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 حوار الحضارات
 

 : مقذمةال
ّ   إٕ ا٭َةة١ االمةة١َٝ٬ يةٌة مٝةةع ا٭َةِة ة ةٝة       نةةخت٠أ تْتزةةث تةة ٜ ج     َةةتػتاجايٝةٛة

اصٞ ا ٝةةة ٠     ع ٜةةة ٠ ٌ خمتًةةة  ْةةٛة أ ٚصةةةااع ج دةةة ٜ ٠أ ٚاَتةةة ج ةًةةةو اي ةةةااع ج يتاةةُة

١ ٚا٫رتُ عٝةة١ ٚاي،ًاةة،١ٝأ ٚةٓٛعةةث تمةة يٝا ايٓةة     َٛارٗةة١ ٖةة ٙ       ا٫قت ةة ة١ٜ ٚاياٝ مةٝة

إىل َٓطل ايك٠ٛ ي،ةا  حكة فتِٗ ٚفًاة،تِٗ عًة٢ ان،ةأٜأ      اي ااع ج; فب ض ايٓ   اجتٗٛا 

ا        اف ي ةةا  حكةة فتِٗ ٚصثةة فةِٗأ  ٚصةٓة  ح يةةد ٚق،ةٛة ٚايةةب ض ان،ةةا ا ةة ٚا حلاٜةةل ا ةٛة

 حمت فٜٔ َرتةةٜٔ يني اخلٛف ٚاملٛار١ٗ.

َ ة     ٟ اية ٟ  َٚٔ ٖٓ  ظٗا اي ااع يني ا ث فاجأ ذيو اي ةااع ا ثة ف   ٫ ٜةااٍ تتة  ٜٛ

ّ صتةة٢ دةة ا ايٓةة   فج اي،هةةا٠ يةة ٣ مًةة١ َةٔة   ي ةة  ٜةٛة يثةةاٚف٠ ةٛقةة  ٖةة ا اي ةةااعأ ٚةبًةٛة

اف ا ثةة فاج اأ ف كةة ج ايًكةة ٤اج ٚاملةة٪ ااج        ٢ يةةةا صةٛة املةةخك،ني ٚاملٗةةتُني يٝعٗةةا َةة  ٜاةُة

ٚايٓ ٚاج ع٢ً املاتٜٛ ج احمل١ًٝ ٚاملاتٜٛ ج اي ٚي١ٝ   تَ نٔ خمتً،١ َٔة اي ة حت تةث ٖة ا     

 املا٢ُ صٛاف ا ث فاج.

ر١ إىل صٛاف ر ة ٚص ةم يني ايخك ف ج ٚا ث فاج الق ١َ راٛف ٚيك ف َ  ة عِ ا  

يني ا٭َِ ٚايا ٛب ٚيبًٛغ َات٣ٛ ٥٫ل َٔ ايت  ٜ  ايخك   ٚا ث فٟأ ةكّٛ  ايت، ِٖ

ايااٚط ايه،١ًٝ  ايك ٣ٛ يت٧ٝٗ ا٭رٛا٤ امل١ُ٥٬ الراا٤ ٖ ا ا ٛافأ ٚإجي ة ايثاٚف٠

 ٛة٠.ايٛر١ٗ اي ضٝض١ يتتضكل ايػ ١ٜ املٓا يتٛرٝٗ٘

 : خطة البدث

 تهٔ صٝ غ١ َاه١ً ايبضد   ا٭م١ً٦ ايت ي١ٝ: : مشكلة البخح –أوال 

     ٚ افا  اي   ةة ا ا ةٛة اف ا ثةة فاجا ٖٚةٌة ٖٓةة ى تمةةحل ٚرةٛة ة  ةٛة َةٔة ٖةٌة َةة  املك ةٛة

 ااملُهٔ تٕ ٜتِ ٖ ا ا ٛاف   ظٌ اي ااع ج املٛرٛة٠ ٚٚرٛة َٓطل ايك٠ٛ ٚا ١ُٓٝ

      ا ثةة فاجا  يةني تصٌة اي ٬قةة ج   َٛٚةة  ٖة ا ٌٖٚة َة  ثةة ذ يةني ا ثة فاج ٖةٛة صةااع

 ٌٖٚ ي ٜٓ  َااٚع ٚارح يًضٛاف َع ا ث فاج ا٭،ا٣ا
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 : أهداف البخح -ثانيا 

 ايت اف ع٢ً َ،ّٗٛ ٚٚاقع ا ٛاف يني ا ث فاج. -1

 .  االم٬ّٚتص يت٘ ا ٛاف تمحل ةٛرٝح  -2

 يني ا ث فاج. ٖٞ ايب ٌٜ عٔ اي ااع حك ف١ ا ٛاف  تٕ ةبٝني -3

 ةأنٝ  صاص االم٬ّ ٚق ي١ًٝ اي  حت االم٬َٞ  ٛاف ا ث فاج. -4

 أهمية البخح: -ثالجا

اف ا ثةة فاج   تكٝةةل ايت ةة ٜ  ْٚاةةا         ةٓبةةع تُٖٝةة١ ايبضةةد َةٔة ايكٓ عةة١ ايت َةة١ يةة ٚف صةٛة

 ايا٬ّ ٚإص٬ٍ ا ٛاف حمٌ اي ااع يني ا ث فاج.

 حمتوى الدراسة: – رابعا

 .ا ث فاج ٗٝ : ٜٚاتٌُ ع٢ً ة اٜ  صٛاف 

 َٛق  االم٬ّ َٔ صٛاف ا ث فاج: املبضد ا٭ٍٚ

 .االم٬ّتمحل ا ٛاف يني ا ث فاج    :املبضد ايخ ْٞ

 .ا ث فاج يني ا ٛاف ٚاي ااع: املبضد ايخ يد

 .٬ََح املااٚع االم٬َٞ  ٛاف ا ث فاج: املبضد اياايع 

 ٚفٝٗ : اخل  ١:

 ايبضد. ،٬ص١ - ت

 ْت ٥س ايبضد. -ب 

 ةٛصٝ ج ايبضد.  -ش

 تمهيذ :

َاج   ٖ ا اي  حت تص اذ خمتً،١ َٔ صاٚب ٚفنت ٚارطااي ج ٚصااع ج; َٓٗة  ا ةاب      

١ ا  ةٟ عاا َٔة مةبتُ     اي  مل١ٝ ٚا اٚب املختً،١أ ٚةا فعث ا٭ص اذ َ  ي   أ 2001مٓة

ف٠ ر فٜةة١أ ٚنةة ٕ َةٔة مًةة١ ٖةة ٙ     اف يةةني ا ثةة فاج ٚةطبٝك ةةة٘ ي ةٛة فةةتػتج ظةةاٚف ا ةٛة

ٔ اي ٬ق ج اي ٚي١ٝ   صٝةا    ٛر ثايتػتاج تٕ ا ايٓعة ّ اية ٚيٞ اي ٜة  املتُٝةا يأص ةٜة١       َة

ُٔ عًٝٗة     أا٭َاٜه١ٝقطب١ٝ ةُٗٝٔ عًٝ٘ اي٫ٜٛ ج املتض ٠  ٚممخًة١   أَك يٌ تص ة١ٜ قطبٝة١ َٗٝة
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 .(1)ا ت ٜ اي ي  حت االم٬َٞ ٚاي ايٞ َٓ٘ 

ة إىل اي،هةا    ْٚاأ يابا ذيو صااع صكٝكٞ يني ٖ ٜٔ ايكطبني ث    تِ عًٝٓ  مٝ ة  تٕ ْ ٛة

 ا ٛافٟ ا ث فٟ الْك ذ ةًو ا٭ز١َ ايك ١ُ٥.

 : مفهوم حوار احلضارات

اف   ايًػةة١ َةٔة َةة ة٠       َ ٓةة٢ ا ةةٛاف:  ايةةحت تُةٌة َةٔة ايةة ٫٫ج     (ح ٚ ف)ادةةتك م ي،ةةغ ا ةٛة

  فكةة  رةة ٤ أ   يت، ٬ٝةٗةة  اي ةةاف١ٝٚذنةةا عًُةة ٤ ايًػةة١ تٕ يةة٘ َ ةة ْٞ َت ةة ة٠ ةب  ةة أ ايهةةخت

ٚايتضة ٚف: ايتزة ٚب. ٜٚكة ٍ: نًُتة٘ فُة  تصة ف        أاحمل ٚف٠ اجمل ٚي١اَ  ًٜٞ: أ صض ح ايٖٛاٟ

ٜاا  أ إيةةةٞ رٛايةةة   ٜا٠ ٚأ َٚةةة  فرةةةع إيةةةٞ صةةٛة ف٠أ ٫ صةةٛة افا. )ي،ةةةتح ا ةةة ٤   أ ٫ٚ حمةةٛة ٫ٚ صةةٛة

 (2)ٚنااٖ (. تٟ َ  فة رٛاي . 

