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تتناول هذه الدراسة مفهوم حوار الحضارات من منظور اسالمى وذلك مـن خـالل   
  :المحاور التالية

  : تعريف حوار الحضارات  
  الحضارة �

  الحضارات أنماط �
  حوار الحضارات �

  عن حوار الحضارات تاريخيةنبذه 
  حوار وصدام الحضارات فى الغرب  •

  حوار الحضارات عند جارودى �
  نهايه التاريخ عند فوكوياما �
  .نموذجا) هنتنجتن( صدام الحضارات �

  خاتمي مبادرة •
  المتحدة األممدور  •

  موقف االسالم من حوار الحضارات 
  االسالم والحوار •
  التقدم الحضارى   •
  ف االسالم من االخرموق •

  .من حوار الحضارات  المختلفةالمواقف         
  دور الفلسفه فى اثراء حوار الحضارات          
  التوصياتالنتائج و           
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  :هناك تعريفات متعدده للحضاره نورد منها :الحضارة

  . ر الحضارة فالثقافة هي جوه .. هي مجموعة من القيم الثقافية -1

مع ) التراب ، الزمـن  اإلنسان ،( هـي مركـب اجتماعـي لثالثة عناصر -2
وبدونه تتحول إلى  العـمل األخالقي باعتباره الحافز على عمـلية الترابط بينـها ،

المعنوية والمادية التي تؤهل المجتمع لتقديم  هي جملة العوامل¨ . كومـة ال شكل لها 
  . مجتمع فيه الالزمة لتقدم كل الضمانات االجتماعية

إلى أن  George Bastide باستيد ومن جانبه يذهب المفكر الغربي جورج-3
ضرورات الطبيعة ، تجاوباً مع  التدخل اإلنساني اإليجابي لمواجهة( الحضارة تعني 

إرضاء حاجاته ورغباته  إرادة التحرر في اإلنسان ، وتحقيقاً لمزيد من اليسر في
   .)ناء البشري وإلنقاص الع

   .)إنها بـذل الجهـد من أجل التقدم  ( و أليارشفابتزر يعرف الحضارة-4

: ( فإنه يصف الحضارة قائالً  Gustef Kelmm أما العالم األلماني غوستاف كلم-5
في السلم والحرب ، والدين  العادات والمعلومات والمهارات والحياة الخاصة والعامة

   .)الجديد  ضارة في نقل تجارب الماضي للجيلوالعلم والفن وتتمثل الح

الحضارة  أن ) Sir Edward Taylor ويرى العالم اإلنجليزي ســير إدورد تلير-6
والقـيم   والمدنية ذلك الكم المركب الذي يحتوي على المعلومات والمعتقدات والفنـون 

   .الثقافة كعامل أساس في تكوين الحضارة

حضاره يضم اغلب عناصر التعريفـات السـابقه هـو    ويمكن أن نورد هنا تعريفا لل 
   :بأنهاتعريفها 

نسق معرفى مركب يضم العادات والتقاليد واالخالق والقيم الجماليه واالخالقيه : اوال
  ...والدين 
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يشكل ضوابط تحدد لإلنسان ما ينبغي أن يكون عليه سلوكاً تجـاه اآلخـرين   : ثانيا  
  )من طبيعة ومجتمع(

  إلنسان من انتماءه إلى مجتمع معين زمان ومكان معين  يكتسبه ا: ثالثا
  ) وهومحصله تفاعل االنسان مع الطبيعه والمجتمع خالل الزمان: رابعا

) االالذين امنوا وعملوا الصالحات(هذا التعريف مبنى على اسبقيه المعرفه على الفعل
هو الفاعـل ومـا   وانه في نطاق التاثير المتبادل بين الطبيعه واالنسان فان االنسان 

وبالتـالى  ) مفهومى استخالف االنسان وتسخير الطبيعـه ( الطبيعه اال موضوع فعله
  تصبح االشياء الماديه اثار داله على الحضاره وليست جزءا من تعريف الحضاره

  : انماط الحضارات
فلكل مجتمع حضارته الخاصه التى تصاحبه وبالتالى تعبر عـن درجـه التطـور    

لغها فهى ال تتاخر عنه وال تتقدم عليه، ولما كانـت المجتمعـات   االجتماعى التى ب
و�� إ���  ﴿تتطور من خالل وحدات تكوين اجتماعى  متعدده هى االسره 

���� أزوا�ـ� ���ـ���ا ا���ـ�    �أن ! � ��� �� ا
و�/. ����� �ـ�دة ور	ـ* أن ( ذ�ـ' &�ـ�ت �$ـ�م      

)  24:التوبـة   ﴾وا�7ر 56ـ4ك إ12ـ��0   ﴿فالعشيره. ﴾�����ون
  ﴾و�/ ��آ� =ـ/��ً� و1;�:ـ. �/ـ�ر�9ا    ﴿.فالقبيله فالشعب.
من تحدث العربيـة فهـو   ) (ص(التى مناط االنتماء اليها هو اللسان لقوله -فإالمة.

2 ��ـ��آ� ا
 6ـ�    ﴿) الديار(واالستقرار في األرض الخاصه ) عربي
ا���7 @ �$�� �آ� ( ا���A و@ ?���آ� �� د��رآ� 

..  فالعالميه الذى تكون إالمم هـي وحـدات تكوينـه وروافـده    )  .8:الممتحنه(  ﴾
وبالتالى فان هناك انماط للحضاره تقابل هذه الوحدات االجتماعيه فهناك حضارات 
  اسريه و حضارات عشائريه وحضارات قبليه وحضارات شعوبيه وحضارات قوميه

  :حوار الحضارات

  المجاوبة والتحاور والتجاوب: رة المحاو: المختار من الصحاح  في: لغةالحوار   
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إذا كانت حركه االنسان جدليه تتم عبر خطوات : التعريف المنهجى لحوار الحضارات
محاوله حل هذا التناقض في ذهن ( فالحل ) تناقض بين واقع وغايه( هى المشكله 

فان حركه تطور المجتمع  قائمه ) محاوله حل التناقض في الواقع(فالعمل ) االنسان
المشاركه والحوار اى تبادل العلم بمشكلة مشتركة ثم تبادل المعرفة بحلولها  على

المحتملة وأساليب تحقيقها ثم تعين القرار الذي يرى كل مشارك انه الحل الصحيح 
  للمشكلة اما الصراع والصدام فهو عقبه امام هذا التطور

ير منعزل عن ولكل مجتمع حضارته الخاصه وبالتالى مشاكله الخاصه اال انه غ 
غيره من المجتمعات وحضاراتها بحكم خضوعه لقانون التاثير المتبادل فكل حضاره 
موؤثره فى غيرها متاثره بغيرها وبالتالى فان هناك مشاكل مشتركه بين كل 

نطاق الواقع العالمى  في إالالمجتمعات والحضارات اى مشاكل عالميه اليمكن فهمها 
فى النطاق العالمى ايضا وهنا يكون حوار الحضارات  وال يمكن حلها حال صحيحا اال

كاليه لتبادل العلم بهذه المشاكل ونبادل المعرفه بحلولها المحتمله وتعيين القرار الذى  
  .ترى اغلبيه المجتمعات انه الحل الصحيح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�� ��ار ا���رات ��ر��������   

  :مفهوم حوار الحضارات فى الغرب 
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لخمس والعشرين سنة األخيرة العديد من التغيرات األيدلوجية التي شهد العالم في ا 
دفعته إلى حقبة جديدة وشكل غير مسبوق من الصراعات والحروب والتدمير وتحول 

بتوازن [ العالم عبر انهيار سور برلين وسقوط الشيوعية بعد أن كان ثنائي األقطاب 
إلى عالم أحادي القطب تقوده ] ريكية القوى باالتحاد السوفييتي والواليات المتحدة األم

