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 س ي ـ نـم الكـليـفي التع إدراجهان و ـن األديـيـوار بـالح

 
 ريف . ـعـت - 1 

 

 أ ( الحوار : 

 

هذا يأتي من اليونانية :  و  dialogusمية امللكية األسبانية هكذا : من اللغة الالتينية : يهذا املصطلح ُمعرَّف في قاموس األكاد 

   

 .  مشاعرهم ون بالتبادل عن أفكارهم أو  بر ـع  بين شخصين أو أكثر ، يُ  محادثة] م .[ - 1

ـمثـر ، يُ ـعـ] م .[ نوع من العمل األدبي ، نثر أو ش - 2
َّ
 ل فيه حوار أو جدال بين شخصين أو أكثر . ـ

 اق . ـفـتاأو مفاوضات للوصول إلى   شاـق ـن ] م .[  - 3

 

يوحيان بتبادل لألفكار أو األحكام أو األراء من خالل   ني خر ن ال يفإن املعـني -ملعنى الثاني  باستـثناء ا -من الواضح إذ ًا أنه  

ر عنها من  ـ) لوجوس ( التي ُيعلمة ـالكقاق هذا املصطلح يحدثنا عن ـشتافاق . وبالفعل فإن أصل ـتاالكلمات ، بهدف الوصول إلى  بَّ

كلمة باملفهوم النحوي بل تعني " كلمة ذات  باليونانية ال تعـطي فقط معنى  'لوجوس'. إذ أن   ( dia )ما   " واسطة "خالل ش يء ما ، أو 

اصود ـمضمون " ، ذات فكرة . املق  َ حين يحدث  و لمة . ـرون ما نريده من خالل هذه الكـخم ال ـح ش يء مفهوم وأن يفهـوضيـهو تإذ ً

ا أيًضا ـناعاقلة فإنه يستـلزم بالضرورة هذا بين مخلوقات 
ً
. ولذلك فإن  املشاعر من خالل نفـتاًحا افـتاًحا نحو الخر متـضمنـ

 ليم الكنس ي ذلك املضمون بطريقة ملموسة . ـقبل التعـستاواسًعا جًدا . سنرى كيف ون ـاملضمون الفعـلي للمصطلح يك

 

 ب ( الحوار في التعليم الكنس ي :

 

ىُيعط الحوارعن مفهوم  لتعليم الكنس ي يظهر فيه شرٌح واف  أول إعالن رسمي مهم في ا 
 
 " ه كنيست" ة امـفي الرسالة الع ـ

Ecclesiam Suam  ) مع ـن في املجـيـركـاء املشتـزعت على البوُ  و   1964للبابا بولس السادس التي صدرت في السادس من أغسطس ) آب

طريقة  ب -فهم  ـننا نـإدث عن الحوار فـوم عندما نتحـننا اليأيث  ـمن سبتمبر ) أيلول ( . فلننتبه : حعشر امس ـاني في الخـاني الثـالفاتيك

  -رضها بولس السادس ـكتلك التي ع -مة ازنة والتـاملت  ةما الرؤيـبين ، ان ـن األديـوار بيـأن املقصود من ذلك هو الح  -حصرية تقريًبا 

 ت
ُ
  " ه كنيست " وبالفعل ، فإن الرسالة العامة  . من الحوار بين الكنيسة والعالم  قطـًدا فـواحظهًرا ـمن األديان يمثل ـرينا أن الحوار بيـ

Ecclesiam Suam ة يـير املسيحـان غـنيسة باألديـالقات الكـع"  ت البيانـقـسب" Nostra Aetate   ) التي تتحدث عن الحرية الدينية (

ل موضوع  ـه قبـل الدخول في تـفاصيـبعدها بعام . أي أن صدرااللذين   Ad Gentes  " " نـشاط الكـنيسة اإلرسالي وسبقـت كـذلك القـرار

ا ماذا يقـفإن التعليم الكنس ي كان قد حدد مسبق، الدينية والعالقة مع غير املسيحين رية  ـالح
ً
 صد بالحوار . ــ

 

، فإنه توجد ثالث نقاط يمكن أن نلخص بها مفهوم بولس   Llaria Morali 1حسب رأي املتخصصة الدكتورة ياريا مورالي   

