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المقدمة :
اىتم المفكرون والفالسفة الغربيون بالبحث في تاريخ الحضارات االنسانية ،والسمات والخصائص التي
تمايزت بيا كل واحدة عن االخرى ،والمصير الذي الت اليو كل حضارة ،وكان مبعث ىذا االىتمام ىو الخوف
عمى الحضارة الغربية من أن يكون مصيرىا الزوال.
فظيرت نظريات عديدة عمى سبيل المثال ال الحصر :شبنجمر الذي اعتمد نظرية تفسر ظيور الحضارة
والمراحل التي تمر فييا بأنو يتوالى عمى كل حضارة ما يتوالى عمى أي كائن حي من والدة ونمو وشيخوخة
وفناء ؛ وصموئيل ىنتنغتون صاحب نظرية صراع الحضارات تمك النظرية التي تؤمن أن العالم اإلسالمي
سيكون سبب أساسي في سقوط وانييار الحضارة الغربية؛ وروجيو غارودي صاحب نظرية حوار بين
الحضارات الذي يدعو المفكرين والسياسيين الذين يعيشون في كنف الحضارة الغربية إلى اإلفادة من الحضارة
العربية اإلسالمية ،حتى تتمكن الحضارة الغربية من االستمرار والبقاء  ...وغيرىم .
وىذا البحث سيتناول :
أوال  :نظرية حوار الحضارات وفيو  :لمحة لمتعريف بصاحب تمك النظرية روجيو غارودي  ،ومكانة الحضارة
العربية االسالمية في تمك النظرية .
ثانيا  :القرآن الكريم ونظرية حوار الحضارات وفيو  :نثبت حقيقة ان القرآن الكريم سبق غارودي بما يزيد عمى
أربعة عشر قرناً في الدعوة إلى الحوار الحضاري .
ثالثا  :المنيج القرآني لمحوار الحضاري وفيو  :كيف أن القرآن الكريم وضع منياجا لممسممين لبناء مشروع
إنساني كوني لمحوار والتفاعل االيجابي مع الحضارات والشعوب األخرى .
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أوالً  :نظرية حوار الحضارات
من ىو روجيو غارودي ( : ) 2192-9991
ىو الفيمسوف والكاتب الفرنسي رجاء جارودي المولود في فرنسا ،كانت امو مسيحية كاثوليكية ،واالب
كان ممحداً ،عندما بمغ الرابعة عشر اعتنق البروتستانية  .في حياتو محطات ميمة منيا  :حصولو عمى
الدكتوراه من جامعة السوربون ٖ٘ ،ٜٔوحصل عمى دكتو اره ثانية من جامعة موسكو سنة ٗ٘ ، ٜٔانظم الى
الحزب الشيوعي إال إنو طرد منو عام ٓ ،ٜٔٚبعدىا أسس مركزالدراسات والبحوث الماركسية  .في سنة
ٕ ٜٔٛاعتنق االسالم في المركز االسالمي في جنيف ،وكان من المعارضين لمصييونية ،االمر الذي أدى الى
إصدار حكم السجن ضده من قبل محكمة فرنسية ،حصل عمى جائزة الممك فيصل العالمية سنة ٘ ،ٜٔٛوفي
سنة ٘ ٜٜٔحصل عمى دكتوراه فخرية من جامعة قونية التركية .خالل رحمتو الطويمة كان لو عدد كبير من
المؤلفات منيا عمى سبيل المثال الالحصر  :وعود اإلسالم  ،اإلسالم دين المستقبل ،المسجد مرآة  ،اإلسالم،
اإلسالم وأزمة الغرب ،حوار الحضارات............وغيرىا . ٔ.