   .الواليات المتحدة األمريكية
إن وضع تصور حاكم للعالقات بين الحضارات المختلفة كان الهم الشاغل للعديد من 
المفكرين والسياسيين والمنشغلين بتحليل الوضع الراهن للمنظومة العالمية حتى يمكن 

ث ومن ثم محاولة االنتفاع بها وسوقها التوصل للفهم الناضج الواعي لطبيعة األحدا
في االتجاه المفيد النافع للبشرية وباءا على ذلك فقد انطلقت العديد من النظريات 
تحاول جاهدة فهم وتحليل الواقع ومحاولة توجيه دفته إلى ما فيه النفع لعموم البشرية 

نحو وظهرت أقوى تلك األطروحات أو باألحرى ما كتب له العيش منها على ال
  :التالي

قبل ما يقارب من عقدين من الزمان والعالم : حوار الحضارت عند روجيه جارودى/ا
ما زال في ذلك الوقت يتعامل بواقع ثنائي القطب إلى حد ما خرج المفكر الفرنسي 
روجيه جارودي على العالم أجمع بنظريته الرائدة ومشروعه للجمع بين الحضارات 

' شتركة للتفاهم على مستوى شعوب األرض وسماه بـالمختلفة على أساس أرضية م
وكان مشروعه يتسم بنقد الهيمنة الغربية والسيطرة األمريكية حتى ' حوار الحضارات 

أنه بشر في ثنايا نظريته بزوال الغرب عموما وكان االسالس الفكرى لتصوره لحوار 
دى ابن عربى الحضات هو نظريه وحده االديان القائمه على مذهب وحده الوجود ل

من أجل حوار بين (الذى وضع جارودى له مكانه خاصه في نسقه الفكرى االسالمى 
  .)هـ1411الحضارات ،روجيه جارودي دار النفائس، الطبعة األولى 

لكن هذه الصيحة وأخواتها من جانب جارودي أو غيره من المفكرين والساسة الذين 
قع المجتمع العالمي لم تجد الصدى سعوا إلى وضع نظرية أو قاعدة تحكم وتفسر وا
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بين قطبي .الالئق بها في ذلك الوقت لواقع الصراع القائم والمسمي بالحرب الباردة
العالم آنذاك ومع انهيار االتحاد السوفييتي وانفراد الواليات المتحدة األمريكية بقيادة 

عامل القطب العالم بدأت نظريات أخرى بالصعود إلى السطح والظهور لتفسير كيفية ت
  األحادي مع العالم في ضوء الواقع الجديد  

ومن هذه  النظريات ما خرج به األمريكي الجنسية : نهايه التاريخ عند فوكوياما/ب
بما يسمى ويعرف بنظرية نهاية التاريخ تلك النظرية التي ' فوكوياما'الياباني األصل 

ار الرأسمالية على األرض انتشرت سريعا لتتداعى بسرعة أكبر ومفادها تصوير انتص
أنها نهاية التاريخ وأن اإلنسان األمريكي هو من وصل إلى أقصى مستوى حضاري 

  .ممكن وبالتالي فهي نظرية نهاية اإلنسان والتاريخ

ثم تال هذا المشهد مشهد آخر في أواخر صيف  :صدام الحضارات عند هنتجتون /ج

الشؤون [ شرت في صحيفة م وكانت أول شرارة أشعلت المشهد مقالة ن 1993
صدام [ للمفكر األمريكي الشهير صمويل هتنجتون تحت عنوان ] الخارجية 

والتي حاول فيها قراءة مستقبل العالم المعاصر وقرر فيها أن الصراع ] الحضارات 
في خالل القرن القادم سيكون صراعا بين الحضارات وليس صراعا اقتصاديا أو 

تلك سبع حضارات أساسية يتوقع أن يلتهب بينهم ] هأيدلوجيا وقد حدد في نظريت
الصراع وال بد في هذا الصراع من زوال البعض وخضوع البعض اآلخر لهيمنة 
األقوى وقرر في النهاية أن الحضارات المتوقع لها االستمرار حتى النهاية لما تحمله 

كونفوشيوسية من إمكانيات ومقومات للبقاء هي ثالث حضارات اإلسالمية والغربية وال
وحذر العالم الغربي من تحالف الحضارة اإلسالمية مع نظيرتها ] حضارة الصين [

الكونفوشيوسية في إشارة إلى إمكانية حدوث تحالف نووي بين الصين وبعض الدول 
  .اإلسالمية

مقالة هتنجتون أثارت عاصفة من االنتقادات والجدل حول المفاهيم التي تضمنتها  
لك بالرد أنه على الرغم من إمكانية االعتراف بوجود ثغرات في وقابل هتنجتون ذ
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نظرية صراع الحضارات إال أن المعارضين والرافضين لهذه النظرية لم ينجحوا أن 
يقدموا بديال في طرحهم يوازيها في الواقعية والوضوح وبأن نظرية صراع 

موضوع الحضارات وهذا من وجهة نظر هتنجتون بالطبع هي خير وأفضل تصور 
ولعل من الجدير بالذكر ردا على دعوى هتنجتون أن أحدا .للمستقبل في القرن القادم

لم يطرح البديل المناسب أقول لعل من المناسب في هذا المقام بيان أن العديد من 
المفكرين والساسة الذين عارضوا نظرية صراع الحضارات والفكرة القائمة عليها قد 

وهي نظرية حوار الحضارات كوسيلة لتجنيب المجتمع  طرحوا لها بديال قويا أال
  .ويالت الحروب والقتال

وتم إنشاء  :المبادره االسالميه لحوار الحضارات عند خاتمى و دور االمم المتحده

العديد من المؤتمرات والجمعيات والمؤسسات الداعية لترسيخ سياسة الحوار والتفاهم 
ي العديد من الكتاب هذه النظرية ودعوا إلى والتعايش السلمي بدال من الصدام وتبن

تنمية الحوار بين العالم اإلسالمي والغرب حتى يمكن لكل طرف أن يتفهم اآلخر 
ويتعايش معه ومن هؤالء الكتاب الرئيس االيرانى محمد خاتمى الذى طرح المبادره 

ابه االسالميه لحوار الحضارات في  قمه طهران لمنظمه المؤنمر االسالمى وفى خط
حوار الحضارات، محمد خاتمي ضمن كلمة الرئيس اإليراني في : انظر(امام اليونسكو

دار الفكر دمشق الطبعة األولى  30/10/91في فرنسا ) بتصرف(اليونسكو 
م عام حوار الحضارات وعينت  2001وقد حددت األمم المتحده عام  .)هـ1423

  .مندوبا متخصصا لهذا المنصب

  

  

  

  

 ����  ��ار ا���رات��  ا"! م

      :االسالم والحوار
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  :والصراع في االسالم المشاركة مفهومي
انطالقا من التصور المنهجى االسالمى الذى يرفض اسناد الصراع والتناقض إلي 

الن هذا يعنى يسخير االنسان لما هو مسخر له كما يرفض ) كما في الماركسيه( الماده
الن االله منزه عن التناقض والن ) في الهيجليهكما ) ( االله(اسناده إلي الفكر المطلق

التطور انتقال من النقص إلي الكمال واالله مطلق الكمال فانه يقصر الصراع 
واذ قال ربك انى ( على االنسان بناءا على مفهوم االستخالف)الجدلى ( والتناقض 

راع وهذا الصراع له شكل تكوينى يتمثل في التناقض والص) جاعل في االرض خليفه
في االنسان بين واقعه وغاياته وشكل تكليفى يتمثل في التناقض والصراع في االنسان 

