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 مستنير دينى حوار دارةإل مبتكره سبل
 

 درويش هدى / د.أ

 . سرائيليهاإل الدراسات مركز ومدير ، دياناأل مقارنة قسم رئيس و دكتور أستاذ
 : البحث ملخص

 يحسبون وهم المتطرف الدينى الهوس عن ةالناجم مةالعار  الفوضى من ةبحال الراهن الوقت فى العربى العالم يمر
 اتسع نماا  و  ، ةالوحيد شكاليهاإل هى وسوريا العراق فى تحدث كالتى المذهبيه الحرب تعد ولم ، نعاص   يحسنون انهم

 .رهابباإل ومسكون للعنف حامل بأنه اآلخر يتهم وكل ، الواحد المذهب بناءأ لتلتهم الحرب وامتدت قتتاللال المجال
 السياسى التدين ظاهرة بتنامى ةالمرتبط وهى العالمى المستوى على كبرى ةشكاليإ الحاضر عصرنا فى ونواجه

 نحطاطلال مثلاأل البديل باعتبارها الدين فى ةالروحي القيم نحو التوجه  علينا يفرض الذى مراأل ، جتماعىواال
 ، ةالمذهبي المحاور وأ ، ةالديني التحالفات ماإ فلك فى يدورة الراهنه مرحلته فى العالم صبحأو  األخالقى، والتدنى
 النظر يعاد بأن الضرورة الجسام التحديات هذه مثل فرضت وقد،  ةالديني ةباأليدولوجي ةالمزخوم ةالصاعد والنظم

  . فعال دينى لحوار ةيجابياإل األسس رساءإ فى
 والتعايش التفاعل أجل من السبل فضلأ يحقق متوازن عصرى دينى حوار نتاجإ هو البحث ليهإ يهدف الذى والغرض

 ةيجابياإل ويحقق ، رهابواإل والتطرف والعنف ةالكراهي نواعأ كل ونبذ والتفاهم والتسامح بالحب نسانيهاإل فرادأ بين
 . ةاقتصادي وأ ة، سياسي وأ، ةاجتماعي كانت سواء ةالحيا مناحى كل فى ةالمطلوب
  : لىإ البحث وينقسم
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Summsery of the research :  

 

Currently  the Arab worls is passing a case of chaos which resulted in radical mania and they 

think that they do well 

 And no longer the sectarianism war as what is happening in Iraq and Syria the only problemtic 

issue but the field is widen for fighting and the war extends to kill the sons of the one sess and 

dreed (same doctrine) . And every one accuses the other that he is the bearer of violence and 

haunted with terrorism  . 

 

Currently we face a big problem on the international scale, it is linked to the developing the 

phenomenon of social and political piousness. The thing that supposed to us to resort to the 

spiritual values of religion as they are the ideal replacement for the moral degradation. 

 

The world became in its recent style orbits either religious groups or radicalism and the rising 

systems with religious ideology. And these great challenges have supposed the necessity of 

religious thought in putting effective positive bases for religious dialogue . 

This research aims at the production of balanced modern religious dialogue achieving the best 

ways for the effectiveness and coexistence among the mankind with love ,tolerance, 

understanding and rejecting all kinds of hatred, violence and terrorism achieving the demanding 

positively in all kinds of life either if it is social,political or economic. 

 

The research is divided into: 

 

First :Epstomology , knowlegable side . 

Second: Ideological side . 

Third: psychological side. 

Fourth: sociological side . 

Fifth :biological side. 

Sixth : Technological side . 

Seventh :ecological side . 
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 مواجهة اإلرهابفى الحوار 
الذي استحوذ المتطرف يمر العالم العربى فى الوقت الراهن بحالة من الفوضى العارمة الناجمة عن الهوس الديني 

، ولم تعد الحرب  منهم من ضلوا الطريق وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا   ، على مجموعات متناثرة هنا وهناك
نما اتسع المجال لالقتتال وامتدت الحرب لتلتهم  المذهبية كالتى تحدث في العراق وسوريا هي اإلشكالية الوحيدة ، وا 

 أبناء المذهب الواحد ، وكل يتهم اآلخر بأنه حامل للعنف ومسكون باإلرهاب .
ظاهرة التدين  المرتبطة بتنامىعصرنا الحاضر إشكالية كبرى على المستوى العالمي وهي  ونواجه فى

وجه نحو القيم الروحية  في الدين باعتبارها البديل األمثل السياسى واالجتماعى ، األمر الذي يفرض علينا الت
 التحالفات الدينية ، أو المحاورلالنحطاط والتدنى األخالقى ، وأصبح العالم في مرحلته الراهنة يدور في فلك إما 

وقد فرضت مثل هذه التحديات الجسام الضرورة بأن  ،الدينية  ةم الصاعدة المزخومة باأليديولوجيالنظو المذهبية ، 
 يجابية لحوار دينى فعال . إليعاد النظر في إرساء األسس ا

بين األديان هو الطريق األمثل  المنظومة الفكريةومما ال شك فيه فإن انتهاج مبدأ الموضوعية في تناول 
نما محاولة خلق فكر  ديني   تحيز إلى فكر  للوصول إلى نتائج حقيقية ال تركن إلى الهوى أو ال على حساب آخر ، وا 

  هجين إنسانى مستند إلى روح األديان جميعها .
وقد جلب تشظي الظاهرة الدينية على األمة بأسرها العديد من الحركات والموجات الثورية والتدخالت الدولية بهدف 

، لقيم األخالقية والسلوك المستقيممعايير ا تنفصلوا ، فى السياسةأمور الدين  تتداخلو  ، تفكيك الدول والمجتمعات
األمر الذي استدعى تفعيل حوار ديني   ، عن السالم بديال  رهاب وحل اإلالفضائل لتحل مكانها الرذائل ،  تتهافتو 

، حوار غير متعصب لدين أو جنس أو نوع ، فالدين بمفهومه  فى تقصى الحقائق يعتمد على العلم والموضوعية
 المحرك الرئيس والفاعل األساسهو و ، الواسع هو المنزل من عند اهلل تعالى بكلماته ومضامينه وشرائعه وأخالقياته 

 .يات المجتمعات فى كل زمان ومكانفى دينام
الديانات والثقافات  بينكيف يمكن التعايش  : قوامه ,مام مأزق كبيرتبدو اإلنسانية أ وفى كل عصر من العصور 

ل والحضارات دونما اختالف أو خالف أو حتى صدام يبدو وشيك الحدوث فى كل مرة ، وفى رحلة البحث عن السب
تتعدد المفاهيم والمدارس والمذاهب الفكرية بحسب  نماط الحوار الخالقكرة والجديدة بهدف إنجاز نمط من أالمبت

، وتبدو هذه  يش وعدم الصدام فى آن معا  ازمة التعفى حل أ أنموذجا  ما تعتقده ة واالجتماعية لالثقافيخلفياتها 
نماط نمط من هذه األ ليها ، فال يكاد يخلومنها وترتد إمع واقع المجتمعات التى انطلقت  تماه  المقاربات فى حالة 

مة من حيث الهيكلية لمقومات الدولة أو األ ها فى البنيةمام أتعالج الخلل الذى يبدو واضحا  التى من القيم الذاتية 
ساسها الحوار ى على أنوهى عناصر القوة التى ينب ، القضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية أو حتى العسكرية

 .  تجذرة وأهدافه المرجوةالدينى المبتكر بأساليبه المختلفة ودوافعه الم
كمن فى "مخاطبة هم والتعقل والمرونة فى التعامل تقائم على التفان أهمية إدارة حوار دينى عصرى إ

 العقول والقلوب" ، ويتطلب ذلك جوًّا من السالم تعزز فيه مبادئ االحترام والثقة المتبادلة بين البشر . 
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ليه هذا البحث هو انتهاج حوار دينى عصررررررري متوازن يحقق أفضررررررل السرررررربل من والغرض الذى يهدف إ
 لتطرفالتعايش بين أفراد اإلنسررررررررررانية بالحب والتسررررررررررامح والتفاهم ، ونبذ كل أنواع الكراهية والعنف واأجل التفاعل و 

 يجابية المطلوبة فى كل مناحى الحياة سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية . ويحقق اإل ، واإلرهاب
من عدة جوانب  المخاطرمن  ا  أنواع هواجي على وجه الخصوص  لمسلمينلالديني المعاصر فإن الوضع ، والحقيقة 
 :مختلفة 
 . رهاب والترويع بين أفراد المجتمع: ظهور جماعات تشيع اإل أولها 
  .: غياب الفهم الصحيح للدين  ثانيا 
  , أحد أهم معوقات الحوار .هدافغراض واأل: تأويل النصوص الدينية بحسب األ ثالثا 
 .  المتطرف: ظهور الفكر المتشدد العنصرى  رابعا

 .خامسا :  رغبة بعض الجماعات والمنظمات فى التسيد والسيطرة على الحكم 
 وبين جهات أخرى رهابيةمصالح المشتركة بين الجماعات اإلال عدد من : تحقيقسادس ا 

 فى الداخل والخارج .
ى بظالله واقع يلقهو  وكذلك بين أبناء الدين الواحد ,ديان المختلفةطائفية بين أتباع األشعال الفتن الإ إن سابعا :

 على مجريات الحوار الدينى. 
 الدعائم التى يقوم عليها الحوار المستنير : 

يمكن تقسيم عناصر هذا البحث إلى مجموعة من المحاور الفكرية التى تغطى جميع جوانب الدول والمجتمعات على 
 الصعيدين الداخلى والخارجى وذلك على النحو التالى : 

ن التراكم عة ن المعرفة الناتجمو الكيان أهو ما ترسخه الدولة و :  بستمولوجى )المعرفى(اإلأواًل : الجانب 
   .ذات الصلة بالدين وتجربتها فى مسألتى الحوار والتعايشالثقافى والخبراتى 

من  ودراسة تطور المعتقدات والديانات ، االجتماعية والمعرفية والديانات المعتقدات خريطة وتعني دراسة
 حيث النشأة والمكان والمذاهب في كل دين .

