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. حوار ألاديان والحضارات والصراع على املقدس

بن دهيا سعدية، جامعة مستغاهم . د

 

:  امللخص

إن اإلالذط الذًني ألًت دًاهت ًمثل خىها الذفاعي ألاٌو وبؤسة الخىجش 

خي الزي ًدافَ ِلى ِىامل البلاء، وبزلً فئن ؤي  والفشاُ والؽيل الخاٍس

اث اإلادلُت والشوابي الاحخماُِت  اختراق للخذود الذًيُت ٌّني تهذًذا للهٍى

ت واظدثماس اإلاخضوهاث  خُت، وهزا ًؤوٌ إلى جفجير الفشاِاث الخماٍس والخاٍس

ت لألدًان والّاداث والزاهشة الجماُِت وإؼهاس اإلالذط الذًني باألظاط  الشمٍض

إن ؼيل الفشاُ .وىظُلت دفاُِت وظالخا زلافُا في مىاحهت الىافذ الغٍشب

الخماسي اإلاّاـش إر ًخخز اإلالذط الذًني ؤظلىبا إًذًىلىحُا للخّبئت والخدٍشن 

خي  واإلاىاوسة، فئهه ٌّني الهُمىت ِلى ؤلاوعان والعُىشة ِلى الىعي الخاٍس

خ وغلم الخذود ؤمام ؤًت  ت نهاًت الخاٍس ش به هٍٍش
ّ

للخماساث والؽّىب هما جبؽ

ذ الدعامذ والخىاس، ومً زمت اللماء ِلى الِّؾ اإلاؽترن وزلافت  خماسة جٍش

. الاخخالف

لُه جبدث هزه الذساظت ؼشوه الخىاس وحُّين ؤلامياهاث التي ًمىً  ِو

ؤن ًلىم ِليها العلم والدعامذ بخدذًذ اإلاّىُاث اإلاخىفشة في ول وشف مً 

ؤوشاف الخىاس ختى جيىن الىخابج اإلاترجبت ِلى رلً ِلالهُت وكابلت للىشح، إر إهه 

خُت وجىاصن  ال ًمىً ؤن ًيىن هىان خىاس مثالي ومىلم ًخخىى اللىاهين الخاٍس

اللىي وفىشة الخىافغ هجضء مً الىابْ البؽشي، ولزلً هداٌو في هزا الّمل 

ؤن هدذد اإلاّىُاث التي جلذم فىشة ًِ وبُّت الخذود بين ألادًان والخماساث 

فه  خُث مً خالٌ هزه الىبُّت ًمىً جفُّل خىاس ِلالوي خٌى اإلالذط بـى

 
ًا
ا .  الاوّياط الشمضي للخذود واإلاعافاث وألابّاد الىاؼئت خماٍس

تراف؛ الدعامذ؛ :الكلمات املفتاحية  الخىاس؛ اإلالذط الذًني؛ الخّّفب؛ الِا

 .آلاخش
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: مقدمة

إن حىهش الفذام والفشاُ بين ألادًان والخماساث إهما ًيىن في ِذم 

فهم آلاخش ولّف الثلت في خىابه، في مّاهذاجه، في الفىسة التي ًلذمها ًِ 

ذ والخىّحغ، وهي ِىامل  هفعه، وبهزا ًدؽيل مجاٌ هامص ي للمىاوسة والـش

الخىجش والخفذُ والالحعامذ، وفي هزا الّمم جيؽإ ؤؼياٌ الفذام وجمثله مٍاهش 

. الفشاُ والاكخخاٌ بين ؤلازيُاث وألادًان والذٌو والخماساث

رلً ؤن الخذود اإلاشظىمت بين ألادًان والخماساث والتي جيؽئها الّىامل 

نها بدعب  خُت جلىم بحجض ـىسة آلاخش داخلها وجلٍى الذًيُت والثلافُت والخاٍس

ؤحىذة إًذًىلىحُت ما، ومً زمت فئن جىحُه همي الخماًض والاخخالف جىحيها 

ا ًؤدي إلى جفُّل الالحعامذ وما ًىىىي ِلُه مً جإّصم  ىفٍش إًذًىلىحُا ِو

ت ِىذما حؽّش بالتهذًذ في كُمها  ت دًيُت وخماٍس واخخلان اهىالكا مً ؤن ول هٍى

وسمىصها الذًيُت وكذظُت اخخالفها الذًني الزي هى حىهش وحىدها، فئن هٍامها 

ادة بّث كُمها اإلادلُت  ّضص ؤؼياال مً اللىة والّىف والفذام إِل ٌُ الذفاعي 

وهزا الجّى اإلاصخىن بمؽاِش الاهخلام وؤلاًزاء . والذفاُ ًِ ملذظاتها الذًيُت

يص ئ ظىء  ً ٍو ُف والتهٍى ه والتًز والثإس ًؤوٌ إلى حٍّشن آلاخش إلى هثير مً الدؽٍى

