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ملخص
تتناكؿ ىذه الدراسة مكضكع ضكابط الحكار في الفكر اإلسبلمي ،كفىدؼ مف ىذه الدراسة إلى إثبات أف الحكار أصيؿ في

عقيدتنا كىك ممكف ككاقع بخبلؼ ما يعتقد البعض ،فالناظر إلى الكاقع المعاصر يرل أف المكاقؼ مف الحكار متباينة كمختمفة،

ففي حيف ترل البعض ال يؤمف بالحكار أصبلن ،كسيطرت فكرة الغمبة كالييمنة كصراع الحضارات عمى فكره ،كيعتقد أف أم حكار

قك ضرب مف التنازؿ عف العقيدة كالفكر ،ترل آخريف يريدكف االنفتاح الكامؿ عمى اآلخر كالتبعية المطمقة لو تحت مسمى حكار
الحضارات أك حكار الثقافات .ككذا بعض المشاىد المزرية مف الحكارات التي تتـ عمى مستكل الذات ،في كثير مف المحافؿ

الثقافية ككسائؿ اإلعبلـ بيف اتجاىيف متناقضيف ال شؾ أنيا تخالؼ المنيج التحاكرم في الفكر اإلسبلمي ،مف ىنا كانت ىذه

الدارسة كقد اشتممت عمى خمسة مطالب عالجت معظـ الضكابط المتعمقة بالحكار ،كالضكابط المتعمقة بأطراؼ الحكار مف حيث

أخبلؽ الشخص المحاكر كعممو كقدرتو عمى الحكار كالشرعية التي يممكيا في تمثيؿ الجية التي يحاكر عنيا ،ككذا الضكابط

المتعمقة بمادة الحكار كمكقؼ بعض العمماء فيما يمكف أف نتحاكر عميو سكاء أكاف الطرؼ اآلخر مسممان ـأ غير مسمـ ،كتناكلت

ىذه الدراسة أيضان منيج الحكار مع اآلخر كفؽ الرؤية اإلسبلمية األصيمة التي تقدميا العقيدة اإلسبلمية ،كأخي ار كانت النتائج
كأبرز التكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث.

Abstract
The subject of this study is about the rules of dialogue under the Islamic faith. It tackles five demands that
are important for dialogues: person manners, knowledge, information, ability to make dialogue and his legal
presentation of the side he stand for.
It also deals with the rules that concern the subject of dialogue and the opinions of some religious
scientists about the subjects of dialogue. This study gives us an idea about the method of dialogue with
others in relation with the original Islamic vision.
Finally, the study ends up with some recommendations.

مقدمة:
الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيد
األكليف كاآلخريف المبعكث رحمة لمعالميف ،نبينا محمد 

مؤتة.
* محاضر متفرغ ،ؽسـ أصكؿ الديف كمية الشريعة ،جامعة .

كالرسؿ في دعكة الناس إلى الخير ،كاعتمدت

عميو

الشعكب في تكاصميا كتفاعميا مع بعضيا البعض،

كعمى آلو كصبحو كمف سار عؿل دربو إلى يكـ الديف...

كاختطو المفكركف كالمربكف طريقان كمنيجان في تعميميـ،

فالتكاصؿ بيف البشر أمر فطرم ال يمكف لئلنسانية

كار ليصؿ المفكر

كبعد،،
أف تستغني عنو ،كلقد كاف الحكار مظي انر مف مظاىر ىذا

التكاصؿ حتى غدا أسمكبان مف أساليب العمـ كالمعرفة

ككسيمة مف كسائؿ الدعكةكالتبميغ  ،اؼعتمد عميو األنبياء
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كمف ىنا نجد أف العقيدة اإلسبلمية ىي أكؿ
لمفكر اإلسبلمي أسس كقكاعد الح

مف رسـ

المسمـ إلى المقاصد كالغايات النبيمة التي أرادىا الديف
اإلسبلمي .
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كالناظر إلى الكاقع المعاصر يرل أف المكاقؼ مف

مستشيدان بأقكاؿ كآراء لعمماء مف مختمؼ األطياؼ سكاء

الحكار متباينة كمختمفة ،ففي حيف ترل البعض ال يؤمف

مذاىب إسبلمية أك أدياف أخرل ،ليبنى ىذا البحث عمى

بالحكار أصبلن ،كقد سيطرت فكرة الغمبة كالييمنة كصراع

المكضكعية كاإلنصاؼ الفكرم ،كقد كانت

الحضارات عمى فكره ،كيعتقد أف أم حكار ىك ضرب مف
التنازؿ عف العقيدة كالفكر ،ترل آخريف يريدكف االنفتاح

الكامؿ عمى غيرىـ كالتبعية المطمقة لو ـ تحت مسمى
حكار الحضارات أك حكار الثقافات .كلعؿ بعض المشاىد
المزرية مف الحكارات التي تتـ عمى مستكل الذات ،في
كثير مف المحافؿ الثقافية ككسائؿ ا إلعبلـ بيف اتجاىيف
متناقضيف ،أك بيف رأييف مختمفيف كما يسكدىا مف

استخفاؼ بعقؿ المشاىد كالسامع ،كالتي ىي أشبو بصراع
كمبلكمة بالكممات ،ينتيي فييا الحكار إلى مزيد مف الفرقة
تو
كاثارة األحقاد كتعميؽ الخبلؼ كاغتياؿ لمعقؿ كمصادر .
ففي ظؿ ىذا الكاقع نرل أنو ؿ زامان عمينا أصحاب

العقيدة السمحة ،أف نبيف ما ىي ضكابط الحكار مع

 -في المطمب األكؿ تناكؿ الباحث تعريؼ

الضكابط

كبيانان لمفيكـ الحكار في المغة كبياف المضاميف المعرفية

كالدالالت المغكية لمفيكـ الحكار لغة كمفيكـ الحكار في
ضكء القرآف ثـ بعد ذلؾ بياف األلفاظ ذاتالصمة.

 في المطمب الثاني قاـ الباح ث بتكضيح آليات الحكارالتي يمكف أف تكصؿ إلى حكار حقيقي يؤتي أكمو،

الصحيحة
.
كالمقكمات التي تقكـ عمييا العممية التحاكرية
 في المطمب الثالث تكمـ الباحث عف الضكابط التيتتعمؽ بأطراؼ الحكار أك بالشخص المحاكر متناكالن

ثبلثة أقساـ مف ىذه الضكابط  :األكؿ يتعمؽ بأخ الؽ
الشخص المحاكر ،كالثاني يتعمؽ بالعمـ كالمعرفة كالقدرة

اآلخر سكاء أكاف اآلخر مسممان أـ غير مسمـ ،كالسيما

كأف العقيدة اإلسبلمية تضع الضكابط الكفيمة التي تجعؿ

مف الحكار أسمكبان حضاريان ،كترتقي بالعممية التحاكرية

إلى مراتب إنسانية مثالية كبالتالي يؤت م الحكار ثماره

المرجكة ،كيحقؽ مقاصده كغاياتو النبيمة.

عمى الحكار ،كالثالث يتعمؽ بإرادة الحكار عند أطراؼ
الحكار كمدل شرعيتيا في تمثيؿ الجية التي تحاكر

عنيا.

 أما المطمب الرابع فكاف عف الضكابط التي تتعمؽ بمادةالحكار ،كيندرج تحتيا قسماف  :األكؿ الضكابط اؿ تي

في ىذه الدراسة محاكلة متكاضعة لبياف ما ىي
الضكابط التي كضعتيا العقيدة اإلسبلمية لتضبط عممية
التحاكر ،سكاء كاف حكار المسمـ مع أخيو المسمـ أ

خطة البحث عمى النحو التالي:

ك

حكار المسمـ مع غيره مف أبناء األدياف األخرل ،كقد
كانت مفىجية البحث تقكـ عمى استقراء كاستقصاء لكؿ
ما تعمؽ بيذا المكضكع مف مصادر متنكعة ،كاف في

مقدمتيا القرآف الكريـ كبعض كتب التفسير ،كالسنة

تضبط مادة الحكار إذا كاف المحاكر مسممان ،كالثاني إذا

كاف المحاكر غير مسمـ.

 -كالمطمب الخامس كاف عف الضكابط التي تتعمؽ

بأسمكب الحكار كمنيجق كفيو عرض ألسمكب الحكار
كمنيجيتو في الفكر اإلسبلمي.
 -الخاتمة كفييا أبرز النتائج كالتكصيات.

النبكية باإلضافة إلى العديد مف الكتب الفكرية كالثقافية

كلما كاف العمؿ اؿ بشرم عرضة لمنقص كالخطأ

(اإلنترنت) ،ثـ قاـ

األكارـ مف أىؿ العمـ كالمعرفة كالفضؿ ليسددكا ما بيا

التي تناكلت المكضكع ،ككذلؾ بعض الدكريات
المتخصصة كالشبكة المعمكماتية

الباحث بعد ذلؾ بتحميؿ ما تـ استقصاؤه بمنيجية عممية

تقكـ عمى الحيدة كمركنة الطرح بعيدان عف التعصب،
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

ؼني أضع ىذه الدراسة بيف يدم أساتذتي
كالخمؿ ،إ
مف خمؿ كما فييا مف نقص ،كلقد حاكلت محاكلة

صادقة مخمصة بإذف اهلل تعالى قدر الطاقة كالكسع فإف
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كاف صكابان فيذا ما كفقني اهلل إليو ،كاف أخطأ

ت فمف

نفسي كأستغفر اهلل كحسبي أني لـ أدخر جيدان في سبيؿ
الكصكؿ إلى الحؽ ،كأسأؿ اهلل العمي القدير أف ينفع بو

طبلب العمـ ،كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.

المطلب األول :تعرٌف بالضوابط والحوار واآلخر
واأللفاظ ذات الصلة
الضابط في المغة  :ىك االسـ ،كالفعؿ ضبط،
كأتقف ،كحفظ بالحزـ (ُ) ،كضبط

الشيء :لزكـ شيء ال يفارقو في كؿ شيء ،كرجؿ
ضابط أم حازـ ،كالضابط القكم عمى عممو(ِ).

كالضابط في االصطبلح :ما أنتظـ صك انر متشابية

في مكضع كاحد غير ممتفت فييا إلى معنى جامع

مؤثر ،أك ىك

كؿ ما حصر جزئيات أمر معيف،

كأحكميا في إطار كاحد

(ّ).

كيمكف أف نعرفو فنقكؿ إنو

مجمكع األسس التي تيحكـ كتنظـ مسألة معينة.
أووًال :الدولة المفظية لمحوار في المعاجم المغوية:

ذكر عمماء المغة ؿ ػ " ىح ىكىر " معاني متعددة تبعان
لتفعيبلتيا الصرفية  ،فقد جاء أنو  :الرجكع عف الشيء
َّن
كر :ُْ[
كالى الشيء قاؿ تعالى :إًَّننوي ظى َّنف أىف لف ىي يح ى
االنشقاؽ] كالعرب تقكؿ  " :كالباطؿ في حكر " أم في رجكع
حار إلى الشيء كعنو ىح ٍك اىر كمحا انر كمحارةن
كنقص ،يقاؿ ى
رجع عنو كاليو(ْ).
ككؿ شيء تغير مف حاؿ إلى حاؿ ،فقد حار

حك انر ،فقاؿ لبيد:
يحكر ٍ

يحكر رـ ػادان بعد إذ ىك ساطع

كالحكاريكف في المغة الذيف أخمصكا كنقكا مف كؿ

عيب ،ككؿ شيء خمص لكنو فيك ىح ىكارم(ٖ).

المعاجـ أف ـػادة
ػ
كنبلحظ مف خالؿ ما بينتو لنا
 :الرجكع إلى الشيء كعفق.

األول

والثاني  :التحكؿ مف حاؿ إلى حاؿ.

والثالث  :اإلجابة كالتجاكب كالرد.

 :االستنطاؽ كتداكؿ المقكالت بمراجعة الكبلـ

والرابع

كمراجعة النطؽ.

والخامس  :اؿنقاء كاإلخبلص كالتخمص مف العيكب.
ثانياًال :المضامين المعرفية لمفهوم الحوار في المغة:
كيتضح لنا مما تقدـ أف مادة الحكار تدكر

معاف خمسة ىي مضاميف معرفية لمادة

مفهوم الحوار:

كضكئو
كما المرء إال كالشياب ػ

كالمحاكرة :مراجعة المنطؽ في المخاطبة(ٕ).

الحكار تتكزع دالالتيا المفظية في خمسة حقكؿ:

مفهوم الضوابط:
كضبط بمعنى أحكـ

كاستحاره أم استنطقو  .يقاؿ :كممتو ما َّن
إلي
رد َّن
حك انر أم جكابان ،كىـ يتحاكركف أم يتراجعكف الكبلـ،

(ح.ك.ر)(ٗ)،

كىي كما يمي:
ُ  -الرجكع إلى الشيء كعف الشيء يفيد اإلقباؿ عمى
اآلخر كعدـ التعصب لرأم،

فالمتحاكركف قد يرجع

أحدىـ إلى الرأم اآلخر أك قكلو أك فكره في سبيؿ

الكصكؿ إلى الصكاب كالحقيقة ،كمنو قكلو تعالى  :إًَّننوي
َّن
كر  :ُْ[االنشقاؽ] أم لف يرجع مبعكثان يكـ
ظى َّنف أىف لف ىي يح ى
القيامة.

ِ  -التحكؿ مف حاؿ إلى حاؿ تفيد مضمكنان معرفيان،

كىك أف المحاكر ينتقؿ في حكاره مف حاؿ إلى أخر،
فمرة يككف مستفس انر ،كمرة يككف مبرىنان ،كأخرل يككف

(ٓ)

كالمحاكرة :المجاكبة ،كالتحاكر  :التجاكب ،تقكؿ

الح ٍكر :الجكاب ،يقاؿ
أحار بكممة  .ك ى
أحرت لو جكابان كما ى
كمٌمتو فما َّن
حك انر أك حكي انر(ٔ).
رد َّن
إلي ٍ

مفندان ،كىكذا.

ّ  -اإلجابة كالتجاكب كالرد ،كىذا أقربيا إلى المعنى
االصطبلحي لمحكار ،فيك يفيد أف طرفي الحكار يمتؽياف
فيطرح كبل منيما رأيو بحرية كتجاكب -

لآلخر -فيجيب الطرؼ األخر،

أم قبكؿ

كيقدـ مجمكعة مف

الردكد عمى أدلتو كبراىينو.
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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ْ  -االستنطاؽ كتداكؿ المقكالت بمراجعة الكبلـ
كمرجعة النطؽ ،فكؿ كاحد مف المتحاكريف يستنطؽ
ا

رابعاًال :مفهوم الحوار في اوصطالح:

كبعد ىذا العرض لممدلكؿ المغكم لمحكار يمكف أف

صاحبو كيراجع الحديث معو لغرض الكصكؿ إلى ىدفو

نستعرض بعض التعريفات االصطبلحية لمحكار عند

كقصده ،كىك أيضان إقرار بحؽ اآلخر في عرض قضاياه

العمماء:

كمعانيو مف غير قير كال جبر.

النؽاء كالتخمص مف العيكب  ،كىذا يفيد النتيجة
ٓ  -ػ
الطبيعية لمحكار ،ألف الحكار البناء يؤدم في نياية
المطاؼ إلى التخمص مف العيكب الفكرية ،بعد أف قبؿ
أحد أطراؼ الحكار بالصكاب كالحؽ ،كاال كاف حكار
الطرشاف.

ثالثاًال :مفهوم الحوار في ضوء القرآن الكريم:

تحكمف رؤية تكحيدية تستمد مرجعيتيا مف
ا
بما أننا

الكحي المطمؽ ،فبلبد أف ننظر كيؼ تعامؿ عمماء
التفسير مع مادة الحكار في تفسيرىـ لمقرآف الكريـ ،كقد
كردت لفظة الحكار في مكاطف متعددة مف القرآف الكريـ،
منيا في قكلو تعالى  :فىقىا ىؿ لًص ً
احبً ًو ىك يى ىك يي ىح ًاكيرهي أىىنا
ى
 :ّْ[الكيؼ] ،كقكلو
ىعُّزز ىنفى انر
أى ٍكثىير ًمن ى
ؾ ىماالن ىكأ ى

تعالى :ىكتى ٍشتى ًكي إًلىى المَّن ًو ىكالمَّنوي ىي ٍس ىمعي تى ىح ياكىريك ىما
[ُ:المجادلة].
اإلماـ الطبرم عرؼ الحكار بالمخاطبة كالمكالمة،
اؿ لًص ً
احبً ًو ىك يى ىك يي ىح ًاكيرهي
فقاؿ في تفسير قكلو تعالى  :فىقى ى ى
"أم م خاطبو كيكممو "(َُ) ،كعرفو اإلماـ البقاعي
فقاؿ":الحكار ىك المخاطبة بميف كرفؽ ،كقاؿ  :يحاكره أم
يراجعو في الكبلـ  ...كحار يحكر إذا رجع افتخا ار عميو

كتقبيحان لحالو بالنسبة إليو ،كالمسمـ يحاكره بالكعظ

كالتقبيح ،تقبيح الرككف إلى الدنيا "(ُُ) ،كعرفو العبلمة

ابف عاشكر فقاؿ " :المحاكرة ىي المجاكبة كالمحاكرة
مراجعة الكبلـ بيف متكمميف ،كدؿ فعؿ المحاكرة عمى أف
صاحبو قد كعظو في ا إليماف كالعمؿ الصالح فراجعو

بالفخر عميو كالتطاكؿ "(ُِ) ،كذكر السيد محمد حسيف

فضؿ اهلل أف الحكار ىك إدارة الفكرة بيف طرفيف مختمفيف

أك أطراؼ متنازعة(ُّ).

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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التعريف األول  :الحكار ىك أسمكب يجرم بيف

طرفيف ،يسكؽ كؿ منيا مف الحديث ما يراه كيقتنع بو،
اجع الطرؼ اآلخر في منطقو كفكره قاصدان ػبياف
كير ػ
الحقائؽ كتقريرىا مف كجية نظره(ُْ).

التعريف الثاني  :الحكار آلية مف أىـ اآلليات في

التفاعؿ مع الكجكد بأكممو أخذان كعطاء مف غير إكراه
كال قير ،ضمف سنتي التنكع كالتدافع مف

التكازف الككني(ُٓ).

أجؿ تحقيؽ

التعريف الثالث  :الحكار ىك األسمكب الفطرم

البلزـ لكؿ معرفة لبمكغ العقؿ استق ارره بإدراكو الحقيقة،

كىك ردة فعؿ النفس بالتي ىي أحسف عمى ما تقابمو مف

قضايا كمشاكؿ(ُٔ).

التعريف الرابع  :الحكار يمثؿ نكعان مف التفكير

بصكت مسمكع أك مقركء ،كىك جكىر دعكة األنبياء

لمناس ،كالتي تريد منو ـ أف يدخمكا في مناقشة جدية لما

يطرحكنو مف أفكار(ُٕ).

كأقكؿ أف الحكار ىك أسمكب نقاشي يجرم بيف

طرفيف ،تتـ فيو مقايسة كمحاكمة لآلراء كاألفكار بطريقة
عممية منيجية نقدية متبادلة ،بيدؼ الكصكؿ لمقيمة
الحقيقة مف الحكار كىك الحؽ بكؿ ما يعنيو.
خامماًال :األلفاظ ذات الصمة بمفهوم الحوار:

بما أننا كقفنا عمى مفيكـ الحكار ،فيذا يتطمب منا

الكقكؼ عمى المفاىيـ كالمصطمحات التي ليا عبلقة

كثيقة بمفيكـ الحكار ،لنرل أكجو االختبلؼ كاالتفاؽ فيما
بينيا:
مفهوم الجدل:

 :شدة الفتؿ،
الج ٍدؿ
كرد في معاجـ المغة أف ى
الج ىدؿ :المدد في الخصكمة كالقدرة عمييا ،كرجؿ ىج ًدؿ
ك ى
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(ُٖ)
الج ىدؿ  :مقابمة الحجة
إذا كاف أقكل في الخصكمة  ،ك ى
بالحجة ،كالمجادلة  :المناظرة كالمخاصمة (ُٗ) ،كفي

الحديث عف رسكؿ اهلل  أنو قاؿ " :ما ضؿ قكـ بعد
ىدل كانكا عميو إال أتكا الجدؿ

" ( الترمذم ،الجامع

الصحيح "سنف الترمذم " ،كتاب التفسير ،باب ما ضؿ

قكـ ،كقاؿ فيو :كىذا حديث حسف صحيح) (َِ).

أما في االصطبلح  :فقد عرفو الجرجاني فقاؿ :

كفي االصطبلح  :عرفيا الجرجاني فقاؿ  :ىي
النظر بالبصيرة مف الجانبيف في النسبة بيف الشيئيف

إظيا انر لمصكاب (ِٕ) .كقاؿ الزبيدم في تاج العركس :
المناظرة المباحثة كالمباراة في النظ ر كاستحضار كؿ ما

يراه ببصيرتو(ِٖ).

كىي بيذا المعنى تفيد المحاكرة بيف شخصيف أك

فريقيف حكؿ مكضكع معيف ،لكؿ منيا كجوة نظر تخالؼ

"القياس المؤلؼ مف المشيكرات كالمسممات ،يككف

كجية نظر الفريؽ اآلخر ،بحيث يريد إثبات كجية نظره

الغرض منو إلزاـ الخصـ ،كافحاـ مف ىك قاصر عف

كابطاؿ كجية نظر خصمو ،مع تكفر الرغبة الصادقة

إدراؾ مقدمات البرىاف ،كدفع المرء خصمو عف إفساد

قكلو بحجة أك شبية  ".انتيى كبلمو(ُِ).

كقد قسـ العمماء الجدؿ إلى جدؿ محمكد كجدؿ

مذمكـ ،أما المحمكد فيك  :ما كاف مف أجؿ تقرير الحؽ
كىك مينة األنبياء في الدفاع عف العقيدة   :ىك ىج ًاد ٍلييـ
ىح ىس يف :ُِٓ[النحؿ] ،كىذا النكع مف الجدؿ ىك
بًالَّنتًي ًى ىي أ ٍ
أكؿ خطكات الحكار (ِِ) ،فقد كردت لفظتا الجدؿ كالحكار
في آية كاحدة في سكرة المجادلة  :قى ٍد ىس ًم ىع المَّنوي قى ٍك ىؿ
َّن ً َّن
الَّنتًي تيج ًادلي ى ً
ً
ً ً
ى
ؾ في ىزٍكجيىا ىكتى ٍشتىكي إلىى المو ىكالموي ىي ٍس ىمعي
تىحاكريكما إً َّنف المَّنو س ًميع ب ً
ص هير :ُ[ المجادلة] ،فالمرأة ىنا
ى ى هى
ى يى ى
(ِّ)
تجادؿ الرسكؿ  كتراجعو كتشتكي إلى اهلل .
أما النكع الثاني فيك الجدؿ المذمكـ ،كىذا يتعمؽ

بالباطؿ كطمب المغالبة فيو (ِْ) ،كقد أشار إليو القرآف
ً َّن ً َّن َّنً
ً ً
يف
الكريـ في قكلو تعالى  :ىما يي ىجاد يؿ في ىآيات المو إًال الذ ى
ً َّنً
يف ىكفى يركا
ىكفى يركا :ْ[غافر] كقكلو تعالى  :ىكيي ىجاد يؿ الذ ى
ً ً ً
ضكا بً ًو ا ٍل ىح َّن
ؽ :ٓٔ[الكيؼ].
بًا ٍلىباط ًؿ ليي ٍدح ي
مفهوم المناظرة:
المناظرة في المغة مف النظير ،أك مف النظر
بالبصيرة ،فيي مف النظر تفيد االنتظار كالتفكير في
الشيء تقيسو كتقدره ،كمف التناظر تفيد التقابؿ ،كمف

(
ظيكرِٗ).
بظيكر الحؽ كاالعتراؼ بو عند

كمنيـ مف عرفو فقاؿ ق

ك تردد الكبلـ بيف

شخصيف ،يقصد كؿ منيما تصحيح قكلو كابطاؿ قكؿ
(َّ)

صاحبو مع رغبة كؿ منيما في ظيكر الحؽ

.

