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أديان

مجلة علمية يصدرها مركز الدوحة الدويل لحوار األديان

أديان مجلة نصف سنوية حول الدراسات الدينية تصدر باللغتني العربية واإلنجليزية عن مركز الدوحة لحوار 

األديان. واملجلة تركز عىل الحوار بني األديان، والعالقات بني اإلسالم والديانات األخرى.

األيديولوجيات  قبل  من  الدينية  التعاليم  واختطاف  العنف،  ومامرسات  الديني،  التفاهم  سوء  يتخلله  عامل  يف 

السياسية، تأمل مجلة أديان أن توفر فضاء للتالقي والتفاكر حول املشرتكات العامة واملقاصد املشرتكة لألديان 

الكربى يف العامل. وعنوان املجلة يوحي بحقيقة الوحدة الروحية يف التنوع الديني التي ميكن أن توفر مفتاحاً 

لتعمق الفرد يف معتقده الديني، وكذلك مجاالً لالنفتاح عىل املعتقدات األخرى. فالقرآن يوحي بوحدة اإلميان، 

وسعى للحقيقة يف إطار التنوع الديني:

''... لكل جعلنا منكم رشعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم يف ما آتاكم فاستبقوا الخريات 

إىل لله مرجعكم جميعا فينبئكم مبا كنتم فيه تختلفون.''

 )املائدة ٤٨(

إلهامها يف  تجد  فإنها  األديان  لحوار  الدويل  الدوحة  أديان مجلة دولية متخصصة ومرتبطة مبركز  أن مجلة  مبا 

الرسالة العاملية لإلميان بإلٍه واحد، يف معناها الواسع، كام أنها تسعي ملشاركة مختلف الديانات التي لها مبادىء 

وقيم مشرتكة يف داخل هذا اإلطار املفهومي الواسع.

الرتويج  املشرتك. وهدفها هو  واالغتناء  الحوار  بروح  األديان  بني  والتبادالت  املقارنة  الدراسات  املجلة  وتشجع 

للتفاهم بني املؤمنني مبختلف األديان، وبدراسة واكتشاف األسس الالهوتية والروحية املشرتكة بينهم، وعالقاتهم 

البناءة املتبادلة يف املايض، والحارض ويف املستقبل، ودراسة وتفهم أفضل ألسباب الرصاعات بينهم، والتحديات 

التي يواجهونها عند االلتقاء باملجتمعات العلامنية والغنوصية امللحدة.

وباإلضافة إيل ذلك، تود املجلة أن تحيي األفق العاملي لإلسالم وتؤكد عليه، وذلك برعاية دراسات يف العالقات 

بني اإلسالم والديانات والحضارات األخرى يف مجاالت التاريخ، والفنون، والدراسات الدينية. ويف هذا أيضاً مسعى 

لتفعيل الخطاب الفكري يف اإلسالم، وذلك يف إطار ارتباط تفاعيل ومثمر بني اإلسالم والديانات األخرى.

واملقاالت املنشورة يف مجلة أديان هي عىل مسئولية كتابها بصورة كاملة، وال تعرب بالرضورة عن اتجاهات يتبناها 

بأنها تعرب عن  تُؤخذ  األديان، وال  إطار حوار مستمر حول  تُنرش يف  األديان. وهي  لحوار  الدويل  الدوحة  مركز 

مواقف أي منظمة راعية للمجلة.
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االفـتـــتاحــيّة

كانت  التفسريات املختلفة التي ميكن أن تخضع لها، 

 : ومن ذلك ما نجد  يف سفر متا )11:12(، حني قال 

"ومن أيام يوحنا املعمدان إىل اآلن ملكوت الساموات 

يغصب، والغاصبون يختطفونه"

الديني بشكل عام، من  العنف  النظر يف مسألة  عند 

املهم أن نبدأ من حقيقة أولية، وهي أن األديان تعلم 

وتدعو إىل ما تعتربه حقيقة مطلقة، والطرق الصحيحة 

األديان  تركز  الحقيقة.  وبعبارة أخرى،  لتلك  املوصلة 

عىل الواقع املطلق يف  نهاية املطاف. وهذا يعني، من 

ثانيا، أن أي نهج ديني ينبغي أن ينطلق من  ناحية  

بعض  خالل  من  األحيان،   معظم  الحقيقة.ويف  نفس 

تتسامى  األصلية،  الروحية  املعرفة   أو  الوحي  طرق  

العقالين  العامل   نفي  دون  ولكن   الدينية،  الحقيقة 

هذه  من   وانطالقا  االجتامعية.  واألعراف   والقواعد 

األديان،  عىل  انتقادات   العلامنيون   يوجه  الحقيقة، 

عىل أن ادعاء األديان  امتالك الحقيقة الحرصية، يؤدي  

وبعبارة   . والرصاعات  العنف  وبالتايل  التعصب  إىل 

املطلقة   الحقيقة  كذلك،  النظرية  هذه  وفق  أخرى، 

الكامنة  يف الرسالة الدينية، ال ميكن إال إن تؤدي إىل 

رصاع، ألنها ال تقبل النسبية، وال الحل الوسط.

من ناحية أخرى من املعروف بداهة، هو أن األديان 

تسعى جاهدة  إىل إقامة عالقة عىل أساس  ما تعتقده 

املبدأ  العالقة   تلك  اعتبار  الكون، عىل  مبدأ  أنه  عىل 

الكوين،  النظام  مع  اإلنسان  تكامل  عملية  يف  الرئيس 

كانت األديان يف املايض والحارض مصدر الهام  للحرب 

أحيانا، وعنرص سالم، يف أحيان أخرى،  بينام  اتسمت 

يف  السالم   إرساء  يف  القوية  برغبتها  الدينية  املبادىء 

بصفة  األديان  األخروي(.  واملاورايئ)  الدنيوي  العاملني 

إىل  تلجأ  "سلمية"-  األكرث  تعترب  التي  حتى  عامة، 

استخدام رمزية الحرب، واالنخراط  يف النزاعات التي 

يقرها أو يربرها  بعض من  أتباعها.

الدين  بني  رضورية  عالقة  هناك  هل  نتساءل،  ثم 

من  بد  ال  السؤال،  هذا  عىل  اإلجابة  وقبل  والعنف؟ 

التأكيد عىل أن األديان، أواملتدينني، ليس لديهم امتياز 

حرصي عىل  الحرب والعنف. وتجدر اإلشارة هنا، أن 

النزاعات األكرث دموية ورشاسة، خالل القرن العرشين، 

تندلع  مل  والثانية،  األوىل  العامليتني  الحربيتني   أعني 

ألسباب دينية، بل كانت لدوافع سياسية وأيديولوجية 

بحتة. ومع ذلك ال ننكر بأن املبادىء واملشاعر الدينية، 

قد تلعب، يف بعض األحيان  دوراً  هاما يف نشوب حرب 

أو تتسبب  يف اندالع العنف املفرط بشتى أشكاله. و 

بالتايل ينبغي  التثبت يف املسألة، حيث ميكن أن  تعود 

األسباب لعوامل خارجية أو داخلية، كام أن  قد  تكمن  

الكتشافها  بحاجة  متعددة  دوافع  الظاهرة  تلك  وراء 

ومعالجتها.

وعالوة عىل ذلك، حتى إذا تناولنا هذه الظاهرة من 

البعد الرمزي والروحي، ال ميكن إغفال املعنى اإليجايب 

فيها . وهذا يعيدنا إىل النصوص الدينية العديدة، و أيا 
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كل   مع  والسالم  االنسجام  لحالة  الوصول  وبالتايل 

التواصل  الوجود. عىل املسوى اإلنساين، يعترب مفهوم 

سابقا،  املذكور  املبدأ  من  واملنبثق  السياق،  ذات  يف 

طريقة عملية تسهل كل أنواع التوصل، كام تسهم يف 

تعزيز والحفاظ عىل السالم بني البرش.

بتوجهني  يتسم   الديني  العقل  أن  يبدو  وهكذا، 

متناقضني يف ظاهر األمر، واملتمثل  من ناحية يف البحث 

لحالة  للوصول  املطلق،  كرشط  عامل  الحقيقة يف  عن 

أخرى  ناحية  من  و  وخارجي حقيقي.  داخيل  سالمي 

هذا الرشط أواملبدأ  ذاته، يتحول  يف بعض الظروف،  

إىل مصدر للرصاعات، وخاصة مع تلك جوانب املتعلقة 

بالواقع أوالبرش،  التي ال تتفق مع  املطالبات الحقيقة 

الدينية.  و بالتايل النظرة املوضوعية للعالقة املعقدة 

التساؤالت  تتجاهل  أن  ميكن  والسالم،ال  الدين  بني 

الخطرية التي  يثريها هذان االتجاهان.   

واستخدام  السالم،  عىل  والحفاظ  السالم  مسألة  إن 

الدينية،  التقاليد  يف  بالرضورة  مرتابطا  يبقى  العنف  

األخالقية  املطالب  يشمل  الدين  مفهوم  أن  حيث 

االجتامعي  الواقع  مطالب  يتضمن  كام  والروحية، 

السالم  ميثل  أن  ميكن  الصدد،  هذا  ويف  والسيايس. 

االجتامعي والسيايس وسيلة لتحقيق السالم الداخيل، 

.وباملقابل  ذلك  دون  الخارجية  النزاعات  تحول  بينام 

يرسخ  السالم الداخيل الفضائل التي تسهم يف تعزيز 

النظرة  تعرتف  ولذا  االجتامعي.  والسلم  االستقرار 

ترسيخ  بني  املبدأ،  حيث  من  وثيق   برتابط  الدينية 

الرشعية والعدالة يف إطار النظام االجتامعي والسيايس 

يف  املتجسدة  واألخالقية  الروحية  والقيم  جهة،  من 

النظرة  متيل  ذلك  ومع  أخرى.  جهة  من  األفراد  حياة 

الدينية إىل تركيز أكرب عىل العنرص البرشي  يف املعادلة، 

حرصيا  يتميزون  الذين  هم  األشخاص  أن  حيث  من 

بالبصرية، والتعبري عن اإلميان، ومامرسة حرية اإلرادة 

تتسم  التي  الكونفوشيوسية،  حتى  وهكذا  والرحمة. 

أخالقها الدينية، بتوجه اجتامعي بارز، اعتربت الرتبية 

واالستقرار  الوئام  لتحقيق  األسايس  العنرص  النفسية 

االجتامعي.

تواجه  التي  التحديات  أهم  أحد  أن  القول  وخالصة 

الكذب،  إىل  متيل  مجتمعاتنا  أن   هو  اليوم،  الحداثة 

إما لصالح الجانب املقيد اجتامعيا املتمثل يف "النظام 

إىل  يؤدي  ما  غالبا  والذي  سياسيا،  املفروض  الديني" 

الحياد  القمعي، وإما لصالح جانب  أو اإلكراه  النفاق 

"االستتار  إىل  الحاالت  أهون  يف  املؤدي،  العلامين، 

عداء  إىل  يتحول  أقصاها   ويف  والالمباالة،  الديني" 

ضمني أو مفتوح  تجاه  كل ما ميثل الجانب الديني

السيد برتيك لود - رئيس التحرير
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الدين والعنف

نالحظ ، من ناحية  أن الهدف املعلن لألديان العاملية 

والبرش  الله  بني  العامل،  يف  السالم  إحالل  هو  الكربى 

الدين  إن  أخرى،  ناحية   ومن  ونفس،  اإلنسان  ومع 

حول  الرصاعات   من  العديد   يغذيان  واالطائفية 

وصم  إىل  دوكني  رتشارد  بالكاتب  دفع   مام  العامل، 

عاملنا.  يف  العنف   مصدر  أهم   باعتباره  الدين 

وباعتباركم  عامل متخصص يف األديان كيف تقيرسون 

هذا التناقض؟  

يف واقع األمر تكمن املشكلة يف أن العامل املعارص طور 

فكرة  معية عن الدين، تعترب غريبة عىل  الثقافات ما 

قبل الحداثة. وذلك أن يف عرص التنوير، الذي مثل جزءاً 

الحقبة،  تلك  الفالسفة   الغربية، صنف   الحداثة  من 

جيفرسون،  توماس  الدولة  ورجل  لوك  جون  مثل 

يرتبط  مسعى  أنه  عىل  "الدين"  ماديسون،  وجيمس 

باالطار الخاص أساسا، وبالتايل ينبغي أن يبقى خارج  

مشاريع "العلامنية". ثم انترشت هذه الفكر عرب العامل  

التغريب واالستعامر. ومن الجذير بالذكر، أن  بسبب 

كل الثقافات األخرى ال تتبنى مثل تلك الفكرة. وحتى 

مقابلة مع السيدة كارين أمسرتونج
 

 ________________________________________

ترجمة إىل العربية : دكتور محامدي عيل محامدي 
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مرشوعاً  الدين  يكن  مل  الحداثة  قبل  ما  العصور  يف 

منعزال ، بل كان حارضاً يف جميع أنشطة الحياة، مبا يف 

ذلك  نظام  الحكم والحرب ) والتي كانت دوما عنرصاً  

أساسيا  يف فن الحكم(. 

حيث  الغباء  من  ليسوا  الناس  بأن  يعني  ال  وذلك 

التميز بني شيئني مختلفني،    أنهم  ليسوا قادرين عىل 

ولكنلدى اإلنسان حاجة  عميقة ومتجذرة تدفعه إىل  

عرضة  وبدونه هو  لحياته،  أسمى  مغزى  عن  البحث 

هي  اإلنسان  معاناة  أن  وذلك   . لليأس  لليأس.عرضة 

أنبياء  بأن  نرى  الصدد  هذا  ويف   : الدين  تهم  مسألة 

أولئك  قاسية   بكلامت  يخاطبون  كانوا  إرسائيل  بني 

بينام   املعابد،  التعبدية يف  بالطغوس  يلتزمون  الذين  
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يهملون التفاعل مع محنة الفقراء واملظلومني.  وهذا 

هو القرآن الكريم، يطلق دعوة  قوية  إلرساء العدالة، 

عادل  بشكل  الرثوة  فيه  توزيع  الذي  املجتمع  وبناء  

بني أفراده، ويعامل فيه الضعفاء واملستضعفني بكرامة 

واحرتام. و تلك قضايا تتعلق بالسياسة، كام أن الحرب 

االجتامعية.  الظواهر  بني  من  ظاهرة  دوما  كانت 

لجميع  يتسع    الذي   "الدين"  فإن  لذلك،   ونتيجة 

األنشطة البرشية، قد أصبح عىل حافة العنف. وبالتايل  

ما نسميه "الدين" مبفهومه  الحايل، ليس كله سلم أو 

كله حرب.

 أكد العديد من املفكرين، مبا يف ذلك  أفالطون وإيرك 

فوجلني عىل العالقة بني الفوىض السياسية والفوىض 

الروحية  الكامنة يف النفس البرشية. وبالنسبة لكم، 

بحيث  املعارصة  النفس  اعرتى  الذي  الجنون  ماهو 

هو  من  الدينية؟  الرصاعات  تلك  انفجارت  ظهرت 

األديان  هي  هل  ؟  الوضع  ذلك  عن  األول  املسؤول 

نفسها؟ أم الوضع الراهن نفسه؟ هل هي الحداثة؟، 

واملامرسات  املعتقدات  هي  أم  الحداثة؟  بعد  أوما 

التقاليد  بأن  تعتقدون  وهل  الجديدة؟  الدينية 

النفس  معالجة   عىل  قادرة  والصوفية  الروحية 

الحديثة  املضطربة ؟

من املأكد أن النفس الحديثة مضطربة!  ولكن يلحظ 

بأن هذا االضطراب قد اتخذت منعطفا علامين،  بحت 

رصختها  مع   الفرنسية،  بالثورة  يرى  أن  للمرء  ميكن 

العرص  وبداية  واإلخاء،  واملساواة  الحرية  أجل  من 

أوربا  يف  ليربالية  دولة  أول   عن  أسفرت  الحديث، 

تفصل بني الدين والسياسة. ولكن خالل عهد الرعب،  

تسببت الثورة بإعدام، عىل املأل  17،000 من الرجال 

أوىل  الفرنسية   الثورة  كانت  لقد  والنساء واألطفال.  

القرن  أواخر  القومية. وعبد ذلك  يف  الدولة  تجليات 

أكتون،  اللورد  الربيطاين  املؤرخ  توقع  عرش،  التاسع 

والثقافة  العرق  القومية عىل أساس  الرتكيز عىل   بأن 

واللغة،  من شأنه أن يجعل أولئك الذين  مل يتأقلموا 

مستضعفني  يصبحوا  للوطنية  الجديد  املفهوم   مع 

للغاية. ويف بعض الظروف، يحدث، من من االنتهاكات 

ما يقشعر لوصفه األبدان، يتنهي بهم القدر يف بعض 

كإبادة   الجامعي،  القتل  حتى  أو  باالستعباد  األحيان 

مليون أرمني يف الدولة الرتكية الفتية امللحدة آن ذاك 

، وذلك بهدف إقامة دولة تركية بحتة.  وبالتايل كان 

العلامنية، حيث  عجزت  القومية  ذلك عار كبري عىل 

أدى   مام   ، العرقية  األقليات  وتقبل  استيعاب   عن 

بأن   النازية.  ومن هنا يظهر  املحرقة  إىل جرائم مثل 

من  ولكن  الدين  أجل  من  تقم  مل  العامليتني   الحرب 

أجل القومية العلامنية. يف أوائل القرن العرشين، كان 

املاركسية.  من  واملستوحى  السيايس  لإلرهاب  اندالع 

معسكرات  يف  املاليني  ذبح  تم   ،1950 عام  وخالل 

العمل السوفييتية.  ولذلك كله  ظهرت  الحداثة  لدينا 

بعض  أن  كبري حيث  إىل حد   ~ للغاية  عنيف  بشكل 

الوسائل التكنولوجيا،  مكنت من القتل عىل نطاق مل 

يسبق له مثيل.   و ميكن االستنتاج من الواقع املعاش 

بالبرش مخلوقات عنيفة بطبيعتها، وال غرابة إذاً  بأن  

نشهد  اندالع صور للعنف واإلرهاب ~  ولكن هذه 

املرة عىل أساس ديني.

خصومهم،  من  انتقادات   املؤمنون،  يواجه  ما  عند 

بسبب أعامل عنف  ترتكب باسم الدين، تكون ردود  

الفعل املتوقعة  من العديد من املؤمنني،   مجادلني 

بأن ذلك ما هي إال مجرد إدعائات، وأن الدين بعيد 

وهو  األحايان-  بعض  ويف  العنف،   عن  البعد  كل 

و  اآلخرين  عىل  اللوم  يلقون  للجدل-   مثري  موقف 

سلوكهم. ما هي حسب رأيكم الوسائل الناجعة لدفع 

املؤمنني إىل اتخاذ مواقف أكرث جرئة  وانتقادا للذات، 

وتجاه دينهم وتاريخ دينهم؟

نعتمد  أن  والعلامنيني،  متدينني  جميعا،  علينا  يجب 

النقد الذايت.  وعىل املتديني مسؤولية خاصة  يف إبراز  

الدينية  التقاليد  كل  قلب  يف  الكامنة  النزعات  تلك 

والتي  تدعو إىل رضورة  التعامل بالرحمة واالحرتام مع 

جميع الناس بغض النظر عن انتامئاتهم واعتقاداتهم.  

الذهبية،    القاعدة  تطبق عىل طريقتها  التقاليد  وتلك 
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: ال تعامل اآلخرين كام ال ترغب أن  والتي ومفادها 

يعاملوك، وهنا يكمن جوهر هذا اإلميان، كام هو ذته 

املعيار الذي  ينبغي أن يتخذه  املتدينون مقياسا  لهم 

يف حياتهم اليومية. مل تعد اليوم تلك القاعدة الذهبية 

عاملية  رضورة  اصبحت  بل  أخالقيةن  معيار  مجرد 

ملحة، ألنه ما مل  نتعامل مع األخرين، بالطريقة ذاتها 

التي نريد أن يعاملونا بها، لن يكون هذا العامل مكانا 

بأمن  الجميع  فيه  يتعايش  أن  ميكن  للحياة    قابال 

وسالم و استقرار.

 

اتقادات  العوملة،   عرص  يف  الدينية،  املبادئ  تواجه 

بعد  ما  النسبوية  بروز  بسسب  وكذلك  متزايدة، 

تهدد  التي  املتطرفة  والحركات  ناحية،   الحداثة، من 

بتدمري الدين من الداخل. من ناحية أخرى. ما هون 

يف نظركم ،الدور امللقى عىل عاتق  القوى التقليدية 

التي  للتيارات  التصدي  يف  واألخالق،  الروحانية 

العاملية وتحويلها إىل  افساد األديان  تسعى ملحاولة  

أيديولوجيات شمولية وعدمية؟ ما هي االسرتاتيجيات 

املحددة التي ميكن وضعها يف هذا الصدد؟ أم أنه قد 

فوات األوان؟

هذا ما تناولته يف اإلجابة السابقة. ولكن النقطة التي 

أريد الرتكيز عليها هي أن عىل كل فرد متدين أن يأخذ 

زمام املبادرة لتفعيل تقاليده الدينية بطريقة إيجابية، 

يقوموا  أن  اآلخرين  أو  الدينيني،  القادة  االنتظا  ودون 

كان  أي  وسعنا،  يف  ما  نفعل  أن  جميعا  علينا  بدوره. 

موقعنا ومجالنا  يف الحياة ، وأن نسعى  للتفكري بشكل 

مبدع  وعميل، ~ ألن  يف أحيان كثرية ، يحرص املتدينون 

اهتاممهم  مبامرسة االنشطة الروحية،  والرتكيز فقط 

بأنفسهم"،  ينجوا  "أن   ~ املسيحية  املقولة  حسب   ~

اليوغي  التأمل  يف  واملشاركة  التأمل  ميارسون  وتراهم 

داخيل.   وسالم  حالة طأمنينة  إىل  يرتقوا  أن  أجل  من 

همهم الوحيد هو اإلعتناء بأرسهم أو شؤون بلدانهم، 

التقاليد  كل  بينام  العامل.   بقية  إىل  التفات  أي  دون 

االنغامس  للمؤمن  ينبغي  ال  أنه  عىل  تأكد  الدينية 

فقط  بروحانية الخاصة، ولكن من رضوري أن يندفع  

مع اآلخرين إىل معالجة  املعاناة التي  تنترش وتفتك 

هذه  تكون  أن    ~ العامل  عرب  حولنا،  من  بالبرشية 

وهذا  وفاعلة.   عقالنية  واقعية،  بطريقة  االندفاعة 

حقيقة ما تدعو إليه األديان،  فرنى مثال أن النبي محمد 

)عليه الصالة والسالم(،  مل يقيض كل وقته مبناجاة ربه 

لالنطالق يف  ذاته  الوحي  دفعه  بل   عىل جبل حراء، 

عرصه.   يف  ظهرت  التي  املشاكل  ملعالجة  فعال  نضال 

واملسيح  عليه السالم بعد أن تصارع مع الشيطان يف 

الربية، رشع يف مهمة عالجية  بهدف بناء عامل جديد  

يتمكن فيه األغنياء والفقراء  من الجلوس عىل طاولة 

أمىض   التنوير،  مرحلة  استكامل  بعد  وبوذا   واحدة. 

بقية حياته  يسافر عرب املدن الهندية  ملساعدة الناس  

عىل التعايش  مع معاناتهم بروح مبدعة .  ولذا يجب 

عىل املؤسسة الدينية  أن  تقوم بدورها بروح مبدعة  

ونشاط وفعالية .

ما بعد العلامنية وتراث العرص املحوري

يورغن  األملاين  الفيلسوف  طرحها  فرضية  وحسب 

هابرماس مؤخراً، أنه ستحدث تحول نوعي يف الفكر 

العامل إىل مرحلة مابعد  املعارص، يحث  يدخل فيه  

العلامنية،  بعد   ما  عامل  مجتمع  يظهر  العلامنية،  

الفاعية  األطراف  فيه  تتحول   الفرضية،  تلك  حسب 

الدينية  والعلامنية إىل  رشكاء  متساوين،  يواجهون 

الصعيد  عىل  املعارصة  األخالقية   التحديات  معا 

العاملي.   ويف هذا الصدد نريد أن نعرف  موقفكم 

صاغها  التي  والساملة   املتفائلة  الفرضية،  تلك  من 

هابرماس؟

كام سبق وأن  قلت،  كانت العلامنية تجربة جديدة 

الكربى خالل القرن الثامن عرش، ثم كان فشلت فشال 

ذريعا بعد ذلك . وكذلك كل اإليديولوجيات البرشية 

لديها لحظات تراجع، بينام  نشهد اليوم عودة للدين.  

فبلدان أوروبا الشاملية  تبحث اآلن عن الطراز القديم 

العلامنية،  يف تحد متزايد، ويف معظم مناطق  ضمن 

أخرى من العامل،  يتحول الناس إىل الدين مرة أخرى ~ 
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وليس بطريقة عنيفة يف اغلب األحيان. إن العلامنية 

أن  ميكن  كام  عليا،  مثال  ميتلكان   كالهام  و"الدين"، 

أن  جميعا  علينا  وبالتايل  كبرية.   إلخفاقات  يتعرضان 

نجمع األفكار والرؤى،  حيث مل يعد بإمكاننا االنقسام 

إىل معسكرات متصارعة. نحن نعيش يف عامل تسوده 

العوملة  أصبحت فيه اقتصاداتنا مرتابطة بشكل كبري،  

تهدد  تواجهنا  جميع مخاطر  ، كام  متشابك  تاريخنا 

بيئتنا من حولنا . لقد حان الوقت للعمل معا إلنقاذ 

عاملنا. ولقد سعيت يف مهمة  حددتها لنفيس، يف سعي  

لتقريب وجهات النظر بني العلامنيني واملتديني، لفهم 

بعضهم البعض ، و كذلك توضيح  املقتضيات الدينية، 

ولديها  العميقة،   أفكارها  متتلك   التقاليد  كل  وأن 

الكامنة  النقاط الضعف  عبقريتها  املتميزة ، وكذالك 

فيها.

بناء عىل أعامل كارل ياسربز وغريها،  قد كتبتي كتابا  

سميتيه "التحول الكبري"، وكان حول العرص املحوري. 

حسب رؤيتك  فامهي الفائدة  بالنسبة لنا يف الحظة 

العرص  من  واالستلهام  بالرجوع  الراهنة،  التاريخية 

املحوري وتراثه؟ وما الذي ميكننا أن نتعلمه  من إرث 

الحكامء واألنبياء لهذه الفرتة؟

قبل  السادس  القرن  يف  ذروته  املحوري  العرص  بلغ 

امليالد.  متيزت هذه الفرتة التاريخية بصفتتني  بارزتني، 

التي  التاريخية  الحقبة  املحوري   العرص  وميثل    ~

فيها  مبا   ، الكربى  العاملية  التقاليد  جميع  فيه  ظهرت 

الطاوية،  والكونفوشيوسية،  والهندوسية  البوذية 

التوحيدية.  والديانات   اليونانية  الفلسفية  العقالنية 

وكان أول  هذه الصفتني  التي ميزت  تلك الفرتة هو 

أن الحكامء والفالسفة الكبار سخرو  ألول مرة األفكار 

العظيمة يف تقاليدهم، ملعالجة املشكالت التي تواجه 

التقاليد الدينية،  ,بالتايل أصبحت  الناس يف حارضهم، 

يف  تفكر  بدأت  ولكن  فقط،  باملايض  مهتمت  ليس 

حارضها.  وهناك حاجة ماسة هذا اليوم إلعادة هذا 

الدينية   التقاليد  اتفقنا بأن كل  إذا  التفكري،  النمط يف 

األبدي  املطلق  تهدف إىل تطوير حوار مستديم  بني 

من  املتغرية،  وظروفه  الواقع  و  ناحية،   من  الثابت، 

ناحية أخرى. و ما مل تكن  تلك التقاليد الدينية قادرة 

عىل فتح حوار مع  حارضها املضطرب،  ستنتهي  حتام 

الصفة  أما  املطاف.   نهاية  يف  الوثنية  انتهت  كام    ~

وضع  حيث  التعاطف"،  روح   " بربوز  تتعلق  الثانية 

القاعدة  عينيه  نصب  الحكامء  هؤالء  من  واحد  كل 

تأكد  والتي  إليها،  أرشت  وأن  سبق  التي  الذهبية، 

املحددة،  مبجموعتنا  الرحمة  حرص  ميكن  ال  أنه  عىل 

لزاما علينا تطبيق   الذين نحبهم.  وكان  أو األشخاص 

فكرة  الحكيم الصيني جيان آي، والذي عرب عنها أنها : 

"االهتامم بالجميع". و من املعلوم بأن هؤالء الحكامء 

مل يكونوا  يعيشون يف ظروف مثلية ، وبسالم دائم ~بل 

مجتمعات  تحديات  نفس  تواجه  مجتمعاتهم   كان 

العنف إىل مستويات مل  فيه  ، و وقد وصل  املعارصة 

يسبق لها مثيل. ولكن أدركوا يف ذات الوقت، بأنه ما 

يتعاملوا  أن  نريد  الذي  اآلخرين، مبثل  مع  نتعامل  مل 

أصدق   الفكرة   هذه  تكن  مل  و  لهلكنا جميعا.  معنا، 

مجتمعاتنا  حال  الخصوص يف  وجه  وعىل  اليو،   منها 

املعارصة..
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أن  ميكن  املحوري  العرص  قضية  بأن  تعتقدون  هل 

متثل  رسالة للمسلمني ، باعتبار أن ظهور اإلسالم كان 

متأخرا  عىل العرص املحوري بعدة قرون؟

كليهام  واملسيحية   الحاخامية   اليهودية  كانت 

التطورات األخرية لروح  العرص املحوري األصيل الذي 

وضعه أنبياء بني إرسائيل. والقرآن بدوره  يأكد مرارا 

يف  خاصة  املحورية،  للحركة  األساسية  الجوانب  عىل 

حرصه عىل الرحمة. والواقع أن القرآن  يرصر عىل أنه 

ال يعلم شيئا جديدا، ما هو إال "تذكري" للبرش، الذين 

املبادئ  تلك  عن  يغفلون  وبالتايل،  النسيان،  يعرتيهم 

األساسية.

قد أرشتم يف بعض األحيان أنه يحتمل أن ندخل يف 

"عرص محوري جديد، والذي سيتميز بظهور ديانات 

تطور  بالتايل  و  القدمية،  الديانات  تطوير  و  جديدة، 

اإللهية،  والحقيقة  والعامل  الذات  عن  جديدة  رؤى 

لهذا  ميكن  فكيف  جديدة.  لرسالة  مخترص  يشبه  مبا 

حولنا،  من  العامل   تغيري  الجديد"  املحوري  "العرص 

وتحويل مغزي حياتنا ؟ 

أكد هنا أننا لسنا بحاجة إىل وحي جدي، وأعني بالعرص 

والتكنولوجية  العلمية  الثورة  تلك  الجديد،  املحوري 

التي حولت عاملنا جذريا. ولكن هذا ال يعني أننا ميكن 

أن ننىس تلك املبادئ املحورية   الهامة املذكورة آنفا، 

بل نحن أحوج ما نكون إليها اليوم أكرث من أي وقت 

تلك  الناتجة عن  املتعددة   املخاطر  مىض ~ ملواجهة 

االتكنولوجيا الجديدة، وليس أقلها املخاطر عىل البيئة 

أواألسلحة املتطورة الفتاكة.
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تصل  و  الجزئيات،  متباينة   الحقيقة  تصبح   ما  عند 

لتشكل كل واحدة من تلك الجزئيات، حقيقة مستقلة 

عرب التاريخ . وإحدى  األفكار الهامة التي توصل إليها  

الفالسفة،  فضال عن األنبياء بني ارسائيل واملسيحيني 

األوائل، هو أن الحقيقة تتطور بحركة موجه نحو خارج 

إطارها األصيل اآلين. وبالنسبة لألشخاص، ال ميكن أن 

يتم هذا التطور إال عرب السعي للخلود .   