الفهم الزي ًؤدي بذوسه إلى فلذان الخىاس والدعامذ واهدؽاس الخىشف والدؽذد 

. والغلى وغيرها مً ؤؼياٌ الىشه والخّفب

؟ وما هي ؤظبابها ودواِيها الشبِعت؟ "خالت ظىء الفهم"لىً مً ؤًً جيؽإ 

وهُف ًمىً ؤن ًيىن اإلالذط الذًني في بّذه الّلذي دافّا للخّاٌؾ والدعامذ 

 الذًني بذال مً الخّفب والاصدساء بين ألادًان؟

: ـ املقدس الديني بين التعصب والصراع1

  ًبذؤ الدؽذد مْ الزاث والخّفب مْ آلاخش في جلً الخمىلت الّلذًت 

ش آلاخش بفىس لم  اإلاصخىهت بمّاوي الّىف والىشاهُت والخفلب في الشؤي وجفٍى

ذم جلّبل خم آلاخش في  ت، ورلً هدُجت الاوغالق الذًني ِو جلّشها ألادًان العماٍو

الاخخالف الّلابذي، وهى ما ًىّىغ في اججاه اصدساء ألادًان وجفُّذ الّذاء 

مّها، مما ًؤدي إلى جإحُج النزاِاث اإلاجخمُّت والفتن ألاهلُت واهدؽاس الفشاِاث 
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اإلازهبُت والىابفُت، ومً مٍاهش رلً خشوب الىفىؿ والشمىص والجىامْ 

. واإلاشاكذ

    إن الذًً همىٍىمت كُم سوخُت ومّاًير ؤو مبادا ؤخالكُت ال ًلىم في 

ُت فلي، بل ًلىم ؤًما في ألاماهً اإلالذظت هذوس الّبادة  الىفىؿ الؽِش

ألن ؤلاًمان جترحمه مماسظت ِملُت في ميان "والشمىص وألاًلىهاث الذًيُت، ورلً 

، ولزلً هى مشجبي بجمُْ الخفىساث واإلاماسظاث التي ٌّخلذون 1"مّين بُّىه

ت بين ألادًان إلى كُمت اإلالذط  في ول دًً ودسحت 2بها، إر حّىد الفشوق الجىهٍش

الخّالي للّىاـش ألاظاظُت اإلايىهت له، وبهزا اإلاّنى جلىم في ول دًً وألادًان 

ت بالخفىؿ هالت مً الخلذٌغ والاهخماء لجمُْ اإلالذظاث الذًيُت التي  العماٍو

يخمىن بها إلى خماستهم . ٌّخلذون بها ٍو

ت وإًذًىلىحُت  ل الذًً، ومىز اللذًم، ِىفش حّبئت ِعىٍش
ّ
للذ ؼي

ت ِلى ؤماهً الخىّظْ ومفادس الِّؾ  ت اإلاخفاِس للذًاهاث والىُاهاث الخماٍس

ت الجُىػ، وهى ًخخز مً اإلالذظاث الذًيُت  وججذًذ الّمالت والّمشان وجلٍى

فها  ت جدلم الاهخماء والىخذة بـى والؽّىس الذًني اإلاؽترن جفىساث سمٍض

ت والخماسة وجىخُذ الؽّىب  الذافُّت الّلذًت اللادسة ِلى لمان وخذة الهٍى

. وجدفُنها لذ ؤي دِىة خاسحُت

خُت ِلى ما ًذٌ ِلى ؤن مياهت      وكذ والّخىا الّذًذ مً الىخب الخاٍس

اإلالذظاث الذًيُت وخشمتها مفىهت مىز اللذم بدُث لم جلخفش جلً اإلانزلت 

للمّالم الذًيُت ِلى الذًً ؤلاظالمي فلي بل واهذ واخذة في ول ألادًان 

ت، بل ختى الذًاهاث ألاسلُت ت الخىخُذًت 3العماٍو ، إر جلخلي الذًاهاث العماٍو

في بىاء ألاماهً الذًيُت للسجىد والّبادة وجخفم  (اليهىدًت، اإلاعُدُت وؤلاظالم)

وبدىم "ِلى اإلادافٍت ِلى اإلالذظاث الذًيُت بففت ِامت، فهزه اإلالذظاث، 

وبُّتها الخاـت وما جمثله باليعبت لإلوعاهُت ًشجى لها الخماًت اللفىي هٍشا 

، وإهما هٍشا إلاا 4"للُمتها ومياهتها الخاـت لِغ بالىٍش إلى الىُان اإلاادي للميان

الماث اللذظُت واللذم  ًىىىي ِلُه اإلالذط الذًني بففت ِامت مً سمىص ِو

ت . والىهاسة والاسجباه بالىبىة والشظابل العماٍو
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    وحذًش بىا ؤلاؼاسة في هزا العُاق إلى ؤن ألاماهً الذًيُت بىحه خاؿ، 

