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افتتاحّية العدد

نحو حوار إسالمّي– مسيحّي مشرقّي
ديان ي�سلك م�سار�ً عاملّيًا ت�سعى فيه �جلماعات �لدينّية �إىل  منذ فرتة غري وجيزة و�حلو�ر بني �لأ

خرى، ويف  نّية كّل جماعة جتاه �جلماعة �لأ �إبر�ز ح�سن  �لبع�ض، عرب  �لتعّرف على بع�سها 

 من �أجل �إن�ساء 
ّ
حو�ل، تهيئة بع�ض �ملفرد�ت و�ملو�سوعات ذ�ت �لطابع �لالهوتي �أف�سل �لأ

 فكرّي بحيث �عتربت جماعة لهوتّية �أّن على �لالهوتّيني يف �أوروبا، ومب�ساركة 
ّ
حو�ر ديني

، �عتقاد�ً منهم �أّن 
ّ
رجال دين من كاّفة �لجّتاهات �لدينّية، �لتح�سري ملقّدمات �حلو�ر �لديني

هذ� �حلو�ر مل يحن موعده بعد، و�أّن هناك مقّدمات منهجّية ومو�سوعات وم�سائل وظروف 

ديان. �تية حلو�ر �لأ نف�سّية ودينّية ينبغي �أن تتجّهز لتكوين ظروف موؤ

�لتعّددّية  قو�مه   
ّ
غربي ثقايّف  ملناخ  ي�ستجيب  �أّنه  �حلو�ر  هذ�  حركة  يف  �مللفت  �أّن  �إّل 

ديان غري �مل�سيحّية هي �أقّلّيات يف �لغرب. فال بّد للمو�سوعات �حلو�رّية �أن  �لعقيديّة، و�أّن �لأ

تلّبي �لبحث يف تكييف تلك �جلماعات مع �لبيئة �لغربّية. هذ� ف�ساًل عن �أّن �ملق�سود باحلو�ر 

�سالم. ديان، �لتي من �سمنها �لإ ديان هو حو�ر �مل�سيحّية مع بقية �لأ بني �لأ

�لغرب  للم�سيحّية يف  يوفِّر  �أّن مثل هذ� �حلو�ر  �أ�سل �حلو�ر، ورغم  �أهّمّية  هذ�، ورغم 

ديان فيه، �إّل �أّن نقل مثل هذ� �حلو�ر بروحّيته وبيئته ومنهجّياته  ح�سور�ً �إيجابّيًا مع بقّية �لأ

و�سط، �أثبت   ومنطقة �ل�رشق �لأ
ّ
ومو�سوعاته، ف�ساًل عن مقا�سده وغاياته، �إىل �لعامل �لعربي

�سباب عديدة نذكر منها: ، لأ
ّ
– �مل�سيحي

ّ
�سالمي اًل و�سعف فاعلّية يف حركة �حلو�ر �لإ ترهُّ

�سا�ض، حم�سور�ً  �سل و�لأ و�سط يكاد �أن يكون، بالأ  يف �ل�رشق �لأ
ّ
�أّواًل: �إّن �حلو�ر �لديني

ديان. حّتى  �سالم و�مل�سيحّية. فال حاجة عملّية لرتتيب مقّدمات �إدخال بقّية �لأ فيما بني �لإ

مر  �إمكانّيته وجدو�ئّيته، �لأ �إىل نقا�ض يف  �ليهوديّة ودخولها يف مثل هذ� �حلو�ر يحتاج  �إّن 

ديان هنا خارج �إطار �ملنهجّيات �لغربّية �لتي تطّل على �ملو�سوع  �لذي يجعل من حو�ر �لأ

ديان �لعاملّية، و�عتبارها ظاهرة �جتماعّية، �إذ ل بّد من در��سة منهجّيات م�سرتكة  من ز�وية �لأ
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للديانتني �ملتحاورتني تعرّب عن نظامهما وطبيعتهما وموقعهما يف حياة �سعوب �ملنطقة.

لتح�سيل  ُبل  �ل�سُ قّلة  من  تعانيان  ل  و�مل�سيحّية(  �سالم  )�لإ �لدينّيتني  �جلماعتني  �إّن  ثانياً: 

كانتا  – و�إن  �لدينّية  �لقيم  �حلياة على وفق  به حو�ر  – ونق�سد  بينهما  بّناء  مقّدمات حو�ر 

على  �أنتجت،  و�لتي  ملنطقتنا،  �لثقافّية  �لبيئة  عماد  هي  �لتي  �لع�سبّية  م�سكلة  من  ُتعانيان 

�سكالّية فيما يتعّلق  ، �لع�سبّيات �لطائفية. هذ� يعني �أّن لدينا خ�سو�سّيتنا �لإ
ّ
�مل�ستوى �لديني

.
ّ
باملو�سوع �لديني

د جتاهها،   موحَّ
ّ
ثالثاً: �إّن هناك م�ساحات جمتمعّية و�سيا�سّية و��سعة حتتاج �إىل موقف ديني

�ل�سيا�سة  م�سكالت  م�ستوى  على  �أو  و�ل�سلطة،  �حلكم  و�إد�رة  �أنظمة  م�ستوى  على  �سو�ًء 

و�لجتماع من مثل م�ساكل �لهجرة، و�لفقر و�جلهل و�ل�ستبد�د وغري ذلك كثري مّما حتتاجه 

.
ّ
ن�سايّن و�لوطني جمتمعاتنا لتنتقل من مرحلة �لنحطاط �إىل مر�حل من �لنهو�ض �لإ

ون �إ�سالمّية وم�سيحّية  �سباب، ولغريها، ل بّد من مقاربة جديدة للتد�ول يف �سوؤ لهذه �لأ

�أن  ديان  �لأ �إّن على  يقول:  مور  �لأ ّن منطق  للدين، لأ  
ّ
�سيا�سي �أّي توظيف  ترف�ض  وجمتمعّية 

رهن  فيه  �مل�ستقبل  بات  عامل  يف  ن�سانّية  �لإ �لقيم  �ساأن  لرفع  �ل�سيا�سّية  �حليثّيات  من  ت�ستفيد 

ديان و�أنبيائها ملنافحتهم ون�رشة ق�سّية  قوياء، وهم �لفئة �لتي �إّنا جاءت ر�سل �لأ �إر�دة ظلم �لأ

ن�سان يف �أر�ض �هلل �سبحانه. �لإ

مــــع العــدد
ي�سدر �لعدد �لتا�سع ع�رش من جمّلتكم خمتلفًا )نوّد لو نقول متطّور�ً، �إّل �أّن �حلكم لكم( يف 

�سكله و�أبو�به، ورمّبا م�سامينه. فال�سكل، بطبيعة �حلال، يحكم �مل�سمون، و�مل�سمون، ولو 

ّن كالهما يتحّركان باجّتاه هدٍف و�حٍد، فاإّن  كان و�حد�ً، يختلُف وْقعًا بح�سب َقَو�ِلِبه، ولأ

�أّي تغيرٍي ل يعتني بكليهما ياأتي، بنظرنا، قا�رش�ً. 

ُنعالج يف ملف �لعدد مو�سوعًا قدميًا جديد�ً، ل يفتاأ �أن يخبت حّتى ت�سعد به �إىل �ل�سطح 

 
ّ
�سالمي ، �لإ

ّ
حاجات عامٍل يزد�د �زدحامًا باأهله وتباعد�ً بينهم، وهو مو�سوع �حلو�ر �لديني

ب�سكٍل  ماجد،  �أحمد  �ستاذ  �لأ بها  يتقّدم  �لتي  �لتاريخّية  �ملعاجلة  وُتربز  حتديد�ً.   
ّ
�مل�سيحي

ب عادل  �ّس�سني–، وكذلك �لأ ، ود. تيم وينرت– يف معاجلته للت�سّور�ت �ملتباَدلة للموؤ
ّ
�أ�سا�سي

 
ّ
�لتاريخي �مل�سار  �سالم–  �أّن  ية �مل�سيحّية )�لكاثوليكّية( لالإ – يف حتليله للروؤ تيودور خوري 

فق لَزخمًا لو يعرفون ��ستعماله، وتقاربًا لو  لتحاور �لفريقان يّتجه �سوب �للقاء، و�أّن يف �لأ

بقاء عليه. كما يحوي �مللّف مقاربًة َتقّدم بها د. �أديب �سعب لفل�سفٍة جديدة  ي�ستطيعون �لإ
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و�حلاجة  �مل�سرتكة  ن�سانّية  �لإ �أ�سا�ض  على  �للقاء  �إىل  وتدعو  �لعن�رشّيات  تنبذ   
ّ
�لديني للحو�ر 

)�لد�ئمة( �إىل رحمة �هلل تعاىل. 

�أن  ن�ستطيع  كيما  �لتنّوع  من  مزيد�ً  فيه  توّخينا  فقد  ودر��سات«،  »�أبحاث  باب  �أّما 

در��سة.  �إىل  حتتاج  �لتي  �مل�سائل  من  �أكرب  عدد�ً  ونعالج  متابعينا،  من  �أكرب  عدٍد  �أذو�ق  نلّبي 

�إ�سالمّية، وهي �جلزء �لثاين من  لذ� تنّوعت �ملو�سوعات بني در��سٍة مل�ساألٍة تقليديّة، فل�سفّية 

 
ٍّ
ٍل فل�سفي مُّ

مقالة د. خنجر حمّية حول �لجّتاه �لنقدّي عند �أبي �لربكات �لبغد�دي���، وبني تاأ

�ل« بقلم �ل�سيخ �سفيق جر�دي، ومعاجلتني �ثنتني ملو�سوع �إ�سالح  وجودّي يف معنى »�ل�سوؤ

؛ كانت �أولهما بقلم د. علي فّيا�ض على خلفّية مناق�سة م�رشوع �ل�سّيد حمّمد 
ّ
�لفكر �لديني

مني وثانيتهما لد. ما�سيمو كامبانيني على خلفّية مناق�سة كتاٍب لن�رش حامد �أبي زيد  ح�سن �لأ

 .
ّ
�سالمي حول �إ�سالح �لفكر �لإ

كما ي�ستمل �لعدد، يف باب »مقاربات منهجّية«، على قر�ءٍة لفكر �ل�سيخ حمّمد جو�د 

�ستاذ حممود حيدر مع وجهة نظر �ل�سيخ بخ�سو�ض �لفل�سفة يف حني �أبرز  مغنّية، فتعاطى �لأ

 �لت�سخريّي مو�طن �لتقريب يف فقهه وكتاباته �ملختلفة.
ّ
�ل�سيخ حمّمد علي

نكليزيّة عّلها تو�سل �ملحّجة �إىل  هنا �ألفت �إىل وجود ملّخ�سات لكامل �ملقالت يف �لإ

جمهوٍر �أو�سع، وتفتح لها �آفاقًا �أرحب.

ختامًا ل بّد من توجيه �لتحّية ل�سماحة �ل�سيخ حمّمد زر�قط �لذي عمل كثري�ً على تطوير 

�ملحّجة، وهو �سيبقى مر�فقًا لها يف هيئة �لتحرير. ول بّد من �لتاأكيد على حاجة �ملحّجة �إىل 

مزيٍد من �لتفاعل مع قارئيها و�إىل �سماع �آر�ئهم و�قرتحاتهم.

ّول يف �لعدد �ل�سابق من جمّلة �ملحّجة. ُن�رش �جلزء �لأ  )�(





لحظَتي أحمد ماجد بين  والرهبة  الدهشة  حوار 
المسيحّي اإلسالمّي  الحوار  انبثاق: 

ملـف العــدد
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عيسى��1 ومحّمد��2: نقـاط التقــاء جديـدة

تيـم ويـنـتر��� ]عبد الحكيم مراد[

�ص��ام – قطبيّة �ص��لبة وحاّدة، وهي املُعبرَّ عنها  ��ة بني امل�ص��يحيّة والإ جتاذبت احلواَر الدينّي – وبخا�صّ

بثنائيّ��ة القهر واللطف اأو ال�ص��ّدة والرحمة. يرى الكاتب اأنّه، ولدواعي القراءات التاريخيّة ال�ص��ائدة 

م النبي �ص��ّلى اهلل عليه واآله مع  �ص��ني )وهي قراءات �صيا�ص��يّة اأيديولوجيّة بطبيعة احلال(، لُزِّ �صِّ حلياة املوؤ

ر  �ص��ام �ص��ورَة ال�صّدة يف حني موهي امل�ص��يُح وامل�ص��يحيّة باللطِف والرحمة. بيد اأّن الهتمام املتاأخِّ الإ

بال�صوفيّة وذيوع جتربة لهوت التحرير اأ�صهمت يف تفكيك هذه القطبيّة �صيئاً ما. ما يقرتحه الكاتب هو 

ُب بني الفريقني  �صام وامل�صيحيّة، وهي »�صورة اهلل«، بنحٍو يُقرِّ مقاربة ملو�صوعٍة اأ�صا�صيٍّة يف عقيدتَي الإ

�صة. فاهلل يتجّلى ب�صفاته اجلماليّ��ة واجلاليّة، ول ميكن ل�صورته اإّل  ويُذلِّ��ُل بع�ض ال�ص��ور النمطيّة املتكرِّ

اأْن تكون كاملة، مبعنى اأّن جوانب اجلمال واجلال، اأو اللطف والقهر بتعبرٍي اآخر، تتجّلى فيها وتتبّدى 

بت��وازن، حتّى يف حالة »و�صع��ت رحمته غ�صبه«. ول� »�صورة اهلل«، كما وملو�صوعة »القتداء«، اأ�ص�ض 

ر�ض ونُِظَر  كمل هلل على الأ �ّص�صني مبا هما ال�صورة الأ �صام وامل�صيحيّة، فلو نُِظَر اإىل املوؤ يّة بارزة يف الإ ن�صّ

اإىل الدين��ني عل��ى ما هما عليه من تقننٍي )ل باملعنى التقنّي فح�ص��ب( لعمليّة القتداء – وهي خري ال�صبل 

اإىل اهلل – وروحنٍة لها، جاز لنا اأْن ناأمل بلقاء امل�صيحينّي وامل�صلمني على اأ�صا�ِض ال�صعي امل�صرتك اإىل غاية 

اأ�صمى.

. ويبدو 
)�(

ُد �لو�سّي��َة �لثامنة ]من �لو�سايا �لع�رش[ عندما �أَمَرنا باجتناب قوِل �لزور رمّب��ا كان �لنبيُّ ُيردِّ

ّدي، حرفّيًا، �إىل   يف �أّياِمنا قليُل �للتفاِت �إىل هذه �ملوبقة – �ملوبقات هي ما توؤ
َّ
يل �أّن �ل�سجيَج �لديني

�له��الك –، بل ين�سغُل بال�رش�خ و�لتخاطب �لعايل �ل�سقف. لك��ّن هذ� ل ُيلغي �حُلكم �لنبوّي. ولئْن 

خر، فنح��ن ل ن�ستطيع �أْن ننفي قدرة �لتحريف و�لت�سويه  �سارة فيه �إىل �لهالِك يف �لعامل �لآ كان��ت �لإ

 على �أخذنا �إىل م�سرٍي قامٍت يف هذ� �لعامَلِ �أي�سًا.
ّ
�لديني

)عليه �ل�سالم(. �ملحّرر.  )�(

)�سّلى �هلل عليه و�آله(. �ملحّرر.   )�(

�سالمّية يف جامعة كامربيدج بربيطانيا. �أ�ستاذ �لدر��سات �لإ  )�(

ميان، ��5. �لُبخاري، الو�صايا، ��؛ ُم�سلم، الإ  )�(

|تـرجمـة: محمـود يونس|
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 Wim Bijlefeld فيقت�سي �ل�سعَي ور�ء 
)�(

هي يف خطابي هذ� حتت عب��اءة ومي بييلفيل��د �أّم��ا توجُّ

�لت�سام��ن و�لتكافل مع �جلماعة �لتي �لتزمت رف�َض ه��ذه �ملمار�سة �لبغي�سة. ��ستمعو� معي �إىل مارك 

ل َدْيَنُه �إىل �لربوف�سور  يج هارتفورد، حني ُي�سجِّ  �للوثرّي وخرِّ
ّ
�سو�ن�سون Mark Swanson، �لالهوتي

بييلفيلد بهذه �لكلمات:

لقد اعتب بع�ُض امل�صيحينّي ]ثّم اأ�صار يف ماحظٍة لحقة اأنّه يق�صد بييلفيلد[ اأّن عليهم، يف عاقتهم بامل�صلمني، اأْن يدر�صوهم 

وين�صت��وا اإليه��م بعنايٍة واحرتام حني ميار�صون �صعائَرهم وي�رشح��وَن معتقَدُهم، واأْن يقراأوا كتابَُه��م املقّد�ض وغرَيُه من ن�صو�صهم 

ه)�(. ون بتب�رشرُّ �صام، يقبله امل�صلمون ويُقرِّ التاأ�صي�صيّة بكلِّ ما يف الروح من �صخاء، ومن ثّم اأْن يُحاولوا �صياغَة فهٍم لاإ

خَر – وخ�سو�سًا حني يكون  ، عندما ي�ستعر�ُض �لآ
ّ
�إّن��ه لدرٌب م�ستقيٌم، �ل��ذي ي�سُلُكه هذ� �لالهوتي

خري، ل ب�رشوط لهوِت �أدياٍن حمّدد �أو خريطة  خُر �أهمَّ �آخٍر يف عامله – بح�سب �رشوِط هذ� �لأ هذ� �لآ

خال���ضٍ تاريخّي��ة يجُدها مالئمًة له. ب��ل �إّن �لكيا�سة جتاه �لغرباء، مبا هي ف�سيل��ة �إبر�هيمّية، تتطّلب 

�ل�سم��اَح له��م ُهم باأْن يكونو� �ل�سهد�َء على �أنف�سهم، دونا م�ساوم��ٍة يف �لتز�ِم �ملرِء عهَدُه �ملُطَلَق مع 

�هلل. ه��ذ� ما يعني �لو�س��ول بامل�سيحّيني و�مل�سلمني �إىل عالقِة تو�فقّيٍة �أرثوذك�سّيٍة، �إْن جاز يَل �لقول، 

ها �لتعاُطف و�ل�سماحة و�ل�سخاء.  ملوؤ

�س��وف �أحاول، يف هذه �ملقالة، ت�سيي��َل هذه �ملقاربة يف حماولٍة لتقيي��ِم، ورمّبا �إخ�ساع، و�حدٍة 

يه �مل�سلمون  م��ن �أكرث �لقطبّي��ات تو�تر�ً وتوتري�ً للعالق��ات �مل�سلمة-�مل�سيحّي��ة؛ عنيُت بها م��ا ُي�سمِّ

 مب��ِدُع كلِّ ما هو كائن، 
ّ
جنيلي ب��� »�للُّْط��ف« و»�لَقْهر«. وثّم��ة يف �مل�سيحّية توتٌُّر مماث��ٌل: فالربُّ �لإ

 Blake ه به باليك �ُل �لبيايّن �ل��ذي توجَّ �لنف�س��ال كما �لحّتاد، �جلحيم كم��ا �لنعيم؛ ومن هنا �ل�سوؤ

ُه �لذي خَلَق �خل��روف«؟ �إذ�ً، فامل�ساألة عتيقٌة و�أّولّية، وهي  لتايغ��ر Tyger: »ه��ل من خلَقَك هو نف�سُ

عها. وبح�سب �لظاهر،  من �لبديهّيات يف �مليتافيزيقّيات �لتوحيدّية �جلديّة، و�إْن كانت حاّدًة يف متو�سِ

ون �لر�هنة، يف �لغرب، ُتقر�ُأ ]ُي�ساُء قر�ءتها[ على �س��وء هذه �جلدلّية، فتتماهى �مل�سيحّية،  ف��اإّن �ل�سوؤ

، من 
ّ
�سالمي �سالُم، بوترية متز�يدة، مع �لقهر. يف �لعامل �لإ وبالت��ايل �لغرب، مع �لُلطف، ويتماهى �لإ

مرييكّيَة يف �سياق نبوءٍة �إجنيلّيٍة تعترُبها  جُّ �ل�سحافُة بتاأويالٍت ت�سُع �ل�سيا�س��اِت �لأ ناحي��ة �أخرى، ت�سُ

 ك�سحّيٍة بريئٍة 
ّ
�سالم��ي بي�ض �لكونّية، يف ح��ني ُيعَر�ض �لعامل �لإ ي��ة موّظفي �لبي��ت �لأ حمورّي��ًة يف روؤ

.
)�(

ومظلومة

�سل حما�رشة �ألقاها د. وينرت يف حوزة هارتفورد يف �أيلول �007. قّدم د. وينرت ورقته حتت عنو�ن »حما�رشة بييلفيلد« وقد  هذه �ملقالة هي يف �لأ  )�(

ُن�رشت يف جملة العامل امل�صلم، �لعدد 99، �009.

Mark Swanson, “‘Thinking Through’ Islam”, Word and World 22 (2002), 270.  )�(

 Donald Wagner and Hassan Haddad, All in the Name of the Bible (Brattleboro VT: Amana, 1985); Waleed Aly, ،نظ��ر�  )�(

 People Like Us: How Arrogance is Dividing Islam and the West (Sydney: Picador, 2997); Aftab Ahmad Malik (ed.), With
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�أّما �لرتكيز عل��ى هذه �ملو�سوعة، و�إْن �أجاز �لتبادلّية، فلن يكون مت�ساِوقًا، من �لناحية �ملنهجّية. 

فلدى �سعينا ور�ء تف�سرٍي – وبالتايل حّل – من �لنوع �لذي يقرِتُحُه بييلفيلد، نحتاُج �إىل �لبدء بو�قع �أّن 

ناجيل، تفرتق بو�سوح يف �لناحية �ل�سيا�سّية.  خون وُكّتاُب �لأ رِّ نْي، كم��ا يرويها لنا �ملوؤ �سَ �سِّ حياَة �ملوؤ

ٌر لنا لتناهيِه  كرث، كم�سامٍل من�سغٍل بتحويِل �لعنِف يف زمانه �إىل حمّبة، وُي�سوَّ ُر لنا، على �لأ فامل�سيح ُي�سوَّ

 كافيًا لمت�سا�ض �خلطايا �لالمتناهّية للعامل. �أّما حمّمُد فُيعَر�ُض نبّيًا حماِربًا – كاأنبياء �لعهد �لقدمي 
ّ
لهي �لإ

�إيّاه. هنا تنجلي �لغربُة  ر�ً  د�ً �سعبه وحمرِّ – ��ستطاع �أن مُي�سك بقريَن �لطاغوت ويطرحه �أر�سًا، موحِّ
عن جد�ٍل عنيف، قدمٍي يف �أ�سله، �أكرَث حيوّيًة �ليوم من �أّي زمٍن م�سى. و�سوَب هذه �لنقطة �حلامية، 

قّل، ن�ستطيع �لك�سف عنها �إذ� ما �ّتبعنا  �سرَي �إىل نقطِة �لتقاٍء ، و�حدٍة على �لأ �أريد �أْن �أتوّجَه بانتباهي لأ

: بحٌث من�سبٌط عن  خر يكون كما يريد هو �أن يكون. هذه جتربٌة يف قالٍب بييلفيلديٍّ �لو�سّية برتك �لآ

�لت�سابهات �لالمتوّقعة �أماًل باإحباط �لبغ�ساء و�لعد�وة.

اإلسالم السامّي: قطبّية غير ضرورّية
 مع كينيث كر�غ Kenneth Cragg �لذي ُي�رشُّ على ثنائّيٍة 

ّ
نا على �جلانب �مل�سيحي فلن�ستِهلَّ ت�سخي�سَ

�سالم. �إّنه  كث��رية �لت��د�ول: »�إّن �لق��ر�ر �ملحّمدّي«، يكتب ك��ر�غ، »ينبني عليه كلُّ ما �س��و�ه يف �لإ

ْلِم وب�ْسِط  ، من �أجل �إحكاِم �ل�سِ
ّ
ق��ر�ٌر من �أجل �جلماعة، من �أجل �ملقاومة، م��ن �أجل �لن�رش �خلارجي

.
)�(

�حُلْكم. �أّما قر�ُر �ل�سليب – ولي�ض �أقّل وعيًا، �أو تاأ�سي�سّيًة، �أو �سموًل – فهو �لقر�ر �ملُعاِك�ض«

ثم، �إىل حيُث ل ي�سل  �أْن تكون دينّيًا، بالن�سبة �إىل كر�غ، يعني �أْن تّتِجَه �إىل �لباطن، �إىل �لقلِب �لآ

ع��د�ء �لوثنّيني، �رتكا�سًة  ، باإخ�ساعه �جلهادّي لالأ ّ
. ولذ�، فاإّنه ي��رى يف �لنبي

ّ
�أيُّ �إ�س��الٍح �جتماع��ي

يها   يف �لعهد �لق��دمي. وهو ديٌن يقع يف �خلانة �لتي ُي�سمِّ
ّ
�سف��ًة وعودًة �إىل نوذِج �لديِن �لجتماعي موؤ

 
)�(

كر�غ ب� »�ل�سامّية«. �ل�سامّية �لتي باإق�سائّيتها، وقهرّيتها وتقيُّدها بال�رشيعة، تتعّهُد �ملهّمَة �ل�سيزيفّيَة

.
)�(

]�لعبثّية[ بتغيرِي �لعامَلِ من خالل تغيرِي ُبناُه و�سيا�سِتِه

�سالُم �لهيكَل ويعيد �إحياَء ج�سِدِه �مليت، ر�ف�سًا �أْن يرى �أّن �لهيكل قد  �إّنه��ا لفاجعٌة �أْن ُي�سِلَح �لإ

God on Our Side: Politics and the Theolog y of the War on Terrorism (London: Amal, 2006); Şule Akbulut
Albayrak, Hiristiyan Fundamentalizmi (Istanbul: Etkileşim, 2007). 

 Kenneth Cragg, The Call of the Minaret (New York: Oxford University Press, 1956), 93.  )�(

بدّي. خدع �سيزيف �إلَه �ملوت ثانتو���ض فعاقبه زيو�ض باأن جعله  غريقّية وهو رم��ز �لعذ�ب �لأ ن�سب��ًة �إىل �سيزي��ف Sisyphus يف �مليثولوجيا �لإ  )�(

يحمل �سخرة من �أ�سفل �جلبل �إىل �أعاله، وكّلما و�سل �إىل �لقمة تدحرجت �ل�سخرة �إىل �لو�دي، فيعود �إىل �إ�سعادها من جديد، ويظل هكذ� 

بد. �ملرتجم. حّتى �لأ

Kenneth Cragg , Semitism: The Whence and the Where. “How Dear Are your Counsels?”(Brighton and  )�(

Portland: Sussex Academic Press, 2005).
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بل��غ حياَتُه �جلديدة و�حلقيقّية كج�سٍد للم�سيح. وهكذ� تك��وُن �ل�سامّيُة �لثانّية، بعبارة كر�غ، باهظًة 

 �رش�ئُعها رفاٌت منحّطٌة 
)�(

وىل، بل و�أ�سو�أ منها �إذ تفتقر �إىل ند�ِء ب�سارِة �إ�رش�ئيل. �إّنها نيكروفيلّيٌة كما �لأ

. �أّما م�سجُد قّبة �ل�سخرة، وهو �إ�سارٌة – �سطحّية – �إىل ��ستكمال و�سِع 
)�(

َلت  قد ��سُتئ�سِ
)�(

ل�رَشْعويٍّة

ُق �حُلُلِم �ملجنوِن ليولياُن�ض  �ملدينة »بيد �إ�سماعيل«، فيتبنّي �أّنه يف �لو�قع �أكرُب ماأزٍق يف �لتاريخ، �إّنه حتقُّ

 باإعادة بناء �لهيكل، و�إعادة ترميم �لنظام �لق��دمي، و�إعادة �ل�ساعة �إىل �لور�ء، �إىل ما قبل-
)�(

�جلاح��د

 Christic يف �لتاريخ �ملقّد�ض، جتع��ل كلَّ ��ستح�ساٍر ِلعظاِم 
)5(

ل �مل�سيحاويّ��ِة �لف��د�ء. �إّن نقطة �لتحوُّ

�سياء عندما َتَرْوَحَن �لعهُد �لفارُغ و�ملهوو�ُض بال�سعائر. دت كلُّ �لأ �ل�رشيعة �مليتة ُهر�ًء، بعد �أْن جتدَّ

يجد كر�غ، يف هجومه �لعنيف على »�ل�سامّية«، ُكلَّ �لنُّ�رشِة من عدٍد لي�ض بقليٍل من �لالهوتّيني 

�سالم بامل�سيحّية من قبيل �ل�ستح�سار �ل�رشيع لثنائّية �لنعمة  َور قدمية لعالقة �لإ يَن للجوء �إىل �سُ �مل�ستعدِّ

لء �سّد �أّي فهٍم للم�سيح  . ُيجاِدُل هوؤ
)�(

�سالح ب�سكل خا�ّض و�ل�رشيعة �لعزيزة على قلوِب لهوتّيي �لإ

، �إذ يرون يف ذل��ك �إعادَة تهويٍد له ورف�سًا للمقولة �لُبوُل�سّيِة با�ستحالة  ٍر �جتماعيٍّ �أو �سيا�سيٍّ كمح��رِّ

ٍر  «، متجذِّ
)�(

�سو�ت �إىل �لكالم عن »نقٍد مرقيويّن . بالتايل، تدفُعنا حّدة هذه �لأ
)7(

�إ�سالِح هذ� �لعامل

يف خط��اٍب معاٍد لليهوديّة جنده �ليوم قدمَي �لطر�ز؛ لكنَّ هذه �لطروحات جتد يف عدٍد من �لن�سو�ض 

ن�سار.  �سند�ً قوّيًا لها ولهذ� فلي�ست ُتعَدم �لأ

ج�ساد �مليتة. �ملرتجم. �لنيكروفيليا هي �لجنذ�ب �ل�سهو�يّن �إىل �لأ  )�(

 بال�رشيعة. �ملرتجم. 
ّ
ي )�(    �للتز�م �ملََر�سِ

 Muhammad and the Christian: a Question of a Response (London: Darton, Longman and ُ؛ و�أي�س��ًا كتاَب��هSemitism, 7 ،نظ��ر�  )�(

ل��ه تعريُفه ل� »�ل�سامّية« �أْن يخت��زل �لنبّوَة �إىل »تعليٍم« و«قي��ادة«. وجتد يف مقالة  Todd, 1984) �ل�سفح��ات ��5-��� حي��ُث ُيخوِّ
E. P.  Saunders, “Jesus, Ancient Judaism, and Modern Christianity: the quest continues,  �ل��و�ردة يف كت��اب  ”
Paula Fredriksen and Adele Renhartz (eds.), Jesus, Judaism and Christian Anti-Judaism: Reading in the New Testament
after the Holocaust نق�س��ًا حيويّ��ًا ملماه��اة  (Louisville and  London:  Westminster John Knox Press, 2002 ).

           �ليهوديّ��ة ب��� »�ل�رشعويّ��ة«.
يولياُن���ض �جلاحد Julian the Apostate (331-363). ولد يف �لق�سطنطينّية ونودي به �أمرب�طور�ً يف ���. هو �بن �أخت ق�سطنطني �لكبري.   )�(

ميان امل�صيحّي، د�ر �مل�رشق، بريوت، ��99، �لطبعة  �سّجع �لدين �ليونايّن �لرومايّن، فلّقبه �مل�سيحّيون باجلاحد. من »�سبحي �حلموي، معجم الإ

وىل، �ل�سفحة 559«. �ملرتجم. �لأ

ن�سبًة �إىل �سخ�ض �مل�سيح. �ملرتجم.  )5(

 Trinity in Unity in Christian-Muslim relations (Leiden: هو مثال جّيٌد عن هذ� �مليل �ملرقيويّن يف كتابه Risto Jukko ري�ستو جوكو  )�(

�سالم قبل كلِّ  ن�سانّية. يطلب �لإ ون �لإ �سالم هو نظاٌم قانويّن ُي�رشُِّع بو��سطته �هلل كّل ما يتعّلق بال�سوؤ Brill, 2007), 165. يقول: »�لوحي يف �لإ
«. �أّما �مل�سادر �لتي �أوردها �لكاتب لهذه �لعبارة فهي – كّلها – م�سادر غري �إ�سالمّية ما 

ّ
�س��يء �لطاعة و�لفعل �لعبادّي دون �لتحلي��ل �لالهوتي

د مقاربته. �أنظر �أي�سًا �ل�سفحة �59، حيث ي�سف �لوحي بكونه »�إّما �سخ�سّيًا و�إّما حرفّيًا«، حمييًا جمّدد�ً م�ساألًة قدميًة يف  يخربنا �لكثري عن جترُّ

 مع �ليهوديّة.
ّ
�لتعاطي �مل�سيحي

لتعرف نقَد كر�غ لالهوت �لتحرير، �أنظر )Kenneth Cragg, The Lively Credentials of God (London: SPCK, 1995، �ل�سفحة �5؛   )7(

و�نظر �أي�سًا.)John L. Allen Jr., Cardinal Ratzinger: the Vatican’s enforcer of the faith (London: Continuum, 2005 �ل�سفحات 

���-��7، حيث جتد �سوتًا م�ساند�ً قوّيًا.

ن�سبًة �إىل مرقيون )حو�يل �5-��0م( �لذي ُحِرم يف عام ���م فاأ�ّس�ض كني�سًة هرطوقّيًة �عتمدت على كتابه »�لنقائ�ض« �لذي حاول فيه �أن   )�(

له �لعطوف �لذي يك�سف  يربهن �أّن بني �لعهدين �لقدمي و�جلديد – و�إجنيل بول�ض بوجه خا�ّض – تعار�سًا.  فاخلالق يف �لعهد �جلديد هو غريه �لإ

ف. من  عنه �لعهد �جلديد وههنا ثنائّية مماثلة لثنائّية �لغنو�سّيني. كان مرقيون ي�ستخل�ض من ذلك م�سيحانّية ظاهرّية و�أخالقّية مفرطة يف �لتق�سُّ

ميان امل�صيحّي )م�سدر �سابق( �ل�سفحة ��5«. �ملرتجم. »معجم الإ
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. فه��م، يف ��ستعادٍة معّقدة لتوقُّعات 
ّ
�أّم��ا �مل�سلمون، فه��م مل ينجرفو� بعيد�ً يف هذ� �ملز�ج �لثنائي

. لكّن �لق��ر�آن ل ُيجيز له �لالتوقُّعّي��ة �لر�ديكالّية �لتي 
)�(

�لعه��د �لق��دمي، يعرتفون بي�س��وع م�سيحانّيًا

ي�ض بول�ض. فاليهود مل ُيخَدعو� عندما ُدعو� �إىل �نتظار خملِّ�ٍض ياأمرهم  �أورده��ا كر�غ، ورمبا �أي�سًا �لقدِّ

بالوف��اء ل�رشيعته��م، ومل يحرمهم �هلل متاَم طبيعته �إذ ُيعِلنونها كلَّ ي��وٍم مب�سطلحاٍت توحيدّيٍة بْحتة. �إّن 

ي�سوَع �مل�سلَم �أقّل ترويعًا يف يهوديّته من �مل�سيح يف �إعالن بول�ض. 

�سالم يف تخيُّل جدوى وقيمِة �لتاأملُّ �ملنفعل، ثّمة  يف مقابل هجوم كر�غ على ما �ّدعاه من عقٍم لالإ

جنيل �ملُتخيَّلة. خذ، على �سبيل �ملثال، �ملالمَة �لتي �أطلقها حمّمد عبده  ر لالعنفّيِة �لإ  متطوِّ
ٌّ

نقٌد �إ�سالمي

 .
)�(

بّية escapism ومعتقٍد �أخرويٍّ غري مباٍل بانتهاكات �لطو�غيت جتاه ما ي��ر�ه يف �مل�سيحّيِة من تهرُّ

�له��وى ]�إيرو���ض[ eros و�ل�سيا�سة ]بولي���ض[ polis، عنَد عبده، غريبان عن �مل�سيحّي��ة �ملُقيَّدِة مبثاٍل 

 قليل �لتد�ول، 
ّ
�سالمي . ولي�ض هذ� باجل��د�ل �لإ

)�(
�إن�س��اينٍّ �أْخَفَق يف تقدمي نوذٍج عمل��يٍّ يف كليهما

كرث قربًا ُتلقي بُتهمٍة م�سابهة: »لي�ض من �سيٍء �أكرَث تدمري�ً، ج�سدّيًا وروحّيًا، من  فال�سامّية �ليهوديّة �لأ

.
)�(

�رشِف �لنتباه عن هذ� �لعامل«

يعت��رب عبده، يف نق��ده للم�سيحّيِة، �أّنها تخل��ق يف هذ� �لعامل ثنائّية غري �سليم��ة بتكري�سها �لروَح 

هلل ومتكينه��ا قي���رش من ُحْكِم �جل�سِد و�ملجتم��ِع وقد �سار هذ� �لنمط من �لنق��د ر�ئجًا يف �لكتابات 

. لكّنه من 
)5(

�سالمّي��ة �ملعا���رشة فا�ستمّر مع �أبو زهرة، و�سو�ت ِيلديرين، و�أخ��رت )�أحيانًا( وغريهم �لإ

و�ئ��ل حول �مل�سيحّية، كالقريّف  جنيل مل ُتربك �لُكّتاب �مل�سلمني �لأ �ملفي��د �أْن نتذّكَر �أّن ل-عنفّي��ة �لإ

مثلة ع��ن �خليار�ت �لالعنفّية  م عدد�ً من �لأ ّول ُيقدِّ �سالم �لأ و�ب��ن قّيم و�لطويّف، �إىل هذ� �حل��ّد. فالإ

�لقومية يف مو�جهة �لطاغوت )�إّن قر�َري �حل�سن و�حل�سني �ملتغايرين يتمّتعان ب�سمعة طّيبة عند �ل�سّنة 

��ُه، يف �ملدينة، �ختار �لهدنة �أحيان��ًا و�حلرَب �أخرى، كما  �ض نف�سَ �سِّ كم��ا عند �ل�سيع��ة(. كما �أّن �ملوؤ

ناجي��ل ل-عنفّية بالكلّية،  �خت��ار �لت�ساُلَح و�مل�ساحمَة عند �لفت��ح �حلا�سم ملّكة. ومتامًا كما مل تكن �لأ

، فاإّن �سرية �لر�س��ول مل تكن �أبد�ً و�حدّية 
)�(

ب��ل �نطوت على �أحد�ث عنفّية من قبي��ل تطهري �لهيكل

ميان امل�صيحّي )م�سدر �سابق( �ل�سفحة ��5«. �ملرتجم. خريّي. من »معجم الإ ق �لرجاء �لأ �لقول باأّن �مل�سيح هو �مل�سّيح �أي هو من يحقِّ  )�(

�سل �لثالث(. �صام والن�رشانيّة مع العلم واملدنيّة، )�لقاهرة: د�ر �ملنار، ���7 ه�(، ��-�5 )�لأ )�(  حمّمد عبده، الإ

Chritianit y/Islam: Essays in Esoteric  Ecumenism  (Bloom- يرو���ض، �نظر  كتاب فريتيوف �سوون ح��ول �مل�سيحّية و�لإ  )�(

ington: World Wisdom, 1985), 112-113
Joseph B. Soloveitchik, Halakhic Man (Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 5743/1983(  )�(

          �نظر �أي�سًا �ل�سفحات 43 و93.

Suat Yıldırım, Mevcut Kaynaklara Göre Hıristiyanlık (Istan- حمّمد �أبو زهرة، حما�رشات يف الن�رشانيّة )�لقاهرة: مطبعة �لعلوم، 1942)؛  )5(

bul: Işık, 2005), 24-25
 S. G. F. Brandon, Jesus and the Zealots (Manchester: University Press, 1967), 331-336; Oscar Cullman, Jesus and the  (6)
Revolutionaries (New York: Harper and Row, 1970), 31-50. كم��ا �أّن ك��ر�غ يف كتاب��ه (Semitism, 66) يتعاطى مع حادثة تطهري 

بني[ Zealots �إىل فعله »لي�ستطيع �أْن يرّدهم بطريقًة قويّة«. �لهيكل بالّدعاء �أّن نّية ي�سوع كانت جذب �نتباه �لغّيورين ]�ملتع�سّ
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�ملو�سوع، منهمكًة بالغزو و�ل�رش�ع.

وهذ� مّما كان بييلفيلد قد �سّلم ب�سّحته:

خاق الجتماعيّة.  ثّم��ة ]...[ اإ�ص��ارات واعدة بوجود فهٍم م�صرتٍك ناٍم ب��ني امل�صلمني وامل�صيحينّي، خ�صو�صاً يف مي��دان الأ

خبار الواردة عن م�صيحيّي اأمريكا الاتينيّة ومتابعُة امل�صلمني من اأنحاء العامل لها جعلت عدداً كبرياً من امل�صلمني واعياً بوجود  فالأ

م�صيحينّي يرون يف انخراطهم يف ال�رشاعات الجتماعيّة والقت�صاديّة وال�صيا�صيّة جزءاً من التزامهم الدينّي)�(.

ر�ٌت لهوتّية وثقافّية  ية. فعلى مّر �لعقود �لقليلة �ملا�سية، قامت تطوُّ ومل يكن بييلفيلد منفرد�ً بهذه �لروؤ

بتفتي��ِت �إطالقّي��ِة �لتباين �لذي ُجِعَل بني حمّم��د وعي�سى. ففي �ستِّينات �لق��رن �ملا�سي حتديد�ً، لِعَب 

لهوُت �لتحرير و�لهتمام �ملُحَدُث بال�سوفّيِة دور�ً هاّمًا بتقريِب �ملُُثل �لعليا للديانتني وجمعهما يف 

�سالَم فيه  �سالم، وقد عّرف �لإ م كتاُب هانز كون��غ Hans Küng �جلديد حول �لإ ح��و�ٍر و�عد؛ وُيقدِّ

. وكذ� فعلت 
)�(

ريٌّ باملعنى �ل�سالف، نقطَة �للتقاِء هذه كح�سيل��ٍة مثرية لالهتمام باأّن��ه �سويفٌّ وحت��رُّ

�سا�ض هو دعوَة �مل�سيحّيني  �أي�سًا مقالٌة حديثٌة لليوناردو بوف Leonardo Boff، �إذ كان مو�سوُعها �لأ

�سولّية   م�سدَر �إلهاٍم للمقاتل��ني يف �سبيل �حلّرّية و�إ�سارًة �إلهّي��ًة ملقاومة �لهيمنة �لأ
ّ
ل��ريو� يف دين �لنبي

.
)�(

مريكّية �لأ

��ة، �ملنفعلة«،  وي��رى �لباح��ث �مل�سلم �سابري �أخ��رت، يف كتاب له عن ك��ر�غ، �أّن »�ل�سهادة �ملتاأملِّ

. بل �إّن 
)�(

ناجيل م��ن �لنوع �ل��ذي ُيق�سي �ل�سمرَي �مل�سلَم، لي�س��ت �لدر�َض �لوحيد �لذي تعلُِّمن��اه �لأ

جنيل، وعلى ن�سو�سه �لتي جُتيُز ��ستعم��اَل �لقّوة، هو �سائٌع  خط��اَب لهوت �لتحرير �ملنبني عل��ى �لإ

-
ّ
جّد�ً �ليوم بني �مل�سيحّيني و�مل�سلمني �لذين ي�سَعون �إىل تقلي�ِض، �إْن مل نقل �رْشف، �لتباين »�لي�سوعي

.
)5(

�ملحّمدّي«، ومنهم كايث و�رد Keith Ward و�أ�سغر علي �إجنينري

كذل��ك كان �لتوتُّر بني �لحتمال��ني �ملذكورين، �ملُ�سامِلِ و�ملحارب، �ملُ�سيَّ���ضِ و�لنائي بنف�سه عن 

 Willem A. Bijlefeld, “Christian-Muslim Relations: A Burdensome Past, a Challenging future”, in Word  and World 16  )�(

(1996), 127
Hans Küng, Islam: Past, Present and Future (Oxford: Oneworld, 2007), 32-45.  )�(

Leonardo Boff, Fundamentalism, Terrorism and the Future of Humanity (London: SPCK, 2006), 43-44.  )�(

Shabir Akhtar, The Final Imperative: an Islamic Theology of Liberation (London: Bellew, 1991), 9-15.  )�(

 Keith Ward, “Muhammad from a Christian Perspective,” in Norman Solomon, Richard Harries and Tim Winter  )5(

 (eds.), Abraham’s Children: Jews, Christians and Muslims in Conversation (London and New York: T&T Clark, 2005)
  Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theolog y: Essays  on 131-124؛ �أنظ��ر �ل�سفح��ة ��0 حيث جتد نقَده لكر�غ؛ 
 �لت��ي ُيطلقه��ا بع���ض �مل�سلم��ني عل��ى �مل�سيحّي��ة

ّ
د �ل�سيا�سي       Liberative Elements in Islam (Delhi: Sterling, 1990)  ولي�س��ت تهم��ّة �لتجرُّ

ي�سًا يف �لكني�سة �ل�رشقّية  مرب�طور ق�سطنطني ب� »�لر�سول �لثالث ع�رش«، ويكون قدِّ                بقابل��ة للتطبي��ق كم��ا يتخّيلون: ولي�ض هام�سّيًا �أْن ُي�سّمى �لإ

Charles Matson Odahl, Constantine and the Christian Empire (London and New York: Routledge, 2004, 268-
.(284
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ِل �لالهوتّيني �ليهودّي��ني �ملعا�رشين. ففي مو�جهِة ماآ�سي عامِل ما بعد �ملحرقة، كان  مُّ
�ل�سيا�س��ة، حملَّ تاأ

رث �حَلرْبيُّ �ليهوديُّ �لتحّدي و�لتميَُّز  برز يف �لدر��سات �لعربّية هو �لت��ايل: هل ُيجيز �لإ �ُل �لأ �ل�س��وؤ

جنيل �لعربّي ُيتيُح ِكال �خليارين،   �أم �أّنه ل يبيح �سوى �لنعز�لّية �لر�ديكالّية؟ فالإ
َّ
و�لنخ��ر�َط �ل�سيا�سي

جنيل. وهكذ�،  ، �إن جاَز �لقول. ورمّبا يرجعان �إىل �للحظ��ة �لتاأ�سي�سّية لهذ� �لإ ّ
�ملحّم��دّي و�مل�سيحي

 The Lonely Man د ميان املتوحِّ فاإّن جوزيف �سولوفييت�سيك Joseph Soloveitchik، يف كتابه »رجل الإ

ٍل و��ستخال�ِض ِعرَب. فيجد  مُّ
َدمني« �ملذكورين يف »�سفر �لتكوين« حمطَّ تاأ of Faith«، يرى يف ِكال »�لآ

ر�ض وُحْكِمها، وبرت�سيخ عد�لة �هلل فيها. �أّما »�آدم  ّول« �أكرث جزمًا، م�سغوٌل با�ستيطان �لأ �أّن »�آدم �لأ

�لثاين« فمّتجٌه �سوَب ذ�ِتِه وباطِنه، متاأّمٌل، وخا�سٌع للَقَدِر وللطبيعة. يختاٌر �سولوفييت�سيك لنف�سه �أن 

�سالح �لعامَلِ �حلديث، ولكّنه، مع  تتماهى مع ثاين هذين، خ�سو�سًا على �سوء �ل�ستحالة �لظاهريّة لإ

َدَمنِي �رشوريّان ل�سفاِء �لعامَل؛ وعلى  ّول كخيار. ثمَّ ي�ستنتُج �أّن ِكال �لآ هذ�، ُي�رشُّ على �سالحّيِة �آدم �لأ

.
)�(

ه، �أن يحرتمهما كخيارين يهودّيني �ساحلني من، بغ�ض �لنظر عن �لنموذج �لذي �جتباه لنف�سِ �ملوؤ

م��ر تد�عياٌت جلّية قد ل يرتاح لها معظُم �مل�سلمنَي �أو �مل�سيحّيني. فلو طّبقناه على تقليَدْينا،  ولالأ

ه نحو �لروحانّية،  ناجيل على �لن�سالخ عن �ل�سيا�سة و�لتوجُّ َمنْيِ لبع�ض، فتحثُّنا �لأ ل�ساَر �لتقليَد�ن متمِّ

يف حنِي يقوُم �لقر�آُن باإ�سالح مفا�سد هذ� �لعامل؛ وهذ� ينطوي على نق�ٍض ولمتامّيٍة يرى �لالهوتّيون 

دو� على قدرِة تقليِدِهم  كِّ رّي��ون، �أْن يوؤ ة �لتحرُّ . قد يريد �مل�سيحّيون، وبخا�سّ
)�(

�سعوب��ًة يف تقبُِّلهما

ّي نوٍع من �ملُّدعيات �ل�ست�رش�قّية �لتي جتعُل  على تاأ�سي�ِض ح�سارٍة عادلة، كما لن ير�سَخ �مل�سلمون لأ

�لقر�آَن قا�رش�ً يف ُبْعِدِه �لروحايّن.

ن�سانّية بتمامّيتها :  ْيِهما ��سرتد�د�ً �آدمّيًا للطبيعة �لإ �سَ �سِّ ِعَو�سًا عن ذلك، يرى كلٌّ من �لديَننْيِ يف موؤ

ن�س��اَن �لكامَل �لذي، كاآدم، قد »تعّلم  �سلّية؛ �أّما حمّمد فُيمثُِّل �لإ �مل�سي��ُح كاٍف متامًا حللِّ �خلطيئ��ِة �لأ

�سماء كلَّها«. وبغ�ّض �لنظر عن جاذبّية �قرت�ح �سولوفييت�سيك بخ�سو�ِض وجود �آدمني �أو نوذجني،  �لأ

فاإّنن��ا بحاجٍة �إىل �لع��ودة �إىل ما �ألزمنا به �أنف�سنا من حتديٍدٍ لنقاِط �للتقاِء بني ي�سوَع وحمّمد على �سوء 

مة �أو معتمدة على بع�سها؛ �لكامُل ل يكون  هما كُمتمِّ ٍر ر�ديكايلٍّ ملهامِّ تقليَدْيِهما، ل من خالل ت�سوُّ

�إّل و�حد�ً. 

جنيلّية. فثّمة من بني  ويج��د طرٌح كهذ� موِرَد ُق��ّوٍة يف بع�ض �لتحّولت �حلديثة يف �لدر��سات �لإ

، �سخ�سّيات متمّيزة مثل روبرت �أيزنان 
ّ
�لباحث��ني �ملعا�رشين، �ملنهمكني يف در��سة ي�سوع �لتاريخي

Joseph Soloveitchik, The Lonely Man of Faith (New York: Doubleday, 1992(.  )�(

ية خالد حمّمد خال��د، يف كتابه معاً على الطريق: حمّمد وامل�صيح )�لقاه��رة: د�ر �لكتب �حلديثة، ��95(، �ل�سفحة  �أنظ��ر، م��ن ناحية �أخرى، روؤ  )�(

���، حيث مُياهي ي�سوع بالرحمة وحمّمد�ً بالعدل فيكونان »جناحي �ل�سالم«. ل �أعلم كيف ي�ستطيع خالد �أْن يقر�أ هذه �لنمطّية لهوتّيًا.

)
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�س��ارَة �إىل �ل�سبه �لو��سح بني  Robert Eisenman وجامي���ض تايب��ور James Tabor، ��ستطاع��ت �لإ

، و�إىل �لوحدة �جلوهرّية لالهوته، كما يرونها، مع تلك 
ّ
�سالمي ر �لإ »م�سيِحه��م« و�مل�سيح يف �لت�سوُّ

 – »�مل�سيحّي��ون �ل�سامّيون« �لذين، بر�أيه، 
)�(

بيونّيني �لت��ي يف �لقر�آن. من ناحيته، ي��رى كونغ يف �لأ

ّول. بالتايل، هو   �لأ
ّ
�سالم منهم – �حتماًل ر�سولّيًا �ساحلًا، و�إْن �ُأهِمل، يف �لع�رش �مل�سيحي يتح��ّدر �لإ

وىل ويرى يف �إعادة �لعتبار  �سلّية �لأ رون �آنفو �لذكر، بالكني�سة �لأ يذه��ب �إىل و�سفهم، ومعه �ملفكِّ

�سالم كذلك. هاَك، على   بني �لن�رش�نّية و�ليهوِد، و�أماًل بت�سالٍح مع �لإ
ّ
�إليهم ردم��ًا لل�سدع �لتاريخي

�سبيل �ملثال، �أفكار �لربوف�سور تايبور �لتي ن�رشها عام �007:

اإّن امل�صيحيّ��ة التي نعرفها من »وثيق��ة ق«)�(، ومن »ر�صالة يعقوب«)�( ومن »الذيذاخ��ة«)�( وغرِيها من امل�صادر اليهوديّة-

ميان الي�صوعّي ]امل�صيح��ّي[ قادرًة على توحيد، بدًل من تفريق، اليهود وامل�صيحينّي وامل�صلمني.  امل�صيحيّ��ة احليّة، ُتثُِّل ن�صخًة من الإ

اإْن مل يك��ن ل�ص��يٍء اآخ��ر، فاإّن ال�صتب�صارات ال��واردَة من خال فهٍم معنّي ل�صال��ة ي�صوع ت�صتطيع اأن تفتح اأبواب��اً وا�صعًة ومثمرًة 

للح��وار والفه��ِم املتبادل بني هذه التقاليد الثاثِة العظيمة، يف حني اأنّنا لطاملا اعتبنا اأّن اآراءهم يف حقِّ ي�صوع متناق�صة مبا ل يُف�صح 

ّي حوار)�(. يف املجال لأ

:Jeffrey Bütz وهذ� ما يقوله جيفري بوتز

وىل – الفهِم اليهودّي امل�صيحّي  رثوذك�صيّة امل�صيحيّة الأ �صامّي لي�صوع من�صجماً كثرياً م��ع الأ اإنّ��ه ملن املحريِّ اأّن نرى الفهم الإ

�صلّي لي�صوع)�(. الأ

ميان امل�صيحّي )م�سدر  َكها بال�رشيعة �ليهوديّة. من »معجم الإ وىل، ُتعلُن مت�سُّ ميان ومرتبطة بجماعة �أور�سليم �مل�سيحّية �لأ جماعة م�سيحّية قومية �لإ  )�(

�سابق( �ل�سفحة ��«. �ملرتجم.

ملانّية وتعني �مل�سدر �أو �ملنبع( هي ن�ضٌّ يوناينٌّ مفرت���ض مفقوٌد يف �أّيامنا. يعتربه �لبع�ض  �لوثيق��ة ق Q ) Q document م��ن كلم��ة quelle �لأ  )�(

ُك �آخرون يف وجوده. �ملرتجم. جنيَلي لوقا ومّتى يف حني ُي�سكِّ  �مل�سرتك لإ
ّ
�مل�سدر �لتاريخي

�سغر، �أّول �أ�سقف على �أور�سليم. �ملرتجم. ب �إىل يعقوب �لأ ر�سالة قانونّية ُتن�سَ  )�(

ّول.  �سل تعني �لتعليم. من �أقدم وثائ��ق �أدب �لكني�سة �لقدمية، ُعرِث عليها يف ��75 وهي ترق��ى �إىل نهاية �لقرن �لأ ذيذ�خ��ة كلم��ة يونانّية �لأ  )�(

ميان امل�صيحّي )م�سدر �سابق( �ل�سفحة ���«. �ملرتجم. و�لر�جح �أّنهم كانو� ي�ستعملونها لتعليم �ملوعوظني. من »معجم الإ

 James D. Tabor, The Jesus Dynasty: The Hidden History of Jesus, His Royal Family, and the Birth of Christianity (New York:  )5(

  Simon and Schuster, 2007), 287-288
 Jeffrey J. Bütz, The Brother of Jesus and the Lost Teachings of Christianity (Rochester VT: Inner Traditions, 2005), 186;  )�(

 Robert Eisenmann, James the Brother of Jesus: Recovering the True History of Early Christianity (London: Faber and
 Faber, 1997), 3, 164-165; Haiki Räisänen, “The Portrait of Jesus in the Qur’an: reflections of Biblical scholar,”

Muslim World 70 (1980), 127: »تك�سف بع�ض م�ستويات �لعهد �جلديد عن ت�سابٍه مذهٍل مع �لت�سوير �لقر�آيّن لي�سوع«.
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أخُذ النصِّ على محمل الجّد: ما بعد اإلزائّية��1 والسيرة
بالطب��ع هن��اك �أمٌل يف نقاط �للتقاء �لتي حتتمُلها مقاربُة له��وِت �لتحرير و�لتحقيقات �ملذكورة يف 

 �ملعا�رش. لكّنني �أوّد، 
ّ
 �مل�سيحي

ّ
�سالمي ُهما يف �حلو�ر �لإ �لعهد �جلديد رغم عدم ��ستيفاء �ملقاربتني حقَّ

فيم��ا تبق��ى من هذه �لدر��سة، �أْن �أ�سلك دربًا مغاير�ً. �أ�سته��لُّ مقاربتي مبا قد ي�سحُّ ت�سميته ب� »در��سة 

 م�سافًا �إىل ت�سمني �ملاآِثِر �لتعبُّدّية و�لتقو�ئّية 
ّ
ي �ساملة للنبّوة«: �حرت�م �ملعايري �لكال�سيكّية للتاأويل �لن�سّ

نْيِ بطريقٍة قد جُتوهلت  �سَ �سِّ يقونات �لتي نر�سمها للموؤ ّيني مع �لأ خريّية لل�سجّلني �لن�سّ و�لُن�سكّي��ة و�لأ

�أو ��سُتبِع��دت ر�هن��ًا. باعتقادي �أّن �لعديد من �لباحثني �مل�سلم��ني و�مل�سيحّيني على حدٍّ �سو�ء، قامو� 

ّية حل�ساب م��ا يتوّهمونه من مالئمٍة �أوثق مع  بتهمي���ض �أبعاٍد حمّددة من معتقد�ته��م �لتاريخّية و�لن�سّ

بعاد، ر�ّسخت عندنا �سور�ً عن ي�سوع وحمّمد ُتفاقم �لقطبّية و�لنق�سام  �حلد�ثة؛ لكّن خ�سارة هذه �لأ

�سهما. ول تقوِّ

�سه �سورًة كاملًة  �سِّ على نف�ض هذ� �خلّط من �لتحقيق، ن�ستطيع �أْن نبد�أ باعتقاد كلِّ دين بكون موؤ

ًا )��:�( – وقد تكّرر يف �لعهد �جلديد ويف �لكتابات �مل�سيحّية  فر �لتكوين ن�سّ ع��ن �هلل. جنُد يف �سِ

�لالحقة – باأّن �آدم قد ُخِلَق على �سورة �هلل. وعندما ُوِلد �مل�سيح من دون خطيئٍة �أ�سلّية، فقد ��ستعاد 

 
)�(

�س��الم �حلديث �مل�سهور باأّن »�هلل خلق �آدم على �سورته« دمّية. كذلك جتد يف �لإ ه��ذه �لع�سمة �لآ

 
ّ
ن�سان �لكامل، �لذي مُيثِّله �لنبي ف��ة كاأ�سا�ٍض لعقيدتهم يف �لإ وق��د ��سُتخِدَم من قبل �ملتكلِّمني و�ملت�سوِّ

 
ّ
�سالمي حمّم��د باأف�سل �سورة. ورغم كلِّ �ختالفاته��م يف �ملحتوى و�لنربة، فاإّن كاّلً من �لالهوَتنْي �لإ

 و�أّن يف �نخر�ط �لنموذجني يف �لبيئة 
ّ
لهي  يّتفقان على �أّن نوذجيهما مر�آتان تعك�سان �لإ

ّ
و�مل�سيح��ي

َر من  م��ر و�عد�ً، لكن قبل �أن نتابع، علين��ا �أْن ُنحذِّ . يبدو �لأ
)�(

ر�سّي��ة جت�سي��د�ً لبع�ض �سفات �هلل �لأ

�ل�ستعمالت �ملختلفة لفكرة »�سورة �هلل imago dei« يف كال �حل�سارتني.

خالقّية �لظاهرّية للخال�ض. تاأمر �مل�سيحّية باقتد�ٍء  �سار�ت �لأ قد ن�ستطيع �أْن نتج��اوز، �رشيعًا، �لإ

 .
)�(

 و�إكمال �ل�رشيعة
ّ
imitatio يكون �ساماًل، ل تف�سيلّيًا؛ وهذه هي بالتحديد �لغاية من �لت�سامي �لتتابعي

. فامل�سلم عندما يتخّلى عن 
ّ
�سالم، يف �ملقابل، بالقتد�ء بال�سّنة، بجانبيها �لظاهرّي و�لباطني ين�سُح �لإ

ز�ئّي��ة Synoptics ن�سب��ًة �إىل synopsis وه��و جدول يو�سع فيه جنبًا �إىل جنب ما ورد يف �أناجيل مّت��ى ومرق�ض ولوقا )ويوحّنا �أحيانًا( من  �لإ  )�(

ميان امل�صيحّي )م�سدر �سابق( �ل�سفحة ��«. �ملرتجم. ن�سو�ض مت�سابهة، للمقارنة بينها �أحيانًا. من »معجم الإ

Daniel Gimaret, Dieu à l’image de l’homme: les an- ،��5. بخ�سو�ض ه��ذ� �حلديث، �أنظ��ر ، �لبخ��اري، ال�صتئ��ذان، �؛ م�سلم، الِبّ  )�(

.thropomorphisms de la sunna et leur interpretation par les théologiens (Paris: Cerf, 1997), 128-135
 يف هذه 

ّ
، بتاأويل هذ� �حلديث؛ �نظر غيماري Gimaret، �ل�سفحات ���-���؛ ثّمة نف�ٌض �سويّف غني

ّ
قام �لر�زي وغريه، يف �سياٍق كالمي  )�(

�ملقاربة.

ر�سّية« )�سوون، �00(. وب�سبب �لغاية من �لقتد�ء، يظهر �مل�سيح نف�سه »نزوعًا نحو �لتب�سيط �ملثايّل للممكنات �لأ  )�(
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ر�دّية ل�سالح �لقتد�ء بالنموذج �لنبوّي، ي�سري متو�ئمًا مع �لكمال �لذي مُيثِّل بدوره  ناط �لإ بع�ض �لأ

ن�سان  «: �لإ
)�(

ّ
ن�سان �لهالخي �سالم هنا قريبًا مّما ُي�سّميه �سولوفييت�سيك ب� »�لإ م��ر�آة �لت�سامي. ياأتي �لإ

خر، كما ومع �لروح  ر�ض و�لآ �ل��ذي يعي�ض، من خالل �ل�سعائر، عالقًة �سحيحًة مع �جل�سد، مع �لأ

. وهكذ� جن��د، بطبيعة �حلال، خالفًا بني ��سرت�تيجّيتني للتكيُّف مع �لُعْلوّي، من دون 
)�(

مب��ا هي روح

�أْن نكون م�سطّرين �إىل تب�سيط �مل�ساألة �إىل نعمة يف ُقبال ماّدٍة، بل فهمها كاختالف يف �حلد�ض يرتبط 

 و�ل�رش�كة بني �ل�سرت�تيجّيتني.
ّ
بالدمج �حلقيقي

، فماذ� تك�س��ُف �ل�سورتان لنا من عملّية �لتكيُّف  ، �سوريٍّ و�إن كان ثّم��ة من ت�ساُرٍب هالخيٍّ

؟ �أّوًل، ُنالحَظ �أّن ِكال �لتقليدين يتحّدث عن ��ستعادٍة ل�سورة �آدم من خالل 
ّ
لهي �لباطنّية مع �لن�سق �لإ

َع��ْزِو منزلٍة ما-قْبل �آدمّية ل�سخ�سّي��ة �أخريّية نهائّيٍة ومثالّية. �مل�سيُح، بالطب��ع، هو �لكلمُة �لذي كان 

ها حتّققت يوم  . و�ل�سّنة �لتي يجب �قتد�وؤ
)�(

 كان »نبّي��ًا و�آدم بني �لطني و�ملاء«
ّ
، و�لنبي

)�(
»يف �لب��دء«

 وعند جبل حر�ء.  
)5(

�لب�سارة

يٍة نيو-�أفالطونّية  تدريجًا، �سار ُيرَمُز �إىل مو�سوعة »�لقتد�ء«، يف ِكال �حل�سارتني، من خالل روؤ

 the One عن �لو�حد nous خللِق �لعامَل. هنا ت�سُدُر �لنو�ض »Enneads ر »�لتا�سوعاء رة يف ت�سوُّ متج��ذِّ

ُل مظهَرها، وُتولِّ��د – يف �لعملّية �إّياها – جوهر�ً ثالثًا،  ُل يف م�سدرها فُتكمِّ مَّ
ك�س��ورٍة ل��ه؛ من ثّم تتاأ

 �ملع��روف. وعنَد ُكلِّ خطوٍة، تكون �ملرتبُة 
َّ
�لنف���ض psyche، وهكذ�، �إىل �أْن ُتنِتَج �لنموذَج �لنبثاقي

نطولوجّي��ة �سورًة ل�سابقتها، وكماًل لها، و »�قت��د�ًء« مبظهرها، ما ُيحاِفُظ على �لدينامّيِة �لنزولّيِة  �لأ

ه بالتكيُّف مع  له��ذ� �لنظام. وعند �أدنى �مل�ستويات �ملاّدّية، يِقُف �لكائُن �لب���رشيُّ تّو�قًا �إىل �سفاء نف�سِ

.
)�(

نُف�ِض �لُعليا، ومن َثمَّ مع �لو�حد �ل�سورة �لتاّمة لالأ

�سالم.  فالطونّية �ملُحّدثة هذه من �سعوبات حاّدة و�جَهت �مل�سيحّيَة و�لإ مل تخُل طريقة �لتفكري �لأ

بي��د �أّن ه��دَف �لفل�سف��ة – باملفهوم �لو��س��ع – باأْن ت�س��رَي ف�سيلًة ذ�تّي��ًة جتعل من �لنف���ض �نعكا�سًا 

للمعق��ولت �لُعليا كان هائ��اًل يف تاأثريه، وحمورّيًا يف �سياغاٍت لهوتّي��ة وفل�سفّية من قبيل �ل�سينوّية 

و�لتوماويّ��ة وغريه��ا من �ملنظومات �ل�سوفّية �لتي تلت. وقد كان��ت �لعملّية �جلّبارة �لتي من خاللها 

، �أو �لهّجاده. �ملرتجم.
ّ
خالقي  للكتاب �ملقّد�ض، وهو يختلف عن �ل�رشح �لأ

ّ
�لهالخة يف �لدين �ليهودّي، �رشح قانويّن وطق�سي  )�(

Soloveitchik, Halakhic Man.  )�(

�نظ��ر �أي�س��ًا الر�صالة اإىل اأه��ل كولو�صي �5:�، �مل�سيح هو »�سورة �هلل غ��ري �ملنظور بْكر كلِّ خليقة«؛ الوح��ي ��:� ، �مل�سيح هو »بد�ءة خليقة   )�(

�هلل«.

دب، ��9؛ م�سلم، ف�صائل ال�صحابة، ��. �لبخاري، الأ  )�(

ت مرمي على يد �ملالك جربيل باأّنها �ست�سبح �أّم �مل�سيح. �ملرتجم. يوم ُب�رشِّ  )5(

Plotinus, Enneads, V, 2, 1; VI, 3, 7; V, 3, 8.  )�(
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ديان �لتوحيدّية �سدي��دَة �لتعقيِد وع�سّيًة على �ل�ستق�ساء �لب�سيط.  ية نطها على �لأ ��ت هذه �لروؤ َفَر�سَ

ِمَل مو�قَف و�حٍد   �أن جُنْ
ّ
نطولوجي وم��ع هذ�، فاإّنه من �ملفيد لتو�سيح ما نريده من هذ� »�لقتد�ء« �لأ

�أو �ثنني من �لالهوتّيني، من كال �جلانبني، مّمن ر�أى �أهّمّية �مل�ساألة. 

