عالقات دولية

احلــوار الديـني

ودوره يف مواجهة الإ رهاب والتطرف
يع ��د موق ��ف اإلس�ل�ام م ��ن احل ��وار بني
األدي ��ان م ��ن أكثر مواقف األدي ��ان إيجابية وقب ��والً .وعلى الرغم من وج ��ود أديان أخرى
ترحب باحلوار بني األديان وتقبله فإن املوقف اإلس�ل�امي من احلوار يتصف باإليجابية
التامة إلى حد ميكن معه وصف اإلسالم بأنه دين احلوار.
إن املوقف من احلوار بني األديان مرتبط في األصل بطبيعة
الدي��ن .وإذا كانت األديان تنقس��م من حي��ث موقفها من العالم
وم��ن " اآلخر " إل��ى أديان عاملي��ة وأديان خاص��ة ،أو تؤمن
باخلصوصي��ة ،ف��إن املوقف من احلوار بني األدي��ان ما هو إال
انع��كاس لعاملية الدي��ن أو خصوصية الدي��ن .فالدين العاملي
يأخ��ذ باحلوار بني األدي��ان بينما الدين اخل��اص أو القومي ال
يرحب عادة باحلوار وال يأخذ به.
واإلس�لام دي��ن ع��ام
للبش��رية ولي��س دينً��ا
خاصا جلماعة من البشرية
ً
دون غيرها .وتقوم عاملية
اإلس�لام على أس��اس من
وحداني��ة الل��ه ووح��دة
البش��رية ،فاإلل��ه الواحد
اخلالق إله لكل العالم الذي
خلقه ،ودين البشرية دين
واح��د يقوم على أس��اس
م��ن التوحيد وه��و عقيدة
البش��رية من��ذ آدم علي��ه
السالم ،وآدم عليه السالم
هو أبو البشرية وهو أول
املوحدين .وتعود البشرية
كلها إلى آدم عليه السالم.
وهكذا تقوم عاملية اإلسالم
عل��ى عاملية اإلل��ه الواحد
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وعاملية التوحيد ووحدة البشرية.
واستنادًا إلى مبدأ عاملية اإلله ووحدة البشرية اجته اإلسالم
إلى استخدام احلوار استخدامًا جيدًا في مجال الدعوة اإلسالمية.
والهدف من احلوار هو الوصول باإلسالم إلى غير املسلم .
وللحوار بني األديان أهداف متعددة بعضها أهداف أساس��ية
كان��ت وراء التفكي��ر في نش��أة احلوار وتطوي��ره ،ومن أهمها
مسألة التفاهم بني األديان املختلفة ،وكذلك التفاهم بني املذاهب
والفرق داخل الدين الواحد.

والتفاه��م ب�ين األدي��ان يتحقق من
خ�لال احل��وار ملواجهة العدو املش��ترك
لكل األدي��ان ،وهو املتمثل في االجتاهات
واملذاه��ب غي��ر الدينية مثل الش��يوعية
واإلحل��اد والعلماني��ة وغيره��ا م��ن
املفاهيم واأليديولوجيات الرافضة للدين
واملعادية له .وقد جنحت هذه االجتاهات
املنحرف��ة ف��ي غـ��زو احلي��اة الفكري��ة
لإلنس��ان ،وإضع��اف األس��اس الديني
واألخالقي للحياة اإلنسانية ،وسعت إلى
عزل الدين عن احلياة ،كما س��عى بعض
هذه االجتاهات إل��ى إلغاء الدين وإبطال
دوره في تس��يير احلياة اإلنس��انية كما
فعل��ت الش��يوعية واالجتاه��ات املادية
اإلحلادية.
ونظ��رًا ألن هذه االجتاه��ات الرافضة
للدي��ن صناعة غربية فقد أص��اب أول ما أصاب ديانات الغرب
األساس��ية وهي املس��يحية واليهودية ثم انتقلت العدوى إلى
الديانات األخرى ومن بينها اإلسالم وديانات الشرق األقصى.
إذن هناك خطر مشترك وتهديد عام موجه ضد األديان ومهدد
لوجوده��ا ،وه��و أمر يجعل م��ن احلوار بني األدي��ان ضرورة
كبرى.
