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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

أسس حوار احلضارات يف االسالم

ملخص

للحوار جملة من الشروط والضوابط واألسس، إذا التزم بها الحوار بين الحضارات، على مستوى العالم 
االسالمي، أمكن الوصول الى نتائج ايجابية تخدم في المقام األول، المصالح العليا لألمة االسالمية 
المصالح ولنصرة هذه  للدفاع عن هذه  المبذولة على مستويات كثيرة  الجهود  وقضاياها، وتعزز 
القضايا، وتدعم العالقات الدولية وتقويها، وتسهم في اقرار األمن والسلم واالستقرار في العالم، وترفع 
من شأن قيم ومبادئ التعايش بين بني البشر كافة. وبذلك يؤتي الحوار ثمرته المرجوة، ويساهم 
في تعزيز التعاون االنساني، وفي تعميق مفهوم التعايش بين االمم والشعوب، وإشاعة قيم الحوار 
على جميع المستويات، وفي ذلك الرد الموضوعي على دعاة الصراع الحضاري، وعلى أنصار الصدام 
بين الحضارات والثقافات الذين ينشرون الرعب بين المجتمعات االنسانية، ويهددون العالم بأفكارهم 

الهدامة وأفعالهم المخربة.          
ثم إن األصل في الحضارات، الحوار ال الصراع، وأن على كل طرف عليه أن يلتزم بآداب الحوار 
وشروطه وضوابطه، ويحترم الطرف اآلخر، ويقدر مرجعيته وخصوصيته الثقافية، واإلسالم خير 
حضارة وضعت أسس حوار الحضارات وعززت هذا الحوار على مدار التاريخ اإلنساني، كما أن اإلسالم 
يرفض المركزية الحضارية وإلغاء الحضارات األخرى وإن كانت ضعيفة، كما يرفض أيضًا تهميش 
الحضارات وسيطرة حضارة واحدة على العالم، ونقصد بذلك المثل األخير حضارة الغرب، وسلوكها 

في الواقع، في جميع مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واألخالقية .. 
الكلمات  الدالة : الحوار، حوار الحضارات، صراع الحضارات، اإلسالم وحوار الحضارات.

Abstract 

The dialogue has a set of conditions, rules and principles. If it is committed to dialogue among civilizations, in the Islamic 
world, positive results can be reached that serve primarily the supreme interests of the Islamic Ummah and its issues, 
and promote efforts at many levels to defend these interests and support these issues. Strengthen international relations 
and contribute to the establishment of security, peace and stability in the world and raise the values and principles of 
coexistence among all human beings. And thus contribute to the promotion of humanitarian cooperation, to deepen the 
concept of coexistence between nations and peoples, to spread the values of dialogue at all levels, and in this objective 
response to the advocates of civilizational conflict and to the supporters of the clash of civilizations and cultures that 
spread terror among human societies and threaten The world with destructive ideas and destructive actions.

Foundations of Dialogue of Civilizations in Islam
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مقدمة

يؤكد الفالسفة وأصحاب الفكر، على أن احلوار من أهم أدوات 
التواصل الفكري واحلضاري والثقايف واالجتماعي واالقتصادي 
الفكر  على  االنفتاح  –احلوار-  ويتضمن  احلياة،  تتطلبها  اليت 
ولعله  وأفكار،  اجتاهات  أو  معلومات  من  لديه  ما  وفهم  اآلخر، 
وسيلة لتنمية التفكري املشرتك، ويف ذلك أيضًا إمكانية التغلب 
األفكار  توليد  إىل  وسبيل  الواحد،  البشري  العقل  قصور  على 
احلوار  ويكتسب  واجلمود،  واالنعزالية  االنغالق  عن  والبعد 
سوء  عن  وبدياًل  والتعاون  للتآلف  وسيلة  كونه  من  أهمية 

الفهم والتقوقع والتعسف.
بهدف  أكثر  أو  اثنني  بني  متكافئة  تواصلية  عملية  واحلوار 
املفاوضة  أو  اجلدل  عن  بعيداً  واليقني؛  احلقيقة  إىل  الوصول 

واخلصومة والتعصب.
عند  أنه  ذلك  نبيلة؛  ومقاصد  سامية  دالالت  ذو  كذلك   وهو 
واجتماعية  علمية  مرتبة  ذو  ومفكريهم:  املسلمني  علماء 
اجلدل  عن  بعيداً  واإلنصاف  باالعتدال  يتيمز  بالغة،  ودينية 
واملناظرة واملناقشة، وهي مصطلحات كثرياً ما نراها تستعمل 

مرادفة للحوار يف استعماالت غري مقصودة•.
أو هو حالة  الظروف،  وليد ظرف من  ليس  وحوار احلضارات 
وضرورة  مستمرة  حالة  ولكنه  ما،  مرحلة  تقتضيها  طارئة 
مؤكدة، الرتباطه حبياة اجملتمعات االنسانية يف مجيع أحواهلا، 
اىل  احلاجة  وتشتد  أوضاعها،  التوترات  تسود  حينما  خاصة 
وسيلة فعالة للتخفيف من حدة النزاعات والصراعات، ولكسر 

اجلمود يف العالقات االنسانية الذي يؤدي اىل نشوب األزمات.
مفهوم احلوار يف اللغة 

أصل كلمة )احلوار( هو : )احلاء ـ الواو ـ الراء ( ... وقد بني ابن 
فارس يف ) معجم املقاييس يف اللغة ( أن : )احلاء والواو والراء( 
، والثالث أن يدور  الرجوع  ، واآلخر  : أحدها لون  ثالثة أصول 

الشيء دوراً.)1(
وتعود أصل كلمة احلوار إىل )احَلْور( وهو الرجوع عن الشيء 
بعد  النقصان  واحلْور  كار(،  بعدما  حار   ( يقال:  الشيء،  وإىل 
الشريف:)  احلديث  ويف  حال،  إىل  حال  من  رجوع  ألنه  الزيادة 
بعد  )النقصان  من  معناه  الكور()2(  بعد  احلور  من  باهلل  نعوذ 
الزيادة(، التحاور: التجاوب، تقول: كلمته فما حار إلي جوابًا، 
 : ()4(، أي  إنه ظن أن لن حيور   ( )3(، قال تعاىل  أي: ما رد جوابًا 
واحملاورة:  الكالم،  يرتاجعون  أي:  يتحاورون  وهم  يرجع)5(،  لن 

مراجعة املنطق والكالم يف املخاطبة.)6(

ويف أساس البالغة: )حاورته: راجعته الكالم، وهو حسن احلوار، 
وكلمته فما رد علي حمورة( )7(.