اف يةة ي،تح اٚٚفة   ةةة ش اي ةةاٚ :  ٜا نةةأَت ٚا ةٛة نًُتةة٘ فُةة  فرةةع إيةةٞ   ...ٜٚهاةةاأ ا ةٛة

 (3). ا تٟ احملٛف٠أ ٚحمٛف٠. ٚإْ٘ يث ٝ  ا ٛافأ صٜٛاا ٚحم ٚف٠ ٚأ ٚصٛافاأ صٛافا

ملةة يٍٛ ايًػةةٟٛ تهةةٔ تٕ ذمةة ة امل ٓةة٢   اي ةة  ٖةة ا اي ةةا    : اصةةط٬ص ة اٜةة  ا ةةٛاف

ٜةةتِ فٝةة٘ ةةة اٍٚ ايهةة٬ّ  أ ْةةٛع َةةٔ ا ةة ٜد يةةني دخ ةةني  اا٫صةةط٬صٞ يًضةةٛاف يأْةة٘:  

ٜػًةا عًٝة٘ ا ة ٤ٚ ٚايب ة  عةٔ       ٚأ ف٬ ٜاتأحا ي٘ تص ُٖ  ةٕٚ ان،ةا أ يُٝٓٗ  يطاٜك١ َ 

 (4). اايت  ا اخل ١َٛ ٚ

 َ  ًٜٞ:ٚتَ  ا ث ف٠ فك  ر ٤ج    ع ٠ ة اٜ، ج خمتً،١ َٓٗ  

 .(5)قٌٝ   ة اٜ،ٗ  ا ذيو ايطٛف ا٭فق٢   مًِ ةك ّ االْا ٕا (1

َٚة  ٜٓبخةل عٔة    ٚق ٍ آ،إٚ ٖٞ اجمُٛع١ امل، ِٖٝ املٛرٛة٠ عٓ  جمُٛع١ َٔ ايباةاأ   (2

اْني َٚ٪ماةة ج ة ةة   املاةةه٬ج     ٖة ٙ امل،ةة ِٖٝ َةٔة َخٌة ٚةك يٝةة  ٚتفهةة فأ ْٚعةِة ٚقٛة

تٚ ي بة ف٠  املت ًك١ يأفااة ٖة ٙ اجملُٛعة١ ايباةا١ٜ َٚة  ٜت ٌة يِٗة َٔة َ ة   َاةرتن١أ          

 .(6)امٝع َع ٖا٠ ايٓا ط ايبااٟ اي  ةف عٔ ة يت عكًٞاخمت ا٠ 

                                                           
قداب فررر   حرررواس الف ا رررام الترررك ي رررذ  ا مليرررة ألرررشج زيررراصن ت تررريذ تررروتش الرررزام اورررلل قلرررش رلرررة م ررراادم للع لنرررة  اس رررة  رررذم    ررر   رررذاة (1)

 . 2004 – 3/6 -23/5اليلن  املوظل الف اف  العنون   -جامعة تعض

 ج(  داس العلل لللالييذ  تيرام.1979الصحاح  )ت أتو  صش  ظلاييل تن حلاد اليوهشن الفاسابي  (  اليوهشن 2)

هرررر(. تررراو العرررشاط مرررن جرررواهش ال ررراموط. 1205م ّلرررذ ترررن م ّلرررذ ترررن يلرررذ الرررشّصاي الحعررري ك  أترررو الفررري   امللّ ررر  تلشت ررر   )مت ت الضبيرررذن( 3)

 داس الهذاية.املح قت مجلوية من املح  يذ. الناششت 

 . 11ج(  داس اتن حضج  الشياض  ص1999( ديلاط  دمحم ساشذ   نوذ الحواس اإلا ناع  )4)

  .215ج   ص1997-هر 1418  2( دمحم يلاسة ت التراث ااملعت لل  ال اهشة ت داس الششاد  ط 5)

http://www.nurmajalla.com/article.php?cid=1&c=4&id=273#fn7
http://alnadwa.net/malshar
http://alnadwa.net/malshar
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اياةة ١ًَ يًُ ْٝةة١ ٚايخك فةة١; فٗةةٞ جمُةةٛع      ٚقةةٍٛ فت٣: اتٕ ا ثةة ف٠ ة ةةل ا  ةة١ًٝ    (3

ٚ ة ا ن ْةث ا ثة ف٠ ٖةٞ اخلطة١      أ (7)ا ٝ ٠   صٛفٖ  ٚتمن حلٗ  امل ة١ٜ ٚامل ١ٜٛٓا 

ُ ةة  أ ايةةحت ٜاةةت فٝٗةة  ةةة فٜ  تَةة١ َةةٔ ا٭َةةِ. َٚٓٗةة  ا ثةة فاج       ٚنٝ، ةةاي اٜثةة١ ن

 ايك ت١ ٚا ث فاج ا  ٜخة١ ٚامل  صةا٠أ َٚٓٗة  ا٭حلةٛاف ا ثة ف١ٜ ايهة ٣أ ايةحت       

 ة ٛف اْتك ٍ االْا ٕأ تٚ ايُ ع ج َٔ َاص١ً إىل َاص١ً.

ٖٚ ا ايكٍٛ ايخ يد ٖٛ ا٭قاب َٔ ايت  فٜ  اياة يك١ ٭ْة٘ مةع يةني اية ْبني املُٗةني       

 ُٖٚ : امل ة٠ ٚاياٚحأ ُٖٚ  تِٖ َكَٛ ج ا ث ف٠.

فةة  ٛاف يةةني ا ثةة فاج َةةٔة ،ةة٬ٍ ٖةة ٙ ايت ةة فٜ  ٖةةٛة عبةة ف٠ عةٔة ةةةااٚش ٚةبةةة ةٍ          

ٌ ٖةة ا ايتةةااٚش خمتًةة  ايٛاْةةا )        ايخك فةة ج  االْاةة ١ْٝ يةةني خمتًةة  ا ثةة فاج. يٝاةُة

 اياٝ م١ٝ ٚا٫رتُ ع١ٝ ٚايتهٓٛيٛرٞ ( َع اصت، ظ نٌ صث ف٠ مب     َٔ قِٝ ، ص١.

 من خىار الدضاراتاإلسالم المبدث األول: مىقف 

َلةٔة صهةِة ايً ةة٘          ١أ ٚيٗةة  ةتضك ةةل صلهُةة١  ١ َ رةٝة َّ ايتةة افع يةةني ا٭سَةِة مضةٓة ايبةة ٖا٠; قةة ٍ  إ

َّهِ دَفْغُ وٌََىاْل ﴿:مبض ْ٘ َّهَ وٌََىَِّٓ سْضُاأل ٌَفَضَذَتِ بِبَؼْطٍ بَؼْعَهُُْ اٌنَّبسَ اٌٍ  .(6)﴾ اٌْؼَبٌَّنِيَ ػٍََى فَعًٍْ رُو اٌٍ

 فٝختً  ايٓ     ع ٠ ْٛاصٞ َٓٗ :أ مٓٗ  اهلل ة  ىل يني ايبااٚا٫،ت٬ف مض١َّ حلبٝ ١َّ  

َبوَاتِ خٍَْكُ آيَبتِهِ وَِِْٓ ﴿: ا،ت٬ف ايباا   تده  ِ  (1  رٌَِيهَ  فِي   إَِّْ وَؤٌَْىَأِىُُْ ؤٌَْضِنَتِىُُْ وَاخْتٍَِبفُ وَاٌْإَسْضِ اٌضَّّ

 . (7)﴾ ٌٍِْؼَبٌِّنِيَ ٌَأيَبتٍ

  .(8) ﴾ ٌَشَتَّى صَؼْيَىُُْ إَِّْ ﴿: تعُ  ِ ٚة اف ةِٗ ا،ت٬ف ايباا   (2

3)   ِ  وٌََيىْ  ﴿أ (9) ﴾ فَيبخْتٍََفُىا  وَاحِيذَ    ؤَُِّي    إٌَِّيب  اٌنَّيبسُ  وَيبَْ  وََِيب  ﴿: ا،ت٬ف ايباا   تفه فِٖ َٚ تكة اةٗ

 .(10) ﴾ خٍََمَهُُْ وٌَِزٌَِهَ سَبُّهَ سَحَُِ َِْٓ إاِلَّ * ُِخْتٍَِفنِيَ يَزَاٌُىَْ وٌََب وَاحِذَ   ؤَُِّ   اٌنَّبسَ ٌَجَؼًََ سَبُّهَ شَبءَ

 :ْٚاتخًص َٔ ٖ ٙ انٜ ج ايا يك١ ْتٝزتني صتُٝتني   

                                                           
 .[251(]الل شةت 6)

 .[22(]الشاجت 7)

 .[4(]الليلت 8)

 [.19(]يونغت 9)

 .[119 - 118(]هودت 10)
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 .تٕ ا٫،ت٬ف يني ايباا تَا يٝحل َٓ٘ َ،اأ فٗٛ حلبٝ ١ ياا١ٜ ٚم١ٓ ن١ْٝٛ ا٭ٚىل:

 .تٕ ايت افع يني ايباا م١ٓ ن١ْٝٛ ْٚتٝز١ صت١ُٝ يٛرٛة ا٫،ت٬ف ايخ ١ْٝ:

٢ً َٓٗس ٚاصة أ ًَٚ ة١   ٚي٫ٛ ٚرٛةض ٖ ةني اي ِّ،تني   ايبَاا ٭صبضٛا ْاخ١  ٚاص ٠  ع   

َّهُ شَبءَ وٌََىْ ﴿ٚاص ٠أ ٖٚ ا ،٬ف َكتث٢ ا له١ُ;   فَبصْيتَبِمُىا  آتَيبوُُْ  َِيب  فِي   ٌِيَبٍُْىَوُُْ وٌََىِْٓ وَاحِذَ   ؤَُِّ   ٌَجَؼٍََىُُْ اٌٍ

َِٓ اٌْجِنَّ ِ وَاٌنَّبسِ ؤَهَّْؼنِيَِأْلَألَ ِِنِّ  اٌْمَىْيُ حَكَّ وٌََىِْٓ هُذَاهَب َٔفْشٍ وًَُّ تَيْنَبآل شِئْنَب وٌََىْ ﴿ أ(11) ﴾ اٌْخَيْشَاتِ  َِ  .(12)﴾ َّْ هَهَنَُّ

قةةِٝ َٚخةةٌ َٚبةة ة٨ عًٝةة أ ث،ةةا ٚثةةا  املاةةًُني      ذاج ٕ االمةة٬ّ نُٓعَٛةة١  إ