والذين جاهدوا فينا ( بين المحدود والمطلق وهوماعبر عنه القران بجهاد النفس
هذا هو الشكل االساسى للصراع اما الصراع بين االنسان واالنسان ) لنهدينهم سبلنا

قع لتحقيق غايات معينه والذين يقفون عقبه في سبيل هذا بين الذين يريدون تغيير الوا
التغيير أو بين الذين يريدون تغيير المحدود تجاه المطلق والذين يريدون االقتصار 
على المحدود فهو شكل الثانوى للصراع النه عقبه امام  التطور التكوينى والتكليفى 

  وغايه هذا التطور الغاءه
مى هو المشاركه وبالتالى للحوار مع االخر الحضارى فاالصل إذا في التصوراالسال 
  اماالصراع فهوفرع) حوار االديان(أو االخر الدينى) حوار الحضارات( 

  لذا جعل القران الحوار احد مناهجه االساسيه

�BC (فهذا حوار اهللا سبحانه مع مالئكته Dإ *ِ�َ:ِGHIJ ْ�ِ 'َL�Mْذ �1ََل رDإIو
!َ DضPرGQا B9ِ .ٌ6ِ�M� SA�ِ�ْT� �I� �M��9ِ .ُM/PV�َ�1َُ��ْا َأ *ً�َ� ِ

 'َ�َ TسXA$َ�ُIَك وAِYJMZD� S[\;I��ُ �ُPZ�َIء و�I�XAا� 'ُ�ِY�I�Iو �M��9ِ
�BC َأ�TJ َP/�َ G2 �I� T� َP6َنD30: البقرة[ )�1ََل إ.[  
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وIإDْذ �1ََل ا�ّ �6ِ �I� S�I` ا�I�I�P�I� �َY   ( وحوار اهللا مع رسله
1ُ Mb� �d� �ِ MbسD ا�7ُcِdوِ�B وIُأ�\IB إD�Y�M��َD ِ�� دSونD َأَأ

 .] 116: المائدة[ )..ا�ّ ِ

�1ََل رMب\ B�ِ�َP�5َM� I��ِ َأIJP6` وPA1َI ُآ�Sb     (بل حتى مع الكافرين
�1ََل َآ7َِ�َ' َأَ�ْ�َ' ِ�َ9َ ��َ�ُ�I�i���M��َ وIَآf4gِI�* 'َ�ِ7َا 

`I���ُ IمY�I��ْ126, 125: طه[ )ا.[  

�1ََل �M/�َI� �Iَ' َأ�َ j2�MASVY إDْذ ( بل حتى حوار اهللا جل جالله مع إبليس
 S�َ$ْ َ!َIو kر�d� ��ِ B�ِ�َ$ْ َ!َ S�ْ\� l�Y�!َ �ْ�َأ�P�Iُ�َ' �1ََل َأَ

k0mِ ��ِ( ]12: األعراف.[  

Pb�َ�1َ رY�S� ُTnS َأB9ِ ا�ّ ِ (والقرآن مليء بمحاورات الرسل مع أقوامهم
o'=َ DضPرGQاIاِت وIو�IJp�ا� D�mِ�9َ (]10: إبراهيم.[  

َأM��َ Y��َ إDَ�` ا�7ِdي (وتأمل حوار إبراهيم عليه السالم مع مدى الربوبية
 َأْن Sr��َi ا�ّ S اTJ�ْْ َ' إDْذ �1ََل ِ\�Dر B9ِ Iاِه��M�Y�Dإ pجuM�

�BD�P إM�Y�Dاِه��T رIB\�M ا�7ِdي �BD�PZT وSb�JِT�I �1ََل َأَ�� ُأ
 �َ�ِ DvYJd5��D� B�ِwْI� MوIُأSb��ِ �1ََل إM�Y�Dاِه��Dx9َ Tنd ا�ّ 
 SاD�5ْIJ�ْقwْ9َ Dِت ��M�D ِ�َ� اD�yْIJ�ْبMbD�T;9َ D ا�7ِdي َآَ��M وIا�ّ 

0َJِ�ِ�d{ا� IمY�$َ�ْي اAِP�I� G2( ]258: البقرة.[  

يدة في القرآن وحوار موسى مع فرعون مدعي األلوهية والربوبية في سور عد
الكريم، وكذلك بقية الرسل عليهم صلوات اهللا وسالمه، حيث يحاورون أقوامهم 

وهذا القرآن يحكي .لدعوتهم إلى اهللا وبيان الحق لهم والرد على شبهاتهم   بالحكمة
Y�1َ Sَل ا�B�ِd (حوار النبي صلى اهللا عليه وسلم مع امرأةd ا� M|JِIn PA1َ

D�Yَزو B9ِ 'َ�ُِد�MV�ُ S|IJY�I� Sd ا�Iو ِd ا� `�َDإ B�ِ�َ5ْ�َIو �M�
l4gِI� l|�JِIn Md ا� dنDإ �IJُآMرTو�MZ�َ( ]1: المجادلة.[  
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وحضارتنا اإلسالمية على مدى التاريخ هي حضارة الحوار فقد حاور علماء المسلمين 
م من انظرموقف اإلسال(كافة أهل الملل والنحل بالمنهج القرآني والدعوة إلى الخير

محمد نورد شان، بحث مقدم إلى ندوة اإلسالم وحوار . الحضارات األخرى، د
السعودية، محرم  –الحضارات، غير منشور، مكتبة الملك عبد العزيز، الرياض 

  .)6: هـ، ص1423

�� ا�
	م �� ا��� �  

��ب ���و��� ا����ل �� ا�
	م
  :أ

DE FGاBC 56%ة ا)<@?<-, =-% أن ا;:9م أو56 ا)4./ل 12 0/).-, ا*و)' &%$#
ا)I.LSD( ,-TU/V/ ا)@-/:-F 12 ا)LR, ودDPة ا)O/س )M:9م H( /I(/.J 1K.4L-% ا)<@?<-, 

 WOP W.O.2و XIOLد ,P ا)%دة '?P XIإآ%اه F(/0 12) و��1 �ه� �{ 2 ���ن

 وه^ا RP 1OTLم إآ%ا[ ا)<@?<-, P?' $%ك   )��9* و���ن ا���A آ 

12 ا;:9م إذ أن ه^ا 1OTL إ:O/د Fbc ا)RIاH( FL-% اDI2 a `%ك 12 دXIOL وا)D_Rل 
إ�' A~ 2ي �� أ�;;b و��� ا
  (ا)%WOP 'IC F-EDE ا;:9م 

، و&, هO/ آ/RP/J hCة FL%0 اPS.4/د 12 )56: ا)A��( )fB4ي �� ��5ء
 )2 إآ�اr ( ا�A1 ��A �;0 ا��=A �� ا�By(ا;:9م 

 ).56: ا)#4%ة(

  '?Pم إآ%ا[ وRTE ،اءD: 4/د 12 ا*رض.PSا FL%0 ار%J; ل ا)<@?<-, آ/ن/.J نm2 ه^ا
ا)<@?<-, P?' ا)%دة P, دXIOL أو RPم إآ%ا[ =-% ا)<@?<-, $%ك دXIOL وا)D_Rل 12 
 R6/@>(ا n& اتD?B(وا n-#(ا ,P pLRq(ا ROP  ا)4./ل FLr 12 sUا;:9م وه^ا ا*&% وا

)�J � ��w� 6 ` أذن � ��7 �$�� �ن 
ا وأن ا
��gه� �$��A ا���7 أ!���ا �� د��ره� �4y إ2 أن 
�$���ا ر��� ا
، و�� 2 د9| ا���س �/��� �;/� 
 �n7آ� ���9 ا� A���ا�| و��| و� �ات و��� b�A�

  .)ا
 آ��ا

 FO-T& أرض '?P 4%ار.:S/E t->$ ا)^ي F&*ر اDv '(9ر$4/ء إ( /Pإن ا;:9م د)ر/Lد (
أذن  (ا;:9م أو56 ا)4./ل F(/0 12 إ_%اج ا)<@?<-, &, دL/رهX  وهRwC /O أن

��gه�  ` 6 
� ��7 �$�� �ن ��J � ��wا وأن ا
�$��A ا���7 أ!���ا �� د��ره� �4y إ2 أن 


2 ����آ� ا
 �6 ا���7 @  )(�$���ا ر��� ا
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 )?���آ� �� د��رآ� أن ��وه� و�$���ا إ����
)FOq.>>(8: ا (TL 1 وه^اIO(ا W-?P لRL />آ ،Xره/Lم إ_%اج =-% ا)<@?<-, &, دRP 1O

و��1 �ا ( n;�. ا
 ا���7 �$�� �آ� وP) 2, اR.PSاء 
��A�/2 �� ا� 
وP?' ه^ا m2ن J./ل ) 190: ا)#4%ة( )�/�Aوا إن ا

/C%BP FH( 12 /ه%-B& %L%4$ 12 X&*ا y0 ار%J; ,->?@>(ا  

FJ9P 0%ب F(/0 12 اR.PSاء P?' دL/ر :-, HE-%هX ه'وOE/ءا P?' ه^ا  FJ9P ا)<@?< 
n& X?: FJ9P و.ا)<@?<-, أو FO.2 ا)<@?<-, P, دXIOL أو دار 0%ب 12 ا9Gcح ا)I4b/ء

ا*&X &/دا&P R.T$ X( h?' دL/ر ا)<@?<-, أو $XP XIO.b دXIOL أو دار RIP 12 ا9Gcح 
  .ا)I4b/ء

�� ا�
	م �� ا��"�ون ا� و���  

 1OTL ط وه^ا%}E ةRq.>(ا X&*ا F~-ه ��& F->(/P ت/>�O& م/-J رض/TL S أن ا;:9م
$L%q%ه/ &, :-G%ة ا)D4ى اS:.�#/رFL أي E{%ط D#P R@w$ SدFL ا*&X وا){DTب 
 X&*اآ.</ل ا F?0%& 12 ء/I4b(ا /IqUا).1 أو RIT(ار اR( RLR6 ��` 1إذ ه ،X&أو أ F&*؟

$ W(DJ 12 />وآ ،F-?#4(ر اDv ء/I.Cوا '(/T) إذا 
وأو�9ا �/�A ا
 �� /� A1ه�، وAآ��� A/� و2 ��$��ا ا&��ن �A�6ه
�/ �ن، و2 � �� � /� 
ا
 6 ��� آ���H، إن ا
 �ً������ �� �/A �1ة أ�� b�$���ا آ��� ���
��7cون أ����� د!�H ����� أن ���ن أ�* هB أر� 
 و��;��� ��� ��م � 
�� أ�* إ�� �; �آ� ا

��ن �� D4Lل ا){-� ). 93 – 91: ا)�qO( )ا�$���* �� آ��� �9
أن $�Dن أ&F " أن $�Dن أ&F ه1 أرE' &, أ&V.$ "F^ون أX�C/>L د_X�O-E 9ً"أDE زه%ة 

أآ�% RPدًا وC</ًء و:FT 12 ا*رض &, أ&F أ_%ى m2ن ا)D4ة ا).D�$ 1ن &, �4C ا)DITد 
  I(�&"1/ ا)tوال

/>KCاز اD6 مRP ى%L ,& ك/Oأن وه FwqE F-(ت دو/>�O& '(إ F-&9:;ا F(وR(م ا
  .ا;:9م s-#L S ا)n& �?q ا)�b/ر، وه^ا =-% P s-qc?' إE R-4& �E WJ9v{%وط

)RI` R4ت 12 دار R#P اPR6 ,E a/ن b?0ً/ &/ أ50 أن )WE 1 &, 0<% ا)XTO، ) "ص(J/ل 
h#6* ا;:9م �#J WE 1Pد D(و) " XJر R>00?� ، و)1676و  1655روا[ أ ,P Dه

ا)DKbل و:##W أن رRJ 96م إ)' DJم &�FP/K#E F وP /IP/E?' ا)T/ص E, وا�� &, 
ا*`%اف، G2 ،W40 WOP �#q2?5 ا)BO%ة hT>.6/2 زه%ة وه/`X و$<-E X, &%ة 12 دار 

                                      
  .40اإلسالم، صمحمد أبو زهرة، العالقات الدولية في  1
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 ,& yq(ا اDPt.Cوا ،X(/�(ا '?P مD?�>(ا n& ةR0ًا واRL اDCD�L وا أنRه/T$ن و/PR6 ,Eا
P D( sL%c%ض إ)-W 12 ا;:9م ) ص(DJل ا)%:Dل (w/ه?-F ا)T/ص وآ/ن ذ)� 12 ا)

  .*6/ب، أي 4L#� ا).n& �(/q =-% ا)<@?<-, )BO%ة ا)<�?Dم

 FL/>q( XIو&{%آ XI>?@& 5?G>(ا R#P 1OEو X`/1 هOE �(/q$ ,& ورد 12 ا)@-%ة /&
 1#O(ا)ا)^ي �� أآ�% &, ) ص �L%J ,& ر/Bq(ا X=1 ر#O?( XهRIP اDK4OL X(و
,-&/P2  

 /& 1#O(ص(ورد 12 ا)@-%ة أن ا ( /Pود s?@$42#� و ]%-w.@L يRP ,E XTG>(ا pTE
 1#O(ذ)�، �2ر:� إ)' ا XI( ,?Pوأ F#T�(ا ROP وا%}.Cا ا)@9ح واD@#?2 ،W&DJد[ وSأو

)-R_� ا)�D6 12 F#TارهR2 X_� ا)�F#T وأP?, ا)<�L%4( XTG أن &R>q&ً/ 12 ) ص(
 1#O(ا '?B2 ]ارD6)د إ)') ص/Pو ,-.Tا 2/ل  رآ^( W.-E)ر ) صRE آ/ن "12 أ:%ى D(

W( XI.آ%.( XI-2 1O>?آ X� /ً-0 يRP ,E XTG>(3.ا  

ما ورد في الوثيقة بالمدينة من التحالف بين المسلمين وغيرهم لمحاربة من يحارب 
  أهل الصحيفة

  الحضارياالسالم والتقدم 

فانتقل بها في منطقه تعيش في ظالم التخلف الحضارى  بكل اشكاله  فيظهراالسالم  
فقد ساد التخلف االجتماعى ممثال . فتره وجيزه إلي نور التقدم الحضارى بكل اشكاله 

والعرقيه ) تعدد االلهه رمز لتعدد القبائل( بكل عالقاته الوثنيه( في الواقع القبلى
أو الشعوبى المنغلق على ذاته فارتقى بسكان المنطقه إلي أن يكونوا شعب ) والعصبيه
نه ليلتحم مع غيره من الشعوب ليكون فيما بعد امه لتكون نواه طور اجتماعى في المدي

  .اوسع هو االنسانيه ليمهد بذلك لالنفتاح والتفاعل االجتماعى
كما ساد التخلف الفكرىممثال في سياده انماط التفكيراالسطورى في الشعوب والقبائل  

التي تسود المنطقة ثم جاء اإلسالم فهدي الناس إلي أعمال العقل، وانشأ المسلمون 

                                      
  .93السيرة النبوية، محمد بن عبد الوهاب، ص 2
  .31السيرة النبوية، مرجع سابق، ص 3
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نتيجة ذلك أنماط متعددة من التفكير العقالني الذي ال تناقض األيمان أو الوحي وان 
 .التفكير األسطوريكانت تناقض بالتأكيد نمط 