 ..  )8(  ) الكالم بينهم  : تراجعوا  القاموس احمليط ) حتاوروا  ويف 
وقد ورد ذلك أيضَا يف املعجم الوسيط.)9(

ومراجعة  اجملاوبة   ( باحملاورة  فيقصد   : العروس  تاج  يف  أما 
النطق والكالم يف املخاطبة (. )10(

واجملادلة  اجملاوبة   : لغة  احلوار  أن  إىل  آخرون  ذهب  وقد 
واملراجعة .)11(

مفهوم احلوار يف االصطالح

ُيعّرف احِلوار ِبأّنه ُمناقشة الكالم بني األشخاص بهدوٍء واحرتام 
ب ِلرأٍي ُمعنّي أو ُعنصرّية، وهو َمطَلٌب من َمطاِلب  ودون تعصُّ
األشخاص  بني  الّتواصل  يتّم  طريقه  َفَعن  األساسّية؛  احلياة 
ِلتباُدل األفكار وَفهِمها.)12( ُيستخَدم احِلوار ِللكشف عن احلقيقة 
َفَيكِشف كّل طرف من امُلتحاورين ما َخِفَي على الّطرف اآلخر، 
وهو احِلوار ُيشبع حاجة اإلنسان، وَيسمح له ِبالّتواصل مع البيئة 
احمُليطة واالندماج ِبها، إضافًة إىل أّنه يساعد على التعّرف على 
احلوار  تعريف  ميكن  للُمتحاورين.)13(  امُلختلفة  الّنظر  وجهات 
أيضًا بأّنه َتعاوٌن بني األطراف امُلتحاورة ِبهدف َمعرفة احلقيقة 
َخِفَي على  والوصول هلا، وفيه يكِشف كّل طرف عن كّل ما 
املناظرة  وضعت  )إّنا  الذهيب:  احلافظ  َيقول  اآلخر،  الّطرف 
وتنبيِه  دونه،  ملن  العلَم  األذكى  العاِل  وإفادِة   ، احلقِّ لكشف 
ِبعنى  احِلوار  جاء  الكريم  القرآن  ويف  األضعَف(،)14(  األغفَل 

اجمُلادلة باحُلسنى.)15(
وهو نوع من احلديث بني شخصني أو فريقني، يتم فيه تداول 
دون  أحدهما  به  يستأثر  فال  متكافئة  بطريقة  بينهما  الكالم 

اآلخر، ويغلب عليه اهلدوء والبعد عن اخلصومة والتعصب.)16(
احلوار هو : أن يتناول احلديث طرفان أو أكثر عن طريق السؤال 
النقاش  فيتبادالن  اهلدف،  أو  املوضوع  وحدة  بشرط  واجلواب، 
أمر معني، وقد يصالن إىل نتيجة وقد ال يقنع أحدهما  حول 

اآلخر ولكن السامع يأخذ العربة ويكّون لنفسه موقفا.)17(
موضوع  حول  فريقني،  أو  شخصني  بني  حمادثة   : هو  احلوار 
الوصول إىل  به، هدفها  لكل منهما وجهة نظر خاصة  حمدد، 
النظر،  وجهات  تطابق  من  ممكن  قدر  أكرب  إىل  أو  احلقيقة، 
العلم  على  يعتمد  بطريق  التعصب،  أو  اخلصومة  عن  بعيداً 
والعقل، مع استعداد كال الطرفني لقبول احلقيقة ولو ظهرت 

على يد الطرف اآلخر.)18(

The other is respect for the other party, and its cultural heritage is appreciated. Islam is the best civilization that established 
the foundations of the dialogue of civilizations and strengthened this dialogue throughout human history, and Islam 
rejects And rejecting the marginalization of civilizations and the domination of one civilization over the world. In other 
words, the Western civilization, and its behavior in practice, in all spheres of political, economic and moral life.

Keywords:Dialogue, dialogue of civilizations, clash of civilizations, Islam and dialogue of civilizations. 
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معينة،  قضية  حول  أكثر  أو  طرفني  بني  حديث   : هو  احلوار 
اخلصومة  عن  بعيداً  احلقيقة،  إىل  الوصول  منها  اهلدف 
فيها  ُيشرتط  وال   ، إقناعية  علمية  بطريقة  بل  والتعصب 