حيث  ، ياناتالشاملة للد يةالكل عرفةوالم اإلدراكمن  الع قدر تحقيق ديان ودراستها فىالعلم باأل يسهمو 
 صحيحمعرفة الل هينالبراو  األدلةب لمنضبطةا يحةالصح ائجإلى النت بعقله لو صلو ل لَحَكمفى موقف ا الباحث عضي

ظهار ا رجاعهاو  لحقيقةمن الفاسد وا   بعيد ا ومقبولمعقول  طقبمن بل ،أو تحيز صبتع دونما لهىاإل رهاإلى مصد ا 
ا فى توجيه .  وتساعد دراسة األ ىذهن انحراف   أوى عن أى هو   أنواعها  الفاخت علىسلوكيات الشعوب ديان أيض 

يمانهاودرجات تدينها  لغاتهاو  هاثقافات فاختال لىع فيما بينها والتواصل التعايش ألجل  طبقا تتطور األديانف ، وا 
 قيتب االديانات م ستبقى: "(1)نوردو"  ماكس"لمفكر اليهودى األلماني ا يقولذلك  وفى، الشعوب  ثقافاتلتطور 

                                                           

الدولة فكرة  وفاتحه في 1892مفكر وسياسي يهودي ألماني، تعرف عليه هرتزل في عام   )1849-1923(ماكس نوردو  )1(
المؤتمر الصهيوني األول عن  الخطاب االفتتاحي في ألقى نوردو .الصهيونية فوافق عليها وأصبح بعدها ساعد هرتزل األيمن
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 توجهاتوال فالدين( . 1)التى تبلغها الجماعة"  العقليةبتطورها، وستتجاوب دائم ا مع درجة الثقافة  راإلنسانية ، وستتطو 
 . الراقي اإلنساني ملوالتعا يمالقو  السلوك إلىالعقول  هوموج ,عن المعتقد هو محرك ثقافة الشعوب لناتجةا العملية

 ، نحبهيضمحل كل شئ  أنالممكن  نم ه: "إندياناأل ختاري فيرينان"  أرنست" المؤرخ الفرنسى يقولو 
على  ناطقةالتدين ، بل سيبقى حجة  ينمحييستحيل أن  ولكن،  والصناعةالعقل والعلم  ستعمالا يةحر  طلوأن تب
 ( .  2)" ضيةللحياة األر  يئةالدن مضايقال في اإلنسانيالفكر  حصري أنيريد  الذي،  المادي المذهببطالن 

يجرى ا نظر ا لتقدم العلوم والتكنولوجيا فالبد من وجود ديناميكية لمواكبة التغيرات العصرية السريعة ومو 
 رهاب وقتل وحرق وتدمير بشرى . فيها من أشكال ومظاهر عنف وا  

ذا تناولنا األديان  بالتجرد عما دخلها من تحريفات ، من عند اهلل سررربحانه  نزلت بهافي أصرررولها التي وا 
التقرب إلى اهلل تعالى بصرررررررالح نجد أنها تشرررررررترك فى القيم والفضرررررررائل التى تؤدى إلى  ، تناولتها األيدى البشررررررررية

 والوفاء بالعهد،، الصرررردق  :وتشررررهد عليها النصرررروص الواردة فى كل الرسرررراالت السررررماوية ، ومثال ذلك  األعمال
، العبادة ، و  اإليمان أسرررررررس( كما تشرررررررترك في 3والزنى وغيرها) والقتل وأداء األمانة، وصرررررررلة الرحم، وتحريم الكفر

والقيم هى التى تحدد سرررررررلوك  ، المصرررررررير المشرررررررتركو ووحدة الوطن والثقافة، ووحدة الماضررررررري والتاريخ ، ، والعمل
 مشتركة مع سائر البشر فى أفعاله وأعماله وحواراته.اإلنسان فتجعله متوازنا فى فكره وتساعده فى بناء منظومة 

إبراز ما فى الرساالت السماوية من مبادئ تكاملية طبقا لتقدم  ىعلالحوار الدينى في المعرفة ساعد وت
، في تتابعهم  الرسل ورساالتهم، ف كافية في زمانها وظروفهاو كاملة سماوية فى حقيقتها  فكل رسالة ،األزمان 
ةٌ لََّعنَْت أُْختَهَا)يسوا كالحكام والحكومات ، ل وتعاقبهم من أحدهم صدقتها بل كلما جاءت رسالة ( 4) (ُكلََّما َدَخلَْت أُمَّ
( وجميعها تقدم لنا قيما أخالقية تحدد مسيرة اإلنسانية نحو الخير والعمل بكافة 5) وكملت سابقتها هاأيدتو أختها 

لَُكْم ِمَن  َشَرعَ ) قال تعالى:إلى منزل الشرائع ،  سيءأخواتها ، فإننا بذلك نالفضائل فإذا عزلنا شريعة سماوية عن 

ينِ  ى  َما  الدِّ ْينَاإِلَْيَك َوَما  أَْوَحْينَاَوالَِّذي  نُوًحابِِه  َوصَّ ينَ  أَقِيُموا أَْن  َۖوِعيَسى   َوُموَسى   إِْبَراِهيمَ بِِه  َوصَّ قُواَوََل  الدِّ فِيِه ۚ  تَتَفَرَّ

ُ إِلَْيِه ۚ  تَْدُعوهُمْ َما  اْلُمْشِرِكينَ َعلَى  َكبُرَ  فالقدر المشترك بين ( 6) ﴾١٣﴿ (إِلَْيِه َمْن يُنِيبُ  َويَْهِدي يََشاءُ إِلَْيِه َمْن  يَْجتَبِي ّللاَّ
                                                           

نه كان الوريث الحقيقي لهرتزل، لكنه إ :ويمكن القول  .المؤتمر العاشر وضع اليهود في العالم واستمر على هذا المنوال حتى
 وفاة هرتزل.  دور ا قياديًّا في الحركة الصهيونية بعدعلى الرغم من ذلك لم يلعب 

 . 87م ، ص1990محمد عبداهلل دراز ، الدين ، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان ، دار القلم ، الكويت ،  ((1
  .  88،  87محمد عبداهلل دراز ، المرجع نفسه ، ص ((2
ندوة اإلسالم  –ض قدم فى الملتقى الدولي األول للتربية والثقافة ( أحمد الريسونى ،األسس الدينية لتحالف الحضارات، عر (3

 م . 2005نوفمبر  20-19-18بمدينة شفشاون المغربية، أيام  –والغرب وتحالف الحضارات 
  .  ٣٨األعراف /  ((4
ندوة اإلسالم والغرب وتحالف  –( أحمد الريسونى ، األسس الدينية لتحالف الحضارات ، الملتقى الدولى األول للتربية والثقافة (5

 م .2005نوفمبر  20-19-18بمدينة شفشاون المغربية ، أيام  –الحضارات 
 .  ١٣الشورى /  ((6
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ين الخلق من الرسل واألنبياء الكرام الذ احد األحد ، وأنها أنزلت على خيرالشرائع السماوية أنها من عند الخالق الو 
اجتباهم اهلل واصطفاهم من البشر ، فأدوا الرسالة وحملوا على عاتقهم بناء الحياة على أسس من الفضائل والمحبة 

 واالحترام.

التي تنعكس السررررريعة و والتحركات التقلبات  مواجهةلقد أصرررربح من المفترض على الخطاب اإلسررررالمي 
ت بشررررررررررررركرل أكثر علميرة و التحوالو  تعراطى مع هرذه الموجرات برال وذلرك ؛ برالردرجرة األولى على الفرد و المجتمع

فهم المتغيرات الراهنة، عوض االشررررتغال على مسررررألة  ةعلى النظرية اإلبسررررتيمولوجية في محاول التركيزانفتاحا، و 
 ( .1) التغيير و اإلصالح باألطر القديمة و الوسائل التقليدية و األساليب المغلقة

تفاقها دى اوم: وهو مجموعة األفكار والمعتقدات المذهبية التى تعتنقها الدولة يديولجى اإلثانًيا : الجانب 
 .أو صدامها مع الخلفيات الثقافية المدنية )العلمانية(

 فيتوحد ا  واحد شيئاواإليديولوجيا   الدينفيها  يكون تاريخية بمراحل تطورها مدارج فى نسانيةاإل المجتمعات تمرف 
 .(2) يديولوجىاإل و الدينى،  النسقان

نجد أن تثقيف الفرد باألديان يعد مطلبا ملحا ،  خطر التطرفعلمية رصينة لمواجهة  ضع حلولستطيع و ولكى ن
واالستقرار بين الشعوب على تفعيل حوار يحقق التعايش  من شأنها العملالتى و  ,هالتوضيح مواطن االتفاق بين

لتحيز من ديان  تؤدى الى النزاهة الموضوعية المترفعة عن االعلمية باألاق ، كما أن المعرفة ديان واألعر مختلفة األ
آلونة احيث كثر فى ، حيث إنها تستند إلى المنطق والعقالنية إلى جانب االهتمام بالمشاعر اإلنسانية وعدم إيذائها 

عليه  غلبدافه حيث خروج الحوار الدينى عن أهو  -لمين أنفسهم ال سيما بين المس -األخيرة اإلمعان في الخالف
لقاء التهم المضللة الت، سوء استخدام األلفاظ والحدة فى الحديث التأويل و  ى تبعد وربما تطور إلى السب والقذف وا 

 . ن المنزلة من الحق سبحانه وتعالى كل البعد عن الضوابط والقيم التى تقوم عليها األديا
 أَْحَسنُ تِي ِهَي بِالَّ  َوَجاِدْلهُمْ )لى األساس الصحيح للتحاور فى قوله تعالى: المولى عز وجل فى كتابه العزيز إ وقد دعا

 .١٢٥النحل:     (
التنازل عن معتقد أو دين ، وال هو قضررررية  اليس الهدف منهالمدنى لى التفاهم و الحوار الدينى الدعوة إف

دعوة إلعالء دين على آخر،  بل بيان  تليسرررر اسررررياسررررية أو مصررررالح دنيوية يراد تمريرها بهذا المصررررطلح ، كما أنه
فى المبادئ والقيم اإليمانية واألخالقية التى تدعو إلى عبادة اهلل وحده ال شريك له  جميع ا الشتراك األديان السماوية 

، التكليف اإللهي لبنى آدم بعمارة األرض ، وصرررررنع الحضرررررارة ، باعتباره ( . ويدخل ضرررررمن هذا المفهوم3وطاعته )

                                                           

هشام الرس، الخطاب اإلسالمي بين مقتضيات العصر و مشروع الحداثة و التواصل نموذج : تجربة فتح اهلل كولن، مجلة  )1(
 .2014أغسطس  21حراء ، الخميس, 

 .4/  2/  2010 - 2907العدد: -يديولوجية، الحوار المتمدنمود عبد الحى، الدين و اإلمح )2(
 16م ، ص2001، 1عدنان على رضا النحوى ، حوار األديان ، دعوة أم تقارب أم تنازل ، دار النحوى للنشر والتوزيع ، ط ((3
– 19   .  
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هو تحقيق السالم واألمان فاألساس للجميع العام والمشترك  الهدفاس جميع ا وليس لفئة دون أخرى ، أما نموجه ا لل
 ( . 1فى العالم)

ا مهو و و العدوانية وهو الذى يفرض على الحوار التسامح أ:  السيكولوجى )النفسى(الجانب  ثالثًا : 
 التفاعالت الصراعية" . يسمى فى العلوم السياسية بر "التفاعالت التعاونية ، أو