وقد يكمن االكتشاف األكرب للفالسفة الكالسيكيني، يف 

ادراك أن اإلنسان ال يفنى، بل هو يف تطور مستمر نحو 

وجود  جوهر  للخلود  السعي  عملية  وتعترب  الخلود. 

أفالطون  من  لكل  املحورية  والتجربة   الفيلسوف، 

وأرسطو.  كذلك كانت التجربة الربزة والرائدة لبولس، 

بحركة  الحقيقة   تطور  اكتشاف  خالل   من  وذلك 

خلود،  حالة   إىل  للتتطور  الفاين،  اآلين   تتجاوزاإلطار 

نتيجة للمنة اإللهية.

االطار  وراء   ما  إىل  املتجهة   الحركة  تلك  وبالتايل 

النظام   داخل   التوتر  مزيدا من  للحقيقة، يضخ  اآلين 

نحو   تؤدي  بطريقة  الحياة   تتجه  بحيث  الوجودي، 

القليل  أن  املؤكد  الخلود(.  من  الدميومة)  حالة من  

من الناس هم عىل استعداد لتكييف حياتهم يف هذا 

إىل  الطريف  باختصار  تحلم  القليلة  والقلة  اإلتجاه،  

تحول  حلم  وبالتايل  الحياة.   هذه  مبارشة يف  الكامل 

الحقيقة إىل حالة الكامل الخالدة  يف هذا العامل، أمر 

ثابت يف التاريخ، رشيطة أن  تتاميزة  املشكلة. 

باألحداث  امللمون   اليهود   املفكرون  توقع  وقد 

املتتالية  األمرباطوريات  الزمان، خالل  الجسام يف آخر 

التي كانوا ضحياها، من ضمن تدخل العناية اإللهية، 

مام يفيض إىل  املجد حني تنتهي  تلك املامليك. ومن 

للمسيح،  الثاين  املجيء  بولس   يتنظر  املنطلق،  هذا 

وال يرتاجع عن الحلم إىل تحت تأثري املؤمنني  مبوت 

العامل األخروي ومامرسة املوت

إيريك فوجلني 

إيريك فيوجلني هو الفيلسوف األمريك األملاين املولد، واملتخصص يف الفلسفة السياسية والفسفة الدينية،  ومن 

املنتمني للمدرسة األفالطونية يف الفلسفة . يعتقد  فوجلني أن الفوىض  السياسية هي تعبري عن أزمة روحية 

عميقة  عىل مستوى األفراد املجتمع .  

قد اهتم فوجلني  بدراسة الجذور الدينية للحركات الشمولية )النازية والفاشية والشيوعية.(. ورغم رحيله  عام 

1985، ال يزال  فكره  مصدر الهام  لكل من يبحث عن فهم  العالقة بني الدين  والسياسة، ودور الدين يف عاملنا  

املعارص، حيث يكون مصدر نزاعات يف بعض األحيان، ويسهم يف إرساء السالم يف أحيان أخرى.

النص الذي نحن بصدد ترجمته، هو ضمن  الفصل 27  من  كتاب " تأمالت السرية الذاتية"،  من إصدارات 

جامعة ميسوري، 2011، . وحسب معرفتنا، هذه أول محاولة  للرتجمة إىل العربية  للفيلسوف فوجلني.

رينو فابري ، مدير التحرير

 ________________________________________

ترجمة إىل العربية : دكتور محامدي عيل محامدي 
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املسيح قبل مجيئه  الثاين.

 )Metastatic( تأسس1  جسيمة  ألحداث  التوقعات 

عامل   أصبح   القديم،  العامل  يعقب  جديد  لعامل 

اضطراب للواقع  االجتامعي والسيايس؛ وذلك ما دفع 

التوجهات  تلك  عىل  الضغط  إىل  الرئيسية  الكنيسة 

األحداث  توقعات   األمر  نهاية  يف  متفاوت.  بنجاح 

الحركات  إىل  انتقلت  الزمان(،  آخر  )أحداث  الجسام 

الطائفية املتطرفة املهمشة، ولكن، منع  انطالق الحركة 

اإلصالحية، تحولت تلك الحركات الهامشية تدريجيا إىل 

وسط  ساحة األحداث، يف تحول  التوقعات العلامنية 

إىل املسيحية ، مل يغري يف جوهر املشكلة يشء. 

محل  حل  حني  إضايف  عنرص  ظهر  الحايل،  العرص  يف 

املبارش،  البرشي  التدخل  اإللهي، عنرص  التدخل  توقع 

املعارص.   الجديد  العامل  عليه  قام  الذي  النظام  وهو 

Metastasis: هذا املصطلح يفيد  ملعاين عدة : التغيري،   1

 ،Voegelin  التحول والثورة. وقد أورد  هذا املصطلح

يف كتابه "إرسائيل والوحي"، ويستخدم  للتعبري 

عن  التحوالت املتوقعة  الغري واقعية  التي تحدث 

للبرشأواملجتمع، أوالواقع . )مدير التحرير(

فكارل ماركس عىل سبيل املثال، توقع تحول اإلنسان 

إىل إلنسان خارق، من خالل "التلوث العميق بالثورة 

مل  وعندما  نفسه،   ماركس  مفهوم  حسب  العنيفة"، 

انتقالية سامها   يتحقق ذلك ،حدد عام 1٨٤٨، كفرتة 

دكتاتورية الربوليتاريا. ورغم هذا التوجه،  ذلك يعتقد 

ماركس  بأن اإلجرائات  الخارجية ، مثل متلك الدولة 

التحول  التصنيع واإلنتاج،  لن يحقق وحده   لوسائل 

املرجو. وهذا األمر ما زال  مسلام به حتى اليوم،  لدى 

الطبقة العليا ملفكريني املركسيني.

إن إنشاء حكومة مركسية ميثل حدثا خارجيا، يفرتض،  

أن تولد، يف الوقت املناسب، التحول  املرتقب واملتمثل 

يف حالة الكامل الخارق. ويف هذا الصدد يعلم ماركس 

يعني  يف حد  إنشاء حكومة ماركسية،  ال  بأن  جيدا 

الرأساميل،  النظام  متاعب  تفاقم  من  مزيدا  إال  ذاته 

ألقىص حد. وعىل مستوى الطبقة الدنيا املتشددة، من 

املركسيني املتأخرين، وعىل وجه الخصوص  الطوباويني 

املعارصين، نلحظ تراجع لهذا املفهوم، ليحل مكانه ما 

يشبه سحر العمل. و يتوقع  التوصل إىل حالة الكامل 
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األخروي، حسب  الفلسفة املركسية، من خالل عملية 

العنف املبارش، كام أن تجربة حركة الواقع املتجاوزة  

الطاره،  قد تحولت إىل ما يشبه  ابتزاز سحري دفع إىل 

التدمري العدواين للنظام  اإلجتامعي نفسه .

ورغم تعرض هذه التجربة لتحوالت ابتزازية، إال أنها 

املستمر  املحفز  األثر  بدليل  ونشطة،  حقيقية  تبقى 

االنحرافات.  حالة  يف  حتى  التجربة،  لهذه  والجيل  

عملية  بأن  تدرك  أن  التاريخ  فلسفة  عىل  وبالتايل، 

التاريخ ليست ثابتة،  بل هي تطور مستمر- يف حالة 

الدنيوي)املادي(   الواقع  بني    )In-between( بينية2 

واملاورايئ) األخروي(.  وعالوة عىل ذلك، هذه التجربة، 

ليست مجرد حركة عرب فرتات زمنية المتناهية، ولكن 

ميكن وصفها بحركة   متجهة لنهاية ماورائية)األخروي(، 

النهاية  ويف  واملاورايئ.  الدنيوي  واقعني  بني  ترتاوح 

مع  التعامل  تاريخية   فلسفة  ألي  ميكن  ال  األمر 

التاريخية بجدارة ، ما مل تقر بالصفة  املارائية  قضايا 

)األخروية( لهذه العملية. 

تتطلب  )األخروية(  املاورائية  الحركة  مفهوم  إن 

In-Between: هذا املصطلح  يشري إىل التجربة الفردية    2

املتمثلة  يف تجاذب  يقع يف النفس البرشية، ما بني 

التوجه نحو العامل الدنوي )املادي( و العامل األخروي(

املاورايئ(، أو بني الطبيعة البرشية الفانية، واإللهية. )مدير 

التحرير(

املراجعة لالنحرافات التي عانت منها مفاهيم 

مرتجمني  أيدي  عىل  الكالسيكية،  الفلسفة 

البرشية  الطبيعة  تكون  أن  يريدون  الذين 

الكالسيكيني  الفالسفة  كان  ثابت.  عنرص 

األخروية  القضايا  مشاكل  متاما   يدركون 

)املاورائية(، كام أرشت إليه، وكانوا عىل علم 

املوت،  عملية  مامرسة  يف  يسعون   بأنهم  

العملية املفضية  وأنهم ميارسون، من خاللها 

إىل التخليد. التوسع يف هذه التجربة  بهدف 

املستحيل  من  معه   يجعل  التاريخ  فهم 

وضع  مفاهيم مثل  طبيعة اإلنسان، يف إطار 

صعوبة  تكمن  هنا  وبالتايل  ثابتة،  حقائق 

طبيعة  أن  يعني  ال  وهذا  املشكلة.  فهم 

ولكن  التاريخ،  تتحول عرب  أن  اإلنسان ميكن 

ميكن لتلك الطبيعة أن تصبح "نورانية"3، أي أن تدرك 

الدنيوي  بعدييها  يف  وشامال،  كليا  إدراكا  الحقيقة 

واملصري األخروي ) املاورايئ (. 

بالرغم من أن عملية االدراك   للطبيعة النورانية تلك،  

تساعد عىل  فهم الطبيعة البرشية ومشكالتها، وبدون 

أن تأثر تلك العمليةأي يشء يف جوهر الطبعة البرشية، 

يف اللحظة اآلنية املكاين الزماين. أما اإلدراك  املاورايئ  

املتوقع، هو عنرص منظم للواقع،  كام ميكن من فهم 

أفضل  فهم  يعطي   -حيث  اإلنساين،  للواقع  أفضل  

باملفهوم  املسافر،  إىل  يرمز  الذي    - اإلنساين،  للواقع 

املاورايئ  الكامل  الهدف  نحو   واملتجه  املسيحي، 

)األخروي(، عرب ترحال ال يتوقف  يف هذا العامل.

 فإن هذه الرغبة للطبيعة البرشية نحو اآلخرة،  وبكل 

ميثل  ال  والتاريخية،  واملجتمعية  الشخصية  أبعادها 

مجرد فكرة  نظرية ، بل هي قبل كل يشء آخر،مامرسة 

Luminous  3: حسب فوجلني، ينقسم  الوعي إىل ثالث  

أقسام : الواعي القصدي، وهو املتجه نحو املاديات، 

والوعي التأميل ، املتعلق  بوعي املرأ بنفسه وحركته 

عرب التاريخ، والوعي امليضء، والذي يقرتب من التجربة 

الصوفية حيث يصبح  الوعي جزءاً  من الواقع  الكيل، 

يف بعديه  الدنيوي)املادي( واألخروي )املاورايئ(. )مدير 

التحري(
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عملية، وهذا كام اسلفنا، ما أدركه أفالطون وأرسطو، 

بأن الفلسفة،  تهدف لعملية تسعى للتخليد  يف هذا 

العامل.

بل  وأرسطو،  أفالطون  مع  تنتهي  مل  العملية  تلك  إن 

تتواصل إىل يومنا هذا، وإن  كانت بشكل أدق،  حيث 

التي  املحددة  القضايا   معالجة   إىل  الفيلسوف  يلجأ 

تتعامل  بينام    . ملموس  محدد  وبأسلوب  تواججه، 

عن  الناتجة  الصعوبات  مع   الكالسيكيون  الفالسفة 

السفسطائية  الفلسفة  وعدوانية   املوت  أسطورة 

النشطة، فإن فيلسوف القرن العرشين، عليه أن يواجه 

الرأي"،  "مناخ  ظاهرة   يف  املتمثل  املعارص  التحدي 

حسب تسمية واتهيد.

وعالوة عىل ذلك،عىل الفيلسوف، ضمن تلك  املامرسة  

يف  حدث  الذي  الهائل   التقدم  استيعاب  العملية، 

الواقع.  لفهم  وتسخريه  والتاريخية،  الطبيعية  العلوم 

وتلك بالتأكيد هي مهمة شاقة، إذا أخذنا بعني االعتبار 

يف  ظهرت  التي  التاريخية  املواد  من  الهائل  العدد 

العرص الحديث. 

صورة  تشكل  بدأت  املعطيات  هذه  نتجة  وبالتايل، 

جديدة عن التاريخ. وتكمن مهمة الفيلسوف هنا، يف 

اخرتاق الذهني للمصادر ثم تقديم النتائج التحليلية  

الجامعات وطلبتها.    أساتذة  فيهم  العام، مبا  للجمهور 

من  إبتداً  الفيلسوف،  ينفذها  التي  األعامل  وتلك 

وكذلك  التحليالت،  تلك  لنتائج  وايصال  املواد،  تحليل 

اإلجرائات املحددة التي يقوم بها، هي تحديداً تجسيد 

التارخية املتجهة للهديف   ملشاركة الفيلسوف يف حركة 

مع  متاما  يتفق  وهوما  األخروي(،  املاورايئ)  األسمى 

املنهج األفالطوين-أرسطي يف عملية مامرسة املوت.
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اعتدنا يف العامل الغريب اعتبار الدين اإلسالمي عىل أنه 

ديانة محاربة بشكل جوهري، وبالتايل نالحظ أنه ملا 

تؤخذ  الكلمة  فإن  السيف  أو  الحسام  مسألة  تذكر 

مبعناها الحريف فقط، من دون التفكري وال التساؤل عام 

وراءه  آخر  شيئا  أو  معنى  الواقع  يف  هنالك  كان  إذا 

يف  بالحرب  متعلق   جانب  وجود  ملناقشة   مجال  ال 

أن يكون  ثابت، ولكن من غري  اإلسالمي، ذلك  الدين 

أيضا  ذلك  نجد  أننا  إذ  املميزة،   األصلية  من خواصه 

املسيحية.  الديانة  حتى  األخرى  الديانات  معظم  يف 

وغني عن التذكري بأن املسيح نفسه قد قال: )ال تظنوا 

أللقي  جئت  ما  األرض،  عىل  سالما  أللقي  جئت  أين 

سيف اإلسالم

ريني غينون

 ________________________________________

طبع يف مجلة Cahiers du Sud ,عدد خاص لعام 19٤7 : اإلسالم والغرب ; صدر املقال يف كتاب : ريني جينو، رمزية العلوم 

املقدسة، فصل 27، صفحة 175

ترجمة الباحث: إبراهيم آيت زيان
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صورية  بصفة  يتوافق  ما  وذلك  سيفا(.1   بل  سالما 

أي  الوسطى،  العصور  يف  املسيحية  تاريخ  مع  شكلية 

يف الفرتة التي تم فيها تجسدها الواقعي يف املؤسسات 

االجتامعية، وذلك ما مينحنا أدلة كافية وبشكل واسع 

عىل ما سبق.  ومن جانب آخر، فإن الديانة الهندوسية 

أنها  لفكرة  التسليم  ميكن  ال  –طبعا-  والتي  نفسها 

يف  مؤاخذتها  إىل  الناس  ميل  لسبب  محاربة  ديانة 

ضيقا  ومجاال  أهمية  إال  متنح  ال  أنها  عىل  الغالب 

للعمل والفعل، إال أنها أيضا تحتوي عىل هذا الجانب 

جيتا   )الباهاغافاد  قراءة  عند  ونعيه  نلمسه  قد  الذي 

عىل  األمر  كون  فهم  ويسهل   .)Bhagavad-Gîtâ

هذه الصورة، إال ملن كان أعمى بسبب بعض األفكار 

بكونها  االجتامعي  املجال  يف  الحرب  أن  إذ  املسبقة، 

وبكون  العام،  النظام  استقرار  يعكر  من  موجهة ضد 

وظيفة  متثل  فإنها  إليه،  إرجاعهم  يف  تكمن  غايتها 

)العدل(  لوظيفة  إال صورة  أعامقها  ليست يف  رشعية 

األكرث عموما. لكن ما سبق ليس  املأخوذ يف مفهومه 

وبالتايل  للمسألة،  وسطحية  ظهورا  األكرث  املعنى  إال 

هذا  قيمة  مينح  الذي  أن  إذ  جوهرية:  األقل  فهو 

أنها  هو  الدينية،  النظر  وجهة  من  للحرب  املفهوم 

متثل رمزيا تلك املصارعة واملقارعة التي ينبغي للمرء 

أن يقيمها ضد كل من يحملهم يف ذاته من األعداء، 

والتي  نفسه  يف  املوجودة  العنارص  تلك  كل  ضد  أي 

"الوحدة"  وتلك  "النظام"  ذلك  مجابهة  عىل  تعمل 

املستوى  يف  سواء  الحالتني،  كلتا  ويف  ضدهام.  وتقف 

والروحي،  الجوهري  املستوى  أو  واالجتامعي  الظاهر 

التوازن  إرساء  دامئا عىل  تعمل  أن  يجب  الحرب  فإن 

بـ"العدل"(،  جدا  مرتبطة  يجعلها  ما  )وذلك  والتناغم 

وبالتايل فهي تسعى -بشكل ما- إىل التوحيد بني تعدد 

أن  فنقول  ونرجع  بينها.  فيام  املتضادة  العنارص  تلك 

هو  وجودها-  سبب  إال  ليس  -الذي  املعياري  نتاجها 

)السالم(، الذي ال ميكن تحقيقه إال باإلذعان والتسليم 

لإلرادة اإللهية )اإلسالم(، وذلك بجعل كل عنرص من 

يف  جمعهم  عىل  والعمل  املناسب  مكانه  يف  العنارص 

سفر متى : 10 / 3٤  1

غاية واحدة تتمثل يف التحقيق الواعي للهدف الواحد، 

الرتابط  مدى  إىل  التنبيه  عن  غنى  يف  ههنا  ونحن 

اللغوي الذي يجمع بني كلمتي اإلسالم والسالم .2  

كام نجد يف املوروث التقليدي اإلسالمي أن كال املعنيني 

مع ما يجمعهام من عالقة قد عرب عنهام بكل ما يف 

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حديث  يف  والبيان  الوضوح  من  اإلمكان 

الخارجيني  األعداء  خاضها ضد  معركة  من  رجع  حني 

األصغر  الجهاد  من  )رجعنا  فقالملسو هيلع هللا ىلص:  الكفار،  من 

ليس  الخارجي  الجهاد  كان  فإذا  األكرب(،  الجهاد  إىل 

هو  الداخيل  الجهاد  فإن   ، أصغر"3  "جهادا  إال  بذلك 

حقا ذلك "الجهاد األكرب"، وبذلك نعرف أن األوىل ليس 

لها إال أهمية ثانوية باملقارنة مع الثانية، وأنها ليست 

يستعمل  ما  كل  فإن  وهكذا،  لها،  حسية  صورة  إال 

أنه  أن يؤخذ عىل  الخارجي ميكن  الجهاد  كوسيلة يف 

حالة  هي  وتلك   ، الباطني٤  الجهاد  يخص  فيام  رمز 

الداللة  يعرفون هذه  الذين ال  إن  بالتحديد.  السيف 

سابقا،  أوردناه  الذي  الحديث  ذلك  جهلوا  لو  حتى 

له  ليس  –الذي  الخطيب  أن  يالحظوا  أن  لهم  ميكن 

للكلمة- ميسك  العادي  باملفهوم  باملحارب  عالقة  أية 

الحالة إال أن  يف يده "سيفا"، فذلك ال ميكن يف هذه 

يكون رمزا، إذ أنه يف الواقع سيف يصنع يف العادة من 

خشب، وذلك ما يجعله قطعا غري صالح لكل استعامل 

أيضا عىل هذه  يؤكد  ما  وذلك  الخارجية،  املعارك  يف 

الصفة الرمزية للسيف. 

ويف الرمزية التقليدية، نرى أن سيف الخشب يرجع إىل 

املايض البعيد، حيث أنه يعترب يف الهند كأداة ظهرت 

ولقد حررنا هذه املسألة بشكل أوسع يف الفصل الثامن   2

من كتابنا : رمزية الصليب.

3  إذ هي بطبيعة الحال ال تعترب كذلك إال إذا ُحددت 

بغايات ورشوط دينية تقليدية، إذ كل رصاع آخر إمنا 

يعترب حربا وليس جهادا.

وبطبيعة الحال، فإن هذا ال ينطبق عىل وسائل وآالت   ٤

الحروب الحديثة، وذلك نظرا لطبيعتها "امليكانيكية" التي 

ال تتوافق مع أية رمزية حقانية، ولسبب مامثل نجد 

أن مزاولة مهن ميكانيكية ال ميكن أن تكون حاملة ألية 

مامرسة ذات سمة روحية. 
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ونجد   5،sacrifice védique الفيدية   التضحية  يف 

 ،)sphya )سفيا  السيف  هذا  من  كل  عن  يقال  أنه 

الذي  الشجر  باألحرى  )أو  والعربة  التضحية،  وعمود 

أنها ولدت من  ميثل مادته الجوهرية(،والسهم، يقال 

"ملا   :)  Indra )إندرا  صاعقة  من  أو   )  vajra )فاجرا 

بتلك  Vritra، صارت  فريرتا   إندرا صاعقة عىل  وجه 

الرمية منقسمة إىل أربعة. فيستعمل الرباهامن اثنتني 

من هذه األشكال األربعة أثناء طقوس التضحية، بينام 

فبينام   ... املعركة6  يف  األخريني  الكشاترياس  يستعمل 

صاعقة  يوجه  فإنه  الخشبي،  بالسيف  املضحي  يلوح 

السيف مع  تربط هذا  التي  والعالقة   . أعدائه"7  عىل 

)فاجرا vajra( ال بد من أن تؤخذ بعناية مع ما سيأيت 

الحقا، ونضيف إىل ذلك أن السيف كثريا ما يوازى ذكره 

بذكر الربق أو ينظر إليه كأنه منحدر منه٨ ، وهذا ما 

لـ)السيف  جدا  املعروف  الشكل  حسية  بصورة  ميثله 

عن  مستقلة  بصورة   ،)épée flamboyante امللتهب 

السيف يف  يحمله هذا  أن  التي ميكن  األخرى  املعاين 

نفس الوقت أيضا، ألنه ينبغي طبعا أن يكون كل رمز 

والتي  املعاين،  من  مجموعة  طياته  يف  حامال  حقيقي 

بعيدا عن كونها تنفي بعضها بعضا أو كونها متناقضة، 

فإنها بالعكس تتناغم وتتكامل فيام بينها. 

أنه  فيه  القول  ميكننا  إذ  الخطيب،  سيف  إىل  ونرجع 

يرمز قبل كل يشء إىل سلطة الكلمة وقدرتها، وذلك ما 

ينبغي أن يكون أكرث ظهورا، بل حتى أكرث وضوحا من 

تعلق هذه الداللة بالسيف غالبا، وذلك ليس بغريب 

ينظر:  أناندا كوماراسوامي، رمزية السيف، يف مجلة   5

الدراسات التقليدية، عدد جانفي 193٨، حيث اقتبسنا 

منه النص التايل.

6   وظيفة الرباهامن  Brahmanes  ووظيفة الكشاترياس  

Kshatriyas ميكن أن تأيت هنا لتمثل كال من الجهاد 

الداخيل والجهاد الخارجي، أو بالتعبري اإلسالمي )الجهاد 

األكرب( و)الجهاد األصغر(.  

 .٤ ,2 ,1 Shatapatha Brâhmana   7

يف اليابان خاصة، وتبعا لديانة الشنتو "فإن السيف ينحدر   ٨

من برق-علوي منوذجه يف األعيان الثابتة، وأنه ليس 

إال تنزال من تنزالت ذلك األصل أو األقنوم"، )أناندا ك. 

كوماراسوامي(.   

بوضوح هذه  تبينه  كام  املسيحية،  الديانة  حتى عىل 

)ومعه  العامل:  لنهاية  يوحنا  برؤيا  املتعلقة  النصوص 

يف يده اليمنى سبعة كواكب وسيف ماض ذو حدين 

يف  تيضء  وهي  كالشمس  ووجهه  فمه  من  يخرج 

قوتها(9  ، )ومن فمه10  يخرج سيف ماض ليك يرضب 

به األمم...(11  ، فهذا السيف الخارج من فمه ال ميكن 

أن يكون له معنى إال هذا الذي ذكرناه، وذلك بالزيادة 

عىل ما ذكر ووصف يف هاتني اآليتني ليس إال )الكلمة( 

ذاتها أو إحدى تجلياتها، بينام كون السيف قاطعا من 

حديه فإنه ميثل القدرة املزدوجة التي متلكها الكلمة 

عىل كل من الخلق والتدمري، وذلك ما يقودنا ويرجعنا 

يرمز  الواقع  يف  وهذا    .)vajra )فاجرا  إىل  بالتحديد 

أيضا إىل )القوة( التي ولو كانت واحدة يف جوهرها إال 

أنها تتجىل يف مظهرين متضادين يف الظاهر لكنهام يف 

الواقع متكاملني، وكال املظهرين حتى لو كانا ههنا يف 

حدي السيف أو يف أسلحة أخرى مامثلة12 ، إال أنهام 

املتقابلني،  حديه  يف   )vajra )فاجرا  حالة  يف  يتمثالن 

وهذه الرمزية تصدق أيضا عىل مجمل القوى الكونية، 

إىل  ليست  )الكلمة(  رمزية  عىل  تطبيقها  أن  بحيث 

التقليدي  التصور  وبسبب  لكن  منها،  واحدة  حالة 

للكلمة وكل ما تتضمنه، فإنه ميكن أن تؤخذ مبفردها 

لرتمز عن مجموع كل التطبيقات املمكنة األخرى13 . 

سفر الرؤيا  16/1. ميكن أن نالحظ ههنا اجتامع الرمزية   9

القطبية )الكواكب السبعة أو )سبتا-ريكشا

 sapta-riksha( يف الديانة الهندوسية، والرمزية 

الشمسية التي سنجدها أيضا يف الرمزية التقليدية 

للسيف ذاته.    

وهو "من كان ميتطي الحصان األبيض"، )كاليك-أفاتارا   10

Kalki-avatâra ( يف الديانة الهندوسية.

سفر الرؤيا : 15/19  11

ميكن التذكري ههنا أيضا بالرمزية اإليجية والكريتية   12

للفأس املزدوجة، ولقد رشحنا يف موضع آخر، أن الفأس 

هي بشكل خاص رمز للصاعقة، وبالتايل فهي تعادل كليا 

)فاجرا vajra(، )بنظر الفصل السابع والعرشون من هذا 

الكتاب "رموز العلم املقدس"(  

لإلطالع عىل القدرة املزدوجة لـ)فاجرا vajra( ورمزيات   13

مامثلة أخرى ) مثل "قدرة املفاتيح"(، انظر مالحظاتنا 
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لكنه  والصاعقة،  بالربق  فقط  رمزيا  السيف  يُربط  ال 

نرى  بحيث  الشمس،  بشعاع  مُيثالن  قد  السهم  مثل 

الرؤيا،  سفر  من  سقناها  التي  األوىل  اآلية  يف  ذلك 

يلمع  وجهه  سيف  منه  يخرج  الذي  الفم  ذُكر  حيث 

هذه  خالل  من  نجري  أن  السهل  ومن  )كالشمس(، 

العالقة مقارنة بني )أبولو  Apollon( أثناء قتله لألفعى 

)إندرا  Indra( يف  بسهامه، وبني   )  Python بيثون(

 ،)vajra ( بواسطة )فاجرا Vritra قتله للتنني )فريرتا

تعادل  عىل  شك  أي  لدينا  ترتك  ال  املقاربة  وهذه 

وتساوي هذين املظهرين لرمزية السالح، وأنهام ليسا 

يف التحقيق إال طريقتني مختلفتني للتعبري عن حقيقة 

ويشء واحد. 

ومن جهة أخرى، ال بد من التذكري بأن معظم األسلحة 

تدل  ما  كثريا  أنها  والرمح،  السيف  وبخاصة  الرمزية 

تدل  فهي  وبالتايل  العامل"،  "محور  رمزية  عىل  أيضا 

)شمسية(،  رمزية  عىل  وليس  )قطبية(  رمزية  عىل 

النظرتني،  هاتني  بني  ما  املزج  بعدم  طالبنا  لو  وحتى 

الذي يسمح مبا  الرتابط  بعضا من  بينهام  فإن هنالك 

فيام  تجري  تبادالت"  أو  "انتقاالت  نسميه  أن  ميكن 

حقيقة  بنفس  أحيانا  يأيت  قد  ذاته  فاملحور  بينهام، 

فإن  املحوري،  املعنى  هذا  ويف   ، الشمس"1٤  "شعاع 

القمتني املتقابلتني لـ )فاجرا( ترجع إىل اثنينية القطبني 

املعتربين كطرفني للمحور، بينام يف حالة السالح ذي 

معنى  يف  مثبتة  وبكونها  فيها  اإلثنينية  فإن  الحدين، 

التيارين  إىل  مبارشة  بصفة  ترجع  فإنها  ذاته،  املحور 

مُتثَل يف غري هذا  الكونية، والتي  القوة  املتعاكسني يف 

مبا  لكن  الصولجان.  ثعباين  مثل  أخرى  برموز  املحل 

مع  مرتبطان  ذاتهام  حد  يف  هام  التيارين  هذين  أن 

القطبني ومع نصفي الكرة األرضية15 ، حينئذ ميكننا أن 

التي عرضناها يف الفصل السادس من كتاب الثالوث 

األعظم.  

ال ميكننا الرتكيز ههنا عىل هذه املسألة، لكن عىل األقل ال   1٤

بد من التذكري مبثال تقارب الرؤيتني يف الرمزية اليونانية 

.Apollon hyperboréen  ألبولو الشاميل

يف هذه النقطة أيضا، انظر الفصل الخامس من كتابنا   15

الثالوث األعظم.

نرى أنه عىل الرغم من اختالفمها الظاهر، فإن املثالني 

يجتمعان يف ما يخص معناهام الجوهري16 .    

التناغم  إرساء  فكرة  إىل  تقودنا  )املحورية(  الرمزية 

املنظور إليه كغاية للجهاد )الحرب املقدسة( يف حالتيه 

الظاهرة والباطنة، ألن املحور هو املكان الذي تتصالح 

فيه كل املختلفات وتتالىش، أو بتعبري آخر، هو مكان 

الكامل، الذي تشري ديانة الرشق األقىص عىل  التوازن 

الجانب  هذا  ومن  وهكذا،   . الثابت(17  )املكان  أنه 

الذي ميثل يف الواقع الرؤية األكرث عمقا، فإن السيف 

ال ميثل فقط الوسيلة كام ميكن أن نعتقده إذا متسكنا 

أو  الغاية  تلك  ميثل  لكنه  ظهوراً،  األكرث  معناه  مبجرد 

ما  بشكل  ويجمع  يلخص  وهو  ترتجى،  التي  النهاية 

الشمويل.  مفهومها  يف  والغاية(  )الوسيلة  املعنيني  كال 

املالحظات  بعض  بجمع  إال  ههنا  نقم  مل  الواقع  ويف 

حول املوضوع، والتي ميكن أن تفتح املجال لتحريرات 

الصفة،  بهذه  بكونها  حتى  أنها  نعتقد  ولكننا  أخرى، 

دين  يخص  فيام  –سواء  كايف  بشكل  تُظهر  أنها  إال 

اإلسالم أو كل األشكال الدينية التقليدية األخرى- مدى 

باملعنى  فقط  السيف  ربط مفهوم  يّدعون  بُعدالذين 

)املادي( عن الحقيقة. 