احلصول على نتائج فورية.)19(
صراع احلضارات             

 Samuel هنتنجتون  صامويل  كان   ،1996 عام  حتى 
Huntington واحداً من الباحثني البارزين الذي اجتهد لصياغة 
رؤية تفسريية، باالستناد إىل جمريات الواقع احلضاري الذي 
يعيشه العال، وبا أن كل رؤية تفسريية تنطلق من معطيات 
واقعية وعقلية، فإن هنتنجتون يعتمد مقولة )الصدام( كتعبري 
عن حلظة الصراع الذي جيري وسيستمر يف أرض الواقع، لكي 
تكون هذه املقولة ذات دالالت عامة ومشولية فإنه حيقنها بقوة 
داللية مضافة لتصبح أكثر تعبرياً عن جوهرية هذا الصدام، 
الكوني،  الصدام  إىل  احلضاري  الصدام  فمن  مشوليته،  واتساع 
كلي  صدام  إىل  ثالثة  أو  طرفني  بني  اجلزئي،  الصدام  ومن 
ويفرتض  تشكيالتها.  بختلف  البشرية  القوى  فيه  تشرتك 
هنتنجتون )التغيري والصدام( هو جمال ))احلضارات(( فالتغيري 
جيري يف وضعية احلضارات، والصدام سيكون فيما بينها، وهنا 
التنابذ  وإنزال  احلضاري،  والتواؤم  االنسجام  لرؤية  إقصاء 
مساس  ذات  مفاهيم  مثة  الفعلي.  الواقع  حيزات  إىل  والتنافر 
)هنتنجتون(  كتاب  فيه  يشتغل  الذي  العام  باخلطاب  مباشر 
وهي: مفهوم احلضارات، مسألة احلضارة الكونية، العالقة بني 
التأصيل  احلضارات،  بني  املتغري  القوى  ميزان  والثقافة،  القوة 
للحضارات،  السياسية  البنية  الغربية،  غري  اجملتمعات  يف 
اإلسالمية،  العسكرية  الغرب،  عاملية  تولدها  اليت  الصراعات 
حروب  أسباب  الصينية،  للقوة  املنحازة  واالستجابات  التوازن 
ومستقبل  هلا  احملركة  والعوامل  احلضاري  التقسيم  خطوط 

الغرب وحضارات العال. 
وهي  اإلنساني،  الوجود  قدم  قدمية  إذن  )التصادم(  فكرة  إن 
العالقات  وبطبيعة  العصر  بثقافة  بآخر  أو  بشكل  تتأثر 
العلمي  الفكر  الدولية يف اجملتمع اإلنساني فضاًل عن تغريات 
الفكرية  الغربية،  األدبيات  يف  التصادم  فكرة  أما  والفلسفي، 
والسياسية والفلسفية واليت تطرح العالقة بني الشرق والغرب 
كونها عالقة تصادمية، أو ستكون كذلك فإنها طرحت قبل 
هنتنجتون، كتحصيل حاصل لنظريات أو تصورات تفسريية 
تستشرف العالقة بني الشرق والغرب عامة واإلسالم والغرب 
بشكل  ولو  التصادم،  غارودي  روجيه  أن  وجدنا  وقد  خاصة، 
سريع، يقول غارودي يف مطلع كتابه: )األصوليات املعاصرة، 
أكانت  األصوليات  كل  األصوليات  إن  ومظاهرها(،  أسبابها 
إسالمية،  أم  يهودية  مسيحية  ستالينينية،  أم  تقنوقراطية 
يف  فانتصاراتها،  املستقبل،  على  األكرب  اخلطر  اليوم  تشكل 
واألكيد  املتبادل  الدمار  بني  إال  اخليار  فيه  لنا  يعد  ل  عصر 
يف  البشرية  اجملتمعات  كل  حتبس  أن  ميكناه  احلوار،  وبني 
حنو  متجهة  وبالتالي  نفسها،  على  منغلقة  متعصبة  مذاهب 

واملفكرين  الباحثني  من  العديد  هناك  إن  كما  املصادمة، 
الغرب  بني  القادم  التصادم  رؤية  استشرقوا  قد  الغربيني 
تفسريه  لتعزيز  طروحاتهم  هنتنجتون  اعتمد  وقد  واإلسالم، 
إىل  إال  ينظر  ال  هنتنجتون  إن  القادم.  احلضاري  للصراع 
العال  األسلمة يف  أو  اإلسالم  السلبية من ظهوريات  اجلوانب 
اآلخذة باالزدياد، وهو يف الوقت الذي يتابع ظهوريات اإلسالم 
أحداث  على  يركز  نراه  مهم،  أمر  وذلك  الغربية،  الدول  يف 
فاته  وهل  واإلسالم،  الغرب  بني  العالقة  عنف  تعكس  ووقائع 
العال،  الغربية يف  أن هذه األحداث هي نتاج ملاكنة السياسة 
إن ما حدث عام 1991 حني شنت القوات العسكرية األطلسية 
نتاجًا  كان  وشعبًا،  وطنًا  العراق،  ضد  املدمرة  الشعواء  حربها 
أن  كما  املنطقة،  يف  غربية  سرتاتيجية  سياسية  لقصدية 
ما حدث وما زال حيدث وما زال يف كوسوفو هو اآلخر نتاجًا 
إلرادة سياسية بالدرجة واألساس، وقد اعتاد الغرب أن يتحني 
املرحلية  االيديولوجيات  وُينضد  األفكار،  ويصطاد  الفرص 
املهم  إن  الثقايف،  أو  احلضاري،  التصارع  حالة  إىل  بها  ليصل 
وتأمني  االقتصادية  مصاحله  هو  للغرب  بالنسبة  واألساس 

احتياجاته املادية حلياته ال أكثر.)20(
 حوار احلضارات

أما حوار احلضارات فإّنه حالة من التشاور، والتفاعل، والقدرة 
على التكيف بني الشعوب املختلفة با حتمله مجيع األطراف 
األفكار  مجيع  مع  التعامل  على  والقدرة  خمالفة،  أفكاٍر  من 
هذا  من  اهلدف  ويكون  والثقافّية،  والدينّية  السياسّية  واآلراء 
واالحتكاك  والتفاعل  والتواصل  التعارف  على  القدرة  احلوار 
احلضارات  قيم  من  االستفادة  وميكن  الشعوب،  بني  احلضاري 
سطور  ويف  احلضاري،  احلوار  حصول  عند  وتبادهلا  املختلفة 
حوار  عن  التفصيل  من  بشيٍء  سنعرفكم  التالي  موضوعنا 