نظرية حوار الحضارات :
في عالم السياسة اليوم نظريتين ىما :صراع الحضارات وحوار الحضارات ،وكمتا النظريتين تبحثان في
مستقبل ومصير الحضارة الغربية  .والذي ييمنا من ىاتين النظريتين ىو نظرتيما إلى العالم اإلسالمي  ،إذ
ترى األولى أن العالم اإلسالمي خطر ييدد الحضارة الغربية وسيكون سبب في انييارىا ،والثانية ترى فيو خير
مثل يمكن أن يحتذى بو من أجل أن تستطيع تمك الحضارة أن تدوم مدة أطول ٕ .
ويبدو أن االىتمام بالعالم اإلسالمي يأتي من كون أن القرآن الكريم الذي ىو دستور المسممين قد جعل
من العرب والمسممين أمة ذات حضارة ال يزال أثرىا باقيا ،وىي حية قادرة عمى التعامل مع كافة الحضارات
التي انطوت تحت لوائيا ،وبعد أن أصاب الضعف تمك الحضارة ،وتقدمت الحضارة الغربية ،فإن بعض مفكري
الحضارة الغربية ،ومنيم صموئيل ىنتنغتون أخذ يبحث في األسباب التي تيدد حضارتو باالنييار ،فتوصل إلى
أن العالم اإلسالمي سيكون سبب أساسي في سقوطيا وانييارىا ،ألنو يرى أن الحضارة اإلسالمية ،ىي من
الحضارات المتحدية لمحضارة الغربية ،التي ستكون في صراع معيا في المستقبل ،والذي ستكون نتيجتو أساسية
لمتطور التاريخي ٖ .
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فاإلسالم ىو العدو األول الذي تخشى منو الحضارة الغربية ،ألن القرآن الذي رسم منيج حياة متكاممة،
متى ما سار عميو المسممون فأنو كفيل بأن يجعل منيم قوة قادرة عمى التنافس والتفوق عمى الحضارة الغربية،
ألنو سيحقق االستقالل السياسي الذي يحررىم من الييمنة الغربية االقتصادية والعسكرية ،وعندىا ستنيض
الحضارة اإلسالمية ويتضاءل شأن الحضارة الغربية ٗ .
وىناك اسباب عديدة ليذا العداء " إن من ابرز اسباب عداء الغرب لالسالم ىو ادراكو ان الحضارة
الغربية بحاجة الى دين يصنع ليا حدودا حتى ال تنقمب الى فوضى ،وال يوجد من يتصدى لتمك الميمة  ،غير
االسالم  ،فيو دين الحضارة الذي يحدث توازنا في جميع انشطة الحياة  ،ىذا عدا كونو عالجا حاسما لحالة
التغريب واالنخالع التي يعيشيا المجتمع الغربي  .ولذلك فال غرابة حينما يقول بعضيم ان االسالم ىو
الخضارة الوحيدة التي جعمت بقاء الغرب  ،موضع شك "٘ .
المفكر الفرنسي روجيو غارودي صاحب كتاب " من أجل حوار بين الحضارات " يعد من الرواد في
إطالق مصطمح ( حوار الحضارات ) وىو باختصار يدعو المفكرين والسياسيين الذين يعيشون في كنف
الحضارة الغربية إلى اإلفادة من الحضارة العربية اإلسالمية ،ألنيا برأيو تمكنت أن تمتد من بحر الصين إلى
المحيط األطمسي في مدة زمنية قصيرة نسبياً  .ويرى أن السبب وراء ذلك  " :إن العرب حمموا معيم أشكاالً
أسمى وأرفع من التنظيم االقتصادي واالجتماعي  ،فانضم إلييم جماىير الناس في عالم يمارس االستعباد
ويقف في أوج التحمل "

ٙ

.

كما إنو أراد أن يقدم لمحضارة الغربية شيادة تتمثل في أن الحوار بين الحضارات ىو السبيل الوحيد
لميالد مشروع كوني الختراع المستقبل  .وان الحضارة العربية اإلسالمية ىي الوحيدة التي تمكنت من مد
جسور الحوار بين الحضارات التي انطوت تحت لوائيا ،فيو يقول  :إنو يرغب أن يقدم شيادة " عن تجربة
عالمية عن فرحة الثراء اإلنساني الذي مكنتني منو ثقافات غير غربية ورجال من آسيا ومن ديار اإلسالم ومن
أفريقيا وأمريكا الالتينية ،أن أقدم شيادة عما بحثت عنو ،واعتقد أنني اكتشفتو من طابع إليي في كل واحدة من
تمك الثقافات ،وفي كل واحد من أولئك الرجال " .ٚ
وىو يرى أن ىناك حاجة ماسة الستعراض التاريخ بمنظار ال تشوىو أوىام االستعمار الغربي وال تبقى
أوروبا وحدىا مركز جاذبيتو ،فيو يقدم صورة عن مساىمة الحضارة اإلسالمية في التقدم اإلنساني ،وما تنطوي
عميو من قيم عظيمة ،فيي تقدم الدواء الشافي لما يعانيو البشر في عصرنا ىذا من قمق واضطراب وتدىور .ٛ
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وباختصار فإن الحوار بين الحضارات يدعو إلى البحث عن المبادئ المشتركة بين الحضارات اإلنسانية
في ماىيتيا ومداىا ،بأنيا تتصل أصالً وفرعاً ومسمكاً ومضموناً جممة وتفصيالً بالشأن اإلنساني  .إنيا أصول
فكرية أفرزتيا خبرة البشر وذ ّكرت بيا النبوءات في مختمف الثقافات والحضارات عبر العصور.ٜ
ثانيا -:القران الكريم ونظرية حوار الحضارات:
إن القرآن الكريم سبق غارودي بما يزيد عمى أربعة عشر قرناً في الدعوة إلى الحوار اإلنساني البناء
حينما خاطب اهلل تعالى الناس بقرآنو الكريم

