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احلوار  ..حل وجودي
ب�شاير ال�سليمية

يف مقاله “احلوار مع الآخر يف الإ�سالم” يحاول �أحمد �صدقي الدجاين الو�صول �إىل ما يعنيه احلوار مع الآخر يف الإ�سالم ،و�إىل �إ�سهامات
احلوار يف معاجلة عدد من الق�ضايا املحيطة بنا عرب تعرفنا على الآخر وتقبله؛ للو�صول �إىل البغية احلقيقية من احلوار عر�ض الكاتب
م�صطلح الإ�سالم كونه دي ًنا ،ور�سالة وح�ضارة ،مرك ًزا على جمموعة مفاهيم يف�صلها عر�ضا وحتليال ،وجممال �إياها يف:
�أوال :الإ��س�لام كونه ح���ض��ارة :فهو احل�ضارة
التي �أقامها امل�سلمون وغري امل�سلمني من �شعوب
الأمة الإ�سالمية على اختالف مللهم و�أقوامهم،
وانتموا �إليها جميعا ،وهي اليوم يف القرن اخلام�س
ع�شر من قيامها واح��دة من ثماين ح�ضارات يف
عاملنا املعا�صر� .أما الإ�سالم كونه دائرة ح�ضارية
فهو جميع الأقطار التي تنتمي �شعوبها حل�ضارة
الإ�سالم من امل�سلمني وامل�سيحيني واليهود وملل
�أخرى.
ولعلنا ن�لاح��ظ �أن ان�ت�ق��ال ال��دج��اين املتو�سع
يف ت�ع��ري��ف م�صطلح الإ� �س�ل�ام م��ن ك��ون��ه ر��س��ال��ة
�إىل ح���ض��ارة ث��م دائ ��رة ح���ض��اري��ة تت�سع لت�شمل
امل�سلمني وغري امل�سلمني الذين ان�صهروا يف بوتقة
احل�ضارة الإ�سالمية جاء ليعك�س مثا ًال على تقبل
الآخ� ��ر مب��ا ي���ش�ك��ل م�ف�ت�ت�ح��ا م�ف��اه�ي�م�ي��ا ي �ب��د�أ به
الكاتب هذه الورقة.
ث��ان�ي��ا :احل ��وار ،ف�ف��ي ك�ت��اب ح��وار وم�ط��ارح��ات
ي �ق��ول ال ��دج ��اين“ :لقد � �ش��اع ا� �س �ت �خ��دام كلمة
احل��وار يف لغتنا هذه الأي��ام على خمتلف ال�صعد،
ف��احل��دي��ث ي ��دور ح��ول ح ��وار احل �� �ض��ارات،وح��وار
ال �ت �ي��ارات ال�ث�ق��اف�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وح � ��وار ال���ش�م��ال
واجل �ن ��وب،واحل ��وار ال�ع��رب��ي الأوروب � ��ي .ف��احل��وار
اليوم هو من روح الع�صر و�أحد ظواهره الهامة».
ول��ن يقت�صر احلديث عن احل��وار – يف �أيامنا
هذه  -على الأط��راف �أو الأقطاب التي تقف على
طرفيه ،ب��ل الب��د �أن ي�شمل احل��دي��ث ع��ن و�سائله
و�أدوات� ��ه ك���ض��رورة ع�صرية تلقي بظاللها على
ط�ب�ي�ع��ة احل � ��وار و�أب � �ع� ��اده ،ف �ق��د “متيز ع���ص��رن��ا
بثورة االت�صال التي هي �إح��دى ثمار ث��ورة العلم
ال �ت��ي ت �ف �ج��رت ف �ي ��ه.وم ��ع ث � ��ورة االت �� �ص ��ال ه��ذه
ب�أجهزتها ال�سلكية والال�سلكية امل�سموعة واملرئية
وب��و� �س��ائ �ل �ه��ا ال�ب�ري��ة وال �ب �ح��ري��ة واجل ��وي ��ة ق��وي
التوا�صل بني بني الإن�سان ،وات�سعت دائرة احلوار
وتنوعت مو�ضوعاته ب�صورة مل تعرفها الإن�سانية
من قبل ،و�شاهد على ذلك هذا العدد ال�ضخم من
امل�ؤمترات والندوات واالجتماعات التي تعقد كل
يوم يف عاملنا وتنوع املو�ضوعات التي تبحثها».
وي� � ��ورد ال� ��دج� ��اين و� �ص �ف��ا ل �ك �ي �م �ي��اء الأف� �ك ��ار
وتفاعالتها عندما تلتقي مع الأط��راف الأخ��رى
بغية التفاعل والتجاوب ،اللذين هما �أبرز �سمات
عملية احل ��وار ،الذي”يت�ضمن عملية التفاعل
ال ��ذي ي���ش�ه��ده ع�ق��ل ك��ل م���ش��ارك ف�ي�ه��ا ،فتتدفق
الأفكار فيه تدفقاً �إىل �أن يقدح بعقل �إن�سان �آخر
كي تتقد فيه الأفكار ،فما تتميز به كلمة حوار من

جر�س مو�سيقي يوحي بوجود مراجعة وتفاعل،
ف�ه��ذه العملية لي�ست ��س�ك��ون��ا قطعيا غ�ير قابل
للتغيري والتبديل و�إمن��ا هو حركي وحيوي قابل
للتحول».
