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أديب صعب���

ه��دف الدي��ن – كّل دين – الو�ص��ول اإىل احلقيقة املُطلق��ة مبعيّة ال�ص��عائر والعمل ال�ص��الح واالقتداء 

ديان يف هذه العنا�رص  ن�صان الكامل. وحيث ت�صرتك االأ على املن�ص��ود املتمثِّل باالإ خيار وبالنموذج االأ باالأ

ع يف الوحدة(، فاإّن جوهَرها واحٌد  )مبداأ الوحدة(، واإْن متظهرت ب�صكٍل خمتلف يف كّل دين )مبداأ التنوُّ

يف نهاية املطاف. 

يعترب املقال بني اأيديكم اأّن كلَّ مقاربٍة حواريّة، متى ما ابتعدت عن تكثيف الفوارق النطالقها منها، 

قرار باجلوهر الواحد، فاإنّها �ص��وف تبتعد عن كلِّ م�صبّبات احلقد والعنف اإذ تتاأ�ّص�س،  ونََحت منحى االإ

ن�صانيّة ويف احلاجة الدائمة اإىل رحمة اهلل ورعايته. عندها، على مبداإ الت�صاوي يف القيمة والكرامة االإ

اَر�س حّتى اليوم، على خطاإٍ م��زدوج: يف مقاربته ويف  ، كم��ا يمُ
ّ
 – امل�س��يحي

ّ
�س��امي يقوم احلوار الإ

هدفه.

اأّما املقاربة فهي النطاق من م�س��ائل خافّية بني الطرفني، مثل قول امل�س��يحّيني بالتج�ّسد، اأي 

لب والف��داء والقيامة، ومثل احتكام امل�سلمني اإىل  داً، وبال�سَّ ب��اأّن ي�سوع امل�سيح هو اهلل نف�سه متج�سِّ

�س« اأو » املعّزي«( كاإ�س��ارٍة  دمُ جنيل التي تتحّدث عن »الرباقليط« )ومعناه »الروح القمُ بع�س اآيات الإ

مر. وهو كتاٌب منحول  اإىل نبّوة حممد، واحتكام بع�س��هم اإىل »اإجنيل برنابا« اإمعانًا يف تاأكيد هذا الأ

ربعِة املقبولة. ناجيل الأ لٍة اإىل الأ يف نظر امل�سيحّيني وعلمائهم، ل يّت باأّي �سِ

قّل، تقلي�سمُ الف��وارق وحْملمُ الواحد على  ، فهو، يف الأ ��َمرمُ واأّم��ا ه��دفمُ احلوار، املمُْعلن اأو املمُ�سْ

كرث اإقناع من نحاوره  ��ك بتفّوق وجهتنا، ويف الأ خر واحرتام وجهة نظره، مع التم�سُّ العرتاف بالآ

بوجه��ة نظرن��ا وحْمل��ه على التح��ّول اإىل دينن��ا. ويّتخذ التحّول يف م�س��طلح الغاة م��ن الطرفني 

لّف يف فل�سفة الدين.  وموؤ
ّ
اأ�ستاذ جامعي  )�(
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ا�س��م »الهت��داء«، اأي النتقال مّما هو »اأقّل �س��حة« اإىل ما هو »اأكرث �س��حة«، م��ن »الناق�س« اإىل 

»الكامل«.

لكن، ما هو مقيا�س ال�س��حة واخلط��اإ يف العقائد الدينّية؟ اأفَهم اأْن تك��ون هناك مقايي�س منطقّية 

لا�س��تنتاج ال�س��ليم بناًء على مقّدمات معّينة. وهذه مقايي�س منطقّية عاّمة ل تخت�ّس بالدين وحده، 

بل تتناول كلَّ املو�س��وعات التي يتداولها النا�س. اأّما تربيرمُ املقّدمات نف�س��ها بالن�سبة اإىل الدين فقائٌم 