وألن اإلس�لام ال ي��زال ميلك القوة التي متكن��ه من مواجهة
العلمانية واإلحلاد ففي قدرته مس��اعدة اليهودية واملس��يحية
وإنقاذهم��ا وذلك بتقدمي العون الديني ودعم الروح الدينية في
الغرب وإيفاد اخلبرة الديني��ة النائمة  ،وبعث الوعي الديني ،
وإحياء الدين ليكون قاعدة أساسية للحياة اإلنسانية  .والدليل
عل��ى حاجة الغرب إلى هذا العون الديني أن اإلنس��ان الغربي
بع��د أن فقد اليهودية واملس��يحية وأصبح في ف��راغ ديني لم
متأله االجتاهات املضادة للدين س��عى إلى ديان��ات يقرأ عنها
ويتثقف فيها  ،ويستمد منها الزاد الديني املفقود األمر الذي أدى
إلى حدوث ظاهرة التحول الديني في الغرب واتس��اعها لتعبر
تعبيرا ً صادقا ً عن أهمية الدين في حياة اإلنس��ان  ،وكون الدين
فطرة في اإلنسان ال ميكنه هجرها أو التخلي عنها .
وال نغال��ي إذا قلنا  :إن أهم جوان��ب اهتمام الغرب باحلوار
بني األديان هو جانب معرفي يسعى إلى سد الفراغ الديني الذي
خلفته العلمانية الغربية ،وميد اإلنس��ان الغربي ببديل روحي
عن اليهودية واملس��يحية أو يؤدي إلى استعادة الروح املفقودة
في هاتني الديانتني ،وفي كل األحوال فالدين هو املنتصر في هذا
احلوار الدائر بني األديان.
والتفاه��م ب�ين األديان عن طريق احلوار ل��ه هدف آخر مهم
وه��و حتقيق األهداف املش��تركة لألديان  ،ق��د تختلف األديان

حول حتديد معنى السعادة وطبيعتها وسبل حتقيقها الرتباط
ه��ذا كله باملضمون العقدي لكل دين وباألس��لوب الديني الذي
اختط��ه كل دين ألتباع��ه لتحقيق هذا املضم��ون العقدي حيث
اتخ��ذت بعض األديان منهجً ا تش��ريعيًا بينم��ا التزمت بعض
األديان األخ��رى مبنهج أخالقي بعيد عن التكاليف الش��رعية،
واعتمدت بعض األديان األخرى على األسلوب أو املنهج الزهدي
أيض��ا في نظرته��ا إلى مجـال
التصوف��ي  .وتختل��ف األديان ً
السعادة اإلنسانية فبعض األديان تقتصر على مطلب السعادة
الدنيوي ،وال تعطي اهتماما ً للسعادة األخروية ،وبعضها يقول
بالسعادة األخروية دون الدنيوية ،وبعضها يجمع بني سعادة
الدين والدنيا .
فاإلنس��ان مهما اختلفت ديانته يواجه واقعً ا واحدًا ،وظروفًا
معيش��ية واحدة ،ومش��كالت حيوية واحدة  .وهنا تبرز أهمية
احلوار بني األديان وبخاصة بعد أن توحدت مشكالت اإلنسان
وتش��ابهت في كل م��كان ،وأصبح لألديان مواقفها السياس��ية
والدينية واالقتصادي��ة واالجتماعية وال تعيش في عزلة عـن
مش��كالت إنسانها وقضاياه العصرية .فاإلنسانية اآلن تشترك
في املش��كالت البيئية واالجتماعية مثل اجلهل والفقر واملرض.
وفي القضايا السياسية واالقتصادية والفكرية وحتاول جاهدة
أن متد املؤمن بها بتحليالت ألسباب وقوع هذه املشكالت وبرؤى
حول أس��لوب معاجلتها ،وال ش��ك في أن األديان تس��تطيع أن
تعني املؤمنني بها وتستغل معرفتها املختلفة وخبراتها املتنوعة
ف��ي تقدمي احللول للقضايا املش��تركة لتحقيق النجاح والفالح
والسعادة لإلنسانية جمعاء .
