ ِمَّا َتْدُعونَ َنا إِلَْيِو ُمرِيٍب ) ُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم ( قَاَلْت ُرُسُلُهْم َأِف اللَِّو َشكّّ فَاِطِر السَّ
ا َكاَن  ونَا َعمَّ ى قَاُلوا ِإْن أَنْ ُتْم ِإَلَّ َبَشٌر ِمثْ ُلَنا تُرِيُدوَن َأْن َتُصدُّ رَُكْم ِإََل َأَجٍل ُمَسمِّ يَ ْعُبُد َآبَاُؤنَا فَْأتُونَا ِبُسْلطَاٍن ُمِبنٍي َويُ َؤخّْ

ِمثْ ُلُكْم َوَلِكنَّ اللََّو ََيُنُّ َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَما َكاَن لََنا َأْن نَْأتَِيُكْم ِبُسْلطَاٍن ( َقاَلْت َْلُْم ُرُسُلُهْم ِإْن ََنُْن ِإَلَّ َبَشٌر 53)
ِل اْلُمْؤِمُنوَن ) َل َعَلى اللَِّو َوَقْد َىَدانَا 55ِإَلَّ بِِإْذِن اللَِّو َوَعَلى اللَِّو فَ ْلَيتَ وَكَّ ُسبُ َلَنا َوَلَنْصِبَنَّ َعَلى َما َآَذيْ ُتُمونَا ( َوَما َلَنا َأَلَّ نَ تَ وَكَّ

ُلوَن ) ِل اْلُمتَ وَكّْ  ] إبراىيم [﴾ ...(52َوَعَلى اللَِّو فَ ْلَيتَ وَكَّ

َونَاَدى َأْصَحاُب اَْلَنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر َأْن  ﴿قال تعالى:  :ـــــ حوار أهل الجنة و أهل النار يوم القيامة ه
نَ ُهْم َأْن لَ َقْد َوَجْدنَا َما  ا َقاُلوا نَ َعْم َفَأذََّن ُمَؤذٌّْن بَ ي ْ ا فَ َهْل َوَجْدُُتْ َما َوَعَد َربُُّكْم َحقِّ ْعَنُة اللَِّو َعَلى الظَّاِلِمنَي َوَعَدنَا َرب َُّنا َحقِّ

 ] األعراف [  ﴾ (6)

َنا قَاُلوا أَْنطََقَنا َوقَاُلوا ﴿ قال تعالى: ـــــ حوار اإلنسان مع أعضائه يوم القيامة: و َِلُُلوِدِىْم َِلَ َشِهْدُُتْ َعَلي ْ

َل َمرٍَّة َوإِلَْيِو تُ ْرَجُعوَن )  ]فصمت[ ﴾ (2اللَُّو الَِّذي أَْنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُىَو َخَلَقُكْم أَوَّ

 النبوية الحوار في السنة ـــ 2

ه  فالسنة النبوية أكدتو و بينتو إذا كان القرآن الكريم  قد شّرع الحوار و أرسى قواعد       
بالمواقف العممية لرسول ا صمى ا عميو و سمم الذي اعتمد الحوار وسيمة لنشر رسالتو  و 
أسموب دعوتو، و عمى الرغم مما كان  قابمو بو قومو من أصناف األذى إال أّنو لم يحد عن ىذا 

كما حاور وفود العرب  عارضا عمييم  المنيج.  لقد حاور  صمى ا عميو و سمم  كفار قريش، 
 رسالة اإلسالم، ناىيك عن محاورتو ألصحابو  تعميما و تنظيما لممجتمع المسمم  الذين ىم نواتو.

 نماذج من حوار النبي صمى اهلل عميه و سممـــ  3

رضي ا عنو إن فتى  أبي أمامة عن حوار النبي صمى اهلل عميه و سمم مع أصحابه: ــــــ أ 
شابا أتى النبيَّ صمى ا عميو وسمم ـ فقال: يا رسول ا، ائذن لي بالزنا! فأقبل القوم عميو 
فزجروه، وقالوا: مو مو، فقال: ادنو، فدنا منو قريبا، قال: فجمس، قال: أتحبو ألمك؟، قال: ال 

يم، قال: أفتحبو البنتك؟، قال: ال والمَّو، يا والمَّو، جعمني المَّو فداك، قال: وال الناس يحبونو ألميات
رسول المَّو جعمني المَّو فداك، قال: وال الناس يحبونو لبناتيم، قال: أفتحبو ألختك؟ قال: ال والمَّو، 
جعمني المَّو فداك، قال: وال الناس يحبونو ألخواتيم، قال: أفتحبو لعمتك؟ قال: ال والمَّو، جعمني 
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 الناس يحبونو لعماتيم، قال أفتحبو لخالتك؟ قال: ال والمَّو جعمني المَّو فداك، المَّو فداك، قال: وال
ْن  قال: وال الناس يحبونو لخاالتيم قال: فوضع يده عميو وقال: المَّيّم اغفر ذنبو وطير قمبو، وَحصِّ

 في مسنده( أحمد رواه (فْرَجو، فمم يكن بعد ذلك الفتى يمتفت إلى شيء

النبي ـ صمى ا عميو وسمم ـ إلى ذلك الشاب عمى أنو فقد الحياء والخير، بل لم ينظر         
تفيم حقيقة ما بداخمو من شيوة، ولمس جانب الخير فيو، فتعامل معو ـ صمى ا عميو وسمم ـ 

والحب، فأثار عقمو الذي أثاب إلى رشده، وأرجعو إلى طريق  الشفقة بمنطق اإلقناع العقمي مع
 . امة، حتى أصبح رافضا لمرذيمة، كارىا لياالعفة واالستق

فعن ابن عباس قال: اجتمع عميو من  مع كفار قريش: صمى اهلل عميه وسممحوار النبي  ــــب 
بعد غروب الشمس عند ظير الكعبة، فقال بعضيم لبعض:  -وعّدد أسماءىم  -أشراف قريش 

ابعثوا إلى محمد فكمموه، وخاصموه حتى تعذروا فيو، فبعثوا إليو: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك 
 .ليكمموك، فأتيم

بدا ليم في أمره بدء، وكان حريصا يحب سريعا وىو يظن أنو قد   فجاءىم رسول ا
 .رشدىم، ويعز عميو عنتيم، حتى جمس إلييم

نا وا ال نعمم رجال من العرب أدخل  فقالوا: يا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك، وا 
عمى قومو ما أدخمت عمى قومك، لقد شتمت اآلباء، وعبت الدين، وسفيت األحالم، وشتمت 

 .عة، وما بقي من قبيح إال وقد جئتو فيما بيننا وبينكاآللية، وفرقت الجما

فإن كنت إنما جئت بيذا الحديث تطمب ماال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا 
ن كان  ن كنت تريد ممكا ممكناك عمينا، وا  ن كنت إنما تطمب الشرف فينا سودناك عمينا، وا  ماال، وا 

فربما  -وكان يسمون التابع من الجن الرئي  -عميك  ىذا الذي يأتيك بما يأتيك رئيا تراه قد غمب
 كان ذلك؛ بذلنا لك أموالنا في طمب الطب حتى نبرئك منو، أو نعذر فيك؟

ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم بو أطمب أموالكم، وال  : فقال ليم رسول ا
عمي كتابا، وأمرني أن أكون  الشرف فيكم، وال الممك عميكم، ولكن ا بعثني إليكم رسوال، وأنزل
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لكم بشيرا نذيرا، فبمغتكم رسالة ربي، ونصحت لكم، فإن تقبموا مني ما جئتكم بو فيو حظكم من 
ن تردوه عميَّ أصبر ألمر ا حتى يحكم ا بيني وبينكم."  الدنيا واآلخرة، وا 

نا عميك فقالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرض -  أو كما قال رسول ا
 .فقد عممت أنو ليس أحد من الناس أضيق بالدا، وال أقل ماال، وال أشد عيشا منا

فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك بو فميسير عنا ىذه الجبال، التي قد ضيقت عمينا، 
وليبسط لنا بالدنا، وليجر فييا أنيارا كأنيار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، 

ا يبعث لنا منيم: قصي بن كالب، فإنو كان شيخا صدوقا، فنسأليم عما تقول: أحق ىو وليكن فيم
أم باطل؟ فإن فعمت ما سألناك وصدقوك صدقناك، وعرفنا بو منزلتك عند ا، وأنو بعثك رسوال 

 .كما تقول

"ما بيذا بعثت إليكم إنما جئتكم من عند ا بما بعثني بو، فقد  : فقال ليم رسول ا 
ن تردوا عميَّ أصبر ألمر  بمغتكم ما أرسمت بو إليكم، فإن تقبموه فيو حظكم في الدنيا واآلخرة، وا 

 ا حتى يحكم ا بيني وبينكم."

قالوا: فإن لم تفعل لنا ىذا فخذ لنفسك، فسل ربك أن يبعث لنا ممكا يصدقك بما تقول، 
ذىب وفضة، ويغنيك عما نراك تبتغي،  ويراجعنا عنك، وتسألو فيجعل لنا جنانا وكنوزا وقصورا من

فإنك تقوم في األسواق وتمتمس المعايش كما نمتمسو، حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت 
 .رسوال كما تزعم

فقال ليم: "ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربو ىذا، وما بعثت إليكم بيذا، ولكن ا 
ن تردوه عمي أصبر بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبموا ما جئتكم ب و فيو حظكم في الدنيا واآلخرة، وا 

 ألمر ا حتى يحكم ا بيني وبينكم."

 .قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل، فإنا لن نؤمن لك إال أن تفعل

 "ذلك إلى ا إن شاء فعل بكم ذلك"فقال: 
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سألناك عنو، ونطمب منك ما نطمب، فقالوا: يا محمد ما عمم ربك أنا سنجمس معك ونسألك عما 
فيتقدم إليك ويعممك ما تراجعنا بو، ويخبرك ما ىو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا 
نا وا ال نؤمن بالرحمن أبدا،  بو؟ فقد بمغنا أنو إنما يعممك ىذا رجل باليمامة يقال لو: الرحمن، وا 

 .كك وما فعمت بنا حتى نيمكك أو تيمكنافقد أعذرنا إليك يا محمد، أما وا ال نتر 

 .وقال قائميم: نحن نعبد المالئكة، وىي: بنات ا

 .وقال قائميم: لن نؤمن لك حتى تأتينا با والمالئكة قبيال

عنيم، وقام معو عبد ا بن أبي أمية بن المغيرة بن   فمما قالوا ذلك قام رسول ا
فقال لو: يا محمد، عرض عميك  -عاتكة بنت عبد المطمب  وىو ابن عمتو -عبد ا بن مخزوم 

قومك ما عرضوا فمم تقبمو، ثم سألوك ألنفسيم أمورا ليعرفوا بيا منزلتك من ا ويصدقوك 
ويتبعوك فمم تفعل، ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون بو فضمك عمييم ومنزلتك من ا، فمم 

 .من العذابتفعل، ثم سألوك أن تعجل ما تخوفيم بو 

فوا ال أؤمن لك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سمما ثم ترقى منو، وأنا أنظر حتى تأتييا 
وتأتي معك بنسخة منشورة، ومعك أربعة من المالئكة يشيدون لك أنك كما تقول، وأيم ا لو 

 .فعمت ذلك لظننت أني ال أصدقك

أىمو حزينا أسفا لما فاتو إلى   ، وانصرف رسول ا ثم انصرف عن رسول ا 
 9بما طمع فيو من قومو حين دعوه، ولما رأى من مباعدتيم إياه.

أخرج البخاري في صحيحو عن حذيفة  نجران: نصارىمع  صمى اهلل عميه وسممـــ حوار النبي ج ـ
يريدان أن يالعناه قال: فقال أحدىما   قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول ا

 .لصاحبو: ال تفعل فو ا لئن كان نبيا فالعناه ال نفمح نحن وال عقبنا من بعدنا

 .قاال: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجال أمينا وال تبعث معنا إال رجال أمينا

 فقال: " ال يبعثن معكم رجال أمينا حق أمين."

 .راحوقال: قم يا أبا عبيدة بن الج  فاستشرف ليا أصحاب رسول ا
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 10.ىذا أمين ىذه األمة"» :  فمما قام قال رسول ا

 أسس الحوارثالثا: 

الحوار في المنظور اإلسالمي حتى يكون ناجحا و يحقق أىدافو البد أن يكون مبنيا عمى         
 أسس و قواعد منيا:

المخالف لمدين ن الحوار مع االخر اــــ اعتماد مرجعية القرآن الكريم والسنة النبوية، و إذا ك 1
 فعمى الطرف المسمم أن يتقيد بضوابط الشرعية لمحوار و التي منيا:

إخالص النية  تعالى:  لقولو صمى ا عميو و سمم:" إّنما األعمال بالنيات و إّنما لكل امرئ  ــــ أ
 ما نوى" 

الّصدق ييدي لقولو صمى ا عميو و سمم:" عميكم بالصدق فإّن  ــــ تحري الصدق في القولب 
إلى البّر، و إّن البّر ييدي إلى الجّنة، و ما يزال الرجل يصدق و يتحّرى الّصدق حتى يكتب عند 
ا صّديقا، و إّياكم و الكذب فإّن الكذب ييدي إلى الفجور، و إن الفجور ييدي إلى الّنار، و ما 

 [] رواه مسمم"يزال الرجل يكذب و يتحّرى الكذب حتى عند ا كذابا.

و عدم التسرع في اتخاذ المواقف، و عدم المجوء إلى إنياء الحوار قبل  ج ــــ التحمي بالصبر
 اكتمالو الن ذلك دليل عمى ضعف في النفس أو عدم امتالك لمحجة.

     ألن اليدف من الحوار إظيار الحق. د ــــ الخضوع لمحق متى تبين

 القمق  عمى اليوية من األخر. ــــ  تعزيز شعور الثقة بالذات مما يدفع إحساس2

ــــ قراءة عممية معمقة لمتاريخ، ألن فيم التاريخ بعين عممية و االستعداد لتقبل نتائجو  يمكنو أن  3
يقدم لنا صورا تبتعد عن النمطية في فيم األحداث  و لمتاريخ دور كبير في ثقافتنا الدينية، و أي 

 يرا عمى منظومتنا المعرفية  السائدة.إصالح في وعينا التاريخي سوف يترك أثرا كب

 ـــ فيم طبيعة الخالف اإلنساني و أنو واقع بمشيئة ا. 4

 ـــ االعتراف بالحقوق اإلنسانية و تعميم ىذه الحقوق من خالل مبدأ الحرية و العدالة. 5
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عوامل  االزدواجيةـ اعتماد الصدق   و الشفافية في التعامل مع األخر ألن الكذب و النفاق و  6
من شأنيا أن ترفع الثقة بين الناس،  فإذا كان الصدق فسوف تنكشف األطراف لبعضيا و لن 

 تكون ىناك مناطق معتمة توجب القمق لكل فريق من األخر.

ــــ تكوين مفيوم الذات الكبيرة التي تستوعب األنا و اآلخر ميما اختمفت عقيدتو و مذىبو و  7
الشعور بأن مصالح اآلخر ىي مصالح األنا بشكل من  ثقافتو. فإن ىذا ما يساعد عمى

   11.األشكال

 خاتمة: 

نخمص من ىذه الدراسة إلى أن الحوار يكتسب أىمية بالغة في منظومة الدعوة 
 .اإلسالمية، فيو أسموب أصيل من أساليب الدعوة ومعمم بارز في منيجيا الرشيد

كما أن لو دورا كبيرا في تأصيل الموضوعية ورد الفكرة المغرضة القائمة إن اإلسالم دين القير، 
نو انتشر بالسيف كما روج لو أعداء اإلسالم من مستشرقين ومنّصرين .   وا 

فمو كان صحيحا أن اإلسالم دين السيف لما كان لمحوار معنى، وقد حفل القرآن الكريم   
حوار تأمر بو وتحض عميو وتنوه بقيمتو وتقدم نماذج من حوارات بعشرات النصوص حول ال

األنبياء والمرسمين، وتقدم نماذج من الحوارات التي ينبغي أن يسمكيا الدعاة إلى ا مع مختمف 
 أصناف المدعوين من أىل الكتاب والمشركين والمالحدة ومنكري البعث وغيرىم.

َ الرُّْشُد  تعالى: ﴿مع قولو و أين تجد ىذه الدعاوي المغرضة مكانتيا  يِن َقْد تَ بَ نيَّ ََل ِإْكرَاَه ِف الدّْ

يٌع َعِليٌم )ِمَن اْلَغيّْ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمْن بِاللَِّو فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى ََل اْنِفَصاَم ْلََ   ﴾( 254ا َواللَُّو َسَِ
َا يَ ْهَتِدي لِنَ ْفِسِو َوَمْن َضلَّ ﴿ أو قولو: ]البقرة[  َا ُقْل يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكُم اْلَْقُّ ِمْن َربُّْكْم َفَمِن اْىَتَدى فَِإَّنَّ  فَِإَّنَّ

َها َوَما أَنَا َعَلْيُكْم ِبوَِكيٍل )  [.يونس]  ﴾ (53َيِضلُّ َعَلي ْ
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 الخطاب الديني إلاسالمي تجديدو لدى مسلمي الغرب الهوية الوطنية 

 

  د/آمال عيد                        حازم درويش املصري  د/

 جامعة تشاي تشنج                   جامعة تشاي تشنج    

                         تايوان       تايوان

       
 :ممخص 

لقد أضحى موضوع تجديد الخطاب الديني في العالـ اإلسالمي مف أكثر المواضيع 
المتداولة في الفترة األخيرة، ولـ تكف فكرة تجديد الخطاب الديني وليد المحظة الراىنة حيث أف 
الدعوات إلى الشروع في القياـ بتمؾ اإلصالحات ىي دعوات نجدىا في عصور مبكرة في التاريخ 

 و في الحضارة اإلنسانية.المسمميف مساىمة ي ف وتأتي غالبًا مرافقة لحاالت ىبوطاإلسالمي، 
ضافة نصوص جديدة بؿ تجديد  المقصود بالتجديد ىنا ليس تجديد الديف نفسو مف خالؿ حذؼ وا 

 . فيـ النص الديني ىذا الفيـ القائـ أساسًا عمى العقؿ

الدولة القومية الحديثة والحدود بالتزامف مع ظيور و خالؿ القروف الثالثة الماضية و 
لشعوب، ظيرت قضية اليوية الدينية في داخؿ الدولة القومية، ىذه المسألة التي بيف ا السياسية

منذ فجر اإلسالـ عديدة السائد الذي لـ يألؼ طواؿ قروف  )اإلسالمي( شكمت تحد لمخطاب الديني
ج حدود ديار اإلسالـ، حيث الخطاب ع جماعات مسممة بأكمميا خار و مسألة الحدود السياسية ووق

الديني واجتيادات عمماء المسمميف كانت مبنية عمى حقيقة واقعة حينذاؾ فيما يخص الحدود 
قائـ إلى اليـو  السياسية وىي تقسيـ األقاليـ إلى ديار اإلسالـ وديار الكفر، والزاؿ ىذا المصطمح

 .مى المفيـوتغيرات اليائمة والجديدة التي طرأت عدوف اعتبارات لم
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–ىي سمسمة اليجمات التي حدثت اث التي جددت طرح ىذه المسألة ومف جممة األحد
عمى أىداؼ غربية نفذىا مسمموف ينتموف إلى جنسيات  -والتي مف المتوقع أف ال تكوف األخيرة

في  فنيالقاط المسمميف وتغميبحيث تثار أسئمة عف اليوية الدينية مف غير الدوؿ اإلسالمية. 
ب ال ينطوي عمى مفاضمة فحسب يعمى اليوية الوطنية، ىذا التغملالنتماء الديني الدوؿ الغربية 

 بؿ ينطوي عمى تضاد وتصارع بيف االنتماءيف الديني والوطني.

ييدؼ ىذا الفصؿ إلى التعرؼ عمى مفيـو اليوية واالنتماء في الخطاب الديني 
اء المسمميف المتقدميف والمتأخريف، وكذلؾ ييدؼ إلى اإلسالمي باالعتماد عمى جممة مف أراء عمم

تبياف األسباب التي تجعؿ ىذا الخطاب بحاجة إلى مراجعة وتجديد لمواكبة التغيرات الجذرية التي 
جديدة تقـو عمى  )خطاب(طرأت عمى مفيـو الدولة واالنتماء وأخيرًا ييدؼ أيضًا إلى إيجاد مقاربة 

 أساس المعطيات الجديدة بما ال تتعارض مع النص الديني.

 : الخطاب الديني، الدولة القومية، اليوية.كممات مفتاحية

 مقدمة:

ب الحديث عف تجديد الخطاب عمى الرغـ مف أنو ما تزاؿ نسبة كبيرة مف المسمميف تتجن
لدييا  جياتىذا الخطاب قادمة مف الديني، خصوصًا أف بعض األصوات التي تدعو إلى تجديد 

غايات سياسية وليس اليدؼ مف وراءىا الحرص عمى مصمحة اإلسالـ كأمة وديف، إال أف ذلؾ ال 
ينفي الحاجة إلى ضرورة النظر في الخطاب الديني الذي تراكـ عمى مدار أربعة عشر قرنًا مف 

نظومة أصبح لدينا مف الزمف وجزءًا كبيرًا منو تشكؿ مف اجتيادات وأقوؿ العمماء عمى مر العصور
ولكي ال نقع ضحية لسوء  .تقميدية غير قادرة عمى مواكبة المستجدات في العصر الراىففقيية 

األحكاـ األساسية فيـ مف أي أحد يجب التأكيد عمى أف تجديد الخطاب الديني ال يتطرؽ إلى 
في أي  ذلؾ في نقاط يمكف االرتكاز عمييا عند الشروعمحمد الزحيمي ولقد أوجز الدكتور ، 1ةالثابت

 نقاش ييدؼ إلى تجديد الخطاب وىي كالتالي:

إف األحكاـ األساسية الثابتة في القرآف والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسيا بنصوصيا  -1
األصمية: اآلمرة والناىية، كحرمة الظمـ ، وحرمة الزنى والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب 
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وحماية الحقوؽ، فيذه ال تتبدؿ بتبدؿ الزماف، بؿ ىي التراضي في العقد، ووجوب قمع الجرائـ 
 أصوؿ جاءت بيا الشريعة إلصالح الزماف واألجياؿ، وتتغير وسائميا فقط.

إف أركاف اإلسالـ وما عمـ مف الديف بالضرورة ال يتغير وال يتبدؿ، ويبقى ثابتا كما ورد، وكما  -2
 .كاف في العصر األوؿ ألنيا ال تقبؿ التبديؿ والتغيير

إف جميع األحكاـ التعبدية التي ال مجاؿ لمرأي فييا، وال لالجتياد، ال تقبؿ التغيير وال التبديؿ  -3
 بتبدؿ األزماف واألماكف والبمداف واألشخاص.

إف أمور العقيدة أيضا ثابتة ال تتغير وال تتبدؿ وال تقبؿ االجتياد، وىي ثابتة منذ نزوليا ومف  -4
 2.بقيف، حتى تقـو الساعة، وال تتغير بتغير األزمافعيد األنبياء والرسؿ السا

وليذا يجب التطرؽ إلى الموضوعات التي تحتاج إلى تجديد في الخطاب الديني بحذر 
بحيث ال تصطدـ مع الثوابت المذكورة آنفًا ومف جممة ىذه المسائؿ التي أخذت حيزًا البأس بو في 

يتـ تداوليا عمى نفس النطاؽ رغـ تراجع مدلوالت المصطمح ىو  ؿالخطاب اإلسالمي واليزا
مصطمح "دار اإلسالـ ودار الكفر أو دار الحرب"، ويدخؿ في سياقو مسألة اليوية الوطنية لمفرد 

 واالنتماء والتي حظيت باىتماـ كبير مف طرؼ عمماء االجتماع المعاصريف.

 مي الهوية واالنتماء الوطني في الخطاب اإلسالأوال: 

يعتبر مفيـو اليوية بشكمو الحالي مف المفاىيـ المعاصرة إال أف أصميا يرجع إلى بداية 
نشوء الجماعات البشرية حيث أف لكؿ جماعة أو أمة خصائصيا وسماتيا التي تتميز بيا، وتترجـ 
روح االنتماء لدى أبنائيا، وتسعى كؿ أمة إلى تعزيز االنتماء الوطني في نفوس أبنائيا منذ 

 لجني عوائدىا مستقباًل. ىاالصغر لشحذ طاقتيـ واستثمار 

ومع ظيور اإلسالـ وقياـ الدولة اإلسالمية تشكمت ىوية لممسمميف تعتمد عمى الديف في 
األساس ولكنيا في ذات الوقت محصورة في مكاف محدد وىو المكاف الذي يخضع لسمطاف 

الوطف( لكي تكوف ىوية كاممة، وىذا ما اليوية اإلسالمية باألرض ) ارتبطتالمسمميف وبالتالي 
عبر عنو محمد سعيد البوطي في تعريفو لميوية اإلسالمية والالإسالمية حيث عرؼ اليوية 



  الخطاب الديني بين التأصيل و التجديد  .............................................................. الثانياملحور 
 

158 

اإلسالمية بأنيا تقـو عمى أساس االنتماء إلى اإلسالـ تدينًا، أو االنضواء تحت سمطاف دولة 
النتماء ألي ديف آخر غيره، مع عدـ إسالمية نظامًا. أما اليوية الإلسالمية فتقـو عمى أساس ا

 .3االنضواء لسمطاف المجتمع اإلسالمي ونظامو

وفي التراث اإلسالمي نجد أف الفقياء المتقدميف عبروا عف حب الوطف لكوف الوطف في وقتيـ 
يمثؿ دار اإلسالـ وأف جؿ المسمميف آنذاؾ كاف يقطنوف دار اإلسالـ، ومف األمثمة عمى قيمة حب 

ؽ العمماء عمى أف العدو إذا دخؿ دار اإلسالـ يكوف قتالو فرض عيف عمى كؿ مسمـ ااتفاألوطاف 
الجياد اليـو فرض كفاية إال أف ينزؿ الكفار ببمد المسمميف  )الشافعية( قاؿ أصحابنا»"قاؿ النووي :

  4"فيتعيف عمييـ الجياد فإف لـ يكف في أىؿ ذلؾ البمد كفاية وجب عمى مف يمييـ تتميـ الكفاية
 وىذا رأي جميور عمماء المسمميف.

وعميو, فإننا ال نجد لبسًا في الفقو اإلسالمي عمى حب الوطف ووجوب الدفاع عنو 
والتضحية في سبيمو وذلؾ الرتباط اإلسالـ والمسمميف الوثيؽ بيذا الوطف حيث عرؼ بدار 

ي العالـ اإلسالـ ويقابمو مصطمح دار الكفر، ومع التغيرات التي طرأت عمى شكؿ الحكـ ف
اإلسالمي الذي كاف يبني الفقياء أرائيـ عميو وانييار نظاـ الحكـ المركزي ونشوء الدويالت 
اإلسالمية إال أف ذلؾ لـ يغير كثيرًا مف اآلراء القديمة فيما يتعمؽ بتقسيـ األقاليـ إلى دار إسالـ 

أكيد عمى انتمائيـ ودار حرب خصوصًا مع بقاء جموع المسمميف داخؿ حدود تمؾ الدويالت مع الت
: "أما بعد التاسع عشر مف عمماء القرف يقوؿ الشوكانيوفي ىذا السياؽ  لموطف اإلسالمي الكبير،

انتشار اإلسالـ واتساع رقعتو وتباعد أطرافو فمعمـو أنو قد صار في كؿ قطر أو أقطار الوالية 
ضيـ أمر وال نيي في قطر إلى إماـ أو سمطاف وفي القطر اآلخر أو األقطار كذلؾ، وال ينفذ لبع

اآلخر وأقطاره التي رجعت إلى واليتو؛ فال بأس بتعدد األئمة والسالطيف ويجب الطاعة لكؿ واحد 
 5منيـ بعد البيعة لو عمى أىؿ القطر الذي ينفذ فيو أوامره ونواىيو وكذلؾ صاحب القطر اآلخر"

لغاء نظاـ الخالفة الذي كاف ي شكؿ حاضنة لجموع ومع انييار الدولة العثمانية وا 
المسمميف وما تاله مف ظيور دوؿ نظاـ ما بعد الحرب العالمية األولى في القطر اإلسالمي 
وأيضًا عمى مستوى الدوؿ الغربية حدث تغير كبير في التركيب الديني لمدولة الحديثة فظيرت 
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د ادخوؿ أعد أقمية مسممة تتزايد باطراد نتيجة لتقسيمات ما بعد الحرب، وموجات المجوء وكذلؾ
كبيرة مف السكاف األصمييف إلى اإلسالـ، أدى ذلؾ إلى بروز إشكالية االنتماء الوطني لممسمميف 
في األقطار الجديدة أماـ الفقياء، والمالحظ أف الخطاب الديني لـ يستوعب كؿ ىذه التغيرات 

ـ لألقاليـ حيث بالشكؿ الكافي وبالتالي كانت استجابتو ليا محدود وظؿ متمسؾ بالتقسيـ القدي
تطرؽ إلى االنتماء الوطني في الدوؿ اإلسالمية وأغفؿ تمامًا المسمميف المنتميف إلى دوؿ غير 

قد إسالمية، ويمكف إظيار ىذه اإلشكالية مف خالؿ بعض الفتاوى التي تتعمؽ باالنتماء الوطني، ف
دية بجواز أف يقوؿ الشخص: أفتت المجنة الدائمة لمبحوث العممية واإلفتاء بالمممكة العربية السعو 

"أنا وطني"، إذا كاف المقصود مف ذلؾ التعريؼ بأف يحمؿ الجنسية الوطنية وليس مف دولة أخرى 
، وأفتى عبدالعزيز بف باز بجواز حب الوطف إف كاف 6وليس لمتفاخر عمى إخوانو المسمميف

إسالميًّا، وأف يسعى الستقرار إسالميًّا، وعمى اإلنساف أف يشجع عمى الخير في وطنو وعمى بقائو 
 .7أوضاعو وأىمو

إف اشتراط الشيخ ابف باز بأف يكوف البمد مسمـ لجواز حبو مف طرؼ المسمـ الذي يعيش 
فيو ىو في حقيقتو دعوة ضمنية لرفض حب الوطف الذي يشكؿ أبسط تعبير عمى االنتماء إذا لـ 

ر اإلسالـ وديار الكفر عمى الوعي يكف البمد مسمـ، وذلؾ بسبب استمرارية ىيمنة مفيـو ديا
اإلسالمي الذي ينظر إلى البالد غير اإلسالمية عمى أنيا بالد كفر أو حرب وىي بذلؾ تعتبر 

 رديؼ لخيانة األمة والديف. 

 تقسيم أضحى من الماضيثانيا: 

إف التقسيـ القديـ الذي الزاؿ سائدًا في الخطاب اإلسالمي لـ يطرح خيارًا ثالثًا فإما أف 
يكوف في ديار اإلسالـ أو ديار الكفر بشقيو المحارب والميادف والمعروؼ أف العالقة بيف الداريف 
ف سادىا في فترات محدودة نوع مف الميادنة والسمـ، وىذا ما  تتصؼ تاريخيًا بالصراع والتنافس وا 

أ في كاف يمنع وجود جاليات مسممة تعيش في خارج حدود ديار اإلسالـ، ومع التحوؿ الذي طر 
كافة الصعد وخصوصًا فيما يتعمؽ بحقوؽ األفراد وسيولة االنتقاؿ والعيش بيف األقطار وكذلؾ 
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ضماف الحرية الدينية لألقميات وغيره بحيث أصبح المسمميف قادريف عمى العيش في بالد غير 
 إسالمية وممارسة شعائرىـ الدينية بحرية دوف تيديد أو خطر عمى حياتيـ.

ظيار الشعائر اإلسالمية في بالد الكفر يفرغ ىذا التبدؿ الكبي ر في مجاؿ ممارسة وا 
التقسيـ السائد في الخطاب الديني مف محتواه فمقد بّيف الفقياء أف المعيار ىو إظيار شعائر 

 صالة الجمعة، والعيديف، وصـو رمضاف، والحج، دوف أي مانع أو حرجاإلسالـ الكبرى مثؿ 
قسـ يسكنو ، سالـ ثالثة أقساـف دار اإلأالييتمي  ابف حجربّيف حتى لو غمب عمييا الكفار ولقد 

وقسـ كانوا يسكنوه ثـ غمب عمييـ  ،ممكوه أو ال، وقسـ فتحوه وأقروا أىمو عميو بجزية ،المسمموف
ر . فمـ يستثني ابف حجر القسـ الثالث حتى بعد غمبة الكفار وفرض سمطانيـ عمى 8الكفا

وتصير دار " كثر وضوحًا في تعريؼ دار اإلسالـ عندما قاؿأابف عابديف المسمميف. وقد كاف 
ف لـ ا  و  ف بقي فييا كافر أصمي,ا  كجمعة وعيد, و  سالـ فييا,سالـ بإجراء أحكاـ اإلإالكفر دار 

 .9سالـتتصؿ بدار اإل

واستنادًا إلى التعريفات السابقة يمكف اعتبار بالد الغرب مثؿ الواليات المتحدة ودوؿ 
بالد إسالمية وىذا أمر غير مستساغ لكوف ىذه الدوؿ غير مصبوغة بصبغة أوروبا وغيرىا 

 اإسالمية ال دينيًا وال تاريخيًا وال ثقافيًا حتى لو سمحت لممسمميف بممارسة شعائرىـ الدينية وأظيرو 
االحتراـ لمعتقدات المسمميف في مختمؼ المناسبات، وفي نفس الوقت ال يمكف أف نطبؽ عمى ىذه 

طره الفقياء مف أحكاـ عمى بالد الكفر، كوف المسمـ يستطيع أف يأمف بإيمانو دوف الدوؿ ما س
 خوؼ مف تبعات إظيار دينو.

، ففي بداية جوابو نفى 10ؿ الشيخ ابف عثيميف عف الضابط لمعرفة بالد الكفارئوقد س
سالمية عف دوؿ غير إسالمية مثؿ الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والياباف أف تكوف بالد إ

ومف ثـ وضع قاعد قاؿ فييا "ما كانت تقاـ فييا شعائر اإلسالـ فيي بمد إسالـ" بالرغـ أنو ال 
يوجد خالؼ عمى أف تمؾ الدوؿ المذكورة في بداية فتواه مشمولة في القاعدة التي يحكـ عمييا 

 كوف البمد مسمـ أـ ال.



  الخطاب الديني بين التأصيل و التجديد  .............................................................. الثانياملحور 
 

161 

إلى ديار اإلسالـ وديار ومف ىنا تظير إشكالية لدى الخطاب الديني عف تقسيـ البالد 
الكفر، وأف أغمب الفقياء مازالوا متمسكيف بشكؿ مثير لمدىشة بيذا المصطمح عمى الرغـ بأف فكرة 
تقسيـ العالـ إلى ديار ال يوجد ليا أصؿ ال في الكتاب وال في السنة، ولـ تذكر حتى في عيد 

وؿ مف تكمـ فييا بعض الخالفة الراشدة، وأف أوؿ ظيور ليا كاف في العصر األموي حيث أ
الفقياء مثؿ أبو حنيفة واألوزاعي، ومف ثـ تكمـ في ىذا المصطمح الفقياء الالحقيف بدوف تعريؼ 

 قطعي وواضح لو نظرًا لعدـ وجوده في ال في النصوص المقدسة. 

ولقد كانت ىناؾ محاوالت مف بعض الفقياء لتجنب ىذا التناقض الحاصؿ حاليًا بيف 
وذلؾ بالتركيز عمى ديار الكفر بتفصيؿ أكبر حيث تـ تقسيميا إلى دار حرب المفيـو والواقع، 

، بحيث يستطيع المسمـ ممارسة شعائره الدينية بحرية داخؿ المجتمعات 11موادعةو  ىدنةودار 
غير المسممة، في حيف ذىبت بعض المدارس اإلسالمية المعاصرة إلى تبني خطاب يبتعد عف 

ىذه المدرسة مثؿ الد الدنيا بالنسبة لممسمميف ىي بالد دعوة، وفقياء أف كؿ بمفيـو الديار ويقوؿ ب
وما "وكؿ العالـ ُيعتبر أمة محمد  "أمة اإلجابة"و "أمة الدعوة"يقسموف العالـ إلى الشيخ القرضاوي 

فيو جاء يخاطب العالميف جميعًا فبعضيـ استجاب لو وىذه أمة  "أرسمناؾ إال رحمة لمعالميف
الزاؿ في مرحمة الدعوة وىذه أمة الدعوة ودار ىذه البالد ىي دار دعوة مف غير اإلجابة وبعضيـ 

 .12كالـ

وعمى الرغـ مف تمؾ المحاوالت إلى أنو مازاؿ مفيـو الديار ىو المييمف عمى الخطاب 
الديني حتى بيف الفقياء األكثر انفتاحا وتجديدًا مثؿ البوطي والقرضاوي كما ذكرنا آنفًا، وكذلؾ 

غير اإلسالمية، خصوصًا في ظؿ تزايد الاإلشكالية األىـ وىي اليوية الوطنية لموطني الدوؿ 
غير اإلسالمية وعدـ معرفة المسمميف الجدد في تمؾ البالد ألي وطف الد المسمميف في الدوؿ أعدا

غير وطنيـ األـ بخالؼ المياجريف مف دوؿ إسالمية، فوفقًا لإلحصائيات فإف نسبة انتشار 
ؿ المثاؿ كاف عدد المسمميف في بياإلسالـ في المجتمعات الغربية في زيادة مضطردة فعمى س

مميوف في  2.6مميوف شخص وارتفع ىذا العدد إلى  1.6 حوالي 2000المتحدة سنة الواليات 
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وأف أغمب الزيادة جاءت باعتناؽ األمريكيوف  13ةبالمائ 67بنسبة زيادة قدرىا  2010عاـ 
 لإلسالـ. 

ىذا الواقع الجديد فتح النقاش حوؿ مسألة اليوية لدى مسممي الغرب، ولكف الفقياء 
ا إلى ىذه المسألة بشكؿ عميؽ حيث تطرقوا إلييا مف خالؿ الخطاب السائد المعاصريف لـ يتطرقو 

بوجود تقسيـ لمعالـ إلى بالد إسالـ وبالد كفر، وبالتالي تركوا المسمميف الجدد لمصيرىـ فيما 
يخص مسألة االنتماء الوطني، مما أدى إلى حالة مف التيو أو المبس لدى ىذه الفئة مف المسمميف 

سة فئة قميمة منيـ ألعماؿ عنؼ ضد مجتمعاتيـ وأوطانيـ اعتقادا منيـ أنيـ نتج عنيا ممار 
يقوموف بنصرة دينيـ بيذه األعماؿ، ومع اتساع ىذه الظاىرة وجمود الخطاب الديني في ىذه 
المسألة تُرؾ المجاؿ أماـ باحثي الغرب لمناقشة ىذه اإلشكالية التي مف المفترض أف يتصدى ليا 

د ظيرت العديد مف الدراسات التي تناولت إشكالية اليوية لدى مسممي الغرب عمماء المسمميف وق
 14ولكنيا لألسؼ كانت في أروقة ومنصات غير عربية.

وكاف ىناؾ بعض المحاوالت لتغطية ىذه المسألة إلى أنيا تبقى فردية ُنشرت أغمبيا مف 
 15ألمريكي طالؿ أسدجامعات غربية وكتابات بغير المغة العربية مثؿ محاوالت الفيمسوؼ ا

وغيرىـ، ولكف ىذه  16والمصري السويسري طارؽ رمضاف سيد محمد نقيب العطاسوالماليزي 
المحاوالت يغمب عمييا طابع إما أنثربولوجي أو فمسفي أو اجتماعي وليست ديني محض ومثؿ 

واسطة ىذه الدراسات تبقى ذات تأثير محدود عمى الخطاب الديني الذي غالبًا ما ترسـ مالمحو ب
 التي يقودىا عمماء الديف. 17المدارس الفقيية الشيخية

 نحو هوية إسالمية في الغربثالثا: 

إف الوضع الحالي وىو وضع متوقع أف يتـ ترسيخو سيما في ظؿ دراسات إحصائية 
إستشرافية تؤكد عمى نمو عدد المعتنقيف لإلسالـ في العالـ وخصوصًا في البمداف الغربية، وىو 
بالتالي يفرض عمى الخطاب الديني التخمي عف الفكرة التقميدية في تقسيـ العالـ واالعتراؼ بشكؿ 

بأحقية مسممي الغرب في أف تكوف لدييـ ىوية غربية وكونيـ مسمموف في الوقت  ال لبس فيو
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ذاتو، ىذه المقاربة ليست جديدة بؿ ىي موجودة ولكنيا تحتاج إلى مزيد مف التعميـ بيف مواطني 
 الدوؿ الغربية مف المسمميف.

ف كانت تجد ما يناقضيا في  التراث إف فكرة المواطنة ال تتعارض مع أحكاـ الشريعة وا 
بد مف اإلشارة ىنا اإلسالمي الذي بُني عمى وقائع تختمؼ اختالؼ جذري عف الوضع الحالي، وال

إلى أف المواطنة تفرض وجوب إتباع أوامر الدولة والتي قد ينطوي بعضيا عمى أمور مخالفة 
لمشرع مثؿ التجنيد في جيوش تقـو بأعماؿ عدائية ضد شعوب أخرى والتي غالبًا ما تكوف 

مية وىنا يجدر أف يقدـ الوالء لمديف عمى الوالء لموطف ورفض ما يتعارض مع مبادئ الديف إسال
 الصريحة. 

وكما ذكرنا آنفًا أف ىذه المقاربة موجودة ولكنيا غير معممة بالشكؿ الكافي بيف مسممي 
األمريكي الغرب، ومف أبرز النماذج وأكثرىا شيرة عمى المسمـ الغربي، نموذج بطؿ المالكمة 

العالمي محمد عمي كالي الذي ال يمكف تصوره بغير ىويتو األمريكية وفي نفس الوقت طبع في 
أذىاف الجميع عمى أنو المسمـ والعضو الصالح في مجتمعو، فقد ظؿ محمد عمي األمريكي المسمـ 

إلى  1955 الممتـز يمبي نداء الوطف وممتـز بتعاليـ دينو، وحينما تدخمت بالده في حرب الفيتناـ
أعمف رفضو ليذه الحرب وعندما أجبر عمى المشاركة فييا لـ ينصع لألوامر واستجاب  1975

: "ىذه الحرب ضد تعاليـ القرآف، لممبادئ التي تمثؿ اإلسالـ في جوىرىا، وقد صرح بذلؾ قائالً 
ننا  أعمف ليس مف المفترض أف نخوض حروبا إال إذا كانت في سبيؿ اهلل". كما  -كمسمميف  -وا 

ونتيجة لذلؾ تـ سحب لقب البطولة منو  18: "لف أحاربيـ فيـ لـ يمقبوني بالزنجي"1966في عاـ 
ولقب برياضي ستعاد المقب الكف الحقًا . 1967لتخمفو عف الالحؽ بالخدمة في الجيش في عاـ 

  .معاً  وأصبح مميـ وقدوة ومصدر فخر لمشعب األمريكي والمسمميفالقرف العشريف 

إف نموذج محمد عمي كالي يجسد المقاربة الصحيحة ليوية المسمـ في المجتمعات 
فيي ال مشابية، إعطاء أمثمة ونماذج أخرى مع الغربية والتي لبد أف تُعزز في الخطاب الديني 

تتعارض مع أحكاـ الشرع وفي نفس الوقت تفرض أداء الواجبات تجاه الوطف الذي ينتمي إليو، 
اقض يتـ تقديـ مبادئ الديف خصوصًا مع وجود مساحة كافية مف الحرية التي وفي حاؿ وقع التن
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تسمح لمواطني الدولة باالعتراض عمى سياساتيا حتى في حاالت الحرب كما شيدنا في معارضة 
تعزيز ىذا الخطاب لو مردود إف وكذلؾ مواطنيف لحروب بمدانيـ مثؿ حرب العراؽ وغيرىا، 

سالمية في الغرب عالوة عمى أنو يشكؿ جوىر اإلسالـ في السماحة إيجابي كبير عمى الدعوة اإل
 والتعايش مع األخر.

 

 

 :خالصة

الخطاب الديني في كثير مف جوانبو يحتاج إلى تجديد، ىذا التجديد خالصة القوؿ أف 
يجب أف يقـو عمى ضوابط وأسس ال تتناقض مع مبادئ العقيدة، تستيدؼ مراجعة األحكاـ التي 

، ومف األمثمة عمى ذلؾ تقسيـ العالـ إلى  ةسياقات تاريخية لـ تعد موجودصدرت في ظؿ  اليـو
حيث يعيش اليـو جاليات مسممة مف أصوؿ المحارب والميادف( بشقيو ديار إسالـ وديار كفر)

غربية أصبح لدييـ إشكالية في االنتماء واليوية دفعت البعض إلى استحالؿ العنؼ ضد 
في أوسط ومجتمعات غير إسالمية تفرض عمى  اً كبير  اً ـ يشيد انتشار مجتمعاتيـ، ورغـ أف اإلسال

الخطاب الديني تقديـ رؤى لمفئات الجديدة، ولكف بالنظر إلى جيود العمماء المتقدميف والمتأخريف 
 استجابتيـ محدودة وغير كافية عمى ىذه التغيرات.  نجد أف

إف األصؿ في اإلسالـ في تعاطيو مع المستجدات ىو الحمية وعدـ التحريـ ما لـ يأتي 
، ومف ىذا المنطمؽ يجب التعامؿ مع اليوية الغربية بنفس المنطؽ، وأحكاموشيء يناقض تعاليمو 

ذا فرضت بعض جزئيات المواطنة القياـ بشيء يخالؼ تعاليـ اإلسالـ عندىا يجب أف تقدـ  وا 
ـ وفي نفس الوقت االلتزاـ بباقي واجبات المواطنة التي ال تتنافى مع الشرع. وىذا تعاليـ اإلسال

 يمكف أف يكوف منطمؽ يتـ مف خاللو إيجاد حاؿ إلشكالية اليوية واالنتماء لدى مسممي الغرب.
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 :الهوامش و المراجع
                                                           

ىناؾ أحكاـ قميمة أجبرت عمى تجديد نفسيا في عممية تـ فييا تجاوز المعنى الحرفي لمنص الشرعي   1
ولكنيا حافظت عمى الحكـ أو الشعيرة نفسيا ومثاؿ عمى ذلؾ كفارة عتؽ الرقبة وكذا شعيرة زكاة الفطر 

ث عمى " الشعير" حيث أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قد شرعيا طعامًا ، بمقدار صاع، وقد نص الحدي
و"التمر" و"اإلقط"، وىي اآلف ليست أطعمة في كثير مف البمداف، فالشعير صار طعامًا لمبيائـ، والتمر 
صار مف الكماليات، واإلقط ال يكاد يأكمو إال القميؿ. ولذلؾ أفتي العمماء بجواز إخراج الماؿ أو كؿ بمد 

 رز، وآخر يفتي بإخراجيا ذرة ... وىكذا.بحسب طعاميـ الدارج عندىـ، فبعضيـ يفتي بإخراج األ

 319القواعد الفقيية عمى المذىب الحنفي والشافعي لمدكتور محمد الزحيمي ص   2

 .(201محمد سعيد رمضاف البوطي، قضايا فقيية معاصرة، )ص 3

النووي، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية،  4
 (.9ص - 13ىػ )ج1392

 .)512 ص - 4ج(ىػ،1405الطبعة األولى،  ،الشوكاني، السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار 5

 2ـ، )ج2000، 3السعودية، ط -فتاوى المجنة الدائمة لمبحوث العممية واإلفتاء، دار بمنسية، الرياض  6
 (.218-217ص

ىػ، الرياض، الجزء 1418مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة، جمع وترتيب: محمد الشويعر، دار القاسـ،  7
 (.317التاسع )ص

 269ص 9تحفة المنياج: البف حجر الييتمي ج 8

 175ص 4حاشية ابف عابديف ج 9

10  https://www.youtube.com/watch?v=K2QLJ3zsTkg  

   http://binbayyah.net/arabic/archives/386دار اإلسالـ ودار الكفر عبداهلل بف بيو،   11

برنامج الشريعة والحياة مع الشيخ يوسؼ القرضاوي  "الجاليات اإلسالمية في بالد  قناة الجزيرة  12
  09/05/1999" تاريخ الحمقة 2الجاليات اإلسالمية في بالد الغرب ج 2الغرب ج

https://www.youtube.com/watch?v=K2QLJ3zsTkg
https://www.youtube.com/watch?v=K2QLJ3zsTkg
http://binbayyah.net/arabic/archives/386
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http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/3في-اإلسالمية-/الجاليات-

  2ج-الغرب-بالد

13  Number of Muslims in the U.S. doubles since 9/11  

http://www.nydailynews.com/news/national/number-muslims-u-s-doubles-9-11-

article-1.1071895  

14  Look to “Muslim identity: The European context” by Siobhán McPhee 2005 

 Understanding Muslim Identities: From Perceived Relative Exclusion to“ و 

Inclusion” By Samina Yasmeen in 2008  و “Muslim Integration into Western 

Cultures: Between Origins and Destinations” by Ronald Inglehart and Pippa 

Norris in 2009. 

15  Look to “Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity”  

"Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity" by Talal Asad.  

 أنظر عمى سبيؿ المثاؿ "أف تكوف غربي مسمـ" و "مسمـ غربي: بناء ومساىمة" لطارؽ رمضاف 16

المذىب الشيعي األثنا عشرية الذي أُسس عمى يد داخؿ  بالمدرسة الفقييةغير مقصود بالشيخية ىنا  17
 .الشيخ أحمد بف زيف الديف األحسائي

18 King of the World: Muhammad Ali and the Rise of an American Hero P. 

287. 

 

 

 

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/3/الجاليات-الإسلامية-في-بلاد-الغرب-ج2
http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/3/الجاليات-الإسلامية-في-بلاد-الغرب-ج2
http://www.nydailynews.com/news/national/number-muslims-u-s-doubles-9-11-article-1.1071895
http://www.nydailynews.com/news/national/number-muslims-u-s-doubles-9-11-article-1.1071895
http://www.nydailynews.com/news/national/number-muslims-u-s-doubles-9-11-article-1.1071895
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 الخطاب الديني بين الانتاج املعرفي و اعادة انتاج املشروع الحضاري 

 

                                                                            أ.عويس ي خيرة                      فايزة       التونس ي د.

 جامعة الاغواط                   جامعة الاغواط                                          

 الجزائر           الجزائر      

 : مقدمة 

ضررررر و ث لوحرررررح  ود التدرررررث  ورررررن  ثيرررررث و وحرررررح  ود  ا وررررر   اليرررررو  ان التغييررررر   ررررر   
الوو رررررب صمرررررة ت رررررحيث لغررررر  ال ررررروا  و ال  ررررر   ا سرررررفوي  ترررررب التررررر  يي و لح وررررر  ال و رررررب الرررررثي ب 

الرررررفي يرررررثتح ال ررررر ث لت  يرررررر التررررر  يي و و ررررر    ضررررر  ث   ت ررررر  صرررررن و ال دررررر ل و الالررررر   ال حررررر   
 ررررح صمررررة  سررررن الحف رررر  ا  تو صيرررر    كرررر  ا ترررر اث تررررب الو توررررح ا تتحرررر لي  الررررثين ا سررررفوب ت

و تو سرررررررك   و ورررررررو ال  ااررررررر ج الوو ررررررروثث و لو ررررررر   ا  توررررررر صب و ا دررررررر ف ا تكررررررر   ورررررررن ا تكررررررر   
و التكررررررررثيل و التدميررررررررث ا صوررررررررة و ال ررررررررح صمررررررررة ا  ت رررررررر ث و الو ررررررررح و و الوويترررررررر   الويترررررررر  

 ا و تررررررب التلررررروي  و ا  ت ررررر ث  و اللد ترررررر  ورررررن ال  لوويررررر  ا يثولو يرررررر  كوررررر  سرررررو    وررررررن  ورررررب
 رررررر    سررررررو  او ا فق : ا لررررررو ا  دررررررج ورررررر  تررررررب ا     ويحرررررر  لورررررر  ال ررررررج وررررررين  ررررررفا ال ررررررثث 

و و لترررررررر لب ت لد صررررررررثث ال ررررررررمو  ل  ررررررررف   1 مرررررررروو   لكررررررررن او الرررررررر  ويرررررررر    ا رررررررر  ص يرررررررر   كرررررررري  ق
يغيررررر    ررررر   ب و ال ضررررر  ي  رررررو ال ررررروا  و الالررررر   و توررررر ث  ا تكررررر   و الوحمووررررر ج ا سرررررفو

ثتح و لو شررررر  و ا كرررررثا  و ي رررررثي لم ررررر ال الوسرررررتدي  و توررررر   الدررررر ان و يررررروررررر  و  رررررول ا تررررر اث و 
ا سرررررررفوي  ان تسرررررررث ال  ااررررررر ج الوو ررررررروثث وو    ررررررر   لفوررررررر  : كيررررررر  يوكرررررررن  و لتررررررر لب  السررررررر   و 

ا  تورررررر صب ا الوشرررررركفج ا  تو صيرررررر  ق و وم  رررررر  ورررررر لدي  ال و يرررررر  التررررررب توحررررررث الو توررررررح صررررررن 
و  ال ضررررررر  ث ترررررررب الو تورررررررح ورررررررن وحرررررررث   وررررررر ا وررررررر ا  الو توحيررررررر  الورررررررثو ث و اصررررررر ثث وحرررررررح 

شرررررررياوات  لو  ررررررر  الحف ررررررر ج ا  تو صيررررررر  ص رررررررث الوسرررررررموين ترررررررب الو رررررررج الررررررر ا ن  رررررررب شررررررر  ث 
ال ضرررررر  ث كورررررر  يرررررر ى وررررررن  وررررررب ل ا  ان   ثسرررررر  ال ضرررررر  ث التررررررب  سررررررو   لرررررر  تحررررررث و ثيرررررر  وررررررح 
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 ررررر  يوكرررررن ل الترررررب   رررررج وررررر  شررررروا   الحولوررررر   ا   ورررررب  اللدررررر تب  ا  تررررر ا  اللدررررر تب و الغررررر و
ا سرررررررت اتي ي  الثي يررررررر   الوا ررررررر  اتو ص ررررررر   ا تررررررر خ  إلصررررررر ثثاصتوررررررر   ان الالررررررر   الرررررررثي ب ك يررررررر  

 لوالل  ض  ي    ح تب ظ  التغي اج ا  تو صي  و ا  ت  ثي  و اللد تي  ل

 الكممات المفتاحية :

الالررررر   الررررررثي ب ا ال  ضررررر  و الت ثيررررررث ال ضررررر  ي ا الظرررررر   ث الثي يررررر  ا ا  ررررررفد الررررررثي ب ا   
 ا ا  ت خ الوح تب   ال ض  ث

 مفهوم الخطاب الديني : أوال: 

 رررر   تررررب لسرررر ن الحرررر   ان الالرررر    ررررو و ا حرررر  الكررررف  ا و ررررث ا لورررر  تعريففففخ الخطففففاب : -أ
و  ررررر  ج وررررر ثث الررررر  ا  2وررررر لكف  وا لوررررر  و ال وررررر  ممم و الوا لوررررر  و  صمررررر  ورررررن الالررررر  
ال  وررررر ن الرررررفين يوشرررررون صمرررررة ترررررب صرررررثث وواضرررررح ورررررن الدررررر ان الكررررر ي  لدولررررر  تحررررر لة : ا و صوررررر ث 
 م3ال    و   و افا ا لو   ال   مون   لوا سفو ق  ثق او الحظي 

اورررر  ا ررررلف   تدررررث صرررر   و  رررر  كرررر   لررررق او كت ورررر  ت ورررر  و  رررر    ظرررر  و ررررثثث وررررن 
الرررررتكم  او الك تررررر  و ت تررررر   تيررررر  التررررر لي  صمرررررة السررررر وح او الدررررر    ورررررح ا ارررررف وحرررررين ا صتوررررر   

 م  4التب يت  تي   و و  الظ و  و الوو  س ج

و يرررر ى الشرررريي سررررمو ن الحرررروثث ان الالرررر   الررررثي ب يحتوررررث صمررررة الررررو ب تررررب كليرررر  وررررن 
ال ررررر  ج لك ررررر  يودرررررة ترررررب  رررررثوث الحوررررر  الحدمرررررب الوشررررر ي ا او الحوررررر  ا  ت ررررر ثي الرررررفي يررررر تول 
وإوك  يرررررر ج ا  سرررررر ن و  ث ترررررر  و ل  ترررررر  ت ررررررو ولرررررر  الرررررر   ال د رررررر   و الوصرررررر ظ و الو ررررررم ين 

    5ا ت  ثا ون ص ث  الفي يول  

ان ل رررررررظ الالررررررر   كموررررررر  ص ويررررررر  ت ررررررري   وسرررررررتاثو  ا و ا  ررررررروليون كررررررر  وا  يرررررررح 
يسرررررررتاثوو    كليررررررر ا ا و الالررررررر    رررررررو الو ررررررر و ث و الو  ثلررررررر  ورررررررين لررررررر تين ا و  سرررررررو  لمرررررررثين 

الرررررفي يحتورررررث صمرررررة و  حيررررر  ثي يررررر  ترررررب وا لوتررررر  و ا ك وررررر  و ثي  تررررر  ا يد رررررث تي ررررر  الالررررر   
و الرررررررثص ث و الو تورررررررون الرررررررة الو سسررررررر ج ا سرررررررفوي  ترررررررب ويررررررر ن  و  رررررررو وررررررر  يل  ررررررر  الحموررررررر  
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او الورررررر او   الترررررر لي ا سررررررف  و الشرررررر يح  سرررررروا  كرررررر ن وررررررن اررررررف  الالرررررر  و الو  ضرررررر اج او 
الو ررررررر     الث اسررررررري  الثي يررررررر  ترررررررب الورررررررثا ل و ا صفويررررررر  ا اررررررر ى ا و  رررررررث يرررررررثا  ترررررررب فلرررررررر 

ال شررررررر ل ا سرررررررفوب و  ال  وحررررررر ج الشررررررر صي  ا وررررررر  يوكرررررررن ان يوسرررررررح الالررررررر   الرررررررثي ب ليشرررررررو 
ال شررررر ل الرررررثصوي و صوررررر  ال و صررررر ج ا سرررررفوي  و الو سسررررر ج ا سرررررفوي  وشرررررك  صررررر   ال د رررررب 

لرررررثصوي و الت وررررروي و  رررررو  ال شررررر ل الرررررفي تدرررررو  و ررررر  لتديررررري  ورررررثى     ررررر  و او  ررررر  و الحمورررررب و 
    6تشم  و   و  ون الود  ث الح و  لمش يح  ا وون وحث فلر تدويو  و ا ف   و ت ثيثه

 خصائص الخطاب الديني : ثانيا: 

 ووح ررررة ا رررر   رررر   يا لرررر  الوشرررر ي   وحرررر   وغرررر  ال ظرررر  صررررن اصرررر ا    و  : ررررو الرررر   صرررر لوب
ا   سرررر   و الرررروا    و ااررررتف  السرررر ت   ا و و لترررر لب ترررر ن ا سررررف   ررررو ثيررررن صرررر لوب ا  رررر   او 

 م  7تح لة :  او و  ا سم  ر ا  ك ت  لم  ل وشي ا و  في ا ق
  صف رررررر ج  رررررروا ب ال يرررررر ث الوت ررررررم  تررررررب ت ظرررررري   : اي ا رررررر  شرررررر و  ل ويررررررحا رررررر  الرررررر   شرررررروولب

يرررررررح ا ررررررر  يشرررررررو  الالررررررر   الحد  رررررررثي و السي سرررررررب ا اي  ص يررررررر  ا  سررررررر ن وا لدررررررر  و ايررررررر ه ا  
 الش صي  ق و الوح وفج الو لي  ممم و اي     م و   ك  ش ون ال صي  

  تب ال ي ث ا  س  ي   و السح ثث و ا ستد ا  و ا ون اللو  ي  ي دق 
     ال  ضررررر  ال رررر ي   و يويرررر ه صررررن ايررررر ه  و إل سرررر ن ررررو الرررر     ضرررروي اي ا ررررر   رررر   ليرررر

 ون الوامو  ج 
  يا ل  صد  ا  س ن و تل ت  السميو   ال   و ل      و 
   و ا  و ررررر  ا و الود ررررروث و لالررررر   الل ورررررج  رررررو  ا وك ررررر  رررررو الررررر   ل ورررررج   يتغيررررر  وتغيررررر

ا رررررررر  فو لويحرررررررر   ررررررررمو  و ال ورررررررر  واضرررررررر    يدورررررررر  التوييررررررررح و       ا ايا  كرررررررر   الشرررررررر صي
ي تورررررر  التمورررررريل و   يحرررررر   الت  يحرررررر ج و   ي ضررررررة و  رررررر    ال مررررررو  و   ي رررررر ثن الو لرررررر  

  لت ديق وك س  ص  م  و  ا    
   الترررررر اول و التضررررررر ون ا رررررر  الرررررر   و رررررررثوي يدررررررو  صمرررررررة  رررررر   ال رررررر ل ورررررررن اررررررف  الو ررررررر  ي

    8ث ا سفوي  ليكو وا او  وا ثث ت ول   صديثث ا سف الحديث ا  تو صب التب تدّ   
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 :   اسس الخطاب الدينيثالثا: 
  يح يدو  ا سف  صمة اس سين و وين و  و  الو ب و المغ  الح وي  

: و  ررررررو وتولرررررر  تررررررب ال  رررررروف الد ر يرررررر  و السرررررر   ال وويرررررر  الشرررررر ي   و ورررررر  ا شررررررث الففففففوحي  - أ
الو رررررر ث  ا  وحرررررر  التررررررب تدررررررو  صمي رررررر  اللد ترررررر  الي رررررر  وررررررن ا ورررررر   ال رررررر  و  و الديرررررر ل و  ررررررب 

 م 9ا سفوي 
: و  رررررب لغرررر  ا سررررف  ووصرررر   اتكررررر  ه و وح  ترررر  و  ررررب  رررر    رررررو  ي  المغففففة العر يففففة -  

ق  ررررثق 11تررررب اص رررر   الدرررر ان الكرررر ي  ا  رررر   تحرررر لة : ا اّ رررر   حم رررر ه   ا رررر  ص ويرررر  لحمكرررر  تحدمررررون 
 او الحظي 

 مفهوم الحضارة : را عا: 

تحتورررررر  ال ضرررررر  ث ترررررررب و  ررررررو  و لررررررر ورررررررن  وررررررب ك لشررررررول الترررررررب تررررررثو   رررررررو  ا    
وشرررر    صمررررة شررررح  لرررر  صمررررة شررررح  اارررر   و  ررررب سرررري خ   رررر    ا  سرررر ن ت ررررب ت ويرررر  وررررن 
ال و يررررر  و توضرررررح تررررررب ود وررررر  الوثا يرررررر  و لررررريل الوررررررثاوث و و لتررررر لب ت ررررررب : و ووصررررر  الشرررررر ول 

لكرررر  صضررررو وررررن اصضرررر    و تررررب كرررر  ا اف يرررر  و الو ثيرررر  التررررب تترررري  لو توررررح وحررررين ان يدررررث  
لرررررو  ورررررن الررررروا ه وو ررررروثه و رررررف الل ولررررر  الرررررة الشرررررياوا  الوسررررر صثث الضررررر و ي  لررررر  ترررررب  رررررفا 

و لم ضررررر  ث    وررررر ن : ا و  يتضرررررون الشررررر ول الوح ويررررر  ا اللرررررو  او فلرررررر ورررررن الررررروا  ال ورررررو 
ترررررب  رررررو ث اثا ث الو تورررررح   رررررو ت ثيرررررث و  و ررررر  ا  تو صيررررر   اوررررر  اللررررر  ب ت رررررب شررررر ول و ثيررررر  

و و لتررررررر لب تررررررر ن الد صرررررررثث ال رررررررمو  الترررررررب اوسررررررر    الضررررررر و ي  لمديررررررر   وررررررر ي وظي ررررررر   ضررررررر  ي  لم
الرررررثين ا سرررررفوب و رررررب و ووصررررر  الشررررر ول  يضرررررح   و لرررررر ورررررن  ورررررب ل  رررررف  ال ضررررر  ي  رررررب 

 ن ال ضررررررر  ث الشررررررري ي   سررررررر   ايررررررر  التحمرررررررق  و الو ثيررررررر   و ال و يررررررر  و الحد  ثيررررررر   ا اف يررررررر 
مررررر  ت ررررري  الو تورررررح ا و صميررررر  تررررر ن لمظررررر   ث الثي يررررر  وحررررر ل  ا شررررري   و  رررررب   لررررر  ورررررن التا

 م11وك ن واسح تب الال ال ض  ي 

 : الديني االصالح التجديد و مفهوم  خامسا: 
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ان الت ثيرررررث  رررررو الح  يررررر  و ل ظ يررررر ج الح وررررر  ترررررب ا سرررررف  ولررررر  ال ظ يررررر ج السي سررررري  و 
الرررررة تررررر اح ا  وررررر  ا  تو صيررررر  و ال د يررررر  و ا  رررررولي  و ثصررررر  الوشررررر  يح الحمويررررر  الترررررب ت ررررر  

و رررررفا الح ررررر  و تضررررري  الي ررررر  ت اكوررررر  صمويررررر  و وح تيررررر  و ا  توررررر   و لووررررر ث اج ترررررب الالررررر   
ورررر لوح و  ودررررث  صررررن ال  ررررب الو كرررر  و ا  ررررفد ي  ررررب ال سرررر ث و لضرررر و ث و  ترررر  و الشرررر صب ا

الحومررررر  ال يررررررثث تلرررررر ث الحومرررررر  ال ثي رررررر  كورررررر  يدرررررو  ا  ت رررررر ثيون ا ت ررررررفا ال  ررررررث يدرررررروي ص  رررررر  
و الدرررررررر ثث  ورررررررر  تررررررررب ال كرررررررر  ا سررررررررفوب و الالرررررررر   الررررررررثي ب ا  يررررررررح ان ثصرررررررر ث الت ثيررررررررثالو ا 

 الو رررررم ون   ررررر  الرررررفين يدوورررررون و لرررررثو  التغييررررر ي  و ي ومرررررون الكموررررر  ال ررررر ث   ا لرررررفا ي رررررر  
ان ي تدمرررروا ورررررن ضررررريق الررررر اي و الورررررف   و ال و صررررر  الرررررة سرررررح  الشررررر يح  و ضررررر و ث ا صت ررررر   

 كت وررررر ا  يرررررح يدرررررو  صررررر  و  ررررر  ترررررب  ا سرررررفوب و تيسررررري ها  ت ررررر ث وتحررررر لي  ا سرررررف  لت ثيرررررث 
و لرررررررو  ّثوه الرررررررة  سررررررر  و الرررررررة اولرررررررب ا وررررررر  وررررررر    لحموررررررر  الرررررررفين يسرررررررت ولو   ق 12الح يررررررر  : ا

ت   ت ررررررر ث الحمورررررررب الرررررررث يق و الووضررررررروصب و الو  يرررررررث  رررررررو الدرررررررر ث  ا  13 رررررررثق او الحظررررررري  
 ررررررو و رررررر ث تسرررررركين صمررررررة ان ي رررررر  لم درررررر  ق و ي يرررررر  الدمررررررو  و ا و رررررر   ا و اررررررف   فلررررررر 

لوشرررررررركفج وت ررررررررف ث و تسرررررررروي  لمحررررررررفخ ا ا  ان فلررررررررر يتلمرررررررر  ان يكررررررررون و  رررررررر   الررررررررثين و 
الوتا  رررررين و ال د ررررر   ترررررب واتمررررر  الحمرررررو  وو رررررو  تررررروت  الو رررررثا ي  الف وررررر  لرررررثى الررررر اي 
الحررررررر   لم و ررررررررو  الوسرررررررم  ا و ان كرررررررر ن فلررررررررر يتلمررررررر  الو ررررررررج و الت ررررررر   و الورررررررروا ث ا ا  ا رررررررر  

   14د الثي ب الش و الل يق ال ديق لم ف

الررررررثي ب تررررررب الدرررررر  ث ا و وويرررررر  ص ررررررثو   ا  ررررررفدكرررررر ن ا سررررررتاثا  ا و  لو ررررررلم   و 
ق ل لرررر  تيرررر  و إل ررررفد الررررثي ب  يرررررح  15وحررررح ا ورررر  تن لررررول  ق الرررر   الررررة ا الرررررثوق  ررررو خ

 ق  16يدو  : ا ي   الدي   وإ فد ثي ب ص   لملود ج ال و ي  و ال و ي 

 يرررررح شررررر ث الحررررر ل  ا سرررررفوب ترررررب الدررررر  ين الو ضررررريين  يرررررح شررررر ث الحررررر ل  ا سرررررفوب 
ورررررر و  وحرررررر  ال  كرررررر ج ا  ررررررف ي  الثي يرررررر  ولرررررر    كرررررر  الشرررررريي و وررررررث صوررررررث الو رررررر   تررررررب 
ال  يررررر ث الح ويررررر  ا كوررررر   ررررر ث  وررررر   الرررررثين ا تغررررر  ب و و ورررررث صورررررثه و  شررررريث  ضررررر  ترررررب اوااررررر  
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ف  و   كررررر  ا رررررفد ثي يررررر  ترررررب و ررررر  تررررر ا ن صمرررررة الت ثيرررررث ضرررررون و ررررر وح ا سررررر 19الدررررر ن 
    17ا ول  الكمي  و   وفث لمتدميث و ال ووث و ك  ج وحت و  و و  ا سف 

 :    التجديد الحضاري الخطاب الديني ضرورة من اجل و اصالح  تجديد سادسا: 

ان ال ررررثيح صررررن الت ثيررررث و رررر   ص ورررر  يح رررررب ا  رررر   ت ررررثح صررررن اث ار الوا ررررح وحوالوررررر  
ا لتررررر ا  و ل رررررثوث ا س سررررري  لمو ت رررررث الوسرررررم   يرررررح ان الواتم ررررر  و  ورررررل الوا رررررح و لو ررررر ث  ورررررح 

الت ثيرررررث ترررررب  رررررث فاتررررر  ي ررررر  ان يكرررررون ترررررب ال ررررر و    ترررررب ا  رررررو  و ترررررب الضررررر ي ج   ترررررب 
لررررر   الرررررفي ي وررررر  ال تررررروى   او  ج   ترررررب الو كوررررر ج الرررررفا تررررر ن الالدلحيررررر ج و ترررررب الوتشررررر 

د يررررر  و  ي ررررر ج ورررررث لررررر  و ان يكرررررون  و صيررررر  كشررررر ل اس سرررررب   ت ثيررررر   ررررر ث ث صرررررن و ررررر وح ت
كورررر   الحمورررر   ا و لوحرررر   ررررفا   يمغررررب الررررثو  ال رررر ثي الررررفي يكشرررر  الل يررررق و يو ررررثه وورررر  يدررررث  

تضررررريس الوسررررر    الوح  ررررر ث تيت رررررثى ل ررررر  و يسرررررت ول ا  كررررر   ل ررررر  ترررررب ورررررن ث اسررررر ج   ررررري   
ضرررررو  ال  رررررروف و الدواصرررررث الكميرررررر  لم دررررر  و ان   يسررررررت مك  تد يررررر  الوسرررررر    ثون ال ظررررر  الررررررة 

ا و ررررررر  ان وحررررررر  الحموررررررر   ا رررررررو وا يررررررر ون ان الالررررررر     ا18حررررررر ل  ال ثيرررررررثوررررررر  يل  ررررررر  ال
الرررثي ب لررر  يحرررث يواكررر  وررر   ومتررر  وسررر    ا صرررف  ال ثيرررثث ورررن و ايررر  كوررر ى لررر  تكرررن وت  ررر  ترررب 
 ورررررررن ال رررررررث ث التك ولو يررررررر   يرررررررح ك  رررررررج ال سررررررر ل  و  رررررررو ث ترررررررب الوسررررررر  ث او ترررررررب ال مدررررررر ج 

مدررررر  ا و و لتررررر لب تدرررررث كررررر ن ال  ررررر  و رررررثوثا و ال د شررررري  الضررررريد  او وحررررر  ال رررررواثي ال اوويررررر  الوغ
و حول ررررر  ايررررر  في و رررررح كويررررر  وررررر ل  ول و الحدرررررو  ثون التلررررر ق الرررررة وررررر  ص ضرررررت  صررررروال    تررررر  
التك ولو يرررر  وررررن ا  ررررف  و تدررررثان لمدرررري  و ال ويرررر ج ورررر ل ا  وررررن كلرررر ث   ترررر  الوسرررر    ا صفويرررر  

لكررررررن  دلرررررر  ا  تيرررررر   تتسررررررح يوورررررر  وحررررررث يررررررو  تررررررب  الو توحرررررر ج  ا و كلرررررر ث و او  رررررر  التوصويرررررر 
ا سرررررفوي  وسرررررو  تدرررررثان ودووررررر ج ال  رررررو  و الترررررب     ررررر    ترررررب   ش شررررر  الظررررر   ث الثي يررررر  
و لويحررررررر  الحف ررررررر  ا  تو صيررررررر  وشرررررررك  كويررررررر  ترررررررب و توح ت ررررررر  الترررررررب  ررررررر  ج تحررررررريل   لررررررر  

 ج لد ت  ا  وي  ما ات ا  ال و ب و ا  تو صب و ا  سي   الفإ اثي و ا  ووك  

 يرررررح ان ت ثيرررررث الالررررر   الرررررثي ب  رررررو و لوثايررررر  و و لو  رررررم  ال    يررررر  ت ثيرررررث  ليررررر ج 
و لرررر ق التوا ررررر  الترررررب   تف رررر  و ت  سررررر  ا تي  ررررر ج الوتمدررررين ترررررب  ورررررن ورررر ج تيررررر  لمكموررررر  و 
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ال رررروج و ال ررررو ث و ررررح كويرررر  تررررب اسرررر لي  تولررررر  ال سرررر ل  الوولولرررر  ا ووررررن   رررر  ترررر ن الت ثيرررررث 
  ال كررررررر  الوك رررررررون او الررررررر ف الودرررررررثل وررررررر  يشرررررررتغ  صمرررررررة الوسررررررر لر ال    ررررررر    يلررررررر    رررررررو 

 رررررفا وررررر  ي حم ررررر  كوسرررررموين  اورررررر    19لضرررررو ن سررررر ي    و تو ررررريم  لموتمدرررررب و و ل ررررريغ  الولمررررررة
وت  رررررررر  ولرررررررر يدين  وا ررررررررث وسررررررررمك  ا   رررررررري   و ا  الو  ررررررررو  و اللرررررررر  ب ال  ررررررررو  و الت ثيررررررررث 

الحد  ررررررثي و الوو  سرررررر ج ا  تو صيرررررر  و ال كرررررر ي و ال ضرررررر  ي و ا  تدرررررر   و ل   رررررر  ال و ررررررب و 
و تامي ررررررر   ورررررررن تمرررررررر الحف ررررررر ج  و  يررررررر ثث و وسرررررررتوي ج الررررررروصب ا  توررررررر صب لرررررررثى شرررررررو و   

ا تكرررررر   الوويتررررررر   التررررررب تحيرررررررق ال  ضررررررر  ا سررررررفوي  و الترررررررب ت حررررررر  ورررررر    صوررررررر  ث صرررررررن فواج 
كرررررو  وشرررررمول  ا ضرررررح  لوو ررررر ج الغررررر و اللدررررر تب و ا يرررررثيولو ب و الترررررب تدتررررر  تررررري   ا ورررررثا  و 

و  وررررر د الحدرررررو  و ال وررررر  ا و  رررررفه ا تكررررر    رررررب الترررررب تامرررررق الحدميررررر  ا ستسررررر  لي  و تغّيررررر  
  لررررر ل ال ضررررر  ي و  رررررب ورررررن ا ررررر  اسرررررو   ا  الدرررررث ث الت ميميررررر  ترررررب ت ررررر  الوشررررركفج الوحدرررررثث 

 م21 وى ا و  ا سفوي الفي يمت   

ورررررن ارررررف  و و لتررررر لب تررررر ن التغييررررر  يورررررثا ورررررن الررررر  ل و التغييررررر   رررررو تو يرررررث لم  ضررررر  
الديررررر   والرررررواج ا رررررف ي  لغررررر ل ال ضررررريم  و ا ارررررفق السررررر وي  و ال ورررررو ال كررررر ي و ال و رررررب 
تررررب اترررر اث الو توررررح ا  يررررح ان ت ديررررق ال  ضرررر    يوكررررن ا  وررررن اررررف  الوضررررح الرررر ا ن الررررفي 
تحيشرررر  ا ورررر  ا سررررفوي  ا او  ورررر  فلررررر ي رررر  ان    رررر  و حررررب و ضرررري   و و  حيت رررر  و صديررررثت   

  وررررررن   رررررر  ا ووررررررن   رررررر  اارررررر ى ا سررررررت  ثث وررررررن و ضرررررري   ووررررررن اال  رررررر  و وورررررر  توميرررررر  صمي رررررر
وشررررر كم  ورررررن ا ررررر  اسرررررتيح و   وح ل ت ررررر  ورررررن ارررررف  الررررروصظ و ا  شررررر ث و التو يررررر  ترررررب  ويررررر  
و رررررر و  الال ورررررر  ا و رررررر  الثي يرررررر  و  رررررر  لررررررثو    الكويرررررر  تررررررب صوميرررررر ج الضررررررول ا  تورررررر صب 

ا كررررر   الدررررر ان و السررررر   و سرررررمور  ووررررر  ال وتررررر  ورررررنالوتك وررررر  الرررررفي ا  تررررر  الشررررر يح  ا سرررررفوي  
السرررررم  ال ررررر ل  و  رررررو ترررررب  رررررث فاتررررر  ا ت ررررر ه الوسرررررتدومب الو رررررثث  ليررررر ج التلرررررو  ا  توررررر صب 

 رررررب و ال ضررررر  ث ا سرررررفوي  ورررررن ا ررررر  و ررررر   ال ضررررر  ث ا سرررررفوي  و وحل ررررر  ورررررن  ثيرررررث ك يررررر   ال  
الررررررفي السرررررر ود  ا  ن التغييرررررر  يت مررررررة وررررررن اررررررف  تررررررثا  ا  سرررررر ن ورررررر لتاليل ا و الررررررثين  ررررررو 

ي رررررت  و ررررري ا  الشا ررررري  ال ضررررر  ي  لو تورررررح ي ررررر ح التررررر  يي صرررررن ل يرررررق الظررررر   ث الثي يررررر  و 
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ت ولرررررر  وررررررن و توررررررح وررررررثا ب الررررررة و توررررررح ترررررر  ياب  الررررررفي يحتورررررر  اس سرررررر  شرررررروك  وررررررن الحورررررر  
 م21الوشت ر ل  س  ي  و  الحف  ج ا  تو صي  التب تحث اس ل ال فج

 ج ا سرررررررررفوي  و  ضررررررررر  ت   يرررررررررح ان وك ت ررررررررر  ال سررررررررر ث الوتسررررررررر   الرررررررررة الو توحررررررررر 
  لررررر ث الوحليررررر ج الرررررة   ررررر و   ت سررررر   لووضررررر  ورررررن ارررررف  الت ثيرررررث ال ضررررر ي   ضررررر و ي

ورررررر  تشررررررايف ال سرررررر ث و اسررررررو و  و ت ثيررررررث الوورررررر ث  و الغ يرررررر ج و السررررررو  و الوسرررررر    الو  سررررررو  
ال سررررر ث و ت ررررر و ه ا  يرررررح ان و وررررر  الت ثيرررررث صمرررررة  رررررث  اي و لرررررر ورررررن  ورررررب  إل الررررر و الوت  ررررر  
  و السررررحب و ا ه ورررر   ررررب ا يرررر     ضرررر    ت   رررر  تررررب الو ررررح تررررب الدررررثيشرررر ول ال تررررب كت ورررر 

وررررر  الاليررررر  سررررروا  ترررررب ي رررررت   و رررررفا وررررر  ي ررررر  ان 22الدرررررثي  و وحلررررر  و تكيي ررررر  ورررررح الوسرررررت ثاج
 موس    ا صف   و  تح ض   صو ال  وح ج او  الوس  ث او الوثا ل او 

الو  تظررررر  صمرررررة  رررررو   ال ضررررر  ث و و لتررررر لب تررررر ن ال  رررررو  وررررر لو توح يسرررررتو   و ررررر  
و  ررررو الررررثين ا سررررفوب و الحورررر  وررررفك   صمررررة اسررررتغف  ورررر   ورررر  وررررن وررررواصظ و  رررري  يوكررررن ان 

يتررررررررر     ترررررررررثتح وررررررررر لو توح ا سرررررررررفوب   رررررررررو التغييررررررررر  الرررررررررة ا تضررررررررر  ا ت لت ثيرررررررررث ال ضررررررررر  ي
وح  يرررررر  الو ررررررثثث يولرررررر   ررررررو   ال ضرررررر  ث و  و لالرررررر   الررررررثي ب وررررررن اررررررف  شرررررر    و ت  رررررري 

  ي  تكوررررررن تررررررب ضررررررا و و لترررررر لب ترررررر ن ورررررر ول ال رررررر ل لم  ضرررررر  ال ي و و  كرررررر  و ررررررو   الترررررر  ي
ا وورررررن وحررررر  ا سرررررو   الترررررب  لحد  ثيررررر و الحف ررررر  ا  تو صيررررر  و تولفت ررررر  ا الو ررررر   ا  توررررر صب

و ات ررررر   وررررر   و  ررررر   رررررفك ترررررب و توح ررررر   ت حررررر  ورررررن الت ثيرررررث ترررررب الالررررر   الرررررثي ب ضررررر و ث 
 يمب : 

 و اتسرررر     حرررر    ف ظرررر  تررررب  ررررفه ا يرررر   وررررن كلرررر ث تسرررر ثا ورررر  فايرررر   وحرررر  وحرررر ل  الررررثين و  رررر
ث و الضرررررررف ج و الا تررررررر ج و تورررررررح و ت شرررررررب الورررررررث  السررررررر   و الشرررررررحوفا   ررررررر ا  ترررررررب الو 

و ا ات ررررررر   و اي  ررررررر   الوارررررررث اجا  تو صيررررررر  ك  اتلررررررر   و الدتررررررر  و  ا تررررررر جو  ال ررررررر ا  
  تررررر د الو تورررررح ورررررن اوررررر ا  الو تورررررح الترررررب و ترررررج ت ررررر  و   ليررررر    ررررر   ا و رررررفا ورررررن  ررررر ا   ا

ب ا ي  ويرررر ج و  ررررفا  ررررو صدرررر  ا سررررفوب صمررررة اللد ترررر ج الغ ويرررر  و تدميررررث   تررررب السررررموي ج   ترررر
 ا ستيح   و ال    لثي   م
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 23و  ظالالررررر   الرررررثي ب كت كيررررر  وحررررر  الوصررررر  الامررررر  ترررررب ت ررررر  و اتررررر  ا صوررررر   الشررررر صي  ترررررب
ال ي ررررر  و ت ررررروين ا ورررررو     الو ررررر و  صمرررررة ا ورررررو  ال  صيررررر  و ال  وشررررري  و تحظررررري  ا ورررررو  اّلرررر

 الحظيو  م

 دور الخطاب الديني في ترميم و تقويم العالقات االجتماعية :سا عا: 

ا وررررح  تدررررث ص ررررثو  تكمرررر  و لررررر وررررن  وررررب صررررن شرررر ول ال  ضرررر  او صواورررر   يرررر   ال ضرررر  ث
ا  ررررين اكررررث و  ررررب ا الحررررّثث الثا ورررر  ق  تررررب و ورررر  كفورررر  صررررن وح ثلرررر  ت  درررر  الث رررر  و التحديررررث 

و الترررررر ا  و الو ررررررج  ررررررب صواورررررر  لفلرررررر  و  و   ي ترررررر   ان ا  سرررررر ن وكرررررر  ووي اترررررر  و ت  صفترررررر  
تشررررك  ص مرررر  التغييرررر  و ال ضرررر  ث تررررب  ررررث فات رررر  ا لكررررن الوشرررروق تررررب  ررررفه ال كرررر ث ا رررر  ص ررررثو  
لررررر د تمرررررر الوح ثلررررر  او رررررث ل ررررر  و ررررر ر التغييررررر  و السررررر  و ا  سررررري و ث  رررررفه الح مررررر  وات رررررر ا 

و تررررب  ويررررح ا ورررر  ا  يررررح ا رررر    يوكررررن  ي و ووصرررر  وشرررر ي  ان تكررررون ل رررر   اي  رررر  تررررب الررررثين
ت ررررر ل   يرررررح يدرررررو  ترررررب  ن و لرررررثين يمرررررت   وررررر  ت ررررر ق و ي ورررررح وررررر  ضررررر  ث ثون  رررررفا الح وررررر  ا  

الحف رررر  ال و يرررر  وررررين او و وررررين ا  سرررر ن  ررررب التررررب تمررررث الحف رررر  ا  تو صيرررر  و   ررررفا ال ررررثث: 
 ررررفه وررررثو    ترررر ول وررررين ا  سرررر ن و اايرررر  ا  سرررر ن و و لترررر لب ترررر ن ورررر ول ال رررر ل تررررب تكرررر ث  رررروا  
ال ضرررررر  ث  ررررررب الحف رررررر  ا  تو صيرررررر  ت ثيررررررثا وررررررن اررررررف  تدويو رررررر  و تو ي  رررررر  و لح ورررررر  الررررررثي ب 

 ا  ن   ا و و رررر   رررروا  ال ضرررر  ث تررررب ومررررث  ا يرررر   الظرررر   ث الثي يرررر إلصرررر ثثوورررر  تررررب فلررررر الالرررر   
تت  ورررر ن و  رررر  كو يرررر  ثي يرررر  و اارررر ى ت  يايرررر  و الحف رررر  الثي يرررر    الحف رررر  ا  تو صيررررلويحرررر  

 م24ك  و  و  تتضون سي و ث ت  ياي  و تلو    ك  ا تو صي  تب الو توح 

تح رررررررب ت ررررررر   ا ث ررررررر  الت ثيرررررررث   تررررررر ن الظررررررر   ث الثي يررررررر  او الالررررررر   الرررررررثي ب افا صميرررررررو 
شرررررر يح  ا سررررررف  و ت رررررر    رررررروف الدرررررر ان الكرررررر ي  و السرررررر   ال وويرررررر  الشرررررر ي   ت ورررررر   رررررر ي   و 
تررررثّو  و اصورررر   الحدرررر  تي رررر  وررررن اررررف    ررررث ورررر ظ  يكشرررر  صررررن وح  ي رررر   ص ررررثو  تكررررون  ررررفه 
ال  رررروف و كوررررر  ولورررر ج ا و ورررررن اررررف  ا  ت ررررر ث ترررررب ال رررر و  و تلويرررررق ا  ررررو  صمرررررة وررررر  

 :و صمي  ت ن الال   الثي ب يحو  صمة لفح    ج ون اف   25لوس   است ث ون ا
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ك ظررررر   ا توررررر صب 26ي سررررر  الحف ررررر  ا  تو صيررررر  ورررررن ارررررف  تو يررررر  صديرررررثث و شررررر يح  ا اي  -1
ي كررررر   يررررر ث كررررر  تررررر ث و ي رررررثث لررررر   واصرررررثه و سرررررموك  و كي يررررر  وحيشرررررت  و تح ومررررر  ورررررح ال ررررر ل 
و لحرررررث  و ال ضررررريم   ترررررة يدرررررو  الو تورررررح صمرررررة اسررررر ل وت ررررر    وتحررررر ون صمرررررة اثا  الوا وررررر ج و 

 مال دوق 
ان  سرررررري  الحف رررررر ج ا  تو صيرررررر    يكررررررون ا  ورررررر لدي  ا اف يرررررر  التررررررب يررررررثصو الي رررررر  الررررررثين  -2
و لترررررر لب يكررررررون الو رررررر   ا  تورررررر صب وتو سررررررك  و   يو ررررررث تيرررررر  ت اارررررر ج ا و تررررررب  ررررررفا يدررررررو  و 

ق و  ررررفا ورررر  اشرررر   اليرررر  ان ث  رررر  ال رررر ا  تدرررر   يررررح ت ررررو   ررررو ث الو توررررح ا 27و لررررر وررررن  وررررب
و ورررررث  رررررمة او صميرررر  و سرررررم  : ا الوررررر ون لموررررر ون ك لو يررررر ن الو  ررررروف  كررررفلر سررررريث الامرررررق 
 ا و  رررررفا  رررررو الو تورررررح الرررررفي   تو رررررث وررررر  ت ااررررر ج  رررررثق  سرررررو  او 28يشرررررث وحضررررر  وحضررررر ق

 ا تو صي  م
ان ا وتحرررررر ث صررررررن الحديررررررثث ا سررررررفوي  و الرررررر ك  و ا  و رررررر تن ال يرررررر ث و وغ ي ت رررررر   ي حرررررر    -3

الو توررررررررح يحرررررررريل تررررررررب وو ررررررررح الوسررررررررت مر تدررررررررل ثون الو ررررررررت  لحواورررررررر   يرررررررر   ال ضرررررررر  ث  اي ان 
  و  يرررررر     ررررررج و رررررر  الو توحرررررر ج ا سررررررفوي  ا ررررررو ج و  رررررر ا  لح رررررر   ورررررر ي و لسررررررمل  

 و تكررررر  هشرررروا   الحولورررر  و ا وترررر اخ اللدرررر تب ان لرررر   دررررر  الغرررر و او توسررررر الو توررررح ا سررررفوب 
الويتررررر  الترررررب توا ل ررررر  صوررررر  ا  يررررر   و لررررر  يسرررررتلح ت ثيرررررث   و ت وي  ررررر  ووررررر  يتررررروا   و وتلموررررر ج 
   ررررفا الح رررر  ا  ررررفا  ررررو ا ورررر  الررررفي  حرررر  و رررر  و توررررح يحرررريل الترررر  يي تدررررل لك رررر  لرررريل  رررر ث

ا ورررر  الررررفي ص ضرررر   ن يحرررريل   لرررر  وررررن  و  ررررو   ررررل صمررررة  رررر  ص  ت  يارررر  و و ررررثه ويررررثه ا
التكررررررررثيل تررررررررب ا تكرررررررر   وررررررررين الو مررررررررب الوت رررررررر ل  و الوسررررررررتو ث اللرررررررر اب و ا حررررررررثا  ودوورررررررر ج 

صورررر  الالرررر     لو يرررر  ال ضرررر  ث ا   ترررر   ررررب  تي رررر  التامررررب و ا وتحرررر ث صررررن الررررثين و تمدي رررر  
و التدررررررث  الحمورررررررب الرررررررفي يرررررر ث ال ضررررررر  ث ا سررررررفوب  رررررررو   ك   ورررررر  ا ت لرررررررثينو ت سرررررري ه و الحوررررررر

وكتشررررر و    يتوررررر  ة وررررر  الغررررر   و ي تاررررر ون و لو  ررررر خ الحمويررررر  و التلويديررررر  الترررررب ي صورررررون ا  ررررر 
وات صو ررررررر  ا لكررررررر    ت  سررررررروا ان الوررررررر    التلويدرررررررب  رررررررو ورررررررن الدررررررر ان الكررررررر ي   يرررررررح ان او  و

فوترررر  تدررررل ورررر  وتلويدرررر  ا  ررررفا الرررريل سررررو     و تحرررر لة ص ررررثو  ا رررر   الدرررر ان لرررر  يرررر و  ال رررر ل وت
 و    تلويدب لو   و  ظ ي تب ا ي ج الك يو  ل
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 يررررح ان الو توحرررر ج التررررب تررررتكم  و سرررر  الرررررثين و  ررررب تررررب  ديدت رررر  و توحرررر ج ا ويررررر  
ورررررن تلويرررررق  يررررر ج الدررررر ان الك يوررررر  و الحوررررر  و ررررر  ا  رررررب و توحررررر ج ترررررب  ديدررررر  ا وررررر  ت  رررررثث 

و توحرررررر ج تحرررررر    تلرررررر ث الشررررررحو  تررررررب    ت رررررر   ا و  ررررررب  ل ويت رررررر  ال و يرررررر  و ا  تو صيرررررر
ورررررر لوح و  و ي  ررررررة صررررررن الو كرررررر  ا  يرررررر و الررررررفي ي كررررررب ال  ررررررول و  لمودرررررر   وررررررن اررررررف  الررررررثين 

ت لالررررررر   ا سرررررررفوب  رررررررو الرررررررفي ي ورررررررب الحف ررررررر  ا  توررررررر صب ورررررررن الت كرررررررر و وررررررر و  ال   ررررررر  
وررررررن  ترررررر تبو التررررررو ل و ا  ت رررررر   و اي  رررررر  وررررررن اورررررر ا  الو توررررررح التررررررب  ك     يرررررر الوررررررثو ث 

ا و  رررررفا وررررر   رررررث ال ررررر ا  ال و رررررب ا ضرررررح  الررررروا   الرررررثي ب ق و الدررررري  الترررررب ت يررررر  و ررررر  ا  سررررر  ي  
ن التغييرررر  تدرررر  و صمرررر  لرررر   واصررررث و ا ررررو  ت درررر    رررر  وررررأتو رررر   اليرررر  ورررر  لررررر وررررن  وررررب  ي ورررر  

ال ررررررر ل ورررررررن ال سرررررررن الرررررررة ا  سرررررررن ا  ان الشررررررر يح  ا سرررررررفوي  ت ررررررر  ف اسرررررررتغفل   و لل يدررررررر  
 م29  و  وا ح   ا ا  تد   ون السيس الة ا سو  قال  ي   و فا و  يت

 
 خاتمة : 

و ترررررب ا ايررررر  و ررررر  ان  وررررر   و  مررررر  صمرررررة ضررررر و ث و ا ويررررر  الالررررر   الرررررثي ب ترررررب 
و الو رررررر   ا  تورررررر صب ل ررررررث   ت سرررررريي الدرررررري  ا سررررررفوي  و توتررررررين   رررررر    الحف رررررر  ا  تو صيرررررر

ااترررررر اق ووك رررررر ج ال ضرررررر  ي  و الت  يرررررر  و  يوو رررررر ج الغرررررر و اللدرررررر تب و ا   لرررررر ل ال ضرررررر   
 ا سفوي  و و لت لب  ت  ودوو ج ال ض  ث  م

  : و المراجع الهوامش
 م   63سو ث ا      ا ا ي  :  -1
 اون و ظو  ا لس ن الح   ا و ثث ال     -2
  63سو ث ال    ن ا ا ي    -3
ب ال ثيرررررث ا ا رررررو  ا ورررررث صورررررث او اللّيررررر   ا ت ويررررر  الالررررر   الرررررثي ب ترررررب ال كررررر  ال رررررثال -4

   12ا ف :  215ق الو مث الل لح ا  22الد   ث ا الحثث ا   الثين 
الشيي سمو ن الحوثث ا ت ثيث الال   الثي ب ا صمة الوو ح ا لكت و ب :  -5

www.islamtoday.net 
 و  ح س وق الشيي سمو ن الحوثث ا  -6
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 28سو ث سو  ا ا ي   -7
ا تلررررروي  الالررررر   الرررررثي ب ك  رررررث  اشررررر   اورررررو صليررررر  ا ي يرررررة صورررررث ال ررررر ثي  اورررررو  ي ررررر  -8

 687ا ف :  2117الت ثي ج الت ووي  الوح  ث ا 
صوررررررث الح يرررررر  شرررررر ثي ا الالرررررر   الررررررثي ب و ال رررررر اص ج الثوليرررررر  ا و مرررررر  شرررررر ون ص ويرررررر  ا  -9

 148ا و    الح و  ل  وح  الثو  الح وي  ا ف 
  13سو ث ال ا   ا ا ي   -11
 76ا ف  21د ن و لر ون  وب ا ثو  الوسم  تب اللمح ا اي  ون ال -11
 83سو ث ال س   ا ا ي   -12
 الشيي سمو ن الحوثث ا ا ت ثيث الال   الثي با و  ح س وق  -13
اي ررررررررر    وحررررررررر  ا ا اتررررررررر ج ت ثيرررررررررث الالررررررررر   الرررررررررثي ب ا صمرررررررررة الوو رررررررررح ا لكت و رررررررررب :  -14

www.huffpostarabi.com 
   ك  ود لح  تت و   ا لو  ي  التب ك ن لول  يحيل تي   ا فار م -15
ثيو ا رررررج ا و ا   ررررر  ال ضررررر  ث ا ت  وررررر  صوررررررث ال ويرررررث يرررررو ل ا لوحررررر  ا ثا ث اللد تيرررررر   -16

  352ا ف :  14و  وح  الثو  الح وي  ا الكت   
 19صورررررررررررث ال  وررررررررررر ن الاليررررررررررر  ا تيرررررررررررر  اج ا  رررررررررررفد الرررررررررررثي ب ا   يرررررررررررثث ال  رررررررررررر   ا  -17
/11/2111 

لو ررررررررة ال اوررررررررب ا وررررررررو ي ورررررررر وان الحمرررررررروي ا ترررررررر اث ص  رررررررر  ا ت ثيررررررررث الالرررررررر   الررررررررثي ب ا  -18
  2115ا  ت  ث  ووف   ا و ك  ات ق لمث اس ج و الو وح ا 

ي يررررررة ي يرررررر وي ا تررررررب ال ررررررثيح صررررررن ضرررررر و ث ت ثيررررررث الالرررررر   الررررررثي ب ا صمررررررة الوو ررررررح  -19
 www.aljazeera.netا لكت و ب : 

شررررركفج ال ضررررر  ث ا  رررررثح ترررررب الحررررر   و رررررل ة ص شرررررو  ا و لرررررر ورررررن  ورررررب ا تيمسرررررو  و -21
 www.islamonline.netال   ي ا صمة الوو ح ا لكت و ب ا 

و لرررررر ورررررن  ورررررب ا شررررر ول ال  ضررررر  ا ت  وررررر  ك وررررر  وسرررررد وي ا صورررررث ال ررررروو  شررررر  ين ا  -21
   23ا ف : 1987ثا  ال ك  ا اللوح  ال اوح  ا ال  ا   ا 

ثيرررررررث ال ضررررررر  ي ص رررررررث الليررررررر  و اررررررروح ا وو رررررررح الوسررررررر ل  اللد تيررررررر  ورررررررن اسرررررررت اتي ي  الت  -22
 11و لر ون  وب ا ف: 

 www.aljazeera.netو ك  ال  ي ث لمث اس ج صمة الوو ح ا لكت و ب :  -23
 www.hafezzsaleh.com  تظ س ل  ا ال  ض  ا كت   الكت و ب ا -24

http://www.aljazeera.net/


  الخطاب الديني بين التأصيل و التجديد  .............................................................. الثانياملحور 
 

179 

السررررررميوب وررررررن  رررررر وب صيرررررر   ا ا ررررررو  ال درررررر  الررررررفي   يسررررررح ال ديرررررر    مرررررر  ا التثوي يرررررر   -25
   123ه ا ف :  1426لم ش  و التو ي  ا 

صوررررررث او الا ي ررررررب ا صمرررررر  ا  تورررررر   الررررررثي ب ا سمسررررررم  ث اسرررررر ج تررررررب الو توررررررح الح وررررررب  -26
  37ا ف:  1991السحوثي ا اللوح  الل  ي  ا الوومك  الح وي  السحوثي  ا 

   و و لررررررر وررررررن  وررررررب ا ثا  وكرررررر  ا ا  ررررررفد و الت ثيررررررث لررررررثى و وررررررث ا ورررررر يفلررررررب وررررررو  -27
 م62ا ف :  2111وثون لوح  ا ال  ا   ا  الوح ت  

 2446ا ورررررر     3/123اا  رررررر  الوارررررر  ي ا كترررررر   الوظرررررر ل  ا ورررررر   ا   رررررر  الوظمررررررو  ا  -28
 ا و وسم  ا كت   الو  ث ال م  و ا ثا  

  ا ثا  ال  ررررر  ل ا ويررررر وج ا  لو ررررر ن ا ا ورررررث السررررر و ا ب ا و لرررررر ورررررن  ورررررب و كررررر  ا رررررف ي 29
   144ا ف :  1986ا  2اللوح  
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 خطاب التجديد في املمارسة السياسية في املجال إلاسالمي

 قراءة في ثالثية املنهج، املأسسة والتكاملية

    

 د. عبد القادر سعيد عبيكش ي                                                                  

 جامعة جيجل

  الجزائر     
 

 مقدمة

الممارسة السياسية في المجاؿ اإلسالمي، مف خالؿ تتأسس عممية التجديد في آليات 
التركيز عمى فكاعؿ ترتبط أساسا بمقـك االنتماء كمقـك األداء كمقـك التفاعؿ، ىذه الثالثية التي 
تيدؼ لمراجعة أنماط الخطاب السياسي الذم عرفو المجاؿ اإلسالمي مف خطاب السياسة 

ي)اآللية البرىانية في تبني الممارسة( كالخطاب الشرعية )النصية في الممارسة( كالخطاب الفمسف
السمطاني التبريرم )المكقع المتقدـ لمحاكـ بدال عف الدكلة( باإلضافة إلى الخطاب الحركي 
)التنزيؿ السياسي لمنص الديني(. ىذه الخطابات التي أثرت الدرس السياسي في التاريخ اإلسالمي 

 صكص كلالجتيادات السياسية.كفي حاضره، كأعطت زخما معرفيا كحركيا لمن

غير أف ىذه الخطابات بقيت تبحث ليا دائما عمى ما يجدد "نظاـ خطابيا" كيدفع بو إلى  
مسارات متجددة، كينتقؿ بو مف مكقع المحاكمة إلى مكقع التفاعؿ، كىك ما يغمب عمى كؿ ىذه 

السؤاؿ عف جدكل كمع ما تعيشو المنطقة مف حراؾ سياسي كاجتماعي، أعاد طرح  الخطابات.
ىذه الخطابات أك جدكل الخطاب اإلسالمي عمكما، كعف قدرتو في التعايش أك القيادة في مرحمة 
يقؼ فييا المجتمع بأكممو عمى رماؿ سياسية متحركة، ال تضمف الفشؿ كالنجاح بقدر ما تضمف 

 تعرية األداء عف سياقات التنظير كاالجتياد.

مف التعرجات كالتمكجات في الممارسة السياسية في إف فحص الكاقع الذم أنتج الكثير 
مجاليا اإلسالمي، كالسعي إلى تحقيؽ الفعؿ السياسي المرتبط بنمكذج صالح كسميـ في الممارسة، 
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ال يتحقؽ إال مف خالؿ تكفير ما يمكف أف يضع التجربة في سياؽ تطكيرىا كتحدييا كتجديدىا، 
دكات التي يمكنيا أف تسيـ في رفع ات كالمعايير كاألكاالنتقاؿ بيا إلى البحث في مجمؿ اإلمكان

مستكل الممارسة السياسية إلى مرتبة التحديات التي تضعيا فييا الممارسة اليكمية كالتحكالت 
ننا ىذه الممارسة ال ترتبط بفعؿ التدبير في مكقع السمطة أك بفعؿ النقد في  اإلنسانية المتالحقة. كا 

عمى كؿ ما يتعمؽ بأفعاؿ السياسة في مجاليا الحضارم مكقع المعارضة، بؿ ىي تجتمؿ 
 اإلسالمي.

ما يمكنو أف يحقؽ ىذا التجديد،  ككفؽ ىذا التصكر تككف المشكمة البحثية مرتكزة حكؿ فيـ
كما يمكف أف يضع الممارسة في مسارىا المتكائـ مع حركية ىذا الفعؿ كمتطمبات الراىف. كعميو 

الممارسة السياسية  تمكففادىا ما ىي الضكابط التنظيرية التي م تككف اإلشكالية عمى نحك مركب
 ؟اإلسالمي تجديد االجتياد كالخطاب في مجاليا الحضارم مف

ىذا اإلشكاؿ الذم يضع الدراسة في مكاجية مجمكعة مف المياديف المعرفية المترابطة، 
– محاكرىا الرئيسية فإفكاألفعاؿ المستمرة كالمنقطعة كالمؤسسة لحيكية الممارسة كتراجعيا، 

        نبني كفؽ التصكر المعرفي التالي:ت -الدراسة

 الممارسة السياسية كفعؿ البناء الحضارم لألمة 
 مركزية "المنيج" في صناعة التجديد: تكطيف لمفاعمية الحضارية 
 "إشكالية المأسسة في الممارسة السياسية: األداء في سياؽ "المنتظـ 
  التفاعؿ: ارتباطات االجتياد كاالنبعاثصناعة التكاممية كتحقيؽ 

ىذه العناكيف ستناقش اإلشكالية مف زكايا متصمة منيجيا، كمترابطة كاقعيا في تحقيؽ ىذا 
في تنمية الفعؿ السياسي كتكسيع خيارات اإلسياـ  كما ينتج عنو ،التجديد في الفعؿ السياسي

   الحضارم لو في مسار األمة.

 وفعل البناء الحضاري لألمةالممارسة السياسية أوال: 

يتكجب في دراسة ىذه العناكيف الكبيرة في مجاليا المعرفي المنسجـ مع تحكالت راىنة 
مكلكجية التي يمكنيا أف تضعنا أماـ سالمة التكجو ككضكح كمتسارعة، أف نحدد الصياغات االبست
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في أثره عمى أفعاؿ الفرد ية الممارسة السياسية في تاريخ األمة ك ز الرؤية. كبالتالي فإف فيـ مرك
تدالؿ اقض المعرفي في سياؽ االسكالمجتمع كالسمطة، يحقؽ التكاصؿ المنيجي كيجنب البحث التن

 الحجاج في محاكره الالحقة.ك 

يرتبط عمـ السياسة في مجالو اإلسالمي بمفيـك المصمحة، فيك أخذ الناس إلى الصالح 
بعادىـ عف الفساد كىك جمب المصمحة كدرء الم كىذا ما ال يتنافى كالفيـ العاـ لمحكرية  1فسدة.كا 

البناء األخالقي لمفعؿ السياسي في ىذا المجاؿ الحضارم، بؿ إف الممارسة السياسية كالتي ىي 
تحكيؿ القيـ إلى سمكؾ، كجعؿ رد الفعؿ الستيعاب الجسد لمتغيرات الحياة اليكمية يأخذ صكرة 

يقة سمككية بيذا المعنى ليا كجييا اإليجابي، الكاقعة المتجانسة مع القيـ كالمثاليات، ككؿ حق
براز نكاحي الفشؿ في  كجييا السمبي، كيفية استخداـ القيـ بال ضكابط ىك الذم يقكد إلى التحمؿ كا 
إبعاد الحركة لتمؾ القيـ، أم في القيـ كحقيقة حركية، ... فإف الممارسة الدينية بأىداؼ األنانية ال 

 2أسباب الفساد السياسي.يمكف إال أف تنقمب لتصير أحد 

إف ىذا التصكر العميؽ لحقيقة الممارسة السياسية في ىذا المجاؿ الحضارم الذم يتمحكر 
حكؿ منظكمة قيمية مترابطة تشكؿ االستيعاب األسمـ لرؤية الككف كالكاقع، مف خالؿ تجميات 

مع بيف الفكر كاقعية تجعؿ مف النمكذج اإلسالمي أنو جاء ليجمع بيف خصائص متعددة، فيك يج
، كىك ال ينسى أف السيادة كليدة القكة كأف  كالحركة، كىك يخمؽ تكازنا معينا بيف الحاكـ كالمحكـك

المتباينة كالمتعارضة ىك المحكر  صالقكة ىي كحدىا التي تحمي الشرعية، الجمع بيف الخصائ
  3سياسية.ال ةالحقيقي الذم تنبع منو طبيعتو كيتحدد جكىر النمكذج اإلسالمي لمممارس

أنو قد زيادة عمى أف ىذه اإلطالؽ في محكرية السياسة في المجاؿ الحضارم اإلسالمي، 
مبادئ عامة مجمكعة  كف الحكـ ؤ ش لمجمكعة مف األنظمة كالتدابير كاألفعاؿ جعمت مف أسس

كىك ما  4.تصمح لمتطبيؽ في مختمؼ األزمنة كاألمكنة، فيك لـ يجئ بنظاـ معيف مف أنظمة الحكـ
ني أف الخطاب اإلسالمي في ىذا المجاؿ أكجد اتساعا في الممارسة كالتنظير عمى السكاء، يع

ٌمب في ذلؾ الحرج كالرغبة كالمطالبة في سياؽ لحظتيا، كلـ يضع النمكذج األكحد كالنيائي في  كغى
 تدبير الشأف العاـ كال في آليات تحقيقو أك تجاكزه. 
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 كالقيـ المبادئ انعكاسىذا التصكر بالذات أف  كمما تخطو كتذكره الكثير مف اآلراء في
 يمكف التي المتميزة النكعية خصائصو منحو الثقافي المكركث مف كاسعة مساحات عمى اإلسالمية

غناء اقتحاـ عمى قدرتو بؿ فحسب، العالـ في استمراره مبرر ليس تمثؿ أف  النشاط شبكة كا 
فيو، كىي بذلؾ تضيؼ الدكر  المستقبمي اإلسياـ عمى الفعالة كالقدرة الراىنة، لمحضارة المعرفي

الحقيقي لمفعؿ السياسي في تحقيؽ البناء الحضارم لألمة مف خالؿ محكريتو مف جية كانسجامو 
 5مع عصره مف جية أخرل.