، يعتم��د يف حتديده على 
ّ
ّن مفهوم العقل ن�س��بي ، لأ

ّ
اأي�س��ًا عل��ى العقل. واملق�س��ود هنا العقل الديني

(، مثًا، يحم��ل مَعه مفهوَم الوجوِد الواجِب، غرِي 
ّ
طبيع��ة املعقول. وجودمُ اهلل )وهو املعقول الديني

املاّدّي، غرِي املحدود، الكليِّ القدرة والعلم واحلكمة وال�س��اح. كما يحمل معه مفهوم الوحي اأو 

خطاب اهلل للب�رش. وهذا اخلطاب يمُحَكم على اإلهّيته من خال اأغرا�س��ه ومراميه وو�سائله وتفا�سيله 

ديان على  �س��ام والهندو�سّية والبوذيّة والطاوّية و�س��واها من الأ جميعًا. واإذا تاقت امل�س��يحّية والإ

لهّية عن اأحدها  جال الغايات والو�س��ائل، فلي�س من حّجٍة عقلّية اأو نقلّية مقبولة حلْجِب ال�سّحة الإ

اأو اإخ�ساع هذه ال�سّحة للزيادة والنق�سان.

م��ن هن��ا ل تغريني اأبداً عناوين كتب – وما اأكرثها – من نوع: »ملاذا اأنا م�س��لم؟« اأو: »ملاذا اأنا 

ي��ان؟«، اأو: »ملاذا حتّولتمُ اإىل  ؟«. لك��ن تغريني اأكرث عناوين مث��ل: »كيف اهتديتمُ اإىل الإ
ّ
م�س��يحي

تي: »اأنا  ال: »ملاذا اأنت تنتمي اإىل هذا الدين؟« هو �سيٌء كالآ البوذيّة؟«. واجلواب ال�س��حيح عن �سوؤ

لدتمُ يف بيت بوذّي   او اأي �سيء اآخر( ل�سبٍب ب�س��يط جداً، هو اأين ومُ
ّ
بوذّي ) اأو م�س��لم اأو م�س��يحي

ويف بيئة بوذيّة وربيت على التعاليم والتقاليد البوذيّة. اأنا مل اأخرت البوذيّة دينًا يل، لكّنها تراٌث وجدتمُ 

نف�سي فيه منذ الولدة، وقد اختاره اأحد اأجدادي يف زمن �سحيق ل اأعرفه«. 

 اأو اللغوّي، لي�س يف العادة �سيئًا نختاره ذهنّيًا بعد مقارنتنا 
ّ
، كالنتماء القومي

ّ
اإّن النتماء الديني

عدداً من النماذج. اإل اأّن التاريخ يخربنا عن حالت عديدة ح�س��ل فيها فر�س للدين اأو للحكم اأو 

لّلغة بالقوة الع�س��كرّية. لكن اإذا كان هذا اأمراً ل ترجتيه اأّي جماعٍة لنف�س��ها من جماعة اأخرى، فا 

ل من دين اإىل  ّي جماعٍة اأن تفر�س��ه على �س��واها. كما اأّن هناك حالت يح�س��ل فيه��ا حتوُّ يجوز لأ

اآخر، اأو من مذهب اإىل اآخر �س��من الدين الواحد، بناًء على قناعات �سخ�سّية را�سخة اأحيانًا، ولكن 

ي ه��ذه اخلربات »اهتداًء«،  ّ يمُ�س��مِّ
 اأو الكامي

ّ
حيان. واإذا كان امل�س��طلح الاهوتي لي���س يف كّل الأ

ّنها اأكرث  �سّح، فاأحرى اأْن نتبّنى لها عبارة »التحّول« احليادّية لأ م هو الدين الأ عاِتِه باأّن ديَنهمُ لقتناِع دمُ