و�إذا م ��ا حت��دث �ن��ا ع ��ن ال� �ف ��رق ب�ي�ن ال �ت �ف��اع��ل
واحل � ��وار ،وب�ي�ن�ه�م��ا وب�ي�ن اجل ��دل ف�ي�ق��ول حممد
حم �ف��وظ يف م �ق��ال ل ��ه ح �م��ل ع �ن ��وان (يف معنى
احل��وار)�“ :إن اجلدل هو الذي يقوم على �إحلاق
ال�ه��زمي��ة ب��ال�ط��رف الآخ��ر وه��و مفهوم مم�ن��وع يف
منطق احلوار .وعليه ف�إن احلوار بكل م�ستوياته،
ه��و � �ض��رورة ل�ن��ا ج�م�ي�ع�اً ،وذل ��ك م��ن �أج ��ل تعميق
وتو�سيع امل�ساحات امل�شرتكة ،وبلورة �أطر و�أوعية
للفهم والتفاهم امل�ت�ب��ادل ،ول�ك��ي ت�تراك��م �أع��راف
وتقاليد حوارية ت�سود يف كل دوائرنا االجتماعية
والوطنية».
ول�ك�ن��ي �أزع ��م �أن ت�ع��ري��ف اجل ��دل ال ��ذي �أورده
حممد حمفوظ يف مقاله ،يعك�س على نحو �أقرب
ه��اج����س م��ن ي�ن�ظ��رون �إىل احل ��وار بو�صفه ثغرة
للتقوي�ض ،وهو ما يجعل الطرف الأق��وى  -من
ً
متحفظا ع�ل��ى احل��وار
ح�ي��ث الأداة  -راف��ً��ض��ا �أو
كقيمة الزم ��ة يف ع��امل م��ا ع��اد ي�ع�ترف ب��أح��ادي��ة
النظر ،ولعلنا جند مندوحة عن ذلك يف تعريف
اب��ن منظور للجدل ب�أنه الإح�ك��ام والفتل .فلي�س
اجلدل �إال دليل التعدد يف الر�ؤى ،وهو الأدعى �إىل
التنوع والرثاء الذي ال ي�ستلزم طرفا غالباً و�آخر
مغلوباً بال�ضرورة.

ثالثا :يقول ال��دج��اين “�إن ق�ضايا الع�صر يف
عاملنا يحددها واقع قائم .ونحن ن�ستح�ضرها يف
وقت يعي�ش فيه عاملنا فرتة ع�صيبة ،وهو ي�شهد
�أح��داث حرب من نوع خا�ص تنذر ب��زالزل عاملية،
كم�شكالت ح�م��اي��ة البيئة واال��س�ت�خ��دام الر�شيد
ل�ل�م��وارد الطبيعية ال�سيما غ�ير املتجددة منها،
و�أزم��ة الطاقة والعمالة والت�ضخم ،والكفاح �ضد
الآف� ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ال �ت��ي ال ت ��زال ت �ع��اين منها
غ��ال�ب�ي��ة ال �� �ش �ع��وب ،وال �ق �� �ض��اء ع�ل��ى �أوج� ��ه الظلم
وع��دم امل���س��اواة ال�ت��ي تنت�شر داخ��ل الأمم وت�سود
فيما بينها ،والدفاع عن حقوق الإن�سان ،والكفاح
�ضد خملفات اال�ستعمار ،وحماية ال�سالم ،ونزع
ال���س�لاح كما ي�شري �إىل تقرير اللجنة الدولية
ل��درا� �س��ة م �� �ش �ك�لات االت �� �ص��ال ال� ��ذي � �ص��در ع��ن
اليون�سكو .»1981
وه��و الأم ��ر ال ��ذي يجعل م��ن احل ��وار ��ض��رورة
ال حمي�ص ع�ن�ه��ا ،وب��دون�ه��ا ت�صبح ك��ل امل�شكالت
م�ف�ت��وح��ة ع�ل��ى م���ص��راع�ي�ه��ا دون و��س�ي�ل��ة جتدلها
يف ��س�ي��اق ي���ش��ده��ا �إىل احل��ل ال ��ذي ت�ت��واف��ق عليه
الأطراف ذات ال�صلة ،التي هي العامل ب�أ�سره ،ل ّأن
الو�ضع الراهن �إمن��ا يدعو حل��وار عاملي �شامل ال
ي�ستثني طرفاً وال يه ّم�ش �أحدًا.