انظر الفصل 27: األسلحة الرمزية ، من كتابنا )رموز العلم   16

املقدس(. 

وهذا ما ميثله السيف املوضوع عموديا عىل محور   17

امليزان، فيكون هذا التأليف ممثال الصفات الرمزية 

للعدل.
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التعليم من أجل الّسالم  ... هل هي 
قضية املدرسة باألساس؟

إيفيلني شارمو

يبدو اليوم، أّن الّسالم مهدد أكرث من أي وقت مىض، 

حيث نستمع إىل أصوات القنابل واملدافع يف كل أنحاء 

العامل. رمبا من املفيد لنا يف هذا اإلطار أن نطلع، عىل 

ضوء األحداث، عىل مقال كتب منذ خمسة عرش سنة 

حول دور املدرسة والتعليم يف الكفاح من أجل السالم.

األسباب  أّن  اعتبار  ميكننا  الحروب،  أسباب  يف  بالنظر 

األوىل تكمن يف دور السلوكيات والخيارات التعليمية 

التي تعتمدها املدارس، هذا دون التقليل من األسباب 

االقتصادية والسياسية املصاحبة لها.

إال  تصوره  ميكن  ال  العامل  يف  السالم  إن  القول  ميكننا 

إذا قمنا باعتامد نوع خاص من الرتبية والتعليم  لدى 

سكان هذا الكوكب.

الفظيعة  القلعة  هذه  مفتاح  أّن  املحتمل  من  لذلك 

واملثرية للسخرية، واملتعارف عليها  يف كل مكان وزمان، 
 ________________________________________

ترجمة الباحثة: أمل بلطي / الدوحة. هذا املقال كتب سنة 1990 ومتت إعادة صياغته يف أغسطس 2006
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العنف والحرب إمنا هي منوطة بعهدة أوالءك  باسم 

املدرسون،  منهم  وخصوصا  التعليم  عن  املسؤولني 

وطبعا وقبل كل ذلك أوالئك املسؤولون عن تدريب 

املدرسني )...(.

 إنها مهمة  الصغار والكبار للقضاء عىل هذه القلعة 

مهام  ألنه  عنا،  مختلفني  يكونوا  أن  رشط  الفظيعة 

كانت إرادتنا ومحاولتنا للوصول إىل هذه القلعة، نظل 

تؤكد  التي  األحداث  ذلك  عىل  دليل  وخري  عاجزين 

ونتابع  الجرائد  نتصفح  أن  وبإمكاننا  يوم.  كل  عجزنا 

التلفزيون لنقتنع بعجزنا.

لقد نشأ جيلنا منذ طفولته عىل عادات متباينة كثرية 

عىل  أساسا  القامئة  غرائزه  واتبع  عنيفة،  فعل  وردود 

الكره وحب االنتقام بحجة ذرائع مختلفة وأحيانا قد 

تكون غري مرّبرة. 

يجب علينا أال ننىس أّن العنف ال يولّد إال عنفا مثله، 

)حتى إن كانت النوايا مختلفة يف  سببية التواصل لكن 

النتيجة هي التي ستحسم األمر(. فالعنف لدى الكبار 

اليوم، إمنا هو رّدة فعل لعنف يعترب التعليم املسؤوَل 

األول عنه، وإن كان عن غري قصد، لكن ذلك ال يغري 

يف األمر شيئا.

التعليم كانت دامئا  أّن أسس  الشأن  والسبب يف هذا 

محارصة بني اتجاهني متناقضني:

• االتجاه األول: التعليم الذي يهدف إىل تنمية شخصية 

املؤثرات  كل  من  لحاميته  جاهدا  ويسعى  الفرد 

قد  مزعومة  تحقيق حرية  بغية  الخارجية   والعوامل 

نرتكب الحقا جرائم باسمها.

مع  للتأقلم  الفرد  يدفع  الذي  وهو  الثاين:  االتجاه   •

معايري اجتامعية محددة مسبقا قامئة عىل قيم وهمية 

عائقا  الوقت متثل  نفس  ولكنها يف  االجتهاد  إىل  ترمز 

أمام الفرد. 

بقوة  منترش  آخر  موقف  التناقض  هذا  إىل  ينضاف 

الفرد عىل شهادات كايف إلثبات  أّن حصول  يتمثل يف 

يف  عليه  االعتامد  ميكن  معيارا  املعرفة  وتعترب  ذكاءه، 

عملية التقييم.

 

أخطاء من كل صوب:

حفظ  عىل  يقوم  شهادة  عىل  الحصول  كان  إذا   •

ال  فهذا  تتغري،  ال  ثابتة  بطريقة  وتخزينها  املعلومات 

بالشؤون  اإلملام  أو  الذكاء  اكتساب  عىل  دليال  يعترب 

واملعلومات  باملعارف  إملاما  يعني  إنه  بل  الثقافية: 

أهمية  بقدر  مهمة  ليست  الحقيقة  يف  وهي  غري.  ال 

طريقة تكوينها وتأسيسها.

• يعترب تفضيل العيش بعفوية متلّقا ويف نفس الوقت 

عمن  البحث  إىل  حيا  كائن  كل  تدفع  خطرية  غريزة 

يشبهه حتى يعرب له عن رفضه بل والرغبة يف التخلّص 

عىل  أساسا  تقوم  الحياتية  الحركة  أّن  حني  يف  منه، 

التبادل واالختالف والتحّول من حالة إىل أخرى.

وهذا االختيار ال يعني اتباع الحالة الطبيعية للفرد، إمنا 

بني  الجوهري  التناقض  يحفز عىل حل  الواقع  هو يف 

الخيارات  فبعض  الحياة.  النفس وزخم  غريزة حامية 

تخل بتوازن الفرد وتسبب له صدمة تجعله يلجأ إىل 

العنف للدفاع عن نفسه.

• التأقلم مع املعايري االجتامعية بصفة إجبارية، يعني 

بطبعه  هو  ملا  ملموسة  وغري  كونية  حقيقة  إعطاء 

نسبي واعتباطي: مام يعني الحفاظ عىل مبادئ النظام 

االجتامعي كام هي.

أجل  من  التعريف  هذا  الساسة   أوجد  الحقيقة  ويف 

حامية سلطتهم.

وبإخفاء اعتباطية النظام الذي يبدو كحياة طبيعية و 

منطقية، فإن هذه االعتباطية يف أصلها تقوم عىل رفض 

كلام هو مخالف وعىل تعزيز الالتسامح والعنرصية.

كذلك تغافل فحوى بعض النصوص عىل أنه ال تناسق 

فال  الوقت،  نفس  يف  والخضوع  االجتهاد  معنى  بني  

نتحدث عن االجتهاد إال إذا توفرت االستقاللية.

الذات  نابعا من  يكون  أن  بد  االستقاللية ال  وتحقيق 

ومسؤوال، والتأقلم مع هذا األمر ال يكون إال بالدربة.

وعادة، الخضوع يضعف اإلرادة ويجعلها أكرث صعوبة 

ما  وهو  مستحيلة،  أشياء  واإلبداع  املبادرة  يجعل  أو 
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يؤدي إىل اضمحالل العنارص األساسية للحرية وللتفكر 

الذايت.

فالتعليم ال يعني االختيار بني هذين التوجهني الذين 

يعترب أحدهام أسوء من اآلخر، بل هو تعلّم كيفية حل 

التناقض الجديل.

من  ومتكينه  الطفل  تكوين  يف  الفائدة  تكمن  وال 

دروس جاهزة مسبقا، بل متكينه من استغالل اتجاهني 

مرتبطني بصفة جدلية حتى يتمّكن من بناء ذاته بكل 

وشخصيته  حياته  ومنهج  شكله  اختيار  ومن  وضوح 

بطريقة ذكية تجعله ال يبدو يف غفلة من أمره.

وعالوة عىل ذلك فإن عملية إدماجه يف املجتمع كفيلة 

ما  وهذا  النهاية،  يف  وتغيريها  الفرد  وظائف  بتحليل 

نسميه حرية املواطن.  

وهو  البناء  هذا  يف  األساسية  الوسيلة  الذكاء  ويعترب 

مغاير ملعنى مجموع املعارف واملعلومات التي ميلكها 

الفرد حتى وإن تم تطويرها وتحسينها.

فالذكاء هو استخدام املعارف من أجل فهم الوظائف 

وأعراف  دوافع  من  حولنا  يدور  ما  لكل  الحقيقية  

كشف  عىل  يعتمد  ال  ذكاء  عن  نتحدث  وعادات. 

مجموع املعارف مرة واحدة.

طرح  ودون  تحليل  دون  يشء  أي  يقبل  أن  ويرفض 

أسئلة نقدية.

وإن كانت هذه املعارف ال تنفتح عىل تحليل الرشوط 

الوظيفية للمجتمعات ولألفراد، فإّن مجموع املعارف 

الفرد،  توازن  وبقوة،  تهدد،  املدرسة  يف  نتلقاها  التي 

شأنه  من  وهذا  لديه.  النفس  حامية  غريزة  بتعميق 

إعاقة تفكري الفرد، هذا التفكري الذي يبدو ال نفع له 

نوعا ما بسبب مجموع أفكاره التي ال متسنا بيشء، بل 

هي تسيطر عليه كجيش عدّو، ومتنح أسسه النظرية 

هيبة رضوريٌة التباع اآلخرين.

شهادات  عىل  املتحصلني  الطلبة  أّن  يفرس  ما  وهذا 

هامة ومثرية لإلعجاب بإمكانهم الدفاع عن أطروحات 

قامئة عىل العنرصية والخوف من الغرباء دون أي نوع 

من التناقض.

نستخلص هنا أّن العفوية ميكن أن تصبح اليشء األكرث 

زخرفة  باعتبارها  لها  ننظر  عندما  العامل  يف  خطورة 

فلسفية.

شاهدنا ذلك سابقا، وأكرث من واحد دفع من حياته مثنا 

لهذا التفكري البشع. ونحن نرى لألسف، هذا الوحش 

القذر كيف يطفو اليوم عىل السطح.

إنه تقييم سلبي لوظيفة التعليم قد أنجز  حتى اآلن...

لذلك من الواجب عىل كل املربني واألولياء واملدرسني 

وأن  متنّوعة،  تعليمية  بطرق  مزودين  يكونوا  أن 

أي  بروز  حال  يف  التعليم  تجاه  مبسؤوليتهم  يقتنعوا 

ظاهرة جديدة.

التعليم، وهو  لنظم  الكبري  الفساد  عن  نتحدث  وهنا 

فساد ال ميكن ألّي بلد السيطرة عليه أو إيجاد حلول 

باملرة  ميكنها  ال  ثقافة  نرش  عىل  يعمل  إنه  بل  له، 

تحسني مستوى الفرد.

بل  جديدة،  ليست  التعليم،  حول  املصطلحات  هذه 

تناولها  ديكارت منذ تأليفه كتاب "مقال عن املنهج" 

الذي يعّزز الشك املنهجي، حيث قلب التفكري العلمي 

بعد  إال  مسلّمة  األشياء  نأخذ  ال  "أن  إىل  يقود  الذي 

البحث يف أسبابها"، تعلُُّم هذا الشك )نشك يك نذهب 

أبعد من ذلك لنجد الرباهني والحجج(، مل ينترش بصفة 

الشك  وبني  بينه  نخلط  زلنا  ما  بل  األقسام،  كافية يف 

الذي يقتل الفعل ويضعه يف نفس السلة السلبية دون 

متييز مع غريه من الشك اإليجايب.

حلول  عن  البحث  إىل  يذهبوا  مل  أنفسهم  واألطفال 

متنوعة وإىل طرح األسئلة حول ماهية األشياء، وطرح 

الحركات  من  والحذر  الحيطة  وأخذ  أخرى  فرضيات 

األوىل، مل يتعلموا أيضا التمركز حول ماهية اليشء، وأن 

يف  بالكاد  بدأوا  لقد  اآلخرين،  مكان  أنفسهم  يضعوا 

تعلّم جدلية الحجة.  

ولكن هل نحن مدركون اليوم لكيفية تطويع الحجج 

تحليلية  قراءة  طريق  عن  واالجتامعية،  السياسية 

لنصوص عاملية؟ هل ندرّس الفروق األساسية بني الرأي 

"دامئا قابل للنقاش" والحقائق املوضوعية؟ هل ندرّس 

عىل  تقوم  نظر  وجهة  من  والدعاية  اإلشهار  معنى 

أين  من  وراءهام؟  تكمن  التي   االحتكار  اسرتاتيجية 
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أىت اعتقادكم بالتحريم الشهري "ملامرسة السياسة" ....؟

)إّن املزج بني العمل السيايس و بني دراسة النصوص 

السياسية يعني حقيقة املزج بني الليل والنهار...(. وال 

يتمثل السبب الرئييس وراء هذا الحظر يف القلق من 

الخوف من تحصيل جمهور  املوضوعية بل يكمن يف 

كثري الحيطة والحذر وال ميكن التالعب به.

حول  عامة  خطابات  لألطفال  لنقدم  أخرى:  مالحظة 

السلم.  لكن هل ندرك أّن بعض النصوص التطبيقية، 

بعض  تولّد  أن  ميكنها  منها،  البيداغوجية  خصوصا 

السلوكيات العكسية لدى األطفال، حيث تولّد أطفاال 

مييلون إىل استخدام القوة.

التعليم  التقليدي يف  االنتقايل  املنهج  استخدام   فمثال 

عىل  وعي  أو  تفكري  دون  األطفال،  تعويد  إىل  يؤدي 

االعتقاد يف أفكار السلطة املتعالية، وهو ما من شأنه 

أن يؤدي إىل التقليص من الفكر النقدي الذي بدوره 

سيفسح املجال أمام التعّصب.

وهذه املناهج التقليدية ال تزال موجودة إىل يومنا هذا 

املناهج  أّن هذه  ذلك  )واألسوأ   من  األقسام،  داخل 

التقليدية مازال ينصح بها من طرف الجهات املختصة( 

وما زلنا نعتقد أنها آراء تستوجب االحرتام.

واالحرتام صار اليوم، مطابقا لذوق العرص، حيث أصبح 

ملواقف  العنان  يطلق  عندما  خصوصا  خطورة   أكرث 

املعاهد  تحمل  اإلطار  هذا  ويف  للحرية.   مناهضة 

اليوم  املعلمني    تدريب    يف  املختّصة  الجامعية 

يتوصلوا  وإذا  مل  املدرسني.  تأهيل  مسؤولية كربى يف 

قاعدة  تصميم  عىل  يقوم  تعليمي  منهج  تحسني  إىل 

الفردية  واملشاركة  املسؤولية  تصبح  مل  و  للتعلّم، 

للمدرسني،  املستقبيل  للعمل  الرئييس  املكّون  للتالميذ 

طوبويا  موضوعا  يظل  السالم  أجل  من  التعليم  فإّن 

وبعيدا كل البعد عن أرض الواقع.

ليست  عقود،  منذ  ونفعل  نظن  ما  عكس  وعىل 

الخطابات وإن كانت ذات لغة لينة، هي التي تنشئ 

هذا النوع من التعليم، وال تبدو وسائل اإلعالم القامئة 

العملية  يف  اليوم، رضورية  نشاهد  مثلام  اإلثارة  عىل 

التعليمية، بل نحتاج لطريقة أخرى لتحسني التعليم:

ليس كمعطى غري ملموس  األخالقية،  القيم  تطوير   •

كقاعدة  بل  مرشوطة،  ال  بطريقة  احرتامه  يستوجب 

دامئة تضع الحياة اإلنسانية فوق كل اعتبار.

ما  وخصوصا  تقليدي،  هو  ما  لكل  نظرتنا  تغيري   •

نحمله من املعارف، أيضا إدراك كيفية تحليل الوظيفة 

االجتامعية الفعلية، لنتعلم كيف نكون حذرين دون 

تقديس هذه الوظيفة ودون الرتّدد يف انتقادها عندما 

تضع حياة الناس وكرامتهم يف خطر.

كلهم  قادرون  بأنهم  التفكري  لألطفال:  نظرتنا  تغيري   •

وتحظى  ثرية  معلومات  ميلكون  وهم  النجاح  عىل 

التي  املعارف  وهذه  الجميع.  طرف  من  باهتامم 

ميتلكونها تفتح آفاقا ثقافية شاسعة أمام الجميع مبن 

فيهم نحن.

باعتبار  التعليم:  لفحوى  آخر  تصّور  عىل  الحصول   •

أّن وظيفة كل معلومة تكمن يف املساعدة عىل الفهم 

هذا   حولنا،  يدور  ما  كل  يف  التشكيك  يف  وبالتايل 

يشجعنا عىل إرساء منحى نقدي ملا نطالع من خالل 

يف  إال  يوجد  ال  األسمى  الهدف  أّن  الزعم  مع  القطع 

الحلم والفرار من الواقع.

تحقق  أن  شأنها  من  التي  االسرتاتيجيات  تدريس   •

قيم  ستار  تحت  إخفاءها  إىل  اللجوء  دون  النجاح 

و  فردي:  صنع  من  وهمية  أصول  عىل  قامئة  مبتذلة 

تقديم  يف  تكمن  التقدم  لتحقيق  الوحيدة  الوسيلة 

القواعد الحقيقية للعبة االجتامعية.

األطفال  تعليم  يجب  اآلخر:  نظر  وجهة  تدريس   •

كيفية الدفاع عن موقف ما بإملام الفرد وقدرته عىل 

تدريس  أيضا  واملناهضة،  النقيضة  الحجج  عىل  الرّد 

التصدي  ميكن  وكيف  بالحجة  الحجة  مقارعة  عملية 

للحجج الخاطئة.

• تدريس كيفية اكتساب الجرأة وحب االطالع، ليس 

ملا هو موجود بل الذهاب إىل أبعد من ذلك، سرب أغوار 

الوحيدة  والطريقة  مهم،  غري  ظاهريا،  يبدو،  ما  كل 

الكتشاف هذه الحقيقية هي أن يتعرف كل فرد عىل 

نفسه كام ينبغي، إذ ال نبني أنفسنا إال باكتشاف بنية 

اآلخر.
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باختصار، ميكننا أن نقلب موازين أشياء كثرية، وليس 

من السيئ أن نأيت بأفكار جديدة حول الرتبية والتعليم. 

التعليم.  نتاج  هو  بل  سببا  ليس  الذكاء  أن  نعرف 

يف  يتجىل  بل  الدروس،  تحتويه  ال  الحقيقي  والتعليم 

حياتنا اليومية التي نستخلص منها العرب بإعادة النظر 

وبرفض  كانت،  مهام  ومعتقداتنا  عاداتنا  يف  الدامئة 

عىل  والتعّود  االختالف  عن  والبحث  الثابتة  املبادئ 

وهذا  الناس.  عند  الذكاء  يتكون  فقط   هنا  التغيري؛ 

النوع من التعليم هو الذي يستحق هذا اللقب "تعليم 

ذيك"، وهو ذاك الذي يتامهى مع السالم يف العامل.
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نجحت تونس يف اختبار الدميقراطية بعد مرحلة من 

املخاض العسري ليعتربها الجميع  تجربة رائدة يف بناء 

الذي كلل بجائزة نوبل للسالم يف  الدميقراطي  املسار 

يعرف  الصغري  البلد  هذا  وصار   ،  2015 سنة  أواخر 

اليوم عامليا ب "االستثناء التونيس" الذي اختار طريق 

الحوار والتوافق من أجل إنقاذ البالد من حرب أهلية، 

من  به  املرتبصني  أعدائه  عىل  ينترص  جعله  ما  وهو 

الداخل والخارج. لقد  سعت جميع التيارات السياسية 

بني إسالمية و لربالية ويسارية وعلامنية أن تحيد عن 

النتائج  الوخيمة  والتصعيد  واإلقصاء  التهميش  طريق 

بحثا  طاولةالحوار  الجلوس حول  الجميع يف  ليتشارك 

الحركات  مختلف  بني  الصدع  رأب  وعن  التوافق  عن 

السياسية املتضاربة وتوحيد صفوفها ملا فيه خري البالد 

وتعزيز الوحدة الوطنية ليعم السلم االجتامعي.

مشهد سيايس هش بعد الثورة

تونس بلد صغري مبساحته، كبري بقدراته شامخ بشعبه 

يف  رصخة  ليطلق  والقهر  االستبداد  رفض  الذي  األيب 

البالد،  استفحل يف رشايني  الذي  والفساد  الظلم  وجه 

نظاما  برمته،  نظاما  فأسقطت  مدوية  كانت  رصخة 

عاش 23 سنة من الديكتاتورية املسلطة عىل الشعب. 

بوجهة  يحيد   أن  استطاع  الدينامييك  الشعب  هذا 

التاريخ عن مسارها املستقيم ليقيم ثورة عارمة تطوي 

واالستسالم  والخضوع  املقيتة  الديكتاتورية  صفحات 

املنهوبة  الحقوق  واسرتجاع  املسلوبة  الحرية  الفتكاك 

وإرساء العدالة االجتامعية املفقودة.

خضم  يف  البالد  دخلت   2011 يناير  ثورة  إثر  وعىل 

البالد يف  أوقعت  التي  السياسية  التجاذبات  أتون من 

االقتصادي  املستوى  عىل  خصوصا  عصيبة،  مسارات 

جانب  كل  من  املخاطر  بها  وأحاطت  واالجتامعي، 

كادت أن توقعها يف اضطرابات داخلية ال حدود لها، 

تحدق  بدأت  التي  اإلرهابية  التهديدات  عن  ناهيك 

بالبالد من كل حدب وصوب.

مخاطر  التونيس  الدميقراطي  االنتقال  عملية  واجهت 

ألي  ميكن  التي  املراحل  أصعب  من  باعتبارها  جّمة 

بلد أن مير بها، خصوصا وأنها جاءت قطعا جذريا مع 

نظام قديم مبختلف هياكله لتحل محله حركات تدعو 

لإلصالح االقتصادي واالجتامعي. وقامت هذه املخاطر 

من  برز  الذي  الخطري  التصدع  من  نوع  عىل  أساسا 

إىل  وصلوا  الذين  اإلسالميني  بني  ألرأي  اختالف  خالل 

السلطة عن طريق مكاتب االقرتاع ممثلني يف الرتويكا، 

والعلامنيني الذين اصطفوا يف صفوف املعارضة، وهو 

ما كاد يلج بالبالد نحو حرب أهلية وخيمة العواقب،  

فتعالت أصوات بعض األطراف السياسية منادية بإنقاذ 

البالد من فنت داخلية.

الرتويكا  عىل  وتأثريها  الوطني  اإلنقاذ  جبهة 
الحاكمة

املجتمع  وهيئات  الوطنية  القوى  مختلُف  دعت   

الشهيد  رأسهم  وعىل  وطني  حوار  إنشاء  إىل  املدين 

شكري بلعيد يف مطلع سنة 2013 حيث كانت البالد 

لهذا  استجابة  متر بظرف عصيب، لكن مل تكن هناك 

"االستثناء التونيس" إلرساء السلم 
املجتمي، بخطى ثابة نحو نوبل للسالم

أمل بلطي
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سياسيا  تصعيدا  شهدت  وجيزة  فرتة  بعد  إال  املطلب 

خطريا، فتشكلت جبهة اإلنقاذ الوطني يف يونيو 2013 

إثر ندوة وطنية للجبهة الشعبية أسفرت عن انطالق 

حوار وطني بعد شهر تقريبا من تاريخ الندوة الوطنية، 

هدفه دعوة جميع األطراف إىل طاولة الحوار من أجل 

إرساء البالد عىل مرىس األمان واالستقرار.

بسبب  متعرّثة  كانت  الوطني  الحوار  خطى  أن  غري 

وتواتر  األمني،   واالنفالت  السياسية  التجاذبات 

زاد  ومام  التونسية،  الحدود  عىل  اإلرهابية  العمليات 

شهدتها  التي  السياسية  االغتياالت  تلك  سوءا  الوضع 

شكري  السيايس  الزعيم  اغتيال  يف  واملتمثلة  البالد 

البالد تشهد حالة  الرباهمي مام جعل  بلعيد ومحمد 

ال  داخلية  توقعها يف رصاعات  أن  كادت  الغليان  من 

حدود لها.

يف األثناء طفحت عىل السطح مجموعة من األحزاب 

السياسية الجديدة شعارها مناهضة الرتويكا، بل لقد 

طالبت برحيل الحكومة وساندت يف األثناء التحركات 

تأليب  يف  ونجحت  السياسية.  واالحتجاجات  النقابية 

بتعلة  وإضعاف جامهرييتها  الرتوكيا  العام ضد  الرأي 

أّن هذه األخرية فشلت فشال ذريعا يف عملية تهدئة 

الوضع العام للبالد.

  

ظهور الرباعي الراعي للحوار

عىل إثر تلك األزمة السياسية العصيبة والتي انعسكت 

خالل  من  تجىل  الذي  للبالد  االجتامعي  الوضع  عىل 

شوارع  عمت  التي  والتظاهرات  االحتجاجات  تواتر 

بعد  تحقق  مل  الثورة  مطالب  أن  إىل  إضافة  املدن. 

وهو ما ضاعف حالة االختناق، فنسب البطالة فاقت 

املعيشة  غالء  إىل  إضافة  الثورة  قبل  عليه  كانت  ما 

املبادرات  جاءت  األحوال،  وسوء  الفساد  واسترشاء 

املجتمع  مكونات  مختلف  من  الوضع  إلنقاذ  حثيثة 

املدين من منظامت وجمعيات خرجت باتفاق يتمثل 

أربع  يضم  والذي  للحوار  الراعي  الرباعي  تشكيل  يف 

التونيس  العام  االتحاد  يف  متثلت  عريقة   منظامت 

للشغل واالتحادالتونيس للصناعة والتجارة والصناعات 

Photo courtesy of Antoine Walter
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حقوق  عن  للدفاع  التونسية  والرابطة  التقليدية 

اإلنسان والهيئة الوطنية للمحامني.

يف  للحوار  الراعي  الرباعي  مكونات  عن  ملحة 
تونس

منظامت  أربع  بني  للحوار  الراعي  الرباعي  جمع 

ونشهدها  االستعامر  فرتة  منذ  بنضالها  عرفت  عريقة 

لنجد  املخاطر  من  البالد  حامية  مسرية  تواصل  اليوم 

يف البداية:

نقابية  منظمة  وهو  للشغل  التونيس  العام  االتحاد   •

وطنية تأسست سنة 19٤6 وأكسبه دوره يف مقاومة 

االستعامر الفرنيس أهمية كربى تتجىل اليوم من خالل 

األمني  اليوم  ويرتأسه  البالد.  إنقاذ  مسؤولية  تحميله 

العام  االتحاد  ويعرت  العبايس.  حسني  لالتحاد  العام 

التونيس للشغل املكون األكرب يف تشكيلة الرباعية.

والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونيس  االتحاد   •

وترتأسه  األعراف  مبنظمة  أيضا  يعرف  وهو  التقليدية 

اليوم سيدة األعامل التونسية وداد بوشاموي، تأسس 

ولكنه  الشيوعيني  يد  عىل   19٤7 سنة  االتحاد  هذا 

الجديد  الدستوري  الحر  الحزب  لهيمنة  الحقا  خضع 

الذي حكم البالد بعد استقاللها سنة 1956.

• الهيئة الوطنية للمحامني وهي نقابة املحامني التي 

سنة  تأسست  محمود،  فاضل  محمد  اليوم  يرأسها 

عن  والدفاع  املحامني  سلك  خدمة  وهدفها   195٨

منذ  فعال  نشاط سيايس  لها  وكان  املهنية.   حقوقهم 

قيام الثورة  يف 2011.

للدفاع عن حقوق اإلنسان وهي  التونسية  الرابطة   •

منظمة حقوقية تدافع عن الحريات العامة والفردية 

بن  الستار  عبد  اليوم  ويرأسها   1977 سنة  تأسست 

يف  نوعها  من  األوىل  هي  املنظمة  هذه  تعد  موىس. 

العامل العريب. وقد تعرضت النتهاكات قانونية وأمنية 

السابق  الرئيس  حكم  فرتة  يف  وخاصة  تأسيسها  منذ 

مسلوبة  الحقوق  كانت  حني  عيل  بن  العابدين  زين 

والحريات مقيدة.

السلم  إرساء  يف  للحوار  الراعي  الرباعي  دور 
املجتمعي

انطلقت أعامل الرباعي الراعي للحوار بدعوة جميع 

الرباعي  اتفق  كام  موّسع.  وطني  حوار  إىل  األطراف 

عىل إرساء خارطة طريق تضم مجموعة من األهداف 

الرئيسية والتي ال بد من تحقيقها إلنقاذ البالد وتجنيبها 

دوامة من العنف اإلجامعي الخطري.

ب  إعالميا  عرفت  والتي  الطريق،  خارطة  ونصت 

بتونس"  السياسية  األزمة  لتسوية  الرباعي  "مبادرة 

أساسيا  مبدأ  لتكون    2013 سبتمرب   17 يوم  وأعلنت 

للمصادقة  الترسيع  رضورة  إىل  دعت  حيث  للحوار، 

تتجاوز  ال  مدة  يف  الجديد  التونيس   الدستور  عىل 

حكومَة  وطالبت  تقدير.  أقىص  عىل  أسابيع  األربعة 

ثالثة  يتجاوز  ال  أجل  يف  استقالتها  بتقديم  الرتويكا 

أسابيع من موعد انطالق الحوار الوطني.  كام دعت 

تكنوقراط  حكومة  تشكيل  إىل  السياسيني  الفرقاء 

مستقلة  وطنية  شخصيات  ترأسها  كفاءات(  )حكومة 

عىل أن ال يرتشح أعضاءها لالنتخابات القادمة.

شاقة  مفاوضات  الوطني  الحوار  عملية  شهدت 

الرتويكابحقها  متسك  مع  خصوصا  أشهر  عدة  دامت 

األغلبية  ذات  النهضة،  حركة  رئيس  ورفض  الحكم  يف 

السلطة  من  الغنوشيالخروج  راشد  السيد  الربملان،  يف 

واالنضامم للحوار الوطني. ولكن يف فرتة الحقة عرفت 

بلقاء باريس يف أكتوبر 2013 ، لقاء ضم الباجي قائد 

السبيس رئيس حركة نداء تونس آنذاك وراشد الغنويش 

عودة  عن  اللقاء  هذا  ومتخض  النهضة  حركة  رئيس 

حركة النهضة لطاولة الحوار يف يناير 201٤.

تغلّب  أن  األطراف  جميع  حاولت  املطاف،  نهاية  يف 

حكومةالرتويكا  فاستقالت  للبالد  العامة  املصلحة 

الحاكمة لتحل محلها حكومة كفايات وطنية انتقالية 

برئاسة املهدي جمعة، وقد رأى الخرباء يف هذا السيد 

اإلملام  اقتصاد قادر عىل  باعتباره رجل  الحل األنسب 

بامللفات االقتصاديةالعالقة.

