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 م املتدينني؟أديان التعايش بني األ
 دراسة تارخيية حتليلية وصفية

 أ. د. حسام الدين سالم دمحم سعيد

. د. أوسام رياض عبدهللا املعزوفأ  

 ملخص

ُّ ججّذدث في  خىا الشاهً، اإلاؿالباث بالخهاٌش بحن ألادًان، وألاد هىا هى "الخهاٌش بحن اإلاخذًىحن"  ْو

ىهه بهذ مّىاث، مثل جُاس الاخُاء الاظالمي في  ُّ د ىٓدىن ْذًمها ٍو مثلىن ْانذة هشم الذًاهت ٍو ًٌ الزًً 

ت في العبهُيُاث اإلااغُت الٓشن الخاظو نشش، ُّ ، وجُاساث ؤخشي والزي جؿّىسث نىه  الصحىة الاظالم

ت "البروحعخاهدُت" ويحرها ُّ ت ؤو الاخخجاج ت مثل اللىزشٍّ ُّ تها اإلاعُد  .نَش

بن غّشوسة بسظاء ْىانذ للخُاهم والحىاس وخلٛى مخجذدة لخدُٓٔ وجىمُت "اإلاشتٕر ؤلاوعاوي"  

، بالدعامذ مو مكاهش الذًاهت وُمهخىٓحها، جيبو مً ٗىنها  اإلاخمثل في  مؿلب العالم والهِش والدشإس

اث والخؿاخىاث  ذساجه، وججىبه الخؿَش ٓذ املجخمو بؿاْاجه ْو
ّ
غماهت للخىىم والخهذدًت التي جل

ُت واإلازهبُت، ٖما هى خاضل الُىم في ناإلاىا، ومىؿٓخىا نلى وجٍه مدّذد. بن ما  والهطبُاث الهْش

ا
ً
يعب بلى ألادًان مً ظُاظاث ُنىِ وإسهاب، وما اسج٘ب باظمها ْذًًما ؤو خذًث ، خعب الهذًذ مً ًُ

الث"   اإلاخخططحن في نلم مٓاسهت ألادًان، ال ٌهذو ؤن ًٙىن مجشد ججٍل ؤو ججلُاث لٓشاءاٍث "ؤو جإٍو

هٓل ؤن ًٙىن الذًً، بٙل جلٚ  ٌُ للىّظ الذًني، ملجمىنت مدطىسة ؤو لجمانت مهذودة، ألهه ال 

ىخذة والطالح، ظّبًبا في اْخخاٛ الخؿاباث التي ؤوجذث لترظُخ "ويالًبا لخإظِغ" ؤلاجالٍ والخالخم وال

بني نلى ما خعً لذًه مً  ؤجبانه، وجطُُت املخالُحن. ى٘ش ألادًان ألاخشي بل ًّٓشها ٍو ًُ وؤلاظالم ال 

ثبذ ؤال جُاغل بحن الىاط نلى ؤظاط الِهّش ؤو  ىؿلٔ مً اإلابادت اإلاىِخذة لئلوعاهُت ٍو مباهحها، ٍو

 ى ؤظغ الهِش اإلاشتٕر و ٖزلٚ َهل الادًان الاخشي.اللىن، وإن الخُاغل ًدذر بالهمل، وشّذد نل

خي الخدلُلي و  خُت للخهاٌش بحن اإلاخذًىحن مً خالٛ اجبانه للمىهج الخاٍس ًٓذم هزا البدث دساظت جاٍس
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الىضُي في ان واخذ. ًٓعم الى مٓذمت ٌهشع َحها الباخثحن َشغُت ان الخهاٌش ًخم مً خالٛ 

ه يخهي البدث اإلاخذًىحن ولِغ مً خالٛ الادًان َو شع الباخثان في اإلاىاْشت ما ًثبذ َشغُتهما ٍو

 . بالخاجمت التي حهشع الىخاثج التي جم الخىضل الحها

 

 صزاع الحضاراث ⸲سالملا  ⸲ديانلا  ⸲الدسامح ⸲الخعايش -الكلماث املفخاحيت:

 

 املقدمت

خىا الشاهً دثججّذ  هىا هى "الخهاٌش بحن اإلاخذًىحن"  ُّ ، وألادبالخهاٌش بحن ألادًانإلاؿالباث ا ،في ْو

مثلىن  ًٌ ىهه بهذ مّىاثْانذة الزًً  ُّ د ىٓدىن ْذًمها ٍو ، مثل جُاس الاخُاء الاظالمي في هشم الذًاهت ٍو

ت في العبهُيُاث اإلااغُت، وجُاساث ؤخشي  الٓشن الخاظو نشش، ُّ والزي جؿّىسث نىه الصحىة الاظالم

ت  ُّ تها اإلاعُد تنَش ت "البروحعخاهدُت" ويحرهاؤو  (1)مثل اللىزشٍّ ُّ  .الاخخجاج

" اإلاشتٕر ؤلاوعاويوجىمُت "لخدُٓٔ مخجذدة وخلٛى  والحىاس للخُاهم وسة بسظاء ْىانذغشّ بن  

جيبو مً ٗىنها ، وُمهخىٓحها مو مكاهش الذًاهت الدعامذب، والهِش والدشإس عالممؿلب الاإلاخمثل في 

 
ّ
ذساجهٓذ املجخمو بغماهت للخىىم والخهذدًت التي جل اثجىبه الج، و ؿاْاجه ْو والخؿاخىاث  خؿَش

ُت واإلازهبُت، ٖما هى خاضل الُىم في  هطبُاثوال  . دمدّذ  ومىؿٓخىا نلى وجٍه  ،ناإلاىاالهْش

 ًُ  ، وما اسج٘ب باظمها ْذًًم ُنىِ وإسهابظُاظاث مً  يعب بلى ألادًانبن ما 
ً
ا، خعب ا ؤو خذًث

"ؤو  اٍث ٓشاءججٍل ؤو ججلُاث ل ال ٌهذو ؤن ًٙىن مجشدالهذًذ مً اإلاخخططحن في نلم مٓاسهت ألادًان، 

ال  ٌُ ملجمىنت مدطىسة ؤو لجمانت مهذودة ،الذًني للىّظ  " ثجإٍو  هٓل ؤن ًٙىن الذًً، بٙل، ألهه ال 

ا في بً ، ظبّ التي ؤوجذث لترظُخ "ويالًبا لخإظِغ" ؤلاثخالٍ والخالخم والىخذة والطالحخؿاباث جلٚ ال

                                                           
ذ الزي لىزش ماسجً بلى وعبت 1  وؤشاسوا لىزش، به ْام الزي ؤلاضالح ًٓبلىا لم الباباواث ؤّن  بُذ دًني ومجذد مطلح ٌهُّ

  بانخباسه بلُه
ً
ًٛ  معُدا ، دجا

ً
ػىا جذًذا ها اإلآذط، لل٘خاب جشجمخه وَس  للىظ مخلطت ويحر ٗاربت جشجمت ألنَّ

 ألاضلي
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:"بّنها نباسة خالُحناملاْخخاٛ ؤجبانه، وجطُُت 
ً
، ًٓٛى حشاسلض ظلعىًذ نً "الذًً والهىِ" بذاًت

ه 
ّ
ًذا ؤه الذًً غّذ الهىِ، وغّذ الٓىة، ومً ؤجل العالم، وهى ًّٓش مو رلٚ  هخٓذ ؤّن ٌمخىاَشة، مٖا

ٗإّنها جخدذر نً العالم  خ وال٘خب اإلآذظت لذًاهاٍث جدٙي ْطظ الهىِ والحشب و ؤن "الخاٍس

 (2)واملحبت"

ٗان سّد َهل  (3)بِىما ًشي باًشون بالهذ  ؤن واخًذا مً ؤهم ؤظباب "ضهىد الهلماهُت في الُ٘ش الًشبي" 

ٗاهذ وظُلت  ت  ُّ ًذا ؤّن "الهلماه ججاه الهىِ الذًني في الٓشهحن العادط نشش والعابو نشش، مٖا

ت التي ؤهخجذ ال٘ثحر مً الشنب. وؤهه في بؾاس الهلم ُّ اهُت، والُ٘اهاث للهِش مو ؤلاخخالَاث الذًي

 بلى 
ً
ٗان لذيها مبرس الجخار ْشاساث معخٓلت نىذ الحاجت لُشع ْشاساث مهُىت اظدىادا ت  ُّ العُاظ

الهُٓذة الذًيُت، وفي الىاْو، َةنها ْذ جخهاسّع مو بهؼ اإلاهخٓذاث بّٓىة. وبالخالي، ًٙىن ؤخذ 

ج ممازلت "الحّذ مً الهىِ". بن اإلا ألاهذاٍ اإلاهمت للهلماهُت في هزه الحالت: ّّ امىحن اظخخذمىا ج

 بلى السجً والٓخل الجماعي نلى هؿاّ واظو مً 
ً
نىذ الشّد نلى اإلالحذًً في هزه اإلاىاْشاث، مشحرا

ً. وهىا ًٓخبغ "مً ٌعخؿُو ؤن ًى٘ش ؤو ًجادٛ في ؤّن  ألاَشاد في بؾاس الذٛو اإلالحذة في الٓشن الهشٍش

ى  ىن والىاصٍّ ُّ ىن العخالى ُّ ت مً خالٛ صنمهم ؤنهم ًاظعىن ما ْامىا به الشُىن ن، مً ؤنماٛ دمٍى

 ُّ  مو ؤلالحاد بانخباسه جضءا ؤظاظ
ً
 مذًىت َاغلت خالُت مً الذًً؟ لٓذ جم رلٚ الٓخل الجماعي مٓترها

ً
 ا

 ."مً بلهامهم ألاًذًىلىجيّ 

ذ نالم ألاهثروبىلىجُا جإ دًُُذ بًلش ؤّن الذًً ا بؿبُهخه، بحّجت ؤّن "الذًً   ٖما ًٖا ًُ لِغ نىُ

ت، ٖما ُّ ػُِ ؤن "الهىِ لِغ غشوسة دًي  والهىِ مخىآَان، لً٘ ألاُٖذ ؤنهما لِعا مخؿابٓحن".  ٍو

وهى لِغ مٓطىًسا بن الهىِ قاهشة ْاثمت ومىُطلت نً الذًً، ال ٌهّذ الهىِ ؤظاًظا في ؤي دًً، 

                                                           
 .1 ضُدت. الذًني الهىِ َهم(. 28-04-2008) حشاسلض, ظلعىًذ 2
 4 ضُدت" والعُاظت الذًً بحن الخٓاسب(. "2003 ماًى) باًشون، بالهذ 3
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ٗل  بل بن، اظعاث وألاًذًىلىجُاث التي جشو  للهىِوألّن زمت الهذًذ مً الجماناث واإلا نلى الذًً

ت ُّ ًبا، جإحي ٖىدُجت اوعاه ُت للىجىد الؿبُعي" ؤشٙاٛ الهىِ الذًني جٍٓش  .(4)يحر دًيُت" "ٗىخذة ظلٖى