إف ىذا التكضيح كالتفصيؿ في عنكاف الفيـ كالتفسير لمركزية الفعؿ السياسي حضاريا، 
المنسجـ مع تحكالت المحظة الراىنة، كارتبط ىذا الفعؿ بمجمكعة قيـ كارتباطو باالجتياد البشرم 

 ، تأخذ حضكرىا كعمقيا مف التراث السياسي اإلسالمي، الذم نقؿ منو ما يمنح لمحاكـ كالمحكـك
 لمفرد كالجماعة، حرية في تكجيو الممارسة نحك مجاالت اكسع كأرحب في تدبير الشأف السياسي.

التجديد في ىذا الفعؿ كما يحممو مف خطاب، نجد أنيا حالة كؿ ىذا يجعؿ مف إمكانية 
منسجمة مع ركح القيـ كالمبادئ التي أقرتيا تجارب ككقائع الحضارة اإلسالمية، كالفيـك المختمفة 
كالمتنكعة التي تضع التجربة الراىنة أماـ قدراتيا في إمكانية التجدد كالتأسيس لممارسة السياسية 

 ىذا التجديد كيضعيا في مكاجية مكجبات الدعكة كالدكلة ك البناء. ينضبط بمركب يحقؽ ليا

إف الحركية التي يمثميا الفعؿ السياسي في بناء األمة كفي صياغة تصكراتيا كحمكليا 
كاستراتيجياتيا، يجعؿ مف قضايا التجديد في الخطاب في المجاؿ اإلسالمي قضية محكرية 

تبناه القكل السياسية عمى اختالؼ مكقعيا الفاعؿ في كمركزية، ذلؾ أف المنجز السياسي الذم ت
الساحة السياسية إسالميا، سيككف لو كقع ميـ كفاعؿ في دفع كؿ معادالت البناء كالتكجيو 

 كالتأطير في المجتمع.

كعميو فقد أعطت مختمؼ الرؤل التي سبقت، إلى أف التجديد الذم تكجبو حركية الممارسة 
ميا مع خيارات األمة كانتقاالتيا، تكجب أف يككف المنطمؽ في كؿ ىذا السياسية كتحكالتيا كانسجا

التجديد مرتكزا عمى ثالثية صانعة ليذا التحديث كمنتجة لفعؿ سياسي متجدد مع رغبات التطكير 
كالتفعيؿ برؤية مقاصدية كحضارية لمفاىيـ السياسة عامة كقضايا الممارسة فييا بكضع خاص. 
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ة المناقشة كالفحص لمفاىيـ )المنيج /المأسسة/التكاممية( كمركب يصكغ مف خالؿ ىذا تأتي إلزامي
التجديد عمى نحك مف االجتياد الذم ينظر لمممارسة السياسية عمى أنيا فعؿ إنساني في بداياتو 
سالمي في انتمائو كحضارم في مآالتو، كىذا ما ستفصمو المحاكر الالحقة بتتبع لمختمؼ  كا 

 ا كانسجاميا مع قضية التجديد اإلسالمي كارتباطيا الحضارم.مككنات المركب كتفاعالتي

 ثانيا: مركزية "المنهج" في صناعة التجديد: توطين لمفاعمية الحضارية

المكصؿ لممقصد، كبقدر اكتماؿ  ؽلكؿ جعمنا منكـ شرعة كمنياجا"، فالمنياج ىك الطري"
استو ال يمكف أف تكتمؿ إال بالفطنة ليو كذلؾ، كالمنيج كدر إالمقصد، كبيانو يككف المنياج المؤدم 

فالمنياجية تعتبر عمـ . لما يمكف تسميتو بما قبؿ المنيج، أم األساس الذم ال يقـك النيج إال عميو
بياف الطريؽ كالكقكؼ عمى الخطكات أك الكسائط كالكسائؿ التي يتحقؽ بيا الكصكؿ إلى الغاية 

كأىـ كظائؼ الكضكح كالنظامية  كاؿ،كالمقصد عمى أفضؿ كأكمؿ ما تقتضيو األصكؿ كاألح
 6.فقد المنياجية جكىرىا كمعناىاكالضبط، كفقداف أم كظيفة مف تمؾ يي 

المنيج حيث جاء في  "الطيب برغكث"األستاذ نذكر ما عرؼ بو كفي ىذا السياؽ المتصؿ 
إال  )فالمنيج باعتباره ركح المعرفة، كأساس العمـ، كجكىر الحضارة، ال يمكف اكتسابو تعريفو:

 7بالدكر التكاممي األساسي لكؿ المؤسسات االجتماعية(.

مكقعو كتجديد رؤيتو لمككف، فالمنيج الصحيح ىك األداة "الكحيدة" أماـ اإلنساف لمعرفة 
المشتغؿ في ام حقؿ مف حقكؿ  يمكف أف يالقيوتكسع المجاؿ كالنظر فيما التي  كاألداة الممكنة
في معارفو، كمف ثـ يدرؾ أىمية المكقع كالدكر الذم يريد أف يبمغو أك أف يحققو  البناء كالدعكة

فيعمؿ عمى حسف تكظيؼ السنف التسخيرية لتطكير حياتو، كاالرتقاء بيا إلى المستكل االستخالفي 
الممكف في عصره. بالمنيج تحدد األىداؼ، كتضبط األكلكيات، كتحدد المراحؿ، كتختار الكسائؿ 

، كتتـ عممية التكيؼ كاالستفادة مف الظركؼ كالمالبسات المحيطة، بفعالية ككفاءة، كاألساليب
كمف ثـ ضماف أكبر كأحسف مردكدية ممكنة في العممية التغييرية. كىك ما يمكف أف يجعؿ مف 

 .المنيج عماد الفيـ األكؿ في عممية قبكؿ االختالؼ كقبكؿ الرأم اآلخر كقبكؿ التعدد
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أىمية المنيج مرة أخرل ألنو الكسيمة المعرفية كاألدائية األقرب كاألمثؿ كيأتي التركيز عمى 
دراؾ كيفية المحافظة عمى اطراد عممية  في تناكؿ القضايا العممية، كاألداة المساعدة في معرفة كا 
البناء الحضارم كحماية منجزاتيا مف اليدر كالتبديد، كضماف تراكـ الخبرات كالمكاسب كتكامؿ 

ينيا كٌما كنكعا، كما يحتاجو ذلؾ مف فقو استشرافي، كفقو كقائي، بعيدا عف التحيز الجيكد كتحس
المرفكض الذم يجمبو النمكذج المعرفي الغربي معو في كؿ العمـك كالفنكف كالخبرات، كىك ما يعد 

 8ىدرا كتبديدا لغيره مف االجتيادات.

ىي عيف المشكمة  إلسالمي،في مجالو ا المشكمة التي يكاجييا الفكر السياسي المعاصرإف 
التي كاجييا الفكر السياسي التقميدم، بالتحديد مشكمة القصكر المنيجي. ذلؾ أف المنيج المعتمد 
مف قبؿ عمماء السياسة القدماء كالمحدثيف يغمب عميو الطابع التجزيئي الكظيفي، فالمنيج المعتمد 

المتعمقة بظاىرة سياسية معينة، تجزيئي، ألنو ال يطمح إلى دراسة متكاممة لمختمؼ النصكص 
بغية استنباط قكاعد عامة تشكؿ منظكمة متكاممة لفيـ المكقؼ القرآني أك النبكم الكمي مف 

  9الظاىرة المعنية، بؿ يكتفي بسكؽ انتقائي لنصكص مختارة لتأييد فيـ محدد أك مكقؼ معيف.

ياسيا مف أعقد كمف ىنا كاف السعي إلى تجديد ىذا المنيج في الفضاء اإلسالمي س
المداخؿ كأىميا، فعممية التجاكز لألطر المنيجية التقميدية التي كضعتيا الفيـك السابقة، كجب أف 
، بؿ كجب أف تنطمؽ منيا  ال تقؼ عندىا كتنتيي إلييا قكاعد الممارسة السياسية في راىف اليـك

ممية في سياقاتيا السياسية كتبحث ليا عف االقترابات كالمناىج كاألصكؿ المنيجية، التي تدفع بالع
كالتدبيرية إلى مجاالت أكسع كأكثر تكاصال مع مجتمعيا كزمانيا، كأف ال تبقى حبيسة الرؤل 

 كالتفسيرات كالمكاقؼ المبنية عمى منيجية متجاكزة زمانا كأداءن.    

 الشرعٌية األحكاـ مف نسؽ ضمف بالديف، الدنيا أمكر يقرف اإلسالمي، المنيج أف اتضح لقد
لى كالعمؿ، اإليماف إلى الداعية  الديف متطمبات مف ىي الدكلة فإف كبالتالي كالفعؿ، القكؿ كا 

ف اإلسالمي،  حراسة تتكلى دكلة بدكف ديف فال يفترقاف، ال قطباف اإلسالـ في كالدكلة الديف كا 
 بالشرع الحكـ بغير لدكلة شرعية ال ألنو ديف، بغير دكلة كال كبو، عميو تقـك كما الديف، ىذا كحفظ
 10.ككاجباتيا مياميا صالح لمدكلة يؤسس الذم الحؽ
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 عمى يدلؿ كما المسمميف، بيف كقياميا السمطة انبثاؽ حقيقة عمى يدؿ اإلسالمي فالمنيج
 مقكماتيما بتكافر السياسي، النظاـ عف فضالن  السمطة تتمتع حيث فيو، القائـ السياسي النظاـ

 الفكرية المرجعية األصكؿ خالؿ مف منيما لكؿ المككنة األساسية لمعناصر كبأخذىما األصيمة،
 المستنبطة أك قطعنا عمييا المنصكص كمطالبيا الشريعة مقررات إلى كالمستندة الراجعة كالعممية
 11.اجتيادنا

كمف الحقائؽ التي في حاجة إلى التأكيد الدائـ كالتنبيو المستمر أف غياب المنيج كفقداف 
يؤدياف إلى الفكضى الفكرية في الحياة العممية كالثقافية كىك ما يتمثؿ في ضياع  الضكابط الشرعية

المقاييس، ككثرة التكرار كاالجترار، كالتبعثر كضياع الرؤية الشاممة، كعدـ إبصار األكلكيات، 
كتكالي النكسات الفكرية كالسياسية، كالتجاكز في دخكؿ الساحة الفكرية، لذلؾ تبقى الحاجة ماسة 

الكتابات المكثفة في المنيج، بعد ىذه الفكضى الفكرية التي تسكد حياة المسمميف الثقافية،  إلى
كالتي عمقت الفيـ السياسي السميـ لقضايا التجديد كالتنمية  12كالتي تشكؿ بحؽ أزمة في المنيج.

ف زكايا كالتأطير كالتدبير لألمة كالفرد، كىي ما كجب االنتباه لو في االنتقاؿ بيذه الممارسة م
كرؤل التجزئة كالتفكيؾ إلى رؤل كمية كشاممة تسمح بمكاجية عقبات الحاضر كاستشراؼ أبعاد 
المستقبؿ لمفعؿ السياسي الناظـ لمحددات التدبير كالقيادة كالحكـ، كالتي تبحث ليا عف اإلطار 

فيـ المؤسسي كالتنظيمي الذم يحقؽ ليا كؿ ىذا االنفتاح كالتجديد كاالنطالؽ في شعاب ال
 كالتأصيؿ.

 ثالثا: إشكالية المأسسة في الممارسة السياسية: األداء في سياق "المنتظم"

تتأتى أىمية فكرة المأسسة في الدرس السياسي، باعتبارىا النقطة الرئيسية كاألىـ في 
تجاكز الرؤل كاألفكار التي تدعك أك تبعث نحك الشخصانية كالتفرد كاالستئثار بالحكـ كالسمطة 

رسة، كفي ىذا أىمية بالغة في الخركج مف حيز التفكير األحادم كالمرتبط بالفرد أك "الذات كالمما
السمطانية" عمى اختالؼ حجميا كمكقعيا كتأثيرىا، كاالتجاه نحك بناء األسس الفعالة كالسميمة 
بتحقيؽ األطر التي تحتكـ إلييا األفعاؿ كالنتائج مف دكف أف تفرض مبدأ الكصاية كالزبكنية 

 كالتحكـ.
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 مأسسة تتأسس عمى فكرتيف ىامتيف كىما:مالرؤية اإلستراتيجية لكبالتالي فإف 

كيعني ذلؾ أف يككف ليذا العمؿ الذم تسعى المؤسسة إلى تحقيقيا كتنفيذ  تحقيق االستمرارية:. 1
الرؤية الكبرل ك النيائية لو، مبنية عمى بعد الدكاـ كااللتزاـ بيا إلى آخر الحمقات، كىذه الرؤية ال 
يمكنيا أف تتحقؽ إال مف خالؿ العمؿ المؤسسي، أم نعطي لمعمؿ انفصاال تاما عمى الجزء 

م كالزمني، بؿ نترؾ العمؿ مستمرا في الزماف كالمكاف كلك بغياب األساس البشرم الشخصي كالفئك 
 المؤسس لو. 

كال يستقيـ الحديث عف المأسسة أك العمؿ المؤسسي إال بالفيـ السميـ أف اإلطار 
التنظيمي أك المؤسساتي القائـ بكظيفة التبميغ كالتنفيذ كتحقيؽ األىداؼ إال مف خالؿ الجياز 

 ()المككؿ لو تحقيؽ المؤسسية في الجيكد كاألداء.التنظيمي 

كىك ما يعني أف البناء المؤسساتي لألعماؿ  تحقيق األبعاد التنظيمية )هيكميا ووظيفيا(:. 2
كالجيكد، ال يجب أف يككف مستمرا كال يمكنو ذلؾ إال مف خالؿ البناء التنظيمي الذم يحقؽ 

 تكضيحا فيما يمي: 

  القيادة كخصائصيا الشخصية كالمكضكعية 
  ضبط قكاعد كقكانيف األداء كالكظائؼ الرسمية منيا كغير الرسمية كىك ما يسيـ في تكضيح

خيكط التداخؿ كالتشابؾ كالمساكمة كالتفاكض التنظيمي لألعماؿ اليادفة إلى تحقيؽ األبعاد 
 التنظيمية كالكظيفية لمعمؿ المؤسسي.

 ي المياـ كالتنفيذ، كىك ما يحقؽ الخبرة كرفع األداء كتحقيؽ األىداؼ االختصاص كالتقسيـ ف
 بأقصر التكاليؼ كالطرؽ.

  تو الكمية كالجزئية ر تحديد الجياز المراقبي لمعمؿ بصك 

طبيعة الفعؿ اإلنساني عمكما كالفعؿ فالقاعدتيف المذككرتيف، ليما إنعكاس مباشر عمى 
مبدأ المأسسة يدخؿ الجيد البنائي المؤسساتي في تحقيؽ ذلؾ إف غياب  السياسي بصكرة أخص،

دكامة مشاكؿ اإلىتالؾ الييكمي المبني عمى الشخصنة كعمى االرتباط التاـ بالظرؼ الزمني 
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العابر، ككؿ ىذا ما يؤثر عمى جيد التحقيؽ البنائي كالقدرات التخطيطية الساعية إلى إيجاد األثر 
 في جيكد التأطير كالبناء. الباقي في خط الزمف كاإلضافات اإلنسانية

كاستنادا إلى ىذا التكضيح فإف العممية السياسية التي تبنى قكاعدىا كأحكاميا كمؤشرات 
حسف أدائيا عمى ىذا المعيار التأسيسي، يمكف ليا أف تككف قادرة عمى قدرة كبيرة مف اإلمكاف 

كاالجتماعية. كيمنح أيضا ىذا كالتمكيف في مكاجية مختمؼ التحكالت كاالنتقاالت المجتمعية 
التصكر المؤسسي في المجاؿ اإلسالمي رؤية جديدة كتعقيدا مؤسساتيا لحركة الفعؿ السياسي، 
كيخرج أداءىا مف حيز االرتجاؿ أك الشخصنة أك المزاجات الفردية كالفئكية، إلى أبعاد مف التنظيـ 

ببناء أسس الفعالية السميمة المنضبطة كالدفع نحك إقامة ممارسة سياسية عقالنية ككاقعية كميتمة 
بالشفافية كالمسؤكلية كحسف التدبير كاستمرار التجربة السياسية لممجتمع المسمـ في الزماف 

 كالمكاف.

نو يعطي ذلؾ أالبناء المؤسسي أك المأسسة في حالة تحققو،  ينتجوأما بخصكص ما 
كما يمنحو لمفعؿ  الدقة كالمكضكعية،مف  جانبا كاسعالمجيكد كاألعماؿ المرتبطة بيذا التصكر، 

 السياسي بأبعاده السمطكية أك الخارجة عنيا، فإنيا تكجز في النقاط التالية:

االعتماد عمى األداء المؤسسي يحقؽ تكفير جميع عمميات التنسيؽ كالترابط الكاجب تكفرىا في . 1
 العمؿ المنسجـ كفي إيجاد التكامؿ في الجيكد.

حديد المسؤكليات مع انضباط باإلجراءات، كتحديد لطرؽ العمؿ كاألساليب تكزيع األدكار كت. 2
 الكفيمة بالمعالجة لمقضايا التي تبرز باستمرار، كالتي تتطمب حمكال دقيقة كمختصرة زمنيا كأدائيا.

تحقيؽ التفاعؿ مع العالـ الخارجي كمع البيئة الداخمية لإلطار المؤسسي، كىذا بناء عمى ما . 3
 مكقؼ كتقتضيو المصمحة العميا لمفرد كالمجتمع كاألمة.يتطمبو ال

ىذا الربط بيف العمؿ البشرم )السابؽ كالالحؽ( بميزة النقصاف، كربطو بالجانب البنائي أك . 4
التنظيمي، يأتي لتأكيد عمى إلزامية التأسيس عمى تحقيؽ األىداؼ كالتأثير عمى الجيد اإلنساني 

 13تالـؤ الالـز ليذا اإلطار البنائي المؤسسي.بمزيد  مف اإلخالص كالتفاني كال
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دراؾ إلى التيقف مف صدقية أف العمؿ  إف مجمكع النقاط المعركضة آنفا قد ال يدفع فيميا كا 
المجتمعي كاالجتماعي المؤسس يمكنو أف يككف أىـ تغير تشيده التنظيمات كالمسارات التقميدية 

عرفة كفيـ الخطكات كاألساليب العممية التي لألعماؿ كالجيكد اإلنسانية عامة، لذلؾ يتكجب م
تسيـ بأدكار مختمفة كبمستكيات متعددة في تحقيؽ اإلطار المؤسسي أك فكر المأسسة المعاصر، 

، ىذه األخيرة التي تعد كالتي تختمؼ اآلراء كاالجتيادات حكليا لكنيا تجتمع في ثالث نقاط أساسية
ؿ السياسي سكاء في مجالو اإلسالمي أك غيره، مدخال ميما في تحقيؽ الرؤل التجديدية لمفع

ككضعو في مسارات االنتقاؿ المتكائـ مع تحكالت األزمنة كالمجتمعات كالتنكع اإلنساني في 
 الخطاب كاالجتياد كاألداء. كىي كالتالي:

يعني خمؽ القدرة  ،: ألف تعميـ المعرفة في مفاصؿ كمستكيات جيكد المأسسةالمعرفة -1
كالتخمص مف مسألة االحتكار مف قبؿ فئات معينة. بؿ كتحييد  ،الجماعية عمى العمؿ البناء

ضؼ إلى ذلؾ أف  اعاتيا كاىتماماتيا.طلمعشكائية كالركتنية التي تعد مف عيكب المؤسسات بكؿ ق
التجديد التي  بناء الممارسة في الحقؿ السياسي عمى ىذا المرتكز سيككف قادرا عمى كضع آلية

 تناقشيا الدراسة في صميـ العممية بكؿ أبعادىا كتجمياتيا في فضاء الراىف كالمستقبؿ. 

كيعني أف تككف ىذه الجيكد التأسيسية قادرة عمى خمؽ التكازف  االستثمار في اإلنسان: -2
باإلمكاف  الكجداني كالفكرم كالعممي فيو، فمك قاـ كؿ انساف بكاجبو بنزاىة كالتزاـ معنكم لكاف

تذليؿ الصعكبات التي تعترض المجتمع، مف خالؿ دفع اإلنساف مف داخؿ أك مف خارج ىذا 
اإلطار إلى أف يحدث الفارؽ كالتمايز عف األكضاع المتردية كالمآؿ الذم يمكنو أف تحققو جيكد 

ات ، كالذم بإمكانو أف يككف آلية ميمة في تحقيؽ رؤل التجديد في مفيـك كأدك العمؿ المؤسسي
الممارسة السياسية كاالنتقاؿ بو مف "الفعؿ السمبي" إلى "الفعؿ المثمر" كالقادر عمى تكجيو الفرد 

  14المسمـ نحك فضاءات أكسع مف المساىمة.

: إف تحقيؽ المأسسة أمر فيو إيجابية ىامة االستثمار في الميدان التجارب والخبرات العممية -3
أك  األنا الفردم أك األعمىنغالؽ التاـ كالمطبؽ عمى لممجتمع كاألمة، كلكف ال يعني ىذا اال

نما يتكجب تحقيؽ االستفادة النيائية مف كؿ المعطيات الخارجية )العممية  اإلطار المؤسس، كا 
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يجاد انسجاـ مع المخرج التعميمي كالنظـ اإلدارية ك استيعاب رغبات الجميكر، ك كالخبراتية منيا(،  ا 
 15صكر االنكفاء الميمؾ عمى الذات. ، كنبذكالتنظيمية داخؿ المجتمع

فييا جانب مف  السياسيةكؿ ىذا قد يجعؿ مف تجربة الجيكد الرامية إلى مأسسة العممية  
، كيحقؽ استمرارية التكجيات الصدقية كالكاقعية في التحقؽ كاإليجابية كالنفع لمفرد كالمجتمع كاألمة

لسياسات المسيمة في فرض التحكالت المبنية عمى خدمة الدنيا كالديف، كيميد الدكر لكؿ ا
اإليجابية داخؿ الفضاء اإلسالمي بكؿ تفاصيؿ مفيـك "السياسات العامة"، كما تحممو ىذه األخيرة 
مف انعكاس لمعناصر السابقة الذكر كالتي تعد نقاط ارتكاز قكية في تحقؽ التجديد في مجالنا 

ممارسة إلى أف تككف قادرة عمى ضماف الحضارم. كالتي بدكرىا تحيؿ الفعؿ السياسي كأشكاؿ ال
    تكامؿ كانسجاـ بيف مختمؼ الدكائر الفاعمة في المجاؿ السياسي كبيف عناصره الميشىكمىة لو.  

 رابعا: صناعة التكاممية وتحقيق التفاعل: ارتباطات االجتهاد واالنبعاث 

دالالتو كالتكاممية ليا بداية البعد التكاممي ال يعني الرؤية الشاممة، ككف ىذا األخير لو 
فالتكامؿ بيف الجيكد الباعثة لمنيضة الحضارية لألمة سكاء في القطاع التعميمي ، مدلكالتيا أيضا

أك الحركي أك الدعكم، البد ليا كأف تأخذ بأسس ىذا البعد ليس عمى سبيؿ الشعار األجكؼ كلكف 
أخذه كبناؤه عمى ما جاءت بو اآلية  فإف ىذا البعد تـ   بصفة التحمي كالممارسة كالتيقف بفائدتو،

مىٍقنىاكيـ ًإنَّا النَّاسي  أىيُّيىا يىا )الكريمة: ٍمنىاكيـٍ  كىأينثىى   ذىكىرو  مِّف خى عى قىبىاًئؿى  شيعيكبنا كىجى فيكا كى مىكيـٍ  ًإفَّ  ًلتىعىارى  ًعندى  أىٍكرى
ـٍ  المَّوً  ًميـه  المَّوى  ًإفَّ  أىٍتقىاكي ( عى ًبيره    (  13اآلية الحجرات.سكرة ) خى

التي كجدت في فرع عممي أك نظاـ الخبرات الحضارية  مجمكع أنيا بػ "التكاممية" كيقصد
لزامية األخذ  يذه الخبرة أك التجربة بغية اعتمادىا كأساس أك منطمؽ، كالعمؿ عمى بمعرفي ما، كا 

ألمر تقصي نقاط قكتيا كاالستفادة منيا، كمكاطف زلميا كمف ثـ تجاكزىا أك تصحيحيا إف كاف ا
يستدعي ذلؾ، كأساس ىذا المككف في المدرسة ىك أف الحاجة إلى جيد اآلخريف المبني عمى 
قراءة سننية منطمقيا القرآف كالسنة، كنظرية مقاصدية تدرؾ طبيعة المقصد الشرعي مف األحكاـ 
كتنزيميا لمكاقع، يستكجب مف الجميع اإلحساس العميؽ بالحاجة لجيد اآلخريف، كذلؾ بمكاممة 
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يده مع جيدىـ، فيعمؿ كؿ طرؼ في معادلة التغيير كاإلصالح كالتجديد كعمى دعـ غيره مف ج
 ()ككنو جيد أيضا يضاؼ إلى خبرات الصحكة كالمجتمع كالدكلة كاألمة.

كيرتبط ىذا البعد ابتداء كانتياء بمسألة المنيج في معالجة القضايا كصبر أغكارىا كفيـ 
كتنكعاتيا بؿ كفيـ تناقضاتيا إف كجدت، ك بالتالي فإف استكماؿ كؿ مككناتيا، كمراعاة اختالفاتيا 

الدكائر المتداخمة  في الظاىرة أك الشركع أك التكجو، يمكف الحديث عف االنتقاؿ إلى تكاممية 
 اجتماعية حضارية تقمص ىامش التنافر كاليدـ كتكسع جانب البناء كالتكامؿ.

قضايا الممارسة السياسية في سياؽ تجديد فإف االرتباط الذم نجده بيف ىذا البعد ك 
خطابيا، يتركز عمى مدل قدرة الفضاء السياسي اإلسالمي أف يحقؽ مسألة تكاصمو كتكاممو مع 
التجارب اإلنسانية كالمحمية عمى اختالفيا كتنكعيا، مف أجؿ الخركج مف حالة الجيد المبعثر 

منيكة لكؿ مشركع نيضكم، باإلضافة إلى كالعمؿ غير المنظـ أك المشكب باالىتالكية الضارة كال
أف الصمة األساسية بيف ىذا البعد كالفعؿ السياسي ىك مسألة المنيج األصيؿ في التعامؿ مع 
القضايا، فالتكامؿ ىك كما ذكرت ارتباط بالمنيج كبالتالي فيك مسيـ في تكضيح أساليب الكصكؿ 

ت الدكلة كالمجتمع كمفردات الخطاب، كفيـ إلى تبني الفكرة كالمكقؼ السميـ كالمتناغـ مع متطمبا
الصراع أك التكافؽ في الحياة في السياسية مف خالؿ إدراؾ: ىؿ أف الفعؿ السياسي القائـ  يسعى 
إلى إيجاد حيز مف التكاصؿ كالتكامؿ كالتراكمية البناءة أـ أنو يسعى لخالؼ ذلؾ؟. كىنا تأتي 

رسة السياسية في طكر التجديد في ابأدبيات الممعممية تكصيؼ األبعاد التكاممية كما ليا صمة 
 :16خطابيا كقضاياىا كذلؾ مف خالؿ )الدكرة التكاممية(

، كالتي تعني في مجمميا االنسجاـ كالتكافؽ البعد التكاممي يهدف إلى تحقيق التكاممية الذاتية -أ
البعد في بناء الذاتي المتكامؿ في شخصية اإلنساف كفرد، كذلؾ بأف يتـ إعطاء األىمية ليذا 

مدركات الفعؿ السياسي عمى أساس يعزز في ركح الفاعؿ السياسي  األبعاد المعرفية كالركحية 
كالسمككية كاالجتماعية، عف طريؽ تأديتو لألفعاؿ أك الكظائؼ االجتماعية عمى أساس متكازف 

 بينو كبيف نفسو كبينو كبيف متطمبات المياـ كاألدكار االجتماعية كالحضارية.
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، كالتي يقصد بيا إدراج الفعؿ البعد التكاممي يهدف إلى تحقيق التكاممية التاريخية -ب
االجتماعي عمكما كالسياسي، تدقيقا لممنجز في سياؽ تكاصمي منسجـ بيف حمقات تاريخ الفرد 
كتاريخ المجتمع كتاريخ األمة، كتاريخ اإلنسانية، أم أف تستكعب مفردات الخطاب السياسي 

سة في ىذا المجاؿ الحضارم، إلزامية تكاصؿ الجيكد ميما كانت طبيعتيا كتحتـر كشركط الممار 
كؿ اآلراء كيؤخذ بأصمحيا في عمميات البناء الحضارم، عمى أف تطغى كتتشبع بفكرة أف 
اإلضافة في تاريخ األمـ كظيفة حضارية تجعؿ منيا رقما ميما في الحياة االجتماعية كالسياسية 

تبرىف عمى مزيد مف النضج كالرشد تسعى لو الخبرة اإلنسانية كاإلسالمية في  كالثقافية. كىي أيضا
كا فيـ كتحميؿ كبناء التكازف االستخالفي في األرض، كىذا تجمعو اآلية الكريمة: )أىفىمىـٍ   ًفي يىًسيري

كا اأٍلىٍرضً  اًقبىةي  كىافى  كىٍيؼى  فىيىنظيري ( )سكرة محمد، اآلية  ًمف الًَّذيفى  عى ـٍ  (.01قىٍبًمًي

كالتي تعني اتساؽ الفعؿ االجتماعي  البعد التكاممي يهدف إلى تحقيق التكاممية االجتماعية -ج
المنجز مع الحركة االجتماعية العامة لممجتمع كتحكلو إلى إضافة نكعية داعمة لمبناء المتراكـ 
كاليادؼ، كىنا يبرز الدكر األىـ لمبعد التكاممي في إعادة النظر كالتكجيو كالتحفيز نحك ممارسات 

منح  لمفاعؿ في معترؾ العممية السياسية، ككفؽ سياسية كاعية، ترتبط في سياؽ تكاممي متناسؽ ي
خطاب تجديدم تحممو كتحتضنو الدكائر السياسية في مجاليا اإلسالمي، تككف قادرة عمى تحقيؽ 
تكامؿ معرفي كتكاممي سنني كتكامؿ اجتماعي يمنح اإلطالع عمى العديد مف المناطؽ التي 

أف الكؿ يسعى لمبناء كالمكاجية كالتغيير يتحرؾ فييا الفعؿ السياسي كيحقؽ إسيامو الحضارم. ك 
كأف كؿ جيكدىـ تحتـر إذا كانت في سياؽ تكاممي يعطي لحركة األمة دافعية أكثر كخيارات 

 أكسع كبدائؿ أصكب.

كتعني ىذه األخيرة اتساؽ الفعؿ  البعد التكاممي يهدف إلى تحقيق التكاممية الحضارية -د
لعاـ لمسار الحضارة البشرية، لتعزيز مكاسبيا كمنجزاتيا االجتماعي المنجز، مع الخط اإلنساني ا

المعرفية كالمدنية ذات المحتكل القيمي كاألخالقي كاالجتماعي. كعميو فإف إبراز ىذه التكاممية 
كالبناء كفقيا في مسار العالقات كالركابط في ابعادىا السياسية المختمفة ك المعقدة كالمتداخمة، 
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لتي تحقؽ الرؤية انظرية التدافع الحضاري حيكية أكبر في فيـ يجعؿ لدل النخب السياسية
 كالمكقؼ األسمـ في حركية الدكؿ كالمجتمعات كاإلنسانية.

شرم بيا عمكما اتساؽ الفعؿ الب كيقصد البعد التكاممي يهدف إلى تحقيق التكاممية الكونية -ق
الحضارم مع بقية المفردات الككنية األخرل، المنظكر المحقؽ عمى المستكل الذاتي كاالجتماعي ك 

منيا كغير المنظكرة، ذات العالقة التسخيرية المباشرة كغير المباشرة بخالفة اإلنساف في األرض. 
التجديد في الممارسة السياسية في حيزىا الحضارم كيككف ربط ىذا العنصر األخير مع عممية 

نساني في العممية السياسية بأنو حمقة مف حمقات الدكرة مف خالؿ ربط كؿ الجيد اإل اإلسالمي،
، كىي قبؿ ذلؾ كط كظركؼ كتفاعالت طبيعية كككنيةالتسخيرية التي كجب أف يؤدييا ضمف شر 

كفؽ ما تتطمبو الحاجة  ،إدراؾ لمككنات الككف بصكرة طبيعية تمكنو مف استثمار ىذه المعرفة
( كتضبطو انتياء كابتداء االلتزاـ العقدم بنصكص العامة )المجتمع( كتقتضيو الرغبة )الشخصية

 الكحي كأحاديث السنة النبكية الشريفة.

إف ىذه الدكرة تكضح كبصكرة تفصيمية كتجميعية في آف كاحد الطمكح التجديدم الذم 
تتبناه الكثير مف الرؤل كاالجتيادات الحضارية التي تسعى إلى تربط مفاىيـ السياسة بأبعاد قيمية 

تخرج مف ضيؽ التنظير األحادم التكجو كالنسؽ، كالدفع بيذه المفاىيـ إلى مجاالت أكسع  كككنية،
 تحقؽ لألمة خصكصية كحضكرا في مجاليا المعرفي كخارجو. 

 خاتمة 

تخمص الدراسة إلى أف الممارسة السياسية في مجاليا الحضارم اإلسالمي، ممزمة بأف 
تناغما مع  كأف تتأسس كفؽ خطاب كأداء يحقؽ لياتنسجـ مع تحكالت الدكلة كالمجتمع مف جية، 

السنف الناظمة لمككف كالمؤثرة "إلزاما" في مسارات الشعكب كاألمـ. إف فيـ أف الفعؿ السياسي غير 
نسانية كاسعة، يضع الفاعؿ السياسي في حالة كجكب دائـ، أف  منعزؿ عمى تأثرات حضارية كا 

كتأصيالت يككف قادرا عمى مكاكبة تجديد الخطاب السياسي كمف كرائو كؿ ما يترتب عميو مف 
 .آلياتك أفعاؿ 
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تككف  إف الممارسة السياسية في البحث عف ما يجددىا في المجاؿ الحضارم اإلسالمي،
ممزمة أف تنخرط في استيعاب "المركب الثالثي" الذم ناقشتو الدراسة كفصمت في عناصره، ذلؾ 

ك االنضباط الذم مف الرشد كاالنتباه  مية بمجمميا في حالةمأف ما ارتبط بقضايا المنيج تضع الع
 تفتقده ىذه األخيرة في كاقعيا كضمف ىذا المجاؿ.

أما ما تعمؽ بالمأسسة فإنيا آلية تمـز الفاعؿ السياسي عمى اختمؼ مكقعو كسمطتو، أف 
يجدد الدكر كالكظيفة مف خالؿ اكتساب مضاميف تحمي المجتمع مف كؿ مظاىر "الشخصنة 

سس إلى مفيـك الدكلة المتمسكة بقضايا الجميكر التفرد المطمؽ بالسمطة" كما أنيا أيضا تؤ 
كاألفراد بدال عف رغبات الفئات المتحكمة في خيكط العممية السياسية بمفردىا، كفي ىذا صالح 

 لألداء السياسي في المجاؿ الحضارم اإلسالمي كسعي نحك تحقيؽ.

ي مف انعزاليا عف كباالنتياء إلى مبدأ التكاممية، فيك الخركج بالممارسة في المجاؿ السياس
األداء العاـ داخؿ النسؽ السياسي، كربطيا كتكامميا كتفاعميا مع كؿ األنساؽ االجتماعية داخؿ 

في ىذا  الدكلة، كتكامميا مع كؿ التجارب كالتحكالت التي تعرفيا اإلنسانية، كالحفاظ عمى تكامميا
دائـ لكؿ الحركية كالتحكؿ في  يركرة طبيعية لمفعؿ السياسي كالدكالتي كانتباهصىك حفاظ  السياؽ

 الدكلة كالمحيط كحتى الككف.

نصؿ في الختاـ إلى أف جيد التجديد في خطاب الممارسة السياسية، تعطيو الدراسة مسارا 
محددا كخطكات مترابطة معرفيا كأدائيا، كىذا بغية الذىاب بو إلى فضاءات مف التكافؽ كالتالحـ 

لى  بيف مكتسبات االنتماء ليذا المجاؿ تحقيؽ ممارسة إيجابية ليا قدرة عمى تفعيؿ الحضارم، كا 
     كؿ معادالت البناء كالدعكة كالمكاجية داخؿ األمة.
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مالمح التسامح والتجديد والوسطية والتعايش لخطاب صوفية الجزائر واملغرب 

 خالل القرن الواحد والعشرون.

 دبكاي رشي .د           

 جامعة ألاغواط         

 الجزائر       

 :  تقديم   

ىذه  اليجري وكانتانطمقت إرىاصات التصوف منذ الدعوة المحمدية في القرن األول 
وسمم الدعوة أخبلقية المنزع وربانية المقصد. فبدأت ىذه الدعوة بالزىد مع الرسول صمى اهلل عميو 

رضوان اهلل عمييم، ليتحول الزىد في القرن الثالث اليجري إلى تصوف عممي مع كبار  وصحابتو
ة المسممين كالحسن البصري والقشيري، وأبي القاسم الجنيد، وأبي حامد الغزالي، والحارث المتصوف

النون المصري، وأبي طالب المكي، وعبد القادر الجيبلني،  البسطامي وذوالمحاسبي، وأبي يزيد 
 والعز بن عبد السبلم...

متصوفة الذين انفتحوا وفي القرن الرابع اليجري، سيظير التصوف الفمسفي مع مجموعة من ال    
الدين الرومي،  الفارض وجبللعمى ثقافات أجنبية كالحبلج، والسيروردي، وابن عربي، وعمر 

 ... (1)وغيرىم وعبد الكريم الجيمي، وابن سبعين، وابن العريف

، نذكر: الحمول واالتحاد، صوفيومن أىم النظريات الصوفية المشيورة في الحقل العرفاني ال    
الشيود، ووحدة الوجود، والفناء، وقدم الحقيقة المحمدية، ووحدة األديان وفكرة اإلنسان ووحدة 

 ...(2)الكامل، وفكرة اإلشراق، وفكرة المقامات واألحوال، وفكرة المناقب والكرامات الصوفية

ق الجماعية في إطار رباطات وزوايا وخوان  الحالة  لم ينتقل التصوف من الحالة الفردية، إلى    
، فكان لمقطب أو الولي أو الشيخ مريدون وأتباع (3) وتكايا إال في أواخر القرن الثالث اليجري

ومبتدئون وأوراد وسبللة ومكان لمتعبد واالعتكاف وممارسة الحضرة والجذبة الصوفية بل كان ليم 
سيم ثالثا. أنف ثانيا ويراقبونأيضا سالكون مجردون ومجذوبون يخدمون اهلل أوال، ويخدمون القوم 
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والبد أن يجتاز المريد ضمن سفره العرفاني الوجداني والحدسي مجموعة من الطرق والمقامات، 
وقد حددىا الشيخ أبو نصر الطوسي في سبعة مقامات: التوبة، والورع، والزىد والفقر، والصبر، 

الذات  والتوكل، والرضى. والغرض من عبور ىذه المراحل والمقامات والمجاىدات الوصول إلى
شراقا وفناء وبقاء وتقربا وكشفا  . وعندما يخوض المريد غمار المجاىدة وجبلءالربانية وصبل وا 

المراقبة،  )والمراقبة تنتابو أحوال نفسية، وقد حددىا الطوسي أيضا في عشر أحوال، وىي:
 .(4) (واألنس، والطمأنينة، والمشاىدة، واليقين والرجاء والشوقوالقرب، والمحبة، والخوف 

في العالم اإلسبلمي: القادرية )عبد القادر الجيبلني(   ومن أشير الطرق والخوانق الصوفية  
والرفاعية )أحمد الرفاعي(، والبدوية )أحمد البدوي(، والمولوية )موالنا جبلل الدين الرومي( 

 (5)والشاذلية)أبو الحسن الشاذلي(، والزروقية )أحمد زروق(، وغيرىا كثير...

 سفة الخطاب الصوفي في فيم وقبول واحتواء اآلخر: أوال: فم

خر الذي يختمف معو في المعتقد والدين والفكر يركز الخطاب الصوفي في تعاممو مع اال      
بفظاظة وغمظة، وأن ال  بالتزام ما يأمر بو اإلسبلم من خبلل القاعدة التالية : )عدم معاممتيم

ن ال نتعدى المعاممة الحسنة معيم، أنجادليم بما يثير التنابذ والعداء، ويدفع بيم إلى البغضاء، و 
فإن دعوناىم فبالتي ىي أحسن، فإن فعمنا كان ذاك مدعاة ليدايتيم وأنسب في تسديدىم، و إال 

ن لم يريدوا، تركناىم لحاليم، وودعناىم لسبيميم...فإن أرادوا ما نحن فيو  فذلك خير يؤول إلييم، وا 
فذمتيم مصانة، وحقوقيم مستحقة، وحسابيم بين يدي رب البرية، والصوفية يرون اآلخرين ممن 
ىم أىل كتاب أحظى بالتعامل، وأقرب إلى التواصل ألن الجذع المشترك لمدين يجمعيم جميعا، 

بل جاء موصيا بأن يكون تعاممنا معيم  فالدين كمو هلل، ومن اهلل، واإلسبلم لم يأت ليقصي ويمغي،
موجيا لغاية تربية الفضائل، وغرس المثل العميا، وزرع الفضائل واألخبلق الحسنة، وىذا سر في 
ظيور فقو أىل الذمة والمستأمنين وحدوث مصطمحات دار الحرب ودار السمم، وغير ذالك من 

 (6)ه وكيانواألدبيات التي تضمن لآلخر كرامتو وىيبتو، وتحقق لو وجود
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الخطاب الصوفي بالمغرب)الطرق الصوفية والزوايا بالمغرب نموذجا(.           حثانيا: تسام     
 )**(في مقاله المعنون ب : التسامح الصوفي والطرقي بالمغرب  جميل حمداويالمصدر د. 

يرتكز الخطاب الصوفي، عمى مبدأ التعايش مع الممل والنحل والعقائد والشعائر واألديان        
منذ ظيوره كمذىب عقائدي في تاريخ الحضارة اإلسبلمية إلى يومنا ىذا، فقد كان يجتمع في 

كما ىو الحال في الزاوية القادرية   الزاوية المغربية المسمم إلى جانب المسيحي والييودي والبوذي
. فقد استقطبت ىذه الزاوية كثيرا من المريدين من مختمف الدول والديانات. (7) لبودشيشية ببركانا

ىؤالء: الفيتنامي نغويان ىيي دونغ، وزعيم أقمية مسممة بالفيتنام تونغ تاىن خان،   ومن أىم
إلى ، باإلضافة Eric Geoffroy والبوذي ميشيل طاو شان، والمستشرق الفرنسي إيريك جوفروي

الئحة من األكاديميين والباحثين والموظفين أو المواطنين العاديين ممن قدموا من إسبانيا وكندا 
 والواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وبريطانيا...

"أن بعض المسيحيين لم  وكان من أثر التصوف السني والطرقي داخل المغرب وخارجو:
 يكتفوا بالدخول في اإلسبلم، بل تحولوا إلى أولياء، مثل: رضوان أبي نعيم بن عبد اهلل الجنوي

م(، وأصمو من جنوة اإليطالية، الذي أسمم والده عمى يده أحد صمحاء تطوان 1583ىـ/991)ت
آثارىا( في القرن  ثاروحج، أما ابنو المذكور فتحول إلى )محيي الطريقة الشاذلية بعد اند

 (8) م."16ىـ/10

وىكذا، يتبين لنا بأن التصوف الطرقي بالمغرب قد ساىم بشكل من األشكال في بمورة 
غنائو تطبيقا وتعايشا وتفاعبل. ثرائو قوال وفعبل وسموكا، وا   التسامح الديني، وا 

 :التسامــح اللــوني -

من أىم الزوايا المغربية التي اعتمدت عمى التسامح الموني الزاوية التيجانية، والتي 
انفتحت في قاعدتيا الصوفية عمى كثير من المريدين واألتباع من أفريقيا السوداء، فانتشرت 
طريقتيا الروحانية في جنوب الصحراء الكبرى ما بين موريتانيا ومالي والنيجر والسنغال، ومازال 

يجانيون المغاربة واألفارقة يتجمعون كل سنة بمدينة فاس لمتذاكر والمدارسة وتبلوة األوراد الت



  الخطاب الديني بين التأصيل و التجديد  .............................................................. الثانياملحور 
 

202 

% من سكان السنغال ينتمون إلى الطريقة التيجانية 51حوالي   التيجانية. زد عمى ذلك أن
 (9) المغربية.

داء، وينطبق ىذا الحكم كذلك عمى الزاوية القادرية التي انتشرت في ربوع أفريقيا السو 
المريدين الذين تأثروا بالطريقة القادرية نذكر   حيث عد وردىا من أجل األوراد الصوفية. ومن أىم

أحد مموك الدولة الفبلنية، أال وىو محمد بمو الذي ألف مجموعة من الكتب في الطريقة القادرية، 
ائص الشيخ ومنيا:" الدرر الظاىرية في السبلسل القادرية"، و" فتح الباب في ذكر بعض خص

 (10). عبد القادر فرد األحباب"، و" شرح حزب البحر"، و" الرباط والحراسة"

بين اإلنسان األبيض واإلنسان األسود في بوتقة   ومن أىم الزوايا األخرى التي آلفت 
عرفانية واحدة قائمة عمى قاعدة التسامح الموني نذكر: الزاوية الناصرية التي انتشرت بمنطقة 

الصحراء الكبرى، باإلضافة إلى الزاوية الوزانية التي كان يشرف عمييا موالي عمي  درعة وتخوم
من ببلد الصحراء إلى السودان...ال تكاد تفتر  (11)الوزاني، فقد " كانت تأتيو الوفود برسم الزيارة...

قدم عميو الركبان في الفصول األربعة، سيما في فصمي الربيع والخريف،... وكل من يأتيو زائر ي
بيده ما قدر عميو من اليدايا والتحف، مما ىو مخصوص بيم في ببلدىم... كالعبيد واإلماء ألىل 

 (12) الصحراء".

ويعني ىذا أن سبب انتشار التصوف بمعظم دول أفريقيا السوداء، كان ذلك بفضل  
ن ينتشر بسرعة الزوايا والمدارس الطرقية المغربية. ولوال التسامح الموني لما أمكن ليذا التصوف أ

 (13)ما وراء الصحراء الكبرى.

 التسامـــح العــرقي: -

استطاع التصوف الطرقي بالمغرب أن يصير جميع المغاربة ضمن بوتقة مجتمعية 
وروحية واحدة، حيث ذوب ىذا التصوف السني المعتدل والوسطي جميع الفوارق الموجودة بين 

و بين المغربي واألجنبي. حتى قيل:"لوال التصوف العربي والبربري، أو بين الحضري والبدوي، أ
لما انصيرت مكونات المجتمع المغربي، انصيارا ليس ثقافيا أو لغويا فحسب، بل حتى عرقيا، 

 (14) أفرز إنسانا مغربيا معموم الصفات معمن السموك إلى اليوم."
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التصوف، فأصبحوا مريدين ولمتمثيل والتوضيح، فمقد انخرط الكثير من البرابرة األمازيغ في مجال 
وسالكين ومجاذيب، بل منيم من أصبح شيخ الطريقة كالجزولي مثبل. وفي ىذا النطاق يقول 
صاحب كتاب:" مفاخر البربر":" وأما األولياء والصمحاء والعباد واألتقياء والزىاد والنساك 

 (15) واألصفياء فقد كان في البربر منيم ما يوفي عمى عدد الحصى واإلحصاء".

بأن التصوف الطرقي بالمغرب كان مبنيا في جوىره عمى التسامح   ومن ىنا، يتضح لنا
 إال بالتقوى والمجاىدة في سبيل اهلل.  فبل فرق بين عربي وعجمي (16) العرقي واإلثني

 :التسامـــح الجــنسي -

لم يقتصر التصوف عمى جنس الذكور فقط، بل مارستو النساء عن صدق ومحبة 
خبلص.  ويذكر تاريخ التصوف بالمغرب الكثير من المتصوفات المواتي ارتبطن بالزوايا وا 

والرباطات. ومن بين ىذه المتصوفات نذكر: السيدة عائشة بنت أحمد اإلدريسية صاحبة المناقب 
والكرامات الخارقة. فقد قال عنيا ابن عسكر:" أنيا كانت ليمة المولد النبوي تعتني بو، وتطعم فيو 

 )صمعم( عمى عادة فضبلء أىل المغرب في ذلك". وتذبح فيو البقر والغنم حبا في النبيالطعام، 
(17) 

ىذا، ويشيد ابن عسكر أيضا بأىميتيا الصوفية، ومكانتيا االجتماعية قائبل:" كان الناس 
يتحامون حماىا، وال يقدر أحد عمى رد شفاعتيا لما يعممون من بركتيا، وصدق أحواليا مع اهلل 

فبفضل دعائيا أطمق سراح أبي الحسن زوج الثانية وصاحب لو بعد أن أسرىما البرتغاليون  تعالى؛
 (18)م."1464ىـ/869عمى إثر احتبلل طنجة عام 

ومن األميات الفاضبلت في مجال التصوف كذلك نستحضر كبل من الفاطمة الفيرية  
التي أسست جامع القرويين بفاس، وأم محمد السبلم بدكالة التي تنبأت بانتصار المسممين عمى 
اإلسبان في معركة األرك أثناء اشتعاليا باألندلس، والمتصوفة الولية الصالحة ريسون التي كان 

في فك األسرى المغاربة . وىناك متصوفات أمازيغيات مشيورات في مجال الوالية  ليا دور كبير
والعرفان والبركة المنقبية والمحبة اإلليية، وقد ذكرىن محمد المختار السوسي في بعض كتبو 
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مثل: كتاب" المعسول"، وكتاب" رجاالت العمم العربي في سوس"، وكتاب" من أفواه   القيمة ،
 (19)الرجال" ...

ونستحضر من بين ىذه الصوفيات البربريات: تعزى بنت محمد تسمبللت، وتكدا بنت 
سعيد، وتعزى بنت سميمان تكرامت،وتعزى بنت عبد العزيز تغرابوت، وحبيبة بنت محمد بن 
العربي، وحواء بنت يحيى الرسموكية، وخديجة بنت إبراىيم، ورحمة بنت يوسف، ورقية بنت 

ورقية بنت سعيد بن محمد، وصفية بنت سعيد، وعائشة بنت صالح  محمد بن العربي األدوزية،
البعقيمية، وفاطمة موىدوز، وفاطمة بنت سميمان تكرامت، وعائشة التونينية، وعائشة الجشيتمية، 
ومماس بنت عمي، وماماس تبويسكت، ونفيسة بنت محمد بن العربي، وموازيت، ومريم السمبللية، 

 راوية، ومريم بنت عمي...ومريم بنت محمد بن سالم الصح

وىذه النساء المتصوفات األمازيغيات المواتي عشن ما بين القرنين العاشر والرابع عشر 
اليجريين كن ينتمين جميعين إلى الطرق الصوفية المشيورة بالمغرب كالناصرية والدرقاوية 

 (20) والتيجانية...

 التسامـــح الطبــقي: -

وف الطرقي بصفة خاصة في إزالة الفوارق الطبقية، ساىم التصوف بصفة عامة والتص 
والحد من التفاوت االجتماعي، فجمع بين الفقراء واألغنياء، واألقوياء والضعفاء، والساسة والرعية، 

وىكذا، فقد:" انخرطت شرائح واسعة من   فشكموا صفا واحدا داخل المنظومة الصوفية العرفانية،
ي دعم مرتكزات التكافل، ومساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية فئات المجتمع بالمغرب واألندلس ف

عمى تجاوز وضعياتيم الصعبة، انطبلقا من البعد الديني الذي يعطي لمبذل واإلنفاق قوة إيمانية 
 نفسية تمثل شحنة إيجابية في تفعيل سموكات التضامن 

االجتماعي،  ىذا، وقد ساىم كثير من األولياء والشيوخ المتصوفة في تحقيق التكافل 
زالة الضرائب أو التخفيف منيا لحماية الفقراء والتجار عمى حد سواء، والمشاركة في بذل الخير  وا 
وكف األذى، واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر، والمساىمة في تحقيق العدالة، واستتباب 

صبلح المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأخبلق  .يااألمن الداخمي والخارجي، وا 
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ويضيف عبد الحق:" وأقامت والدتي عمى األكل من ذلك الطعام والصدقة منو أشيرا، ثم  
قال والدي لوالدتي:" كل ذلك الطعام حتى تعرف ما بقي منو، فأكمناه، فإذا ىو عمى مكيمو األول، 

 (21) ولم ينقص منو شيئا بإذن اهلل".

اء وتوسبل، فالمفتي أحمد بن وىناك من األولياء من كان يستسقى بو بركة ووساطة ورج
زرع خطيب جامع القرويين بفاس، طمب منو الناس:" سنة القحط االستسقاء، فصمى بيم خارج 

كما فعل عمر بن الخطاب  -باب الفتوح، وقدم بين يديو آلو صمى اهلل عميو وسمم ليتشفع بيم
 (22)فسقى الناس وحمد اهلل عمى إجابة دعائيم" . -بالعباس

دال من الشيخ أبي زكريا أن يستسقي بيم، فأظير ىذا الولي الضعف وطمب أىل تا 
والفقر والحاجة إلى اهلل، فرمى بقمنسوتو جانبا، فقال مستعطفا:" يا رب ىذا األقرع يسألك الغيث، 

 (23) قال الراوي: فواهلل ما نزل الناس عن ذلك المكان حتى مطروا مطرا غزيرا".

إلى أوليائيم وشيوخيم لبلستغاثة بيم استجداء واستسقاء وكثيرا ما كان يمتجئ المغاربة 
واستمطارا إبان مواسم القحط والجفاف والكوارث الطبيعية كالتجائيم إلى أبي العباس السبتي، وأبي 

 (24)يعزى، وابن حرزىم، وابن العريف...

 التسامــح السيـــاسي: -

ين السياسيين المغاربة أن من المعموم لدى الكثير من الدارسين والباحثين والمحمم 
التصوف الطرقي بالمغرب في الفترة الحديثة والمعاصرة كان يجمع العديد من المريدين الوطنيين 

 ويستقطب الكثير منيم من شتى المناحي (25) والسالكين السياسيين من مختمف المشارب الفكرية،
اإليديولوجية والمنابع الفمسفية، ويضم أيضا الكثير من الفعاليات المنتمية إلى مجموعة من 
األحزاب السياسية والمؤسسات النقابية المتنوعة. فقد ألفينا مثبل في الزاوية القادرية البوتشيشية 
أعضاء من حزب االتحاد االشتراكي إلى جانب أعضاء من حزب األحرار، وأعضاء من حزب 

 الستقبلل إلى جانب أعضاء حزب األصالة والمعاصرة. ا
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 التسامــــح اللغـــوي: -

يبلحظ أن كثيرا من المتصوفة األمازيغ قد انصيروا في الزوايا والرباطات والتكايا 
المغربية إلى جانب إخوانيم العرب، فشكموا وحدة دينية ولغوية وروحية واحدة، فمم يمنعيم 

رقي من االندماج في بوتقة عرفانية وتجربة حدسية واحدة أساسيا المحبة االختبلف المغوي أو الع
اإلليية والعشق الرباني. بل نجد التصوف الطرقي قد جمع بين إثنيات بشرية متعددة بمغات 
مختمفة داخل منظومة عرفانية تضمحل فييا األعراض الشكمية الثانوية، فيبقى الخمود لمجوىر 

 (26) البقاء لمذات السرمدية األزلية الواحدة.الرباني الخالد، ثم يثبت 

 التسامــح الطائـــفي: - 

الطرقية أن تؤالف بين الطوائف  حاولت مجموعة من الزوايا والمدارس والرباطات
المختمفة والمتناحرة والمتصارعة فكرا وسموكا وعمبل، وأن توحد بين الفرق الصوفية المتباينة مشربا 
وتوجيا ومصدرا ومعينا داخل نسيج صوفي واحد كما فعمت الزاوية الفاضمية التي أسسيا الشيخ 

المغربية. فقد آخت بين جميع الطرق ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل بن مامين بالصحراء 
 (27). الصوفية المعروفة بالصحراء

 :الجزائرب ارساء السلم االجتماعي ثالثا : أدوار خطاب التصوف والصوفية في

يراىن الكثير من الباحثين والعمماء حاليا، عمى قدرة الحركة الصوفية وخطابيا في           
التعبير عن الشكل المستقبمي لئلسبلم والمسممين، أكثر من ذلك يرى الكثير وفق رؤية نقدية 

والسياسي لفيم واقع  االجتماعيجديدة إمكانية توظيف الحركة الصوفية، وخطابيا الديني و 
بية واإلسبلمية، وتقديم الحمول العممية لمكثير من المشاكل التي تواجو الفرد المجتمعات العر 

والمجتمع، بحيث ينطوي التصوف اإلسبلمي عمى حمول واقعية وعممية، لمختمف األزمات 
 واالستجابةوالثقافية والحضارية، التي تساعده عمى التصدي  واالجتماعية، واالقتصاديةالسياسية 

معاصرة، التي تواجو المجتمعات العربية واإلسبلمية، إما عمى المستوى لمختمف التحديات ال
الخارجي، وفي إدارة عبلقات الصراع مع المحيط الدولي، بحيث يساىم التصوف بقيمو ومرجعيتو 
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الدينية والتاريخية في التواصل الحضاري ونبد العنف والتطرف الديني، وتشجيع الحوار والتسامح 
 بين الشعوب والديانات. واإلحترام المتبادل 

إّن عودة الممارسة الصوفية بشكل قوي في السنوات األخيرة في الجزائر، وخاصة عمى 
لحركة  االعتبارالسياسي بضرورة إعادة  االعتراف يعتبر نوعا منمستوى الخطاب السياسي، 

 لمصوفية،االجتماعي حتما التصوف، خاصة مع صعود التيار الذي يرى المستقبل السياسي و 
والذي تمثمو الّزوايا  ،الصوفية في شكميا العمميالواسع لمممارسة  االنتشاربحيث يمكن تفسير 

الطرقية ، كبنيات مؤسساتية، عمى أنو اكتساح لممجال اإلجتماعي الذي احتكرتو وىيمنت عميو 
وفقد الكثير  الحركة السمفية ردحا من الّزمن، بعد أن أثبتت فشميا في إشباع الطموح اإلجتماعي،

من مواقعيا اإلستراتجية محميا ودوليا ، إضافة إلى ما تمتاز بو الحركة من مرونة في خطابيا، 
وليونة وتسامح في تعامميا مع مختمف فئات المجتمع، إضافة إلى أّن الزاوية كمؤسسة، تعتبر أداة 

عات الفردية والجماعية، وقناة لتمرير الخطاب اإليديولوجي، وتحقيق الوالء السياسي وتعزيز القنا
ومن منطمق آخر، فإّن  الزاوية باعتبارىا مؤسسة دينية اجتماعية، تمثل ذلك الحميف االستراتيجي 
والمتمّيز لمسمطة السياسية، قصد حل مجموعة من اإلشكاليات، الّتي ال تزال عالقة عمى مختمف 

تنمية سياسية واقتصادية  األصعدة في المجتمع الجزائري، فالنظام السياسي يضع نصب عينيو
واجتماعية لمخروج من األزمة التي تعيشيا الجزائر بشكل عام، والزاوية في ىذا تحقق لو أىداف، 
فأمن الببلد مضمون بانتشار الفكر الصوفي األخبلقي السني، ألّنو ينبذ التطرف والعنف ويتميز 

الزاوية عمى أخبلق التكافل بخاصية الحرص عمى ثقافة السمم والتسامح، والمصالحة وبتركيز 
والتضامن والتعاون والوحدة، ونبذ الخبلف والشقاق قد تؤدي إلى تمكين النظام السياسي، من 
تحقيق االستقرار والشروع في تمرير مشاريعو المختمفة ، وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاممة 

 ومستدامة .

أّن المستقبل في العالم العربي  " ، المختص في الصوفية، إريك جيو فروييقول : " 
سيكون حتما لمتيار الصوفي ، كما أّن الصوفية قد مارسوا السياسة في أحيان كثيرة كما مارسوا 
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أدوارا ثقافية واجتماعية، ثم إّننا يمكن أن نبلحظ أن ىناك مدا جديدا من األجيال الجديدة لمصوفية 
         .(82)يعي األبعاد االجتماعية

لتحميل لمواقع السياسي واالجتماعي لمسألة التصوف ، والطرق الصوفية في وفق ىذا ا
الجزائر ، وفي خضم عودة الظاىرة الدينية عمومًا ، والظاىرة الصوفية خصوصًا لتشكل محورًا 
في النقاش الفكري المعاصر، داخل المجتمعات العربية اإلسبلمية عموما، والمجتمع الجزائري 

إعادة إحياء الحركة الصوفية، ضمن المشاريع الفكرية الحديثة ،  خصوصا، يكمن في ضرورة
التي تدعوا إلعادة إحياء وقراءة التراث العربي واإلسبلمي ، خاصة مع عودة االتجاه الصوفي إلى 

 الساحة وبالتوازي مع فشل الحركات السمفية، في قيادة المجتمعات اإلسبلمية.

أدورًا رائدة في التمكين لمدين اإلسبلمي وتثبيت لقد لعبت الحركة الصوفية في الجزائر، 
اليوية العربية اإلسبلمية لممجتمع الجزائري، كما لعبت دورًا في التربية والتعميم، وخمق االستقرار، 
ونبذ العنف والتطرف الديني، وتكريس ثقافة العيش المشترك، واستطاعت أن تقف سدًا منيعًا ، 

من االستعمار وتبنييا لمجياد ، لطرد المستعمر الفرنسي منذ ولوج أمام محاوالت التغريب، بموقفيا 
أقدامو أرض الجزائر، عبر سمسمة المقاومات الشعبية المختمفة، عمى الرغم من انحراف بعضيا 
وانغماسيا في الطرقية والشعوذة والسحر والخرافات ، ولكن ىذا ال يقمل من دورىا السياسي 

 ي، في تاريخ وحاضر المجتمع الجزائري.، والثقافي والتربو واالجتماعي

يعتقد الكثير من الباحثين ، أّن النقاش الفكري حول مسألة التصوف في الجزائر، وفي   
العالم العربي، ينطمق وفق ذلك الطرح الذي يرى الحل في مواجية التحديات الداخمية والخارجية، 

رة إعادة إحياء الحركة الصوفية ، حيث التي تواجو مجتمعاتنا العربية واإلسبلمية، يكمن في ضرو 
يرى الكثير من المختصين، أّن إعادة إحياء التصوف اإلسبلمي، يمّكن من اإلجابة عمى الكثير 
من أسئمة الراىن العربي المتسم بالتأزم في مجاالت متعددة ، كما أّن الخطاب التجديدي لمحركة 

ميا وخارجيا، فانطبلقا من تجارب الصوفية الصوفية، يستطيع االستجابة لمتحديات المعاصرة داخ
يستطيع الفكر الصوفي حل المشاكل  .ي عموما ، وتاريخ الجزائر خصوصافي تاريخ العالم العرب

الداخمية المرتبطة بالفقر واألمية، وتحقيق الوحدة واألمن والحد من التطرف الديني، والمساىمة في 
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ة، إضافة إلى يبين المذاىب اإلسبلمية سنية وشيع تحقيق االستقرار والتنمية الشاممة والتقريب
قدرتو عمى إدارة الصراع مع القوى الدولية األخرى، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وفق مبدأ الحوار 

 المتبادل بين الشعوب واألديان. واالحترام

التي مّيزت المجتمع الجزائري، في السنوات  واالجتماعيةأفرزت التغيرات السياسية 
األخيرة ، إعادة بعث نشاط الطرق الصوفية، بعدما غّيبت لفترات تاريخية بسبب عوامل كان 

 أىميا ، الجانب السياسي أساسا.

وما  8222تعتبر التغيرات السياسية )السمطة( ، في الجزائر وخاصة بعد األلفيات )سنة 
اىم بشكل كبير وفّعال، في إعطاء مساحة أكبر لمخطاب الصوفي بعدىا(عامل ميم وحيوي ومس

 في المجال الدعوي واستقطاب أفراد المجتمع. 

استثمرت السمطة السياسية في الجزائر، مكانة الطرق الصوفية في المجال الديني 
لمفرد الجزائري، محاولة إدماجيا ضمن خطابيا العام ، بيدف تحقيق المشروع  واالجتماعي

الذي عود الرئيس بوتفميقة إلى الحكم ،التنموي واالستقرار األمني والوحدة المذىبية، وخاصة مع ص
بمؤسساتيا والمتمثمة  واالىتمامأعطى ليذه الطرق الصوفية مكانة متميزة، من خبلل الدعم المادي 

نتاجيا الديني والفقيي . في الزّ   وايا وشيوخيا وا 

يتمّيز خطاب الطرق الصوفية باالعتدال والّميونة، والتسامح والتعامل مع اآلخر وفق 
مرجعية االختبلف المحمود، الّذي ال يرفض فكر واجتياد ومذاىب الفرق، شريطة عدم الخروج 

 عن منطمقات الشرع وضوابطو.

وخاصة في السنوات  -لفكر الصوفي، ومع صعود ومن ىذا المنطمق، الّذي يمّيز ا
والّذي اعتمد  الجزائر، وما أنجر عنو من نتائج ما سمي بتيار الصحوة اإلسبلمية في –األخيرة 

عميو في الغالب من أجل تأسيس دولة اإلسبلم والشريعة، وىو وجود تيار إسبلمي انتيج أسموب 
ن نفسو نموذجا منفردا وواحدًا في فيم وتطبيق العنف ومنيج التكفير ورفض تدين اآلخر، جاعبل م

اإلسبلم. وفي ظل ىذه التغيرات، الّتي أثرت عمى الفرد الجزائري، في منظومتو المعرفية لمدين، 
تنامى المد الصوفي وأصبح لو نشاطا وفاعمية عمى الساحة اإلجتماعية، متخذا ومنتيجا عدة 
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توجياتو من القضايا الراىنة لممجتمع الجزائري، أساليب، مبرزا من خبلليا عن ثرائو، ومواقفو و 
بسمسمة من الممتقيات الوطنية والدولية، وبإعادة بعث الّزوايا الموجودة عمى مستوى القطر، وبتقميد 
أبناء الطرق الصوفية مناصب في الدولة، وبإشراكيم في العمل السياسي ، والدعوي . وتأطيرىم 

 الفتوى والشرع.القضايا الدينية ، وخاصة في مسألة 

ن كان لو جذور، تعود  8822ظير المد السمفي في الجزائر بعد انتفاضة أحداث  ، وا 
إلى سنوات السبعينات، ولما ال إلى فترة تأسيس جمعية العمماء المسممين خبلل المرحمة 

 االستعمارية.

 تنبيت السمطة السياسية في الجزائر، بعد مرحمة التعددية الحزبية وظيور األحزاب
، وما أحدثتو من صراع مذىبي فكري بين أفراد الشعب وشرائحو، وصل إلى 8822اإلسبلمية بعد 

إلى أىّمية ودور الحركة  الشريعة.حد العنف الدموي والمجوء إلى القوة ولغة السبلح لتطبيق 
الصوفية، في احتواء الفتنة والقضاء عمى الفكر السمفي، لما ليا من قدرة تأثيرية عمى أفراد 

 لمجتمع.ا

اىتّمت السمطة السياسية في الجزائر، بمؤسسات الّزوايا ومشائخ الطرق الصوفية، اىتمامًا 
بالغًا، بعدما كانت في سنوات الستينات والسبعينات ميمشة وضّيق الخناق عمييا وعودة ىذا 

وأثره في االىتمام لو دوافعو وأسبابو، تجعمنا نقف عميو، محاولين فيم واستقراء الواقع الجزائري 
الرجوع إلى اإلىتمام بالطرق الصوفية والّزوايا، من طرف السمطة السياسية خبلل السنوات األخيرة 

 ؟

تغّير ىرم السمطة السياسية في الجزائر، يعتبر أحد العوامل األساسية، والمساىمة في 
الميتمين  ، ومن خبلل تتبع آراء(8)إعادة المكانة والسمطة لمخطاب الطرقي الصوفي المؤسساتي 

بالحركات الصوفية في الجزائر، يرجعون سبب اإلحياء والنيوض بالتصوف إلى شخصية الرئيس 
عبد العزيز بوتفميقة، وميمو وحبو لمتيار الصوفي سواء من خبلل محيطو العائمي ، ولقرابتو لبعض 

 مشايخ الطرق الصوفية.
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تماعي وثقافي وحتى فيذا التجاذب بين السمطة والمتصوفة، ىو استثمار سياسي واج
ديني لممؤسسة الصوفية، وتمكينيا من تحقيق الوحدة المذىبية السنية المالكية لممجتمع الجزائري 
وبالمقابل مواجية الفكر السمفي الوىابي الذي أصبح لديو روافد مرجعية، وأىداف سياسية، تيدد 

 الوحدة والمرجعية الدينية في الجزائر المعاصرة.

اىمة أيضا في تمكين الخطاب الصوفي في الجزائر، من بسط نفوذه ومن العوامل المس
طبيعتو الوسطية، وليونة فكره وتسامحو، وقبولو لآلخر. فيو ال يدعو إلى مفيوم من  وسمطتو،

المفاىيم التي تبنتيا بعض التيارات اإلسبلمية المتعصبة، كاليجرة والتكفير، والجياد )محاربة 
لى مسايرة النظام السياسي، وطاعتو والوالء لو، وعدم محاربتو الدولة ونظاميا(، بل يدعو إ

 وعصيانو.

ينتيج الفكر الصوفي ومؤسساتو، أسموب التربية والتعميم الروحي والذوقي والشرعي، وىو 
يرفض الممارسة السياسية، ممتزمًا الممارسة اإلصبلحية الدينية. الموجية أساسا إلى عامة الّناس. 

اسي إقحام الصوفية، بطريقة مباشرة وغير مباشرة في لعبة السياسة، من خبلل ويحاول النظام السي
 التقرب منيم والحصول عمى البركة والمساندة والتأييد، باعتبارىم محل قبول وصبلح وعرفان.

خ الطرق الصوفية والّزوايا، تقديسًا واحترامًا وميابة، جعمتيم محل إجبلل ياكتسب مشا
كبار، من طرف المجتمع وتنظيماتو ومؤسساتو، ىذه المكانة الرمزية، التي احتمتيا المؤسسة  وا 

، منحتيا إطارًا سمطويا تأثيريًا، تمارسو عمى العامة من الّناس االجتماعيةالصوفية، ضمن البنية 
وحّتى النخبة، فتصبح محل استشارة وقائدة رأي، وصانعة قرار، وتوجيو سياسات لمدول 

 والحكومات.

 :خاتمة

الطرق الصوفية في الجزائر في تشكيل النمط السياسي، وتوجيو الخطاب الديني ساىمت  
ن كانت لمسمطة السياسية مشاركة إيديولوجية غذتيا  العام وضبطو وفق مرجعية مذىبية واحدة، وا 
من خبلل العمل الصوفي المؤسساتي، الذي فتحت لو مجال الحّرية والنشاط الحركي، مستغمة 

 االستعماركرية والعممية لو، في تسويق موروثو التاريخي و الوطني أيام اإلعبلم، والنخب الف
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وقبمو، وكيف كان ىو المشكل اإلطار العام لمحياة الدينية، لممجتمع الجزائري خاصة في العيد 
والسياسي، الّذي بدأت تشيده الجزائر  االجتماعيالعثماني وما قبمو، إاّل أّننا ومن خبلل الحراك 

يديولوجية بعد سنوات  االلفينات، ىذا الحراك أفرز عمى الساحة، اتجاىات فكرية ودينية وا 
متصارعة فيما بينيا، ىذا الصراع حسب المتتبعين والدارسين ألوضاع الجزائر المعاصرة، لم تسمم 
منو الطرق الصوفية، واتيمت بتسييس التصوف ومؤسساتو المتمثمة في الّزوايا، ألنيا أصبحت في 

ن كان ىذا الحكم يحتاج إلى دراسة وتحميل وعممية موضوعية.   النياية خا  دمة لمنظام السياسي، وا 
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 الاسالمي املعاصر إشكالية الخطاب الديني في املجتمع

 

 عياش ي إكرام .أ                     جرادي حفصة   د.

 جامعة ألاغواط            جامعة ألاغواط

 الجزائر           الجزائر      

 
 ممخص:

الخطاب الدينّي لنشر الدين اإلسبلمي عقيدًة وشريعًة وأخبلقًا ومعامبلت، لغايات  يسعى  
تعميم الناس كل ما ىو نافع ليم في الدنيا واآلخرة، وبذل كل الجيود في سبيل خدمة ىذا الدين؛ 

خطاٌب وكما ىو معروف فال .امتثااًل ألمر اهلل سبحانو وتعالى، وأمر الرسول عميو الصبلة والسبلم
ستند إلى مصادر التشريع اإلسبلمي؛ وىي القرآن الكريم، والسنة النبوّية، ومصادر التشريع ي

األخرى، سواًء كان ىذا الخطاب صادرًا من جية إسبلمية، أو مؤسسة دعوية رسمية، أو غير 
 .رسمية، أو أفراد جمعيم االستناد إلى الدين اإلسبلمي وأصولو كمصدر ألطروحاتيم

إال أن ىناك إشكال بات يطرح حول الخطابات الدينية الراىنة والذي طرحو العديد من 
األحداث والقضايا المعاصرة والمتسارعة في أن فقد رأوا  اىتماميمالفقياء وعمماء الدين وشغل 

عالمنا العربي، وكذلك التغيرات والتحوالت العالمية، دعوة صريحة ومتجددة لتجديد الخطاب 
يتماشى مع عوامل و  العصر خطاب ديني جديد، يعي مقتضيات وانعكاسات بمورة و الديني،

الزمان والمكان، مستميما ومستشيدا بالتعاليم والمبادئ والقيم الدينية، لتشكيل واالرتقاء بشخصية 
األفراد ونشر القيم اإلنسانية وتعزيز السموكيات االجتماعية الصحيحة، التي تدعو إلييا جميع 

ن قضية الخطاب إ .الذي يسيم في التنمية البشرية وتطوير المجتمعات العربية راألماألديان، 
واألمكنة، تعد من القضايا بالغة األىمية، التي ينبغي أن  الديني وتجديده، تبعا الختبلف األزمنة

تستدعي وتشغل دائما كل الميتمين بقضايا الفكر الديني المعاصر، وبخاصة في ضوء متطمبات 
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ابراز وعميو فسنحاول من خبلل ىذه الورقة البحثية .العصر في الحاضر والمستقبل وتحديات
 اشكالية الخطاب الديني في المجتمع االسبلمي.

 اإلشكالية :

ال الخطاب الديني دعوة إليية ورسالة تنويرية تيدف إلى بناء العقول وترشيد السموك 
يضطمع بميمة حمل مشعميا سوى من كان مؤىبل وعارفا بمقاصد اإلسبلم السمحة ، فميس كل 

ويحمل  من يقف عمى منبر الخطب سواء المنابر المسجدية أو المنابر اإلعبلمية ىو خطيبا دينيا
ع ، فالخطاب الديني ىو الواسطة الرشيدة بين الناس يتخذ من القران والسنة واإلجما دعوة إسبلمية

بقوة في  الخطاب الديني ويحضروالقياس مصادرا لو وميزة فريدة تميزه عن باقي الخطب األخرى 
قناعية تجعل العقول تذعن والقموب تسمم  كل العصور وفي كل الميادين، لما لو من قوة تأثيرية وا 

بين الدين حتى ال نقع في المغالطات، ال بد من التمييز والفصل و  فالدين ىو السمطة الرسمية لو،
والفكر الديني، فالدين ىو مجموعة النصوص المقدسة الثابتة تاريخيا، في حين أن الفكر الديني 
ىو االجتيادات البشرية لفيم تمك النصوص وتأويميا واستخراج داللتيا. ومن الطبيعي أن تختمف 

اعي واقع اجتم-االجتيادات من عصر إلى عصر، بل ومن الطبيعي أيضا أن تختمف من بيئة
إلى بيئة في إطار بعينو، وأن تتعدد االجتيادات بنفس القدر من -تاريخي جغرافي عرقي محدد

، وىنا يطرح اإلشكال فكما تتأثر المجتمعات بالتغيرات التي فكر إلى مفكر داخل البيئة المعينم
مع تمك التغيرات حتى تواكب تحصل في كافة الميادين كان البد أن تتماشى الخطب الدينية 

وكثر الحديث  العقول المعاصرة والقابمة لمتغيير وىنا ظيرت إشكالية التجديد في الخطب الدينية
لئن كانت الدعوة إلى ضرورة الشروع في تجديد الخطاب الديني في عمومياتو، والذي و " عنيا

 دون المساس باألصول والفروع يقصد بو تجديد تمك الطرق واألساليب والقوالب والصيغ والمناىج،
ىي إحدى خصائص الخطاب الديني الرشيد من حيث ىو، وفي كل عصر، فإن المرحمة الحالية 
التي يمر بيا العالم العربي اإلسبلمي، حيث تتصاعد موجات الكراىية والتطرف والعنف واإلرىاب 
والتكفير التي انتشرت تحت دعاوى باطمة تتخذ من اإلسبلم مرجعية ليا، تستدعي أن نجعل من 

لخطاب الديني، بصورة عامة، قضية تتصدر القضايا الميمة التي نولييا قدرًا كبيرًا من تجديد ا
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اىتماماتنا، بدءًا من تحرير ىذه المسألة، وانتياء بتحديد الغايات التي يقصد إلييا من وراء ىذا 
ضوابط ولمتجديد  .1"التجديد الذي بات من الواجبات الممحة، حتى ال نقول من أوجب الواجبات

كسابو مقومات التكّيف حكمو، والغاية منو ىي تجويد ىذا الخطاب شكبًل ومضمونًا،ت مع  وا 
التي سنحاول اإلجابة عنيا  طرح جممة من األسئمةا البحث وعميو سنحاول من خبلل ىذ العصر
  لبناء ىاتو الورقة البحثية : وكمحاورضمنيا 

ماهي األخالقيات التي يجب أن يتحمى بها الخطاب الديني ؟ماهي  ؟الخطاب الدينيب ماذا نعني
أهم قضايا التجديد اإلشكاالت التي يتعرض لها الخطاب الديني في مجتمعنا المعاصر؟ ثم ماهي 

ماهي المعوقات التي تقف في وجه  الخطاب الديني؟ تجديد ماهي ضوابط ؟في الخطاب الديني
وكذا سنحاول التعرف عمى أثار خطاب الديني سمبيات ؟عممية تجديد الخطاب الديني ؟وهل لم

  . دعوات التجديد الغير سوية عمى المسممين

 أوال: مفهوم الخطاب الديني:

لخطاب الدينّي أو اإلسبلمّي ىو خطاٌب يستند إلى مصادر التشريع اإلسبلمي؛ وىي ا
سواًء كان ىذا الخطاب صادرًا القرآن الكريم، والسنة النبوّية، ومصادر التشريع اإلسبلمية األخرى، 

من جية إسبلمية، أو مؤسسة دعوية رسمية، أو غير رسمية، أو أفراد جمعيم االستناد إلى الدين 
 2اإلسبلمي وأصولو كمصدر ألطروحاتيم.

 تعريف الخطاب الديني: -1

 وقد اثنين بين كبلمال :يعني وىو  .ومخاطبة خطابا يخاطب خاطب مصدر مغةال في :الخطاب -أ
 غيره، نحو وصاحب جيويو بلم ك كل يشمل فأصبح اليوم الناس عرف في الخطاب مدلول توسع
 مقام ولقيام خطابا ةيج أو لشخص والموج الكتاب يسمون فأصبحوا مكتوبا، أم ياىشفا أكان سواء
 .المعنيين بين تفرق  مغةال أن مع .بيركال نحو والموجبلم الك

 ودنت يقال والمكافأة،جزاء ال :ةمغال في والدين الدين إلى نسبة  )بالديني( الخطاب ووصف
 مجزيون محاسبون أي ) لمدينون إنا( تعالىو قول وومن .جزاءال يوم :الدين ويوم ،وجزيت أي :موبفع
. 
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 فارس ابن مياجع المعاني ذهىو  أديان ووجمع .وأطعت أي :ول دنت يقال الطاعة، بمعنى قمويط
 تجعل ياألن دينا السماوية األديان وسميت والذل االنقياد من جنس وىو  واحد أصل إلى ترجع

 تزمونمي ميل عادة ايأحكام يتخذوا أن ىمع ميموتحم ا،يوأحكام ايلتعاليم وخاضعين مطيعين ىمياأ
 .ايب

 فقد مينمالمس غير وأما ،بلماإلس :المسممين يراتتعب في بلقوإط عند بالدين رادوالم
 الخطاب بتجديد المنادين من رييظ والذي .غيره دون اإلسبلم يقصدون وقد األديان عموم يريدون
 .سواه دون بلماإلس يقصدون ميأن الديني

 :الديني الخطاب -ب

 أحد ىمع قميط وأن نجد الديني الخطاب عن كتب مما كثير ىمع بلعاالط بللخ من
 :خاص واآلخر عام اىمأحد المعنيين،

 دين إلى االنتماءو يمع الباعث يكون تصرف أو وكمس كل الديني الخطاب أن :األول المعنى
 .يةمعم ممارسة كان أو مكتوبا أو مسموعا خطابا أكان سواء .معين

 تصرف كل يعدون ميف ولذا .ىراظا مينمالمس غير كتابات في نجده العام قبلاإلط ذاىو 
 .ميبلاإلس الخطاب ألوان من لونا دينياً  ويمع الباعث يكون مينمالمس من

 قبلاإلط ذاى ىمع ميتبع وربما . ميبلاإلس والدين مينمالمس وكمس بين يميزون ال يؤالءف
 مىنجد ولذاا عموم البربية أو األوروبية الثقافة مييمع بتمغ الذين مينمالمس المفكرين بعض
 أو م،يانىأذ في الفارق وضوح لعدم مين،مالمس من الخاطئة التصرفات وزر مبلاإلس ونميحمّ 

 .ميأنفس في لحاجة

 أو نصائح أو أقوال من الدين رجال عن يصدر ما وب يراد الديني الخطاب أن :الثاني المعنى
 قبلاإلط ذاىو  .وب يدينون الذي الدين إلى ايفي مىمستند ويكون العصر قضايا من سياسية مواقف
 . ويمغال معنىمل وأقرب ،موقب الذي من أخص
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 لىأ مىعند الشائع حمالمصط وانما »الدين رجال « حممصط بلمياإلس راثيمت في ليس مونموالمس
 المفتون أو الفتوى، لىأ أو دونيالمجت أو اد،ياالجت لىأ أو الشريعة، ماءمع أو الذكر لىوأ ممالع
 بين التفاوت يحصل وانما . مونممس مميفك م،يبين فرق ال دينمل االنتساب حيث من مونمفالمس .

 مونميع الذين يستوي له قل( والمستفتين والمفتين والعامة ماءمالع بين أو دين،موالمق دينيالمجت
 .وأحكام ناسمل ويبينوا مبلاإلس باسم مواميتك أن ميل يحق الذين مى ماءمفالع 3( مونميع ال والذين

 كما بالضرورة الدين من ومةممع تكون ال التي ادياالجت مسائل في ميإلي الرجوع يجب الذين مىو 
 4(مونمتع ال كنتم إن الذكر لهأ فاسألوا) تعالى قال

 ألن لىأ وى من خطاب في رامحصو  يكون أن يجب ميبلاإلس الديني فالخطاب ولذا
 يسمى أن يجوز ال ادياالجت لىأ غير من يصدر يبلمإس خطاب فكل .اهلل شرع بيان في دييجت
 .ول ميميف أو دينمل ميممارست في العوام أخطاء مبلاإلس نحمل أن يجوز وال ،بلمياإس

 اهلل، شرع يمثل بالضرورة ليس وأن ممنع أن يغينب ادياالجت لىأ من الصادر والخطاب
 ذلك عدا وما .يمالج القياس أو اإلجماع أو والسنة الكتاب من مودلي ريظ إذا كذلك يكون وانما

 . 5خطأ يكون وقد صوابا يكون قد ميالف ذاىو  .لشرع العالم ميف يكون أن يعدو ال يوف

يصال ذلك الفيم في إطار نشاط دعوي وعميو فالخطاب  الديني ىو فيم الفقيو لئلسبلم وا 
إال أنو تجدر اإلشارة إلى أمر في غاية األىمية وىي أن الخطاب الديني السائد  أو نشاط إسبلمي.

في عصرنا ىو الخطاب اإلعبلمي الديني ذلك لحتمية وسائل التكنولوجية وسمطة وسائل اإلعبلم      
ألكثر أىمية ىو أن يتحمى ذلك الخطاب بأخبلقيات حتى يمقى القبول من المتمقين ، إال أن األمر ا

 إذا فماىي تمك األخبلقيات؟

 أخالقيات الخطاب الديني: ثانيا:

 العامة، بمشاعر عبمال عدم ،الموضوعي الديني خطابلم األخبلقية المبادئ لعل من أىم
 سواء ،وسيمة لتحقيق مأربيا االجتماعية الشريحة ذهى نم تتخذ معٌينة، إيديولوجيات يخدم  بما
 .الديني وأ السياسي الصعيد ىمع
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 إشاعة إلى ييدف متسامح،موضوعي  ديني مإعبل تأسيسالحال  اقتضى ناى نم
 السابقة، يةاو السم الكتبمييا ع أكدت التي جمعاء، البشر بني نبي المشتركة اإلنسانيةىيم  المفا
م اإلعبل مى أىمية الحوار ىذا ع ومن كثيرةمواطن  في أكد الذم ريمالك نالقرآ عن خاتميا فضبل
ضبلل الجماىيرع بعيدا اإلقناع،و  ارو الح ىمع وميق نأ يجب  ىمع ئم القا ، ن تحريف الحقائق وا 

 تريد ما نو وتشويوتزيي تريد ما نتزيي عبر اإلنسانية، النفس ىمع السيطرةو  واإلغراء االستمالة
 ايانفعالو  غرائزىا في اىتأثر و  ،الناس نم سذاجة العامة استغبلل نتيجةتشوييو، كل ذلك يتحقق  

 .فةمالمخت واالستيواء اإليحاء بأساليب

 نم البدو فإن ،وازنمت إيجابي ديني خطاب حةممص في اإلسبلمي ماإلعبل يصب لكيو 
 :ايمىأ ط،و شر  ةمجم افرو ت

 .األمةو  المجتمع حةممص في يصب صحيحَا، يمامس ون اليدفيك أن  *

ن م التي المتعالية الحقيقةم و تنسج التي ىالرؤ و  المبادئ ماإلعبل ذاى ىمع اب القائمينإستيع *
 .يالبشر  المجتمع يتسامى ايخبلل

 وأ ايمن الطائفية األزمات اءو س المجتمعات، ايل تتعرض التي األزمات دئةيت في ىميسا نأ *
 حالة و دورا سمبيا بخمقأدائ حال في يساىم الديني اإلعبلمي الخطابن أ ذلك ا،ىغير  وأ العرقية

 .أعداؤه وإلي وايصب لما تحقيقا المجتمع، أفراد ىلد النفسي من التوتر والقمق

 وغمق الرأيحرية  انعدام توح ذلك أنمف وارح إلى يالمؤد الرأي حرية بممارسة الفرد ورشع *
 تقع التي رياتو الدكتات جني يؤدي وفق مما القمع،و  الكبت ىرمظا نشر إلى يفضي ،حوارال منافذ
 قةممغ اءو أج في ن ىموميمع التنفيس إلى الناس يعمد نأ إلى سيطرتيا تحت ماإلعبل وسائل
 6.الحرياتوالحل يكمن بإطبلق  ،صدةو م ابو أب خمف

فضبل عن تحديدنا لمفيوم الخطاب الديني واألخبلقيات التي يجب أن يتحمى بيا عمينا 
أن نتعرف عمى مقدم الرسالة الدعوية أال وىو الخطيب حيث ليس كل من لو ممكة اإللقاء يتجرأ 
ويعتمي منبر الخطب الدينية إذ عميو أن تتوفر فيو جممة من الشروط كون قضية نشر الدعوات 

 الدينية المجال لممساس بيا أو تشويييا إذا فما ىي تمك الشروط:
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  :ُمقدِّم الخطاب الديني شروط ثالثا:

 أن يكون مخمصًا يبتغي في ذلك األجر والثواب من اهلل سبحانو وتعالى." *

 أن يكون عالمًا بالدين وأصولو. *

 أن يمتمك األسموب المناسب والحكمة والموعظة الحسنة. *

 أن يتحمى بالصبر والتحمل لما قد يواجيو من مشاكل وعقبات.*

 يكون رحيمًا بالناس.  أن *

 .7"أن يكون قدوة حسنة وىي من أبمغ صور التبميغ *

رباني عمى  اختيارثم إنو من تقع عمى عاتقو مسؤولية نشر الدعوة اإلسبلمية فيو 
وفي  االنفتاحالمكمف بو أن يحفظ األمانة ويصل بيا إلى بر األمان والنجاة ،إال أننا وفي عصر 

والعزلة والتقميد والجمود  االنغبلقضوء مستجدات ومتطمبات وتحديات الواقع المعاصر وبعيدا عن 
التي من مياميا ظيرت الحاجة إلى التجديد في كل الميادين ومنيا التجديد في الخطب الدينية 

 األخر. وأىدافيا مواجية ىموم األفراد وقضايا المجتمعات واإلسيام بفاعمية في مخاطبة وحوار
نقع في الشبيات  حيث أنو ليس من المعقول أن نفسر الحاضر بمفاىيم الماضي ، ثم وحتى ال

فهذه مسائل غير قابلة للتجديد أو  ال يكون في ثوابت وأصول الدين والعقيدة، فإن التجديد "

نما تطوير لغتو ومضمونو والمطالبة  .التغيير، ألنها أركان يقوم عليها بنيان اإلسالم وشريعته وا 
بأخذ كل ما ىو جديد لمواكبة الواقع المعاصر والتغيرات الحادثة والمستجدات المستمرة، وما يحيط 

 .8بيا من تحديات"

عاتق الفرد الداعية فقط بل ىي مسؤولية المؤسسات وعممية التجديد ال تقع عمى   
في الوجدان وتوجيو في السموك لكل أفراد  يرالمجتمعية كافة لما لمخطاب الديني من تأث

النبي صمى اهلل وصح عن  الغاية منه هي تجويد هذا الخطاب شكالً ومضموناً، ثم إن المجتمعات
أخرجو  9أنو قال" إن اهلل يبعث ليذه األمة عمى رأس كل مئة سنة من يجدد ليا دينيا " عميه وسمم
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لديني اهلل عميو وسمم تجديد الدين نفسو والخطاب اأبو داود والحاكم وصححو ، فذكر النبي صمى 
 جزء من ىذا الدين وتجديده" ماذا نعني بالتجديد؟ 

 :التجديد رابعا: 

 لذا ينبغي التعريف بو وبيان وجو استعمالو. ،إن معنى التجديد قريب من معنى التطور" 

التجديد: جعل الشيء جديدا أي غير معيود لدى  التجديد في المغة: مصدر لمفعل "جدد". ومعنى 
 .الشخص؛ ولذلك ُوصف الموت بالجديد

ن شاع استعمالو في العصور المتأخرة لكثرة المنادين بو وسعة  وىذا المصطمح      وا 
مجاالتو فإن لو جذوًرا في التاريخ اإلسبلمي ترجع إلى مبدأ الرسالة، حيث ورد في قولو صمى اهلل 

ال إله إال ، قيل: يا رسول اهلل كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول "دوا إيمانكمعميو وسمم:"جد
 ".اهلل

والتجديد، إذن، يبدو الزما من لوازم اإلسبلم من مجتمعات وأفرادا؛ ذلك أن المسمم  
" عن وعي كامل بمعانييا وعمل صادق ال إله إال اهللمطالب بتجديد إيمانو بذكر جممة التوحيد "

بمقتضياتيا. والمجتمع المسمم مأمور بتجديد إيمانو من كل ما عمق بو من أسباب الضعف والبمى 
 .والخضوع واالنحراف

إن فيم شريعة اإلسبلم يستوجب فيم نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية فيما صحيحا،          
عمال العقل فييا من خبلل جيد منظم يكشف عن معانييا عندما تكون ىذه النصوص  وتدبرىا وا 

 .محكمة ثابتة، ومن خبلل االجتياد في الفروع وتطبيق األصول عمى ما استجد من المسائل

لقد تمثل التجديد خير تمثل في قدرة الفقو عمى االستجابة لمتحديات التي فرضيا الواقع 
يدتيم وفي في المجتمع المسمم، عندما وظف أىل االجتياد كل طاقاتيم في البيئة التي أنشأتيا عق

 .ظل الثوابت التي أرستيا شريعتيم

 اتجاىات مختمفة–بين صفوف المسممين  -برزت  –من الجمود والتقميد  –لكن بعد عيود 
 :لمتجديد، لكل منيا مفيوم خاص، يمكن إجماليا في ثبلثة اتجاىات
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ابت، وىذا ما اتجاه اتخذ التجديد عنواًنا لمتحمل من اإلسبلم بدعوتو الصريحة إلى تجاوز الثو  -1
 .يعرف بالتغريب

اتجاه اتخذ التجديد شعاًرا الجتياد سائب متحمل من كل الضوابط ومتجاوز لكل الثوابت  -2
ن اختمف عن سالفو   –باستخدامو لطرق التأويل المخمة واصطدامو بالنصوص الصريحة. وىو ِوا 

الواقع وحاجاتو، حتى أضحت  فإنو جعل لمشرع دوًرا ثانوًيا مقابل –بعدم استبعاده لئلسبلم كمًية 
 .أحكام القرآن والسنة قابًمة لمتأويل والتعطيل بذريعة استميام روح الشريعة ومقاصدىا

اتجاه ينطمق من أسس اإلسبلم وثوابتو متبًعا طرق التأويل الصحيحة، وغير معطل لؤلحكام  -3
د لمسابقين بيا. في محاولتو بناء فقو جديد يجيب عن تحديات العصر ومشكبلتو التي ال عي

 10."إنما يبدأ بالتأصيل أي العودة إلى األصول اإلسبلمية –بيذا المفيوم  –والتجديد 

إذن فمسألة التجديد في الخطاب الديني أمر مفروغ منو وضرورة إيجابية بيا نحدد 
مسالك الحياة ونفيم مقتضيات ومتطمبات واقعنا المعاصر إال أنو ينبغي عمى المجددين سواء أفراد 

 الخطاب تجديد إلى الطريقأو مؤسسات أن يأخذوا بعين اإلعتبار جممة من الضوابط "حيث 
 في اإلنسان لسعادة جاء مقاصده في والدين وأىدافو، ضوابطو عن منفصبل يكون ال الديني

 :التجديد ضوابط وأىم ، األسمى ىدفو عن الديني الخطاب ينفصل أن ينبغي وال الدارين،

 ضوابط التجديد: خامسا:

 فكذلك المختصون، إال وغيرىا والطب اليندسة عموم في يجدد ال فكما :االختصاص مراعاة (1
 فاسألوا" الكريم القرآن قررىا حقيقة وىي الدين، عمماء شأن من الديني الخطاب تجديد يكون أيضا
 أىمو، إال اختصاص كل في يفتي ال المقصود (43 اآلية النحل( "تعممون ال كنتم إن الذكر أىل
ال  .الفوضى إلى االجتياد من األمر سار وا 

 الحق يجري أن اهلل دعوت إال أحدا جادلت ما" :يقول إذ الشافعي اهلل ورحم :الهوى من التجرد (2
ن اتبعني، معي الحق كان فإن ولسانو، قمبو عمى  " اتبعتو معو الحق كان وا 
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 الثوابت، من اإلسبلم وأركان الثوابت، من فالعقيدة :والقطعيات والثوابت باألصول االعتصام (3
 األمور في العمم أىل آراء لكن الثوابت، من الخمسة واألركان الثوابت، من القرآني النص وقدسية
 .لمنقاش قابمة الثوابت غير

 والمكان، الزمان بإطار محدود فيو :مداركه وتفاوت البشري، العقل بقصور االعتراف (4
 .السماوي الوحي محل يحل أن المحال ومن طاقتو، تكون ذلك قدر وعمى المعرفية، ومكتسباتو

 ترفا التجديد فميس والرسل، األنبياء ميمة كان فاإلصبلح :اإلصالح منه القصد يكون أن (5
نما فكريا،  .اهلل خمق أعظم رسالة وا 

ال:النصوص تفسير في وقواعدها العربية بأساليب االلتزام (6  العربية فالمغة األمور، اختمطت وا 
  .الشريعة وعاء ىي

غفال الحكم في واحد نص عمى االعتماد عدم الضوابط أىم ومن  التي النصوص بقية وا 
 في أقبلميم أعمموا حيث جمدتنا بني من والمجترئون المستشرقون فيو وقع ما وىذا فيو، وردت
 أن كتفسيرىم اإلسبلم ىي أنيا عمى وسّوقوىا آراء، ذلك عمى وبنوا غيره، عن بمعزل واحد نص

 مساقيا عن بمعزل فيموىا التي القرآنية النصوص بعض عمى اعتماداً  السيف، بقوة انتشر اإلسبلم
ال بضوابط، إال تجديد فبلإذن   11. "الفوضى عمت وا 

 ،ونفسم لئلسبل تحديثا ليسو  ،ملئلسبل اإلنسانية الرؤية تحديث يعني ماإلسبل تحديثن إ
 اتىاتجا يافي نشأتن ميمالمس تاريخ فيىناك مراحل  نأ نجد نفنح التاريخ، في حصل ما ذاى

 عصر في ننحن ، و نح لنا ونيك ال ماذامف ا،يسبق عما تختمف كانت اتىكاتجا عقائديةو  فكرية
 إذن فماىي أىم إشكاليات وقضايا التجديد في الخطاب الديني ؟ .كاإلنترًنت لمةو الع

 قضايا التجديد في الخطاب الديني:   إشكاالت و  أهم سادسا:

إن من أىم اإلشكاالت التي تواجو فكرة وقضية تجديد الخطاب الديني ىي أن منبع الفكرة   
كان من أشخاص ليست ليم عبلقة بالدين وفكرىم عمماني ال يرون في الدين سوى ضعف وعجز 
أمام اإلنبيار الشديد بالتطور الذي وصل إليو الغير وىم ال يدركون أن الدين ىو الطريق إلى 
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مي والتكنولوجي اإليجابي فديننا يحث عمى العمم ويشجعو ولكن بضوابط وىذا ىو التطور العم
 .األصل 

بن الييثم .. ثم إن الكثير منيم نسوا أن الفضل يعود لمعمماء المسممين  .أمثال الرازي، وا 
المتشبثين بالدين والعارفين بالعموم األخرى عندما أخرجوا الغرب من الفكر الفمسفي األرسطي 

  إلى المنيج العممي السميم. العقيم

إن المواضيع والمسائل الدينية التي يريدون فييا التجديد تكشف حقيقة التجديد، حيث " 
يمح المطالبون بالتجديد عمى عدة موضوعات بعضيا يتعمق بالبنية الفكرية لممسممين في التعامل 

لفتوحات، وعالمية اإلسبلم الخارجي مثل: الجياد في سبيل اهلل ،الوالء والبراء ،والغزوات وا
 إضافة إلى موضوعات تتعمق بالبنية الداخمية لممجتمع المسمم مثل: ،واألخوة الدينية اإليمانية،

ختبلطيا بالرجال ،ومساواتيا بالرجل في الميراث، وموضوعات الربا  خروج المرأة وتبرجيا، وا 
فيذه الموضوعات  إلى القوانين الوضعية ،وحكم الردة ،وتولية المرأة الوالية العامة، والتحاكم

،وتطويع أحكاميا حتى تكون تابعة لمرؤية الغربية وأشباىيا ىي التي يريد المجددون العبث بيا 
  النصرانية ليا.

غرب ويفسر محمد شاكر الشريف أن حقيقة تجديد الخطاب الديني الذي تريده أمريكا وال
، وأن دعوة تجديد الخطاب الديني ماىي إال ىو تأكيد العممانية وترسيخيا في ببلد المسممين 

طبعة معدلة في العنوان دون المضمون من دعوة العممانية التي صارت مرفوضة اآلن ،ولعل 
ومعرفة نتائجيا  في ببلد المسممين لمعممانية بعد إفتضاح أمرىا ، انتشرالرفض العريض الذي 

   12"تجديد الخطاب الديني . الجديد : االسم وابتداع ن وراء تغيير التخطيط ،كا

لوجدناىا قضايا تمس األصول من تمعنا في جممة القضايا التي يطالب فييا بالتجديد  لو
في ىي في تجويد الخطاب شكبل ومضمونا دون المساس  الدين ونحن ندرك أن الغاية من التجديد

.وىاتو ىي القضية التي شب الصراع عنيا بين أفراد المسممين  والعقيدةثوابت وأصول الدين 
 والغير مسممين وىي من أكبر اإلشكاليات التي يواجييا الخطاب الديني في مجتمعنا المعاصر.
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يراىا الكثير بأنيا  التي ثم فضبل عمى تمك المشكمة ىناك جممة من التحديات واإلشكاليات
عمييا حتى نفيم مسار  االطبلعمن المعوقات التي تقف في وجو التجديد في وقتنا الحالي ويجب 

 .عممية التجديد الديني

   سابعا: معوقات تجديد الخطاب الديني:

تشير الدالئل الحالية إلى أن ىناك بالفعل العديد من اإلشكاليات المتزايدة، التي تتطمب 
الخطاب الديني وتحقيقو ألىدافو المنشودة، والتي من بينيا: أن أسموب الخطاب الديني تجديد 

الحالي في مخاطبتو لمفرد، قد يكون خطابا إنشائيا تقميديا جامدا يركز عمى جانب وييمل جوانب 
أخرى، عمى سبيل المثال عند تعامل الخطاب الديني مع العقائد الدينية نجد أن بعض الدعاة 

ند ظواىر النصوص من دون محاولة منيم لمتفكر والتأمل فييا والتعرف عمى مقاصدىا يقفون ع
وأىدافيا الحقيقية واألخذ بيا، والتي تفيد في عبلج جوانب من حياة ومعاناة ومشكبلت اإلنسان 
اليومية وتطمعات المجتمعات، وبالتالي ال يجد الخطاب طريقا لموصول والتواصل بنجاح مع 

أن مضمون الخطاب الديني يمكن أن يؤجج الخبلفات والصدامات بين أفراد الدين األفراد. كما 
الواحد أو األديان األخرى، وكذلك األزمة الموجودة في الفكر ومخاوف البعض من قضايا ومسائل 
التجديد في الدين والفكر، وما يتبع ذلك من مظاىر وصراعات وتيارات مختمفة سياسية أو فكرية 

ثقافية مثل العنف والتطرف والتعصب والتشدد ورفض اآلخر، وعدم القبول بالتعددية أو طائفية أو 
الدينية أو العرقية أو الثقافية، وكذلك عدم إحاطة الدعاة بأساليب التكنولوجيا الحديثة ودورىا الميم 
شكاالت تجعل الخطاب  في توصيل الرسالة ومدى تأثيرىا عمى األفراد والمجتمعات، كميا أمور وا 
الديني بعيدا عن متطمبات وقضايا الواقع المعاصر، األمر الذي يعمل عمى تشتيت فكر األفراد 
المستقبمين لمخطاب ونفورىم منو، وعدم التفكير واإلبداع، كما أن ىذه اإلشكاالت تقف حجر عثرة 
أمام الخطاب الديني في مخاطبتو لآلخر ونشر القيم الدينية اإلنسانية السامية مثل العيش 

 .13المشترك والتسامح بين األديان واحترام وقبول اآلخر والتحاور معو
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حول أسموب الخطاب الديني وطريقة إيصالو لممعمومة وىي من  االنتقاداتنسمع اليوم الكثير من 
والتي دعت  إلى ضرورة تجديد  السمبيات التي أثرت عمى أسس الخطاب الديني المعاصر،

 السمبيات:الخطاب الديني فماىي تمك 

 : المعاصر ثامنا : سمبيات الخطاب الديني

} َفَتَقطَُّعوا َأْمَرُىْم َبْيَنُيْم ُزُبرًا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِيْم  تعالى الضيقة والحزبية البغيضة قال  المذىبية -1
 مع ويتعامل  ىو الباطل  وما سواه الحق  انو عمى واحد يدعي فكل [53َفِرُحوَن{ ]المؤمنون:

 .ويبرز في خطابو لآلخرين ىذا االساس  عمى  الناس 

الى  يدفع المخاطب  مما  والطريقة  في األسموب  وعدم التجديد واإلبداع  الجمود والركود -2
 . الممل و السئامة

الترىيب  او  الترغيب أصبح الكثير يردد موضوع واحد حول  التكرار والبعد عن االبتكار حيث-3
وعدم اخذ العبر مما مضى  والتعمق بالماضي  ترك الدنيا والتعمق باآلخرة او  او التعمق بالدنيا

 المستقبل لنرسم لؤلمة طريق متميزا وواضح المعالم باالستفادة من الماضي وجعمو طريقا نحو 

  والعقبات المعوقات عند أول  الديني فينيزم عند أصحاب الخطاب  قمة اليمة ودوافع التبميغ - 4

تمك  في محصور الديني الخطاب وجعل الموجود واالنكفاء عمى ءاالنطوا -5
المو في اتحتاجيا  األماكن التي  في البروز وعدم  منيا  يخرج  وال  المعروفة  ةاالمكن

فتكون  والبرامج المنقذة لمبشرية  األخر ووضع الحمول  واالستفادة من  والرقي  والتقدم  الحضارة 
 .  منيميا ومرجعيا الدين الحنيف من صميم 

واختيار  في اإللقاء  األصل  ويكون نسخة طبق  من البعض  التقميد في الخطاب - 6
وبروز الشخصية .وكذلك  اثبات الذات  عن والسكنات بعيدا  وحتى في الحركات  الموضوع 

 يبرز من بعض الجماعات والطوائف في الخطاب

القائل)رحم  يقول  حيث  والمخالف بعيدا عن النقد البناء  عمى األخر االنتقاد واليجوم البلذع- 7
المقصد  عن  والقاء المبررات بعيدا  التيم  لتبادل  اهلل أمراء اىدي الى عيوبي( واصبح ميدان 
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رسالة  حمل الرفيعة التي يسعى الييا من  والغاية السامية والمكانة  المنشود والمستوى المطموب 
 .االنبياء والمرسمين وىي الدعوة والتبميغ

ء فيخاطب يوالمعرفة وما سواه ليس بش في العمم  والكمال ادعاء التزكية واإلخبلص والحسن -8
 14"(... والعموا )فبل تزكوا انفسكم ىو اعمم بمن اتقى الناس بشيء من الغرور 

وكذا اإلبتعاد عن  عن كل الشبيات والغمو باإلبتعادإن الغاية من التجديد في الخطاب الديني ىي 
إيجابي يسعى إلى  و خطاب ديني سويالوصول إلى كل السمبيات التي وجيت لو وذلك لغاية 

ذلك أن الخطابات الدينية الغير سوية ليا  حل المشكبلت ومواجية التحديات والقضايا المعاصرة
 :الغير سوية عمى المسممينالمسممين إذن فما ىي أثار التجديد تأثير عمى 

 دعوات التجديد الغير سوية عمى المسممين: تاسعا: أثار

 لمدعوة التحريفية التي تسود اليوم في أغمب الخطاب التجديدي أثارا خطيرة منيا:

  إفقاد اإلسبلم أىم خصائصو المتمثمة في كونو دينا شامبل جاء لقيادة اإلنسانية في جانبيا
، وتحويمو إلى مجرد عقيدة في القمب دون أن يكون لو تأثير في أن المادي الروحي وجانبيا 

 من تشريعاتو  انطبلقا واالجتماعية واالقتصاديةتدار حياة المسممين السياسية 
  تحريف معاني كثيرة من النصوص الشرعية ،وخاصة التي تحدد عبلقة المسممين بالكفار

تزييف أحكام الجياد في اإلسبلم ،والوالء والبراء  المسالمين أو المحاربين ، مما يترتب عميو
 مما يجعل المسممين عرضة لجميع أنواع الغزو الثقافي واألخبلقي .