ِ
وبا َوقََبائِ َل
اس إَِّنا َخمَ ْق َنا ُك ْم م ْن َذ َك ٍر َوأ ُْنثَى َو َج َعْم َنا ُك ْم ُش ُع ً
" َيا أَيُّيَا النَّ ُ
ِ
يم َخبِ ٌير "ٓٔ  ،وىذه دعوة صريحة من القرآن الكريم في كيفية
َعم ٌ

َّ ِ
ِ
ِ
َّ
لتَ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم ع ْن َد المو أَتْقا ُك ْم إِ َّن الموَ
التعامل مع الشعوب األخرى  ،فاإلسالم يدعو إلى احترام األقوام األخرى وعدم التعامل معيم بالتعالي عمييم
والغرور ٔٔ.

ِ
ِ
ٍ
ِ ٍ
َّ َّ
َّ
َى َل اْل ِكتَ ِ
ض َنا
" ُق ْل َيا أ ْ
اب تَ َعالَ ْوا إِلَى َكم َمة َس َواء َب ْي َن َنا َوَب ْي َن ُك ْم أَال َن ْعُب َد ِإال الموَ َوَال ُن ْش ِر َك بِو َش ْيًئا َوَال َيتَّخ َذ َب ْع ُ
ِ
بعضا أَربابا ِمن ُد ِ َّ ِ
َّ
ون "ٕٔ .
َ ْ ً َْ ً ْ
ون المو فَِإ ْن تََول ْوا فَقُولُوا ا ْشيَ ُدوا بِأََّنا ُم ْسم ُم َ
فيو خطاب عالمي يتجاوز المنطقة التي ظير فييا اإلسالم ويتجاوز العرق البشري الذي انتمى إليو نبي
اإلسالم بالتصريح بكونو رحمة لمعالمين  ،فاإلسالم يرى العالم كمو هلل  ،وأن اهلل تعالى سخر العالم كمو لمبشر
لقول القرآن الكريم :
ون "
َيتَفَ َّك ُر َ

ٖٔ

.

ض ج ِميعا ِم ْنو إِ َّن ِفي َذلِ َك ََلي ٍ
ِ
" وس َّخر لَ ُكم ما ِفي الس ِ
ات لِقَ ْوٍم
َ
َّم َاوات َو َما في ْاأل َْر ِ َ ً ُ
َ
ََ َ ْ َ

ومن خالل ذلك المنطمق الذي أساسو منيج القرآن في كيفية التعامل مع الشعوب واألقوام األخرى ،
استطاعت الحضارة العربية اإلسالمية في نشأتيا وأوج ازدىارىا أن تستفيد من حضارة تمك الشعوب ،فعرفت
اء فكريا وروحياً لم يكن لو مثيل ٗٔ.
تمك الحضارة ثر ً
فالقرآن يدعو المسممين إلى نشر الدعوة اإلسالمية وايصال كممة الحق إلى جميع الناس ،ويدعوىم إلى
إقامة المحبة والدعوة بالحكمة ويرفض التقميد في العقيدة واإلكراه في االعتناق ،ويدعو إلى االنفتاح والتفاعل مع
اَلخر بغض النظر عن العقيدة والجنس والمون والمغة  ،بعيدا عن االستعالء القومي ومحاولة إلغاء اَلخر
واذابتو وتجريده من خصوصياتو ونيب خيراتو وثرواتو ،إنما القرآن يأمر المسممين بالرحمة واخراج الناس من
الظمم  ،وأساس الدعوة البد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة ،والمجادلة بالتي ىي أحسن ،واالعتماد عمى
البراىين واألدلة ،متبعين اليسر والمين ويرفض اإلكراه والتعنيف والتجريح
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٘ٔ

.