هذوس الّبادة ومشاكذ ألاهبُاء والشظل، جىدس ي كذظُت هبيرة في الذًاهاث 

ت الثالر آلاهفت الزهش، هملاماث مىهشة وملذظت ال ًجىص جذهِعها ؤو  العماٍو

لى ؼإنها مفذاكا  م ما ًذٌ ِلى كُمتها ِو الخّذي ِليها، وكذ وسد في اللشآن الىٍش

ْ "للىله حّالى لعُذها إبشاهُم ِلُه العالم 
ّ
ووهش بُتي للىابفين واللابمين والشه

وسفّىا فىكهم الىىس بمُثاكهم وكلىا "، وكىله ِض وحل لبني إظشابُل 5"السجىد

لى 6"لهم ادخلىا الباب سّجذا م اكىتي لشبً واسجذي "، وكىله حل ِو ًا مٍش

. 7"واسهعي مْ الشاهّين

    لزا ظٍُل الخجاوس والخىاشج بين اإلالذط واإلايان لفالح ؤلاوعاهُت 

فت ؤو اإلاسجذ "حمّاء ِلى مّش الّفىس وألاصمان  فحج اإلاعلمين إلى الىّبت الؽٍش

 ؤو حج اإلاعُدُين إلى هىِعت اللُامت، لِغ حج للميان وإهما حج 8ألاكص ى

لّالمت لشمض ًيىن مّها فلزة مً خُاتهم الشوخُت وحضءا مً وحذهاهم وول 

 ولزلً فئن اخترام اإلالذظاث 9"مؽاِشهم مشجبي بخلً ألاماهً ِلى مّش الّفىس 

الذًيُت بّامت وألاماهً اإلالذظت بخاـت واحب دًني وؤخالقي وإوعاوي ًجب 

. جإدًخه والالتزام به ِلى ؤوظْ هىاق

:  أشكال ومظاهر الصراع حول املقدس الديني بين ألاديان والحضارات-2

ذ ِلى ؤهمُت اإلالذظاث الذًيُت ولشوسة      ِلى الشغم مً هزا الاجفاق الفٍش

اإلادافٍت ِليها، فئن اإلالذط الذًني هثيرا ما وان مدال للفشاُ وهزا هدُجت 

الخّفب والخىشف الخاـل في ألادًان خُث ًخدّىٌ الالحعامذ خٌى اإلالذط إلى 

ِلى - ِادة-بفىسة ِىُفت "ـشاُ خماسي بين الذٌو والخماساث والتي جخفاُس 

لى اإلاعخىي الىلي، جدىافغ دٌو مً  العُىشة ِلى ؤساض ي بّمها البّن، ِو

ت والاكخفادًت اليعبُت، وجخفاُس  خماساث مخخلفت ِلى اللىة الّعىٍش

للعُىشة ِلى اإلاؤظعاث الذولُت وألاوشاف الثالثت، وجدىافغ ِلى جشوٍج كُمها 

، ورلً الظخلىاب ألافشاد وحّبئتهم ختى وإن لم 10"الذًيُت والعُاظُت الخاـت

ًماسظىا الىلىط واإلاماسظاث الذًيُت واللىاِذ الّامت للذًً، وهزا ٌّني ؤن 

ت لِغ مشجبىا فلي بنزاِاث مادًت خٌى  خ الفشاِاث الذًيُت والخماٍس جاٍس
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ألاسك واإلااٌ والعلىت وإهما ًشجبي هزلً بالفشاُ والخىافغ ِلى اإلالذط، 

