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أحمد ماجد���

يدر���ص الباح��ث، يف الن���صّ الذي ب��ني اأيدينا، حقبًة غل��ب عليها طابع التنافر ال�ش��ديد بني امل�س��يحيّة 

�شالم؛ تنافٌر حتّول من �شداميٍّة َعَقديّة اإىل اأخرى ع�شكريّة اإبّان احلروب ال�شليبيّة التي مثّلت القطيعة  والإ

الكاملة بني الفريقني، وهي املرحلة التي تكّر�ش��ت فيها ال�ش��ور النمطيّة عند كليهما. ويرى الباحث اأّن 

امل�ش��يحيّة امل�رشقيّة لعبت دوراً كبرياً يف التاأ�ش��ي�ص له��ذه القطيعة، لكنّها، اإثر احلروب ال�ش��ليبيّة وبعد 

��ل اإّل حني تنخرط يف عالقٍة اإن�شانيّة وحواٍر �شادٍق  �ش��قوط الق�ش��طنطينيّة، اأدركت اأّن هويّتها ل تتاأ�شّ

�ش��الم وامل�شيحيّة اإّل بني اأ�شحاب النزعات  مع امل�ش��لمني. قبل هذا، مل يجد احلوار حماّلً حقيقيّاً له بني الإ

خر اإىل حيث ميكن اللقاء. الروحيّة الذين تخّطوا �شيطنة الآ

وىل النبثاق الدعوة  ، يقت�ض��ي الرجوع اإىل اللحظ��ة االأ
ّ
- امل�ضيحي

ّ
�ضالمي الوق��وف على احل��وار االإ

، ولكّن��ه مل يخُل من تقاليد دينّية �ضائدة يف الكثري من اأنحاء 
ّ
�ضالمّي��ة، فهي جاءت يف حميط جاهلي االإ

اجلزيرة العربية، حي��ث جرى اللقاء مع اليهوديّة وامل�ضيحّية، وهذا البحث �ضيحاول ر�ضد مو�ضوع 

�ضالَم وامل�ضيحّية كمثال حيٍّ عنه، حيث �ضيعر�ض م�ضاره ومراحله، ويقف  احل��وار، على اأن ياأخذ االإ

ّن هذا الكالم ي�ضتدعي ا�ضتح�ضار  رخ لهذا احل��وار، الأ يف حمّط��ات اأ�ضا�ضّي��ة فيه، وهو ال يّدعي اأّنه يوؤ

مور التي حتتاج اإىل جمهود كبري وم�ضاحة  دبّيات التي عاجلت هذا اجلان��ب، وهي من االأ الوثائ��ق واالأ

وا�ضع��ة ال ميك��ن ملثل هذا البحث اأن يقوم به. هذا مع العلم اأّن احلديث عن احلوار ي�ضتدعي احلديث 

عن ا�ضرتاتيجّيته وغاياته، وبحاجة اإىل تدقيق يف امل�ضطلح يف املنظومات الداعية، كما هو يحتاج اإىل 

�ض للتبديل وللتغيري؟  ّول، اأم اأّنه تعرَّ ِله االأ معاجلة داللّية، لريى الباحث، هل بقي امل�ضطلح على ت�ضكُّ

؟ وما الغاية من اإطالقه؟ وهل هو من 
ّ
فم��ا يعر���ض اليوم يف هذا املجال هل هو حوار باملعنى احلقيقي

�شرِّ على اأزمة الديانات الداعية اإلي��ه؟ اأم هو تعبري عن حداثة  نت��اج املنظومات االعتقاديّة؟ اأم ه��و موؤ

باحث يف معهد املعارف احلكمّية للدرا�ضات الدينّية والفل�ضفّية.  ���

حــوار الدهشــة والرهبــة بيــن لحظَتــي انبثــاق: الحوار 
اإلسالمّي المسيحّي منذ ظهور اإلسالم وإلى عصر النهضة
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ديان؟  دينّية تريد اأن تعومل االأ

اأ�ض��ئلة كثرية، ُتثار يف وجه الباحث يف هذا املو�ضوع، ت�ض��تدعيه اإىل اخلو�ض يف هذا املو�ضوع 

بعد عن التنظري العقائدّي، الذي يحاول اأن  قرب اإىل الواقع واالأ بحذر ودّقة، حّتى يعطي ال�ضورة االأ

مثل. ينطلق من الذات الباحثة، ليعترب نظرته هي االأ

أ- الحوار في البعد القرآنّي
يات القراآنّية الكرمية املتعّلقة باحلوار،  اَأوىل القراآن الكرمي احلوار اأهّمّية كبرية، حيث ُتظِهر املراجعة لالآ

�ض��افة اإىل حوار النا�ض مع   باالإ
���

 والعباد
���

نبياء  واالأ
���

د جماالته، اإذ نرى حوار اهلل مع ال�ض��يطان تعدُّ

. ومن الناحي��ة الداللّية، ارتبط احل��وار يف القراآن الكرمي بعدد من امل�ض��طلحات، وهو ما 
���

النا���ض

لفاظ والعب��ارات، فوردت كلمة  انعك���ض يف حق��ل معجم��يٍّ دالٍّ على احلوار من خالل بع���ض االأ

»ق��ال« وم�ض��تّقاتها ���7 م��رة، منها 5�9 مّرة كلمة »ق��ال«، و�55 مرة كلم��ة »قالوا«. كما 

« �� مرة، ووردت كلمة حوار  وردت كلمة »جادل« وم�ض��تقاتها �9 مرة. ووردت كلمة »حاجَّ

، هذه املعطيات ُتظهر احلوار وكاأّنه كلمة مفتاحّية، ن�ض��تطيع م��ن خاللها اأن نفهم 
�5�

ث��الث م��رات

خر، والراغب بالتعاطي معه وتفّهمه، ولعلَّ هذا من املحفزات، التي   املنفتح على االآ
ّ
�ضالمي العقل االإ

ن�ضان اإىل معاجلة هذا املو�ضوع وا�ضتك�ضاف ما فيه.     تدفع االإ

1.  الحــوار ومعنــاه

احلوار من احلور وهو الرجوع اإىل ال�ض��يء وعنه. وكّل �ضيء تغرّي من حال اإىل حال، فقد حار يحور 

 اأي لن يرجع واملراد 
. وق��ال تعاىل: {اإِنَُّه َظ��نَّ اأَْن لَْن يَُح��وَر}��7

���
ح��ورا واملح��اورة: مراجعة الكالم

اِجِديَن * َقاَل َما َمَنَعَك اَأاَل َت�ْضُجَد  ْبِلي�َض مَلْ َيُكْن ِمَن ال�ضَّ اَل اإِ َجُدوا اإِ َدَم َف�ضَ ْرَناُكْم ُثمَّ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْضُجُدوا اِلآ وَّ قال تعاىل:  {َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُثمَّ �ضَ  ���

��اِغِريَن* َقاَل  نََّك ِمَن ال�ضَّ َ ِفيَها َفاْخُرْج اإِ ْذ اَأَمْرُت��َك َق��اَل اَأَنا َخرْيٌ ِمْنُه َخَلْقَتِني ِم��ْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنٍي* َقاَل َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما َيُكوُن َلَك اَأْن َتَتَكربَّ اإِ

ِ اَأْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم 
ْ

َاَطَك امْلُ�ْض��َتِقيَم * ُثمَّ اَلِتَينَُّهْم ِمْن َب��ني نََّك ِمَن امْلُْنَظِريَن* َقاَل َفِبَما اَأْغَوْيَتِني اَلْقُعَدنَّ َلُهْم �شِ ىَل َي��ْوِم ُيْبَعُث��وَن* َقاَل اإِ اَأْنِظ��ْرِن اإِ

ُهْم �َضاِكِريَن * َقاَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُءومًا َمْدُحوراً مَلَْن َتِبَعَك ِمْنُهْم اَلْماَلنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم اَأْجَمِعنَي} �ضورة  ُد اَأْكَثَ َوَعْن اَأمْيَاِنِهْم َوَعْن �َضَماِئِلِهْم َواَل َتِ

يات ��-�8. عراف: االآ الأ

َلْيَك  ُْهنَّ اإِ رْيِ َف�شُ ِمْن َقاَل َبَلى َوَلِكْن ِلَيْطَمِئنَّ َقْلِبي َقاَل َفُخْذ اَأْرَبَعًة ِمَن الطَّ ِيي امْلَْوَتى َقاَل اَأَومَلْ ُتوؤْ ْبَراِهيُم َربرِّ اَأِرِن َكْي��َف حُتْ ْذ َقاَل اإِ ق��ال تع��اىل: {َواإِ  ���

ية ��0. ِتيَنَك �َضْعيًا َواْعَلْم اَأنَّ اهلَل َعِزيٌز َحِكيٌم} �ضورة البقرة: االآ ُثمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلرِّ َجَبٍل ِمْنُهنَّ ُجْزءاً ُثمَّ اْدُعُهنَّ َياأْ

يتان ��5- ��يَتَها َوَكَذِلَك اْلَيْوَم تُْن�َش��ى} �ضورة طه: االآ ��رياً * َقاَل َكَذِلَك اَأَتْتَك اآَياُتَنا َفَن�ضِ قال تعاىل: { َقاَل َربرِّ مِلَ َح�َشَْتِني اَأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َب�ضِ  ���

.���

ية ��. اِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه اَأَنا اَأْكَثُ ِمْنَك َمااًل َواَأَعزُّ َنَفراً} �ضورة الكهف: االآ قال تعاىل: {َوَكاَن َلُه َثَمٌر َفَقاَل ِل�ضَ  ���

�شالمّي امل�شيحّي )بريوت: دار النفائ�ض، ��99(، ال�ضفحات �7�-7. مة اإىل احلوار الإ راجع: حممد ال�ضماك، مقدِّ  �5�

راجع: ابن منظور، ل�شان العرب )بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي، ��98(، ماّدة »حار«.  ���

ية ��. �ضورة الن�شقاق: االآ  �7�
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، واأ�ضار 
���

. وقد ورد احلوار بلفظه ثالث مّرات ب�ضيغة الفعلّية
���

الرجوع اإىل رّبه للح�ض��اب واجلزاء

 
ّ
، فالبعد احلقيقي

ّ
اإىل ن��وع من اأنواع تبادل الكالم ومراجعته، ولكّن��ه مل ي�ش اإىل احلوار ببعده العملي

 
ّ
�ضالمي  بالدين االإ

���
خر للحوار يظهر يف اآيات اأخرى، حيث ي�ضبح مقّدمة لكّل عمل غايته اإقناع االآ

، لذلك هو و�ضيلة 
�5�

، الذي يهدف اإىل ا�ضتقرار املجتمع الب�شّي واحلفاظ عليه
���

عرب احلوار الهادئ

ميان  ، ولكن على اأر�ضّية االإ
�7�

، والهدف منه اإيجاد امل�ض��احات امل�ض��رتكة
���

للتعارف وركن للمعرفة

.
�8�

باهلل والعمل ال�ضالح والتوا�ضي باحلقرِّ وال�ضرب

، يحمل اآثاراً اإيجابّية، 
ّ
 وُيالح��ظ اأّن احلوار، كم��ا قّدمه القراآن الكرمي من خالل الواقع العمل��ي

وهو يقوم على اأ�ض�ض حمددة ال توحي باملخا�ضمة، لذلك و�ضف تالميذ عي�ضى بن مرمي عليه ال�ضالم 

ركان التالية:  باحلوارّيني، واحلوار يف القراآن يقوم على االأ

ر قبل الرّد  ل والتفكُّ 2. التمهُّ

ل بالرّد عليه، وانتظار اخل�ض��م لينهَي حديثه،  على املُحاور اأن يتفّهم وجهة نظر اخل�ض��م وعدم التعجُّ

، وعليه اأن يتكّلم مبا يعلم، 
قال تعاىل: {َوِمَن النَّا�ِص َمْن يَُجاِدُل يِف اهلِل ِبَغرْيِ ِعْلٍم َوَل ُهًدى َوَل ِكتَاٍب ُمِنرٍي}��9

.
��0�

»فاإن مل يعرف مبا يجيب، لق�ضور علمه، فيجب اأن يقول ال اأعلم اأو اهلل اأعلم«

3. محاورة بأفضل األسماء واأللقاب وأجمل ألوان الخطاب

ة  وهذا من العنا�ش النف�ض��ّية املهّمة، التي حتفظ الوّد واملحّبة بني املتحاورين، وهذا ما تدّل عليه الق�ضّ

 ِ ْك ِباهللَّ القراآنّي��ة حول حوار لقمان مع ابنه، اإذ يقول تعاىل: {َواإِْذ َقاَل لُْقَم��اُن ِلبِْنِه َوُهَو يَِعُظُه يَا بُنَيَّ َل تُ�رْشِ

علمي، �997(، اجلزء  علمي )بريوت: دار االأ راجع: حمّمد ح�ضني الطبطبائي، امليزان يف تف�شري القراآن، �ضّححه واأ�شف عليه ال�ضيخ ح�ضني االأ  ���

�0، ال�ضفحة ���.

ية ��. وقوله تعاىل: {َقاَل  ��اِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه اَأَنا اَأْكَثُ ِمْنَك َمااًل َواَأَعزُّ َنَفراً} �ض��ورة الكهف: االآ كما يف قوله تعاىل: {َوَكاَن َلُه َثَمٌر َفَقاَل ِل�ضَ  ���

ية �7. وقوله تعاىل: {َقْد �َضِمَع اهلُل  اَك َرُجاًل} �ضورة الكهف: االآ اِحُبُه َوُهَو ُيَحاِوُرُه اَأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَلَقَك ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ �َضوَّ َلُه �ضَ

ية �. رٌي} �ضورة املجادلة: االآ نَّ اهلَل �َضِميٌع َب�ضِ اُوَرُكَما اإِ ىَل اهلِل َواهلُل َي�ْضَمُع حَتَ اِدُلَك يِف َزْوِجَها َوَت�ْضَتِكي اإِ َقْوَل الَِّتي ُتَ

ية ��5. } �ضورة البقرة: االآ �ْضُد ِمَن اْلَغيرِّ َ الرُّ يِن َقْد َتَبنيَّ ْكَراَه يِف الدرِّ قال تعاىل: {اَل اإِ  ���

ية ��. لت: االآ نَُّه َوِلٌّ َحِميٌم} �ضورة ف�شّ َذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكاَأ ُن َفاإِ قال تعاىل: {اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي اَأْح�ضَ  ���

ية ��5. ٍل َعَلى اْلَعامَلِنَي} �ضورة البقرة: االآ ْر�ُض َوَلِكنَّ اهلَل ُذو َف�ضْ َدِت االأ ُهْم ِبَبْع�ٍض َلَف�ضَ قال تعاىل: {َوَلْواَل َدْفُع اهلِل النَّا�َض َبْع�ضَ  �5�

نَّ اهلَل َعِليٌم َخِبرٌي} �ضورة  نَّ اَأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل اَأْتَقاُكْم اإِ نَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َواُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُضُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِ يَُّها النَّا�ُض اإِ
قال تعاىل:{ َيا اَأ  ���

ية ��. احلجرات: االآ

ية ��. ىَل َكِلَمٍة �َضَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم} �ضورة اآل عمران: االآ قال تعاىل: {ُقْل َيا اَأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا اإِ  �7�

احِلًا َفَلُهْم اَأْجُرُهْم ِعْنَد َربرِِّهْم َواَل َخْوٌف  ِخِر َوَعِمَل �ضَ ِ َواْلَيْوِم االَآ
��اِبِئنَي َمْن اآَمَن ِباهللَّ ��اَرى َوال�ضَّ نَّ الَِّذيَن اآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنَّ�ضَ قال تعاىل: {اإِ  �8�

ية ��. َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن} �ضورة البقرة: االآ

ية 8. �ضورة احلج: االآ  �9�

�ضالمّية، �997(، الطبعة �، ال�ضفحة ��.   اأمني حلمي، احلوار يف القراآن الكرمي )املناظرة واجلدل واملحاّجة(، ) دار النه�ضة االإ  ��0�
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 يو�ضف عليه ال�ضالم 
ّ
ية التي تتكّلم عن دعوة النبي . وهذا ما تظهره اأي�ض��ًا االآ

َْك لَُظْلٌم َعِظيٌم}��� اإِنَّ ال�رشِّ

.
���

ل�ضاحَبي ال�ضجن

4. الهدوء في أثناء الحوار

وهو من املبادىء الهاّمة يف كّل عمل حوارّي، حّتى ي�ض��تطيع املتحاورون اإي�ض��ال اأفكارهم بهدوء 

ْوُت  ��َواِت لَ�شَ �شْ ْوِت��َك اإِنَّ اأَنَْكَر الأ �ْص ِم��ْن �شَ ��ْد يِف َم�ْشِي��َك َواْغ�شُ ودون انفع��ال، ويق��ول تعاىل: {َواْق�شِ

.
احْلَِمرِي}���

5. بسط الوجه 

ك  ْر َخدَّ عِِّ ومن اآداب احلوار ب�ض��ط الوجه للخ�ض��م واإظهار املوّدة واللطف معه، قال تع��اىل: {ول تُ�شَ

.
ِللنا�ص}���

ب ونشدان الحقيقة  6. عدم التعصُّ

مر بقوله:  ن�ض��اف، وقد اأر�ض��د القراآن اإىل هذا االأ ومن اآداب احلوار التزام املو�ض��وعّية والعدل واالإ

من وعليه اإذا و�ض��ل اإليها اأن يعرتف  اَلٍل ُمِبنٍي}، فاحلّق هو �ض��اّلة املوؤ {َواإِنَّا اأَْو اإِيَّاُكْم لََعَلى ُهًدى اأَْو يِف �شَ

نُوَب  َ َفا�ْشتَْغَفُروا ِلُذنُوِبِهْم َوَمْن يَْغِفُر الذُّ بها، قال تعاىل: {َوالَِّذيَن اإَِذا َفَعُلوا َفاِح�َشًة اأَْو َظَلُموا اأَنُْف�َشُهْم َذَكُروا اهللَّ

مثلة حول هذه النقطة كحوارات  . ونلمح الكثري من االأ
ُّوا َعَلى َما َفَعُلوا َوُهْم يَْعَلُموَن}��5 ُ َومَلْ يُ�رشِ اإِلَّ اهللَّ

وا على احل��وار معهم واإظهار احلقرِّ على الرغ��م مّما وجدوه من اإ�شار  نبي��اء م��ع قومهم، فهم اأ�شّ االأ

على الباطل.

7. إبراز الحقائق الثابتة 

من دون  حيث على املحاور اأن يتحّلى باملو�ضوعّية يف عر�ض راأيه، واعتماد البّينة، فال يتكّلم املوؤ

يبُوا  َُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اإِْن َجاَءُكْم َفا�ِشٌق ِبنَبَاإٍ َفتَبَيَّنُوا اأَْن تُ�شِ قرينة اأو اإثبات حّتى ال يظلم النا�ض، يقول تعاىل: {يَا اأَي

ية ��. �ضورة لقمان: االآ  ���

ية �9، اإذ يقول تعاىل على ل�ض��ان يو�ض��ف عليه ال�ض��الم: {يا �ضاحبي ال�ض��جن اأاأرباب متفرقون خري اأم اهلل الواحد  راجع �ض��ورة يو�شف: االآ  ���

القهار}.

