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األخالق بين الفلسفة والفقه
االنشقاق البروتستانتي

التشابه واالختالف المفهومي بين التفسير والتأويل يف 
النص القرآني

الديانات العالمية.. أرضية مشتركة لنشر التسامح
العالقة بين الدين واألخالق

الالهوت المسيحي الحديث ومقاربته للتعددية الدينية
تجديد الخطاب اإلسالمي.. أسباب ونتائج

تحديات اإلصالح الديني
التجربة الدينية إرث تتشاركه اإلنسانية

ماذا يقول التاريخ عن قاشان إيران ؟

هل االنتقاد صادر من أديان تبشيرية مزاحمة أو أوساط 
أيديولوجية مناوئة؟!

للشاعر  قصيدة  الجميلة  األطفال  قصائد  من 
 ١757( بليك  ويليام  الشهير  اإلنجليزي  والرسام 
بليك  كتب  األحالم«.  »أرض  عنوانها   ،)١8٢7  -
ديوانه  ضمن  ونشرت   ١8٠٠ سنة  القصيدة  هذه 
البراءة«. القصيدة مبنية على حوار بين  »أغاني 
بصفته  الُحْلم  فكرة  حول  وتتمركز  وابنه،  أب 
كان  إذا  خاصة  الواقع؛  لمواجهة  ممكنًا  فضاء 
هذا الواقع محاصرا بالشك والخوف، يغلب على 
إلى  الحنين  أو  النوستالجيا  حس  القصيدة 
الماضي، فالطفل يرى في منامه أنه التقى بأمه 
مغمورة  كانت  وأنَّها  األحالم«  »أرض  في  الميتة 
بالسعادة تسبح في نهر من السوسن وتمشي 
مع حمالن بريئة بيضاء. هكذا ُيدثِّر بليك خيال 
الرومانسية،  األحالم  من  رائعة  بحزمة  األطفال 
هذا  إلى  الوصول  عن  األب  لعجز  تصويره  رغم 
إن  القصيدة  لنا  الُمؤقت. تقول  الطفولي  الفرح 
في الخيال مالذا آمنًا من مواجهة واقع ُيهيمن 
مطلع  منذ  بليك  وكأن  والاليقين،  الخوف  عليه 
الخّلاقة  الشعرية  بنبوءته  يرصد  التاسع  القرن 
اآلفاق الُممكنة لعالمنا اآلن الذي يفيض بالرعب 

وخيبة المصير. 

)أرض األحالم(

فّيا؟ َك والصَّ تيّقْظ من َمنامَك يا ُبَنّيا * ألْسَت سعيَد ُأمِّ

فما ُيبكيَك في ُحْلٍم َجميٍل؟ * ِفداَك أبوَك، هل أبصرَت َشيا؟

أيا أبتاُه، آٍه، أيُّ أرٍض * من األحالِم؟ جّناٌت وَنْهُر!

رأيُت هناَك أّمي بين َزْهٍر* كزنبقٍة لها في الماء ِسْحُر

وتمشي بين ُحمالٍن صغاٍر * بلون الثلج، في َمَرٍح َتميُد

 ومْن فرٍح بكيُت كما َحَماٍم * تغّنى يا أبي، فمتى أعوُد؟

ومْثَلَك يا ُبنيَّ رحلُت يوما * أطوُف بأْنْهِر األحالم ليال

ْفِء فيها * فلم أظَفْر من اآلماِل َنْيال  ورغم أماِنها والدِّ

أيا أَبتاُه، ما َنْبغي بأرٍض * يسوُد بُأْفِقها َخْوُف وُكْفُر؟

هناك بعالَم األحالِم نوٌر * هناك بعالَِم األحالم فْجُر

ا قبل...! أمَّ
د. هالل الحجري
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األخالق بين الفلسفة والفقه
ناصر الكندي

����س����ؤال م��ه��م: هل  اإث����ارة  اإىل  ال��ن��ق�����ص  اأدى ه���ذا  وق���د 
الإ���س��ام��ي؟  الفكر  يف  اأخ��اق��ي��ة  فل�سفة  ف��ع��ًا  ي���ج��د 
من  تك�ن  اأن  ينبغي  ل  الإجابة  اأنَّ  اإىل  الكاتب  وينبه 
طرح  ي�جد  اأن  ميكن  اإذ  الي�نانية  الفل�سفة  منظ�ر 
الفل�سفة،  اآخر غري منظ�ر  امل��س�ع من منظ�ر  لهذا 
الأخ��اق��ي ه�  امل��ب��ح��ث  اأن  ع��ام  ال��ق���ل ب�سكل  ومي��ك��ن 
هذا  على  وبناء  لأفعاله،  الفرد  بقيادة  املتعلق  املبحث 
التعريف ميكن حتديد جملة من املفاهيم التي تدخل 
والقيم،  احل��ري��ة،  م��ث��ل:  الأخ��اق��ي  البحث  يف جم��ال 

وال�سعادة.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��احل��ري��ة، ل���س��ك اأنَّ م���ا ت��ط��رق اإل��ي��ه 
ما  ي�سبه  ل  »احلرية«  لفظ  حتت  ق�سايا  من  الي�نان 
خا�ص فيه امل�سلم�ن، فاأغلب املفكرين الي�نانيني راأوا 
اأو من  باأنَّ الإن�سان حر ه� حت�سيل حا�سل  اأنَّ الق�ل 
ال�س�ؤون  وت��دب��ري  باملدينة  لرتباطه  وذل��ك  امل�سلمات 
ف��الإن�����س��ان  م��ن��ه��ا،  ال�سيا�سية  خ��ا���س��ة  فيها  ال��دن��ي���ي��ة 
ال�سيئ  بني  ط�اعية  الختيار  على  ق��ادر  اأر�سط�  عند 
والأ�س�اأ، اأما يف اجلانب الإ�سامي، فقد مت تناولها يف 
لأفعاله  خالق  الإن�سان  وهل  الإلهية،  بالقدرة  عاقة 
اأم ل؟ وعليه اختلفت املُقاربة مع الفكر الي�ناين اإذ اإنَّ 

م�ساألة احلرية ا�ستبعدت من املجال العملي. 
احلرية  ق�سية  يف  النظر  تاريخ  اأنَّ  اإىل  الكاتب  وينّ�ه 
التي تتعلق  الآيات  تاأويل  امل�سلمني ه� تاريخ  من قبل 
ب��اأف��ع��ال ال��ن��ا���ص واأع��م��ال��ه��م وم�����س���ؤول��ي��ات��ه��م م��ن جهة 
امل�ساألة  ازدواجية  واأن  اأخ��رى،  اهلل من جهة  ومب�سيئة 
جعلها  ال�سيا�سي  بال�ساأن  وات�سالها  بالقدر  املتعلقة 
خطرية،  مذهبية  ���س��راع��ات  اإىل  اأدت  معقدة  م�ساألة 
ورغ����م اأن م��ف��ه���م ال���س��ت��ط��اع��ة ك����ان اأح����د امل��ف��اه��ي��م 
امل��ت��ك��ل��م��ني،  ن��ق��ا���س��ات  ال��ت��ي دارت ح���ل��ه��ا  الأ���س��ا���س��ي��ة 
ف���اإنَّ م��ف��ه���م ال��ق��در ه��� ال���ذي اأخ���ذ ن�سيب الأ���س��د يف 
ال���ف���رق الإ����س���ام���ي���ة يف فعل  ال��ن��ق��ا���س��ات. واخ��ت��ل��ف��ت 
الإن�سان  حرية  باإلغاء  القائلة  اجلهمية  بني  الإن�سان 
اإىل امل��ع��ت��زل��ة ال��ق��ائ��ل��ة ب��ق��درة خ��ل��ق الإن�����س��ان لأف��ع��ال��ه 

الك�سب. القائلة بنظرية  والأ�سعرية 

وقد تطرق ابن �سينا مل�ساألة احلرية ولكن حتت مق�لة 
فل�سفية، فقد  كانت مبفاهيم  اأنَّ معاجلتها  اإل  القدر، 
وفقاً  ن��ظ��ام  يف  الإن�����س��ان  اأف��ع��ال  ب��سع  �سينا  اب��ن  ق��ام 
من  املنطلق  ال��غ��زايل  م��ع  بالنقي�ص  الفي�ص  مل��ق���ل��ة 
اأن��ه  على  ال��ع��امل  �سينا  اب��ن  ويت�س�ر  »ك���ن«.  اهلل  اإرادة 
يخ�سع لأ�سباب حتدد منزلة الإن�سان فيه وه� ت�س�ر 
ابن  الغائية، ول يقف  العلل  غري مادي بل قائم على 
واإمن��ا  ال�سماوية  الأج����رام  اإىل  العلل  ت��رق��ي  يف  �سينا 
ابن  الإلهي، لهذا ل مكان يف عامل  للتدبري  يخ�سعها 
اإن ما  اإذ  �سينا للحرية من حيث هي هدف ل علة له، 

ل علة ل معنى له.
وي��ت��ط��رق ال��ك��ات��ب ب��ع��د ذل��ك اإىل م��ف��ه���م »ال��ق��ي��م«، اإذ 
الفكر  يف  الي�م  نفهمه  كما  القيم  م�سطلح  ي�جد  ل 
ال��ي���ن��اين ول يف ال��ف��ك��ر الإ����س���ام���ي. وي��ع��د ���س��ق��راط 
ح�����س��ب ���س��ه��ادة ���س��ي�����س��رون اأول م���ن ج��ع��ل ال��ن��ظ��ر يف 
اأ���س�����ص ال��ف��ع��ل الأخ���اق���ي م��رك��ز ال��ب��ح��ث ال��ف��ل�����س��ف��ي. 
وق���د ح����ّ�ل اأر���س��ط��� امل��ب��ح��ث الأخ���اق���ي م���ن مبحث 
اإىل  اأقرب  مبحث  اإىل  اأفاط�ين  ميتافيزيقي  نظري 
الهتمام باحلياة الفعلية للب�سر. ومل يقطع امل�سلم�ن 
متام القطع مع القيم التي كانت �سائدة قبل الإ�سام، 
على  الإخ���اء  ب��روح  القبلية  ال���روح  تع�ي�ص  متَّ  ول��ك��ن 
ب��اأوام��ر  العاقة  يف  القيم  م�ساألة  و�ستطرح  ال��دي��ن. 
اهلل ون���اه��ي��ه. واخ��ت��ل��ف��ت ال��ف��رق الإ���س��ام��ي��ة ب�����س��اأن 
مفه�م احل�سن لذاته والقبح لذاته املتبع يف الفل�سفة 
الكاتب  وي���ؤك��د  امل��ث��ل،  بنظرية  القائلة  الأف��اط���ن��ي��ة 
غري  والإ�سامية  الأفاط�نية  القيم  بني  املماثلة  اأن 
مفه�م  ي��ن��ك��رون  اأنف�سهم  املعتزلة  اأنَّ  وذل���ك  �سائبة 

املاهية.
املنظ�ر  من  والقبيح  احل�سن  ب��اأنَّ  الكاتب  وي�ستطرد 
ون�اهيه  اهلل  لأوام���ر  تبعاً  اإل  ي���ج��دان  ل  الإ���س��ام��ي 
ذاتهما،  يف  حقيقة  وال�سر  للخري  لي�ص  فاإنه  ثم  ومن 
يعزل  العقل  اإن  يق�ل  حني  ذل��ك  عن  يعرب  وال��غ��زايل 
فيرتك  ال��ن��ب���ة  حقيقة  ل��ه  ت��ظ��ه��ر  اأن  مب��ج��رد  نف�سه 
م��ك��ان��ه ل��ل��خ��ري امل�����س��ت��ف��اد م��ن��ه��ا. وي��ذه��ب احل����ارث بن 

العقل  قيمة  من  فيه  يعلي  منحى  اإىل  املحا�سبي  اأ�سد 
اإىل  امل��ت��دي��ن��ني  خ���ال ت�سنيف  م��ن  وذل���ك  وامل��ع��رف��ة، 
تتحدد  الجتماعية  املنزلة  وجعل  وم��رات��ب،  اأ�سناف 
وف��ق��ا مل��دى ال��ت��دي��ن، وه��ن��ا ن���ع م��ن الإرداة واحل��ري��ة 
الإن�سان  نف�ص  يف  ال�سيطان  ووج���د  الفعل.  اختيار  يف 
وجم��اه��دت��ه ي��ع��ط��ي الإن�����س��ان ن���ًع��ا م��ن احل��ري��ة كما 
الفا�سفة  اتفاق  الرغم من  وعلى  الغزايل،  ذلك  ذكر 
اأن ابن �سينا مل ينكره  اإنكار وج�د ال�سياطني اإل  على 
ال��ب��اط��ن��ي��ة مقابل  ال��ق���ى  اإىل  اأح��ال��ه  ب��اجل��م��ل��ة، ف��ق��د 

الظاهرة. احل�ا�ص 
م�ستعر�سا  »ال�����س��ع��ادة«  م��ف��ه���م  اإىل  ال��ك��ات��ب  وي��ن��ت��ق��ل 
مفه�م  خ��ال  م��ن  ل��ه  الأر���س��ط��ي  التعريف  اإ�سكاليات 
الف�سائل  من  عدد  اجتماع  هي  هل  الف�سائل«  »كمال 
وعلى  واح���دة؟  بف�سيلة  الك��ت��ف��اء  اأو  الأ���س��م��ى  للخري 
»تهذيب  كتابه  يف  م�سك�يه  ابن  حم��اولت  من  الرغم 
الأخاق« لإنزال الفعل الإن�ساين اإىل املرتبة الدني�ية 
يف  الف�سل  اأن  اإل  الي�ناني�ن،  فعل  مثلما  ال�سيا�سية 
ذل���ك ح�����س��ل يف ال��ت��ح��ل��ي��ات ال��اح��ق��ة ل��ه��ا وال��ب��ع��ي��دة 
يرف�س�ن  املتكلمني  اأن  وذل��ك  الأر���س��ط��ي،  الفكر  ع��ن 
يف الأ���س��ا���ص وج�����د ال��ن��ف�����ص غ��ري اجل�����س��م��ان��ي��ة عك�ص 
الفا�سفة الذين يقّرون بها، وبالتايل فاإنَّ احل�ار بني 
يجعل�ن  الفا�سفة  فغري  معدوًما،  �سيك�ن  الفريقني 
اخلري  لتحقيق  حلياته  الفرد  بقيادة  املتعلقة  امل�سائل 
الإلهية  ل��اأوام��ر  ال�ستجابة  يف  تنح�سر  ل��ه  امل��ائ��م 

التي ُيحددها الفقه. 
ال��ع��ق��ل يف م��رت��ب��ة مقب�لة  ل������س��ع  وه��ن��اك حم����اولت 
لل�سراع مع اله�ى كن�ع من تاأ�سي�ص مبحث اإ�سامي 
عن ال�سعادة، ومن الأمثلة على ذلك كتاب »ذم اله�ى« 
لبن اجل�زي، كما ي�ؤكد ابن �سينا على اأن النهماك يف 
اللّذات من �ساأنه اأن يقطع ال�سكينة الإلهية عن �سدر 
فيه،  احل��ل���ل  ع��ن  ال��رب���ب��ي  الفي�ص  فيمنع  الإن�����س��ان 
و�سينح� ابن �سينا، مثل اأخ�ان ال�سفا، منحى نخب�يا 
اإذ �سيجعل من املعرفة واكت�ساب العل�م العقلية اأ�سا�سا 

للف�ز بالآخرة دون العبادات والفرائ�ص. 

يتن�ول �أ�ست�ذ �لفل�سفة �لإ�سالمية د. مهدي �سعيد�ن يف مق�لته »�لأخالق يف �لفكر �لفل�سفي �لإ�سالمي« �ملن�سورة يف جملة �لتف�هم م�س�ألة �لأخالق يف �لفكر �لفل�سفي �لإ�سالمي، �إذ 
ُي�سري �إىل �أنه مل يكن للفال�سفة �مل�سلمني د�ئًم� �هتم�م بهذه �مل�س�ألة خالًف� ملب�حث �أخرى مثل �ملنطق و�لإلهي�ت و�لطبيعي�ت.

nskindi83@yahoo.com



3 ربيع األول 1441 هــ - نوفمبر ٢٠١٩م

االنشقاق البروتستانتي
عاطفة المسكرية

Attifa.nasser@gmail.com

امل�سيحية  اأ�س�ص الديانة  على الرغم من هذه الأفكار، فاإن 
الربوت�ستانتي.  امل��ذه��ب  اأو  العقيدة  يف  ح��ا���س��رة  ت���زال  ل 
التي  ال�سخ�سية  عقلية  ف��ه��م  حم��اول��ة  �سبيل  ويف  ب��داي��ًة 
انطلقت منها هذه الأفكار« مارتن ل�ثر- لبد من الرتكيز 
الكاث�ليكية  يف  املُت�سددة  املناهج  لإحدى  ان�سم  ك�نه  على 
علم  يف  ال��دك��ت���راه  على  ح�سل  حتى  فيها  تعمق  ث��م  وم��ن 
مدر�ًسا  اأ�سبح  حياته  من  متقدمة  مرحلة  ويف  الاه�ت. 
املت�سددة  الأف��ك��ار  على  ا  اعرتا�سً اأب��دى  وحينها  للعقيدة، 
ُيعار�سها  ك��ان  التي  الأف��ك��ار  �سمن  وم��ن  الكاث�ليكية.  يف 
حيث  امل�سيحية  يف  ال��غ��ف��ران  ���س��ك���ك  م�����س��األ��ة  ه��ي  ب�����س��دة 
للمغفرة  طلًبا  امل��ال  لدفع  بعدها  ويذهب�ن  النا�ص  ُيذنب 
من البابا والذي ُيعترب يف اأعلى املراتب الدينية امل�سيحية 
امل�سيحية.  للديانة  وفًقا  وربه«  العبد  بني  ك��سيط  »يعمل 
باأنَّه ل حاجة  كان م�ؤمًنا  اعرت�ص مارتن على ذلك حيث 
م���ؤك��ًدا  ال���رب،  م��ن  املغفرة  طلب  �سبيل  يف  و�سيط  ل���ج���د 
اأعمال  لل�ثر  كانت  ل��ذل��ك.  كافًيا  ُيعد  وح��ده  الإمي���ان  اأن 
الكني�سة  اأ�سعلت غ�سب  ما  �سرعان  ولكنها  من�س�رة  كتابية 
كتابته  متَّ  ما  كل  بحرق  اأوام��ر  اإ���س��دار  فتم  الكاث�ليكية، 
من قبل ل�ثر، بعدها وكرّدة فعل، قام مارتن ل�ثر بحرق 
النتيجة  وك��ان��ت  الأوام���ر  تلك  اأ���س��در  ال��ذي  البابا  ر�سالة 
هنا  وم��ن  نهائي،  ب�سكل  الكاث�ليكية  الكني�سة  من  ط��رده 
ق�اعدها  يف  تختلف  بروت�ستانتية  كني�سة  تاأ�سي�ص  ج��اء 
األ  ال��ق���اع��د  ه��ذه  اأول  الكاث�ليكية،  بالعقيدة  ج��اء  ع��ّم��ا 
تنبع هذه  امل�سيحية عداُه، حيث  الديانة  �سلطة على مّتبع 
ال��ق��اع��دة م��ن ت��اأث��ر م��ارت��ن ل���ث��ر ب��ال���س��ت��غ��ال ال���ذي ك��ان 
الق�ساو�سة  الدين والعقيدة من قبل  حا�سًا حتت م�سمى 
واأ�سحاب ال�سلطة كذلك، ومن �سمن الأم�ر التي تغريت 
مقارنة بالكاث�ليكية هي اإنكار مرتبة البابا نهائًيا وكذلك 
ثائًرا  ل�ثر  م��ارت��ن  ك��ان  حيث  وخافتهم،  الر�سل  اأع��م��ال 
على كل اأن�اع ال��ساطات بني العبد والرب ُمنكًرا حدوثها 
امتثال  ال����زواج  الكهنة  ك��ان مب��ق��دور  واأخ����رًيا  ووج����ده���ا، 
للفطرة الب�سرية التي ل ت�ستثني اأحًدا منها ومن �سمنهم 
الكهنة، لقَي هذا املذهب بدوره دعًما من كبار ال�سخ�سيات 
فيها، ومن  وال��ن��ب��اء  الأم����راء  بع�ص  ال���دول وحت��دي��ًدا  يف 

