العدد الثاني والستون  :ربيع األول ١٤٤١هـ  -نوفمبر ٢٠١٩م
ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

أما قبل!...
َّ
د .هالل الحجري
من قصائد األطفال الجميلة قصيدة للشاعر
والرسام اإلنجليزي الشهير ويليام بليك (1757
  ،)1827عنوانها «أرض األحالم» .كتب بليكهذه القصيدة سنة  1800ونشرت ضمن ديوانه

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

«أغاني البراءة» .القصيدة مبنية على حوار بين
الح ْلم بصفته
أب وابنه ،وتتمركز حول فكرة ُ
فضاء ممكنًا لمواجهة الواقع؛ خاصة إذا كان
هذا الواقع محاصرا بالشك والخوف ،يغلب على
القصيدة حس النوستالجيا أو الحنين إلى
الماضي ،فالطفل يرى في منامه أنه التقى بأمه
الميتة في «أرض األحالم» وأنَّها كانت مغمورة
بالسعادة تسبح في نهر من السوسن وتمشي
مع حمالن بريئة بيضاء .هكذا ُيد ِّثر بليك خيال
األطفال بحزمة رائعة من األحالم الرومانسية،
رغم تصويره لعجز األب عن الوصول إلى هذا
المؤقت .تقول لنا القصيدة إن
الفرح الطفولي ُ
في الخيال مالذا آمنًا من مواجهة واقع ُيهيمن
عليه الخوف والاليقين ،وكأن بليك منذ مطلع
القرن التاسع يرصد بنبوءته الشعرية الخ ّلاقة
الممكنة لعالمنا اآلن الذي يفيض بالرعب
اآلفاق ُ

تحديات اإلصالح الديني

وخيبة المصير.

التجربة الدينية إرث تتشاركه اإلنسانية

(أرض األحالم)

ماذا يقول التاريخ عن قاشان إيران ؟
هل االنتقاد صادر من أديان تبشيرية مزاحمة أو أوساط
أيديولوجية مناوئة؟!
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األخالق بين الفلسفة والفقه
ناصر الكندي
يتناول �أ�ستاذ الفل�سفة الإ�سالمية د .مهدي �سعيدان يف مقالته «الأخالق يف الفكر الفل�سفي الإ�سالمي» املن�شورة يف جملة التفاهم م�س�ألة الأخالق يف الفكر الفل�سفي الإ�سالمي� ،إذ
ُي�شري �إىل �أنه مل يكن للفال�سفة امل�سلمني دائ ًما اهتمام بهذه امل�س�ألة خال ًفا ملباحث �أخرى مثل املنطق والإلهيات والطبيعيات.

وق ��د �أدى ه ��ذا ال�ن�ق����ص �إىل �إث� ��ارة � �س ��ؤال م �ه��م :هل
ي��وج��د ف�ع�ل ً
ا فل�سفة �أخ�لاق�ي��ة يف الفكر الإ��س�لام��ي؟
وينبه الكاتب �إىل �أنَّ الإجابة ال ينبغي �أن تكون من
منظور الفل�سفة اليونانية �إذ ميكن �أن يوجد طرح
لهذا املو�ضوع من منظور �آخر غري منظور الفل�سفة،
ومي�ك��ن ال �ق��ول ب�شكل ع��ام �أن امل�ب�ح��ث الأخ�لاق��ي هو
املبحث املتعلق بقيادة الفرد لأفعاله ،وبناء على هذا
التعريف ميكن حتديد جملة من املفاهيم التي تدخل
يف جم��ال البحث الأخ�لاق��ي م�ث��ل :احل��ري��ة ،والقيم،
وال�سعادة.
وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��احل��ري��ة ،ال� �ش��ك �أنَّ م ��ا ت �ط��رق �إل�ي��ه
اليونان من ق�ضايا حتت لفظ «احلرية» ال ي�شبه ما
خا�ض فيه امل�سلمون ،ف�أغلب املفكرين اليونانيني ر�أوا
�أنَّ القول ب�أنَّ الإن�سان حر هو حت�صيل حا�صل �أو من
امل�سلمات وذل��ك الرتباطه باملدينة وت��دب�ير ال�ش�ؤون
ال��دن�ي��وي��ة فيها خ��ا��ص��ة ال�سيا�سية م�ن�ه��ا ،ف��الإن���س��ان
عند �أر�سطو ق��ادر على االختيار طواعية بني ال�سيئ
والأ�سو�أ� ،أما يف اجلانب الإ�سالمي ،فقد مت تناولها يف
عالقة بالقدرة الإلهية ،وهل الإن�سان خالق لأفعاله
�أم ال؟ وعليه اختلفت املُقاربة مع الفكر اليوناين �إذ �إنَّ
م�س�ألة احلرية ا�ستبعدت من املجال العملي.
وين ّوه الكاتب �إىل �أنَّ تاريخ النظر يف ق�ضية احلرية
من قبل امل�سلمني هو تاريخ ت�أويل الآيات التي تتعلق
ب��أف�ع��ال ال�ن��ا���س و�أع�م��ال�ه��م وم���س��ؤول�ي��ات�ه��م م��ن جهة
ومب�شيئة اهلل من جهة �أخ��رى ،و�أن ازدواجية امل�س�ألة
املتعلقة بالقدر وات�صالها بال�ش�أن ال�سيا�سي جعلها
م�س�ألة معقدة �أدت �إىل ��ص��راع��ات مذهبية خطرية،
ورغ� ��م �أن م �ف �ه��وم اال� �س �ت �ط��اع��ة ك ��ان �أح� ��د امل�ف��اه�ي��م
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ال �ت��ي دارت ح��ول �ه��ا ن �ق��ا� �ش��ات امل�ت�ك�ل�م�ين،
ف� ��إنَّ م�ف�ه��وم ال�ق��در ه��و ال ��ذي �أخ ��ذ ن�صيب الأ� �س��د يف
ال �ن �ق��ا� �ش��ات .واخ �ت �ل �ف��ت ال �ف ��رق الإ� �س�ل�ام �ي ��ة يف فعل
الإن�سان بني اجلهمية القائلة ب�إلغاء حرية الإن�سان
�إىل امل�ع�ت��زل��ة ال�ق��ائ�ل��ة ب �ق��درة خ�ل��ق الإن �� �س��ان لأف�ع��ال��ه
والأ�شعرية القائلة بنظرية الك�سب.

وقد تطرق ابن �سينا مل�س�ألة احلرية ولكن حتت مقولة
القدر� ،إال �أنَّ معاجلتها كانت مبفاهيم فل�سفية ،فقد
ق��ام اب��ن �سينا بو�ضع �أف �ع��ال الإن���س��ان يف ن�ظ��ام وفقاً
مل�ق��ول��ة الفي�ض بالنقي�ض م��ع ال �غ��زايل املنطلق من
�إرادة اهلل «ك ��ن» .ويت�صور اب��ن �سينا ال�ع��امل على �أن��ه
يخ�ضع لأ�سباب حتدد منزلة الإن�سان فيه وهو ت�صور
غري مادي بل قائم على العلل الغائية ،وال يقف ابن
�سينا يف ت��رق��ي العلل �إىل الأج� ��رام ال�سماوية و�إمن��ا
يخ�ضعها للتدبري الإلهي ،لهذا ال مكان يف عامل ابن
�سينا للحرية من حيث هي هدف ال علة له� ،إذ �إن ما
ال علة ال معنى له.
وي�ت�ط��رق ال�ك��ات��ب ب�ع��د ذل��ك �إىل م�ف�ه��وم «ال �ق �ي��م»� ،إذ
ال يوجد م�صطلح القيم كما نفهمه اليوم يف الفكر
ال �ي��ون��اين وال يف ال�ف�ك��ر الإ� �س�ل�ام ��ي .وي �ع��د ��س�ق��راط
ح���س��ب � �ش �ه��ادة � �ش �ي �� �ش��رون �أول م ��ن ج �ع��ل ال �ن �ظ��ر يف
�أ� �س ����س ال�ف�ع��ل الأخ�ل�اق ��ي م��رك��ز ال�ب�ح��ث ال�ف�ل���س�ف��ي.
وق ��د ح � � ّول �أر� �س �ط��و امل �ب �ح��ث الأخ�ل�اق ��ي م ��ن مبحث
نظري ميتافيزيقي �أفالطوين �إىل مبحث �أقرب �إىل
االهتمام باحلياة الفعلية للب�شر .ومل يقطع امل�سلمون
متام القطع مع القيم التي كانت �سائدة قبل الإ�سالم،
ول�ك��ن َّ
مت تعوي�ض ال ��روح القبلية ب��روح الإخ ��اء على
ال��دي��ن .و�ستطرح م�س�ألة القيم يف العالقة ب��أوام��ر
اهلل ون��واه �ي��ه .واخ�ت�ل�ف��ت ال �ف��رق الإ� �س�لام �ي��ة ب���ش��أن
مفهوم احل�سن لذاته والقبح لذاته املتبع يف الفل�سفة
الأف�لاط��ون�ي��ة القائلة بنظرية امل�ث��ل ،وي��ؤك��د الكاتب
�أن املماثلة بني القيم الأفالطونية والإ�سالمية غري
�صائبة وذل ��ك �أنَّ املعتزلة �أنف�سهم ي�ن�ك��رون مفهوم
املاهية.
وي�ستطرد الكاتب ب ��أنَّ احل�سن والقبيح من املنظور
الإ��س�لام��ي ال ي��وج��دان �إال تبعاً لأوام ��ر اهلل ونواهيه
ومن ثم ف�إنه لي�س للخري وال�شر حقيقة يف ذاتهما،
وال�غ��زايل يعرب عن ذل��ك حني يقول �إن العقل يعزل
نف�سه مب �ج��رد �أن ت�ظ�ه��ر ل��ه حقيقة ال�ن�ب��وة فيرتك
م�ك��ان��ه ل�ل�خ�ير امل���س�ت�ف��اد م�ن�ه��ا .وي��ذه��ب احل� ��ارث بن

�أ�سد املحا�سبي �إىل منحى يعلي فيه من قيمة العقل
وامل �ع��رف��ة ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ت�صنيف امل�ت��دي�ن�ين �إىل
�أ�صناف وم��رات��ب ،وجعل املنزلة االجتماعية تتحدد
وف�ق��ا مل��دى ال�ت��دي��ن ،وه�ن��ا ن��وع م��ن الإرداة واحل��ري��ة
يف اختيار الفعل .ووج��ود ال�شيطان يف نف�س الإن�سان
وجم��اه��دت��ه ي�ع�ط��ي الإن �� �س��ان ن��و ًع��ا م��ن احل��ري��ة كما
ذكر ذلك الغزايل ،وعلى الرغم من اتفاق الفال�سفة
على �إنكار وجود ال�شياطني �إال �أن ابن �سينا مل ينكره
ب��اجل�م�ل��ة ،ف�ق��د �أح��ال��ه �إىل ال �ق��وى ال�ب��اط�ن�ي��ة مقابل
احلوا�س الظاهرة.
وي�ن�ت�ق��ل ال�ك��ات��ب �إىل م�ف�ه��وم «ال �� �س �ع��ادة» م�ستعر�ضا
�إ�شكاليات التعريف الأر��س�ط��ي ل��ه م��ن خ�لال مفهوم
«كمال الف�ضائل» هل هي اجتماع عدد من الف�ضائل
للخري الأ��س�م��ى �أو االك�ت�ف��اء بف�ضيلة واح ��دة؟ وعلى
الرغم من حم��اوالت ابن م�سكويه يف كتابه «تهذيب
الأخالق» لإنزال الفعل الإن�ساين �إىل املرتبة الدنيوية
ال�سيا�سية مثلما فعل اليونانيون� ،إال �أن الف�شل يف
ذل ��ك ح���ص��ل يف ال�ت�ح�ل�ي�لات ال�لاح�ق��ة ل�ه��ا وال�ب�ع�ي��دة
ع��ن الفكر الأر��س�ط��ي ،وذل��ك �أن املتكلمني يرف�ضون
يف الأ� �س��ا���س وج ��ود ال�ن�ف����س غ�ير اجل���س�م��ان�ي��ة عك�س
الفال�سفة الذين يق ّرون بها ،وبالتايل ف�إنَّ احلوار بني
الفريقني �سيكون معدو ًما ،فغري الفال�سفة يجعلون
امل�سائل املتعلقة بقيادة الفرد حلياته لتحقيق اخلري
امل�لائ��م ل��ه تنح�صر يف اال�ستجابة ل�ل�أوام��ر الإلهية
التي ُيحددها الفقه.
وه �ن��اك حم ��اوالت ل��و��ض��ع ال�ع�ق��ل يف م��رت�ب��ة مقبولة
لل�صراع مع الهوى كنوع من ت�أ�سي�س مبحث �إ�سالمي
عن ال�سعادة ،ومن الأمثلة على ذلك كتاب «ذم الهوى»
البن اجلوزي ،كما ي�ؤكد ابن �سينا على �أن االنهماك يف
اللذّات من �ش�أنه �أن يقطع ال�سكينة الإلهية عن �صدر
الإن���س��ان فيمنع الفي�ض ال��رب��وب��ي ع��ن احل�ل��ول فيه،
و�سينحو ابن �سينا ،مثل �أخوان ال�صفا ،منحى نخبويا
�إذ �سيجعل من املعرفة واكت�ساب العلوم العقلية �أ�سا�سا
للفوز بالآخرة دون العبادات والفرائ�ض.
nskindi83@yahoo.com
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االنشقاق البروتستانتي
عاطفة المسكرية
ُيناق�ش جان بول ويام يف مقالته بعنوان «الإ�صالح الديني الربوت�ستانتي » وط�أة خم�سمائة عام « االن�شقاق الديني احلا�صل يف امل�سيحية ما بني الكاثوليك والربوت�ستانت
ريا لالنتباه؛ حيث �إنَّ مالمح االختالف قد ال تبدو وا�ضحة للوهلة الأوىل لعامة النا�س الذين ال جتمعهم �صلة بالديانة �أو �أحد معتنقيها.
حتديدً ا ،والذي يبدو مث ً
ترتبط الربوت�ستانتية بع�صر الإ�صالح الذي قام به مارتن لوثر كينج بعد رف�ضه عدة �أفكار مرتبطة باملذهب ،كم�س�ألة تف�سري الكتب املقد�سة على �أنها غري منح�صرة
على الق�ساو�سة بل ميكن ل ّأي كان فهمها بطريقته اخلا�صة.