وباإلضافة إلى هذا التعاون املثمر بني األديان من خالل احلوار
أيضا
الفعال بينها ملصلحة املجتمعات اإلنس��انية ميكن للحوار ً
أن يسهم في مواجهة التطرف الديني وهي مشكلة عامة تواجه
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كل األدي��ان احلي��ة .فق��د
انتش��رت ظاهرة التطرف
الدين��ي وما يصاحبها من
تش��دد وتزم��ت وإرهاب
وعنف ف��ي كل املجتمعات
اإلنس��انية تقريبً��ا .وهي
مش��كلة لها بع��دان  :بعد
داخل��ي ينتج عن��ه توزع
أه��ل الدي��ن الواح��د إلى
فئت�ين عل��ى األق��ل  :فئة
متمس��كة بالدي��ن ف��ي
نظام��ه األس��اس األصل
وفئ��ة متطرف��ة خارج��ة
على هذا النظام ومنحرفة
عنه بتفسيراتها املتشددة
لتعالي��م الدين وال��ذي ينعكس على عالقاته��ا ومعامالتها مع
الفئ��ة األولى .أما البعد اخلارجي فهو يتمثل في اتس��اع دائرة
التطرف الديني لتصبح ذات تأثير على عالقات األديان بعضها
ببعض ،وفي البيئة املتعددة ذات األديان األخرى داخل املجتمع
الواحد .
وفي املجال االجتماعي ميكن للحوار بني األديان أن يس��اعد
في القضاء على املفاس��د االجتماعية ،ويحد من انتشار الرذيلة
واألمراض االجتماعية الناجتة عنها وذلك من خالل نشر القيم
الديني��ة واألخالقي��ة التي تن��ادي بها جميع األدي��ان وتبادل
اخلبرات الدينية في مجال مقاومة الفساد في أشكاله املختلفة،
وتوعية املؤمنني بهذه األديان في املجاالت الصحية والتعليمية
واالجتماعية واالقتصادية لبناء مجتمع إنس��اني على أس��اس
من الفضيلة واحلكمة الدينية واألخالقية ،وإعطاء املثل ،وخلق
الق��دوة الصاحل��ة األمر الذي ي��ؤدي إلى إص�لاح املجتمعات
اإلنسانية وحتقيق مجتمع الفضيلة والعدالة واملساواة.
لق��د اتضح أن التفاهم بني األديان يس��هم في عالج القضايا
اإلنس��انية التي تواجه البشرية في كل مكان .ونظرًا الختالف
اخلبرات الدينية واختالف احللول التي تقدمها األديان للمؤمنني
بها فإن تعاون األديان يساعد على الوصول إلى حلول متنوعة
وفعالة ملش��كالت اإلنس��انية وبخاص��ة إذا مت توظيف تأثير
األديان في الش��عوب توظيفًا جيدًا وصحيحً ا لعالج مش��كالت
الشعوب وبناء مستقبل أفضل لإلنسانية.
وباإلضاف��ة إلى فائ��دة احلوار بني األديان ف��ي التفاهم بني
األديان على املستويات الس��ابقة املذكورة فإن احلوار الداخلي
ب�ين مذاهب وفرق الدين الواحد يؤدي إلى حتقيق التقارب بني
هذه الفرق واملذاهب الداخلية .ويعد احلوار الداخلي على القدر
نفسه من األهمية التي للحوار اخلارجي بني األديان .واحلقيقة
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أن��ه ب��دون التفاه��م بني
أه��ل الدين الواحد ال ميكن
أن يت��م التفاه��م بني أهل
األدي��ان ،ف��إن النتائ��ج
اإليجابية أو السلبية التي
تنتج ع��ن احلوار الداخلي
تؤث��ر إيجابًا وس��لبًا في
احل��وار اخلارج��ي ب�ين
األدي��ان ،واحلقيقة أنه في
بع��ض األحيان يكتس��ب
احل��وار الداخل��ي ش��كل
احل��وار اخلارج��ي ،وذلك
ألن معظ��م دول العال��م
تتع��دد فيه��ا األدي��ان
واملذاهب األمر الذي يجعل
من احلوار فيما بينها داخليًا عامالً مس��اعدًا في حل مش��كالت
األديان وحتس�ين عالقاتها بعضها مع بع��ض .ونضرب على
ذلك بعض األمثلة املفيدة .ففي العالم املس��يحي مثالً ،اكتسبت
املذاهب املس��يحية الكبرى صفة الديانات املستقلة بعضها عن
بع��ض .فالكاثوليكية دي��ن أو مذهب ديني مس��تقل متامًا عن
البروتستانتية واألرثوذكسية.