خي الىضُي، بًُت الخُُ٘ٚ واإلاعاءلت نلى هزا الىدى  ت في مباخثها مىهج الخدُل الخاٍس  جدبو الىْس

 ججُب ألادبُاث الذًيُت   -1
ً
 ؟نً ظااٛ الخهاٌش، َمً ًجُب نً ظااٛ الطشام برا

ًًخإزش بهل الخهاٌش   -2 ًّ  ؟إهماؽ الخذ

 ؟بحن ألادًان بالخهاٌش ظُاس ي ما نالْت الدعامذ ٖمبذؤ -3

عخخذم  -4
ُ
ٗألُت حهبئتط الذًيُى الؿٓهل ح  ؟ت 

ً الجمانت -5  الشهب اإلآذط؟ :الذًً وجٍٙى

 بحن اإلازهبُت والؿاثُُت؟ خىجشاث اإلاُهىمُتما ال -6

ىبُاللهالم الاظالمي خطىضُت: ضذام الحػاساث والحشب نلى الاسهاب وؤلا  هل -7  ؟ظالمَى

ت ألا  -8  ؟ي.. غماهت الهِش اإلاشتٕرمً الىجىدهكٍش

 

  في لادبياث الدينّيتالخعايش 

ًُ  ؤلاظالمبن  تى٘ش ال  بني نلى ما خعً لذًه مً مباهحها ألاخشي  الشظاالث العماٍو ىؿلٔ ، بل ًّٓشها ٍو ٍو

ثبذ ؤال جُاغل بحن الىاط نلى ؤظاط الِهّش ؤو المً اإلابادت  وإن الخُاغل  ،لىن اإلاىِخذة لئلوعاهُت ٍو

اَء  (5) بٓىله حهالى: ؤظغ الهِش اإلاشتٕرد نلى وشّذ  ًدذر بالهمل،
َ
ْى ش

َ
ْسِع َول

َ ْ
ًَ َمً ِفي ألا َم

َ
َٚ َل َسبُّ

                                                           
4  Eller, Jack David (2010). Cruel Creeds, Virtuous Violence: Religious Violence Across Culture and 

History. ،خ الثٓاَت نبر الذًني الهىِ: الُاغل والهىِ الٓاظُت اإلازاهب(.  2010) دًُُذ جإ بًلحر   .والخاٍس

Prometheus Books. ISBN 978-1-61614-218-6. 
م، ظىسة ًىوغ آلاًت  5   99الٓشان الٍ٘ش
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ىا 
ُ
ىه

ُ
ٙ ًَ ٰى  اَط َختَّ ِشُه الىَّ

ْ
٘
ُ
هَذ ج

َ
إ
َ
َ
َ
ُهْم َجِمًُها ۚ ؤ

ُّ
ل
ُ
ِمِىحَن ٗ

ْ
ىله حهالى(6) .ُما ُذ  :ْو

ْ
ش َن الشُّ َبحَّ ذ جَّ

َ
ْ ۖ ًِ ً َشاَه ِفي الّذِ

ْ
 ِبٖ

َ
ال

ّيِ ۚ
َ
غ
ْ
ًَ ال  ِم

ت بالُهل العُاس ي اإلادعامذ مو ألاْلُاث ت وهى ما ؤزبدخه العحرة الىبىٍّ ُّ ، اإلاذًىتوزُٓت في  الذًي

، خعب ما اإلآذسة واإلاطاهتوانخباسهم جضء ال ًخجضؤ مً املجخمو، مو الانتراٍ لهم بخطىضُاتهم 

"ؤها ظلم إلاً ظاإلاني" والعلم غذ الحشب والهذاوة واإلاشاخىت ولهزا ؤظغ ؤلاظالم نالْت  جاء:

اإلاعلمحن بًحرهم نلى اإلاعاإلات وألامان، َهى ال ًجحز ْخل الىُغ ملجشد ؤنها جذًً بًحر ؤلاظالم، وال ًبُذ 

م، بل ًإمش ؤجبانه مهاملت مخالُحهم بالحعنى للمعلمحن ْخل مخالُحهم في الذًً ملخالُتهم نُٓذته

ْم  ومبادلتهم اإلاىاَو وهزا واضح في ْىله حهالى:
َ
ًِ َول ً ْم ِفي الّذِ

ُ
ٖى
ُ
اِجل

َ
ٓ ًُ ْم 

َ
ًَ ل ِزً

َّ
ًِ ال  َن

ُ ُم َّللاَّ
ُ
ْجَهاٖ ًَ  

َّ
ال

ِد  ًُ  َ
َّ

ْحِهْم ۚ ِبنَّ َّللا
َ
ىا ِبل

ُ
ِعؿ ْٓ وُهْم َوجُ َبرُّ

َ
ن ج

َ
ْم ؤ

ُ
اِسٖ ًَ ً ِد م ّمِ

ُ
ِشُجٖى

ْ
خ ِعِؿحَن ًُ ْٓ ُ      (7)بُّ اإلاْ

 

 ختر املحبت جلم  تاإلاعُدُ ما ؤنٖ
ً
  ٘خاب اإلآذط؛ َالضذَت

ُ
اإلاعُذ ؤجبام لضم ًضخش بالخهالُم التي ج

  ألاخشي باملحبت والدعامذ، ونذم هبز آلاخش املخخلِ ششاجوبالخهامل مو بُٓت ؤبىاء ال
ً
 نُٓذة ولىها

 
ً
 .وش٘ال

َهُىىا ... : بَ ْىله
ْ
ل
َ
 ج
َ
ىا َوال

ُ
ْم. َباِسٗ

ُ
٘
َ
ِهُذوه

َ
ْػؿ ًَ  ًَ ِزً

َّ
ى ال

َ
ىا َنل

ُ
ىا َجِمَُو بِ اِسٗ

ُ
ْم َظاإلِا

ُ
ِخ٘

َ
اْ

َ
َدَعَب ؾ

َ
َ 
ً
ىا ِ٘ اَن ُمْم

َ
ْن ٗ

اِط   (8)الىَّ

يء،  وفي مىسد آخش
َ

ّلِ ش 
ُ
بَل ٗ

َ
ثحَرة   ْو

َ
ؿاًا ٖ

َ
ُش * خ ُِ ً

َ
 ح
َ
ت َحبَّ

َ
ذًَذة،أِلنَّ امل

َ
 ش

ً
ت م َبهًػا َمَدبَّ

ُ
ىا َبهُػ٘  (9)ؤِخبُّ

                                                           
م، ظىسة البٓشة آلاًت  6  256الٓشآن الٍ٘ش
م، ظىسة اإلامخدىت، آلاًت  7  8الٓشآن الٍ٘ش
 18 و 14: 12 سومُت سظالت 8
 ١١-  ١ :  ٤ بؿشط ١  9
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ت مدىس  ٗان  ٗل بإن الٓاثلت ألاوباهیشاد، البذاًت في جؿىسث التي الُ٘شة، هى لًاهذي الٙىهُت الشٍئ

 َةن هُعه، اإلآذط الجىهش داخله في ًدمل بوعان ٗل ؤن وبما للبراهمان، جمكهشاث هي اإلاىجىداث

ٓي لؤلظاط مهاډ الهىِ   .الهالم نلُه ًٓىم الزي اإلاُخاَحًز

ُذ ت هزه ْو ُيُت الهذواهُت الاهُطالُت غذ بإٖمله الىجىد جىخذ التي الهمُٓت الشوخُت الشٍئ  وشَى

  .الٓىمُت الذولت

ؼ ؿاوي الح٘م إلؾانت العلمي ياهذي َس  زالزت نلى ًيبني ٗان الخاضت مطالحه لخذمت اإلاخهىذ البًر

 وؤلاضشاس الحُٓٓت بدسإ مً جيبو التي  Satyagraha ظاجُايشاها ،"مبذؤ الالُنىِ" ؤهمعا: مبادت

  .ؤلاظخٓالٛ» Swaraj ظىاسا  «نلحها،

ؼ بإن ياهذي ًشي   الانخٓاد في اظخمش ألهه خُُٓٓت، ؤهمعا ًً٘ لم الًُخا، في للٓخاٛ، ألاولي ؤسجىها َس

 في للبراهمان ججذ العىاء نلى وألانذاء ألاضذْاء بإن ًذٕس ولم ؤنذاثه، نً مخخلِ ش يء بإهه

  ؤسجىها َهم لى. الحُٓٓت
ً
 ْخاله، وشٚ نلى ٗان الزي الهذو Duryodhana  ودسیىدهىا هى بإهه خٓا

ٛ  التي «الشوح ْىة» امخلٚ ْذ لٙان واخذ، ش يء  .مدبت بلى الهذو ٖشاهُت جدّى

تبن ُْمت الخهاٌش،  ُّ ت واإلازهب ُّ ُٕ في َػاٍء مليئ بالخىجشاث الؿاثُ ت جخدش ُّ خ ، لها خُثُاتها الخاٍس

ت. ُّ ت، ومازشاتها الخاسج ُّ  والعُاظ

خيّ ًم٘ىّ  ت ىا جإمل ؤوغام اإلاىؿٓت، بالىكش بالى معحرة الخهاٌش الخاٍس  للحكاث َاْس
ً
و مثل الًض  ، وضىال

ش وجُجُّ  2003اخخالٛ الهشاّ نام زم والزي ؤجبهه الخٓعُم الجًشافي والذًمًشافي،  ،الاظخهماسي 

 د، والتي ؤّججذ الت اإلاخجذدةفي اإلاإظاة العىسٍّ  2011 (levant) اإلاشّش الهشبي
ّ

ث خٛى ؾبُهت عائال

ت  ت ٖهٍى ُّ ُىا للؿىاثِ الذًي ً الاجخماعي في مىؿٓخىا، ونً حهٍش ت الخٍٙى ُّ ىاَغ واؾاس للجمانت ٖمبذاث
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ممثل لٓػاًا وؤخالم وجؿلهاث  ت الىؾىُت، ال ٖداٍم للهُٓذة َدعب، بل للمهخٓذًً ؤًًػا، ٖو للهىٍّ

ت َدعب، ُّ ت" ؤًًػا الذاخلحن في ؤظىاس الؿاثُت، ال الذًي ُّ ت "اإلاهِش  . (10)ولً٘ الذهُىٍّ

ُّ  Coexistence Religieuse الذًنيّ  وجىهُٓذ ُْمت الخهاٌُش  ٌٔ حن: ألاٛو ببهذًً ؤظاظ هُعاوي مخهل

ت.  ُّ بالُشد واظخهذاداجه، مً خالٛ ببذاء الدعامذ ججاه آلاخش، وهىا ًمً٘ انخباسه َػُلت، وألنها َشداه

 نبر ماظعاث الخيشئت والبىاء مثل ؤدواث الهىإلات: 
ً
ا ُّ والثاوي جماعي، مً خالٛ مإّظعخه اجخمان