كما ساد التخلف العلمى ممثال في سياده انماط التفكير الخرافي القائم على تفسير  
اي المتعلقة بنوع (النوعيه) اي الوقائع المعينة بذاتها زمانا ومكانا(الظواهر العينية 

في هذا المنطقة عندما كانت مجتمعاتها في االطوارالقبلية ) معين من انواع الوجود
وعندما جاء االسالم هدى الناس إلي اصول منهج البحث العلمى وترك .شعوبية وال

لهم وضع فروعه واستعماله ولم يحتاج المسلمون إلي كثير من الوقت الحتالل 
المراتب االولى في كثير من العلوم كما ساد انتهاج االسلوب العلمى في التفكير 

  .والحركة
ات الفكريه والعلميه للمجتمعات االخرى ويمكن ونتيجه لهذا كان التفاعل مع االسهام 

أن نضرب مثال بالفلسفه االسالميه التى جاءت كمحصله للحوار والتفاعل بين الفكر 
   .االسالمى والفلسفه اليونانيه

االستبداد، (و داخليه )التهديد المغولي، الصليبي( غير انه نسبة لظروف خارجية،
قفل باب االجتهاد ... ) لي السلطة ، ظهورالبدعوصول عناصر ال تجيد اللغة العربية إ

   .   وساد التقليد، وعندها توقفت هذه المجتمعات عن التقدم 

ثم أصطدمت هذه المجتمعات بشعوب اوربا التي حررتها الليبرالية فأنهزمت وهنا 
 خضعت لألستعمار

ور وقد عمل االستعمار علي نشر التغريب الذي يمكن تعريفه بأنه قدر من الشع
وهكذا فإن  المستقر باالنتماء إلي الحضارة الغربية علي حساب الوالء اإلسالمي

الموضوعي هنا حدث التخلف الحضارى بكل اشكاله  (و االستعمار )الذاتي( الجمود
فظهر التخلف االجتماعى اى التخلف كأمة أي حال هذا التخلف دون أن تبرز األمة 

هنا .ن من خالله حل مشاكل الناس المتجددهكطور ارتقت إليه القبائل والشعوب،يمك
العشائريه، (يبدأ الناس في البحث عن حل مشاكلهم من خالل عالقات أخرى أضيق 

  ...فظهرت العنصريه والطائفيه والقبليه) القبلية، الشعوبيه، الطائفيه 
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وعندما حدث توقف أو بطء التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة، ظهرالتخلف  
فالتفكير الفلسفي مثالً كنمط . في ظهوربعض أنماط التفكير األسطوريالفكرى ممثال

من انماط التفكير العقالني ازدهر في مراحل التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة، 
ومثاله التفكير الفلسفي اذ ( وعندما بدات هذه المجتمعات تتخلف تخلف التفكير العقالنى

لمجال لظهور بعض انماط التفكير ليفسح ا) أن الفلسفة نشاط معرفي حضاري
وعندما اخذت المجنمعات المسلمه تتخلف حضاريا تخلفت علميا ايضا    .االسطوري

فاصبحت تتبنى بعض انماط التفكير العلمى ) الن العلم احد انماط النشاط الحضارى (
في بعض شئونها بينما تنتهج بعض انماط التفكير الخرافى في البعض االخر وكان 

ا ظهور القيم السالبه التى تكرس لرفض اسهامات المجتمعات االخرى نيجه هذ
 .واالنغالق والعزله عنها
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 ��   ت��ار ا���را��  ا���%$#�ا���ا

أشمل هي ) حضارية(بمشكلة  ترتبط هناك مواقف اساسيه من حوار الحضارات
تب على هذا أن مشكلة كيفية تحقيق التقدم الحضاري في المجتمعات المسلمة؟ ويتر

هناك ثالثة مواقف من  حوار الحضارات  هى ذات المواقف من مشكلة األصالة 
  .والمعاصرة

تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة يكون  أنيقوم على :ا���' ا�&%$#
بالعودة إلى الماضي والعزلة عن  المجتمعات المعاصرة وبالتالى يقوم هذا الموقف 

  وار الحضارات على الرفض المطلق لح

()ه^ا ا)<P 'O#& �JD?' &^هL 5%ى أن ا;:9م أوJ 56./ل =-% ا)<@?<-,  :*�
)/ًJ9vإ( FED.(رة اD: %-@b$ 12 5GJ R-: 5ة   إ)' ه^ا ذهDPR(ا %}O( X(/T(و اt=و ،
إن ا)@Dرة IE^[ اPS.#/رات ذات أه<-E 12 Fc/_ F-/ن FT-#v ا)<�IO ا)q%آM( 1:9م "

 W$اDG_و W?0ا).1 و&%ا F-?0%>(ا*�0/م ا n& /I.O>K$ 1.(ا F-�/IO(ا*�0/م ا n6ا%$ p-0
 W>@0 ,Pو ،�IO>(ذ)� ا FCى &%وR& �}�$ FT6وه^[ ا)<%ا /I?#J رD@(6/ءت 12 ا

$RLRqًا )?E FJ9T-, ا)<T@�% ا;:9&1 وا)<{%آ-, "2-%ى أن ا)@Dرة $.K<, " آ^)�
F-E%T(ة ا%Ltw(ا W#` 12 F&/P "& ا*ول nG4>(1 12 اC/�(ا nG4>(آ</ أن ا /IO" ,>K$

F&/P وأه� ا)�./ب X?@>(ا n>.w>(ا ,-E �(^آ F-�/IO(ت ا/J9T?( ًاRLRq$…. اف%qCا ,Pو ،
أه� ا)�./ب P, دL,  اa ا)R-4P s-qBة و:?Dآً/ XI?TwL />E 12 اP.#/ر ا;:9م )-@Dا 

  P."4?' دL, اa ا)^ي أXI( W(tC وا)^ي c WE/روا أه� ا)�./ب

إن DJل ر:Dل اW-?P a ا)9Bة "5 $14 ا)LR, ا)1C/I#O إ)' ذ)� W(DJ 12 آ</ ذه  
 aا F>?9ء آP; 4./ل(/E ر/b�(ء اRE Dد ه/Iw(أن ا '?P FqUوا F(Sل دRL W?T2وا)@9م و

  .وC{% ا;:9م

  nJوا Dوه XITJوا '?P Xده/I.6ا اDOE ,L^(ء ا/I4b(أ_^ &^اه5 ا '?P 1O#& ه^ا ا)%أي
.E/� %-= F(وR(اآ.</ل ا nJوا ،/OTJة وا/Pب وا)4#/�� دون &%اDT}(دة اRT.& ودRq(ا F

 ،R0اD(5 اT}(ود واRq(ا F.E/� F(وR(و&/ أ2%ز[ &, ا F?-#4(ر اDv ء/I.Cوا X&*ا ,LD�$
إن &#Rأ ا)<E F?&/T/)<�� آ/ن وراء أ�0/م F-I42 وD4L" /IC�E hbcل &R>q ا)tHا)1 

                                      
  .1564، ص10سيد قطب، في ظالل القرآن، ج 4
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'?P دًا/>.Pا X4$ X( /ICأ nJاD(وا F-P%`  لtOL />& ص/B4(ا '?P />Cوإ ،fC
,->?@>(/E"5  

 s?B(از اD6 مRP 12 ء/I4b(راء اr ,P W�LR0 ض%T& 12 زه%ة DEأ R>q& �-}(ل ا/Jو
Xا�R(وإن : ا Xدا� s?B( اتRه/T& د/wLاز إD6 12 ا)�9م nJاD(ا X�0 %-��$ hq$ أ�/روا R4(و