نٌ اي  ٛفأ ع٢ً مم فم١ ةٚف اياٗٛة ٚا ثٛف   ٖ ٙ ا ٝ ٠. ٫ٚ تهٔ تٕ ت ف  

اية ٟ ٜ٪ٖةٌ اجملة ٍ االمة٬َٞ ملُ فمة١ ةٚفٙ      املإًُٛ ٖ ا اي ٚف إ٫ ي يت،ٛم ا ثة فٟأ  

ٚ  إحلةة ف مم فمةة١ ةٚفٙ ايتةة فةٞأ ٜ٪نةة  االمةة٬ّ عًةة٢ رةةاٚف٠     أٚٚظٝ،تةة٘ ايت فةٝةة١

ايتٛاصةةٌ ٚا ةةٛاف َةةع ايخك فةة ج ٚا ثةة فاج ا٭،ةةا٣أ ٚذيةةو َةةٔ ترةةٌ ة ُٝةةل ايٛاَةةع    

        ّ عة ملٞ   املارتن١ ٚة، ًٝةٗ  ٚصةٝ ١ْ املٓزةااج االْاة ١ْٝ ٚا ثة ف١ٜأ ٚيًةٛف٠ ةعة ٥ِ ْعة 

; ٭ٕ االمة٬ّ يةٝحل   صةااع إ٫ َةع اي ٓ صةا      ٜهٕٛ تقاب إىل ا ا١ٜ ٚاي  ٍ ٚايتا َح

اي  ٚاْٝة١  اياةاٜا٠ ايةةحت ةٗة ة ٚرةةٛة االمة٬ّ  َٚ تٓكٝةة٘أ ة فنة  يًزُٝةةع صاٜة١ ا،تٝةة ف       

فَزَوِّش  ﴿ : اي كٝ ٠ ٚاي،ها ٚامل ٖا ٚحلاٜك١ ا ٝ ٠أ تن  ذيو اخل يل ةب فى ٚة  ىل يكٛي٘

 (13)﴾ بُِّصَيطِشٍ ػٍََيهُِ تَضٌَّ* زَوِّش ُِ ؤَٔتَ إََِّّٔب

َأَٛفٕٚ ي٘ داع . ٚقاآْٓة    ذمٔ املاًُني ة ْ٪َٔ ي  ٛاف; ٭ْٓ   إْٓ ةٜكٍٛ ايكار ٟٚ: 

ٚي ةةض عبةة ةٙأ صتةة٢ إْةة٘  ًَةة٤ٞ يةة  ٛافاج يةةني فمةةٌ اهلل ٚقةةَِٛٗأ يةةٌ يةةني اهلل ة ةة ىل 

اي ةااع   ١ا ةٛاف( ية ٍ حك فة   مبض ْ٘ ص ٚف دا ،ًك٘: إيًٝحل. ٚ  ا ذمٔ ْاصا يخك ف١ )

مٛا٤ يني ا ث فاج تّ يني اي ٜ ْ ج. ٫ٚ ْٛافل ع٢ً َٓطل ي ض املخك،ني ا٭َةاٜهٝني  

ٖةة ْتٓزتٕٛا ايةة ٜٔ ٜ٪َٓةةةٕٛ  تُٝةة١ اي ةة اّ يةةةني ا ثةة فاجأ ٚ، ٛصةة  يةةةني       َخةةٌ ا 

 (14) .االم١َٝ٬ ٚا ث ف٠ ايػاي١ٝ ا ث ف٠

                                                           
 .[48(]املائذةت 11)

 [.13(]السيذةت 12)

 .[22ت 21(]الغاشية13)

 .2005\8\13  مو ع  ظالج أاذ دين   سلن إلاظالج ا ضايا العصش  تتاسيخ  الحواس تيذ إلاظالج االنصشا ية(يوظف ال شضاان ت 14)
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ت ٜةة  املك ةةٛة يٗةة ا ا ةةٛاف فةة ٕ   ٚيبٝةة ٕ فتٟ االمةة٬ّ   صةةٛاف ا ثةة فاج ٫ يةة  َةةٔ   

ا هِ ع٢ً ايا٤ٞ فاع عٔ ة ٛفٙ ف  ٛاف يني ا ث فاج تْٛاع ٚنةٌ ْةٛع ية٘ صهةِ     

 ، ص ي٘ ٜٓبل ع٢ً َ اف١ املااة ٚاملك ٛة ي٘.

 حلضارة اإلسالميةحوار التعريف با أواًل :

يبٝةة ٕ ٖٚةٛ املاةبة١ ا٭ٚىل َةٔ َااةةا ا ةٛاف ٜٚ ةل ا ةٛاف َةع تةبة ع ا٭ةٜة ٕ ا٭،ةا٣            

 -صض١ اي ٜٔ االم٬َٞ ٚتْ٘ ْ م  يهٌ ا٭ةٜة ٕ اياة يك١ ٚإٜثة ح صةض١ ْبة٠ٛ حمُة        

ٚحم مٔ االم٬ّ ٚيٝ ٕ ي حلٌ ا٭ةٜة ٕ ا٭،ةا٣. ٫ٚ غةاٚ تٕ ٖة ا     -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚمًِ 

ايٓةةٛع َةةٔ ا ةةٛاف ٖةةٛ ايةة ٟ ٜٓةة ةٟ يةة٘ االمةة٬ّ ٖٚةةٛ املطًةةٛب دةةاع   ٖٚةةٛ ح يةةث ي ٜةة ج         

 ٚتص ةٜد نخت٠.  

 مع احلضارات حوار التعايشثانيًا: 

ٖةة ا ايٓةةٛع َةةٔ ا ةةٛاف ٜ ةةاف عًةة٢ تْةة٘ اا ةةٛاف ايةة ٟ اٜٗةة ف إىل تاةةني َاةةت٣ٛ         

ٝوة١أ ٜٚض ٓة٢ ي يكثة ٜ  اجملتُ ٝوة١          اي ٬ق١ يني د ٛب تٚ حلٛا٥ة أ ٚفمبة  ةهةٕٛ تقًٝة ج ةٜٓ

ن المن ٤أ ٚا٫قت  ةأ ٚايا٬ّأ ٚتٚر ع املٗزوأٜأ ٚاي٬ر٦ني ٚذمٛ ذيوأ. ٚق  ٜطًةل  

يتاةة َح َةةع تٖةةٌ ا٭ةٜةة ٕ ا٭،ةةا٣ ٖٚةةٛ ْةةٛع َةةٔ ايت ةة ٜ  ٚاا ايةةب ض امةةِ اايتاةة َحعًٝةة٘ 

ٜافثةة٘ االمةة٬ّ ٫ٚ ٜاٜةة    َ،َٗٛةة٘ عةةٔ صاةةٔ امل  ًَةة١ ٚاي ةةٝ  ي ةةٛف٠ ٥٬َُةة١ يةةني   ٫

ٖٚة ا ٖةٛ املك ةٛة َةٔ قٛية٘       ن ف١ اجملتُ  ج َع ا٫،ت٬ف اي ٜل ٚاي،هاٟ ٚايخك  .

إَِّْ اٌٍَّيهَ يُِِيُُّّ    ػَِٓ اٌَّزِيَٓ ٌَُْ يُمَبتٍُِىوُُْ فِ  اٌذِّيِٓ وٌََُْ يُخْشِهُىوُُ ِِّٓ دِيَبسِوُُْ ؤَْ تَبَشُّوهُُْ وَتُمْضِيطُىا إٌَِييْهُِْ   يَنْهَبوُُُ اٌٍَّهُ ال ﴿عا ٚرٌ 

 .(15) ﴾ اٌُّْمْضِطِنيَ

َع ا٭،  ي ٫عتبة ف تٕ ٖة ا ايت ة ٜ  ٫ ٜتثةُٔ ا٫عةرتاف ي ةض١ ا٭ةٜة ٕ ٚيةٝحل فٝة٘          

ٗة ا   ّ اية ٜٔ يرتغٝةبِٗ   ايت ة ٜ  تٚ إعطة ٤ صةٛف٠ صاة١ٓ عةٔ اية ٜٔ ف        ةٓ زٍ عٔ تصهة 

ايٓٛع َٔ ا ٛاف ٫ ٜافث٘ االم٬ّ ٖٚٛ ٚافة   ايهت ب ٚايا١ٓ إذا مة ف عًة٢ رةٛايط٘    

اي ةةضٝض١. ٖٚةة ا ايٓةةٛع َةةٔ ا ةةٛاف ٜكةةاف تفن ْةة٘ َٚةة ٣ ايت  َةةٌ يةة٘ تٖةةٌ ا ةةٌ ٚاي كةة    

عًٝ٘ ٚمًِ فك  ع ٖ  ٜٗةٛة امل ٜٓة١ ٚة،ة ٚ     ٚاخل ٠ اي ًِ. ٖٚٛ ٚافة عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل 

                                                           
 (8()امللت نةت 15)
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َ ِٗ ٚص   تٌٖ َه١   ا  ٜب١ٝ ٚة، ٚ  َةع تٖةٌ ا٭ةٜة ٕ ا٭،ةا٣ ياةإٔ َ ٝاةتِٗ       

  .ٚصٝ ةِٗ ةٕٚ اخلٛ    تةٜ ِْٗ تٚ ايتٓ زٍ عٔ د٤ٞ َٔ تصه ّ اي ٜٔ االم٬ّ

 ثالجًا: حوار التقارب

ي ٝٓة٘ فً،ةغ ايتكة فب    ٖ ا ايٓٛع َٔ ا ٛاف ٫ تهٔ ق اٙ عًة٢ َة يٍٛ اصةط٬صٞ    

      ٘ فٝختًة  صهُة٘   .ٚايتكاٜا َأ،ٛذ َٔ ايكاب ٖٚةٛ تَةا ْاةيب ٜت،ة ٚج صكٝكتة٘ ٚةطبٝكة

ي ،ت٬ف َ يٛي٘ فهًُ  ن ٕ ايتك فب فٝ٘ َةحل يًخٛايةث تٚ ةٓة زٍ عةٔ املاةًُ ج نًُة        

ةأن ج صاَت٘ ٚنًُ  ن ٕ ايتك فب ي ٝ ا عٔ َحل ايخٛايةث اي ٜٓٝة١ ٚاملاةًُ ج نًُة      

 زايث ا ا١َ.