ًه الخّفب الذًني والاوغالق الّلابذي
ّ
. والزي ٌغز

شة الّشبُت جىّظّذ    فبّذ اهدؽاس الذِىة ؤلاظالمُت في ؼبه الجٍض

الفخىخاث ؤلاظالمُت وجفادمذ الخماساث الّشبُت والفاسظُت والشوماهُت 

خي للفشاُ  وألادًان التي جمثلها، ومثلذ الخشوب الفلُبُت الؽيل الخاٍس

 مً كبل الخماسة الغشبُت، وكذمذ خشوب املقدسالخماسي والذًني باظم 

خُت  الاظترداد في ألاهذلغ همىرحا ًِ رلً ولهزا جبلى هزه الخىادر الخاٍس

فىاـال وخذودا بين ألادًان والخماساث، خُث ؤن هزه الخىادر جخدٌى إلى 

نها احي هّامل مً ِىامل بىائها وجيٍى . راهشة جبني ِليها ألادًان مشجىضها الهٍى

ت اليهىدًت واإلاعُدُت وؤلاظالم، فئنها      وإرا جدذزىا ًِ ألادًان العماٍو

دًاهاث جىخُذًت ؤـلها واخذ وجخلاظم جفىسا واخذ ًِ هللا الخالم لىنها 

جخخلف في ؼيل الخفىس الذًني والىابْ الشمضي الزي جفبغه ِلى جفىسها ًِ 

ت بُنها ومفذس الفشاُ بُنها ألن جبّني  الزاث ؤلالهُت، وهى ما ًمثل الخذود الشمٍض

ت ألاخشي خاوئت وهى ؤمش مىىلي، وللذ الخَ  جفىسا ما ًجّل الخفىساث الشمٍض

ؤهه ٌهشث بين الذًاهاث الثالزت ِذاوة معخدىمت، "ؼاٌس حُيبير في هزا الفذد 

اللىمي المُم ألافم، - فهي دًاهاث خشحذ، ِلى خذ ظىاء، ًِ اإلافهىم اللذًم

با، ؤو  ذ الّاإلاُت، وجفعش الىحىد والخُاة بّلل مخمازلت جلٍش للّباداث، وهي جٍش

، وبهزا فئن الفىاسق ألاظاظُت بين هزه الذًاهاث جىمً في 11"خعب مىهج واخذ

ت ًِ حىهش اإلالذط الذًني لإلله وألاهبُاء والشمىص اإلاؽترهت  الخفىساث الشمٍض

الخىساة، ؤلاهجُل )ليل دًً وجىّىغ هزه الفىاسق في الىفىؿ اإلالذظت 

. في ؼيل دالالث ومّاوي جفعش بؽيل مخخلف (واللشآن

ت في ألاًلىهاث الذًيُت التي      هما حؽمل هزه الخذود الاوّياظاث الشمٍض

ت،  وهي سمىص  (الىجمت العذاظُت، الفلُب والهالٌ)جدمل مبذؤ الخماًض والهٍى

مىىىا ؤن  ل الذالالث اإلاؤّظعت للفشوق ألاظاظُت للملذط في ول دًً ٍو
ّ
حؽي

فها ؤدواث خشب وؤظلخت لللخاٌ اهىالكا مً  همىدها دالالث ـشاُِت بـى

الخىادر التي جبني اللىاِذ اإلاهمت للخفىساث الاحخماُِت اإلاؽترهت، فبِىما حؽير 

ىم، والفلُب إلى خادزت  الىجمت اليهىدًت إلى داوود ِلُه العالم والهُيل اإلاِض
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ـلب اإلاعُذ ِلُه العالم، فئن الهالٌ في الذًً ؤلاظالمي ال ٌؽير إلى شخق ؤو 