وال ي��كاد يخل��و مجتمع مس��يحي من وجود ه��ذه األديان
املس��يحية املس��تقلة .واحلوار بينها على الرغم م��ن أنه يبدو
وكأنه حوار داخلي بني مذاهب دين واحد فإنه في الوقت نفسه
حوار بني ديانات مس��يحية مستقلة ،واملثل نفسه يضرب على
الوضع الديني ف��ي املجتمعات الهندي��ة والصينية واليابانية
حيث تنتشر في هذه املجتمعات ديانات مستقلة مثل الهندوسية
والبوذية والكونفوشيوسية والتاوية وهي جميعً ا ديانات ذات
عالقات قربى ولها صالت تاريخية ودينية قوية.
ويضاف إلى هذه الديانات األصلية ديانات وافدة من خارج
الشرق األقصى مثل املسيحية مبذاهبها املتعددة ومثل اإلسالم،
واحلقيقة أن مجتمعات الش��رق األقصى تشبه مجمعً ا لألديان
واملذاه��ب ،واحل��وار الداخلي ب�ين أهل كل دين منه��ا أو بينها
جميعً ا يعطي للحوار نشاطا ً وقوة تأثير داخلية وخارجية معً ا.
فاحلوار الدائر في ه��ذه املجتمعات هو حوار داخلي وخارجي
في الوقت نفسه  ،وقد متكنت هذه األديان من التعايش بعضها
إلى جانب األخرى وخلق نوع من الثقافة الدينية املشتركة.
ويختلف احلوار الدين��ي بطبيعته عن اجلدل في أن احلوار
الدين��ي يحتوي ضمنًا على عناصر التفاه��م بني األديان بينما
اجلدل يش��ير ضمنًا إلى عناصر االختالف والتباعد بني األديان
واملذاهب.
وق��د عبر الق��رآن الكرمي عن ه��ذه الطبيع��ة اإليجابية في

احلوار بني األديان في قوله تعالى { :قل يا أهل الكتاب تعالوا
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال الله وال نشرك به شيئا ً
وال يتخذ بعضنا بعض��ا ً أربابا ً من دون الله فإن تولوا فقولوا
اشهدوا بأنا مس��لمون} (آل عمران ،اآلية  ،)64فاآلية الكرمية
تدعو إلى احلوار الديني بني املسلمني وأهل الكتاب وتشير إلى
عناصر االتفاق بني اليهودية واملس��يحية واإلسالم التي تكون
أساس��ا ً للحوار بينهم ،وتستبعد ضمنًا عناصر االختالف التي
أدى إليها التطور التاريخي لكل من اليهودية واملسيحية .بل إن
اإلسالم يتجاوز تاريخ االختالف بني الديانات الثالث ويطالب
بالعودة إلى ش��كل بسيط وفطري للتوحيد ميثله دين إبراهيم
عليه السالم الذي هو دين الفطرة ،واختيار إبراهيم عليه السالم
اختيار مقصود فهو نبي مرسل تعترف به اليهودية واملسيحية
واإلس�لام وتعده أبًا لكل األنبياء عليهم الس�لام{وجعلنا في
ذريت��ه النبوة والكتاب} (العنكبوت ،اآلي��ة  ،)27وترى دينه
أساس��ا لها وقد صدق القرآن الكرمي حيث وصف إبراهيم عليه
ً
الس�لام بقوله { :م��ا كان إبراهيم يهودي��ا ً وال نصرانيا ً ولكن
كان حنيفا ً مس��لما ً} (آل عمران ،اآلي��ة  ،)67فاآلية تؤكد على
أسبقية إبراهيم عليه السالم التاريخية وظهور دينه قبل ظهور
اليهودية واملس��يحية ،وأن دينه كان اإلس�لام فهو رمز الطاعة
واالستس�لام لإلرادة اإللهية من ناحية ،وهو في الوقت نفسه
رم��ز لدين الفطرة الس��ليمة قبل أن تلحق التعقي��دات الدينية
والالهوتية بعقيدة التوحيد.