  يصير ضعيفا إلى تفتيت المجتمع اإلسبلمي داخميا ، وتعريض وحدتو ألخطار جمة بحيث
 أبعد حد ممكن ، بحيث ال يتمكن من المواجية عندما تحين ساعة المواجية.

   م العبلقة بين العمماء والدعاة وبين حكومات ببلدىم ذلك أن أغمب الحكام يتوددون لمقوى تأز
 وىذا األمر يزيد من حدة النزاع بين العمماء والحكام. كضمان لبقائيم عمى السمطةالعظمى 

  تحويل الببلد اإلسبلمية إلى مجرد دويبلت غارقة في التبعية لمغرب الصميبي ،تمده بالمواد
 15 ويستمتع ىم بمنجزات التقدم التقني من موقع القيادة واألفضمية. الخام،
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إن جممة األثار التي ذكرناىا ىي في الواقع حقيقية فرضت عمينا من جراء عدم تماسك مجتمعاتنا 
والحرية،  وكذا  العربية مع بعضيا البعض وجيمنا لمبادئ الدين التي تحث عمى التضامن والتكافل

 اعتبلءمى معالم ديننا الحنيف لمرقي والتطور، بل  أصبح ىدفنا ىو عدم محاولة التعرف ع
ن كان عمى حساب أمة بأكمميا، وىنا يظير الدور الحقيقي الذي  مناصب السمطة بالقوة حتى وا 
 يجب أن يتحمى بو الخطاب الديني في مجتمعنا المعاصر لمواجية تمك األثار والتغمب عمييا.

 ف يجب أن يكون الخطاب الديني في مجتمعنا المعاصر؟    والسؤال الذي يطرح نفسو ىو كي

  : ما يجب أن يكون عميه الخطاب الديني في مجتمعنا المعاصر:عاشرا

بين الجوانب الميمة التي يجب عمى الخطاب الديني االىتمام واألخذ بيا  إنو من "
لمواجية تحديات ومتطمبات الواقع: أن يربط الخطاب الديني نصوص ومبادئ العقيدة الدينية بواقع 
الحياة المعاصرة، وبأسموب وتعبير وفيم واستيعاب متجدد دائما، وأن يكون خطابا شامبل متكامبل 

لحوار بين األديان والثقافات العالمية ويبرز القواسم المشتركة بينيا، مع عدم منفتحا يعزز ا
مخالفتو لجوىر وثوابت وأصول الدين والعقيدة، أو نسيانو أو تجاىمو لقضايا األفراد والمجتمعات، 
خطاب يبعث عمى التفاؤل واألمل في نفوس األفراد، ال عمى التشاؤم واليأس، وينيض ويشجع 

اإلبداع، ال عمى الجمود واالنغبلق، خطاب يحافظ عمى ىوية األفراد الدينية والثقافية عمى الفكر و 
ويعزز من انتماء األفراد لؤلوطان وتماسك المجتمعات، ويؤكد عمى القيم والمفاىيم اإلنسانية التي 
ترقى بالفرد والمجتمع وتعد بالغة األىمية في عصرنا الحاضر مثل اإلخاء والمودة واإليثار 

يجابيات وأمجاد الحضارة العربية ويستميم منيا و  التعاون والعدل والمساواة، خطاب يبرز إنجازات وا 
الدروس والعبر لمتشجيع عمى التقدم العممي والتكنولوجي والحضاري ودوره الفعال في رقي وتطور 

 .16"المجتمعات واستشراف آفاق المستقبل

في حوار أجراه مع مجمة منار اإلسبلم قد  صالح السيد الهدهدكما أن األستاذ الدكتور "
 وشريعة ومستجداتو، متطمباتو، عصر لكلحدد إتجاىات الخطاب الديني في عصرنا وذكر أن 

وحدد ما يجب ان يكون الخطاب الديني في عصرنا في النقاط  ومكان زمان لكل صالحة اإلسبلم
 التالية :
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 .واالقتصادية والسموكية، األخبلقية القيم ترسيخ-1

 .التعدد وثقافة التنوع، بسنة واإليمان اآلخر، ثقافة واحترام الوطني، االنتماء بترسيخ العناية -2

 .اآلخر وحقوق العام، المال حرمة تعظيم3- 

 .األولويات فقو وتعظيم ومقاصده، الدين كميات ببيان العناية4-

 17".الفنية واألعمال واإلعبلم، الحديثة، الوسائل واستثمار الخطاب، وسائل في التجديد5-

عامة والقنوات اإلعبلمية نحن اليوم كمستقبمين لمخطب الدينية عبر وسائل اإلعبلم  
نركز فضبل عمى المضمون نركز عمى أسموب اإللقاء وصراحة إذا كان األسموب ممبل وال ة خاص

ن كان  االستماعيبعث عن التفاؤل يمقي في أنفسنا الرعب وعدم الرغبة في مواصمة  لو حتى وا 
مفروغ منيا وواقعية ، كما أننا اليوم بحاجة إلى الدين الموضوع ذو أىمية كبيرة وىذا األمر حقيقة 

لمواجية صعوبات الحياة المعاصرة خاصة مشكمة األخبلق في المجتمع لضعف الوازع الديني 
من الضروري وعميو فالكريم والسنة النبوية  القرآنوجيمنا بمضامين مصادر ديننا الحنيف خاصة 

بلح لممجتمعات في الدنيا واألخرة وىذا ما وأمر حتمي أن تكون الخطب الدينية طريق نجاة وف
ميات التجديد اإليجابية والبناءة في المجتمع ينبغي أن تتوصل إليو الخطب الدينية عبر عم

 المعاصر.

 خاتمة:

ديني ليس الغرض منيا إن الغاية التي نتطمع إلييا من قضية التجديد في الخطاب ال
الطرق واألساليب  يكون فيتجديد اإلطاحة بمبادئ األصمية لديننا اإلسبلمي الحنيف ذلك أن ال

كما سبق وأشرنا فيذا األمر مفروغ  دون المساس باألصول والفروع والقوالب والصيغ والمناىج،
يصال ذلك الفيم في إطار نشاط بل  منو  دعوي أو نشاط إسبلميىو محاولة فيم الفقيو لئلسبلم وا 
ضوء المستجدات والتطور العممي والفكري اإلنساني، ويقدميا بمغة وأسموب وُحمة جديدة  في

، كما يعيد قراءة أحكام الشريعة وفقييا بما يؤكد صبلحيتيا لكل المعاصريستوعبيا الواقع الجديد 
ولو فيم الجميع الغاية السميمة من  زمان ومكان وخمودىا، وعدم تخمفيا عن الواقع ومتغيراتو



  الخطاب الديني بين التأصيل و التجديد  .............................................................. الثانياملحور 
 

233 

التجديد وكان الغرض الحقيقي من التجديد سميما ويقوم عمى ركائز ثابتة ال تخرج عن أصول 
ختمفت  الدين لماعمت  . اآلراءالمشكبلت وا 
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 الخطاب الديني املسجدي في ظل التغير الاجتماعي

 

 أ.بن عابد فاطمة                        حران العربي د.

 جامعة ألاغواط                                              جامعة ألاغواط                  

 الجزائر               الجزائر   

           

 تمهيد

إن نسبة الخطاب إلى المسجد الذي ىو منبع العمم واليداية منذ وجوده تعني أن لممسجد  
 واألخالقي،دورا تربويا رائدا ،ورسالة حضارية ىما أساس وجوده ،ومحور نشاطو العممي والديني 

                 لذا ينبغي أن يصب الخطاب المسجدي في ىذا االتجاه ليحدث  األثر الذي يرجوه المجتمع.                                              

فرسالة المسجد شاممة ومتنوعة تسعى إلى ابراز سمو اإلنسان وكرامتو والحفاظ عمى         
شعاره باألمن والطمأنينة من خالل األدوار المتعددة وجوده وحياتو وتقويم  منيا ويرقي   سموكو ،وا 

حياتيم ويبقييم عمى توافق وانسجام مع ذاتيتيم ومع مجتمعيم ومع قيمة األصمية ،ىذه القيم التي 
يجب أن تكون محور الخطاب المسجدي الذي ال يراد منو أن يحصر نفسو في التذكير بأحكام 

فالمنتظر ىو إعادة صياغة وجدان  ما يجوز وما ال يجوز من األقوال  األفعال،العبادات وبطرح 
اإلنسان المسمم بما يجعمو يعي حقيقة اإلسالم ويتحرك في إطارىا ويعيشيا فكرا وعقيدة وسموكا 
،وفق تحوالت الواقع المتغير والحاجات المتجددة ، وغايتو تربية الناس وتوجيييم الى ما يخدم 

ومن  بيا المسجد لتحقيق األمن االجتماعي، ،والمجاالت المختمفة التي يتميزىم  دينيم ودنيا
أنو بمثابة النزل حيث يستقبل السفراء وعابري  الخدمات االجتماعية التي يقدميا المسجد لممجتمع

 فال يحتاج أحد االستئذان حينما يدخمو لمعبادة . المسجد "بيت اهلل"  السبيل وقد أطمق عمى

مع مرور الوقت نجد ان الوظائف التي كان يقوم بيا المسجد بدأت تتقمص شيئا فشيئا و        
،فالمسجد لم يبقى يقوم بيذه الوظائف التي بدأت تمتد شيئا فشيئا الى مؤسسات أخرى خالل عيد 
الخمفاء الراشدون ثم العيود المتعاقبة ألن التغير االجتماعي  الذي طرأ عمى البيئة العربية واتساع 
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رقعة دار االسالم مع الفتوحات استوجب تقسيما اجتماعيا لمعمل بإحداث مؤسسات متخصصة 
شاركتو في وظائفو ،وىذا التقسيم االجتماعي لمعمل حيث أن كل المجتمعات تنتقل من التضامن 
العضوي الى التضامن اآللي حيث تزداد كثافة السكان وتظير التخصصات وتنشأ المؤسسات 

االسالم وتطور الحياة االجتماعية فقد ظيرت    ما وقع لممسجد بعد اتساع دار  االجتماعية وىذا
  الزاوية والكتاتيب أوال ثم المدرسة ثانيا لتشارك المسجد في وظيفتو التربوية والتعميمية . 

 ماهية الخطاب الديني المسجدي أوال:

 مفهوم الخطاب-1

 الخطاب في اللغة:-أ

               تفيد المادة المغوية لمفظ المتكون من )الخاء والطاء والباء(،"خطب "الكالم            
ويعني مراجعة الكالم ،وقد خاطبو الكالم مخاطبة  1يخاطبو ،خطابا" بين اثنين ،ويقال خطبة،
وىو مصدر خطب ،وىو الكالم ،والرسالة ،جمع خطب وخطابات ومنو  2 وخطايا وىما يتخاطبان

  . 3 الخطيب أي الحسن الخطبة ومن يقوم بالخطابة في المسجد وغيره

المستخدمة في البحث ،نجد مصطمح الخطاب ويميز ابن خمدون  والخطاب من المصطلحات  
ر عن واقع من عالم من الخطاب ،خطاب يحمل أمرا مقدسا) شرعيا(،وخطاب يعب"بين نوعين 

الطبيعية ،ولكل خطاب مقياس لمصدق تبعا لمعالم الذي يحيل إليو عالم الغيب أو عالم الطبيعة 
 .4 كالىما حق عند صاحب المقدمة

             دى الجممة من حيث الحجم ويالبسوكذلك الخطاب ىو كيان لغوي يتع        
دراجو في حيز ويندرج في حيز االنجاز أكثر من اداللية وتداولية وسياقية ، خصائص غير لغوية،

القدرة المغوية ويتخذ موضوعا لدرس لسانس منفصل يدعى بمسانيات الخطاب أو تحميل الخطاب 
وأساليب  وبيئة التنزيل وسياقو ويدخل في الخطاب الكالم والمتكمم في مقابل لسانيات النص،

قناعو بالمضمون  القرآنيالتخاطب والخطاب  يتوجو الى المخاطب لتغيير شأنو وحالة التأثير فيو وا 
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عن الخطاب البشري في أنو خطاب رباني متعال  القرآنيز الخطاب يميتالجديد الرسالة الجديدة و 
عجازا وقدسية يتعبد بيا  .5يحمل وحيا وا 

 الخطاب اصطالحا -ب

عمى ىدف ،وداللة طوقا ،وىو رسالة كالىما من أو فيو كالم أو رسالة أكان نصا مكتوبا،  
نما ىو كالم لو نظامو الخاص ،وغير منفصل عن  ،فال يعد الخطاب قوال أو كالما مرسال ،وا 

  .6 السياق التاريخي الذي يظير فيو

وعميو فإن الخطاب في حاالت كثيرة يعد تعبيرا عن أيديولوجية األفراد والجماعات           
مجموعة منتظمة ،مترابطة من األفكار واألحكام والمعتقدات الخاصة باعتبار أن اإليديولوجية 

اإليديولوجية مجموعة منتظمة ،مترابطة من األفكار واألحكام والمعتقدات الخاصة  بجماعة ما
بجماعة ما في نظرتيا لمواقع ولمجماعات األخرى ،ويعتبر تعدد الخطابات تعبيرا عن صراع 

 . 7ذا تمثل المغة األداة المعبرة عن ىذه اإليديولوجياتومن ى األيديولوجيات المتنافسة،

 تعريف الخطاب الديني: -1

حول تعريف الخطاب الديني ،واختمفت ومن الصعوبة التوصل  اآلراءلقد تعددت           
لتعريف محدد ليذا المصطمح الجديد نسبيا عمى األدبيات اإلسالمية ،فالخطاب الديني يعدمن 
التغيرات الحديثة في مجال العموم االجتماعية العامة والمغويات االجتماعية ،خاصة وأن مجاالت 

دايتيا وقد اقترن استخدم مفيوم تحميل الخطاب بمعارك البحث في ىذا الموضوع الزالت في ب
 أيديولوجية ذات أبعاد متنوعة ألقت بظالليا عمى المصطمح ،وقد ابتعدت بو المفيوم الدقيق .

كذلك يشير مفيوم الخطاب الديني إلى ذلك البناء من األفكار ،والمعتقدات التي تتسم 
ومن ثم تأثيرىا في تكوين تصور متمقى  بدين ما،بأىميتيا االجتماعية التي تتبع من ارتباطيا 

 الخطاب من المؤمنين بيذا الدين عن العالم الذي يعيشون فيو وتحديد كيفية تصرفيم إزاءه.
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"األقوال والنصوص المكتوبة التي تصدر عن  ويشير "أحمد زايد "إلى أن الخطاب الديني ىو:
موقف أيديولوجي ذي صبغة دينية أو المؤسسات الدينية أو عن رجال الدين التي تصدر عن 

 . 8والذي يعبر عن وجية نظر محددة إزاء قضايا دينية عقائدية،

 مفهوم الخطاب المسجدي: -2

ىو خطاب يترجم التوجيو العممي والديني واألخالقي الذي تتبناه المؤسسة الدينية ومن ورائيا     
الى اهلل والى االيمان بالحق المجتمع والجياز المشرف عل نشاط المؤسسة في مجال الدعوة 

وتربية الناس كل الناس عمى حب الخير والصالح والحق ومحاربة الرذائل واآلثام وتعميميم كيف 
يتعممون بعضيم مع بعض ،وكيف يتعايشون مع الحياة في جوانبيا المختمفة المادية والمعنوية 

اضر مع توجييات الماضي ،وىو من جية أخرى فضاء حضاري وثقافي تتناغم فيو اىتمامات الح
وتطمعات المستقبل ،ويسعى المجتمع من خاللو الى استثمار فرص التالقي المسممين )عمار 
المساجد( في أوقات أداء العبادات وتوجيييم الوجية المطموبة التي تتالءم مع روح الشريعة ومع 

وفيم في اطار وحدة متطمبات نظام الحياة المجتمعية ،العمل من خالل ىذا التوجيو عمى رص صف
العقيدة وسمو الشعور الديني ،ليبقوا عمى صمة دائمة بخالقيم وبقيم دينيم ،وليمارسوا في نطاق 
صالح أحواليم ،وتجديد ثقتيم  الشعور بيذه الصمة مراجعة مواقفيم ، وتصحيح مفاىيميم ،وا 

ا يرتضيو الشرع وجعمو منسجما مع م بيويتيم االسالمية ،حرصا عمى ترقية سموكيم االجتماعي،
 9 ،وتزكيو االنسانية

 11 خصائص الخطاب المسجدي -3-1

 الخاصية التشريعية: - أ

فالخطاب المسجدي في حقيقتو ييدف الى تعريف المسممين بأمور دينيم شريعة وعقيدة 
،منيجا وتطبيقا في واقع الحياة فيو نشاط واع ومخطط لو وفقا ألىداف محددة ومقتضيات 

وممكو وخالقو  يءدعوة صريحة إلى االعتقاد الجازم بأن اهلل تعالى رب كل شمنيجية ربانية ،فيو 
،وأنو وحده الذي يستحق أن يفرد بالعبادة متصفا بصفات الكمال كميا منزىا عن كل نقص ،وذلك 
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ما يساعد عمى تشكيل نظرة اإلنسان المسمم إلى العالقة بينو وبين اهلل وبينو وبين حياتو ،كما 
 قضايا والمذاىب الفقيية ويقارن بينيا بما يخدم المصالح العامة لممسممين.يعني بتناول ال

 الخاصية العقالنية :-ب

فيو خطاب عقالني ميتد بيدي اإلسالم يتفاعل مع المعطيات بتعقل يضبطو اليدى ،وبيدي ال 
زادىم يصادر العقل بل يساعده عمى أن يعقل إمكانياتو بشكل أفضل لقولو تعالى "والذين اىتدوا 

فيو خطاب يخاطب العقل البشري ويتممس تدربيو  ،14 محمد اآليةسورة  ىدى واتاىم تقواىم "
عمى التأمل والتدبر في ما يحيط بو لموصل إلى إدراك السنن والقوانين التي تنظم الحياة اإلنسانية 

سور  نو الحق"في االفاق وفي أنفسيم حتى يتبين ليم أ آياتنا،فقد جاء في محكم تنزيمو :"سنرييم 
  .إن الخطاب المسجدي ليو ارتقاء بالعقل البشري الى أعمى مراتبو .53 فصمت اآلية

 الخاصية الحضارية:-ج

وىي تشير إلى التفاعل من خالل واقع مؤسسي منظم إسالميا ومتدفق نحو الحضارات 
ن والسنة النبوية ىما ما نستمد منو مقومات خطابنا المسجدي ،وقد اشتمال عمى كل آفالقر  األخرى،

ما يتصل بحياة المخموقات كميا ليصبح الخطاب المسجدي بذلك أحد أىم وسائل تحقيق األمن 
 الحضاري في المجتمع لقدرتو الكبيرة عل حماية ثوابتو ومنجزاتو واالرتقاء بو.

 الخاصية االجتهادية : -د

نتاج االجتيادات البشرية لممختصين من أىل العمم الشرعي ،وبالتالي فيو مرن  فيو
ويتطور باستمرار استجابة لمنبيات البيئة التي يصدر فييا من دون المساس بالثوابت األساسية 

 لمعقيدة التي تعبر كميات ال يمكن بأي حال من األحوال أن يتعرض ألي من أشكال االجتياد .

 مولية:الخاصية الش -ه

الخطاب المسجدي خطاب شامل لجميع مناحي الحياة المتصمة في تنظيم عالقة اإلنسان 
بخالقو وبنفسو وغيره ،وفيو الخطاب العقائدي والخطاب السياسي ،واالقتصادي ،واالجتماعي الذي 
يعالج مشاكل األسرة والمجتمع ،ىو بذلك يسعى إلى تكوين رأي عام إسالمي في كافة القضايا 
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صمة بحياة األفراد مما يساعدىم عمى تقريب وجيات نظرىم وأفكارىم ويدفعيم نحو توحيد المت
 .جيودىم في إطار البناء الحضاري لمجتمعيم

 الخاصية األخالقية والتربوية:-د

يدعو الخطاب المسجدي إلى التمسك باألخالق الفاضمة التي تحقق في اإلنسان معاني اإلنسانية 
فيو خطاب يحث عمى الخير من األفعال واألقوال  شرف النفس وعزتيا،الرفيعة وتسمو بو نحو 
فالعممية التربوية فيو اىتداء وىداية حكيمة لقولو تعالى :" أدع إلى  ،يء،واإلحسان في كل ش

وىو خطاب توجييي يستجيب . 125 النحل اآليةسورة  سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة "
 إلى دعوة اإلسالم لمتواصي بالحق والصبر.

  خاصية قوة التأثير: -و

ألنو يخاطب عقل اإلنسان وفطرتو السميمة ،يحرك مشاعر اإلنسان وعواطفو في نفس 
"الطفيل بن عمرو الدوسي "يقول لما سمع خطاب  المحظة التي يستثير فييا عقمة ،وىو الذي جعل

سول صمى اهلل عميو وسمم :فال واهلل ما سمعت قوال قط أحسن منو وال أمرا عدل منو القران من الر 
 أحسن ىذا الكالم وأكرمو" ،وىو الذي جعل عمر بن الخطاب يقول قبيل إسالمو :"ما

 خاصية الترفع عن الدنايا: -ذ

 لقد حث اهلل تعالى عمى مخاطبة الناس بالجميل من القول ولو كانوا غير مؤمنين ،فإذا
يا عبادي "ليشعرىم  و" كان تعالى قد خاطب المؤمنين من عباده بألفاظ مثل "يا أييا الذين أمنوا"

بالمودة والرحمة والعطف ،فإنو تجنب إيذاء الكافرين بألفاظ تؤذي وتنفرىم من الذين الحنيف :"وال 
وعباد  :"تسبوا الذين يدعون من دون اهلل..."،كما حث عمى الترفع عن الرد السيئ لمن أساء

وحث عمى اإلحسان  الرحمن الذين يشون عمى األرض ىونا و اذا خاطييم الجاىمون قالوا سالما"،
 .بالقول :"ادفع بالتي ىي أحسن"
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 الخاصية العلمية والمنهجية: -ر

وىي الخاصية تتيح لو االنفتاح عمى التعامل مع التجارب مع اإلنسانية عمى أساس 
الثوابت وحتميات الواقع الحضاري ومتغيراتو ،فيو خطاب منيجي متفرد يستخدم األدوات والوسائل 
الكفيمة بتحقيق أىدافو وفقا لمنيجية إسالمية مضبوطة وبدرجة عالية من الوضوح المنظومي 

الترابط بين القناعات والممارسات في إطار ترتيب ماىو أولي وأفيد لألمة تظير من خالل 
 "فقو األولويات"    اإلسالمية وفقا لما يسمى

 الخاصية الجهادية: -ز

"فمن اعتدى عميكم فاعتدوا عميو  شرع اهلل تعالى الدفاع عن النفس ورد الضرر عنيا لقولو تعالى
ففي موقف الذود عن النفس واألىل والوطن  .194 اآليةسورة البقرة ، بمثل ما اعتدى عميكم

يصبح الجياد ودفع األذى واجبا شرعيا ،والخطاب المسجدي يحضر المسممين من الناحية النفسية 
لممشاركة في رد أي عدوان يمكن أن يقع عمى بمدانيم ،ويوضح الحدود الشرعية ليذا المفيوم 

 توظيفيا إلثارة الفتن في البمدان اإلسالمية .ويكشف المغالطات التي تحاول بعض األطراف 
 خاصية التعدد في األساليب : -ف

حيث يتميز بتنوع األساليب وتعددىا في معالجة كافة القضايا مع ثبات الركائز واألىداف 
وقد تحتاج إلى أسموب المين ،وقد تحتاج إلى  ،ألن عمميات اإلقناع تحتاج إلى أسموب المين،

أو أسموب المحاكمة العقمية، أو أسموب التعميم وعدم المواجية فقد كان  بالخطأ،أسموب المواجية 
النبي "صمي اهلل عميو وسمم "إذا بمغو عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فالن يقول ما بال أقوم 

 يقولون كذا وكذا"

 خاصية اإليجابية الوظيفية: -ق

يركز عمى أن يكون أن نفسو دائما من مختمف أسباب الضعف والدمار و  يفيو يق
التغيير والتطوير دائما نحو األفضل واألرقى وذلك في إطار مبادئ اإلسالم وقيمو ،ويستيدف 

 تالفي األضرار التي تحدث في المجتمع من خالل اليقظة الكاممة والمتابعة الدائمة لما يحدث.
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لديني جممة من الخصائص التي يتميز بيا الخطاب ا ونستميم من "يوسف القرضاوي"
اإلسالمي ونختص ببعض ما ينسحب عمى الخطاب المسجدي "إنو خطاب يؤمن باهلل وال يكفر 
باإلنسان ،يؤمن بالغيب وال يغيب العقل ،يدعو إلى الروحانية ال ييمل المادية ،يعني بالعبادات 

شاعة التسامح والحب ،يغري  الشعائرية وال يغفل القيم األخالقية ،يدعو إلى االعتزاز بالعقيدة وا 
بالمثال وال يتجاىل الواقع ،يحرص عمى المعاصرة ويتمسك باألصالة ،يستشرف المستقبل وال 
يتنكر لمماضي ،يتبنى التيسير في العبادة والتبشير في الدعوة ،يدعو إلى االجتياد وال يتعدى 

 جل .   ينصف المرأة وال يجوز عمى الر  الثوابت ،ينكر اإلرىاب الممنوع ويؤيد الجياد المشروع،

 مفهوم التغير االجتماعي: ثانيا:

 :مفهوم التغير االجتماعي -1

لقد تعددت اآلراء والنظريات حول ىذا المفيوم نظرا لشيوعو وكثرة استخدامو في الحياة 
   11اليومية وىناك من يعتبر أن التغير ىو زيادة أو نقصان في الحجم واألجيزة والمعتقدات

أنو كل تحول يقع في التنظيم االجتماعي سواء في بنائو كما يعرفو )أحمد زكي بدوي(" 
أو في وظائفو خالل فترة زمنية معينة ،والتغير االجتماعي عمى ىذا النحو ينصب عمى تغير يقع 
في التركيب السكاني لممجتمع أو بنائو الطبقي ،أو نظمو االجتماعية ،أو في أنماط العالقات 

لتي تؤثر في سموك األفراد والتي تحدد مكاناتيم وأدوارىم في االجتماعية أو في القيم والمعايير ا
 . 12مختمف التنظيمات االجتماعية التي ينتمون إليو"

ويعرف )عاطف غيث( التغير االجتماعي "بأنو أوضاع جديدة طرأت عمى البناء 
أو االجتماعي والنظم والعادات االجتماعية وأدوات المجتمع نتيجة لتشريع جديد لضبط السموك 

 . 13 كنتائج لمتغير"

كما ذىبت بعض األفكار التي تقول بأن التغير ىو كل التحوالت التي حدثت في مختمف 
  14العصور كما اىتمت أفكار أخرى ببعض عوامل ىذه التغيير والعوامل المرتبطة بيو". 
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"ىو كل تغير يطرأ عمى البناء االجتماعي في  ويذىب )جنزبيرج( أن التغير االجتماعي
الكل والجزء وفي وشكل النظام االجتماعي ،وليذا فإن األفراد يمارسون أدوارا اجتماعية مختمفة 

 . 15عن تمك التي كانوا يمارسونيا خالل حقبة من الزمن"

 اليات  التغير االجتماعي: -2

تختمف مصادر التغير االجتماعي وتتعدد نظرة المفكرين إلييا ،ولكن يمكن القول أن 
 لمتغير ىما:ىناك مصدرين 

طاره المجتمع نفسو ،أي أنو  المصدر الداخمي : -1 أي أن يكون قائما في داخل النسق االجتماعي وا 
 نتيجة لتفاعالت تتم داخل المجتمع 

 الذي يأتي من خارج المجتمع نتيجة اتصال بغيره من المجتمعات . المصدر الخارجي:  -2

 ج فإن ذلك يقوم عمى اليات محددة ىي :وبطبيعة الحال سواء أكان المصدر من الداخل أم الخار 

االختراع واالكتشاف :يبدو في ابتكار أشياء جديدة لم تكن موجودة من قبل ،أو تحسين كفاءة  - أ
 مخترعات سابقة ،كل ذلك يؤدي الى تغيرات ثقافية قد تتراكم وتؤدي الى تغيرات اجتماعية 

واالختراع ،ويرى عمماء النفس أن الذكاء  الذكاء والبيئة الثقافية :الذكاء ىو السبيل الى االكتشاف - ب
يكون موروثا أو مكتسبا ،ليذا لن يكتب النجاح لمفرد الذكي مالم تتوافر لديو البيئة الثقافية لتساعده 

 عمى االكتشاف أو االختراع

إن انتشار االكتشافات بين أفراد المجتمع يؤدي الى عممية التغير واالنتشار يعني قبول  االنتشار:  - ت
نما خالل مراحل معينة  التجديد من قبل أفراد المجتمع ،وطبيعي أن عممية القبول ال تأتي فجأة وا 

    16ةتتنوع حسب ثقافة المجتمعات وقد تكون إرادية أو مفروض

 عوامل التغير االجتماعي:  -3

شرح العوامل التي تؤدي الى التغير االجتماعي حيث أنو ال يمكن إن يؤدي أحد ىذه العوامل 
 .إلى التغير بمفرده إال إذا كان متفاعال مع بقية العوامل األخرى
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 العوامل البيئية : - أ

ويقصد بيا العوامل الطبيعية كالمناخ والتضاريس عمى اختالف أنواعيا والحرارة ،ويظير 
تأثير العوامل الجغرافية عمى المجتمع في توزيع الكثافة ونشاط األفراد ومواقع المدن الصناعية 

 .17والبراكين والزالزل مثمما حدث في اليابان

كما  وثقافيا وحيويا، أن البيئة الجغرافية تؤثر عمى البشر  ولقد أوضح "ابن خمدون"
 . 18يعتبر"مونتسكيو"أحد رواد نظرية و"راتزل"  "وباكل" 

 العوامل الثقافية:-ب
واعتبروا أن الثقافة أىم العوامل ركز العديد من عمماء االجتماع عمى العامل الثقافي        

السابقة إلحداث التغير أمثال "وليام اجبرن "و"سوركين "واعتبراىا نسقا ذا صمة بالعالقات 
االجتماعية ،وأنيا تحمل صفة ديناميكية فيي إذن عرضة لمتغير الدائم وتتطمع إلى اإلبداعات 

مى المجتمع فيي إضافات جديدة عمى والثقافات الجديدة ،إذن إن اإلبداعات الحديثة ليا تأثير ع
الحياة االجتماعية في كيفية استخداميا ،فعند اختراع االلة أدى إل تحول المرأة إلى العمل و 
االنتاج ،وما صاحب ذلك في مشاركتيا في الدخل واستقالليا المادي االقتصادي وعالقاتيا مع 

العمل االلي وأثر ذلك كمو البناء صاحب العمل ،وأن اختراع الكيرباء حول العمل اليدوي إلى 
 .19االجتماعي الطبقي وعمى دخل االسرة 

 العوامل التكنولوجية:-ج

إن التطور السريع و المتسارع لمتكنولوجيا دفع إلى حدوث تغييرات موازية في المجاالت     
االجتماعية المختمفة بشكل أصبح معو الحاضر يفمت من قبضة التحميل الميداني المتأني 

المقارن وجعل األبصار شاخصة دوما نحو األمام أو الجديد وقد دفع ىذا الواقع بعمماء االجتماع و 
 .21الميتمين بدراسة التغير االجتماعي إلى محاولة إنشاء عمم جديد يطمق عميو "عمم المستقبل"

  العوامل االجتماعية: -د 
التغيرات التي تحدث في تركيبة وىيكل إن أىم العوامل المؤدية إلى التغير االجتماعي تمك     

وىذه المؤسسات متصل بعضيا ببعض ويكمل بعضيا  فالمجتمع مكون من مؤسسات، المجتمع،
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األخر ،فأي تغيير يحدث ليذه المؤسسات أو بعضيا يؤدي إلى الخل في طبيعة العالقة مع 
الصناعة أكثر  بعضيا البعض فإذا ما تحولت المؤسسات االقتصادية الى مؤسسات تعتمد عمى

من اعتمدىا عمى الزراعة ،وتغيرت مع ذلك أساليب االنتاج من أساليب بدائية إلى أساليب حديثة 
        21وتكنولوجية ،فيذا التحول يؤثر عمى العائمة ونظام الثقافة والتربية وبقية النظم االخرى

عمى تماثل  باتيا أنيا تعملفي تحديد أنماط السموك المرغوبة أو المطموبة أو الشرعية، ومن واج 
 يوحدأعضائيا وامتصاص توتراتيم وبدون ىذه المتطمبات ال يمكن لمنسق األسري والمجتمع أن 

22. 

 ثالثا: الخطاب المسجدي في ظل التغير االجتماعي 
 :الخطاب المسجدي بين التقليدي والتجديد -1

إن الخطاب المسجدي الواقع تحت تأثير التيار التجديدي ،الذي لم توضع لو ضوابط 
تحدد مساره حتى يأتي عمى النسيج الفكري اإلسالمي ،ويجعمو نسيجا ىجينا ال تجد فيو أثر 

مى علممنيج اإلسالمي ،فيذا االسموب في تجديد الخطاب االسالمي أسموب ال يقبل ،ويجب 
ذا كان التجديد الذي ال يراعي خصائص  العمماء أن يعمموا عمى كشف زيفة وتعرية دعاتو ،وا 

الخطاب اإلسالمي مستيجنا من قبل كل دعاة الفكر اإلسالمي الصحيح ،فإن التقميد أيضا في 
ىذا الخطاب مستيجن ،وألجل ذلك فإن مصمحة المسممين في الوقت الراىن تقتضي تصحيح 

ى عن عدوى التقميد الذي يمنعو من التجديد وترشيد الخطاب المسجدي ،بحيث يكون بمنأ
،والتجديد الذي يحول بينو وبين األول الفكرية اإلسالمية ،التي ىي الضابط والضامن لبقاء صفتو 

 ونقاء صورتو وسالمة وجيتو .
 الخطاب المسجدي التقليدي: - أ

المسجدي عندنا ىذا   ال يمكن ألي مسمم عاقل أن يكون مرتاحا ومطمئنا لواقع الخطاب
الخطاب ال يزال دون اآلمال المعقودة عميو ،إن الخطاب المسجدي في حقيقة األمر ال يراد منو 
إعمال الفكر والنظر في مسائل توفيقية ،ألنو ليس إال قناة تواصل في الفيم والتوصيل ،فالدين 

ذا عممنا أن المصادر يقولون بالتقميد في الخطاب اإلسالمي ال يجدون ما يسند قوليم وخاصة إ
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الفكر اإلسالمي القديمة والحديثة ،تسفر عن أساليب مختمفة لمخطاب المسجدي ،ويحكم ىذا 
االختالف اختالف الطبائع والظروف فالخطاب المسجدي من حيث ىو لسان حال المسممين 
ن  الشك أنو ال يكون خطابا نمطيا واحدا ،ألن ما يصمح لجماعة ال يصمح لجماعة أخرى ،وا 

ننا  جمعتيما وحدة المصدر والفكر، وىو ما عبر عنو عمماء البالغة بمراعاة مقتضي الحال ،وا 
لنعجب من بعض دعاة الخطاب المسجدي التقميدي الذين يستخدمون أساليب قديمة في الخطاب 
لمشكالت معاصرة ،ولعل الضعف الذي نممسو في الخطاب المسجدي التقميدي مرده إلى عدم 

تباين بين المشكالت القائمة واألساليب الخطابية المستخدمة ،وكانت من نتائج ىذا مراعاة ىذا ال
الشطط اتساع دائرة رفض الخطاب المسجدي القديم وال يتنكر لمخطاب المسجدي المتجدد ،مادام 
الخطاب ىو من الوسائل ال أصول ،ورفض التقميد في الخطاب ال ينبغي أن يفيم منو الثورة عمى 

يم ،ألن ىذا غير وارد وال يوافقو أحد فكل ما في األمر أننا نزيد أن نجعل تقميدا كل ما ىو قد
متبصرا يستفيد من مناىج األقدمين ،ولكنو ال يجترىا أو يكررىا في إمعية فكرية غير منتجة 
،يكبل فييا العقل ويحجر فييا عمى الفكر ،وكيف يمكن أمام ىذا الوضع الميين ،أن نتحدث عن 

يجاد أىمو البديل اإلس المي في مجال الخطاب ونحن دون تحصيل شروطو وتحقيق أسبابو ،وا 
ورجالو وىذه حقيقة ينبغي أن نقرىا بيا من غير تردد ،إذا أردنا ترشيد الخطاب المسجدي ،والشك 
أن "ىذا الروتين العقيم يحول العمل في الدعوة اإلسالمية إلى عمل وظيفي رتيب ،ويحرم الوعاظ 

 .23اة من إفادة المصمين بما فتح اهلل بو عمى اإلمام"  واألئمة والدع
                   42 التجديد في الخطاب المسجدي-ب

 اتجاه يؤيد فكرة التجديد باعتبارىا مفيوما شرعيا أصيال: -

يرى أصحاب ىذا الطرح بأن الخطب الديني منو المسجدي في أكمل صياغة لو يبقى 
عمال بشريا يحتمل النقد والتحميل ،وقد يقصر عن إدراك مقاصده في التأثير عمى الجميور بل إن 
بعضا منو قد يقدم تصورا يتنافى مع ما وىبة اهلل تعالى لعباده من نعمو الحرية والتكميف 

عقيدة ليست أبدا موضوع جدل وال تحديث أما الممارسة التاريخية لمخطاب الديني فال واالستخالف،
 بشكل عام فيمكن خضوعيا لمنقد.
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أن القران الكريم أكبر دليل عل التجديد في الخطاب  ويؤكد الدكتور "يوسف القرضاوي"
و يختمفون عن المدني ـففي الوقت الذي تدور فيو مواضيع القران المكي وموضوعاتو وأسموب القرآني

المدني ففي الوقت الذي تدور فيو مواضيع القران المكي  القرآنيموضوعات وأساليب الخطاب 
حول ترسيخ العقيدة والتوحيد واثبات النبوة واإليمان بالغيب ،تدور مواضيع القران المدني حول 

 ".آمنواين ولذلك لم ينزل في مكة قولو :"يا أييا الذ إقامة المجتمع المؤمن والتشريع لو،
إن التجديد كمفيوم شرعي يشير إلى :"العودة الى طريق الصحيح والنبع الصافي "أي أنو 
العودة بالدين اإلسالمي الى صورتو الحقيقية ومعاينو السامية واألصمية ،فيو تجديد في األساليب 

تعالى :"وما  التي تشرح ىذا الدين وتفسره لمناس وليس في مضمونو الثابت واألصيل .وقد قال اهلل
والمسان غير المغة فيو أوسع منيا باعتباره نتاجا  ،25أرسمنا من رسول إال بمسان قومو ليبين ليم "

اجتماعيا متكامال يجمع بيم المعطيات االجتماعية والنفسية والثقافية وغيرىا ،وبالتالي فالتجديد في 
 االنسانية .الخطاب الديني الزم مواكبة التغير المطرد في الحياة 

 الجزائر: واقع الخطاب المسجدي في-2

إن كان الخطاب المسجدي ىو كل ما يقدمو المسجد من أعمال عممية تتم صياغتيا 
لغويا من خطبة الجمعة الى درس الجمعة الى الدروس المختمفة المتعمقة بالمناسبات وغيرىا مما 

وعا من التغيير في محيط المسجد ييدف الى احداث نوع من التأثير في رواد المسجد ويحدث ن
باعتبار المسجد ىو المؤسسة التي تنتج ىذا الخطاب وسعيو الحثيث دائما الى توحيد الرؤية وخمق 
االنسجام وتوحيد المرجعية وترتيب سمم القيم وتوضيح الرؤية وفتح األفاق وشحذ اليمم وحفظ المغة 

بين األمم والثقافات وتقدير المصالح العربية وجعميا وسيمة لمتخاطب وتصحيح طرق التبادل 
وتحرير العقول من األوىام المتراكمة أو الطارئة ىذا ما يقولو وزير الشؤون ويكرره في كل 

ىذا في تقدير البعض المأمول  المناسبات كل ىذه الواوات الثقيمة تحتاج الى كفاءات أثقل منيا،
ا او قاصرا عن وعي كل المستجدات أو المرجو أو المثالي ،الن ىذا الخطاب ال يزال عاجز 

حظو اليوم من تدني في األداء وبعد من مالمسة الواقع المعيش مما يخل بالدور إضافة ما نال
 لممسجد . يالرسال
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بين العديد  فما بالك بتحميل أو تصويب تمك المستجدات التي تمتاز بالتعقد والتشابك ما
ا أصمحت العديد من المنظومات والقطاعات من الفروع والمجاالت ،وبالتالي يجب إصالحو كم

في ىذا البمد الغني بالثقافات واألفكار المنفتح عمى العصري المتمسك باألثري ،وعميو تعد الترقية 
الخطاب المسجدي ضرورة ممحة ومستمرة ،اختبار نجاحو وشرط عممو مقدر في تأطير المجتمع 

ية الجزائرية الخالصة ،بعيدا عن كل مزايدات او من المرجعية الشرعية والوطنية والمسانية والثقاف
 ى ذلك فيو ضاللة وبدعة وفي النار.قوم وما عدتوليفات دائما تدعي امتالكيا لمنص األصح واأل

إن التحدي الحقيقي ليذا الخطاب ىو الحفاظ عمى جزائرية ىذا البمد وما تحتويو من 
يجاد قيم جديدة تتماشى ومقاصد الش رع وروح اإلسالم مع القضاء عمى كل القيم تقاليد إيجابية وا 

الضارة والغير مجدية وذلك من أجل تحقيق التقدم والتنمية االجتماعية محافظة بذلك عمى أصالة 
وشخصية المجتمع دافعة بو الى االتجاه العقالني في النظر الى القضايا من خالل منظور عممي 

 . 26دقيق
 الخاتمة:

الرقي بتفكير أفراد األمة والسمو بعقيدتيم الى المستوى  إن الغاية من الخطاب المسجدي ىو     
الحياة ويبتكرون الحمول التي ل المبدع الذي يواجيون بو مشكالت الذي يجعميم قادرين عمى الفع

من  تالئم العصر ويتخذون المواقف االيجابية حين يكونون في مواجية التحديات التي تعترضيم
غير أن يتخموا عن أخالقيم وعقيدتيم وخصوصياتيم الثقافية ،فإذا أراد الخطباء اليوم أن يكونوا 
عمى مستوى الواقع فالبد ليم من أن يجدوا موقف الشريعة فيما يخص فيما يخص كثيرا من 

ؤسسات القضايا الراىنة كقضايا التنمية والنيضة ومقاومة التبعية واالستيالك وقضايا التعمم والم
التعميمية ومستقبل الثقافة والمثقفين وتحديات الحداثة ،كما ينبغي أن يكون الخطاب المسجدي 

 متنوع متين المغة مختمف األبعاد متنوع المضامين والمواضيع الحساسة . 
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 الخطاب الديني بين الحضارة الغربية و الحضارة إلاشالمية: أية مقاربة؟

 

 ليلى مداني  د.                                                                                   

 بومرداسجامعة                                                                              

 الجزائر                     

  

 مقدمة 

االعبلـ المقروءة منها والمكتوبة والمسموعة دورا بارزا في بمورة عب مختمؼ وسائؿ تم       
نها، إال أنها في ذات الوقت بيف مختمؼ األدياف خاصة السماوية م عايش والتسامحخطاب الت

خاصة  ،بيف الحضارات التواصؿ الثقافيفوارؽ الذي زاد مف هوة  لبلنحراؼ في فخ الترويج تقعو 
والتي تـ التأسيس لها ضمف  ،تمؾ العبلقة هيتشو ساهـ بشكؿ كبير في و  ، بؿالغربية واإلسبلمية

لى حد ما ستشراؽاال مفهومي فحوى مجمؿ الخطابات التي تندرج تحت لذا فإف  ،االستغراب وا 
حجـ التعارض يبيف التأني في قراءة وتحميؿ الخطاب الثقافي الغربي مف خبلؿ توضيح مضمونه، 

 وحقيقة ما يخفيه باطنيا، والتي ال يخموا فيها مف الطبيعة، ة التي يتبجح بهابيف الدعاوي الحضاري
يقـو عمى   جعمه خطابا، وهو ما يحاوؿ تكريسها عمى أرض الواقعالتي االستيطانية و  االستعبلئية

عاـ عمى  بالمقابؿ ال يتوفر الطرؼ العربي أو حتى االسبلمي بشكؿد المعرفي، االنحياز ال الحيا
 .الوسيمةحتى  وأمضموف الخطاب و تأثير الة مف حيث درج قدراتنفس ال

مف ونقيضه  ،مضموف الخطاب الغربي مف جهة الموضوع اهذ عالجيوضمف هذا االطار        
ما و  ؟ومدى تكافؤ الطرحيف مف حيث التأثير ؟درجة تأثير كؿ طرؼما و  ،اإلسبلمي جهة أخرى

   ؟(والسبلـ أو التعايش والصداـالتطرؼ نحو  العاـ )تجا  هي بوادر اال
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 درجة االتساؽالدراسة هو معرفة  مف هذ  وضمف هذا االطار نشير إلى أف الهدؼ       
ضرورة عمى التأكيد و ، واإلسبلميةوالتباعد في خطاب االختبلؼ والخبلؼ بيف الحضارتيف الغربية 

حتى تصحيح ذلؾ الخطاب، والذي مف خبلله يمكف إعادة العبلقة بيف الحضارات والثقافات و 
 باعتبار ،األدياف إلى مسارها الصحيح، بالتركيز عمى حرية االختبلؼ والتنوع والتواصؿ والحوار

 تستند في أصؿ تشكمها إلى رصيد حضاري مشترؾ. أف كؿ الحضارات

 وشؽ مادي ،(إلخ...مف ديف وتقاليد وأعراؼ وتاريخ وثقافة)الحضارة شقيف شؽ روحي إف     
هذا  ولؤلسؼ، إال أنه يوجد خمط كبير بيف الشقيف، (إلختطور والتحضر...)درجة المدنية وال

وفي هذا االطار نشير إلى ، التحضر والحضارة بشكؿ عاـالخمط يعطي صورة مشوهة عف مفهـو 
 فيما يمي: ذلؾ ويمكف اختصار ،خاطئةاالنطبلقة  تنإذا كاال مجاؿ لمحوار  أنه ومف البداية

 ،ؾ الديفهذا الديف وذاأتباع االختبلؼ بيف  إلىمف البداية يستند ال مجاؿ لمخوض في حوار  -
  .الحوار عقيماقد يجعؿ ذلؾ اآلخر، فهذا أيف ال يعترؼ أي أحد بديف 

الشؽ المادي  فبل مجاؿ لمحوار إذا كاف ،لشؽ المادي بدعوى التحضرا إلغاء اآلخر مف خبلؿ -
 واكب تطورات العصر.به عمى الشؽ الروحي، أي عمى ديف اآلخر بالتخمؼ أو بعدـ مكـ نح

  مضمون الخطاب الغربي: -1

 ،ستشراؽاالأصطمح عمى تسميته ب ،( مف الغربواإلسبلمي )الشرؽلعربي ا ادراسة عالمنإف       
وقد أوضح  ،اإلسبلميةلؤلفكار واألوضاع والمظاهر التي تعيشها الحضارة مف خبلؿ تقديـ صورة 

سي لهذا الحقؿ المعرفي هو أف "االفتراض األساأف  االستشراق :مف خبلؿ كتابهادوارد سعيد""
 ، بؿ هي محدودة في صورها وافتراضاتهاال تتمتع قط بالحرية واإلبداعيةابة العممية الكت

مية يقؿ صدقه يعمـ مثؿ االستشراؽ في صورته األكاداهر التقدـ التي يحرزها ...فمظ،ومقاصدها
رض أف العمـ والبحث منا يفتفمعظ، ...نتصور أنه حققها الموضوعي عمى الدرجة التي كثيرا ما

إال أف العمؿ والبحث العممي في كنؼ ناف عمى مر األياـ، ر أنهما يتحسشعالعممي يتقدماف ون
ألف كؿ ذلؾ يتـ ضمف مجموعة مف التصورات المتراكمة  ،1كذلؾثقافة ما ال يمكف اعتبار  

والظروؼ االجتماعية واالقتصادية والتي ولدت تمؾ األفكار، والتي ليس بالضرورة أف تكوف هي 
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ستشراؽ، والذي يحمؿ بعدا سياسيا كبير، ما يتضمنه هذا الحقؿ المعرفي اال الحقيقة الفعمية، وهو
"فالشرؽ الذي يظهر في االستشراؽ هو نظاـ مف الصور التي تمثمه، والتي صاغتها مجموعة 
كبيرة مف القوى التي مرت بالمنطقة، والتي أدخمت الشرؽ في مجاؿ العمـو الغربية والوعي 

، أي أف اإلستشراؽ كحقؿ معرفي أسسه الغرب 2براطورية الغربيةالغربي...وبعد ذلؾ في االم
ومادته االساسية هي دراسة الشرؽ بمناطقه وحضارته وشعوبه وممارساته وطقوسه وفقا لمصورة 

 التي أوجدها الغرب. 

ضارة االسبلمية وبكؿ ما تحتويه باستخداـ وقد إستند الغرب في التعبير عف مضموف الح    
ارات والكنايات والتشبيهات باإلنساف...وباختصار مجمؿ العبلقات جيش مف االستع"

البشرية...ونتيجة أف المغة أصبحت تبدوا بعد طوؿ استعمالها حقائؽ صمبة ممزمة لشعب مف 
، وهو ما آمف به اآلخر 3الشعوب، وما الحقائؽ إال أوهاـ نسي المرء أنها كانت كذلؾ في الواقع"

حاكي لنظرتهـ لمحضارة االسبلمية، وهذا ما يجعمنا نتطرؽ إلى أي الغرب، وجعمه المنظار الم
مف خبلؿ الصور التي يقدمها عف الحضارة االسبلمية والتي  ،بعض ما تضمنه الخطاب الغربي

 ترسخت في أذهاف الشعوب غير المسممة، ومنها: 

بالعنؼ صور التخمؼ واالنحطاط والعنؼ واالستبداد بالترويج إلى أف االسبلـ قد انتشر  -
والسيؼ، وهو ما أكد  الكثير مف المستشرقيف منهـ برنارد لويس "والذي اعتبر أف المسمميف في 

، فالخطاب 4حالة تخمؼ دائـ والسبب في جوهر االسبلـ والمسمميف ومف ثمة يصعب تغيرهـ"
 .5ممجتمعات المسممة مف أف يكونوا ديمقراطييف أو أحرار"ال يسمح لالغربي يرى أف "االسبلـ 

صور لمقهر واالضطهاد خاصة لمنساء، مما جعؿ الغرب يغرقوف في الكتابة حوؿ المرأة  -
 وحقوقها، في الوقت الذي لـ تكـر أي ديانة سماوية أو وضعية المرأة كما كرمها االسبلـ.

الترويج لفكرة الصراع التاريخي الذي بدأ منذ أكثر مف ألؼ سنة والذي يؤكد المستشرقوف عمى  -
استعداد لحرب بمثابة نتهي، ولف ينتهي فتوقؼ الحرب وحتى الحروب الصميبية هو أنه لـ ي
 جديدة.
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ضمف هذ  الصور المشوهة عف المسمميف يقدـ الغرب نفسه كمنقذ ومحضر لمشرؽ مف خبلؿ 
 مايمي:

دعاوي الغرب لمحضارة والتحضر والمدنية" المشبعة بالتراث العقبلني الحر، والتي جعؿ مف  -
جؿ األوربي نفسه حامبل لرسالة نبيمة لجمب الحضارة إلى الشرؽ، والقضاء عمى العادات خبللها الر 

السيئة مف وجهة نظر  التي يعتنقها الشرؽ، وتبدوا هذ  المهمة نبيمة وسامية في الوقت الذي تحمؿ 
 في طياتها االستعبلء واالستعمار والعنصرية لآلخر )الشرؽ(.

ف خبلؿ ايجاد الغرب الخمفية لتحقيؽ لمصالحه في الشرؽ، المساهمة في تكريس االستعمار م -
أكبر  ، والتي تعتبرواالستبداد وحتى االستعباد لآلخروالتبعية مف خبلؿ الحفاظ عمى سواد التخمؼ 

 دليؿ عمى استمرار عبلقة االستعباد العبر قومية. 

ي امكانية وذهب البعض إلى أبعد مف ذلؾ في تصوير دعاوي التحضر إلى حد التشكيؾ ف -
االعتراؼ بالحضارة االسبلمية، وهو ما ذهب اليه برنارد لويس باعتبار أف "الحضارة االسبلمية 

، وهذا ما ال يتفؽ اطبلقا 6وأنها لـ تكف اسبلمية محضة" ،شيدت بتعاوف شعوب كثيرة غير العرب
مع الظروؼ التي ظهر فيها االسبلـ والتي لـ تكف بحاؿ مف االنسانية يسمح لها بالفخر بالحاؿ 

 الذي كانت عميه، والتشكيؾ مف هذا المدخؿ يجعؿ كؿ الحضارات محؿ شؾ. 

ا يقـو عمى مستوى الواقع الممارس اتجه الغرب في تكريس رؤيته انطبلقا مف ايمانه بصبلح م    
به لنفسه أوال ولآلخر إلى حد ما، وقد تجسد ذلؾ ضمف مجمؿ المشاريع التي طرحت والتي ال 
يخموا مضمونها مف لغة األقوى، ورؤيته لمتغيير بغض النظر عف مدى امكانية ذلؾ، وتحت جممة 

طار مف الدعاوى والشعارات كالديمقراطية وحقوؽ االنساف والحرية والعدالة...إلخ، وضمف هذا اال
ال يمكف لبلستشراؽ أف يكوف نمط مف المعرفة الموضوعية، بؿ معرفة قائمة عمى التعميـ والتنميط 
وهو ما أخؿ بها كمعرفة صادقة فقد جاءت في سياؽ خطاب الغرب، والذي أنتج  حالة مف 
الصراع المزمف بدأت خاصة منذ نهاية الحرب الباردة في الكثير مف النظريات واألفكار، وعمى 

 فيما يمي:"صموئيؿ هنغتنتوف"، ويمكف مناقشة ذلؾ أسها مقاربة صداـ الحضارات لػػر 
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"إف التراث الغربي ليس كما يروج له تراثا انسانيا عاما يحتوي عمى خبلصة التجربة البشرية  -
جمعاء، بؿ هو فكر بيئي محض نشأ في ظروؼ معينة وهو يمثؿ تاريخ  لئلنسانيةالطويمة ويورث 
، وهو ما يعكس تكريس لمهيمنة الثقافية ومحاولة جعؿ ثقافة الشرؽ محاكية 7الشرؽ"الغرب وليس 

لثقافة الغرب، العتبارات ترتبط باإلصبلح الثقافي نحو األفضؿ حسب الغرب، بغض النظر عف 
مدى تطابؽ االصبلح مع هوية وديف اآلخر، وقد تمكف الغرب مف خبلؿ وسائؿ تكريس الهيمنة 

األبعاد )عبلقة السمطة بالمعرفة وأجهزة الدولة االيديولوجية(، مف ذلؾ، إال أف الثقافية المتعددة 
 طدـ بالحضارات التقميدية الرافضة لذلؾ. اصبالعالمية لمغرب هذا االدعاء 

لذا اليـو نحف نعيش في عالـ انتقمت فيه الحضارة الغربية مف الهيمنة السياسية واالقتصادية     
عمى الحضارة اإلسبلمية )تمؾ الهيمنة التي ال تزاؿ تشكؿ النتاج الحتمي لبلستعمار الغربي والذي 

والحضارية،  ترؾ أثر  في الجانبيف السياسي واالقتصادي مف خبلؿ التبعية( نحو الهيمنة القيمية
حيث أصبح يروج وعمى نطاؽ واسع لممنظومة القيمية الغربية، فأصبحت تدخبلت الغرب واضحة 
لحمؿ الدوؿ االسبلمية عمى تغيير مدونتها القانونية وتقاليدها االجتماعية، بحيث تنسجـ مع 

لحقوؽ وحتى ا اإلنساف،المرأة والطفؿ والتعميـ وحقوؽ  معتقدات الغرب في مختمؼ المجاالت..
، إال أف هذ  المطالب الغربية بإحداث تغيير في المنظومة االجتماعية والقانونية 8الثقافية والمغوية"

حتى تنسجـ مع المجتمعات الغربية، هي في ذات الوقت ال تنسجـ مع الثوابت الدينية والقيمية 
 لطرفيف.  لممجتمعات المسممة، فكؿ مجتمع له خصوصيته وهو ما أوجد التناقض بيف رؤية ا

  مضمون الخطاب االسالمي: -2

نحف أيضا في ثقافتنا ننمط الغرب، وبالتالي نعمـ في أحكامنا عف الثقافة الغربية، مف خبلؿ     
محاولة مقارنتنا طريقتهـ في الحياة بمدى تطابقها مع طريقتنا في الحياة وثقافتنا، وهذا التنميط 

في هدؼ الطرفيف، وكذا في درجة التأثير والتقدـ في  مشابه لتنميط الغرب لنا، والفرؽ يكمف فقط
جعموا مف الشرؽ موضوع معرفة بهدؼ دراسة اآلخر، فالغرب مف خبلؿ مفهـو االستشراؽ 

السيطرة، أما الشرؽ )نحف( فمازلنا نحاوؿ دراسة اآلخر مف خبلؿ مجرد ترجمة كتاباتهـ، ومف 
دينيا وجغرافيا وجيولوجيا واجتماعيا  المؤسؼ أف نكوف نحف دائما موضوعا لمدراسة تاريخيا
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واقتصاديا وسياسيا، دوف أف نبادر نحف بالقياـ بالمثؿ اتجا  الغرب، وهو ما أكد  حسف حنفي مف 
خبلؿ كتاباته أيف أشار إلى ضرورة وجود دراسة لمغرب مف طرؼ الشرؽ كحقؿ معرفي مقابؿ 

 الغرب بنفس الصفة التي يقـو هولبلستشراؽ وهو االستغراب، وأف يتـ مف خبلله فحص ودراسة 
، لذا فالشرؽ ما يزاؿ متأخرا في بناء حقؿ معرفي لدراسة الغرب، وكؿ ما 9لمشرؽ" بها في دراسته

دراكنا لعمؽ هذ  الممارسات.  نعرفه عنه هي ممارساته االمبريالية اتجا  الشرؽ دوف معرفتنا وا 

المسيحية واإلسبلـ كبلهما كديانة هي أف اف مف بيف المفارقات التي ال بد مف االشارة إليها    
كاف عظيما ذلؾ  فاإلسبلـ"ولكف المسيحية تطورت في الغرب  ،ولدا في الشرؽ )الشرؽ االوسط(

ألنه استطاع في فترة تكوينه أف يستوعب أشد العناصر تنوعا وأف يصهرها في توليؼ 
، وضمف هذا 10كبير...والتوجه نحو األصولية يحمؿ سقوطا لمعقؿ وفي ذاته بذور العجز والوهف"

 ر بذاته.االطار البد لنا مف دراسة مجتمعاتنا ألننا ال نعرؼ ما يكفي عف مجتمعاتنا لمواجهة اآلخ

  المقارنة بين الخطابين الغربي واإلسالمي: -3

إف التطور التكنولوجي الذي يشهد  العالـ المعاصر خاصة في مجاؿ تقنيات االعبلـ     
واالتصاؿ وتكنولوجيا المعمومات والذي مصدر  الغرب، قد يبدو لموهمة األولى أنه يساهـ إلى حد 

بالتالي بيف الحضارات الرئيسية المكونة له، إال أف كبير في التقارب بيف مختمؼ دوؿ العالـ، و 
هذا التقدـ العممي والتكنولوجي في مختمؼ المجاالت قد أدى إلى "تركز السمطة والقوة في يد قمة، 

ليس فقط باستخداـ أدوات القهر المادي المعروفة، بؿ خاصة ، تقـو بفرض ارادتها عمى اآلخريف
 ،ريؽ ما أصبحت وسائؿ االعبلـ واالتصاؿ الحديثة تروج لهالصور الجديدة لمقهر المعنوي عف ط

وبث ما يريد الممسكوف  ،وتساهـ بذلؾ في التأثير عمى عقوؿ الناس وميولهـ وغسؿ أدمغتهـ
بالسمطة نشر  مف أفكار ومعتقدات ومعمومات...مف خبلؿ سطوة وسائؿ المعمومات عمى عقوؿ 

ئؿ في نقؿ المعمومات وتحميمها، وتمثؿ أساس ، وهو ما يعني عدـ موضوعية هذ  الوسا11الناس"
فالشرؽ اليـو  اآلخر،سطوة الغرب خاصة مف خبلؿ الترويج لفكرة الصراع باعتبار  منطؽ 

، فمجرد وجود ب، وتجاهؿ الغرب الختبلؼ الشرؽ راجع إلى ضعؼ هذا األخيرأضعؼ مف الغر 
هذا الحقؿ المعرفي في في الشرؽ الحقيقي )يضاهي  شيءمجاؿ كاالستشراؽ دوف أف يقابمه 
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تصور  لآلخر(، يدؿ عمى اختبلؼ القوة النسبية لمشرؽ والغرب...والمؤشر االساسي لمقوة الغربية 
، فالعبلقة المتشكمة ليست 12هو انعداـ امكانية مقارنة تحرؾ الغربييف شرقا بتحرؾ الشرقييف غربا
أخرى، يسيطر خطاب عمى عبلقة مساواة بؿ محاولة دائمة لمسيطرة، فكما تسيطر هوية عمى 

     آخر.

إف وسائؿ االعبلـ اليـو لـ تعد محايدة فهي تمعب دور المروج لمعنؼ عمى طرفي الحضارتيف     
بحيث "أصبحت تنقؿ الصور عبر حدث...هذا  ،خاصة مف الطرؼ االقوى )الحضارة الغربية(

بلـ...فأي حدث التدفؽ لمصور يشير إلى توقؼ عنيؼ لمعالـ وتوقؼ عنيؼ في محطات االع
يديولوجي هائؿ مف  ،بوصفه حدثا خالصا قد اختفي ألنه محكـو باالختفاء وسط عمؿ سياسي وا 

التظميؿ...ينبغي طمس كؿ التبعات عبر الخطاب، كما ينبغي العودة به إلى الوضع الطبيعي 
    ، حتى يصبح مجرد حدث دوف توظيؼ سياسي أو غطاء ايديولوجي أو ديني.    13لؤلشياء

مف التوظيؼ السياسي، هو الآلخر مف المؤسؼ أف الحوار الذي يتـ الترويج له ال يخموا     
لعسكرية الخاضعة وذلؾ مف خبلؿ  الغطاء الذي يحتويه، ضمف مجمؿ المشاريع السياسية وا

الضيقة، كما أف هذا الحوار ال يزاؿ إلى يومنا هذا حوارا انتقائيا خاضعا لتحكـ لممصالح االقميمية 
األقوى )الغربي(، لذا فإنه ال مجاؿ لممقارنة بيف األدوات التي يتمتع بها الطرؼ االقوى في 
الترويج لدعاويه، مقابؿ الطرؼ االسبلمي الذي يعيش حالة مف التشرذـ واالنحطاط الفكري 
والعممي، وحتى  الروحي مف خبلؿ حالة االنقساـ التي فككت الشعوب االسبلمية إلى طوائؼ 

باإلضافة إلى ما جاءت به رياح الربيع العربي والتي أتت عمى األخضر واليابس، وبدال ومذاهب، 
مف االصبلح والديمقراطية اتجهت نحو العنؼ والحرب والتعسؼ وانتشار الجماعات المتطرفة 
تحت تسميات مختمفة، وبدال مف دعاوي الحوار مع اآلخر أصبحنا نحف فيما بيننا بحاجة إلى 

راؾ التكفيري الذي يجتاح المنطقة العربية، والذي انتقؿ مف اآلخر إلى الجوار حوار في ظؿ الح
عمى الحضارة  تانعكسسمبيات هذا التشرذـ القريب ومنه إلى الداخؿ )أي داخؿ الدولة الواحدة(، و 

خوض في المساواة بيف االسبلـ واإلرهاب والتوجه ذي يالغربي ال حاالسبلمية مف خبلؿ الطر 
ي الذي جعؿ االسبلـ كديف والمسمميف كشعب ضحية لرؤية مشوهة مف طرؼ العنصري الغرب
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األرض هي رحـ االنسانية الناتجة عف التطور اآلخر )االقوى( أيف لـ نعد كمنا نعي أف "
البيولوجي عمى نفس االرض فالبشر لهـ هوية مشتركة...كما اف لدينا مقومات مواطنة أرضية 

 .14والتي لـ نعد نعيها"

 اقض بين دعاوي الصراع من الغرب ودعاوي الحوار من الشرق: حدود التن -4

)المماثمة الشاممة لمعالـ إف االشكاؿ االساسي فيما يطرحه الشرؽ والغرب يكمف في التعميـ     
بمختمؼ الصور التي يحممها كؿ طرؼ عف اآلخر، والتي تظهر مف خبلؿ ما   كؿ حسب رؤيته(

 يمي:

أو أكثر عف بعض الممارسات في بعض الدوؿ االسبلمية غير يأخذ الغرب مثاليف عادة ما  -
ويحكـ عمى االسبلـ أنه ديف انغبلؽ بؿ هو ديف  ،المنفتحة ويعممها عمى ممارسات باقي الدوؿ

ذا تكممنا عف االنغبلؽ فكؿ ما ورد تحريمه في الديف االسبلمي  انفتاح لقيـ الفضيمة والرحمة، وا 
ـر ألنه يشكؿ خطرا عمى االنساف وليس العكس، واذا كنا نحف تثبت البحوث العممية يوميا أنه ح

فذلؾ ال يعني أننا ال نعترؼ بها كديانات  ،نعتقد بؿ ونؤمف بتحريؼ الكتب السماوية قبؿ اإلسبلـ
ظهرت قبمه، بؿ المسمموف هـ اكثر احتراما لباقي األدياف خاصة السماوية منها، العتبارات 

قرآننا الكريـ، بؿ اكثر مف ذلؾ نحف نكف احتراما لكؿ الرسؿ، مرتبطة بوجودها ضمف ما جاء في 
وال نشو  أي رسوؿ كاف ال بالرسـو وال بالكبلـ...وعندما أقوؿ نحف أنا أتكمـ عف كؿ مسمـ معتدؿ 

أمثمة وهذ  ال ينظر إلى األدياف االخرى بريبة فكمها مف عند اهلل، وكؿ شخص حر في عقيدته، 
التي ال عبلقة لها بالصورة المشوهة التي ترسخت التي تبيف العكس، و و بسيطة مف حياتنا اليومية 

لدى الغرب أو اآلخر عنا، نتيجة الحدث والصورة المشوهة التي يتـ الترويج لها في كؿ مكاف، 
بمقابؿ يتـ التعتيـ عف الممارسات التي يقـو بها اآلخر )الغرب( مف خبلؿ التهكـ بكؿ الوسائؿ 

  ـ مدعيا أنها تندرج ضمف حرية التعبير والرأي. واألساليب )بالرسومات والكبلـ( عمى االسبل

السيرورة المزدوجة: سيرورة المهيمف وسيرورة المتطفؿ الذي ينتزع مف المهيمف كؿ مظاهر   -
القاسية، هذ  الظاهرة تتـ مف المحظة التي يطالب فيها المستعمروف بالحقوؽ بسـ أفكار 

قيـ عامة، فكيؼ ينظر إليها اتجا  اآلخر؟، كمقراطية ، كمبدأ حقوؽ االنساف والدي15مستعمريهـ"
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واآلخر الواقعي ولكف كما  مه واآلخر الذي يواجهني"اآلخر الذي هو أنا بالمقابؿ واآلخر الذي أتخي
كؿ هذ  المفاهيـ كقيـ عالمية أو مبادى انسانية هي قيـ معيارية تختمؼ رؤية كؿ  ،16..."أعتقد

 لعبلقات السمطة والقوة. وفقا  طرؼ لها في عبلقته باآلخر

ى فيها التناقضات بيف الحضارات وعندما ينتقؿ إلى الساسة تتناماليـو إف لظروؼ التي نعيشها  -
، 17نه يخضع لممصالح الضيقة مف خبلؿ "الحاجة السياسية لضرورة خمؽ عدو"أل يزداد تناقضا،

عنف في كتابهما:   I.Morin وادغار مورا J.Baudrillard وقد عبر عف ذلؾ  جاف بودريارد
باعتبار "العنؼ قد أصبح سيد االحكاـ عمى صعد شتى، وألوؿ مرة يتوحد العالـ عبر  العالم

، داخؿ كؿ الحضارات وبينها، أما 18"مة العنؼ والتعبير عف العنؼ تظهر بوضوحإف عول العنؼ،
ر فيه نية خيرة فكرة الحوار فهي رد عمى أفكار الصراع التي طرحها الغرب، وبالرغـ مف أف الحوا

إال أنه ال بد أف يضيؼ له الساسة دفعة في االتجا  الصحيح لصياغة نظرة جديدة لمعالـ تجعؿ 
 مف الحوار بدؿ الصراع هدفا لمجميع.

 وادر االتجاه العام لمعالقة بين الحضارة الغربية والحضارة االسالمية: ب  -5

العالـ نحو الصداـ؟ إف األفكار المسبقة عف االخر والصور المشوهة والجهؿ  هؿ يسير    
بأنفسنا مف جهة والجهؿ باآلخر مف جهة أخرى ومف الطرفيف، هي السبب االساسي في بداية 
ظهور بوادر الصراع، فالقانوف االجتماعي الذي يحكـ العبلقات البشرية يقـو عمى أف "أي عمؿ 

مى المستوى المادي والواقعي يبدوا أف ما نتطمع إليه في وقتنا الحالي يخمؽ عمؿ مضادا له، فع
لسواد التعايش والسبلـ هو أقرب إلى الرؤية الطوباوية منها إلى امكانية التطبيؽ عمى أرض 

الحضارة  أي الواقع، خاصة أف كؿ القرارات سواء المرتبطة بالعالـ االسبلمي هي بيد االقوى
رسات هذ  األخيرة وما تولد عنها مف ردود أفعاؿ مف الحضارة االسبلمية الغربية، كما أف كؿ مما

 ال يوحي بالتوجه نحو األفضؿ، واألمثمة كثيرة منها:

 ،مثبل القوى الكبرى  في مختمؼ مناطؽ العالـ ومنها في منطقة الشرؽ األوسط ممارسات
دوف  اإلسرائيمي، االستيطافها في  دعـ استمرار و  تنظيمات إرهابية،وما خمفته مف نزاع طائفي و 

ضد االقميات سواء كانت عرقية أو اثنية االبادة الممارسة باإلضافة إلى ردع مف القانوف الدولي، 
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أيف يحرقوف ويعذبوف وتشو  أجسادهـ وتأكؿ لحومهـ ويقطعوف أو دينية في عدد مف دوؿ العالـ 
ى الجميع دوف تحرؾ دولي يذكر، أماـ مرأ البلإنسانية...أبشع صور الممارسات ،ويحرقوف أحياء

فأيف هـ الغرب دعاة الحضارة والتحضر الذيف يحموف الضعيؼ وينادوف بحقوؽ اإلنساف أـ أف 
االنسانية اليـو أصبحت هي االخرى توزع حسب االنتماءات العرقية والدينية؟، بالمقابؿ العنؼ 

هؿ االسبلـ يروج لمعنؼ؟، ال ف اإلنساف،الذي أصبح لسيقا باإلسبلـ أيف ال عبلقة لمديف بهمجية 
توجد ديانة تروج لمعنؼ بؿ الظروؼ السياسية واالجتماعية هي التي تخمؽ انساف عنيؼ بغض 

خريف وما يفعمه االرهاب في وتبقى هذ  االخيرة مجرد غطاء أو مبرر يقدمه لآل ،النظر عف ديانته
 ساهما في دفععامميف أساسيف وهنا ندرج  األوربية،ال يقارف بما قاـ به في الدوؿ  ببلد المسمميف

 الحضارات أو العالـ بصفة عامة نحو العنؼ والصراع، وهما:

 تأثير العولمة في التوجو نحو الصراع: -أ

ال بد مف االشارة إلى أف هناؾ عامبلف أساسياف أديا إلى تنامي بروز التعددية الدولية بمفهـو     
وهما:" حركات التحرر وظاهرة العولمة بكؿ ما تحممه مف تغيير  ،الهوياتي داخؿ الحضارة الواحدة

، وهو ما أوضحه "ادغار مور" بقوله "أف هذا الحوار يدخمنا إلى قمب االزمة الكوكبية 19وتعقيد"
ألف االمر يتعمؽ بمشكمة يصعب معالجتها بسبب تعقيدها، فما يجري عمى هذا الكوكب له عبلقة 

  الديموغرافية..إلخ، صادية واالجتماعية والدينية والقومية والمثولوجية وبالتداخؿ بيف التطورات االقت
، فالمشكمة ال تدور بيف 20لذا فاف المهمة األصعب تكمف في التفكير بكوكبنا وهي االكثر ضرورة"

الحضارتيف فقط بؿ ضمف كؿ منهما، مف خبلؿ وجود طائفة أو جماعة ترى في اآلخر عدو لها 
فتعميـ النمط المادي "(، Xenophobieهية اآلخر أو كراهية األجانب )كراك أو تهديدا لها،

االستهبلكي جعؿ األمـ والشعوب تخشى عمى نفسها مف التفكؾ وفقداف الهوية...بدرجات 
والوحشي والنقيض الذي  حيث النظر إلى اآلخر بوصفه األمبريالي، مف متفاوتة...ونحف مف بينهـ

، ال يعني 21"شيءال يمكف التعايش معه، والواقع يدحض ذلؾ إذ يعيؽ التكيؼ مع الذات قبؿ كؿ 
تعميـ ات األصيمة االخرى، هذا الدوف الحضار  يتـ تعميـ ثقافي نمطي خاضع ألي حضارة أف
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ذي هو باألساس هو الذي يؤدي إلى التصدع والمجابهة والصراع بيف الشرؽ والغرب، والي نمطال
 صراع مفتعؿ لمصمحة مجتمع االستهبلؾ.

إف مف التأثيرات الخطيرة لمعولمة هي "اغتراب االنساف عف االنساف نتيجة تعميـ الطبيعة     
البلانسانية لمرأسمالية في المجتمع...وهذا االغتراب االقتصادي أصبح جزء مف اغتراب أوسع وهو 

لمنظومة الحالية حولت االنساف المعاصر إلى انساف ال يعرؼ االغتراب الثقافي االوسع نطاقا، فا
، 22وهو ما يؤدي إلى موت االنسانية بأعظـ معانيها"شياء، لنفسه معنى إال مف خبلؿ استهبلؾ األ

الشباب في السطحية والتفاهة عولمة أقحمت المما جعؿ كؿ الحضارات تعاني مف أزمة عضوية، ف
قيـ ومبادئ، فالقيـ المتداولة والمسوقة والمعززة فمسفيا وأدبيا ، وانعكس ذلؾ في أزمة واالستهبلؾ

يديولوجيا وهذا ما أجج  تختمؼ في أداءاتها الوظيفية وغاياتها، حيث اصبحت موظفة سياسيا وا 
 ووسع دائرة التطرؼ. 

 :تأثير التطرف عمى التوجو نحو الصراع -ب

مثيرة ومرعبة، وثمة تداخبلت إف التطرؼ هو صنع عسكري كخرافة القاعدة كمها مشوقة 
وتفاوتات...فردة االرهاب حولت انساف اليـو إلى كائف سياسي ليس ألنه يريد االشتغاؿ بالسياسة، 

لذا البد مف تحديد االختبلفات  ،23إنما الف السياسة هي التي تستهمكه عمى أكثر مف صعيد"
اقعيا، وكيؼ يتـ التعبير والصراعات القيمية ومف يمثمها، ومف هـ ضحاياها، وكيؼ تتجسد و 

 عنها؟ والتي تظهر مف خبلؿ مايمي:

ى إف األحداث اليومية عبر العالـ كأمثمة تؤكد عمى انتشار التطرؼ في جميع الحضارات وعم -
الرسـو الكريكاتورية لمرسوؿ الكريـ، حرؽ المصاحؼ في  جميع المستويات واألصعدة منها:

آخرى عمى الكنائس، حكـ المحكمة االوربية مؤخرا نيويورؾ، هجمات ارهابية عمى المساجد و 
بحرية المؤسسات في حضر ارتداء الحجاب، زيادة العنؼ والتعصب بتصاعد الخطب االيمينية 

، العنؼ المسمط ربية، وصوؿ الشعبويوف إلى السمطة وتوجهاتهـ المتطرفةالمتطرفة في الدوؿ األو 
   العاـ لطبيعة العبلقة بيف الحضارات. اتجا  أقمية أو طائفة، كمها أحداث تظهر االتجا



  الخطاب الديني بين التأصيل و التجديد  .............................................................. الثانياملحور 
 

262 

التي تبث عبر وسائؿ االعبلـ أو عبر االنترنت وتتداولها مواقع التواصؿ  مقاطع الفديوا -
االجتماعي، والتي كثير ما تبيف التعاليؽ فجوة الصراع أو حتى محرؾ الصراع الحقد مف الطرفيف 
الشرؽ والغرب خاصة، سواء مف يستعمؿ الوسائؿ البدائية في القتؿ كالسكيف أو مف يستعمؿ 

فيديوا الطع اقتؿ قتؿ أيا كاف شكمه، وفي هذا االطار عمؽ أحدهـ عمى إحدى مقالتقنية الحديثة، فال
مجهوليف في أفغانستاف بقوله: أحب رائحة ل يرفجتتظهر  والتي اإلفطار،بعنواف: الجحيـ آت عمى 

وآخر كتب مستهزئا بينما أحضر الفوشار أود رؤية مزيد مف البرابرة  اإلفطار،المسمـ المحترؽ مع 
 ،نفسوالتي توضح عمؽ الصراع المكبوت في األ ،وكثيرة هي التعميقات مف هذا النوع ،24يفجروف"

والذي يتجه بنا نحو فقداف االنسانية إلنسانيتها، فالصراع ضمف الحضارة الواحدة ينموا ويمتزج في 
الصراع بيف الحضارات وهو الصراع األكثر تعقيدا في ذات الوقت، انطبلقا مف مفهـو "العدو 

، فهو ليس وليد 25متزج بالثقافات وتداخؿ مع أشكاؿ القيـ االجتماعية والتربوية لمحضارات"الذي ا
 عصرنا الحديث إال أنه عمـ في وقتنا هذا. 

 : بين الحضارات خ الحوارعزيز ترسمشتركة لتالعوامل ال  -6

إف الشرؽ والغرب مجاالف ثقافياف وجغرافياف مختمفاف ولديهما نمطاف مختمفاف في النظر  
إلى األشياء واإلحساس بها...وأحد الشروط االساسية...حيث االنفتاح ال يكوف فحسب عمى أفكار 
اآلخر التي قد تكوف موضع اختبلؽ بؿ عمى هذا الوجودي في االنساف والذي سما  بسكاؿ 
)عظمة الشرط االنساني وبؤسه(...نقطة التقاطع  هذ  التي حدد كؿ عمى طريقته عظمة الشرط 

وجاد لمحفاظ  26بؤسه، وهي النقطة التي يمكف أف ينبثؽ منها...األمؿ بحوار جديد"االنساني و 
 عمى انسانية االنساف والبشرية والتراث الحضاري لكؿ حضارة. 

فهـ الحضارتيف بشكؿ أفضؿ هو الحؿ فالنقد ال يجب أف يقتصر عمى نقد اآلخريف، بؿ يجب  -
ة أو واعية بالقدر الكافي الذي يجعمها تتنبأ البدأ بالنقد الذاتي، ولؤلسؼ الشعوب ليست ناضج

باألسوأ الذي يتجه العالـ إليه إذا استمر في نفس االتجا ، "فالغايات االساسية لمبشر متماهية في 
، 27إذ يستحيؿ تشكيؿ تشريع متماثؿ يسري عمى كؿ المجتمعات البشرية"، كؿ العصور واالصقاع

ولعؿ النتيجة النهائية التي يمكف التوصؿ إليها هي أف السياسة والبحث عف السمطة هي التي أدت 
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إلى تدمير العبلقة بيف األدياف وحتى الحضارات، فالكيؿ بمكياليف في الجانب السياسي خاصة في 
لتي بيف مختمؼ األطراؼ عمى أساس اإلنتماء هي ا قوؽ االنساف ومختمؼ مجاالت الحياةمجاؿ ح

أدت إلى االخبلؿ بالحوار بيف الحضارات وحتى بيف القيـ االنسانية المشتركة، التي أصبحت 
 رهينة األهداؼ والمشاريع السياسية عمى حساب انسانية االنساف.

إف الديانات سواء االسبلـ أو المسيحية تخاطب الجميع وأعطت الكثير مف الحقوؽ سواء  -
مى هذ  الديانات أف تتحد انطبلقا مف نقاطها المشتركة العالمية لئلنساف بشكؿ عاـ أو لممرأة، وع

والتضامف والمحبة والرحمة )أي الفضيمة(، واإلشكاؿ إذا انغمقت هذ  الديانات أكثر واعتبرت انها 
، واحتراـ 29، فأي مصير ينتظر العالـ؟ ،"فمبدأ التعددية يعد شرطا أساسيا لمتعايش"28المطمؽ

عمى ذلؾ مف خبلؿ أف ميزة المجتمع  Daniel Bellكد "دانيؿ بيؿ"يؤ و اآلخر والعيش المشترؾ، 
نساف، وذلؾ نتيجة اإلنساف مع ناعي هي لعبة اإلالحالي، أو ما يسميه بالمجتمع ما بعد الص

، إال أف االشكاؿ االساسي لمرحمة ما 30الضرورة الممحة لتعمـ الناس العيش مع بعضهـ البعض
بعد الحداثة ال تتمثؿ فقط في الديف أو ثنائية الرؤيا عمى مستوى أعمى أي الحضارة بؿ حتى عمى 
مستوى الفرد، واألمر راجع إلى "أف انساف حالة ما بعد الحداثة...يفتقر إلى أية حوافز لرؤية 

صبح مف الواضح أنه ينبغي أف يقود الدافع الشخص اآلخر أكثر مف كونه آداة لبموغ أهدافه، وي
األخبلقي االنساف...في ذات الوقت تهيمف الحتمية المحمية في ثقافة ما بعد الحداثة...والتي تعني 

 ، بؿ التنوع واالختبلؼ الذي سيغذي االبداع.31عدـ وجود قواعد مشتركة لممجتمع بأسر "

واإلسبلمية وتبادؿ االفكار والخبرات ال يتـ هناؾ مناطؽ مظممة ومشرقة في الحضارتيف الغربية  -
بؿ نمط مف التطور لمنع االنحراؼ نحو العنؼ واألمر ال يرتبط بدولة معينة وال بحضارة  ،تمقائيا

 مجبرة عمى التعاوف.  فاإلنسانيةمعينة، بؿ بادراؾ المخاطر التي تهدد العالـ ككؿ، 

مف الحضارة االسبلمية مع ضرورة ال بد مف اعبلـ موضوعي وفعاؿ مف الطرفيف خاصة  -
 .2001سبتمبر11تصحيح الصورة التي تـ الترويج لها مف طرؼ الغرب خاصة بعد أحداث 
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دوف استثناء فمف  عمى الجميع عمى قدـ المساواةال بد مف قوانيف عالمية عادلة وفعالة التطبيؽ  -
عمى مستوى  ت والعدؿو عدـ تفعيؿ مبدأ المساوابيف أكبر معوقات الحوار بيف الحضارات ه

 هياكؿ وقوانيف النظاـ الدولي وتطبيقها خاصة مف طرؼ الحضارة الغربية اتجا  الشرؽ. 

وتأسيس دوائر لمحوار مف خبلؿ تشجيع مكامف التوافؽ بدعـ الحوار والشراكة بيف الحضارات،  -
نشاء المنتدى العالمي" الحضارات" والمقاء  حوارلمدارس الحوار بدعـ الحوار المرف في كؿ جهة، وا 

والدعوة إلنشاء الجماعات الحوارية كأداة لمتطور العالمي مف خبلؿ  ،الدولي لحوار الحضارات
بهدؼ بناء  2005مثبل انشاء "برنامج اليونسكوا التابع لؤلمـ المتحدة لتحالؼ الحضارات منذ سنة 

هذ  المؤسسة ليست فعالة ، إال أف 32االحتراـ بيف شعوب مختمؼ الثقافات واألدياف والهويات"
بقدر يمكنها مف صد موجة التطرؼ والعنصرية التي بدأت تنتقؿ مف العبلقة بيف الحكومات إلى 

 الشعوب.

 خاتمة:

إف االعتداؿ في الطرح بيف الطرفيف الحضارة الغربية كطرؼ والحضارة االسبلمية في الكفة      
سد ماديا أكثر منها روحيا، فاإلنساف هو المقابمة، مف خبلؿ الغاء خطاب األفضمية والتي تتج

االنساف أيا كانت عقيدته أو دينه سموي أو وضعي ويبقى التعامؿ والتعاوف بيف الناس عمى 
 أساس المساواة والندية والعدؿ هو أساس التعايش والسبلـ.      

ت اجتماعية ولعؿ االشكاؿ الكبير اليـو والذي أصبح يتوارث بيف االجياؿ هو عدـ وجود آليا    
موجهة إلى تعميـ الجيؿ الناشئ روح القيـ األخبلقية الخالدة، وحتى مبادئ االنسانية...لذا مف 
األسهؿ اليـو أف يصبح االنساف عديـ الرحمة وقاس ويعتمد عمى المنفعة المادية فقط...وبمجاز 

وتدمر بشكؿ تاـ ليس القوؿ فاف تقنيات المعمومات في يد االنساف هي بمثابة النار التي قد تحرقه 
نما عالمه كمه، وفي ذات الوقت، وبالمقابؿ فانه عند استخدامها بالشكؿ  الشخص نفسه فحسب، وا 

، لذا ال بد لكؿ الشعوب والحكومات أف 33المناسب ستكوف قادرة عمى تحسيف حياة الناس جميعهـ"
 "جاف بودرياف"كما قاؿ خاصة أننا نعيش اليـو  ،اإلنسافتأسس لوجود انساني مشترؾ أي انسانية 

ليس التهديد الوحيد  وهذا األخير ،34في ظؿ الشبح الذي يبلحؽ النظاـ العالمي هو شبح اإلرهاب
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والتي هي في تزايد مف حيث الخطورة،  ،فهناؾ مجموعة مف التهديدات المشتركة لمبشرية ككؿ
 ،رة الكرة األرضيةوعمى رأسها المشاكؿ البيئية مف خبلؿ التغير المناخي وارتفاع درجة حرا

والمسؤولية بالدرجة االولى تقع عمى الدوؿ المتقدمة، ناهيؾ عف ذوباف ميا  القطبيف وتأثير ذلؾ 
وغيرها مف المخاطر  ،اتها مف الميا  العذبةلبشرية أو الكرة االرضية الحتياطخاصة عمى خسارة ا

 التي ال حؿ لها في ظؿ الصراع.
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 دور املؤسساث البحثيت في دعم و جأصيل مفهوم الخطاب الديني الصحيح

  "استشرافيتقراءة  "

 أهموذجا -الجسائر –مركس البحث في العلوم إلاسالميت و الحضارة باألغواط 

 

 أ. شوشت بن حرزهللا                بن لحبيب بشير د.      

 مركس البحث في العلوم الاسالميت                   مركس البحث في العلوم الاسالميت

 الجسائر  -و الحضارة باألغواط                     الجسائر  - و الحضارة باألغواط

             

 :ممخص
يعاني العالـ العربي ك اإلسبلمي في السنكات األخيرة إشكالية تتمثؿ في العنؼ ك         

التطرؼ، الذم يتجسد في صكرة حراؾ اجتماعي دمكم تحت غطاء الديف، ك الذم تأسس طبعا 
عمى فيـ مغمكط ألصكؿ الديف ك مناىجو ك قضاياه ك الذم يتـ بثو كتكريسو مف خبلؿ الخطاب 

، فقد كاف لزاما عمى مركز البحث في العمـك االسبلمية ك الحضارة باألغكاط أف الديني الحديث
يتصدل لتمؾ اإلشكالية لبياف كجو الحؽ كالحقيقة في الخطاب الديني األصيؿ، الذم يرتكز جميا 

 . في ترسيخ مبدا األمف االجتماعي ك االنساني عمى حد سكاء

ذا الخطاب ينبغي أف يرتكز عمى ك في ىذا الصدد يقكؿ محمد شحات الجنيدم أف ى
عبلء المصمحة العامة،  دعائـ قبكؿ اآلخر المخالؼ، كالتكحد عمى اليدؼ، كجمع الشمؿ، كا 
كاالنتماء لمديف كالكطف ببل تفرقة بينيما، ألف رفعة الديف ال تتـ إال مف خبلؿ كطف يككف لمجميع، 

-س كالخصكمة، ألف البعض يتفنف كمف ىنا فإف ىذا الخطاب ينبغي أف يتكجو نحك إزالة االلتبا
في إقامة قطيعة كخصكمة بيف الديف كالكطف، ككأف عمى المسمـ أف يختار بيف  -إثما كعدكاننا

الديف أك الكطف، ككأف كبل منيما نقيض اآلخر، كالبد أف يركز الخطاب الديني عمى تصحيح ىذه 
 .التي تعيشيا األكطاف اإلسبلمية المفاىيـ، ألنو مف ىذه المغالطات أف نجد الممارسات المأساكية
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ك ىنا تبرز اىمية انشاء مركز كطني لمبحكث االسبلمية ك الحضارة بالجزائر إلعادة 
النظر في محتكل الخطاب الديني األصيؿ ك تفعيؿ مبدا الحكار البناء بيف األنا ك األخر في 

 عمى حد السكاء ميةصكرة تكامؿ ك تعاكف تعكس رسالة الديف الصحيح لؤلمة العربية ك اإلسبل

 تمييد :

لبعث ركح التقدـ مف جديد ك بعث ركح  ممحة صار ضركرة  الفكرم اليـك التغيير إف
االمة االسبلمية في التاريخ بالعامؿ الركحي الديني  المبني عمى تصعيد لغة الحكار ك الفيـ ك 

ناتجة عف حركة االفراد النقاش ك الخطاب الفعاؿ الذم يدفع الفرد لتحريؾ التاريخ ك بناء حضارة 
في المجتمع ، فتعاليـ الديف االسبلمي تحث عمى حسف العبلقة االجتماعية ك تماسكيا ك مؤل 

ك التكديس ك ك المميتة  الفراغات المكجكدة بالبناء االجتماعي ك انقاذ االفكار مف االفكار الميتة 
االقتصاد  ك الثقافة مف الجرثكمية التقميد االعمى ك الحث عمى االجتياد ك البحث ك التطكير ك 

األيدكلكجية كما سماىا بف نبي ، ك في ىذا الصدد قاؿ رسكؿ ا ) ص( : ) لك انفقت ما في 
ك بالتالي فالقاعدة  1االرض جميعا لما الفت بيف قمكبيـ لكف ا الؼ بينيـ انو عزيز حكيـ (

ك تبادر االفكار ك المعمكمات  ألنو  الصمبة لئلقبلع االسبلمي ك الحضارم ىك الحكار ك الخطاب
ب الفيـ الصحيح يغير ما بنفكس االفراد ك يدفع بالكحشة ك االكدار ك ييدم لمصراط المستقيـ 

ك  بالتالي  : كيؼ يمكف لبلمة  االسبلمية اف تسد الفراغات المكجكدة ببنائيا لمقرآف ك السنة 
لقيـ الركحية التي تبعد المجتمع عف االمراض ( ك ممئيا بااألفكار المتطرفة ك الغمكاالجتماعي ) 

 .المجتمعية المدمرة ك اعادة بعث الحضارة في المجتمع مف بعد ىرمو ك شيخكختو

مركز البحكث كعمى ضكء ما سبؽ جاءت الكرقة البحثية لتكشؼ عف الدكر الذم يمعبو  
حيث تـ تقسيـ  ،في العمـك االسبلمية ك الحضارة في دعـ ك تأصيؿ الخطاب الديني الصحيح 

 الكرقة البحثية إلى العناصر التالية:

 (.تطوير الخطاب الديني -الخطاب الديني –أوال : تحديد المفاىيم ) الخطاب 

 ثانيا : أركان الخطاب الديني.

  .خصائص الخطاب الدينيثالثا: 
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   .اسس الخطاب الدينيرابعا: 

 .أىمية الخطاب الدينيخامسا: 

الخطاب الديني )مركز البحث في العموم االسالمية  البحثية في تطويرالمؤسسات  سادسا: دور
 و الحضارة باألغواط  أنموذجا(.

:  جيود المركز في تطوير الخطاب الديني وفق متطمبات البيئة العالمية )قراءة سابعا
  .(استشرافية

 الخطاب الديني( –) الخطاب أوال : تحديد المفاىيم 

 1مصدر خاطب يخاطب ك مخاطبة  : معنى الخطاب لغة -1

تكجيو الكبلـ نحك الغير لئلفياـ ، ثـ نقؿ إلى ما يقع بو التخاطب. أك الكبلـ  اصطالحا : -2
 2المقصكد منو إفياـ مف ىك متييئ لفيمو 

 3كعرفو األصفياني بأنو " تكجيو ما أفاد نحك المستمع أك مف في حمكو "

 : العادة ك الشأف ، قاؿ المثقب العبدم يذكر ناقتو :ك الديني نسبة إلى الديف / ك الديف لغة 

 أما يبقي عمي ك ما يقيني    أكؿ الدىر حؿ ك ارتحاؿ

 أىذا دينو أبدا ك ديني  تقكؿ إذا درأت ليا ك ضيني

نا لمدينكف " أم مجزكف محاسبكف     4كمف معاني الديف الجزاء ك المكافأة ، قاؿ تعالى : " كا 

 لديف اصطبلحا .ك الديف الطاعة ، كمنو ا

أما الديف عند المسممكف بأنو " كضع إليي سائؽ لذكم العقكؿ السميمة باختيارىـ إلى الصبلح ك 
  5الحاؿ ك الفبلح ك الماؿ " 

 التعريف االصطالحي لمخطاب :   -3

انتشر استخداـ مصطمح )الخطاب( في العمـك االجتماعية بيف النخب الفكرية ك 
صطمحا مقصكدا ك ممفتا لبلنتباه، فبل تكاد تخمك االنتاجات الفكرية ك األكاديمية ، بحيث أصبح م



  الخطاب الديني بين التأصيل و التجديد  .............................................................. الثاوياملحور 
 

272 

الثقافية كاألدبية ك غيرىا منو، عمى الرغـ مف ككنو مصطمحا قرآنيا بحتا، كرد في العديد مف 
اآليات القرآنية بمعاني ك بناءات شتى ، كذات مقاصد ك غايات متعددة ، كبالتالي جاء استخدامو 

عية لمتعبير عف الظاىرة الدينية كأحد العكامؿ الرئيسية لفيـ المجتمع ك تكجييو، في العمـك االجتما
  6ك قد تعدد التعاريؼ المتعمقة بيذا المصطمح الختبلؼ المحتكل ك اليدؼ منو ك نذكر منيا :

 ىك  نسؽ ثقافي ك اجتماعي رمزم معقد ك متشابؾ بيف طرفيف متقابميف.  -

التفاعؿ االجتماعي المباشر ك غير المباشر أيضا ، عبر ىك شكؿ مف أشكاؿ التكاصؿ ك  -
 الكسائؿ ك الكسائط االتصالية ك اإلعبلمية المختمفة .

ىك جممة مف المعاني المختمفة المراد زرعيا أك نشرىا أك ترخيسيا عبر كسائؿ مختمفة باتجاه  -
 فئات أك مجمكعات معينة في المجتمع . 

 مفيوم الخطاب الديني : 3-1

ب الديني ىك كبلـ ا تعالى لمناس أجمعيف، متمثبلن في الدعكة التي حمميا كتابو الخطا
الكريـ، كرسكلو صمى ا عميو كسمـ إلى الناس أجمعيف، لتككف ىذه الدعكة منيج حياة لكؿ مف 

 .7آمف بيا

َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة )اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة كيصدؽ ىذا قكؿ الحؽ عز كجؿ:         
، حيث 8(َوَجاِدْلُيْم ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُىَو َأْعَمُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِمِو َوُىَو َأْعَمُم ِباْلُمْيَتِدينَ 

أمر الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ بدعكة الناس إلى اإلسبلـ، بالحكمة كالمكعظة الحسنة، كجداؿ 
 بالتي ىي أحسف، كذلؾ ال يككف إال بمخاطبتيـ.الناس 

ْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبمَّْغَت ثـ يقكؿ ا تعالى:          )َيا َأيَُّيا الرَُّسوُل َبمِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َواِ 
، ككذلؾ فقد أمر عميو الصبلة 9اْلَكاِفِريَن( ِرَساَلَتُو َوالمَُّو َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ المََّو ال َيْيِدي اْلَقْومَ 

 كالسبلـ بتبميغ الناس ما أنزؿ إليو مف ربو، كالتبميغ لو كسائؿ كثيرة عمى رأسيا مخاطبة المبمغيف.
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ْن َيَشاُء )َوَما َأْرَسْمَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِمَساِن َقْوِمِو ِلُيَبيَِّن َلُيْم َفُيِضلُّ المَُّو مَ كيقكؿ عز كجؿ:         
، كالبياف ال يككف إال بالخطاب، كالمساف ىك المغة 10َوَيْيِدي َمْن َيَشاُء َوُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم(

 11الكاضحة المستبينو التي يفيما المخطبكف جميعان.

ذا كاف كذلؾ؛ فالرسكؿ صمى ا عميو كسمـ مبمغ عف ربو، ثـ مف آمف برسالتو ىك          كا 
)ُكْنُتْم تبميغ ىذه الرسالة كمخاطبة الناس بيا، كجاء في ذلؾ قكؿ الحؽ عز كجؿ: كذلؾ مطالب ب

ٍة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َوَلْو آ َمَن َأْىُل َخْيَر ُأمَّ
، ككذلؾ كاف صمى ا عميو كسمـ 12اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُىُم اْلَفاِسُقوَن(اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيرًا َلُيْم ِمْنُيُم 

فميبغ الشاىد منكـ الغائب، كمثاؿ ذلؾ ما جاء في “يقكؿ لصحابتو بعد مكعطة أك بياف حكـ: 
قال  –فإن دماءكم وأموالكم  “صحيح البخارم عف أبي بكرة ذكر النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ: 

وأعراضكم عميكم حرام، كحرمة يومكم ىذا، في شيركم ىذا، أال ليبمغ  –و قال محمد وأحسب
 .”الشاىد منكم الغائب

" صمى ا   الكبلـ المكجو مف قبؿ الرسكؿ ويقصد بالخطاب الديني من خالل األحاديث النبوية:
ا طابع تكجييي عميو كسمـ"، سكاءن المكجو لمفرد أك الجماعة، كالذم يحمؿ مضمكننا دينينا تربكينا ذ

رشادم، بما يحقؽ المصمحة العامة لمخطاب في الدنيا كاآلخرة، كيسيـ في بناء شخصية سكية  كا 
 13كمتكازنة.

كيؤخذ مف التعريؼ السابؽ أف أسمكب الخطاب مف أبرز األساليب النبكية المستخدمة في 
ىك األسمكب األمثؿ في التأثير عمى  -كال يزاؿ  -تكجيو الشباب كعبلج مشكبلتيـ، فالخطاب 

المخاطبيف أك المتمقيف، طالما اعتمد عمى اإلقناع المنطقي، كالتحفيز النفسي، كالتكجيو الديني... 
كؿ منيا في سياقيا  -عمى تعددىا -، مع اعتماده عمى الكسائؿ المغكية المطمكبة في التأثير إلخ

المناسب لممكضكع المطركح، كقد التفت القدماء إلى أىمية الخطاب كتأثيراتو في شتى المجاالت، 
ككانت تأثيرات الخطاب القرآني كالنبكم مف أبرز التأثيرات، كأعظميا أثرنا، حتى لقد تحكؿ 
المجتمع الجاىمي إلى مجتمع مختمؼ، كعمت تأثيراتو العالـ بأسره، ليسطع نكر الحؽ كالخير 
كالعدؿ عمى اإلنسانية جمعاء، متى ما أصغت بكعي لذلؾ الخطاب الرباني، كتخمت عف آفتي 
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الكبر كالعناد، كالتفتت إليو بحيدة كمكضكعية صرفة، كما فعؿ الرعيؿ األكؿ مف الصحابة رضي 
 .ـا عني

 التعريف اإلجرائي لمخطاب الديني : 3-2

ىك الخطاب الذم لو شكبل كمضمكنا يتعمؽ بكؿ شؤكف الديانة كمجاالتيا المختمفة بما " 
المشكقة لغرض التأثير في المتمقي بصكرة  األنماطذات  كاألساليبفييا استخداـ كافة الكسائؿ 

 ." مباشرة كغير مباشرة

 تطوير الخطاب الديني:مفيوم  -4

تطكير الخطاب الديني، كيأتي بمفظ )تجديد الخطاب الديني( كسماه االستعمار  
اإلنجميزم قديما )تحديث اإلسبلـ أك تحضير اإلسبلـ أك تجديد اإلسبلـ(، كجاءت ىذه الدعكة 

ـ، 2001سبتمبر سنة  11متزامنة مع إعبلف بكش الحرب الصميبية عمى األمة اإلسبلمية في
اب الديني(، ىك خطاب اإلسبلـ دكف غيره، كىذه الدعكة قديمة جديدة ككاف المقصكد مف )الخط

فقد كانت منذ الحمبلت اإلستشراقية كالتبشيرية عمى ببلد المسمميف كأحد أذرع صراع الحضارات 
التي يكاجو الغرب بيا الحضارة اإلسبلمية منذ قركف. كحتى ال يمتبس األمر عمى المسمميف فاف 

ي الحديث الذم ركاه أبك ىريرة أف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ قاؿ: كممة )تجديد( قد كردت ف
دِّدي لىيىا ًدينىيىا( ٍف ييجى مىى رىٍأًس كيؿِّ ًمائىًة سىنىةو مى ، كالتجديد ىك إعادة (14))ًإفَّ المَّوى يىٍبعىثي ًليىًذًه اأٍليمًَّة عى
 يبعث ليذه األمة عمى الشيء إلى أصمو أك عمى مثؿ ما كاف عميو، كبذلؾ فالحديث يقصد إف ا

رأس كؿ قرف مف الزماف مف يعيد األمة إلى مسارىا الصحيح، كيبدد عنيا االنحرافات كالضبلالت 
التي أصابت األمة عبر قرف مف الزماف، كمسار األمة الصحيح إلى يـك القيامة ىك كتاب ا عز 

كسمـ في حجة الكداع )كقد كجؿ كسنة رسكلو صمى ا عميو كسمـ قاؿ الرسكؿ صمى ا عميو 
 . 15تركت فيكـ ما إف اعتصمتـ بو فمف تضمكا أبدا أمرا بينا كتاب ا كسنة نبيو(

فالتجديد في مفيـك المسمميف يعني أف نرجع إلى الطريؽ الصحيح كالنبع الصافي، كىك 
 المتمثؿ في كتابو كسنة رسكلو صمى ا عميو كسمـ ىذا مف حيث معنى التجديد في الفكر

 اإلسبلمي.
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كليس المقصكد أيضا مف التجديد التغير في الكسائؿ كاألساليب المستخدمة في تكصيؿ 
الخطاب لآلخريف، فاألساليب كالكسائؿ تعتبر مف شكميات الخطاب الديني كليست مف مضامينو، 
كىي لـ ينص عمييا الشارع كترؾ التخيير فييا لممسمميف عمى أال تخالؼ حدكد الخطاب، فاألصؿ 

ي األساليب كالكسائؿ الجكاز ما لـ تخالؼ نصا كعمى أال يتكقؼ عمييا قياـ فرض فعندىا تندرج ف
 .16تحت قاعدة )ما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب(

أما الذم عناه الغرب مف فكرة )تطكير الخطاب الديني(، إنما ىك تغيير كتبديؿ كتحريؼ 
في جكىر اإلسبلـ، الف الغرب يرل أف اإلسبلـ يحمؿ مفاىيمان متميزة كخطابو يقـك عمى التمايز 
لكؿ األنظمة  كعدـ االندماج كالتمييع، كىك يحمؿ كجية نظر خاصة، كيطرح نظامان بديبل ن

بذلؾ فيك يشكؿ تيديدا صريحا لمصالح الغرب، كلذا تعالت أصكات الساسة الغربييف الكضعية، ك 
 بضركرة تطكير الخطاب الديني عبر صياغة جديدة ترضي آماؿ الغرب. 