ثالثا :المنيج القراني لمحوار الحضاري
أحد أىم سمات الخطاب القراني أنو خطاب عالمي لمناس جميعا  ،ويبدو ذلك من " ياأييا الناس " " يا
بني أدم " ....الخ .

ٔٙ

إن القران الكريم فيو أقدم دعوه لمحوار بين الحضارات ،عندما خاطب اهلل تعالى البشر بقولو " َيا أَيُّيَا
َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
َّ
يم َخبِ ٌير
اس إَِّنا َخمَ ْق َنا ُك ْم م ْن َذ َك ٍر َوأ ُْنثَى َو َج َعْم َنا ُك ْم ُش ُع ً
الن ُ
وبا َوقََبائ َل لتَ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم ع ْن َد المو أَتْقَا ُك ْم إِ َّن الموَ َعم ٌ

" .ٔٚ

إن الدين اإلسالمي وبناء عمى المنيج القراني يأمر المسممين بالحوار واالعتراف باَلخر  ،والبحث عن
المشتركات بين االقوام والحضارات المختمفة  ،من اجل ان يكون التعايش السممي ،الذي ستكون نتائجو
انتشار االمان والسالم والتعاون في العالم اجمع .
ولما كان القران دستور متكامل ،فقد وضع في منياجو اسس لذلك الحوار منيا  :انو دعا إلى الحوار
س ِب ِ
يل َرِّب َك ِبا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْل َم ْو ِعظَ ِة
بالتي ىي أحسن  ،وأتباع األساليب الحسنة والسميمة قال تعالى ْ }} :ادعُ إِلَى َ
َعمَ ُم ِبا ْل ُم ْيتَِدين{{ ٔٛ؛ قال
س ُن إِ َّن َرب َ
س ِبيمِ ِو َو ُى َو أ ْ
َعمَ ُم ِب َم ْن َ
َّك ُى َو أ ْ
س َن ِة َو َج ِاد ْل ُي ْم ِبالَِّتي ِى َي أ ْ
ض َّل َع ْن َ
َح َ
ا ْل َح َ
ش ُد ِم َن ا ْل َغ ِّي فَم ْن ي ْكفُر ِبالطَّا ُغ ِ
سبحانو وتعالى  }} :ال إِ ْك َراهَ ِفي الد ِ
وت َوُي ْؤ ِم ْن ِبالمَّ ِو فَقَِد
َّن ُّ
الر ْ
ِّين قَ ْد تََبي َ
َ َ ْ
ِ
استَمس َك ِبا ْلعروِة ا ْلوثْقَى ال ا ْن ِفصام لَيا والمَّ ُو ِ
يم {{ . ٜٔ
َ
َ َ َ َ
ُْ َ ُ
ْ ْ َ
سميعٌ َعم ٌ
كما انو في الوقت الذي يأمر فيو المنيج القراني المسممين بالسعي لخمق حالة التعايش السممي بين البشر
 ،فيو يأمر المسم مين باالبتعاد عن تقديم التنازالت عن المبادئ والتوابت في العقيدة والفكر فاَلية الكريمة
السابقة تدعو الى الحوار بالحسنى ،ولكن ال تدعو الى التنازل والقبول بأراء االخرين المتناقضة مع عقيدتيم
َى َل ا ْل ِكتَ ِ
ين ظَمَ ُموا ِم ْن ُي ْم
ومنيجيم القرأني  .قال تعالى َ }} :وال تُ َج ِادلُوا أ ْ
س ُن إَِّال الَِّذ َ
اب إَِّال ِبالَِّتي ِى َي أ ْ
َح َ
ِ
ِ
ون {{ ٕٓ؛ قال تعالى َ }} :و َم ْن
سمِ ُم َ
آم َّنا ِبالَّذي أُْن ِز َل إِلَ ْي َنا َوأُْن ِز َل إِلَ ْي ُك ْم َوِالَ ُي َنا َوِالَ ُي ُك ْم َواح ٌد َوَن ْح ُن لَ ُو ُم ْ
َوقُولُوا َ
ِ
الم ِديناً َفمَ ْن ي ْقب َل ِم ْن ُو و ُىو ِفي ْاْل ِخرِة ِم َن ا ْل َخ ِ
اْلس ِ
ين {{ ٕٔ .
اس ِر َ
َُ
َي ْبتَ ِغ َغ ْي َر ْ ْ
َ َ
َ
كما ان المنيج القراني  ،وضح جانب ميم في أسموب ادارة الحور  ،حتى يكون مثمر وبناء  ،منيا  :ان
تكون البداية مع المغة المحترمة في دعوة االخر لمحوار ،وان تكون مواضيع الحوار االولى تنطمق من
المشتركات عند الطرفين لميتعرف كل طرف عمى ما عند االخر بما يخمق الروابط لمتقارب و يحقق االستمرار
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في الحوار وصوال الى المواضبع المختمف عمييا  ،وكان المنيج القرآني واضح لممسممين ان يكون ذلك
بالموعظة الحسنى والبراىين العقمية