مفهوم حوار األدٌان:
ىك أف يتبادؿ المتحاكركف مف أىؿ ديانتيف
األفكار كالحقائؽ كالمعمكمات كالخبرات التي تزيد مف
معرفة كؿ فريؽ باآلخر بطريقة مكضكعية ما قد يككف
بينيما تبلؽ أك اختبلؼ ،مع احتفاظ كؿ طرؼ بمعتقداتو
في جك مف االحتراـ المتبادؿ كالمعاممة بالتي ىي أحسف

بعيدان عف نكازع التشكيؾ كمقاصد التجريح ،كغاية الحكار
ىي إشاعة المكدة كركح المس المة كالتفاىـ كالكئاـ

كالتعاكف فيما يقع التكافؽ فيو مف إعماؿ النفع العاـ
لمبشرية(ُّ).

المطلب الثانً :آلٌات الحوار ومقوماته :
بسبب تعدد أكجو استعماؿ مصطمح الحكار ،ككذلؾ
بسبب سكء التكظيؼ في حقكؿ النزاعات السياسية كالثقافية

كاالجتماعية كالعقائدية ،لحؽ بالمفيكـ التباسات شتى ،كذلؾ

بعد أف جرل تحكيره كتحكيؿ المراد منو ،كفقان ألغراض

كمصالح الجيات كالقكل المختمفة  .فاآلليات العامة التي

النظير تفيد التماثؿ (ِٓ) .كالتناظر أيضان التراكض في

تجعؿ الحكار يمضي بالمتحاكريف إلى غاياتيـ المنشكدة،

المناظرة(ِٔ).

ذلؾ أف الحكار في أحكالو كمبانيو كغاياتو قائـ عمى

األمر ،كنظيرؾ  :الذم يراكضؾ كتناظره ،كناظره مف
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الرضكالتكازف فيما بينيـ.
ينبغي ليا أف تمحظ مبدأ التكافؤ ك ا
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االعت ارؼ المتبادؿ ،كحؽ كؿ فريؽ ،سكاء كاف فردان أك
جماعة ،في المشاركة المتساكية المتكافئة في تقرير

باب أساسي يجعمنا نخرج مف ذاتنا لنمتقي باآلخر ،ككذا
عمى الطرفيف المتح اكريف التخمي عف التعصب لفكرة

الصياغة النيائية لشكؿ كمضمكف المسألة التي يجرم

معينة حكؿ مكضكع معيف ،كاذا أردنا لمحكار أف ينتيي

الحكار بشأنيا.

إلى نتيجة منطقية يسمٌـ بيا الطرفاف ،فبل بد أف يممؾ كؿ

إف االنطبلؽ مف ىذا المبدأ سكؼ ينجز نصؼ

المسافة المؤدية إلى الصيغة المثمى مف االتفاؽ كالحؿ
أف الحكار ال
المفترض ،كبالتالي فمف منطؽ األمكر ى
يككف حقيقيان كسكيان في حاؿ كجكد الغمبة كعدـ

منيما حرية الحركة الفكرية التي تحقؽ لو الثقة بشخصيتو

المستقمة ،بحيث ال يككف كاقعان تحت ىيمنة اإلرىاب

الفكرم كالنفسي الذم يشعر معو باالنسحاؽ أماـ شخصية
(ّْ).

الطرؼ اآلخر

التكافؤ ،كاال صارت كؿ صيغة تنتجيا عممية
التحاكر ،مجرد استبلب يفرضو األقكل عمى

األضعؼ؛ مما يفضي في النياية إلى خمؿ في نظاـ
القكة يفضي بدكره إلى تكليد النزاع ،كيطمؽ رحمة
ـ تجددة مف األزمات كدكرات العنؼ .

عمى ىذا األساس َّن
فإف استقامة الحكار عمى مبدأ

التكازف كاالعتراؼ كاالحتراـ يفرض مراعاة جممة مف
الشركط كالقكاعد كاآلليات ،يمكف إجماليا عمى النحك
التالي:
أكالن :كجكد أطراؼ لمحكار يجمع بينيا مكاف مادم

(مساحة ما يمتؽم فييا أطراؼ التحاكر كجيان لكجو ) أك

معنكم (التحاكر عبر كسائؿ اتصاؿ مباشرة كالياتؼ
كاإلنترنت)

(ِّ).

كىذا يعني أف الحكار يجب أف يككف مباش انر بيف
المتحاكريف ،فبل يككف ىناؾ طرؼ ثالث أك رابع ٍّ
يشكؿ
حمقة كصؿ بيف األطراؼ ،فكجكد أطراؼ أخرل تمعب
دك انر يصؿ األط راؼ المتحاكرة مع بعض ،يجعمنا ندخؿ

في ما يسمى "الكساطة" كليس "الحكار"(ّّ) .كعمى ىذا

َّن
فإف العبلقة األفقية المباشرة بيف المتحاكريف ىي التي

سكم،
ينبغي تكفيرىا أكالن لكي يجرم حكارىما عمى نحك ٌ

إلى ذلؾ َّن
فإف عمى أطراؼ الحكار ،أف يككف لدييا رغبة
بالحكار ،فالحكار ؿيس ق ار انر يفرض عمى أطر و
اؼ عمييـ
ي
التجاكب معو بدافع كاجب ما أك إرادة خارجة عنيـ ،بؿ

إف الحافز إليو ييفترض أف يككف نابعان مف الذات ،أم مف
مؤداىا أف التحاكر
رغبة ذاتية ناتجة عف قناعة داخمية ٌ

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

ثانياًال( :إف أحد المقكمات األساسية التي ينبغي

التكافر عمييا في أم حكار ،ىك المكضكع المشترؾ أك

المكاضيع المشتركة التي يتـ التداكؿ بيا )(ّٓ) .فبل يككف

كبلـ أحد األطراؼ عف قسـ مف الصكرة ،ككبلـ اآلخر

عف قسـ آخر مف الصكرة .غير أف ذلؾ يحتٌـ أف يككف
ىناؾ لغة مشتركة معتمدة ،بؿ لغة كاضحة لسائر أطراؼ
الحكار؛ بمعنى أف تككف المغة التي يستخدميا كؿ طرؼ،
مفيكمة ككاضحة بالنسبة لسائر األطراؼ،

(فتقنيات

التكاصؿ التي نستخدميا مف شأنيا أف تساىـ في فيـ

خاطئ لممقاصد كالنكايا ،قبؿ أف تساىـ في فيـ خاطئ
لممعاني ،في حاؿ لـ تكف مفيكمة ككاضحة لدل الطرؼ

الذم نحاكره ،كالعكس صحيح)(ّٔ).
ثالثاًال :النظر إلى اآلخر

ككياف ،لو كجكده،

كشخصيتو ،لو ميزاتو السالبة كالمكجبة( .ينبغي أف يككف

لدم القناعة الكاممةَّ ،ن
بأف اآلخر ىك كياف كامؿ منفصؿ
ٌ
(ّٕ)
عني)  .إف لـ أستطع النظر إلى ذلؾ اآلخر مف ىذه

الزاكية ،فإني أككف كمف يحاكر ذاتو ،أك كمف يحاكر كائنان

أبتكره كفؽ ما أريد ( .ىذا اآلخر ،مف غير الجائز أف
يحكؿ بيني كبينو مستكل ثقافي متعارض ،طالما أف

الرغبة في الحكار تكلدت لديو مثمما تكلدت لدم)(ّٖ) .ىذا

اآلخر ،ال يقؼ حائبلن أمامي دكف الكصكؿ إليو ،مكقع في
ىرمية ما ،سكاء كاف ىذا المكقع أعمى أ

ك أدنى مف

مكقعي( .فأيف تكف المستكيات الثقافية ،أك االقتصادية أك
االجتماعية التي يقؼ عندىا المتحاكركف ،فإف ذلؾ ال
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حيث ىك ،خارجان عف أم اتياـ معمف أك كامف في

يش ٌكؿ أم فارؽ في تككيف األطراؼ الركحي ،سكاء كعكا
ذلؾ أ ك ال)(ّٗ) .مف قنا ،نستطيع أف نفيـ معنى كممة

داخمي ،كبالتالي أف أنظر إليو خارجان عف أم ٌنية بتغييره
فأحرره بذلؾ مف أية نظرة عنيفة كانت أ ك سمسمة يمكف

"المساكاة" التي نضعيا كشرط أساسي في منطؽ الحكار.

أف أسجنو مسبقان فييا  .إف ذلؾ يتطؿب استعدادان لضبط

رابعاًال :مف أىـ مقكمات الحكار كجكد منيجية

النفس ،يبدأ بو كؿ طرؼ عمى حدة ،يتـ مف خبللو

لمتحاكر( ،فأم حكار يجرم بيف طرفيف يجب أف تحكمو

التدرب عمى اإلنصات ك هؿ لآلخر ،بغية أف يعرؼ كؿ
ٌ
طرؼ أيف يقؼ اآلخر ( .ال أستطيع أف أرل ما يراه ىذا

منيجية)(َْ) ،كبالتالي ىذه المنيجية تنأل بو عف أف
يككف ارتجاالن كاعتباطان ،فبل بد مف

إعداد خطة عممية

الكاقؼ أمامي ،إال إذا حاكلت أف أرل مف زاكيتو ،ك مف

منيجية تقكـ عمى أربع خطكات ىي ( :تحديد المكضكع

ثـ ،ال يستطيع ىذا الذم أتحاكر معو أف يرل ما أراه،

بشكؿ دقيؽ ،كتحديد المفاىيـ التي سكؼ تستخدـ في

إال إذا ساعدتو كي يرل ما أراه مف الزاكية التي أقؼ

الحكار حتى ال يحصؿ لبس في تداكؿ المصطمحات

عمييا .كىذا ما ال تستطيع األطراؼ الكصكؿ إليو ،إال

كالمفاىيـ ،كتحديد اليدؼ مف الحكار ،كتحديد اآلليات

انطبلقان مف نظرة احتراـ لكينكنة اآلخر أيان يكف كحيث

المتبعة في الحكار ،كالتي تقكـ عمى المناىج العممية

(ّْ)

يككف)

كالمفطقية أثناء الحكار ،مف خبلؿ التفكير كالتحميؿ

مادماًال :كأخي انر ،ال نستطيع القكؿ بأننا نتحاكر

كاالستنباط ،ليككف الحكار عقبلنيان كرشيدا)(ُْ).

كطرفيف ،دكف االستعداد النفسي لبلقتناع بالنتائج( ،فبل

خامماًال :يعتبر االحتراـ الذم يبديو كؿ مف

بد لمف يدخؿ في عممية الحكار أف يعد نفسو إعدادا تامان

المتحاكريف لآلخر ،أيان كانت اآلراء مختمفة ،يجرم أساسان
ى
بالتكازم قبؿ الحكار كخبللو كبعده  .كالمقصكد ىنا ،ليس

لتقبؿ النتائج التي يؤكؿ إلييا الحكار كيييئ عقمو

فقط االحتراـ الذم ننظر مف خبللو إلى األطراؼ ،بؿ كذلؾ
الحرص المتبادؿ كي يتـ النظر إلينا باحتر.اـ كنقطة البداية

ىنا ،تكمف في أف أقبؿ مف أراه أمامي انطبلقان مف حيث
يككف
ىك ال مف حيث أريد لو أف .

لبلقتناع بيا ،ألف رفض النتائج كعدـ تقبميا يقمب الحكار
إلى جدؿ عقيـ ال يراد منو سكل عرض القدرات الكبلمية
كتقديـ مزايدات جدلية مقيتة تعكد بالحكار إلى ما يناقض
(ْْ)

ىدفو كغايتو)

الحوار
.
الـتً تتعلق بأطراف
الضوابط ــ

يمي:

باالنتباه إلى كبلمو ،كعدـ المجكء إلى تجاىمو أك

الشركد أك االنشغاؿ بشخص آخر.
ب -تحاشي تحقير الطرؼ اآلخر ،أك المجكء إلى النقد
الشخصي فيما يخص سيرتو الفردية أك العائمية.

ج – فسح المجاؿ أماـ الطرؼ اآلخر لمدفاع عف

كجية نظره كاممة ،كالتعا مؿ مع طركحاتو بصدر

رحب )(ِْ).

كلذلؾ فإف معنى أف أحترـ اآلخر ،ىك أف أراه
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

.

المطلب الثالث:

(كيتـ احتراـ شخصية اآل خر مف خبلؿ مراعاة ما
أ -اىتماـ المحاكر بالط رؼ اآلخر اىتمامان كديان

.

قد يسأؿ سائؿ فيقكؿ مف ىـ أطراؼ الحكار؟ كمف
المؤىؿ لمحكار كما كصفو؟ كمف ىنا كاف لزامان عمينا أف
نعرؼ ما ىي الضكابط التي تضبط األشخاص
المتحاكريف؟
كيقصد بأطراؼ ا لحكار األشخاص أك الييئات
التي تمتقي لمتحاكر ،كىؤالء البد أف يتصفكا بصفات

تخص عممية التحاكر ،كال بد أف تضبطيـ ضكابط حتى
يككنكا أىبل لمتحاكر كيممككا شرعية التحاكر ،كبالتالي
يمثمكف الجية التي يحاكركف عنيا خير تمثيؿ.
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فكاف البد أف تممؾ األطراؼ المتحاكرة ركحية
الحكار كثقافة التحاكر كمصداقيتو كحريتو ،كىي التي

بالرفؽ كالميف مع أف اهلل تعالى يعمـ مدل تجبر فرعكف

ضكابط تتعمؽ بأخبلؽ الشخص المحاكر كأسمكب

كأف ىذا األسمكب ال ينفع معو ثـ يقكؿ
لَّن ىعمَّنوي ىيتى ىذ َّنك ير أ ٍىك ىي ٍخ ىشى  :ْْ[طو] ألف ىذا األسمكب
الحكيـ أدعى بالعقبلء ألف يؤمنكا كيستجيبكا ،قى ىاال ىربىَّننا
ط ىغى  :ْٓ[طو] ،فقاؿ
ط ىعمىٍيىنا أ ٍىك أىف ىي ٍ
اؼ أىف ىي ٍف ير ى
إًَّننىنا ىن ىخ ي
ً
ً
تعالى:قىا ىؿ ىال تى ىخافىا إًَّننني ىم ىع يك ىما أى ٍس ىمعي ىكأ ىىرل * فىأٍتىياهي
يؿ ىكىال تي ىع ٍّذ ٍبيي ٍـ
ؾ فىأ ٍىرًس ٍؿ ىم ىعىنا ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
فىقيكىال إًَّننا ىر يسكىال ىرٍّب ى
َّنبل يـ ىعمىى ىم ًف اتَّنىب ىع
ٍّؾ ىكالس ى
ؾ بً ىآي وة ٍّمف َّنرب ى
قى ٍد ًج ٍئىنا ى

ب– ضكابط تتعمؽ بالعمـ كالمعرفة كالقدرة عمى الحك.ار

السبلـ إلى فرعكف كبد أ بينيما كبينو الحكار كلنستمع إلى

ج -ضكابط تتعمؽ بإرادة الحكار عند الشخص المحاكر،

ما قالو فرعكف ليما ،ك إلى رد مكسى عميو السبلـ لنعمـ

عنيا
كمدل شرعيتو في تمثيؿ الجية التي يحاكر .

كيؼ يككف الصدؽ في القكؿ كالمنطؽ السميـ كالشجاعة

تشكؿ بمجمكعيا الضكابط التي تضبط شخصية
المتحاكر ،كالتي تجعمو مؤىبلن لمحكار ،كلقد أطرت لنا
العقيدة اإلسبلمية إطا انر شامبلن كعامان لمضكابط التي

تحكـ المحاكر المسمـ ،كفيما يأتي مجمكعة مف ىذه

الضكابط كتقسـ إلى:
أ-

الحكار.

أما بالنسبة لمضكابط التي تتعمؽ بأخبلؽ المحاكر

يمكف أف نجمميا فيما يمي:
ؼ

أووًال :اإليماف بقيـ مشتركة عند كؿ الديانات

كالصدؽ كاألمانة كالكفاء كالصراحة في الجرأة ،بعيدان

عف الكذب كالسفسطة كاألكىاـ( ،كقد ساؽ القرآف الكريـ

ألكانان مف المحاكرات التي دارت بيف الرسؿ كأقكاميـ،

كبيف المصمحيف كالمفسديف ،كعندما نتدبرىا نرل األخيار
فييا ال ينطقكف إال بالصدؽ الذم يدمغ األكاذيب،

كبالحؽ الذم يزىؽ الباطؿ)(ْٓ).

فعمى سبيؿ المثاؿ لننظر إلى تمؾ المحاكرة التي
دارت بيف سيدنا مكسى عميو السبلـ كبيف فرعكف ،فقد
أمر اهلل تعالى سيدنا مكسى كأخاه ىاركف عمييما السبلـ

يذىب إلى فرعكف ،ليبمغاه دعكة الحؽ ،كأرشدىما
ا
أف
سبحانو كتعالى إلى األسمكب الحكيـ الذم ينبغي أف

كؾ
ىخ ى
ىنت ىكأ ي
يتبعاه مع فرعكف ،فقاؿ تعالى  :ا ٍذ ىى ٍ
بأ ى
بً ىآياتًي ىكىال تىنًىيا ًفي ًذ ٍك ًرم  :ِْ[طو] أم اذىب أنت كأخكؾ
حيث أمركما ،كأنتما متسمحاف بمعجزاتي الدالة عمى

صدقؾما ،كال تقص ار في تسبيحي كتقديسي كطاعتي،
ً
ع ٍك ىف إًَّننوي طى ىغى * فىقيكىال لىوي قى ٍكالن لَّنيٍّنان :ْْ-ّْ[
ا ٍذ ىىىبا إًلىى ف ٍرى
طو] إذان أسمكب الخطاب كالتحاكر معو يجب أف يككف
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

تبارؾ كتعالى :

ا ٍليي ىدل:ْٕ-ْٔ[طو] ،ثـ كصؿ مكسى كىاركف عمييما

األدبية الفائقة كالصراحة كالجرأة في قكؿ الحؽ كالحجة

الناصعة كالتنزه عف الكذب كالنفاؽ ،قىا ىؿ فى ىمف َّنرُّزب يك ىما ىيا
كسى :ْٗ[طو] بيذا بدأ فرعكف حكاره منك انر عمى مكسى
يم ى
كؿ ما جاء بو كال يريد أف يعترؼ برب مكسى كىاركف

أنو ىك ربو كخالقو ،فيجيبو مكسى بقكؿ الحؽ كالصدؽ
ىعطىى يك َّنؿ ىش ٍي وء
ببل مراكغة كال كذب قى ى
اؿ ىربىُّزنا الَّنًذم أ ٍ
ىخ ٍمقىوي ثيَّنـ ىى ىدل  :َٓ[طو] ككاف ىذا الرد مف مكسى عميو
السبلـ كافيان لئف يخرس فرعكف فيذا دليؿ عقمي منطقي
ذكره الفبلسفة كىك دليؿ االختراع كالعناية ،لكف فرعكف

اؿ فى ىما ىبا يؿ
تمادل في جدالو كمكابرتو فقاؿ لمكسى  :قى ى
ا ٍلقيير ً
كف ٍاأليكلىى :ُٓ[طو] أم ما حاؿ القركف األكلى كقكـ

نكح كعاد كثمكد ،الذيف كذبكا أنبيا ءقـ كلماذا عبدكا غير
اهلل الذم تدعكني لعبادتو ،كىذا يدؿ عمى مدل مكر
فرعكف كخبثو ،ألنو سمع مف مكسى جكابان مفحمان فتحكؿ
في الحكار إلى منحى آخر يتعمؽ بأمكر غير المكضكع

الذم يتحاكراف فيو كىك تكحيد الربكبية ،لكف مكسى الذم
كعده اهلل بالمعية يرد عميو أيضان ردان مفح مان كيرجع بو
ند ىربٍّي ًفي
إلى صمب مكضكع الحكار  :قى ى
اؿ ًع ٍم يميىا ًع ى
َّنً
ًكتى و َّن ً ُّز
ض
نسى * الذم ىج ىع ىؿ لى يك يـ ٍاأل ٍىر ى
اب ال ىيضؿ ىربٍّي ىكىال ىي ى
ىنز ىؿ ًمف الس ً
ً
ىخ ىر ٍجىنا
ىم ٍيدان ىك ىسمى ى
اء فىأ ٍ
ؾ لى يك ٍـ فييىا يسيببلن ىكأ ى ى
َّنماء ىم ن
ى
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و
ًً
ام يك ٍـ إً َّنف ًفي
بو أ ٍىزىكاجان ٍّمف َّننىبات ىشتَّنى* يكميكا ىك ٍارىع ٍكا أ ٍىن ىع ى
ؾ ىآلي و
ً
ات ٍّأل ٍيكلًي ُّز
النيىى*:ْٓ-ِٓ[طو](ْٔ).
ىذل ى ى

فمك تأممنا ىذا النمكذج مف الحكارات القرآنية ،لرأينا

فييا مف جانب مكسى عميو السبلـ كؿ مستمزمات
المحاكر الذم تريده العقيدة اإلسبلمية مف الصدؽ في

الؽكؿ ،كاألدب في الخطاب ،كالحجة القكية الدامغة التي
تزىؽ الباطؿ كاالبتعاد عف المجاجة كالخصكمة.
ثانياًال  :التزاـ الثقة كاالحتراـ المتبادؿ بيف طرفي

الحكار كسيادة ركح المحبة كالمكدة كاألخكة اإلنسانية،

(كىذا يستمزـ تناسي ماض مف التعارض كسكء الفيـ،
كايقاؼ حاؿة العداء كحمبلت التش ػكيو
كالتشكيؾ ضد اآلخر )(ْٕ).