،s?B(ت ه^ا ا/-K.4& دD6D( hJ�& s?BE Sن إD�$ S اتRه/T>(ا  Sوا إRwL X( XICإذ أ
 XIO& ر ا)��-%ون%J RJو hJ�& s?BE Sإ FPDG4& %-= F(DcD& FED#}& ة%>.@& /ًE0%و

وا)D4L X�" yqل "أن ا)n4L S s?B إJ�& S.ً/ إذ &/ آ/ن L%ى إS &/ أW$RL ا)n�/JD ا)<@.<%ة 
J ارR4>E Sإ W-?P Fw0 S12 ا;:9م و Fw0 /هR0و %#.T$ S ء/I4b(ال اDJأن أ ,& /IE%

 Dن هr%4(ا �E نr%4(ا '?P X�q$ S F-O&t(ا n�/JD(وا FLD#O(ا pLوا*0/د F-Cr%4(ص اDBO(ا
/I-?P Xآ/q(6ا  ,Eا RwO2 ،ء/I4b(ء اSر[ ه�%J /& اD2/_ ء/>?P ك/Oه^ا أن ه '?P لRLو

 %b�(د ا%w>( n->w(4./ل اE ��/4(ا)%أي ا �(/VL F->-$" Dا)4./ل ا)<{%وع ه �cوإذا آ/ن أ
Iw(ا �$DJ ه^ا nO& ,>2 ،/-?T(ه1 ا aا F>?ن آD�$ وأن a W?آ ,LR(ن اD�L د[ أنDB4&د و/

F?$/4>(وا FTC/>>(أه� ا ,& ,�L X( ,& /&ق ا)<@?<-,، وأ/b$/E -  ن/-#B(ء وا/@O(/آ
Xو=-%ه ,&t(وا '>P*أن  -وا)%اه5 وا){-� ا)�#-% وا Sء إ/>?T(ر اDI>6 ROP �.4L 92

W?T2 أو W(D4E �$/4L . ء/@O(ا Sإ %b�(د ا%w>( n->w(ا �.J F0/Eى إ%L XIKTE وإن آ/ن
 /Cإذا أرد /O?$/4L ,>( Dاب *ن ا)4./ل هDB(ا Dوا*ول ه ،,->?@>?( Sً/& XICD�( ن/-#B(وا

 '(/T$ ل/J />آ aا ,Lر د/Iا���7 "إ� 
و��1 �ا ( n;�. ا
��A�/2 �� ا� 
��� وA�/� 2وا إن ا� ��$�"  FO@(و12 ا

 1#O(ا ,P)42/ل ) ص /I-?P س/O(ا �Jو RJ FLز/H& �TE 12 F(D.4& إ&%أة '?P %& WCأ
وI-2/ "إ)R(/_ yqًا D?.4$ S  W( �42ا ذرFL وb-@P Sً/ : ، وJ/ل )RqهX"&/ آ/hC ه^[ ).4/$�"

 WOP /ًKLل) ص(أD4L :إ&%أة Sًا و%-Hc 9ًbv Sو /ً-C/2 /ًV-` اD?.4$ S . ح/Eأ aوذ)� أن ا
.J ,& '(/T$ ل/J />آ y?V(9ح اc 12 W-(ج إ/.qL /& سDbO(ا)4.�"� ا ,& R`أ FO.b(وا" ،

 X( ,>2 ،R`أ Dد &/ ه/@b(ر &, ا){% وا/b�(ا FO.2 1b2 و2@/د %` W-2 أي أن ا)4.� وإن آ/ن
W@bC '?P Sإ ]%bآ ,�L X( aا ,Lد F&/Jا)<@?<-, &, إ nO>L7  ل/.J 5ب &^ه/qcأ RO:وا

)' ا)D4ل �Eن FLr ا)@-� FV:/C )�� ا�L/ت ا).X?@?( DPR$ 1 وه1 ا)<@?<-, إJ9vً/ إ
  :ا�L/ت

x9ذا ا�� � اQ=�� ا��م �1�9 �ا ا��5آ0 ��� "
A��� .آ �� "و���Aه� و!7وه� وأ��gوه� واA/1وا 

)FED.(5: ا.(  

                                      
  .87محمد الغزالي، جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج، الجزائر، ص 5
  .79- 78م، ص1384مية، القاهرة، الدار القو"محمد أبو زهرة، العالقات الدولية في اإلسالم  6
  .ابن تيمية، السياسة الشرعية 7
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و��1 �ا ا���7 2 �����ن ��
 و2 �����م ا�!� "
 و2 ���nور 
���Aن د�� ا�� و2 ����ن �� ��م ا

 A� �6 *ا ا����ب �{ �/��ا ا�����i ��7ا� ��
  ).29: ا).FED( "وه� ����ون

=-% أن ه^[ ا�L/ت J R-b$ S./ل =-% ا)<@?<-, إJ9vً/، وO$ 1(/.(/E@� ا�L/ت   
ا)RاhE ،X?@?( F-P هR-4& 1ة S/q(/Eت ا).1 أE/ح ا;:9م J /I-2./ل =-% ا)<@?<-, ا).1 

_%اج ا)<@?<-, &, دL/رهX أو إآ%اهP XI?' ا)%دة P?' دD4L XIOL أوOqU/ه/ وه1 إ
E n-}L-, ا)<L%@b, أن FLr ا)@-� hV@C &/ 6/ء I?#J/، وROP "ا){-� &R>q ا)tHا)1 

ا).FLr '>@L /& R6DL S y-4q ا)@-�، وإC</ هO/ك F?>6 &, ا�L/ت DB_ F?&/T& 12م 
�?.VL S ب/#:* /ًC/-0أ XI.?$/4& 12 ا;:9م أو  /I.و6/ه '?P /ً�LR0و /ً>LRJ نDP%}>(ا

إن اGUS%اب ا)�b%ي " وD4Lل  8وP?' أO$ S /IC/12 ا)FL%q ا)F-OLR 12 أرJ' ا)<T>.w/ت
 DqC �@O(ا X:/E 1H?L 'UDb(ر ا/-.E ذاm2 FO@(ص ا)�./ب واDBC '(�4 إ.C120ا  FLr

F>-&رة دDc 12 س/O?( ج ا;:9م%VLت أ_%ى و/Lr مDIb>E جDTLو ،F-Cr%J.9   

 /Uر R-`ى ا){-� ر%Lو" FED.(رة اD: ,& F@&/V(ا FLSا)@-� $.%اوح ا FLr أن
ا)RاF-P إ)' J./ل ا)<{%آ-, آ/F2 آ-D?$/4L />bن ا)<@?<-, آ/F2، وإH( FV:/C %-= /IC-%ه/ 
&, ا�L/ت وW(/J />E RI}.@L ا)@-1vD &, أن أLً/ &, ا�H( /ًV:/C �-( ,-.L-%ه/ &, 

9P ول/O.$ 1.(ت ا/Lي 12 �%ف ا�%@L /ً>�0 /IO& ��( ,�(آ-, و%}>(/E ,->?@>(ا FJ
&T-,، وL%ى أن ا)DPRة إ)' &F?$/4 ا)<{%آ-, هD رد P?' &#/دأة ا)<{%آ-, ا)4./ل، وأن 

 FLب و)-� &{%آ1 ا*رض، أ&/ ا�%T(ة ا%Lt6 1آ%}& ,-.L�/E دDB4>(29ا  Fc/V(ا
$#Dك &n ا)%وم &, أه� ا)�./ب  �Eه� ا)�./ب m2ن tCو)I/ 6/ء $<R-Iًا )?�9م t= 12وة

E/){/م وا)V%وج إ)-I/ 12 ز&, ا)T@%ة وا)P 9ًK2 �-4, أن ا)<DB4د IE/ )-� أه� 
F>L%�(ا FLا� /I$%ذآ FO-T& FTEوط أر%` W( XIO& /ً4L%2 ,�(ول . 10ا)�./ب و/O.C /Oوه

]R0 '?P FLr آ� %-@b$.  