 ثانيا : أركان الخطاب الديني :

 ك ىما ) القرآف الكريـ ، ك السنة النبكية المطيرة(الركن المقدس الخالد :  -1

كىك التراكـ التراثي المبجؿ ك المحتـر ، بدأ مف عمؿ الصحابة و التراثي :  الركن االتباعي -2
رضكاف ا تعالى عمييـ أجمعيف ، ثـ عمؿ ك فيـ التابعيف ك تابعييـ بإحساف إلى يـك الديف ، 
مف عدكؿ خمؼ ىذه األمة أيضا ، عمبل بالمبدأ اإلسبلمي التراثي العظيـ ) خير القركف قرني ثـ 

ركاه مسمـ ( كالمبدأ التجديد  –كعدد ثبلث قركف أك أربعة  –ـ ، ثـ الذيف يمكنيـ الذيف يمكني
ركاه أبك داكد  -الفاعؿ ) إف ا ليبعث عمى رأس كؿ مئة سنة مف يجدد ليذه األمة أمر دينيا 

ركاه  –بند صحيح ( ك عمبل بالمبدأ اإلسبلمي العظيـ ) الخير ك البركة في أمتي إلى يـك الديف 
اإلسبلمي ) ال تجتمع أمتي عمى ضبللة فإذا رأيتـ اختبلفا فعميكـ بالسكاد  المبدأالترميذم( ك أحمد 

 .17ركاه ابف ماجة ك أحمد ك الترميذم كالحاكـ بألفاظ متقاربة (  –األعظـ 
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 خصائص الخطاب الديني : ثالثا: 

اعراقيـ ك ىك خطاب عالمي: بمعنى انو جاء يخاطب البشرية جمعاء بغض النظر عف  -
اجناسيـ ك الكانيـ ك اختبلؼ السنتيـ ، ك بالتالي فاف االسبلـ ىك ديف عالمي ، قاؿ ا تعالى :  

 .  18)ك ما ارسمناؾ اال كافة لمناس بشيرا ك نذيرا (

انو خطاب شمكلي : ام انو شامؿ لجميع نكاحي الحياة المتصمة في تنظيـ عبلقات االنساف  -
يشمؿ الخطاب العقائدم ك السياسي ) ام رعاية شؤكف الرعية باألحكاـ  بخالقو ك غيره ، حيث انو

 الشرعية ( ك المعامبلت المالية ... ك غيرىا  .

 يحقؽ الطمأنينة ك السعادة ك االستقرار ك االمف في الحياة االنسانية  -

ىػػػػػػك خطػػػػػػاب نيضػػػػػػكم ام انػػػػػػو جػػػػػػاء ليػػػػػػنيض باإلنسػػػػػػاف النيضػػػػػػة الصػػػػػػحيحة ك يميػػػػػػزه عػػػػػػف  -
 غيره مف المخمكقات 

 ىك خطاب مؤثر ألنو يخاطب عقؿ االنساف ك فطرتو السميمة  -

ىػػػػػػك خطػػػػػػاب ثابػػػػػػت ال يتغيػػػػػػر بتغيػػػػػػر األمكنػػػػػػة ك االزمنػػػػػػة ، ك المقصػػػػػػكد بالخطػػػػػػاب الثابػػػػػػت  -
ة ك خطابػػػػػػو كاضػػػػػػح ال يقبػػػػػػؿ التمييػػػػػػع ك ال ىػػػػػػك االحكػػػػػػاـ الشػػػػػػرعية ، ام  انػػػػػػو ذك طبيعػػػػػػة صػػػػػػمب

يحتمػػػػػػؿ التمبػػػػػػيس ك ال يعػػػػػػرؼ الترقيعػػػػػػات ك ال يرضػػػػػػى بأصػػػػػػناؼ الحمػػػػػػكؿ ك ال ييػػػػػػادف الباطػػػػػػؿ 
 لتحقيؽ مكاسب عاجمة ك زائفة  

انػػػػػو خطػػػػػػاب كحػػػػػػدكم يقػػػػػػـك عمػػػػػػى صػػػػػػير النػػػػػاس مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ المفػػػػػػاىيـ التػػػػػػرابط ك التضػػػػػػامف  -
   19نكا امة كاحدة تربطيـ عقيدة االسبلـاالجتماعي التي تقٌرىا العقيدة االسبلمية ليكك 

 :   اسس الخطاب الدينيرابعا: 
 حيث يقـك االسبلـ عمى اساسيف ميميف ك ىما الكحي ك المغة العربية 

: ك ىػػػػك متمثػػػػؿ فػػػػي النصػػػػكص القرآنيػػػػة ك السػػػػنة النبكيػػػػة الشػػػػريفة ك مػػػػا ارشػػػػد الوووووحي  - أ
ي تقػػػػػػـك عمييػػػػػػا الثقافػػػػػػة الييػػػػػػا مػػػػػػف اجمػػػػػػاع الصػػػػػػحابة ك القيػػػػػػاس ك ىػػػػػػي المصػػػػػػادر االربعػػػػػػة التػػػػػػ

 . 20االسبلمية
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: ك ىػػػػػي لغػػػػة االسػػػػبلـ ككعػػػػاء افكػػػػػاره ك معارفػػػػو ك ىػػػػي جػػػػزء جػػػػػكىرم  المغووووة العربيووووة - ب
 .21في اعجاز القراف الكريـ ، قاؿ تعالى : ) اٌنا جعمناه قرانا عربيا لعمكـ تعقمكف( 

 22:أىمية الخطاب الدينيخامسا: 

 :ضروري لتبميغ الرسالة -1

ألف المسمميف في كؿ عصر مطالبكف بتبميغ رسالة ا عبر خطاب إسبلمي يقدـ  ذلؾ
اإلسبلـ بمضمكف صحيح كامؿ، كأسمكب متميز كفعاؿ.. مخاطبا جميع الفئات كالييئات كمختمؼ 

 .التكسط كاالعتداؿ كاالقتداء بالرسكؿ صمى ا عميو كسمـ إلىاألجناس داعيا 

 :نبياء والصالحينالخطاب والتبميغ ىو سبيل األ  -2

ده  :لمببلغ كالتبييف كسبيؿ النجاة لمجميع؛ لقكلو جؿ كعبل ًني ًمفى اً أىحى ﴿ قيٍؿ ًإنِّي لىف ييًجيرى
دنا لىٍف أىًجدى ًمف ديكًنًو ميٍمتىحى ًرسىاالىًتًو ﴾ *كى ًإالَّ بىبلىغنا مِّفى اً كى

23 . 

 :الخطاب والتبميغ طريق الخالص لمعالم -3

ئيس الذم يعيشو العالـ اليـك يفرض عمى المسمميف أف ينشركا الخير الذم الف الكاقع الب
عندىـ، كالذم يقدـ الحمكؿ الناجعة لمشاكؿ العالـ، مستخدميف في ذلؾ أدكات العصر كلغتو في 
مخاطبة الناس، تحقيقا لمخيرية ليذه أالمو عمى األمـ ككما حصؿ في األعكاـ السابقة في األزمة 

فبدئت بعض الدكؿ تبحث عف الحؿ في االقتصاد اإلسبلمي كأرسمكا العمماء  المالية العالمية
 .ببلد المسمميف كما عممت ركسيا كالتكاصؿ مع األزىر كغيرىا إلىكالباحثيف 

 :التبميغ أعظم وظيفة ينال شرفيا من وفقو اهلل -4 

)ألف ييديف  -صمى ا عميو كسمـ  -كظيفة األنبياء كالمرسميف ككما قاؿ الرسكؿ  ألنيا
 ا بؾ رجبل كاحد خير مما طمعت عميو الشمس(.
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 :الخطاب الديني ىو أساس التبميغ لدين اهلل تعالى -5

إلنقاذ البشرية كتعميميا أمكر الديف كـ قاـ بو األنبياء كالمرسميف كمجمؿ التبميغ ىك 
براز المعاني باأللفاظ كاألصكات كىناؾ أمر يساعد عمى التبميغ كىك أبمغ مف الخ طاب كالكبلـ كا 

الخطاب كىك القدكة الصالحة كالدعكة إلى ا بالقدكة الحسنة فمقد نيى ا تعالى عف مخالفة القكؿ 
ـى تىقيكليكفى مىا الى تىٍفعى  ا   *ميكفى العمؿ حيث يقكؿ ﴿ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًل ٍقتنا ًعٍندى المًَّو أىٍف تىقيكليكا مى كىبيرى مى

 . 24الى تىٍفعىميكفى ﴾

 :الخطاب الديني ىو تكميف رباني -6

ا أيٍنًزؿى  األنبياءأمر ا بو  كالمرسميف حيث يقكؿ تعالى لرسكلو ﴿ يىا أىيُّيىا الرَّسيكؿي بىمٍِّغ مى
ـٍ تىٍفعىٍؿ فىمىا بىمٍَّغتى ًرسىالىتىوي كىالمَّوي يىٍعًصميؾى ًمفى النَّاًس ًإفَّ المَّوى الى يى  ٍف لى بِّؾى كىاً  ٍيًدم اٍلقىٍكـى ًإلىٍيؾى ًمٍف رى

 .( كؿ األعظـ القائؿ )بمغكا عني كلك آيةكامتثاؿ ليدم الرس 25اٍلكىاًفًريفى ﴾

 26 :تظير أىمية الخطاب الديني من خالل األحاديث النبوية من خاللو 

الخطاب الديني مف خبلؿ األحاديث النبكية المكجية لمشباب يساىـ في الكقاية مف الخطأ  -1
تركت فيكـ أمريف لف تضمكا ما »الذم ركاه مالؾ:   صمى ا عميو كسمـ" "  كالضبللة، لقكؿ النبي

 ."كتاب ا كسنة نبيو"تمسكتـ بيما: 

لََقْد َكاَن لَُكْم ِفً َرُسوِل  في أقكالو كأفعالو كأحكالو، }  " صمى ا عميو كسمـ"  االقتداء بالنبي -2

 َ ْرُجو َّللاه ٌَ ِ أُْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمْن َكاَن  َّْللاه َ َكِيٌر  ْوَم ْخْآِرَر َوَكَكَر َّللاه ٌَ صمى ا عميو  "  ، فالنبي 27{  َوْْل
"   خير قدكة يقتدم بيا المسممكف في جميع النكاحي األخبلقية كالتشريعية كالعقائدية، فيك  كسمـ"

قكؿ يمثؿ المنيج الذم يعممو كيربي بو كيربي عمى ىديو ببل تناقض بيف ال  صمى ا عميو كسمـ"
كالعمؿ كالقدكة التي أعطاىا  قد بمغت في مراتبيا أعبلىا، ككمما تكالت الدىكر كتعاقبت العصكر، 

كأخبلقو الشاممة الميثؿ العبل   "" صمى ا عميو كسمـ  كجد الناس في تكجييات كعبادة النبي
 .كاألسكة الصالحة كالمنار اليادم
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كجو سمكؾ الشباب كيعطييـ التناسؽ كعدـ الخطاب الديني مف خبلؿ األحاديث النبكية ي -3
االزدكاج بيف الفضيمة كالرذيمة كمعرفة األمكر، كمحاكمتيا لمتمييز بيف الصكاب كالخطأ كالمرغكب 

 .فيو كالمرفكض كاألخبلقي كغير األخبلقي

كأخبلقو   " صمى ا عميو كسمـ"  الخطاب الديني مف خبلؿ األحاديث النبكية كأفعاؿ الرسكؿ -4
كتقريراتو كشمائمو كفضائمو، ىي القكاعد التي بيني عمييا المجتمع اإلسبلمي، فدراسة سيرة الرسكؿ" 

 .ىي في جكىرىا دراسة في تشكيؿ حضارة، كبناء أنمكذج حياة جديد  صمى ا عميو كسمـ"

الخطاب الديني )مركز البحث في العموم االسالمية  المؤسسات البحثية في تطوير سادسا: دور
 الحضارة باألغواط  أنموذجا( و

 28تعريف مركز البحث في العموم االسالمية و الحضارة:  -1

ىك مؤسسة عمكمية ذات طابع عممي ك تكنكلكجي في اطار تنفيذ البرامج الكطنية لمبحث 
، بحيث تتكفؿ بإنجاز مكضكعات بحث كفقا لتخصصيا ، ك يخضع إنشاء مركز البحث لعدد 

المتعمؽ بإنشاء ك  2011نكفمبر  24المؤرخ في  11-396في القرار  معيف مف القكاعد المحدد
 تنظيـ ك تشغيؿ المؤسسات العمكمية ذات الطابع العممي ك التكنكلكجي .

 الدوافع المتعمقة بطمب انشاء المركز : -2

 استقطاب الطاقات العممية في الكطف ك تفعيميا. -

 نشر الفكر المتكازف.  -

 العربية اإلسبلمية. تبريز خصائص الحضارة  -

 تأسيس الدراسات األكاديمية الفعالة ك المنيجية. -

 االرتباط بمتطمبات العصر ك آلياتو.  -

 ايجاد مناخ بحث كطني يحقؽ المطامح العممية في ىذا المضمار.  -

 انجاز بحكث تدخؿ في اطار المخطط الكطني لمبحث العممي.   -
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 ميام مركز البحث : -3

دراسات في المخطكطات ك الفمسفة ك العقيدة ز األدياف ك عمـك القرآف تتضمف بحكثا ك 
ك الدراسات النقدية ك المقارنة في قضايا الفكر ك االستشراؽ ك التصكؼ اإلسبلمي ك المعمار ك 
الترجمة ، ك تعالج جكانب الفتكل ك التككيف ك الثقافة ك قضايا اليكية ك العكلمة ك ما يتعمؽ 

 .بالتاريخ ك األثار 

المركز مف خبلؿ ابراز دكر العمـك االسبلمية في اإلقبلع الحضارم  ةتفعيؿ استراتيجي
المتكخي ، انطبلقا مف حصانة عقائدية ك استشرافات مستقبمية ك رؤل استقرائية ك تحميمية ، ك 
منيجيات فكرية ك تأصيمية ، ك مممحيات نقدية ، تطاؿ اإليديكلكجيات ك الفكر ك الحياة ، ك 

الكاقع ك تتكخى المتكقع ، في ظؿ تكاممية العمـك ، في اطار تكؽ حقيقي لدل األمة إلى تعالج 
 التنمية المستدامة ك التحصيف الذاتي ك الديني ك الفكرم.

 ك يمكف ابراز التكجو العممي ك التكنكلكجي لممركز مف خبلؿ المياـ التالية : 

 ات الكبرل تطكير المعارؼ الفكرية ك الدينية ك ربطيا بالتحدي -

 العمؿ عمى تكريس الكسطية الفكرية ك العقائدية في اطار المرجعية الكطنية  -

 ابراز ركح التسامح الحضارم ك غرس مبدأ قبكؿ األخر  -

 المبادرة إلى غرس ركح االعتزاز بالجذكر ك المحافظة عمى التراث العربي اإلسبلمية. -

 ترقية المجتمع فكريا ك عقائديا.  -

:  جيود المركز في تطوير الخطاب الديني وفق متطمبات البيئة العالمية )قراءة سابعا
 ( استشرافية

لقد ضيقت الثكرة التكاصمية المسافة بيف الشعكب كالثقافات كطرأ عمى مفيـك السيادة 
كالمكاطنة تغييرات جكىرية، فمـ تعد الحدكد الجغرافية ذات أىمية كبرل فنحف نعيش تبادال 

ريا لـ يسبؽ لو مثيؿ في تاريخ اإلنسانية كأصبحنا نتكمـ عف اإلنساف العالمي حضاريا كبش
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كالمجتمع العالمي . كبالتالي فالخطاب الديني سيككف مطالبا بتبني مفيـك العالمية كعمى قدر 
 انفتاحو عمييا يككف نجاحو أك فشمو.

كالحقيقة المطمقة، كالثقافة ذات البعد الكاحد ،” صداـ الحضارات“كما اندحرت ديماغكجية 
،إذ لـ يعد المزاج العالمي يقبؿ بيا أك ” الجياد العالمي“كنظريات اليميف المتطرؼ كأسطكرة 

ف الزالت تقاـك مف أجؿ البقاء فأجميا محدكد، فيي في كؿ يـك  يتفاعؿ مع أطركحاتيا فيي كا 
متعددة كالتنكع تنكمش عمى أصحابيا. في المقابؿ تعززت قيـ الحقائؽ المتعددة كالثقافات ال

كالتعايش اإلنساني كىذه مفاتيح يجب أف يحؿ ” الجياد المدني”اإلنساني كحكار الحضارات ك
 .29 الخطاب الديني شفرتيا كيتبناىا كينطمؽ منيا

في صمب الخطاب  ك الفكر المتكازفكىذا التحدم يكجب أف تككف المسألة االجتماعية 
لى أخبلؽ، كالديف بإمكانو أف يمعب الدكر الحامي الديني فاإلنسانية اآلف في حاجة إلى مباد ئ كا 

كالمدافع عف المبادئ كاألخبلؽ لكف إف تطكر الخطاب الديني مف الكعظ كالتنديد كالتحميؽ العاـ 
 30.إلى أخذ المبادرة كجعؿ العدؿ كمفرداتو كتفصيبلتو أىـ المضاميف التي ينطؽ بو كينطمؽ منيا

الفكر ك الحكار مع الغير بمركز البحث بمختمؼ فرقو ك ك عميو فقد حاكؿ قسـ العقيدة ك 
المتمثمة أساسا فرقة تجديد الخطاب ك فرقة حكار الحضارات أف تساىـ في ترقية الحكار ك تطكير 
الخطاب الديني اإلسبلمي الصحيح يراعي التكازف ك التجانس بيف المجتمع مف خبلؿ الحقكؽ 

ة دكف إفراط أك تفريط دكف غمكا أك تشدد كانحبلؿ فيك كالكاجبات، كما كيراعي جميع جكانب الحيا
منيج االعتداؿ كالتكسط، ك يخدـ اإلنسانية كالبشرية ك يدعك إلى تميز المسمـ في جميع حياتو 
كتقديـ الحمكؿ كالمقترحات مف خبلؿ التشخيص البناء لمختمؼ الظكاىر االجتماعية ك الدينية عمى 

 حد سكاء .

ؿ ىذه المسألة الجكىرية سكؼ نحاكؿ نسرد أىـ األعماؿ ك لتسميط الضكء أكثر حك 
فرقة حوار الحضارات و تحديات ك تجديد الخطاب الديني و آليات تطويره  االستشرافية لفرقتي :

بقسـ العقيدة ك الفكر ك الحكار مع الغير بمركز البحكث في العمـك االسبلمية ك الحضارة  العولمة
 التالية  عمى  المتمثمة في األمكر التالية:في النقاط  -الجزائر –باألغكاط 
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 31 )نظرة استشرافية( مرتكزات فرقة تجديد الخطاب الديني و آليات تطويره  -1

التعريؼ بمفيـك الكسطية كاالعتداؿ، كشرح األدلة الشرعية الداعية ليما، كذكر العبر كالسير  -أ
لبياف أثره في التكازف كالنمك االجتماعي، عف الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ، كالصحابة ك األتباع، 

كربط التكسط كنبذ الغمك بتكحد األمة اإلسبلمية، ك محاربة التعصب التفكؾ كالتشاحف عمى الرغـ 
 مف اتساع مختمؼ الدكلة اإلسبلمية .

تبيف حقيقة التمثؿ بصفات الكسطية، كأصكؿ االعتداؿ في كؿ شيء، عمى أف تتصؼ  -ب
النص، كاضحة الفكرة، مستثيرة لمفطرة السميمة ، كسيمة التداكؿ في ، بسبلمة المصدر، كقصر 

 سكاء كرسالة نصية أك منشكر في الشبكات العنكبكتية.

معالجة ظاىرة التخطئة، كالتشنيع، كاالستنكار، ك التي أصبحت أبرز مبلمح الرد المتعصب  -ج
الحداثة ك ضركرات سنة ك خاصة عند محاكلة االجتياد في القضايا المعاصرة التي فرضتيا 

 التطكر التي البد مف التعاطي العممي معيا باجتيادات معاصرة ك خطاب ديني معتدؿ. 

إعػػػادة ىندسػػػة األفكػػػار ك التصػػػكرات بمػػػا يتكافػػػؽ مػػػع متطمبػػػات البيئػػػة الحاليػػػة ، كػػػكف التكسػػػط  -د
، كىػػذه طبعػػا كاالعتػػداؿ فػػي األفكػػار كالتصػػكرات يسػػاىـ فػػي تعزيػػز ك تقكيػػة العبلقػػات االجتماعيػػة 

شيمة العقبلء كالحكماء كالعمماء ، أما سكاىـ فقد يقع فػي الغمػك كالتطػرؼ تػارةن، كقػد يقػع فػي التفػريط 
كالتيػػاكف تػػارةن أخػػرل، فػػالتكازف كاالعتػػداؿ يحػػافظ عمػػى ىػػذه الكسػػطية ، التػػي جعميػػا ا سػػمةن ليػػذه 

ف اعتػػذر أفػػرط ف قػػدر األمػػة ، كلػػذلؾ قػػالكا: " إف الجاىػػؿ إف مػػزج أسػػخط، كا  ف حػػدَّث أسػػقط، كا  ، كا 
ف جمس مجمس الكقار تبسَّط ف عـز عمى أمر تكرَّط، كا    (32) "تسمَّط، كا 

يرل بعض العمماء اليـك اف الخطاب الديني  :القضاء عمى االغتراب الركحي ك االجتماعي -ىو
لـ يعد يكاكب ما حممتو كسائؿ االعبلـ الجديدة مف مزايا كبرل لـ تكف متاحة في زمف الندرة 
التكنكلكجية حيث كانت الرسالة محصكرة في المساجد اك في الحمقات النقاشية الضيقة اك بعض 

ىا محدكدا ك مفعكليا غير ذم كقع كبير بالنفكس النكادم النخبكية المغمقة ، ك بالتالي فقد كاف اثر 
ك العقكؿ دكف التطرؽ الى ما عرضتو عكالـ ىاتو التكنكلكجيا مف انحبلؿ ك فقداف لمقيـ ك 
اليكيات بالرغـ مف كثرة ىاتو الكسائؿ االعبلمية ك كثرة برامجيا التكعكية ، لكف نقطة االرتياب 



  الخطاب الديني بين التأصيل و التجديد  .............................................................. الثاوياملحور 
 

283 

ة بسبب فقداف مقكمات النيكض ك التي  نحصرىا تتسع يكما بعد يـك في  المجتمعات االسبلمي
في  ىشاشة الظاىرة الدينية ك طبيعة العبلقة االجتماعية بشكؿ كبير في مجتمعاتنا التي صارت 

 تعيش حالة االغتراب الركحي ك االجتماعي ك االنسياب البلإرادم كراء ممكنات ثقافة اجنبية .

يني مف خبلؿ استحداث آليات ك طرؽ ك بالتالي تحرص الفرقة عمى تجديد الخطاب الد
التكاصؿ التي تبلئـ ك تناسب مع متطمبات ىذا الزمف الذم بات فيو لمكممة ك الصكت ك الصكرة 
كقع كبير في اساليب تمثؿ الرسالة المبثكثة ، كمف ىنا فاف التجديد يتطمب اعتماد عمى ما يسمى 

الصحيح ك المعدؿ مف جية ك أسمكب  باالزدكاجية الفكرية ك المتمثمة أساسا في جكىر الخطاب
 االقناع مف جية أخرل .

 :33)نظرة استشرافية( فرقة حوار الحضارات و تحديات العولمة مرتكزات  -2

 21أف يتصدر الديف بكرصة األفكار العالمية ، أم أف القرف  يتكقع العديد مف الباحثيف ،
ىك قرف الديف ، كبالتالي فحكار األدياف يحتؿ أجندة القضايا المطركحة عالميا لفترة طكيمة. لذلؾ 
مف البدييي أف نرل اليـك الحكار أصبح مكضة العصر ، حيث تتكلى اجتماعات القمـ التي يمتقي 

ف المشاكؿ التي تؤثر عمى الجميع ، كعميو فقد ينصب اىتماـ ىذه الفرقة فييا األقكياء ليتحدثكا ع
  :عمى النقاط التاليةفي ىذا المحكر 

إف نقطة االنطبلقة األكلى ألم استجابة فعالة تبدأ مف خبلؿ  اعادة النظر في مفيوم الذات: -أ
رىبة أك خجؿ كمف  فيـ الذات ، ففي البداية يجب أف نتعرؼ إلى كاقعنا كما ىك بالفعؿ مف دكف

 بالشكؿ السميـ. التعرؼ إلى اآلخر كفيمو يتسنى لنا دكف تيكيف أك تيكيؿ، ثـ

أم البحث عف سبؿ التعايش كالبحث عف القكاسـ الحياتية قبول التعايش مع األخر:  -ب
المشتركة، كىذا النكع مف الحكار بعيد عف أصكؿ الديف كالمعتقدات، فبل يمس بيا كال يزعزعيا، 

 .ك تعايش بشرم، كتعامؿ حياتي دكف التنازؿ أك التياكف باألصكؿ كالمعتقداتبؿ ى

أم ال يمكف اعتبار الحكار مجرد ترؼ فكرم،  : ومحاربة الغموالحوار  ثقافة حتمية تفعيل -ج
ألنو أصبح ضركرة عالمية ال مفر منيا طالما كاف اإلنساف جادا مخمصا في سعيو نحك السبلـ 
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كتفادم أسباب القمؽ كالحركب المدمرة، كلذلؾ فإف دكاعي الحكار كضركراتو في كالعدؿ كالتعايش 
 .الزمف الحاضر كثيرة جدنا تتمثؿ في تكجو العالـ نحك التكامؿ في المجاالت كميا

فالعالـ   استخدام و توظيف مواقع التواصل االجتماعي كآلية لتعزيز ثقافة الحوار مع االخر: -د
مف االندماج التكاصمي، ك ىذا بفضؿ التقنيات الحديثة ك ىذا بطيعة  اليـك يقترب شيئا فشيئا

الحاؿ يسيـ في ايجاد آلية جديدة لمتبلقي بيف األطراؼ ك التحاكر معيـ بأسمكب مف شانو أف 
 يعزز قيـ التكاصؿ االفتراضي ك الذم يترجـ إلى سمككات تككف فاعمة في خدمة الطرفيف .

 خاتمة 

كختاما لبحثنا يمكف القكؿ أف مركز البحث في العمـك االسبلمية ك الحضارة رغـ أنو 
حديث النشأة إال أنو قدـ الكثير مف األبحاث منيا ما تـ برمجتو مف خبلؿ األياـ الدراسية ك منيا 
ما ىك قيد الدراسة ، ك لعؿ فرقتي الخطاب الديني ك حكار الحضارات اجتيدت في كضع األطر 

ة لتقديـ بحكث عممية خاصة في قضية تجديد الخطاب الديني ك قضية تفعيؿ الحكار العريض
الديني كفؽ متطمبات البيئة الداخمية ك الخارجية مف خبلؿ استحداث آليات تتماشى مع طبيعة 
العصر، حيث ترتكز عمى دعـ منيج الكسطية ك االعتداؿ ك محاربة الغمك ك التطرؼ ك ذلؾ 

كاعتماد المحبة كالتسامح كالمطؼ بدالن مف  مبدا الكحدة االسبلمية، عبر فكر متكازف يكرس 
الكراىية كالعنؼ كمبدأ الحكار كالتفاىـ بديبلن عف الشجار كالتصادـ ، كالتزاـ منيج التعارؼ 

يا أييا  كالتعاكف كاإلخاء عكضان عف التنافر كالتنازع كاإلقصاء ، كذلؾ تحت ظؿ قكلو تعالى : 
 . ـ مف ذكر كأنثى كجعمناكـ شعكبان كقبائؿ لتعارفكا إف أكرمكـ عند ا أتقاكـ الناس إنا خمقناك
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 الشعبية  الخطاب الديني بين املؤسسات الرسمية وألاوساط

 -ثحليل أنثروبولوجي -

 شتاثحة أم الخير د.                   

 مركز البحث في العلوم الاسالمية                                                             

 الجزائر - و الحضارة باألغواط                                                      

 

 :ممخص

أف الحوار بيف الشعوب والثقافات والحضارات والديانات أصبح ال محاؿ ضرورة ال شؾ       
نحاور اآلخر البد لنا مف أف ممحة في خضـ التيافت الفكري واإليديولوجي الحديث، لكف قبؿ 

التي تخضع لضوابط وشروط مؤسساتو الدينية الرسمية النظر أوال في الخطاب الديني ضمف 
الشعبية  األوساط إلىتسربت قد النصوص الدينية  ىذهالف ، قدسةة الميوفقا لمنصوص الدينمعينة 

في مخيالو لتصبح متوارثة  ،المجتمع أفرادبمفاىيـ خاطئة نابعة مف الحس اليومي المشترؾ بيف 
صبغة  ذلؾ مف خالؿ إعطائوالنص الديني األصمي و  إلىيو ينسب الشعبي بشكؿ متعارؼ عم
 دينية كي يتقبمو المجتمع.

 ،لدينييذه المنظومة المفاىيمية حوؿ النص االمنتج للذا ال بد مف دراسة ىذا الوسط الشعبي     
انطالقا مف مؤسسات الخطاب الديني الرسمية صياغة تمؾ المرجعية  إعادةبيدؼ العمؿ عمى 

 يكمف فيبصفة عامة  مع اإلشارة إلى أف دور الباحث في العمـو االجتماعية واإلنسانيةطبعا، 
 ،تصاصالحموؿ الممكنة ألىؿ االخ اقتراح ومف ثـ، كحقؿ معرفي تعريفيص يشخالتصؼ و الو 

 المؤسساتي الرسمي.الخطاب الديني في المجاؿ عمى  يفوالمقصود ىنا القائم
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 مقدمة: 

 وضوابطأسس مف لما ليا  ،لمخطاب الدينياألساسي تعد المؤسسة الرسمية الفضاء الشرعي     
النصوص الدينية مف دروس فيـ سير ولو ليا القانوف، تعمؿ عمى تيتقـو عمييا وفؽ ما يخمحكمة 

رشاداتنصائح و لس عممية، اومواعظ وحمقات ذكرية ومج  سييؿلت مسائؿ مختمفةرات و اواستش وا 
تشكؿ منبر  باتتىناؾ مؤسسات غير رسمية في المقابؿ ، لكف الحياتية لمبشرية جمعاء األمور
ظاىرة  أصبحت إال أنياواف كانت موجودة ضمنيا فيما سبؽ،  لمنابر المؤسسات الرسميةمنافس 

 ككؿ، ي صاحب تحضر المجتمعاتالذ يوالثقاف اإلعالميوصريحة خصوصا مع الغزو 
نابع مف المعرفة ا شعبيخطابا ، مما أفرز مواكبة العصر وتطوراتولحاؿ  إلىنتقاؿ مف حاؿ واال

 .الحس المشترؾ اليوميأو  العامية

 ومنو نطرح اإلشكاؿ التالي:   -     
كيؼ يحتوي الخطاب الديني المؤسساتي المحدود خطاب األوساط الشعبية غير المحدود ال في 

 المكاف؟.الزماف وال في 

لمفاىيـ ومف ثـ عرض مختصر البد لنا أوال مف تحديد لبعض ا ؿولإلجابة عمى ىذا اإلشكا    
مف وجية نظر اختصاصنا ة ذلؾ مع مناقش، شعبياالتي تفرز خطابا دينيا لواقع األوساط الشعبية 

 في اقتراح ما أمكننا الوصوؿ إليو بعد ىذا الوصؼ.منا رغبة 

 تحديد المفاهيم:  .1

 مفهوم المؤسسة الدينية: -أ
األدوار االجتماعية  أو  أو مؤسسة ذات نسؽ مف المعايير"ىيئة تعد المؤسسة الدينية   
الضرورية  اإلجاباتيتولى القائموف عمييا مف المتخصصيف في الديف توفير وتقديـ  ،المنظمة

الثقافة الدينية التي  إلى فةباإلضاالنيائية المتصمة بالحياة الدنيوية والدينية،  األسئمةعمى كثير مف 
، وتمتاز مثؿ ىذه اإلنسافتحيط المتدينيف عمما بماىية العالقة بيف ما ىو غيبي مقدس وبيف 

المؤسسات الدينية بطبيعة اجتماعية خاصة، حيث تتخذ لنفسيا مجموعة أو نسقا مف العادات 
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دوار المتصمة بصفة أساسية واألعراؼ والتقاليد الدينية ومستويات السموؾ والصور التنظيمية واأل
بالذات الغيبية )المعبود(، وما إلى ذلؾ مف أنماط السموؾ التي ينصب اىتماميا وتبرر وجودىا 
عمى كؿ ما ىو مقدس، وىذا النسؽ االجتماعي لمديف يمتـز بو المتدينوف داخؿ المؤسسة 

 1وخارجيا.
  :مفهوم التدين الشعبي -ب

مف الخصائص والسمات التوفيقية التي ال تخموا مف التديف الشعبي  بمجموعة  يتميز 
الجوانب االسترضائية والتي تبتعد عف حرفية النص المكتوب، ويعرؼ بأنو ديف الطبقات الشعبية 
الذي يعد أداة مف أدوات العواـ لحؿ مشكالتيـ التي تواجييـ بطريقة ذاتية، فالديف الشعبي ىو 

ر المحققة أىدافيا في الواقع االجتماعي، ديف غير تحقيؽ إلشباع االحتياجات االجتماعية غي
ظاىرة جماعية موجية نحو المقدس وما فوؽ الطبيعي، أي أف التديف الشعبي قد تمت ، رسمي

صياغتو في ارتباطاتو بالموروثات الثقافية بغض النظر عما اذا كانت تمؾ الموروثات الثقافية 
تصورات الشعبية لمديف ك طقوس وممارسات وشعائربط بيا مف العقائدية دينية أـ سحرية وما يرت

 .2المجتمع  أعضاءيؤمف بيا 

 مفهوم الثقافة الرمزية: -ج

النظر إلى مفيـو الثقافة باعتباره "نمطا مف المعاني المتجسدة في  غيرتزكميفورد يقترح   
وبواسطة ىذه تنوقمت تاريخيا، وىو نظاـ مف المفيومات المتوارثة يعبر عنيا بأشكاؿ رمزية،  رموز

ويطوروف معرفتيـ حوؿ الحياة ومواقفيـ منيا"، وبأننا مف  األشكاؿ يتواصؿ الناس، وبيا يستديموف
وجية نظره نفكر ونفيـ مف خالؿ انسجاـ بيف حاالت النماذج الرمزية وعممياتيا في مواجية 

نعرؼ القواعد حاالت العالـ الواسع وعممياتو، فإذا ما دخمنا في مراسيـ معينة مثال ولـ نكف 
 3الشعائرية المتبعة فستفقد كؿ تمؾ النشاطات معناىا بالنسبة لنا ". 

 

 



  الخطاب الديني بين التأصيل و التجديد  .............................................................. الثانياملحور 
 

290 

 : مفهوم المعتقد -د

"حكـ أو رأي أو اتجاه يتعمؽ بالواقع االجتماعي، حيث يعتنقو الفرد باعتباره المعتقد  يعد       
يشكؿ البناء و ، واإليمافصحيحا، يعتمد عمى المالحظة االمبريقية والمنطؽ، وكذلؾ عمى التقاليد 

الذي يفيـ بو محتوى وأبعاد  اإلطارلتصور الفرد لمعالـ )البناء المعرفي( كما يشكؿ  األساسي
 4مدركاتو الذاتية ". 

كما ىو أوؿ أشكاؿ التعبيرات الجمعية عف الخبرة الدينية الفردية التي خرجت مف حيز      
االنفعاؿ العاطفي إلى حيز التأمؿ الذىني، ويبدو أف توصؿ الخبرة الدينية إلى تكويف معتقد ىو 
حاجة سيكولوجية ماسة، ألف المعتقد ىو الذي يعطي الخبرة الدينية شكميا المعقوؿ الذي يعمؿ 

بط وتقنيف أحواليا، والمعتقد شأف جمعي ألكثر مف سبب فأوال، مف غير الممكف أف يقـو عمى ض
كؿ فرد مف أفراد الجماعة بصياغة معتقد خاص بو، بما يستدعي ذلؾ مف سموؾ وأفعاؿ سوؼ 
تتضارب حتما مع ما يبادر بو اآلخروف، وثانيا أف دواـ واستمرار أي معتقد يتطمب إيماف عدد 

ال اندثر وفقد تأثيره حتى في نفس صاحبو، كبير مف األفر  الذي:" يرسـ صور ذىنية فيو  5اد بو وا 
 6امؿ القدسية". و عال عمى واضحة وقوية التأثير

مف شروط االعتقاد أف مف يعتقد أمرا يعتقد صدقو، وتكوف لو عمى ذلؾ بينات مستمدة، إما ف    
مـ بيا، أو مف أمور نقمت إليو بطريؽ مف األشياء التي خبرىا مثؿ شيادة الحس، أو مف أمور مس

بقواعد استنتاجية مختمفة مثؿ )قاعدة ييا مناسبة، ويتـ بناء االعتقاد عم التواتر، أو ظفر بعمؿ ليا
التعميـ( التي تنتقؿ بالمعتقد مما شاىده مف األشياء إلى إجراء صفاتو فيما لـ يشاىده منيا أو ال 

س( إال حالة خاصة مف )قاعدة التعميـ(، ومف ىذه يمكف لو مشاىدتيا، وليست )قاعدة القيا
القواعد أيضا )قاعدة الخبر( التي تجعؿ المعتقد يصدؽ بما أخبره بو غيره، ألنو عوده الصدؽ 

 7ولعدـ قياـ مانع لتصديقو.
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 :من وجهة نظر أنثروبولوجية الخطاب الديني المفتعل ضمن األوساط الشعبية -2

عندما نتحدث عف الخطاب الديني في األوساط الشعبية فنحف نتحدث بالضرورة عف "مجمؿ      
الفيـ الشعبي والممارسات العممية ذات الطابع الديني، ولو مف حيث الشكؿ بالنسبة لغالبية 

يدينوف باإلسالـ بحكـ الميالد والتنشئة  غالبيتيـباعتبار أف  8السكاف المعاصريف مف المسمميف"، 
في أسرة مسممة، دوف اشتراط معرفة تفصيمية أو حتى معرفة عامة منضبطة لألحكاـ اإلسالمية 

وبالتالي فيـ مسمموف بحكـ انتياء عائمي موروث، دوف اختيار محّدد عف  ،كما تقررىا النصوص
إلى منيج المادية التاريخية إذ لؾ ذ عمي فهميتبّصر ودراسة لإلسالـ النّص يرجعو الباحث 

يقوؿ: "يجوز لنا أف نقرر أف ىذه الّسمات العامة المشتركة ىي مف محمؿ ناتج عف ضياع 
فالقير السمطوي مف ناحية والتمايز الطبقي الصارخ مف ناحية  ،العالقات االجتماعية واالقتصادية"

افية متجذرة وجدت طريقيا إلى قد أفرز وكّرس عمى مدى التاريخ االجتماعي سمات ثق ،ثانية
ومف ثـ تحّوؿ الديف النّصي تدريجيا إلى ديف شعبي، أو بمعنى  ،الظاىرة الدينية وطبعتيا بطابعيا

لى ممارسة شعبية لألحكاـ الدينية النّصية ف أيضاؼ إلى ذلؾ  ،أّدؽ إلى فيـ شعبي لمديف النّص وا 
مقدسة، أما الطقوس والممارسات فإنيا صفاء الديف أيا كاف ىذا الديف إنما مّحمو النصوص ال

  9تتغير باستمرار، مبتعدة بذلؾ عف النصوص المقدسة بطريقة أو بأخرى.

أف سكاف الشماؿ اإلفريقي اضطروا  إلى Edmond Douté دوتي دادمون الذي يعيده األمر    
معتقداتيـ األصمية، وذلؾ بتكييؼ ىذه  ىمع مجيء اإلسالـ إلى التحايؿ مف اجؿ المحافظة عم

المعتقدات الوثنية مع مقتضيات الديف الجديد عف طريؽ مزجيا بطقوس وممارسات دينية 
ذا كانت ىذه الطقوس الطبيعية والزراعية قد فقدت الشيء  إسالمية، وبالتالي فقد تمت أسممتيا، وا 

تنقرض وحافظت عمى استمرارىا في  شكاليا األصمية بفعؿ عممية األسممة، فإنيا لـأالكثير مف 
الوجود، بيد انو لـ يكف مف المتيسر رصدىا والكشؼ عنيا دوف خبرة وحنكة االثنوغرافييف 
والسوسيولوجيف، ويرجع دوتي وجود ىذه البقايا الوثنية إلي قدرة الطقوس بشكؿ عاـ عمى 

مجرد طقوس  ىلت إلاالستمرارية، فمعظـ ىذه الطقوس كانت في األصؿ ذات مغزى ديني ثـ تحو 
سحرية، "فعندما يتغير المعتقد يستمر الطقس في الوجود ويبقي كما تبقي تمؾ الصدفات األحفورية 
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لمرخويات الغابرة التي تساعدنا عمي تحديد الفترات الجيولوجية، فاستمرارية الطقس إذف ىي سبب 
 10وجود ىذه البقايا المتناثرة ىنا وىناؾ".

يستدؿ  أفالمواضيع دوف  ىذهيناقش مثؿ  أفيستطيع الباحث في ىذا المجاؿ  أيضا ال    
اختالؼ "الديف الشعبي" لممغاربة عف  ففي بدايات أعمالو تكمـ عف ، سترماكإدوارد ف بأعماؿ

، وعف ةالتداخؿ بيف الديني والسحري داخؿ الطقوس الديني "الديف األرطودوسكي" الفقيي، وعف 
ا الوثنية داخؿ المعتقدات الدينية والممارسات المرتبطة بيا، في كتابو الشيير الحضور القوي لمبقاي 

أصؿ ىذه البقايا إلى  يرجع فسترمارؾبحيث   "Ritual and Belief"الطقوس والمعتقدات 
مصدريف أساسييف: الوثنية العربية التي كانت سائدة في شبو الجزيرة عند مجيء اإلسالـ مف 
جية، ومجمؿ المعتقدات والممارسات الدينية التي كانت منتشرة في البمداف التي وصؿ إلييا 

  11اإلسالـ فيما بعد مف جية ثانية.
النصػػوص الػػواردة فػػي  ضػػمفذلػػؾ  Maurice halbwachsموووريس هووالبواش بينمػػا يعيػػد      

الفصؿ السادس مف كتابو األطر االجتماعية لمذاكرة والػذي يحمػؿ عنػواف "الػذاكرة الجمعيػة الدينيػة"، 
إذ تػػػـ التشػػػديد عمػػػى العمػػػؿ الخػػػاص باالنػػػدماج  ،عػػػالج ىػػػالبواش كيػػػؼ تتكػػػوف التقاليػػػد الدينيػػػة؟أيػػػف 

المساىمات المتنوعة التػي تػأتي إليػو مػف المكونػات المختمفػة والتوحيد الذي يحققو كؿ ديف بدءا مف 
تػػاريخ  إنتػػاجلممجتمػػع، فبالنسػػبة لكػػؿ ديػػف يمكػػف القػػوؿ أنػػو يقػػـو بصػػورة رمزيػػة إلػػى حػػد مػػا بإعػػادة 

نزوج واندماج األنواع البشػرية والعشػائر وكػذلؾ األحػداث الكبػرى مػف حػروب، كػؿ تمػؾ التػي نجػدىا 
نتج وتمػارس ذلػؾ كمػو،  حيػث تكمػف الديناميكيػة الخاصػة بتقميػد المجتمعات التي ت أصؿفي صميـ 

دينػػي مػػا مػػف وجيػػة نظػػر التحػػديات التػػي يواجييػػا المجتمػػع فػػي لحظػػة معينػػة فػػي قػػدرتيا عمػػى أف 
، إف ديناميكيػػػة العالقػػػات والمعتقػػػدات التػػػي تػػػأتي مػػػف الماضػػػي ترتػػػب فػػػي منظومػػػة واحػػػدة الشػػػعائر

 يػػا المجتمػػع مػػع البيئػػة المحيطػػة بػػووالعالقػػات التػػي يحػػتفظ باالجتماعيػػة تطػػور المعػػارؼ والتقنيػػات 
مصالح الفئات المسيطرة داخمو، كؿ ذلؾ يحوؿ المعتقدات القديمة ويؤدي إلػى ظيػور أفكػار دينيػة و 

تكشؼ دراسة األدياف القديمة بالتالي عف وجود مستويات مختمفة مف المعتقدات تقابػؿ ىػذه ل جديدة،
 12.د بعيدا في الزماف كما تمس االتجاىات المتعارضةالمستويات عقائد ومذاىب تمت
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ويتشػػكؿ  يتػػواءـمػػا داـ المجتمػػع ال يسػػتطيع أف يػػتخمص مػػف ىػػذه المعتقػػدات، إذف عميػػو أف و      
وذلؾ بدمجيا  في تركيب أو بنػاء دينػي يعػاد تمثمػو بشػكؿ مسػتمر، ىػذا البنػاء المسػتمر يمػر  ،معيا

معنى إف لـ يكف شكؿ المؤسسػات القديمػة، تنخػرط اليغير تدريجيا مف  لمتأويؿعبر عمؿ ميثولوجي 
تقابػػػؿ فػػػي المنظػػػور التطػػػوري والعقالنػػػي عنػػػد ىػػػالبواش تقػػػدـ  ،عمميػػػة البنػػػاء ىػػػذه فػػػي حركػػػة عقمنػػػة

معتقػدات وتنظيمػات شػعائرية أكثػر عمى سبيؿ المثاؿ  المجتمع نفسو، ىكذا نجد في الديانة اليونانية
فػػػات البدائيػػػة، لكػػػف وكمػػػا يظيػػػر جيػػػدا مػػػف حالػػػة الطقػػػوس االعػػػادات والخر تقػػػدما تحػػػؿ جزئيػػػا محػػػؿ 

الخاصػػة بالخصػػوبة، فػػإف ىػػذه المفػػاىيـ الجديػػدة تتػػرؾ دثػػارا لعناصػػر قديمػػة تظػػؿ حيػػة بعػػد أف أعيػػد 
تسيرىا وعقمنتيا، تفقد قوتيا وترسخيا في الواقع االجتماعي  والمادي  الػذي أنتجيػا مػف قبػؿ، لكنيػا 

إنيا تظؿ كثيرة بالقػدر الػذي تجػد فيػو األديػاف الجديػدة أف مػف مصػمحتيا االحتفػاظ ال تختفي كمية ، 
 13ببعض ىذه المعتقدات التي تقابؿ احتياجات إنسانية.

يا المباشرة إذا بحثنا في األصوؿ التاريخية لمطرؽ الدينية لعالقتعمى سبيؿ المثاؿ و      
ى السموكية أشكاؿ التعبيرات األول، نرى أف التصوؼ اإلسالمي ظير كشكؿ مف موضوعبال

، وذلؾ قبؿ أف تدخؿ إلى المرحمة المؤسساتية التي سينظـ مف خالليا التصوؼ نفسو في والفكرية
شكؿ طرؽ دينية ليا قوانينيا ورجاالتيا وطقوسيا، عبر مسار طويؿ حصؿ خاللو االنتقاؿ مف 

صبح يرتكز عمى نسيج التصوؼ الفمسفي إلى التصوؼ التاريخي، أي إلى التصوؼ الذي أ
اجتماعي دخؿ بو إلى ميداف العالقات السياسية والحضارية بالمعنى الواسع، فبعد أف ظير 

االعتراض السياسي إلى اعتراض تحوؿ التصوؼ اإلسالمي األوؿ في ما يعرؼ بالزىد، 
 عيةمتخذا أبعادا اجتما الشعبيةإيديولوجي لو مصطمحاتو ومفاىيمو، ليتسرب بذلؾ إلى األوساط 

في شماؿ إفريقيا انتقؿ التصوؼ مف شكمو الفردي إلى التنظيـ الجماعي في شكؿ زوايا ، فأخرى
ومدارس في األرياؼ والمدف، ليخرج بذلؾ مف طابعو الفمسفي ويصبح مجموعة مف المعطيات 

  14الممموسة، يمثؿ ولي اهلل محورىا األساسي، والزاوية فضاؤىا األوؿ، والطقوس معانييا الدينية.

في القرف السابع عشر الميالدي كما بعيف االعتبار ظروؼ تمؾ اآلونة، ف نأخذلكف ال بد أف     
كانت ظاىرة األولياء ، رد في تقييدات العدواني وأضرابو مف كتاب "المناقب وسالسؿ األعالـ"و 
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 والصالحيف ظاىرة ال غيار عمييا إف تمسكنا بظروؼ العصر األوؿ حيث كاف العدؿ واالستقرار
السائد في المجتمع أما في عصر العدواني فإف ظاىرة األولياء والصالحيف داللة عمى األزمة 

إذ مف الثابت عموما أف التصوؼ يترسخ ويشتد عوده إباف األزمات حيف يدب الضعؼ  ،والفراغ
الدولة المركزية، وتحدث المجاعات واألوبئة والكوارث فيصبح تدخؿ األولياء  والوىف في كياف

  15ؾ بديال ضروريا إلعادة التوازف السياسي واالجتماعي.دنذا

، إنما ىو عبارة عف أنماط سموؾ حوؿ االعتقادات الشعبية الدينية كؿ ما يثارلنصؿ إلى أف    
تاريخية وثقافية  وأبعادتصورات  إعطاءباجتماعي لفئات اجتماعية متعددة داخؿ البناء االجتماعي 

فال  ،، ومدى فيميـ وتصورىـ لمعالـ المحيط بيـالمجتمع أفرادواالعتقادات لدى  األفكارعف نسؽ 
تزاؿ حالة التديف الشعبي مف اعتقادات وجوانب إيمانية وطقوس وفولكموريات ذات تداخؿ شعبي 
في الرؤى والممارسات وىي في حاجة ماسة لتحميالت تحمؿ وتدقؽ وتدرس ىذا المستوى مف 

 اإلنسافج عمؿ وفعؿ ، ونتانتاج الثقافة يني الشعبي، فالتديف الشعبي ىومستويات االعتقاد الد
، ومع بيئتو التي يتكيؼ مع نفسو ومع جماعتو أف اإلنسافعف طريقو يستطيع و ، كمخموؽ ثقافي
 .يعيش بداخميا

أف االىتماـ بدراسة النسؽ الديني تتطمب االنثروبولوجية خاصة وقد أوضحت بعض الدراسات    
، وكذلؾ التعرؼ عمى د موقؼ اإلنساف منيا وعالقتو بياطبيعة تمؾ القوى ومعرفة تحدي معرفة

نسؽ المعتقدات التي تكمف وراء تمؾ القوى، مع ضرورة االىتماـ بدراسة طبيعة العالقات التي 
التمسؾ بتعاليميـ الروحية وتطبيؽ تمؾ المبادئ عمى نظـ  ـو بيف جماعة المتدينيف ومدى صورتق

، مع ىتماـ بالنظاـ الثقافي والتراثي، فضال عف االاليومية وكيفية تيسير شعائرىـ الدينيةحياتيـ 
البشري داخؿ إعطاء أىمية لمرموز ومحاولة تفسيرىا لموقوؼ عمى طبيعة النظـ المحركة لمنظاـ 

  16.المجتمعات اإلنسانية

 إطارىافي التي تكوف أف الفكرة الدينية ىنا، كوف  ةبدوا ظاىر تفالرمزية في التجربة الدينية    
صورة معينة مف السموؾ والواجبات، "المعنوي التجريدي تحتاج الستكماؿ وجودىا بالتجسد في 
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ورسـو محددة مف التقدس والشعائر يجدد مف خالليا المتديف عيده بعقيدتو التي ىي دائما عرضة 
 17."لمنسياف مف جراء المشاغؿ الحيوية الدنيوية

التمثالت والممارسات بمثابة المدخؿ الرئيسي لدراسة التديف، تمؾ التمثالت التي تعد  بالتاليو     
مجموع المعتقدات والتصورات واالدراكات والمواقؼ تجاه الطبيعة والمجتمع التي تنتظـ "يقصد بيا 

تتـ ، والتي World viewالكوف  إلىفي تشكيميا لدالالت منطقية يسمييا ماكس فيبر بالنظرة 
التمثالت( مف فيـ رمزي غير ممنيج نابع مف الحس المشترؾ اليومي يدرؾ بو الناس صياغتيا )

الكوف تشكؿ في  إلى، وعمى الرغـ مف أف ىذه النظرة "الكيفية التي يوجد عمييا عالميـ االجتماعي
فوؽ  انو يتعامؿ معيا كمسممات تقع إالاالجتماعية،  األنشطةالواقع الخمفية الضمنية لمجمؿ 

، فالناس كما مستوى التساؤؿ، لذلؾ فيـ ال يممكوف القدرة عمى التعبير عنيا بشكؿ مباشر وواضح
 18 ."دالالت عمى الواقع الذي يصنعيـ إلضفاءيسعوف دائما  :"بورديو بياريقوؿ 

ذا المجاؿ المختصيف في ىالتمثالت، غير أف  تمؾمما يصعب ميمتنا كباحثيف لجمع شتات     
أف االختيار  يروف ،لعدة تساؤالت ذات طبيعة ابستيمولوجية ـعبد الغني منديب بعد طرحيأمثاؿ 

، أفراد المجتمع( الحياتية واضحة ومفيومة؟يكمف في قدرتو عمى جعؿ تجربتيـ )الوحيد لمباحث 
ىذا ما حاولنا القياـ بو رغبة منا في توضيح كيؼ تـ تشكؿ مخياؿ الفرد المنتج لمخطاب الديني 

   .احتواءهبي وفي أي ظروؼ تـ صقمو، حتى يكوف في وسع المؤسسات الرسمية الشع

إال رؤية خاصة عف ذاتيتيا، أي  وما ىالخطاب في األوساط الشعبية عموما يمكف القوؿ أف    
أنيا إدراؾ خاص ألىمية ممارساتيا وطقوسيا وتنظيماتيا البنائية والوظيفية الداخمية وعالقتيا 

نموذج أو نماذج خاصة ذات رؤى محددة، قادرة عمى التفرد واالحتفاظ بذاتيتيا باآلخريف ترتبط ب
حتى ولو لـ يكف ىناؾ دعما اجتماعيا مف اآلخريف، بينما حقيقة األمر ىي غير ذلؾ  فالمجتمع 

وتمؾ الذاتية المتفردة، ولـ  تمؾ األوساط الشعبيةوما يحيط بو مف مضاميف ثقافية ىو الذي يصنع 
مما  والسموكياتجماعات تنشطر فييا األفكار  بؿ يصؿ إلى تشكيؿ ند ىذا الحد يقؼ األمر ع

 يؤدي إلى تأويؿ القواعد الفقيية الرسمية.
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 يحاور بو اآلخر؟و  ط الشعبي أف يفرز خطابا دينيافكيؼ ليذا الوس -
 

 خاتمة:

ال يسعنا القوؿ سوى أننا لكي نستطيع أف نحاور اآلخر، البد لنا أف نحاوره مف منطمؽ     
صحيح صريح مستمد مف شريعتنا اإلسالمية، وليس مف منظور معتقداتنا الدينية التي توارثناىا 
لفترات زمنية بعيدة، وذلؾ ال يتـ إال مف خالؿ العمؿ معا تحت إشراؼ المؤسسات الرسمية عمى 

في زمف تتنازع  -إف صح التعبير -يـ الصحيح ليا، ىنا فقط يمكننا أف نخاطب اآلخر دينيا الف
، شرط أف يحاورنا ىو اآلخر مف منطمؽ نصوصو دينو المقدسة فيو أنماط الفيـ والتأويؿ لإلسالـ

 وليس مف منظور اعتقاده لتمؾ النصوص.
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 التجديد من التأصيل الشرعي إلى مشروعية التجسيد

           

 يعقـوب عـسوز  أ.      

  2سطيف  جامعة     

 الجسائر             

   مقدمة: 

والسػػػبو ب  شػػػاوف  جابنػػػا الاألخجوجػػػإل وال خروجػػػإل،  ،الابشػػػرجإل اء ػػػا  رسػػػااإل المسػػػ ـ خاطبػػػ 
الاءاكػػػأل اػػػا الاءسػػػار الا وػػػاري ااشػػػ و  وخا،ػػػإل المسػػػ ءجإل ءخنػػػا،  ػػػو ب جػػػر  ووػػػا نا  غجػػػر  ف

كاخ  الاخبجاإل  ألوث خػوالزؿ وءسػباألال  اػـ ب نػأل ا اانا  بر ال زءخإل وال ءكخإل، و و خءاط الا جش وظر 
ـ ا نجػػإل ب ااانػػا وبف،ػػؿ اجنػػا  اكػػواػػـ بػػرأل  وانػػا خ،ػػوص ،ػػرج إل و     وػػارا المسػػ ـ سػػاب ا، 

رض اػػا الا ػػوؿ بشػػءواجإل الاشػػرج إل وخاوأل ػػا، والا ػػوؿ ب ػػألوث ءسػػباألال  غرجبػػإل و بػػال   ج ػػألث ب ػػا
 ػػػف  وػػػارا المسػػػ ـ وشػػػرج ب ، بطاػػػ  ال ءػػػر وػػػرورا ال بءػػػاأل ءػػػخن  ال ابنػػػاأل الاباألجػػػألي،  بػػػال 

 والاءبوالا إل ءع ء ا،أل الا  جألا المس ءجإل و  ألالانا الاكبرى   ،بسبخاص ال  كاـ الاشر جإل الاءخاسبإل

الاء ا،ػػرا ب وػػارا الا ػػر ، واػػا ظػػؿ ءػػا  ،ػػب    وػػارا المسػػ ـا ػػأل كػػاف بسػػب  الب،ػػاؿ    
 ف ظنػػر   الا ػػوالاز الاءخبافػػإل  شػػكاانا، وخشػػر    جػػألبنا الاءسػػءوءإل،ج ػػرؼ باا واءػػإل الابػػا الخبر ػػ  

ءسػػا ؿ األجػػألا بسػػبأل ا الافنػػـ والاف،ػػؿ اجنػػا و  انػػا بءػػا جوػػءف ء،ػػا إل ال ءػػإل وجب جنػػا سػػا را اػػا 
ف كاخػػػ  اػػػا  سػػػجا نا الا ػػػاـ اجسػػػ  باا رجبػػػإل  ػػػف  وػػػارا المسػػػ ـ طرجػػػؽ الاخنوػػػإل،  ػػػل  الاءسػػػا ؿ وال 

الاسػاب إل، ال   ف بف،ػجانا بءػا جوػءف بخاسػ ا بفا اجػا بػػجف  وجبنػا وبءجز ػا ءػف ااخػ ، وبػجف بطػػورال  
وب جػػرال   ووػػاع  وػػارا الا ،ػػر ءػػف ااخػػ  اخػػر، بسػػبأل ا ال بءػػاأل ااجػػإل الاباألجػػأل كخطػػا   ػػاألر 

،ػػػرا، وجب جخػػػا اػػػا الاو ػػػ  لالبػػػ  اػػػا الطػػػار  اػػػال ال ػػػألالث  ػػػلال الابفا ػػػؿ، اجػػػألءاخا اػػػا الا وػػػارا الاء ا
   جألبخا الابا   بب ارض ءع  جـ الاب ألـ والابطور وءاارالا سخف الاب ججر 



  الخطاب الديني بين التأصيل و التجديد  .............................................................. الثانياملحور 
 

033 

الف الافكر المس ءا ءطاا  الاجـو بااب اءؿ الافّ اؿ ءع ءسباألال  الا ،ر، وءا ج ءا  ءف   
  كؿ الا ،ورالسبج ا  وءساجرا بطورال  الا جاا  بر  بإءكاخ  جـ والخاازال   اءجإل وب خجإل، ب اءؿ 

الاال خطا  الاباألجأل الا األر  اال الاب اءؿ  كاخ  الا ااإلباسجأل  ل  الاخا،جإل ا  جألا المس ـ، وا
الاءرف والا جوي ءع ءخباؼ الاءسباألال  والاخوالزؿ، بءا جوءف بوالا ا ءع الاء ا،أل والا اجا  الاكبرى 

 ارا الا جر و اال ألوف ب ألجس، وءطّاع  ءف ااخص الاألجخا، الّخ  خطا  ءاسس  اال الانوجإل الابرالثجإل
 لال الاخطا  الاباألجألي ألخجؿ  اال جر  ف ءثار ال سبفناـ  خا  و:  ؿ غ  لوباف اجناألوف  ءف

وءا الالي جءجز   ؿ اا   جألبخا وا  ءشرو جإل الاواوأل بااخص الاألجخا؟اكرخا المس ءا؟  ـ الخ  ءا،ّ 
 ا الاءبررال  الابا السبأل    وءا  ف الا ألجأل الاء،طا ا  الابا كثجرال ءا بسبخألـ ااأل اإل  اج ؟

ر  ف او ر ء بّ  بلاؾ ءشرو جإل باسجأل  كخطا    اا اكرخا المس ءا الاء ا،ر و كسبب  وور 
 وء ا،أل الاشرج إل المس ءجإل؟

 أوال: التأصيل الشرعي لمصطمح التجديد. 

الاباألجأل خطا  ءخناا ءرببط بءخباؼ الا اـو المسػ ءجإل، وجبخػاوؿ كػؿ الاءسػا ؿ الابػا بثػار   
اا سا إل الافكر المس ءا  ءوءا، وءف  جث الاأل وا الاج   و لكر  بأل  ؿ خ،ػجإل ،ػرج إل، اػإف  ػلال 

الف الع جب ػث انػل  «الاء،طا  اـ جرأل ال  اا  ألجث وال أل ، ج ،  و  واػ  ،ػاال الع  اجػ  وسػاـ: 
افػا  ػلال الا ػألجث الا ػألجث الاػلي ج ػأل الا ءػألا  1 » اال ر س كؿ ءا ػإل سػخإل ءػف جاػأّلأل انػا ألجخنػاال ءإل 

والاءرا جػػإل اػػػا ءووػػػوع الاباألجػػػأل، ءػػػا جػػػألؿ  اػػػال  ف الع ب ػػػااال  ػػػو ءػػػف جبػػػواال  فػػػظ الاػػػألجف ءسػػػخرال 
اخألءبػػ  خخبػػإل ءػػف  بخػػا  ال ءػػإل جسػػنروف  اػػال باألجػػأل ب ااجءػػ  و جءػػ ، بءػػا ج ءاوخػػ  ءػػف  ػػألي و اػػـ 

والاألخجا، كءا جبوءف ء اخا وأل  ؿ المشرال إل الاألال ءإل األجف الع ب ااال و وػور  وب ألجابػ  بأءور الاألجف 
الاػػألال ءجف، الخػػ  ألجػػف جباػػألأل بباػػألأل وب جػػر ءبطابػػا  وء بوػػجا  وال ػػع ال ءػػإل، ءػػا جب جنػػا  اػػال را بنػػا 

 وثبابنا 

سػخف  والاباألجأل وا ا اخص الا ألجث الاسابؽ جبوالاؽ ءع سػخف الع ب ػااال اػا الاكػوف كااػإل، الخنػا    
ف كاخػػ  ء بكءػػإل الاػػال   جػػألا المسػػ ـ، اػػإف  ووػػا نا  الاب جػػر والاببػػألؿ والابطػػور، اا ءػػإل المسػػ ءجإل وال 
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وظروانػػا ءب جػػرا، وبطػػر   اجنػػا ءسػػباألال  ب بػػاا الاػػال ال ػػاألا الاخظػػر اجنػػا، خظػػرا باألجألجػػإل الابناألجػػإل 
 بسنـ اا ال اءإل الاألجف، والا فاظ  اج  

 جػث  ػو ءػخن  خطػابا أل ػوي،  ا،ػأل الاػال و ءّا الاخ،وص الاألالاإل  اال ء خال الاباألجػأل ءػف   
واػبكف ءػخكـ  «ااالا ػأل ب ػألأل ، وءػف لاػؾ  واػ  ب ػ إلالاب ججر خ و ال اوؿ  اال  سػس   ا ألجػإل الجءاخجػ

» ءػػإل جػػأل وف الاػػال الاخجػػر وجػػأءروف بػػااء روؼ وجخنػػوف  ػػف الاءخكػػر و وا ػػؾ  ػػـ الاءفا ػػوف
الّف الع  « 2

افا خص الآلجإل ال واال أل وا الاال  ءؿ الاخجػر وال خبنػا   3 »ـ  ج ّجر ءا ب ـو  بال ج جروال ءا بأخفسن
 ف الاءخكر الالي الف  ألث ب ع  اال ال ءػإل ءسػاواجإل ب ججػر  والمبجػاف با اوػؿ، و ءػا اػا خػص الآلجػإل 
الاثاخجػػإل اػػأل وا الاػػال ب ججػػر الاػػلال ، وبأكجػػأل  اػػال  ف ب ججػػر الع ب ػػااال  ووػػاع و  ػػوالؿ ال ءػػإل ءػػرببط 

جبػػػجف اللف، ءػػػا جػػػألؿ  اػػػال  ف الا ءػػػؿ  اػػػال باألجػػػأل ال ووػػػاع بب ججػػػر  خاسػػػنا  خفسػػػنـ  افػػػا خػػػص الآل
 اخجإل اا  ل  الا جاا بب ججر ا  و ب سجخنا،  و وال ألا ءف الاسخف الاربّ 

 «وءف الاخ،وص الاألالاإل  اال ء خال الاباألجأل اا الاسػخإل الاخبوجػإل،  واػ  ،ػاال الع  اجػ  وسػاـ     
ؿ الاءبطاػػػجف وب رجػػػؼ جػػػرث  ػػػلال الا اػػػـ ءػػػف كػػػؿ خاػػػؼ  ألواػػػ  جخفػػػوف  خػػػ  بأوجػػػؿ الااػػػا اجف والخب ػػػا

 4 »الا ااجف

افػػػا  ػػػلال الا ػػػألجث الشػػػارا وػػػءخجإل الاػػػال  ف الع ب ػػػااال سػػػجا ؿ اكػػػؿ  ،ػػػر  خاسػػػا  ػػػألو ، 
ب األ الاانػا   والابػألع والاب رجفػا   خػ ،  جسنروف  اال باألجأل الاألجف ءف خ ؿ الا فاظ  اال ب ا  ، وال 

 وء اربإل كؿ  سااج  الاءبرب،جف ب  

 المصطمحات: ثانيا: معنى التجديد وعالقته ببعض   

: الاباألجػػأل ءػػف الاف ػػؿ الاث ثػػا اػػأّلأل وج ػػاؿ اػػأّل الاثػػو ، والاشػػا  جاػػأّل  ي ،ػػار المعنىىى الميىىو  - 1
 5األجألال، و اال الاءثؿ بلاؾ  ػوانـ: اػألأّل الاووػو   ي ال بػاا الاػال باألجػأل وباػألأّل الاشػا  ،ػار األجػألال 

 6ال األ والابناأل والااأّل خ جض الانزؿ، و و  جوا ال ابناأل اا ال ءور، وج اؿ  اأّل جاأّل اللال ،ار ل

 7و جاأل الاشا  اأّلا انو األجأل، و و خ ؼ الا ألجـ، واأّلأل ا ف ال ءر اللال   ألث  اباألأل 
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والاباألجػػأل اػػػا ءاءػػػؿ الاء ػػاخا الاا وجػػػإل ج ءػػػؿ اػػػا ءوػػءوخ  ء ػػػاخا الاب ججػػػر  و المزال ػػػإل  و     
وب ػألجـ الابثبج ، ا أل جكوف ب ججرال اوو جإل  و  ااإل ء جخإل، الاال  خرى  اوؿ ءخنا، و أل ج خا راوػنا 

بػػػألجؿ اخػػػر  خنػػػا، و ػػػأل ج خػػػا الب ا  ػػػا وبثبجبنػػػا ببػػػأل جءنا  كثػػػر، اػػػاا وؿ بباألجػػػأل الاووػػػو    ج خػػػا 
خءا باألجأل  ج خا بثبجب  بإ األبػ ،  ف اػا  ػلال الاباألجػأل  بااورورا اساأل  و بط ف الاووو  الاسابؽ، وال 

 اوال أل ء جخإل ءف الاخا جإل الااسءجإل والاخفسجإل وغجر ءا  

 المعنى االصطالحي : -8

ورأل اا ء اػـ الا اػـو ال ابءا جػإل ب رجػؼ الاباألجػأل بأخػ  ركػؿ اكػرا  و سػاوؾ  و  ءػؿ جخػرا     
 ف الاءأاوؼ، و و بنلال خوع ءف ال خبرالع، والاباألجأل الءارا ءػف الءػارال  الا جػاا والاءابءػع، وسػبجؿ ءػف 
سبؿ خنوو   و خاؾ باألجأل  أّلالـ ج ػاوؿ  ف جػراض كػؿ  ػألجـ وءػأاوؼ اجػاألي الاػال ،ػرالع   ءبخػا ، 

الاء،ا وف ءاألألوف الف اا ءجػألالف الافكػر والا ءػؿ،  و اػا ءجػألالف الا اػـ والاسجاسػإل،  و اػا ءجػألالف    و 
اااباألجػػػأل جءػػػس ءخباػػػؼ اوالخػػػ  الا جػػػاا، وطرجػػػؽ ااب ججػػػر والاخنػػػوض  8الاػػػألجف والا جػػػاا ال ابءا جػػػإلر 

با ءػػإل  والاباألجػػأل الا،ػػ ج  اػػجس غروػػ  باػػاوز الا ػػألجـ الاءػػوروث وراوػػ  والسػػببألالا  بءظػػا ر  جابجػػإل 
 ف اا لاؾ ءخفل اابشا ف والا،ػرالع الاءسػبءر، خ،و،ػا اػا ظػؿ واػوأل شػرال   والسػ إل ءػف األجألا، 

 ال ءإل ب أّلس وب بّز ببرالثنا 
والاباألجأل كءا ج را  الاءفكر الابوخسا ء ءأل الاطا ر بػف  اشػور، رالراػاع الاشػا  الاػال  ااػإل    

أل الاػػألجخا  ػػو الاػػلي الااػػأّلا،  ي الاػػال الا ااػػإل ال واػػال الابػػا كػػاف  اجنػػا اػػا السػػب اءب  و ػػوا  ءػػر ، والاباألجػػ
ج وأل  ءاػ  بإ،ػ ا الاخػاس اػا الاػألخجا، و ػلال الم،ػ ا  ػأل ج ػع ءػف انػإل الابفكجػر الاػألجخا  و ال،ػ ا 
ال  ءػػاؿ  و بأججػػأل الاسػػاطإل الا ا ءػػإل، واػػ   ب ػػاأل ءخنػػا: الا ءػػؿ  اػػال ب  جػػؽ ء ا،ػػأل  و فظػػ  ءػػف بسػػاؿ 

اخػاس بءػا جوػءف الخ  بءوءوف  لال الاب رجؼ  ػاألؼ الاػال ال،ػ ا   ػوالؿ ال 9وبألخؿ الاو    الاج ر 
 ء وءابنـ ال ،اجإل، والاب،ألي ا خ رالاا  والاو    الابنألجءجإل الاءبرب،إل بنـ 

و ءػػا  بػػو ال  اػػال الاءػػوألوألي، اج راػػ  ب واػػ  رالاباألجػػأل اػػا   ج بػػ   ػػو بخ جػػإل المسػػ ـ ءػػف كػػؿ   
و ػو بنػلال  10از  ءف  اػزال  الااا اجػإل، ثػـ الا ءػؿ  اػال ال جا ػ  خاا،ػا ء وػا،  اػال  ػألر المءكػافر 

ال جخ،ػػ   ساسػػا  اػػال الاف ػػص الاخ ػػألي الانػػاألؼ الاػػال باػػوغ الافنػػـ الا،ػػ ج  اء ا،ػػأل المسػػ ـ، الاء خػػ
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وبخ جبنا ءف الاشوال   والابألع الا رجبإل والاألخجاإل  خنا، ثـ ال ابناأل اا ال جا نا خ جإل  ،ػجاإل بءػا جوػءف 
 ال األا ب ث ءاأل ال ءإل 

ءػا  ػو ء اواػإل  وج وؿ الاشػج  جوسػؼ الا روػاوي ء ّراػا ووال،ػفا الاباألجػأل رالف الاباألجػأل اشػا     
الا وألا ب  الاال ءا كاف  اج  جـو خشأ وظنر، ب جث جبألو ءع  ألء  كأخ  األجأل، ولاػؾ بب وجػإل ءػا و ػف 
ءخػػ  وبػػرءجـ ءػػا باػػا    و  ج خػػا باألجػػأل  الظنػػار طب ػػإل األجػػألا ءخػػ ، بػػؿ ج خػػا الا ػػوألا بػػ  الاػػال  جػػث 

و ػػػو بنػػػلال  11و،ػػػ ابب  وءػػػف بػػب نـ بإ سػػػافر  –،ػػػاال الع  اجػػػ  وسػػاـ  –كػػاف اػػػا  نػػػأل الارسػػوؿ 
الاب ججػػػػر وال باػػػػا  خ ػػػػو الااألجػػػػأل،  ف اػػػػا لاػػػػؾ الببػػػػألالع والابػػػػرال   اػػػػال الا  جػػػػألا  ج خػػػػاالاء خػػػػال، اػػػػجس 

خءػػػا ء ،ػػػوأل  الا ػػػوألا بااووػػػع الاػػػرال ف الاػػػال الاءخبػػػع، وء ااابػػػ  بءػػػا ورأل زءػػػف المسػػػ ـ  الا،ػػػ ج إل، وال 
،  بػال ألجف جا  ءا الخ ءس ءػف الاػمال وؿ،  جث كاف خ جا ب جألال  ف الاو    والابألع، الخ  ء اواإل 

 الاءسباألال   وجساجرالابطورال  جب ال ألال ـ الاف ااجإل جوالك  

وج راػػػ  الاءفكػػػر ء ءػػػأل  ءػػػارا ب واػػػ : رالزالاػػػإل ءػػػا طػػػر   اػػػال ال ،ػػػوؿ والاكاجػػػا  والا سػػػءا     
ال ساسجإل ءءا جب ارض ءع رو نا وء ا،أل ا  ال ءر الاػلي جكشػؼ  ػف ب ػا   ػل  ال ،ػوؿ وج جػأل ا 

اا ءسػب ألثا  ال ءػور، وءػا اػأّل وجسػباأّل اػا وال ػع الا جػاا،     باا   خجإل وال ابناأل كا بف ؿ ا انا 
افج   وألا ا  ج إل الالال ، والسباناـ ا والءػؿ الاثبػا ، و سػءاب ، ءػع الوػااا  األجػألا ب ػاا  الااألجػأل اػا 
الطار ال ،وؿ والاثوالب ، ب جث جبـ اا وػارا لاػؾ ال بسػاؽ الاػلي جا ػؿ  اوػر ا ال ءبػألالأل الاءبطػور 

 12ااو رجإل اا بخا نا الا ألجـر اا سءا  ال ،اجإل والاثوالب  ال

افا  لال الاب رجػؼ الشػارا الاػال خ،ػا ص الاخطػا  الاباألجػألي و  ألالاػ  وء ا،ػأل   الخػ  ءػخن     
ءػػف  جػػث ء ا،ػػأل ،  اػػؿ راػػع ءػػا ا ػػؽ بػػ  ءػػف  والافنػػـ الا،ػػ ج جف اّاػػألجف  ػػاألؼ الاػػال ال ػػاألا الا ػػرال ا

اػػػا الخبشػػػار اػػػبس  و ألخػػػس  و الخ رالاػػػا  اػػػا اػػػو ر الا  ج ػػػإل، والابػػػا كاخػػػ  كانػػػا  والءػػػؿ سػػػا ء  
الاءفػػػا جـ الاخاط ػػػإل  خػػػ   والاباألجػػػأل كػػػلاؾ ءر ػػػوف اخاا ػػػ ، ال بءػػػاأل الا   خجػػػإل وال ابنػػػاأل  اػػػؿ انػػػـ 
ءبطابػػا  الاوال ػػع الاػػرال ف، وءػػا ج ءاػػ  ءػػف ءسػػباألال  وربطنػػا باءاػػإل الاء ا،ػػأل الاألجخجػػإل وثوالببنػػا  انػػو 

ألؼ الاػػال خاػػؽ خطػػا  جبفا ػػؿ اجػػ  ءاوػػا ال ءػػإل ب اوػػر ا وءبطابابنػػا الارال خػػإل والاءسػػب باجإل، الخػػ  جنػػ
بوال،ػػؿ بفػػػا اا بخػػػا  ءاسػػس  اػػػال ركجػػػزبجف  ءػػا الابػػػرالث والا   خجػػػإل، ابػػاابرالث وال ابنػػػاأل الا   خػػػا 
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جءكف باألجأل اكرخا المس ءا باألجألال ءبوالزخػا، جاسػس اخنوػإل  وػارجإل السػ ءجإل ءبوالزخػإل، ب جػألا  ػف 
 الابنور والابطرؼ 

 االجتهاد ( ثالثا: عالقة التجديد ببعض المصطمحات: ) التجدد، الحداثة،   

الاػلي  ااأل اػإل  اػال الاء خػال خفسػ  المسػ ءاءبألالواإل اا اكرخا ء،طا ا  كثجرال ءا بسبخألـ   
لاػػؾ الل جب ػال الاباألجػػأل ءبءجػػزال  ، غجػػر  ف ال ءػػر  ب ػأل ءػػف اجػألؿ  اجػػ  الاباألجػأل، وال  ػػألالؼ الابػػا ج ،ػأل

الاب ػػػػو   أل الاػػػػلي جشػػػػجر الاػػػػال اءاػػػػإل الاباػػػػألّ   و  ألالاػػػػ   وءػػػػف باػػػػؾ الاء،ػػػػطا ا  خػػػػلكر: بخ،ا ،ػػػػ
والابطورال  الابا بطر  بطرج إل با ا جإل  اػال ءخباػؼ الاءخظوءػا  الافكرجػإل الاسػا ألا، وكػلاؾ خبجاػإل اءاػإل 

و ػػػو بنػػػلال  13الاب جػػػرال  والاب ػػػو   الابػػػا بظنػػػر اػػػا ءاػػػاؿ الا جػػػاا ال ابءا جػػػإل والابخػػػا ال  الابارجخجػػػإل 
خػا الخوػاع المسػ ـ  واخا بااباألأل اا المس ـ  و الافكر المس ءا الخءػا ج جخباؼ  ف الاباألجأل،  ف 

اب و   الا ،ر والاب جرال  الابا   ألثبنا  وارب ، وا ا  بلاؾ ءساجرال وخاو ا انػا، وبنػلال الاء خػال 
وءػا اػا الا وػارا الا ربجػإل ءػف انػا   وال  ػألالثجا  غرجبػإل  خػ ، و  ج ػوأل اػ   ،ج ع خاط بجف المسػ ـ

خءػػا الاباػػألأل اػػا بػػلاؾ  وػػورال ال  با سػػـ، كػػوف  ػػلال الاباػػألأل اػػا المسػػ ـ اػػجس ج خػػا باألجػػأل  الاػػألجف وال 
الاػػألجف  والافػػرؽ بجخنءػػا  ف ال وؿ  ػػو طرجػػؽ ابخ جػػإل المسػػ ـ ءءػػا ا ػػؽ بػػ  ءػػف ث ااػػإل الااا اجػػإل، و ءػػا 

 14الاثاخا انو طرجؽ اء ءسإل الااا اجإل 

وجخباػػؼ كػػلاؾ  ػػف ء،ػػطا  الا ألالثػػإل الاػػلي الربػػبط بػػاافكر الا ربػػا الا ػػألجث، الاػػلي باػػاوز      
را األجػػألا بخوجرجػػ ، رالا ألالثػػإل بء خا ػػا الا ربػػا،  ػػا الابخػػوجر ءر اػػإل الابسػػاط الاكنخػػوبا وأل ػػا الاػػال  وػػا

ال وروبػػا الاووػػ ا الا اءػػاخا، الابػػا بأسسػػ   اجنػػا ث ااػػإل  ،ػػر الاخنوػػإل ال وروبجػػإل الا ألجثػػإل، والابػػا 
الخنا الخباا الافكػر الا ربػا الا ػألجث، وبءثػؿ  15  اء   طج إل ء راجإل ءع الاءوروث الاألجخا الا  وبا  ر 

ا ربػػا، ءر اػػإل الا طج ػػإل والاء ػػاألالا افكػػر الا ،ػػور الاوسػػطال وبرالثنػػا بألالجػػإل ءر اػػإل األجػػألا اػػا الافكػػر ال
الاػػألجخا  بجخءػػا الاباألجػػأل جبأسػػس  اػػال  ػػلال الاءػػوروث المسػػ ءا  وػػارجا كػػاف  ـ ألجخجػػا، وجخظػػر الاجػػ  
با ببػػػار  اػػػز ال ءػػػف الابخػػػا  الا وػػػاري الااألجػػػأل والابأسػػػجس ااخنوػػػإل الااألجػػػألا، الخػػػ  خطػػػا  جبفا ػػػؿ اجػػػ  

بػاا جـ الا وػارجإل الاء ا،ػرا والخاازالبنػا، و ػو بنػلال جػاءف بػاابرالث  ،الاءوروث الاألجخا والخاػازال  الاسػاؼ
  ك ا إل بسب ؽ ال جا  ء ااءنا -خا،إل الاألجخا ءخ  -
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وءػػػف الاء،ػػػطا ا  الاءبألالخاػػػإل ءػػػع الاباألجػػػأل، جبػػػرز ء،ػػػطا  ال ابنػػػاأل، الاػػػلي ج ،ػػػأل بػػػ     
 راػ  الاشػوكاخا وج 16و ػو ء ابػؿ ااب اجػأل والم بػاط  ،ب ،جؿ الا اـ باا كـ الاشر ا، والاوظجفإل الا ءاجػإل

بأ،ػجؿ اػا برالثخػا  ابنػاألوا  17 ب وا : ربػلؿ الاوسػع اػا خجػؿ  كػـ شػر ا  ءاػا بطرج ػإل ال سػبخباطر
الاػػألجخا بػػخص الا ػػألجث الاشػػرجؼ  ا ػػأل روي  خػػ  ،ػػاال الع  اجػػ  وسػػاـ،  خػػ  اءػػا  رالأل  ف جب ػػث ء ػػالال 

:   وا بكبا  الع،  اؿ: اإف اـ باػأل اػا كجؼ ب وا اللال  رض اؾ  وا ؟  اؿ «الاال الاجءف  اؿ:
كبػػا  الع؟  ػػاؿ: ابسػػخإل رسػػوؿ الع،  ػػاؿ: اػػإف اػػـ باػػأل اػػا سػػخإل رسػػوؿ الع و  اػػا كبػػا  الع؟  ػػاؿ: 
الابنػػأل بر جػػا و  ااػػو، اوػػر  رسػػوؿ الع ،ػػألر  و اؿ:رالا ءػػأل ع الاػػلي وّاػػؽ رسػػوؿ الع اءػػا جروػػا 

 18 »رسوؿ الع

الاباألجػأل، وااجػإل وػرورجإل و ساسػجإل اب  ج ػ   انػو جبء ػور وال ابناأل بنلال از  ءف خطػا    
جاػاأل   وؿ السبخباط ال  كاـ الاشػر جإل ءػف الاخ،ػوص ال ،ػاجإل  اػؿ الاب اءػؿ ءػع الاءسػأاإل الاوال  ػإل، وال 
 ػػؿ شػػر ا و ءاػػا انػػا  و ءػػا الاباألجػػأل اأوسػػع ءػػف  ػػلال، الخػػ  ء اواػػإل م جػػا  ء ػػااـ الاػػألجف وء ا،ػػأل  

خػػػزالؿ  جءػػػ  وء ااءػػػػ  وغاجابػػػ  الاكبػػػرى  اػػػال و ػػػػا ع والا فػػػاظ  اػػػال خ ا ػػػ ، بإب ػػػاأل الاشػػػػبنا   خػػػ  ، وال 
وءسباألال   جاا ال ءإل،  بال بب ال  ّجإل  اورا بنوجبنا، و و بنلال جءس كؿ ءجاألجف الا جػاا، الاألجخجػإل 
والاسجاسػػػػجإل وال ابءا جػػػػإل وال  ب،ػػػػاألجإل والاث ااجػػػػإل وغجر ػػػػا ءػػػػف الاءجػػػػاألجف، ال   ف خاػػػػاا  ػػػػلال الاباألجػػػػأل 

افػا كػؿ باألجػأل     ءا ب بااػ  ال ءػإل اال ال بءاأل ااجإل ال ابناأل افبا ببار  ءشرو ا  وارجا، ب ااإل ال
اء ػال   الابناأل، واجس اا كؿ الابناأل باألجأل، والاءاألأل ءابنأل، واجس الاءابنأل بااوػرورا ءاػألألالاللف 

بػف ابػؿ اػػا  واػ  ر ابنػأل بر جػػا و  ااػور  ػػو ءابنػأل واػجس ءاػػألألال، الخػ  سػجابنأل اػػا الجاػاأل ال  كػػاـ 
ءػػا خّ،ػػ   اجػػ  الاخ،ػػوص الاشػػر جإل، واػػجس ال جػػا   كػػـ  و  ءػػر ألجخػػا  الاشػػر جإل الاءخاسػػبإل اػػا  ػػألوأل

طءسػػ  ب ػػاألـ الازءػػاف، الخػػ  سػػج بءأل ااجػػإل الا جػػاس الاشػػر ا ءػػث   سػػبخباط الا كػػـ الاءػػرالأل، ااا جػػاس  خػػا 
الابنػاأل واػجس باألجػألال،  ألاػ  السػبخ ص  كػـ ار ػػا ءػف خػص  ،ػاا باء نءػا  اػإل ءشػبركإل، و ءػػا 

ال ػػاألا  ػػرال ا وانػػـ الاػػخص الاػػألجخا اء راػػإل ظرواػػ  وء ا،ػػأل ، الاباألجػػأل اأوسػػع ءػػف  ػػلال، الخػػ  جبوػػءف 
وءف ثـ الس اط   اال  ءر األجأل  بال جب ال انلال الاخص  وورال ألال ءا، وبباسػأل اػ  خا،ػجإل الاشػءواجإل 

 وال سبءرالرجإل الاف ااإل 
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 رابعا: مبررات مشروعية خطاب التجديد في الفكر اإلسالمي المعاصر:  

الافكػر المسػ ءا الاء ا،ػر، ءػف  جػث  ػو خطػا   جخءا خب ألث  ػف خطػا  الاباألجػأل اػا 
سػا ء  اػا بػروز ،   خػاؾ ءبػررال  بألجؿ اخطابا  الافكػر الاخنوػوي الابػا كاخػ  سػا ألا، اػ  شػؾ  ف

و  طبػػ  ءشػػرو جإل الا وػػور وال سػػبءرالرجإل، خ،و،ػػا و ف الاباألجػػأل ج خػػا اػػا ء ،ػػأل  الا ػػاـ باػػاوز 
 إل ال ءإل  وء اواإل ب ألجـ خفس خطابا األجأل جسا ـ اا ج ظ ، وواع الارال ف

 أوال: المبرر التاريخي:   

ب جش ال وطاف الا ربجػإل والمسػ ءجإل وبػا خص ءخػل الا ػرف الاباسػع  شػر  زءػا   ػّز   ػ ع 
وبخجإل كجاف واوأل ا  اال ءسػبوى ءخباػؼ ال ووػاع وال ،ػ ألا، وكاخػ  الاخبجاػإل بخاػؼ وركػوأل   ػل  

ف  ػػػلال ال  بفوػػػؿ ال ووػػػاع الاءأسػػػاوجإل السػػػبأل   وػػػرورا ال ػػػألالث ب ججػػػر خ ػػػو ال اوػػػؿ، واػػػف جكػػػو 
وكشػػف   ػػف الخبكاسػػإل واشػػؿ  ،و ػػع شػػألجأل الابػػأثجر 1967خطػػا  الاباألجػػأل الافكػػري  ا ػػأل كػػاف انزجءػػإل 

خطابا  الاخنوإل والاب ججر، سوال  الاءخاألجإل باا وألا الاال  ءااأل الاءاوا والسػباناـ الا بػر ءخنػا،  و باػؾ 
ا  ءػف  زءػإل  اػال الاءخاألجإل بورورا بااوز الاءاوا وال باا  خ و  وارا الا ر ، اكؿ  ػل  الاء طجػ

ءسػػػبوى ءخباػػػؼ ال ،ػػػ ألا، وكػػػلاؾ اشػػػؿ خطابػػػا  الاب ججػػػر الاسػػػا ألا، خا ػػػ  الا ااػػػإل الاءاسػػػإل الاػػػال 
خطا  جبطا  اخاا    رال ا بارجخجػإل اءسػار الافكػر  19خطا  الاباألجأل الافكري اا كؿ اروع الاء راإل 

خنوػإل المس ءا،  بال بببجف ءوالطف الا وا، وب ػرؼ  سػبا  الافشػؿ الاػلي ا ػؽ بخطابػا  وءشػارجع الا
 الا ربجإل المس ءجإل 

و ف الاباألجػػأل خطػػا  جخ،ػػ   ساسػػا  اػػال بػػرالث ال ءػػإل بنػػألؼ الابخ جػػ   ػػف ءػػوالطف الا ػػزا 
والاخاا ا  الابا ،خ نا  س اخا، والا اباإل اإل جا  بءػا جبوالاػؽ وءبطابػا  الا ،ػر، اإخػ  بنػلال الاء خػال 

الاشػػ و   ءػػؿ  وػػاري  ػػاألؼ الاػػال الكبشػػاؼ الابػػارج  الاػػلي  ،ػػب  ءطابػػا  وػػارجا جخػػبا  واػػألالف 
الابا ثإل  ف الاخنوإل، و و كلاؾ  ألالا ااب ث اا الانوجإل وء راإل   ج إل الاػلال ، وبفوػا  جػبـ الكبشػاؼ 
الاػػػب  ـ والابفا ػػػؿ بػػػجف الا اوػػػر والاءاوػػػا، طااءػػػا  ف الا وػػػارا  ػػػا  ،ػػػجاإل برالكءػػػا  الاءاوػػػا 

 20ءءبزاإل بو ا ع الا ،ر الابا  ءابنا ظروا  الاسا ألا 
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نوجإل  ءبخا وبارجخنا،  ل  ال ءػإل الابػا  ،ػب   خطا  الاباألجأل اللف ورورا ءا إل ءرببطإل ب
ب جش وج   الانػزال ـ والابرالاػع بسػب  غجػا  ااجػا  اا اػإل بإءكاخنػا الاءسػا ألا اػا ءوالانػإل الاب ػألجا  
و خطار الا زو الاخاراا، ءاألجا كاف  ـ اكرجا، غزو  ّثر بث اابػ   اػال خءػط الابفكجػر المسػ ءا، الاػلي 

ب ا ػػػؿ  ػػجـ باػػػؾ الاث ااػػإل الا ازجػػػإل، وواػػوأل  اباجػػػإل   ،ػػب    ،ػػوف ء وءابػػػ  ببنػػاوى وبب،ػػػألع بف ػػؿ
   بواخنا والاأل وا الاجنا ءف  بؿ اءنور والسع، وخخ  اكرجإل ألالخؿ ال ءإل 

ورغػػػـ واػػػوأل بجػػػار اكػػػري اخػػػر ب،ػػػألى انػػػل  الا ءاػػػإل الاث ااجػػػإل الا ازجػػػإل وأل ػػػا الاػػػال الابءسػػػؾ  
خا  بسػػػب  وػػػ ؼ باابػػػارج  الاث ػػػااا والا وػػػاري امءػػػإل وال  بءػػػا  بػػػ ، ال   ف  ػػػل  الاء اواػػػإل اػػػـ بػػػ

ءخنانػػػا الاػػػألال ا الاػػػال ال جػػػا  الاءوالرجػػػث، اكاخػػػ  الا ،ػػػجاإل ا ػػػألالف ء وءػػػا  ال ءػػػإل وبفكػػػؾ الاشخ،ػػػجإل 
المس ءجإل، بسب  غجػا  راجػإل أل ج ػإل ووالوػ إل  ػاألرا  اػال بشػخجص ءػوالطف الاػألال  وال بػرالا الاءخاسػ  

اػا ءف الاألوال ، اا ء ابؿ بخاءا روا الم اا  والاش ؼ ب وارا الا ر ، الالي والك  لاؾ الاوػ ؼ 
 21الاوالزع الاألجخا والاش ور بءرك  الاخ ص 

 ثانيا : المبرر المعرفي :  

ا خفنـ ءف الاباألجأل بأخ  جبوءف ال األا  رال ا الابرالث  ػرال ا ببوالاػؽ ءػع روا الا ،ػر، وبأخػ  اءّ 
خطػػا   ػػاألؼ الاػػال ال ػػألالث بفا ػػؿ بخػػا  وخػػّ ؽ بػػجف بػػرالث ال ءػػإل و ،ػػاابنا ءػػف زالوجػػإل، والاء ا،ػػرا 

 خرى،  و اخ ؿ الخ  خطػا  ال جػا ا بءػا جسػاجر ءبطابػا  الا جػاا الاء ا،ػرا، وث ااإل الا ،ر ءف زالوجإل 
اإخخا خألرؾ  ف الا ااػإل الاػال الاباألجػأل ببرر ػا باػؾ الا ااػإل الاػال ء راػإل   ج ػإل ء خػال الابػرالث الاػلي جرءػز 

  ،ااإل ال ءإل، وء خال الاء ا،را وءا ب ءا  ءف  جـ  وارجإل، والخاازال   اءجإل وب خجإل ءب ألألا 

  جطا خػػػػا وج ّراخػػػػا ب  ج ػػػػإل الا   ػػػػإل بػػػػجف الاءاوػػػػا والا اوػػػػر، الخػػػػ  خطػػػػا  وػػػػروري كوخػػػػ
ال ،ااإل والاء ا،را، ال خا والآلخر، الالال  والا جر، الاخ،و،جإل والا ااءجإل  اإلال كاف خطػا  ال ،ػااإل 
ء ألس ااءاوا، ءبطرؼ اا الاأل وا الاج ، وكػاف خطػا  الاء ا،ػرا ء ػألس اث ااػإل الا وػارا الا ربجػإل، 

اال ال بواف  جءنا، اإف خطػا  الاباألجػأل بءفنوءػ  الاػلي لكرخػا  ءبطرؼ كلاؾ اا بءاجأل ا والاأل وا ال
 و ب رجفا وسطا،  األؼ الاال رسـ ء ااـ خنوإل  ربجإل السػ ءجإل ج ػرؼ اجنػا اجػؿ ال ءػإل الا اوػرا 
ثروبػػػ  الابرالثجػػػإل وءػػػا جخب ػػػا ال ػػػاألا ب ثػػػ   و طر ػػػ ، وكػػػلاؾ ج ػػػرؼ الخبػػػاا الا وػػػارا الاء ا،ػػػرا الابػػػا 
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ألوف ال خسػ    ػف  ،و بفاألجػ  وطر ػ  بب ػا ا ااجػا   ءبخػا  ،،خ نا الا ر ، وءا جخب ا ال خل ءخنا
  وجبنا 

و ف خطػػا  الاباألجػػأل جخ،ػػ   اػػال اكربػػا ال ،ػػااإل والاء ا،ػػرا واػػؽ راجػػإل ب اجاجػػإل خ ألجػػإل، 
ا  شؾ  خػ  ء اواػإل ا ااػإل ابخاػجص الافكػر المسػ ءا ءػف ال و ػاـ الابػا كاخػ  بػرالوأل ، ءػف خاا ػا  

 ف خطابػػػا   1967ا الاخنوػػػإل  ا ػػػأل  باخػػػ   زجءػػػإل اػػػا الاب ػػػوؿ الاػػػال ءابءػػػع  ػػػألالثا، وواػػػوا ءسػػػجر 
الاخنوإل الا ربجػإل والمسػ ءجإل اجسػ  سػوى  وػ اث   ػ ـ، و ف بخجػإل ءابء ابخػا   بر ػال الاػال ءسػبوى 
الاءخااسػػإل الا وػػارجإل اا ػػر ، اكػػاف  ػػلال ال ءػػر ء فػػزال  اػػال الا ػػوألا الاػػال  ػػرال ا الابػػرالث  ػػرال ا ء راجػػإل 

 ف خفنػػـ  ف ال جػػا  بػػرالث الاءاوػػا   ج خػػا ء اكػػاا ا اجخػػا  22خ ألجػػإل، واجسػػ  ءاػػّرأل  ػػرال ا الابرالرجػػإل 
ء اكػػاا جكػػوف اجنػػا  ونػػـ ااءشػػك  ، بػػؿ  ػػالاسػػاؼ اػػا بفا،ػػجؿ  جػػابنـ وطػػرؽ سػػجر ـ و سػػااج   اّ 

الاءػػػوالطف ءبػػػأل ا اءػػػا  ػػػو  ،ػػػجؿ، اج بءػػػأل خظػػػرا الاسػػػاؼ الاءثءػػػرا اػػػا  ػػػ ا الاءسػػػا ؿ الاءطرو ػػػإل، 
نا وءسػب ألثا الّجا ػا، و جخنػا سػجكوف  ػلال وجسب ألثنا ءسبأخسا بنا اػا الا اوػر   ء اكجػا الاثءػرا خفسػ
 23الم جا   ا إل و،اجإل بجف  جـ الاءاوا والا جاا الاء ا،را 

والاباألجأل بنلال الاء خال، ج،ب  خطابا وػرورجا و سػاوبا ء راجػا، الل بػ  ب ػرؼ ءخا ػ  الاسػاؼ 
وا ااجػػػإل  سػػػااجبنـ الا جءجػػػإل والاسػػػاوكجإل والاء راجػػػإل اػػػا ءوالانػػػإل ءػػػا جسػػػب ألث ءػػػف  وػػػاجا ب بػػػاا الافنػػػـ 

ف ءػػف الابءججػػز بػػجف  ءاجبػػا ال جػػا  الابػػرالث الابرالرجػػا، وال  جا ػػ  بف ػػ  الا ػػ ا، و ػػو كػػلاؾ خطػػا  جءّكػػو 
ظروا  و  ألالث   ااا ءاجإل ال واػال سػابجإل، الخنػا ء اواػإل ا،ػّ   جػاا الا ،ػر اػا  والاػ   جػاا الاسػاؼ، 
وبكػػػػػرجس اااءػػػػػوأل والارا جػػػػػإل،  ءػػػػػا الاثاخجػػػػػإل انػػػػػا  ءاجػػػػػإل ءبأل ػػػػػإل بفا اجػػػػػإل، جب  ػػػػػؽ بفوػػػػػانا بوالاػػػػػؽ 

 ،جا  ال ءإل و وجبنا ءع ءبطابا  ور اخا  الا وارا الاء ا،را خ،و 

 ثالثا: المبرر الديني:   

 والابفا ػػؿ ءػػع  وػػارال  وشػػ و  ءب ػػألألا ،ءػػع ب ػػاألـ الازءػػاف، والبسػػاع ر  ػػإل الخبشػػار المسػػ ـ
الاال لاؾ الا ػزو الاخػاراا الانػاألؼ الاػال طءػس  ػجـ المسػ ـ و وػارب ،  جواؼوءبباجخإل اا ث ااابنا، 

- وكلاؾ و ؼ الاوالزع  الاألجخا اػألى الاءسػاءجف، خ،و،ػا ءػع ءظػا ر المغػرال  الا وػاري الا ربػا 
سػػا أل اػػا الخبشػػار ال خ رالاػػا  والاانػػا   والابػػألع، والخػػب ط الا،ػػ ج  باافاسػػأل، وال ،ػػجؿ  -كػػؿ  ػػلال
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بااػػألجف الا ػػاازا خطابابػػػ   جخجػػإل،  بػػػال  ،ػػب  المسػػ ـ جخ ػػػ بااوالاػػأل، وكثػػر  الاخطابػػػا  والاطػػرؽ الاأل
اكاخػػ  الا ااػػإل بػػلاؾ ءا ػػإل ابطنجػػر المسػػ ـ واػػ   برج ػػ   ، ػػف ءسػػاجرا الاب جػػرال  الا األثػػإل وء ا،ػػأل 

 24وظجفإل   بب  ؽ ال  بفوؿ انوأل الاءاألألجف  و ا وخور الشرال   ءف األجأل،

ء   و  كػاـ ا نجػإل ءرببطػإل ا أل  ا   بامس ـ سوال  اا ااخ  الاف   وءا بوّءخ  ءػف ء ػا
بػػػػااوال ع،  و اػػػػا ااخػػػػ  ال ،ػػػػوؿ الاف نجػػػػإل و بػػػػال المجءاخجػػػػإل، بػػػػألع وب رجفػػػػا  بإءكاخنػػػػا الابػػػػأثجر اػػػػا 
ا ااجبنػػػا، بػػػؿ و ػػػأل ببسػػػب  اػػػا طءػػػس   ا  نػػػا، وانػػػلال كػػػاف الاخطػػػا  الاباألجػػػألي بءخباػػػؼ ارو ػػػ  

خ اوبػػ  ال واػػال  الخػػ   وػروري م ػػاألا انػػـ الاػألجف وبطنجػػر  ءػػف ركػػاـ الابػألع والاخرالاػػا  والا ػػوألا بػػ  الاػال
خءػػا ال جػػا  ا ااجبػػ  الابػػا كػػاف  اجنػػا  بػػال جب ػػال  باألجػػأل   ج خػػا الاءسػػاس بااػػألجف بب ججػػر  وبطػػوجر ، وال 

 25اّ ا  ءساجرال ابطورال  الا جاا ور اخا   وارا الا ،ر 

الاػػػألجف المسػػػ ءا ببشػػػرج اب  الاءخبافػػػإل، كػػػاف اجءػػػا ءوػػػال ألوال  ء اااػػػا وشػػػفا  ألال ءػػػا  ءػػػإل 
،ػػػجؿ  جابنػػػا، وسػػػجب ال كػػػلاؾ ألال ءػػػا  واػػػجس  اػػػز الاءسػػػاءجف ء،ػػػألر   اػػػز المسػػػ ـ، ء جطػػػا ببفا

خءػػا   ألوف ب  جػػؽ   ػػألالانا، اجكػػوف خطػػا  الاباألجػػأل ءفبا نػػا اػػا  اػػز خطابػػابنـ الاءب ػػألألاألجػػخنـ، وال 
ال األا باألجأل ءاأل ا، وال  جا  ء ااـ الاألجف المس ءا وخألءبػ  ءػف خػ ؿ الاء ااظػإل  اػال روا وء ػااـ 

الاألجخا الخءا ج خا الاباألجأل  ءر الاألجف، اخ ف   خخكػر  ف جكػوف الاػألجف  ػأل  جء  الا ااءجإل،  ف الاباألجأل 
 اـّ بكؿ بفا،جؿ الا جاا، اكف  خاؾ ء اء   وساوكجا  األجألا اـ بكف سا ألا زءػف  وػارا المسػ ـ 
ال واػػػال،  و الف  خػػػاؾ ءسػػػباألال  األجػػػألا اػػػا ،ػػػوربنا وظا ر ػػػا، بجخءػػػا   ج بنػػػا وأل  بنػػػا اجسػػػ  

ث  ب،ػػورا  خػػرى، وكػػؿ  ػػل  الاء طجػػا  بسػػبأل ا ال ػػاألا الاف ػػص والا ءػػؿ باااألجػػألا، ا ػػأل سػػبؽ و ػػأل
 اال السبخباط ال  كاـ الابشرج جإل الاءخاسبإل، ءف خ ؿ الا وألا الاػال ال ػاألا  ػرال ا وانػـ الاخ،ػوص   ػل  
ب ػا   الا،ورا الابا جبااال اجنا الاخطا  الاباألجألي الخءا  ا خألءإل ااألجف ءػف خػ ؿ الاء ااظػإل  اجػ  وال 

 26اجس ال ألالث األجأل اج  ب ااجء  ألال ءإل الابألاؽ، و 

واءا كاف الاباألجأل الاألجخا الخءػا ج خػا الا ػوألا الاػال ءخػابع و ،ػوؿ الا  جػألا وال بءاأل ػا سػخألال اػا 
شػػاوف الا جػػاا وخوالزانػػا، انػػو بنػػلال  اءػػؿ ا فػػظ الاػػألجف بء اربػػإل الابػػألع وءػػا جافػػؽ الاجػػ  ءػػف الوػػااا  

ءخاب نػػا ال واػػال، افنػػـ  بزججفجػػإل، وج ػػوي المجءػػاف والابءسػػؾ بب ػػااجـ المسػػ ـ الا،ػػ ج إل، كءػػا كاخػػ  اػػا
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ال ءػر الاألجف  اال   ج ب  واؽ راجإل باألجألجإل الخءا جسا أل اا بآاؼ الاءابءع وء اربػإل  شػكاؿ الافر ػإل، 
اػػػا  –،ػػػاال الع  اجػػػ  وسػػػاـ  –المجءػػػاف بوػػػرورا الا ػػػوألا الاػػػال كبػػػا  الع وسػػػخإل خبجػػػ   ػػػوي ج الاػػػلي

ال ءػإل، الخػ  اللف ااجػإل وسػبجؿ  السبخباط ال  كاـ الاءب ا إل بءخباؼ الاخوالزؿ والاءسباألال  الابػا بظنػر اػا
اءثػؿ  27اباسجأل ء ا،أل الاشرج إل المس ءجإل وءا  ءاب  ءف ء ااـ اػا ءجػاألجف الا بػاألال  والاء ػاء   

 ل  الاءجاألجف  أل بطر   اجنا طػوالر  وءسػباألال  بػ ـز سػخف الاب ججػر الا وػاري، وب بػاا الاػال  كءػإل 
ب ا الاػػػألجف  ا ءػػػا و جءػػػ  اػػػا الاب اءػػػؿ ء نػػػا،  كءػػػإل جبوػػػءخنا خطػػػا  الاباألجػػػأل الاػػػلي ب وػػػور  سػػػج

 وء ا،أل  سبباسأل اا ظؿ  ء   الابشوج  الابا بطاؿ المس ـ 

كءػا بظنػػر الا ااػإل الاءاسػػإل ااباألجػػأل الاػألجخا، بػػااخظر الاػال ءػػا  ،ػػب  ج ػرؼ باسػػب  ؿ الاػػألجف 
 غػػرالض خف جػػإل، وخألءػػإل الاء،ػػاا  الاوػػّج إل، اخاػػأل اء جػػا  و  ػػزال  ببػػرر  رالرالبنػػا باسػػبخألالـ الاػػألجف 

ا ػػأل  28 اػػ  وءووػػ  ، اج،ػػب  ءاػػرأل  ألالا ا سػػبثءار اػػا ءسػػا ؿ ألخجوجػػإل اخجػػإل السػػبخألالءا اػػا غجػػر ء
 ،ػب خا خسػءع اػا خطابػا  الاسجاسػججف ال بءػاأل الاخ،ػوص الاألجخجػإل كػأل  ؿ جب ااػوف بنػا اػا ببرجػر 
ءػػوال فنـ ءػػف ألوف انػػـ أل جػػؽ ااء ،ػػأل الا  ج ػػا انػػا وظػػروؼ خزوانػػا  الّف الاسجاسػػا الا ػػاكـ ءػػث   ػػأل 

جػػا  جنػػا الاػػػلجف اءخػػوال  طج ػػػوال الع  « ا الاػػال وػػػرورا طا ػػإل واػػا ال ءػػػرج بءػػأل الاخطػػا  الا راخػػػا الاػػألال
»…و طج ػػوال الارسػػوؿ و واػػا ال ءػػر ءػػخكـ

و ػػألـ الاخػػروا  خػػ  ءػػف ءفنػػـو وػػّجؽ،  ػػو ءخػػع الافبخػػإل  29
والا فػػػاظ  اػػػال ال سػػػب رالر،  و خألءػػػإل اء،ػػػا ب  الاءبءثاػػػإل اػػػا الاب ػػػا  اػػػا الاسػػػاطإل، ءػػػف ألوف ألرالجػػػإل 

خءػػا ال  ػػـ ءاػػا  الاػػخصالاءنػػـ  خػػأل  ظػػروؼ  و  سػبا   بااء ،ػأل انػػلال الاخطػػا  وظرواػػ   ااػجس ، وال 
وفا  الاءشرو جإل  اال ءوءوف خطاب  وغاجاب    اا لاؾ واوأل سخأل ألجخا ااببرجر وال 

وكػػػػلاؾ خاػػػػأل اػػػػا خطابػػػػا  الاػػػػب ض كءػػػػا  ػػػػو الا ػػػػاؿ  خػػػػأل الابجػػػػار الاخ،و،ػػػػا، ال بءػػػػاأل 
ال ػاألا  ػرال ا  وبخوجؼ  ، ا  الاخطا  ال ابناألي الاألال ا الاػال وػرورا ءوالانإلالاخ،وص الا راخجإل ا