على الرغم من هذه الأفكار ،ف�إن �أ�س�س الديانة امل�سيحية
ال ت ��زال ح��ا��ض��رة يف العقيدة �أو امل��ذه��ب الربوت�ستانتي.
ب��داي � ًة ويف �سبيل حم��اول��ة ف�ه��م عقلية ال�شخ�صية التي
انطلقت منها هذه الأفكار» مارتن لوثر -البد من الرتكيز
على كونه ان�ضم لإحدى املناهج املُت�شددة يف الكاثوليكية
وم��ن ث��م تعمق فيها حتى ح�صل على ال��دك�ت��وراه يف علم
مدر�سا
الالهوت .ويف مرحلة متقدمة من حياته �أ�صبح
ً
ً
اعرتا�ضا على الأف�ك��ار املت�شددة
للعقيدة ،وحينها �أب��دى
يف الكاثوليكية .وم��ن �ضمن الأف�ك��ار التي ك��ان ُيعار�ضها
ب���ش��دة ه��ي م���س��أل��ة ��ص�ك��وك ال �غ �ف��ران يف امل�سيحية حيث
ُيذنب النا�س ويذهبون بعدها لدفع امل��ال طل ًبا للمغفرة
من البابا والذي ُيعترب يف �أعلى املراتب الدينية امل�سيحية
«يعمل كو�سيط بني العبد وربه» وفقًا للديانة امل�سيحية.
اعرت�ض مارتن على ذلك حيث كان م�ؤمنًا ب�أنَّه ال حاجة
ل��وج��ود و�سيط يف �سبيل طلب املغفرة م��ن ال ��رب ،م��ؤك�دًا
�أن الإمي ��ان وح��ده ُيعد كاف ًيا ل��ذل��ك .كانت للوثر �أعمال
كتابية من�شورة ولكنها �سرعان ما �أ�شعلت غ�ضب الكني�سة
الكاثوليكية ،فتم �إ��ص��دار �أوام��ر بحرق كل ما َّ
مت كتابته
من قبل لوثر ،بعدها وكر ّدة فعل ،قام مارتن لوثر بحرق
ر�سالة البابا ال��ذي �أ��ص��در تلك الأوام ��ر وك��ان��ت النتيجة
ط��رده من الكني�سة الكاثوليكية ب�شكل نهائي ،وم��ن هنا
ج��اء ت�أ�سي�س كني�سة بروت�ستانتية تختلف يف قواعدها
ع� ّم��ا ج��اء بالعقيدة الكاثوليكية� ،أول ه��ذه ال�ق��واع��د �أال
�سلطة على متّبع الديانة امل�سيحية عداهُ ،حيث تنبع هذه
ال�ق��اع��دة م��ن ت ��أث��ر م��ارت��ن ل��وث��ر ب��اال��س�ت�غ�لال ال ��ذي ك��ان
حا� ً
صال حتت م�سمى الدين والعقيدة من قبل الق�ساو�سة
و�أ�صحاب ال�سلطة كذلك ،ومن �ضمن الأمور التي تغريت
مقارنة بالكاثوليكية هي �إنكار مرتبة البابا نهائ ًيا وكذلك
�أع�م��ال الر�سل وخالفتهم ،حيث ك��ان م��ارت��ن لوثر ثائ ًرا
على كل �أنواع الو�ساطات بني العبد والرب ُمنك ًرا حدوثها
را ك��ان مب�ق��دور الكهنة ال ��زواج امتثاال
ووج ��وده ��ا ،و�أخ �ي� ً
للفطرة الب�شرية التي ال ت�ستثني �أحدًا منها ومن �ضمنهم
لقي هذا املذهب بدوره دع ًما من كبار ال�شخ�صيات
الكهنةَ ،
يف ال ��دول وحت��دي �دًا بع�ض الأم ��راء وال�ن�ب�لاء فيها ،ومن

ث��م ج ��اءت الأ��س�ب��اب الأخ ��رى ع�بر ال�ت��اري��خ ل��دع��م املذهب
�سيا�س ًيا واجتماع ًيا وتاريخ ًيا؛ مما �أ�سهم بزيادة معتنقيه
ح��ول العامل ب�شكل ع��ام ودول �أوروب ��ا عرب التاريخ ب�شكل
خا�صُ .ترجمت �أطروحة مارتن لوثر من الالتينية �إىل
الأملانية وتكررت طباعتها وانت�شرت يف كل قرية يف �أملانيا
يف غ�ضون �أ��س�ب��وع�ين ،ك��ان ه��ذا ن��ذي� ًرا للأ�شياء القادمة
فقد ا�ستخدمت و��س��ائ��ل ك�ث�يرة لن�شر ر��س��ال��ة ل��وث��ر مثل
ر�سومه الكاريكاتريية (واحدة من �أكرث و�سائل االت�صال
دراماتيكية للنا�س العاديني اليوم) ،وكان ذلك من خالل
الر�سائل امل�شفرة يف ال��ر��س��وم الكاريكاتريية ،و�أي���ض�اً مت
ا�ستخدام املو�سيقى يف الإ��ص�لاح حلمل عقائد وعواطف
الربوت�ستانتية من خالل كتابة الرتاتيل ،وكان �أحد �أهم
ريا هو الآالف من الطالب الذين در�سوا يف
العوامل ت�أث ً
جامعة فيتنربغ وتلقوا تعلي ًما يف الالهوت اللوثري وعلم
الإيكولوجيا ،مثل �أكادميية كالفني يف جنيف� ،سوي�سرا،
حيث �أ�صبحت اجلامعة حمورية لن�شر �أف�ك��ار الإ��ص�لاح.
ويف ن�ف����س ال �ف�ترة ك��ان��ت ال�ك�ن�ي���س��ة ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة بطيئة
يف اال��س�ت�ج��اب��ة ب���ش�ك��ل م�ن�ه�ج��ي ل�لاب �ت �ك��ارات ال�لاه��وت�ي��ة
والدعاية للوثر وامل�صلحني الآخرين .لقد �أو�ضح جمل�س
ترينت جمل�س كاثوليكي ،وال ��ذي التقى م��ن � 1545إىل
� ،1563إجابة الكني�سة للم�شكالت التي �أدت �إىل الإ�صالح
و�إىل ظ �ه��ور الإ� �ص�لاح �ي�ين �أن�ف���س�ه��م ،من ��ت يف الكني�سة
الكاثوليكية حركة مكافحة الإ�صالح وكانت �أكرث روحانية
من ذي قبل و�أك�ثر معرفة وتعلي ًماُ ،جمعت �أوام��ر دينية
جديدة وال�سيما الي�سوعية ،حيث كانت هذه الأوامر بني
الروحانية ال�صارمة والفكر ذي العقلية العاملية ومتت
�إع ��ادة تنظيم عمليات التفتي�ش مل�ح��ارب��ة تهديد البدعة
الربوت�ستانتية ،ك��ان الإ��ص�لاح الربوت�ستانتي هو مبثابة
اال� �ض �ط��راب ال��دي �ن��ي وال���س�ي��ا��س��ي وال �ف �ك��ري وال �ث �ق��ايف يف
القرن ال�ساد�س ع�شر الذي ان�شق عن �أوروبا الكاثوليكية،
وو�ضع الهياكل واملُعتقدات من جديد.
حتدى امل�صلحون مثل مارتن لوثر وجون كالفني وهرني
ال �ث��ام��ن ال���س�ل�ط��ة ال �ب��اب��وي��ة و� �ش � ّك �ك��وا يف ق ��درة الكني�سة
الكاثوليكية على حتديد املمار�سات امل�سيحية ،لقد طالبوا

ب�إعادة توزيع ال�سلطة دين ًيا و�سيا�س ًيا يف �أيدي الق�ساو�سة
والأم ��راء الذين ق��ر�أوا الكتاب املقد�س� .أدى اال�ضطراب
�إىل ن���ش��وب احل ��روب واال��ض�ط�ه��اد وم ��ا ي�سمى مبكافحة
الإ��ص�لاح ،وه��ي ا�ستجابة الكني�سة الكاثوليكية املت�أخرة
لكن القوية للربوت�ستانت ،حقيق ًة ،لي�س من امل�ستغرب
�أن ي�ت��م ت�ط��وي��ر «�إ� �ص�ل�اح م���ض��اد» مل�ك��اف�ح��ة الإ� �ص�لاح��ات
اجلديدة وتعزيز عقيدة الكني�سة الكاثوليكية الرومانية
ومم��ار��س��ات�ه��ا ،لقد ك��ان��ت �إ�سبانيا ه��ي ال�ق��ائ��د ب�لا منازع
ٍ
حليف للبابا ،ولإن�ه��اء
يف ه��ذه احل��رك��ة فقد ك��ان��ت �أوث ��ق
االن�شقاق احلا�صل يف عام  ،1545فتحت الكني�سة جمل�س
ت��ري�ن��ت ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ق���ض��اي��ا ال �ت��ي �أث ��اره ��ا ل��وث��ر .ك��ان
جمل�س ترينت يتكون من جمموعة من كبار امل�س�ؤولني
يف الكني�سة الذين التقوا -مرا ًرا وتكرا ًرا ملدة ثمانية ع�شر
عا ًما -ب�شكل �أ�سا�سي يف مدينة ترينت ب�شمال �إيطاليا بعدد
 25جل�سة وخرجوا بعدة نتائج خمتارة ،حيث نفى املجل�س
ال�ف�ك��ر ال �ل��وث��ري ع��ن ال �ت��وب��ة وط �ل��ب امل �غ �ف��رة دون «��ص��ك
ال�غ�ف��ران» .و�أك ��دوا م��ن ج��دي��د االع�ت�ق��اد يف (اال�ستحالة)
 transubstantiationو�أه�م�ي��ة جميع الأ� �س��رار
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��ول�ي�ك�ي��ة
ونفتها الربوت�ستانتية الح� ًق��ا� .أك ��دوا م��ن ج��دي��د �سلطة
ال�ك�ت��اب امل�ق��د���س وت�ع��ال�ي��م الكني�سة وت�ق��ال�ي��ده��ا و�أه�م�ي��ة
ت�ق��دي����س ال ��رم ��وز ال��دي�ن�ي��ة وال���ش�خ���ص�ي��ات امل�ق��د��س��ة التي
عار�ضتها الربوت�ستانتية وحينها فقط ا�ستعادت الكني�سة
الكاثوليكية �شي ًئا من �سلطتها .اليوم هناك �أن��واع كثرية
من الكنائ�س الربوت�ستانتية و� ً
أي�ضا الكاثوليكية ،ولفهم
ح��رك��ة الإ� �ص�ل�اح ال�بروت���س�ت��ان�ت��ي ب�شكل م�ف���ص��ل ،نحتاج
العودة �إىل التاريخ يف �أوائ��ل القرن ال�ساد�س ع�شر عندما
كانت هناك كني�سة واح��دة فقط يف �أوروب ��ا الغربية  -ما
ن�سميه الآن الكني�سة الكاثوليكية الرومانية  -حتت قيادة
البابا يف روما .وهناك العديد من �أنواع الكنائ�س الأخرى
(على �سبيل املثال اللوثرية ،والكالفينية ،والأجنليكانية)
وكل واحدة من هذه الكنائ�س تعك�س جز ًءا تاريخ ًيا مه ًما
من الق�صة.
Attifa.nasser@gmail.com
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التشابه واالختالف المفهومي بين التفسير
والتأويل في النص القرآني

هنية الصبحية

ُتناق�ش باحثة الدرا�سات القر�آنية والفكر الإ�سالمي بجامعة موالي �إ�سماعيل باملغرب �سعاد كورمي ،يف مقالها -املن�شور مبجلة «التفاهم»« -التف�سري والت�أويل :االفرتاق والتوا�صل
و�أبعادهما»� ،إ�شكاالت االفرتاق والتوا�صل بني التف�سري والت�أويل ،االفرتاق والتوا�صل على م�ستوى املفهوم و�أبعادهما ،و�أثر اال�ضطراب املفهومي يف الأبعاد املعرفية لالفرتاق
والتوا�صل بني التف�سري والت�أويل.

وت��و��ض��ح ال�ب��اح�ث��ة �أ َّن ال �ت �ع��دُّ د واالخ �ت�ل�اف ب�ين التف�سري
وال�ت��أوي��ل خ� َّل��ف ن��وع��ا م��ن اال��ض�ط��راب امل�ف�ه��وم��ي ،وبذلك
ي �ت ��أث��ر امل �� �س �ت��وى ال �ن �ظ ��ري؛ ف ��إم ��ا �أن ي �ق��وى �أو ي���ض�ع��ف،
وامل���س�ت��وى امل�ن�ه�ج��ي ف ��إم��ا �أن يت�ضح �أو ب��ه ��ض�ب��اب�ي��ة ،كما
يت�أثر امل�ستوى التطبيقي فيقرتب �أو يبتعد عن املق�صود
ب��ه .ول�ه��ذا الت�أثري املتبادل واملعقد بينهما ،توجب علينا
التحلي بالتوا�ضع املعريف والوعي بالعجز عن الإملام ب�أبعاد
التوا�صل واالفرتاق ،حيث �إنه من البديهي �صعوبة �إيجاد
حلول حتمية لهذا التعقيد خ��ارج دائ��رة العمل اجلماعي
وامل��ؤ��س���س��ات��ي .وت ��ؤك��د ك ��ورمي �أن ال�ع�م��ل اجل�م��اع��ي وح��ده
ال �ق��ادر ع�ل��ى �إ��ض��اف��ة �أوج ��ه االت �ف��اق واالل �ت ��زام للمفاهيم،
وهذه القدرة قد تو�صله للمعنى اال�صطالحي ،وبذلك قد
تغيب ال�ضبابية ،ويكون اللفظ وا�ضحا ذهنيا؛ حيث �إ َّن��ه
وبو�ضوح اللفظ ن�ستطيع �أن نقيم على �أ�سا�سه �إطارا نظريا
متما�سكا ،وم��ع ات�ضاح املعامل النظرية ن�ستطيع �أن نبني
�أ�سا�سا منهجيا ،وبذلك ن�ستطيع �أن ننتج تطبيقات منا�سبة
للتف�سري امل�ن��اق����ش .ك�م��ا �أن ال�ع�م��ل اجل�م��اع��ي ي�ك��ون �أك�ثر
م�صداقية ومو�ضوعية لتقييم التف�سريات وال�ت��أوي�لات،
وب��ذل��ك ي�ضمن دق ��ة م��وق�ع��ي التف�سري وال �ت ��أوي��ل للن�ص
ال���ش��رع��ي ب�شكل ع ��ام ،و�أن ت�ل��ك ال���ض�ب��اب�ي��ة واال� �ض �ط��راب
تغيب بوجود الت�صور الوا�ضح ملفهوم التف�سري والت�أويل،
ح�ت��ى �إن وج ��د ال�ت�ع��دد ال�ت�ف���س�يري وال�ت��أوي�ل��ي يف خمتلف
امل�ستويات النظرية �أو املنهجية �أو التطبيقية؛ ف ��إ َّن ذلك
التنوع وال�ت�ع��دد ُت�صبح �أب�ع��اده وا�ضحة امل�ع��امل والظهور.
وقد يح�صل التعدد �أي�ضا على امل�ستوى املنهجي الذي قد
ي�ستخدم خمتلف الو�سائل والطرق لإيجاد نتيجة واحدة،
وق ��د يح�صل ال�ت�ع��دد ع�ل��ى امل���س�ت��وى التطبيقي؛ �أي على
م�ستوى نتائج وخم��رج��ات امل�ستويني ال�ن�ظ��ري واملنهجي
ون�ت�ي�ج��ة التطبيق م��ع ال�ن����ص امل ��راد ت�ف���س�يره �أو ت��أوي�ل��ه،
وبذلك ف�إنه يقت�ضي تعدد تلك التف�سريات والت�أويالت.
وع�ل�ي��ه ،ف ��إن ه��ذا االخ�ت�لاف ي ��ؤدي �إىل الإث ��راء والتنوير
وف �ه��م امل �ع �ن��ى .ك�م��ا ت���ش�ير ال�ب��اح�ث��ة �إىل �أن غ �ي��اب العمل
اجل �م��اع��ي وامل ��ؤ� �س �� �س��ات��ي امل �ل �ح��وظ ي�ب�ع��دن��ا ع ��ن ال��و��ص��ول
لالتفاق واالل �ت��زام مب�صطلح وا��ض��ح للتف�سري وال�ت��أوي��ل،

وت�ؤكد �أنه لكون هذه الدرا�سة فردية ال ميكنها و�ضع حدود
الف�صل والو�صل بني التف�سري والت�أويل؛ �إال �أنها حاولت
ت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى الإ� �ش �ك��االت امل ��وج ��ودة ال�ت��ي يثريها
االفرتاق والتوا�صل بينهما.
وت��ذك��ر ك��ورمي االخ�ت�لاف وال�ت��وا��ص��ل للمفهوم ،مو�ضحة
�أن العالقة بني كل من التف�سري والت�أويل عالقة ترادف
واختالف يتج�سد يف التداخل والتكامل والت�ضاد ،وعليه
ف ��إن ال�ب��اح�ث��ة ت�سرت�شد يف درا��س�ت�ه��ا ببع�ض م��ن العلماء
ال��س�ت�ي���ض��اح ال�ل�ف�ظ�ين؛ ح�ي��ث ب�ع���ض�ه��م ي ��رى �أن ال �ت ��أوي��ل
ي ��أت��ي مب�ع�ن��ى ال�ت�ف���س�ير ،ف��ال�ك�ل�م�ت��ان ت ��دالن ع�ل��ى �إي���ض��اح
الكالم وبيان معنى اللفظ والك�شف عنه� ،أي �أن اللفظني
يبحثان عن املعنى املختبئ وراء الظاهر من اللفظ ،فيما
ي �ك��ون االخ �ت�ل�اف �أح ��د �أ� �ش �ك��ال ال �ع�لاق��ة ،وي �ع��د ال�ت�ك��ام��ل
واح ��دا م��ن �أ��ش�ك��ال العالقة بينهما؛ �إذ يوجد ن��وع��ان من
ال�ت�ك��ام��ل؛ ه�م��ا :التكامل التعاقبي وال�ت�ك��ام��ل التزامني؛
بحيث يحيل التكامل التعاقبي على التكامل احلا�صل بني
التف�سري والت�أويل حينما يراد بهما الداللة على مرحلتني
خمتلفتني من مراحل ال�شرح؛ مرحلة �سابقة هي التف�سري
ومرحلة الحقة هي الت�أويل ،كما يحيل التكامل التزامني
على النظر �إىل التف�سري والت�أويل ب�صفة كل واحد منهما
م�ن�ه�ج��ا خم�ت���ص��ا ب��ال�ت�ع��ام��ل م��ع ن ��وع م��ن ال�ن���ص��و���ص غري
النوع ال��ذي يخت�ص بالتعامل معه املنهج الآخ��ر .فبع�ض
التعريفات للتكامل التعاقبي ت��رى �أن تف�سري الكالم هو
بيانه و�شرحه وك�شف معناه ،و�أن ت�أويله هو حتديد �صدقه
اخلارجي �أي �أن��ه احلقيقة اخل��ارج��ة� ،أم��ا معرفة تف�سريه
ومعناه فهو معرفة ال�صورة العلمية .كما يدخل يف �إطار
التكامل التعاقبي تلك التعريفات التي جتعل التف�سري
يخت�ص ببحث دالل ��ة امل �ف��ردات ،وال�ت��أوي��ل يخت�ص ببحث
دالل��ة الرتاكيب؛ حيث �إ َّن التف�سري ي�ستخدم يف الألفاظ
وم�ف��ردات�ه��ا ف�ي�م��ا ي�ستعمل ال �ت ��أوي��ل يف امل �ع��اين واجل�م��ل.
ويف اجلانب الآخ��ر ،يق�صد بالتكامل التزامني اخت�صا�ص
ك��ل م��ن التف�سري وال�ت��أوي��ل بالتعامل م��ع ن��وع خ��ا���ص من
الن�صو�ص� ،أي �أن التف�سري بيان للفظ ال يحتمل �إال وجها
واح��دا والت�أويل توجيه للفظ متوجه �إىل معان خمتلفة