رابعا :الآخ��ر :ويعرفه الدجاين ب�أ ّنه “يتحدد
تبعا للمتكلم م �ف��ردا ك��ان �أو ج�م�ع��ا(�أن��ا ون�ح��ن)
وجمعه الآخ��رون .وهو مرتبط بالذات وال��ذوات.
وقد �شاع ا�ستخدامه للداللة على الغري”.ويورد

الدجاين م�صطلح الآخرية الذي يقرتحه طاهر
لبيب حمرر كتاب �صورة الآخر بدال من الغريية،
والآخرين بدال من الأغيار.
ويحدد الدجاين دوائ��ر الآخ��ر قائال“ :الآخر
موجود يف كل دوائر انتماء الأنا.االنتماء الوطني
لقطر ل��ه جن�سية .واالن�ت�م��اء الديني ويف �إط��اره
االن�ت�م��اء امل��ذه�ب��ي .واالن�ت�م��اء القومي ويف �إط��اره
االنتماء الطائفي .واالنتماء احل�ضاري .ويجتمع
الأن ��ا والآخ ��ر يف دائ ��رة االن�ت�م��اء الإن���س��اين لأمنا
الأر�ض وللب�شرية جمعاء».
وه��و م��ا يعني ب��ال���ض��رورة �أن الأن��ا تتحدد من
خالل عالقتها بالآخر� ،أو �أ ّنها تتحدد به ،فمتى
ما عرفت دوائر الآخر ،تك�شفت لنا حدود الأنا.
ومي�ك��ن �إج �م��ال م�ق��ول��ة ال��دج��اين يف الأ��س��ا���س
النظري للحوار مع الآخر يف الإ�سالم ب�أ ّنه �أ�سا�س
ق��ائ��م يف �أ��ص�ل��ه ع�ل��ى التطبيق م�ن��ذ ب��ا��ش��ر النبي
ال �ك��رمي ح ��وا ًرا م��ع �أت �ب��اع ال��دي��ان�ت�ين الن�صرانية
وال �ي �ه��ودي��ة ف ��أث �م��رت ت�ع��اي���ش��ا وت �ع��اون��ا وح � ��وا ًرا
مت�ص ً
ال ب�ين �أت �ب��اع ال��دي��ان��ات يف دائ ��رة احل���ض��ارة
العربية الإ�سالمية ين�شط �أحيا ًنا ويفرت �أحيا ًنا،
أ�سا�سا قو ًيا للحوار
“فالعقيدة الإ�سالمية توفر � ً
مع الأدي��ان بعامة وب�ين بني الإن�سان يف خمتلف
املو�ضوعات» .
ول �ع �ل �ن��ا ن �� �ض��رب م� �ث ��ا ًال ب ��احل ��وار الإ� �س�ل�ام��ي
امل���س�ي�ح��ي ك�م��ا و��ص�ف��ه ��ش�ف�ي��ق ج� ��رادي يف م�ق��ال��ه
“احلوار الإ�� �س�ل�ام ��ي امل �� �س �ي �ح��ي :ال �ت �ح��دي��ات
والفر�ص” ب ��أن��ه ي�ب�ن��ى على”�أن �أت �ب��اع الأدي ��ان
ي �ن �ف��رون ع��ن م �ق��ارب��ة �أي �أم ��ر م��ا مل ي �ج��دوا يف
دينهم ما ي��أذن �أو يدفع باجتاهه .وه��ذا يعني �أن
احلوار الإ�سالمي امل�سيحي يوجب القيام بحركة
م�ع��رف�ي��ة م��زدوج��ة ي�ق��وم رك�ن�ه��ا الأول ع�ل��ى فهم
وم�ع��رف��ة الآخ ��ر ك�م��ا ه��و ،ب��ل وك�م��ا ي�ق��دم نف�سه،
ث��م ال�ع��ودة م��ن جديد �إىل الديانة التي نلتزمها
لنك�شف عندها مدى �إمكانية التوا�صل والتك ّيف
مع م�سائل ومو�ضوعات وقيم الديانة التي نعمل
على معرفتها .وه��ذا يعني �أن ركيزة احل��وار هنا
هي ركيزة معرفية متار�س النقد الإيجابي الذي
ي�ستجلي احل�ق��ائ��ق وي�ق��ارب�ه��ا» .وي�شكل ال��وق��وف
ع�ل��ى درا� �س��ة ال �ل �ق��اءات واحل � ��وارات ب�ين الإ� �س�لام
والآخ ��ر ق��اع��دة بيانية تكرب م��ن خاللها الأف�ك��ار
املولودة من رحم من هذه احلوارات والتي ب�شكل
�أو ب ��آخ��ر ت�سهم يف ف��ائ��دة االث �ن�ين م� ًع��ا الإ� �س�لام
والآخر يف وقت ما ومكان ما.
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