 .
)�(

ي�ض ديوني�سيو�ض لهّية« عن��د �لقدِّ �سماء �لإ  وبالتحديد مبالحظاته على »�لأ
ّ
كوين��ي �ساأب��د�أ بالأ

ن�سان �لكامَل يقف عند قّمِة  خر بابن �سينا، �أّن �لإ كويني، م�ستعينًا من وقٍت لآ ي���ض توما �لأ ي��رى �لقدِّ

جاُته��ا رغبَة �هلل �لو�عيِة و�ل�سخ�سّية باأن يتجّلى. وكلَّما كان  جٍة بال�رشورة، تعِك�ُض تدرُّ تر�تبّي��ٍة متدرِّ

�ملخل��وُق �أف�س��ل، كّلما عَك�َض �هلل و�سيََّل خرَيُه ب�س��ورٍة �أمّت، وبالتايل �قتدى به �إذ – بتعبريه – »ي�سرُي 

. و�أكمُل �لهيئات يف �لعامَلِ �ملاّديِّ هي ج�سُد 
)�(

»
ّ
لهي �ل�سيُء �أكرَث كماًل مبقد�ر ما يقرتب من �ملظهِر �لإ

لهّيِة و�إن كانت �أدنى �جلو�هِر �لروحانّية  ن�سان؛ فهو مو�سُع �لروح �لتي ترتبط، حتمًا، بالطبيعة �لإ �لإ

، وبهذ� ي�ستمل، بنحٍو فريٍد يف 
ّ
 و�مليتافيزيقي

ّ
ي�ض عند �حلدِّ �لفا�سِل بني �لفيزيقي مرتبًة. �إذ�ً، يقُف �لقدِّ

. يف و�قع 
)�(

 �لوجوَد و�حلياَة و�ملعرفة
ّ
كويني لهّية �لتي يذك��ُر منها �لأ �خلل��ق، على �سورِة �ل�سفاِت �لإ

ن�سان  ن�سانّية �ملتاألِّهة لي�ست متاألِّهًة بالعقِل وحَده، كما �عترب �أوغ�سطني؛ »لي�ض كماُل �لإ مر، �إّن �لإ �لأ

ّول entelechy« لكّل كيفّيٍة موجوٌد  . �إّن »�لكماَل �لأ
)�(

 يف �أ�سله«
ٌّ

عقلّيًا فح�سب، بل هو �أنطولوجي

يف ذ�ِته��ا، بحيث تك��وُن ترد�د�ً ومماثل��ًة analogia جلانٍب من جو�نب �حلياة وتك��ون �أي�سًا �ختبار�ً 

، تتوق كلُّ هيئٍة ُدنيا �إىل خ�سائ�ِض 
ّ
 �حلقيقي

ّ
فلوطيني دنى للوجود. ويف �ملز�ج �لأ لوفرِة �لطبق��ات �لأ

ن�ساُن �لذي يحتلُّ هذ�  ُجها يف عامِل ما دوَن �لقمر �لإ �سم��ى منها، ما ُينتُج �سبكًة وتر�تبّيَة جماٍل ُيتوِّ �لأ

كوين��يِّ من�سجمًا مع ما ورد يف  �ملوق��ع بفع��ل توِقه �إىل �لتكيُّف مع كم��الت �هلل. وما يجعُل بياَن �لأ

�سفر �لتكوين، هو �إ�رش�ُره على �أّن �ل�سدور و�لعودة من خالل »�لقتد�ء« يتّمان بو��سطة �إر�دٍة و�عيٍة 

و�سخ�سّية.

ة من  ر ملو�سوعة �ل�سورة imago حتّدّيًا من �لاله��وت �ملعا�رش، وبخا�سّ و�َج��َه هذ� �لفهُم �ملتط��وِّ

، بنظ��رٍة �رشيعة، �أّن كارل بارت  ن�س��ان ل بالعك�ض. وقد ُيظنُّ �أولئ��ك �لذي��ن ينطِلقون �إىل �هلل من �لإ

. ففي �إحدى كتاباته عن »�لتكوين 
ّ
فالطويّن �لُقرو�سطي ل �لأ مُّ

لي�ض لديه �لكثرَي ليقوله بخ�سو�ض �لتاأ

 ك��� »�إحدى �خرت�عات 
ّ
كويني ��:�«، ي���رشف فكرة »�لوجود �ملتماث��ل analogia entis« عند �لأ

فالطونّية �ملحَدثة، يرقى عهدها �إىل �لقرن �خلام�ض، وهي:  ديوني�سيو�ض �ملنتِحل. كاتٌب غري معروف �ألَّف �أربع مقالٍت فل�سفّية م�ستوحاة من �لأ  )�(

 �أو 
ّ
ريوباغي �سماء �حل�سنى، و�لالهوت �ل�سويّف، و�لدرجات �لكن�سّية و�لدرجات �ل�سماوّية. كثري�ً ما وقع �لتبا�ٌض بينه وبني ديوني�سيو�ض �لأ �لأ

ميان امل�صيحّي )م�سدر �سابق( �ل�سفحة ���«. �ملرتجم. . من »معجم الإ
ّ
ديوني�سيو�ض �لباري�سي

Frank O’Rourke, Pseudo-Dionysius and the Metaphysics of Aquinas (Leiden: E. J. Brill,  1992), 262  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ���.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ��7-��5.  )�(



عيســى ومحّمــد

المحّجـة:  العدد 19  |  صيف - خريف 2009 22

ق��ل »بدعًة« �إن �سمحتم يل. لي���ض �ملخلوُق �لب�رشيُّ �إظه��ار�ً هلل. بل هو  �مل�سي��ح �لدّج��ال« – �أو فالأ

 مدعوٌّ 
ّ
. �إّن �مل�سيحي

)�(
«، �ل��ذي ُيظِه��ُر �هلل

ّ
ن�سان �حلقيقي ن�سان �لكام��ل، »�لإ ي�س��وع، وح��َدُه، �لإ

ليعي���ضَ يف جمتمعه عندما يت�سال��ح مع �مل�سيح في�سري قادر�ً على تقدمي »�سورة �سخ�ٍض �إن�ساينٍّ ب�سكٍل 

 .
)�(

عجيب«

لك��ّن ب��ارت يبدو منفتحًا، بن��و�ٍح �أخرى، على معاجل��ة مو�سوع »�س��ورة �هلل« بطريقٍة تلتقي 

قّل ويف تعار�ٍض م��ع �لكلفينّيني، ل يقبل  خرية على �لأ م��ع �لتعريف��ات �ملُ�سِلمة. فهو، يف كتابات��ه �لأ

�سلّية �أن تنك�رش.  ب��اأن تكوَن �ل�سقطُة ق��د �أّدت �إىل خ�سارة »�سورة �هلل«، �إذ ل ميكن ل�س��ورة �هلل �لأ

فنح��ن جميعًا نحتفظ، رغم �خلطيئة، ب��س��ورٍة هلل Gottebenbildlichkeit تاأخذ �سكَل توٍق للو�سول 

 وهو �س��ورة �هلل �حلقيقّية �لتي يجب على 
ّ
لهي ن�سايّن �لإ ��ة �إىل ذلك �لوج��ود �لإ �إىل �خلال��ق، وبخا�سّ

. وهذ� ما ُيِعنُي بارت على �لنتقال �إىل ما ور�ء �لعهد �لذي ��ستهّله 
)�(

م[ معها هيئاتنا �لتكيُّف ]�لتو�وؤ

ن�سان عقاليّن كما �هلل عقاليّن« و�لذي تعّهد  َ معنى »�سورة �هلل« مببد�أ �أّن »�لإ �ض، و�لذي ح�رشَ �إيريناوؤ

ه. هن��ا ين�سمُّ �إليه بول تيلي�ض، و�لذي رغ��م �عرت�فه ب�سالحّية �ملبد�أ  رين �ملعا�رشين ب�سدِّ بع���ضُ �ملفكِّ

�ض[ كو�حٍد من �لطروح��ات �لثالثة حول »�سورة �هلل«، يذهب �إىل �لقول �إّن  �لعق��اليّن ]عند �إيريناوؤ

، متامًا كما هي 
ّ
نطولوجّية مكتملٌة ومّتحدٌة فيه على �أ�سا�ٍض خالقي ن�سان �سورة �هلل �إذ �لعنا�رُش �لأ »�لإ

.
)�(

مكتملة ومّتحدة يف �هلل مبا هو �أ�سا�ُض �خللق«

�سالمّي��ني. من �ملعلوم �أّن �لغّز�يّل كان من �أبرز �أن�سار ما كان ُي�سّميه  رين �لإ ن �إىل �ملفكِّ نلتف��ت �لآ

ُن �لغّز�يّل �إىل جانب كّل  . ويف كتابه حول �أ�سماء �هلل �حل�سنى، ُيدوِّ
)5(

 ب� »�لتخلُّق باأخ��الق �هلل«
ّ
�لنب��ي

 من 
ّ
لهي �سماء �لت�سع و�لت�سع��ني، مالحظاٍت حول كيفّية تطابِق �لنا�ِض م��ع �لكمال �لإ و�ح��د من �لأ

 .
)�(

�سماء. فبمعرفة �سفات �هلل، ن�سل �إىل حمّبتها؛ ومبحّبتها نّت�سف بها �سيئًا ما خ��الل كّل ��سٍم من �لأ

كويني، تر�تبّيًة كمالّيًة بح�سب درجات �لُنْبِل و�لقرب. ومن  وهذ� ما ُينِتُج، كما مع ديوني�سيو�ض و�لأ

يتزيّ��ن كلّيًا باأ�سماء �هلل، ي�سل �إىل معرفة �هلل وي�سري فاع��اًل �إلهّيًا يف هذ� �لعامل، {وما رميت �إذ رميت 

.
)�(

. هذه هي �لعملّية �لتي ُيطِلُق عليها �لغّز�يّل ��سم »�لتاألُّه«
)7(

نفال: 7( ولكّن �هلل رمى} )الأ

Frank O’Rourke ، م�سدر �سابق، �ل�سفحة ��9.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ��7.  )�(

Karl Barth, Church Dogmatics, tr. J. W. Edwards et al., III/i (Edingburgh: T. and T. Clark, 1958), 190-1  )�(

Paul Tillich, Systemic Theology (London: Nisbet, 1953), I, 288.  )�(

�صم��اء  �صن��ى يف ���رشح الأ David B. Burrell and Nazih Daher (trs.), Al-Ghazali, The Ninety-Nine Beautiful Names of God، املق�ص��د الأ  )5(

.(Cambridge: Islamic Texts Society, 1992), 149 احل�صنى

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ��.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة �7.  )7(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة �5.  )�(
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ن�سان منها يختلف جوهرّيًا عن ن�سيب  د �لغّز�يّل �أّن »ن�سيَب« �لإ كِّ �سم��اِء، يوؤ وخالل عر�سه لالأ

ة. َفا�ْسما �لرحمن و�لرحيم  �هلل. ولكّنه��ا، مبا هي �سفاُت كمال، فاإّنها تفر�ض علين��ا �لتز�ماٍت خا�سّ

َه �لنا�َض برفٍق بعيد�ً عن مو�رد غ�سب �هلل �إىل حيُث يتعاطفون مع �لفقر�ء  يقت�سيان مّنا، مثاًل، �أْن نوجِّ

خريَن على �أنف�سهم.  ِثرو� �لآ و�ل�سعفاء. و��سم �لودوِد يقت�سي من �ل�سائرين على درِب �لقد��سة �أن يوؤ

 .
)�(

ْل من قطعك، و�أعِط من َحَرمك، و�عُف عّمن ظلمك« وهذ� ما ي�سري �إليه �حلديث �مل�سهور، »�سِ

.
ّ
لهي �لتاألُّه يجعل مّنا �سور�ً كاملًة عن �حلّب �لإ

لك��ّن �لغّز�يّل يجد �سعوبًة �أكرب يف م�رشوعه هذ� م��ع �أ�سماء من قبيل �لباعث. فهذه بالطبع �سفٌة 

�إلهّي��ة بالكامل، وبالتايل عليه �للج��وء �إىل �سيغٍة جمازّية : »ومن رّقى غرَيُه م��ن �جلهِل �إىل �ملعرفِة فقد 

�سماء �جلمالّية  . مع ه��ذ�، هو يرف�ض بحّدة �أن تك��ون �لأ
)�(

�أن�س��اأُه ن�ساأًة �أخرى و�أحي��اُه حياًة طيِّبة«

ر�ض  ن�سان �أْن يكون كذلك. فتاأ�سي�ض �لعد�لة يف �لأ وحَدها �ُسُبَل �لتاألُّه. فاهلل هو �أي�سًا �ملُق�سط وعلى �لإ

ه��دٌف مقّد�ض يجب ف�سله متام��ًا عن �حلر�ض على �مل�سلحة �ل�سخ�سّية. وكما يكتب: »و�أوفر �لعباد 

.
)�(

ِه من غريه« ُف لنف�سِ ِه ثّم لغريه من غريه ول ينت�سِ ُف �أّوًل من نف�سِ حّظًا من هذ� �ل�سم من ينت�سِ

َق �لعدَل بينهم – ل  جل قومه – لُيحقِّ  كان لأ
ّ
د �لذي قام به �لنبي وهكذ� نفهُم �أّن �لكفاح �ملتجرِّ

من �أجله.

ومل ي��رتك �ملتكلِّم��ون �ملعا�رشون، من �أمثال يح��ي مي�سو، مو�سوع »�س��ورة �هلل«، من دون �أْن 

ُيدل��و� بدلوهم فيه. تاأثَّر مي�سو بابن تيمّية ولكّنه ��ستطاع �أْن يتفادى �لتاأويالت �لوّهابّية فمثَّل ب�سكٍل 

�سالم �ملعا�رش، و�لتي ت�سعى، مبز�ٍج بارت��يٍّ نوعًا ما، �إىل تنزيه  جّي��د �لنعطافة �حلنبلّية �ملعتدل��ة يف �لإ

ن�سان   هو �لإ
َّ
�هلل ع��ن كلِّ نق���ضٍ قد يطر�أ لدى قر�ءِة �حلدي��ِث �ملتعلِّق بخْلِق �آدم. عند مي�س��و �أّن �لنبي

ّنه �س��ار يف حياته �ليومّية وقيادته  �لكام��ل، ل بف�س��ل تطابٍق وجوديٍّ ontic مع �سفات �هلل، بل »لأ

، و�حلال كذلك،  خالق �لقر�آنّية بكمالها«. ل بدَّ �لنبويّ��ة جلماعته، قر�آنًا حّيًا، تتجّلى فيه وتتحّقق �لأ

، لكّنه 
ّ
لهي م��ن تاأويل حدي��ث »�سورة �هلل« جمازيًّا: ل ي�ستطي��ع �لنوع �لب�رشّي �أْن يكون �س��ورًة لالإ

خالقّية تتجّلى يف �لقادرين على تاأدية �إر�دِة  قادٌر على �أْن يكون »قناًة للتجّلي«، مبعنى �أّن �لغايات �لأ

.
)�(

�ل�سماء

ن�ساُن �لعادّي  فّية ترف�ُض �إمكانّيَة �أْن يعك�َض �لإ ّيًة �سد �لت�سوُّ مُيثُِّل كّل من بارت ومي�سو �نعطافًة ن�سّ

مقتب�ض يف نف�ض �مل�سدر، �ل�سفحة ��9.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ���.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ���.  )�(

Yahya Michot, “The Image of  God in Humanity from a Muslim Perspective,” in Abraham’s Children, 163-174  )�(
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ر يف ن�سو�ٍض  ّن��ه متجذِّ م، ل �أقّل لأ �هلل. لك��ّن مب��د�أ �لتاألُّه يف كال �لتقليدين ما ز�ل و�سيل��ًة جّيدًة للتقدُّ

د Incarnation« �حلدَّ �لفا�سل بني �لتقليدين، �إذ يفرت�ض  مهّم��ة. ومن �لطبيعّي �أّن مُتثَِّل عقي��دة »�لتج�سُّ

�س��الم �أّن قاعدة »�ملتناهي ل ُيدرك �لالمتناه��ي finitum non capax infiniti« جتعُل من �أّي »حلوٍل«  �لإ

ن�سان متناق�سًا ومتهافتًا ب�سكٍل مفرط. لذ� ينتق��د �لغّز�يّل ما ير�ه �إفر�طًا م�سيحّيًا وي�رشُّ  ���ض يف �لإ للمقدَّ

ن�سانّية من �ل�سفات »لي�ض مظه��ر�ً كاماًل لها ]�ل�سف��ات[« �إذ �إّن عْزَو �لقدرِة  عل��ى �أّن ما تكت�سب��ه �لإ

. �أو بتعبري �خلفاجي، ف��اإّن »�كت�ساب �سفات �هلل« ي�سبه �إ�ساءَة 
)�(

ن�سان يعني تاأليهه و�لعل��م �لكلّيني لالإ

. يف �مل�سيحّية، من ناحيٍة �أخرى، فاإّن �مل�سيح هو نف�ُض 
)�(

�مل�سباح من �لنار، ول يعني �أْخَذ �لناِر نف�سها

�سورِة Bild �هلل؛ و�مل�سيحيُّ �ملكتمُل هو ن�سخة عن هذه �ل�سورة Ebenbild، هو »متاُثُل �لالمتماثلني«. 

�سا�سّي، تبتعد كثري�ً عن  د لنا هذه �مل�سيحانّية �لعالية جّد�ً �أّن �مل�سيحّية، يف خ�سو�ض هذ� �ملعتقد �لأ كِّ توؤ

�سالمّية. فامل�سيح، كاإله، هو فريٌد من نوع��ه sui generis؛ �إ�سالمّيًا، يف �ملقابل، ثّمة عدٌد  ر�ت �لإ �لت�س��وُّ

من �لنماذج �لكاملة، رغم �أّنها لي�ست �إلهّية. 

�سالم �أكرث جتان�سًا من �مل�سيحّية مع �ملنظومة �لنيو- هناك �ختالفات �أخرى بالفعل. فلرمّبا كان �لإ

فّية  يف  . ولعّل هذ� هو �ل�سبب يف رو�ج �لت�سوُّ
)�(

�سمى  للحقيقة �لأ
ّ
�أفالطونّية ب�سبب فهمه �لالتثليثي

 )رغم �أّن �أّي حماولٍة للربهنة على هذ� �لقول �ستقودنا 
ّ
�سالمّي��ة �أكرث من �لغرب �لالتيني �حل�س��ار�ت �لإ

بعي��د�ً ج��ّد�ً(. لكّنه م��ن �لو��سح �أّن �خلطاب �لذي ُقيِّ��د له �أن ي�س��ود يف كال �لديانتني كان قد تقّبل 

. �أ�سف �إليه �أّن ِكال 
)�(

فك��رة �لقتد�ء ب�سفات �هلل كدينامّيٍة �أ�سا�سّيٍة يف �لتفا�س��ل و�لرت�تبّية �لوجودّية

، �إذ�ً، �أن يعك�سا �لطيف �لكامل  ّ
ِ نوذجني مثالّيني، فمن �لبديهي

ْ
�س��ني �سِّ �لفريق��ني يّتفق على كون �ملوؤ

ل�سفات �هلل �إن مل نقل �إّنهما يعك�سانها بتمامها، �جلمالّية كما �جلاللّية، »�ل�رشُّ �لرهيب و�ل�رشُّ �جلّذ�ب  

.
)5(

mysterium tremendum et fascinans«، �أو، بتعبري �بن عطاء �هلل، »يد�ه �ليمنى و�لي�رشى«

عن��د ه��ذه �ملرحل��ة �أودُّ �أن �أ�ستح�رش »�لعلم �ل�سام��ل للنبّوة« �لذي كنت قد وع��دت به �سابقًا. 

�صماء احل�صنى، م�سدر �سابق، �ل�سفحة ��5. �لغّز�يّل، الأ  )�(

�أحم��د ب��ن حمّم��د �خلّفاج��ي، ن�صي��م الريا���ض يف �رشح �صف��اء القا�ص��ي عيا���ض، حتقيق حمّمد عب��د �لقادر عط��ا )ب��ريوت: د�ر �لكت��ب �لعلمّية،   )�(

.��7 ،I ،)�00�/����

 Ian Almond, The New Orientalists: Postmodern :»ل��دى نيت�س��ه، �ملعادي للم�سيحّية، �أ�سباٌب �أخرى لعتب��ار �لنبيِّ »�أفالطون �لع��رب  )�(

.Representations of Islam from Foucault to Baudrillard (London: I. B. Tauris, 2007), 18-19
ق��د ن�ستطي��ع �أْن ن�سيَف ما نلحظه من متاُثل بع�ض �ل�سلو�ت كال� »كريالي�سون ]يا رّب، �رحم[ Christe eleison« �أو �سالة ي�سوع مع »�ل�سالة   )�(

جلنا، وهي  جله، �إذ يجعُل كماُلُه من ذلك لغ��و�ً، بل هي، بتقرير �حلديث، �سبياًل لنحظ��ى ب�سالة �هلل لأ «، وهي لي�ست ب�س��الٍة لأ
ّ
عل��ى �لنب��ي

رموي، �لبي�ساوي، �لقريف(. �أنظر حمّمد بن عبد �لرحمن �ل�سّخاوّي، القول البديع يف ال�صاة على  مدي(، �أو �لغفر�ن )�لأ �لرحم��ة )�ل��ر�زي و�لآ

�ّس�سة �لريّان، ����/��00(، �5�-5، ��. احلبيب ال�صفيع )بريوت: موؤ

�سكندرّي، كتاب التنوير يف اإ�صقاط التدبري، ترجمة �سكوت كوغلي، (Louisville KY: Fons Vitae, 2005)، �9-�0؛ قارن  �بن عطاء �هلل �لإ  )5(

 Sachiko Murata, The Tao of Islam: A Sourcebook on أنظر� .{ ْبِلي�ُض َما َمَنَعَك �َأْن َت�ْسُجَد مِلَا َخَلْقُت ِبَيَديَّ ية 75 {َقاَل َيا �إِ �سورة �ض: �لآ

Gender Relationships in Islamic Thought (Albany NY: State University of New York Press), 1992، ��-���، حي��ث جت��د 
اًل يف م�ساألة »�ليدين«. حتقيقًا مف�سّ
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كرث، باعتقادي، مبا هو يف نهايٍة  كرث رو�جًا – ُيحَدُّ على �لأ  – ب�سيغته �لأ
ّ
�إّنن��ي �أرى �أّن �حل��و�ر �لديني

 حمّمد، نحن نقت�رُش على 
ّ
 ي�س��وع وحمّمد. يف حالة �لنبي

ْ
م��ر ��ستيالٌء علمايّن �أو عقاليّن على حياَتي �لأ

يِّ �لو��سِع و�ملاّدِة �لت��ي تر�كمت لحقًا حول دور  رِث �لن�سّ »�ل�س��رية« دوَن »�ل�سمائ��ل«، ودون �لإ

. ومتى ما مّت �إ�سعاُف �لنبيِّ على هذ� �لنحو، من ِقَبل �مل�سلمني �أو �مل�سيحّيني، ي�سرُي 
)�(

خريّي  �لأ
ّ
�لنبي

ز�ئّية؛ وعلى هذ�  خريّي. ما يتبّقى هو �سريٌة يف مقابل �لإ د �إىل حدٍّ بعيد من جمده �لأ م�ساهيًا مل�سيٍح ُجرِّ

 irreducible م ل� »تغاي��ٍر ل ميكن ردُمه �مل�ست��وى، جِنُدنا ر�غب��ني بالتو�فق مع ت�سخي�ِض كر�غ �ملتجهِّ

.»disparity

يقونوغر�فّية  ل ب��دَّ لنا �أْن نزي��د �هتمامنا، من دون �أْن نتنازل عن و�جبتنا �لنقديّ��ة �لتاريخّية، بالأ

منني �ملحافظني  �ل�سامل��ة �ل�سائع��ة، ل يف �لزمن ما قبل �حلدي��ث فح�سب، بل �أي�سًا يف �سف��وف �ملوؤ

نْي حتقيَقُه عند نهاية �لعامل. �سَ �سِّ ُع للموؤ ر �أنف�سنا قلياًل مبا ُيتوقَّ �ليوم؟ فلنذكِّ

. ي�سُعٌب على �مل�سيحّيني �ملنهمكني بال�سّن��ة، وبجو�نب �لقهر و�لعدل فيها، �إدر�ك 
ّ
لنب��د�أ بالنبي

خريّي متمحِور حول �إظهار رحمة �هلل ومغفرته  . �إذ كلُّ دوره �لأ
)�(

 ب� »حبيب �هلل«
ّ
���رشِّ ت�سمية �لنبي

ن�سانّيَة  حاديث، ي�سُف �لإ . فاأنت جتُد و�حد�ً م��ن �أ�سهر �لأ
)�(

و�إظه��ار مبد�أ »و�سعت رحمته غ�سبه«

، ر�جيًة �سفاعتهم. وحمّمٌد، 
ّ
ّ �إىل نبي

لًة من نبي ، متنقِّ
ّ
لهي ي��وم �لقيامِة مذعورًة من �لعدل و�لغ�سب �لإ

ِفِه، كالتايل: »�سّيد ولد �آدم«، و�قٌف على ميني �هلل و�مل�سهد، بو�سْ

فاأنطل��ُق فاآت��ي حتَت العر�ض فاأق��ُع �صاجداً لربّي ثّم يفتح اهلل يل من حمامده وح�صن الثناء علي��ه �صيئاً مل يفتحه على اأحٍد قبلي ثمرَّ 

«، فقال، »يا حمّمد اأدِخل من  يُق��ال، »ي��ا حمّمد، ارفع راأ�صك، �ص��ْل تُعَط، وا�صفع تُ�صفرَّع«. فاأرفُع راأ�صي فاأقول، »اأمتي اأمتي ي��ا ربِّ

بواب«)�(. مين من اأبواب اجلنة وهم �رشكاء النا�ض فيما �صوى ذلك من الأ اأّمتك من ل ح�صاب عليهم من الباب الأ

»ويّت�سح �أن ما بني �مل�رش�عني من م�ساريع �جلّنة كما بني مّكة وُب�رشى« يف �سوريا.

نبياء؛ فيقول لهم  ي��ة لالأ ، يف حديٍث �آخ��ر يتناق�سون يف بع�ِض �لعناويِن �لن�سّ
ّ
وجن��د �سحابة �لنبي

:
ّ
�لنبي

بَُكم اإّن اإبراهيَم خلي��ل اهلل وهو كذلك، ومو�صى جنيرُّ اهلل وهو كذلك، وعي�صى روح اهلل وكلمته  ق��د �صمعت كامكم وتعجرُّ

نكليزّية  مثل��ة �ملنا�سبة على هذ� يف �لإ �سالمّية �أي�سًا: من �لأ رَيِ �لإ �س��الم، كم��ا ير�ه كونغ، فيه مثل هذ� �لق�سور؛ ولكّنه موج��وٌد �أي�سًا يف �ل�سِّ �لإ  )�(

.(London: Shorouk, 1983) كتاب حياة حمّمد ملحّمد ح�سني هيكل )����-��95(، ترجمة �لفاروقي

جمة تي��م وينرت  ، تر ه بع��د م���ا  ت و ملو ا ك��ر  ،  ذ يّل � لغّز � م��د  بو حا �أ ن  ر �؛ ق��ا  ، م��ة ملقدِّ ا  ، د و � ب��و د �أ �؛   ، ق��ب ملنا ا  ، ي م��ذ لرت �  )�(

.  216،(Cambridge: Islamic Texts Society، 1989)
�لبخاري، التوحيد، �5؛ م�سلم، التوبة، ��.  )�(

�لغّز�يّل، ذكر املوت، ���.  )�(
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وه��و كذل��ك، واآدم ا�صطفاه اهلل تعاىل وهو كذلك؛ األ واأنا حبي��ب اهلل ول فْخر، واأنا حامل لواء احلمد يوم القيامة ول فخر، واأنا 

منني ول فخر،  ك حلَق اجلنّة فيفتح اهلل له فاأدخلها ومعى فقراء املوؤ اأّول �صافع واأّول م�صّفع يوم القيامة ول فخر، واأنا اأّول من يحرِّ

خرين ول فخر)�(. ّولني والآ واأنا اأكرم الأ

�سعرّية  اًل �إميانّيًا، وَعَلم��ًا لعقائِد �لأ �سْ
ّيُة �ل�سلبُة من رحم��ِة �لنبيِّ �لفريدِة �أ �ُس�ُض �لن�سّ َجَعَل��ت ه��ذه �لأ

و�ملاتريديّة و�حلنبلّية �سو�ء، لكْن كان ل بدَّ لها قبل ذلك من تخّطي رف�ِض �ملعتزلِة �إجازَة �ل�سفاعة. 

ناجيل  دبّيات �مل�سيحّي��ة �لالحقة هذه �لفكرة مر�ر�ً. و�سحيٌح �أّن �لأ ناجيل و�لأ ولق��د رّددت �لأ

�ن�سغلت بالتاأكيد على حلم �ل�سّيد �مل�سيح و�سماحته، و�إن مل ُتغفل �إنباءنا ب�رش�مته يوم �لقيامة – وهذ� 

ل بتثبيت هذه �ل�سورة �لثانية. ففي  يا �لذي تكفَّ  –، لكّنه �سفر �لروؤ
)�(

و��س��ٌح �أي�سًا يف ر�سائل بول���ض

ُم �لتربيُر ملب��د�أ »�لتعوي�ِض �لبلي��غ forceful restitution«: يتبّدى ث��اأُر �هلل يف �لعهد  ، ُيقدَّ ه��ذ� �لن���ضّ

. هنا ي�سُل 
)�(

ن و�لهن��ا، ولكّنه يطغى على �مل�سهد عند نهاية �لعامل خرى يف �لآ �جلدي��د بني �لفينة و�لأ

ر يف �لعهد �جلديد �إىل ذروته، ل ك��� »�رتكا�سٍة« �إىل �ليهودّية، بل كتجلٍّ   �ملتكرِّ
ّ
لهي مفه��وُم �لث��اأِر �لإ

.
)�(

ر كاآلٍة لعذ�ب �هلل �لو�قع على �لظاملني و�لكافرين حتميٍّ لعدل �هلل من خالل �مل�سيح، �لذي ُي�سوَّ

كني بق�سوِر �لعهد  ول��ن جِتَد يف كتابات حمّمد عبده �أو �سابري �أخرت �أو غريهم من �مل�سلمني �ملتم�سِّ

يا باملّرة، ول �إىل �سفات �مل�سيح �لقْهريّة حني  �جلديد يف ت�سويره لكمال �مل�سيح، �إ�سارًة �إىل �سفر �لروؤ

يع��ود ليحُكَم وُيِديَن ومُيار�ض دوره كال�سيِّ��د �ملطلق و�لقدير Pantocrator.  وبالتايل جند �أنف�سنا �أمام 

 حمّمد. 
ّ
 للنبي

ّ
ر �مل�سيحي قطبّية عقيمٍة ولي�ست �أقلَّ �رشر�ً من �لت�سوُّ

زت  ي��ا يف هذ� �ل�سياق، ل بّد من عملّية فل��رتٍة ]ت�سفية[ حذرة. فلقد ركَّ ول��دى قر�ءة �سفر �لروؤ

جنيل« على �لعنف يف �لن�ّض وجتاهل��ت �مليوَل �ل�سابقة  �ملو�س��ة �لر�ئج��ة حالّيًا بخ�سو�ض »نب��وءة �لإ

�لت��ي رّجح��ت �لتاأويالت �ملجازيّة. خذ، على �سبيل �ملثال، رو�ي��ة »قمر �لدم Blood Moon« ِلهال 

ليند�س��ي Hal Lindsey حيث، يف ذروة �مل�سهد، وبعد �إط��الق �إ�رش�ئيل هجومًا نووّيًا على �إ�رش�ئيل، 

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ���.  )�(

�أنظر، على �سبيل �ملثال، متّى: �5: ��-��؛ الر�صالة الثانية اإىل اأهل ت�صالونيكي �:�.  )�(

يخُل�ض بيلز H. G. L. Peels، بعد �أْن ي�ستعر�ض فهمه لتعليم �لعهد �جلديد بخ�سو�ض �لثاأر، �إىل �لتايل: »بعد ت�رشيعة �لثاأر �حلايّل، �سوف ي�ستفيد   )�(

 �أن 
ّ
لهي وىل ��:�. ميكن للثاأر �لإ « يف ر�صالة بطر���ض الأ

ّ
-�ل�رشعي

ّ
�هلل م��ن �حلكوم��ة ]...[ )الرومان �:��(. وترد نف�ض فكر �لث��اأر »�لر�سمي

 H. G. L. Peels, The Vengeance of God: the meaning of the( .»ولكّنه �أ�سا�سًا م�ساألة م�ستقبلّية ،)��:�� يتجّلى يف �حلا�رش )قارن لوقا

 root  NQM and the  function of  the  NQM-texts  in  the  context  of  div ine  revelation in  the  Old Testament
[Leiden: Brill, 1995], 310).
جنيل »تر�جعًا �إىل �ليهودّية« بل هو خال�سٌة قوّي��ٌة ملو�عظ �لعهدين �لقدمي و�جلديد ]...[  خري من �لإ بيل��ز، �ل�سفحة ���: »لي�ض �لكت��اب �لأ  )�(

 T. Longman, “The Divine Warrior: ع��الن يف �لعه��د �جلديد ياأتي يف نف�ض �سياق مو�سوع �لثاأر يف �لعهد �جلدي��د«. �نظر �أي�سًا �إّن �لإ

 The New Testament Use of an Old Testament Motif ”, Westminster Theological Journal 44 (1982), 290-307; S. H.
 Travis,  Christ and the Judgment of God: Divine Retribution in the New Testament (Basingstoke: Marshall
Pickering, 1986).
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�سّعة �لقاتلة �ملنبثقة من  م نحو �لقد�ض. ويف مو�جهة �لأ  �ملتقدِّ
ّ
ياأت��ي �مل�سيُح ملو�جهة �جلي�ض �لفل�سطيني

�أع��ني ي�س��وع، »ذ�ب حلمهم يف ثو�ٍن وه��م و�قفون على �أقد�مهم، و�حرتق��ت �أعينهم يف حدقاتها 

.
)�(

وتف�ّسخت �أل�سنتهم يف �أفو�ههم«

 
ٌّ

ر؛ وطبيعي ية ليند�سي، يتحّوُل ي�سوع �إىل �سخ�سّية مثل �آرنولد �سو�رزينغر، ي�سوع �ملدمِّ فف��ي روؤ

مم. هنا يرت�ءى للقارئ �لع��ادّي �أّن �لنموذجني  �أن يتعار���ض ه��ذ� مع حمّمٍد �لذي يلتم���ض �لرحمة لالأ

دو�ر متام��ًا. لكّن »�لعلم �ل�سامل للنبّوة« �لذي نقرتحه ل ينتهي بنا �إىل  )ي�س��وع وحمّمد�ً( قد تبادل �لأ

مثل هذ� �لتناظر �ملرعب. 

ي��ا �أن ُي�ساهم ب�سكٍل بّن��اٍء يف �للتقاء �ملرجّو؟ ثّمة   �ملذكور يف �سفر �لروؤ
ّ
كي��ف للقهر �لي�سوع��ي

 John يا هو كتاٌب موٍح �إ�سالمّيًا، وثّمة م��ن �لباحثني، مثل جون و�ن�سربو ر�أٌي يق��ول باأّن �سف��ر �لروؤ

 �مل�سيحّية 
)�(

يوّي��ة  و�لروؤ
ّ
�سالمي Wansbrough، م��ن يرغب باإز�حة �حل��دود �لفا�سلة بني �لن���ضِّ �لإ

يا كتاُب نب��وءة )�:�، 7:��، �0،  و�ليهودّي��ة �لو��سع��ة و�ملحمومة. وكما �لق��ر�آن، فاإّن �سفر الروؤ

��-�9، �9:�0(، ت�سلَّم��ه �لنبيُّ من َمَلٍك مقتدر )��:��(. و�لَنَف�ُض �ل�ساميُّ بارٌز فيه بو�سوح 

. �إّنه يزخر بالتحذير و�لتهديد و�لتوبيخ �سّد �خلطيئة �جلن�سّية 
)�(

ّ
لقتبا�سه من �خلر�فة �ليهوديّة و�ل�سامي

. هو ُي�رشِّح باأّن �خلال�ض يتاأّتى من �لعمل ل من �لنعمة. �مل�سيح 
خالق �ملعامالتّية �ل�سّيئة حتديد�ً)�( و�لأ

ب.  ب�سكٍل ملتب�ض، �إّنه �أ�سبه مبالٍك ياأتي بالعقاب با�سم �لآ
ٌّ

هنا �إلهي

يا ب�سكٍل حريّف. ول ُتعفينا  فَر �لروؤ ���ض ولقطنطيو�ض �سمنًا – �سِ وىل – �إيريناوؤ �أّول��ت �لكني�سة �لأ

ّولّية �لتي يعطيها �لن�ضُّ ل�سورِة ي�سوع كو�سيلٍة  ها، من �لأ لفّية هي �لكني�سُة نف�سُ فكرة �أوغ�سطني باأّن �لأ

. �إّن �ملجيء �جلديَد هو، بال ريب، ت�سوية عنفّية للح�سابات. �أو كما يقول 
)5(

لهّيني للقهر و�لق�ساء �لإ

ب��ول �سبيلزب��وري Paul Spilsbury، »فاإّن ”�خل��روَف the Lamb“ ل ينف�سُل ع��ن م�ساهد �لغ�سب 

بون »بن��اٍر وكربيٍت �أمام �ملالئكِة  ؛ و�أولئك �لذي��ن �ّتبعو� �لوح�َض the Beast �سوف ُيعذَّ
)�(

»
ّ
له��ي �لإ

 �ل�سائع با�ستعادة �لقر�ءة 
ّ
�سالح��ي . ول يبتع��د ليند�سي عن �ملُّدعى �لإ

)7(
ي�س��ني و�أماَم �خلروف« �لقدِّ

Hal Lindsey, Blood Moon (Palos Verdes, CA: Western Front, 1996), 313.  )�(

يا. �ملرتجم. ن�سبًة �إىل �صفر الروؤ  )�(

Frederick David Mazzaferri, The Genre of the Book of Revelation form a Source-Critical Perspective (Berlin: De  )�(

Gruyter, 1989), 39-46, 52.
Mazzaferri, 189.  )�(

Bernard McGinn, Visions of the End: Apocalyptic Traditions of the Middle Ages (New York: Columbia University  )5(

Press, 1979), 27.
Paul Spilsbury, “The Apocalypse”, 136-146 of Markus Bockmuehl and James Carleton Paget (eds.), Redemption and  )�(

Resistance:  The Messianic Hopes of Jews and Christians in Antiquity (London and New York: T.&T. Clark, 2007), 141.
يا �0:��. الروؤ  )7(
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»�حلرفّي��ة« �لتي جندها بني �للوثرينّي و�لكالفينّيني وجتديدّي��ي �لعماد Anabaptists. بطريقة معّقدة، 

 ،
ّ
جنيل تقود – �أو ميكنها �أن تقود – �إىل �لفعل �ل�سيا�سي �سالحّية للتف�سري �لر�سويّل لالإ فاإّن �ل�ستعادة �لإ

 على نظرّيات �حلرب �لعادلة: 
ّ
ي يا  حول ي�سوع �ملاّدّي كدليٍل ن�سّ و�إىل ��ستعم��ال ن�سو�ض �سف��ر �لروؤ

منني من   Hussite leaders �أن يقولو�، »ملعوٌن من �ملوؤ
)�(

ّيون ولهذ� بالتحديد، ي�ستطيع �لقادة �لهو�سِّ

.
)�(

ي�سحب �سيفه من دماء ُخ�سماء قانون �مل�سيح«

 �لر�ديكايّل 
ّ
جنيلي وي�ستطي��ع �لنّقاُد، من �أوغ�سطني �إىل كر�غ، �أْن ينظرو� �إىل �إىل هذ� »�جلهاد« �لإ

لء  )�( Bossuet �أمثال هوؤ
قل �سوء فهم للغايات �ل�سامّية )ُي�سّمي بو�سويه ك�سوء قر�ءٍة للن�ّض، �أو على �لأ

حكام، م��ا عد� مالحظة �أّن  (. �أّما نح��ن، فن�ستغني عن �إ�سد�ر �لأ
)�(

دين« �لربوت�ستانتّي��ني ب��� »�ملتهوِّ

د، رغم �لت�سييقات �لقا�سّية لكر�غ على »�ل�سامّية«، لي�ض مدعاًة للتحقري يف �لالهوت  �فرت��ض �لتهوُّ

جنيل، ل تقت�سي بال�رشورة   �ملعا�رش. جمّدد�ً، ما �أريد �أن �أقوله هو �أّن هذه »�خلامتة« �ل�سامّية لالإ
ّ
�مل�سيحي

�َسُف علي��ه لن�سخٍة باطلٍة م��ن �لعالقة مع �هلل. على  ��ر، كانتقاٍم يوؤ �أن ننظ��ر �إلي��ه كنوٍع من قر�آٍن مبكِّ

جنيلّيون وبول�ض  لهّية �سبب ح�سوِرها، يف �إ�سارة �إىل �أّنه بعد �أن قال �لإ �لعك�ض، فرمّبا كانت �لعنايُة �لإ

جنيل �لعربّي بقّوة، ما ز�ل يحتفظ بدوٍر ما. �أّما �ل�سياق فهو،  كلمته��م، فاإّن �إلَه �لعدِل، �حلا�رِش يف �لإ

حتمًا، �ل�سطهاد �لرومايّن للكني�سة يف �آ�سيا �ل�سغرى. ويف �لنهاية، �سوف يتحّطم قي�رش بال�سوجلان 

ناجيل »�جلمال«  وبئ��ة �لتي ياأت��ي بها �خلروف. هنا ي�س��وع، وبعد �أن ج�ّس��د يف �لأ �حلدي��دّي وبالأ

َّ باإ�سافة �سفاِت »�جلالل«: �لقهر و�لعدل.
لهي ، ُيظهر كماَله �لإ

ّ
لهي �لإ

خريّية لي�سوع  وبالرج��وع عن هذه �ملجموع��ة �لكبرية من �لتعميم��ات �جلائرة حول �مله��اّم �لأ

 sitz im وحمّم��د، ق��د ن�ستطيع �أْن نقرتح خال�سًة مفاُدها �أّننا متى ما �َأَبْحن��ا لقاعدِة »�لو�سع يف �حلياة

�سني جم��ّرَد �أيقونتني لثنائّيِة �لروِح و�ل�رَشْع؛ لن مُيثَِّل �أّي منهما، على نحٍو غرِي  �سِّ leben«، ل��ن يعوَد �ملوؤ

مت��و�زٍن، يَد �هلل �ليمنى �أو ُي�رش�ه. ويف نهاية �لزمن، عندما ن�ستطيع �لنظر وجهًا لوجه، حينما يكون 

 �لكامَلنْي جلّية متامًا. وكما �أّن 
ْ

لهّيُة للكائَن��ني ية ��[، ت�سرُي �لطبيعُة �لإ �لب���رُش حديد�ً ]�س��ورة :    �لآ

خرييّتان هذ� �مل�سمون على �أكمل  د �ل�سخ�سّيت��ان �لأ �هلل جماٌل وج��الل، فكذلك كلُّ ر�سله، وجُت�سِّ

ملان �ملحافظني و�ل�سلطات �لكن�سّية فاأعدم حرقًا.  جنيلّية. هاجم �لأ �سالحّية �لإ  لالإ
ّ
، و�عظ �سعبي

ّ
�أتباع جان هو�ض )���9-���5(. لهوتي  )�(

ميان امل�صيحّي )م�سدر �سابق( �ل�سفحة 5�7«. �ملرتجم. من »معجم الإ

 Bernard McGinn, “Wrestling with the Millennium: Early Modern Catholic Exegesis of Apocalypse 20,” in Abbas  )�(

Amanat and Magnus Bernhardsson (eds.), Imagining the End: Visions of the Apocalypse from Ancient Middle East to
Modern America (London: I. B. Tauris, 2002), 267.
ميان امل�صيح��ّي )م�سدر �سابق(  ج��اك بو�سوي��ه )���7-�970(. ر�عي كني�سة فرن�س��ا �مل�سلحة ومن رّو�د �حلرك��ة �مل�سكونّية. من »معجم الإ  )�(

�ل�سفحة ��7«. �ملرتجم.

�مل�سدر �ل�سابق، �ل�سفحة ���.  )�(
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وجه. 

خرية تبقى للرحمة. ويف ح��ني �أّن �مل�سيَح، يف جت�سيده كلّي��َة �هلل، عليه �أن ميثِّل  لك��ّن �لكلم��ة �لأ

ّدَة، فاإّن �لرحمة ت�سود يف �لنهاية. وي�رشُّ �بن عربي على �أّن �لغ�سب ُي�ستقُّ من �لرحمة  �لرحم��َة و�ل�سِ

ي��ة ��5(؛ يف حني  نعام: �لآ ويعتم��د عليه��ا؛ يقول تع��اىل {ورحمتي و�صع��ت كلرَّ �صيء} )�س��ورة الأ

. ومع حمّمد، ُيخربنا 
)�(

 بخ�سو�ض بع�ض �حلالت و�لظ��روف
ّ
له��ي مر �لإ �أّن �لغ�س��ب مُيثِّل كمال �لأ

�ل�سّخ��اوي �أّن برك��َة �هلل على �لر�سول، �ملذك��ورة يف �لقر�آن، هي وعٌد د�ئ��م: »�إّن رحمتي �سبقت 

.
)�(

غ�سبي«

 William Chittick, The Sufi Path of Knowledge: Ibn Arabi’s Metaphysics of Imagination (Albany NY: State University of  )�(

ّنه يحّبه، وعندها  New York Press، 1989(، ��، ��. �أ�س��ف �إىل ذل��ك �أّن �لقتد�ء حمكوٌم مببد�أ �حلّب، �إذ يكت�سب �لعارُف �سفاَت �هلل لأ
.)Chittick، 284-285( يحبُّ �هلُل �لعاِرَف حل�سول هذه �لكمالت فيه

Sakhawi, 52; Willem Bijlefeld, “Eschatology, Some Muslim and Christian Data,” Islam and Christian-Muslim Relations  )�(

15 (2004), 54.
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أحمد ماجد���

يدر���ض الباح��ث، يف الن���ضّ الذي ب��ني اأيدينا، حقبًة غل��ب عليها طاب��ع التنافر ال�صديد ب��ني امل�صيحيّة 

�صام؛ تنافٌر حتّول من �صداميٍّة َعَقديّة اإىل اأخرى ع�صكريّة اإبّان احلروب ال�صليبيّة التي مثّلت القطيعة  والإ

الكامل��ة بني الفريقني، وهي املرحلة الت��ي تكّر�صت فيها ال�صور النمطيّة عند كليهما. ويرى الباحث اأّن 

امل�صيحيّ��ة امل�رشقيّة لعب��ت دوراً كبرياً يف التاأ�صي�ض له��ذه القطيعة، لكنّها، اإثر احل��روب ال�صليبيّة وبعد 

ل اإّل حني تنخرط يف عاق��ٍة اإن�صانيّة وحواٍر �صادٍق  �صق��وط الق�صطنطينيّة، اأدرك��ت اأّن هويّتها ل تتاأ�صّ

�صام وامل�صيحيّة اإّل بني اأ�صحاب النزعات  م��ع امل�صلم��ني. قبل هذا، مل يجد احلوار حمّاً حقيقيّاً له بني الإ

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

وىل لنبثاق �لدعوة  ، يقت�س��ي �لرجوع �إىل �للحظ��ة �لأ
ّ
- �مل�سيحي

ّ
�سالمي �لوق��وف على �حل��و�ر �لإ

، ولكّن��ه مل يخُل من تقاليد دينّية �سائدة يف �لكثري من �أنحاء 
ّ
�سالمّي��ة، فهي جاءت يف حميط جاهلي �لإ

�جلزيرة �لعربية، حي��ث جرى �للقاء مع �ليهودّية و�مل�سيحّية، وهذ� �لبحث �سيحاول ر�سد مو�سوع 

�سالَم و�مل�سيحّية كمثال حيٍّ عنه، حيث �سيعر�ض م�ساره ومر�حله، ويقف  �حل��و�ر، على �أن ياأخذ �لإ

ّن هذ� �لكالم ي�ستدعي ��ستح�سار  رخ لهذ� �حل��و�ر، لأ يف حمّط��ات �أ�سا�سّي��ة فيه، وهو ل يّدعي �أّنه يوؤ

مور �لتي حتتاج �إىل جمهود كبري وم�ساحة  دبّيات �لتي عاجلت هذ� �جلان��ب، وهي من �لأ �لوثائ��ق و�لأ

و��سع��ة ل ميك��ن ملثل هذ� �لبحث �أن يقوم به. هذ� مع �لعلم �أّن �حلديث عن �حلو�ر ي�ستدعي �حلديث 

عن ��سرت�تيجّيته وغاياته، وبحاجة �إىل تدقيق يف �مل�سطلح يف �ملنظومات �لد�عية، كما هو يحتاج �إىل 

�ض للتبديل وللتغيري؟  ّول، �أم �أّنه تعرَّ ِله �لأ معاجلة دللّية، لريى �لباحث، هل بقي �مل�سطلح على ت�سكُّ

؟ وما �لغاية من �إطالقه؟ وهل هو من 
ّ
فم��ا يعر���ض �ليوم يف هذ� �ملجال هل هو حو�ر باملعنى �حلقيقي

�رشِّ على �أزمة �لديانات �لد�عية �إلي��ه؟ �أم هو تعبري عن حد�ثة  نت��اج �ملنظومات �لعتقاديّة؟ �أم ه��و موؤ

باحث يف معهد �ملعارف �حلكمّية للدر��سات �لدينّية و�لفل�سفّية.  )�(

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

�أ�سئل��ة كثرية، ُتثار يف وجه �لباحث يف هذ� �ملو�س��وع، ت�ستدعيه �إىل �خلو�ض يف هذ� �ملو�سوع 

بعد عن �لتنظري �لعقائدّي، �لذي يحاول �أن  قرب �إىل �لو�قع و�لأ بحذر ودّقة، حّتى يعطي �ل�سورة �لأ

مثل. ينطلق من �لذ�ت �لباحثة، ليعترب نظرته هي �لأ

أ- الحوار في البعد القرآنّي
يات �لقر�آنّية �لكرمية �ملتعّلقة باحلو�ر،  �َأوىل �لقر�آن �لكرمي �حلو�ر �أهّمّية كبرية، حيث ُتظِهر �ملر�جعة لالآ

�سافة �إىل حو�ر �لنا�ض مع   بالإ
)�(

 و�لعب��اد
)�(

نبياء  و�لأ
)�(

د جمالته، �إذ نرى حو�ر �هلل مع �ل�سيطان تع��دُّ

. ومن �لناحي��ة �لدللّية، �رتبط �حل��و�ر يف �لقر�آن �لكرمي بعدد م��ن �مل�سطلحات، وهو ما 
)�(

�لنا���ض

لفاظ و�لعب��ار�ت، فوردت كلمة  �نعك���ض يف حق��ل معجم��يٍّ د�لٍّ على �حلو�ر من خالل بع���ض �لأ

»ق��ال« وم�ستّقاته��ا ���7 م��رة، منها 5�9 مّرة كلمة »ق��ال«، و�55 مرة كلم��ة »قالو�«. كما 

« �� مرة، ووردت كلمة حو�ر  وردت كلم��ة »جادل« وم�ستقاتها �9 مرة. ووردت كلمة »حاجَّ

، هذه �ملعطيات ُتظهر �حل��و�ر وكاأّنه كلمة مفتاحّية، ن�ستطيع م��ن خاللها �أن نفهم 
)5(

ث��الث م��ر�ت

خر، و�لر�غب بالتعاطي معه وتفّهمه، ولعلَّ هذ� من �ملحفز�ت، �لتي   �ملنفتح على �لآ
ّ
�سالمي �لعقل �لإ

ن�سان �إىل معاجلة هذ� �ملو�سوع و��ستك�ساف ما فيه.     تدفع �لإ

1.  الحــوار ومعنــاه

�حل��و�ر من �حلور وهو �لرجوع �إىل �ل�سيء وعنه. وكّل �سيء تغرّي من حال �إىل حال، فقد حار يحور 

 �أي لن يرجع و�ملر�د 
. وق��ال تعاىل: {اإِنرَُّه َظ��نرَّ اأَْن لَْن يَُح��وَر})7(

)�(
ح��ور� و�ملح��اورة: مر�جعة �لكالم

اِجِديَن * َقاَل َما َمَنَعَك �َأَل َت�ْسُجَد  ْبِلي�َض مَلْ َيُكْن ِمَن �ل�سَّ َل �إِ َجُدو� �إِ َدَم َف�سَ ْرَناُكْم ُثمَّ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة ��ْسُجُدو� ِلآ وَّ قال تعاىل:  {َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُثمَّ �سَ  )�(

اِغِريَن* َقاَل  نََّك ِمَن �ل�سَّ َ ِفيَها َفاْخُرْج �إِ َّ
ْذ �َأَمْرُت��َك َق��اَل �َأَنا َخرْيٌ ِمْنُه َخَلْقَتِني ِم��ْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنٍي* َقاَل َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما َيُكوُن َلَك �َأْن َتَتَك��رب �إِ

ِ �َأْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم 
ْ

َ�َطَك �مْلُ�ْسَتِقيَم * ُثمَّ َلِتَينَُّهْم ِمْن َب��ني نََّك ِمَن �مْلُْنَظِريَن* َقاَل َفِبَما �َأْغَوْيَتِن��ي َلْقُعَدنَّ َلُهْم �رشِ ىَل َي��ْوِم ُيْبَعُث��وَن* َقاَل �إِ �َأْنِظ��ْريِن �إِ

ُهْم �َساِكِريَن * َقاَل �ْخُرْج ِمْنَها َمْذُءومًا َمْدُحور�ً مَلَْن َتِبَعَك ِمْنُهْم َلْماَلنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم �َأْجَمِعنَي} �سورة  ُد �َأْكرَثَ َوَعْن �َأمْيَاِنِهْم َوَعْن �َسَماِئِلِهْم َوَل جَتِ

يات ��-��. عراف: �لآ الأ

َلْيَك  ُْهنَّ �إِ رْيِ َف�رشُ ِمْن َقاَل َبَلى َوَلِكْن ِلَيْطَمِئنَّ َقْلِبي َقاَل َفُخْذ �َأْرَبَعًة ِمَن �لطَّ ِيي �مْلَْوَتى َقاَل �َأَومَلْ ُتوؤْ ْبَر�ِهيُم َربِّ �َأِريِن َكْي��َف حُتْ ْذ َقاَل �إِ ق��ال تع��اىل: {َو�إِ  )�(

ية ��0. ِتيَنَك �َسْعيًا َو�ْعَلْم �َأنَّ �هلَل َعِزيٌز َحِكيٌم} �سورة البقرة: �لآ ُثمَّ �ْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل ِمْنُهنَّ ُجْزء�ً ُثمَّ �ْدُعُهنَّ َياأْ

يتان ��5- يَتَها َوَكَذِلَك �ْلَيْوَم تُْن�َصى} �سورة طه: �لآ ري�ً * َقاَل َكَذِل��َك �َأَتْتَك �آَياُتَنا َفَن�سِ ق��ال تع��اىل: { َقاَل َربِّ مِلَ َح�رَشَْتِني �َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َب�سِ  )�(

.���

ية ��. اِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه �َأَنا �َأْكرَثُ ِمْنَك َماًل َو�َأَعزُّ َنَفر�ً} �سورة الكهف: �لآ قال تعاىل: {َوَكاَن َلُه َثَمٌر َفَقاَل ِل�سَ  )�(

�صامّي امل�صيحّي )بريوت: د�ر �لنفائ�ض، ��99(، �ل�سفحات �7�-7. مة اإىل احلوار الإ ر�جع: حممد �ل�سماك، مقدِّ  )5(

ر�جع: �بن منظور، ل�صان العرب )بريوت: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، ���9(، ماّدة »حار«.  )�(

ية ��. �سورة الن�صقاق: �لآ  )7(
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، و�أ�سار 
)�(

. وقد ورد �حلو�ر بلفظه ثالث مّر�ت ب�سيغة �لفعلّية
)�(

�لرج��وع �إىل رّبه للح�ساب و�جلز�ء

 
ّ
، فالبعد �حلقيقي

ّ
�إىل ن��وع من �أنو�ع تبادل �لكالم ومر�جعته، ولكّن��ه مل ي�رش �إىل �حلو�ر ببعده �لعملي

 
ّ
�سالمي  بالدين �لإ

)�(
خر للحو�ر يظهر يف �آيات �أخرى، حيث ي�سبح مقّدمة لكّل عمل غايته �إقناع �لآ

، لذلك هو و�سيلة 
)5(

، �لذي يهدف �إىل ��ستقر�ر �ملجتمع �لب�رشّي و�حلفاظ عليه
)�(

عرب �حلو�ر �لهادئ

ميان  ، ولكن على �أر�سّية �لإ
)7(

، و�لهدف منه �إيج��اد �مل�ساحات �مل�سرتكة
)�(

للتع��ارف وركن للمعرفة

.
)�(

باهلل و�لعمل �ل�سالح و�لتو��سي باحلقِّ و�ل�سرب

، يحمل �آثار�ً �إيجابّية، 
ّ
 وُيالح��ظ �أّن �حلو�ر، كم��ا قّدمه �لقر�آن �لكرمي من خالل �لو�قع �لعمل��ي

وهو يقوم على �أ�س�ض حمددة ل توحي باملخا�سمة، لذلك و�سف تالميذ عي�سى بن مرمي عليه �ل�سالم 

ركان �لتالية:  باحلو�رّيني، و�حلو�ر يف �لقر�آن يقوم على �لأ

ر قبل الرّد  ل والتفكُّ 2. التمهُّ

ل بالرّد عليه، و�نتظار �خل�سم لينهَي حديثه،  عل��ى �ملُحاور �أن يتفّهم وجهة نظ��ر �خل�سم وعدم �لتعجُّ

، وعليه �أن يتكّلم مبا يعلم، 
قال تعاىل: {َوِمَن النرَّا�ِض َمْن يَُجاِدُل يِف اهلِل ِبَغرْيِ ِعْلٍم َوَل ُهًدى َوَل ِكتَاٍب ُمِنرٍي})9(

.
)�0(

»فاإن مل يعرف مبا يجيب، لق�سور علمه، فيجب �أن يقول ل �أعلم �أو �هلل �أعلم«

3. محاورة بأفضل األسماء واأللقاب وأجمل ألوان الخطاب

ة  وه��ذ� من �لعنا�رش �لنف�سّية �ملهّمة، �لتي حتفظ �لوّد و�ملحّبة بني �ملتحاورين، وهذ� ما تدّل عليه �لق�سّ

 ِ ْك ِباهللرَّ �لقر�آنّي��ة حول حو�ر لقمان مع �بنه، �إذ يقول تعاىل: {َواإِْذ َقاَل لُْقَم��اُن ِلبِْنِه َوُهَو يَِعُظُه يَا بُنَيرَّ َل تُ�رْشِ

علمي، �997(، �جلزء  علمي )بريوت: د�ر �لأ ر�جع: حمّمد ح�سني �لطبطبائي، امليزان يف تف�صري القراآن، �سّححه و�أ�رشف عليه �ل�سيخ ح�سني �لأ  )�(

�0، �ل�سفحة ���.

ية ��. وقوله تعاىل: {َقاَل  اِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه �َأَنا �َأْك��رَثُ ِمْنَك َماًل َو�َأَعزُّ َنَفر�ً} �سورة الكهف: �لآ كم��ا يف قول��ه تعاىل: {َوَكاَن َلُه َثَمٌر َفَقاَل ِل�سَ  )�(

ية �7. وقوله تعاىل: {َقْد �َسِمَع �هلُل  �َك َرُجاًل} �سورة الكهف: �لآ اِحُبُه َوُهَو ُيَحاِوُرُه �َأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَلَقَك ِمْن ُتَر�ٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ �َسوَّ َلُه �سَ

ية �. رٌي} �سورة املجادلة: �لآ نَّ �هلَل �َسِميٌع َب�سِ اُوَرُكَما �إِ ىَل �هلِل َو�هلُل َي�ْسَمُع حَتَ اِدُلَك يِف َزْوِجَها َوَت�ْسَتِكي �إِ َقْوَل �لَِّتي جُتَ

ية ��5. } �سورة البقرة: �لآ �ْسُد ِمَن �ْلَغيِّ َ �لرُّ يِن َقْد َتَبنيَّ ْكَر�َه يِف �لدِّ قال تعاىل: {َل �إِ  )�(

ية ��. لت: �لآ نَُّه َويِلٌّ َحِميٌم} �سورة ف�صّ َذ� �لَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَد�َوٌة َكاَأ ُن َفاإِ قال تعاىل: {�ْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي �َأْح�سَ  )�(

ية ��5. ٍل َعَلى �ْلَعامَلِنَي} �سورة البقرة: �لآ ْر�ُض َوَلِكنَّ �هلَل ُذو َف�سْ َدِت �لأ ُهْم ِبَبْع�ٍض َلَف�سَ قال تعاىل: {َوَلْوَل َدْفُع �هلِل �لنَّا�َض َبْع�سَ  )5(

نَّ �هلَل َعِليٌم َخِبرٌي} �سورة  نَّ �َأْكَرَمُكْم ِعْنَد �هلِل �َأْتَقاُكْم �إِ نَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َو�ُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفو� �إِ يَُّها �لنَّا�ُض �إِ
قال تعاىل:{ َيا �َأ  )�(

ية ��. احلجرات: �لآ

ية ��. ىَل َكِلَمٍة �َسَو�ٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم} �سورة اآل عمران: �لآ قال تعاىل: {ُقْل َيا �َأْهَل �ْلِكَتاِب َتَعاَلْو� �إِ  )7(

احِلًا َفَلُهْم �َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوَل َخْوٌف  ِخِر َوَعِمَل �سَ ِ َو�ْلَيْوِم �لَآ
اِبِئنَي َمْن �آَمَن ِباهللَّ اَرى َو�ل�سَّ نَّ �لَِّذيَن �آَمُنو� َو�لَِّذيَن َهاُدو� َو�لنَّ�سَ ق��ال تع��اىل: {�إِ  )�(

ية ��. َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن} �سورة البقرة: �لآ

ية �. �سورة احلج: �لآ  )9(

�سالمّية، �997(، �لطبعة �، �ل�سفحة ��.   �أمني حلمي، احلوار يف القراآن الكرمي )املناظرة واجلدل واملحاّجة(، ) د�ر �لنه�سة �لإ  )�0(
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 يو�سف عليه �ل�سالم 
ّ
ية �لتي تتكّلم عن دعوة �لنبي . وهذ� ما تظهره �أي�سًا �لآ

َْك لَُظْل��ٌم َعِظيٌم})�( اإِنرَّ ال���رشِّ

.
)�(

ل�ساحَبي �ل�سجن

4. الهدوء في أثناء الحوار

وه��و من �ملبادىء �لهاّم��ة يف كّل عمل حو�رّي، حّتى ي�ستطيع �ملتح��اورون �إي�سال �أفكارهم بهدوء 

ْوُت  ��َواِت لَ�صَ �صْ ْوِت��َك اإِنرَّ اأَنَْكَر الأ �ْض ِم��ْن �صَ ��ْد يِف َم�ْصِي��َك َواْغ�صُ ودون �نفع��ال، ويق��ول تعاىل: {َواْق�صِ

.
احْلَِمرِي})�(

�. بسط الوجه 

ك  ْر َخدرَّ عِِّ وم��ن �آد�ب �حلو�ر ب�سط �لوج��ه للخ�سم و�إظهار �ملوّدة و�للطف معه، قال تع��اىل: {ول تُ�صَ

.
ِللنا�ض})�(

ب ونشدان الحقيقة  �. عدم التعصُّ

مر بقوله:  ن�ساف، وقد �أر�سد �لق��ر�آن �إىل هذ� �لأ وم��ن �آد�ب �حل��و�ر �لتز�م �ملو�سوعّية و�لع��دل و�لإ

من وعليه �إذ� و�سل �إليها �أن يعرتف  ��َاٍل ُمِبنٍي}، فاحلّق هو �سالّة �ملوؤ {َواإِنرَّ��ا اأَْو اإِيرَّاُك��ْم لََعَلى ُهًدى اأَْو يِف �صَ

نُوَب  َ َفا�ْصتَْغَفُروا ِلُذنُوِبِهْم َوَمْن يَْغِفُر الذرُّ بها، قال تعاىل: {َوالرَِّذيَن اإَِذا َفَعُلوا َفاِح�َصًة اأَْو َظَلُموا اأَنُْف�َصُهْم َذَكُروا اهللرَّ

مثلة حول هذه �لنقطة كحو�ر�ت  . ونلمح �لكثري من �لأ
رُّوا َعَلى َما َفَعُلوا َوُهْم يَْعَلُموَن})5( ُ َومَلْ يُ�رشِ اإِلرَّ اهللرَّ

و� على �حل��و�ر معهم و�إظهار �حلقِّ على �لرغ��م مّما وجدوه من �إ�رش�ر  نبي��اء م��ع قومهم، فهم �أ�رشّ �لأ

على �لباطل.

�. إبراز الحقائق الثابتة 

من دون  حيث على �ملحاور �أن يتحّلى باملو�سوعّية يف عر�ض ر�أيه، و�عتماد �لبّينة، فال يتكّلم �ملوؤ

يبُوا  رَُّها الرَِّذيَن اآَمنُوا اإِْن َجاَءُكْم َفا�ِصٌق ِبنَبَاإٍ َفتَبَيرَّنُوا اأَْن تُ�صِ قرينة �أو �إثبات حّتى ل يظلم �لنا�ض، يقول تعاىل: {يَا اأَي

ية ��. �سورة لقمان: �لآ  )�(

ية �9، �إذ يق��ول تعاىل على ل�سان يو�سف عليه �ل�س��الم: {يا �ساحبي �ل�سجن �أ�أرباب متفرق��ون خري �أم �هلل �لو�حد  ر�ج��ع �س��ورة يو�صف: �لآ  )�(

�لقهار}.

ية �9. �سورة لقمان: �لآ  )�(

ية ��. �سورة لقمان: �لآ  )�(

ية ��5. �سورة اآل عمران: �لآ  )5(
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.
اِدِقنَي})�( . وقال �أي�سًا: {ُقْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم اإِْن ُكْنتُْم �صَ

ِبُحوا َعَلى َما َفَعْلتُْم نَاِدِمنَي})�( َقْوًما ِبَجَهالٍَة َفتُ�صْ

�إذ� خرج �حلو�ر عن هذ� �حلّد فهو جدل. 

8. الجدل 

�جل��دل من جدل، ويق��ال: رجل جدل جم��د�ل �أي خ�سم خم�س��ام، و�لفعل جادل يج��ادل جمادلة. 