 حيث, العشرين القرن وبدايات عشر التاسع القرن آواخر ظهرت الذي العلوم حدثأ من النفس علم يعدو 
 بهدف والنفسية العقلية والعمليات اإلنساني السلوك وفهم دراسة حاولت متعددة واتجاهات ومدارس نظريات ظهرت

 السلوك بهذا التنبؤ لىإ الوصول وبالتالي ، عقلية عمليات من هوراء وما السلوك هذا تفسر التي القوانين لىإ الوصول
 . ذلك أمكن ما وتعديله وضبطه هفي التحكمو 

 والمعرفية السلوكية) لألفراد النفسية الحياة جوانب في عميقا   تأثيرا   تؤثر الدينية التجربة أن المعلوم ومن 
ذا.  كثيرة أخرى وجوانب,  المختلفة وحاجاته دوافعه لتحقيق الفرد يسلكها التي واألساليب الطرق وكذلك( والوجدانية  وا 
 المختلفة وأشكاله الديني السلوك هذا حقيقة عليه ستكون بما التنبؤ سنستطيع فإننا الديني السلوك ريفسوت فهم استطعنا

 أو أوتعديله بتشكيله السلوك بهذا نتحكم أن البعيد أو القريب المستقبل في نستطيع ربما وأخيرا ، األفراد هؤالء عند
 ( .2)اليها يدعو التي السامية األهداف وتحقيق ، الدين تعاليم مع تماما ينسجم بما ، ضبطه أو تحويره

القيم والمبادئ األزلية و  بين الشرائع المقاصد الثابتة المشتركةيقوم الحوار بدور فعال فى الحفاظ على و 
حيوية للتوحد  ركيزةمثل يشكل أرضية صلبة للتفاهم والتقارب والتعاون بين المؤمنين بها، وبذلك ، بحيث ي األبدية

والتي فهناك الكثير من الفضائل التى تتفق عليها الرساالت السماوية ( . 3) واالئتالف حولها وحول ما ينبني عليها
 . تحث على التعاون واألخوة والتسامح والعدل والرحمة والمودة

بنه والتى جاء ال( 4)فى وصايا طوبيا الداعية إلى التعاون نجد تلك الفضائل  النصوص اليهودية ففى
 فيها : 

ن الصدقة تنجي من كل خطيئة ومن أل ، لى يوم الضرورةإ جميال   نك تدخر لك ثوابا  عن نفس طيبة. فإ
احذر  ، اهلل العلي لجميع صانعيهايم عند ن الصدقة هي رجاء عظإ ، لى الظلمةتدع النفس تصير إ الو  ، الموت

الكبر يستولي على أفكارك أو  ال تدعو ، بدا معرفة اإلثم أمستبيحا  تك ال تتجاوز امرأو  ، لنفسك يا بني من كل زنى

                                                           

م ، 2002محمود حمدى زقزوق ، اإلسالم وقضايا الحوار ، وزارة األوقاف ، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ، القاهرة  )1(
 .  227ص

 

 د. عبد الكريم الكبيسري، علم النفس الديني، مقال على شبكة اإلنترنت  )2(
http://alkubasiy.blogspot.com/ 

 م. 2005نوفمبر  20-18( أحمد الريسونى، مرجع سابق، ندوة اإلسالم والغرب وتحالف الحضارات، 3)
طوبيا من سبط نفتالى سباه "شلمنآسر" ملك آشور ، وسكن أثناء السبى فى مدينة نينوى مع حنى امرأته وابنه الذي كان له  )4(

ا.  14ذي كتب هذا السفر.ويتكون سفر طوبيا من ومن المرجح أن يكون طوبيا االبن هو ال  نفس االسم "طوبيا". أصحاح 
ق.م. واليهودية تعترف بقانونيته  722يتضمن وصَفا لسيرة عائلة إسرائيلية تقية عاشت في زمن األسر األشوري نحو سنة 

 ( .305ص،  م1869بيروت ،  )سمعان كهلون ، كتاب مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين ، ،



 لعدد األول ا                   مجلة العمارة والفنون                                                                  

- 8 - 

 

كل  ،بداأجيرك ال تبق عندك أ أجرةَ و  ,جرته لساعتهخدمك بشيء فأوفه أ كل منو  ،كل هالك ك ألن الكبر مبدأقوالأ
 .العراة من ثيابك اكسو  ,كل خبزك مع الجياع والمساكين ،بغيرك نتغيرك بك فإياك أن تفعله أما تكره أن يفعله 

اهلل  ك  وبار   ،التمس مشورة الحكيم دائما   ،كل وال تشرب منهما مع الخطاةوال تأ،ضع خبزك وخمرك على مدفن البار
لكن و  ,نا نعيش عيشة الفقراءولدي فإا ال تخف يو  ،قرار كل مشوراتك فيهك وا  استرشده لتقويم سبلو  ,في كل حين

 . (1فعلنا خيرا )نا اهلل وابتعدنا عن كل خطيئة و ذا اتقيسيكون لنا خير كثير إ
ذا نظ نواهى شأنه شأن  .سالمنجد التشابه بينه وما جاء فى المسيحية واإلالسابق ،  رنا إلى النصوا 

( 2( )...   تسرق ، ال تشهد على قريبك شهادة زورالوصايا العشر المذكورة فى التوراة : ) ال تقتل ، ال تزن، ال
في سفر حزقيال :  كذلك دعت اليهودية إلى النهى عن الظلم فجاء.وتلك مبادئ مشتركة أكدت عليها كافة األديان

كما تتضمن الشريعة اليهودية تحريم النظر إلى النساء والتفرس  (3العدل)جروا الحق و أزيلوا الجور واالغتصاب وأ
ومحادثتهن ، إضافة إلى تحريم الزنا الذى ورد فيه كثير من النصوص التوراتية التى تقضى بعقوبات بالقتل  فيهن ،

 ( .4والحرق والرجم بالحجارة على الزانى والزانية)
الكثير من الفضائل المشتركة بينها وبين األديان السماوية األخرى ففى مفهوم  هناك، المسيحيةوفى 

( 5بطرس قوله : )لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة ألن المحبة تستر كثرة من الخطايا ( ) التآخى ورد فى رسالة
َ  َواتَّقُوا  ۚأََخَوْيُكمْ بَْيَن  فَأَْصلُِحوا إِْخَوةٌ  اْلُمْؤِمنُونَ إِنََّما ) وهذا المبدأ يقابله النص القرآنى : وفى  ( .6) (لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن  ّللاَّ

 :قول المسيح عليه السالم فضيلة التسامح نجد
ك على خدك : ال تقاوموا الشر بل من لطمعين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم :سمعتم أنه قيل)

ه رك ميال  واحد ا فاذهب مع، ومن سخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداءومن أراد أن يخ األيمن فحول له اآلخر،
 وتبغض عدوك، وأما أنا: تحب قريبك ه قيلمنك فال ترده، سمعتم أن، ومن أراد أن يقترض اثنين، من سألك فأعطه

  ونكم(، أحسنوا إلى مبغضيكم ، وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويطرد عنيكمول لكم: أحبوا أعداءكم، باركوا ألفأق
(7...) 

يِّئَةُ َوََل  الَْحَسنَةُ  تَْستَِويَوََل )ويقابل هذا النص فى اإلسالم قول اهلل تعالى:  فَإَِذا  أَْحَسنُ بِالَّتِي ِهَي  اْدفَعْ   ۚالسَّ

 .(8) ﴾٣٤﴿ (َحِميمٌ  َولِي  َكأَنَّهُ  َعَداَوةٌ الَِّذي بَْينََك َوبَْينَهُ 

                                                           

 . ا األصحاح الرابعسفر طوبي )1(
 .   16 - 20/13و سفر الخروج  20-5/17سفر التثنية ( (2
 . 9/  45سفر حزقيال  )3(
 – 46م ، القاهرة ، ص2005( هدى درويش ، حجاب المرأة بين األديان والعلمانية ، عين للدراسات والبحوث اإلنسانية ، (4

52   . 
 .   8/  4( رسالة بطرس األولى ، (5
 .  ١٠( الحجرات/ (6
 .   44-38 /5إنجيل متى :  )7(
  .٣٤( فصلت: (8
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وفى الزنا شددت الديانة المسيحية على تحريمه وحتى مقدماته ، حيث حرمت النظر إلى المرأة ، وحظرت 
:  ال تزن ، و أما أنا فأقول لكم :عليه السالم قال : "قد سمعتم أنه قيل للقدماءمن مخالطة الزناة ، فورد أن المسيح 

لى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه ، فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك ألنه إن كل من ينظر إ
 ( .1خير لك أن يهلك أحد أعضائك و ال يلقى جسدك كله في جهنم " )

نما يعزز بعضها بعض   ا، وال يسفِّه بعضها بعض   ال ينقض بعضها بعضافالرساالت السماوية   ، ا ، وا 
أن العالم خلق للتنوع واالختالف  سنة اهلل الكونيةو جوهر رسالة اإلسالم و. اويكمل بعضها بعض   ،اويؤكد بعضها بعض  

النصوص الخاصة بالفضائل . فشرط ازدهار ، واالعتراف بالتعددية فالبد ألصحاب الديانات من استلهام تلك 
  َۚوِمْنهَاًجا ِشْرَعةً ِمْنُكْم  َجَعْلنَالُِكلٍّ  ) قال تعالى : (.2)غيرهاثقافات يكمن فى قدرتها على االعتراف ب حضارة على أخرى

ُ  َشاءَ َولَْو  ةً  لََجَعلَُكمْ  ّللاَّ ِكْن  َواِحَدةً  أُمَّ ِ  إِلَى  ۚاْلَخْيَراتِ  فَاْستَبِقُوا  ۖآتَاُكمْ فِي َما  لِيَْبلَُوُكمْ َولَ   ُكْنتُمْ بَِما  فَيُنَبِّئُُكمْ  َجِميًعا َمْرِجُعُكمْ  ّللاَّ

 ( .3) ﴾٤٨﴿( فِيِه تَْختَلِفُوَن 
ويستشهد باآلية  ، وفى فكر االختالف يبين الشيخ محمد الغزالى أن اختالف البشر جزء من تاريخ الحياة

ةً َواِحَدةً ۖ َوََل يََزالُوَن ُمْختَلِفِيَن )َولَْو َشاَء ): القرآنية  وجود الرأى المخالف حيث إن  ( 4) (118َربَُّك لََجَعَل النَّاَس أُمَّ
 ( . 5)ة ال مجال للتنصل منهاقيقة واقعحهو 

أو حشرررمتها وتسرررترها ، وعلى الرغم من وصرررف  ديان حجاب المرأة تعد اتفاق ا بين األومن القضرررايا التى 
ها غطاء على رأسررررر له بأنه رمز لإلسرررررالم نجد أن تعاليم اليهودية تشررررردد على المرأة اليهودية ضررررررورة ارتداء الغرب