 العامة السابق ذكرها : السادس عن التعليم الكنس ي فيما يختص بالحوار في الرسالة  

 

. فاملؤمن  التفكـير حول وعي الكنيسة يعتـقد البابا بـولس السادس أن التـفكـير املخـتص بالحـوار ينبـغي أن يسبـقه   (1

بة من خالل النعمة يعني  تسـرامة املكـهذه الك أن نسيان  قبلها في املعمودية . إذست ايجب أن يكون لديه وعي عن الدعوة التي  

 
شـِر رأيها في مجلة الخدمة اإلخبارية متخصصة في الهوت النعمة ، وأستاذة مسؤولة عن الالهوت  - 1

ُ
،  Zenitالعقائدي في كلية الالهوت التابعة للجامعة الحبرية الجريجوريانة . نـ

 .  12/1/2005باللغة األسبانية ، الصادرة في 
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ع كذلك  ـختالف ينبذا اال ـهو ؛ "  "  شري ـميقة عن املحيط البـ نيسة بطريقة عـ) " تتميز الك خاصةال  الهويةدراك حول  فقدان اإل 

"   صحى في العماد املقدس قبل أي ش يء آخر ... " ؛ـر الفـسـصال بالـتنا بواسطة االـيـصل فـر الذي يحـريـنتيجة للتبـع وكـمن الواق

...   -اب ـعجرة باإل ـريدة والجديـ الف -ذه ـبطريقة الحياة هسيحي اليوم هذا الوعي الدائم فيما يختص سب أن يكون لدى املاـمن املن

 "2  . ) 

هو   -وبالتالي الحوار بين األديان أيًضا  -في املقام الثاني : إن النموذج املثالي للحوار الذي تقيمه الكنيسة مع العالم  (2

الذي أقامه هللا مع البشرية في املسيح ) فالديانة نفسها من حيث    ) حوار الخالص ( أي  "el colloquium salutis"ما يطلق عليه 

( . يجب أن تستلهم الكنيسة من هذا املثال في   احوارً هذا  ثنين يتحدثان وبالتالي ُيعد  اود ترض وجف، ت باهللعالقة اإلنسان كونها 

 بها من العالم . تقر  

ط ـوار هي بالضبـة حـلمـكـ: ف عمل إرسالي وإلىاية رسولية ـرعم إلى ـرجـب أن يتـمام يجـتـذا اإلهـث : هـالـام الثـقـفي امل (3

ة املحبة الداخلية التي تـطلقـم الذي يـساال  ع 
 
فـ ب  ـية : " إن الواجـبة خارجـطية محـصير عـنزع إلى أن تـه بولس السادس على د 

م من امل
َّ
لـ س 

 
تـ
ُ
إذ ًا وتلمذوا    ، وكما نعلم جيًدا فإن : اذهبوا اإلعالنديم وهو  ـقـوالتالنشر   ح هوـسيـاملواكب منذ نشأته للتراث امل

سم الشائع  فعة الداخلية للمحبة اال ق على الدَّ ح لرسله . ونحن سنطلـة من املسيـيـم وصـظـ( ، هي أع 28/19م ) متى ـجميع األم

ظم  ـبر األعـ د أن الحـجـنو  .   نس ي ـليم الكـل التعـب  ـًيا ، من قِ ـاريخـتريف لكلمة " حوار " ـذا هو أول تعـ. وه 3"   الحوارو ـوم أال وهـالي

لتباس فيما يختص بالعالقة الوطيدة  ان أن يوجد  ـمكـالي . اليـر اإلرسـلق باألمـعـ( املت 28/19ع متى )  ـرجـد مـبعاشرة ـمب دمهـيق

ابما الخر ـض أحدهـومان ال يرفـاملفه  نهذا و وار والرسالة . ـن الحـبي
ً
  ، ي الحوارأنجد أن املفهوم األول ،   أكثر من ذلكبل  ،  تاتـ

 هو أحد أشكال الرسالة . 