فعمى سبيؿ المثاؿ لك نظرنا إلى الحكار اإلسبلمي–
المسيحي أك الحكار اإلسبلمي -الغربي ،لكجدنا أف ىناؾ
دعكات كثيرة مف الجانب اآلخر دعت إلى ضركرة الحكار

بيف اإلسبلـ كالمسيحية كالمبادرة الصادرة عف الكنيسة

الؾاثكليكية كمجمس الكنائس العالمي في آب ...":ُْٗٔ/
إال انو كبعد حدكث خبلفات كعداكات عمى مر العصكر
الماضية بيف المسيحييف كالمسمميف فإف المجمع المقدس
يييب بالجميع ترؾ الماضي جانبان  .كيحثيـ عمى بذؿ

م مف التفاىـ كالعمؿ المشترؾ مف أجؿ حماية التقدـ
المز د

كالعدالة اال جتماعية كالقيـ األخبلقية  .كأخي انر العمؿ مف

أجؿ السبلـ كالحرية لكؿ بني البشر "(ْٖ) ،ثـ بعد ذلؾ ما
صدر عف المجمكعة األكركبية سنة ُّٕٗ بما يسمى

بتصريح برككسؿ الذم دعا فيو الدكؿ العربية لمحكار،

كفي منتصؼ التسعينيات تداعت دكؿ أكركبية كمتكسطية
لعقد مؤتمرات رسمية ،كأخرل أىمية مكسعة بيدؼ تعزيز
حكار سياسي كاقتصادم كثقافي كانساني بيف أكركبا مف
جية كبيف العرب كالمسمميف مف جية أخرل ،كشمؿ ىذا
الحكار مكضكعات كقضايا الحكار بيف األدياف كمسائؿ

اليجرة كالتنمية االجتماعية كصكر اآلخر في الثقافات
كأنظمة التربية األكركبية كالعربية ،لكف ماذا كانت حصيمة
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

الحكار حتى اآلف؟! لقد أثبت كثير مف الباحثيف أف نتائج
الحكار لـ تكف بالمستكل المأمكؿ كالسبب في ذلؾ يرجع
إلى فقداف الثقة بيف أطراؼ الحكار كأف ىناؾ خكفان

متبادالن مف الطرفيف نشأ نتيجة لكجكد ركاسب كذكريات
دفينة استقرت في كعي

المتحاكريف( ،فمف الركاسب

المستقرة في ثقافات ككعي قطاعات غير قميمة مف

األكركبييف ،ما يرجع إلى القرف الثامف الميبلدم كما
كتب بعده مف أعماؿ أدبية كشعرية في فرنسا كألمانيا
كانجمت ار كغيرىا مف الببلد األكركبية تشكه اإلسبلـ كديانة
كتحط مف قدر محمد  كنبي كرسكؿ) (ْٗ).

كؽد استمر ىذا التشكيو كالتجريح حتى القرف التاسع
عشر( ،حينما أخذ االستعمار الغربي في العالـ اإلسبلمي
يشعر المسمميف بالخكؼ كالفزع مف العالـ الغربي

كباألخص بعد حمبلت التبشير التي شككت في اإلسبلـ
كشكىت صكرتو ،كلـ تنتو ىذه الحالة بيف اإلسبلـ كالغرب

عند ىذه الحدكد ففي ظؿ الدعكات التي تنادم لمحكار
نجد بعض الغربييف ال يزاؿ ال يؤمف بالحكار النعداـ
(ُٓ)

الثقة)(َٓ) ،فيذا صمكئيؿ ىنتجتكف

يضع نظرية استند

إلييا العالـ الغربي في عبلقتو مع المسمميف كىي نظرية

"صداـ الحضارات" ،كقد أكد األمير الحسف بف طبلؿ في
ندكة الحكار العربي األكركبي الخامس المنعقدة في عماف/
سنة ُّٗٗـ عمى مثؿ ىذه المعاني فقاؿ سمكه " :أف
أكركبا تنظر إلى الشماؿ األفريقي المسمـ عمى انو تيديد

ديمكغرافي كالى دكؿ الخميج العربي كتيديد اقتصادم
كالى ببلد الشاـ عمى أنيا بعد إسرائيمي صرؼ " انتيى

كبلمو(ِٓ).

كنجد أف اإلسبل ـ في المرحمة الراىنة ىك مكضع
حممة ضارية في اإلعبلـ الغربي ،فقد دأبت كسائؿ
اإلعبلـ الغربية عمى خمط األكراؽ بيف اإلرىاب مف
ناحية كاإل يماف كالديف مف ناحية أخرل( ،كمف الكاضح
أف اإلعبلـ الغربي ،ال يستعمؿ ميزانان كحدان حينما
يتحدث عف اإلرىاب ،فعندما يفجر الجيش ا
قنابمو في لندف ال يقاؿ عف ذلؾ
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بركتستانتي ،أك عندما ينفذ الجيش األحمر الياباني
عممية إرىابية ال يقاؿ عنيا إرىاب بكذم

المحاكرات التي دارت بيف شعيب عميو السبلـ كقكمو،
فتراىا تمتاز مف جانب شعيب عميو السبلـ بالتكاضع

 ،أك إرىاب

كاألدب كالحكمة كالشجاعة ،فياىك يخاطب قكمو فيقكؿ

الصرب كمج ا زرىـ عمى انو إرىاب أرثذككسي ،فمف

نت ىعمى ىى
اؿ ىيا قى ٍكًـ أ ىأ
ليـ بكؿ لطؼ كرقة  :قى ى
ىرٍىيتي ٍـ إًف يك ي
ىف
ىبيىٍّن وة ٍّمف َّنربٍّي ىكىرىزقىنًي ًم ٍنوي ًرٍزقان ىح ىس نان ىك ىما أ ًير ي
يد أ ٍ
يد إًالَّن ً
صبلى ىح ىما
يخالًفى يك ٍـ إًلىى ىما أ ٍىنيىا يك ٍـ ىع ٍنوي إً ٍف أ ًير ي
أى
اإل ٍ
َّن
ت ىكًالىٍي ًو
استى ى
ت ىك ىما تى ٍكًف ًيقي إًال بًالمٌ ًو ىعمىٍي ًو تىىك َّنك ٍم ي
ط ٍع ي
ٍ
ً
يب :ٖٖ[ىكد].
أين ي

المبلحظ أيضان أف الخطاب الغربي ،ال يفصؿ بيف

المرجعية اإلسبلمية في منطمقاتيا العقائدية ككمياتيا
الجامعة ،كبيف اضطراب الممارسة أك الفكرة المستندة

إلييا كالتي ىي في عمكميا تأكيبلت لمنص كتكظيؼ

لشرعيتو في سياقات متباينة)(ّٓ).

فالحكار الذم يقكـ عمى التكاضع كاالحتراـ

إذف بعد ىذا االستعراض لحاؿ الحكار اإلسبلمي

المتبادؿ بيف األطراؼ تككف نتائجو طيبة كآثاره حميدة،

الغربي ،فيؿ يمكف أف يككف ىناؾ حكار ناجع يرتقي

كفي األغمب يكصؿ إلى الحقيقة المرجكة كالى االتفاؽ

باإلنساف ،في ظؿ انعداـ الثقة بيف أطراؼ الحكار كفي

عمى معظـ المسائؿ التي دار مف أجميا الحكار،

ظؿ التشكيؾ كالتشكيو المتبادؿ ،فبل بد قبؿ كؿ شيء

الحكار الذم يككف مبعثو الغركر كالتعالي كالتفاخر

مف حكار لكقؼ خطاب الخكؼ مف اإلسبلـ ككقؼ

كالتباىي باألقكاؿ فمف المستبعد أف يكصؿ إلى حؽ أك

األكصاؼ التحقيرية التي تديف اآلخر كال ترل فيو إال

(ٔٓ)

حقيقة أك اتفاؽ عمى ـ ا ينفع كيفيد )

النفي إما باالستتباع كاما بالتصفية ككنو مصد انر لمشر

كالعنؼ كاآلثاـ.

المتحاكريف ىي أف عمييـ أف يحترمكا رأم العقبلء
المخمصيف الذيف ينطقكف بالكممة الطيبة حتى لك

الحؽ ككفالة الحقكؽ -حقكؽ الناس كافة – كاحتراـ ما

خالفكىـ في رأيو ،ألف ىؤالء العقبلء المخمصيف ال

كفمتو الشرائع السماكية لئلنساف( .فالحكار البد أف ينطمؽ
مف استعداد كؿ طرؼ لفيـ الطرؼ اآلخر ،كتجنب إصدار

األحكاـ المسبقة ،كاالتفاؽ عمى إعادة صياغة صكر لآلخر

مشتركة إلحداث التفاعؿ الحضارم ،كعمى أساس إنكار
نزعات التفكؽ كالسيطرة ،كالدعكة الصادقة لحماية كرامة

الحؽ(ْٓ).
)
اإلنساف ،كاحقاؽ

رابعاًال :مف الضكابط التي جاءت بو العقيدة

اإلسبلمية كالتي تضبط أخبلؽ المتحا

كريف أك

المتناظريف( ،أنو البد أف يككف المحاكر كاسع الصدر
حميمان ذا أناة غير متسرع في النقاش ىادئان في عرض
الرأم فيذا أدعى إلقناع الطرؼ اآلخر كأسرع في

االستجابة لرأيو ،كذلؾ عميو أف يككف متكاضعان مجتنبان

لمغركر)(ٓٓ) ،كخير مثؿ يضربو لنا القرآف الكريـ في
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

.

خامماًال :كذلؾ مف الضكابط التي تضبط أخبلؽ

ثالثاًال :التعاكف لمدفاع عف كرامة اإلنساف كاحقاؽ

في إطار التفيـ كالتسامح ،كالرغبة في بمكرة قيـ إنسانية

(أما

تصدر المخالفة منيـ عف سكء نية أك خبث طكية أك

منفعة شخصية ،كانما صدرت منيـ مف أجؿ الكصكؿ
(ٕٓ)

إلى الحقيقة

.

كخير مثاؿ عمى ذلؾ إذا ما اتجينا صكب سيرة
أصحاب النبي  الذيف رضي اهلل عنيـ كرضكا عنو،

كالذيف تأسكا برسكليـ  في مكارـ األخبلؽ كفي أدب
الحكار كالجداؿ ،كفي كؿ شأف مف شؤكنو  رأينا منيـ ما
يشيد أف الكاحد منيـ ،كاف يحترـ رأم غيره كينزؿ عميو
متى اطمأف إلى صكابو،

(مثمما حدث بيف الصحابة

رضي اهلل عنيـ في حكارىـ في قتاؿ المرتديف كجمع

القرآف كحكارىـ في مسألة الجد كاألخكة كشرب الخمر

ككجكب الغرـ عمى اإلماـ إذا أخطأ كما نقؿ مف إجياض

المرأة جنينيا خكفان مف عمر .)ٖٓ()
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إقناع الخصـ بالفكرة التي يدكر حكليا الحكار ،بحيث

الضوابط المتعلقة بأسلوب الحوار مع اآلخر:
مف أىـ األسس التي يقكـ عمييا الحكار األسمكب

يبقى المحاكر في مبلحقة جادة كاعية لمختمؼ األساليب

المتبع في الحكار ،كنحف أماـ أسمكبيف متضاديف

المطركحة ليختار األفضؿ سكاء في الكممات التي

متنافريف لمحكار الفكرم ىما:

يستخدميا ،أك المعاني التي يعبر عنيا.

"أ -أسمكب العنؼ الذم ينطمؽ مف مكاجية الخصـ بأشد

الكممات كأقساىا ،بحيث يتركز جيد المحاكر عمى كؿ ما

يسيـ في أيبلـ األخر كاىانتو كاىدار كرامتو ،فيككف
أطراؼ الحكار قد خاضكا معركة ال لمبحث عف الحقيقة،
بؿ تحرككا في خضـ معركة الغمبة لممكقؼ أيان كاف

المضمكف في صدقو ككذبو ،في حقو كباطمو ،مما يجعؿ

األمر ال حكا انر بالفكر أك جداالن بالحؽ

 ،بؿ ىك قتاؿ

بالكممة يؤدم إلى مزيد مف العبث كالضياع.

كيخاطب رب العزة كالجبلؿ المؤمنيف  :ىكىال تي ىج ًادليكا
َّن َّنً
ىى ىؿ ا ٍل ًكتى ً َّن َّن ً ً
ظمى يمكا ًم ٍنيي ٍـ
يف ى
أٍ
اب إًال بًالتي ى ىي أى ٍح ىس يف إًال الذ ى
ينز ىؿ إًلىٍيىنا ىكأ ً
آمَّننا بًالَّنًذم أ ً
ينز ىؿ إًلىٍي يك ٍـ ىكًالىييىنا ىكًالىيي يك ٍـ
ىكقيكليكا ى
ً
ً
كف  :ْٔ[العنكبكت] ،كمعنى اآليات
ىكاح هد ىكىن ٍح يف لىوي يم ٍسم يم ى
أنو ال ينبغي لممسمـ أف يحاكر أىؿ الكتاب إال بأسمكب

ميذب راؽ  ،حتى لك سمؾ أىؿ الكتاب في مجادلتكـ
ىح ىس يف  تشمؿ
مسالؾ غير ميذبة ،كقكلو :بًالَّنتًي ًى ىي أ ٍ
لعمكميا كؿ األساليب الفكرية كالقكلية التي ىي أحسف

في الصراع ،انطبلقان مف القاعدة اإلسبلمية الكبرل التي

كأفضؿ مف الحالة التي يككف عمييا الطرؼ اآلخر.
الؿ ً
َّنً
كف ًمف يد ً
ق
كف ٌ
يف ىي ٍد يع ى
كيقكؿ تعالى  :ىكالى تى يسُّزبكٍا الذ ى
فىىي يسُّزبكٍا المٌوى ىع ٍدكان بً ىغ ٍي ًر ًع ٍموـ[َُٖ :األنعاـ] أم عمى المسمـ أف

إلى اليدؼ ،اليدؼ الذم تختصره كممات القرآف الكريـ

كالشتـ ،كالطعف كالمعف ،كالفحش كالبذاءة كقد أكد رسكؿ اهلل

ب -األسمكب السممي الذم يعتمد الميف كالمحبة أساسان

تعتبر سنف التدافع كمكضكع الصراع بمختمؼ مستكياتو
كمجاالتو كسيمة مف كسائؿ الحركة المنفتحة لمكصكؿ
بالحؽ كالكقكؼ معو ،كعمؿ المحاكر ىك العمؿ عمى

حشد أكبر عدد ممكف مف الناس لبلرتباط بو كاالنسجاـ

معو"(ٗٓ).

فعممنا مما سبؽ أف مف أسس الحكار أف يككف
ىناؾ أسمكب لمحكار ،كمف ىنا كاف لزامان عمينا أف نبيف
الضكابط المتعمقة بأسمكب الحكار:

ُ -يجب أف يتقيد كؿ مف الفريقيف المتحاكريف بالقكؿ
الميذب ،البعيد عف كؿ طعف أك تجريح أك لغط أك
احتقار لكجية النظر التي يعييا أك يدافع عنيا

(َٔ)،

كيشير القرآف الكريـ إلى ىذه القاعدة الذىبية في حكار

اآلخريف كمناقشتيـ في آيات كثيرة منيا قكؿ اهلل تعالى
ىعمى يـ
ىح ىس يف إً َّنف ىرَّنب ى
ؾ يى ىك أ ٍ
لنبيو   :ىك ىج ًاد ٍلييـ بًالَّنتًي ًى ىي أ ٍ
ً
يف  :ُِٓ[النحؿ]،
ض َّنؿ ىعف ىسبًيمً ًو ىك يى ىك أ ٍ
بً ىمف ى
ىعمى يـ بًا ٍل يم ٍيتىد ى
ففي ىذه اآلية الكريمة دعكة إلى الجداؿ بالتي ىي
أحسف كىذا يتطمب اتباع أفضؿ األساليب كأحسنيا في

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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ال يسمؾ مع خصكـ دينو كمخالفي عقيدتو ،مسالؾ السب

 ىذا في قكلو " :ليس المسمـ بالطعاف ،كال بالمعاف ،كال
(ُٔ)

الفاحش البذمء"

(الترمذم ،سنف الترمذم ،كتاب البر

كالصمة ،باب ماجاء في المعنة ،كقاؿ فيو  :حديث حسف
غريب ،حديث رقـُٕٕٗ).
كقد نيى تبارؾ كتعالى عف كافة أساليب اليمز

كالممز كالتنابز باأللقاب كاإليذاء كالسخرية في قكلو

كفكا ىخ ٍي انر ٍّم ٍنيي ٍـ
كـ ٍّمف قى ٍكوـ ىع ىسى أىف ىي يك ي
تعالى :ىال ىي ٍس ىخ ٍر قى ه
ىكىال نً ىساء ٍّمف ٍّن ىساء ىع ىسى أىف ىي يك َّنف ىخ ٍي انر ٍّم ٍنيي َّنف ىكىال تىٍم ًم يزكا

أىنفي ىس يكـ كىال تىىن ىاب يزكا بً ٍاألىٍلقى ً
اب
ٍ ى
(ِٔ)
ُّز
ٍّ
ٍّ
و
و
تعالى :ىكٍي هؿ ل يكؿ يى ىم ىزة ل ىم ىزة :ُ[اليمزة] .
ط في األسمكب الذم
كمف ىنا ال بد أف يككف الضاب
 :ُُ[الحجرات] كقاؿ

يتبعو المسمـ في حكاره مع اآلخر في ضكء العقيدة
اإلسبلمية ىك "التي ىي أحسف" بكؿ ما تعنيو مف األساليب
التي تمتقي فييا الكممات الطيبة مع الطرؽ المرنة لتفتح

القمكب كتيدم إلى الحؽ(ّٔ) ،كصدؽ تبارؾ كتعالى حيف
َّن ً ً
صالًحان
قاؿ  :ىك ىم ٍف أ ٍ
ىح ىس يف قى ٍكالن ٍّم َّنمف ىد ىعا إًلىى المو ىك ىعم ىؿ ى
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ًً
ً ً
يف * ىكىال تى ٍستىًكم ا ٍل ىح ىسىنةي ىكىال السَّنيىٍّئةي
ىكقىا ىؿ ًإَّننني م ىف ا ٍل يم ٍسمم ى
ؾ ىكىب ٍيىنوي ىع ىد ىاكةه ىكأَّنىنوي ىكلً ٌّي
ىح ىس يف فىًإ ىذا الَّنًذم ىب ٍيىن ى
ٍادفى ٍع بًالَّنتًي ًى ىي أ ٍ
اؿذيف صبركا كما يمىقَّناىا إً َّنال يذك ح ٍّ
ً
ظ
اىا إً َّنال َّنً ى ى ى ي ى ى ي ى
يـ* ىك ىما ييمىقَّن ى
ى
ىحم ه
ىع ًظ ويـ :ّٓ-ّّ[فصمت].
ِ -الرفؽ مع المخاطبيف ،كالميف في القكؿ ضركرة مف

جٕ ،صْٓٔ)(ٔٔ).

قاؿ عطاء بف أبي رباح ")ٕٔ( :إف مف كاف قبمكـ

كانكا يكرىكف فضكؿ الكبلـ ،ككانكا يعدكف فضكؿ الكبلـ
ما عد ا كتاب اهلل كسنة رسكؿ اهلل  أك أم ار بمعركؼ أك

نييان عف منكر ،كأف تنطؽ بحاجتؾ في معيشتؾ التي ال

ضركرات أساليب الحكار ،فالكممة الرقيقة تعني أف ينطؽ

بد منيا ،أتنكركف أف عميكـ حافظيف كرامان كاتبيف"(ٖٔ).

المحاكر بالكبلـ المطيؼ في غير جفكة أك غمظة أك

ْ -أف ال يككف الحكار بأسمكب التبلعب بالعكاطؼ

تفاصح ،كقد أمر اهلل مكسى عميو السبلـ بالرفؽ كالكبلـ

كالياب المشاعر ،كالتحدث عف عبقرية المحاكر كذكائو

الميف مع أشد الناس غمظة كجفكة ،فرعكف الطاغية
العنيد:فىقيكىال لىوي قى ٍكالن لَّنيٍّنان لَّن ىعمَّنوي ىيتى ىذ َّنك ير أ ٍىك ىي ٍخ ىشى  :ْْ[طو]،
فقاؿ ابف كثير في تفسيره "كىذه اآلية فييا عبرة عظيمة،

كعممو ،فيذا أس لكب مجاؼ ألدب الحكار،

كالمجاجة ،كأف تعرض فيو البراىيف كال تثار فيو

العكاطؼ ،كأف يككف بقصد الحصكؿ عمى المعرفة ال

صفكة اهلل مف خمقو إذ ذاؾ ،كمع ىذا أمر أف ال يخاطب

غير ،فمك جاء بغير ىذا القصد ككاف قاصدان إلظيار

فرعكف إال بالمبلطفة كالميف ،كعف الحسف البصرم قاؿ
في قكلو تعالى:فىقيكىال لىوي قى ٍكالن لَّنيٍّنان أعذ ار إليو ،قكال لو :إف
لؾ ربان كلؾ معاد ،كأف بيف يديؾ جنة كنا انر ،كالحاصؿ

نفسو كب انر كعجبان أك تشييرا ،أك جاء بقصد

التسقيط

كالمغالطة إلثبات القدرة العممية ،أك بقصد التضميؿ أك
االنتقاص مف اآلخريف ،أك أم قصد الحقيقة كال غير،

مف أقكاليـ أف دعكتيما لو تككف بكبلـ رقيؽ ليف س ىؿ

(ٗٔ)

فإنو يمغي الحسف فيو كيككف قبحان)

"(ْٔ) .كقاؿ

ابف عباس معناىا "ال تعنفا في قكلكـ ا"(ٓٔ) .فالعنؼ ال

.