٤   ةعةةٛةِٗ ٚإٜ ةة ٍ فمةة ٫ج ّ قةة  ةعةة  إىل ا ةةٛاف  يةةٌ ٖةةٛ حلاٜكةة١ ا٭ْبٝةة   ف المةة٬

ّ   -فيِٗ ٚيهةٔ ا ثة ف٠ ايػايٝة١     -فٗٛ م١ٓ ا٭ْبٝ ٤ ٚاملامًني عًةِٝٗ اي ة٠٬ ٚاياة٬

حت ةٓعا إىل ة  يِٝ االم٬ّ ْٚ ٛص٘ اي ةاث١   ا٭َةا ٚاية ع٠ٛ إىل ا ةٛاف ٚايت، عةٌ      

ٚا٫عةرتاف    ٛافايخك   يني ايا ٛب ٚا ثة فاج ي ةني ا ٝ ةٜة١ ٚايتزةاة َةٔ ا ة٣ٛ فة        

أ ٚإجيةة ة االْاةة ٕأ ٖٚةةٛ دةةاٜ ١ ةطةةٜٛا ايكٛامةةِ املاةةرتن١ يةةني االْاةة ٕ ٚت،ٝةة٘  يةة ن،ا

 ٚث،ةغ أ ٚحلُأْٝٓة١   عًة٢ اي ةٝ  ياة٬ّ ٚتَةٔ     عتضكٝل ذيةو مبة  ٜاة    يابٌ ايه،١ًٝ اي

  ٛاف تَةا االمة٬ّ ية   ثٝ  صٝ ٠ االي ة ة ٚاالق ة ٤ ْٚهةاإ ان،ةا.  ة ا      تٕ ٔ َْا ٕ اال

 خم حلبةة١ا اةة١ٓأ ٚايطةةام اياةة١ًُٝ     اا٭مةة يٝٚايةة ع٠ٛ يةة يحت ٖةةٞ تصاةةٔأ ٚمةةًٛى  

ٓ  ؤَػٍَيُُ  هُيىَ  سَبَّيهَ  إَِّْ ؤَحضَيُٓ  هِ َ ببٌيت وَهَذِهلُُ ٱحلَضَنَ ِ وَٱملَىػِظَ ِ بِٱحلِىَّ ِ سَبِّهَ يًِصَبِ إٌَِى ٱدعُ﴿ان،ا. ق ٍ ة  ىل:    بَِّي

 (16)﴾ بِٱملُهتَذِيَٓ ؤَػٍَُُ وَهُىَ ۦظًََّ ػَٓ صَبِيٍِهِ

ٕ ٖة ٙ ا٭مةحل ٜامةٞ     ع٢ً    االمة٬ّ  عًة٢ تمة       ا ةٛاف   ايهةاِٜ قٛاعة    ايكةاآ

ا ه١ُ ٚاملٛعع١ ا ا١ٓ ٚاي اٍ ي يحت ٖٞ تصاةٔأ إْة٘ َةٓٗس صثة فٟ َته َةٌ        

 .ةامٝ  َب ة٨ ا ٛاف يني ايا ٛب ٚا٭َِ

ُ  ظٍََُّيىاْ  ٱٌَّيزِيَٓ  إٌَِّيب  ؤَحضَُٓ هِ َ بِٱٌَّتِ  إٌَِّب ٱٌىِتَُِّ ؤَهًَ تُجَذٌُِىاْ وٌََب﴿تٜث :  ق ٍ ة  ىلٚ   ؤُٔيزِيَ  ٱٌَّيزِ  ب ءَاَِنَّيب  وَلُىٌُيىاْ  ِِنيهُ

 . (17)﴾ُِضٍُِّىَْ  ۥوَحِذ ؤََُِٓ ٌَهُ وَإٌَِهُىُُ وَإٌَِهُنَب إٌَِيىُُ وَؤُٔزِيَ إٌَِينَب

                                                           
 .[125(]الن لت16)

 .[46(]العننلومت17)
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قٛامِ َارتن١أ ٖٚٓ ى جم ٍ يًت، ِٖ ٚايتك فبأ ٖٚةٞ   ٖٓ ىف  ٛاف ممهٔ ٭ٕ 

 بَينَنَيب  وٍََِّي  صَيىَاءِ   إٌَِيىَٰ  تَؼَيبٌَىاْ  ٱٌىِتََٰيُِّ  يََٰإَهيًَ لُيً  ﴿ٚقة ٍ ة ة ىل:   ٚغتِٖأ  املاًُنياالت ٕ مب  تْاٍ ع٢ً 

 (18)﴾ُِضٍُِّىَْ بِإََّٔب ٱشهَذُواْ فَمُىٌُىاْ تَىٌََّىاْ فَئِْ ٱٌٍَّهِِْ ؤَسبَببب ِِّٓ دُو بَؼع ب عُنَببَؼ يَتَّخِزَ شَيب وَال ۦهِبِ ُٔششِنَ وَال ٱٌٍَّهَ إٌَِّب َٔؼبُذَ ؤَال وَبَينَىُُ

٫ٚ ة،ةة٢ تٕ ا٭َةة١ االمةة١َٝ٬  ًةةو فصةةٝ ا رةةخُ  َةةٔ ايكةةِٝ ا  ةفةة١ ٚةٛرٝٗةة ج        

االمةة٬ّ ٖٚةة ٙ ايكةةِٝ ن،ًٝةة١ عٓةة  امةةتخُ فٖ أ يةةإٔ جت ةةٌ ا٭َةة١ االمةة١َٝ٬   ٚرةةعأ      

ٜاةةُح  ةة  يةةإٔ ةُٓةةٞ فًاةة،تٗ  ا ثةة ف١ٜ االْاةة ١ْٝأ ٚةتاةة يل َةةع تَةةِ ا٭ف    يٓةة ٤       

ٌ عُةةٌ ٜ ةة ف َةةٔ االْاةة ٕ ٜاةةِٗ    صثةة ف٠ إْاةة ١ْٝ. ٚممةة  ٖةةٛ َ ةةاٚف تْةة٘ يةةٝحل نةة  

 .االْا ١ْٝ ا٭،٠ٛا ث ف٠ االْا ١ْٝ. ٚإمن  ذيو اي ٌُ اي ٟ ُٜٓٞ ا ث ف٠أ ٜٚٓطًل َٔ 

َٚةةٔ ،ةة٬ٍ َةة  ةكةة ّ ذنةةاٙ ٜتةةبني ْعةةا٠ االمةة٬ّ  مل،ٗةةّٛ صةةٛاف ا ثةة فاج ٚتْةة٘        

 ٜتٛافل َع ٖ ا امل،ّٗٛ يثٛاي  ٚتمحل ٚارض١ يًضٛاف.

 بين الدضارات في اإلسالم المبدث الثاني: أسس الدىار

٘  ٜٓبة ٚا ثة فاج   َع ية قٞ اية ٜ ْ ج   يًضٛاف ا ث فٟ  االم٬ّ َ،ّٗٛإٕ    ع َةٔ ف٩ٜتة

اياُ ١ٜٚأ ف كٝ ٠ املاةًِ   يام يتِٗإىل ايت  ٌَ َع غت املاًُني اي ٜٔ ٜ٪َٕٓٛ  ايٛارض١

 ءَاَِيَٓ  وُيً   وَٱملُؤِِنُيىَْ  ۦِِٓ سَّبِّهِٔزِيَ إٌَِيهِ ءَآََِ ٱٌشَّصُىيُ بَِّب ؤُ﴿٫ ةهتٌُ إ٫ إذا آَٔ ي يامٌ مٝ  : ق ٍ ة  ىل: 

 (19)﴾٥٨٢ ٱملَصِريُ وَإٌَِيهَ سَبَّنَب غُفشَأَهَ وَؤَطَؼنَب نَبصَِّؼوَلَبٌُىاْ  ۦۚؤَحَذ ِِّٓ سُّصٍُِهِ بَنيَ ُٔفَشِّقُ ال ۦصٍُِهِوَسُ ۦوَوُتُبِهِ ۦوٍَََِئِىَتِهِ بِٱٌٍَّهِ

يهٔ ٜٓبػٞ تٕ ٫ ٜهٕٛ ٖٓ ى ةٓ زٍ عٔ ايخٛايةث تةث َاة٢ُ صةٛاف ا ثة فاج تٚ      

ٞ ٜ،ِٗ ٖ ا ايتا َح  ّ اية ٟ ر ًة٘    االْاة ْ تم مة  فامةخ  ي ٬قة١ املاةًِ َةع غةت        االمة٬

املاًِ ع٢ً تْ٘ اْ،٬ج تٚ امت  اة يً ٚي ٕ   تٟ نٝ ٕ َٔ ايهٝ ْة ج ايةحت ٫ ةت،ةل َةع     

خل ٛصةةٝ ج اي ك ٥ ٜةة١ ٚا ثةة ف١ٜ ٚايخك فٝةة١أ ٫  رةةٖٛا ٖةة ا ايةة ٜٔ. ف يتأنٝةة  عًةة٢ ا 

٫ ٜاٜةةة   ةةة ٙ اخل ٛصةةةٝ ج تٕ  ٓةةةع ايت، عةةةٌ      االمةةة٬ّ   نُةةة  تٕمةةةبٌٝ إىل إيػ ٥ٗةةة 

 ا ث فٟ يني ا٭َِ ٚايا ٛب ٚايت  ٕٚ فُٝ  يٝٓٗ .