  '(/T$ ل/J " ا��م �1�9 �ا ��=Qا � ��x9ذا ا
��� و���Aه� و!7وه� وا��gوه� واA/1وا  ا��5آ0

A��� .آ ��:#5 ا)#%اءة &, RIPهX وا)DPRة إ)' "D4Lل &R>q ا)tHا)1  ".
 W6و '?P ءSوه� XدهDITE ,-آ�/Cو ,LR.T& XICDآ-, )�, آ%}& XICDآ �-( XI(/.J

 '(/T$ W(DJ XI-2 لtC ,& صDBV(ا��م "ا ��=Qا � ��x9ذا ا
�Aه� �1�9 �ا ا��5آ0 ��� و��…. )FED.(5: ا ( �-KL X� "

                                      
  .101محمد الغزالي، جهاد اله، ص 8
  .24المرجع السابق، ص 9

  .255، ص10رشيد رضا، تفسير المنار، ج 10
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D4-2 %@b& �4P 1$�Lل أن ا)<DB4د IE^[ ا�FL آ� آ/P %2?' وW6 ا*رض أ:/ء أم 
 1H?Lا)@-�، و FLr دةRq>(ا FLا� '?P y?GL X� ،�BCأم أ X?� رR= %&أ0@,، و12 أ

D?$/Jا "J/ل $FLr F�/& /IE11  '(/T 12 ا)T%ض ا)I/دي وا)Rwال ا)q@, وا)�PD ا)#?-�
L^(ن اDOLRL Sو W(D:ور aن &/ 0%م اD&%qL Sو %_Sم اD-(/E Sو a/E نDO&�L S ,

D4Lل " دL, ا)yq &, ا)^L, أو$Dا ا)�./ب DGT$ '.0ا ا)RL ,P FLtw وهc X/=%ون
 /Uر R-`ا "ا){-� رD?$/J–  أه� ا)�./ب ,& yL%b(1  –ه^ا اK.4L /دهD6و ROP

X أو اIGU/دآX وP X�.O.2, دX�OL أو وD6ب ا)4./ل آ/R.PSاء X�-?P أو 9E '?Pدآ
D4Lل ا){-� RLRI$"12  R#P أ&X�O و:X�.&9 آ</ �T2 ا)%وم �2/ن :##ً/ )tHوة $#Dك

ه^[ ا�FL واردة J ,>-2/$� ا)<@?<-, &, ا)%وم وDILد " ا)<.T/ل ا)R-TBي 
  ).36: ا).FED" (وD?$/Jا ا)<{%آ-, آ/F2 آ</ X�CD?$/4L آ/J"F2/ل $T/)' ) 13ا)wq/ز

ا)<%اد XIE &{%آ1 ا)T%ب �L%J S /ًT->6 وR0هX "ا){-� R#P ا)<.T/ل ا)R-TBي  D4Lل
�L%J '(ا إD>KCا RJ اDC/آ XIC*14 لD4L 1(اtH(ل ا){-� ا/J : FL�/E �.qL ,& hT>:

F2/ا ا)<{%آ-, آD?$/Jه/ " وRTE �-(؟ أ/I?>�$ Sأ W( h?42 ..F2/آ X�CD?$/4L />آ.  

  DwI(ة إ)' اDPR(ا FL12 ا� ,L�2س/O(ل ا)@-� 12 ا/>P15م وإ  '(/T$ W(DJ
"
  "و��1 �ه� �{ 2 ���ن ��9* و���ن ا���A آ 

ا)<%اد FO.2 ا)<@?<-, &, دXIOL وإآ%اهD4L " '?P XIل ا){-� R#P ا)<.T/ل ا)R-TBي 
a W?آ ,LR(/E وا)<%اد WOP ادR$رSا : S '.0 وا�_%ة /-CR(12 ا ]R0و W( W?اء آtw(ن اDآ

 ]%-H( نD�L XIOLد ,P س/O(ا ,.bL اءtw(ا y0 …ا;:9م ,LR(ا S اءtw(ا ,LR(/2.16  

ل ا�&%$# �يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري  للمجتمعات المسلمة ال يمكن : ا��
يقوم هذا الموقف  وبالتاليأن يتم إال باجتثاث الجذور وتبني قيم المجتمعات الغربية 

يفهم حوار الحضارات على انه تبنى لقيم على القبول المطلق لحوار الحضارات اى 
تحقيق الحوار الن الحوار هو  في فاشلةدعوه  الدعوةهذه   أنالمجتمعات الغربيه كما 

ماهو  الفاءهو مشترك دون  متكافئه والن غايته  االلتقاء على ما أطرافحوار بين 
 لحضارةسى تتناقض مع الهيكل االسا عندما ال إاليتم  أنيمكن  خاص فالحوار هنا ال

                                      
  .189محمد الغزالي، ص 11
  .255، ص10رشيد رضا، تفسير المنار، ج 12
  .76عبد المتعال الصعيدي، حرية الفكر في اإلسالم، ص 13
  .76المرجع السابق، ص 14
  .87محمد الغزالي، جهاد الدعوة، ص 15
  .75عبد المتعال الصعيدي، حرية الفكر في اإلسالم، ص 16
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 واآلدابتستبدل القيم  أنهو  الدعوةهذه المجتمعات وهو االسالم وجوهر هذه 
كانت محصله  التيوالقيم االوربيه  واآلدابجاء بها االسالم بالقواعد  التيوالقواعد 

قدر من الشعور باالنتماء  إلىتطور هذه المجتمعات لمده سبعه قرون وهو ما يؤدى 
 الفردي الليبراليلنمو الوالء للنظام  الالزمة النفسية القاعدة وهو الغربية ارةضالح إلى

  اى يتحول  الحوارالى تغريب العلمانيالراسمالى 

 

يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري يتم باستيعاب ما ال يناقض : ا�&�� ا�,� ي
أصول اإلسالم التي تمثل الهيكل الحضاري للمجتمعات المسلمة سواء كانت من إبداع 

يتخذ موقفا نقديا من  وبالتالي.  لمسلمين أو إسهامات المجتمعات المعاصرة األخرىا
يهدف إلي تكوين قاعدة من  حوار الحضارات اى يفهم حوار الحضارات على انه

الثوابت المشتركة فيما بينهم وتنطلق من خالل هذه القاعدة إلى حوار يؤمن بالتعددية 
الحوار سيمكن كل طرف من تفهم اآلخر  هذا, وعدم هيمنة حضارة على األخرى 

  'والتعايش معه بدال من االصطدام والحروب 

  

  

  

  

  

  

  ��ار ا���رات إ,�اء *( ا�#$)#�دور 
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يتضح من خالل  الذيحوار الحضارات وهو الدور  إثراءدورا كبيرا في  للفلسفة 
 ذات مقومات الحوار الناجح هي والتي  الفلسفيتحليل خصائص المنهج 

يقوم المنهج الفلسفي على الشك المنهجي أو النسبي وهو  ):النسبي(لمنهجي الشك ا 
شك مؤقت ووسيلة ال غاية في ذاته إذ غايته الوصول إلي اليقين أي أن مضمونه 
المنهجي عدم التسليم بصحة حل معين للمشكلة إال بعد التحقق من كونه صحيح 