ُاث جيشإ في ظ ار انها اإلاىاؾىحن، ؤلانالم والخهلُم، ولخخدّىٛ مً َػُلٍت َشدًٍت بلى ُْمت جمانت لٖى

 لآلخش مً مجخمو الؿىاثِ َ ، لخهذدلألاَشاد، ٖؿلب املجخمهاث 
ً
مجخمو ألاَشاد ؤٖثر حعامًدا وجّٓبؤل

 . (11)والجماناث

لُت واإلاىدة، ومجها الخهاٌش العلمي. (12)مُشدة حهاٌشجإحي 
ُ
  مً حهاٌشىا، ناشىا باأل

                                                           
 , Observer l'Islam . Changements religieux au Maroc et en 1992 يحرجض ٗلُُىسد ٖخاب بلى الهىدة ًمً٘  10

Indonesie , la Découverte , Paris خ بحن الُطل في ممحزة دساظت ٌشٙل وهى  الذًيُت، واإلاماسظت الذهُىي  الخاٍس

شي  ُعش الشوخُت، الحُاة مً نامت مكهشة ألاخحرة هزه في ٍو  به ىحيً ما بحنا دوم الٓاثمت الهمُٓت الهىة»  يحرحغ ٍو

 الهىة هزه احعهذ وإن. ؤلاظالم بلى ًيخمىن  ؤهاط به ٌهخٓذ ما وبحن به، ًىحي ؤهه العيُت الخٓالُذ جكً ما ؤو الٓشآن

طهب ٖبحرة، دوما ٗاهذ َهي  ؤْشب نشش الثامً الٓشن  في اإلاًشبي الشاعي او ألاهذوهِس ي الُالح ٗان برا ما هبحن ؤن ٍو

شذد( 29 ص) الًشبي الىمـ نلى حهِش التي الشباؽ ؤو جاٖشجا شبِبت مً الًضالي ؤو الشاَعي بظالم بلى  يحرحغ َو

خُت الحٓب اخترام غشوسة نلى ٛ  ٖما بذونها، التي الخاٍس  الجً خٙاًاث ؤو کاجالىياث مجشد اإلااض ي وضِ ًبٓى ،بٓى

ٛ  ، الٙاجب هكش في ، اإلاُُذ ومً( .  34 ص« )  ت ججلُاتها ونً سوابؿها نً والبدث ، اإلاُهىمُت اإلاىغىناث نض  الشمٍض

ٓت الثٓافي، حهبحرها واججاهاث  ألاَالؾىوي، الىمـ نلى خُالي نالم في ناثمت ألاَٙاس جبٓى ال ختى جذا، دُْٓت بؿٍش

يبغي،«. بذْت وجخمىغو باظمانها ألاشُاء حعمى ختى ؤي  و ؤي وفي اإلاُهىمُت اإلاىغىناث هزه دساظت ،سؤًه في ٍو

 ( .34 ص) وجخؿىس  جكهش ؤن ؤم٘جها الاجخمانُت، ألاهكمت
مي هاجُت 11  ظُاظاث في والعُاظُت الثٓاَُت ؤلاشٙالُاث في بدث:  الدعامذ وظُاظت الاخخالٍ بىعجُلت، الىٍس

ض خذود، بال مامىىن .  واإلاإمىن  والبرام٘ت الششیذ  11: ص ،2015 ألاولى الؿبهت الهشبي، الثٓافي اإلاٖش
 اإلاعجم الىظُـ  12
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ي ظعُىلىجُا الذًً، وهى مطؿلٌح ناثم الذاللت ف  coexistenceًضداد اظخخذام مُشدة حهاٌش

ادة هى جلٚ ُاع اإلاهاوي، وما ًُعشَػّ  خالت الطشام الذًني "الؿاثُي واإلازهبي" اإلاخُاْم  في  الٍض

 اإلاىؿٓت.

" الا  لظخخذام الخٓلُذي إلاطؿلح "الهِش اإلاشتٕر
ّ
 ما ًامدذودً  ق

ً
ضِ نلى هدى يامؼ ى ، بر نادة

ٗان ؤخذ مم  ا 
ّ
خ الهشبي وؤلاظالمي؛ ؤٖثر العماث اإلا لت مً الخاٍس  ما ٌشحر، نلى و محزة لُتراث ؾٍى

ً
يالبا

 . بًذاد ؤو الاهذلغ، بلى الهطش الزهبي للح٘م ؤلاظالمي في اظخهادي هدى هىظخالجي

ٗاهذ نباسة "الخهاٌش العلمي" حشحر بلى الدعامذ بحن مً الجذًش بالزٖش اهه و  خالٛ الحشب الباسدة، 

 ة.ؤلابادالحشب الشاملت و التي هذدث بهػها بو  ،مت الشُىنُت والشؤظمالُت يحر اإلاخىآَتألاهك

ت مً جاهب آخش َاهه   ُّ لبىان والهشاّ، ٌشحر اإلاطؿلح بلى نالْت الاوسجام بحن مثل في البلذان الؿاثُ

ُترع ؤنها ْذًمت؛ ؤما في الىالًاث اإلاخدذة، َِشحر بلى وجىد خىاس مؿم ئن بحن جماناث مىُطلت ٍو

ت نلماهُتمخخلُت  اٍث دًاه  .في جمهىٍس

خُت وخُثُاتها ل بن اظخخذام هزه اإلاُشدة ٖثحًرا ما ًٓترن بدالت ؤلاهٙاس حُٓٓت ألاخذار الخاٍس

ت ُّ ت العُاظ ًّ ت"  ثالُتالىكشة اإلا، بالخالي جإخزها والاْخطاد ُّ بهًُذا نً الخإمل والذساظت "الاضالخ

ت له، نبر الصحً الشهىبي ؤوو نبر َهم اليعُج الاجخماعي،  لؿبُهت الطشام الهلمُت  آلالُاث املحٖش

  الؿاثُي "الهاؾُي في ّٗل ألاخىاٛ"، وهى الخدّذي الزي ًىاجه الهِش اإلاشتٕر ودًمىمت العالم.
ً
بذال

مً انخباس الؿاثُُت والخهاٌش معلماث، ؤو اَتراع ؤنها خطاثظ ْذًمت في الشّش ألاوظـ، ًيبغي 

ت دساظتهما ُّ ، لُخم  بصالت اللبغ نً مشٙلت الؿاثُُت الحذًثت بةدسإ ؤنها حهّبر نً جىجٍش بمىغىن

ت ؤٖثر مً ٗىنها بخُا ء لالهٓعاماث الذًيُت نالمي بحن العُادة العُاظُت والخىىم واإلاىاؾىت اإلادعاٍو

 .ْذًمت لهطىس التي حهىد 

جم جإضُلها بشٍٙل مؿلٔ ًجهلها ال جدخا   ٌشحر الاظخخذام اإلاهاضش إلاطؿلح "الخهاٌش" بلى معاواةٍ 

خي، بحن الجمُو، مً ؤدًان وؤنشاّ مخخلُت.   بلى جذُْٔ جاٍس
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ًكل هزا اإلاطؿلح را ضلت بهطش مدذد وهىم مً ألالُت العُاظُت والخػامً الهادٍ اإلاخجاوص 

 لالهخماءاث الذًيُت ؤلاظالمُت واإلاعُدُت والحهىدًت. 

 الع
ً
خ الهشبي الحذًثجكهش هزه الاظخخذاماث مها  .مت اإلامحزة للخاٍس

ٗاٛس ًىوٌ، ًإحي بمهنى  عهل الحىاس بحن اإلاخذًىحن، الزي هى في مىكىس  ٌُ بدسإ هزه ؤلاشٙالُت 

طشام ل"والحىاس بيىاء، واؤها ؤو ؤهذ"،  ما"بؤها وؤهذ" بِىما ًإحي الطشام بطًُت ؤلالًاء":ؤلاشترإ

 .(13)"سبَٓا

ً بلى  ًّ ب َهمه الىقُُي بلى وعي ضاوعي ألاًذًىلىجُا، وهزا بن ؤظاط جدّىٛ الذ ؤًذًىلىجُا هى حعشٌّ

ٗان الذًً مإّظعت مجخمهُت للمٓذط،  الُهم مٙان ْذ ًلخٓي َُه مخذًىىن ويحر مخذًىحن، وإرا 

بةنادة بهخا  الىعي الجمعي والبنى الجمهُت، َةن الؿٓىط والشهاثش هي آلُت بداسة اإلآذط في 

ا.الجمانت بانخباسه نا
ً
 ؤو نَش

ً
 دة

  

 املهمت العضويت للطقس الديني 

الؿٓغ الذًني هى الىظُـ بحن الهادي واإلآذط، وحهحن هزه الؿٓىط الىظُؿت في مىكىس الهلىم 

خه في الجمانت، ٖما  هُذ بهخا  نػٍى
ُ
الاجخمانُت اإلاامً نلى الخىاضل مو اإلآذط، لً٘ ألادّ ؤنها ح

هحن الذًً واإلااظعت الذًيُت نلى 
ُ
 جإدًت مهمخحهما الاجخمانُخحن.ح

  املقدس شعبويتالشعب و قدسيت 

ت. وما صاٛ هىالٚ هىم مً الٓذظُت والشهبت ًشأَ « الشهب»سأَ وشىء حهبحر  ُّ هىم مً الٓذظُت الذًي

حن الزًً ًُترع ؤنهم هُي  ُّ الٙلمت في اإلاعُدُت، بر اظخخذمها بؿشط الشظٛى نىذ خذًثه نً اإلاعُد

ذ لهم ؤنهم شهب دًني، ال بمهنى نمالوي لحهىدًت شهب   لُٖا
ً
ا هللا املخخاس. اظخخذمها برا مجاصٍّ

ظاللي:"ؤهخم شهب اإلاعُذ، ؤهخم وعل مخخاس، کهىىث ملٙي، ؤمت مٓذظت، وشهب اضؿُاه هللا إلنالن 

                                                           
ٗاٛس ًىوٌ، نهاد خُاؽ، داس َطلذ،ؽ  13      81، ص2000، 1الذًً في مىكىس 
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اِط" في الحػاسة الهشبُت ؤلاظالمُت، وال ظُ (14)َػاثله" ِشَجْذ ِللىَّ
ْ
خ

ُ
ٍت ؤ مَّ

ُ
ْحَر ؤ

َ
ىُخْم خ

ُ
ما خحن بمهنى "ٖ

 "حعخخذم مبخىسة نً بُٓت آلاًت :
َّ

ِمُىىَن ِباّلل
ْ
ا
ُ
ِش َوج

َ
ى٘

ُ ْ
ًِ اإلا ْجَهْىَن َن

َ
ٍِ َوج ْهُشو

َ ْ
ُمُشوَن ِباإلا

ْ
إ
َ
وألامش  (15)"ج

مً ؤلاهجُل. والحٔ ؤن الذًاهاث « بنالن هللا لُػاثله » باإلاهشٍو والىهي نً اإلاى٘ش ًىاصي نباسة 

ت» ها جٓىم نلى مُهىم « العماٍو
ّ
الزي اضؿُاه هللا بخُعحراث ابخهذث نً « ؤو الشهب ألامت»ٗل

 اإلاُهىم الٓبلي ؤلازني للشهب املخخاس في الحهىدًت.