ث��م ج���اءت الأ���س��ب��اب الأخ���رى ع��رب ال��ت��اري��خ ل��دع��م املذهب 
معتنقيه  بزيادة  اأ�سهم  مما  وتاريخًيا؛  واجتماعًيا  �سيا�سًيا 
ب�سكل  التاريخ  عرب  اأوروب���ا  ودول  ع��ام  ب�سكل  العامل  ح���ل 
اإىل  الاتينية  من  ل�ثر  مارتن  اأطروحة  ُترجمت  خا�ص. 
اأملانيا  يف  قرية  كل  وانت�سرت يف  وتكررت طباعتها  الأملانية 
القادمة  لاأ�سياء  ن��ذي��ًرا  ه��ذا  ك��ان  اأ���س��ب���ع��ني،  غ�س�ن  يف 
مثل  ل���ث��ر  ر���س��ال��ة  لن�سر  ك��ث��رية  و���س��ائ��ل  ا�ستخدمت  فقد 
الت�سال  و�سائل  اأكرث  من  )واحدة  الكاريكاتريية  ر�س�مه 
ذلك من خال  وكان  الي�م(،  العاديني  للنا�ص  دراماتيكية 
مت  واأي�����س��اً  الكاريكاتريية،  ال��ر���س���م  يف  امل�سفرة  الر�سائل 
وع�اطف  عقائد  حلمل  الإ���س��اح  يف  امل��سيقى  ا�ستخدام 
اأهم  اأحد  وكان  الرتاتيل،  كتابة  الربوت�ستانتية من خال 
يف  در�س�ا  الذين  الطاب  من  الآلف  ه�  تاأثرًيا  الع�امل 
جامعة فيتنربغ وتلق�ا تعليًما يف الاه�ت الل�ثري وعلم 
�س�ي�سرا،  جنيف،  يف  كالفني  اأكادميية  مثل  الإيك�ل�جيا، 
الإ���س��اح.  اأف��ك��ار  لن�سر  حم�رية  اجلامعة  اأ�سبحت  حيث 
ال��ك��اث���ل��ي��ك��ي��ة بطيئة  ال��ك��ن��ي�����س��ة  ك��ان��ت  ال��ف��رتة  ن��ف�����ص  ويف 
يف ال���س��ت��ج��اب��ة ب�����س��ك��ل م��ن��ه��ج��ي ل��اب��ت��ك��ارات ال��اه���ت��ي��ة 
اأو�سح جمل�ص  والدعاية لل�ثر وامل�سلحني الآخرين. لقد 
اإىل   1545 م��ن  التقى  وال���ذي  كاث�ليكي،  جمل�ص  ترينت 
الإ�ساح  اإىل  اأدت  التي  للم�سكات  الكني�سة  اإجابة   ،1563
الكني�سة  يف  من���ت  اأن��ف�����س��ه��م،  الإ���س��اح��ي��ني  ظ��ه���ر  واإىل 
الكاث�ليكية حركة مكافحة الإ�ساح وكانت اأكرث روحانية 
دينية  اأوام��ر  ُجمعت  وتعليًما،  معرفة  واأك��رث  قبل  ذي  من 
بني  الأوامر  هذه  كانت  حيث  الي�س�عية،  ول�سيما  جديدة 
ومتت  العاملية  العقلية  ذي  والفكر  ال�سارمة  الروحانية 
البدعة  تهديد  مل��ح��ارب��ة  التفتي�ص  عمليات  تنظيم  اإع���ادة 
مبثابة  ه�  الربوت�ستانتي  الإ���س��اح  ك��ان  الربوت�ستانتية، 
ال���س��ط��راب ال��دي��ن��ي وال�����س��ي��ا���س��ي وال��ف��ك��ري وال��ث��ق��ايف يف 
الكاث�ليكية،  اأوروبا  ان�سق عن  الذي  ال�ساد�ص ع�سر  القرن 

وو�سع الهياكل واملُعتقدات من جديد. 
حتدى امل�سلح�ن مثل مارتن ل�ثر وج�ن كالفني وهرني 
الكني�سة  ق����درة  يف  و���س��ّك��ك���ا  ال��ب��اب���ي��ة  ال�����س��ل��ط��ة  ال��ث��ام��ن 
الكاث�ليكية على حتديد املمار�سات امل�سيحية، لقد طالب�ا 

الق�ساو�سة  اأيدي  يف  و�سيا�سًيا  دينًيا  ال�سلطة  ت�زيع  باإعادة 
ال�سطراب  اأدى  املقد�ص.  الكتاب  ق��راأوا  الذين  والأم���راء 
مبكافحة  ي�سمى  وم���ا  وال���س��ط��ه��اد  احل����روب  ن�����س���ب  اإىل 
املتاأخرة  الكاث�ليكية  الكني�سة  ا�ستجابة  وه��ي  الإ���س��اح، 
امل�ستغرب  من  لي�ص  حقيقًة،  للربوت�ستانت،  الق�ية  لكن 
اأن ي��ت��م ت��ط���ي��ر »اإ����س���اح م�����س��اد« مل��ك��اف��ح��ة الإ���س��اح��ات 
الرومانية  الكاث�ليكية  الكني�سة  عقيدة  وتعزيز  اجلديدة 
منازع  ب��ا  ال��ق��ائ��د  ه��ي  اإ�سبانيا  ك��ان��ت  لقد  ومم��ار���س��ات��ه��ا، 
ولإن��ه��اء  للبابا،  حليٍف  اأوث���ق  ك��ان��ت  فقد  احل��رك��ة  ه��ذه  يف 
جمل�ص  الكني�سة  فتحت   ،1545 عام  يف  احلا�سل  الن�سقاق 
ت��ري��ن��ت ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي اأث���اره���ا ل���ث��ر. ك��ان 
امل�س�ؤولني  كبار  من  جمم�عة  من  يتك�ن  ترينت  جمل�ص 
يف الكني�سة الذين التق�ا -مراًرا وتكراًرا ملدة ثمانية ع�سر 
عاًما- ب�سكل اأ�سا�سي يف مدينة ترينت ب�سمال اإيطاليا بعدد 
25 جل�سة وخرج�ا بعدة نتائج خمتارة، حيث نفى املجل�ص 
ال��ف��ك��ر ال��ل���ث��ري ع��ن ال��ت���ب��ة وط��ل��ب امل��غ��ف��رة دون »���س��ك 
واأك���دوا م��ن ج��دي��د الع��ت��ق��اد يف )ال�ستحالة(  ال��غ��ف��ران«. 
الأ���س��رار  جميع  واأه��م��ي��ة   transubstantiation
ال�����س��ب��ع��ة ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ع��ت��د ب��ه��ا ال��ك��ن��ي�����س��ة ال��ك��اث���ل��ي��ك��ي��ة 
�سلطة  ج��دي��د  م��ن  اأك���دوا  لح��ًق��ا.  الربوت�ستانتية  ونفتها 
واأه��م��ي��ة  وت��ق��ال��ي��ده��ا  الكني�سة  وت��ع��ال��ي��م  امل��ق��د���ص  ال��ك��ت��اب 
ت��ق��دي�����ص ال���رم����ز ال��دي��ن��ي��ة وال�����س��خ�����س��ي��ات امل��ق��د���س��ة التي 
الكني�سة  ا�ستعادت  فقط  وحينها  الربوت�ستانتية  عار�ستها 
كثرية  اأن���اع  هناك  الي�م  �سلطتها.  من  �سيًئا  الكاث�ليكية 
ولفهم  الكاث�ليكية،  ا  واأي�سً الربوت�ستانتية  الكنائ�ص  من 
نحتاج  م��ف�����س��ل،  ب�سكل  ال��ربوت�����س��ت��ان��ت��ي  الإ����س���اح  ح��رك��ة 
عندما  ع�سر  ال�ساد�ص  القرن  اأوائ��ل  يف  التاريخ  اإىل  الع�دة 
ما   - الغربية  اأوروب���ا  يف  فقط  واح��دة  كني�سة  هناك  كانت 
ن�سميه الآن الكني�سة الكاث�ليكية الرومانية - حتت قيادة 
البابا يف روما. وهناك العديد من اأن�اع الكنائ�ص الأخرى 
والأجنليكانية(  والكالفينية،  الل�ثرية،  املثال  �سبيل  )على 
تاريخًيا مهًما  الكنائ�ص تعك�ص جزًءا  وكل واحدة من هذه 

الق�سة. من 

ُين�ق�ش ج�ن بول وي�م يف مق�لته بعنو�ن »�لإ�سالح �لديني �لربوت�ست�نتي « وط�أة خم�سم�ئة ع�م » �لن�سق�ق �لديني �حل��سل يف �مل�سيحية م� بني �لك�ثوليك و�لربوت�ست�نت 
�أحد معتنقيه�.  �أو  ب�لدي�نة  �لذين ل جتمعهم �سلة  �لن��ش  لع�مة  للوهلة �لأوىل  �إنَّ مالمح �لختالف قد ل تبدو و��سحة  حتديًد�، و�لذي يبدو مثرًي� لالنتب�ه؛ حيث 
ترتبط �لربوت�ست�نتية بع�سر �لإ�سالح �لذي ق�م به م�رتن لوثر كينج بعد رف�سه عدة �أفك�ر مرتبطة ب�ملذهب، كم�س�ألة تف�سري �لكتب �ملقد�سة على �أنه� غري منح�سرة 

على �لق�س�و�سة بل ميكن لأّي ك�ن فهمه� بطريقته �خل��سة.
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هنية الصبحية

التف�سري  ب��ني  والخ���ت���اف  د  ال��ت��ع��دُّ اأنَّ  ال��ب��اح��ث��ة  وت������س��ح 
وال��ت��اأوي��ل خ��لَّ��ف ن���ع��ا م��ن ال���س��ط��راب امل��ف��ه���م��ي، وبذلك 
ي�����س��ع��ف،  اأو  ي��ق���ى  اأن  ف���اإم���ا  ال���ن���ظ���ري؛  امل�����س��ت���ى  ي��ت��اأث��ر 
كما  ���س��ب��اب��ي��ة،  ب��ه  اأو  يت�سح  اأن  ف��اإم��ا  امل��ن��ه��ج��ي  وامل�����س��ت���ى 
املق�س�د  عن  يبتعد  اأو  فيقرتب  التطبيقي  امل�ست�ى  يتاأثر 
علينا  ت�جب  بينهما،  واملعقد  املتبادل  التاأثري  ول��ه��ذا  ب��ه. 
التحلي بالت�ا�سع املعريف وال�عي بالعجز عن الإملام باأبعاد 
اإيجاد  البديهي �سع�بة  اإنه من  الت�ا�سل والفرتاق، حيث 
اجلماعي  العمل  دائ��رة  خ��ارج  التعقيد  لهذا  حتمية  حل�ل 
وامل���ؤ���س�����س��ات��ي. وت���ؤك��د ك����رمي اأن ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي وح��ده 
اأوج���ه الت��ف��اق والل���ت���زام للمفاهيم،  اإ���س��اف��ة  ال��ق��ادر ع��ل��ى 
وهذه القدرة قد ت��سله للمعنى ال�سطاحي، وبذلك قد 
��ه  اإنَّ حيث  ذهنيا؛  وا�سحا  اللفظ  ويك�ن  ال�سبابية،  تغيب 
وب��س�ح اللفظ ن�ستطيع اأن نقيم على اأ�سا�سه اإطارا نظريا 
نبني  اأن  ن�ستطيع  النظرية  املعامل  ات�ساح  وم��ع  متما�سكا، 
اأ�سا�سا منهجيا، وبذلك ن�ستطيع اأن ننتج تطبيقات منا�سبة 
اأك��رث  ي��ك���ن  اجل��م��اع��ي  ال��ع��م��ل  اأن  ك��م��ا  امل��ن��اق�����ص.  للتف�سري 
وال��ت��اأوي��ات،  التف�سريات  لتقييم  وم��س�عية  م�سداقية 
للن�ص  وال��ت��اأوي��ل  التف�سري  م���ق��ع��ي  دق���ة  ي�سمن  وب��ذل��ك 
وال���س��ط��راب  ال�����س��ب��اب��ي��ة  ت��ل��ك  واأن  ع���ام،  ب�سكل  ال�����س��رع��ي 
والتاأويل،  التف�سري  ملفه�م  ال�ا�سح  الت�س�ر  ب�ج�د  تغيب 
ال��ت��ف�����س��ريي وال��ت��اأوي��ل��ي يف خمتلف  ال��ت��ع��دد  اإن وج���د  ح��ت��ى 
ذلك  ف��اإنَّ  التطبيقية؛  اأو  املنهجية  اأو  النظرية  امل�ست�يات 
والظه�ر.  امل��ع��امل  وا�سحة  اأب��ع��اده  ُت�سبح  وال��ت��ع��دد  التن�ع 
قد  الذي  املنهجي  امل�ست�ى  على  اأي�سا  التعدد  يح�سل  وقد 
واحدة،  نتيجة  لإيجاد  والطرق  ال��سائل  خمتلف  ي�ستخدم 
على  اأي  التطبيقي؛  امل�����س��ت���ى  ع��ل��ى  ال��ت��ع��دد  يح�سل  وق���د 
واملنهجي  ال��ن��ظ��ري  امل�ست�يني  وخم��رج��ات  نتائج  م�ست�ى 
ت��اأوي��ل��ه،  اأو  ت��ف�����س��ريه  امل����راد  ال��ن�����ص  م��ع  التطبيق  ون��ت��ي��ج��ة 
والتاأويات.  التف�سريات  تلك  تعدد  يقت�سي  فاإنه  وبذلك 
اإىل الإث����راء والتن�ير  ي����ؤدي  وع��ل��ي��ه، ف���اإن ه��ذا الخ��ت��اف 
العمل  غ��ي��اب  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ة  ت�����س��ري  ك��م��ا  امل��ع��ن��ى.  وف��ه��م 
اجل��م��اع��ي وامل���ؤ���س�����س��ات��ي امل��ل��ح���ظ ي��ب��ع��دن��ا ع���ن ال������س���ل 
وال��ت��اأوي��ل،  للتف�سري  وا���س��ح  مب�سطلح  والل��ت��زام  لاتفاق 

وت�ؤكد اأنه لك�ن هذه الدرا�سة فردية ل ميكنها و�سع حدود 
حاولت  اأنها  اإل  والتاأويل؛  التف�سري  بني  وال��سل  الف�سل 
يثريها  ال��ت��ي  امل����ج����دة  الإ���س��ك��الت  ع��ل��ى  ال�����س���ء  ت�سليط 

الفرتاق والت�ا�سل بينهما.
م��سحة  للمفه�م،  وال��ت���ا���س��ل  الخ��ت��اف  ك���رمي  وت��ذك��ر 
ترادف  عاقة  والتاأويل  التف�سري  من  كل  بني  العاقة  اأن 
وعليه  والت�ساد،  والتكامل  التداخل  يف  يتج�سد  واختاف 
العلماء  م��ن  ببع�ص  درا���س��ت��ه��ا  يف  ت�سرت�سد  ال��ب��اح��ث��ة  ف���اإن 
ل���س��ت��ي�����س��اح ال��ل��ف��ظ��ني؛ ح��ي��ث ب��ع�����س��ه��م ي���رى اأن ال��ت��اأوي��ل 
ي��اأت��ي مب��ع��ن��ى ال��ت��ف�����س��ري، ف��ال��ك��ل��م��ت��ان ت����دلن ع��ل��ى اإي�����س��اح 
اللفظني  اأن  اأي  عنه،  والك�سف  اللفظ  معنى  وبيان  الكام 
فيما  اللفظ،  من  الظاهر  وراء  املختبئ  املعنى  عن  يبحثان 
ي��ك���ن الخ���ت���اف اأح����د اأ���س��ك��ال ال��ع��اق��ة، وي��ع��د ال��ت��ك��ام��ل 
من  ن���ع��ان  ي�جد  اإذ  بينهما؛  العاقة  اأ���س��ك��ال  م��ن  واح���دا 
التزامني؛  وال��ت��ك��ام��ل  التعاقبي  التكامل  ه��م��ا:  ال��ت��ك��ام��ل؛ 
التكامل احلا�سل بني  التعاقبي على  التكامل  بحيث يحيل 
التف�سري والتاأويل حينما يراد بهما الدللة على مرحلتني 
خمتلفتني من مراحل ال�سرح؛ مرحلة �سابقة هي التف�سري 
التزامني  التكامل  يحيل  كما  التاأويل،  ومرحلة لحقة هي 
منهما  واحد  كل  ب�سفة  والتاأويل  التف�سري  اإىل  النظر  على 
م��ن��ه��ج��ا خم��ت�����س��ا ب��ال��ت��ع��ام��ل م��ع ن����ع م��ن ال��ن�����س������ص غري 
فبع�ص  الآخ��ر.  املنهج  معه  بالتعامل  يخت�ص  ال��ذي  الن�ع 
ه�  الكام  تف�سري  اأن  ت��رى  التعاقبي  للتكامل  التعريفات 
بيانه و�سرحه وك�سف معناه، واأن تاأويله ه� حتديد �سدقه 
تف�سريه  معرفة  اأم��ا  اخل��ارج��ة،  احلقيقة  اأن��ه  اأي  اخلارجي 
اإطار  يف  يدخل  كما  العلمية.  ال�س�رة  معرفة  فه�  ومعناه 
التف�سري  جتعل  التي  التعريفات  تلك  التعاقبي  التكامل 
ببحث  يخت�ص  وال��ت��اأوي��ل  امل��ف��ردات،  دلل���ة  ببحث  يخت�ص 
الألفاظ  يف  ي�ستخدم  التف�سري  اإنَّ  حيث  الرتاكيب؛  دلل��ة 
واجل��م��ل.  امل��ع��اين  ال��ت��اأوي��ل يف  ي�ستعمل  ف��ي��م��ا  وم��ف��ردات��ه��ا 
اخت�سا�ص  التزامني  بالتكامل  يق�سد  الآخ��ر،  اجلانب  ويف 
خ��ا���ص من  ن���ع  م��ع  بالتعامل  وال��ت��اأوي��ل  التف�سري  م��ن  ك��ل 
اإل وجها  اأن التف�سري بيان للفظ ل يحتمل  اأي  الن�س��ص، 
خمتلفة  معان  اإىل  مت�جه  للفظ  ت�جيه  والتاأويل  واح��دا 

مبا ظهر من الأدلة، كما اأن هذا التكامل يرى اأن التف�سري 
يتعلق بالرواية والتاأويل يتعلق بالدراية. 