كقد ذكر األصفياني شركطان لمحكار كالمناظرة

يأتي بخير ،كالغمظة في القكؿ ال تنفع في الحكار ،بؿ

نسبيا لبعض المتكمميف  -لـ يذكرىـ -فقاؿ " :اجتمع

خر

القكؿ القاسي مجعؿ ردة الفعؿ عند المتحاكر اآل
نت لىيي ٍـ
عنادان كاص ار انر عمى رأيو  :فىبً ىما ىر ٍح ىم وة ٍّم ىف المٌ ًو ًل ى
ظ ا ٍل ىق ٍم ًب الىنفى ُّز
ؼ
نت فى ٌ
ظان ىغمًي ى
ضكٍا ًم ٍف ىح ٍكلً ى
اع ي
ؾ فى ٍ
ىكلى ٍك يك ى
استى ٍغًف ٍر لىيي ٍـ ىك ىش ًاكٍريى ٍـ ًفي األ ٍىم ًر:ُٓٗ[آؿ عمراف].
ىع ٍنيي ٍـ ىك ٍ
ّ -طرح المغك في الحكار ،كيقصد بالمغك :فضكؿ الكبلـ
يما
كما ال طائؿ تحتو كىك آفة مف آفات المساف يخكض ؼ

(كانما مف

أدب الحكار أف يككف نقاشان ىادئا بعيدا عف الصخب

كىي أف فرعكف في غاية العتك كاالستكبار ،كمكسى

رفيؽ ،ليككف أكقع في النفكس كأبمغ كأنجع

أمسؾ الفضؿ مف لسانو" (الزبيدم ،إتحاؼ السادة المتقيف،

متكمماف فقاؿ أحد ىما لؤلخر ىؿ لؾ في المناظرة ،فقاؿ
عمى شرائط  :أف ال تعجب كال تغضب كال تشغب ،كال

تقبؿ عمى غيرم كأنا أكممؾ ،كال تجعؿ الدعكل دليبلن ،كال
تجكز لنفسؾ تأكيؿ آية عمى مذىبؾ إال جكزت لي تأكيؿ
مثميا عمى مذىبي ،كعمى أف تؤثر التصادؽ كتنقاد
لمتعارؼ ،كعمى أف كبلن منا تبفل مناظرتو عمى أف الحؽ
(َٕ)

ال يعني ،كاألصؿ في الحكار المحمكد أف ال يككف فيو لغك

ضالتو كالرشد غايتو" انتيى كبلمو

كال سقط في الكبلـ ،فقد قاؿ اهلل في كصؼ المؤمنيف :
َّن
َّنً
كف  :ّ[المؤمنكف] ،كقاؿ
يف يى ٍـ ىع ًف الم ٍغ ًك يم ٍع ًر ي
ض ى
 ىكالذ ى
ضكا ىع ٍنوي[ٓٓ :القصص] ،كلذلؾ
تعالى :ىكًا ىذا ىس ًم يعكا المَّن ٍغ ىك أ ٍ
ىع ىر ي

ٓ -أيضا مف الضكابط التي تضبط أسمكب المتحاكريف،

مف ضكابط أسمكب الحكار أف يخكض المحاكر فيما يفيد

كيترؾ ما ال يفيد ،كفي الحديث عف الفبم " :طكبى لمف

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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.

أف يبتعد المحاكر عف الخصكمة ،كالخصكمة لجاج في
الكبلـ لبلبتزاز كالخصكمة انتصار لمنفس ال لمحؽ ،كىي
دفاع عف الرأم الباطؿ كاإلصرار عميو مع أف الحجة

قامت مف الطرؼ اآلخر عمى بطبلنو ،كتظير الخصكمة
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غالبان مف الشخص الذم يرل نفسو فكؽ اآلخريف عممان أك

لج في
منصبان أك جاىان فإذا نكقش كتبيف لو خطأ رأيو ٌ
الحكار كلدد بو (ُٕ) ،كقد قاؿ " :إف أبغض الرجاؿ إلى
اهلل األلد الخصاـ " (البخارم ،صحيح البخارم ،كتاب
المظالـ كالغصب ،باب قكؿ اهلل تعالى كىك ألد الخصاـ،

حديث رقـ.)ِْٕٓ :

يقكؿ محمد حسيف فضؿ اهلل تحت عنكاف االنفعاؿ
ليس مف اإلسبلـ " :البد مف تذكير بعض اإلسبلمييف
الذيف يتخذكف االنفعاؿ أساسان في حكارىـ ،أف األساليب

االنفعالية ليست مف اإلسبلـ في شيء كعميو أف يعمـ أف

اإلسبلـ ليس دينان يتحرؾ في األجكاء البعيدة عف حركة

كركحية العمـ  .فالعنؼ ليس ىك سبيؿ اإلسبلـ
العقؿ
ٌ
كمف يمتزمكنو ،كلكف المكضكعية كالعقبلنية كالجداؿ
بالتي ىي أحسف ،كاألسمكب األفضؿ كالجك األىدأ

عمى أنيا حؽ ،كما انيـ يعتبركف انيزامو في الدفاع
عنيا انيزامان ليا كدليبلن عمى أنيا خطأ كباطؿ مع أنيا

(ّٕ)
قد تككف عيف الحؽ
 ،كصدؽ تعالى في قكلو  :ىكالى
ؼ ما لىٍيس لى ى ً ً
ص ىر ىكا ٍلفي ىؤ ىاد يك ُّزؿ
َّنم ىع ىكا ٍلىب ى
تى ٍق ي ى ى
ؾ بًو ع ٍم هـ إً َّنف الس ٍ
اف ىع ٍنوي ىم ٍس يؤكالن:ّٔ[اإلسراء].
أيكلػئً ى
ؾ ىك ى

لذلؾ عمى المحاكر أف يعد مادتو إعدادا جيدان،

فاإلتقاف مف صفة المؤمف كاهلل يحب إذا عمؿ أحد عمبلن
أف يتقنو.

ثانياًال :ينبغي لممحاكر أف ال يمغي عقمو أك يحاكر

في شيء ال يستسيغو عقؿق ،فالحكار نشاط عقمي كال يتـ
الحكار إال بالعقؿ ،ألنو بالعقؿ تعرؼ حقائؽ األمكر،

كيفصؿ بيف الحسنات كالسيئات ،كالحكار كالعقؿ شقيقاف
"

ال ينازع أحدىما اآلخر فالقضايا المراد التحاكر فييا تبدأ
في مرحمتيا الفكرية ثـ مرحمة الحكارية كتنتيي بحكـ

انتيى كبلمو(ِٕ).

عقمي

الضوابط الــتً تتعلق بالعلم والمعرفة والقدرة على
الحوار؛ فبل بد لممحاكر مف صفات تؤىمو لمحكار ،فميس

أف يككف المحاكر ذكيان لماحان ،سريع البديية كالخاطر،

كؿ مف تصدل لمحكار يحسنو ،كال كؿ مف ناقش عنده
القدرة عمى الحكار ،فاهلل سبحانو كتعالى يقكؿ   :ىى ٍؿ
َّنً
َّنً
كف  :ٗ[الزمر] ،كليذا
يف ىال ىي ٍعمى يم ى
كف ىكالذ ى
يف ىي ٍعمى يم ى
ىي ٍستىًكم الذ ى

(ْٕ)

 ،كما أكثر اآلمات التي كانت تحاكر المنكريف

كتنكه بضركرة استعماؿ العقؿ لمكصكؿ لمحقيقة ،فبل بد

كقد قاؿ الزمخشرم بعد أف ذكر الشركط الكاجب تكفرىا

في المحاكر كالمفسر " :ككاف مع ذلؾ مسترسؿ الطبيعة
منقادىا مشتعؿ القريحة كقادىا،

دراكا
يقظاف النفسٌ ،

كانت ىناؾ مجمكعة مف الضكابط تجعؿ الشخص أىبلن

لممحة ،كاف لطؼ شأنيا ،منتبيان عمى الرمزة ،كاف خفي

أووُال :أف يككف عالمان بما يحاكر ،متبص انر في

بأساليب النظـ كالنثر مرتاضان بتمقيح بنات الفكر قد عمـ

لمحكار كقاد انر عميو منيا:

مسائمو ،كمحيطان بجزئياتو كمبلبساتو ،فمف شركط

مكانيا ،ال ك انز جاسيان ،كال غميظان جافيان ،متصرفان ذا دراية
كيؼ يرتب الكبلـ كيؤلفو" انتيى كبلمو

الحكار ،العمـ كالمعرفة ألف المحاكرة عممية عقمية

مشتركة ترتقي باإلنساف إذا بنيت عمى المعمكمات
الصادقة ،كبالحكار تنشد الحقيقة كتطر

ح الخرافات

كاألباطيؿ كيتـ تبصير الناس بالطرؽ المنطقية السميمة
التي تيدم إلى الرشد ،أما إذا ناقش في مكضكع ال
يعرفو جيدان أك دافع عف فكرة غير مقتنع بيا ألنو ال

يدركيا فإنو يعرض نفسو لئلحراج كيسيء لمفكرة التي
يحمميا كيدافع عنيا ،فأغمب الناس يميمكف إلى تجسيد

الفكرة في شخص حامميا ،كيعتبركف انتصاره ليا دليبلن
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

(ٕٓ)

.

ثالثاًال :البد أف يككف قادر ان عمى استعماؿ المغة

كمفرداتيا ،عالمان بببلغتيا كمصطمحاتيا كباألخص في
المغة التي يحاكر بيا حتى يستطيع التعبير عف نفسو،

كتكضيح أفكاره ،كادراؾ التعابير كمعرفة النصكص حتى
يستطيع االستدالؿ كاالستشياد بيا في مكضعيا ،كىذا
ليس معنا ق التشدؽ في الكبلـ ،كتكمؼ السجع
كالفصاحة ،كالتصنع في الحديث ،كالتكمؼ الممقكت عند
العمماء ،فالمحاكر مدافع عف الحقيقة كالحقيقة ال تظير

بالتصنع كالتكمؼ ،بؿ ال تظير إال بإخبلص القكؿ
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(ٕٔ)
ً
كف أىٍل ًسىنتىييـ
كالعمؿ  ،فقاؿ تعالى   :ىكًا َّنف م ٍنيي ٍـ لىفى ًريقان ىي ٍم يك ى
اب كما يىك ًم ىف ا ٍل ًكتى ً
اب لًتى ٍح ىسيبكهي ًم ىف ًٍ ً
بًا ٍل ًكتى ً
كف
اب ىكىيقيكلي ى
اؿكتى ى ى ى
ً ًً ً
ً ًً ً
كف ىعمىى المٌ ًو
يى ىك م ٍف عند المٌو ىك ىما يى ىك م ٍف عند المٌو ىكىيقيكلي ى
ً
كف  :ٕٖ[آؿ عمراف ]؛ كرسكؿ اهلل  يقكؿ:
ا ٍل ىكذ ى
ب ىك يى ٍـ ىي ٍعمى يم ى
"إف أبغضكـ إلى كأبعدكـ عني مجمسان الثرثاركف

محمد حسيف فضؿ اهلل يذكر تحت عنكاف

الترمذم ،كتاب البر كالصمة ،باب ما جاء في معالي

"إف مشكمة الحكار أنو انطمؽ في أسكاؽ استيبلكية

األخبلؽ ،كقاؿ ىذا حديث حسف غريب مف ىذا الكجو،

تتحرؾ عمى سطح الفكر في حياتنا الفكرية ،ك

حديث رقـ َُِٖ).

ىامش السياسية في حياتنا السياسية … يطرح الحكار،

المتفيقيكف المتشدقكف

في الكبلـ " ( الترمذم ،سنف

رابعاًال :يحتاج مف يحاكر أف يككف لديو حظ مف

عمـ المنطؽ كالجدؿ لكي يحاكر خصمو بحجة قكية،

كعميو أف يدع االستدالؿ باألدلة

المحتممة كليعتمد في

حكاره عمى األدلة المحكمة ،كما يجب أف يككف قاد انر
عمى ضرب األمثمة كالشكاىد ،كالرجكع بالنظر إلى

الظكاىر الككنية المادية كالمعنكية باعتبارىا مف آيات اهلل

الظاىرة المجاكرة كأف يعكد بالطرؼ اآلخر إلى التاريخ

الكاقع

كما فيو مف دركس كعبر كربطيا بصكر
المعاصر(ٕٕ).

كخير مثاؿ نضربو عمى ذلؾ ما كاف مف سيدنا

(ٖٕ)
يحيًػي
إبراىيـ عميو السبلـ لما قاؿ لو الممؾ
:أىىنا أ ٍ
يت :ِٖٓ[البقرة] ،لـ يشأ إبراىيـ عميو السبلـ أف يدخؿ
ىكأ ًيم ي

معو في حكار إلثبات بطبلف دليمو ،ألف ذلؾ قد يطيؿ

النقاش كيفتح ثغرات لمخصـ يش كش بيا ،كانما ذىب
مباشرة إلى الدليؿ القطعي المحكـ ،كقاؿ :فىًإ َّنف المٌوى ىيأٍتًي
ؽ فىأ ً
بً َّن
س ًم ىف ا ٍل ىم ٍش ًر ً
الش ٍم ً
ٍت بًيىا ًم ىف ا ٍل ىم ٍغ ًر ًب  :ِٖٓ[البقرة ]،

فترؾ إبراىيـ الدليؿ الذم فيو شيء مف الضعؼ المنطقي

(
المسكتٕٗ).
كالجدؿ الطكيؿ كذىب إلى الدليؿ

* والضوابط األخرى المتعلقة بأطراف الحوار أو
المتحاورين؛ هً ضوابط تتعلق ب

إرادة الحوار

وبشرعٌة ،هؤالء المتحاورٌن فً تمثٌل الجهة ال ــتً
ٌحاورون عنها.

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

بمعنى ىؿ األطراؼ التي التقت لمتحاكر تتكفر
لدييا نية الحكار ،كبالتالي الكصكؿ إلى مقاصده
كأىدافو ،كقد حذرت مجمكعة ـ ف العمماء مف مسألة عدـ
تكفر إرادة الحكار عند األطراؼ المتحاكرة ،فيذا السيد
"ال لمحكار

االستيبلكي" ما مف شأنو أف يؤكد ىذه الحقيقة فيقكؿ :
عمى

ال مف أجؿ أف يصؿ إلى الحقيقة في العمؽ ،كلكف مف
أجؿ أف يثير نكعان مف الجدة في أجكاء الفكر ،كيحرؾ

شيئان مف المعبة في أجكاء السياسة ،كيتحرؾ بمعانيو

المحببة كالمنفتحة ليخطك بعض الخطكات ثـ لينغمؽ

عمى نفسو ،بعد أف تككف الساحات التي تحرؾ فييا
كالخمفيات التي انطمؽ منيا ،ال تسمح باالنفتاح عمى
الكاقع كمو.
ليذا ال نريد لكممة الحكار أف تستيمؾ في الكاقع

السياسي ،بأف تتحرؾ في جك عقبلني يككف حياديان مع
الفكر الذم يمتزمو المحاكر .انتيى كبلمو(َٖ).

كيقكؿ فرانسكا باسيمي أيضان تحت عنكف

"حكار

األدياف أـ حكار الطرشاف "" ،كيحؽ لنا أف نتساءؿ إف
كانت ىناؾ جدكل مف حكار األدياف ،كىؿ ىك حكار
ممكف أصبلن ،أـ كاف حكا انر لؤلدياف سيصبح بالضركرة

حكا انر لمطرشاف ،بحيث يتكمـ الجميع كلكف ال يسمع أحد
لؤلخر!"(ُٖ).

كيقكؿ يكسؼ الحسف " :كما أف الحكار الذم

نقصد ،ليس مجرد دعكة ركحية لمتفاىـ كالمحبة ،دكف

تحديد ألركانيا ،كنفي لما قد يشكبيا مف نكايا خفية ،ال
تمبث أف تنكشؼ فتثير الظنكف كتفرغ الحكار مف

عناصره األساسية"(ِٖ).

فمف خبلؿ كبلـ ىؤالء نجد أف مف الضكابط التي

يجب أف تضبط أطراؼ الحك ار ،ىي أف يككف لدل
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الطرفيف إرادة الحكار بنية صادقة مخمصة ،دكف أف
أىداؼ غير معمنة
تخفي الدعكات إلى الحكار في طياتيا
ان

تككف سياسية أك تنصيرية أك حتى استعمارية ،أيضا

دكف النظر إلى الطرؼ األخر نظرة دكنية أك تحقيرية،
كدكف أف يفرض الطرؼ القكم شركطو كامبلء اتو عمى

الطرؼ الضعيؼ ،كما يقكؿ يكسؼ الحسف":إف العبلقات

كذلؾ

المحاكر الشرعي سيحظى بالكفالة

االجتماعية ،كنقصد بالتكافؿ االجتماعي أف يككف آحاد
المجتمع في كفالة جماعتيـ ،كأف يككف كؿ قادر أك ذم
سمطاف كفيبلن في مجتمعو يمده بالخير( ،كأف تككف كؿ
القكل اإلنسانية في المجتمع متبلقية في المحافظة عمى

مصالح كؿ ؼرد يحاكر بصدؽ كاخبلص ،كدفع الضرر

الدكلية ،ما زالت تفتقر إلى التكازف ،الذم يتيح لمحكار أف

عنو ،ليتـ بذلؾ دفع الضرر عف البناء االجتماعي )(ٖٓ)،

يككف منزىا عف المصالح كاالستغبلؿ ،أك السيطرة

كؿ ىذا ألف لحكار بيف البشر يحتاج إلى أمف اجتماعي

الغربية"(ّٖ).

كتكافؿ ،عبر عنو رسكؿ اهلل  بقكلو" :المؤمف لممؤمف

أيضان مف الضكابط التي يجب أف تضبط األطراؼ

المتحاكرة ،أف يككف لدل األشخاص أك الييئات أك

المؤسسات  -التي تمتقي لتتحاكر  -الشرعية مف قبؿ

كالبنياف يشد بعضو بعضا " (البخارم ،صحيح البخارم،

كتاب المظالـ كالغصب ،باب فصر المظمكـ ،حديث رقـ
ِْْٔ).

الجيات التي تمثميا لتحاكر عنيا ،فكـ سمعنا عف

أشخاص أك ىيئات حاكرت باسـ اإلسبلـ لكف ال نعمـ
مف الذم كمفيا لتذىب كتحاكر ! كال نعمـ كيؼ اكتسبت
الشرعية المطمقة لتحاكر باسـ اإلسبلـ كتصدر أحكاـ ان

عف المسمميف ! ،كليذا نؽكؿ يجب أف تككف لدل أطراؼ
الحكار ،الشرعية الحقيقة مف قبؿ مف يمثمكنيـ ،ألنو
باكتسابيـ لمشرعية الحقيقة فسكؼ يككف حكارىـ حكا انر

حقيقيا ذا جدكل كنفع ،كيحقؽ غاياتو كمقاصده ،كذلؾ

بالنسبة لممحاكر نفسو سيحظى بفكائد ال يناليا إذا لـ

يكف محاك انر شرعيان؛

(منيا انو سيح ظى بأمف فكرم

كمعنى ذلؾ سيككف لو الحؽ في أف يفكر تفكي انر مستقبلن

ككذلؾ مف الضكابط التي تضبط األشخاص

يككف مف أىؿ التخصص ،فؤلف
المتحاكريف أنيـ يجب أف كا
الحكار عمى أنكاع؛ منو الحكار السياسي كمنو االجتماعي
كمنو االقتصادم كمنو الحكار الديني ،فبل يعقؿ أف يحاكر
رجاؿ السياسة في محؿ عمماء الديف ،فينبغي احتراـ أىؿ
أعماليـ
.
التخصص كأف تككؿ إلييـ

لذا ينبغي أف يختار المحاكر مف المكاضيع التي

ىك فييا عمى قدر كبير مف اإلطبلع كالسعة كاإلحاطة
كأف يتجنب المكاضيع التي ال اختصاص لو فييا

(ٖٔ)،

ألنو إذا كاف مف أىؿ التخصص ؼ إنو يككف مدركان
لمقضية المطركحة لؿ نقاش إدراكا يجعمو متمكنان مما

في جميع شئكف الحياة ،كما يقع تحت إدراكو مف ظكاىر

يقكؿ ،كمقد انر أبعاد مكقؼ الطرؼ األخر ،عالما بما

الحكار حتى ال يككف ىناؾ إكراه كحتى يأخذ اإلنساف بما

كالمناسبة التي يتـ فييا التحاكر ،كالسيما إذا كاف الحكار

أقرت ىذا الحؽ في أكسع نطاؽ فمنحت كؿ فرد الحؽ

كاف مف أسباب تكسع الخبلفات بيف الناس ،كجنكح كثير

أم يتمتع باستقبللية الرأم )(ْٖ) ،كىك أمر ميـ في

ييديو إليو فيمو ،كىذا تكفمو لو العقيدة اإلسبل مية فقد
في النظر كالتفكير كابداء رأيو كما يقتنع بصحتو،

كالتعبير عف ذلؾ بمختمؼ كسائؿ التعبير كالحكار
كغيره ،بؿ إف أجؿ قضايا العقيدة كىي اإل يماف بكجكد
اهلل ،اإلنساف مدعك إلى النظر كالتأمؿ لمكصكؿ إلى

معرفة اهلل كعبادتو.
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

يجكز الخبلؼ فيو كما ال يجكز ،بصي انر بالظرؼ
في المسائؿ السياسية كالعممية كالفقيية ،كالجيؿ

بذلؾ

مف المناظرات إلى السباب كالشتائـ(ٕٖ).

كركم عف عمر  ،خطب الناس فقاؿ  :مف أراد
أف يسأؿ عف القرآف فميأت أبي بف كعب ،كمف أراد أف

يسأؿ عف الحبلؿ كالحراـ فميأت معاذ بف جبؿ ،كمف أراد
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أف يسأؿ عف الفرائض فميأت زيد بف ثابت ،كمف أراد أف

يسأؿ فميأتني إؼني لو خازف(ٖٖ).

بالنسبة لمادة الحكار التي يتعرض ليا المسمـ،

المطلب الرابع :ضوابط تتعلق بمادة الحوار .

فيي أكالن مادة تتعمؽ بمسائؿ دنيكية ،كىذه ال قيد كال

نرل أف ىناؾ مكقفيف بيف العمماء حكؿ المادة

التي يمكف أف يدكر حكليا الحكار فبينما نجد أف السيد

محمد حسيف فضؿ اهلل يقكؿ إنو ال محرمات في الحكار
ككؿ شمء قابؿ لمحكار فبل مقدسات كال محرمات

الضوابط الــتً تضبط ما دة الحوار إذا كان اآلخر
مسلما ًا:

في

الحكار حتى يمكف أف تككف مادة الحكار في مسألة

كجكد اهلل كشخصية النبي  ،)ٖٗ(في الكقت نفسو نرل
مكقؼ يقابمو تمامان لمدكتكر عدناف رضا النحك م يقكؿ
ان
رافضان لمبدأ حكار األدياف في ظؿ الكاقع الذم يحياه

المسممكف اليكـ ،فيقكؿ "أيف ىك الحكار كأىؿ الكتاب

يعممكف كؿ كسائؿ التدمير كالفتؾ بأركاح مئات األلكؼ
مف المسمميف في جميع أنحاء األرض… أيف ىك الحكار
كالمسممكف مستضعفكف بيف ىزائـ كفتف كىكاف؟ ثـ

يستطرد قائبلن الحكار يحتاج إلى نفسية كقضية حؽ

كببلغ فاصؿ حاسـ إنو ليس باب مجامبلت كمساكمات

كتنازالت؟(َٗ).