 جوجزاث املفهوم الطائفيت واملذهبيت .. 

ألاٛو "ٌعخهمل في هؿاّ  ن: "الؿاثُُت" و"اإلازهبُت" نلى ؤ بحن مُهىمي (16)مّحز ؤهؿىوي يذهض

ت وؤلاًذًىلىجُت والعُاظُت، ؤما اإلازهبُت، َهي مً اإلاُاهُم التي حعخهمل في   الذالالث الهىطٍش

.   ؤلاشاسة بلى الاخخالٍ الثٓافي، الُٓهي في اإلآام ألاٛو

ا للطشام 
ً
َالؿاثُُت مشخلت ْطىي ًبلًها املجخمو بهذ الصحً العُاس ي لها، واجخارها معىي

م٘دعبت بىضُها قاهشة اجخمانُت  ،الهىطشي ججاه آلاخش املخخلِ. والذالالث الؿاثُُت والعلٕى

 الضمً. وإنادة بهخاجها نلى مّش  ،خالطت ًجشي بهخاجها

ٖثحًرا ما ؤدث بلىسة جماناث بلى جُّخِذ مجخمهاٍث ْاثمت. هل بًشلىذا الشمالُت ؤو لبىان ؤو الهشاّ 

هزه لظؿت الذًً؟ وهل وقُُت الذًً بنادة بهخا  جمانُت مجخمهاث ًجشي جىخُذها ؤو جُخُتها بىا

خ مىاؾُٓت،  لت حعدىذ بلى مٓىماث زٓاَُت، وجىاٍس ُّ ت، ؤي جمانت مخخ ُّ الُ٘اهاث بانخباسها ْىم

  وؾمىخاث ظُاظُت؟

                                                           
 2-9آلایاث   1ال٘خاب اإلآذط، سظالت بؿشط الشظٛى ألاولى، ألاصحاح  14

م، ظىسة آٛ نمشان، آلاًت  15   110الٓشان الٍ٘ش
اى، اإلاىكمت الهشبُت للترجمت، بحروث،  16 ُّ  312، ص2015ؤهخىوي يذهش، نلم الاجخمام، ث: َاًض الط
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وهي حشمل مماسظت الاهخماء  الىاْو ؤن الؿاثُت ال الىؾً ؤو الٓىمُت هي الجمانت اإلاخخُلت هىا

ت هىا هي الُبهذ الجماعي جذًً.الؿاثُي مً دون  في ؤي مجخمو واإلآطىد  (Communitarian) والٌهٍى

ال ُّ ٗان ؤم مخخ ، واْها ؤ
ً
  .هى الشابـ الىشاثجي نػىّیا

ٗان املجخمو الىؾني يحر ْادس بإدواجه نلى بهخا  الٓىمُت ؤو ألامت اإلاىاؾىُت بانخباسها جمانت  وإرا 

ُت، ؤو جخػهها، ؤو ججبرها نلى الهِش في ٖىُها، َعىٍ مخخُلت جامهت جدباسی مو الجمانت الذًي

مّىخٌذ  ًٙىن  ُي هزه الحالتَ ًٙىن ؤلاهخا  الذًني للجمانت الذًيُت مُّخًخا للمجخمو ال مىخًذا له

 .ذ للمجخمومُخّ ل٘ىه باسه مادة في خلٔ جمانت مخخُلت، للجمانت بانخ

لت ؤخشي،  ألهه في الحذازت ٌعخخذم   ُّ لت غّذ جمانت مخخ ُّ وهى في خالت الحذازت ًيخج جمانت مخخ

ت  (17)الذًً ؤًذًىلىجُا بانخباسه هٍى

 ؟جداخل حعايش الثقافاث وثقافت الخعايش 

ا خٛى  بّن  ًُ ض مىهج خمٖش ض نلى جّىجهاث نذم ؤلانخذاء، ونذم الخذخل، ٍو ِ الخهاٌش الحالي ًٖش حهٍش

ت في اإلاُهىم، جإحي مً ال بالػشوسة، ال الاَشاد ، دوس الذولت واإلاىّظعاث خُانل بن الىٓلت الػشوسٍّ

 (18)والخماظٚ والاهذما  والخٙامل الاجخماعي، ونبر ؤلانتراٍ اإلاخبادٛ

ؼ مً  همو الُٓم اإلاذهُت، وما وشهذال ٌشٙل حهاسًغا " ؤي دًً" ًً ّذ بّن ال ت ما هى بال لَس ُّ لمذه

ني ًّ ت ، في العلؿت ، بما جمثله الحمىلت آلاًذًىلىجُت للعُاظت ؤو همىر  جذ ُّ الخىكُماث الاسهاب

ت ُّ  .والجماناث العُاظ

ز في الزي و الخعزيف الذاحي ملسخوى الخدين زي شمل ال )19(ياإلااشش الهشب خعب ُّ ا 13هُ ًُ ، بلًذا نشب

ؤقهشث الىخاثج ؤّن مىاؾني اإلاىؿٓت الهشبُت مىٓعمىن بلى زالر ٖخل؛ َال٘خلت ألاٖبر هي التي وضُذ 

                                                           
خي، ص  17 ض الهشبي لالبدار ودساظت 2013بحروث،  1ؽ  1   381نضمي بشاسة، الذًً والهلماهُت، ظُاّ جاٍس ، اإلاٖش

 العُاظاث 
ت في ألاهذلغ مً الُخذ ؤلاظالمي ختى نهاًت دٛو  18 نلي نؿُت ال٘هبي، الخهاٌش العلمي بحن ألادًان العماوٍّ

و  36، بًذاد، صالؿىاثِ، م٘خبت نذهان لليشش والخىَص
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ىت بلى خٍذ ما وبيعبت  ًّ %، ؤما ال٘خلت الثاهُت َهي التي ؤَاد اإلاعخجُبىن َحها ؤنهم 63هُعها بإنها مخذ

ا" ) ىحن/ يحر مامىحن".% بنهم 12%(، بِىما ْاٛ 23"مخذًىىن جذًّ ًّ  "يحر مخذ

ؼ ؤيلبُت الشؤي الهاّم بيعبت  % جُ٘حر مً ًيخمىن بلى ؤدًان ؤخشي ؤو مً لذيهم وجهاث هكش 65وجَش

 مخخلُت في جُعحر الذًً. 

ت اإلاىاؾىحن بيعبت  % ال جمّحز في الخهامل الاْخطادي والاجخماعي 61حشحر الىخاثج بلى ؤّن ؤٖثًر

 ًُ ا ؤو بًجاب ًُ ىحن. والعُاس ي ظلب ًّ ىحن ويحر اإلاخذ ًّ  ا بحن اإلاخذ

ت بىاْو  ؼ ألاٖثًر % ؤن جٓىم الذولت باظخخذام الذًً للحطٛى نلى جإًُذ الىاط لعُاظاتها، 71وجَش

ػذ ؤن شُذ  ٖما َس ًَ مً ؤجل ٖعب ؤضىاث الىاخبحن ٖو حىن لالهخخاباث الذً
ّ

ٌعخخذم اإلاترش

الهشبُت مىٓعٌم بخطىص َطل الذًً نً بُاهاث اإلااشش الهشبي ؤّن الشؤي الهاّم في اإلاىؿٓت 

العُاظت، مو ؤيلبُت جمُل بلى َطل الذًً نً العُاظت، وججذس اإلاالخكت ؤن وعبت اإلاعخجُبحن التي 

جي وبؿيء نبر العىىاث ابخذاًء مً اظخؿالم نام  جُّػل َطل الذًً نً العُاظت في جضاًذ جذٍس

ٗاهذ في لبىان والهشاّ وبيعبت ، وؤن ؤنلى اليعب اإلاسجلت لخإًُذ َطل الذًً نً 2007 العُاظت 

ذ نلى  ٗاهذ في 80جٍض ًػا لُطل الذًً نً العُاظت  % في ٗلخا الذولخحن. بن ؤٖثر اإلاعخجُبحن َس

 .%60العهىدًت، والجضاثش بىدى 

احعام  َللُاثبّن هزه اإلااششاث ال ًمً٘ َهمها بمهٛض نً معإلت الخهاٌش الذًني، وألنها اوهٙاٌط 

ً واهدعا ًّ ل سهحن بالخدّىالث الخذ
ّ
سه، ونً الخطّىساث اإلاّٙىهت له واإلاىاِْ اإلاهّبرة نىه، ولزا َهى ًك

، وهىا ًخخلـ الذًني بالعُاس ّي، وهٓؿت الخالقي بحن ماهى دًني واإلاخًحراث املحُؿت والحادزت لؤلَشاد

ٙل ش يء وما هى ظُاس ي، ج٘مً في معإلت ؤلانتراٍ، والشهىس بالٓىة، ما ًدُذ بمٙاهُت الخطحُت ب

                                                                                                                                                                             
19 https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Opinion-Index-2019-

2020-Inbreef-Arabic-Version.pdf ض الهشبي لؤلبدار ودساظت العُاظاث، اإلااإلا    2019/2020 يا ّشش الهشبٖش

ً  م بشهامج ُْاط الشؤي الها ٛ حشٍش 2020/ ؤٖخىبشألاو  
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ٚ راث  ٍى نلى جاهب مهحن، ؤن آلاخش الزي ال ٌشاٖس ألجله، بنها ؤخذي الحاالث التي ٌهني َحها الْى

اظذ.   الجاهب، غاٛ ؤو مىأَ وفي ؤخعً ألاخىاٛ مىدٍش َو

ل هىا هى
َ
َعاث

ُ
اهت، وألهه لذي امخجاوصة الخؿاب الذًني الزي ً٘دعب ظلؿت  بّن اإلا ًّ لػمحر الجماعي للذ

ت ًيخٓل  ت والخمثُل، وإن هزا بذوسه ًخلٔ ُهىٍّ ت الى سوابـ الهػىٍّ ُّ بالجمانت مً الهالْت الشوخ

ض خالت ؤلاهٓعام  ت ؤو مػاّدة ؤو مخجاوصة لآلخش املخخلِ، وهى ما ًادي بلى حهٍض ُّ للجمانت، مىاَ

ت في نملُت مػادة لُ٘شة الخهاٌش العلمي. ُّ  والدشكي، الزي ًٌزي الىٓاثؼ الاجخمان

ٗان ؤًًػا  ما ال   ٗاهذ الؿاثُُت  هىإ ًيبغي ؤن وًُله بن وجىد الطشام ٌهني وجىد الخىىم، وخُثما 

خ وواْو ل .جاٍس  لهِش اإلاشتٕر

في الشّش ألاوظـ الحذًث،  -وهي زٓاَت مدشاب٘ت جشي ؾمعها  –بن وشإة زٓاَت الخهاٌش الحذًثت  