مبا ظهر من الأدلة ،كما �أن هذا التكامل يرى �أن التف�سري
يتعلق بالرواية والت�أويل يتعلق بالدراية.
ُ
تك�شف الباحثة من خالل تعريفات التف�سري والت�أويل
كما
�أ َّن العالقة بينهما عالقة تداخل بني جماالت اال�شتغال؛
بحيث يكون جمال �أحدهما �أعم من الآخ��ر� ،أي �أن عالقة
ال�ع��ام واخل��ا���ص ب�ين التف�سري وال�ت��أوي��ل ع�لاق��ة متبادلة؛
ف�ب�ع����ض ال �ت �ع��ري �ف��ات جت �ع��ل ال�ت�ف���س�ير �أع� ��م م ��ن ال �ت ��أوي��ل
وال �ع �ك ����س ��ص�ح�ي��ح .وي �ع �ت�بر ال �ت ��أوي ��ل �أع� ��م م ��ن التف�سري
ح�ي�ن�م��ا ي���ش�م��ل جم ��ال ال �ك�لام وجم ��ال ال �ع��امل اخل��ارج��ي،
بينما يخت�ص التف�سري مبجال الكالم فقط .ومن جانب
�آخر ،يعد التف�سري �أعم من الت�أويل حينما ي�صبح الت�أويل
خا�صا بالن�صو�ص الدينية فقط ،بينما التف�سري خا�ص
بالن�صو�ص ال��دي�ن�ي��ة وغ�يره��ا� ،أي �أن التف�سري �أع ��م من
ال �ت ��أوي��ل و�أك�ث�ر ا��س�ت�ع�م��اال يف الأل �ف ��اظ وم�ف��ردات�ه��ا ،فيما
ي�ستعمل الت�أويل �أكرث يف املعاين واجلمل.
ِّ
وتبي الباحثة �أن بع�ض التعريفات ك�شفت عالقة ت�ضاد
بني التف�سري والت�أويل ،ويربز ذلك من خالل الأقوال التي
ت��رى �أن الت�أويل عمل ذات��ي متحرر من ال�ضوابط ،بينما
التف�سري ع�م��ل ج�م��اع��ي ع�ل��ى عك�س ال ��ر�أي ال���س��ائ��د ال��ذي
يرى �أن التف�سري ن�شاط ف��ردي؛ فالتف�سري وفق ال�شروط
ال�صارمة والتحديدات التف�صيلية التي و�ضعتها م�صنفات
التف�سري وع�ل��وم ال �ق��ر�آن جعله ي�خ��رج م��ن �إط ��ار الن�شاط
ال �ف ��ردي �إىل ال �ن �� �ش��اط اجل �م��اع��ي امل �ن �ظ��م� ،أي مب��ؤ��س���س��ة
علمية تدعى م�ؤ�س�سة التف�سري� .أما الت�أويل ،فتختفي فيه
الو�ساطة املنهجية بني الن�ص و�شارحه؛ فهو عملية تعتمد
على حركة الذهن يف اكت�شاف �أ�صل الظاهرة وتتبع عاقبتها،
كما ميكن القول �أ َّن الت�أويل نوع من العالقة املبا�شرة بني
الذات املو�ضوع� ،أي �أن التف�سري يهدف للو�صول �إىل املعنى
عن طريق جتميع الأدلة التاريخية واللغوية التي ت�ساعد
على فهم الن�ص فهما مو�ضوعيا� ،أم��ا ال�ت��أوي��ل فقد نظر
�إليه �أن��ه يعتمد على تف�سري غري مو�ضوعي؛ لأن��ه ال يبد�أ
م��ن احلقائق التاريخية ،وب�ه��ذا ف��إن��ه جهد ذات��ي يخ�ضع
لت�صورات القارئ ومفاهيمه و�أفكاره ال�سابقة.
heenosaid@gmail.com
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الديانات العالمية ..أرضية مشتركة
لنشر التسامح

زينب الكلبانية

�أ َّدت التحوالت املت�سارعة التي �شهدها العامل -بع ْيد احلرب العاملية الثانية� -إىل ت�شكّل تعدّ ٍد يف النظر لق�ضايا العامل وملعاجلة �أو�ضاعه؛ فقد ك�شفتْ الأحداث
املتالحقة عن �آفاق عاملية واعدة يف التعاطي مع م�سائل املجتمع الدويل ،بالبحث عن حلول جماعية لها� ،سيما و�أنَّ احل�ضارات منذ  1948بد�أت تنظر وتقارن نف�سها
من خالل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الذي بات ي�شكّل مرجعية دولية ُعليا.
مل تكن الأدي ��ان والتقاليد ال��روح�ي��ة خ��ارج ه��ذا ال�سياق العاملي
املتحرك ،و�إن بدا ال�سري يف هذا النهج مت�أخرا نوعا ما ،وهذا ما
�سنبينه من تلخي�صنا ملقال «الديانات العاملية ومنزلة الأخ�لاق
يف اله��وت�ه��ا» -واملن�شور مبجلة «ال�ت�ف��اه��م»� -إ َّن العقود الأخ�يرة
من الألفية الثانية �شهدت بروزا الفتا حل�ضور الدين يف املجال
العمومي ،ف�ضال عن ان�خ��راط الطروحات الدينية احلثيثة يف
جمريات الأحداث االجتماعية ،وكذلك يف ت�أجيج حدة ال�صراعات
ال�سيا�سية والإثنية يف �أرجاء عدة من العامل.
فاقم هذا الدور ت�شابك العامل الديني مع تطور ظاهرة العوملة
ال�ضاغطة يف عديد امل�ج��االت الأ�سا�سية :الأمنية واالقت�صادية
واالت���ص��ال�ي��ة؛ �إذ مل ت�ع� ْد م�ن�ظ��ورات الأدي ��ان م�ن�ظ��ورات ح�صرية
مقت�صرة ع�ل��ى ج�م��وع امل ��ؤم �ن�ين ،داخ ��ل املعتقد ال��واح��د و�ضمن
الف�ضاء احل�ضاري اجلامع؛ بل �صار التدافع الر�ؤيوي والفقهي
وال�لاه��وت��ي النابع م��ن تلك الأدي ��ان �أم ��را جليا للعيان وم��ؤذن��ا
بتوترات �أ�شد.
وبعبارة �أخ ��رى :م��ا ع��ادت الأدي ��ان منكفئة على ذات�ه��ا ،ب��ل غدت
ق���ض��اي��اه��ا ف��اع�ل��ة وم ��ؤث ��رة وم��دع��اة للقلق .ا ّت���س��م ال�ت�ع��اط��ي مع
ت�ل��ك الأو�� �ض ��اع ب� ��أن ت�ع��ال��ت ال� �ن ��داءات ال��داع �ي��ة حل ��وار الأدي� ��ان
وتقارب احل�ضارات ،يف م�سعى ال�ستباق حاالت االحتقان وت�سوية
اخل�لاف��ات ،وبق�صد �إر� �س��اء ت�ع��ارف يف م�ستوى �أول ،يليه ت�آلف
يف م���س�ت��وى الح ��ق ،ب�ين خم�ت�ل��ف ال �ع��ائ�لات ال��دي�ن�ي��ة وال�ت�ق��ال�ي��د
الروحية.
وكما كانت مبادرات احلوار نابعة عن هيئات دينية ،كانت �صادرة
عن م�ؤ�س�سات و�شخ�صيات و�أعالم �أي�ضا ،من ال�شرق والغرب ،كما
التحق بتلك امل��وج��ة جم ٌع م��ن املتهافتني وال�غ��اوي��ن .الالهوتي
وامل�ف�ك��ر الكاثوليكي ال�سوي�سري الأمل ��اين ه��ان��ز ك ��وجن ،ه��و �أب��رز
ال�شخ�صيات الدينية العاملية التي �سلكت درب احل��وار بحثا عن
تفعيل ما �أطلق عليه «الأخ�لاق العالية» مبا دعا �إليه من خطة
متكاملة امتدت من حماوالت التنظري �إىل م�ساعي الت�أ�سي�س.
فقد راود ال�شعوب يف �أع �ق��اب ان�ه�ي��ار املع�سكر اال��ش�تراك��ي -ع��ام
ٌ � -1989
أمل كبري يف �إعادة �صياغة العامل وفق قيم ور�ؤى جديدة،
�أدىل كوجن بدلوه يف املجال باقرتاح �أخالق عاملية جامعة .ما كان
ذلك امل�شروع برناجما جاهزا �أعد على الطاولة؛ بل كان م�شروعا
�سياقيا .انطلق مب�ق�ترح �إن���ش��اء ب��رمل��ان ل�ل�أدي��ان العاملية ،ومتت
امل�صادقة عليه من قبل �شخ�صيات دينية ذات �صيت عاملي .وقد

�شارك من اجلانب الإ�سالمي حينها الأمري احل�سن بن طالل من
الأردن ،والدكتور علي خامتي من �إيران.
ب��د�أت ق�صة الرتويج مل�شروع الأخ�لاق العاملية كما يرويها كوجن
من نحت ال�شعار املتمحور ح��ول «ال �سالم يف العامل دون �سالم
بني الأديان» عام  ،1984وعر�ضه على النقا�ش العمومي خالل عام
� ،1989إبان امل�شاركة يف منتدى االقت�صادي العاملي بدافو�س ،الذي
تطرق �إىل �صلة الأمناط الأخالقية بال�سيا�سة واالقت�صاد.
�شكلت �آراء الثنائي الأ�س�س مل�ؤلف «م�شروع من �أجل �أخالق عاملية»
( .)1991و�صادف �أن الق��ت دع��وة ك��وجن �صدى ل��دى العديد من
الأط��راف ،ليلي ذلك اعتالء من�صة الأمم املتحدة �-سنة -1992
و�إل �ق��اء حما�ضرة ب�ع�ن��وان« :امل�س�ؤولية ال�ك��ون�ي��ة� ..أخ�ل�اق عاملية
جديدة يف نظام عاملي ج��دي��د» .لكن الرجل مل يكتف بالتنظري
لطروحاته فح�سب ،و�سعى ج��اه��دا لتنزيلها على نطاق عملي،
ف�ع�م��ل ع�ل��ى ب�ع��ث ب��رمل��ان ع��امل��ي ل ل��أدي ��ان � �ص��ادق ب��الأغ�ل�ب�ي��ة على
«الإعالن من �أجل �أخالق عاملية» ليجد امل�شروع �صياغة مكتملة
يف م�ؤلف �آخر بعنوان «الأخالق العاملية لل�سيا�سة واالقت�صاد».
يت�ساءل كوجن عن فر�ص �إر�ساء وفاق �أخالقي بني الأديان بعيدا
ع��ن ال�ضوابط العقدية املت�ضاربة واملتناق�ضة �أح�ي��ان��ا ،وي�سرد
خم�س نقاط جوهرية «مل�شروع الأخالق العاملية»:
 احلر�ص على نعيم الإن�سان و�صون كرامته. اعتماد القوا�سم امل�شرتكة بني الب�شرية :ال تقتل ،ال تكذب ،الأحب والديك و�أبناءك و�أكرمهم.
تقرتف فعال م�شيناّ � ،
 مبد�أ العي�ش ال�سوي بني ال�شرعية واحلرية. خلق ح��واف��ز العمل ا ُخللقي م��ن خ�لال ��ص��ور معيارية ل�ب��وذا،
وامل�سيح ،وكنف�شيو�س وحممد عليه ال�صالة وال�سالم.
 �إيجاد جواب لأزمة املعنى ،عرب التعاي�ش وعرب الإ�ضافة.ومن ثم يقت�ضي �إر�ساء الأخ�لاق -من منظور ك��وجن -اال�شتغال
ع�ل��ى م���س�ت��وي�ين :ب��ال�ت�ط�ل��ع ل��وف��اق ج��ام��ع ب�ين الأدي � ��ان وجت ��اوز
اخل�لاف فيما ه��و ُخلقي وغ�ير ُخلقي؛ وبالبحث ع��ن وف��اق بني
امل�ؤمنني وغري امل�ؤمنني من خالل ال�سعي للوقوف على �أر�ضية
م�شرتكة ،رغم ما قد يلوح بهذه املهمة -كما يربز كوجنٌ � -
إميان
بجليل �أثره «فمن يقدر اليوم على حتريك ماليني الب�شر لفائدة
�أخالق عاملية� ،إن مل تكن الأديان هي املوكلة بذلك».
ويف ختام عر�ضنا ،لطروحات كوجن ينبغي �أال يتبادر �إىل الذهن
�أ َّن م���ش��روع ال��رج��ل ه��و م���ش��روع ُ
«خ�ل�ق��ي» ب��امل�ع�ن��ى ال�ع��اط�ف��ي� ،أو

ه��و م�شروع «�أخ�لاق��وي» ،تتقلد فيه الأخ�ل�اق مهمة ف�ض كافة
امل���ش�ك�لات ال�ع��وي���ص��ة؛ ع�ل��ى خ�ل�اف ذل ��ك ي �ح ��اول ك ��وجن �إع �ط��اء
ترجمة عملية مل��ا يدعو �إل�ي��ه يف ح��دود �إدراك ّ
منظر ورج��ل فكر
على م�ستوى �إ�سهامه يف حتوير جمريات الأم ��ور �أو نظام �سري
امل��ؤ��س���س��ات؛ فمقاربته للو�ضع االق�ت���ص��ادي ال ��ذي يعي�شه عاملنا
وم��ا يتخلله من ف�ساد هو ر�صد لوقائع �سلبية ،مع التنبيه �إىل
ع��واق�ب�ه��ا وم ��آالت �ه��ا ،ف�ل��و ع��اي�ن��ا �أو� �ض��اع اق�ت���ص��اد ال���س��وق ال��راه��ن
وا�ستفحال الأزم��ة املالية نلحظ �أن الف�شل مت� ّأت من جراء �سوء
الأخالق ال�سائدة يف املعامالت وتراجع ال�صدق والإخال�ص ،كما
يبني يف كتاب «الأمانة ..ملاذا يحتاج االقت�صاد �إىل �أخالق؟» ولي�س
عائدا �إىل ال�سوق ذاتها �أو �إىل ف�شل امل�ؤ�س�سات.
يت�ساءل كوجن�« :أي معنى لنظام عاملي يفتقر �إىل �أخالق �إن�سانية
م�شرتكة وملتزمة؟» .فالعوملة ال�ضاغطة باتت متلي حاجة �أكيدة
�إىل �أخ�لاق عاملية؛ يقول« :يف مثل هذا الظرف من ع�صرنا من
ال�ضروري �أن جتد عوملة االقت�صاد والتقنية وو�سائل االت�صال
دع �م��ا م��ن ع��ومل��ة الأخ �ل��اق ،ب �ع �ب��ارة �أخ� ��رى :حت �ت��اج ال �ع��ومل��ة �إىل
�أخالق عاملية» .ويف تو�ضيحه لعالقة الأخالق العاملية باخليارات
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،يعرب كوجن عن مدى الرتابط بني تلك
املجاالت.
ويف م�ق��ال ظهر على �صفحات جملة «كون�شيليوم» الإيطالية،
كتب هانز كوجن« :ال غ�ضا�ضة يف �إ�سهام عوملة االقت�صاد والتقنية
واالت�صاالت يف الت�سريع باحلاجة املا�سة �إىل �أخالق عاملية .فقد
و ّل��دت تلك العوملة -ب�شكل لي�س له نظري� -أ�صنافا جديدة من
امل�شكالت املعوملة ،ومن هذا الباب تتطلب �أخالقا عاملية».
فقد مل�س ك��وجن احلاجة امللحة لل�سلوك ا ُ
خللقي �إمي��ان��ا بت�أثريه
الكوين ،فعلى �سبيل املثال ميكن ل�سلوك غري قومي -مثل غ�سيل
الأم��وال �أو املعامالت املالية الزائفة� -أن يتعطل منو االقت�صاد
ال�ع��امل��ي؛ ففي ال�ظ��رف التاريخي احل��ايل نعي�ش ت�شابكا وثيقا؛
�إذ ميكن لأفعال وممار�سات �صادرة عن جماعات �أو دول �-ضمن
نطاق داخلي� -أن يكون لها ت�أثري على نطاق كوين.
ال ُت�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
املعمول بها على نطاق �ضيق فح�سب؛ و�إمنا �ضرورة ربطها ب�شبكة
مو�سعة على نطاق عاملي ،فلي�ست الأخ�لاق العاملية �أيديولوجيا
ّ
اختزالية للقيم وال ديانة جامعة؛ بل هي وف��اق ��ض��روري حول
تعاليم �أ�سا�سية من �أجل عي�ش �آمن فوق الب�سيطة.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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العالقة بين الدين واألخالق
زهرة السعيدي
كتب �أحمد زايد مقاال بعنوان «الدين والأخالق واملعروف :التمايز والتكامل» طرح فيه تعريفات للدين والأخالق واملعروف ،و ناق�ش �أ�شكال التمايز بني هذه املفاهيم
الثالثة ،ثم �أكد على �أن لكل مفهوم حدوده وجماله اخلا�ص الذي يتداخل ويتكامل مع املفاهيم الأخرى .و�أجابت املقالة كذلك على �س�ؤال مهم حول طبيعة العالقة
بني املكونات الثالثة.