الفُام وما ًترجب بّذه مً )خادزت وإهما إلى ؼّيرة والخعاب الضمني اإلاشجبي بها 

ت خاـت في ؤلاظالم ألنها حعاهم في حمْ ؼمل (حج ، هما جمثل اإلائزهت سمٍض

الة الجمّت بالخفىؿ . اإلافلين في الفالة ـو

    بُذ ؤن الفشاُ الذًني لِغ هاؼئا فلي ًِ جفىساث مخخلفت ًِ 

اإلالذط الذًني باألظاط، وإهما هى ش يء هاش ئ ًِ الاوغالق الّلذي ِلى الذًً 

الزي ًخبىاه ـاخبه ختى ًفبذ الاهخماء إلى خماسة مُّىت ٌّني الاهخماء إلى الذًً 

الزي حعدىذ إلُه، وهىا ًيىن جفىس اإلالذط لذي ألافشاد مخىاسزا ومدّفىا 

ل مجاٌ الفشاُ والخالف، فهي 
ّ
بالخذود الذًيُت ليل ؤمت، وهي الخذود التي حؽي

ذ ؤن جدلم  اث الذًيُت وجٍش بمثابت الخىادق والخفىن التي جدخمي خلفها الهٍى

الخلذم والخدذًث الاكخفادي والعُاس ي والخماسي دون ؤن جفلذ خاـُت 

ت، وبهزا اإلاّنى ًبلى اإلالذط في ول خىاب دًني مدافٍا  الاهخماء وسابىت الهٍى

ت مً خالٌ الخمشهض خٌى الزاث والخّبئت  ِلى كىجه ومشهضه وهُمىخه الشمٍض

. الذًيُت ألفشاد الخماسة الىاخذة

وإرا واهذ الؽشاةْ وألادًان جىحب اخترام اإلالذظاث والشمىص الذًيُت، 

فئن الخّفب واصدساء آلاخش وسفمه بعبب مّخلذاجه واخخُاساجه الذًيُت ًؤدي إلى 

اإلاغ بهزه اإلالذظاث والخّّذي ِلى خشمتها، ومً ؤمثلت رلً جذمير ؤماهً الّبادة 

واإلاعاحذ والىىاةغ واإلاّابذ وجذهِعها وحعفُه خلابم آلاخش وومغ سمىصه 

وؤًلىهاجه الذًيُت، مما ًؤوٌ إلى اهتهان خلىق اللىمُاث الذًيُت وألاكلُاث 

اث الّامت، وهزا ًؤدي إلى ِذم الدعامذ بين ألادًان  ؤلازيُت وجمُِم الخٍش

ت وخىك الخشوب ِلى ؤنها ملذظت  وجفجير الفشاِاث الذًيُت والخماٍس

ت لألدًان، وإؼهاس اإلالذط الذًني باألظاط، وىظابل  باظدثماس اإلاخضوهاث الشمٍض

. دفاُِت ًِ خشمت اإلالذظاث الذًيُت في مىاحهت آلاخش اإلاخخلف

لى الشغم مً الذِىة إلى الامخىاُ ًِ اظتهذاف اإلالذظاث الذًيُت ؤو  ِو

إهاهتها واِخباسها بمنزلت خي ؤخمش ال ًمىً ججاوصه، إلاا في رلً مً خىىسة ِلى 

الّالكاث الذولُت وخالت الخّاٌؾ بين ألادًان والخماساث باِخباس ؤن الفشاِاث 

ألظباب دًيُت مً ؤخىش ؤهىاُ الفشاِاث وؤؼذها لشاوة، هما ؤنها جلىد إلى 
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الىشاهُت والخلذ بين ؤجباُ الذًاهاث اإلاخخلفت، ِلى الشغم مً رلً وله، فئن 