 

  ين سنة   .ـقد بدأت في التواجد منذ حوالي أربع لحوارعقيدة لة أن ثمة ـيقـقـد بالحـقـتـي أعنـ" إن :لة ًـائـق (Morali)ورالي ـد مـؤكـت

ريف الخاص بالحوار  ـة للتعـقة وواضحـيـيم الكنس ي الذي يضع بدوره حدوًدا دقوم تعليم يحتوي على توجيهات التعلـدة بمفهـقيـع

لف عن رؤية من أدخلوها في املفردات الكنسية ـننا نواجه خطورة الوقوع في رؤية متعلقة بالحوار تختإوبممارسته . إذا نسينا هذا ف

 ". 

 

لى  ـن عـعيـلوك يتـسـدة ثالثة للـدث عن قاعـا يتحـابـن البأ  Ecclesiam Suam"سته ـنيـ ك "امة ـرسالة العـرى في الـذا نـكـه

ب على ـجـشرية " : " يـع البـريها مـب أن تجـتصاالت التي يجالكنيسة أن تسلكها في هذا الوقت من تاريخ العالم ، أال وهي دراسة " اال

وتجعل من ذاتها  رسالة وخبًرا ل من ذاتها ـإنها تجع  ؛ كلمة   حاور مع العالم الذي تعيش فيه . الكنيسة تجعل من ذاتهاـنيسة أن تتـالك

 وي.  4"   حواًرا 
ُ
سيحية .  ـة عن املـلفـيات وديانات مختـوجـولـديـقدات وأيـتـوده معـسـدد األوجه تـالم متعـفعل ذلك مع عبالتالي طلب منها ـ

 أعطاه املسيح لحمل اإلنجيل لكل األمم .  ملة للرسالة ولألمر الذي ـمن حيث هو تك الحوار بين األديانمية  ـأتي أهـمن هنا ت

 

 جـ ( إمكانية وضرورة الحوار بين الديانات :
 

وار بين  ـالح: ( 0م 0) كلمة املتجسد ـالك  ةـانيـرهب، وني ـ و ماركـونيـطـوسيه أنـتاب األب خـع إلى ك ـزء نرجـذا الجـسبة لهـالنـ) ب 

وخصوًصا رقم   (Arequipa 2002) ، مطبوعات الكلمة املتجسد  مع غير املسيحيين ( ية الثالثة ) مقدمة للحوار ـان في مطلع األلفـاألدي

 من الفصل األول : الحوار بين األديان .  2
 

 من الجزئين :  ون ـتتك -شتقاق الكلمة امن حيث أصل   -  (Religion)ديانة إن كلمة 

 
 . 63 -62،  60،  كنيستهبولس السادس ،  - 2

 .  66نفس املرجع ،  - 3

 .  67نفس املرجع ،  - 4
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ل=   reادة= ـ) إع ص  ن : )  ـيـزئـن الجـم أو . (Lactancio) وـيـثـانـتـسب الكـبحهو ف ـريـالتعا (. هذوصل ـإعادة ال=  ligare ( )volver a ligarو و 

.  (San Agustín)سطينس ـديس أوغـسب القـبحهو ريف ـالتعذا ـوه  ( . ختيارإعادة اال =   eligere ( )volver a elegirختيار =  او  reإعادة = 

تاوفي 
 
أكيد عالقة طبيعية إذ أن هللا خلق اإلنسان ومنحه قدرات روحية ـهي بالتعالقة اإلنسان باهلل " ، و   "الحالتين املقصود هو ِكلـ

  - نوخ ـأخدث عن  ـن عندما تتحـبرانييـالة إلى العـرسـى . إن الـعالـ ه تـة معـالق ـل في عـدخـه ويـرفـتى يعـواإلرادة ( ح يالعقلالفهم  ) مثل  

صائص  ـذ خـندئـر عـذكـفإنها ت -إيجابي من هللا عن نفسه  د بين هللا والبشر وسابق ألي إعالنـالذي هو شخص سابق ألي عه

هللا ،   ىل رض  ـل نيـيـير اإليمان يستحـغب: " و  11/6رأ في عـبرانييـن ـى هللا وُحـِمـل إلى السـماء ( . نـقنوخ أرض   ـية ) إذ أن أخـة الطبيعـالديان