ية �9. �ضورة لقمان: االآ  ���

ية �8. �ضورة لقمان: االآ  ���

ية ��5. �ضورة اآل عمران: االآ  �5�
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.
اِدِقنَي}��� . وقال اأي�ضًا: {ُقْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم اإِْن ُكْنتُْم �شَ

ِبُحوا َعَلى َما َفَعْلتُْم نَاِدِمنَي}��� َقْوًما ِبَجَهالٍَة َفتُ�شْ

اإذا خرج احلوار عن هذا احلّد فهو جدل. 

8. الجدل 

اجل��دل من جدل، ويق��ال: رجل جدل جمدال اأي خ�ض��م خم�ض��ام، والفعل جادل يج��ادل جمادلة. 

وجدلت��ه جداًل، فاجندل �شيعًا، واأكث ما يقال: جدلت��ه تدياًل اأي �شعته، فهو يحمل معنى املغالبة 

خر، من هن��ا قيل: اجلدل املفاو�ض��ة واملنازعة يف القول على  وال�ض��يطرة والتف��ّوق من اأحد على االآ

، فقوله: {َوُهْم يَُجاِدلُوَن يِف اهلِل َوُهَو �َشِديُد 
���

�ض��بيل املغالبة، واأ�ضله من جدلت احلبل اإذا اأحكمت فتله

  معن��اه – واهلل اأعلم – اأّن الوثنّيني، واإليهم وجه ال��كالم يف اإلقاء هذه احلجج، يجادلون 
امْلَِح��اِل}���

��ك بداأب اآبائهم، واهلل �ض��بحانه �ض��ديد  يف ربوبّيته تعاىل بتلفيق احلّجة على ربوبّية اأربابهم كالتم�ضُّ

، وقوله تع��اىل: {َوِمَن النَّا�ِص َمْن يَُج��اِدُل يِف اهلِل ِبَغرْيِ ِعْلٍم َوَل 
�5�

ّنه عليم مب�ض��اويهم ومعايبهم املماحلة الأ

لوهّية بغري حّجة  ، فمعنى قوله: اإّنه يجادل يف وحدانّيته تعاىل يف الربوبّية واالأ
ُهًدى َوَل ِكتَاٍب ُمِنرٍي}���

. وقوله: {َما يَُجاِدُل يِف اآيَاِت اهلِل اإَِل الَِّذيَن َكَفُروا َفاَل يَْغُرْرَك تََقلُّبُُهْم يِف 
�7�

ي�ض��حُّ الركون اإليها بل عن تقليد

دحا�ضها ودفعها وهي املذمومة.  املراد باملجادلة يف اآيات اهلل هي املجادلة الإ
الِْباَلِد}��8

 ب�ض��كل مطلق، اإّنا ياأخذ جوانَب اإيجابّية اإذا كانت 
ٌّ

وهذا ال يعني اأّن املوقف من اجلدال �ض��لبي

حيان، قال تعاىل: {َقالُوا يَا نُوُح َقْد  نبياء اعتمدوا هذا املنهج يف بع�ض االأ الغاية منه اإبراز كلمة اهلل، فاالأ

، وهنا نالحظ كالمًا األقوه اإىل نوح عليه 
اِدِقنَي}��9 َجاَدلْتَنَ��ا َفاأَْك��َرَْت ِجَدالَنَا َفاأِْتنَا ِبَا تَِعُدنَا اإِْن ُكْنَت ِم��َن ال�شَّ

ال�ض��الم بعد ما عجزوا عن دح�ض حّجته واإبطال ما دعا اإليه من احلّق، وهو م�ض��وٌق �ض��ْوَق التعجيز 

.
��0�

واملراد بقولهم، »مِبَا َتِعُدَنا« ما اأنذرهم به يف اأول دعوته من عذاِب يوٍم األيم

ية �. �ضورة احلجرات: االآ  ���

ية ���. �ضورة البقرة: االآ  ���

راجع: ابن منظور، ل�شان العرب، م�ضدر �ضابق، ماّدة »جدل«.  ���

ية ��. �ضورة الرعد: االآ  ���

الطباطبائي، امليزان، م�ضدر �ضابق، اجلزء ��، ال�ضفحة ��7.  �5�

ية 8. �ضورة احلج: االآ  ���

الطبطبائي، م�ضدر �ضابق، اجلزء ��، ال�ضفحة ��9.  �7�

ية �. �ضورة غافر: االآ  �8�

ية ��. �ضورة هود: االآ  �9�

الطبطبائي، م�ضدر �ضابق، اجلزء �0، ال�ضفحة ��5.  ��0�
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9. المحاّجة 

، وهنا 
ونَنَا يِف اهلِل }��� واحل��وار قد يكون احلجاج، وهو ياأت��ي مبعنى اللغو كما قال تعاىل: {ُق��ْل اأحَُتَاجُّ

نكار، كون حماّجتهم لغواً  لدينا اإنكار ملحّاجة اأهل الكتاِب امل�ضلمنَي يف اهلل �ضبحانه وقد ُبنيرِّ وجه االإ

 .
ُة الْبَاِلَغُة َفَلْو �َشاء لََهَداُكْم اأَْجَمِعنَي}��� . كما ياأتي مبعنى الدليل، فقال تعاىل: {ُقْل َفِللَِّه احْلُجَّ

���
وباطاًل،

 يجب على املتحاورين االلتفات اإليه، وهو يقوم 
ٌّ

�ض��الم وجه اإيجابي باخلال�ض��ة، للحوار يف االإ

مر يكون جداًل اأو لغواً اأو حجاجًا. خال�ض له، واإذا تعّدى هذا االأ على اأ�ض�ض وحدة اهلل واالإ

ب. المسيحّية والحوار
�ض��ياء، واألغت  على ال�ض��ّفة املقابلة، جند امل�ض��يحّية قد ذهبت اإىل احلديث عن وحدة الكينونة بني االأ

امل�ض��افة بني نطاق املحّرم على م�ض��توى الوجود، فهي ترى اأّن امل�ض��يح هو هي��كل اهلل، بالتال فقد 

 والنجا�ض��ة ال�شعّية، اأي غدت يف عامل الباطن، من هنا 
ّ
انتقلت وحتّولت عن مفهوم احلرم الطق�ض��ي

 ،
ّ
لهي فهي ال ترى حقيقة خارج الكني�ض��ة،  فهي ترف�ض كّل ثنائّية وتقوم على �ض��مولّية امللكوت االإ

ن�ضان عرب القربان الذي  ويف هذا ال�ض��ياق يبدو العامُل جزءاً من الكني�ض��ة، فهي تعيد تاأ�ض��ي�ض حياة االإ

يِح  نَُّه يِف امْلَ�شِ ن�ض��ان اإىل حياة جديدة عرب امل�ض��اركة يف كني�ضة امل�ض��يح، ولهذا قال بول�ض: »لأَ ينقل االإ

. ويّت�ض��ح مّما جاء اأّن الر�ض��ول يعلم باأّن 
تَاُن يَْنَفُع �َشْيئ��اً َوَل الُْغْرلَُة، بَِل اْلَِليَقُة اجْلَِديَدُة«��� يَ�ُش��وَع لَْي���صَ اْلِ

للمعموديّ��ة يف العه��د اجلديد نف�ض املكانة الت��ي كانت للختان يف العهد القدمي. وهذا ما تو�ض��حه 

ية امل�ضيحّية للخال�ض، حيث ُيعّرف باأّنه،  الروؤ

النت�شال من الهالك واإعادة ال�شالمة. وبا اأّن م�شدر الهالك هو الطيئة واملوت، فاأّول عنا�رش الال�ص احلقيقّي الروحّي هو 

التحرير من الطيئة واملوت. اإّن الال�ص الذي ح�شلت عليه الب�رشية ا�شتحّقه ونالَُه يف م�شدره ف�شح ي�شوع امل�شيح، وهذا الال�ص 

لهيّة، ويتّم بدخول امل�شيحّي  ر امل�شيحي من الطيئة وي�شارك يف احلياة الإ ميان حيث يحرَّ ي�رشي على كّل واحد يف املعمودية ويف الإ

... على  بديّ��ة بعد املوت، بالقيامة العاّمة وامل�شاركة يف اأور�شليم ال�شماويّ��ة �شفينة الال�ص... و�شفينة الال�ص تدلُّ يف احلي��اة الأ

ميان)��.  املعمودية والإ

�ض��ل، وهي حتتوي احلقيقة الكاملة عرب ت�ض��يدها جل�ضد امل�ض��يح، وبالتال هي ال  فالكني�ض��ة هي االأ

ية ��9. �ضورة البقرة: االآ  ���

الطبطبائي، م�ضدر �ضابق، اجلزء �، ال�ضفحة ���.  ���

الطبطبائي، امل�ضدر نف�ضه، اجلزء 7، ال�ضفحة ���.  ���

غالطيّون �: �5.  ���

ميان امل�شيحّي )بريوت: دار امل�شق، ��99(، ال�ضفحة ��0. �ضبحي حموي، معجم الإ  �5�
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 التقليدّي احل�شّي، يعتمد عل��ى العبارة التالية، »ال 
ّ
، والتفكري الالهوت��ي

ّ
حتت��اج اإىل العامل اخلارجي

يّام، ح�شت الكني�ضة الكاثوليكّية الرومانّية اإطاَر اخلال�ض  خال�ض خارج الكني�ضة«؛ بل مع مرور االأ

خرى، امل�ضيحّيني غري  هذا يف املنتمني اإليها دون �ضواها، اإذ اأق�ضت عنه، ف�ضاًل عن اأتباع الديانات االأ