، 12البّن ما صاٌ مفّشا ِلى إكدام اإلالذظاث الذًيُت في العُاظت ومضاًذاتها

. ومً رلً ما ًدذر الُىم مً حّّذٍّ ِلى خشمت ألاكص ى الؽٍشف

فاألماهً الذًيُت اإلالذظت ظخٍل جدخل كُمت هبري في وحذان الؽّىب 

ت، وفي هزا العُاق ًىدس ي  خُت والخماٍس تهم الذًيُت والخاٍس ألنها حّبر ًِ هٍى

ت الثالر فهي مهبي  اللذط الؽٍشف مياهت وكُمت هبري في الذًاهاث العماٍو

ت ومجمْ اإلاّابذ وبُىث هللا، واهتهان خشمتها حّذٍّ  الىحي ومهذ الشظاالث العماٍو

ِلى اإلاؽترن ؤلاوعاوي ًؤدي إلى ججُِؾ اإلاؽاِش الذًيُت وبالخالي إزاسة مؽاِش 

الغمب والخّفب والىشاهُت، وما ًدذر الُىم مً حّذٍّ ِلى خشمت ألاكص ى لخير 

ن لّملُت  دلُل ِلى ؤن ِذم خماًت واخترام اإلالذظاث الذًيُت إحهاك وجلٍى

. العالم

يخج إال مىىم اإلاىْ وؤلاكفاء وإوالق "    إن الُشهاب مً آلاخش  ًُ ال 

الؽّىس الذًني ِمُم ال ٌعهل سده، إرا " ورلً ألن 13"الخشوب ِلى الفىش آلاخش

ما اظدثير لذي الجماِاث وؤي معاط بخلً ألادًان ورلً الؽّىس ًدذر كالكل 

ّاث لخدلُم  وؤخىاس فادخت باألمً والىٍام الّام الزي حععى وافت الدؽَش

ت الذًيُت . 14"الاظخلشاس واإلادافٍت ِلُه لفالح اإلاجخمّاث ت والهٍى إن الهٍى

ى ِىذما ًلّذمها خىاب ما ِلى ؤنها مهّذدة"بالخدذًذ 
ّ
، ال ظُما ِىذما 15"جدؽٍ

ًخّلم ألامش باإلالذظاث، فدماًت اإلالذظاث الذًيُت ال جخدّمل ؤمشا وظىا واهتهان 

ت الذًيُت والخلىق ؤلاوعاهُت وىنها معإلت جمغ الىحذان  خشمتها حّذٍّ ِلى الخٍش

والّلُذة وولما جخارٌ اإلاجخمْ الذولي لىلْ خذ لهزه الاهتهاواث ولما ؤدي رلً 

. إلى جفاِذ الّىف وجىامي الخىشف وؤلاسهاب

لُه ًىؽف اإلالذط الذًني ًِ مىىم للفشاُ بدُث ٌّخمذ هزا       ِو

اإلاىىم ِلى زىابُت الصخُذ والخاوئ معدبّذا ؤي جلاسب جىفُلي بين الذًاهاث 

وبما ؤن هزه اإلاىٍىساث "مً ؼإهه ؤن ًدذر جىاكما ِلى معخىي الشعي، إر 

واهذ مخىاكمت فُما بُنها ًىجم ًِ رلً ؤن مٍّمها وان خاوئا، ؤو وان ؤًما 

خ الالخم هؽفه ، فجىهش الخالف 16"ؤؼياال للىعي الخاوئ الزي ًفترك بالخاٍس

ِلابذي ًشجبي بخفىس سمضي ًِ اإلالذط الذًني، فما ٌّخبر ملذظا في دًً ما، 
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لُذة في هزا الذًً  مً اإلامىً ؤن ًيىن مذوعا في دًً آخش، بل ما ٌّذ إًماها ِو

هى ؼشن ووزيُت في ران الذًً وهزا ٌؽيل لذي ألادًان ِامال ؤظاظُا في إزباث 

ش الخّذي  مؽشوُِت الّىف والّىف اإلاماد، مْ ألاكلُاث ؤلازيُت والذًيُت وجبًر

.  ِلى خلىكهم وهشامتهم ؤلاوعاهُت

    لىً إرا واهذ الخماساث وألادًان ملعمت بهزا الؽيل، فىُف ًمىً 

إكامت خىاس بُنها في ٌل هزه الخذود والفىاـل؟ 

:  من مغاليق التعصب إلى آفاق الحوار والتسامح- 3

خىاس "           ًزهشها اإلافىش خعً خىفي في هزا العُاق بإن مفهىم 

اإلالفىد مىه في الغشب ؤن ًخفف الخىجش بين الؽّىس في خىاس ِلى ": "الخماساث

معخىي الثلافت بُّذا ًِ العُاظت ومؽاولها والاكخفاد وهمىمه، الثلافت 

جىّخذ الؽّىب والاكخفاد ًفّشكها، فبذال مً ول ؤؼياٌ الفشاُ بين مً ًمليىن 

بين اإلاشهض واإلادُي، ًمىً ِلذ خىاس  (...)ومً ال ًمليىن، بين ألاغىُاء والفلشاء 

، غير ؤن هزا 17""خىاس ألادًان"بين الىشفين جألفا ومدبت وإخاء هما هى الخاٌ في 

ًىشح ـّىباث في الخىبُم ِلى اإلاعخىي الّلمي، خُث ؤن خىاس بين ألادًان وؤًا 

ت والخلاسباث  واهذ وبُّخه، ال ًلىد بالمشوسة إلى جمازل في الخفىساث الخماٍس

اإلامىىت في وحهاث الىٍش العُاظُت والاكخفادًت والاحخماُِت وهزا لّذة ؤظباب 

مً ؤهمها ؤن خىاس ألادًان مدفىف بّّذة جدذًاث، إر هُف جخلاسب ؤدًان ال 

ل وباق ِلى معخىي  خ الفشاُ بُنها وٍى حّترف ببّمها البّن، هما ؤن جاٍس

خي للخماساث؟  الالؼّىس الخاٍس

 للذ ؼيلذ معإلت خىاس ألادًان والخماساث في الىفف الثاوي مً 

ت والعُاظُت اإلاهمت في الخىاباث الذًيُت  ً إخذي اإلاعابل الفىٍش اللشن الّؽٍش

وؤلاظتراجُجُت في الغشب هما في الؽشق، رلً ؤن الذًً ًمثل واخذا مً الخذود 

ت التي جلْ بين مجمُى الخماساث والثلافاث منها الغشبُت  اإلاعُدُت ؤو )الخماٍس

ؤلاظالم، البىرًت، )، الؽشكُت والخماسة ؤلاظالمُت، الفِىُت والهىذًت (اليهىدًت

ت بين ألادًان إلى كُمت اإلالذط في ول دًً (الهىذوظُت ، وحّىد الفشوق الجىهٍش

. ودسحت الخّالي للّىاـش ألاظاظُت اإلايىهت ليل دًً
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وال ًخدلم "          إن حىهش الفهم ًيىن في الخىاس مْ ألاؼُاء التي هداٌو فهمها، 