ديان. ان�سجامًا مع النظرة القائلة بالختاف املح�س بني الأ

قّل، هناك  ر اأ�س��حابمُها معها باأّنها حالت اهتداٍء عميقة. على الأ اإّل اأّن ثّمة حالت حتّول ي�س��عمُ
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يان. وهناك خربات ينتقل فيها  يان، اأو من الت�س��كيك، اإىل الإ خربات يتحّول فيها املرءمُ من عدم الإ

 �س��ادق داخل الدين عيِنه. 
ّ
 روحي

ّ
« اإىل انتماٍء قلبي ّ

 اأو ظاهرّي اأو »اجتماعي
ّ
املرء من انتماٍء ا�س��مي

ورّبا ح�سَل انتقاٌل كهذا من  مذهٍب اإىل اآخر اأو من دين اإىل اآخر. واإذا كان جانٌب مهمٌّ من الهتداء 

جحاف، ل باملعنى   حاّر، فمن الإ
ّ
 بارٍد اإىل اإيان فعلي

ّ
يان اأو من اإيان ا�سمي انتقاًل من الااإيان اإىل الإ

 اأي�س��ًا، حْجبمُ �سفة الهتداء عن بع�س هذه اخلربات والقت�سارمُ 
ّ
 فقط، بل باملعنى الاهوتي

ّ
النف�س��ي

على �سفِة التحّول احلياديّة. 

دبّيات  �سة للحوار. لكّنه ظهر يف الأ  يف اأّي حال، معظممُ احلوار التقليدّي مل تفرزه حلقات خم�سّ

منني هنا  الاهوتّي��ة اأو الكامّية من كا الطرفني، خ�سو�س��ًا يف ال�رشوح العقائدّي��ة املمُوّجهة اإىل املوؤ

ديان  يان اأو العقائد، تفرت�س اعرتا�س��اِت الأ وهناك. فالدفاعّيات الدينّية، التي تخت�رشها د�س��اتري الإ

خرى، وترّد عليها من غري اأن ت�س��ّميها بال�رشورة. من هنا كان الكثريمُ من الاهوت اأو  واملذاهب الأ

�س��ام جدلّيًا اأو �سجالّيًا. وما ال�سجالمُ �سوى نوع من احلوار.  الكام الذي ن�س��اأ حول امل�سيحّية والإ

تها على اأ�سا�س �سجالّيتها الكامنة. ومن الطريف قراءة الن�سو�س العقائديّة ودرا�سمُ

 به��دف حتقيق الوحدة 
ّ
 – امل�س��يحي

ّ
�س��امي �ّس�س��ات للحوار الإ لكن مع ن�س��وء حلقات اأو موؤ

، �سمن هذا اخلط التقليديِّ نف�سه، حماولت حواريّة تتمّيز بامل�ساومة  الجتماعّية اأو �سوِنها، بداأ يظهرمُ

�ساَم من بع�س املحتوى املمّيز. وهو،  خر. وهذا قد يمُفِرغ امل�سيحّية اأو الإ من اأجل اإر�ساء الطرف الآ

بالطبع، اأمٌر غري مطلوب. لي�س مطلوبًا من امل�س��لم اأن يعرتف، مثًا، ب�س��لب امل�س��يح، كما اأنه لي�س 

 اأن يتخّلى عن عقيدِة 
ّ
يان. ولي�س مطلوبًا من امل�س��يحي  اأن يتن��ازل عن هذا الإ

ّ
مطلوبًا من امل�س��يحي

 من اإيانه.
ّ
ّنه اإذ ذاك يتخلى عن جانب اأ�سا�سي لوهة، لأ  لاأ

ّ
�سامي الثالوث ويتبنى الت�سّوَر الإ

ديان  ربعة: »الدين واملجتم��ع« )�983(، »االأ هن��اك نظرة بديلة اإىل احلوار طرْحته��ا يف كتبي الأ

مة يف  فل�صفة الدين« )�994(، »وحدة يف التنّوع« )2003(. تقوم هذه النظرة  احليّة« )�993(، »املقدِّ