وجدلت��ه جدًل، فاجندل �رشيعًا، و�أكرث ما يقال: جدلت��ه جتدياًل �أي �رشعته، فهو يحمل معنى �ملغالبة 

خر، من هن��ا قيل: �جلدل �ملفاو�س��ة و�ملنازعة يف �لقول على  و�ل�سيط��رة و�لتف��ّوق من �أحد على �لآ

، فقوله: {َوُهْم يَُجاِدلُوَن يِف اهلِل َوُهَو �َصِديُد 
)�(

�سبي��ل �ملغالبة، و�أ�سله من جدلت �حلبل �إذ� �أحكمت فتله

  معن��اه – و�هلل �أعلم – �أّن �لوثنّيني، و�إليهم وجه �ل��كالم يف �إلقاء هذه �حلجج، يجادلون 
امْلَِح��اِل})�(

ك بد�أب �آبائه��م، و�هلل �سبحانه �سديد  يف ربوبّيت��ه تع��اىل بتلفيق �حلّجة على ربوبّي��ة �أربابهم كالتم�سُّ

، وقوله تع��اىل: {َوِمَن النرَّا�ِض َمْن يَُج��اِدُل يِف اهلِل ِبَغرْيِ ِعْلٍم َوَل 
)5(

ّنه عليم مب�ساويهم ومعايبهم �ملماحل��ة لأ

لوهّية بغري حّجة  ، فمعنى قوله: �إّنه يجادل يف وحد�نّيته تعاىل يف �لربوبّية و�لأ
ُهًدى َوَل ِكتَاٍب ُمِنرٍي})�(

. وقوله: {َما يَُجاِدُل يِف اآيَاِت اهلِل اإَِل الرَِّذيَن َكَفُروا َفَا يَْغُرْرَك تََقلرُّبُُهْم يِف 
)7(

ي�س��حُّ �لركون �إليها بل عن تقليد

دحا�سها ودفعها وهي �ملذمومة.  �ملر�د باملجادلة يف �آيات �هلل هي �ملجادلة لإ
الِْبَاِد})�(

 ب�سكل مطلق، �إّنا ياأخ��ذ جو�نَب �إيجابّية �إذ� كانت 
ٌّ

وه��ذ� ل يعن��ي �أّن �ملوقف من �جلد�ل �سلبي

حيان، قال تعاىل: {َقالُوا يَا نُوُح َقْد  نبياء �عتمدو� هذ� �ملنهج يف بع�ض �لأ �لغاية منه �إبر�ز كلمة �هلل، فالأ

، وهنا نالحظ كالمًا �ألقوه �إىل نوح عليه 
اِدِقنَي})9( َجاَدلْتَنَ��ا َفاأَْك��َرَْت ِجَدالَنَا َفاأِْتنَا مِبَا تَِعُدنَا اإِْن ُكْنَت ِم��َن ال�صرَّ

�ل�س��الم بع��د ما عجزو� عن دح�ض حّجته و�إبطال ما دعا �إليه من �حل��ّق، وهو م�سوٌق �سْوَق �لتعجيز 

.
)�0(

و�ملر�د بقولهم، »مِبَا َتِعُدَنا« ما �أنذرهم به يف �أول دعوته من عذ�ِب يوٍم �أليم

ية �. �سورة احلجرات: �لآ  )�(

ية ���. �سورة البقرة: �لآ  )�(

ر�جع: �بن منظور، ل�صان العرب، م�سدر �سابق، ماّدة »جدل«.  )�(

ية ��. �سورة الرعد: �لآ  )�(

�لطباطبائي، امليزان، م�سدر �سابق، �جلزء ��، �ل�سفحة ��7.  )5(

ية �. �سورة احلج: �لآ  )�(

�لطبطبائي، م�سدر �سابق، �جلزء ��، �ل�سفحة ��9.  )7(

ية �. �سورة غافر: �لآ  )�(

ية ��. �سورة هود: �لآ  )9(

�لطبطبائي، م�سدر �سابق، �جلزء �0، �ل�سفحة ��5.  )�0(
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9. المحاّجة 

، وهنا 
ونَنَا يِف اهلِل })�( و�حل��و�ر قد يكون �حلجاج، وهو ياأت��ي مبعنى �للغو كما قال تعاىل: {ُق��ْل اأحَُتَاجرُّ

نكار، كون حماّجتهم لغو�ً  لدينا �إنكار ملحّاجة �أهل �لكتاِب �مل�سلمنَي يف �هلل �سبحانه وقد ُبنيِّ وجه �لإ

 .
ُة الْبَاِلَغُة َفَلْو �َصاء لََهَداُكْم اأَْجَمِعنَي})�( . كما ياأتي مبعنى �لدليل، فقال تعاىل: {ُقْل َفِللرَِّه احْلُجرَّ

)�(
وباطاًل،

 يجب على �ملتحاوري��ن �للتفات �إليه، وهو يقوم 
ٌّ

�سالم وجه �إيجابي باخلال�س��ة، للح��و�ر يف �لإ

مر يكون جدًل �أو لغو�ً �أو حجاجًا. خال�ض له، و�إذ� تعّدى هذ� �لأ على �أ�س�ض وحدة �هلل و�لإ

ب. المسيحّية والحوار
�سياء، و�ألغت  عل��ى �ل�سّفة �ملقابلة، جن��د �مل�سيحّية قد ذهبت �إىل �حلديث عن وح��دة �لكينونة بني �لأ

�مل�ساف��ة بني نطاق �ملح��ّرم على م�ستوى �لوجود، فه��ي ترى �أّن �مل�سيح هو هي��كل �هلل، بالتايل فقد 

 و�لنجا�سة �ل�رشعّي��ة، �أي غدت يف عامل �لباطن، من هنا 
ّ
�نتقل��ت وحتّولت عن مفهوم �حلرم �لطق�سي

 ،
ّ
لهي فه��ي ل ترى حقيقة خارج �لكني�سة،  فهي ترف�ض كّل ثنائّي��ة وتقوم على �سمولّية �مللكوت �لإ

ن�سان عرب �لقربان �لذي  ويف ه��ذ� �ل�سي��اق يبدو �لعامُل جزء�ً من �لكني�سة، فهي تعيد تاأ�سي���ض حياة �لإ

يِح  نرَُّه يِف امْلَ�صِ ن�سان �إىل حياة جديدة ع��رب �مل�ساركة يف كني�سة �مل�سيح، ولهذ� قال بول���ض: »لأَ ينق��ل �لإ

. ويّت�سح مّما ج��اء �أّن �لر�سول يعلم باأّن 
تَاُن يَْنَفُع �َصْيئ��اً َوَل الُْغْرلَُة، بَِل اْلَِليَق��ُة اجْلَِديَدُة«)�( يَ�ُص��وَع لَْي���ضَ اْلِ

للمعمودّي��ة يف �لعه��د �جلديد نف�ض �ملكانة �لت��ي كانت للختان يف �لعهد �لق��دمي. وهذ� ما تو�سحه 

ية �مل�سيحّية للخال�ض، حيث ُيعّرف باأّنه،  �لروؤ

النت�صال من الهاك واإعادة ال�صامة. ومبا اأّن م�صدر الهاك هو الطيئة واملوت، فاأّول عنا�رش الا�ض احلقيقّي الروحّي هو 

التحرير من الطيئة واملوت. اإّن الا�ض الذي ح�صلت عليه الب�رشية ا�صتحّقه ونالَُه يف م�صدره ف�صح ي�صوع امل�صيح، وهذا الا�ض 

لهيّة، ويتّم بدخول امل�صيحّي  ر امل�صيحي من الطيئة وي�صارك يف احلياة الإ ميان حيث يحررَّ ي�رشي على كّل واحد يف املعمودية ويف الإ

... على  بديّ��ة بعد املوت، بالقيامة العاّمة وامل�صاركة يف اأور�صليم ال�صماويّ��ة �صفينة الا�ض... و�صفينة الا�ض تدلرُّ يف احلي��اة الأ

ميان)�(.  املعمودية والإ

�سل، وهي حتتوي �حلقيق��ة �لكاملة عرب جت�سيدها جل�سد �مل�سي��ح، وبالتايل هي ل  فالكني�س��ة ه��ي �لأ

ية ��9. �سورة البقرة: �لآ  )�(

�لطبطبائي، م�سدر �سابق، �جلزء �، �ل�سفحة ���.  )�(

�لطبطبائي، �مل�سدر نف�سه، �جلزء 7، �ل�سفحة ���.  )�(

غاطيّون �: �5.  )�(

ميان امل�صيحّي )بريوت: د�ر �مل�رشق، ��99(، �ل�سفحة ��0. �سبحي حموي، معجم الإ  )5(
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 �لتقليدّي �حل�رشّي، يعتمد عل��ى �لعبارة �لتالية، »ل 
ّ
، و�لتفكري �لالهوت��ي

ّ
حتت��اج �إىل �لعامل �خلارجي

يّام، ح�رشت �لكني�سة �لكاثوليكّية �لرومانّية �إطاَر �خلال�ض 
خال�ض خارج �لكني�سة«؛ بل مع مرور �لأ

خرى، �مل�سيحّيني غري  هذ� يف �ملنتمني �إليها دون �سو�ها، �إذ �أق�ست عنه، ف�ساًل عن �أتباع �لديانات �لأ

.
)�(

�لكاثوليك �لذين �عتربتهم من�سّقني عنها

وم�ساألة �حلو�ر مل تتطّرق �إليها �لن�سو�ض �لتاأ�سي�سّية، و�إن كان �لو�قع يتجاذبه �جّتاهان، 

1. موقف المســالمة: و�عت��رب �أ�سحابه  �أّن �لعن��ف لي�ض �أ�ساًل يف �لدع��وة �لتب�سريّية، وهذ� 
 �لفم و�لقّدي�ض با�سيليو�ض �لكب��ري، �لذي رف�ض رغبة 

ّ
م��ا ذهب �إلي��ه بول�ض �لر�سول ويوحّنا �لذهب��ي

. وق��ال ترتليانو�ض، »�إّن ثّمة جنود�ً 
)�(

مرب�ط��ور باأن ُي�سّمى �جلن��ود �لذين قتلو� يف �حلرب �سهد�ء �لأ

م�سيحّي��ني كثريي��ن غري �أّنهم كانو� يرف�س��ون �لقتال. ب�سبب من ذلك ��ست�سه��د كثريون«، ويف هذ� 

�ملنحى قال �لعاّلمة �أوريجانو�ض »�إّن �ل�سّيد ملّا وبخ بطر�ض على قطعه �أذن جندّي، عنى �أّن �مل�سيحّيني 

.
)�(

ل يحّق لهم �أن يحمو� �أنف�سهم من �أعد�ئهم و�أّننا ل ناأخذ �ل�سيف �سّد �أّمة ول نتعّلم �حلرب«

د �ل�سّيد  ولك��ن هذ� �حلو�ر و�ل�سلم، لي�س��ا �أ�ساًل منهجّيًا، �إّنا هما خطوة باجّت��اه نقل فكرة جت�سُّ

 يربط 
ّ
 �لنظاَم على م�سار تاريخي

ّ
�مل�سي��ح وبالتايل �خلال�ض، فامل�سيحّية و�سعت مب�رشوعه��ا �خلال�سي

 حلي��اة روحّية د�خلّية ت�سل 
ّ
ل��ه �ملتج�ّسد، ودعت �لفرد �إىل �ختيار �سخ�سي ن�سان مب�سري �لإ م�س��ري �لإ

ميان  ، �رشط �أن تكون هذه �لدع��وة قائمة على �لإ
)�(

خرين �إىل ح��دود �لت�سحي��ة بالذ�ت من �أج��ل �لآ

، »�إيَّاكم �أن ياأ�رشكم �أحد بالفل�سفة، بذلك �خِلد�ع �لباطل �لقائم على �ُسنَّة �لنا�ض و�أركان �لعامل، 
ّ
�لنقي

، �إّل �أّنه، يف �سبيل �قناع  ّ
لهي  و�لإ

ّ
ر�سي ، ومع �أّن بول�ض و�سع حد�ً فا�ساًل بني �لأ

)5(
ل عل��ى �مل�سيح«

خ��ر، يذهب �إىل ن�سو�س��ه ومرجعّياته ل�ستمالت��ه، وهذ� ما فعله و�سط جمم��ع �حلكماء �ليونانّيني  �لآ

رياباغو�ض عندما ��ست�سهد ببيت �سعرّي من �أقليانت�ض يقول فيه: »... فيه حياتنا وحركتنا  �ملُ�سّم��ى �لأ

خر لي�ستطيع �أن  . من هنا ي�سبح على �ملُحاور �أن يتفّهم ثقافة �لآ
)�(

وكيانن��ا... فنحن من �ساللت��ه...«

ينق��ل �إلي��ه ب�سارة �مل�سيح؛ يقول بول���ض �لر�سول، »جعلت من نف�سي عبد�ً جلمي��ع �لنا�ض حّتى �أربح 

خر �إىل �ساحة �مل�سيحّية، وي�سيف، »و�رشت للنا�ض كّلهم كّل  ، فاملنطق هو �لربح وجذب �لآ
)7(

�أكرث«

« )بريوت: د�ر �مل�رشق( �ل�سفحة 
ّ
-�مل�سيحي

ّ
�سالمي ديان غري امل�صيحيّة، �سمن كت��اب »و�قع �حلو�ر �لإ ج��وزف كميل جبارة، عاقة الكني�صة بالأ  )�(

.��

ر�جع: جورج خ�رش، الدين والدنيا )�لبلمند: جامعة �لبلمند، ��99(، �ل�سفحة ��.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ض��.  )�(

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

قول�صيّون �:�.  )5(

�صامّي، ر�سالة �أعدت لنيل �سهادة دبلوم )بريوت: �جلامعة �للبنانية( �ل�سفحة ��. فريد غيث، فل�صفة الدين ك�صبيل اإىل احلوار امل�صيحّي الإ  )�(

وىل 9: �9. كورنثو�ض الأ  )7(
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. و�أ�ساف يف نف�ض �ل�سياق، 
)�(

خّل�ض بع�سهم بكّل و�سيلة. �أعمل هذ� كّله يف �سبيل �لب�سارة« �سيء لأ

 ،
)�(

»�رشت للذين بال �رشيعة كالذي بال �رشيعة، مع �أّن يل �رشيعة من �لرّب بخ�سوعي ل�رشيعة �مل�سيح«

خر وفهمه لي�ض �حلو�ر للتو�فق حول نقاط  �سل يف �حلو�ر مع �لآ وي�ست�سفُّ من هذه �لن�سو�ض �أّن �لأ

��ِه �إىل �لرعّية و�مل�ساركة بج�سد �مل�سيح �ملتمّث��ل بالكني�سة، لذلك �سادر  ا هو �ل�سعي ل�سمِّ حم��ّددة، �إنَّ

يو�ستينو���ض فكرة �للوغو�ض وجع��ل منها وجود�ً متج�سد�ً، فتحّول �عت��ز�زه بالفل�سفة �ليونانّية، من 

، وعندما يو�ج��ه �لد�عي �سعوبة يف �إبالغ 
)�(

�لتفك��ري بح�سب �للوغو���ض �إىل �لعي�ض وفق �للوغو�ض

.
)�(

رها �لرّب ّن �ملدعّو مرتبط بخطيئة ل ميكن �أن يطهِّ �لدعوة، عليه بالتوقُّف عنها لأ

2. موقــف المواجهة: و�عترب �أ�سحاب��ه �أّن �لكني�سة هي �ساحبة �حل��ّق و�حلقيقة. و�بتد�ًء من 
حد�َث �لتي �سهدتها  مر �لأ �زرة �ل�سلطة �ل�سيا�سّية، وما يدعم هذ� �لأ جممع نيقية، �أخذت �لكني�سة مبوؤ

�سكندريّة على �أثر ق��ر�ر�ت جممع خلقيدونية. ففي �لقد�ض، رف�س��ت �ملدينة، ب�سكانها  �لقد���ض و�لإ

مرب�طور �إىل �إر�سال  �سقف �لذي عّينه �ملجمع فقامت ثورة عنيف��ة دفعت بالأ ورهبانه��ا، ��ستقب��ال �لأ

. �أّما يف �لق�سطنطنية، فقد و�سل 
)5(

قّو�ت م�سلحة لفر�ض �لقر�ر�رت بالقّوة فُذِبَح �لكثري من �لرهبان

م��ر بيو�ستنيانو�ض، وحتت �سعار �لوحدة بني �لكني�س��ة و�لّدولة، �إىل �إ�سد�ر مر�سوم يعاقب باملوت  �لأ

كّل من يرتّد �إىل �لوثنية بعد �أن يكون قد تعّمد. ذلك �أّن �لنخبة �ملثّقفة يف �ملدينة، كانت ل تز�ل حتمل 

مرب�طور قر�ر�ً مينع مبوجبه  مر �إىل حّد �أ�سدر �لإ ، وو�سل �لأ
)�(

فكار �لفل�سفية �لقدمية باطنّيا بع���ض �لأ

.
)7(

، و�أغلق �آخر مدر�سة للفل�سفة �ليونانّية يف �أثينة �سنة �59م
ّ
�لتعليم �لفل�سفي

 على 
ّ
وُيْظِه��ُر ذل��ك �أّن �لنخبة، عن��د حتّولها �إىل �مل�سيحّي��ة، عملت على فر�ض �لدي��ن �مل�سيحي

رعاياها، و�أقّرت مفهوم �حلرب �لدفاعّية، �لتي ت�ستهدف تعميم �لتب�سري بامل�سيحّية. من هنا ميكننا �أن 

حد�ث �لتي جرت بع��د �نت�سار �لكني�سة �مل�سيحّية، حيث �أ�سدر ثيودو�سيو�ض،  نر�س��د �لكثري من �لأ

�سن��ة ��9 مر�سومًا مينع �ليهود من ح��ّق �لجتماع وحماية �أمالكه��م و�أ�سخا�سهم، و�أق�ساهم عن 

مرب�طورّي. وحظر عليهم بناء جمامع جديدة، و�لزو�ج من م�سيحّيات و�رش�ء  وظائفه��م يف �لبالط �لأ

عبي��د م�سيحّيني. كما حظر عل��ى �مل�سيحّيني م�سادق��ة �ليهود و�لدخول �إىل جمامعه��م �أو �لحتفال 

وىل 9: ��-��. كورنثو�ض الأ  )�(

وىل 9: ��. كورنثو�ض الأ  )�(

�صامّي، م�سدر �سابق، �ل�سفحة �0. فريد غيث، فل�صفة الدين ك�صبيل اإىل احلوار امل�صيحّي الإ  )�(

اأعمال الر�صل �5: �0.  )�(

�صام )بريوت: د�ر �ل�ساقي(، �ل�سفحة 55. جورج طر�بي�سي، م�صائر الفل�صفة بني امل�صيحيّة والإ  )5(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ��.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحتان ��-�5.  )7(
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 عند �ليه��ود، �إّنا تعد�ه �إىل �مل�سيحّيني �ملخالفني للكني�سة 
ّ
. ومل يقف هذ� �ملوقف �ل�سلبي

)�(
باأعياده��م

�لر�سمّية.

ج. اللقاء بين اإلسالم والمسيحّية
دة،  ا مرَّ مبر�حل متعدِّ �سالم و�مل�سيحّية، يقوم على �لت�سامح و�حلو�ر ب�سكل د�ئم، �إنَّ مل يكن �للقاء بني �لإ

و�سنكتفي يف خ�سمِّ هذ� �لبحث باإملامة �رشيعة، ُتظهر �لعالقة بني هذين �لدينني وكيفّية تاأرجحها. 

1. مرحلـة الدعـوة 

 ،
ّ
�سالمي وه��ي �ملرحلة �لتي تلت �لبعث��ة �لنبوّية �ل�رشيفة، ومتّيزت بكونها مرحلة دع��وة �إىل �لدين �لإ

 �سّلى �هلل عليه و�آله و�سّلم �لر�سل �إىل �حُلّكام، ودعاهم 
ّ
وهنا نالحظ مبادر�ت عدة، حيث وّجه �لنبي

م��ر يف �لن�سو�ض �لالحقة حيث  �س��الم �أو �للقاء حول توحي��د �هلل. وقد تطّور هذ� �لأ �إىل دخ��ول �لإ

 حمّمد �سّلى �هلل عليه و�آله و�سلَّم 
ّ
�سالم كان حني ��ستقبل �لنب��ي  بني �مل�سيحّية و�لإ

ّ
�إّن �أّول لق��اء ر�سم��ي

خر يف �حلو�ر،  وف��َد م�سيحّيي جنر�ن يف �ملدينة، وه��ذ� �للقاء حمل معه معامَل كيفّية �لت���رشُّف مع �لآ

حي��ث مل ي�ستقبلهم بثيابهم �لر�سمّية، بل بثيابهم �لعاديّ��ة، وملا ح�رش وقت �ل�سالة، �أذن لهم بال�سالة 

يف �مل�سج��د عل��ى �لرغم من �عرت��ض بع���ض �ل�سحابة، وتو�فقو� بعد دع��وة �ملباهلة وعقدو� �سلحًا 

�سالم  �سالمّية مل تاأِت م��ن فر�غ، فالإ . وهذه �لروحّي��ة �لإ
)�(

م��ع �مل�سلم��ني متّثل فيما بعد مبب��د�إ �جلزية

ره، ويالحظ �أّن �لقر�آن مل يقف من  ، وجعله مرحلة من مر�ح��ل تطوُّ
ّ
بر�هيمي رث �لإ ق��د �عرتف بالإ

�مل�سيحّي��ة موقفًا �سلبّيًا كدين {لَتَِجَدنرَّ اأَ�َصدرَّ النرَّا�ِض َعَداَوًة ِللرَِّذيَن اآَمنُوا الْيَُهوَد َوالرَِّذيَن اأَ�رْشَُكوا َولَتَِجَدنرَّ اأَْقَربَُهْم 

نَي َوُرْهبَاناً َواأَنرَُّهْم  ي�صِ ، �إّنا  �أثنى على �لرهبان {َذِلَك ِباأَنرَّ ِمْنُهْم ِق�صِّ
اَرى})�( ًة ِللرَِّذيَن اآَمنُوا الرَِّذيَن َقالُوا اإِنرَّا نَ�صَ َمَودرَّ

ْمِع ِمرَّ��ا َعَرُفوا ِمَن احْلَقِّ يَُقولُوَن َربرَّنَا  �ُصوِل تََرى اأَْعيُنَُهْم تَِفي�ُض ِمَن الدرَّ َل يَ�ْصتَْك��ِبُوَن * َواإَِذا �َصِمُع��وا َم��ا اأُنِْزَل اإِىَل الررَّ

يات تظهر نزعة �إيجابّية جتاه �ل�سلوكّيات �مل�سيحّية، و�إن مل يقّر  ، وهذه �لآ
اِهِديَن })�( اآَمنرَّا َفاْكتُْبنَا َمَع ال�صرَّ

جون لورمير، تاريخ الكني�صة )�لقاهرة: د�ر �لثقافة، ���9(، �جلزء �، �ل�سفحة ��9.  )�(

 �سّلى �هلل عليه 
ّ
�صاميّة الن�رشانيّة يف العهد النبوّي )دم�سق: د�ر �لقل��م(، �ل�سفحات 70-75. وجاء يف و�سّية �لنبي ف��اروق حم��ادة، العاقات الإ  )�(

و�آل��ه و�سّل��م: »�أو�سيكم بتقوى �هلل ومبن معكم من �مل�سلم��ني خري�ً«، �أو قال: »�غزو� با�سم �هلل، فقاتلو� من كفر باهلل، ل تغدرو� ول تغّلو� ول 

�سالم، فاإن  تقتل��و� ولي��د�ً، و�إذ� لقيت عدوك فادعهم �إىل �إحدى ثالث فاأيتهّن ما �أجابوك فاقبل منهم و�كفف عنهم، �دعهم �إىل �لدخول يف �لإ

�سالم، فاإن فعلو� فاأخربهم �أّن لهم ما  فعل��و� فاقب��ل منهم و�كفف عنهم؛ ثّم �دعهم �إىل �لتحّول من د�رهم �إىل د�ر �ملهاجري��ن و�إن دخلو� يف �لإ

�سالم و�ختارو� د�رهم فاأخربهم �أّنهم يكون��ون كاأعر�ب �مل�سلمني يجري عليهم  للمهاجري��ن وعليه��م ما على �ملهاجرين، و�إن دخل��و� يف �لإ

�س��الم، ول يكون لهم من �لف��يء ول يف �لق�سمة �سيء، �إّل �أن يجاهدو� مع �مل�سلمني، فاإن �أَب��و� فادعهم �إىل �إعطاء �جلزية، فاإن فعلو�  حك��م �لإ

فاقبل منهم، و�كفف عنهم، فاإن �أَبو�، فا�ستعن عليهم باهلل وقاتلهم«.  �مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة 57.

ية ��. �سورة �ملائدة: �لآ  )�(

ية ��- ��. �سورة �ملائدة: �لآ  )�(
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يتهم �لعقائديّة.  لهم روؤ

2. مرحلة الخالفة الراشدة

�سالم،  �سالمّية �مل�سيحّية، فقد �أقّر �خللفاء ما جاء به �لإ ًل كبري�ً يف �لعالقات �لإ مل ت�سهد هذه �ملرحلة حتوُّ

و�أق��ّرو� �لعهود �لت��ي �أعطاها �لر�سول �سّلى �هلل علي��ه و�آله للن�سارى، وهذ� م��ا ت�سهد عليه �لكثري من 

�لن�سو�ض �لو�ردة من تلك �حلقبة، فقد جاء يف عهد �أبي بكر، 

هل جنران، اأجارهم اهلل بجوار اهلل، وذّمة  هذا ما كتب به عبد اهلل، اأبو بكر خليفة حمّمد ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم لأ

حمّمد النبّي ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم على اأنف�صهم، واأر�صهم وم�صاكنهم، واأموالهم، وحا�صيتهم وعبادتهم، وغائبهم، 

و�صاهدهم، واأ�صاقفتهم، ورهبانهم، وبيعهم، وكّل ما حتت اأيديهم من قليٍل اأو كثري، ول يح�رشون، ول يع�رشون، ول يغريرَّ اأ�صقف 

م��ن �صقيف��اه ول راهب م��ن رهبانيّته، ووفى لهم بكلِّ ما كتب حمّمد النبي �صّلى اهلل عليه واآل��ه و�صّلم، وعلى ما يف هذه ال�صحيفة 

�صاح فيما عليهم من احلّق)�(. جوار اهلل وذّمة حمّمد �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم، وعليهم الن�صح والإ

و�ملالح��ظ �أّنه يف هذه �ملرحل��ة، �أخذت تظهر بو�در نزعة �أقو�مّية عربّية حيث جرى متييز �مل�سيحّيني 

خذ منهم �جلزية.  �لعرب، فلم توؤ

1. اإلسالم خارج جزيرة العرب

�سالمّية  �سالمّية، ومتّدده��ا �إىل خارج �جلزي��رة �لعربّية، عرفت �لعالق��ات �لإ ع �ل��دول �لإ وم��ع تو�سُّ

�مل�سيحّي��ة مرحل��ة جديدة، حيث �قت�س��ت �رشور�ت ت�سيري �لدول��ة �عتماد �حل��ّكام �مل�سلمني على 

د�رّية يف �لدول �لبائدة، وه��ذ� �لتما�ّض بني �لديانتني �أوجد جدًل دينّيًا كبري�ً،  �لكف��اء�ت �لعلمّية و�لإ

�ل �مل�سيحّية نف�سها عن �سبب هذ� �لو�قع �ل��ذي وجدت نف�سها به، وهو ما  وق��د حّفز هذ� �جل��وُّ �سوؤ

 
ّ
�سالم و�حلفاظ على �لذ�ت. فكان��ت كتابات يوحّنا �لدم�سقي �أّدى �إىل ��ستنف��ار �لعق��ول ملو�جهة �لإ

�سالم كهرطقة دينّية، و�أطلق عليه لقب  �سالم، حيث نظر �إىل �لإ �لتي تعترب �أوىل �نتقاد�ت �مل�سيحّية لالإ

ّ �إبر�هيم عليه �ل�س��الم، �لتي �أر�سلت �إ�سماعيل �إىل �ل�سحر�ء 
« ن�سبة �إىل �سارة زوجة �لنبي

ّ
»�ل�رش�قين��ي

�سالم قائاًل،   ب�ساأن ظهور �لإ
ّ
خايَل �لوفا�ض، ويكتب يوحنا �لدم�سقي

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

ة بعد اأن تعّرف بال�صدفة على العهدين الق��دمي واجلديد، وبعد اأن حتاور مع  )النب��ّوة( ا�صم��ه حمّمد، والذي قد اأن�ص��اأ هرطقته الا�صّ

�صامية الن�رشانية يف العهد النبوي، م�سدر �سابق، �ل�سفحة ��9. فاروق حمادة، العاقات الإ  )�(
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راهب اآريو�صّي...)�(. 

، �سببت �لكثري م��ن �للب�ض �ملتعلق بالنظ��رة �مل�سيحّية 
ّ
وه��ذه �لنظ��رة �لتي �أ�ساعه��ا  يوحّنا �لدم�سق��ي

مور  ُل �لكثري من �لأ وِّ �س��الم، فهي وب�سبب رغبتها يف �لدف��اع عن �لعقيدة �مل�سيحّية، �أخذت ُت��وؤَ لالإ

�سالمّية، وتعطيها ُبعد�ً وثنّيًا.  �لإ

�سالمّي��ة، بقي يكّن كر�هّيًة جتاه  ، وعلى �لرغ��م من عمله يف ح�سن �لدولة �لإ
ّ
فيوحّن��ا �لدم�سقي

ي�ض �سابا  �لع��رب �مل�سلمني، رمبا مل تظهر هذه �لنظرة �إىل �لعيان �إّل بعد تقاعده و�نخر�طه يف دير �لقدِّ

عد�ء، متمّنيًا من خالل   بالن�رش على �لأ
ّ
مرب�طور �لبيزنطي بفل�سطني، حيث كان يدع��و يف �سالته لالإ

�سفاع��ة �لثيوتوكو�ض، �أن ي�سحق »�أّمة �لرب�ب��رة« بقدميه. ول يوجد من �سك �أّنه كان يق�سد بالرب�برة 

. وهذ� �جلّو �ملوغل 
)�(

�سماعيلّيني، �لذين يحاربون �سّدنا« هنا �مل�سلمني، حيث يقول »�إّنهم �سعب �لإ

�س��الم، �أنتج بيئ��ة ثقافّية تاأّثرت به، فظه��رت �سخ�سّية ثيودور �أبو ق��ّرة �ملتقن للفل�سفة  يف �لع��د�ء لالإ

�سالم، ذه��ب �إىل تعبري�ت �سعبّية،  ر�سطّية، و�لذي، عندم��ا �أر�د �أن يناق�ض �لإ �ليونانّي��ة، ل �سّيم��ا �لأ

 
ّ
، يف �أحد كتبه، ما بني �لنت�سار �ل�سلمي

ّ
كويني وتكّلم بلغة �ل�سوق بعيد�ً عن �لعلمّية. ويقارن توما �لأ

منني  �سالم على �أ�سا�ض �أّن �ملوؤ �سالم. فهو يف�رشِّ ظاه��رة �نت�سار �لإ  لالإ
ّ
كر�هي للم�سيحّي��ة و�لنت�سار �لإ

 �أّوًل كان��و� من �لنا�ض �جَلَهلة �لب�سطاء، �لعائ�سني يف �ل�سحر�ء و�لذين مل ي�سبق 
ّ
بدع��وة �لر�سول �لعربي

له��م �أن عرف��و� �أّي تعليم �أو عقيدة �إلهّية. وعن طريق �أولئك �لبدو، �أجرب حمّمد بقّية �لنا�ض يف �ملنطقة 

.
)�(

على �لمتثال ل�رشيعته بقّوة �ل�سيف

 وثيودور �أبو قّرة ُوِلد نوع جديد 
ّ
وهك��ذ� ميكن �لقول، �إّنه من خالل كتابات يوحّنا �لدم�سق��ي

�سالم، وهذ� م��ا تبلور يف وقت لحق من   يف ب��الد �ل�سام مناه�ض يف جوهره لالإ
ّ
دب �لديني م��ن �لأ

، �أو �ملر��سالت 
ّ
خ��الل �ملناظرة �لتي د�رت ب��ني عبد �مللك بن مرو�ن ور�هب يدعى ميخائيل �ل�سابي

موّي عمر بن عبد �لعزيز   جيفوند، بني �خلليف��ة �لأ
ّ
رميني خ �لأ رِّ �لدينّية-�لر�سمّي��ة، �لت��ي حفظها �ملوؤ

 
ّ
ي�س��ورّي، �أو �ملحاور�ت �لدينّية �ل�سعبّية، كحو�ر بني �سار�قيني مرب�طور �لبيزنطي ليو �لثالث �لإ و�لإ

 – �لذي م��ن �ملحتمل �أّنه كان معا�رش�ً �أو تاليًا ملجادلة عمر ب��ن عبد �لعزيز مع ليو �لثالث 
ّ
وم�سيح��ي

ي�سني �مل�سيحّيني �لذين ��ست�سهدو� على �أيدي �مل�سلمني كما �سّورتهم  – و�أخري�ً ق�س�ض �ل�سهد�ء و�لقدِّ
.

)�(
�سريهم

ديان غري امل�صيحية، م�سدر �سابق، �ل�سفحة ��. �نظر، جوزف كميل جبارة، عاقة الكني�صة بالأ  )�(

وىل، �ل�سفحة ��. طارق من�سور، امل�صلمون يف الفكر امل�صيحّي الع�رش الو�صيط )�لقاهرة: م�رش �لعربّية للن�رش و�لتوزيع، ��00(، �لطبعة �لأ  )�(

�صامي امل�صيحّي ع�صية املجمع الفاتيكاين الثاين )بريوت: د�ر �مل�رشق( �ل�سفحة ��. ، واقع احلوار الإ
ّ
�سالح �أبو جودة �لي�سوعي  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ��.  )�(
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�سالمّية يف مو�جهة �لكتابات �مل�سيحّية، ف�ساعت �لكتب  قالم �لإ ويف مقابل �مل�سيحّية، �نربت �لأ

�جلدلّي��ة، فنقر�أ ع��ن جمموعة من علم��اء �مل�سلمني �نربو� للردِّ عل��ى �لكتاب��ات �مل�سيحّية، وتتحّدث 

 �سّد �مل�سيحّية، 
ّ
�مل�س��ادر عن �أعمال �رش�ر �بن عمرو �لقا�سي �لذي كتب �أّول عمل جديّل- �إ�سالمي

، و�جلاحظ 
)�(

 �سمن ر�سالة ق�سرية تتحدث عن مفهوم �لتثليث و�لتوحيد
ّ
و�لقا�سم بن �إبر�هيم �لر�سي

 �لذي �أفرد يف تاريخه مكانًا للحديث 
ّ
، و�ليعقوبي

)�(
�لذي ترك ر�سالة �أ�سماها »�لرّد على �لن�سارى«

، و�مل�سع��ودي �لذي تناول �مل�سيحّي��ة يف »ر�سالة 
)�(

ربعة ناجي��ل �لأ ع��ن �مل�سيحّية، وحت��ّدث عن �لأ

 كانت تتطّور و�سائل 
ّ
�سالمي �رش�ف«. وكّلم��ا كانت تتقّدم �لفرتة �لزمنّية يف �لتعاي���ض �لإ �لتنبي��ه و�لإ

�جل��دل، حيث جند �أبا �لريحان �لب��ريويّن، قد ��ستفا�ض باحلديث عن �مل�سيحّي��ة وِفَرِقها و�أعيادها يف 

، وكتب �بن حزم كتابًا حول �ملل��ل و�لنحل �أ�سهب فيه 
)�(

ثار �لباقية عن �لق��رون �خلالية« كتاب��ه »�لآ

باحلديث عن �مل�سيحّية وحاول من خالله تقدمي �سورة و�قعّية عن �مل�سيحّية، وكتب �أبو حامد �لغز�يل 

، وكتب �بن عبيدة 
)5(

جنيل« لهّي��ة عي�سى ب�رشيح �لإ ر�سال��ة يف هذ� �ملو�سوع �أ�سماها »�لرّد �جلميل لإ

�سافة �إىل �أعمال كتبها �بن قّيم  وثان«، بالإ ن�س��اري كتاب »مقاطع �ل�سلبان يف �لرّد على عبدة �لأ �لأ

�جلوزّية و�بن تيمّية. 

ويالحظ �لقارىء له��ذه �لنقا�سات طابعها �لعقائدّي �لبحت، وميكن �أن نر�سد عدد�ً من �لنقاط 

 يف تلك �ملرحلة: 
ّ
�لتي متّيز �حلو�ر �لديني

خر، وكّل منهما ل يفقه  ة حول �لآ يته �خلا�سّ هو حو�ر حول م�سائل دينّية، كّل طرٍف يحمل روؤ

خذ بغريها،  خر، فامل�سيحّية كانت تتكّلم �للغة �ليونانّية، وترف�ض �لأ �للغة �لالهوتّية �لتي يتكّلم بها �لآ

، وهذ� 
ّ
ومل يك��ن هناك مر�جع عربّية تتحّدث حول هذه �ملو�سوعات على �لرغم من �لوجود �لعربي

م��ر �أبعد �مل�سلمني عن فهم حقيقة �مل�سيحّية �ل�سائدة يف ب��الد �ل�سام، بينما كانت �مل�سيحّية تعتمد  �لأ

عل��ى �لن�سو���ض �ليونانّية و�لالتينّية، فه��م مل يعودو� �إىل �لن�سو�ض �لعربّية، عل��ى �لرغم من معرفتهم 

له��ذه �للغة، �إّنا ��ستقو� معلوماته��م من �سذر�ت ُترجمت �إىل �ليونانّية م��ع وجود �أخطاء كبرية فيها 

على �سعيد �لرتجمة. 

 و�مل�سلم عندم��ا �أتو� �إىل بالد �ل�سام 
ّ
ية �لتاريخّي��ة للحّيز مكان �لنز�ع، فالعربي �لتناق���ض يف �لروؤ

ومنها �نطلقو� �إىل �لعامل، كانو� يريدون �لعودة �إىل �أر�ض مري�ث �إبر�هيم، بالتايل فهي عودة �إىل �أر�سه، 

�نظر، حممد عمارة، الر�صائل التوحيديّة )�لقاهرة: د�ر �لكتاب �لعربي، ��97(، �جلزء �.  )�(

�نظر، �جلاحظ، الر�صائل الكاميّة، )بريوت: د�ر �لهالل(.  )�(

، تاريخ اليعقوبّي )بريوت، دون تاريخ(، �جلزء �.
ّ
�أحمد بن �أبي يعقوب بن جعفر �ليعقوبي  )�(

ثار الباقية من القرون الالية، حتقيق خليل عمر�ن �ملن�سور )بريوت، �000(. �أبو ريحان �لبريوين، الآ  )�(

جنيل )بريوت: �ملكتبة �لع�رشية، �999(. لهيّة عي�صى ب�رشيح الإ �أبو حامد �لغز�يل، الرد اجلميل لإ  )5(
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ر�ض من خالل قد��سة �ل�سهد�ء �لذي��ن �سقطو� عليها، من هنا مل  ولك��ّن �مل�سيحّية نظ��رت �إىل تلك �لأ

 ل بّد من �أن يزول مع عودة 
ّ
لهي ، �إّنا �عتربته نوعًا من �لعقاب �لإ ّ

�سالمي ت�ستطع �أن تفهم �لنت�سار �لإ

حكام بيزنطية �إىل ر�سدهم. 

خر، حيث عمل كلُّ طرف على ت�سجيل  �عتبار �حلو�ر ملتقى لت�سجيل �لنقاط و�ملو�قف على �لآ

خر، و�عتبار نف�سه منت�رش�ً. �حلو�ر مع �لآ

وىل طرحت بع�ض �لق�سايا،   على مرحلتني؛ يف �ملرحلة �لأ
ّ
 �مل�سيحي

ّ
�سالمي ولقد تطّور �حلو�ر �لإ

، وه��ي: )�أ( ق�سّية �خلري و�ل�رشِّ و�أ�سبابهم��ا؛ )ب( �ألوهّية �مل�سيح؛ )ج( 
ّ
�لت��ي �أثارها يوحّنا �لدم�سقي

ن �لدودة يف �جلرح؛ )ه�( تعميد �مل�سيح. �أّما �ملرحلة �لثانية،  م��وت عي�سى �أو �لثيوتوكو�ض؛ )د( تكوُّ

ب؛  و�لت��ي �بتد�أت يف �لقرن �لتا�س��ع، ف�سملت �ملو�سوعات �لتالية: )�أ( �ألوهّي��ة �مل�سيح وعالقته بالآ

بن وروح �لقد���ض؛ )ج( م�ساألة �خلتان؛ )ه�( ذكر حمّمد يف  ب و�لأ قاني��م �لثالثة، �لآ )ب( م�ساأل��ة �لأ

 حمّم��د �سّلى �هلل عليه و�آله 
ّ
مر حقيقي؟ )و( موق��ف �مل�سيحّيني من نبّوة �لنبي ناجي��ل، ه��ل هذ� �لأ �لأ

مو�ت؛ )ح( عّلة عدم �عرت�ف �مل�سيحّيني بنبّوة  و�سّل��م؛ )ز( �سلب �مل�سيح وموته وقيامت��ه من بني �لأ

جنيل و�لتور�ة؛ )ي(  م�ساألة �لق�ساء و�لقدر؛ )ك( مو�سوع �لقر�آن؛ )ل( �لعنف  حمّمد؛ )ط( حتريف �لإ

�سالم بالديانات �ل�سابقة.    �سالم؛ )ن( عالقة �لإ باحّية يف �لإ �سالم؛ )م( مو�سوع �لإ يف �لإ

ا �أخ��ذت تتمظهر مبظه��ر �لكتابات   �لبحت، �إنَّ
ّ
ومل تاأخ��ذ ه��ذه �لنقا�سات �سكله��ا �لالهوت��ي

، �لذي جلاأ �إليها يف �سبيل �إعطاء م�سحة فل�سفّية لبع�ض �ملقولت 
ّ
ة يف �جلانب �مل�سيحي �لفل�سفّية، خا�سّ

[ �لو�سائل �جلدلّية 
ّ
 ]م�سيحي

ّ
�لدينّية، ففي �لقرن �لتا�سع ��ستخدم حبيب بن خدمة �أبي ر�ئطة �لتكريتي

و�لرب�ه��ني �ملنطقّي��ة �ملعروفة عند فال�سفة �ليون��ان مكّيفًا �إيّاها مع متطلِّب��ات علم �لكالم يف ع�رشه: 

، وكاأنَّهم كانو� يريدون �أن يوجدو� عن�رش 
)�(

فكانت له م�ساهمات يف بحث ق�سّية �لتوحيد و�لتثليث

مًا، وهم يريدون من خالل �لفل�سفة �أن يزدرو� تلك  تفا�سل بعدما بلغت �لنزعة �لكالمّية موقعًا متقدِّ

�لنزعة عرب �لعمل على قطاع متّر�سو� فيه.

4. الحروب الصليبّية

قب��ل �لدخول يف �حلروب �ل�سليبّي��ة، ل بد من �لتوقُّف عند �سخ�سّي��ة �سارملان، �لذي با�رش �حلروب 

زت �ل�سعر�ء على �لتغّني بها  �لدينّية �سّد �مل�سلمني من �أجل �إخر�جهم من �أوروبا، وهذه �حلروب حفَّ

�صام، �سمن كتاب »�لنظ��ر�ت �ملتبادلة بني �مل�سيحّيني و�مل�سلم��ني« )�لبلمند: جامعة �لبلمند،  ر�ج��ع: طارق مرتي، امل�صيحيّ��ون ال�رشقيّون والإ  )�(

�997(، �ل�سفحة �9.
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يف �مللحمة �لتاريخية »�أن�سودة رولن«، و�لتي ي�سّور فيها �ل�ساعر �لت�سحيات �لتي قّدمها �سارملان من 

�سالم  ية م�سّوهة عن �لإ مر، يبد�أ بتقدمي روؤ �أج��ل حتقيق �ملثل �لعليا، �لدين و�لقتال. ويف خ�سّم هذ� �لأ

 ليعربِّ 
ّ
دَب �ل�سعبي  جتاه �مل�سلمني �لأ

ّ
وروبي ره كديانة هرطوقّية �إباحّية، وهكذ� يدخل �لكره �لأ ُت�س��وِّ

روربّية، ي�سعى �إىل ��س��رتد�د كّل ما فتحه �لعرب، وه��و ما تعك�سه خامتة  ع��ن مكنون يف �لنف���ض �لأ

ندل�سّية وهزمية �مل�سلمني هناك. »�أن�سودة رولن« من �سقوط مدينة �رشق�سطة �لأ

ّ �إىل 
وروبي وروبّية، متظهرت من خالل تدفُّ��ق �لعنف �لأ ي��ة �لتي �أطلقتها �لعقلّي��ة �لأ وه��ذه �لروؤ

خر عنو�ن �ملرحلة،  �ل���رشق، و�سّكلت �حلروب �ل�سليبّية نقطة �لذروة، حيث مّثل��ت �لقطيعة مع �لآ

�سالم. يقول  وروبّي��ون من م��ا �أ�ساعه بع���ض �مل�سيحّيني �مل�رشقّيني م��ن �سورة �سلبّي��ة لالإ فانطل��ق �لأ

جور�ف�سكي،

�صام ت�صّكلت ما بني القرنني الثاين ع�رش والرابع ع�رش للمياد، فاإنّنا  وروبيّة لاإ واإذا كن��ا نتّفق على واقعة اأّن الت�ص��ّورات الأ

يجب اأن ن�صري اإىل حقيقة اأّن هذه الت�صّورات تكّونت يف كثري من جوانبها وخطوطها الكبى على خلفيّة التف�صري امل�صيحّي ال�رشقّي 

�صامية)�( كارتكاٍز ل�صّن احلمات ال�صليبيّة.  للعقيدة الإ

يقول �لبابا �أوربانو�ض، 

ي��ا �صعب الفرجنة! �صعب اهلل املحبوب املختار!... لقد جاءت من تخوم فل�صطني، ومن مدينة الق�صطنطينيّة، اأنباء حمزنة تعلن 

اأّن جن�ص��اً لعين��اً اأبع��د ما يكون عن اهلل، قد طغى وبغى يف تل��ك الباد، باد امل�صيحينّي، وخّربها مبا ن���رشه فيها من اأعمال ال�صلب 

خر بعد اأن عّذبوهم اأ�صنع التعذيب. وهم يهدمون املذابح يف  �رشى اإىل بادهم وقتلوا بع�صهم الآ واحلرائ��ق؛ ولق��د �صاقوا بع�ض الأ

ن اأمم جن�صة،  تَكم �رشيح امل�صيح املقد�ض ربّنا ومنقذنا، ال�رشيح الذي تتلكه الآ الكنائ���ض، بعد اأن يدنّ�صوها برج�صهم، ... فليُِر همرَّ

ماكن املقّد�صة التي لُّوثت)�(.  وغريه من الأ

وروبّية �إىل �مل�سلمني.   �سافة �إىل ما �أثارته عقلّية �ل�سعر�ء من مالحم �سّوهت �لنظرة �لأ هذ� بالإ

 للدخول 
ّ
وهذه �لدعوة، و�إن كانت حتمل يف طّياتها �أمر�ً تعبوّيًا يهدف �إىل �إثارة حما�ض �مل�سيحي

�إىل �ملعركة �سّد �مل�سلمني، ولكنَّها ما كانت لتجد �سدى لها، لو مل تكن قد ُعّززت ب�سورة نطّية عن 

�سالم بالن�سبة لهم كان حركة �سيطانّية. يقول ر�هب دومينياكايّن،  �س��الم تظهره كديانة وثنّية. فالإ �لإ

معا�رش لد�نتي، ز�ر بغد�د وعاد �إىل �أوروبا بحكاية خر�فّية جاء فيها، 

مب��ا اأنّ��ه مل تكن لل�صيطان قدرات ذاتيّة كافية لوقف  انت�ص��ار امل�صيحيّة يف ال�رشق اخرتع كتاباً، ميثّل حلقة و�صطى بني العهدين 

ميخائيل ز�بوروف، ال�صليبيّون يف ال�رشق )مو�سكو: د�ر �لتقدم، ���9(، �ل�سفحة 70.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحات ��-��.  )�(
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جل هذه الغاية ال�رشّيرة و�صيطاً من طبيعة ال�صيطان ذاته. اأّما الكتاب فهو القراآن، بينما الو�صيط هو  الق��دمي واجلدي��د، وا�صتخدم لأ

النبّي...الذي يج�ّصد دور امل�صيح الدّجال)�(. 

مر مل ت�ستاأثر به  ّول، وهذ� �لأ �سالم، فهي �عتربته عدّوه��ا �لأ فامل�سيحّي��ة �لغربّي��ة مل تكن رحيمة مع �لإ

ي��ة، وهذ� ما يعك�سه ر�أي  �سالحّية حملت بذور هذه �لروؤ كني�س��ة دون �أخرى، فحّت��ى �لكنائ�ض �لإ

�سالم ينبغي �أن يو�َجه ع�سكرّيًا، ول جدوى من حماولة �إنقاذ �أرو�ح  �لالهوتّيني �لذين �عتربو� »�أّن �لإ

.
)�(

�لهالكني من �أتباعه عن طريق �لتب�سري«

مور �لتالية:   �أثناء �حلروب �ل�سليبّية �لأ
ّ
 �مل�سيحي

ّ
�سالمي ويالحظ �لباحث يف مو�سوع �حلو�ر �لإ

�سالم هرطقة م�سيحّية. �أ-  �لإ

�سالم دين �سهو�يّن. ب - �لإ

�سالم ديانة عنف.  ج - �لإ

 .
ّ
د - حمّمد لي�ض بنبي

�سالم،  يذك��ر �أخري�ً، �أّن �حلروب �ل�سليبية، ترك��ت �أثر�ً على �لكني�سة، فدفعتها للتفكر بطبيعة �لإ

�سالم ع�سكرّيًا، �إىل  وه��ذ� ما دفع ثالثًة من كبار �لالهوتّيني �لغربّيني، من موق��ع �لياأ�ض من �رشب �لإ

لء يوحنا �ل�سيجويّف، �لذي جاهد  . وكان �أول هوؤ
ّ
�سالمي �لتفكري يف طريقة �سلمّية ل�ستيعاب �ملّد �لإ

 ،
ّ
 م�سيحي

ّ
متر �إ�سالمي طوي��اًل لرتجمة �لقر�آن �لكرمي ثانيًة عام ��55م �إىل �لالتينّية، متهي��د�ً لعقد موؤ

�سالم جيد�ً لعتناق �لدي��ن �ل�سحيح، �أي  �سام��ل يدعو فيه �لالهوتّي��ني �لكاثوليك �لذين عرف��و� �لإ

لء نيقول�ض فون كي�ض، �لذي ��ستجاب لن��د�ء يوحّنا �سديقه، فكتب  �لكاثوليكّي��ة. وكان ثاين ه��وؤ

ل��ة، �إر�ساد�ً للكهنة �مل�سيحّيني يف جدلهم  ّلف��ًا �سخمًا در�ض فيه �لن�ّض �لقر�آين در��سة د�خلّية مف�سّ موؤ

م��ع �مل�سلمني. �أّم��ا ثالثهم فكان �إينيا�ض �سلفيو�ض، �لذي �سار بابا بع��د ذلك با�سم بيو�ض �لثاين، فقد 

��ستج��اب لند�ء يوحّن��ا �أي�سًا بار�سال ر�سالة ب�سو�سة �إىل �ل�سلطان حمّم��د �لفاحت يدعوه فيها �إىل �عتناق 

.
)�(

�مل�سيحّية مقابل �ل�سيادة على �لعامل

مر عبارة عن  �سالم و�مل�سيحّي��ة مل يعرفا نقطة �لتق��اء، وكاأّن �لأ  ق��د يوحي �لكالم �ل�ساب��ق �أّن �لإ

ح��رب د�ئمة ب��ني منظومتني من عو�مل خمتلفة، فهن��اك �لعديد من �ملو�قف �لت��ي تّت�سم ببع�ض �ملرونة 

 للثقافة و�لفنون، ��99(، �سل�سلة عامل �ملعرفة، 
ّ
�صام وامل�صيحيّة، تعريب خلف �جلر�د )�لكويت: �ملجل�ض �لوطن��ي �أليك�س��ي جور�ف�سكي، الإ  )�(

�لعدد ��5، �ل�سفحة �7.

، ���9(، �ل�سفحتان ��-�7.
ّ
ناء �لعربي �صام يف اأوروبا يف الع�صور الو�صطى )بريوت: معهد �لإ ريت�سارد �سوذرن، �صورة الإ  )�(

وىل. طارق من�سور، امل�صلمون يف الفكر امل�صيحّي الع�رش الو�صيط  )�لقاهرة: م�رش �لعربّية للن�رش و�لتوزيع،  ��00(،  �لطبعة �لأ  )�(
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و�أبرزه��ا ما ج��اء عن �أ�سحاب �لنزع��ة �لروحّية يف �لطرفني، فهناك موقف فبي��ار �أبيالر )��07-

« �أن يكون �مل�سيحي وح��ده مهّياأً للخال�ض، 
ّ
لَّف��ه »�لالهوت �مل�سيحي ����( �ل��ذي رف�ض يف موؤ

، و�أر�سل �لبطريرك فوتيو�ض 
)�(

وو�سف هذ� �لعتقاد باأّنه مناف للعقل، فاهلل، عنده، يحّب جميع �لب�رش

ر�سال��ة �إىل �خلليفة �ملقتدر يحّدثه عن كيفّية �لتقاء �خل�س��ال �حل�سنة بني �لنا�ض، يقول، »�إّن �لثبات يف 

ن�سانّية وغريها من �خل�سال �لتي تزّين �لطبيعة �لب�رشيّة تثري عند �لذين يحّبون �خلري  �لعقل و�ل�سلوك و�لإ

. وهذه �ملقاربة جندها عند 
)�(

ميان بينهم« حّبًا نحو �لذين لهم �خل�سال نف�سها، رغم �لختالف يف �لإ

غريغوريو���ض بالما�ض �لذي، و�إن تناظر م��ع �مل�سلمني يف �إحدى ر�سائله �لَرَعويّة، حر�ض على �إبقاء 

�سالم عن �مل�سيح   ملا يق��ول �لإ
ّ
يجابي �لب��اب مفتوح��ًا �أمام �لتالقي وذلك من خ��الل �إبر�زه �لوجه �لإ

لهّية م��ن حيث تاأكيده على  �س��الم يف �ملقا�سد �لإ و�مل�سيحّي��ة. كما جند عن��ده �إ�سار�ت �إىل منزلة �لإ

 .
)�(

�لوحد�نّية �سد �لوثنّية وعلى نحو يفوق ما جاء يف �حلكمة �ليونانّية

كم��ا �أّن �لبابا غريغوريو�ض �ل�سابع )��07-����(، ع��ّزز �لعالقة بينه وبني ملك موريتانيا، 

خرى مثاًل على حمّبة �هلل،  مم �لأ ووّجه �إليه ر�سالة يقول فيها: »يجب علينا، نحن و�أنتم، �أن نعطي لالأ

زمنة كّلها و�سّيد  من ونعرتف باإله و�حد ولو بطرق خمتلفة، ون�سّبحه ونعبده كّل يوم كخالق �لأ ّننا نوؤ لأ

 .
)�(

هذ� �لعامل«

�. سقوط القسطنطينّية والمسيحّية المشرقّية 

�أحدث �سقوط �لق�سطنطينّية و�حلروب �ل�سليبّية هّزة عنيفة يف �مل�سيحّية �مل�رشّقية، مّما دفعها �إىل تكوين 

��ة �ملندجمة مبجتمعاتها، ففي �ل�سنة �لتي �سقطت فيه��ا، كتب جورج �لرتيبيزوندّي �إىل  هويّته��ا �خلا�سّ

 ي�سرتك فيه �أهل �ل�رشق كّله، 
ّ
- م�سيحي

ّ
�ل�سلط��ان حمّم��د �لثاين يقرتح عليه �أن يدعو �إىل جممع �إ�سالمي

ويه��دف بالنهاية �إىل وحدة �جلن�ض �لب�رشّي حتت ر�ية �إميان و�حد. وتتاأ�ّس�ض هذه �لدعوة على �أّن �هلل 

�أعط��ى �لق�سطنطينّية لل�سلطان �ل�ساّب لكي يحّقق هذه �لر�سالة �لنبيل��ة. و�أّما �ل�سبيل �إليها فهو �إن�ساء 

 »تطّعم« �ل�سجرة ذ�ت �جلذور �لعميقة، 
ّ
�مرب�طورّية �رشقّية عظيمة حيث �لقّوة �لفتّية لل�سعب �لرتكي

 .
)5(

�أي �حل�سارة �لبيزنطّية �مل�سيحّية 

�سا�سّيات  و�مل�سيحّية �مل�رشقّية، عملت على �لربهنة على �أّن �مل�سلمني و�مل�سيحّيني على �ّتفاق يف �لأ

�صام بعيون م�صيحيّة )بريوت: �لد�ر �لعربّية للعلوم، ��00(، �ل�سفحة ��0. لطفي �حلد�د، الإ  )�(

طارق مرتي، امل�صيحيّون ال�رشقيّون...، م�سدر �سابق، �ل�سفحة �9.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة �9.  )�(

�صام بعيون م�صيحيّة، م�سدر �سابق، �ل�سفحة �09. لطفي �حلد�د، الإ  )�(

طارق مرتي، امل�صيحيّون ال�رشقيّون...، م�سدر �سابق، �ل�سفحة 97.  )5(
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خر، مع �حلفاظ عل��ى �مل�سيحّية كجذر  و�أّن �خلالف��ات يف معظمه��ا ت��رّد �إىل عدم �لنفتاح عل��ى �لآ

د عليه جورج �أمريوتز��ض.  كِّ �سالم، وهو ما يوؤ ح�سارّي ي�ستطيع �أن ي�ستوعب �لإ

مر  وكّلما كانت تتعاي�ض �مل�سيحّية �مل�رشقّية يف بيئتها، كانت تذهب باجّتاه تثبيت بعدها، وهذ� �لأ

جعلها تاأخذ مو�قف معادية للالتني و�لكني�سة �لغربّية. 

الخاتمة
 �ملنده�ض من و�قعه كان عليه 

ّ
وىل من حو�ر �لده�س��ة و�لغربة، فامل�سيحي وهك��ذ�، �نتهت �ملرحلة �لأ

خر ب�سورة  خر و�لقبول به مرغمًا، فعرّب عن هو�ج�س��ه وقلقه، و��ستح�رش �لآ �لعي���ض يف غرب��ة مع �لآ

مريب��ة حّولت��ه �إىل وح�ض يري��د �لنق�سا�ض عليه، وهذ� �لت�س��ّور نقله �إىل خارج ح��دود �لذ�ت �إىل 

�ل ومنفى  خر، �ل��ذي ��ستخدمه ليربِّر حروبه، �لتي �أيقظت �مل�سلم و�أده�سته ونقلته �إىل غربة �ل�سوؤ �لآ

�لقلق. 





49 المحّجـة:  العدد 19  |  صيف - خريف 2009

أديب صعب���

ه��دف الدي��ن – كّل دين – الو�ص��ول اإىل احلقيقة املُطلق��ة مبعيّة ال�صعائ��ر والعمل ال�صال��ح والقتداء 

ديان يف هذه العنا�رش  ن�صان الكامل. وحيث ت�صرتك الأ على املن�صود املتمثِّل بالإ خي��ار وبالنموذج الأ بالأ

ع يف الوحدة(، فاإّن جوهَرها واحٌد  )مبداأ الوحدة(، واإْن تظهرت ب�صكٍل خمتلف يف كّل دين )مبداأ التنورُّ

يف نهاية املطاف. 

يعتب املقال بني اأيديكم اأّن كلرَّ مقاربٍة حواريّة، متى ما ابتعدت عن تكثيف الفوارق لنطاقها منها، 

قرار باجلوهر الواحد، فاإنّها �صوف تبتعد عن كلِّ م�صبّبات احلقد والعنف اإذ تتاأ�ّص�ض،  ونََح��ت منحى الإ

ن�صانيّة ويف احلاجة الدائمة اإىل رحمة اهلل ورعايته. عندها، على مبداإ الت�صاوي يف القيمة والكرامة الإ

، كم��ا مُياَر�ض حّتى �ليوم، على خطاإٍ م��زدوج: يف مقاربته ويف 
ّ
 – �مل�سيحي

ّ
�سالمي يق��وم �حل��و�ر �لإ

هدفه.

�أّم��ا �ملقاربة فهي �لنطالق من م�سائل خالفّية ب��ني �لطرفني، مثل قول �مل�سيحّيني بالتج�ّسد، �أي 

لب و�لف��د�ء و�لقيامة، ومثل �حتكام �مل�سلمني �إىل  د�ً، وبال�سَّ ب��اأّن ي�سوع �مل�سيح هو �هلل نف�سه متج�سِّ

جنيل �لتي تتحّدث عن »�لرب�قلي��ط« )ومعناه »�لروح �لُقُد�ض« �أو » �ملعّزي«( كاإ�سارٍة  بع���ض �آيات �لإ

مر. وهو كتاٌب منحول  �إىل نب��ّوة حممد، و�حت��كام بع�سهم �إىل »�إجنيل برنابا« �إمعانًا يف تاأكيد هذ� �لأ

ربعِة �ملقبولة. ناجيل �لأ لٍة �إىل �لأ يف نظر �مل�سيحّيني وعلمائهم، ل ميّت باأّي �سِ

قّل، تقلي�ُض �لف��و�رق وحْمُل �لو�حد على  َم��ُر، فهو، يف �لأ و�أّم��ا ه��دُف �حلو�ر، �ملُْعلن �أو �ملُ�سْ

كرث �إقناع من نحاوره  ك بتفّوق وجهتنا، ويف �لأ خر و�حرت�م وجهة نظره، مع �لتم�سُّ �لع��رت�ف بالآ

بوجه��ة نظرن��ا وحْمل��ه على �لتح��ّول �إىل دينن��ا. ويّتخذ �لتح��ّول يف م�سطلح �لغالة م��ن �لطرفني 

لّف يف فل�سفة �لدين.  وموؤ
ّ
�أ�ستاذ جامعي  )�(

فلسفة جديدة للحوار الدينّي
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��س��م »�لهت��د�ء«، �أي �لنتقال مّما ه��و »�أقّل �سحة« �إىل ما ه��و »�أكرث �سحة«، م��ن »�لناق�ض« �إىل 

»�لكامل«.

لك��ن، ما هو مقيا�ض �ل�سحة و�خلط��اإ يف �لعقائد �لدينّية؟ �أفَهم �أْن تك��ون هناك مقايي�ض منطقّية 

لال�ستنت��اج �ل�سلي��م بناًء على مقّدمات معّينة. وهذه مقايي�ض منطقّي��ة عاّمة ل تخت�ّض بالدين وحده، 

ب��ل تتناول كلَّ �ملو�سوعات �لتي يتد�ولها �لنا���ض. �أّما تربيُر �ملقّدمات نف�سها بالن�سبة �إىل �لدين فقائٌم 

، يعتم��د يف حتديده على 
ّ
ّن مفهوم �لعقل ن�سبي ، لأ

ّ
�أي�س��ًا عل��ى �لعقل. و�ملق�س��ود هنا �لعقل �لدين��ي

(، مثاًل، يحم��ل مَعه مفهوَم �لوجوِد �لو�جِب، غرِي 
ّ
طبيع��ة �ملعقول. وجوُد �هلل )وهو �ملعقول �لديني

�مل��اّدّي، غرِي �ملحدود، �لكليِّ �لق��درة و�لعلم و�حلكمة و�ل�سالح. كما يحمل معه مفهوم �لوحي �أو 

خط��اب �هلل للب�رش. وهذ� �خلطاب ُيحَكم على �إلهّيته من خالل �أغر��سه ومر�ميه وو�سائله وتفا�سيله 

ديان على  �س��الم و�لهندو�سّية و�لبوذيّة و�لطاوّي��ة و�سو�ها من �لأ جميع��ًا. و�إذ� تالقت �مل�سيحّية و�لإ

لهّية عن �أحدها  ج��الل �لغايات و�لو�سائل، فلي�ض من حّجٍة عقلّية �أو نقلّية مقبولة حلْجِب �ل�سّحة �لإ

�أو �إخ�ساع هذه �ل�سّحة للزيادة و�لنق�سان.

م��ن هن��ا ل تغريني �أبد�ً عناوين كتب – وما �أكرثها – من نوع: »مل��اذ� �أنا م�سلم؟« �أو: »ملاذ� �أنا 

مي��ان؟«، �أو: »ملاذ� حتّولُت �إىل  ؟«. لك��ن تغريني �أكرث عناوين مث��ل: »كيف �هتديُت �إىل �لإ
ّ
م�سيح��ي

تي: »�أنا  �ل: »ملاذ� �أنت تنتمي �إىل هذ� �لدين؟« هو �سيٌء كالآ �لبوذّي��ة؟«. و�جلو�ب �ل�سحيح عن �سوؤ

 �و �أي �سيء �آخر( ل�سبٍب ب�سيط جد�ً، ه��و �أين ُولدُت يف بيت بوذّي 
ّ
ب��وذّي ) �أو م�سل��م �أو م�سيحي

ويف بيئة بوذيّة وربيت على �لتعاليم و�لتقاليد �لبوذيّة. �أنا مل �أخرت �لبوذيّة دينًا يل، لكّنها تر�ٌث وجدُت 

نف�سي فيه منذ �لولدة، وقد �ختاره �أحد �أجد�دي يف زمن �سحيق ل �أعرفه«. 

 �أو �للغوّي، لي�ض يف �لعادة �سيئًا نختاره ذهنّيًا بعد مقارنتنا 
ّ
، كالنتماء �لقومي

ّ
�إّن �لنتماء �لديني

ع��دد�ً من �لنماذج. �إل �أّن �لتاريخ يخربنا ع��ن حالت عديدة ح�سل فيها فر�ض للدين �أو للحكم �أو 

لّلغ��ة بالق��وة �لع�سكرّية. لكن �إذ� كان هذ� �أمر�ً ل ترجتي��ه �أّي جماعٍة لنف�سها من جماعة �أخرى، فال 

ل من دين �إىل  ّي جماع��ٍة �أن تفر�سه على �سو�ها. كم��ا �أّن هناك حالت يح�سل فيه��ا حتوُّ يج��وز لأ

�آخ��ر، �أو من مذهب �إىل �آخر �سمن �لدين �لو�حد، بناًء على قناعات �سخ�سّية ر��سخة �أحيانًا، ولكن 

ي ه��ذه �خلرب�ت »�هتد�ًء«،   ُي�سمِّ
ّ
 �أو �لكالمي

ّ
حي��ان. و�إذ� كان �مل�سطلح �لالهوت��ي لي���ض يف كّل �لأ

ّنها �أكرث  �سّح، فاأحرى �أْن نتبّنى لها عبارة »�لتحّول« �حلياديّة لأ لقتناِع ُدعاِتِه باأّن ديَنُهم هو �لدين �لأ

ديان. �ن�سجامًا مع �لنظرة �لقائلة بالختالف �ملح�ض بني �لأ

قّل، هناك  �إّل �أّن ثّم��ة ح��الت حتّول ي�سُعر �أ�سحاُبها معها باأّنها حالت �هت��د�ٍء عميقة. على �لأ
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ميان. وهناك خرب�ت ينتقل فيها  مي��ان، �أو من �لت�سكيك، �إىل �لإ خ��رب�ت يتحّول فيها �ملرُء من عدم �لإ

 �سادق د�خل �لدين عيِنه. 
ّ
 روحي

ّ
« �إىل �نتماٍء قلب��ي ّ

 �أو ظاهرّي �أو »�جتماعي
ّ
�مل��رء من �نتم��اٍء ��سمي

ورمّبا ح�سَل �نتقاٌل كهذ� من  مذهٍب �إىل �آخر �أو من دين �إىل �آخر. و�إذ� كان جانٌب مهمٌّ من �لهتد�ء 

جحاف، ل باملعنى   حاّر، فمن �لإ
ّ
 بارٍد �إىل �إميان فعلي

ّ
ميان �أو من �إميان ��سمي �نتقاًل من �لال�إميان �إىل �لإ

 �أي�سًا، حْجُب �سفة �لهتد�ء عن بع�ض هذه �خلرب�ت و�لقت�ساُر 
ّ
 فقط، بل باملعنى �لالهوت��ي

ّ
�لنف�س��ي

على �سفِة �لتحّول �حلياديّة. 

