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حتمّيُة الِحواِر َّـ َعْصِر الَعْوَِّـِة

تمهيد: الِحواُر بَ حضارٍة وأْخرى َضرورٌة ُقصَوى من َضروراِت الَحياِة تقَتضي معِرَفَة اآلَخِر َّـ ُجزئّياِت 

َثقافِتِه حّتى َيســـتْوِعَب اُِّـحاِوُر جْوَهَر َحضارِة اآلَخِر، ذلَك أّن الّتفاُعَل اإلنســـاِنّي َمْســـؤولّيُة الَجميِع ُدَوًال 

وُمؤّسسات وأْفراًدا.

َتقّلصِت اِّـســـافاُت بْين األَمم والّشـــُعوِب وأْضَحِت الَعالقاُت 
بَ األَنا واآلَخِر َعالَقاٍت يومّيًة َوشـــيجًة ُتمّهد ِّـزيٍد من الّتَعاُرِف 
وتَبـــادِل اَِّـصاِلِح والعمِل اِّـْشـــِك. َولذِلَك َال َمجـــاَل لالْنزواِء َّـ 
َهذا الَعاَلِم اِّـفُتوحِِ َعَلى ِمصَراعْيِه ألّن األْضواَء الَكاِشـــفَة أْضَحْت 
َتَتَســـّلُل إُّـ ُكلِّ الّزَواَيا َواألْرَكاِن َّـ أْقَصى أْنَحاِء اِّـْعُمورِة. إّنُه إَذْن 
خَياٌر َحْتمّي َال َبديَل عْنُه وَتزَداُد َحْتِمّيُتُه َتأّكًدا لألْسباب الّتالَية: 

أّوًال ِّـا َتْشـــَهُده اِّـْجتَمعاُت الَبشـــرّيُة مْن َتنّوٍع َوَتعّدٍد َّـ الّثقاَفاِت أْفَرزُه َواِقُعها 
عْبـــَر أْحَقاٍب ُمتَتاليٍة مَن الّتاريخ َوَّـ َمناطَق مختلفة من العاَلِم وع أُطٍر َحَضاريٍَّة 
َعـــٍة. َفال ُيْمكُن الَحديُث إذْن عْن ِوْحَدانّيـــٍة َثقافيٍَّة كما َيَرى أْعداُء  دٍة وُمَتنوِّ ُمَتَعـــدِّ
الِحـــواِر َوال َعْن َتفاُضـــٍل بَ الّثَقاَفاِت بَقدِر َما َيتعّيُن الّنَظـــُر إُّـ َما َّـ الّتَعّدِد من 

َتكاُمٍل بْيَن أْجزاِء الّتْجربِة الّثَقافّيِة اإلْنسانّيِة... 
َوثانًيا: ِلَما َذكْرناُه مْن أّن َطبيَعَة اِّـْرَحلِة الّراهَنِة اّلِتي َيعيُشها الَعالُم َتْسَتْوجُبُه 
وَتقَتِضيِه والســـّيَما بْعد قَيـــاِم الّثْوَرَتْيِن الّتكُنولوجّيِة واالتِّصالّيـــِة واْرتَفاِع الُحُدوِد 
ّياِت  اّلتـــي َكانْت َتْفِرُضها األيدُيوُلوِجّيات والّسياَســـات، واْنفَتاُح اآلفـــاِق أَماَم الُحرِّ

وَتأّكِد الَحاجِة إُّـ َعْوِّـِة االْقِتصاِد...
وَثالًثا: ألّن الِحواَر الَحقيقّي بْين األَمِم والّشـــُعوِب َال َيْكَتسي أْبعاَدُه الَكاِملَة إّال 
ناِت َشـــْخصّيتِه  َعْبَر اِّـْعطى الّثَقاَّـِّ ألّن َثقاَفَة َشـــعٍب َما، هَي اِّـمثِّلة لُهوّيتِه َوِّـكوِّ
وألْســـلوِب َتْفكِه ولَتقاِليدِه وأْعراِفِه ولنْظَرتِه إُّـ الوُجوِد. وُيعتَبُر الّتَعّرُف على كلِّ 
ي الّسُبِل اِّـالِئمِة للّتَفاُعل والّتَعاُمِل  ذلَك خْيَر ُمنَطلٍق لَتَفّهِمِه وَتْقديِر أْوَضاعِه وَتَوخِّ
ياســـّية  مَعـــُه. ونْحـــُن وإْن كّنا َال نْنِفي ِقيـــاَم الِحواِر ِضْمَن أُطٍر أخَرى َكاألُطِر السِّ

واإلْعالمّيِة إّال أّنَها تْبَقى مْهَما اّتَسَع ِنطاُقها ضيِّقًة... 