لكف كبعد تحميؿ كبل القكليف نجد أف كمييما لـ
يكف دقيقان في إصدار مثؿ ىذه األحكاـ حكؿ عممية

الحكار ،ألف فتح باب الحكر في كؿ شمء ببل محرمات

صحيحا ،بؿ
ليس صحيحان كتحريـ الحكار مطمقان ليس
ن
ىناؾ ما يمكف أف نتحاكر عميو مع اآلخر ضمف

شرط فييا ألف الشريعة اإلسبلمية ال تحجر عمى العقؿ

فيما ىك مف مجاؿ تفكيره ،كال تمزـ المسمميف باتباع نمط
كاحد في الفكر الدنيك م ،لكنيا تكجو عقؿ المسمـ دائما
إلى األفكار النافعة المفيدة التي ترتقي بالبشر بحرية

ىما َّن
ب يجفىاء ىكأ َّن
فكرية مطمقة  :فىأ َّن
الزىب يد فىىي ٍذ ىى ي
ىما ىما ىينفىعي
ث ًفي األ ٍىر ً
َّن
ض  :ُٕ[الرعد ] ،كىنا ال بأس
اس فىىي ٍم يك ي
الن ى

مف تحاكر المسمميف فيما بينيـ كذلؾ بعقد الـ ناقشات أك
الندكات أك المؤتمرات التي يعرض فييا كؿ مسمـ ما

عنده مف ركئ كأفكار مف شأنيا االرتقاء بكاقع المسمميف
الدنيكم ،كليس مف الضركرم أف يتفؽ المسممكف في ىذا
النكع مف الفكر ،كال يبلـ أحد عمى الخبلؼ في ىذا
الباب ،كال يكجد مستند شرعي يمنع اختبلؼ اآلراء في
اؿمسائؿ الشرعية ،بؿ اإلسبلـ يقرر

حقيقة اختبلؼ العقكؿ كتفاكتيا(ُٗ).
أما النكع الثاني مف مادة الحكار فيي المكاد أك

اع األكؿ مكاد
المكضكعات المتعمقة بمسائؿ دينية كىي أنك :
أك مكضكعات تتعمؽ باألصكؿ (العقيدة) فيؿ مكاضيع
العقيدة تقبؿ أف يككف فييا آراء كأفكار ـ تنكعة كبالتالي
طرؼف مف المسمميف ليتحاك ار عمييا؟
يمتقي ا
الحقيقة أف العقيدة نزلت عمي نبينا محمد



ضكابط تضبط مكضكعات الحكار أك مادتو نقتبسيا مف

بيضاء نقية ال تقبؿ الزيادة كال النقصاف كبالتالي ال

لمضكابط التي تضبط مادة الحكار كىي تختمؼ باختبلؼ

يعرؼ اإل يماف في
مجاؿ ألف تككف محؿ خبلؼ ،كلذلؾ ٌ
العقيدة بأنو التصديؽ اإلرادم بكؿ ما جاء بو الرسكؿ 

ُ -الضكابط التي تضبط مادة الحكار إذا كاف األخر

مما كرد إلينا بطريؽ قطعي يقيني (ِٗ) ،ككؿ ما خالؼ

طبيعة العقيدة اإلسبلمية ،كمف ىنا كاف مبدأ تناكلنا
اآلخر المراد محاكرتو:
مسممان.

ِ -الضكابط التي تضبط مادة الحكار إذا كاف اآلخر
غير مسمـ.

كيجب عمى المسمـ اعتقاده يقينان مف غير شؾ أك ارتياب
الطريؽ القطعي اليقيني كىما القرآف الكريـ كالسنة الثابتة
فيي البدعة ،كقد ظير فعبلن عبر التاريخ اإلسبلمي

الطكيؿ الكثير مف الفرؽ التي خالفت النص القرآني أك

أخرجتو عف مدلكالتو بتأكيبلت فاسدة كأىكاء كضبلالت
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م
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كبدع ،فما ىك المكقؼ مف القكؿ ا لمبتدع في العقيدة،

غير اؿمسمـ ىك كؿ إنساف لـ يؤمف باهلل كرسكلو

ىؿ نحاكره ،أ ك نياجمو أ ك نسمح لو بنشر بدعتو تحت

محمد  كلـ يدف بديف ا إلسبلـ سكاء مف أصحاب

مختمؼ مف "حرية فكر " ك"إطبلؽ ركح اإلبداع "
ة
مسميات

الديانات التي أصميا سماكية أك الديانات الكضعية  .ما

ك"ثقافة التعدد"؟!.

يككف مف مكضكعات يدار فييا الحكار بيف المسمـ كغير

النكع الثاني مف المكضكعات التي يتحاكر فييا

الـ سمـ مع المسمـ الخبلؼ في مسائؿ الفركع

(الخبلؼ

اؿمسمـ ،إما أف

مسائؿ دينية أك ليا متعمقات دينية.

الفقيي) كىي نكعاف :خبلؼ تنكع كخبلؼ تضاد ،كالمراد
بخبلؼ التنكع ىك خبلؼ في أمكر متعددة كميا مشركعة

تككف مكضكعات دنيكية بحتة ،أك

المكتسب
ة
فالمسائؿ الدنيكية كالمسائؿ المتعمقة بالخبرة
في الزراعة مثبلن أك الصناعة أك تخطيط المدف أك ما

فيختار ىذا نكع ان كيختار ىذا نكع ان ،كال حرج في ذلؾ .

شابو ،فميس ىناؾ في الشريعة اإلسبلمية ما يمنع أف نمتقي

كدعكة الناس إليو.

بكاقع البشرية ،بؿ عمى العكس مف أجؿ مقاصد الشريعة

كىذا النكع ال يحظر فيو الحكار كال النقاش كال نشره

أما خبلؼ التضاد ىك التناقض بيف األقكاؿ كىك
أيضان نكعاف  :األكؿ خبلؼ تضاد ضعؼ فيو أحد

القكليف ضعفان كبي انر لمخالفتو النص أك اإلجماع أك نحكه،

مع غير المسمـ في حكارات كلقاءات مف شأنيا أف ترتقي

تحقيؽ مفيكـ االستخبلؼ كعمارة األرض سبب االرتقاء
باإلنساف ،كيرتبط ىذا النكع غالبان بالسياسة الشرعية
(ٓٗ)

كالمصمحة المتحققة في كؿ عصر .

أما الحكار في المسائؿ الدينية كىك ما يسمى

ىذا النكع األسمـ فيو عدـ الحكار فيو كالدعكة إليو كنشره،

يقكؿ ابف تيميو " :إؼف األئمة األربعة متفقكف عمى أنو

حكار األدياف فنرل أف مكاقؼ العمماء متباينة مف مسألة

ينقض حكـ الحاكـ إذا خالؼ كتابان أك سنة أك إجماعان أك

حكار األدياف ،كقد تردد المسممكف كالمسيحيكف في

معنى ذلؾ"(ّٗ).

كالثاني خبلؼ تضاد لـ يضعؼ فيو قكؿ مف
يرد ،كمسائؿ ىذا النكع مف الخبلؼ يعبر
األقكاؿ بحيث ٌ
عنيا أىؿ العمـ بمسائؿ االجتياد ،فيذا النكع مف الخبلؼ
ال يمنع الحكار فيو كال يمنع نشره كالدعكة إليو ،كعمى ىذا
الحاؿ استمرت شريعة اإلسبلـ منذ أياـ الصحابة –

رضكاف اهلل عمييـ– إلى يكمنا ىذا ،يختمفكف في كثير مف
ىذا النكع مف المسائؿ كال يحجر بعضيـ عمى بعض أك
ٌيبدع بعضيـ بعضان أك يفسؽ بعضيـ بعضان مع الحفاظ
لف أف
عمى رابط األخكة كالمحبة كاأللفة(ْٗ) ،كىكذا يتضح ا
شريعة اإلسبلـ ىي أكؿ مف قعد القكاعد كقنف القكانيف
الشرعية في حرية الفكر كحؽ التعبير كثقافة التعدد لكف
ضمف ضكابط العقيدة.
الضوابط الــتً تضبط موضوعات الحوار إذا كان
اآلخر غٌر مسلم:
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

الحكار اإلسبلمي المسيحي

في اقتحاـ الحكار ،ككاف

التردد مبر انر في بعض األحياف ،فمنيـ مف اعتقد بأف

الحكار شكؿ مف أشكاؿ التكفيؽ الديني بيف الديانتيف،

كيترتب عميو تنازؿ أحد األطراؼ عف جزء مف عقيدتو،
كىذا يتضح في كبلـ عدناف رضا النحكم حيث يقكؿ :

"أما بالنسبة لحكار األدياف فأرل الكاقع يختمؼ ،فـ ا ىي
القضية كما ىك اليدؼ؟  ..حتى أصبح مصطمح الحكار

كىمان غير محدد  .إال أف اليدؼ  -كما يبدك  -ليس
التنازؿ الكمي عف معتقد أك ديف ،كانما محاكلة الكصكؿ

إلى حؿ كسط أك نقطة إلزالة الخبلؼ ،كما يقاؿ  .كىذا

كاف صح ،قد يفرض التنازؿ الجزئي ،كأنى يستقيـ الديف
مع تنازؿ ـ ىما كاف جزئيان؟ ! كأنى لمنازؿ أف يرفع
(ٔٗ)

الخبلؼ؟!".

.

كمنيـ مف اعتبره كسيمة لمدعكة أك التبشير

"التنصير" كما يقرر سعكد المكلى فيقكؿ " :لماذا التركيز
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عمى التبشير كحكار البلىكت؟ كلماذا التركيز عمى

كالحاجة ماسة اليكـ إلى حكار تككف مادتو الحياة كالعيش

نيجيريا كماليزيا كالفمبيف كاندكنيسيا في مؤتمرات الحكار

المشترؾ ،حكار قضايا المجتمع كاإلنساف الستنطاؽ قيـ

كجعؿ عناكيف ىذا الحكار الىكتية  ...نقكؿ ىذا الكبلـ

األدياف كاستنباط صيغ مجتمعية كمكاجية ظركؼ

ألننا مف خبرتنا كمراقبتنا لمؤتمرات كلقاءات الحكار

كتعقيدات عالـ اليكـ ،فمف الكىـ الظف أف اإلسبلـ يسعى
ً
الن ً
إلى أسممة العالـ :ىك ىما أى ٍكثىير َّن
يف
صى
ت بً يم ٍؤ ًمن ى
اس ىكلى ٍك ىح ىر ٍ
[َُّ :يكسؼ] كمف الكىـ أيضان االعتقاد أف الكنيسة تستطيع

المنظمة عمى أيدم مجمس الكنائس العالمي

 ...نممح

دائمان المسعى الكاضح إلى تحكيؿ ىذه المؤتمرات

كالمقاءات حكا انر الىكتيان عقديان كدعاية لمتبشير  .ككؿ ذلؾ

لـ ينتج سكل العداكة كالبلمباالة في أحسف األحكاؿ "(ٕٗ).

كبعضيـ رأل فيو نفاقان أك زينة مجردة تختفي تحتيا نكايا
سياسية في أغمب األحياف ،كما يذكر يكسؼ

الحسف(ٖٗ).

كرغـ ىذا التبايف في المكاقؼ مف مسألة المادة التي
تطرح في حكار األدياف إال أف كثير ان مف العمماء أدرؾ
أىمية ح كار األدياف ،فدركس التاريخ كسنف الحياة

كالكضع الراىف كمصمحة اإلسبلـ ،كمصمحة اإلنساف

(
المسمميفََُ).
تنصير

كليذا يقكؿ يكسؼ الحسف  :كفي إطار المنطمؽ

اإلسبلمي ليذا لحكار نجد مف الضركرم تكضيح مدل
ما تكفره العقيدة اإلسبلمية مف أساس قكم لحكار
األدياف ،حيث تعتبر أف االختبلؼ بيف الناس ىك أحد
سنف اهلل في خمقو كىك كاقع بمشيئتو سبحانو ،كما تقر

العقيدة اإلسبلمية حقكؽ المعتقد ،كالتفكير كالتعبير كىي
قاعدة كبرل مف قكاعد حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ :الى
إً ٍك ىراهى ًفي ٍّ
الد ً
يف  :ِٓٔ[البقرة] حيث ال تجيز أف يكره أىمو

البشرية كانقاذ اإلنساف في عالـ اليكـ الذم سيطرت عميو

عمى الخركج مف ق فى ىمف ىشاء ىف ٍميي ٍؤ ًمف ىك ىمف ىشاء
ىف ٍمىي ٍكفي ٍر :ِٗ[الكيؼ] .كيقكؿ أيضان إف الرؤية اإلسبلمية

البناء الستنباط أشكاؿ كصيغ جديدة في اإلدارة
كالتعاكف ٌ

تيـ الناس ،كالدعكة إلى سبيؿ اهلل بالحكمة كالمكعظة

كالحضارة ،تقتضي أف يمتقي اإلسبلـ كالمسيحية إلنقاذ
المادية كالعممانية ،كذلؾ ال يتـ إال مف خبلؿ الحكار،

كالتنظيـ السياسي كالمجتمعي ،ككسائؿ جديدة في الثقافة
كاالقتصاد كاإلنتاج ،تجعؿ اإلنساف يحتفظ برقيو المادم

الضائعة
.
كيستعيد في اآلف نفسو ذاتو كانسانيتو
فبدؿ أف يككف الديف مكضكعان لمحكار ،يككف الديف

في نطاؽ األصكؿ اإليمانية الكبرل منطمقان لمحكار نحك فتح
(
لئلنسافٗٗ).
ركحي لمحضارة كبعث جديد

كليذا البد أف يككف ىناؾ جممة مف الضكابط التي

منيا
تضبط مادة أك مكضكعات حكار األدياف ،نذكر :

أووًال :ىناؾ تحفظ إسبلمي عقدم إيماني في مسألة

حكار البلىكت كعمـ الكبلـ ،كليس معنى ذلؾ أننا نرفضو
بؿ نقكؿ إف ىذا المكضكع مف الحكار ليس مجالو
المؤتمرات التي تعقد في أكاسط إسبلمية فقيرة بقصد

التنصير إنما مجالو مجالس العمماء كالمحافؿ العممية،
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م

لمحكار تنادم بض ركرة الجير بالحؽ في المسائؿ التي
الحسنة ،كتحرص عمى أال ينشغؿ الحكار بمسائؿ

االعتقاد ،بؿ ينطمؽ مف احتراـ كؿ طرؼ لعقيدة اآلخر،
كالتسميـ بمبدأ االختبلؼ كمبدأ االختيار لى يك ٍـ ًد يين يك ٍـ ىكلً ىي
ًد ً
يف :ٔ[الكافركف] كأف المحاسب عمى األعماؿ عمى
السكاء ىك اهلل سبحانو  :إً َّنف المَّنو ي ٍف ً
ص يؿ ىب ٍيىنيي ٍـ ىي ٍكىـ
ىى
ً
ام ًة :ُٕ[الحج](َُُ).
ا ٍلقىي ى
حتى إف بعض رجاؿ الديف المسيحي يرل نفس

ىذا المنطؽ فيقكؿ المطراف كيرلس سميـ بترس " :الجدؿ
البلىكتي بيف المسمميف كالمسيحييف ال فائد

ة منو إال

ضمف فرؽ صغيرة لتكضيح النقاط المشتركة كالنقاط

المختمؼ عمييا بيف الديانتيف ،كلكف ىناؾ حقبلن يمكف

لمحكار فيو أف يككف لو بعض الثمار ،كىك الحكار حكؿ

دكر اإلنساف في العالـ" انتيى كبلمو(َُِ).
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ثانياًال :مف خبلؿ ما سبؽ مف حكارات بيف

المسمميف كالمسيحييف فقد تراكمت لدل الطرفيف خبرات
كمكاقؼ في مكاضيع معينة ،مما يجعؿ الحكار

اإلسبلمي -المسيحي عمى سبيؿ المثاؿ قاد انر عمى
تحديد مكضكعات حيكية كحشد الطاقات الدينية في

كالقاعدة الثانية العبكدية فقط هلل في مكاجية
ً
ضىنا ىب ٍعضان أ ٍىرىبابان ٍّمف
االستكبار كالتجبر  :ىكالى ىيتَّنخ ىذ ىب ٍع ي
يد ً
كف المٌ ًو  :ْٔ[آؿ عمراف ] كىذه أيضان قاعدة أخرل يجب
أف تحكـ العممية التحاكرية بيف األدياف ،فاألدياف ليا
دكر كبير في حـ اية اإلنساف مف أف يتحكـ في مصيره

مكاجية النظاـ العالمي الجديد القائـ عمى القكة المادية
المتسمطة العمياء ،فبل بد أف تككف مكضكعات الح كار

مضبكطة بضابط البر كالتقكل كمقاكمة الفساد كالطغياف

كؿ أشكاؿ االستكبار سكاء كاف االستكبار السياسي أك
األمني أك االقتصادم أك االجتماعي ،حتى لك كاف

بمباس الديف نفسو(َُٔ).

كالظمـ االجتماعي كفي مكاجية الفقر كالجكع كالتخمؼ

رابعاًال :يجب أف تركز مكضكعات حكار األدياف

كاالنييارات الكبرل المادية كالمعنكية لحياة البشر ،فبل بد

عمى القيـ الدينية الركحية كاألخبلقية ،ألف القيـ

قكاعد كأصكؿ التكحيد اإلبراىيمي كفي سعي مشترؾ

الجذكر كالمنشأ ليا -ألف مصدرىا ىك اهلل ، -لذلؾ نجد

مف قياـ جبية إيمانية مشتركة تضـ المؤمنيف باهلل ،عمى
لبناء عالـ أفضؿ تسكده قيـ الحؽ كالعدؿ كالكرامة(َُّ).

القضايا اإليمانية كالفكر الديني -لدل الطرفيف -التي
تشكؿ مدخبلن لبناء نظرة جديدة لمبدأ قبكؿ اآلخر كعدـ

رفضو(َُْ) ،كنجد أف أكؿ مف أسس لمثؿ ىذا المبدأ ىي

العقيدة اإلسبلمية في الكممة السكاء التي أرادىا رب العزة
ىى ىؿ ا ٍل ًكتى ً
اب تى ىعالى ٍكٍا إًلىى
في منطكؽ قكؿ تعالى   :يق ٍؿ ىيا أ ٍ
ىكمى ىم وة ىس ىكاء ىب ٍيىنىنا ىكىب ٍيىن يك ٍـ أىالَّن ىن ٍعيب ىد إًالَّن المٌوى ىكالى

ؾ بً ًو ىش ٍيئان :ْٔ[آؿ عمراف].
ين ٍش ًر ى

فطرح القرآف الكريـ نعكانا كمكضكعا فريدان لكي تمتقي

عميو األدياف كىي الكممة السكاء ،كأكضح القرآف الكريـ أف
عميوا كافة
ىذا العنكاف يقكـ عمى قاعدتيف يجب أف تمتقي ـ
األدياف ،القاعدة األكلى التكحيد في مكاجية اإللحاد
ش ٍيئ ان :ْٔ[ آؿ
كالمادية :أىالَّن ىن ٍعيب ىد إًالَّن المٌوى ىكالى ين ٍش ًر ى
ؾ بً ًو ى
عمراف] فالتكحيد قاعدة ينبغي أف تحكـ حركة األدياف في
مكاجية المادية الممحدة التي تجعؿ اإلنساف سمعة مادية
تتحرؾ عمى أساس الغريزة بعيدا عف العقؿ ،كعمى أساس
الدنيا بعيدا عف اآلخرة ،كمف خبلؿ ىذه القاعدة يجب أف

األدياف(َُٓ).
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أف مسؤكلية حكار األدياف ىي التخطيط لحماية القيـ مف
أف يتـ تشكيييا في حركة البناء الحضارم ،ألف ابتعاد

ثالثاًال :ال بد أف تككف مكضكعات الحكار تشمؿ

تطرح كؿ قضايا اإلنساف في أم لقاء تحاكرم

األخبلقية ىي قاعدة البناء الحضارم ،كاألدياف ىي

بيف

الحضارة الحديثة عف القيـ الدينية ىك جريمة كبرل في

حؽ اإلنسانية(َُٕ).

كالبد مف التركيز عمى أىمية دخكؿ القيـ الدينية إلى

عالـ المكتشفات العممية ،فكما أف الديف يشجع عمى
تعاطي العمـ ،كتعاطي العمـ دكف االحتكاـ إلى القيـ

كاألخبلؽ مف شأنو أف يحكؿ منجزات الحضارة المادية
إلى آلة لمتدمير كالخراب  .فبل بد مف إدارة الحكار حكؿ

القيـ اؿدينية الركحية كاألخبلقية في األدياف ،في طبيعتيا
مف حيث المفيكـ ،كفي حدكدىا العممية الكاقعية ،بيدؼ
الكصكؿ إلى نظاـ أخبلقي مستمد مف األدياف يحكـ

حضارة ىذا الزماف(َُٖ).

خامماَا :ال بد أف تككف مكضكعات أم لقاء بيف

األدياف لمتحاكر تيدؼ إلى تحقيؽ العدالة اإلنس

انية،

فتحقيؽ العدؿ بمفيكمو العاـ ىدفان مشتركان لكؿ األدياف،
كيتمثؿ إقامة العدؿ اليدؼ الكبير لؤلدياف في إرساؿ

الرسؿ كانزاؿ الكتب ،كىذا ما نجده في القرآف الكريـ :لىقى ٍد
ىنزٍلىنا معيـ ا ٍل ًكتىاب كا ٍل ًم ىيز ً
ً
ً
كـ
ى
اف ل ىي قي ى
أ ٍىر ىس ٍمىنا ير يسمىىنا با ٍلىبيىٍّنات ىكأ ى ى ى ي ي
ى ى
َّن
اس بًا ٍلًق ٍس ًط :ِٓ[الحديد] ،فمف البلزـ العمؿ عمى إدارة
الن ي
الحكار حكؿ تجميات الظمـ في الكاقع ،مف خبلؿ عناكيف
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االحتبلؿ كا إلرىاب كاإلجراـ ،كضركرة استجبلء النظرة
الدينية المشتركة تجاه ىذه المفاىيـ كتسخير المفيكـ
الديني لمعدؿ كالظمـ في بياف منشأ ما م سمى بالتطرؼ
كاإلرىاب كالبيئة الظالمة كالظركؼ المحيطة التي ألقت

بظبلليا عمى المتدينيف كما في قكلو تعالى :قىا ىؿ ىر ٍّ
ب بً ىما
ت ىعمى َّني ىفمى ٍف أى يككف ى ٍّ
يف  :ُٕ[القصص]،
أ ٍىن ىع ٍم ى
ظ ًيي انر ل ٍم يم ٍج ًرًم ى
ى

كفي القرآف يتضح مفيكـ العدؿ في قكلو تعالى
ؾـ ىشىنآف قىكوـ عمىى أىالَّن تىع ًدليكٍا ٍ ً
ب
اعدليكٍا يى ىك أى ٍق ىر ي
ي ٍ ى
ٍ
ىي ٍج ًرىمَّنن يٍ
لًمتَّن ٍق ىكل :ٖ[المائدة](َُٗ).

 :ىكالى

المطلب الخامس  :الضوابط ال ــ تً تتعلق بمنهج
الحوار :
الحكار أساسو كجكد قضية محددة بيف فريقيف أك

أكثر ،فيعرض كؿ طرؼ رأيو ،كيرد األخر ،كمف يدخؿ
الحكار كليس ؿق قضية فإنو خاسر في نياية المطاؼ .
كمف كاف لو قضية كيريد أف ينافح عنيا بالحكار ،فعميو
أف يضع منيجا كخطة ليحاكر عمى أساسيا ،كعميو أف
يحسب كؿ خطكة يخطكىا ككؿ جكلة يثب إلييا ككؿ كممة
يحاكر بيا ،كمف لـ يكف لو منيج كال خطة فإنو خاسر

أيضان كاف كانت قضيتو حؽ.