 مجشد مجمىنت مً البلذان واملجخمهاث التي م
ً
خ الزي ًبذو خالُا تها الحشوب والطشاناث وجىاٍس ْض

ذ  ألاولى دًمىمت  ظاثل بالخطىص ظشدًخحن جٓلُذًخحن هُمىخا نلى َهم الشّش ألاوظـ، جٖا
ُ
الابادة. ؤ

ُت" ًضنم ؤنها مخهاسغت، َُما جّمجذ الثاهُت  خي" بحن جماناث دًيُت  "وسبما نْش الطشام الؿاثُي "الخاٍس

 ًُ  ؾاثُ
ً
ا وهي مهذد خُٓٓي، لً٘ حًُحره لِغ ؤٖثر اظخهطاًءا مً الهِش اإلاشتٕر بانخباسه اوسجاما

ت في الًشب خ مشٙل الهىطٍش ذه ؤظامت مٓجاٍس  (20)ذس ي، وهى ما ًٖا


 دولتالعن الدسامح الديني و  

ً الذولت الحذًثت، هى الهٓذ الاجخماعي بحن جمانت اإلاىاؾىحن،  بّن  ُشص آلُت والزي ًؤظاط جٍٙى

 ُّ  ششن
ً
ٔ مٓخػُاث اإلاطلحت  ت ٗان احعام هؿاّ للح٘م َو ت، ولزا  ُّ وألاهلُت والخمثُل والحاٖم

                                                           
ىخذ وحشٙل الهالم الهشبي الحذًث»ؤظامت مٓذس ي،  20

ُ
: ؤلاؾاس اإلا داس وشش جامهت « نطش الهِش اإلاشتٕر

 2019ٗالُُىسهُا، 

-Ecumenical-The-Coexistence-of-Age-Makdisi,-iyya.com/Details/40355/Ussamahttps://www.jadal

Now-Out-Texts-New-World-Arab-Modern-the-of-Making-the-and-Frame 
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ٔ مبادت ناّمت جُترع الخمثُل  ت، َو ُّ و العلؿت والثروة الاجخمان الخثاِْ غشوسة لعالمت ونذالت جىَص

ت وجدُٓٔ الهذالت نبر خ٘م الٓاهىن وهضاهت الخىُُز نبر ؤدواث بهُار جدترم خّٓى  ُّ بالذًمٓشاؾ

 مً الذظخىس ومبادت اإلاىاؾىت.  وهى ؤلاوعان الُشد وجطىن ٖشامخه،
ً
 ما ٌهبر نىه ٖال

ِ الثٓاَاث وجُانلها في غىء اخترام خطىضُت آلاخش حالخهاٌش ب بّن  ُّ ن الثٓاَاث هى نملُت ج٘

ل 
ّ
والدعامذ مهه، وؤلاظخهذاد اإلاعبٔ للخخلي نً بهؼ الُٓم وإخالٛ ُْم جذًذة مدلها جىمى في ق

ت التي حهمل نلى جىخُذ الٙل املخخلِ وججمُههم مىكىمت جذًذة مً الخُاهماث  والثٓاَت اإلاشتٖر

ٓت للحُاة ُّ   (21)خٛى ؾٍش لُت دًىامُُ٘تومً زم َةن الخ٘  .ِ بهزا اإلاهنى هى نالْت جدٍى

، ؤن ًدَٓذ نلى آخٍش  ٍٛ ّٔ ألي شخٍظ، بإي خا ، بٓىله:" ال ًد وهى ألاظاط الزي ؤّظغ له جىن لٕى

ت، ال لص يٍء بشإن مخهه ا ُّ  ألهه ًزهإلاذه
ّ

ًٍ آخش، َالحّٓى ؤو "امخُاصاث بال  بذً
ًُ خشي ؤو ًام

ُ
ب ل٘ىِعت ؤ

 ومطاهت دون اهتها اإلاىاؾىت"
ً
ٕ، وألهه ال ًيبغي ً٘دعبها مً خُث هى اوعاٌن، ًيبغي ؤّن جٙىن مدُىقت

 هٓىو  لحٔؤن ً
ّ

. مً الىاجب ؤال
ً
ا ُّ  ؤو وزي

ً
ا ُّ ٗان معُد ٍِ ؤو غشس ظىاء ؤ الصخظ ؤو ممخلٙاجه ؤي نى

للهذالت وؤلاخعان وألاخىة، بل ؤن هػُِ لها الدعامذ، وهى ما ًىص ي بها الذًً  غو مهاًحر غُٓت،بى 

ػُِ: ىصح بها الهٓل" ٍو ّٔ في " ٍو  نلى رلٚ، َال ألاَشاد وال ال٘ىاجغ وال الذولت لذيهم الح
ً
وجإّظِعا

ت. ُّ ت بذناوي دًي ت واإلا٘دعباث الذهُىٍّ ُّ  الانخذاء نلى الحّٓى اإلاذه

ت بزوس الجزام ؤّما الزً ً ال ًشون هزا الشؤي، َةن نلحهم ؤن ًخإملىا ؤهُعهم، وهي جضسم في البشٍش

والشٓاّ، وجثحر ال٘شاهُت والجهب والعلب بال خّذود، َال العالم وال ألامان ممً٘ ومطان، ؾاإلاا ظاد 

 (22)ح"شش بال بٓىة العال ؿِ ألالهي، وؤن الذًً ال ًيلٓاثل بإن الهُمىت ماظعت نلى اللالشؤي ا

                                                           
21 2006, Macmillan Palgrave, York  Theory Political and Diversity Cultural Multiculturalism 

Rethinking, Parekh B 
ت الهامت لل٘خاب، جىن  22 ، سظالت في الدعامذ، جشجمت منى ؤبى ظىت، جٓذًم مشاد وهبت، الهُئت اإلاطٍش . ص 2005لٕى

32-35 
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"بن الخهاٌش العلمي بحن ألاشخاص الزًً ًخىاضلىن بشٙل داثم  ٖما ٌهخٓذ هاهض هحرمان هىبه:

ٗاللًت، الذًً، الهاداث والخٓالُذ" ت في الثٓاَت:   .وخُىي، في بهؼ ألاساض ي، ًخؿلب ْىاظم مشتٖر

 ًٌّ ِ الذًً، هي قاهشة نلمىت باإلاهنى الىاظو للٙلمت، ؤي ضحروسة جما ض بحن الذًً بن مداولت حهٍش

شي اإلاشجبؿت بها خت، ورلٚ بةَشاص جمُو الكىاهش الا والذهُا. وبالخالي، َةن نملُت دساظت الكاهشة الذًيُ

َاث، هي نملُت نلمىت جادي بلى َهم جىهش ال خخالا و  الاسجباؾاثهزه ؤو املخخلُت نجها و بمداولت جبُان 

  .الكاهشة الذًيُت

ُاث الكاهشة الذًيُت ٗلها مً سودولِ ؤوجى في ٖخابه اإلآّذط مً الهالم   Dasال شٚ في ؤّن حهٍش

Heilige 1917  ت بهىىان َ٘شة اإلآذط شش باإلهٙلحًز
ُ
بله مداولت  The Idea of the Holyالزي و ْو

ئت اإلاشهىسة في ٖخاب   1912الطادس نام  (24)(23)"ألاشٙاٛ البذاثُت للحُاة الذًيُت"دوسکهایم الجٍش

 The Sacred andلخهٍشِ قشٍو وشىء الاصدواجُت التي حهٍش الذًً بحن اإلآذط والهادي الذهُىي 

the Profane  ًا مً مىكىمت الهٓاثذ والشهاثش التي جدذد ألاشُاء والحالٛ والحشام، بانخباسها جضء

ُُُت جُانل ؤلاوعان مهها ب ماسکغ وماٖغ ُ، وختى ججوالكىاهش اإلآذظت، ونالْتها مو الذهُىي، ٖو

 
ّ
ِ الذًً، ٗل  (25)ها في الجهاًت جُترع زىاثُت الهادي واإلآذط، ؤو الذهُىي واإلآذطَُبر مهمت حهٍش

 ال ًػو  لذًًالص يء ٌهٍش بىُي آلاخش. وال وجىد 
ً
الهادي، وبحن الحالٛ والحشام بهذ ؤلاًمان و  بِىهخّذا

  باإلآذط.

 جدليت جاريخيت الدسامح والخعايش .. 

                                                           
23 Les Formes élémentaires de la vie religieuse     

24  Emile Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life, Translated and with an Introduction by 

Karen E. Fields New York: Free Press, 1995 
25 Peter Berger «Second thoughts on Defining : dis Religion,» Journal for the Scientific Study of 

Religion, vol. 13, no. 2 (1974), pp. 125-133, and Richard Machalek, «Definitional Strategies in the 

Study of Religion,» Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 16, no. 4 (1977), pp. 395-401. 



 

 

 احباث املؤمتر العلمي الدويل اخلامس املشرتك الثالج 

 "التعايش السلمي بني االديان عرب التاريخ " 
ملحق بالعدد السابع والعشرون  اجمللد الثاني 0202حزيران   

 

521 
 

  

 
ّ
ُذ  (26)ل بضوى شمغ الدعامذ الذًني بهذ الحشوب الذًيُت في ؤوسوباشک ُّ ت لخد ؤخذ اإلاطادس الٍُ٘ش

 ؤو لئلمالء في 
ً
ِ اظخخذام ْىة الذولت لُشع مزهب دیني بذاًت الذولت في الشإن الذًني، ورلٚ بْى

شه  ، وجؿٍى ت لٕى  في سٍئ
ً
ت ؤلاًمان للمىاؾىحن. لزا ضاخب وشىئه، خاضت شاون ؤلاًمان وغمان خٍش

ت في الٓش  ن الخاظو نشش، مو مىِْ مً الحٙىمت الالخٔ نىذ جىن ظدُىاسث میل غمً مُهىم الحشٍّ

ذها نً ْشاساث الىاط ؤلاًماهُت الحشة؛ َلِعذ وقُُتها حهبُذ العبُل هدى الجىت بل بداسة  ُّ ًد

الذولت. ؤّما في الذولت الذًمٓشاؾُت اللُبرالُت الهلماهُت اإلاهاضشة َلِغ الدعامذ الذًني هى اإلابذؤ، بل 

ه زمت نالْت دًت في بؾاس الذولت اإلاذهُت ويالالخهّذ 
ّ
ش الىخُذ لزلٚ ؤه ًبا ما ًجشي الخلـ بُجهما. والخبًر

ُذ الذولت في شاون الذًً وهى مٓذمت الخهذدًّ  ُّ خُت بحن الدعامذ الذًني وجد ت الذًيُت في قل جاٍس

 اإلاعاواة ؤمام الٓاهىن.