ٕٕ

.

اب تَعالَوا إِلَى َكمِم ٍة سو ٍ
فيقول سبحانو وتعالى ُ }} :ق ْل يا أ ْ ِ
اء َب ْي َن َنا َوَب ْي َن ُك ْم أََّال َن ْع ُب َد إَِّال المَّ َو َوال
َ
َى َل ا ْلكتَ ِ َ ْ
َ ََ
ض َنا َب ْعضاً أ َْرَباباً ِم ْن ُد ِ
ون {{ ٖٕ.
ون المَّ ِو فَِإ ْن تََولَّ ْوا فَقُولُوا ا ْ
ُن ْ
ش ِر َك ِب ِو َ
سمِ ُم َ
ش ْيئاً َوال َيتَّ ِخ َذ َب ْع ُ
ش َي ُدوا ِبَأ ََّنا ُم ْ
يؤكد المنيج القرآني ان التقارب والتعارف مع االخرين عمى االسس السابقة البد أن تكون الغاية منو ىو
التعاون عمى مافيو خير البشرية واالنسانية  ،فيقول تعالى }} :
ِّين َولَ ْم ُي ْخ ِر ُجو ُك ْم ِم ْن ِد َي ِ
الد ِ
وى ْم َوتُ ْق ِسطُوا إِلَ ْي ِي ْم إِ َّن المَّ َو
َن تََب ُّر ُ
ارُك ْم أ ْ

ين لَ ْم ُيقَ ِاتمُو ُك ْم ِفي
ال َي ْن َيا ُك ُم المَّ ُو َع ِن الَِّذ َ
ين {{ ٕٗ.
ُي ِح ُّ
ب ا ْل ُم ْق ِس ِط َ

وضح المنيج القرآني لممسممين ان االختالف بين البشر في المغة والمون ىو ارادة ربانية  ،فالبد ان
يكون ذلك جزء من ايمانيم  ،وان ذلك االختالف يجب ان يكون دافع ليم لمعمل بما يرضى اهلل سبحانو  .قال
يات ِ
الف أَْل ِس َن ِت ُكم وأَْلو ِان ُكم إِ َّن ِفي َذلِ َك َْل ٍ
السماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ين {{
ض َو ْ
اخ ِت ُ
آي ِات ِو َخ ْم ُ
ذل ْم َعالِ ِم َ
تعالى َ }} :و ِم ْن َ
ق َّ َ َ
ْ َ َ ْ
ٕ٘
ِ
صدِّقاً لِما َب ْي َن َي َد ْي ِو ِم َن ا ْل ِكتَ ِ
اح ُك ْم َب ْي َن ُي ْم
اب ِبا ْل َح ِّ
اب َو ُم َي ْي ِمناً َعمَ ْي ِو فَ ْ
؛ وقال تعالى َ }} :وأَ ْن َزْل َنا إِلَ ْي َك ا ْلكتَ َ
ق ُم َ
َ
اء المَّ ُو لَ َج َعمَ ُك ْم
اء َك ِم َن ا ْل َح ِّ
ق لِ ُك ٍّل َج َع ْم َنا ِم ْن ُك ْم ِش ْر َع ًة َو ِم ْن َياجاً َولَ ْو َ
ِب َما أَ ْن َز َل المَّ ُو َوال تَتَِّب ْع أ ْ
ش َ
اء ُى ْم َع َّما َج َ
َى َو َ
ات إِلَى المَّ ِو مر ِجع ُكم ج ِميعاً فَي َن ِّب ُئ ُكم ِبما ُك ْنتُم ِف ِ
اح َدةً ولَ ِك ْن لِي ْبمُو ُكم ِفي ما آتَا ُكم فَاستَِبقُوا ا ْل َخ ْير ِ
ُم ًة و ِ
ون
يو تَ ْختَِمفُ َ
َْ ُ ْ َ
ْ ْ
َ
أ َّ َ
ْ
َ
َ َ ْ
ُ ْ َ
َ

{{

ٕٙ

.