كما تك�سُف الباحثة من خال تعريفات التف�سري والتاأويل 
ال�ستغال؛  جمالت  بني  تداخل  عاقة  بينهما  العاقة  اأنَّ 
اأن عاقة  اأي  الآخ��ر،  اأعم من  اأحدهما  بحيث يك�ن جمال 
متبادلة؛  ع��اق��ة  وال��ت��اأوي��ل  التف�سري  ب��ني  واخل��ا���ص  ال��ع��ام 
ف��ب��ع�����ص ال��ت��ع��ري��ف��ات جت��ع��ل ال��ت��ف�����س��ري اأع����م م���ن ال��ت��اأوي��ل 
التف�سري  م���ن  اأع����م  ال���ت���اأوي���ل  وي��ع��ت��رب  وال��ع��ك�����ص ���س��ح��ي��ح. 
ح��ي��ن��م��ا ي�����س��م��ل جم���ال ال��ك��ام وجم����ال ال��ع��امل اخل��ارج��ي، 
جانب  ومن  فقط.  الكام  مبجال  التف�سري  يخت�ص  بينما 
التاأويل  ي�سبح  التاأويل حينما  اأعم من  التف�سري  يعد  اآخر، 
خا�ص  التف�سري  بينما  فقط،  الدينية  بالن�س��ص  خا�سا 
من  اأع���م  التف�سري  اأن  اأي  وغ��ريه��ا،  ال��دي��ن��ي��ة  بالن�س��ص 
ال��ت��اأوي��ل واأك���رث ا���س��ت��ع��م��ال يف الأل���ف���اظ وم��ف��ردات��ه��ا، فيما 

ي�ستعمل التاأويل اأكرث يف املعاين واجلمل.
ت�ساد  عاقة  ك�سفت  التعريفات  بع�ص  اأن  الباحثة  وتبنيِّ 
بني التف�سري والتاأويل، ويربز ذلك من خال الأق�ال التي 
بينما  ال�س�ابط،  من  متحرر  ذات��ي  عمل  التاأويل  اأن  ت��رى 
ال��ذي  ال�����س��ائ��د  ال����راأي  ع��ل��ى عك�ص  ج��م��اع��ي  ع��م��ل  التف�سري 
ال�سروط  وفق  فالتف�سري  ف��ردي؛  ن�ساط  التف�سري  اأن  يرى 
م�سنفات  و�سعتها  التي  التف�سيلية  والتحديدات  ال�سارمة 
الن�ساط  اإط���ار  م��ن  ي��خ��رج  جعله  ال��ق��راآن  وع��ل���م  التف�سري 
اأي مب���ؤ���س�����س��ة  امل��ن��ظ��م،  ال��ن�����س��اط اجل��م��اع��ي  اإىل  ال���ف���ردي 
فيه  التاأويل، فتختفي  اأما  التف�سري.  علمية تدعى م�ؤ�س�سة 
الن�ص و�سارحه؛ فه� عملية تعتمد  املنهجية بني  ال��ساطة 
على حركة الذهن يف اكت�ساف اأ�سل الظاهرة وتتبع عاقبتها، 
اأنَّ التاأويل ن�ع من العاقة املبا�سرة بني  كما ميكن الق�ل 
اأن التف�سري يهدف لل��س�ل اإىل املعنى  اأي  الذات امل��س�ع، 
ت�ساعد  التي  واللغ�ية  التاريخية  الأدلة  عن طريق جتميع 
نظر  فقد  ال��ت��اأوي��ل  اأم��ا  م��س�عيا،  فهما  الن�ص  فهم  على 
يبداأ  ل  لأن��ه  م��س�عي؛  غري  تف�سري  على  يعتمد  اأن��ه  اإليه 
يخ�سع  ذات��ي   جهد  ف��اإن��ه  وب��ه��ذا  التاريخية،  احلقائق  م��ن 

ال�سابقة. لت�س�رات القارئ ومفاهيمه واأفكاره 

ُتن�ق�ش ب�حثة �لدر��س�ت �لقر�آنية و�لفكر �لإ�سالمي بج�معة مولي �إ�سم�عيل ب�ملغرب �سع�د كورمي، يف مق�له� -�ملن�سور مبجلة »�لتف�هم«- »�لتف�سري و�لت�أويل: �لفرت�ق و�لتو��سل 
لالفرت�ق  �ملعرفية  �لأبع�د  يف  �ملفهومي  �ل�سطر�ب  و�أثر  و�أبع�دهم�،  �ملفهوم  م�ستوى  على  و�لتو��سل  �لفرت�ق  و�لت�أويل،  �لتف�سري  بني  و�لتو��سل  �لفرت�ق  �إ�سك�لت  و�أبع�دهم�«، 

و�لتو��سل بني �لتف�سري و�لت�أويل.

heenosaid@gmail.com

التشابه واالختالف المفهومي بين التفسير 
والتأويل في النص القرآني
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زينب الكلبانية

zainbalkalbany1212@gmail.com

العاملي  ال�سياق  ه��ذا  خ��ارج  ال��روح��ي��ة  والتقاليد  الأدي���ان  تكن  مل 
املتحرك، واإن بدا ال�سري يف هذا النهج متاأخرا ن�عا ما، وهذا ما 
الأخ��اق  ومنزلة  العاملية  »الديانات  ملقال  تلخي�سنا  من  �سنبينه 
الأخ��رية  العق�د  اإنَّ  »ال��ت��ف��اه��م«-  مبجلة  -واملن�س�ر  له���ت��ه��ا«  يف 
املجال  الدين يف  بروزا لفتا حل�س�ر  �سهدت  الثانية  الألفية  من 
يف  احلثيثة  الدينية  الطروحات  ان��خ��راط  عن  ف�سا  العم�مي، 
جمريات الأحداث الجتماعية، وكذلك يف تاأجيج حدة ال�سراعات 

ال�سيا�سية والإثنية يف اأرجاء عدة من العامل.
الع�ملة  الديني مع تط�ر ظاهرة  العامل  الدور ت�سابك  فاقم هذا 
والقت�سادية  الأمنية  الأ�سا�سية:  امل��ج��الت  عديد  يف  ال�ساغطة 
ت��ع��ْد م��ن��ظ���رات الأدي����ان م��ن��ظ���رات ح�سرية  اإذ مل  والت�����س��ال��ي��ة؛ 
و�سمن  ال���اح��د  املعتقد  داخ���ل  امل���ؤم��ن��ني،  ج��م���ع  ع��ل��ى  مقت�سرة 
والفقهي  الروؤي�ي  التدافع  �سار  بل  اجلامع؛  احل�ساري  الف�ساء 
وم���ؤذن��ا  للعيان  جليا  اأم���را  الأدي���ان  تلك  م��ن  النابع  وال��اه���ت��ي 

اأ�سد. بت�ترات 
ب��ل غدت  ذات��ه��ا،  الأدي���ان منكفئة على  ع��ادت  م��ا  اأخ���رى:  وبعبارة 
ال��ت��ع��اط��ي مع  اّت�����س��م  ق�����س��اي��اه��ا ف��اع��ل��ة وم����ؤث���رة وم��دع��اة للقلق. 
ت��ل��ك الأو�����س����اع ب����اأن ت��ع��ال��ت ال����ن����داءات ال��داع��ي��ة حل�����ار الأدي����ان 
وت�س�ية  الحتقان  وتقارب احل�سارات، يف م�سعى ل�ستباق حالت 
تاآلف  يليه  اأول،  م�ست�ى  يف  ت��ع��ارف  اإر���س��اء  وبق�سد  اخل��اف��ات، 
يف م�����س��ت���ى لح���ق، ب��ني خم��ت��ل��ف ال��ع��ائ��ات ال��دي��ن��ي��ة وال��ت��ق��ال��ي��د 

الروحية.
نابعة عن هيئات دينية، كانت �سادرة  وكما كانت مبادرات احل�ار 
عن م�ؤ�س�سات و�سخ�سيات واأعام اأي�سا، من ال�سرق والغرب، كما 
الاه�تي  وال��غ��اوي��ن.  املتهافتني  م��ن  جمٌع  امل���ج��ة  بتلك  التحق 
اأب��رز  ه���  ك����جن،  ه��ان��ز  الأمل���اين  ال�س�ي�سري  الكاث�ليكي  وامل��ف��ك��ر 
عن  بحثا  احل���ار  درب  �سلكت  التي  العاملية  الدينية  ال�سخ�سيات 
خطة  من  اإليه  دعا  مبا  العالية«  »الأخ��اق  عليه  اأطلق  ما  تفعيل 

متكاملة امتدت من حماولت التنظري اإىل م�ساعي التاأ�سي�ص.
-ع��ام  ال���س��رتاك��ي  املع�سكر  ان��ه��ي��ار  اأع��ق��اب  يف  ال�سع�ب  راود  فقد 
1989- اأمٌل كبري يف اإعادة �سياغة العامل وفق قيم وروؤى جديدة، 
اأدىل ك�جن بدل�ه يف املجال باقرتاح اأخاق عاملية جامعة. ما كان 
ذلك امل�سروع برناجما جاهزا اأعد على الطاولة؛ بل كان م�سروعا 
ومتت  العاملية،  ل��اأدي��ان  ب��رمل��ان  اإن�����س��اء  مب��ق��رتح  انطلق  �سياقيا. 
وقد  عاملي.  �سيت  ذات  دينية  �سخ�سيات  قبل  من  عليه  امل�سادقة 

�سارك من اجلانب الإ�سامي حينها الأمري احل�سن بن طال من 
الأردن، والدكت�ر علي خامتي من اإيران.

ك�جن  يرويها  كما  العاملية  الأخ��اق  مل�سروع  الرتويج  ق�سة  ب��داأت 
�سام  دون  العامل  يف  �سام  »ل  ح���ل  املتمح�ر  ال�سعار  نحت  من 
بني الأديان« عام 1984، وعر�سه على النقا�ص العم�مي خال عام 
1989، اإبان امل�ساركة يف منتدى القت�سادي العاملي بداف��ص، الذي 

تطرق اإىل �سلة الأمناط الأخاقية بال�سيا�سة والقت�ساد.
�سكلت اآراء الثنائي الأ�س�ص مل�ؤلف »م�سروع من اأجل اأخاق عاملية« 
العديد من  ل��دى  ك���جن �سدى  دع���ة  اأن لق��ت  )1991(. و�سادف 
 -1992 -�سنة  املتحدة  الأمم  من�سة  اعتاء  ذلك  ليلي  الأط��راف، 
عاملية  اأخ���اق  ال��ك���ن��ي��ة..  »امل�س�ؤولية  ب��ع��ن���ان:  حما�سرة  واإل��ق��اء 
بالتنظري  يكتف  مل  الرجل  لكن  ج��دي��د«.  عاملي  نظام  يف  جديدة 
عملي،  نطاق  على  لتنزيلها  ج��اه��دا  و�سعى  فح�سب،  لطروحاته 
ف��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ع��ث ب��رمل��ان ع��امل��ي ل���اأدي���ان ���س��ادق ب��الأغ��ل��ب��ي��ة على 
مكتملة  �سياغة  امل�سروع  ليجد  عاملية«  اأخاق  اأجل  من  »الإعان 

يف م�ؤلف اآخر بعن�ان »الأخاق العاملية لل�سيا�سة والقت�ساد«.
الأديان بعيدا  اأخاقي بني  اإر�ساء وفاق  يت�ساءل ك�جن عن فر�ص 
وي�سرد  اأح��ي��ان��ا،  واملتناق�سة  املت�ساربة  العقدية  ال�س�ابط  ع��ن 

خم�ص نقاط ج�هرية »مل�سروع الأخاق العاملية«:
- احلر�ص على نعيم الإن�سان و�س�ن كرامته.

تكذب، ل  تقتل، ل  ل  الب�سرية:  بني  امل�سرتكة  الق�ا�سم  اعتماد   -
تقرتف فعا م�سينا، اأحّب والديك واأبناءك واأكرمهم.

- مبداأ العي�ص ال�س�ي بني ال�سرعية واحلرية.
ل��ب���ذا،  معيارية  ���س���ر  خ��ال  م��ن  اخُللقي  العمل  ح���اف��ز  خلق   -

وامل�سيح، وكنف�سي��ص وحممد عليه ال�ساة وال�سام.
- اإيجاد ج�اب لأزمة املعنى، عرب التعاي�ص وعرب الإ�سافة.

ال�ستغال  ك���جن-  منظ�ر  -من  الأخ��اق  اإر�ساء  يقت�سي  ثم  ومن 
ع��ل��ى م�����س��ت���ي��ني: ب��ال��ت��ط��ل��ع ل���ف��اق ج��ام��ع ب��ني الأدي�����ان وجت���اوز 
بني  وف��اق  ع��ن  وبالبحث  ُخلقي؛  وغ��ري  ُخلقي  ه���  فيما  اخل��اف 
اأر�سية  على  لل�ق�ف  ال�سعي  خال  من  امل�ؤمنني  وغري  امل�ؤمنني 
اإمياٌن  املهمة -كما يربز ك�جن-  بهذه  يل�ح  م�سرتكة، رغم ما قد 
بجليل اأثره »فمن يقدر الي�م على حتريك مايني الب�سر لفائدة 

اأخاق عاملية، اإن مل تكن الأديان هي امل�كلة بذلك«.
الذهن  اإىل  يتبادر  األ  ينبغي  ك�جن  لطروحات  عر�سنا،  ختام  ويف 
اأنَّ م�����س��روع ال��رج��ل ه��� م�����س��روع »ُخ��ل��ق��ي« ب��امل��ع��ن��ى ال��ع��اط��ف��ي، اأو 

كافة  ف�ص  مهمة  الأخ���اق  فيه  تتقلد  »اأخ��اق���ي«،  م�سروع  ه��� 
امل�����س��ك��ات ال��ع���ي�����س��ة؛ ع��ل��ى خ���اف ذل���ك ي���ح���اول ك����جن اإع��ط��اء 
فكر  ورج��ل  منّظر  اإدراك  ح��دود  يف  اإل��ي��ه  يدع�  مل��ا  عملية  ترجمة 
�سري  نظام  اأو  الأم����ر  جمريات  حت�ير  يف  اإ�سهامه  م�ست�ى  على 
عاملنا  يعي�سه  ال���ذي  الق��ت�����س��ادي  لل��سع  فمقاربته  امل���ؤ���س�����س��ات؛ 
اإىل  التنبيه  مع  �سلبية،  ل�قائع  ر�سد  ه�  ف�ساد  من  يتخلله  وم��ا 
ع���اق��ب��ه��ا وم��اآلت��ه��ا، ف��ل��� ع��اي��ن��ا اأو���س��اع اق��ت�����س��اد ال�����س���ق ال��راه��ن 
�س�ء  جراء  من  متاأّت  الف�سل  اأن  نلحظ  املالية  الأزم��ة  وا�ستفحال 
والإخا�ص، كما  ال�سدق  املعامات وتراجع  ال�سائدة يف  الأخاق 
يبني يف كتاب »الأمانة.. ملاذا يحتاج القت�ساد اإىل اأخاق؟« ولي�ص 

عائدا اإىل ال�س�ق ذاتها اأو اإىل ف�سل امل�ؤ�س�سات.
يت�ساءل ك�جن: »اأي معنى لنظام عاملي يفتقر اإىل اأخاق اإن�سانية 
م�سرتكة وملتزمة؟«. فالع�ملة ال�ساغطة باتت متلي حاجة اأكيدة 
الظرف من ع�سرنا من  »يف مثل هذا  يق�ل:  عاملية؛  اأخ��اق  اإىل 
الت�سال  وو�سائل  والتقنية  القت�ساد  ع�ملة  جتد  اأن  ال�سروري 
دع��م��ا م��ن ع���مل��ة الأخ�����اق، ب��ع��ب��ارة اأخ�����رى: حت��ت��اج ال��ع���مل��ة اإىل 
اأخاق عاملية«. ويف ت��سيحه لعاقة الأخاق العاملية باخليارات 
ال�سيا�سية والقت�سادية، يعرب ك�جن عن مدى الرتابط بني تلك 

املجالت.
الإيطالية،  »ك�ن�سيلي�م«  جملة  �سفحات  على  ظهر  م��ق��ال  ويف 
كتب هانز ك�جن: »ل غ�سا�سة يف اإ�سهام ع�ملة القت�ساد والتقنية 
فقد  عاملية.  اأخاق  اإىل  املا�سة  باحلاجة  الت�سريع  يف  والت�سالت 
من  جديدة  اأ�سنافا  نظري-  له  لي�ص  -ب�سكل  الع�ملة  تلك  وّل��دت 

امل�سكات املع�ملة، ومن هذا الباب تتطلب اأخاقا عاملية«.
بتاأثريه  اإمي��ان��ا  اخُللقي  لل�سل�ك  امللحة  احلاجة  ك���جن  مل�ص  فقد 
الك�ين، فعلى �سبيل املثال ميكن ل�سل�ك غري ق�مي -مثل غ�سيل 
القت�ساد  من�  يتعطل  اأن  الزائفة-  املالية  املعامات  اأو  الأم���ال 
وثيقا؛  ت�سابكا  نعي�ص  احل��ايل  التاريخي  ال��ظ��رف  ففي  ال��ع��امل��ي؛ 
-�سمن  دول  اأو  جماعات  عن  �سادرة  وممار�سات  لأفعال  ميكن  اإذ 

نطاق داخلي- اأن يك�ن لها تاأثري على نطاق ك�ين.
ل مُت��ل��ي ت��ل��ك احل��اج��ة ال��ت��خ��ل��ي ع��ن ال��ت��ع��ال��ي��م اخل��ل��ق��ي��ة املحلية 
املعم�ل بها على نطاق �سيق فح�سب؛ واإمنا �سرورة ربطها ب�سبكة 
اأيدي�ل�جيا  العاملية  الأخ��اق  فلي�ست  عاملي،  نطاق  على  م��ّسعة 
ح�ل  ���س��روري  وف��اق  هي  بل  جامعة؛  ديانة  ول  للقيم  اختزالية 

تعاليم اأ�سا�سية من اأجل عي�ص اآمن ف�ق الب�سيطة.