ا مالثًم 
ً
َش ظُاْ ا لُهم َما جدخاجه ؤلاوعاهُت هى ظُاظاث انتراٍ ساسخت وصّحُت مً شإنها ؤن جَى

د بمٙاهُاث ؤلاًمان، ولِغ نلى ؾابهها الحطشي.  ؤهُعىا، نلى ْانذِة حهذُّ

ت،   جذًذة مً الحشٍّ
ً
ت ُّ م٘جها ؤن حعانذها نلى جدُٓٔ حهاٌٍش واظِو الىؿاّ بحن ؤهماؽ ؤلاًمان، بّن آل ًُ

 ولِغ َٓـ داخل الذًً الىاخذ ؤو الخٓلُذ الشوحي الىاخذ، بل ؤًًػا، جدذ لىاء ؤلاوعاهُت، 
ُ
خُث

مً٘ ألّيِ جىاٍس سوحي مو ؤدًان الشّش ألاْص ى  ًت  -ًُ
ّ
ؤن ًٙىن مًُُذا لىا في حهمُٔ نالْخىا  -مثل البىر

                                                           
ض ؤإلااهُا ٗاهذ 26  الحشب هزه ووشبذ. وشمالها ؤوسوبا وظـ بلى امخذث ل٘جها(   1648-1618)  ناما الثالزحن خشب مٖش

ٛ  نىذما ت يف البروحعخاهذ ْمو(  1637-1578)  الثاوي َشدیىاهذ ؤلامبراؾىس  خاو  بىهُمُا واهخُػذ .ؤلامبراؾىٍس

و وهضمذ، الخىجهاث الهىظُت ٛ  الحشب في دخلذ ؤن وبهذ بشاى، ظالم وْو و نذة دو . 1648 نام في وظخُالُا ظالم ْو

ٗاهذ خا واهتهذ ،1546 نام في بذؤث ْذ الذًيُت الحشوب و  مً َشوعا في وجىاضلذ ؤويعبىسى؛ في 1555 نام في مْى

 في البروحعخاهذ غذ باسجُلُمي الٓذٌغ ًىم مجضسة في ْمخه الهىِ وبلٌ 1598-1562 نامي بحن خشوب حعو خالٛ

هذ بشوحعخاهتي، ؤلِ ظخحن هدى ضحُتها ورهب(  1572)  باَسغ ت ألاهلُت الحشب وْو  1642 نامي بحن ؤلاهٙلحًز

 مً اإلائت في 30 و َشوعا ظٙان مً اإلائت في 15 و بهٙلترا ظکان اإلائت في 10 الذًيُت الحشوب في ْخل وباملجمل 1651

 بىهُمُا ظٙان مً اإلائت في 50 و ؤإلااهُا ظٙان
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ًُ ظِىا « ا مٓام ؤهُعىاىالزًً ًٓىمىن م»الذاخلي مو  بمطادس ؤهُعىا، َما بالٚ بالحىاس َٛ اب ٖما ْا

ُحن»في   (27)«مىؿٔ اإلاشْش

 

 خصوصيت العالم الاسالمي  أطزوحت 

ل في  ً بلى ؤؾشوخت ضمٍى مععى لُهم دوس الذًً في الهالم ؤلاظالمّي، لجإ ٖثحر مً اإلاهلٓحن اإلاشهىٍس

ّضث نلى ؤن نهاًت الحشب الباسدة جلبذ خؿًشا « ضشام الحػاساث»هىدىًخىن،  اإلاعخُضة واإلاثحرة؛ بر ٖس

  .جذًًذا

 ٛ جٙىن الطشاناث ألاٖثر خؿًشا واهدشاًسا بحن الؿبٓاث  ًالجذًذ. لهىدىًخىن:" في الهالم  ًٓى

اث  الاجخمانُت، ألايىُاء والُٓشاء، ؤو بحن الجماناث الاْخطادًت، بل بحن الىاط الزي ًيخمىن بلى هٍى

وظخٙىن ؤخؿش الطشاناث هي . لٓبلُت وؤلازيُت بحن الحػاساثزٓاَُت مخخلُت. ظخٓو الحشوب ا

ٗان العخاس الحذًذي الخـ  خؿىؽ الخماط بحن الحػاساث .نلى الطشاناث الثٓاَُت التي هي 

 معاَت 
ً
ا الُاضل الشثِغ في ؤوسوبا نلى مذي ؤٖثر مً خمعت وؤسبهحن ناًما. هزا الخـ، اهخٓل شْش

مئاث نذة مً ألامُاٛ بهه آلان الخـ الزي ًُطل شهىب الًشب اإلاعُخي نً الشهىب ؤلاظالمُت 

 ."(28)وألاسزىرٖعُت

ً ضشام الؿبٓاث الزي باليعبت بلى  ت في الٓشن الحادي والهشٍش هىدىًخىن، ججاوصث الثٓاَت الُُبًر

عُت، وختى الخالَاث بحن ألامم الُٓحرة والًىُت.  هادث به اإلااٖس

، ًٓترح هىدىًخىن ؤن « ضشام الحػاساث»حعدىذ ؤؾشوخت 
ً
الثٓاَت »بلى زالزت ادناءاث ؤظاظُت : ؤوال

 ، خطىًضا ؤن الُٓم ا«راث ؤهمُت
ً
 مشجبؿا

ً
ال  ؾٍى

ً
إلاهاضشة في املجخمهاث راث معاس، وحه٘غ بسزا

  .بالحػاساث ال٘بري 

                                                           

  110َخخي اإلاعُ٘ني، "الضمً الهلماوي" ونىدة الذًً، همىر  حشاسلض جاًلىس، مجلت جُاهم، املحىس،  ص  27 
28  Samuel P. Huntington, The Clash of civilizations and The Remaking of world order 1996, p.28  
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ُهم هىدىًخىن الُ٘شة الهامت للحػاسة نلى  بنها حهٍش مً خالٛ «:"بنها زٓاَت راث هؿاّ نٍشؼ»ٍو

خ والذًً والخٓالُذ واإلااظعاث، ومً خالٛ اهخماء الشهب  نىاضشها اإلاىغىنُت، مثل اللًت والخاٍس

ضي للحػاسة، نلى الشيم مً بدساٖه ، حي"الزا شي مً هزه الهىامل ؤن الذًً ًمثل املحذد اإلاٖش ٍو

ألادًان الهاإلاُت ال٘بري، مً ْبُل الذوس اإلاخىاْؼ  الاهٓعاماث الُشنُت ؤلاْلُمُت داخل املخخلُت هي:

ٗا الالجُيُت، وهى جىاْؼ ٌهىد بلى اخخال  َهما في الخٓالُذ للٙازىلُُ٘ت في ٗل مً ؤوسوبا الًشبُت وؤمحر

خُت وؤلاسر العُاس ي.  الخاٍس

ت في  ، جذعي ؤؾشوخت الطشام وجىد اخخالَاث زٓاَُت خادة بحن الُٓم العُاظُت ألاظاظُت اإلاشتٖر
ً
زاهُا

 ما ًخهلٔ مجها بالخمثُل الذًمٓشاؾي  -ؤلاسر الًشبي اإلاعُخي مً جهت 
ً
ت  -خطىضا واإلاهخٓذاث اإلاشتٖر

 امل
ً
  .جخمهاث ؤلاظالمُتفي باقي الهالم، خطىضا

ت واإلامحزة للحػاسة الًشبُت جخػمً الُطل بحن العلؿت ُباليعبت بلى هىدىًخىن، َةن العماث اإلاهَش

الذًيُت والعلؿت الهلماهُت، وخ٘م الٓاهىن وظّمت الاجخمام الخهذدي، واإلااظعاث البرإلااهُت 

اث اإلاذهُت بطُالحٙىم  بحن اإلاىاؾىحن ت الخمثُل الشهبي، وخماًت خّٓى الُشد والحٍش
ً
ُتها ناصال

ٗان دمج هزه »وظلؿت الذولت:  باليعبت بلى الًشب، بل 
ً
ذا لم ًً٘ ؤي مً هزه الهىامل بمُشده ؤما ٍَش

 "ألامىس جمُهها هى الزي ؤنؿى الًشب ُْمخه اإلامحزة

 اجخمانُت بغاَُت »في اإلآابل، هىإ جدلُالث ؤخشي ؤٖذث ؤن قاهشة 
ً
الحذازت اإلاهٓذة حشمل ُْما

جخدذي اإلاهخٓذاث الخٓلُذًت، وبالخدذًذ ؤلاًمان بالخٓذم الهلمي والخ٘ىىلىجي، والثٓت بذوس  نذة

، واهدشاس ناداث اجخمانُت خذًثت مخمثلت في الخدشس الجيس ي  الخىاَغ الاْخطادي في العّى

 للثٓاَت الًشبُت جخهلٔ بالُٓم ا
ً
إلاشجبؿت واإلاعاواة للمشؤة. لً٘ هىدىًخىن ًذعي ؤن الطُت ألاٖثر جمحزا

 للًشب اإلاعُخّي نً الهاإلاحن ؤلاظالمي 
ً
 واضحت

ً
بالخمثُل الذًمٓشاؾي، وهي الجاهب الزي ًشظم خذودا

 مو بخُاّ الذًمٓشاؾُت الاهخخابُت في الخجزس في  .ٖس يدوألاسزى 
ً
 ومهٓىلُت

ً
هزا الادناء اٖدعب صخما

ُٓا.  ؤٖثر دٛو الشّش ألاوظـ وشماٛ ؤٍَش
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، ًذعي هىدىًخىن ؤن 
ً
الُشوّ اإلاهمت والذاثمت في الُٓم العُاظُت اإلاعدىذة بلى الخٓالُذ الذًيُت ؤخحرا

ت للعُاظت الٙىهُت  ٍض اإلاهُمىت ظخادي بلى ضشام بحن الذٛو وداخلها، خُث ظخٙىن اإلاش٘الث اإلاٖش

ٗان هىدىًخىن ًذعي ؤن الاهٓعام  (29)«الطشام ؤلازني الذًني»هاججت مً  ًبٓى ؤهه لِغ واضًحا ما برا 

ٗان الخباًً الشثِغ املحىس  ي ًخهلٔ بالُٓم الًشبُت الذًمٓشاؾُت في مٓابل الهالم الىامي، ؤو ما برا 

 م.ًمثل الخـ الُاضل بحن الًشب وؤلاظال 

مثل الادناء ألاخحر الخُعحر ألاٖثر شهشة وشهبُت ألؾشوخت هىدىًخىن، واإلاثحر للجذٛ ألاٖثر سخىهت.  ٍو

 الخطاب لاسالمي.. هظزة داخليت

يعب وظشدًت بيُت جُُ٘ٚفي 
ُ
 اججاهاث في ومىجهت واْهُت،هي  الحُٓٓت، في  ؤلاظالمّي، للذًً ج

  خاص اْطاجي ماهى مجها، مخهذدة
ُ
 َشص املخاؾب ٌعخىنب ال خُث ؤهُعهم، للذًً ىدعبحنباإلا

 الُ٘شة، في الاوًالّ مً هىم هى اإلاعخىي  هزا بّن  ؤي ؤلاظالم؛ نُٓذةو  َٓه َهم في الاخخالٍ ومجاالث