 يما فحول حجاب المرأة حترامها وارتفاع مستواها االجتماعي ، وتغالى الجماعات الدينية فى إسرائيل تعبيرا  عن ا

في المسرريحية الشرررف ويمثل  ,لمرأة المسرريحية( . كما أن غطاء الرأس ترتديه ا6)يعرف بقوانين االحتشررام 
 ( .7نقطة التقاء بين الديانات الثالث )وتحشم المرأة يعد الحجاب وبذلك فإن  ،والطهارة والطاعة

 مستقبلو للحوار أنفسه إما طارد  المجتمعوينطلق هذا المفهوم من كون ولوجى : يسرابًعا : الجانب السو 
 . له طاردة فتكون حاضنة له ، أو أن تكون بناء حوار خالق  فى هم ت سن أيمكنها فالمجتمعات  له ،

                                                           
 . 63–58وانظر هدى درويش، حجاب المرأة بين األديان والعلمانية، مرجع سابق، ص .29-27 /5متى  ((1
 .121م ، ص1997( محمد عمارة "العطاء الحضاري لإلسالم " ، دار المعارف ، القاهرة ، (2
 .  ٤٨المائدة /  ((3
  . ١١٩ – ١١٨ / هود ((4

سلسلة الحوار بين  محمد خليفة حسن ، المسلمون والحوار الحضارى مع اآلخر ، نقد إسالمى لنظرية صراع الحضارات ،  )5(
 . 80 – 79، ص 2003،  2األديان والتقاء الحضارات ، العدد 

 

(6) Rabbi Dr, Menachem M. Braver Professor of Biblical Literature at Yeshiva U in his book, 
The Jewish Woman in Rabbinic literature , http:// WWW. Thewaytotruth. Org / Womaninislam 
/ judeochristian. html .   
 ) WWW. The waytotruth. Org/ Womaninislam / judeochristian . html . 7) 
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بية أوالده ويحدد قواعد سلوكه وتر ، يحكم حياة كل فرد  ااجتماعيًّ  ا  نظاميقدم الدين باعتباره شريعة وعقيدة و 
 الواجباتحتى يقوم المجتمع على أساس متفاهم متعاون على أداء ، وكيفية تعامله مع الناس بالعدل والفضيلة ، 

 ة .والحقوق ، ويتكامل هذا النظام االجتماعي بوضع األسس والقواعد والحلول التي تعالج قضايا المجتمع المختلف
 ربيةالغ والعلمانية واإللحاد الشيوعية مثل الدينية غير والمذاهب لتياراتا ةمواجهدور فعال في لحوار لو 

ضعاف لإلنسان الفكرية الحياة غزو في نجحت والتي،  للدين والمعادية الرافضة المفاهيم من وغيرها  دينال عامل وا 
 ميةهاأل له قدر من حواريستوجب عمل  األمر الذى،  األديان ضد ا  موجه ا  مشترك ا  خطر  المفاهيم تلكتعد و ،  عنده
 .  واألخالقي الديني والفساد والضياع االنحالل بؤرة فى الوقوع من العالم شعوب نقاذإل

انتشار  مثل الناتجة عن نظام العولمة االجتماعية المشكالت حل فى يساعديجابى اإل الحوارن فإ كذلك
ا يساعد كما  ، والمرض والفقر الجهل  الفضيلة تحكمه مجتمع بناء، و  الفساد مقاومةل المشترك العملعلى أيض 

 . األديانكافة  تتضمنها التى الدينية األخالقية القيم تحت مظلة . الصالحة والقدوة العليا والمثل واألخالق
يله العمل على تفع –أديانا  كانت أو مذاهب  –هو اآللية األساسية التي يتحتم على كل األطراف  الحوارو 

 اإلسهام فى مواجهة التطرف الدينى ، وهى مشكلة تواجه كلوتأطيره في نسق فكرى محكم ليكون طرفا  فاعال  في 
 األديان سواء داخل الدين الواحد أو بين األديان . 

 كيفية من حيث : المجتمع من جزء ا باعتبارها ذاتها الدينية الجماعة بدراسة األديان سوسيولوجيةتقوم و 
نها، وال شك أن في  (1)ترفضها. أو تدعمها التي والسلوك الفعل وأنماط وتطورها، تأسيسها تحكم التي واآلليات تكوُّ

 لة للحوار بين األديان والمذاهب على أسس سليمة.ذلك خدمة جلي
 البيولوجى : خامًسا : الجانب 

ة أو مواأل، ه بالفناء يحكم على نفس، جديدا كل يوم ن الحوار الذى ال يضيف ة فإنييلنظرية الدارو ل اوفق  
 عكسية فى تدنى المجتمع وتالشيه .المجتمع يسهم بطريقة 

ن و  عالمنا الحاضر فى أمس الحاجة إلى التعايش فى سالم ، وقد تعلمنا من دروس التاريخ أن الحروب ا 
فقد كان اإلنسان قديم ا ينزل إلى ساحة  ،ليس باستطاعتها حل المشكالت ، بل تسهم فى تفاقمها واستعصاء حلها 

ا الحرب ليقاتل إنسان ا بسيف فيكون  قاتال  أو مقتوال  ، أما إنسان هذا العصر ، فإنه يضغط على زر فيطلق صاروخ 
 ( . 2يقتل من خالله آالف البشر من إخوته في اإلنسانية )

إرهاب ا منظما من قبل جماعات متطرفة وممولة فى الفترة الراهنة   - والمنطقة العربية بصفة خاصة - يشهد العالمو 
توسعية أو اقتصادية أو اجتماعية انت سياسية سواء كغراض والمصالح الخاصة ذات األ من بعض التنظيمات الدولية

لم تقف عند حد اإلرهاب ، بل تعدت ،  نسانية والمجتمعات البشريةمضادة لإلتقوم بأعمال تخريبية مدمرة ، تنموية 
                                                           

-9(،  ص:2010أشرف منصور، الرموز والوعي الجمعي: دراسات في سوسيولوجيا األديان )القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع،  )1(
10. 

مركز مي عند الدكتور صالح الدين كفتارو، : مقاربات في فهم أنسنة الخطاب اإلسال اإلنسان أوالعالء الدين آل رشي ، ( (2
 .  195، ص 2008الثقافي، سوريا  الناقد
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فساد األرض وذلك من خالل الهجمات التفجيرية الكبرى التي يتم تنفيذها، واستهداف مؤسسات  ؛ إلى القتل والتدمير وا 
يتم اختطافهم ومساومة الدول حيث  المستهدفة دول تلك البل حتى السياح الذين يتوافدون على ، الدولة ورموزها 

حركة السياحة في  على أثرا سيئ ا مر الذي يعكسألاطالق سراحهم. إقابل التي يحملون جنسيتها بفدية كبيرة م
  تراجع حجم االستثمارات األجنبية بسبب عدم االستقرار.لى كما يؤدى إالمنطقة، 

، ثار سيئة على كافة المستويات االقتصادية واالجتماعية والتنمويةآ رهابيةتلك الحروب اإل ترتب عليوقد 
انعكس على كثير من المتغيرات الرئيسة مثل: التضخم، البطالة، االستثمار، سعر الصرف، األسواق المالية، و 
وكساد  ، الذى يؤثر بدوره على ركود في األسواقو لى انعدام األمن إإضافة  ،السياحةو ، للدول  الميزانية العامةو 

  .(1) اسي واالقتصادي لدول المنطقةزعزعة االستقرار األمني والسي هم فىيس هنأكما ، للمنتجات 
اصة الواليات المتحدة خ -الغرب  نجد أنثار آوما نجم عنها من  2001سبتمبر  11ذا عدنا ألحداث ا  و 

مية ، أصبح هذا االتهام أهم وسائل الغزو الفكرى الغربى للمجتمعات اإلسال يثح، إلسالم باإلرهاب ااتهام ب قام –
سلوب متبع من أفراد أرهاب فاإل ,بدعوى أن اإلسالم دين إرهاب وتخويف وتطرف . وهذا هو الفهم الخاطئ للدين

طن و وال دين له س لي رهابفاإل،  رم ومحرم فى كل األديان السماويةعن دائرة الدين بمفهومه العام ، وهو مج تخرج
الَِّذيَن  َجَزاءُ  إِنََّما)وقد توعد اهلل سبحانه من ينشر الخوف بين الناس بالعذاب الشديد فى الدنيا واآلخرة فقال تعالى ، 

َ  يَُحاِربُونَ   يُْنفَْواأَْو  ف  ِخَل ِمْن  َوأَْرُجلُهُمْ  أَْيِديِهمْ  تُقَطَّعَ أَْو  َصلَّبُوايُ أَْو  يُقَتَّلُواأَْن  فََساًدا اْْلَْرضِ فِي  َويَْسَعْونَ  َوَرُسولَهُ  ّللاَّ

لَِك لَهُْم  ۚاْْلَْرضِ ِمَن  ْنيَافِي  ِخْزيٌ  َذ   .٣٣: ( المائدة يمٌ َعظِ  َعَذابٌ  اْْلِخَرةِ  َولَهُْم فِي  ۖالدُّ
 راميةجاإلعمال أجهزة الدولة المستهدفة بهذه األ هم فيه جميعتطلب جهد ا كبير ا تسترهاب فمواجهة اإل نإذ

رهاب يسرررتهدف الظروف االقتصرررادية ، فاإل ر تقليدية تسررراعد على القضررراء عليهبوضرررع طرق وأسررراليب غيوذلك  ؛
معدمين لفقراء والعلى السررلطات الحاكمة للدولة  ، كما يسررتهدف اوالثورة شررعال الفتن والتمرد إويعمل على  ,المتدنية

لى ع بدورها تؤثر وهى ,فتنشررررأ  ثورات فئوية معارضررررة للدولة، ل وعدم عدالة التوزيع للدخ، وضرررراع بالثورة على األ
 استقرار المنطقة.على يمثل تهديدا مباشرا  مر الذىاأل، الالئق به  الشباب المفتقر إلى العمل والتعليم

 ما يلى :فييات حدالت تلكوتنحصر وسائل الدولة لمواجهة 
ية درة على التفاعل مع المستجدات االقتصادقالوطني الئ لالقتصاد تقييم األوضاع االقتصادية بما يه ضرورة -1

 الدولية الجارية والمرتقبة 
مية  قطاع تكنولوجيا االتصاالت والشبكات لبناء اقتصاد متطور، والنهوض بوظيفته الحيوية في التنب هتماماال -2

 وتنشيط عملية تشغيل العاملين.
ستيعاب التدريب واإلعداد المهني، وتنمية قدراتهم على اوضع خطة لتنمية الموارد البشرية والتأكيد على مسألة  -3

 التكنولوجيا الحديثة .