�لأحد�ث  ك�سفْت  فقد  �أو�س�عه؛  وملع�جلة  �لع�مل  لق�س�ي�  �لنظر  يف  تعّدٍد  ت�سّكل  �إىل  �لث�نية-  �لع�ملية  �حلرب  -بعْيد  �لع�مل  �سهده�  �لتي  �ملت�س�رعة  �لتحولت  ت  �أدَّ
�ملتالحقة عن �آف�ق ع�ملية و�عدة يف �لتع�طي مع م�س�ئل �ملجتمع �لدويل، ب�لبحث عن حلول جم�عية له�، �سيم� و�أنَّ �حل�س�ر�ت منذ 1948 بد�أت تنظر وتق�رن نف�سه� 

من خالل �لإعالن �لع�ملي حلقوق �لإن�س�ن �لذي ب�ت ي�سّكل مرجعية دولية ُعلي�.

الديانات العالمية.. أرضية مشتركة
 لنشر التسامح
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زهرة السعيدي

يبداأ الكاتب بطرح تعريفات للدين يف اللغة وعلم الجتماع، 
ح��ي��ث ع����ّرف ال���دي���ن يف ال��ل��غ��ة ب���اأن���ه الع��ت��ق��اد والع��ت��ن��اق 
الجتماع  علم  من  وذك��ر  معني.  لفكر  والنقياد  والطاعة 
الذي  فريزر  جيم�ص  تعريف  منها  اأذكر  خمتلفة  تعريفات 
عن  املتعالية  الق�ى  وتبجيل  عبادة   « ه�  الدين  اأن  يق�ل 
اأنها ت�جه جمرى الطبيعة واحلياة  الإن�سان والتي يعتقد 
الب�سرية وت�سبطها«، اأو تعريف بيرت برجر الذي يرى اأن 
بحيث  احلياة  يف  ال��ت���ازن  يخلق  مقد�ص  غطاء  ه�  الدين 
بقيم  ويهتم  الأو�سع  العامل  وبني  الإن�سان  عامل  بني  يقف 

واأنظمة احلياة. 
ث��م ي��ن��ت��ق��ل ب��ع��د ذل���ك اإىل الأخ�����اق، وي��ع��رف��ه��ا ع��ل��ى اأن��ه��ا 
فيها  تتجلى  ال��ت��ي  والأف���ع���ال  وامل����روءة  وال�سجية  »ال��ط��ب��ع 
اأن لاأخاق م�ست�يني،  الباطنية«. ويق�ل  الإن�سان  �س�رة 
املجتمع  �سل�كيات  ي�ؤطر  و�سفي  واقعي  م�ست�ى  ه�  الأول 
يهتم  وم��ث��ايل  معياري  م�ست�ى  مه�  ال��ث��اين  امل�ست�ى  اأم��ا 
امل�ست�ى  �سيك�ن  الأخاقية«.  بالأحكام  املرتبطة  »باملبادئ 
الأخ��اق��ي��ات  وال���ث���اين   Morals الأخ�����اق  ه��ن��ا  الأول 
القرن  �سبعينيات  يف  حدثت  ق�سة  هنا  ول��دي   .Ethics
الكثري على هذا  الفرق بني الثنني. يطلق  املا�سي ت��سح 
حماميي  ق�سة  وحتكي  املدف�نة«،  اجلثث  »ق�سية  احل��دث 
اأدي��ا  ق��د  ك��ان��ا  ب��ل��ج��ي(  اأرم����اين وفران�سي�ص  دف���اع )ف��ران��ك 
بق�سايا  امل��ت��ه��م  م�كلهم  خ�س��سية  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ق�سم 
باختطاف  وم�ستبه  والغت�ساب،  القتل  بينها  من  عديدة 
بعدها  املجرم  اع��رتف  عنهما.  يبحث  اجلميع  كان  فتاتني 
اأمام حماميي الدفاع اأنه ه� من قتل الفتاتني املفق�دتني، 
املحاميان  ف���ق��ع  اجل��ث��ث،  م��ك��ان  على  املحاميني  اأط��ل��ع  ث��م 
والأخ��اق��ي  الإن�����س��اين  واجبهم  ب��ني  اأخ��اق��ي��ة  مع�سلة  يف 
وب��ني   )Morals(البلدة و���س��ك��ان  ال�سحايا  اأ���س��ر  جت��اه 
اختار   .)Ethics(املهنة واأخاقيات  العميل  خ�س��سية 
على  يحافظا  واأن  املهنة  باأخاقيات  يلتزما  اأن  املحاميان 
ت�سرتهم  حقيقة  فرتة  بعد  انك�سفت  م�كلهم.  خ�س��سية 
اإىل الكثري من امل�سايقات واأقيمت  على اجلرمية وتعر�سا 
املهنية  حياتهما  فانتهت  ال��دع��اوي  م��ن  ال��ع��دي��د  ���س��ده��م 

التهم  ك��اف��ة  عنهما  اأ�سقطت  ب��ف��رتة  بعدها  لكن  ت��ق��ري��ب��اً. 
واأق�����رت امل��ح��ك��م��ة اأن ت�����س��رف��ه��م��ا ك���ان ال��ت�����س��رف الأم���ث���ل. 
اأخاقيات  م���اد  يف  ت��ّدر���ص  ال��ي���م  الق�سية  ه��ذه  اأ�سبحت 
عندما  اأمل  بخيبة  اأ�سيب�ا  ال�سحايا  اأهايل  لكن  القان�ن. 
اأ�سبحت  اأطفالهم  قتل  جرمية  على  الت�سرت  اأن  عرف�ا  ما 
واملهنية.  القان�نية  الأخ��اق��ي��ات  لتدري�ص  و�سيلة  اأف�سل 
وامل�ست�ى  الأول  امل�ست�ى  بني  كانت  �س�اء  التعار�سات  هذه 
ال��ث��اين م��ن الأخ����اق اأو ب��ني ال��دي��ن والأخ����اق ق��د ت�قع 

املجتمع يف معا�سل اأخاقية ل مفر منها.
والفعل  ال��ق���ل اجلميل  اأن��ه  امل��ع��روف على  ال��ك��ات��ب  ي��ع��رف 
تعاماته  يف  منه  كرامة  الإن�سان  به  ياأتي  ال��ذي  اجلميل 
مبادئ  على  اإم��ا  والأق����ال  الأفعال  هذه  وتعتمد  الي�مية، 

دينية اأو ق�اعد اأخاقية اأو خيارات �سخ�سية.
ب��ع��د اأن و���س��ح ال��ك��ات��ب م��ع��ن��ى ك��ل م��ن ال��دي��ن والأخ����اق 
الثاثة  ب��ني  ال��ت��م��اي��ز  اأوج���ه  ع��ن  بالك�سف  ب���داأ  وامل���ع���روف 
وحاول اأن يّ��سح احلدود املميزة لكل مفه�م. فاأحد اأوجه 
القدا�سة  بعامل  ات�ساًل  اأك��رث  الدين  اأن  ه�  مثًا  التمايز 
منه بعامل احلياة، لأنه �سيء قد�سي يف�ق الطبيعة ولذلك 
ف����اإن ل���ه اح���رتام���ا خ���ا����ص، وي��ع��اق��ب ع�����ادًة ك���ل م���ن ي��خ��رج 
الأخ���اق  ترتبط  الآخ���ر،  اجل��ان��ب  يف  تعاليمه.  وع��ن  عنه 
وامل���ع���روف ب��ع��امل احل��ي��اة ارت��ب��اط��اً وث��ي��ق��اً، ف��ه��ي م���ج���دة 
من  ببع�سهم  الب�سر  ع��اق��ة  تنظيم  اأج���ل  م��ن  ب��الأ���س��ا���ص 
اأجل �ساح حياتهم، ومع حر�ص املجتمعات على الأخاق 
اأنها ل تعاقب من ل يلتزم بها عقاباً  اإل  باملعروف  والأمر 

وا�سحاً كما تفعل مع من يخرج عن الدين.
ال��ت��ع��ايل- ثنائية  يف  الأخ����رى  ال��ت��م��اي��ز  اأوج���ه  اأح���د  تظهر 

اإىل ع����امل م��ت��ع��ال ل مي��ك��ن  ي��ن��ت��م��ي  ف���ال���دي���ن  امل���ح���اي���ث���ة، 
كذلك  وه�  به،  الطعن  ي�سح  ول  اإدراك��ه  اأو  اإليه  ال��س�ل 
فهي  واملعروف  الأخ��اق  قيم  اأما  احلياة.  وباق مدى  دائم 
خ��ي��ارات  لتنا�سب  وتط�يعها  تفكيكها  ومي��ك��ن  متحايثة، 
لآخر ومن  زمن  ون�سبية من  لذلك هي خمتلفة  الإن�سان، 
اآخر:  اإىل وجه متايز  التمايز  يق�دنا هذا  طائفة لأخرى. 
مطلق  �سيء  الدين  اأن  عليه  املتفق  من  والن�سبي.  املطلق 

فه�  املعروف  اأما  الأعلى،  يف  ذكرتها  التي  لاأ�سباب  متاماً 
تعتمد على خيارات  الأفعال اخلرية  لأن  ن�سبي متاماً  اأمر 
ن�سبية  البع�ص يف مدى  املقابل يختلف  الإن�سان وحده. يف 
تتاأثر  ولكنها  ال��دي��ن  م��ن  ت�ستق  م��ا  ع���ادة  لأن��ه��ا  الأخ����اق 

بتغري الزمان واملكان وبالأفكار املتجددة.
بالرغم من التمايز ال�ا�سح بني املفاهيم الثاثة )الدين 
واأو�سح  اأهم  وتكاملها  ارتباطها  فاإن  واملعروف(  والأخاق 
جمرد  ه��ي  التمايز  اأوج��ه  اإن  الكاتب  يق�ل  متايزها.  م��ن 
عندما  لكن  املجرد،  امل�ست�ى  على  مقرتحة  حتليلية  اأفكار 
الثاثة  امل��ك���ن��ات  ه��ذه  اأن  �سنجد  ال���اق��ع  اأر����ص  اإىل  ن��اأت��ي 
نحدد  اأن  اأح��ي��ان��اً  معها  ي�سعب  ل��درج��ة  ومتداخلة  �سائكة 
الق�اعد  من  اأم  الدين  من  ا�ستق  قد  معني  �سل�ك  كان  اإن 

العامة.  الأخاقية 
بني  التكاملية  للعاقة  ت��سيحية  �س�رة  الكاتب  يقرتح 
ال��دي��ن والأخ����اق وامل���ع���روف ع��ل��ى �سكل ه���رم م��ت��درج من 
ثم  ال��ه��رم  قمة  يف  ال��دي��ن  يقف  حيث  الن�سبي،  اإىل  املطلق 
الأخاق يف ال��سط واملعروف يف القاعدة. فتتدرج الن�سبية 
الهرم  اأ�سفل  اإىل  الن�سبية(  من  قدر  )اأق��ل  الهرم  قمة  من 
الن�سبية  يف  التدرج  هذا  يعك�ص  الن�سبية(.  من  قدر  )اأك��رب 
الفكرة  اأو  القاعدة  ن�سبية  زادت  فكلما  التفا�سيل،  ت��درج 

تداخلت اأكرث مع تفا�سيل احلياة. 
اأحد اأكرث �س�ر التكامل بني الدين والأخاق ظهر عندما 
حاولت بع�ص احلركات الدينية اأن�سنة الدين وحت�يله من 
م�ساحله.  وحتقيق  خلدمته  اأداة  اإىل  الإن�سان  لقمع  اأداة 
روؤى  ب��داي��ة ظه�رها  ف��ك��رة حتمل يف  ك��ل  اأن  امل��ع��روف  م��ن 
ح��امل��ة واأه���داف���ا نبيلة ل��رف��اه��ي��ة الإن�����س��ان، ل��ك��ن ي��ح��دث يف 
النهاية اأن تتح�ل لأيدي�ل�جية م�ؤذية. وهذا بال�سبط ما 
اأن  اأحيانا حركات حتاول  تظهر  لذلك  الأدي��ان،  يحدث يف 
تعيد الدين اإىل م�ساره معتمدة يف ذلك على قيم وق�اعد 
اأن ي��رف��ع ال��دي��ن من  اأخ��اق��ي��ة م��ت��ي��ن��ة. وي��ح��دث اأح��ي��ان��اً 
احلقيقة  وتبقى  دينية.  ب�سبغة  وي�سبغها  اأخاقية  مبادئ 
معاً  يعمان  والأخ���اق  الدين  من  كا  اأن  هي  ال�ا�سحة 

نح� رفاهية الإن�سان وحفظ نف�سه وعقله وكرامته.

كتب �أحمد ز�يد مق�ل بعنو�ن »�لدين و�لأخالق و�ملعروف: �لتم�يز و�لتك�مل« طرح فيه تعريف�ت للدين و�لأخالق و�ملعروف، و ن�ق�ش �أ�سك�ل �لتم�يز بني هذه �ملف�هيم 
�لثالثة، ثم �أكد على �أن لكل مفهوم حدوده وجم�له �خل��ش �لذي يتد�خل ويتك�مل مع �ملف�هيم �لأخرى. و�أج�بت �ملق�لة كذلك على �سوؤ�ل مهم حول طبيعة �لعالقة 

بني �ملكون�ت �لثالثة.

Zahra.alsaidi09@gmail.com

العالقة بين الدين واألخالق
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فيصل الحضرمي

وي����رى ال��ك��ات��ب اأن ت��ع��م��ق امل������س���ع ي��ح��ت��م ال��ت�����س��اوؤل ح���ل 
فيما  الأدي���ان  ت��داف��ع  ب���اإزاء  اعتمادها  ميكن  التي  املنهجية 
���س���ؤال  ع��ن  الإج��اب��ة  امل������س���ع  معاجلة  ت�ستلزم  كما  بينها. 
�سائر  ب��ني  الت�فيق  بها  ميكن  ال��ت��ي  بالكيفية  يتعلق  اآخ���ر 
هذه الأديان، �سيما مع الأخذ يف العتبار م�ساألة »حل�سرية 
ال��ث��ق��اف��ي��ة« ال��ت��ي جت��ع��ل م���ن ال���دي���ن ال�����س��ائ��د يف م��ك��ان ما 
اخل���ي���ار ال��ب��ده��ي لأي ���س��خ�����ص ي��ن��ت��م��ي ل��ذل��ك امل���ك���ان. كما 
العقاين  ب��ال��دف��اع  مطالباً  نف�سه  يجد  ال�سخ�ص  ه��ذا  اأنَّ 
الأ�سئلة  م��ن  جمم�عة  ع��ن  ب��الإج��اب��ة  كما  معتقداته،  ع��ن 
اأولهما  يتعلق  ���س���ؤالن  ُمقدمتها  يف  ي��اأت��ي  ال��ت��ي  امل��ح���ري��ة 
ويتعلق  ل��اأدي��ان جميعها،  واح��د  ج���ه��ٍر  وج���د  ب��اف��رتا���ص 
املتناق�سة  الآراء  بني  الت�فيق  يف  احل���ار  بنجاعة  ثانيهما 

املختلفة.  لاأديان 
ال��اه���ت��ي���ن  و���س��ع��ه  ال���ذي  التق�سيم  اإىل  بنتاجة  وُي�����س��ري 
امل�سيحي�ن للتعددية الدينية. فالأخرية تنق�سم اإىل تعددية 
داخل  التعددية  وتفرت�ص  خارجه.  وتعددية  الدين  داخ��ل 
مذاهب  عليها  تنط�ي  التي  املختلفة  التفا�سري  اأن  الدين 
اإىل ما ي�سبه  واأنها تق�د  باأجمعها،  ال�احد �سحيحة  الدين 
ففح�اها  الدين  خارج  التعددية  اأما  نقي�سني.  بني  اجلمع 
واح��د منها  واأن كل  الأدي��ان،  كافة  اأن احلقيقة م�ج�دة يف 
اجل�هر.  نف�ص  لحت�ائه  نظراً  ال�سعادة  اإىل  الطريق  يكفل 
ق�سية  تفكيك  عملية  على  الدينية  التعددية  ارتكزت  وقد 
اأدى  املطلق عرب �سراع ط�يل مع الكني�سة الكاث�ليكية، ما 
اإىل اإر�ساء العقانية الدينية التي ت�ؤمن بن�سبية احلقيقة. 
من  العديد  اأف��رزت  الدينية  العقانية  اأنَّ  الكاتب  وي�سيف 
للمعرفة.  املختلف  لكٍل منها فهمه  التي  الفل�سفية  املدار�ص 
فمنها ما يعترب الإن�سان منطلق املعرفة، مع نفي اأي معرفة 
ل  املعرفة  اأن  يرى  ما  ومنها  باملعرفة.  �سروعه  على  �سابقة 
معرفة  اإمكان  اإنكار  مع  بالظ�اهر،  يتعلق  فيما  اإل  تتحقق 
الب�سرية  ال��ت��ج��رب��ة  ع��ل��ى  تعتمد  الأخ����رية  وه���ذه  ال�����ذوات. 
الأديان،  تاأ�سي�ص  ال�حي يف  لنظرية  كامٍل  اإلغاٍء  وحدها، يف 
رم���زي���ة، ل ح��رف��ي��ة. وبح�سب  ل��غ��ة  ال��دي��ن  ل��غ��ة  اأن  وت����رى 