ن كلمة ديانة ) بطريقة طبيعية ( إبالتالي ف " . يجازي الذين يبـتـغـونهوأنـه  موجـوديتـقـرب إلى هللا أن يـؤمن بأنه  ألنه يجب على الذي 

 تتطلب :
 

 تراف بوجود هللا . ـعاال أ (  

ـل ِ  ب(   ية ( . ـلية وواعـقـ رفة عـ) مع اإلنسانمن ِقـب 

 .  يتساوى في ذلك الكون واإلنسان، و بالتبعية هلل عتراف اال جـ( 

 عية : فردًيا وجماعًيا . عن هذه التب ور ظالتعبير الخارجي املند ( 
 

 وكذلك من ق -خارج املسيحية  قة طبيعيةـريـطـدث بـتحرة ـوبما أن هذه الظاه 
 
طيع أن  ـذلك نستـل -املسيحية  ر و ل ظهـب  ـ

ا إعـني بتـلفة " ، ولكن هذا ال يعـود " ديانات مختـن وجـعًضا ـحـدث أيـالتـالي نتـوب يةـبيعـانة طـدين ـلم عـكـتـن
ً
مة .  ـيـس القـها نفءطاـاتـ

ـا على أخذ  ن مع حرصنـصطلح ولكـ في امل ااًس ـبـلتا ش  ـدون أن نخ حوار بين األدياندث عن ـحـا أن نتـلن ق  ـلفة يحـديانات مختتوجـد  إذـف

ِفـه بـ " الحـالي نستـبالت ح له .ـدام الصالـخـستـاسبة لال اطات املنـتيـحاال 
ر  ع 

ُ
نيسة الكاثوليكية مع  ـقيمه الكـوار الذي تـطيع أن نـ

ن املسيح هو الوسيط  أالن املسيحي ، وبالتالي ال تؤمن بـاإلعقبل ـرف أو ال تـنها ال تعـاألشخاص أو مع األديان التي تؤمن باهلل ولك

الديانات  ست  ـن األديان هو الديانات غير املسيحية وليـوار بيـدف األساس ي من الحـون الهـذلك يكـ. ب5اس "  ـالوحيد بين هللا والن

ر  الحوا سًما خاًصا أال وهو اية املنفصلة عن الكنيسة الكاثوليكية . ويطلق على الحوار والعالقات مع هذه الفئة األخيرة ـاملسيح

 .  املسكوني

 

 وخالصهم .  ن ـيـر املسيحي ـ يـضم غ مسـألة - 2
 

ن ـريـشـت )ر ـمبـنوف 21يوم  ور األمم ( ) ن "Lumen Gentium" الكنيسة :نعقاد املجمع صدر الدستور العقائدي عن  اخالل  

ا بعـقـساباني ( ـالث
ً
)  توبر ـأك 28والصادر في يوم   "Nostra Aetate"  نيسة باألديان غير املسيحية "ـالقات الكـ" عان : ـدور البيـام صــ

ر ) كانون األول ( سنة ـمن ديسمبع  ـفي الساب "Ad Gentes" " نشاط الكنيسة اإلرسالي "وقبل صدور القرار  1965سنة تشرين األول ( 

كامال ً مخصًصا لغير   جزًءايقة من التعليم الكنس ي تقدم ـهو أول وث " الكنيسة "دي : ـقائـور العـالدستيكون . وبذلك  1965

ه "  " الرسالة العامة : كنيستورت بمبادئها األساسية في ـبلـ. وبما أن العقيدة الخاصة بالحوار قد ت 16املسيحيين وهو رقم

"Ecclesiam Suam"   سة " ـنيـ" الكن ـم 16الصادرة بينما كان الرقم"Lumen Gentium" طيع إذ ًا  ـ، نست تهن صياغ ـائية مـراحل النهـفي امل

  " الكنيسة "أنه توجد عالقة مميـزة بين التعليم الخاص بالحوار واملقترح من بولس السادس وبين العـقـيدة التي تطرحها ول  ـأن نق

"Lumen Gentium"  حول غير املسيحيين .  - 16رقم 
 

 ، نستطيع أن نقول : بما سبق لكي نلخص التعليم الخاص  
 

 صنـ، يُ  بلوا االنجيل بعدـقـلم يست( الذين  1
َّ
  6لف بحسب قربهم لشعب هللا .  ـون بترتيب مختـفـ

