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جاء اإلسالم ليعزز التواصل بين المجتمعات بإقرار األصل الواحد الذي انبثقت 
عنه البشرية جمعاء، وما دام أن األصل الخلقي مشترك فال تفاضل بين الناس 
إال بالتقوى والتي تتمثل في معرفة الحق واتباعه. وتعزيًزا للتواصل بين األمم 
الحضارات  أرقى  في  مثياًل  لها  تجد  تكاد  ال  حضارية،  قيًما  اإلسالم  أرسى 
األفكار  تباين  المشتركة رغم  القواسم  في  التعاون  إلى  اإلسالم  فدعا  البشرية. 
والمبادئ فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمٍة سواٍء بيننا وبينكم أال 
نعبد إال هللا وال نشرك به شيًئا وال يتخذ بعضنا بعًضا أرباًبا من دون هللا فإن 
تولوا فقولوا اشهدوا بأّنا مسلمون )آل عمران: 64(. ودعا اإلسالم إلى حرية 
الناس في اعتناق الدين الذي يرتضونه دون إكراه، قال تعالى: ال إكراه في 

الدين قد تبّين الرشد من الغّي )البقرة: 256(.

ومن هنا ندرك أهمية التواصل الحضاري الذي يستهدف تعزيز التعاون الدولي 
من أجل الصالح العام للبشرية. فالقواسم المشتركة بين الناس والشعوب كثيرة، 
رغم اختالف الثقافات والسياسات، لكن الجميع يعيش على نفس الكوكب الذي 
وهذا  يدور حولهم،  بما  الجميع  يتأثر  قرية صغيرة،  إلى  اليوم  العولمة  حولته 
يستدعي التواصل والتعاون. وال شك أن موضوع »التواصل الحضاري« ُيعد 
من المواضيع التي تحتاج للُمدارسة العلمية الجادة والمنصفة، وذلك من أجل 
دعم يبني خطاًبا معرفًيا جديًدا يتسع لمعرفة الهويات الثقافية المختلفة باعتبارها 

مساهمات في تراث اإلنسانية.

إن الرساالت السماوية جميعها أساس تكوينها هي الرساالت اإلنسانية، والبصمة 
اإلنساني،  المجتمع  في  كأساس  اإلنسان  وتعامل  بل  فيها.  واضحة  اإلنسانية 

مقدمة
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الكريم  القرآن  أقر  ولقد  وتصوراته.  ومعتقداته،  أفكاره،  عن  النظر  بغض 
المبادئ والشروط األساسية الواجب توفرها في جميع  النبوية العطرة  والسنة 
العالقات اإلنسانية. وجاء اإلسالم لتأصيل فكرة العالقات البشرية على أسس 
إنسانية محكمة، وضوابط شرعية رصينة وثابتة، بغض النظر عن دين اإلنسان 

ومذهبه، وجنسه، ولغته، ولونه )محمد، 2015( )الماص، 2003(.

ولم يقتصر دور اإلسالم على الدعوة النظرية إلى قيم التواصل الحضاري، بل 
طبق ذلك على أرض الواقع، في عالقاته مع األمم األخرى سواًء في زمن السلم 
أو الحرب. فعن ابن عمر، قال: كتب عمر إلى أمراء األجناد أن ال تقتلوا امرأة، 
وال صبًيا -مصنف ابن أبي شيبة )383/12(. ولما شكا أهل سمرقند إلى عمر 
المسلم  الجيش  كثير، 1988(، دخول  )ابن  العزيز )رضي هللا عنه(  بن عبد 
لبالدهم عنوًة دون تخييرهم ثالثة أيام. أمر عمر القاضي بالجلوس لهم، والذي 
حكم بخروج الجيش اإلسالمي من بالدهم فرفضوا ذلك وقبلوا ببقائه لما عرفوا 
عدل اإلسالم )الطبري، 1995(. وإنصاف عمر بن الخطاب )رضي هللا عنه( 
للقبطي المصري من ابن عمرو بن العاص )رضي هللا عنه( مشهورة. واألدلة 
التاريخية أكثر من أن تحصى على عدل اإلسالم واحترامه لألمم األخرى )بو 

خمسين، 2006(. 

ويهدف هذا الكتيب إلى إبراز مفاهيم التواصل الحضاري من منظور إسالمي، 
المختلفة، من خالل رؤية  في دعم مناهج الحضارات  مهماً  باعتباره عنصراً 
وتؤمن  المؤهل،  السوي  الحضاري  اإلنسان  تقصد  كونية  استراتيجية  إنسانية 
استراتيجياً يصل باإلنسانية إلى  بحوار الحضارات وتواصلها باعتباره خياراً 
االستقرار في سبيل تعزيز مكامن االحترام للتنوع الثقافي البَناء، وتقوية سبل 
التفاهم بين الشعوب والدول، وإرساء منهج ثابت لتربية األجيال، كذلك صناعة 

أسس جديدة قوية وراسخة تعزز من التعاون اإلنساني في عالمنا المعاصر.
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التواصل في اللغة من وصل الشيء بالشيء، يصله وصاًل وصلة. والوصل ضد 
الهجران وهو خالف الفصل، والتواصل ضد التصارم )ابن منظور، )د.ت(. 
التواصل هو عملية  أن  اعتبار  والتوصل، على  االتصال  بين  التفريق  ويمكن 
اتصال دائمة ومستمرة. وتأخذ العالقة اإلنسانية بين المتواصلين في االعتبار، 
بحيث يعمل هذا االتصال على تعميق هذه العالقة وتنقيتها من عوامل الضعف. 
أما االتصال يعني توديه رسالة من طرف آلخر دون تلقي أي رد عليها، كما هو 
الحال في المحاضرات أو الخطب. بينما التواصل يعني الرد على المحاضرين 

واألئمة والرؤساء.

وتعرف الحضارة بالجهود التي يقوم بها اإلنسان من أجل تحسين حياته وتحقيق 
قدمه  ما  بكل  فتعرف  اإلسالمية  الحضارة  اما  المجاالت.  جميع  في  األفضل 
اإلسالم للمجتمع البشري من قيٍم ومبادئ وقواعد ساعدت على الرفع من شأنه 
السعادة  تحقيق  إلى  اإلسالمية  الحضارة  وتهدف  الجوانب.  جميع  في  وتقّدمه 
الروحية للبشر كافًة وتعمير األرض وتنميتها وفقاً لشريعة هللا تعالى، مصداقاً 

َن األَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها )هود: 61(. لقوله عّز وجّل: ُهَو أَْنَشأَُكم مِّ

الحياة  من  نمط  بأنها   ،)1988 خلدون،  )ابن  الحضارة  خلدون  ابن  ويعرف 
المستقرة، يقتضي العيش فيها فنوًنا من العلم والعمل والصناعة وإدارة شئون 
الحياة وأسباب الرفاهية. وتعبر عن قمة التقدم اإلنساني، وقد تصل الحضارة 
بعد تقدم مذهل إلى حالة من الترف يعقبه فساد، فتنزلق رويًدا رويًدا حتى تصل 

إلى السفح، فهي غاية العمران ونهاية عمره ومؤذنة بفساده.

التي يدرك اإلنسان ثمارها بحواسه،  المادية  الجوانب  وترتكز الحضارة على 

مفهوم الحضارة اإلسامية
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أساس  على  الناس  بين  التمييز  دون  معنى  من  اإلنسانية  تحمله  ما  كل  وعلى 
اللغة أو الجنس أو الوطن. وُيعرف التواصل الحضاري في مضمونه الفكري 
والثقافي، بأنه إقامة الجسور بين الثقافات والحضارات من خالل تقوية الروابط 
بين  يكون  إنما  هو  حيث  من  التواصل  أن  باعتبار  الشعوب  بين  تجمع  التي 
عن  المشترك  وبالبحث  اآلراء  ومناقشة  األفكار،  بتبادل  والجماعات  األفراد، 
الحلول، للمشاكل القائمة التي تعاني منها الشعوب واألمم )التويجري، 2010(.
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تتنّوع مصادر الحضارة اإلسالمية، ولكنها ترتكّز بالمرتبة األولى على المصادر 
الرئيسة التالية )سعد الدين، ٢٠١٣( )لمقدم، ٢٠١٤(: 

للتشريع  الكريم فهو المصدر األول  القرآن  في:  الدين اإلسالمي، متمثالً    -
الذي يسير عليه أفراد الحضارة اإلسالمية أينما وجدوا وفي أي وقٍت. فهو 

شامل ومتوازن وينّظم حياة المسلمين من جميع الجوانب. 

هللا  صلى  محمد  النبي  عن  ورد  ما  كل  وهي  الشريفة:  النبوية  السنة   -
المدونات  من  المكتوبة  المصادر  تقريٍر.  أو  قوٍل  أو  ِفعٍل  من  وسلّم  عليه 

والمخطوطات وغيرها. 

المصادر األثرية: التي تركها المسلمون في قديم الزمان خلفهم مثل المساجد   -
والمكتبات. 

اللغة العربية: اللغة التي نزل فيها القرآن الكريم، ولغة سيدنا محمد صلى   -
هللا عليه وسلّم. 

مصادر الحضارة اإلسامية
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إن األمة اإلسالمية تؤمن التي تؤمن بهذا الدين تتصف بوصف الوسطية، 
استيعاب  أهمية  تنبثق  المتسامح  المبدأ  األمم، ومن هذا  بين  واالعتدال من 
مع  المجتمعات،  على  الكامل  واالنفتاح  الثقافات،  على  واالطالع  اآلخر، 
احترام الدين والثقافة والمجتمع، وعدم التعّدي على الحريات، من هنا انبثقت 
الحضاري،  التواصل  مبادئ  بإرساء  اإلسالمي  المجتمع  يقوم  أن  أهمية 
ومبادئ االتصال مع اآلخرين، وإرساء مبدأ التعايش والتسامح، وتضمين 

القيم اإلنسانية والحضارية في السلوك.

والتواصل الحضاري كذلك هو تبادل الثقافات الرئيسة أو فروعها، واتساقها. 
واالتصال إما أن يتم أفقًيا بحيث يتم بين ثقافات متزامنة، أو بين أقاليم ثقافية 
معينة. وقد يكون تواصاًل رأسًيا يتم بين األجيال المتعاقبة لثقافٍة ما، أو بين 

فئاتها، أو طبقاتها المتراتبة اجتماعًيا )شنى، 2018(.

للحضارة.  العميق  بالمفهوم  حضاري  سلوك  هو  الحضاري  والتواصل 
والعالم اليوم في أشد الحاجة إلى هذه األنماط من السلوكيات والممارسات 
المتحضرة التي من شأنها أن تخفف من أجواء التوتر وتفتح المجال أمام 
تعزيز التعاون الدولي عن طريق حوار الثقافات وتحالف الحضارات تدعيماً 
لالندماج والتناغم  الثقافات اإلنسانية وتحقيقاً  العالمي؛ بهدف تالقح  للسالم 

االجتماعي عن طريق تبادل معرفي وتقني )حاتم، 2019(.

وفي هذا العصر تتزايد العالقات اإلنسانية أكثر من غيرها من العصور، 
إصالح  أهمية  إلى  يستدعي  ما  واالجتماعي،  الثقافي  االنفتاح  بسبب  ذلك 
المواطن المتعايش مع هذا المجتمع اإلنساني، ألن الدين اإلسالمي دعا في 

التواصل الحضاري من منظور إسامي
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آيات كثيرة إلى إرساء مبادئ األخوة والعالقة مع اآلخر، من خالل تحقيق 
مبدأ الحوار، مما يجعل ذلك يسود المجتمع باألمن واالطمئنان، مما ًيثمر 

ذلك بنشر السالم بين جميع المجتمعات اإلنسانية.

النصارى  فيها بعض  العربية وقد كان يعيش  الجزيرة  وظهر اإلسالم في 
الذين سماهم هللا تعالى في القرآن الكريم باسم )أهل الكتاب(. فأهل الكتاب 
أتباع  من  باعتبارهم  والنصارى،  اليهود  على  اإلسالم  في  يطلق  اسم  هو 
على  السابقين  األنبياء  اتبعوا  الذين  وهم  األصنام.  تعبد  ال  التي  الديانات 
سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم )عبد الرحمن، 2007(. وقد أكد القرآن 
الكريم ضرورة عدم القتال أو الصدام مع أهل الكتاب ما لم يعتدوا، وعدم 
إكراههم في الدين، ودعانا إلى مجادلتهم بالتي هي أحسن إال من ظلم منهم، 
الذين ظلموا  بالتي هي أحسن إال  الكتاب إال  قال تعالى: ﴿وال تجدلوا أهل 
إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن  إلينا وأُنزل  أُنزل  بالذي  آمّنا  منهم وقولوا 
إلهنا واحد من حيث األصل )صدار،  )العنكبوت: 46(، أي  له مسلمون﴾ 

2013( )ابن عامر، 2011(.

ومنهج القرآن الكريم يؤكد على المسلمين أن البشرية مدعومة 
بأمر ربها إلى التعارف والتعايش وفق القيم، والمعايير التي 
وضعها اإلسالم ألمن واستقرار المجتمعات اإلنسانية، وهي 
التي تطالب  بتعاليم اإلسالم،  الناس  تتعامل مع غيرها من 
األرض،  في  العباد  مصالح  تحقيق  إلى  بالسعي  المسلمين 
وأعراقهم،  أجناسهم،  اختالف  على  لهم  المنافع  وجلب 

وأديانهم، وألوانهم )شنى، 2018( )محمد، 2015(.
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من جانب آخر فإن الشرق األوسط هو مهد الحضارة اإلنسانية القديمة، حيث 
نشأ فيه اثنتان من الحضارات األربع القديمة، وهما: حضارة مصر القديمة، 
اليهودية،  وهي:  الثالثة،  السماوية  األديان  فيه  وظهرت  النهرين.  وحضارة 
السومرية،  الثقافات،  محل  ــان  األدي تلك  حلّت  وقد  واإلســالم.  والمسيحية، 
إلى اإليمان  تلك األديان  واآلشورية، والفرعونية، والحيثية، وغيرها. ودعت 
والقيم الحميدة، وحافظ كل منها على حيويتها لالستمرار في التطور، وشكلت 
نظاًما حضارًيا أحدث أثًرا عظيًما في فكر الناس وعقائدهم وتصرفاتهم )سعد، 
2017(. وظهر الدين اإلسالمي في القرن السابع الميالدي، وقام النبي صلى 
هللا عليه وسلم بنشر الدعوة في شبه الجزيرة العربية منذ عام 610 م، حتى 
قضى على عبادة األصنام عام 630 م، وأسس نظام حكم في المدينة المنورة 

يقوم على الدمج بين الدين والسياسة )ليه، 2018( )تاج الدين، 2015(.

ونشأ النظام الحضاري اإلسالمي خالل مدة طويلة، منذ القرن السابع الميالدي، 
حتى منتصف القرن الثالث عشر الميالدي، مروًرا بالعصر األموي، ثم العصر 
العباسي. وُيعد هذان العصران من أكثر العصور ازدهاًرا وقوة )زناتي، ٢٠١١(. 

كما أن هناك ثالثة أسس رئيسة نشأ عليها النظام الحضاري اإلسالمي:

الشعر  على  يقوم  الذي  واألدب  وسماتها،  بخصائصها،  العربية  اللغة  أوالً:  
بشكٍل رئيس، وكذلك الفنون التي تقوم على الموسيقى.

والعلوم  كالفلسفة  معها،  واالندماج  األجنبية،  الثقافات  على  االنفتاح  ثانًيا: 
واألدب  والتاريخ  الروماني،  والقانون  والسياسية  اليونانية،  الطبيعية 
والفنون الفارسية، والرياضيات والفلك والطب والفلسفة الدينية الهندية، 

واالختراعات األربعة الصينية، وغيرها.

ثالًثا:  ظهور علوم القرآن والسنة النبوية، وكما نعلم أن الحضارة اإلسالمية 
مًعا،  واإلسالمي  العربي  الحكم  بين  تجمع  التي  الدولة  نموذج  هي 
عليها،  وأضافت  وطورتها،  وحفظتها،  األجنبية،  المعرفة  واكتسبت 
لتصبح واحدًة من أعظم األنظمة الحضارية في العالم )صدار، 2013( 
الحضارة اإلسالمية  )الجابري، 2007(. وقد وصفت  )كبة، 2015( 
بـ )نظام حضاري(، ألنها قامت على أسس علمية عظيمة ومتكاملة، 
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خصوًصا أنها تتضمن العلوم الطبيعية، والرياضيات، والفلك، والطب، 
العلوم  وأيًضا  الطبيعية،  العلوم  من  وغيرها  والفيزياء،  والكيمياء، 
وعلم  المنطق  وعلم  الدينية،  والفلسفة  الطبيعية،  والفلسفة  اإلنسانية، 
النظريات، وعلم التاريخ، وعلم الجغرافيا، وعلم اللغة، واألدب والفنون، 
وغيرها )سليمان، 2008(. ومن ضمن تلك العلوم كانت علوم الدين 
األكثر بروًزا وتقدًما، حيث تضمنت: علوم القرآن، وعلم التفسير، وعلم 
الحديث، وعلم الكالم، وعلم الشريعة، وعلم التجويد، وغيرها من فروع 

العلوم الدينية )الزميع، 1996(.