دبّيات  �سة للحو�ر. لكّنه ظهر يف �لأ  يف �أّي حال، معظُم �حلو�ر �لتقليدّي مل تفرزه حلقات خم�سّ

منني هنا  �لالهوتّي��ة �أو �لكالمّية من كال �لطرف��ني، خ�سو�سًا يف �ل�رشوح �لعقائديّ��ة �ملُوّجهة �إىل �ملوؤ

ديان  مي��ان �أو �لعقائد، تفرت�ض �عرت��ساِت �لأ وهن��اك. فالدفاعّيات �لدينّية، �لتي تخت�رشها د�ساتري �لإ

خرى، وت��رّد عليها من غري �أن ت�سّميها بال�رشورة. من هنا كان �لكثرُي من �لالهوت �أو  و�ملذ�ه��ب �لأ

�سالم جدلّي��ًا �أو �سجالّيًا. وما �ل�سجاُل �سوى نوع من �حلو�ر.  �ل��كالم �لذي ن�ساأ حول �مل�سيحّية و�لإ

ومن �لطريف قر�ءة �لن�سو�ض �لعقائديّة ودر��ُستها على �أ�سا�ض �سجالّيتها �لكامنة.

 به��دف حتقيق �لوحدة 
ّ
 – �مل�سيحي

ّ
�سالم��ي �ّس�س��ات للحو�ر �لإ لك��ن مع ن�س��وء حلقات �أو موؤ

�لجتماعّية �أو �سوِنها، بد�أ يظهُر، �سمن هذ� �خلط �لتقليديِّ نف�سه، حماولت حو�ريّة تتمّيز بامل�ساومة 

�سالَم من بع�ض �ملحتوى �ملمّيز. وهو،  خر. وهذ� قد ُيفِرغ �مل�سيحّية �أو �لإ من �أجل �إر�ساء �لطرف �لآ

بالطب��ع، �أمٌر غ��ري مطلوب. لي�ض مطلوبًا من �مل�سلم �أن يعرتف، مث��اًل، ب�سلب �مل�سيح، كما �أنه لي�ض 

 �أن يتخّلى عن عقيدِة 
ّ
ميان. ولي�ض مطلوبًا من �مل�سيح��ي  �أن يتن��ازل عن هذ� �لإ

ّ
مطلوب��ًا من �مل�سيحي

 من �إميانه.
ّ
ّنه �إذ ذ�ك يتخلى عن جانب �أ�سا�سي لوهة، لأ  لالأ

ّ
�سالمي �لثالوث ويتبنى �لت�سّوَر �لإ

ديان  ربعة: »الدين واملجتم��ع« )���9(، »الأ هن��اك نظرة بديلة �إىل �حلو�ر طرْحته��ا يف كتبي �لأ

مة يف  فل�صفة الدين« )��99(، »وحدة يف التنّوع« )��00(. تقوم هذه �لنظرة  احليّة« )��99(، »املقدِّ

تية:  �سا�سّية �لآ ٍن من �لعنا�رش �لأ دياَن تتالقى حول جوهر و�حٍد مكوَّ على �أّن �لأ

�أ. �لنظاُم �ملاّدّي �لظاهر ل كيان له يف ذ�ته ومن ذ�ته، لكنه ي�ستمّد كيانيته من حقيقة ُمطَلقة ُتغِدق 

علي��ه �ملعنى و�لقيمة. و�إذ� كان �لو�قُع و�ق��َع �نف�ساٍل عن هذه �حلقيقة، فهدُف �لديِن حتقيُق �خلال�ض 

عرب �إعادة �لّت�سال بها. 

عادة �لّت�سال باملُطلق. ولو توّقف �لديُن هنا ملا �ختلف   غري كاٍف لإ
ّ
ب. ه��ذ� �لعرت�ف �للفظي

ِل �ملحدود بالالحمدود ما ُي�سّمى �ل�سعائَر �أو �لطقو�ض،  ع��ن �لفل�سفة. ومن �أهم �لو�سائل �لدينّي��ة ِلَو�سْ

مثل �ل�سالة و�ل�سوم و�حلج. 
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ن�سان،  ل �ملحدود بالالحمدود، �أي لتقريب �لإ خالق �أو �ل�سلوك �حل�سن و�سيلة �أخرى لو�سْ ج. �لأ

ديان على �ل��دو�م، ح�سب �لتعبري  . من هنا تق��رن �لأ
ّ
لهي وم��ن خالل��ه �لوجود كل��ه، �إىل �مل�سدر �لإ

ميان« و«عمل �ل�ساحلات«.  ، بني »�لإ
ّ
�سالمي �لإ

�ض دينه �أوًل. ففي  �سِّ من مبوؤ خالق �حلميدة، يقتدي �ملوؤ لوهة عرب �لأ د. يف حماولته �لتقّرَب من �لأ

 حمّمد. 
ّ
�سالم �لنبي ن�سان �لكامل، ويف �لإ �مل�سيحّية، ي�سوع �مل�سيح هو مثال �لإ

لء �أنا�ض �أبر�ر يف كلِّ  ولياء. وهوؤ ي�سني �أو �لأ �سني، تاأتي طبقة �لقدِّ �سِّ ه�. على م�ستوى جماوٍر للموؤ

�ض دينهم �أو حتقيَق م��ا يقت�سيه منهم هذ� �لدين.  �سِّ دي��ن ��ستطاعو�، ع��رب �سريتهم �ل�ساحلة، حماكاَة موؤ

على �ملن�سود. من لتحقيق �ملثال �لأ خيار مطلوب �أي�سًا من �ملوؤ فالقتد�ُء بالأ

دي��ان، ومنها �لهندو�سّية  �سالم فح�سب، بل يف كلِّ �لأ ه��ذه �لعنا�رش جنده��ا ل يف �مل�سيحّية و�لإ

ه على �لعنا�رش �ملذكورة.  و�لطاويّ��ة و�لبوذية. و�حلّق �أّن م��ا يجعلنا ن�سّمي نظامًا ما دينًا هو �حت��و�وؤ

حرى �أّن لكلِّ  لذل��ك ل �أجد �أ�سا�سًا مقبوًل للتمييز بني �أدياٍن »�سماويّة« و�أديان »غري �سماويّة«. و�لأ

لوهة، �إذ  دي��ان – �سو�ء �أكانت »�إبر�هيمّي��ة« �أم »بر�همانّية« �أم غري ذلك –  �سل��ة بال�سماء �أو بالأ �لأ

ها  هك��ذ� و�أن تعرتَف �لبديهة �ل�سليم��ة �أو �لعقُل �أو �لفط��رة بجالل غاياتها  يكف��ي �أن ت�سّم��ي نف�سَ

وو�سائلها لتكون هكذ�.

ديان كلِّها يف �لعنا�رش �ملذكورة ل يجعُل منها دينًا و�حد�ً. فلكّل منها نظرته �إىل  �إّل �أّن ��سرت�َك �لأ

من ِمن هذ�  ولي��اء �لذين يقتدي بهم �ملوؤ �سني و�لأ �سِّ خالق، و�إىل �ملوؤ لوه��ة، و�ىل �ل�سعائر، و�إىل �لأ �لأ

ديان كّلها �إىل دين و�حد.  �لدين �أو ذ�ك. ولو ز�لت هذه �لفو�رُق لتقّل�ست �لأ

ة  ديان، �أي مببد�أ �لوحدة، وباأَن كلَّ دين يعرّب بطريقته �خلا�سّ مع �لعرت�ِف بهذ� �جلوهر �لو�حد لالأ

ُن منها هذ� �جلوهر، �أي  ُل لتغدَو �أكرث كثري�ً( �لتي يتكوَّ عن كلِّ عن�رٍش من �لعنا�رش �خلم�سة )وقد ُتَف�سَّ

ديان ميك��ن �أن ن�سّميها فل�سفة  مبب��د�أ �لتن��ّوع �أو �لتع��ّدد، نح�سل على فل�سفة جديدة للح��و�ر بني �لأ

خري يف �لرباعية. �لوحدة يف �لتنّوع. وهو �لعنو�ن �لذي �أعطيته لكتابي �لأ

خِر �لذي نتحاور و�إيّاه، لي�ض على   حمَل �لآ
ّ
يف �س��وء هذه �لفل�سفة، يغدو هدف �حلو�ر �لدين��ي

ديان«، �أي  قر�ر بهذ� �جلوهر �لو�حد و�كت�ساف »�لدين« يف »�لأ هْجِر دينه و�عتناق ديننا، بل على �لإ

�كت�س��اف �لوحدة يف �لتنّوع و�كت�ساف �لتنّوع يف �لوح��دة. ومع �لعثور على هدف جديد للحو�ر 

لهّية �لتي تتالقى يف  نظمة �لإ ديان كلِّها، �أي �لأ �سالم فح�سب بل بني �لأ  – ل بني �مل�سيحّية و�لإ
ّ
�لديني

وظائفه��ا حول �لعنا�رش �خلم�سة �ملذكورة – تكّف مقاَربة �حل��و�ر عن �لنطالق من م�سائل خالفّية 

بهدف �إرباك من نحاوره و�لتغلب عليه وحمله على طرح دينه و«�لهتد�ء« �إىل ديننا، وتتحّوُل هذه 
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خُر بلوَغه  �ملقارب��ة �إىل دعوِتِه ك��ي يكت�سَف �أّن ما يحاول بلوَغه بو��سطة ديِنِه هو ع��نُي ما ُيحاول �لآ

 فْعله عندما يعربِّ كلٌّ منهما، بلغته هو، 
ّ
، مثاًل، و�لفرن�سي

ّ
بو��سطة دينه هو، متامًا كما يحاول �لرو�سي

عن �ل�سيء نف�سه.

 
ّ
 يهودّيًا ول �ليهودّي زرد�ستّيًا ول �لزرد�ستي

ّ
 لي�ض �ملطلوُب �أن ي�سرَي �مل�سلُم م�سيحّيًا ول �مل�سيحي

 ب�رشة 
ّ
وروبي  ب�رشًة بي�ساء و�لأ

ّ
فريقي بوذّي��ًا ول �لبوذّي هندو�سّيًا، كما �أّنه لي�ض مطلوبًا �أْن يكت�سَي �لأ

�سبانّي��ة �أو �أن يتخل��ى �ليابانّيون عن لغتهم  �س��ود�ء، ول �أن تتخّل��ى رو�سيا عن لغته��ا لتتبّنى �للغة �لإ

ليتكّلم��و� �لعربّي��ة. بل �ملطلوب �أن يكفَّ �لنا�ُض عن ذلك �لت�سنيف �لق��دمي �لذي طاملا �أّدى �إىل �سوء 

خرى على �أّنها »همجّية«، ونظر  قو�م و�للغات �لأ غريق �إىل �لأ تفاه��م وحقد وعنف، كمثل نظر �لإ

ّنهم لي�سو� »�سعَب �هلل �ملختار«،  مم«، على �أّنهم خارج نطاق �خلال�ض لأ �ليه��ود �إىل �سو�هم، �أي »�لأ

نقى«. وكما �أّن  ونظ��ر بع�ض �ل�سع��وب �حلديثة �ملغالية يف قومّيته��ا �إىل نف�سها على �أّنها »�لع��رق �لأ

نكليزّي لي�ض �أكرث ول �أقّل  نه �أبي�ض �لب�رشة، و�لإ  لأ
ّ
فريقي  لي�ض �أقّل ول �أكرث �إن�سانّية من �لأ

ّ
وروب��ي �لأ

، �أعلى   يف لغته، هكذ� تابُع ديٍن معنّي لي�ض �أكرَث �أو �أقلَّ
ّ
�إف�ساح��ًا عن م�ساعره يف لغته مّما هو �لفرن�سي

�أو �أدنى، �أف�سَل �أو �أ�سو�أ، دينًا بال�رشورة من تابِع ديٍن �آخر.

�لوحدة �سمن �لتعّدد يف نطاق �لدين – وهي هدف �حلو�ر �لرئي�سي – ل تعني �أن يزول �لتنّوع 

خر كمختلٍف  منني يف �لعامل �إىل دين و�حد. بل تعني �أن يعرتَف �لو�حُد بالآ  وينتمي جميع �ملوؤ
ّ
�لديني

ديان ذلك  عن��ه ولكن لي�ض كاأ�س��و�إ �أو �أدنى �أو �قّل منه دينًا، ويف �لوقت نف�سه �أن يكت�سف يف كلِّ �لأ

�سماء وتنّوع �ملظاهر و�ملمار�سات، �ل��ذي يجعل �لب�رَش كّلهم �أبناًء هلّل،  �جلوه��ر �لو�حد ور�ء تعّدد �لأ

�سلّيتني ويف �حلاجة  ن�سانّيتني �لأ هم �أماَم بع�ض يف �لقيم��ة و�لكر�مة �لإ مت�ساوي��ن �أماَمه وكذلك بع�سُ

�لد�ئم��ة �إىل رحم��ة �هلل ورعايته وحتقي��ق �لطهارة و�خلال�ض. و�كت�ساف هذ� �جلوه��ر هو ما �سّميناه 

ديان«. هك��ذ�، �إذ� مل يعلن �هلل عن وجوده لكلِّ �سخ�ٍض،  فال نفَع من �أيِّ  �كت�س��اف »�لدين« يف »�لأ

«، فكلُّ ديٍن »موحى« هو 
ٌّ

نبياء. هذ� يعني �أّنه �إذ� مل يكن للمرء ديٌن »طبيعي �إعالن ياأتي عن طريق �لأ

عبء عليه.

ديان �ملختلفة و�حللول حمّلها،  ثّمة حاجة، �إذ�ً، �إىل د�ستور �إميان م�سرتك ل يّدعي �إبطال عقائد �لأ

�ً ع��ن �لوحدة يف �لتعّدد، �أي عن »�ملطبوع« �سم��ن »�مل�سموع«. ونزعم �أنه د�ستوٌر  ب��ل يكون معربِّ

 �أو �لفط��رّي �ملحفور يف �سدور �لنا�ض جميعًا. ول 
ّ
 لدى كلِّ �إن�سان، �إذ �إّنه �لقانون �لطبيعي

ّ
�سمن��ي

ونة  و�ساط يف �لآ بّد، يف هذ� �ل�سوء، ِمن تعديل مفهوم »�مل�سكونّية« �لذي �ّت�سع �نت�ساره يف بع�ض �لأ

ديان كلِّها. ولعّل هذ�  م عل��ى �لأ خ��رية، ف��ال يبقى حم�سور�ً �سمن بع�ض �ملذ�هب �مل�سيحّية بل يعمَّ �لأ
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قو�م و�حل�سار�ت. ديان و�لأ  يكون �سبياًل للحو�ر و�لتفاهم بني خمتلف �لأ
ّ
�للقاء �ل�سمني

ديان من مقارنة »قيمّية« قائمة على �ملفا�سلة  ه��ذ� �لنموذج �لبديل للحو�ر يحّول �ملقارنة بني �لأ

من، فال  �ىل مقارنة »و�سفية« قائمة على وحدة �جلوهر. ومهما كان نوذج �حلو�ر �لذي يختاره �ملوؤ

ّن �لدين حمّبة  هلّية، لأ ، يف �أّي حال، د�فعًا �إىل �حلروب �لقومّي��ة و�لأ
ّ
ميان �لدين��ي يج��وز �أن يكون �لإ

ّن �ل�سالم من �أ�سماء �هلل تعاىل.  وت�سامح، ولأ
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عادل تيودور خوري���

�صام وامل�صيحيّة، عاقات ُقربى وثيقة، واإن باع��دت بينهما بع�ض اأيّام التاريخ. ومن املهّم  ثّم��ة، بني الإ

خاقيّة والقواعد  ل للعنا�رش امل�صرتكة بينهما يف الدين والقيَم الأ ج��ّداً، اليوم، العكوف على تبياٍن مف�صّ

لهيّة وبركة الروح القد�ض،  امل�صلكيّة اإذ ميثّان جتّلياً للبحث عن الري واحلقيقة املدفوعني بنعمة العناية الإ

واإن كان للم�صيحيّ��ة، لدى الكاتب، ف�صٌل حا�صم ل�صلتها املبا���رشة بامل�صيح. ومثل هذه الدرا�صة ومثل 

هذا العر�ض ميّهدان ال�صبيل اإىل فهم متبادل اأدّق واأو�صع اأو اإىل تفاهم اأكر �صموًل.

 

ل يّت�س��ع �ملجاُل، يف ه��ذ� �لعر�ض �ملقت�سب، لتناول جميع نو�حي �ملو�س��وع. فاإّن هناك منطلقات 

ًة، وهناك �أحكاٌم خمتلفة وحماولت  �سالِم خا�سّ ديان غري �مل�سيحّية جملًة وتقييم �لإ خمتلفة يف تقييم �لأ

 .
ّ
لهي طار �ل�سامل لنظام �خلال�ض �لإ �سالم يف �لنظرة �مل�سيحّية حول �لإ خمتلفة يف حتديد مكان �لإ

غر�سي، يف هذ� �ملقام، تو�سيح بع�ض �لنقاط �ملهّمة يف مقطعني:

ديان غري �مل�سيحّي��ة عاّمة، ومنها  ّ �إىل �لأ
 و�لتف��ات �لالهوت �مل�سيح��ي

ّ
�أّوًل، �ملنطل��ق �مل�سيح��ي

�سالم. �لإ

 ]�إذ �إّن هناك بع�ض �لختالف عند 
ّ
 – �لكاثوليكي

ّ
ثاني��ًا، عر�ض مقت�سب ملوقف �لفكر �مل�سيحي

�سالم يف بع�ض نو�حيه.  خرى[ من �لإ غريه من �ملذ�هب �مل�سيحّية �لأ

؛ متفرغ للتاأليف حاليًا.
ّ
مدير ق�سم �لالهوت يف جامعة مون�سرت باأملانيا �سابقًا؛ م�ست�سار �سابق للكر�سي �لر�سويل يف مو�سوع �حلو�ر �لديني  )�(

اإلسالم في الِفكر الدينّي المسيحّي
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أّواًل: المنطلق المسيحّي

أ. معطيات اإلنجيل والعهد الجديد

جنيل و�لعهد �جلديد عن �خلال�ض وو�سائله. �أذكر منه   من �أ�سا�ض ما جاء يف �لإ
ّ
ينطل��ق �لفكر �مل�سيحي

�سا�سّية: يات �لتي تو�سح �لنقطة �لأ بع�ض �لآ

.
)�(

قال �ل�سّيد �مل�سيح: »�أنا �لطريق و�حلّق و�حلياة«

جاء يف �أعمال �لر�سل: »ما من خال�ض باأحد غريه، �إذ لي�ض حتت �ل�سماء ��سٌم �آخر �ُأعطي للنا�ض 

.
)�(

به ينبغي �أن نخل�ض«

ّن �هلل و�حد، و�لو�سيط بني �هلل و�لنا�ض  وىل �إىل تيموثاو�ض: »لأ وكتب بول�ض �لر�سول يف ر�سالته �لأ

.
)�(

ن�سان ي�سوع �مل�سيح« و�حد، هو �لإ

ب. األديان غير المسيحّية

ديان غري �مل�سيحّية باأّنها �سالٌل بجملِتها  �. م��ّرت �أّياٌم كان �لفكُر �مل�سيحيُّ يحكم فيها على �لأ

تباعها ما يلزم لنيل خال�ض �هلل. م لأ وباأّنها ل ُتقدِّ

�سالم ن�سيٌب عري�ض من هذ�  ديان. وقد كان لالإ �رش�ُر على �لتهّجم على هذه �لأ من هنا �نطلق �لإ

غر��ض �ل�سيا�سّية وتتابع  �لتّيار لكرثِة �حت��كاِك �مل�سيحّيني بامل�سلمني �رشًقا وغربًا، ولكرثِة ت�س��ادم �لأ

�جلولت �حلربّية بني �لطرفني.

�.  �أورد هنا باخت�سار – على �سبيل �ملثال – ما جاء يف ذلك عند �لالهوتّيني �مل�سيحّيني �لقدماء 

 .
ّ
يف مملكة بيزنطية �ل�رشقّية �لناطقة باليونانّية ويف �لغرب �لالتيني

 ق��د ن�سبه لرّد 
ّ
 �ل��ذي كان �لالهوت �مل�سيحي

ّ
�سالم بالنظ��ام �لدفاعي لق��د ��ستع��ان مهاجمو �لإ

�سالم  �عرت��سات خ�سوم �مل�سيحّية وتقدمي �لدليل على �سّحة �لعقيدة �مل�سيحّية. فر�أو� �أّنه، �إْن كان �لإ

نظومة �لالهوتّية، فعند ذلك يجب �عتباره ديًنا باطاًل، وذلك بالن�سبة  ل يفي مبا تتطّلبه معايري هذه �لأ

�إىل �لذي ب�رّش به و�إىل كتابه و�إىل عقيدته و�رشيعته.

اإجنيل يوحنّا، ��: �  )�(

اأعمال الر�صل، 5: ��.  )�(

وىل اإىل تيموثاو�ض، �: 5. الر�صالة الأ  )�(
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�س��الم و�مل�سيحّية تو�سح �أّن هناك فو�رق  لء �لالهوتّيون على �أّن مقارنة بني �لإ م��ن هنا �أ�رّش هوؤ

خالقّيات و�لعب��اد�ت، و�أّن �لقر�آن يناق�ض �لكتاب �ملقّد�ض �ل�سحيح  ج�سيم��ة بينهما يف �لعقيدة و�لأ

نبياء، و�ألهم��ه �لُر�ُسَل وكاتبي  يف كث��ري م��ن نقاطه، ذلك �لكتاب �لذي �أوحى ب��ه �هلل �إىل مو�سى و�لأ

�سالم ديٌن باطل. ناجيل. وكانت نتيجة عر�سهم �أّن �لإ �لأ

ديان غري �مل�سيحّية. وقد   حيال �لأ
ّ
�. يف �لقرن �لع�رشين حدث حتّوٌل يف موقف �لفكر �مل�سيحي

ديان �ملقارنة، وتقارِب  ح�س��ل هذ� �لتحّول حتت تاأثري �ملع��ارف �جلديدة �لتي و�سل �إليها تاري��خ �لأ

�لنا���ض �ملتز�يد، مّم��ا �أّدى �إىل حت�ّس�ض جديد للتقاليد �لدينّية عند �ل�سع��وب �ملختلفة. وقد عرّب �ملجمع 

عل��ى يف �لكني�سة �لكاثوليكّية – بو�س��وح عن هذ� �لتحول يف  �لفاتي��كاين �لث��اين – وهو �ملرجع �لأ

ديان غري �مل�سيحّي��ة، و�أثبت بذلك ما �سبق من  وثائق��ه، ول �سّيم��ا ت�رشيحه حول عالقة �لكني�سة بالأ

جهود �لعديد من �لالهوتّيني.

1.3. أهمّية األديان في حياة الشعوب

ديان  - حيوّيــة األديان: �إّن �لكنائ�ض �مل�سيحّية يّت�سح لها، ب�سكٍل متز�يد، �ملقام �لذي حتتّله �لأ
يف �لع��امل و�لوظيفة �لت��ي تقوم بها يف حياة �ل�سعوب. �إّنها يف معظمه��ا ُتعترب قو�مًا حلياة �جلماعة �أو 

ديان يف خمتلف  م�سهم��ة يف تاأم��ني هذه �حلياة، وبالتايل له��ا �إ�سهامها يف حياة �لب�رشيّة جمع��اء. و�لأ

ّدي ن�ساطًا فّعاًل. �إىل  قّل خارج �لدول �لغربّية( ت�سهد �ليوم نه�سة و��سحة وتوؤ بل��د�ن �لعامل )على �لأ

ذل��ك، فاإّن قيام �لبحث عن �أبعاد تف��وق �لدنيا، و�إفاقة �لبحث عن معنى �حلي��اة و�ملجتمع و�لتاريخ 

ن�سان باهلل وحاجته �إىل �خلال�ض وتطّلعه  بعاد �ل�سامية، �إّن كّل هذ� لدليٌل و��سح على تعّلق �لإ وعن �لأ

�إىل �سبل هذ� �خلال�ض.

دي��ان بدور ل غنى عنه، �إذ  طار �لب�رشّي تقوم �لأ - نظام ِقَيم ووســيلة خالص: يف هذ� �لإ
�إّنه��ا تقّدم جمموعة منتظمة م��ن حقائق خال�سّية، تو�سح معنى �حلياة وغايتها بالن�سبة �إىل �هلل وعالقة 

ديان  ن�س��ان به، وبالن�سبة �إىل �لكون، و�إىل �حلياة و�ملوت، و�إىل تاري��خ �لب�رشيّة �ل�سامل. وتقّدم �لأ �لإ

ّكده ل���رشح �أبعاد �لكون و�حلياة و�لن�سوء و�لتاري��خ، توجيًها ي�ساعد على �ل�سطالع  بو��سط��ة ما توؤ

ديان تقّدم قبل كّل  �ملوّف��ق مبه��اّم �حلا�رش و�ل�ستفادة من عرب �ملا�سي و�لتخطيط مل�ستقب��ل ُمْفلح. و�لأ

ن�سان   و�خلال�ض. فرت�سد �لإ
ّ
خالقي �ل �ملتعّلق بالو�جبات ومنهج �لت���رّشف �لأ �س��يء جو�بًا عن �ل�سوؤ

ّدي �إىل م�ساحلته مع نف�سه ومع �سائر �لنا�ض، وم�ساحلته مع �خلليقة و�لبيئة، وم�ساحلته  �إىل �ل�سبي��ل �ملوؤ

مع �هلل.
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2.3.  االستعداد للحوار

نظًر� �إىل �أّن �لعامل ت�سيُق رقعُتُه و�أّن �ل�سعوب �لنائية تزد�د قربًا، ت�سعى �لكنائ�ض �مل�سيحّية �أن تنظر 

ديان. وقد عرّب عن ذلك �ملجمع �لفاتيكاين  من ور�ء �لفو�رق �لفا�سلة �إىل ما هو م�سرتك بني �لنا�ض و�لأ

�لث��اين كما يل��ي: »وفقًا ملهّمتها يف �أن تدعم �لوحدة و�ملحّبة ب��ني �لب�رش وبذلك بني �ل�سعوب، تنظر 

)�لكني�سة( �إىل ما هو م�سرتك بني �لنا�ض ومن �ساأنه �أن يقودهم �إىل �ل�رشكة بع�سهم مع بع�ض«.

 
ّ
�سا�سي دي��ان غري �مل�سيحّي��ة يجب �لهتمام له��ا، و�لتعّرف �إليه��ا وتقديرها. �إّن �ملوق��ف �لأ �لأ

ديانهم  للم�سيحّي��ني يف لقائهم م��ع غريهم من �لب�رش يقوم على �جلهد يف �لهتم��ام �لن�سوح لهم ولأ

�سئلة: ما هو  �سئلتهم �ل�سحيحة �ملهّمة يف حياتهم. وقد �رشد �ملجمع �لفاتيكاين �لثاين �أهّم هذه �لأ ولأ

مل وما معناه؟  ن�س��ان؟ وما هو معنى حياتنا وغايتها؟ ما هو �خلري وما هي �خلطيئة؟ ما هو م�سدر �لأ �لإ

م��ا هو �ل�سبيل �إىل �ل�سعادة �حلّقة؟ ما هو �مل��وت و�حل�ساب و�لثو�ب بعد �ملوت؟ و�أخرًي� ما هو ذلك 

خري �ل��ذي ل ميكن �لتعبري عنه، �رّش حياتنا �لذي منه ناأتي و�إليه ن�سري؟ فاإّن ما هو م�سرتك بني  �ل���رّش �لأ

لّف قاعدة كافية حلو�ر منفتح وتعاون مثمر. ديان غري �مل�سيحّية يوؤ  و�لأ
ّ
�لرت�ث �مل�سيحي

4. ماذا تغّير؟

ديان غري �مل�سيحّي��ة مل َيُعد ُيحَك��ُم عليها بدون متييز  1.4. خــالص غير المســيحّيين: �إّن �لأ
ك�سالٍل وبطالن، ومل َتعد ُترَف�ض تعاليمها ومقايي�سها ونظمها �لعملّية مبجملها.

ّن �لذي مل يبل��غ �إىل معرفة حقيقة �إجنيل �مل�سيح  فغ��ري �مل�سيحّيني ميكنهم �لبلوغ �إىل �خلال�ض، »لأ

وكني�ست��ه، وذل��ك بدون ذن��ب منه، ولكّنه يبحث ع��ن �هلل بقلب �سادق ويحاول بفع��ل �لنعمة �أّن 

بدّي. فاإّن �لعناية  يتّمم عملّيًا �إر�دَتُه �لتي �ّطلع عليها يف ند�ء �سمريه، فهذ� ميكنه �أن ينال �خلال�ض �لأ

مور �ل�رشورّي��ة للخال�ض �أولئك �لذين مل يبلغو� بع��د �إىل �لعرت�ف �ل�رشيح باهلل،  لهّي��ة ل حترم �لأ �لإ

وذلك بدون ذنب منهم، ولكّنهم يجتهدون بفعل �لنعمة �أن يحيو� حياة قومية«.

، وذلك بو��سطة 
)�(

وهكذ� فاإّن �سبيل غري �مل�سيحّيني �إىل �خلال�ض يتعّلق باحلقيقة �لتي يبلغون �إليها

. وهذه �حلقيقة وهذ� �خلري هما �لرباط �لذي يربطهم بنعمة �هلل ويقيم 
)�(

دينهم، وباخلري �لذي يفعلونه

جل جمي��ع �لنا�ض و�لذي �رت�سى �هلل �أن   �لذي مات لأ
ّ
عالق��ة ما بينهم وب��ني عمل �مل�سيح �خلال�سي

ر�جع الر�صالة اإىل العبانينّي، ��: �.  )�(

وىل، �: �9. ر�جع اأعمال الر�صل، �0: �5؛ الر�صالة اإىل الرومانينّي، �: �0؛ ر�صالة يوحنّا الأ  )�(
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.
)�(

ي�سالح به �جلميع مع نف�سه

ديان غري  2.4. تأويــل أدّق للمطالبة بمطلقّية الدين المســيحّي: �إّن �لقب��ول بفاعلّية �لأ
 باملطلقّي��ة فهمًا �أف�سل و�لتعبري 

ّ
�مل�سيحّي��ة بالن�سبة �إىل �خلال�ض يدع��و �إىل فهم مطالبة �لدين �مل�سيحي

عنه تعبري�ً �أدّق. فامل�سيحّية كبنية �جتماعّية للعقيدة �مل�سيحّية، ويف �سكلها كجماعة قانونّية معّينة، ل 

ميان، �أي �إّنه يف �لنهاية  ميك��ن �عتبارها مطلقة. فاملطلق يف �مل�سيحّية هو �مل�سيح، وهي �لنعمة وهو �لإ

. فامل�سيحّية و�لكني�سة 
)�(

لي�ض هناك مطلق �إّل �هلل وحده. و�مل�سيح وحده هو »�لطريق و�حلّق و�حلياة«

كي ي�رشق فيها 
 
منني عليها �أن توّجه خطاها بوحي �مل�سيح، و�أن ُتنّقي ذ�تها كبنية قانونّية وجماعة موؤ

وج��ه �مل�سيح �إ�رش�ًقا يزد�د �سفاء. ه��ذ� يعني �أّن �مل�سيحّية يف �سورتها �حل�سّي��ة تبقى جماعة ت�سوبها 

. هذ� مع �لعلم �أّن �مل�سيحّية لها 
)�(

زمنة �خلطيئ��ة. ولكّنه��ا ت�سعى حّتى تبلغ �إىل ملء �مل�سيح يف �آخر �لأ

ف�سل حا�سم، هو عالقتها �ل�رشيحة �ملبا�رشة بامل�سيح �أْي باخلال�ض �لذي ل يعلوه خال�ض، �لذي �أنعم 

�هلل ب��ه عل��ى �لب�رش يف �مل�سيح. لذلك تعت��رب �لكني�سة ذ�تها، على ما ي�سوبها م��ن نق�سان وتعرّث، مقام 

ديان. �كتمال �حلقيقة و�خلري �للذين تت�سمّنهما �لأ

5. عالقة الدين المسيحّي باألديان غير المسيحّية

دي��ان غري �مل�سيحّي��ة، مبا فيها   بالأ
ّ
هن��اك نظريّ��ات خمتلفة حتاول حتدي��د عالقة �لدي��ن �مل�سيحي

�سالم.  �لإ

1.5. المسيحّية تحكم على األديان: هذ� �حلكم ميكن فهمه كق�ساء و�إد�نة. هذه هي �ملقولة 
ديان حماولت ب�رشيّة  �سا�سّي��ة يف �لاله��وت �مل�ستند �إىل �لربوت�ستانتي كارل ب��ارت. وكان يعترب �لأ �لأ

ديان غ��ري �مل�سيحّية و�لدين  لال�ستي��الء على �هلل، ومن ث��ّم �سباًل خاطئة. فلي�ض هن��اك تو��سل بني �لأ

، لي�ض هناك جمال �إّل �لرتد�د �جلذرّي.
ّ
�مل�سيحي

مور و�إبد�ء �ل��ر�أي فيها. هذ� متعّلق بالتمييز بني �حلّق  ا وزَن �لأ ولك��ّن �حلكم ميكن �أن يعني �أي�سً

لهّية و�آثار حقيقة �مل�سيح، كما �أعرب عنه  و�لباطل، وبني �خلري و�ل�رّش، وبالبحث عن بذور �لكلمة �لإ

�ملجمع �لفاتيكايّن �لثاين وجعله �إحدى مهّمات �لكني�سة.

ديان  2.5. الدين المســيحّي هو إتمام األديان كّلها: �إّن �لبحث عن �حلقيقة و�خلري يف �لأ

الر�صالة اإىل الكول�صينّي، �: �9 – �0.  )�(

اإجنيل يوحنّا، ��: �.  )�(

وىل اإىل الكورنثينّي، ��: 9 – �0. ف�ص�صينّي، �: ��؛ الر�صالة الأ ر�جع الر�صالة اإىل الأ  )�(
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لهّية و�سعاع من حقيقة �مل�سيح.  �مل�سيحّي��ة يرتكز عل��ى �أّن هذه �حلقائق وهذ� �خلري من فعل �لعناية �لإ

 هو نقطة �رتباط 
ّ
وهك��ذ� فاإّنها لي�ست غريبة عن �لكني�سة و�مل�سيحّية. وبالعك�ض فاإّن �لدين �مل�سيحي

ّن غري �مل�سيحّيني على ح��ّد قول �ملجمع �لفاتي��كاين �لثاين »ينتظمون يف  دي��ان ومقام �إمتامه��ا. لأ �لأ

جنيل وهبة  ديان من خري وحقيقة متهيًد� لالإ �لجتاه �إىل �سعب �هلل«. و�لكني�سة »تعترب كّل ما جتده يف �لأ

�مل�سي��ح �ل��ذي ينري كّل �إن�سان«. هذ� �أ�سا�ض �ملطالبة و�ملهّمة باأّن �مل�سيحّيني »عليهم �أن يتدّبرو� كّل ما 

حتتويه قلوب �لنا�ض وعقولهم و�سعائر دينهم وثقافتهم من بذور �خلري، ويجتهدو� يف �سفائه و�ل�سمّو 

.
)�(

به و�إمتامه«

قر�ر باأّن �مل�سيحّية نف�سها يف  ا على �لإ ديان، حتتوي �أي�سً و�إّن مهّمة �مل�سيحّية باأن تكون كمال �لأ

 .
)�(

م�س��رية نحو �ملعرفة �لتاّمة حلقيق��ة �مل�سيح �لكاملة. فملء قامة �مل�سيح ل ُيبَل��غ �إّل يف �آخر �لزمان

وحّت��ى �لبلوغ �إىل هذ� �لهدف، عل��ى �لكني�سة �أن تنقاد لعمل �لروح �لقد���ض »ير�سدها �إىل �حلقيقة 

خرى و��ستع��د�د �لكني�سة  . و�إّن �أح��د �سب��ل �لروح �لقد�ض ه��و �للقاء بالتقالي��د �لدينّية �لأ
)�(

كّله��ا«

ديان و�لطو�عّية لعمل �لروح �لقد�ض �حلّر يف عمله و�جّتاهاته. لالنفتاح جتاه تر�ث هذه �لأ

ثانًيا: اإلسالم في النظرة المسيحّية
 ،

ّ
ن من معطيات ينطلق منها �لفكر �مل�سيحي ن �إىل تطبيق م��ا جئنا على ذكره حّتى �لآ نتح��ّول �لآ

.
ّ
�سالمي �سالم، ونحاول �أن نو�سح بطريقة �أدّق موقف �مل�سيحّية من �لدين �لإ على �لإ

أ. القيم المشتركة بين اإلسالم والمسيحّية

�سالم و�مل�سيحّية �أكرب مّما يظّن �لبع�ض. ونوعّية هذه �لقَيم �مل�سرتكة  �إّن حجم �لقيم �مل�سرتكة بني �لإ

�أف�س��ل مّما يتوّهُم من ل ميل��ك �إّل معرفة �سئيلة ملا ورد يف م�سادر �لوح��ي عند �لدينني، �أي �لكتاب 

جني��ل و�أ�سفار �لعهد �جلديد عن��د �مل�سيحّيني و�لقر�آن �لك��رمي عند �مل�سلمني،  �ملقّد���ض، ول �سّيما �لإ

 لبع�ض �أحو�ل �لُبعد و�لنفور 
ّ
مور �إّل من خ��الل �لختبار �لعملي و�أعم��ق مّما يعي من ل يحكم يف �لأ

بني �مل�سلمني و�مل�سيحّيني.

 حمّمد�ً كان له �إملاٌم 
ّ
�سالم على هذ� �لقرب من �مل�سيحّي��ة، �إذ �إّن �لنبي ول عج��ب يف �أن يكون �لإ

نور ال�صعوب، �� – �7.  )�(

ف�ص�صينّي، �: ��. ر�جع الر�صالة اإىل الأ  )�(

اإجنيل يوحنّا، ��: ��.  )�(
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غ��ري ي�سري مب��ا جرى عليه �لرهبان يف مو�طن ن�سكهم و�لرعايا �مل�سيحّية يف �لبقاع �ملمتّدة بني �سمايّل 

�جلزيرة �لعربّية وم�سارف فل�سطني و�سورية. فكان للقر�آن �لكرمي ذكٌر طّيب للرهبان يف تعّبدهم.

نبياء، ومن �أنباء عن �ل�سّيد �مل�سيح ومرمي  ثّم �إّن ما نقر�أه يف �سفحات �لقر�آن �لكرمي من ق�س�ض �لأ

�سالم منذ مطلع دعوته كان يرى بني مقّوماته ومقّومات �مل�سيحّية   على �أّن �لإ
ّ
�لبتول �أّمه، لدليل جلي

قر�بة فريدة. 

�سالم و�مل�سيحّي��ة �لتي نحن ب�سددها كث��رية يف �أ�سولها وفروعها. ول  فالقي��م �مل�سرتك��ة بني �لإ

يّت�سع �ملجال هنا �إّل لذكر �لقليل �لقليل منها. فاأكتفي بذكر َمَثلني يو�سحان ما �أملحُت �إليه من �لقرب 

�سالم و�مل�سيحّية. بني �لعنا�رش �لدينّية يف �لإ

دعي��ة �لتي نقر�أها يف �لقر�آن �لك��رمي ويف �حلديث �لنبوّي �ل�رشيف فيها من  �. �إّن �لت�سابي��ح و�لأ

دعية �مل�سيحّية. و�أورد هنا على �سبيل  � مّما جنده يف تر�ث �ل�سل��و�ت و�لأ �لن�سو���ض ما هو قريب جدًّ

�ملثال �ل�سالة �لتي عّلمها �ل�سّيد �مل�سيح لتالميذه، و�ُأقابلها مبا ُنقل يف �حلديث �ل�رشيف.

- ق��ال �ل�سّيد �مل�سيح: »فاأنت��م �سّلو� هكذ�: �أبانا �لذي يف �ل�ّسم��او�ت، ليتقّد�ض ��سُمَك، لياأِت 

ر�ض كما يف �ل�سماء. خبَزَنا كفافنا �أعطنا �ليوم. و�ترك لنا ما علينا  ملكوُتَك، لتكن م�سيئُتَك على �لأ

.
)�(

كما تركنا نحن ملن لنا عليه، ول ُتدخلنا يف �لتجربة، بل جنِّنا من �ل�رشير«

نقاب��ل بني هذه �ل�سالة �لتي يتلوها �مل�سيحّيون بطريقة متو��سلة و�لدعاء �لذي دّونه �أبو د�ود يف 

 حمّمد: »رّبنا �هلل �لذي يف �ل�سماء، تقّد�ض ��سُمك، �أْمُرَك يف �ل�سماء 
ّ
�سنن��ه عن �أبي �لورد�ء، عن �لنب��ي

ر�ض. �غفر لنا َحوَبنا وخطايانا، �أنَت رّب  ر�ض. كما رحمتك يف �ل�سماء فاجعل رحمتك يف �لأ و�لأ

�لّطيبني. �أنزل رحمًة من رحمتك و�سفاًء من �سفائك على هذ� �لوجع فيرب�أ«.

ح�سان،  �سالم و�مل�سيحّية هو يف جمال �لإ �. �إّن �أو�س��ح ما َيظهر �لُقرب يف �لقَيم �مل�سرتكة بني �لإ

خالقّية وما ينتج عنها من و�سايا تاأمر باخلري وتنهى عن �ل�رّش. يف �لقَيم �لأ

وو�ساي��ا �هلل ه��ذه تاأمر بعب��ادة �هلل، و�حرت�م ��سم��ه �لقّدو�ض، و�إكر�م �لو�لدي��ن، وحترمي �لقتل، 

.
)�(

جنيل و�لقر�آن و�لزنى، و�ل�رشقة، و�سهادة �لزور. وقد وردت باآيات متماثلة يف �لتور�ة و�لإ

�سالم و�مل�سيحّي��ة عالقات ُقربى، و�إن باعدت  �ّت�س��ح مّما ج��اء عر�سه يف هذه �لُعجالة �أّن بني �لإ

اإجنيل متّى، �: 9 – ��.  )�(

يتان ��5 – ��5؛ �سورة  نعام: �لآ ر�جع الروج، �0: � – �7؛ مرق�ض، �0: �� – �9؛ متّى، �9: �� – �9؛ لوقا، ��: �0؛  �سورة الأ  )�(

يتان ��-�9. �رشاء: �لآ الإ
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� �لعكوف على تبيان  بينهم��ا بع�ض �أّيام �لتاريخ. وقد يكون يف حقبة �لتاريخ �حلا���رشة من �ملهّم جدًّ

خالقّية و�لقو�عد �مل�سلكّية. فمثل هذه �لدر��سة  ل للعنا�رش �مل�سرتكة بينهم��ا يف �لدين و�لقَيم �لأ مف�سّ

ومثل هذ� �لعر�ض ميّهد�ن �ل�سبيل �إىل فهم متبادل �أدّق و�أو�سع �أو �إىل تفاهم �أكرث �سموًل. وما �أحوجنا 

، ون�سعى فيه مًعا �إىل بناء م�ستقبل 
ّ
�إىل ذلك يف ع�رش نعي�ض فيه مًعا حا�رًش� م�سرتًكا على �ل�سعيد �لعاملي

م�س��رتك، نار�ض فيه �لت�سامن �ل�سامل ونع��ود فنكت�سف �سدق ما �رّشح به �ملجمع �لفاتيكاين �لثاين: 

 �لقّيوم �لرحيم �لقادر على كّل 
ّ
»تنظ��ر �لكني�سة باحرت�م �إىل �مل�سلمني �لذي يعب��دون �هلل �لو�حد �حلي

ر�ض، �لذي كّلم �لب�رش«. �سيء، خالق �ل�سماء و�لأ

ث��ّم نعود فنخترب ونتذّوق ما �أّك��ده �لقر�آن �لكرمي يف �سورة �ملائدة: {ولتج��ْدنرَّ اأقَربَُهم موّدًة للذين 

.
اآمنوا الذين قالوا اإنّا ن�صارى…})�(

ب. سؤال أساسّي: ما يقول الفكر المسيحّي في صّحة بعثة النبّي محّمد وإنزال 
القرآن؟

1. النواحي اإليجابّية

 يقابل بالتقدير �أّن ر�سالة حمّمد وتعاليم �لقر�آن قد �أّدت �إىل تقريب �لنا�ض من خال�ض 
ّ
�إّن �لفكر �مل�سيحي

�سالم قيم  تباع �لإ ميان باهلل �لو�ح��د و�أو�سحت لهم ولأ �هلل. فاإّنه��ا ق��د قادت �مل�رشكني �لعرب �إىل �لإ

�خل��ري وقو�ع��د �ل�سالح. ثّم �إّنها ت�سّمنت معرفة – ولو كانت غري كاملة يف نظر �مل�سيحّيني – لل�سّيد 

 يرى – ولو �أّن 
ّ
�مل�سي��ح. و�أّدت بذل��ك كّله �إىل �لتغّلب على �لكفر بامل�سيح. وهكذ� فالفكر �مل�سيحي

ميان بثالثة �آلهة  قد�ض باأّنها �سبيه��ة بالإ �لق��ر�آن �أنك��ر �ألوهّية ي�سوع �مل�سيح ونع��ت عقيدة �لثالوث �لأ

– �أّن حمّمًد� بف�سل موقفه من ي�سوع �مل�سيح و�إميانه به، يجب �عتباره على �سلة به. وهذ� يعني �أّنه 
ل �لنف�س��ال و�لبتعاد عنه متامًا، بل هو ل يز�ل قائمًا يف نطاق  مل يرف���ض �لتوّجه �إىل �مل�سيح ومل يف�سّ

معرفة و��سحة للم�سيح و�عرت�ف �رشيح به.

و� قبل �مل�سيح. هذ� يعني بالن�سبة �إىل حمّمد �أّنه جاء  نبياء �لذين جاوؤ وهكذ� ميكن �عتباره �سبيهًا بالأ

نبياء �لقدماء �لذين  ، على مث��ال �لأ
ّ
ميان �مل�سيحي وب���رشّ قبل �لقب��ول بي�سوع �مل�سيح كما يعرتف به �لإ

�أبلغو� ر�سالتهم و�أ�سارو� �إىل �مل�سيح – وقادو� �لنا�ض �إىل معرفته –  و�إن كانت هذه �ملعرفة ناق�سة.

�سخا�ض �لذين ذكره��م �لعهد �لعتيق من �لكتاب  ث��ّم �إّنه ميكن �إدخال حمّم��د يف عد�د �أولئك �لأ

ية ��. �سورة �ملائدة: �لآ  )�(
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بو� من  �ملقّد�ض، وحّدث عن بع�ض كالمهم و�أّكد �أّن هذ� �لكالم جاء بوحي من عند �هلل، و�إن مل ُيح�سَ

نبياء �ملعرتف بهم. ِعد�د �لأ

�سّحاء �لذين هَدو� �لنا���ض باأعمالهم و�أقو�لهم �إىل  نبي��اء �لأ �أو ميك��ن �عتب��ار حمّمد من جماعة �لأ

ّكدو�  ميان باهلل و�لتوبة، دون �أن يطالبو� باأّنهم ُيبلغون �لنا�ض ر�سالة نهائّية من عند �هلل، ودون �أن يوؤ �لإ

�أّنهم كانو� يف ت�رّشفهم خالني من �خلطاإ و�ل�سطط.

ه��ذ� كّله يعني �أّنه ل يجوز �حلكم �ملجمل �خلايل م��ن �لتمييز �لعادل على حمّمد باأّنه نبي كاذب. 

ّن �لن�ساط �لنب��وّي �ملحّدد �أو �لكالم �لذي يق��ود �لنا�ض �إىل �حلقيقة  م��ن جهة �أخرى يج��ب �لتنبيه لأ

و�خلري، ل يدّل من باب �ل�رشورة على �أّن ذلك �لن�ساط وذلك �لكالم قد ح�سال من جّر�ء وحي �إلهيٍّ 

�سحي��ح، �أي �إّنه، �إن كان �أحد يقول �حلّق ويدع��و �إىل �خلري، فذلك ل يعني �أّنه يعمل ب�سلطان مبا�رش 

.
ّ
من عند �هلل وبفعل وحي �إلهي

2.  موقف الالهوت المسيحّي

، وبذلك �إىل 
ّ
 �لنهائي

ّ
�سالم �لدين �حلقيقي �سالم ينظر �إىل بعثة حمّمد كدعوة �إىل �عتبار �لإ ولكّن �لإ

�سالم. ميان و�لعمل. هذ� يعني بطريقة و��سحة �لدخول يف �لإ �خل�سوع له يف �لإ

�ل هو: هل ي�ستطيع �مل�سيحّيون �نطالًقا من معايري �إميانهم �خلا�ض �أن يتقّبلو� هذه �لدعوة  و�ل�س��وؤ

ويّتبعوها؟

 �لقاعدة للب��ّت يف ق�سّية �سّحة بعثة حمّمد �لنبوّية 
ّ
ميان �مل�سيحي هن��ا تك��ّون �حلقائق �مللزمة يف �لإ

ميانّية �مللزمة، ل ميكن �أن  يف نظر �مل�سيحّية. هذ� يعني �أّن من ينادي بر�سالة تناق�ض �رشيًحا �حلقائق �لإ

ميان و�لعمل. ّكد �سلطان ر�سالته �ل�ساملة ويطالب باخل�سوع لها يف �لإ يكون نبّيًا، يحّق له �أن يوؤ

ه��ذه هي �لنقطة �حلا�سمة �لتي تف�سل ب��ني �مل�سيحّيني و�مل�سلمني يف قر�ر �إميانهم. فاإّن ما جاء يف 

�لق��ر�آن �لك��رمي عن ي�سوع �مل�سيح )�أي �أّن عي�س��ى لي�ض �بن �هلل، بل رجاًل �أنع��م �هلل عليه ونبّيًا، و�أّنه 

قد���ض )�لذي تعتربه �أكرثّية  ل �سل��ة له باخلال�ض كاأن يك��ون خمّل�ض �لعامل(، وما جاء عن �لثالوث �لأ

�مل�سلم��ني ق��وًل بثالثة �آله��ة(، كّل هذ� يناق�ض مناق�س��ة �رشيحة �حلقائق �ملركزيّ��ة �مللزمة يف �لعقيدة 

�مل�سيحّية. 

 و�مللزم 
ّ
�سالم يعترب �لقر�آن كالم �هلل �لنهائي ، و�لإ

)�(
 ثّم �إّن �لقر�آن ينعت حمّمًد� باأّنه »خامت �لنبّيني«

ية �0. حزاب: �لآ �سورة الأ  )�(
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عاّم��ة، موّجًها �إىل �لنا�ض جميًعا. مثل هذه �ملقولة �لتي ل تّتفق و�إميان �مل�سيحّيني باأّن �هلل �أوحى بذ�ته 

 ل ميكن �لتفّوق عليه يف ي�سوع �مل�سيح.
ّ
بنوع نهائي

�سالم. ي�ستطيع �مل�سيحّيني  �سا�سّي��ة �لتي تف�سل بني �لعقيدة �مل�سيحّية و�إميان �لإ هذه هي �لنقاط �لأ

 حمّمد �لرفيع��ة من فطن��ة وحكمة، وح��زم وغريها. وميكن 
ّ
و�مل�سلم��ون �أن يهيب��و� ب�سف��ات �لنب��ي

ميان باهلل  �مل�سيحّيون �أن يعتربو� حمّمًد� رجاًل نابغة تلّفظ هنا وهناك بكلمات نبّوية قّربت �لنا�ض من �لإ

وحّثتهم على ممار�سة �خلري.

بالغ   �هلل ور�سوله �لذي بعثه لإ
ّ
ميان �لذي يعرتف باأّن حمّمد�ً نب��ي خري، ق��ر�ر �لإ ولك��ّن �لقر�ر �لأ

�سالم  ر�سال��ة وحي �سماوّي �إىل جميع �لنا���ض، و�أّن �لقر�آن من ثّم وحٌي من�زٌل م��ن عند �هلل، و�أّن �لإ

مر �لذي يف�سل بني �إميان �مل�سلمني و�إميان �مل�سيحّيني �إىل مدى ل يعلمه غري  دين �حلّق، هذ� �سيبقى �لأ

�هلل تعاىل. 

وينبغ��ي للم�سيحّيني وللم�سلمني �أن ي�سربو� على ه��ذ� �لختالف وعلى �أمثاله بني عقائدهم يف 

جّو من �لتفّهم و�لت�سايف. و�أن ل يعّطل ذلك ��ستعد�دهم للحو�ر �لن�سوح و�لتعاون �خلرّي.



المهاجرشفيق جرادي والسؤال  الفلسفة،  الديـن، 
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البركات  أبـــي  عنـــد  النقـدّي  االّتجاه 
البغدادّي)2(: المنـطق واإلدراك العقلـّي

تأويــــالت قرآنّيـة وهيمنـــة سياسّيــة:
اإلســــالمـــــّي الفـكـــــــر  إصــــــالح   

خنجر حمّيـــة

الخطـــــاب اإلسالمــــّي:
والمشــــــــــروع الرؤيـــــــة  بيـــــن 

علي فّياض

ماسيمو
 كامبانيني





�� المحّجـة:  العدد 19  |  صيف - خريف 2009

خنجر حمّية���

د الباحث املَواطن التي كان فيها للبغدادّي  يف معاجلته للمنطق واملعرفة عند اأبي البكات البغدادّي، يعدِّ

دراك العقلّي. ففيما يتعّلق باملنطق ال�صورّي،  اإ�صهامات واإبداعات؛ اأّوًل يف املنطق ومن ثّم يف م�صاألة الإ

�صي��اء تتفاوت بح�صب ما ندرك��ه منها كماًل  ق��ال اأبو ال��بكات بن�صبيّة املعرفة – مبعن��ى اأّن املعرفة بالأ

ونق�ص��اً، ل مبعنى اأنّه يعت��ب املفاهيم والت�صّورات جمّرد اأ�صباٍح للواقع العينّي –، وباأّن الكليّات هي جمّرد 

�صياء من  �صم��اء اإذ اعتب اأّن ما يُطَلق على الأ ة للحدود والأ اأ�صم��اء ل حقائ��ق، كما كان له نظرته الا�صّ

حدوٍد تُعّرف بها، اإن هي اإّل موا�صعات نتّفق عليها، تتّ�صع مع اتّ�صاع معارفنا. كذلك كان اأبو البكات 

د احلكم فيها. ب الق�صيّة احلمليّة وارتباط ذلك بتعدرُّ �صبّاقاً يف القول باإمكانيّة تركرُّ

دراك، فقد اعتب اأبو البكات التفرقة بني مدَركات ح�ّصيّة واأخرى عقليّة،  اأّم��ا فيما خ�ّض م�صاألة الإ

ون كيم��ا يتفادوا القول  وبالت��ايل، بني مدِرٍك عقل��ّي ومدِرك ح�ّص��ّي، تفرقًة م�صطنعة، تكبّده��ا امل�ّصاوؤ

ة يف هذا ال�صاأن. يته الا�صّ بانق�صام ال�صور العقليّة وانق�صام النف�ض بنتيجته، فكان له روؤ

ل �لذ�تي«،  مُّ
اه ب��� »�لتاأ كّن��ا ق��د تعّر�سنا يف �لعدد �ل�سابق ملنهج �أب��ي �لربكات �لبغد�دّي، و�لذي �سمَّ

 �ل�سائد 
ّ
فالحظن��ا مدى متا�سك منظومته ح��ني تعاطيها مع غري مفردٍة من مفرد�ت �لفك��ر �لفل�سفي

ن،  يف �أّيام��ه. كما كّنا قد �ّطلعنا على ت�سويغ �أب��ي �لربكات مل�رشوعّية �ملنطق من ناحيٍة معرفّية. �أّما �لآ

ٌم   �لذي كان له فيه فهٌم متقدِّ
ّ
ل يف �إ�سهامات �أبي �لربكات يف �ملنطق �لعربي ف�س��وف نح��اول �أن نف�سِّ

خ��رج به ع��ن �لتقليدّية و�جلمود فمّهد �لطريق ملن �أتى بعده م��ن �لنّظار �مل�سلمني، بل وتخّطاهم �إىل 

معاجلِة مو�سوعاٍت مل جتد لها مطرحًا �إّل يف ربوع �ملنطق �لرمزّي �حلديث. 

در�ك  وملّا كّنا قد تطّر�أنا �سابقًا لفهم �أبي �لربكات للمعرفة �حل�ّسّية، فاإّننا �سوف نعالج ههنا فهمه لالإ

. فه��و ل يبتعد، يف هذ� �ملو�سوع كذلك، عن ما عهدناه م��ن جر�أته و�إبد�عه و�ن�سجامه مع 
ّ
�لعقل��ي

�أ�ستاذ �لفل�سفة يف �جلامعة �للبنانّية.  )�(

االّتجــاه النقــدّي عنــد أبــي البــركات 
البغدادّي )2(:  المنطق واإلدراك العقلّي



االّتجاه النقدّي عند  أبي البركات البغدادّي )�2
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منهجه، ما �أّدى به �إىل �لفرت�ق عن �مل�ّسائّيني �لذين �سادو� �ل�ساحة �لفل�سفّية يف ع�رشه.

أّواًل – المنطق وبعض مشكالته

1. األلفاظ والمعاني

ذهان،  لفاظ �لتي يعربِّ بها �لب�رش عن مقا�سدهم ت��دّل على �ملفاهيم �أو مت�سّور�ت �لأ ق��د ُيتوّهم �أّن �لأ

ن�سان   �أّن �ل�سبب يف ذلك هو �أّن �لإ
)�(

عيان على ن�سق و�حد، ويرى �أبو �لربكات وعلى موجود�ت �لأ

يف مب��د�إ نظره قد ل ي�سعر بالف��رق بني ما يدركه من �ملفاهيم و�ل�سور وبني ما يعلمه من �ملوجود�ت 

لفاظ على �أ�سا�ض �أّنه��ا �أ�سماء م�سرتكة مو�سوعة لكليهما على ن�سق  �خلارجّي��ة. فلذلك يتعامل مع �لأ

ن�سان  و�ح��د، و�أّن دللتها عليهما دللة و�حدة، حّتى ُي�سّمى خيال زيد �أو �سورته زيد�ً، و�سورة �لإ

 .
)�(

�إن�سانًا

�سم��اء تو�سع يف �حلقيقة ملت�سّور�ت  م��ر – ح�سب �أبي �لربكات – لي�ض كذلك، �إذ �لأ ولك��ّن �لأ

، وت��دّل بو��سطة ذلك على �ملوجود�ت، ودليل ذلك �أّن �مل��رء قد يرى فر�سًا من بعيد فال 
)�(

ذه��ان �لأ

يتحّقق��ه ول يتمّث��ل منه يف ذهنه حقيقة �سورت��ه، فيت�سّوره حمار�ً، في�سّمي��ه بح�سب ما ت�سّوَره يف 

. وق��د يت�سّور من �لكثريين �سورة و�ح��دة فيطلق عليهم من 
)�(

ذهن��ه، ل بال�س��م �ملو�سوع حلقيقته

�سماء ما يتنا�سب مع ما ت�سّوره من هذه �لوقائع، كما يطلق على زيد وعمرو وبكر ��سم  لفاظ �أو �لأ �لأ

.
)5(

ن�سان ��سم �حليو�ن ن�سان، �أو على �لفر�ض و�لإ �لإ

فق �أمامه نحو مذه��ب يقرتب من �لقول بن�سبّيه  ومث��ل هذ� �لعتقاد م��ن �أبي �لربكات، يفتح �لأ

�ملعرف��ة م��ن جهة، وباأّن �لكلّيات هي جمّرد �أ�سماء، ل حقائ��ق، من جهة �أخرى. ذلك �أّن �ملعاين �لتي 

ر  �سي��اء، وي�ستنبطها م��ن �لوقائع، �إّنا هي �ملع��اين �لتي ُيقدَّ يت�سّوره��ا �لعقل م��ن خالل مو�جهته لالأ

ن�س��ان �أن يّطل��ع عليها ح�سب ملكات��ه وقدر�ته و�إمكاناته وظروفه كم��دِرك من جهة، و�أو�ساع  لالإ

 بن ملكا �لبغد�دّي، الكتاب املعتب يف احلكمة )حيدر �آباد: د�ئرة �ملعارف �لعثمانّية، ���9م(، �جلزء �، �ل�سفحة 
ّ
�أب��و �ل��ربكات هبة �هلل بن علي  )�(

.��

�مل�سدر نف�سه.  )�(

ّول من �لدر��سة )يف �لعدد �ل�سابق من �ملحّجة( حول �ملر�حل �لثالث حل�سور �ل�سور يف �لذهن: �لت�سّور، �لفهم،  ر�جع ما ذكرناه يف �جلزء �لأ  )�(

و�ملعرفة.

املعتب، �جلزء �، �ل�سفحة ��.  )�(

ن�سان بذهنه و�أعيانها �ملوجودة  ذهان، كاأّنها ُمُثل و�أ�سباح يلحظها �لإ عيان �سور يف �لأ �سياء �ملوجودة يف �لأ �مل�سدر نف�سه؛ يقول: »قد يتقّرر لالأ  )5(

عيان ثانيًا«.  لفاظ على موجود�ت �لأ لفاظ �أّوًل، وبتو�ّسطها تدل �لأ غري ملحوظة، وعليها يدّل بالأ

         يالحظ: �مل�سدر نف�سه، �جلزء �، �ل�سفحة ��.
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. فكل �إن�س��ان �إّنا يتمّثل م��ن �لوقائع يف حدود ما 
)�(

�مل��دَرك و�أحو�ل��ه ومالب�ساته من جه��ة �أخرى

يتك�ّس��ف له منها، وق��د تختلف �ملعاين �لتي تدَرك من �سيء و�حد، ب��ني �سخ�ض و�آخر، وبني و�سع 

و�آخر، وظرف و�آخر. 

ّن ذلك  فاإذ� ت�سّور �سخ�ض من زيد خ�سو�ض �سفة �لكاتب وعنا�رشها �لو�قعّية �لتي ت�سّكلها، لأ

هو ما تبّدى له يف باديء �لنظر، فاإّن �سخ�سًا �آخر قد يت�سّور من زيد معاين �أخرى كاحللم وما يت�سّكل 

ّول  ، فيطلق كّل و�حد �أ�سماء على زيد تنا�س��ب �ملعنى �لذي ت�سّوره منه في�سّميه �لأ
)�(

من��ه من عنا�رش

كاتبًا و�لثاين حليمًا... �إلخ. فيدّل �للفظ، �إذ� ما �ُأطلق على متام �ملعنى �ملت�سّور، لكّنه ل يدّل على متام 

 من عنا�رش و�سفات و�أحو�ل.
ّ
حقيقة زيد، ول على جماع ما يتاألف منه وجوده �لو�قعي

و�للف��ظ �لذي يطلقه كّل �إن�سان على �ملعنى �ل��ذي يدركه يف كلتا هاتني �حلالتني، هو ��سٌم لزيد، 

لكّن��ه مرتبط �رتباط��ًا جوهرّيًا بخ�سو�ض �ملعنى �ل��ذي �ُأدِرك منه. لذلك، فاألف��اظ �لكلّيات �أ�سماء، 

تختل��ف يف �سّحة �إطالقها على و�قعة وجودّية معّين��ة مبالحظة جهة �ملعنى �ملدَرك من هذه �لو�قعة، 

فال��ذي ي��درك يف زيد خ�سو�سّية كونه كاتبًا ي�سّح ل��ه �أن ي�سّميه كذلك، لكن ل ي�سح ذلك عند من 

 عند �أبي �لربكات ل ي�سل 
ّ
. لكّن مثل هذ� �لنزوع �لن�سبي

)�(
ل يدَرك فيه مثل هذ� �ملعنى، ول ي�ستقيم

 ل تطابقه ول تدّل عليه ول تك�سف 
ّ
ر�ت جمّرد �أ�سب��اح للو�قع �لعيني �إىل ح��دِّ �عتبار �ملفاهيم و�لت�سوُّ

عن��ه، ليدَرج هذ� �لفيل�س��وف �سمن �لقائلني بنظريّة �ل�سبح. وهو يفرت���ض ب�سكل قاطع �أّن �ملفاهيم 

�لتي ل تعربِّ عن حقائق و�قعّية هي جمّرد �أوهام. فما يق�سده �أبو �لربكات من معنى �لن�سبّية هنا، هو �أّن 

�سياء �إّنا تتفاوت بح�سب ما ندركه منها كماًل ونق�سًا. فقد ندرك جميع ما يحيط ب�سيء  �ملعرف��ة بالأ

ل يف �لذهن من �ملعاين على قدر  حو�ل و�لعالقات، وقد ندرك بع�سها، فيتح�سّ م��ا من �ل�سفات و�لأ

�سياء. ما ينك�سف لنا من حقائق �لأ

و�س��وف يفتح مثل هذ� �ملذه��ب كذلك �لباب على �إعادة تقدمي فهم خمتل��ف للحدود �ملنطقّية، 

ن�سان حيو�ن  لفاظ فيقال، مثاًل، �لإ �سياء حينما ي��ر�د بيان حقيقتها بالأ �أعن��ي ملا ي�سحُّ �أن تعرف به �لأ

در�ك، �أعني �أّن �حلدَّ ي�سبح، و�حلالة هذه،  ّن �حلدود حينئٍذ �سوف ت�سبح مقّيدة بجهات �لإ ناطق. لأ

�سياء مبا يعرف من معانيه��ا �أو مبا يت�سّوره �لعقل  �سي��اء، فُتحدَّ �لأ مرتبط��ًا بخ�سو�ض ما ُيعَرف من �لأ

ع  م��ن �سفاتها و�أحو�له��ا وعنا�رشها. فيختلف �حلدُّ ب��ني �سخ�ض و�سخ�ض، وتتو�ّس��ع �حلدود بتو�سُّ

�سياء، وتو�ّسعت �ملعاين �لتي نت�سّورها منها، تو�ّسعت �حلدود  �ملعرف��ة، فكلما �زد�دت معارفنا عن �لأ

املعتب، م�سدر �سابق، �جلزء �، �ل�سفحة ��.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �جلزء �، �ل�سفحة ��.  )�(

�مل�سدر نف�سه.  )�(
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�سا�سّية لهذ� �ملذه��ب متَّ ��ستلهامها فيما بعد عند �بن تيمّية  �سياء. و�لفكرة �لأ ف بها هذه �لأ �لت��ي ُتعرَّ

ع �ملعارف، و�أّنها �إّنا تت�سكل من جماع ما ُيدَرك من �سفات  حينم��ا �فرت�ض �أّن �حلدود تتو�ّسع بتو�سُّ

�ملحدود. وعلى كلِّ حال، ف�سوف نتو�ّسع يف هذه �لق�سّية، فيما يلي من فقر�ت، بقدر ما ت�سمح لنا 

به هذه �لدر��سة.

2 . مشكلة الذاتّيات والفهم ااِلسمّي للحدود

خرية تنق�سم، على وجه  �سكالّية يف �ملنطق �رتباط��ًا وثيقًا مب�ساألة �لكّلّيات، ذلك �أّن �لأ ترتب��ط هذه �لإ

. فال ُتفَهم م�سكلة �لذ�تّيات، �إذن، من دون متهيد ُيبنيَّ فيه 
ّ
 و�إىل ما هو عر�سي

ّ
�حل�رش، �إىل ما هو ذ�تي

مة ل�ستيعاب ق�سّية �حلدود �أو �لتعريفات،  معن��ى �لكليّات ومعنى ح�رشها. و�سوف يكون ذلك مقدِّ

ر معناها و�إدر�كه، �إّنا تت��ّم مبا ��سطلح عليه  ّن �ملفاهي��م �ملجهول��ة �لتي ير�د �كت�سابها، �أعن��ي ت�سوُّ لأ

بالذ�تّيات. فال تفهم �حلدود �إّل مبعرفة طبيعة �لذ�تّيات يف �ملنطق وحقيقتها، وهذ� ل يتمُّ ول يتحّقق 

�إّل مبعرفة معنى �لكّلّيات ووجه ت�سميتها بذلك.