يبد�أ الكاتب بطرح تعريفات للدين يف اللغة وعلم االجتماع،
ح�ي��ث ع� � ّرف ال ��دي ��ن يف ال�ل�غ��ة ب ��أن ��ه االع �ت �ق��اد واالع �ت �ن��اق
والطاعة واالنقياد لفكر معني .وذك��ر من علم االجتماع
تعريفات خمتلفة �أذكر منها تعريف جيم�س فريزر الذي
يقول �أن الدين هو « عبادة وتبجيل القوى املتعالية عن
الإن�سان والتي يعتقد �أنها توجه جمرى الطبيعة واحلياة
الب�شرية وت�ضبطها»� ،أو تعريف بيرت برجر الذي يرى �أن
الدين هو غطاء مقد�س يخلق ال�ت��وازن يف احلياة بحيث
يقف بني عامل الإن�سان وبني العامل الأو�سع ويهتم بقيم
و�أنظمة احلياة.
ث��م ي�ن�ت�ق��ل ب�ع��د ذل ��ك �إىل الأخ �ل��اق ،وي�ع��رف�ه��ا ع�ل��ى �أن�ه��ا
«ال�ط�ب��ع وال�سجية وامل ��روءة والأف �ع ��ال ال�ت��ي تتجلى فيها
�صورة الإن�سان الباطنية» .ويقول �أن للأخالق م�ستويني،
الأول هو م�ستوى واقعي و�صفي ي�ؤطر �سلوكيات املجتمع
�أم��ا امل�ستوى ال�ث��اين مهو م�ستوى معياري وم�ث��ايل يهتم
«باملبادئ املرتبطة بالأحكام الأخالقية»� .سيكون امل�ستوى
الأول ه�ن��ا الأخ �ل��اق  Moralsوال �ث ��اين الأخ�لاق �ي��ات
 .Ethicsول��دي هنا ق�صة حدثت يف �سبعينيات القرن
املا�ضي تو�ضح الفرق بني االثنني .يطلق الكثري على هذا
احل��دث «ق�ضية اجلثث املدفونة» ،وحتكي ق�صة حماميي
دف ��اع (ف��ران��ك �أرم ��اين وفران�سي�س ب�ل�ج��ي) ك��ان��ا ق��د �أدي��ا
ق�سم احل �ف��اظ ع�ل��ى خ�صو�صية موكلهم امل�ت�ه��م بق�ضايا
عديدة من بينها القتل واالغت�صاب ،وم�شتبه باختطاف
فتاتني كان اجلميع يبحث عنهما .اع�ترف املجرم بعدها
�أمام حماميي الدفاع �أنه هو من قتل الفتاتني املفقودتني،
ث��م �أط�ل��ع املحاميني على م�ك��ان اجل�ث��ث ،ف��وق��ع املحاميان
يف مع�ضلة �أخ�لاق�ي��ة ب�ين واجبهم الإن���س��اين والأخ�لاق��ي
جت��اه �أ��س��ر ال�ضحايا و��س�ك��ان البلدة( )Moralsوب�ين
خ�صو�صية العميل و�أخالقيات املهنة( .)Ethicsاختار
املحاميان �أن يلتزما ب�أخالقيات املهنة و�أن يحافظا على
خ�صو�صية موكلهم .انك�شفت بعد فرتة حقيقة ت�سرتهم
على اجلرمية وتعر�ضا �إىل الكثري من امل�ضايقات و�أقيمت
��ض��ده��م ال�ع��دي��د م��ن ال��دع��اوي فانتهت حياتهما املهنية

ت�ق��ري�ب�اً .لكن بعدها ب�ف�ترة �أ�سقطت عنهما ك��اف��ة التهم
و�أق � ��رت امل�ح�ك�م��ة �أن ت���ص��رف�ه�م��ا ك ��ان ال�ت���ص��رف الأم �ث ��ل.
�أ�صبحت ه��ذه الق�ضية ال�ي��وم ت�دّر���س يف م��واد �أخالقيات
القانون .لكن �أهايل ال�ضحايا �أ�صيبوا بخيبة �أمل عندما
ما عرفوا �أن الت�سرت على جرمية قتل �أطفالهم �أ�صبحت
�أف�ضل و�سيلة لتدري�س الأخ�لاق�ي��ات القانونية واملهنية.
هذه التعار�ضات �سواء كانت بني امل�ستوى الأول وامل�ستوى
ال �ث��اين م��ن الأخ �ل�اق �أو ب�ين ال��دي��ن والأخ �ل�اق ق��د توقع
املجتمع يف معا�ضل �أخالقية ال مفر منها.
ي�ع��رف ال�ك��ات��ب امل�ع��روف على �أن��ه ال�ق��ول اجلميل والفعل
اجلميل ال��ذي ي�أتي به الإن�سان كرامة منه يف تعامالته
اليومية ،وتعتمد هذه الأفعال والأق ��وال �إم��ا على مبادئ
دينية �أو قواعد �أخالقية �أو خيارات �شخ�صية.
ب�ع��د �أن و� �ض��ح ال �ك��ات��ب م�ع�ن��ى ك��ل م��ن ال��دي��ن والأخ �ل�اق
وامل �ع ��روف ب ��د�أ بالك�شف ع��ن �أوج ��ه ال�ت�م��اي��ز ب�ين الثالثة
وحاول �أن ي ّو�ضح احلدود املميزة لكل مفهوم .ف�أحد �أوجه
التمايز مث ً
ال هو �أن الدين �أك�ثر ات�صا ًال بعامل القدا�سة
منه بعامل احلياة ،لأنه �شيء قد�سي يفوق الطبيعة ولذلك
ف� ��إن ل ��ه اح�ت�رام ��ا خ ��ا� ��ص ،وي �ع��اق��ب ع� ��اد ًة ك ��ل م ��ن ي�خ��رج
عنه وع��ن تعاليمه .يف اجل��ان��ب الآخ ��ر ،ترتبط الأخ�ل�اق
وامل �ع ��روف ب �ع��امل احل �ي��اة ارت �ب��اط �اً وث �ي �ق �اً ،ف�ه��ي م��وج��ودة
ب��الأ��س��ا���س م��ن �أج ��ل تنظيم ع�لاق��ة الب�شر ببع�ضهم من
�أجل �صالح حياتهم ،ومع حر�ص املجتمعات على الأخالق
والأمر باملعروف �إال �أنها ال تعاقب من ال يلتزم بها عقاباً
وا�ضحاً كما تفعل مع من يخرج عن الدين.
تظهر �أح ��د �أوج ��ه ال�ت�م��اي��ز الأخ ��رى يف ثنائية ال�ت�ع��ايل-
امل �ح ��اي �ث ��ة ،ف ��ال ��دي ��ن ي�ن�ت�م��ي �إىل ع� ��امل م �ت �ع��ال ال مي�ك��ن
الو�صول �إليه �أو �إدراك��ه وال ي�صح الطعن به ،وهو كذلك
دائم وباق مدى احلياة� .أما قيم الأخ�لاق واملعروف فهي
متحايثة ،ومي�ك��ن تفكيكها وتطويعها لتنا�سب خ�ي��ارات
الإن�سان ،لذلك هي خمتلفة ون�سبية من زمن لآخر ومن
طائفة لأخرى .يقودنا هذا التمايز �إىل وجه متايز �آخر:
املطلق والن�سبي .من املتفق عليه �أن الدين �شيء مطلق

متاماً للأ�سباب التي ذكرتها يف الأعلى� ،أما املعروف فهو
�أمر ن�سبي متاماً لأن الأفعال اخلرية تعتمد على خيارات
الإن�سان وحده .يف املقابل يختلف البع�ض يف مدى ن�سبية
الأخ �ل�اق لأن�ه��ا ع ��ادة م��ا ت�شتق م��ن ال��دي��ن ولكنها تت�أثر
بتغري الزمان واملكان وبالأفكار املتجددة.
بالرغم من التمايز الوا�ضح بني املفاهيم الثالثة (الدين
والأخالق واملعروف) ف�إن ارتباطها وتكاملها �أهم و�أو�ضح
م��ن متايزها .يقول الكاتب �إن �أوج��ه التمايز ه��ي جمرد
�أفكار حتليلية مقرتحة على امل�ستوى املجرد ،لكن عندما
ن��أت��ي �إىل �أر� ��ض ال��واق��ع �سنجد �أن ه��ذه امل�ك��ون��ات الثالثة
�شائكة ومتداخلة ل��درج��ة ي�صعب معها �أح�ي��ان�اً �أن نحدد
�إن كان �سلوك معني قد ا�شتق من الدين �أم من القواعد
الأخالقية العامة.
يقرتح الكاتب �صورة تو�ضيحية للعالقة التكاملية بني
ال��دي��ن والأخ �ل�اق وامل �ع ��روف ع�ل��ى �شكل ه ��رم م �ت��درج من
املطلق �إىل الن�سبي ،حيث يقف ال��دي��ن يف قمة ال�ه��رم ثم
الأخالق يف الو�سط واملعروف يف القاعدة .فتتدرج الن�سبية
من قمة الهرم (�أق��ل قدر من الن�سبية) �إىل �أ�سفل الهرم
(�أك�بر قدر من الن�سبية) .يعك�س هذا التدرج يف الن�سبية
ت��درج التفا�صيل ،فكلما زادت ن�سبية القاعدة �أو الفكرة
تداخلت �أكرث مع تفا�صيل احلياة.
�أحد �أكرث �صور التكامل بني الدين والأخالق ظهر عندما
حاولت بع�ض احلركات الدينية �أن�سنة الدين وحتويله من
�أداة لقمع الإن�سان �إىل �أداة خلدمته وحتقيق م�صاحله.
م��ن امل�ع��روف �أن ك��ل ف�ك��رة حتمل يف ب��داي��ة ظهورها ر�ؤى
ح��امل��ة و�أه ��داف ��ا نبيلة ل��رف��اه�ي��ة الإن �� �س��ان ،ل�ك��ن ي�ح��دث يف
النهاية �أن تتحول لأيديولوجية م�ؤذية .وهذا بال�ضبط ما
يحدث يف الأدي��ان ،لذلك تظهر �أحيانا حركات حتاول �أن
تعيد الدين �إىل م�ساره معتمدة يف ذلك على قيم وقواعد
�أخ�لاق �ي��ة م�ت�ي�ن��ة .وي �ح��دث �أح �ي��ان �اً �أن ي��رف��ع ال��دي��ن من
مبادئ �أخالقية وي�صبغها ب�صبغة دينية .وتبقى احلقيقة
الوا�ضحة هي �أن كال من الدين والأخ�ل�اق يعمالن معاً
نحو رفاهية الإن�سان وحفظ نف�سه وعقله وكرامته.
Zahra.alsaidi09@gmail.com
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فيصل الحضرمي

يف مقالته املن�شورة مبجلة التفاهم حتت عنوان «مدار�س الالهوت الربوت�ستانتي احلديثة والتعددية الدينية» ،يطرح الباحث املغربي حممد بنتاجة ر�ؤيته النقدية
لأهم نظريات الالهوت امل�سيحي احلديث املت�صلة بتدبري االختالفات الدينية بني املذاهب امل�سيحية ،كما بني الأديان املختلفة .وي�ستهل الكاتب مقالته بالإ�شارة �إىل
�أن توجه الأديان واملذاهب الدينية �إىل التحاور فيما بينها بغية التعرف �إىل بع�ضها البع�ض �أمر حديث ن�سبي ًا يرجع �إىل القرن املا�ضي الذي �أجريت خالله العديد
من البحوث العلمية التي رمت �إىل تفكيك مركزيات الأديان ،بهدف الو�صول �إىل «نظريات خال�صية �أكرث انفتاحية وتقاربية» ،الأمر الذي �أدى �إىل تد�شني مرحلة
جديدة يف التفل�سف الديني.

وي ��رى ال �ك��ات��ب �أن ت�ع�م��ق امل��و� �ض��وع ي�ح�ت��م ال �ت �� �س��ا�ؤل ح��ول
املنهجية التي ميكن اعتمادها ب ��إزاء ت��داف��ع الأدي ��ان فيما
بينها .كما ت�ستلزم معاجلة امل��و��ض��وع الإج��اب��ة ع��ن ��س��ؤال
�آخ ��ر يتعلق بالكيفية ال�ت��ي ميكن بها التوفيق ب�ين �سائر
هذه الأديان� ،سيما مع الأخذ يف االعتبار م�س�ألة «حل�صرية
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 ��ش�خ����ص ي�ن�ت�م��ي ل��ذل��ك امل �ك ��ان .كما
�أ َّن ه��ذا ال�شخ�ص يجد نف�سه مطالباً ب��ال��دف��اع العقالين
ع��ن معتقداته ،كما ب��الإج��اب��ة ع��ن جمموعة م��ن الأ�سئلة
امل�ح��وري��ة ال�ت��ي ي��أت��ي يف مُقدمتها � �س ��ؤاالن يتعلق �أولهما
ب��اف�ترا���ض وج��ود ج��وه��رٍ واح��د ل�ل�أدي��ان جميعها ،ويتعلق
ثانيهما بنجاعة احل��وار يف التوفيق بني الآراء املتناق�ضة
للأديان املختلفة.
و ُي���ش�ير بنتاجة �إىل التق�سيم ال ��ذي و��ض�ع��ه ال�لاه��وت�ي��ون
امل�سيحيون للتعددية الدينية .فالأخرية تنق�سم �إىل تعددية
داخ��ل الدين وتعددية خارجه .وتفرت�ض التعددية داخل
الدين �أن التفا�سري املختلفة التي تنطوي عليها مذاهب
الدين الواحد �صحيحة ب�أجمعها ،و�أنها تقود �إىل ما ي�شبه
اجلمع بني نقي�ضني� .أما التعددية خارج الدين ففحواها
�أن احلقيقة موجودة يف كافة الأدي��ان ،و�أن كل واح��د منها
يكفل الطريق �إىل ال�سعادة نظراً الحتوائه نف�س اجلوهر.
وقد ارتكزت التعددية الدينية على عملية تفكيك ق�ضية
املطلق عرب �صراع طويل مع الكني�سة الكاثوليكية ،ما �أدى
�إىل �إر�ساء العقالنية الدينية التي ت�ؤمن بن�سبية احلقيقة.
وي�ضيف الكاتب �أ َّن العقالنية الدينية �أف��رزت العديد من
املدار�س الفل�سفية التي لكلٍ منها فهمه املختلف للمعرفة.
فمنها ما يعترب الإن�سان منطلق املعرفة ،مع نفي �أي معرفة
�سابقة على �شروعه باملعرفة .ومنها ما يرى �أن املعرفة ال
تتحقق �إال فيما يتعلق بالظواهر ،مع �إنكار �إمكان معرفة
ال� ��ذوات .وه ��ذه الأخ �ي�رة تعتمد ع�ل��ى ال�ت�ج��رب��ة الب�شرية
وحدها ،يف �إلغا ٍء كاملٍ لنظرية الوحي يف ت�أ�سي�س الأديان،
وت ��رى �أن ل�غ��ة ال��دي��ن ل�غ��ة رم ��زي ��ة ،ال ح��رف �ي��ة .وبح�سب