احلضارات.
قديم  تقليد  وهو   – أهميته  احلضارات  بني  احلوار  اختذ  لقد 
الثانية، حتت  العاملية  – بعد احلرب  السلم واحلرب  أزمنة  يف 
ولقد  واإلقليمية.  الدولية  املنظمات  وبعض  اليونسكو  رعاية 
الثقايف واالجتماعي  العقود السالفة باملناخ  تأثر هذا احلوار يف 
كان  إذ  أنذاك،  سائداً  كان  الذي  والسياسي؛  واالقتصادي 
القطبية بكل ما يتضمنه ذلك من  حواراً يف نظام دولي ثنائي 
معان)21( أما بعد األحداث اهلائلة واليت تسارعت ما بعد أحداث 
احلادي عشر من سبتمرب سنة2001، فقد تغريت ظروف احلوار 
“متوضعت  فقد  جذرية،  بصورة  وتطبيقاته  احلضارات  بني 
املتميز  اجلديد  الدولي  النظام  من  حيز  يف  الدولية  العالقات 
بأحادية قطبية ُتهيمن عليه دوال غربية مثل الواليات املتحدة 
بالعال  أحادية قطبية مهيمن عليها ممثلة  األمريكية مقابل 

اإلسالمي والعربي منه حتديدا.)22(
والتثاقف  التفاعل  من  درجة  إىل  احلوار  مصطلح  ويشري 
والتعاطي اإلجيابي بني احلضارات اليت تعتين به، وهو فعل ثقايف 
االختالف،  واجب  يكن  ل  إن  االختالف  يف  باحلق  يؤمن  رفيع 

15
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ويكرس التعددية، ويؤمن باملساواة. وعليه فإن احلوار ال يدعو 
املغاير أو املختلف إىل مغادرة موقعه الثقايف أو السياسي، وإنا 
الكتشاف املساحة املشرتكة وبلورتها، واالنطالق منها جمدداً. 
على أن الباحثني يربطون أحيانا احلوار باحلضارات ويلحقونه 
جيعل  الذي  الكالسيكي،  بالتصنيف  أسوة  بالثقافات  آخر  حينا 
عن:  عبارة  فالثقافة  للثقافة..  وبلورة  جتسيدا  احلضارة  من 
متتاز  اليت  البشرية  اجملموعات  ومعتقدات  وتقاليد  عادات 
االستجابات  جمموع  آخر  بعنى  أنها  كما  مستقرة،  بسمات 
وجوده  ضرورات  الشعوب  من  شعب  بها  يواجه  اليت  واملواقف 

الطبيعي با حتمله من عادات ومعتقدات وآداب.)23(
لتلك  العملي  التجسيد  بكونها  تعرف  ما  فكثرياً  احلضارة  أما 
خالفا  العمومية  إىل  تنزع  بالتالي  وهي  واملواقف  االستجابات 
– أي  أننا نعين بها  للثقافة اليت تنزع إىل اخلصوصية ، كما 

احلضارة – ” ذلك الطور األرقى يف سلم تقدم اإلنسان.)24(
املوجودة  املفاهيم  بأنها جمموعة  ـ  أي احلضارة  ـ  أيضًا  وتعّرف 
عند جمموعة من البشر، وما ينبثق عن هذه املفاهيم من ُمثل 
املشكالت  تعاجل  ومؤسسات  وقوانني  ونظم  وأفكار،  وتقاليد 
من  بهم  يتصل  وما  البشرية  اجملموعة  هذه  بأفراد  املتعلقة 
مصاحل مشرتكة، أو بعبارة خمتصرة ” مجيع مظاهر النشاط 

البشري الصادر عن تدبري عقلي.)25(
أن   ”: القائل  التعريف  ذلك  احلضارة  تعريفات  أمشل  أن  بيد 
فهي  والثقافة؛  للمدنية  الشاملة  احلصيلة  تعين  احلضارة 
وهو   )26( واملعنوية  املادية  وأناطها  صورها  يف  احلياة  جمموع 
: املادة والروح، حتى  تعريف يشري إىل جناحي احلضارة، وهما 
تالئم فطرة اإلنسان، وتتجاوب مع مشاعره وعواطفه وحاجاته، 

كما أنه يشري أيضًا إىل عناصرها اليت ميكن حصرها يف:)27(
شروط احلوار احلضاري

أن  فيجب  احلضاري،  احلوار  يتحقق  لكي  باآلخر  االعرتاف 
يعرتف أطراف احلوار ببعضهم البعض، حيث إّن احلوار يتطّلب 
قبواًل مبدئّيًا من كافة األطراف حبقه يف الوجود، وخصوصيته 
مقوماته،  على  باحلفاظ  وحقه  تغيريها،  ألحد  ينبغي  ال  اليت 
أننا  يعين  ال  باآلخر  واالعرتاف  املتعاقبة،  أجياله  عرب  وتناقلها 
ندرك وجود احليوانات واجلمادات واألشياء األخرى من حولنا، 
وإّنا يتطّلب حصول تقارب بني املتعارفني، واالقتناع بأّن كل 
إىل  يؤدي  ذلك  وغري  اآلخر،  عن  خمتلف  احلوار  أطراف  من 
حماولة كل طرف غزو وتدمري الطرف اآلخر، مما يؤدي إىل 
عيش العال بالصراع والصدام الدائم بعيداً عن احلوار والتعارف. 
تبادل  هناك  يكون  أن  هو  احلضاري  التبادل  احلضاري  التبادل 
لكل طرف من أطراف احلوار حبق إبداء الرأي، وتوضيح موقفه 
من األمور اليت يتم احلوار حوهلا مهما كان هناك اختالف يف 
صيغة  على  كلمة  العربّية  اللغة  يف  واحلوار  النظر،  وجهات 
أن يتحقق بوجود طرف  الذي ال ميكن  فعال، وهي مجع فعل 
هذا  سيصبح  وإال  األطراف،  من  بجموعة  ولكن  فقط،  واحد 