                                                           
 .[64(]آل يلشاذت18)

 .[284(]الل شةت19)
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ف٬ ي  تٕ ٜهٕٛ ٖٓ ى تمحل يًضٛاف يني ا ث فاج صت٢ ٫ ةةتضهِ عٛاَةٌ ت،ةا٣       

ةاةةٝت ا ةةٛاف مل ةةًض١ حلةةاف َ ةةني ٚصتةة٢ ٜةة٪ةٞ ا ةةٛاف  اةةة٘  ٚمةةأذنا ٖٓةة  ي ةةض        

 ا٭محل ٚايثٛاي  ايحت ٜا٣ ايب صد تْ٘ ٫ي  َٓٗ    صٛاف ا ث فاج

 أسس خىار الدضارات

 ٚي ٝ ا عٔ ايت  ا.تٕ ٜهٕٛ ا ٛاف ق ٥ِ ع٢ً ا ٝ ة١ٜ  (1

تٕ ٜٓطًل املتض ٚفٕٚ َٔ ايكٛامِ املارتن١ ٜٚرتنٛا ا٭َٛف ايحت ٫ تهةٔ ا٫ة،ة م     (2

 عًٝٗ .

 عةةٔ ايتاةةً  ٚإيػةة ٤  أ ٜٚبت ةة ٚاخل ٛصةةٝ ج ايخك فٝةة١  املار ٝةة جٕ ثةةرتّ ا ةةٛاف  ت (3

 .،اان

ٚ  ٜٓطًةةل َٓٗةة    مةةبٌٝ ايتكةة فب ٚٚايت ةة فف ٚا٫عةةرتاف (  امل افةة١)  تٕ ٜتبٓةة٢ ق عةة ٠ (4

أ ٜٚب ة   اخل٬فة ج ٚايت ة فف اية ٟ ٜاٜةٌ تمةب ب     أ رٝة ٠  َ اف١َ اف١ َ  عٓ  ان،ا 

٘ َع ٖا اي ااع ج. ٚا٫عرتاف اي ٟ ٜخُٔ َ  عٓ  ان،اأ ٜٚك ف َ   . ٖٚةٛ َة    تًهة

فأيٓ ٤ ا ث ف٠ االم١َٝ٬أ ٚاي اعٕٛ إىل َاةاٚعٗ    (20). ٜ ني ع٢ً ايتك فب ٚايت  ٕٚ

َةٔ دةاٚط دمة ح     ٖة ٙ ايك عة ٠ ٚنْٛٗة    رتُ عٞ   ع ةاْ أ ٜاةًُٕٛ مبكتثة٢    ا٫

ٕ ٜهةٕٛ  ةِ املٛقة     تصٛاف ا ث فاجأ ٫ٚ ٜطًبٕٛ َٔ تيٓ ٤ ا ث فاج ا٭،ا٣ إ٫ 

ْ،ا٘أ ٚإ٫ ف ٕ ا ٛاف مٝ بح ص ٜخ  َٔ حلاف ٚاص أ تٚ حم ٚي١ نةٌ حلةاف غةاٚ    

  صةٛافا ٫ٚ  ٫ٚٝ ٜ ة ايطاف ان،ا ٚةصاٙأ ٖٚه ا ٜ ٝ  اي  حت صااع  ٚصة اَ أ  

 ة  فف .

املاناٜة١ ا ثة ف١ٜ( ايةحت ةاٜة  اي ة حت صثة ف٠ ٚاصة ٠أ        ت٫ ٜكّٛ ٖ ا ا ةٛاف عًة٢ )   (5

ا٭،ةةا٣أ ف المةة٬ّ ٜاٜةة  اي ةة حت )َٓتةة ٣    ا ثةة فاجَاةةٝطا٠ َُٗٝٓةة١ َٚتضهُةة١  

ٜاٜةة  االمةة٬ّ  ةة ٙ ا ثةة فاج املت ةة ة٠ تٕ ةت، عةةٌ   ٚ  صثةة فاج( َت ةة ة ا٭حلةةاافأ 

ايخك ف ج ٚاي ًّٛ ٚا٭فه فأ   نٌ َ  ٖٛ َارتى إْا ْٞ عة ّأ  ٚةتا ْ أ ٚةتب ةٍ 

 .ٚمب  ة ّ امل ًض١ اي  ١َ يهٌ ا ث فاج

                                                           
 دمحم ترررررررررررررررررررن  اظرررررررررررررررررررل  اورررررررررررررررررررش توزيررررررررررررررررررراجت الحرررررررررررررررررررواس تررررررررررررررررررريذ الحضررررررررررررررررررراسام   م رررررررررررررررررررال م  ررررررررررررررررررروس ي ررررررررررررررررررر  إلا تر ررررررررررررررررررر  ت(20)

hdarat.htm-http://alnadwa.net/malshar/hewar 
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تٕ ٜهةٕٛ ية ٣ نةٌ حمةة ٚف ٜٓتُةٞ  ثة ف٠ َة  ة ةةٛف يً ة حت اية ٟ ثةٝ  يةة٘أ ٚتٕ           (6

ٜهةةٕٛ ًَُةة  ي  ثةة ف٠ ا٭،ةةا٣: ٚاق ٗةة أ ة فةٗةة أ إَه ْ ةٗةة . حةةِ ٜاةة ٢ يًت، عةةٌ  

ن،اأ   ا ٛافأ حِ ايت، ِٖ َ ٘. َٚٔ حِ ْٓطًل   صٛافْة   َ ٗ ; يػ١ٝ فِٗ ايطاف ا

 ا ث فٟ ع٢ً يٓ ٤ ت،٬قٞ.

 الدضارات بين الدىار والصراعالمبدث الثالث: 

قةة  ٫ ذمتةة ش إىل ةيٝةةٌ يٓخبةةث تٕ ايباةةا١ٜ َةةاج ي،ةةرتاج َةةٔ اي ةةااع املتٛاصةةٌ يةةني        

اي ةةااع يةةني  ا ثةة فاج فةة  اٚب املت  قبةة١ ٚايةة َ ف ٜه،ةةٞ ةيةة٬ٝ ٚارةةض  عًةة٢ ٚرةةٛة 

ا ث فاج ٚي ملك يٌ ف  ٛاف ا ث فٟ ٚايتٛاصةٌ ي ي ٬قة ج ايخك فٝة١ ٚاياٝ مة١ٝ نة ٕ      

يةة٘ ةٚف نةةبت   ايت ةة ٜ  اياةةًُٞ يةةني نةةخت َةةٔ ا ثةة فاجأ ف ٭صةةٌ   ع٬قةة ج         

ٓ  خٍََمنَىُُ إَِّٔب ٱٌنَّبسُب إَيُّهَيَ﴿ايا ٛب ٚا٭َِ ٖٛ ايت  فف ٚايتض ٚف نُ  ق ٍ اخل يل مبض ْ٘:   رَوَيش  ِِّي

 .(21)﴾خَبِري ػٍَِيٌُ ٱٌٍَّهَ إَِّْ ؤَتمَىىُُ ٱٌٍَّهِ ػِنذَ ؤَوشََِىُُ إَِّْ ٌِتَؼَبسَفُىاْ وَلَبَبئًَِ شُؼُىبب وَهَؼٍَنَىُُ وَؤُٔثَى

اي ٟ  ٜا٣ تٕ  –ص صا نت ب ص اّ ا ث فاج  –ٚيٝحل ا٭َا نُ  زعِ  َٔ ذيو

اي ةٛاب عهةحل َة  فآٙ  ف يت، عةٌ     . ; ٚ(22)ايت، عٌ يني االم٬ّ ٚايػاب صة اّ صثة فاج  

قةةة ٥ِ عًةةة٢ ا٭،ةةة٠ٛ االْاةةة ١ْٝ    -٫مةةةُٝ  ايػةةةاب  –يةةةني االمةةة٬ّ ٚتٟ صثةةة ف٠ ت،ةةةا٣   

 ٚايااان١ امل اف١ٝ ٚايخك ف١ٝ.

فتةة فٜ  اي ٬قةة ج يةةني ا ثةة فةني االمةة١َٝ٬ ٚايػايٝةة١ عةةاف فةةرتاج صةةٛاف ٚة، عةةٌأ   

ٚا ةةٛاف ٚايتكةة فب ٫ تهةةٔ تٕ ٜةةتِ إ٫ صةةني ٜ ةةرتف ايػةةاب      ٚفةةرتاج صةة اّ ٚةطةة صٔ.   

 بَينيَ  ُٔيذَاوٌُِهَب  ٱألَيَّيبَُ  وَتٍِيهَ   ﴿يك ْٕٛ ة اٍٚ ا ث فاجأ ٚتٕ ٜكةا تٕ ا ثة ف٠ يٝاةث صهةاا ية٘أ      

أ ْ ةِ إْٗة  ايٝةّٛ ًَةو ية٘ نُة        (23)﴾ ِّنيَٱٌظٍََِّٰ يُُُِِّّ هُ الوَٱٌٍَّ شُهَذَاءَ ِِنىُُ وَيَتَّخِزَ ءَاَِنُىاْ ٱٌَّزِيَٓ ٱٌٍَّهُ وٌَِيَؼٍََُ ٱٌنَّبسِ

ٚحت ةهةٔ  ن ْث ي ٭َحل ًَه  يًضث ف٠ االم١َٝ٬أ ٚنُ  ةهٕٛ غ ا ٭١َ ر ٜ ٠أ 

ٚقةة  قةة ٍ مةةكااط ٭ٚحل،ةةإٚ يأْةة٘    صةة اّ َاةةتُا ف يبةة ٌٜ عةةٔ اي ةةااع ٖةةٛ ا ةةٛاف.   