الفهم إال بامخالن ؤفم اإلاعاءلت الزي ٌؽخمل بالمشوسة ِلى ؤحىبت ؤخشي 

، وهزا ٌّني ؤن ِذم الفهم ًؤوٌ إلى خالت الالخىاس، وخالت الالخىاس 18"ممىىت

ال مّنى ابخذاء لخىاس بِىً وبين آلاخش إرا "هزه جؤوٌ إلى الّىف ؤو الفذام، ألهه 

لم ًىً بِىىما مؽترن في بّن معخىي الفىش وؤـىله في اإلاّنى، رلً ؤن 

الخىاس، ابخذاء، إهما ًبنى ِلى ؤـل فىشي وفىشي ٌؽترن فُه ؤلازىان مْ وحىد 

معافاث ومىاوم ًخخلفىن ِليها فُداولىن بالشحُى إلى رلً اإلاؽترن بالّلٌى 

خفالخىا ِلى وفاق ؤوظْ ، ومىه ًمىً ؤن هميز بين وبُّخين 19"ؤن ًخداهمىا ٍو

: للاِذة الفهم اإلاؽترهت

ت وجخممً اإلابادا اإلاؽترهت للزهً البؽشي ولىبُّت الّالكاث  ـ وبُّت فىٍش

لت الِّؾ والخخاوب  خلاظمىن وٍش ؤلاوعاهُت والتي مً خاللها ًخّاٌؽىن ٍو

دافٍىن ِلى البلاء حماُِا .  والخىاـل ٍو

 ، ت مً إوؽاء الّلل وهي الىشق التي جخفم ِليها الجماِاث ؤو الذٌو ـ وبُّت فىٍش

شاف واللىاهين والاجفاكُاث واإلاّاهذاث والتي مً خاللها ًذًشون ؼؤونهم  واأِل

جذون خلىال إلاؽاولهم ىٍمىها ٍو . ٍو

: إمكاهات الحوار بين ألاديان والحضارات -4

     إن الخىاس الىاجح ًفترك وحىد إـغاء مخبادٌ وخىاب مفهىم هما ًخإظغ 

تراف، إر ال ًمىً الاجفاق مْ مً ال وّترف بهم ؤـال ؤو هلش لهم  ِلى ؼشه الِا

بالىحىد والاؼتران في اللُم ؤلاوعاهُت الىبري والخُاة والىشامت وخشمت الذم 

ت إلخ، هما ًشجىض الخىاس ِلى مبذؤ ...واإلالذظاث وخلىق العلم وألامً والخٍش

ىه ولزلً ول هالم  الفهم الزي ًيؽإ مً اؼتران ؤلاوعان في اللغت هجىهش في جيٍى

هى هُى مً الخىاس ألن الىالم هى الىالم إلى شخق ؤخش هيخٍش مىه ؤن ًجُب ؤو 

ت، مخممىت في ؤفّاٌ اللغت،  ىبم، وولها ؤؼياٌ خىاٍس ٌّلم ؤو ًىاكؾ ؤو ًىفز ٍو

ألهه ال wir sind ein Gesprach"20" " هدً خىاس"ختى ؤمىىىا اللٌى مْ غادمير 

ًمىىىا الخشوج مً دابشة اللغت التي جدل مبذؤ الخىاس والخفاهم والاظخّاهت باآلخش 

ولزلً " هما جدل خاالث الغمىك والالخباط وظىء الفهم والؽً والاسجُاب
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جيىن الخاحت إلى الخىاس لشوسة إوعاهُت ؤظاظُت وؼشه حىهشي في كُام الىحىد 