                                                           

هر(: اآلثار االقتصادية لإلرهاب الدولي مع التركيز 1425المشعل، خالد بن عبد الرحمن والباحوث، عبد اهلل بن سليمان ) )1(
مام محمد بن اإلرهاب الذي عقد في جامعة اإل على أحداث الحادي عشر من سبتمبر، المؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم من

 هر.1425 /3/3 -1سعود اإلسالمية خالل الفترة من 
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تشجيع القطاع وذلك ب ؛ القتصاد الوطنياألنشطة االقتصادية التي تشكل عبئا  على االتوجه نحو خصخصة  -4
براز دوره الفاعل في عملية التنمية، والقضاء على البطالة.  الخاص وا 

لحوار اأن يتم  ةطيشر , تهبين الدول من أجل مكافحوالتضامن  البناء العقالنى بالحوارالتعامل مع اإلرهاب  -5
 بشكل تتجاوز فيه ازدواجية المعايير، ويساعد على بلورة رؤية مشتركة وتحديد القواسم المشتركة لمقاومتها.

قدمتها مي اإلرهاب، وفي الحد من آثار العولمة والقضاء على االختالفات االقتصادية واالجتماعية التي تغذ -6
 الفقر والمرض والتهميش . 

عصب قيام الدول بتأسيس صندوق عالمي للتضامن يعمل على إزالة الفوارق بين الشعوب والحد من أسباب الت -7
 واإلرهاب.

اإلنسان، وق التعاون المشترك بين المجتمعات العربية واإلسالمية، من أجل توطيد مبادئ الديمقراطية وحماية حق -8
 ودعم حقوق المرأة، وتعزيز العمل المشترك .

 وتحويلها إلىكل ذلك يقتضي صياغة منظومة إستراتيجية تقوم على  تفكيك ظاهرة اإلرهاب فكريا  وسلوكيا ، 

 ( .1)لى سالم أمنى ومجتمعى سليم إفى عملية الوصول  لإلسهاميجابية أسس من التفاهم والحوارات اإل
ا تحمل عليهالتى  األداة هو المرآة العاكسة لنمط حضارة العصر وهوو :  التكنولوجىسادًسا : الجانب 

 .آليات العولمة  –تكنولوجيا معلومات  –اتصاالت  –عالم كل مقومات الحوار من إ
عالمي توازن والسالم اللوافي عالم االقتصاد العولمي والتنافسية المحمومة فإن الحوار يحفظ التعايش  ف

 :  ألهداف التاليةل تحقيًقا

غناء الثقافات1  . ر نشر المعارف وحفز المواهب وا 
 ر تنمية العالقات السلمية والصداقة بين الشعوب.2
  . والمشاركة في التقدم العلمي واالنتفاع بثماره، ر تمكين كل إنسان من اكتساب المعرفة 3
 ( 2) أرجاء العالمر تحسين ظروف الحياة الروحية والوجود المادي لإلنسان في جميع 4
 .  همبين المشترك التفاهم إلى ال  وصو ومبادئها وأخالقها المختلفة معرفة األديان .5
 .  الواحد الدين داخل الدينية والفرق المذاهب بين المشكالت حل.6

  . لإلنسان الفكرية الحياة غزت والتى،  للدين والمعادية الرافضة الدينية غير والمذاهب االتجاهات مواجهة.7
  .قىلالخ واالنحالل الدينى الفراغ بؤرة فى الوقوع من العالم شعوب إنقاذ .8
 القضاء على التعصب وعدم إفساح المجال لدين بعينه ليفرض رؤيته على اآلخر .. 9

 على المستوى العالمى. واالجتماعية البيئية المشكالت حل فى ةساعدالم .10

                                                           

رهاب، ورقة ألقيت في حلقة نقاشية عن دواعي اإلرهاب انظر: عبد الرسول عبد جاسم : المعطيات االقتصادية لمعالجة اإل )1(
 .2005نيسان  17ت والبحوث ببغداد ، األحد عالميا ومستقبل اإلرهاب في العراق ، مركز المستقبل للدراسا

إعالن مبادئ التعاون الثقافي الدولي، الصرررررادر عن المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في نوفمبر ( (2
1996 . 
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  .  الفساد مقاومةمن أجل  المشترك العملتحقيق  .11

 . الصالحة والقدوة العليا والمثل واألخالق الفضيلة اتحكمه اتمجتمع بناء. 12

 ( .1) األديان كل تواجهعالمية  مشكلة وهى الدينى التطرف مواجهة فى اإلسهام .13
طار  فى الحوار الدينى أساس ا و  ويعد االلتزام بالقيم تماعى ، فاإلنسان لكافة سلوكيات األفراد داخل بنائه االج يًّامرجع اا 

مى بطبيعته كائن اجتماعى يسعى ألن يكون عضو ا فاعال  فى مجتمعه؛ لذا فهو يعمل جاهد ا على تمثيل النسق القي
 .لمجتمعه ، كما يسعى لإلبقاء على هذا النسق 

 لى :وينقسم إيكولوجى : اإلسابًعا : الجانب 
 مدى رقى الدولة وتحضرها من عدمه .وهى البنية التحتية  التي تحدد البيئة الداخلية :  -أ

 . ما تعاونى أو صراعىوالدولى الذى يتخلق فيه الحوار إ قليمىالمحيط اإل وهىالبيئة الخارجية :   -ب
 اتوالعالق وتنظيمها، االجتماعية البيئة دراسة إطار في فيحددونها االجتماعية، اإليكولوجية علماء أما

والبيئة التي  بعضهم ببعض واآلثار المتبادلة بين األفراد واألفراد الجماعات تربط التي واالجتماعية، والنفسية المكانية
 يشغلونها. 

 التعدديةب ن االعترافكما أ ، إليها المنتمية األديان فهمنا إذا إال المعاصرة الثقافاتبيئة  معرفة يمكن وال
 كل رعوتتف مختلفة أديان إلى ينتمون أجناس أرضها على ويعيش إال العالم بلدان من بلد توجد الف احيًّ  ا  واقع يعد

 وبذلك فإن للبعد األيكولوجي مكانة عظمى في دراسة األديان والحوار بينها. . ومذاهب فرق إلى ديانة
 تصلوا عليهم - الرسل وبقية وموسى وعيسى محمد ماف. الحلقات مترابطة واحدة سلسلة هى واألديان 

ن ظاهر، فيها الحق ، واحدة وغايتها واحد مبدأها ، واحدة مشكاة من إال - وسالمه اهلل  ومظاهرها هاأطوار  تعددت وا 
  عاصرةالم ومشاكلها اإلنسانية ليشمل رؤيته واتساع عام بوجه الفكر تطور على يساعد األديان بين العلمى والحوار. 

 الحوار فى مواجهة االرهاب المسلح : 
ويعتقد  ,للعدوان ألقل مؤثر يميللإلرهابي أنه يرى بعض علماء الطب النفسي أن من السمات الشخصية 

 لكنه لم ينضجا ا جسميًّ يكون هذا اإلرهابي ناضج   وقد ،أنه هو الذي سوف يصلح الكون بالعنف والقتل والتخريب
مآلهم النار  نه على حق دائما وغيره على باطل ، ويرى أن مآله الجنة والباقى من البشرأ فهو يعتقد،  اا وسلوكيًّ نفسيًّ 

ذلك الشخص هو إال من كان على ضربه ، وهو شخص دائما في حاجة لمرشد يأمره فيطيع دون تفكر أو تعقل ، 
 : ليةلألهداف التاالذى تعمل الدول االستعمارية على استغالله فى تنفيذ مخططاتها  تحقيقا 

لدول ل عةتابوشهوة السيطرة على العالم بأسره ،واعتبار أن الدول  الضعيفة يجب أن تكون  التحكم -
 اإلرهابية االستعمارية .

 وخاصة البترول .فى المنطقة العربية السيطرة على منابع الثروات  -

                                                           
 ومنحرفة متطرفة وأخرى بالدين تتمسك مجموعة نجد حيث - الواحد الدين داخلتواجه مشكالت التطرف كل بالد العالم  ((1

 . عنه
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التي تحاول الهيمنة على العالم وتكوين  الواليات المتحدة جانبوخاصة من ، سباق التسلح العالمي  -
 إمبراطورية أمريكية عالمية .

 إذعان بعض الدول العربية واإلسالمية للضغوط الخارجية األمريكية على حساب ثوابت األمة. -
مما  الخالفات بين األنظمة العربية واإلسالمية التي أدت إلى ضعف وتفكك العرب والمسلمينتشجيع  -

 مكن أعداءهم من استباحة بالدهم . 
  تشجيع الخالفات المذهبية واستغاللها للوقيعة بين أبناء الدين الواحد -
السابق رئيس الكلمات من خالل  ويتضح ذلكلإلسالم والمسلمين البغيضة الموجهه  الغربيةكراهية ال -

 حرب صليبية .الحرب على اإلسالم هي أن أعلن  الذىبوش    يةمريكللواليات المتحدة األ
تسويق فكرة اإلرهاب فى حيث نجحت  عالم,اإلسيطرة الصهيونية والماسونية العالمية على وسائل ال -

 .  (5)وإلصاقها باإلسالم والمسلمين 
تصب في مصلحتها ، وتفرض عليه إصالحات من وجهة نظرها ،  العربىرسم خريطة جديدة للعالم  -

 .اآلن ومعلنة  ت واضحةحأصببوادر ذلك التدخل وومصلحة إسرائيل ، 

االحترام  أسس منسعي إليجاد بيئة دولية سلمية ومستقرة تقوم علي الفي  مركزىُّ  دور للحوار ولهذا أصبح
واالعتراف بوجود  ،الحط من شأنه أووعدم ازدراء اآلخر ، والمساواة بين الثقافات والحضارات المختلفة ، المتبادل 

مع اإلقرار  ,وهو ما يعكس خصوصية ظروف وتطور كل حضارة ، الحضارات والثقافاتتباينات واختالفات بين 
مع تأكيد ضرورة االتفاق علي ، ا حضارية وثقافية مختلفة تتباين فيما بينها ن كل حضارة تحمل في داخلها أنساق  أب

لتي يجب التمسك بها وااللتفاف وا، مختلف الحضارات والثقافات الديانات و كافة القيم والسلوكيات التي تشترك فيها 
ففهم اآلخر واالعتراف بخصوصياته واحترامه  ،دون تضحية بتمايز كل حضارة وثقافة ، حولها ومحاولة تعظيمها 

حركة  التقاء الشعوب يمثلن كما أ، ، هو السبيل األمثل لتجنب التصادم ، والقضاء على أشكال االنغالق والتطرف 
 .   من أشكال التعاون اإلنسانيفكرية وعملية ثقافية وشكال  