ٌ يت٬  تٍٛ اخل٬ف إىل تز١َأ ٚة٬  ا ٌ امل تُ  ع٢ً اي ٓ أ فًٝحل ٖٓ ى َٔ مةبٝ 

                                                           
 .[13(]الُحُيشامت21)

  .169ص .1998ظطوس     يادة ونع النظاج العالمك  مت طلع  ال اي    ال اهشةت(وامويل هنتنجتوذت وذاج الحضاسام ت 22)

 .[140(]آل يلشاذت23)
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املةةٓٗس  -ي عتبةة فٙ فٓةة  يًُٓ قاةة١   -غةةت ايارةةٛع إىل ْكةة ي عك٬ْةةٞأ ٜٚبةة ٚ ايةة ٍ    

امل٥٬ِ  ٌ املا نٌ ايتطبٝك١ٝأ ةًو ايحت ة ٢ٓ ي ٭غاا  اي ١ًُٝأ صٝةد ةتة ،ٌ ايكةِٝ    

 (24). ٜٚت ،ٌ اياتٟ يت٪حا املك َ ج اخلط ي١ٝ

ةتضة ذ عٓة٘ ٚمة ٥ٌ    ٜٚٓبػٞ تٕ ٜ ًِ ايُٝع إٕ َ طًح ايٓع ّ اي  ملٞ اي ٜة  اية ٟ   

االعةة٬ّ اي  ملٝةة١أ ٜ ةةل صثةة ف٠ ٚاصةة ٠ َاةةٝطا٠ َ ْ ةة١ ملةة  مةةٛاٖ . تَةة  ايٓعةة ّ اي ةة ملٞ        

املٓاٛة فٗٛ  ْع ّ ٜكّٛ ي ي، ٌ عًة٢ املاة ٚا٠ يةني ايباةا:   اي،ةاصأ   ا اٜة جأ ٚ        

 مٝع ا كٛم ايباا١ٜ.

 المبدث الرابع: مالمح المشروع اإلسالمي لدىار الدضارات

 ٕ ن ٥ٔ عكةٌ ٚارتُة عأ ٚنة ٥ٔ ع٬قة١ ٚص رة١أ َٚةٔ ايب اٖة١ ايكةٍٛ يةإٔ          إٕ االْا

ٖةة ٙ ا٭صةةٛاٍ تصةةٛش ص رتٗةة  ايًكةة ٤اج املتضةة ٚف٠ يٝهةةٕٛ اجملتُةةع عًةة٢ يٝٓةة١ َةةٔ تَةةا            

 (25)ٍع٬ق ة٘أ ٚع٢ً ةٓ مل َ٪ةً أ ٚة، ِٖ ٚاعأ ٚةااي  َ كٛ

ِ عًة٢  صني ٜكتٓع اي  حت ياَت٘ يإٔ صةٛاف ا ثة فاج ٖةٛ ايبة ٌٜ عةٔ صةااعٗ  ٜتضةت       ٚ

ا ث ف٠ االم١َٝ٬ ايحت ٫ ةااٍ ةتاع فق تٗ  َٜٛ  ي ة  ٜةّٛ ٖٚةٞ ةًةو ا ثة ف٠ اي اٜكة١       

ايحت ٜاٗ  ي ااقتٗ  اي  ٚ قبٌ اي ة ٜل تٕ ٜهةٕٛ  ة  ةٚفا ية فزا َٚاةاٚع  ٚارةض           

صةةةٛاف ا ثةةة فاج ٚايت ةةة ٜ  َةةةع ان،ةةةا. ٖٚةةة ا املاةةةاٚع   ظةةةٌ ٖةةة ٙ ا ثةةة ف٠ ذاج       

ٚدةةةاٚط ٭ٕ حلبٝ ةةة١ ا ةةةٛاف ةكتثةةةٞ ٖةةة ٙ ايثةةةٛاي   اخل ٛصةةة١ٝ ثتةةة ش إىل رةةةٛاي  

 ٚايااٚط.

صتةة٢ ٜخُةةا  اةةة٘    -ٛاف صةةٍٛ قثةة١ٝ َةة أ تٚ إدةةه يٝ ج   اي ٬قةة١ ثتةة ش     فةة  

إىل ةٛافل ا٭حلااف ع٢ً ذمٛ ثكل َ ًض١ ايُٝع ع٢ً صة  مةٛا٤أ ٚية يو ٫     –ايٝ ْ ١ 

ايت ةة ةّأ  يةة  تٕ ثكةةل ا ةةٛاف آف قةة٘ ٚثكةةل ٖ فةة٘ ا٭ٖةةِ املتُخةةٌ يتزةة ٚز إدةةه ي١ٝ      

ٚيهٔ ذيو ٫ تهٔ تٕ ٜتضكل صث فٜ  إ٫ ٚفل ادرتاحل ج ةتضكل   حلا  تٚ تحلةااف  

 ا ٛاف

                                                           
 ين أاطفشاذ24)

ً
  ا رذ أاسد هرزا الن رل 31 - 30  ص 1963ضلن م ااسام أ الطوذ  مت صمي  جير  م لرود  منتلرة الة ضرة املصرشية   (   ال

دمحم  دائررشة الحررواس امضالررق العنررف  ظلعررلة م اضررشام أ يلرر  فرر  مشلررض ال رريخ  تررشاهيل تررن دمحم آل لليفررة امل  رروس ضررلن ظلعررلة  -العلررشن 

  .10الل شين  ص  -  املؤظعة العشبية للطلاية اال  ش  املنامة 2004 - 2003 ششا ام  لتاب املوظل الف اف  الفالث  

 .36للناذ  ص  -  تيرام 1412  8  ع 1(حعيذ حلادهت الحواس ال شآني  مجلة املعاسك  و 25)
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 ٖٚ ٙ ايااٚط َٔ ٚر١ٗ ْعا ايب صد ةتُخٌ فُٝ  ًٜٞ:

)ا٫عرتاف( ي ن،ا ٚتق   تٕ ٜهٕٛ ا ٛاف ق ٥ِ ع٢ً ا٫صةرتاّ ٚ ٫ ٜهةٕٛ ا ةٛاف      (1

فة٬ ٜٓبػةٞ   ٖٓة ى صثة ف٠ َُٗٝٓة١ ٫ٚ حلةاف تًةٞ َة  ٜاة ٤         يني قةٟٛ ٚرة ٝ .فًٝحل  

يًث ٝ  تٕ ٜتِٖٛ تْ٘ ٜهةٕٛ حلافة    صةٛاف ٖٚةٛ   ص ية١ رة ،٘أ فة٬ ية  ية٘ قبةٌ           

ا ٛاف تٕ ٜتزة ٚز ص ية١ ايثة  أ ٚتٕ ثكةل ةٛازْة  ٚيةٛ   صة ٚة َ ٝٓة١ َةع ايطةاف           

 ايةة ٟ ٜادةةح ْ،اةة٘ يًضةةٛاف َ ةة٘أ فةة يو ايتةةٛازٕ رةةاٚفٟ يًثةة ٝ  يبًةةٛغ َاةةت٣ٛ        

٫ٚ ًٜةاّ َةٔ    .(26)ايااٜو   ا ٛافأ فة ذا ةٛازْةث ايكة٣ٛ نة ٕ ٖٓة ى جمة ٍ يًضةٛاف       

االعرتاف ي ن،ا االقااف يأْ٘ ع٢ً صةل ٚإمنة  ٖةٛ إعةرتاف ية يٛرٛة ٚاصةرتاّ يًهٝة ٕ        

 ٚا كٛم ايباا١ٜ ايطبٝ ١ٝ .

ا٭ص ة١ٜأ ٚا٫ْتك ص َٔ دإٔ ان،أٜأ ٚايا ٞ إىل ياة  ا ُٝٓة١ عًةِٝٗأ     فع ٖا٠

٫ ة هةةةحل  ةةة ٍ تٟ ْةةةٛع َةةةٔ  -فٖةةة يِٗأ ٬َٚصكةةةتِٗأ ٚاملعةةة ٖا٠ عًةةةِٝٗ ٚإ٫ ف 

 -ا٫صرتاّ املتب ةٍأ ٚإٕ صح ةكِٝٝ ةًو ايعٛاٖا ع٢ً ر ْةا آ،ةاأ ف منة  ٜ هةحل     

عةةة ّ اصةةةرتاّ تٚي٦ةةةو ان،ةةةأٜ تْ،اةةةِٗ ٚةةةةااحِٗأ فضةةةل فةةةِٝٗ ايثةةة     -مبةةةااف٠ 

 (27). ٚا٫ف  ٤ ٚق١ً اي، ع١ًٝأ ٚةب ةج ٖٝبتِٗ   ْ،ٛ  تْ اةِٖ

فةة ٕ اي،ٗةةِ يًضثةة فاج فاج ا٭،ةةا٣ ٚا٫حلةة٬ع عًةة٢ ة فةٗةة ; )ايت ةةاف( عًةة٢ ا ثةة  (2

ا٭،ا٣ ٚا٫حل٬ع ع٢ً خمتً  ايخك فة ج ٚمة١ًٝ يػ ٜة١ تععةِأ ٖةٞ تكٝةل ايٓزة ح          

إٜ  ٍ اي،ها٠ االم١َٝ٬ ا٭ص١ًٝ اي ضٝض١ إىل ايػةاب ٖٚةٛ ،طة٠ٛ رةاٚف١ٜ   تٟ     

االم٬َٞ ع٢ً مبٌٝ املخة ٍ ْكة     –ايطاف اي ايٞ  عصٛاف صث فٟ ر ةأ إذ ٫ ٜاتطٝ

ايطاف ايػايٞ ةٕٚ تٕ ٜطًع ع٢ً ة فة٘ ٜٚ،ِٗ فًاة،ت٘ ٚحلاٜكة١ ة،هةتٙ ٜٚاةتٛعا     

ًٜٚةةاّ َةةٔ ٖةة ا ايت ةةاف تٕ ةكةةّٛ نةةٌ صثةة ف٠ يةة يت اٜ   ثةة فةٗ        حك فتةة٘ رٝةة ا. 