تية:  �سا�سّية الآ ٍن من العنا�رش الأ دياَن تتاقى حول جوهر واحٍد مكوَّ على اأّن الأ

طَلقة تمُغِدق  اأ. النظاممُ املاّدّي الظاهر ل كيان له يف ذاته ومن ذاته، لكنه ي�ستمّد كيانيته من حقيقة ممُ

علي��ه املعنى والقيمة. واإذا كان الواقعمُ واقَع انف�س��اٍل عن هذه احلقيقة، فهدفمُ الديِن حتقيقمُ اخلا�س 

عرب اإعادة الّت�سال بها. 

عادة الّت�س��ال باملمُطلق. ولو توّقف الدينمُ هنا ملا اختلف   غري كاٍف لإ
ّ
ب. هذا العرتاف اللفظي

ِل املحدود بالاحمدود ما يمُ�سّمى ال�سعائَر اأو الطقو�س،  عن الفل�س��فة. ومن اأهم الو�س��ائل الدينّية ِلَو�سْ

مثل ال�ساة وال�سوم واحلج. 
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ن�سان،  ل املحدود بالاحمدود، اأي لتقريب الإ خاق اأو ال�سلوك احل�سن و�سيلة اأخرى لو�سْ ج. الأ

ديان على الدوام، ح�س��ب التعبري  . من هنا تق��رن الأ
ّ
لهي وم��ن خال��ه الوجود كله، اإىل امل�س��در الإ

يان« و«عمل ال�ساحلات«.  ، بني »الإ
ّ
�سامي الإ

�س دينه اأوًل. ففي  �سِّ من بوؤ خاق احلميدة، يقتدي املوؤ لوهة عرب الأ د. يف حماولته التقّرَب من الأ

 حمّمد. 
ّ
�سام النبي ن�سان الكامل، ويف الإ امل�سيحّية، ي�سوع امل�سيح هو مثال الإ

لء اأنا�س اأبرار يف كلِّ  ولياء. وهوؤ ي�سني اأو الأ �سني، تاأتي طبقة القدِّ �سِّ ه�. على م�ستوى جماوٍر للموؤ

���س دينهم اأو حتقيَق ما يقت�سيه منهم هذا الدين.  �سِّ دين ا�س��تطاعوا، عرب �س��ريتهم ال�ساحلة، حماكاَة موؤ

على املن�سود. من لتحقيق املثال الأ خيار مطلوب اأي�سًا من املوؤ فالقتداءمُ بالأ

ديان، ومنها الهندو�سّية  �س��ام فح�س��ب، بل يف كلِّ الأ هذه العنا�رش جندها ل يف امل�س��يحّية والإ

ه على العنا�رش املذكورة.  والطاويّ��ة والبوذية. واحلّق اأّن ما يجعلنا ن�س��ّمي نظامًا ما دينًا هو احت��واوؤ

حرى اأّن لكلِّ  لذلك ل اأجد اأ�سا�س��ًا مقبوًل للتمييز بني اأدياٍن »�سماويّة« واأديان »غري �سماويّة«. والأ

لوهة، اإذ  ديان – �س��واء اأكانت »اإبراهيمّية« اأم »براهمانّية« اأم غري ذلك –  �س��لة بال�س��ماء اأو بالأ الأ

��ها  هك��ذا واأن تعرتَف البديهة ال�س��ليمة اأو العقلمُ اأو الفط��رة بجال غاياتها  يكفي اأن ت�س��ّمي نف�سَ

وو�سائلها لتكون هكذا.