الاجػػـو  كءاػػ  اكػػـ ألجػػخكـ  «وانػػـ الاػػألجف، والا ءػػؿ  اػػال باألجػػأل ، ءسػػبخألجف اػػا لاػػؾ الاػػال  واػػ  ب ػػااال 
افػا  ػػلال الاػػخص الا راخػا اػػا ز ءنػـ ءػػا  ػػو  30 » و بءءػ   اػػجكـ خ ءبػا وروػػج  اكػػـ المسػ ـ ألجخػػا

ا جػاا، واػجس   بكػؿ شػاوف الألاجؿ كاؼ اسأل با  ال ابناأل طااءا  ف رسااإل المس ـ  أل الكبءا  و اّءػ
والاخػبش اجػ   ، ءاءخا ال  الا ءؿ بنا كءا  ا، و جاس كؿ الاخوالزؿ الا األثإل بإراا نا الاػال ءاوػا ال ءػإل
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مجااأل ءا ج جسوف  اج  خطابنـ الاأل وي، بؿ والاب ث  ف سػخأل خ،ػا ج بوجنػا،  راخػا كػاف  و  ػألجثا 
  اااػػػػألجف خبوجػػػػا  و ػػػػـ بخطػػػػابنـ  ػػػػلال جكرسػػػػوف الااءػػػػوأل وجراوػػػػوف  وػػػػارا الا ،ػػػػر بكػػػػؿ ءظا ر ػػػػا

المسػػػ ءا ءكبءػػػػؿ اػػػػا ء ا،ػػػأل  الاكبػػػػرى، اكخػػػػ    جءخػػػع ءػػػػف ال ابنػػػػاأل وباألجػػػأل الاءفػػػػا جـ الاءب ا ػػػػإل 
بػؿ جوػروف بػ ،  ػلال  جف،بااء اء  ، بؿ و بال اا ا   الا باألال ، الف  ا   اللف اجسوال جخألءوف الاأل

 باألال  الاألجف الالي جخب ا  ف بكوف ء ااء  وب ااجء  ألال ءإل الا وور وءساجرا ااءب جرال  والاءس

وخبجاإل ااءاإل الاء طجا  الاساب إل، ج،ػب  الاباألجػأل  زءػا م ػاألا انػـ   ج ػإل الاػخص الاػألجخا، با بءػاأل  
 سػػاو  الاء ارخػػإل بػػجف الاخ،ػػوص الاألجخجػػإل والا ػػوألا بنػػا الاػػال الاسػػجاؽ الابػػارجخا وظروانػػا، ااا ااػػإل الاػػال 

وال ابءػػا ا والاسجاسػػا الاباألجػػأل الاػػألجخا جخب ػػا و بػػال بػػابا بثءار ػػا  ف ب،ػػاغ اػػا سػػجا نا الابػػارجخا 
بػػػؿ الخػػػ   ،اؿ اػػػجس لاػػػؾ الاخػػػابع ءػػػف الارغبػػػا  الاشخ،ػػػجإل،  و ال  ػػػوال  الالالبجػػػإلوالافكػػػري، اااباألجػػػأل الافّ ػػػ

و ػػو بنػػلال ءػػخن  اكػػري  31وػػرورا  ءابنػػا  ووػػاع الاركػػوأل والاء اخػػاا الابػػا  ،ػػب    اجنػػا ءابء ابخػػا 
زالاػػإل   ػػاألؼ الاػػال انػػـ المسػػ ـ  اػػال   ج بػػ  ءػػف خػػ ؿ ال ػػاألا  ػػرال ا الاػػخص الاػػألجخا، وانػػـ ء ا،ػػأل  وال 

الاّابس  خ ، بإب األ   ف الابأوج   ال رباااجإل  و ال سبخألالءا  الاخف جإل، الخ  ءػخن  اب،ػ ج  الاءفػا جـ 
ش ا       وؿ الاخص الاألجخا، والا ءؿ  اال ال جا  خطاب  بءا جوءف ب ا  الشرال   وال 

 رابعا: المبرر الحضار :   

وػػػارجإل الاء ا،ػػػرا الابػػػا بوالاننػػػا الاباألجػػػأل وػػػرورا  وػػػارجإل ءا ػػػإل،  ارزبنػػػا الاب ػػػألجا  الا 
ألرالؾ ءا جػػإل ءطااػػ   ال ءػػإل المسػػ ءجإل، ب ػػألجا  بسػػبوا  ببخػػا خطػػا  اكػػري  ػػاألر  اػػال ال بػػوال  وال 

 بػػال بب  ػػؽ الاءسػػاجرا الاسػػاجءإل ابطػػورال  الا ،ػػر وث اابػػ ، وجب  ػػؽ  ،و ااجػػا  المخسػػاف وال ءػػإل ككػػؿ
 ا اشرج إل المس ـ الاب ا  والا وور، باسجألال اء ا،أل ا وال   ا ا ا اجابن

واءػػا كاخػػ   خػػاؾ ارالغػػا  بشػػرج جإل خاب ػػإل ءػػف ظنػػور  ووػػاع  جابجػػإل األجػػألا اػػـ جػػرأل اجنػػا 
ارالزالبػػػ   خػػػص ،ػػػرج   و  ا ػػػألا  اءػػػإل،  ووػػػاع ،ػػػا ب  الابطػػػورال  الا وػػػارجإل والاخءػػػو الاء راػػػا وال 
الاءخبافػػإل، السػػبأل ال ال ءػػر الاب ػػث  ػػف  سػػااج  األجػػألا ااء اااػػإل، كفجاػػإل ببخظػػجـ الا جػػاا ال ابءا جػػإل 

بػػجف  ارالأل ػػا وءػػع الاطبج ػػإل الاخاراجػػإل،  سػػااج  ءبطػػورا بوػػءف ااشػػرج إل ءوالكببنػػا ووػػبط الا   ػػا  
اابطػػورال  الا وػػارجإل وب ابابنػػا، وبا ػػؿ ءػػف المخسػػاف ألال ػػـ الا جوجػػإل،  ػػاألر  اػػال ال خبجػػار الا،ػػ ج ، 
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والبخػػال الاءوال ػػؼ الاءشػػرو إل الاءبءثاػػإل اػػا ووػػع الا،ػػجا الاف نجػػإل الاءخاسػػبإل ا ػػا   الاطػػوالر  الا األثػػإل 
 32األا والاءسا ؿ الاءسب

اجس  الاشرج إل المس ءجإل اللف بااشرج إل الاااءألا، والا راف الاكرجـ خفسػ  ج ػّر بسػخإل الاب ّجػر اػا 
الا جاا، الاؾ ج،ب  الابفكجر الابشرج ا الاناألؼ الاال سّف ووػبط الاػخظـ الابشػرج جإل الااألجػألا، خ،و،ػا 

الف الا ػراف وءػف  جػث  ػو الاء،ػألر  ثػـ 33وػرورا   ءخػاص ءخنػا  المسػ ـ،ءع البساع ر  إل الخبشار 
 ال وؿ اابشػػرجع المسػػ ءا، اػػجس الا ػػرض ءػػف ءباأل ػػ  وبخظجءابػػ  الابشػػرج جإل  ف بكػػوف ءألّوخػػإل  اخوخجػػإل

خءػػا الانػػألؼ الج ػػاظ الاشػػ ور ال سػػءال اػػا المخسػػاف مألرالؾ   ج ػػإل الا   ػػإل بجخػػ   ثاببػػإل ثبػػو  الااءػػاأل، وال 
الابػػا اجنػػا ءػػف ء ػػاخا الاب جػػر والاب ػػألـ اػػا افػػا ب ػػااجـ الا ػػراف  34وبػػجف الع، وبجخػػ  وبػػجف الاكػػوف ككػػؿ 

الاػػػلجف  ؿ اءشػػػاكانـ،  ػػػألوا باخاػػػازال  الاسػػػاؼالا جػػػاا، ءػػػا جػػػوار اكػػػؿ ال اجػػػاؿ ءػػػا ج بااوخػػػ  ءػػػف  اػػػو 
بشػػرج جإل  ءابنػػا الاظػػروؼ اخػػلالؾ، واػػـ جػػأّل وال  خنػػا الافج،ػػؿ  او  كاءػػ ءبػػاأل ووػػ وال ءػػلال   بوػػءخ  

مسػ ءا الاء ا،ػر الاػال ال ػاألا الاخظػر اػا الاخنا ا والاو جأل، و لال ءا جا ؿ ءف أل وال  رااؿ الافكػر ال
ءبػػرّرا، وال  أل ػػ ،باػػؾ الاءبػػاأل  الابشػػرج جإل وال  كػػاـ الاف نجػػإل بربطنػػا بظػػروؼ الا جػػاا الارال خػػإل الاءب جػػرا

طااءػػا  ف   ػػوالؿ و ووػػاع  وػػارا ال ءػػإل المسػػ ءجإل  ػػأل ب جػػر  و ،ػػب   وبوالاػػ  ء طجػػا  األجػػألا 
 35،خ نا بطور الافكر المخساخا اا شبال ءجاألجخ  

ءر كلاؾ، اإف  لال الاخطا  الاباألجألي اـ ج ػأل بػا ءر الاءشػروع  و الااػا ز ا سػ ، و ف ال 
إل ورورجإل، اءف ألوخ  ب ألث الافاوا بجف الاشرج إل المس ءجإل وءا ببوءخ  ءػف شػرال ع ب ألر ءا  و سخّ 

الانجإل ثاببإل، وبجف ء بوجا  الاوال ع وءبطاباب  الاألال ءػإل الاب جػر والابطػور، وبكػوف الاخبجاػإل برسػج  الافكػر 
 اػػز الاشػػرج إل  ػػف ب  جػػؽ الاخا،ػػجإل الااو رجػػإل اجنػػا، و ػػا الا،ػػ  جإل الاألال ءػػإل والا اءػػإل بوألي و الااءػػ

36زءاخا وءكاخا 
 

ا ػػأل  ،ػػب  الاباألجػػأل ءطابػػا  وػػارجا وػػرورجا اػػا ءاػػاؿ الا جػػاا ال  ب،ػػاألجإل،  جػػث الا ااػػإل   
الاال الابناألال  ا نجإل، ءع ظنور ء،طا ا  ال ب،األجإل األجألا، ب باا الاال   كػاـ بشػرج جإل، كءسػأاإل 

اءسػػػػا ءا  الاباارجػػػػإل، والابخػػػػوؾ المسػػػػ ءجإل، و كػػػػـ الافوال ػػػػأل اجنػػػػا، وكجفجػػػػإل بوزج نػػػػا، وكػػػػلاؾ ءسػػػػأاإل ال
 ،خاألجؽ الازكاا وبوزج نا  اال الاء بااجف  سب  انا اا الاخشاطا  الاباارجإل 
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و وػػاجا الاطػػ ، ا ػػأل بػػرز  ءسػػباألال  وااجػػا   ػػ ا اػػـ بكػػف  اػػا ءاػػاؿ الا جػػاا الا،ػػ جإلو  
وزرع وخ ػػػؿ ال  وػػػا ، وطػػػرؽ المخاػػػا   ،اػػػا ءسػػػأاإل الابخػػػألجرءطرو ػػػإل سػػػافا، ءثاءػػػا  ػػػو الاشػػػأف 

 ال ،طخا جإل، و ءاجا  الاارال إل الاباءجاجإل 

و ءا اا شاوف الا جاا ال ابءا جإل، ا أل ب جر   خءػاط وظػروؼ الا جػاا الاء جشػجإل وطر ػ    
، وواوأل ػا الاػال ااخػ  الا ربػا  اػا ءكػاف الا ءػؿ  و وسػا ؿ  ءسأاإل خػروا الاءػر ا ءػث  ءػف ألوف ء ػـر

 وػػجإل ءنخػػإل  ءػػث  ؿ، وكػػلاؾ ءسػػأاإل طبج ػػإل وشػػكؿ الا ءػػرالف الا ػػألجث، واػػا ءسػػأاإل الا ألالاػػإل خاػػألالابخ ػػ
  وءا جب اؽ بنا ءف  ا   الااوالز  و الابط ف الاء اءاا

واػػػػا شػػػػاوف الا جػػػػاا الاسجاسػػػػجإل، ا ػػػػأل كثػػػػر  الاءسػػػػباألال  اػػػػا ظػػػػؿ الا،ػػػػرال ا  الاسجاسػػػػجإل  
الاباػػػػألالف وال وطػػػػاف المسػػػػ ءجإل، الاألالخاجػػػػإل والاخاراجػػػػإل، وب جػػػػر  وب ػػػػألأل   شػػػػكاؿ  خظءػػػػإل الا كػػػػـ اػػػػا 

وطبج ػػإل الاسػػاطإل اػػا المسػػ ـ،  ػػؿ طبج ػػإل الاسػػاطإل  ،و ،ػػب   بثػػار ءسػػأاإل الاشػػر جإل، وسػػبؿ الاب ججػػر
الابػػا كاخػػ  سػػا ألا زءػػف الاخبػػوا  ػػا الاخءػػولا الاثابػػ  والاءطاػػؽ وجخب ػػا الم بػػألال  بػػ ؟  ـ الخنػػا خاوػػ إل 

 ب جر  والخباف  الاظروؼ؟ اظروؼ  ءابنا ال وواع اخلالؾ وج ؽ بلاؾ بااوز ا وب ججر ا اللال 

واػػػػا شػػػػاوف الا جػػػػاا الاف نجػػػػإل الاألجخجػػػػإل، اػػػػإلال كاخػػػػ  ااػػػػألجف  ركاخػػػػ  وثوالببػػػػ ، اكجػػػػؼ خفنءنػػػػا  
؟  الف ،ػػجاـ شػػنر رءوػػػاف ثابػػ  بػػػااخص ءػػػث  وخطب نػػا؟ ءػػا  كػػػـ الا،ػػ ا اػػا الاطػػػا را  و الابػػاخرا

لاؾ، اكػف ءػا خػوع الا راخا، وبألالجب  وخناجب  ثاببإل، بخص الا ألجث الالي ا ؿ ءف راجػإل الانػ ؿ ألاػج  اػ
 ػػل  الاراجػػإل،  ػػؿ  ػػا الا جخجػػإل بااوػػرورا؟  ـ بػػألخؿ اػػا لاػػؾ الاراجػػإل الا اءجػػإل با بءػػاأل الاب خجػػإل؟ واػػا 
ءسأاإل الا  ، ا أل  ،ب   ظروؼ الا   الاساب إل غجر ءا اإل  سػب باؿ واػوأل الا اػاا الاكبجػرا، ال ءػر 

 سنج  وبخفجفا ااءش إل ب الانجاكؿ الا ا ألجإلالالي جسبأل ا الاب ألجؿ الابخظجءا، وكلاؾ الوااإل وبطوجر 

ءثػػؿ  ػػل  الاءسػػباألال  وغجر ػػا ءػػف الاخػػوالزؿ الابػػا  ارزبنػػا الاب جػػرال  والابطػػورال  الا وػػارجإل، 
و ،ػب   ءػف الخشػ ا   الاءابء ػا  المسػ ءجإل، ب بػاا الاػال اكػر الابنػاألي باألجػألي ءبػوالزف،  ػػاألر 

 أل جسػػاو   اػػال وػػءاف ء،ػػاا  و ااجػػا  شػػ و   ءبخػػا الابػػا ب ػػاخا ب،ػػأل ا وبفككػػا اػػا شخ،ػػجبنا 
 اػػال ال ػػألالث ثػػورا اكرجػػإل ب جػػأل ال اجػػاؿ الاػػال الابءسػػؾ بػػروا   جػػألبنـ وبخػػا  ءخظوءػػإل ءبكاءاػػإل بطػػابع 

37 واري الس ءا 
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 الاعالم الاسالمي أداة فاعلة في تحسين الصورة النمطية الاسالمية عند الغرب

 

د.عيساوة وهيبة        

 ألاغواطجامعة   

 الجزائر        

       

 مقدمة

ت تػػدي ت ات ػػ  يواجػ  اسالػػجـ ج مػػا  ػف ات تػػدي ت  ك مػػؼ اػف ألػػؿ ان ػػأل ؿ انكػر   ػػف ا
ات الم يف أ  ـ اك ي ر صعب ي س هػوي هـ وصػور هـ و ألػ م هـ فه   ضع  ارضت ت  ف    ريك ،

هػػذا الػػمب  فػػ  ات ا فػػا واتتضػػ رة ايالػػج ي يف ويهػػدد  الػػ ابؿ انجيػػ ؿ اتجتاػػا اػػف بػػيف ان ػػـ يػػؤ ر 
ك صػػا أمػػ  أصػػبتت  ويعػػوؽ  تايػػؽ أهػػداؼ رالػػ تا ديػػمهـ،  ػػف  عطي  هػػ  ايالػػ د دة أل م هػػ  و  اػػدير 

ابػػر والػػ الؿ اياػػجـ الػػػجت  فعػػ ي ت رالػػية ظػػ هرة  عػػػ داة  صػػم اا اتصػػور اتم طيػػا وات ػػروي  تهػػػ 
وات كويػػػػؼ  مػػػػ ، تيتاػػػػؽ اتلػػػػرب  ػػػػف كػػػػجؿ ذتػػػػؾ أهدافػػػػ  اتعالػػػػألريا واتالي الػػػػيا اسالػػػػجـ واتكػػػػوؼ 

 دا وي ايمد  ح واتعوت ا. توات ا فيا واتهي ما امى اتع تـ  توايق ص ديا 

ات عمػػػى ايمالػػػ م  وأ ػػػ ـ هػػػذا اتواقػػػع ي طمػػػب ان ػػػر  ك طبػػػا اتلػػػرب بمل ػػػ  ووالػػػ الم  و وضػػػي  
و بميغ رال ت   إتى اتب ريا ألمه   ف كجؿ صي غا اياػجـ صػي غا إالػج يا ت ػى  تطبيعا ايالجـ،

 ي ألف أف يؤدي هذا اياجـ دوره.

 الم اإلسالميعاإلمفهوم  -1

ـ   م ػػ ػػ ، ياػػ ؿ: ،اياػػجـ فػػ  اتملػػا   ػػ ؽ  ػػف أ ا  ج  ، ػػ إ ْإا  م      ألػػذتؾ ويعمػػ ب عمػػى أكبػػره إكبػػ را، أ ا 
فػػ ساجـ  ػػف تيػػث  ،1أي أوصػػم هـ ات ػػ م ات طمػػوب بملػػت اتاػػـو بجغػػ ، ياػػ ؿ: فػػ  اتملػػا: ات بميػػغ،

إمهػ   صػدر  ػف أامػـ و عم هػ  وضػع  و عمػى ألم ػا عإاػجـع اتملا يعم  إكبػ ر أو إطػجع اركػريف،
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بػػػرازه،اج ػػػا امػػػى  ػػػ م سظهػػػ ره  إم ػػػ  هػػػو والػػػيما تمأل ػػػؼ اػػػف  عرفػػػا تػػػد  واضػػػعه  يريػػػد أف  وا 
فػػػ ساجـ يمطػػػوي امػػػى اتأل ػػػؼ اػػػف ات عمو ػػػ ت  يظهرهػػػ  تممػػػ س ويطمعهػػػـ اميهػػػ  ويع هػػػ  بيػػػمهـ،

برازه  تمم س   .2وات ع رؼ واي ج ه ت وا 

،وهو أيض >>اتماؿ اتتػر 3و اياجـ اصطجت  هو>>م ر انكب ر واررام امى اتج  هير<<
 وضػػوا  تبكبػػ ر وات عمو ػػ ت بلتػػد  اتوالػػ الؿ اياج يػػا أو أمػػ  ماػػؿ انكبػػ ر واتوقػػ الع بصػػورة وات

 .4صتيتا<<

أ ػػػػ  اػػػػف اساػػػػجـ اسالػػػػج   فيعػػػػرؼ برمػػػػ  >>  زويػػػػد اتج ػػػػ هير بتاػػػػ الؽ اتػػػػديف ايالػػػػج   
ات الػػ  دة  ػػف أل ػػ ب ا  والػػما رالػػوت  بصػػورة  ب  ػػرة أو  ػػف كػػجؿ والػػيما إاج يػػا ا  ػػا بواالػػطا 

ب ي ص ؿ تدي  كمديا واالعا   ع اا ف   وضوع اترال تا ات ػ  ي م وتهػ ، وذتػؾ بليػا  ألػويف رأي  ق الـ
 .5ا ـ ص الب يعمى ب تتا الؽ اتديميا و رج  ه  ف  الموأل  و ع  ج  << 

أل   يعرؼ اياجـ ايالج   برم  >> اال كداـ  مه  إالج   برالػموب فمػ  إاج ػ  ياػـو بػ  
ـ   داهػػػوف تطبيعػػػا اياػػػجـ ووالػػػ الم  اتتدي ػػػا وج ػػػ هيره ات  ب يمػػػا  الػػػم وف اػػػ ت وف اػػػ  موف بػػػديمه

 ال كد وف  مؾ اتوال الؿ ات  طورة تم ر انفأل ر ات  تضرة وانكب ر اتتدي ا واتاػيـ وات بػ دئ وات  ػؿ 
تم الػػػم يف وغيػػػر ات الػػػم يف فػػػ  ألػػػؿ ز ػػػ ف و ألػػػ ف فػػػ  إطػػػ ر ات وضػػػوايا ات   ػػػا بهػػػدؼ ات وجيػػػ  

 .6ت ر ير ات طموبوات وايا واير  د ستداث ا

 مفهوم الصورة النمطية -2

يك مؼ اتبػ ت وف فػ  االػ كداـ ات صػطم  اتػداؿ امػى  دهػـو اتصػورة اتم طيػا، اذ  الػ كدـ  ػ رة 
 بػعاتصورة اتم طياع أوعاتصورة اتذهمياع أوعاتصورة ات مطبعاع أوعاتصورة ات اموباع.

 المفهوم المغوي واالصطالحي 2-1

فػػ  اتدراالػػ ت اتلربيػػا و كصوصػػ  فػػ   يػػ ديف امػػـ اتػػمدس إف  دهػػـو اتصػػورة اتم طيػػا م ػػ  
، و ػػػػػػف أبرزهػػػػػػ  فػػػػػػ  اتملػػػػػػا  ايج  ػػػػػػ ا  ب الػػػػػػ كداـ اػػػػػػدة  عبيػػػػػػرات تمديتػػػػػػا امػػػػػػى هػػػػػػذا ات دهػػػػػػـو

 (.Stéréotype(و )Imageايمجميزيا)
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ف نوتى  دؿ امى ات ت أل ة أو ات   يؿ فه :>> صور اام    الع بيف أفراد ج  اا  عيمػا 
،أل ػ   عػرؼ برمه :>>اتمػ    7تج  اا متو  ػكص  عػيف أو  ػكص بعيمػ <<ي ير إتى ا ج ه هذه ا

اتمهػػػ ال  تجمطب اػػػ ت اتذا يػػػا ات ػػػ    ألػػػوف امػػػد انفػػػراد أو اتج  اػػػ ت إزام  ػػػكص  عػػػيف أو مظػػػ ـ 
 عيف، أو  عب أو جمس بعيما، أو  م ر أو  مظ ػا  تميػا أو دوتيػا، أو  همػا  عيمػا أو أي  ػ م 

 .8ى تي ة اتم س<<آكر ي ألف أف يألوف ت   ر ير ام

 أ ػػ  ات  ميػػا ف ػػدؿ امى>>اتصػػورة اتذهميػػا ات  ب ػػا ات ػػ  ي ػػ رؾ فػػ  ت مهػػ  أفػػراد ج  اػػا  ػػ ،
.و عػػػػرؼ فػػػػ   والػػػػواا امػػػػـ 9و   ػػػػؿ رأيػػػػ   بالػػػػط  أو  وقدػػػػ  ا طديػػػػ  أو تأل ػػػػ  غيػػػػر  ػػػػمدتص<<

واتػم ط يطمػؽ  اتمدس>>ات  م ات ألرر امى متو  طػرد وامػى و يػرة واتػدة ي   ليػر ويالػ ى م طػ ،
 .10مى اتصورة اتعاميا ات   ي  رؾ ف  ت مه  واا م قه  أفراد ج  اا  عيما<<ا

 خصائص الصورة النمطية وتكوينها -3

أل ػػ  أمهػػ  ابػػ رة اػػف     يػػز اتصػػورة اتم طيػػا بك صػػيا بػػ رزة ات بػػ ت وات ألػػرر دوف ات ليػػر،
كيػ يت ذا يػا  أو أوه ـ أو  عمو  ت غيػر دقياػا أو  ع ي  ت  بمى امى أال س ات  الع ت أو اررام،

  ألومت  ف كجؿ ات ج رب اتال باا واتكبرات اف طريؽ ات ما   ف وال الؿ اي ص ؿ واياجـ.

أل     صؼ اتصورة اتم طيا بػرف يهػي ف امػى اي جػ ه اتالػ الد فيهػ  اوا ػؿ وقػو  اج   ايػا 
 .11ومداليا ته   ر ير ف   ج ؿ اتتي ة ايج   ايا ت ف يع ماومه 

ورة اتم طيػػا تػػد  ايمالػػ ف  جػػ ه  ػػكص أو  ػػعب أو  ػػ م أ ػػ  اػػف  ألويمهػػ    ألػػوف اتصػػ
 :12 عيف  ف ام صر  جث ه 

  ج واا ات واصد ت ات عرفيا ات   يال طيع ايمال ف أف يدرؾ به  ذتؾ ات  م بطرياا ااميا. -

 اتعمصر اتع طد  ات  عمؽ ب ت يؿ تذتؾ ات  م أو اتمدور  م . -

ت اتع ميػػػػا  جػػػػ ه ذتػػػػؾ ات ػػػػ م وات ػػػػ  يػػػػر  اتعمصػػػػر اتالػػػػموأل  ات   ػػػػؿ فػػػػ   ج واػػػػا ايالػػػػ ج ب  -
 ات كص  جال  ه  ت  وفا  تمصد ت ات   أدرأله  ف  ذهم  ام .
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وأف أي  لييػػر يصػػيب  ف تأليديػػا ات ػػ  ي صػػرؼ بهػػ  ايمالػػ ف  ع  ػػد امػػى اتصػػورة اتذهميػػا،
اتصػػورة ي بعػػ  ب تضػػرورة  ليػػرا فػػ  اتالػػموؾ، وب ت ػػ ت  فػػلف طبيعػػا اتصػػورة اتم طيػػا وأليديػػا  ألومهػػ  

 وات لير اتذي يطرأ اميه  يعد ا  ؿ أال ال  ف   ج ؿ ات ر ير ف  اترأي اتع ـ.

فلمهػػػ   ػػػؤ ر  ػػػف زاويػػػا  وباػػػدر  ػػػ   ػػػؤ ر اتصػػػورة اتم طيػػػا فػػػ  إدراؾ ايمالػػػ ف تب ػػػي م وان ػػػك ص،
 أكر  ف  تأل ه  امى  مؾ ان ي م وأوتالؾ ان ك ص.

فػػػػ  اتعصػػػػر اتتػػػػ ت  وتوالػػػػ الؿ اياػػػػجـ دور ألبيػػػػر فػػػػ   ألػػػػويف اتصػػػػورة اتم طيػػػػا ك صػػػػا 
و م فالػػػ ه  تم ؤالالػػػ ت  م يجػػػا ام  ػػػ ره  اتواالػػػع وا  ػػػداده  وقػػػدر ه  امػػػى ايالػػػ اط ب، وات ع صػػػر،

 ايج   ايا انكر  ف   ج ؿ ات ر ير اتج  هير.

ب س  رة إتى اتكبػر  ػـ  دالػيره وبمور ػ  فػ   ف ف كجؿ    رالا وال الؿ اياجـ وظيدا ايكب ر،
وباػػدرة والػػ الؿ اياػػجـ  يك يػػ رات اتواايػػا بصػػي غ ه  و ع تج هػػ ،صػػورة  عيمػػا وفاػػ  تالمالػػما  ػػف ا

وب ت ػػ ت  صػػمع  امػػى أف  ألػػوف اي  ػػداد اتطبيعػػ  نبصػػ رم  وأالػػ  ام  أل ػػ  ياػػوؿ   ر ػػ ؿ   ألموهػػ ف،
 و روي  و طوير اتصورة اتم طيا تمج هور.

 تكوين الصورة النمطية لإلسالم عند الغرب -4

ات  ػػػوها إتػػػى اسالػػػجـ وات الػػػم يف و رالػػػيكه  فػػػ  اتعاػػػؿ إف  ألػػػوف اتصػػػورة اتم طيػػػا اتالػػػيالا و 
اتلربػ  ظػ هرة قدي ػا و  جػددة،  عػود جػذوره  إتػى بدايػا اتعجقػا ات ػ  م ػرت و طػورت بػيف ايالػجـ 
وات اليتيا كػجؿ اتاػروف انوتػى تظهػور اتػديف اسالػج  ،  ألومػت كػجؿ اتاػروف ات   ػدة  ػف اتاػرف 

 الجـ واتعرب ضمت  هي ما ت ى وق م  اتت ضر.ـ صورة كرافيا  زيدا اف اي12ـ إتى 8

وفػػ  اتعصػػور اتوالػػطى  مػػذ اتد وتػػ ت اتعربيػػا ايالػػج يا ألػػ ف اتجهو يػػوف قماػػيف   ػػ  أالػػ وه ب ػػر ير 
اتاػػػػيـ ايالػػػػج يا فػػػػ  اتاػػػػيـ ات الػػػػيتيا، تػػػػذتؾ رأوا أف ت  يػػػػا ات الػػػػيتيا  ػػػػف ايالػػػػجـ ي  ألػػػػوف إي 

 ات اليتيا ديم .ب يال يجم امى أرض  واقم ع  ع ماي  ب  ك ذ 

و ألػ ف هػدؼ اتت ػجت اتعالػألريا اتصػميبيا فػ  ات رتمػا ات  تيػا  واجهػا  ػ  أالػ وه ب ت هديػد 
 اسالج   وكجص انرض ات ادالا.
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ـ اػػػف  20وتػػػـ يك مػػػؼ  وقػػػؼ اتلػػػربييف  ػػػف ايالػػػجـ تابػػػا ايالػػػ ع  ر  ػػػع بدايػػػا اتاػػػرف 
، ػػواقدهـ اتالػػ باا فاػػد أل مػػت ترألػػا ايال  ػػراؽ أداة  ػػف أدوات  واج  هػػا ات هديػػد ايالػػج   ات زاػػـو

ب ال أل ػػ ؼ  عػػ تـ اتعاميػػا ايالػػج يا وفه هػػ  ت الػػهيؿ ا ميػػا االػػ ع  ر ات ػػعب ايالػػج يا واالػػ لجؿ 
 كيرا ه .

وفػػ  ات رتمػػا ات ع صػػرة   الػػؽ مظػػرة اتلػػرب إتػػى اسالػػجـ  ػػع اترؤيػػ  ات ع ديػػا ات ػػ  ور هػػ  
و  يػػزت هػذه ات رتمػػا    ػؿ  هديػػدا تملػرب،اتعاػؿ اتلربػ   ػػف ات راأل ػ ت ات  ريكيػػا ب ا بػ ر ايالػػجـ ي

ب   داد هج  ت اتلزو اتدألري وات ا ف  امى ات ج  ع ت ايالج يا و مػوع أالػ تيبه  وأدوا هػ  واا  ػ د 
 اتلرب أأل ر امى اليطر   اياج يا ت تايؽ أهداف  و  وي  صورة ايالجـ واتعرب.

يعػػا اتعجقػػا بػػيف أوربػػ  واتعػػرب قػػوة فأل مػػت هػػذه اتصػػورة فػػ  ألػػؿ  رتمػػا  ػػف هػػذه ات راتػػؿ   ػػر ر بطب
وبػػػذتؾ  بمػػػور صػػػورة تاياػػػا وواقعيػػػا اػػػف  وضػػػعد ، وتػػػـ يتػػػ وؿ أف يعػػػرؼ ايالػػػجـ امػػػى تايا ػػػ ،

 ايالجـ واتعرب واا ب ر ايالجـ ادوا ايديوتوجي  وتض ري  يجب اتاض م امي .

 مظاهر الصورة النمطية لإلسالم وعوامل تكوينها -5

 :13رة اتم طيا اف اسالجـ واتعرب موجزه  ف  اتما ط ات  تيا هم ؾ ادة  ج   ب رزة تمصو 

إظهػػػ ر اتعػػػرب وات الػػػم يف فػػػ  صػػػورة ات  م قضػػػيف ديميػػػ   ػػػع اتلػػػربييف، فهػػػـ غيػػػر  الػػػيتييف  -أ 
 و  طرفوف يم هضوف اتصمبييف.

إظهػػػػ ر اتعػػػػرب فػػػػ  صػػػػورة أبطػػػػ ؿ اتروايػػػػ ت اتلرا يػػػػا اتػػػػذيف ي يه هػػػػـ إي اتمالػػػػ م وات ػػػػراب  -ب 
 واتجمس.

 اتعرب برمهـ  صدر ات   اب وايره ب واتعمؼ .إظه ر  -ج 

ورصد ات راث اتدألري وات ا ف  اتلرب  مجػد  واقػؼ ادااليػا غمبػت امػى اتدألػر اتلربػ  قػدي   
أل ػػػ  أل مػػػت ات مػػػ ه  اتدراالػػػيا اتادي ػػػا   ج هػػػؿ ايالػػػجـ أو  صػػػد   وتػػػدي   وامتيػػػ ز ضػػػد ايالػػػجـ،

( ب ػػألؿ ظػػ هر قبػػؿ اتتػػروب اتصػػميبيا، أل ػػ   ػػوهت صػػورة اتمبػػ  )صػػمى ا  اميػػ  والػػمـ ب تبه ػػ ف،
 أل   أل مت تابا اتاروف اتوالطى و   بعده  أل ب فيه  أالوأ ايف رام.
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وفػػػ  ات رتمػػػا ات ع صػػػرة ا ػػػ رألت ج يػػػع والػػػ الؿ اياػػػجـ اتلربػػػ  وقمػػػوات ات وجيػػػ  وات ػػػر ير بج يػػػع 
 أ أل ته  اياج يا ف  صمع هذه اتصورة و رويجه  إتى ألؿ قط ا ت ات ج  ع.

 :  14ه اتصورة اتم طيا في   يم  و  تدد هذ

 هػػػ  صػػػورة الػػػمبيا والػػػيالا و  ػػػوها، أل ػػػ   أف ات الػػػم يف وصػػػدوا بروصػػػ ؼ بدااليػػػا وه جيػػػا: - أ
  لروريف.  بذروف،  تبو ات  ؿ،  هواميوف، ألال ت  ادواميوف،

 ربط ايالجـ ب نصوتيا وادـ ات دريؽ بيف ات المـ ات ع دؿ وات المـ وات  طرؼ. - ب
اتعمػػػ ويف ات  يػػػرة وات ػػػ   بعػػػث اتكػػػوؼ  اتػػػرأي اتعػػػ ـ اتلربػػػ   مهػػػ :االػػػ كداـ اػػػدة والػػػ الؿ تػػػد   - ت

 واتامؽ واتبث ات ألرر تصور وأتداث اتعمؼ واتربط بيمه  وبيف ايالجـ وايره ب .
عتصػػػ ويؿ هم مل ػػػوف وات ػػػروي  اساج ػػػ  امػػػى أف  ات رأليػػػز امػػػى مظريػػػا عصػػػداـ اتتضػػػ رات - ث

انصػػػوتيا واتج  اػػػ ت ايالػػػج يا و  ايالػػػجـ هػػػو اتعػػػدو اتبػػػديؿ تم ػػػيوايا إتػػػى ج مػػػب  الػػػرتا
 ايديوتوجي  ه .

 :15إض فا إتى صور أكر  ا ؿ اساجـ اتلرب  امى  ض يمه  ف  رال الم  و ه 

 .اسالجـ ديف امؼ واره ب وام  ر ب تاليؼ 
 .ايالجـ يضطهد ات رأة ويظم ه  ف  ات يراث، وات الم وف ي زوجوف برربع مال م 
  يؤ موف بعيالى امي  اتالجـ.ات الم وف يعبدوف إته   ك مد ، وي 
 .اتد وت ت اسالج يا  جرد ت جت اال ع  ريا ذات ط بع اق ص دي 
 .ايالجـ ضد تريا ايا ا د، وضد اتدي وقراطيا وتاوؽ ايمال ف 
 . ايالجـ يع دي اتتض رات انكر 
 .ايالجـ ديف وت   ف   طبيا  تمتدود واتعاوب ت 
 . ايالجـ يتـر اتدموف وهو ديف رجع 
 و ا  ؿ و ؤتؼ تمارآف. رجؿ  هوام ،  ت د 

وياصػػػػد بهػػػػ  عايرهػػػػ ب  عاسالػػػػج وفوبي وتعػػػػؿ أوضػػػػ  ات عبيػػػػر اػػػػف هػػػػذه اتصػػػػورة ظػػػػ هرة ع
بػػ ت توؿ اتمدظػػ   ػػف ايرهػػ ب إتػػى اتكػػوؼ  ػػف  اسالػج  ع أل صػػطم  ت عمػػى اتكػػوؼ  ػػف ايالػػجـ،
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بتضػ رة صػراايا ب صميؼ اتتض رة ايالج يا  اركر ك صا ب   أ  ر   مظريا عصراع اتتض راتع
  ع  د اتصداـ واتصراع.

إف اتصورة اتم طيا ات    اد ه  وال الؿ اياجـ اتلرب  ات ع صػر و ػدفع إتػى  رالػيكه  فػ  
 :16بلاله ـ اوا ؿ     ؿ في   يم   اتعاؿ اتعرب   عود  رجعي ه  إتى ات راث اتلرب ،

 .اتعدام تإلالجـ 
 .ات عور اتلرب  ب ت دوؽ 
  اتمدوذ .اترغبا ف  اتهي ما وبالط 
 .انتداث اتالي اليا ات ع صرة ف  ات مطاا اتلربيا 
 اتوجود ات  م    تم ه جريف ات الم يف ف  اتلرب 
 . طبيعا و ع يير اتع ؿ اياج   اتلرب 
  ض ور اتد اميا اتتض ريا تب ا ايالج يا 
 .اتصورة اتالمبيا تم ال فريف اتعرب ف  اتلرب 
 .غي ب اياجـ اتعرب  اتد اؿ وات ؤ ر 

 طبيعة اإلعالم اإلسالمي وفاعمية رسالته في تحسين الصورة النمطية لإلسالم -6

تإلاجـ اسالج   طبيعا   يزه اف اساجـ ات ع صر  جعمػ  نف يألػوف انداة اتدع تػا فػ  
 و     ؿ هذه اتطبيعا في   يم :  تاليف اتصورة اتم طيا تإلالجـ و لييره ،

إطػػ ر اساػػجـ اسالػػج   وتػػدوده امػػى ضػػوم  دهػػـو ي تػػدد اإلعالالالم اإلسالالالمي ندالالاط دعالالوي:  -أ 
ألم ػا اتػداوة، وألم ػا اتػداوة  ػػف انتدػ ظ ات  ػ رألا ات ػ   طمػؽ االػػ   ويػراد بهػ  اتػديف أي تاػػ الؽ 

 اسالجـ وأرأل م  أي داوة ات وتيد، وهو اسط ر اتك ص تإلاجـ اسالج  .

ألم ػػػػا اتػػػػديف، يعمػػػ  هػػػػذا اسطػػػػ ر أف اساػػػػجـ اسالػػػػج   هػػػػو إاػػػجـ  وجػػػػ  تهػػػػدؼ م ػػػػر 
و ع تجا اتاض ي  اتديميا واتع ؿ امى إاداد رأي ا ـ إالػج   يعػ  اتتاػ الؽ اتديميػا ويػدرأله  وي ػر ر 

يص ؿ رالػ تا اسالػجـ 17به  ف  ج يع  صرف    ، وبذتؾ فهو إاجـ وداوة  ف تيث وظيدا ات بميغ وا 
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اتتيػ ة، فهػو أوالػع اتروافػد إتى اتم س وت هـ امى فه ه ، واسي  ف به  وا ك ذه   عي را تالموألهـ ف  
تػػػى فهػػػـ تاياػػػا رالػػػ ت   وضػػػرورة  اتداويػػػا فػػػ  م ػػػر ات دػػػ هيـ اسالػػػج يا واتت جػػػا إتػػػى اسالػػػجـ، وا 

  بميله .

أل ػػ  أف اساػػجـ اسالػػجـ امػػـ اا الػػدي  م ػػـز وتػػ  رالػػ تا وتػػ  أصػػوت  وضػػوابط  ات ػػرايا 
 اجتيا وتريػا بعيػدا اػف ات تيػز ات   يال مد ويمطمؽ  مه ، وايت زاـ و راا ة هذه اتضوابط  عطي  االػ

وتػػػيس أداة تمضػػػلط ، ػػػف كػػػجؿ  ػػػمه  كطػػػ ب اتػػػداوة اسالػػػج يا ت رالػػػية اسي ػػػ ف باػػػيـ اسالػػػجـ 
ب ا  ػػ د أفضػػؿ أالػػ تيب اتكطػػ ب واتألػػجـ واندام فػػ     رالػػا اساػػجـ وداػػوة اركػػريف،  و ب دالػػ ،

 .  18فهدف  انوؿ اتداوة إتى ا  تم الم يف وغير ات الم يف

س اتعايدة اسالػج يا ب ػألؿ ف اػؿ و ػؤ ر و م ػـز بهػ  فػ  ألػؿ  ػؤوف اتتيػ ة، وهػو فهو يعأل
يالػػعى إتػػى م ػػر اايػػدة ات وتيػػد و ع يػػؽ اتػػوا  بهػػ  واترجػػوع فػػ  اتتألػػـ إتيهػػ  فػػ  ألػػؿ  ػػ م، أل ػػ  
ي بمى داوة اتم س إتى اتعبوديا اتك تصا   وتػده، ومبػذ ألػؿ  ظػ هر اتعا الػد اتب طمػا وات رأليػز امػى 

 إتى اسالجـ، أل   ياـو بم ر ات د هيـ اسالج يا اتصتيتا واتايـ انصيما تإلالجـ.داوة اركريف 

ويمطمػػػؽ اساػػػجـ اسالػػػج    ػػػف  بػػػدأ اتأل ػػػرة اتعدديػػػا واتػػػذي يعمػػػ  أف ي تػػػوؿ ألػػػؿ أفػػػراد 
اػػػجـ ياو ػػػوف بواجػػػب اتػػػداوة  ػػػف م تيػػػا، و ػػػف م تيػػػا أكػػػر  بػػػ ن ر  ات ج  ػػػع إتػػػى رجػػػ ؿ داػػػوة وا 

وهػػػػذا يالػػػػ اد امػػػػى ام اػػػػ ؿ انكبػػػػ ر  أي واجػػػػب اترق بػػػػا اتذا يػػػػا،  مألػػػػر،بػػػػ ت عروؼ واتمهػػػػ  اػػػػف ات
وات عمو ػ ت  ػػع الػراا ام  ػػ ره  وبػذتؾ  ظػػؿ اتػداوة تيػػا   جػددة داال ػػ  فػ  مدػػوس انفػراد، و صػػب  

، وقػػد  يػػز ا  ات الػػم يف اػػف غيػػرهـ  ػػف ان ػػـ بهػػذه ات ه ػػا 19 تػػؿ اه  ػػ ـ اتمػػ س و تػػور تػػدي هـ
  ف  ف أصوؿ اسالجـ ووجوبه   امى ات الم يف فريضا.اساج يا وه   أصجف راليالي

أل ػػ  ي  يػػز اساػػجـ اسالػػج   ب ػػ وتيا اندام وهػػ  صػػدا يمدػػرد بهػػ  دوف غيػػره، ذتػػؾ أف 
ات الػػمـ اتدػػرد فػػ  ات ج  ػػع اسالػػج   يالػػ طيع اتايػػ ـ بػػدور إاج ػػ   ديػػد الػػوام داكػػؿ  ج  عػػ ، أو 

 ك رج مط ؽ  ج  ع .

إف تألػػػؿ إاػػػجـ  وابػػػت  مهجيػػػا  الػػػير اميهػػػ  ات   رالػػػا  ميي:اإلعالالالالم اإلسالالالالمي مالالالنه  إسالالالال -ب
ويمطمػػؽ اساػػجـ اسالػػج    ػػف  وابػػت ات ػػمه  اسالػػج   فػػ  ضػػوم اتدمالػػدا ات الػػ ا ة  ػػف  ات هميػػا،
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وقػػد وضػػػع اسالػػػجـ أصػػػوي ا  ػػا وقوااػػػد تأل فػػػا جوامػػػب اتع ميػػػا  ات صػػ در انصػػػميا تهػػػذا ات ػػػمه ،
ا ات    مػػا فػػ  اتأل ػػ ب واتالػػما، وهػػ   رجعيػػا ي  عػػرؼ اساج يػػا، مجػػده  فػػ  ات صػػ در اسالػػج ي

 ػػ   <<بػػذتؾ ات بػػدؿ وات لييػػر وات عػػديؿ، فهػػدفه  واضػػ  وأالػػ تيبه   تألو ػػا بهػػذه اتاوااػػد وانصػػوؿ، 
ي يػػز اساػػجـ اسالػػج   هػػو ات ضػػ وف اتػػذي يعبػػر امػػ  وانكجقيػػ ت ات ػػ   تأل ػػ ، وهػػذا يجعمػػ  

ؿ هػػذا ات ػػمه  واالػػ د د    ػػف والػػ الؿ اساػػجـ . و ػػف كػػج 20  >>يك مػػؼ اػػف اساػػجـ ات ع صػػر
واي ص ؿ و ألموتوجي    اتتدي ا و تويمه  إتى أجهزة بم م ات ج  ع اسالج   يصؿ إتى  بميػغ رالػ تا 
اسالػػجـ وتػػؿ اتاضػػ ي  اتع تاػػا بػػيف انديػػ ف واتتضػػ رات واتػػ كمص  ػػف اتصػػورة اتم طيػػا ات  ػػوها 

تطبيعػػػا اسالػػػجـ، فػػػمتف م عػػػرؼ امػػػى اركػػػر  ػػػف  تإلالػػػجـ وات الػػػم يف و وضػػػي  ات عمػػػى اسمالػػػ م 
 كجؿ  عرفم  امى أمدالم  و عرفم  برمدالم .

ير ألز اتكط ب اساج   ف  اتارآف واتالما اتمبويا امى اتعاؿ ويمطمؽ  ف اتػوت  وي وجػ  
متػػو اتدطػػرة اسمالػػ ميا، ويالػػ كدـ انالػػموب اتاػػ الـ امػػى اتتجػػ  واتبػػراهيف، ويو ػػؽ  عمو   ػػ  ب ػػه دة 

ويالػػ ديد  ػػف ابػػرة ات ػػ رية و الػػيرة ان ػػـ اتالػػ باا، ويعػػرض اتظػػواهر وات  ػػ هد تواقعهػػ  فػػ  اتواقػػع 
اتعايدة واتالي الػا وات  ػريع واتدألػر وات ا فػا واتعػ دات وانكػجؽ واسرث ايج  ػ ا ، ويوظػؼ اتاصػا 

فهػػػو يع  ػػػد امػػػى انالػػػموب  واتتػػػوار وات م ق ػػػا وان  مػػػا أل ػػػواهد امػػػى صػػػدؽ ات ع تجػػػا وات بميػػػغ،
وضػػوا  اتاػػ الـ امػػى ات تميػػؿ وات ر ػػؿ، وا كػػ ذ أل فػػا اتوالػػ الؿ ات ػػ   م ػػ  ات دأليػػر اتػػذي يجػػب أف ات 

 ي وج  إتي  ب سقم ع. 

أل   ي ض ف  واصد ت اتكط ب اتذي يال كدـ ج يػع والػ الؿ ات عبيػر وأالػ تيب ، ي ع  ػؿ  ػع 
اي صػػػ ؿ، فكطػػػ ب ات  ماػػػ  تالػػػب طبيعػػػا اترالػػػ تا اساج يػػػا وهػػػدؼ ات ع تجػػػا ات ػػػ  ي وجػػػ  إتيهػػػ  

 اتػداوة تػ   واصػد    وكطػ ب ات ج دتػػا واتعايػدة تػ  براهيمػ ، وكطػػ ب ات عرألػا تػ  أالػ تيب  و إ  ر ػػ ،
 وكط ب ات عبالا اتمداليا واساداد ت   او    ، وكط ب اتتوار ت   ج ي   وطرق .

يت ػػػؿ اتكطػػػ ب اساج ػػػ  اسالػػػج   أيضػػػ   عػػػ م  ودييت متػػػو اتػػػداوة وات بميػػػغ ق ال ػػػا 
ى اسقم ع وات ر ير ف  ات  ما   ف كجؿ  تويػؿ انفألػ ر واتاػيـ واي ج هػ ت إتػى واقػع ي جالػد فػ  ام

 ػػف  فهػػو يمطمػػؽ فػػ   ع طيػػ   ػػع عاركػػرع <<   رالػػ ت الػػموأليا      ػػى وأهػػداؼ اتاػػ الـ ب ي صػػ ؿ 
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كػ  فاد ك طب اتارآف اتألريـ اسمال ف بعامػ  واواطدػ  وفطر ػ  و صػمت   وأهدافػ  و  ري فهـ عاركرع،
 وارض م  ذج تطبيعا ات ج  ع ت ات   ي وج  إتيه  اتكطػ ب، و صيره     يوقظ واي  ب ألؿ ا ـ،

 . 21  >>أل   بيف اايدة هذه ات ج  ع ت وا دا ه  و  ألج ه 

أل   يركذ اساجـ اسالج   ب بدأ اتألد مة اي ص تيا وه   عم  اتادرة امى  تايػؽ اسقمػ ع 
داـ  ك مؼ انال تيب واتوال الؿ اتدميا ات   ي ض مه  اتاػرآف اتألػريـ وات ر ير ف  اركريف، وذتؾ ب ال ك

يوصػؼ برمػ  والػيما تم بميػغ في ػزج اتوالػيما  ػع ات ضػ وف  <<إضػ فا أمػ   وأوضت ه  اتالما اتمبويا،
، وبػػذتؾ هػػذا يدوضػػ  ب يػػزة ايالػػ يع ب اتألبيػػر تم اميػػ ت واتوالػػ الؿ 22 >>فػػ   تديػػد موايػػا اتكطػػ ب
    رالا.اياج يا اتتدي ا ام   و 

إف اتكص الص ات   ي  يز به  اساجـ اسالػج    جعمػ  يأل الػب أرقػى  أل مػا فػ  اساػجـ 
ات ع صر  ف تالف دكوت  إتى اتمدس بلرض ات ر ير وات ليير، برالػ تيب  ات  عػددة ات  مواػا ات  ػوقا 

 اتج ذبا ات امعا ات ؤ رة واتص تتا تألؿ ز  ف و أل ف.

 :  23ومتدد هذه اتكص الص في   يم 

فهو ي وج  إتػى اتعػ تـ أج ػع يعيمػ  امػى ذتػؾ ات طػور فػ  والػ الؿ اساػجـ  :الدمولية والعالمية -1
ات ػػ  اك صػػرت ات الػػ ف ت وانوقػػ ت و جػػ وزت اتتػػدود، ويعػػ ت  جوامػػب اتتيػػ ة اسمالػػ ميا اتالي الػػيا 
وايق صػػ ديا واتدألريػػا وايج   ايػػا، ويهػػ ـ بػػ تعمـو وارداب واتدألػػر واػػرض ألػػؿ جديػػد امػػى أالػػس 

 جيا. مه

يع  د امى هذه اتك صيا فػ     رالػا اساػجـ  االعتماد عمى أفضل أساليب الخطاب واألداء: -2
ودقػػػا  ضػػػ وف اترالػػػ تا اساج يػػػا   ػػػف كػػػجؿ اتألم ػػػا اتطيبػػػا وانالػػػموب اتتالػػػف، وداػػػوة اركػػػريف

واتتأل ػػػا فػػػ  اتعػػػرض واك يػػػ ر ات واظػػػا اتتالػػػما فػػػ  ات وضػػػوع  واتبصػػػيرة فػػػ  اندام وات وصػػػيؿ،
وهذه ات  يزات  رتب ب تتوار و ؤألد امػى أه ي ػ  نمػ   واتجداؿ ات  وازف، واال ع  ؿ انتد ظ ات  يرة،

 يد   ات ج ؿ نوالع اتدرص ت صتي  ات عمو  ت و اديـ اتتا الؽ ت ف أال م اتدهـ.
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ع وه   ر بط باوة اترال تا اساج يا ات     وافؽ فيه  اتدألػرة اساج يػا  ػ االستجابة اإلعالمية:-3
اتج هػػػور و  ػػػ اره ووجدامػػػ  واامػػػ ، بتيػػػث ي ابمهػػػ  بام اػػػا، واترالػػػ تا اساج يػػػا اسالػػػج يا     ػػػع 

 ب يال ج با نمه  ه  اسالجـ مدال  ديف اتدطرة.

 دؿ هذه اتك صػيا امػى ايه  ػ ـ بػ ت  ما  مظػرا ت دػ وت  وقدػ  فػ  اتع ميػا  التنوع في الخطاب:-4
اتتأل ا ف  ت تا ات رييد غير اتأل  ػؿ، أو ات واظػا اتتالػما  ب ال ع  ؿ اتكط ب   رة امى اي ص تيا،

 ف  ت تا  وقؼ ات ردد واتلدما، أو ات ج دتا ب ت   ه  أتالف ف  ت تا ات ك تدا.

ب يا  ػػ د امػػى قػػوؿ اتتػػؽ واتصػػدؽ دوف اتمجػػوم إتػػى اتر ػػوز، واا  ػػ د  العمنيالالة والموضالالوعية:-5
ع اتب طؿ وان ػر بػ ت عروؼ واتمهػ  اػف ات مألػر اتوضوح ف  اتماد وات اويـ  ف أجؿ إبجغ اتتؽ ودف

 دوف  ردد.

 ف كجؿ ات موع فػ  ات عبيػر وطرياػا ات ألػرار فػ  اندام ب ستتػ ح  أسموب االستيعاب اإلعالمي:-6
يصػ ؿ اترالػ تا اساج يػا، و هػو ذتػؾ أالػموب اسقمػ ع  ف  طػرح اتدألػرة  ػف أجػؿ إيضػ ح و عريػؼ وا 

 ات مظـ دوف إألراه.

يعمػػ   واجهػػا انتػػداث تػػيف وقواهػػ  تيػػث اتتيويػػا واتتػػرارة و ب ت ػػ ت  اتاػػدرة  :واقعيالالة الحالالوار-7
 اتألبيرة امى ات ر ير.

ير ألػػػػز  تػػػػري واػػػػرض اتتاػػػػ الؽ واتوقػػػػ الع بػػػػ ت تم  ب ت وضػػػػوايا  االلتالالالالزام باألمانالالالالة والصالالالالد :-8
ب يا  ػػػ د امػػػى ايالػػػ ارام و ات و يػػػؽ ،تموصػػػوؿ ب اػػػا اتمػػػ س وايط المػػػ ف ت ػػػف هػػػـ غػػػرض ات ػػػ دة 

 اج يااس

 اػدـ ات ػ دة اساج يػا امػى أالػ س ات وابػت اتراالػكا و ػراث ان ػا  العرض القائم عمالى الووابالت:-9
 وبذتؾ   عا ف  اتعرض برالموب  ؤ ر بهدؼ إيج د تيث يج ع بيف جديا ات وضوع وأص ت  ،

 اتوا  تإلقم ع وا ك ذ  مه  الموأل   عيف.

امػػػى أالػػػ س االػػػ عراض اتظػػػواهر اتطبيعيػػػا  ات ػػػدرج الػػػما إتهيػػػا وألوميػػػا ق ال ػػػا مبالالالدأ التالالالدر :-11
 واسمال ميا ف  اتألوف.
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إذا أل ف اتهدؼ  ف اتع ميػا اساج يػا هػو اسمالػ ف أي  اإلعالم اإلسالمي إعالم رسالي هادف:- 
 الكير اتوال الؿ وانال تيب اساج يا سيص ؿ فألرة  عيما إتى ات ال ابؿ، الوام أل ف فػردا أو ج  اػا 

قم ا  به  تيت صؿ امى ايال ج با ات   كطط تهػ ، فػلف هػدؼ اساػجـ اسالػج   هػو أو  ج  ع  وا 
 اسمال ف اتص ت  اتذي يعرؼ رب  ومدال  ورال ت  .

ف ترالػ تا اساج يػػا فػػ  اسالػػجـ  مبػػع  ػػف  مطماػ ت ان ػػا اسالػػج يا ات ػػ   رااػػ  اايػػد ه  
إذ يػر   ب رهػ ،و كدـ قض ي ه  و دافع امه  و م ر أهدافه  و  ػ بع أك وقي ه  وكص الص  كصي ه ،

ألػؿ  وهػ   تايػؽ اتل يػا اتالػ  يا:<< أأل ر اتب ت يف أف رال تا اساػجـ اسالػج   هػ  اسالػجـ ألمػ  
   يؤدي إتى اتكير اتع ـ تإلمال ميا، و تايؽ اتعبوديػا اتك تصػا   الػبت م  و ػراده فػ  هػذه انرض 

 .24 >>واتتي ة 

ب سطػػػ ر اتعػػػػ ـ تإلاػػػػجـ فػػػ ساجـ اسالػػػػج   ي تػػػدد فػػػػ  إطػػػ ر  ػػػػ وت  وهػػػػو  ػػػ  يالػػػػ ى 
،فهو يج ع ف  هذا اسط ر ج يع    ي  م   ػف اايػدة وابػ دات و عػ  جت و  ػريع ت 25اسالج  

بألؿ أموااه  ايج   ايا وايق ص ديا واتب ريا و وجيه ت انكجؽ وارداب، وبذتؾ فهو يع ػؿ امػى 
يجػػػ د اتصػػػما بػػػيف اتعبػػػ دة واتالػػػموؾ، وبػػػيف اتع ايػػػدة واتع ػػػؿ، وبػػػيف اتػػػدمي  ربػػػط اسمالػػػ ف بػػػ ت ج  ع وا 

واركػرة، وبػذتؾ فهػو اساػجـ اتػذي ي ػ رس فػػ   ج  ػع إالػج  ، ب م وتػ  أل فػا ات عمو ػ ت واتتاػػ الؽ 
وانكبػػػػػ ر ات  عماػػػػػا بأل فػػػػػا مػػػػػوات  اتتيػػػػػ ة اتالي الػػػػػيا وايق صػػػػػ ديا وايج   ايػػػػػا وات ا فيػػػػػا واتديميػػػػػا 

 وانكجقيا.

  ال وي ت ات  تيا:و ظهر هذه اترال تا اساج يا اته دفا ف  ات  

 ف أهـ انالس ات ػ  يمطمػؽ  مهػ  اساػجـ  حقيقة صورة اإلسالم والمسممين وتبني قضاياهم: -1
اسالػػػج   امػػػد بمػػػ م أهدافػػػ  هػػػو إاطػػػ م صػػػورة تايايػػػا اػػػف ات الػػػم يف،  ظهػػػر  الػػػ  تهـ وتالػػػف 

اتعػػ دات واػػدتهـ ورت ػػ هـ فػػ  الػػم هـ وتػػربهـ، وبػػث اتدضػػ الؿ انكجقيػػا واتالػػموؾ اتاػػويـ و  أكجقهػػـ
اسالػػج يا اتالػػمي ا، و رأليػػد ات بػػ دئ اتمبيمػػا ات ػػ  يتػػث اميهػػ  اسالػػجـ وات ػػ   تاػػؽ اتعػػدؿ وات أل فػػؿ 
وات ضػػػ  ف واتكيػػػر تمج يػػػع، و وضػػػي  اتاػػػيـ اسالػػػج يا اتبمػػػ مة ات ػػػ  يؤألػػػد اميهػػػ  اسالػػػجـ ت م يػػػا 
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ي26ات ج  ػػػع واير اػػػ م بػػػرفراده فػػػ  ألػػػؿ  ألػػػ ف و ز ػػػ ف ضػػػ ح  ت الػػػم  ،و ػػػدايـ اسالػػػجـ و ع ي ػػػ  وا 
 و اريب  د هي   وتا الا .

أل   يهدؼ إتى ات عريؼ برتواؿ وأوض ع ات الم يف و ػذأليرهـ ب  ػ ألؿ إكػوامهـ وات تػدي ت    
، واتػدف ع اػف ات الػم يف و بمػ  قضػ ي هـ  ػف 27ات    واجههـ، واق راح اتوال الؿ ات م الػبا ت الػ اد هـ

االػػػ ، واتػػػدف ع اػػف اسالػػػجـ بػػػرد ألػػوارث أو ظمػػػـ أو اضػػطه د أو جهػػػ د ياػػػوده  ػػعب  الػػػمـ ضػػد أاد
زاتػػػا ات ػػػبه ت ورد اتت ػػػجت ضػػػده تم ػػػر ير فػػػ  اتػػػرأي اتعػػػ ـ، وألػػػذا  تػػػ ويت ات تريػػػؼ اتعا الػػػدي  وا 
و ت ربػػػا اتالػػػموأل ت ات  ػػػيما تػػػبعض ات م  ػػػيف تإلالػػػجـ  ػػػف فالػػػ د و طػػػرؼ، وات ػػػ  ي كػػػذه  أاػػػدام 

ايـ و رأليػػػد إالػػػج يا اسالػػػجـ والػػػيما تمهجػػػـو امػػػى اسالػػػجـ وامػػػى اايد ػػػ ، وبػػػذتؾ مصػػػؿ إتػػػى  ػػػد
إتػػى ج مػػب  ات وجػػ ، و دػػ دي ازدواجيػػا اسالػػجـ فػػ  ذهػػف ات  ماػػ  بػػيف ات وابػػت اتديميػػا و اتالػػموأل ت،

 وايػػػا ات الػػػػم يف فػػػػ  اتعػػػػ تـ بػػػػدورهـ فػػػػ   صػػػػتي  صػػػػورة اسالػػػػجـ فػػػػ  اتبمػػػػداف غيػػػػر اسالػػػػج يا، 
عريؼ ب ت كصػػي ت إضػػ فا أمػػ  ياػػـو بػػ ت  وات صػػدي تمػػدا ي ت اتأل ذبػػا و صػػتي  ات دػػ هيـ اتك طالػػا،

اسالػػػج يا ات ػػػ  أالػػػه ت فػػػ  صػػػمع ات اػػػدـ وات طػػػور فػػػ   ك مػػػؼ ات ج  عػػػ ت، وايه  ػػػ ـ بػػػ ت راث 
 اسالج   وات  ريك  واتتض رة اسالج يا، و عريؼ ات عوب اسالج يا بعضه  ببعض.

 اػػـو رالػػ تا اساػػجـ اسالػػج   بػػدور هػػ دؼ  الالالدفاع عالالن أخالالال  المجتمالال  المسالالمم وتزكيتالاله: -2
ؿ فػػ  اتػػدور ات ػػوجيه  فػػ  ات الػػ ه ا فػػ   ربيػػا ات ج  ػػع و زألي ػػ ، واتػػدف ع اػػف أكجقػػ  وآدابػػ  ي   ػػ

اسالػػػج يا، بلم ػػػ ج اتبػػػرا   اته دفػػػا ت رالػػػية ات عػػػ م  اسالػػػج يا، بػػػ ت رأليز امػػػى ارداب وانكػػػجؽ 
اتألرا ػػا أل تصػػدؽ واتوفػػ م، واتعػػدؿ واسمصػػ ؼ، واتمزاهػػا وان  مػػا واتعدػػا واتتيػػ م، واترت ػػا واسكػػ م و 

وغيره   ف اتصد ت ات   ي   ز به  ات المـ وات   أ ر أف ي تمى به ، و ػؿم وقػت ات  ػ بع ب ػ  يديػده 
 ػػف كػػجؿ اتبػػرا   ات تببػػا اتج ذبػػا بعيػػدا اػػف ات مػػؿ وات مديػػر، ب يا  ػػ د  روتيػػ  ومدالػػي  و جالػػدي ،

   28امى اتتبألا اتاصصيا واتبرا   ات   يميا وات عميـ اف طريؽ اتدأل ها.

 ػػػػف كػػػػجؿ هػػػػذا اتػػػػدور ات ػػػػوجيه  ياػػػػـو أيضػػػػ  امػػػػى  ت ربػػػػا اتدت ػػػػ م واترذيمػػػػا وألػػػػؿ و   
اتالػػػموألي ت ات ػػػ  تيالػػػت تهػػػ  صػػػما ب سالػػػجـ أيضػػػ ، وغيرهػػػ   ػػػف اتبػػػرا   ات ػػػ    ضػػػ ف اتالػػػموأل ت 

 وانكجؽ واتع دات ات   يداوا إتيه  اسالجـ.
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في ػػ بع اتظػػواهر ايج   ايػػا فػػ ساجـ اسالػػج   يالػػ  د   د ػػ   ػػف اتواقػػع  اإلصالالالا األخالقالالي:-3
أل ػػ  يهػػدؼ إتػػى  ويتػػذر  مهػػ  وياػػدـ اتتمػػوؿ ت ع تج هػػ ، وي ػػجع اتصػػ ت   مهػػ  ويػػذـ اتالػػ م  مهػػ ،

و رأليد  عمى اتتريا ف  اسالجـ ب ا ب ره  تريػا أل  مػا تألمهػ   ،29إصجح ات  ما   ف كجؿ اسر  د
  ايدة بعدـ ات ال س ب ب دئ اسالجـ واسال مة إتي .

إف اساػػػػجـ اسالػػػػج   ي  ا صػػػػر  ه  ػػػػ  امػػػػى ماػػػػؿ انكبػػػػ ر  الفكالالالالري والسالالالالموكي:التغييالالالالر -4
م ػػػ  يهػػػدؼ إتػػػى  تايػػػؽ ات لييػػػر اتدألػػػري واتالػػػموأل   ػػػف كػػػجؿ أداة اسقمػػػ ع، بػػػلبراز  وات عمو ػػػ ت، وا 

وبػػػيف اتػػػديف وألػػػؿ  ػػػف  واتػػػربط بػػػيف اتعمػػػـ وانكػػػجؽ، ،اتجوامػػػب اسيج بيػػػا وغػػػرس ات عػػػ م  ات ربويػػػا
 وانكجؽ واتدمي . ات ربيا وات ج  ع

واميػػ  فػػلف رالػػ تا اساػػجـ اسالػػج   اته دفػػا  أل ػػف فػػ   اػػديـ اتواقػػع اتتاياػػ  تمالػػموؾ اسالػػج     
اتصػػتي  و بمػػ  ات كصػػيا اسالػػج يا ات  وازمػػا وات بداػػا وات دألػػرة، وبمػػ م ات ج  ػػع ات    الػػؾ وبػػث 

 ا اسمال ف ات ص ما وتريػا اتدػرد روح انتدا وات ودة وايمالج ـ بيف ألؿ ات الم يف، وات رأليد امى ألرا
 ات ألدوتا، و دايـ اسالجـ و وضي   ت الم  و اريب  د هي   وتا الا .

 خالالالالالالالالالالالالالالالاتمة

إف  تايػػؽ اتالػػجـ بػػيف انديػػ ف ي ي ػػر ى إي بػػلجرام تػػوار بػػيف هػػذه انديػػ ف، و ػػف  ػػروط   
اػػف انتألػػ ـ ات الػػباا  مجػػ ح أي تػػوار امػػى أي  الػػ و  ي ػػ رط  ػػوفر  مػػ خ  م الػػب تمتػػوار بعيػػدا

فػ تتوار اتػديم  بػ ت عمى اتتاياػ  يبػد أف يمطمػؽ  وبػ ت ترر  ػف اتعاػد اتمدالػيا، وطا،وات د هيـ ات لم
 اػـو امػى ات ػراـ اتألرا ػا اسمالػ ميا وات الػميـ بتػؽ ، ف ايت ػراـ ات  بػ دؿ و ػف مظػرة إمالػ ميا  ػ  ما 

 ف أتواف ات  وي  وات زييؼ.ألؿ طرؼ ف  أف يألوف  دهو    ف اتطرؼ اركر دوف أي توف  

ف عرفػػػا اركػػػر أفضػػػؿ  عرفػػػا وأأل ػػػر ا اػػػ  وا الػػػ ا  و ػػػ وي و صػػػتي  اتصػػػورة اتم طيػػػا 
اتك طالا ي يألوف إي اف طريؽ اساجـ اسالج   اتذي هو ب   با ات كػزوف اساج ػ  اتألبيػر ب ػ  

ألػػػرة أو ي ضػػػ م   ػػػف كصػػػ الص وأهػػػداؼ وأالػػػس و ػػػمه  يكػػػدـ اترالػػػ تا اساج يػػػا امػػػى  الػػػ و  اتد
اتوالػػيما، ب اػػديـ اتواقػػع اتتاياػػػ  تمالػػموؾ اسمالػػ م  اتصػػتي  و ػػػرح أبعػػ د اتدألػػر اسالػػج   بصػػػورة 

و عريػػؼ  وقػػؼ اسالػػجـ  ػػف اتعا الػػػد وانديػػ ف، وي يألػػوف ذتػػؾ إي ب الػػ    ر  عطيػػػ ت ، وضػػوايا 
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ايػػؽ أوالػػع ت   تػػا ت ت ألموتوجيػػ  اي صػػ ؿ واساػػجـ وات اميػػ ت ات ع صػػرة، واالػػ    ر أل فػػا اتوالػػ الؿ ا
وبكطػ ب يؤالػس رؤيػا إالػج يا  الػ اما و ػ  ما، وير ألػز امػى ايمد ػ ح اتماػدي وألػؿ  ام   ر و ر ير

أالػػب ب واوا ػػؿ ات  ألػػيف  ػػف  رهيػػؿ أل  ػػؿ و عرفػػا  اميػػا يز ػػا يالػػ كداـ والػػ الؿ اتعصػػر ات  طػػورة 
 يا. و واألبا    يجري ف  اتع تـ  ف  طور الي ال  واق ص دي وام   و ا ف ، و ف أالس بيداغوج
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 بين الحضارات الديني دور املقاربة الثقافية في ثفعيل الحوار 

 وثجسيد قيم التسامح

 د. عائشة عباش 

 3جامعة الجزائر

 مقدمة

إذ ىناؾ قيـ جمالية  ،غنى عنو بالنسبة لمعالـ اإلنسانيإف عالـ القيـ ىو مكوف أساسي ال       
اإلنساني( لتييئة وجوده، وضبط تصرفاتو  ودنية وفكرية ونفعية ، يستند عمييا ىذا األخير) العالـ

تجاه الواقع و وفؽ ما تمميو األنساؽ الثقافية واالجتماعية التي يعيش فييا ، حيث يمكف القوؿ أف 
القيـ ىي وليدة بيئتيا ، وعمى أساسيا تتحدد القيـ السمبية واإليجابية،...كما أف عالـ القيـ يفرض 

تحمؿ ثقافات وقيـ مغايرة  معات األخرى التي يمكف أفعمينا عدـ التصرؼ بسمبية تجاه المجت
 ، و يتـ ذلؾ مف خبلؿ التسامح وحرية االختبلؼ في سياؽ الحوار و احتراـ اإلنسانية.لقيمنا

فالحوار ىو أسموب أو طريؽ يمـز الشخص إلزاما كامبل  بكؿ ما يقولو، ذلؾ عندما 
بحوا أعضاء في ميمة مشتركة ليا شقاف يشاركوف في الحوار فقد انتقموا مف مجرد متفرجيف ليص

وىما : البحث عما ىو حقيقي وما ىو عادؿ مف ناحية ، ومف ثـ التوصؿ إلى حؿ لؤلزمات 
طريقا أو منيجا بديبل عف العنؼ والصداـ ونؤسس لفكرة  نجسدالقائمة والمحتممة ، وبواسطتو 

 التعايش والتضامف بيف الحضارات بدال مف الصراع والمواجية.

كيف يمكن االنتقال من نمط ورد في التوطئة نعالج اإلشكالية التالية : سيسا عماوتأ
كتهديد ، إلى نمط الحوار و االندماج الذي ينبني  ذي يقوم عمى تصور التنوع الثقافياإلقصاء ال

 .عمى اعتبار التنوع عنصرا من عناصر التكامل والتوافق؟

مستقبل لقيم التسامح واالختالف في ظل أي  ضافة إلى إثارة عدة تساؤالت حوؿ:اإلب
 وكيف يمكن التأسيس لثقافة الحوار واحترام األخر في نطاق صراع الحضارات مفاهيم العولمة ؟
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وهل عمينا تبني أسموب المواجهة لمدفاع عن قيمنا من خالل تطبيق سياسة المعاممة بالمثل  ؟
 سوؼ نعالجو في العناصر التالية:ذه التساؤالت وغيرىا ىو ما ى؟.أم ندفع بالتي هي أحسن

 لحوار في الفكرين اإلسالمي والغربي: مدلول ال المفاهيميالتأصيل   -1

فاإلسبلـ عايش أصنافا ،  الغربي اإلسبلمي و الحوار قيمة ليا جذورىا في الموروثإف 
شتى مف الطوائؼ والممؿ واألدياف وعايش أىؿ الكتاب ومف ليـ شبو كتاب والمشركيف مف عبدة 
األوثاف والنيراف ...والممحديف والمسحييف والييود ... و احتـر جميع ىؤالء و ما يدينوف ولـ 

 .يتعرض ليـ بسوء بؿ دعا إلى العدؿ معيـ واإلحساف إلييـ في المعاممة 

تمتد إلى الكتب المقدسة ، أيف  قيمة الحوار ففي ىذا األخير نجد وبالنسبة لمعالـ الغربي 
كانت لمكممة قيمة لـ تكف معيودة مف قبؿ ، فأف ينطؽ المرء كممة ليس ذلؾ مجرد نطؽ بيا ، 
نما ىي عمؿ ممـز لمف قاؿ الكممة ومف وافؽ عمييا ، ومنذ عصر سقراط  نجد الكبلـ واالستماع  وا 

ر أي الحوار كاف يمثؿ السبيؿ الكتشاؼ الحقيقة ، فيذه األخيرة ىي في داخؿ كؿ طرؼ والحوا ،
إلى التعرؼ عمى األساس نسعى في المقاـ األوؿ  وعمى ىذا ىو مف يخرجيا لمواقع والممارسة ،

 .مدلوؿ الحوار وعبلقتو ببعض المفاىيـ األخرى كالتسامح واالختبلؼ والتعايش

اكتشاؼ اآلخر داخؿ الذات ، ويعني أيضا بنفس المرتبة الحوار يعني  الحوار:مفهوم  -1-1
اكتشاؼ الذات في نظر األخر ، أي التعرؼ عمى األنا الموضوعية التي يراىا اآلخروف مقابؿ 

 . 1األنا الذاتية التي نراىا نحف 

نما توضيح لمذات وعرضيا عمى األخ ر و ىكذا يتـ وىو ال يعني )الحوار( تخمي عف الذات ، وا 
التفاعؿ ، والحضارة الحقيقية مثمما يراىا المفكر المغربي " الميدي المنجزة" ىي التي تعرؼ ما 

 .2يجب أف ترفض وما يجب أف تقبؿ

يتداخؿ مفيـو الحوار مع مجموعة مف بعض المفاهيم ذات الصمة بمدلول الحوار:  -1-2
 المفاىيـ ومف أىميا ما يمي:
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يعني التقدير االيجابي  ألفكار وتوجيات الغير ، واالىتماـ االيجابي بفيـ االحترام الفعال :  -أ
مشروعاتيـ ومساعدتيـ عمى تنفيذ ذلؾ ، طالما أنيا تمثؿ وجية نظر محترمة ، ونجد بعض 
المفكريف يفرقوف ما بيف التسامح واالحتراـ ، مثمما ذىبت إليو " آمي جوتماف" فالتسامح يمتد 

ف وجيات النظر ، طالما أنيا ال تيدد وال تؤذي األشخاص يشكؿ مباشر  لينسحب عمى كـ كبير م
ومتعمد  ، أما االحتراـ فيو قيمة شديدة االنتقائية ، فإذا لـ تكف عمى اتفاؽ مع فكرة فعمينا أف 

 ندرؾ أنيا تعكس وجية نظر أخبلقية.

االىتماـ  وىو شكؿ مف أشكاؿ التآخي ويتجسد مف خبلؿ مشاركة األفراد فيالتضامن:  -ب
بموضوع أو قضية معينة، ويتوقؼ نجاح ىذه األخيرة عمى ترابط جيود الجميع، ومف ثـ 

 .3فالتضامف قيمة ضرورية لبقاء الفرد والجماعة

وجدير بالذكر أف التضامف ليس في كؿ حاالت يعبر عف قيمة أخبلقية، ففي بعض    
نما يتضامنوف الحاالت ىناؾ مف يبذلوف جيودىـ في سبيؿ قضية مشتركة لكن يا غير عادلة، وا 

 مف منطمؽ المصمحة المشتركة التي تجمعيـ عمى حساب باقي األطراؼ.

التسامح أو العفو ىي كممة تستخدـ لئلشارة إلى الممارسات  التسامح وأنواعه:مفهوم  -ج
الجماعية كانت أـ الفردية تقضي بنبذ التطرؼ أو مبلحقة كؿ مف يعتقد أو يتصرؼ بطريقة 

 قد ال يوافؽ عمييا المرء، وتعد ممارسات النظـ الشمولية نقيضَا لمتسامح وتسمى تعصبًا. مخالفة
والتسامح كمفيـو يتضمف القدرة عمى إيقاع العقوبة إلى جانب القرار الواعي بعدـ استخداـ تمؾ 

 ولو عدة أشكاؿ تتعمؽ بالعبلقات االجتماعية بيف األفراد و الجماعات و العبلقات بيف القدرة،
 الدولة ومف أىميا:

وىو التعايش بيف األدياف بمعنى ممارسة الشعائر الدينية والتخمي عف  التسامح الديني: -
إن الذين امنوا و الذين هادوا و الصابئون  التعصب الديني والتمييز العنصري ،قاؿ اهلل تعالى"

سورة  هم يحزنون"والنصارى من ءامن باهلل واليوم األخر وعمل صالحًا فال خوف عميهم وال 
 .  69المائدة آية



 الاعالم و دوره في ثفعيل أسس الحوار الديني في ظل العوملة  ................................. الثالثاملحور 
 

338 

 " ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعمم بما يصفون"التسامح في المعامبلت: قاؿ اهلل تعالى -
 .(96سورة المؤمنوف: آية)

التسامح العرقي : قاؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ في خطبة حجة الوداع "إف أباكـ واحٌد,  -
 أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ, ليس لعربي فضؿ عمى أعجمي إال بالتقوى".كمكـ آلدـ وآدـ مف تراب, إف 

التسامح الثقافي و الفكري: ويعني ىذا األخير آداب الحوار والتخاطب وعدـ التعصب لؤلفكار -
الشخصية والحؽ في اإلبداع واالجتياد، وذلؾ في نطاؽ التسامح الثقافي الذي يعني أف  لكؿ 

 . 4يعتز بيا ويحاوؿ أف ينشرىا مجتمع ثقافة التي مف حقو أف

ويسود ىذا التنوع في المجتمعات المتعددة العرقيات واألقميات ، حيث كؿ جماعة تسعى 
إلى تشكيؿ تصور عاـ لنوع الجماعة التي ىي عمييا سواء كانت عمى أسس  دينية أو عرقية أو 

أف تكوف تمؾ األقميات  لغوية...لتتميز عف غيرىا ، أي تضع تصور عاـ ليويتيا القومية ، ويمكف
 .  5باعثا قويا لمخبلؼ والشقاؽ إذا لـ تحتـر الدوؿ خصوصياتيا

التسامح السياسي: إف كؿ تمؾ األشكاؿ المتعددة لمتسامح مف شأنيا أف تتعايش في نطاؽ -
 التسامح السياسي. 

يو أعـ فىو أف ينيج كؿ شخص طريقا مغايرا لآلخر في حالو وقولو، وأما الخبلؼ االختالف:  -
مف الضد ألف كؿ ضديف مختمفاف وليس كؿ مختمفيف ضديف، فالخبلؼ يراد بو مطمؽ المغايرة 
في القوؿ أو الرأي أو الييئة أو الموقؼ، واالختبلؼ ىو مف حكـ اهلل في خمقو لمكوف عامة فقد 

  118:سورة ىود :"ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختمفين"ورد في قولو تعالى

 االختبلؼ في األصوؿ وىذا حراـ وبدعة وضبلؿ، وىو عمى ثبلثة أنواع وىي:
االختبلؼ في اآلراء والحروب وىذا حراـ لما فيو مف تضييع المصالح، واالختبلؼ في الفروع و

حذر العمماء مف االختبلؼ بكؿ وقدكاالختبلؼ في الحبلؿ والحراـ فيما ليس لو أصؿ ونحو ذلؾ.
 ى التسامح والتعايش بيف الثقافات والديانات المختمفة.أنواعو، ودعوا إل

ىو نوع مف التعاوف الذي يبنى بالثقة واالحتراـ وييدؼ إلى إيجاد أرضّية : مفهوم التعايش -
تتّفؽ عمييا األطراؼ المختمفة، ويتـ عف طريؽ االقتناع الداخمي والّرضا والحوار ، كالتحاور بيف 
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 المرسل

• احدى الحضارات 
 المتحاورة

• (الغربٌة أو اإلسالمٌة)  

 الرسالة

 المعلومات•

• واألفكار التً ٌرٌد 
 كلطرف اٌصالها

 الوسٌلة

•  تكون مباشرة  مقابلة

• أو غٌر مباشرةمن خالل 
وسائل مرئٌة أو 
 مسموعة أو مكتوبة

 المرسل إلٌه

• الطرف الثانً  من 
الحوار التً تمثله 
 حضارة معٌنة

 رجع الصدى

• التغذٌة االسترجاعٌة 
وهً تمثل أي فعل أو 
قول ٌعبر رد المرسل 
 إلٌه حول الرسالة

براز منظومة القيـ اإلنسانّية  األدياف أو الّتعايش فيما بينيا إليجاد النقاط المشتركة بينيـ، وا 
" المشتركة كالتسامح والمحّبة وضماف حقوؽ اإلنساف وسبلمتو ، امتثاال لما ورد في قولو تعالى: 

وال نشرك به شيئًا، وال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كممة سواء بيننا وبينكم، أال نعبد إالَّ المَّه، 
 يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون المَّه، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنَّا مسممون ".

فاآلية الكريمة توضح لنا القاعدة الّشرعّية التي تحّدد موقؼ اإلسبلـ مف التعايش بيف 
لكريمة وفي ظؿ اإليماف األدياف مف أجؿ المَّو وحده ال شريؾ لو، ومف أجؿ الحياة اإلنسانية الحرة ا

 .6والخير والفضيمة وما فيو مصمحة اإلنساف في كؿ األحواؿ

: الحوار ىو عممية اتصاؿ وبالتالي يجب أف تتضمف عممية الحوار عناصر عممية الحوار-2
عناصر عممية االتصاؿ وىي: المرسؿ والرسالة و وسيمة االتصاؿ والمرسؿ إليو ...ويتـ ذلؾ وفؽ 

 نوضحو أكثر مف خبلؿ شرح النموذج التالي:عممية، مثمما س

 

 

 

  

 

 

 

 

نما تتـ في ظؿ مجموعة مف الظروؼ واآلليات ، وىو ما  وتمؾ العناصر ال تتحرؾ في فراغ ، وا 
 يجعؿ  في كؿ عممية اتصاؿ  أو حوار يمكف أف يترتب عنيا أربع رسائؿ مختمفة  وىي :
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الرسالة 
 التً 

أراد  -1
المرسل 

إٌصالها إلى 
 المرسل إلٌه

أرسلت  -2 
فعال إلى 
 المرسل إلٌه

تلقاها  -3
 المرسل إلٌه

فهمها -4
المرسل إلٌه 
وعلى أساسها 

 تصرف

 

 

 

  

 

 

 

 

فشؿ الحوار ، فحتى ينجح ىذا األخير يجب أف فاختبلؼ تمؾ الرسائؿ ىو ما يؤدي إلى  
تتطابؽ الرسالة رقـ أربعة مع الرسالة رقـ واحد، وكذا تطابؽ التغذية الرجعية مع الغاية مف عممية 

 الحوار.

إف الثقافة الغربية تقابمنا بمفاىيميا وتفرضيا عمينا  مقومات الحوار الديني بين الحضارات: -3
وىذا ليس حوارا، فيذا األخير يجب أف يكوف حوارا متكافئا بعيدا عف تقديس الفكرة أو الرأي 
واستصغار الطرؼ األخر ىذا مف ناجية ، ومف ناحية أخرى يفترض عمينا تأسيس الذاتية العربية 

، فبلبد أف تكوف لدينا ثقافة تصنع وتبدع وتتميز بالديناميكية اإلسبلمية أوال قبؿ الحوار مع األخر 
حتى يمكننا مواجية اليويات القاتمة  والرافضة لوجود التنوع ، والقائمة عمى التعصب والتعالي 
عمى األخر سواء مف خبلؿ المفظ أو عف طريؽ السموؾ ، فنحف نستورد قيـ وأفكار غيرنا مادمنا 

 ا بالدرجة األولى  ثـ الترويج ليا بالدرجة الثانية. عاجزيف عف االمتثاؿ لقيمن

ومف أساليب الحوار تدريس بحوث ونظريات الغرب ألسباب معرفية وعممية ، ولدواعي حضارية 
بغية التعرؼ عمى طريقة الحوار معيـ، و مف ثـ االستفادة مف إيجابياتيـ  وتفادي سمبياتيـ وىو 

 ما نتناولو في ما يمي :
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يجب عمى كؿ حضارة أف تكوف فخورة بما أنجزتو وقدمتو لئلنسانية  ات وتقديرها:معرفة الذ-3-1
، ومف جانب أخر يفترض عمييا إجراء تقييـ موضوعي لمتعرؼ عمى النقاط المظممة في تاريخيا 
، وىو ما تحتاجو الحضارة العربية عمى وجو الخصوص ، مف خبلؿ إعادة تأسيس الذاتية العربية 

في حوار مع األخر ، أي أف تكوف ليا ثقافة تصنع وتبدع وليا ديناميكية، ألجؿ أوال قبؿ الدخوؿ 
مواجية اليويات القاتمة القائمة عمى التعصب والتعالي عمى األخر سواء مف خبلؿ المفظ أو 
السموؾ ، فنحف نستورد قيـ وأفكار غيرنا ما دمنا عاجزيف عف االمتثاؿ لقيمنا بالدرجة األولى ثـ 

 .7بعد ذلؾ الترويج ليا

فيجب احتراـ الذات والشعور بالثقة تجاه القيـ والتأسيس لحوار غني بالممارسة  وليس 
بالقوؿ فحسب ، فبلشؾ أف العربي يتفوؽ عمى كؿ إنساف في حبو لذاتو وفي قوة انتمائو إلى 

احتراـ حضارتو ، لكف عند احتكاكو بالحضارات األخرى وال سيما الغربية يبدأ بالتنكر لذاتو فيفقد 
األخر لو ، فكثيروف ىـ العرب الذيف غيروا أسماءىـ بمجرد وصوليـ لببلد الغرب والبعض يفتخر 

 بأف أوالدىـ ال يعرفوف المغة العربية...

يفترض حوار الحضارات احتراـ اآلخر ، وىذا يتطمب معرفتو معرفة معرفة األخر واحترامه:-3-2
األخر أصبحت اليـو سيمة بفضؿ التطور المدىش  حقيقية ألف " مف جيؿ شيئا عاده" ،  ومعرفة

في وسائؿ االتصاؿ التي توفر كما ىائبل مف المعمومات ، واحتراـ اآلخر يعني االستماع لو 
والعمؿ معو ، فالغرب يعرفنا بشكؿ جيد ، حيث منذ عقود تعكؼ مراكز البحوث والجامعات 

حياتنا اليومية ، لكف تمؾ المعرفة مف  الغربية عمى دراسة مجتمعاتنا في أدؽ تفاصيميا وحتى في
الغرب نتج عنا االستخفاؼ بقوتنا و عدـ احترامنا ، فيناؾ مف الغرب مف يعتقد بتفوؽ الحضارة 
الغربية وال يتردد في التقميؿ مف شأف الحضارات األخرى وال سيما الحضارة العربية اإلسبلمية ، 

ة الغربية عمى شعوب ما ىو إال دليؿ عمى وىو ما دعى إليو "بيرلسكوني" بأف تعميـ الحضار 
 . 8تفوقيا

ىذا التصور ما ىو سوى انعكاس لتصورات بعض مفكري الغرب أمثاؿ كؿ مف إف 
فرنسيس فوكوياما وصمويؿ ىنتغتوف، حيث يرى فوكوياما أف العولمة تعبر عف نياية التاريخ 
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ف سوؽ عالمية واحدة مندمجة وىيمنة القطب الرأسمالي بعد انييار المعسكر االشتراكي ، وتكوي
زالة  وبناء مجتمع دولي متجانس ، قائـ عمى تعميـ الشركات العمبلقة المتعددة الجنسيات وا 
الحواجز الجمركية ، األمر الذي أدى إلى المساس بسيادة الدوؿ النامية، مما أدى إلى انتشار 

ي يعد المنبع الرئيسي ظاىرة الصراع ، بينما ىنتغتوف فركز عمى عامؿ الصراع الثقافي الذ
لمحروب المعاصرة حسبو ، حيث لـ يعد صراعا أيديولوجيا أو اقتصاديا بؿ تحوؿ إلى صراع القيـ 

 . 9والمبادئ والمفاىيـ كما يحصؿ بيف اإلسبلـ والغرب

وقد استخدما المفكريف جدلية اآلنا واألخر بوصؼ الواليات المتحدة األمريكية كنموذج 
مف خبلؿ تحديد العبلقات  21خبلؿ سيناريوىات لمستقبؿ العالـ في القرف لدولة عالمية ، مف 

 .10بيف الديمقراطية الفردية و باقي الحضارات

غير أف اإلشكاؿ ال يكمف في وجود الجداؿ ذاتو، مف وجية نظر الحضارة اإلسبلمية ،     
بؿ عمى العكس مف ذلؾ فيذا األخير يخمؽ تمازج و تكامؿ بيف الثقافات والحضارات المختمفة ، 

" وال تجادلوا أهل الكتاب إال فيكفي أف يكوف الجدؿ مدلوال ورد في القرآف الكريـ في قولو تعالى
لهاكم باّلت لهنا وا  ي هي أحسن إال الذين ظمموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وا 

يمكف الحديث عف عبلقة جدلية  إال أنو،  46، اآلية  العنكبوتسورة  واحد ونحن له مسممون "
سميمة بيف الحضارات، دوف وجود مجاؿ فكري قادر عمى استيعاب األطروحات المختمفة ، و 

 كفيؿ بحماية كؿ طرؼ مف فوضوية أو تمرد باقي األطراؼ. 

: يتوقع العديد مف آليات تفعيل الحوار الديني بين الحضارات وتجسيد قيم التسامح والتعايش-4
ىو قرف الديف ، وبالتالي  21أف يتصدر الديف بورصة األفكار العالمية أي أف القرف الباحثيف ، 

فحوار األدياف يحتؿ أجندة القضايا المطروحة عالميا لفترة طويمة ، لذلؾ مف البدييي أف نرى اليـو 
الحوار أصبح موضة العصر ، حيث تتولى اجتماعات القمـ التي يمتقي فييا األقوياء ليتحدثوا عف 
المشاكؿ التي تؤثر عمى الجميع ، وذلؾ في غياب األطراؼ األكثر تضررا مف تمؾ المشاكؿ ، 
ف تمؾ االجتماعات ليس ليا صمة بالحوار ، ذلؾ أف الحوار الجاد يجب أف يمتـز ببعض  وا 

 الشروط التي مف دونيا يكوف مجرد ىراء.
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 اـ نذكر:مف شروط الحوار بشكؿ عشروط الحوار الديني وأسس نجاحه:  -1 -4

ف تعذر حضور البعض يجب أف  - يجب أف يشارؾ في الحوار كؿ مف ىـ معنيوف بقضية ما، وا 
 يكوف ىناؾ مف يمثميـ.

أف يدخؿ األطراؼ إلى الحوار وىـ مقتنعيف بو، ومييئوف لبلستماع إلى وجيات النظر  -
 المختمفة.

ثـ يبقى عمى موقفو إف لـ  مف يتحاور حوارا جادا يكوف عمى استعداد ألف يستمع لآلخر، ومف -
 تقنعو الحجج التي يسوقيا محدثو، أو يعدؿ مف موقفو إذا ما أقنعتو ىذه الحجج.

 ضرورة البحث عف حؿ عادؿ  واالستعداد لمتفاىـ مف خبلؿ اكتشاؼ النقاط المشتركة . -

صالح حتى يكوف القرار النيائي لمحوار عادال يجب أف ال يكوف يعنى بالمصالح الفردية أو م -
 جماعة بعينيا.

ضرورة خضوع القرار النيائي المنبثؽ عف الحوار إلى المراجعات، في حالة إذا ما وجد فيو  -
ف كانت ىذه األخيرة غير مشاركة في الحوار، وذلؾ وفؽ  أخطاء في حؽ أي فئة معينة، حتى وا 

 ما ينص عميو منطؽ العدالة.

ذا ما حاولنا إسقاط تمؾ الشروط عمى حوار  الحضارات ، نجد في ميثاؽ األمـ المتحدة وا 
تنص عمى تمتع الدوؿ صغيرىا وكبيرىا بحؽ المساواة والسيادة ، وذلؾ في نطاؽ تساوي 
الحضارات في كرامتيا ، وبحقيا في التفاعؿ واالحتراـ المتبادؿ بيف الحضارات  األخرى، إذ تشكؿ 

يفترض عمى كؿ حضارة أف تعترؼ التعددية الحضارية مبدأ مف مبادئ حوار الحضارات ، حيث 
 بالحضارات األخرى وبتمايزىا .

وعمى صعيد الممارسة لفكرة الحوار ما بيف الحضارات  نجد الندوة اإلسبلمية لمحوار ما   
المنظمة مف قبؿ منظمة   1999عاـ  عالن طهرانوالمعروؼ  بإ 1999بيف الحضارات عاـ 

 : ، ومف أىـ ما خمصت إليو   المؤتمر اإلسالمي

 القبوؿ الفعمي بالتنوع الثقافي بوصفو أحد المبلمح  الثابتة لممجتمع اإلنساني . -
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احتراـ كرامة اإلنسانية والمساواة بيف جميع البشر والدوؿ ، ورفض كؿ أشكاؿ الييمنة والسيطرة  -
 الثقافية ، والتصدي لممذاىب والممارسات الرامية لخمؽ الصراع والصداـ بيف الحضارات.

عي إليجاد أرضية مشتركة بيف مختمؼ الحضارات و القبوؿ بالتعاوف والسعي لمتفاىـ كآلية الس -
 15لتعزيز القيـ العالمية المشتركة ووضع حد لمتيديدات العالمية...

كما تنص ىيئة األمـ المتحدة عمى تمتع الدوؿ صغيرىا وكبيرىا بحؽ المساواة والسيادة،   
كرامتيا ، وبحقيا في التفاعؿ واالحتراـ المتبادؿ بيف  وذلؾ في نطاؽ تساوي الحضارات في

الحضارات األخرى، إذ تشكؿ التعددية الحضارية مبدأ مف مبادئ حوار الحضارات، حيث يفترض 
اتخذت  2001أكتوبر  5عمى كؿ حضارة أف تعترؼ بالحضارات األخرى وبتمايزىا، ففي تاريخ 

ات العامة المكرسة لمبند المعنونة " سنة األمـ القاضي بعقد جمس 3\56الجمعية العامة القرار 
المتحدة لمحوار بيف الحضارات"،  ومف بيف األىداؼ و المبادئ المنبثقة عف ذلؾ البرنامج العالمي 

 لمحوار بيف الحضارات نذكر:

يشكؿ الحوار بيف الحضارات عممية لتحقيؽ مجموعة مف األىداؼ كالتفاىـ والتسامح واالحتراـ  -
 .المتبادؿ 

التعرؼ عمى القواسـ المشتركة بيف الحضارات والترويج ليا مف أجؿ مواجية التحديات  -
 المشتركة.

االلتزاـ الجماعي بمبادئ حقوؽ اإلنساف وحرياتو المنصوص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدة  -
 وفي اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف.

الثقافي بصفتيا سمات أساسية لممجتمع االعتراؼ بالمصادر المتنوعة لممعرفة وبالتنوع  -
اإلنساني، ومف ثـ االعتراؼ بحؽ جميع أبناء الحضارات في المحافظة عمى ترثيـ المادي 

 والبلمادي. 

كما يجب أف يكوف الحوار بيف الحضارات عمى نطاؽ عالمي يشارؾ فيو جميع الشعوب و  -
 دني والمنظمات غير الحكومية.الباحثوف والمثقفوف ووسائؿ اإلعبلـ ومنظمات المجتمع الم
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 يفترض عمى الحكومات والدوؿ الترويج لمحوار وتشجعو .    -

فالحوار بيف الحضارات عممية تتـ ما بيف الحضارات وداخؿ الحضارة الواحدة، ويقـو     
عمى الرغبة الجماعية في التعمـ وكشؼ المسممات ودراستيا، وتوضيح المعاني المشتركة والقيـ 

 وتكامؿ وجيات النظر المتعددة، كما يسيـ الحوار في بنا ء الثقة بيف اإلنسانية جمعاء.  األساسية

 دور المواطنة الحاضنة لقيم التنوع في الحد من خطاب الكراهية وقبول التعايش: -4-2

إف اإلسبلـ  يعترؼ بوجود الغير المخالؼ فردًا كاف أو جماعة ، و يقر بشرعية ما ليذا 
نظر ذاتية في االعتقاد والتصّور والممارسة، تخالؼ ما يرتػئيو شكبًل ومضمونًا، الغير مف وجية 

ويكفي أف نعمـ أف القرآف الكريـ قد سّمى الشِّرؾ دينًا عمى الرغـ مف وضوح بطبلنو، ال لشيء إاّل 
ألنو في وجداف معتنقيو ديف، و مف ىنا فإف جريمة المشركيف لـ تكف في إعراضيـ عف اإلسبلـ، 

نم  ا في كونيـ رفضوا أف يعيش ديف جديد بجوار دينيـ .وا 

ولـ يكتؼ القرآف بتشريع حرية التدّيف، بؿ نجده قد وضع جممة مف اآلداب إلى أف يكونوا 
حساف قاؿ تعالى:  " ال ينهاكم اهلُل عن الذين لم ُيقاتُموكم في لغيرىـ موضع حفاوة وموّدة وِبر وا 

، وعبلوة عمى  هم وُتقسطوا إليهم إن اهلل يحب المقسطين"الدين ولم ُيخرجوكم من دياركم أن تبر  
ُحسف التعامؿ، نرى القرآف يحّذر أتباعو وينياىـ عف سب المشركيف وشتـ عقائدىـ، حيث ورد في 

وفي الواقع إف وال تسّبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسّبوا اهلل َعْدوًا بغير عمم"،  قولو تعالى:"
المتعمقة بموضوع حرية التدّيف التي َأَقرَّىا القرآف بموضوعية، ال يسعو إاّل المتصفح لتمؾ المبادئ 

 االعتراؼ بأنيا فعبًل مبادئ التسامح الديني في أعمؽ معانيو و أروع صوره وأبعد ِقيمو .
وجدير بالذكر أف كؿ الديانات السماوية اىتمت بموضوع المعامبلت وقائمة عمى فكرة  التسامح ،  

ي الديانة المسيحية " لقد قيؿ لكـ مف قبؿ أف السّف بالسّف واألنؼ باألنؼ، وأنا أقوؿ مثمما ورد ف
لكـ: ال تقاوموا الشّر بالشّر بؿ مف ضرب خّدؾ األيمف فحّوؿ إليو الخد األيسر ومف أخذ رداءؾ 

 فأعطو إزارؾ "،"ومف سّخرؾ لتسير معو ميبًل فسر معو ميميف".
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إلى التسامح أيضا فمننظر إلى مثؿ ىذه الوصايا: "كؿ ما كما نجد الديانة الييودية تدعو 
اغتسموا وتطّيروا وأزيموا شرَّ أفكاركـ وكّفوا  تكرُه أف يفعمُو غيرؾ بؾ فإياؾ أف تفعمُو أنت بغيرؾ"،"

 . 16عف اإلساءة ، تعّمموا اإلحساف والتمسوا اإلنصاؼ"

راثيا الحضاري ، وىذا إال أف الدراس لسموؾ األمـ يجد بعضيا في تناقض واضح  مع ت
التناقض غالبا ما صاحب االنتصارات العسكرية ألمة أو إمبراطورية، وينبع مفيـو عدـ التسامح 
مف تصور األخر أو النظرة إليو عمى أنو يستحؽ العزؿ واالحتقار، ومعاممتو عمى أنو أدنى، مثمما 

د، وىو ما انجر عنو تكريس ساد في الحضارة اإلغريقية التي رأت أف الناس نوعاف : أحرا وعبي
لنظاـ الطبقات، وكذلؾ اعتبرت الحضارة الرومانية أف االنتساب لروما ىو أساس المواطنة ، 
ويبرر فبلسفة الروماف ورجاؿ القانوف تمؾ النظرة بأنيا تمثؿ " قانوف الطبيعة"، فالمواطف الروماني 

ف تمؾ النظرة وحده يتمتع بالحقوؽ بينما الباقي سواء يعيش داخؿ روما أو  خارجيا ىـ عبيد ، وا 
االستعبلئية لـ تتغير حتى باعتناؽ أوروبا الديانة المسيحية ،بالرغـ مف أف ىذه األخيرة ىي ديانة 
الحب والتسامح، إال أف أباطرة الروماف تجاىموا تمؾ المفاىيـ واخترعوا مذاىب دينية متصارعة  

كالحروب الصميبية ضد المسمميف في  التي راح ضحيتيا آالؼ البشر مف خبلؿ شف الحروب
 فمسطيف والشاـ ومصر...

ولقد استمرت تمؾ الفمسفة والنظرة االستعبلئية  في الفكر األوروبي مثمما يظير مثبل في 
ألمانيا، فتاريخ ىذه األخيرة مميء بالعنصرية والحقد، حيث تقـو القومية األلمانية عمى فمسفة نقاء 

باقي شعوب العالـ وما الحرب العالمية األولى والثانية إال خير دليؿ عمى الدـ األلماني وتميزه عف 
العنصرية األلمانية، حيث تنص المادة الرابعة مف الحزب األلماني القومي االشتراكي عمى ما 
يمي:" ليس مف مواطف إال مف كاف مف ممتنا، وليس مف ممتنا إال مف كاف دمو ألمانيا بغض 

 .17سـ العرؽ األلماني حاولوا غزو العالـ والسيطرة عميوالنظر عف طائفتو"، وبا

أما في الحضارة اإلسبلمية فقد شرع اإلسبلـ التسامح والمجادلة بالتي ىي أحسف ، وأقر 
حرية األدياف والتديف  مثمما ورد في قولو تعالى :" مف شاء فميؤمف ومف شاء فميكفر " وفي قولو 



 الاعالم و دوره في ثفعيل أسس الحوار الديني في ظل العوملة  ................................. الثالثاملحور 
 

347 

رس المسمموف أقصى درجات التسامح مع غير المسمميف تعالى :" لكـ دينكـ ولي ديني "، وما
 .11ممف أطمؽ عمييـ أىؿ الذمة

فاإلسبلـ عايش أصنافا شتى مف الطوائؼ والممؿ واألدياف وعايش أىؿ الكتاب ومف ليـ      
شبو كتاب والمشركيف مف عبدة األوثاف والنيراف ...والممحديف والمسحييف والييود ... و احتـر 

ما يدينوف ولـ يتعرض ليـ بسوء بؿ دعا إلى العدؿ معيـ واإلحساف إلييـ في جميع ىؤالء و 
 .12المعاممة

و ىو ما تجسد في دولة المدينة التي أنشأىا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ، حيث مف 
خبلؿ دارسة طبيعة شعبيا المكوف ليا ، نجد صحيفة المدينة التي اعتبرت بمثابة دستورا احتوت 

المبادئ التي تنظـ عمؿ الدولة ، وأوؿ تمؾ األسس الواردة في  الصحيفة وىو مجموعة مف 
إعطائو صفة لمجماعة البشرية المكونة لدولة المدينة، حيث ورد فييا أف المؤمنيف والمسمميف مف 
قريش ويثرب ومف تبعيـ فمحؽ بيـ وجاىد معيـ أمة واحدة، مف دوف الناس وكممة الناس ليست 

ربية القديمة التي تربطيا رابطة النسب، بؿ ىي تدؿ عمى الجماعة بالمعنى اسما لمجماعة الع
 .20المطمؽ

وبالتالي كوف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ أمة إسبلمية يدخميا الناس بصرؼ النظر عف 
قبائميـ وأجناسيـ، وعمؿ أثناء ذلؾ عمى إقامة االستقرار بيف الجماعة البشرية ، عمى أساس 

بيف القبائؿ المتناحرة و تـ  دما فشمت رابطة الدـ في التأليؼ بينيـ، إذ أصمح مارابطة العقيدة بع
إدماجيا تحت اسـ واحد "األنصار"، وذلؾ إلزالة روح العصبية والعداء وتحقيؽ االندماج وكذا 

 التأليؼ بيف المياجريف واألنصار وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ االستقرار االجتماعي والسياسي.

 عميو وسمـ كاف خبيرا بالطبيعة البشرية لذلؾ عمؿ عمى تشكيؿ الحياة فالرسوؿ صمى اهلل 
النفسية والعاطفية ألتباعو إذ لبناء مجتمع جديد البد مف بناء إنساف جديد ، فأحؿ القرابة الدينية 

، حيث ابتمعت الجماعة القائمة عمى أساس الديف تمؾ الجماعة القائمة  21محؿ القرابة الدموية 
وىذا رغـ حفاظ النبي عمى  –مثمما عبر عف ذلؾ أحمد إبراىيـ الشرؼ –بطة الدـ عمى أساس را
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الكياف القبمي لتمؾ الجماعات مثمما تـ ذكرىـ في الصحيفة، ولكنو نقؿ منيا اختصاصاتيا 
 كوحدات قبمية إلى الدولة .

تسمـ ومف ثـ فإف الدعوة المحمدية تأسست عمى قيـ التسامح والتعايش مع القبائؿ التي لـ 
وبذلؾ تجمت مبلمح الدولة القانونية و اإلحساف إلييـ في المعاممة ،  و إقرار حقوؽ ألىؿ الذمة

التي أسسيا، حيث « دولة المدينة»في التاريخ اإلسبلمي في دولة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 
جيرانيا،  وضع النبي دستورا لتنظيـ الحياة العامة داخؿ المدينة و تحديد العبلقات بينيا وبيف

ويدؿ ذلؾ الدستور عمى مقدرة فائقة مف الناحية التشريعية، وعمى عمـ كبير بأحواؿ الناس وفيـ 
لظروفيـ ، وال يكاد يعرؼ مف قبؿ دولة قامت منذ أوؿ أمرىا عمى دستور مكتوب غير ىذه 

صمى اهلل  الدولة اإلسبلمية، فإنما تقـو الدولة أوال ثـ يتطور أمرىا إلى وضع دستور، لكف النبي
عميو وسمـ ما كاد يستقر في المدينة في العاـ األوؿ مف ىجرتو إلييا ينتيي، حتى كتب 
الصحيفة التي جعؿ طرفيا األوؿ المياجريف والطرؼ الثاني األنصار ىـ األوس والخزرج جميعا 

 والطرؼ الثالث ىـ الييود . 