له  اإلسالمي  الحضاري  النظام  أن  نرى  التاريخ  نظر  وجهة  ومن 
إسهامات بارزة في تقدم المجتمع اإلسالمي. لقد مزج بين ثقافات الشرق 
تطور  في  السبق  له  وكان  ازدهــاًرا،  أكثر  وجعلها  وطورها  والغرب، 
العلوم، والثقافات في زمن العصر القديم، حتى اقتراب العصر الحديث، 
وساعد على االنتقال بين العصرين، وأحدث أثًرا عميًقا في تقدم ثقافات 
الحضاري  النظام  قّدم  وببساطة  والصين.  وأوروبــا،  إفريقيا،  شعوب 
اإلسالمي للمجتمع الدولي، إنتاجات عامة تستحق االهتمام، ولها الفضل 
في التواصل بين ثقافات الشرق والغرب، ونشرها )العفراوي، 2011( 

)الرازي، 1985(.

إن الحضارة في المفهوم اإلسالمي تعني تحقيق المشيئة اإللهية في عمارة 
األرض، وبذلك يحقق اإلنسان ذاته بوصفه خليفة هلل في األرض، مادًيا، 
ومعنوًيا. نجد أن سيطرة اإلنسان على قوة الطبيعة ال تكفي وحدها لبناء 
الداخلية  نوازعه  على  سيطرته  ذلك  إلى  ينضم  أن  بد  ال  بل  الحضارة، 
وأهوائه وشهواته، حتى تكون منضبطة بالقيم الدينية، والعقلية، واألخالقية، 
والجمالية، وبذلك تتّم عمارة األرض كما أراد هللا، وبذلك يكون اإلنسان 
في صلة مستمرة باهلل خالق الكون، تصحح له دائًما مساره على األرض 
حتى ال يضّل الطريق، فيظن أنه سيد هذا الكون، مع أن دوره ال يعدو أن 
يكون سيًدا في هذا الكون، وهذا هو معنى خالفته في األرض )الراشد، 
أنها  الدين، 2005(. وإن مّما تميزت به رسالة اإلسالم  2010( )بهاء 
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عبده  على  الفرقان  نزل  الذي  تبارك  تعالى:  قال  األنام  لجميع  جاءت 
ليكون للعالمين نذيًرا )الفرقان: 1( )علوان، 1984(. وقال صلى هللا 
كلها  لألمم  وبعثت  خاصة،  أممهم  إلى  قبلي  األنبياء  »بعث  وسلم:  عليه 
عامة« )أحمد، 2012(. ومن هنا جاءت رسالة اإلسالم لتكون الرسالة 
الديانات  الصلة عن  ليس مقطوع  أن اإلسالم  ذلك  إلى  الخاتمة، يضاف 

السماوية التي قبله، بل هو امتداد لها.

ولقد بدأ اإلخاء اإلسالمي كرابطة بين معتنقي هذا الدين منذ العهد الملكي، 
تدفع  الوجدانية  المشاركة  وكانت  األدنى  بالحد  مفروضة  الزكاة  فكانت 
األثرياء ليحرروا اإلماء، والرقيق الذي قبلوا باإلٍسالم ديًنا، ومحمد صلى 
هللا عليه وسلم نبًيا ورسواًل، ورفضوا عبادة األصنام، وآمنوا باهلل الواحد 
التي تّحلت بها الجماعة اإلسالمية في مكة خيبت كل  األحد. والصالبة 
آمال القرشيين ومساوماتهم، ومغرياتهم، وألوان تعذيبهم. فلما كان العهد 
المدني وقد أعلن اإلسالم المساواة بين جميع أبنائه، كان ال بد من إظهار 
المجتمع  وخاصية  الدعوة،  طبيعة  يظهر  عملي  أسلوب  في  المعنى  هذا 
الجديد. ذلك المجتمع الذي يتألف من غرباء هم المهاجرون، وأصحاب 
الديار وهم األوس والخزرج. وبقاء األشخاص هكذا في هياكل وقوالب 
يريده اإلسالم، وال  الذي  المعنى  القديمة، ال يعطي  القبلية  وصفية تشبه 
للمجتمع  وسلم  عليه  ورسوله صلى هللا  يريدها هللا  التي  الصورة  يحقق 
)العفراوي،  اآلتي  في  تتمحّور  اإلسالمية  اإلخاء  عملية  فكانت  المسلم. 

2011( )ابن خلدون، 1988(  )عبدالرحمن، 2007(: 

لم يعد هناك وصف لجانب من أبناء المتجمع باألوس، أو الخزرج فسموا  أ.  
جميًعا باألنصار.

المهاجرات لم يعد لهم بقاء مستقل كغرباء فأدمج رسول هللا صلى هللا عليه  ب.  
وسلم المهاجرين مع األنصار، فكان هناك التقبل الوجداني بينهم.
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يتضح لنا اآلتي: 

أن للحضارة جانبان من مظاهر الرقي، أحدهما مادي واآلخر معنوّي.  -

اإلنسان هو العنصر الفاعل اإليجابي في العملية الحضارية، لذلك اهتم به    -
اإلسالم.

تمتاز الحضارة اإلسالمية على غيرها بعدة أمور، أهمها: االلتزام بإحقاق    -
الحق، وإبطال الباطل، والحث على الخير، والنهي عن الشر. إلى جانب 
اشتمال الحضارة اإلسالمية على العالمية، والشمول، والمثالية، والواقعية.

تميزت سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم، في منهج فريد في التواصل    -
الحضاري مع الناس، وهو منهج رفيع، وواضح، ومتحّضر.

عليه  الرسول صلى هللا  في سيرة  الحضاري  التواصل  أهم وسائل  من    -
الرسول صلى هللا عليه وسلم،  فيه  ألغى  الذي  اإلخاء اإلسالمي  وسلم، 
واإليمان،  باألخوة،  وأبدلها  العصبية،  والنعرات  الجاهلية  دعاوي  كل 

والعقيدة.

الرفق والعطاء من خصال سيد األنام محمد صلى هللا عليه وسلم، فقد كان    -
رفيًقا رحيماً بالناس عطوًفا عليهم، كريًما جواًدا.

ومن تواصل الرسول صلى هللا عليه وسلم الحضاري حكمته وبعد نظره    -
إرسال  في  والسالم  الصالة  عليه  حرصه  ذلك  الدعوة.  تبليغ  في  ولطفه 
الرسائل، والرسل، واستقبال الوفود، والبعوث، إلى جانب الصلح، واألمان 

لمن يستحق ذلك.

الجهاد في سبيل هللا يحمل في طياته قيم حضارية، وُمثل عليا، وبواعث    -
سامية، ألن الجهاد وسيلة لنشر اإلسالم، ودعوى الناس. 

استخدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السبل والوسائل، من أجل إيصال    -
الشخصي،  باالتصال  إما  وذلك  الناس.  جميع  إلى  تعالى  هللا  دعوى 
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والعرض الجماعي، في السفر، والحضر، وبنفسه وأتباعه، وبالمشابهة، 
والخطاب.

ومن تواصله الحضاري عليه الصالة والسالم الحوار مع غير المسلمين،    -
اإلسالم  وذلك ألجل عرض  نصارى.  أو  يهود  أو  مشركين  كانوا  سواًء 
بصورة واضحة، وإزالة الشبهات حوله، بأسلوب علمي رفيع، يعتمد على 

الدليل والبرهان.

مفيدة تصله  يترك سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم، وسيلة  لم  وهكذا، 
بالناس، إال وصلها، وال حجة إال كشفها، وال معرفة إال وضحها عليه 

الصالة والسالم.
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والحضارات  اإلسالمية  الحضارة  بين  ما  الحضاري  للتواصل  ضوابط  هناك 
األخرى، موضحة كاآلتي:

تطبيق المجتمع اإلسالمي لمنهج التواصل الحضاري بينه وبين المجتمعات   -
األخرى، من خالل احترام ثقافات وحريات الحضارات األخرى.

احترام المجتمع اإلسالمي للخصوصيات الثقافية لكل الحضارات المجاورة،   -
وعدم السماح بهيمنة ثقافة على األخرى، بمنطق القوة واالستكبار.

القضايا  في  الحضارات،  من  وغيرها  اإلٍسالمية  الحضارة  بين  التعاون   -
المشتركة التي تهم اإلنسانية.

الحضارة اإلسالمية والحضارات األخرى،  بين  القدم  الثقافي منذ  التبادل   -
دون المّس بالثوابت الدينية.

السماح بنشر العلوم اإلنسانية، وعدم حكرها على الحضارة اإلسالمية.   -

ضوابط التواصل الحضاري
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مع  وتواصلها  اإلسالمية،  الحضارات  عمق  مدى  نفهم  وحتى  عام  وبشكٍل 
المجتمعات المتعددة، علينا أن نرى األثر الذي أوجده اإلسالم في تلك المجتمعات، 
منذ القدم، وحتى اآلن. وأبرز هذه اآلثار، هي كاآلتي )العمر، 2016( )لمقدم، 

2014( )الزميع، 1996( )الطبري، 1995( )بهاء الدين، 2005(: 

المجاالت الّدينّية: إّن اإلصالحات الّدينّية الّتي حدثت في أوروبا قد تأّثرت   -
بشكٍل كبيٍر بمبادئ الحضارة اإلسالمّية. وذلك بسبب الفتوحات اإلسالمّية 
في جميع أنحاء العالم، فزال الخصام المذهبي، وأُعلن عن تفّرد اإلنسان 

بعبادته وتواصله مع خالقه. 

مجال الفلك: لقد عرف المسلمون شكل األرض- كروّيتها- وكذلك عرفوا   -
كيف تدور األرض، إضافًة إلى معرفتهم لحركة األجرام الّسماوّية. 

يكتشفون  فكانوا  الّطب،  مجال  في  المسلمون  العلماء  تمّيز  الّطب:  مجال   -
)القانون(، وكذلك كتاب  ابن سينا  الكتب. ونرى ذلك في كتاب  ويؤلفون 
الحاوي ألبو بكر الّرازي. وقد اهتّم الغرب بهذه الكتب، وقاموا بترجمتها 

إلى الالتينّية، وأصبحت ُتدّرس في جامعاتهم. 

مجال األدب: هنالك العديد من اإلنجازات الحضارّية للمسلمين في مجال   -
األدب، كتأّثر الحضارات األخرى باألدب العربي اإلسالمي. فنرى مدى 
تأّثرهم بروايات األدباء المسلمين، ويرى بعض الّنقاد أّن رسالة الغفران 
ألبي العالء المعّري قد تأّثر بها الكاتب دانتي عند كتابته للقّصة اإللهّية. 
وقد أخذ األوروبّيون من المسلمين الّتخيالت في األدب، وكذلك المجاز وما 
ُيعرف بأدب الحماسة والفروسّية. ونذكر أيضاً حكايات الّصباحات العشرة 

الّتي كتبها بوكاشيو، وهي تشبه أيضاً كتاب ألف ليلة وليلة.

الغربيين  الباحثين  الكثير من  أّن  الفلسفة  في مجال  نرى  الفلسفة:  مجال   -
قد  لوثر في حركاته اإلصالحّية  إّن  المسلمين، حّتى  بالفالسفة  تأّثروا  قد 
تأّثر بما قرأه من كتٍب للعلماء المسلمين من أمور العقيدة والوحي، وكذلك 
الفالسفة العرب، وقد اعتمدت الكثير من الجامعات األوروبّية على ما كتبه 

الفالسفة المسلمون. 
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الفقهّية للحضارة اإلسالمّية أكبر  -  مجال الّتشريع: إّن لمجموعة األحكام 
األثر في القوانين المشّرعة في ذلك الوقت في أوروبا. ففي عهد نابليون، 
ُترجمت كتب اإلمام المالكي الفقهّية إلى اللغة الفرنسّية. وقد كان )كتاب 
بن  خليل  العالم  كتاب  أّن  كما  فرنسا،  في  المدني  القانون  أساس  خليل( 
إسحاق بن يعقوب )المختصر في الفقه( من ضمن الكتب الفقهّية المترجمة 

إلى الفرنسّية. 

مجال الّرياضيات: ظهرت العديد من الوثائق الّتي تؤّكد أّن بعض العلوم   -
الحديثة هي ذات أصول عربّية. ومن هذه العلوم علم الجبر، هذا العلم الّذي 

يعود الفضل بظهوره إلى العالم المسلم محمد بن يوسف الخوارزمي. 

نماذج  وأبدعت  بالعمارة  اإلسالمية  الحضارة  اهتّمت  لقد  العمارة:  مجال   -
تكامل  على  المسلم  المعماري  الزمن. حيث حرص  عبر  خالدة  معمارية 
في  العمرانية  اآلثار  وتشهد  وجمالها.  عناصره  وتناسق  المبنى  وظيفة 
والرياضيات،  الهندسة،  في  مهندسيها  تعّمق  على  اإلسالمية  الحضارة 
والميكانيكا. ومن أهم إسهامات المعماريين المسلمين، تقنية القباب، حيث 
استخدام  تطّور  كما  معّقدة.  حسابات  ذات  ضخمة  قباٍب  بناء  استطاعوا 
كما  الفرس.  حذوة  قوس  ابتدعوا  حيث  المسلمين،  أيدي  علي  األقواس 
بيئية  بوظيفة  امتازت  التي  والمشربيات  المقرنصات،  عنصر  ابتدعوا 
تمّثلت بتخفيف حّدة الشمس، ووظيفة اجتماعية تمثلت بحفظ الخصوصية. 

وال بد أن يقوم التواصل الحضاري إذا أُريد له النجاح واإلثمار، على منهج علمي 
أساسه عدد من الضوابط واآلليات المنبثقة من الفكر اإلسالمي، وهي كاآلتي )عبد 

الرحمن، ٢٠٠٧( )لمقدم، ٢٠١٤(  )الرازي، ١٩٨٥( )الماص، ٢٠٠٣(: 

 األساس المرجعي: 

والتسامح  واالنفتاح  التواصل  إلى  الداعية  اإلسالمية  الثقافة  وقيم  تعاليم  إن 
والحرية والتعددية الدينية، المؤكدة على وحدة األصل اإلنساني، قال تعالى: يا 
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفٍس واحدة )سورة النساء:1(، والمبينة 
للحكمة الربانية، من وحدة األصل إلى التعدد والتنوع وهي: التقارب والتواصل 
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والتعارف، والنافية لمشاعر الكره لآلخر وعدم االعتراف به ثقافًيأ، والداعية 
اإلسالمية  الذات،  بهوية  الواعي  التمسك  أهمية  إلى  الوقت  نفس  وفي  كذلك 

والحضارية، دون االندماج التام في اآلخر.

 األساس األخالقي )الروح العلمية(:

العلمية،  والروح  األخالقية،  باألسس  شديد  بشكل  تلتزم  اإلسالمية  الحضارة  إن 
دراسة حضارة  في  دقيق،  وتحٍر  وأمانة علمية  وإنصاف وحياد  من موضوعية 
اآلخر، والتواصل معه، والكتابة عن مكوناته الدينية والثقافية والعلمية. ويظهر 
ذلك في فكر علمائها، الذين يعتمدون على الفكر االستقرائي النقدي، عن الكتابة 
عن األديان واألفكار والحضارات األخرى، مما يؤدي إلى االنفتاح العلمي على 
العلماء، واالهتمام بالصدق واألمانة وااللتزام بهما،  الثقافات المختلفة، واحترام 
عند الحديث عن ثقافات اآلخر، والموضوعية واإلنصاف. وال شك 
أن التمسك بهما ضرورة من ضرورات نجاح التواصل الحضاري 
مع اآلخر القائم على أساس علمي، إلى جانب تحّري الدقة والتوثيق 
خالل جمع الكتب، والمواد العلمية، وتناولها من مصادرها األصلية، 

والصبر على المصاعب في سبيل ذلك.

فإن  اآلخــر،  مع  للتواصل  المحددة  اإلسالمية  األسس  عن  أما 
أتباعه  تربية  إلى  مبادئه وتعاليمه  دين يسعى من خالل  اإلسالم 
على التسامح مع أتباع األديان والثقافات. ونحن مطالبون أخالقياً 
ودينياً أن نكون متسامحين مع كل البشر، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية 
والثقافية والدينية واآليديولوجية. وال يكتفي اإلسالم بتعليم أتباعه هذا التسامح 
بل  اإلنساني،  للمجتمع  الضروري  السالم  شروط  من  شرطاً  بوصفه  الشامل 
يحترم ثقافته وعقيدته وخصوصياته الحضارية. وخير وصف يمكن أن نطلقه 
على هذا التسامح، أنه تسامح إيجابي وليس تسامحاً حيادياً، وفي هذا يقول القرآن 
الكريم : ﴿ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
)الممتحنة: 8( )زقزوق،  المقسطين﴾  إن هللا يحب  إليهم  تبروهم وتقسطوا  أن 
2003(. ويذكرنا هللا سبحانه وتعالى بضرورة التسامح كعامل أساسي للتعايش 
مع مختلف أطياف المجتمعات والشعوب، فقد قال تعالى: فبما رحمة من هللا 

  يعتبر التسامح 
عامل أساسي 
للتعايش مع مختلف 
أطياف المجتمعات 

والشعوب 
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لنت لهم ولو كنت فَظا غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على هللا إن هللا يحب المتوكلين )آل 

عمران: 159(.