كقد عاب القرآف الكريـ عمى أكلئؾ المجادليف

الذيف يجادلكف ببل قضية كال منيج فقاؿ تعالى  :ىك ًم ىف
اس مف يي ىج ًاد يؿ ًفي المَّن ًو بً ىغ ٍي ًر ًع ٍموـ كىال يى ندل كىال ًكتى و
َّن
اب
الن ً ى
ى
ى
ُّزمنً و
اج ٍجتي ٍـ
ير :َِ[لقماف] ،كقاؿ تعالى  :ىىاأىنتي ٍـ ىى يؤالء ىح ى
ًفيما لى يكـ بً ًو ًعمـ ىفمًـ تيحآج ً
س لى يكـ بً ًو ًع ٍم هـ :ٔٔ[
ه ى ى ى
يما لىٍي ى
ُّزكف ف ى
ى
آؿ عمراف].

كبما أف الحكار ينبغي أف يقكـ عمى منيج فبلبد

أف تككف ىناؾ ضكابط تضبط المنيج التحاكرم ،فكاف

ً
ض ىبل وؿ ُّزمبً و
يف * يقؿ َّنال
ىكًاَّننا أ ٍىك إًيَّنا يك ٍـ لى ىعمىى يى ندل أ ٍىك في ى
كف ىع َّنما أ ٍ
ىج ىرٍم ىفا ىكىال ين ٍسأى يؿ ىع َّنما تى ٍع ىممي ى
تي ٍسأىلي ى
كف * يق ٍؿ ىي ٍج ىمعي
ىب ٍيىنىنا ىربىُّزنا ثيَّنـ ىي ٍفتى يح ىب ٍيىنىنا بًا ٍل ىح ٍّ
اح ا ٍل ىعمًيـ :ِٔ-ِْ[
ؽ ىك يى ىك ا ٍلفىتَّن ي
ي
سبأ] فاألصؿ في المنيج التحاكرم أف ال يطرح المحاكر

صكابية فكره كخطأ الفكر اآلخر ،بؿ ال بد أف يطرح فكره

(
لديوَُُ).
مع تساكم احتماؿ الخطأ كالصكاب

كفي ىذا الصدد يقكؿ محمد حسيف فضؿ اهلل " :إف

قيمة المنيج اإلسبلمي لمحكار ،أنو يبتعد ابتعادان كميان عف

الذاتية في المضمكف الفكرم ،عمى خبلؼ القاعدة المتبعة

في المنيج العممي لمحكار ،ىذا المنيج الذم يؤكد عمى

الجانب الذاتي في ا اللتزاـ بالفكرة ،مع إعطاء مك ضكع
احتمالي لبلنفتاح عمى الفكر اآلخر .كلتكضيح ذلؾ نقكؿ:
أف المنيج الحكارم المعركؼ في العالـ يختصر في ىذه
الكممة ( :رأيي صكاب يحتمؿ الخطأ ،كرأم غيرم خطأ

يحتمؿ الصكاب)"(ُُُ).

كقيمة ىذا الضابط أف الخصـ يشعر بالنزاىة

التامة في طؿب الحقيقة كالبحث عنيا ،كيمزـ بمبدأ الحؽ
كمناصرتو.
ِ -يجب عمى المتحاكريف التزاـ الطرؽ المنطقية

السميمة عند الحكار ،كالتزاـ الطرؽ المنطقية السميـػة

في الحكار ال يككف إال بما يمي:
أ  -تقديـ األدلة المثبتة كالمرجحة لؤلمكر المدعاة.

ب -إثبات صحة النقؿ لؤلمكر المنقكلة المركية.

كمف ىذيف األمريف أخذ عمماء فف أدب البحث
كالمناظرة ،قاعدتيـ المشيكرة التي يقكلكف فييا " إف كنت
(ُُِ)

ناقبلن فالصحة ،أك مدعيان فالدليؿ"

.

كقد أرشد اهلل تبارؾ كتعالى إلى ىذا المنيج في

ُ -ينبغي أف يككف الضابط األساس في المنيج العممي

كتابو الكريـ في آيات كثيرة منيا قكلو تعالى  :ىكقىا يؿكٍا لىف
َّن
ىمانًيُّزيي ٍـ
ص ىارل تًٍم ى
ىي ٍد يخ ىؿ ا ٍل ىجَّننةى إًال ىمف ىك ى
اف يىكدان أ ٍىك ىن ى
ؾ أى
قي ٍؿ ىىاتيكٍا برىى ىان يكـ إًف يكنتيـ ً ً
يف  :ُُُ[البقرة] ،في ىذه
صادق ى
ٍ ى
يٍ ٍ

فاهلل تبارؾ كتعالى يبيف لنا ىذا المنيج في اآلية
َّن
الكريمة :يق ٍؿ مف يريزقي يكـ ٍّمف الس ً
ات ك ٍاأل ٍىر ً
ض يق ًؿ الموي
ى
ى ىٍ
ى
َّنم ىاك ى

لف يدخؿ الجنة إال مف كاف ىكدان أك نصارل أبف يقدمكا

مف أبرزىا ما يمي:

لمحكار ىك منيج القرآف الكريـ في بيانو ألصكؿ الحكار،
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اآلية يأمر اهلل تعالى رسكلو بأف يطالب الذيف ادعكا أنو
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برىانيـ عمى ما يدعكف ،كالبرىاف ىك الدليؿ العقمي الذم

فيو مف اإلماتة كاإلحياء شيء ،كلكنو في الحقيقة عيف

ال يقبؿ النقض.

الظمـ كالعدكاف عمى النفس التي حرـ اهلل ،لكف إبراىيـ

ؽ ثيَّنـ
كيقكؿ تعالى في مكضع آخر:أ َّن
ىمف ىي ٍب ىدأي ا ٍل ىخ ٍم ى
يده كمف يريزقي يكـ ٍّمف الس ً
ً
اء ك ٍاأل ٍىر ً
ض أىإًلىوه َّنم ىع المَّن ًو يق ٍؿ
ى
ييع ي ي ى ى ى ٍ
ى
َّنم ى
فـ ً ً
يف :ْٔ[النمؿ].
صادق ى
ىىاتيكا يب ٍرىى ىان يك ٍـ إًف يك تي ٍ ى
كقاؿ تعالى مطالبان الييكد بالنقؿ الصحيح  :يك ُّزؿ
َّن ً
اف ًحبلًّ لٍّىبنًي ًإ ٍس ىرائًي ىؿ ًإالَّن ىما ىحَّنرىـ ًإ ٍس ىرائًي يؿ ىعمىى
الط ىعاـ ىك ى
كىا إً ف
ىن ٍف ًس ًو ًمف قىٍب ًؿ أىف تيىنَّنز ىؿ التَّن ٍكىراةي يق ٍؿ فىأٍتيكٍا بًالتَّن ٍكىرًاة فى ٍاتمي ى
يكنتيـ ً ً
يف  :ّٗ[آؿ عمراف ] .فقد اعترض الييكد عمى
صادق ى
ٍ ى

عميو السبلـ لـ يفعؿ ،بؿ آثر ترؾ الحكار كالمجادلة في

الرسكؿ  في أكمو لحكـ اإلبؿ كشربو ألبانيا زاعميف أنيا

ىذا الشأف ،كأتاه بالحجة التي تمقمو حج انر كال مجاؿ معيا
لممكابرة ،فقاؿ لو  :فىًإ َّنف المٌوى ىيأٍتًي بً َّن
س ًم ىف ا ٍل ىم ٍش ًر ً
الش ٍم ً
ؽ

فىأ ً
ٍت بًيىا ًم ىف ا ٍل ىم ٍغ ًر ًب  ،فماذا كانت نتيجة ىذه الحجة
الدامغة كالبرىاف الساطع؟!
ت الَّنًذم ىكفىىر.)ُُٓ(
كانت نتيجتيا أف  فىيب ًي ى
:
كيقكؿ محمد سيد طنطاكم في ىذا الصدد

"كالعقبلء دائمان عندما تتضح ليـ الحجة ،كيظير ليـ

محرمة في ممة إبراىيـ كنكح عمييما السبلـ ،فنزؿ قكؿ اهلل

البرىاف ،كيركف الدليؿ الساطع عمى صحة المسالة،

يأمر رسكلو بأف يطالبيـ بتقديـ الدليؿ عمى ما يدعكف مف
كىا إًف
نقؿ صحيح ،كذلؾ في قكلو  :يق ٍؿ فىأ يك
ٍتٍا بًالتَّن ٍكىرًاة فى ٍاتمي ى
يكنتيـ ً ً
يف.)ُُّ(
صادق ى
ٍ ى

يقتنعكف بذلؾ ،كيعترفكف بالحؽ ،أما السفياء كالجيبلء
كالمغركرف ،فإنيـ يصركف عمى باطميـ ،كيجحدكف الحؽ
عف عمـ بو ،لسكء نكاياىـ ،كضعؼ عقكليـ ،كانطماس

ّ -كذلؾ مف ضكابط منيج الحكار ،إبراز الدليؿ الناصع،

بصائرىـ"(ُُٔ).

كالبرىاف الساطع ،كالمنطؽ السميـ ،الذم يمقـ المكابر أك

ْ -كمف ضكابط منيج الحكار التزاـ المكضكعية في

المعاند حج انر كيجعمو ال يمضي في جدالو (ُُْ) ،كخير

عمي السبلـ
مثاؿ عمى ذلؾ الحكار الذم جرل بيف إبراىيـ ق

كبيف الممؾ الكافر الظالـ  -قيؿ إنو النمركد بف كنعاف–
اىيـ ًفي ًرب ً
فيقكؿ سبحانو :أىلىـ تىر إًلىى الَّنًذم ح َّن ً ً
ىف
ٍّو أ ٍ
ى
ٍ ى
آج إ ٍب ىر ى
ً
ً
َّن
ً
ً
ً
اؿ
ق
يت
م
ي
ك
ي
ي
ح
ي
م
ذ
ال
ٍّي
ب
ر
يـ
اى
ر
ب
إ
آتاه المو الممؾ إًذ قاؿ
ي ٍ ىي ي ى ى
ى ي ٌ ي ٍ يٍ ى ٍ ى ى ٍى ي ى ى
ً ً
اىيـ فىًإ َّنف المٌوى ىيأٍتًي بً َّن
الش ٍم ً
س ًم ىف
أىىنا أ ٍ
يحيًي ىكأ ًيم ي
يت قىا ىؿ إ ٍب ىر ي
ؽ فىأ ً
ا ٍل ىم ٍش ًر ً
ت الَّنًذم ىكفى ىر ىكالمٌوي الى
ٍت بًيىا ًم ىف ا ٍل ىم ٍغ ًر ًب فىيب ًي ى
َّن ً ً
ً
يف :ِٖٓ[البقرة] .فمقد قاؿ إبراىيـ عميو
ىي ٍيدم ا ٍلقى ٍكىـ الظالم ى

الحكار ،كيقصد بيا عدـ خركج المتحاكريف عف المكضكع
الذم ىك محؿ النزاع أك الخبلؼ ،فعمى المتحاكريف

االلتزاـ بالمكضكع الذم طرح لمحكار كاال يشتت الحكار
كتذىب الفائدة المرجكة منو.
كىذا يعمد إليو بعض المجادليف حيف يرل أنو ممزـ
بالحجة ؿمتخمص مف إلزاـ الطرؼ األخر ،أك يتيرب مف
ؼف آفة كثير مف المحاكريف إذا
االستمرار في الحكار ،إ

ناقشكا في مكضكع معيف ،تعمدكا أف يسمككا مسؿ ؾ ما

السبلـ ليذا الممؾ الكافر كىك يحاكره كيدعكه إلى إخبلص

يسمى خمط األكراؽ ،بحيث ال يدرم المتحاكركف في أم

العبادة هلل تعالى كحده  :ربي كربؾ ىك اهلل الذم ينشئ

شيء ىـ مختمفكف مع غيرىـ ،فتضيع الحقيقة في خضـ

الحياة كيكجدىا ،كيميت األركاح كيفقدىا الحياة كال يكجد

(
اتُُٕ).
الكثير مف المجادالت كالمحاكر

مف يممؾ ىذا الفعؿ سكاه ،فما كاف مف ذلؾ الممؾ
المتجبر إال أف قاؿ إلبراىيـ عمى سبيؿ البطر كالغركر
يت  أم قاؿ لو  :أنا أممؾ صفة اإلحياء
أىىنا أ ٍ
يحيًػي ىكأ ًيم ي
كاإلماتة بأف أعفك عمف يستحؽ القتؿ ،كاقتؿ مف أشاء،
كاف في استطاعة إبراىيـ عميو السبلـ أف يثبت بطبلف

قكلو في حكاره معو بأف يقكؿ لو أف ىذا الذم تدعيو ليس
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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كلقد نكه القرآف الكريـ إلى ىذا األسمكب مف
أساليب الكافريف عندما ؾانت تأتييـ رسؿ ربيـ ،فيا ىك
يحكي عف قكـ نكح في مجا

بيتيـ لنكح عميو السبلـ

ككيؼ أنيـ لـ يناقشكه فيما جاءىـ مف أجمو فقاؿ
تعالى:قىا ىؿ ا ٍلمؤلي ًمف قىك ًم ًو إًَّننا لىىن ار ى ً
ضبلى وؿ ُّزمبً و
يف 
ؾ في ى
ى
ٍ
ى
اؿ ىيا قى ٍكًـ
[َٔ :األعراؼ] فيرد عمييـ نكح عميو السبلـ :قى ى
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ب ٍ ً
ضبلىلىةه ىكلى ًكٍّني ىر يسك هؿ ٍّمف َّنر ٍّ
يف* أىيبمٍّ يغ يك ٍـ
لىٍي ىس بًي ى
اؿ ىعالىم ى
ً
ىعمى يـ ًم ىف المٌ ًو ىما الى
ىنص يح لى يك ٍـ ىكأ ٍ
ًر ىساالىت ىربٍّي ىكأ ى

كلنا في منيج القرآف الكريـ القدكة في ىذا التدرج،
فاهلل سبحانو كتعالى أ ار د أف يتدرج في إثبات ألكىيتو
كقدرتو ،كسرد األدلة عمى ذلؾ جزءان جزءان كاقامة الحجة
ً
كف
عمى كؿ جزء ،فقاؿ في سكرة الكاقعة   :ىك ىك يانكا ييصُّزر ى
ً ً
ًً
كف أىئً ىذا ًمتٍىنا ىك يكَّننا تيىرابان
ىعمىى ا ٍلحنث ا ٍل ىعظيـ * ىك ىك يانكا ىيقيكلي ى
ك ًع ى ً
كف * يق ٍؿ ًإ َّنف
اؤىنا ٍاأل َّنىكلي ى
ظامان أىئَّننا لى ىم ٍب يعكثي ى
كف * أى ىك ىآب ي
ى
ٍاأل َّنىكلًيف ك ٍاآل ًخ ًريف * لىم ٍجمكعكف إًلىى ًميقى ً
ات ىي ٍكوـ َّنم ٍعمي و
كـ *
ى ي ي ى
ى
ى ى
ً
ثيَّنـ ًإَّنن يكـ أىيُّزيا َّن ُّز
ٍّ
كف ًمف ىش ىج ور ٍّمف
كف * ىآلكمي ى
كف ا ٍل يم ىكذيب ى
الضال ى
ٍ ى
كـ* فىمالًؤ ً
ىزقُّز و
كف ىعمىٍي ًو ًم ىف
كف * فى ىش ًاريب ى
كف م ٍنيىا ا ٍليبطي ى
ى ي ى
ًً
ب ا ٍل ًي ًيـ * ىى ىذا ين يزلييي ٍـ ىي ٍكىـ ٍّ
الد ً
يف *
كف يش ٍر ى
ا ٍل ىحميـ* فى ىش ًاريب ى

كف :ِٔ-ُٔ[األعراؼ].
تى ٍعمى يم ى

ٓ -مف الضكابط أيضان ،تكضيح المضمكف في الحكار،
فمف مستمزماتو اليادفة أف يصاغ بالتعابير المحؾ

ـة

كبالمغة السميمة حتى يتمكف السامع مف تصكر المكضكع
تصك انر كاضحان ،فبل يصح أف يمجأ أحد طرفي الحكار
إلى الكممات الضبابية كالتعابير المطاطية ،كالكممات
الكاسعة الفضفاضة التي ال تعطي فكرة كاضحة عف

تككف
المكضكع ،كال تساعد عمى بياف كجيات النظر كال ٌ

كف * أىأىنتي ٍـ
كف * أىفىىأرٍىيتيـ َّنما تي ٍمين ى
ص ٍّدقي ى
ىن ٍح يف ىخمى ٍقىنا يك ٍـ ىفمى ٍكىال تي ى
ً
ت ىك ىما
كف * ىن ٍح يف قى َّند ٍرىنا ىب ٍيىن يك يـ ا ٍل ىم ٍك ى
تى ٍخميقي ى
كنوي أ ٍىـ ىن ٍح يف ا ٍل ىخالقي ى
ىن ٍحف بًمسبكًقيف * عمىى أىف ُّزنب ٍّد ىؿ أىمثىالى يكـ كين ً
نشىئ يك ٍـ ًفي ىما
ى
ي ى ٍي ى ى
ٍ ٍ ى
ً
الن ٍشأىةى ٍاأليكلىى ىفمىكىال تى َّن
كف * ىكلىقى ٍد ىعم ٍمتييـ َّن
كف *
ذك ير ى
ىال تى ٍعمى يم ى
ٍ

عقمية جدلية تحميمة ،كىي تدؿ عمى الفكضى الفكرية

عند مف يستعمميا.
فيجب أف تككف الكممات كاالصطبلحات معركفة

عند الطرفيف ،فمف ضكابط الحكار أف ال يأتي

كنوي أ ٍىـ ىن ٍح يف َّن
كف * لى ٍك
كف * أىأىنتي ٍـ تىٍزىريع ى
الز ًاريع ى
أىفى ىأرٍىيتيـ َّنما تى ٍح يرثي ى
كف * ىب ٍؿ
كف * إًَّننا لى يم ٍغ ىريم ى
ىفىشاء لى ىج ىع ٍمىناهي يحطىامان فىظى ٍمتي ٍـ تىفى َّنكيي ى
َّنً
كف * أىأىنتي ٍـ
كف * أىفىىأرٍىيتييـ ا ٍل ىماء الذم تى ٍش ىريب ى
كم ى
ىن ٍح يف ىم ٍح ير ي
ىنزٍلتي يمكهي ًم ىف ا ٍل يم ٍزًف أ ٍىـ ىن ٍح يف ا ٍل يم ً
أى
نزلي ى
كف * لى ٍك ىن ىشاء ىج ىع ٍمىناهي
أيجاجان ىفمىكىال تى ٍش يكركف* أىفى أرٍىيتيـ َّن َّن ً
كف * أىأىنتي ٍـ
ى
كر ى
ي ى
الن ىار التي تي ي
ٍ
ى ي
ً
ً
اىا تى ٍذك ىرةن
كف * ىن ٍح يف ىج ىع ٍمىن ى
أىن ىشأٍتي ٍـ ىش ىج ىرتىيىا أ ٍىـ ىن ٍح يف ا ٍل يمنش يؤ ى
ٍّ
يف :ّٕ-ْٔ[الكاقعة].
ىك ىمتىاعان ل ٍم يم ٍق ًك ى

بمصطمحات كتعابير غامضة عند الطرؼ اآلخر  .كال بد
أيضان مف تحديد المفاىيـ ،كضبط األحكاـ ،ألف فيـ

األمكر فيمان سميمان ،يؤدم إلى الحكـ الصحيح عمييا إذ

معظـ األحكاـ اؿخاطئة ،مرجعيا إلى الفيـ السقيـ ،أك
يمتبس فيو الحػؽ
الخمط بيف األلفاظ كالمعاني ،خمطان ػ

بالباطؿ ،كالصحيح بغيره(ُُٖ).

كذكر محمد سيد طنطاكم أف

" :تحرير محؿ

فيذه اآليات جاءت متدرجة في حكار اهلل  مع

النزاع ،يؤدم إلى حسف االقتناع ،فاأللفاظ متى تحددت

الناس ،بدأ بالحد يث عف قدرة اهلل  عمى اإلحياء بعد

معانييا كالقضايا متى كضحت معالميا ،سيؿ الكصكؿ

اإلماتة كجمع الناس ليكـ القيامة كذ ٌكرىـ في براىيف

إلى االتفاؽ بيف المختمفيف ،كظير الرأم الذم تؤيده الحجة

بمنيج التدرج في الحجة ،ذكرىـ في خمقيـ مف نطفة،

(
السميمةُُٗ).
"
القكيمة ،كتطمئف إلى صحتو العقكؿ

ٔ -التدرج في الحجة ،فإف التدرج في الحكار متناكالى نقطة

فيؿ خمقكا ذكاتيـ؟ ثـ ذ ٌكرىـ بالمكت فيؿ منعكه عف

نقطة منو ،أك جزءان جزءان مف المكضكع ،كاقامة الحجة عمى
كؿ جزء ،يؤدم إلى كضكح الرؤية ،كأف يككف لمحكار ثمرة

نافعة ،كايراد الحجج كالبراىيف دفعة كاحدة قد يؤدم إلى
إمبلؿ الطرؼ اآلخر كارىاقو ،فبل يككف قاد انر عمى

االستيعاب ،كال يككف قاد انر عمى المناقشة كىذا مناؼ
(
ارَُِ).
لممنيج العممي في الحك

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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أنفسيـ؟ ثـ بيف ليـ أنو ىك الخالؽ كالمحيي كالـ ـ يت،

فيؿ ىـ قادركف عمى االستبداؿ أـ القدرة هلل كحده؟
ثـ ذكر حججان أخرل مف عناصر الحياة ،األكؿ

في الغذاء ،مف أيف يأتي؟ فيـ حرثكا األرض ،كأكفركا

الحب ،لكف ىؿ ىـ الذيف ينبتكنو؟ أـ اهلل القادر؟ ! فمك

شاء اهلل لجعؿ ما يزرعكف حطامان يابسان ال حياة فيو،
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عند ذلؾ تظير الطبيعة اإلنسانية في اؿ

ندـ كالحزف

كاألسى عمى التفريط.

كؿ مسالة الحكـ الذم يناسبيا بكؿ دقة كمكضكعية،

ثـ يتدرج في الحجة كيذكر تبارؾ كتعالى عنصر ان

آخر مف عناصر الحياة كىك الماء الذم جعؿ منو كؿ

.

كمف األمثمة عمى ذلؾ لفظ "إال" الذم يدؿ عمى

كحده القادر؟ ! فيقكؿ تبارؾ كتعالى مف الذم أنزلو عذبان
فراتان أال تشكركف اهلل عمى ذلؾ ،لك شاء لجعمو ماء

مالحان أجاجان عندئذ سنرل ماذا تفعمكف؟  .كيتدرج القرآف

الكريـ في الحجج ،كيكجو أنظارىـ إلى عنصر آخر ميـ
في الحياة كىي النار التي م ستدفئكف بيا ،كىكذا يتضح
لنا منيج القرآف في حكار المعانديف ليقي ـ عمييـ الحجة

كيخرس ألسنتيـ(ُُِ).