.
���

الكاثوليك الذين اعتربتهم من�ضّقني عنها

وم�ضاألة احلوار مل تتطّرق اإليها الن�ضو�ض التاأ�ضي�ضّية، واإن كان الواقع يتجاذبه اّتاهان، 

1. موقف المســالمة: واعترب اأ�ض��حابه  اأّن العنف لي�ض اأ�ض��اًل يف الدعوة التب�ض��ريّية، وهذا 
 الفم والقّدي�ض با�ض��يليو�ض الكب��ري، الذي رف�ض رغبة 

ّ
م��ا ذهب اإليه بول�ض الر�ض��ول ويوحّنا الذهبي

. وق��ال ترتليانو�ض، »اإّن ثّمة جنوداً 
���

مرباطور باأن ُي�ض��ّمى اجلنود الذين قتلوا يف احلرب �ض��هداء االأ

م�ض��يحّيني كثريين غري اأّنهم كانوا يرف�ض��ون القتال. ب�ض��بب من ذلك ا�ضت�ض��هد كثريون«، ويف هذا 

املنحى قال العاّلمة اأوريجانو�ض »اإّن ال�ضّيد ملّا وبخ بطر�ض على قطعه اأذن جندّي، عنى اأّن امل�ضيحّيني 

.
���

ال يحّق لهم اأن يحموا اأنف�ضهم من اأعدائهم واأّننا ال ناأخذ ال�ضيف �ضّد اأّمة وال نتعّلم احلرب«

د ال�ضّيد  ولكن هذا احلوار وال�ض��لم، لي�ض��ا اأ�ض��اًل منهجّيًا، اإّنا هما خطوة باّتاه نقل فكرة ت�ضُّ

 يربط 
ّ
 النظاَم على م�ضار تاريخي

ّ
امل�ض��يح وبالتال اخلال�ض، فامل�ضيحّية و�ض��عت مب�شوعها اخلال�ضي

 حلياة روحّية داخلّية ت�ضل 
ّ
له املتج�ّضد، ودعت الفرد اإىل اختيار �ضخ�ض��ي ن�ضان مب�ض��ري االإ م�ض��ري االإ

ميان  ، �شط اأن تكون هذه الدع��وة قائمة على االإ
���

خرين اإىل ح��دود الت�ض��حية بالذات من اأج��ل االآ

، »اإيَّاكم اأن ياأ�شكم اأحد بالفل�ضفة، بذلك اخِلداع الباطل القائم على �ُضنَّة النا�ض واأركان العامل، 
ّ
النقي

، اإاّل اأّنه، يف �ضبيل اقناع  ّ
لهي  واالإ

ّ
ر�ضي ، ومع اأّن بول�ض و�ضع حداً فا�ضاًل بني االأ

�5�
ال على امل�ض��يح«

خر، يذهب اإىل ن�ضو�ض��ه ومرجعّياته ال�ض��تمالته، وهذا ما فعله و�ض��ط جمم��ع احلكماء اليونانّيني  االآ

رياباغو�ض عندما ا�ضت�ضهد ببيت �ضعرّي من اأقليانت�ض يقول فيه: »... فيه حياتنا وحركتنا  املُ�ض��ّمى االأ

خر لي�ضتطيع اأن  . من هنا ي�ض��بح على املُحاور اأن يتفّهم ثقافة االآ
���

وكياننا... فنحن من �ض��اللته...«

ينقل اإليه ب�ض��ارة امل�ض��يح؛ يقول بول�ض الر�ض��ول، »جعلت من نف�ض��ي عبداً جلميع النا�ض حّتى اأربح 

خر اإىل �ضاحة امل�ضيحّية، وي�ضيف، »و�شت للنا�ض كّلهم كّل  ، فاملنطق هو الربح وجذب االآ
�7�

اأكث«

« )بريوت: دار امل�شق( ال�ضفحة 
ّ
-امل�ض��يحي

ّ
�ضالمي ديان غري امل�شيحيّة، �ض��من كتاب »واقع احلوار االإ جوزف كميل جبارة، عالقة الكني�شة بالأ  ���

.��

راجع: جورج خ�ش، الدين والدنيا )البلمند: جامعة البلمند، ��99(، ال�ضفحة ��.  ���

امل�ضدر نف�ضه، �ض��.  ���

Catéchisme de l´Eglise Catholiquem (cite du Vatican, Mame- Plon), n 522.  ���

قول�شيّون �:�.  �5�

�شالمّي، ر�ضالة اأعدت لنيل �ضهادة دبلوم )بريوت: اجلامعة اللبنانية( ال�ضفحة ��. فريد غيث، فل�شفة الدين ك�شبيل اإىل احلوار امل�شيحّي الإ  ���

وىل 9: �9. كورنثو�ص الأ  �7�
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. واأ�ضاف يف نف�ض ال�ضياق، 
���

خّل�ض بع�ضهم بكّل و�ضيلة. اأعمل هذا كّله يف �ضبيل الب�ضارة« �ضيء الأ

 ،
���

»�شت للذين بال �شيعة كالذي بال �شيعة، مع اأّن ل �شيعة من الرّب بخ�ضوعي ل�شيعة امل�ضيح«

خر وفهمه لي�ض احلوار للتوافق حول نقاط  �ضل يف احلوار مع االآ وي�ضت�ضفُّ من هذه الن�ضو�ض اأّن االأ

ِه اإىل الرعّية وامل�ضاركة بج�ضد امل�ض��يح املتمّثل بالكني�ضة، لذلك �ضادر  ا هو ال�ض��عي ل�ض��مرِّ حمّددة، اإنَّ

يو�ض��تينو�ض فكرة اللوغو�ض وجعل منها وجوداً متج�ض��داً، فتحّول اعتزازه بالفل�ض��فة اليونانّية، من 

، وعندما يواجه الداعي �ض��عوبة يف اإبالغ 
���

التفكري بح�ض��ب اللوغو���ض اإىل العي�ض وفق اللوغو�ض

.
���

رها الرّب ّن املدعّو مرتبط بخطيئة ال ميكن اأن يطهرِّ الدعوة، عليه بالتوقُّف عنها الأ

2. موقف المواجهة: واعترب اأ�ض��حابه اأّن الكني�ض��ة هي �ض��احبة احلّق واحلقيقة. وابتداًء من 
حداَث التي �ضهدتها  مر االأ ازرة ال�ضلطة ال�ضيا�ضّية، وما يدعم هذا االأ جممع نيقية، اأخذت الكني�ضة مبوؤ

�ض��كندريّة على اأثر قرارات جممع خلقيدونية. ففي القد�ض، رف�ض��ت املدينة، ب�ض��كانها  القد�ض واالإ

مرباطور اإىل اإر�ض��ال  �ض��قف الذي عّينه املجمع فقامت ثورة عنيفة دفعت باالأ ورهبانها، ا�ض��تقبال االأ

. اأّما يف الق�ضطنطنية، فقد و�ضل 
�5�

قّوات م�ضلحة لفر�ض القرارارت بالقّوة فُذِبَح الكثري من الرهبان

مر بيو�ض��تنيانو�ض، وحتت �ضعار الوحدة بني الكني�ض��ة والّدولة، اإىل اإ�ضدار مر�ضوم يعاقب باملوت  االأ

كّل من يرتّد اإىل الوثنية بعد اأن يكون قد تعّمد. ذلك اأّن النخبة املثّقفة يف املدينة، كانت ال تزال حتمل 

مرباطور قراراً مينع مبوجبه  مر اإىل حّد اأ�ضدر االإ ، وو�ضل االأ
���

فكار الفل�ض��فية القدمية باطنّيا بع�ض االأ

.
�7�

، واأغلق اآخر مدر�ضة للفل�ضفة اليونانّية يف اأثينة �ضنة �59م
ّ
التعليم الفل�ضفي

 على 
ّ
وُيْظِه��ُر ذل��ك اأّن النخبة، عن��د حتّولها اإىل امل�ض��يحّية، عملت على فر�ض الدين امل�ض��يحي

رعاياها، واأقّرت مفهوم احلرب الدفاعّية، التي ت�ضتهدف تعميم التب�ضري بامل�ضيحّية. من هنا ميكننا اأن 

حداث التي جرت بعد انت�ض��ار الكني�ضة امل�ضيحّية، حيث اأ�ضدر ثيودو�ضيو�ض،  نر�ض��د الكثري من االأ

�ض��نة ��9 مر�ض��ومًا مينع اليهود من حّق االجتماع وحماية اأمالكهم واأ�ضخا�ض��هم، واأق�ضاهم عن 

مرباطورّي. وحظر عليهم بناء جمامع جديدة، والزواج من م�ض��يحّيات و�شاء  وظائفهم يف البالط االأ

عبيد م�ض��يحّيني. كما حظر على امل�ض��يحّيني م�ض��ادقة اليهود والدخول اإىل جمامعه��م اأو االحتفال 

وىل 9: ��-��. كورنثو�ص الأ  ���

وىل 9: ��. كورنثو�ص الأ  ���

�شالمّي، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة �0. فريد غيث، فل�شفة الدين ك�شبيل اإىل احلوار امل�شيحّي الإ  ���

اأعمال الر�شل �5: �0.  ���

�شالم )بريوت: دار ال�ضاقي(، ال�ضفحة 55. جورج طرابي�ضي، م�شائر الفل�شفة بني امل�شيحيّة والإ  �5�

امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة ��.  ���

امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحتان ��-�5.  �7�
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 عند اليهود، اإّنا تعداه اإىل امل�ض��يحّيني املخالفني للكني�ضة 
ّ
. ومل يقف هذا املوقف ال�ض��لبي

���
باأعيادهم

الر�ضمّية.