النتائج  من  مجموعة  عن  املفاوضات  هذه  أسفرت   
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تطفو  بدأت  التي  اإليجابية  

عىل السطح تدريجيا منذ بداية 

املصادقة  سنة 201٤  متثلت يف 

بأغلبية  الجديد  الدستور  عىل 

الوطني  املجلس  داخل  ساحقة 

االنتقال  إىل  إضافة  التأسييس. 

السلس للسلطة الذي أسفر عن 

مستقلة  جديدة  حكومة  إرساء 

الرباعي  أرشف  كام  بالكامل. 

تنظيم  عىل  للحوار  الراعي 

يف  ورئاسية  ترشيعية  انتخابات 

نهاية 201٤  تحت إرشاف هيئة 

اضطلع  كام  مستقلة.  وطنية 

ملؤسسات  رقايب  بدور  الرباعي 

املهدي  حكومة  الدولةواألداء  

إنجاز  عىل  عملها  ومدى  جمعة 

ومكافحة  العالقة  املشاريع 

أينام  له  والتصدي  اإلرهاب 

املدن  يف  أو  الحدود  عىل  كان 

تهدئة  عىل   والعمل  الداخلية، 

األوضاع العامة واستعادة السلم 

االجتامعي يف كامل أنحاء البالد.

الراعي  الرباعي  نجاح  إثر  وعىل 

للحوار يف رعايته للحوار السيايس 

للسلطة،  وسلمي  دميقراطي  انتقال  إىل  أدت  والتي 

الوضعية  من  االقتصاد  النتشال  عمله  الرباعي  واصل 

إىل  االقتصادية  املؤسسات  داعيا  التي ميربها،  الحرجة 

التقليص من اإلرضابات إضافة إىل تأطري العامل لتنظيم 

احتجاجات سلمية ال ترض مبصلحة الشغل العامة. كام 

أجل  من  للحوار  الراعي  الرباعي  مجهودات  تكثفت 

إيجاد حلول عاجلة للمشاكل االقتصادية الضخمة ومن 

أجل إيجاد أرضية مالمئة لتشجيعاالستثامر الخارجي.

باملقارنة مع الوضع العام الذي تشهده املنطقة العربية 

والتي عرفت أغلب بلدانها ثورات الربيع العريب والتي 

طمحت شعوبها إىل الحرية وتحقيق العدالة والسلم 

االجتامعي والتنمية املستدامة والنهوض بالوضع العام 

نحو األفضل، ولكنها باءت بفشل ذريع وآلت األوضاع 

الدميقراطية  حلم  وتبّخر  دامية،  داخلية  إىل رصاعات 

املشاهد  تلك  أمام  والحريات.  الحقوق  معه  لتُسلب 

املؤملة التي تعيشها أغلب بلدان ثورات الربيع العريب 

ظلت تونس "استثناء عربيا" أو ما يعرف ب "االستثناء 

نوع  تحقيق  من  املفاوضات  طاولة  مكنتها  التونيس" 

من االستقرار االجتامعي والهدنة املفتوحة والتي تسري 

متكن  فقد  الثورة.  أهداف  تحقيق  نحو  ثابتة  بخطى 

الرباعي الراعي للحوار من تجاوز أزمة سياسية عميقة 

مبختلف أبعادها و استطاع  تحقيق ما صبا إليه.
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نوبل  جائزة  يتسلم  للحوار  الراعي  الرباعي 
للسالم

جاءت جائزة نوبل للسالم يف أكتوبر 2015 تكرميا للبالد 

التونسية ولشعبها املناضل الذي استطاع  بفضل آلية 

بر  نحو  بالبالد  يعرب  أن  االجتامعي،  والتوافق  الحوار 

األمان واالستقراراالجتامعي بعد فرتة احتقان عصيبة.

وتسلم الجائزة الرباعي الراعي للحوار لدوره املضني يف 

تحمل مسؤولية املسار الدميقراطي  وإنقاذ البالد من 

خطر اإلنهيار. وشهد حفل تسليم جائزة نوبل للسالم 

يف أوسلو يف 11 ديسمرب 2015  حضورا امللك الرنويجي 

وزوجته إضافة إىل الحضور الجامهريي الكبري.

حسني  للشغل  التونيس  لالتحاد  العام  األمني  واعترب 

خصوصا  خري"  "عنوان  للسالم  نوبل  جائز  العبايس 

إىل  الرباعية  هذه  فيه  تحتاج  وقت  يف  جاءت  وأنها 

كادت  التي  املسؤولية  ثقل  بسبب  والتشجيع  الدعم 

أن تنهك كامل القوى العاملة تحت راية هذه املهمة 

التونيس  االتحاد  رئيسة  بوشاموي  وداد  أما  العضمى. 

أكدت  فقد  التقليدية،  والصناعات  والتجارة  للصناعة 

أّن" تونس سرتفع راية نوبل للسالم" موجهة إياها إىل 

رابطة  رئيس  ودعا  العريب.  الربيع  ثورات  بلدان  كافة 

"االحتذاء  إىل  موىس  بن  الستار  عبد  اإلنسان  حقوق 

بتونس وتغليب منطق الحوار ووضع البنادق جانبا".

الربيع  بلدان  بني  من  الوحيد  البلد  تونس  تعترب  إذن 

اإلنتقاليالدميقراطي.  التي  نجحت يف مسارها  العريب 

من  للخروج  به  يحتذى  منوذجا  إال"  ليست  وهي 

األزمات"، عىل حد تعبري مفوضة السياسة الخارجية يف 

االتحاد األوريب فيديريكا موغرييني.

نوبل للسالم جعلت جميع األطراف الوطنية و الدولية  

أكد  فقد  الجائزة،  هذه  لنيل  تونس  باستحاق  تشيد 

هذه  أن  السبيس  قايد  الباجي  التونسية  البالد  رئيس 

الجائزة إمنا هي حافز ملواصلة العمل يف كنف التعايش 

هذه  اعترب  كام  اإلقصاء.  وتجنب  والتوافق  السلمي 

أن  ميكن  العربية  البلدان  بأن  دوليا  اعرتافا  الجائزة 

تكون أرضا خصبة لزراعة بذور الدميقراطية.

كايس  للسالم  نوبل  لجنة  رئيسة  أكدت  جانبها،  من   

كوملان بأن الرباعي الراعي للحوار استطاع إنقاذ البالد 

عندما كانت عىل "شفا حرب أهلية". ونجح يف إرساء 

مبادئ األخوة الوطنية.

بحصول  املتحدة  واألمم  األورويب  االتحاد  رحب  كام 

الرئيس  واعتربها  للسالم  نوبل  جائزة  عىل  تونس 

التونيس  الشعب  ملثابرة  تكرميا  أوباما  باراك  األمرييك 

التسامح.  روح  إطار  يف  يلتقي  أن  استطاع  الذي 

يف  أكد  فقد  هوالند  فرونسوا  الفرنيس  الرئيس  أما 

لنجاح  تكريس  إمنا هي   للسالم  نوبل  أّن  ترصيحاته، 

العملية االنتقالية إىل الدميقراطية.

إنها  بل  آخر،  مقابل  لطرف  االستنكار  رفضت  تونس 

نجحت بفضل االتحاد بني اإلسالميني والعلامنيني وإن 

فوق  البالد  مصلحة  تظل  لكن  االتوجهات  اختلفت 

كل اعتبار، خصوصا وأن الدستور الجديد هو دستور 

حديث لدولة مدنية يضمن الحقوق األساسية لجميع 

رغم  السياسيني  الفرقاء  جل  منه  وتنهل  األطراف 

اختالف عقائدهم وأفكارهم.

تأملية  وقفة  إىل  العريب  الربيع  ثورات  بلدان  تحتاج 

التونيس والنسج عىل منواله علّها تجنب  النموذج  يف 

يف  إنقاذه  ميكن  ما  وتنقذ  الحروب  ويالت  شعوبها 

فجائزة  املجتمعي.  السلم  تحقيق  نحو  ثابة  خطوة 

نوبل للسالم ليست إال رسالة أمل ال للتونسيني فقط 

بل إنها موجهة إىل كافة املنطقة العربية التي تشهد 

وأذاقها  الشعوب  أوضاع  عىل  انعكس  سياسيا  تكّدرا 

ويالت املوت والترشد. إنها رسالة تؤكد أّن الحل األمثل 

ال يكمن يف السالح والتقتيل والتدمري بل قد يكون يف 

الكايف  الوعي  توفر  رشط  األطراف  جميع  بني  الحوار 

لفائدة  التنازالت  تقديم  أجل  من  القضية  بضخامة 

تثبيت  وهو  األسمى  الهدف  لبلوغ  العام  الصالح 

العدالة االجتامعية وتحقيق التنمية الشاملة، وبالتايل 

إيجاد سلم  الحديثة من أجل  الدميقراطية  بناء أسس 

مجتمعي قادر عىل الحفاظ عىل كرامة اإلنسان محور 

هذا الكون.
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تجربة  عىل  مطول   تعليق  برسد  الفصل  هذا  يبدأ 

لنا  ناقال  يكون  بأن  ذلك  ينفع  أن  وأرجو  شخصية، 

أريد  الذي  املوضوع  قلب  إىل  الشخيص  الجانب  من 

أهم  كان  عقدين  حوايل  فمنذ  ههنا.  ودراسته  رشحه 

حقلني دراسيني كنت اعتني بهام: علم اجتامع الحرب 

واألخالق  الدين  اجتامع  وعلم  جانب،  من  والعنف 

أقدم عىل  مل  الفرتة  تلك  كل  آخر، وخالل  جانب  من 

أية مقاربة تخص البحث يف العالقة الواضحة واملهمة 

الرابطة بني هذين الحقلني. وبعدها، كنت أمام زخم 

فيام  الكتابة  أو  بالحديث  املشاركة  دعوات  من  كبري 

الحادي  أحداث  بعد  وخاصة  والعنف،  الدين  يخص 

عرش من سبتمرب 2001، وترددي يف تبني هذا املوضوع 

كان أوال تلقائيا وبديهيا، وميكن أن يكون ذلك نتيجة 

نفرة من االفرتاضات الضمنية التي يتبناها من يتكلم 

يف هذه املسائل، إذ عىل مدى القرن املايض، نرى أن 

أكرب الجرائم ضد اإلنسانية  يف كل العصور قد نشأت 

من خيال علامين لألنظمة الشيوعية والنازية،  وبشكل 

قبل  من  كبري  بدعم  األنظمة  هذه  متتعت  مأساوي، 

إىل  هادفة  حقيقتها  كون  رغم  املسيحيني،  من  الكثري 

التغلب والقضاء عىل كل مظهر للتعايل الديني.

ويف ضوء هذه الجرائم، مل أكن )ولن( أرى كيف ميكن 

ألحد أن يصدق حقا أن أكرب خطر عىل السالم يكمن يف 

اإلميان الديني، وغالبا ما يعترب اإلميان يف هذا السياق 

إال  خطره  إبطال  ميكن  وال  خطري،  منطقي  غري  شيئا 

واملثري  للفرد،  الشخيص  املجال  يف  وحرصه  بضبطه 

للدهشة يف نفس الوقت، أن القضية العلامنية تصور 

الدين والعنف

هانس يواس

 ________________________________________

ترجمة الباحث: إبراهيم آيت زيان

من كتاب هانس يواس: اإلميان كخيار وارد: املستقبل املمكن للمسيحية

Hans, Joas. 2014. Faith as an option: possible futures for Christianity, translated by Alex Skinner. Stanford 

University Press, Stanford,California, USA, p 102-115
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فكريا عىل أنها سلمية وتنويرية.

الرتدد  لهذا  التسليم  بد من عدم  ال  املقابل  طبعا، يف 

التلقايئ الناشئ لدينا، فقد يكون بهيجه نابعا من جامل 

بتلك  باالعرتاف  راغبني  غري  ببساطة  فنكون  اإلميان، 

املخاطر الناتجة عن الدين، فنهون بشكل روتيني تلقايئ 

من كل األخطاء التي ارتكبت باسم اإلميان، ونتصور يف 

تنسجم مع  التي  األشياء  تلك  انتقايئ   بشكل  أذهاننا 

قيمنا األخالقية فقط ، مثاله أين ملا كنت أدرس وأحلل 

املسألة عن كثب كان ذلك يتصادم مع ما أعتقده حتى 

مع  واسعا  تعامال  هنالك  نرى  املقابل  يف  نفيس.  عن 

هذه املسألة يف التصور الخارجي للمسيحية، وبكونهم 

)لقنوا تعليمهم( من أمثال كتابات دان براون املرعبة، 

للمسيحيةلكارلهاينز  اإلجرامي  التاريخ  أو من سلسلة 

مثل  إىل  مييلون  املعارصين  من  الكثري  فإن  ديشرن1،  

ما يف عبارة ذكية لشارلتايلر، يف رؤية واعتقاد أن كل 

كاثولييك وكأنه يعمل ليال ونهارا يف إحياء ما اندرس من 

التفتيش. من أجل ذلك، ال بد من حني آلخر  محاكم 

من التوقف قليال عن النظر يف بعض املسائل إذا أردنا 

التخلص من استمرار االفرتاضات املسبقة العقيمة التي 

قد تكون يف الباحث وتعيقه عن التقدم العلمي.  

كبرية  علمية  أهمية  ذو  آخر  سبب  هنالك  لكن 

األمريكية  املدرسة  يف  تعليمي  تلقيت  إذ  ملقاومتي، 

الرباغامتية، ويف خضم علم اإلجتامع ماكس فيرب وغريه 

النقلة العلمية من  من املفكرين األملان الذين أقاموا 

ما  ذلك  الحديث،  االجتامع  علم  إىل  التاريخي  النقد 

جعلني معتادا عىل تحليل كل ظاهرة من خالل الفعل 

و)العنف(  )الدين(  فإن  املنظور  هذا  ومن  البرشي، 

للتجارب  أخضعناهام  ما  إذا  فقط  ويفرسان  يفهامن 

يف  صحيح  هذا  بهام،  املتعلقة  باألفعال  وربطناهام 

البداية، لكن ميكن أن نالحظ أن األديان ال ميكن لها يف 

أي حال أن تفعل، مثلها مثل الثقافات والحضارات، من 

أجل ذلك، ميكن أن نرى كيف أن نظرية "رصاعها" تبدو 

1  Karlheinz Deschner, Kriminalgeschichte des 

Christentums )Reinbek: Rowohlt, 1986–

2013(.

قطعا تصورا خاطئا من البداية. فمفهوم الدين مفهوم 

مجرد له معنى مزدوج. أوال، هو تجريد لتنوع عقدي 

ومفرتقة  مختلفة  جد  االعتقادات  تلك  وبكون  كبري 

داللتها  جانب  من  كأخذها  عليها  الحكم  تعميم  فإن 

السياسية مثال،حكم فاشل ال يعول عليه. وأتفاجأ من 

سامع أناس يتكلمون عن حاجة ملحة لـ)األديان( إىل 

املفرتض ال يقصد طبعا أن  القائل  الدميوقراطية، هذا 

للدميوقراطية مثال توددا خاصا  تجاه طوباوية السكان 

األصليني ألسرتالياـ  ونرى يف املقابل أن تكوين ماكس 

فيرب كرجل قانون، جعل منه يبتدئ يف معظم األحيان 

كل فصل من عمله الذي حمل فيام بعد وفاته عنوان 

لكن  حاذقة،  بتعريفات  يبتدئ  واملجتمع(،  )االقتصاد 

ليس فيام يخص فصل الدين، حيث قرر بشكل خاص 

أنه يستحيل أن نخرج بتعريف موضوعي ابتداءا، لكن 

ذلك –يقول- ميكن أن نتحصل عليه فقط بعد مسح 

كل ما له عالقة بالظاهرة املتنوعة2.

لكن هنالك معنى آخر حيث  يكون مفهوم )الدين( 

ومثل  مجرد،  كمفهوم  تصوره  ميكن  مفردا-  -باعتباره 

ذلك ميكن أن يكون مغالطا بشكل كبري إذا مل نتفطن 

له، فال ينبغي لنا أن نتصور أحدا من األفراد حتى األكرث 

ورعا بأنه ديني محض، فكل من يحمل قناعات دينية 

يجد نفسه يف حاالت الحياة املعقدة واملركبة، فهناك 

والذهنية،  الفيزيولوجية  الحاجات  من  واسع  نطاق 

القول  ميكن  ال  التي  والسياسية  االقتصادية  واملبادئ 

أحد  فال  الديني،  أساسهم  إىل  راجعة  أنها  ببساطة 

يعيش باستمرار يف حاالت غري طبيعية، فكيفية تسيري 

التوجيهات  من  بالكامل  مكتسبا  ليس  اليومية  حياتنا 

للطبيعة،  الفائقة  التجارب  من  املكتسبة  املعاين  ذات 

فيمكن أن تؤمن مثال بإله النهر كام تجد نفسك تؤمن 

كذلك بأن السدود تحميك من فيضاناتها.  ال بد إذن 

وفق  وجامعاتهم  املتدينني  األفراد  فعل  دراسة  من 

حاالت خاصة محددة، وأن نجتنب الترصف كام لو أنه 

2 See Max Weber, Economy and Society 

)Berkeley: University of California Press, 

1979(, 399.
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ميكننا الحصول عىل استنباط حكم من ديانة ما، عىل 

ما يدل عليه ذلك الفعل.

وكذلك ميكن تطبيق ما سبق لفهم العنف، ومرة أخرى 

نقول بأنه ليس كيانا ميكن بشكل معقول أن ننسب 

إليه خصائص محددة، وطبعا، فإن الكثري من الدراسات 

التقليدية ملوضوع العنف تبنى بشكل يجعلنا نعتقد 

الخاصة  البنية االجتامعية  أن أهم يشء  هي صفات 

الذي  االجتامعي  الحرمان  مثل  من  الفاعلني،  بأولئك 

العنف شيئا منطقيا ضد من هو  يجعل من مامرسة 

أحسن حاال منهم أو ضد من مارس الظلم عليهم، أو 

حتى عىل كباش فداء بريئني، ويتم ذلك بطريقة تجعل 

الصادمة  الطبيعة  خالل  من  حالتهم  تعي  الناس  من 

ومعيب  خاطئ  للعنف  التحليل  هذا  لكن  ألفعالهم. 

مثله مثل محاوالت البحث عن فهم أعامل العنف من 

خالل البحث يف قيم أو مناذج أخالقية معينة كالثقافة 

الدينية للعنف، أو من خالل إرجاعها إىل فقدان القيم 

األخالقية املتمثل سواء يف االنحالل العام أو يف تطرف 

النزعة الفردية.  فكال الطريقتني يف تفسري العنف لها 

القليل لقوله يف حالة  إال  خلل مشرتك، فليس لديهام 

ما وقعت أحداث عنف واندلعت، أو عن الديناميكية 

الجوهرية ألحداث العنف أو طريقة انتشارها.

من  الرضا  وعدم  السخط  ذلك  فهم  نسيئ  أال  ينبغي 

الظلم االجتامعي أو فهم تلك املواقف السلبية تجاه 

كمرحلة  اعتبارها  أو  املواطنني،  من  معينة  فئات 

العنف،  عىل  والقابلية  للميل  ومتهيدية  استعدادية 

فبالنسبة للكثري من األفراد فإن عدم الرضا أو اإلجحاف 

إىل  ليس  لكن  األشياء،  من  الكثري  تصعيد  إىل  يودي 

ذلك،  من  العكس  عىل  بل  بالرضورة،  العنف  أعامل 

لدى  مبهمة وعشوائية  العنف  أعامل  من  الكثري  فإن 

التفكري  من  بد  ال  العنف،  عن  نتكلم  فلام  الضحايا. 

بني-األشخاص،  فيام  العنف  تصعيد  ديناميكيات  يف 

املتعلقة  الشخص-ذاته  يف  الواقعة  الديناميكيات  ويف 

بعواقب العنف املامرس يف فعل أفراد  محددين3.

فمن البداية إذن، سنحاول إغفال العالقة بني )الدين( 

3 See Hans Joas, War and Modernity )Cam-

bridge: Polity Press, 2003(, 187–96.

Photo courtesy of Photo Dharma
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عن  نتساءل  ملا  أيضا  سنفعله  ما  وهذا  و)العنف(، 

مدى قابلية الدين للسالم، فإذا تصورنا العالقة بينهام 

ككيانني مختلفني فال بد من توجيه البحث عن هذه 

تعرتيهام،  التي  السببية  التوافقات  خالل  من  العالقة 

وإذا أردنا اإلدالء بتحليل مقبول عن املوضوع، فينبغي 

أوال )مسح األرضية الواقعية( لكال جانبي هذه العالقة 

فيام يخص أفعال الناس وتجاربهم. 

وهنا مسألة من أهم املسائل، فنظرا إىل كون الدوافع 

التي تؤدي بالناس إىل هذه التساؤالت – والتي كثريا 

ما تثار بصورة مشوهة- هي دوافع جد معقولة وغالبا 

ما تكون ملحة وطارئة جدا، فمن أجل الوصول إىل ما 

إذا كانت الديانات تتامىش مع السالم، ومن دون تحول 

عن املنظور الذي اقرتحناه إىل حد اآلن، من املهم أن 

فيام  تتداخل  التي  مواضيع  أربعة  بني  بوضوح  نفرق 

املسائل.القضية  لهذه  الباحثون  يتطرق  ملا  كثريا  بينها 

وذلك  والعنف،  املقدس  بني  العالقة  يف  تتمثل  األوىل 

ما يختص بالجانب األكرث أولية يف النظرية الدينية. أما 

تاريخ  الزمني يف  بالتحول  تتعلق  الثانية فهي  القضية 

املحوري(،  )العرص  مبصطلح  عنه  يعرب  والذي  الدين 

مدى  يف  تبحث  التي  النقاشات  تلك  يشمل  ما  وهذا 

القضية  أما  العنف.  مع  التوحيدية  الديانات  ارتباط 

بعد  ما  لديانات  التعلم  عمليات  تخص  فهي  الثالثة، 

التي  العمليات  تلك  بها  واملقصود  املحوري،  العرص 

تتبع  وبالتايل  العنف،  عىل  الذاتية  بإمكانيتها  ترتبط 

والدميقراطية، والسالم.  الدينية،  الحرية  سبل تحصيل 

رصاعات  بفعاليات  تتعلق  واألخرية  الرابعة  والقضية 

إنتاج العنف يف الوقت الحارض وتحديد بعدها الديني.

وفيام ييل، سأحاول اإلجابة عن هذه املسائل األربعة، 

يخص  فيام  أتبناها  التي  النظر  وجهة  أسس  يضع  ما 

الديانات  وترويج  بتعزيز  املتعلقة  الرضورية  الرشوط 

للسالم، وسأجعل الخامتة كخالصة نتائج  يف ضوء فهم 

معني ومحدد للمتطلبات األساسية للسالم.

املقدس والعنف:

بداية، ال بد من اعتبار التشابه البنيوي الخارق القائم 

تجربة  وبني  النفس  عن  التعايل  نشوة  تجربة  بني 

بشكل  املقدس  تجربة  شأن  من  نقلل  فنحن  العنف، 

شنيع ملا نفهمه وكأنه مجرد عامل فعال وملزم من قبل 

اعتبار  أي  عن  النظر  بغض  املجتمعات  أو  الجامعات 

املالزم  العميق  التناقض  مع  يتعارض  ذلك  فإن  آخر، 

tremendum "مثل"ترميوندوم )من  املقدس  لتجربة 

لرودولف أوتو Rudolf Otto(٤ بحيث يكون االنبهار 

والخوف فيه مرتبطني بصورة ال يكن تفكيكهام.

ألجل ذلك نرى أن املقدس يعاش دامئا مع استحضار 

بحذر  فيه  الدخول  ينبغي  كيشء  وبأنه  خطرا،  كونه 

احتياطات  أخذ  بعد  فقط  مقاربته  ينبغي  أو  شديد، 

الطقوس املمهدة أو من بعد أخذ اإلذن والبيعة  من 

من متمرس أكرب، وقد يصل ذلك إىل درجة أن تجربة 

وتلغي  اليومية،  الحياة  يف  ما  كل  تفوق  قد  املقدس 

تضمن  التي  املعتادة  النامذج  كل  مؤقت  بشكل 

التعايش يف سالم الحياة اليومية العادية،  ونتيجة ذلك، 

)االنفعال  أو  الجامعية  النشوة  مناسبات  يف  أن  نرى 

دوركايم5،  يسميه  مثلام   )  ”effervescence“الجمعي

الجنسية  الحدود  انصهار  إىل   تتحول  ما  غالبا  التي 

القامئة أو إىل أعامل العنف، فاألديان تنشأ يف مثل هذه 

ما  السيطرة عىل  التنفيس ويف محاولة  العمليات من 

)التأمالت  الشهري  فيرب  ماكس  اصطالح  وأما  منه،  نتج 

الذي وظفه   )Intermediate Reflections الوسيطة 

ديانات  يف  االقتصادية  القيم  يف  املقارنة  دراساته  يف 

أنه  عىل  عادة  يقرأ  مثلام  يقرأ  أن  ينبغي  فال  العامل، 

مسلمة رضورية يف النظر إىل اختالف مجاالت القيم يف 

املجتمعات الحديثة.

٤ See Rudolf Otto, The Idea of the Holy )1917; 

Oxford: Oxford University Press, 1950(.

5 See Emile Durkheim, The Elementary Forms 

of the Religious Life )1912; Oxford: Oxford 

University Press, 2001(.
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دقيق  تصنيف  إعطاء  يف  تساهم  الواقع  يف  ولكنها 

للعالقات التنافسية بني مختلف أنواع تجربة مجاوزة 

والجاملية،  الدينية،  كالتجربة  عنها:  والتعايل  النفس 

والجنسية، بل حتى مامرسة العنف، لكن ال نجد أية 

ديانة لها عالقة حيادية مع الصور األخرى للتعايل عن 

هذه  معارضة  من  منها  واحدة  لكل  بد  فال  النفس، 

وبالتايل  التعايل  هذا  لعيش  املوصلة  األخرى  األشكال 

فهي  ذلك  ورغم  رشعية،  غري  أنها  عىل  كلها  اعتبارها 

والتواضع،  والالعنف  كالعفة  األمور  هذه  من  تثمن 

الطرق  هذه  تفرس  فهي  ذلك،  من  العكس  عىل  أو 

نجد  وهكذا  للدين،  وصور  أشكال  أنها  عىل  املعاشة 

بني  ما  أو   Tantra التنرتا  )مثل  للجنس  تقديسا  مثال 

الهيبيز Hippies (، أو تسخري الفن يف سبيل التجربة 

الدينية )مثل نشوة فنون الباروك املجسدة يف الكنائس 

البافارية، أو يف موسيقى باخ(، أو حتى تكييف العنف 

اإلميان  أعداء  محاربة  يف  مقدسة(،  )حرب  أنه  عىل 

اإلرهابية  األحداث  أو خالل  الصليبية،  الحروب  )مثل 

يف الحادي عرش من سبتمرب 2001(. 

عىل  الواعي  االستعداد  يفصل  رفيع  خيط  هنالك 

االعرتاف بازدواجية املقدس باعتباره املستوى األسايس 

الفكرة وجعلها أسطورة،  األويل للدين وتقديس هذه 

تلك  ينتج  نفسه  العنف  أن مامرسة  يؤكد عىل  وهذا 

املجتمعات  ربط  عىل  العاملة  املنتظرة  القدرات 

أنها  عىل  معها  يتعامل  والتي  بينها،  فيام  الحديثة 

األفراد،  من  ذرية  كتلة  إىل  املجتمعات  لهذه  مفككة 

فخالل الحرب العاملية األوىل مثال، نرى من املفكرين 

من أمثال جورج سيمل قد عرب عن هذا الحد الفاصل 

تجربة وجودية  كونها  باعتبار  الحرب  تجربة  ملا فرس 

العاطفية  التجربة  إىل  يرجع  وهذا  مطلقة(.  لـ)حالة 

زهدهم  أن  يتصورون  الذين  االجتامعيني  للفاعلني 

الدائم  االستعداد  عىل  زيادة  بالنفس  وتضحيتهم 

العقلية والتربيرات  االعتبارات  أنه يفوق كل  للموت، 

مرشوعيتها  باعتبار  القيم  يعيشون  فهم  املنطقية، 

الحرب  بعد  الدافع  هذا  مثل  نرى  ثم  الالمرشوطة. 

للعنف  األخالقية  للقيمة  الفاشية  تجريد  يف  كان  قد 

لكارل  الوجودية  السياسة  ويف  موسولوين  نظام  تحت 

شميت، وظهر ذلك أيضا يف تأمالت وأفكار قامت ضد 

الفاشية تبنتها جامعة السورياليون الدوركامييونالذين 

– االجتامع  علم  )مدرسة  اسم  أنفسهم  عىل  أطلقوا 

فقد  وباتاي(،  مثلكايوا   ،  Collège de sociologie  

من  جوانب    Roger Caillois كايوا  روجيه  شبه 

للموارد  الهائل  التبديد  ذلك  مثل  الحديثة  الحرب 

املادية وإجازة العنف الذي دامئا ما يتجاوز بكثري ما 

هو رضوري باملعنى النفعي، ومثل التآخي األعمى بني 

الدول بكاملها،  يشبه ذلك كله  أو بني  أتباع مقاتلني 

بشكل أو صورة حديثة للنشوة الجمعية باملعنى الذي 

وصفه دوركايم ملا تناول دراسة الديانات القبلية6.

تقديس  يف  الوقوع  مشكلة  من  الوقاية  ميكننا  لكن 

الوقائع  ميزنا  ما  إذا  أساطري  واتخاذها  األشياء 

من  بدال  شديد  بحذر  الحديثة  للحروب  االجتامعية 

اعتبارها كمجرد انتظار آلمال الخالص، ومن مثة ال بد 

من العمل وفق وضوح مفاهيمي عىل إبراز الفرق بني 

تلك التجارب املثرية العاملة عىل مجاوزة النفس وبني 

الصدمة الناشئة من مامرسة العنف، فمن جانب تأثري 

السرية الذاتية، فإن االنفتاح غري املرتقب عىل الحدود 

قيمنا  تلهم  التي  املامرسات  هذه  يشبه  الشخصية 

وتغذيها، لكنه قد يختلف عنها أيضا. ويف حالة العنف  

فإن املترضرين منه غري قادرين عىل تقديم أية رواية 

إثبات وجود قيمة، لكن قد ميكنهم ذلك يف حالة  يف 

الصدمة، وباعتباره  إذا ما متت معافاتهم من تلك  ما 

تغري  التي  النفس  مجاوزة  تجارب  عىل  مبنية  كقيمة 

حتى من صورة النفس، فإن اللذة التي قد تحصل يف 

لهم  وتوحي  للمعتدين  أيضا  تكشف  العنف  أعامل 

فيها  يشعرون  رمبا  بطريقة  لكن  أنفسهم،  عن  شيئا 

بنوع من خيانة الذات ملا يكتشفون جانبا من أنفسهم 

لن يكون مقبوال بعد معيشته وتجربته7.