إن االستقراء التاريخي للثقافة العربية واإلسالمية يلحظ فيها الدينامية والمرونة 
وعدم االنغالق على اآلخر. فمنذ عصر ما قبل اإلسالم، وما تلته من عصور 
حتى العصر الحاضر، فما وفد من الثقافة على أرض العرب والمسلمين من 
ذواتهم  في  وطوعوه  وحضارتهم  العرب  بثقافة  اختلط  قد  المجاورة  الشعوب 
الثقافية ولم يعدوه ثقافة عدائية. بل عرفوا عملية التواصل الحضاري فيما ال 
»األنا«.  تضخيم  عن  وابتعدوا  واإلسالمية  العربية  وثقافتهم  يمس حضارتهم 
وذلك، ألنهم أدركوا أن الحضارة والثقافة عمليتان اشتركت الشعوب جميعها 
في إبداعهما. فهما عمليتان دائريتان تمر بهما الشعوب، والمجتمعات في مركز 

واحد، هو السعي لتقدم االنسان، وأنسنته )كبة، 2015(.

الدين  لبناء العالقات اإلنسانية، ومن وجهة نظر  وهناك أسس حددها اإلسالم 
اإلسالمي ينبغي أن تبنى العالقات اإلنسانية على المبادئ والقيم األخالقية، وأن 
تكون موثقة ومعلنة وشاملة ومتكاملة. وأال تقتصر على جانب وتهمل جانبا آخر 

من جوانب وركائز العالقات اإلنسانية )ورنيقي، 2010( )ياسين، 2018(:

التكريم: حيث يشمل تكريم اإلنسان بالعقل، واألخالق، والفضائل، وصيانة   -
كل حقوقه. ويشمل كل إنسان بغّض النظر عن جنسه، أو لونه، أو دينه، 

أو عقيدته )الرحيلي، 2009(.

التعارف: يؤكد القرآن على انقسام البشر إلى مجموعات قومية تشكلت منها   -
التعارف،  من  جو  خلق  هو  التنوع  هذا  من  الهدف  وأن  والشعوب.  القبائل 
والتفاهم بينهم، فالمسلم يعيش في أسرة كبيرة، ويؤمن بمبدأ الوحدة اإلنسانية 

)الرحيلي، 2009(.

التعاون والتكافل: أكد اإلسالم على أهمية التعاون، والتكافل، وإفشاء روح   -
المحبة بين أفراد المجتمع اإلنساني كلهم. وكان تأكيد اإلسالم على أهمية 
التعاون على الخير إشارًة إلى أهمية ذلك في صالح األفراد، والمجتمعات. 
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الجميع  بها  يلتزم  أن  تعاونية جماعية، ويجب  اإلنسانية عملية  فالعالقات 
)الدمرداش، 1980(.

التشريع  قواعد  ومن  عظيمة،  قاعدة  الناس  بين  العدل  إقامة  إن  العدالة:   -
اإلسالمي، تنظم العالقات والمعامالت اإلنسانية. والنظرة إلى العدل في 
المادية فحسب، ولكنها تشمل جميع جوانب  الحياة  اإلسالم، ال تقف عند 
المادية، والفكرية، والروحية، والسياسية، واالجتماعية، بل تشمل  الحياة 

الكون كله )الراشد، 2010(.

فرد  كل  إحساس  بشري  مجتمع  أي  بناء  أسس  ومن  المشترك:  الوجود   -
بالوجود المشترك. ووسيلة اإلسالم في إيقاظ ذلك اإلحساس أن جعل لكل 
فرد حرمة ُتراعى، وحًقا يوفيه، وفرض عليه إزاء غيره واجبات يقوم بها 

)ابن عمار، 2014(.

في  منهم  يكون  من  على  المسلمين  اإلسالم  يربي  والمسؤولية:  الرعاية   -
أهم  من  والمسئولية  الرعاية  ومبدأ  مسئوالً.  نفسه  وفي  ومجتمعه  أسرته 
)الحسن،   )2009 )بابلّي،  اإلنسانية  العالقات  عليها  تقوم  التي  المبادئ 

.)2014

حسن الجوار: الموقف اإلسالمي مع الجار واضًحا. فالتوصية على الجار   -
مبدأ إسالمي رفيع من مبادئ العالقات اإلنسانية )بابلّي، 2009(. 

واالجتماعية،  الفردية،  مستوياتها  بمختلف  اإلنسانية  القضايا  اإلسالم  وتناول 
واإلنسانية. ووضح الطرق التي إن اتبعها اإلنسان عاش في سالم، ووئام مع 
نفسه ومع اآلخرين مهما تعددت العقائد، واألجناس، واختلفت األفكار والبيئات 

)جباري، 2008( )عبد الرحمن، 2007(.

 وتلك األساليب والطرق ارتكزت على ما يلي:

المساواة في الكرامة اإلنسانية: وهذه الكرامة اإلنسانية العامة يستوي   -
فيها المسلم وغيره. ومتى أدرك اإلنسان أن غيره من الناس تربطه به 
للتعايش والتعاون المشترك لمواجهة  األخوة اإلنسانية، كان هذا أدعى 
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المشكالت التي تواجه الجنس البشري، ومنها المجاعات والفقر والتلوث 
 .)2010 )ورنيقي،  والحوار  الودية  بالطرق  الخالفات  وحل  البيئي، 
ويؤكد اإلسالم على كرامة اإلنسان وضرورة حفظها ألن اإلنسان خليفة 
هللا في األرض. وخالفة هللا مهمة تعكس أعلى مراتب التكريم اإللهي 
األرض  في  جاعل  اني  للمالئكة  ربك  قال  تعالى:﴿وإذ  لقوله  لإلنسان 
خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك قال إني أعلم ماال تعلمون﴾ )البقرة: 30(  )سليمان، 2008( 

)السماك، 2009(.

يكون  أن  وتعالى  سبحانه  اقتضت حكمة هللا  البشري:  والتنوع  التعددية   -
الناس أمًما وشعوًبا متعددة. فاإلسالم يقبل االختالف، فاألسباب التي تجمع 
التي تفرقهم. والحضارات ال تتصارع بل تتكامل  بين بني آدم أكثر من 

وتتفاعل )السماك، 2009(.

تقدير العقل اإلنساني: ما معنى أن يعيش اإلنسان بال عقل، هل سيشعر   -
ة الحياة أو حقيقة الوجود؟! فبالعقل عرف اإلنسان ربَّه وخالقه، وبالعقل  بلذَّ
استطاع اإلنسان أن ُيَميِّز ما ُيصلحه في الكون وما ُيفسده، فاخترع اآلالت 
رات الطبيعة التي  وابتكر الوسائل الجديدة التي ُتعينه على االستفادة من ُمَقدَّ
ف على أقربائه ومعارفه  حباها هللا له، وبالعقل استطاع اإلنسان أن يتعرَّ

وأهله، وبالتالي استطاع أن يتواصل معهم )ابن عمار، 2014(.
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ٌة للتواصل بين أبناء  فإذا كان العقل مشترًكا بين جميع البشر فإنَّه وسيلٌة مهمَّ
خير  التاريخ  وإنَّ  اآلخرين.  الشعوب عقول  احترمت  ما  إذا  جميًعا،  الشعوب 
شاهٍد على أنَّ المسلمين كانوا يحترمون عقول اآلخرين؛ فالحضارة اإلسالميَّة 
ام داعيًة إلى العزلة أو االنغالق الفكري، بل فتحت أبوابها  لم تكن يوًما من األيَّ
في  اإلسالميِّين  المفكِّرين  شعار  كان  فقد  األخرى.  للثقافات  مصراعيها  على 
القديم والحديث أنَّ الحكمة ضالَّة المؤمن، وأنَّ الحكمة تراث البشريَّة المشتَرك؛ 
وأنَّ  إنسان،  لإلنسان من حيث هو  ُوهب  العقل  اإلنسان. وألنَّ  أخو  فاإلنسان 
شرعة األنبياء والرسل واحدة؛ ألنَّها تدعو إلى الخير والبرِّ والعدل، وأنَّ المعرفة 
وإن كانت يونانيَّة عمدنا إلى ترجمتها وتحليلها وانتقاد ما فيها من زيف، والردِّ 
بعض  افتراض  في  م  وتحكُّ أحياًنا،  الحقِّ  وزيٍغ عن  أوهاٍم  من  شابها  ما  على 
الفروض الواهية والمصطلحات الجوفاء؛ لقلَّة بضاعة العلم يومئٍذ، وكلُّ ذلك ال 
ت الرحال  يحول دون انتقاء خير ما فيها وأصدقه، وإن كانت المعرفة صينيَّة ُشدَّ
إليها، وإن كانت في الغرب األوربِّي أو األميركي لم نتكبَّر عليها؛ فإنَّ ينابيع 
دها يدعو إلى التعاون بين جميع الثقافات، واالعتراف لكلِّ  َدة، وتعدُّ الفكر متعدِّ
ثقافٍة بما لها من فضل، فال نستبيح نقدها دون االعتراف لها بفضلها ومزاياها، 
الفكر،  ُتؤمن بحريَّة  أنَّها منهجيَّة، وأنَّها  المعاصرة  الغربيَّة  الثقافة  ومن مزايا 
وُحرمة الحريَّة وكرامتها؛ ألنَّ كلَّ ذلك من جوهر الكرامة اإلنسانيَّة التي ُنؤمن 

بها جميًعا)جباري، 2008( )السماك، 2009( )الكاساني، 1993(.

بين  ما  روحية  مكانة  ذو  حضاري،  ككيان  السابع  القرن  في  اإلسالم  ظهر 
بدأت  قرون،  عبر  مراحلها  امتدت  أحداث  من  ذلك  تال  وما  وأوروبا  افريقيا 
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بفتح الشام وباقتطاع جنوب المتوسط عن اإلمبراطورية الرومانية 
القسطنطينية، حيث جعلت غاية  وفتح  األندلس  واالستيالء على 
طريق  عن  االلتقاء  نقاط  عن  البحث  التواصل  هذا  من  اإلسالم 
المنطق والعقل )القاسمي، 1998(، والفهم للوصول إلى أرضية 
الغاية األخرى فهي  أما  المتبادلة.  المصالح  تعتمد على  مشتركة 
وليحل  والتأثر  بالتأثير  يسمح  الذي  الفكري  والتالقح  التواصل 
السلم والتسامح بين الشعوب. لقد أنتجت التغيرات الحضارية في 
العميقة في منظومة  التحوالت  الكثير من  المعاصر،  الزمن  هذا 
الوعّي والسلوك اإلنساني، وهذا يؤدي إلى االهتمام بخصوصيات 
الفكر والنظرة )اإلٍسالمية(، التي ترتكّز على عدد من آليات القوة 

الفكرية والحضارية، ومن أهمها الدين اإلسالمي.

ومن ُعمق الفكر اإلسالمي نجد أن الحضارة عند ابن خلدون هي »التفنن في 
الترف واستجادة أحواله والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه« 
)ابن عمار، 2014(. والحضارة عند ابن خلدون هي الحاضنة للتقدم والمحيط 
المناسب إلشاعة ثقافة العلم، حين تعطي الفكرة المبررات الدافعة لليد والعقل 
لالستفادة من الوقت )أحمد، 2012(. وتبدأ الحضارة حين يتعلق اإلنسان بمبدأ 
ينبوع  فيه  يتفجر  فإن أمن اإلنسان  القلق واالضطراب،  ينتهي  سماوي، حيث 

اإلبداع واإلنشاء.

  تبدأ الحضارة 
حين يتعلق اإلنسان 

بمبدأ سماوي، 
حيث ينتهي القلق 
واالضطراب، فإن 

أمن اإلنسان يتفجر 
فيه ينبوع اإلبداع 

واإلنشاء 
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وقد جاء القرآن الكريم موضًحا في توجيه التصور البشري لذات اإلنسان ونفسه 
ولآلخرين، وللوجود والعالم من جهة أخرى في »عملية تواصلية تكوينية«، فهي 
تعبير عن كينونة الوجود اإلنساني، وعالمة على حيويته، من خالل حركية األنا 
واآلخر. وجاء ذلك تحت إطار عالقة إنسانية رحمانية قائمة على أساس من التوازن 
والعدل والنور، ال الطغيان والتجبر والبغي على اآلخر لقوله تعالى: َوَمْن أَْحَسُن 
ِني ِمَن اْلـُمْسلِِميَن َوال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوال  ِ َوَعِمَل َصالِحاً َوَقاَل إِنَّ ن َدَعا إَِلى هللاَّ مَّ َقْوالً مِّ
ُه َولِيٌّ َحِميٌم َوَما ُيَلقَّاَها إاِلَّ  َئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ َكأَنَّ يِّ السَّ
الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّاَها إاِلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم )فصلت: 33-35(  )السماك، 2009(. 

ويدعو اإلسالم إلى ضرورة إصالح المستقبل ورفض االنقطاع واالنعزال عن 
الناس، ويرغب في التواصل مع اآلخرين واإلحسان إليهم مع االعتدال والتوسط 
في ذلك )سعد الدين، 2013(. ومن هنا نجد أن التعارف ينتج عنه تبادل المعرفة 
والخبرة بين الذكر واألنثى، وبين األمم والحضارات والشعوب بمختلف توجهاتها 
وذلك لتحقيق البقاء والرخاء والهناء للبشرية جمعاء. بل أنه السالم بين األديان من 
المقاصد األصيلة منه مقاصد الشريعة اإلسالمية، وجزء من الرؤية اإلسالمية، 
تواصل  فهناك  األرض.  وجه  على  الفرد  عيش  حاجات ضروريات  من  وهذه 
متبادل بين األشخاص بدرجات وكميات متفاوتة، وتواصل وتعاون سواء كان 
بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا يعني أن التواصل بين البشرية يعد ضرورة 
حياتية بالغة التأثير على النفس، رغم اختالف شخصياتهم وأجناسهم، وأعراقهم 
الذي ذكره خالق البشرية جمعاء في محكم تنزيله عند قوله سبحانه وتعالى: يا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 

عند هللا أتقاكم إن هللا عليم خبير )الحجرات: 13( )السماك، 2009(.

وعزز  العاقل،  الفرد  اختيار  نتاج  باعتبارها  اإلنسانية  العالقات  اإلسالم  كرم 
من سبل تقويتها، وتطويرها، وجعل األخالق السامية ضرورة من ضروريات 

استمرارها. حيث أن من سبل تعزيز وتقوية العالقات اإلنسانية:

التسامح: ويعطى التسامح تعريفاً شامالً على أنه: »وسيلة« بالغة األهمية   -
القاسية  األحكام  إعطاء  عن  والترفع  مسبباتها،  باختالف  الخالفات  لطي 
وإنتاج  صنع  في  اإلنساني  العقل  ومجاراة  ضدهم،  والوقوف  لآلخرين 
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الظنون السيئة التي تجعل من الطرف اآلخر ند لذواتنا وكأنه عدو لدود، 
القسوة بحد ذاتها وجعل الرحمة تسود أطراف  للتنحي عن  إنه سبيل  بل 
المواقف باختالف تجاربها، وإعطاء الطرف اآلخر وسام رحمة مهما بلغ 

مقدار الخالف واالختالف.

وجاء اإلسالم مسانَداً مؤكداً على فكرة التسامح اإلنساني، وجعل من القرآن   
الكريم منهج استداللي يقودنا نحو الرحمة والتسامح لقوله تعالى: وال يأتل 
أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في 
 سبيل هللا وليعفوا وليصفحوا أال تحبون أن يغفر هللا لكم وهللا غفور رحيم
)النور: 22( )السماك، 2009(. دل ذلك على أن الخالق سبحانه وتعالى 
جعل الرحمة والصفح خلق انساني عظيم، تسمو به النفس عن جميع ما 
يمر بها من منغصات، وتعلو على من يحاول المساس بها والنيل منها، 

وتجعل الصفح مبدأ سامي ال يقبل التنازل عنه.

مهمة،  على صنع  اآلخر  الطرف  مع  التعاون  إن   : التعاون  على  الحث   -
يجعل العالقات متماسكة ومتجاذبة، ويقوي من سبل التواصل مع الطرف 
اآلخر بل ويعززها. وقد حث اإلسالم من سابق الزمان على التعاون على 
البر والتقوى، واالجتماع على الفضيلة ال الرذيلة. ونهى عن التعاون في 
لقوله  الشر،  على  التعاون  على  العواقب  ورتب  والرذيلة،  الشر  جوانب 
َواْلُعْدَواِن  اإْلِْثِم  َعَلى  َتَعاَوُنوا  َواَل  ْقَوى  َوالتَّ اْلِبرِّ  َعَلى  َوَتَعاَوُنوا  تعالى: 
َ َشِديُد اْلِعَقاِب )المائدة: 2( )القاسمي، 1998(. حيث أمر  َ إِنَّ هللاَّ قُوا هللاَّ َواتَّ
إتمام األمور، وصنع  بالتعاون وذلك ألهميته في  الخالق سبحانه وتعالى 

العالقات البشرية السوية النافعة.