َوشيجًة:
ُمتشابكة، 
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َعْبَر والِحواِر َراِع الصِّ مَن بأْطواٍر َمّرْت َقْد الّثَقاَفات بأّن َعّلَمَنا الّتاِريَخ ألّن وَرابًعا:
اّلِتي راَعاِت الصِّ َتْجِن من َلْم أّنَها الّتَجارِب تْلك ِخالِل مْن واّتَضَح اِّـَتعاِقبِة األْزمَنِة
بَمكاســـَب َوالِحواُر الّتَفاُعُل عاَد علْيها والّدَماِر، بْينَما ِســـَوى اَِّـوِت ِغماَرها َخاَضْت
َيشَهُد َكثٌة ذلَك َعَلى واألْمثلُة ِنتاجَها عْبر الّتاريِخ وأزهَر ثَمارَها أْينعْت إذ مْوُفوَرٍة

اِّـخَتلَفِة. الَحضاراِت َتاريُخ َعلْيها
الّتَخاُطِب إُّـ َمَضى وْقٍت أيِّ مْن أْكثَر ِفيه َنْحتاُج اّلذي َحاضُرنا ُهَو ُهَنا َيُهّمَنا وَما
ْلِم السِّ إُّـ الَحاجِة أَشـــدِّ َّـ إّنَنا الُحروِب. َّـ إُّـ الّتَراُشـــِق فيِه َنْحتاُج بالَكِلماِت وال
ِسَوى إُّـ ذلَك َســـبيٍل ِمْن وأْمنُه َوَما واْســـتْقراَرُه الَعالِم َتَواُزَن َتْحفُظ الَعاِّـّيِة اّلتي

الِحواِر. بَمْبدِإ االْلِتزاِم
42 ص ،2006/171 عدد الّثقافّية الحياة عامر، بن توفيق
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الّتوني حلمي ريشة ،2006 الكويت ،1 ط. ،65 عدد العربّي كتاب عن

إّياُه. معّلًال لّلوحة اقْح عنوانا
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أعـــالم:

مواليـــِد 27 جانفي 1946 بالقلعة  تعليم عال من عامر - أســـتاذ بن توفيق اِّـؤّلـــف:
اإلسالمّية العربّية الحضارة َّـ دولة دكتوراه شهادة محرز على سوســـة)، (والية الكى
والّتصّوف»، الّزهد «دراســـات َّـ أهّم مؤّلفاته مـــن اإلســـالمّية، الحضارة َّـ حول الّرّق
العلوم ب الّدين أصـــول و«منزلة للهجرة» الّســـادس القرن إُّـ «الّتصّوف اإلســـالمّي
بمجالت منشـــورة اِّـعاصر الفكر العربّي الّدينّي وَّـ الفكر َّـ وله مقـــاالت الّشـــرعّية»،

مختلفة. علمّية

مصطلحات:

معاي ومقّومات  عن لنفسها تبحث األوُّـ تشّكلها مراحل َّـ ما زالت «العوِّـة العوِّـة:
شاملة إنســـانّية قيم إُّـ عليها تقوم اّلتي الجديدة االقتصادّية الّليالّية شـــروط تحّول
تجارّية اقتصادّية وخيارات ثابتة قوان من االنطالق يراد جديدة... كإيديولوجيا ترّسخها
مســـتقبل تصّور َّـ أي االنطالق ومكان، زمان لكّل مثاال صالحا واعتبارها األســـاس َّـ
االنجلوسكسونّي األنموذج من واحدة، جاهزة مستوحاة مسّلمات من البشـــرّية وتطّور
بشعوب واجتماعّيا وسياسّيا اقتصادّيا الحاّفة والّظروف واِّـعطيات الّسياق اختالف رغم