1.2. الكّلّيات وانقسامها إلى الذاتّي والعرضّي

، بح�سب �أبي �لربكات، هو كلُّ لفظ ي�س��حُّ �أن ُيحَمل على كثريين، �أو �أن ي�سدق على �أكرث 
ّ
و�لكّل��ي

ن�سان �ملقول على زيد وعمرو. و�لكّلّي��ة، هي يف �حلقيقة – ح�سب �أبي  ، كالإ
ّ
م��ن �سخ���ض خارجي

 ب�سبب 
ّ
طه – مبعنى �أّنه يقال للفظ �إّنه كّلي �لربكات – للمعنى، �أّوًل وبالذ�ت، وتطلق على �للفظ بتو�سُّ

كّلّية معناه.

ٌم لذ�ت��ه، حّتى يكون متام   ملا ُيق��ال عليه، �أي على ما هو مقوِّ
ّ
 قد ُيق��ال على ما هو كّلي

ّ
و�لكّل��ي

ن�س��ان �ملقول على زيد، �أو يقال على ما ه��و د�خل يف حقيقته دخوَل �جلزء يف �لكّل،  حقيقت��ه، كالإ

ن�سان وكال هذين �لكّلّيني ُي�سّمى ذ�تّيًا عند �ملَناطقة. كاحليو�ن �لذي يقال على �لإ

بي�ض يقال على  وق��د يكون قول��ه على ما يقال علي��ه مبعنى ز�ئد على هويّت��ه عار�ض له��ا، كالأ

 منه ما ي�سلح �أن يق��ال يف جو�ب ما هو، كاحليو�ن �لذي 
ّ
�َلفَر���ض، وُي�سّم��ى حينئٍذ عر�سّيًا. و�لذ�تي

.
)�(

 �مل�سرتك لهوّيتهما
ّ
ّن �ملجاب به يويف حينئٍذ �ل�سائل كمال �ملعنى �لذ�تي يقال يف جو�ب ما هو لأ

�ل عن ماهّية   – ما ل ي�سل��ح لذلك كاحل�ّسا�ض �لذي لو �أجيب به عن��د �ل�سوؤ
ّ
ومن��ه – �أي �لذ�ت��ي

املعتب، م�سدر �سابق،  �جلزء �، �ل�سفحة ��.  )�(
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 .
)�(

ن�سان و�لَفَر�ض لدّل على بع�ض �لهوّية �لذ�تّية �مل�سرتكة بينهما ل على متامها �لإ

و�لكّلّيات �ملقولة يف جو�ب ما هو، قد ي�سدق �أكرث من و�حد منها على �أ�سياء حمّددة، وتختلف 

ن�سان، �ل�سادقة على زي��د وعمرو. لكّن  فيم��ا بينها بالعموم و�خل�سو���ض، كاجل�سم و�حلي��و�ن و�لإ

ّول يقال على زيد و�لفر�ض، و�لثاين على زيد  ّن �لأ ن�سان، لأ �جل�س��م �أع��ّم من �حليو�ن وهو �أعّم من �لإ

و�لفر�ض. �أّما �لثالث فال يقال �إّل على زيد وعمرو.

 يقال على 
ّ
خ�ّض ُي�سّمى نوعًا بالن�سبة �إليه. و�أّول كّلي خ�ّض، و�لأ عّم ُي�سّمى جن�سًا لالأ  �لأ

ّ
و�لكّلي

عّم من��ه، بل باعتبار قوله  �سخا���ض �ملتفق��ة يف �حلقيقة ي�سمى نوعًا لك��ن ل باعتبار �إ�سافته �إىل �لأ �لأ

 وهو مت��ام هويّة ما ي�سدق عليه من 
ّ
�سخا�ض مبا�رشة وب��ال و��سطة. فالنوع �إذن نوع حقيقي عل��ى �لأ

   .
)�(

 �آخر
ّ
 �لذي هو �أخ�ّض من كّلي

ّ
�سخا�ض، و�إ�سايّف وهو �لكّلي �لأ

 �ل��ذي ل يقال يف جو�ب ما هو ُي�سّمى ف�ساًل، وهو ل ي�سلح �أن يقال يف جو�ب ما هو 
ّ
و�لكّل��ي

.
)�(

مات �حلقيقة من �لذ�تّيات. فهو ل يويف حقيقة �لهوّية �لتي ُي�ساأل عنها، لكّنه لذ�تّيته من متمِّ

جنا�ض بف�سل من �لف�سول،  ّنها تخت�ّض دون �لأ ل بخ�سو�سها عموم �أجنا�سها، لأ نو�ع تف�سّ و�لأ

نو�ع �مل�سرتكة يف طبيعة  ن�سان، دون �حليو�ن، بالناطق. ومثل هذه �لف�س��ول متّيز �لأ كاخت�سا���ض �لإ

�ل »عن �أّي �سيء هو«، يعني »�أّي �سيء هو �لنوع من  �جلن���ض �ملقول عليها. وهي يجاب بها عن �سوؤ

، �إذن، �إّما �أن يكون نوعًا،  ّ
ن�سان »�أّي حيو�ن هو؟« فيقال، »ناطق«. فالذ�تي جن�سه؟« كقولنا يف �لإ

نو�ع، و�إّما  �أو م��ا ي�ستم��ل عليه �لنوع. وما ي�ستمل عليه فهو �إّما �جلن�ض �ل��ذي به ي�سارك غريه من �لأ

 .
)�(

نو�ع �لتي ت�ساركه يف �جلن�ض �لف�سل �لذي به يتمّيز عن غريه من �لأ

 ،
ٍّ
ّ �إّما مقوٌل يف جو�ب »ما هو«، و�إّما مقول يف جو�ب »�أّي �سيء«. فكلُّ ذ�تي

وعليه، فكّل ذ�تي

.
)5(

 له، و�إّما جن�ض و�إّما ف�سل
ّ
�إذن، �إّما نوع ملا هو ذ�تي

و�لَعَر�ض كذلك – وهو �لذي ل يقال يف جو�ب »ما هو«، ول يف جو�ب »�أّي �سيء هو« – �إّما 

نو�ع  ة، �أو �أن ي�ساركه فيه غريه من �لأ نو�ع، و�ُسّمي خا�سّ ه بنوع دون غريه من �لأ �أن يخت�ّض عرو�سُ

.
)�(

فُي�سّمى َعَر�سًا عاّمًا

املعتب، م�سدر �سابق،  �جلزء �، �ل�سفحة ��.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحتان �5، �7.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة �5.  )�(

�مل�سدر نف�سه.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ��.  )5(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ��.  )�(
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ّ
دم، �أو لو�حد كّلي  كالكون، ل م��ن �أب ول �أّم لآ

ّ
ًة لو�حد �سخ�س��ي ُة خا�سّ وق��د تك��ون �خلا�سّ

ة ل��ه. فقد تكون كذلك  ن�س��ان، ول يعت��رب فيها �أن تك��ون يف كلِّ وقت ملا هي خا�سّ كال�سح��ك لالإ

ن�سان، وقد تثبت له وقت��ًا ما، كال�سيب و�ل�سباب، ول يعت��رب فيها �أي�سًا �أن تكون  كب��ادي �لب���رشة لالإ

ة له، ب��ل يجوز �أن تكون لبع�ض، كالنبّوة �لت��ي تثبت لبع�ض �أ�سخا�ض  جلمي��ع جزئّيات ما هي خا�سّ

.
)�(

�لب�رش

 باأّنه �لو�س��ف �لذي �إذ� فهمته و�أخطرته 
َّ
ولق��د عّرف �ملناطق��ة – ح�سب �أبي �لربكات – �لذ�تي

ببالك ثّم فهمت �ملو�سوف به و�أخطرته ببالك معه، مل ميكنك �أن ترفع �لو�سف عن �ملو�سوف، حّتى 

ت�ستثب��ت �ملو�سوف جم��ّرد�ً يف ذهنك عن ذلك �لو�سف، ول جتد �إمكان ت�س��ّور �ملو�سوف �إّل بعد 

ن�سان و�ل�سكل  ت�س��ّور �لو�سف، وجتد عندها �أّن رفع �لو�سف يقت�سي رفع �ملو�سوف. كاحليو�ن لالإ

ر�ً  ، �سو�ء كان لزمًا لل�سيء حّتى ل يرتفع عنه، ت�سوُّ
ّ
للمثّل��ث. وم��ا ل تكون هذه حاله، فهو َعَر�سي

ر كال�سو�د لل�سخ�ض  �أو وج��ود�ً، كت�س��اوي �لزو�يا �لقائمتني يف �ملثّلث. �أو يف �لوج��ود دون �لت�سوُّ

ره و�جب �لتقّدم على ت�سّور مو�سوفه، ول يوجب رفعه  �ل��ذي ُخِلق �أ�سوَد. و�لَعَر�ض ل يكون ت�سوُّ

 .
)�(

رفعه

2.2. معنى الذاتّي عند أبي البركات

 �سوف ي�ستثمره فيما ياأت��ي حينما يعر�ض لنا 
ّ
ًا ملعنى �لذ�ت��ي ر�ً خا�سّ م �أبو �لربكات ههن��ا ت�سوُّ ويق��دِّ

، بح�سب �للغة، لفٌظ 
ّ
. يفرت�ض �أبو �لربكات �أّن مفهوم �للفظ �لذ�تي

)�(
مذهبه يف �حلدود و�لتعريفات

جل ذل��ك فال يخت�ّض هذ� �للفظ  ، تن�سب �ل�سفات �مل�سّمي��ات به �إىل �لذو�ت �ملو�سوفة. ولأ
ّ
ن�سب��ي

ب�سف��ة بعينه��ا دون �سفة، بل ي�سّح �إطالقه على كّل �سفة له��ا �إىل ذ�ت �ملو�سوف ن�سبة ما، قريبة �أو 

بعيدة.

لك��ّن قول��ه على ما هو �أقرب من �ل�سف��ات �إىل ذ�ت �ملو�سوف، و�أ�س��ّد و�سوحًا يف ثبوتها له، 

ج��ل ذلك ي�س��ّح قوله على معق��ول ذ�ت �ل�سيء حّتى تكون �سف��ة �ل�سيء �لعقلّية  �أح��قُّ و�أوىل. ولأ

ن�سان �ملوجود، وكمعقول �ل�سم�ض لل�سم���ض �ملوجودة. وي�سّح قوله  ن�س��ان لالإ ذ�تّي��ة له كحقيقة �لإ

عل��ى �لد�خل يف حقيقة �ل�سيء – ح�سب �ل�سطالح – دخول �جل��زء يف �لكّل، كاحليو�ن و�لناطق 

عر��ض �لثابتة لل�س��يء بح�سب ذ�ته، ل بح�سب �سيء خ��ارج عنه – وهي �لتي  ن�س��ان. وعل��ى �لأ لالإ

املعتب، م�سدر �سابق،  �جلزء �، �ل�سفحة ��.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ��.  )�(

)�(  �مل�سدر نف�سه.
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. وي�س��ح كذلك قوله على 
)�(

ر�ض، و�خلّف��ة للنار عر��ض �لذ�تّي��ة – كالثقل لالأ ي�سطل��ح عليه��ا بالأ

�ل�سفات �لتي تقال على �ل�سيء، مبا هو ذلك �ل�سيء، ل مبا هو �أعّم منه من حيث هو �أعّم، ول مبا هو 

�أف�سل منه مبا هو �أف�سل كم�ساو�ة �لزو�يا من �ملثّلث لقائمتني، �لذي هو و�سف للمثّلث مبا هو مثّلث، 

.
)�(

�سالع مبا هو كذلك ل لل�سكل من حيث هو �سكل، ول ملت�ساوي �لأ

د بذلك قرُب ن�سبته   على و�سٍف لتمييزه ع��ن �أو�ساف �أخرى، فاإّنا ُيق�سَ
ّ
ف��اإذ� �أطلق لفظ �لذ�تي

�ض بو�سف دون و�سف،  �إىل ما يقال عليه ويو�سف به، ولي�ض ذلك بح�سب مفهوم �للفظ مّما يتخ�سّ

و�إن كان ببع�سها �أوىل و�أحّق.

 ُيقال ملفهومات 
ّ
، مبعنى �أّن �لَعَر�سي

ّ
ي ، فكذلك هو ح��ال �لعَر�سَ

ّ
و�إذ� كان ه��ذ� هو حال �لذ�تي

 .
ّ
، بوج��ه من �لوجوه، �إّنه َعَر�سي

ّ
 ومعانيه، فيقال لكّل ما لي�ض بذ�تي

ّ
ع��ّدة تقابل مفهوم��ات �لذ�تي

. فما ��سطل��ح عليه، �إذن، 
)�(

فلذل��ك تك��ون �سفٌة ما ل�س��يٍء ذ�تّيًة بوجه م��ا، وعر�سّية بوجه �آخ��ر

بال�سفات �لَعَر�سّية ي�سّح �أن يقال عنها ذ�تّية، فاإّن من َعَرف �إن�سانًا طوياًل كاتبًا، فقد جعل كلَّ و�حٍد 

 .
)�(

ن�سان و�لطويل و�لكاتب ذ�تّيًا له من حيث عرفه و�سّماه من �لإ

3.2. الفهم االسمّي للحدود

ويحي��ل مث��ُل هذ� �لفهم للذ�تّيات عن��د �أبي �لربكات على فهٍم خمتلف للح��دود. ذلك �أّنه �إذ� كانت 

�سياء يف باديء �لنظر، وُتدَرك ملت�سقًة بها عند م�ساهدتها  و�ساف �لتي ُتعَرف من �لأ �لذ�تّيات هي �لأ

�أو �إدر�كها، في�سبح �حلدُّ حينئٍذ هو تعريف �ل�سيء باأقرب �أو�سافه �إليه، �سو�ء كانت تندرج �سمن ما 

ل �حلّد عند �ملناطقة –، �أو �سمن ما ُي�سّمى  جنا�ض و�لف�سول – وهي �لتي ت�سكِّ ي�سّمى ��سطالحًا بالأ

و�ساف �ملدَركة من �سيٍء يف بادىء  َعر��ض – وهي �لتي ت�سّكل �لر�سم عندهم. فكّل تعريف بالأ بالأ

�لنظ��ر، �مللت�سقة به، �لو��سحة �لثبوت له عند معاينته، فهو حّد. وعليه فكما ي�سّح �إطالق لفظ �حلدِّ 

ّن  و�ساف �لبعيدة، لأ و�ساف �لقريبة، ي�سّح �أن يطلق على ما يرتّكب م��ن �لأ عل��ى ما يرتّكب م��ن �لأ

 على تلك �أحّق و�أوىل.
ّ
تلك �سفات ذ�تّية، وهذه كذلك، و�إن كان �إطالق عنو�ن �لذ�تي

�سخا�ض من جه��ة، وباختالف �أو�ساع  �سياء تختلف باختالف �لأ ومل��ا كانت معرفة �لب���رش بالأ

�ملوج��ود�ت من جهة �أخ��رى، فيت�سّور �لو�حد منه��م من موجود حمّدد �سفات بعينه��ا �أو �أحو�ًل، 

املعتب، م�سدر �سابق،  �جلزء �، �ل�سفحة ��.  )�(

�مل�سدر نف�سه.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحتان ��-�7.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحتان �7-��.  )�(
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خ��ر �سفات��ًا �أخ��رى و�أحو�ًل �أخ��رى – وجب حينئ��ٍذ �أن تختلف �حل��دود باختالف  ويت�س��ّور �لآ

و�س��اع، �أو بعبارة �أخ��رى، باختالف �ملع��اين �ملت�سّورة منها، فيع��ّرف كّل و�حد  �سخا���ض و�لأ �لأ

منه��م �ل�سيء مبا يتناهى �إليه من �سفاته و�أحو�له، ومبا يت�سّوره منه من معاٍن. وبالتايل، تتو�ّسع �حلدود 

ذهاننا منها وينك�سف لعقولنا من  �سياء، وبتو�ّسع ما يتبّدى لأ وت�سيق بتو�ّسع معارفنا و�إدر�كاتنا عن �لأ

�سفاتها و�أحو�لها.

ّنن��ا �إذ� تاأّملنا �أ�سخا�ض �ملوجود�ت كزيد مث��اًل، وجدناه من حيث  ويعّل��ل �أبو �ل��ربكات ذلك باأ

ه��و ذلك �ل�سخ�ض جمموع �أ�سياء كثرية، كاجل�سمّية وما فيها م��ن �سكل ولون وحر�رة وبرودة، وما 

، وهي  ه بالتدبُّر و�لتاأّمل و�لتب�رشُّ لها م��ن �أجز�ء، مّما ندرك بع�سه باملبا�رشة و�لبد�هة و�لرجتال، وبع�سَ

�سارة، ويتّم �لتثّبت منه مع  د بالإ مبجموعها، �أعني بكّلّيتها، ت�سّكل ذلك �ل�سخ�ض مبا هو و�حٌد ُيق�سَ

  .
)�(

تبّدل مكانه �أو زمانه

ف��اإذ� علمنا من �سخ�ض مثاًل �أّنه هو زيد و�أّنه ج�سم، و�أّنه �سكل، و�أّنه �لكاتب، و�أدركنا �أّن �لذي 

�سل، فتكون  ّنها �لأ يك��ون ب��ه ذلك �ملوجود بعينه �أو ذلك �ل�س��كل بعينه، قد يكفي فيه ج�سمّيت��ه لأ

عر��ض �لتابعة  ج�سمّيت��ه ه��ي ما يكون به �ل�س��يء هو ما هو، �أعني ذ�ت��ه، وما ز�د عليها فهو م��ن �لأ

.
)�(

�لالحقة لت�سّوره من حيث كونه ذلك �ل�سيء

 وميّثل له بالكرة �ملج�ّسمة معترب�ً �أّنها �إّنا تكون كذلك، �أعني جم�ّسمًا كرويًّا، بج�سمّيتها وكرويّتها، 

و�ساف  ، �إذن، هو �لأ . فاحل��دُّ
)�(

 ملفهوم �جل�سم �لكروّي
ّ
وم��ا عد� ذلك من لون وقو�م فه��و َعَر�سي

�لت��ي يكون بها �ل�سيء عندنا ما هو، كالكاتب مثاًل، ف��اإّن للكاتب �أو�سافًا هو بها على ما هو عليه. 

ف  ع�ساء �لتي هي �أدو�ت فاعلة. فاإذ� عرِّ كالقوى �خليالّية �لفكريّة �ملت�سّورة للكتابة، �ملريدة لها، و�لأ

ّنها �أقرب �إليه و�أل�سق بعنو�نه، قيل هذ�  جلها، ولأ و�ساف �لتي ي�سّح و�سفه بالكاتب لأ مبث��ل هذه �لأ

.
)�(

و�ساف و�حد مل يبق �لكاتب هو ما هو، �أعني كاتبًا هو حّده، و�إذ� ُعِدَم من تلك �لأ

، د�خل يف معناه �ملق�سود منه، و�لتي 
ّ
و�ساف فهو ذ�تي فكل ما يكون به �ل�سيء هو ما هو من �لأ

 .
)5(

و�ساف من �أجل �أو�ساف �أخرى ت�سمى عر�سّية تر�فق هذه �لأ

�سياء من �سفاتها �مللت�سقة بها، �أّما فيما يخت�ضُّ باختالف �إدر�ك  هذ� فيما يخت�ّض مبا نعلمه من �لأ

املعتب، م�سدر �سابق،  �جلزء �، �ل�سفحة �9.  )�(

�مل�سدر نف�سه.  )�(

�مل�سدر نف�سه.  )�(

�مل�سدر نف�سه.  )�(

�مل�سدر نف�سه.  )5(
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ع �ختيار�تهم لها ومعرفتهم به��ا، فيمثِّل له �أبو �ل��ربكات مبعرفتنا ل�سخ�ض ما  �سي��اء، وتن��وُّ �لب���رش لالأ

ومعرفت��ه لنف�س��ه، ذلك �أّن ما نقوله عن �سخ���ض يف حماولة تعريفه غري ما يقوله ه��و عن نف�سه، فقد 

ّننا  ل قو�ه �لنف�سّية وملكاته �لد�خلّية، وذلك لأ ف نف�سه مب��ا ي�سكِّ ف��ه مبا ي�سّكل ج�سمّيته، وقد يعرِّ نعرِّ

نعّرف��ه ونح��ّده من حيث عرفناه، وهو يعّرف نف�سه من حيث عرفه��ا. وما َعَرفناه به، غري ما عرف 

 .
)�(

به نف�سه

جل ذلك  �سي��اء، ولأ وعلي��ه فاحلدود تختلف ب��ني �لب�رش، بح�سب �خت��الف ما يدركونه من �لأ

�سي��اء و�أو�سافها  تختل��ف وتتباي��ن، وت�سي��ق وتّت�سع، وتتف��اوت بح�سب ما ُيعَرف م��ن جهات �لأ

و�أحو�لها.

�سماء �إّنا  �سماء، و�لأ و�إذ� كانت �حلدود كذلك، فهي �إذن جمرد �أ�سماء، �أو هي حدود بح�سب �لأ

ه��ي �أ�سماء للمعاين، و�ملعاين �إّنا هي معاٍن للموجود�ت. و�ل�سيء ق��د ُي�سّمى با�سٍم بح�سب �سمة �أو 

ن�سان  و�ساف، فاإذ� �ُسّمي �لإ �أو�س��اف، فيكون �حلّد �لذي بح�سبه يكون مرّكبًا من جمم��وع تلك �لأ

. و�إذ� �سّم��ي بالعامل، فيكون حّده �لذي له 
)�(

مث��اًل بالكاتب فيقال عليه ه��ذ� �ل�سم �أّنه فاعل �لكتابة

   .
)�(

بح�سبه �أّنه �لذي له علم، و�إذ� �سّمي �إن�سانًا، كان حّده �لذي بح�سبه هو �حليو�ن �لناطق

ف��اإذ� كان م��ن ي�سّمي �إّنا ي�سّم��ي ما يعرفه، ومن �حليثّي��ة �لتي يعرفه بها، فكذل��ك �حلاّد )�لذي 

ين�س��يء �حلّد( �إّن��ا يحّد ما ي�سّميه ومن �حليثّية �لتي ي�سّميه بها. فف��ي كلِّ حدٍّ �إذن وبح�سب كّل ��سم 

�سف��ات ذ�تّية، هي بح�سب ��س��م �آخر ومن جهة �أخرى �سفات َعَر�سّي��ة. �إذ �سفة �لكاتب عر�سّية 

 
ّ
ن�سان من حيث هو �إن�س��ان، ذ�تّية للكاتب من حيث هو كات��ب. و�حليو�ن �لناطق عر�سي مث��اًل لالإ

ن�سان   لالإ
ّ
 للكاتب من حيث هو كاتب ذ�تي

ّ
للكات��ب من حيث هو كاتب. و�حليو�ن �لناطق عر�سي

 .
)�(

من حيث هو �إن�سان

ّن »�لعارف ]ح�س��ب �أبي �لربكات[  ول ي���رّش خف��اء بع�ض �سفات �ملوج��ود يف �سّحة �حلّد، لأ

ي�سّمي ما عرف من حيث عرفه، ويحّد ما �سّمى من حيث �سّماه. فاحلّد حّد بح�سب �ل�سم، و�ل�سم 

و�حل��ّد بح�سب �ملعرفة، فالذي ي�سّمي من حي��ث عرف يف�رّش �ل�سم باحلّد �لذي هو تف�سيل �ملعرفة، 

و�ملجهول غري د�خل يف �حلّد �لذي بح�سبه �سّمى �مل�سّمى، وحّد �حلاّد، و�جلهل باملجهول غري قادح 

يف �لعل��م باملعلوم من حيث عل��م. فاإّنا �إذ� عرفنا من �سيء كالثلج �أّنه ج�سم �أبي�ض ثّم جهلنا من �أمره، 

املعتب، م�سدر �سابق،  �جلزء �، �ل�سفحات ��- ��.  )�(

�مل�سدر �سابق، �ل�سفحة ��.  )�(

�مل�سدر نف�سه.  )�(

�مل�سدر نف�سه؛ �نظر �ل�سفحتان ��-�7.  )�(
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ه��ل هو قطن �أو ثلج، مل ي�رّش جهلنا بذلك يف معرفتنا بج�سمّيته وبيا�سه، فاإذ� �سمّيناه با�سم يدّل على 

معرفتن��ا ثّم حّددناه بح�سب ذلك �ل�سم َوَفينا حينئٍذ �ل�سم �رَشَحه، و�ملعرفة بياَنها من حيث عرفناه، 

ويبق��ى ما جهلناه كما جهلناه حّتى نعلمه بعلم �آخر. فلو كان لل�سيء �لو�حد �سفاٌت وعلمنا بع�سها 

خر، مل ي�رّش جهلنا مبا جهلناه، يف علمنا مبا علمن��اه، �إذ� ��ستق�سينا علم �ملعلوم مبا  وجهلن��ا �لبع���ض �لآ

 .
)�(

يعلم به، و�سّميناه من حيث عرفناه وحّددناه من حيث �سّميناه«

�سماء، وه��ذه تختلف باختالف �حليثّية  فاحلدود �عتب��ار�ت عقلّية ذهنّية، تختلف باختالف �لأ

و�ساف �لتي ُتعَرف منه��ا، فبح�سب ما يدرك من  �سي��اء وُتَرى، �أو باخت��الف �لأ �لت��ي ُتدَرك بها �لأ

�سماء ترّكب �حلدود. فال ��ستقر�ر �إذن حلّد، ول ثبات.  �سماء وبح�سب �لأ �سياء ت�سّكل �لأ �أو�ساف �لأ

�سماء، وهذه بتغرّي ما يدرك من �ل�سفات. وتتو�ّس��ع بتو�ّسع ما يعرفه �لب�رش   �لأ
ّ

ب��ل تتغرّي �حلدود بتغ��ري

    .
)�(

ل علمنا باأحو�لها و�أو�ساعها منها، وتتبّدل بتبدُّ

�سماء،  ولق��د خّل�ض �أبو �لربكات كّل هذ� �لتنظري يف عبارة جامعة وخال�س��ة و�فية، معترب�ً �أّن �لأ

�أعني �لكّلّيات و�حلدود �مل�ستّقة منها، هي جمّرد مو��سعات ل حقائق، وتختلف باختالف �لنا�ض، من 

حيث تختلف مو��سعاتهم – وطبيعة تفكريهم و�إدر�كاتهم. وهو يعرّب عن ذلك بو�سوح فيقول، 

�صم��اء واحلدود داخلة يف املوا�صعات واملواطيات ]ما يتّفق علي��ه النا�ض وي�صطلحون[، فقد يجوز اختاف النا�ض فيها  فالأ

م��ن حي��ث تختلف موا�صعاتهم ومواطياته��م، ول يلزم من ذلك جهل ول تناق�ض، فيكون لل�ص��يء الواحد اأ�صماء كثرية بح�صب 

ن�صان من حيث هو ج�صم  حدوٍد كثرية، وحدود كثرية بح�صب اأ�صماء كثرية، وكّل ذلك بح�صب نعوت واأو�صاف كثرية. كما لاإ

وحيوان واإن�صان وكاتب وطبيب وعامل، وله بح�صب كّل ا�صم حّد)�(.

ّن �أب��ا �لربكات ل ينفي وج��ود �حلقيقة، ول مييل �إىل �ل�سف�سطة، فاإّن��ه يفرت�ض �أّن �حلدود �إّنا هي  ولأ

حدود مل�سّمى موجود، ليكون حم�سول حقيقة وجودّية، �أي �أّن �حلدود، و�إن كانت كذلك بح�سب 

�ل�س��م، فهي حدود مل�سّمى موجود، مبعنى �أّنه حّد بح�سب ��سم يطلق على �سفات وجوديّة ل على 

�أوه��ام. فلو كان �حلّد ل�س��م يطلق على جمموعة �سفات ل حقيقّية يف �لوج��ود فاإّنه ل يكون حّد�ً، 

ب��ل �رشح لف��ظ وتف�سري ��سم. فاحلّد ح��ّد ملحدود وجودّي م��ن حيث عرف ومن جه��ة ما بح�سبه 

  .
)�(

�ُسّمي

املعتب، م�سدر �سابق،  �جلزء �، �ل�سفحة ��.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة ��.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة �.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحتان ��-��.  )�(
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�سماء متقّدم للغاية، وهو يتجاوز كل �لرت�ث �ملنطقي �لذي ر�سخته  ومثل هذ� �لفهم للحدود و�لأ

�سالمية قبله، ويذّكرنا بجهود حديثة �لعهد يف جتارب نقدّية غربّية كما  �لتجربة �لفل�سفي��ة �لعربية �لإ

ه��و �حلال عند �لتجريبّيني عل��ى �ختالف تيار�تهم، �لذين ر�أو� �أّن �لكلي��ات جمرد �أ�سماء، ومل يفرقو� 

، و�لذين �فرت�سو� �أن 
ّ
، وما هو عر�سي

ّ
�سياء بني ما هو جوهرّي ذ�تي فيما يدركه �لعقل من �سفات �لأ

ف بها، فهو جمّرد مو��سعات تختلف باختالف �لب�رش وتتفاوت  �سياء من حدود تعرَّ ما يطلق على �لأ

بتف��اوت �لنا�ض. مّم��ا مينح جهد �أبي �لربكات مّيزة �جلدة و�لبت��كار، وير�ّسخه نقد�ً خاّلقًا متجاوز�ً، 

�سوف ي�ستثمره من تاأّخر عنه من �لُنّظار �مل�سلمني �إىل �أق�سى مدى و�أبعد حّد.

بها 3. الحمل: بساطة القضّية الحملّية وتركُّ

وىل هي �لتي يحكم   – كما عرفه �لعرب – �لق�سّي��ة �إىل حملّية و�رشطّية، و�لأ
ّ
ر�سطي ق�ّس��م �ملنطق �لأ

ّول حمموًل و�لثاين مو�سوعًا. و�إن كان �حلكم فيها بثبوت �سيء  فيها ب�سيء �أّنه �سيء �آخر، وي�سّمى �لأ

.
)�(

عند ثبوت �سيء �آخر، على نحو �ل�رشط، �سّميت �رشطية

 على �لقول بتعنيُّ �ملو�س��وع و�ملحمول يف كّل ق�سّية حملّية، فال 
ّ
ر�سطي ولق��د جرى �ملنطق �لأ

ن�سان للبيا�ض. و�جلزئّيات  عر��ض، كما يو�سع �لإ ي�سلح للمو�سوعّية �إّل معاين �جلو�هر �لتي تو�سع لالأ

.
)�(

ن�سان ن�سان للحيو�ن، �أو زيد لالإ �لتي تو�سع للكّلّيات كالإ

لكّن �أبا �لربكات يرف���ض �أن يتعنّي �ملو�سوع مو�سوعًا و�ملحمول حمموًل، ولي�ض �أحدهما عنده 

خر من حيث هما معني��ان ذهنّيان. كما يرف�ض �أن ين�س��اأ �لتعنّي من حالة تتعّلق  �أوىل بو�سف��ه م��ن �لآ

م �ملو�سوع، ُيجَعل مو�سوعًا، ويف عادِة  �سب��ق �إىل �لذهن يف عادة من يقدِّ بت�سّورهم��ا �أزيد من �أّن �لأ

م �ملحم��ول ُيجَعل حمموًل. ف��اإّن من �لنا�ض من ج��رت عادتهم بتق��دمي �ملو�سوع يف لفظ،  م��ن ُيقدِّ

فيقول��ون، مث��اًل، »�حليو�ن عل��ى كّل �إن�سان«، �أو يق��ال، »على كّل �إن�س��ان«، �أو »ي�سدق على كّل 

�إن�سان«، وهكذ�. في�سّح لنا �أن جنعل �أّي طرف من �أطر�ف �لق�سّية مو�سوعًا يف �لت�سّور و�أّي طرف 

حمم��وًل، من غري �أن يكون �أّي و�ح��د منهما متعّينًا للمو�سوعّية �أو للمحمولّية. ويجري هذ� يف كلِّ 

  .
)�(

حملّية، �سو�ء كان حممولها م�ساويًا ملو�سوعها �أم �أخ�ّض منه �أم �أعّم

فهما �أبو �لربكات. و�لو��سح �أّنه تعريف للق�سايا �ملوجبة دون �ل�سو�لب. ولعّله �كتفى  املعتب، م�سدر �سابق، �جلزء �، �ل�سفحة 70. هكذ� عرَّ  )�(

بها ل�سهولة فهمها بعد فهم �ملوجبات – كما ل يخفى وجود تعريفات �أخرى للق�سّية جتاوز ما ذكره �أبو �لربكات هنا.

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة �7.  )�(

يفرت�ض �أبو �لربكات �أّن تعنّي �ملو�سوع للمو�سوعّية، و�ملحمول للمحمولّية قد ين�ساأ من طبيعة ماهّيتهما، �أو من �أ�سباب تتعّلق بهما من حيث   )�(

هما معنيان، ل من حيث هما مت�سّور�ن. وهذه حماولة منه للتفكيك بني �ملفهوم مبا هو معنى و�ملفهوم مبا هو جمّرد �سورة. �نظر، املعتب، �جلزء 

�، �ل�سفحة �7.   
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ولقد كان من �ملمكن �أن يفتح مثل هذ� �لتحّرر يف �لتعامل مع مو��سع �حلدود يف �لق�سّية ب�سور 

يح��ّدد كّمّيت��ه كما يقرن يف �لعادة باملو�سوع – وهو �ل�سيء �ل��ذي تر�ّسخ يف �ملنطق �حلديث �سمن 

نظرّي��ة ك��ّم �ملحمول – فيقال، مث��اًل، »كّل �إن�سان حيو�ن وبع�ض �حليو�ن ه��و كّل �إن�سان... �إلخ«، 

�لتز�م��ًا بعدم ���رشورة �أن يكون �أّي من مفهوَم��ي �لق�سّية مو�سوعًا �أو حمموًل. لك��ّن �أبا �لربكات مل 

ق�سى، ومل يكد يبنّي لنا على �أ�سا�سها كي��ف تتنّوع �لق�سايا �حلملّية  يته هذه �إىل مد�ه��ا �لأ ي�ستثم��ر روؤ

ع �أ�سو�رها �لتي ميكن �أن تلحق مو�سوعها وحممولها معًا. بل �إّنه ذهب – وب�سكل ملفت – �إىل  بتن��وُّ

 – ل يكون 
ّ
 �أو جزئي

ّ
رف���ض فكرة �قرت�ن �ملحمول ب�سور يحّدد كمّيته، و�إىل �أّن �حل�رش – ب�سور كّلي

ّن �ملحمول �إّنا يلحظ كّلّيًا على نحو �لدو�م؛ يقول مبّينًا ذلك، �إّل للمو�سوع، لأ

مكان، كقولك:  ّن املحمول اأبداً كّلّي، اإّما بالفعل اأو بالقّوة والإ اإّن الق�صيّ��ة ينح�رش مو�صوعها يف الكام، دون حمموله��ا، لأ

ل  طاق للحيوان)�(... ]ثّم يعّلل مذهبه مفرت�صاً[ اأّن املحمول يعّم املو�صوع، وقد يُف�صّ ن�صان، والإ كّل اإن�ص��ان حيوان. فاحل�رش لاإ

ن�صان. والق�صيّة يوجب حكُمها �صفَة املو�صوع باملحمول  ن�صان، وقد ي�صاويه كال�صاح��ك لاإ علي��ه ]اأي يزيد[، كاحليوان على الإ

لكّله اأو لبع�صه)�(، ول يتعّر�ض للمحمول، هل يو�صف به غري ذلك املو�صوع اأو ل)�(. 

وىل ب�سيطة ل تركيب فيها،  ولق��د ف��ّرق �ملنطق �لتقليدّي بني �حلملّي��ة و�ل�رشطّية من �لق�سايا ب��اأّن �لأ

ّن �أجز�ء �لق�سّية �ل�رشطّية هي من حقيقتها ق�سّيتان حملّيتان �سارتا، بفعل  و�أّن يف �ل�رشطية تركيبًا، لأ

�لرتكي��ب، ق�سّية و�حدة. فلو �أ�سقط منها حرف �ل�رشط وفاء �جل��ز�ء لتحّولت �إىل ق�سّيتني حملّيتني، 

كم��ا يف قولنا، »�إّن كان��ت �ل�سم�ض طالعة فالنه��ار موجود«. فلو قيل كّل ط��رف من طرفيها على 

 .
)�(

حدى، لكانتا ق�سّيتني حملّيتني تقبالن �ل�سدق و�لكذب

�أّم��ا �حلملّي��ة، فاإّنها ل��و فّككت �إىل جزئيه��ا �للذين هما �ملحم��ول و�ملو�س��وع �أو �ملحكوم به 

و�ملحكوم عليه، مل يكن يف �أحدهما مو�سع �سدق ول مو�سع كذب، �سو�ء كانا لفظني مفردين، �أو 

جز�ء،  ن�سان حي��و�ن«، �أو كانا مرّكبني ملحوظي �لأ جز�ء كقولنا »�لإ كان��ا مرّكبنّي غري ملحوَظي �لأ

جز�ء كانت فيها مّتحدة يف معناها، كقولنا »�حليو�ن �لناطق �ملائت )وهو �ملو�سوع( ج�سٌم  لك��ّن �لأ

ّن مثل هذ� �لرتكيب ل ي�سمح بوج��ود مو�سع �سدق ول  ذو نف���ض ح�ّسا���ض )وهو �ملحم��ول(«، لأ

لفاظ �ملتعّددة �إّنا يق�سد منها، يف �ملحمول و�ملو�سوع معًا، معنى و�حد ح�سب  مو�سع كذب، �إذ �لأ

عا، فال تك��ون �حلملّيات حينئٍذ ق�سايا فعلّي��ة �لوجود كما هو �حلال  �ل�سيغ��ة �لت��ي بها ُحِمال �أو ُو�سِ

املعتب، م�سدر �سابق، �جلزء �، �ل�سفحة ���.  )�(

�ض فيها لكمّية �ملحمول مطلقًا. �أي �أّن �لق�سّية توجب ثبوت �ملحمول للمو�سوع، لكّله �أو لبع�سه، ول تعرُّ  )�(

�مل�سدر نف�سه.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة �7.  )�(
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 �ملنطق �لتقليدّي م��ن �أّن �لق�سايا �حلملّية، 
)�(

يف �ل�رشطّي��ات. ولق��د و�فق �أبو �لربكات على ما ق��ّرره

�س��و�ء كان مو�سوعها وحممولها مفردين �أو مرّكبني، �إّنا هي ق�سايا ب�سيطة، معّلاًل ذلك باأّن �لب�ساطة 

و�لرتكيب �إّنا يتبعان جهة �حلكم، فاإذ� مل يكن يف حكم �لق�سّية تركيٌب – كما هو �حلال يف �حلملّيات 

. لكّنه مل يو�فق على �أّن �لرتكيب خ�سو�سّي��ة يف �ل�رشطّية ل يتعّد�ها وعلى �أّنه 
)�(

– ف��ال تركي��ب فيها
ل يتعّق��ل �لرتكي��ب يف �حلملّيات، ذل��ك �أّنه من �ملمكن – بنظره – �أن يوج��د يف �حلملّيات تركيب 

كرتكي��ب �ل�رشطّيات �سو�ء ب�سو�ء. وق��د يتعّدد �حلكم فيها كما يتعّدد يف �ل�رشطّيات. فمن قال مثاًل، 

ع��ا ت�سديٍق وتكذيب. وهنا  ن�سان حي��و�ن«، فقد ق�سى بق�سّية و�حدة فيها مو�سِ »ق��د علمت �أّن �لإ

 .
)�(

ن�سان حيو�ن« وىل قوله »قد علمت«، و�لثانية قوله »�لإ ق�سّيتان، �لأ

د �حلكم فيها، فكرة  وفكرة �أبي �لربكات عن �إمكانّية تركيب �لق�سّية �حلملّية و�رتباط ذلك بتعدُّ

�أوله��ا �ملنطق �حلديث جانب��ًا كبري�ً من �هتمامه. وه��و �فرت�ض �أّن �حلملّي��ات �لب�سيطة هي �لق�سايا 

�لوجوديّ��ة، �أعني �لتي يكون مو�سوعها �سخ�سًا، وهي �لتي ت�ستحّق ت�سمية �حلملّية من بني �لق�سايا، 

ول  ، وما توؤ
ّ
ّنه��ا تتحّول تلقائيًا �إىل �رشطّيات، �إذ ذلك هو م�سمونها �حلقيقي وم��ا عد�ها فمرّكبات لأ

�إلي��ه، فل��و قلنا مث��اًل »كّل حديد مع��دن«، كان معناها يف �حلقيق��ة »كّل �س��يٍء �إذ� كان ذلك �ل�سيء 

 .
)�(

حديد�ً، فذلك �ل�سيء معدن«

ه عن �لرتكيب عند �أبي �لربكات، فما  فرتكيب �حلملّيات، �إذن، يف �ملنطق �حلديث يختلف من�سوؤ

ّنه ل تركيب يف حكمها ول تعّدد، و�إن  خري ق�سايا ب�سيطة، لأ ّول ق�سايا مرّكبة هي عند �لأ �عتربه �لأ

كان �أب��و �لربكات – �ساأن��ه �ساأن كّل �ملناطقة �لقدماء – عرف فكرة حتوي��ل �حلملّيات �إىل �رشطّيات، 

حو�ل. لكّن ذلك عنده مل يكن يوجب تركيبها باأّي حال من �لأ

لك��ّن �مللف��ت عند �أبي �ل��ربكات ويف مذهبه، تعمي��م �حلكم يف �لق�سايا �حلملّي��ة �إىل غري عالقة 

لَّفة من حممول  �سن��اد �أو �لت�سم��ني، م��ع �أّن �لق�سّي��ة �حلملّية يف �ملنطق �لتقلي��دّي هي �لق�سّي��ة �ملوؤ �لإ

ر  ن �ملو�سوع يف �ملحمول، ومل يقرِّ ومو�س��وع وحكم مفاده �إ�سناد �ملحمول �إىل �ملو�س��وع �أو ت�سمُّ

مث��ل هذ� �ملنطق �أّي نط �آخر من �لعالقة بني �أطر�ف �حلملّية وحدودها. ويظهر من �أبي �لربكات �أّن 

�سناد، كقولنا  �لرتكي��ب يف �لق�سّية �حلملية قد يتحّقق باإ�سافة ر�ب��ط جديد �إىل حكمها، �لذي هو �لإ

»ق��د علمت �أّن �ل�سم�ض طالعة، وقد �سمعت �أّن زيد�ً عامل«. و�لو��سح �أّن هذه �لر�بطة لي�ست ر�بطة 

املعتب، م�سدر �سابق، �جلزء �، �ل�سفحة �7.  )�(

�مل�سدر نف�سه.  )�(

�مل�سدر نف�سه.  )�(

هادي ف�سل �هلل، مدخل اإىل املنطق الريا�صّي )بريوت: د�ر �لهادي، �999م(.  )�(
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�إ�سناد مبعناه �لتقليدّي. ومثل هذ� �لر�أي يفتح – كما هو و��سح – على �لقول باإمكانّية وجود تركيب 

�سناد �أو �حلمل، وه��ذ� مّما عرفه �ملنطق �لرم��زّي �حلديث و�نتفع به  يف �حلملّي��ات يتج��اوز ر�بطة �لإ

. ول ينبغي �أن نخلط هنا ب��ني هذ� �لنمط 
)�(

�إىل �أق�س��ى �حل��دود فيما بات يع��رف مبنطق �لعالق��ات

دها  �جلدي��د من �لرتكيب يف �لق�سايا �حلملّي��ة �لذي �أملح �إليه �أبو �لربكات، وبني تك��رثُّ �لق�سايا وتعدُّ

بتك��رثُّ مو�سوعاتها وحممولته��ا، �أو كليهما معًا، وه��و تركيب تنحلُّ معه �لق�سّي��ة �إىل ق�سايا بعدد 

�ملو�سوعات و�ملحمولت، كما �سوف ياأتي �حلديث عنه فيما ياأتي.

�سارَة �إىل �أّن ف�سل �ل�سبق يف  على �أّننا ل نق�سد من مقارنة جهد �أبي �لربكات باملنطق �حلديث �لإ

�كت�س��اف �آفاق جدي��دة يف �ملنطق �لتقليدّي يتجاوز ما ر�ّسخه من ق�سايا و�أ�س�ض مل تظهر يف �كتمالها 

�سارة �إىل �أّن �أبا �لربكات كان يتعامل مع تر�ث �ملنطق  �إّل يف ع�سور متاأخرة. بل جّل ما نق�سده هو �لإ

– كما هو حاله مع تر�ث �لفل�سفة كّله – بروح �لنقد وعدم �لت�سليم، و�إىل �أّنه كان يطمح على �لدو�م 
�إىل عدم قبول �أيّة فكرة �إّل بعد تقليبها على وجوهها، و�إخ�ساعها للفح�ض و�لختبار �لدقيقني. و�أّنه 

مل يك��ن ماأخوذ�ً بالهالة �لت��ي كانت حتيط بالرت�ث �لذي يتعامل معه، فتن�سّد �أمام عقله نو�فذ �لتجديد 

و�لبتكار و�لتجاوز.

ر لها �أن تبلغ غاياتها، �أو �أن ت�سل �إىل كمال ن�سوجها.  ويف جهده – كما مرَّ – نظر�ت ثاقبة مل يقدَّ

ومل يكن مطلوبًا من �أبي �لربكات، يف ظل �ملناخ �لفكرّي و�ملعريّف يف زمنه، �أن يقدم �أكرث من ذلك، 

فاملعرفة ل تكتمل �إّل باملر�كمة، ويف ظّل �رشوط تاريخية معقدة، ونحن نعرف �أّن �ملنطق �حلديث مل 

يبل��غ ما بلغه يف حماولة تطوير �ملنطق �ل�سورّي �لتقليدّي �إّل بعد مر�حل من �لعمل و�جلهد و�لتفكري، 

خفاق. وهو تطوير، كما يك�سف تاري��خ �ملنطق، بد�أ بطيئًا ثّم  وحم��اولت م�ستم��ّرة من �لنجاح و�لإ

تطّور يف �رشعة كبرية على �سوء تطّور �ملعرفة و�لعلوم، وتو�ّسع �لثقافة و�خلربة، حّتى و�سل �إىل ما هو 

ن من ن�سج و�كتمال. عليه �لآ

4. وحدة القضايا وتكثُّرها

�أ�رشن��ا فيما م�سى �إىل �أّن هناك نطًا �آخر من �لرتكيب يف �لق�سايا  تو�ّسع فيه �أبو �لربكات و��ستطرد يف 

�رشحه وتو�سيحه، وهو تركيب يّت�سل بكال نوَعي �لق�سايا، �حلملّيات و�ل�رشطّيات.

وينط��وي ما يقّدم��ه �أبو �لربكات يف �ل�سياق على نظر�ت ثاقب��ة ومتقّدمة، فهو يعّرفنا بو�سوح، 

دِة �ملحم��ولت و�ملو�سوعات، �أو �ملتع��ّددة �ل�رشوط  مث��اًل، على ر�بط �لو�س��ل بني �لق�سايا �ملتع��دِّ

مدخل اإىل املنطق الريا�صي، م�سدر �سابق، �ل�سفحة �97 وبعدها.  )�(
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و�جل��ز�ء�ت، وير�ّسخ فك��رة �أّن تعّدد �ل���رشط يف �لق�سايا �ل�رشطّية – على خ��الف تعّدد �جلز�ء – ل 

به��ا، و�أّن �س��دق �ل�رشطّية حينئٍذ يك��ون منوطًا ب�سدق جمموع ما ترّك��ب منه �رشطها.  يوج��ب تركُّ

وهاتان فكرتان تو�ّسع فيهما �ملنطق �حلديث مبا ل مزيد عليه.

ر �أبو �ل��ربكات �أّن كّل ق�سية حملّية حتت��وي على مو�سوع و�حد  ومهم��ا يكن من �أم��ر فلقد قرَّ

وحمم��ول و�حد وحكم و�حد بثبوت �ملحمول للمو�سوع فه��ي ق�سّية و�حدة ل تكرثُّ فيها، كقولنا 

ن�سان، �أو يحكم  ن�س��ان يوجد حيو�ن��ًا«، �أو »هو حي��و�ن«، �أو كقولنا »�حليو�ن يو�سف ب��ه �لإ »�لإ

ج��ل ��ستماله على حممول  ه لأ ب��ه علي��ه«. لكن �إذ� تكرّث �ملحم��ول يف �لق�سّية �حلملّية، فاإن كان تكرثُّ

و�أو�س��اف �ملحم��ول، فاإّن مثل هذ� �لتكرثُّ ل يوج��ب �نحالل �لق�سّية �لو�ح��دة �إىل ق�سايا كثرية �أو 

جل تك��رثُّ �ملحمولت وتعّددها،  ه لأ متع��ّددة، م��ن قبيل قولنا »زيد طبيب فا�س��ل«. و�إن كان تكرثُّ

�نحّل��ت �لق�سّية – حينئٍذ – �إىل ق�سايا بعدد �ملحمولت، كقولنا »فالن طبيب و�ساعر وكاتب«، ل 

، �أو كانت  ف��رق يف ذلك بني �أن تكون �ملحمولت �ملتعّددة غري مقرون��ة ب�سفات، كاملثال �لذي مرَّ

مقرون��ة كقولنا »فالن طبيب ماهر، و�ساعر جميد... �إلخ«. �إذ �لعربة بتكرثُّ �ملحمولت ل �ل�سفات. 

وكم��ا يجري هذ� �حلكم يف �ملحمولت، يجري يف �ملو�سوعات فتنحّل �لق�سّية بتكرّث مو�سوعاتها 

�إىل ق�سايا بعدد تلك �ملو�سوعات.

   .
)�(

ول فرق يف مثل هذ� �لقانون بني �لق�سايا �ملوجبة و�لق�سايا �ل�سالبة

ة �ملو�سوع قولنا »كل �إن�سان وفر�ض حيو�ن«. فتنحّل �إىل ق�سّيتني  ومثال �لق�سّية �ملوجب��ة �ملتكرثِّ

هما: )كّل �إن�سان حيو�ن( و)كّل فر�ض حيو�ن(.

ر�دة وناٍم«، فتنحل �إىل: )كّل  ومثال �ملتكرّثة �ملحمول كقولنا، »كل �إن�سان ح�ّسا�ض ومتحّرك بالإ

ر�دة( وكّل )�إن�سان ناٍم(. �إن�سان ح�ّسا�ض( و)كّل �إن�سان متحّرك بالإ

وجت��ري �ل�سو�ل��ب على نف�ض �لن�س��ق فيقال مث��اًل على �لق�سّي��ة �ملتكرّثة �ملو�س��وع، »ل �سيء 

ن�سان  ن�سان بحجر( و)ل �س��يء من �لإ ن�سان و�لفر�ض بحج��ر« فتنحّل �إىل: )ل �سيء م��ن �لإ م��ن �لإ

ب�سجر(.

لكّن �أبا �لربكات، بالرغم من هذ� �جلهد يف بيان كيفّية �نحالل �لق�سّية �ملرّكبة �إىل ق�سايا متعّددة، 

فنا فيها، مث��اًل، – كما هو �حلال يف �ملنط��ق �حلديث حينما   لن��ا قيم��ة �ل�سدق فيها. فل��م يعرِّ
ّ

مل يب��ني

يتح��ّدث ع��ن �لو�سل و�لف�سل بني �لق�سايا – �إذ� ما كانت �لق�سّي��ة �جلديدة �ملو�سولة بر�بط �لو�سل 

املعتب، م�سدر �سابق، �جلزء �، �ل�سفحة ��0.  )�(
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– وهي يف �لو�قع ق�سّيتان – ت�سدق ب�سدق كال طرفيها �أو �أحدهما، وتكذب بكذبهما �أو بكذب 
 لنا ذلك يف �ل�رشطّي��ة �ملّت�سلة كما �سياأتي حينما يفرت���ض �أّن �ل�رشطّية 

ّ
�أحدهم��ا، م��ع �أّنه �سوف يب��ني

.
)�(

نة لها. هذ� يف �لق�سايا �حلملّية �ملتعّددة �ملُقّدم ل ت�سدق �إّل ب�سدق جميع �لعنا�رش �ملكوِّ

 بعدد تو�ليها 
ّ

�أّم��ا يف �ل�رشطّيات �ملّت�سل��ة فاإّن كّل ق�سّية ت�ستمل عل��ى تو�ٍل متعّددة فاإّنها تتك��رث

نهار... �إلخ«. �أو – كما  كقولن��ا، »�إذ� هطل �ملطر نبت �لع�سب و�سالت �ل�سو�قي، وتدّفق �ملاء يف �لأ

ميّثل �أبو �لربكات – كقولنا، »�إذ� كان �ملري�ض مري�سًا بذ�ت �جلنب، فيه �سعال وحّمى لزمة و�أمل ناخ�ض 

ونب�سه من�ساري... �لخ«.

�أّم��ا لو تعّدد �ملق��ّدم فال تتعّدد �لق�سّية �ل�رشطّي��ة، وهذ� ي�ستوجب �أن ل ت�س��ُدق �إّل ب�سدِق كلِّ 

عنا���رش �ملقّدم كقولنا، »�إن كان مبري�ض حّمى لزمة و�أمل ناخ���ض و�سعال ونب�سه من�سارّي، فبه ذ�ت 

. و�ل�سبب �أّنه �إذ� ف�سلت �ملقّدمات فقيل كّل مقّدم منها على �نفر�ده مل ت�سّح �لق�سايا. فلو 
)�(

�جلنب«

قلن��ا، »�إن كان ب��ه حّمى لزمة فبه ذ�ت �جلنب، و�إن كان ب��ه �أمل ناخ�ض فبه ذ�ت �جلنب... �إلخ«، مل 

م �إّنا يتحّقق ب�سدق جميع ما يتاألّف منه من  دِة �ملقدَّ يّة و�حدة. منها ف�سدق �ل�رشطّية �ملتع��دِّ
ت�س��دق �أ

خري �إّل  ّنها تعرّب مبجموعها عن معنى �ل�رشط �لذي يتوّقف عليه حتّقق �جلز�ء، فال ي�سدق �لأ عنا�رش، لأ

    .
)�(

ن يف جمموع عنا�رش �ملقّدم ب�سدق �ملت�سمَّ

ه��ذ� يف �ملّت�س��الت، �أّما �ل�رشطّيات �ملنف�سل��ة فقد تتكرّث تو�ليها ومقّدماته��ا وتبقى و�حدة كما 

يق��ال عن عدٍد �إّنه �إّما �أن يكون فرد�ً و�إّم��ا زوج �لفرد، و�إّما زوج �لزوج، و�إّما زوج �لزوج و�لفرد. 

و�سدق �لق�سّية حينئٍذ ي�ستلزم �سدَق جميع �أطر�فها، فلو كذب جزء لكذبت. ومثله قولنا، »�لكلمة 

فت عن معناها وهو �لنف�سال  �إّما ��سم و�إّما فعل و�إّما حرف«. نعم قد تتكرّث �لق�سّية �ملنف�سلة �إذ� حرِّ

ب��ني �أطر�فه��ا كقولنا، »�إّما �أن يكون هذ� حيو�نًا ناطقًا و�إّما حيو�ن��ًا لي�ض بناطق، و�إّما ل حيو�ن ول 

ناطق«.

وىل  ّن معناها معنى ق�سّيت��ني، ل ق�سّية و�حدة. �لأ فههن��ا كرثة ��ستوجبتها كرثة معن��ى �لق�سّية لأ

منهم��ا ه��ي، »�إّما �أن يكون هذ� حيو�نًا و�إما �أن ل يكون«. و�لثانية ه��ي، »�إّما �أن يكون ناطقًا �أو ل 

خر، ف��ال تتحّقق يف �لق�سّية �لتي  يك��ون«. وكّل ق�سّي��ة من هات��ني �لق�سّيتني لها معنى خمتلف عن �لآ

.
)�(

طر�ف جتمعهما – على �نحر�ف – وحدة معنى لتكون ق�سّية و�حدة متكرّثة �لأ

املعتب، م�سدر �سابق،  �جلزء �، �ل�سفحة ��0.  )�(

�مل�سدر نف�سه.  )�(

�مل�سدر نف�سه.  )�(

�مل�سدر نف�سه.  )�(
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ها بتكرثُّ �أطر�فها وبتحليلها  د �لق�سايا وتكرثُّ ع �أبي �لربكات يف مو�سوع تعدُّ وكي��ف كان، فتو�سُّ

�إىل ما تنحّل �إليه جمموعٌة بر�بط �لو�سل )�لو�و(، جهد غري م�سبوق يف �ملنطق �لتقليدّي، وهو �هتمام 

بل��غ مد�ه يف �ملنط��ق �حلديث �لذي تو�ّسع يف فك��رة �لرو�بط �إىل �أق�سى مد�ه��ا، ويف حتليل �لق�سايا 

ط��ر�ف �إىل ق�سايا �أب�سط منها ترتب��ط فيما بينها بر�بط �لو�س��ل، �سو�ء كانت  �ملتع��ّددة �أو �ملرّكب��ة �لأ

. لكّن �أبا �لربكات – كما هو و��سح من جهده هنا – مل يرتّق 
)�(

حملّي��ة �أم �رشطّية، مّت�سلة �أم منف�سلة

بعمله �إىل ذروته، ومل يقّدم لنا – كما قلنا – �أّي �سيء حول قيمة �ل�سدق يف �لق�سايا �ملنحّلة عن ق�سية 

طر�ف. فل��و قلنا، »زيد كاتب و�ساعر«، وكانت �سادقة، فم��ا هي قيمة �سدق ق�سيَتي،  متع��ّددة �لأ

)زي��د كاتب( و)زيد �ساعر(، �ملّت�سلتني بر�بط �لو�سل؟ وهو �سيء �سوف لن نر�ه �إّل يف ذروة ما بلغه 

  .
)�(

ّ
 �حلديث من تطّور ورقي

ّ
�ملنطق �لريا�سي

ثانيًا: اإلدراك العقلّي
 يتمّثل يف 

ّ
، فثّمة �إدر�ك ح�ّسي

ّ
در�ك �لعقل��ي  و�لإ

ّ
در�ك �حل�ّسي ف�سل��ت �مل�ّسائّية ف�ساًل و��سحًا بني �لإ

ح�س��ور �ل�سور �حل�ّسّية �لتي تنتقل م��ن �حلو��ّض �لظاهرة �إىل �حلو��ّض �لباطن��ة، لتبقى هناك خمتَزنة �أو 

 ينا�سب �لنف���ض يف جتّردها، �أو فقل 
ّ
 �أو ذهني

ّ
م�سرتَجع��ة، م�ستع��ادة �أو متخيَّلة. وهن��اك �إدر�ك عقلي

ينا�س��ب جتّرد �لعقل، بحيث ت�سبح �ل�سورة �ملدَركة لدى �لعقل �سورة كاملة �لتجريد، خالية من �أّية 

مالب�سات ماّدّية �أو �أبعاد ح�ّسّية.

وحت�س��ل مثل هذه �ل�سورة يف �لعقل من خالل عملّي��ة جتريد منّظمة ُت�ستثَمر فيها مر�تب �لقوى 

�لباطنة، بحيث تتدّرج �ل�سورة يف �ملر�تب حّتى تبلغ غايتها، وتتخّل�ض من عالئقها �ملاّديّة، فتنا�سب 

ح�سا�ض،  �لعق��ل حينئٍذ فيدركها. و�ملر�تب �لتي متّر فيها �ل�سور �حل�ّسّي��ة يف عملّية �لتجريد �أربع. �لإ

وىل يتجّرد نوعًا م��ن �لتجريد، بحيث يكون هنا  �لتخيُّ��ل، �لتوّهم، و�لتعّقل. و�مل��دَرك يف �ملرتبة �لأ

ّن �ل�سورة يف ه��ذه �ملرتبة لي�ست �سوى �نعكا�ض لكّل  جم��ّرد�ً ع��ن �ملاّدة، مرتبطًا بها �رتباطًا وثيقًا، لأ

 �رشط ل بّد من وجوده من 
ّ
در�ك �خلارجي ّن مو�سوع �لإ �أح��و�ل �ملدَرك و�أعر��سه �ملجتمعة فيه، ولأ

�أجل ح�سول �ل�سورة يف ع�سو �حل�ّض �ملدِرك، بحيث لو غاب عنه لغابت �ل�سورة يف �لوقت ذ�ته.

ث��ّم تاأتي �ملرحلة �لثانية، وهي مرحل��ة تخّيل هذه �ل�سورة و��ستعادتها، وهنا يتخّفف �ملدَرك عن 

�ملالب�س��ات �ملاّدّية �أكرث من ذي قبل، في�ستطي��ع �ملرء يف هذه �ملرحلة �أن يتخّيل �ل�سورة �ل�سابقة، �لتي 

�نظر، مدخل اإىل املنطق الريا�صّي، م�سدر �سابق، �ل�سفحة �5 وما بعدها.  )�(

مدخل اإىل املنطق الريا�صّي، م�سدر �سابق، �ل�سفحة �5.  )�(
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 كلّية عن �مل�سهد، فال يحتاج من �أجل 
ّ
�نطبعت يف �حل�ّض �مل�سرتك، بعد �أن يغيب �ملو�سوع �خلارجي

��ستع��ادة �ل�سورة ومتثُّلها �إىل �أن يكون �ملو�سوع حا�رش�ً. لكن بالرغم من هذ� �لتجريد، فاإّن �ل�سورة 

�ملدَرك��ة ما ز�لت مرتبطة نح��و �رتباط باملو�سوع �ملاّدّي، �أو فقل بعالئقه ومالب�ساته، فال ُتت�سّور �إّل 

مع كم وكيف وو�سع و�أين... �إلخ.

ّن وظيفتها عند �مل�ّسائني – كما  �أّما �ملرتبة �لثالثة، فهي مرتبة �لوهم، و�لتجربة فيها �أمّت و�أعلى، لأ

م��رَّ �آنفًا – هي جتريد �ملعاين �جلزئّية من �ل�سور �حل�ّسّي��ة �ملوجودة يف �حل�ّض �مل�سرتك، وتخلي�سها من 

 ما يز�ل هنا �أي�سًا متعّلقًا بال�سورة �ملاّديّة �حل�ّسّية نحو تعّلق، 
ّ
مالب�ساتها �ملاّدّية. لكّن هذ� �ملعنى �جلزئي

 ل يكاد يفارق �سورته �لت��ي �نتزع منها ما د�م ملحوظًا 
ّ
ّن �ملعنى �جلزئي ّنه��ا �أ�سل��ه وم�سدره، ولأ لأ

.
ّ
كمعنى جزئي

در�ك  ل. فههنا يكون �لإ ثّم ن�سل بعد ذلك �إىل مرتبة �لتجريد �لتاّم لل�سور، حينما نبلغ مرحلة �لتعقُّ

 ل يختلف ول 
ّ
ّن �ملعنى �ملدَرك حينئٍذ معنى كّلي مرّبئ��ًا عن �سو�ئب �ملاّدة ومالب�ساتها وغو��سيه��ا، لأ

يتباي��ن. و�خل�سو�سّيات �حل�ّسّية �جلزئّية، �لتي متّيز فرد�ً عن ف��رد، مق�ساة هنا وم�ستبعدة، فال كّم ول 

 يّت�سف 
ّ
عر��ض، ومنّزه عنها، ه��و معنى كّلي كي��ف ول �أي��ن... �إلخ. و�ملدَرك هو ف��وق كّل هذه �لأ

در�كات �لعقلّية �لتي تنال  ون تلك �لإ بال�سم��ول و�لعموم �ساأن �لعقل �لذي يدرك��ه. ول يغفل �مل�ّساوؤ

نفة،  بذ�ته��ا من غري جتريد، و�لتي تقع على �لعقل وقوع��ًا مبا�رش�ًً ل حتتاج معه �إىل �سل�سلة �لتجريد �لآ

 .
)�(

در�كات تتحّقق فيه �ملدركات يف �لعقل بذ�تها وت�سّمى معقولت لذ�تها وهو نوع من �لإ

خرية  در�ك بني مدركات عقلّي��ة جمّردة ومدركات ح�ّسّية، و�لأ قون يف �لإ ون يفرِّ وعلي��ه فامل�ّساوؤ

م��ن هذه �ملدركات تدركها �لنف�ض بقو�ها �لظاهرة و�لباطن��ة، فتبقى �سور�ً حم�سو�سة، �أو تتجّرد عرب 

وىل منها  �خليال و�لوهم �إىل �أن ت�سبح مدركات كّلّية جمّردة تنتمي �إىل عامل �لعقل ل �إىل �حل�ّض. �أّما �لأ

فهي �لتي ي�ستقّل �لعقل باإدر�كها، وينح�رش فعله يف �لت�رّشف فيها، �سو�ء كانت معقولة يف ذ�تها بريئة 

ع��ن �ملاّدة ومالب�ساتها، �أم كان��ت معقولة بفعل �لتجريد. فمدِرك �لكّلّيات �إذن غري مدرك �جلزئّيات 

ومدِرك �ملجّرد�ت غري مدِرك �حل�ّسّيات.

ّن �لعق��ل جوه��ر جم��ّرد عن �مل��اّدة يف ذ�ت��ه ويف فعل��ه، منّزه ع��ن مالب�ساتها، فه��و ل ينال  ولأ

ط ق��وى، تتدّرج �ملدركات �حل�ّسّية فيها لتبلغ كمال جتّردها، فتح�سل �ملنا�سبة  �ملح�سو�سات �إّل بتو�سُّ

ر�ً هذ� �ملعنى، بينها وبني �لعقل فيدركها. يقول �بن �سينا مقرِّ

�صارات والتنبيهات، �جلزء �، �ل�سفحة ��� وبعدها. �نظر، �بن �سينا، الإ  )�(
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نّه ل اآلة لها  �صياُء املجّردة ل تدركها باآلة، ب��ل لذاتها، لأ �صياء املح�صو�ص��ة واملُتخيّلة. والأ والنف���ض اإّن��ا تدرك بوا�صطة اآلة الأ

لة اإّن��ا جعلت لها لتدرك بها اجلزئيّات واملح�صو�صات، واأّما الكّليّات والعقليّات فاإنّها تدركها بذاتها،  نع��رف بها املعقولت. والآ

ول��و كان��ت لها اآلة ج�صمانيّة تدرك بها املعقولت مل تكن املعقولت اإّل حم�صو�ص��ة اأو متخيّلة، وهذا حمال، فيجب اأّل تدركها باآلة، 

بل بذاتها)�(.  

ة بها، وبني قوى  وهك��ذ� يف�سل �بن �سينا ف�ساًل و��سحًا �رشيح��ًا بني قّوة جمّردة لها مدركاتها �خلا�سّ

ح�ّسّية للنف�ض لها مدركاتها كذلك، بحيث ل تتمازج �سور ح�ّسّية جزئّية مع �سور عقلّية.

ون �إدر�ك �لنف�ض للمدركات �حل�ّسّية مبا�رشة و�ّت�سال  جله مل يرت�ِض �مل�ّساوؤ ولع��ّل �ل�سبب �لذي لأ

�لعق��ل بها ب��ال و��سطة، �أّنه يلزم م��ن ذلك �نق�سام �ل�س��ورة �ملعقولة �حلا�سلة يف �لنف���ض، �أو قبولها 

لالنق�س��ام، كما هو حالها حينما تك��ون يف مو�سوعاتها �خلارجّية، فينق�سم حمّله��ا، �أو يكون قاباًل 

لالنق�سام لنق�سام �سورها، وهو ممتنع، ل�ستحالة طروء �لنق�سام على �ملجّرد �لب�سيط.