املقد�سة  ال��ن�����س������ص  ت��اأوي��ل  عملية  تخ�سع  ال��ظ��اه��رات��ي��ة، 
والقيد  الطبيعي،  القيد   - ال�ستة  الب�سرية  الثقافة  لقي�د 
ال��ت��اري��خ��ي، وال��ق��ي��د ال��ل��غ���ي، وال��ق��ي��د الج��ت��م��اع��ي، والقيد 
املعنى«؛  »�سي�لة  اإىل  ُي���ؤدي  ما  العاطفي-  والقيد  البدين، 

اأي تعدده وانفتاحه على خُمتلف التاأويات. 
وي���ن����ه ال��ك��ات��ب ب��اخل�����س��ائ�����ص الأرب������ع ل��ن�����س��ب��ي��ة احل��ق��ي��ق��ة 
الدينية، واملتمثلة يف: حركية احلقيقة الدينية؛ اأي �سه�لة 
احلقيقة  و�سخ�سانية  ال�ستة،  بالقي�د  تاأثرها  بفعل  تغريها 
وخفاء  واأح���ال��ه،  املتدين  بطبيعة  ارتباطها  اأي  الدينية؛ 
احلقيقة؛ اأي غم��سها نتيجة ما تراكم عليها من »طبقات 
عن  البحث  وك���ن  املختلفة،  الثقافة«  و»فه�مات  التاريخ« 
ويرى  نف�سها.  احلقيقة  من  اأهمية  اأكرث  الدينية  احلقيقة 
الكاتب اأنه ل ميكن تعميم »الن�سبية التاأويلية« على جممل 
اآل  �س�رة  ورد يف  ما  وفق  الكرمي،  فالقراآن  القراآين،  الن�ص 
عمران، ينق�سم اإىل اآيات »حمكمات« ل حتتمل التاأويل، ول 
الإ�سامية،  الدينية  احلقيقة  متثل  لأنها  التعددية،  تقبل 
واآي����ات اأخ���رى »ُم��ت�����س��اب��ه��ات« مي��ك��ن ق��ب���ل ال��ت��ع��ددي��ة فيها. 
ب��ع��د ذل���ك ي�����س��ت��ع��ر���ص ال��ك��ات��ب ال��ن��ظ��ري��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي 
امل�سيحي�ن لتط�ير تدابري ميكنها  الدين  طرحها فا�سفة 
النظريات نظرية  واأوىل هذه  الدينية.  احت�اء الختافات 
من  يتك�ن  الدين  اأن  ترى  التي  ي�نغ  وك��ارل  ماخر  �ساير 
ل���ٍب وق�����س���ر، ح��ي��ث ي��ك��م��ن ل��ب اأي دي���ن يف الن��ف�����س��ال عن 
والأحكام  التعليمات  ت�سكل  بينما  اهلل،  اإىل  والت�جه  ال��ذات 
التي  الق�س�ر  ال��دي��ن  ذل��ك  عليها  ي�ستمل  التي  والطق��ص 
حت��ف��ظ ل��ب��ه وج����ه���ره. وت���رى ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة اأنَّ الأدي����ان 
اللب نف�سه، بينما تختلف يف الطق��ص واملعتقدات  تت�سارك 
مطلقة.  بقطعية  ب��ه��ا  ي���ؤخ��ذ  اأن  ينبغي  ل  ال��ت��ي  الأخ����رى 
وُي��ج��م��ل ال��ك��ات��ب رده ع��ل��ى ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة يف ع���دة ن��ق���د. 
اأحدها، اأن اإهمال الق�س�ر -حامية اللب- ي�سكل خطراً على 
اللب نف�سه. كما اأنه يتعذر اأحياناً متييز اللب من الق�س�ر، 
مرجعية«.  »�سبكية  يف  ال�احد  الدين  اأحكام  لرتباط  نظراً 
والتبديل،  التحريف  اعت�رها  الأخرى  الأديان  اأن  وثانيها، 

وثالثها،  اهلل.  اإىل  للتقرب  منهاجاً  لتك�ن  ت�سلح  عادت  فما 
ي���ح��د ب��ني �سائر  ع��دم وج����د دل��ي��ل على اأن ه��ن��اك ج���ه��راً 

الأديان.
با�سم  واملعروفة  تيّلي�ص،  ب�ل  نظرية  هي  الثانية  والنظرية 
»التجربة ال�حيانية الدينية«. وتق�ل هذه النظرية ب�ج�د 
ال�سرية  عن�سر  وهي:  الدينية،  التجربة  يف  عنا�سر  ثاثة 
يتحدد  كما  النب�ة.  وعن�سر  العرفاين،  والعن�سر  واخلفاء، 
ال���دي���ن وف���ق ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة م���ن خ���ال م���ا ي��ع��رف مب��ب��داأ 
م��ب��داأ مينح  الأك���رب. وه���  الهاج�ص  اأو  امل��ط��ل��ق«،  »اله��ت��م��ام 
»العلمانية  ا�ستحالة  اإىل  وُيف�سي  اأو���س��ع،  �سم�لية  الدين 
اهتمام  دون  يحيا  اأن  لأح��د  ميكن  ل  دام  ما  الراديكالية«، 
يكمن  النظرية  هذه  �سعف  اأن  املقالة  كاتب  وي��رى  مطلق. 
التي هي »منحة  النب�ة  الدينية بعن�سر  التجربة  يف ربطها 
حت�سيلها  ميكن  ول  الب�سر«،  من  اهلل  ا�سطفاهم  ملن  اإلهية 

من طريق التجربة الدينية.
وديرتيخت  ب��ارث  ك��ارل  نظرية  فهي  الثالثة  النظرية  اأم��ا 
خال  من  اإل  تتاأتى  ل  اهلل  مركزية  باأن  القائلة  ب�نه�فر، 
مركزية الإن�سان، وه� ما عرّب عنه بارث يف مق�لته ال�سهرية 
تفّرق  نظرية  وهي  الأر���ص«.  يف  والإن�سان  ال�سماء،  يف  »اهلل 
ب��ني الإمي���ان وال��دي��ن، حيث ال��دي��ن ه��� بحث الإن�����س��ان عن 
الإميان.  اإل تعبرياً جماعياً عن  لي�ست  الأديان  اهلل، وحيث 
ويرى بنتاجة اأنه ل ميكن امل�افقة على زعم هذه النظرية 
اأن الدين نتاٌج من نتاجات التجربة الب�سرية، واأن الطق��ص 
الدينية ل اأهمية لها. غري اأنه، باملقابل، ي�سدد على اجلانب 
ب���ارث وب���ن��ه���ف��ر، وامل��ت��م��ث��ل يف طابعها  ن��ظ��ري��ة  امل�����س��رق يف 
حممد  ويخل�ص  الأدي�����ان«.  ب��اق��ي  ع��ل��ى  انفتاحية  »الأك����رث 
امل�سيحية  ال��اه���ت��ي��ات  اأن  اإىل  مقالته  خ��امت��ة  يف  بنتاجة 
رغم  مقد�سة  عاملية  كني�سة  ت�ؤ�س�ص  اأن  مُيكنها  ل  احلديثة 
ما يف اجتهاداتها من ِجدٍة وابتكار. و�سبب ذلك، من وجهة 
اأزماته  خال  من  امل�سيحي  الدين  مع  تتعامل  اأنها  نظره، 
ال��ظ��رف��ي��ة ال��ع��اب��رة، ول��ي�����ص ب��اع��ت��ب��اره ك��ل��م��ة اهلل امل��ت��ج��اوزة 

للزمان واملكان. وه� ما ل ميكنها اإثباته على اأية حال.

يف مق�لته �ملن�سورة مبجلة �لتف�هم حتت عنو�ن »مد�ر�ش �لالهوت �لربوت�ست�نتي �حلديثة و�لتعددية �لدينية«، يطرح �لب�حث �ملغربي حممد بنت�جة روؤيته �لنقدية 
لأهم نظري�ت �لالهوت �مل�سيحي �حلديث �ملت�سلة بتدبري �لختالف�ت �لدينية بني �ملذ�هب �مل�سيحية، كم� بني �لأدي�ن �ملختلفة. وي�ستهل �لك�تب مق�لته ب�لإ�س�رة �إىل 
�أن توجه �لأدي�ن و�ملذ�هب �لدينية �إىل �لتح�ور فيم� بينه� بغية �لتعرف �إىل بع�سه� �لبع�ش �أمر حديث ن�سبيً� يرجع �إىل �لقرن �مل��سي �لذي �أجريت خالله �لعديد 
من �لبحوث �لعلمية �لتي رمت �إىل تفكيك مركزي�ت �لأدي�ن، بهدف �لو�سول �إىل »نظري�ت خال�سية �أكرث �نفت�حية وتق�ربية«، �لأمر �لذي �أدى �إىل تد�سني مرحلة 

جديدة يف �لتفل�سف �لديني. 

faisalsalim@hotmail.com

الالهوت المسيحي الحديث ومقاربته 
للتعددية الدينية
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قيس المعولي

qais1415@hotmail.com

ال�عي  يف  ج��ذري  لتغري  حتتاج  والتغيري  الرتتيب  اإع��ادة 
اإع���ادة  ك��ان��ت  اإذا  خ�����س������س��ا  وامل���ع���ريف،  ال��ث��ق��ايف  والإدراك 
ال�سياغة تقرتب من اأ�س�ل وث�ابت لديانة اأو جمتمع اأو 
مراجع  على  تعتمد  وعل�مها  اأ�سلها  يف  هذه  فكل  قان�ن، 
ل تقبل التغري غالبا، ولكن دوام احلال من املحال، فكان 
واملنطقية  العقانية  ع��امل  مل���اك��ب��ة  ال��ت��ج��دي��د  م��ن  لب��د 
ب�سبب  احلطيم  يف  النار  انت�سار  انت�سرت  التي  وال�اقعية 
امل�ساد غالبا ملا جاء يف  اأو الإعام  الغربي  تاأثري الإعام 
ف��اإذا  وهكذا   « عناين  حممد  د.  يق�ل  الأ���س���ل.  ن�س��ص 
على  واآداب���ه  املا�سي  فكر  يقراأ  اأن  ع�سر  كل  حق  من  ك��ان 
�س�ء مفاهيمه اجلديدة املعا�سرة، وكان من حق العربي 
���س���ء مفاهيمه  ع��ل��ى  ال�����س��ل��ف  م��ن  اإل��ي��ه  اآل  م��ا  ي��ق��راأ  اأن 
اجلديدة التي يت��سل فيها باللغة العربية املعا�سرة، فاإن 
الفكرية  الآث���ار  ترجمة  يعيد  اأن  اأي�سا  العربي  ح��ق  م��ن 
هنا يجب  امل��ع��ا���س��رة....«  اللغة  ه��ذه  اإىل  املهمة  والأدب��ي��ة 
اأنَّ ال�عي اللغ�ي يختلف  اإعادة النظر فيما قاله؛ بحيث 
عن ال�عي الفكري الذي من �ساأنه اأن يغري بع�ص ال�سيء 
م��دارك  ت��سيع  ذل��ك  يف  ف��الأ���س��ل  الثابتة؛  الأ���س���ل  م��ن 

اللغة تزامنا من ت��سيع مدارك الفكر.
وك��ذل��ك ي��ذك��ر ال��ك��ات��ب ف�����ؤاد احل��م��ي��دي يف م��ق��ال ن�سره 
يف ال�����س��ب��ك��ة ال��ع��ن��ك��ب���ت��ي��ة: ع��ن��د احل���دي���ث ع���ن اخل��ط��اب 
الإ�سامي، فاإنه قد يتم ربطه من قبل البع�ص باأ�سحاب 
منهجي  خطاأ  وه��ذا  ال�س�داء،  اأو  البي�ساء  �س�اء  العمائم 
واإ���س��ك��ال��ي��ة، اإ���س��اف��ة لإ���س��ك��ال��ي��ات اأخ���رى ي��ع��اين منها هذا 
ال��رب��ط يتم ح�سره يف  اأو  ال������س��ف  ب��ه��ذا  اخل��ط��اب؛ لأن��ه 
خ��ان��ة »ال����رتاث ال��دي��ن��ي«؛ وب��ال��ت��ايل ف��ا فاعلية ل��ه ول 
كتابه  ع��م��ارة يف  ال��دك��ت���ر حممد  ي��رى  -ك��م��ا  لأن��ه  اأدوار، 
دين  لعامل  ِع�سمة  »ل  املعا�سر-  الإ�سامي  الفكر  اأزم��ة 
ول مل�ؤ�س�سة العلم الديني«. وملا كانت ال�ساحة الإ�سامية 

تعددية  اإىل  بالتايل  ذل��ك  اأدى  املختلفة  ب��ال��ت��ي��ارات  تعج 
الإ�سامي  واخلطاب  ال�سلفي  اخلطاب  فهناك  اخلطاب؛ 
احل���رك���ي واخل���ط���اب الإ����س���ام���ي ال��ت��ك��ف��ريي واخل���ط���اب 
اخلطاب  يف  التعددية  هذه  العلماين.  واخلطاب  ال�س�يف 
اأدت  بل  بها،  يفرت�ص  كما  والتكامل  التعاون  اإىل  ت���ؤد  مل 
القطيعة  اإىل  ي���ؤدي  الأح��ي��ان  بع�ص  ال��ذي يف  لاختاف 
هذا  ويتجلى  اأخ��رى،  اأحايني  يف  املذهبية  الفنت  وافتعال 
و�سيديهات  وكتيبات  كتب  من  الي�م  جنده  فيما  ب��س�ح 
واأ����س���رط���ة ت��ف��ي�����ص ب��ه��ا امل��ك��ت��ب��ات والأك�������س���اك حت��م��ل من 
الت���ه���ام���ات امل���ت���ب���ادل���ة وال���ت���ج���ري���ح وال��ت�����س��ف��ي��ه وال���ق���دح 
وال��ت��ع��ري�����ص وال��ت�����س��ه��ري، مم���ا ُي���رب���ك ال��ع��ام��ة وي�����س������ص 
واأه��م��ي��ة و�ساحية  ج��دوى  ثقتهم يف  وي��زع��زع  اأف��ك��اره��م 

الإ�سامي. اخلطاب 
الغربية  الثقافة  انت�سار  الذي قد تقدم منذ  التجديد  اإنَّ 
يف املجتمع العربي له اأ�سبابه وت�جهاته ونتائجه، ولكنني 
ومن  بالتقدم عن غريها  اأوىل  التي هي  الأ�سباب  �ساأذكر 
ت�جهات،  م��ن  اأ�س�ص  ق��د  مل��ا  تباعا  النتائج  �ستاأتي  بعدها 
ف��ك��ري��ا وروح���ي���ا وعلميا  ال��ام��ت��ن��اه��ي��ة  الإ����س���ام  ق����ة  اإن 
ال�سعفاء  نف��ص  يف  واخل����ف  ال��رع��ب  اأر���س��ت  ق��د  وعمليا 
اأق�ياء يف نظر من  ليك�ن�ا  الأق��دار  بهم  الذين جت��اوزت 
اتبعهم بالعمي وال�سمم فاأرادوا الإطاحة مبا يقيم احلد 
وال��ع��دل وال�����س��دق ال��رب��اين، واأن ي��ن��اأوا ع��ن ط��ري��ق احلق 
فاأ�سبح�ا  الدنيئة؛  واأ�سخا�سهم  اأنف�سهم  ته�اه  ما  اإىل 
ينادون بالتمدن الغربي واحلرية الامتناهية واملنطقية 
الاحمدودة والعقانية املفرطة وال�اقعية التي اأ�سحت 
الأوح��د  الدين  وكاأنها  النا�ص  بني  ت��دور  اأفكارها  اأ���س��راب 
ف��ان��ط��ل��ق ال��ن��ا���ص ي�����س��ع���ن ال���ع���ب���ارات وامل���ق���الت وال��ك��ت��ب 
ال��ت��ي تف�سر الأق������ال والأح���ك���ام واخل��ط��اب��ات وال�����س��رائ��ع 
والتي  ي���ح��ى،  وح��ي  اإل  ه��ي  م��ا  التي  الربانية  املحمدية 

ما كان ينطقها عليه ال�ساة وال�سام عن اله�ى؛ فاهلل 
عن  يذكر  ومل  والفهم.  والعلم  الكلم  م��دارك  اأعطاه  قد 
ال�سرعية  غ��ري  الأخ����رى  ال��ع��ل���م  اإىل  ان�����س��راف��ه��م  ه����ؤلء 
ك��ال��ري��ا���س��ي��ات وال��ف��ي��زي��اء وال��ك��ي��م��ي��اء وال��ف��ل��ك وغ��ريه��ا 
متخ�س�سة  عل�م  هي  اإمنا  العل�م  هذه  ولكن  ليناق�س�ها، 
مبكان وزم��ان وظ��روف حم��دودة غري الإ���س��ام ال��ذي ه� 
منهج احلياة فكل خط�ة يخط�ها املرء اإمنا ه� حما�سب 

فيها وكل حرف ينطقه كذلك.
واإمنا  البع�ص،  والتجديد من  التغيري  اإنَّ احلراك يف   ...
النا�ص،  عنها  ويبعد  الأ�س�ل  مي�ص  الذي  التجديد  اأعني 
ب��الإ���س��ام  يهتم  م��ن  ب��ني  التفريق  وط���اأ كبري يف  ل��ه  ك��ان 
يعم  اأن  ويريد  حيا�سه،  عن  مدافعا  نف�سه  ي�سنف  وم��ن 
اأنه �سي�سلح اجل�انب الأخرى.  الف�ساد الروحي ظنا منه 
من  امل�ستحدثة  الأم����ر  يف  ي��ك���ن  اأن  يجب  التجديد  اإن 
النا�ص ل الثابتة عن �سالفيهم من الأخيار واأويل الر�ساد، 
ول اأخ�ص بذلك ق�ما اأو جمتمعا اأو ع�سرية اأو طائفة اأو 
من  كل  بل  متعلما،  اأو  عاملا  اأو  عابدا  اأو  حاكما  اأو  مذهبا 

وجد اأنه �سالح ال�سرية ح�سن اخللق.
اإذن، فما ه� التجديد املحم�د واملراد منه؟ اإنَّ اإعادة هذه 
ال�سياغة والتغيري الذي يبقي لل�سيء مراده وهدفه اإمنا 
ما يعاد فيه النظر اإىل اللغة املعا�سرة ل التاأثري الفكري 
للفهم  ال��سيلة  هي  املفه�مة  ال�سليمة  فاللغة  املعا�سر؛ 
واأكملها. هي  واأو�سحها  ال�س�ر  باأب�سط  العلم  ذلك  واأخذ 
على  فيجب  واملحاورة،  النقا�ص  عامة  للنا�ص  ت�سهل  التي 
نقل  يف  ال�سالح  ال�سلف  ا�ستخدمها  التي  باللغة  ال��ع��امل 
لأبناء  ي�سهل  اأن  اخلطابات  والأ�س�ل  واملعتقدات  الأفكار 
امل�جه  اخل��ط��اب  ب��ه  يفهم�ن  م��ا  امل��ع��ا���س��رة  باللغة  جيله 
اإل��ي��ه��م ول��غ��ريه��م لكيا ي��خ������س���ا يف م��ت��اه��ات واأح��ادي��ث 

وج�انب لي�ص لهم بها علم ول فهم ول فقه.