ومن ذلك يمكن القول ان المنيج القرآني كان واضحاً في تعريف المسممين بأن االختالف بين البشر ىو
امر اليي  ،لذلك البد ان يؤمنوا بو وان يتبعوا المنيج القراني الذي امرىم فيو اهلل تعالى من حيث االسموب
والغاية .

ٕٚ

فالقرآن الكريم بعبارة اخرى ىو من ارسى التعايش السممي بين البشر بعد ان أقر أن االختالف بينيم ىو
أمر طبيعي ،وبما أن ىؤالء البشر ينتمون الى حضارات ذات ثقافات متنوعة ،فالمنيج القرآني يؤمن بالحوار
الحضاري بين الحضارات  ،وىذا ىو السر الذي مكن الحضارة االسالمية من ان تكون حضارة مبدعة وبناءة
ق دمت لمبشرية الكثير من االنجازات ،ألنيا احترمت االختالف الذي كان بين االجناس واالقوام ،وأفادت من
عطائيم الحضاري الذي انصير في بودقة الحضارة االسالمية  ،وانيا حضارة قادرة عمى النيوض من جديد ،
متى ما تمسك المسممون بذلك المنيج الرباني

ٕٛ

.
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قال تعالى  (( :أولئك حزب اهلل  ،أال إن حزب اهلل ىم المفمحون ))

ٕٜ

 ،وقال سبحانو وتعالى  (( :ومن

يتول اهلل ورسولو والذين أمنوا  ،فإن حزب اهلل ىم الغالبون ))ٖٓ .
لقد ادرك ذلك السر روجيو غارودي من خالل دراستو لتاريخ الحضارة االسالمية ،وفيم ان االحترام
والتعاون واالعتراف بمبدأ التأث ير والتأثر بين االحضارات ىو امر طبيعي  ،وان االبتعاد عن سياسية االستعالء
والتكبر والظمم واالعتداء عمى االخرين ىو الذي يطيل عمر الحضارات  ،ووجد ما يؤيد نظريتو في الحضارة
االسالمية التي سبقتو بقرون بالمناداة بحوار الحضارات

ٖٔ

.

ويبدو من الضروري القول  :ان نظرية روجيو غارودي لحوار الحضارات تختمف في المنيج والغاية
فنظريتو معتمدة عمى االنحياز الى الحضارة الغربية  ،وغايتو التفكير بستراتيجية تديم ليا االستمرار في قيادة
العالم و يكفل ليا التفوق الحضاري عمى بقية الحضارات  .وحرمان الشعوب االخرى من النيوض الحضاري ،
وى ي بذلك تختمف جممتا وتفصيال عن المنيج القراني الذي امن بالحوار الحضاري من اجل البشرية واالنسانية
جمعاء بما يكفل ليا التعايش السممي والتعاون واالحترام بينيم .
وربما من الميم االشارة الى مبادرة رئيس الجميورية االسالمية االيرانية محمد خاتمي  ،وعمى أثرىا
وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام ٕٓٓٓ عمى تسمية العام ٕٔٓٓ بعام الحوار بين الحضارات.
فعقدت المؤتمرات لمبحث في سبل تطبيق نظرية الحوار الحضاري في ظل الظروف السياسية المضطربة في
العالم