احلوار عبارة عن إلقاء درس أو حماضرة، أو فرض رأي معنّي 
أو  القّوة  عقوهلما  إىل  يضيف  وال  املستمع،  وال  املتكلم  يفيد  ال 

الفرصة للتعبري عن الرأي.
أما َمفُهوَم اإلسالِم للِحواِر احلَضاريِّ ينُبُع ِمن ُرؤَيِته الَواِضحِة 
ال  املسِلِم  فَعِقيَدُة  الِكتاِب.  أهِل  ِمن  املسِلمني  َغرِي  مع  للتََّعاُمِل 
َا  بمِ ُسوُل  الرَّ �َءاَمَن  تعاىل:  قال  يًعا،  مَجِ سِل  بالرُّ آَمن  إذا  إالَّ  تكَتِمُل 
َل  همِ  وُرُسلمِ همِ  وُكتُبمِ همِ  وَمالئمَِكتمِ مِ  بمِاللَّ َءاَمَن  ُكلٌّ  نُوَن  والـُمؤممِ همِ 

ِّ
ب رَّ ن  ممِ لَيهمِ  إمِ َل  أُنزمِ

ري�. لَيَك الـَمصمِ ََّنا َوإمِ عَنا وأَطعَنا ُغفَرانََك َرب همِ وَقالُوا َسمِ ن ُرُسلمِ ُق بنََي أََحٍد ممِ
ِّ

نَُفر
ى  )28( لكن َينَبِغي أن ال يكون هناك تَناُزٌل عن الثَّواِبِت حتت ُمسمَّ

الذي جَعَله  اإلنَسانيُّ  التَّساُمُح  ُيفَهم هذا  أو  "ِحواِر احلَضاَرات"، 
أنَّه  على  املسِلِم  َغرِي  مع  املسلِم  لَعالَقِة  َراِسًخا  أَساًسا  اإلسالُم 
ال  اليت  الِكياَناِت  ِمن  ِكياٍن  أيِّ  يف  وَباِن  للذَّ اسِتعَداٌد  أو  انِفالٌت 
اخلُصوصَياِت  على  فالتَّأِكيُد  ين.  الدِّ هذا  َجوَهِر  مع  َتتَِّفُق 
العَقاِئديِة واحلَضاِريِة والثَّقاِفيِة ال َسبيَل إىل إلغاِئها، كما أنَّ 
اإلسالَم ال ُيريُد هلذه اخُلصوِصيَّات أن مَتَنَع التَّفاُعَل احلَضاِريَّ 

عوِب والتََّعاون فيما بينها. بني اأُلَمِم والشُّ
أهداف احلوار احلضاري

1- التعرف على واقع احلوار بني احلضارات يف الوقت الراهن.

تعزيز  يف  اإلسالم  ودور   ، اإلسالم  يف  احلوار  مبدأ  توضيح   -2
احلوار احلضاري.

على  اجلوانب  خمتلف  يف  احلوار  ثقافة  وتعميق  توسيع   -3
الصعيد العاملي.

حلوار  اإلسالمي  العربي  املشروع  تفعيل  على  العمل   -4
احلضارات.

ُأُسٌس وضوابط للِحواِر بني احلَضاَرات

ِب. - أن يكون احِلواُر َقاِئًما على احلَياِديِة، َبعيًدا عن التَّعصُّ
- أن َينَطِلَق املتَحاِوُرون ِمن الَقواِسم املشرَتَكِة، وَيرتُكوا اأُلُموَر 

اليت ال ميكن االتَِّفاُق عليها.
لُكلِّ  الثََّقافيِة  واخُلُصوصيات  املرِجعيَّات  احِلواُر  حَيرَتَم  أن   -

َطَرٍف، وأن َيبَتِعَد عن التَّسلَِّط وإلَغاِء اآلَخِر.
وَينَطِلَق  واالعرِتاُف(،  والتَّعاُرُف  )املعِرفُة  َقاِعَدَة  َيَتبنَّى  أن   -
َجيَِّدًة،  َمعِرفًة  اآلَخِر  عند  ما  وَمعِرَفِة  التَّقاُرِب  َسبيِل  يف  ِمنها 
راَعاِت.  والتَّعاُرِف الذي ُيزيُل َأسَباَب اخِلالَفاِت، وُيبِعُد مَظاِهَر الصِّ
ُر ما مَيِلَكه. وهو ما  ُن ما عند اآلَخِر، وُيقدِّ واالعرِتاُف الذي ُيثمِّ

ُيِعنُي على التَّقارِب والتَّعاوِن.)29(
اُعون إىل َمشُروِعها االجتماعي  - فأبَناُء احلَضارِة اإلسالِميِة، والدَّ
يف َعصِرنا، ُيسلِّمون ُبقَتضى هذه الَقاِعدِة، وكوَنها ِمن ُشُروِط 
جَناِح ِحواِر احلَضاَرات، وال َيطُلُبون ِمن أبَناِء احلَضاَرات اأُلخَرى 
املوِقُف َنفُسه، وإالَّ فإنَّ احِلواَر َسيصِبُح َحِديًثا  إالَّ أن يكون هلم 
اآلَخِر  رِف  الطَّ لَغزِو  َطرٍف  لُكلِّ  حَماَولًة  أو  َواِحٍد،  َطَرٍف  ِمن 
َيِعيُش ِحواًرا  الَعاُل ِصراًعا وِصداًما، وال  َيِعيُش  وَدحِره، وهكذا 
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أسس حوار احلضارات يف االسالم