 : يجب توافرها وهىوواجبات يجابى شروط إلللحوار او
 . ةبحرية االعتقاد لكل ديانة على حداالعتراف ضرورة  -
تغيير أسلوب التفكير الجدلي ، واالعتماد على حرية التعبير الديني ، في كل القضايا المطروحة في  -

أصال   اعترافهعدم ل وذلك ؛ال يأخذ بحرية التعبير فى معظمه الجدل الدينيفالحوار مع األديان األخرى ، 
 إضعافولذلك فهو ال يراعي مشاعر المخالفين ، ويميل دائم ا إلى  ؛بالتعددية الدينية وحرية االعتقاد 
 يؤدي إلى الغلو في الدين ، والتطرف فيه ، والتعصب للمذهب . مما معتقدات اآلخرين والسخرية منها 

 الحفاظ على الهوية الدينية للمحاور ، فالفهم ال يلغي وجوده إنما يعمق مفهومه لدينه .  -
تحقيق التفاهم بين األديان لمعرفة نقاط االلتقاء من أجل دعمها وتقويتها ، والتعرف على نقاط االختالف  -

 . ذلك ألن نقاط االختالف تمثل خصوصية األديان وهويتها ؛ من أجل التقريب بينها
 الشجاعة فى نقد الذات واالعتراف بالمشاكل واألخطاء التى تعرقل الحوار.  -
 ضمان الحريات العقدية لكل شخص وحقه فى االختالف .  -
 . أيا كان دينه أو جنسهالدعوة إلى ضمان حقوق اإلنسان  -
 إزالة اللبس والفهم الخاطئ عن اآلخر .  -
 البعد عن التعرض للثوابت الخاصة بكل دين .  -
 البحث عن المشترك بين األديان والبعد عن مواطن االختالف .  -
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 .  المجتمعاتقليات داخل ألد على حق المواطنة وضمان حقوق االبدء بالحوار الداخلى والتأكي -
 بل آمن وعدم الرجوع إلى الماضى .وجوب التحاور حول مستق -

 

 اتجاهين رئيَسْين :ينبغي أن يسير نحو  الحوار الدينى بدوره بين أفراد اإلنسانية وحتى يقوم
معالجة عن طريق أولهما : إزالة األسرررباب والعوامل والمشررركالت التي تعوق التعاون بين األمم والشرررعوب 

نون في إطار القاوذلك  القضرررررايا المعقدة والمسرررررائل الشرررررائكة التي تتسرررررباب في زعزعة اسرررررتقرار المجتمعات الحديثة.
أسرررررررررررررة  ،تجعل من مجموعة الدول ل، بما يعني االسررررررررررررتثمار الجيلد للعالقات الثنائية أو اإلقليمية أو الدولية  الدولي

  . إنسانية تربط بينها مصالح مشتركة
ز والتركيثانيهما : تصحيح الصور النمطية التقليدية المتداولة في الساحة الدولية عن األمم والشعوب، 

الح تبادل المنافع والمص به والمقصود ,القائم على النهج القيمى الذى نصت عليه الرساالت السماوية الحوار على
 .ينتمون إليها  بين الناس، ال التأثير في العقائد التي يؤمنون بها، أو الثقافات التي

 الحاجة إلى الحوار المبتكر : 

لسماء الصافية التى استقاها أنبياؤنا العظام: إبراهيم وموسى ما أحوج إنسان اليوم أن يعود إلى تعاليم ا
أناس اليوم أن يتعارفوا بوعيسى ومحمد صلى اهلل عليهم وسلم من ربهم فكانوا خير المعلمين والهداة.. وما أحرى 

عى وتقيم العدل ويتآلفوا من جديد ، ليكونوا عائلة واحدة، تؤكد على احترام اإلنسان ألخيه اإلنسان ، وتعزز ثقافة الو 
والمحبة والسالم ، وال سيما أن البشر جميعا ركاب سفينة واحدة وهى األرض التى استأمننا اهلل عليها وجعل اإلنسان 

ِ ِعْنَد  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ  ۚلِتََعاَرفُوا َوقَبَائِلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلنَاُكمْ  َوأُْنثَى   َذَكر  ِمْن  َخلَْقنَاُكمْ إِنَّا  النَّاسُ يَا أَيُّهَا ): ( قال تعالى 1قائدها)  ّللاَّ

َ  إِنَّ  ۚأَْتقَاُكمْ  ويهدف الحوار اإليجابي بأساليبه وآلياته إلى تطبيق الدين والنهوض بالمجتمعات ( . 2) (َخبِيرٌ  َعلِيمٌ  ّللاَّ
 الفرديجب أن يحتذيه ويعلمنا المولى عز وجل أسلوب الحوار اللين الهادئ المقنع الذى  ،في أسمى وأنقى صوره 

 .قوامهم وتحملهم لهم وصبرهم عليهممن خالل آيات القرآن على لسان أنبيائه ومخاطباتهم أل

( إِنِّي لَُكْم 106تَتَّقُوَن ) إِْذ قَاَل لَهُْم أَُخوهُْم نُوٌح أَََل )، يقول تعالى:  ومثال ذلك ما حدث مع نوح عليه السالم وقومه

َ َوأَِطيُعوِن )( 107َرُسوٌل أَِميٌن ) ( 109ْن أَْجر  إِْن أَْجِرَي إَِلَّ َعلَى َربِّ اْلَعالَِميَن )( َوَما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه مِ 108فَاتَّقُوا ّللاَّ

َ َوأَِطيُعوِن )  ( إِنْ 112نُوا يَْعَملُوَن )( قَاَل َوَما ِعْلِمي بَِما َكا111)( قَالُوا أَنُْؤِمُن لََك َواتَّبََعَك اْْلَْرَذلُوَن 110فَاتَّقُوا ّللاَّ

ْن لَْم ( قَالُوا لَئِ 115( إِْن أَنَا إَِلَّ نَِذيٌر ُمبِيٌن )114 )( َوَما أَنَا بِطَاِرِد الُْمْؤِمنِينَ 113ِحَسابُهُْم إَِلَّ َعلَى َربِّي لَْو تَْشُعُروَن )

نِ 117بُوِن )إِنَّ قَْوِمي َكذَّ  ( قَاَل َربِّ 116تَْنتَِه يَا نُوُح لَتَُكونَنَّ ِمَن اْلَمْرُجوِميَن ) ي َوَمْن ( فَاْفتَْح بَْينِي َوبَْينَهُْم فَْتًحا َونَجِّ

 .١١٨ – ١٠٦الشعراء: (118) (َمِعَي ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ 
ويأمر اهلل سبحانه وتعالى عباده بحسن الخطاب واختيار األلفاظ الحسنة التى ترقق القلوب وتقنع العقول، 

َ َوقُولُوا َقْواًل َسِديًدا )تعالى: ه ويتمثل ذلك فى قول قُوا َّللاَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ َوقُْل ) . وقوله تعالى:٧٠األحزاب: ( يا أَيُّ

                                                           
( محمد خليفة حسن ، المسلمون والحوار الحضارى مع اآلخر ، نقد إسالمى لنظرية صراع الحضارات ،  سلسلة الحوار بين (1

  80 – 79، ص 2003،  2األديان والتقاء الحضارات ، العدد 
  .   ١٣( الحجرات/ (2
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ْنَسانِ َكاَن  الشَّْيطَانَ بَْينَهُْم ۚ إِنَّ  يَْنَزغُ  الشَّْيطَانَ  إِنَّ  ۚأَْحَسنُ الَّتِي ِهَي  يَقُولُوا لِِعبَاِدي ا لِْْلِ وقوله ،  ٥٣اإلسراء:  ُمبِينًا َعُدو ً
َ إَِلَّ  تَْعبُُدونَ ََل  إِْسَرائِيلَ  بَنِي ِميثَاقَ  أََخْذنَاَوإِْذ  :تعالى  َوقُولُوا َواْلَمَساِكينِ  َواْليَتَاَمى   اْلقُْربَى  َوِذي  إِْحَسانًا َوبِاْلَوالَِدْينِ  ّللاَّ

 . ٨٣البقرة:  ( ُحْسنًا لِلنَّاسِ 
 َكلَِمة  إِلَى   تََعالَْوا اْلِكتَابِ  أَْهلَ قُْل يَا ) :فيقولويبين لنا اهلل سبحانه وتعالى أسلوب الحوار مع أهل الكتاب 

َ إَِلَّ  نَْعبُدَ بَْينَنَا َوبَْينَُكْم أََلَّ  َسَواء   ِ ِمْن ُدوِن  أَْربَابًا بَْعًضا بَْعُضنَا يَتَِّخذَ َوََل  َشْيئًابِهِ  نُْشِركَ َوََل  ّللاَّ  اْشهَُدوا فَقُولُوا تََولَّْوا فَإِْن  ّۚللاَّ

 . ٦٤عمران:  آل(  بِأَنَّا ُمْسلُِمونَ 
 ثانًيا : االبتكار سبيل المجتمعات إلى الحوار :

إلرهاب يمكنه مواجهة ابناء حوار إقامة  شررررأنهامن  أسرررراسررررية مبادئعلى ترتكز االبتكار إلى أسرررراليب جديدة يحتاج 
 على المقومات التالية : وترتكز أسس هذا االبتكار تكاتف وتعاون كافة المؤسسات فى الداخل والخارج ب

 الدور األسرى : 
هم التنشررئة األسرررية فى تنمية المهارات المعرفية والنفسررية والسررلوكية لدى الفرد ، فاألسرررة هى األسرراس ت سرر

لى قاها من أولى األمر فيها، إالتى يتلر القيم األخالقية ضرررررررررررررع اللبنات األولى لنمو الفرد وغرس بذو الذى ياألول 
فى إخراج  سرى األالحوار ويثمر  .تقوية الوازع الدينى لديه وارساء قيم احترام الحريات والتسامح جانب قدرتها على 

 متقبلة، قوالها ومعامالتها ن فى أفعالها وأتواز بال تتسرررررم، إلى المجتمع دينيا وتربويا وفكريا  أسررررروياء مؤسرررررسرررررينأفراد 
 . ا  دينا وثقافة ولغة وجنسلآلخر المختلف 

 : الدور المدرسى
وهى المكان  ,اا وروحي  ا وعلمي  هى المصرررررردر الثانى الذى يتلقى فيه الفرد تعاليمه وتنشررررررئته فكري  المدرسررررررة 

، الذى تنبت فيه العقول فى مواجهة التحديات المعرفية والحضررررررررارية واكتسرررررررراب القيم الصررررررررالحة واألخالق الحميدة 
س المواطنة وحب الوطن واالنتماء ترسرررريخ القيم األخالقية وأسرررر الذى يقودهم الىلطالبه والنموذج والمعلم هو القدوة 