ج. اللقاء بين اإلسالم والمسيحّية
دة،  ا مرَّ مبراحل متعدرِّ �ضالم وامل�ضيحّية، يقوم على الت�ضامح واحلوار ب�ضكل دائم، اإنَّ مل يكن اللقاء بني االإ

و�ضنكتفي يف خ�ضمرِّ هذا البحث باإملامة �شيعة، ُتظهر العالقة بني هذين الدينني وكيفّية تاأرجحها. 

1. مرحلـة الدعـوة 

 ،
ّ
�ض��المي وه��ي املرحلة التي تلت البعث��ة النبوّية ال�شيفة، ومتّيزت بكونها مرحلة دعوة اإىل الدين االإ

 �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم الر�ضل اإىل احُلّكام، ودعاهم 
ّ
وهنا نالحظ مبادرات عدة، حيث وّجه النبي

مر يف الن�ض��و�ض الالحقة حيث  �ض��الم اأو اللقاء حول توحي��د اهلل. وقد تطّور هذا االأ اإىل دخ��ول االإ

 حمّمد �ضّلى اهلل عليه واآله و�ضلَّم 
ّ
�ضالم كان حني ا�ض��تقبل النبي  بني امل�ض��يحّية واالإ

ّ
اإّن اأّول لقاء ر�ض��مي

خر يف احلوار،  وفَد م�ض��يحّيي جنران يف املدينة، وه��ذا اللقاء حمل معه معامَل كيفّية الت���شُّف مع االآ

حيث مل ي�ض��تقبلهم بثيابهم الر�ض��مّية، بل بثيابهم العاديّة، وملا ح�ش وقت ال�ضالة، اأذن لهم بال�ضالة 

يف امل�ض��جد على الرغم من اعرتا�ض بع�ض ال�ض��حابة، وتوافقوا بعد دعوة املباهلة وعقدوا �ض��لحًا 

�ض��الم  �ض��المّية مل تاأِت من فراغ، فاالإ . وهذه الروحّية االإ
���

م��ع امل�ض��لمني متّثل فيما بعد مبب��داإ اجلزية

ره، ويالحظ اأّن القراآن مل يقف من  ، وجعله مرحلة من مراح��ل تطوُّ
ّ
براهيمي رث االإ ق��د اعرتف باالإ

امل�ض��يحّية موقفًا �ضلبّيًا كدين {لَتَِجَدنَّ اأَ�َشدَّ النَّا�ِص َعَداَوًة ِللَِّذيَن اآَمنُوا الْيَُهوَد َوالَِّذيَن اأَ�رْشَُكوا َولَتَِجَدنَّ اأَْقَربَُهْم 

نَي َوُرْهبَاناً َواأَنَُّهْم  ي�شِ ، اإّنا  اأثنى على الرهبان {َذِلَك ِباأَنَّ ِمْنُهْم ِق�شِّ
اَرى}��� ًة ِللَِّذيَن اآَمنُوا الَِّذيَن َقالُوا اإِنَّا نَ�شَ َمَودَّ

ْمِع ِمَّ��ا َعَرُفوا ِمَن احْلَقِّ يَُقولُوَن َربَّنَا  �ُشوِل تََرى اأَْعيُنَُهْم تَِفي�ُص ِمَن الدَّ َل يَ�ْشتَْك��ِرُوَن * َواإَِذا �َشِمُع��وا َم��ا اأُنِْزَل اإِىَل الرَّ

يات تظهر نزعة اإيجابّية تاه ال�ضلوكّيات امل�ضيحّية، واإن مل يقّر  ، وهذه االآ
اِهِديَن }��� اآَمنَّا َفاْكتُْبنَا َمَع ال�شَّ

جون لورمير، تاريخ الكني�شة )القاهرة: دار الثقافة، �988(، اجلزء �، ال�ضفحة ��9.  ���

 �ضّلى اهلل عليه 
ّ
�شالميّة الن�رشانيّة يف العهد النبوّي )دم�ض��ق: دار القلم(، ال�ض��فحات 70-75. وجاء يف و�ض��ّية النبي فاروق حمادة، العالقات الإ  ���

واآله و�ض��ّلم: »اأو�ض��يكم بتقوى اهلل ومبن معكم من امل�ض��لمني خرياً«، اأو قال: »اغزوا با�ضم اهلل، فقاتلوا من كفر باهلل، ال تغدروا وال تغّلوا وال 

�ض��الم، فاإن  تقتلوا وليداً، واإذا لقيت عدوك فادعهم اإىل اإحدى ثالث فاأيتهّن ما اأجابوك فاقبل منهم واكفف عنهم، ادعهم اإىل الدخول يف االإ

�ض��الم، فاإن فعلوا فاأخربهم اأّن لهم ما  فعل��وا فاقب��ل منهم واكفف عنهم؛ ثّم ادعهم اإىل التحّول من دارهم اإىل دار املهاجرين واإن دخلوا يف االإ

�ض��الم واختاروا دارهم فاأخربهم اأّنهم يكونون كاأعراب امل�ض��لمني يجري عليهم  للمهاجري��ن وعليه��م ما على املهاجرين، واإن دخلوا يف االإ

�ض��الم، وال يكون لهم من الفيء وال يف الق�ض��مة �ض��يء، اإاّل اأن يجاهدوا مع امل�ض��لمني، فاإن اأَبوا فادعهم اإىل اإعطاء اجلزية، فاإن فعلوا  حكم االإ

فاقبل منهم، واكفف عنهم، فاإن اأَبوا، فا�ضتعن عليهم باهلل وقاتلهم«.  امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 57.

ية �8. �ضورة املائدة: االآ  ���

ية �8- �8. �ضورة املائدة: االآ  ���
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يتهم العقائديّة.  لهم روؤ

2. مرحلة الخالفة الراشدة

�ضالم،  �ضالمّية امل�ضيحّية، فقد اأقّر اخللفاء ما جاء به االإ اًل كبرياً يف العالقات االإ مل ت�ضهد هذه املرحلة حتوُّ

واأقّروا العهود التي اأعطاها الر�ض��ول �ض��ّلى اهلل عليه واآله للن�ض��ارى، وهذا ما ت�ض��هد عليه الكثري من 

الن�ضو�ض الواردة من تلك احلقبة، فقد جاء يف عهد اأبي بكر، 

هل جنران، اأجارهم اهلل بجوار اهلل، وذّمة  هذا ما كتب به عبد اهلل، اأبو بكر خليفة حمّمد ر�شول اهلل �شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم لأ

حمّمد النبّي ر�شول اهلل �شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم على اأنف�شهم، واأر�شهم وم�شاكنهم، واأموالهم، وحا�شيتهم وعبادتهم، وغائبهم، 

و�شاهدهم، واأ�شاقفتهم، ورهبانهم، وبيعهم، وكّل ما حتت اأيديهم من قليٍل اأو كثري، ول يح�رشون، ول يع�رشون، ول يغريَّ اأ�شقف 

م��ن �شقيف��اه ول راهب م��ن رهبانيّته، ووفى لهم بكلِّ ما كتب حمّمد النبي �شّلى اهلل عليه واآل��ه و�شّلم، وعلى ما يف هذه ال�شحيفة 

�شالح فيما عليهم من احلّق)��. جوار اهلل وذّمة حمّمد �شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم، وعليهم الن�شح والإ

واملالحظ اأّنه يف هذه املرحلة، اأخذت تظهر بوادر نزعة اأقوامّية عربّية حيث جرى متييز امل�ض��يحّيني 

خذ منهم اجلزية.  العرب، فلم توؤ

1. اإلسالم خارج جزيرة العرب

�ض��المّية  �ض��المّية، ومتّدده��ا اإىل خارج اجلزي��رة العربّية، عرفت العالقات االإ ��ع الدول االإ ومع تو�ضُّ

امل�ض��يحّية مرحلة جديدة، حيث اقت�ض��ت �شورات ت�ض��يري الدول��ة اعتماد احلّكام امل�ض��لمني على 

دارّية يف الدول البائدة، وه��ذا التما�ّض بني الديانتني اأوجد جداًل دينّيًا كبرياً،  الكف��اءات العلمّية واالإ

ال امل�ض��يحّية نف�ضها عن �ض��بب هذا الواقع الذي وجدت نف�ضها به، وهو ما  وقد حّفز هذا اجلوُّ �ض��وؤ

 
ّ
�ض��الم واحلفاظ على الذات. فكانت كتابات يوحّنا الدم�ض��قي اأّدى اإىل ا�ض��تنفار العقول ملواجهة االإ

�ضالم كهرطقة دينّية، واأطلق عليه لقب  �ضالم، حيث نظر اإىل االإ التي تعترب اأوىل انتقادات امل�ضيحّية لالإ

ّ اإبراهيم عليه ال�ض��الم، التي اأر�ضلت اإ�ضماعيل اإىل ال�ضحراء 
« ن�ض��بة اإىل �ضارة زوجة النبي

ّ
»ال�شاقيني

�ضالم قائاًل،   ب�ضاأن ظهور االإ
ّ
خاَل الوفا�ض، ويكتب يوحنا الدم�ضقي

وثان علناً اإىل عهد هرقليو�ص. ومنذ هذا العهد وحتّى اأيّامنا هذه، قام يف ما بينهم نبّي منتحٌل  كان العرب يزاولون عبادة الأ

ة بعد اأن تعّرف بال�شدفة على العهدين الق��دمي واجلديد، وبعد اأن حتاور مع  )النب��ّوة( ا�شم��ه حمّمد، والذي قد اأن�ش��اأ هرطقته الا�شّ

�شالمية الن�رشانية يف العهد النبوي، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة ��9. فاروق حمادة، العالقات الإ  ���
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راهب اآريو�شّي...)��. 