وال تَعاُرًفا.
"املرَكِزيِة  على  احِلواُر  هذا  َيُقوَم  أالَّ  روِري  الضَّ ِمن  إنَّ   -
احلَضاِريِة" اليت ُتريُد الَعاَل حَضاَرًة َواِحدًة، ُمسيِطرًة ُمهيِمنًة 
الَعاُل  يكون  أن  بيعي  والطَّ اأُلخَرى.  باحلَضاَراِت  َمًة  وُمتحكِّ
بينها،  وتَتَساَنُد  تَتَفاَعُل  األطَراِف،  ِد  ُمتَعدِّ حَضاَراٍت  ُمنَتَدى 
ُمشرَتٍك  هو  ما  ُكلِّ  يف  واألفَكاَر،  والُعلوَم  الثَّقاَفاِت  وتَتَباَدُل 

إنَساني َعاٍم، وبا َيِدُم املصَلحَة الَعامَة للَجميِع.
بيعي أن يكون لدى ُكلِّ حَماِوٍر َينَتمي حلَضاَرٍة  - وإن ِمن الطَّ
باحلَضارِة  ا  ُملمًّ يكون  وأن  به،  حُيِيُط  الذي  للَعاِل  َتَصوٌُّر  ما 
معها،  للتَّفاُعِل  َيسَعى  ثم  إمَكاَناتها.  َتاِرَيها،  َواِقَعها،  اأُلخَرى: 
احِلواُر احلَضاري  َينَطلُق  والتََّفاُهِم معها. وِمن ثمَّ  َفهِمها  ُبغَيَة 

على بَناٍء َأخالِقي.
احلضارات بني احلوار والصراع

ِمن  بفرَتاٍت  ت  مرَّ الَبشريَة  أنَّ  لُنثِبَت  َدِليٍل  إىل  حنتاج  ال  قد 
َماُر  والدَّ املتَعاِقبُة  فاحلُروُب  احلَضاَرات.  بني  املتَواِصِل  راِع  الصِّ
بني  راِع  الصِّ ُوُجوِد  على  واِضًحا  دلياًل  يكفي  عنها  النَّاِتُج 
بالَعالقاِت  والتَّواُصُل  احلَضاريُّ  فاحِلواُر  وباملَقابِل  احلَضارات. 
لمي  السِّ التَّعاُيِش  يف  َكِبرٌي  َدوٌر  له  كان  ياسيِة  والسِّ الثَّقاِفيِة 
عوِب واأُلمِم  بني َكِثرٍي ِمن احلَضاَرات. واأَلصُل يف عالَقات الشُّ
َّا َخلَقَناُكم  ن َُّها النَّاُس إمِ هو التَّعاُرُف والتََّحاوُر، يقول اهلل تعاىل: �يَا أَي
ند  نَّ أَكَرَمُكم عمِ ن َذَكٍر وأُنَثى وَجَعلَناُكم ُشُعوبًا وَقَبائمَِل لمَِتَعاَرفُوا إمِ ممِ

رٌي�.)30( يٌم َخبمِ َ َعلمِ نَّ اللَّ مِ أَتَقاُكم إمِ اللَّ
وليس اأَلمُر كما َزعَم صاِحُب كَتاِب )ِصداِم احلَضاَرات(، الذي 
حَضاَرات)31(.  ِصَداُم  هو  والَغرِب  اإلسالِم  بني  التَّفاُعَل  أنَّ  يَرى 
واُب عكس ذلك، فالتَّفاُعل بني اإلسالِم وأي حَضاَرٍة أخَرى  والصَّ
اإلنَسانيِة  راَكِة  والشَّ التَّعاون  على  قاِئٌم  الَغرب-  -السيما 
املعرِفيِة والثَّقاِفيِة. فَتاِريُخ الَعالقِة بني احلَضاَرتني اإلسالِميِة 
وتَطاُحٍن.  ِصَداٍم  وفرَتَات  وتَفاُعٍل،  حَواٍر  فرَتَاِت  َعَرَف  والَغربيِة 
واحلواُر والتَّقاُرُب ال ميكن أن َيِتمَّ إالَّ حني َيعرَتُف اآلَخُر بَقاُنوِن 
تَداُوِل احلَضاَرات، وأن ُيقرَّ أنَّ احلَضاَرَة ليست حكًرا عليه، قال 
احلَضارَة  أنَّ  صِحيٌح   )32(.� النَّاسمِ بنََي  ُلَا  نَُداومِ َّاُم  اأَلي �وتمِلَك  تعاىل: 
اليوَم ِملٌك للَغرِب كما كانت باألمِس ِملًكا للمسلمني، لكنها 

ٍة َجِديَدٍة! قد تكون َغًدا أُلمَّ
راِع احِلواُر؛ ولَتاليف حتوُِّل اخِلالِف إىل َأزَمٍة،  إنَّ الَبديَل عن الصِّ
َغرَي  َسبيٍل  ِمن  هناك  ليس  الُعنِف،  على  املعَتِمِد  احَللِّ  ولَتاليف 
جوِع إىل نَقاٍش عقالنيٍّ وَجدٍل َمنِطقيٍّ كَمنَهٍج ُمالِئٍم حَللِّ  الرُّ
الَعَمليِة،  باألغراِض  تعنى  اليت  تلك  أي  التَّطبيِقيِة؛  املشاِكِل 

أي. ُل الرَّ ُل الِقيُم ويَتدخَّ حيث تَتدخَّ
يف  عنه  ُث  يَتحدَّ الذي  اجَلديَد"،  الَعامليَّ  "النِّظاَم  ُمصَطلَح  إنَّ 
ماِنعًة  ُمسيِطرًة  واِحَدًة  حَضاَرًة  يعين  الَعامليِة،  اإلعالِم  وَساِئِل 
ا النِّظاُم الَعاملي املنُشوُد فهو ِنظاٌم يقوُم بالِفعِل على  ملا ِسواها؛ أمَّ

التَّعاُيِش بني البشر.