ديان كلِّها يف العنا�رش املذكورة ل يجعلمُ منها دينًا واحداً. فلكّل منها نظرته اإىل  اإّل اأّن ا�سرتاَك الأ

من ِمن هذا  ولياء الذين يقتدي بهم املوؤ �س��ني والأ �سِّ خاق، واإىل املوؤ لوهة، واىل ال�س��عائر، واإىل الأ الأ

ديان كّلها اإىل دين واحد.  الدين اأو ذاك. ولو زالت هذه الفوارقمُ لتقّل�ست الأ

ة  ديان، اأي ببداأ الوحدة، وباأَن كلَّ دين يعرّب بطريقته اخلا�سّ مع العرتاِف بهذا اجلوهر الواحد لاأ

نمُ منها هذا اجلوهر، اأي  لمُ لتغدَو اأكرث كثرياً( التي يتكوَّ عن كلِّ عن�رٍش من العنا�رش اخلم�سة )وقد تمَُف�سَّ

ديان يكن اأن ن�س��ّميها فل�س��فة  ببداأ التنّوع اأو التعّدد، نح�س��ل على فل�س��فة جديدة للحوار بني الأ

خري يف الرباعية. الوحدة يف التنّوع. وهو العنوان الذي اأعطيته لكتابي الأ

خِر الذي نتحاور واإيّاه، لي�س على   حمَل الآ
ّ
يف �س��وء هذه الفل�س��فة، يغدو هدف احلوار الديني

ديان«، اأي  قرار بهذا اجلوهر الواحد واكت�ساف »الدين« يف »الأ هْجِر دينه واعتناق ديننا، بل على الإ

اكت�س��اف الوحدة يف التنّوع واكت�س��اف التنّوع يف الوحدة. ومع العثور على هدف جديد للحوار 

لهّية التي تتاقى يف  نظمة الإ ديان كلِّها، اأي الأ �سام فح�سب بل بني الأ  – ل بني امل�سيحّية والإ
ّ
الديني

وظائفها حول العنا�رش اخلم�س��ة املذكورة – تكّف مقاَربة احلوار عن النطاق من م�س��ائل خافّية 

بهدف اإرباك من نحاوره والتغلب عليه وحمله على طرح دينه و«الهتداء« اإىل ديننا، وتتحّولمُ هذه 
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خرمُ بلوَغه  املقاربة اإىل دعوِتِه كي يكت�س��َف اأّن ما يحاول بلوَغه بوا�س��طة ديِنِه هو ع��نيمُ ما يمُحاول الآ

 فْعله عندما يعربِّ كلٌّ منهما، بلغته هو، 
ّ
، مثًا، والفرن�سي

ّ
بوا�سطة دينه هو، متامًا كما يحاول الرو�سي

عن ال�سيء نف�سه.

 
ّ
 يهودّيًا ول اليهودّي زرد�ستّيًا ول الزرد�ستي

ّ
 لي�س املطلوبمُ اأن ي�سرَي امل�سلممُ م�سيحّيًا ول امل�سيحي

 ب�رشة 
ّ
وروبي  ب�رشًة بي�ساء والأ

ّ
فريقي بوذّيًا ول البوذّي هندو�س��ّيًا، كما اأّنه لي�س مطلوبًا اأْن يكت�سَي الأ

�س��بانّية اأو اأن يتخل��ى اليابانّيون عن لغتهم  �س��وداء، ول اأن تتخّلى رو�س��يا عن لغته��ا لتتبّنى اللغة الإ

ليتكّلموا العربّية. بل املطلوب اأن يكفَّ النا�سمُ عن ذلك الت�س��نيف القدمي الذي طاملا اأّدى اإىل �س��وء 

خرى على اأّنها »همجّية«، ونظر  قوام واللغات الأ غريق اإىل الأ تفاه��م وحقد وعنف، كمثل نظر الإ

ّنهم لي�سوا »�سعَب اهلل املختار«،  مم«، على اأّنهم خارج نطاق اخلا�س لأ اليهود اإىل �س��واهم، اأي »الأ

نقى«. وكما اأّن  ونظ��ر بع�س ال�س��عوب احلديثة املغالية يف قومّيتها اإىل نف�س��ها على اأّنها »الع��رق الأ

نكليزّي لي�س اأكرث ول اأقّل  نه اأبي�س الب�رشة، والإ  لأ
ّ
فريقي  لي�س اأقّل ول اأكرث اإن�س��انّية من الأ

ّ
وروبي الأ

، اأعلى   يف لغته، هكذا تابعمُ ديٍن معنّي لي�س اأكرَث اأو اأقلَّ
ّ
اإف�س��احًا عن م�ساعره يف لغته مّما هو الفرن�سي

اأو اأدنى، اأف�سَل اأو اأ�سواأ، دينًا بال�رشورة من تابِع ديٍن اآخر.