وبلدانه». العالم
1999 ص 20 األردن والّنشر، للّدراسات العربّية اِّـؤّسسة ،1 ط. العوِّـة والّثقافة، عثمان، بن حاتم

تعريفات

األدبّية اِّـقاربة أّن إّال حضارّي، ذاته األدبّي الّنّص وإّن هو حضارّي، نّص كّل إّن
تستطلع والّثانية جوهرا، الّنّص أدبّية إُّـ األوُّـ تسعى إذ كاِّـقاربة الحضارّية، ليست

مخصوص. إطار اإلنسانّي َّـ تحيل على الواقع بوصفها فيه األفكار مواطن
اِّـواّد تداخل أبرزها من العراقيل من بجملة الحضارّي الّنّص تحديد ويصطدم
حضارّي لنّص وجود أّنه ال ومنها وجغرافيا... وتاريخ وكالم وتصّوف وفقه تفس من
مختلفة، ولحقـــول علمّية ِّـعارف جامع فالحضـــارة اِّـاهية. الجنس أو من حيـــث
الحضارّي الجانب على يحيل قد االختصاص... فالّنّص األدبّي تنفي الجمع وصفة
اِّـعطيات من يخلو ال ولكّنه بالّسياســـة، يتمّخض اّلذي الّتاريخّي الّنّص وكذلك

الّنّص. بمشاغل دارس بل نّص بهوّية تقن ال فاِّـسألة الحضارّية...
1992 بمنوبة اآلداب كلية الّنّص» منشورات اِّـعنى وتأويل «صناعة الحضاري»، النص مع التعامل كمال عمران، «َّـ

الحضارّي: الّنّص
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مداركّلعنصر. البناءوحّدْد تتّبْعمسارهذا 1-تأّسسالّنّصعلىتعديددواعيالحوار:

الّنتيجة:  إُّـ اِّـعطى من لالنتقال الحجاجّيـــة الّتفســـ والّروابط أدوات 2 - توّزعت

توضيح ضرورة الحوار. دورها َّـ ذلك وبّيْن على أمثلة استخرْج

ب األمم؟ الّتحاور إُّـ تعليل الّدعوة اإلطناب َّـ بم تفّسر - 3

اذكْر  اِّـتنّوعة: أُطره وحّدد تحقيقه وصّرح بوســـائل الحوار، عوائق إُّـ ِّّـح الكاتب - 4

عنصر. لكّل مظهرْين

الحوار»؟ اِّـؤّلف بـ«أعداء يقصد من - 5

َّـ ترى فهل العاِّـّية: َّـ مواصلة بحوثهم بالجامعات ببالدنا عديد الّدارســـ يرغب
الحضارّي؟ الحوار ِّـسالك تدعيما الّظاهرة هذه

َألّن / إَذْن

ُكلِّ  إُّـ الكاِشـــفَة أضحْت تتســـّلُل العاَلِم ألّن األْضواَء هذا َّـ مجـــاَل لالنِزواِء ال - 1
عنُه. بديَل َال حتمّي خياٌر إذْن إّنُه الّزوايا...

.جملت ب للّربط حجاجّيا ويســـتعمل يفيد الّســـبب ألجله ِصَلُتها: مفعول + ألّن
الّذات. على واالنكماش نفي االنزواء يحّتم زوايا الحياة كّل إُّـ األضواء فتسّلل

الّنتيجة إُّـ اِّـعطى من العبور تضمن األوُّـ، الجملـــة مضمون َّـ ورد ألّن: تعّلـــل ما
حتمّية أطروحته منطقّيا بناء مبنّي والّنّص كّله منطقّيـــة؛ عالقة على الجملة وتضفي

ألّن...» «ألّن... لألسباب الّتالية: متنّوعة بحجج الكاتب عليها يهن الحوار

استلزام. بعالقة بعدها بما سبق ما تربط أي الّلزومّي تفيد االستنتاج إذْن:

. الِجدِّ َّـ عمرَك فْلتْغتنْم مْنحوٌت   إذْن إّن الحياَة جْهٌد وكْسٌب
فلتْحِمُه.             إّنُه أستاُذَك                      إذْن