واختي��ار دين إبراهيم عليه الس�لام هو ف��ي حد ذاته بحث
عن صيغة للدين وللتوحيد يقبلها اجلميع وتس��تند إلى خلفية
دينية وتاريخية سابقة على ظهور الديانات املعروفة .فاحلوار
الديني بهذا الش��كل يقوم عل��ى عوامل االتف��اق والتوافق بني
األدي��ان وال يقوم عل��ى عوامل الفرقة والتباعد .وال يس��تخدم
القرآن الكرمي هنا أس��لوب اجلدل الدفاعي في دعوة أهل الكتاب
إمنا يس��تخدم أسلوب احلوار الديني القائم على قاعدة االتفاق
ال االختالف.
يتبنى احلوار بني األديان االعتراف
الضمني بتعدد األديان واملذاهب ولذلك
فهو يعترف ضمنً��ا بحرية االعتقاد،
فاحل��وار يعن��ي االعت��راف املتبادل
بني األدي��ان ببعضها اآلخر على أنها
كيانات أو نظم دينية مستقلة تربطها
عالقات تقوى وتضعف حسب درجة
القرابة الدينية من ناحية ،وإيجابية
أو سلبية عالقتها التاريخية من ناحية
أخرى .إن احلوار بني األديان في هذه
احلالة يذكرنا باحلوار السياسي بني
مجموع��ة من ال��دول املس��تقلة التي

يعترف بعضها ببعض سياسيًا وال ميكن أن يتم احلوار بينها
بدون هذا االعتراف باالس��تقالل وعدم التبعية السياسية وإال
حتول احلوار السياس��ي إلى حوار بني تابع ومتبوع ،وس��يد
ومسود ،يفرض فيه السيد شروطه على املسود.
إن م��ن أهداف احلوار ب�ين األديان تغليب أس��لوب احلوار
الديني في مجال العالقات بني األديان.
وتعد هذه نقلة فكرية نوعية في أسلوب التعامل بني األديان
تنهي قرونً��ا من تاريخ اجل��دل الديني الذي س��اده التعصب
الديني ،وحركته أسباب الدفاع التي نظرت إلى عالقات األديان
بعضها ببعض على أنها عالقات حت ٍد وصراع ومنافس��ة ،وهي
أس��باب أدت إليها عوامل تاريخية ودينية معروفة في التاريخ
املاضي لألدي��ان .ولنضرب مثاالً بتاري��خ العالقات اليهودية
واملسيحية مع اإلسالم .فمنذ ظهور اإلسالم نظرت إليه اليهودية
واملس��يحية على أنه دين معا ٍد ومنافس فاجتهتا إلى مواجهته
سياسيًا وعس��كريًا .وبعد فشل املواجهة السياسية العسكرية
اجتهتا إل��ى مواجهته دينيًا وفكريًا فنش��أ اجلدل الديني الذي
هدف إل��ى الدفاع عن اليهودية واملس��يحية دفاعً ��ا عقديًا ضد
دعاوى اإلس�لام من ناحية ونقده للديانت�ين من ناحية أخرى
األم��ر الذي أدى إلى تطور جدل إس�لامي دفاعي يرد على النقد
اليهودي املسيحي ،ويدفع الشبهات التي أثارتها الديانتان ضد
اإلسالم .وقد كان هذا هو األسلوب الفكري للتعامل مع الديانات
الثالث.
وقد سيطر هذا النوع من اجلدل على معظم تاريخ العالقات
اليهودية املسيحية اإلسالمية .وقد تطور االستشراق األوروبي
ملواجه��ة اإلس�لام والدفاع الدين��ي عن اليهودية واملس��يحية
مس��تفيدًا من اجلدل الديني اليهودي واملسيحي الشرقي والذي
طوره رجال الدين اليهود واملسيحيون في الشرق ضد اإلسالم.