6  Joas and Knobl, War in Social Thought. 

 ينظر يف ذلك ويف صور أخرى من التصوير األسطوري 

للعنف 

7 See Joas, War and Modernity, 111–21.
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الشبه  هكذا أكون قد أرشت بشكل بسيط إىل أوجه 

والتقابل املوجود بني املقدس والعنف، وذلك ماينبغي 

للسالم،  األديان  قابلية  دراسة  أردنا  ما  إذا  مواجهته 

ورأينا أن ذلك ليس خاصا باألديان فقط، بل ينطبق- 

كام فصلناه- حتام عىل كل صور التقديس مبا يف ذلك 

ترى  فمثال  العلامنية.  القيم  تلك  مثل  أشياء  تقديس 

أن تقديس األمة والوطن أو الجنس الراقي -افرتاضا- 

االستعامرية  الحركة  حتى  لكن  النازية  فقط  )ليس 

ضد  العنف  ويشجع  يدعو  كان  اإلمربيايل(  والنظام 

األقليات والطبقات األخرى املصنفة –ظلام- عىل أنها 

)غري حضارية( أو )طفيلية(.

العرص املحوري والعنف:

الطبقات  عىل  فقط  تتعلق  السابقة  مالحظايت  لكن 

البدائية من األديان، بحيث نرى يف ما يسمى بالعرص 

املحوري أن تاريخ األديان ذاته يعمم أقوى االنفعاالت 

عىل مثل ديناميكية العنف املوجود يف األديان 

القبلية، لكننا نرى وبخاصة يف الديانات القدمية 

وواقع  مالبسات  مستوى  تحت  تقع  أنها 

مفهوم املواطنة األوىل. لقد ذكر رونيه جريارد

René Girard كل ذلك بطريقة محكمة لكنه 

قد أغفل أشياء ذكرتها يف مالحظايت السابقة، 

لإلشكاليات  جدا  مبسطة  صورة  قدم  فلقد 

األساسية يف الحياة االجتامعية لثقافة ما قبل 

الجبني  يدمي  الذي  لكن  املحوري،  العرص 

الفداء  عملية  يف  الديني  التجاوز  رؤية  هو 

فكل  بنفسه٨.  املسيح  عيىس  تضحية  يف 

شارلز   ،Robert Bellah بيال  روبرت  من 

مارتن ودايفيد   ،Charles Taylor تايلور 

الخصائص  David Martin يرون أن مفتاح 

)ماكس  الخالص  فكرة  بأخالقية  املتعلقة 

التغيري  يف  تكمن  املحوري  العرص  يف  فييرب( 

التضحية،  مفهوم  عىل  طرأ  الذي  الجذري 

عن  بدال  بالنفس  التضحية  مفهوم  فصار 

الكونية  الكلية  وأصبحت  للعنف،  البطويل  االستعامل 

وأضحى  األعداء،  مواجهة  يف  الدموية  لألخوية  بديال 

التعايل )مصدر كل القداسة( ضد األحكام األرضيية أو 

العرص  إنجازات  السياسية، فهذه هي مفاتيح  األوامر 

املحوري وتطوراتها.

هذه  فهم  لعدم  كبرية  إمكانية  هنالك  يوجد  طبعا، 

التلخيص  القراءات ملا تؤخذ يف مثل هذا الشكل من 

املطول  الرسد  مجال  يف  لسنا  هنا  لكننا  واالختزال، 

لألبعاد املتنوعة لتقدم العرص املحوري وال لتطوره أو 

للتفكري  الديني  اإلطار  ففي  التجديد9،  عىل  إمكانياته 

املستويات  بني  بوضوح  التفريق  من  لنا  بد  ال  الذايت 

٨ See René Girard, Violence and the Sacred 

)Baltimore, MD: Johns Hopkins University 

Press, 1977(.

9 See Robert N. Bellah and Hans Joas, eds., 

The Axial Age and Its Consequences )Cam-

bridge, MA: Belknap Press of Harvard Uni-

versity Press, 2012(.
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التاريخية لليهودية القدمية –كام هو متاح يف )العهد 

أجل  من    - تحصيله  تعرس  قد  لو  حتى  القديم( 

ومن  العنف،  وقابليتها عىل  إمكانيتها  مدى  تشخيص 

وموته  وآثاره  املسيح  وتعاليم  رسالة  مناقشة  أجل 

الديانة،  لهذه  لتطور خاص  كمثال  أخرى،  وبعثه مرة 

تركيزه  مع  اإلسالم،  نستكشف  أن  أيضا  ينبغي  كام 

األصويل عىل مسألة التعايل، فالدور املثايل للنبي محمد 

ونسخته الخاصة مليثولوجيا التضحية للعرص املحوري 

البوذية  أخالقيات  مثل  ومثله  الشيعة(،  عند  )خاصة 

من  عال  مبستوى  املسيحية  مع  تلتقي  ما  كثريا  التي 

التشابه، عىل الرغم من كونها تغذى من قبل مخيلة 

دينية جد مختلفة.

يف  منهجية   نظرة  تقديم  مجال  يف  لسنا  أننا  كام 

صواب وخطأ دراسة أسامن Assmann 10، التي تزعم 

هي  والتي  املحوري  العرص  مظاهر  أنواع  إحدى  أن 

اليهودية التوحيدية، مل تكن -كام اقرُتح ههنا- مرحلة 

حاسمة يف املراجعة الدينية الذاتية عىل العنف املمكن 

يف املقدس، لكن باألحرى رؤيته كمصدر للعنف، ففي 

كإميان  التوحيدية   الديانات  صورة  نرى  الرأي،  هذا 

واآللهة  الواحد  الحق  الله  بني  التمييز  عىل  يرتكز 

اآللهة  التي تزرع طبيعيا تساهال تجاه تعدد  الباطلة 

لظهور  قبولها  يف  مرنة  تكون  أن  لها  ينبغي  وبالتايل 

هذا  أن  نجد  األديان  تاريخ  وباعتبار  جديدة،  آلهات 

القليلة  األعوام  يف  واسع  بشكل  نوقش  قد  الرأي 

قد   Jan Assmann أسامن  يان  أن  أعتقد  املاضية. 

تراجع يف الواقع عن ذلك، لكنه ظل تحت تأثريها، فهي 

دراستهام  قبل  حتى  واضحني  لسببني  مميزة  ظاهرة 

قابلية  عن  البحث  فإن  قبولها،  حالة  ففي  بالتفصيل، 

العنف ومتييزه الصحيح أو الخاطئ يتعلق يف الغالب 

بالديانات التوحيدية فقط وليس بباقي صور التطورات 

خاللها،  من  وعمل  املحوري  العرص  بها  متيز  التي 

10 See e.g., Jan Assmann, The Price of Mono-

theism )Stanford, CA: Stanford University 

Press, 2009(.

هذه األطروحة  أقدم من ذلك بكثري، فطبعا، ميكن أن 

نجدها يف عمل دايفيد هيوم يف القرن الثامن عرش.  

جاسربس كارل  أعامل  يف  مهام  دورا  لعب  ما  وذلك 

يف  التفكري  وظهور  نشأة  وبخاصة   ،Karl Jaspers  

التفكري يف الفلسفة اليونانية. لكن مثل هذا التفكري قد 

ضيع متييز مدى قابلية العنف يف العقالنية العلامنية 

املائلة إىل التسلط والسيطرة، والتي تنسب بال مباالة 

هذا امليل إىل العنف إىل التصور الديني للحقيقة ذاتها، 

زيادة عىل ذلك، فإن الذين يتبنون هذا النقد يقعون 

باستمرار مع  أنه من املستحيل صياغة ذلك  يف رؤية 

رغبة دعم التصور الليربايل للتسامح، ألن هذا املفهوم 

فهمه  إىل  بالنسبة  حتى  متسامحا  يكون  أن  ميكن  ال 

الخاص بالتسامح. فإن القيمة العقالنية لفهم التسامح 

الوجود،  يف  حق  لها  النظر  وجهات  كل  بأن  تقيض 

فكرة  وأن  التسامح،  مع  تصادمها  حالة  يف  ليس  لكن 

حرص إمكانية التغلب عىل العنف تكون فقط بتجنب 

التمييز بني الخطأ والصواب فتصبح متسقة -ليس عىل 

أولريش بيك  Ulrich Beck )معا/ و  فرضية ومجاز 

الجذري  التنسيب  خالل  من  لكن   ،-)”both/and“:

)الرؤية النسبية املطلقة( ملجال األخالق بأكمله، مثال 

ذلك: رأي كارل شميت Carl Schmitt عىل أن مفهوم 

الفضائع يف  الذي أدى إىل أسوأ  التفوق األخالقي هو 

التاريخ.  ومرة أخرى، فإن تكرار هذا الرأي ال يجعل 

منه أكرث مصداقية، ففي االعتبار األمربيقي التجريبي  

عرب  الناس  حالة  بساطة  بكل  يكن  مل  ذلك  أن  نرى 

التاريخ حني ميلهم إلطالق عنان العنف، بل قد وجد 

الحاملة  املتحاربة  الفصائل  بني  األوىل  بالدرجة  ذلك 

لفكرة اإلقناع والتبشري باألخالق الشمولية والعاملية11. 

ويف هذا املعنى، فإين أتوافق مع من يرى )مثل رولف 

شايدر Rolf Schieder( أن الرتكيز عىل التعايل كميزة 

وخاصية مصريية للعرص املحوري هو"متييز أويل يحذر 

كل مؤمن حقيقي من أال يعنيِّ نفسه كناطق باسم الله 

أو حامل لسيفه، وهذا التمييز يقف مانعا لكل إدعاء 

بأنه من املمكن والجائز الترصف تحت اسمه"12.

11 See Joas, War and Modernity, 21–23 and 

152–57.

12 Rolf Schieder, Sind Religionen gefährlich? 
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تعلم تاريخ املسيحية:

يبقى أن نتساءل: هل هذا الرتكيز عىل التعايل يقي حقا 

من العنف؟ ينبغي لنا أن نفرق بني الداللة التجريبية 

املعنى  ففي  )وقاية(،  لكلمة  املعيارية  والداللة 

األمربيقي فإن املؤمنني يف ما بعد العرص املحوري ليسوا 

أبدا يف منأ من أن يعتربوا أنفسهم ناطقني باسم الله 

أو حاملني لسيفه والعبث وفق ذلك، فلست بحاجة 

اإلنجيل  بني  )للمسيحية  الكامل  التاريخ  أتتبع  أن  إىل 

 Arnold أنجنندت  أرنولد  فعل  مثلام  والسيف( 

)200٨ والعنف.  )التسامح  كتابه  يف   Angenendt

 Toleranz und Gewalt  13، فإن فصول كتابه تزخر 

بأمثلة كثرية تدل عىل وجود العنف، مثل قتل كل من 

اتهم بالهرطقة، واضطهاد الساحرات وقهرهن، والحروب 

الصليبية، والحروب الطائفية، واضطهاد اليهود، وأخريا 

جوجو.بوش  دخل  ملا  االستعامر.  جرائم  يف  ظهر  ما 

George W. Bush مع جون كريي John Kerry يف 

مشادات الرئاسيات األمريكية، وقعت مواجهة رهيبة 

)يف إحدى املناظرات التلفزيونية( حول ما إذا كان الناس 

األمريكية،  للقضايا  دعمه  رجاء  الله  دعاء  إىل  بحاجة 

أو هل يجب عىل األمريكيني أن يسألوا أنفسهم عن 

مدى رشعية أفعالهم أمام الله. إعالن كريي كان واضحا 

العالقة  الرؤيتني وتصور  التمييز بني هاتني  يف رضورة 

بني الدين والسياسة، حيث اقتبس طبعا قوال مشهورا

 ألبراهام لينكولن Abraham Lincoln، كام عرب أيضا 

أديان  جميع  يف  بعمق  املوجود  والتوتر  الضغط  عن 

منها  كل  يف  أن  نرى  بحيث  املحوري،  العرص  بعد  ما 

ميكن  ما  وذلك  العاملي  التبشري  يف  إمكانيةالوقوع 

للمصالح  اإليديولوجي  الحجب  خطر  إىل  يؤدي  أن 

عن  يعرب  هذا  فإن  الدينية،  الناحية  من  الشخصية1٤. 

)Berlin: Berlin University Press, 2008(, 88.

13 Arnold Angenendt, Toleranz und Gewalt. 

Das Christentumzwischen Bibel und Schwert 

)Münster: Aschendorff, 2008(.

1٤ See Knud Krakau, Missionsbewusstsein und 

عملية تضخيم وإكراه لإلله بدال من عبادته، وانحطاط 

رغم  املحوري،  العرص  بعد  ما  ومالبسات  ظروف  إىل 

 Wolfgang Huber هوبر  وولفغان  أكد  وكام  ذلك 

بالنسبة للمسيحية، فإن كل واحد منهم يحاول لتطوير 

قوة "لجعل إحتامالت العنف يف حياة اإلنسان موضوعا 

للنقاش بدال من نفيه وإنكاره، ويسعى ملقاربته بشكل 

ويجتهد  عليه،  الرشعية  صفة  إضفاء  من  بدال  مبارش 

كل  مقابل  للعنف  البرشي  امليل  معرفة  محاولة  يف 

تجنب  أجل  من  يسعى  كام  العنف،  لتمجيد  محاولة 

تلك الجهود الوهمية التي ترصف األنظار عن ظاهرة 

تحدي  عىل  أيضا  منهم  واحد  كل  ويعمل  العنف، 

أمام  املجال  ترك  من  بدال  أسبابه  ومجابهة  العنف 

استحكامه"15. ويف هذا املعنى يتضح أن التطور الديني 

الثقايف،  لألمن  ملكية  كونه  من  بدال  املحوري  للعرص 

ملخلفاته  نظرا  الحضارة  حلق  يف  كشوكة  يعترب  فإنه 

الجارية، وهكذا فإن ملصطلح "الوقاية" معنى معياري 

هنا أيضا، وهذا يعني أنه ال ينبغي أن نكتب تاريخا 

مجيدا مؤزراللمسيحية عىل أنها انتشار تدريجي لرؤية 

دينية  لإلنسانية، بل ميكن أن نصل بهذا الرأي إىل أن 

الدميقراطية أو إعالنات  الليربالية  الدولة  يشمل حتى 

واتفاقيات حقوق اإلنسان التي انتجها املجتمع الدويل. 

فبدال من ذلك ينبغي علينا أن  نكتب تاريخا مستحدثا 

الكلية،  الكونية  النظرة  بناء  إلعادة  التجديد  دائم 

وإلعادة تصور النظام القبيل والهوية الوطنية لديانات 

العرص املحوري، مع مراعاة تلك القابلية الخاصة لكل 

واحدة منها عىل العنف،  وهنا ال بد من إزالة الكثري 

Vِlkerrechtsdoktrinin den Vereinigten Staaten 

von Amerika )Frankfurt am Main: Metzner, 

1967(; Knud Krakau,”American Foreign Re-

lations: A National Style?“ Diplomatic His-

tory 8 )1984(: 253–72.

15 Wolfgang Huber, ”Religion, Politik und Ge-

walt in der heutigenWelt,“ in Weltreligionen: 

Verstehen. Verständigung. Verantwortung, 

ed. Karl Kardinal Lehmann )Frankfurt am 

Main: Verlag derWeltreligionen, 2009(, 247.
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من األساطري التاريخية التي تصور -زعام- أصل الحرية 

أو  عام  بشكل  املسيحية  يف  مضمونة  كأنها  الدينية  

العصور  التنصيب يف  نزاعات  األوربية منذ  الثقافة  يف 

أوربا.  عاشتها  التي  ذاتها  اإلصالحات  يف  أو  الوسطى 

لكن القضاء عىل هذه األساطري كام قام به يف اآلونة 

 Wolfgang Reinhard األخرية كل منوولفغان رينهارد

كازانوفا وخويس   Horst Dreier دريري  وهورست 

واستخالص  اإلصالح  أجل  من   ،16  José Casanova  

الدعوة  بتاتا  يعني  ال  الطائفية،  الحروب  نتيجة 

األديان  التي ال ترى يف  العلامنية  والتشجيع ألسطورة 

إال إمكانية محضة يف تسويغ وإنتاج العنف، بل ينبغي 

علينا التوعية بأهمية نشأة تاريخ يعنى بتتبع تحفيز 

الديانات عىل تأسيس الحرية الدينية خاصة والحريات 

األساسية لألفراد بشكل عام، ولهذا السبب أستمر دامئا 

يف عزو معنى حائز للسبق يف زمانه إىل كتاب جورج 

جيلينيك Georg Jellinek )1٨95( الذي يتحدث عن 

كان منوذجا  والذي  أمريكا17،  يف  الدينية  الحرية  أصل 

يؤكد  مل  الربوتستانتية1٨.  عن  فيرب  ماكس  لدراسات 

جيلينيك عىل أن الربوتستانتية تتبع أي اتجاه محدد يف 

االعرتاف عىل الحرية الدينية لكل فرد، بل حاول إظهار 

كيفية وقوع  تجربة ما لالضطهاد الديني من قبل فاعل 

ويليامز املعمداين روجيه  للواعظ  خارجي، كام ميكن 

Roger Williams الذي كان باألساس من ثيوقراطيي 

16 See Reinhard, ”Historiker, ‘Modernisierung’ 

undModernisierung“; Horst Dreier, ”Kan-

onistik und Konfessionalisierung—Mark-

steine auf dem Weg zum Staat,“ in Artibus 

ingenuis, ed. Georg Siebeck )Tübingen: 

Mohr, 2001(, 133–69; José Casanova, Eu-

ropas Angst vor der Religion )Berlin: Berlin 

University Press, 2009(.

17 Jellinek, Declarations of the Rights of Man 

and of Citizens.

1٨ See Joas, ”Max Weber and the Origins of 

Human Rights.“

 وملعرفة مختلف أطروحات الربوتستنتية ينظر الفصل 

الرابع من هذا الكتاب.

يف  ماساشوست  اإلله ورشيعته(   بحكم  يؤمن  )الذي 

القرن السابع عرش، ميكن أن يلهمنا بفكرة مهمة، أنه: 

تابعة  الله لكل فرد  إذا كانت كل عالقة حقيقية مع 

لحريته الدينية، فإنه ال بد لنا من أن نزيد ونرغب يف 

لكل  حتى  بل  مسيحي،  لكل  فرد،  لكل  الحرية  هذه 

هذه  ضامن  يف  نطمح  وأن  وتريك"،  ووثني  "يهودي 

الحرية يف القوانني بشكل ثابت واعتبارها كحق مقدس 

ميتلكها األفراد كلهم. وكان بني املعمدانيني، والكويكرز 

اإلصالح"  "أبناء  وباقي  الدينية(،  األصدقاء  )جمعية 

بني  مزيج  هناك  كان   ،)Troeltsch ترولتش  )مثل 

عىل  الديني  الدافع  وبني  الدينية  الفردية  نزعة  تزايد 

التسامح، وأرى أن ذلك يعترب خطوة جبارة يف التقدم 

بالتفكري الديني عىل مسألة قابلية العنف املتأصل يف 

جلبه  ما  فإن  املنطقية،  بنيته  إىل  ونظراً  ذاته.  الدين 

الحرية  ضامن  عىل  الفردي  الحق   – العامل  إىل  ذلك 

الكثري  به  يتعلق  يشء  هو  الدولة-  تكفله  ما  وليس 

من الناس، مبا يف ذلك اإللهيني )مثل توماس جفرسون 

Thomas Jefferson( والعلامنيني )مثل الذين شاركوا 

منهم  نجد  أيضا  رئييس  وبشكل  الفرنسية(،  الثورة  يف 

املجمع  عقيدة  خالل  )من  وكاثوليك  بروتستانتيون، 

الكنيس الثاين للفاتيكان، أو حتى قبل ذلك يف حاالت 

كثرية(، كام نجد منهم أيضا مسلمون. وكام هو الحال 

يف كل تطور ديني فإن هنالك احتامال وخطراً يتمثل يف 

االنحدار، لكن هذا األساس الديني للدولة الدستورية 

الدميقراطية الحديثة، تلك الدولة التي تضمن السالم 

والحرية عىل صعيدها املحيل، كرشط من أهم رشوط 

استقرارها، ومن العبث أن نضيع ذلك استجابة لجهد 

للمسألة. يسعى  تربيرية  أجل محاولة  العلامنيني من 

االقتصاديون املتدينون يف أمريكا – بكل جدية واعتقد 

بكل قناعة أيضا- إلظهار وتحرير أن الرصاعات العنيفة 

من  كليا  يأت  مل  املجتمعات  يف  الديني  الطابع  ذات 

خالل التقاء األديان املختلفة بسبب اختالفها وتنوعها 

)كام تصوره لنا نظرية "رصاع الحضارات"(، لكنه نتج 

من خالل تلك التنظيامت الخاصة لكل دولة يف تسيري 

كفة  تغليب  عىل  تعمل  تنظيامت  الدينية،  الحياة 
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جامعة دينية معينة عىل حساب إحكام السيطرة عىل 

األخرى19، وهذا يعني أنه ليس هنالك يشء يساهم يف 

أكرث  الواحد بسالم،  البلد  األديان يف  تعايش عدد من 

من غياب تالعب تنظيم الدولة بـام ميكن أن نسميه 

السالم،  عن  األملان  بحث  يف   نرى  الديني.  "السوق" 

هازنكليفر أندريا  أنتجها  التي  املتنوعة  األعامل  أن 

أن  بوضوح  بينت  قد   Andreas Hasenclever

الهويات اإلثنية واإليديولوجيات السياسية والقناعات 

لصالح   سهولة  بكل  كأداة  تستغل  أن  ميكن  الدينية 

"سكب  عىل  تساعد  فهي  الدينية،  الرصاعات  تلك 

الزيت عىل النار" حتى لو مل تفعل ذلك يف بداية األمر، 

فهي "مقاوالت للعنف" تعمل حسب طريقة منطقية 

نسبية، عىل الرضب يف التقاليد الدينية لغايات وأسباب 

ملا  كبريا وبخاصة  نجاحا  ما تحقق  إسرتاتيجية، وغالبا 

تطول مدة االضطهاد ويكون الناس يف نسبة ضئيلة من 

معرفة دينهم، ومن املهم بشكل حاسم يف هذه األجواء 

الدينية  الطوائف  لتمثيل  "محرتفني"  ممثلني  وجود 

املسيحية(،  حالة  يف  والالهوتيني  واألساقفة  )الرهبان، 

أو  كأداة  الدين  استغالل  معارضة  إىل  يسعون  الذين 

منه  مفر  ال  يشء  هنالك  فليس  إبعاده،  يف  املساعدة 

الفعل  بواسطة  به  التحكم  ميكن  فكل يشء  ذلك،  يف 

البرشي20.

19 See Brian J. Grimm and Roger Finke, ”Re-

ligious Persecution in Cross-National Con-

text: Clashing Civilizations or Regulated 

Religious Economies?“ American Sociologi-

cal Review 72 )2007(, 633–58.

20 See e.g., Andreas Hasenclever, ”Getting 

Religion Right. Zur Rollevon Religionen 

in politischen Konflikten,“ in Religion und 

globale Entwicklung, ed. Jürgen Willhelm 

and Hartmut Ihne )Berlin: Berlin Univer-

sity Press, 2009(, 170–86. R. Scott Appleby, 

The Ambivalence of the Sacred: Religion, 

Violence, and Reconciliation )Lanham, MD: 

Rowman & Littlefield, 2000(, presents im-

portant American research.

الدين والرصاعات الدولية:

إىل  فقط  اإلشارة  عىل  جدا  حريصا  كنت  اآلن،  لحد 

السالم داخل املجتمعات، مبا أنهالميكن ببساطة تتبع 

واستقراء رشوط السلم الخاصة بالعامل بأرسه من خالل 

تلك الرشوط املوجودة محليا، وهذا ممكن يف حالة ما 

إذا كانت األطروحة –التي كانت مألوفة يف فرتة ما- أن 

أكرث سلام  النحو هي  القامئة عىل هذا  الدميقراطيات 

من الدول األخرى التي مل تحققها بعد، لكن الحال ليس 

كذلك21، لهذا السبب يجب باألساس أن نبتعد خطوة 

إىل الوراء ونسأل: ما هو الدور الذي تلعبه األديان يف 

الدول  بني  العسكرية  واالشتباكات  الدولية  الرصاعات 

أستطيع  أخرى،  مرة  الحكومية؟   غري  والجامعات 

املهم  من  لكن  ههنا،  ملخصا  جوابا  أقدم  أن  فقط 

جدا تقديم مثل هذا الجواب إذا كنا نأمل يف البحث 

عن تأسيس كفاءة وقدرة األديان عىل السالم يف ضوء 

التحديات الدولية. نريد من جهة أخرى تخليد النزعة 

لتعمل  نطاقها  تحديد  االجتامعية يف  للعلوم  املوقرة  

التأسيسية  فقط داخل املجتمعات وتتجاهل األهمية 

للعوامل الخارجية واألنساقالدولية املختلفة.

نرى خالل العقدين املاضيني، أن املناقشات العامة حول 

النزاعات العنيفة يف ظل ظروف العوملة قد ارتكزت عىل 

فكرتني أساسيتني هام: "رصاع الحضارات"، و"الحروب 

الجديدة"، سبق وأن أوضحت انتقادايت األساسية حول 

تناولت  الفصل، حيث  األطروحة األوىل يف بداية هذا 

باعتبارها  األديان(  )أو  الثقافات  مقاربة  أسلوب  خطأ 

هنالك  أن  ونعلم  الفعل.  انتاج  عىل  قادرة  مواضيع 

نظرية  برفض  تقيض  قوية  تجريبية  أمربيقية  أسس 

نوع  من  حرب  مفهوم  لكن  الحضارات"22،  "رصاع 

21 See Joas, ”Peace through Democracy?“

22 See Dieter Senghaas, ”The Realities of Cul-

tural Struggles,“ in Cultural Values of Eu-

rope, ed. Joas and Wiegandt, 320–37. This 

excellent essay takes stock of criticisms of 

Samuel Huntington, The Clash of Civiliza-

tions? )Washington, DC: American Enter-
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كالوسويتز   بعد  ما  –حروب  تقليدي  وغري  "جديد" 

post-Clausewitzean wars – التي غالبا ما تنقلب 

إىل إرهاب وإجرام، والتي تفقد الكثري من املعقولية إذا 

خرجنا عن منظور الرؤية املركزية األوربية. فإنه حتى 

يف ذروة الدول القومية، كانت الحروب بني الدول حالة 

استثنائية، وهذا بديهي إذا أدخلنا الرصاعات الواقعة 

يف كل املستعمرات. فإن معظم عمليات القتل يف هذه 

النزاعات  من  نشأت   )19 القرن  منتصف  )أي  الفرتة 

األقل حدة التي استمرت لفرتة مفتوحة، وبشكل غري 

قد  دوري،  بشكل  تحدث  التي  اإلبادة  فإن  مرتقب 

عدها  ميكن  والتي  لإلرهاب  متكررة  كحدود  كانت 

مثل حروب محلية23. عالوة عىل ذلك، نرى يف الكتب 

prise Institute, 1992(.

23 Michael Geyer and Charles Bright, ”Global 

Violence and Nationalizing Wars in Eura-

sia and America: The Geopolitics of War in 

the Mid-Nineteenth Century,“ Comparative 

Studies in Society and History 38 )1996(: 

624.

التي رشحت نظرية "الحروب الجديدة"،  أنه من غري 

الواضح كيف ميكن املطالبة مبفهوم ناشئ يدعو بإزالة 

الصبغة اإليديولوجية لألسواق من العنف الذي يتعلق 

الدينية  األسباب  إىل  الرجوع  أحيانا-  –ويرافق  بذاته 

املفرتضة لذلك الرصاع.

املرتكزة  الرؤية  يف  مثرة  األعامل  أكرث  بني  من  إن 
جرياردكبنبورغ2٤ هانس  محاولة  هو  الدين  عىل 

إىل  تأثر  الذي   ،Hans Gerhard Kippenberg  

مناقشة  قدم  حيث  "ماكسفييرب"،  بأعامل  كبري  حد 

2٤ See Hans Gerhard Kippenberg, Violence as 

Worship: Religious Wars in the Age of Glo-

balization, )Stanford, CA: Stanford Univer-

sityPress, 2011(. For a synopsis of his argu-

ment, see also Hans Gerhard Kippenberg, 

”Zur Kontingenz religiosen Gewalthan-

delns,“ in Handlung und Erfahrung. Das 

Erbe von Historismus und Pragmatismus 

und die Zukunft der Sozialtheorie, ed. Bet-

tina Hollsteinet al. )Frankfurt am Main: 

Campus, 2011(, 191–216.
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السياسية- الدينية والوقائع  الحقائق  لتفاعل  مختلفة 

اقتصادية من خالل النظر والبحث يف إحدى بؤر التوتر 

املحاولة  هذه  إرسائيل/فلسطني.  عرصنا:  يف  الرئيسية 

فإن  املقدمة:  أمينة عرفتها من خالل  متيزت مبنهجية 

بقية  عن  معزول  كفاعل  األديان  يعالج  مل  "كبنبورغ" 

الحياة االجتامعية. فبدال من ذلك، لقد بني كيف ومن 

خالل عملية داخلية يتحول الرصاع الذي مل يكن أبدا 

أصالة، قد ُوصف وُعرف  الدينية  الطبيعة  خارجا من 

ثالثة  قبل  من  دينية  مبصطلحات  تدريجي  بشكل 

قد  الصهاينة  أن  نرى  بحيث  مختلفة.   معسكرات 

بحث  كام  ساحقة،  بأغلبية  علامنيني  البداية  يف  كانوا 

بل  العربية  القومية  يف  الخالص  طويال  الفلسطينيون 

السياسة  شهدت  كام  ما.  حد  إىل  املاركسية  يف  حتى 

عالقة  و"بوش"  "ترومان"  الرئيسني  عهد  يف  الخارجية 

معقدة  مع وجهة  نظر بعض األصوليني البربوستانت 

وعالمات  بأفكار  املعارصة  الرصاعات  شبعوا  الذين 

قيام الساعة ونهاية العامل. ويف حني أن التفسري الديني 

للرصاع من قبل املعنيني به قد يؤدي إىل تفاقم الرصاع 

وعرقلة إيجاد حلوله. أما )كبنبورغ( فقد رفض فكرة 

أن التفسري الديني يؤدي حتام إىل هذه الخيارات، بدال 

التي"  الحاالت  الرصاع يف  تفاقم  تأثري  من ذلك، حدد 

السلطات  مع  إىل رصاع  الدينية  الجامعات  فيها  تلجأ 

لغة  مستعمال  القانونية.  النظم  مع  أو  الحكومية 

ومفردات تتحدث عن "الطقوس"، "األصولية" أو"إرهاب 

الجامعات"، والتي تحرمهم بالتايل من أي طابع ديني 

حقيقي وتقصيهم من أية رشاكة تفاوضية25. ومن هذا 

املنظور، فإنه ليس دين اإلسالم وال الديانة اليهودية يف 

إرسائيل أو الربوتستانتية املتواجدة يف الواليات املتحدة 

–باعتبارها كيانات مختلفة-، هي من يسبب يف قيام 

الرصاع وإرضام نريانه أو جعله غري قابل للحل والسالم، 

االستغالل  يف  األسباب  تلك  نرى  األمر،  واقع  يف  بل 

السيايس  لألديان كأدوات لتحقيق مآرب مختلفة عىل 

الديانات  لصورة  مشوه  ببناء  وذلك  األصعدة،  جميع 

الحلول  أجل  الرصاع من  أطراف  بني مختلف  األخرى 

25 Kippenberg, Violence as Worship, 211.

وموقف  وباعتبار  الرصاع.  وتأجيج  النزاع  فض  دون 

واقعي، أراد )كبنبورغ( أن يتخذ موقفا أقل عداءاً تجاه 

الفائقة  املبادرات  تلك  كل  آماله يف  واضعا  )حامس(، 

لحدود األديان التي يبذلها املجتمع املدين واملؤسسات 

الدولية العاملة يف حل النزاعات.