                 معطى                                         نتيجة

لغوّية نافذة

الّتفك
وإبداء الّرأي

الفهم
والّتحليل
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االْشِتقاقّي الّتْوليُد عوَلمة:

َعْوَلَم، َهْيَكَل... فعل من اسم: استنباط َفْعَلَل 
سْعَوَد، جْزَأَر، َتْوَنَس... لْبَنَن، َبْلَقَن، بلد: اسم من فعل   استنباط

َشْكَلَن، َعْقَلَن... فعل من اسم: استنباط َفْعَلَن 

الّتوليد االصطالحّي آليات وبفضل االشـــتقاقّية لغتهم بفضل طاقة العرب - فاهتداء
من العرب بطواعّية لســـان يشـــهد عاليا لغوّيا امتيازا يعّد العوِّـة مصطلح - إُّـ لديهم
اشـــتقاقّي مصدر وهو الحدث صيغة على يدّل كلفظ العوِّـة الّشـــكلّي... حيـــث الّصوغ

َعْوَِّـًة. ُيَعْوِلُم َعْوَلَم مستحدث: لفعل
واِّـقاصد» اِّـصطلح ب «العوِّـة اِّـسّدي، الّسالم عبد مقال ُانظر الّتوّسع [ِّـزيد

تونس]. اهللا، عبد بن مؤّسسات العرب، أّيها الّتاريخ اّتقوا كتاب ضمن

إغناء

.................................. إلْيَك.    إذْن إّن َزميَلَك َّـ أشدِّ الحاَجِة
.................................. إذْن جاُرَك إنساٌن ُمَهّذُب األخالِق.   

فاٍن إنساٍن كّل
................................... إذْن ُسقراط إنساٌن                                 

1

غه 2 اإلنسان عن تمّيز تؤّكد نبيلة وأبعاده يمّثل رسالة معانيه بكّل الحوار كان  إذا
اإلنســـان فإّن مّيزُه، وبها اهللا وهبها له وهي ســـمات وتواصال، ولغة عقال الكائنات من

من الكائنات. ولغه له وتسخها وتفعيلها الهبة على هذه الحفاظ إُّـ مدعّو
أعداد عددهم فاق قتلى إليه من تؤّدي اِّـعاصر وما عاِّـنا اّلتي يعرفهـــا الحروب لكـــّن
تمّثل البســـيطة أصبحت على الحياة بـــكّل على الفتك أوشـــك دمار الكـــوارث، ومـــن
اِّـتقّدمة وبالوسائل بالتكنولوجّيات الحديثة اِّـســـّلحة اإلنســـانّية جب َّـ عار وصمة
ذاتها بإفناء مهّددة وغدا اليوم باتت اإلنسانّية لالّتصال والّتواصل. يبدو أّن واِّـســـتحدثة
إُّـ اِّـدعّوة الفاعلة الحضارّية األطراف قبل من وخصوًصـــا فيها، العناصر بعض قبل مـــن
فاســـتمرار اِّـجاعات الكامنة... اكال تحريض عن والّتوّقف التوّترات إذكاء عن الكّف
االقتصادّي والّظلم للحْيف نتيجة هـــو إّنما والبطالة والفقر الفّتاكة واألمراض واألوبئـــة
وَّـ فيها. االجتماعّية الفئات عديد وعلى العالِم شعوب عديد على اِّـسّلط واالجتماعّي
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مركزّي] هوائّي [القط وغربا. الّشعوب شرقا بحضارات َّـ الّتعريف الحديثة وسائل االّتصال ساهمت

واِّـعلومات والخات واِّـعارف الّثروات يملكون من ب الّتفاوت نتيجة كب حيف ذلك
ال ينتجون. ومن ينتجون من ب يملكون، وب من ال

الهّوات ردم مفقـــودة وإُّـ عدالة إُّـ تحقيق محتاجـــة الوضع، هـــذا أمام فاإلنســـانّية
الّشـــعوب ب العدالة بتحقيق إّال يتحّقق ذلك الغذائّيـــة والّثقافّية والّتكنولوجّية. ولن

عادال. توزيعا اِّـعارف توزيع األرض وَّـ ثروات َّـ اقتسام واألمم
25 ص ،2006/ 171 الّثقافّية» عدد «الحياة بوطالب، محمد نجيب