 
 .  45...      الحوار بين األديان في مطلع األلفـية الثالثة( :  0م0. ، ) ك ماركوني خ . أ - 5

، رقم  8الجزء الثالث ، فصل  الالهوتية ةالخالصالتي قدمها وأرساها القديس توما األكويني في  درجات االنتماء إلى الكنيسةفي هذا املجال يعلن املجمع أنه في تناغم تام مع عقيدة  - 6

 . 1، ضد  3
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 ( .5-9/4الجسد ) راجع رو منه ينحدر املسيح بحسب   ذيوال  العهدو املواعيدعب ـفي املقـام األول يأتي ش -

بدون اإلله  ـ، وخصوًصا املسلمون ، الذين يعترفون بأن لديهم إيمان إبراهيم ويع  ِيعترفون بالخالقئك الذين أول -

 رة .ـونة األخيـر في الدينـن البشـديـد الذي سيـاألوح

ياة وهو معطي كل   ـ هو معطي الحهللا ول في الصور والتماثيل ليسوا ببعدين ، حيث أنـون عن اإلله املجهـالـذين يبحـث -

ِ وهو كمخل( ، 28  -17/25ش يء   للجميع ) راجع أع 
 
 خص يريد أن ي  ـ

 
 لـ
ُ
   .(  2/4 تيم 1) راجع ص جميع الناس ـ

 

ية  ـلهمة اإلـونة النعـوبمع أمانة عن هللايبحثون ب، ولكنهم  -منهم  بدون ذنب   -يل املسيح وكنيسته ـون إنجـرفـن اليعـل الذيـ( إن ك 2

يمكـنهم  هـؤالء   -تلك املشيئة التي يتعرفون عليها بواسطة بما يمليه عليـهم ضميـرهم  -مالهم ـبأعية ـلهميم املشيئة اإلـدون لتتـيجته

" وذلك اليكـون بدون   -دون ـ ن يجتهـؤالء الذيـها لهـدتـح مساعـال تمتنع عن مناإللهية  إن العـناية .   الحـصول عـلى الخالص األبـدي

 7.  يلـقبال اإلنجـتحضير الستـكتبر ـفي داخلهم يع ة ـيقـده من صالح وحقـالتباع الطريق القـويم . إن كل ما نج  -"  لهية نعمة اإلال
 

 ضلفـي  عـل الشيطان ـيان بفـر من األحـر في كـثيـشـنخـدع البـ( ي 3
 
ن  ـابديـم ، عـ ديهـمال أيـبأع اإللهية  ون بأفكارهم ويستبدلون الحقـيقـةـ

 ( أي أنهـم يعـيشـون ويـموتون بدون هللا في هذا العالم .  25،  21/ 1رو   1) بل الخالق ـخلوق قامل
 

 ( ، تسعى باهتمام إلى تنمية اإلرساليات . 16/15( لهذا السبب فإن الكنيسة متذكرة ً وصية الرب ) مر  4
 

 ان . ـن األديـ وار بيـأساس الح  - 3 
 

عالقة ول في ـدخـباللتزام  تجاه االافع الكنيسة إلى التحرك بن هي إذ ًا ما يدـير املسيحيـغ وسة لخالص ـانية امللمـإن اإلمك 

ع  ـهـمع
ُ
د الخاص  ـليـقـل إطار التـداخيـظل وار ـهذا الحعلى ذلك فإن ، وبناء  ديان الحوار بين األ رَّف باسم  م . هذه العالقة هي التي تـ

 نس ي . ـليد الكـية التقـبقذلك داخل ـتابي ( وكـد ) الكـديـد الجـبالعه
 

ه .  ـتـايـصل إلى غـحيث يمكن لهذا الحوار أن ي دة املركزموحَّ دوائر عن  ته "ـنيسـ" كامة ـرسالة العـدث الـحـدد ، تتـالص ذا  ـبه 

ل الحياة ـركة مثـرة مشتـثيـكياء ـنا بالبشرية أشـعـمـجـهو بشري وي مابكل  إذ أننا نرتبط   -ريةـبشـك - ريةـشـالبن  ـرة األولى مـدائـون الـكـتت