، �ض��ببت الكثري م��ن اللب�ض املتعلق بالنظرة امل�ض��يحّية 
ّ
وه��ذه النظرة التي اأ�ض��اعها  يوحّنا الدم�ض��قي

مور  ُل الكثري من االأ ورِّ �ض��الم، فهي وب�ض��بب رغبتها يف الدفاع عن العقيدة امل�ض��يحّية، اأخذت ُتوؤَ لالإ

�ضالمّية، وتعطيها ُبعداً وثنّيًا.  االإ

�ض��المّية، بقي يكّن كراهّيًة تاه  ، وعلى الرغم من عمله يف ح�ض��ن الدولة االإ
ّ
فيوحّنا الدم�ض��قي

ي�ض �ضابا  العرب امل�ض��لمني، رمبا مل تظهر هذه النظرة اإىل العيان اإاّل بعد تقاعده وانخراطه يف دير القدرِّ

عداء، متمّنيًا من خالل   بالن�ش على االأ
ّ
مرباطور البيزنطي بفل�ض��طني، حيث كان يدعو يف �ضالته لالإ

�ض��فاعة الثيوتوكو�ض، اأن ي�ض��حق »اأّمة الربابرة« بقدميه. وال يوجد من �ضك اأّنه كان يق�ضد بالربابرة 

. وهذا اجلّو املوغل 
���

�ضماعيلّيني، الذين يحاربون �ضّدنا« هنا امل�ضلمني، حيث يقول »اإّنهم �ضعب االإ

�ض��الم، اأنتج بيئ��ة ثقافّية تاأّثرت به، فظهرت �ضخ�ض��ّية ثيودور اأبو قّرة املتقن للفل�ض��فة  يف الع��داء لالإ

�ض��الم، ذهب اإىل تعبريات �ض��عبّية،  ر�ض��طّية، والذي، عندما اأراد اأن يناق�ض االإ اليونانّية، ال �ض��ّيما االأ

 
ّ
، يف اأحد كتبه، ما بني االنت�ضار ال�ضلمي

ّ
كويني وتكّلم بلغة ال�ضوق بعيداً عن العلمّية. ويقارن توما االأ

منني  �ضالم على اأ�ضا�ض اأّن املوؤ �ض��الم. فهو يف�شرِّ ظاهرة انت�ضار االإ  لالإ
ّ
كراهي للم�ض��يحّية واالنت�ضار االإ

 اأّواًل كانوا من النا�ض اجَلَهلة الب�ض��طاء، العائ�ضني يف ال�ضحراء والذين مل ي�ضبق 
ّ
بدعوة الر�ض��ول العربي

له��م اأن عرف��وا اأّي تعليم اأو عقيدة اإلهّية. وعن طريق اأولئك البدو، اأجرب حمّمد بقّية النا�ض يف املنطقة 

.
���

على االمتثال ل�شيعته بقّوة ال�ضيف

 وثيودور اأبو قّرة ُوِلد نوع جديد 
ّ
وهك��ذا ميكن القول، اإّنه من خالل كتابات يوحّنا الدم�ض��قي

�ض��الم، وهذا م��ا تبلور يف وقت الحق من   يف بالد ال�ض��ام مناه�ض يف جوهره لالإ
ّ
دب الديني من االأ

، اأو املرا�ض��الت 
ّ
خالل املناظرة التي دارت بني عبد امللك بن مروان وراهب يدعى ميخائيل ال�ض��ابي

موّي عمر بن عبد العزيز   جيفوند، بني اخلليف��ة االأ
ّ
رميني خ االأ ررِّ الدينّية-الر�ض��مّية، الت��ي حفظها املوؤ

 
ّ
ي�ض��ورّي، اأو املحاورات الدينّية ال�ضعبّية، كحوار بني �ضاراقيني مرباطور البيزنطي ليو الثالث االإ واالإ

 – الذي م��ن املحتمل اأّنه كان معا�شاً اأو تاليًا ملجادلة عمر ب��ن عبد العزيز مع ليو الثالث 
ّ
وم�ض��يحي

ي�ضني امل�ضيحّيني الذين ا�ضت�ضهدوا على اأيدي امل�ضلمني كما �ضّورتهم  – واأخرياً ق�ض�ض ال�ضهداء والقدرِّ
.

���
�ضريهم

ديان غري امل�شيحية، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة ��. انظر، جوزف كميل جبارة، عالقة الكني�شة بالأ  ���

وىل، ال�ضفحة �8. طارق من�ضور، امل�شلمون يف الفكر امل�شيحّي الع�رش الو�شيط )القاهرة: م�ش العربّية للن�ش والتوزيع، �008(، الطبعة االأ  ���

�شالمي امل�شيحّي ع�شية املجمع الفاتيكاين الثاين )بريوت: دار امل�شق( ال�ضفحة ��. ، واقع احلوار الإ
ّ
�ضالح اأبو جودة الي�ضوعي  ���

امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة �8.  ���
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�ضالمّية يف مواجهة الكتابات امل�ضيحّية، ف�ضاعت الكتب  قالم االإ ويف مقابل امل�ضيحّية، انربت االأ

اجلدلّي��ة، فنقراأ ع��ن جمموعة من علماء امل�ض��لمني انربوا للردرِّ عل��ى الكتابات امل�ض��يحّية، وتتحّدث 

 �ضّد امل�ضيحّية، 
ّ
امل�ض��ادر عن اأعمال �شار ابن عمرو القا�ضي الذي كتب اأّول عمل جدّل- اإ�ضالمي

، واجلاحظ 
���

 �ضمن ر�ضالة ق�ضرية تتحدث عن مفهوم التثليث والتوحيد
ّ
والقا�ضم بن اإبراهيم الر�ضي

 الذي اأفرد يف تاريخه مكانًا للحديث 
ّ
، واليعقوبي

���
الذي ترك ر�ضالة اأ�ضماها »الرّد على الن�ضارى«

، وامل�ض��عودي الذي تناول امل�ض��يحّية يف »ر�ض��الة 
���

ربعة ناجيل االأ عن امل�ض��يحّية، وحت��ّدث عن االأ

 كانت تتطّور و�ض��ائل 
ّ
�ض��المي �شاف«. وكّلما كانت تتقّدم الفرتة الزمنّية يف التعاي�ض االإ التنبي��ه واالإ

اجل��دل، حيث جند اأبا الريحان البريوّن، قد ا�ض��تفا�ض باحلديث عن امل�ض��يحّية وِفَرِقها واأعيادها يف 

، وكتب ابن حزم كتابًا حول امللل والنحل اأ�ض��هب فيه 
���

ثار الباقية عن الق��رون اخلالية« كتاب��ه »االآ

باحلديث عن امل�ضيحّية وحاول من خالله تقدمي �ضورة واقعّية عن امل�ضيحّية، وكتب اأبو حامد الغزال 

، وكتب ابن عبيدة 
�5�

جنيل« لهّية عي�ضى ب�شيح االإ ر�ض��الة يف هذا املو�ضوع اأ�ض��ماها »الرّد اجلميل الإ

�ضافة اإىل اأعمال كتبها ابن قّيم  وثان«، باالإ ن�ض��اري كتاب »مقاطع ال�ضلبان يف الرّد على عبدة االأ االأ

اجلوزّية وابن تيمّية. 

ويالحظ القارىء لهذه النقا�ض��ات طابعها العقائدّي البحت، وميكن اأن نر�ضد عدداً من النقاط 

 يف تلك املرحلة: 
ّ
التي متّيز احلوار الديني

خر، وكّل منهما ال يفقه  ة حول االآ يته اخلا�ضّ هو حوار حول م�ضائل دينّية، كّل طرٍف يحمل روؤ

خذ بغريها،  خر، فامل�ضيحّية كانت تتكّلم اللغة اليونانّية، وترف�ض االأ اللغة الالهوتّية التي يتكّلم بها االآ

، وهذا 
ّ
ومل يكن هناك مراجع عربّية تتحّدث حول هذه املو�ض��وعات على الرغم من الوجود العربي

مر اأبعد امل�ض��لمني عن فهم حقيقة امل�ضيحّية ال�ض��ائدة يف بالد ال�ضام، بينما كانت امل�ضيحّية تعتمد  االأ

عل��ى الن�ض��و�ض اليونانّية والالتينّية، فهم مل يعودوا اإىل الن�ض��و�ض العربّية، عل��ى الرغم من معرفتهم 

لهذه اللغة، اإّنا ا�ض��تقوا معلوماتهم من �ض��ذرات ُترجمت اإىل اليونانّية م��ع وجود اأخطاء كبرية فيها 

على �ضعيد الرتجمة. 

 وامل�ض��لم عندما اأتوا اإىل بالد ال�ض��ام 
ّ
ية التاريخّية للحّيز مكان النزاع، فالعربي التناق���ض يف الروؤ

ومنها انطلقوا اإىل العامل، كانوا يريدون العودة اإىل اأر�ض مرياث اإبراهيم، بالتال فهي عودة اإىل اأر�ضه، 

انظر، حممد عمارة، الر�شائل التوحيديّة )القاهرة: دار الكتاب العربي، ��97(، اجلزء �.  ���

انظر، اجلاحظ، الر�شائل الكالميّة، )بريوت: دار الهالل(.  ���

، تاريخ اليعقوبّي )بريوت، دون تاريخ(، اجلزء �.
ّ
اأحمد بن اأبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي  ���

ثار الباقية من القرون الالية، حتقيق خليل عمران املن�ضور )بريوت، �000(. اأبو ريحان البريون، الآ  ���

جنيل )بريوت: املكتبة الع�شية، �999(. لهيّة عي�شى ب�رشيح الإ اأبو حامد الغزال، الرد اجلميل لإ  �5�
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ر�ض من خالل قدا�ض��ة ال�ض��هداء الذين �ضقطوا عليها، من هنا مل  ولكّن امل�ض��يحّية نظرت اإىل تلك االأ

 ال بّد من اأن يزول مع عودة 
ّ
لهي ، اإّنا اعتربته نوعًا من العقاب االإ ّ

�ضالمي ت�ضتطع اأن تفهم االنت�ضار االإ

حكام بيزنطية اإىل ر�ضدهم. 