 السررلوكى األداءيؤثر على  فعاال   اا  ايجابيًّ دارته حوار ئولياته عن طريق إن يضررطلع بمسررلم ألذا يجب على المع ؛ليه إ
الفكر المتطرف  فرد ذا شررررخصررررية بعيدة عن فينتجلديهم ،   الفكرى والمعنوى االتزان ويسرررراعد على تحقيق ,للطالب

الجامعية  الحياةدخوله مرحلة وهو  يكون مهيئ ا ومكتمال  للتدرج لما هو أعلى فكرا وثقافةبحيث  ،والسلوك الفوضوى 
  .منوط بها تكوينه العلمى والفكرىال الشبابىنضج المرحلة والتى تعد 

 دور الجامعات :
 ، ال شرك أن أخطر المراحل العمرية التى يمر بها كل فرد من أفراد المجتمع هى مرحلة الدراسرة الجامعية

التركيز ما حدا بالغرب م، ا عقلية والفكرية وغيرهت الشررررررررررررباب الحيث يتبلور فكره وتتحدد اتجاهاته، وتبزغ لديه طاقا
فى غيبة  أولئك، وكثير ا ما يقع هؤالء الشررررررباب فى حبال  صرررررروبها الفكرى توجيه أسررررررلحة الغزوعلى هذه الطاقات و 

 من قضايا. وما يدور حولهماالهتمام بهم 
تنتهجها بعض الجماعات  التىرهابية اإلجمات هبشرررررررررررررتى أنواع التمر أمتنا العربية فى المرحلة الراهنة و 

تاد لمحاربة لسرررررررررررررالح والعاوتمد بأنواع مختلفة من  اغربيًّ  ادعم   والتي تتلقىنية المعادية لألديان واإلنسررررررررررررراالمارقة و 
لى تخريررب الوئررام المجتمعى بمحرراربررة ، حتى أن تلررك الهجمررات امترردت إحراقهم وقتلهم المسرررررررررررررلمين بررل ذبحهم وا  

لخلق خالفات واضطرابات طائفية من شأنها  ؛ ر عبادتهم وأيضا قتلهم وذبحهمالمسيحيين وهدم وحرق كنائسهم ودو 
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لى جانب محاوالت السررريطرة على عقول الشرررباب وخاصرررة شرررباب إزعزعة الوحدة الوطنية بين أبناء الشرررعب الواحد  
عربية وتقسررررررررررررريمها التى يهدفون من ورائها تفتيت الدول الو ، هم التآمرية اتومخططالخبيثة  همنوايا لتحقيق الجامعات

 . حتى يسهل السيطرة عليها 
قيام نقاذ هذا الشرررررررررررباب لجامعات على وجه الخصررررررررررروص فالحرى إلما أن المسرررررررررررتهدف هو شرررررررررررباب اوب

 بما يلى : المؤسسات العلمية 

من مختلف الجامعات العربية والعالمية تختارها   وى الفكر والخبرةمن أسررررراتذة من ذ لجانتشررررركيل   -1
المجالس العليا للجامعات تقوم بتحديد سرررررررياسرررررررة عامة لألسرررررررس الفكرية الصرررررررحيحة النابذة للعنف, 

 حقائق الديندينى موحد لغة وفكر ا يقدم  حوارلعلمى ج منهضرررررررررررررع تقوم بو واإلرهاب في األديان، 
، األمة  فكر وعقيدة أبناءيغزو يحاول أن يمس أو على كل من  للرد والبراهينعلى الحجج  ةالقائم

المتطرفة التى تتخذ التيارات المارقة المدلوالت العلمية واسرررررررتثمارها لمواجهة ب تنوير الشرررررررباب هدفب
 . رهاب دين ا لها  من العنف واإل

 لغة الحوار المتسررم بالموضرروعيةالتعريف بخصررائص و  ,لدراسررة القيم واألخالقمناسرربة إعداد مناهج  -2
 . واالعتدال والسماحة

معتدلين وسررررررررررطيين  يحملون على عاتقهم مهمة توصرررررررررريل المعلومات التى  ودعاةعداد رجال دين إ -3
خطرار المحردقرة بهم مع الرذى يمكنره مواجهرة األ، كر المتنور تعبر عن الوسرررررررررررررطيرة واالعتردال والف

 لتعايش. التطبيقى لعلى الجانب العلمى  و  التركيز

جاله بتقديم رؤية متطورة للواقع الحالي وما يحدث فيه من مجريات مفي كل ن صررررررصرررررريالمتخدعوة  -4
لقانون بتوضرررريح شرررررعية يقوم أسرررراتذة ا ومثال على ذلك، الشررررعوب واسررررتقرارها  تؤثر على مسررررتقبل

صرررررررون في اللغات بالترجمة حتى ويقوم المتخصرررررررجرامية وعقوبتها ، وقانونية األعمال اإلرهابية واإل
ب وجهات النظر المختلفة وذلك لتقري؛ وهكذا باقي التخصرررصرررات م ، لى كل مكان في العالتصرررل إ
 رهاب والعنف .إلفى تجنب العالم ويالت ا واإلسهام

إنشررررراء مؤسرررررسرررررة علمية متخصرررررصرررررة فى دراسرررررة األديان يشرررررارك فيها األفراد على مختلف دياناتهم  -5
والتي األديان وتنمية هذه المعارف ين بالمشرررترك تعريف بأو معلمين تقوم  سرررواء طالبا   ,وجنسرررياتهم

 من شأنها تحقيق التواصل بين أتباع األديان عن طريق القيم المشتركة فيها .
 :  ىعالمدور اإلال

المروج للفكر  اتلعب وسائل اإلعالم دور ا حيويًّا ورئيس ا فى تكوين الوجدان والسيطرة على العقول باعتباره
لفة يدخل كل بيت ويسرررررررررتولى على اهتمام كل فرد . وقد تطورت الثورة التكنولوجية والثقافة . فإإلعالم بروافده المخت

 وكذلكاإلعالمية فى اآلونة األخيرة تطور ا كبير ا فلم يعد اإلعالم يقتصرررررررررررررر على الصرررررررررررررحافة أو الراديو والتليفزيون 
نما انتقل إلى وسائل أخرى كاإلنترنت وغيرها ,الفضائيات واألقمار الصناعية  ائل االتصال الحديثة بحيث من وسوا 

وفى عصرررررررر التكتالت اإلعالمية يأتى اإلعالم  ، أصررررررربح العالم اليوم قرية صرررررررغيرة تتناقل المعلومات فى لحظات 
حيث يمتلك سررررلطة  ليسررررهم فى عملية التنشررررئة االجتماعية لألفراد إلى جانب األسرررررة والمؤسررررسررررات التعليمية األخرى
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االقتصررادية واالجتماعية ثر بشرركل مباشررر على كافة األنظمة السررياسررية والدينية و رشرراد والتوجيه لتؤ معرفية تقوم باإل
 على مستوى العالم .وغيرها 

نررره ال يزال دوره المعلومرررات إال أ مكرررانيرررات والتطورات الحرررديثرررة فى أنظمرررةوعلى الرغم من كرررل هرررذه اإل
رسررررراء سررررربل  محدودا فى الدعم المعرفى باألديان وتقريب وجهات النظر المختلفة وتوضررررريح المشرررررترك بين األديان وا 

بل إن . (1)الحوار بين الثقافات واخراجها من دائرة التوتر والتشررررررررنج واالنحراف العقدى وانهيار المنظومة األخالقية 
 ار ومعاييره وأخالقياته . تجاه العكسى المغاير لترويج فكرة الحو يسير في االواقع إعالم اليوم 

الدينى ببناء خاصررة ومن هنا أصرربح هناك ضرررورة تحتمها ظروف العصررر الراهنة للسررعى نحو التواصررل 
مة األديان خدسائر تحقق السالم واألمان لإلنسانية عن طريق نشر القيم واألخالق التى تتضمنها إعالمية منظومة 

 األسرراس ، إلى جانب دورهنحاء العالم واالرهاب والتطرف الذى تفشررى فى أ دا عن كل أشرركال العنفيلإلنسررانية وبع
 .قناع والتأثير على السلوك العام للمجتمع وتواصله مع المجتمعات األخرى فى التنوير واإل

بمن ليس على دين اإلسرررالم   عليه وسرررلم فى معامالته واتصررراالتهولننظر إلى نهج رسرررول اهلل صرررلى اهلل
ج والتقى بأصرررررحاب الديانات في نموذ ، اتخذ من عدم اإلكراه أسرررررلوبا  في دعوتههلل عليه وسرررررلم( فنجد أنه )صرررررلى ا

ل فئة يخاطب ك  - عليه الصرررالة والسرررالم -كان ، فتعصرررب أو تكبر أو اسرررتهزاء بدين اآلخر مادون حوارى للدعوة
 ىتعتمد علت دعوته ألهل الكتاب وكان، الحسررررن و ويجادلهم بالحكمة والقول اللين ، بحسررررب دينها وعقيدتها وفكرها 

ك كانت رسرائله )صرلى اهلل عليه وسرلم( للملو  كما د جذور التواصرل وتبعد عن التعصرب .الروابط المشرتركة التى تم
  مان.تدعو للسالم واألوالتى لعالمين أمثل للتواصل الحضارى والرحمة با ا  نموذجوالحكام 

جده ننية السررررامية حيث السررررلبيات التى ال تتماشررررى مع القيم الديبينما نجد الواقع االعالمى له العديد من 
إشررررررررررعال  إلى جانب، ترويج المعلومات المضررررررررررللة واألفكار المتطرفة والسررررررررررلوكيات المنحرفة يتجه إلى تسررررررررررويق و 

كار سرررراعد على شرررريوع األف ممابها عقول الشررررباب  ها التيارات المعادية للدين وتمألنى بالصررررراعات والفتن والتى تع
 رهابى مشوه ومتطرف . كما أدى إلى خروج خطاب دينى إ، الهدامة والتشكيك فى الدين 

تى ولهذا كله أصبح من الواجب الدينى والقومى واإلنسانى العمل على الخروج من تلك الدائرة المشوهة ال
 :وذلك بالطرق التالية تنتجها وسائل االتصال وشبكات المعلومات 

دعم القيم والتواصرررررل الدينى من أجل تحقيق التعايش اإلنسرررررانى السرررررلمى وضرررررع سرررررياسرررررة هيكلية جديدة ل -
 .يجابىتراف بوجوده واحترامه بالحوار اإلبالتعرف على اآلخر ديني ا وثقافي ا واالع

يصررالها إلى كافة شررعوب العالم عن طريق التقنيات االتفاق والمشررترك بين األديان وا   حث عن مواطنالب  -
 ,وارراء والمشررررررررررررراركة بالحتديات ومواقع اجتماعية لتبادل اآللوجية من انترنت ومنالحديثة واألدوات التكنو 
وهى مهمة أسرررراسررررية تقع على  ,ونبذ كل أنواع الفرقة واالنعزال والتعصررررب بالرأى ,ومناقشررررة قضررررايا الدين