وانب��رى علم الكالم عند املس��لمني للرد على اجل��دل اليهودي
املسيحي ،كما نش��أ بتأثير من علم الكالم في اإلسالم علم كالم
يهودي ومسيحي ليس فقط للدفاع عن الديانتني
ض��د اإلس�لام ،ولكنه اتس��ع ليتضم��ن الدفاع
عنهما ض��د كل األديان األخرى ،ب��ل ضد الفرق
واملذاهب الدينية داخل الديانتني .كما نش��أ جدل
بني اليهودية واملس��يحية وه��و بطبيعة احلال
أقدم من اجلدل ضد اإلسالم حيث يعود إلى بداية
ظهور املس��يحية ذاتها وانفصاله��ا عن اليهودية
وبداي��ة حركة ج��دل متبادلة ب�ين الديانتني قبل
ظهور اإلس�لام .والش��ك في أن هذا اجلدل الديني
تطور بني كل األديان في العالم القدمي والوس��يط
واستمر حتى العصر احلديث.
وق��د أدى تطور احلوار ف��ي التاريخ املعاصر
في املجاالت السياس��ية واالقتصادية والفكرية،
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وظهور فك��رة حوار األديان وحوار احلض��ارات ،إلى ضرورة
التفكير في أس��لوب بدي��ل للتعامل بني األدي��ان واحلضارات
ب��دأ بطرح اخليار بني تفاهم األدي��ان واحلضارات أو صراعها
وانتهى إل��ى األخذ مببدأ تفاه��م األديان واحلض��ارات مناديًا
بتغيي��ر أس��لوب التفكير الش��ائع ف��ي عصور الص��راع وهو
األس��لوب اجلدل��ي ،واالعتماد على احل��وار بدالً م��ن اجلدل.
واحلوار بصفته أس��لوبا ً للتفكير ليس جدي��دًا بل هو من أقدم
األس��اليب التي استخدمها اإلنس��ان في طرح األفكار واملفاهيم
ومناقش��تها وحتليلها وتقوميها .فكثير من النصوص الدينية
في اآلداب الشرقية القدمية اعتمد على احلوار ،كما أنه استخدم
وس��يلة للتعليم والتربية منذ القدم ،وقد توس��عت الفلس��فة
في اس��تخدام احلوار لتوصيل املضامني الفلسفية ومناقشتها،
واش��تهر في ذلك الفالس��فة اليونان مبحاوراتهم املعروفة مثل
محاورات أفالطون وغيرها.
وفي بعض فترات التس��امح الديني مت اللجوء إلى احملاورة
واملناظرة ملناقش��ة املعتقدات الدينية في اليهودية واملسيحية
واإلسالم .وقد عرفت البيئة اإلسالمية هذا النوع من احملاورات
واملناظرات واملس��اجالت الت��ي ناقش فيها املتح��اورون أعقد
املسائل الدينية وفي روح من املوضوعية والتسامح تعد نادرة
في ظل مناخ الصراع بني هذه األديان في ذلك الوقت.
وللحوار بني األديان محاس��نه ومزاياه الت��ي ال تتوافر في
اجلدل الذي س��اد في عصور الصراع بني اليهودية واملسيحية
واإلس�لام .وميكن التعرف على هذه احملاسن واملزايا من خالل
مقارنة بني إيجابيات احلوار وسلبيات اجلدل الديني  .وقد كان
تاريخ األدي��ان عامة وتاريخ العالق��ات الدينية بني اليهودية
واملس��يحية واإلس�لام عل��ى
وج��ه اخلص��وص مصدرن��ا
الرئي��س للتع��رف على هذه
اإليجابيات والس��لبيات .فقد
ت��وزع تاري��خ األدي��ان عبر
العص��ور بني اجلدل واحلوار
تعبيرا ً ع��ن مراحل االختالف
والتفاهم والص��راع وااللتقاء
بني األدي��ان .ويجب أن ننوه
هنا إل��ى أن اجل��دل قد يكون
إيجابيً��ا كم��ا هو احل��ال في
اجلدال احلس��ن ال��ذي عبرت
عن��ه اآلية القرآني��ة الكرمية:
{وجادله��م بالت��ي ه��ي
أحسن}. .
ولكن اجل��دل الديني الذي
نقابله باحلوار الديني لم يكن
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إيجابيًا في عصور تاريخ األديان ،واحلقيقة أن اجلدال احلسن
يتس��اوى في احلوار مع األه��داف واآلداب ويؤدي إلى النتائج
نفسها .