و�أب��و �لربكات ل يف��ّرق – كما هو �حلال عند �مل�ّسائني – بني م��دركات ح�ّسّية و�أخرى عقلّية، 

يته  ر ذلك يف ن�ضٍّ و��سح من�سجمًا مع روؤ وبالتايل بني مدرك للكلّيات ومدرك للجزئّيات، وهو يقرِّ

در�ك وكيفّية ح�سوله فيقول،  لطبيعة �لإ

دراك بني ما ي�صّمونه �صورة عقليّة، وبني ما ي�صّمونه �صورة ح�ّصيّ��ة، فاإنّهم قالوا ما قالوه يف ذلك،  ول�ص��ت اأفّرُق يف ه��ذا الإ

ج�صام، ورفع املقدار والتجّزي عن التنّف�ض)�(.   لقولهم يف الأ

فالتفرق��ة بني م��دركات ح�ّسّية و�أخرى عقلّية، تفرقٌة م�سطنعة ح�س��ب �أبي �لربكات، �لذي يرى �أّن 

�لنف�ض هي �ملدرك لل�سور �ملح�سو�سة و�إن لزم منه طروء �ملقد�ر و�لق�سيمة �لفر�سّية عليها.

و�أبو �لربكات يرى �أّننا لو �سّلمنا مع �مل�ّسائني �أّن �لعقل �أو �لنف�ض تدرك �ملجّرد�ت لذ�تها، وتدرك 

�ل يبقى كما  �ل�س��ور �حل�ّسّية با�ستخد�م �لقوى �لباطنة �أو �لظاهرة لرتفعه��ا �إليها �سور�ً جمردة، فال�سوؤ

هو، وهو �أّنه كيف �أدركت �لنف�ض هذه �ل�سور يف �لقوى �لتي رفعتها �إليها؟ �أباأن تلتقي ذ�ت �ملدَرك 

ّنه قد �أمكن �أن يلتقي  �سا�ض، لأ مبالب�ساته �ملاّدّية يف هذه �لقوى؟ فتتهاوى حينئٍذ �لنظريّة �مل�ّسائّية من �لأ

�ملج��ّرد باملح�سو�ض. �أو باأن تلتقي ذ�ت �ملدَرك فقط جمّرد�ً عن كّل مالب�ساته و�أبعاده �ملاّدّية؟ فكيف، 

�إذ�ً، ن�ستطي��ع �أن نف���رشِّ ما ن�سعر به يف قر�رة �أنف�سنا من تفرقة ب��ني �سغري وكبري، وبعيد وقريب، وما 

ندركه يف �ل�سور �ملعقولة من �سكل ومقد�ر وو�سع.. �إلخ.

�بن �سينا، التعليقات، حتقيق عبد �لرحمن بدوي )�لقاهرة، ��97م(، �ل�سفحة �0.  )�(

املعتب، م�سدر �سابق، �جلزء �، �ل�سفحة �00.  )�(
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ون يرون �أّن �لنف�ض ل تنال �ملدركات �حل�ّسّية، ول تخالطها، و�إّنا تلقاها دون �أن  و�إذ� كان �مل�ّساوؤ

در�ك مهما  تتلّب�ض بها �أو تتد�خل معها، كيف يتحّقق هاهنا �إدر�ٌك حينئٍذ، هو عالقة بني �أمرين، و�لإ

كان �أمره ل يرب�أ فيه �ملدِرك عن لقاء �ملدَرك؟

ولو �سّلمنا مع �مل�ّسائني �أّن �لنف�ض تلقى مدركاتها دون �أن تنال ذو�ت هذه �ملدركات، و�سّح مع 

در�ك بعينه بني �لنف�ض وبني مدركاتها �حل�ّسّية  ون هذ� �لإ ذلك �أن ن�سّميه �إدر�كًا، فلم مل يفر�ض �مل�ّساوؤ

مبا���رشة ومن غري و�سيط، فتنالها �لنف�ض دون ذو�تها مب��ا لها من مقد�ر و�سكل... �إلخ، فتبقى �لنف�ض 

�ً عن ذلك،  مبناأى عن معنى �ملقد�ر و�لتجزئة. يقول �أبو �لربكات معربِّ

دراك على مقابلت��ه حتّى يقال: اإن امل��دِرك ل ينال ذات امل��دَرك ول يلقاها؟ فهّا قلت��م هذا اأّوًل  ف��اإن قي��ل ... فهل ه��و الإ

دراك اإذا مل يكن لقاء الذات  وا�صرتحت��م م��ن القول بالقوى اجل�صميّة التي خلقتموها من غري اأن يدلّكم عليها دليل �صادق؟ فاإّن الإ

بال��ذات مل يحوجك��م القول باأّن النف�ض اأدرك��ت ال�صور اجل�صمانيّة اإىل القول بتجزئة النف�ض، لكنّ��ه ل ميكن اأن يقول مت�صّور: اإّن 

دراك ل تلقى فيه ذاُت املدِرك ذات املدَرك، ومل يكن بني املدَرك وغري املدَرك بالن�صبة اإىل املدَرك فرق)�(.    الإ

فال يعقل، �إذن، �إدر�ٌك بال �لتقاٍء بني �ملدِرك و�ملدَرك، �إذ تلك هي حقيقته وجوهره، ومن دونه ي�سبح 

ون يفرت�سون �أّن مثل هذ� �للتقاء يلزم منه �لنق�سام يف  �مل��دَرك وغرُي �ملدَرك �سو�ء. و�إذ� كان �مل�ّس��اوؤ

�ل�س��ور �لعقلّية وبالتايل يف �لنف�ض، فاإّن �أبا �ل��ربكات ل يرى �أّن مثل هذ� �لالزم فا�سد، فعنده ل مانع 

م��ن وقوع �لق�سمة �لفر�سّية عل��ى �ل�سور، وعلى �لنف�ض بتبع ذلك، �َأَولي�س��ت �ل�سورة �لعقلّية عنده 

خرى  خرين؟ وهل معنى ذلك �س��وى �أّن كّل و�حدة من �ل�سور غري �لأ غ��ري �ل�س��ورة �لعقلّية عند �لآ

يف �لع��دد؟ و�إذ� جاز �أن تتخالف �ل�س��ور بالعدد، فلَم ميتنع ت�سور �ملقد�ر عليها؟ »فاإّننا ل نرى �أحد�ً 

قطار، وقبول �لق�سمة �لفر�سّية لكّل ما يت�سّوره بحيث ل  �إّل و�لذي يف �أّولّية عقله وفطرته ت�سّور �لأ

 .
)�(

يتاأتى له �أن يرفعه بذهنه عن �سيء مّما يت�سّوره...«

وليح�س��م �أبو �ل��ربكات مثل هذ� �جلدل بينه وب��ني �مل�ّسائني ي�ستنجد باإح��دى خطو�ت منهجه 

 لي�ستنطقه وي�ستهدي��ه فريى، »�أّن مدِرك 
ّ
، �أعني بال�سع��ور �لذ�تي

)�(
، �لذي در�سن��اه �سابقًا

ّ
�لفل�سف��ي

ذه��ان فينا، و�حد،  عي��ان و�ملت�سّور�ت يف �لأ �ل�س��ورة �لعقلّي��ة و�حل�ّسّية، �أو م��دِرك موجود�ت �لأ

ن�س��ان، كما ي�سع��ر به كّل و�حد مّن��ا من ذ�ته، �أّن��ه هو �لذي �أب���رش، و�سمع، وعرف،  ه��و ذ�ت �لإ

.
)�(

ر« وت�سوَّ

املعتب، م�سدر �سابق، �جلزء �، �ل�سفحة ��0.  )�(

�مل�سدر نف�سه.  )�(

ر. ر�جع �لعدد �ل�سابق من جمّلة املحّجة. �ملحرِّ  )�(

املعتب،  م�سدر �سابق، �جلزء �، �ل�سفحة ��0.  )�(
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يته يف �لقوى  در�ك، وهذه هي روؤ وكي��ف كان فهذه خال�سٌة ملذه��ب �أبي �لربكات يف �ملعرفة و�لإ

ون و�أْوَلوها �هتمامهم وهو حينما يقّدم لنا ر�أيًا، �أو يرف�ض فكرة �أو مذهبًا  �لنف�سّية �لتي �ن�سغل بها �مل�ّساوؤ

فه��و �إّن��ا ين�سجم مع ذ�ته ومنهجه �لذي �أملحنا �إليه، فال يقبل ر�أيًا �أو فكرة �إذ� مل يكن هناك دليل �سادق 

يّده��ا، من غري نظٍر يف مكانة قائلها �أو فيما يتمّتع به من رجاحة عقل و�سعة علم ور�سوخ فكر، ول  يوؤ

يرف���ض فكرًة �إذ� كانت تن�سجم مع �لفط��رة �أو تتنا�سب مع ما ي�سّميه �أو�ئل �لعقول �أو يدعمها �ل�سعور 

 �خلال�ض للنف�ض. فهو هنا دقي��ق يف ��ستعمال هذ� �ملنهج، ملتزم بو�س��وح بخطو�ته وطر�ئقه، 
ّ
�لذ�ت��ي

من�سج��م مع جوه��ره وروحه. و�إذ� كان ما قّدمناه حول �ملنهج و�ملعرف��ة و�ملنطق عند �أبي �لربكات ل 

لق��اء �سوء على نط جديد  حاطة، فهو كاف يف ما نعتقد لإ ي�سب��ع طموح �ل�ستيعاب و�ل�سم��ول و�لإ

 ،
ّ
، و�سكٍل مبتكر من �ملعاجل��ة لق�ساياها مل يعهد يف �ل�سي��اق �لفكرّي–�لفل�سفي

ّ
ل �لفل�سف��ي مُّ

م��ن �لتاأ

ل  مُّ
، يف ذروة طغي��ان �مل�ّسائّية باأن�ساقها �لفكريّة و�ملعرفّية ومنطقها ونهجها يف �لتاأ

ّ
�سالمي  و�لإ

ّ
�لعرب��ي

ر لها �أن تعي�سه جّر�ء جهود مبدعة،  و�لتفك��ري، ويف ذروة �لن�سياق ور�ء مقولتها، و�لرو�ج �لذي قدِّ

رون بارزون ل يناق�ض يف عبقريّتهم وفيما كانو� يتمّتعون به من ذكاء و�أملعّية ومن �سعة ثقافة  قّدمها مفكِّ

�ض، وينطوي على  و�نفتاح عقل. فعمل �أبي �لربكات يف هذ� �ل�سياق عمل جدير بالتقدير م�ستفزٌّ وحمرِّ

ية خاّلقة يف �لفكر.  مًا يف �ملعرفة وروؤ خه مذهبًا متقدِّ ى و�إ�ساء�ت تر�سِّ �إ�سار�ت وروؤ
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شفيق جرادي���

ن�صاِن اأ�صٌل  ال من روح الفل�صف��ة والدين دون نظمهما والهيئات، واإن كان ل��ه يف اأ�صل الإ ينب��ع ال�صوؤ

ويف فطرت��ه حمّل. وهو مثار الده�ص��ة املواِكبة للرحلة الدينيّة والفل�صفيّة، وه��و الذي يرحتل عن الذات 

فيهجر حمّل ت�صاميه ليتجّلى يف املفهوم ويحايث الزمن وي�صتحكم بالواقع، ويتّحد معه متقلِّباً بني جاذبيّة 

كمل. ومن حيث  مل ومندفعاً، اأبداً، نحو الأ ال�صوق والرحم��ة واملحبّة وهيام الطلب وال�صتغراق يف الأ

اًل اآخر وي�صتم��ررَّ يف هجرته – اإل اإذا  م��ا انطل��ق، فهو يولِّد الده�ص��ة ويقب�ض على املعنى في�صتول��د �صوؤ

توقّف عند نقطة النطاق وتقوقع على الذات. 

انا الفل�صفيّة واعتقاداتنا  ال، نعيد حتديد ِقيَِمن��ا وروؤ يج��ادُل الكاتب ههنا باأنّن��ا، با�صتعادة روح ال�صوؤ  

�صا�صيّة. الجتهاديّة ونظرتنا اإىل امل�صائل الأ

�ل، حني �لبحث يف �لدين و�لفل�سفة؟! ملاذ� �لتفتي�ض عن معنى �ل�سوؤ

 �أو �لعتقاد 
ّ
نًا للنظم �لفل�سفي ّنه مفتاح باب �لعلم و�ملعرفة و�رشط حت�سيلهما؟ وهل هو ُيعدُّ جزء�ً مكوِّ �ألأ

َم �لتمهيد ل�سلب �ملو�سوع؟ وهل يف مفارقته لنظامها �إخر�ٌج له عن  م عليهما تقدُّ ؟ �أم �أّنه متقدِّ
ّ
�لدين��ي

ُم ويتجادل ويت�ساكل مع   ول َعَقدّي يتحكَّ
ّ
�ل منتميًا �إىل ف�ساء ل فل�سفي د�ئرتيهما بحيث ي�سبح �ل�سوؤ

كلِّ َنْظٍم فل�سفيٍّ وعقائدّي؟!

وه��ل ه��ذ� �إّل ت�سادٌّ يف مو�سوع و�حد، و�لت�ساّد يف مثل هذه �حل��ال حمكوٌم عليه بالمتناع؟! �أم 

م��ر يك�سف ع��ن خبايا هي �أعمق من م�سار هذه �لت�س��اوؤلت �لفرت��سّية؟ ومن هذه �خلبايا �لتي  �أّن �لأ

ت�ستجلبها �لت�ساوؤلت بدللتها نذكر:

ّول منبُع   و�لعتق��ادّي. ففي �لأ
ّ
�إّن علين��ا �لتفريق بني روح �لفل�سف��ة و�لدين وبني �لنظم �لفل�سفي

مدير معهد �ملعارف �حلكمّية للدر��سات �لدينّية و�لفل�سفّية؛ رئي�ض حترير جمّلة �ملحّجة للدر��سات �لدينّية و�لفل�سفّية.    )�(

الديـن، الفلسفة، والسؤال المهاجر
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�ل��ذ�ت يف �نطالقه��ا وغائّياتها وهي �لبد�يُة لكلِّ »ملاذ�« و�ملطمُح ل��كلِّ »لٍم تعليلّية«، بينما يف �لثاين 

مد�رُج �ملو�سوع وج�سُمه �جلامع له ولبا�سه �ملائز له باللون و�لهيئة، عن كلِّ لون وهيئة مغايرة، بحيث 

ة، فاإّن هذ� ل يعني �أّنه يف  �ل، حّتى و�إن مل يكن جزء�ً من �أّي نظام وهيئة فل�سفّية �أو دينّية خا�سّ �إّن �ل�سوؤ

.
ّ
 و�لفل�سفي

ّ
�أ�سا�سه وجذره ُيباين �لف�ساء �أو �لروح �لديني

�ل، �أّنه فعل و�حد من حيث �ملن��اط �أو �مِلالك �لن�سايّن �ملعريّف –  �إّن م��ن حيثّي��ات دللة فعل �ل�سوؤ

ن�سان، �ملُ�سّمى بالطلب، و�لذي منه   – �إذ �إّنه ينبعث من ذ�ك �مليل �لنف�سايّن عند �لإ
ّ
 منه �أو �لديني

ّ
�لفل�سفي

كانت كلُّ جتربة وكلُّ رحلة فل�سفّية ودينّية مو�كبة للده�سة �لتي ُتثري يف ب�ساط �لو�قع �لكويّن – �مل�سكون 

لفة و�لعادة – مكنوناَتُه �لعجيبة ودللته �ملعنائّية �مل�سترتة، لتبحث عن �لتعليالت و�لرو�بط  ب�سكونّية �لإ

�ل �ملمتهِن �أملَ �ل�سّك �لوجودّي ووجَع �لقلق �لنابع من  و�لغائّي��ات كما عند �أر�سطو؛ �أو هو طلُب �ل�سوؤ

جمابه��ة �لعدم، �لناجِم عن �إح�سا�سنا باخلوف من �لفناء، كما عن��د تّيار�ت �لفل�سفة �حلديثة و�أ�سحاب 

�مل�سل��ك �لوج��ودّي؛ �أو هو، فوق ه��ذ� وذ�ك، �لنزوُع �مل�ستغرق يف �لعجي��ب �ملده�ض حدَّ �لرتهان 

�ل و�لطلب – �لذي ميلك عنان �لقول �ملعربِّ  و�خل�سي��ة �ملمزوج باحلبِّ و�لقد��سة – �ملُ�سّمى بهيام �ل�سوؤ

عن عالقة �لذ�ت باملق�سد و�لذي يرحتل عن �لذ�ت نحو حاٍل يتلّب�ض فيها �سفاٍت يعاين بها �ملطلوب، 

�ل من حال �إىل  ع حيثّياتها ويعرُبُ بال�سوؤ حّت��ى ي�ستحكم عنَدُه �لو�قع فيمازُجه ممازجَة �لوحدة رغم تنوُّ

�ُل م�ساءلًة د�ئمة  د ليكون �ل�سوؤ ّول، ودونا ��ستقر�ٍر على و�سٍع حمدَّ حال دونا قطيعٍة بينه وبني �حلال �لأ

ويكون �ل�سائُل مهاجر�ً على �لدو�م. وهو عند كلِّ حمّطة �أو مقام يت�سّكل على هيئة نظام فل�سفيٍّ خا�ّض 

�أو مقول��ٍة عقائديّ��ة ممذهبة، ليتجاوزها بعد ذلك بروح ل حدَّ حلدوده��ا، ومدًى ل �نح�سار لو�سعته، 

فيبقى هو هو عند �لدين وعند �لفل�سفة، وهو غرُيُه من جهِة متثُِّله ملوقٍع خا�ّض ومقاٍم حمّدد فيهما. 

 ، �ل ما يتجاوز حدود �آنات �لزمن لنلقاه عند كلِّ منعطف تاريخيٍّ وهنا ن�ستك�سف من د�فع �ل�سوؤ

�ل  ّول لتعايل �ل�سوؤ وىل، وهو �مل�سهد �لأ نه وجبّلته �لأ ن�سان يف �أ�سل تكوُّ منذ �أن كان �لتاريخ حا�سنًا لالإ

�لذي يهجر مو�سع ت�ساميه نحو �لتف�سري و�لتجّلي يف �ملفهوم و�ملنظور و�ملَقوِل لُيحاِيَث بذلك �لزمَن، 

 �أو 
ّ
ر�ت �جل��و�ب �لديني فيبن��ي وجهَة �لعالق��ة �جلدلّية بني �لزمن، يف �رشور�ت��ه ومتطّلباته، وبني تطوُّ

�ل �ملهاجر،  �لفل�سف��ي �ل�ساعي نحو �لتكام��ل و�لتمامّية. وهو بهذ� مُيثِّل �مل�سهد �لثاين م��ن رحلة �ل�سوؤ

جوبة عن �جلزئّية  َد �لأ د منهما، ولُيج��رِّ و�ل��ذي يعمل عل��ى ت�ساعيف �متد�د�ت �لزمان و�ملكان ليتجرَّ

ن  فيتعّقَل �لكلّيَة �حلاكمَة على �لتفا�سيل، و�ملحكومَة لنظام �ل�سمول و�لّطر�د و�لدميومة يف مملكة �لتذهُّ

�ت �ملحكومة بنري �لفناء و�ملوت  ر من دن�ض �لتز�حمات �لوهمّية و�لتكرثُّ ؛ �أو يعمل على �لتطهُّ
ّ
�لفل�سفي

كمل،  �ض يف جاذبّية �ل�سوق و�لرحمة و�ملحّبة �ملدفوعة بنزوع �لذ�ت نحو �لأ و�لقلق و�لياأ�ض، ليلقى �ملقدَّ

نبياء، بقوله {َوَقاَل اإِينِّ ُمَهاِجٌر اإِىَل َربِّي اإِنرَُّه  و�ملجذوبة باأمل �للقاء �لذي عربَّ عنه �لقر�آن، عن ل�سان بع�ض �لأ
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.
ُهَو الَْعِزيُز احْلَِكيُم})�(

�َل، �أو �إن  و�للق��اء هنا، �إّن��ا يكون بتمام �لفكر و�لِقَيم و�ل�سلوك و�حلال، وهو لق��اءٌ ي�ستدعي �ل�سوؤ

�سئت فقل: �لطلَب �ملهاجَر دومًا، �إذ �سيغُة �ملهاَجرة قائمٌة على �ملفاعلة، وهي �حلركة �ملّت�سلة �مل�ستمّرة 

�لت��ي قد ترى يف �أعر��سه��ا بع�سًا من �ل�ستقر�ر، �إّل �أّنها يف جوهر حقيقته��ا تقوُم على حركٍة د�ئمّية 

�ل �ملهاجر فاإّنه ي�ستعيد  ل، �إذ عند �كتمالت هذه �لرحلِة لل�سوؤ ممت��ّدة، وبهذه �حلركة يحدث كلُّ ت�سكُّ

حيويّ��َة �نطالق��ه بحركٍة، و�إن كانت د�ئريًّة، �إّل �أّنها ل ت�ستعيد ما �نعدم، �إذ �إيجاُد �ملعدوم م�ستحيل يف 

لغة �لكدح نحو �هلل، �أو �إن �سئت فقل: نحو متام �حلقيقة وكمالها.

�ل �لوجودّي �ملهاجر دومًا  حادّي، يف تعليله �أو نظامه، على �ل�سوؤ يبقى �لقول �إّن ��ستقر�ر �جلو�ب �لأ

اع هو من  هو ما �أورث، وما ز�ل يورث، �ل�سطَح و�لَهْجر. و�أق�سد بالهجر هنا �لقطيعة و�لقطع، و�لَقطَّ

ون �لذ�ت، ليختزل بذلك كلَّ �حلقيقة وليعلن  ل �ملو�سوع �إىل �ساأن من �سوؤ �كتف��ى مبا عند �لذ�ت وحوَّ

�لقطيع��ة بينه وبني كلِّ من �سو�ه، �إذ ه��و يف م�ساحة �لفل�سفة �ساحب �ململكة �لف�سلى �لتي يرتبَّع على 

حكام، وعنه ت�سُدُر عر�ئ�ُض �لقول وحورّيات  عر�سها وحوَلُه حو��سي �ملفرد�ت و�حلدود و�لرو�بط و�لأ

.
)�(

فهام و�ملر�مي حّتى يكاد حاله �أن ينطق قائاًل »�أنا �حلّق« �لبيان و�إن با�ستغالٍق عن �لأ

مٍر غري معلن يكاد يقول مّدعيًا،  �ٍل ُم�سْ �أّما �إن كان يف م�ساحة �لدين، فاإّن �سدحًا للجو�ب عن �سوؤ

�أنا �ل�رش�ط، وق�سيم �حلقِّ و�لباطل، و�جلّنة و�لنار، و�حلياة و�ملوت، بل �أنا هو وهو �أنا، وما يف �جُلبَِّة �ّل 

�هلل...

�ل �ملهاجر، و�لت��ي ت�سّبب يف �أف�سل حالتها قطيعًة بني  وم��ا ه��ذ� �لهجر �إّل بعد �لقطيعة مع �ل�سوؤ

ن�سان �لتي ُفِطَر عليها – وهل �لفطرة �إّل �لدين –،  ٍم جِلِبّلة �لإ �لفل�سفة و�لدين علمًا �أن ل فل�سفة دون تو�سُّ

 للمر�د و�ملق�سود و�ملغيَّى.
ّ
ول دين دون جو�ب وتعليل ونْظٍم فل�سفي

�أّم��ا �إن �أردن��ا �لرتّقي، فيمكن �لقول �أن ل معنى دون �لتف��ات ول �لتفات دون ده�سٍة و�سكٍّ وقلٍق 

�ل، بحيث يكون منبع �حلاجة �إىل  ل ودون مهاج��رة لل�سوؤ و�جن��ذ�ب، ول هذه كّلها دون منبع للت�ساوؤ

وىل عند �حلاجة �لفطريّة  �لتفل�س��ف ومنبع �حلاجة �إىل �لدين و�ح��د، و�إن من حيثيتني تكاملّيتني تقع �لأ

للقاء �ملبد�أ وهي �لدين، و�لثانية عند �حلاجة لوعي �للقاء وهي �لفل�سفة. ومن هنا كانت �حلاجة �إىل جتديٍد 

�ل �ملفارق من �سنٍخ يختلف عن �لدين كاأنظومة،  �ل �ملفارق، و�ل�سوؤ لفهم فل�سفة دينّية تقوم على �ل�سوؤ

ية ��. �سورة العنكبوت: �لآ  )�(

كت��اب اأخبار احلاج، �عتنى بن�رشه وت�سحيحه وتعليق �حلو��سي عليه ل��وي ما�سينيون وباول كر�و�ض، )كولونيا: من�سور�ت �جلمل، �999(،   )�(

�ل�سفحة ��0.
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د�ً يف عني �أّنه  َمُتُه، �أن يكون متجرِّ مي��ان؛ ودوُر �ملفارق، كما �سِ ّنه ينطلق من �لإ وع��ن �لفل�سفة كنظام لأ

�ل �ملهاجر �أو �لطلب �ملهاجر بني �ملعن��ى و�ملعنى، و�حلال و�حلال،  متم��ازج؛ وهنا يكون معنى �ل�س��وؤ

و�ل�سف��ة و�ل�سفة، و�لذ�ت و�لو�قع، يف��ارق ول يقطع ويتجاوز دون �أن ُيخلَي، حّت��ى �إذ� ما �أردنا �أن 

نلحظ��ه يف ميادين جتّلياته يف �لفكر و�خلارج ويف �ل��ذ�ت و�لو�قع، كان من �لو�جب علينا �أن نيِّز بني 

مر، وهو �لوجود �مل�ساحب بوحدته للكلِّ فكر�ً وذ�تًا وخارجًا وو�قعًا – بوحدٍة  منت �لو�قع ونف�ض �لأ

حّقة – وبني تق�سيم مبنيٍّ على ما ن�سّميه ب� »�ملا باإز�ء«، ونق�سد به �أّن �لذ�ت بحقيقتها مو�سوع، لكّننا، 

حينما نريد �أن نقي�ض على قاعدة �ملغايرة، فاإّننا ن�سّمي �لذ�ت باإز�ء غريها ذ�تًا ون�سّمي غريها باإز�ئها، �أي 

رت �لذ�ت و�سّياأتها،  مبا يقابلها، مو�سوعًا، وهكذ� �لفارق بني �لذهن و�خلارج. لذ�، فاإّن �لثنائّية �لتي دمَّ

بعد �أن �أهملتها، هي ثنائّية �فرت��سّية �أوجَبتها �ل�رشور�ُت �ملنهجّية، ثّم ما لبثنا �أن حكمنا عليها باعتبارها 

خالق و�ملنفعة،  ن�سان، و�لأ ���رشورة م�سّلمة ل تقبل �جل��دل، ومنها �أخذنا نحكم بالقطيعة بني �هلل و�لإ

ف��كار و�لوقائع، وهو ما �أو�سل �ل�سطح �إىل حدِّ �لعبثّية �لعادمة و�ملعدمة حّتى �أعلّنا عن موت �لقيم  و�لأ

ن�سان وها نحن �ليوم على �أعتاب �إعالن موت �لعامل. مل و�هلل و�لإ خالق و�لأ و�حلقيقة و�لأ

�نا �لفل�سفّية و�عتقاد�تنا �لجتهاديّة �لدينّية،  د يف قيمنا وروؤ �إّن م��ن �ألّح �ملطلوب �ليوم، ه��و �أن جندِّ

�ل مبا  مل و�لبالء و�لبناء و�مل�ستقبل با�ستعادة �أو��رش �لعالقة مع �ل�سوؤ ونظرتنا للوجود و�حلياة و�ملوت و�لأ

ولة.  د �لعالقة مع مفهوم �لهجرة و�ملهاجرة �مل�سوؤ هو طلب �لكيان و�لذ�ت �لو�عية و�ملنجذبة، و�أن جندِّ

�ل يف �أ�سله قْبلّية حاكمة، عربَّ عنها �لقر�آن �لكرمي بقوله تعاىل {َواإِْذ اأََخَذ َربرَُّك ِمْن بَِني اآَدَم  ف��اإذ� كان لل�سوؤ

�ل �ل�ساهد على �لنف�ض باقيًا  ، ليكون �ل�سوؤ
ِهْم اأَلَ�ْص��ُت ِبَربُِّكْم})�( يرَّتَُهْم َواأَ�ْصَهَدُهْم َعَلى اأَنُْف�صِ ِم��ْن ُظُهوِرِه��ْم ُذرِّ

حو�ل، فاإّن �ملهاجرة ت�ستعيد حيويّتها  ل �لأ ن �لتاريخ وتبدُّ جي��ال وتكوُّ م��ا بقيت، مهاجر�ً معها عرب �لأ

، �لذي يْخرُبُ فيه �لوقائَع 
ّ
 و�لديني

ّ
مبعرفة َبْعِدّيٍة ُيعِلُن عنها �لقا�سد للحقِّ بعد جتربة �لبالء �ملعريّف، �لفل�سفي

 وهي 
ن لديه عقل �خلربة فيعلن قائاًل، {اإيّن مهاجٌر اإىل ربّي})�( مم حّتى يتكوَّ و�حل��رية و�أحو�ل �لنف�ض و�لأ

مام �حل�سنيc �إذ يقول له   c وحّدث بها �بنه �لإ
ّ
منني علي رحلُة هجرٍة معرفّية و�سفها �أمري �ملوؤ

فيما نقله نهج �لبالغة »�أي بني .. �إيّن، و�إن مل �أكن عمرِّت عمر من كان قبلي، فقد نظرت يف �أعمالهم 

وفّكرت يف �أخبارهم، و�رشت يف �آثارهم، حّتى عدت كاأحدهم، بل كاأيّن، مبا �نتهى �يلَّ من �أمورهم، 

.
)�(

رت مع �أّولهم �إىل �آخرهم، فعرفت �سفو ذلك من كدره، ونفعه من �رشره« قد ُعمِّ

و�ساع، بل يتعّدى ذلك  ون و�لأ ول يقت���رش عقل �خلربة هذ� على جم��ّرد �لتو�سيف ومعرفة �ل�س��وؤ

ية ��7. عراف: �لآ �سورة الأ  )�(

ية ��. �سورة العنكبوت: �لآ  )�(

مام علّي بي �أبي طالب عليه �ل�سالم، نهج الباغة، حتقيق حمّمد عبده )بريوت: د�ر �لبالغة، ��99(، �خلطبة ��، �ل�سفحتان 5��-5�0. �لإ  )�(
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لَي�ْسَتْكِن��َه معايرَي �حُلْكِم من مثل قوله، »�جعل نف�س��ك ميز�نًا فيما بينك وبني غريك، فاأحبب لغريك ما 

. هذ� على م�ستوى �لقيم �ل�سلوكّية، �أّما على م�ستوى قيم �ملعرفة 
)�(

حتّب لها، و�كره لغريك ما تكره لها«

لباب فا�سع يف كدحك، ول تكن خازنًا لغريك،  عجاب �سّد �ل�س��و�ب و�آّفة �لأ فيق��ول، »و�علم �أّن �لإ

.
)�(

و�إذ� �أنت ُهِديَت لق�سدك، فكن �أخ�سع �لنا�ض لرّبك«

فهنا �سري و�سلوك مهاجٌر يعمل على ع�سمة �لعقل و�لذ�ت من �آّفة �لع�سبّية �لناجتة عن �لُعْجِب �لذي 

يعّطل �ملهاجر عن �لكدح نحو �ملق�سد فيقنعه مبا هو فيه ليقع فري�سة �لنهايات، �إّما بال�سطح �أو بالتكفري 

لباب، فهو �ل�سع��ي يف �لكدح ملالقاة وجه �حلقيقة  �أو بالتعطي��ل. �أّم��ا �ل�سو�ب ومقت�سيات حكمة �لأ

بد�ع و�لتجديد �ل��ذي، و�إن ر�آكم مّما لدى �لغري، عليه �حلذر من �أن يكون  ل و�لإ مُّ
ومقاربته��ا، عرب �لتاأ

جمّرد خازن ملا لدى ذ�ك �لغري، �أو جمّرد مقلِّد مّتبع من�ساق. حّتى �إذ� ما �هتدى بعد جهد وجهاد معريفٍّ 

�له �لوجودّي �ملهاجر فليخ�سع �أمام �حلّق، �إذ مقت�سى �لهد�ية نفُي حيازِة �حلّق، بل �لّت�ساُع �أماَمُه  يف �سوؤ

. ويف ظّني �أّن مثل هذه �لرحلة �ملعرفّية ي�ستحيل �أن ُيكتب 
ول�سان �لقول و�حلال {اإيّن مهاجر اإىل ربّي})�(

ن�سان كائنًا ممتّد�ً بامتد�د�ت د�خلّية من  له��ا �لنجاح دون �لتو�ُفر على �أر�سّية فل�سفّية فعلّية، ترى يف �لإ

خالل �لزمن وبامتد�د�ت خارجّية عرب �متد�د �ملكان. �إّل �أّنه كائن يتعاىل بحقيقة هويّته – وهي �لنف�ض 

�لو�عي��ة – عن كلٍّ من �لزمان و�مل��كان، يف �لوقت �لذي يرتهن للنق�سان من طريف �ملا�سي و�مل�ستقبل 

ل �أحو�له ومو��سعه. و�لعجيب �ملده�ض هن��ا، هو �أّن هذ�  وه��و يقع فري�س��ة ت�رشُّم �آنات �حلا�رش وتب��دُّ

ل عّلَة  ّن �ملنقو�سّية هنا ت�سكِّ �لو�قع �ملمتّد و�ملنقو�ض، هو �رّش حمافظته على دميومة حركته باإر�دة وَجَلد لأ

ر �لفيل�سوف �إّما �لقطيعة و�خل�سوع  مل ورجاء نيل �خللود. ويف هذه �لز�وية بالذ�ت ُيقرِّ �لتحفيز على �لأ

جلربيّ��ة �ملنقو�سّية ليتح��ّول �إىل و�قٍع بال غاية وطموٍح بال �أمل، وبالت��ايل �إىل فكرة بال معنى �رشعان ما 

ر خو�ض  ول، �أو �أن يقرِّ �ل غري م�سوؤ تنقلب �إىل نقديّة عبثّية هّد�مة تتوّخى �لعدمّية و�لتو�لد �لتكر�رّي ل�سوؤ

مل و�لبهجة و�لهيمان �مل�سغوف بحّب �ملعرفة وحّب �حلقيقة  غمار �ملعنى يف �لو�قع فيبذر �ل�سوق و�لأ

مكان، طاحمًا نحو و�سعة يف م�ستقبٍل هو متام  متحّديًا �أغالل �لنقي�سة و�إ�رش ��ستهو�ء �خل�سوع جلربيّة �لإ

ين و�لكيف  ن�سان �ملنجذب بامتد�د�ٍت هي فوق حدود �لأ معنى �حلا�رش و�ملا�سي، ُيبنى َبَقدٍر ُيهنِد�ُسه �لإ

و�لو�س��ع، ومت�سلِّحًا بوح��دة �لطاقة �ملعرفّية �ملتعالية بالعقل �ملن�سبط بقو�ع��ده �ملنطقّية، وبقّوة �خليال 

له��ام، باعتباره قدرًة خارقة على فهم �أطو�ٍر  �لثاق��ب، �أو ما يح�سن للبع�ض �أن ي�سّميه بح�ّض �لنبّوة و�لإ

للوجود فوق طور �لعقل، منتظمًة بُنُظم مت�سامية على �حلدود و�لر�سوم، م�ستفي�سٍة بقيم �خَلْلِق و�خُلُلق.

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة 5�5.  )�(

�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة 5�5.  )�(

ية ��. �سورة العنكبوت: �لآ  )�(
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 قد قطعت �أ�سو�طًا و��سعًة ومتنّوعة فتد�خلت مع 
ّ
�ل �لفل�سفي و�إىل وقتنا هذ�، فاإّن جتربة رحلة �ل�سوؤ

خالق و�لقيم و�لعلم و�للغة و�ألب�ستها من هيئة  �لوجود حّتى كانت فل�سفة ميتافيزيقية، وتد�خلت مع �لأ

�سيغتها �لفل�سفّية، حّتى �إّنها عندما �أر�دت �أن تدر�ض �لدين، �أحالته �إىل تف�سري�تها ومفرد�تها ومنظوماتها 

مر �أولد  ديان �ل�رشقّية وغري ذلك، وهذ� �لأ فتولّدت لدينا فل�سفة يهوديّة وم�سيحّية و�إ�سالمّية وفل�سفة �لأ

ل مركز �لرقابة و�سلطة حدود �لتاأويل على تلك  ديان �سكَّ  لدى هذه �لأ
ّ
حماذير منها: �إّن �لعتقاد �لديني

هت فيه �لفل�سفة،  �لفل�سفات حّتى ولو مل تعلن تلك �لفل�سفات �رش�حًة عن ذلك؛ يف �لوقت �لذي �سوَّ

 �ل�ستحو�ذّي، لغ��ة �لدين وقدرته على �لتعبري ع��ن روح ما يكتنز، حّتى �سارت 
ّ
بنظامه��ا �ل�ستيعابي

قن��وم و�ل�سخ�ض و�ملاهّية وغ��ري ذلك، عالماٍت على  مف��رد�ت من مث��ل �جلوهر و�لطبيعة و�لفرد و�لأ

ديان من قدرتها �لتو��سلّية وجاذبّيتها  ر�ت �لعقائدّية و�ملعتقدين، وخلت �لأ ح�س��ول �لقطيعة بني �ملقرَّ

�لروحّية و�سفافّيتها �ملعرفّية بعد �أن متَّ �لتلفيق بينها وبني �لفل�سفات، فال ِنلنا فل�سفًة ول حظينا بدين.

�ِل �لوجودّي  �إّل �أّن ه��ذ� �ل��كالم ل يعني �لتخّلي عن و�ح��د من �لثنني، بل يعني �أن نفتح لل�س��وؤ

�ملفارِق �أن ميار�ض وفاق �ملمازجة مبهاجرٍة تفتح �لعقل على عر�ض �لقلب، وتفتح �لقلب على تدبُّر �لعقل 

لنح�س��ل على »فل�سفة �خلرْبة«، وه��ي فل�سفة ترى يف �لوجود �أفقًا و�ح��د�ً ع�سوّيًا يف عالقة �أق�سامه، 

ٍر متدّبٍر �أن ينطلق من �لقاعدة �لتي ي�ساء، �رشط  ٍل مفكِّ مِّ
ل كّل طاقٍة من طاقاته بحيث ن�سمح لكلِّ متاأ وُتفعِّ

 يف �سلطة 
ّ
�أن ل يتوّق��ف عند نقطة �لنطالق فينغلق على �ل��ذ�ت، وي�ستدرج كّل �آَخر كعنو�ن هام�سي

ح�سوره. كما �أّن عليه �لنظر �إىل كلِّ منطلٍق وقاعدة، كنقطٍة مّت�سلة بغريها يف حكم خّط �لد�ئرة �ملعرفّية 

�لفل�سفّي��ة �أو �لدينّية، ليتحّقق �لتكامل مبد�رج مو�سولة عل��ى �متد�د �لزمن و�جلغر�فيا، على �متد�د�ت 

مم و�لهوّيات، فيك��ون �لتعارف و�لتاآلف �لذي عربَّ عنه �هلل يف كتابه �لعزيز {َوَجَعْلنَاُكْم �ُصُعوباً َوَقبَاِئَل  �لأ

.
ِلتََعاَرُفوا اإِنرَّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلل اأَتَْقاُكْم})�(

ن�سان هو �لقيم، فمن باٍب  كر�م قيمة، فاإذ� كان �سبيُل �لتو��سل بني �هلل و�لإ و�لتقوى قيمة، بل �إّن �لإ

َ بفل�سفٍة دون غريها، �أو ديٍن  ن�سان �أن تكون �لقيم �أرفع من �أن ُتخَت�رشَ ن�سان و�لإ �أوىل �أّن �سلة ما بني �لإ

ن�سان؟! دون غريه فهل �إىل فل�سفة ديٍن، منُبعها وماآلها �لذي ل ُيحدُّ ومالكها ومق�سُدها �لإ

ية ��. �سورة احلجرات: �لآ  )�(
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تأويــالت قرآنّيـــة وهيمنـــة سياسّية:
 إصــــــالح الفـكـــــر اإلســــالمـــــّي��1

ماسيمو كامبانيني���

�صام املعا�رش وهو فكر ا�صطبغ  �صاح��ّي يف الإ ي�صتعر���ض الباحث قراءَة ن�رش حامد اأبي زيد للفكر الإ

يَة اأبي زيد  �ص��ويّل« عنه. ولئن خال��ف روؤ بال�صتمراريّ��ة - ب��راأي اأبي زيد - ل��ول انحراف »الفكر الأ

خوان امل�صلمني، عل��ى �صبيل املثال ل احل�رش، اإّل اأنّه وافقه عل��ى اأهّميّة التاأويل القراآيّن،  ال�صلبيّ��ة اإىل الإ

�صامّي. كما وا�صتعان الباحث باآراء  ة املقاربة املو�صوعاتيّة، يف اإعادة تركيب الفكر ال�صيا�صّي الإ وبخا�صّ

�صاحيّة« عند عبده والويل واأركون وخلف اهلل و�رشو�ض  اأبي زيد اأثناء تقليبه ملختلف الطروحات »الإ

ديّة التاأويات للقراآن – مبا هو منتج ثقايّف –، ول�رشورة تطوير  وغريهم، اإّل اأّن الثابت يظّل اإقراره لتعدرُّ

يديولوجيّة يف املجتمع، ك�صبيٍل اإىل اإ�صاح الفكر الدينّي. العائق ال�صو�صيو�صيا�صيّة والأ

، للباحث �مل���رشّي �ملتميِّز ن�رش حامد �أبي زيد، عر�سًا 
)�(

»
ّ
�سالمي جت��ُد يف كتاب »�إ�سالح �لفكر �لإ

�س��الم �ملعا�رش من �لقرن �لثامن ع�رش �إىل �لق��رن �لع�رشين. ويجمع بني   يف �لإ
ّ
�سالحي بّن��اًء للفكر �لإ

�أط��ر�ف �لكتاب خي��ط �ملناق�سِة �لنقديّة للتاأوي��الت �ملعا�رشة للقر�آن �لك��رمي، �إذ �لتاأويل �لقر�آيّن جدُّ 

. بالتايل، تاأتي هذه �ملر�جع��ة لتعالج، باأ�سلوٍب 
ّ
�سالم��ي  �لإ

ّ
عادة تركيب �لفك��ر �ل�سيا�سي �أ�سا�س��يٍّ لإ

، منطلقًة من �لتف�سري �لقر�آيّن، يف ت�سمنٍي 
ّ
�سالمي  �لإ

ّ
نق��دّي، �ملنظور�ت �جلديدة يف �لفكر �ل�سيا�س��ي

فكار �أبي زيد. لأ

د �أبو زيد، يف غ��ري حملٍّ من كتابه، على �أهّمّية �إعادة �لنظ��ر يف �لقر�آن ومر�جعة �لتقليد من  ُي�س��دِّ

خ��الل �لتاريخّي��ة historicity و�ل�سياقّي��ة، معترب�ً هذه �ملر�جع��ة من �أهّم �لتحّدي��ات �لتي يو�جهها 

�سالحّية  ��رون �مل�سلم��ون �ليوم. كما وي�س��ري �إىل �ل�ستمر�ريّة �لت��ي ت�سطبغ بها �حل��ركات �لإ �ملفكِّ

جمّلة العامل امل�صلم، �لعدد 99، �009.  )�(

�أ�ستاذ �لفل�سفة يف جامعة نابويل للدر��سات �ل�رشقّية.  )�(

 Nasr Abu Zayd, Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis (Amsterdam: Amsterdam University  )�(

ن ف�ساعد�ً، �أقتب�ض �أرقام �ل�سفحات يف �لن�ّض بني هاللني. Press, 2006).  من �لآ

|تـرجمـة: محمـود يونس|
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ين �ملعا�رشين، يف حني يرى �إىل �حلركات  ب��دء�ً بال�ساه ويّل �هلل يف �لقرن �لثامن ع�رش و�نته��اًء باملف�رشِّ

، كانحر�ٍف ع��ن هذه �ل�ستمر�ريّة. يكمن �أ�سل هذ� 
ّ
�سالم �ل�سيا�سي �سولّي��ة و�لر�ديكالّية، �أي �لإ �لأ

�س��الح« عند كّل من �ل�ساه ويّل �هلل وحمّمد عبد  �لنح��ر�ف و�لتعار�ض يف �ملقاربات �ملختلفة ل� »�لإ

 غري �لقادر على 
ّ
�سالم �لعربي �سالمّية«، �أّما �لثاين فلالإ ّول نوذٌج ل� »�لدينامّية �لثقافّية �لإ �لوّهاب: فالأ

�لتغريُّ )�ل�سفحة ��(.

ل يف �أهّمّية وِجَدِة �لتاأوي��الت �لقر�آنّية �جلديدة، من �ل�سيِّد �أحمد  و�لكت��اب مبعظمه تدقيٌق مف�سّ

�سكوري �إىل حمّم��د �أركون. وقد كان �ل�سيِّد  خ��ان وحمّمد عبده �إىل �أمني �خل��ويل وتالمذته، ومن �لإ

�أحم��د خ��ان �أّول من �أث��ار م�ساألة »�إيجاد م�ساح��ة لتاأويل �لقر�آن بلغة معا���رشة، ودح�ض �خلر�فات 

ية،  حاديث �لنبويّة �ل�سعيفة و�ملخرتعة. »بهكذ� روؤ �سالمّية« ونقد �لأ �ل�سائعة جّد�ً يف �ملجتمعات �لإ

كان ل بّد من حترير �لتف�سري �لقر�آيّن من �لتقليد« )�ل�سفحة ��(. �أّما حمّمد عبده، 

... فلم ياأخذ القراآن اإىل اأبعد من القرن ال�صابع، وبالتايل األغى كّل حماولة للمقارنة بني القراآن والعلم. وكان اأهّم ما قّدمه يف 

هذا املجال، اإ�رشاره على اأّن القراآن لي�ض كتاب تاريٍخ اأو كتاب علم؛ بل هو كتاب اإر�صاد. وبهذا، ل ي�صتقيم اأّي بحٍث عن دليٍل 

ّن احلوادث التاريخيّة الواردة فيها تُعَر�ض  خذ بال�رشديّات القراآنيّة كوثائق تاريخيّة، لأ لنظريّة علميّة فيه. من ناحية ثانية، مل يُِجز الأ

باأ�صل��وٍب اأدب��يٍّ و�رشديٍّ لغايتَي الوعظ والتذكري فح�صب. فكان عبده وا�صحاً للغاي��ة يف تفريقه بني »التاأريخ« والق�ص�ض القراآيّن 

)ال�صفحة ��(.

؛ ُولدت 
ّ
�سالمي ه��ذ�، ولعبت جمّلة »�ملنار«، �لتي ��ستلهمت �أفكار عبده، دور�ً مهّمًا يف كلِّ �لعامل �لإ

مام« و»�ملن��ري« �أّكدتا على  يف �إندوني�سي��ا، عل��ى �سبيل �ملث��ال، جمّلتان �إ�سالحّيتان حت��ت ��سَمي »�لإ

�سالم« )�ل�سفحتان ��-��(.  »�حلاجة �إىل تاأويل �لقر�آن و�ل�سّنة، وهْجر �لتقليد، وبالتايل تطهري �لإ

 ودوره يف �لعامل �ملعا�رش.
ّ
�سالمي هد�ف �ملعلنة، بعُث �ملجتمع �لإ وكان �آخر �لأ

وبالن�سبة �إىل �أمني �خلويل، فقد عا�ض يف م�رش يف �لفرتة �لتي �سبقت �حلرب �لعاملّية �لثانية، عندما 

كان��ت »رياح �لتجديد تتخّل��ل �حلياَة �مل�رشيّة« )�ل�سفح��ة �5(، وكان مقتنعًا ب��اأّن »�لعرب ر�سو� 

ر�ً �لربط بني در��سة  «، فطّبق »منهج �لتجديد«، مطوِّ
ّ
�سالم على �أ�سا�ض تقييمهم للقر�آن كن�ضٍّ �أدبي بالإ

دب، من ناحية، و�لتف�سري �لقر�آيّن من ناحية �أخرى. وهكذ�، »�إن كانت نظريّة  �للغ��ة و�خلطاب و�لأ

عجاز �لتقليدّية منبنية على فكرة �لبالغة �لتقليدّية، فاإّن هذه �لفكرة يجب ��ستبد�لها بنظرّية بالغّية  �لإ

 ]�ملعا�رش[. وتقت�سي هذه �ل�سلة، �سل��ًة �أخرى بعلم �لنف�ض يف 
ّ
دبي لٍة بالنق��د �لأ �ض ل�سِ �سِّ جدي��دة توؤ

�ستاطيقا[« )�ل�سفحة 55(.  وعلم �جلمال ]�لإ
ّ
دبي عالقة متو�زية مع تلك �ملوجودة بني �لنقد �لأ

 ودر��سته �سمن �سياقاته منطلقًا من 
ّ
�سالمي رث �لإ بدوره، ُي�ساهم �أبو زيد يف �إعاد �لتفكري يف �لإ
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مات �أدبّية ونقديّة، ولكن جمادًل، �أي�سًا، باأّن، مقدِّ

�ض بع��د ماأ�َص�َصِة التقليد النبوّي  �صِّ اإب�صتمولوجي��ا �صياغة ال���رشع تاأ�ّص�صت على اأ�ص�ض ال�صتقراء وال�صتنب��اط من الن�ضِّ املوؤ

)ال�صنّ��ة( وجعل��ه م�صاوياً للقراآن يف �صلطته ال�رشعيّة)�(. ]...[ هذا ما عنى اأّن ال�رشيعة منتج ب�رشّي ل اإلهيرَّ فيها. ول ي�صتطيع اأحد 

دب ال�رشيعّي ملزمة لكلِّ اجلماعات امل�صلمة، بغ�ضِّ  اأن يّدع��ي �صّحته��ا مبعزل عن الزمان واملكان. ]...[ اأن تّدعي اأّن جمموع��ة الأ

ن�صانيّة والتاريخيّة. بهذه احلالة، ل �رشورة  النظ��ر ع��ن الزمان واملكان، يعني، بب�صاطة، اأن تعزَو القدا�صة اإىل عمليّة اإنتاج الفكر الإ

ت�صتدع��ي تاأ�صي�ض دول��ة ثيوقراطيّة تُدعى »اإ�صاميّة«. كما اأّن طلب��اً كهذا مبثابة نداٍء اأيديولوجيٍّ لتاأ�صي���ض �صلطة دينيّة- �صيا�صيّة 

خاقّي للقراآن )ال�صفحات  ّدي اإىل نظاٍم دكتاتوريٍّ �صيطايّن على ح�صاب البع��د الروحايّن والأ غ��ري قابلة للم�صاءلة؛ وه��ذا ما �صيوؤ

.)9�-9�

دب و�نته��اًء بتل��ك �ملتعلِّق��ة بال�سيا�سة،  ق��د تبدو ه��ذه �لفرت��س��ات، بدء�ً من تل��ك �ملرتبطة ب��الأ

 �ملعا�رش، 
ّ
�سالمي ز عل��ى حاجٍة ل حمي�ض عنها للفك��ر �لإ جريئ��ًة و��ستفز�زيّ��ًة للتقليدّيني، لكّنها ُتركِّ

ر�ت �لتاريخّية  ة؛ �أن ُي�سائَل �لقيم��ة �ملطلقة ل� »�ل�رشع« مبعزل ع��ن �لتطوُّ  خا�سّ
ّ
 و�ل�سيا�س��ي

ّ
�ل�رشع��ي

للح�سار�ت.  

طار، �لو��سع و�ملتو�فق عليه، ثّمة من �لنقاط �ملهّمة ما ي�ستحقُّ معاجلًة م�سهبة.  ويف �سمن هذ� �لإ

رهم �أبو زيد عاليًا، حمّمد �أحمد خل��ف �هلل )تويّف ��99(. وكخلف �هلل،  فم��ن �لكّت��اب �لذين يقدِّ

يج��ادل �أب��و زيد �سّد �لقر�ء�ت �ل�سيا�سّي��ة �أو �ملعيارّية للقر�آن، �لذي يرى فيه كتاب��ًا �إر�سادّيًا روحانّيًا 

، م�سدر �إلهاٍم للم�ستغلني يف حقول �لفنون و�لعلوم، 
ّ
�سالمي و�أخالقّيًا؛ كتابًا مّثل، يف طول �لتاريخ �لإ

ن�سان و�هلل )�ل�سفحة 75(. وحلقة و�سٍل �سخ�سّية بني �لإ

وكان خل��ف �هلل مبدعًا يف �إيجاد �أ�ساليب جديدة يف �لتحليل �لنقدّي ودر��سة �لقر�آن يف �سياقه. 

ر�ً يف جمموعة �لق�س�ض   متجذِّ
ّ
دبّية. فقد ج��اء حتليله �ل�سياقي ولك��ّن كثريين يعتقدون �أّنه �أغرق يف �لأ

 
ّ
�سلي . »هذ� ما يجع��ل �لتحليل بح�سب �ل�سياق �لأ

ّ
�لقر�آنّي��ة و�إعادة بنائها بح�سب ت�سل�سلها �لزمني

�سالمّية – ممكنًا«. من وجهة �لنظر هذه، »فاإّن  ر �لر�سالة �لإ  وتطوُّ
ّ
– �حلالة �لنف�سّية و�لعاطفّية للنبي

د عليه خلف �هلل« )�ل�سفحتان  كِّ  �لذي يوؤ
ّ
[ ينتهك �لُبعَد �ل�سياق��ي

ّ
 ]�ملو�سوعاتي

ّ
�لتحلي��ل �ملو�سوعي

 للباك�ستايّن 
ّ
55-�5(. �أخ�سى �أّن مقاربًة كهذه تنتج خ�سارًة حمتملًة للمعنى. �أّما �لتحليل �ملو�سوعي

ف�سل �لرحمن، على �سبيل �ملثال، فهو م�ساٍو يف �جلدوى، بل رمّبا كان �أكرث فائدة.

ي��ن و�عترب �أّنها �أخفقت يف  فق��د عمد ف�سل �لرحمن �إىل نقد �ملقارب��ة »�لذريّة« لعدٍد من �ملف�رشِّ

يديولوجية الو�صطيّة« �ل�سادر عام ��99. مام ال�صافعَي وتاأ�صي�ض الأ يتقّدم �أبو زيد بنقٍد قا�ٍض للغاية �سدَّ �ل�سافعَي يف كتابه »الإ  )�(
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يات خمتلفة  ( على �لتعاطي مع مف��رد�ٍت معّينة لآ
ّ
فه��م �لوحدة �لتحتّية للقر�آن يف �إ�رش�ره��ا )�لعملي

مبع��زل عن غريها. ودفعت �حلاجة لدر��سة �لقر�آن كوحدة، كبنية، بف�سل �لرحمن �إىل بلورة �أ�سلوٍب 

ّول م��ن حقيقة �لق��ر�آن �لتاريخّية، من �ملب��ادئ �لكلّية �ملقبول��ة، من وجهة  ذي وجه��ني: ُي�ست��قُّ �لأ

ن�سانّية؛ و�لثاين يت�سّكل م��ن تطبيق مبادئ متتالية على �مل�ستوى  خالقّية و�لالهوتّية، من �لإ �لنظ��ر �لأ

 ،
ّ
�لعملي

اإّن عمليّة التاأويل التي نقرتحها هنا تت�صّكل من حركة مزدوجة، من الظرف احلايّل اإىل زمن القراآن، ومن ثَمرَّ اإىل احلا�رش جمّدداً. 

خاقّي-الجتماعّي للجزيرة العربيّة اأيّام النبّي. ]...[ فالقراآن  لهّي، من خال عقل النبّي، على الظرف الأ فالقراآن هو اجلواب الإ

�صاميّة َظَهرا يف �صوء التاريخ وعلى خلفيّة اجتماعيّة-تاريخيّة. فهو جواٌب على هذا الظرف. ]...[ تتاألُف  وتكوي��ن اجلماعة الإ

وىل تبداأ من فهم معنى القراآن ككّل كما وفهمه من  وىل من احلركة الأ اأوىل احلركت��ني املذكورت��ني اأعاه من خطوتني ... الطوة الأ

يٍَغ ذات اأغرا�ض  جوبة املحّددة واإعانها َك�صِ جوبة لظروٍف حمّددة. الطوة الثانية هي التعميم من هذه الأ لِّف الأ خال املباين التي توؤ

وىل تبداأ  اأخاقيّة- اجتماعيّة عاّمة ميكن »تقطريها« من ن�صو�ض معيّنة يف �صوء اللفيّة املُعلنة عادًة. ]...[ ويف حني اأّن احلركة الأ

ية العاّمة  م��ن خ�صو�صيّ��ات القراآن اإىل انتزاِع ومنهجِة املبادئ العاّمة والقيم والغايات البعيدة امل��دى، فاإّن الثانية تبداأ من هذه الروؤ

ن؛ اأي اأّن العاّم يتج�ّصد يف ال�صي��اق التاريخّي-الجتماعّي احلايّل  ي��ة املحّددة التي يُ�صار اإىل �صياغته��ا وحتقيقها الآ لت�ص��ل اإىل الروؤ

وامللمو�ض)�(.

ي�سمن ف�سل �لرحمن حتلياًل �سياقّيًا- مو�سوعّيًا دونا تخلٍّ عن �لتطبيق praxis، يف حني �أّن خطاب 

ّول ياأتي �سيا�سّيًا، مّتجهًا �سوب حتويل �ملجتمع،  خل��ف �هلل ياأتي �أدبّيًا فح�سب. بالتايل، فموق��ف �لأ

خر فكرّيًا فقط. يف حني ياأتي �لآ

ره �أب��و زيد عاليًا ولكّنه ينطوي على نف�ض عيوب  ٌر �آخر يقدِّ ث��ّم هناك حمّمد �أركون – وهو مفكِّ

 »unthought ر في��ه�� ��ر في��ه thinkable«، »�لالُمفكَّ خل��ف �هلل، يف ر�أي��ي. �إّن نظرّيت��ه يف »�ملفكَّ

 لهي نظريّة ر�ئعة وقادرة على ر�سد 
ّ
�سالمي  يف �لفكر �لإ

)�(
»unthinkable و»�مل�ستحي��ل �لتفكري فيه

، من مثل �سعوب��ة �لتعاطي مع مفاهيَم كالعلمانّية، 
ّ
 �لكال�سيكي

ّ
�سالمي خط��اء �ملالزمة للتفكري �لإ �لأ

�لتاريخانّي��ة و�مل�س��او�ة �جلن�سّية. ومع هذ�، فهي تظلُّ مترينًا لغوّيًا مطويّ��ًا يف �سفحات �لكتب. و�أنا 

�ً يف �لعالئق   �لتقليدّي. فتغيري �لعق��ول يتطّلب تغريُّ
ّ
�سالمي ُك يف قدرتها على تغيري �لعق��ل �لإ م�س��كِّ

 Antonio Gramsci يديولوجّية يف �ملجتمع، كم��ا جادل �أنطونيو غر�م�سي �ل�سو�سي��و- �سيا�سّية و�لأ

 Fazlur Rahman, Islam and Modernity (Chicago and London: Chicago University Press, ص��ام واحلداث��ة� ف�س��ل �لرحم��ن، الإ  )�(

1982), 5-6
The Unthought in Contemporary Islamic و Muhammad Arkoun, Lecture du Coran (Paris: Maisonneuve, 1982( ،نظ��ر�  )�(

   Thought (London: al-Saqi, 2002).
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رين �أن يعرفو� متطلِّبات �جلماهري ويقودوهم مبقت�سى هذه �ملعرفة، ول ينبغي  . على �ملفكِّ
)�(

ذ�ت مّرة

فكارهم، بل �أن يختلطو� ويتعّلمو� من �جلماهري �لفقرية  بر�ج �لعاجّية« لأ للفال�سفة �أن يعي�سو� يف »�لأ

رون ]يجب �أن يكونو�[ �سه��د�ء �أحياء على �جلماهري. �إّل  يف �إفريقي��ا و�آ�سيا و�أم��ريكا �لالتينّية. �ملفكِّ

«، ناظر�ً �إىل ]وُمدينًا[ كلَّ �لتيار�ت 
ّ
 �ملعا�رش يف »�لعملي

ّ
�سالمي �أّن �أركون ُيعادي �نخ��ر�ط �لفكر �لإ

.
)�(

»du combat د�مّية �سالمّية �ملعا�رش على �أّنها »�سِ �لإ

يديولوجيا، وهي نقطة ح�سا�ّسة عند غر�م�سي. ولعّل �أهّم  ومن �مل�سائل �ملهّمة، كذلك، فعالّية �لأ

طار، »لقد بنى  يديولوجيا هو عبد �لكرمي �رشو�ض. يقول �أبو زيد يف هذ� �لإ ٍر تعاطى مع م�ساألة �لأ مفكِّ

�رشو���ض موقفه على مفهوم �لن�سبّية �لثقافّية« )�ل�سفحة �7(. لكّن �لن�سبّية �لثقافّية قد تكون مفهومًا 

 �أّن كاّلً منها 
ّ
ديّة �لتاأويالت تعني بهام و�لغمو�ض �إىل درجِة طم�ض �أّي هويّ��ة ثقافّية. فتعدُّ غاي��ًة يف �لإ

حتتف��ظ مبعناه��ا �خلا�ّض )وهذ� ما ي�سدق عل��ى �أفر�ٍد معّينني – �أو ح�س��ار�ٍت بعينها – مبا هم ذو�ٌت 

متحاورة ومتفاعلة، ولكن �أي�سًا حمتفظة بهوّيتها �ملحّددة، كما ي�سري �إىل ذلك ح�سن حنفي يف نظريّته 

ديّة  مر، �إّن علينا تفادَي �خللط ب��ني �لن�سبّية �لثقافّية �لعدمّية وبني تعدُّ (. يف و�قع �لأ
)�(

يف �ل�ستغ��ر�ب

�لتاأويالت �مل�سموح بها هرمنوطيقّيًا. �لن�سبّية �لثقافّية تعني �أن ل تاأويل ي�سّح. �أّما �لهرمنوطيقا �لبّناءة 

 
ّ
. بالفعل، هذ� هو �ملدى �حلقيقي

)�(
فتعن��ي �أّن كلَّ �لتاأويالت ت�سرتك يف جانب من جو�نب �حلقيق��ة

.
)5(

ملقولة �بن ر�سد يف »ف�سل �ملقال« باأّن »�حلّق ل ي�ساّد �حلّق«

، على �س��وء جدلّيات �لن�سبّية �لثقافّية م��ع �لهرمنوطيقا �لبّناءة، ما يقول��ه �أبو زيد من �أّن  وي�س��حُّ

�سويّل فهو ن�ّض �أ�س��ويّل، وللن�سوّي فهو ن�ضٌّ ن�سوّي...   يعك�ض �ل�سيوعّية، ولالأ
ّ
»�لق��ر�آن لل�سيوعي

 �أو بريء“« )�ل�سفحة �9(. �أّما �أنا 
ّ
�إل��خ« )�ل�سفحة �9(. لكّنه يقرُّ باأّنه لي�ض من تاأوي��ٍل ”مو�سوعي

دّية خطاأً �أو خطر�ً ذ�تّيًا. بل تكم��ن �مل�سكلة يف كيفّية تعاي�ض هذه �لتاأويالت  ف��ال �أرى يف هذه �لتعدُّ

�ملختلفة. هنا ُت�ساهم مقاربة �أبي زيد �جلديدة للقر�آن ك� »خطاب« يف حلِّ بع�ض �لعقد،

ماً[ البُْعَد التاريخ��ّي والنقدّي من خال اإعادة قراءة نقديّة  �ص��ل، �رشعت يف تاأيي��د فكرة النظر اإىل القراآن كن�ضٍّ ]مقدِّ يف الأ

لعل��وم القراآن التقليديّة، خات��اً باأّن القراآن هو نتاٌج ثقايّف، مبعنى اأّن الثقافة واملفاهيم املاقب��ل اإ�صاميّة تعاد �صياغتها عن طريق بناء 

ن�صايّن ... وركّزت على البعد  لهّي الإ لغ��وّي حم��ّدد. ]...[ ويف عام �000 ]...[ عر�صت مفهوم القراآن كم�صاحٍة للتوا�ص��ل الإ

العم��ودّي للوح��ي، اأي على العمليّة التوا�صليّ��ة بني اهلل والر�صول والتي اأنتجت القراآن. وقد اأنت��ج هذا التوا�صل العمودّي الذي 

Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere, critical edition by Valentino Gerrantana (Torino: Einaudi, 1975( ،نظر�  )�(

Muhammad Arkoun, La pensée arabe (Paris : Presses Universitaires de France, 1991(.  )�(

مة يف علم ال�صتغراب )�لقاهرة: �لد�ر �لفّنّية، ��99(. ح�سن حنفي، مقدِّ  )�(

Gianni Vattimo, Oltre l’interpretazione (Roma-Bari: Laterza, 2002(،نظر�  )�(

Massimo Campanini, “Averroes” Hermeneutics of the Qur’an,” forthcoming in the Proceedings of the ،نظ��ر�  )5(

 international conference Averroès et les Averroismes, edited by Jean Baptiste Brenet (Paris: Vrin, 2007).
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ا�صتم��ّر طيلة ع�رشين عاماً عدداً م��ن الطابات. ]...[ ويف العام ��00، اأخذُت اأطروحتي خطوًة واحدًة اأبعد، منتقًا من البعد 

فقّي يتخّطى القوننة canonization، اأو ما يعتبه بع�ض الباحثني ن�رشَ النبيِّ لر�صالة  فقّي. وما اأعنيه بالأ العمودّي للقراآن اإىل ذاك الأ

الق��راآن بع��د تلّقيه اإيّاها. ما اأرمي اإليه هو البعد املُن��دكرُّ يف بنية القراآن والذي جتّلى يف عمليّة التوا�صل الفعلّي. ل ميكن اإدراك البعد 

يته ك� »خطاب« )ال�صفحتان 98-97(. يته ك� »ن�ّض« اإىل روؤ يتنا الهيكليّة املفاهيميّة للقراآن من روؤ فقّي اإّل اإذا حتّولت روؤ الأ

�إّن �لقر�آن كخطاب، �أو كنظام تخاطب، ي�سري �إىل �أّن هناك و�سائل هرمنوطيقّية �سّتى للو�سول �إىل نف�ض 

ديّة �لتاأوي��الت، ولكّنه، دون ريب، ي�ستفيد  لنا �لقول بتعدُّ بذرة �حلقيق��ة. كنظام تخاطب، هو يخوِّ

 �سبيهًا، نوعًا ما، بالبعد 
ّ
فقي م��ن مقاربة مو�سوعّية كتلك �لتي عند ف�سل �لرحمن. يب��دو يل �لبعد �لأ

.
)�(

ّ
�ملو�سوعي

. هناك ر�أيت 
)�(

 �ملعا�رش«
ّ
�سالمي �أّم��ا نظرّية �رشو�ض، فقد ناق�ستها باإ�سه��اب يف كتابي »�لفكر �لإ

قّل يف كتابه �لبارز »�لعقل، �حلّريّة  قناع وموبوٌء بالتوليفّي��ة syncretism، على �لأ �أّن منهج��ه قليل �لإ

خرى يف متناويل(. على �سبيل �ملثال، �أنا ل   )مل تكن �أعمال��ه �لفار�سّية �لأ
)�(

�سالم و�لدميقر�طّي��ة يف �لإ

�أرى �أّن��ه ميكن �إيجاد �أر�سّية م�سرتكة بني �ل�سوفّية وفل�سفة �لعلم. كما �أرى �إب�ستمولوجياه ]�رشو�ض[ 

معّلق��ًة يف مكاٍن ما ب��ني �لذ�تّية و�ملو�سوعّي��ة. ول �أرى د�عّيا جلد�له بخ�سو���ض �ل�سلة �ملبا�رشة بني 

، �أتت �لثورة �لعلمّية على  �لفال�سف��ة و�لعلماء �ليونانّيني وبني �لعلماء و�لعلمانّيني �ملعا�رشين )على كلٍّ

ر�سطوّي��ة[ هي �لعلم ملا يْق��ُرب من ع�رشة قرون(. �أ�س��ف �إليه �سّد- ر�سطوّي��ة بعدم��ا كانت ]�لأ �لأ

�سالم و�ملارك�سّي��ة مل يكونو� لينتجو� تاريخ��ًا مغاير�ً لو ن�ساأو�  تاريخّيت��ه حني يعل��ن �أّن �مل�سيحّية و�لإ

م �أّن �رشو�ض، يف  ل يف ماهّياته��م. �إّنه ملثرٌي للتهكُّ ّنهم غري قابلني للتحوُّ يف ظ��روف و���رشوط خمتلفة لأ

�سالم، وهو تاأويل يرف�سه معظ��م �لد�ر�سني، �إ�سالمّيني وغري  « لالإ قول��ه هذ�، يتقّدم بتاأويٍل »ماه��ويٍّ

�أ�سالمّي��ني. كم��ا ل يبدو �أّن ثّم��ة حماّلً للتاريخ يف فكره: »�إّن��ه يجادل باأّن قيم��ًا كاحلّرّية، و�لعد�لة، 

ديان بل �نتمت �إىل منظومات خارجة  و�حلقوق، و�ل�سدق، و�حرت�م �لغري و�أ�رش�بها، مل تن�ساأ د�خل �لأ

عن �أ�سا�ض )ماهّية( �لعقائد �لدينّية. تكون هذه �لقيم، �أو، بتعبرٍي �أدّق، �لتف�سري�ت �لتي حُتبى بها، نتاَج 

.  بطبيعة �حلال، يحقُّ 
)�(

ديان هذه �لقيم وتدجمه��ا يف منظوماتها �لَعَقِديّة« . ثّم تتبّنى �لأ
ّ
عق��ٍل جمعي

�سالم ل يقت�رش على هرمنوطيقا �أفقّية بل �أي�سًا على م�ساو�ة �جتماعية �أفقّية. بتعبري ح�سن حنفي: »�لتوحيد هو عملّية  من �ملفيد �أن نتذّكر �أّن �لإ  )�(

توحي��د يف م�ستقب��ل فعٍل �كتمل يف �ملا�سي. �إّنه يعني حرّي��ة �لوجد�ن، رف�ض �خلوف، ونهاية �لنفاق و�لتعار���ض. "�هلل �أكرب" �إّنا تعني حتطيم 

ل �لوحي  ن�سانّية �أن حتوِّ مم مت�ساوون قبالة �ملبد�إ �لو�حد. ل مزي��د من جمتمعاٍت طبقّية �أو عن�رشّية. وظيف��ة �لإ �ل�ستب��د�د. ف��كلُّ �لب���رش وكلُّ �لأ

مام و�خللف، ل �لفوق و�لتحت. و�لنا�ض �لثورّيون يعي�سون يف بعٍد �أفقيٍّ ل عمودّي«.  – كلمة �هلل – يف �لبنية �ملثلى للعامَل. فُبعد� �حلياة هما �لأ
               Peuples  Méditerranées, n. 21, October-De يف ،»Des Ideologies Modernistes à l"Islam Revolutionnaires« ،ح�س��ن حنفي

cember 1982, 3-13; here 12.  
Massimo Campanini, Il pensiero islamico contemporaneo (Bologna : Il Mulino, 2005), 103-112.  )�(

 Abdolkarim Soroush, Reason, Freedom and Democracy in Islam (Oxford and New York: Oxford University Press,  )�(

.(2000
 Ali Paya, “Recent Developments in Shi’i Thought,” in Islamic Democratic Discourse. Theory, Debates and Philosophical  )�(



ماسيمو كامبانيني

101 المحّجـة:  العدد 19  |  صيف - خريف 2009

حدهم �أن يعترب �رشو�ض »م�سلحًا«  يٍّ كان �أن يكون ل�أدرّيًا agnostic، لكّنني ل �أري كيف ميكن لأ لأ

يديولوجي��ا. فهي لي�ست بال�رشورة »وعي��ًا مقلوبًا«، بل  دينّي��ًا. ثّم��ة لديه �سوء فه��ٍم عميق مل�ساألة �لأ

.propositional attitude ميكنها �أن مُتثِّل، بتعبري �أنطونيو غر�م�سي، جمّدد�ً، موقفًا ق�سوّيًا

ولعّلي �أجد �أّن هرمنوطيقّيات جمتهد �سب�سرتي �أكرث �إثارًة لالهتمام من �رشو�ض لكونه �أكرث ت�سلُّعًا 

يف �لفل�سف��ة و�لهرمنوطيقا بدء�ً بديلثي Dilthey و�نتهاًء بغاد�مر Gadamer )�ل�سفحة �� و�ملقاطع 

ِل، �عتباُر �أّن »كلَّ م�ساكل �حلد�ثة �ستحلُّ باإدخال بع�ض �أدو�ت  �لتي تلي(. ولرمّبا كان �إفر�طًا يف �لتفاوؤ

ّن »�لن�ضَّ  ديّة �لتاأويالت لأ حو�ل، يبيح تعدُّ �لهرمنوطيقا ومبادئها �إىل �لتف�سري �لقر�آيّن«، لكّنه، باأّي �لأ

جوبة �لتي يريد.  �سئلة �لتي ُعِر�ست علي��ه يف حني �أّن �جلميع يجد يف �لقر�آن �لأ يجي��ب فقط على �لأ

�سالم يف  �سالم«. كما �أّن �ل�سب�سرتي يفهم متامًا »ت�سيي�ض �لإ وه��ذ� ما ي�سمح بتاأويٍل دميقر�ط��يٍّ يف �لإ

�سالم يّتجه �سوب �لدنيا« بالن�سبة �إليه )�ل�سفحة ��(. �لعديد من �أجز�ء �لعامل«، وبالتايل ف� »�لإ

من �لو��سح �أّن �لظو�هرّية phenomenology و�لهرمنوطيقا هي �أدو�ت و�آلت لفهم �لقر�آن. 