ٕٖ

.
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الخاتمة :
توصل البحث الى عدد من النتائج منيا -:
إن القران الكريم كتاب سماوي فيو منياج حياة متكاممة لممسممين والبشر  ،الن ىذا المنيج القراني
فيو المبادئ واالسموب التعامل والحوار بين البشر بغض النظر عن الدين والمون والجنس بما يخمق التعايش
السممي والتعاون البناء لبناء الحضارة االنسانية .
ومن ىذا المنيج نجحت الحضارة العربية االسالمية في استيعاب االجناس المختمفة والحضارات
المتنوعة التي انظوت تحت لواء تمك الحضارة ذات الصبغة العالمية واالنسانية  ،الن دستور الدين االسالمي
ىو القران الذي امر المسممين بالتعامل االنساني واستعمال لغة الحوار المبنية عمى االعت ارف واالحترام لالخر
.
ان الحضارة االسالمية ىي الحضارة الوحيدة في تاريخ البشرية التي تمكنت من استيعاب االخرين وخمق
روابط االندماج واالنسجام بين االقوام  .وىي حضارة قادرة عمى النيوض والعودة الى مجدىا متى ما عاد
المسممون الى االلتزام بالمنيج القراني  .الذي ستكون أبرز نتائجو عمى الساحة السياسية في الوقت الحاضر ىو
ابتعاد العالم االسالمي عن التيارات االسالمية المتطرفة .
لذلك نجد المفكرون والفالسفة والسياسيون الذين ينتمون الى الحضارة الغربية ومن باب التعصب
والخوف عمى حضارتيم من الضعف واالنييار  .لجؤا الى التاريخ ليبحثوا عن اجابة لسؤاليم .ىو كيف يمكن
ان تبقى الحضارة الغربية ليا السيادة عمى العالم ؟
فظيرت الدراسات التي وجدت ان الحضارة العربية االسالمية تشكل جزء كبير من االجابة المطموبة ،
ولذلك فمنيم من دعا الى البحث في مبادئيا والتعمم منيا وىوالء ىم اصحاب نظرية حوار الحضارات ،
ومنيم من امن انيا ستكون السبب االساس في القضاء عمى الحضارة الغربية  .وىوالء ىم اصحاب نظرية
صدام الحضارات .
إن البحث يحمل دعوة عامة الى المسممين من اجل التمسك بالمنيج القراني في حياتيم سواء فيما بينيم
أو مع االخرين الذين يختمفون معيم في العقيدة والفكر وان يكون الحوار المبني عمى االحترام واالدلة العقمية ىو
منيجيم وىو المنيج القراني الذي اوصى بو الدين االسالمي .
9

ويبدو ان ايجاد الحوار الحضاري بين الحضارة االسالمية و الحضارة الغربية وفق المبادئ التي تنادي
بيا نظرية حوار الحضارات اليمكن أن يكون  ،الن المشكمة ليست في الحضارة االسالمية النيا أقدم حضارة
نادت وطبقت الحوار الحضاري في أوج قوتيا السياسية  .أما نظرية حوار الحضارات الغربية فيي دعائية ىدفيا
االىم أستمرار التفوق الحضاري واالستعالء عمى االخرين .
ولكي تتمكن الحضارة الغربية من تحقيق الحوار الحضاري البد ان تبدأ من أحترام الحضارة االسالمية
واالعتراف باالنجازات االنسانية التي قدمتيا لمبشرية ،والتي بفضميا وصمت الحضارة الغربية الى ماعميو االن
.وذلك اليكون الى أذا تركت الكره لمدين االسالمي .
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سورة النحل  ،اية ٕ٘ٔ .
سورة البقرة ،اية . ٕ٘ٙ
سورةالعنكبوت ،اية . ٗٙ

سورة ال عمران  ،اية ٘. ٛ
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ٕٕ

عمي عبد الحميم محمود  ،الغزو الثقافي  ،صٖ.ٖٜ

ٖٕ

سورة ال عمران  ،اية ٗ.ٙ

ٕ٘

سورة الروم  ،اية ٕٕ.

ٕٗسورة الممتحنة  ،اية .ٛ
ٕٙ
ٕٚ

سورة المائدة  ،اية .ٗٛ
عمي عبد الحميم  ،المصدر السابق ،صٗ.ٖٜٗ -ٖٜ

ٕٛ

وجدان فريق عناد  ،المصدر السابق  ،صٖٖٕ.

ٖٓ

سورة المائدة  ،اية .٘ٙ

ٕٜ

ٖٔ

سورة االحزاب  ،اية .ٖٜٙ

وجدان فريق  ،المصدر السابق  ،صٕٖٕٕٖٖ -؛ ينظر  -:ايناس حسني  ،التالمس الحضاري اإلسالمي – األوربي ،

المجمس الوطني لمثقافة والفنون واالداب  ،الكويت .ٕٜٓٓ ،

ٕٖ

محمد خاقاني  ،أصولنا في حوار الحضارات  ،مجمة المرصد الدولي  ،مركز الدراسات الدوليرة-جامعرة بغرداد  ،العردد الثالرث ،

آذار -نيسان –  ، ٕٓٓٚص

٘.

14