ال�ظ��اه��رات�ي��ة ،تخ�ضع عملية ت ��أوي��ل ال�ن���ص��و���ص املقد�سة
لقيود الثقافة الب�شرية ال�ستة  -القيد الطبيعي ،والقيد
ال�ت��اري�خ��ي ،وال�ق�ي��د ال�ل�غ��وي ،وال�ق�ي��د االج�ت�م��اع��ي ،والقيد
البدين ،والقيد العاطفي -ما ُي��ؤدي �إىل «�سيولة املعنى»؛
�أي تعدده وانفتاحه على ُمتلف الت�أويالت.
وي �ن ��وه ال �ك��ات��ب ب��اخل���ص��ائ����ص الأرب� � ��ع ل�ن���س�ب�ي��ة احل�ق�ي�ق��ة
الدينية ،واملتمثلة يف :حركية احلقيقة الدينية؛ �أي �سهولة
تغريها بفعل ت�أثرها بالقيود ال�ستة ،و�شخ�صانية احلقيقة
الدينية؛ �أي ارتباطها بطبيعة املتدين و�أح��وال��ه ،وخفاء
احلقيقة؛ �أي غمو�ضها نتيجة ما تراكم عليها من «طبقات
التاريخ» و«فهومات الثقافة» املختلفة ،وك��ون البحث عن
احلقيقة الدينية �أكرث �أهمية من احلقيقة نف�سها .ويرى
الكاتب �أنه ال ميكن تعميم «الن�سبية الت�أويلية» على جممل
الن�ص القر�آين ،فالقر�آن الكرمي ،وفق ما ورد يف �سورة �آل
عمران ،ينق�سم �إىل �آيات «حمكمات» ال حتتمل الت�أويل ،وال
تقبل التعددية ،لأنها متثل احلقيقة الدينية الإ�سالمية،
و�آي ��ات �أخ ��رى « ُم�ت���ش��اب�ه��ات» مي�ك��ن ق�ب��ول ال�ت�ع��ددي��ة فيها.
ب�ع��د ذل ��ك ي���س�ت�ع��ر���ض ال �ك��ات��ب ال �ن �ظ��ري��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ال�ت��ي
طرحها فال�سفة الدين امل�سيحيون لتطوير تدابري ميكنها
احتواء االختالفات الدينية .و�أوىل هذه النظريات نظرية
�شالير ماخر وك��ارل يونغ التي ترى �أن الدين يتكون من
ل ��بٍ وق �� �ش��ور ،ح�ي��ث ي�ك�م��ن ل��ب �أي دي ��ن يف االن�ف���ص��ال عن
ال��ذات والتوجه �إىل اهلل ،بينما ت�شكل التعليمات والأحكام
والطقو�س التي ي�شتمل عليها ذل��ك ال��دي��ن الق�شور التي
حت�ف��ظ ل�ب��ه وج ��وه ��ره .وت ��رى ه ��ذه ال�ن�ظ��ري��ة �أ َّن الأدي� ��ان
تت�شارك اللب نف�سه ،بينما تختلف يف الطقو�س واملعتقدات
الأخ� ��رى ال�ت��ي ال ينبغي �أن ي ��ؤخ��ذ ب�ه��ا بقطعية مطلقة.
و ُي �ج �م��ل ال �ك��ات��ب رده ع�ل��ى ه ��ذه ال�ن�ظ��ري��ة يف ع ��دة ن�ق��ود.
�أحدها� ،أن �إهمال الق�شور -حامية اللب -ي�شكل خطراً على
اللب نف�سه .كما �أنه يتعذر �أحياناً متييز اللب من الق�شور،
نظراً الرتباط �أحكام الدين الواحد يف «�شبكية مرجعية».
وثانيها� ،أن الأديان الأخرى اعتورها التحريف والتبديل،

فما عادت ت�صلح لتكون منهاجاً للتقرب �إىل اهلل .وثالثها،
ع��دم وج ��ود دل�ي��ل على �أن ه�ن��اك ج��وه��راً ي��وح��د ب�ين �سائر
الأديان.
ّ
والنظرية الثانية هي نظرية بول تيلي�ش ،واملعروفة با�سم
«التجربة الوحيانية الدينية» .وتقول هذه النظرية بوجود
ثالثة عنا�صر يف التجربة الدينية ،وهي :عن�صر ال�سرية
واخلفاء ،والعن�صر العرفاين ،وعن�صر النبوة .كما يتحدد
ال ��دي ��ن وف ��ق ه ��ذه ال�ن�ظ��ري��ة م ��ن خ�ل�ال م ��ا ي �ع��رف مب�ب��د�أ
«االه�ت�م��ام امل�ط�ل��ق»� ،أو الهاج�س الأك�ب�ر .وه��و م�ب��د�أ مينح
الدين �شمولية �أو��س��ع ،و ُيف�ضي �إىل ا�ستحالة «العلمانية
الراديكالية» ،ما دام ال ميكن لأح��د �أن يحيا دون اهتمام
مطلق .وي��رى كاتب املقالة �أن �ضعف هذه النظرية يكمن
يف ربطها التجربة الدينية بعن�صر النبوة التي هي «منحة
�إلهية ملن ا�صطفاهم اهلل من الب�شر» ،وال ميكن حت�صيلها
من طريق التجربة الدينية.
�أم��ا النظرية الثالثة فهي نظرية ك��ارل ب��ارث وديرتيخت
بونهوفر ،القائلة ب�أن مركزية اهلل ال تت�أتى �إال من خالل
عب عنه بارث يف مقولته ال�شهرية
مركزية الإن�سان ،وهو ما ّ
«اهلل يف ال�سماء ،والإن�سان يف الأر���ض» .وهي نظرية تف ّرق
ب�ين الإمي ��ان وال��دي��ن ،حيث ال��دي��ن ه��و بحث الإن���س��ان عن
اهلل ،وحيث الأديان لي�ست �إال تعبرياً جماعياً عن الإميان.
ويرى بنتاجة �أنه ال ميكن املوافقة على زعم هذه النظرية
�أن الدين نتا ٌج من نتاجات التجربة الب�شرية ،و�أن الطقو�س
الدينية ال �أهمية لها .غري �أنه ،باملقابل ،ي�شدد على اجلانب
امل���ش��رق يف ن�ظ��ري��ة ب ��ارث وب��ون�ه��وف��ر ،وامل�ت�م�ث��ل يف طابعها
«الأك �ث�ر انفتاحية ع�ل��ى ب��اق��ي الأدي � ��ان» .ويخل�ص حممد
بنتاجة يف خ��امت��ة مقالته �إىل �أن ال�لاه��وت�ي��ات امل�سيحية
احلديثة ال ُيكنها �أن ت�ؤ�س�س كني�سة عاملية مقد�سة رغم
ما يف اجتهاداتها من جِ د ٍة وابتكار .و�سبب ذلك ،من وجهة
نظره� ،أنها تتعامل مع الدين امل�سيحي من خالل �أزماته
ال�ظ��رف�ي��ة ال �ع��اب��رة ،ول�ي����س ب��اع�ت�ب��اره ك�ل�م��ة اهلل امل�ت�ج��اوزة
للزمان واملكان .وهو ما ال ميكنها �إثباته على �أية حال.
faisalsalim@hotmail.com
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تجديد الخطاب اإلسالمي..
أسباب ونتائج

قيس المعولي

اخلطاب
«الإ�سالم والعامل (�إعادة تخيل الأمة) بيرت ماندافيل» ..مقال للكاتب ر�ضوان ال�سيد ،ناق�ش بني جنباته التغريات التي تطر�أ على الإ�سالم يف العامل� .إنَّ
َ
إ�سالمي املعا�صر ال يختلف عن �سابقه من اخلطابات ،فمجملها يعتمد على الأ�صول الفقهية وال�شرعية ،ولكن الزمن احلايل يفر�ض نف�سه على هذا اخلطاب من حيث
ال
َّ
املنطقية والواقعية والعقالنية واجلوانب ال�سيا�سية البحتة التي قد �أ َّ
مل النا�س بها لزيادة معدالت القراءة والكتابة ،مثلما �أ�شار الكاتب ،ولكن :هل يا ُترى يعد
هذا التغيري اجلذري للخطاب الإ�سالمي موافقا للر�ؤية املحمدية �أم �أن البع�ض غالط وجتاوز ذلك؟ �س�أحاول �أن �أب�سط املقال لأبعد حد ممكن مناق�شا تغري اخلطاب
مبراحله و�أ�سبابه.

�إع��ادة الرتتيب والتغيري حتتاج لتغري ج��ذري يف الوعي
والإدراك ال�ث�ق��ايف وامل �ع ��ريف ،خ���ص��و��ص��ا �إذا ك��ان��ت �إع ��ادة
ال�صياغة تقرتب من �أ�صول وثوابت لديانة �أو جمتمع �أو
قانون ،فكل هذه يف �أ�صلها وعلومها تعتمد على مراجع
ال تقبل التغري غالبا ،ولكن دوام احلال من املحال ،فكان
الب��د م��ن ال�ت�ج��دي��د مل��واك�ب��ة ع��امل العقالنية واملنطقية
والواقعية التي انت�شرت انت�شار النار يف احلطيم ب�سبب
ت�أثري الإعالم الغربي �أو الإعالم امل�ضاد غالبا ملا جاء يف
ن�صو�ص الأ��ص��ول .يقول د .حممد عناين « وهكذا ف��إذا
ك��ان من حق كل ع�صر �أن يقر�أ فكر املا�ضي و�آداب ��ه على
�ضوء مفاهيمه اجلديدة املعا�صرة ،وكان من حق العربي
�أن ي �ق��ر�أ م��ا �آل �إل �ي��ه م��ن ال���س�ل��ف ع�ل��ى � �ض��وء مفاهيمه
اجلديدة التي يتو�سل فيها باللغة العربية املعا�صرة ،ف�إن
م��ن ح��ق العربي �أي�ضا �أن يعيد ترجمة الآث ��ار الفكرية
والأدب�ي��ة املهمة �إىل ه��ذه اللغة امل�ع��ا��ص��رة »....هنا يجب
�إعادة النظر فيما قاله؛ بحيث �أ َّن الوعي اللغوي يختلف
عن الوعي الفكري الذي من �ش�أنه �أن يغري بع�ض ال�شيء
م��ن الأ� �ص��ول الثابتة؛ ف��الأ��ص��ل يف ذل��ك تو�سيع م��دارك
اللغة تزامنا من تو�سيع مدارك الفكر.
وك��ذل��ك ي��ذك��ر ال�ك��ات��ب ف� ��ؤاد احل�م�ي��دي يف م�ق��ال ن�شره
يف ال���ش�ب�ك��ة ال�ع�ن�ك�ب��وت�ي��ة :ع �ن��د احل ��دي ��ث ع ��ن اخل �ط��اب
الإ�سالمي ،ف�إنه قد يتم ربطه من قبل البع�ض ب�أ�صحاب
العمائم �سواء البي�ضاء �أو ال�سوداء ،وه��ذا خط�أ منهجي
و�إ��ش�ك��ال�ي��ة� ،إ��ض��اف��ة لإ��ش�ك��ال�ي��ات �أخ ��رى ي�ع��اين منها هذا
اخل�ط��اب؛ لأن��ه ب�ه��ذا ال��و��ص��ف �أو ال��رب��ط يتم ح�صره يف
خ��ان��ة «ال �ت�راث ال��دي �ن��ي»؛ وب��ال�ت��ايل ف�لا فاعلية ل��ه وال
�أدوار ،لأن��ه -ك�م��ا ي��رى ال��دك�ت��ور حممد ع�م��ارة يف كتابه
�أزم��ة الفكر الإ�سالمي املعا�صر« -ال عِ �صمة لعامل دين
وال مل�ؤ�س�سة العلم الديني» .وملا كانت ال�ساحة الإ�سالمية

تعج ب��ال�ت�ي��ارات املختلفة �أدى ذل��ك بالتايل �إىل تعددية
اخلطاب؛ فهناك اخلطاب ال�سلفي واخلطاب الإ�سالمي
احل ��رك ��ي واخل� �ط ��اب الإ� �س�ل�ام ��ي ال �ت �ك �ف�يري واخل �ط ��اب
ال�صويف واخلطاب العلماين .هذه التعددية يف اخلطاب
مل ت��ؤد �إىل التعاون والتكامل كما يفرت�ض بها ،بل �أدت
لالختالف ال��ذي يف بع�ض الأح�ي��ان ي ��ؤدي �إىل القطيعة
وافتعال الفنت املذهبية يف �أحايني �أخ��رى ،ويتجلى هذا
بو�ضوح فيما جنده اليوم من كتب وكتيبات و�سيديهات
و�أ� �ش ��رط ��ة ت�ف�ي����ض ب �ه��ا امل �ك �ت �ب��ات والأك �� �ش ��اك حت �م��ل من
االت� �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 ����ض وال �ت �� �ش �ه�ير ،مم ��ا ُي ��رب ��ك ال �ع��ام��ة وي���ش��و���ش
�أف�ك��اره��م وي��زع��زع ثقتهم يف ج��دوى و�أه�م�ي��ة و�صالحية
اخلطاب الإ�سالمي.
�إ َّن التجديد الذي قد تقدم منذ انت�شار الثقافة الغربية
يف املجتمع العربي له �أ�سبابه وتوجهاته ونتائجه ،ولكنني
�س�أذكر الأ�سباب التي هي �أوىل بالتقدم عن غريها ومن
بعدها �ست�أتي النتائج تباعا مل��ا ق��د �أ�س�س م��ن توجهات،
�إن ق ��وة الإ� �س�ل�ام ال�لام�ت�ن��اه�ي��ة ف�ك��ري��ا وروح �ي ��ا وعلميا
وعمليا ق��د �أر��س��ت ال��رع��ب واخل ��وف يف نفو�س ال�ضعفاء
الذين جت��اوزت بهم الأق��دار ليكونوا �أقوياء يف نظر من
اتبعهم بالعمي وال�صمم ف�أرادوا الإطاحة مبا يقيم احلد
وال�ع��دل وال���ص��دق ال��رب��اين ،و�أن ي�ن��أوا ع��ن ط��ري��ق احلق
�إىل ما تهواه �أنف�سهم و�أ�شخا�صهم الدنيئة؛ ف�أ�صبحوا
ينادون بالتمدن الغربي واحلرية الالمتناهية واملنطقية
الالحمدودة والعقالنية املفرطة والواقعية التي �أ�ضحت
�أ��س��راب �أفكارها ت��دور بني النا�س وك�أنها الدين الأوح��د
ف��ان�ط�ل��ق ال �ن��ا���س ي���ض�ع��ون ال �ع �ب ��ارات وامل �ق ��االت وال�ك�ت��ب
ال�ت��ي تف�سر الأق� ��وال والأح �ك ��ام واخل �ط��اب��ات وال���ش��رائ��ع
املحمدية الربانية التي م��ا ه��ي �إال وح��ي ي��وح��ى ،والتي