خالل  من  سباقي  مضامر  نهاية  إىل  يقودنا  وهذا 

ينبغي  اعتقادي-  والتي -يف  األربعة،  املركبة  املواضيع 

أن يرى تقسيم مسألة العالقة بني الدين والعنف من 

كل  يف  متثلت  قد  الرئيسية  املواضيع  وهذه  خاللها. 

من العالقة بني املقدس والعنف، والعالقة بني العرص 

املحوري والعنف، وعالقة تاريخ املسيحية فيام يخص 

الجذور الدينية للحرية الدينية والحريات بشكل عام، 

وأخريا تناولنا البعد الديني للرصاعات الدولية يف وقتنا 

نتائج  ثالثة  بتحديد  املقال   أختم  أن  وأريد  الحارض. 

قدرة  مدى  مسألة  حول  وجوايب  رأيي  وتبني  توضح 

وإمكانية األديان عىل السالم:

إذا ما قررت  1.    األديان تساعد عىل تعزيز السالم 

بالعنف،  القداسة  تربط  التي  البدائية  املفاهيم  رفض 

وعملت عىل التغلب عىل خطر اختزال العرص املحوري 

الكيل العاملي  إىل مجرد استغالل الدولة للدين، وأن 

تقعيد وتأسيس  الدينية يف  الدوافع  توليد  تعمل عىل 

الحريات الفردية.

قاومت  إذا  السالم  تعزيز  عىل  األديان  تساعد      .2

استغاللها سياسيا، وحاربت بناء املفاهيم الدينية لفكرة 

)العدو( وغريها من املصطلحات املفرقة، وبذلك تكون 

قد ساعدت عىل توفري الرشوط الثقافية للسالم الدويل.

أمرا  التعزيز للسالم من قبل األديان ليس  3.    هذا 

نظام  تحديد  يرفضون  أتباعها  أن  بحيث  "حديثا"، 

يستمرون  بل  الحداثة كام هي،  وفق  يعمل  مؤسيس 

يف القيام بدورهم املحوري، مع الرتكيز عىل تعال من 

السياسية  الحياة  كيان  يف  كشوكة  يقف  عميل،  نوع 

باالستمرار والتقدم  نحو  واالجتامعية، ويدفعها دامئا 

األمام.
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بني  السالم  تحقيق  يف  أساسيا  دورا  األديان  تلعب 

جهة  من  والحضارات  األمم  وبني  جهة  من  األديان 

أمام صنفني من  نفسها  األديان  تجد  ما  وعادة  ثانية، 

الدين  يكون  واالستقرار،  السلم  قيم  ينسفان  الرصاع 

نار  وإشعال  الرصاع  تأجيج  يف  سببا  األول  الصنف  يف 

الحروب والفنت، وميكن اعتبار هذا الصنف من الرصاع  

بدينية  بسهولة  التسليم  ميكن  ال  ولكن  دينيا،  رصاعا 

املسيحية  الحروب  حال  هو  )كام  الحروب  بعض 

اإلسالمية وحروب املتشددين الدينيني مع غريهم من 

األديان والطوائف(، فهذه الحروب تخفي وراءها عّدة 

الحروب  وتثبت  ونفسية،  واقتصادية  سياسية  عوامل 

وتحميسهم  املؤمنني  تعبئة  السهل  من  أنّه  الدينية، 

العقيدة  والرّد عىل  الدفاع عن  للحروب من منطلق 

القرون الوسطى  خري  الدين،  ولنا يف  حروب  أعداء 

البابا يبرّش املتطّوعني ملقاتلة  مثال عىل ذلك، إذ كان 

املسلمني بالخالص األبدي، ويعترب الحرب مع املسلمني 

حربا مقّدسة ترعاها السامء.

اندالع  مسؤولية  تتحّمل  الدينية  املؤسسة  أّن  ورغم 

دور األديان يف تحقيق السالم
عيل بن مبارك
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الحروب وخراب العمران، فإننا نجد من رجال الدين 

القتل  ثقافة  ضّد  وقف  من  واملسلمني  املسيحيني 

هذه  توّجه  التي  الخفية  العوامل  وفضح  والحرب، 

الفكر  يف  التوجه  هذا  نكتشف  أن  وميكن  الحروب، 

اإلصالحي املسيحي واإلسالمي، فقد كشف املسيحيون 

الحروب  وراء  الحقيقية  الخلفيات  عن  اإلصالحيون 

بصلة،  للدين  متّت  ال  أنّها  وأكّدوا  املقدسة،  املسيحية 

سياسية  ألغراض  الدين  الكنيسة  فيها  وظّفت  بل 

املسلمون   اإلصالحيون  انتقد  وكذلك  واقتصادية،  

املفاهيم الخاطئة املتعلّقة مبحاربة اآلخر  دون سبب 

أن  وميكن  اإلسالم،  اعتناق  عىل  إرغامه  أجل  من  أو 

اإلسالميني  اإلصالحيني  املفكرين  أحد  بآراء  نستدّل 

العزيز  عبد  الشيخ  به  ونقصد  الحديث،   العرص  يف 

الثعالبي.

طريفة  محاولة  الحديث  تونس  تاريخ  يف  وجدنا 

)مجهولة نسبيا( تستحّق التعريف والتنويه وتتمثّل يف 

العزيز  لعبد   )190٤( القرآن"  يف  التحّرر  "روح  كتاب 

يف  التحّرر  "روح  كتابه  يف  الثعالبي  اهتّم   . الثّعالبي1 

الشامل،  الكوين  بعده  يف  اإلنساين  بالتضامن  القرآن" 

طبيعة  ورغم  االستعامر،  زمن  ألّف  الكتاب  أّن  ورغم 

واالستعامر  الثعالبي  بني  والعدائية  املتوتّرة  العالقة 

املسلمني  بني  "العالقات  عن  تحّدث  أنّه  إالّ  الفرنيس 

واملسيحيني  املسلمني  تحريفات  وانتقد   ، والنصارى2  

عىل حّد سواء لصورة "اآلخر" إىل درجة "ندرك مدى 

الغبطة  والحامس اللذين كان املسلمون يتقّبلون بهام 

كّل تفسري يعمد إىل تحريف النصوص وإبراز ما تعرّب 

عن  ونتج  املسلمني"3   تجاه  وتعّصب  حقد  من  عنه 

مفكر وسيايس تونيّس تويف سنة 19٤٤ ، من كتبه "روح   1

التحّرر يف القرآن" )190٤(  و"تونس الشهيدة" )1920( 

وكالهام صدرا باللغة الفرنسية

عنوان القسم الثامن من كتابه ، كام عنونه معرّب الكتاب   2

)حامدي الساحيل(، ورمّبا كان من األفضل استعامل 

"مسيحيني" عوض "نصارى"

عبد العزيز الثعالبي ،روح التحرر يف القرآن، دار الغرب   3

اإلسالمي، بريوت، 19٨5،، ص37 )ترجمة : حامدي 

الساحيل(

ذلك حروب متبادلة و"هجامت القراصنة املتواصلة"٤  

ماّم أرّض مببادئ التضامن يف بعده اإلنساين  ونتج عن 

والتكافل  التضامن  تحقق  دون  تحول  عزلة  ذلك  كّل 

بني متساكني املعمورة ، ونتيجة لذلك  "أغلقت أبواب 

إىل  ديارهم وانرصفوا  املسلمون يف  واعتزل  "اإلسالم" 

شؤون دينهم"5 .

التضامن  أّن وعي  الثعالبي أدرك  باملالحظة أن  جدير 

مسألة تأويلية باألساس إذ "بتأويل القرآن تأويال سليام 

ومتحّررا واجتامعيا؟ "6    "يحصل ذلك التقارب بني 

الشعوب الذي كان يرمي إليه الرّسول"7   ، وعىل هذا 

الجهاد  مسألة  فهم  بإعادة  الثعالبي  طالب  األساس 

وأعاد قراءة اآليات٨   املتعلّقة به،  وذهب أّن "هذه 

تدعو  القيام بحرب دفاعية وهي  إالّ  تبيح  اآليات ال 

بدون جدوى  الدماء  اإلمساك عن هدر  إىل  املؤمنني 

وتوّضح لهم أّن الله ميكن أن يغفر حتى لألعداء إذا 

أن  للمفرّسين  أمكن  لهجوماتهم فكيف  وضعوا حّدا 

املشحونة  املشاعر  تلك  اآليات  تلك  من  يستخرجوا 

بالحقد والبغضاء وتلك الدعوة إىل شّن حرب عىل غري 

املسلمني"9 

الطائفية  قيود  من  يتحّرر  أن  الثعالبي  استطاع 

والتكافل  التضامن  عن  فتحّدث   الضيّقة،  واملذهبية 

يف بعده اإلنساين الذي يخرتق كّل الثقافات واألديان، 

وعىل هذا األساس "يويص القرآن بإغاثة بني اإلنسان  

والتصّدق عىل الفقراء واملساكني"10  

إّن حديثنا عن آراء الثعالبي - وإن بدت بسيطة اليوم 

نعتقد  تضامنية  ذاكرة  تشييد  يف   مّنا  يسهم  قد   –

اإلنساين  التضامن  بجدواها وبأهميتها يف دفع مسرية 

الوجهة الصحيحة دون تسييس أو توظيف  وتوجيهه 

من قبل من يتغنون بالتضامن دون تحقيقه وينشدون 

عبد العزيز الثعالبي ،املصدر نفسه، ص3٨  ٤

عبد العزيز الثعالبي ،املصدر نفسه، ص39  5

عبد العزيز الثعالبي ،املصدر نفسه، ص116  6

عبد العزيز الثعالبي ،املصدر نفسه، ص117  7

تناول اآليات 90  و191 و192 من سورة البقرة  ٨

عبد العزيز الثعالبي ،املصدر نفسه، ص111  9

عبد العزيز الثعالبي ،املصدر نفسه، ص93  10
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مستوى  عىل  ترسيخه  دون  اإلنساين  التكافل  أنشودة 

الواقع، وحسب رأينا فإّن الحديث عن ذاكرة تضامنية 

عاملية إنسانية يعني فيام يعني أّن التضامن والتكافل 

الغنية  واألقطار  الشعوب  جميع  يهّم  كوين  مشغل 

منها  والفقرية، وهذا يؤّدي إىل رضورة تحرير التضامن 

اإلنساين من وصاية األوصياء ودعاوى األدعياء. 

املتعلّق  تقريره  يف  األمرييك  السالم  معهد  رصد  لقد 

الحروب  األديان"11  حاالت من  النزاعات بني  بـ "حّل 

هذه  أغلب  ولكّن  وراءها،  الدين  كان  واالضطرابات 

أنفسهم،  الدين  رجال  بتدّخل من  االضطرابات حلّت 

وهذا يعني أّن الدين قد يلعب دورا أساسيا يف تحقيق 

السلم والسالم بني املؤمنني وبني كّل البرش.

ونفهم ماّم سب أّن الدين قد يتدّخل أيض لحّل نزاعات 

ال دخل للدين فيها، فقد تنشب حروب ذات خلفية 

رجال  بعض  فيتدّخل  عرقية،  أو  عسكرية  أو  سياسية 

الدين بصفة رسمية أو طوعية لحّل املشاكل وترسيخ 

خري  إفريقيا  جنوب  تجربة  يف  ولنا  املجتمعي،  السلم 

عنرصيا   رصاعا  أساسا  كان  فالرصاع  ذلك،  عىل  مثال 

تلّون بألوان سياسية، ولكن تدّخل رجال الدين البيض 

اتفاق  إىل  والوصول  املشكلة  حّل  ساعد عىل  والسود 

البالد، واألمر  السلم يف  املتنازعة تحقيق  بني األطراف 

ذاته تكرر يف موزنبيق، فرغم أّن الحرب األهلية التي 

ذات  أو  دينية  حربيا  تكن  مل   1991 سنة  اندلعت 

املرموقة  الدينية  الشخصيات  فإّن  عقدية،  مرجعية 

لعبت دورا رياديا يف إحالل السالم بني الناس، وإعادة 

الهدوء واالستقرار. 

ويكشف هذا تقرير معهد السالم عن مفارقة غريبة، 

مقومات  عىل  يقوم  العنف  حال  هو  كام  فالسلم 

عقدية، وتأويالت  دينية، فام نراه اليوم من عنف وقهر 

دينيا،  لباسا  األحيان  أغلب  له يف  يتخذ  وظلم ورعب 

ولنا فيام يقرتفه اإلرسائليون من جرائم وما يبثونه يف 

الفلسطينيني من رعب خري مثال عىل ذلك، إذ ترتكب 

معهد السالم األمرييك، مركز التعليم والتدريب، حل   11

النزاعات بني الديان، أغسطس 200٨،  ص ص 3- ٤ 

)اعتمدنا نسخة رقمية متاحة عن بعد(

هذ الجرائم تحت مظلّة الدين وبتشجيع من رجاالته، 

يدخلون  الذين  اإلسالميني  املتشددين  حال  وكذلك 

املجتمعي  السلم  مقّومات  كّل  وينسفون  الرعب 

رافعني شعارات دينية، فهل يعني ذلك أّن ما ترتكبه 

إرسائيل من جرائم وما  تقوم به الجامعات اإلسالمية 

بعض  تقرتفه  وما  وتجاوزات  انتهاكات  من  املتشددة 

حقيقة  يعكس  حامقات   من  املسيحية  الجامعات 

اليهودية واإلسالم واملسيحية؟ أم أّن هذه املامرسات ال 

عالقة لها بأصل الديانة ومقاصدها السمحة؟

هذا   )2010 )تـ  الجابري12   عابد  محمد  تناول  لقد 

بني  كبرية  اختالفات  وجود  رغم  أنّه  وأكّد  املوضوع، 

الديانات اإلبراهيمية عىل مستوى العقيدة والتعاليم، 

علامء  سيعتمدها  التي  الرضورات  يف  تشرتك  فإنّها 

الجابري عىل  الفكرية، وركز  أّسا ألطروحتهم  املقاصد 

رضورات  حفظ النفس وحفظ العقل و حفظ املال و 

حفظ الدين، وبهذه الرضورات يتحقق السلم ويسود 

السالم.

وإذا دققنا النظر يف النصوص التأسيسة سنالحظ حثها 

البرشي  الديني  الفكر  ولكّن  السلم،  قيم  ترسيخ  عىل 

يوّجه الّدين كيفام شاء ويوظفه يف بّث الفنت والحروب 

وغرس ثقافة الخوف والرعب، فنصوص التوراة )العهد 

خالفوا  وإن  اآلخرين  محبّة  رضورة  تؤكّد  القديم( 

اليهود يف الجنس والّدين، ويف هذا اإلطار نفهم دعوة 

الرّب لبني إرسائيل: "أَِحبُّوا الَْغِريَب ألَنَُّكْم كُْنتُْم ُغَربَاَء 

أبدا األرملة  "ال تضطهدوا  ."13  وحثّهم:  ِمرْصَ أَرِْض  يِف 

قلوبكم  يف  تضمروا  وال  والفقري  والغريب  واليتيم 

النّص يدعو إىل  ،  بل نجد  الّسوء نحو اآلخر"1٤  فعل 

التسامح مع العدّو والرفق به15  واإلحسان إىل الفقري16  

محمد عابد الجابري، قيم ثقافة السالم يف الديانات   12

الساموية، تصفح

http://www.aljabriabed.net/n08_01jabri.htm

العهد القديم، سفر التثنية: 19/10  13

العهد القديم،  سفر زكريا 10/7  1٤

أمثال 2٤:17 "إذا سقط عدّوك فال تشمت وإذا وقع فال   15

يبتهج قلبك"

يحىك أّن مونوبازوس ملك "آديابني" املنقلب إىل اليهوديّة   16
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يهوديّة يف عصور  أصوات  نادت  األساس  ، وعىل هذا 

هذه  أبرز  ولعّل  البرش  بني  املحبّة  بنرش  مختلفة 

زيف  أدركوا  الذين  اليهود  املتصّوفة  صوت  األصوات 

ما جاءت به النصوص الحافّة والترشيعات الالحقة وما 

التلمود  وتدوين  األرس  بعد  اليهودية  الّذاكرة  كرّسته 

مبوجبها  جعلت  منطية  وصور  تفاضلية  عالقات  من 

املقابل  ويف  الرّب،  وأّمة  املختار  الله  شعب  اليهود 

ُهّمش اآلخر املخالف وُحرم من حقه يف العيش بأمان  

املتوتّرة  العالقة  يرّبر  بالكره والبغض، وهذا ما  وُخّص 

اليهود  بني  األورويب  الفضاء  يف  وخاّصة  العصور  عرب 

الفكر  استطاع  ولقد  واإلثنيات،  األديان  من  وغريهم 

)القرن األّول بعد امليالد" قد وزّع ثروته عىل الفقراء يف 

فرتة املجاعة وكان املحيطون به يلومونه لتبديد ثروته 

بهذا الشكل فرّد عليهم قائال :"كان أجدادي يجمعون 

الكنوز لهذه الدنيا، أّما  أنا فقد جمعتها إىل هناك إىل 

فوق يف السامء ...كنوزهم  من الفّضة واملال وكنوزي  

أرواح... عملوا لهذا العامل وأّما أنا فعملت لآلخرة" 

)آ . كوهن  ، التلمود: عرض شامل للتلمود وتعاليم 

الحاخاميني حول األخالق، اآلداب، الّدين، التقاليد، 

القضاء، دار الخيال، الكويت،2005، ترجمة:جاك ماريت،ص

مناذجه  من  مجموعة  خالل  من  اليهودي17   الّصويف 

البرش ومصادقته  محبّة   : املحبّة  مع  العهد  يجّدد  أن 

فاإلنسان يف التصّور اليهودي صديق الله وكذلك كان 

سبايا  واقتياد  الهيكل  تدمري  أّن   ويبدو   ، إرسائيل1٨  

اليهود إىل بابل )5٨6 ق م(  والدخول يف مرحلة طويلة 

الدينيّة  اليهود  تصّورات  يف  أثّر  واالنغالق  الغربة  من 

وأحدث مجموعة من االنزياحات الخطرية تدّعمت يف 

القرون الوسطى والحديثة مع فكرة الرصاع األبدي مع 

الغري وظهور املرشوع اإلرسائييل الذي استطاع أن يؤّول 

الّنصوص تأويال  يرّشع لسفك دماء األبرياء وحرمانهم 

يعيشون  وجعلهم  والعيش  الحياة  مبادئ  أبسط  من 

من  واليأس  والرعب  بالخوف  مليئة  مغلقة  دائرة  يف 

رحمة من جعل الرحمة اسام وعنوانا له، لقد تحّولت 

اإليديولوجي  السيايّس  التأويل  هذا  مبوجب  اليهودية 

دينيّة  منظومة  إىل  وروح  وإحسان  محبّة  ديانة  من 

وتقديس  والتجويع  والرتهيب  التعنيف  عىل  تقوم 

من   - أصوات19   عّدة  احتّجت  ولقد  واملادة،  املال 

االنزياح  هذا  عىل  ذاتها-  اليهوديّة  املنظومة  داخل 

الخطري الذي يرّض اليوم بطبيعة العالقات املتبادلة بني 

الشعوب ويعطّل كّل مرشوع كويّن إنسايّن يهدف إىل 

تحقيق الرتاحم واإلحسان يف أرجاء املعمورة وكم من 

قافلة إحسان وسفراء رحمة حرموا من دخول األرايض 

وكّل  والشيوخ  لألطفال  املساعدة  يد  ملّد  الفلسطينية 

للتوّسع يف هذه املسألة انظر:  17

سارّة الجويني حفيز، املحبّة اإللهيّة الّصوفيّة بني اليهوديّة 

واملسيحيّة واإلسالم، أعامل الندوة الدولية "الرتاث العريب 

والحوار الثقايف"، وحدة البحث حوار الثقافات، 25-23 

نوفمرب 2007، كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية، ص ص 

 131-111

يذهب أندري شاربيلور أّن مصطلح  " Israël" يعني فيام   1٨

يعني صديق الله ورفيقه، للتوسع انظر:

André Cherpillord, Dictionnaire Etymologique 

des noms d’hommes et des dieux, éd Masson, 

Paris, 1988, p213

لعّل من أهم هذه األصوات  يف العرص الحديث صوت "   19

منظمة الناطوري" وحركات يهودية أخرى تنتقد ما ميارس 

من قمع وإرهاب باسم الّدين ونصوصه.
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من ترّضر من الحروب .

األديان  تاريخ  يف  استثناًء  اليهودّي   التقليد  يكن  ومل 

مطلقا واألديان اإلبراهيميّة بصفة أخّص  فكّل التقاليد 

الدينيّة عرفت انزياحات واندمجت يف مشاريع تأويلية  

أّدت بالّدين أحيانا إىل عكس ما برّش به من قيم وآمال، 

ويف هذا الّسياق ضيّقت املسيحيّة من خالل تأويالتها 

الالّحقة يف رحمة الله فحرصت الخالص يف أتباع الكنيسة 

الكاثوليكيّة وعاملت غريهم  حتّى من بقية املسيحيني 

معاملة دونية وجعلت منهم يف حقبات مختلفة من 

تاريخها وحوشا ضالنّي ال يستحّقون السالم، وكانت هذه 

النظرة الالهوتية عائقا حقيقيّا ضّد تواصل املسيحيني 

مع غريهم من مؤمنني وعلامنينّي، ولقد عمل املجمع 

الفاتيكاين الثاين عىل التحّرر من شعار "ال خالص خارج 

الكنيسة"20  ليؤكّد أن رحمة الله تشمل كّل البرش وإن 

وهذا  املخصوصة،  الدينيّة  منظوماتهم  عىل  حافظوا 

وإحسان  ورحمة  حوار  لالهوت  التأسيس  أّن  يعني 

ويتطّلب تأويال جديدا للنصوص املقّدسة متحّررا من 

أرس النصوص الحافّة وتوجيه الّذاكرة الدينيّة، ويف هذا 

اإلطار ميكن أن نفهم  موقف الكنيسة يف عصور مضت 

من الحروب الّدينية والحّث عىل القتال والتحالف مع 

اإلقطاع وامللوك ضّد الفقراء واملحتاجني واملستضعفني 

واملضطهدين وغّض النظر عاّم اقرتفه االستعامر الغريب 

من جرائم يف حقوق األفراد والجامعات والدول.

ومل يكن الخطاب اإلسالمّي استثناء بل اندمج بدوره يف 

الّدين  مجموعة من االنزياحات الخطرية غرّيت معامل 

حتّى استوى يف املخيال الغريب قرين العنف واإلرهاب 

واإلقصاء، فالقرآن أوىل اإلنسان مكانة مقّدسة وخّصه 

بسورة من سوره واستهّل عددا كبريا من اآليات بـ "يا 

أيّها الناس"21  إميانا منه بقدسية البرش، وجعل الوحي 

رفع هذا الشعار البابا بونيفاس الثّامن، يف خطابه البابوي   20

يوم 1٨ ترشين الثاين/نوفمرب 1302 إذ قال: "نحن نرصح 

ونقول ونعزم ونؤكد أنه من الرضوري لكل مخلوق أن 

يخضع للسلطة البابوية لينال الخالص".

من ذلك عىل سبيل املثال:  21

اُس ٱْعبُُدواْ َربَُّكُم ٱلَِّذي َخلََقُكْم  البقرة، 21 " يَٰـأَيَُّها ٱلنَّ

َوٱلَِّذيَن ِمن قَبْلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن " 

اإلسالمّي من اإلنسان يف عمومه محور الترشيع وغايته، 

تقسيم  التأسيسيّة  األوىل  تجربته  يف  اإلسالم  وتجّنب 

الناس تقسيام إثنيّا دينيّا تفاضليا بل جعل من البرش 

سواسية ال فرق بينهم إال بالتقوى22  والتقوى وجه من 

لسان  من  الناس  يسلم  أن  فاإلسالم  اإلحسان،  وجوه 

أسامء  من  اسم  هي  السالم  "كلمة   ، ويده23  املسلم  

الله، والله يدعو إىل دار السالم ومعناها ومدلولها هي 

الحروب  وتجنب  والخوف  الرش  من  واألمان  النجاة 

والتعارف  التقارب  وإيجاد  الدماء  وسفك  واالقتتال 

والعيش معا يف جّو تسوده املحبة والتعاون" .2٤ 

اتّخذ  اإلنساين  السلم  ومرشوع  السالم  لفكرة  وتأكيدا 

ينرش  فاملسلم  املسلمني،  تحية25   اسمه  من  اإلسالم 

السالم حيثام حّل من خالل قوله: السالم عليكم، وجدير 

بُِّكْم  ن رَّ اُس قَْد َجآءَكُْم بُرَْهاٌن مِّ النساء 17٤ " يَا أَيَُّها ٱلنَّ

ِبيناً "  َوأَنْزَلَْنآ إِلَيُْكْم نُوراً مُّ

ن ِديِني  اُس إِن كُنتُْم يِف َشكٍّ مِّ يونس 1٤0 " قُْل يٰأَيَُّها ٱلنَّ

فاَلَ أَْعبُُد ٱلَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن ٱللَِّه َولَـِٰكْن أَْعبُُد ٱللََّه 

ٱلَِّذي يَتََوفَّاكُْم َوأُِمرُْت أَْن أَكُوَن ِمَن ٱلُْمْؤِمِننَي "

األحزاب 70: " يٰأَيَُّها ٱلَِّذيَن آَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللََّه َوقُولُواْ قَْواًل   22

َسِديداً"

عن أيب بردة عن أيب موىس ريض الله عنه قال: قالوا : يا   23

رسول الله أي اإلسالم أفضل ؟ قال: "من سلم املسلمون 

من لسانه ويده  )أخرجه البخاري برقم )11(، باب أي 

اإلسالم أفضل، وأخرجه مسلم يف اإلميان برقم )٤2(، باب 

بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل .(

كامل أبو بكر رشيف املؤمتر الدويل  العرشون للوحدة   2٤

اإلسالمية خصائص السرية النبوية الرشيفة"،ربيع األول 

1٤2٨ هـ ق،  املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب 

اإلسالمية، طهران ، 1٤2٨، 2007 م ، ص75

،  يقال: حيا يحيي تحية إذا سلم، وهي كل قول يرّس   25

به اإلنسان، ومن التحية يقال: حياك الله، أي جعل لك 

حياة، وذلك إخبار بقصد اإلنشاء أي الدعاء. ويقال: حيا 

فالن فالناً تحية إذا قال له ذلك، وأصل التحية من الحياة 

ثم جعل ذلك دعاء تحية لكون جميعه غري خارج عن 

حصول الحياة، أو سبب حياة إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة، 

انظر:  الراغب األصفهاين  مفردات غريب القرآن، دار 

القلم، بريوت، 2009،  ، ص1٤0، تحقيق: صفوان عدنان 

داوودي.
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بالذكر أّن  العرب يف الجاهلية كانوا إذا أقبلوا سلّموا، 

بالحارضين  أنه يريد  القادم كان معناه  فإذا مل يسلّم 

سوء، وكذلك إذا سلّم ومل يجب كان معنى ذلك إنهم 

حبىل  اإلسالم  يف  السالم  فدالالت  غدرا،  به  يريدون 

باملعاين اإلنسانية النبيلة، وهي تعرّب رصاحة وتضمينا 

عن السلم والسالم االجتامعي الذي يدعو إليه الوحي 

منترشا يف  السالم  نجد مصطلح  أن  غرابة  القرآين، وال 

َسالَماً  "قَالُواْ  الكريم إذ جاء يف محكم تنزيله   القرآن 

قَاَل َسالٌَم"26 ، وكذلك "َساَلٌم َعىَلَ إِْل يَاِسنَي"27  وجاءت 

الّسالََم  إِلَيُْكُم  أَلَْقَى  لَِمْن  تَُقولُواْ  "َالَ  أن  الوحي  تعاليم 

لَْسَت ُمْؤِمناً"2٨  و" يَـا أيَّها الِّذيَن آَمُنواْ اَل تَْدُخلُواْ بُيُوتاً 

 ، أَْهلَِه"29   َعىَلَ  َوتَُسلُّمواْ  تَْستَأْنُِسواْ  َحتَّى  بُيُوتُِكْم  َغرْيَ 

تعاىل:"  قوله  يف  واضحا  الكريم  القرآن  بيان  جاء  كام 

تَتَِّبُعواْ  َوالَ  كَافًَّة  لِْم  السِّ يِف  اْدُخلُواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 

وذهب   ،  30" ِبنٌي  مُّ َعُدوٌّ  لَُكْم  إِنَُّه  يْطَاِن  الشَّ ُخطَُواِت 

الشيخ محمد الطاهر بن عاشور يف تفسري هذه اآلية 

أّن "حقيقة السلم الصلح وترك  مذهبا طريفا، معترباً 

الحرب"31  مستدال  بشعر عباس بن مرداس:

والَحرُْب تَْكِفيك من  لُْم تأُْخُذ منها ما رَِضيَت به  السَّ

أَنَْفاِسها ُجَزع

فهذه اآلية القرآنية جعلت من السلم مشغال إنسانيا 

يهّم كّل البرش، وجعلته يف تقابل وتضاد مع الشيطان، 

ماّم يعني أّن كّل عمل يقّوض السلم املجتمعي ويهّدد 

الّناس  هو عمل شيطاين مبا يعنيه هذا الوصف  أمن 

الهجني. 