مالمح املشروع اإلسالمي حلوار احلضارات

وِمن  وَحاَجٍة؛  َعالَقِة  وَكاِئُن  واجِتماٍع،  َعقٍل  َكاِئُن  اإلنَساُن 
البداَهِة الُقوُل بأنَّ هذه األحواُل َأحوُج َحاَجِتها اللَقاِءات املتَحاِوَرِة، 
ليكون اجملتَمُع على َبيَِّنٍة ِمن َأمِر َعالَقاِته، وعلى تَناُسٍق ُمؤَتِلٍف، 

وتَفاُهٍم َواٍع، وتَراُبٍط معُقوٍل.)33(
الَبِديَل عن  ِته بأنَّ ِحواَر احلَضاَرات هو  الَعاُل بُرمَّ َيقَتِنُع  وحني 
تَتِسُع  تَزاُل  ال  اليت  اإلسالِميِة  احلَضارِة  على  يَتحتَُّم  ِصراِعها، 
اليت يشَهُد  الَعِريقُة  تلك احلَضارُة  يوم، وهي  بعد  يوما  رقَعُتها 
وَمشُروٌع  َباِرٌز  َدوٌر  هلا  يكون  أن  ديِق،  الصَّ َقبَل  العُدوُّ  بعَراَقِتها 
املشروُع  وهذا  اآلَخِر.  مع  والتَّعاُيِش  احلَضاراِت  ِحواِر  يف  واِضٌح 
ضَواِبَط  إىل  حيَتاُج  اخُلُصوصيِة  َذاِت  احلَضارِة  هذه  ِظلِّ  يف 

روَط. وُشروٍط ألنَّ َطبيَعَة احلَواِر تقتضي هذه الضواِبَط والشُّ
فاحِلواُر حوَل َقضيٍة ما، أو إشَكالياٍت يف الَعالَقِة، حيتاُج -حتى 
ُق  حُيقِّ حنٍو  على  األطَراِف  تواُفِق  إىل  الَياِنعُة-  مَثرَته  ُيثِمَر 
آفاَقه  احِلواُر  ُق  حُيقِّ وبذلك  سَواء.  َحدٍّ  على  اجَلميِع  َمصلَحَة 
ولكن  التَّصاُدِم.  إشَكاليِة  بتَجاوِز  املَتمثِِّل  اأَلهمَّ  َهدَفه  ُق  وحُيقِّ
ُق يف  ذلك ال ميكن أن يتحقق حَضاِريًّا إال ِوفَق اشرتاَطاٍت تَتحقَّ

َطريف أو أطراِف احلواِر، وهذه الشروط تَتمثَُّل فيما يلي:
االعرتاف باآلخر

املتَباَدِل، وال يكون بني  االحرَتاِم  َقاِئًما على  احِلواُر  أن يكون  أي 
َطَرٌف مُيلي  ُمهيِمَنٌة، وال  َقويٍّ وَضِعيٍف. فليس هناك حَضاَرٌة 
م أنَّه يكون َطرًفا يف حواٍر  ما يَشاُء. وال َينَبِغي للَضعيِف أن يَتوهَّ
َحالَة  يتَجاوَز  أن  احِلواِر  َقبَل  له  ُبدَّ  فال  َضعٍف.  َحاَلِة  يف  وهو 
رِف الذي  َق تواُزًنا ولو يف ُحُدوٍد ُمعيَّنٍة مع الطَّ عِف، وأن حُيقِّ الضَّ
ِعيِف  للضَّ َضُروِريٌّ  التَّواُزن  فذلك  معه.  للِحواِر  نفَسه  ُح  ُيرشِّ
ريِك يف احلواِر، فإذا تَواَزنت الُقوى كان هناك  لُبُلوِغ ُمسَتوى الشَّ
بأنَّه            اإلقَراُر  باآلَخِر  االعرِتاِف  ِمن  َيلزُم  وال  للِحوار)34(.  جَماٌل 
واحُلقوِق  للِكياِن  واحرِتاٍم  بالُوُجوِد  اعرِتاٌف  هو  ا  وإنَّ  ، َحقٍّ على 

بيِعيِة. الَبشريِة الطَّ
عي إىل  فَظاِهرُة اأُلحاِديِة، واالنِتَقاِص ِمن َشأِن اآلَخِرين، والسَّ
واملَظاَهرُة  وُمالحَقَتهم  فإرَهاَبهم  وإالَّ  عليهم،  اهليَمنِة  َبسِط 
عليهم، ال تعِكُس حَباٍل أيَّ َنوٍع ِمن االحرِتاِم املتَباَدِل. وإن َصحَّ 
-براَرٍة-  يعِكُس  ا  فإنَّ آَخَر،  َجاِنٍب  على  واِهِر  الظَّ تلك  َتقييُم 
فيهم  فَحقَّ  وتراَثهم،  َأنُفَسهم  اآلَخِرين  أولئك  احرِتاِم  عَدَم 
ُنُفوِس  يف  َهيَبُتهم  دت  وتَبدَّ الَفاِعليِة،  وِقلَُّة  واالرخَتاُء  عُف  الضَّ