ولكن لألسف يواجهنا في هذه   8الشمولية .  من للمشاركة في هذا املستوى األول إننا لدينا الفطنة الكافية ل عطاياها ومشاكلها .  ـبك

.   سب كلمات البابا بح -ا " ، كما أنه " الظاهرة األكثر خطورة في عصرن الحوار عقبة حقيقية أمام، وهو  اإللحادالدائرة األولى عائق 
9 
 

ذكـر الـرسالة  ـا تـنـبده نحن . وهـظم وهو نفس اإلله الذي نعـعوحـد واأل ، اإلله األ  ـن باهللـؤمنـياملانية من ـرة الثـكـون الدائـتت 

ا الديانة  وحيدية ، وخـصوصً ـديانة التـمن يعبدون هللا بحسب مفهوم ال  "راني " وكذلك ـعـب العبـوح " أبنـاء الشـة بوضـالعـام

 اإلسالمية ، كما تذكر أيًضا أت
 
ع ـا ال نستـطيـلة جًدا " أننـة جـميـقـة بطريـد الرسالة العـامـؤكـوية الكبيرة " . وتـوآسيفر باع الديانات األ ـ

دوقوع في مثل هذه التعبيرات الدينية ) متجنبة بـذلك أي خـطر لل قاسم معهم ـنتًيا أن ـبديه ( وال أن   etismoSincr  املعتـقـد املوحَّ

املنزهة عن   -مـؤمنينا من أن هللا نفـسه قد أعلن الطريقة  قق  ـسبب ذلك في أال يتحتيـكـما لو كانت كـلها متعادلة ، ف نـظل غـير مبالين 

م . كما أنه ملن دواعي األمان -كل خطأ  د 
 
ب وأن ُيخـ ـر ف وأن ُيح  ع 

ُ
ظهر تيقوالكاملة والنهائية التي يريد من خـاللها أن يـ

ُ
 ة أن نـ

 
ننا من أننا  ـ

ا  الوحـيدةنمتلك الديانة 
ً
عـرف كـل من يعـبدون هللا ويـؤمنـون به أنها كـذلك " وأن نـغـذي الرجـاء في أن ي    املـسيحـيةأال وهي الديـانة حقـ

 
 .  AB 28، 21: ص Preparatio Evangelica    ،1  ،1التحضير لإلنجيل هذا الجزء األخير هو أيًضا ليس جديًدا تماًما . يذكر املجمع مباشرة عمل أوزيبيو الذي من قيصرية :  - 7
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خلـ
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 السعي إليجاد ديانة واحدة مـ



 5 

ة بل  ـساويـان هي متـل األديـان ، ليس ألن كـين األدـيـوار بـراط في الحـر عن رغبة معلنة في االنخإنـنا نـرى بالتالي كيف أن البابا يعب ِ  10. 

ال يستطيع أحد أن يحاور نفسه ( ، إذ  ؛  وعـالتنعددية ، أي ـوار هي التـروط الحـدة من شـذلك ) واحـط ليست كـبالضبا ـكس ألنهـبالع

ن الرسالة العامة  إوبالطبع ف كتسب دفعة جديدة .ت ابل باألحرى جعله الرسالةدم استبدال ـاصة وعـالخ  ويةـبالهاظ ـفـتـمع االح

 عترافها بها باحترام شديد . ااألخرى وتعبر عن   املعتقداتيجابية املوجودة في اإل   تستعيد القيم

 

فيض للبابا يوحنا بولس الثاني : " إن الحوار  ـضافـية حـول الحـوار بيـن األديـان نأخذها من التعليم املستبعـض النـقاط اإل  

    رسالةوهو ال يتناقض مع   بشيرية للكنيسة ؛ـالرسالة الت... كما أنه جزء من  . للمعرفة والِغنى املتبادل  ووسيلةمنهج بين األديان هو  

 11"  ...  هاوهو تعبير عن مع تلك الرسالة  روابط خاصة  لديه؛ بل  )ad gentes(النشاط اإلرسالي للكنيسة 

 
 . 111راجع " كنيسته "  -10

      Redemptoris Missio 55راجع يوحنا بولس الثاني : رسالة الفادي ،  -11