ارتبط  السلم  عن  الوحي  حديث  أّن  بالذكر  وجدير   

منها  اقرتن  ما  التقوى  وخري  التقوى،  عن  بحديثه 

هود: 69  26

الصافات: 130  27

النساء: 9٤  2٨

النور: 27  29

البقرة: 20٨  30

اعتمدنا موقع التفاسري املتاحة عن بعد:  31

http://www.altafsir.com

اإلحسان، فالتقوى أن تعفو عند املقدرة32   وأن تتعاون 

وأن  املصالح33   وتحقيق  الرّب  عىل  اإلنسان  أخيك  مع 

مفاضالت3٤   وال  مجامالت  دون  والسلم  العدل  ترّسخ 

البغضاء والتحاقد والعدوان35 ، وعىل هذا  وأن متقت 

األساس انقسم املجتمع اإلسالمي األّول إىل دارين: دار 

اإلسالم ودار الدعوة تقوم بينهام عالقة توادد وتعاون 

األجر  يف  الله  أمام  متساوون  كلّهم  وإحسان  وتراحم 

والثواب36 ، ولقد التزم الرسول صىل الله عليه  بهذه 

أتباعه  فدعا  الحرب،  وأثناء  السلم  زمن  النبيلة  القيم 

الولدان  تقتلوا  تغلوا وال متثّلوا وال  تغدروا وال  "ال  أن 

وال أصحاب الصوامع وال امرأة وال شيخا"37   ونهى3٨ 

عن إلقاء السّم يف بالد املرشكني39  وعفا  عّمن حاولوا 

مّكة  فتح  أيب سفيان عند  تسامح مع   اغتياله٤0  كام 

وكرّمه وعفا عن قاتل عّمه حمزة )وحيش الحبيش(٤1 

اإلحسان  أّن  التأسييّس  اإلسالمي  التقليد  أكّد  ولقد   ،

يشمل كّل الناس مهام كانت انتامءاتهم ولذلك أحسن 

الرسول إىل الذّمي باعتباره مكّوناً من مكّونات املجتمع 

اإلسالمي فقال "من آذى ذميا فقد آذاين"٤2 ، ولقد سار 

البقرة: 237: "َوأَن تَْعُفواْ أَقْرَُب لِلتَّْقَوى"  32

املائدة 2: " َوتََعاَونُواْ َعىَل ٱلرْبِّ َوٱلتَّْقَوٰى َواَل تََعاَونُواْ َعىَل   33

ٱإلِثِْم َوٱلُْعْدَواِن"

ُكْم َشَنآُن قَْوٍم َعىَل أاَلَّ تَْعِدلُواْ ٱْعِدلُواْ  املائدة ٨ : "َواَل يَْجرَِمنَّ  3٤

ُهَو أَقْرَُب لِلتَّْقَوى"

املجادلة 9 : " يأَيَُّها ٱلَِّذيَن آَمُنواْ إَِذا تََناَجيْتُْم فاََل تَتََناَجْواْ   35

ِبٱإلِثِْم َوٱلُْعْدَواِن َوَمْعِصيَة ٱلرَُّسوِل َوتََناَجْواْ ِبٱلرِْبِّ َوٱلتَّْقَوى 

وَن" َوٱتَُّقواْ ٱللََّه ٱلَِّذي إِلَيِْه تُْحرَشُ

َصاَرٰى  البقرة 62 : "" إِنَّ ٱلَِّذيَن آَمُنواْ َوٱلَِّذيَن َهاُدواْ َوٱلنَّ  36

اِبِئنَي َمْن آَمَن ِبٱللَِّه َوٱلْيَْوِم ٱآلِخِر َوَعِمَل َصالِحاً فَلَُهْم  َوٱلصَّ

أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوالَ َخْوٌف َعلَيِْهْم َوالَ ُهْم يَْحزَنُوَن

رواه أحمد عن ابن عباس  37

البقرة 109 " فَٱْعُفواْ َوٱْصَفُحواْ َحتَّٰى يَأيِْتَ ٱللَُّه ِبأَْمرِِه إِنَّ   3٨

ٍء قَِديٌر " ٱللََّه َعىَلٰ كُلِّ يَشْ

ابن هشام، السرية النبوية، دار الكتاب العريب، 1990 ج2،   39

ص 299

ن،م، ص ج2،ص25  ٤0

حسام الدين الهندي، كنز العامل، مؤسسة الرسالة، 1395   ٤1

هـ، ج ٤، ص 365

النسايئ، السنن الكربى، دار الكتب العلمية – بريوت،   ٤2
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أّن  فهموا  ألنّهم  املسرية  ذات  الراشدون عىل  الخلفاء 

قيم السلم تحافظ عىل متام العدل وتواصله وسيادته 

يف املجتمع لذلك انتقد عمر ابن الخطاب وجود ذمّي 

ناتج عن  ذلك  أن  ورأى  املسلمني  أبواب  يتسّول عىل 

غياب العدل٤3  ، والعدل أساس كّل سلم وأمان. 

 ولكّن املفارقة أّن الحلم استحال نقمة وأّن اإلحسان 

تحّول عرب العصور إىل  تحاقد وبغضاء، وأّن سلم األديان 

استحال حروبا وقتاال وإجراما وإرهابا، وكام هو حال 

اليهوديّة واملسيحية ضيّق املخيال الدينّي اإلسالمّي من 

مجال اهتامماته اإلنسانيّة فتقوقع عىل ذاته بعد أن 

دخل مرحلة بائسة من اإلتباع والتقليد واجرتار ما أبدع 

السابقون، فصّنف البرش إىل أصناف ال ميكن حرصها 

ومخالفني  ومرشكني  ومنافقني  ومسلمني  مؤمنني  من 

وكافرين وفاسقني ومبتدعني وزنادقة ومالحدة وغريها 

حّددت  فرعية   أقسام  إىل  منها  صنف  كّل  ،وانقسم 

املخصوصة  األحكام  من  مجموعة  منها  صنف  لكّل 

ورسمت له صورة منطيّة أودعت يف  الّذاكرة وتوارثتها 

األجيال مشافهة وكتابة، ولقّد كرّست الحروب الدينيّة 

فأصبح  الّديني  التمييز  هذا  املذهبية  والرصاعات 

املؤمن ال يرحم إال من كان عىل دينه وال يحسن إالّ 

من كان عىل مذهبه فنشأت بذلك الطّائفيّة وتطّورت 

لتأخذ يف العرص الحديث أشكال  جديدة.

1991 ،ج9، ص 205

جاء يف كتاب األموال البن زنجويه )م،س، ص 50-51( أّن   ٤3

عمر ابن الخطّاب مّر بشيخ ذمّي من أهل الذّمة يسأل 

عىل أبواب الناس فقال: "ما انصفناك أن كنا نأخذ منك 

الجزية يف شبيبتك ثّم ضيّعناك يف كربك ، ثّم أجرى عليه 

من بيت املال ما يصلحه".

ونجد يف الرتاث الشيعي اإلمامي قّصة مشابهة تخّص 

عيل بن ايب طالب إذ روى الطويس يف االستبصار أنّع مّر 

بشيخ مكفوف كبري يسأل الّناس فقال: ما هذا؟ قالوا يا 

أمري املؤمنني نرصايّن، فقال)ع(: استعملتموه حتّى إذا كرب 

وعجز منعتموه ، أنفقوا عليه من بيت املال( )أبو جعفر 

محمد بن الحسن الطويس، أيب جعفر محمد بن الحسن 

الطويس،  مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 2005، 

ص 593(

واملامرسات  التأسيس  نصوص  بني  التناقض  هذا  إّن 

الدينّي  الفكر  يعيشها  حقيقيّة  أزمة  يعكس  الدينيّة 

العنف  إىل  الّداعيّة  الّدينية  الحركات  فأغلب  اليوم، 

فلسطني  يف  فاليهود  واهيّة  عقديّة  أسس  عىل  تقوم 

ميارسون أبشع أنواع  الكره واإلبادة تحت راية الّدين 

مسيحية  حركات  عّدة  وتحاول  املقّدسة،  ونصوصه 

أن تجعل من  األمريكية  املتحدة  والواليات  أوروبا  يف 

املقيمني  املسلمني  املهاجرين  لرتهيب  واجهة  الّدين 

اإلسالمية  املجموعات  بعض  وجهت  وكذلك  بالغرب، 

دين  منه  جعلت  مخصوصة  وجهة  اإلسالم  املعارصة 

عنف وإرهاب ال رحمة فيه وال إحسان، فام يعرض يف 

الفضائيات أو املواقع من إعدام ألجانب وقتل  بعض 

يسعى  ملسلم،   سلبية  منطيّة  صورة  يكرّس  ألبرياء  

تصحيحها  عىل  نشوئه  منذ  األديان  بني  الحوار  عمل 

الدينّي  الفكر  عىل  طرأ  ما  أن  والخطري  وتعديلها، 

مبؤمني  املؤمن  بعالقة  فقط  يتعلّق  مل  انزياحات  من 

يشاركه  مبن  بعالقته  لحقت  كذلك  بل  األديان  بقية 

العقيدة والّدين وخالفه الرأي والفكر، لقد ضيّق باب 

من  مذهب  عىل  يدّل  الّدين  أصبح  حتّى  الرشيعة 

فروع  من  فرع  عىل  دّل  رمّبا   بل  فحسب  املذاهب 

االنتامء  واستحال  اجتهاداته،  من  واجتهادا  املذهب 

الّناس  يصّنف  إثنيّا  انتامًء  العصور  عرب  املذهب  إىل 

درجات ومراتب بحسب أديانهم ومذاهبهام وأعراقهم 

وقبائلهم وانتامءاتهم الفكرية والسياسيّة )...(، وترتّب 

عن هذا التصنيف متييزا دينيّا ومذهبيّا عىل املستوى 

من  عانت  واملدين  والسيايّس  واالقتصادي  االجتامعي 

ويالته األقليات الدينيّة واملذهبيّة يف كّل املجتمعات، 

الفكر  تطوير  الرضوري  األساس أصبح من  وعىل هذا 

الدينّي وترسيخ مفهوم "املواطنة" فيه وتحريره من كّل 

انتامء طائفّي عقدّي ضيّق حتى يستجيب لحاجيات 

مطلبي "الرحمة" و"اإلحسان" مبا هام مطلبني إنسانيني 

بامتياز.

يف  السالم   ملنشود  املخلفة  الوجوه  عن  الحديث  إّن 

الديانات اإلبراهيميّة يجعلنا نطمح إىل خرق ما شيّد 

الّذاكرات  أحكمت  سميكة  حواجز  من  الّدين  حول 

52



صناعتها وتحريره من انزياحات خطرية اعتقدنا لقرون 

أنها  التنازل عنها والحال  أنّها حقائق ال ميكن  عديدة 

أساطري من إبداع الخيال والتأويل. والناّظر يف نصوص 

الديانات اإلبراهيميّة  يالحظ تأكيدا يبلغ حّد اإللحاح 

وتداول  الناس  بني  "الرّحمة"  سيادة  رضورة  عىل 

يشمل  وكام  البرشي،  املجتمع  أفراد  بني  "اإلحسان" 

يشمالن  املجتمع  أفراد  اإلنسانيان  املدخالن  هذان 

واملؤّسسات  فيه  السائدة  والحكومات  جامعاته  أيضا 

التي تشتغل يف إطاره، فكّل مفهوم منهام ميثّل وحدة 

أداء  تعطّل  تجزّأت  فإن  تتجزّأ   أن  ميكن  ال  متكاملة 

كّل منهام  واتجهت الغايات  إىل غري ما  حّددت لها 

من منشود. 

لقد عملت النصوص التأسيسية اإلبراهيمية اليهوديّة 

واملسيحيّة واإلسالمية عىل بناء ذات اإلنسان وتدريبه 

ونزواتها  أطامعها  ومحاربة  النفس  مجاهدة٤٤   عىل 

وتحريرها من األنانيّة وحّب الّذات  والرغبة يف التسلّط 

الفرد  مستوى  عىل  اإلحسان  وجوه  أهم  من  ولعّل   ،

والكراهية  التعصب  من  والتحّرر  باإليثار٤5   تعلّق  ما 

واالستهتار مبعتقدات اآلخرين. وال ميكن أن نفصل  يف 

العفو واإلحسان،  السلم وثنائية  التقليد اإلسالمي بني 

واآليات القرآنية الدالة عىل ذلك ال حرص لها، إذ خاطب 

تَْعُفوا  أَْو  تُْخُفوُه  أَْو  َخرْياً  تُبُْدوا  "إْن  الوحي املسلمني: 

)النساء:1٤9(  َقِديراً"  َعُفّواً  كَاَن  اللَه  َفإِنَّ  ُسوء  َعْن 

بَْيَنكُْم"  الَْفْضَل  تَنَسْوا  َوالَ  لِلتَّْقَوى  أَْقرَُب  تَْعُفوا  "َوأَْن 

األكرم  الرسول  تعاىل  الله  خاطب  كام  )البقرة237(  

اعتربت الديانات اإلبراهيميّة أّن جهاد النفس وتدريبها   ٤٤

عىل محبّة اآلخرين هو الجهاد الحقيقّي  ففي املسيحيّة  

حرص يسوع الجهاد  يف مجاهدة النفس  وتحقيق 

القداسة واملحبّة يف بعدها الرّسي اإللهي، إذ جاء يف 

إنجيل يوحنا) 1٨: 35-36(:" أََجاَب يَُسوُع: »لَيَْسْت 

َمْملََكِتي ِمْن َهَذا الَْعالَِم. َولَْو كَانَْت َمْملََكِتي ِمْن َهَذا 

ا  الَْعالَِم، لََكاَن ُحرَّايِس يَُجاِهُدوَن ليَِكْ الَ أَُسلََّم إِىَل الْيَُهوِد. أَمَّ

اآلَن فََمْملََكِتي لَيَْسْت ِمْن ُهَنا".

أّما يف اإلسالم فإّن الرسول )ص( ميّز بني الجهاد األصغر 

والجهاد األكرب واعرب مجاهدة النفس أعظم  الجهادين. 

الحرش ،9:  "َويُؤْثُِروَن َعىَلٰ أَنُفِسِهْم َولَْو كَاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة   ٤5

َوَمن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَأُْولَـِٰئَك ُهُم ٱلُْمْفلُِحوَن"

برضورة توخي العفو وحث املؤمنني عىل ترسيخ ثقافة 

َعْنُهْم  العفو والسلم، فجاء يف محكم تنزيله: "َفاْعُف 

"َويَْسأَلُونََك    )5( الُْمْحِسِننَي"  يُِحبُّ  اللَه  إِنَّ  َواْصَفْح 

الصفح يف هذا  )٨(، ويعني  الَْعْفَو"  ُقْل  يُنِفُقوَن  َماَذا 

السياق أن تختار السلم وإن كنت قادرا عىل الحرب 

والقتل والتنكيل بالعّد، فهو العفو عند املقدرة.  

من  أنّه  كام  واإلحسان،  العفو  بني  الفصل  ميكن  وال 

ونهائية  مضبوطة  دالالت  عند  الوقوف  الّصعب 

فهذا  اإلسالمي،  القرآين  سياقه  يف  "اإلحسان"  ملصطلح 

ملقاربات  وخضع  مختلفة  سياقات  يف  ورد  املصطلح 

تأويليّة متباينة، ولذلك ال نبالغ إذا ذهبنا أّن اإلحسان 

وإخضاعها  تنميطها  ميكن  ال  وتجارب  تصّورات 

فعل  البعض  يحاول  كام  وملزمة  مّوحدة  ملواصفات 

الفكرية  األنساق  اختالف  رغم  ولكن  اليوم،  ذلك 

والدينيّة املتعلّقة باإلحسان فإنّها تتفق عىل مجموعة 

من  إالّ  ميّر  وال  بها  إالّ  اإلحسان  يكون  ال  األسس  من 

خاللها، إذ يجمع بينها الصدق ومحبّة اآلخرين واإليثار 

والتطّهر من األنانية وحب الذات فال يؤمن املرء إالّ إذا 

أحّب ألخيه )اإلنسان( ما يحّب لنفسه، وغاية الوجود 

أن ينعم اإلنسان باألمان واالطمئنان، وال يتحقق هذا 

بني  بني  السالم  وسيادة  السلم  شيوع  دون  املنشود 

البرش.

واإلحسان أشكال متعددة وأنساق مختلفة وتصّورات 

وتجارب متنّوعة، إذ ذكر القرآن الكريم هذا املصطلح 

عىل  واحدة٤6   آية  يف  مرّتني  وأورده  مرات،  عّدة 

بنا هذا الرتديد يف حقل من  ، ويرمي  الرتديد٤7  سبيل 

يجعل  ماّم  احتامالت  عّدة  عىل  منفتح  االستعارات 

جّل  عىل  منفتحا  حضاريّا  إنسانيّا  مرشوعا  اإلحسان 

سلوك  يف  بحال  حرصه  ميكن  وال  اإلنسانية  التجارب 

مخصوص ومقّعد ، ولنئ ميّز أغلب املفرّسين٤٨  حينام 

" َهْل َجزَآُء ٱإِلْحَساِن إاِلَّ ٱإِلْحَساُن ": الرحامن/ 60  ٤6

خّصص ابن رشيق القريواين بابا من كتابه "العمدة"   ٤7

للحديث عن الرتديد ومتييزه عن التكرير )التكرار(

نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص: الزمخرشي )ت 53٨ هـ(    ٤٨

يف "الكشاف" ، و الطويس )ت ٤60 هـ( يف " التبيان "   

والقرطبي )ت 671 هـ(  يف  "الجامع ألحكام القرآن"...
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اإلِْحَساُن  إاِلَّ  اإلِْحَساِن  َجزَآُء  َهْل   " تعاىل  قوله  فرّسوا 

يلقاه يف  الدنيا وما  الحياة  املرء يف  ينجزه  ما  "٤9  بني 

اآلخرة من ثواب فإنّنا نرى أّن معاين هذه اآلية تظّل 

مفتوحة داعية دوما إىل مزيد من اإلحسان والتجديد 

يستجيب  حتّى  وأساليبه  آلياته  يف  والتطوير  فيه 

يف  به  املعنيني  وحاجيات  عرص  كّل  لخصوصيات 

واالقتصاديّة  والجغرافيّة  الثقافيّة  املختلفة  سياقاتهم 

والدينيّة العقديّة.

ولنئ ارتبط "السلم " باملحبّة والحياة50  فإّن اإلحسان 

اإلنسان،  أخيه  تجاه  اإلنسان  بسلوك  أساسا  تعلّق 

االجتامعية  املامرسة  من  منط  املعنى  بهذا  فاإلحسان 

باآلخرين51  الظّن  وإحسان  اإلساءة  تجّنب  عىل  يقوم 

التأسيسيّة  نصوصه  يف  اإلسالم  نجد  أن  غرابة  وال   ،

مقام  إىل  به  ويسمو  اإلحسان  مفهوم  كثريا عىل  يركّز 

"اإلميان" و"اإلسالم" ونجد يف حديث جربيل52  املشهور 

والرتديد هو تكرار اللفظ مع تغيري جزيئ يف املعنى.

الرحامن: 60  ٤9

لذلك اشتّق من الرّحمة "الرّحم" ، ويف رحم املرأة تبعث   50

الحياة وينشأ اإلنسان، كام اقرتنت الرحمة يف القرآن 

بالغيث ماّم يوحي بالبعث والحياة والتجّدد ، وللتمّعن 

انظر اآلية 2٨ من سورة الشورى: "َوُهَو ٱلَِّذي يَُنزُِّل 

ٱلَْغيَْث ِمن بَْعِد َما قََنطُواْ َويَنرُشُ رَْحَمتَُه َوُهَو ٱلَْويِلُّ 

ٱلَْحِميُد "

جاء يف لسان اللسان "اإلحسان ضّد اإلساءة وأحسن به   51

الظّن نقيض أساءه" )م،س،ص25٨(

نّص الحديث : " عن عمر ريض الله تعاىل عنه أيضا قال   52

: بينام نحن جلوس عند رسول الله صىل الله عليه وآله 

وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب 

شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا 

أحد ، حتى جلس إىل النبي صىل الله عليه وآله وسلم 

فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه عىل فخذيه وقال 

: يا محمد أخربين عن اإلسالم ؟ فقال رسول الله صىل 

الله عليه وسلم : ) اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال الله 

وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصالة ، وتؤيت الزكاة ، 

وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيال . 

قال صدقت ، فعجبنا له ، يسأله ويصدقه ، قال : فأخربين 

عن اإلميان ؟ قال : أن تؤمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله 

واليوم اآلخر ، وتؤمن بالقدر خريه ورشه . قال صدقت . 

خري مثال عىل ذلك إذ ُعرِّف اإلحسان:" أن تعبد الله 

كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك" ، وإذا فهمنا هذا 

الذي  التداويل اإلجرايئ املخصوص  التعريف يف سياقه 

دعا إليه نّص التأسيس فإنّه يدفعنا حتام إىل مراجعة 

مفهوم العبادة يف حّد ذاته وتحريره ماّم علق به من 

ورهاناته،  التاريخ  عن  الّدين  أحيانا  عزلت  طقوسيّة 

العبادات  إىل  باإلضافة  يحتوى  فالعبادة مجال شاسع 

باملنفعة  الفرد من أعامل صالحة تعود  كّل ما ينجزه 

مّمن  جنسه  وبني  وقومه  وجريانه  أهله  وعىل  عليه 

يشرتكون معه يف العقيدة أو الثقافة أويختلفون.

اهتّمت األديان منذ نشأتها بتحقيق السعادة لإلنسان 

وترسيخ األمن السلم املجتمعي  وتوفري أشكال مختلفة 

من التعاون والرتاحم بني البرش، وأفرزت كّل منظومة 

وجدير  التأسيسيّة،  املفاهيم  من  مجموعة  دينيّة 

بالّذكر أنّنا حاولنا من خالل هذه النافذة املعرفيّة التي 

فتحناها أن نتبّني مدى ارتباط  مقولة السلم مبطلبي 

يعكسان  املصطلحني  فكال  و"االختالف"،  "التعّدد" 

ترشيده  ورضورة  االجتامعي  االختالف  مبرشعيّة  وعيا 

فرص  فيها  تتقارب  عادلة  إنسانية  وجهة  وتوجيهه 

الحياة بني الناس وتتقلّص الهّوة االجتامعيّة التي نراها 

والفقراء  غنى  األغنياء  فيزداد  وتتفاقم  تتزايد  اليوم 

واملستضعفون ضعفا  سلطة  املتسلّطون  ويزداد  فقرا، 

وسخطا، وال نبالغ إذا ذهبنا إىل القول بأّن غياب الرّحمة 

العالقات  يشّل  بينهم  اإلحسان  وانعدام  البرش  بني 

االجتامعية ويعطّل كّل حوار ويزيد من حدة التباغض 

الكراهية  ثقافة  ويرّسخ  والحروب،  والقتال  والرصاع 

بني األفراد والشعوب، واعترب عبد الحميد األنصاري53  

ثقافة الكراهيّة  ظاهرة دينيّة كونية تسهم يف تشّكلها 

عّدة روافد "عديدة ومركّبة ومتداخلة شأنها شأن أيّة 

ظاهرة اجتامعيّة وثقافيّة ولكّنها يجمعها جميعا أنّها 

قال: فأخربين عن اإلحسان ؟ قال : أن تبعد الله كأنك تراه 

فإن مل تكن تراه فإنه يراك" رواه مسلم

باحث من قطر يف مجال الدراسات اإلسالمية له عّدة   53

مؤلّفات  تعنى أساسا بقضايا الفكر اإلسالمي املعارص.
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تدور حول أوهام "االستعالء" عىل اآلخرين"5٤  ، ولنئ 

ذكر األنصاري عّدة وجوه لثقافة الكراهية فإّن الوجه 

األبرز منها يكمن يف  "التعّصب" و"اإلقصاء" و"أوهام 

ومذهبّي  دينّي  متييز  من  بها  يتعلّق  وما  التفّوق" 

إىل  دعا  الّدين  أّن  ورغم  اجتامعي،  وطبقي  وجنيّس 

"من  الدينّي  الخطاب  فإن  والسلم  واإلحسان  املحبّة 

ذلك  ويدفعنا  الكراهية"55   ثقافة  غرس  روافد  أكرب 

والتعليمية   الرتبويّة  املنظومات  يف  الّنظر  إعادة  إىل 

اإلعالم  وتطوير  ومضمونا   بنية  الدينيّة  والخطابات 

والنظم الترشيعية56  . 

يعكس كالم عبد الحميد األنصاري وعيا بأزمة يعيشها 

عبد الحميد األنصاري،  االستبداد وجذور ثقافة الكراهيّة،   5٤

أعامل ندوة التحّوالت املجتمعية وجدلية الثقافة والقيم، 

الدوحة 22-25 يناير 2007، املجلس الوطني للثقافة 

والفنون والرتاث، ص  ٨2

املرجع نفسه، ص ٨٤  55

املرجع نفسه، ص ص ٨7-٨9  56

تتمثّل  الكونية  مناذجه  مختلف  يف  الدينّي  الخطاب 

املتديّنون  ينجزه  ما  األديان مع  تعاليم  يف عدم متاثل 

يبقى  ال  وحتّى  وطقوسا،  تديّنا  وجامعات،   أفرادا 

املفهوم مجرّدا بعيدا عن كّل إجراء  فتحت الديانات 

"اإلبراهيميّة" من خالل نصوصها التأسيسيّة عّدة نوافذ 

ثقافة  ترسيخ  يف  تسهم  عملية  مجاالت  منها  جعلت 

ذهنية  مقاومة  عىل  وتساعد  املجتمعات  يف  السلم 

الرصاع القاتل الذي نراه ينترش يف ربوع املعمورة اليوم. 

سبعينات  منذ  األديان  بني  الحوار  ملتقيات  رفعت 

القرن العرشين شعارات ذات بعد إنسايّن كوين يتجاوز 

الخصوصيّات العقديّة ويتحّرر قدر اإلمكان من هيمنة 

والنفسيّة،  التاريخيّة  تراكامتها  بكّل  الدينية  الّذاكرات 

وعىل هذا األساس عقد " مؤمتر النداء لتحقيق التفاهم 

اإلنساين"57  ببريوت )1972( ونادى  فيام نادى برضورة 

أرشف عىل تنظيم هذا املؤمتر  مجلس الكنائس العاملي  57
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الدين  وتحويل  البرش  بني  والرتاحم  السلم  تحقيق 

وهذا  وخصومات،  حرب  واجهة  ال  محبّة  فضاء  إىل 

املسيحي"5٨    اإلسالمي  "امللتقى  مع  تكرّس  التوّجه 

عىل  بدوره  عمل  إذ   197٤ سنة  بتونس  انعقد  الذي 

إسعاد  يف  وتوظيفها  املشرتكة  اإلنسانية  القيم  تفعيل 

اإلنسان وتحقيق التنمية والعدالة والسلم االجتامعي، 

مجال  يف  املتأّخرة  الحواريّة  التجارب  بعض  واهتّمت 

األديان بقيم الّسلم القامئة أساسا عىل التسامح واملحبّة 

واإلحسان والرتاحم بني البرش وإن تباينت معتقداتهم، 

ويف هذا اإلطار انعقدت ندوة "حوار األديان التوحيدية 

بتونس  والّسلم"59   التسامح  أجل  من  اإلبراهيمية 

السنوية  الدوحة  مؤمترات  أّن  واملالحظ   ،)200٤(

لحوار األديان تفطّنت منذ بداياتها إىل أهمية املدخل 

القيم اإلنسانية  اإلنساين يف حوار األديان فركّزت عىل 

والحوار  الدينّي  الجدل  ضجيج  عن  املتعالية  النبيلة 

الّسجايل العقيم ، وعىل هذا األساس عالجت ملتقيات 

الدوحة "دور األديان يف بناء الحضارة اإلنسانية"60  و" 

الروحية  و"القيم     61" اإلنسان  بناء  يف  األديان  دور 

انعقد هذا امللتقى تحت عنوان "الضمري املسيحي   5٨

والضمري اإلسالمي يف مواجهتهام لتحديات العرص" 

وتراوحت أعامله بني قرطاج  والحاممات القريوان 

،وأرشف عىل تنظيمه مركز الدراسات واألبحاث 

االقتصادية و االجتامعية )11-17 نوفمرب197٤(

وجدير بالذكر أنّنا خصصنا هذه التجربة الحواريّة بورقة 

عمل شاركنا بها يف ندوة دولية، ولالطالع عليها انظر:

عيل بن مبارك، ملتقيات الحوار اإلسالمي املسيحي بتونس 

ودورها يف التقارب بني األديان

 ، الندوة الدولية " دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي 

يف حوار األديان والحضارات" ، كريس اليونسكو للدراسات 

املقارنة لألديان ،مؤسسة كونراد أديناور )مكتب 

تونس(،دار املعلمني العليا بتونس، تونس )نزل أفريكا(، 

13 و1٤ ماي 2010.

ندوة "حوار األديان التوحيدية اإلبراهيمية من أجل   59

التسامح والّسلم، جامعة الزيتونة وكريس بن عيل لحوار 

الحضارات واألديان ،تونس، ٨ - 10 ديسمرب 200٤

د مؤمتر الدوحة الثالث لحوار األديان ، دور األديان يف   60

بناء الحضارة اإلنسانية، الدوحة،  29 -30 جوان، 2005

مؤمتر الدوحة الرابع لحوار األديان ، دور األديان يف بناء   61

والسالم العاملي"62  "القيم الّدينية واحرتام الحياة"63 ، 

و" التضامن والتكافل اإلنساين "6٤   و"األمن الروحي 

هذه  وكّل  الدينية"65   التعاليم  ضوء  يف  والفكري 

القضايا الحواريّة تتمحور حول "اإلنسان" مبا هو قيمة 

مطلقة  خّصتها كّل األديان باالحرتام والتبجيل.  

اإلنسان  حاّجة  الحواريّة  التجارب  هذه  وتعكس 

املعارص لفكر دينّي يحيي ثقافة السلم ويرّسخ مفهوم 

األديان،  مختلف  يف  تأسيسيّا  مفهوما  باعتباره  األمن  

العريب  الثقايف  املشهد  مستوى  عىل  اليوم  ونجد 

تشاؤميّة  لخطابات  أصداء  الّدويّل  وكذلك  اإلسالمي 

أّن  باعتبار  األديان  حوار  يف  أهمية  ترى  ال  انتكاسيّة 

قاعات  حبيس  الزمن  من  عقود  طوال  ظّل  الحوار 

امللتقيات ال يكاد يربحها ومل يستطع أن يقتحم حياة 

اإلنسان وأن يعّدل سلوكه وما ترّسخ يف ذاكرته الّدينيّة 

أصبحنا  أنّنا  يعني  وهذا  مشّوهة،  منطية  صور  من 

التداويل   بالحوار  تسميته  ميكن  ملا  ملّحة  حاجة  يف 

من  يتحّول  الذي  الحياة،  يف  املنغمس   Pragmatic(

خالل مجموعة من اآلليات  إىل ثقافة  تالزم املرء يف 

مختلف مراحل حياته بداية من األرسة مرورا باملدرسة 

والجامعة وصوال إىل املجتمع ومؤّسساته، وال نبالغ إذا 

قلنا إّن أّس الحوار التداويل الذي نتحّدث عنه يكمن 

أساسا يف تحقيق السالم يف مفهومه العام.

ويف ختام هذا العمل ال بّد أن ننبّه إىل أهمية السلم 

تحقيق  إىل  تدعو  الديانات  فكّل  عموما،  الديانات  يف 

إالّ  معتنقيها  عند  السالم  يتحقق  ال  فالبوذية  السلم، 

متى انتهت معاناة اإلنسان، ولتحقيق السالم شخيص 

اإلنسان ، الدوحة،  25-26 أفريل،  2006

مؤمتر الدوحة الخامس لحوار األديان ، القيم الروحية   62

والسالم العاملي، الدوحة،  7-9 ماي،   2007

مؤمتر الدوحة السادس لحوار األديان ، القيم الّدينية   63

واحرتام الحياة ، الدوحة، 13 -1٤ ماي 200٨

6٤   مؤمتر الدوحة السابع لحوار األديان ، التضامن والتكافل 

اإلنساين، الدوحة ، 20-22 أكتوبر 2009     

مؤمتر الدوحة الثاين عرش لحوار األديان ، األمن الروحي   65

والفكري يف ضوء التعاليم الدينية ، الدوحة ، 17-16 

فرباير 2016
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يلتزم أتباع بوذا مبجموعة من التعاليم تُسمى الحقائق 

الفلسفة  يف  األساسية  الركائز  إحدى  وهي  األربعة، 

البوذية، أّما الهندوسية فريتبط السالم عندها بعنارص 

والكواكب  واملاء  والسامء  الشجر  )متل  الطبيعة، 

والنجوم ( ويعتقدون أن  منشود الحكمة  يكمن يف 

الحصول عىل السالم يف كل زمان ومكان بني مختلف 

للسالم  انعكاس  إالّ  الخارجي  السالم  وما  الكائنات، 

نكاد  ذاتها  املعاين  وهذه  النفس،  يف  الكامن  الداخيل 

نجدها يف مختلف الديانات، فاملحبّة أساس كّل إميان، 

وارتباك الديانات باملحبّة يجنب الناس الفنت والحروب، 

فالدين محبّة، وحينام تسود املحبّة يسود السالم، وما 

أجمل أن نختم كالمنا بشعر ملحي الدين ابن عريب )تـ 

12٤0( جاء فيه:

لقد صار قلبي قابال  كّل صورة      

فمرعى لغزالن ودير لرهبان  

وبيت ألوثان وكعبة طـــــائف      

وألواح توراة ومصحف قرآن

أدين بدين الحّب  أّن توّجـــهت      

ركائبه، فالحّب ديني وإميـاين66 
ابن عريب 67

بحر الطويل التام  66

محي الّدين بن عريب ،  ترجامن األشواق، دار صادر ،   67

بريوت، 19٨1، ص ٤3
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نهدف من هذه الورقة إىل دراسة العالقة املتينة بني 

الوجود  تنظم  التي  القيم  ومنظومة  اللغة  مؤسسة 

مستويات  ثالثة  يف  العالقة  هذه  ونخترب  اإلنسايّن، 

من  انطالقا  وذلك  الذهني،  املستوى  أولها  أساسية؛ 

تحكم اللغة يف كيفيات اإلدراك اإلنساين للعامل واألشياء، 

والثاين نفيسٌّ عامده ما توفره اللغة من حاضنة نفسية 

واجتامعية تعزز قبول اآلخر كلام اتسعت دائرة اللغات 

اللغة  أّن  قيمي، وأساسه  والثالث  املرء،  يتعلمها  التي 

الرمزّي  التواصل  لكيفيات  واملحددة  القيم  حاضنة 

داخل الوحدة اللسانية. وهو ما يجعل املكون اللغوي 

حاسام يف إرساء قيم التعايش والسلم والتسامح عىل 

املستوى املحيّل آحادّي اللسان، وعىل املستوى الكويّن 

املتعدد األلسنة والقيم بالرضورة. 