ُذ  ٗاٌث  وججّعِ ت هضنٍت  راث خش يعُب  الخىجه، هزا ماغٍى
ُ
ا وج ًُّ ُّ  َخذعى، للعلِ، حهعُ  هزه في. تالعلُ

، الخالٍ ؤضُل  ًٙىن  البيُت،
ً
ا ُّ ت باإلاعإلت ًخإؾش ؤن بّذ  ال ل٘ىه ظیاظ ت الُ٘شٍّ ُّ  َ٘شة نً للذَام  الُٓه

  جذخل مىكىمت في العلؿت، مماسظت بجىهشاهُت اإلاشجبؿت الُشادة،
ً
ا  الطشام ؤو الُخىت جاهب في هكشٍّ

اث في والخٓابل ال٘شاهُت مً ٖبحر بٓذس ًخمخو الخؿاب لً٘ ؤلاظالمّي، الذاخلي : مجها مخهذدة معخٍى

  .ِوالؿىاث ألاخضاب/ الهٓذي الاهخماء/ اإلازهب

  الخهاٌش معخىي  ؤّن  ًبذو
ً
 الىالء نلى جٓىم مىكىمت في غهُِ للذولت الخابهت اإلااظعاث لُبيُت جبها

اء خعاب نلى للذًني  .(30)للمىاؾىت الَى

 هظزيت لامن الوجودي 

                                                           
29 Huntington, The Clash, pp. 41-43  

اث، اظترجام ومعخٓبل الخهاٌش، مجلت رواث، الهذد   30 ُّ  39ص 2019 – 58د. خالذ ش
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هي اَتراع ؤن ألامم الًىُت والُٓحرة في الهالم جخخلِ بشٙل جزسي ى للُهم بن اللبىت ألاظاظُت ألاول

اث الخىمُت اإلاعخذامت، ودسجت الالمعاواة الاجخمانُت  الاْخطادًت، لزا جخُاوث ؤًًػا في  -في معخٍى

 الششوؽ 
ُ
 .والخهشع للمخاؾش خطلت باألمً البششّي الحُاجُت ألاظاظُت اإلا

 .ا مهما للخؿىس الهالميَفي الهٓذ ألاخحرة، اهبثٓذ َ٘شة ألامً البششي بطُتها هذ

ُاث مخهذدة له مىجىدة في ألادبُاث . والُ٘شة (31)ونلى الشيم مً ؤن رلٚ اإلاُهىم مهٓذ، َةن حهٍش

ت لؤلمً جبحن في شٙلها  اث اإلاخهذدةالجىهٍش ، خُث بن (32)ألابعـ ؤهمُت الخدشس مً املخاؾش واملجاَص

ضث نلى البهذ الهع٘شي بًشع غمان العُادة ؤلاْلُمُت وألامً الذول ت الخٓلُذًت لؤلمً ٖس  - يالشٍئ

ِ غُٔ جًذا، وال  ىن ؤهه حهٍش ت خحن بذؤ املحللىن ًذٗس ألامم وفي الهٓذ اإلاىطشم، سوجهذ هزه الشٍئ

اث نذة حعاهم فيٌشمل مخاؾش ومج ألامً البششي، وجمخذ مً جذهىس البِئت بلى الٙىاسر  تهذًذ اَص

ٗالُُػاهاث والهضاث ألاسغُت وألاناضحر والجُاٍ، بغاَت  الؿبُهُت وجلٚ التي ًدعبب بها ؤلاوعان، 

 بلى مخاؾش ألامشاع الىباثُت واهتهإ خّٓى ؤلاوعان وألاصماث ؤلاوعاهُت والُٓش.

 البششي ًمً٘ ؤن ًخىظو.  ألامً تهذًذ ً املخاؾش ٌهني ؤن مبذؤهزا اإلاذي الىاظو م

غ ببُاهاث  عدشهذ بوًلهاسث وهىَس دولت(، والزي  128)في  2007للهام ” اظخؿالم يالىب الهالمي“َو

لت اإلااٛ  لًزاء واإلاإوي، وغهِ بمذاداث واوجذ ؤهه ٗلما اسجُو معخىي الُٓش "ؤي غهِ الصحت، ْو

ت،  ً الىاطاإلاُاه الجاٍس ًّ  .وال٘هشباء، والهاجِ، واهخُاع معخىي الشغا الهام نً الحُاة" صاد جذ

                                                           
31 = Individual, organizational and social analysis.  See: D. Yamane, Secularization on Trial: In Defense 

of a, “: a Neosecularization Paradigm.  Journal for the Scientific Study of Religion, vol.  36 no.  1 

(1997), pp.  109-122 
32 United Nations Development Program (UNDP), New Dimensions of Human Security (33) (New 

York: Oxford University Press, 1994), and Garry King and Christopher J. L. Murray, Rethinking 

Human Security, Political Science Quarterly, vol.  116, no.  4 (2002), pp.  585-610.  (Oxford English 

Dictionary. 
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هضص الشهىس ب  اث نالُت مً ألامً الىجىدي ظُٓلل الٓلٔ والػًـ الىُس ي، َو ن اهبثاّ معخٍى

نلى الشيم مً ؤن هزه  .الىُس ي بالعهادة التي بذوسها جٓلل ؤهمُت الُٓم الذًيُت في خُاة الىاط

ت مدل  ش َهلُا جؿمُىاث الىكٍش جذٛ، َةهىا هذعي ؤن ألادًان الشثِعت اإلاخهالُت جمُهها في الهالم جَى

و ما ًيخكشه في اإلاعخٓبل، َةن ْىي  ماداها ؤن نلى الشيم مً ؤن الُشد ال ٌعخؿُو وخذه َهم ؤو جْى

مً٘ الىا ط نالُت ظٍى جػمً له ؤن ألامىس نلى ما ًشام. هزا اإلاهخٓذ ًٓلظ مً الػًـ والٓلٔ، ٍو

حز نلى مىاجهت مش٘التهم اإلاباششة  .مً التٖر

ت وخحرة َان في قل ششوؽ نذم ألامً،  ت ظلؿت ٍْى ختى في وجه  -لذي الىاط خاجت ْىٍت بلى سٍئ

ض الشهىس باألمً، َةن  هملُاث جدذًث املجخمو جبهاث لالذلُل اإلاهاٖغ لزلٚ. ونالوة نلى حهٍض

ًترأَ نادة مو الخدٛى مً املجخمو الضساعي بلى مهخبرة غذ الخذًً؛ َششوؽ ألامً اإلاتزاًذ الزي 

 .جٓلُظ ؤهمُت الذًً في خُاة الىاطفي الطىاعي، ومً زم بلى املجخمو ما بهذ الطىاعي، حعبب 

اإلاعخىي  هزه الخإزحراث حهمل نلى اإلاعخىي املجخمعي واإلاعخىي الُشدي، نلى الشيم مً انخٓادها ؤّن 

ادة  .املجخمعي ؤٖثر ؤهمُت الحماًت الاجخمانُت وؾٛى الهمش والصحت اإلاىجىدة جمُهها في وحهني ٍص

اه، ؤن ْلُال مً الىاط في هزه املجخمهاث ٌهخبر  املجخمهاث الًىُت ما بهذ الطىانُت وفي دٛو الَش

ت في خُاجه وخُاة مجخمهه  .الُٓم الشوخُت الخٓلُذًت خٍُى

ت ن ؤشٙاٛ الخذًً جمُهها جخخُي بالٙامل مو جؿىس املجخمهأل هزا  اث؛ َالهىاضش اإلاترظبت والشمٍض

جبٓى في ألايلب، مً ْبُل الخمعٚ الشظمي بالهىٍاث والشهاثش الذًيُت، نلى الشيم مً جالش ي مهاهحها 

ت  .الجىهٍش

 ختى داخل املجخمهاث ألاٖثر 
ً
 شاجها

ً
، في الضوا  ومشاظم الذًَ، ًبٓى ؤمشا

ً
َذوس ال٘ىِعت مثال

شوعا والذاهمإس حعخمش في بنؿاء ضبًت ؾاثُُت ونلى هدى ممازل، َةن شهىب ب .نلماهُت ؿاهُا َو ٍش

في بخطاء العٙان و اظخٓطاء الهاثالث الشظمُت، بعبب جيشئتهم مىز الطًش نلحها، ختى بهذ 

 .جخلحهم نً الزهاب بلى ال٘ىِعت



 

 

 احباث املؤمتر العلمي الدويل اخلامس املشرتك الثالج 

 "التعايش السلمي بني االديان عرب التاريخ " 
ملحق بالعدد السابع والعشرون  اجمللد الثاني 0202حزيران   

 

527 
 

  

و ؤن ًمُل الىاط الزًً ٌهِشىن في املجخمهاث الطىانُت اإلاخٓذمت آلامىت بلى ؤن  لً٘ مً اإلاخْى

ىا ؤْل ؾانت للٓادة واإلااظعاث الذًيُت الخٓلُذًت، وؤن ٌهحروا ؤهمُت ؤْل للمماسظاث الذًيُت ًطبد

اإلاخهاٍس نلحها
(33) 

 

 هظزيت الزأسمال الاجخماعي 

ت ولذث   ألاخحرة، ألانىام في امهخبرً  هٓاشا الاجخماعي اإلااٛ سؤط هكٍش
ُ
ىن  هاَْش  خُث ًّ  ونلماء الاْخطاد

 للخذماث مىخٌج  الاْخطادي اإلااٛ سؤط اظدثماس ؤن مثلما ؤن ادناءَ  العُاظُىن  والهلماء الاجخمام

 .والهامت الخاضت الخحراث بهخا  الاجخماعي اإلااٛ سؤط ٌصجو البػاجو، وجطيُو

ض التي ٗىإلاً وجُمغ بىسدیى بیاس ؤَکاس في الاجخماعي اإلااٛ سؤط هكشیاث وشإث  الشوابـ ؤهمُت نلى جٖش

ت واإلاهاًحر الاجخمانُت اهُت جدُٓٔ في اإلاشتٖر انلُت مجخمهُت َس  بىجىام سوبشث وؤزاس. اْخطادًت َو

 
ً
  جذال

ً
   (34)الذًمٓشاؾُت؟ جىجح ُِٖه ٖخاب في الُ٘شة هزه جىظو نىذما واظها

ضث اث ٖس ُّ ُت ألادب  خطىًضا الاجخماعي، اإلااٛ سؤط بهخا  في" الذًيُت اإلااظعاث" وقُُت نلى ألامحٖر

ب في البروحعخاهدُت لل٘ىاجغ الشثِغ الخـ به ًٓىم الزي الحُىي  الذوس   مً مخىىنت جماناث جٍٓش

ُحن   اللٓاءاث مصجًها املحلُت، الجماناث داخل ألامحٖر
ً
 وشب٘ت الاجخمانُت، والشوابـ لىجه، وجها

ٛ  وحهاون  شخطُت بحن زٓت جىلذ بذوسها التي اإلاىكماث ت وجٓترح، الهامت الشاون خى  الىاط ؤن الىكٍش