�إنَّ �خلط�َب  �لع�مل.  �لتي تطر�أ على �لإ�سالم يف  �لتغري�ت  ن�ق�ش بني جنب�ته  �ل�سيد،  للك�تب ر�سو�ن  »�لإ�سالم و�لع�مل )�إع�دة تخيل �لأمة( بيرت م�ند�فيل«.. مق�ل 
�لإ�سالميَّ �ملع��سر ل يختلف عن �س�بقه من �خلط�ب�ت، فمجمله� يعتمد على �لأ�سول �لفقهية و�ل�سرعية، ولكن �لزمن �حل�يل يفر�ش نف�سه على هذ� �خلط�ب من حيث 
ُترى يعد  ي�  �لك�تب، ولكن: هل  �أ�س�ر  و�لكت�بة، مثلم�  �لقر�ءة  لزي�دة معدلت  به�  �لن��ش  �أملَّ  �لتي قد  �لبحتة  �ل�سي��سية  و�لو�قعية و�لعقالنية و�جلو�نب  �ملنطقية 
هذ� �لتغيري �جلذري للخط�ب �لإ�سالمي مو�فق� للروؤية �ملحمدية �أم �أن �لبع�ش غ�لط وجت�وز ذلك؟ �س�أح�ول �أن �أب�سط �ملق�ل لأبعد حد ممكن من�ق�س� تغري �خلط�ب 

و�أ�سب�به. مبر�حله 

تجديد الخطاب اإلسالمي.. 
أسباب ونتائج
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سلطان المكتومي

يف  ال���س��ت��ب��داد  اأن  وه���  ���س��ادم��ة  حقيقة  ع��ن  تغافل  هنا  لكن 
ال�سيا�سية  ال�سلطة  ت��خ��دم  ن�س��سا  خلف  ال���س��ام��ي  عاملنا 
�سربك  »...واإن  ال��ن�����ص  م��ث��ل  يخالفها  م��ن  ك��ل  ق��م��ع  وت���ربر 

واأخذ مالك«.
مقال حممد احلداد »الإ�ساح الديني يف اأعمال املعا�سرين« 
حتديد  ه��ي:  حم���اور؛  لثاثة  اأ���س��ار  »ال��ت��ف��اه��م«-  جملة  -يف 
التي  وال�سخ�سيات  والجتاهات  و�سحته،  ومناق�سته  املفه�م 
وخ�س�ص  ال��ع��ب��ارة،  ه��ذه  حت��ت  ت�سنيفها  على  الت��ف��اق  ميكن 
اجل����زء ال��ث��ال��ث مل���ا مي��ك��ن اأن ت��ف��ت��ح ع��ل��ي��ه ه���ذه ال��ع��ب��ارة من 
ي�منا  اإىل  يت�ا�سل  ومعقد  متط�ر  واق��ع  ت��سيف  اإمكانيات 

هذا.
الغزايل  الإ�سام  حجة  اإليه  ذهب  ما  بع�ص  ا�ستب�سع  قدميا، 
عندما و�سع لأحد كتبه عن�ان »اإحياء عل�م الدين«، فقال�ا: 
وهل ماتت هذه العل�م حتى يحييها؟ وكذلك يطعن بع�سهم 
ت�ستنبط  قد  اأنها  بدع�ى  ديني«  »اإ���س��اح  عبارة  على  الي�م 
يف  اأن  اأو  اإ�ساح،  اإىل  ويحتاج  الف�ساد  اأ�سابه  الدين  اأن  فكرة 
يكن هذا  والتق�مي. ومل  الإ�ساح  اإىل  الدين ج�انب حتتاج 
العبارة يف الأ�سل، واإن ظهرت يف  اأطلق�ا هذه  مق�سد الذين 
بهذا  تفهم  اأن  كتابات حمدودة جدا ميكن  الأخرية  ال�سن�ات 
املعنى؛ لكن اأن حترف عن مقا�سدها الأ�سلية، ول يعد ذلك 
الذكر،  �سالف  الغزايل  كتاب  ا�ستهر  وقد  فيها.  للطعن  �سببا 
واأ�سبح مرجعا من اأكرب املراجع الرتاثية، فهل ت�سبح عبارة 
»الإ�ساح الديني« م�ست�ساغة يف ال�ستعمال الإ�سامي العام؟
ال��ع��ب��ارة؛  ي��ق��ف ع��ن��د ح���دود  اأن الع��رتا���ص عليها ل  ال���اق��ع 
اإليهما م�قف الرف�ص:  امل�سم�ن ي�ستند  فثمة اعرتا�سان يف 
امل�سيحية  للتجربة  اإ�سقاطا  متثل  العبارة  اأن  ي��رى  اأحدهما 
ال��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى الإ����س���ام، ع��ل��ى اأ���س��ا���ص الإ����س���اح ال��دي��ن��ي قد 
ارتبطت ب�سخ�سيات م�سيحية غربية، مثل ل�ثر وكالفن. وقد 
يذهب اأ�سحاب هذا العرتا�ص اإىل اأبعد من ذلك فيق�ل�ن: 
اأن  ي�سبه  م��ا  اإىل  امل�سيحية  ق�سم  ق��د  الديني«  »الإ���س��اح  اإن 
الكاث�ليكية والربوت�ستانتية، ودفع  يك�ن دينني متعار�سني: 
يهدد  الإ�سام  على  اإ�سقاطه  واإن  بينهما،  �سارية  حروب  اإىل 

مب�سري مماثل وي�سرب وحدة الإ�سام ومتا�سكه.
اأم����ا الع���رتا����ص ال���ث���اين، ف���ريى اأن ع��ب��ارة »اإ����س���اح دي��ن��ي« 

مرتبطا  الإ�سامي  العامل  يف  اإ���س��اح  كل  يك�ن  اأن  تت�سمن 
بالدين، اأو م�ساغا �سياغة دينية، يف حني اأن املطل�ب اإحداث 
اإ�ساحات �سيا�سية واقت�سادية ومعرفية بعيدا عن املجادلت 

الدينية.
�سكليا،  اعرتا�سا  ب��سفه  اللغ�ي  العرتا�ص  الكاتب  وجتاوز 
معمقة،  مناق�سة  يحتاجان  امل�سم�ن  على  العرتا�سنْي  ف��اإنَّ 
وي��ق���ل ل مي��ك��ن الإن���ك���ار اأن ع��ب��ارة »الإ����س���اح ال��دي��ن��ي« قد 
الأوروب��ي��ة؛  التجربة  م��ن  ا�ستحياء  ال��ع��ام  ال�ستعمال  دخلت 
لكن ذلك ل يعني بال�سرورة اأنها عبارة م�سقطة؛ فقد تك�ن 
الت�حيد  فكرة  �ساأن  ه�  كما  اأدي��ان،  عدة  بني  م�سرتكة  فكرة 
الإ�سام  يك�ن  اأن  نفرت�ص  اأن  امل�ت، وميكن  بعد  احل�ساب  اأو 
اأي�سا ت�اجه حتديا م�سرتكا يتمثل  اأخرى  وامل�سيحية واأديان 
يف  �سابقة  امل�سيحية  تك�ن  واأن  احلديث،  والع�سر  الدين  بني 
هذه التجربة؛ لأنها واجهت التغريات الكربى التي فر�ستها 
النتقال  التغريات  الأخرى، ومن هذه  الأديان  احلداثة قبل 
من ال�سكل الإمرباط�ري يف احلكم اإىل الدولة ال�طنية، ومن 
والتجريبية  الريا�سية  احلديثة  العل�م  اإىل  القدمي  العلم 
والإن�����س��ان��ي��ة، وم���ن جم��ت��م��ع��ات ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��رتات��ب��ي��ة اإىل 
ت��ن��ظ��ي��م��ات اج��ت��م��اع��ي��ة ت��ت�����س��اوى ف��ي��ه��ا الأق��ل��ي��ات والأغ��ل��ب��ي��ة 
والرجل واملراأة، ومل يعد فيها �سادة وعبيد اأو خا�سة وعامة.

ب����نيَّ ال���ك���ات���ب اأه���م���ي���ة الإ�����س����اح ب��ح��ك��م م���ت���غ���ريات ال��ع�����س��ر 
ه�  ذل��ك  م��ن  الأه���م  لكن  املقتطفات،  ه��ذه  منها  واخت�سرت 
يجد  وهنا،  ومفه�ما.  م�سطلحا  لتك�ن  العبارة  هذه  حتديد 
يرى  فبع�سهم  م�ستعمليها؛  ب��ني  اأ�سا�سيا  اختافا  الكاتب 
اأن امل��ع��ن��ى م��ع��روف م��ن��ذ ال��ق��دم، والآخ����ر ي���راه معنى ح��ادث��ا 

وخم�س��سا.

الإ�ساح الديني باملعنى احلديث 
كلمة »اإ�ساح« قدمية؛ فهي اأول وبالذات كلمة قراآنية وردت 
يف ع�سرات الآيات القراآنية، اإ�سافة اإىل اأحاديث واآثار حتدثت 
عن جتديد الدين على راأ�ص كل قرن، لكنها تتميز يف الع�سر 
الأ�س�ل  اإىل  الع�دة  اإذ مل تعد تعني  احلديث مبعنى خا�ص؛ 
التحدي  اأن  بحكم  الع�سر،  مع  التاوؤم  اأي�سا  واإمنا  فح�سب؛ 
حتد  ه���  امل�سلمني  اأم��ام  حديثا  امل��ط��روح  اجل��دي��د  احل�ساري 

مزدوج، ومل يعد داخليا بحتا.
ومنذ الع�س�ر القدمية، ا�ستقر ت�زيع الأدوار اأو التمييز بني 
املجال ال�سيا�سي واملجال الديني؛ اإذ كان املطل�ب من احلاكم 
ح�سب  يفتي  اأن  الفقيه  وم��ن  امل�سلحة،  ح�سب  يت�سرف  اأن 
معار�سة  احل��اك��م  ي��ت��ف��ادى  ال��غ��ال��ب  ويف  )امل���ذه���ب(.  التقليد 
تط�يع  اإىل  الفقيه  ي�سعى  بينما  �سارخة؛  معار�سة  التقليد 
وقد  م�سلحة.  احلاكم  ي��راه  ما  مع  يتعار�ص  ل  كي  التقليد 
م��س�عية  لأ�سباب  ال�ظيفتني  بني  تعار�ص  اأحيانا  يحدث 
اأو يف اإطار ت�سبث كل طرف با�ستقاليته وعل�يته ووظيفته. 
حتت  اجلمه�ر  ولكن  احلاكم؛  بيد  التعيني  وق��رار  امل��ال  ك��ان 
ل  ال��ق���ى  ت����ازن  م��ن  ���س��رب  ا�ستقر  ب��ذل��ك  الفقيه،  �سيطرة 
ول  الدينية،  ال�سرعية  على  املطلقة  بالهيمنة  للحاكم  ي�سمح 
للفقيه باأن يك�ن يف م�قع املعار�ص للحاكم. ولقد اأ�سبح هذا 
حيث  العثمانية  الإمرباط�رية  مع  ال��س�ح  �سديد  التمييز 
ال�سطلة  ال���زراء(  )رئي�ص  الأعظم«  »ال�سدر  وظيفة  ج�سدت 
للمن�سب  تعيينه  يف  ي�سرتط  ل  )ل��ذل��ك  املدنية  ال�سيا�سية 
كفاءات دينية؛ بل ميكن اأن يك�ن غري م�سلم(، بينما ج�سدت 

وظيفة املفتي الر�سمي اأو �سيخ الإ�سام ال�سلطة الدينية.
ويق�ل الكاتب اإنَّ هذا الت�ازن ظل قائما ن�سبيا -رغم اأزمات 
ملا  ك��ربى  مراجعات  تقت�سي  ل  امل�سلحة  كانت  طاملا  كثرية- 
يت�سمنه التقليد، بحكم ا�ستقرار املجتمع ذاته على تنظيمات 
للخلل  معر�سا  اأ�سبح  الت�ازن  هذا  لكن  قرون؛  منذ  ماأل�فة 

عند تغريات العامل احلديث.
بتبدل  تتبدل  الأفكار  ال�ردي:  علي  الدكت�ر  يق�ل  واأخريا.. 
اأن يحارب  راأيه كمن يريد  اأن يبقى على  والذي يريد  الأيام 
الإ�ساح �سرورة هذا  �سداد.  بن  ب�ساح عنرتة  ناريا  �ساحا 
ال�سعيد  على  متخلف  فقط  لي�ص  الإ�سامي  والعامل  الع�سر 
اأن  اأيعقل  العربية.  اللغة  �سعيد  على  اأي�سا  واإمن��ا  ال�سيا�سي 
املعاجم العربية القدمية ما زالت املرجع الأ�سا�سي يف ال�قت 
الإ�ساح  الع�سر!  ي�اكب  حديث  معجم  ي�جد  ول  احلا�سر 
ال�سيا�سية،  ال��ن��ظ��م  اإ����س���اح  م��ن  ي��ب��داأ  اع��ت��ق��ادي  يف  ال��دي��ن��ي 
وال�����دول امل��ت��ق��دم��ة ب����داأت ب��اإ���س��اح ن��ظ��م��ه��ا ال�����س��ي��ا���س��ي��ة. ول 
ال�سيا�سي؛  والإ���س��اح  الديني  الإ���س��اح  ب��ني  الف�سل  ميكن 

فال�ستبداد الديني جاء بعد ال�ستبداد ال�سيا�سي.

قبل ب�سع �سنو�ت، نظم �حت�د طالب �لكويت ب�أمريك� من�ظرة عنو�نه� �لدولة �لعلم�نية و�حلل، وقد �أتو� ب�سخ�سيتني؛ �إحد�هم� متثل �لتي�ر �لديني، و�لأخرى �لتي�ر 
� على �لتوجه �لعلم�ين؛ يقول: »يف ع�ملن� �لإ�سالمي ل يوجد �سر�ع �أو  �لعلم�ين. ك�نت �ملَُن�َظرة ح�مية وم� �سدين فيه� عب�رة مهمة ق�له� �س�حب �لتوجه �لديني ردًّ
�سد�م مب��سر مع �ل�سلطة �لدينية �أو مع �لن�ش �لديني، بل ك�ن �سر�ع� مع �ل�ستبد�د، و�لعلم�نية ج�ءت كردة فعل من جت�رب مثقلة من ت�سلط �لكني�سة ومع �لن�ش 

�لديني �لذي يخدمه�؛ �لذي يعترب �لعلم و�لبحث �لعلمي جرمية وكوبرنيك�ش مث�ل على ذلك«. 

sultan.almaktomi@hotmail.com

تحديات اإلصالح الديني
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أم كلثوم الفارسية

و مما جتدر الإ�سارة اإليه اأن للدين  القدرة على اأن يجعل 
ن���اق�����ص  ي��رت��ف��ع وي�����س��م��� ع��م��ا ق��د ي�سيبه م��ن  الإن�����س��ان 
جنده  ،لذلك  والتجربة  احل�ص  عامل  من  نابعة  واأمرا�ص 
قد بات يعي�ص على وعي ب�ج�د عاقات تربطه بعامل اآخر 
هذا  َخرب  قد  م��ادام  اأنه  يدرك  واثقا  واأ�سبح  ب�سري،  ف�ق 
ال�سع�ر الديني، فاإّن حياته قد تغريت وات�سعت ومتجدت. 
اإّن هذا ال�سع�ر املت�ساعد نح� الروح اأُطلق عليه )التجربة 
ال�سيخ-  -حممد  الدكت�ر  تناوله  امل��س�ع  وهذا  الدينية( 
الدينية  التجربة  م�ساألة   : مقاله  يف  والتف�سيل  بالدقة 
اإىل  حماور عدة  تتطرق  املحدثني« حيث  الفا�سفة  عند 
»التجربة  باحلديث عن  عادة  يق�سد  الذي  ما  تدور ح�ل 
»التجربة  عن  باحلديث  نق�سده  ما  نف�سه  اأه�  الدينية«؟ 
اجل�انية«  »التجربة  اأو  الباطنية«  »التجربة  اأو  الروحية« 
اأو حتى »التجربة ال�س�فية«؟ ما الفرق بني هكذا جتربة 
حت�سل  ل  الذي  ذا  ومن  العادية«؟  »التجربة  نعتربه  وما 
له هذه التجربة؟ ومن ذا الذي حت�سل له؟ وقبل هذا وذا 
ن�سمع  وكيف  تخ�ص؟  جتربة  ه��ي  اأم  تعم  جتربة  ه��ي  ه��ل 
تفيده مثل هذه  اأن  ال��ذي ميكن  وم��ا  عنها حني حت��دث؟ 