ما كان ينطقها عليه ال�صالة وال�سالم عن الهوى؛ فاهلل
قد �أعطاه م��دارك الكلم والعلم والفهم .ومل يذكر عن
ه� ��ؤالء ان���ص��راف�ه��م �إىل ال�ع�ل��وم الأخ ��رى غ�ير ال�شرعية
ك��ال��ري��ا��ض�ي��ات وال �ف �ي��زي��اء وال�ك�ي�م�ي��اء وال �ف �ل��ك وغ�يره��ا
ليناق�شوها ،ولكن هذه العلوم �إمنا هي علوم متخ�ص�صة
مبكان وزم��ان وظ��روف حم��دودة غري الإ��س�لام ال��ذي هو
منهج احلياة فكل خطوة يخطوها املرء �إمنا هو حما�سب
فيها وكل حرف ينطقه كذلك.
� ...إ َّن احلراك يف التغيري والتجديد من البع�ض ،و�إمنا
�أعني التجديد الذي مي�س الأ�صول ويبعد عنها النا�س،
ك��ان ل��ه وط ��أ كبري يف التفريق ب�ين م��ن يهتم ب��الإ��س�لام
وم��ن ي�صنف نف�سه مدافعا عن حيا�ضه ،ويريد �أن يعم
الف�ساد الروحي ظنا منه �أنه �سي�صلح اجلوانب الأخرى.
�إن التجديد يجب �أن ي�ك��ون يف الأم ��ور امل�ستحدثة من
النا�س ال الثابتة عن �سالفيهم من الأخيار و�أويل الر�شاد،
وال �أخ�ص بذلك قوما �أو جمتمعا �أو ع�شرية �أو طائفة �أو
مذهبا �أو حاكما �أو عابدا �أو عاملا �أو متعلما ،بل كل من
وجد �أنه �صالح ال�سرية ح�سن اخللق.
�إذن ،فما هو التجديد املحمود واملراد منه؟ �إ َّن �إعادة هذه
ال�صياغة والتغيري الذي يبقي لل�شيء مراده وهدفه �إمنا
ما يعاد فيه النظر �إىل اللغة املعا�صرة ال الت�أثري الفكري
املعا�صر؛ فاللغة ال�سليمة املفهومة هي الو�سيلة للفهم
و�أخذ ذلك العلم ب�أب�سط ال�صور و�أو�ضحها و�أكملها .هي
التي ت�سهل للنا�س عامة النقا�ش واملحاورة ،فيجب على
ال�ع��امل باللغة التي ا�ستخدمها ال�سلف ال�صالح يف نقل
الأفكار واملعتقدات والأ�صول اخلطابات �أن ي�سهل لأبناء
جيله باللغة امل�ع��ا��ص��رة م��ا يفهمون ب��ه اخل�ط��اب املوجه
�إل�ي�ه��م ول�غ�يره��م لكيال ي�خ��و��ض��وا يف م�ت��اه��ات و�أح��ادي��ث
وجوانب لي�س لهم بها علم وال فهم وال فقه.
qais1415@hotmail.com

ربيع األول  1441هــ  -نوفمبر ٢٠١٩م

9

تحديات اإلصالح الديني
سلطان المكتومي
قبل ب�ضع �سنوات ،نظم احتاد طالب الكويت ب�أمريكا مناظرة عنوانها الدولة العلمانية واحلل ،وقد �أتوا ب�شخ�صيتني؛ �إحداهما متثل التيار الديني ،والأخرى التيار
العلماين .كانت املُن َ
َاظرة حامية وما �شدين فيها عبارة مهمة قالها �صاحب التوجه الديني ر ًّدا على التوجه العلماين؛ يقول« :يف عاملنا الإ�سالمي ال يوجد �صراع �أو
�صدام مبا�شر مع ال�سلطة الدينية �أو مع الن�ص الديني ،بل كان �صراعا مع اال�ستبداد ،والعلمانية جاءت كردة فعل من جتارب مثقلة من ت�سلط الكني�سة ومع الن�ص
الديني الذي يخدمها؛ الذي يعترب العلم والبحث العلمي جرمية وكوبرنيك�س مثال على ذلك».
لكن هنا تغافل ع��ن حقيقة ��ص��ادم��ة وه��و �أن اال��س�ت�ب��داد يف
عاملنا اال��س�لام��ي خلف ن�صو�صا ت�خ��دم ال�سلطة ال�سيا�سية
وت�ب�رر ق�م��ع ك��ل م��ن يخالفها م�ث��ل ال�ن����ص «...و�إن �ضربك
و�أخذ مالك».
مقال حممد احلداد «الإ�صالح الديني يف �أعمال املعا�صرين»
يف جملة «ال�ت�ف��اه��م»� -أ� �ش��ار لثالثة حم ��اور؛ ه��ي :حتديداملفهوم ومناق�شته و�صحته ،واالجتاهات وال�شخ�صيات التي
ميكن االت�ف��اق على ت�صنيفها حت��ت ه��ذه ال�ع�ب��ارة ،وخ�ص�ص
اجل� ��زء ال �ث��ال��ث مل ��ا مي�ك��ن �أن ت�ف�ت��ح ع�ل�ي��ه ه ��ذه ال �ع �ب��ارة من
�إمكانيات تو�صيف واق��ع متطور ومعقد يتوا�صل �إىل يومنا
هذا.
قدميا ،ا�ستب�شع بع�ض ما ذهب �إليه حجة الإ�سالم الغزايل
عندما و�ضع لأحد كتبه عنوان «�إحياء علوم الدين» ،فقالوا:
وهل ماتت هذه العلوم حتى يحييها؟ وكذلك يطعن بع�ضهم
اليوم على عبارة «�إ��ص�لاح ديني» بدعوى �أنها قد ت�ستنبط
فكرة �أن الدين �أ�صابه الف�ساد ويحتاج �إىل �إ�صالح� ،أو �أن يف
الدين جوانب حتتاج �إىل الإ�صالح والتقومي .ومل يكن هذا
مق�صد الذين �أطلقوا هذه العبارة يف الأ�صل ،و�إن ظهرت يف
ال�سنوات الأخرية كتابات حمدودة جدا ميكن �أن تفهم بهذا
املعنى؛ لكن �أن حترف عن مقا�صدها الأ�صلية ،وال يعد ذلك
�سببا للطعن فيها .وقد ا�شتهر كتاب الغزايل �سالف الذكر،
و�أ�صبح مرجعا من �أكرب املراجع الرتاثية ،فهل ت�صبح عبارة
«الإ�صالح الديني» م�ست�ساغة يف اال�ستعمال الإ�سالمي العام؟
ال��واق��ع �أن االع�ترا���ض عليها ال ي�ق��ف ع�ن��د ح ��دود ال�ع�ب��ارة؛
فثمة اعرتا�ضان يف امل�ضمون ي�ستند �إليهما موقف الرف�ض:
�أحدهما ي��رى �أن العبارة متثل �إ�سقاطا للتجربة امل�سيحية
ال�غ��رب�ي��ة ع�ل��ى الإ� �س�ل�ام ،ع�ل��ى �أ��س��ا���س الإ� �ص�ل�اح ال��دي�ن��ي قد
ارتبطت ب�شخ�صيات م�سيحية غربية ،مثل لوثر وكالفن .وقد
يذهب �أ�صحاب هذا االعرتا�ض �إىل �أبعد من ذلك فيقولون:
�إن «الإ� �ص�لاح الديني» ق��د ق�سم امل�سيحية �إىل م��ا ي�شبه �أن
يكون دينني متعار�ضني :الكاثوليكية والربوت�ستانتية ،ودفع
�إىل حروب �ضارية بينهما ،و�إن �إ�سقاطه على الإ�سالم يهدد
مب�صري مماثل وي�ضرب وحدة الإ�سالم ومتا�سكه.
�أم ��ا االع�ت�را� ��ض ال �ث ��اين ،ف�ي�رى �أن ع �ب��ارة «�إ� �ص�ل�اح دي�ن��ي»

تت�ضمن �أن يكون كل �إ��ص�لاح يف العامل الإ�سالمي مرتبطا
بالدين� ،أو م�صاغا �صياغة دينية ،يف حني �أن املطلوب �إحداث
�إ�صالحات �سيا�سية واقت�صادية ومعرفية بعيدا عن املجادالت
الدينية.
وجتاوز الكاتب االعرتا�ض اللغوي بو�صفه اعرتا�ضا �شكليا،
ْ
االعرتا�ضي على امل�ضمون يحتاجان مناق�شة معمقة،
ف��إ َّن
وي �ق��ول ال مي�ك��ن الإن �ك ��ار �أن ع �ب��ارة «الإ� �ص�ل�اح ال��دي�ن��ي» قد
دخلت اال�ستعمال ال�ع��ام ا�ستحياء م��ن التجربة الأوروب�ي��ة؛
لكن ذلك ال يعني بال�ضرورة �أنها عبارة م�سقطة؛ فقد تكون
فكرة م�شرتكة بني عدة �أدي��ان ،كما هو �ش�أن فكرة التوحيد
�أو احل�ساب بعد املوت ،وميكن �أن نفرت�ض �أن يكون الإ�سالم
وامل�سيحية و�أديان �أخرى �أي�ضا تواجه حتديا م�شرتكا يتمثل
بني الدين والع�صر احلديث ،و�أن تكون امل�سيحية �سابقة يف
هذه التجربة؛ لأنها واجهت التغريات الكربى التي فر�ضتها
احلداثة قبل الأديان الأخرى ،ومن هذه التغريات االنتقال
من ال�شكل الإمرباطوري يف احلكم �إىل الدولة الوطنية ،ومن
العلم القدمي �إىل العلوم احلديثة الريا�ضية والتجريبية
والإن �� �س��ان �ي��ة ،وم ��ن جم�ت�م�ع��ات ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال�ترات �ب �ي��ة �إىل
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 واملر�أة ،ومل يعد فيها �سادة وعبيد �أو خا�صة وعامة.
ب �ي َّ�ن ال �ك ��ات ��ب �أه �م �ي ��ة الإ� � �ص �ل�اح ب �ح �ك��م م �ت �غ�ي�رات ال�ع���ص��ر
واخت�صرت منها ه��ذه املقتطفات ،لكن الأه ��م م��ن ذل��ك هو
حتديد هذه العبارة لتكون م�صطلحا ومفهوما .وهنا ،يجد
الكاتب اختالفا �أ�سا�سيا ب�ين م�ستعمليها؛ فبع�ضهم يرى
�أن امل�ع�ن��ى م �ع��روف م�ن��ذ ال �ق��دم ،والآخ� ��ر ي ��راه معنى ح��ادث��ا
وخم�صو�صا.
الإ�صالح الديني باملعنى احلديث
كلمة «�إ�صالح» قدمية؛ فهي �أوال وبالذات كلمة قر�آنية وردت
يف ع�شرات الآيات القر�آنية� ،إ�ضافة �إىل �أحاديث و�آثار حتدثت
عن جتديد الدين على ر�أ�س كل قرن ،لكنها تتميز يف الع�صر
احلديث مبعنى خا�ص؛ �إذ مل تعد تعني العودة �إىل الأ�صول
فح�سب؛ و�إمنا �أي�ضا التال�ؤم مع الع�صر ،بحكم �أن التحدي
احل�ضاري اجل��دي��د امل�ط��روح حديثا �أم��ام امل�سلمني ه��و حتد

مزدوج ،ومل يعد داخليا بحتا.
ومنذ الع�صور القدمية ،ا�ستقر توزيع الأدوار �أو التمييز بني
املجال ال�سيا�سي واملجال الديني؛ �إذ كان املطلوب من احلاكم
�أن يت�صرف ح�سب امل�صلحة ،وم��ن الفقيه �أن يفتي ح�سب
التقليد (امل ��ذه ��ب) .ويف ال�غ��ال��ب ي�ت�ف��ادى احل��اك��م معار�ضة
التقليد معار�ضة �صارخة؛ بينما ي�سعى الفقيه �إىل تطويع
التقليد كي ال يتعار�ض مع ما ي��راه احلاكم م�صلحة .وقد
يحدث �أحيانا تعار�ض بني الوظيفتني لأ�سباب مو�ضوعية
�أو يف �إطار ت�شبث كل طرف با�ستقالليته وعلويته ووظيفته.
ك��ان امل��ال وق��رار التعيني بيد احلاكم؛ ولكن اجلمهور حتت
�سيطرة الفقيه ،ب��ذل��ك ا�ستقر ��ض��رب م��ن ت ��وازن ال�ق��وى ال
ي�سمح للحاكم بالهيمنة املطلقة على ال�شرعية الدينية ،وال
للفقيه ب�أن يكون يف موقع املعار�ض للحاكم .ولقد �أ�صبح هذا
التمييز �شديد الو�ضوح مع الإمرباطورية العثمانية حيث
ج�سدت وظيفة «ال�صدر الأعظم» (رئي�س ال��وزراء) ال�سطلة
ال�سيا�سية املدنية (ل��ذل��ك ال ي�شرتط يف تعيينه للمن�صب
كفاءات دينية؛ بل ميكن �أن يكون غري م�سلم) ،بينما ج�سدت
وظيفة املفتي الر�سمي �أو �شيخ الإ�سالم ال�سلطة الدينية.
ويقول الكاتب �إ َّن هذا التوازن ظل قائما ن�سبيا -رغم �أزمات
كثرية -طاملا كانت امل�صلحة ال تقت�ضي مراجعات ك�برى ملا
يت�ضمنه التقليد ،بحكم ا�ستقرار املجتمع ذاته على تنظيمات
م�ألوفة منذ قرون؛ لكن هذا التوازن �أ�صبح معر�ضا للخلل
عند تغريات العامل احلديث.
و�أخريا ..يقول الدكتور علي الوردي :الأفكار تتبدل بتبدل
الأيام والذي يريد �أن يبقى على ر�أيه كمن يريد �أن يحارب
�سالحا ناريا ب�سالح عنرتة بن �شداد .الإ�صالح �ضرورة هذا
الع�صر والعامل الإ�سالمي لي�س فقط متخلف على ال�صعيد
ال�سيا�سي و�إمن��ا �أي�ضا على �صعيد اللغة العربية� .أيعقل �أن
املعاجم العربية القدمية ما زالت املرجع الأ�سا�سي يف الوقت
احلا�ضر وال يوجد معجم حديث يواكب الع�صر! الإ�صالح
ال��دي�ن��ي يف اع �ت �ق��ادي ي �ب��د�أ م��ن �إ� �ص�ل�اح ال�ن�ظ��م ال�سيا�سية،
وال � ��دول امل�ت�ق��دم��ة ب� ��د�أت ب ��إ� �ص�لاح ن�ظ�م�ه��ا ال���س�ي��ا��س�ي��ة .وال
ميكن الف�صل ب�ين الإ��ص�لاح الديني والإ��ص�لاح ال�سيا�سي؛
فاال�ستبداد الديني جاء بعد اال�ستبداد ال�سيا�سي.
sultan.almaktomi@hotmail.com
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التجربة الدينية إرث تتشاركه اإلنسانية
أم كلثوم الفارسية
لطاملا �شكل الدين ،وي�شكل� ،أحد �أهم املكونات التي تتحكم يف الإن�سان ،وت�ؤثر يف جوانب عديدة ومهمة من �شخ�صيته وحياته ككل .وتختلف �أبعاد الظاهرة الدينية
باختالف الثقافات واملجتمعات ،بل باختالف الأفراد �أنف�سهم ،فالدين كتجربة تظل عبارة عن كل �أو جمموع معقد ومت�شابك من العواطف وامل�شاعر التي ي�صعب
�إخ�ضاعها لقانون عام.