ي يطاٜك١ املٓ مب١ ٚاي ف ع عٔ صث فةٗ  ٚفة ايتِٗ ٚاياب٘ ايحت ةخ ف صٛ ة  ٖٚة ا صةل    

َٚٔ ٖٓ  ٚرا عًة٢ املٓةتُني يًضثة ف٠ االمة١َٝ٬ تٕ ٜكَٛةٛا قبةٌ ا ةٛاف         َٔ صكٛقٗ 

                                                           
  داس الهرررادن  2003 - 1424  1(العلررروانيت طررر، جررراتش  اللصوورررية االعامليرررة فررر  الفنرررش إلاظرررالمي املعاورررش   ضرررايا  ظرررالمية معاورررشة  طت 26)

 .126للناذ  ص  -تيرام 

  2001 - 1422  1 شررهالية التصررادج  اآ رراي الحررواس  ح ررائق امفرراهيل د ي لطرر  أذ تغيرر   طت  -(الويشرر كت يطيررة  تحرر   حررواس الحضرراسام 27)

 .274الهوي   ص  -منتلة املناس إلاظالمية  حو   
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فة٬ ية     أٓكٌ اي ٛف٠ اي ضٝض١ عةٔ ا ثة ف٠ االمة١َٝ٬ ٚة ةضٝح ايٓعةا٠ ايك  ة١      ي

َٔ ْكٌ اي ٛف٠ اي ضٝض١ عٔ االم٬ّ يًػاب ف الع٬ّ ايػايٞ ق  مً  ايثة٤ٛ عًة٢   

ٞ االمةة٬ّ فٛصةةُٛا ي ةةض ايت ةةاف ج ايةةحت ة ةة ف َةةٔ م عةة ج َتطافةة١ ٚر ًةةٗ  ٖةة 

االمةة٬ ّ ي الفٖةة ب  ٚةاةةٖٛث صةةٛف٠ ا ثةة ف٠ االمةة١َٝ٬ عٓةة  ايهةةختأ ٚتصةةبح        

االفٖ ب َ  ٖٛ إ٫ ْت ش االم٬ّأ ٚاالم٬ّ َ  ف االفٖ ب. فت ضٝح صٛف٠ االمة٬ّ  

 َاص١ً ١َُٗ قبٌ صٛاف ا ث فاج.

ٕ ٜ ةاف  )امل اف١ ( ٚاملك ٛة ي مل اف١ تٕ ٜ فى نةٌ حمة ٚف َة  ٖ فة٘ َةٔ ا ةٛاف ٚت        (3

رٝ ا َااٚع٘   ا ٛاف ٚامت  اةٙ يًضٛاف ٚإَه ْٝ ة٘ َٚٔ ٖٓة  ًٜةاّ عًٝٓة  نأَة١     

إمةة١َٝ٬ تٕ ٜهةةٕٛ يةة ٜٓ  َاةةاٚع إمةة٬َٞ صثةة فٟ ٚارةةح ا ةة ف ٜٓطًةةل َةةٔ فٚح    

 االم٬ّ.

املااٚع ا ثة فٟ ٜٓبػةٞ تٕ ٜهةٕٛ َاةاٚع  دة ٬َ ملختًة  ايٛاْةا ٜٚكة ّ         ٖٚ ا 

ايٓااعةةة ج  –ٝةةة١ َةةةٔ تيازٖةةة  ) اياةةة٬ّ اي ةةة ملٞ َ  يةةة ج يهةةةخت َةةةٔ املاةةةه٬ج اي  مل

 ايٓعا١ٜ ا٫قت  ة١ٜ (. –اي ٚي١ٝ

 يةةني ا ثةة فاج ٫ تهةةٔ تٕ ٜةة٪ةٞ  ةة فٙ صتةة٢ ةهةةٕٛ  ٬َحمةة٘ ٚارةةض١إٕ ا ةةٛاف 

ة اٜةة  نةةٌ حلةةاف ت ٛصةةٝ ة٘    فكةة  ٜهةةٕٛ ا ةة ف ٖةةٛ  يتضكةةل ا ةة ف ٚاملك ةةٛةأ  

جي يٝة١ ايت  َةٌأ ٚيٓة ٤ ع٬قة١     ايخك ف١ٝ ٚامل اف١ٝ يًطةاف ان،ةاأ صتة٢ ٜتضكةل االةفاى ال    

نُ  ص ذ ذيةو   جتاية١ ا ةٛاف االمة٬َٞ     يني ايطافني تٚ ا٭حلاافأ  ٚرٛص تنخا 

أ صٝةةد عكةة ج ْةة ٠ٚ  ةةٛاف ا ثةة فاج يةةني اي ةة حت االمةة٬َٞ ٚايٝ يةة ٕأ ٚذيةةو  ايٝ يةة ْٞ

يت اٜةةةا ا ةةةٛاف َةةةع اي ةةة حت ا ٜةةةٖٛٞ نْٛةةةٛا يةةة ع٠ٛ َةةةٔ ٚزٜةةةا ، فرٝةةة١ ايٝ يةةة ٕ اياةةة يل 

صٝةةد رةة ٤ج ايةة ع٠ٛ إىل إق َةة١ ع٬قةة ج ذاج تٚرةة٘ َت ةة ة٠أ  ةة ّ ٖةة ف     االمةة٬َٞأ 

 (28). ة ضٝح اي ٛف ايُٓط١ٝ عةٔ اي ة حت االمة٬َٞ َةٔ ر ْةاأ ٚايٝ ية ٕ َةٔ ر ْةا آ،ةا         

 أ صٝد قاف يإٔ ٖ ا امل٪ ا إمن  ٖٛ يت ة فف ايخك فة ج  فض ة ٖ ف امل٪ ا يهٌ ٚرٛح

 . فٛرٛح ا  ف ٜاٌٗ ايٛصٍٛ يًٓتٝز١

ا٭محل ايحت ٜااٖ  ايب صد داحل  تم مةٝ  يًضةٛاف تهةٔ تخل ةٗ      فٗ ٙ ايثٛاي  ٚ

                                                           
 -  مشلررررررض الل ررررررشين للذساظررررررام االل رررررروث  املنامررررررة 2003مرررررراسط  13 - 12 - 1422ة را الحيرررررر 29 - 28(  ررررررذاة الحررررررواس إلاظررررررالمي الياترررررراني  28)

  .9الل شين  ص 
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  حةة٬ذ نًُةة ج يهةةٌ نًُةة١ َٓٗةة  َةة يٍٛ يٝٓتةة٘ ٚٚرةةضت٘ ٖٚةةٞ: ) اعةةرتاف ٚة ةةاف       

 َٚ اف١ ( .

 : خاتمةال

 ةتًخص حمتٜٛ ج ٖ ا ايبضد ْٚت ٥ز٘ ٚةٛصٝ ة٘ فُٝ  ًٜٞ:

 )أ( خالصة البخح:

تصةةٌٝأ يةة٘ تةيتةة٘ ٚة٫٫ةةة٘أ ٚإٕ   إٕ َ،ٗةةّٛ ا ةةٛاف يةةني ا ثةة فاج َ،ٗةةّٛ إمةة٬َٞ    

ا٭صٌ   ا ث فاج ا ةٛاف ٫ اي ةااعأ ٚتٕ صةٛاف ا ثة فاج ية٘ تمةحل ٚرةٛاي  َةٔ         

)ا٫عرتاف ٚايت اف ٚامل اف١ (  ٫ي  يهٌ صثة ف٠ تٕ ةًتةاّ يٗة  يٓزة ح ٖة ا ا ةٛاف ٚقة         

 ن ٕ يإلم٬ّ ةٚف ٚارح   ٖ ا ايب ب ٚاف ع٢ً َ اف ايتة فٜ  االْاة ْٞأ ف المة٬ّ رة ٤    

النُ ٍ َه فّ ا٭،٬م  ٚاصرتاّ نٌ حك ف١ ٫ ةت  ف  َع تصٛي٘ ٚ ٜافض املاناٜة١  

ا ث ف١ٜ ٚ ةُٗٝ  ا ث فاج ٚمٝطا٠ صث ف٠ ٚاص ٠ عًة٢ اي ة حت ةت ةاف فٝة٘ نُة       

ةا ٤أ ن  ث ف٠ ايػاي١ٝأ ٚمةًٛنٗ    ايٛاقةعأ   مٝةع جمة ٫ج ا ٝة ٠ اياٝ مة١ٝ       

 ٚا٫قت  ة١ٜ ٚا٭،٬ق١ٝ.

ااع ٚص ف ص اَ  يني ا ث فاج ن ٕ ٫ ية  َةٔ ايارةٛع إىل ا ةٛاف     صني ازةاة اي 

 فٗٛ َااٚع ع ملٞ قبٌ تٕ ٜهٕٛ فها٠ فاة١ٜ تٚ َااٚع صث ف٠.

ثت ش َااٚع صٛاف ا ثة فاج إىل ،طة  ٚيةااَس ٚٚقةث ْٚٝة ج صة ةق١ ٚةثةضٝ ج        

 نبت٠ ةتٓ ما َع صزِ املااٚع.