: البؽشي اإلاؽترن، ومىه ًمىً هجمْ ؼشوه الخىاس ؤلاوعاوي في الّىاـش الخالُت

تراف اإلاخبادٌ بين ؤوشاف الخىاس -  .الِا

 .مّشفت آلاخش في واكّه ومعلماجه ومبادبه وؤهذافه -

 .جىفش الىىاًا الخعىت وألاهذاف اإلاؽشوِت -

وحىد لغت جخاوب حعمذ بالخفاهم والخبادٌ والاؼتراهفي اإلاّنى والاجفاق  -

 .خٌى اإلاشحْ الزي جدُل إلُه اليلماث والّباساث

جىاصن العلىاث بدُث ال ًيىن وشف في الخىاس مماسظا لعلىت ؤو لغي  -

ؤهبر مً العلىت التي ًمخلىها الىشف آلاخش، ؤي جىفش الّذالت في إداسة 

 . الخىاب والخىاس اإلاخّلم به

إمياهُت جدٌى الخىاس إلى خىاب كابل للمماسظت اإلاؽترهت لمً خذود  -

 .وكذساث ألاوشاف اإلاخداوسة

ُفت جدلُم الخىاـل الخماسي  لُه فئن الخىاس هى فّالُت إوعاهُت جلىم بٌى ِو

وبىاء الّالكاث ؤلاوعاهُت بىاء جىافلُا وجدفُل الخلُلت مً خالٌ اجفاق 

خفلىن  ألاوشاف اإلاخداوسة، رلً ؤن الىاط هم اإلاّىُىن بالخلُلت التي ًلشونها ٍو

ِليها ولِغ الخىاب راجه ومىه فئن هجاح ؤي خىاس ال ًيىن في كُمت مىلُى 

. الىلاػ والخىاس وإهما في دسحت الخىافم والخفاهم

تراف بالىشف ألاخش       وبهزا فئن إمياهاث الخىاس جخدذد بمذي اللبٌى والِا

ذكه،  اجه والخغير لفالح الشؤي الزي جثبذ صخخه ـو ُاهت خلىكه ولمان خٍش ـو

ت ِلى معخىي الخفىساث الّلابذًت  ورلً ًبذو ـّبا في خالت ألادًان اإلاخفاِس

واإلالذظاث الذًيُت والشمىص اإلاىحهت لزلً وله، لىىه ممىً إرا ما جم جفُّل 

فه الاوّياط الشمضي للخذود واإلاعافاث وألابّاد  خىاس ِلالوي خٌى اإلالذط بـى

ا .  الىاؼئت خماٍس

    ومً زمت فئن الدعامذ والخّاٌؾ بين ألادًان والخماساث ًيىن بئداسة خىاب 

خىاسي مىفخذ خٌى الخلاسباث اإلامىىت بين اإلالذظاث الذًيُت واؼتراهها في اللُمت 

والاخترام واللذظُت، ختى ال ًخدٌى اإلاىبىث الذًني إلى حّفب مزهبي ًفط ي إلى 
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تراف اإلاخبادٌ الشهان  ىكب وخُمت، وهزا ًجّل مً الدعامذ والِا هخابج ِو

. الشبِس ي لخجاوص ؤصمت الخمشهض الذًني ؤلاوالقي

: قائمة املصادر واملرجع

  م، كشاءة وسػ اللشآن الىٍش

 ىُت، اللاهشة، ج . 1، ه2ابً مىٍىس، لعان الّشب، اإلاىبّت ألامٍش

  ،13811: س14/70، (د،ث)حالٌ الذًً العُىوي، حامْ الاخادًث .

  خعً خىفي، جلُُم ججاسب خىاس الخماساث، لمً خىاباث ِشبُت وغشبُت في خىاس

. 2004، 1الخماساث، داس العالم، اللاهشة، ه

  ًخعً ِبذ هللا الترابي، ؤوشوخاث الخشواث ؤلاظالمُت، في مجاٌ الخىاس مْ الغشب، لم

ـذام الخماساث  مشهض الذساظاث "، إـذاس خاؿ إلاىلُى "ؼؤون ألاوظي "مجلت 

. 1995، 1ؤلاظتراجُجُت والبدىر والخىزُم، بيروث، ه

 ِبذ الخلُم مدمىد، اإلاىخبت : ؼاٌس حىِبير، اإلاعُدُت، وؽإتها وجىىساتها، جشحمت

ت، بيروث،  . (د،ث)الّفٍش

 ًل هخىغخىن، الفذام بين الخماساث، لم مجلت ؼؤون ألاوظي، إـذاس خاؿ : ـامٍى

بمىلُى ـذام الخماساث، مشهض الذساظاث الاظتراجُجُت والبدىر والخىزُم، بيروث، 

. 1995، 1ه

 ت الىشدًت، داس الفاسبي، بيروث، ه باسي، ظؤاٌ الهٍى م ًحي الٍض . 2012، 1ِبذ الىٍش

 خ وؤلاوعان ألاخير، جشحمت اما، نهاًت الخاٍس فؤاد ؼاهين وآخشون، مشهض : فشاوعِغ فىوٍى

. 1993ؤلاهماء اللىمي، بيروث، 

  لّلى ًدُاوي، خماًت اإلالذظاث الذًيُت ِىذ الذٌو غير ؤلاظالمُت دساظت ملاسهت بين

الفله ؤلاظالمي واللاهىن الجىاةي الّام، مزهشة لىُل اإلااحعخير في الّلىم ؤلاظالمُت، 

. 2010-2009بئؼشاف ظُّذ فىشة، 

  ،ت واإلاعؤولُت، لمً مجلت اليلمت ، ؤلاظالم وحذلُت ؤلاًمان والخٍش مدمذ مدفًى

. 2013وألابدار، بيروث، العىت الّؽشون، خٍشف 

  مفىفى ؤخمذ فؤاد، ألاماهً الذًيُت اإلالذظت في مىٍىس اللاهىن الذولي، دساظت

جىبُلُت لالهتهاواث ؤلاظشابُلُت لألماهً اإلالذظت في فلعىين، ميؽإة اإلاّاسف، 

ت،  . 2007ؤلاظىىذٍس
 Gadamer, Vérité et méthode, trad: Pierre  Fruchon, Seuil, Paris, 1996 
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