دنى قابلة للت�سيي���ض، وُت�سيَّ�ض يف �لعديد من �خلطابات  بي��د �أّن حمتوي��ات �لن�ّض �سيا�سّية، �أو باحلدِّ �لأ

م بها �لتفا�سري �ملعا�رشة. وهذه لعبة خط��رية يف عامٍل غارٍق بالفو�سى كعاملنا. كما  �لدنيوّي��ة �لتي تتقدَّ

 
ّ
 حمّمد كانت �سيا�سّية، وقد �أبرز حمّمد عابد �جلابري م�ساهمتها يف بنية �لعقل �ل�سيا�سي

ّ
�أّن مهّمة �لنبي

 – كما �لدين 
ّ
�سالمي حو�ل �أن ننفي �لبع��د �لدنيوّي عن �لدين �لإ . ول ميكننا بحاٍل من �لأ

)�(

ّ
�لعرب��ي

�ليه��ودّي. و�لدنيوّية ���رشورة يف �حلقبة �ملعا�رشة؛ وحّتى �مل�سيحّي��ة و�لكاثوليكّية »تّتجهان �سوب 

�لدني��ا«، وتتدّخالن �أكرث فاأك��رث يف �ل�سيا�سة يف �لوليات �ملّتحدة و�أوروبا. ل تعدو �لعلمانّية �لغربّية 

 يعتمد�ن بكثافة على مفاهيم 
ّ
 �لغربي

ّ
كوَنها �أ�سطورة، �إِذ �للغة �ل�سيا�سّية �لغربّية وحّتى �لتطبيق �ل�سيا�سي

ّخر�ً عل��ى ت�سيي�ض �مل�سيحّية  . وقد حّث �لباب��ا بنديكتو�ض �ل�ساد�ض ع�رش موؤ
)�(

و�فرت��س��اٍت لهوتّية

.
)�(

ّ
وروبي �سالم و�لتنوير �لأ ب�سكل عاّم و�لكاثوليكّية ب�سكٍل خا�ّض يف معر�ض �إد�نته لكّل من �لإ

وم��ن �مل�سائل �ملهّم��ة، �لدميقر�طّية. ولكن ما �ل��ذي تعنيه �لدميقر�طّية؟ ع��ّرف �لباحثون �أنو�عًا 

 
)5(

، »�لدميقر�طّي��ة �سبه-�لتوتاليتارّية«
)�(

م��ن �لدميقر�طّي��ات من قبي��ل »�لدميقر�طّي��ة �لتوتاليتاريّ��ة«

Perspectives, ed. M. Muqtader Khan (Lanham: Lexington Books, 2006), 131-132
حمّمد عابد �جلابري، العقل ال�صيا�صّي العربّي )بريوت: مركز در��سات �لوحدة �لعربّية، ��99(.  )�(

Carl Schmitt, The Concept of the Political (Chicago and London: Chicago University Press, 1996(.  )�(

ر�جع خطاب �لبابا �ملثري للجدل �لذي �ألقاه يف جامعة ريغن�سبورغ يف �� �أيلول ��00.  )�(

J. L. Talmon, The Origin of Totalitarian Democracy (New York: Praeger, 1960(.  )�(

 Marina Ottaway, Democracy Challenger the Rise of Semi-authoritarianism (Washington: Carnegie Endowment  )5(

                                                                                                                                                                     Foundation, 2003).  
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، وغريها. يب��دو يل �أّن �أبا زيد يتحّدث ع��ن »دميقر�طّية ليرب�لّية«. 
)�(

و»�لدميقر�طّي��ة غري �لليرب�لّي��ة«

ن�سانّية تتحّقق، �أف�سَل ما تتحّقق،  ومن وجهة نظر �لدميقر�طّية �لليرب�لّية، يعتقد �رشو�ض �أّن �حلقوق �لإ

 )�ل�سفحة �7(. ل�سوء �حلظ، ف��اإّن �أبا زيد يقرُّ باآثام �أم��ريكا يف �إير�ن )�ل�سفحة 
ّ
يف نظ��اٍم دميقر�ط��ي

مريكّيون �سيا�سيًة خمتلفًة مع  ��: »... مل تكن �لثورة، وبالتايل �لدولة �لثيوقر�طّية، لتتحّقق لو �ّتبع �لأ

مريكّيون �سّد�م ح�سني يف حربه  و�سط ب�سكل عاّم )�ل�سفحة ��: »دعم �لأ �إير�ن«( وم��ع �ل�رشق �لأ

ير�يّن؛ �أ�سقطو� طائ��رة رّكاٍب �إير�نّية وكافاأو�  ة لقلب �لنظام �لإ عل��ى �إير�ن؛ �أعلنو� ع��ن مو�زنة خا�سّ

�لرج��ل �لذي ق��ام بذلك؛ و�أخري�ً فهم دعمو� �لطالب��ان يف �أفغان�ستان«(؛ كما وي��رى �أّن ��ستمر�ريّة 

�سالمّيني �لر�ديكالّيني« )�ل�سفحة �5(. �إ�رش�ئيل كدولة دينّية تعطي �ل�رشعّية خلطاب �لإ

ن�سان، حّريّة  �أن��ا �أو�فق متامًا على �عتبار �أبي زيد �أّن »�لنقا�ض �لد�ئر حول �لدميقر�طّية، حقوق �لإ

دِّ �إىل �إعادة �لنظر يف �لتقليد ومعنى  [ مل يوؤ
ّ
�سالمي �لعتق��اد، �لدولة �لعلمانّية و�لفرد�نّية ]يف �لع��امل �لإ

�لق��ر�آن فح�سب؛ لق��د �أّدى �إىل �أن�سنة �لقر�آن عرب �سياغة لهوٍت لي��رب�يّل، وتاأ�سي�ِض منهٍج جديٍد يف 

ق  �لتاأوي��ل. ُي�سّم��ى هذه �ملنهج يف �لغ��رب بالهرمنوطيقا« )�ل�سفحت��ان �7-79(. هنا ل بّد لتحقُّ

ي. وقد  �سافة �إىل هرمنوطيقا ثاقبة وتف�سرٍي ن�سّ  hegemonical، بالإ
ّ
�لدميقر�طّي��ة من م�رشوٍع هيمني

. �لهيمنة تعني �أْن تبني 
)�(

ل مفهوم �لهيمنة نوذج��ًا �إر�ساديًّا �سيا�سّيًا يف عمل �أنطونيو غر�م�س��ي �س��كَّ

�سا�ض �ل�سعبوّي �ل�سخم. يف �لقرن  رين و�جلماهري، بني �لطليعة �لفكريّة و�لأ »كتلًة« جديدة بني �ملفكِّ

وربّية يف بناء »كتلٍة« كهذه؛ �أّما �ل�سيوعّية فاأخفقت يف فعل ذلك  �لتا�سع ع�رش، جنحت �لربجو�زّية �لأ

. وبخالف �أبي زيد، 
)�(

 �أن يتجاوز �لقر�آن
ّ
�سالم، ل ميكن للم�رشوع �لهيمني يف �لقرن �لع�رشين. يف �لإ

�أرى �أّن حمم��ود طه وعب��د �هلل �لنعيم �ساهما بحزم يف هذ� �ملنظور مب���رشوع �أ�سلمة �ملفاهيم �لعلمانّية 

ن�سان  )�ل�سفحت��ان �7-��(، عار�س��ني ملقارب��ة �أ�سيلٍة وو�قعّي��ٍة للعلمانّية و�لقانون وحق��وق �لإ

، رغم 
)�(

�سالم )�ل�سفح��ة ��(. وهكذ�، فاإّن �لدميقر�طّية حتتاج �إىل تعريٍف خمتلف من وجهة نظر �لإ

.
)5(

ّ
دين من وجود دميقر�طّية بنحٍو �إ�سالمي كوننا غري متاأكِّ

�سالمّية   للقر�ء�ت �لقر�آنّية عند ما ُي�سّمى باحلركات �لإ
ّ
ختامًا، فاإّن �أبا زيد ي�سري �إىل �لطابع �ل�سيا�سي

Fouad Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad (New York: Norton, 2003(.  )�(

Luciano Gruppi, Il concetto di egemonia in Gramsci (Roma: Editori Riuniti, 1972); Le parole di Gramsci, ed. Ste ،نظر�  )�(

                                                                                                                  fano Frosini and Guido Liguori (Roma: Carocci, 2004).
 Contemporary Arab Thought. Studies in post-1967 Arab ،

ّ
ر �لفكر �لعربي د �إبر�هيم �أبو ربيع على �أهّمّية �أنطونيو غر�م�سي يف تطوُّ كِّ ُيوؤ  )�(

�سالمّية  Intellectual History (London and Sterling: Pluto Press, 2004 �أّم��ا �أن��ا فق��د �ساهم��ت يف هذ� �ملو�سوع بورق��ة، "�لدولة �لإ
مت��ر Credance, connaissance et norms )جامعة تون�ض، �-� �آذ�ر   يف موؤ

ً
: حتليل معا�رش  ملنظور غر�م�س��ي"، نوق�ست �أّول 

ّ
يف مدين��ة �لنب��ي

Gramsci e le culture del mondo (Fondazione Gramsci, Roma 27-28 April 2007(.متر �007(؛ وثانيًا يف موؤ

John Esposito and John Voll, Islam and Democracy (New York: Oxford University Press, 1996(. ،نظر�  )�(

Islam ،نظ��ر كتاب��ه� .UCLA رين �إث��ارًة لالهتمام �ليوم هو خالد �أبو �لف�سل، �أ�ستاٌذ يف جامع��ة كاليفورنيا-لو���ض �أجنل���ض لع��لَّ �أكرث �ملفكِّ  )5(

                                                                         and the Challenge of Democracy  (Princeton: Princeton University Press, 2004).
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«، بنحٍو و�ٍف، وهو �ملعار�ض ب�سّدة لكلِّ �حلركات �لتقليديّة من 
ّ
�سالم �ل�سيا�سي �سولّية«، �أي �لإ »�لأ

خو�ن �مل�سلمني. وي��رى �إىل �حلركة �ل�سلفّية �لتي �أ�ّس�ض له��ا ر�سيد ر�سا كانحطاٍط  �لوهابّي��ني �إىل �لإ

فغايّن وعبده؛ بل يرى بونًا �سا�سع��ًا بني �إ�سالحّية عبده و�إ�سالح ر�سا.  �سالحّية عند �لأ للحرك��ة �لإ

بالتايل، فاإّن نقد �أبي زيد لطارق رم�سان ل بّد له �أن ياأتي غايًة يف �لق�سوة )�ل�سفحة �9(، رغم قول 

��ر �أّن جمموع �ل�رشيعة هو بناٌء �إن�س��ايّن وتتطّور بع�ض جو�نبه  رم�س��ان باأّن��ه »... من �ل�رشورّي �لتذكُّ

ن�سانّية، وكم��ا تك�ّسفت بع�ض جو�نب �لق��ر�آن و�ل�سّنة مع �لزمن.  فكار �لإ بال�سب��ط كما تتط��ّور �لأ

ّمة، على ر�أ�ض كلِّ  ه��ذ� هو بالتحديد معنى �حلديث �لنبوّي ب��اأّن ”�هلل تبارك وتعاىل يبعث �إىل هذه �لأ

خ��و�ن �مل�سلمني ب�«حركة رجعّية«  . و�سخ�سّيًا ل �أو�فق و�سم �لإ
)�(

د له��ا دينها“« مئ��ة �سنة، من يجدِّ

)�ل�سفح��ة ��(، فقد كان��ت م�ساهماتهم �لجتماعّية و�لعملّية و�لتعليمّي��ة، بادئ ذي بدء، و�سائَل 

.
)�(

مهّمة للتعاطي مع �حتياجات �لنا�ض

وجه، تظهر في��ه نب�ساٌت �إ�سالحّية ومعان��د�ت �نفعالّية.  دة �لأ �س��الم �ليوم هو حقيقة متع��دِّ �لإ

كرث تاأثري�ً وت�سيي��د�ً و�لتي يقوم عليها  ن��اط �لأ ُي�ساعدن��ا كتاب �أبي زي��د على فهم كليهما و�رشح �لأ

خذ به يف  م��ل بنه�سة �إ�سالمّي��ة جديدة. �لهرمنوطيقا �لقر�آنّية �أ�سا�سّية، ولكّنه��ا لي�ست م�رشوعًا يوؤ �لأ

�لف��ر�غ؛ �إّنها م�سحونة بت�سمين��ات �سيا�سّية. وبال ريب، فاإّن فهم وتطوير هذه �لت�سمينات �ل�سيا�سّية 

�سالمّيني. يكون م�ساعد�ً مل�ستقبل �لفكر و�لتطبيق �لإ

Tariq Ramadan, “Ijtihad and Maslahah: The Foundation o f Governance,” in Islamic Democratic Discourse, ed. Muqte-  )�(

dar Khan, cit, 4
Brynjar Lia, The Muslim Brothers in Egypt. The Rise of an Islamic Mass Movement (Reading: Ithaca, 1998(. ،نظر�  )�(
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الخطاب اإلسالمّي: بين الرؤية والمشروع��1

مني ابتعاداً عن تيّاٍر جتديديٍّ عري�ٍض يجد النه�صة العربيّة يف اإحال  ل ي��رى الكاتب يف طرح العّامة الأ

ولويّة للمبحث العقلّي  الدميقراطيّ��ة وتطوير البنى املعرفيّة، وذلك من خال تاأ�صيل احلّريّ��ة واإعطاء الأ

بعاد ال�صيا�صيّة والثقافيّة )دون  على ما �صواه. ويت�صاءل الكاتب اإْن كانت هذه املقاربة، مبا هي تكثيٌف لاأ

حياء الدينّي و�صوًل اإىل  ال�صياديّ��ة( واختزال الدين اإليها، قادرة على تخّطي الحتجاج ال�صيا�ص��ّي والإ

م ببامج تغيرييّة يف مواجهة التحّديات التنمويّة والجتماعيّة.   التقدرُّ

مني ل �أحبُّ �أن �أ�ساجله، وبع���ضُ �لنا�ض يحوُل �لودُّ دوَن م�ساجلتهم  �لعاّلم��ة �ل�سّيد حمّمد ح�سن �لأ

حّتى لو �ختلفت معهم. وم�ساحة �لختالف، و�إن وجدت، فاإّنها ل ُتعا�ض، ول قابلّية لها �أْن تكون 

��ٌل، و�أعمق �لو�سل و�أبهاه ما ق��ام على �لغرييّة، يف قبال �لت�ساب��ه �لذي يجعل من  بْين��ًا، ب��ل هي و�سْ

�لو�سل فعاًل بارد�ً ل مناقب فيه ول فعل.

وه��ذ� �لرجل ت�س��ّدين مهابته، ويطربني �سع��ره، وي�ستوقفني �جلمال يف خباي��ا كلماته، و�أجد، 

��ٍل يف �أحو�ل �لعلم��اء وما يقت�سيه زمننا هذ�، �أّنه ل يكفي للع��امِل علُمُه، بل ل بدَّ له  مُّ
بال�ستن��اد �إىل تاأ

م��ن �أن يك��ون �إّما رجل مقاومة ون�سال، �أو رجَل حّرّيِة وح��و�ر. ول �أجازف يف �لقول �إذ� قلت �إّن 

�لعاّلمة من رموز �لنموذج �لثاين.

وىل يك�سف �لن�سُق ع��ن نف�سه، �ذ ل مو�ربة فيه ول �ختباء،  م��ع هذ� �لكتاب، ومنذ �ل�سطور �لأ

وه��و ن�سٌق �أعرفه و�أفهمه، بل �أعي�ض �لكثرَي م��ن همومه، وهو ير�سم م�ساره من �لكفر �إىل �لتمذهب 

�إىل �لتاأ�سلم فالتاأن�سن، ليبني له م�ستقّر�ً عند مبلغه ذ�ك، و�لتاأ�سلم هنا ل ينفي �لتمذهب ومثله �لتاأن�سن 

ن���ضُّ حما�رشة �ألقاها، يف معهد �ملع��ارف �حلكمّية، د. علي فّيا�ض مدير �ملركز �ل�ست�ساري للدر��س��ات و�لتوثيق، وهي مناق�سة لكتاب �ل�سّيد   )�(

حالت  �صامّي: مراجعات يف التعّدديّة والنه�صة والتنوير )بريوت: د�ر �لهادي ��00([. مالحظة: كلُّ �لإ مني ]الجتماع العربّي الإ حمّمد ح�سن �لأ

�لو�ردة يف �سلب �لن�ّض، فهي للكتاب �ملذكور.

علي فّياض
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ل يلغي ما قبله، �إّنه َتَرقٍّ ولي�ض �إلغاًء و�إمعانًا ولي�ض جتاوز�ً، كالطبقات �لتي ُتبنى على بع�سها فال يقوم 

ما هو فوق �إّل على ما هو حتت.

ُكه �لكامن، ومبع��ُث قلقه �لذي ل يخبو، فهو يف تر�تبه  و�لن�س��ق هذ� ماأخوٌذ باحلد�ثة، فهي حمرِّ

�سالم حد�ثوّيًا وع�رشيًّا  م فهمًا لالإ �ل د�ئم: كيف نقدِّ وبة عن �سوؤ جابة �لدوؤ ع جمالته، يف حملِّ �لإ وتنوُّ

قادر�ً على �لتكيي��ف و��ستيعاب �لتعقيد�ت �ملعا�رشة �حل�ساريّة و�لجتماعّية و�ل�سيا�سّية وغريها؟ �أي 

د و�لنمّو و�لنهو�ض؟.  م �إ�سالمًا قادر�ً على �حلياة و�أّمًة قادرة على �لتجدُّ مبعنى �آخر كيف نقدِّ

يف هذ� �ل�سياق، �أورد هذ� �ملزيج من �ملالحظات و�لنطباعات و�لتعليقات و�ل�ستف�سار�ت:

م �إجاباته على �أ�سئلة �لتجديد و�لنه�سة من قلب  مني ُيق��دِّ �أّواًل: �إّن �لعالم��ة �ل�سّيد حمّمد ح�سن �لأ

رين �لتجديدينّي: �ملنظومة �ملفهومّية �ل�سائدة لدى �لكتَّاب و�ملفكِّ

�إّن مقول��َة �لف�سل بني �لدين من ناحية وفهم �لدين �أو �لق��ر�ءة �لدينّية من ناحية �لثابت و�لب�رشّي 

د، هي ذ�ُتها �لركيزة �ملنهجّية �لتي جندها عند  »حمّمد جمتهد �سب�سرتي« و»عبد �لكرمي  �ملتغريِّ �و �ملتعدِّ

�رشو�ض« و»ن�رش حامد �أبو زيد« وكثريين غريهم.

م��ني وحتويَله��ا �إىل قاعدٍة معياريّ��ة تاأ�سي�سّية لن�س��وء �ل�سلطة   �إّن تاأ�سي��ل �حلّريّ��ة عن��د �ل�سّيد �لأ

��ن، يت�سابه متامًا مع ما يذهب �إلي��ه �لعاّلمة �ل�سيخ  وممار�سته��ا، و�ل�ست��دلل على حدود قيدها �ملتيقَّ

ّويّل لل�سلطة. �سل �لأ حمّمد مهدي �سم�ض �لدين يف تنظريه �لفريد ملقولة �لأ

مني:  يقول �ل�سّيد �لأ

اإّن احلّريّ��ة اأ�صا���ٌض وال�صلطة قيد ولكنّها ���رشورة اجتماع، ولكي تقوم ال�صلطة دون الخاق باأ�صا���ضِ احلّريّة، ل بدرَّ من اأن 

خرية اإّل بقواعدها ولي�ض ب��اإدارة خارجٍة عنها ... وبهذا  تك��ون قي��ود ال�صلطة م�صتّقة من قواعد احلّريّة، حي��ث ل يجوز تقييد الأ

ها  التحدي��د، تغ��دو �رشعيّة ال�صلطة ثمرة لختيار الب�رش احلّر يف تعيينه��ا واإذ ذاك يغدو الختاف حّقاً م�صوناً ب�رشعيّة ال�صلطِة نف�صِ

وبنفيه تنفي ال�صلطُة �رشعيّتَها، اأي تنفي ذاتها )ال�صفحة ��(.

يف �ملقابل، يقول �لعاّلمة �سم�ض �لدين:

حٍد  ّويّل العقلّي والنقلّي يف ق�صيّة ال�صلطة على الب�رش من قبل اأّي �صخ�ض كان هو عدم امل�رشوعيّة، فا ولية لأ �صَل الأ  اإّن الأ

�صيل تعبريٌ يف الوجود  واحلياة  �صل الأ حٍد على جماعة... والوليُة الوحيدة الثابتة هي وليُة اهلل... وهذا الأ على اأحٍد ول وليَة لأ

لوهية والالقيّة واحلاكميّة، ول ميكن الروج عنه اإّل بدليٍل قاطع... ومقت�صى  والزمن عن حقيقة التوحيد الال�ض واملطلق يف الأ

ن�صان هو عدم م�رشوعيّة ال�صلطة التي تار�ض الدارة يف املجتمع ال�صيا�صّي، ول  ن�صان على الإ ّويّل  يف باِب �صلطة الإ �صل الأ هذا الأ

ثبات م�رشوعيّة نواهي واأوامر واإجراءات الدارة من دليٍل �رشعي معتب يدلرُّ على امل�رشوعيّة، ويجب القت�صار يف مدى �صعة  بدرَّ لإ
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�صُل  جراءات، فالأ وامر والنواهي والت�رشرُّفات والإ امل�رشوعيّ��ة عل��ى مقدار دللة البيّنة، وكلرُّ ما �ُصكرَّ يف �صمول الدليل له م��ن الأ

ن�صان مع نف�صه يف الكون هو احلّريّة،  �صل يف و�صعيّة الإ ن�صان ولية على نف�صه، فمن هذه الناحية، الأ فيه عدم امل�رشوعيّة ... اإّن لاإ

ن�صان ل يتقيّد باإن�صاٍن اآخر)�(. خر هو احلّريّة، وهذا يعني اأّن الإ ن�صان الآ ن�صان بالإ ّويّل يف عاقة الإ �صل الأ والأ

، تقوُم بنيته �ل�ستدللّية على �لعقل، 
ّ
مني هو ن�سق ُعَقالئي ثاني��اً: �إّن �لن�سق �ملعريّف عند �لعاّلمة �لأ

�سالمّيني   وتن��زع وجهته منزع��ًا �إن�سانّيًا ر��سخًا، وه��و يف عّدته �ملنهجّية �أقرب �إىل جي��ل �ملثّقفني �لإ

�سكالّيات.... �لتجديدّيني منه �إىل علماء �لدين يف �ملفاهيم و�للغة و�لإ

�إّن �ملنحى �لتجديدّي �حلد�ثوّي و�لبنية �لعقلّية �ل�ستدللّية ل تتجاوز �إ�سالمّية �لن�ضِّ ول �حلر�ض 

دو�ت  �ل�سديد لدى �لعاّلمة على عدم جتاوز �لثو�بت و�لكّلّيات، �إّل �أّن �لعّدة �ملنهجّية ل ت�ستند �إىل �لأ

 ل يف �ل�ستدلل ول يف ر�سم 
ّ
�سولّي��ة �ملعروفة ول �إىل �ملنطق �لتقليدّي، ول يح�رش �لن�ضُّ �لرو�ئي �لأ

وجهة �ملعاجلة، و�إن يكن �لن�ضُّ �لقر�آيّن ن�سبّيًا �أكرث ح�سور�ً.

 �أو �لفكرّي، فاإّنه �سيو�سلك �إىل �ملكان 
ّ
مني، يف م�ستو�ه �ل�سيا�سي ثالثاً: �إذ� قاربت ن�ضَّ �لعاّلمة �لأ

زمات �لت��ي يوّلدها �ملاأزق �لر�هن، وحيث يكمن  نف�س��ه، �إىل �مل�ستوى �حل�سارّي، حيث تتاأ�ّس�ض �لأ

جوهر �ملعاجلة �لتي تف�سي �إىل �لنهو�ض �ملن�سود.

د �حل�سارّي  �حلّريّة و�لتنمية و�لدميقر�طّية وتد�ول �ل�سلطة و�لعقل �لنقدّي، هي مرتكز�ت �لتجدُّ

مني... عند �لعاّلمة �لأ

وتب��دو ه��ذه �ملرتكز�ت رغم �أهّمّيته��ا �ملطلقة �أّنها تن��درج �سمن �سياق��ات تاأ�سيلّية تقوم على 

�لتز�م��ات مفاهيمّي��ة ل ميكن جتاوزه��ا، فاحلّريّة يجب �أن تقرتن بالغاية �لتي ه��ي �هلل )مفارقة تف�سري 

 
ّ
�سالمي مان��ة بو�سفها حّريّة يف �لق��ر�آن �لكرمي(، و�لدميقر�طّية ل معنى له��ا يف �لنظام �لإ �لعاّلم��ة لالأ

ّن �ل�س��ورى تق��وم مقاَمها، بينما هي ���رشورة يف �ملجتمعات غري �ملحكوم��ة باأنظمة �إ�سالمّية، يف  لأ

 �لذي هو 
ّ
�سالمي  ل تلغي �رشورة �إقامة �حلكم �لإ

ّ
لهي ح��ني �أّن ب�رشّية �ل�سلطة ورف�ض مقولة �حل��قِّ �لإ

 حُتتُِّمه �رشورُة �إقامة �أحكام �ل�رشع �لتي ل ميكن 
ٌّ

دّلة �ل�رشعّية، �إّنا هو و�جب عقلي بعد �لفر�غ من �لأ

�إقامُتها بدون و�سيلِة �ل�سلطة. 

مني فه��و �ل�سلطة �ل�ستبد�ديّة،  �أّم��ا �لعدوُّ �للدود �ملاثل دوم��ًا يف �لعملّية �لنقدّية عند �لعاّلمة �لأ

 ، �سيا�سّيًة كانت �أو معرفّية �أو �جتماعّية، و�لتي حّتى يف عزِّ علمانّيتها ت�ستنُد �إىل �أ�سا�ٍض غيبيٍّ تاريخيٍّ

�صام )بريوت: من�سور�ت جمد، ��99( �ل�سفحات ���-���، و»�حلريّات  دارة يف الإ ر�ج��ع: حمّمد مهدي �سم�ض �لدين، نظام احلك��م والإ  )�(

«، جمّلة املنهاج )بريوت: خريف ��99( �لعدد ��، �ل�سفحة �57.
ّ
�سالمي �ل�سخ�سّية يف �ملنظور �لإ
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�أو �أّنها تتمف�سل على �لدين نف�سه.

 
ّ
وه��ي تق��ف �إىل جانب »ثال��وث �لتخلُّف و�جلهل و�لفق��ر �لذي هو ح�سان ط��رو�دة �حلقيقي

لال�ستعمار و�ل�سهيونّية د�خل بنية �ملجتمع �لعربي«.

 ل بّد �أْن ُيف�سي �إىل 
ّ
يف و�ق��ع �لمر �إّن �لبحَث يف جو�نب �ملاأزق �حل�س��ارّي و�لنه�سوّي �لعربي

مني، لكن بتقديري، تفر���ض خطورة �ملو�سوع �أْن ل نكتفي بتحديد  ية �ل�سّيد �لأ م��ا �أف�ست �إليه روؤ

ية �إىل م�رشوع و�مل�رشوع يجب �أن ينطوي  مع��امل �ملاأزق وم�ستويات �ملعاجلة، بل �ملطلوب حتويل �لروؤ

ولويّ��ات وف�سل �ملدخلّيات  عن �ملخرجات )�أي �لف�سل بني  عل��ى مدخلّيات �حلّل، �ذ �إّن ترتيب �لأ

ّمة جمع��اء، �أم �حلزب، �أم  �سب��اب و�لنتائج(، ومن ث��ّم حتديد �حلامل لهذ� �مل���رشوع، )هل هو �لأ �لأ

مر منوٌط ب��ولدة قيادٍة تاريخّية عربّية جامعة، �أم غري ذلك(،  ح��ز�ب، �أم �ملجتمع �ملديّن، �أم �أّن �لأ �لأ

�سهامات �لعربّية �لتي ل تز�ل تتو�ىل منذ عقود و�لتي يّت�سم  كّل من �ساأنه �أن يخرج �ملعاجلة من ركام �لإ

معظمها بالتعميم �لذي هو بدوره �أحد معامل �ملاأزق نف�سه.

�أح�سب �أّن هناك �أربعة �جّتاهات عربّية، فيما يتعلَّق بنظرّية �لنهو�ض وهي:

ل  �. �لجّت��اه �ل�سيادّي �ل��ذي يرى �أّن �ملدخ��ل �إىل �لنهو�ض هو مقاومة �ل�ستكب��ار �لذي ُت�سكِّ

 �لكفيل 
ّ
�سا�سي ��رش�ئي��ل ركيزَة �سيا�ساته وح�سوره يف �ملنطقة، فاإّن مقاومة �إ�رش�ئي��ل  هي �مل�رشوع �لأ

باإ�سع��اف �ل�ستكبار و�إحد�ث حالِة ��ستنها�ٍض �سعبيٍّ ع��ارم، ميكن �أن تتجاوَز بتوظيفاتها �لقت�ساَر 

عل��ى �ملقاومة �إىل �إح��د�ث حر�ٍك �سعبيٍّ وتوكيِد دينامّيات تغيرٍي تاريخّية. )ول يخفى �أّن ق�سمًا كبري�ً 

�سالمّية ين��درُج يف هذ� �لجّت��اه ويف طليعتها حزب �هلل(، وقد رّت��ب هذ� �لجّتاه  م��ن �حل��ركات �لإ

 ل�سالح مهّمات �لن�سال و�ملقاومة.
ّ
َد عملّيات �لتغيري �ل�سيا�سي يته هذه، وجمَّ حتالفاته وفَق روؤ

، تكُمن يف بناه �ملعرفّية، وما مل 
ّ
�. �لجّت��اه �ملع��ريّف- �لتنموي �لذي يرى �أّن �أزمَة �لو�قع �لعرب��ي

 على نحٍو يعيد للعق��ل �عتبارُه فاإّن �ملاأزق �سري�وح مكاَنه، 
ّ
جْت��ِر عملّيات �إعادة ت�سكيل �لعقِل �لعربي

وبالت��ايل فاإّن �إعادة ت�سكيل �لقي��م �ملعرفّية وولوج ع�رش �لعلم مبا يف�س��ي �إىل تنميٍة �جتماعّية حقيقّية 

 ) ويندرج يف 
ّ
�سي�سمح باخلروج من �ملاأزق فالطريق تبد�أ مرور�ً باملجتمع و�سوًل �إىل �لنظام �ل�سيا�سي

هذ� �لجّتاه جمٌع كبرٌي من �ملثّقفني �لعرب منهم حممد عابد �جلابري(.

ّن �أزمَة و�قعنا  �. �لجّت��اه �ل�سيا�سوّي �لذي يرى �إىل �لدميقر�طية كخ�سبِة خال�ٍض مّما نرزح فيه، لأ

وىل �أزمُة �سلطة و�أزمة نظاٍم �سيا�سيٍّ �أّدت �إىل تعطيل �لفاعلّية �ل�سعبّية وتغييب �ملجتمع  هي بالدرجة �لأ

ع��ن �ل�سطالع مبهماته، فاملدخل �إىل �إطالق �لفاعلّية �ل�سعبّية و�حليويّة �ملجتمعّية، هو �لتغيري يف بنية 

لٍت جذرّية يف و�قعنا  . ويف �سياق �لتدليل على �أهّمّية �لدميقر�طّي��ة يف �إحد�ث حتوُّ
ّ
�لنظ��ام �ل�سيا�سي



علي فّيـاض
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ُه، ح�سبما ُيفهُم من �سياِق �ملعاجلِة عنَده، �ملعادلَة  مني نف�سُ �لر�ه��ن، ُوفَق ه��ذ� �لفهم، يتبّنى �لعاّلمة �لأ

�جلوهرّيَة �لتي تقول: »�إّننا نقرتب من فل�سطني كّلما �قرتبنا من �لدميقر�طّية« )�ل�سفحة ��9(.

يبق��ى �أن ن�س��ري �إىل �أّن �لدعوَة �لدميقر�طّية تق��رتن با�ستمر�ر بالتاأكيد عل��ى �أهّمّية �حلّريّة وتد�ول 

�ل�سلط��ة و�لعقالنّية و�لتنمي��ة �لجتماعّية ول يخفى �أّن هذ� �لجّتاه �سديد �ل�سيوع يف �أو�ساط �لنخب 

�سالمّيني �لتجديدّيني. و�لي�سار �جلديد و�لليرب�لّيني و�لإ

بعاد �لتغيريّية كاّفًة يف عملّية و�حدة، بحيث يرى  �. �لجّتاه �لتغيريّي �ل�سمويّل �لذي يدمج بني �لأ

�أّن ه��ذه �لعملّية يجب �أن ُتخا�ض على �مل�ستويات كاّفة يف وقت و�حد فالتغيري كلٌّ معّقٌد ومتد�خل، 

 وما هو معريّف، �إذ ل ميكن �لت�سنيف 
ّ
بحي��ث ل ميك��ن �لتمييز فعاًل بني ما هو �سيادّي وما هو �سيا�سي

ب��ني ما ه��و بنية حتتّية وما هو بنية فوقّية، �أو بني ما هو مدخ��الت وما هو خمرجات، فالكّل مطلوب 

و�لكّل يف�سي �إىل �لكّل...

و�أّم��ا يف خ�سو�ض هذ� �لجّتاه، فنحن بحاجة �إىل نقا�ض عميق وفعلي، كي نتبني ما �إذ� كان يعربِّ 

عن �أعلى درجاِت �لن�سج �لنظرّي �أو �أّنه يعربِّ عن فو�سى نظريّة عارمة.

مني؟ �ل: �إىل �أيٍّ من هذه �لجّتاهات ينتمي �لعاّلمة �لأ �ل�سوؤ

حّب��ذ� ل��و ن�سمع منه مبا�رشة، ما يقطع علين��ا جمازفة �لتاأويل و�لتف�سري و�س��وء �لفهم، لكن �أغلب 

�لظ��ّن، �أّنه حممول بتوليفٍة نظريّة من �لجّتاهني �ل�سيا�سوّي و�ملعريّف- �لتنموّي، �إذ هو نف�سه يعربِّ عن 

نف�س��ه باأّن �لعقل و�حلّرّية هما م�سدر �لقّوة يف كلِّ �جتماٍع �سيا�سيٍّ ويف مو�جهة �لتحّديات �لكربى 

�لتي د�همته منذ قرن« )�ل�سفحة ���(.

ن   �ملعا�رش مّر يف مر�حَل ثالث، وهو ي�سهد �لآ
ّ
�سالمي مني �أّن �خلطاب �لإ رابع��اً: يرى �لعاّلّمة �لأ

 �لذي ب��د�أ خطابًا ثقافّيًا �إحيائّيًا، ثّم 
ّ
�سالمي ج �ل�سيغة �لتاريخّية للخطاب �لإ »�لط��ور �لثالث يف تدرُّ

ل  خطابًا �سيا�سّيًا تنظيمّيًا، ثّم ها هو يتاأّهب للمزج بينهما يف طوره �لثالث وهو طور �لن�سج و�لتحوُّ

و�ج��رت�ح معا�رشته �ملن�س��ودة )�ل�سفحة ��( �لذي يجب �أن تقّدم فه��ي �إجابات حول �ملوقف من 

ن�سان ومبد�أ ت��د�ول �ل�سلطة وحقوق  �سمائ��ل جوهريّ��ة كاحلّريّات �لعاّم��ة و�لدميقر�طّية وحقوق �لإ

قلّيات«)�ل�سفحة �0(. �لأ

، ثاني��ًا �أودُّ �أْن �أ�سري �إىل �أّن 
ّ
�سالمي ر �خلط��اب �لإ طو�ر �لثالثة لتطوُّ و�إذ �أو�ف��ق متامًا عل��ى نظريّة �لأ

د�ت  ، تكمن يف �أّن �خلطاب هو ح�سيلة تفاعل بني حمدِّ
ّ
�سالمي ب�ستمولوجّية للخطاب �لإ نات �لإ �ملكوِّ

ّثر�ت ه��ي ما يّت�سل بالو�قع بتعقيد�ته  د�ت هي ما يكمن يف بنية �لدين نف�سه، و�ملوؤ ثِّ��ر�ت؛ �ملح��دِّ وموؤ



الخطاب اإلسالمّي بين الرؤية والمشروع
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�ملختلفة كاحلد�ثة و�لتكييف و�لتجديد وغريها، �أو حّتى �أ�سد�دها ويعربِّ بع�سها عن نف�سه ب�سورة و�عية 

د�ت يجعل منه �سلفّيًا �أو �أ�سولّيًا �أو  خر ب�سورة ل و�عية، و�أن �رتهان �خلطاب فقط للمحدِّ و�لبع�ض �لآ

ثِّر�ت فيجعل منه جتديديًّا �أو  حد�ثوّيًا  َتب و�مل�ستويات، �أّما وقوعه �حلا�سم حتت �ملوؤ تقليدّيًا باختالف �لرُّ

�و تنويرّيًا �أو ليرب�لّيًا �أو غري ذلك.

ّثر�ت، فهي عملّية معّقدة  وحيث �إّن عملّية ت�سكيِل �خلطاب هي جدلّية تفاعلّية بني �ملحّدد�ت و�ملوؤ

ثِّر ويف بع�ض �حلالت يحاّلن مكان بع�سهما �لبع�ض، وعندها ل  د مبا هو موؤ قد يختلط فيها ما هو حمدِّ

على درجات �ل�ستقر�ر يف  يعود �لدين دينّيًا �إّل بال�سم، �أو يتماهيان وهنا تتو�فر �لفر�سة �ملو�سوعّية لأ

�لفكر �ملنِتج للخطاب.

 يف ولدته 
ّ
لّي��ات �لتحليلّية، بر�أيي، هي �إطاٌر نظريٌّ ل منا�ض منه لفهم �خلطاب �لديني �إّن ه��ذه �لآ

لته وموته... و�سعوده وحتوُّ

ل حتّديًّا حقيقّيًا   �ملعا�رش، ي�س��كِّ
ّ
�سالمي م��ن ناحية �أخ��رى �أرى �أّن �لطوَر �لثالَث من �خلط��اب �لإ

مني،  وعميق��ًا، وهو �لطور �لذي يقوم على رب��ط نظريّة �لتغيري بالبعد �حل�سارّي، وبح�سب �لعاّلمة �لأ

.
ّ
 –�لتنظيمي

ّ
 بالبعد �ل�سيا�سي

ّ
حيائي على ربط �لُبعد �لثقايّف و�لإ

 �لذي 
ّ
 تفر���ض �أن يكون �لطور �لثالث هو �لجّت��اه �مل�ستقبلي

ّ
ر �لتاريخي وحي��ث �إّن نظريّ��ة �لتطوُّ

 ،
ّ
ر �لتلقائي ل منا���ض من��ه، علينا يف �ملقابل �أن نلتف��ت �إىل �لنزعات �لرتد�ديّة �لتي تعي��ق عملّية �لتطوُّ

رها �أو متيتها ببطء. خِّ فتوؤ

و�لنزعات �لرتد�ديّة هذه تقوم، بر�أيي، على تكثيف �لبعد �لثقايّف وحتويله �إىل بعد �ختز�يلٍّ للدين 

 وحتويله �أي�سًا �إىل ُبعٍد �ختز�يلٍّ للدين، ويف عملّية �لتكثيف �ملفتعلة هذه، يتمُّ 
ّ
�أو تكثيف �لبعد �ل�سيا�سي

حتييد �لهتمامات �حل�ساريّة �إّما عرب تغيريها �أو �ّتهامها �أو تاأجيلها.

 �لفرن�سي » �أوليفيه رو�« للحكم على 
ّ
�سكالّيات بال�سبط هي ما دفع��ت �ل�سو�سيولوجي وه��ذه �لإ

�سالمّية �ملعا���رشة قادرة على �أن تكون   بالف�سل، عندما �عترب �أّن �حلركات �لإ
ّ
�سالم �ل�سيا�س��ي جترب��ة �لإ

، لكن عندما جتد نف�سها يف موقع �ملُطاَلب برب�مج 
ّ
 �أو �إحي��اء ديني

ّ
ح��ركات �رش�ع �أو �حتجاج �سيا�سي

 خطاَبُه �أو من �لغرب �لليرب�يّل 
ّ
تغيرييّة ملو�جهة �لتحّديات �لتنموّية و�لجتماعّية ت�ستعري من �لي�سار �ملحلي

بع�ض �أطروحاته.

هل هذ� �سحيح؟.

م �لتجرب��ة ويف �أتونها �لذي يغلي؛ لك��ن �إىل ماذ� �سيف�سي ذلك؟  يف �لو�ق��ع �أّنن��ا ل نز�ل يف ِخ�سّ

ولّيتنا و�سجاعتنا يف �آن... لت تاريخّية، و�لنجاح ممكن لكّنه رهُن م�سوؤ بالتاأكيد نحن على قارعِة حتوُّ



محّمد علي 
التسخيري

محّمـد جـواد ُمغنّيـــة:
التقريـــبــّي واّتجاهــــــــــه  فقُهـــــــه 

مقاربات منهجّية
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موقعّيــة الفلسفــــــة
فــــي أعمــــال محّمــد جــــواد ُمغنّيــة

محمود حيدر
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نبــذة عن حيـاة العاّلمــة محّمـد جــواد مغنّيـة

 عام ��90. 
ّ
ولد �سماحة �ل�سيخ حمّمد جو�د مغنّية يف طري ِدّبا، ق�ساء �سور، من حمافظة لبنان �جلنوبي

ت��ويّف و�لده �ل�سيخ حممود عام ���9، فعا�ض يف كن��ف �أخيه �ل�سيخ عبد �لكرمي �لذي بدوره تركه 

لل�سفر �إىل �لنجف. فعاد �إىل بيت و�لده �خلايل من �أيِّ �أثاث حيث يقول: »كنت يف بيت �أبي �لقدمي 

 و��سعًا �سدري على فخذّي و�ساعدّي على ر�أ�سي �أغّطي ج�سدي 
َّ
ر�ض و�أثني �ساقي �أجل���ض على �لأ

بع�س��ه ببع�ض، حّتى �أ�سبح كال�رّشة �ملربوطة ع�سى �أن تخّف وطاأة �لربد، و�أ�سبت جّر�ء ذلك مبر�ض 

قد�م ليعمل فيها بعّدة �سنائع حّتى  �لروماتيزم«. وهذ� ما جعله يق�سد �لعا�سمة بريوت �سري�ً على �لأ

�رشف عام  تو�ف��رت له �أجرة �ل�سفر، فرتك لبنان ودخل �لعر�ق ليلتحق باحلوزة �لعلمّية يف �لنجف �لأ

�9�0. ف��كان، كم��ا يقول، �أفقر تلميذ عن��د �أفقر �أ�ستاذ تتلمذ عليه وه��و �ل�سّيد ح�سني �حلمامي، 

حّتى عودته �ىل بريوت عام ���9، وبقي مالزمًا لكتب �لفقه حلني تعيينه قا�سيًا �رشعّيًا يف �ملحكمة 

�جلعفريّة يف بريوت عام ���9، ثّم م�ست�سار�ً فيها عام �9�9، لي�سبح يف �لعام ��95 رئي�سٌا لها 

بالوكال��ة حّتى عام ��95، ثّم ليعود م�ست�سار�ً حّت��ى تقاعده �لعام ���9 �إثر رف�سه �إ�سد�َر حكم 

 )خمالٍف للدين( ل�سال��ح �أحد �ملتنّفذين �ل�سيا�سّيني يف �سور. و�نتق��ل �إىل رحمته تعاىل يف � 
ّ
�رشع��ي

ول عام �979 عن عمر يناهز �ل�ساد�سة و�ل�سبعني. كانون �لأ
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موقعّيــــــة الفلسفــــة في أعمــــــال
 العاّلمــــة محّمد جــــواد مغنّيــــــة��1

محمود حيدر���

غ��ري بعي��ٍد عن "الفتنة" التاريخيّ��ة بني العقل والنقل، تخ��رّي العّامة مغنيّة منطق��ًة و�صطى من ال�صتغال 

ميان و�صّمى مهّمته املعرفيّة ه��ذه ب�"فل�صفة العقيدة".  بالفل�صف��ة، فدر���ض الدين فل�صفيّاً على اأر�صيّ��ة الإ

ال وتنقيح العقيدة بن��ور العقل وردم الهّوات بني  ولئ��ن اأقّر بجدوى التجري��د الفل�صفّي يف توليد ال�صوؤ

خر، فاإنّه اأدخل الفل�صفة يف جمال ال�صتعمال، يف الواقع التف�صيلّي للحياة الدينيّة اليوميّة. الذات والآ

ن�سان« على ما يبنيِّ �أبو حيان �لتوحيدّي، فاأ�سل �لق�سّية يف  ن�سان قد �أ�سكَل عليه �لإ �إذ� كان »�لإ

�سكال هو �لطريق �لذي ي�سلكه �لعقل حني  �سل يف �لإ ذلك، م�ستغالت �لعقل. ويجوز �لقول: �إّن �لأ

ر يف علل �ل�سيء وماآلته. يفكِّ

كذل��ك �سرنى �مل�سهد عل��ى �أمتِّه يف م�سار�ت �لفتن��ة �ملو�سوفة بني �لنقل و�لعق��ل، �أو بني �لفقه 

و�لفل�سفة. وتاليًا، بني و�جبّية �لدين و�رشور�ت �لدنيا. 

م��ر. ومل تتوّقف �لفتنة. مثلما مل تقم �مل�ساحلة ب��ني حقلني �إ�سكالّيني يبدو كاأّنهما يف  ��م �لأ مل ُيح�سَ

بدّية: �لتكّلم و�لتفل�سف. نز�ع مفتوح على �لأ

مة حني نو�جه حّيز�ً معرفّيًا يتد�خل فيه �حلقالن معًا؛ حتيُّز �لفقيِه متو�زيًا مع  نقرتب من هذه �ملقدِّ

ِد �لفيل�س��وف. ولنا يف �لكالم على موقعّية �لفل�سفة يف فك��ر �لعاّلمة حمّمد جو�د مغنّية ما ي�سيء  جت��رُّ

على هذه �ملو�جهة.

ف، لظهرت على �جلملة يف وعاء �لفل�سفة.  فلو قاربنا �أعمال �ل�سيخ مغنّية لنقيم و�إّياها �سلَة تعرُّ

ل علوم �لدين ليدفع بها عن  قد يبدو هذ� �لكالم مفارقًا للماأثور من �ل�سيخ. فاأنتم باإز�ء حوزوي ح�سَّ

متر �لدويّل يف فكر �لعامِلني �ل�سيخ عبد �هلل �لعاليلي و�ل�سيخ حمّمد جو�د مغنّية يف ��-�5 �آذ�ر �009. ن�ضُّ حما�رشة �ألقيت يف �ملوؤ  )�(

غربيّة". رئي�ض حترير جمّلة "مدارات   )�(
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�أ مقام �لعامل، �أو �لفقيه، �أو �لقا�سي، �أو  �لدي��ن مقالَة �لُنّظار و�ملخالفني. فهو بهذه �ل�سفة �سوف يتب��َوّ

�ملتكلِّ��م، �أو �لد�عية، �أو هذه �ملقامات عل��ى �جلملة. فمن �أين �إذ�ً جاءنا �لفيل�سوف، وما �لذي حمله 

 �ملاألوف لدى مد�ر�ض �لفقه �لتقليديّة.
ّ
ت مطاِرُحُه يف ف�ساء �لتقرير �لديني �إىل ما عَزّ

�ل �إىل م�سافة �أبعد: كيف لد�عيٍة �أن يدن��و بامل�ساءلة من �ساأٍن ل ُيرى عنده  ثّم��ة من مي�سي بال�س��وؤ

�إّل عل��ى وجه �ليقني؟ �أو كيف لفقيه �أن يو�جه بعالمات �ل�ستفهام ما هو مركوٌز يف �لقلب، ومثّبٌت 

ميان، وم�سَلُّم به على �لفطرة؟ بالإ

ل. كان ذلك حا�رش�ً لديه  ل �س��يء يف �ل�س��رية �لعلمّية للعاّلمة مغنّي��ة يبدو خارج نطاق �لت�س��اوؤ

�ل ول فارقُه  ه �لَق��َدُر �إىل حماريب �حلوزة، مل يغادر �ل�سوؤ من��ذ �لطفولة �مل�سكونة بالفقر. حّتى �إذ� �سمَّ

�د ل منا�ض له من عارف. و�أّن  �ُل حلظ��ة. كما لو �أّنه وعى مبكر�ً �أّن �لدين �لذي �أ�سَلَم له �لف��وؤ �ل�س��وؤ

 منازل �جلهل، منزلًة منزل��ة، و�إ�سكاًل �إثر �إ�سكاٍل، حّتى 
ّ
ف �إّل ِبطِي �لع��ارف ل يكون له مق��ام �لتعُرّ

ياأتيه �ليقني.

يَّدٌة ب�سغف �لبحث عن حقائق  َعها �لعاّلمة مغنّية، جماهد�ٌت موؤ يف �متد�د �ل�ستني كتابًا و�أكرث و�سَ

. كما 
ل �لقر�آن {َوالرَِّذيَن َجاَهُدوا ِفينَا لَنَْهِديَنرَُّهْم �ُصبَُلنَا})�( ّول يف �لت�ساوؤ �سياء. مرِجُع��ه �لأ �لكلمات و�لأ

ل، بالن�سبة �إليه، هو تقوى �لفكر وهد�ية �لعقل، و�أّن �لهد�ية مو�سولة  لو ��ستيقن �ل�سيخ من �أّن �لت�ساوؤ

ه �إىل ��ستنتاج  مر. حّتى �إذ� عزم على �لتوجُّ باملجاه��دة و�لب��ذل. َفَعِلَم �إّذ�ك ما يجب �أن يكون عليه �لأ

ن�ساف �إّل بالتقوى. حكام، �أدرك �أّن �ملقام ل ي�ستوي على �لإ �لأ

مام �لغّز�يل ذ�ت مرة، حني �ألزم نف�سه بالقول �ملاأثور: »�للهم �إيّن  ولقد �أخذ �ساحُبنا مبا دعا به �لإ

�أعوذ بك من فتنة �لقول، كما �أعوذ بك من فتنة �لعمل«. وملّا كان ذلك كذلك، ر�ح يو�سع من �أر�ض 

�لقر�ءة حّتى �سارت له مر�جع �أخرى. 

ر �حلوزوّي �ل��ذي �متالأ به وفا�ض، بل هو ذه��ب يف ما يتعّدى كلمات  مل يكت��ِف �ل�سي��خ باملقَرّ

ن�سان من بحور �حلد�ثة �لغربّية ومنجز�تها.  �حلوزة و�أ�سفارها. م�سى ليغرتف �ملزيد مّما �أ�سكل على �لإ

مل يك��ن �لعاّلم��ة مغنّية، ملّا نحا هذ� �ملنح��ى، ماأخوذ�ً بف�سوٍل عار�ٍض للمعرف��ة. لقد كان على وعٍي 

 يعني دفعه 
ّ
خذ بهذ� �لقول �لفل�سفي ف. وعنده �أّن �لأ  ك�سبيل �إىل كمال �لتعرُّ

ّ
بف�سيلة �لقول �لفل�سفي

، بل ويف كلِّ ما يّت�سل بعلوم �لدين. ولذ� �سنجد كيف �رَشَت 
ّ
 و�لفقهي

ّ
�إىل حقول �ل�ستغال �لكالمي

ن�سو�سه وكتاباته م�رشى �ملمار�سة �لفل�سفّية، حّتى وهو يتناول �أدقَّ �مل�سّلمات من �لعقيدة.

لع��ّل قر�ءة م��ا يف �جلغر�فيا �لفل�سفّية �لغربّية من �إجناز�ت، كانت بالن�سب��ة �إىل عامِلٍ كال�سيخ مغنّية 

ية �9. �سورة العنكبوت: �لآ  )�(
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�سالمّية. فهذه �لذ�ت �ل�سارية يف �لزم��ن مل تعد بالن�سبة �إليه حمبو�سة  ���رشورة لوع��ي �لذ�ت �لثقافّية �لإ

�سمن قلعة مغلقة. ففي خالل �حلقبة �لتاريخّية �لتي عا�سها كفقيه )�لن�سف �لثاين من �لقرن �لع�رشين(. 

ب��دت هذه �لذ�ت يف قلب �لحتد�م. ولذ� فال بدَّ لها م��ن ��ستك�ساف مطارح �لغري )خ�سيمًا لدود�ً 

كان �أو �ساحب��ًا ودود�ً( لك��ي تكتمل �سورتها عن نف�سها. ف�سورة �ل��ذ�ت ُت�سنع �أي�سًا، وبن�سبة ما، 

خر.  على عني �لآ

ّدي فعاًل فل�سفّيًا ل مر�ء فيه. فعلى  قر�ر �لعق��اليّن بجدلّية �ل�سلة بالغري، كان �ل�سيخ يوؤ م��ع هذ� �لإ

حكم �لعقل يبقى �إدر�ك �ل�سخ�سّية �حل�ساريّة �أمر�ً ناق�سًا لو �كتفى �ملتعرِّف مبا لديه من �أنباء ورو�يات 

ّن مثل هذ� �حل�سور هو بن�سبة  عن �لغري. فال بّد �إذن، من ح�سور �ملقاِبل لكي تكتمل �ملعرفة. ذلك لأ

 هو فعٌل حلدٍث �أ�سلُ�ه �لعرت�ف 
ّ
 �لو�قعي

ّ
ف مبدلوله �لفل�سف��ي م��ا، ُيعترب هوّية �أخرى للذ�ت. فالتعَرّ

ُ اأَْمًرا  َي اهللرَّ بنظري، �إّما لُيثِبُته يف حقله على �لوّد و�مل�ساركة، �أو ليظلَّ و�إَيّاه على �لخت�سام، �إىل �أن ِ{يَْق�صِ

 .
َكاَن َمْفُعوًل})�(

فكار  على هذ� �ملدرج يف �لنظر �إىل �لغري، مبا هو قيمة معرفّية، يحيل �لعاّلمُة مغنّية عملّية �إنتاج �لأ

. ففي هذ� �ملحلِّ �سوف تتعنّي لديه نهاجّية خم�سو�سة يف 
ّ
�إىل ما ميكن و�سفه بف�ساء �لتفل�سف �لعملي

وب على �إنتاج  ر باأّن مهّمت��ه �لفل�سفّية تكمن يف �لعمل �لدوؤ . وعليه، �سوف يقرِّ
ّ
ع��امل �لتفكري �لديني

اء. �ل، �سعيًا ور�ء جو�ٍب ما، عرب ولد�ت فكريّة ومعرفّية جتتاز �لع�سبّيات �ل�سَمّ �ل�سوؤ

ر مبا كان قد َبَيّنه يف جممل �أعماله  مة كتابه »فل�سفة �ملبد�أ و�ملعاد«، يعود �ل�سيخ مغنّية لُيذكِّ يف مقدِّ

م��ن �أّن �لفل�سف��ة �إّنا تق��وم على �لبديهّيات. بها ُيربَه��ن على �سّحة �لنظرّيات، وبه��ا ُتعاَلج م�ساكل 

كو� يف حكم �لعقل، و�أ�سقطوه عن �لدللة  ه على منكريها �سُيالَحظ �أّن �لذين �سكَّ �لوج��ود. ويف ردِّ

لء  و�لعتب��ار، هم �أنف�سهم من ��ستعمل منه��ج �لفل�سفة ومنطقها، ونقدو� �لعق��ل بالعقل. َفَمثُل هوؤ

كمثل من قيل فيهم: »من �أنكر �لفل�سفة فقد تفل�سف«.

، ثم ليكتب  مزَيّة �ل�سيخ مغنّية �أّنه �أدخل �لفل�سفة يف جمال �ل�ستعمال. ر�ح يرى �إليها بعني �ملتب�رشِّ

ل و�لتدبُّر و�لنظر و�لعمل. ولذ� مل تكن �لفل�سفة بالن�سبة �إليه كتلة  فيه��ا؛ ثّم لتكون له م�سلكًا يف �لتعقُّ

وىل، ثّم �نربى ُينزلها من  د. لقد �أم�سك بنا�سية �لفل�سفة �لأ من �ملفاهيم متكث ب�سمت يف مقام �لتجُرّ

عليائها، لكي ت�رشي، وتتو�لد، وتنمو يف حقول �حلياة �خل�رش�ء. فما جدوى �لفل�سفة لو ظّلت �سامتة 

. كاأْن 
ّ
لهي يف �أبر�جها. لقد فعل ما فعلته �حلد�ثة �لفل�سفّية لكن على نهج ما �أوتي من علم �لكتاب �لإ

ذهان �إىل حرك��ة متالأ �لزمان و�ملكان. حي��ث ت�ستحيل �آيات  تتح��ول �ملفاهيم �ل�ساكن��ة يف �سماء �لأ

يتان �� و��. نفال: �لآ كما يف �سورة الأ  )�(
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�لكت��اب وعلوم �ل�رشيعة ح�س��ور�ً حَيًّا يف �أدّق مفاعيل �لن�ساط �لب�رشّي. لق��د �أر�د �أن تكون �لفكرة 

�لفل�سفّية، حركة، ولقاًء، و�جتماعًا، و�سانعة حدث، و�أن تكون، تاليًا، فكرًة فاعلة يف �لتاريخ.

ها هنا على وجه �لتعنيُّ ن�سل �إىل موقعّية �لفل�سفة يف فكره. حيث ت�ستحيل يف م�سعاه �إىل هند�سة 

دة. بل ميك��ن �لقول، �إّن غايته من �لفل�سفة هي   باأ�سوله وفروعه ومر�تبه �ملتعدِّ
ّ
معرفّي��ة للفكر �لديني

تاأييد �لعقيدة بعنا�رش �إ�سافّية من �أنو�ر �لعقل.

، ثّم ليعود 
ّ
ّ �إىل �لتجريد �لفل�سفي

 �لكالمي
ّ
لق��د ��ستطاع �لعاّلمة مغنّية �أن يرتفع بالبح��ث �لفقهي

 �ل�ساجِّ باحلياة. مل يكن �لرجل »فيل�سوف دين«، كمن يدخل �أر�ض 
ّ
ة ثانية �إىل �لو�قع �لتف�سيلي به َكرَّ

�لدي��ن من ب��اب �لفل�سفة، وق�سده يف ذلك �أن يدر�ض �لعقيدة وفقًا للمق��ولت �لفل�سفّية �أنطولوجّيًا 

مات فل�سفّية من خارج �لدين،  ومعرفّي��ًا وتاريخّي��ًا.  كما مل يكن فيل�سوفًا دينّيًا، �ساأن من يعم��ل مبقدِّ

وي�سل �إىل �لدين من دون �أن يق�سد بال�رشورة �إثبات �لعقائد �لدينّية.

، حّل فيه �لعاّلمة مغنّية لي�ساحب �لفل�سفة؟ من كان �إذ�ً، و�أي مطرٍح معريفٍّ

مر. و�لذين �سبقوه �إىل مثل هذه �ملخاطرة كانو�  ، �أّنه كرجل دين مل يكن لي�ست�سهل �لأ غالب �لظنِّ

ن عينه، كما لذ بع�ض �ل�سلف من �حلكماء.  �ل و�لرج��اء يف �لآ عل��ى حذر مقيم. ولذ� �سيلوذ بال�سوؤ

لكاأّننا به وهو يجد نف�سه د�خل ثنائّية �لدين و�لفل�سفة يخو�ض �لُلّجة ليعرث على جغر�فّية �للقاء �حلميم 

بني �ل�سّفتني. 

ولقد كان عليه �أن يت�ساءل:

ما فل�سفة �لدين.. هل هي تلك �لتي ترى �إىل �لدين بعني �لفل�سفة ِلُتَعْقِلَنُه؟

رف: ح�سنًا . . لنم�ض و�إّياه قلياًل �إىل م�رشح �لتعُّ

د �لتعريفات، م�سطلَح فل�سفة  ككلِّ �ملفاهي��م �ملعا�رشة، ي�سوب �لغمو�ض، و�ل�سط��ر�ب، وتعدُّ

�لدين.

ُهم ذهب �إىل تقريب �مل�سطل��ح من علم �لكالم �جلديد، كونه يعمل على  ول�س��وف نقر�أ �أّن بع�سَ

�سباب نف�سها. مع هذ�، ل   لالأ
ّ
ق�ساي��ا م�سرتك��ة مع ذلك �لعلم، متامًا مثلما ذهب �لالهوت �مل�سيح��ي

ية معرفّية و��سحة �ملعامل، يف حني �أّن معظم  ل �إىل روؤ يز�ل �لنقا�ض يف هذ� �حلقل حمتدمًا من دون �لتو�سُّ

�لتعريفات �لتي ُنِقَلت عن �مل�ستغلني يف هذ� �حلقل، ترتبط ببع�سها �سمن �سياق و�حد ومت�سابه. 