و مما جتدر الإ�شارة �إليه �أن للدين القدرة على �أن يجعل
الإن �� �س��ان ي��رت�ف��ع وي���س�م��و ع�م��ا ق��د ي�صيبه م��ن ن��واق����ص
و�أمرا�ض نابعة من عامل احل�س والتجربة ،لذلك جنده
قد بات يعي�ش على وعي بوجود عالقات تربطه بعامل �آخر
فوق ب�شري ،و�أ�صبح واثقا يدرك �أنه م��ادام قد َخرب هذا
ال�شعور الديني ،ف� ّإن حياته قد تغريت وات�سعت ومتجدت.
� ّإن هذا ال�شعور املت�صاعد نحو الروح �أُطلق عليه (التجربة
الدينية) وهذا املو�ضوع تناوله الدكتور -حممد ال�شيخ-
بالدقة والتف�صيل يف مقاله  :م�س�ألة التجربة الدينية
عند الفال�سفة املحدثني» حيث تتطرق �إىل حماور عدة
تدور حول ما الذي يق�صد عادة باحلديث عن «التجربة
الدينية»؟ �أهو نف�سه ما نق�صده باحلديث عن «التجربة
الروحية» �أو «التجربة الباطنية» �أو «التجربة اجلوانية»
�أو حتى «التجربة ال�صوفية»؟ ما الفرق بني هكذا جتربة
وما نعتربه «التجربة العادية»؟ ومن ذا الذي ال حت�صل
له هذه التجربة؟ ومن ذا الذي حت�صل له؟ وقبل هذا وذا
ه��ل ه��ي جتربة تعم �أم ه��ي جتربة تخ�ص؟ وكيف ن�سمع
عنها حني حت��دث؟ وم��ا ال��ذي ميكن �أن تفيده مثل هذه
التجربة؟ بل كيف ميكن ت�أويلها؟
ث�م��ة م���ض��ام�ين ع ��دة م��ن حل �ظ��ات ح �ي��اة الإن �� �س��ان تدخل
حت��ت م�سمى «التجربة الدينية»� :شعور امل��رء باحلاجة
�إىل امل�غ�ف��رة ،وح�يرت��ه يف لغز امل ��وت ،وا�ستفهامه ع��ن �سر
الأمل ،وت�أديته ل�شعرية ال�صالة .واحلال �أن م�ضامني هذه
التجربة حتى و�إن هي كانت منغر�سة ب�أ�شد انغرا�س يكون
يف «ذاتية الفرد» �إال �أنها ال تبقى مركونة يف جمال الذاتية
منزوية فيه� ،إمنا هي جتارب تتم داخل تقليد وتراث ،وما
ع��ادت كما ُظنت لزمن طويل يف الفل�سفة جت��ارب دينية
خا�صة و غ�ير عقالنية؛ �أي خ�برات مت�أبية ع��ن التعقل
الذي هو �شغل الفل�سفة الأ�سا�سي.
فالتجربة الدينية جتربة ذاتيةُ ،يقرر الفرد فيها التوا�صل
م��ع واق ��ع م�ت���س��ا ٍم (م �ت �ع��ايل)  ،ل �ق��ا ًء �أو احت� ��ادًا م��ع ع��امل
الالهوت .وغال ًبا ما ت�ضمن مثل هذه التجربة الو�صول
�إىل بع�ض املعرفة �أو الب�صرية التي مل تكن �ساب ًقا متاح ًة

لهذا املو�ضوع بالرغم من عدم خ�ضوعها للم�ساءلة �أو عدم
توقعها وف ًقا للإطار املفاهيمي املُعتاد �أو النف�سي الذي
ُي�ستخدم من خالله املو�ضوع للت�شغيل .جتلب التجربة
الدينية عمو ًما فه ًما جزئ ًيا �أو كل ًيا للأمور ال�شخ�صية
الأ�سا�سية التي قد تكون �سب ًبا (�سواء �أكانت مُعرت ًفا بها
بوعي �أم ال) للكرب �أو االغ�تراب للمو�ضوع لفرتة زمنية
حم��ددة .وميكن جتربة هذا ك�شكل من �أ�شكال الإب��راء �أو
التنوير �أو التحول .وقد م َّكنت �أوجه الت�شابه واالختالف
بني التجارب الدينية عرب خمتلف احل�ضارات الباحثني
من ت�صنيفها للدرا�سة الأكادميية.
وميكن �أن نف�سر التجربة الدينية ب�أنها منهج ا�ستنباطي
لل�صلة بني النف�س والإله ،حيث �أن لكل جمرب طريقته
اخلا�صة يف ال�سري نحو الذات العلية (اهلل) ،لذلك تكمن
حقيقة التجربة الدينية يف جمموعة التجارب الذاتية
وب��ال��رغ��م م��ن اخ�ت�لاف م�ضامني وموا�ضيع ومنطلقات
التجارب الدينية ،ف�إن هذا ال يلغي وجود �صالت تقارب
وات���ص��ال وت�ف��اه��م بينهم يف خمتلف اجل��وان��ب ال��روح�ي��ة
وال �ف �ك��ري��ة وال���س�ل��وك�ي��ة ��ض�م��ن �إط� ��ار ال�ت�ج��رب��ة ال��دي�ن�ي��ة
ومنطقها.
يعد الفيل�سوف وليام جيم�س من الأوائل الذين حتدثوا
ع��ن �أه�م�ي��ة (م��ا حت��ت ال���ش�ع��ور) يف جعل الإن���س��ان يعي�ش
جتارب روحانية وعرفانية ودينية ،كالإخال�ص وال�صفح
واملحبة والتكفري عن الذنب وب��ذل النف�س ،فكانت هذه
�أب ��رز نقطة يلتقي عندها ال��دي��ن والعلم ب��أن��ه �صار على
ات�صال باهلل.
ف�ك��رة جيم�س ح ��ول «ال�ت�ج��رب��ة ال��دي�ن�ي��ة �أن �ه ��ا التجربة
احلا�سمة التي متثل والدة ج��دي��دة للمرء ال��ذي يعي�ش
ه ��ذه ال �ت �ج��رب��ة .ذل ��ك �أن ��ه �أم� ��ام ال�ت�ج��رب��ة ال��دي�ن�ي��ة ثمة
�أن ��واع م��ن الأن�ف����س :ثمة م��ا ي�سميه «الأن�ف����س ال�سليمة»
التي ولدت مرة واحدة وال حتتاج �إىل والدة ثانية .وثمة
«الأن�ف����س ال�سقيمة» ال�ت��ي ال ت��رى يف ه��ذا ال�ع��امل �سوى
الأمل وال�ضياع وال�شر واملعاناة .لكن جيم�س يتماهى مع
ال�ضرب الثاين من الأنف�س وك�أن حديثه عنها حديث عن

نف�سه وعن جتربته اخلا�صة� .إذ يجد � ّأن الأنف�س املعذبة
من �ش�أنها �أن تكون �أعمق و�أ�شرق �إذا ما خا�ضعت لتجربة
دينية وفتحت نوافذ روحها باجتاه الرب .
ويف نظر الغزايل ف� ّإن الأ�شخا�ص الذين ميتلكون التجربة
ال�ع��رف��ان�ي��ة ف� �� ّإن جتربتهم م��ن جن�س ال�ت�ج��ارب النبوية
ول��ذل��ك ي��درك��ون معنى النبوة وي�صدقون بذلك الكالم
النابع من هذه التجربة ويفهمون ويعلمون م�صدر هذا
ال�ك�لام وامل��رت�ب��ة ال�ت��ي نالها املتك ّلم .وع�ل��ى ه��ذا الأ�سا�س
ف �� ّإن الطريق ملعرفة ماهية النبوة والتعرف على النبي
مفتوح لك ّل �إن�سان .ومن العجيب � ّأن النبي نف�سه فتح هذا
الطريق للآخرين.
وخال�صة القولّ � ،أن التجربة الدينية تتجدد كف�ضاء ملا
هو روحاين يف عمق التاريخ .فهي مرتبطة ب�شكل خا�ص،
كظاهرة �أنرثوبولوجية ،بالوجود الإن�ساين .وكل حماولة
ت���س�ع��ى الن �ت ��زاع ت�ع��ري��ف دق �ي��ق وح �� �ص��ري ل �ه��ا ،ت�صطدم
مبعيقات حت ��ول ك��ل جم�ه��ود م �ب��ذول يف ه ��ذا االجت ��اه �أو
ذاك �إىل جمرد تبخي�س ملحتوى جتربة فريدة وحية ،لها
من الداللة ما ال ميكن احتوا�ؤه يف تعاريف يغلب عليها
طابع العمومية .فلم تكن التجربة الدينية يف �أي وقت
م��ن الأوق� ��ات ره�ي�ن� ًة بثقافة �أو ع�ق�ي��دة خ��ا��ص�ت�ين ،لأ ّن�ه��ا
وبكل ب�ساطة �إرث تت�شاركه الإن�سانية باختالف الأزمنة
والثقافات.
�إن ه� ��ذه ال �ت �ج ��رب ��ة ال ��دي �ن �ي ��ة ،م ��ن م �ن �ظ ��وره ��ا ال �ك ��وين
وال �ت��اري �خ��ي ،مل ت �ك � ّل م��ن ا� �س �ت �ف��زاز خم�ي�ل��ة ال�ك�ث�ير من
املفكرين وف�ضولهم� ،سواء كانوا من �أولئك الذين جعلوا
من جاذبيتها منطاً حلياتهم� ،أو من �أولئك الذين �ش ّككوا
يف حقيقتها التجريبية واملعي�شة .ه�ؤالء كما الآخرين مل
ي�ستطيعوا ،كل من موقعه� ،أن يتجاهلوا فر�صة خو�ض
مغامرة البحث عن املعنى وفهم طبيعة ومنط وجودها.
فمنذ �أن ا�ستطاعت التجربة الدينية �أن ت�غ��ادر قلعتها
احل�صينة املليئة باخل�صو�صية ،وتنفتح على جمال اللغة،
�أ��ص�ب�ح��ت ال �ت �� �س��ا�ؤالت امل �ط��روح��ة ح ��ول طبيعتها ومن��ط
وجودها �أكرث �إحلاحا وال ميكن جتاهلها.
nkha008@gmail.com
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ماذا يقول التاريخ عن قاشان إيران ؟
فاطمة بنت ناصر
�إن و�صف املكان ال يقل �أهمية عن و�صف الأحداث  ،بل �إنه قد يف�سر بع�ضها ويو�ضحه وينفيه وي�ؤكده .و بالد فار�س كانت على مر الزمان ذات ح�ضارة را�سخة �أكدت
على وجودها الكثري من الدالئل من �آثار وحرف و عمارة و م�ؤلفات مكتوبة .وهي ت�سبق احل�ضارة العربية بع�شرات القرون ،وال نبالغ �إن قلنا �أن احل�ضارة العربية
ا�ستفادت من التجربة الفار�سية يف كثري من �ش�ؤونها ،وهذا نتيجة طبيعية للتوا�صل احل�ضاري الذي حدث بني الأمتني.
قد نعرف القليل عن �سلمان الفار�سي وقد نعرف ق�صة التقومي
الهجري الذي �سنه عمر بن اخلطاب حني وجد العجم ي�ؤرخون
ر�سائلهم وه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن الأح ��ادي ��ث ال�ن�ب��وي��ة ال�ت��ي ت�شيد
بالفر�س منها قوله � -صلى اهلل عليه و�سلم ( : -لو كان الإميان
عند الرثيا لناله رجال من ه�ؤالء ) وكان النبي ي�ضع يده على
�سلمان الفار�سي .ورغم تقدم الفر�س احل�ضاري الذي ا�ستنفدنا
منه يف وق��ت من الأوق ��ات �إال �إننا نعي�ش اليوم يف �شبه قطيعه
ثقافية بيننا وبينهم وي �ك��اد ال��ذي��ن ي�ع��رف��ون ع��ن ب�ل�اد ف��ار���س
حم�صورين يف طائفة معينة للأ�سف.
�إن املقال الذي �سنلخ�صه هنا �سيلقي ال�ضوء على واحدة من �أهم
امل��دن الفار�سية من الناحية التاريخية وه��ي مدينة قا�شان �أو
�أ�صفهان �أو �أ�صبهان كما تكتب يف بع�ض امل�صادر ولكن للتحديد
ف��إن قا�شان يف الأغلب مدينة تقع �شمال �أ�صفهان الكبرية  .و
املقال كتبه هاينز غاوبه.
قا�شان قبل الإ�سالم
�إن احل�ضور التاريخي لأي مدينة يوثقه �أمران:
 -١الآثار املادية الأركيولوجية و  -٢امل�صادر املكتوبة
�أم��ا ع��ن ح�ضور مدينة �أ�صفهان الأث ��ري فهو ��ض��ارب يف القدم
وي�ع��ود �إىل م��ا ق�ب��ل ال�ت��اري��خ وال �ت��دوي��ن .و �أه ��م ال���ش��واه��د على
ذلك موقع ( تيبي �سيالك) الذي به (زيغورات) وهو جبل بناه
الإن�سان ليقيم عليه معبدا ويعود �إىل ما يزيد عن  ٥٠٠٠عام ،
بالإ�ضافة �إىل منطقة �سكنية تعود �إىل  ٦٠٠٠ -٥٥٠٠عام.
غ�ير �أن الآث� ��ار امل�ك�ت��وب��ة حل�ق�ب��ة م��ا ق�ب��ل الإ� �س�ل�ام ت �ك��اد ت�ك��ون
م�ع��دوم��ة .ول�ك��ن الآث ��ار للحقبة ال�سا�سانية ��ش��اه��د ع�ل��ى ذل��ك
ال �ت ��اري ��خ ك ��آث ��ار ب �ق��اي��ا م �ع��اب��د ال �ن ��ار ،والت � ��زال ن �ق��و���ش ال�ن�ق��ود
والتوقيعات غري معروفة حتى اليوم.
قا�شان بعد الإ�سالم
ذك��ر ه��ذه امل��دي�ن��ة العريقة ال�ع��دي��د م��ن اجل�غ��راف�ي�ين امل�سلمني
�أهمهم  :الإ�صطخري وابن حوقل و املقد�سي ،و �أهم مالحظاتهم
حول هذه املدينة:
الإ�صطخري يقول «مدينة �صغرية و�أغ�ل��ب بيوتها مبنية من
الطني» وق��د يق�صد مدينة �أخ��رى ولي�س �أ�صفهان حيث يذكر
ياقوت احلموي �أن قا�شان مدينة قرب �أ�صفهان.
ابن حوقل  « :مدينة مهمة ذات عائد مكو�س مرتفع ».
املقد�سي  « :مدينة كبرية الر�سم وقدمية اال�سم » ويذكر �أنها
مدينة مزدهرة  -بها قنوات مياه مك�شوفة و�أخرى جتري حتت

الأر�ض .العقارب مما ت�شتهر به هذه املدينة وقد ا�ستخدمها �أبو
مو�سى الأ�شعري عند فتح املدينة فرمى ج��رارا بها عقارب يف
احل�صون� ،آذتهم فا�ست�سلموا.
ي��اق��وت احل �م��وي  :ي��ذك��ر �أن �أه ��ل ق��ا� �ش��ان ك�ل�ه��م م��ن ال�شيعة
الإمامية م�شهورون بال�صناعات اخلزفية املدهونة.
حمد اهلل امل�ستويف القزويني  -جغرايف فار�سي -كان �آخر �شرقي
يكتب عن قا�شان يف الع�صر الو�سيط  :ذكر ب�أن قا�شان �شيدتها
زبيدة زوجة هارون الر�شيد و ذكر ب�إعجاب معمار ق�صر ( فني).
قا�شان يف كتابات الغرب
من �أوائل من زارها مبعوثان �أوروبيان يو�سوفا و كانتاريني عام
 ١٤٧٤م و �أبرز مالحظاتهما عنها :
�أه�ل�ه��ا ي�صنعون احل��ري��ر والأث� ��واب بكميات ك �ب�يرة وي�شرتيه
ال��دوق��ات مببالغ كبرية ( جمع دوق )  .وه��ي مدينة حم�صنة
مرتامية الأطراف.
ال�سري توما�س هريبرت (  : ) ١٦٢٩-١٦٢٨قا�شان مدينة عظيمة
يهتم بها �شاه عبا�س الأول ب�شكل كبري .ويذكر �أنها م�شهورة
بالعقارب التي تتوالد بكرثة فيها .بها �سوق ف�سيح يحتوي على
منتجات احل��ري��ر وال���ص��وف .النا�س حرفيون مهذبو ال�سلوك
يعتنون بلبا�سهم .فنادقها ومبانيها ذات عمارة �أخ ��اذه خا�صة
الفنادق التي �شيدها �شاه عبا�س للم�سافرين لي�سرتيحوا بها
دون مقابل.
ً
�آدم �أول�ي��اري��و���س (  : )١٦٧١ -١٥٩٩ي��ذك��ر �أي���ض�ا ج�م��ال املعمار
واحلدائق .كما يذكر �أن النا�س ينجبون العديد من الأبناء لهذا
يعملون ويكدحون وت�سمع النا�س يف الأزقة يحكون ق�ص�صاً عن
 :العناكب و العقارب و عن علي وعن عمر.
تافرنيي بائع جموهرات فرن�سي زارها (  ١٦٦٨ - ١٦٣١م )  :ذكر
وج��ودا كبري لليهود يف قا�شان حيث يبلغ عددهم � ١٠٠٠أ�سرة.
وه��ي تنتج �أج ��ود ال�ف��واك��ه واخل �م��ور .م��ن �صفات ال�ف��ر���س التي
ت�شبه الأتراك :عادة بناء اجلديد عو�ضاً عن �صيانة القدمي.
�شاردان ( ) ١٧١٣-١٦٤٣تاجر جموهرات :يذكر �أن باملدينة ٦٥٠٠
بيت و  ٤٠م�سجدا و  ٣مدار�س و �أك�ثر من  ٢٠٠م��زار لأ�ضرحة
من ذرية الإمام علي .ويذكر �أن البيوت مبنية بالطني و�أن �سوق
املدينة واحلمامات �أجمل من البيوت .ال يوجد باملدينة الكثري
م��ن البقر و الغنم و ال��دج��اج ولكن هناك الكثري م��ن احلبوب
والفواكه.
ك��امي�ب�ف��ر (  ١٧١٦ -١٦٥١م ) رح��ال��ة �أمل � ��اين :ي��ذك��ر عنايتهم