التجربة؟ بل كيف ميكن تاأويلها؟
ث��م��ة م�����س��ام��ني ع���دة م��ن حل��ظ��ات ح��ي��اة الإن�����س��ان تدخل 
باحلاجة  امل��رء  �سع�ر  الدينية«:  »التجربة  م�سمى  حت��ت 
�سر  ع��ن  وا�ستفهامه  امل����ت،  لغز  يف  وح��ريت��ه  امل��غ��ف��رة،  اإىل 
الأمل، وتاأديته ل�سعرية ال�ساة. واحلال اأن م�سامني هذه 
التجربة حتى واإن هي كانت منغر�سة باأ�سد انغرا�ص يك�ن 
يف »ذاتية الفرد« اإل اأنها ل تبقى مرك�نة يف جمال الذاتية 
منزوية فيه، اإمنا هي جتارب تتم داخل تقليد وتراث، وما 
دينية  جت��ارب  الفل�سفة  يف  ط�يل  لزمن  ُظنت  كما  ع��ادت 
التعقل  ع��ن  متاأبية  خ��ربات  اأي  عقانية؛  غ��ري  و  خا�سة 

الذي ه� �سغل الفل�سفة الأ�سا�سي.
فالتجربة الدينية جتربة ذاتية، ُيقرر الفرد فيها الت�ا�سل 
م��ع واق���ع م��ت�����س��اٍم )م��ت��ع��ايل( ، ل��ق��اًء اأو احت����اًدا م��ع ع��امل 
ال��س�ل  التجربة  هذه  مثل  ت�سمن  ما  وغالًبا  الاه�ت. 
اأو الب�سرية التي مل تكن �سابًقا متاحًة  اإىل بع�ص املعرفة 

لهذا امل��س�ع بالرغم من عدم خ�س�عها للم�ساءلة اأو عدم 
الذي  النف�سي  اأو  املُعتاد  املفاهيمي  لاإطار  وفًقا  ت�قعها 
التجربة  جتلب  للت�سغيل.  امل��س�ع  خاله  من  ُي�ستخدم 
ال�سخ�سية  لاأم�ر  كلًيا  اأو  جزئًيا  فهًما  عم�ًما  الدينية 
بها  ُمعرتًفا  اأكانت  )�س�اء  �سبًبا  تك�ن  قد  التي  الأ�سا�سية 
للم��س�ع لفرتة زمنية  الغ��رتاب  اأو  للكرب  اأم ل(  ب�عي 
اأو  الإب��راء  اأ�سكال  حم��ددة. وميكن جتربة هذا ك�سكل من 
نت اأوجه الت�سابه والختاف  التن�ير اأو التح�ل. وقد مَكّ
الباحثني  احل�سارات  خمتلف  عرب  الدينية  التجارب  بني 

الأكادميية.  من ت�سنيفها للدرا�سة 
 وميكن اأن نف�سر التجربة الدينية باأنها منهج ا�ستنباطي 
اأن لكل جمرب  طريقته  لل�سلة بني النف�ص والإله، حيث 
العلية )اهلل(، لذلك تكمن  الذات  ال�سري نح�  اخلا�سة يف 
الذاتية  التجارب  جمم�عة  يف  الدينية  التجربة  حقيقة 
ومنطلقات  وم�ا�سيع  م�سامني  اخ��ت��اف  م��ن  وب��ال��رغ��م 
تقارب  �سات  وج�د  يلغي  ل  هذا  فاإن  الدينية،  التجارب 
ال��روح��ي��ة  اجل���ان��ب  خمتلف  يف  بينهم  وت��ف��اه��م  وات�����س��ال 
وال��ف��ك��ري��ة وال�����س��ل���ك��ي��ة ���س��م��ن اإط����ار ال��ت��ج��رب��ة ال��دي��ن��ي��ة 

ومنطقها.
الذين حتدث�ا  الأوائل  وليام جيم�ص من  الفيل�س�ف  يعد 
اأه��م��ي��ة )م��ا حت��ت ال�����س��ع���ر( يف جعل الإن�����س��ان يعي�ص  ع��ن 
وال�سفح  كالإخا�ص  ودينية،  وعرفانية  روحانية  جتارب 
هذه  فكانت  النف�ص،  وب��ذل  الذنب  عن  والتكفري  واملحبة 
على  �سار  ب��اأن��ه  والعلم  ال��دي��ن  عندها  يلتقي  نقطة  اأب���رز 

ات�سال باهلل.
التجربة  اأن���ه���ا   ال��دي��ن��ي��ة  »ال��ت��ج��رب��ة  ح����ل  جيم�ص  ف��ك��رة 
يعي�ص  ال��ذي  للمرء  ج��دي��دة  ولدة  متثل   التي  احلا�سمة 
ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة. ذل���ك اأن����ه اأم����ام ال��ت��ج��رب��ة ال��دي��ن��ي��ة ثمة 
ال�سليمة«  »الأن��ف�����ص  ي�سميه  م��ا  ثمة  الأن��ف�����ص:  م��ن  اأن����اع 
اإىل ولدة ثانية. وثمة  التي ولدت مرة واحدة ول حتتاج 
�س�ى  ال��ع��امل  ه��ذا  يف  ت��رى  ل  ال��ت��ي  ال�سقيمة«  »الأن��ف�����ص 
مع  يتماهى  جيم�ص  لكن  واملعاناة.  وال�سر  وال�سياع  الأمل 
ال�سرب الثاين من الأنف�ص وكاأن حديثه عنها حديث عن 

املعذبة  الأنف�ص  اأّن  يجد  اإذ  اخلا�سة.  جتربته  وعن  نف�سه 
اإذا ما خا�سعت لتجربة  اأعمق واأ�سرق  اأن تك�ن  من �ساأنها 

دينية وفتحت ن�افذ روحها باجتاه الرب .
ويف نظر الغزايل فاإّن الأ�سخا�ص الذين ميتلك�ن التجربة 
النب�ية  ال��ت��ج��ارب  جن�ص  م��ن  جتربتهم  ف���اإّن  ال��ع��رف��ان��ي��ة 
الكام  بذلك  وي�سدق�ن  النب�ة  معنى  ي��درك���ن  ول��ذل��ك 
هذا  م�سدر  ويعلم�ن  ويفهم�ن  التجربة  هذه  من  النابع 
الأ�سا�ص  ه��ذا  وع��ل��ى  املتكّلم.  نالها  ال��ت��ي  وامل��رت��ب��ة  ال��ك��ام 
النبي  على  والتعرف  النب�ة  ماهية  ملعرفة  الطريق  ف��اإّن 
مفت�ح لكّل اإن�سان. ومن العجيب اأّن النبي نف�سه فتح هذا 

الطريق لاآخرين.
ملا  كف�ساء  تتجدد  الدينية  التجربة  اأّن  الق�ل،  وخا�سة   
ه� روحاين يف عمق التاريخ. فهي مرتبطة ب�سكل خا�ص، 
كظاهرة اأنرثوب�ل�جية، بال�ج�د الإن�ساين. وكل حماولة 
ت�����س��ع��ى لن���ت���زاع ت��ع��ري��ف دق��ي��ق وح�����س��ري ل��ه��ا، ت�سطدم 
اأو  مبعيقات حت����ل ك��ل جم��ه���د م��ب��ذول يف ه���ذا الجت����اه 
ذاك اإىل جمرد تبخي�ص ملحت�ى جتربة فريدة وحية، لها 
عليها  يغلب  تعاريف  يف  احت�اوؤه  ميكن  ل  ما  الدللة  من 
وقت  اأي  يف  الدينية  التجربة  تكن  فلم  العم�مية.  طابع 
ع��ق��ي��دة خ��ا���س��ت��ني، لأّن��ه��ا  اأو  الأوق����ات ره��ي��ن��ًة بثقافة  م��ن 
الأزمنة  باختاف  الإن�سانية  تت�ساركه  اإرث  ب�ساطة  وبكل 

والثقافات.
ال���ك����ين  ال���دي���ن���ي���ة، م����ن م���ن���ظ����ره���ا  ال���ت���ج���رب���ة  اإن ه�����ذه 
وال��ت��اري��خ��ي، مل ت��ك��ّل م��ن ا���س��ت��ف��زاز خم��ي��ل��ة ال��ك��ث��ري من 
اأولئك الذين جعل�ا  املفكرين وف�س�لهم، �س�اء كان�ا من 
من جاذبيتها منطاً حلياتهم، اأو من اأولئك الذين �سّكك�ا 
الآخرين مل  واملعي�سة. ه�ؤلء كما  التجريبية  يف حقيقتها 
خ��ص  فر�سة  يتجاهل�ا  اأن  م�قعه،  من  كل  ي�ستطيع�ا، 
وج�دها.  ومنط  طبيعة  وفهم  املعنى  عن  البحث  مغامرة 
قلعتها  ت��غ��ادر  اأن  الدينية  التجربة  ا�ستطاعت  اأن  فمنذ 
اللغة،  املليئة باخل�س��سية، وتنفتح على جمال  احل�سينة 
ومن��ط  طبيعتها  ح����ل  امل��ط��روح��ة  ال��ت�����س��اوؤلت  اأ���س��ب��ح��ت 

وج�دها اأكرث اإحلاحا ول ميكن جتاهلها.

لط�مل� �سكل �لدين، وي�سكل، �أحد �أهم �ملكون�ت �لتي تتحكم يف �لإن�س�ن، وتوؤثر يف جو�نب عديدة ومهمة من �سخ�سيته وحي�ته ككل. وتختلف �أبع�د �لظ�هرة �لدينية 
ي�سعب  �لتي  و�مل�س�عر  �لعو�طف  من  ومت�س�بك  معقد  جمموع  �أو  كل  عن  عب�رة  تظل  كتجربة  ف�لدين  �أنف�سهم،  �لأفر�د  ب�ختالف  بل  و�ملجتمع�ت،  �لثق�ف�ت  ب�ختالف 

�إخ�س�عه� لق�نون ع�م. 

nkha008@gmail.com

التجربة الدينية إرث تتشاركه اإلنسانية
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فاطمة بنت ناصر

f_wahaibi@hotmail.com

قد نعرف القليل عن �سلمان الفار�سي وقد نعرف ق�سة التق�مي 
الهجري الذي �سنه عمر بن اخلطاب حني وجد العجم ي�ؤرخ�ن 
ت�سيد  ال��ت��ي  ال��ن��ب���ي��ة  الأح���ادي���ث  م��ن  ال��ع��دي��د  وه��ن��اك  ر�سائلهم 
بالفر�ص منها ق�له - �سلى اهلل عليه و�سلم- : ) ل� كان الإميان 
عند الرثيا لناله رجال من ه�ؤلء ( وكان النبي ي�سع يده على 
�سلمان الفار�سي. ورغم تقدم الفر�ص احل�ساري الذي ا�ستنفدنا 
قطيعه  �سبه  يف  الي�م  نعي�ص  اإننا  اإل  الأوق���ات  من  وق��ت  يف  منه 
ف��ار���ص  ب���اد  ع��ن  ي��ع��رف���ن  ال��ذي��ن  وي��ك��اد  وبينهم  بيننا  ثقافية 

حم�س�رين يف طائفة معينة لاأ�سف. 
اإن املقال الذي �سنلخ�سه هنا �سيلقي ال�س�ء على واحدة من اأهم 
اأو  قا�سان  مدينة  وه��ي  التاريخية  الناحية  من  الفار�سية  امل��دن 
اأ�سبهان كما تكتب يف بع�ص امل�سادر ولكن للتحديد  اأو  اأ�سفهان 
و   . الكبرية  اأ�سفهان  �سمال  تقع  مدينة  الأغلب  يف  قا�سان  ف��اإن 

املقال كتبه هاينز غاوبه. 
ق��س�ن  قبل �لإ�سالم 

اإن احل�س�ر التاريخي لأي مدينة ي�ثقه اأمران: 
1- الآثار املادية الأركي�ل�جية  و 2- امل�سادر املكت�بة 

القدم  يف  ���س��ارب  فه�  الأث���ري  اأ�سفهان  مدينة  ح�س�ر  ع��ن  اأم��ا 
وي��ع���د اإىل م��ا ق��ب��ل ال��ت��اري��خ وال��ت��دوي��ن. و اأه���م ال�����س���اه��د على 
ذلك م�قع ) تيبي �سيالك( الذي به )زيغ�رات( وه� جبل بناه 
 ، 5٠٠٠ عام  يزيد عن  اإىل ما  ويع�د  ليقيم عليه معبدا  الإن�سان 

بالإ�سافة اإىل منطقة �سكنية تع�د اإىل 55٠٠- 6٠٠٠ عام. 
غ��ري اأن الآث�����ار امل��ك��ت���ب��ة حل��ق��ب��ة م��ا ق��ب��ل الإ����س���ام ت��ك��اد ت��ك���ن 
ذل��ك  ع��ل��ى  ���س��اه��د  ال�سا�سانية  للحقبة  الآث����ار  ول��ك��ن  م��ع��دوم��ة. 
ال���ت���اري���خ ك���اآث���ار ب��ق��اي��ا م��ع��اب��د ال���ن���ار، ولت������زال ن��ق������ص ال��ن��ق���د 

والت�قيعات غري معروفة حتى الي�م. 
ق��س�ن بعد �لإ�سالم 

امل�سلمني  اجل��غ��راف��ي��ني  م��ن  ال��ع��دي��د  العريقة  امل��دي��ن��ة  ه��ذه  ذك��ر 
اأهمهم : الإ�سطخري وابن ح�قل و املقد�سي، و اأهم ماحظاتهم 

ح�ل هذه املدينة: 
من  مبنية  بي�تها  واأغ��ل��ب  �سغرية  »مدينة  يق�ل  الإ�سطخري 
يذكر  حيث  اأ�سفهان  ولي�ص  اأخ��رى  مدينة  يق�سد  وق��د  الطني« 

ياق�ت احلم�ي اأن قا�سان مدينة قرب اأ�سفهان. 
ابن ح�قل : » مدينة مهمة ذات عائد مك��ص مرتفع «. 

اأنها  ويذكر   » ال�سم  وقدمية  الر�سم  كبرية  مدينة   «  : املقد�سي 
مدينة مزدهرة - بها قن�ات مياه مك�س�فة واأخرى جتري حتت 

الأر�ص. العقارب مما ت�ستهر به هذه املدينة وقد ا�ستخدمها اأب� 
يف  عقارب  بها  ج��رارا  فرمى  املدينة  فتح  عند  الأ�سعري  م��سى 

فا�ست�سلم�ا.  اآذتهم  احل�س�ن، 
اأه����ل  ق��ا���س��ان  ك��ل��ه��م م��ن ال�سيعة  اأن  ي��اق���ت احل��م���ي : ي��ذك��ر 

الإمامية م�سه�رون بال�سناعات اخلزفية املده�نة. 
حمد اهلل امل�ست�يف القزويني - جغرايف فار�سي- كان اآخر �سرقي 
يكتب عن قا�سان يف الع�سر ال��سيط  : ذكر باأن قا�سان �سيدتها 
زبيدة زوجة هارون الر�سيد و ذكر باإعجاب معمار ق�سر ) فني(. 

ق��س�ن يف كت�ب�ت �لغرب 
من اأوائل من زارها مبع�ثان اأوروبيان ي��س�فا و كانتاريني عام 

14٧4 م و اأبرز ماحظاتهما عنها : 
وي�سرتيه  ك��ب��رية   بكميات  والأث������اب  احل��ري��ر  ي�سنع�ن  اأه��ل��ه��ا 
وه��ي مدينة حم�سنة   .  ) دوق  ) جمع  كبرية   ال��دوق��ات مببالغ 

مرتامية الأطراف. 
ال�سري ت�ما�ص هريبرت ) 1628-1629 ( : قا�سان مدينة عظيمة 
م�سه�رة  اأنها  ويذكر  كبري.  ب�سكل  الأول  عبا�ص  �ساه  بها  يهتم 
بالعقارب التي تت�الد بكرثة فيها. بها �س�ق ف�سيح يحت�ي على 
ال�سل�ك  مهذب�  حرفي�ن  النا�ص  وال�����س���ف.  احل��ري��ر  منتجات 
خا�سة  اأخ���اذه  عمارة  ذات  ومبانيها  فنادقها  بلبا�سهم.  يعتن�ن 
بها  لي�سرتيح�ا  للم�سافرين  عبا�ص  �ساه  �سيدها  التي  الفنادق 

دون مقابل. 
املعمار  ج��م��ال  اأي�����س��اً  ي��ذك��ر   :  )16٧1  -1599  ( اأول��ي��اري������ص  اآدم 
واحلدائق. كما يذكر اأن النا�ص ينجب�ن العديد من الأبناء لهذا 
عن  الأزقة يحك�ن ق�س�ساً  النا�ص يف  وت�سمع  يعمل�ن ويكدح�ن 

: العناكب و العقارب و عن علي وعن عمر. 
تافرنيي بائع جم�هرات فرن�سي زارها ) 1631 - 1668 م ( : ذكر 
اأ�سرة.   1٠٠٠ عددهم  يبلغ  حيث  قا�سان  يف  لليه�د  كبري  وج���دا 
التي  ال��ف��ر���ص  ال��ف���اك��ه واخل��م���ر. م��ن �سفات  اأج����د  تنتج  وه��ي 

ت�سبه الأتراك: عادة بناء اجلديد ع��ساً عن �سيانة القدمي. 
�ساردان )1643-1٧13 ( تاجر جم�هرات: يذكر اأن باملدينة 65٠٠ 
م��زار لأ�سرحة   2٠٠ اأك��رث من  و  3 مدار�ص  4٠ م�سجدا و  بيت و 
من ذرية الإمام علي. ويذكر اأن البي�ت مبنية بالطني واأن �س�ق 
الكثري  باملدينة  البي�ت. ل ي�جد  اأجمل من  املدينة واحلمامات 
احلب�ب  م��ن  الكثري  هناك  ولكن  ال��دج��اج  و  الغنم  و  البقر  م��ن 

والف�اكه. 
عنايتهم  ي��ذك��ر  اأمل�����اين:  رح��ال��ة   ) م   1٧16  -1651  ( ك��امي��ب��ف��ر 

ال�����س��دي��دة ب��الأ���س��رح��ة ال��ت��ي ح��ال��ه��ا اأف�����س��ل م���ن ح����ال معظم 
الذي  م��سى  بن  حب�سبي  �سلطان  بري  م��زار  اأب��رزه��ا  و  امل�ساجد. 
بها م�سابيح وي�سع�ن  وقبته  القراآن  يقروؤون  اأربعة  فيه  يجل�ص 

بي�ص النعام على اأعمدة. 
ل�برين اله�لندي ) 1652 - 1٧26 (: يق�ل اإنكم يف هذه املدينة 
والنا�ص يدخن�ن  املقاهي  العديد من  وبها  الأمطار  مبنجى من 
ب�سدة. والف�اكه هناك تن�سح قبل اأوانها. بها ٧٠ قناة جتلب املاء 

و12٠ حماماً عم�مياً. 
م�ب�ءة  اأنها  يذكر   :)  1٧8٠-1691  ( الأ�سكتلندي  الأن��رتم���ين 

الأقم�سة.  ب�سناعة  بالعقارب وم�سه�رة 
من  ح��زم��ة  ي�سنع�ن   :)  1849  -  1٧8٠  ( م���ري��ي  ج��ستينيان 
كل  يحتاجها  معدات  حتت�ي  جامعة  اأوعية  وه��ي  الطبخ  اأواين 
بيت و ي�سنع�ن ف�اني�ص مميزة مزرك�سة بالر�س�مات الفار�سية. 