�J 9 رأى ا�$�J (ن ويمكن أن يجد نموذجاً لهذا النوع من الشك في القرآ
 B�A�� @ � � أ9. �1ل �J 9 B�ز�ً� �1ل ه7ار��
 vJ5رأى ا� �J 9 0ا�$�م ا���� �� ��ر�Q Bآ�
��ز�* �1ل ه7ا ر�B ه7ا أآ� �J 9 أb 9 �1ل 
���1م إ�B ��ئ ¡� ��5آ�ن إ�B و��b و��B � 7ي 

  .)��9 ا���Jات واQرض ����ً� و�� أ�� �� ا��5آ0

فالشك المذهبي .. ف عن كل من الشك المذهبي والنزعة القطعيةوالشك المنهجي يختل
أو المطلق دائم وغاية في ذاته أي أن مضمونه المنهجي قائم على أنه ال تتوافر 

( وقد عبر القرآن عن هذا الشك المرفوض بالريب . لإلنسان إمكانية حل أي مشكلة
ى التسليم أما النزعة القطعية فتقوم عل.)أ( 1 �£� ��ض أم ار����ا

بصحة حل معين دون التحقق من كونه صادق أم كاذب وقد وجه القرآن الذم لهذه 
�� (: النزعة في عدة مواضع كما في قوله تعالىA;�� �� و�����1ا �

6 � i��ؤ�� أو �� آ�ن i��ؤه� �J /� 2ن =� ً� 
  . )وA��� 2ون

لتفكير االسطورى فكل من الشك المطلق والنزعه القطعيه اللذان هما من خصائص ا
يحوالن دون الحوار مع االخر النهما يكرسان للقبول المطلق لفكره ما والرفض 

  المطلق لالفكار االخرى بينما الشك النسبى يمكن ان يدعم  الحوار بين الحضارات

) المجرد(أي استخدام ملكة اإلدراك . ويتصف المنهج الفلسفي بالعقالنية :العقالنية
الفلسفة هي محاولة إدراك الحلول الصحيحة للمشاكل الكلية كوسيلة للمعرفة إذ 
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أي التي ال (والقرآن يدعو إلي العقالنية التي ال تتناقض مع الدين والعلم . المجردة
يتناقض فيها استخدام اإلدراك أو العقل مع استخدام الوحي والحواس كوسائل للمعرفة 

  ).باب ستة عشر مرةلذا فقد ورد في القرآن مادة عقل ومادة أولي األل

فالعقل كملكه انسانيه مشتركه يمكن ان يمهد للحوار بين الحضارات االنسانيه  
المتعدده بينما التفكير غير العقالنى كالتفكير العاطفى فيقود في الغالب  إلي التعصب 

  للجماعهالمغلقه كالقبيله أو الشعب أو االمه المعينه

ن المنهج الفلسفي يستند إلي المنطق بما هو ويتصل بالخصوصية السابقة أ :المنطقية
التي تضبط حركة الفكر اإلنساني ذلك أن الفلسفة لكي تصل ) السنن اإللهية(القوانين 

إلي حلول صحيحة لمشاكلها يجب أن يستند إلي القوانين أو السنن اإللهية التي تضبط 
إلي عدد من  وقد أشار القرآن. حركة تحول الطبيعة وتطور اإلنسان وحركة الفكر

أما أو (قوانين المنطق حيث نجد على سبيل المثال اإلشارة إلي قانون عدم التناقض 
و�� آ�ن �� A�6 �4 ا
 ���Aوا �9 (كما في قوله تعالى ) ال

فعلم المنطق باعتباره قوانين تحكم  )). 82: اإلسراء( )ا!�9Hً� آ;4ًا
افته أو حضارته او جنسه إذا فكراالنسان من حيث هو انسان بصرف النظر عن ثق

  .يمكن أن يمهد  اللتقاء الناس على ماهو مشترك بينهم

والمنهج الفلسفي قائم على الموقف الرافض لكل من القبول المطلق والرفض  :النقدية

تتضمن قدراً من ) بما هي اجتهادات إنسانية(المطلق والذي يرى أن كل اآلراء 
وقد أشارتن . راه صواباً ونرفض ما نراه خطأالصواب والخطأ وبالتالي نأخذ ما ت

ا�� ��7��J/�ن ا�$�ل (النصوص إلي هذا الموقف النقدي قال تعالى 
  ).��9;/�ن أ���
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ال يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس إن : ( وقال الرسول عليه الصالة والسالم
ن أساءوا أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت بل وطنوا أنفسكم إن أحسن أن تحسنوا وإ

  ).أن تجتنبوا إساءتهم
والنزعه النقديه يمكن ان تؤدى الى اثراء الحوار كما يتضح من الموقف النقدى من  

  .حوار الحضارات
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  ا�%��1�تا�0%�/. و

يمكن ترجمه الدراسه النظريه السابقه إلي توصيات عمليه لدور المفكرين والمثقفين  
  :وار الحضاراتالسودانيين فى اثراء ح

تجاوز موقفي القبول المطلق والرفض المطلق من مفهوم حوار الحضارات الى -  
  .النقديالموقف 

تدعو لالنفتاح والتفاعل والحوار  التي االيجابيةاالسالميه  الحضاريةالقيم  إبراز- 
تدعو  التي الناتجة عن عهود التخلف الحضاري السلبيةمع االخر ومحاربه القيم 

 )  . كالتطرف والتكفير(ق والعزله والتصادم  مع االخر لالنغال

تكثيف الحوار مع اآلخر من خالل عقد ندوات يشارك فيها ممثلون عن -  
  . الحضارات األخرى 

تشجيع البحث العلمي المشترك في مجال الدراسات والعلوم اإلنسانية بين -   
  .الجامعات والمراكز العلمية السودانيه واألجنبية 

�� ا�
�ار �� ا�
��رات ا���ى �� أ�� ا��
	 �� ���ط  -    ����ا#"! و�
  . ا+�)��ء وا��()�ك ا&�%��$ 

  .استخدام المعلوماتية الحديثة في نشر معطيات الحضارة العربية اإلسالمية- 
تكرس للحوار مع االخر  التي االيجابيةجوانبها  وإبراز السودانية الثقافةدراسة - 

  .السلبيه التى تعوق الحوار والتفاعلونقد جوانبها  
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 .40محمد أبو زهرة، العالقات الدولية في اإلسالم، ص) 1(

  .93السيرة النبوية، محمد بن عبد الوهاب، ص) 2(
  .31السيرة النبوية، مرجع سابق، ص) 3(
1564، ص10سيد قطب، في ظالل القرآن، ج) 4(  
  .87محمد الغزالي، جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج، الجزائر، ص) 5(
م، 1384الدار القومية، القاهرة، "محمد أبو زهرة، العالقات الدولية في اإلسالم ) 6(

  .79-78ص
  ابن تيمية، السياسة الشرعية) 7(
  .101محمد الغزالي، جهاد اله، ص) 8(
  .24المرجع السابق، ص) 9(
  .255، ص10يد رضا، تفسير المنار، جرش) 10(
  .189محمد الغزالي، ص) 11(
  .255، ص10رشيد رضا، تفسير المنار، ج) 12(
  .76عبد المتعال الصعيدي، حرية الفكر في اإلسالم، ص) 13(
  .76المرجع السابق، ص) 14(
  .87محمد الغزالي، جهاد الدعوة، ص) 15(
  .75سالم، صعبد المتعال الصعيدي، حرية الفكر في اإل) 16(
من أجل حوار بين الحضارات ، دار النفائس، الطبعة األولى  روجيه جارودي، )17(

  .)هـ1411
محمد خاتمي، حوار الحضارات، ضمن كلمة الرئيس اإليراني في اليونسكو في ) 18(

.هـ1423دار الفكر دمشق الطبعة األولى  30/10/91فرنسا   
 