الناس، وعلى  بين  والتكاتف  التعاون  على  أيضاً  الكريم  القرآن  وقد حث   
والرقي  التقدم  لتحقيق  المختلفة  المجتمعات  أفراد  بين  التعاون  ضرورة 
للمجتمع بالكامل ودفعه لألمام، خاصة أن الفرد ال يقدر على العيش في 
وحدة بال تعاون مع اآلخرين طوال الوقت ودون تقديم المساعدة لآلخرين 
أو تلقي المساعدة في أي قول أو فعل. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه 
َوَبْيَنُهْم  َبْيَنُكْم  أَْجَعْل  ٍة  ِبقُوَّ َفأَِعيُنوِني  َخْيٌر  َربِّي  ِفيِه  نِّي  َمكَّ َما  َقاَل  الكريم: 
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وتمكين  الخير  سبل  في  التعاون  أهمية  على  دلت   )95 )الكهف:   َرْدًما
وتعزيز كل سبيل يقودنا إلى السالم والخير.

التعايش: أقر القرآن الكريم دستور اإلسالم والمسلمين بحقيقة مهمة أال   -
قوله  في  جاء  كما  والتعايش  والتعارف  البشري  االجتماع  حقيقة  وهي 
وجعلناكم  وأنثى  ذكر  من  خلقناكم  إنا  الناس  أيها  يا  وتعالى:  سبحانه 
 .)13 )الحجرات:   أتقاكم هللا  عند  أكرمكم  أن  لتعارفوا  وقبائل  شعوبا 
وإلرساء دعائم التعارف والتعايش بين بني البشر، فقد خلقهم هللا مختلفين 
إال أنه سبحانه وتعالى خلقهم من نفس واحدة. وهذا يقتضي نبذ كل أشكال 
القطيعة والجفاء والتباعد وقد قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
 خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء
)النساء: 1(. وقال الرسول عليه الصالة والسالم: »خير الوالة من جمع 
المختلف، وشر الوالة من فرق المؤتلف«. فهي مسؤولية جماعية لقوله 

عليه الصالة والسالم: »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«.

لقد وضع اإلسالم الضوابط الكاملة لجميع الميادين في الحياة في عالقة المرء 
المخلوقات.  بسائر  عالقته  في  وأيضاً  جنسه  وببني  بنفسه  عالقته  وفي  بربه 
التيسير  وجاءت جميع الضوابط متوافقة مع فطرة اإلنسان وعقله، وفيها من 
والسماحة والمرونة. وهذه من خصائص اإلسالم العظيمة التي ترتبط بأصل 
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هذا الدين وال يعيق تطبيقها عائق. فاالختالف موجود وباقي ببقاء االنسان على 
هذه األرض، وأحد مرتكزات التعايش هو حرية الرأي والقبول بحرية الطرف 

اآلخر )علي، 2013(.

وألجل إقرار التعايش مع الغير وفي ضوء هذا الجانب، أكد اإلسالم أن التعدد 
في  فلكل شيء  الثابت.  وناموسه  الكون  في  سنة هللا  وتنوعها  المخلوقات  في 
هذا الخلق طبيعته وخصائصه وصفاته التي تقارب غيره أحياناً، وتتنافر عنه 
والتعدد،  التنوع  أساسها  الكون  في  الوجود  فطبيعة  وهكذا  أخرى.  أحايين  في 
واإلنسانية خلقها هللا وفق هذه السنة الكونية، فاختلف البشر الى اجناس مختلفة 
في  الماضية هلل  السنة  أو رفض هذه  تجاهل وتجاوز  وطبائع شتى. وكل من 

خلقه، فقد ناقض الفطرة وأنكر المحسوس.

وقد جاء في القرآن الكريم ذكر بعض صور االختالف بين البشر، كإختالف 
األلوان واللغات، وهما فرع عن اختالف االجناس والقوميات. وقد قال سبحانه 
وتعالى في كتابه الحكيم: ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم 

وألوانكم إن في ذلك آليات للعالمين )الروم: 22(.

وقد أكدت اآليات أن اختالف البشر في شرائعهم هو أيضاً واقع بمشيئة هللا تعالى 
ومرتبط بحكمته، يقول سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو 
شاء هللا لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى هللا 
مرجعكم جميعا )المائدة: 48(. قال ابن كثير »هذا إخبار عن األمم المختلفة 
األديان باعتبار ما بعث هللا به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في األحكام 
المتفقة في التوحيد«. وقال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة وال يزالون مختلفين )هود: 118(. وقد قال ابن حزم، نص هللا تعالى 
على ان االختالف ليس من عنده، ومعنى ذلك أنه تعالى لم يرض عنه، وإنما 

أراده تعالى إرادة كون، كما أراد الكفر وسائر المعاصي )محمود، 2019(.
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فإن  إسالمية  نظر  وجهة  من  الحضاري  التواصل  محددات  عن  الحديث  عند 
القضية االتصالية تبدو وللوهلة األولى أمًرا طارًئا على الفكر اإلنساني، مرتبًطا 
في أصل وجوده بالطفرة التقنية التي تعيشها المجتمعات اإلنسانية المعاصرة. 
وأبنية  اإلنسان،  سلوك  في  العمق  بعيدة  جذور  إلى  االتصال  ينتمي  حين  في 
منها  كل  تأخذ  الحلقات،  متصلة  سلسلة  البشرية  الحضارات  وتعتبر  المجتمع. 
عن األخرى، وال يمكن أن تنفصل هذه الحلقات، وإال لوقف المسار المعرفي، 

وانتهى إلى حيث ينتهي التواصل بين هذه الحضارات )الراشد، 2010(.

تعتمد  ولم  تاًما،  استقالاًل  بمفهومها  استقلت  التي  الحضارة 
على غيرها أو تتفاعل مع غيرها من الحضارات السابقة لها، 
والالحقة عليها، هذه الحضارات لم ُتولد بعد، ألنه قد ثبت أن 
جميع الحضارات التي عرفها اإلنسان استفادت من الحضارات 

األخرى وأفادت تلك الحضارات )ابن عمار، 2014(.

المواطن  بإعداد  البشرية،  المجتمعات  تهتم  الحالي  الوقت  أن  المعروف  من 
الصالح، الذي يعتقد بالكثير من المبادئ اإلنسانية الصالحة للعيش، وللتعامل مع 
اآلخر، في مجتمعه ومجتمعات أخرى، والدين اإلسالمي دعا إلى ذلك، وغرس 

محددات التواصل الحضاري من وجهة نظر إسامية
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عدد من المفاهيم واالعتقادات التي تدعو إلى االهتمام بالنفس، وباآلخر، واحترام 
حدود الغير، حال التعامل معهم، وإذا كانت المجتمعات اإلنسانية تسعى لمزيد من 
التواصل، والتعايش، والتعاون، في ظل التقدم العلمي العظيم، فإن اإلسالم بما له 
من قيم، ومعالم، يدعو إلى كل ما من شأنه أن يأخذ بيد اإلنسانية إلى التقدم الثقافي 
البشر عموًما.  الوئام بين  والحضاري. فهو دين يعمل لطمأنه اإلنسانية، ونشر 
وإن المنهج اإلسالمي يؤكد على المسلمين أن البشرية مدعومة بأمر ربها إلى 
التي وضعها اإلسالم ألمن واستقرار  والمعايير  القيم،  والتعايش وفق  التعارف 
التي  بتعاليم اإلسالم،  الناس  تتعامل مع غيرها من  المجتمعات اإلنسانية، وهي 
تطالب المسلمين بالسعي، إلى تحقيق مصالح العباد في األرض، وجلب المنافع 

لهم على اختالف أجناسهم، وأعراقهم، وأديانهم، وألوانهم )ياسين، 2018(.

وال ينقص من شأن أّية حضارة أن تستفيد من الحضارات السابقة عليها زمنًيا، باعتبار 
أن طبيعة التطور الحضاري للجنس البشري تتطلب ذلك )ابن عمار، 2014(.

ومن أهم محددات التواصل الحضاري من وجهة نظر إسالمية، هي التالي: 

اإلصالح الديني: 

إن الفلسفة اإلسالمية وضعت محددات كثيرة للتواصل مع اآلخر، من أهمها 
العقل في  المجال لحرية  التاريخ، بحيث يتسع  الديني عبر  قضايا اإلصالح 
ضوء تعدد الرؤى الدينية واإلصالحية.وفي ضوء التعددية الدينية في العالم، 
السلطة  وإن   .)2014 )الحسن،  الجميع  بين  للتواصل  إلزامية  هناك  يكون 
سلطتها  على  استناًدا  لإلصالح  دوًما  تسعى  الحضارات،  جميع  في  الدينية 
الدينية، واعتقاًدا بشرًيا بأنه الطريق األفضل لتحقيق الحق والصواب )حاتم، 

.)2019

المطالب الفكرية: 

إن أهمية التواصل الحضاري تنبع من أهمية أن تتحقق المطالب الفكرية 
وال  هناك صراع  يكون  ال  بحيث  واالقتصادية،  واالجتماعية  والسياسية 
تصادم مع العقل وال العلم، وأن تكون مستحدثات التطور االجتماعي، هي 
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القائمة في هذا األمر، وما دمنا في إطار التعددية الثقافية والدينية، فنحن 
في إطار إنساني. وهناك ما يكون نسبي بين المجتمعات، لذا وجب احترام 
االختالفات الخاصة بكل مجتمع، تبًعا لمطالبه الفكرية، التي يفرضها على 
نفسه دون المساّس بالمطالب واألحقية الفكرية لدى اآلخر )عبد الرحمن، 

.)2007

أهمية الحوار: 

يمكن القول أن الحوار من أحسن وأفضل وأنجح الوسائل الموصلة إلى اإلقناع 
وتغيير االتجاه الذي قد يدفع إلى تعديل السلوك إلى األفضل. الحوار ترويض 
للنفوس على قبول النقد، واحترام آراء اآلخرين. وتتجلى أهميته في دعم النمو 
النفسي والتخفيف من مشاعر الكبت، وتحرير النفس من الصراعات والمشاعر 
العدائية والمخاوف والقلق. فأهميته تكمن في أنه وسيلة بنائية عالجية تساهم في 

حل كثير من المشكالت وحل أغلب األزمات.

الدعوة  وسائل  أفضل  من  فهو  اإلسالمي،  المنظور  في  بالغة  أهمية  وللحوار 
إلى هللا عز وجل، ومعلم مهم وبارز في حقل الدعوة وبيان العلم. وتتبين أهمية 
المباركة استهلها  بداية دعوته  النبي عليه الصالة والسالم منذ  الحوار في أن 
بالحوار الهادئ معتمداً على األسلوب اإلقناعي حتى أتم هللا عز وجل له الملة، 

وقوم به المعوج.

وأيضاً من خالل الحوار رد على من طعن باإلسالم واتهمه بأنه دين قهر وأنه 
انتشر بالسيف. ويظلم اإلسالم كثيراً حينما يقال عنه إنه انتشر بالسيف، بل على 

العكس من ذلك فإنه انتشر بالحوار أوال وآخراً وذلك لعدة أسباب منها:

عن  يغنيه  ما  المنطلق  وقوة  واألدلــة  الحجج  من  يملك  اإلسالم  إن   -
استخدام منطلق القوة في مجال الدعوة فهذا منطلق العاجز المفلس، 
وهو حال خصوم الحق وأهله في كل عصر. قال عز وجل حكاية 
)األنبياء:   فاعلين كنتم  إن  آلهتكم  وانصروا  حرقوه  قالوا  عنهم: 
68(. وقال سبحانه وتعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع 

ربه )غافر: 26(.
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اإلسالم  مبادئ  مع  يتعارض  أمر  القناعات  توليد  في  القوة  استخدام  إن   -
وأحكامه، فقد قال هللا عز وجل: ال إكراه في الدين )البقرة: 256(. وقال 
عز من قال: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)يونس: 99(. وقوله 
تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كالم هللا ثم 
أبلغه مأمنه )التوبة: 6(، ولم يقل مؤمن، واآليات كثيرة جداً الدالة على 

هذا المعنى.

إن تغيير العقائد أمر ال يحصل باستخدام القوة، وإنما بالحجة والبرهان.   -
فلربما يكون االعتقاد مبنياً على سلوك معين، لكن ال يمكن إكراهه على 
اعتقاد شيء ال يروق له. وللحوار أهمية كبيرة، إذ يتم من خالله تمييز 
وليس  الشرعية،  األدلة  خالل  من  الحق  بيان  ويكون  الباطل.  عن  الحق 
أفكار وتصورات. ومن الضروري جداً  يثبت في األذهان من  مجرد ما 
ونحن نتحدث عن أهمية الحوار أن نفرق بين الحوار وبين الجدل. إذ أنه 
مأخوذ من الجدل: وهو شدة العقل. ورجل جدل: إذا كان أقوى في الخصام. 
وجادله: خاصمه. والجدل: شدة الخصومة. والجدل مقابلة الحجة بالحجة، 

والمجادلة: المناظرة والخصومة )إسماعيل، 2009(.

وكل مجتمع وفي كل مرحلة من مراحله، يعيش فترات انتقال حضاري حافلة 
بالكثير من قوى التغيير، والتفاعالت الثقافية. وتبرز الحاجة إلى الحوار ألي 
مجتمع إنساني، لتمهيد طريق التواصل وإرساء ودعم وتعزيز منهج التقارب 
اإلطار  إيجاد  البحث عن  في  والمساهمة  المختلفة،  الحضارات  بين  والتعاون 
التجارب  خالصة  من  المستمدة  القوة  عناصر  على  يقوم  الذي  الحضاري 
الحضارية للبشرية جمعاء. وهو بالنسبة لنا كمسلمين فريضة واجبة، وضرورة 
لوًنا، وال  شرعية. فنحن أصحاب دعوة ورسالة عالمية، ال تخص جنًسا وال 
عرًقا، وال بلًدا معيًنا. ويؤكد اإلسالم على التعايش واإلخاء، مستهدفاً خير ونماء 

األمة جميعها.

من الواضح أن الحوار هو األصل في اإلسالم، وما عداه طارئ يحتاج إلى 
دليل. وقول الحق تبارك وتعالى في محكم الذكر الحكيم: ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة )النحل: 125( يتضمن هذا المعنى. إذ إن الدعوة 
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إلى سبيل هللا تحتاج إلى الحوار الهادف الرصين، القائم على الحكمة والعبرة. 
والقرآن كتاب هللا المقدس الكريم، ال ينفك عن التأكيد على الحوار في جميع 
المواطن المشتركة والعالقات مع اآلخر. حتى أن القاسم المشترك الذي يراه 
كل قارئ للخطاب اإللهي في الكتاب العزيز، والسيرة النبوية الشريفة، ومسار 
الدعوة والدولة اإلسالمية، يلمس لمس اليد. فقد حرص اإلسالم على فتح يديه 
قوله سبحانه  أرشد من  تعبير  أو تصالح. وهل من  تفهم  أو  لكل طالب هداية 
وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال هللا 
وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون هللا فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأَنا مسلمون )آل عمران: 64(. وأعم منها قوله سبحانه وتعالى: وقل 
للذين أوتوا الكتاب واألميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك 
البالغ وهللا بصير بالعباد )آل عمران: 20(. فنداء التفاهم قائم مستمر، ينطلق 
من الجانب اإلسالمي باتجاه الغير، سواًء كان هذا الغير من أهل الكتاب، وهم 
الذين ال ينضوون  اليهود والنصارى، أو كان من األميين، وهم كل اآلخرين 

تحت جناح اإلسالم أو أهل الكتاب.

الرب  األساسية، حيث  بمفرداتها  واحدة  عقيدة  الذي تصهره  المجتمع  فإن  لذا 
األرض  وتضمه  ...إلخ،  واحدة  والقبلة  واحد  والرسول  واحد  والكتاب  واحد 
ذاتها بحدودها وهويتها الجغرافية والسياسية، ويمتلك أفراده كامل الحقوق في 
المواطنة والعيش المشترك حتى ولو اختلفت فئاته في وجهات النظر المذهبية 
والمعاشية، فإن االختالف أمر طبيعي ال يستوجب الخالف والصراع، وإنما 
حسب التوجيه القرآني، سبيلهم األسنى هو الحوار البناء )بو خمسين، 2006( .

ضرورة التعايش الثقافي: 

بمبدأ االختالف.  اإلنساني، ولكن مع اإلقرار  أكد اإلسالم على وحدة األصل 
وبنى على ذلك ضرورة التفاهم والتعارف والتعاون بين الناس، وتبادل المنافع 
بين األجناس واألديان المختلفة، وأمر بالعدل بين الناس عامًة بغض النظر عن 
عقيدتهم، وهذا ما يؤكد ضرورة التعايش مع اآلخرين )شمس الدين، 1998(. 

ومن أوجه هذا األخير نجد التعايش الثقافي بين األمم والحضارات المختلفة.