فالصحيفة كانت بمثابة دستور لمدولة حيث كانت أوؿ تشريع يعترؼ بحقوؽ وحريات 
األفراد السياسية والمدنية وحتى المعنوية في الوقت الذي كاف فيو العالـ خارج دار اإلسبلـ ييدر 

بإصدار اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، فالدولة  1946حقوؽ وحريات ، إلى غاية عاـ 
 قانونية يخضع الجميع فييا حكاما ومحكوميف لمتشريع اإلليي. اإلسبلمية دولة 

 :خاتمة 

لقد اكتسحت ظاىرة العولمة الثقافية العالـ العربي واإلسبلمي وتركت نتائج جد خطيرة  
خاصة وأنيا تتخذ شكؿ األمركة ، تبسط نفوذىا ونموذجيا بمنطؽ القوة ، قوة التكنولوجيا والماؿ 

ف ىذا  الواقع ينبئ بأنو ال أمؿ لممجتمعات المتخمفة بالبقاء حيث سيتـ ابتبلع واالقتصاد...وا 
وفي مقابؿ  وطمس معالميا الثقافية والحضارية إذا لـ تتمكف مف الصمود والمقاومة إلثبات الذات.

سمبيات العولمة نجد في اإلسبلـ إمكانيات أخبلقية وتشريعية وحضارية في غاية األىمية بإمكانيا 
عولمة أخرى  مختمفة في جوىرىا وماىيتيا وفمسفتيا ومقاصدىا عف عولمة الغرب ، أف تعبر عف 
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وىو ما نممسو في اإلسبلـ الذي جاء عالميا لمناس كافة ، ببل عنصرية أو تميز وىو أوؿ مف 
سعى نحو العالمية ، التي تيدؼ إلى االنفتاح عمى العالـ وعمى الثقافات األخرى ، عمى عكس 

حبلؿ الصراع األيديولوجي واالختراؽ الثقافي لمشعوب مثمما  العولمة التي تقو  ـ عمى نفي األخر وا 
ولعؿ مف أكثر اآليات التي عبرت  يعبر عف ذلؾ المفكر"جوف بوؿ سارتر " " اآلخر ىو الجحيـ".

"يا أيها الناس إنا خمقناكم من ذكر وأنثى وجعمناكم عف الرؤية العالمية لئلسبلـ قولو تعالى: 
( 13)سورة الحجرات  اآليةائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم إن اهلل عميم خبير" شعوبا وقب

بدال  " تعارف الحضارات"، وفي ىذا الصدد نجد الباحث " زكي الميبلد يدعو إلى تأسيس فكرة 
مف صداـ الحضارات، فتمؾ الفكرة مف شأنيا أف تؤدي إلى التكامؿ بيف الحضارات عمى المستوى 

ني ، فأقرب مفيـو يمكف أف يعبر عف الرؤية اإلسبلمية لفكرة العولمة ىو مفيـو التعارؼ ، اإلنسا
وىو بذلؾ يمثؿ دعوة ألف تكتشؼ وتتعرؼ كؿ أمة عمى األمـ األخرى ببل سيطرة أو ىيمنة 

قصاء.  22وا 

راع بيف العالـ اإلسبلمي وىذا عمى عكس العولمة الثقافية  التي عمقت مف حدة الص
، نظرا لترويجيا لثقافة الييمنة والسيطرة لمفكر الرأسمالي قصد اصطناع الصراع بيف والغربي

حيث تعمؿ عمى نشر ثقافة االستبلب واالستيبلؾ لتتمكف مف الوصوؿ إلى قطاعات ، الحضارات 
مف خبلؿ السعي إلى ـ ، واسعة مف الجماعات والمجتمعات دوف مراعاة لثقافاتيـ وخصوصياتي

 .قافات وطرائؽ العيش عمى نمط واحدالثتنميط العادات و 

 الهوامش و المراجع 
                                                           

  21، ص 2002-02-27،جريدة السفيروجيو ، قانصوه ، "حوار الحضارات والتأسيس لممختمؼ" ،  -1
  1، ص  2002-03-18، في الخميج الثقافي الميدي ، المنجزة ،  -2
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  172، ص  2015،
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مف مداخمة مقدمة في ندوة عممية دولية "التسامح الديني وثقافة االختالف" عائشة ،عباش ،  -16
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 بين الحضارات في ظل العوملة. الحوار  دور إلاعالم الجديد في جعزيز ثقافة

 

 دايرة طارق أ.            بلعيدي رامي   أ.      

 املركز الجامعي بريكة                                                  املركز الجامعي بريكة 

 الجزائر - باثنة                                                           الجزائر - باثنة    

 ممخص:

يتناول ىذا البحث مدى فاعمية ومساىمة مواقع التواصل االجتماعي في تعزيز ثقافة 
العولمة اإلعبلمية أدت الى زيادة التفاعل بين الشعوب وحرية  الحوار بين الحضارات، حيث أن

خاصة أن قضية الحوار بين الحضارات ليست إال واحدة  تداول المعمومات والترابط بين الثقافات
، متناولين أىم األدوار التي يمعبيا من القضايا اإلنسانية التي تتأثر بما تبثو وسائل اإلعبلم

في خمق تعايش  معرجين في األخير عمى آفاق ىذا اإلعبلم، ثقافة الحواراإلعبلم الجديد في بناء 
 بين الحضارات.  سممي

 مواقع التواصل االجتماعي، العولمة، الحوار، الخصوصية الثقافية. الكممات المفتاحية:

 مقدمة:

شيد القرن الماضي ثورة معموماتية عمبلقة، ساىمت في إيجاد تقنيات اتصال حديثة،      
لقد ساعدت التطورات و ساعدت عمى تقريب مجتمعات العالم وربطيا في منظومة كونية واحدة، 

الحاصمة في تكنولوجيا االتصال واإلعبلم عمى زيادة التواصل بين األفراد عمى مستوى كافة 
ثقافاتيا وتوجياتيا الحضارية، متخطية بذلك كافة الحدود السياسية والثقافية المجتمعات بمختمف 

التي فرضتيا عمى شعوبيا، وأضحت مواقع التعارف والمعروفة بمواقع التواصل االجتماعي مثل 
ماي سبيس، تويتر، فايس بوك والتطبيقات الداعمة لبلتصال مثل الواتس آب، فايبر، سكاي بي 

رقمية األكثر شعبية بين أوساط الشباب، والتي تعد جميعيا آلية لمتواصل عمى رأس الوسائل ال
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والحوار والتفاعل االجتماعي بين شعوب العالم  عمى اختبلف لغاتيم وجنسياتيم، وأصبحت وسيمة 
والحضاري  خيوط التواصل والتفاعل المعرفي لمحديث والتخاطب والتفاعل بين األفراد، مما جعل

 . ميا وعالميامح بين البشرتزداد 

 مشكمة البحث وأهميته: -1

إن المتتبع لمشأن اإلعبلمي والسياسي والفكري في العقود األخيرة ال يحتاج الى بذل     
الوسع الكتشاف التغيرات العميقة الجذرية المتسارعة  التي حدثت في األفكار في شتى الحقول 
والمجاالت، بفعل ظيور اتجاىات ووسائل إعبلم جديدة تسعى الى تحقيق التقارب والتفاىم 

متبادل والدعوة الى تجريم الحروب واحترام الثقافات المتعددة، مما ساىم في تعزيز واالحترام ال
نزعة السبلم والتعاون والحوار وخمق أمل في مستقبل تموح فيو بشائر أفول االستبداد وانحسار 

وال شك أن التعايش بين الشعوب  الييمنة  وتزايد االعتراف بالتعددية الدينية والثقافية والحضارية،
ال يمكن أن يتحقق إال باحترام التنوع الحضاري والثقافي فإن اليجوم عمى ثقافة أمة أو حضارتيا 
 .واإلساءة إلى معتقداتيا أو النيل من مقدساتيا يؤدي إلى إثارة الفتنة ال يمكن التعايش اآلمن معيا

زال نظاقيا يتسع وفي خضم ىذه التحوالت برزت لموجود دعوة متنامية لمحوار بين األديان الي     
 فغذت بذلك ظاىرة ليا منظروىا ودعاتيا ورعاتيا ومؤسساتيا.

إلى أي مدى يمكن تسخير وسائل  وعميو يتمثل التساؤل الناظم ليذه الدراسة فيما يمي:     
ويندرج تحت اإلشكالية األساسية مجوعة  ؟ثقافة الحوار بين الحضارات تعزيز في اإلعبلم الجديدة
 الفرعية اآلتية:من التساؤالت 

  وسائل اإلعبلم الحديثة؟ عبر الحوار بين الحضارات مظيريت كيف -1

في مجال  وسائل اإلعبلم الحديثةإلى أي مدى تستفيد الدول والمؤسسات والمنظمات من  -2
 ؟تعزيز الحوار بين الثقافات

  الخبلفات؟. ىل وجود قناة اتصال مفتوحة بين طرفين كفيمة وحدىا إلقامة حوار بناء وىدم-4
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لمتوظيف الجيد لمواقع التواصل اآلليات المستقبمية المبلئمة و  االستراتيجيات ىي أىمما  -3
  االجتماعي في حوار الحضارات.

من كون مسألة حوار الثقافات من أكثر المسائل المطروحة  ويستمد ىذا الموضوع أىميتو     
عمى اعتبار طبيعة الحضارة ودورىا  الميم والمؤثر في كيان حيوية، فيي من المواضيع الجدية 

المجتمع فيو الضمان األكبر في تحقيق السبلم الذي تنشده الدول والشعوب، باإلضافة الى 
كما تعد قضية من أعقد القضايا الوقت  انتشار ىذه الوسائل بين أوساط المجتمع في العالم، 

تبنى التطور التكنولوجي في مختمف المجاالت بات يعاني الراىن، فمجتمع األلفية الثالثة الذي 
تباينا حادا بين التقنيات الرقمية  من جية وقيم الحوار والتفاعل في الوقت الذي ازدادت فيو بؤر 

 التوتر من جية أخرى. 

خاصة إمكاناتيا وبيان وسائل االتصال الحديثة كما تكمن أىمية الدراسة أيضًا في إبراز أثر     
 .وار الحضاراتحفي 

 أهداف الدراسة:-2

بيان أىمية حوار الحضارات نظرا لمتعددية الدينية التي غدت واقعا ال يمكن تجاوزه أو إنكاره  .1
 نتيجة تماىي الحدود السياسية والثقافية بين الدول والشعوب في ظل وسائل اإلعبلم الجديد.

بيا في الحوار بين الشعوب أدوار وسائل اإلعبلم الجديد التي يمكن أن يمعالتعرف عمى  .2
 والعمل عمى حسن استغبلليا وتثمينيا.

اكتشاف مكامن الخمل التي حالت دون تجسيد  دعوات الحوار السابقة وما تستطيع أن تمعبو  .3
 وسائل االتصال الحديثة في ىذا المجال. 

 إماطة المثام عن األسباب الموضوعية لمتفاعل اإلنساني بين الحضارات ثم الوقوف عمى .4
 المعايير الواجب تحققيا لقبول ىذه الثقافة أو تمك أو رفضيا. 

مواقع ولمعالجة اإلشكالية قسمت الموضوع الى مبحثين تناولت في األول بيان مفيوم        
مواقع التواصل وحوار الحضارات ومسوغاتو، وفي الثاني اعتنيت ببيان أدوار  التواصل االجتماعي
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في تعزيز ثقافة الحوار بين الحضارات وآفاقيا منتييا بخاتمة أجممت فييا نتائج البحث  االجتماعي
 وتوصياتو.

 مواقع التواصل االجتماعي وحوار الحضارات. -3

قبل الشروع في دراسة عنوان الورقة البد من التفاتة بسيطة نمقي من خبلليا الضوء عمى      
 لحضارات.ماىية وسائل التواصل االجتماعي وحوار ا

  مواقع التواصل االجتماعي: -1-3

لقد انتشر مصطمح مواقع التواصل االجتماعي بين المؤسسات واألفراد بشكل كبير عمى مدى      
السنوات القميمة الماضية، وبدأ يستخدم بشكل واسع في مختمف التخصصات، تتكون من مجموعة 

محددة افتراضية، وقد ظيرت مجموعة من من الفاعمين الذين يتواصمون فيما بينيم ضمن عبلقات 
دد التعاريف التي تصف ىذا المفيوم فتعرف بأنيا " خدمة متوفرة عبر االنترنت تعمل عمى ربط ع

بالتعريف  لؤلفرادشبكات الكترونية تسمح  بأنياكما تعرف  (1)من المستخدمين والمعمومات..."
 . (2)واجتماعية  إنسانيةوالمشاركة من خبلل ىذه الشبكة وتكوين عبلقات  بأنفسيم

وميما تعددت التعاريف المتوفرة في ىذا المجال إال أنيا تتفق في كثير من األحيان عمى أن     
مواقع التواصل االجتماعي منظومة من المواقع عمى شبكة االنترنت تتيح إجراء المحادثات 

نشاء عبلقات وصبلت  والمقاءات الحية بين المشتركين بشكل يمكن من التفاعل االجتماعي وا 
وتكوين جماعات ذات مصالح مشتركة يمتقون في اآلراء واليوايات والميوالت والمستويات 

 يوتيوب، أنستاغرام، ماي سبيس.  . ولعل أىميا وأشيرىا فايس بوك، تويتر،(3)الفكرية
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 حوار الحضارات ومسوغاته:-3-2

 حوار الحضارات: -1

أضحى مفيوم حوار الحضارات من أكثر المصطمحات شيوعا في شتى المجاالت العممية      
والمعرفية والثقافية، خصوصا في القرن الحالي بسبب ما اكتسبو من إشعاع في ىذا العصر الذي 

 .من شيوعو كثرة استعمالو في اإلعبلمولعل ما زاد  (4)اصطبغ بكثرة األزمات والصراعات

 و   مادة )ح  ومصطمح حوار الحضارات مركب من حوار وحضارات، فالحوار في المغة من      
متعدد المعاني، وتدور في مجموع ما وردت حول معنى الرجوع والمراجعة والرد، ومنو  وىي( ر  

﴾﴿ قولو تعالى:  ومنو المجاوبة والمحاورة، قال تعالى:   [01]االنشقاق: آية ِإنَُّو ظ نَّ أ ن لَّْن ي ُحور 
اِوُرُه﴾﴿ اِحُبُو و ُىو  ُيح   فيي ،وحاور فبلن فبلنًا إذا حدثو وجاوبو ،[23]الكيف: آية  ق ال  ل ُو ص 

مستوعبة لكل أنواع وأساليب التخاطب، سواء كانت منبعثة من خبلف المتحاورين أو  والحالة ىذه
 .(5)عن غير خبلف؛ ألنيا إنما تعني المجاوبة والمراجعة في المسألة موضوع التخاطب

فيي نظام اجتماعي يعين اإلنسان عمى الزيادة من إنتاجو الثقافي، وتتألف  (5)أما الحضارة     
صر األربعة الرئيسة: المواد االقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخمقية، الحضارة من العنا

ولعل االختبلف األساس بين  الحضارات ىو المحاور التي ترتكز عمييا ، (7)ومتابعة العموم والفنون
فبعضيا يرتكز عمى محاور ربانية أو معتقدات صادرة من قوى خارجية، أي ىي محاور دينية، 

 جموعة من المبادئ التي تقيِّد نمو ىذه الحضارات وتوجييا. تتألف من م

واتصال أن يكون بين ممثمي الحضارات المختمفة لقاءات وتعاون و يقصد بحوار الحضارات      
ليستمع بعضيم  عمى مستوى األفراد أم الجماعات سواء كانت حكومات أو مؤسسات أو جمعيات وتفاعل

إلى بعض؛ وليستفيد بعضيم من بعض في شؤون الحياة المختمفة، وليبمغ كل طرف رسالتو الحضارية 
االنطبلقة األولى ألي استجابة فعالة تبدأ من خبلل فيم الذات  ألن (8).لآلخر بالجدال واإلقناع والبرىان

فعل من دون رىبة أو خجل ومن دون وفيم اآلخر، ففي البداية يجب أن نتعرف إلى واقعنا كما ىو بال
، فيصبح والحالة ىذه الحوار تيوين أو تيويل، ثم التعرف إلى اآلخر وفيمو، وىو ىنا الغرب وحضارتو

 ممارسة حقيقية مفعمة لكونو اعتراف بوجود اآلخر وحقو في الحضور والوجود.
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 مسوغاته: أهم -2

، ومعموم أن ىذا واالختبلف العقائديلتنوع الثقافي لحق في االختبلف وااالعتراف با -2-1
وىي مبادئ تعترف صراحة  اإلنسانالمبدأ ينتمي الى مبادئ الجيل الثالث لمنظومة حقوق 

المضمون والسميم  المبدأ، وىو ورسميا لجميع الثقافات البشرية بكونيا متعادلة ومتساوية
 المثمر بين الثقافات،وااليجابي الذي يساىم في تنمية روح التعاون بين الشعوب والحوار 

فالحوار يقتضي قبواًل مبدئيًا  بوجود اآلخر, وبحقو في ىذا الوجود, وبخصوصيتو التي ال يجوز 
بقائو مغايرًا ومتميزًا, وبحقو في المحافظة عمى  استمرارألحد أن يسعى إلى تغيرىا, وبمقومات 

االعتراف بيذا المبدأ عمميا  ولعل، (9)ىذه المقومات وتوريثيا في أجيالو المتعاقبة جيبًل بعد جيل
عني القبول بحقيقة االختبلف والتنوع بين الكيانات الثقافية مشكبل بذلك دعامة متينة لنظام ي

 التفاىم والتفاعل عمى الصعيد اإلقميمي و العالمي.

ظيار عظمتي الحضارة اإلسبلميةالكشف عن محاسن  -3-3 ، (01)ودفع الشبيات عنيا اوا 
العدل  اإلسبلمي دين  دينالجات الروح والجسد، وأنو اجمع بين ححضارة ت أنياوترسيخ فكرة 

ودعوتو الى قبول اآلخر  والوسطية والشمول، وىو الدين الذي احترم اإلنسان عمى مر التاريخ،
ظيار عظمتو من خبلل دعوتو الى التواصل والتفاعل معو التأكيد عمى أن و  غير المسمم وا 

وىذه الصورة ال بد أن تصل إلى العالم  (00)فتحًا عمى الحضارات األخرىاإلسبلم كان ومازال من
الحضاري  (01)وبيذا يتميز سموك المسمم ،كمو بالحوار، ليعمموا عن محاسن دين اإلسبلم وعظمتو

يصال رسالتو إلييم ميما  الذي يريد بعممو وجو اهلل، ويبتغي نفع البشرية بدعوتيم إلى اإلسبلم، وا 
 .كمفو األمر

التوجو العالمي نحو التعايش والسبلم، إذ أن العصر الذي نعيش فيو ىو ببل جدال  -3-1
فبل يجادل اثنان في كون الحوار البناء يرفع مستوى التفاىم ويصحح  عصر التقارب والحوار،

الصورة النمطية لممسممين والغرب عمى حد سواء لدى كبل الطرفين مع تنامي الثورة اإلعبلمية 
التي أحدثت مفيوما جديدا لمعبلقات بين الحضارات والشعوب، فمقدت أدركت شعوب العالم أن 

سيمة الناجعة لحل المشاكل ، فبدأت تتجو الى اختيار السبلم في الحروب والصراعات لم تعد الو 



 الاعالم و دوره في ثفعيل أسس الحوار الديني في ظل العوملة  ................................. الثالثاملحور 
 

153 

، وتبدوا ىذه المسوغة أكثر إلحاحا (13)ظل تمسك كل حضارة بقيميا الحضارية واليوياتية
فمم  لممسممين لما ترسخ في مخيال الغرب من مواقف سمبية ومشوىة اتجاه الحضارة اإلسبلمية،

وسيمة لتحقيق التفاىم والتفاعل بينيا، خاصة أن حوار تجد في ىذا السياق أنجع من الحوار 
الحضارات أصبح يمثل معممة وركيزة بارزة في تاريخ العبلقات الدولية المعاصرة مع تنامي 

  الثورة اإلعبلمية التي أحدثت مفيوما جديدا لمعبلقات بين الحضارات والشعوب .

 .لحوار بين الحضاراتأدوار مواقع التواصل االجتماعي في تعزيز ثقافة ا  -3

وسائل اإلعبلم الحديثة سواء بأخبارىا المحايدة أو المنحازة،  ليس من المبالغة إذا قمنا أن     
وبحمبلتيا اإلعبلمية المحددة األىداف تؤثر في ما يجري في العالم عمى الصعيد المحمي أو 
العالمي، وقضية الحوار بين الحضارات ليست إال واحدة من القضايا اإلنسانية التي تتأثر بما تبثو 

 برز قدراتيا في تعزيز الحوار بين الحضارات مايمي:وسائل اإلعبلم ولعل من أ

 تحصين إرادة الحوار من التضييق والمصادرة: 4-1

ساىمت وسائل اإلعبلم الحديثة في تحصين الحوار من المنع والتضييق والمصادرة من       
السمطة وغيرىا من الفاعمين، ضامنة بذلك  معبرا ومنفذا ىاما لمتعرف عمى ثقافة اآلخر، ومانحة 
إياه تصورا وفيما دقيقا عن حق اآلخر في أن يكون مستقبل بذاتو متميزا عن غيره، متفاعبل في 

عمى الرغم من بعد المسافات واختبلف  (41)األخرىفسو مع اآلخر في الحضارات الوقت ن
ولعل أىم تجميات وسائل التواصل االجتماعي بحث األفراد  السموكيات والمستويات والرؤى،

والمجموعات االفتراضية عن األسس والروابط المشتركة بين الحضارات المختمفة لتعميقيا 
تسيم بدور كبير في زيادة التعارف الذي ال يمغي كما  يا ال تدميرىا وتطويرىا والعمل عمى تثمين

 االختبلف ومن ثم التآلف بين الحضارات.
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 ربط التواصل الفكري بين الشعوب: 4-2

لقد ساعدت وسائل االتصال الحديثة عمى ربط التواصل بين الشعوب بمختمف توجياتيا      
بدائيا  أمرا،وباتت العزلة الحضارية التي  والجغرافيةالحضارية ، متجاوزة بذلك الحدود السياسية 

بكثير من المعمومات والمواقف وحتى االتجاىات  إمدادناومرفوضا، واستطاعت ىذه الوسائل 
حول اآلخر، مساىمة بذلك في تشكيل الوعي الذاتي باختبلف الحضارات ثائرة في  والتمثبلت

الوقت نفسو عمى القنوات التقميدية النمطية التي رسخت لمدة طويمة صورة العربي والمسمم 
تسخير ىذه الخدمة لنفع البشرية عبر نشر الحقائق اإلسبلمية ، كما يمكن واإلرىابيالمتخمف 

سبلمية وترسيخيا ألن ثقافتنا اإلسبلمية قابمة لمنمو والتأثير في اآلخرين أكثر وتوصيل الثقافة اإل
، (41) من اإلذابة والتبعية، لذا نؤمن بالتفاعل والتبادل الذي يتيح لثقافتنا فرصة النمو واالنتشار

التشاركية والحضور الدائم و وخصائصيا التفاعمية  اإلقناعالكبيرة عمى بفضل قدرة ىذه الوسائل 
تسيم في تسييل  أداة، فيي أخرىغير المادي عبر الفضاء السبراني من جية وانتشارىا من جية 

زالة الفوارق الحضارية.   عممية التواصل وا 

 : بين الشعوب وثقافتهاخمق قنوات جديدة لمحوار  4-3

فعالة الختراق   أداةلقد تحولت ظاىرة مواقع التواصل االجتماعي في فترة وجيزة نسبيا الى      
، وكانت تأثيراتيا االجتماعية والثقافية بمنزلة مقدمات الكبلسيكي وكسر احتكاره اإلعبلمىيمنة 

مفيدة لمتربية عمى حرية الرأي والتعبير والحوار والنقد وفتح قنوات جديدة لمتعزيز القيم الحوار بين 
سائل التواصل االجتماعي كأحد أىم ، ومن نافمة القول ا ناىرة العولمة اإلعبلمية وو (41)الشعوب

ثقافية واجتماعية مفيدة في  تتجمياتيا كانت ليا في اغمب األحيان وبدرجات متفاوتة انعكاسا
  صالح اتجاه التفتح والتوعية بالحقوق والتعرف عمى الثقافات المغايرة ومحاورتيا.

 :رصد كل الفعاليات اإليجابية التي تصب في  خدمة حوار الحضارات -5

نشر األخبار عن مؤتمرات وندوات الحوار، أو أشكال الحوار العممية اإليجابية من خبلل       
والتعريف بأىم ما يكتب وينشر ويبث في وسائل اإلعبلم  ،بين أصحاب الحضارات المختمفة

المختمفة، وتصحيح ما ىو مغاير لمحقيقة، كما تسيم في زيادة وتوثيق العبلقة مع المنصفين من 
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البرامج ، ودعوتيم إلى البمدان اإلسبلمية والمشاركة معيم في إنتاج (06)اإلعبلم الغربيين رجال
عن اإلسبلم، والمقاء  المشوىة لتصحيح الصورة التفاعمية عمى صفحات التواصل االجتماعي

 ببعض قادة الرأي في العالم اإلسبلمي.

 الخصوصيات الثقافية لمشعوب: إبراز -6

الثقافات المختمفة لمشعوب ضمن ضوابط  إبرازتعمل مواقع التواصل االجتماعي عمى  
بداعيةعممية  تمعن في خصوصيتيا في الى مشاىدتيا أوال ثم ال اآلخرفي حمة تفاعمية تجذب  وا 

ىو  ىو مفيد وما عطي المجال فسيحا لبلختيار والتمييز ثم االقتناع بين ماي، مما مرحمة الحقة
ال مراء فحضارتنا العربية اإلسبلمية تحمل كل بذور التسامح والسمم واإلنسانية والتي و  ،(41)ضار

الطبيعية الفضولية في  اإلنسانفي سياق رغبة  تخوليا الى تبوأ مكانة ىامة في حوار الحضارات،
 وتبادل الثقافات بين المجموعات واألفراد.المعرفة وفتح آفاق التواصل 

  ت:االستنتاجات والتوصيا -7

، سرعان ما حديثة  بوصفيا ظاىرة ثقافيةشبكات التواصل االجتماعي  ورقة عالجت ىذه ال
في حوار رئيسيًا فاعبل  تداخمت مع المتغيرات السياسية واالقتصادية، واإلعبلمية، لتصبح 

تعزيز حوار عمى  معتبر لمواقع التواصل االجتماعي تبين أن ىناك تأثير الحضارات ، وقد 
 :ومن أىم االستنتاجات من خبلل الحضارات

  ليس ىناك مسمك لتحقيق توافق في العبلقات الدولية من مسمك التحاور بما يقتضيو من
لتنوع الثقافي لحق في االختبلف وااالعتراف بااحترام خصوصيات اآلخر وتقبل فكرة 

 .الحضارات بين مختمف واالختبلف العقائدي

 بهدف فسح المجال أمام مختلف الثقافات الناجع لوسائل التواصل االجتماعً ستخدام اال

للتعبٌر عن نفسها بكل حرٌة وبالطرق التً تناسبها أمر ال بد منه لترسٌخ أسس التفاهم بٌن 

 الشعوب والتعاطً والحوار بٌن الثقافات.

   الفرد عمى معايشة  االتصال الحديثة والتي تعين أدواتتحتل مواقع التواصل موقعا ىاما في
 .األخرىوالمساىمة في االنفتاح عمى الثقافات  هعصر  أحداث
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  األفرادالفاعمة في بناء قناعات واالتجاىات عند  األدواتتعد وسائل االتصال الحديثة من 
مهنٌة قادرة على توفٌر منتدى للتفاوض السلمً بشأن الحرة ولاسائل اإلعالم فووالجماعات 

المتزايد  واإلقبالفي موضوع حوار الحضارات في ظل االنتشار الكبير ليا  هذه االختالفات
 عند كل الشعوب.عمييا 

  ٌمكن لوسائل اإلعالم أن تتجاوز الصورة النمطٌة الموروثة، وتبدد الجهل والخوف الذي

ٌغذي سوء الظن باآلخرٌن وٌنمً الحذر منهم، ومن ثم تعزٌز روح التسامح والقبول 

 والتواصل. ٌصبح التنوع فضٌلة وفرصة للتفاهمباالختالف بحٌث 

ومن خبلل ما تم عرضو حول وسائل التواصل االجتماعي وحوار الحضارات يمكن الخروج 
 ببعض االقتراحات و التوصيات نراىا كفيمة بزيادة فعاليتيا وتعزيز الحوار أىميا:

  مواقع ذات خصائص تفاعمية  إنشاءومؤسسات متخصصة في  مراكز إقامةالعمل عمى
  الحضاراتمتجددة وبكل المغات تسيم في زيادة التواصل بين 

  االعتماد عمى التخطيط المحكم في رسم أىداف حوار الحضارات لكي تنيض وسائل اإلعبلم
 بمسؤولياتيا كاممة في بمورة ىذا المفيوم.

 الفكر  إلسبلمية لمواجيةضرورة وضع سياسات ثقافية وتنموية شاممة في الببلد العربية وا
 .اإلسبلمي المتطرف، والجماعات والمنظمات اإلرىابية

  ضرورة مواجية العنصرية الغربية الجديدة ودعوات صدام الحضارات، من خبلل التحالف
 المعموماتية . االثقافي بين المثقفين العرب والمثقفين الغربيين والتقنيين في مجال  تكنولوجي

  اإلسبلمية لمؤتمرات الحوار والعمل عمى وضع تصورات إستراتيجية من شأنيا تبني الدول
 .توجيو الحوار إلى معانيو الصحيحة

  الدول اإلسبلمية وزارات التربية والتعميم في في مقررات دراسية دروس ومحاضرات و  إدراج 
 .أىمية الحوار مع مختمف الحضارات وفق المنظور اإلسبلميتعنى ب

  حضارات العربي اإلسبلمي العالمي بالمغات الحية عمى شبكة التأسيس موقع حوار
المعمومات يتضمن بنك معمومات )الكتب واألبحاث، المقاالت والتقارير، الوثائق والممفات، 
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المؤتمرات و المنتديات(، لتكون في متناول الباحثين والقّراء، وذلك من أجل مواكبة النشاطات 
 ا المجال.العالمية في ىذ

  تكثيف المقاءات والمؤتمرات والندوات ومعارض الكتب مع الحضارات األخرى لدراسة المسائل
 .التي تيم الطرفين من أجل تشكيل مفاىيم مشتركة حوليا

 :الهوامش و المراجع 

منى سعيد الحديد ، سموى إمام عمي، اإلعبلم والمجتمع، الدار المصرية المبنانية، القاىرة،  .0
. مريم بريمان، استخدام شبكات التواصل االجتماعية في العبلقات االجتماعية ، 32، ص 1113

بحث لنيل شيادة الماجستير في عموم اإلعبلم واالتصال، إشراف جمال بن زروق، جامعة باتنة، 
 . 34،ص1100-11101

األكاديمية العربية المفتوحة،  منصور محمد ، تأثير شبكات التواصل عمى جميور المتمقين، .1
 . 222، ص2112الدنمارك، 

التربية، جامعة  استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي، مجمة زاىر، راضي، .3
 . 23، ص 2113(، 15عمان األىمية، عمان، العدد)

، مستقبل العبلقات الدولية من محمد سعدي حول صراع الحضارات ومسبباتو وتجمياتيا ينظر، .4
مركز دراسات الوحدة العربية،  ،0ط  صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السبلم،

  .77ص ، 1115بيروت، 

 .276، ص ىـ0306، الرياض، 5، مكتبة الرشد، ط2، جلسان العرب ابن منظور، .5

البد أن نذكر فضل السبق لعالم االجتماع المسمم ابن خمدون الذي سبق ىؤالء جميعا في  .6
وتعريف لمفيوم الحضارة منذ خمسة قرون حيث يرى أنيا باختصار شديد  وضع تصور

لما االجتماعي تتطمع إلييا الجماعات البشرية بطبعيا وذلك  مرحمة متقدمة من مراحل الرقي
ورغد، ولما يتاح فييا من فرص تنمية  يسر في العيش ة منيكون في ظل الحضارة عاد
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شباع طموحاتيم الفردية ابن خمدون،  .والجماعية ممكات الناس العقمية والفنية والروحية وا 
 .015-014، ص1114المقدمة، دار الفكر العربي، بيروت، 

محفوظ، دار ،تقديم محي الدين صابر تر زكي نجيب 1ويل وايرل ديوارنت، قصة الحضارة ،ج .6
  .3،ص1988بيروت، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم تونس، الجيل

محمد مصطفى القباح، حوار الثقافات وحقوق اإلنسان في زمن العولمة، سمسمة المعرفة  .8
  . 02-01، ص21،1114منشورات رمسيس، العدد لمجميع،

 مقّدم لممؤتمر الدولي حول "صراعالسيد يسين، حوار الحضارات في عالم متغير، بحث  .8
 . 00-01، ص  0886مارس  الحضارات أم حوار الحضارات؟"، القاىرة،

محمد قطب، شبيات حول اإلسبلم، دار  حول أىم الشبيات المنسوبة لئلسبلم وتفنيدىا ينظر. 01
 بعدىا. وما 34،55،017،ص0867 القاىرة، الكريم، القرآن

دار األعبلم عمان،  ، وطبيعة الصراع بين الحق والباطل راتحوار الحضا، موسى اإلبراىيم .00
 .  102 ص ،1112

والشك أن ىذا النوع من الحوار أبمغ وأكثر فعالية من كثير من المحاورات المفظية المرتبة  .01
مسبقا بين قادة الفكر التي تيدف إلى تنمية االحترام المتبادل والتعاون بين أصحاب األديان 

 المختمفة، فيي محاورات عفوية عممية، تجري في الواقع وليس فقط في أذىاننا.والحضارات 

الدار العربية لمعموم،  حسن موسى الصفار، االستقرار السياسي واالجتماعي،. 13
. أحمد صدقي الدجاني، المسممون والمسيحيون في الحضارة العربية 15،ص2115بيروت،

 .41-39،ص 1999، القاىرة، اإلسبلمية، مركز يافا لمدراسات واألبحاث

محمد شومان، عولمة اإلعبلم ومستقبل النظام الدولي الجديد، مجمة عالم الفكر، الفصل . 14
 .49-48، ص1999الرابع،
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زىير ياسين الطاىات، دور شبكات التواصل االجتماعي في  عبد الكريم عمي الدبيسي، .15
مجمة دراسات في العموم اإلنسانية واالجتماعية، تشكيل الرأي العام لدى طمبة الجامعة األردنية، 

 .52مريم بريمان، المرجع السابق،ص .68، ص 112113جامعة اليرموك، العدد

طارق خميفي، سياسات اإلعبلم  .171-169، المرجع السابق، صعبد الرزاق الدواي .16
 .32-31،ص2114دار النيضة العربية، القاىرة،  والمجتمع،

اإلسبلم وحوار  صبلح الدين جعفراوي، الحضارات صراع أم حوار،  ضمن كتاب  .17
 العامة، الرياض، ، مكتبة الممك عبد العزيز، أبحاث مؤتمر حوار الحضارات2جالحضارات،

 .346،ص1113

. 15،ص 2111فاضل محمد البدراني، اإلعبلم صناعة العقول، منتدى المعارف بيروت، .18
ىات اإلعبلم الحديث والمعاصر، دار أسامة لمنشر، المممكة األردنية حسين عبد الجبار، اتجا

 .45، ص 2111،
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 صورة إلاسالم واملسلمين في ألالعاب الالكترونيت بين تكريس إلاسالموفوبيا 

 والتدريب على كراهيت إلاسالم

 -دراست تحليليت–

 

 نوال بومشطت . أ

 جامعت أم البواقي           

 الجزائر     

 

 مقدمة

يسعى المشروع الغربي إلى تحقيق االختراق الثقافي والتأثير عمى الرأي العام وتغيير أنماط 
التفكير، خاصة في المجتمعات اإلسالمية، وذلك من أجل طمس اليوية الثقافية وتطويعيا لخدمة 

 أىدافيا المختمفة.

وفي زمن التطور التكنولوجي، وجد المشروع الغربي أساليب جديدة لتحقيق ذلك، منيا األلعاب 
االلكترونية التي تحمل مضامين العنف والقتال، وتسعى لمحاربة المقدسات والرموز الدينية، وفي 

ث ذلك تعزيز لفكرة الخوف من اإلسالم، وترسيخ الكراىية ضده، وىي بذلك أداة خفية وأسموب حدي
 .فييا الوسائل واألىداف تغيرتلمخوض في حرب ناعمة 

من خالل ىذا البحث سنركز بالدراسة والتحميل عمى بعض األلعاب االلكترونية التي أساءت 
لإلسالم والمسممين، ونحاول استخراج الصورة النمطية التي يسوقيا الغرب من خالل ىذه 

 د عمييا في المساس برموز ديننا الحنيف.األلعاب، كذلك التعرف عمى طرق اإلساءة التي تعتم

 

 



 الاعالم و دوره في تفعيل أسس الحوار الديني في ظل العوملت  ................................. الثالثاملحور 
 

366 

  كشاليةةاإل-1

تتصاعد يوما بعد يوم موجات اإلسالموفوبيا في الدول الغربية خاصة بعد انتشار ظاىرة 
اإلرىاب في العالم، وربطيا باإلسالم والمسممين، وىي الصورة النمطية التي يصنعيا الغرب من 

واليجوم عمى الدين اإلسالمي، وقد تنوعت األدوات  أجل تكريس العداء والكراىية ضد المسممين
واألساليب من الرسوم الكاريكاتيرية، إلى الموسيقى واألغاني، وصوال إلى أفالم ىوليود، ومؤخرا 

 .األلعاب االلكترونية وألعاب الفيديو المتواجدة عمى أجيزة الكمبيوتر ، أو مواقع االنترنت

عاب الفيديو بشكل كبير في مجتمعاتنا، وزاد اإلقبال وقد انتشرت األلعاب االلكترونية وأل
عمييا من طرف الكبار والصغار، لكن ربما الخطر الذي تحممو لم يصل بعد مستوى إدراك 

بالغ  عمى نفسية  مستخدمي ىذا األلعاب، فرغم أن استعماليا موجو لمترفيو والتسمية إلى أن تأثيرىا 
ا وراء األلعاب االلكترونية، خاصة وأنيا أصبحت وسيمة األفراد وخاصة األطفال الذين يجيمون م

لزرع القيم األخالقية والسموكية والعقائدية المخالفة لخصوصية مجتمعاتنا المسممة، وألنيا صناعة 
غربية، أصبحت وسيمة جديدة لمغزو الثقافي وترويج األيديولوجية الغربية وقيميا المعادية لديننا 

نكار الخالق الحنيف، ومثال ذلك الخوف  ، والترويج لمصييونية -عز وجل–من اإلسالم، وا 
وبالنظر إلى خطورة ما ُتسوق ، فيا وحقيقيا عمى أجيالنا المسممةوالماسونية، وىو ما يشكل خطرا خ

لو األلعاب االلكترونية اليوم، وكيف أصبحت أداة لمحروب الناعمة ضد المجتمعات المسممة، 
 :ةاآلتي تيطرح التساؤالجاءت فكرة ىذا البحث الذي 

كيف تترجم ىذه األلعاب ما ىي صورة اإلسالم والمسممين في األلعاب االلكترونية؟ و 
وما ىي األساليب التي تستخدميا لترسيخ ىذا المفيوم  ؟ظاىرة اإلسالموفوبيا في العالم الغربي

 لدى األجيال؟

 يدراسةأهمةة ا-2

الدول، وأمن  إحدى الظواىر التي تيدد استقرارتناول ت افي كوني الدراسةتبرز أىمية     
سالموفوبيا أو الخوف من اإلسالم، وىي الظاىرة التي أخذت أبعادا خطيرة الشعوب، أال وىي اإل
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اختمفت حوليا وتأثيرات سمبية عمى األفراد والمجتمعات خاصة المسممة منيا، باعتبارىا ظاىرة 
أيضا في التعرف عمى طرق انتشارىا، واألساليب  اآلراء وعجزت الدول عن حميا، واألىمية تبرز

المستخدمة في ذلك، فنظرا لشدة العداء الذي يكُنو الغرب لإلسالم، أصبح يبحث عن أساليب 
حديثة لتكريس الخوف والترىيب والعداء لمدين اإلسالمي، خاصة لدى األطفال والمراىقين، ومن 

دورىا الترفييي إلى أداة لتشويو اإلسالم وتربية ذلك نجد األلعاب االلكترونية، والتي انتقمت من 
أصبحت تنتشر بصورة كبيرة في عالمنا أن األلعاب االلكترونية،  الطفل عمى كراىيتو، باعتبار

 ويستخدميا مختمف شرائح المجتمع خاصة األطفال والمراىقون.العربي واإلسالمي، 

 دراسةأهداف اي-3

 معرفة ما يمي:إلى  ىذه الدراسةيدف ت

 صورة اإلسالم والمسممين لدى الغرب من خالل األلعاب االلكترونية. -
 الرموز الدينية التي تستيدفيا األلعاب االلكترونية في حربيا عمى اإلسالم. -
 .في األلعاب االلكترونية والمسممين أشكال ومظاىر اإلساءة لإلسالم  -

 مفلهةم ايدراسة-4

الفيديو، والمعبة ىي نشاط تفاعمي الغرض منو يطمق عمييا ألعاب : األيعلب االياترونةة-4-1
التسمية واالستمتاع، أما كممة فيديو فتعني أن ىذا النشاط البد أن يتم بواسطة وسيمة الكترونية 
سواء كانت طرفا مباشرا وىو الجياز، أو طرفا غير مباشر وىو شخص آخر يمعب عمى الجياز 

 1أو عن طريق الشبكة.

ب مبرمجة بواسطة الحاسوب، وتمعب عن طريق أجيزة خاصة وتعرف أيضا عمى أنيا ألعا
  2موصولة بالتمفاز، أو محمولة عمى الحاسوب أو الياتف النقال، أو الحاسوب الكفي.
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من خالل ىذه التعريفات نجد أن األلعاب االلكترونية، تتطمب توفر أجيزة وبرمجيات معينة 
مع التطور  تنمط جديد من األلعاب ظير حتى تسمح بالدخول في المعبة واالستمتاع بيا، فيي 

 يشيده العالم.التكنولوجي والعممي الذي 

يشير محمد شتوان إلى أن مصطمح فوبيا، يعني الخوف الالشعوري وغير  : اإلسالموفوبةل-4-2
المبرر من مواقف أو أشخاص أو نشاطات أو أجسام معينة، وىو بذلك يصنف كمرض نفسي 

"خوف مرضي غير مبرر  ينبغي عالجو، وعند إضافة ىذه الكممة إلى اإلسالم يصبح المعنى:
ا المصطمح كذلك إلى النتائج العممية المترتبة عمى وعداء ورفض لإلسالم والمسممين"، ويشير ىذ
     وتعرف اإلسالموفوبيا في األدبيات الغربية أنيا: 3ىذا العداء سواء تجاه األفراد أو المؤسسات.

المصطمح الذي يستخدم عمى نطاق واسع من قبل المنظمات غير الحكومية، وكثيرا ما يظير " 
 4الخوف والكراىية أو التحيز ضد اإلسالم والمسممين". في وسائل اإلعالم، يميل لمداللة عمى

من خالل ىذه التعريفات، نجد أن اإلسالموفوبيا مصطمح غير مضبوط في مفيومو، ويعرف 
وفق إيديولوجيات وأفكار مختمفة،  إال أنو في العموم يعني الخوف من اإلسالم ورفضو من قبل 

 مجموعات معينة.

 اإلجراءات ايمنهجةة-5

  ايدراسة منهج-5-1

والكيفي، أي استخدام وصف الصورة التي ترسميا  الوصفيمنيج العمى  ىذه الدراسةعتمد ت
  .المعاني الكامنةاأللعاب االلكترونية، وكيفية تجسيدىا ليا من خالل الرموز المستخدمة، و 

 أدوات جمع ايبةلنلت-5-2

حتى يكون تحميل المضمون ناجحا ال بد من أداة تحميل المضمون، و  استخدمت الدراسة
 وىي:االعتماد عمى مجموعة من العوامل أىميا تحديد فئات التحميل 
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المشاىد -األصوات والموسيقى -الشخصيات –اسم المعبة  وتتمثل في:فئلت ايكشال،  -
 اإلضاءة والحركة. -واأللوان

صورة المسمم  –الرموز الدينية–األسمحة المستخدمة  -، وتتمثل في: نوع المعبةفئلت ايموضوع -
 طرق اإلساءة. -

 ايعةنــــــــــــة-5-3

إن دراسة صورة اإلسالم في األلعاب االلكترونية، تتطمب استخدام العينة القصدية، من أجل 
 األلعاب اآلتية:اختيار األنواع التي تتماشى وأىداف الدراسة، وفي بحثنا عن ىذه العينة وجدنا 

1- Resident Evil )ىي سمسمة من ألعاب الفيديو صمميا دنماركيون،  :)ايكشةطلن ايمقةم
، وتوالت إصدارتيا بعد ذلك، تتميز بأنيا 1996وأنتجوىا في شركة ألعاب يابانية، بداية من عام 

 5مميون نسخة، نصفيا تقريبا داخل المنطقة العربية. 44ألعاب مغامرات، وقد وزعت أكثر من 

2- Muslim Massacre )ىي لعبة فيديو متوفرة عمى االنترنت : )مذبحة ايمسلمةن
مجانا، يمكن تحميميا عمى أي جياز سواء الياتف، الموحة االلكترونية، أو الحاسوب، وقد تم 

 .2441سبتمبر  11، أي سبع سنوات بعد ىجمات 2448إنتاجيا عام 
3- First To Fight  )متوفرة عمى ىي لعبة فيديو ترتكز عمى الحروب، :)أول من حلرب

أجيزة الباليستيشن ، ومواقع االنترنت، تعتمد عمى القتال والحروب في شوارع المدن، صدرت 
 منيا سمسمة تحمل في كل مرة تطورات مختمفة.

 نظرةة ايدراسة-6
 عمى خمق المقولية بنيتو تعمل العالم، ألحداث رمزي تشكيل ىي اإلعالمية المضامين إن  
 والسياقية التي المعرفية المحد دات مع تنسجم معرفية،  واستدالالت ذىنية وتمثيالت لغوية أنماط
 اإلعالم أن إلى بالنظر اإلعالم المتنامي دور لتفكيك النظرية ىذه وتسعى،  6إليو المرسل يتبن اىا

رموزا  ُينتج الذي والثقافي االجتماعي النظام ضمن باستمرار حاضرين أصبحا القديم والجديد
 الجميور. بين ليا والترويج ونشرىا بثَّيا ويتولى معينة، وقيما ومعاني وبالغات وعالمات
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التحوالت  تشمل أيضا بل فحسب، لإلعالم التكنولوجي التقدُّم عمى تقتصر ال النظرية أن غير
 أذىانيم، في والخارجي الواقع الداخمي َيبنون عندما األفراد بين كيفية التواصل عمى تطرأ التي
 7.اإلعالم وسائل من ما يتمقْونو عمى االعتماد خالل من وذلك

إن اختيار النظرية البنائية لدراسة صورة اإلسالم والمسممين في األلعاب االلكترونية، كمدخل 
نظري يبحث في بناء المعنى و خمق تصورات لدى المتمقي، وذلك باعتبار األلعاب االلكترونية 

تؤثر عمى المتمقي، وتوجيو اىتمامو إلى قضايا معينة، تقدم مضامين ورسائل ذات دالالت وقيم 
"فالمعرفة اإلعالمية تنبني عمى أساس تمثيمي، والتشكيل المعرفي لذىن المتمقي يحتاج إلى بناء 

وىو ما تيدف إليو ىذه الدراسة بالبحث عن ، 8رأس مال رمزي من التمثالت والصور الذىنية"
 لكترونية.صورة اإلسالم والمسممين في األلعاب اال

 األيعلب االياترونةة -7

 أنواع األيعلب االياترونةة-7-1

تصنف األلعاب االلكترونية إلى عدة أنواع، حسب نوعية الوسيمة المستعممة وممحقاتيا، إال 
قد تختمف فييا القواعد إال أنيا تتشابو في األىداف، وىذه  مجموعتينأننا يمكن تصنيفيا إلى 

 9التصنيفات ىي:

  تعتبر من األلعاب التي تمقى انتشارا كبيرا في أوساط األطفال والشباب، : ايقتللأيعلب
وترتكز عمى التحكم في الحركة والتغمب عمى العدو باالعتماد عمى السرعة والذكاء في مواجية 

 العقبات التي تظير أمامو لمحصول عمى أكبر عدد من النقاط.
ي المالحظة، والقدرة عمى التفكير والتسيير الجيد، ىذه األلعاب تتطمب التركيز ف: أيعلب ايذالء -

، األلعاب ذات الطابع االستراتيجي االقتصادي، لعاب المغامرات: أتنقسم بدورىا إلى و 
 األلعاب ذات الطابع االستراتيجي العسكري.و 
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 أسبلب اإلقبلل على األيعلب االياترونةة-7-2

التي تجعل األطفال والشباب يقبمون بشكل النفسية واالجتماعية ىناك العديد من األسباب 
 10:كبير عمى األلعاب االلكترونية ونذكرىا في ما يمي

وذلك الحتوائيا عمى األلوان والحركة وتشغيل الخيال، إضافة إلى الصورة التي : علمل ايجذب -
 ترسميا في ذىن الطفل وتجعمو وكأنو يعيش في عالم من الخيال الممزوج بالحقيقة.

يندمج الطفل مع البطل في األلعاب االلكترونية، ويتمكن من تحريكو : أبطلل ايلعبةتقلةد  -
 وتعديل سموكو، وىذا التداخل والتماثل يساىمان في تعمق الطفل بيذه األلعاب.

تشكل األلعاب االلكترونية، عالما وىميا بعيدا عن العالم : ايتعلةش مع عليم افتراضي -
التي تمكنو من االندماج مع بطل  األحداث، ويوفر لو الزمان والمكانالواقعي، لكنو محدد في 

 .معين
تمثل المعبة االلكترونية فرصة افتراضية تتاح أمام المعب : ايتعوةض عن ايواقع ايمعةكشي -

تعوضو عن صعوبات العالم الواقعي، من حيث كسب الثروات االفتراضية، قيادة السيارات 
 وغيرىا.والطائرات بالنسبة لمطفل 

تشكل األلعاب االلكترونية فرصة تتاح أمام الالعب، تعطيو إمكانية : ايسةطرة على ايذات -
السيطرة عمى ذاتو وعمى العالم، فالطفل يجد نفسو في موقع قيادة طائرة أو سيارة، أو حمل 

 رشاش أو مدفعية، وىنا يشعر بالتفوق وتحقيق الذات.

االلكترونية مميزة ومختمفة عن وسائل اإلعالم األخرى  األلعابىناك أيضا عناصر تجعل 
، وجود ىدف لمعبة، وجود قوانين منيا: التفاعمية، مستوى النشاط، المؤثرات الصوتية والبصرية

 11.عل ىذه األلعاب أكثر إثارة ومتعةتحكم المعبة، ودمج ىذه العناصر يج
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 تأثةر األيعلب االياترونةة على ايفرد وايمجتمع -7-3

االلكترونية ال تؤثر فقط عمى من يستخدميا، بل تمتد آثارىا إلى كل السياق  األلعابإن بيئة 
االجتماعي، وبعض ىذه اآلثار يمكن أن تالحظ بوضوح في المجتمع، وفي ىذا الصدد، أجريت 

التأثيرات  العديد من الدراسات واألبحاث، والتي خمصت إلى جممة من التأثيرات، نذكر منيا
 :، الثقافية والنفسية، الرتباطيا بموضوع الدراسةالدينية

 الدين تعاليم مع تتعارض وعادات وألفاظ ألفكار تروج جوبرام ألعاب ىناك: ايتأثةر ايدةني -أ
 ةمشوى ثقافة تكوين في األلعاب بعض متسي كما وطن،لم االنتماء دديوت ،المجتمع وتقاليد وعادات
 اإلباحية فكارلأل والترويج ةالرذيم إلى تدعو األلعاب بعض ناكوى مستوردة، تربوية ومرجعية
 بعض ومضامين محتويات أن كما، سواء حد ىعم قينراىوالم األطفال عقول تفسد التي الرخيصة
 الدين وبالذات دياناتلم ومسيئة معادية دينية وطقوس بياتسم من تحممو بما اإللكترونية، األلعاب
 12.دىالُمشا أو عبالال ىعم باسم تؤثر قد مي،اإلسال

 اإللكترونية األلعاب ىذه خالل من األطفال تعميم في التأثير ىذا يتجسد:  ايتأثةر ايثقلفي -ب
 والشتم السب كأنواع العربية ثقافاتنا عمى الدخيمة والحضارات الغربية والثقافات العادات من الكثير
 خميعة صور عمى تحتوي التي كاأللعاب الجنسية الثقافات تجسيد إلى باإلضافة القمار، ولعب
 13.اإلسالمية وأخالقنا مبادئنا مع تتنافى أخالقية غير وصور ومشاىد حركات وعمى

أظيرت األبحاث ارتباطا بين ألعاب الفيديو، واالنفعاالت : واالجتملعي ايتأثةر اينفسي -ج
واألفعال العدوانية والنشاطات غير االجتماعية، كما أن التعرض أللعاب العنف يزيد من 

يقمل التعرض أللعاب العنف من األعمال االجتماعية اإليجابية، حيث و االنفعاالت العدوانية، 
ذين يمعبون بشكل مكثف، يكون سموكيم منافيا أظيرت الدراسات المختمفة أن األطفال ال

 14لمسموكيات االجتماعية في المحيط الذي يعيش فيو.
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 ظلهرة اإلسالموفوبةل، أسبلبهل وانعالسلتهل-8

 ظهور وانتكشلر مصطلح اإلسالموفوبةل-8-1

لى لغات العالم ‘، انتقل من المغة اإلنجميزية 1987ظير مصطمح اإلسالموفوبيا عام 
، في التقرير الذي أعدتو مؤسسة رونيميد ترست 1997المختمفة، وأول تعريف لو يجع إلى عام 

 Islamophobia a )بعنوان )اإلسالموفوبيا تحد لنا جميعا( ( Runymede Trust)البريطانية 
challenge for us all) حيث عرف اإلسالموفوبيا بأنيا " الخوف الذي يخمق الكراىية تجاه ،
تعكس مدى الكراىية والعدائية ضد ، وىذا التقرير أعطى مواصفات 15كل أو معظم المسممين"
 16 الدين اإلسالمي وىي:

 مواقع الجديدلال تستجيب  اإلسالم كتمة متجانسة معزولة، ثابتة و. 
 ال يتأثر بيا ولكن يؤثر فييا قيم مشتركة مع الثقافات األخرى و اإلسالم ليس لو أىداف أو. 
 اإلسالم أقل شأنا من الغرب ، ىمجي، غير عقالنية، بدائي، ومتحيز ضد النساء. 
  .اإلسالم يتميز بالعدوانية، ويدعم اإلرىاب، ويشارك في صراع الحضارات 
  ،سكريةعياسية أو التي تستخدم ألىداف س اإلسالم ىو اإليديولوجية السياسية. 

 مقال في( Malet Emile  إيميل ماليو) فيو فرنسا، في المصطمح ىذا استعمل من أول أما
 1994عام الفرنسية  Le monde ) لوموند( في جريدة  نشره الذي،  )ووحشية ثقافة( بعنوان  لو
.17 

أظيرت الدراسات االستشراقية، أن الصورة السمبية عن اإلسالم كانت منتشرة بشكل واسع في  
العصور الوسطى، حيث كانت الصراعات الدينية بين المسيحية واإلسالم، وكان عصر التنوير 
يرفض اإلسالم ويعتبره غير عقالني ومتخمف، وما عزز ذلك الفترات االستعمارية التي شكمت 

 18عن المسممين.صورة سيئة 

 وتنامي الماضي أحقاد رواسب فييا تَتَداَخلُ  كثيرة، بعوامل ترتبط إذن، اإلسالموفوبيا ظاىرة
 الحالية، المرحمة وليدة ليست فيي .والسياسية والدينية الثقافية المستويات عمى الحاضر تعص ب
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 ولكنيا الناس، بعض يرو ج كما ، 2001 عام سبتمبر من عشر الحادي تداعيات من وليست
 ثقافًيا دينًيا تياًرا الناحية، ىذه من يجعميا مما السيئة، واالنعكاسات السمبية التأثيرات من مزيجٌ 

 19.الدولية القوانين جوىرُ  ىي التي المشتركة، اإلنسانية القيم ييد د سياسًيا

 صور و مظلهر اإلسالموفوبةل-8-2

لقد أصبح الخوف غير العقالني من اإلسالم جزء من المحادثات اليومية، ومنشورات وسائل 
اإلعالم، واألعمال األدبية واإلنتاج السينمائي، وىي الصورة التي تعكس العداء الكبير لمدين 

 20اإلسالمي والمسممين، ويأتي ىذا العداء في عدة صور منيا: 

  الممياجمة الدين اإلسالمي في دول الع. 
  وصف كل من يمارس المعتقدات اإلسالمية عمى أنو متطرف. 
  التحريض غير المباشر لمحرب والعنف ضد المسممين بشكل عام. 
 بادتيا في بعض مناطق العالم  .إنكار األقميات المسممة وا 
 .رىاب ومتسبب في الصراعات الحضارية  يصور المجتمع اإلسالمي عمى أنو مجتمع عنف وا 

 ايبةلنلت وتحلةل عرض-9

عمى مضمونيا، تم تحميميا من حيث عدة فئات  واالطالعبعد تحميل األلعاب االلكترونية، 
تخص الشكل والموضوع، وذلك لمعرفة الرسائل الخفية التي تحمميا ىذه األلعاب وتساىم بيا في 

بعادىم عن الفيم الصحيح لتعاليم دينا واح وسنبدأ تحميل ترام رموزه المختمفة، تسميم عقول أبنائنا وا 
 مضمون كل لعبة، لنخمص في النياية إلى النتائج النيائية.
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  Resident Evil ايتحلةل اياةفي يمضمون يعبة (: 11) جدول رقم

 من حةث ايكشال

 ل ــــــــــــايتحلة ايفئة

اسم المعبة الشيطان المقيم، وكممة الشيطان ليا داللتيا من حيث أنيا مرتبطة  اسم المعبة
بالشر واإلساءة واألعمال المدمرة، والمقيم تدل عمى أن ىذا الشيطان لو جذوره 

 ويجب القضاء عميو.

لسالح، كذلك رجل وامرأة يحمالن اشخصيات عبارة عن تستخدم ىذه المعبة   شخصياتال
يمبسون عمامة وقميص، وآخرون عاديين بشرتيم سوداء،  ممتحين بعض الرجال

ا مخموقات غريبة، وىنا إشارة إلى أن المستيدف ىو لى أن المعبة فييإضافة إ
 المسمم بصفة عامة.

ىذه الشخصيات مجسدة في شكل ثالثي األبعاد، وتظير كأنيا شخصيات 
 ، وىو ما يساعد الطفل عمى االندماج معيا، والتفاعل مع حركاتيا.حقيقية

األصوات 
 الموسيقىو 

كبير أو في كل المراحل، بل ىذه المعبة لم تستخدم الخمفية الموسيقية بشكل 
كانت عبارة أن أصوات األسمحة والتفجيرات، كما أنيا تتناول فييا محادثات 

، وكأن الفيمم يظير في شكل حقيقي، أي أن لمشخصيات المتواجدة في ىذه المعبة
 المصمم حاول جعل المعبة حقيقة ترسميا شخصيات وىمية.

 المشاىد
 واأللوان

في مدن ومنازل قديمة نيا مشاىد ا ىذه المعبة وكأالمشاىد التي تتكون مني
، أما األلوان وىذا يدل عمى أن الحرب تدور في دول عربية أو إسالمية، ومدمرة

فيي باىتة وتميل إلى الرمادي، األصفر، األسود، وىي ألوان توحي بالخطر 
في وتتالءم مع الحروب والقتال، وتعكس أشكال الدمار، وكل ذلك لو األثر البالغ 

 نفسية الالعب من حيث جعمو يعايش الحدث وكأنو حقيقة.
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اإلضاءة 
 والحركة

تتميز ىذه المعبة بإضاءة خافتة في معظم األحيان، وذلك يساعد المعب عمى 
االندماج في الحرب القتالية، ومعايشتيا نفسيا ووجدانيا، وىي وسيمة مناسبة 
إحداث التأثير في المعب ميما كان سنو، أما الحركات التي تميز ىذه المعبة فيي 

ل المعبة، كما تظير فييا كل مراححركات عادية تساعد الالعب عمى متابعة 
 الحركات المعبرة عن القتال واستخدام القوة في ذلك.

 من حةث ايموضـــــوع

 ايتحلةــــــــــــل  ايفئة

وترتكز عمى التحكم في الحركة والتغمب عمى  ألعاب القتال، المعبة تنتمي إلى نوع المعبة
العقبات، وىنا نجد أن المعبة العدو باالعتماد عمى السرعة والذكاء في مواجية 

تبيح الحرب عمى المسممين وترسخ في ذىن المسممين وغير المسممين فكرة 
 العداء لمدين اإلسالمي.

األسمحة 
 المستخدمة

محة تستخدم ىذه المعبة أحدث األسمحة الحربية، من سيارات وطائرات حربية، أس
الذي يستخدم في  رشاشة متطورة، ىذه األسمحة مستخدمة في محاربة اآلخر،

بعض مراحل المعبة سكاكين وخناجر، وىنا إشارة إلى أن من تستيدفو ىذه 
 الحرب ال يممكون ىذه األسمحة، وفي استخدام الخنجر دليل عمى أنيم مسممون.

الرموز الدينية التي أساءت إلييا ىذه المعبة ىي: القرآن الكريم، وباب الكعبة   يةالدين رموزال
 قوى الرموز التي يعتز بيا المسمم.المشرفة، وىي أ

رىابي، وجب قتمو  صورة المسمم تتضح صورة المسمم من خالل ىذه المعبة عمى أنو عدو وا 
 لالنتقال من مرحمة إلى أخرى وتحقيق الفوز في المعبة.

أساس ىذه المعبة ىو االنتقال من مرحمة إلى أخرى، بعد تحقيق بعض األىداف،  طرق اإلساءة
وفي إحدى المراحل، يقتضي الفوز تفجير األبواب التي تحمل شكل باب الكعبة، 
وكذا جعل المصحف تحت رجل المقاتل، وىذا سيولد انطباعا لدى الالعب أن 
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 كما جاء في تقرير - تتعايش مع األديان األخرى ىذه المقدسات فييا عنف وال
(Runymede Trust) وفي ىذا ترسيخ لفكرة أن اإلسالم أصولي -البريطاني ،

 ويدعو إلى اإلرىاب.

 

    First To Fight (: ايتحلةل اياةفي يمضمون يعبة 12جدول رقم )

 من حةث ايكشال

 ايتحلةــــــــــــل  ايفئة

المعبة تحمل اسم "أول من حارب"، وفي ىذه التسمية عدة دالالت، منيا ضرورة  اسم المعبة
الحرب عمى من بدأ بذلك، وىنا إشارة إلى أن المعبة تصور المسمم عمى أنو 

 إرىابي ويقود حربا ضد الغرب. 

الشخصيات التي تمثميا ىذه المعبة، شخصيات عسكرية، وأخرى بوليسية، تمارس  الشخصيات 
أشخاص ممتحين يضعون عمائم عمى رؤوسيم، وىنا إشارة إلى أن الحرب ضد 

 ىؤالء يمثمون المسممين. 

األصوات 
 والموسيقى

وتحركات الشخصيات، أما الخمفية عبارة عن أصوات األسمحة والتفجيرات، 
الموسيقية فميست موجودة، مما يوحي أن أحداث المعبة وكأنيا فيمم حقيقي، وىذا 

 بعة مراحل المعبة والوصول إلى النياية.يساعد الالعب عمى متا

المشاىد 
 واأللوان

، وبعضيا يحمل ومساجد مشاىد المعبة تتمثل في أحياء ومدن، بيا مباني قديمة
خاصة من حيث شكل النوافذ )شكل األقواس(، كذلك تواجد الطراز اإلسالمي، 

الرمادي، بعض السيارات القديمة، كذلك األلوان باىتة تمثمت في األصفر، 
األسود، وىذا يدل عمى أن الحرب دائرة في مدن عربية أو إسالمية، وتعطي 

 صورة عمى أن الدول العربية واإلسالمية متخمفة اقتصاديا واجتماعيا.
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ومن المشاىد التي نجدىا في المعبة محالت عمييا أسماء عربية، وأيضا سيارات 
أن الحرب قائمة ضد الفساد، وأن منيا سيارة تحمل اسم "الفساد"، وىنا إشارة إلى 

 العرب والمسممين يتميزون بالفساد في مختمف نواحي الحياة.

اإلضاءة 
 والحركة

تشبو ما تتميز بو المعبة السابقة، أي بإضاءة خافتة وأحيانا استخدام الظالم، 
وذلك يساعد المعب عمى االندماج في الحرب القتالية، ومعايشتيا نفسيا ووجدانيا، 

يمة مناسبة إحداث التأثير في المعب ميما كان سنو، أما الحركات التي وىي وس
تميز ىذه المعبة فيي حركات عادية تساعد الالعب عمى متابعة كل مراحل 

 المعبة، كما تظير فييا الحركات المعبرة عن القتال واستخدام القوة في ذلك.

 من حةث ايموضـــــوع

 ايتحلةــــــــــــل  ايفئة

المعبة من ألعاب القتال، ألن أطوارىا المختمفة عبارة عن مشاىد قتالية وحروب  المعبةنوع 
في شوارع ضيقة، وىي من ألعاب العنف التي تؤثر في سموك الطفل والالعب 

 بصفة عامة، حيث تساىم في ترسيخ أساليب القتال والحروب بأنواعيا.

األسمحة 
 المستخدمة

رشاشات ومتفجرات، توحي بأن الحرب شرسة  تستخدم المعبة أسمحة متطورة من
وصعبة وأن من تحاربو في المعبة إنسان خطير يجب القضاء عميو بكل األسمحة 

 المتاحة.

الرموز الدينية المستيدفة في ىذه المعبة ىي: القرآن الكريم، المساجد، اآلذان،   يةرموز الدينال
ىذه المعبة استيدفت رموزا األشخاص الممتحون، المشايخ وعمماء الدين، ونجد أن 

كثيرة عكس األولى، وىنا إشارة إلى عمق الكراىية والعداء لمدين اإلسالمي 
 والخوف منو.

مثل الصورة التي شكمتيا المعبة السابقة، تتضح صورة المسمم عمى أنو عدو  صورة المسمم
رىابي، وجب قتمو لالنتقال من مرحمة إلى أخرى وتحقيق الفوز في المعبة.  وا 
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اختمفت وتعددت أساليب وطرق اإلساءة لممسمم والدين اإلسالمي من خالل ىذه  طرق اإلساءة
المعبة، فمالنتقال من مرحمة إلى أخرى يجب قتل وتطيير المدن من المسممين 
اإلرىابيين، تدنيس كتاب اهلل عن طريق تمزيقو ونثر أوراقو، رمي القذائف 

ت اآلذان والتيميل والتكبير، وسرعان والمتفجرات عمى المساجد التي تحمل أصوا
ما تختفي بتفجير المسجد، كذلك كن طرق اإلساءة وصور العداء، تفجير عمب 
األدوية ونزع السالح من المسممين كوسيمة لمحصول عمى عدد كبير من النقاط 

 والفوز في كل مرحمة.

     Muslim Massacre (: ايتحلةل اياةفي يمضمون يعبة 13جدول رقم )

 من حةث ايكشال

 ايتحلةــــــــــــل  ايفئة

مل المعبة اسم: مذبحة المسممين، ىي تسمية تحمل دالالت مباشرة عمى حت اسم المعبة
أنيم يمثمون خطرا  بحكمالخوف من اإلسالم والمسممين، وتوحي بشرعية إبادتيم 

 عمى العالم.

يتواجدون في ساحة كبيرة، رجال ممتحين ونساء منقبات الشخصيات عبارة عن  الشخصيات 
 .وتم تصميم المعبة عمى شكل كرتوني، أي رسوم عادية وليست ثالثية األبعاد

األصوات 
 والموسيقى

تتميز ىذه المعبة بموسيقى حماسية، تختمف من مرحمة إلى أخرى، كذلك في 
أصوات التفجيرات واألسمحة، وىذا حتى تساعد الطفل عمى االندماج أكثر مع 

 بة.أحداث المع

المشاىد 
 واأللوان

المشاىد عبارة عن ساحات كبيرة، أحيانا تظير في شكل مدن، أحيانا شوارع 
وطرقات، وفي بعض المراحل ممعب لكرة القدم، وطبعا يتواجد بيذه األماكن 
أشخاص كثيرون من نساء ورجال يتم قصفيم، ومن خالل ىذا التصميم نجد أن 
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كل مكان يتواجدون بو حتى في أماكن المعبة تؤكد ضرورة قتل المسممين في 
الترفيو وممارسة الرياضة، كذلك إدراج الممعب ىنا دليل عمى أن المسممين 
يتميزون بالعنف في المالعب، وىي مرحمة يمكن أن تتطور إلى أشكال أخرى 

 من العنف.

تتميز ىذه المعبة بألوان كثيرة وممفتة لمنظر، منيا األحمر، األزرق، األخضر 
وذلك حتى تمكن الطفل من االنبيار بأحداث المعبة ومعايشتيا في كل  وغيرىا،
 مرحمة.

اإلضاءة 
 والحركة

اإلضاءة واضحة وجذابة، كذلك الحركة في مختمف المراحل سريعة وفق ما 
 تتطمبو أىداف المعبة.

 من حةث ايموضـــــوع

 ايتحلةــــــــــــل  ايفئة

كسابقييا من األلعاب التي تناولتيا الدراسة، فقط العممية القتالية من ألعاب القتال  نوع المعبة
ن كانت في ظاىرىا مسمية يستدعييا االنتقال من مرحمة إلى أخرى، إال أن  ىنا وا 
باطنيا يعكس العداء الشديد لإلسالم والمسممين من خالل اإلبادة الجماعية، التي 

 أنيا شيء عادي.يمكن أن ترسخ في ذىن الطفل مع مرور الزمن عمى 

األسمحة 
 المستخدمة

األسمحة المستخدمة ىي المدافع الرشاشة، قاذفات الصواريخ، والشخصيات 
المستيدفة تستخدم الخناجر، وىنا تظير الصورة التي يشكميا الغرب عن 
المسممين، أنيم متخمفون وال يستطيعون صنع أسمحة متطورة، كذلك الخنجر ىو 

 استخدموه في الحروب األولى.رمز لممسممين الذين 

، واهلل سبحانو وتعالى، ولو كانت -صمى اهلل عميو وسمم-محمد-الرسول محمد  يةرموز الدينال
تظير في مستويات متقدمة وصعبة عمى الالعب إال أن نية القضاء عمييا 

الرجال الممتحون والنساء المنقبات، أي المحية موجودة، كذلك من الرموز 
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 من أبرز الرموز التي يعبر بيا عن الشخص المسمم.والنقاب، وىي 

صورة المسمم تظير عمى أنو إرىابي وأصولي ومتطرف يجب إبادتو في كل  صورة المسمم
 مناطق العالم. 

صمى اهلل -مياجمة الرسول محمد يمن أكبر صور اإلساءة في ىذه المعبة ى طرق اإلساءة
، واهلل سبحانو وتعالى، في مستويات متقدمة من ىذه المعبة، وىذه -عميو وسمم

إساءة ضمنية وغير واضحة لمعيان، ألبرز الرموز في الدين اإلسالمي، وىذا 
 يعكس الخوف الحقيقي من اإلسالم والعداء والكراىية ضده.

دة لإلسالم والمسممين، حيث تعمل عمى اإلساءة تظير من خالل الكراىية الشدي
اإلبادة الجماعية عمى أساس ديني، وىي حرب جديدة ضد المسممين كما يحدث 

 في إقميم بورما وغيرىا.

 نتلئج في ضوء األهدافايمنلقكشة -11

من خالل تحميل مضامين األلعاب االلكترونية، وبناء عمى األىداف المسطرة في بداية 
 النتائج ومناقشتيا كما يمي:البحث، يمكن استنتاج 

الصورة التي ترسميا األلعاب االلكترونية عن المسممين أنيم إرىابيون البد من قتميم، -1
وتَصورىم في ىيئة أشخاص ممتحين ويرتدون العمائم، أما المجتمعات المسممة فيي مجتمعات 

تصوره عمى أنو دين متخمفة من خالل ما يظير من مباني وشوارع قديمة، أما الدين اإلسالمي ف
 أصولي ويدعو إلى التطرف.

الرموز الدينية التي تستيدفيا األلعاب االلكترونية ىي: القرآن الكريم، الكعبة المشرفة، -2
ومنو ، -صمى اهلل عميو وسمم-المساجد، المشايخ وعمماء الدين، وحتى رسولنا الكريم محمد

ن تعددت أشكاليا ومضامينيا إال أنيا تستيدف ىذه الرموز الدينية بشكل  فاأللعاب االلكترونية وا 
ظاىري أو مبطن، وىو ما يؤكد فكرة اإلسالموفوبيا، ونية  الغرب في محاربة ىذه المقدسات، ولو 
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يال من عن طريق األلعاب، ألنيم يدركون تأثيرىا البالغ  في ترسيخ ىذه األفكار لدى األج
 المسممين وغير المسممين وتدريبيم عمى كراىية الدين اإلسالمي.

تعددت مظاىر وأشكال وأساليب اإلساءة لإلسالم والمسممين من خالل األلعاب االلكترونية، -3
، تحطيم باب الكعبة، تفجير المساجد، قتل -عز وجل-وترتكز اإلساءة عمى تدنيس كتاب اهلل

بادتيم، وصوال  ، وىي أساليب -صمى اهلل عميو وسمم -إلى مياجمة الرسول الكريمالمسممين وا 
تستخدم لالنتقال من مرحمة إلى أخرى، ومن مستوى إلى آخر، لمحصول عمى أكبر عدد من 

 النقاط والفوز بالمعبة.

 اينتلئــــج ايعلمـــة-11

 من خالل ما سبق نخمص إلى النتائج اآلتية:

سبتمبر  11لمحرب عمى اإلسالم والمسممين بعد أحداث األلعاب االلكترونية أسموب جديد  -1
2441. 

ظاىرة اإلسالموفوبيا تتجسد بشكل واضح من خالل مضامين بعض األلعاب االلكترونية التي  -2
 تدنس المقدسات اإلسالمية وتبيد الشعوب المسممة.

ساءتيا لإلسالم عمى إىانة الرموز  -3 والمقدسات تركز األلعاب االلكترونية في عدائيا وا 
اإلسالمية، لتشكل صورة ذىنية لدى المتمقي بأن كل ما يتعمق بيذه الرموز وجب محاربتو 

 وقتمو.
تظير صورة المسممين من خالل األلعاب االلكترونية عمى أنيم إرىابيون، أصوليون، ودينيم  -4

 دين عنف وتطرف.
عمى قتميم باستخدام  األلعاب االلكترونية تسوق فكرة الخوف من اإلسالم عن طريق التشجيع -5

 األسمحة المتطورة.
األلعاب االلكترونية بحكم خصوصيتيا سيكون ليا األثر البالغ في تربية األجيال القادمة،  -6

 المسممة وغير المسممة عمى كراىية الدين اإلسالمي والعداء لممسممين.
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الصورة التي األلعاب االلكترونية تشكل خطرا عمى تنشئة األطفال وتربية األجيال من حيث  -7
ترسميا عن الدين اإلسالمي واألفكار التي تنشرىا في إطار عداء الغرب لممسممين وخوفيم 

 من اإلسالم.

 ايخلتمة

ن كانت تحمل في معناىا مفاىيم المعب والتسمية     األلعاب االلكترونية وألعاب الفيديو، وا 
ل واألجيال الصاعدة، بحكم عمى األطفاوالترفيو، إال أن مضامينيا أصبحت تشكل خطرا كبيرا 

أنيا متاحة عبر االنترنت والوسائط المتعددة، وىذا الخطر يبرز من خالل ترسيخ فكرة الخوف من 
اإلسالم، والتدريب عمى كراىية المسممين، ألن ىذه األلعاب تحمل في طياتيا معاني مباشرة وغير 

عمى ترسيخ مفيوم التربية مباشرة ليذا العداء، لذا وجب الحذر من ىذه األلعاب والعمل 
اإلعالمية، وتعزيز الرقابة والمتابعة لمستخدمي ىذه األلعاب، ألنيا أصبحت إحدى أبرز أدوات 
وأساليب الحرب الناعمة التي ترسميا أيادي الغرب في رسائل مبطنة، تستيدف بيا عقول أبناء 

خوف من اإلسالم، التي المسممين وغير المسممين، محاولة السيطرة عمى العالم ونشر فكرة ال
أصبحت ىاجسا يراودىا مع كل تفجير إرىابي، أو ىجوم انتحاري، يستيدف منشآتيا ومؤسساتيا 

 اإلستراتيجية.

 

                                                           

 و المراجع:يوامش ال
 

مجمة  ،"ظاىرة انتشار األلعاب االلكترونية في مدينة الموصل وتأثيراتيا عمى الفرد: مرح مؤيد - 1
 .44ص  ،2413يوليو 75عدد  ،إضاءات موصمية

 ،2441، 73عدد  ، مجمة العموم اإلنسانية ، "ثورة المعمومات: مصطفى عبد السالم العمودي - 2
 .13ص
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 دور مواقع التواصل الاجتماعي في ثفعيل أسس الحوار بين الحضارات

  الحوار الثقافي نموذجا** 

 

 سعال سومية  أ.    

مركز البحث في العلوم إلاسالمية و   

 الحضارة الاغواط

 مقدمة:
إّن دخول اإلنسانّية مرحمة تاريخّية جدية تسّمى بالكونّية الّشاممة و العولمة جعمت حيث        

تو االخيرة كل فرد في العالم يشعر بالحاجة إلى ثقافة اآلخر المختمفة عنو من خالل اجعمت ى
العيش, لذلك التفاعل و التواصل و ضرورة الّتعّرف إليو فاإلنسان لو لجأ إلى قدر قّوتو لما أمكنو 

و قد تظير ىذه الّدواعي في مجاالت  تشعر كل شعوب العالم بعدم قدرتيا عمى االكتفاء بذاتيا
عّدة منيا المجال الثّقافّي فقد تضاعفت الحاجة اليوم لدى الّشعوب إلى التّبادل الثّقافّي الحّر 

تطوير مرجعّياتو الحضارّية استئناسا باآلخر و الّتعّرف إلى عاداتو و خبراتو و االستفادة منيا في 
وفق آلّيات محّددة ومن ابرز واىم الوسائل التي تساعد عمى ذلك  المتاحة لمفرد مواقع التواصل 

 .االجتماعي و تأثيرىا في تعزيز التبادل الحضاري و الحوار
عبر مواقع التواصل يجدر بنا اإلشارة  إلى أن تحقيق الحوار الحضاري  الفعال   لذلك
ال يتم إال من خالل االعتراف باآلخر أي أن يؤمن كل طرف بحّق االختالف في  االجتماعي

كنف الحرّية و المسؤولّية مما يساىم أكثر في االبتكار و اإلبداع،  حيث ال مجال لمحوار بدون 
حرّية و تضاف إلى ىذه القاعدة قاعدة مبدئّية أخرى ىي ضرورة االعتراف باآلخر و بيوّيتو و 

ضارتو و إحالل مبدأ الّتسامح محل النزاعات الّتعّصب و إقصاء فكرة التّفاضل بين معتقداتو و ح
 الثّقافات و استبداليا بفكرة الّتكامل بين الثّقافات.

 :مقدمة 
 لقد و العرب، و الغربيين المفكرين و الباحثين من الكثير اىتمام الحضارية المسألة شغمت       

 مختمف بين الحضارية التفاعالت من متصمة سمسمة ىو اإلنساني التاريخ أن عمى ىؤالء أتفق
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 إلى المنتمين بأىداف تتعين المختمفة بين الحضارات المتبادلة العالقات أن و الشعوب، و األمم
الصراع ، وعميو   إلى الحوار من تختمف أشكالو و التفاعل آليات أن إال مصالحيم، و منيا كل

 األفكار مع التكيف عمى والقدرة الشعوب بين الثقافي والتفاعل التشاور ىو الحضارات بين فالحوار
 التعايش إلشاعة والدينية والفنية الثقافية اآلراء جميع مع المتحضر والتعامل المخالفة والتوجيات

 يشمل الذي الديني المجال مثل مجاالتو مختمف وفي حضارية أزمات نشوء وتجنب السممي
 المذاىب مختمف بين الحوار ىو الذي السياسي والمجال السماوية الديانات مختمف بين الحوار

 السياسية. والتوجيات
 تحديد المفاهيم:أوال: 

 التواصل: -1
 ضم عمى ل يد واحد من اصل * والالم والصاد الواو *فإن وصل، مادة إلى بالرجوع

    1َيْعَمَقو .  َحتى شيءٍ  إلى الشيءٍ 
 2الِيجر.  ِضد الَوْصلُ 

 الشبكات:  -2
 3اختمط. الظالم واشتبك والتداخل الخمط :من مشتقة بأنيا المغة في الشبكات تعرف

 :االجتماعي التواصل شبكات -3
 World ،Wideاالنترنت العالمية شبكة عمى المواقع من مجموعة عمى يطمق مصطمح

Web،  أو لبمد االنتماء أو االىتمام افتراضي يجمعيم مجتمع بيئة في األفراد بين التواصل تتيح 
 4المعمومات. لنقل عالمي نظام في معينة، فئة أو مدرسة

 تعد بمثابة وىي االنترنت شبكة عمى االفتراضية توجد المجتمعات من مجموعة عمى تقوم
  بدون والدردشة، الحوار غرف عبر التحدث خالليا من نستطيع أمكنة

 تمك وتتسم أساسيا والتواصل الحوار يكون ثقافية شحنة ذات أمكنة، بعدة الفضاءات ىذه
 5. المجتمعات
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 تعريف الحوار: -4
 عمى أحدىما رد أي ، الكالم في صاحبو و جاوب أي راجعو الرجل را،، حوا محاورة حاور،
 6الكالم. و تراجعا في  اآلخر

 تعريف الحضارة: -5
والفني  العممي الرقي مظاىر حيث الحضر في اإلقامة فتعني الحاء، بكسر الحضارة

 غاب، والحضارة ضد معناىا أن المحيط القاموس صاحب وأورد الحضر في واالجتماعي واألدبي
 حضارة اإلنجميزية فكممة المغة في أما المغيب، نقيض وىو الحاء بفتح والحضر البادية خالف

civilization   كممة  من مشتقةcivilas 7المدينة. بمعنى الالتينية في 
 لعمره، ونياية العمران  غاية الحضارة : " الحضارة الشييرة مقدمتو في خمدون عرف ابن

 عمر لو وسوقو وممك وحضارة، من بداوة العمران كمو  وان البداوة، غاية الحضارة و أن
 محسوس".

 فمتى بتفاوت العمران، تتفاوت الحضارة أن" فيقول الحضارة مفيوم عن أيضا ويوضح
 8أكمل". الحضارة كانت أكثر كان العمران 

 التغيرات والمستجدات نتيجة كبير جدل حوليا دار التي القضايا من واحدة القيم وتعد 
 مجال في ىائمة من تطورات رافقيا العولمة وما موجات تنامي مع والسيما الحديث، العصر في

 والنسق عام بشكل لممجتمع والثقافي االجتماعي النسيج في تأثير من ذلك أحدثو وما المعموماتية،
 9.خاص بشكل القيمي

 حوار الحضارات: -6
حوار الحضارات ىو التشاور والتفاعل الثقافي بين الشعوب والقدرة عمى التكيف مع 

الدينية والسياسية و تتعدد أىداف الحوار  األفكار المخالفة والتعامل مع جميع اآلراء الثقافية ،
 10الحضاري  منيا التعارف ، التواصل ، التفاعل واالحتكاك الحضاري،

 .كما يعتبر الحوار الحضاري وسيمة أساسية لتجنب الصراعات 
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 االجتماعي: التواصل شبكات ظهور في العولمة دورثانيا: 
 لتأثيرىا كبيرا اىتماما والثقافية والمعموماتية وتجمياتيا االتصالية العولمة ظاىرة  نالت

 دول بين الشديد االرتباط عمى تقوم حيث المعمومات مجتمع في واإلعالم االتصال  وظائف عمى
 عالم إلى المادي بطابعو العالم تحويل إلى ذلك أدى قد و االتصال تكنولوجيا استخدام عبر العالم
 لفضاء فمكا في يدور رقميا طابعا لتأخذ الحياة مجاالت كافة انتقمت حيث وافتراضي، رقمي

 السوق إذ  اقتصاد نحو والتوجو الديمقراطية الموجة اتجاىا النتشار العالم شيد كما االلكتروني
 السياسية دور الحدود تضاءل لذلك والمعتقدات واألفكار وكنتيجة القيم عمى انعكاسات لذلك

 وتنوع اإلعالمية الثورة عمى العولمة ساعدت حيث طفق "الدول أراضى " عمى مؤشرا لتصبح
 والتواصل والمعمومات عصرالتكنولوجيات اليوم نعيش فنحن الجماىيري االتصال وسائل

 في الحديثة التكنولوجيات استثمار عمى يعتمد الذي المعمومات مجتمع نعيش كما االجتماعي،
كل ىذا ،   11وفعال سريع نحو عمى الخدمات تقديم في الستخداميا الوفيرة المعمومات إنتاج
 القطاعات سائر بين و المعمومات و االتصال قطاع بين الجديدة التفاعمية من نمط احدث

 12. "المعمومات مجتمع" أنتج ما ىو و االجتماعية
 ابرز مواقع التواصل االجتماعي المستخدمة في عمميات الحوار:ثالثا: 

بموقع  م  1112 عام كانت االجتماعي التواصل شبكات ظيور بداية
Classmates.com ، عام  وفي وكندا، أمريكا في الدراسة زمالء بين التواصل أتاح والذي

 استخدمو الذي ، Hi5 موقع ظيور بدأ 3002 عام وفي ، Livejournal موقع ظير م 1117
 موقع ظيور مع االجتماعية الشبكات مواقع في النقمة كانت ثم العالم حول ضخم عدد

Facebook  التواصل لمفيوم جدا نظرا لقابميتو قصير وقت في األخرى المواقع عمى تفوق الذي 
 المشاركات وأسموب بالتطبيقات متعمقة أكثر إمكانيات لوجود باإلضافة قبل، من أكثر والمشاركة

  13ذلك. إلى وما
 ما بطريقة تأثرت قد االجتماعية العالقات بأن القول يمكن سبق ما عمى و استنادا

 المتتالية االجتماعي التواصل شبكات بظيور يتعمق فيما العولمة خاصة ظل اليائمة في بالتطورات
 و التويتر : الفيسبوك رأسيا العقدين األخيرين وعمى في حدثت التي
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 facebookالفيسبوك . 1
المتحدة  بالواليات المتواجدة Facebookشركة  تديرىا اجتماعية شبكة ىو عبارة عن

 المدينة تنظميا التي الشبكات إلى االنضمام بإمكانيم االجتماعية الشبكة ىذه األمريكية، مستخدمو
 .معيم والتفاعل باآلخرين االتصال أجل من وذلك اإلقميم، أو المدرسة أو العمل جية أو

 أجل من مفتوحة ساحة يعتبرونو ألنيم Facebookموقع  عمى يومي بشكل الشباب ُيقبل
 منصة يعتبر ولكونو معيم، عالقات ونسج جدد أشخاص عمى والتعرف أصدقائيم، مع التواصل
 .الوطنية والواجبات الحقوق ببعض المطالبة أو السياسية و اآلراء األفكار لتبادل الكترونية

  Twitter  التويتر. 2
 تغريداتبإرسال  لمستخدمييا تسمح مصغر تدوين خدمة تقدم اجتماعية شبكة عن عبارة

 مؤخرا.  العربية بالمغة متوفر “Twitter”موقع  أصبح ولقد وأفكارىم حالتيم عن
نصية قصير  رسالة إرسال طريق عن أو “Twitter”موقع  طريق عن مباشرة التغريد يتم

 أجل من عبره التغريدات المطورون ، تنشر يقدميا التي التطبيقات أو الفورية المحادثة أوبرامج 
 .العام الجميور والرأي مع السياسية والتصريحات األخبار بأىم المشاركة

 االجتماعي في تعزيز الحوار الثقافي:  التواصل سمات شبكاتأهم رابعا: 
 تعزيز في توظيفيا يمكن التي المميزات من بالعديد االجتماعية التواصل شبكات تتميز

 :يمي ما بينيا ثقافة الحوار من خالل مواقع التواصل االجتماعي من مفيوم
 الدولية. الحدود فييا وتتحطم الجغرافية والمكانية الحواجز تمغي حيث  :العالمية 
 :مستقبل منيم أن كل كما االتجاىات، متعددة اتصال أساليب مع يتعامل اإلفراد  التفاعمية 

 في ان واحد.  ومشارك وكاتب مرسل فيو وقارئ
 وتعميم عممو لبث والعالم االفراد لمتعمم، فيستخدميا :االستعماالت وتعدد التنوع 

 .القراء مع لمتواصل والكاتب الناس
 لمحروف سيمة االستخدام ىذا باإلضافة االجتماعية التواصل فشبكات : االستخدام سهولة 

 .التفاعل لممستخدم عممية  تسيل التي والصور الرموز وبساطة المغة،
 االشتراك مجانية ظل في والمال، قتوالو  الجيد في اقتصادية واالقتصاد: التوفير 
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 ذلك وليس االجتماعي التواصل شبكة عمى حيز امتالك يستطيع البسيط فالفرد والتسجيل،
 .14معينة جماعات عمى أو األموال أصحاب عمى حكرا
 الشخصي الحاسب مكان أي إلى ة الجديد الوسائل تحريك يمكن حيث :والمرونة الحركة 

 .المحمولة الفيديو وكاميرا المحمول والياتف
 رسائل إلى المسموعة اإلشارات تحويل إلمكانية الرقمى االتصال أتاح حيث :التحويل قابمية 

 . العكس أو مصورة أو مطبوعة
 حيث تضمن شبكات التواصل : توفير التواصل المستمر بين المجموعات المختمفة

الجميع عمى دراية بكل ما يفعمو   االجتماعي آليًا االلتحام اإللكتروني بين المشاركين فيظل
 .األصدقاء

 تعتمد مواقع التواصل االجتماعي عمى تجميع مختمف الموارد المعرفية  : تقديم معرفة جديدة
ظيارىا فى مكان واحد ثم إعادة بناء معرفة   من مصادر متنوعة مختمفة من خالل الشبكة وا 

 جديدة كخالصة لكل محتويات المصادر المختمفة.
   حيث تتميز ىذه المواقع بتوفير  :لممحادثات التفاعمية بين األفراد والمجموعات تعد دعما

المحادثات التفاعمية بأشكال متنوعة تبدأ من التفاعل فى الوقت الحقيقي عبر التراسل الفوري 
وتستمر حتى التفاعل غير المتزامن عبر مساحات العمل الجماعي عمى الويب من خالل 

 .النقاشات والمنتديات
 فتساعد مواقع التواصل االجتماعي عمى تبادل التغذية  :تقدم دعما  لمتغذية الرجعية الجماعية

تقييم مساىمات بعضيا بعضًا من خالل   الرجعية بين المشاركين؛ فيي تسمح لممجموعة أن
 15.التواصل والتفاعل المتبادل

 االختيار عمى مجمميا في تقوم زام بل اإلل أو الجبر عمى المجتمعات تقوم ال. 
 والسرية. الخصوصية  لضمان قواعد وتحكموىي  تنظيم االفتراضية وسائل المجتمعات في 
  تتميز مواقع التواصل االجتماعي بإزالة القيود  :العالم الحقيقي فيإزالة القيود المفروضة

 المفروضة عمى السموك االجتماعي والتعاوني والمتمثمة فى المغة والموقع الجغرافي والخمفية
 .الثقافية وقيود الزمان والمكان
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 من أىم مميزات مواقع التواصل االجتماعي  :توفير مستودعات لممخزون المعرفي لممجتمع
مجموعات كبيرة من المعارف والمعمومات   أنيا تعتبر مستودعًا المعرفة من خالل تخزين

 16.افتراضية حول العالمحول مختمف أشكال المعرفة، بما يشكل أكبر مكتبة تعاونية تشاركيو 
 :االجتماعي  الثقافة في تحقيق عممية التواصل دورخامسا: 

وتنمو وتزدىر ثم تذبل وتضعف  ولكنيا ال تموت   الحضارة في جوىرىا ثقافة تنبت    
وتفنى، بل ىي دائمة الحاجة إلى من يرعى النبت الذابل فيحيا ، ويشتد عوده ، ويؤتي أكمو كل 

لن يكون عطاء الثقافة فعاال ومستديما ما لم نوثق الصمة الضرورية بين الفرد و حين بإذن ربو  و 
عالم األفكار و عالم القيم التي يضبط ىذه األفكار بمعايير قيم الوحي األعمى وىدي الصراط 

 المستقيم .
 يؤكد عمم اجتماع المعرفة أىمية ) التراكم ( كعممية ضرورية لنمو الثقافة ، إذ أن كل ثقافة 

تمثل في فترة ما مجموع العناصر المادية و المعنوية التي تجمعت لدى األجيال الراىنة ومع 
الزمن تضيف ىذه األجيال خبراتيا و عطاءىا و إبداعاتيا الجديدة .. فتطوير المجتمعات 
نما ىو من صميم الوجود  اإلنسانية بالثقافة وشؤونيا وآفاقيا ليست مسألة ترفيو أو كمالية، وا 

ساني ، ألنو ىو الذي يغرس القيم و المبادئ التي تنظم عالقة الناس و أدوارىم ، وتجعل اإلن
لحركتيم ىدفا ومقصدا ، وتبعدىم عن كل أشكال العبثية و الفوضوية، وتدفعيم باتجاه األمور 

  . 17العظيمة "
 الثقافات بين لحواراسادسا: 

 : التالية الثالث القواعد الثقافات عمى بين لحوارا يتأّسس
 التعارف قاعدة 
 التفاىم قاعدة  

 التعارف قاعدة  -1
 في الحجرات سورة من عشرة الثالثة اآلية في ورد ما السياق ىذا في بو فنقصد التعارف  

 18﴾.لتعارفوا وقبائل   شعوب ا وجعمناكم وأنثى ذكر من خمقناكم إنا الناس أيها يا الكريم : ﴿ القرآن
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 المعرفة بتبادل وذلك آخر، فريًقا فريقٌ  يعرف أن أي المعرفة في التفاعل ىو والتعارف
 من ثمة كان لما التعارف لوال إذ لمتعارف ثمرةً  التفاىم ثقافتين يأتي أم شعبين أكانا سواءً  بينيما
 19.ثقافتين بين أو شعبين، بين المتبادل الفيم في التفاعل أيضاً  ىو الذي التفاىم إلى سبيل

 الحوار أساس التفاهم -2
بالتالي مثمرًا  الحوار التفاىم ويكون بيننا بعضًا ليكون بعضنا يفيم أن ىو والمقصود

 لو صمة ال المغمقة القاعات داخل حواراً  أو فكريًا  ترفاً  وليس المشتركة المصالح ويخدم ومفيدًا،
 نشر النزاعات في خطر من الحدّ  وفي الصراعات، جذوة إخماد في لو تأثير خارجيا وال يدور بما

قرار األمن والسالم و العدل ثقافة   .األرض عمى السالم وا 
 يحترم أن بذلك وُيقصد المتبادل، االحترام عمى ينبني لمحوار شرط ىو الذي التفاىم إن
 َمن بو يدين ما عمى متحاور يتطاول وال بسوء معتقداتيم يمسون فال بعضاً  بعضيم المتحاورون

 .ضمنياً  ولو الدينية رموَزه يخدش أو معو يتحاور
 يكون الشامل، المدلول بيذا التفاىم ومن العميق المفيوم بيذا التعارف من أساس وعمى

 دالالتو بكل لمحوار السبيل يميد ما وىو االقتراب في أو القرب في التفاعل ىو الذي التقارب
 .واألمم الشعوب وبين والجماعات األفراد بين المتينة لمعالقات البانية الواسعة وأىدافو

 في أوسع ىو الذي الحضارات بين التحالفُ  عنو تولَّد الثقافات بين العمق بيذا الحوار كان فإذا
 .المفيوم في الداللة وأشمل

 المتبادل واالعتماد المساواة -3
 بين العالقات في الشأن ىو كما المتبادل، وااِلعتماد المساواة قاعدة عمى يقوم والتحالف

 المشتركة. اإلرادة منطمق ومن الدول
 يتناقض بالتكافؤ االعتراف ألن المتحالفة األطراف بين التكافؤ التحالف في يشترط وال

 يدفعيم القدرات، متفاوتي المشارب متنوعي الثقافات متعددي بين أفراد يجمع الذي التحالف مع
 وتخطي العقبات الخالفات تجاوز بضرورة المشترك ااِلتجاه أال و ىو الشعور ىذا في العمل إلى
 .جميعا ليم المنافع يحقق الذي التفاىم دون تقف التي
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 الطرف مع منيما طرف كل يتحالف أن عمى طرفين بين ااِلتفاق ىو التحالف كان فإذا
 من مجموعة اتفاق فإن ولذلك التحالف ىذا عن خمف ناتجٌ  بينيما ينشأ أن ذلك فمعنى ، اآلخر
  ثقافًيا ويتفاىموا حضاريا يتحالفوا أن مختمفة عمى حضارات إلى ينتمون البشر

 تنبعث جديدة إنسانية حضارةٍ  العالم بقيام في والوئام ااِلستقرار والسالم والرخاء يعمّ  و أن
 . 20كافة والثقافات الحضارات بين التحالف صمب من
 : الحضارات بين الحوار شروط -5

 أو الحوار تقطع ال ، حدودا المنطمقات ليذه حدودا تضع وضوابطو الحوار شروط إن
 وىذه لو أريد ما و فيو أريد ما و منو، أريد عما بو الخروج محاوالت من تصونو ما بقدر تمنعو
 المتحاورين:من  كل حقوق يكفل فعال حوار أجل من تتوفر أن يجب التي الشروط أىم
 يثار من المتحاورين تجرد ا  ايقانيم  اآلخرين عمى الذات األنانية و   الفسيح والوجود الكون أن و 

 وتضافرت الجيود لبناء النوايا، خمصت إذا الجمع، يسعان وتعالى سبحانو ا خمقو الذي
 .النزاعات والحروب   وتتوقف الدماء، فيو وتصان العنف نوازع منو تختفي عالم

 البر  عمى التعاون يتحقق وبيم معيم العقالء ألنو بين يجري عندما بالحوار الترحيب يتم 
 والجماعات. األفراد  رقي بتحقيق ينتيي وعندما والتقوى

 االفراد و تراثيم و منطمقاتيم  لحضارات الكراىية  ثقافة نشر اإلعالم عن يتخمى أن 
 الفردية. التصرفات الجماعات من خالل عمى الحكم عن كذلك يتخمى .......وان

  فاإلسالم ، حوار أي في عنيا غنى ال التي األخالقية والقواعد العامة االلتزام بالفضائل  
بطال الحق إحقاق بو يقصد تقدم بكل يرحب ا   بكل حضارة يرحب أنو أخرى بعبارة ، الباطل و 
 المظموم. أو الضعيف نصرة حدود وفي الفضائل اعتناق حدود في اإلنسانية تخدم

 إلييا  تتجو وجية أية في القيم ىذه تعمو أن إال تأبى القيم حضارة ىي اإلسالم حضارة إن
  .21الحضارات  من غيرىا مع حوار أي وفي

 الحضاري والتقدم اإلسالم -6
 فتره في بيا فانتقل أشكالو بكل الحضاري التخمف ظالم في تعيش منطقو في اإلسالم ظير     
 القبمى الواقع في ممثال االجتماعي التخمف ساد فقد  أشكالو بكل الحضاري التقدم نور إلى وجيزة
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 عمى الشعوب المنغمقة والعصبية والعرقيو القبائل لتعدد رمز اآللية تعدد ، الوثنية عالقاتو بكل
 ليكون الشعوب من غيره مع ليمتحم المدينة في شعب يكونوا أن إلى المنطقة بسكان فارتقى ذاتيا
 التخمف ساد االجتماعي كما والتفاعل لالنفتاح بذلك ليميد ، االجتماعي لتطور نواة آمة  بعد فيما

 جاء ثم المنطقة تسود التي والقبائل الشعوب التفكير األسطوري في أنماط سيادة في الفكر ممثال
 المسممون وانشأ العقل، أعمال إلى الناس فيدي اإلسالم
 كانت وان الوحي أو اإليمان تناقض ال الذي العقالني التفكير من متعددة أنماط ذلك نتيجة

 التفكير سيادة أنماط في ممثال العممي التخمف ساد كما األسطوري التفكير نمط بالتأكيد تناقض
 أي )النوعيو ( ومكانا زمانا بذاتيا المعينة الوقائع أي العينية الظواىر تفسير عمى القائم الخرافي
األطوار  في مجتمعاتيا كانت عندما المنطقة ىذا في الوجود، أنواع من معين بنوع المتعمقة
 ليم وترك العممي البحث منيج أصول إلي الناس ىدى اإلسالم جاء وعندما  والشعوبية القبمية،
 الحتالل الوقت من كثير إلي المسممون يحتاج ولم واستعمالو فروعو وضع

 ونتيجة والحركة التفكير في العممي األسموب انتياج ساد كما العموم من كثير في األولى المراتب
 مثال نضرب أن ويمكن األخرى لممجتمعات والعممية الفكرية اإلسيامات مع التفاعل كان ليذا

 االسالمي والفمسفة الفكر بين والتفاعل لمحوار كمحصمو جاءت التي اإلسالمية بالفمسفة
 .22اليونانية

 وصول داخميو ، االستبداد، الصميبي و المغولي، خارجية، التيديد لظروف نسبة انو غير
 التقميد، وساد االجتياد باب قفل ظيور البدع و  السمطة، إلي العربية المغة تجيد ال عناصر
 . التقدم عن المجتمعات ىذه توقفت وعندىا

 خضعت وىنا فانيزمت الميبرالية حررتيا التي أوربا بشعوب المجتمعات ىذه اصطدمت ثم
 الشعور من قدر بأنو تعريفو يمكن الذي التغريب نشر عمي االستعمار عمل وقد لالستعمار
 الحضاري التخمف حدث ىنا اإلسالمي الوالء حساب عمي الغربية الحضارة إلى باالنتماء المستقر

 األمة تبرز أن دون التخمف ىذا حال أي كأمة أي التخمف االجتماعي التخمف فظير أشكالو بكل
 الناس يبدأ المتجددة ىنا الناس مشاكل حل خاللو من والشعوب، يمكن القبائل إليو ارتقت كطور

 الشعوبيو، القبمية، مثل: العشائريو، أضيق أخرى عالقات خالل من مشاكميم حل عن البحث في
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من خالل ما تقدم يمكننا القول أن الدين  23.....والقبمية والطائفية العنصرية فظيرت  الطائفية
و التواصل   والتفاعل لالنفتاح تدعو التي اإلسالمية االيجابية الحضارية القيم اإلسالمي أبرز أىم

 التخمف عيود عن الناتجة الثقافية و الحضارية السمبية  القيم و نادى لمحاربة األخر مع والحوار
 اآلخر . مع والعزلة والتصادم لالنغالق تدعو التي الحضاري

 و حوار الحضارات:  التجديد الثقافي -7
إن الركود الثقافي عممية معقدة و مركبة حيث ان كل الشرائح ، الفئات  و الطبقات،  

المدارس و التيارات تشترك في صنعيا وتكريسيا و ال يمكن الخروج من مأزق ىذا الركود إال 
إلعادة صنع مشيد ثقافي ُتَمبى فيو حاجات األفراد المعرفية،   مشاركة جميع األطياف الثقافيةب

يتأتى إال بانصراف المثقفين لن فيو لتطمعات المجتمع و القيام عمى حل مشكالتو  وىذا  ويستجاب
عن توافو األمور و القضايا الفرعية ، و أن يشتغموا معرفيا وفكريا  عمى اإلنتاج و الخمق المعرفي 

 تتجو إلى تجديد روح األمة إذ تزرع في و الجمالي باألفكار و المعارف ذات األولوية  التي
 محيطيا العافية و التقدم و النماء .
عبارة عن سمسمة من العمميات و الموازنات الدقيقة اذ  يرتكز  كما ان التجديد الثقافي

عمى دعامتين أساسيتين وىما الخصوصية الحضارية لألمة و االنفتاح عمى ثقافة العصر و 
 24آلياتو.