الوحدة �سمن التعّدد يف نطاق الدين – وهي هدف احلوار الرئي�سي – ل تعني اأن يزول التنّوع 

خر كمختلٍف  منني يف العامل اإىل دين واحد. بل تعني اأن يعرتَف الواحدمُ بالآ  وينتمي جميع املوؤ
ّ
الديني

ديان ذلك  عنه ولكن لي�س كاأ�س��واإ اأو اأدنى اأو اقّل منه دينًا، ويف الوقت نف�س��ه اأن يكت�سف يف كلِّ الأ

�س��ماء وتنّوع املظاهر واملمار�س��ات، الذي يجعل الب�رَش كّلهم اأبناًء هلّل،  اجلوهر الواحد وراء تعّدد الأ

�سلّيتني ويف احلاجة  ن�سانّيتني الأ ��هم اأماَم بع�س يف القيمة والكرامة الإ مت�س��اوين اأماَمه وكذلك بع�سمُ

الدائم��ة اإىل رحم��ة اهلل ورعايته وحتقيق الطهارة واخلا�س. واكت�س��اف هذا اجلوهر هو ما �س��ّميناه 

ديان«. هكذا، اإذا مل يعلن اهلل عن وجوده لكلِّ �س��خ�ٍس،  فا نفَع من اأيِّ  اكت�س��اف »الدين« يف »الأ

«، فكلُّ ديٍن »موحى« هو 
ٌّ

نبياء. هذا يعني اأّنه اإذا مل يكن للمرء ديٌن »طبيعي اإعان ياأتي عن طريق الأ

عبء عليه.

ديان املختلفة واحللول حمّلها،  ثّمة حاجة، اإذاً، اإىل د�ستور اإيان م�سرتك ل يّدعي اإبطال عقائد الأ

اً عن الوحدة يف التعّدد، اأي عن »املطبوع« �س��من »امل�س��موع«. ونزعم اأنه د�س��توٌر  بل يكون معربِّ

 اأو الفطرّي املحفور يف �سدور النا�س جميعًا. ول 
ّ
 لدى كلِّ اإن�س��ان، اإذ اإّنه القانون الطبيعي

ّ
�س��مني

ونة  و�ساط يف الآ بّد، يف هذا ال�سوء، ِمن تعديل مفهوم »امل�سكونّية« الذي اّت�سع انت�ساره يف بع�س الأ

ديان كلِّها. ولعّل هذا  م على الأ خرية، فا يبقى حم�س��وراً �س��من بع�س املذاهب امل�س��يحّية بل يعمَّ الأ
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قوام واحل�سارات. ديان والأ  يكون �سبيًا للحوار والتفاهم بني خمتلف الأ
ّ
اللقاء ال�سمني

ديان من مقارنة »قيمّية« قائمة على املفا�س��لة  هذا النموذج البديل للحوار يحّول املقارنة بني الأ

من، فا  اىل مقارنة »و�سفية« قائمة على وحدة اجلوهر. ومهما كان منوذج احلوار الذي يختاره املوؤ

ّن الدين حمّبة  هلّية، لأ ، يف اأّي حال، دافعًا اإىل احلروب القومّي��ة والأ
ّ
يان الدين��ي يج��وز اأن يكون الإ

ّن ال�سام من اأ�سماء اهلل تعاىل.  وت�سامح، ولأ