االستثناء كالتحديد كالتقييد ،كقد تكرر في الكثير مف
اآليات التي تنص عمى أحكاـ ،نراه تارة في العقائد،
كتارة في المعامبلت كتارة في العبادات ،فمثبلن في العقائد

ٌبيف اهلل  أنو ال يجكز النطؽ بكممة الكفر بعد األيماف
كلكنو يستثني مف كاف مكرىان  :ىمف ىكفىىر بًالمٌ ًو ًمف ىب ٍع ًد
إيمانً ًو إًالَّن م ٍف أي ٍك ًرهى كىق ٍميبوي م ٍ ً ً ً
يم ً
اف  :َُٔ[ النحؿ]
ط ىمئ ٌّف باإل ى
ي
ى
ى
ى
(ُِْ)

.

ٖ -كمف الضكابط التي تضبط منيج الحكار ،لكي يككف

كاألمثمة عمى ىذا المنيج في القرآف الكريـ كثيرة،
ليثبت لقكمو بطبلف ما يعبدكنو مف النجكـ كاألفبلؾ
 ىفمى َّنما ىج َّنف ىعمىٍي ًو المَّنٍي يؿ ىأرىل ىك ٍك ىكبان قىا ىؿ ىىػ ىذا ىر ٍّ
ب م ىفمى َّنما أى ىف ىؿ
يح ُّز ً ً
اؿ ال أ ً
يف * ىفمى َّنما ىأرىل ا ٍلقى ىم ىر ىب ًازغان قىا ىؿ ىى ىذا ىربٍّي
قى ى
ب اآلفم ى
كن َّنف ًم ىف ا ٍلقى ٍكًـ
ىفمى َّنما أى ىف ىؿ قىا ىؿ لىئًف لَّن ٍـ ىي ٍي ًدنًي ىربٍّي أل يك ى
َّن ٍّ
يف* ىفمى َّنما أرىل َّن
الش ٍم ىس ىب ًازىغةن قىا ىؿ ىى ىذا ىربٍّي ىى ىذا
الضال ى
ى

:

كف -ٕٔ[
تي ٍش ًريك ى

كفي ىذا الجانب يقكؿ محمد محسف العيد تحػت

عنكاف "ضكابط حسف الحكار " " :فعمى المحاكر أف يرتب
تساؤالتو في مكضكع الحكار بما يؤدم إلى ما يريد إثباتو
خطكة فخطكة ،كبشكؿ مبيف كال يعكد لمكضكع حسـ فيو
الحكار مف تمؾ الخطكات ،ألف ذلؾ يؤدم إلى التقميؿ مف

كحسنو(ُِِ).
"
جاذبية الحكار

ٕ -كذلؾ مف ضكابط منيج الحكار عدـ التعميـ في
األحكاـ ،كاالحتراس في األقكاؿ ،كتحديد المسائؿ كالقضايا
تحديدان دقيقان ،فنرل ىذا المنيج كاضحان في آيات ا لقرآف

الكريـ ،فالقرآف ابتعد في تكجيياتو عف التعميـ في األحكاـ
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عكاىنو ،كيطمقكف األحكاـ في محاكراتيـ كمجادالتيـ ببل
دليؿ كال برىاف يستندكف إليو

أنزلو مف السحاب ،ىؿ أنتـ قادركف عمى ذلؾ أـ اهلل

منيا ما فعمو إبراىيـ عميو السبلـ مف التدرج في الحجة

كلعؿ في ذلؾ درسا حكيما لمذيف يمقكف القكؿ عمى
(ُِّ)

شيء حي ،فيقكؿ ىذا الماء الذم تشربكنو ،مف الذم

مء ٍّم َّنما
أٍ
ىؾىب ير ىفمى َّنما أى ىفمى ٍ
ت قىا ىؿ ىيا قى ٍكًـ إًٍّني ىب ًر ه
ٖٕ :األنعاـ].

كانما كضع كؿ لفظ في المعنى الذم يميؽ بو ،كأعطى

الحكار مفيدان كنافعان ،كترجى مف ك رائو النتائج الطيبة،

كالعكاقب الحميدة ،أف يقكـ عمى الحقائؽ الثابتة ،ال عمى
اإلشاعات الكاذبة ،كأف يبنى عمى المعمكمات الصحيحة،

ال عمى األخبار المضطربة.
ذلؾ ألف األحكاـ التي مصدرىا األراجيؼ التي ال
أساس ليا مف الصحة ،تككف أحكامان فاسدة ال سند ليا

مف العقؿ الصحيح ،أك النقؿ السميـ ،كمف المعركؼ عند
العمماء أف ما بني عمى فاسد فيك فاسد كما بني عمى

الصحيح فيك صحيح ،كقد مدح القرآف الكريـ ،أكلئؾ

األصفياء األنقياء ،الذيف ينطقكف بالكبلـ الطيب كبالقكؿ
صر ً
ً
َّن ً ً
ً
اط
الصادؽ  :ىك يى يدكا إًلىى الطيٍّب م ىف ا ٍلقى ٍكؿ ىك يى يدكا إًلىى ى
ا ٍل ىح ًم ًيد :ِْ[الحج](ُِٓ).
كمف التكجييات الحكيمة ،كاآلداب السديدة ،التي

ربى القرآف الكريـ المسمميف عمييا أنو أمرىـ بأف يتثبتكا
مف صحة ما يقكلكنو كما يسمعكنو ،كال يبنكا أحكاميـ
:ىيا

إال عمى حقائؽ ثابتة ،كصدؽ اهلل تعالى حيف قاؿ
ؽ بًىنبوأ فىتىبييَّننكا أىف تي ً
ً
َّنً
ص ييبكا
آمينكا إًف ىجاء يك ٍـ فىاس ه ى ى
أىيُّزيىا الذمىف ى
ًً
و
:ٔ[ 
يف
صبً يحكا ىعمىى ىما فى ىع ٍمتي ٍـ ىنادم ى
قى ٍكمان بً ىجيىالىة فىتي ٍ

الحجرات].
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يقكؿ محمد سيد طنطاكم " :إف الحكار الذم يقكـ
عمى الحقائؽ الثابتة ،كالمعمكمات الصادقة ،كاألخبار

كذلؾ ألف مف شأف السحر كما يعممكف

أف ال يككف

مستم انر ،كمف شأف األمكر المستمرة أف ال تككف سح انر،

الصحيحة ،يباركو اهلل تعالى ،كيثيب أصحابو ببركة تعاكنو

أما أف يككف الشيء الكاحد سح انر كمستم انر معان ،فذلؾ

يبنى عمى اإلشاعات الكاذبة ،كاألراجيؼ الباطمة ،كسكء

ُُ -كذلؾ مف أىـ الضكابط التي تضبط منيج

عمى البر كالتقكل ال عمى اإلثـ كالعدكاف .أما الحكار الذم

جمع لنقيضيف في شيء كاحد(ُِٗ).

الظف المتعمد ،فإف نتيجتو الخيبة كالخسراف ،ألف سنة اهلل

الحكار ،التسميـ بالمسممات كقبكؿ النتائج التي تكصؿ ت

تبديبل(ُِٔ).
"
كلف تجد لسنة اهلل

التسميـ باألمكر المتفؽ عمييا  ،أما اإلصرار عمى إنكار

ٗ -كمف الضكابط التي تضبط منيج التحاكر أال يككف

المسممات فيك مكابرة قبيحة ،كانحراؼ عف منيج

ح،
في خمقو قد اقتضت أنو ال يصح في النياية إال الصحي

المحاكر ممتزمان في أمر مف أمكره بضد الدعكل التي

يحاكؿ أف يثبتيا ،فإذا كاف ممتزمان بشيء مف ذلؾ كاف
حاكمان عمى نفسو باف دعكاه مرفكضة مف كجية

نظره (ُِٕ).

كمف األمثمة عمى سقكط د عكل المحاكر بسبب

التزامو بنقيض دعكاه كقبكلو ،استدالؿ بعض مف أنكر

إلييا األدلة القاطعة ،كاعبلف الفريقيف المتحاكريف عمى

المناظرة كالمحاكرة الجدلية السميمة كليس مف شأف

طالبي الحؽ ،فاألصؿ في أطراؼ الحكار قبكؿ النتائج
التي تكصؿ إلييا األدلة القاطعة أك األدلة
المرجحة

(َُّ)

.

كلقد عاب القرآف عمى أكلئؾ الذيف يحا
رسكؿ اهلل

كركف

 كلكنيـ ليسكا مستعديف لتقبؿ نتيجة

رسالة محمد  بأنو بشر فقاؿ اهلل تعالى عمى لسانيـ :
الرس ً
ً
كؿ ىي ٍأ يك يؿ الطَّن ىع ىاـ ىكىي ٍم ًشي ًفي
 ىكقىاليكا ىماؿ ىى ىذا َّن ي
ىسكا ً
ؽ :ٕ[الفرقاف] ،مع أنيـ يعتقدكف برسالة كثير مف
ٍاأل ٍ ى

المحاكرة ،كفي ىذا يقكؿ اهلل تعالى  :ىكلى ٍك أَّنىنىنا ىنَّنزٍلىنا إًلىٍي ًي يـ
ا ٍل ىمآلئً ىكةى ىك ىكمَّن ىميي يـ ا ٍل ىم ٍكتىى ىك ىح ىش ٍرىنا ىعمىٍي ًي ٍـ يك َّنؿ ىش ٍي وء قييببلن َّنما
َّن
ً
ق ىكلى ًػك َّنف أى ٍكثىىريى ٍـ
اء ال ٌؿ
ىك يانكٍا ليي ٍؤ ًمينكٍا إًال أىف ىي ىش ى
ي

نظرىـ بشر كليسكا مبلئكة ،فكانت دعكاىـ ضد

ُِ -كمف ضكابط منيج الحكار أف يككف مقصد كغاية

الرسؿ السابقيف كإبراىيـ كمكسى كعيسى ،كىؤالء في

اعتقادىـ ،كلذلؾ أسقط اهلل دعكاىـ بقكلو   :ىكما أ ٍىر ىس ٍمىنا
َّن
ؾ ًمف ا ٍلمرسمً َّن
كف ًفي
كف الط ىع ىاـ ىكىي ٍم يش ى
يف إًال إًَّننيي ٍـ لىىي ٍأ يكمي ى
قىٍبمى ى ى ي ٍ ى ى
ىسكا ً
ؽ :َِ[الفرقاف](ُِٖ).
ٍاأل ٍ ى

الدليؿ
َُ -كذؿؾ يجب أال يككف في الدعكل أك في ػ

الذم يقدمو المحاكر تعارض ،أم أال يككف بعض كبلمو

ينقض بعضو اآلخر فإذا كاف كذلؾ كاف كبلمو سقط
بداىة.

كمف أمثمة ذلؾ قكؿ الكافريف حينما كانكا يركف
اآليات الباىرات تنزؿ عمى رسكؿ اهلل " سحر مستمر "
ً
َّناعةي
كقد حكى اهلل لنا ذ لؾ بقكلو تعالى :ا ٍقتىىرىبت الس ى
انش َّن
ضكا ىكىيقيكليكا ًس ٍحهر
ىك ى
ؽ ا ٍلقى ىم ير * ىكًاف ىي ىرٍكا ىآيةن يي ٍع ًر ي
ُّزم ٍستى ًمٌّر :ِ-ُ[القمر] ،فقكليـ ظاىر التيافت كالتناقض
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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كف :ُُُ[آؿ عمراف].
ىي ٍجيىمي ى

كؿ طرؼ مف أطراؼ الحكار إظيار الحؽ كالصكاب في
المكضكع الذم ىك مكضع الحكار ،حتى لك كاف ىذا

(
اآلخرُُّ).
اإلظيار عمى حساب الطرؼ

كقد ساؽ اإلماـ الغزالي جمؿ ة مف اآلداب التي
يجب أف يتحمى بيا المتناظراف أك المحاكر فقاؿ  " :أف
يككف–أم المحاكر– في طمب الحؽ كناشد الضالة ،ال
يفرؽ بيف أف تظير الضالة عمى يده أك عمى يد مف
عرفو
يعاكنو ،كيرل رفيقو معينان ال خصمان كيشكره إذا ٌ
الحؽ كأظير لو الحؽ

… فيكذا كانت مشاكرات

الصحابة كمحاكراتيـ ،حتى أف امرأة ردت عمى عمر 
كنبيتو إلى الحؽ كىك في خطبتو عمى المؤل مف الناس

فقاؿ( :أصابت المرأة كأخطأ عمر)"(ُِّ).
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خاسر ،كمف كاف لو قضية كيريد أف يدافع عنيا ،فعميو

الخاتم ــة وفٌها أبرز النتائج والتوصٌات :
كفي ختاـ ىذه الدراسة التي تناكلت ضكابط الحكار
مع األخر في ضكء العقيدة اإلسبلمية ،أمكنف

ا أف

نتكصؿ إلى النتائج كالتكصيات اآلتية:
أووًال :أف ىناؾ جممة مف المضاميف المعرفية لمفيكـ

الحكار مف بينيا القرآف الكريـ ،كيتضح مف خبلليا أف
الحكار الذم ىك أسمكب يجرم بيف طرفيف يجب أف

كفائدة
تضبطو ضكابط حتى يككف ذا قيمة .

ثانياًال :استقامة الحكار عؿل مبدأ التكازف كاالعتراؼ

كاالحتراـ ،يفرض مراعاة جممة مف الشركط كالقكاعد

كاآلليات ،كاال صارت العممية التحاكرية مجرد استبلب
األضعؼ
.
يفرضو األقكل عمى
ثالثاًال :مف أىـ مقكمات الحكار كجكد قضية يجرم

الحكار بشأنيا ،ككجكد أطراؼ لمحكار عندىـ القدرة

كالرغبة في ا لحكار ،ككذلؾ أف يككف لمحكار منيج

كأسمكب بحيث يكصؿ المتحاكريف إلى المقصد كالغاية

مف الحكار.
رابعاًال :المقصكد بأطراؼ الحكار األشخاص أك

الييئات التي تمتقي لمتحاكر ،كىؤالء البد أف تضبطيـ
ضكابط حتى يككفكا أىبلن لمتحاكر كحتى يممككا شرعية

التحاكر في تمثيؿ مف يحاكركف عنو ،مف ىذه الضكابط

ما يتعمؽ بأخبلؽ الشخص المحاكر لكي يممؾ ركحية
الحكار كثقافة التحاكر كمصداقيتو كحريتو ،كىناؾ

ضكابط تتعمؽ بدرجة العمـ كالمعرفة عند الشخص
المحاكر كالقدرة عمى الحكار ،أيضان ىناؾ ضكابط تتعمؽ

بإرادة الحكار عند الشخص المحاكر كمدل شرعيت ق في
تمثيؿ الجية التي يحاكر عنيا ،كنجد أف العقيدة
اإلسبلمية جعمت المحاكر المسمـ

الضكابط.

منضبطان بكؿ ىذه

خامماًال :الحكار أساسو كجكد قضية محددة بيف

فريقيف أك أكثر كمف يدخؿ الحكار كليس لو قضية فإنو
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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أف يضع منيجان كخطة ليحاكر عمى أساسيا ،يحسب مف

خبلليا كؿ خطكاتو كاال كاف خاس انر كاف كانت قضيتو

حؽ.
ان

مادماًال :أف أسمكب العنؼ كمكاجية الخصـ

بأقسى العبارات كأشدىا كالذم نشاىده كنسمعو في

كسائؿ اإلعبلـ ،ليس ىك مف أصكؿ الحكار في العقيدة

اإلسبلمية ،فيك ليس حكا انر

بالفكر كجداالن بالحؽ ،بؿ

قتاؿ بالكممة يؤدم إلى مزيد مف العبث كالضياع.

مابعاًال :ينبغي أف تككف منيجية الحكار عند المسمـ

منطمقة مف منيج القرآف الكريـ في الحكار ،القائـ عمى
ضكابط غاية في الدقة كاإلحكاـ ،ألف منيج القرآف

التحاكرم قائـ عمى مبدأ النزاىة التاـ ة في طمب الحقيقة

تو
كالبحث عنيا ،كيمزـ المحاكر بمبدأ الحؽ كمناصر .

ثامناًال :إف المسمميف كعبر تاريخيـ الحضارم القديـ

كالحديث أثبتكا أنيـ دعاة حكار كتفاىـ كتعاكف مع بني

اإلنساف ،كىذا يصدر عنيـ مف منطمقات عقدية إيمانية،
ذلؾ أف التسامح كالحكار كالتعايش الحضارم كالسممي مع
مختمؼ األدياف كالثقافات مف مقكمات الفكر اإلسبلمي
المنبثؽ مف العقيدة اإلسبلمية السمحة ،التي أقرت بالتعدد

كاالختبلؼ ضمف سنتي التنكع كالتدافع.

تامعاًال :إف المتتبع لحاضر العالـ اإلسبلمي ،كما يمر بو

مف أحداث عصيبة كمتنكعة ،يدرؾ أىمية الحكار أكالن مع
الذات ،لتصحيح المكاقؼ كمراجعة األفكار لبناء األمة

اإلسبلمية الكاحدة ،كثانيان الحكار مع اآلخر غير مسمـ

لتمييد طريؽ التعاكف بيف بني البشر كالمحافظة عمى القيـ

اإلنسانية كاألخبلقية دكف أف يفرض طرؼ ثقافتو
كمعتقداتو عمى اآلخر ،فيك بذلؾ يككف حكار

ان يحفظ

لمشعكب ىكيتيا كخصكصيتيا كذاتيتيا ،كيمنع الصداـ
كالتناحر كالعدكاف.
كفي الختاـ أكصي الباحثيف كالدارسيف في ىذا

المجاؿ أف يعكفكا على مثؿ ىذ ق الدارسة التي فييا تجمية
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لحقيقة العقيدة اإلسبلمية التي ال ترفض اآلخر كالتي تقدـ

(َُ) محمد بف جرير الطبرم

(ت َُّىِِٗ/ـ) ،جامع

لئلنسانية المثؿ كالقدكة في التعاكف كالبف اء كالتقاء البشر

البيان في تأويل القرآن  ،دار الكتب العممية ،بيركت،

الحفاظ عمى القيـ كاألخبلؽ النبيمة التي دعت ليا األدياف

(ُُ) برىاف الديف إبراىيـ بف عمر البقاعي (ت ٖٖٓى/

بعامة ألجؿ االرتقاء بكاقعيـ ،كالنيكض بمستقبميـ ،كألجؿ

الطبعة الثالثةُٗٗٗ ،ـ ،ـ ٖ ،صِِْ.

َُْٖـ) ،نظم الدرر في تنامب اآليات والمور

العالميف
.
كافة ،كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب

مكتبة ابف تيمية  ،القاىرة ،الطبعة األكلى،

الهوامش:
(ُ) مجد الديف بف

جُٓ ،صٖٓ.ٓٗ-

يعقكب الفيركزآبادم

(ت ُٕٖى/

ُُْْـ) ،القاموس المحيط ،دار الجيؿ :بيركت ،جِ،
صّْٖ ،مادة ضبط.

(ت ُُٕى/

(ِ) محمد بف مكرـ بف عمي ابف منظكر

ُُُّـ) ،لمان العرب ،دار الكتب العممية  ،بيركت،
الطبعة األكلىُّٗٗ ،ـ ،ـٖ ،صُٔ ،مادة ضبط.

(ّ) يعقكب بف عبد الكىاب البا حسيف ،القواعد الفقهية ،مكتبة

(ُِ) محمد الطاىر ابف عاشكر،

(ْ) أحمد بف فارس بف زكريا ابف فارس

ََُْـ) ،معجم مقاييس المغة  ،تحقيؽ  :عبد السبلـ

ىاركف ،،دار الجيؿ  ،بيركت ،الطبعة األكلىُُٗٗ ،ـ،

المجمد األكؿ ،ص ُُٓ .ُُٕ-ابف منظكر ،لساف

(ُّ) محمد حسيف فضؿ اهلل،

(ٓ) ابف منظكر،

لمان العرب  ،ج ْ ،ص ُِٕ ،مادة

"حكر "؛ الفيركزآبادم،

ص ِْ ،مادة "حكر ".

القاموس المحيط  ،ج ِ،

صَْ.

(ُٓ) زىير بف أحمنو عبد السبلـ ،آلية الحكار في ضكء
سنتي التنكع كالتدافع ،مقالة منشكرة عمى مكقع الشهاب
اإلليكتروني.www.chihab.net .

(ُٔ) محمد محسف العيد ،الحوار والمعرفة ،مقالة منشكرة في
مجمة النبأ ،العدد ْٖ ،آبَََِ ،ـ.

(ُٕ) محمد حسيف فضؿ اهلل ،في أمس الحوار بين األديان،
مقالة منشكرة في جريدة النيار ،العدد ،األحد َُ تمكز

ََِٓـ.

(ُٖ) ابف منظكر ،لمان العرب ،جِ ،صُِِ.

(ُٗ) الفيركز آبادم ،القاموس المحيط ،جُُ ،صَُٓ.
(َِ) محمد بف عيسى بف سكرة الترمذم

ُِٕٗـ ،ـُُ ،صَُٕ ،مادة "حكر".

الطبعة األكلىُٖٕٗ ،ـ ،كتاب التفسير ،كقاؿ فيو :كىذا
حديث حسف صحيح.

(ُِ) عمي بف محمد الجرجاني  ،التعريفات ،تحقيؽ :إبراىيـ
األبيارم ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،الطبعة

(ٕ) ابف منظكر ،لمان العرب ،جْ ،صُِٖ ،مادة "حكر".
(ٖ) المصدر نفسو ،جْ ،صَِِ ،مادة "حكر".
(ٗ) عبد الستار إبراىيـ الييتي،
منشكرات ك ازرة األكقاؼ

الحوار… الذات واآلخر ،

 ،قطر ،الطبعة

األكلى،

ََِْـ ،ص ّٗ .مجمكعة مف باحثي المعيد العالمي
لمفكر اإلسبلمي ،بناء المفاىيـ ،منشكرات المعيد

العالمي لمفكر اإلسبلمي  ،فيرجينيا ،الكاليات المتحدة،

األكلىُٗٗٓ ،ـ ،صَُُ.

(ِِ) عبد الستار الييتي ،الحوار ...الذات واآلخر ،صّٕ.

(ِّ) محمد محسف العيد ،الحوار والمعرفة ،مقالة منشكرة في
مجمة النبأ ،العدد ْٖ ،آبَََِ ،ـ.

(ِْ) عبد الستار الييتي ،الحوار ...الذات واآلخر ،صّٕ.

(ِٓ) الفيركز آبادم ،القاموس المحيط  ،ج ِ ،صَِّ،
مادة نظر.

الطبعة األكلىُٖٗٗ ،ـ ،جُ ،صٕ.