وعميو يمكننا القول ان ال بد من تجديد الخطاب الثقافي وذلك بحسن توظيف ىذا 
الخطاب بما يناسب الظروف الراىنة عمى الصعيد اإلسالمي المجتمعي و عمى الصعيد الدولي 
الخارجي ، وفي ظل العولمة الثقافية ال يمكن إال اتصاف الخطاب الثقافي اإلسالمي بالطابع 

إليو النفوس ألنو خطاب يتمحور بكل نماذجو وأبعاده حول إعادة بناء اإلنساني الذي تأنس 
، محور الحضارة ومعيارىا ، واالرتكاز في ذلك إلى رصيد الفطرة التي فطر ا الناس   اإلنسان
متجاوزا كل الفوارق البشرية التي البد لإلنسان في إيجادىا أو نفييا كالمون و الجنس و  عمييا 
واألنوثة .. بل جعل األجناس و األقوام و البمدان عوامل عطاء حضاري ، و الذكورة  القوم

 25تكامل و تعاون. ووسائل
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 الثقافات إلنجاح حوار الحضارات: بين التقارب -8
 بين لمتقارب الدولية السنة م 2010 عام المتحدة لألمم العامة الجمعية أطمقت لقد          

 الحضارات بين والتحالف الثقافات بين الحوار مفيوَمي يعزز جديد دولي مفيوم وىو ، الثقافات
 بيذه الدولي المجتمع إلى وّجيتيا التي بوكوفا" إيرينا "لميونسكو العامة المديرة رسالة في وجاء

 النشاط مجاالت جميع في الترابط من بمزيد يوم بعد يوماً  يتسم عالم في نعيش إذ إننا المناسبة
 بين المعرفة لتوثيق جديدة مجتمعاتنا فرصاً  بين تمازج من ذلك عن ينجم ما البشري ويتيح

لى األرضية،  الكرة صعيد عمى والثقافات واألمم الشعوب  وفقدان الفيم سوء تنامى ذلك  جانب وا 
 والبيئية االقتصادية األزمة حدوث أن كما السنوات األخيرة  خالل العولمة انتشار مع الثقة

 .الثقة وفقدان األمن بانعدام الشعور ىذا تفاقم في أسيم واألخالقية،
 كامل عمى منفتحة عالمية جديدة رؤية  بوكوفا" إيرينا "اقترحت الواقع  ىذا وأمام

 تتحمى اليونسكو بأن مقتنعة وىي .)الجديدة اإلنسانية النزعة( اسم عمييا أطمقت البشري المجتمع
 لمخطر بالتعّرض لإلحساس واستجابةً  ولألزمة لمعولمة إنسانية استجابة لتقديم الالزمة المزايا بكل
 عمى التواصل و لمحفاظ جديدة عمل أساليب ابتكار من الواقع في البد المستويات، كل عمى

 .26 السالم وصون االجتماعي التماسك
 خاتمة:
 قواعد صياغة إلى مضطر وىو الخمس القارات وحضارات  بثقافات اليوم غني  العالم إن      

 اإلغراق  من فبدال كبرى تاريخية تحديات مواجية عمى القدرة ذاتو في ويحمل وانسجاميا لتعايشيا
 التحرك ينبغي فإنو المعاصرة والحضارات الصراعات بين الثقافات  عن الناتجة التصورات في

 تنشد والتي البشري الجنس وحضارات ثقافات أغمب في الكامنة المشتركة المضامين عن لمكشف
 المتالحقة. وانتصاره اإلنسان حرية

 بحياة البشرية حمم عمى المحافظة في اإلنساني التاريخ يتواصل كيف نفكر أن فالبد
 يتماشى كوني لمشروع رؤيتو عمى الحفاظ استطاعتو ومدى الناس،  من ممكن عدد ألكبر أفضل

عممية التواصل  ظل في إال يتحقق ال الحمم ىذا ولعل المتنوعة، بالثقافات ويتغنى التعددية مع
و الثقافات   والقيم األفكار يبرز أن يحاول والذي الحوار بين الحضارات عمى االجتماعي المبنية
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 وفي المواقف، في العداء مظاىر جميع تستبعد وأن وسالم، صداقة مناخ توفير شأنيا من التي
 في ويسعى تمارسو التي األمم لجميع المتبادل النفع أيضا الحوار يتوخى وأن اآلراء ، عن التعبير
 الخاطئة المفاىيم تصحيح أال وىي كبرى حضارية بعممية لمقيام جميعا األطراف مع مشترك جيد
 والحوار. ،التفاىم ،التقارب التعاون مسيرة وتعيق المجتمعات تسود التي
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 -ثقافة التسامح هموذجا –السلوك الحضاري في القرآن الكريم 

 

 د. آسيـــــا واعــــــــــــر                                                    

 جامعة عنابة       

 الجزائر  
 

 ممخص:

خبلل  تقبل التسامح ىو القدرة عمى اختبلق الجو األنسب لمتعايش اإلنساني، وىذا من 
اآلخر و تحقيق التوافق معو، بعيدا عن العنف و عن العدوانية بكامل صورىما و رموزىما، 
وبالتالي فيو يقضي عمى الكراىية و الشرور التي يمكن أن تمحق باإلنسانية، و يمؤل مكانيما 

إذا اتخذ من  الحب و الخير و الوئام؛ واإلسبلم دين سبلم بالدرجة األولى، و السبلم ال يتحقق إالا 
التسامح و العفو و الصفح فمسفة في الحياة، لذا نجد أنا التسامح يشكل أحد ركائز المنظومة 

 و حث عمييا.  النص الشرعي السموكية و األخبلقية التي أتى بيا

التسامح نموذجا ألي سموك إنساني حضاري من خبلل العفو و الصفح عن  ةتعد ثقاف
ميما يكن ىناك  آلخر في جميع المجاالت و في كافة الميادين، فاآلخر، من خبلل التساىل مع ا

خبلف بين الذوات سواء في معتقدىا أم في إديولوجياتيا، وميما يترتب عن ىذا الخبلف من 
. إنيا ثقافة رمساوئ و سمبيات، فإنا التسامح كفيل بتحويل كل ىذا إلى جانبو اإليجابي والخيا 

ين بني البشر، و ىذا ما ينص عميو القرآن الكريم في غير ما المحبة و العفو و الصفح )...( ب
آية من آياتو كما تنص عميو األحاديث النبوية الشريفة، وتاريخ الفكر اإلنساني شاىد عمى 
المواقف القائمة عمى التسامح و التآلف مع اآلخر األمر لذي لزم عنو قيام أبرز حضارة عرفيا 

 لحضارة اإلسبلمية. تاريخ الفكر اإلنساني، أال وىي ا
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و كم نحن بحاحة اليوم إلى ىذا المبدأ الذي ييدف إلى تحقيق المحبة و اإلخاء بين أفراد 
بالتالي يحقق الحضارة اإلنسانية بكل و الجنس البشري ليحقق الحمم اإلنساني في السابلم العالمي 

 .ما تحممو الكممة من معنى

 مقدمة: 

يستطيع أن يعيش بمعزل عن الجماعة ىذه األخيرة اإلنسان كائن اجتماعي بطبعو، ال 
قافية و االقتصادية و السياسية التي تكون حاوية لمجموع األنظمة االجتماعية و الث

ل المكون ليا و المؤسس ليا الدينية...)إلخ(، باعتبارهو  ، وال شك أنا ىذه المنظومات العنصر األوا
ىذا السموك   ،عمى السموك الفردي و الجماعي تقوم بالدرجة األولى يرىا عبلقاتاإلنسانية تسا 

 ميا تشنجاتخما  ن السوي، أماا وا   إطارىاالذي قد يكون منضبطا بقيم أخبلقية فتسير العبلقات في 
 فإنيا تحيد عن مسارىا و تنقمب إلى صورة مغايرة لما يجب أن تكون. في حالة من حاالتيا،

نسانية ليا مرجعية أخبلقية بالدرجة األولى، و بأكثر دقة يمكن القول أنا ىذه العبلقات اإل
ما  لذا عنيت الكتب السماوية باإلحاطة كما حثت و أمرت بيا، و القرآن الكريم الذي كان آخر

منظومة القيم األخبلقية و اإلنسانية من كافة  نجد أنو قد راع تحميل السماوية  ىذه الكتبأنزل من 
مساحة واسعة في ، ...)إلخ( المين ،: الرفق-دأ التسامحمب-ليتخذ جوانبيا و من جميع مجاالتيا، 

النص الشرعي، لما ليذا المبدأ من تأثير قوي في منحى الحياة اإلنسانية؛ فيو يعمل عمى زرع 
نجده ال نشر االئتبلف و األخوة بين البشر، ىذا مايبلم، نشر السا ي، اإلنسانية المحبة في القموب

تسامح أي حل معو التعصب نجد غيابا -اليومية، فإذا حل محمو البلا فتقد في الممارسات عندما ي  
أخرى تذمر اإلنسانية بشكل غير مباشر، تحل محميا الشرور الناتجة إحبلال لقيم  لكل ىذه القيم و

عن العنف و البغض و العدوان وىذا كفيل طبعا بإشعال نار الحروب و إراقة الدماء حتى تسيل 
 أودية ىنا و ىناك.

و جاء في غير واحدة من آياتو الكريمة ليو عميو القرآن الكريم  مبدأ التسامح الذي حثا إنا 
بو فبو وحده يكون السمم و  -السماويةآخر األديان  –اإلسبلم السبلم، أي  الرمز المباشر لداللة
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سس لحضارة إنسانية بكل ما تحممو أوحده تتحقق الكرامة اإلنسانية وبو وحده أيضا يمكن أن ن
 ممة من معني، حضارة تجمع بين الرقي المادي و الروحي.الك

 
 

  
 :في ماىية التسامح  -1

و التسامح في شيء التساىل فيو و ، ىو التساىل  – la tolérance –التسامح 
ل 2، و السماحة بذل ما ال يجب تفضبل1المسامحة المساىمة، ىي الجود ، ولو عدة معاني: األوا
كل اعتداء عمى حقوقو الدقيقة بالرغم من قدرتو عمى دفعيا، أو منو احتمال المرء ببل اعتراض 

تغاضي السمطة بموجب العرف و العادة عن مخالفة القوانين التي عيد إلييا في تطبيقيا، والثاني 
أن نترك لكل إنسان حرية التعبير عن آرائو و إن كانت مضادة لمرأي اآلخر، والثالث وىو تعريف 

 .3ما فيو قوة، عنف تعصب، قبح خداع شامل وىو االمتناع عن كل
إنو سموك الشخص الذي يتحمل دون أن يحتج أو يتذمر لما يحصل من انتياك لحقوقو 
الشخصية، مع القدرة عمى رد الفعل و التصدي ليذا، جعل اآلخر حر في إبداء رأيو وفي التعبير 

ألوفا يمس عما يختمج بصدره، إنيا طريقة شخص تصرف شخص يتحمل ببل اعتراض أذى م
 حقوقو، بينما بإمكانو رد األذية.

كما يعرف عمى أنو استعداد عقمي قواميا ترك حرية التعبير عن الرأي لكلا فرد، حتى و 
 .4إن كنا ال نشاطره رأيو

من خبلل ىذه التعريفات يمكن القول أن داللة المصطمح تصب كميا في قالب واحد و 
تي، و تجاوز كل ما يمكن أن يشكل عقبة في مجرى في السموك الذا 5ىو مبدأ المين و الرفق
 التعامل مع اآلخر.  

و عمينا أن نشير إلى أنا داللة التسامح ال تعني أبدا الذل و اليوان، كما ال يعني في أي 
من صوره شيئا عن الضعف أو العجز، إنما ىو سموك إنساني يكون بمحض اإلرادة نابعا من 

 و الروحية. األعماق، واعيا لقيمو المادية 
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فالتسامح ىو التساىل مع اآلخر و تقبمو بكلا ما فيو بصدر رحب، إنو السموك الذي تتطمع 
إليو اإلنسانية و تنتقل بو من مصاف الحيوانية إلى مصاف اإلنسانية، يكف أنو كفيل بأن يقضي 

تسامح أي التعصب بين بني البشر، لذا -عمى كلا أشكال العنف و العدوان التي تكون نتيجة البلا 
 كن أن نتحدث عن التسامح وىو يتخمل جميع ميادين الحياة الفردية فيناك: يم
 
 و نقصد بو فتح مجاالت من الحوار الفكري، مع تقبل األطروحات التسامح اإليديولوجي :

 المناقضة و المغايرة و األخذ بالموقف األمثل و األصح. 
 فيي 6التطور و التربية و العقل : إذا كانت الثقافة تعبر عن أفكار التقدم والتسامح الثقافي ،

تمس كل ما يصدر عن اإلنسان من سموكات فردية، ناتجة إما عن عادات و تقاليد أو عن 
مواكبة الزمن الحاضر، وىنا يكون التسامح الثقافي في  تقبل عادات اآلخر و تقبل ثقافاتو و 

 سموكاتو.  
 اآلخر، واحترامو. : و نقصد بو تقبل معتقد التسامح الدينــــــــــــــي 
 أن يعم التسامح في اقتصاد السوق سواء أكان ىذا في التعامل  بين التسامح االقتصادي :

 التجار أو بين البائع و المشتري. 
 الذي يكون دائما تباعا ألسباب و غايات يطمح ليا الفرد، و التسامح التسامح السياســـــي :

ي يتجسد في أشكال من الحروب واالستعمار السياسي كفيل بالحد من العدوان البشري الذ
 ليعم السابلم. 

 و ىو تجنب العنف و العدوان في المحيط االجتماعي، و يحل مكانيما التسامح االجتماعي :
 التآخي و التآلف.  

 :-جدل الرحمة و العنف  –سموك الذات بين التسامح و التعصب   -2
السموك ىو مجموع التصرف الفعمي و القولي الصادر عن الذات اإلنسانية، ىذه األخيرة التي 
تكون متأثرة في أغمب األحيان بما يحيط بيا و ما تعايشو من ظروف، فضبل عن الجانب النفسي 
ليا، دون ان ننسى ما  تممك من رصيد في القيم أخبلقية و الفضائل الحسنى، لنجد أنا الفعل و 

صرف اإلنساني يترجم بشكل أو بآخر سريرة الذات اإلنسانية، ىذه السريرة التي يكون ليا أبمغ الت
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ن كانت شاريرة حصل  األثر في التعامل مع اآلخر، فإن كانت طيبة يحصل الوفاق مع اآلخر وا 
 النفور و االزدراء. 

مبدأ لو و السموك  و إذا قمنا بدراسة تحميمية مقارنة بين السموك الذي يتخذ من التسامح    
 الذي يتخمى عنو، نجد انا الفرق شاسع بينيما سيما في النتائج المترتبة عن كل واحد منيما.

فسموك التسامح يعود بنتائج إيجابية عمى الفرد و الجماعة، وبو يتحقق اإلخاء و الوفاق، بو أيضا 
ىن و القمب، يتقبل اآلخر يتحقق السابلم، إذ يكون المسامح في طمأنينة و راحة نفسية، صاف الذ

بكل صفاتو كما يتسامح مع ما كان من تجاوز في حق من حقوقو إما بالصمت أو بعدم الثأر و 
-االنتقام لمنفس، وىذا طبعا يشكل صورا من الخيرية اإلنسانية؛ عكس تماما ما يصدر من البلا 

، ال يتقبل اآلخر متسامح، إذ تجده في غضب و قمق مفرطين يترصد الزالت لمثأر و لبلنتقام
بحجة التعصب أو الدغمائية التي جمدت تفكيره و بالتالي جمد سموكو، وكل ىذا بطبيعة الحال 
ينجم عنو عنفا بأشكال و رموز مختمفة لفظي، جسدي، معنوي مما يترتب عنو نتائج وخيمة تطيح 

 باإلنسانية في درك من الشرية و الحيوانية.
إنساني بالدرجة األولى، قد عرف رسالة وجوده، و عميو  لذا يمكن القول أنا المتسامح ىو

أن يؤدييا و عمى قدر المستطاع عمى أكمل وجو، بخبلف المتعصب الذي تجده متصمبا متحجرا 
 ضيق األفق الفكري، رافضا لآلخر حتى و إن كان ىذا الرفض يتطمب القتل و الدمار. 

دما ابن آدم سطح المعمورة، ونزلت إنيا جدل الرحمة و العنف المتصارعان منذ أن وطأة ق
الكتب السماوية مبينة لو منيجو في الحياة الدنيا، و كان القرآن الكريم آخر ىذه الكتب، التي 
فصمت في تبيان مضامين الرسالة اإلنسانية و الغاية من تواجدىا و تفاعميا، ليتخذ مبدأ التسامح 

خبلقية التي قعد ليا و أمر بيا. فكيف مع الذات و مع اآلخر مساحة واسعة في المنظومة األ
 ذلك؟ 

 مبدأ التسامح في النص الشرعي:   -3

ي عتبر اإلسـبلم آخر األديان الساماوية، كما ي عتبر دين البشرية جمعاء فيو لم يكن   
لطـائفة ما أو لقوم ما و إناما كان لئلنسانية كمايا، و إذا كانت الحضارة في كلا زمان منبع يا 
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ين، فالم تصفاح لئلسبلم يجد أناو دين يأمر بالتقدُّم االجتماعي و االقتصادي ناىيك األساسي الدا 
وحي.  عن اىتمامو بوضع القواعد األساسية لمتطور الرا

إنا الغاية من العقيدة اإلسبلمية ىي سعادة البشر في الداارين و ذلك بالعمم و العمل، 
اإلنسان في دار البقاء، ىذا العمل الاذي ال يكون إال فالحياة الدنيا دار امتحان و دار عمل لنجاة 

بالعمم و اإلحاطة بكلا ما جاءت بو العقيدة اإلسبلمية و التاي أجمع الع مماء و أىل الداين عمى أنا 
مصادرىا تتمثال في مصدرين رئيسيين ى ما: كتاب اهلل و السناة النبوية، و ىي بذلك ال تخرج عن 

 حاديث النبوية الشاريفة.نطاق الوحي اإلليي و األ

طيمة ثبلث و عشرين سنة، فيو  r سيادنا محمادالقرآن الكريم آخر الك ت ب الساماوية أ نزل عمى      
سور مكياة تقتصر عمى بيان أصول الداين و الداعوة إلييا كاإليمان باهلل و ر سمو و اليوم اآلخر و 

بالعيد، و المدنية منيا تتناول أصول األحكام األمر بمكارم األخبلق كالعدل و اإلحسان و الوفاء 
كاة والحجا و الجياد و  وم و الزا من عبادات و م عامبلت و ىي تشمل التشريع الدايني في الصا

 .السياسة

و نقصد بالمعامبلت، كل تعامل يكون بين فرد و آخر سواء في المحيط األسري أو أي 
إن كان ىذا يدل عمى شيء فإنما يدل عمى  محيط آخر يكون فيو التجمع و التفاعل البشري، و

 عناية القرآن الكريم بالذات اإلنسانية أيما عناية، حتى يحقق ليا كرامتيا. 

و لعلا أبرز ما حث عميو القرآن الكريم ضمن منظومتو األخبلقية و قيمو الروحية:       
دالالت يؤول معناىا إلى  مبدأ التسامح الذي نستنبط معناه من آيات القرآن الكريم وىذا من خبلل

 إكراه. -نفس ما تؤول إليو داللة التسامح كالعفو والصفح و البلا 

 يمكن أن نورد بعض اآليات التي تحث عمى التسامح، نذكر منيا ما ورد في: 

 التسامح الديني: - أ
 ىذا ما نستنبطو من قولو تعالى: 

 7"ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" -
 .8لي دين""لكم دينكم و  -
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"وّد كثير من أىل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسيم من بعد ما  -
  9تبين ليم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي اهلل بأمره إّن اهلل عمى كّل شيئ قدير"

"أدع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة وجادليم بالتي ىي أحسن إّن ربك ىو أعمم  -
  10ن ضل عن سبيمو وىو أعمم بالميتدين""بم
  11وال تجادلوا أىل الكتاب إاّل بالتي ىي أحسن" -
   12أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين"" -

من خبلل ىذه اآليات الكريمة يتضح جميا أنا النص الشرعي يرفض تماما اإلكراه في 
، بل نجد القابمية لمعتقد غير المعتقد اإلسبلمي،   المعتقد، كما ينبذ التعنت و التعصب و الغموا
ألنا ىذا األخير يمد يده لمصافحة أتباع األديان األخرى لتحقيق التعايش السممي، ولم يقم يوما" 

، وواقعنا يشيد عمى ىذا 13اضطياد مخالفيو، أو مصادرة حقوقيم و تحويميم كرىا عن معتقداتيم"ب
ففي الوقت الذي تحيك فيو معتقدات أخرى من ييودية و نصرانية أثوابا مشوبة بأغاليط و أكاذيب 
حول المعتقد اإلسبلمي حتى ظير بما يسمى باإلسبلموفوبيا و اإلرىاب اإلسبلمي، و في الوقت 
أيضا الذي انتيكت فيو حرمات اإلسبلم بالمساس و اإلطاحة بشخص الرسول الكريم صماى اهلل 
عميو و سمام، نجد اإلسبلم لم يمس قيد أنممة بيذه المعتقدات ولم يتجرأ حتى و في الكثير من 
أحيانو أن يحمل عمى عاتقو الرد عمييا وىذا إن دل عمى شيئ فإنما يدل عمى سماحة الدين 

 ي الحنيف.   اإلسبلم
 التسامح الثقافي و االجتماعي :  - ب

أما التسامح الثقافي و االجتماعي الذي يعبر عن كيفية المعاممة مع اآلخر فقد استنبطناه من 
 اآليات التالية:

 .14فاصفح عنيم وقل سالم فسوف يعممون"" -
ذا خاطبيم الجاىمون قالوا سالما -  .15""و عباد الرحمن الذين يمشون عمى األرض ىونا وا 
" فبما رحمة من اهلل لنت ليم ولو كنت فظا غميظ القمب النفّضوا من حولك، فاعف عنيم  -

  16واستغفر ليم و شاورىم في األمر فإذا عزمت فتوكل عمى اهلل إّن اهلل يحب المتوكمين"
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"وال تستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي ىي أحسن فإذا الذي بينك و بينو عداوة كأنو ولي  -
 .17حميم"

وما خمقنا السموات و األرض وما بينيما إاّل بالحق و إّن الساعة آلتية فاصفح الصفح " -
 . 18الجميل"

وىي آيات تحث عمى  الصفح و عمى العفو ميما كانت درجة إساءة اآلخر، تحث عمى 
و  -وىو دين سبلم –كيفية التعامل معو بسموك الرفق و المين وطيب القمب، تحث عمى السبلم 

 ا أي شكل من أشكال العدوان و اإلكراه و العنف  تنفي تمام
 مبدأ التسامح في السنة النبوية الشريفة:  -ج

السنة النبوية الشريفة ىي كل ما صدر عن النبي صماى اهلل عميو وسمام من قول أو فعل، 
ىو كل ما أقر بو، أو ثبتو، أو سكت عنو، ىو كل ما نيى عنو أيضا و يمكن القول أنيا شرح 

ل النص وتخرج خفاياه، ليكون الرسول صلا مفصل  لما جاء بو النص الشرعي، لذا نجد أنيا تؤوا
اهلل عميو وسمام القدوة المثمى التي يسير وفقيا الفرد المسمم،  فبعد أن اتخذت داللة النبوة أنماطا 
مختمفة "كاستطبلع لمغيب و كشف األسرار، يستعان بيا عمى رد الضائع و إعادة المسروق أو 
الداللة عميو، و يستخبرونيا عن طوالع الخير و الشر ومقادير السعود و النحوس، أو كان ينظر 
إلييا عمى أنيا وساطة بين المعبود و عباده لمتشفع إليو باليدايا و القرابين، جاءت نبوة اإلسبلم 

قية و بجديد باق لم تسبق لو سابقة في الدعوات الدينية، إنيا تخاطب في اإلنسان صفتو البا
 19خاصتو المبلزمة، وىي خاصة النفس الناطقة بين عامة األحياء أو خاصة الضمير المسؤول"

 عمى فعمو. 
 ومن أقوالو صماى اهلل عميو وسمام: 

 .20"ال تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تمقى أخاك بوجو طمق" -
وعن أنس قال:" كان النبي صمى اهلل عميو و سمام إذا استقبمو الرجل فصافحو ال ينزع يده   -

من يده، حتى يكون الرجل الذي ينزع وال يصرف وجيو عنو حتى يكون الرجل ىو الذي 
، وعن عائشة قالت: "ما خير رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمام بين أمرين إالا اختار 21يصرفو"

كن إثما فإن كان إثما كان أبعد االس منو وما انتقم رسول اهلل صمى اهلل عميو أيسرىما ما لم ي
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، "إنا اهلل رفيق يحب الرفق، 22و سمم لنفسو في شيء قط إالا أن تنتييك حرمة اهلل فينتقم هلل"
 .23ويعطي عمى الرفق ما ال يعطي عمى العنف، وما ال يعطي عمى سواه"

يث وال تجسسوا وال تحسسوا وال تنافسوا وال تحاسدوا وال "إياكم و الظن فإنا الظن أكذب الحد  -
 .24تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهلل إخوان"

   25"الكممة الطيبة صدقة" -
إنيا أحاديث نبوية شريفة و غيرىا كثير يحث عمى اتخاذ مبدأ التسامح و الرفق و المين 

 منيجا و أسموبا في الحياة.
جانبيا النظري فقط، كما لم تكن مجرد حكم مكتوبة عمى لم تكن ىذه القيم محصورة في 

صفحات تقرأ وتبقى حبيسة الخيال بل كانت مبادئ و سنن يعتد ىا الفرد المسمم، و يحث نفسو 
 عمى تطبيقيا و إسقاطيا عمى الواقع المعاش وىذا ما سيتضح من خبلل العنصر التالي.

 :-المية نموذجاالحضارة اإلس –التسامح و أفق الحضارة اإلنسانية  -4

إنا من بين أبرز الحضارات التي عرفيا تاريخ الفكر اإلنساني، ىي الحضارة اإلسبلمية 
التي أتت تباعا ومقتضيات الدين اإلسبلمي، تمثبل بمبادئو و شعائره التي نادى بيا،  فكانت 

حضارة المادة حضارة الروح و المادة، حضارة الروح بالقيم األخبلقية و الروحية التي نادت بيا، و 
، ويمكن القول أنا أساسيا وركيزتيا إنما 26بما عرفو أعبلميا من تطور وازدىار في مختمف العموم

يرجع لما أتى بو ىذا الدين من مبادئ و منطمقات أسست لنظم اجتماعية سياسية اقتصادية ثقافية 
الحضارة اإلسبلمية  فاقت كل الحضارات السابقة او "مجاورة من فارسية و بزنطية، وقد تمثل نمو

كذلك في تطوير مزيد من النظم الجديدة التي دعت الحاجة إلييا و التي استجابت لتحديات جديدة 
  27ومن نوع مختمف"

إنا ما يميز الحضارة اإلسبلمية عن سابقاتيا أنيا حضارة إنسانية بكلا ما تحممو داللة 
 ىذه األخيرة من معنى، حضارة حوت نفسيا كما حوت اآلخر في ظل من التآخي و التآلف 

 و من بين صور التسامح التي شيدتيا الحضارة اإلسبلمية نذكر:
 تسامح الرسول صّمى اهلل عميو وسّمم:  - أ
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صماى اهلل عميو و سمام خاتم األنبياء و المرسمين، اصطفاه المولى عزا وجلا لتبميغ محمد 
رسالة اإليمان و التوحيد بإلو واحد ال شريك لو، فكانت دعوتو لآلخر مبنية عمى التسامح والمين 

، إذ يمكن القول أنا التسامح قد تجسد في صور مثمى في معاممة الرسول األكرم صماى 28و الرفق
عميو و سمم مع الفرد و الجماعة، سواء من بني جمدتو أو من جمدة مغايرة، مع المسمم ومع  اهلل

 غيره من ذوي المبلت المختمف.

كان الرسول صماى اهلل عميو و سمام يرفق بالييود إذا نقضوا عيده، يرفق بيم إذا انتصر عمييم 
كما كان يحكم فييم من يختارونو في الحروب، فكان ال يعاقبيم إالا بمقدار ما يكف أيدييم عنو، 

 بأنفسيم.
و في غزوة خيبر، وجد المسممون صحائف متعددة من التوراة، فجاء الييود يطمبونيا، فأمر  

صماى اهلل عميو و سمام بدفعيا إلييم، و األمر نفسو في غزوة أحد عندما سمح لبني النضير بحمل 
عمى ما كان ليذه الصحائف في نفس  صحفيم عند جبلئيم عن المدينة المنورة، و "يدل ىذا

الرسول صماى اهلل عميو وسمام من المكانة العالية مما جعل الييود يشيرون إلى النبي بالبنان و 
يحفظون لو ىذه اليد، حيث لم يتعرض النبي صماى اهلل عميو و سمام بسوء لصحفيم المقدسة، و 

م، إذ أحرقوا الكتب 70ميم و فتحوىا سنة يذكرون إزاء ذلك ما فعمو الرومان حيث تغمبوا عمى أورش
المقدسة، وداسوىا بأرجميم، وما فعمو المتعصبون من الانصارى في حروب الييود في األندلس، 
حيث أحرقوا أيضا صحف التوراة، ىذا ىو البون الشاسع بين الفاتحين ممن ذكرناىم، و بين 

  29رسول اإلسبلم"
ال رول اهلل صماى اهلل عميو وسمام: "أوفوا عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده قال: ق

 الحمفاء عيودىم التي عقدت أيمانكم"
و األمر لم يقف عند ىذا الحد، فقد كان صماى اهلل عميو وسمام يعامل الييود و النصارى 
معاممة....." فقد كان يزورىم، و يكرميم، و يحسن إلييم، و يعود مرضاىم، و يأخذ منيم، 

لما قدموا عمى  -وىم من النصارى -اسحاق في السيرة: أنا وفد نجرانويعطييم، و ذكر ابن 
رسول اهلل صماى اهلل عميو و سمام بالمدينة دخموا عميو مسجده بعد العصر، فكانت صبلتيم، فقاموا 
يصمون في مسجده، فأراد الناس منعيم، فقال رسول اهلل صماى اهلل عميو و سمام: دعوىم. فاستقبموا 
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بلتيم. و عقب المجتيد ابن القيم عمى ىذه القصة في اليدي النبوي فذكر مما المشرق فصموا ص
فييا من الفقو، جواز دخول أىل الكتاب مساجد المسممين، و تمكين أىل الكتاب من صبلتيم 

   30بحضرة المسممين، و في مساجدىم أيضا إذا كان في ذلك عارضا""
اقف أو أفكار قد ال نحبيا، و ربما و التسامح ىنا يتخذ معنى الصبر عمى أشياء أو مو 

تتعارض بشكل جذري مع منظومتنا الدينية و الفكرية و األخبلقية و االجتماعية و السياسية و 
تسامح أي اإللغاء و االستئصال و االنكار، سيؤدي حتما -غيرىا، ألنا النقيض الذي يكون البل
    31إلى العنف و العدوان بين بني البشر"

في األموال عن سعيد بن المسيب أنا رسول اهلل صماى اهلل عميو و سمام  و روي أبو عبيد
 32تصدق بصدقة عمى أىل بيت من الييود فيي تجري عمييم"

و قد تعامل الرسول صماى اهلل عميو و سمام مع المسممين بعد اليزيمة في معركة أحد بالمودة 
ن بعد فتح مكة بالرفق و العفو، و قد و الرحمة، انطبلقا من مبدأ التسامح، كما تعامل مع المشركي

تجمت ذروة حمم النبي و تسامحو عند فتح مكة فوقف بباب الكعبة ينشد أبيات النصر: "ال إلو إالا 
اهلل وحده ال شريك لو، صدق وعده، و نصر عبده، و أعز جنده، و ىزم األحزاب وحده"، ثم قال 

تفاخركم بأسبلفكم، الذين كنتم تعظمونيم،  مخاطبا قريش: لقد أذىب اهلل عنكم غرور الجاىمية، و
 و الناس كميم من آدم و خمق اهلل آدم من تراب"

ثم قال: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، فقال: اذىبوا فأنتم الطمقاء فعفا 
 .33عن أبي سفيان و ىند التي أكمت كبد عمو "حمزة"، ووحشي قاتمو"

يجو، فتمتعت اإلنسانية في عيدىم أيضا بكرامتيا و بإنسانيتيا، حتى ليتابع صحابتو ن   
 وقت الجياد، فيذا أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو يوصي جيش أسامة بن زيد قائبل:

 ' يا أييا الناس قفوا أوصيكم بعشر، فأحفظوىا عناي: 
 ال تخونوا وال تغمُّوا 
 وال تغدروا وال تمثاموا 
  وال تقتموا طفبل صغيرا 
  وال شيخا كبيرا وال امرأة 
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 وال تعقروا نخبل وال تحرقوه 
 وال تقطعوا شجرة مثمرة 
 وال تذحوا شاة وال بعيرا إالا لمأكمة 
  و سوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسيم في الصوامع، فدعوىم وما فرغوا أنفسيم لو 
 شيئا بعد شيئ،  و سوف تقدمون عمى قوم يأتونكم بآنية فييا ألوان الطاعام، فإذا أكمتم منيا

 فاذكروا اسم اهلل عمييا
  و تمقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسيم و تركوا حوليا مثل العصائب فاخفقوىم

   34بالسيف خفقا، انفعوا باسم اهلل"
أما عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو فقد كتب لسعد بن أبي وقاص: " ونح منازليم و 

خميا من أصحابك إالا من تثق بدينو، وال يرزأ أحدا جنودك عن قرى أىل الصمح و الذامة، فبل يد
من أىميا شيئا، فإنا ليم حرمة وذمة، ابتميتم بالوفاء بيا، وابتموا بالصبر عمييا، فما صبورا لكم 

 وفاوا ليم"" 
ومرا رضي اهلل عنو في أرض الشام بقوم مجذومين من النصارى، فأمر أن يعطوا من بيت مال 

 ييم القوت بانتظامالمسممين، و أن يجرى عم
 و المتأمل في نص العيدة العمرية يتبين مدى سماحتو رضي اهلل عنو إذ جاء فييا: 

 " بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ىذا ما أعطى عبد اهلل عمر أمير المؤمنين أىل إيمياء من األمان: 

ئر ممتيا، أنو أعطاىم أمانا ألنفسيم و أمواليم، و لكنائسيم و صمبانيم، و سقيميا و بريئيا و سا
ال تسكن كنائسيم وال تيدم، وال ينتقص منيا وال من حيزىا، وال من صميبيم وال من شيئ من 

 أمواليم، وال يكرىون عمى دينيم، وال يضار أحد منيم..
 و عمى ما في ىذا الكتاب عيد اهلل و ذماة رسولو، و ذماة الخمفاء، و ذمة المؤمنين.

عمرو بن العاص، و عبد الرحمن بن عوف، و معاوية بن أبي شيد عمى ذلك خالد بن الوليد، و 
  35سفيان، و كتب و حضر سنة خمس عشرة""
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ذا كنا قد بينا في تحميمنا ىذا أنا التسامح يعتبر من القيم و المبادئ األخبلقية المعتمدة  ىذا، وا 
المصطمح في في الفكر اإلنساني، بغية تحقيق التعايش و الوفاق اإلنساني نجد أنا داللة  ىذا 

قد صب في بعض من دراسات أعبلمو و  36درس الفكر الغربي وىو يحدد عبلقة الذات باآلخر
مفكريو أنو ينطوي عمى نقيضو وىو عدم التسامح, وال وجود ليذه القيمة خاصة في األنظمة 

دأ فيل يمكن القول تباعا ليذا أنا مب .37السياسية التي تزعم أنيا تتسم بالتسامح وىي ليست كذلك
  التسامح خاصة الدين اإلسبلمي دون سواه؟

 خاتمة:

 أىم ما توصمنا إليو في النقاط التالية: من خبلل دراستنا ىذه يمكن أن نحصر

 .التسامح مبدأ أخبلقي يكفل لئلنسانية كرامتيا كما يكفل ليا العيش في أسمى و أرقى درجاتيا 
  حث القرآن الكريم عمى مبدأ التسامح و أوصى بو في غير ما آية من آياتو الكريمة، تحقيقا

 .معاءجلمصمحة الفرد و الجماعة و تحقيقا لمخيرية البشرية 
  ولم  -آيات قرآنية و أحاديث نبوية شريفة –عجا النص الشرعي بالحث عمى مبدأ التسامح

يكن ىذا محصورا في سياقو النظري بل تجاوزه إلى مجالو التطبيقي واستقرأنا شواىد من ما 
كان في معاممة الرسول صماى اهلل عميو وسمم سواء  مع المسممين أم غيرىم؛ وما كان من 

  .أصحابو أيضا رضوان اهلل عمييم أجمعين
 انية ثبتت أنا كل ما اتخذت الذات الفردية من مبدأ التسامح منطمقا تعتد بو وقائع تاريخ اإلنس

في سموكيا و تعامميا مع اآلخر تحقق نسبة وقدرا كافيا من السمم و المحبة و الوفاق و 
التآلف؛ و بالمقابل كمما تخمت عنو بدافع الدغمائية و التعصب حلا العنف و العدوانو الدمار  

 انية.وحمت الشرور باإلنس
  نرى أنو لم يشيد مبدأ التسامح صفاء و نقاء في داللتو المادية و المعنوية إالا في الشريعة

اإلسبلمية السمحة و أثبتنا ذلك بالحجة و البرىان بخبلف الفكر الغربي الذي لم يعترف 
و فبلسفتو بوجوده، ولم يكن عندىم سوى مخادعة تنطوي عمى نقيضيا الكثير من مفكريو 
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لدييم الوجود لو في العالم الواقعي عالم  -مبدأ التسامح –تسامح، وكأن ىذا المبدأ -وىو البل
 .و عالم الخيال عالم المثلحبيس  يبقىبل الشيادة، 

 إالا مع آخر ، من ىنا يمكن القول أنا مبدأ التسامح لم يعرف تجسيدا عمى أرض الواقع قط
سموك حضاري استطاع سموك إنساني و  الكتب اإلسبلمية و مع الدين اإلسبلمي الحنيف، إنو

  يموح بو في أفق إنسيتو. الفرد وبتطمع يأن 
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 السلم الاجتماعي في املنهاج النبىي 

 هوتجليات هومقىمات همنطلقات

 

ُهىس                                                         
ُ
 د.رشيد ك

 كلية أصىل الدين بتطىان                                                           

 املغرب-جامعة عبد املالك السعدي

 

 تقديم

، والحمدددد  رب المددد لملن، واللددد ة والنددد م ا عمددد ن ا  مددد ن   ددد  ندددلد   بسمممم ال ايممم  يم
وحبلب   وموال   محمد المبموث رحمة ل خ ق أجمملن، اجعب ه ربه وهداه إل  لدراط مندعملم، ولدوره 

 قولم، وزا ه بُخُ ق ممظم  رلم، و    آله ا خل ر وألح به ا برار.  لنفي َخ ق ر 

إن الن م االجعم  ي قلمة من الملم اإل ند  لة الحاد رلة العدي عر دو إلللد  المجعممد ت ، فأم  بمد
 ؛ في ظل ا عش ر ثم فة ال راهلة والم ف وال عن مح.وشموب الم لم المم لرة

ن ا حداث الداملة العدي عملشدل  أجدزان مدن المد لم اللدوم لجم ده فدي أمدس الح جدة إلد  البحدث  وا 
 جعم  ي والن م الم لمي والملش المشعرك بلن الشموب والمجعمم ت.  ن نبل عحملق الن م اال

 جدددده  ا  مدددوذج ا مثدددل ل حدددض   ددد  النددد م  المطدددرة ومدددن خددد ل قدددرانة وا لدددة ل ندددلرة ال بولدددة
  مٍ فدددي  لدددده الزاهدددر مدددن ِنددد -  لددده اللددد ة والنددد م-ومددد  حممددده االجعمدد  ي وعطبلمددده فدددي الواقددد ، 

لخلر دللل   د  ذلدك. هدذا فاد   دن وا عشر  وره في الم لم بمد ذلك اجعم  ي في الجزلرة المربلة 
العدي أبرملد  مد  الددول المجد ورة ورند ى ه إلد  م دوك وأمدران وز مد ن  لد   ا   لده وند ممم هداعه 

  لره لعحملق الن م الم لمي والن م االجعم  ي.

 ل   ا   له ون م و  وة     ذلك فإن الرن لة المرآ لة العي أ زلت     خلر البرلة
، ود  مة ارورلة ل فرد  حو مجعممه  إللل  فرلاة شر لة واجبة، وع  لف جم ت الن م االجعم  ي
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ْ مِ  ِفي اْدُخُ وا آَمُ وا الَِّذلنَ  َل  َألَُّل ﴿ لمول ا عم ل : ..لب  ن الممران اإل ن  ي  َععَِّبُموا َواَل  َ  فَّةً  النِّ
 .[208البمرة: ]﴾ ُمِبلنٌ  َ ُدو   َلُ مْ  ِإ َّهُ  الشَّْلَط نِ  ُخُطَواتِ 

 ،واالنعمرار والع ملة واالزده ر ا من لعحملق د  مة أن س االجعم  ي الن م ومن ثم فإن
 . وبلن شموب الم لم   ل  والملش المشعرك بلن ا فراد والمجعمم ت

 ؟ ال بويموق  الن م االجعم  ي في شرلمة  فم 

 ؟  لد ال بوةوعج ل عه المم لة في ا ن نلة  ممّوم عهو  م ط م عه ا ول  وم  هي

 مب حث: ث ثةولإلج بة  ن هذه ا نى ة نأقنم هذا البحث إل  

 .مفلومه ومشرو لعهالمبحث ا ول: الن م االجعم  ي: 

 المبحث الث  ي: مموم ت الن م االجعم  ي في الم ل ج ال بوي.

 االجعم  ي في  لد ال بوة.لة ل ن م م المبحث الث لث: العج ل ت الم

 وا عم ل  أنأل العوفلق والنداد والرش د.

 ايسلم االجتماعي: مفهومه ومش وعيته: ايمب ث األول

 في معنى ايسلم االجتماعي: -1 

لفزع "الطمأ ل ة العي ع في الخوف واهو  :الن م االجعم  ي بموله الد عور محمد  م رة فلمر 
في المم د ا خروي   في ن ىر مل دلن الممران الد لوي، بل وألاً  -أو جم  ة افردً -  ن اإل ن ن

 .(1)فلم  وران هذه الحل ة الد ل "

"ن مة ا فراد والجم   ت من ا خط ر الداخ لة  بموله: إحن ن محمد الحنن الد عور رفه و 
   خط ر المن رلة وم  لعمرض له ا فراد والجم   ت من المعل  ؛والخ رجلة العي قد ععحداهم

 . (2)واالخعط ف واال عدان     الممع   ت ب لعخرلب أو النرقة"

به لطمىن ال  س     دل لم وأ فنلم  وعأنلن      م  نبق؛ ف لمملود ب لن م االجعم  ي م 
عمرار حل علم، ولامن للم الشمور ون ىر ال  ل ت الارورل ت النعمرارهم وان وأ راالم وأمواللم
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واق  ول لض ب عجه عف لرهم إل  م  لرف  شأن مجعمملمب لطمأ ل ة وا من واالنعمرار، حع  ل
 أمعلم.

 في ايسلم االجتماعي في ايق آن ايك يم: -2

انعمرار  ب لغ في أثر من له لم  أول  الن م االجعم  ي    لة ب لغة، وذلك ال رلم إن المرآن
 وانعمرار الحل ة فلل . المجعمم ت

ْ مِ  ِفي اْدُخُ وا آَمُ وا الَِّذلنَ  َل  َألَُّل ﴿لمول ا عب رك وعم ل :  [. فمن 208]البمرة: ﴾َ  فَّةً  النِّ
    الفرد إزان مجعممه   ل لة واجبة فرلاة االجعم  ي الن م خ ل هذه اآللة ال رلمة لعاح أن

 فمط. حم  وللس شر ل  مواط لل  وجوب  عج ه الدولة و   

 والمواد ة المن لمة الن م: مم   ق ل قع دة: إن .(3)وا من" والن م اإلن م هو "والّن م
 حع  لع  ز ون وال لخعلمون، وال لفعرقون، ف  بل لم، فلم  المن ملن من لمة لشمل وهو والل ح.

 من لمعلم لشمل  م  ل مفعرالن، و لزة لآل  لن طممة ول و وا شدلدا، بل لم بأنلم ل ون الَ 
 .  للم لمعد لم دام م  غلرهم     لمعدون ف  لغلرهم،

 الم م، الن م في عدخ وا أن   ل م لوجب إلم   م إن آم وا الذلن ألَُّل  َل : هذا     والمم  
 قووا ثم  دوا،   ل م لوال ولم نلًف ،   ل م لرف  لم من عم ع وا وال   ل م، لمعد لم أحًدا ع  بذوا ف 

 .الج م  واإلخ ن الموثمة ب لن م وحدع م

 الَ  ب لارورة الدلن من   م مم  وهو الدلن، لفراه أمر المن ملن بلن الن م أن شك وال
 .(4)وأه ه" اإلن م     الفرلة أ ظم فمد غلره ق ل ومن إلم ن، من ذرة ق به في من فله لم ري

]لو س: ﴾ ُمْنَعِملمٍ  ِلَراطٍ  ِإَل  َلَش نُ  َمنْ  َوَلْلِدي ايسَََّلمِ  َدا ِ  ِإَل  َلْدُ و َوال َّهُ ﴿وق ل جل و  : 
 الم لمي. والن م ل بشرلة جمم ن إل  الن م إ ل  د وة قرآ لة .[25

 إلله لرمي الذي "والمغزى ،(5)فله" ا ز  ج اَل  الذي ا من هو -في اآللة الن بمة– و"الن م
 البحث في الع  ف مؤو ة أ فنلم ال  س ل في أن ال رلمة الم مة الد وة هذه وران من ا  ع ب
 وامه الذي ربلم م لج اللدلن، ب  ع  لعمب وا وأن جدوى، دون ل حل ة ول لح   ف  م لج  ن
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 ط قعلم م  ع م ا نج م وفي وح جل علم، بمل لحلم ع م   م  ن لنم دعلم، ورنمه لحل علم،
 .(6)اآلخرة" في النملدة والحل ة الد ل ، في النملدة الحل ة إل  الطرلق لخعلرون وبذلك وم   علم،

 ِإَل  الظُُّ َم تِ  ِمنَ  َوُلْخِرُجُلمْ  النََّ مِ  ُنُبلَ  ِرْاَواَ هُ  اعََّب َ  َمنِ  ال َّهُ  ِبهِ  َلْلِدي﴿وق ل  ز من ق ىل: 
 [.16]الم ىدة: ﴾ ُمْنَعِملمٍ  ِلَراطٍ  ِإَل  َوَلْلِدلِلمْ  ِبِإْذِ هِ  ال ُّورِ 

 م  هو «الن م» إ ه وألدقه العمبلر هذا أدق في عفنلره: "وم  -رحمه ا-قطب  لمول نلد
 .الفرد ن م..   ل  الحل ة في الدلن هذا لن به

 البلت ن م.. الجوارح ون م الممل، ون م الاملر، ن م.. الم لم ون م. الجم  ة ون م
. ال ون م  والن م. الحل ة م  الن م.. واإل ن  لة البشر ون م وا مة، المجعم  ون م وا نرة،
 هذا في إال -لوم ً  عجده ولم -البشرلة عجده ال الذي الن م.. والحل ة ال ون رب ا م  والن م
ال الدلن  .وشرلمعه  ملدعه     لموم الذي ومجعممه وشرلمعه، و ظ مه م لجه في وا 

 الن م نبل.. «الن م نبل» ا، راوان لعب  من راله الذي الدلن بلذا للدي ا إن حم ً 
 في الحرب نبل ذاق من لدر ل   م  الحملمة هذه  مق لدرك وال.. جململ  الجوا ب هذه في   ل 

 الم ق حرب ذاق من لدر ل   م  الحملمة هذه  مق لدرك وال.. الحدلثة أو المدلمة الج ه ل ت
 وأ ظمعل  الج ه لة شراى  من ال  شئ الم ق وحرب. الاملر أ م ق في الج ه لة  م ىد من ال  شئ

 .الحل ة أوا ع في وعخبطل 

 هذا مم   الج ه لة في عجربعلم من لمرفون مرة أول ال  م ت بلذه المخ طبون   ن وقد
 ..المرلح المذاق هذا ول عذون شخلًل  مذاًق  لذوقو ه    وا إذ. الن م

 البشرلة عذلق بل    ومن حول   من والج ه لة الحملمة هذه  درك أن اآلن  حن أحوج   وم 
 الذلن  حن أحوج   م ! قرون بمد قرو  ً  والمجعمم ت الام ىر في الحرب ألوان  ل من.. الول ت
 وق وب  ، أرواح   عحطم العي الحرب إل  الن م من خرج   ثم ع رلخ   من فعرة الن م هذا في  ش  

 م حل  العي الن م في الدخول  م ك بل م .. وشموب   مجعمم ع   وعحطم ون و   ، أخ ق   وعحطم
 الج ه لة ول ت من  م  ي إ   ! ل   ا راله م    فن   و را  راوا ه  عب  حلن ل   ا

 فألة..  ش ن لو ألدل   مع  ول في اإلن م ون م الج ه لة حرب من و م  ي. قرلب م   واإلن م
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 الا لة فلل  و شعري خلر؟ هو ب لذي أد   هو الذي فلل   نعبدل العي هذه خ نرة لفمة
 الن م؟     الحرب فلل  و ؤثر ب للدى؟

 ول    . وا لوان اللور شع  في المشبوبة وحربل  الج ه لة ول ت من البشرلة إ م ذ  م ك إ   
 إل   فين حلن الن م، ظ ل إل   فين أن وقبل أ فن  ،  حن   مذ أن قبل البشرلة، إ م ذ  م ك ال

 .(7)الن م" نبل للدللم إ ه   لم ا لمول الذلن هؤالن من ف  ون. ارعا ه م  و عب  ا راوان

نْ ﴿وق ل ا عمدنت   م عه:  ْ مِ  َجَ ُحوا َواِ   النَِّمل ُ  ُهوَ  ِإ َّهُ  ال َّهِ  َ َ   َوَعَو َّلْ  َلَل  َف ْجَ حْ  ِل نَّ
 [.61]ا  ف ل: ﴾ اْلَمِ لمُ 

 ألا ، ال بي ألل  أ ت فللم  ف رغب فللم  ورغبوا والمواد ة، الّن م إل  ا  دان م ل إن "أي
 .(8)  لل " والعأّبي رفال  -ومل حة و دال حّم  -ل بغي  ال و  فلة، وأمن خلر إل  د وة فع ك

 النَّ مَ  ِإَلْلُ مُ  َأْلَم  ِلَمنْ  عَموُلوا َوال: ﴿لمول وهو ل ن م، ج ن بل ل حرب، ج ن م  اإلن م إن
 الحرب    ت وم  الن م، دلن فلو [،94]ال ن ن: . . .﴾الدُّْ َل  اْلَحَل ةِ  َ َرَض  َعْبَعُغونَ  ُمْؤِمً   َلْنتَ 
ق مة الن م، وعحملق الن م االجعم  ي، لعأللد إال  المدل في ا رض.. وا 

 وأخرجوهم دل لم،  ن ال  س فع وا أن بمد إال المشر لن ل   ا   له ون م ال بي ح رب وم 
 الظ م، هذا من ولم موهم للمد وهم، المع ل من البد ف  ن المؤم لن، وشردوا وأمواللم، دل رهم من
 الذي الن م ألل إل  ا مر و  د المع ل، نبب زال فمد الفع ة،  ن وامع موا ل ن م، ج حوا فإذا
 .(9)وغلرهم المن ملن بلن اإل ن  لة الم قة أن س هو

االجعم  ي  الن م مبدأ هو ال  س بلن الم ق ت في ا ن س المبدأ أن ال رلم المرآن  م  لمرر
 َبْمَض  ِإنَّ  الظَّنِّ  ِمنَ  َ ِثلًرا اْجَعِ ُبوا آَمُ وا الَِّذلنَ  َل  َألَُّل  : ﴿    الخلر، لمول جل و   والعم ون

 َفَ ِرْهُعُموهُ  َمْلعً  َأِخلهِ  َلْحمَ  َلْأُ لَ  َأنْ  َأَحُدُ مْ  َأُلِحبُّ  َبْمًا  َبْمُاُ مْ  َلْغَعبْ  َوالَ  َعَجنَُّنوا َوالَ  ِإْثمٌ  الظَّنِّ 
 ُشُموًب  َوَجَمْ َ  ُ مْ  َوُأْ َث  َذَ رٍ  ِمنْ  َخَ ْمَ  ُ مْ  ِإ َّ  ال َّ ُس  َل  َألَُّل ( 12) َرِحلمٌ  َعوَّابٌ  ال َّهَ  ِإنَّ  ال َّهَ  َواعَُّموا
 [ .الحجرات(﴾ ]13) َخِبلرٌ  َ ِ لمٌ  ال َّهَ  ِإنَّ  َأْعَم ُ مْ  ال َّهِ  ِ ْ دَ  َأْ َرَمُ مْ  ِإنَّ  ِلَعَم َرُفوا َوَقَب ِىلَ 
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ذ ر ا عم ل  مجمو ة من اآلداب وا ح  م لجب أن لعح   بل  المؤمن؛ للعحمق الن م بل ه 
 خط ب     ت العي وبلن اآلخرلن ملم    ن دل لم و رقلم وأل لم... ثم  مب     ع ك ا خ ق

 هذه لرا وا أن   للم إن بل فحنب، هذا وللس.. بل  أ فنلم ولأخذوا للرع وه ، آم وا، ل ذلن
 إ ل .. دلن  ل ومن أمة،  ل من جملم ، ال  س م .. المؤم لن غلر م  اآلداب وع ك ا ح  م
 ال  س وم    ل ، الحل ة في بل  لملش المؤمن، في وجبّ ة طبم  ع ون أن لجب إ ن  لة، أخ ق
 إ م  بلذا فإ ه..  ز ه المؤم لن غلر م    ن إذا حع  المؤم لن، م  ل بنه ثوب  ع ون ف  جملم ،

 ..إل ه ا  ن ه ج ل من ولعمّرى   له، ا خ مه  م ال ل زع

 به، والم مل الخط ب، للذا والمنعم  ﴾ال َّ ُس  َألَُّل  ل : ﴿جملم  ل   س ه   الخط ب ج ن وللذا
 ..المؤم ون هم

 ِمنْ  َخَ ْم  ُ مْ  ِإ َّ ﴿ :المؤم ون لملل  أن ل بغي العي الحملمة هذه بعمرلر الخط ب، هذا أ مب ثم
 اإل ن  لة... يف إخوة -مؤم لن وغلر مؤم لن -ال  س ألل  فأ عم﴾.. َوُأْ ث  َذَ رٍ 

 إ لم.. ال  س في اإل ن  لة حملمة به ععغلر ذاعل ، أمرا للس وقب ىل، شموب إل  ال  س فعوّزع
 العمنلم للذا عم لل﴾ ِلَعم َرُفوا: ﴿عم ل  وقوله و نب ، قرابة إخوة فإ لم وأوط   ، شموب  اخع فوا ملم 
 الشمب مجعم  في للم ولل ون للعم رفوا، وذلك وقب ىل، شموب  ف   وا ال  س، محلط في وق  الذي
 ولعآخوا، لعم رفوا، أن     أقدر - نبّل  -الالق المحلط هذا في   لم وعرابط، عم نك المبل ة، أو

 اإل ن  لة في فردا   ن اإل ن ن أن لو لحّس، ل  د ال ب هع ، إال -وق  إن -لم  ال الذي ا مر
 ..  ل 

 أ ل   ، بلم عمرّ  وأوالدا إللل ،  ن ن أزواج  أ فن   من ل   وعم ل  نبح  ه ا جمل ف م 
 ب لحل ة  رعبط العي وا مم إللل ،   عم  العي المجعمم ت ل   ا جمل - واطف   روافد فللم وعلبّ 
 ..ممل 

  ن أمع   عمزل   أال ل بغي  ذلك مجعمم  ،  ن عمطم   وال أمع  ،  ن عمزل   ال ا نرة أن و م 
 ..ا خرى المجعمم ت  ن مجعمم   لمطم   وال ا مم،
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 ودا لة عم رفلم، نبب الواق  في هو وأمم ، شموب  وعم لزهم ال  س، بلن الواق  ف الخع ف
 فلذه.. وا مم الشموب في الممث ة اإل ن  ي، المجعم   ل ن في الحلة الوحدات هذه قل م إل 

 وحدة، عامل  العي الجم  ة روابط من ووثمت ل موملة، الملبلة مش  ر غّذت العي هي الوحدات
 .(10)الواحد ب ل ل ن أشبه ول رت وعرابطت، فعم و ت، دلن، أو لغة، أو وطن، من

و  وة     ذلك فإن اإلن م ل بذ احعم ر اإل ن ن أو إه  عه أو النخرلة م ه، أو العجنس 
  له، أو إن نة الظن به، أو اإلقدام     أي فمل أو علرف لحط من  رامعه، أو لحرمه من 

 َقْومٍ  ِمنْ  َقْومٌ  َلْنَخْر  اَل  آَمُ وا الَِّذلنَ  َل  َألَُّل ﴿حمه، أو لنبب الخوف له.. ق ل ا عب رك وعم ل : 
 َوالَ  َأْ ُفَنُ مْ  َعْ ِمُزوا َوالَ  ِمْ ُلنَّ  َخْلًرا َلُ نَّ  َأنْ  َ َن  ِ َن نٍ  ِمنْ  ِ َن نٌ  َوالَ  ِمْ ُلمْ  َخْلًرا َلُ وُ وا َأنْ  َ َن 
لَم نِ  َبْمدَ  اْلُفُنوقُ  ااِلْنمُ  ِبْىَس  ِب ْ َْلَم بِ  عََ  َبُزوا ]الحجرات: ﴾ الظَّ ِلُمونَ  ُهمُ  ِىكَ َفُأولَ  َلُعبْ  َلمْ  َوَمنْ  اإْلِ
11.] 

 جم  ة انعخف ف المجعمم ت، بلن والمودة اإلخ ن مش  ر عغع ل العي اآلف ت أفعك من إن
 بمن المنعلزىلن المنعخّفلن هؤالن لغرى أن شأ ه من ذلك فإن ن خرا،  ظرا إللل  وال ظر بجم  ة،
 المنعخفّ  الجم  ة لحمل أخرى جلة من هو ثم وانعلزان، ب نعلغ ر إلللم و ظروا بلم، انعخفوا

 االنعلزان وهذا النخرلة، هذه عردّ  وأن  فنل ،  ن عداف  أن     -لشأ ل  المنعلغر بل ،
 الحرب فإن.. الحرب لشرارة قدح أول وهذا.. بلم وهزأوا م لم، نخروا ممن واالنعلزان، ب لنخرلة

 .(11) ..لمولون  م  ال  م، أولل 

 مجعم  وهدي ال بي المد  ن  المرآن ب ور اإلن م لملمه الذي الف ال المجعم  ومن ثم؛ فإن
 لمز هو فرد أي ولمز. المجموع  رامة من وهي. عمس ال العي  رامعه فله فرد ول ل رفل ، أدب له

 واحدة.  رامعل  وحدة،   ل  الجم  ة  ن ال فس، لذات

 حرم ت حول ال رلم، الف ال المجعم  هذا في معل   نل ج  وه ذا لملم المرآن ال رلم
 .نع ر أو ذرلمة أي عحت بملد، أو قرلب من عمس ف  وحرل علم،  و رام علم به ا شخ ص

 هذا   د اإلن م في لمف ال ا مر ول ن! الظ ون من برين مجعم  في الحل ة أروح وم 
 م  العم مل في مبدأ لملم ال ص هذا إن بل. والم وب الام ىر عربلة في الواين ال رلم ا فق



 التسامح وأفاق السلم الاجتماعي في الفكر الاسالمي   .............................................. الرابعاملحىر 
 

426 

 لعبلن حع  ..برلبة لح  مون وال بظ ة، لؤخذون ف  ال ظلف، مجعممه في لملشون الذلن ال  س
 .(12)  له لؤاخذون م  ارع بوا أ لم بواوح

لمعبره  اإلن م الموامل ا ن س والمموم ت  هذه اآلداب وا ح  م، والملم وا خ ق،  ل
لعحمق الن م في أي مجعم  من  أن ا حوال من ح ل بأي لم ن ال   ه االجعم  ي؛ ل ن م الرىلنة

 .ال  س بلن لمشي اجعم  ل  ون م  داخ ل  أم   أفراده لملش أن دون المجعمم ت

 ومم وي، م دي شين  ل لنعو ب العلور المرآ ي في االجعم  ي الن م مفلوم ومن ثم فإن
معام   حفظ ال  ل ت الشر لة  من ملن، وغلر من ملن وجم   ت وأمم ، أفرادا ل جمل  حق فلو

 وم ل وغلر ذلك. و رض و نل و مل و فس من دلن: الارورلة

إلله، ولا  ا نس ال برى  المرآن ال رلم لحض     الن م االجعم  ي ولد و أن  رى ولذلك
 واالزده ر واإلبداع لإل ع ج وح فزا ه م  له، ب  عب ره مدخ  رىلن  لعحملق ا من واالنعمرار،

 في حلن ذ رت مرة، وأربملن إحدى ال رلم المرآن قد ذ رت في ول في أن   مة "الن م" .والع ملة
 "النلف" مط م . ولم ُعذ ر   مة فمط، مرات ث ث "الحرب"   مة

 مقومات ايسلم االجتماعي في ايمنهاج اينبوي: ايمب ث ايثاني

 َوالَ  َعَح َنُدوا، الَ : »ل   ا   له ون م اِ  َرُنولُ  َق لَ : َق لَ  را  ا   هُهَرْلَرَة  َأِبي َ نْ 
 اْلُمْنِ مُ  ِإْخَواً   اِ  ِ َب دَ  َوُ وُ وا َبْمٍض، َبْل ِ  َ َ   َبْمُاُ مْ  َلِب ْ  َوالَ  َعَداَبُروا، َوالَ  عََب َغُاوا، َوالَ  عََ  َجُشوا،

 ِبَحْنبِ » َمرَّاتٍ  َثَ ثَ  َلْدِرهِ  ِإَل  َوُلِشلرُ  «َه ُهَ   العَّْمَوى َلْحِمُرهُ  َوالَ  َلْخُذُلُه، َوالَ  َلْظِ ُمهُ  الَ  اْلُمْنِ ِم، َأُخو
 .(13)«َوِ ْرُاهُ  َوَم ُلُه، َدُمُه، َحَراٌم، اْلُمْنِ مِ  َ َ   اْلُمْنِ مِ  ُ لُّ  اْلُمْنِ َم، َأَخ هُ  َلْحِمرَ  َأنْ  الشَّرِّ  ِمنَ  اْمِرئٍ 

اشعمل هذا الحدلث ال بوي الشرلف     مموم ت الن م االجعم  ي والد  ىم العي لعأنس 
  ن  ل م  لار ب إل ن ن في مجعممه، ود   إل  حم لعه ل   ا   له ون م  لل ؛ حلث  ل  

 . ووجدا   ف را لرهبه م   ل من وعحرلره ونممعه، وممع   عه ومم م عه وحل عه في

 مموم ت الن م االجعم  ي فلم  ل ي:ولم ن أن  جمل 
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االجعم  ي  الن م ب  ن في ا ن س إن المدالة االجعم  لة هي حجر ايعداية االجتماعية: -1
نُ  َيُهمُ  ُأوَلِىكَ  ِبُظْ مٍ  ِإلَم َ ُلمْ  َلْ ِبُنوا َوَلمْ  آَمُ وا الَِّذلنَ ﴿وق  دعه ا ول ، لمول ا عب رك وعم ل :  َمأ  األأ

[. فب إللم ن ب  عم ل ، وبإق مة المدل، لعحمق الن م االجعم  ي، 82]ا  م م: ﴾ونَ ُمْلَعدُ  َوُهمْ 
و ل الرن الت النم ولة ج نت  لعحملق ا من والملش ال رلم، نبلل والمدل المدل، غ لة ف  من

 ِلَلُمومَ  َواْلِملَزانَ  اْلِ عَ بَ  َمَمُلمُ  َوَأ َزْلَ   ِب ْلَبلَِّ  تِ  ُرُنَ َ   َأْرَنْ َ   َلَمدْ :﴿عم ل  ق ل لعملم المدل في ا رض:
[. ومن لوازم المدالة االجعم  لة العوزل  الم دل ل ثروة، ق ل ا عم ل : 25:]الحدلد﴾ ِب ْلِمْنطِ  ال َّ ُس 

 [ أي عحملم  ل عوازن االجعم  ي.7]الحشر: ﴾ِمْ ُ مْ  اْ َْغِ َل نِ  َبْلنَ  ُدوَلةً  َلُ ونَ  الَ  َ يْ ﴿

     أبلض وال أ جمي، وال  ربي بلن فرق الومن لوازمل   ذلك المن واة بلن ال  س جملم ، 
 ووحدعل  الواحدة، ال فس فلي عراب، من وآدم آدم وأبوهم واحد، ، فأل لم واحد، وم شأهمأنود

 وال معخ لمة وال معم دلة غلر معح بة معم و ة معراحمة اإل ن  لة ا نرة جمل عمعاي
 َقدْ  َوَجلَّ  َ زَّ  ال َّهَ  ِإنَّ »: ل   ا   له ون م ال َّهِ  َرُنولُ  َق لَ : َق لَ  ُهَرْلَرَة  َأِبي َ نْ  .معم طمة..

، ُمْؤِمنٌ  ِب آْلَب نِ  َوَفْخَرَه  اْلَج ِهِ لَِّة، ُ بِّلَّةَ  َ ْ ُ مْ  َأْذَهبَ  ، َوَف ِجرٌ  عَِمي   ِمنْ  َوآَدمُ  آَدمَ  َبُ و َأْ عُمْ  َشِمي 
 فله  برة بلن البشر ال العف ال أن س أن ل   ا   له ون مال بي  حدد حلث .(14)«ُعَرابٍ 
 م   ة عرف  راقلة ُخُ ملة قلمة العف ال أن س وا  م  قوملة، وال لغة، وال وطن، وال لون، وال لمرق،

 جدا. رفلمة مم م ت إل  اإل ن ن

وهو  ذلك من المموم ت العي لموم   لل  الن م االجعم  ي في أبل   ايتكافل االجتماعي: -2
اإلن مي والممران  المجعم  ق  دة هو االجعم  ي الع  فل عج ل عه وأجمل لوره، ذلك بأن

را  بشلر  بن ال مم ن  ن .فلل  الامف ن مل لح عر   أن م  فة المن مة والجم  ة. اإل ن  ي
 وعراحملم، عوادهم، في المؤم لن مثل: »   ا   له ون مل ا رنول ق ل: ق ل ا   ه
 .(15)«والحم  ب لنلر الجند ن ىر له عدا    او م ه اشع   إذا الجند مثل وعم طفلم

وم  وبأخوعلم بوحدة أفراده الن م االجعم  ي وعرابط المجعم  واعح ده وهذا خلر عمبلر  ن 
و  هم   ،بل لم وعنود الرحمة والعم ون والع  فل فلنود العم طف  م لة؛ عم له من مب دئ ن و لة

 .منعمرةومطمى ة  ن لمة اروري لحل ة اجعم  لة آم ة
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 وعوحلده، اإلن مي المجعم  ربطه في ل   ا   له ون م  ال بي أن للب أ بر من و  ن
 من ون مل   ا   له  إلله د   م  معم ن ة، الب ل ن قولة وجم ل , الداخ لة ل جبلة وعمولعه
     الغ ي وللمطف الاملف، الموي م لم للملن المن ملن؛ بلن والمم وي الم دي الع  فل
 .(16)الفملر

والمن مون مط لبون داىم  بأن لمرفوا في أمواللم حموق إخوا لم المن ملن من أهل الح جة، 
مط لبون أبدا ومط لبون بأن لبحثوا  ن ألح ب الح ج ت هؤالن، وال ل عظروهم حع  لنألوا، وهم 

 بأن لمطوا وال لحعمروا م  أ طوا ولو   ن  لف عمرة، ولو   ن   مة طلبة.

بل إن مج ل الع  فل االجعم  ي في المجعم  اإلن مي ععن  مظ عه لعظل غلر المن ملن من 
 -)ارلبة العأملن االجعم  ي(-الذمللن   دم  لمجز أحدهم  ن ال نب فا   ن دف  الجزلة 

   ه.

 ب آخر لعمم م  هذا الج  ب لورة الع  فل والعا من في المجعم  المن م وهو وه  ك ج 
ج  ب الفراىض العي فرال  ا     المن ملن في أمواللم، وهو الز  ة عؤخذ من فاول أموال 

 ا غ ل ن من المن ملن لعرد     فمراىلم.

ة العي هي هدف ذلك هو الع  فل االجعم  ي الذي لمد إحدى ر لزعي المدالة االجعم  ل
 .(17)ال ظ م االقعل دي اإلن مي

إن حرلة اإل ن ن في الرؤلة اإلن ملة فرلاة اجعم  لة، وع  لف إللي، ععأنس : اي  ية -3
 .(18)  لل  أم  ة المنؤوللة ورن لة االنعخ ف العي هي جم ع المم لد اإللللة من خ ق اإل ن ن

وعشمل حرلة الممعمد وحرلة الرأي  االجعم  ي، الع  لف و م ل اإل ن  لة  م ل الحرلة في إن
بم  لحمق نلره وال لوض به  ونل ة عنعلدف إل ح المجعم  وع ظلم وحرلة العمبلر، والحرلة

هو  اخعل ر مذهب مملن أو رأي مملن أو العمبلر  ن ف رة ممل ة ، ف لحق فيمل حة ن ىر أفراده
ونل ة ل رقي   ، ومن ثم فإن الحرلة،عحملق العم ون والعوالل والعم رف بلن المجعمشرط ل

 االجعم  ي وج ب الطمأ ل ة في ال فوس.  م ب لمجعم  وعحملق الن
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 في للم    ت المجعم  المد ي     الحرلة لن ىر أفراده، ل   ا   له ون م ال بي ولمد أق م
لحلفة المدل ة، وهذا م  عخبر   به  والمشورة، العمبلر وحرلة, الرأي حرلة اال عم د وحرلة داخ ه

الذي لمبر  ن إقرار الحرلة  .(19)ِدلُ ُلْم" َوِلْ ُمْنِ َمْلنِ  ِدلُ ُلمْ  حلث ج ن في أحد ب وده : "ِلْ َلُلودِ 
حرلة العمبلر والرأي بأخذه بمشورة ألح به  في غزوة بدر  ل   ا   له ون مالدل لة.  م  أقر 

لة في بلمة الممبة وفي ل ح الحدلبلة وأحد وا حزاب،  م   بر اللح بة  ن رأللم ب ل حر 
 وغلره .

 م  ت ألح به ل   ا   له ون م ا نلد   رنول   لل  ربَّ  العي الحرلة هذه إن
 ل جح فللم ف لم ىد الرشلد، والم طق الندلد الرأي أهل جمل   مول من االنعف دة من مجعمملم

ن ب هًرا،  ج ًح     له مللم ة  لبة آران أو, المجرد برأله لف ر ل ن لم   ه النن؛ حدلث   ن وا 
 أفراد جمل  بآران لف ر وا  م  الم مة، المن ملن لمل حة ع ظر أن قبل الخ لة لمل لحل  ع ظر قد

 ه  ك للس   ه الم ىد؛ ذلك من م زلة وأبمدهم نممة أق لم من الندلد الرأي له لحلل وقد ج ده،
 .(20)جلشه ق ىد إل  برأله والولول م لم فرد أي بلن لحول م 

 أو إره ب دون وا م ن ا من من جو في  ظره وجلة لبلن أن أي فرد في المجعم  حق فمن
 .والف ر ال  مة حرلة لخ ق عن ط

 ايقيم ايُخلقية: -4

 ل ن م فلو د  مة رىلنة اإلن مي، العلور  ل ن في و ملق أللل ا خ قي إن الم لر 
 ع ط ق هذا المموم ومن.. و ش طل  الحل ة جوا ب من ج  ب م ه لخ و ال بحلث.. االجعم  ي
 ومرعم ه  ا، راوان ابعغ ن إل  جملم  مرجمل   ن   ل ، ا خ قل ت وع ط ق   ل ، الفا ىل

 وهذا.. ا وجه غلر إل  والعط   والرل ن، ال ف ق من إذن مبرأة وهي ا، بأخ ق العح ي إل  ممعد
 ..المن م المجعم  فا ىل وفي اإلن م، أخ قلة في ال بلر ا لل هو

 ب لب طل، ا موال أ ل و دم والمدل والرحمة، ا خوة واللدق وا م  ة     لموم مجعم  فلو
 والشف  ة ظ م، من إال المول من ب لنون الجلر و دم ممروف، في إال والعآمر ال جوى و دم

 والفخر، االخعل ل والمخ د ة، و دم النف ح وعحرلم الف حشة، وم   الحن ة، والعحلة الحن ة،
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 والعن مح، والمش ر ة والع  لح والعم ون الع  فل     لموم  م .. والغل والحند والبخل، والرل ن
 .(21)...وال جدة، والط  ة، والشمور ب لمنؤوللة وال خوة

 ايتجليات ايعملية يلسلم االجتماعي في عهد اينبوة: ايمب ث ايثايث

 ولم لبمثعه الغران، ا ول  ال حظة م ذ الن م رالة ا   م   له الل ة والن م رف خلر  إن
لد و إل   في م ة الم رمة   م   شر ث ثة ظل ولمد. دفًم  إللل  ُدف  قد   ن إذا إال حرًب  لم ن
 هذا   ه وم  وعمرض المؤم ون به لل وف من ا ذى والعمذلب واالبع نات، ظل الن م، في ا
 من ه  ك ف لس. الج ه لن  ن واإل راض ب لمفو وا خذ الن م إل  ب لج وح  ألح به لأمر   ن
 ل   ا   له ون موأشرف ال  ى  ت خلر البرلة  إلله د    م  الن م والن م االجعم  ي إل  د  
االجعم  ي  ق  ون من الموا لن الدوللة المدلمة والمم لرة أق م ا نس المعل ة ال برى ل ن م وال ،

ل    مملده فعحملق الن م االجعم  ي والن م الم لمي هو. والن م الم لمي  م  أق مل  اإلن م
 الن م هذا إلقرار ونل ة إال الواق  في مم ر ه ع ن ولم رن لعه، وأ شودة ود وعه، ا   له ون م

 .ا رض في

من أولول عه؛ جم ه  الم ورة إل  المدل ةالم رمة من م ة  ل   ا   له ون مولم  ه جر 
اال لل ر ، من أجل بين ايمهاج ين واألنصا  فآخىحلث بدأ بوا  مموم عه ومرع زاعه وأننه؛ 

عنود المحبة والمودة  بل لم، حع االجعم  لة  وذوب ن الفروق مجعم  المدل ة،االجعم  ي بلن أفراد 
 ن م والن م وا من وا م ن.ال عحمقلفوع عفي ا حم د والاغ ىن وا خوة في المجعم  الجدلد، 

 لعح بون وجم لم أهل المدل ة،  فوس في ا ثر أ بر المظلم )ا خوة( المبدأ للذا   ن وقد
ل   ا   له  فلو, و زلمة قوة من أوعوا م  ب ل   ه ولدافمون بأرواحلم ولفعدون ولعم ن ون

 .لون أو وراثة، أو  نب أو حنب أو, ألل أو مولد بنبب, البشر بلن عف وعً  لمر لم ون م

 أو والواجب ت الحموق في اخع ف إل  لؤدي ال وا لوان، وا ج  س ا  ن ب في واالخع ف
 ل   ا   له ون م ا رنول من م ة أشراف ط ب و  دم  نوانلة، ا أم م ف ل ل المب دات،

ل هم لاملم ال حع , والامف ن المبلد مج س غلر مج ًن  للم لجمل أن  َبلَّن, واحد مج س وا 
 ورفض  ف ر واللدالة، الوحي ع مي في معن وون ال  س جمل  أن ل   ا   له ون م رنول ا
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 محمد أعب ع من أذالن امف ن لمعبرو لم ومن, المبلد م  لج نوا أن الوقت ذلك في ون دعل  م ة
  .(22) ل   ا   له ون م

، وهي بمث بة وثلمة دنعورلة ايمدينة ص يفة بمد ذلك ل   ا   له ون مال بي  وا  م  
ع ظم شؤون المجعم  الجدلد، وعلدف إل  عحملق ا من واالنعمرار والن م االجعم  ي بلن أفراده 

 آمن، خرج من وا  ه: »ج ن في أحد ب وده  م  لؤ د هذاوقد  بمخع ف أ راقلم وألوللم وأدل  لم...
 .(23)«أثم أو ظ م من إال ب لمدل ة، آمن قمد ومن

 ا ل   ال بي محمد من  ع ب هذا الرحلم، الرحمن ا بنم» م  ج ن في بدالة اللحلفة: 
 مملم، وج هد بلم، ف حق عبملم، ومن ولثرب، قرلش من والمن ملن المؤم لن بلن ون م،   له
 .(24)«ال  س دون من وا دة أمة إ لم

 لثرب، أهل من عبملم ومن والمؤم لن المن ملن من جم  ة     أط ق الذي االنم وبلذا
 فلم اإلن م، برابطة بل ل  عرعبط العي الجم  ة هذه في قب ى لم اخع ف     المن مون ا دمج

 والمحبة، المرابة، حموق لر ون وهم الظ لم،     المظ وم ل لرون وهم بل لم، فلم  لع  ف ون
 ا  ل ر ا للر ثم ا  ل ر، جم  ة في والخزرج ا وس ط ىفع  ا للرت لمد والجوار..

 الدم، وللس المملدة رابطة أفراده  عربط واحدة أمة وألبحوا المن ملن، جم  ة في والمل جرون
 ل شرع واحع  ملم ل مبل ة، وللس  ووالؤهم ووجلعلم، قب علم وععحد أف  رهم وععحد شمورهم فلعحد
 .(25)«ال  س دون من» ال  س بملة       ه بذلك لعم لزون وهم ل مرف، وللس

 وجودا لل  لجمل لم ا قل     أو المب لة الحدود ل   ا   له ون م ال بي ألغ  العمرلر بلذا
 اإلن م ألبح وبلذا المحدد المب ي المنعوى  ن هو ارعف  آخر ب فظ أو ل دولة، ب ل نبة رنمل 
 الرنول لا  أن دون اإلن م في  ثلرة شموب الم  دة هذه     ب  ن فدخل فله، دخل لمن م   

 .(26)اإلن مي الم لم حل ة االشعراك في وبلن بل ل  عحول  مب ت أم مل  ل   ا   له ون م

 في قلل ولذلك    لره من و  لًرا المجعم  الجدلد، من جزنا الللود اللحلفة  م  ا عبرت
 مع  لرلن وال مظ وملن غلر وا نوة، ال لر له فإن للود من عبم   من وا  ه: »اللحلفة

ن: »بموله إلا ح  الح م هذا زاد . ثم(27)«  للم  .(28)...«المؤم لن م  أمة  وف ب ي للود وا 
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 أمة وأ لم مواط لن، أرج ىه في لملشون الذلن ال ع ب أهل ا عبر قد اإلن م أن  رى وبلذا
 أح  م بممعا -للس الدلن ف خع ف   للم، المعرعبة ب لواجب ت ق ىملن داموا م  المؤم لن، م 

 .(29)(المواط ة) مبدأ من ل حرم ت نبب ً  -اللحلفة

 في عحملق الن م االجعم  ي في المدل ة الم ورة؛  ن ل   ا   له ون م جح ال بي  لمد
 مجعم  في ال ج ح شروط  ل انع م ت و فذعه خططعه العي والمل دة   لل  أقلم العي ا رالة

  ل في المملق اإللم ن ولوجله وحده  المملدة أوالر وعشده ا خذ، قبل المط ن مبدأ لح مه ش ب
 بعجرده ارب الذي ل   ا   له ون م( ا نوة) الرنول ولموده وف   ل عه، وأ م له حر  عه
لث ره  ل ي اللم الحج رة حع  لحرك ومؤثرا   لل  مث  الداىم و ط ىه ا خذ  ن وا ن خه وا 
 ل   ا   له ون م ورنول ا وععمثر عفشل أن  لذه لعجربة وأ  . الم ن م ل  فلعدفق ع بجس
 مم  أ ثر بل لم  ون  م  ولم  ي ا ول  اللجرة ن عي في والجوع الفمر عجربة ألح به م  لخوض
 لن  ه الذي غلر آخر طرلم  للن ك( ا     م لبه) لمعطي بأن لوم  لف ر أن دون لم  ون،
 الجوع لوم  ألح به له لشك أولم. ولمطون ولأخذ ولجو ون، ولشب  ولفعمرون، فلثري أعب  ه،
 وقبل لبعنم به فإذا لم  و ه، م  له لؤ دوا ل ي حجرا   لل  م لم  ل شد العي بطو لم  ن ول شفوا

 .(30)  لل ؟ شدع  قد الحج رة من بمطمعلن فإذا بط ه  ن ل شف لع  م أن

 قد دام م  لعحمق أن له بد ال و  ن الن م االجعم  ي قد عحمق في مجعم  المدل ة الم ورة إن
 النوان.     والم  دة المل دة في ا نب ب له وعللأت الشروط انع مل

ومن العج ل ت المم لة العي  مف من خ لل      الم ل ج ال بوي في إقرار الن م االجعم  ي، 
ل ذلن آذوه وآذوا ألح به وأخرجوهم  ل   ا   له ون م، لم  ق ل ايفتح األعظم يمكة ايمك مة
  رلم، أخ خلرا،: ق لوا« فل م؟ ف  ل أ ي عرون م  قرلش، ممشر ل »من دل رهم وأمواللم. ق ل: 

  .(31)«الط م ن فأ عم اذهبوا: »ق ل  رلم، أخ وابن

 الم وب عأللف الن م     حرله من لنعلدف ل   ا   له ون م نلد   رنول ا   ن
 آلت الذي بمللره  عمبل أن قرلش     النلل من ل ن ف م اإلن م،     لعمبل   معل  وعوحلد

 ب ده  وفي م ال وأ ثرهم بأن  وأشدهم حا رة أ ظملم   ل  م  زع دون المرب نلدة وهي إلله
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 وعحمل ط ىمة اإلن م     وعمبل بمللره  هذا قرلش عمبل أن النلل من للس الحرام، البلت
 من موقفل  ا م ب وبذلك ععوقمل ، ع ن لم العي الن ملة المم م ة هذه عم مل لم لو الجل د رال ت
 .(32)اإلن م رالة رف      ال  س أحرص إل  لإلن م  داوة ال  س أشد

 فلو نفل ن أبي دار دخل من»م ة ف عح ، رف  الشم ر الم م:  ل   ا   له ون مولم  دخل 
 .(33)«آمن فلو ب به أغ ق ومن آمن، فلو الن ح ألم  ومن آمن،

 في ن  ده نفل ن أبو ل ون  ي خ لة م   ة نفل ن أبي لدار ل   ا   له ون م وجمل
 إراقة دون م ة إل  الطرلق أم مه لفعح أم ن  مفع ح ولنعخدمه ،واللدون ب لن م الم للن إق  ع
 .(34)ق به من اإللم ن لعم ن حع  نفل ن أبو لحبل  العي الفخر   طفة  فنه في ولشب , دم ن

من ملن في م ة وجبروعل  م  القنوة قرلش  ل   ا   له ون ملمد ق بل نلد   رنول ا 
؛ وذلك من أجل عحملق الن م االجعم  ي في م ة الم رمة ب لمفو واللفح    دم  دخ ل  ف عحً 

ول  ت الدم ن، ، والحرم ت بمدم  حممه في المدل ة الم ورة؛ فُحفظ الدلن، وُحفظت ا  فس
  وأ راقلم.. وألوا لم  م ىدهم اخع ف وش  ت المحبة وا خوة بلن ال  س    

 . «المل لح ج ب     ممدم المف ند، درن»ذلك بأن الم  دة ا ن س ل ن م االجعم  ي هي: 

 ثم فة إش  ة   ون في أمس الح جة إل  هذا الم ط ق ا للل وع ك العج ل ت ال بولة، ومن
والعف  ل  المشعرك، ل ملش   جًم  مدخً  ب  عب ره   ،في  لر   هذا ال  س بلن االجعم  ي الن م

 اإللج بي، والع  مل الثم في، ورفض الم ف وال راهلة والظ م..

 خاتمة:

لمد أبرز هذا البحث مم لم الن م االجعم  ي في الم ل ج ال بوي عألل  وعطبلم ، وقد 
 ال ع ىج اآلعلة:أول ع ي هذه الدرانة إل  

 لعحملق الم ل ج اللحلح والطمأ ل ة والن م، وهو وا م ن، ا من إن اإلن م ملدر -
 الن م االجعم  ي والن م الم لمي.
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ل   ا   له ولمد نم  ال بي إن الن م االجعم  ي قالة مر زلة في الم ل ج ال بولة،  -
 .والب  ن اإلل ح والعغللرمراحل الد وة و فه في ن ىر اهدمن أنم  أإل  عحملمه وجم ه  ون م

، والع  فل المدل والمن واة، أهمل : ومرع زات إن ل ن م االجعم  ي  دة مموم ت -
 االجعم  ي، والحرلة، والملم الُخ ملة.

قرار مبدأو  الممل والفطرة، لوت إ  نب من االجعم  ي لعحمق إن الن م -  االخع ف، ا 
 لامن الذي -الدل ي والمرقي والثم في- ب لع وع واإلقرار المشعرك، الملش وعمزلزواحعرام اآلخر، 

 . وحرل عه اإل ن ن حموق

الرخ ن ب النعمرار ا نري و فلو مرعبط ارعب ط  وثلم   لعجزأ، ال إن الن م االجعم  ي  ل -
  ني واالقعل دي...لالم دي وا من الف ري والممدي والن

الموجلة إل   ا نى ة رأس     والن م الم لمي لمف االجعم  ي الن م نؤال وفي الخع م إن
 .ربوع الم لم   ه في والن نة الم م الرأي وق دة الم م ن والفمل ن والفا ن والمف رلن

 ايهوامش و ايم اجع :
                                                           

 .12اإلن م وا من االجعم  ي، محمد  م رة،  ص( 1)
 . 23م، ص1985الب  ن االجعم  ي، إحن ن الحنن، دار الط لمة، بلروت،  (2)
 .1/230العفنلر المرآن ل مرآن، الخطلب،  (3)
 .2/651زهرة العف نلر، أبو زهرة،  (4)
 .7/3551زهرة العف نلر، أبو زهرة،  (5)
 .3/56العلنلر في أح دلث العفنلر، ال  لري،  (6)
 .863-2/862في ظ ل المرآن، نلد قطب،  (7)
 .5/650العفنلر المرآ ي ل مرآن، الخطلب،  (8)
 .6/3177زهرة العف نلر،  (9)
 .453-13/452العفنلر المرآ ي ل مرآن، الخطلب،  (10)
 .13/448العفنلر المرآ ي ل مرآن، الخطلب،  (11)
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 .3345-6/3344في ظ ل المرآن، نلد قطب،  (12)
 و راه ودمه واحعم ره وخذله المن م ظ م عحرلم لحلح من م،  ع ب البر والل ة واآلداب، ب ب (13)

 .2564حوم له، 
 .5116ِب ْ َْحَن ِب، ح العََّف ُخرِ  ِفي ن ن أبي داود، َب بٌ  (14)
 .2586وعم ادهم، ح وعم طفلم المؤم لن عراحم لحلح من م،  ع ب البر والل ة واآلداب، ب ب (15)
 .167النلرة ال بولة، الل بي، ص (16)
 وم  بمده . 158م  المملدة والحر ة والم لج،   ي  بد الح لم محمود، ص (17)
 .85ا من االجعم  ي في اإلن م، محمد  م رة، ص (18)
 .1/503نلرة ابن هش م،  (19)
 .4/110 ل حملدي، اإلن مي، . الع رلخ398النلرة ال بولة، ل ل بي، ص (20)
 .570-1/569في ظ ل المرآن،  (21)
 .167بولة، الل بي، صالنلرة ال  (22)
 .1/504نلرة ابن هش م،  (23)
 .1/501نلرة ابن هش م،  (24)
 ن لم، المزلز  بد النلد والحا ري، النل ني . الع رلخ328النلرة ال بولة، ل ل بي، ص (25)

 .93ص راعب، أحمد والمن رلة، النل نلة الرنول ، قل دة100ص
 .125درانة في النلرة،  م د الدلن خ لل، ص (26)
 .1/503نلرة ابن هش م،  (27)
 .1/503نلرة ابن هش م،  (28)
 .329النلرة ال بولة، ل ل بي، ص (29)
 .129درانة في النلرة، خ لل، ص (30)
 .2/412نلرة ابن هش م،  (31)
 .240 ص خط ب، شلت الم ىد، . الرنول208درانة في النلرة، خ لل، ص (32)
 .2/403نلرة ابن هش م،  (33)
 .759النلرة ال بولة، ل ل بي، ص .204درانة في النلرة، خ لل، ص (34)



 التسامح وأفاق السلم الاجتماعي في الفكر الاسالمي   .............................................. الرابعاملحور 

 

436 

  

 

 



 التسامح وأفاق السلم الاجتماعي في الفكر الاسالمي   .............................................. الرابعاملحور 

 

437 

 القيم الحضارية  تثمين السلم املدني في منظومة

 -السيرة النبويةمن شواهد قراءة في -

    قبلي بن هني   د.            

  جامعة باألغواط                                                                          
 الجزائر                   

 

 ممخص:

 القائم عمىيرمي إلى تأصيل المنيج الحضاري  ،القيم اإلسالمية بين األفراد واألممتعزيز 
وال يزال  .حرياتالاإلقميمي، لتبادل المنافع ورعاية الحقوق وكفالة  سمماالجتماعي وال ايشالتع

السيرة النبوية، يرتشف تمك الغايات  من شواىدالباحث في ىدايات السنة المشرفة من خالل 
والمقاصد الجميمة، التي تأسس لمفيوم السمم المدني، وتثمن كل خطة تؤدي إلى تمكين السامية 

 .محمية واإلقميميةال ياعالقاتاألمم لتقويم في تبث دعوتو أواصره في المجتمع و 

 مقدمة:

]األعراف: الحمد هلل القائل في كتابو: }ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِىِميَن{ 
مام الميتدينسيد  [، وصمى اهلل عمى نبيو محمد صمى اهلل عميو وسمم199  ، أما بعد:العالمين وا 

التعمق، ومردىا في الجممة إلى م تختمف باعتبار لنبي صمى اهلل عميو وسمتصرفات افإن 
 مقامات الخطاب في حقو صمى اهلل عميو وسمم بعد النبوة . ومن أجلّ التبميغالتشريع منتيية ب

ىذا المقام منو  تضمن قدو اإلمامة في تقويم في النظام العام والترتيب اإلداري، والقضاء، اإلمامة 
 . سياسة راشدة وقيادة حكيمة صمى اهلل عميو وسمم

ن أحدىما في السمم واآلخر يميزابقف تبنى ال عالقات  ما يجري بين الدول منباعتبار و 
وقد دلت عميو نصوص كثيرة يبقى السمم مقصد جميل ترنو إليو سياسات األمم، في الحرب، 

فكما لمسيرة النبوية جوانب عديدة باعتبارىا تاريخا وترجمة وافية وبالخصوص في سيرتو العطرة، 
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ومن ىذه الوجية لمنبي صمى اهلل عميو وسمم فإنا نرتشف منيا منيجو في السمم والحرب. 
 ،تمحيصا لممقصود الشرعي ،عدة شواىد نورد من خالليا ىذا المبدأ اإلسالمي النبيل خصصت

 وتنبييا عمى القيم الحضارية السامية التي يبنى عمييا النظام اإلسالمي. 

 :مفاىيميمدخل */ 

 مدلول مصطمح "السمم المدني": ب بين يدي البحث أن نقرب المعاني ونعرف ال غرو

ىي: )س ل م(، وتراىا تشترك في معاني األسماء  1أ/ مادة مصطمح "السمم" في وضع المغة
من -التحية شعيرة إسالمية -التالية: اإلسالم )بمعنى االستسالم والخضوع(، السالم )لو معن: 

لفظ يمتقي بو المسممون في الدنيا وفي  -ألفاظ التشيد في حق النبي صمى اهلل عميو وسمم، 
وركن في الصالة(، والسمم )األمان وىو ضد الحرب(، والسالم )من أسماء اهلل  -اآلخرة، 

 الحسنى(، ودار السالم )من أسماء الجنة(.

ب/ يعبر عن )السمم المدني( كمصطمح حادث في المعارف االجتماعية بأنو "المتضمن لدعاوى 
حكمًا واحدًا بل لكل التعايش والتسامح، يحمل في طياتو معان صحيحة وأخرى فاسدة فال يعطى 

معنى حكمو الخاص بو، وينبو في ىذا السياق عمى ما يسمى بالسالم العالمي. وأنو دعوى 
مستحيمة الحدوث تحت مظمة الحضارة الغربية، التي قامت عمى االعتداء ونيب خيرات الشعوب 

من جية . ىذا من مساق القول الشارح، و 2المستضعفة، فيم أكثر من يطمقو وأكثر من يخالفو"
"وصف حضاري تجتمع فيو مكونات الحياة وضع المعرفات فـ )السمم المدني( في نظري ىو: 

. فمْن دون حكومة ال يوجد وصف السالم وال أمارة لألمان االجتماعي، تحت نظام حكومي معين"
ألن الراعي والسمطان يقنن لمناس مصالحيم ويحفظ حقوقيم، وىو آلة تركيب مكونات الحضارة 

 الب المدنية.والقو 
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 توطئة:

تختمف األغراض في درس السيرة النبوية باعتبار النَّّيل من معارفيا وتخصصات 
المفيدين، وليس يفيد كالجامع الحاوي والخبير الواعي، الذي نظر في واقع الناس وخالط مفاىيم 

الدفاتر ال غير. وأشير العامة اتجاه تمك المبادئ والقيم التي نحدث بيا أنفسنا وأقوامنا كأنيا خرائد 
المناىج العصرية لتعميم العموم الشرعية، أن نقف في موقف الدفاع ومقابمة الشبيات بالردود 
ومجابية القواصم بالعواصم. ألن المستشرقين والمالحدة والعممانيين والحداثيين والمنحمين 

 . 3بيا ألغراضيموالمبطمين كميم معول واحد اتخذ التأويل والجيل والباطل ذريعة يتوسل 

نا في ىذا العرض سنورد من الشواىد عمى مراعاة مقاصد السمم في الشريعة اإلسالمية والُنظم  وا 
النبوية، والتي يستدل بيا عمى القيم الحضارية، الرامية إلى نبذ العنف والتشدد الديني والفوضى 

 االجتماعية.

 المكي والمدنيالمبحث األول: شواىد مراعاة السمم المدني في العيدين 

 :4المطمب األول: شواىد القيم الرامية إلى السمم المدني إبان الدعوة في العيد المكي -

** الشاىد األول: بعد النبوة مباشرة واستعداء قريش: بدأت الدعوة فاتبعيا فتية آمنوا وأخمصوا هلل، 
عن عبد اهلل بن  5ماجوما فتؤوا حتى نالتيم صناديد قريش بصنوف من األذى والعذاب. روى ابن 

كان أول من أظير إسالمو سبعة: رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، وأبو بكر، مسعود قال: "
وعمار، وأمو سمية، وصييب، وبالل، والمقداد، فأما رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فمنعو اهلل 

مشركون، وألبسوىم بعمو أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعو اهلل بقومو، وأما سائرىم فأخذىم ال
أدراع الحديد، وصيروىم في الشمس، فما منيم من أحد إال وقد واتاىم عمى ما أرادوا، إال بالال، 
فإنو ىانت عميو نفسو في اهلل، وىان عمى قومو، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعموا يطوفون بو 

 ". في شعاب مكة، وىو يقول: أحد أحد

تقام واالندفاع بل أمرىم بالصبر، واالستئناس بما ووجو إيراده أنو لم يحرض عمى االن
حصل ألتباع األنبياء قبميم، فقد شكوا إليو حاليم وما يمقونو من قوميم، روى البخاري عن خباب 
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بن األرت قال: شكونا إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، وىو متوسد بردة لو في ظل الكعبة، 
كان الرجل فيمن قبمكم يحفر لو في األرض، هلل لنا؟ قال: "قمنا لو: أال تستنصر لنا، أال تدعو ا

فيجعل فيو، فيجاء بالمنشار فيوضع عمى رأسو فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينو، 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمو من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينو. واهلل 

وت، ال يخاف إال اهلل أو الذئب عمى ليتمن ىذا األمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرم
. وىذا فيو بشارة وعمم عمى النبوة ودليل عمى أن انتشار اإلسالم 6"غنمو، ولكنكم تستعجمون

حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ال يخاف إال اهلل انتشار لمسمم واألمن، كما قال: "
 . 7"أو الذئب عمى غنمو

روج إلى الحبشة: وىذا الحدث العظيم شاىد عمى تقديم القيم ** الشاىد الثاني: في األمر بالخ
بسنده إلى الزىري،  8السممية وترجيحيا عمى شر الفتنة ومخاطرىا، فقد روى البييقي في الكبرى

زوج النبي -عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ىشام، عن أم سممة رضي اهلل عنيا 
ضاقت عمينا مكة وأوذي أصحاب رسول اهلل صمى اهلل أنيا قالت: لما  -صمى اهلل عميو وسمم

عميو وسمم، وفتنوا ورأوا ما يصيبيم من البالء والفتنة في دينيم، وأن رسول اهلل صمى اهلل عميو 
وسمم ال يستطيع دفع ذلك عنيم، وكان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في منعة من قومو وعمو، 

إن حابو، فقال ليم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: "ال يصل إليو شيء مما يكره ما ينال أص
بأرض الحبشة ممكا ال يظمم أحد عنده فالحقوا ببالده حتى يجعل اهلل لكم فرجا ومخرجا مما أنتم 

"، فخرجنا إلييا أرساال حتى اجتمعنا ونزلنا بخير دار إلى خير جار أمنا عمى ديننا، ولم نخش فيو
 . منو ظمما

"، أي لكونو فإن فييا ممكا ال يظمم أحد عندهعميو الصالة والسالم: "والمقصود منو قولو 
مؤثرا لمسمم عمى الفتنة والحرب، فقدم مصمحة السمم ودفع مفسدة األذى باليجرة والفرار بالدين إلى 

، الذي حممو حب العدل وسالمة رعيتو ونفي الظمم عنيم أيا كانوا. وقد كان الذي 9ممك الحبشة
مى اهلل عميو وسمم، تقول أم سممة رضي اهلل عنيا: "فمما رأت قريش أنا قد قصد رسول اهلل ص

. فأْمن 10أصبنا دارا وأمنا اجتمعوا عمى أن يبعثوا إليو فينا فيخرجنا من بالده، وليردنا عمييم.."
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المياجرين مقصد نبوي عظيم، وىو من شواىد سياستو صمى اهلل عميو وسمم الرشيدة التي سمكيا 
 اهلل عنيم. بأصحابو رضي

إسالم عمر رضي اهلل عنو: يعد من الشواىد الجميمة عمى تعزيز السمم والتقوي ** الشاىد الثالث: 
، وما زال النبي صمى اهلل عميو وسمم حريصا عمى إسالم عمر 11بالمخمصين من الرجال النبالء

بالحق من  ، وقد أسمم وشرف قدره وصدح12بن الخطاب مما ُسمع من ذكره والدعاء لو حتى يسمم
ن أول لحظة. وقد صرح بو ابن مسعود رضي اهلل عنو حيث قال: " إن إسالم عمر كان فتحا، وا 

ن إمارتو كانت رحمة، ولقد كنا ما نصمي عند الكعبة حتى أسمم عمر،  ىجرتو كانت نصرا، وا 
 .13"فمما أسمم قاتل قريشا حتى صمى عند الكعبة وصمينا معو

بة الثانية: جرت الحكمة الربانية عمى تسييل أمر البيعة في ** الشاىد الرابع: في بيعة العق
الشعب، وقد اجتمع من تأىب لمنصرة والظفر بالسبق فييا، وتكمم رىط من االنصار ودار حديثيم 
عمى ما ىم مقدمون عميو، وكان آخر من تكمم فييم العباس بن عبادة بن نضمة حيث قال: واهلل 

عمى أىل منى غدا بأسيافنا. فأجابو الرسول صمى اهلل عميو الذي بعثك بالحق، إن شئت لنميمن 
. وكان ىذا التوجيو منو صمى اهلل 14"، فرجعوالم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكموسمم: "

عميو وسمم  أرسخ قدمًا، وأعمق فقيا، وأوسع مدى، وأعظم تربية ألصحابو عمى إيثار السمم 
 وموادعة المخالف ما أمكن.

 لثاني: شواىد القيم الرامية إلى السمم المدني في عيد التمكين:المطمب ا -

** الشاىد األول: أول التراتيب اإلدارية والتدابير المصمحية إقامة المسجد شعار لمجماعة، 
وتوحيد الصف بين القبائل المسممة بالتآخي، وتقنين العالقة بين أطياف التركيبة المدنية في 

. كل ذلك تثبيت لمسمم والتعايش المدني وتقرير األخوة اإليمانية 15ثيقصحيفة محررة البنود والموا
عمى التعاون والتآزر، فصار لمنبي صمى اهلل عميو وسمم وصحبو المياجرين بيذه القرارات عزة 

. ولما قويت الشوكة وتعزز الجناح بما آمن وصّدق بالحسنى، 16ومنعة ونصرة بإخوانو األنصار
[. ولو تأممنا السياق لوقفنا عمى 39نزل قولو تعالى: }ُأِذَن ِلمَِّذيَن ُيَقاَتُموَن ِبَأنَُّيْم ُظِمُموا{ ]الحج: 

أمرين ىامين: أوال لفظة )أذن( ولم يقل أمر أو فرض ونحوىا من ألفاظ القطع واإللزام، فيذه أول 
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. وبرر ىذا اإلذن بالمفظة الثانية )ظمموا( أي أن ثمة مقتضى ليذا 17ية نزلت لتشرع شعيرة الجيادآ
اإلذن الرباني، وىو سبب وجيو ألْن يسترد أىل المظالم حقيم من الغاصبين. وىو صريح قولو 

[. ويظير أنو 40بَُّنا المَُّو{ ]الحج: تعالى: }الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِىْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإالَّ َأْن َيُقوُلوا رَ 
. فأضحى توثيق تدابير السمم 18استثناء من األصل كما سمف بيانو، وىو الغاية من السمم

االجتماعي في النفوس والواقع، أمر ال بد من العناية بو في أول البناء، وعمى الراعي تجييز 
 الداخمي لمرعية، ىذا عمى سبيل الدفع.الجيوش بالقوة والسالح، لغرض حماية الثغور ونشر األمن 

** الشاىد الثاني: وضع الحرب أوزارىا في األشير الحرم، ودليمو قولو تعالى: }َيْسَأُلوَنَك َعِن 
[. 217]البقرة:  -اآلية-الشَّْيِر اْلَحَراِم ِقتَاٍل ِفيِو ُقْل ِقتَاٌل ِفيِو َكِبيٌر َوَصدّّ َعْن َسِبيِل المَِّو َوُكْفٌر ِبِو..{

، استعماال لخطة األمن وتكثيرا لسبل السالم لمناس جميعا، وفيو 19وىذا في أول األمر قبل النسخ
 مصمحة تعميم الدعوة في أشير العيد مع المشركين.

، 20** الشاىد الثالث: األمر في أسرى بدر، فقد استوصى بيم النبي صمى اهلل عميو وسمم خيرا
ين، وكان أربعة آالف درىم لمرجل إلى ألف درىم، إال من ال وأخذ برأي أبي بكر في فداء المشرك

شيء لو فَمنُّ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عميو كحال ختنو أبي العاص بن الربيع. فدل عمى 
تقديم خطة السمم، وترجيح مصمحة سالمة الصدور عمى إيغارىا بالحقد والكراىية، وقد أثر ذلك 

 وبعده. حيث أسمم أقوام منيم قبل الفتح

أي -** الشاىد الرابع: في تقسيم غنائم غزوة الطائف، فقد "أعطى صمى اهلل عميو وسمم لممؤلفة 
فكان أوليم أبا سفيان بن حرب رضي اهلل عنو.. فأخذ رضي اهلل عنو  -من أسمم من أىل مكة

ألنت  بأبي أنا وأمي يا رسول اهلل،ثالثمائة من اإلبل ومائة وعشرين أوقية من الفضة. وقال: 
لقد حاربتك فنعم المحارب كنت، وقد سالمتك  -وفي لفظ قال:-. كريم في الحرب وفي السمم

. وىذه شيادة عظيمة من رجل عرف الحرب 21"فنعم المسالم أنت، ىذا غاية الكرم جزاك اهلل خيرا
وضراوتو وخطتو في زمن كفره ضد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، ومن اهلل عميو باإلسالم 

 .22د بحق في إسالمو كما شيد بو في كفره في مجمس ىرقل عظيم الروموشي
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 المبحث الثاني: شواىد مراعاة السمم المدني في الظروف الخاصة

 المطمب األول: شواىد القيم الرامية إلى السمم المدني إبان الغزو والجياد: -

النفع، وفي كمييما فتح أخص الحديث في ىذا المطمب عن شاىدين كالىما كبير الوقع عظيم 
 وغمبة وتمكين وعزة:

الصادح بالسمم -** الشاىد األول: فتح الحديبية وكان شعار النبي صمى اهلل عميو وسمم فيو 
واهلل ال يسألوني خطة يعظمون فييا حرمات اهلل إال : "-والصريح باألمن والرامي إلى الصمح

حيث صان اهلل تعالى عباده، وأجرى  24ديبية. وقد خّمد القرآن الكريم خبر الح23"أعطيتيم إياىا
بينيم صمحا فيو مصمحة محضة لمفريقين، قال سبحانو: }َوُىَو الَِّذي َكفَّ َأْيِدَيُيْم َعْنُكْم َوَأْيِدَيُكْم 

 [. 26 - 24َعْنُيْم ِبَبْطِن َمكََّة..{ اآليات ]الفتح: 

أىميا ما يخدم موضوعنا  والمتأمل في سياق أحداث الغزوة يرتشف أحكاما وعبرا سامية،
من تبني خطة السمم والتعويل عمى الصمح بأي وفاق كان. فقد "أشاع صمح الحديبية جوِّا من 
السمم وأتاح لمعواطف أو الرأي أن تنفس عن نفسيا، وكان النبي صمى اهلل عميو وسمم يرى أن 

بيم بين صفوفو، مصمحة دولتو تقتضيو أن يتخمص من خصوم مبدئيا، أو عمى األقل ال يتمسك 
. زد عميو أن جماعة مقاتمة 25لذلك وافق عمى أال يرجع إليو من يخرج من صفوفو إلى العدو"

"خرجوا عمى عسكر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، يمتمسون غرتيم ليصيبوا منيم، فبعث رسول 
مم، ومن اهلل صمى اهلل عميو وسمم فأتى بيم أسرى، فخمى عنيم رسول اهلل صمى اهلل عميو وس

. أليس ىذا كفيل وبرىان عمى إشاعة السمم بنزع السالح وترك القتال والعفو 26عمييم ولم يقتميم"
عن من ُأسر مقاتال. ىذه األحداث قد جرت بأن بعثت الرسل وتبادلوا الكالم، وتقررت بنود 

ن  وتسوىل في أمور، حتى تنازل النبي صمى اهلل عميو وسمم عن عدة مواقف لصالح السالمة، وا 
كان ذلك قد استثارت حفيظة بعض أصحابو رضوان اهلل عمييم، كل ذلك خدمة لمبدأ السالم 
والتعايش. لكن النبي صمى اهلل عميو وسمم لحنكتو وقوة إدراكو لممقاصد وعواقب األمور قد استثمر 

ميا في ىذا السمم، بأن وسع دائرة ىذا المفيوم السياسي الرشيد، فأّمن دولتو ورعيتو داخميا ومح
الجوار، ثم عمل عمى تأمينيا في األقاليم، فبعث بالرسائل الخطية إلى المموك يدعوىم فييا إلى 
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. موضحا أن داعية السالم في تبني دين 27"أسمم تسمماإلسالم، وتراه قدم بين يدي خطاباتو: "
ن تخالط اإلسالم، وأن شريعتنا ليس فييا محل لظمم أحد أو نزع ممكو أو نيب مالو، إنما ىو أ

 القموب بشاشة اإليمان باهلل وتوحيده.

** الشاىد الثاني: فتح مكة، والغمبة فيو لمنبي صمى اهلل عميو وسمم وسيادة فيو لحزبو رضي اهلل 
 ". وقد ظير جميا في موقفين عظيمين:اليوم يوم المرحمةعنيم جميعا، كان الشعار فيو: "

لما مر بأبي سفيان نادى، فقال: يا أبا سفيان  -وكان الراية بيده-: أن سعد بن عبادة 28أحدىما
اليوم يوم الممحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل اهلل قريشًا. فأقبل رسول اهلل صمى اهلل عميو 
ني أنشدك اهلل في قومك، فأنت  وسمم حتى إذا حاذاه أبو سفيان، ذكر لو الذي قال سعد، ثم قال: وا 

الناس. قال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان: يا رسول أبر الناس، وأرحم الناس، وأوصل 
 اهلل، ما نأمن سعدًا أن يكون منو في قري صولة. 

". وأعطى اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز اهلل فيو قريشا  فقال رسول اهلل عميو السالم: "
 الراية لقيس بن سعد.

