العدد الثاني والعشرون  :شوال 1437هـ  -يوليو 2016م
ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

األخالق والسلوك الديني في المسيحية
أبو حيان التوحيدي بين المنهج َّية والرؤية العلم َّية في األخالق
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إصالح المجتمعات اإلنسانية

السجال السوسيولوجي بين الوردي وابن خلدون
االقتصاد من القبيلة إلى الدولة
حين نكون مهزومين عالميًا!
لسنا أصوليين ..بل نحن مسلمون
مفهوم األصولية واألصولية الدينية
واقع الديمقراطية في الدول الحديثة
الجاهل َّية ..ونظر َّية اإلجهاز التاريخي
هل الحل في نظام الحزبين؟!

أما قبل!...
َّ
د .هالل احلجري
ق َّررت الأمم املتحدة يف العام � 2011أن يكون يوم  30يوليو
من ك ِّل عام يومًا دول ًّيا لل�صداقة «وا�ضعة يف اعتبارها �أ َّن
ال�صداقة بني ال�شعوب والبلدان والثقافات والأفراد ُيكن
�أن ُت�صبِح عام ً
ال مُلهِما جلهود ال�سالم ،وت�ش ِّكل فر�صة
لبناء اجل�سور بني املجتمعات ،والحرتام التنوع الثقايف».
والعا ُ
أم�س احلاجة �إىل م ِّد
إ�سالمي
مل ال
والعربي اليوم يف � ِّ
ُّ
ُّ
ج�سور املودة وال�سالم بني �شعوبه ،وال�صداقة بالطبع من
�أهم هذه اجل�سور .وقد �أعْ لَى العربُ من �ش�أن ال�صداقة
وقيمتها منذ ما قبل الإ�سالم؛ فهذا ال�شاعر لبيد بن
ربيعة يخاطب ابنتيه مُفتخراً ب�أخالقه الرفيعة:
و ُقوال ه َو املر ُء الذي ال خليلَهُ...
ال�صدي َق َوال َغ َد ْر
�أ�ضاعََ ،وال خا َن َّ
َّ
وجا َء الإ�سال ُم و�أكد على �أهمية ال�صداقة يف املجتمع،
َّ
وحث امل�سلمني على الألفة واملودة بينهم؛ يقول الر�سول
الكرميْ « :الُ�ؤْمِ نُ �آل ٌِف َم�أْ ُل ٌ
ي فِي َمنْ َال َي�أْ َل ُف َو َال
وفَ ،و َال َخ ْ َ
تو�سع العلما ُء
ا�س �أَ ْن َف ُع ُه ْم لِل َّن ِ
ي ال َّن ِ
ُي�ؤْ َل ُفَ ،و َخ ْ ُ
ا�س» .وقد َّ
والأدبا ُء العربُ بعد ذلك يف ت�أكيد �أهمية ال�صداقة؛ حتى
خ�صها بكتاب يُعدُّ من ذخائر
�إ َّن �أبا حيان التوحيدي َّ
الرتاث العربي ،وعنوانه «ال�صداقة وال�صديق» ،وفيه
نلم�س مدى ح�ضور مو�ضوع ال�صداقة يف الأدب العربي،
وهو ح�ضور وا�سع عميق ي�صفه التوحيدي بقوله« :ولو
�أردنا �أن جنمع ما قاله كل ناظم يف �شعره ،وكل ناثر من
لفظه ،لكان ذلك ع�سراً بل متعذراً ،ف�إن �أنفا�س النا�س يف
هذا الباب طويلة؛ لأنه ال يخلو �أحد من جار �أو معامل،
�أو حميم �أو �صاحب� ،أو رفيق �أو �سكن� ،أو حبيب �أو �صديق
�أو �أليف �أو قريب».
واهتما ُم العلماء امل�سلمني بال�صداقة َي ْد َف ُعنا اليوم �إىل
ت�أكيد دورها يف بناء ج�سور ال�سالم والتعاي�ش والتعارف
بني �شعوب العامل ،وهو املطمح الذي َ�س َعتْ �إليه الأمم
املتحدة من حتديد يوم دويل لل�صداقة .ويف عُمان
م�ؤ�س�سات نتمنى �أن تت�سع دائرتها ويتع َّمق ُ
ن�شاطها؛ مثل:
جمعية ال�صداقة العمانية الربيطانية ،وجمعية ال�صداقة
العمانية اليابانية ،وجمعية ال�صداقة العمانية الإيطالية،
وجمعية ال�صداقة العمانية ال�صينية ،وجمعية ال�صداقة
العمانية الأملانية ،وجمعية ال�صداقة العمانية الإ�سبانية.
ومثل هذه اجلمعيات ينبغي �أنْ ال تكون جم َّرد ديكور
دبلوما�سي؛ بل عليها �أن تك ِّثف �أن�شطتها الثقافية
والفنية ل ُت�سهم يف حتقيق التفاهم والتعاي�ش ال�سلمي
بني �شعوبها ،وتلعب دورا حموريا يف ت�صحيح ال�صور
املغلوطة والنمطية املرتاكمة يف �أذهان العامل حول العرب
وامل�سلمني .كما ميكنها �أن تكون ج�سرا معرفيا وعلميا بني
الثقافة العمانية وما تت�سم به من قيم الت�سامح وح�سن
املع�شر واجلوار ،وثقافات �شعوبها وما تت�سم به من قيم
�إن�سانية م�شرتكة.
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