قبل  العدو  بها  يعترف  نماذج  قدمت  فقد  األمم،  تلك  من  واحدة  اإلسالمية  واألمة   
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الصديق، وضربت أروع المثل في التعايش مع اآلخرين. والنماذج اإلسالمية للتعايش 
مع غير المسلمين في تاريخ اإلسالم القديم والحديث كثيرة جداً، وعند هذا المقام يتبادر 
المسلمين ونظرائهم  بين  القائم  التعايش  ذلك  َحِفظ  التالي: كيف  التساؤل  أذهاننا  إلى 
التوازن و السلم بين األمم أحياناً؟ وكيف انحدرت األوضاع إلى العكس عند فقدانه 
أو اإلخالل بعنصر من عناصره؟ وال يمكن في الواقع معرفة ذلك إال من خالل ذكر 

نماذج تتضح من خاللها اإلجابة على ذلك التساؤل )عبد الرحمن، 2007(.

بين  االتصال  ضروريات  من  ضــرورة  تعتبر  الثقافي  التعايش  مسألة  إن 
التعايش.  من  نوع  يتطلب  مجتمع  لكل  الثقافات  بين  واالختالف  الحضارات. 
والثقافة  مجتمع،  كل  تركيبة  في  مهم  التعايش  أن  خلدون«،  »ابن  يؤكد  فكما 
شكٍل من أشكال التعايش بين أفراد المجتمع، والتعايش شكل من أشكال الثقافة 
بين مجتمعات مختلفة. والتعايش استلهام للثقافة وللتراث الثقافي للمجتمع، أو 
للمجتمعات. هو تعايش تشارك فيه كل المنتجات والقيم الثقافية للقيم المشتركة 

)ماهر، 2000( )بابلّي، 2009(.

ولقد عرف التاريخ اإلنساني ثقافات متعددة، منها اليونانية والرومانية والهندية 
والثقافة المصرية الفرعونية والفارسية، إلى غير ذلك من الثقافات. ولما استلم 
الميالدي،  السابع  القرن  في  للبشرية  والثقافية  الفكرية  القيادة  زمام  العرب 
واستمروا في مركزهم المتميز إلى القرن الخامس عشر، عرف العالم الثقافة 
العربية اإلسالمية في أوج تألقها. وعند التراجع، توقفوا عن اإلبداع في ميادين 
الجمود  عليهم  وغلب  ثقافتهم،  مد  فانحسر  اإلنسانية،  والمعرفة  والعلم  الفكر 
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وفنونهم  آدابهم  في  أثرت  التي  الغربية  الثقافة  تيارات  أمام  وضعفوا  والتقليد 
وطرق معيشتهم )الرحيلي، 2009(.

النبي صلى هللا  المسلمين وغيرهم، بعد هجرة  التعايش بين  وكان أول نماذج 
في  مختلفاً  مجتمعاً  وجد  إنه  حيث  المنورة.  المدينة  إلى  مكة  من  وسلم  عليه 
لم  أنه  المهاجرين واألنصار، غير  التباين واضًحا بين  عاداته وتقاليده، وكان 
المعنوية، ويكون مثل  يكن هناك مانع أن يكون لألنصار كيانهم وشخصيتهم 

ذلك للمهاجرين. فعاشوا تحت مظلة األخوة اإلسالمية والرابطة 
النبي صلى  عقده  الذي  والعقد  الدين  بمقتضى  الجامعة  اإليمانية 
هللا عليه وسلم، حيث آخى بين المهاجرين واألنصار. وقد كشفت 
المؤاخاة عن مثل عالية من اإليثار والحب والبذل على نحو لم 
اليوم  للمسلمين  إيناس  هذا  في  ولعل  الحقة.  الدعوة  إال  تعرفه 
وتنبيهاً لهم إلى أن يتعايشوا في ظالل األخوة الدينية، وإن تعددت 
مشاربهم في الفهم، فال يصح شرعاً أن ُيلغي كيان منهم كياًنا آخر، 

فضالً عن أن يناصبه العداء )صدار، 2013(.

طيبة  عالقات  إقامة  على  والسالم  الصالة  عليه  حرصه  نجد  أيضاً  ذلك  من 
النبي  إقامة  فبعد  اليهود.  منهم  وكان  بالمدينة،  المقيمة  والطوائف  رعيته  مع 
الدولة،  ليحدد حدود  المدينة »الصحيفة«  عليه الصالة والسالم وضع دستور 
العرب  فيهم  بمن  الرعية  لوحدات  والواجبات  والحقوق  رعيتها  ومكونات 
وحلفاؤهم العبرانيون، وليبين كذلك المرجعية الحاكمة للدولة ورعيتها. وكان 
مما جاء في الصحيفة: »لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، َمواليهم وأنفسهم وإن 
نفسه وأهل  إال  -يهلك-  يوتغ  فإنه ال  وأثم،  إال من ظلم  كأنفسهم  اليهود  بطانة 
بيته، ومن تبعنا من اليهود فإن له النصرة واألسوة مع البر المحض من أهل 
هذه الصحيفة، غير مظلومين وال متناَصر عليهم، ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
بذلك  محاربين على اليهود، وعلى المسلمين نفقتهم« )محمد، 2015(. هادفاً 
صلى هللا عليه وسلم إلى إقامة صلة مودة وسالم وحماية. ونفس األمر بالنسبة 
لهم، ولكل  باليمن، عهداً  ثانية لنصارى نجران  للنصارى، حيث وضع وثيقة 
المتدينين بالنصرانية عبر المكان والزمان، نصت على أنه: »ال يغير أسقف 
من أسقفيته، وال راهب من رهبانيته، وال كاهن من كهانته«‹، ما يعتبر إقراراً 

  جاءت وثيقة 
المدينة المنورة 

كمحدد لحدود الدولة 
وحقوق وواجبات 

رعيتها 
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عن  النظر  بغض  المواطنة  أساس  على  التعايش  لمبدأ  الوثيقتين  من  وتأسيساً 
العقيدة. فعلى الرغم من أن رسول هللا عليه الصالة والسالم وجد في المدينة 
مزيجاً إنسانياً متنوعاً من حيث الدين والعقيدة واالنتماء القبلي والعشائري ونمط 
المعيشة، إال أنه تمكن من توحيدها، بعد أن كانت قبائل نافرة وطباعها شرسة 
غليظة. وقد شهد العالم االنجليزي سير توماس أرنولد للحرية الدينية التي قررها 
اإلسالم وحضارته، والتي وسعت التنوع واالختالف وأتاحت إنقاذ النصرانية 
النصرانية  بقاء  أن  القول  يمكن  البيزنطية حتى  الرومانية  اإلبادة  الشرقية من 

الشرقية هو هبة اإلسالم )الحسن، 2014(.

بن  فعمر  الراشدون.  الخلفاء  سار  وسلم  عليه  الرسول صلى هللا  هدي  وعلى 
الخطاب )رضي هللا عنه( حينما دخل بيت المقدس فاتحاً، أجاب سكانها النصارى 
إلى ما اشترطوه من أال يساكنهم فيها يهودي، فالتسامح الديني هو الذي حدا 
بعمر )رضي هللا عنه( لذلك، وقد قال له بطريرك بيت المقدس عندما أدركته 
الصالة: »صل حيث أنت« فقال عمر )رضي هللا عنه(: »ال....لو صليت هنا 
لوثب المسلمون على المكان، وقالوا هنا صلى عمر، وأخذوا الكنيسة منكم« 
وذهب فصلى بعيداً. نفس األمر نجده في معاملة أهل الديانات الوضعية، حيث 
بدأ تطبيق دولة الخالفة الراشدة لهذه السنة عندما دخل المتدينون بالمجوسية في 
إطار الرعية الواحدة لدولة الخالفة على عهد الراشد الثاني عمر بن الخطاب 

)رضي هللا عنه( )الرحيلي، 2009(.

التعددية الحضارية: 

بتعدد  تتمايز  التي  األمم  تعدد  الحضارية سنة من سنن هللا في  التعددية  تعتبر 
الحضارات. وألن فلسفة اإلسالم في العالقة باآلخر قائمة على احترام التعددية 
الحضارية، فاإلسالم أوجد بعض القوانين واللوائح التي تنظم هذه العالقات حتى 

ال يساء فهمها من ناحية ومن أخرى حتى يتم تقنين التعامل بين الحضارات.

 وألن هذه هي فلسفة اإلسالم في العالقة باآلخر كان استخدام القرآن الكريم 
العالقات  في  التوازن  اختالل  بسبب  الحاجة  تدعو  عندما  »الدفع«  لمصطلح 
من  بداًل  »الظلم«  وسيادة  »التوازن«  محل  »الخلل«،  وحلول  األغيار،  مع 
»العدل«، وقيام الجور بداًل عن »الوسطية« هنا يكون »الدفع«، أي الحركة 
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االجتماعية التي تبتغي إعادة العالقات إلى مستوى ومقام »التوازن« ثانية، مع 
االحتفاظ بالتعددية، والتمايز للفرقاء المختلفين، هنا يكون »الدفع« وال يكون 
واالنفراد  وإنهاء وجوده  اآلخر بصرعه  نفي  يقتضي  الصراع،  الصراع ألن 

والواحدية )سليمان، 2008(.

ومن سمات الحضارة اإلسالمية هو التواصل الحضاري مع الحضارة الغربية، 
من  قليل  التواصل  هذا  أصاب  وإن  حتى  القدم،  ومنذ  التاريخ  سنوات  عبر 
الصدامات، أو المناوشات، بين الحضارتين إال أن الواقع الفعلي بينهما يثبت 

ويؤكد أهمية استمرار التواصل بينهما، بأي طريقة لتحقيق الفوائد منه.

وأسهم اإلسالم في نهضة وتطور الفكر العالمّي، عبر مختلف العصور حتى أنه بلغت 
الحضارة اإلسالمية لدى الغرب منزلة اإلعجاب من قبل كبار العلماء في الغرب. 
وقد كان روجز بيكون من المعجبين بابن سينا، وكان ال يخفى هذا اإلعجاب، فقد 
قّدر لهذا االتجاه اآلتي من ابن سينا أن ينتشر ويزدهر إلى أقصى حّد في فكر روجر 
بيكون، الذي تأثر بابن سينا والفارابي، إلى درجة أن نظريته عن قداسة البابا، تتفق 

تماًما مع النظريات التي قال بها ابن سينا عن الخالفة )شمس الدين، 1998(.

اإليمان بالشراكة الحضارية:

التفاهم  على  قائمة  رؤية  تشكيل  هو  الحضاري  التواصل  محددات  من  إن 
في  تسهم  أن  الرؤية  هذه  ولمثل  بالندية.  ُيعرف  ما  أو  الحضارية،  والشراكة 
إنجاح التواصل والحوار بين الحضارات، ولكن قد يقتضي مثل ذلك موافقة 
المسلمون من جانبهم على تقديم ُسبل المشاركة، ما لم يصطدم بجوهر العقيدة 
العالقات  النظر، وإقامة  تقارب وجهات  إلى  ُيفضي  اإلسالمية، ما دام األمر 
على قاعدة من الندية، وليست الندية الحضارية. باإلضافة إلى ذلك، نجد أن 
الحضارة اإلسالمية الراسخة في قيمها األخالقية والروحية، تظل غير معترفة 
بحضارات وضعية، ولكن التوفيق يكون في تقديم الحضارة اإلسالمية الجانب 
الروحي، واألخالقي لآلخر. بينما المجتمعات األخرى تقدم العلم، والتكنولوجيا، 
وتتّم المواءمة، وهكذا ُتشكل الرؤية القائمة على التفاهم، والشراكة الحضارية 

)جباري، 2008(.
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والتاريخ الحضاري للمسلمين، له ُعمق في التواصل بينهم وبين اآلخر. فمع تقّدم 
العباسية عرف  الدولة األموية ثم  النظام السياسي للعرب والمسلمين وتأسيس 
العرب والمسلمون أنواًعا شّتى من العلوم والمعارف، وتبادلوا الخبرة والمعرفة 
مع أنواع شتى من األمم والشعوب، وأسهموا في بناء العلوم والمعارف. وكانت 
بصماتهم واضحة في البلدان التي نشروا فيها اإلسالم كإسبانيا، فصارت معامل 
»الورق، والحرير، واألقمشة القطنية، ومصانع تصفية السكر تبنى في قرطبة 
ولهذا  والثقافة،  للصناعة  كبرى  مراكز  من  المدن  وطليطلة، وغدت  وإشبيلية 

تنامى عدد سكان المدن فجأة )كبة، 2015(.

والقصور،  المساجد،  قبب  جديدة،  هيئة  اإلسالمية  أسبانيا  مدن  واكتسبت 
واألروقة، والقناطر، والسطوح المنبسطة، كل ذلك ُينشئ ما يسمى بـ »األسلوب 
المغربي«، الذي يمزج بين الفن المعماري الشرقي اإلسالمي والبيزنطي )كبة، 

.)2015
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قد كان للعرب عبر العصور المتالحقة عالقات وثيقة ومتعددة 
بالفرس  اتصاالت  لهم  كانت  حيث  لهم.  المجاورة  بالشعوب 
والهنود واليونان واألحباش. فاتصال العرب بالروم واليونان 
طريق  عن  الجنوب  جهة  من  وباألحباش  الشمال،  جهة  من 
الهجرة والمبادالت التجارية، واليد العاملة وكذلك الحروب. 
بالحضارة  أيًضا  العرب  تواصل  اآلليات  هذه  خالل  ومن 

الهندية والصينية من جهة الشرق )ابن عمار، 2014(.

قامت  التي  العظيمة،  العلمية  النهضة  أصداء  الالتيني  الغرب  بلغت  إن  وما 
الكثير حتى تهافت  ونمت ثم ازدهرت في ديار اإلسالم، وعلم عنها الشيء 
تحديًدا  والتعلُم.  والمعرفة  للعلم  طلًبا  األرجاء  كافة  في  طالبه  المنطقة  على 
في مجال الطب والصيدلة التي يمكن القول بأن المسلمين هم كانوا األسبق 
بها. ولقد تّم االتصال بين العالم العربي اإلسالمي والمسيحي في هذا السبيل، 
الصليبية،  الحرب  أثناء  اإلسالمي  العربي  المشرق  مواقع وهي:  ثالث  عبر 
ثم صقلية وجنوب إيطاليا، ومن بعدها األندلس وفًقا للترتيب الزماني. وكان 
هذا االتصال قد حدث في فترات متباينة، وكان من الطبيعي أن تستفيد األمم 
الالتينية من الحضارة المزدهرة حينذاك، ولكنهم لم يستفيدوا كثيًرا من التقائهم 
بالعرب في أثناء الحروب الصليبية. أما في صقلية، فكان أثر العلوم العربية 
أكبر، ولكنه كان مضطرًبا مشوًبا. أما في األندلس، فقد كان االتصال وثيًقا 

نافًعا )حسن، 1995(.

كذلك كان التواصل فيما بينهم من أجل نقل الكتب العربية إلى الالتينية، ذلك ألن 
الصليبين ذلك الوقت انشغلوا في حروبهم عن التعليم وبناء المدارس ألبنائهم، 
فأصبح هناك اتصال علمّي لالستفادة من المسلمين والعرب في ذلك )العفراوي، 
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2011(. وال بد من اإلشارة إلى أن الترجمة بدأت منذ العصر األموي. فيذكر 
والطب،  الصنعة،  في  الكتب،  بعض  معاوية  بن  يزيد  بن  لخالد  ُترجمت  أنه 
بن  الطب ألهون  في  كتيب  بترجمة  أمر  العزيز  عبد  بن  وأن عمر  والنجوم. 
)كبة،  لهشام  ُترجم  السياسية  ونظمهم  الساسانيين  تاريخ  في  كتاًبا  وأن  أعين، 

.)2015

بالترجمة،  باالهتمام  بدأت  واسعة  علمية  لحركة  المناخ  تهيأ  ذلك  خالل  ومن 
كامل حوالي 750_850  قرن  العباسي وعلى مدى  العصر  وبالتحديد خالل 
تمت ترجمة كتب كثيرة في الرياضيات والفلك والطب والفلسفة اليونانية إلى 
بيعهم  الروم  أباطرة  على  يشترطون  العباس  بني  خلفاء  فكان  العربية.  اللغة 
إن  حتى  العربية،  إلى  لترجمتها  العلوم  مختلف  في  اليونانية  المخطوطات 
المنصور كان يدفع ما يساوي وزن المخطوطات ذهًبا. وكان أهم مركز من 
المأمون في  الخليفة  أنشأه  الذي  الحكمة،  بيت  الترجمة هذه هو  مراكز حركة 
بغداد، ووقف عليه األموال للذين يريدون ان ينقطعوا إلى نقل الكتب الفلسفية 
واألكاديمية،  المكتبة  جانب  إلى  يضم  الحكمة  بيت  وكان  العربية.  اللغة  إلى 
والمسلمين  العلماء  بين  البحث  لغة  أصبحت  التي  العربية  إلى  للترجمة  مكتًبا 

واألوروبيين، على حٍد سواء )ابن عمار، 2014(.