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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(ت ِٕٗى/

َٗٗـ) ،الجامع الصحيح ،دار الكتب العممية  ،بيركت،

تاج العروس من جواهر القاموس  ،تحقيؽ عبد اؿكريـ

العزباكم ،مطبعة حككمة الككيت

الحوار في القرآن  ،دار

(ُْ) عبد الستار إبراىيـ الييتي ،الحوار ...الذات واآلخر ،

(ٔ) محمد مرتضى الحسيني الزبيدم (تَُِٓىَُٕٗ/ـ)،
 ،ك ازرة اإلعبلـ،

التحرير والتنوير ،الدار

المنصكرة لمنشر ،الجزائر ،جُ ،صِِ.

العرب ،ج ْ ،ص ُِٕ ،مادة "حكر" ؛ الفيركز آبادم،
القاموس المحيط ،جِ ،صِّ ،مادة "حكر".

ُٖٕٗـ،

كنسية لمنشر ،تكنسُْٖٗ ،ـ ،جٓ ،صُّٗ.َِّ-
الت

الرشد ،الرياض ،الطبعة األكلىُٖٗٗ،ـ ،صٕٔ.

(ت ّٓٗى/

،
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(ِٔ) ابف منظكر ،لمان العرب ،جُْ ،صُْٗ ،مادة نظر.

(ُْ) عبد الستار إبراىيـ الييتي ،الحوار  ...الذات واآلخر ،

(ِٖ) الزبيدم ،تاج العروس ،مادة نظر ،جُّ ،صٕٓٓ.

(ِْ) عبد الستار إبراىيـ الييتي ،الحوار  ...الذات واآلخر ،

(ِٕ) الجرجاني ،التعريفات ،ص ِٖٗ.

صْٕ.

صٕٖ .كزىير بف أحمنو عبد السبلـ ،آلية الحكار في

(ِٗ) عبد الستار إبراىيـ الييتي ،الحوار  ...الذات واآلخر،
صّٖ.

(َّ) عبد الممؾ عبد الرحمف السعدم ،حمن المحاورة في

آداب البحث والمناظرة  ،دار األنبار لمطباعة كالنشر ،

بغداد ،الطبعة األكلىُٗٗٔ ،ـ ،صْ.

(ُّ) يكسؼ الحسف ،الحوار اإلمالمي المميحي  :الفرص
والتحديات ،منشكرات المجمع الثقافي

الطبعة األكلى ،ُٕٗٗ ،صُّ.

 ،أبك ظبي،

(ِّ) عبد الستار إبراىيـ الييتي ،الحوار  ...الذات واآلخر ،
صْٗ.

(ّّ) زىير بف أحمنو عبد السبلـ ،آلية الحكار في ضكء

سنتي التنكع كالتدافع ،مقالة منشكرة عمى مكقع الشهاب

اإلليكتروني .www.chihab.net.

(ّْ) عبد الستار إبراىيـ الييتي ،الحوار ...الذات واآلخر ،
صَٓ.

ضكء سنتي التنكع كالتدافع ،مقالة منشكرة عمى

الشهاب اإلليكتروني .www.chihab.net.

(ّْ) زىير بف أحمنو عبد السبلـ ،آلية الحكار في ضكء
سنتي التنكع كالتدافع ،مقالة منشكرة عمى موقع الشهاب

اإلليكتروني .www.chihab.net .

(ْْ) عبد الستار إبراىيـ الييتي ،الحوار ...الذات واآلخر ،
صُٓ.

(ْٓ) عبد العزيز الخياط ،أدب الحوار ،صُّ .كمحمد سيد

طنطاكم ،أدب الحوار في اإلمالم  ،دار نيضة مصر ،

القاىرةُٕٗٗ ،ـ ،صُٔ.

(ْٔ) أنظر :محمد سيد طنطاكم ،أدب الحوار في اإلمالم ،
صُٔ.ُٕ-

(ْٕ) عبد العزيز الخياط ،أدب الحوار  ،ص ُّ .كيكسؼ
الحسف ،الحوار اإلمالمي

المميحي  ...الفرص

(ّٓ) عبد العزيز الخياط ،أدب الحوار في اإلمالم ،منشكرات

والتحديات  ،ص ِْ.

(ّٔ) عبد الستار إبراىيـ الييتي ،الحوار  ...الذات واآلخر ،

مجمة االجتياد ،العدد َّ ،السنة الثامنة،

ك ازرة الشباب ،عماف ،ُٗٗٓ ،ص ْٓ.

(ْٖ) لكدفيغ ىاغماف ،اإلمالم والمميحية ،مقالة مفشكرة في

صْٓ .ٓٓ-كزىير بف أحمنو عبد السبلـ ،آلية الحكار
في ضكء سنتي التنكع كالتدافع ،مقالة منشكرة عمى

موقع

صِّ.

ُٔٗٗـ،

(ْٗ) يكسؼ الحسف ،الحوار اإلمالمي  -المميحي...

موقع الشهاب اإلليكتروني w ww.chihab.net.

(ّٕ) زىير بف أحمنو عبد السبلـ ،آلية الحكار في ضكء

الفرص والتحديات ،صَِ.ِْ-

(َٓ) لكدفيغ ىاغماف ،اإلسبلـ كالمسيحية ،مقالة منشكرة في

سنتي التنكع كالتدافع ،مقالة منشكرة عمى موقع الشهاب

مجمة اوجتها د ،العدد َّ ،السنة الثامنةُٗٗٔ ،ـ،

(ّٖ) يكسؼ الحسف ،الحوار اإلمالمي المميحي  ...الفرص

(ُٓ) صمكئيؿ ىنتجتكف ،األستاذ في جامعة ىارفارد األمريكية

اإلليكتروني .www.chihab.net.

صّّ.

كضع نظرية أخذت شكؿ مقاؿ في عاـُّٗٗ ـ ،كنمت

والتحديات ،صِٖ.

حتى صارت أطركحة كاممة ضمنيا في كتاب في عاـ

(ّٗ) عبد الستار إبراىيـ الييتي ،الحوار ...الذات واآلخر ،

ُٔٗٗـ كقد عنكف ليذه األطركحة بعنكاف

صَٔ .كزىير بف أحمنو عبد السبلـ ،آلية الحكار في
ضكء سنتي التنكع كالتدافع ،مقالة منشكرة عمى

الشهاب اإلليكتروني.www.chihab.net .

الحضارات إعادة صنع النظاـ العالمي "كتكمف أىمية ىذا

موقع

الطرح أنو يحدد مسار السياسات الغربية المس

كبالذات مع العالـ اإلسبلمي ،كأف الغرب عمييـ أف

(َْ) محمد حسيف فضؿ اهلل ،في آفاق الحوار اإلمالمي
المميحي ،دار المبلؾ لمطباعة كالنشر

الطبعة الثانيةُٖٗٗ ،ـ ،صُٔ.

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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تقبمية

يخضعكا العالـ اإلسبلمي لحضارة الغرب كثقافتو ،ألف

 ،بيركت،

الصراع مع اإلسبلـ سيككف صراع بقاء ،أنظر  :مقالة
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منشكرة تحت عنكاف " اإلسبلـ كالغرب ...صراع أـ حكار"

عمى المكقع اإلليكتركني.islamonline.net

(ِٓ) األمير الحسف بف طبلؿ ،كممة سمك األمير في افتتاح
ندكة الحكار العربي األكركبي الخامس ،مجمة المنتدى ،

(ٔٔ) عبد العزيز الخياط ،أدب الحوا ر ،ص ُْ .كأنظر:
عبدالستار الييتي ،الحوار ...الذات واآلخر ،صْٗ.

(ٕٔ) عطاء بف أبي رباح ك اسمو أسمـ القرشي ،أبك محمد
المكي ،كلد في خبلفة عثماف بف عفاف ،ككاف مكلى

تصدر عف منتدل الفكر العربي ،عماف /األردف ،تشريف

لبني جمح ،مات سنة ُُٕى .أنظر :الحافظ المزم،

أكؿ ُّٗٗـ ،صْ.ٔ-

جماؿ بف يكسؼ المزم،

تهذيب الكمال في أمماء

(ّٓ) يكسؼ الحسف ،الحوار اإلمالمي – المميحي ...

الرجال ،تحقيؽ  :بشار عكاد ،مؤسسة الرسالة  ،بيركت،

(ْٓ) كيرلس سميـ بترس ،أفكار وآراء في ا لحوار المميحي

(ٖٔ) محمد بف محمد الغزالي (ت َٖٔىَُّْ/ـ) ،إحياء

الفرص والتحديات ،صِٔ.

الطبعة األكلىُٖٗٗ ،ـ ،ـٓ ،صُٔٔ.

اإلمالمي والعيش المشترك  ،المكتبة البكلسية  ،لبناف،

عموم الدين ،دار المعرفة ،بيركت ،جّ ،صٖٗ.

–المميحي  ...الفرص والتحديات  ،ص ٓٓ .عبد

كأنظر :عبد العزيز الخياط ،أدب الحوار  ،ص ْٕ.

ُٗٗٗـ ،ص ُِّ .يكسؼ الحسف ،الحوار اإلمالمي

(ٗٔ) تيسير محجكب الفتياني  ،الحوار في المنة  ،ص ّْ.

العزيز الخياط ،أدب الحوار ،صّْ.

(ٓٓ) عبد العزيز الخياط ،أدب الحوار ،صّٔ.
(ٔٓ) محمد سيد طنطاكم،
صَّ.ُّ-

أدب الحوار في اإلمال

كأنظر :عبد الستار الييتي ،الحوار...الذات واآلخر ،

م،

صٕٕ.

(َٕ) حسيف بف محمد الراغب األصفياني

َُُٖـ) ،محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء

اإلمالم صّٕ.
،
(ٕٓ) محمد سيد طنطاكم،أدب الحوار في
اإلمالم صَْ.
،
(ٖٓ) محمد سيد طنطاكم،أدب الحوار في
(ٗٓ) محمد حسيف فضؿ اهلل ،في آفاق الحوار اإلمالمي –
المميحي ،صُٔ.ُٕ-

(َٔ) تيسير محجكب الفتياني ،الحوار في المنة ،صّْ.
(ُٔ) محمد بف عيسى الترمذم ،سنف ا

لترمذم (الجامع

الصحيح)  ،كتاب البر كالصمة ،باب ما جاء في المعنة
كقاؿ حديث حسف غريب ،حديث رقـ ُٕٕٗ.

(ت َِٓى/

والبمغاء ،تحقيؽ  :عمر الطباع ،دار األرقـ –بيركت،

الطبعة األكلىُٗٗٗ ،ـ ،جُ ،صَُْ.

(ُٕ) عبد العزيز الخياط ،أدب الحوار  ،ص ْٕ .كأنظر:
عبد الستار الييتي ،الحوار ...الذات واآلخر ،صْٗ.

(ِٕ) محمد حسيف فضؿ اهلل ،في آفاق الحوار اإلمالمي –
المميحي ،صَِ.

تيسير
ػ
(ّٕ) عبد العزيز الخياط ،أدب الحـوار ،ص ّٓ.

محجكب الفتياني  ،الحوار في المنة وأثره في تكوين

(ِٔ) عبد العزيز الخياط ،أدب الحوار  ،ص ْٔ .كأنظر:

المجتمع ،صِْ.

(ّٔ) محمد حسيف فضؿ اهلل ،في آفاق الحوار اإلمالمي –

محجكب الفتياني  ،الحوار في المنة وأثره في تكوين

عبد الستار الييتي ،الحوار ...الذات واآلخر ،صُٖ.
المميحي ،صُٕ.ُٖ-

(ْٔ) أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير

(ْٕ) عبد العزيز الخياط،

أدب الحوار  ،ص ّٔ .تيسير

المجتمع ،ص ِْ .كمحمد محسف العيد ،الحكار

(ت ْٕٕىُِّٕ/ـ)،

كالمعرفة ،مقالة منشكرة في مجمة النبأ ،العدد ْٖ ،آب،

الصابكني ،دار القرآف الكريـ  ،بيركت ،الطبعة السابعة،

(ت ّٕٓىُُِْ/ـ)،

مختصر تفمير ابن كثير

 ،اختصار  :محمد عمى

ُُٖٗ ـ ،ـِ ،صِْٖ.

َََِـ ،صٕ.

(ٕٓ) محمكد بف عمر الزمخشرم

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه

(ٓٔ) شياب الديف محمكد األلكسي (ت َُِٕىُّٖٓ/ـ)،

التأويل ،دار أحياء التراث العربي كمؤسسة التاريخ

العربي ،بيركت ،الطبعة األكلى،

روح المعاني في تفمير القرآن العظيم والمبع

صُْ.

المثاني ،دار الكتب العممية  ،بيركت ،الطبعة األكلى،

ََُِـ ،جٓ ،ص ِّٓ.

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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(َٗ) عدناف عمي رضا النحكم ،حوار األديان  ...دعوة أم

(ٕٔ) عبدالعزيز الخياط ،أدب الحوار  ،ص ّٓ .كعبدالستار

تقارب أم تنازل ،دار النحكم لمنشر ،الطبعة األكلى،

الييتي إبراىيـ ،الحوار ...الذات واآلخر ،صَٕ.

ََُِـ ،صُِ.

(ٕٕ) عبد الستار إبراىيـ الييتي ،الحوار  ...الذات واآلخر ،
صٖٕ .كمقالة منشكرة عمى مكقع

(ُٗ) محمد بف شاكر الشريؼ ،المكقؼ مف الرأم األخر،

(ممتقى أهل

مقالة منشكرة في مجمة البيان  ،تصدر عف المنتدل

الحديث) اإلليكتروني ،تحت عنكف " ضكابط الحكار

اإلسبلمي ،لندف ،العدد

أمؿ القراءة كالتقكيـ.

ََِْـ ،صُُ.

(ٖٕ) ذكر ابف كثير أف الممؾ ىك ممؾ بابؿ كيسمى "النمركد

دار القمـ  ،دمشؽ ،الطبعة السادسة،

كثير ،دار القرآف الكريـ  ،بيركت ،الطبعة السابعة،

(ّٗ) ابف تيمية ،احمد بف عبد الحميـ،

(ٕٗ) محمد محسف العيد ،الحكار كالمعرفة ،مقالة منشكرة في

(ْٗ) أنظر :ابف تيمية ،احمد بف عبد الحميـ،

(َٖ) محمد حسيف فضؿ اهلل ،في آفاق الحوار اإلمالمي –

(ٓٗ) محمد بف شاكر الشريؼ ،المكقؼ مف الر أم األخر،

(ُٖ) فرافسكا باسيمي ،حوار األديان أم حوار الطرشان  ،مقالة

مقالة منشكرة في مجمة البيان  ،تصدر عف المنتدل

 ،لندف ،في

اإلسبلمي ،لندف ،العدد

ََِِْٕ/ٖ/ـ ،انظر في المكقع اإلليكتركني

ََِْـ ،صُِ.

.www.alquds.uk.com.

(ٕٗ) سعكد المكلى ،الحوار اإلمالمي المميحي  ...ضرورة

(ّٖ) يكسؼ الحسف ،الحوار اإلمالمي -المميحي ...

المغامرة ،دار المنيؿ المبناني ،بيركت ،صّٗ.َْ-

الفرص والتحديات ،صّٖ.

(ٖٗ) يكسؼ الحسف ،الحوار اإلمالمي المميحي  ...الفرص

(ْٖ) تيسير محجكب الفتياني ،الحوار في المنة ،صِِ.

والتحديات ،صُْ.

(ٖٔ) أنظر :محمد محسف العيد ،الحكار كالمعرفة ،مقالة منشكرة

كأنظر ،يكسؼ الحسف ،الحوار اإلمالمي – المميحي

 ...الفرص والتحديات ،صِٔ.

(ٖٖ) محمد بف عبد اهلل بف الحاكـ النيسابكرم،

الممتدرك

عمى الصحيحين ،دار المعرفة ،بيركتُٖٗٗ ،ـ ،جْ،

صَّٖ.

(ٖٗ) محمد حسيف فضؿ اهلل ،في آفاق الحوار اإلمالمي –
المميحي ،صُُ.ُِ -

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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َِٔ ،شكاؿ،

تقارب أم تنازل ،صُٕ.

الفرص والتحديات ،صُِ.

(ٕٖ) أنظر :عبد العزيز الخياط،

ُِْٓى/

(ٔٗ) عدناف عمي رضا النحكم ،حوار األديان  ...دعوة أم

(ِٖ) يكسؼ الحسف ،الحوار اإلمالمي -المميحي ...

أدب الحوار  ،صّٓ.

مجموع

الفتاوى ،جِٕ ،صَّْ.

المسيحي ،صِِ.

في مجمة النبأ ،العدد ْٖ ،آبَََِ ،ـ ،صٕ.

مجموع الفتاوى ،

جِٕ ،صَّْ.

مجمة النبأ ،العدد ْٖ ،آبَََِ ،ـ ،صٕ.

(ٖٓ) تيسير محجكب الفتياني ،الحوار في المنة ،صُِ.

َََِـ،

صُٓٔ.

ُُٖٗـ ،جُ ،صِّْ.

منشكرة في

َِٔ ،شكاؿ،

(ِٗ) عبدالرحمف حسف حبنكة ،العقيدة اإلمالمية وأممها ،

بف كنعاف" .أنظر :ـ حمد عمي الصابكني ،مختصر ابن

مجمة القدس العربي

ُِْٓى/

(ٗٗ) سعكد المكلى ،الحوار اإلمالمي المميحي  ...ضرورة
المغامرة ،صَْ.

(ََُ) سعكد المكلى ،الحوار اإلمالمي المميحي ...ضرورة
المغامرة ،صُْ.

(َُُ) بالتصرؼ :يكسؼ الحسف،

الحوار اإلمالمي

المميحي ...الفرص والتحديات ،صِْ.ْْ-

أفكار وآراء في الحـوار
بترس ،ـ
(َُِ) كيرلس سميـ ػ
المميحي اإلمالمي والعيش المشترك

البكلسية ،لبنافُٗٗٗ ،ـ ،صُِٔ.ُِٕ-

 ،المكتبة

(َُّ) سعكد المكلى ،الحوار اإلمالمي المميحي ...ضرورة
المغامرة ،صِْ.
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ضوابط الحوار فً الفكر اإلسالمً  .............................................................. .................................قٌس المعاٌطة
(َُْ) سعكد المكلى ،الحوار اإلمالمي المميحي ...ضرورة

كأنظر :محمد سيد طفطاكم ،أدب الحوار في اإلمالم ،

(َُٓ) محمد حسيف فضؿ اهلل ،في آفاق الحوار اإلمالمي

أدب الحوار في اإلمالم ،

المغامرة ،صُْ.

– المميحي ،صِٕ .عدناف عمي رضا النحكم ،حوار
األديان  ...دعوة أم تقارب أم تنازل ،صَِ.

(َُٔ) محمد حسيف فضؿ اهلل ،في آفاق الحوار اإلمالمي
المميحي ،صِٕ.ِٖ-

(َُٕ) محمد حسيف فضؿ اهلل ،في

أسس الحكار بيف

األدياف ،مقالة منشكرة في جريدة النهار  ،األحدَُ ،

تمكز ََِٓـ.

صِّ.

(ُُٗ) محمد سيد طنطاكم،
صِّ.

(َُِ) عبد العزيز الخياط ،أدب الحوار ،صْٗ.

(ُُِ) عبد العزيز الخياط ،أدب الحوار ،صْٗ.َٓ-

(ُِِ) محمد محسف العيد ،الحكار كالمعرفة ،مقالة منشكرة
في مجمة النبأ ،العدد ْٖ ،آبَََِ ،ـ ،صٖ.

(ُِّ) محمد سيد طنطاكم  ،أدب الحوار في اإلمالم

صِْ .كأنظر :عبد الستار الييتي ،الحوار  ...الذات

(َُٖ) محمد حسيف فضؿ اهلل ،في أسس الحكار بيف
األدياف ،مقالة منشكرة في

َُتمكز ََِٓـ.

جريدة النهار  ،األحد،

(َُٗ) محمد حسيف فضؿ اهلل ،في أسس الحكار بيف

األدياف ،مقالة منشكرة في جريدة النها ر ،األحدَُ ،

واآلخر ،صٕٔ.ٔٗ-

(ُِْ) محمد سيد طنطاكم،

أدب الحوار في اإلمالم ،

(ُِٓ) محمد سيد طنطاكم،

أدب الحوار في اإلمالم ،

صِْ.

صِْ .كأنظر :محمد محسف العيد ،الحكار كالمعرفة،

تمكز ََِٓـ

(َُُ) تيسير محجكب الفتياني ،الحوار في المنة ،صِٗ.

(ُُُ) محمد حسيف فضؿ اهلل ،في آفاق الحوار اإلمالمي
المميحي ،صُٗ.

(ُُِ) عبدالرحمف حسف حبنكة،ضوابط المعرفة ،صّٕٔ.

،

مقالة مفشكرة في مجمة النبأ ،العدد ْٖ ،آبَََِ ،ـ،
صٖ.

(ُِٔ) محمد سيد طنطاكم،
صّٓ.

أدب الحوار في اإلمالم ،

(ُِٕ) تيسير محجكب الفتياني ،الحوار في المنة ،صّٖ.

(ُُّ) تيسير محجكب الفتياني ،الحوار في المنة ،صّٔ-

(ُِٖ) تيسير محجكب الفتياني ،الحوار في المنة ،صّٖ.

(ُُْ) عبد العزيز الخياط ،أدب الحوار ،صْٓ .كأنظر :عبد

(َُّ) عبد الستار الييتي  ،الحوار ...الذات واآلخر،

ّٖ.

الستار الييتي ،الحوار ...الذات واآلخر ،صّٗ .كمحمد

(ُِٗ) عبد العزيز الخياط ،الحوار في المنة ،صّٖ.

صِٓ .كأنظر :تيسير محجكب الفتياني  ،الحوار في

ِٓ.
سيد طنطاكم ،أدب الحكار في اإلسبلـ ،ص

(ُُٓ) محمد محسف العيد ،الحكار كالمعرفة ،مقالة منشكرة
في مجمة النبأ  ،العدد ْٖ ،آبَََِ ،ـ ،ص ٕ.

المنة ،صُْ.

(ُُّ) محمد سيد طنطاكم،

صِٖ .كأنظر :عبد الستار الييتي ،الحوار  ...الذات

كأنظر :كمحمد سيد طنطاكم ،أدب الحوار في اإلمالم،

صِٔ.

(ُُٔ) محمد سيد طنطاكم،
صِٔ.

أدب الحوار في اإلمالم ،

أدب الحوار في اإلمالم ،

واآلخر ،صْٕ.

(ُِّ) محمد بف محمد الغزالى ،إحياء عموم الدين  ،ج ُ،
صْْ .كأنظر :األصفياني ،محاضرات األدباء
ومحاورات الشعراء والبمغاء ،جُ ،صَُُ.

اإلسوم ،
ـ
طفطاكم ،أدب الحـوار في
(ُُٕ) محمد سيد ػ

صِّ .كعبد العزيز الخياط ،أدب الحوار ،صْْ.

(ُُٖ) عبد العزيز الخياط ،أدب الحوار  ،ص ْْ .كأنظر:
عبد الستار الييتي ،الحوار ...الذات واآلخر  ،ص ٕٔ.

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)1ه 2007/م
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