ويتول��د عن الطبيعة األساس��ية ل��كل من احل��وار الديني
واجلدل الديني عدة أمور مهمة في تشكيل العالقات الدينية بني
الش��عوب واألفراد .فاحلوار الديني يشير بطبيعته إلى حرية
التعبي��ر الديني ،فاحملاور له كل احلرية في إعطاء رأيه الديني
الذي ميث��ل ديانته أو مذهبه في كل القضايا الدينية املطروحة
في احلوار مع األديان األخرى ،كما أنه يتفهم في الوقت نفس��ه
الرأي الديني اآلخر املعبر عن آراء األديان األخرى املشتركة في
احلوار وذلك انطالقًا من االعتقاد بالتعددية الدينية واالعتراف
باألديان األخ��رى ،وكذلك انطالقً��ا من تفهم املش��اعر الدينية
لآلخرين ،واالعتراف باختالف التجارب واخلبرات الدينية.
أم��ا اجلدل الدين��ي فإنه ال يأخ��ذ بحرية التعبي��ر الديني،
ويعت��رض على الرأي الديني اآلخ��ر انطالقًا من عدم االعتراف
أص�لاً بالتعددية الدينية وحرية االعتق��اد ،ولذلك فهو جدل ال
يراعي مش��اعر املخالفني في الدين ،ومييل دائمًا إلى تس��خيف
معتقدات اآلخرين والسخرية منها .
تش��ير العناصر الس��ابقة الذك��ر إلى أن النتيج��ة النهائية
للحوار بني األديان واملذاهب تؤدي حتمًا وبطبيعة احلوار إلى
تولد حالة من االعتدال الديني لدى أصحاب الغلو في األديان .
بينما يؤدي اجلدل الديني إلى منو الغلو في الديـــن ،والتطرف
فيه ،والتعصب للمذهب.
وعن االعتدال ،والوس��طية تتولد مجموعة صفات تتناقض
وتتضاد م��ع الصفات الت��ي يولدها الغلو والتط��رف الديني.

فاالس��تماع لآلخر والتح��اور معه يؤدي إلى مزي��د من الفهم
والتعمق امل��ؤدي إلى حتقيق درجة من تفهم املعاني والدالالت
الدينية للموض��وع الديني املطـــروح للح��وار .فقبل احلوار
نحن أمام رؤيت�ين مختلفتـــني للموض��وع الواحـــد .وبعد
احل��وار تنكش��ف بعض املس��ائل الدينية الغامض��ة وتتضح
الدالالت ،وتكتس��ب بعدًا آخر للموضوع الديني كان غائبًا عن
األنظ��ار بعيدًا عن اإلفهام .وكل هذا يحدث في ظل احلفاظ على
الشخصية أو الهوية الدينية للمحاور ،فالفهم ال يلغي وجوده
إمنا يعمق مفهومه لدينه .ويضيف تفس��يرات ودالالت جديدة
كانت مطم��ورة أو مجهولة ف��ي ظل الرؤية الديني��ة الواحدة
والبعد الديني الواحد .
وم��ن ناحية أخرى ال يعن��ي االعتدال التخلي ع��ن العقائد
األساس��ية للدين إمنا ي��ؤدي إلى فهم ال��رؤى األخرى حولها
وتعمي��ق الرؤي��ة اخلاصة لالعتق��اد من خ�لال التعرف على
مواقف األديان األخرى .كما يعني االعتدال االعتراف بالوجود
الديني لآلخرين وبحق االعتقاد املختلف في الوجود إلى جانب
اعتق��اد احملاور .وال يعني ح��ق االعتقاد اإلميان مبا يعتقد فيه
اآلخر إمنا االعتراف بحقه في أن يكون مختلفًا في االعتقاد.