لرَن  �أي�سًا و�أي�سًا �إىل ما يحتويه م�رشح �لتعريفات: 

�سئلة �ملتعلِّقة باملو��سيع  جاب��ة عن �لأ �أّواًل: فل�سف��ة �لدين عبارة عن ��ستعمال �لطرق �لفل�سفّية لالإ
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�سا�سية هي خليط من  �س��ارة يف �لو�قع �إىل �أّن طريقة �لفل�سف��ة �لأ . مع �لإ
ّ
�سا�سّي��ة يف �لفك��ر �لديني �لأ

�لدر��سات �لتاريخّية و�لتحليالت �ملنطقّية logical analysis  و�ملفهومّية conceptual وعلم �للغة

. philology

 حول �لدين. فتكون بهذ� �لبي��ان جزء�ً من �لفل�سفات 
ّ
ثاني��اً: فل�سفة �لدين هي �لتفّك��ر �لفل�سفي

ّنه��ا تتطّلع بالنطالق من  عّم، ذلك لأ �مل�ساف��ة، وفرعًا من علم �ملعرف��ة epistemology باملعنى �لأ

مور و�ملو�سوعات  مو�سوعه��ا – �أي ��ستقاللية �لدي��ن – ومن �خلارج �إىل �لبحث و�لتحقي��ق يف �لأ

�لدينّية.

ّنها لي�ست جزء�ً من �ملو��سيع �لدينّية،  ، لأ
ّ
ثالثاً: فل�سفة �لدين هي علم ثانوّي، �أو هي علم و�سائطي

دلّة  �لق�سائّية. بل هي كفل�سفة �حلقوق، بالن�سبة للدر��سات �حلقوقّية و�ملفاهيم و�لأ

 حول �لدين، ل 
ّ
رابع��اً: ميد�ن فل�سفة �لدين هو �لدر��سات �لدينّية �لفل�سفّية. �أي �لتفكري �لفل�سفي

 عن �ملعتقد�ت �لدينّية. ويف هذ� �ل�سدد ميكن �لقول �إّن �للتبا�ض �حلا�سل بني فل�سفة 
ّ
�لدفاع �لفل�سفي

�لدين �سمن مهّمتها �حلياديّة، وبني علم �لكالم �أو علم �لالهوت �سمن مهمتهما �لدفاعّية و�لتربيريّة 

دو�ر، وطريق��ة �ل�ستخد�م. فقد ر�أى  ع��ن �ملعتقد�ت، �إّنا ه��و �لتبا�ض ناجم من تد�خل وت�سابك �لأ

ديانهم، وغرُيهم   لأ
ّ
يجاد تربير وتبيني عقل��ي بع���ض �لفال�سف��ة �أّن فل�سفة �لدين تنط��وي على �سعي لإ

�عتق��د �أّن يف ذل��ك �سعيًا لتربير وتوجيه �إحلادهم، وكان عند ق��وم �آخرين جمّرد �سعٍي لدر��سة وبحث 

ن�سانّية. وقال بع�سهم من جانب �آخر، �إّن فيل�سوف �لدين ل  م�ساح��ة �أخرى من �لعالقة و�لتجربة �لإ

منًا، �أو ل�أدريًا. وعلى �أّي حال،  يلزم �أن يكون �سخ�سًا عقائديًّا، بل ميكن �أن يكون منكر�ً هلل، �أو موؤ

فاإّن فيل�س��وف �لدين لي�ض بال�رشورة �أن يكون ملتزمًا بدين معنّي حتى ميار�ض مهّمته �لفل�سفّية. ذلك 

�أّن كلمة �لدين يف فل�سفة �لدين هي كلمة مطلقة، وغري مقّيدة باأحد �لديان دون �سو�ها، �أي �أّنها غري 

ديان. �سالم �أو بامل�سيحية �أو باليهوديّة �أو ب�سوى ذلك من �لأ مقّيدة بالإ

خام�س��ًا: فل�سفة �لدين، هي �إح��دى �ُسَعب �لفل�سفة �مل�سافة، مثل: فل�سفة �لعلم، فل�سفة �جلمال، 

وىل. وهذ� هو �سبب  �لفل�سف��ة �ل�سيا�سّي��ة، فل�سفة �للغ��ة... �إلخ( وهي كّله��ا يف مقابل �لفل�سف��ة �لأ

حكام �لكلّية �لفل�سفّية �أي حتّري �حلقيقة، و�لبحث �لعقاليّن �حّلر. حد �لأ �حتو�ئها لأ

لك��ّن �لباح��ث يف فل�سفة �لدين �أوليفر ليم��ان Oliver Leaman له ر�أي �آخ��ر يبنّي فيه مّيز�ت 

�سياء �ملختلفة متامًا فيما يتعّلق بفل�سفة  فل�سف��ة �لدين عن �سائر �لفل�سفات �مل�سافة. يقول: »�إّن �أحد �لأ

رين موقفًا  . وقد �ّتخذ �لكثري من �ملفكِّ
ّ
�لدي��ن هو �أّن لديها �رتباط��ًا �سديد �خل�سو�سّية مبا هو �سخ�سي

يج��اب �أو بال�سلب. ورمبا هم يرون �أّن فل�سفة �لدين تكت�سب لديهم �أهّمّية  ��ًا من �لدين رمّبا بالإ خا�سّ

م��ن �ملتديِّن، بفل�سفة  هّمّي��ة �لنظرّية. ومع ذلك، من �ملمك��ن �أن يكون �هتمام �ملوؤ �أك��رث م��ن جمرد �لأ
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. رمّبا ليعربِّ عن مبادئ، �أو �أ�سا�سّيات دينّية بطريقة عقالنّية، 
ّ
كادميي �لدي��ن، �أكرث من جمّرد �لهتمام �لأ

منني يرغبون يف  ية فاإّن �لكثريين من �ملوؤ �ّس�ض له ويربهن على �سّحته. وبح�سب هذه �لروؤ �أو حّتى ليوؤ

�نتهاج هذ� �لنحو من �لهتمام. غري �أّنه �سيكون من �مل�ستغرب لدى كثريين مّمن �أخذو� بهذ� �لطريق، 

ة بهم. �أّنهم ل يطّبقون هذ� �ملنهج على منظومة �لعتقاد �خلا�سّ

خالق مثاًل، هو يف  و�أّي��ًا يكن �لو�سع، فاإّن م��ن �لدو�فع �لتي تقود �لعاملني يف ف�س��اء فل�سفة �لأ

خالقّية �ل�سخ�سّي��ة. ذلك �أّن �أبرز  �س�ض �ملنطقّي��ة ملعتقد�تهم �لأ ع��ّم، �لرغبة يف �إر�ساء �لُأ غل��ب �لأ �لأ

وىل ترتبط �رتباطًا وثيقًا باملو�قف  خرى من �لفل�سفة، هو �أّن �لأ ق�سام �لأ �لفروق بني فل�سفة �لدين و�لأ

�ل�سخ�سّية للفال�سفة �أنف�سهم.

ول  �لعاّلمة �ل�سيخ حمّمد جو�د مغنّية هنا، ل يغادر هذه �لد�ئرة بالذ�ت، فم�سعاه، على �جلملة، يوؤُ

 من خالل �ملمار�سة �لفل�سفّية.
ّ
�إىل عقلنة �لتفكري �لديني

 �لعاّلمة مغنّية منطقة و�سطى من �ل�ستغال بالفل�سف��ة: در�ض �لدين فل�سفّيًا على �أر�ض 
ّ

لقد تخ��رَي

. ومبعنى �أكرث و�سوحًا: لقد ��ستح�رش �لفل�سفة كتقني��ة عقلّية فائقة �لقدرة على توليد 
ّ
مي��ان �لدين��ي �لإ

ّدي مهّماته��ا يف خدمة �لعقيدة. وهو حني ذه��ب �إىل تو�سيف مهّمت��ه �ملعرفّية باأّنها  �ملفاهي��م، لت��وؤ

�سرت�تيجّية لفهم �ملنظومة  »فل�سف��ة �لعقيدة«، فقد كان كمن ميو�سع �لفل�سفة ب�سفة كونها �خلريطة �لإ

�لدينّية.

 يقرتب �إىل حدٍّ 
ّ
�سالمي ر�ت �لفكر �لإ رة من تطوُّ ولع��ّل ظهور علم �أ�سول �لدين يف مرحلة متاأخِّ

بعي��د مّم��ا �أر�ده من »فل�سفة �لعقيدة«. من هذ� �لنحو �أيقن �لعاّلم��ة مغنّية بجدوى �لفل�سفة يف متكني 

فهام. وبالتايل يف متكينه، عن طريق  دة �لأ  من �إدر�ك حقائق �لن�ضِّ وطبقاته �ملعرفّية �ملتعدِّ
ّ
�لعقل �لديني

 �ملعا�رش.
ّ
حياء يف �لفكر �لديني �لفل�سفة، من �إحر�ز حتّولت �لتجديد و�لإ

رة من عمره  لهّية على �أمتِّ �أطو�رها يف حقبة متاأخِّ ول�سوف نر�ه ي�رشِّح �أّنه �سيطاأ �أر�ض �لفل�سفة �لإ

. ففي مدينة »ق��م �ملقّد�سة« �سينفتح له ف�ساء معريّف غري ماأل��وف يف �أو�ساط �ملدر�سة �لفقهّية 
ّ
�لعلم��ي

�ل�سيعّي��ة �لكال�سيكّية. عنيت به ف�ساء �لفل�سفة �ل�سدر�ئّية ل�ساحب �حلكمة �ملتعالية حمّمد بن �إبر�هيم 

�ل�سري�زي �ملعروف ب�سدر �ملتاألِّهني. فهو يعرتف باأّن جلَّ كُ�تبه �لفل�سفّية ما كانت لتظهر لول �أن �ُأتيح 

له �لّطالع على �آثار هذ� �لفيل�سوف �لعظيم.

خري من �مل�ساحلة ب��ني �لفل�سفة و�لفقه، لتكون  در�ك، �أجنز �لعاّلمة مغنّي��ة �ل�سطر �لأ م��ع ه��ذ� �لإ

وىل �لقيام مبهّمة ت�سديد �لفقه وعقلنته. ف�سيلة �لأ

ر�ت يف �لفك��ر �لتجديدّي لدى  ّدى ه��ذه �مل�ساحلة �س��وف يظهر عرب �سل�سلة م��ن �لتطوُّ �إّن م��وؤ

، كذلك 
ّ
�لعاّلم��ة مغنّي��ة. فمثلما �سّكلت �لفل�سف��ة لديه �لباب �ملفت��وح على تكاملّية �لفك��ر �لديني
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ح يف بع�ض �أعماله �لكالمّية من خالل  كان تاأوي��ل �لن�ّض. ف�سرنى كيف �أّن موقفه م��ن �لتاأويل يتو�سًّ

�ساعرة و�ملعتزلة. فهو  �سالمي، �لأ �إج��ر�ء �لتحليل �ملقارن بني �لفريق��ني �لتاأ�سي�سّيني يف علم �لكالم �لإ

خذ بنظرّية �أهل �لعتز�ل دون نظر�ئهم؛ ودليله �إىل هذ�، �لقاعدة �لتي تقول: �إذ� تعار�ض  مييل �إىل �لأ

مامّية  ظاه��ر �لن�ضِّ مع �لعقل َوَجَب تاأويله مبا يّتفق مع منطق �لعق��ل. فذلك ما يّتفق بر�أيه مع قول �لإ

ّن �لعقَل �رشٌع من �لد�خ��ل و�ل�رشَع عقٌل  ب��اأّن �ل�رشع و�لعق��ل ل يت�سادمان بحال، ول يفرتق��ان، لأ

م��ن �خلارج. و�أّما �لعق��ُل فاإّنه يهتدي بال�رشع، و�ل�رشع ُيعرف بالعقل. فهم��ا �أبد�ً ود�ئمًا متحالفان 

خر.  متاآزر�ن، كّل منهما يحكم مبا يحكم به �لآ

ته: �إّن ما  عن��د هذه �ملحّطة �ملعرفّي��ة �سوف ي�ستحيل �لتاأويل عن��ده �رشورًة لفهم �لدي��ن. وحجَّ

ي�ستغل��ق من �ل�رشيعة على �لفهم يت��وّله �لعقل بالتف�سري و�جلرح و�لتعديل، و�سوًل �إىل �لتاأويل، حّتى 

ُترى حقيقُته.

ف  فل��و قر�أنا ما ي�سته��ّل به جّل ما �أ�سدره، لوقعنا عنده على �سغ��ٍف حميم بتكثري طبقات �لتعرُّ

 قو�مه ب�سط �لنف�ض 
ّ
فكار. �إذ �ملعرفة على ما َيَرى، تنطلُق من منظور قر�آيّن وفل�سفي على �لن�سو�ض و�لأ

 بر�أيه ل يفلح باأمره �إّل �إذ� �أحرز ثالثة �رشوط:
ّ
�سالمي ر �لإ و�لعقل على ف�سيلة �لختالف. فاملفكِّ

�سالم. �أ.  �أن يكون على علم بحقيقة �لإ

ب. �أن يكون على علم بالتّيار�ت و�ملذ�هب �حلديثة ومدى �سلطانها وتاأثريها.

ميان بالبدع، و�لالمبالة.  ب، و�لإ  كالتع�سُّ
ّ
�سالمي ج. �أن يكون عاملًا بعيوب �ملجتمع �لإ

�س��الم يف �لزمان، وعلى �خل�سو�ض يف �أزمنة �حلد�ثة �لتي  لق��د عرف �ل�سيخ مغنّية �أّن ح�سور �لإ

َب،  ف. وعنَده، �أّن �ملتع�سِّ عا�سه��ا بامتالء، ل يكون �إّل �سمن جدلّية �لحتد�م و�لختالف و�لتع��رُّ

ن�سات لكالم �لغري. فلو تكّلم �ملغلَّق على نف�سه، فلن ي�سمع �إّل �أ�سد�ء كلماته  وح��ده، من يرف�ض �لإ

��م �أّنه �أدرك  ترت��دُّ �إلي��ه �سافيًة م��ن �أّي �سائبة. حّتى لياأخ��ْذه �لُعجُب مبا �أن�س��اأ من كلمات، ثم ليتوهَّ

�حلقيقة. 

ديان  لقد تعامل »�لفقيه/�لفيل�سوف« مع مو�قع �لختالف �سو�ء بني مذ�هب �مل�سلمني �أو بني �لأ

ف قبل �لدخول معها يف ميادين �ملجادلة.  و�لتّي��ار�ت �لفكرّية و�لفل�سفّية و�لعلمانّية، وفق مبد�إ �لتعرُّ

ُه معرفة  كاأّن��ا ��ستع��اد مقالة �بن �لهيثم: »�إّن من �لو�جب على �لناظر يف كت��ب �لعلوم �إذ� كان غر�سُ

�حلقائ��ق، �أن يجع��ل نف�س��ه خ�سمًا لكلِّ ما ينظر في��ه، ويجيل فكره يف متن��ه، ويف جميع حو��سيه، 

ويخ�سمه من جميع جهاته ونو�حيه، ويّتهم نف�سه �أي�سًا عند خ�سامه.
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محّمد جواد ُمغنّية: فقُهه واّتجاُهه التقريبّي��1

محّمد علي التسخيري���

ا�صتط��اع العّامة مغنيّ��ة بجراأته وعقله النرّي اأن يرى يف �صعة امل�صرتكات ب��ني املذاهب وقّلة املوارد التي 

�صاميّة املختلفة. وملّا كانت امل�صرتكات كثرية فطبيعيٌّ  يتفّرد كّل مذهٍب بها، باباً للتوا�صل بني الفرق الإ

ّدي اإىل توحيد املواقف. واإذ اعت��ب اأّن �صّد باب الجتهاد هو  ع��ذار يف غريها �صيوؤ اأّن التع��اون فيها والإ

مة للحجر على العقل، وبالتايل النغاق على الذات املتمذهبة يف اإق�صاٍء لكّل م�صرَتك وتفعيٍل لكلِّ  مقدِّ

م��ا يغ��ّذي الع�صبيّة، فقد دعا اإىل اأخذ اآراء كّل مذهب من كتبه ل مّا ينقل عنه، تثبيتاً للنزاهة يف التعاطي 

وابتعاداً عن مثارات الع�صبيّة واجلهل، فكان تقريبيّاً باأبهى ما ميكن لهذا امل�صطلح اأن يكونه.

كنت �أودُّ �حلديث عن هذ� �لعنو�ن يف جمموع ما كتبه �لعاّلمة �لكبري �ل�سيخ حمّمد جو�د مغنّية، 

، ��ستوعب 
)�(

ولكّنني فوجئ��ت باأّن كتابًا و�حد�ً منها، وهو »�لفقه عل��ى �ملذ�هب �خلم�سة«

وىل من در��سة �أو�سع.  لوحده م�ساحة كبرية من �ملو�سوع جعلتني �أرّكز عليه ليكون �حللقة �لأ

مام �ل�سادق«،  خرى، من مثل »فقه �لإ هٌل لتلك �لدر��سة، خ�سو�سًا و�أّن بع�ض كتبه �لأ و�إّنه لأ

.
ّ
متتلك عمقًا وبحثًا �أو�سع يف �ملجال �لفقهي

ول من هذه �لدر��س��ة على �سخ�سّيته �لفقهّية كما تتجّلى من  و�س��وف �أرّكز يف �لق�سم �لأ

لِّف كتاب��ًا ��ستدللّيًا، بل �أّكد  ��ستعر����ض هذ� �لكتاب ب��كلِّ و�سوح، رغم �أّنه مل يق�سد �أن يوؤ

مر، �أن يذك��ر مع كلِّ قول م��ن �أقو�ل �ملذهب دليَل��ه �لذي ��ستند  �أّن��ه كان يري��د، يف ب��دء �لأ

قو�ل فقط ت�سهياًل على �لنا�ض ورو�جًا  �إلي��ه �ساحبه، ولكن �أ�سري عليه �أن يقت�رش عل��ى ذكر �لأ

ّن �لكثري مّمن در�سو� �لفق��ه يهتّمون بالفتوى �أكرث من �هتمامهم بالدليل فكيف  للكت��اب، ولأ

متر �لدويّل يف فكر �لعامِلني �ل�سيخ عبد �هلل �لعاليلي و�ل�سيخ حمّمد جو�د مغنّية يف ��-�5 �آذ�ر �009. ن�ضُّ حما�رشة �ألقيت يف �ملوؤ  )�(

�سالمّية.  للتقريب بني �ملذ�هب �لإ
ّ
مني �لعام للمجمع �لعاملي �لأ  )�(

، فهي للكتاب  ح��الت �لو�ردة يف �لن���ضّ حمّم��د ج��و�د مغنّي��ة، الفقه عل��ى املذاهب الم�ص��ة )بريوت: د�ر �لتّي��ار �جلديد(، �لطبع��ة 7. كّل �لإ  )�(

�ملذكور.
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بغريهم؟ ومن هنا فقد عزم على ترك �لتدليل �إّل ما ندر )�نظر، مقّدمة �لكتاب(.

دلّة و�أبدى ر�أيه يف كثري  ومع هذ�، فقد �أح�سيت �لع�رش�ت من �ملو�رد �لتي تعّر�ض فيها لالأ

منه��ا، ورمّبا ب�سيء من �لتف�سيل و�لتطويل و��ستطالع �آر�ء �ملرجعّيات �لكبرية، ورمّبا عمد �إىل 

ذكر ر�سائله �إليهم و�أجوبتها.

ومن هنا فاإّن �لد�ر�ض ي�ستطيع �أن ي�ستك�سف �سخ�سّيته �لعلمية بو�سوح.

القسم األول: شخصّيُته الفقهّية وبعض أبعادها
قلن��ا �إّنه، رغ��م عزمه على ع��دم �ل�ستدلل و�إظهار �ل��ر�أي، جلاأ �إليه يف م��و�رد عديدة، من 

قبيل:

جنبّية و�أّنه لي�ض بعورة ذك��ر �أدّلة �ساحب »جو�هر �لكالم« �ل�سيخ  يف م�ساأل��ة �سوت �لأ

�لنجف��ي من جريان �ل�سرية، ومن خطبة �لزهر�ء عليها �ل�س��الم يف �مل�سجد وبناتها، وخماطبة 

ْعَن ِبالَْق��ْوِل}، حيث مل ينَه عن �أ�سل �لقول   و�لعلماء وم��ن قوله تعاىل: {َفَا تَْخ�صَ
ّ
�لن�س��اء للنبي

)�ل�سفحة �9(.

لّفة قلوبهم من �لزكاة يفت��ي ببقاء هذ� �ل�سهم و�أّنه ُيعَطى للم�سلم وغريه  وح��ول �سهم �ملوؤ

�سالم و�مل�سلمني ويقول: »لقد �أعطى ر�سول  �رشيط��ة �أن يعود �لعطاء باخلري و�مل�سلحة على �لإ

�سالم«  �هلل )�ض( �سفو�ن بن �أمّية وهو م�رشك، كما �أعطى �أبا �سفيان و�أمثاله بعد �أن �أظهرو� �لإ

)�ل�سفحة ��0(.

ّن  وحول عدم فورّي��ة وجوب �حلجِّ يقول: »وهذ� �لقول، و�إن �ساعدت عليه �ل�سناعة لأ

ّدي �إىل �لته��اون.. فالفورّية �أحفظ و�أحوط«  �أحاديث �لفور حم��لٌّ للنظر و�لنقا�ض، ولكّنه يوؤ

)�ل�سفحة ��9(.

وح��ول ��سرت�ط مر�فقة �ملحرم للم��ر�أة يف �سفر �حلّج وعدمه يق��ول: »كان لهذ� �لبحث 

و�أمثاله وجه فيما �سبق... �أّما �ليوم فال ترتّتب عليه �أّية ثمرة« )�ل�سفحة ��9(.

 �لختالف قال: »و�حل��ّق �ملنع كما قالت 
ّ

م ع��ن �لغ�سل بعد �أن ب��ني وح��ول بدلّي��ة �لتيمُّ

ّن هذ� �لتيّمم من �لعباد�ت وهي ل ُت�رّشع �إّل بدليل، ول دليل«. ويدخل  �حلنفّية و�ملالكّية؛ لأ

يف مناق�سة للمرحوم �ل�سيد �حلكيم يف �مل�ستم�سك، ويذكر �أّنه �أر�سل �ملالحظة و��ستلم جو�َبها 

)�ل�سفحة ���(.
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�سود بدّقة يق��ول: »لقد جاءت هذه  د �لفقه��اء يف م�ساألة �لبدء باحلج��ر �لأ وح��ول ت�س��دُّ

�لعب��ارة، وم��ا �إليها يف كثري من كتب �لفق��ه... وعّلق عليها �ساح��ب �جلو�هر بكالٍم طويل 

ه حي��ث �عتربه من  دّل عل��ى �عت��د�ل يف �لفط��رة، و�سالمة يف �ل��ذوق«. و�قتطف منه بع�سَ

�مل�ستهجنات �لقبيحة �لت��ي ت�سبه �أحو�ل �ملجانني وقد روي �أّن �لر�سول‘ طاف على ر�حلته، 

يّده باأقو�ل باقي �لعلماء )�ل�سفحة ���(. ور�ح يوؤ

ي��ة �� من �سورة �لن�ساء  ويف م�ساأل��ة �جلمع ب��ني �لعّمة وبنت �أخيها قال: »و��ستدّلو� بالآ

باحة  ، وهذه �لإ «. فبع��د �أن عّددت �ملحارَم �أباحت غريه��نَّ
{َواأُِح��لرَّ لَُك��ْم َم��ا َوَراَء َذِلُكْم})�(

خت...« )�ل�سفحة ��0(. خ و�خلالة وبنت �لأ ت�سمل �جلمع بني �لعّمة وبنت �لأ

ويف مو�س��وع �متالك �لبالغ��ة �لر�سيدة �أمَرها قال: »و��ستدّلو� عل��ى ذلك بالقر�آن: {َفَا 

مي �أحقُّ بنف�سها  : »�لأ
ّ
، وباحلديث عن �ب��ن عبا�ض عن �لنبي

)5({ ُلوُه��نرَّ اأَْن يَْنِكْحَن اأَْزَواَجُهنرَّ تَْع�صُ

ّب �أن يزّف  من ولّيها«.. و��ستدلّو� بالعقل.. وقد �أح�سن �بن �لقّيم يف قوله: ‘كيف يجوز لالأ

�بنته بغري ر�ساها �إىل من يريده هو، وهي من �أكره �لنا�ض فيه وهو �أبغ�ض �سيء �إليها. ومع هذ� 

ينكحها �إّياه قهر�ً، ويجعلها �أ�سرية لديه...« )�ل�سفحة ���(.

ويف �رشط �لكفاءة يف �لزو�ج يقول: »ومهما يكن، فاإّن �رشط �لكفاءة يف �لزو�ج ل يتالءم 

 على 
ّ
�سالم »ل ف�سل لعربي  ومع مب��ادئ �لإ

م��ع ن�ضِّ �لق��ر�آن: {اإِنرَّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلل اأَتَْقاُكْم})�(

ّ �إّل بالتقوى«، ومع �سّنة �لر�سول... لذلك ر�أينا جماعة من كبار �لعلماء ل ي�سرتطون 
�أعجمي

�لكفاءة« )�ل�سفحة ���(.

ويف م�ساأل��ة ولد �ل�سبهة يق��ول: »ومهما يكن، فاإّن �أ�سول �لت�رشيع عن��د �ل�سّنة و�ل�سيعة 

ت�ستدعي عدم جو�ز �حلكم على �إن�سان توّلد من ماء �إن�سان �أّنه �بن زنا متى �أمكن حمُلُه على 

�أّنه �بن �سبهة...« )�ل�سفحة ��5(.

وهك��ذ� جنده يف كثري من �ملو�رد ي�ست��دّل ويناق�ض بقوة )�نظر، مثاًل، �ل�سفحات ��7، 

���، ��9، �95، ��9، ���، ���، �59، وغريها كثري(.

ورمبا ر�ح يذكر �مل�سادر )�نظر، �ل�سفحات ���، ��0، ���، ��9، �99، ��0، 

عمِّ يتّم بال ذكر مل�سدر. قو�ل يف �لأ ��0، ���( و�إن كان نْقُل �لأ

ية ��. �سورة الن�صاء: �لآ  )�(

ية ���. �سورة البقرة: �لآ  )5(

ية ��. �سورة احلجرات: �لآ  )�(
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ر�ء �لقدمية م��ع �آر�ء علمّية حديثة، كم��ا جاء يف ن�ضٍّ عن  وق��د ي�س��ري �إىل تطابق بع�ض �لآ

مام �أن يفر�ض �رش�ئب على �أ�سحاب �ملعادن للتقليل من خطرهم، حيث  �ل�سع��ر�ين يجيز لالإ

ي باأ�سحابه �إىل �ل�سيطرة  دِّ عّل��ق عليه: »وهذ� تعبري ثاٍن ع��ن �لنظرّية �حلديثة باأّن ر�أ�ض �ملال يوؤ

على �حلكم« )�ل�سفحة ���(.

ل فيذكر ر�أي عّدة فقهاء من مذهب و�حد )�ل�سفحتان ��0، ��0(. وقد يف�سّ

ورمبا �سّحح بع�ض ما نقله �لعلماء.

�سهاد يف  ف��رّد عل��ى ما نقله �لدكت��ور حمّمد يو�سف مو�سى م��ن �أّن �ل�سيعة ي�سرتط��ون �لإ

�ل��زو�ج، و�ساوى بينهم وب��ني �حلنفّية و�ل�سافعّية فق��ال: ول م�سدر له��ذ� �لقول )�ل�سفحة 

�97(، ورّد عل��ى �ل�سي��خ �خلفيف ن�سبَة بط��الن ��سرت�ط �ملر�أة على زوجه��ا �أن ل يخرجها 

م��ن بلدها �إىل �ل�سيع��ة و�عتربه خلطًا بينه وبني ما يتنافى مع مقت�سى �لعقد )�ل�سفحة ��0(، 

وكذلك رّد عليه يف م�ساألة جو�ز طالق �ل�سفيه باإذن ولّيه )�ل�سفحة ���(.

لة كما يف م�ساأل��ة )ثبوت �لزو�ج  ونح��ن جن��ده �أحيانًا يدخ��ل يف عملّية ��ست��دلل مف�سّ

�سكالت وجو�بها )�ل�سفحات ��0، �50(. باملعا�رشة( وياأخذ يف بيان �لإ

ر�ء مبخالف��ة �لبديهة، كما فيم��ن ي�سرتطون ��ستقب��ال عني �لكعبة  وق��د ي�سف بع���ض �لآ

�ساحي، فقد ناق�ض  للقريب و�لبعيد على �ل�س��و�ء )�ل�سفحة ��( وكذلك يف م�ساألة هدر �لأ

�سالم( و�عرت�ض علي��ه يف بع�ض كتبه )�ل�سفحة  �ملرح��وم �سلتوت على �سفح��ات )ر�سالة �لإ

��7(؛ وهكذ� جنده يعرت�ض على بع�ض �ملجتهدين يف �آر�ئهم يف �حلج قائاًل: »و�سّدقوين �أّن 

عقلي مل يه�سم مثل هذ� من جمتهٍد مطلق رغم �أيّن قر�أته و�سمعته« )�ل�سفحة ���(.

ويف م�ساأل��ة )�لتبّني( يقول: »وذكر �لفقه��اء يف هذ� �لباب فروعًا كثرية، منها ما ل يقبله 

عقل ول �رشع... ومنها ما ل نعلم مكانه من �ل�سّحة يف نظر �لطّب...« )�ل�سفحة ��7(.

ن�سان عن �لغت�سال  قو�ل، كم��ا يف قول �بن �أبي ليلى مبن��ع �لإ ورمب��ا ��ستطرف بع�ض �لأ

قو�ل يف �أقلِّ مّدة �حلمل )�ل�سفحة  ّن يف �ملاء �ساكنًا )�ل�سفحة ��(. وكما يف بع�ض �لأ عاريًا لأ

��0( وغريه��ا، وكما يف م��ا نقله يف )�ملغني( عن بع�ض �أنو�ع �ل��ولدة )�ل�سفحة ��5(، 

وقاف �مل�رشّية )�ل�سفحة ��5(. وكذلك يف ما ن�رشته �ل�سحف عن �لأ

ونالح��ظ لدى �ملرحوم �ل�سيخ جر�أة �أحيانًا يق��ّل نظريها وذلك كما يف نقده للفقهاء يف 

طّباء ل  م�ساأل��ة )�أقّل مدة �حلمل(، حي��ث يقول: »وبديهًة �أّن هذ� �لبحث م��ن �خت�سا�ض �لأ
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ّن منطق �لو�قع �أقوى من  �لفقه��اء وعليه ل يحب �لعمل بقولهم �إذ� خالف �لعيان و�لو�قع، لأ

منطقه��م.. ونحن ننقل �أقو�ل �ملذ�ه��ب... على �أ�سا�ض عدم وجوب �لتدّين ب�سيء من ظاهر 

�أقو�لهم �إذ� خالفت �لو�قع« )�ل�سفحة ��0(. وهو م�ستعد للتنازل عن ر�أي �سابق له بعد �أن 

جلني )�ل�سفحة ���(. قرب �لأ ثبت له بطالنه، كما يف م�ساألة تاأجيل �ملهر لأ

قو�ل ينتق��د و�سعًا �جتماعّيًا  بق��ي �أن ن�سري �إىل �أّنه )رحم��ه �هلل( كان، وهو ي�ستعر�ض �لأ

�سالم مع �مل�سّنات و�سّدد على  منحرف��ًا كما يف حالة �حلجاب حيث يقول: »لق��د ت�ساهل �لإ

�ل�سابات، ولكن جاء �لعمل على عك�ض ما �أمر به �لقر�آن �لكرمي، حيث نرى �لترّبج و�لتهّتك 

يف �ل�ساب��ات و�لت�سرّت و�لتحّفظ من �مل�سّنات فت�ساهلن فيما �سّدد �هلل و�سّددن فيما �سّهل �هلل« 

)�ل�سفحة �9(.

وه��ذ� ما جنده يف م�ساأل��ة حتويل ق�سية ثبوت �لهالل �ل�رشعّية �إىل ق�سّي��ة �سيا�سّية �أو ق�سّية 

فلكّي��ة، فبع��د �أن ناق�ض حجج �ملو�فقني و�ملخالفني �أدىل فيها بر�أي��ه �لقائل باأّن »�لفلكّيني �إّنا 

مر فعاًل كذلك« )�ل�سفحة ��5(. ُيعَتمد عليهم �إذ� قطعو� ب�سيء وتكّرر �سدقهم ولي�ض �لأ

وه��و بالتايل يعمل على تو�سيح مد�لي��ل فعل �ل�رشيعة ويدفع عنها �ل�سبهات ويبنّي مغزى 

مر فيه �أمّيا  حكام كما فعل �أثناء عر�سه ملعاجل��ة �ل�رشيعة مل�ساألة �لزنا حيث �سّيقت �لأ بع���ض �لأ

ت�سيي��ق، ولكّنه��ا �سّيقت �أمَر �إثباته �أي�سًا )�ل�سفح��ة ���(. كلُّ ذلك يف �إطار روح �سمحة 

ب�سيطة.

القسم الثاني: اّتجاهه التقريبّي
وه��ذ� �لجّتاه تلحظ��ه يف كّل جنبات هذ� �لكتاب، وب�سكل ر�ئ��ع، ونحن هنا ن�سري �إىل 

بع�ض هذه �جلو�نب. 

ّكد عليها �لتقريبّيون م�ساألُة فتح باب �لجتهاد وتفعيل دوره يف م�ساألة  من �ملَحاور �لتي يوؤ

مرون��ة �ل�رشيعة وحيوّيتها، بل و�لعمل على جتديدها و�إحي��اء معاملها وهذ� �أمٌر بد�أ به �لعاّلمة 

و�أّك��د عليه يف مقّدمته نافيًا بذل��ك كلَّ تع�سب مقيت، م�سري�ً �إىل ك��ون هذه �ملذ�هب حالة 

ولي��دة جديدة تبقى طبيعّية ما د�مت يف �إط��ار �لنفتاح وحّريّة �لجتهاد وتتحّول �إىل طغيان 

مت��ه للكتاب: ما د�م �لدي��ن ل ينفكُّ عن  ��ب �إذ� �نغلق��ت عل��ى نف�سها. يقول يف مقدِّ وتع�سُّ
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ّن �لجتهاد معناه �نطالق �لعقل  دُّ باب �لجتهاد يكون �سّد�ً لباب �لدين، لأ �لعقل بحال، ف�سَ

و�إف�س��اح �ملجال ل�ستنتاج �لفروع من �أ�سولها، ف��اإذ� حجرنا على �لعقل حجرنا على �لدين 

بحك��م �لت��الزم بينهما، و�إذ� قلنا ب�سدِّ باب �لجتهاد يلزمنا و�ح��د من �أمرين ل ثالث لهما، 

ول منا���ض من �للتز�م باأحدهما، �إّما �أن ن�سدَّ ب��اب �لدين، كما �سددنا باب �لجتهاد، و�إّما 

�أن نق��ول: �إّن �لعق��ل ل يدعم �لدين، ول يقرُّ ُحكمًا م��ن �أحكامه، وكالهما بعيٌد عن منطق 

�ل�رشع و�لو�قع.

ّنه مل  ب ملذه��ب، �أي مذهب، هو �أ�سو�أ حاًل من �جلاهل. ذلك لأ �إّن »�لع��امِل« �لذي يتع�سّ

ب للفرد. ل�ساحب �ملذهب بالذ�ت، ما  �سالم، و�إّنا تع�سّ ��ب، و�حلال هذه، للدين و�لإ يتع�سّ

�سالم  د�م �لعق��ل ل يحّتم متابعته باخل�سو�ض، كما �أّن خمالف��ة �ملذهب لي�ست خمالفة لو�قع �لإ

�سالم. �سحِّ لل�سورة �لذهنّية �لتي ت�سّورها عن �لإ وحقيقته، بل ل�ساحب �ملذهب، وبالأ

�سالم  ول مذ�هب وفرق حني كان �لإ ومهم��ا يكن؛ فكلنا يعلم �أّنه مل يكن يف �ل�س��در �لأ

مم، ويعلم �أي�سًا علم �ليقني �أّن هذه �لفرق  �سف��و�ً من كلِّ �سائبة، وكان �مل�سلمون يف طليعة �لأ

و�ملذ�ه��ب باعدت ب��ني �مل�سلمني، و�أقام��ت بينهم حو�ج��ز وفو��سل حال��ت دون قّوتهم 

�سالم وجدو� يف هذه  و�سريه��م يف �سبيل و�حدة لغاية و�ح��دة، و�أّن �مل�ستعمرين و�أع��د�ء �لإ

�لتفرق��ة خري فر�سة لال�ستغالل و�إث��ارة �لفنت. وما �سيطر �لغرب على �ل�رشق، وبلغ �لنهاية يف 

��ستغالله و��ستذلله �إّل عن طريق �لُفرقة وتفتيت �لقوى.

�سالمّية.  لهذ� كّله ن�ساأ يف عقول �لقادة �ملخل�سني فكرة توحيد �لكلمة ومتا�سك �جلماعة �لإ

و�لعم��ل لها ب�ستى �لو�سائل، ومن ه��ذه �لو�سائل فتح باب �لجته��اد، و�لق�ساء على طغيان 

�لتبعّية ملذهب معني.

و�ملع��روف بني �ملتفّقهني �أّن �ل�سبب �ملوجب ل�سدِّ باب �لجتهاد �أّن فتحه على م�رش�عيه 

�أح��دث ��سطر�بًا وفو�سى، حيث تطاول �إليه �ل�سغار م��ن طالب �لعلم، و�ّدعاه من لي�ض له 

باأه��ل، حت��ى �بتذله كّل مفل�ض، �أي �أّن »�مل�سلحني« د�وو� �ملر���ض بالق�ساء على �ملري�ض، ل 

با�ستئ�سال �لد�ء!

ّول��ون يف كتبه��م، ورّدده �ملتاأخرون عل��ى �أل�سنتهم م��ن دون حتقيق  ه��ذ� ما �سط��ره �لأ

ومتحي���ض. �أّما �أنا فاأميل �إىل �أّن �ل�سبب �لوحيد ل�سدِّ باب �لجتهاد هو تخّوف �حلاكم �لظامل 

م��ن حّريّة �لر�أي و�لقول على نف�سه وعر�سه. فاحتال وتذّرع بحماية �لدين – كما هي عادته 

– لينّكل بكّل حرٍّ ياأبى �لتعاون مع دولته على �لف�سق و�لفجور.
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ول �أَدّل عل��ى ه��ذه �حلقيقة م��ن �أّن �لدعوة �إىل فت��ح باب �لجتهاد مل ت��ربز �إىل �لوجود 

ق �حلّريّة باأكمل  جنبية و�لرجعية، وما ز�ل حتّققها رهن��ًا بتحقُّ �إّل ح��ني �سعفت �ل�سيط��رة �لأ

معانيها.

وبعد، ف��اإن كاّلً من �لتقليد و�خل�س��وع للطامعني رّق وعبوديّة، وق��د ع�سنا معهما زمنًا 

طوي��اًل، و�آن لنا �أن نعي�ض �أح��ر�ر�ً يف �أفكارنا، كما نعي�ض �أح��ر�ر�ً يف بالدنا، وندع �لتقليد 

ملذه��ب خا�ّض وقول معني، ونختار من �جتهاد�ت جميع �ملذ�هب ما يّتفق مع تطّور �حلياة، 

وُي���رش �ل�رشيعة. و�إذ� مل يكن �لتخرّي من �ملذ�هب �جتهاد�ً مطلقًا فاإّنه على كلِّ حال �رشب من 

�لجتهاد.

�سا�ض، �أ�سا���ض �لتمهيد للتخرّي من جميع �ملذ�هب، عزمت على و�سع هذ�  »على هذ� �لأ

 
ّ
 و�حلنبلي

ّ
 و�ل�سافعي

ّ
 و�ملالكي

ّ
�لكتاب ملّخ�سًا فيه �أقو�ل �ملذ�هب �خلم�سة: �جلعفرّي و�حلنفي

م��ن م�سادرها. وكما �أّن يف �أق��و�ل �ملذ�هب ما يتفق مع �حلياة ويحّق��ق �لعد�لة، فاإّن فيها ما 

عر��ض عنه، لذ� �أعر�ست عن هذه �سّنًا بكر�مة �لفقه و�لفقهاء«. يجب �سرته و�لإ

مة وح�سارتها قبل �أن تتحّول �إىل طائفّية  و�حلقيق��ة هي �أّن �ملذهبّية �سّكل��ت غنى لهذه �لأ

ميان و�لكفر. عمياء تنقل �ل�رش�ع من مرحلة �ل�سو�ب و�خلطاأ �إىل مرحلة �لإ

ويالحظ �أّن كل من قال بجو�ز �لتعبُّد باأّي مذهب من �ملذ�هب كاملرحوم مغنّية و�ملرحوم 

�سلتوت مل يق�سدو� �لتخيري بينها – كما ت�سّور �لبع�ض – و�إّنا �أر�دو� �لتاأكيد على �أّن من ثبتت 

طار  له �أرجحّية مذهب على �آخر كان له، بل وجب عليه، �أن يّتبع ذلك �ملذهب ويبقى يف �لإ

�سالم كّل �أتباع �ملذ�هب. �جلامع للعمل بالإ

�أّم��ا �لختالف فهو حال��ة طبيعّية موجودة يف جمالت �أخ��رى. يقول مثاًل، »و�ختالف 

دباء يف  ية ]�: �سورة �ملائدة[ يدّلنا على �أّنه كاختالف �لأ �أئّمة �لفقه يف تف�سري لفظة �ملاء يف �لآ

معنى بيت من �ل�سعر، وعلماء �للغة يف تف�سري كلمة  لغويّة. �إّنه �ختالف يف �لفهم و�لجتهاد، 

�سول و�مل�سادر« )�ل�سفحة ��(. ل يف �لأ

 
ّ
كم��ا �أّن من �أهم ما ينادي ب��ه �لتقريبّيون وخ�سو�سًا يف �لع�رش �حلا�رش هو �لفقه �ملجمعي

�سو�  �س��ون لي�سخِّ �ل��ذي يح�رشه �لفقه��اء من �سّتى �مل�س��ارب، وي�سارك فيه �خل��رب�ء �ملتخ�سِّ

دلة، وُت�رشح خمتلف �لظروف  �ملو��سيع بكّل دّقة، وت�سوده �حلّرّية و�ل�رش�حة فُتطرح خمتلف �لأ

 �لدويّل بجّد. ويبدو 
ّ
�سالمي ث��ّم ُيختار �لر�أي �لر�ج��ح وهو ما يجري يف �أمثال جممع �لفقه �لإ
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د فيها على �أّن �لفقه يجب  كِّ �أّن �لعاّلمة ي�سري لهذ� �لنوع من �لجتهاد يف بع�ض �أقو�له �لتي يوؤ

�تها. �أن ي�سري مع �حلياة وي�ستوعب تغريُّ

قو�ل فبعد بي��ان �آر�ء �ملذ�هب يف نّية  وه��و )رحم��ه �هلل( يعمل �أحيانًا عل��ى �جلمع بني �لأ

مر  قو�ل �أن يق�سد �ملتيّمم �لتق��ّرب �إىل �هلل باأمثال �لأ ��م قال: »وخ��ري و�سيلة جتمع بني �لأ �لتيمُّ

مر بال�سالة ونّوها من غايات  مر به �بتد�ًء �أم توّلد م��ن �لأ �ملتعّل��ق به��ذ� �لتيّمم، �سو�ء تعّلق �لأ

مامّي��ة وغريهم يف �لّتفاق  ّكد �لت�سابه بني �لإ �لتيّم��م« )�ل�سفحة 70( ورمبا بذل جه��د�ً ليوؤ

و�لختالف )�ل�سفحة �95(.

�سل؛ يقول يف م�سالة �لتع�سيب:  ورمّبا حاول �أن يبنّي عّلة �خلالف ليو�سح �ّتفاقهم على �لأ

مامّي��ة ل يثقون بحديث طاوو�ض وينكرون ن�سبته �إىل �لنبي« )�ل�سفحة ��5(؛ ومعنى  »و�لإ

ه��ذ� �أّن �لختالف يف هذه �مل�ساألة �ملهّمة هو يف قبول هذ� �حلديث �أو رّده و�إّل فهم مّتفقون 

�سل. يف �لأ

ويبدو �أّنه كان ي�سعى لبيان �سعة �لّتفاق بني �ملذ�هب يف �أبو�ب �لفقه �ملتنّوعة مع بيان قّلة 

�مل��و�رد �لتي تنفّرد بها �ملذ�هب، كم�ساألة عدم �ملالزمة بني جو�ز �لك�سف عن �لبدن وجو�ز 

مامّية دون غريهم )�ل�سفحة 90(.  �لنظر �إليه فهي مّما قالت به �لإ

كما �نفردت بعدم �سّحة �ل�سالة يف جلد غري ماأكول �للحم )�ل�سفحة 95(، وعدم �سّحة 

ق��ول »�ل�سالة خرٌي من �لنوم و�إن ُوِج��د من �لفقهاء من يو�فقهم« )�ل�سفحة ��0(، و�نفر�د 

مامّية بوجوب  �حلنفّي��ة بعدم وجوب �جللو�ض بني �ل�سجدتني )�ل�سفح��ة ���(، و�نفر�د �لإ

طو�ب �لن�ساء )�ل�سفحة ��0(، و��سرت�ط �خلتان يف �لطائف )�ل�سفحة ���(، و�لختالف 

حكام. يف �لعول و�لتع�سب وكّلها مو�رد ل ت�سّكل �إّل ن�سبة �سغرية من جمموع �لأ

ّدي �إىل  ع��ذ�ر يف غريها �سيوؤ  �أّن �لتعاون فيها و�لإ
ّ
و�إذ� كان��ت �مل�سرتكات كث��رية فطبيعي

توحيد �ملو�قف.

خر لتاأكيد �ّتفاق �ملذ�هب على رو�يات م�سرتكة و�ل�ستدلل  وهو ي�سعى بني �حل��ني و�لآ

بها )�ل�سفحات ��9، ��7 وغريها(.

د عليها م�ساألة �رشورة �أخذ �آر�ء كلِّ مذهب من كتبه ل مّما ينقل عنه،  كِّ مور �لتي يوؤ ومن �لأ

ة كتب  فيق��ول: »ل �سيء �أ�سدق يف �لتعبري ع��ن عقيدة �أهل �ملذهب من كتبهم �لدينّية بخا�سّ

مر من �سعار�ت �لتقريبّيني. �لفقه و�لت�رشيع« )�ل�سفحة 597(. وهذ� �لأ
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وم��ن �حلقائق �لتاريخّية �لتي يتغافلها �لبع�ض م�ساألة تعاون �لعلماء من �ل�سيعة و�ل�سّنة عرب 

ّكده �ملرحوم ويدع��و �إليه، �إذ  �لتاري��خ ب�س��كل ر�ئع ل جن��ده يف و�قعنا �ملعا�رش، وه��و �أمر يوؤ

يقول: »كثري�ً ما ينقل �لعاّلمة )يق�سد �حلّلي( عبار�ت �ملُغني باحلرف، ويعتمد عليه يف معرفة 

 بني �ل�سّنة و�ل�سيعة فيما 
ّ
�أقو�ل �ملذ�هب. وقد تبنّي يل من �ل�ستقر�ء و�لتتّبع �أّن �لتعاون �لعلمي

ن، فالعاّلمة �حلّلي ينقل يف )�لتذكرة( �أقو�ل �ملذ�هب  م�س��ى كان �أقوى بكثري مّما ه��و عليه �لآ

ربع��ة و�لظاهريّة وغريهم من مذ�هب �ل�سّنة، وزين �لدين �لعاملي �ملعروف بال�سهيد �لثاين  �لأ

زهر  كان يدر���ض �لفقه على �ملذ�هب �خلم�سة يف بعلب��ك �95ه�، وقد در�ض يف دم�سق و�لأ

( ت 9�0ه� در�ض يف 
ّ
وكذل��ك �ل�سيخ علي بن عبد �لعال �ملعروف باملحّقق �لثاين )�لكركي

مامّية، وطلبهم �لعلَم  زهر. و�إن دّل هذ� على �سيء، فاإّن��ا يدّل على جتّرد علماء �لإ �ل�س��ام و�لأ

من ياأخذها �أّنى وجدها “، كما  للعل��م. وعلى عملهم باحلديث �ل�رشيف: ” �حلكمة �ساّلة �ملوؤ

ي��دّل يف �لوقت نف�سه على وح��دة �أ�سول �لفقه وم�سادره عند جمي��ع �ملذ�هب« )�ل�سفحة 

�97(، و�سياأتي لنا حديث حول هذ� �ملو�سوع.

�سالم و�أحكامه ي�سم��الن كّل �مل�سلمني ب�سّتى  ّكد عليه �لتقريبّي��ون �أّن خطاب �لإ ومّم��ا يوؤ

مذ�هبه��م، فال معنى للتفري��ق فيها بني �أتباع مذه��ب و�آخر، فالتكاف��ل و�لتعاون و�حلقوق 

ولّية �لعاّمة ت�سم��ل �جلميع. وهذ� �ملعنى جند �لتاأكي��د عليه من قبل �ملرحوم،  �ملتبادل��ة و�مل�سوؤ

رث حيث قال: و�أمثال ذلك ما ذكره يف باب �لإ

 وبالعك�ض، بن�ضِّ �لكتاب و�ل�سّنة 
ّ
 ي��رث �ل�سيعي

ّ
»�مل�سل��م يعّم جميع �أهل �لقبلة، فال�سّني

جم��اع، بل هذ� �حلكم من ���رشور�ت �لدين متامًا كوجوب �ل�سوم و�ل�سالة« )�ل�سفحة  و�لإ

.)�99

ّكده  ومن �سعار�تهم رف�ض �لتطّرف و�لغلّو و�لتاأكيد على �لعتد�ل و�لو�سطّية. وهو �أمر يوؤ

�ل�سيخ بكّل قّوة حيث يقول: »�ّتفق �مل�سلمون كلمة و�حدة على �أّن �لغالة م�رشكون لي�سو� من 

مامّية، بوجه خا�ّض، ت�سّددو� يف �أمر �لغالة �إىل �أق�سى  �سالم و�مل�سلمني يف �سيء، ولكّن �لإ �لإ

مامّية يف كتب �لعقائد و�لفقه بكفر �لغالة، من ذلك ما جاء يف  �حلدود، فقد �رّشح علماء �لإ

�سالم هم �لذين   لل�سيخ �ملفيد، قال: »�لغالة �ملتظاهرون بالإ
)7(

كتاب »�رشح عقائد �ل�سدوق«

لوهّية و�لنبّوة...« )�ل�سفحة �50(. ئمة من ذّرّيته �إىل �لأ منني و�لأ ن�سبو� علّيًا �أمري �ملوؤ

دوق اأو ت�صحيح العتقاد، ُطِبع مع اأوائل املقالت يف املذاهب واملختارات  �ل�سيخ �ملفيد حمّمد بن حمّمد بن �لنعمان �لكعربّي �لبغد�دّي، �رشح عقائد ال�صَ  )7(
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لّه علّيًا و�أولده، و�أّنه ز�ر بالد  ويعّل��ق على هذ� �لقول باأّنه يعتقد �أن ل وجود �ليوم ملن يوؤ

�سالم، ودعا �إىل نفي هذه �لتهمة عنهم. �لعلويّني �ملّتهمني فر�آهم يقيمون �سعائر �لإ

ئمة باحرت�م وحتى من يرف�ض �لكثريين من �ل�سيعة �سلوكه  و�أخ��ري�ً فاإّننا جنده يذكر كّل �لأ

كاب��ن �سهاب �لزه��رّي يقول عنه: »�إّنه فقي��ه تابعي جليل ومعروف �أثنى علي��ه علماء �ل�سّنة 

�أجمل �لثناء و�أجّله، ولقي ع�رشة من �ل�سحابة« )�ل�سفحة ��5(.

هانة. وهذ� �أمر يدعو �إليه �لتقريبّيون ف�ساًل عن �رشورة جتنُّب �لتجريح و�لإ

ه��ذ� و�لتقري��ب ل يعني �لتنازل وع��دم �لدفاع عن �ملذهب و�حلقيق��ة �لتاريخّية يف نظر 

 منا�سب ويف �إطار 
ّ
 ولكن يف �إطاٍر �أكادميي

ّ
�أتباع��ه. فال مانع من �لبحث �لعقائدّي و�لتاريخي

خّوة و�لكلمة �ملحت�سم��ة. ولذلك جند �لعاّلمة مغنّية غّيور�ً عل��ى مذهبه مد�فعًا عنه.  م��ن �لأ

وهذ� من قبيل:

مامّية: من تعّمد �لك��ذب على �هلل ور�سوله،  يق��ول يف )�ل�سفح��ة ��5(: ��- قال �لإ

فح��ّدث �أو كت��ب �أّن �هلل �أو �لر�س��ول ‘ قال كذ� �أو �أمر به، وهو يعل��م �أّنه كاذب يف قوله فقد 

ف�س��د �سومه، وعليه �لق�ساء و�لكفارة، وبالغ جماعة م��ن فقهائهم، حيث �أوجبو� على هذ� 

�ل��كاذب �أن يكّفر باجلمع بني عت��ق �لرقبة و�سيام �سهرين و�إطعام �ست��ني م�سكينًا. ومن هذ� 

مامّية يجيزون �لكذب على �هلل ور�سوله. يتبنّي معنا جهل �أو حتامل من قال باأّن �لإ

يقول )يف �سفحة- ���(: »جاء يف كتاب �جلو�هر، وكتاب �حلد�ئق، وكتاب �مل�سالك، 

مامّية �أّن �جلنب و�حلائ���ض ل يجوز لهما �ملرور  وكت��اب �لع��روة �لوثقى وغريها من فق��ه �لإ

كرم ‘ ف�ساًل عن �ملكث. ويجوز  و�ل�ستط��ر�ق يف �مل�سجد �حل��ر�م ول يف م�سجد �لر�سول �لأ

لهم��ا �أن ي�ستطرق��ا ول ميكث��ا يف غري �حلرمني �ل�رشيف��ني من �مل�ساجد. وبه��ذ� تعرف �لَد�ّض 

مامّية، حيث ن�سب �إليهم �أّنهم يذهبون �إىل �حلرم �ل�رشيف بق�سد تلويثه. و�لفرت�ء على �لإ

ّقت )�ملتعة( ور�ح يد�فع عنه معتذر�ً باأّنه  ويف )�ل�سفح��ة ���( يطرح م�ساألة �لزو�ج �ملوؤ

�سئ��ل عن ذلك متوخّي��ًا �لخت�سار ما ��ستطاع على �أن يكون جم��ّرد ر�ٍو وناقل ل مقرظًا ول 

ناق��د�ً. فهو يدع �حلكم للقارئ وحده ول يقطع عليه �لطريق بالتخطئة �أو �لت�سويب، وهذه 

�حلالة متّثل قّمة يف �ملو�سوعّية. وهو يذكر يف نهاية �لفقرة �أّن �سيعة لبنان و�سورية و�لعر�ق ل 

ي�ستعملون �ملتعة على �لرغم من �إميانهم بجو�زها و�إباحتها.

ذك��ر يف )�ل�سفح��ة ���( �أّن �ل��ر�زي عرّب عن �لطالق حال �لطه��ر لزم و�إّل ل يكون 
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مامّية، و�أ�ساف �أّن �بن قد�مة يف �ملغني ذكر �أّن طالق �لبدعة  �سّنّي��ًا... وهذ� عني ما تقوله �لإ

ه��و �أن يطلقه��ا حائ�سًا �أو يف طه��ر �أ�سابها فيه. ولكن �إن فعل �أثم ووق��ع يف قول عاّمة �أهل 

�لعل��م، كما ق��ال �بن �ملنذر و�بن عب��د �لرّب »مل يخال��ف يف ذلك �إّل �أهل �لب��دع و�ل�ساللة« 

مامّية مما حّرك �ل�سيخ مغنية للقول: »و�إذ� كان �ّتباع �أمر �هلل و�سّنة نبّيه  وكاأنهما ي�سري�ن �إىل �لإ

بدع��ة و�ساللة فينبغي �أن يكون �ّتباع �ل�سيطان �سّنة وهد�ي��ة«، و�أ�ساف: »ومهما يكن فاإّن 

�سالم قد نهى عن طالق �لزوجة �لبالغة �ملدخول بها غري  �ل�سّنة و�ل�سيعة قد �ّتفقو� على �أّن �لإ

�حلامل �إذ� كانت غري طاهرة �أو يف ُطهٍر و�َقعها فيه«.

مامّية ي�سّيقون د�ئ��رة �لطالق، ويفر�سون  ق��ال يف )�ل�سفحة ���(: »وبالتايل ف��اإّن �لإ

ّن �لزو�ج  �لقي��ود �ل�سارم��ة على �ملطّلق و�ملطّلق��ة، و�سيغة �لط��الق و�سهوده، كّل ذل��ك لأ

ع�سم��ة وم��وّدة ورحمة، وميث��اق م��ن �هلل... �إذن ل يجوز بحال �أن تنق�س��ي هذه �لع�سمة 

و�ملودة و�لرحمة، وهذ� �لعهد و�مليثاق �إّل بعد �أن نعلم علمًا قاطعًا لكلِّ �سكٍّ باأّن �ل�رشع حلَّ 

خرى فيه«. �لزو�ج؛ و�نتقد ت�ساهل �ملذ�هب �لأ

يف �أّول كت��اب �لو�ساي��ا: )�ل�سفح��ة ���(: د�فع عن منهاج �ل�سيع��ة يف �لت�ساوي بني 

رث، وتوزيعهم �لرتكة على �لو�رث��ني بح�سب مر�تبهم  ن��اث يف ��ستحق��اق �لإ �لذك��ور و�لإ

�لطبيعّية، ورّجح هذ� �ملنهج على غريه.

ّيد ر�أي �ل�سيعة يف �لتع�سيب و�نتق��د �ل�سيخ �أبا زهرة عندما  ذك��ر دلياًل من كت��اب �هلل يوؤ

ذك��ر �أدّلة �ل�سيعة على �لتع�سيب يف كتابه »�ملري�ث عند �جلعفريّة« ومل ي�رش �إىل هذ� �لدليل من 

قريب ول بعيد )�ل�سفحة 5�5(.

�أ�س��ار يف )�سفح��ة ��5( �إىل �أّن �ل�سي��خ �أبا زهرة نقل يف م�ساألة بط��الن �لَعَول عن �بن 

مام �لعادل عمر  �سه��اب �لزه��رّي �أّن كالم �بن عبا�ض يف بطالنه جدير بالّتباع لول فتوى �لإ

مامّية قد �ختارو� ر�أي �ب��ن عبا�ض ر�سي �هلل  ب��ن �خلطاب، وعّلق �أب��و زهرة علي��ه: »و�إّن �لإ

عنهما. و�إّنه لفقه جيد، كما �أ�سار �إىل ذلك �بن �سهاب �لزهري، وهو بحر �لعلم«.

ولعّل يف هذ� �ملقد�ر �لكفاية. ن�ساأل �ملوىل له �لرحمة و�لر�سو�ن ولكلِّ �لعلماء و�ملفّكرين 

�ّتباع منهج �لتقريب و�لوحدة، �إّنه هو �ل�سميع �ملجيب. 
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ISSUE’S SPECIAL

Jesus and Muhammad: New Convergences

Tim Winter

Cambridge University

Faculty of Divinity - Shaykh Zayed Lecturer of Islamic Studies 

Interfaith dialogue fell in the midst of a severe and rigid polarity that we may call the 

“gentleness and rigor dualism”. The author discerned a pattern whereby, for certain 

historical (actually, political-ideological) readings of the lives of the two founders, 

the prophet Mohammad – along with Islam – was identified with rigor, Jesus and 

Christianity with gentleness. It is the recent attention to Sufism, however, and the 

spread of liberation theology’s experience that helped overcome, to an extent, this 

rigid dualism. What the author has in mind is an approach to a theme essential to both 

traditions, the ‘imago Dei’, capable of bringing them together and decomposing many 

of the strongly adopted false representations.

God is expressed in both his tremendous and fascinating aspects, and His image 

cannot be but perfect; in other words, His image must express rigor as much as it 

expresses gentleness – although mercy always prevails –, for only in it, true balance 

subsists. At the same time, the ‘imago Dei’ and the ‘imitatio’ have solid basis in the 

theology of both traditions. As such, if we were to regard the two founders as the 

most perfect image of God, and the two religions as the canonization (not only in the 

technical sense) and spiritualization of the process of imitation – the finest path to God 

–, we may, then, be confident that Muslims and Christians will always meet on the basis 

of common interest in one supreme objective.

(3-24)
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The Dialogue of Wonder and Tremendousness in Between Two 
Moments of Emergence: The Christian-Islamic Dialogue since the 
Occurrence of Islam till the Renaissance

Ahmad Mājed

Sapiential Knowledge Institute for Religious and Philosophical Studies

Researcher

In the text at hands, Ahmad Majed goes on to study an era characterized by immense 

dissonance between Christianity and Islam; a dissonance that developed into a military 

clash – during the crusades – from a doctrinal disagreement. This was the era wherein 

the stereotypes and images by which the two groups saw each other was consolidated. 

The researcher notices that oriental Christianity had a major role to play in this clash, 

but, after the crusades and the fall of Constantinople, it arrived at a conviction that its 

true identity cannot be attained but in a humane relationship and an honest dialogue 

with the Muslims. Hitherto, dialogue (Islamic-Christian that is) had never found 

solid grounds except amongst those with spiritual inclinations who have gone beyond 

demonizing the Other to where honest souls could meet.

A New Philosophy for Religious Dialogue

Adīb Saab

University Of Balamand

Philosophy of religion - Professor

Every religion aims to arrive at the ultimate truth aided by rites, benevolence and 
emulating one’s archetype – the perfect human. Since different faiths share such 
elements (principle of Unity), despite their varying expressions (Multiplicity in Unity 
principle), then these faiths are, in essence, one.

(25-42)

(43-54)
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This paper considers that, once the approach of concentrating on differences has 
been mitigated, and the one essence has been admitted, every dialogue would depart 
from all causes of hatred and violence for it would, then, be established on the principles 

of equity, dignity, and the endless need for God’s mercy and sympathy.

Islam in Christian Religious Thought

Adel Theodore Khoury

Former head of the theology department at Universitaet Muenster, Germany

Strong links connect Islam and Christianity, despite the distance revealed in historical 
records. It is of utmost concern that, today, the commonalities with regard to values 
and ethics are well studied and discerned as these constitute the finest expression of 
man’s quest for truth driven by divine bliss and sympathy – even if Christianity, as per 
the writer, comes first for her direct relationship with Jesus Christ. Such a study and 
such an account, when undertaken, would pave the way towards a common, broad and 
more precise understanding or, at least, appreciation.

PAPERS AND STUDIES
The Critical Style of Abu al-Barakāt al-Baghdādī: Logic and Mental 

Cognition

Khanjar Hamiyyeh

Lebanese University

Philosophy Professor

In dealing with logic and knowledge in Abu al-Barakāt al-Baghdadī’s oeuvre, Dr. 

(49-60)

(63-86)
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Hamiyyeh recognizes where al-Baghdadī was capable of renovating and developing; 

firstly, in logic and secondly in the issue of mental cognition. As to formal logic, Abu 

al-Barakāt believed in the relativity of knowledge – relative in that knowledge of things 

varies (in completeness) according to what we perceive of it, not that concepts are 

mere ghosts of an external reality –, and that universals are just names not realities. 

He also had his own view concerning logical terms and names as he considered the 

terms we use to identify things to be only designations that we agree upon, and that 

these designations expand as our knowledge expands. Furthermore, Abu al-Barakāt 

was a pioneer when he proclaimed the [possibility of] composition in categorical 

propositions when more than a judgment is included.

As regards knowledge, Abu al-Barakāt deemed the distinction between sensory 

and mental cognition – and subsequently, between a mental cognitive agent and a 

sensory cognitive agent –artificial. The peripatetics  resorted to such a distinction to 

avoid accepting the division of mental images, and the soul as a result. Abu al-Barakāt 

felt no such compulsion. He had his own view in this regard.

Religion, Philosophy and the Immigrant Question

Shafīk Jaradī

Sapiential Knowledge Institute for Religious and Philosophical Studies

General Director

Questions issue, not from religious and philosophical constructs, rather out of their 

spirit, even if they [questions] have, in man’s primordial nature, deep roots and inherent 

standing. Questions, again, are the source of the fascination which escorts the religious 

and philosophical journey, when they emigrate from the self and abandon their point 

of transcendence to be manifested in the concept, to be immanent in time, to seize 

control of reality and to merge with it while shifting between the nostalgia of yearning, 

mercy and love, and the passion of request and envelopment in pain. Questions always 

long for the most perfect. Yet, no matter where the starting point was, questions always 

grasp the Meaning and generate fascination, thus engendering new questions and 

resuming emigration – save when they stop at the start point and stagnate.

(87-94)
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This paper argues that when we retain the Question’s spirit, we may redefine (for the 
better) our values, our philosophical and doctrinal standpoints and, most importantly 
our view of principial questions.

Qur’anic Hermeneutics and Political Hegemony: Reformation of 
Islamic Thought

Massimo Campanini

Università di Napoli l’Orientale

Here is presented Nasr Hamed Abu Zayd’s reading of the reformation thought in 
contemporary Islam; a thought characterized by a general continuity were it not for 
the deviation embodied by “radical thought”. Even though Campanini entertains a 
dissimilar position towards, say, the Muslim Brotherhood, he agrees with Abu Nasr 
on the importance of Qur’anic interpretation (the thematic approach in particular) 
in rebuilding Islamic political thought. Campanini did also resort to Abu Nasr’s views 
when dealing with the various “reformative” approaches found in ‘Abduh, Khawlī, 
Arkoun, Khalafallah, Srouch and others, yet the non-variable remains his necessitation 
of multiplicity in Qur’anic interpretations – the Qur’an being a cultural product –, and 
the development of socio-political and ideological relationships in society as the means 
to reform religious thought.

The Islamic Discourse: From Vision to Program

Alī Fayyād

Consultative Studies Center

General Manager

The Author understands the project of Seyyed Mohammad Hassan Al-Amin as 
belonging to a broad modernist movement that sees in democracy and the evolution 
of epistemic constructs (by giving precedence to freedom and rationality) the only 

(95-104)

(105-112)
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means of inciting a new Arab Renaissance. Here, the author finds himself questioning 
the capacity of such an approach, inasmuch as it is a reduction of religion to its 
condensed cultural-political dimensions, of going beyond political protest to arrive at 
transformative programs capable of dealing with social and developmental challenges.

METHODOLOGICAL APPROACHES

The Status of Philosophy in the Works of Mohammad Jawad 
Moghniyyeh 

Mahmoud Haydar

Madarat Gharbiyyah

Editor 

Not uninvolved in the historic drift between scripture and intellection, Sheikh 
Moghniyyeh opted for an interval intermediate to both, studying religion philosophically 
on the solid basis of faith and calling his epistemic undertaking ‘doctrinal philosophy’. 
And while acknowledging the worth of philosophical abstraction in engendering 
questions, enriching doctrine and bridging gaps between the self and the other, 
Moghniyyeh brought philosophy to the field of detailed, straightforward everyday 
religious life.

Mohammad Jawad Moghniyyeh: Jurisprudence and Inter-Islamic 
Proximity

Mohammad Ali Taskhiri

The World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought

(117-124)

(125-136)
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Secretary General

Allamah Moghniyyeh, both wise and courageous, was capable of spotting a path 
for communication amongst various Islamic schools of thought, in their broad 
commonalities and the rarity of issues they disagree upon. And since so much is 
in common, then the grounds for cooperating is broad enough. Moghniyyeh also 
considered Ijtihad to be very important in this process of dialogue. Closing the door 
on Ijtihad would be a first step towards detaining the mind and, thus, enclosing on 
one’s self in an exclusion of every common element and strengthening whatever feeds 
fanaticism. In the same vein, Moghniyyeh called for reading every school from its own 
books not from what is said about it, so as to be honest in dealing with others. In so 
doing, he embodied the highest values the word proximity can hold.