خر، حيث عمل كلُّ طرف على ت�ضجيل  اعتبار احلوار ملتقى لت�ضجيل النقاط واملواقف على االآ

خر، واعتبار نف�ضه منت�شاً. احلوار مع االآ

وىل طرحت بع�ض الق�ضايا،   على مرحلتني؛ يف املرحلة االأ
ّ
 امل�ضيحي

ّ
�ضالمي ولقد تطّور احلوار االإ

، وهي: )اأ( ق�ض��ّية اخلري وال�شرِّ واأ�ض��بابهما؛ )ب( األوهّية امل�ضيح؛ )ج( 
ّ
التي اأثارها يوحّنا الدم�ض��قي

ن الدودة يف اجلرح؛ )ه�( تعميد امل�ضيح. اأّما املرحلة الثانية،  موت عي�ض��ى اأو الثيوتوكو�ض؛ )د( تكوُّ

ب؛  والتي ابتداأت يف القرن التا�ض��ع، ف�ض��ملت املو�ض��وعات التالية: )اأ( األوهّية امل�ضيح وعالقته باالآ

بن وروح القد�ض؛ )ج( م�ض��األة اخلتان؛ )ه�( ذكر حمّمد يف  ب واالأ قانيم الثالثة، االآ )ب( م�ض��األة االأ

 حمّمد �ض��ّلى اهلل عليه واآله 
ّ
مر حقيقي؟ )و( موقف امل�ض��يحّيني من نبّوة النبي ناجي��ل، ه��ل هذا االأ االأ

موات؛ )ح( عّلة عدم اعرتاف امل�ضيحّيني بنبّوة  و�ض��ّلم؛ )ز( �ضلب امل�ض��يح وموته وقيامته من بني االأ

جنيل والتوراة؛ )ي(  م�ضاألة الق�ضاء والقدر؛ )ك( مو�ضوع القراآن؛ )ل( العنف  حمّمد؛ )ط( حتريف االإ

�ضالم بالديانات ال�ضابقة.    �ضالم؛ )ن( عالقة االإ باحّية يف االإ �ضالم؛ )م( مو�ضوع االإ يف االإ

ا اأخ��ذت تتمظهر مبظه��ر الكتابات   البحت، اإنَّ
ّ
ومل تاأخ��ذ هذه النقا�ض��ات �ض��كلها الالهوت��ي

، الذي جلاأ اإليها يف �ضبيل اإعطاء م�ضحة فل�ضفّية لبع�ض املقوالت 
ّ
ة يف اجلانب امل�ضيحي الفل�ضفّية، خا�ضّ

[ الو�ضائل اجلدلّية 
ّ
 ]م�ضيحي

ّ
الدينّية، ففي القرن التا�ضع ا�ضتخدم حبيب بن خدمة اأبي رائطة التكريتي

والرباه��ني املنطقّية املعروفة عند فال�ض��فة اليون��ان مكّيفًا اإيّاها مع متطلرِّب��ات علم الكالم يف ع�شه: 

، وكاأنَّهم كانوا يريدون اأن يوجدوا عن�ش 
���

فكانت له م�ضاهمات يف بحث ق�ضّية التوحيد والتثليث

مًا، وهم يريدون من خالل الفل�ضفة اأن يزدروا تلك  تفا�ضل بعدما بلغت النزعة الكالمّية موقعًا متقدرِّ

النزعة عرب العمل على قطاع متّر�ضوا فيه.

4. الحروب الصليبّية

قبل الدخول يف احلروب ال�ض��ليبّية، ال بد من التوقُّف عند �ضخ�ض��ّية �ض��ارملان، الذي با�ش احلروب 

زت ال�ضعراء على التغّني بها  الدينّية �ضّد امل�ضلمني من اأجل اإخراجهم من اأوروبا، وهذه احلروب حفَّ

�شالم، �ض��من كتاب »النظرات املتبادلة بني امل�ض��يحّيني وامل�ض��لمني« )البلمند: جامعة البلمند،  راج��ع: طارق مرتي، امل�شيحيّون ال�رشقيّون والإ  ���

�997(، ال�ضفحة 89.
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يف امللحمة التاريخية »اأن�ضودة روالن«، والتي ي�ضّور فيها ال�ضاعر الت�ضحيات التي قّدمها �ضارملان من 

�ضالم  ية م�ضّوهة عن االإ مر، يبداأ بتقدمي روؤ اأجل حتقيق املثل العليا، الدين والقتال. ويف خ�ض��ّم هذا االأ

 ليعربرِّ 
ّ
دَب ال�ضعبي  تاه امل�ضلمني االأ

ّ
وروبي ره كديانة هرطوقّية اإباحّية، وهكذا يدخل الكره االأ ُت�ض��ورِّ

روربّية، ي�ض��عى اإىل ا�ض��رتداد كّل ما فتحه العرب، وهو ما تعك�ض��ه خامتة  ع��ن مكنون يف النف�ض االأ

ندل�ضّية وهزمية امل�ضلمني هناك. »اأن�ضودة روالن« من �ضقوط مدينة �شق�ضطة االأ

ّ اإىل 
وروبي وروبّية، متظهرت من خالل تدفُّ��ق العنف االأ ي��ة التي اأطلقتها العقلّي��ة االأ وه��ذه الروؤ

خر عنوان املرحلة،  ال�شق، و�ض��ّكلت احلروب ال�ض��ليبّية نقطة الذروة، حيث مّثلت القطيعة مع االآ

�ض��الم. يقول  وروبّيون من ما اأ�ض��اعه بع�ض امل�ض��يحّيني امل�شقّيني من �ض��ورة �ض��لبّية لالإ فانطل��ق االأ

جوراف�ضكي،

�شالم ت�شّكلت ما بني القرنني الثاين ع�رش والرابع ع�رش للميالد، فاإنّنا  وروبيّة لالإ واإذا كن��ا نتّفق على واقعة اأّن الت�ش��ّورات الأ

يجب اأن ن�شري اإىل حقيقة اأّن هذه الت�شّورات تكّونت يف كثري من جوانبها وخطوطها الكرى على خلفيّة التف�شري امل�شيحّي ال�رشقّي 

�شالمية)�� كارتكاٍز ل�شّن احلمالت ال�شليبيّة.  للعقيدة الإ

يقول البابا اأوربانو�ض، 

ي��ا �شعب الفرجنة! �شعب اهلل املحبوب املختار!... لقد جاءت من تخوم فل�شطني، ومن مدينة الق�شطنطينيّة، اأنباء حمزنة تعلن 

اأّن جن�ش��اً لعين��اً اأبع��د ما يكون عن اهلل، قد طغى وبغى يف تل��ك البالد، بالد امل�شيحينّي، وخّربها با ن���رشه فيها من اأعمال ال�شلب 

خر بعد اأن عّذبوهم اأ�شنع التعذيب. وهم يهدمون املذابح يف  �رشى اإىل بالدهم وقتلوا بع�شهم الآ واحلرائ��ق؛ ولق��د �شاقوا بع�ص الأ

ن اأمم جن�شة،  تَكم �رشيح امل�شيح املقد�ص ربّنا ومنقذنا، ال�رشيح الذي متتلكه الآ الكنائ���ص، بعد اأن يدنّ�شوها برج�شهم، ... فليُِر همَّ

ماكن املقّد�شة التي لُّوثت)��.  وغريه من الأ

وروبّية اإىل امل�ضلمني.   �ضافة اإىل ما اأثارته عقلّية ال�ضعراء من مالحم �ضّوهت النظرة االأ هذا باالإ

 للدخول 
ّ
وهذه الدعوة، واإن كانت حتمل يف طّياتها اأمراً تعبوّيًا يهدف اإىل اإثارة حما�ض امل�ضيحي

اإىل املعركة �ضّد امل�ضلمني، ولكنَّها ما كانت لتجد �ضدى لها، لو مل تكن قد ُعّززت ب�ضورة نطّية عن 

�ضالم بالن�ضبة لهم كان حركة �ضيطانّية. يقول راهب دومينياكاّن،  �ض��الم تظهره كديانة وثنّية. فاالإ االإ

معا�ش لدانتي، زار بغداد وعاد اإىل اأوروبا بحكاية خرافّية جاء فيها، 

ب��ا اأنّ��ه مل تكن لل�شيطان قدرات ذاتيّة كافية لوقف  انت�ش��ار امل�شيحيّة يف ال�رشق اخرتع كتاباً، ميثّل حلقة و�شطى بني العهدين 

ميخائيل زابوروف، ال�شليبيّون يف ال�رشق )مو�ضكو: دار التقدم، ��98(، ال�ضفحة 70.  ���

امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحات ��-��.  ���
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جل هذه الغاية ال�رشّيرة و�شيطاً من طبيعة ال�شيطان ذاته. اأّما الكتاب فهو القراآن، بينما الو�شيط هو  الق��دمي واجلدي��د، وا�شتخدم لأ

النبّي...الذي يج�ّشد دور امل�شيح الدّجال)��. 