وقد س��بق أن أكدنا على ضرورة احملافظة في احلوار على
الشخصية اخلاصة باألديان وعلى استقاللها العقدي .ويتضمن
ه��ذا االعتدال في النظر إليها ،وف��ي حتديد املوقف منها باتخاذ
موق��ف وس��ط ال يقبلها للنفس وال يرفضه��ا لآلخر في الوقت
نفسه  .وقد عبر القرآن الكرمي عن هذا االجتاه في قوله تعالى :
{لكم دينكم ولي دين}( .سورة الكافرون  )6وهو موقف يُفهم
منه عدم قبول الدين املختلف كدين للمحاور .
وفي اخلتام فإن احلوار بني األديان يسعى إلى حتقيق الفهم
والتفاه��م بني األدي��ان ،ويرى هذا فارقً��ا جوهريًا بني احلوار
الديني واجلدل الديني .فاألول يهدف إلى فهم األديان واملذاهب
باستخدام احلوار وسيلة علمية وتعليمية ولطرح التساؤالت

الهادف��ة إلى حتقي��ق الفهم وإدراك املعن��ى .وباإلضافة إلى
ه��دف الفهم يه��دف احلوار إلى حتقي��ق التفاهم بني األديان
ملعرفة نق��اط االلتقاء من أجل دعمه��ا وتقويتها ،والتعرف
عل��ى نقاط االختالف من أجل فهمها والتقريب بينها مع عدم
اتخ��اذ التخلص منها هدفا ً للحوار وذلك ألن نقاط االختالف
متث��ل خصوصية األديان وهويتها ،وتظهر ش��خصيتها في
مواجه��ة األديان األخرى .ولذلك فاحلوار البناء يحافظ على
اس��تقاللية األديان ،ويبني العالقة بني األديان على أس��اس
من قب��ول التعددية الديني��ة وحرية التدي��ن لتكون مبادئ
مهمة ثابتة للحوار بني األديان.
ويهدف احلوار الديني إلى حتقيق الفهم والتفاهم وتبادل
املع��ارف الديني��ة ال فرضها بق��وة اجلدل وعل��ى الرغم من
الثقاف��ة الدينية الرفيعة التي يج��ب أن يكون عليها احملاور
وبخاصة في مجال األديان وموضوعات احلوار الديني فهو
يجلس في مجلس املتعلم أمام صاحب الدين حني يش��رح أمرًا
يختص بدينه ،وهو في الوقت نفس��ه ق��ادر على تبادل الفكر
والرأي معه إما بإعطاء وجهة نظر دينه في املوضوع املطروح
أو حني يبدي رأيًا في الدين اآلخر مبنيًا على أساس من معرفة
علمية بالدين اآلخر تسمح له بطرح التساؤالت وإثارة املسائل
التي تس��اعد على الفهم وتكش��ف الغم��وض وتبعد األخطاء
والشبهات ..
واحمل��اور يتجنب اجلدل ولكن من حقه أن يعرض اعتقاده
ويصفه وييسر عملية فهمه ،ويعطي األدلة والبراهني الدينية
والعقلي��ة محافظً ا على اس��تقاللية دينه ومح��اوالً فهم رؤى
األديان األخرى لالس��تفادة منه��ا في تعميق رؤيت��ه الدينية
اخلاص��ة .بهذا الش��كل يتطلب احل��وار الديني مناخً ��ا دينيًا
متسامحً ا وقاعدة علمية تسمح بحرية التعبير الديني وتبادل
اآلراء العلمية في املجال الديني .ويصبح احلوار الديني عملية
علمي��ة فكرية  ،حتق��ق املوضوعية العلمية ف��ي مجال فكري
حساس وهو مجال الفكر الديني.
وه��ذا املناخ الديني املتس��امح من��اخ يعت��رف بالتعددية
الدينية ويقبلها على أس��اس من قاعدة االختالف الطبيعي بني
البشر  ،وقد اعترف اإلسالم باختالف البشر وأنه ميثل ظاهرة
طبيعية.
وف��ي هذا يق��ول القرآن الك��رمي { :ولو ش��اء ربك جلعل
الن��اس أمة واحدة وال يزالون مختلفني إالّ من رحم ربك ولذلك
خلقهم} (سورة هود .)119-118 ،بل إن االختالف بني البشر
سبب مهم من أسباب اجتماعهم وتعارفهم وتبادلهم للمعارف:
{يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم ش��عوبا ً
وقبائل لتعافوا}( .سورة احلجرات ،اآلية .)13
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