واأ�سهر ال�سناعات احلريرية يدعى ) �سال قا�ساي(. 
الر�سيد هي من  ه��ارون  زبيدة زوجة  اأن  (: يذكر   185٠ بينيغ ) 
ولكنهم  مهذب�ن  اأهلها  اأن  يذكر  قا�سان.  من  وهي  املدينة  بنت 
قا�ساين  م��ائ��ة  ك��ل  م��ن   «  : م��ق���ل��ة  فت�ستهر  ب��اجل��ن  م��ع��روف���ن 
من  العديد  زراع��ة  يذكر  جندياً«.  يك�ن  اأن  ي�سبح  واح��د  هناك 
احلرير،  منها  لي�سنع�ا  القز  دودة  بها  لتتكاثر  ال��ت���ت  اأ�سجار 
ف��اإن  امل�سلمني  على  حم��رم��ة  احل��ري��ر  ماب�ص  اأن  رغ��م  وي��ق���ل: 

كثريين يلب�س�نها دون حرج وينزع�نها فقط لتاأدية ال�ساة. 
�سناعياً  املتح�سرة  امل��دن  اأه��م  من   :  ) م   1882-1816  ( غ�بين� 
ف��اأ���س��ع��اره��ا  ذل���ك  ورغ���م  ب���اجل����دة.  ف��ار���ص و�سناعتهم مت��ت��از  يف 
عام.  ب�سكل  وللثقافة  والفل�سفة  لل�سعر  حمب�ن  اأهلها  رخي�سة. 
يذكر زيارته ملدر�سة جديدة اختري لها احلكماء ليك�ن�ا معلمني 

بها. 
بروغ�ص ) 186٠-1861 م (: لحظ اأنه يف قا�سان مل ير اأي عملية 
عند  ف��ار���ص.  ب��اد  معظم  يف  ت�ساهد  ال��ت��ي  ال��ل���ط��ي(  �سنق   ( ل 

زيارته كانت املجاعة تزحف اإليها كما يف طهران. 
فاأ�سبحت  ل��اأح�����س��ن  امل��دي��ن��ة  ت��ط���رت   )  1916  -1851 ف����ين) 
ال�س�ارع تنظف با�ستمرار، وبنت جمعية التجار فندقاً من اأجمل 
البنايات ا�سمه )طازا(. ويذكر ق�سة ابن �سينا حني كان باملدينة 
جمرباً  يت�قف  قا�سان  نحا�سي  ازع��اج  ب�سبب  اأن��ه  للملك  و�سكى 

عن الدرا�سة. ابن �سينا )كتاب القان�ن(. 
ال��ف��ار���س��ي��ة ي�ستحق  امل���دن  امل��دي��ن��ة وغ��ريه��ا م��ن  ت��اري��خ ه���ذه  اإن 
الدرا�سة لتاأثرها الكبري مما نقل اإليها من احل�سارة الإ�سامية.

�إن و�سف �ملك�ن ل يقل �أهمية عن و�سف �لأحد�ث ، بل �إنه قد يف�سر بع�سه� ويو�سحه وينفيه ويوؤكده. و  بالد ف�ر�ش ك�نت  على مر �لزم�ن ذ�ت ح�س�رة ر��سخة �أكدت 
�أن �حل�س�رة �لعربية  �إن قلن�  �آث�ر وحرف و عم�رة و موؤلف�ت مكتوبة. وهي ت�سبق �حل�س�رة �لعربية بع�سر�ت �لقرون، ول نب�لغ  على وجوده� �لكثري من �لدلئل من 

��ستف�دت من �لتجربة �لف�ر�سية يف كثري من �سوؤونه�، وهذ� نتيجة طبيعية للتو��سل �حل�س�ري �لذي حدث بني �لأمتني. 

ماذا يقول التاريخ عن قاشان إيران ؟ 
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بني  الفقر  مكافحة  ب�ساأن  الفاتيكان  »اإع��ان��ات  مقال  ناق�سه  م��ا  وه��ذا 
الفاتيكان  اأن  ب��ني  ف��ق��د  ال��ت��ف��اه��م؛  مبجلة  امل��ن�����س���ر  والأخ�����اق«  ال��دي��ن 
ب��سفها م�ؤ�س�سة دينية عريقة ت�ستند اإىل راأ�سمال روحي ق�ي، مل تخُل 
تاريخنا  واإىل  1٧4٠م  الرمزي؛ فمنذ عام  رافق نف�ذها  دني�ي  من نف�ذ 
عن  تعرب  عامة  باب�ية  ر�سائل  اإ�سدار  على  الكني�سة  اأحبار  داأب  الراهن، 
الأ�ساقفة،  �سائر  بني  اإجماع  خلق  بق�سد  الر�سمية؛  الاه�تية  امل�اقف 
الق�سايا  ب�����س��اأن  ال��ذي ترتئيه  ال��ط��ري��ق  امل���ؤم��ن��ني ���س���ب  ع��ام��ة  وت���ج��ي��ه 

الجتماعية التي ت�سغل الأتباع.
تتعن�ن  عادة،  بالاتينية  مدونة  ر�سائل  هي  العامة  الباب�ية  والر�سائل 
الر�سائل  والي�م ما عادت هذه  الن�ص.  ال�اردة يف مطلع  العبارات  باأوىل 
اأو���س��اع  جت��اري  غ��دت  ب��ل  ح�سرا؛  امل�سيحيني  اإىل  تت�جه  الإع��ان��ات  اأو 
الكني�سة  م�قف  عن  لتعرب  انفتاح؛  من  تقت�سيه  وما  العاملية  التح�لت 
الأجنلة  خمطط  �سمن  اجلديد  الأ�سل�ب  ب��سفه  الراهن،  ق�سايا  من 

ال�ا�سع.
اإب��اغ  اإىل  اأو���س��اط رج��ال الدين  ب��رزت احلاجة يف  اأم��د  اأن��ه منذ  واجللي 
الآخرين تاأويلهم تعاليم الدين؛ فالر�سالة الباب�ية العامة، وامل�ست�حى 
تعني باغا، وهي عبارة عن   "enkyklos" الإغريقية  ت�سميتها من 
من�س�ر �سري مت تداوله منذ القرون ال��سطى بني الأ�ساقفة؛ لاإعراب 

عن فح�ى العقيدة، ولت�س�ية اخلافات النا�سبة يف الدين.
ولكن منذ عام 1٧4٠ باتت تلك املن�س�رات حكرا على راأ�ص الكني�سة �سمن 
الأ�ساقفة  من  امل�جهة  نظريتها  و�سميت  الباب�ية،  بالر�سائل  يعرف  ما 

واملطارنة اإىل عامة الرعية »بالر�سائل الرع�ية«.
ال��ق�����س��اي��ا الج��ت��م��اع��ي��ة،  ب�����س��اأن  امل���األ����ف  الكني�سة غ��ري  ون��ظ��را خل��ط��اب 
م�ؤ�سرا  بع�سهم  عدها  ال�سعيفة،  ال�سرائح  اإىل  فيها  ال�ا�سح  والنحياز 
الفرن�سي  ال�سيا�سي  اأن  حتى  الكني�سة،  م���اق��ف  يف  ج���ه��ري  تغري  على 
وال�اقع  واعدا«.  ا�سرتاكيا  »برناجما  العهد  ذلك  جان ج�را�ص عّدها يف 
كانت  ظ��رف  يف  اأت��ى  الجتماعي  ال�ساأن  على  الديني  اخلطاب  انفتاح  اأن 
الدولية  ال�سيا�سة  مع  مغاير  م�سلك  نح�  الطريق  تتلم�ص  فيه  الكني�سة 
ومع م�سارات التغيري العميقة التي ت�سهدها الدولة، مبا يراعي الث�ابت 
ال��اه���ت��ي��ة، وي�����س��ت��ج��ي��ب ل��ل��ت��ح���لت اجل���اري���ة، وه���� م���ا ت��ط��ل��ب »ع��ب���ر 
فا�سي  ق�ميني:  نظامني  و�سق�ط  عامليتان  حربان  تخللته  ال�سحراء«، 

ونازي، ي�ّسرت خما�ساتها للكني�سة ع�دة م�ستجدة لحت�سان املجتمع.
غري  ُع���ّدت  وال��ت��ي   « ال�سعيفة  ال�سرائح  ع��ن  املنافحة  امل���اق��ف  ه��ذه  م��ع 

انتقادا  دينية  م�ؤ�س�سة  ت�سهد  مل   » عملية  منها  اأك��رث  واأخاقية  كافية، 
م�اقفها  جراء  الكاث�ليكية  الكني�سة  �سهدته  مثلما  املعا�سرة  الأزمنة  يف 

الغائمة من ق�سايا الفقر والفقراء وم�الة اأ�سحاب النف�ذ واملرتفني.
وم���ا ك���ان الن��ت��ق��اد ����س���ادرا م���ن اأدي�����ان ت��ب�����س��ريي��ة م��زاح��م��ة اأو اأو����س���اط 
عريقة  دينية  اأو���س��اط  من  جممله  يف  ج��اء  واإمن��ا  مناوئة؛  اأيدي�ل�جية 
نف�سه  الكتابي  الرتاث  ت�ستلهم  كنائ�ص  ومن  امل�سيحي،  الرتاث  ت�ستبطن 
يف  ان�سقاقات  �سبب  م��ا  وه���  الكاث�ليكية.  الكني�سة  اإل��ي��ه  ت�ستند  ال��ذي 
اأدب��ي��ات »له���ت  ب��رز ذل��ك يف  ال���روؤى الاه�تية و�سيا من الت��ه��ام��ات، 
الإن�سان  خا�ص  اأن  تقديرا  النقدي«،  »الاه�ت  م�اقف  ويف  التحرير« 
بات  اأن  بعد  التاريخي،  ال�سيا�سي  لن�ساله  تبعا  يتاأتى  �سنعه،  من  عمل 
يتهدده  ال���ذي  احلقيقي  ال��ك��ائ��ن   » ب���ف  ل��ي���ن��اردو  ي��ق���ل  كما   « الفقري 

النقرا�ص.
الباب�ية  الر�سائل  ب�سدور  اأحاطت  التي  التاريخية  الأو���س��اع  تتبعنا  ل� 
ر�سالة  اأت��ت  حيث  العاملية؛  للتح�لت  م�سايرة  م��ن  اكتنفها  م��ا  نلحظ 
التقدم  برتافق  اإق��رارا   »  1968  « ال�ساد�ص  لب�ل�ص  الجتماعي«  »التط�ر 
اآث���ار  ب��ت��ف��اق��م ال��ف��ق��ر. وه���ي ت��ل��خ�����ص وع���ي ال��ف��ات��ي��ك��ان مب�����س��األ��ة ت�سفية 
اأع��ل��ن اأن  ال���س��ت��ع��م��ار ون��ه��ب ث���روات ال�����س��ع���ب وتعطيل ت��ط���ره��ا؛ ح��ي��ث 
لفت  لقد  ك���ن��ي��ا.  ت�سامنا  ت�ست�جب  عاملية  ب��ات��ت  الجتماعية  امل�����س��األ��ة 
الفاتيكان النتباه حينها اإىل ك�ارث الفقر والأوبئة واملجاعة التي ترهق 
بالت�زيع  املطالبة  �سلمي يف  تبني نهج  الثالث، حاثا اجلميع على  العامل 

العادل للرثوات.
�سيا�سية  ر�سائل  ت�جيه  من  الباب�ية  الر�سائل  م�سامني  تخُل  ومل  هذا 
ال��ع��امل«  ال��ع��امل��ي، على غ��رار ر���س��ال��ة »ال�����س��ام يف  ال��ع��امل  ل��ل��راأي  مبا�سرة 
الدولية  واملجم�عة  ال�سا�سة  لتذّكر  1963؛  والع�سرين  الثالث  لي�حنا 
مفرت�ص  ع��دو  �سرب  لأج��ل  امل��دن  وتدمري  الذرية  القنبلة  ا�ستعمال  اأن 
عاملي جديد  نظام  بناء  اإىل  ودعت  اخلليقة،  لكرامة  �سارخا  انتهاكا  ُيعد 

اأ�سا�سه ال�سلم والحرتام بني ال�سع�ب.
عن  يغيب  األ  ينبغي  ال��ب��اب���ي��ة  ل��ل��ر���س��ائ��ل  ال��ع��ام  ال��ع��ر���ص  ه���ذا  ظ��ل  ويف 
ذه���ن ال���ق���ارئ اأن ���س��ل��ط��ة امل��ج��م��ع ت��ب��ق��ى اأع��ل��ى ���س��ل��ط��ة يف ال��ك��ن��ي�����س��ة مبا 
الثاين  الفاتيكان  جممع  �سن�ات  مثلت  حيث  الر�سائل.  ت�جيهات  يف�ق 
اأعمال  متعنا  ول���  الفقر.  ق�سايا  اأم��ام  ال�سمت  �سن�ات   )1965-1962(
على  والرتكيز  واملحرومني،  ال�ستغال  ق�سايا  هام�سية  نلحظ  املجمع 
كيفية تثبيت وج�د الكني�سة يف عامل متح�ل، مع جتذر هاج�ص الأجنلة 

والبحث عن �سبل تفعيله مبا يائم الع�سر.
يف خ�سّم تلك التعاليم ال�اردة يف الر�سائل العامة ثمة ر�سالتان باب�يتان 
وما  الجتماعية،  امل�ساألة  ب�ساأن  احلديث  الكني�سة  تاريخ  يف  حم�ريتان 

عداهما تعليقات وه�ام�ص على ذلك املنت:
فيها  ال��ت�����س��ال��ح  ال��ف��ات��ي��ك��ان  ح����اول  ال��ت��ي  اجل���دي���دة«  »امل�����س��ائ��ل  الأوىل: 
الكني�سة  بتعليم  ي��ع��رف  مل��ا  تاأ�سي�سا  ال��ن�����ص  ذل���ك  ل������س��ف  ال��ع�����س��ر،  م��ع 
العام.  املجال  يف  وتنزيلها  العقدية  الروؤية  عن  يعرب  الذي  الجتماعي، 
امل�سيحية  ملنا�سلي  عق�د  مدى  على  مرجعا  اجلديدة  امل�سائل  بقيت  فقد 
يف  جتلى  م��ا  وه���  الكني�سة،  م��ن  مقربة  نقابية  ولأط���راف  الجتماعية 
عق�د  اأرب��ع��ة  م��دى  على  اإيطاليا  يف  امل�سيحية  ل��اأح��زاب  ال�ا�سع  الدعم 

تقريبا منذ اأن و�سعت احلرب العاملية الثانية اأوزارها.
ب�ل�ص  البابا  عّد  التي  الباب�ية  الجتماعي«  »التط�ر  ر�سالة  والثانية: 
جدولة  اإع��ادة  اإىل  ودع��ا  اجلديد،  ال�سام  عن�ان  التنمية  فيها  ال�ساد�ص 
دي�����ن ال����دول الأك����رث ف��ق��را ب���اإحل���اح. ف��ف��ي ت��ل��ك الأج������اء اأط����ّل له���ت 
اإىل  بالكني�سة  حدا  ما  ذلك  لعل  لروما.  اإح��راج  من  مثله  وما  التحرير 
اجل��اري،  العام  اأبريل  من  وال��راب��ع  الثالث  بني  م�ؤمتر،  عقد  تخ�سي�ص 
لتعميق  الجتماعي« يف م�سعى  »التط�ر  ر�سالة  لإحياء خم�سينية �سدور 

الباب�ية. امل�سارات الاه�تية والأنرثوب�ل�جية والرع�ية للر�سالة 
رغم تلك النربة احلازمة مع البابا احلايل - حيث مل يت�ان يف ر�سالته 
 - امل�سلمني  مغازل  اخل�ا�ص  علي  ال�س�يف  مق�لة  ت�ظيف  عن  الأخ��رية 
فاإن ما يبعث على الفت�ر اأن تتح�ل حما�سة البابا اإىل مناه�سة ط�باوية 
الفقراء  �سف  يف  ل�سنا  ريك�ر:  ب�ل  يق�ل  وكما  الفقر.  جل��ذور  �سعب�ية 
م�ست�ى  على  مقب�لة  ف��ال��دع���ة  للفقر،  بالفعل  مناه�سني  نكن  مل  م��ا 
مدى  يف  امل��رء  متعن  ما  اإذا  امل�سداقية  بفقدان  ت�سطدم  ولكنها  خلقي؛ 
التزام الكني�سة على نطاق داخلي بهذا التم�سي. فا يتعلق الأمر برف�ص 
الفقر؛ بل بنقد �سريح ل�سّناعه على ال�سعيد الجتماعي  عاطفي لآثار 

والقت�سادي.
مل�سائل  فران�سي�ص  ال��ب��اب��ا  م��ع  الفاتيكان  ح��ا���س��رة  يف  ت���ردد  ثمة  �سحيح 
الفقر، ولكن ثمة حديث اأي�سا عن اأكل اأم�ال النا�ص بالباطل، لعل اآخره 
اإىل  بروما  ي�س�ع  الطفل  م�ست�سفى  من  املح�لة  ي���رو  األ��ف  املائتي  مبلغ 
�سكرتري  برت�نه،  تر�سي�سي�  الكاردنيال  ذم��ة  على  ق�سر  نفقات  تغطية 

دولة الفاتيكان الأ�سبق.
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