50

ســـلـــســـلـــة 
ــواصــل  ــت ال

الــحــضــاري

كذلك ذاع صيت الترجمة في القرن الثاني عشر والثالث عشر، والرابع عشر، 
وهذا ما أدى إلى أن تعبر الحضارة اإلسالمية إلى األوروبيين من خالل ترجمة 
الغرب لمؤلفات العرب مثل مؤلفات الرازي وابن سينا والزهراوي وابن زهر 
اللغة  من  ترجمة  هناك  كانت  ذلك  بعد  الالتينية.  إلى  العربية  من  رشد  وابن 
وابقراط  جالينوس  كتب  مثل  العربية،  اللغة  إلى  اليونانية  للمؤلفات  الالتينية 
وأفالطون وأرسطو وإقليدس، حيث وصل عدد ما تّمت ترجمته إلى العربية من 

هذه الكتب إلى ثالثمائة كتاب )العفراوي، 2011(.

ونستطيع الحكم بأن التواصل بين الشرق العربي واألوروبيين كان إبان الحروب 
الصليبية، الذي مكنهم من الوقوف على ازدهار الحضارة العربية اإلسالمية. 
أن  الرغم من  أهلها. وأنه وعلى  العلوم ونضج  تقدم  أدهش األوروبيين  كذلك 
الحروب الصليبية قد استمّرت زهاء المائتي عام، تخللها اتصاالت كثيرة بين 
ذلك  الرائج  الثقافي والطبي كان هو  التأثير  فإن  العرب والصليبيين.  أطرافها 
الوقت. إذا بدأت تظهر في أوروبا بعد القرن الثاني عشر المستشفيات ومالجئ 
)القاسمي،  العربية  البالد  عن  أخذوها  التي  العامة،  والحمامات  المجذومين 

.)1998

هذا وقد أشاد كبار العلماء والمفكِّرين الغربيِّين بعقول علماء المسلمين. فالعالِم 
المسلم أبو الريحان البيروني يقول عنه مايرهوف: »إنَّ اسم البيروني ألبرُّ اسٍم 
في موكب العلماء الكبار واسعي األفق، الذين يختال بهم العصر الذهبي لإلسالم« 
)سعد الدين، 2013(. وقال عنه المستشرق األلماني سخاو: »البيروني أعظم 
عقليَّة عرفها التاريخ« )سليمان، 2008(. ولقد أطلق علماء الغرب على البتاني 
الغرب  اهتمَّ  كما  المجسطي.  لكتاب  دراسته  بسبب  العرب(  )بطليموس  لقب 
-اإلسبانيَّة  والقشتاليَّة  الالتينيَّة  اللغة  إلى  ُترجم  الصابئ(، حيث  )الزيج  بكتاب 
القديمة- وقد أوصى ألفونسو العاشر ملك قشتالة بترجمته عام )1646م( مع 

شروحه وتعليقاته العلميَّة والعمليَّة )شمس الدين، 1998(.

ر الرياضيَّات  ويشهد موريس كالين للعالم المسلم أبي بكر الكرخي في كتابه )تطوُّ
من الغابر إلى العصر الحاضر(، قائاًل: »إنَّ الكرخي البغدادي العالم المشهور 
الدرجة  ًرا من  مفكِّ ُيعتبر  الميالدي  الحادي عشر  القرن  أوائل  في  الذي عاش 
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إلى  الحقل  ر هذا  الحساب؛ فطوَّ )الفخري( في  كتابه  األولى، وهذا يظهر من 
ف على عقليَّته الجبارة خاللها« )القاسمي، 1998(. درجٍة ُيمكن التعرُّ

مظاهر  من  واحد  مظهر  ة  َثمَّ »ليس  بريفولت:  األميركي  خ  المؤرِّ يقول  بل 
الحضارة األوربية، إالَّ ويعود فيه الفضل للمسلمين بصورٍة قاطعة!« )صدار، 
َمِديٌن  الغربي  العلم  أنَّ  د  ُتَؤكِّ الشواهد  »كلُّ  فانتيجو:  ماكس  ويقول   .)2013
القائم  الحديث  العلمي  المنهج  وأنَّ  اإلسالمية،  العربية  الحضارة  إلى  بوجوده 
نتاج  كان  إنَّما  أوربا؛  علماء  به  أََخَذ  الذي  والتجربة  والمالحظة  البحث  على 
اتَِّصال العلماء األوربيِّين بالعاَلِم اإلسالمي عن طريق دولة العرب المسلمين في 
اْعُتِبَر  األندلس« )ضيف، 2008(. ويقول دونالد ر. هيل: »لقد 
الحديثة؛  للكيمياء  الرئيسيِّين  ِسيَن  المؤسِّ من  واحًدا  بحقٍّ  الرازي 
بفضل مقارنته المنهجيَّة وإصراره على ضرورة العمل التجريبي« 

)الراشد، 2010(.

خ المشهور في العلوم: »إنَّ العقل  ويقول فلورين كوجوري المؤرِّ
ليندهش عندما يرى ما َعِمَلُه العرب والمسلمون في علم الجبر؛ فلقد 
كان كتاب الخوارزمي في حساب الجبر والمقابلة َمْنَهاًل نهل منه 
علماء المسلمين وأوروبا على السواء، واعتمدوا عليه في بحوثهم، 
وأخذوا عنه كثيًرا من النظريَّات؛ لذا يحقُّ القول: إنَّ الخوارزمي 
هو واضع علم الجبر على أُُسِسه الصحيحة« )الرحيلي، 2009(. 
أسماء  من  كثيًرا  أنَّ  »والحقُّ  فتقول:  البريطانية  الموسوعة  ا  أمَّ
وفي  هذا،  يومنا  حتى  المعروفة  َباتها  ُمَركَّ من  وكثيًرا  األدويــة، 
الحديثة  الكيميائيَّة  التعديالت  عدا  -فيما  الحديثة  للصيدلة  العام  المبنى  الحقيقة 

بطبيعة الحال- قد بدأه العرب« )زناتي، 2011(.

ة    »ليس َثمَّ
مظهر واحد من 
مظاهر الحضارة 
األوربية، إالَّ ويعود 
فيه الفضل 
للمسلمين بصورٍة 
قاطعة!« 
خ األميركي  المؤرِّ

بريفولت 
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إن كل متأمل في الفن اإلسالمي يعرف أنه أرسى معايير ذات صبغة مميزة، 
كان لها آثارها الواضحة على العالم أجمع. لقد كان انتشار الفنون اإلسالمية من 
أروع ما وقع في تاريخ البشر. وقد عمت الفنون اإلسالمية أجزاء كبرى من 
العالم، فبدت على غاية الكمال سلسلة غاية السالسة. وقد تمّكن الفن اإلسالمي 
من بلورة شخصية متميزة، ومتكاملة، وذلك في فترة زمنية قصيرة قرًنا من 

الزمن )زناتي، 2011(.

وما من فن إال واقتبس من آثار الفنون السابقة، وما من فن إال وتلقى مبادئ 
تأثر  فقد  القاعدة،  صناعته من فن سبقه. والفن اإلسالمي ال يختلف عن هذه 
بالفن البيزنطي، والفن الساساني، بدليل وجود بعض خصائص هذين الفنيين في 
اآلثار اإلسالمية األولى. وتأثر كذلك بالفن القبطي، الذي اقتبس منه المسلمون 
بعض عناصره، ثم طورها وأدخلوا عليها عناصر أخرى أصبحت فيما بعد 
من خصائص الفن اإلسالمي. ولقد استطاع الفنان المسلم أن يصهر كل هذه 
العناصر والمؤثرات الفنية الخارجية، ليخلق شخصية ثرية ومتنوعة ومستقلة 
ودنياهم  دينهم  ومتطلبات  عصرهم  متغيرات  يــواءم  وبما  اإلسالمي،  للفن 

)لوبون، 2000(.

وكان الفن عموًما والمعماري بشكٍل خاص، الذي ُيعد من أهمها علوم الهندسة، 
قادر على تحقيق التواصل والتفاعل الحضاري. والفن المعماري أقدر من غيره 
على التواصل مع اآلخر. وقد لعب الفن المعماري اإلسالمي دوًرا كبيًرا في خلق 
انطلق من هويته، وحافظ على خصوصيته  حوار فني حضاري متميز، ألنه 
الثقافية، فاستطاع من خالل جمالية إبداعه الفني تقديم الوجه الحقيقي لحضارته 

)زناتي، 2011(.

دور الفنون اإلسامية وأثرها في التواصل 
الحضاري بين الشعوب في التاريخ اإلسامي
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دخلها  التي  البلدان  في  واإلسالمية  العربية  الفنون  أثرت  فقد  الفنون،  في  أما 
العرب والمسلمون لنشر اإلسالم. ففي أثناء انتشار اإلسالم في إندونيسيا كان 
هناك بعض أنواع الفنون، فتركت كما هي على أن تستخدم كوسائل لنشر الدعوة 
اإلسالمية، وهذا هو السبب في جعل بعض أنواع الفنون لفترة ما قبل اإلسالم ما 
زالت مستمرة أو أنها توفق في عروضها المقدمة في الروايات مع ما يتناسب 
مع الثقافة والديانة اإلسالمية )ضيف، 2008(. إن دخول الثقافة اإلسالمية إلى 
في  هذا  مالحظة  ويمكن  وروعة.  تألًقا  اإلندونيسية  الفنون  زاد  قد  إندونيسيا، 
بعض الفنون الشعبية التقليدية للشعب مثل رقصة ديبوس )Debus( بمنطقة 
جاوة الغربية، التي ُتعد نتيجة للتفاعل الحّي والتجاري، مع الفن اإلسالمي )كبة، 

.)2015

أما في مجال الشعر، فثمة أمور تسترعي االنتباه عند النظر إلى مجمل الحالة 
العربي  الجانبين  في  إسبانيا،  المسلمين  دخول  بعد  أوروبا،  في غرب  األدبية 
واألوروبي، يتمثل العربي بالموشح والزجل وفرق الطرب والنوبة وغير ذلك، 
يتغنون  الذي  والشعر  الطروبيين(.  )الشعراء  بالتروبادور  األوروبي  ويتمثل 
بين  األوربي »السونيت«، ال ريب من وجود عالقة  الجانب  في  المسمى  به 

الجانبين نتيجة التمازج الشعبي، واللغوي، والثقافي )سعد، 2017(.

وقد تطّور فن الخزف العربي، حيث اتبع الخزافون العرب في البداية األساليب 
في  والخزف  الفخار،  صناعة  في  سائدة  كانت  التي  نفسها  البسيطة  التقليدية 
العراق ومصر والشام. إذ أنه بخالف معظم الصناعات األخرى، لم يجد العرب 
الفاتحون أمامهم في البلدان المفتوحة صناعة خزف متطورة، فلم يكن هناك إال 
أنواع بسيطة من الفخار والخزف المزجّج الغفل من الزخرفة. غير أن هؤالء 
الهجري  الثاني  القرن  منذ  الصناعة  هذه  في  األمور  مقاليد  أخذوا  الخزافيين 
في  أم  األشكال،  أم في  التقنية،  في  ذلك  ويبتكرون سواًء كان  يتفننون،  فباتوا 
العالم  في  الخزف  صناعة  مميزات  من  االبتكارات  هذه  فأصبحت  الزخرفة. 

العربي واإلسالمي )العمر، 2016( )سعد، 2017(.
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واالجتماعية،  الدينية،  مكّوناتها  خالل  من  يكون  الحضارات  بين  االتصال 
واالقتصادية، والعلمية، والثقافية، وسواًء كان هذا التواصل بين أجيال من ذات 
الحضارة، وهو )التواصل الداخلي(، أو بين أجيال من حضارات شّتى. ولقد 
التقسيم  اعتبارات، ويهمنا هنا  لعّدة  تقسيمات  تقسيم االتصال اإلنساني عّدة  تّم 
بحسب األداة المستخدمة فيه، حيث قُسم إلى )ابن خلدون، 1988(  )الجابري، 

 :)2007

1. االتصال اللفظي.

2. االتصال غير اللفظي، ويقسم إلى ثالثة أنواع، هي: 

لغة اإلشارة.   .1

لغة الحركة، واألفعال.  .2

للتعبير عن  بها ما يستخدمه ُمصدر االتصال،  لغة األشياء: وُيقصد   .3
معاٍن أو أحاسيس يريد نقلها للمتلّقي.

إن االتصال بال لغة ال يمكن أن يحدث مطلًقا. حيث أن األلفاظ لم تكن وسيلة 
كذلك.  االجتماعي  التنظيم  سبياًل إلصالح  كانت  بل  فحسب،  الواضح  التفكير 
ألنها ربطت بين األجيال المتعاقبة ربطاً عقلًيا وثيق. بأن هيأت لهم وسيلة أصلح 
للتربية من جهة، ولنقل المعارف والفنون من جهة أخرى. فبظهور ألفاظ اللغة 
لنقل  جديدة  طرًقا  وفتحت  ببعض،  بعضهم  األفراد  تصل  جديدة  أداة  ظهرت 
اآلراء وتبادلها، وزادت عمق الحياة، ووّسع نطاقها ومضمونها )ابن خلدون، 
يستخدمها،  الذي  المجتمع  ثقافة  اللغة  وتعكس   .)1988 كثير،  )ابن   )1988

دور اللغة العربية وأثرها في التواصل 
الحضاري بين الشعوب في التاريخ اإلسامي
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وثقافة  اللغة خاصًة  مفردات  بين  والعالقة  أفكاره.  وتعبر عن  بيئته،  وتصّور 
المجتمع عالقة ضرورية. ومن ثم كان وجود األلفاظ األجنبية في لغٍة من اللغات 
دلياًل على تأثير ثقافة هذا المجتمع على المجتمع اآلخر، وكان تحديد مجاالتها 

الداللية إلى مجاالت هذا التأثير.

واليونان،  كالفرس،  لهم  المجاورة  بالشعوب  القدم  منذ  العرب  تواصل  ولقد 
والسريان، والهنود. وعن طريق هذا التواصل، والعالقات المتعددة تمّكن العرب 
من االحتكاك والتفاعل المتبادل على جميع المستويات بهذه الشعوب المختلفة. 
والمستوى اللغوي جانًبا مهًما من هذه الجوانب باعتبارها ضرورة ال بد منها، 
ألنه من الصعب أن تصمد أية لغة بمعزل عن االحتكاك المتبادل مع اللغات 
األخرى في ظل العالقات المتعددة، ال سيما عالقة الجوار )ابن عمار، 2014(. 
والحظ فيلسوف الحضارة »أرنولد شبنجلر« في كتابه الشهير )سقوط الغرب(، 
التفكير  اللغة العربية قد لعبت دوًرا أساسًيا كوسيلة لنشر المعارف، وآلية  أن 
خالل المرحلة التاريخية التي بدأت حين احتكر العرب على حساب اليونان، 

والرومان، عن طريق الهند، ثم انتهت حين خسروها )القاسمي، 1998(.
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انتقال  إلى  أدى  ولغاتها  الشعوب  بين  اليه  المشار  وغير  المباشر  واالحتكاك 
مفردات اللغة العربية، إلى اللغات األخرى، كاإلسبانية، واليونانية، والتركية، 
والفارسية، واإلنجليزية، والفرنسية.. إلخ. ونتيجة لهذا التعايش بين اللغات، يقع 
التأثير والتأثير فيما بينها ويتمثل في افتراض األلفاظ. فيتسع محل اللغة وتتطور 
التواصل  ثم  واالحتكاك،  التعايش  حين  اللغات  سنة  وتلك  حيويتها،  وتزداد 
العالم عبر  في  اللغات  كغيرها من  العربية  اللغة  أن  )ضيف، 2008(. ونجد 
اللغات األخرى، حين احتكت واتصلت باألمم المجاورة،  التاريخ تداخلت مع 
بسبب الحروب والمعامالت التجارية، والثقافية، فأثرت وتأثرت حسب قانون 

التجاور، والتواصل الحضاري )صدار، 2013(.

وقد أدى التواصل الحضاري واللغوي بين المسلمين وغيرهم 
من الشعوب األخرى، إلى دخول اآلالف من الكلمات العربية 
إلى اللغات األجنبية. وتنّوعت تلك األلفاظ ما بين علمية، وأدبية، 
وحياتية، تتعلق بأمور التجارة، والمعيشة، بل والمصطلحات 
العلمية أيًضا، حتى أن ابن سينا ذكر أن الكثير من العقاقير 
التي دخلت في علم النبات، وعلم الصيدلة عند األوروبيين، 
وظل الكثير منها بأسمائهم العربية في اللغات األجنبية، كعنبر 
 ،Kampfer Safaran، والكافور  Ambra، والزعفران 

وغيرها من المركبات النباتية )زناتي، 2011(.
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وأن  العربية،  الحضارة  من  كبرى  أهمية  اإلسالمية  العربية  الرحالت  شّكلت 
من  يعرفوها  لم  وشعوب  حضارات  على  المسلمون  العرب  تعرف  بفضلها 
قبل. وأيًضا ساهمت في التواصل الثقافي والحضاري بين العرب وغيرهم من 
الشعوب. فالرحالة العرب المسلمون سجلوا لنا خالل رحالتهم كل ما شاهدوه 
من عادات وتقاليد، ونظم وحضارات العرب األخرى، ونتج عن ذلك علم عرفه 
العرب بعد رحالتهم، وهو علم األثنوجرافيا وهو علم يعنى بدراسة حياة اإلنسان 

في جميع مجاالتها، وجوانبها )العفراوي، 2011(.