ى اهلل عميو وسمم أمر مناد أن ومما كان يدل عمى تعظيم أمر قريش إظيارا لعزتيا، أنو صم -
ينادَي: "من دخل دار أبي سفيان فيو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فيو آمن، ومن ألقى 
سالحو فيو آمن، ومن أغمق بابو فيو آمن، ومن دخل المسجد فيو آمن، ومن دخل تحت لواء 

ة أن النبي صمى أبي رويحة فيو آمن"، وأصل الحديث عند أبي داود بسند صحيح عن أبي ىرير 
اهلل عميو وسمم لما دخل مكة سرح الزبير بن العوام، وأبا عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد عمى 

اسمكوا ىذا الطريق فال َيْشُرَفنَّ لكم أحد، إال " قال: "يا أبا ىريرة، اىتف باألنصارالخيل، وقال: "
من دخل دارا ول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: "". فنادى مناد: ال قريش بعد اليوم، فقال رسَأَنْمُتُموهُ 

"، وعمد صناديد قريش، فدخموا الكعبة فغص بيم، وطاف فيو آمن، ومن ألقى السالح فيو آمن
النبي صمى اهلل عميو وسمم، وصمى خمف المقام، ثم أخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي صمى 

جريح، وال يتّبع مدبر، وىذا زيادة في  . وأمر أال يجيز عمى29اهلل عميو وسمم عمى اإلسالم
 .30االحتياط ليم في األمان
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، قولو: "وعمد صناديد قريش، فدخموا -حديث أبي ىريرة-الثاني: ما جاء في سياق ىذا الحديث 
الكعبة فغص بيم". وجاء في معناه عند أىل السير من قولو صمى اهلل عميو وسمم ألىل مكة بعد 

؟ قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. معشر قريش ما ترون أني فاعل بكميا ما صالحيم وآمنيم: "
 . 31"اذىبوا فأنتم الطمقاءفقال: 

وبيذا الموقف الحميم منو صموات ربي وسالمو عميو يكون قد ضرب أروع األمثمة، وتمّثل 
 أزكى النفوس النفية، وأكمل القيم الحضارية. صبر وغفر، ثم صفح لما اقتدر عميو الصالة
والسالم، ولو عامميم بغير لم يكن ليم ظالما، لكنيا النفس الطاىرة والروح السخية. قال الشيخ 
سميمان الندوي: "ىذه ىي محّبة األعداء، والعفو عنيم. وىذا ما حّققو محمد رسول اهلل صّمى اهلل 

لصفح، وتمك عميو وسمم، وضرب بو المثل لمسماحة التي ال عيد لمّدنيا بمثميا، فذلك ىو العفو وا
ىي دماثة الخمق، وسعة الصدر، وكرم المعدن. إّنو لم يدع الناس إلى فضيمة إال بدأ بيا بنفسو. 
لم تكن دعوتو كممات عذبة يرسميا عمى الناس، ولكنيا كانت عمال يتقّدم بو إلى اإلنسانية، ليكون 

فيرة المعاني منيا ىذه . وأنشد في ىذا الشيخ أبو محمد الشقراطسي المية و 32ليا منو أسوة وقدوة"
 األبيات:

 تممم وال بأليم المــــــــــــــــــــوم والعذل فجدت عفو بفضل العــــــفو منك ولم

 طوال أطال مقيل النــــــــــوم في المقل أضربت بالصفح صفحا عن طوائميم

 نشيج الروع والوجل تحت الوشيج رحمت واشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــج أرحام أتيح ليا

 مبارك الوجو بالتــــــــــــــــــــــوفيق مشتمل عاذوا بظل كـــــــــــــــــــريم العفو ذي لطف

 33وأكرم الناس صفحا عن ذوي الزلل أزكى الخميـــــــــــــــــــــــــــــــقة أخالقا وأطيرىا

 لسمم في العالقة مع الييود:المطمب الثاني: شواىد القيم الرامية إلى تثبيت ا -

وجود الييود في شبو الجزيرة قديم حتى اختمطوا بالعرب وتكمموا بمسانيم وتسموا 
بأسمائيم، ووجودىم في حي األنصار اعترفت بو دولة النبي صمى اهلل عميو وسمم، وأثبت ليم 
ن الييود  حقوقيم وراعى ليم حرمتيم ما وادعوا المسممين. وىذا نصو في وثيقة المعاىدة: "وا 
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ن ييود بني عوف ينفقون مع المؤم ، لمييود دينيم، أمة مع المؤمنيننين ما داموا محاربين، وا 
ولممسممين دينيم، موالييم وأنفسيم، إال من ظمم وأثم، فإنو ال يوتغ ]أي ييمك[ إال نفسو، وأىل بيتو 

نو ال يخرج  -ثم سمى قبائل لييود وأثبت ليم ما لبني عوف ثم قال:- ن بطانة ييود كأنفسيم، وا  وا 
نو من فتك  منيم نو ال ينحجز عمى ثأر جرح، وا  أحد إال بإذن محمد صمى اهلل عميو وسمم، وا 

ن عمى الييود نفقتيم وعمى  ن اهلل عمى أبر ىذا، وا  فبنفسو فتك، وأىل بيتو، إال من ظمم، وا 
ن بينيم النصح  ن بينيم النصر عمى من حارب أىل ىذه الصحيفة، وا  المسممين نفقتيم، وا 

ن الييود ينفقون مع والنصيحة، والبر  ن النصر لممظموم، وا  نو لم يأثم امرؤ بحميفو، وا  دون اإلثم، وا 
ن يثرب حرام جوفيا ألىل ىذه الصحيفةالمؤمنين ما داموا محاربين،   .34"وا 

ولكن الييود قوم غدر ومكر، ال يصمح معيم جوار وال يأتمنون، نصبوا العداوة لإلسالم 
ة الكرام رضي اهلل عنيم حقدا وضغنا. ومع ذلك ما زال ولنبيو صمى اهلل عميو وسمم ولمصحاب

رسولنا الكريم يصنع معيم األعاجيب، ويسبقيم بالفضل وكرم األخالق ولين الجانب. يزور 
مريضيم، ويقبل ىديتيم، ويغشى مجالسيم، ويرىن متاعو عندىم، كل ذلك وىو يتألفيم بألطف 

فيسمم وينجو. ولقد كان من سيرتو صمى اهلل  أسموب وأبمغ عبارة، لعل اهلل يقذف في قمب أحدىم
عميو وسمم وجميل خُمقو، يحدث الناس جميعا وُيقبل عمييم بحديثو يرجو ىدايتيم، كما صح من 

كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقبل بوجيو وحديثو عمى حديث عمرو بن العاص قال: "
ل وجياد األشرار، كان عند قول اهلل ولكن إن تعمق األمر بالقتا. 35أشر القوم يتألفيم بذلك"

 [. 10و ]التحريم:  [73تعالى:  }َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ َجاِىِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْغُمْظ َعَمْيِيْم{ ]التوبة: 

نا نورد تمك المواقف النبوية الجميمة في بعض تصرفاتو مع القوم:  وا 

ييديكم اهلل ويصمح صمى اهلل عميو وسمم بقولو: " تشميتيم حين يتعاطسون: فكان يجيبيم -
 .36"بالكم

 .37كما قبل في خيبر شاة مشوية من زينب بنت الحارث الييوديةقبل ىداياىم:  -
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حيث عاد النبي صمى اهلل عميو وسمم غالما لييود كان يخدمو فمرض فأتاه عيادة مريضيم:  -
 .38فأسمم

يرة، أنو قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا الجموس معيم ودعوتيم بالرفق: فعن أبي ىر  -
 رسول اهلل صمى اهلل 

"، فخرجنا معو حتى جئناىم، فقام رسول اهلل صمى اهلل عميو انطمقوا إلى ييودعميو وسمم، فقال: "
"، فقالوا: قد بمغت يا أبا القاسم، فقال ليم يا معشر ييود، أسمموا تسممواوسمم فناداىم، فقال: "

 .39".. الحديثذلك أريد، أسمموا تسممواصمى اهلل عميو وسمم: "رسول اهلل 

النبي صمى اهلل عميو معاممتيم بسائر التصرفات المدنية: حدثت عائشة رضي اهلل عنيا أن " -
 .40"-يعني: صاعا من شعير-وسمم توفي ودرعو مرىونة عند ييودي بثالثين 

أال من ظمم اهلل عميو وسمم أنو قال: "البراءة ممن ظمم معاىدىم أو قتمو: فقد صح عنو صمى  -
معاىدا أو انتقصو أو كمفو فوق طاقتو أو أخذ منو شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجو يوم 

. بل ثبت عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنيما عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال: 41"القيامة
ن ريحيا توجد من مس" . وذلك ألجل 42"يرة أربعين عامامن قتل معاىدا لم يرح رائحة الجنة، وا 

 حفظ كرامتيم وصون حقوقيم في مجتمع العدالة الربانية.

وغير ذلك من صور الحمم والسماحة والمسالمة، لكن لما خانوا النبي صمى اهلل عميو وسمم ونقضوا 
العيد والمواثيق، انطمقت جحافل جيوش الصحابة من طالئع عظماء ىذه األمة، فنفذوا فييم حكم 

 العالمين. رب 

 خاتمة:

ىذه جممة القيم اإلسالمية التي يرمي إلى تعزيزىا اإلسالم في واقع األمم، وفق قانون 
المنيج المنضبط في العالقات الدولية اإلسالمية واإلنسانية، معتبرا نظرية التعاون االجتماعي 

، وكفالة حريات األفراد والتفاىم اإلقميمي، وتثمين التحاور والشورى لتبادل المنافع ورعاية الحقوق
في مجتمع مدني مسالم، تضبطو الغايات واألىداف المشتركة. لتطبيقيا عرفا في واقع الناس، 



 التسامح وأفاق السلم الاجتماعي في الفكر الاسالمي   .............................................. الرابعاملحور 

 

448 

عمى كل فرد مسمم أن يتعمم من أمر دينو ويتعرف عمى أكثر حكمو ومقاصده حتى ينبري 
ن رزق م ن استطاع أن يتعدى لمحمتو وبني قومو، وا  ن إلصالح خاصة نفسو ومن حولو، وا 

البصيرة بالعمم والدعوة عميو أن ينشر الخير الذي أمر اهلل تعالى بو، ألن االشتغال بو عمى ىدى 
وبينة محمود العواقب مطمقا. وأن يسعى في حياة عباد اهلل ما قدر لو من تنوير عقوليم بشعاع 

النفس، والنبي تعاليم ديننا الحنيف، وأن يجتنب وقاع الفتن ما استطاع إليو سبيال، ألن فيو إذالل 
"، قالوا: وكيف يذل نفسو؟ قال: ال ينبغي لممؤمن أن يذل نفسوعميو الصالة والسالم يقول: "

كما عميو أن يمتثل قولو تعالى: }اْدَفْع ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن{  .43"يتعرض من البالء لما ال يطيق"
[، وأن يصبر عمى المكاره وأن يعفو إن اقتد، فطمب السالمة وتحصيل السمم أولى 34]فصمت: 

َذا َما َغِضُبوا ُىْم َيْغِفُروَن{ ]الشورى:  ن طالب حقو 37وأكمل وأحسن موئال، قال سبحانو: }َواِ  [. وا 
[. أي 39ضير، قال سبحانو: }َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبُيُم اْلَبْغُي ُىْم َيْنَتِصُروَن{ ]الشورى: وانتصر فال 

. "االنتصار يكون بإظيار القدرة عمى االنتقام ثم 44"ينتصرون ممن بغى عمييم من غير أن يعتدوا"
ىون أن يستذلوا : )كانوا يكر -في ىذه اآلية-يقع العفو بعد ذلك، فيكون أتم وأكمل. قال النخعي 

فإذا قدروا عفوا(. وقال مجاىد: كانوا يكرىون لممؤمن أن يذل نفسو فتجترئ عميو الفساق فالمؤمن 
 .45إذا بغى عميو يظير القدرة عمى االنتقام ثم يعفو بعد ذلك"

 

 اليوامش و المراجع 

                                           
ينظر: لسان العرب البن منظور ومختار الصحاح  لمرازي والمفردات في غريب القرآن لألصفياني  1

 )مادة سمم(.
 http://www.dorar.net/art/31ينظر: موقع الدرر السنية عمى الرابط التالي:  2
(: "ومن عجيب أمر المبشرين 1/15قال أبو شيبة في السيرة النبوية عمى ضوء القرآن والسنة ) 3

والمستشرقين أنيم في سبيل إرضاء أىوائيم، ونزواتيم الجامحة، وأحقادىم الموروثة يصّححون الروايات 
وبة، واإلسرائيميات المدسوسة، ما دامت تسعفيم وتساعدىم عمى باطميم، عمى حين نجدىم يحكمون المكذ
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عمى روايات صحيحة، بل في أعمى درجات الصحة بالوضع واالختالق. ألنيا ال تؤيدىم فيما يجترحون 

 من طعون، وتجن أثيم عمى مقام النبي وآل بيتو".
قف مشرفة تثّمن خطة السالم وَتبنّْي الصمح مثل: حمف الفضول وال يفوتك أن قبل النبوة كانت لو موا 4

 وبناء الكعبة.
باب: فضل  -حديث حسن: رواه ابن ماجو في: افتتاح الكتاب باإليمان وفضائل الصحابة والعمم  5

 ( من طريق عاصم بن أبي النجود.150ح- 1/53سممان، وأبي ذر، والمقداد )
المناقب في موضعين: األول: باب عالمات النبوة في اإلسالم روى البخاري في الصحيح  في كتاب  6
(. والثاني: باب ما لقي النبي صمى اهلل عميو وسمم وأصحابو من المشركين 3612ح 4/201)

باب من اختار الضرب واليوان عمى الكفر صحيح  -(. وخّرجو في كتاب اإلكراه 3852ح- 5/45بمكة)
 (.6943ح- 20/ص9البخاري )

(.: "مساق الحديث إنما ىو لألمن 7/167ظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري )قال الحاف 7
 من عدوان بعض 

 الناس عمى بعض، كما كانوا في الجاىمية".
( وأورده ابن 17734ح- 16/ص9باب اإلذن باليجرة ) -مخرج في السنن الكبرى لو في كتاب السير  8

(. وأفاد عقيبو 3190ح- 7/577في السمسمة الصحيحة )(، وصححو األلباني 1/321ىشام في سيرتو )
بما نصو: "وفي الحديث داللة ظاىرة عمى جواز ىجرة المسمم من بمد الكفر إذا اشتد الضغط عميو من 
أىمو إلى بمد آخر يجد فيو الحرية الدينية، وليس كذلك ما يفعمو بعض الشباب المسمم من السفر من بمده 

 كافرة، لمجرد أنو يجد فيو شيئًا من التضييق أو التعذيب من بعض المسمم إلى بعض البالد ال
 الحكام الظالمين، فيذا ال يجوز لألحاديث الكثيرة في النيي عن ذلك..".

(: "ولم تكن الغاية الوحيدة من اليجرة إلى الحبشة 196فائدة: قال الندوي في السيرة النبوية )ص 9
لدعوة إلى اإلسالم والتخفيف من ىموم النبّي صمى اهلل عميو الخالص من أذى قريش، بل كانت مقترنة با

 وسمم".
 (.2/301ىذا لفظ الحديث عند البييقي في دالئل النبوة ) 10
( عن معاوية أنو 2/421النضرة ) الرياضجاء في وصف عمر رضي الو عنو ما رواه الطبري في  11

قال لصعصعة بن صوحان: صف لي عمر فقال: "كان عالما في نفسو، عادال في رعيتو، قميل الكبر، 
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قبوال لمعذر، سيل الحجاب، مفتوح الباب، يتحرى الصواب، بعيدا من اإلساءة، رفيقا بالضعيف، غير 

اب، كثير الصمت، بعيدا من العيب".   صخَّ
( حديث قصة إسالم عمر بطولو، وفيو أن ختنو 1/280روى أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ) 12

سعيد بن زيد قال لو: يا عمر، واهلل إني ألرجو أن يكون اهلل قد خصك بدعوة نبيو صمى اهلل عميو وسمم، 
وقد روى ابن  ".الميم  أيد اإلسالم بأبي الحكم بن ىشام أو بعمر بن الخطابفإني سمعتو وىو يقول: "

الميم أعز ( عن عائشة، أن النبي صمى اهلل عميو وسمم، قال:  "6882ح- 15/306حبان في الصحيح )
 ".اإلسالم بعمر بن الخطاب خاصة

 (.1/342( وينظر: سيرة ابن ىشام )8806ح- 9/162رواه الطبراني في المعجم الكبير ) 13
 . ( بسند صحيح15798ح - 25/89رواه أحمد في المسند ) 14
(، وقد صحح إسنادىا بالمجموعية أكرم العمري في السيرة 504-1/501ذكرىا ابن ىشام في سيرتو ) 15

(: "قد 197قال محمد الطيب النجار في القول المبين في سيرة سيد المرسمين )ص (.274النبوية )ص
ييود وواجباتيم، كتب الرسول صمى اهلل عميو وسمم معاىدة بين فييا حقوق المسممين وواجباتيم وحقوق ال

وكان أساس ىذه المعاىدة األخوة في السمم، والدفاع عن المدينة وقت الحرب، والتعاون التام بين الفريقين 
 إذا نزلت شدة بأحدىما أو كمييما".

 (. 59-3/55ينظر: زاد المعاد في ىدي خير العباد البن القيم ) 16
 (. 5/263ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمشنقيطي ) 17
 (. 631-630ينظر: مقاصد القرآن من مقاصد األحكام لعبد الكريم حامدي )ص 18
 (. 328-2/327ينظر: التحرير والتنوير البن عاشور ) 19
 قتميما.إال النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، فقد كانا من شّر عباد اهلل، فأمر ب 20
 (. 3/170ينظر: إنسان العيون في سيرة األمين المأمون البن برىان الدين الحمبي ) 21
( وقد قال: "فواهلل لوال الحياء من أن يؤثروا عمي كذبا لكذبت 7ح- 8/ص1الحديث في البخاري ) 22

 عنو".
- 3/193باب الشروط في الجياد والمصالحة ) -من حديث رواه البخاري في كتاب الشروط  23
 (. 2731ح

 (. 3/179ينظر: شرح الزرقاني عمى المواىب المدنية بالمنح المحمدية ) 24
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 (.376مكة والمدينة في الجاىمية وعيد الرسول صمى اهلل عميو وسمم ألحمد الشريف )ص 25
 (.22/236ينظر: جامع البيان لمطبري ) 26
 (. 3/ص5ينظر: شرح الزرقاني عمى المواىب المدنية بالمنح المحمدية ) 27
( وفي سياقو أن ابن إسحاق قال: زعم بعض 3/409ينظر: شرح الزرقاني عمى المواىب المدنية ) 28

 أىل العمم، وذكره.
- 3/163باب ما جاء في خبر مكة ) -حديث صحيح: رواه أبو داود في الخراج واإلمارة والفيء  29
 (..3024ح

متاع األسماع لممقريزي 3/121ينظر: إنسان العيون في سيرة األمين المأمون لمحمبي ) 30 ( وا 
(1/361.) 

(. ومع 1163ح- 3/307(. ضعفو األلباني في السمسمة الضعيفة )2/412ينظر: سيرة ابن ىشام ) 31
ضعفو من جية النقد الحديثي، إال أن ثمة برىان قاطع يدل عمى قرار العفو، إذ لم يوجد نص صحيح يدل 

بالنبي صمى اهلل عميو وسمم بالقتل الصريح طبعا،  عمى عقوبة معينة ألحدىم، من غير من نص عمييم
مع أنيم نفر يسير لسوء سابقتيم وخبيث سريرتيم. وينظر لذلك كتاب: أقضية رسول اهلل عميو السالم البن 

 (.38حكم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في األمان عام الفتح )ص -الطالع 
 (. 171الرسالة المحمدية لمندوي )ص 32
 (.3/454ح الزرقاني عمى المواىب المدنية )ينظر: شر  33
 (.504-1/503سيرة ابن ىشام ) 34
باب ما جاء في خمق رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  -حديث صحيح: رواه الترمذي في الشمائل  35
 (.345ح- 285)ص
(. قال 940ح- 323باب إذا عطس الييودي )ص -حديث صحيح: رواه البخاري في األدب المفرد  36

(: "وأما ما أخرجو البييقي في الشعب عن بن عمر قال اجتمع الييود 10/609في فتح الباري )
يز بن والمسممون فعطس النبي صمى اهلل عميو وسمم فشمتو الفريقان جميعا .. تفرد بو عبد اهلل بن عبد العز 

 أبي رواد عن أبيو عن نافع وعبد اهلل ضعيف".
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( عن أنس بن 2617ح- 3/163باب قبول اليدية من المشركين ) -رواه البخاري في كتاب اليبة  37

مالك رضي اهلل عنو أن ييودية أتت النبي صمى اهلل عميو وسمم بشاة مسمومة، فأكل منيا، فجيء بيا 
 يث.فقيل: أال نقتميا، قال: "ال".. الحد

(. جاء 5657ح- 7/117باب عيادة المشرك. صحيح البخاري ) -رواه البخاري في كتاب المرضى  38
يختمف باختالف  -عيادتيم-( ما نصو: "والذي يظير أن ذلك 10/119في فتح الباري البن حجر )

وع حرمة المقاصد فقد يقع بعيادتو مصمحة أخرى قال الماوردي عيادة الذمي جائزة والقربة موقوفة عمى ن
 تقترن بيا من جوار أو قرابة".

 (.1765ح- 3/1387باب إجالء الييود من الحجاز ) -رواه مسمم في كتاب الجياد والسير  39
- 4/41باب ما قيل في درع النبي صمى اهلل عميو وسمم.. ) -رواه البخاري في كتاب الجياد  40
 (.2916ح

 3/170باب في تعشير أىل الذمة إذا اختمفوا بالتجارات ) -حديث صحيح: رواه أبو دواد في الخراج  41
 (.3052ح-

 (.3166ح- 4/99باب إثم من قتل معاىدا بغير جرم ) -رواه البخاري في كتاب الجزية  42
 ( عن حذيفة رضي اهلل عنو.2254ح- 4/523حديث صحيح: رواه الترمذي في أبواب الفتن ) 43
 (.21/547ينظر: جامع البيان لمطبري ) 44
 (.179ينظر: جامع العموم والحكم البن رجب الحنبمي)ص 45
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 التعايش املذهبي في الجزائز خالل العهد العثماني

 

 تومي الطاهز أ.                       مبارك شودار أ.        

 جامعة املسيلة                       مزكز البحث في العلوم الاسالمية 

 الجزائز           الجزائز -و الحضارة            

 

 مقدمة

تأليف كتاب جماعي يخدم مصالح األمة ويؤسس لفضاء عالمي بعيد عن التعصب إن 
لممرجعيات الدينية، وينبذ التطرف بكل أشكالو وألوانو ،ويدعو لمتعايش المذىبي والديني والتسامح 

األولويات التي تكتسي أىمية بالغة بالنسبة لنا د فكرة الدين هلل واألرض لمجميع ،ىو من لتجسي
 في عالم يسوده التعصب والتطرف بكل أشكالو .اليوم 

وليذه الغاية سنعالج موضوع التعايش المذىبي في الجزائر خالل العيد العثماني 
ئر طيمة الفترة العثمانية ،إن الغاية من ،وسنركز عمى إزدواجية المذىب المالكي والحنفي في الجزا

ىذا البحث العممي ال نرجو من ورائو تصوير الحياة الدينية والمذىبية بالجزائر خالل ىذه الفترة 
بقدر ماىو بحث سيتطرق إلى ذلك التعايش بين المذىبين في الجزائر رغم بعض اإلختالفات 

 الفقيية والمذىبية .

 وسنحاول أن نجيب عمى اإلشكالية التالية 

 كيف تجسد التعايش المذىبي في الجزائر خالل الفترة العثمانية عمى أرض الواقع؟ 
  ماىي العوامل التي ساىمت في ىذا التسامح والتعايش ؟ىل يمكن أن يكون اإلختالف

 ؟ المذىبي عامال مشجعا عمى اإلرتقاء بمستوى ثقافة البمد
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في والمذىبي والديني في الفضاء المتوسطي ىو رحمة عمى الفكر إن التعدد الثقا
اإلنساني ،لذا أضحى من الواجب أن نعمل سويا عمى إزالة كل العراقيل التي من شأنيا أن تدعو 
إلى التعصب الديني والتطرف بكل أشكالو ،ولتحقيق ىذا اليدف سنجعل من بحثنا دليال عمى أن 

كانت أرض إستقطاب لجل اإلثنيات اإلنسانية بمختمف أطيافيا  الجزائر عبر مراحميا التاريخية
الفكرية والدينية والمذىبية ،ولعل التعايش المذىبي بين الحنفية والمالكية خالل الحقبة العثمانية 

 خير دليل عمى ما أسمفنا ذكره .

مانية يحاول بحثنا أن يسرد تاريخيا التعايش المذىبي في الجزائر وسيركز عمى الفترة العث
وسيبحث في تفاصيل ليا عالقة بالتعدد المذىبي وعالقة السكان  كحد زماني ليذه الدراسة،

المالكيين بالسمطة العثمانية الممثمة لممذىب الحنفي ،ومحاولة تتبع نشاط المؤسسات الدينية 
القضاء ،المساجد رجال اإلفتاء وغيرىا من المؤسسات الحكومية  التي إستطاعت أن تنجح لحد 

  بسط التعايش المذىبي في الجزائر بعيد في

 أوال :   لمحة تاريخية عن المذهبين المالكي و الحنفي 

 ـــ المذهب المالكي 1

ينسب ىذا المذىب الى اإلمام مالك بن أنس ، وقد اختمف العمماء في سنة ميالده ، فقيل       
ىـ،اال أن األكثرية 98وقيل سنة ىـ ،96ىـ ،قيل سنة95ىـ ،قيل سنة 93ىـ ،  قيل سنة 90ولد سنة 

ىـ ،وقد روي عنو أنو قال ''ولدت سنة ثالث و تسعين " ،وقد ذكر المؤرخون 93اتفقت عمى سنة 
و العمماء أن أمو حممت بو ثالثة سنين ،وىي منقبة و عجيبة من عجائب مالك التي خصو اهلل 

أبوين عربيين ،فوالده أنس بن  ، ولد بالمدينة المنورة ،من 1بيا، كما كانت حياتو كميا مناقب 
مالك بن أبي عامر األصبحي من قبيمة ذي أصبح اليمنية ، وأمو العالية بنت شريك األزدي ، 
نسبة الى قبيمة األزد ،وكان جده من كبار التابعين ،وقد روى عن عمر  بن الخطاب و عثمان بن 

 م أجمعين ".     عفان و طمحة بن عبيد اهلل و عائشة أم المؤمنين "رضي اهلل عني
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وقد نشأ اإلمام مالك في بيت عمم ومجد و رواية الحديث، فجده مالك بن أبي عامر كان        
من كبار التابعين و عممائيم ،و ترعرع في مدينة رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم و دار ىجرتو، 
وموطن نواة الدولة اإلسالمية األولى و ميبط الوحي و مبعث الشرع و النور، ومعقد الحكم 

و دار كبار  عمماء الصحابة  ، كأبي بكر،عمر، عثمان، عمي ،ابن عمر، ابن 2إلسالمي األولا
عباس ، وعائشة ... رضي اهلل عنيم أجمعين ،حفظ القرآن الكريم ، ثم اتجو لطمب العمم ،فقد 
شجعتو أمو عمى ذلك ،و كانت تقول لو )) اذىب الى ربيعة فتعمم عممو قبل أدبو ((، وىو ربيعة 

ي بن عبد الرحمان ،و يحي بن سعيد، إال أن العالم الذي أثر فيو  كثيرا ىو ابن ىرمز الذي الرأ
،حتى جاء في 3الزمو سبع سنين أوأكثر، و أخذ أيضا عن ابن شياب الزىري،و نافع ...وغيرىم

الروايات أن شيوخو جاوزوا تسعمائة شيخ؛ثالثمائة من المدينة،وأكثر من ستمائة من تابعي 
 4التابعين

                                                                                         مؤلفاته                                                                                                                       -أ

إلمام مالك ىما : الموطأ و المدونة الكبرى و ىما ىناك كتابان يعدان أصمين من مذىب ا    
 جامعان لفقيو جمعا تاما عموما  . 

اما الموطأ فيو كتابا ألفو االمام مالك ، و جمع فيو الصحاح من األحاديث و    األخبار و    
د األثار ،و فتاوى الصحابة و التابعين ، و ذكر الرأي الذي يراه ، وقد ألفو في أربعين سنة، و يع
 5الموطأ أول مؤلف في تاريخ اإلسالم تناقمتو األجيال منذ تأليفو إلى اآلن ثنتت نسبتو الى صاحبو

من بعده ، و جمع فييا آراء اإلمام مالك بالنص  6و أما المدونة الكبرى فقد رواىا اإلمام سحنون
م ،وعنو أخذ  ،حتى و إن لم يدرك اإلمام مالك، لكنو أدرك تمميذه اإلمام عبد الرحمن بن القاس

،فيجبو ، فيقول لو: ىل سمعت ذلك عن مالك 7اإلمام سحنون العمم ،و كان يسأل  ابن القاسم
؟يقول نعم سمعتو ، و أحيانا يقول لم أسمع ولكن ىذا رأيي في المسألة ، و بذلك أثبت اإلمام 

مالك و فتاوى سحنون ماتمقاه من ابن القاسم في المدونة الكبرى ، فجمعت المدونة فتاوى اإلمام 
أصحابو الذين سارورا عمى منياجو ، وبذلك قام أساس المذىب المالكي عمى جمب أكبر المنافع 
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،و لذلك يمكن اعتبار المدونة ليست من مؤلفات اإلمام مالك 8،ودفع أكبر قدر ممكن من المضار
 بل ىي من اجتيادات أتباعو و تالمذتو فقط.

 منهجه في الفقه   -ب 

م مالك يقدم القرآن أوال و قبل كل شيئ، ويستعين في فيمو بالحديث و السنة،ويدقق كان اإلما    
و يعد عمل أىل المدينة حجة و  في رواية الحديث حتى ال يختمط الصحيح بغير الصحيح،

مصدرا من مصادر الفقو اليامة ، و يمتزم السنة و ال يفارقيا ،وبعد الكتاب و السنة كان يأخذ 
ألنيم شاىدوا ،صاحبوا ،وأخذوا عن الرسول صمى اهلل عميو و سمم، و كان يأخذ بفتوى الصحابة ، 

ذا لم يجد نصا يأخذ بالقياس و  باإلجماع و يقصد بيم ما اجتمع عميو أىل العمم و الفقو ،وا 
                                                       9االستحسان و العرف وسد الذرائع و المصالح المرسمة

  انتشار المذهب المالكي في بالد المغرب االسالمي -ج

كان انتشار المذىب المالكي ببالد المغرب اإلسالمي عمى يد ابي الحسن بن زياد 
ىـ ( فيو أول من أدخل الموطأ و جامع سفيان الثوري ببالد المغرب و فسر ليم 183التونسي ) تـ 

المغاربة الذين ضربوا أكباد اإلبل  األول من  قول مالك ولم يكونوا يعرفونو، و كان من الرعيل
ليزدادوا تفقيا في الدين ، لذلك يعد في الطبقة األولى من أصحاب مالك من أىل افريقية 

( دورا بارزا في انتشار  183القيرواني ) تــ  ،باإلضافة الى أبي الحسن لعب البيمول بن راشد
ن غانم قاضي القيروان فيما بعد ، وعبد اهلل بن المذىب المالكي ببالد المغرب و أيضا عبداهلل ب

و سحنون... و ىم الذين أدخموا المذىب المالكي الى  و أسد بن الفرات،10فروخ مفتي افريقية ،
    11افريقية و المغرب األوسط ، و يعود الييم الفضل في انتشاره واستقراره.

 ـــ المذهب الحنفي 2

فاريسي النسب، ولد  حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ، ينسب ىذا المذىب الى صاحبو ابو      
ىــ، كان جده من أىل كابل '' العاصمة الحالية ألفغانستان " ولد بالكوفة و عاش بيا 80عام 

وعمل في التجارة ، ولقب باإلمام األعظم لتبحره في العمم و الفقو ، حتى قال عن نفسو )) كنت 
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امرأة يوما وقالت رجل  فجاءتني يشار الي فيو باألصابع، حتى بمغت فيو مبمغا أنظر في الكالم،
لو امرأة و أراد أن يطمقيا لمسنة ، كيف يطمقيا ؟ فمم أدري ما أقول ، وأمرتيا أن تسأل حماد بن 
أبي سميمان ، فمما أعمميا ، عادت الي ، فأخبرتني فقمت ال حاجة لي في الكالم ، وجمست الى 

 ((.12حماد أستمع اليو و أحفظ منو

وىذا الكالم يدل أن أبي حنيفة النعمان أدرك من خالل ىذا السؤال أنو لم يصل بعد الى    
فيم جميع المسائل الفقيية لذلك أراد أن يجمس الى أستاذه  حماد بن أبي سميمان الذي أخذ عنو 

رق و ناظر أىل الف مبادئ الفقو و الحديث، وقد مال في  البداية الى عمم الكالم و برز فيو،
ثم انصرف الى العموم الشرعية و التفقو في الدين  الكالمية فبير الناس بسعة عممو و قوة حجتو،

معرضا عن عمم الكالم ،وفي ذلك يقول عن نفسو )) كنت رجال أعطيت جدا في الكالم، فمضى 
وبو أخاصم و عنو أناضل وكنت قد نازعت الخوارج من  دىرا كنت فيو أتردد،

وغيرىم ، وكنت أعد الكالم أفضل العموم ثم عممت أنو لو كان فيو خيرا  14،والصفرية13اإلباضية
كنت في معدن العمم و  ((، وقد سئل عن البعض أخذه الكالم فقال  15لتعاطاه السمف فيجرتو

  16الفقو فجالست أىمو فصرت فقييا من فقيائيم ((

، جعفر الصادق وعبد اهلل  و قد دارس ابو حنيفة ائمة الشيعة كزيد بن عمي ،محمد الباقر       
بن الحسن بن الحسن و زارىم في ديارىم ، و تتممذ مدة سنين عمى يد اإلمام زيد بن عمي ، كما 
عد اإلمام جعفر الصادق من شيوخو و إن كان قريبا من سنو ، ولم ُيِجْز أبوحنيفة َسّب 

الفقيي ،  ي في تكوينو و قد تأثر بآراء ابراىيم النخع ،عمى عكس غالة الشيعة الروافض،17السمف
وذلك بما تمقاه عن شيخو حماد من فقو ابراىيم و رواياتو ،و قد أخذ منفقو مكة و المدينة ، وال 

 .   18يكتفي بما يسأل عنو ، وكان يفتي في مسائل لم تقع بعد و يفترض وقوعيا

 منهجه في الفقه -أ

 كان أبو حنبفة النعمان يستنبط أحكامو الفقيية من سبعة أصول ىي :          
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القرآن الكريم, السنة ألنيا مبينة وشارحة لمقرآن ، و أقوال الصحابة ،واإلجماع  و القياس 
  19،واالستحسان ، العرف

 انتشار المذهب الحنفي ببالد المغرب اإلسالمي -ب

لحنفي ببالد المغرب عبد اهلل بن المغيرة الذي تتممذ عمى من أوائل الذين نشروا المذىب ا  
ثم جاء من بعده ابن فروخ  يد أبي حنيفة مباشرة ، و كانت آراؤه شبيية بآرائو قبل اتصالو بو،

يخفى ما قام بو أسد بن الفرات من أثر فعال في التعريف  ثم ال الذي ركز قواعد المذىب بإفريقية،
في بعض القضايا عمى الرغم من كونو مالكيا ، ثم اخذ في  بالمذىب الحنفي في دروسو و

يالحظ عمى  ما االنتشار في أوائل الدولة األغمبية ، ألنو المذىب الرسمي لمدولة العباسية ،و
المذىب أنو لم يقبل عميو إال من كان من أصل عراقي أو فارسي ، أما غير ذلك فكان مذىب 

 .  20مالك المفضل عندىم

    

 ـــ إرهاصات التعايش المذهبي بين العثمانيين وسكان المغرب األوسط  3

يمكننا تحديد بالضبط التاريخ الفعمي لبداية التعايش المذىبي بين سكان بالد المغرب  ال     
الى  21لكن يمكننا إرجاعو الى البدايات األولى لقدوم اإلخوة بربروس األوسط و البحارة العثمانيين،

م عندما سمح السمطان  أبي عبداهلل محمد 1513، وبالضبط سنة المغرب األدنى
م(ـــ صاحب المذىب المالكي ــ الى اإلخوة بربروس ــ أصحاب المذىب  1526ــ  1494الحفصي)

وبذلك تم أول اتصال بين المذىبين  22الحنفي ــ باإلستقرار بجريرة جربة و من بعدىا حمق الوادي
حساسية تذكر ،ألن كالىما يعدان من مذاىب أىل السنة  المالكي والحنفي، وذلك بدون أي

 والجماعة.   

أما في بالد المغرب األوسط فقد كان التصال سكان جيجل باإلخوة بربروس لتخميصيم من    
، وبذلك التقى 24ىـ1514وتمبية اإلخوة بربروس لنداء الدين اإلسالمي سنة 23احتالل الجنويين

 لحنفي عمى أرض ألول مرة المذىبين المالكي و ا
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المغرب األوسط في العصر الحديث ، الذي بدأ يعرف أولى بدايات التعايش المذىبي ، وبداية 
ن اختمف  فعمية لتعايش العثمانيين مع سكان المغرب األوسط تحت مظمة اإلسالم السني ،وا 

 المذىبان  من حيث اآلراء الفقيية .    

بين اإلخوة بربروس و سكان جيجل حول  ولم تذكر لنا المصادر التاريخية أي خالف  
مما  ذكرت لنا المصادر أن التفاىم و التوافق كان تاما بين الطرفين، بل بالعكس؛ اآلراء الفقيية،

شجع سكان مدينة الجزائر لما سمعوا باألخبار الطيبة و الصفات الحميدة التي يتميز بيا اإلخوة 
اإلخوة و طمب المساعدة منيم لتخميص مدينتيم أرسموا وفدا عنيم الى جيجل لمالقاة  بربروس،

م 1516جانفي 22اإلسباني ، مستغمين في ذلك وفاة الممك اإلسباني فرديناند في  االحتاللمن 
صاحب  وفي ذلك يقول محمد المنويب الفراتي؛ ،وقد ضموا ينتظرون ىذه الفرصة لمدة طويمة،

الجزائر )) إن اهلل تعالى كفيل بنصركما حيثما مخطوط تاريخ عروج رايس و أخيو خيرالدين لمدينة 
توجيتما لم تنكسر لكما راية، فكيف َتَدُعوَنَنا في أيدي الكافر نعبد اهلل عمى خفية وال نقدرعمى 

   25إشيار ديننا، وأنتم معشر المسممين قادرون عمى تخميصنا من أيدييم... ((

ىي التي دعت سكان مدينة الجزائر  من خالل ىذا النص نالحظ أن رابطة الدين االسالمي   
يستنجدون باإلخوة بربروس،بصرف النظر عن اختالف المذىب ،ألنيم كانوا يعممون أن األمر ال 
يعدو أن يكون عبارة عن اختالفات فقيية يمكن التعايش معيا بدون إثارة أي مشاكل بين الطرفين 

رابطين منذ األيام األولى لقدوم عروج و ،فقد بدأ تعاون العثمانيين مع السكان المحميين خاصة الم
خير الدين ،المذان كانا يتمتعان بثقة المرابطين ،ألنيما في نظرىم يمثالن أبطال الجياد ضد 

وما زاد من ىذا التعاون و التعايش ُمخاطرة اإلخوة بربروس وأتباعيم بأنفسيم  االحتالل االسباني،
 26ن إسبانيا و سواحميا الى بالد المغرب األوسط في سبيل إنقاذ و نقل المسممين االندلسيين م

التوسع باتجاه الغرب ،التقت أىداف كل من  و وباستقرار اإلخوة بربروس بمدينة الجزائر
وكان اليدف األسمى ليم الجياد في سبيل اهلل ضد االسبان و  السكان و المرابطين و العثمانيين،

بطون الذين أخذوا عمى عاتقيم ميمة الجياد طردىم من سواحل المغرب األوسط ،وقد برز المرا
بالتعاون مع العثمانيين ،فالتف حوليم الناس و جعموا من زواياىم ممجئًا لممجاىدين و البحارة 
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مما دفع  الذين ركزوا جيودىم أوال عمى طرد اإلسبان من سواحل المغرب األوسط،   27العثمانيون
اإللتفاف حوليم و تقديم ليم كل ما لدييم من مال باألىالي والمرابطين و زعماء الطرق الصوفية 

   28و رجال

يمكننا قولو في ىذا الخصوص أن التعايش الذي حدث بين البحارة العثمانيين و  ما
السكان المحميين لممغرب األسط كان سببو حاجة الطرفين لبعضيما البعض، فبالنسبة لإلخوة 

وبالنسبة لسكان المغرب  صمة جيادىم ضد الكفار،بربروس كان لزاما عمييم ايجاد مستقرا ليم لموا
بربروس  األوسط كان التفكك السياسي و اإلحتالل اإلسباني سببان كافيان لإلستنجاد باإلخوة 

لتخميصيم من ىذه الوضعية المزرية،و لذلك نالحظ أن الدين اإلسالمي و العقيدة الواحدة فرضتا 
 المذىب الفقيي.  ىذا التعايش المذىبي بصرف النظر عن اختالف

 لتعايش المذهبي المالكي و الحنفي في ظل الحكم العثماني الرسميـــ ا4

تكاد تجمع المصادر التاريخية أن خير الدين مباشرة بعد استقراره بمدينة الجزائر بعد         
، قد عرف كيف يقوم بالدعاية لصالحو 29م عمى يد القوات اإلسبانية 1518استشياد عروج سنة 

،حيث كان يقوم بزيارة المرابطين و األتقياء و العاكفين بالزوايا ،خاصة الزوايا البحرية بالقبائل 
،وقد ارتبط حيرالدين مع المرابطين و العمماء بعالقات طيبة و قربيم اليو الى درجة 30الصغرى

لعمماء و غدوا كمستشارين لو فيما يتعمق باألوضاع الداخمية لمبالد، وحتى اإلنكشارية أحبوا ا
المرابطين ولقبوا بإسم مرابطين ،وجرت فيما بينيم مناقشات حول اطالق إسم مرابط عمى أفراد 

،ويرجع سبب ذلك أن العثمانيين كانوا أيضا تابعين لطريقة 31اإلنكشارية لكنو كان نقاشا وديا
كل واحد  ،وبذلك ليس غريبا أن يمتقي الطرفان بالرغم من اتباع32صوفية ىي الطريقة البكداشية 

 منيما لمذىب منفصل عن اآلخر.  

 التعايش المذهبي بين المالكية و األحناف في المجال القضائي -5

كان بالجزائر نظامان إسالميان لمعدالة يجري بيا العمل أحدىما قاعدتو المذىب الحنفي      
المحميين ؛وىو خاص بالعثمانيين ،والثاني يستمد أساسو من المذىب المالكي خاص بالسكان 
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،فكل منيما كان لو قاض مختصا لمنظر في قضاياه الخاصة وفق المبادئ اإلسالمية و حسب 
المذىب المتبع، فالعثمانيون يتحاكمون عند قاض حنفي ،أما السكان المحميين  فيتحاكمون الى 

و الى جانب ىذا كان يوجد ايضا مفتي مالكي  و مفتي حنفي ) يسمى شيخ  33قاض مالكي
( ، و مع قمة اتباع المذىب الحنفي فان االسبقية غالبا ما كانت تعطى لمقاضي او االسالم 

المفتي الحنفي الذي يعرف في الوثائق الرسمية بشيخ االسالم ،و يعتبر الشخصية الدينية االولى  
، و مع ذلك ان االمر  ال يعدو   34بالبالدو ذلك لكون الطائفة الحاكمة تنتسب الى ىذا  المذىب 

كون افضمية رسمية ،الن المصادر لم تنقل لنا ان المذىب المالكي تعرض لمتضييق او ان ي
الحصار من طرف السمطة الحاكمة او عمماء و اتباع المذىب الحنفي ،و في غير بعض االمور 

.  وقد تركت السمطات 35الخاصة بكل مذىب كان كل من المذىبين عمى قدم المساواة التامة
لجزائر الحرية التامة لممساجد و القضاء ،حيث اقتصر تواجد  المذىب الحنفي العثمانية الحاكمة با

في بعض مناطق البالد والمناطق لخاضعة مباشرة لسمطة العثمانيين ،فيما تركت المناطق الجبمية 
 .36و الجيات النائية  أو الممتنعة عن الحكم الى سمطة الشيوخ و المرابطين و اىل الرأي منيم 

ظ ان السمطة القضائية بالجزائر في الفترة العثمانية  كانت مكونة من محكمتين و لذلك نالح 
يشرف عمييما قاضيان ؛قاض عمى المذىب المالكي و اخر عمى المذىب الحنفي ، الن 
الجزائريين  مالكية و العثمانيين احناف، و ىذه السمطة تنظر في القضايا االجرامية  و المدنية و 

ييا " دي بارادي ") المجمس الشريف ( ، و كانت االحكام التي يصدرىا ال الحكومية  و يطمق عم
رجعة فييا ن اما االحكام التي يصدرىا القاضي تاتي وفق الشريعة االسالمية ، اما القضايا 
الخاصة بالجيش االنكشاري فكانت ليا محكمة رئيسية  خاصة  ، الن العسكريين ال يحاكمون  

 . 37ة وال امام عامة الناسبواسطة القوانين  المدني

ما يمكننا مالحظتو ان السمطات العثمانية الحاكمة  بالجزائر و المرابطين و  رجال الطرق      
الصوفية اتفقوا بطريقة غير مباشرة في ما بينيم بحيث كانت السيادة و الحكم المطمق لمعثمانيين  

من المرابطين و رجال الطرق الصوفية و مذىبيم الحنفي ،فيما استقل المذىب المالكي و اتباعو  
وعامة السكان  خاصة في المناطق الريفية، حيث كانوا يمثمون دور وسيط الخير بين العثمانيين 
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بوصفيم حماة اإلسالم و بين بعض القبائل المتمردة او الخارجة عن سمطة الدولة خاصة في 
مذىبين بالجزائر قل نظيره في ازمنة و بذلك فسح المجال لتعايش ال 38المناطق البعيدة و الجبمية 

سابقة لمعيد العثماني إذا ما استثنينا فترة الدولة الرستمية التي كانت قاعدة الحكم فييا إباضية و 
عامة الناس مالكية عموما ،فكانت الجمسات العممية عادة ما تعقد بين الصموات أو بعد صالة 

العمماء، الذين عقدت بينيم المناظرات حتى الصبح، و قد أخرجت تمك الحمقات العممية فطاحل 
عرفت الحياة العممية في تييرت بالمناظرات الفقيية الكالمية، السيما وأن مختمف الفرق والمذاىب 

،بصرف النظر عن التوجيات الفقيية فاسحين المجال الزدىار العمم 39كانت تحضر تمك المجالس
جييو وجية معينة ،وقد تكرر ىذا األمر مع و انتشاره ،حيث لم تتدخل السمطة الحاكمة في تو 

 العثمانيين الذين تركوا حرية لمعمم ومراكزه عبر كامل التراب الجزائري .

وفي الحقيقة ال يمكننا استغراب ىذا التعايش ألن العثمانيين أخذوا عن العرب النظام الديني و    
من احكام الشريعة االسالمية و االجتماعي ،ونظام حكميم كما اثبتت المصادر التاريخية مستمد 

كانت تتولى ىذا النظام ىيئة دينية تتكون من شيخ االسالم )المفتي (يساعده عدد اخر من العمماء 
و الخطباء و مشايخ الطرق الصوفية ،وىي الييئة التي تتولى االشراف عمى الناحية الثقافية و 

المذىبي في الجزائر أن كال الطرفين كانا ،وما زاد من التقارب و التعايش  40التعميمية في الدولة 
 ينتميان في عامتيم الى المرابطين و الطرق الصوفية التي كانت موضة ذلك العصر بامتياز .

السكان المحميين(من التواجد  رجال الطرق الصوفية، المرابطون، موقف المالكية )العمماء، -6
 .  بالجزائر الحنفي )العثمانيون(

المؤرخين قديما او حديثا ان ينكر حقيقة مفادىا ان المذىب المالكي قد توطن  يمكن ألحد من ال  
و استقر ببالد المغرب االوسط منذ القرن الثاني لميجرة ن و اتخذه العامة و الحكام كمذىب 
رسمي في كل شؤون الحياة ، وعمى الرغم من بعض المحاوالت عبر التاريخ االسالمي إلحالل 

 انيم لم يستطيعوا النجاح ،كما فعل الرستميون و الفاطميون ،عمى الرغم محمو مذاىب اخرى ،إال
من الفارق الشاسع بين ما قام بو ىؤالء وما قام بو الرستميون الذين تعايشوا مع المذىب المالكي 
 ،عمى عكس المذىب العبيدي الرافضي الذي حاول طمس كل ما يتعمق بأىل السنة و الجماعة .
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المذىب المالكي في التجذر و التعمق في بالد المغرب االوسط التي تالئمت ونتيجة ليذا تجذر 
طبيعة سكانو مع مبادئ المذىب ،كان البد لحادث ما خالل العصر الحديث الختبار مدى تمسك 
السكان المحميين بمذىبيم ،فكان قدوم العثمانيين لنجدة اخوانيم من اىل السنة الذين تعرضوا 

 قبميم كان االندلسيين المورسكيين قد ذاقوا الويالت عمى يد ىذا المحتل،لالحتالل االسباني و 
حيث لم يمق ال السكان المحميين وال األندلسيين وال العثمانيين اي اعتبار لمفرقات المذىبية ،فكان 
العمماء ينظرون الى البحارة العثمانيين كمجاىدين يجب احتراميم ،ولذلك كان واجب عمييم دعميم 

ولم تحدثنا المصادر و المراجع عن اي حركة تمرد قام بيا العمماء وشيوخ الطرق حسبيم ،
الصوفية ضد الوجود العثماني إذا ما استثنينا حركة ابن القاضي الذي كان زعيم سياسي محمي و 

 . 41ليس بصفتو رجل دين

ولمتدليل عمى ىذا التعايش و االلفة يمكننا التطرق لموقف المالكية من بعض القضايا  
السائدة حين ذاك ،والتي اثبتت لنا مدى حرص المالكية عمى عدم اثارة اي فتن مذىبية،وفي نفس 
الوقت لعب الحنفية )العثمانيون (دورا بارزا في مشاورة العمماء و احاطتيم بالرعاية و االىتمام 

 دمة لمصمحة الطرفين ،واىم ىذه المواقف: خ

 ــ طمب عمماء المالكية من العثمانيين رد العدوان وحفظ البالد   6-1

لعب العمماء و شيوخ الطرق الصوفية دورا ميما في استدعاء العثمانيين و تثبيت حكميم    
ثل ما حدث من بالجزائر ،حيث كانوا يوجيون الدعوة لالخوة بربروس إلنقاضيم من اإلسبان ،م
وعزم خير 1518عمماء جيجل و مدينة الجزائر وتنس ،وايضا كما حدث بعد استشياد عروج سنة

الدين مغادرة الجزائر، حيث جمع اىل مدينة الجزائر و اعيانيا من العمماء و الصمحاء و المشايخ 
ير يتعين جموسك و أخبرىم بما قرر ،اال ان ىؤالء خاصة العمماء خاطبوه قائمين  )) ...اييا االم

في ىذه المدينة الجل حراستيا و الذب عن ضعفاء اىميا وال رخصة لك في الذىاب عنيم و 
 .42تركيم عرضة لمعدو الكافر
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وقد استطاع عروج التقرب من أحمد بن يوسف الممياني )شاذلي الطريقة ( مستغال    
فان عمى شاطيء البحر غرب الخالف الواقع بين الممياني و السمطان المغربي ، حيث التقى الطر 

،ومن ىنا كان التحالف العثماني المرابطي الدرك العثمانيين ان رجال التصوف 1517وىران سنة 
ىم خير حميف ليم ضد االسبان،ىذا وعند استقرار الحكم لصالح خير الدين ارسل ىذا الخير الى 

 .43الممياني ىدايا ثمينة كاعتراف بجميمو 

بين الجزائريين و العثمانيين الى حد الزواج ،فكانت تتزوج وقد تطور ىذا التعايش   
المالكية من الحنفي ،فكان ثمرة ذلك اوالدا عرفوا تاريخيا بالكراغمة ،واشير ىذا الزواج زواج خير 
الدين من امراة عربية ،فانجب ابنو حسن  الذي تزوج بدوره من ابنة امير امارة كوكو ابن القاضي 

 إلختالفات المذىبية لم يكن ليا اي اعتبار بين الجزائريين و العثمانيين .وىذا انما يدل ان ا 44

ومن اشير األحداث التي نقمتيا لنا كتب التاريخ ان سيدي عبد الرحمان حفيد عبد     
الرحمان الثعالبي ،قد اقام صمحا بين عائمة سالم التومي والعثمانيين )عروج( قبل وفاتو،حيث قام 

نوعمى الرغم من ىذه الحادثة المؤلمة اال ان تدخل زعيم فبيمة  45سالم التومي ىذا األخير بإغتيال
الثعالبة كرجل دين من المالكية لصالح اقامة صمح و رأب الصدع مع زعيم عثماني حنفي ،برىن 

 عمى نفوذ الطرق الصوفية المالكية في الوسط الشعبي و الرسمي في ذلك الوقت .

 

 وظيفة االفتاء في القضايا السياسية  ألداءفية ــ تعاون المالكية و الحن6-2

كان العثمانيون يستفتون العمماء كثيرا في االمور التي يتعرضون ليا بالجزائر سواء ما 
قمع التمردات او معاقبة قادة وأمراء و زعماء القبائل او الخونة  تعمق االمر بموقف سياسي او

،ومن امثمة ذلك ما قام بو عروج عند ما 46الحزم..أو غيرىا من الحوادث التي تستدعي الشدة و 
حاول سالم التومي واتباعو تأليب العامة ضد العثمانيين ،فقرر عروج مشاورة العمماء بالجزائر و 

ونتيجة ليذه المشورة  المحتمين سرا، باإلسباناتصل  ألنوطمب منيم حكم الشرع في ىذا التصرف ،
 . 47 بإعداموامر 
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و توقيره لعمماء الجزائر المالكية حيث كان  اىتماموعنو  أما خير الدين فقد ثبت
خاصة ما تعمق بأىل البالد من المتمردين ؛مثمما حدث مع أتباع  يستشيرىم في العديد من األمور

ابن القاضي الذين وقعوا في األسر ،فجمع خير الدين العمماء و المشايخ و طمب منيم حكم 
تو ))وبعد  اخماد الثورة أتيت بمائة وخمسة و ثمانين من حيث يقول في مذكرا الشرع في األسرى،

رؤوس الفتنة مقيدي األيدي فجمعت عمماء الجزائر وقمت ليم :سادتي المشايخ ما حكم ىؤالء 
 ((.48االسرى في ديننا و    شريعتنا 

بصرف النظر عن إجبابة العمماء في ىذه القضية ، إال أن خيرالدين كان يستشير العمماء       
ي مثل ىذه القضايا سواء أكان يأخذ برأييم و ىذا ىو الغالب أم ال ، مثمما حدث في ىذه ف

القضية، حيث أخذ برأي أحد قادتو و لم يأحذ برأي العالم الجزائري ، الذي أقر بخيانة ىؤالء الذين 
  49يستحقون الموت ، إال انو طمب من خير الدين العفو عنيم ألنيم كانوا مجاىدين ضد اإلسبان

والشك أن إشراكو العمماء في إتخاذ القرارات الحاسمة كالتي أشرنا ليا سابقا أكسبو احترما و     
ولذلك وعندما قرر خيرالدين الرجوع الى مدينة 50يستبد باألمر تقديرا كبيرين ،وترك انطباعا أنو ال

دا عنيم إلى جيجل وترك مدينة الجزائر البن القاضي وجنوده ،بعث اليو األىالي والعمماء وف
 ومع ذلك لم يتراجع عن قراره، عن فكرة الرحيل والبقاء بالمدينة، سفينتو يترجونو أن يصرف النظر

 . 51الرحيل وقرر ليم بمطف ولين جبرا لخواطرىم، أنو اعتذر إال

وفي حادثة أخرى تثبت التعاون الوثيق بين المالكية و االحناف و مدي الترابط و التعاون بين    
والحسم و الشدة ضد اعداء الدين و  الوطن و استقراره، بأمنالطرفين في القضايا التي تتعمق 

 ولما وقع عدد من كبار قادة الجيش االسباني و اعيانيم اسرى بيد خير الدين  حاول الوطن،
سراح اسراىم و فدائيم بمبالغ كبيرة ،ولكن بعد استشارتو العمماء افتوه بـ  إلطالقاالسبان مفاوضتو 

:) قتميم جميعا نكاية في العدو و ألنيم عندما يعدوا الى إسبانيا فسوف يعودون الى الجزائر مرة 
 .52ماء ((أخرى ، خصوصا وأنيم من القادة والكبراء ، فنفذ خيرالدين ماجاء في فتوى العم

حينما تمرد أمير تنس عمى خيرالدين و جعل يغير عمى المناطق الخاضعة لمسمطة العثمانية    
استفتى  ،و بعد أن قرر الخروج الى الناحية الغربية لتفقد أحواليا و يقضي عمى ىذا األمير
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امثالو فخرج خيرالدين عمماء الجزائر مرة أخرى فأفتوه بإباحة دم ىذا المفسد و دماء المفسدين من 
 .53إليو لقتالو

ثقة السكان من العامة و  العثمانيونوبيذه األعمال و مشورة العمماء و المشايخ المالكية كسب    
أمور  األعيان و العمماء ،ىؤالء الذين قربيم اليو و جعميم محل ثقتو ، فكان يستشيرىم في ال

 54العباد والبالد

            دور عمماء المالكية في الوساطة بين العثمانيين وزعماء حركات التمرد                                                              6-3

باإلضافة الى الدور الذي لعبو عمماء الجزائر و مشايخ الطرق الصوفية في القضايا 
أيضا بدور ال يقل أىمية عن األدوار السابقة ،حيث السياسية و طمب النجدة من العثمانيين ،قاموا 

كانوا يقومون بدور الوسيط بين زعماء المتمردين و السمطة  الحاكمة بالجرائر لرأب الصدع و 
توحيد الجيود ضد اإلسبان ، حيث كان المرابطون يمعبون دور وسيط الخير بين العثمانيين 

،وكانت القيادة الحكيمة بالجزائر تطمب من 55مردينبوصفيم حماة اإلسالم وبين زعماء القبائل المت
العمماء و المشايخ استعمال نفوذىم المعنوي لمتوسط في إنياء التمردات دون المجوء الى ستعمال 
و سائل القمع والعنف ،فكانت جيودىم أحيانا تكمل بالنجاح ومرات أخرى تفشل ىذه الوساطة 

   56ت تنقل من طرف العمماء الى الجيات الرسميةبسبب تصمب زعماء التمرد بمطالبيم التي كان

و بذلك كان دورالعمماء خطيرا و ميما أيضا ،ألنيم كانوا يريدون توحيد الجيود ضد اإلسبان 
وتجنيب السكان العديد من المشاكل اإلقتصادية و اإلجتماعية التي تنتج عن مثل ىذه 

السكان المالكية مؤيدين لمعثمانيين و الخصومات بين العثمانيين و المتمردين ،وبشكل عام كان 
 مناصرين ليم يدفعيم في ذلك عدة أسباب منيا :

 ـــ وقوف العثمانيون مع السكان ضد اإلسبان.

 ـــ موقف العمماء المؤيد لمعثمانيين كان لو تأثير إيجابي عتى السكان و تعاونيم مع العثمانييين.

ية و اإلقتصادية و اإلجتماعية التي قدميا ـــ الخدمات الكبيرة خاصة في المجاالت العسكر 
العثمانيون لمسكان المحميين أكسبيم ثقة ِىؤالء و جعميم في مرتبة رفيعة في أعين السكان الذين 
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اعتبروىم منقذين و مجاىدين،ال غزاة والمحتمين كما يروجمو  الكثير من أتباع المدرسة 
 الكولونيالية قديما وحديثا.

فية والمرابطون المالكية بشكل واضح في ىذا التعايش ، ألنيم يعممون ـــ ساىمت الطرق الصو 
جيدا أن العثمانيين حماة اإلسالم في بالد المغرب اإلسالمي عامة و الجزائر خاصة وبيذا وقفوا 

ي عمى دين قادتيم و أتباع ىؤالء ،و النأ،فكان لزاما عمى السكان   57الى جانبيم و دافعوا عنيم 
 زعمائيم.

ذىبي دورا رئيسا في المفة و التعاون بين مختالف الإلسالمي بصرف النظر عن اإلاالدين  ــ لعب
 السكان والعثمانيين. 

 خاتمة  

ل خالتعتبر الجزائر من  الدول القميمة التي عرفت تعايشا مذىبيا بين المالكية و الحنفية 
جذريا عن أوضاع  وضاع المشرق تختمف أ العصر الحديث يكاد يكون فريدا من نوعو ،ألن

حيث  عطوا حرية مطمقة لممذىب المالكي بالجزائر،أالمي ،خاصة و أن العثمانيين سالمغرب اإل
تركوا الجزائريين يتعبدون اهلل ،ويتبعون المذىب المالكي في جميع شؤونيم ،ولم يفرضوا مذىبيم 

لمالكي والحنفي وفق مبادئ المذىب ا الحنفي عمى العباد، بل أكثر من ذلك كان القضاء يسير
وكذلك بالنسبة لمفتوى يوجد مفتيان حنفي و مالكي ،وىي ميزة تحسب  ،حيث يوجد قاضيان،

 و التدمير . لالحتالللخدمة الدين و البالد و العباد ،ال  جاءوالمعثمانيين الذين برىنوا أنيم 

غة تدريس وخطابة ولبقاء و استمرار المذىب المالكي ترك العثمانيون حرية لمغة العربية كم     
الفرنسي البغيض الذي حاول  االحتاللعاليات المجتمع الجزائري ،عمى عكس فولغة تواصل بين 

كمحاولتو القضاء عمى اإلسالم ،و المغة العربية ،و تحويل  يتعمق بيوية الجزائريين، طمس كل ما
يون من تحرير البالد قام بو العثمان المساجد الى كنائس واسطبالت لمحيوانات ... ،فشتان بين ما

قام بو المحتل الفرنسي ،فاعتبروا  ونصر الدين بالتعاون مع إخوانيم المالكية في الجزائر ،وبين ما
 يا أولي األلباب.            
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 الهوامش و المراجع 
                                                           

محمد أبو زىرة :مالك حياتو و عصره ــ آراؤه الفقيية ــ ، ممتزم لمطبع و النشر ، دار الفكر العربي ،  1
 . 25، ص  1952القاىرة ، مصر ، 

اإلسالمية ــ في السياسة و العقائد و تاريخ المذاىب الفقيية ــ ، ممتزم محمد أبو زىرة :تاريخ المذاىب  2
 .368ـ  366لمطبع و النشر ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، مصر، ص  ص 

 .33محمد أبو زىرة :مالك حياتو و عصره، المرجع السابق , ص  3
لتاريخ ـ العقيدة ـ التوزع الحغرافي (، سعد رستم :الفرق و المذاىب اإلسالمية منذ البدايات ) النشأة ـ ا 4

 .150، ص  2005األوائل لمنشر و النوزيع ، دمشق ، سوريا ،
، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، 1عمر الجيدي : مباحث في المذىب المالكي بالمغرب ،ط 5

 .53، ص 1993المغرب األقصى ، 
ىالل بن بكار بن ربيعة التنوخي ،الممقب  ىو أبو سعيد عبد السالم بن سعيد بن حبيب بن حسان بن 6

بسحنون و ىو اسم طائر معروف بحدة النظر والذكاء، و الذي أطمق عميو ىذا المقب بعض المشايخ من 
ىـ ، ويرجع أصمو الى بالد 160أىل الحديث لشدة ذكائو في الدرس و التحصيل، ولد في رمضان سنة 

عرب الشام و أصميا من اليمن ،و قد دخمت الى اإلسالم الشام من أىل حمص ، و كانت قبيمتو تنوخ من 
بعد الفتوح العربية لبالد الشام ، و كان لمتنوخيين دورا بارزا في ىذه الفتوحات ،و كان أبوه قد قدم الى 
إفريقية مع جند حمص من العرب ،و كان من أىل العمم مع أنو كان من الجند الشامي، و يغمب الظن 

ية ، اال أن بعض مؤرخي المغرب يقولون أنو ولد بإفريقية... لإلستزادة ينظر ،  محمد أنأباه دخل بو إفريق
 .    65زينيم  محمد عزب :اإلمام سحنون، تقديم ،حسين مؤنس، دار الفرجاني ، القاىرة ،مصر ،ص 

عام ىـ و قيل 132ولد عام  عبد الرحمن بن القاسم بن خالد ابن جنادة العتقي يكنى بأبي عبداهلل، 7
ىـ ، وىو مولى زبيد بن الحارث العتقي ، وقيل منسوب الى العبيد الذين نزحوا الى الطائف و أعتقيم 128

النبي صمى اهلل عميو و سمم ، تتممذ عمى يد اإلمام مالك بن أنس الذي اعتنى بو كل العناية حتى أصبح 
 .86الرجل األول في المذىب بعد صاحبو... نفسو ، ص

 .158رجع السابق ، ص سعد رستم : الم 8
 157سعد رستم : المرجع السابق ، ص 9

محمد بن حسين شرحبيمي : تطور المذىب المالكي في الغرب اإلسالمي حتى نياية عصر المرابطين  10
 .33،34م ، ص ص 2000ىــ /1421اإلسالمية ، المممكة المغربية ،  الشؤون، وزارة األوقاف و 

 . 86السابق ، صمحمد زينيم محمد عزب : المرجع  11
 146سعد رستم : المرجع السابق ، ص 12
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ىم أتباع عبد اهلل بن إباض ،أكثر الخوارج إعتداال، و أقربيم الى  أىل السنة و الجماعة تفكيرا ،و  13
،و فييم أبعد الخوارج عن الشطط والغمو ، ولذلك استمر مذىبيم الى يوم الناس ىذا ، وتيم فقو جيد 

 74زادة ينظر محمد أبو زىرة :  تاريخ المذاىب اإلسالمية، المرجع السابق ، ص لإلست ..عمماء بارزون.
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 .   72التي ليس فييا حدا فيو كافر ،وثالث قال أن مرتكب الذنب ال يعد كافر ....نفسو :ص
، تقديم عمي الشابي ، الدار  عبد العزيز المجدوب :الصراع المذىبي بإفريقية الى قيام الدممة الزيرية 15

 .61، ص1975التونسية لمنشر ، تونس ، 
 . 32محمد أبو زىرة : مالك آثاره...المرجع السابق ، ص  16
 .148سعد رستم : المرجع السابق ، ص 17
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بربروس أي  اسمىم أربعة إخوة أكبرىم عروج ،خير الدين ، اسحاق والياس ،أطمق عمييم األوربيون  21
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شركة األصالة لمنشر و  محمد دراج، ترجمة، خير الدين بربروس :مذكرات خير الدين، 22

 .47م،ص2010ىـ/1431التوزيع،الجزائر،
،دار الغرب 2، ترجمة ،محمد حجي، محمد األخضر، ط2محمد بن حسن الوزان : وصف افريقيا،ج 23
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 التسامح إلاسالمي في الجزائز العثمانية من خالل مذكزات ألاسزى 

 
 أ.محمد عطية         

 جامعة ألاغواط

 الجزائز     

 مقدمة:

المصادر التاريخية سواء االسالمية منيا او االجنبية تمؾ االعداد اليائمة مف   تكشؼ لنا 
بؿ االكثر مف ذلؾ فقد  واالسرى المسيحييف الذيف ارتموا في احضاف االسالـ، وتعايشوا مع أىم

وعمى العكس مف ذلؾ لـ نجد مف بيف المسمميف مف اصبح مسيحيا أو ييوديا  ،إسالميـحسف 
لبضع  سيموف الذي دخؿ االسالـ صالراقالقميؿ جدا مف أمثاؿ حتى في الكتابات الغربية، عدا 

بعد أف فعؿ فعمتو التي والى زوجتو و أوالده بمرسيميا نتو المسيحية سنيف ثـ ارتد ورجع الى ديا
اماتيـ و أىمو مف خالؿ اتي باإلسالـؿ فإف مؤرخي الغرب ظموا يتربصوف وعمى اية حا .فعؿ

معامالت القاسية التي يكوف أسراىـ قد تعرضوا ليا،  وخاصة بإيالة الجزائر لحكاـ المسمميف بال
فطالما فسر ىؤالء  ؛العثمانية لما كانت تحتمو مف مكانة بيف االمـ يومئذ، و ال عجب مف ذلؾ

 را طبيعيا بأف العواصؼ ىي مف كانت تيزميـ ال المسمميف.تفسياسباب ىزائميـ 

ـ، 1519لـ يمض وقت طويؿ عندما اصبحت الجزائر إيالة عثمانية ابتداءا مف عاـ  
 وفقر ثالثة حتى ظيرت بتمؾ القوة التي منحتيا السيطرة عمى الحوض الغربي لممتوسط ألكثر مف 

في جنوب المتوسط خاصة بعد  وىرة تتألأل الزمف، و لعؿ ما برز أكثر اسـ مدينة الجزائر كج
ـ، وىذا ما أدى الى استقطاب 1529عاـ  تحريرىا مف سطوة المقيمية االسبانية بحصف الصخرة

ي قبضة العديد مف الشخصيات التي استيوتيا ىذه المدينة، وال شؾ في اف األسرى الذيف وقعوا ف
التسامح الذي يميز المجتمع الجزائري  رياس البحر الجزائرييف كانوا منيـ عندما عرفوا حقيقة

أعداد بمختمؼ اطيافو. وعميو يتبادر لدينا سؤاؿ ميـ: ىؿ ىناؾ عوامؿ كانت تغيب التسامح مع 
ما مف ىـ أبرز االسرى الذيف كتبوا عف التسامح االسالمي مف خالؿ معامالتيـ؟   ؟ مف األسرى

 أنفسيـ؟ىي مظاىر التسامح االسالمي التي شيد عمييا االسرى 
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 انطباعات اآلباء عن حياة االسرى و ظروف اعتناقهم االسالم:  -1

ي الجانب و تتمثؿ ف قبؿ الخوض في محاور البحث ثمة مسألة يجب اف نوضحيا 
تبيف جزءا ىاما مف حياة  وىناؾ دراسة األسرىالمظمـ الذي صوره بعض الكتاب عف معامالت 

برباريا و قراصنتيا إذ يوضح في أحد فصولو أف حاالت األسرى تتمثؿ ىذه الدراسة في كتاب 
األسرى مختمفة فمنيـ الرىباف، رجاؿ الديف، التجار ، الجنود  و البحارة ويضيؼ أف مف بيف 

فالحاالت كثيرة ال  ىؤالء مف ىو شاب و مف وصؿ لعتبة الشيخوخة  ومنيـ المرضى و غير ذلؾ
سرى األكثر ت التعذيب مختمفة ىي األخرى فاأل، وعميو تكوف حااليمكف حصرىا في ىذا المقاـ 

 .1زعمو حسب تعذيبا األكثر ىـ أىمية

داف حاالت التعذيب باألعماؿ الشاقة في المنازؿ الى كسؿ الجزائرييف في القياـ  يرجع االب    
و لعؿ ابرز تمؾ االعماؿ ىي جمب المياه و عمميات التنظيؼ المختمفة وكذا حمؿ  ،ببعض المياـ

نو يقوؿ بأف المياـ التي لـ تعجب االب داف فإ وعمى ذكر ىذه ،الحاجيات المختمفة لبيوت أسيادىـ
يتـ بمقتضاىا دفع  ىناؾ اتفاقات مجزية بيف الجزائرييف و مالكي العبيد مف الرىباف و رجاؿ الديف

القميؿ مف النقود التي حصموا عمييا مف اليبات و الصدقات مف لدف المستعبديف لإلعفاء مف 
القداس كؿ يـو فضال عف مساعدة  إلقامةيات عمى اف يتفرغ ىؤالء السخرة ال تتجاوز بضع سمطان

 . 2االسرى المسيحييف

لـ يكتؼ داف االب بتفسير حاالت التعذيب بؿ راح الى اكثر مف ذلؾ عندما اعطى  
حيث ارجعيا الى ضعؼ االيماف و التيرب مف  اإلسالـجممة مف التفاسير لدخوؿ المسيحييف الى 

ف ىؤالء كثيرا ما صوؿ عمى الوظيفة والجاه، ويضيؼ بأالعقاب و االعماؿ الشاقة طمعا في الح
 .3اعتنقوا االسالـثير المباشر و غير المباشر فالتأ خضعوا نتيجة

قاسية التي لالستعباد و المعامالت ال ويرجع االسير ىايدو الدخوؿ الى االسالـ كنتيجة  
ناؽ االسالـ يرى اف اعت ولـ يخرج الفرنسي دو غراموف عف ىذه التفسيرات اذ 4كانوا يتعرضوف ليا

حياة  ينتظرىـ في الى مستقبؿ غامضالمر غرضو اليروب مف واقع سوؽ البادستاف كاف 
  .5السجوف و االشغاؿ الشاقة
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عف قساوة االعماؿ المسمطة عمى  المختمفة التي و ضحيا االب داف  اف ىذه االوضاع 
غ لو كاف األمر يبمنساني الذي كاف يميز حياتيـ، حتى و االسرى نجده يعترؼ ضمنيا بالجانب اال

 الى حد ما وصفو بو.

لمنور مروش بأف المؤلفات الدينية الكاثوليكية كثيرا ما اعتبرت أف دخوؿ  االستاذ يرى 
االسرى كانوا ميتميف لمغاية بتبديؿ ديف  االستعباد فمالكوكاف قصد اليروب مف  لإلسالـاالسرى 

 .  6مف غيرىـ ولكف الكثير مف البحارة لـ يتطمعوا لذلؾ فحاجتيـ كانت لممجديفيف أكثر أسراىـ

 اوضاع االسرى بالجزائر بأنيا صعبة لمغاية، بيد أنو إذا تـالعديد مف الكتابات  تصؼ 
نجد اف اوضاع ىؤالء  و خاصة باسبانيا و ايطاليا وربابأيف بأوضاع االسرى المسمممقارنتيا 

 فيذا احد االسرى االنجميز في رده عمى، االخريف أكثر فضاعة مف حياة اولئؾ في الجزائر
و يقوؿ اف كؿ العالـ المسيحي ييتؼ ضد  ،يصفا بالمغموطة و المبالغ فييااالسرى بعض كتابات 

و معامالتيـ التي تصؿ الى حد التعذيب لتحويميـ الى الجزائرييف و معامالتيـ السيئة ضد العبيد 
وف اخطاء دوف اف يتـ عقابيـ المسيحيوف بالجزائر يقترف فاألسرىلكف ىذا كالـ خاطئ  ،االسالـ

يتـ الصفح عنيـ عندما احد منيـ يجبر عمى عمؿ ال يطيقو، و اكثر مف ذلؾ  عمييا، وال
يـ رغـ قدرتيـ عمى بشراء حريت وفال يقوم يمرضوف و العديد منيـ مسرور بوضعيتو حتى أنيـ

 .7عض المناطؽ الخاصةمية ما عدا بنفسو يحدث بكؿ البالد االسال فعؿ ذلؾ و الشيء

كانت ىذه بعض االسباب التي اعتبرىا بعض مؤرخي الغرب اسبابا كافية لدخوؿ االسرى  
مجرد  بأنيـصفوىـ لنعوت وو ا أي المسمميف الجدد بأقبحوعميو كثيرا ما اتيموا ىؤالء  ى اإلسالـلإ

كما انيـ ،االسالـ  انيـ اعتنقواسوى  ال لشيء ىاربيف مف المسيحية او مجرد اناس ال ديف ليـ،
نيـ لـ يكونوا يذىبوف الى خالؿ البستيـ مستدليف عمى ذلؾ بأ اعتبروىـ مجرد مسمميف ظاىريا مف

 .طاوعيةدخموا االسالـ  ، في حيف كاف ىناؾ مسيحيوف احرارالمساجد

تأتي بيؤالء مف مناطؽ مختمفة مف أوربا عمى غرار الدويالت  كانت العديد مف السفف  
نو لـ تكف ىناؾ امة اوربية يضيؼ ىايدو بأ. و البرتغاؿ كاسبانياالبندقية و دوؿ و كجنوة  االيطالية

اد كبيرة ايضا فضمت البقاء في دفي حيف كانت ىناؾ اع ،8جزائرفي ال مسيحية ليس لدييا عموج
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و ىو ما شيدتو مدينة الجزائر  ،الجزائر و ىناؾ مف قدـ الييا عمى الرغـ مف انيـ كانوا احرارا
المتناثرة رية االسبانية ا فرارا مف جحيـ المقيميات العسكعندما كاف الجنود االسباف يمتحقوف بي

مج عمي بميناء حمؽ الوادي التونسي عندما كاف الع ـ1574و يذكر انو في سنة عمى الساحؿ، 
  .9طواعية التحؽ بو  اربعمائة جندي اسبانياالخير في اطار تحريرييا 

االسبانية و اعتناقيـ لإلسالـ بأنو كاف  شبو فرناند بروديؿ فرار المسيحيف مف المراكز 
عييا ومف ورائيا الدولة العثمانية في الوقت الذي فتحت فيو ابوابيا عمى مصر  فالجزائر ،مثؿ الوباء

كانت أوربا تغمؽ ابوابيا بإحكاـ فالالتسامح لمدخوؿ في كنؼ الديف السميح ألولئؾ الغرباء،
فقد  ممسمميف عمى حد سواءت طرد كبيرة  ل، إذ كانت ىناؾ عمميا10المسيحي كاف سيد الموقؼ

ض الدوؿ كالبرتغاؿ و الدويالت االيطالية و مالطا لترحيؿ المورسكييف مف استنجدت اسبانيا ببع
انت البالد المغاربية عامة و الجزائر خاصة موطئ قدـ ليؤالء المسمميف وعميو ك .11اسبانيا

اإلسالـ مف نواح جديدا لممسيحييف الراغبيف في اعتناؽ  اوطنأيضا كما كانت  ،الفاريف بدينيـ
   . 12توسطي، سواء مف اسبانيا أو البرتغاؿ و حتى جؿ الدويالت االيطاليةكثيرة مف العالـ الم

المسيحييف كانت حياتيـ افضؿ مف  لألسرىنسبة باليظير اختالؼ كبير بيف الجانبيف ف  
رجاؿ الديف وكانوا يؤدوف شعائرىـ ل يسمح ليـ بالزيارات  فقد كاف ،في اوربا المسمميف اولئؾ

نظرا لألعداد و  ،و األجناس مجتمعا متعدد المغات و االدياف فالجزائر كانت ،المسيحية بكؿ تسامح
ستطاعة حكاـ الجزائر االىتماـ بيـ، ولعؿ انو مف بيف االسرى االكبيرة مف االسرى فمـ يكف ب

في الحقيقة اف خدمة الداي اذا كانت  .المحظوظيف اولئؾ الذيف يختارىـ الباشا او الداي لخدمتو
عماؿ  ـيقو  فقبؿ كؿ شيء لألسرىي ايضا مريحة بالنسبة يتوفر سبؿ الراحة ليذا الشخص ف

قمصة مفتوحة االكماـ و الجدد و منحيـ مالبسا محترمة مف االقصر بتنظيؼ ىؤالء االسرى 
ىدايا في غالب  ، فضال عمى حصوليـ عمىية واسعة و احذية و طرابيش حمراءسراويؿ ترك

االوقات مف طرؼ زوار القصر فحتما زواره ىـ ذوو شأف و ال يبخموف عمييـ، أما عف الطعاـ فمـ 
كؿ ما يتبقى عمى الموائد ليؤالء  لى و لكنو كاف يسد الرمؽ، بؿ كافيكف صحيح مف الدرجة االو 

 . 13الخدـ
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 :االنسانية مظاهر التسامح و المعامالت -2

ا لذكر الحاالت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ألف المقاـ ال يكفينسوؼ نكتفي ببعض  
، إذ يذكر في حكـ خيرالديف لما كاف عائدا مف احدى غزواتو الى مدينة الجزائر كاف قد عدد كبير

االسرى، و ما يبيف التسامح مع  حصؿ عميو عدد مف جممة مامف حصؿ عمى غنائـ وفيرة و 
بكبير ىؤالء االسرى الذي كاف قائدا عسكريا و انزلو بدار االمارة نظرا  ـ البايميربايماىؤالء اىت

التكفؿ بو  ةديف خدمو بضرور لا، وأمر خير الصحية المتدىورة مف جراء جروح اصابتو لحالتو
الف لديو حضوة في  باألسيرالكبير  االىتماـورعايتو بتقديـ  المأكوالت المالئمة لحالتو، كاف ىذا 

   .14يرالديف لالسير أنو جعمو مع مجموعة االسرى بحضرتوخقومو، وما زاده 

أنو عند اسره عمى ظير السفينة كاف ُيمنح طعاما مثؿ الطعاـ الذي  يذكر احد االسرى 
يتناولو الجزائريوف في قمرة القيادة، ويروي االسير توماس سميث أف المعاممة التي وجدناىا لـ تكف 

اذ يذكر أنو خالؿ اسره ورفاقو عمى متف  األسرىايات بمثؿ التي كنا قد سمعنا عنيا مف حك
السفينة تـ معاممتيـ بطريقة حضارية كتمؾ التي توقعوىا وتـ تقديـ االكؿ ليـ وىو نفسو الذي كاف 

رز و غيره مف خبز محمر و أ يأكمو بحارة الجزائر مف ثـو و سمؾ اوربي )البور جوف( و
 .15المختمفة االطعمة

سالـ يصبحوف ليـ االمتيازات أنو بمجرد اعتناؽ المسيحييف لإلو في سياؽ آخر نجد  
كما أف  ، أجرة وفالوصوؿ ألعمى المراتب و يتقاضىىؤالء نفسيا التي لممسمميف، وعميو يستطيع 

االطفاؿ الذيف ينحدروف مف زواج االتراؾ لمعمجات يعدوف أتراكا حقيقيف عمى عكس المولوديف مف 
، و كثيرا ما ىمشوا خشية الثورات و التحيز ألخواليـ 16اغمةنساء جزائريات اذ يحسبوف كر 

بقدر ما تعد ىذه النقطة محفزا كبيرا العتناؽ االسالـ تعد كذلؾ مظيرا ساميا لمتسامح  الجزائرييف،
 .في كنؼ ىذا الديف

االمريكي جوف وولؼ عف الشيرة التي بمغيا الريس عمي بتشيف ذو األصوؿ  يفيدنا 
عمى الرغـ مف قوة ف اإلسالـمس منيا ذلؾ الجانب المضيء مف سماحة االيطالية، قصة نمت

كاف يتعامؿ برفؽ مع كثير مف  ،أنفسيـشخصية الريس الذي كاف ال يياب احدا حتى الباشاوات 
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مما يتعامموف كاف مفتدو االسرى يتعامموف معو اكثر ،ـ 17ففي العقد الرابع مف القرف  األسرى،
سرى لـ يكونوا ينظروف اليو نظرة واحدة الف بعضيـ كاف يسميو ف االمع الباشا و يقوؿ بػأ

في احدى المرات طمب منو رجؿ مسمـ اف يسمح لو بقطع ميما يكف مف أمر فإنو و  ،بالطاغية
د فما كاف عمى الريس عمي إال أف اختار أح ،رأس مسيحي قربة هلل و طمعا في دخوؿ الجنة

و ىذا االخير حيث لـ يقدر عميو  ه بمبارزة الرجؿأمر  و االسرى المسيحييف االقوياء و اعطاه سيفا
آخر عندما  نفسو، و ىناؾ قصة أخرى حدثت مع مسيحي فيو عىاربا مف المأزؽ الذي أوق  فر  

وىذا دليؿ عمى رغبة بعض االسرى  .17وجد جوىرة و أعطاىا لسيده بدؿ أف يفتدي بيا نفسو
 البقاء في الجزائر لما وجدوه مف تسامح و عيش مالئـ. 

كف معجبات بسيداتيف  فاألسيراتايضا بقدر وافر مف الحرية فقد تمتعف النساء  أما عف 
و لـ توجد احداىف قد بيعت في اسواؽ العبيد،  ،العامالت في مياديف الخياطة و الطرز و غيرىا
 .18الجزائر لقد كف محترمات و الكثيرات منيف قد تزوجف في

تباشر عمميا  كالثالوث المقدس و سيدة الرحمةسرى مفتدي األوتنظيمات  جمعيات كانت  
سكنات نة الجزائر يتـ اسكانيـ في يالى مد اذ بعد وصوؿ القائميف عمييا ؛في الجزائر بكؿ حرية

و كؿ ىذا بتوصيات الداي الذي يصدر مرسوما بعدـ التعرض  ،ف ليـماو يتـ تعيف ترج ،الئقة
ذى اثناء عمميـ وكؿ ىذا بعد اف ي اسنة و ال يصابوف بأليؤالء، فقد كانوا يعامموف معاممة ح

 .19ما عمييـ مف ضرائب يدفعوا

  نماذج من االسرى االوربيين:  -3

االسرى عف مظاىر التسامح االسالمي عمى اف تكوف ىذه سوؼ نورد شيادات بعض  
 ني الذي حاولنا اف نأخذاو حتى مف حيث االطار الزم ،الشيادات مختمفة مف حيث جنسية ىؤالء

ولعؿ مف أشير االسرى الذيف كتبوا  ،ف االخرى التي تسبقياكؿ شيادة مف فترة زمنية مختمفة ع
في كتاباتيـ ما يدؿ عمى التسامح الذي ميز حياتيـ  عف الجزائر في العيد العثماني و التمسنا

كانت  أف  كتاباتيـ بصفة عامة بالدرجة االولى و حياة بعض االسرى اآلخريف، عمى الرغـ مف 
  مقاصدىا عكس ذلؾ ونذكر مف بينيـ:
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 :ديقو فرايهايدو  دو  -أ

مف أبرز االسرى االسباف في الجزائر خالؿ القرف السادس  ىايدو يعد االسباني ديقو دو 
بايمرباي الالبحر الجزائرييف في عيد رياس في عممية بحرية ألحد  ار ياسعشر ميالدي، وقد وقع 

اذ ترؾ لنا كتابيف ىاميف اتسما  ،ـ1581-ـ 1578و بقي في الجزائر اسيرا مابيف  ،حسف فنزيانو
وعف  ،20بالبساطة و الدقة الى حد كبير تخممتيما مقاطع كثير عف حياة االسرى في الجزائر

عمى مدى التسامح مع االسرى  ومف المواقؼ التي اوردىا و تدؿ التسامح الذي القاه الكثير منيـ
 و نذكر:يتشخصبما فييا 

ـ و عندما انتصر حسف باشا عمى القائد العسكري االسباني في القتاؿ 1559في سنة  
الذي دار بينيما في معركة مازفراف عرض عمى اسراه االسباف الدخوؿ في االسالـ مقابؿ 

ا الموقؼ أف البايمرباي كاف قادرا عمى سجف ىؤالء االسرى و و نستشؼ مف خالؿ ىذ .21حريتيـ
الشاقة لمدولة و لكنو فتح ليـ مجاال كبيرا لـ يتخيمو احد منيـ عندما طمب ارساليـ حيث االعماؿ 

وىو شرؼ عظيـ دوف  ة جبؿ كوكور امايشو لقتاؿ امير قمعة بني عباس بالى ج االنضماـمنيـ 
قتؿ في المعركة دالكودايت الذي  هوعدد ىؤالء كاف يتمثؿ في جؿ الجيش االسباني عدا قائد .شؾ

  .22ؼالآلاب اذ كاف يعد

اف المواصفات التي اوردىا ىايدو في كتابو تاريخ و طبوغرافية الجزائر تدؿ عمى الحرية  
وصؼ قصر الحكـ بمدينة الجزائر و مختمؼ  قد ففي كتابو ىذا كاف ،الكبيرة التي كاف يتمتع بيا

الحتالؿ الجزائر كما  ف كاف القصد مف خالليا دعوة مموؾ اورباو بغض النظر إ القالع العسكرية
 حوفر  و لمجزائر ىوكرىآخر يدؿ عمى قؼ و ىناؾ مو  .23اسبانيا الفتداء اسراىـ ألغنياءىي دعوة 

الذي كاف عمى اىبة االستعداد لتحرير بوباء الطاعوف،  ،(ـ1556-1552يس)ابموت صالح ر 
 .24مدينة وىراف

تسامح الذي كاف يعيشو تبيف لنا مدى ال  المالحظات التي ضمنيا االسير لكتابيواف   
تب عف تاريخ الجزائر بيذا ة لما استطاع اف يكيالحر  ا الجانب مفكف لو ىذاألسير، فمو لـ يىذا 

ىذا عف االسير االسباني الذي ظؿ  .مف حيث دقة المعمومات و الكـ اليائؿ منيا الميـ الشكؿ
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وىراف، و ىناؾ اسير آخر تدؿ كتاباتو عمى بعض  متمسكا برايو و بدينو تمسؾ االسباف بميدنة
 مظاىر التسامح.

 ايمانويل داراندا: -ب

نويؿ داراندا اشير اكما كاف ىايدو اشير اسير اسباني في القرف السادس عشر كاف ايم 
خالصا بؿ كاف بمجيكيا مف اصوؿ اسير في القرف السابع عشر ميالدي، و دراراندا لـ يكف اسبانيا 

، و ـ لدى بحار جزائري1640قع في االسر بالقرب مف ميناء ال روشيؿ الفرنسي عاـسبانية، و إ
نو عمؿ فترة كمجدؼ في احدى سفف الريس عمي بقي كذلؾ لمدة سنتيف في سجونيا عمى أ

ه التجربة بتأليؼ كتاب مشيور عف الجزائر طبع ثماني مرات في اوربا وقد سمحت لو ىذ ،بتشيف
 لـ يتسف لنا االطالع عميو، الجزائر،ثيف عاما، ضمنو فصال عف حياة األسر  في في غضوف ثال

سر تصاحب عادة حاالت االسر و حياة السجوف أف األ روي لنا بعيدا عف تمؾ الجوانب التياذ ي
  تآلؼ ووقتا لمتسمية و التثقيؼ.في الجزائر يعد مدرسة لتعمـ المباقة و ال

الزماني الذي منحو اياه سيده الريس بتشيف في زيارة ذلؾ الحيز لنا يكشؼ  في حيف  
مى قوة عمي بتشيف و ايمانو العميؽ بحرية أال يدؿ ىذا ع .25الكنيسة في كؿ يـو لحضور القداس

فقد اعجب بتشيف كانت قد تخطت البحار الريس ف سمعة اآلخريف حتى و اف كانوا مف أعدائو، إ
ىذا الفرنسييف الذيف مزجوا بيف قوة شخصية بعض  مفعكس العمى و  ،يما اعجاباالوربيوف بو أ

، ولـ يكف ال مسمما و ال الء بأنو كاف يعيش حياة الممحديففقد رموه ىؤ  ،مديفالرجؿ و جيمو ل
 جعؿ كؿ مف كانت لو ميارات وكفاءات معينة اف ، و لو كاف كذلؾ لماذا كاف يحاوؿ نصرانيا

ليستفيد منو ىو بالدرجة االولى ثـ ايالة الجزائر بالدرجة الثانية، ولماذا بنى  .26يعتنؽ االسالـ
.  مسجدا في مدينة الجزائر ال زاؿ قائما و يحمؿ اسمو الى اليـو

عف وصؼ حالة االسرى بؿ االكثر مف ذلؾ يبيف لنا أسير عمي بتشيف لـ يتوقؼ داراندا  
. 27بالسيد المسيح و السيدة مريـ قوية ايمانيـسرىـ في تالمسيحييف االسرى استغموا ظروؼ أ اف

الحرية التامة في اعتقادىـ و  ـسرى المسيحييف انيا كانت ليوضاع األنستنتج مف ىذا الوصؼ أل
 ال غير. الرغاميـ باعتناؽ االسالـ ىي مجرد افتراءاتءات التي روجت اتمؾ االداع
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 كاثكارت:جيمس  -جـ

وقع في اسر االنجميز الذيف قامت ضدىـ  ،اسيرا لداي الجزائر قبؿ اف يكوف كاثكارت 
، عمى متف أوؿ سفينة ـ1785سره في شير جويمية مف عاـ األمريكية، وقد تـ أحرب االستقالؿ 

 لكوف الواليات المتحدة دولة حديثة العيدمريكية تقع في قبضة رياس البحر الجزائريف أ
، عمى مسافة قدرت بثالثة أمياؿ جنوب شرقي رأس سانت وىي سفينة ماريا بوسطف ،االستقالؿب

عمى  ، اذ اطمعفي االسر لمدة احدى عشر عاما في خدمة دايات الجزائرجيمس قي فاسانت، ب
ر االيالة لكوف ميمتو كانت ترجمانا لمداي وواسطة لو مع السفراء خبايا كثيرة في دواليب تسيي

 .االوربييف

التي تظير فييا معالـ االسالـ السمحة مع  ةت الكثير يروي لنا ىذا االسير عف الحاال 
وقبؿ البدء في سرد ىذه المواقؼ نجده ىو قد عاش معززا مكرما في حضرة  األسرىىؤالء 
غراءات الداي لو، االمر بديانتو المسيحية عمى الرغـ مف إ نو ظؿ متمسكافي حيف أ، 28الدايات

تساؽ ضد حكاـ الجزائر و بحارتيا مف عمميـ التي كانت مرة أخرى و الذي يدحض كؿ االتيامات 
في أسيرا كما اف قوة شخصية الدايات في فترة بقائو  جعؿ االسرى يعتنقوف االسالـ كرىا، عمى

ىؤالء ، ولو ارادوا سرى المسيحييفسامح الذي ميز حياة الكثير مف األالقصر توحي بمدى الت
 .غير ذلؾ لفعموا دوف خوؼالدايات 

ـ في حضرة اعظسير لمدة احدى عشرة سنة نجده قد خدـ ىذا االوعمى اساس بقاء  
( و 1791-1766يالة الجزائر و ىـ الداي محمد بف عثماف باشا)الدايات الذيف تعاقبوا عؿ حكـ إ

داث كثيرة خاصة حالداييف السابقيف كانا حافميف بأ ف حكـإ، 29ـ(1796-1791الداي حسف باشا)
، ففي عيد الداي األوؿ شنت ىذه الدولة ثالثة نة الجزائرمدي مف حيث عـز اسبانيا عمى تدمير

بؿ عمى العكس  ،لكف دوف جدوى و تدميرىا اف استطاعت ذلؾ وعيا غارات عمى المدينة إلخضا
ى الكبير غير مأسوؼ و خرجت مف وىراف و المرس خضع لمشروط التي وضعياتالداي جعميا 

ات مالية لخزينة إيالة الجزائر إبتداءا مف سنة الواليات المتحدة فقد كانت تدفع إتاو  عنيا، اما
االسير قد نجح في ادارة المفاوضات بيف الدوليتف اذ توحي نتائجيا بانيا  ، كاف ىذا30ـ1795
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ولكف يعود لو الفضؿ في تقريب وجيات النظر مما يدؿ  كانت لصالح الجزائرييف بالدرجة االولى
 .عمى المكانة التي حظي بيا كػأسير

تي لحالة بعض االسرى ا ير جيمس كاف قد بيف في مذكراتواالس وميما يكف مف امر فإف 
 عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ومنيا: يستشؼ منيا معالـ التسامح االسالمن

مائدة  سيراف مسيحياف يقوماف بتقديـ القيوة، اذ كانا يعيشاف مفكاف يخدـ الداي ومجمسو أ -
 بكثير مف المعيشة في بمدييما. فضؿالداي بؿ وكانت معيشتيما أ

قؿ ظمما و استبدادا مف غيره، في حيف بف عثماف كاف رجال أ ف الداي محمدأخبرنا كاثكارت أ  -
 وىو ما يفسر ،كاف الداي حسف باشا يخشى كثيرا محاوالت االغتياؿ لذا كاف الشؾ دوما يراوده

 ييا االسرى المسيحيوف.بعض الحاالت التي يياف ف

سرى المسيحييف كانوا يتمقوف سير بقولو إف األشار اليو األما أننا نجد في ىذه المذكرات كما أ-
 . فمما العجب مف أفعاؿ المسمميف العذاب مف قبؿ المسيحييف الذيف اعتنقوا االسالـ

 و ال لإلسالـ، إال اف مظاىر نسانية الحاالت التي ال تمت بصمة لإلغـ مف ر نو بالإ 
سرى المسيحييف ى مناسبات عيد االضحى كاف يسمح لألايضا ففي احد التسامح كانت كثيرة

جيمس عمى ذلؾ ، ويزيد يـو الثاني لمعيد يعد عطمة ليـف ال، كما أبالخروج لمتجوؿ في المدينة
، وىذا دوف شؾ 31االنجميزي ؿسيـ القنصزيارة القانصؿ االوربييف و عمى رأب ةمر نو سمح ليـ بأ

 اف كانوا مواطنييـ أو اخبار قناصؿ بمدانيـ اف كانوا غير ذلؾ.لمفت انتباىيـ و افتدائيـ 

سير كاثكارت فاأل العتناقولـ يكف المسمموف وحدىـ مف يريد نشر االسالـ ودعوة الناس  
الحروب الدينية التي اشتعمت  مف المظمـ الجانب تعيد لألذىاف ذلؾيروي لنا قصة مف طراز آخر 

نو عندما برز في مجاؿ الخدمة في القصر كاف اعداؤه وؿ أفي أوربا مع العصر الحديث، اذ يق
 و الفرنسية مغة االسباينةللى كثرة المطالعة نتيجة خبرتو با؛ حتى لجأ إيتكاثروف يوما بعد يـو

وىكذا اصبح  اإلسالـف ابرزىـ مسيحياف اعتنقا فكا لـ يكف اعداؤه مف الجزائرييف ، ووقتو شغؿل
صيب بمرض نقؿ جراءه الى المستشفى حيث قاـ فراشو و أير في نكد شديد حتى لـز ساأل
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يحثونو عمى العودة العتناؽ المذىب لكف بالمقابؿ كانوا سباف عمى رعايتو و البرتغاليوف و اال
 .32الكاثوليكي  وزيارة الكنسية

قبؿ اف يصبح مف الشخصيات المحبذة  لألسيرالتي حدثت نالحظ مف خالؿ ىذه القصة  
  يدة تتجمى مف خالليا معالـ التسامح و منيا: أمور عدلدى الداي 

 ية تقـو برعاية االسرى المسيحييف.كانت ىناؾ مستشفيات مسيح  -1

 بحرية تامة. المسيحيةف القائميف عمى المستشفى كانوا يمارسوف شعائرىـ إ  -2

ذاىب سالـ فقط بؿ حتى ضد المنيـ كانوا يبشروف بالمسيحية الكاثوليكية ليس ضد االإ -3
 ة و االرثوذكسية.يتروتستانالمسيحية االخرى كالب

 وربيوف.لضرورة جزائريوف بؿ ىناؾ مسمموف أمف كاف يمارس التعذيب و االضطياد ليسوا با -4

 المطالعة و غيرىا.مف االسترخاء  و  رسات اليوميةاؾ ىامش كبير مف الحرية في المماىن  -5

التي وجدت في مدينة في مذكراتو ىذه وصفا لممؤسسات الكاثوليكية  يبيف كاثكارت 
 ،مستشفيات اسبانيةفي حييف، تتمثؿ ىذه المؤسسات مة عمى خدمة األسرى المسيئالجزائر و القا

و دير لمفرنسييف تكمف ميمة  اىبيـ يقدموف لممستشفى دوف تمييز.سرى بمختمؼ مذفكاف جميع األ
 ،لسجوفداخؿ ا الصموات اقامة و  تقديـ دروس الوعظ و االرشاد في الكينة الفرنسييف مف خاللو

ترؾ لنا  ،وىناؾ اسير آخر مف جنسية أخرى .33قامة القداسفضال عف التوجيو الروحي و إ
 .مذكراتو التي ال زالت شاىدة عمى المعامالت الحسنة التي عومؿ بيا ىو و غيره مف االسرى

 :بفايفر سيمون -د

 الجراحة ف مولعا بعمؿـ، كا1810األلمانية حوالي عاـ ولد سيموف بمدينة راينييسف  
عمو يحمي السفف التجارية مف  فانجذب إلييا،  ، ولكنو سرعاف ما اىتـ بشؤوف البحرةالطبي

يف الموانئ التي زارىا سيموف و كاف مف ب التي كانت رائجة في ذلؾ العصر عمميات القرصنة
 ـ،1825غضوف شير جويمية مف عاـ و ىناؾ في احدى خرجاتو لمتنزه في  ،التركيزمير ميناء أ

الى الجزائر عمى  انكشارية التي بدورىا ارسمتو و رفاقو القي عميو القبض مف قبؿ فرقة عسكرية
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كثيرا مف الشفقة و الرحمة جراء ما حصؿ  األخير ظير، أمتف سفينة جزائرية ربانيا انجميزي مسمـ
قوؿ بؿ وعاممو كما ي أثناء الرحمة،فاقو الف خدوشا عمى وجو الزالت ماثمة لمعياف يفر و ر البف

برفؽ دوف إكراه، كاف حظ  سالـير السفينة كما دعاىـ العتناؽ اإلاالسير معاممة انسانية عمى ظ
حسف بكثير مف حظوظ بعض االسرى فقد التحؽ لمعمؿ بمطبخ الوزير) الخزناجي( ولـ سيموف أ

 بعض أفراد االخير طبيبو الخاص نظير البراعة التي ابداىا في معالجة الوزير و يمبث حتى عينو
 عائمتو.

اف المذكرات التي تركيا لنا بفايفر ىذا األسير االلماني ليي مف األىمية بمكاف، لذا لـ  
ـ، مف طرؼ عالـ فرنسي 1854تعر اىتماما في البداية و لكف عندما تـ العثور عمييا سنة 

ـ، بالمغة االلمانية 1832بعات عديدة عمى أف أوؿ إصدار ليذا الكتاب كاف عاـ طبعت الى ط
 .34تحت عنواف رحالتي و سنوات أسري الخمس في الجزائر

ف أدوف قبيؿ دخوؿ الفرنسييف الى الجزائر نو تحصؿ عمى حريتو أ يروي لنا سيموف  
كما انو عمؿ  .التي قدمت لو قو رغـ االغراءاتاعتنيـو في ا يعتنؽ االسالـ و انو لـ يرغب ذات
ف ىذا الباي وكانت ىذه الفترة قصيرة أل ،لتيطريزراؽ باي املمدة اسبوعيف خزندارا لمصطفى بو 

، وىو ما 35ذلؾالباي بقرر محاربة الفرنسييف لذا طمب بفايفير مف الباي المغادرة الى بمده فقبؿ 
سواء في المنصب ، الذي حظي بو يدؿ عمى المعاممة الحسنة التي عومؿ بيا و التسامح الكبير

، عالوة عمى منحو حريتو و المغادرة لبمده سالما لوالتي تركت حرية االعتقاد  الذي حظي بو أو
 .رغـ احتالؿ بني جمدتو لمجزائر

تـ معاقبتو  الفاشمة لميروب عندما توحاولنستنتج مف حياة ىذا االسير و خاصة في م
لـ يتـ نقمو الى العمؿ في ورشات البناء و  .36بالضرب عمى القديميف حتى افقده ذلؾ وعيو

اـ قف وبعد أ الموانئ بؿ بقي في القصر، وىو ما اتاح لو عيش أحسف بكثير مف بعض األسرى، 
ف في في غرفتيف كبيرتي لى العمؿ كطبيب خاص لو اذ تـ اسكانوا بمعالجة الوزير الذي شفي نقؿ

وتـ منحو ثياب جديدة و ثمينة قطنية منيا قميص رفيع   ،القصر مفروشة بزرابي جميمة و مزينة
 .37و تـ تخصيص غالميف يسيراف عمى خدمتوؿ ما لذ و طاب أصبح يأك و
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سوى الممؿ فقد بدا بالرسـ و صنع  شيءيذكر اف حياتو كانت ىادئة و لـ يكف يشكو مف 
وى ر  وقد ،و تـ احضار معمـ ليعممو المغة التركية، ىذا عف حياة سيموف  ،الت لمعب الصغارآ

ف عدـ وجود طبيب يحؿ فا مخو  يطمؽ سراحو و لكنو تردد فلنا أنو ألح عدة مرات عمى الوزير أ
ف ف يطمؽ سراح اليونانييف الثالثة االب الذي بمغ ممحمو، عند تأكده مف طيبة الوزير طمب منو أ

ويبقي  الشيخ و اليوناني الثالث  ف يطمؽ سراحو آخر و لكف الوزير قرر أ الكبر عتيا و ابنو
اما أف لى تونس لتقريب المسافة كاف لز و بما أف السفر إلى أزمير يتطمب السفر إاالبف عنده، 

لما رأى منظر الشيخ الحزيف وىو يكفكؼ دموعو راجيا اياه و يرافؽ االبف أباه برا، فقبؿ الخزناجي 
يحوي عمى ثالثمائة  كيسا ـأعطاىزاد عمى ذلؾ فو متوسال إليو بإطالؽ سراحيما االثنيف معا 

ف الوزير كاف في حاجة ىذا عمى التسامح في ظؿ االسالـ إ ال يدؿأ .38دوالر لمتطمبات السفر
تمـ فدية، بيد أنو و يسيعيـ أطامعا في الماؿ حتى يبماسة لخدمة ىؤالء في قصره و لـ يكف 

كاف التسامح دائما عطاىـ حريتيـ التي ال تقدر بثمف لقد بمبمغ كبير مف الماؿ و قبؿ ذلؾ أ مدىـأ
 .نسانيةسيد ىذه المواقؼ التي ىي إسالمية قبؿ اف تكوف إ

 سرى الذين اعتنقوا االسالم:عداد األأات عن بعض االحصائي -4

سابقا أف الدراسات الغربية ظمت تتجاىؿ دخوؿ المسيحييف لإلسالـ و راحت تختمؽ ذكرنا  
ع في الجاه و المنصب و لـ تكف سوى طم الحجج و البراىيف لكي تثبت اف ىذه اليجرة الكبيرة

د االسرى اعدبعض أ تخص راالستاذ مروش لمنو بيا دنا ولكف نجد ثـ أرقاما أفا أيضاالثروة 
مسيحي اعتنؽ  284 ،ـ 1700و  1560ما بيف سنتي  إذ يوجد اإلسالـالذيف اعتنقوا االسباف 

، ويقوؿ اف ىذا العدد سب وثائؽ محاكـ التفتيشاعتنقتو بحريتيا، وىذا ححالة  84االسالـ منيـ 
 .39بعيد كؿ البعد عف االرقاـ الحقيقية

ـ إثنا 1619بمغ في الجزائر سنة  40وىناؾ احصاءات أخرى تقوؿ بأف عدد االعالج 
ألمانيا،  857دخؿ االسالـ  فعشر الؼ عمج، ففي عشر سنوات السابقة ليذا التاريخ كاف مم

 ،مف شرؽ أوربا 150مف االراضي المنخفضة  6ىمبورغيا، و 138و فرنسيا 58انجميزيا و  300
غضوف ستة سنوات ابتداءا ي سرى اذ تقوؿ اف فبأرقاـ عف عدد األ أما القنصمية الفرنسية فتزودنا
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أسيرا االسالـ،  عمى  149فرنسي مف طرؼ البحرية الجزائر اعتنؽ منيـ 1331سر أ 1628مف 
اف صاحب ىذه االحصاءات  يقوؿ اف عدد معتنقي االسالـ في كؿ عاـ كاف حوالي خمسمائة 

جمعيا، كما  و تبقى ىذه االرقاـ غير ثابتة تنتظر اسيامات الباحثيف لمتدقيؽ فييا و.41مسيحي
تعد االحصاءات التي تخص المسمميف االسرى في أوربا خاصة في فرنسا و اسبانيا ىي االخرى  

 لنفض الغبار عنيا.أيضا التفاتة تنتظر 

  خاتمة:

التسامح الكبير ب التي أضمت ىؤالء تكاد تكوف ىذه الممحة الموجزة عف ظالؿ االسالـ 
كؿ المعامالت االسالمية التي استقطبت اآلالؼ مف قبؿ القيـ االنسانية مجرد ومضة ال توضح 

ألسرى  المسيحييف العتناؽ ىذا الديف، ذلؾ انيا كانت مف خالؿ ما كتب في بعض المذكرات
أوربييف دوف أخرى، وىذا الف المقاـ ال يكفينا و حتى الزماف كذلؾ، فيؤالء اعترفوا عف قصد أو 

وكتاباتيـ التي طبعت مف أجؿ مآرب أخرى  ، دونو بالتسامح االسالمي مف خالؿ معامالتيـ
تضمنت ذلؾ، في حيف أنيـ لـ يقارنوا أبدا بيف حياتيـ التي قضوىا بالجزائر العثمانية، وحياة 

، وىو تحيز وىؤالء أكثر مف أولئؾ عمى متف السفف كمجدفيفالمسمميف األسرى في أوربا أو 
يرا ما كانت معزولة أو تدخؿ في اطار واضح فنحف ال ننكر انو كانت ىناؾ معامالت قاسية و كث

كاف دخوؿ المسيحييف فمماذا  لمثؿ، ولو كانت االمور كما صورىا ىؤالءاالنتقاـ  و المعاممة با
    . أفواجا أفواجا لإلسالـ
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