 .عاتق علماء الدين والفقهاء على مستوى األديان

                                                           

وعالقتها مع حوار األديان رؤية استشرافية، مريم آيت أحمد ، مجلة التفاهم ، انظر: نشأة تكنولوجيا االتصاالت وتطورها  )1(
 .297م، ص2012،  38العاشرة ، عدد  السنة
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حكام الدينية باالعتماد على الرد الحسن الذى يقرب وال واألصدار الفتاوى الرد على التساؤالت المحيرة وا    -
 التى تسررراعد على الفهم الصرررحيحلفاظ البسررريطة الواضرررحة سرررتخدام األمع ا، والذى يقنع وال يشرررتت ، ينفر

على تداب علماء على مسررررررررتوى المسررررررررئولية و وال يتأتى ذلك إال بان ،عماروالتوعية الجادة لكل الفئات واأل
 .ديان والمذاهبألة باجيد دراية

استخدام وسائل مختلفة لجذب المتلقى بوسائل سمعية وبصرية تحقق التفاعل مع الحقائق الدينية والقيم   -
 .ن واألمان بين أفراد اإلنسانيةالمشتركة ليسود السالم ويتحقق األم

ثبات الحجج واألدلة إن  - ريق برنامج عن طوذلك ما نريده هو تحقيق لغة حوار دينى عالمى يتسم بالعلم وا 
عالمية فالمهمة اإل ,نحاء العالم بات بمختلف اللغات توزع فى جميع أصدار ونشر كتاتقنى موحد يقوم بإ
وتحقيق  ,خالق وتعامالتيغ رسررالة األديان من قيم وسررلوك وأمسررئولية تبل على عاتقهاقع على اختالفها ي

المؤسررررررررسررررررررات مع التنسرررررررريق المتكامل ب ويكون ،وعرقيا   ثقافة التواصررررررررل الدينى بين الفئات المختلفة دينيا  
  .التعليمية ومنظمات وهيئات المجتمعات الدينية والمدنية 

فى حاجة إلى موقع خاص على اإلنترنت يجتمع له هيئة متخصرررررررررررررصرررررررررررررة من  الدينيةاألقليات ن كما أ -
ام واإلسالم بوجه ع فهم يعانون من نقص المعلومات عن الدين ,األساتذة تختار بعناية للرد على أسئلتهم

 نقص الكتب مما يجعلهم لقمة سائغة فى أيدي المضللين . لى جانب , إالخصوصوجه على 

 االحترام والعزة .  التي تحقق خالقيةالمنظومة األنبذ كل مظاهر اإلباحية والخالعة ، وتشجيع  -

  وتوجيهها إلى  ، مظاهر العنف والقتل والتخريبكل التى تبعد عن والبرامج والمسررلسررالت األفالم تشررجيع
 . نفع اإلنسانية والمصلحة العالمية والمجتمعية

 الخاتمة
 وتطرف عنف مظاهر من يشهده بما المعاش الواقع يفرضها ضرورة اليوم اإلنسانى الحوار أصبح لقد

رهاب  المجتمعات وسالمة بأمن اإلخالل عليها يترتب وفوضى, المجتمع أفراد لدى سلوكى انحراف من يشوبه وما, وا 
 بوضع إال لهذا سبيل وال, المجتمعات فى األمنية المنظومة خلل لمواجهة الصحيحة السبل عن البحث يحتم مما
 . والدولى والمجتمعى والمؤسسى الوطنى المستوى على تطبق فعال حوار ستراتيجيةا

 :  يلى فيما ستراتيجيةاال هذهأهم بنود  وتتمثل
 : والحكومى الوطنى المستوى على

 ضمان مع،  المجتمع أفراد بين المساواة وعدم الظلم أوجه كل على بالقضاء المختلفة بمؤسساتها الدولة تقوم -
 .  عادل بشكل الثروات وتوزيع لألفراد الداخلى األمن

 .  وتوجهاتهم وألوانهم أجناسهم اختالف على اإلنسان حقوق ضمان -
 .   المستويات كافة على واإلدارى المالى الفساد محاربة -

 :  المؤسسى المستوى على

 .  والتعليم والثقافة والمجتمع البيئة تشمل حضارية نهضة بناء في الدولة فى المؤسسات كافة إسهام -
 .  القيمى الحوار أسس مع يتالءم بما وتوجيهه الرأي حرية تشجيع -



 لعدد األول ا                   مجلة العمارة والفنون                                                                  

- 20 - 

 

 الذى الفكرى االستعمار مواجهة بهدف اودينيًّ  وحضاري ا علمي ا المجتمع تثقيف بمهمة تقوم حكيمة قيادات إعداد -
 .  وأهدافهم خططهم وكشف البعض ينتهجه

 .  المجتمعات بين الثقافي والتنافس الحضارات تعدد مع يتالءم الذى العالمى الحضارى بالحوار التوعية -
 :  اإلعالمى المستوى على

 . إعداد منظومة إعالمية تهتم بالقيم والفضائل واألخالق القويمة  -
إلى جانب االهتمام   ،توجيه برامج توعية لألسر وكيفية تعاملها مع المجتمع وتربية النشء التربية الواعية -

 بالسلوكيات األخالقية في المجتمعات .
 إفشاء األمن والسالم االجتماعى بين أفراد المجتمع .إعداد برامج موجهة تهدف إلى  -
 لمبادئ الدينية الصحيحة   .تشجيع أجواء التسامح مع اآلخر, وتفعيل ا -
 االهتمام بالخطاب الروحى والوجدانى لتثبيت القيم والمبادئ اإلنسانية بين شعوب األرض . -

 خالقية التي تحقق االحترام والعزة . ة والخالعة ، وتشجيع المنظومة األنبذ كل مظاهر اإلباحي -
 .على أفراد المجتمع سلبا   التي تؤثرمظاهر العنف ومشاهد القتل والدماء  افةكالبعد عن  -
توجيه برامج إذاعية وتليفزيونية لألقليات المسلمة التى تعيش خارج البالد اإلسالمية للتعريف بتاريخهم  -

 اإلسالمى الصحيح . 
، ويغطى الرافضة لإلرهاب والتطرف الدينى تفعيل إنشاء قناة تشترك فى دعمها الدول اإلسالمية واألخرى -

 .  المعمورةبثها كل أنحاء 
 االهتمام بالخطاب الروحى والوجدانى لتثبيت القيم والمبادئ اإلنسانية بين شعوب األرض.   -
اء يتواصل فيه أصحاب الفكر وتحقيق حوار بنا  ، تفعيل التواصل مع الشباب في جميع أنحاء العالم  -

 على رجال الدين.  المعتدل بمشاركة مختلف التخصصات دون االقتصار
واستلهام دعوة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى الحوار بالنظر في حواراته وتسامحه  ، مبدأ القدوةتدعيم  -

 مع أهل الكتاب وغير المسلمين .  
إبراز دور عباقرة العلم أمثال البيرونى والشهرستانى وابن حزم ومآثرهم في مجال علم مقارنة األديان وتتبع  -

 أساليبهم في الحوار. 
 اإليجابى بين الشعوب والحضارات وأتباع الديانات. وارتدعيم الح -
 إبراز القيم المشتركة بين األديان من أجل تحقيق التعايش السلمى بين الشعوب . -
 توضيح مساوئ الفكر المتطرف وأثره على المجتمعات . -
 السماوية المقدسة. صلتخريب باألدلة الواردة في النصو محاربة كل أنواع العنف واإلرهاب وا -

 
 
 
 
 



 لعدد األول ا                   مجلة العمارة والفنون                                                                  

- 21 - 

 

 المصادر والمراجع

ندوة اإلسالم  –أحمد الريسونى ،األسس الدينية لتحالف الحضارات، الملتقى الدولي األول للتربية والثقافة  -1
 م2005نوفمبر بمدينة شفشاون المغربية،  –والغرب وتحالف الحضارات 

رؤية للنشررررر والتوزيع،  ،دراسررررات في سرررروسرررريولوجيا األديان  ، شرررررف منصررررور، الرموز والوعي الجمعيأ -2
 م. 2010 ، القاهرة

اآلثار االقتصررررررررادية لإلرهاب الدولي ، المؤتمر  ،خالد بن عبد الرحمن المشررررررررعل ، عبد اهلل بن سررررررررليمان  -3
 -1الفترة من ، مام محمد بن سرررررررعود اإلسرررررررالمية جامعة اإل ،العالمي عن موقف اإلسرررررررالم من اإلرهاب 

 هر.1425 /3/3

 . م1869بيروت ،  الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين ، سمعان كهلون ، كتاب مرشد -4

رهاب، مركز المسرررتقبل للدراسرررات والبحوث عبد الرسرررول عبد جاسرررم : المعطيات االقتصرررادية لمعالجة اإل -5
 .م2005ببغداد ، 

  م .  2001عدنان على رضا النحوى ، حوار األديان ، دعوة أم تقارب أم تنازل ، دار النحوى  -6

 . 2008ل رشي ، مقاربات في فهم أنسنة الخطاب اإلسالمي ، مركز الناقد الثقافي، سوريا عالء الدين آ -7

محمد خليفة حسرررررررن ، المسرررررررلمون والحوار الحضرررررررارى مع اآلخر ، سرررررررلسرررررررلة الحوار بين األديان والتقاء  -8
 .2003،  2الحضارات ، العدد 

 م.1990الكويت، لم،قدار المحمد عبداهلل دراز،الدين،بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان، -9

 م.1997محمد عمارة "العطاء الحضاري لإلسالم " ، دار المعارف ، القاهرة ،  -10

محمود حمدى زقزوق ، اإلسررالم وقضررايا الحوار ، وزارة األوقاف ، المجلس األعلى للشررئون اإلسررالمية ،  -11
 م. 2002القاهرة 

 .4/2/2010 2907لعدد: ا-يديولوجية، الحوار المتمدنإلامحمود عبد الحى، الدين و  -12

لة مريم آيت أحمد ، نشأة تكنولوجيا االتصاالت وتطورها وعالقتها مع حوار األديان رؤية استشرافية، مج -13
 م.2012،  38التفاهم ، السنة العاشرة ، عدد 

هدى درويش ، حجاب المرأة بين األديان والعلمانية ، عين للدراسرررررررررررررات والبحوث اإلنسرررررررررررررانية ، القاهرة،  -14
 م.  2005

م الرس، الخطاب اإلسرررالمي بين مقتضررريات العصرررر و مشرررروع الحداثة والتواصرررل نموذج : تجربة هشرررا  -15
 .م2014أغسطس  21فتح اهلل كولن، مجلة حراء ، الخميس, 