ال �� �ش��دي��دة ب��الأ� �ض��رح��ة ال �ت��ي ح��ال �ه��ا �أف �� �ض��ل م ��ن ح ��ال معظم
امل�ساجد .و �أب��رزه��ا م��زار بري �سلطان حب�سبي بن مو�سى الذي
يجل�س فيه �أربعة يقر�ؤون القر�آن وقبته بها م�صابيح وي�ضعون
بي�ض النعام على �أعمدة.
لوبرين الهولندي (  :) ١٧٢٦ - ١٦٥٢يقول �إنكم يف هذه املدينة
مبنجى من الأمطار وبها العديد من املقاهي والنا�س يدخنون
ب�شدة .والفواكه هناك تن�ضح قبل �أوانها .بها  ٧٠قناة جتلب املاء
و ١٢٠حماماً عمومياً.
الأن�ترم��وين الأ�سكتلندي (  :) ١٧٨٠-١٦٩١يذكر �أنها موبوءة
بالعقارب وم�شهورة ب�صناعة الأقم�شة.
جو�ستينيان م��وري��ي (  :) ١٨٤٩ - ١٧٨٠ي�صنعون ح��زم��ة من
�أواين الطبخ وه��ي �أوعية جامعة حتتوي معدات يحتاجها كل
بيت و ي�صنعون فواني�س مميزة مزرك�شة بالر�سومات الفار�سية.
و�أ�شهر ال�صناعات احلريرية يدعى ( �شال قا�شاي).
بينيغ (  :) ١٨٥٠يذكر �أن زبيدة زوجة ه��ارون الر�شيد هي من
بنت املدينة وهي من قا�شان .يذكر �أن �أهلها مهذبون ولكنهم
م�ع��روف��ون ب��اجل�بن فت�شتهر م�ق��ول��ة  « :م��ن ك��ل م��ائ��ة قا�شاين
هناك واح��د ي�صبح �أن يكون جندياً» .يذكر زراع��ة العديد من
�أ�شجار ال�ت��وت لتتكاثر بها دودة القز لي�صنعوا منها احلرير،
وي�ق��ول :رغ��م �أن مالب�س احل��ري��ر حم��رم��ة على امل�سلمني ف��إن
كثريين يلب�سونها دون حرج وينزعونها فقط لت�أدية ال�صالة.
غوبينو (  ١٨٨٢-١٨١٦م )  :من �أه��م امل��دن املتح�ضرة �صناعياً
يف ف��ار���س و�صناعتهم مت�ت��از ب ��اجل ��ودة .ورغ ��م ذل ��ك ف��أ��س�ع��اره��ا
رخي�صة� .أهلها حمبون لل�شعر والفل�سفة وللثقافة ب�شكل عام.
يذكر زيارته ملدر�سة جديدة اختري لها احلكماء ليكونوا معلمني
بها.
بروغ�ش (  ١٨٦١-١٨٦٠م ) :الحظ �أنه يف قا�شان مل ير �أي عملية
ل ( �شنق ال�ل��وط��ي) ال�ت��ي ت�شاهد يف معظم ب�لاد ف��ار���س .عند
زيارته كانت املجاعة تزحف �إليها كما يف طهران.
ف ��وين(  ) ١٩١٦ -١٨٥١ت �ط��ورت امل��دي�ن��ة ل�ل�أح���س��ن ف�أ�صبحت
ال�شوارع تنظف با�ستمرار ،وبنت جمعية التجار فندقاً من �أجمل
البنايات ا�سمه (طازا) .ويذكر ق�صة ابن �سينا حني كان باملدينة
و�شكى للملك �أن��ه ب�سبب ازع��اج نحا�سي قا�شان يتوقف جمرباً
عن الدرا�سة .ابن �سينا (كتاب القانون).
�إن ت��اري��خ ه ��ذه امل��دي�ن��ة وغ�يره��ا م��ن امل ��دن ال�ف��ار��س�ي��ة ي�ستحق
الدرا�سة لت�أثرها الكبري مما نقل �إليها من احل�ضارة الإ�سالمية.
f_wahaibi@hotmail.com
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هل االنتقاد صادر من أديان تبشيرية مزاحمة أو
أوساط أيديولوجية مناوئة؟!
وليد العبري
تتلخ�ص فل�سفة الكني�سة االجتماعية فيما ُيعرف بـ «تعليم الكني�سة االجتماعي» ،املبني �أ�سا�سا على فحوى الر�سائل البابوية العامة والإر�شاد الر�سويل .وهي عبارة
عن توجيهات �صادرة عن �أحبار الكني�سة �أثناء عهدتهم البابوية حلث جموع الأتباع لل�سري فيها .وك�أي م�ؤ�س�سة ذات نفوذ ،ف�إن �سلطة امل�ؤ�س�سة الدينية يف روما غالبا
ما تخ�ضع العتبارين :الأول :داخلي يعرب عن فل�سفة الكني�سة العميقة ور�ؤاها ،بو�صفها املوجه للخيارات الالهوتية التي تود تر�سيخها .والثاين :خارجي يلبي
مقت�ضيات احل�ضور يف العامل تبعا ملختلف التحالفات والوالءات .و�ضمن اجلدل الداخلي مع اخلارجي حتاول الكني�سة زيادة نفوذها ور�سم معامل ح�ضورها� ،أميا كان
�شكله رمزيا �أم فعليا.
وه��ذا م��ا ناق�شه مقال «�إع�لان��ات الفاتيكان ب�ش�أن مكافحة الفقر بني
ال��دي��ن والأخ �ل��اق» امل�ن���ش��ور مبجلة ال�ت�ف��اه��م؛ ف�ق��د ب�ين �أن الفاتيكان
بو�صفها م�ؤ�س�سة دينية عريقة ت�ستند �إىل ر�أ�سمال روحي قوي ،مل تخ ُل
من نفوذ دنيوي رافق نفوذها الرمزي؛ فمنذ عام 1740م و�إىل تاريخنا
الراهن ،د�أب �أحبار الكني�سة على �إ�صدار ر�سائل بابوية عامة تعرب عن
املواقف الالهوتية الر�سمية؛ بق�صد خلق �إجماع بني �سائر الأ�ساقفة،
وت��وج�ي��ه ع��ام��ة امل��ؤم�ن�ين ��ص��وب ال�ط��ري��ق ال��ذي ترتئيه ب���ش��أن الق�ضايا
االجتماعية التي ت�شغل الأتباع.
والر�سائل البابوية العامة هي ر�سائل مدونة بالالتينية عادة ،تتعنون
ب�أوىل العبارات الواردة يف مطلع الن�ص .واليوم ما عادت هذه الر�سائل
�أو الإع�لان��ات تتوجه �إىل امل�سيحيني ح�صرا؛ ب��ل غ��دت جت��اري �أو��ض��اع
التحوالت العاملية وما تقت�ضيه من انفتاح؛ لتعرب عن موقف الكني�سة
من ق�ضايا الراهن ،بو�صفه الأ�سلوب اجلديد �ضمن خمطط الأجنلة
الوا�سع.
واجللي �أن��ه منذ أ�م��د ب��رزت احلاجة يف �أو��س��اط رج��ال الدين �إىل �إب�لاغ
الآخرين ت�أويلهم تعاليم الدين؛ فالر�سالة البابوية العامة ،وامل�ستوحى
ت�سميتها من الإغريقية " "enkyklosتعني بالغا ،وهي عبارة عن
من�شور �سري مت تداوله منذ القرون الو�سطى بني الأ�ساقفة؛ للإعراب
عن فحوى العقيدة ،ولت�سوية اخلالفات النا�شبة يف الدين.
ولكن منذ عام  1740باتت تلك املن�شورات حكرا على ر�أ�س الكني�سة �ضمن
ما يعرف بالر�سائل البابوية ،و�سميت نظريتها املوجهة من الأ�ساقفة
واملطارنة �إىل عامة الرعية «بالر�سائل الرعوية».
ون �ظ��را خل�ط��اب الكني�سة غ�ير امل ��أل ��وف ب���ش��أن ال�ق���ض��اي��ا االج�ت�م��اع�ي��ة،
واالنحياز الوا�ضح فيها �إىل ال�شرائح ال�ضعيفة ،عدها بع�ضهم م�ؤ�شرا
على تغري ج��وه��ري يف م��واق��ف الكني�سة ،حتى �أن ال�سيا�سي الفرن�سي
جان جورا�س عدّها يف ذلك العهد «برناجما ا�شرتاكيا واعدا» .والواقع
�أن انفتاح اخلطاب الديني على ال�ش�أن االجتماعي �أت��ى يف ظ��رف كانت
الكني�سة فيه تتلم�س الطريق نحو م�سلك مغاير مع ال�سيا�سة الدولية
ومع م�سارات التغيري العميقة التي ت�شهدها الدولة ،مبا يراعي الثوابت
ال�لاه��وت �ي��ة ،وي���س�ت�ج�ي��ب ل�ل�ت�ح��والت اجل ��اري ��ة ،وه ��و م ��ا ت�ط�ل��ب «ع�ب��ور
ال�صحراء» ،تخللته حربان عامليتان و�سقوط نظامني قوميني :فا�شي
ي�سرت خما�ضاتها للكني�سة عودة م�ستجدة الحت�ضان املجتمع.
ونازيّ ،
م��ع ه��ذه امل��واق��ف املنافحة ع��ن ال�شرائح ال�ضعيفة « وال�ت��ي ُع �دّت غري

كافية ،و�أخالقية �أك�ثر منها عملية » مل ت�شهد م�ؤ�س�سة دينية انتقادا
يف الأزمنة املعا�صرة مثلما �شهدته الكني�سة الكاثوليكية جراء مواقفها
الغائمة من ق�ضايا الفقر والفقراء ومواالة �أ�صحاب النفوذ واملرتفني.
وم ��ا ك ��ان االن �ت �ق��اد � �ص ��ادرا م ��ن �أدي � ��ان ت�ب���ش�يري��ة م��زاح �م��ة �أو �أو� �س ��اط
�أيديولوجية مناوئة؛ و�إمن��ا ج��اء يف جممله من �أو��س��اط دينية عريقة
ت�ستبطن الرتاث امل�سيحي ،ومن كنائ�س ت�ستلهم الرتاث الكتابي نف�سه
ال��ذي ت�ستند �إل�ي��ه الكني�سة الكاثوليكية .وه��و م��ا �سبب ان�شقاقات يف
ال ��ر�ؤى الالهوتية و�سيال من االت�ه��ام��ات ،ب��رز ذل��ك يف �أدب�ي��ات «اله��وت
التحرير» ويف مواقف «الالهوت النقدي» ،تقديرا �أن خال�ص الإن�سان
عمل من �صنعه ،يت�أتى تبعا لن�ضاله ال�سيا�سي التاريخي ،بعد �أن بات
الفقري « كما ي�ق��ول ل�ي��ون��اردو ب��وف » ال�ك��ائ��ن احلقيقي ال ��ذي يتهدده
االنقرا�ض.
لو تتبعنا الأو��ض��اع التاريخية التي �أحاطت ب�صدور الر�سائل البابوية
نلحظ م��ا اكتنفها م��ن م�سايرة للتحوالت العاملية؛ حيث �أت��ت ر�سالة
«التطور االجتماعي» لبول�س ال�ساد�س « � » 1968إق��رارا برتافق التقدم
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��أل��ة ت�صفية �آث ��ار
اال��س�ت�ع�م��ار ون�ه��ب ث ��روات ال���ش�ع��وب وتعطيل ت�ط��وره��ا؛ ح�ي��ث �أع�ل��ن �أن
امل���س��أل��ة االجتماعية ب��ات��ت عاملية ت�ستوجب ت�ضامنا ك��ون�ي��ا .لقد لفت
الفاتيكان االنتباه حينها �إىل كوارث الفقر والأوبئة واملجاعة التي ترهق
العامل الثالث ،حاثا اجلميع على تبني نهج �سلمي يف املطالبة بالتوزيع
العادل للرثوات.
هذا ومل تخ ُل م�ضامني الر�سائل البابوية من توجيه ر�سائل �سيا�سية
مبا�شرة ل�ل��ر�أي ال�ع��امل ال�ع��امل��ي ،على غ��رار ر��س��ال��ة «ال���س�لام يف ال�ع��امل»
ليوحنا الثالث والع�شرين 1963؛ لتذ ّكر ال�سا�سة واملجموعة الدولية
�أن ا�ستعمال القنبلة الذرية وتدمري امل��دن لأج��ل �ضرب ع��دو مفرت�ض
يُعد انتهاكا �صارخا لكرامة اخلليقة ،ودعت �إىل بناء نظام عاملي جديد
�أ�سا�سه ال�سلم واالحرتام بني ال�شعوب.
ويف ظ��ل ه ��ذا ال�ع��ر���ض ال �ع��ام ل�ل��ر��س��ائ��ل ال�ب��اب��وي��ة ينبغي �أال يغيب عن
ذه ��ن ال �ق ��ارئ �أن ��س�ل�ط��ة امل�ج�م��ع ت�ب�ق��ى �أع �ل��ى ��س�ل�ط��ة يف ال�ك�ن�ي���س��ة مبا
يفوق توجيهات الر�سائل .حيث مثلت �سنوات جممع الفاتيكان الثاين
(� )1965-1962سنوات ال�صمت �أم��ام ق�ضايا الفقر .ول��و متعنا �أعمال
املجمع نلحظ هام�شية ق�ضايا اال�ستغالل واملحرومني ،والرتكيز على
كيفية تثبيت وجود الكني�سة يف عامل متحول ،مع جتذر هاج�س الأجنلة

والبحث عن �سبل تفعيله مبا يالئم الع�صر.
يف خ�ض ّم تلك التعاليم الواردة يف الر�سائل العامة ثمة ر�سالتان بابويتان
حموريتان يف تاريخ الكني�سة احلديث ب�ش�أن امل�س�ألة االجتماعية ،وما
عداهما تعليقات وهوام�ش على ذلك املنت:
الأوىل« :امل �� �س��ائ��ل اجل ��دي ��دة» ال �ت��ي ح ��اول ال�ف��ات�ي�ك��ان ال�ت���ص��ال��ح فيها
م��ع ال�ع���ص��ر ،ل��و��ص��ف ذل ��ك ال�ن����ص ت�أ�سي�سا مل��ا ي�ع��رف بتعليم الكني�سة
االجتماعي ،الذي يعرب عن الر�ؤية العقدية وتنزيلها يف املجال العام.
فقد بقيت امل�سائل اجلديدة مرجعا على مدى عقود ملنا�ضلي امل�سيحية
االجتماعية ولأط ��راف نقابية مقربة م��ن الكني�سة ،وه��و م��ا جتلى يف
الدعم الوا�سع ل�ل�أح��زاب امل�سيحية يف �إيطاليا على م��دى �أرب�ع��ة عقود
تقريبا منذ �أن و�ضعت احلرب العاملية الثانية �أوزارها.
والثانية :ر�سالة «التطور االجتماعي» البابوية التي ع ّد البابا بول�س
ال�ساد�س فيها التنمية عنوان ال�سالم اجلديد ،ودع��ا �إىل �إع��ادة جدولة
دي ��ون ال� ��دول الأك �ث�ر ف �ق��را ب ��إحل ��اح .ف�ف��ي ت�ل��ك الأج � ��واء �أط � � ّل اله��وت
التحرير وما مثله من �إح��راج لروما .لعل ذلك ما حدا بالكني�سة �إىل
تخ�صي�ص عقد م�ؤمتر ،بني الثالث وال��راب��ع من �أبريل العام اجل��اري،
لإحياء خم�سينية �صدور ر�سالة «التطور االجتماعي» يف م�سعى لتعميق
امل�سارات الالهوتية والأنرثوبولوجية والرعوية للر�سالة البابوية.
رغم تلك النربة احلازمة مع البابا احلايل  -حيث مل يتوان يف ر�سالته
الأخ�يرة عن توظيف مقولة ال�صويف علي اخلوا�ص مغازال امل�سلمني -
ف�إن ما يبعث على الفتور �أن تتحول حما�سة البابا �إىل مناه�ضة طوباوية
�شعبوية جل��ذور الفقر .وكما يقول بول ريكور :ل�سنا يف �صف الفقراء
م��ا مل نكن مناه�ضني بالفعل للفقر ،ف��ال��دع��وة مقبولة على م�ستوى
خلقي؛ ولكنها ت�صطدم بفقدان امل�صداقية �إذا ما متعن امل��رء يف مدى
التزام الكني�سة على نطاق داخلي بهذا التم�شي .فال يتعلق الأمر برف�ض
عاطفي لآثار الفقر؛ بل بنقد �صريح ل�ص ّناعه على ال�صعيد االجتماعي
واالقت�صادي.
�صحيح ثمة ت��ردد يف ح��ا��ض��رة الفاتيكان م��ع ال�ب��اب��ا فران�سي�س مل�سائل
الفقر ،ولكن ثمة حديث �أي�ضا عن �أكل �أموال النا�س بالباطل ،لعل �آخره
مبلغ املائتي �أل��ف ي��ورو املحولة من م�ست�شفى الطفل ي�سوع بروما �إىل
تغطية نفقات ق�صر على ذم��ة الكاردنيال تر�شي�سيو برتونه� ،سكرتري
دولة الفاتيكان الأ�سبق.
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