والتواصل معهم، ومصدر مهم  لمخالطة اآلخرين،  الرحالت هي مصدًرا  إن 
اليومية،  الناس  الثقافات اإلنسانية. وفيها رصد لجوانب حياة  لوصف وتجسيد 
إنسانية  قيمة  للرحالت  كانت  لذا  محددة.  زمنية  فترة  خالل  معين  مجتمع  في 
وأكثر  المجتمعات،  بين  للتواصل  وسيلة  أكثر  كانت  أنها  حيث  من  وتعليمية، 
المدارس تثقيًفا لإلنسان، وإثراء لفكره وتأمالته عن نفسه وعن اآلخرين )مقبل، 

.)2009

زخرت كتابات الرحالة العرب المسلمين بالكثير من المواد العلمية، والتصورات 
المختلفة التي تقدم إطاًرا لحضارة العصر الذي عاشوه. كما تصف ثقافات البلدان 
وأحوال الشعوب التي اختلطوا بها، ونتج عنها كتب أصبحت من التراث العلمي 
الذي يفخر به العرب، ويشيد بقيمته الدارسون للحضارات، وبالتالي فإن الكتب 
الصادرة من الرحالت اإلسالمية هي مصدًرا من المصادر األصلية في التاريخ 
والحضارات  الثقافات  عن  المعلومات  من  كبيًرا  كًما  يحوي  الذي  اإلسالمي، 
الخاصة بالشعوب األخرى في المشرق اإلسالمي، واألندلس، وبالد المغرب، 

دور الرحات اإلسامية في التواصل الحضاري 
في التاريخ اإلسامي بين الشعوب
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فهي كانت خير رابط بين ثقافات هذه الشعوب مجتمعة )العمر، 2016(.

كمصدًرا  الجغرافية  األقاليم  بين  رحالت  عن  الناتجة  الكتب  هذه  أمثلة  ومن 
البيروني«  الريحان  الرحالة »أبو  قّدمه  ما  الحضاري،  التواصل  من مصادر 
صاحب كتاب )تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذوله(. وتميز 
الحضارات  يصف  الذي  الوصفي  العلمي  بالمنهج  كتابه،  في  البيروني  منهج 

اإلنسانية بشكٍل دقيق )الدمرداش، 1980(. 

ومفيدة  مهمة  حضارية  معلومات  560هـ،  اإلدريسي  الشريف  لنا  نقل  كذلك 
عن المدائن العربية التي حط رحاله فيها. حيث اهتم الشريف اإلدريسي بدقة 
ووصف  األندلس  ذكر  إلى  اآلن  »ولنرجع  بقوله:  األندلس  بلده  عن  الوصف 
بالدها، ونذكر طرقاتها وموضوع جهاتها ومقتضى حاالتها، ومبادئ أوديتها، 

ومواقعها من البحر ومشهور جبالها، وعجائب بقعها« )اإلدريسي، )د.ت((.
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البعثات العلمية في الحضارة اإلسالمية ودورها في التواصل الحضاري:

أن الحضارة العربية اإلسالمية حضارة منفتحة حية، لم تنغلق على نفسها بل 
تفاعلت مع حضارات من سبقها من الحضارات اليونانية، والفارسية القديمة. 
ودليل ذلك هو إرسال البعثات العلمية من الدولة العربية اإلسالمية إلى الدول 
المجاورة لها للبحث عن كنوز المعرفة، واإلفادة منها، بما يتالءم معها. وقد 
نجحت البعثات العلمية في الحصول على روائع المؤلفات، والمصنفات اليونانية، 
والفارسية، في مجال الطب، والرياضيات، والفلسفة، والفلك، ثم إيصالها إلى 

األندلس، والعمل على ترجمتها إلى العربية )العفراوي، 2011(.

واستطاعت البعثات العلمية أن تثبت أن العالم المسلم ذو حضارة سامية موازنة 
بشعوب العالم المجاورة له، بما يمتلكه من الحكمة والمعرفة والرقي األخالقي 
وتحمل  والذكاء،  بالفطنة،  المبعوثين  أغلب  امتاز  فقد  واإلنساني.  والديني 

المصاعب )مقبل، 2009(.

الدول  إلى شعوب  اإلسالمية  الحضارة  معالم  من  كثيًرا  المبعوثون  نقل  حيث 
إلى شعوب  اإلسالمية  الحضارة  النتقال  األولى،  البذرة  هذه  فكانت  المجاورة 
أوروبا والدول األخرى، بما حملته تلك البعثات العلمية من جوانب حضارية 
البعثات  نعد  أن  يمكن  وبهذا  وثقافية.  وتجارية،  سياسية،  منها جوانب  كثيرة، 
البعثات  ُتعد  حيث  أوربا،  إلى  اإلسالمية  الحضارة  انتقال  معابر  أحد  العلمية 
التاريخ اإلسالمي، فهي من  العالمي، وليس  التاريخ  أهم مصادر  أحد  العلمية 

المدونات المهمة لعدد من شعوب العالم األوروبي )العفراوي، 2011(.

احتلت البعثات العلمية في الحضارة اإلسالمية مكانة بارزة في سلم الحضارة 
 .)366-300( األندلس  في  األمويين  الُخلفاء  باهتمام  حظيت  وقد  العالمية. 
وتعددت أنواع البعثات العلمية زمن الدراسة، فظهرت بعثات علمية بحتة من 
وبعثات  اآلخرين،  خبرات  من  واإلفادة  والدرس،  العلم،  على  الحصول  أجل 
علمية تمثلت في جلب الكتب، والُعلماء، وكان لها أثرها في تعرف أهم نتاجات 
الكنوز  هذه  وحفظ  وفارسية  يونانية،  من  لها،  المجاورة  القديمة  الحضارات 
من الضياع، واإلفادة منها بما يتالءم مع روح الحضارة اإلسالمية )بن نبي، 
تقدم  في  الواضح  األثر  لها  كان  البعثات،  تلك  أن  فيه  شّك  ومّما ال   .)2004
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أوروبا، ونهضتها في العصر الحديث باعتراف أهل الغرب قبل أهل الشرق. 
)العمر،  اإلسالمية  الحضارة  انتقال  معابر  من  معبر  أهم  األندلس  كانت  فقد 

.)2016

وارتبطت النهضة العلمية الشاملة في األندلس بعهد الخالفة )300-366هـ(. 
وكان من مظاهرها نضوج الشخصية العلمية لألندلس، واستقاللها في مجال 
العلوم، والمعارف عن المشرق. ومن المؤكد أن لتراكم المعرفة في العهود 
السابقة أثره في هذه النهضة أواًل، وفي الجهود التي بذلها خلفاء األندلس في 

دفع الحركة العلمية، إلى النضوج واإلبداع ثانياً )القاسمي، 1998(.

لتشجيع  األندلس  في  األمويون  الُخلفاء  اعتمدها  التي  األساليب  وتعددت 
المناسب  المناخ  وتهيئة  العلماء  وإكرام  العلوم  وتحصيل  العلمية،  البعثات 
لهم الذي يمكنهم من طلب العلم، والبحث حتى تيسرت الُسبل أمام إنتاجهم 
الفكرّي، كل حسب تخصصه. فقد رحل في عهد الخليفة الناصر عدد من 
إلى  قرطبة  من  عمر  وأخوه  الجذامي،  ومنهم:  والبحث،  للدراسة  العلماء 
عادا  سنوات،  عشر  مدى  دراستهما  واستمرت  الطب،  علم  لدراسة  بغداد 
بعدها إلى األندلس في أول خالفة الحكم المستنصر سنة 351هـ، وغيرهما 
ممن رحلوا في عهده، وعادوا بعلٍم وفير )القاسمي، 1998(. كما أن الخليفة 
الحكم المستنصر قد سعى أيًضا إلى تقريب أولّي العلم، والمعرفة، وإكرامهم 

)سعد، 2017(.

العلم، والدرس،  الحصول على  أجل  بحتة من  البعثات علمية  تلك  وكانت 
المشرقية  العلوم  من  األندلسيون  نهل  وقد  اآلخرين.  خبرات  من  واإلفادة 
بغداد،  في  الشرق  عواصم  إلى  توافدت  التي  العلمية  البعثات  طريق  من 
من  المشرقية  العلوم  األندلسيون  حصل  كما  والحجاز.  ومصر،  ودمشق، 
طريق  من  أو  العسكرية  للحمالت  المرافقين  المشرقيين،  الُعلماء  طريق 
التحصيل  لهذا  األندلس،  إلى  الُخلفاء  استدعاهم  الذين  المشرقيين  العلماء 
بلغت الحضارة اإلسالمية ذروتها في األندلس، وكان للمؤثرات الحضارية 
المشرقية تأثيرها في نضوج الحضارة األندلسية وارتقائها، في سلم التطور 

والتقدم )مراد، 2016(.
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وكان هناك شغف عند الخلفاء األمويون في األندلس بالعلم والمعرفة، وشجعوا 
الُعلماء وعملوا على تكريمهم، ورغبوا دائًما باالستزادة منها وتميزوا، بنضج 
الرحمن  عبد  الخليفة  وُيعد  )سعد، 2017(.  الفكرّي  وتنورهم  عقولهم  وبتفتح 
بها  وشغفوا  الكتب  بجمع  اهتموا  الذين  األمويين،  الخلفاء  أشهر  من  الناصر 
األدوية  الحميات، وكتاب  إلى األمصار في طلبها، من أشهرها كتاب  وبعثوا 
المفردة، واألغذية وكلها ألبي يعقوب إسحاق بن سليمان اإلسرائيلي )القاسمي، 

.)1998

أزهى  عصره  ُيعد  إذ  الناصر  الخليفة  عهد  في  العلمية  البعثات  تتابعت  وقد 
للعلم،  داًرا  قُرطبة  وصارت  والطبية،  الرياضية،  العلوم  في  قُرطبة  عصور 
ومركًزا ثقافًيا تجذب العلُماء، والطالب من كل حدٍب وصوب، فكانت جامعة 
البعثات  ومن  األوروبية.  البالد  من  طالبية  بعثات  تستقطب  الشامل  بالمعنى 
البعثات  تلك  أوروبا  من  اإلسالمي،  العالم  إلى  أُرسلت  التي  المبكرة  العلمية 
المتواصلة التي كانت تفد إلى األندلس من األقطار األوروبية، كإيطاليا وفرنسا 
زهاء  الناصر  الخليفة  عهد  في  312هـ،  سنة  بلغت  حتى  وإنجلترا،  وألمانيا 

سبعمئة طالب وطالبة. 

ومن جانٍب آخر كان هناك أهمية للنسخ في النشاط العلمي، بوصفه وسيلة من 
وسائل حفظ العلم وصيانته، ونشره بين الناس. فقد اهتم ُخلفاء الدولة األموية 
باألندلس، باستقدام أمهر الُكّتاب، وأشدهم عناية بالعلم، بل وتعدى اهتمامهم إلى 
للكتاب وتجليده، وإخراجه في أحسن  الخارجي،  بالشكل  المختصين  المجلّدين 

صورة )لوبون، 2000(.

ومن بعد هذه البعثات وهذا التواصل العلمي، أصبحت أوروبا تنظر إلى العالم 
اإلسالمي نظرة إعجاب ما دفعهم إلى معرفة سر تطوره ونهضته. وكان من 
المتعّذر على اي مؤسسة علمية، أو جامعة أوروبية في فجر عصر النهضة أن 
تشق طريقها وتحقق لنفسها مكانة علمية، إال على أساس ركيزة واضحة من 
اإلسالمية  المعارف  اإلسبانية على  الجامعات  اعتمدت  ولهذا  المسلمين.  علوم 

وبخاصًة علوم الطب، والرياضيات، والفلك )العفراوي، 2011(.
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عند الحديث عن دواعّي التواصل مع الحضارات األخرى، من وجهة نظر 
إسالمية، فإن اإلسالم الذي علّم اإلنسان ما لم يعلم، وطلب منه أن يشغل 
عقله، وحواسه، وكل إمكانياته لبناء حضارة، كان للمسلمين الفضل الكبير 
في إيجادها بشكٍل إنساني، واإلسالم جاء بالمبادئ والمثل واألحكام التشريعية 
العادلة لقيام عالقات بين الناس على أساس البر والتقوى والعمل الصالح، 
واإلسالم هو الذي دعا إلى قيام عالقات عادلة ومتوازنة بين الناس في كل 
المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية واألخالقية. فكان من 
جراء ذلك وجود األمة التي كانت خير أمٍة أخرجت للناس، واإلسالم هو 
العقيدة، فمن باب أولى أن  الذي يعطي لإلنسان حرية االختيار في مجال 
يعطيه الحرية فيما دونها من التوجهات، واألفكار التي تتعلق بحياته الدنيا، 
بل ويوفر له منظومة قيمية، وتشريعية تحمي هذا الحق وتمنع أي انتقاص 

منه )ورنيقي، 2010(.

وعالقة المسلمين بالغرب بقدٍر ما هي مثقلة بآثار الصدام التاريخي بينهما، 
فهي تجر معها أزمة فكرية مركبة تنبئ عن عمق التفاعل سلًبا وإيجاًبا بين 
التالقي  وجود  عن  حيًنا  ناجمة  بينهما  المشكالت  كون  وعن  الحضارتين، 
والتشابه في األصل، وحيًنا آخر عن االختالف والتباين الواقع في التاريخ، 
في  النظر  تجديد  والغرب  المسلمين  المعطى على كل من  هذا  يفرض  لذا 
كرست  التي  العوائق  تجاوز  إمكانات  وبحث  القائمة،  العالقة  هذه  طبيعة 

األزمة، وأبدت المشكالت، وأشعلت الصراعات )بن نبي، 2004(.

دواعّي التواصل مع الحضارات األخرى، 
من وجهة نظر إسامية
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اإلنساني واإلسالمي  التاريخ  التي شهدها  السابقة  الظروف  ولكن ومع هذه 
الحضارات  مع  التواصل  دواعــي  من  عدد  هناك  فإن  التحديد،  وجه  على 
)لمقدم،   )٢٠١٥ )محمد،  كالتالي  هي  إسالمية،  نظر  وجهة  من  المختلفة، 

٢٠١٤( )الكاساني، ١٩٩٣( )كبة، ٢٠١٥(:

الدواعي الدينية العقدية: وتتجلى في وحدة الدين، الذي أرسل هللا من أجله   -
جميع األنبياء المرسلين أسوًة للناس أجمعين. وبالتالي فهو دين اإلنسانية، 
ذلك  تمثٍل  ومنهاج  الشرعي  وتكليفه  اإلنسان  إلى  هللا  نداء  يحمل  الذي 

التكليف، كما حذره من الوقوع في دروب االنحراف والظلم .

الدواعي التاريخية: وعًيا بقضايا الحاضر ومتطلبات المستقبل، وما نحمله   -
اليوم  اإلنسانية  به  تمّر  لما  واستحضاًرا  مختلط،  تاريخي  إرث  من  معنا 
من قضايا فكرية، وواقعية تراكمت عبر الزمن، وأنتجت مقوالت مغلقة، 
نشعر من خاللها بالحاجة إلى تصحيح الواقع، والمنطلق، وتجديد الرؤية، 
وتحيزاتها،  أنانيتها،  اإلنسانية  فيه  تتجاوز  الذي  المستقبل  واستشراف 
االختالف  مساحات  مستوعًبا  احتضاًنا  اإلنسان  يحتضن  أرحب  أفق  إلى 

والتنّوع. 

الدواعي المعرفية العلمية: وذلك تمجيًدا للعالقة بين المسلمين وغيرهم،   -
في  اإلنسان،  بني  بين  والتعارف  والتقارب  التكامل  وجود  أهمية  وإبراز 
مختلف األماكن واألزمان، ونقد التصورات الفكرية التي ترى عدم أهمية 
اآلخر، وكشف العوائق المنهجية التي تعيق انتقال المعرفة، وُتعطل تحسين 
العالقات من أجل هذا األمر، خاصًة أن الحضارات تزخر بالتقدم التقني، 

والعلمي، والمعلوماتي.

-  الدواعّي القيمية: إن قيم العدل واإلنصاف والحرية والُسلم وتكافؤ الفرص، 
قيًما ومطالب إنسانية مشتركة وُملّحة ديًنا وعمراًنا ومعرفة وبيئة، وبالتالي 
فإنه من الضروري أن تسود هذه القيم بين الحضارات، والثقافات لُيسهم 
كل بما فيه وما عنده في إغناء المشترك اإلنساني وتطويره، لصالح النفع 

البشري العام. 
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شأنه  من  والبيئي،  العمراني،  المشترك  ألن  وذلك  الحضارية:  الدواعّي   -
هذا  وأن  أفراد ومؤسسات،  أجمع،  لإلنسانية  المشتركة  المسؤولية  يظهر 
التواصل ينقذ الحضارات بمختلفها، من التدمير والفساد، ونقلهم إلى النجاح 

العملي سواًء المادي أو المعنوي. 