 )ب( نتائج البخح:

 اي ااع ٜٚكاف َب ت ايت  فف ٚايت  ٜ .ٜ عٛ إىل ا ٛاف ٜٚٓب   االم٬ّ (1

 ٚة  فف ٚاعرتاف.٫ تهٔ تٕ ٜتِ صٛاف يني صث فاج ي ٕٚ تمحل ٚارض١ ٚرٛاي   (2

إذا حت ٜتِ ا ٛاف يني ا ث فاج ف ٕ ايب ٌٜ ا تُةٞ  ة ا ا ةٛاف ٖةٛ اي ةااع اية ٟ        (3

صتُة  إىل إرة  ف ا ثة فاج ا٭،ةا٣أ      ٜ٪ةٟمٝطا٠ صث ف٠ َ  ْتٝزت٘ ا ت١ُٝ ٖٛ 

يةٌ ةك َٚٗةة   تٜة١ صثة ف٠ عًٝٗة أ     يُٗٝٓة١   جيةا عًة٢ نةٌ صثة ف٠ تٕ ٫ ةكبةةٌ     َةٔ ٖٓة  

 يثُ ٕ م١َ٬ َار ٝتٗ .



 
 

 
 
 

321  
  للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

 أ. طاهر أحمد محمد الريامي|                                                             حوار الحضارات 
ISSN : 2410-1818 

 م2016 اكتىبر( 15( المجلذ )12العذد )

اي ٚف ا  ق  يب ض ٚم ٥ٌ االعة٬ّ ايػايٝة١ ا  قة ٠ عًة٢ االمة٬ّ ٚاملاةًُني نة ٕ         (4

عةة ٬َ َُٗةة  َةةٔ عٛاَةةٌ ةاةةٜٛ٘ ا ثةة ف٠ االمةة١َٝ٬.ٚةاةا عًةة٢ ذيةةو ةٛرٝةة٘ ايكةةااف  

 ُني ٚاي اب.ايػايٞ ر  االم٬ّ ٚاملاً

٫ي  َٔ ايت،هت اي ة ملااٚع صث فٟ إم٬َٞ يتضٌٜٛ اي ااع إىل صٛافأ َاةاٚع   (5

 ٜثُٔ ا ، ظ ع٢ً ايخٛايث ٚاملا فن١ اي، ع١ً   صٛاف ا ث فاج.

 :)ج( توصيات البخح

ا ةةٛاف يةةني ا ثةة فاج ٚايخك فةة جأ   ،طةة  ٚارةةض١   مةةبٌٝ إدمةة ح فهةةا٠  ٚرةةع  (1

عةةٔ حلاٜةةل ٦ٖٝةة ج َٚ٪ماةة ج صهَٛٝةة١ ٚغةةت   ةةةبل ٖةة ا املاةةاٚعٚذيةةو َةةٔ ،ةة٬ٍ 

 صه١َٝٛ ٚا٫مت، ة٠ َٔ نٌ فها٠ ةاع١ُ   ا املااٚع.

َةع ا ثة فاج   ٚايٓة ٚاج ٚاي،  يٝة ج ايخك فٝة١ املاةرتن١     املة٪ ااج   ٚ ايًكة ٤اج  عك  (2

ا٭،ا٣ ي فام١ املا ٥ٌ ايحت ةِٗ ايطافني َٔ ترٌ ةاهٌٝ َ، ِٖٝ َارتن١ صٛ   

 ٚحلأ٠ اي ااع ايت فةٞ يني ا ث فاج.ٚتاٜا ايٓ،ٛ  ٚاي كٍٛ َٔ 

يةة ٍ ايٗةةٛة اي ٚيٝةة١ اياةة١ًُٝ اي، عًةة١ َةةٔ ترةةٌ صةةٌ املاةةه٬ج ايهةة ٣ امل كةة ٠         (3

 ايتُٝٝا اي ٓ اٟ.ٚاملا١َٓ ايحت ةاهٛ َٓٗ  املٓ حلل ايحت ٜتٛي  فٝٗ  اي ٓ  ٚ

  تكٝةةل نااَةة١ االْاةة ٕ ٚإق َةة١ اي ةة ٍأ   االمةة١َٝ٬  عًةة٢ تُٖٝةة١ ايكةةِٝ  ٝةةايتأن (4

ٚتكٝةةل ايت ةة ٜ  انَةةٔ يةةني اجملتُ ةة ج ايباةةا١ٜ َةةٔ ايهةةٛافذأ ٚاي،كةةاأ ٚايٗةةٌ     

 ٚايت ٖٛف ا٭،٬قٞ.

تٕ ةكةةّٛ ايةة ٍٚ ٚامل٪ماةة ج يتةةبل ٖةة ا املاةةاٚع ٚةاةةخت ن فةة١ االَه ْٝةة ج ٚ         (5

 ملٞ.َك َتٗ  آفا٤ عًُ ٤ ايااع ٚرٛايطِٗ   ا املااٚع االم٬َٞ اي  
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 : المراجع والمصادر

 أوال: املراجع العربية

ٚفقة١ قة َث    أ  ١ حم ٫ٚج يً كًٓة١  ان،اةٛةا اي اج ٚصُِ  يني:  ناّ صز زٟت (1

ايةةةُٝٔأ  -إىل ْةة ٠ٚ صةةٛاف ايخك فةة ج ايةةحت عكةةة ةٗ  نًٝةة١ انةاب   ر َ ةة١ ة ةةا       

  2004http://alnadwa.net/malshar – 3/6 -23/5املٛمِ ايخك   ايآٟٛأ 

حمةةة ٚفاج تف٬حلةةةٕٛأ ج: زنةةةٞ دمٝةةةا حمُةةةٛةأ َهتبةةة١ ايٓٗثةةة١       : تٚحل،ةةةإٚ (2

حمُة أ ةا٥ةا٠    -أ ٚق  تٚفة ٖ ا ايٓكةٌ اي ُةاٟ   31 - 30أ ص 1963امل ا١ٜأ 

ٔ ا ةةٛاف َٚاايةةل اي ٓةة أ مًاةة١ً حم رةةااج تقُٝةةث   َانةةا اياةةٝ  إيةةااِٖٝ يةة 

حمُ  آٍ ،ًٝ،١ املٓاٛف رةُٔ مًاة١ً إدةااق جأ نتة ب املٛمةِ ايخكة   ايخ يةدأ        

  .10ايبضأٜأ ص -أ امل٪ما١ اي اي١ٝ يًطب ع١ ٚايٓااأ املٓ ١َ 2004 - 2003

ٟ  محة ة  ئ إمس عٌٝ ْ ا : تيٛايٖٛاٟ (3 ّ(أ 1979اي ةض حأ ) اي،ة فايٞأ   ايةٖٛا

 ةاف اي ًِ ي٬ًُٜنيأ يتٚج.

ّ(أ ةاف ايةٔ صةاّأ اياٜة  أ    1999حمُ  فاد أ فٕٓٛ ا ٛاف ٚاالقٓة عأ )  :ةت   (4

 . 11ص

ُوةةة  :ايايٝةةة ٟ (5 ُوةةة  يةةةٔ حم  املًّكةةةا اي،ةةةٝضأ تيةةةٛ ا اةةةٝلأ ايةةةازوام عبةةة  يةةةٔ حم

: ايكةة َٛ . احملكةةل  رةةٛاٖا َةةٔ اي ةةاٚ  . ةةة ش(ٖةةة 1205: ج) اياَّيٝةة ٟ مباةثةة٢أ

 ا  ا١ٜ. ةاف: احملككني. ايٓ دا َٔ جمُٛع١

حلً ةةث  :ٖٓتٓزتةةٕٛ: صةة اّ ا ثةة فاج : إعةة ة٠ صةةٓع ايٓعةة ّ اي ةة ملٞأ ج   صةة ٌَٜٛ  (6

  .169ص .1998مطٛف أ  ايا ٜا أ ايك ٖا٠:

أ َٛقع إمة٬ّ تٕٚ   ا ٛاف يني االم٬ّ ٚايٓ اا١ْٝايكار ٟٚ: ٜٛم  ايكار ٟٚ :  (7

 .2005\8\٫13ٜٔ أ فنٔ االم٬ّ ٚقث ٜ  اي  اأ يت فٜ  

8)     ّ يةةني ا ثةة فاج أ َكةة ٍ َٓاةةٛف عًةة٢     : ا ةةٛاف حمُةة  يةةٔ ق مةةِ ْ صةةا يٛصزةة 

  hdarat.htm-http://alnadwa.net/malshar/hewarاالْرتْث :

-ٖةةةة 1418أ 2حمُةةة  عُةةة ف٠: ايةةةرتاذ ٚاملاةةةتكبٌ أايكةةة ٖا٠ : ةاف ايادةةة ةأ ط      (9

 .215ّأ  ص1997

http://alnadwa.net/malshar
http://alnadwa.net/malshar/hewar-hdarat.htm
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 13 - 12 - 1422ذٚ ا زةةةة١  29 - 28ْةةةة ٠ٚ ا ةةةةٛاف االمةةةة٬َٞ ايٝ يةةةة ْٞأ   (10

  .9ايبضأٜأ ص  -أ َانا ايبضأٜ يً فام ج ٚايبضٛذأ املٓ ١َ 2003َ ف  

إدةةةه ي١ٝ ايت ةةة ةّأ ٚآفةةة م   -عطٝةةة١ فتضةةةٞأ صةةةٛاف ا ثةةة فاج    -ايٜٛاةةةٞ  (11

أ َهتبةة١ 2001 - 1422أ 1ا ةةٛافأ صكةة ٥ل َٚ،ةة ِٖٝ ٫ ٜٓبػةةٞ تٕ ةػٝةةاأ ط:     

 .274 ايهٜٛثأ ص -املٓ ف االم١َٝ٬أ صٛيٞ 
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