أنَداَدهم.)35(
فإنَّ  تاريها:  على  واالطالع  األخرى  احلضارات  على  التعرف 
الثَّقاَفاِت  خمَتلِف  على  الَع  واالطِّ اأُلخَرى  للحَضارات  الِفهَم 
الِفكرِة  إيَصاِل  يف  النَّجاِح  حتِقيُق  هي  َأعَظم،  لَغاَيٍة  َوِسيَلٌة 
ُخطَوٌة  وهو  الَغرِب.  إىل  ِحيَحِة  الصَّ اأَلِصيلِة  اإلسالِميِة 
رُف  الطَّ َيسَتطيُع  ال  إذ  َجاٍد،  حَضاِريٍّ  ِحواٍر  أيِّ  يف  َضُروريٌة 
الَغربي  رِف  الطَّ َنقَد  املَثاِل،  َسبيِل  على   ، اإلسالميُّ  - الَعربيُّ
َتفِكرِيه،  وَطِريَقَة  َفلَسَفته  وَيفهم  َتاِرِيه،  على  ِلَع  يطَّ أن  ُدون 
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َتُقوَم ُكلُّ  أن  ِف  التَّعرُّ ِمن هذا  وَيلَزُم  َجيًدا.  ثَقاَفته  وَيسَتوِعَب 
عن  فاِع  والدِّ املَناِسبِة،  ِريَقِة  بالطَّ حبَضاَرتها  بالتَّعِريِف  حَضاَرٍة 
ِمن  َحقٌّ  وهذا  حوهَلا،  ُتَثاُر  اليت  بِه  والشُّ التُّهِم  وَردِّ  حَضاَرتها 
اإلسالِميِة  للحَضاَرِة  املنَتِمنَي  على  َوجَب  هنا  وِمن  ُحُقوِقها. 
احلَضاَرِة  عن  حيَحِة  الصَّ وَرِة  الصُّ بَنقِل  احِلواِر  قبَل  َيُقوُموا  أن 
َسلََّط  الَغربيُّ  الَقامِتِة. فاإلعالُم  النَّظَرِة  اإلسالميِة، وَتصِحيِح 
املنَتِسبني  بعِض  ِمن  َتصُدُر  اليت  فاِت  التَّصرُّ َبعِض  على  الَضوَء 
اإلسالَم  وَوَصَم  اإلسالَم،  هي  وَجعَلها  َخاِطئٌة،  وهي  لإلسالِم، 
حتى  الَكِثرِي،  عند  اإلسالميِة  احلَضاَرِة  ُصوَرَة  وَشوَّه  باإلرَهاِب 

أصبَح اإلرَهاُب ما هو إال ِنتاُج اإلسالِم!)36(
املعرفة: واملقُصوُد بها إدَراُك ُكلِّ حَماوٍر: ما َهدَفه ِمن احلواِر؟ 
وإمكانَياِته؟.  للِحواِر  اسِتعَداَده  ومَدى  احلواِر؟  يف  َمشُروُعه  وما 
ٌة إسالميٌة أن يكون لَديَنا َمشُروٌع إسالميٌّ  وِمن هنا َيلَزُمنا كُأمَّ
أن  وَينَبغي  اإلسالم.  ُروِح  ِمن  َينَطِلُق  اهلَدِف،  َواِضُح  حَضاريٌّ 
مَعاجَلاٍت  َم  ُيقدِّ وأن  اجلَواِنِب،  ملخَتلِف  َشاِماًل  َمشُروًعا  يكون 
- النِّزاعاُت  الُم الَعامليُّ لَكِثرٍي ِمن املشِكالِت الَعامليِة ِمن َأبَرِزها: السَّ

وليُة- النَّظريُة االقتَصاديُة. الدُّ
تكون  حتى  اَره  مِثَ ُيؤتي  أن  ميكن  ال  احلَضاراِت  بني  احلواَر  إنَّ 
َق اهلَدَف واملقُصوَد. فقد يكون اهلَدُف هو  ه َواِضحٌة لُتحقِّ َمالحِمَ
رِف  للطَّ واملعِرفيِة  الثَّقاِفيِة  خُبُصوصَياَتِه  َطرٍف  ُكلِّ  َتعِريُف 
عالَقٍة  وبَناِء  التَّعاُمِل،  إلجَيابيِة  اإلدَراُك  َق  يَتحقَّ حتى  اآلَخِر، 

رَفني أو األطَراِف. أكثَر وُضوًحا بني الطَّ
خامتة

له  َأِصيٌل،  إسالميٌّ  َمفُهوٌم  احلَضاراِت  بني  احِلواِر  َمفُهوَم  إنَّ 
راُع،  الصِّ ال  احلواُر  احلَضاراِت  يف  اأَلصَل  وإنَّ  وَدالاَلُته،  َأِدلَّته 
واملعِرفِة.  ِف  والتَّعرُّ االعرتاِف  ِمن:  وَضواِبٌط  ُأُسٌس  له  واحِلواُر 
َتلَتزَم بها لنَجاِح هذا احلوار. وقد كان  فال ُبدَّ لُكلِّ حَضاَرٍة أن 
لإلسالِم َدوٌر َواِضٌح يف هذا الباب. فاإلسالُم جاَء إلكَماِل مَكاِرِم 
وهو  ُأصوِله.  مع  تتَعارُض  ال  ثَقاَفٍة  ُكلِّ  واحرِتاِم  األخالِق، 
وَسيَطرَة  احلَضاراِت،  وتهِميَش  احلَضاريَة،  املركزيَة  َيرُفُض 
هو  كما  تَشاُء،  كَما  فيه  ُف  تَتَصرَّ الَعاِل  على  َواِحَدٍة  حَضارٍة 
َحاُل احلَضارِة الَغربيِة، وُسلوُكها يف الَواقِع، يف مجيع جماالت 

احلياة السياسية واالقتصادية واألخالقية.
جوُع إىل احلواِر َمشُروٌع َعامليٌّ َقبَل أن يكون ِفكَرًة َفرِديًة أو  والرُّ
َمشُروَع حَضاَرٍة؛ وهو حباجٍة إىل ِخطٍط وبَراِمَج وِنياٍت َصادَقٍة 

وتضِحياٍت َكبرَيٍة تتَناسُب مع حجم املشروع.
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