مر مل ت�ض��تاأثر به  ّول، وهذا االأ �ض��الم، فهي اعتربته عدّوها االأ فامل�ض��يحّية الغربّية مل تكن رحيمة مع االإ

ية، وهذا ما يعك�ض��ه راأي  �ض��الحّية حملت بذور هذه الروؤ كني�ض��ة دون اأخرى، فحّتى الكنائ�ض االإ

�ضالم ينبغي اأن يواَجه ع�ضكرّيًا، وال جدوى من حماولة اإنقاذ اأرواح  الالهوتّيني الذين اعتربوا »اأّن االإ

.
���

الهالكني من اأتباعه عن طريق التب�ضري«

مور التالية:   اأثناء احلروب ال�ضليبّية االأ
ّ
 امل�ضيحي

ّ
�ضالمي ويالحظ الباحث يف مو�ضوع احلوار االإ

�ضالم هرطقة م�ضيحّية. اأ-  االإ

�ضالم دين �ضهواّن. ب - االإ

�ضالم ديانة عنف.  ج - االإ

 .
ّ
د - حمّمد لي�ض بنبي

�ضالم،  يذكر اأخرياً، اأّن احلروب ال�ض��ليبية، تركت اأثراً على الكني�ض��ة، فدفعتها للتفكر بطبيعة االإ

�ض��الم ع�ض��كريًّا، اإىل  وهذا ما دفع ثالثًة من كبار الالهوتّيني الغربّيني، من موقع الياأ�ض من �شب االإ

الء يوحنا ال�ضيجويّف، الذي جاهد  . وكان اأول هوؤ
ّ
�ضالمي التفكري يف طريقة �ضلمّية ال�ضتيعاب املّد االإ

 ،
ّ
 م�ض��يحي

ّ
متر اإ�ض��المي طوياًل لرتجمة القراآن الكرمي ثانيًة عام ��55م اإىل الالتينّية، متهيداً لعقد موؤ

�ض��الم جيداً العتناق الدين ال�ض��حيح، اأي  �ض��امل يدعو فيه الالهوتّي��ني الكاثوليك الذين عرفوا االإ

الء نيقوال�ض فون كي�ض، الذي ا�ض��تجاب لنداء يوحّنا �ض��ديقه، فكتب  الكاثوليكّي��ة. وكان ثان هوؤ

��لة، اإر�ضاداً للكهنة امل�ضيحّيني يف جدلهم  ّلفًا �ض��خمًا در�ض فيه الن�ّض القراآن درا�ضة داخلّية مف�ضّ موؤ

مع امل�ض��لمني. اأّما ثالثهم فكان اإينيا�ض �ض��لفيو�ض، الذي �ض��ار بابا بعد ذلك با�ضم بيو�ض الثان، فقد 

ا�ض��تجاب لنداء يوحّنا اأي�ض��ًا بار�ضال ر�ضالة ب�ضو�ضة اإىل ال�ض��لطان حمّمد الفاحت يدعوه فيها اإىل اعتناق 

.
���

امل�ضيحّية مقابل ال�ضيادة على العامل

مر عبارة عن  �ض��الم وامل�ض��يحّية مل يعرفا نقطة التق��اء، وكاأّن االأ  قد يوحي الكالم ال�ض��ابق اأّن االإ

ح��رب دائمة ب��ني منظومتني من عوامل خمتلفة، فهن��اك العديد من املواقف التي تّت�ض��م ببع�ض املرونة 

 للثقافة والفنون، ��99(، �ضل�ضلة عامل املعرفة، 
ّ
�شالم وامل�شيحيّة، تعريب خلف اجلراد )الكويت: املجل�ض الوطني األيك�ض��ي جوراف�ض��كي، الإ  ���

العدد ��5، ال�ضفحة �7.

، ��98(، ال�ضفحتان ��-�7.
ّ
ناء العربي �شالم يف اأوروبا يف الع�شور الو�شطى )بريوت: معهد االإ ريت�ضارد �ضوذرن، �شورة الإ  ���

وىل. طارق من�ضور، امل�شلمون يف الفكر امل�شيحّي الع�رش الو�شيط  )القاهرة: م�ش العربّية للن�ش والتوزيع،  �008(،  الطبعة االأ  ���
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واأبرزه��ا ما جاء عن اأ�ض��حاب النزع��ة الروحّية يف الطرفني، فهناك موقف فبي��ار اأبيالر )�078-

« اأن يكون امل�ض��يحي وح��ده مهّياأً للخال�ض، 
ّ
لَّفه »الالهوت امل�ض��يحي ����( الذي رف�ض يف موؤ

، واأر�ضل البطريرك فوتيو�ض 
���

وو�ضف هذا االعتقاد باأّنه مناف للعقل، فاهلل، عنده، يحّب جميع الب�ش

ر�ض��الة اإىل اخلليفة املقتدر يحّدثه عن كيفّية التقاء اخل�ض��ال احل�ضنة بني النا�ض، يقول، »اإّن الثبات يف 

ن�ضانّية وغريها من اخل�ضال التي تزيّن الطبيعة الب�شيّة تثري عند الذين يحّبون اخلري  العقل وال�ضلوك واالإ

. وهذه املقاربة جندها عند 
���

ميان بينهم« حّبًا نحو الذين لهم اخل�ضال نف�ضها، رغم االختالف يف االإ

غريغوريو�ض باالما�ض الذي، واإن تناظر مع امل�ض��لمني يف اإحدى ر�ض��ائله الَرَعويّة، حر�ض على اإبقاء 

�ض��الم عن امل�ض��يح   ملا يقول االإ
ّ
يجابي الب��اب مفتوح��ًا اأمام التالقي وذلك من خالل اإبرازه الوجه االإ

لهّية من حيث تاأكيده على  �ض��الم يف املقا�ض��د االإ وامل�ض��يحّية. كما جند عنده اإ�ض��ارات اإىل منزلة االإ

 .
���

الوحدانّية �ضد الوثنّية وعلى نحو يفوق ما جاء يف احلكمة اليونانّية

كما اأّن البابا غريغوريو�ض ال�ض��ابع )��07-����(، ع��ّزز العالقة بينه وبني ملك موريتانيا، 

خرى مثااًل على حمّبة اهلل،  مم االأ ووّجه اإليه ر�ضالة يقول فيها: »يجب علينا، نحن واأنتم، اأن نعطي لالأ

زمنة كّلها و�ضّيد  من ونعرتف باإله واحد ولو بطرق خمتلفة، ون�ضّبحه ونعبده كّل يوم كخالق االأ ّننا نوؤ الأ

 .
���

هذا العامل«

5. سقوط القسطنطينّية والمسيحّية المشرقّية 

اأحدث �ضقوط الق�ضطنطينّية واحلروب ال�ضليبّية هّزة عنيفة يف امل�ضيحّية امل�شّقية، مّما دفعها اإىل تكوين 

��ة املندجمة مبجتمعاتها، ففي ال�ض��نة التي �ض��قطت فيها، كتب جورج الرتيبيزوندّي اإىل  هويّتها اخلا�ضّ

 ي�ضرتك فيه اأهل ال�شق كّله، 
ّ
- م�ضيحي

ّ
ال�ض��لطان حمّمد الثان يقرتح عليه اأن يدعو اإىل جممع اإ�ض��المي

ويهدف بالنهاية اإىل وحدة اجلن�ض الب�شّي حتت راية اإميان واحد. وتتاأ�ّض���ض هذه الدعوة على اأّن اهلل 

اأعطى الق�ض��طنطينّية لل�ضلطان ال�ضاّب لكي يحّقق هذه الر�ض��الة النبيلة. واأّما ال�ضبيل اإليها فهو اإن�ضاء 

 »تطّعم« ال�ضجرة ذات اجلذور العميقة، 
ّ
امرباطورّية �شقّية عظيمة حيث القّوة الفتّية لل�ضعب الرتكي

 .
�5�

اأي احل�ضارة البيزنطّية امل�ضيحّية 

�ضا�ضّيات  وامل�ضيحّية امل�شقّية، عملت على الربهنة على اأّن امل�ضلمني وامل�ضيحّيني على اّتفاق يف االأ

�شالم بعيون م�شيحيّة )بريوت: الدار العربّية للعلوم، ��00(، ال�ضفحة �08. لطفي احلداد، الإ  ���

طارق مرتي، امل�شيحيّون ال�رشقيّون...، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة �9.  ���

امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة �9.  ���

�شالم بعيون م�شيحيّة، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة �09. لطفي احلداد، الإ  ���

طارق مرتي، امل�شيحيّون ال�رشقيّون...، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 97.  �5�
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خر، مع احلفاظ على امل�ض��يحّية كجذر  واأّن اخلالف��ات يف معظمه��ا ت��رّد اإىل عدم االنفتاح عل��ى االآ

د عليه جورج اأمريوتزا�ض.  كرِّ �ضالم، وهو ما يوؤ ح�ضارّي ي�ضتطيع اأن ي�ضتوعب االإ

مر  وكّلما كانت تتعاي�ض امل�ضيحّية امل�شقّية يف بيئتها، كانت تذهب باّتاه تثبيت بعدها، وهذا االأ

جعلها تاأخذ مواقف معادية للالتني والكني�ضة الغربّية. 

الخاتمة
 املنده�ض من واقعه كان عليه 

ّ
وىل من حوار الده�ض��ة والغربة، فامل�ض��يحي وهكذا، انتهت املرحلة االأ

خر ب�ض��ورة  خر والقبول به مرغمًا، فعرّب عن هواج�ض��ه وقلقه، وا�ض��تح�ش االآ العي�ض يف غربة مع االآ

مريب��ة حّولت��ه اإىل وح�ض يريد االنق�ض��ا�ض عليه، وهذا الت�ض��ّور نقله اإىل خارج ح��دود الذات اإىل 

ال ومنفى  خر، الذي ا�ض��تخدمه ليربرِّر حروبه، التي اأيقظت امل�ضلم واأده�ضته ونقلته اإىل غربة ال�ضوؤ االآ

القلق. 