التسامح واإلخاء اإلنساني  الحرية: إن من أروع مظاهر  دواعّي حماية   -
في اإلسالم الحرية الدينية. فقد اختار هللا سبحانه وتعالى، اإلنسان من بين 
ليقوم بعمارتها، ولم يتركه ُسدى، بل  سائر خلقه، واستخلفه في األرض 
الرسل  بإرسال  بالوحّي  ورعاه  األساسية  المهمة  بهذه  يقوم  كيف  أرشده 
واألنبياء، وكل هذا من أجل تحقيق مصالح الناس. وهذه المصالح ال تتحقق 
والمفاسد ال تدرأ إال بتوفير ما اصطلحوا على تسميته بالكليات الخمس، أو 
الضروريات الخمس، التي ال تستقيم الحياة وتستقر بدونها، وهي: الدين، 

والنفس، والعقل، والنسل والمال. 

دواعّي الوسطية اإلسالمية واالعتدال: إن االعتدال يعتبر من أهم دواعي   -
ومتطلبات التواصل الحضاري. حيث أنه يعتبر هوية، تتميز بها حضارتنا 
هو  االعتدال  وهذا  وسًطا،  أمًة  الذي جعل  هو  االعتدال  فهذا  اإلسالمية. 
وتعالى  سبحانه  هللا  جعلها  التي  تلك  اإلسالمية(.  )الوسطية  نسميه  الذي 
خصوصية هذه األمة، أي »هويتها«، وصفة من صفاتها المميزة لها. وفي 
هذا السياق الحضاري فإن هذه »الوسطية اإلسالمية«، تدعو إلى االلتقاء 
مع اآلخر، والتواصل مع جميع المجتمعات بشكٍل سلس، بعيد عن التشدّد، 

والتطّرف )مراد، 2016(.
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بل هو  الطرفين،  المعزول عن  التوسط  ليس  اإلسالم  في  الوسطية  مفهوم  إن 
الوسطية  وبهذه  الطرفين.  في  والعدل  الحق  عناصر  من  يتألف  جديد  موقف 
وفي  الدنيا  الحياة  في  الناس  على  الشهادة  للمسلمين  يمكن  والفاعلة  اإليجابية 
القيم  وفق  اإلنسانية  للحياة  المثال  بتقديم  تكون  الدنيا  في  والشهادة  اآلخرة. 
اإلسالمية، حياة يسودها العدل والحق. ومن سمات الوسطية اإلسالمية ما يلي 

)الزميع، ١٩٩٦( )ورنيقي، ٢٠١٠(: 

الموازنة بين العقل والنقل.  

توازن بين مصدري المعرفة:  

الوحي وعلومه الشرعية.  

الوجود وعلومه الطبيعية.  

التحديات العالمية والحضارية:   

ضرورة التعايش اإلنساني:   

الحرية اإلنسانية: وهي توسط إيجابي بين الفرد والمجتمع.  -

تواجه  التي  الحضارية  التحديات  إن  والحضارية:  العالمية  التحديات   -
المسلمين في الحاضر والمستقبل، تدفعهم إلى ضرورة التواصل الحضاري 
في  والعطاء  واألخذ  لهم،  العميق  والفهم  القدرة  منطلق  من  اآلخرين  مع 
مختلف المجاالت مع مراعاة الذاتية اإلسالمية، وعدم االنغالق على الذات، 
على أن تكون عالقة سوية تقوم على الفهم المتبادل والتعاون البناء، ألن 
االختالف سنة كونية من سنن هللا تعالى في خلقه، وأن الحياة ال تقوم أبًدا 

على الفرد الواحد، وال على الفكر الواحد، بل الحياة للناس جميًعا.

ضرورة التعايش اإلنساني: إن اإلسالم قد أقّر التعايش السلمي وحّث عليه،   -
مضيًفا أنه ال يوجد دين سلمت نصوصه وتعاليمه السماوية من التحريف 
إال حث على الحب، ودعا إلى التعارف والتآخي والمساعدة والتعاون بين 
أبناء البشر جميًعا، ويذم الكره ويحارب البغض، ويرفض القطيعة، ويعلم 
البشر ويؤكد لهم أن أباهم واحد، وأمهم واحدة فهم جميًعا أخوة في النسب. 
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والمولى عز وجل أرسل الرسل واألنبياء، وأنزل الكتب السماوية لصالح 
اإلنسان وسعادته في الدنيا واآلخرة، وجعل أساس التميز بين البشر هو 

التقوى والخوف من هللا وعبادته )حاتم، 2019( )سعد الدين، 2013(. 

الشريعة اإلسالمية  الحياة: جاءت  لكافة جوانب  أنظمة اإلسالم  شمولية   -
عامة لكل البشر على اختالف أجناسهم، ال فضل فيها لعربي على أعجمي 
إال بالتقوى. فإنها كذلك رسالة شاملة لكل جوانب الحياة ولم تترك شاردة، 
وال واردة إال ذكرت فيها خيًرا، أو شملتها حكًما، أو كانت مندرجة تحت 
أصل، أو قاعدة. فقد تناولت تحديد الغاية من خلق اإلنسان ووظيفته في 
بإخوانه،  وصلته  بربه  عالقته  ونظمت  الكون،  هذا  في  ومركزه  الحياة 
فيه، وحددت حقوقه، وواجباته، ووضعت أصواًل  الذي يعيش  والمجتمع 
لفّض المنازعات، وإيصال كل ذي حق لحقه، وإقامة العدل بين الناس في 

كل جانب، من جوانب نشاطاتهم، وأعمالهم. 

على  مبنية  وواقعيته  مثالي،  واقعي  دين  اإلسالم  إن  والواقعية:  المثالية   -
أنه سلوك إنساني يعيشه الناس يومًيا. وأما مثاليته، فيحققها أنه يهدف إلى 
والرذيلة.  الخطأ  مع  والمهادنة  بالتعايش،  يرضى  وال  المجتمع،  إصالح 
الفردية  والروحية،  البدنية،  اإلنسان  جوانب  كل  اإلسالم  رسالة  وراعت 
اإلسالم  وواقعية  التربية،  مجال  في  التدرج  راعــت  كما  والجماعية. 
يوضحها تالؤم تشريعاته، مع فطرة اإلنسان وتحقيقها لحاجاته، ورغباته، 

التي علمها هللا فشرع ما يناسبها.
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إن التواصل الحضاري من وجهة نظر اإلسالم هو عملية قائمة على عدة مبادئ 
أساسها التحاور والتفاهم، وليس على الصراع. كما يرى اإلسالم أن التواصل 
الحضاري هو عبارة عن حوار دائم يهدف إلى الخير والعدل والتسامح. وقد 
على  واعتمدت  الحضاري  بالتواصل  أساسها  في  اإلسالمية  الحضارة  قامت 
اإلصالح والحوار في المقام األول. حيث اقتبست الكثير من الحضارات التي 
من  العديد  شهد  كما  المختلفة.  واألمم  الشعوب  ثقافات  من  واستفادت  سبقتها، 
المؤرخين على دور الحضارة اإلسالمية في نقل المدينة نحو العالم الغربي من 
خالل تطورها وإبداعها النابع من قوتها الذاتية. وقد احتلت الحضارة اإلٍسالمية 
الصدارة منذ بدء العصور الوسطى في المشرق والمغرب، فقد نمت الحضارة 
ذاك  في  كبير  برقي  تتمتع  كانت  التي  اإلسالمية،  الحضارة  ظل  في  الغربية 
استعادة  المسيحي كمثال على  العالم  الحضارة اإلسالمية  الوقت. كما ساعدت 

حصته من التراث اليوناني العلمي، والفلسفي في العصور الوسطى.

إن اإلسالم يدعو دعوة صريحة إلى التواصل الحضاري من خالل مبادئ التعامل 
الجيد، والحوار البناء الذي نادى به. كما أن مبدأ التسامح الذي يقوم عليه اإلسالم 
سمح لألمة اإلسالمية أن تحتك وتتفاعل مع األمم األخرى. حيث يعد التسامح 
القاعدة األساسية واألولى في التواصل الحضاري. ويقصد بذلك التسامح الديني 
الجميع في ظل  يبقى  الدينية، وأن  تأدية شعائرها  يمنح كل طائفة حرية  الذي 
الدولة اإلسالمية وأمام قوانينها سواًء ودون تفرقة. وهذا وقد اهتمت الحضارة 
اإلٍسالمية بالحضارات األخرى وحرصت على التقرب منها والتعرف عليها، 
واالستفادة منها وتبادل المنافع فيما بينها وبينهم. وخير مثال على ذلك اهتمام 
الخلفاء المسلمين بالميراث العلمي لألمم السابقة، والذي استخدمه لبناء نهضة 

الخاتمة
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إسالمية وعلمية قوية تمثلت في عملية الترجمة للمؤلفات اليونانية، والهندية، 
والفارسية، في مختلف المجاالت وخاصًة مجال الفلسفة، ومجال العلم التجريبي. 
األمر الذي أدى إلى التعرف على األمم األخرى والتقرب منها. وقد أصبحت 
أبناء األمم األخرى،  يتقابل فيه  التعارف خير مكان  الحضارة اإلسالمية بهذا 
ليحدث التواصل الحضاري البناء )ابن خلدون، 1988( )التويجري، 2010(.

بالترجمة  سواًء  وتقاربها  الثقافات  حوار  ثمرة  هو  الحضاري  التواصل  إن 
بين  للتعايش  الحديثة  المفاهيم  يعزز  مًعا. وهو مفهوم  باالثنين  أو  بالمثاقفة  أو 
األديان  مبادئ  من  المستوحاة  المشتركة  القيم  من  متين  أساس  على  الشعوب 
السماوية والشرعية والدولية. كما أنه تعبير عن مستويات رفيعة من التعايش 
هو  تفاعاًل  باعتباره  التواصل  الشعوب، ألن  بين  المتبادل  واالحترام  والتفاهم 
تبادل الوصل ال القطع بين الطرفين، بحيث يصل كل طرف إلى الطرف الذي 

يقابله أو يرغب في االقتراب منه، والتعاون معه.

نحو  ولكنه سعي  ذاته،  حد  في  غاية  ليس  الثقافي  والحوار  الحضاري  والتواصل 
إمكانية التوافق حول قيم مشتركة. فال جدوى من الحوار إذا ما تمسك كل طرف 
قيم  على  أطرافه  تتوافق  حين  منتًجا  الحوار  يكون  وإنما  المطلقة،  بخصوصيته 
مشتركة، وهذا غير ممكن إذا كان كل طرف ثقافي ينغلق على ذاته باسم خصوصية 
مكتفية بذاتها، وهذا ال يأتي لحضارة أو لثقافة إال إذا كانت قادرة على حوار اآلخر 
كحضارة أو كثقافة تفرض حضورها وجدواها بالنسبة إليه، وال يكون ذلك ممكًنا 
لمجرد االقتناع بعراقة الثقافة، بل ال بد وأن تسندها قوة اقتصادية، وسياسية، تعطي 

للثقافة قوتها، وقيمتها التبادلية في سوق الثقافات المتقدمة. 

وتواجه عملية التواصل بين الحضارات، كشأن أي نشاط إنساني منظم، بعض 
الصعوبات. ويتوقف ذلك على طبيعة الحضارة المتواصل معها، وحسب نسقها 
إذا  خصوًصا  ذاته،  على  المنغلق  أو  عليها،  لالنفتاح  القابل  الداخلي،  الثقافي 
كان هذا التواصل حًيا ومباشًرا، ولم يكن عبر وسائط ومدونات مؤرخة للفكر 
أتباعها  يفرض على  ما،  أو حضارٍة  لثقافٍة  الداخلي  النسق  كان  فإذا  والثقافة. 
انغالًقا أو يعزز لديهم الشعور بتضخم األنا الحضارية، فهذا يشكل صعوبة بالغة 

في التواصل معها، وربما ينتهي به الحال إلى الفشل. 
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ومن ذلك يتّضح أن الفكر اإلسالمي يدعو إلى قيام حوار وتواصل فعلّي بين 
الضرورية،  وأدواته  الحضاري،  التواصل  بآليات  الفرد  وإعداد  الحضارات، 

ومن أهمها )ابن كثير، ١٩٨٨( )شنى، ٢٠١٨( )محمد، ٢٠١٥(: 

المعايشة والتواصل الحّي: إن المعايشة للثقافات، ًتشكل تواصاًل حًيا أدق   -
علمية ومنهجية، من خالل المخالطة، والمعايشة ألهل الحضارات األخرى، 
والوقوف المباشر على ثقافتهم ومعارفهم العلمية والمادية، ومناهج فكرهم 

وعادتهم.

اإلسالم  حوار  إن  المعتدل:  الخطاب  وتشجيع  الحوار  مبدأ  تفعيل   -
ومطلوبات  آليات  إلى  بحاجة  فهو  مشكالت  من  يعاني  كما  والغرب 
تجعل منه أمًرا ممكًنا. وضمن مطلوبات هذا الحوار تشجيع الخطاب 
المعتدل، لتمديد جسور الثقافة، وقيام الشراكة الحضارية القائمة على 
ولّما   .)2011 )زناتي،   )1995 )حسن،  الحضارتين  بين  المرونة 
كان  بها،  الناس  أولى  فهو  وجدها  أينما  المسلم  ضالة  الحكمة  كانت 
هذا الحوار الذي يمكن أن يتم عبره تبادل المنافع مع الغرب المتقدم 
)الحسن،  األشياء  هذه  كل  من  االستفادة  يمكننا  أنه  حيث  بحضارته، 

2014( )صدار، 2013(.

كذلك يجب تشجيع الخطاب المعتدل الذي ينبغي ان يقوم به المفكرين   
والكتاب المسلمون، الذين يستطيعون من خالل كتاباتهم عن الحضارة 
الغربية عكس الجانب المشرق لديهم، والبعد عن الموضوعية وتسليط 
مزيد من األضواء على الجوانب المضيئة في الحضارة الغربية، وذلك 
ال يتم إال عن طريق امتالك درجة كبيرة من العمق لفكر الحضارة 
الغربية، وفلسفتها، ونظرياتها العلمية، ونظمها القانونية، وأن نبذل من 
الجهود العلمية، والبحثية، والتخصصية، في مجال الترجمة، والتحقيق، 
لنصل إلى دراسة عميقة ونبتعد عن االنتقادات السطحية، تماشًيا مع 
قوله تعالى: ﴿الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم 

هللا وأولئك هم أولو األلباب﴾ )الزمر: 18( )سعد، 2017(.
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األخرى حواًر  الحضارات  مع  الحوار  يكون  أن  يجب  الحوار:  شمولية   -
شاماًل على كل ضروب الحياة. حيث نستطيع بذلك أن نقدم اإلسالم بشموله 
تهيئة  من  بد  فال  وجهتنا،  باتباع  اآلخرين  نقنع  أن  ونستطيع  العالم،  إلى 
والدبلوماسي،  واإلعالمي،  الصحفي،  الطالبي،  بالحوار  المجاالت  كل 
المنظمات  خالل  من  حوار  والفني،  واالقتصادي،  والسياسي،  والعلمي، 
العالمية المختلفة، حوار في مجالس األديان، وحوار في المجالس العلمية، 
واإلعالمي،  والرياضي،  الفني،  التبادل  ميادين  في  وحوار  والسياسية، 
وكيفما كانت شعاب الحياة تصلنا بهم، وقطاعات المجتمع، التي نتصل بها 
فال بد أن ندخل بالحوار في كل مناشط الحياة، حيث أنه ال نقصر الحوار 
تتفاوت  ومتكاملة  شاملة،  دعوى  أنه  بل  والمفكرين،  المثقفين  فئة  على 

درجات تكاملها )تاج الدين، 2015(.

الترجمة: إن الترجمة ترتبط بالمثاقفة والتواصل الحضاري، حيث تكون   -
غير  أم  متزامنتين  ثقافتين  بين  سواًء  الثقافي،  للتواصل  أداة  الترجمة 
باإلسهام  الترجمة  خالل  من  الحضاري  التواصل  ويرتبط  متزامنتين. 
المعرفي وتغذية الثقافات األخرى بناًء على األخذ والعطاء بين الحضارتين. 
وتدعم الترجمة التفاعل الثقافي بين الحضارتين كذلك )ليه، 2018( )تاج 

الدين، 2015(.
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إسالمي،  منظور  من  الحضاري  التواصل  لمسألة  العلمي  العرض  خالل  من 
نستخلص بعض التوصيات في ضوء ذلك وهي كاآلتي:

العمل على إعداد لوائح عملية لتحديد العوامل األحدث في تفعيل وسائل   -
التواصل مع اآلخر في الوقت الحالي.

العمل على تقديم عدد من الدراسات البحثية التي تطرح عدد من المطالب   -
الفكرية الملّحة في الوقت الحالي، والُمشجعة على التواصل الحضاري.

إقامة األنشطة المختلفة في المؤسسات الرسمية بالدولة، لتفعيل الحوار   -
الحضاري واالستفادة من النماذج اإلسالمية في ذلك. 

تدعيم المناهج المدرسية والجامعية بنماذج تاريخية رائدة في التواصل   -
واألديان  والثقافات  المسلمين  بين  الحضاري  والتعايش  الحضاري، 

األخرى.

اآلخر،  مع  التواصل  على  القدرة  أجل  من  وإعــداده  للفرد  القيم  ضبط   -
مهما اختلفت األديان والمذاهب وذلك من خالل توجيه المؤسسة التربوية 

لتجويد هذه القيم، وعكسها في السلوكيات اليومية له.

التوصيات
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