ىن  الزًً
ُّ
  ًٓىي  ما بهؼ، مو بهػهم نامت شاون في للهمل ألايلب في ًبٓىن  مًها ًطل

ً
 جالُا

 .ألاهلُت الجماناث

                                                           
33 Ulrich Beck, Risk Society: Towards a New Modernity . London: Sage Publications, 1992  

34 Making Democracy Work   

 :  هي اإلاشجهُت ألانماٛ 
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ت بن ت بًجابُا جخطل( الهبادة ؾٓىط خػىس  بىجحرة جٓاط) الذًيُت اإلاشاٖس  راث مىكماث في بالهػٍى

  مخطل الذًيُت الخذماث وخػىس  .دًيُت ضلت
ً
  بًجابا

ً
 يحر الخؿىنُت اإلاىكماث بلى باالهخماء ؤًػا

ت ؤن اؤًػً  وجذها ا،ؤخحرً  .ألاهلُت والجمهُاث الذًيُت  خػىس  لِغ لً٘، الذًيُت اإلاىكماث في الهػٍى

 اإلاىاِْ رلٚ في اإلاذوي بما لالهخشاؽ اإلاخهذدة باإلااششاث ٖبحر بشٙل مشجبؿت الذًيُت الؿٓىط

 .(35)العُاس ي والعلٕى الاجخمانُت

ت مالثمت يحر اإلاخىاَشة البُاهاث ْانذة  اظخٓطاءاث ًخؿلب ؤمش وهى الشوابـ، هزه في العببُت إلاهَش

 بّن  خُث الهالْاث، هزه في اإلاخبادلت، للعببُت اإلاشتٕر الذنم مً نملُت وجذث سبما لً٘. سظمُت

الحن ُّ ا، الاهػمام بلى اإلا ًُّ اغت ؤهذًت في هاشؿىن  هم الزًً اجخمان  الُىُت واإلااظعاث املحلُت الٍش

 بلى ًيخمىن  ؤًػا هم والاجخمانُت، العُاظُت الثٓت مً بًجابي خغ لذيهم والزًً الشبابي، واليشاؽ

 . دًيُت مىكماث
ً
 الاظخٓطاءاث في مدذودًت وجىد مو ألاخشي، اإلاهمت الخبهاث ٗاهذ مهما لزلٚ، جبها

ٛ  إلاطلحت البرهىت ًم٘ىىا ال َةهه اإلآؿهُت،  الاجخماعي اإلااٛ سؤط ؤغهُذ الهلمىت نملُت بن الٓى

ٛ  هزا غذ البرهىت ؤو اإلاذوي، والاهخشاؽ  جٓترح آخش مٙان في نشغذ التي اإلاىهجُت الذالثل لً٘ .الٓى

 ال٘ىاجغ رلٚ في بما الطىانُت، بهذ ما املجخمهاث في التراجبُت الخٓلُذًت الجمهُاث اهدذاس ؤن

  وجذ العُاظُت، ألاخضاب ومىكماث الهماٛ وهٓاباث
ً
ىاصهه مٓابال ًُ  

ً
 املجخمهُت الخؿىساث في وعبُا

 .العُاس ي اليشاؽ ؾبُهت يّحرث التي اإلاهٓذة

  العُاظُت، والخهبئت الخهبحر مً بذًلت ؤشٙاٛ نلى شجهذ الخؿىساث هزه
ً
 جٙىن، ما بإَػِل  مخمثلت

ت وجىظو ؤلاهترهذ، نبر العُاس يّ  الخىاضل وجىامي جذًذٍة، اجخمانٍُت  خشکاٍث  ضهىد في  في اإلاشاٖس

ُو الخكاهشاث مثل وشاؽ نبر العُاس ي الاخخجا   .(36)البػاجو ومٓاؾهت الهشاثؼ وجْى

  ؟ العمل ما

                                                           

World Values Survey/European Values Survey, pooled 1981-2001.  35  
36 Norris, Democratic Phoenix  
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يعخىن  جامهت مً لىَغ بشهاسد ٌهذ  ًٙىن  سبما. العبهُيُاث مىز ؤلاظالمُت - الًشبُت الهالْاث في بٍش

 (37)"الهشاّ يضو " وساء الٙامً ألاٖبر الُ٘شي  الخإزحر ضاخب

غ بخإزحر حشُني دًٚ الشثِغ هاثب انتٍر لٓذ  الًػب جزوس » ۰۹۹۱ في وششث التي مٓالخه وزمً لَى

  بانخباسها ،« ؤلاظالمي
ً
 ظٚ جم اإلآالت هزه في  .(38)الىْذ رلٚ جلذ التي ؤلاسهاب بإخذار مبً٘شا جيباا

  اشتهش الزي «الحػاساث ضذام» مطؿلح
ً
ل مو الخٓا   .هاهدىًخىن  ضامٍى

غ بذؤ  الحٙىمت خ٘مت) َةن الذًً، ْػاًا في: بإهه جُُشظىن  جىماط مً باالْخباط مداغشجه لَى

ٛ  إنب نکعها ًخم ؤن بذ ال( اإلاذهُت   هٓى
ً
حن":نجها نىغا  مخدذیً،. الطمىد مً ظيخمً٘ مخُْش

 (39)"ظيعٓـ

ٓت ؤَػل َةن ، ؤخشي  بهباسة  ؤن الذًيُت لالخخالَاث بالعماح هي الحٙىمت وخذة نلى للحُاف ؾٍش

  جضدهش
ً
  ت.الذول نً بهُذا

غ ًٓذم زم مً  التي الح٘مت مً الىُٓؼ نلى جِٓ الًشب ججاه اإلاعلمحن مىاِْ بإن مالخكخه لَى

 . الذًً بخطىص الًشب اٖدعبها
ً
ٓا غ، َو  للشب ًيخمي ما بحن اإلاعیذ جمُحز مً الح٘مت هزه جإحي للَى

  رلٚ مً وألاهم لُٓطش، ًيخمي وما
ً
 خالَاتهم ؤًػا اإلاعلمحن لذي: الذًيُت الحشوب ججشبت هى ؾبها

  ولً٘ الذًيُت،
ً
 والٙازىلُٚ، البروحعخاهذ بحن اإلاعُدُت الطشاناث غشاوة مً ًٓترب لم مجها شِئا

                                                           
37 Jacob Weisberg, «Party of Defeat,» Slate (14 March 2007), <http://www.slate.com/id) 2161800> 

(accessed 13 June 2008.) 
38 «Vice President's Remarks at the World Affairs Council of Philadelphia Luncheon  Honoring 

Professor Bernard Lewis,» <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/05/ 20060501-3.html 

> (accessed 13 June2008.) 
39 Bernard Lewis, «The Roots of Muslim Rage,» Atlantic Monthly (September 1990), p. 1. The page 

numbers refer to the online version, <http://www.theatlantic.com/doc/print/199009/ muslim-rage> 

(accessed 31 May 2008.) 
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ادث نشش، والعابو نشش العادط الٓشهحن في اإلاعُدُت ؤوسوبا دمشث والتي  في الباجعحن اإلاعُدُحن ْو

ش بلى الجهاًت  .«الذولت نً الذًً َطل» مزهب جؿٍى

ٛ  املخخلُت اإلاضانم بّن   نبر الجىهش راث نلى ًداَل الذًً ؤن َ٘شة نلى جٓىم الذًني الهىِ خى

 هكشٍّ  وؤهه واإلاٙان، الضمان
ً
اجو نً ومخمایٌض  مىُطٌل  ألاْل نلى ا  اإلااظعاث ؤي الهلماهُت؛ الْى

ت ُّ   العُاظ
ً
 .مثال

ٛ  الاظخيخا  خ الهابش «الذًً» لهزا وجىد ال ؤهه هى ألاو   واإلاىُطل والثٓاَت للخاٍس
ً
ا  نً جىهشٍّ

خه، دًً لٙل العُاظت،  مً ظُاّ ؤي في الذًً مً جضًءا انخباسه ًخم ال ؤو انخباسه ًخم وما جاٍس

  .والٓىة للعلؿت املخخلُت الترجِباث نلى ٌهخمذ ؤمش العُاْاث

ٛ  مداولت ؤن َهى الثاوي الاظخيخا  ؤما خ نابًشا مُهىًما زمت بإن الٓى  وهى للذًً والثٓاَت، للخاٍس

 بالذولت اإلاخهلٓت للعلؿت مهُىت جشجِباث مً جض راجه بدذ هى الهلماهُت؛ الكاهشة نً مىُطل

  ب.الًش  في سثجؿىّ  ٖما الحذًثت اللُبرالُت الٓىمُت

خ نابًشا ؤمًشا بانخباسه للذًً الخإظِغ جم العُاّ، هزا في  داخلُت شإها وبانخباسه والثٓاَت، للخاٍس

ا ًُّ   وشخط
ً
 اإلاعُدُت جإظِغ ظاهم َٓذ الهلماهُت؛ والهٓالهُت الهام الشإن نً بؿبُهخه ومىُطال

  .الٓىمُت للذولت الهام الححز في والثه نً للشب الُشد والء َطل في ٖذًً

 هضون للذًً بإن الٓاثلت والُ٘شة
ً
 ؤشٙاٛ ؤخذ هي - الهام املجاٛ مً ٓص ىًُ  ؤن ًيبغي زم ومً للهىِ ا

 .للذًً الجىهشاوي الخإظِغ

 

 خالضت

اه "مو ألاخز  خماًت و  نلى َشع ظلؿتها نلى جمُو ؤساغحهاْذسة الذولت ؤن الهذالت وألامً والَش

معاولُت  في ضمُم "مىاؾىحها داخل خذودها، وجدُٓٔ اظخٓشاس ظُاس ي واجخماعي ملجمىم شهبها

 
ّ

ألاخُان  جٙىن في ؤيلبٗاهذ و ْذ  ؤن العُاظاث واإلاماسظاث الحٙىمُت الذولت والىكام العُاس ي، بال
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 بالجى العاثذ واملحخًٓ لذي اإلاىاؾىحن 
ً
نً ، بن عجض الىكام العُاس ي واملجخمو وماظعاجهمخإزشة

 ُّ ت الى حراث بُ اجتراح حً ت مّىخذة وجامهت للُهٍى ُّ ؾيٍُى ت ٌهضص مشانش الايتراب لذي الحاغىت ى

ٗاء البهذ العُاس ي  ال، ن جٙىن الخيشئت الاجخمانُت مخٓاؾهت مههاأل ؤدي ما ، الاجخمانُت ظُما بهذ بر

  اثفي الثٓاَ
ً
نً ؤن الثٓاَت العُاظُت للىكام َشلذ في جىجُه وجىخُذ الخؿاب  الُشنُت، َػال

ت الىؾىُت الجامهت  بل نضصث اله٘غ "خالت الهشاّ".الشظمي الذًني بما ًىاثم خؿاب الهٍى

 