تلك  أخرى  لغة  نتعلم  ونحن  نتمثَّلُه  ما  لطائف  من 

االختالفات الدقيقة بني اللغات، ومن دقائق ما تسلّم 

به عقولنا كلام زاد رصيدنا من اللغات أّن لغتنا التي 

نا عليها ليست سوى واحدة من كيفيات متعددة  شبَبْ

للمتكلمني  فإذا  واألشياء،  العامل  رؤية  يف  ومختلفة 

أو  كثريا  إن  عنا  يختلف  قد  آخر  شأن  أخرى  بلغات 

املشرتكة  الكليات  نظنها من  فتئنا  ما  قليال يف مسائل 

التعبري  يف  لغة طريقتها  لكل  وإذا  الناس جميعا؛  بني 

عن الجنس والعدد والزمن وغري ذلك.

فبعينه  برصه؛  مع  كشأنه  لغته  مع  املرء  شأن  إن   

بتلك  كلٌّ  اكتفى  إن  غريُه  يراه  ما  يرى  الطبيعية 

اللغة والّسلم الكويّن
حسني السوداين
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بدت  أدّق  مبجاهر  برصه  قدرات  عّزز  فإن  الجارحة، 

له األشياء عىل غري ما كان يراه هو ونظراؤه. ذلك هو 

الشأن مع كّل لغة جديدة؛ إنها تجيّل لنا األشياء من 

زوايا ال تُرى إالّ بتوسيع دائرتنا اللغوية. وكام أّن العني 

املجردة -مهام دقّت وسلمت- ال تدرك أباعد األشياء 

ومجهرّي املوجودات، فإّن اللغة الواحدة تظّل قارصة 

البرشي وممكنات  الذهن  العميق بخفايا  التبرّص  عن 

الوجود اإلنساين. وحسب املرء حجة أنك ال تجد أمة 

اآلخر  عىل  انفتاح  دون  مجدها  وصنعت  نهضت  قد 

باعتبار  وذلك  اللغوّي،  عامله  وإىل  إليه  تعرّف  ودون 

اللغة حاملة املعرفة ومرآة القيم.

إّن تعلم لغة أخرى يلبي لدى املتعلم حاجة إىل أمرين 

أساسيني هام املعرفة والتواصل، وال شّك أّن تحصيلهام 

الذين  اللغة  ألهل  رؤيتنا  طرائق  عىل  مبارش  أثر  ذو 

نتواصل معهم ونكتسب معارفهم، ولكّن األثر األجّل 

املعريف  رصيدنا  ترثي  التي  املعارف  تلك  ليس  خطرا 

الزمن  عرب  أذهاننا  يف  يتحقق  ما  هو  وإمنا  والقيمي، 

أصواتا  لغتنا  عن  تختلف  جديدة  لغة  نتعلم  ونحن 

عىل  يتوزع  األثر  هذا  أّن  وتقديرنا  وتراكيب.  وأبنية 

بالعني  تدركان  تكادان  ال  منها  اثنتان  مراتب،  ثالث 

املجردة ملجهريتّهام وارتباطهام بالذهن املسرّي للكليات 

السلوكية لدى اإلنسان، والثالث ال ميكن أن يدرك إال 

عند النظر فيام يرتتب عن التقسيامت اللغوية الدقيقة 

من أثر يف معاش الناس ويف قيمهم ويف صياغة القوانني 

الناظمة لحقوقهم.

فاألثر األّول ذهنّي؛ وهو أّن من يقبل عىل تعلم لغة 

أخرى هو مسلّم من حيث ال يعلم بقانون يُبنى عليه 

مبدأ التعايش، وهو املغايرة بينه وبني من يقبل عىل 

اإلقبال  تسّوغ  التي  هي  املغايرة  وهذه  لغته،  تعلم 

عىل اآلخر واقتحام عامله اللغوّي، وأن نقول باملغايرة 

معناه أن ننقاد يف سلوكنا إىل قبول االختالف من جهة، 

األكرث حميمية،  اللغوية وهي  تَْنسيب مسلامتنا  وإىل 

واألشياء.  العامل  ورؤية  التفكري  يف  بطرائقنا  واملتلبسة 

الذي  يم  الضَّ من  أسايس  وجه  هو  ذلك  أّن  ويقيني 

الرتجامن  الجاحظ حني يصف حركة ذهن  إليه  يشري 

بني لغته وبني غريها من اللغات، فيشري إىل أنه "متى 

وجدناه قد تكلم بلسانني، علمنا أنه قد أدخل الضيم 

األخرى  تجذب  اللغتني  من  واحدة  كل  ألن  عليهام؛ 

وتأخذ منها، وتعرتض عليها، وكيف يكون متكن اللسان 

منهام مجتمعني فيه، كتمكُّنه إذا انفرد بالواحدة، وإمنا 

له قوة واحدة، فإن تكلم بلغة واحدة استفرغت تلك 

القوة عليهام، وكذلك إن تكلم بأكرث من لغتني"1 . 

تلنّي  التي  الذهنية  الرياضة  تكون  التجاذب  فبهذا 

تجد  املنطلق  هذا  ومن  مسلامته،  وتنّسب  الذهن 

األفراد ويف  أثر جليل وجيّل يف حياة  ذات  الرحلة  أّن 

تاريخ الشعوب، ولذلك تجد الفرنيّس جورج دوهامال 

يف  يبالغ   )1966-1٨٨٤(  )Georges Duhamel(

األدبيات  يف  تواتر  نّص  يف  والسائح  السياحة  تقريظ 

ففي  سياقه،  يف  قيل  ما  أجمل  من  باعتباره  املدرسية 

والسياحة  الذهن  الداخلية يف  السياحة  تقديره سيان 

الخارجية يف املكان2 . 

أنفسنا  يف  ينشأ  ملا  تابع  وهو  فنفيّس،  الثاين  األثر  أما 

بنسبية  متنام  تسليم  من  اللغوية  دوائرنا  بتوسيع 

ينشأ  وحدها  العربية  يتكلم  الذي  فالعريب  مسلَّامتنا، 

عىل  توزع  الكون  أشياء  كّل  أّن  مفادها  مسلَّمة  عىل 

خانتْي التأنيث والتذكري، فإذا اطلع عىل اللغة األملانية 

وجد قسمة أخرى ثالثية مخالفة ملا عهده من قسمة 

ثالوث  اللسان األملاين توزع عىل  إذ األشياء يف  ثنائية، 

العدد  يف  األمر  وكذلك  واملحايد.  واملؤنث  املذكر 

خانات  عىل  األشياء  يوزع  اللسان  آحادّي  فالعريب 

الثالثية  القسمة  هذه  ولكن  والجمع،  واملثنى  املفرد 

منها  التي  السامية  اللغوية  العائلة  يف  حتى  اندثرت 

أوضح  تبدو  الفويرقات  وهذه  العرب.   لسان  ينحدر 

اللغات  أكرث  بني  فرق  من  نجده  مبا  األمر  تعلق  إذا 

املتداولة اليوم وغريها من اللغات التي درست يف إطار 

ميد مرغريت  أجرتها  كالتي  أنرثوبولوجية  دراسات 

 )Margaret Mead( )1901 -197٨( وكلود ليفي سرتوس 

الجاحظ، الحيوان، دار الكتب العلمية – بريوت، ط2،   1

1٤2٤، ج1، ص5٤.

2 Georges Duhamel, Problèmes de civilisation.
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)Claude Lévi-Strauss( )190٨ -2009(؛ فكثري من 

أهل القبائل التي درساها ال يعّدون وال يتصّورون العّد 

من الصفر إىل ما ال نهاية، وإمنا العّد عندهم من الصفر 

هذه  أّن  عىل  تفصيل.  بال  فالكثري  فاالثنني  فالواحد 

االختالفات ال تعني يف املنظور العلمي اللساين مفاضلة 

ألية جهة أو تحامال عىل األخرى. آية ذلك أّن اللسانيني 

اللغات  ملوت  الحقيقي  للحجم  املقدرين  أشّد  هم 

وملا ميثله ذلك من خطر عىل التنوع الثقايف اإلنساين. 

فمن ذلك ما تجند له اللسانيون من تحذير من موت 

املنظامت  أعلنتها  التي  اإلحصائيات  د  بعيْ اللغات 

أّن لغة متوت كل أربعة عرش يوما، وقد  الدولية من 

جعلت منظمة اليونسكو عدد مجلتها ألفريل من سنة 

وسلْمها"،  اللغات  "حرب  هو:  صادم  بعنوان   2000

 Stephen A.( أصدر ستيفن وورك  وتفاعال مع ذلك 

العامل"   باالندثار يف  املهددة  اللغات  "أطلس   )Wurm

3سنة 2002. ويف نفس السنة اتجه لسانيون عديدون 

هؤالء  فشّكل  اللغات.  موت  بقضية  االهتامم  إىل 

الفضاء  نشأ بشكل متزامن، فمنهم يف  تيارا  الباحثون 

ومنهم  كالفاي،  لوي  وجون  حجاج  كلود  الفرنكفوين 

 )Daniel Nettle( يف السياق األنغلوفوين دانيال ناتل

تتالت  ثّم   .  ٤)Suzanne Romaine( رومان  وسوزان 

كتاب  يتصدرها  اللسانيني،  أوساط  يف  الفزع  صيحات 

كلود حجاج الصادر سنة 2002 بعنوان "أوقفوا موت 

اللغات"Halte à la mort des langues(  5( فكتاب 

بعنوان:   )Louis-Jean Calvet( كالفاي  لوي  جون 

"سوق اللغات: التأثريات اللغوية للعوملة"6 .

3 Stephen A. Wurm, Atlas Of The World's 

Languages In Danger Of Disappearing, ED. 

UNESCO, 2002.

٤ Daniel Nettle and  Suzanne Romaine, Van-

ishing Voices : The Extinction of the World's 

Languages, Oxford University Press, USA, 

2000.

5 Claude Hagège, Halte à la mort des langues, 

Ed. Odile Jacob, 2002.

6 Louis-Jean Calvet, Le Marché aux langues : 

إال  ندركه  ال  فلِلُطْفه  التأثري  من  الثالث  املستوى  أما 

إذا تجاوزنا التواصل اللغوي إىل املعامالت اليومية يف 

أجّل دقائقها، ففي هذا الجانب تجد أّن كّل لغة تطبع 

مستعمليها بقيم مخصوصة وتؤهلهم لها تأهيال؛ فعىل 

ذلك النحو نفهم  أمر ابن الخطاب بتعلم لسان العرب 

َوتَِزيُد  الَْعْقَل  تُْنِبُت  فَِإنََّها  الَْعَرِبيََّة  تََعلَُّموا   " يقول:  إذ 

ابن  الذي  يفصله قول  املجمل  ، وهو   7" الُْمُروَءِة  يِف 

العقِل والخلِق  اللغة يؤثر يف  اعتياد  أّن  "اعلم  تيميّة: 

، ويؤثر أيضاً يف مشابهِة صدِر  بيّناً  قويّاً  والديِن تأثرياً 

تزيد  ومشابهتهم  والتابعني،  الصحابِة  من  األّمِة  هذه 

العقَل والديَن والخلَق، وأيضاً فإّن نفس اللغة العربية 

الكتاب  فهم  فإّن  واجٌب،  فرٌض  ومعرفتها  الدين،  من 

والسّنة فرٌض، وال يُفهم إالّ بفهم اللغة العربية، وما ال 

يتّم الواجب إالّ به فهو واجب"٨ .

إن هذا املستوى القيمّي ينتقل من املستوى األخالقّي 

له  ينضبط  الذي  املؤسيس  املستوى  إىل  االختياري 

املنضوون تحت رابطة اجتامعية واحدة، فواقع األمر 

نفس  يف  فيه  واملتحكم  املعيش  خالصة  اللغوّي  أّن 

لها  مبا  القرابة  شبكة  هو  هنا  األقوى  واملثال  الوقت. 

فهي  انتظامهم،  أشكال  ويف  الناس  حياة  يف  أثر  من 

وعاء القيم االجتامعية ورائزُها، فحْسب املرء أن يقارن 

بني شبكة القرابة يف لسانني كالعربية من جهة  ولغة 

جزر الهاواي من جهة ثانية، فشبكة القرابة يف العربية 

Les Effets linguistiques de la mondialisation. 

Ed. Plon, 2002.

وقد توسعنا يف هذه النواحي يف مقالنا املضمن يف العدد 

الثامن والتسعني من مجلة الدوحة، وذلك يف إطار امللف 

الذي أعدته أرسة املجلة بعنوان "العربية يف معارك 

اللغات"،

انظر: حسني السوداين، حروب اللغات، مجلة الدوحة، 

صص 13٤- 13٨.

البيهقي، شعب اإلميان، مكتبة الرشد للنرش والتوزيع   7

بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، 

2003، ج3، ص210.

ابن تيمية، اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب   ٨

الجحيم، تحقيق: نارص عبد الكريم العقل، دار عامل 

الكتب، بريوت، لبنان، 1999، ج1، ص527.
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مبعيار  التمييز  قوامها  دقيقة  تفريعات  عىل  قامئة 

لغة  يف  أما  األّم،  أو  األب  من  القرابة  ودرجة  الجنس 

األمريكية  الوالية  املستعملة يف  اللغة  هاواي – وهي 

هاواي املمتدة عىل شكل أرخبيل من الجزر يف املحيط 

عالقات  نظام  تعكس  القرابة  شبكة  فإّن  الهادي- 

أنجلز  فريدريك  أّن  ذلك  من  مخصوص،  اجتامعية 

)Friedrich Engels( )1٨20-1٨95( يشري يف " أصل 

أّن  إىل   )1٨٨٤( والدولة"  الخاصة  وامللكية  العائلة 

يعتربون  استثناء  بال  واألخوات  اإلخوة  أوالد  "جميع 

و  ألمهم  ال  مشرتكني  وأوالد  وأخوات  إخوة  هناك 

أخواتها وحسب أو لوالدهم و أخوته، بل أيضاً لجميع 

نجد  اليوم  وإىل  متييز".  بال  والديهم  وأخوات  إخوة 

لتدّل عىل  اللغة  أنّه تستعمل مفردة واحدة يف هذه 

واحدة  مفردة  وتدّل  واألخوال،  واألعامم  األب  صفة 

واألخوال  والعامت  األعامم  وأبناء  الذكور  اإلخوة  عىل 

والخاالت.

تجّسد  لغوية  منظومة  كّل  أّن  يتضح  ذلك  كل  من 

كيفية مخصوصة يف االنتظام االجتامعّي بني متكلميها، 

والقْسامت اللغوية هي يف الوجه املدين منها قْسامت 

ملا  تابعة  وواجباته هي  املادية  الفرد  فحقوق  مادية، 

ينخرط فيه من شبكة عالقات لغوية داخل اللغة التي 

تحدد هويتنا فحسب،  ال  إذن  اللغة  إن  بها.  يتواصل 

بل إنّها تحّدد حقوقنا واملسافات االجتامعية بيننا وبني 

من يغايرنا.

إّن أهم ما يرسخ يف األذهان إذ تتسع دوائرنا اللغوية 

اآلخر  فهذا  اإلنسان؛  يعايش  أن  إال  لإلنسان  ليس  أنّه 

كانت  ولنئ  ورضورة.  قدٌر  هو  لغتي  يسكن  الذي 

مركزية األنا يف اإلدراك والوعي املحّدَد األسايس لهيئة 

انتظامنا يف الوسط االجتامعي ويف الكون بإطالق، فإّن 

ثنائية األنا/الغري يف اللغة هي ما يفّوض ملؤسسة اللغة 

كل وظائفها، وهذه الوظيفة هي التي يصوغها النّص 

 ( أنه  أسلوب حرصّي  الناس يف  لعموم  القرآين خطابا 

َوَجَعلَْناكُْم  َوأُنْثَى  ذَكٍَر  ِمْن  َخلَْقَناكُْم  إِنَّا  اُس  النَّ يَاأَيَُّها 

ألجل  الخلق  يكون  فأن   . لِتََعارَفُوا(9  َوقَبَائَِل  ُشُعوبًا 

الحجرات: 13  9

التعارف هو ما يجعل التعايش كامَل الغاية فيام يكون 

القرآن  يف  تجد  ذلك  وألجل  واإلنسان،  اإلنسان  بني 

احتفاء باللغوّي من حيث هو قرين تواصل ّما. 

فلذلك:

)أي  تناٍف  عالقة  والغري  األنا  بني  العالقة  ليست   .1

عالقة  هي  وإمنا  مقابله(،  الطرفني  من  كل  ينفي  أن 

تشارط، فكال الطرفني هو محدد رضوري لهوية اآلخر، 

فمن ناحية ال تتحدد هوية أّي كيان -جامعيا كان أم 

ناحية  ومن  األخرى.  الكيانات  به  يغاير  مبا  فرديا-إال 

ثانية يعّد كلُّ "أنًا" مبثابة الغريِ لغريه. وهو أمر يجعلنا 

ننّسب ما قد تنبني عليه ذواتنا من مركزية تجعل ما 

سوانا هامشا ملركزنا.

2. ال فكاك من آخر ّما يتبلس بوجودنا أو وْجداننا أو 

كائنون يف  أننا  مثل  لغتنا  كائن يف  اآلخر  إن  بكليهام. 

لغته، وكالنا هو "اآلخُر" ملقابله.

فاصلة  واصلة  مبسافة  وعي  هو  بالغري  الوعي  إّن   .3

األوىل  للوهلة  تبدو  املسافة  هذه  ّما.  بآخر  لذواتنا 

رشوطا  الحقيقة  يف  ترسم  ولكنها  ذهنية،  لغوية 

للتعايش ولجعل حيّز لآلخر يف دوائر حركتنا ووعينا.

هي  والغري  األنا  بني  القامئة  اللغوية  املسافة  إن   .٤

ترسخ  أن  هو  لها  ضامن  وخري  رمزية،  قيمية  مسافة 

لدى طريف العالقة قناعة بأّن كالّ هو الغرُي لغريه.

توفّر  أنها  غرييّتها  من  "األنا"  مكاسب  رأس  إن   .5

الغري  إمنا  فلذلك  واستمرارها؛  بقائها  رشوط  لنفسها 

رشُط وجودنا مثُل أنّنا رشُط وجوده.
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يف  للبعض  األديان  يف  السلم  عن  الحديث  يبدو  قد 

غري محلّه أو رضبا من اليتوبيا 1Utopie  انطالقا من 

التقييم املبديئ لطبيعة العالقة التاريخيّة بني اليهوديّة 

واملوضوعي  التاريخي  فاملعطيان  واإلسالم.  واملسيحيّة 

عىل  قامت  الثالث  الديانات  بني  العالقة  أّن  يؤكّدان 

األحبار  فكبار  املرشوعيّة.  أجل  من  والرّصاع  الّنفي 

1 Thomas More, L'Utopie, traduit en française 

par Victor Stouvenel, Paris, 2002.

املسيح  نبّوة  إنكار  من  rabbins juifs جعلوا  اليهود 

املسيحيون  والالّهوتيون  إميانيّة.  حقيقة  مريم  ابن 

هرطقة  اإلسالم  اعتربوا   théologiens chrétiens

 savants musulmans 2. والفقهاء املسلمونhérésie

ومن  ورشكا.  كفرا  واملسيحيّة  اليهوديّة  العقائد  عّدوا 

الديانات  هذه  أتباع  بني  العالقة  تكون  أن  الطبيعي 

قامئة عىل نفي اآلخر إلثبات مرشوعيّة الذات وتثبيتها، 

يِن الهرطقة هي اإلِتْيَاُن ِبالِْبَدِع الُْمَخالَِفِة ألُُصوِل الدِّ  2

الّسلم يف األديان الكتابيّة بني النفي 
والحاجة إىل اإلثبات

صالح الدين العامري

Photo courtesy of Bernard Gagnon
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الّدين بصفة عاّمة  الحقيقة يف متثّل رجال  أّن  باعتبار 

الذات  تحتكره  واحد  ومعنى  واحد  بوجه  تكون 

الصانعة للحقيقة.

وملواجهة هذا االنسداد الذي ال ميكن إنكاره، أال متكن 

مراجعة تأبيد هذا الفهم وخلخلة ترسيخ هذه العالقة 

الصداميّة من خالل مجموعة من األسئلة نطرحها عىل 

النحو التايل؟

- هل أّن الدين حقيقة الدين ومعناه النهايئ هام ما 

ميارسه املتديّن؟

- هل يرتقي فهم الرّجال للنصوص املقّدسة إىل مرتبة 

النّص ذاته؟

بنزع  للواقع  الفهم وإخضاعه  - أال يجب تحيني هذا 

وإعادة  الرجال  كرسه  الذي  واالنغالق  االكتامل  ختم 

طرح املفاهيم يف تاريخيتها؟

- أليس من الواجب اليوم تدقيق الحدود بني اإلنساين 

واإللهي؟

يف  أخرى  وتهميش  مفاهيم  عىل  الرتكيز  تّم  هل   -

يف  املفرّسون  اختارها  ألسباب  التأسيسيّة  النصوص 

مرحلة تاريخيّة معينة ومل تعد ملزمة اليوم؟

قراءة  إعادة  بتحّوالته  اليوم  الواقع  يحتاج  هل   -

املفاهيم ذاتها التي كرّست التاميز مع اآلخر وجعلت 

الرصاع معه وجوديّا وأبديّا يف إطار مقوالت الكونيّة؟

Claude Bouchard a écrit : «  Pour nombre 

de chrétiens, l’Islam représente simplement 

un recul  religieux, issu de la reformulation 

hérétique d’une révélation chrétienne tron-

quée et mal comprise. Pour les musulmans, à 

l’inverse, le Coran est «Parole de Dieu«, et il 

représente ainsi l’ultime révélation, adressée 

finalement au peuple arabe devant l’impiété 

des chrétiens et des juifs qui se sont révélés 

incapables de fidélité au Dieu Unique «. « 

L’Islam vu par un chrétien; L’Islam, une hé-

résie chrétienne? « )http://www.abeditions.

be/_partafoi/03islam/03he0003.htm(

متكن العودة يف خصوص تقييم العالقة بني اإلسالم 

واملسيحيّة إىل:

إّن هذه األسئلة وغريها متثّل نواة ورشة عمل معريف 

يستبّد  أّول  تيّار  تيّارين:  ملواجهة  فتحها  يجب  مهّمة 

للتوراة  والنهائيّة  املطلقة  الحقيقة  امتالك  بادعاء 

أهميّة  أيّة  إليه  املنتمون  يُعري  وال  والقرآن.  واإلنجيل 

متليه  الذي  الثالثة  األديان  بني  االلتقاء  ملجاالت 

بصدور  القول  أهمها  ومن  الفرضيات.  من  مجموعة 

يف  والتقائها  واحد  إله  عن  الثالث  الرساالت  مضامني 

املبادئ  يف  وتقاطعها  إبراهيم/أبراهام  إىل  االنتساب 

ما  إذا  التفاصيل  بعض  يف  وحتّى  العاّمة،  الدعوية 

قارنا بني اليهوديّة واإلسالم. وقد نال اإلسالم االعرتاف 

يف  الفاتكان  قبل  من  اإلبراهيمي  الجذر  إىل  باالنتامء 

لدى  تتغرّيا  مل  وصورته  مكانته  ولكّن  1962م،  مجمع 

التي  اليهوديّة  عىل  نفسه  األمر  وينطبق  املسيحيني. 

الجمعيّة  الذاكرة  ولكّن  مسيحيّا  رسميّا  اعرتافا  نالت 

املسيح  قي صلب  التسبّب  املوسويّة  ألتباع  تصفح  مل 

اليهود  يصّنفون  ذاتهم  واملسلمون  عليه.  واإلرشاف 

وقتلهم  محاربتهم  تجب  رشك  أهل  واملسيحيني 

والتضييق عليهم. وتيّار ثان يجد يف التمّسك باملقوالت 

املقوالت  وهي  وغريهم،  الّديانة  أهل  بني  التمييزيّة 

املرّشعة للعنف ضّد املخالف، منفذا لرضب املنظومات 

العقديّة جميعا والحّط من قيمتها. وتستند أطروحات 

الحروب  كانت  الذي  والتاريخ  الواقع  إىل  التيّار  هذا 

الكربى فيه باسم األديان. وصار قتل املخالف يف ضوء 

فهم نصوصها واجبا رشعيّا وفعال مقّدسا. 

سابقا  طرحناها  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  أّن  نعلم 

ذلك  ومع  البحثيّة.  الورقة  هذه  تسعها  أن  ميكن  ال 

سنقّدم بعضها أو جزءا منها. ونقول بداية من األخطاء 

التاريخيّة التي ارتُكبيت يف حّق األديان هي املساواة 

الحافّة  والنصوص  التأسيسيّة  النصوص  بني  املكانة  يف 

بها من رشوحات وتفسري. وهذا ما نجده خاّصة مع 

تاريخيّا  نتج  وقد  اإلسالم.  مع  أقل  وبدرجة  اليهوديّة 

عن هذه املساواة انزياح من تفسري كالم الله لعباده 

Jean-Mohammed Abd-el-Jalil, L'islam et 

nous, Cerf, Paris, 1991, coll. «foi vivante« 

no. 268
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إىل الكالم باسمه واحتكار املعنى دونه. وإذا كان ميكن 

االنزياح  االنخراط يف هذا  تعّمد  الّدين  تحميل رجال 

فيتخىّل  وعي  دون  غالبا  ينخرط  البسيط  املؤمن  فإّن 

معرفة  إىل  ويستكني  مبارشة  وأوامره  الله  معرفة  عن 

أقوال الناطقني باسمه متناسيّا برشيتهم التي ال ميكنها 

التحّرر من سياقات وجودها التاريخيّة.

ومن هذه الزاوية ال مهرب من مراجعة هذه املسلاّمت 

جموع  عىل  البرش  من  خاّصة  طبقات  فرضتها  التي 

يقينيّة  حقائق  للنصوص  قراءتها  وجعلت  املؤمنني 

اإلنسان  بكونيّة  املؤمنني  واجب  ومن  تاريخيّة.  ال 

فهم  مراجعة  عىل  العمل  البرش  بني  الّسلم  وبأهميّة 

الفهم  سلطة  من  والحّد  التأسيسيّة  الدينيّة  النصوص 

القديم الذي اتضحت مسؤوليته عن عدد من املآيس 

التاريخيّة، وثبتت محدوديته يف التفاعل مع التحوالت 

املعارصة التي قامت عىل مقوالت مثل كونيّة اإلنسان 

وحقوقه وعىل الحريّة واملسؤوليّة3 . وال مجال لتحقيق 

عرّبت ديباجة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عن هذا   3

املعنى. وجاء فيها:

ملا كان االعرتاف بالكرامة املتأصلة يف جميع أعضاء األرسة 

البرشية وبحقوقهم املتساوية الثابتة هو أساس الحرية 

والعدل والسالم يف العامل.

وملا كان تنايس حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إىل 

أعامل همجية آذت الضمري اإلنساين، وكان غاية ما يرنو 

إليه عامة البرش انبثاق عامل يتمتع فيه الفرد بحرية القول 

والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

وملا كان من الرضوري أن يتوىل القانون حامية حقوق 

اإلنسان لكيال يضطر املرء آخر األمر إىل التمرد عىل 

االستبداد والظلم.

وملا كان من الجوهري تعزيز تنمية العالقات الودية بني 

الدول،

وملا كانت شعوب األمم املتحدة قد أكدت يف امليثاق من 

جديد إميانها بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة الفرد 

وقدره ومبا للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت 

أمرها عىل أن تدفع بالرقي االجتامعي قدماً وأن ترفع 

مستوى الحياة يف جو من الحرية أفسح.

وملا كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع 

األمم املتحدة عىل ضامن اطراد مراعاة حقوق اإلنسان 

والحريات األساسية واحرتامها.

الديانات  أتباع  بني  الحوار  بجعل  إالّ  النقلة  هذه 

الّدول  تتبّناها  رسميّة  ثقافة  الخصوصيات  واحرتام 

ومؤّسسات املجتمع املدين. فاألنظمة الرسميّة مطالبة 

وأخذها  الّنشء  تعليم  برامج  الثقافة يف  بإدراج هذه 

بعني االعتبار يف مامرستها السياسيّة ويف توجيهها للرأي 

تكثيف  إىل  مدعّوة  املدين  املجتمع  العام. ومؤسسات 

لْم بني البرش  أنشطتها التثقيفيّة والتوعويّة بأهميّة السِّ

والتكامل  والتعاون  التالقي  فضاءات  عن  والبحث 

مخاطر  إىل  والتنبيه  والتاميز.  الخصوصيات  واحرتام 

االختالف والّصدام٤ .

أهميته،  رغم  املرشوع  هذا  تنفيذ  لصعوبة  واعتبارا 

فإنّنا نقرتح االهتامم بجانب آخر ملأزق إيقاع البرشيّة 

وباسم  األديان  باسم  املقّدسة  الدمويّة  الرصاعات  يف 

السؤال  عن  اإلجابة  إىل  التمثّل  هذا  يف  ونحتاج  الله. 

الذي طرحناه سابقا ونعيد نّصه بالصيغة التالية: هل 

تورّط الهوتيو الديانات الثالث يف الرتكيز عىل مقوالت 

اآلخر  عن  الفرقة  تكرّس  والقرآن  واإلنجيل  التوراة  يف 

املختلف والتاميز معه، وهمشوا أخرى تقريبيّة ضامنة 

العتبارات  الخصوصيّة  احرتام  أساس  عىل  للتواصل 

عن  الحمل  تخفيف  أردنا  وإذا  واجتامعيّة؟  نفسيّة 

املرحلة  مسايرة  عىل  أجربوا  هل  نقول:  الّدين  رجال 

التأسيسيّة بعد أن تحّولت مقوالتها إىل حقائق يقينيّة 

وثوابت نفسيّة؟ ولتجاوز هذه املحنة أال يجدر بالجيل 

الراهن قلب املعادلة وإعادة النظر يف الكتب الثالثة 

البرش  بني  الّسلم  إىل  الداعية  النصوص  عىل  بالرتكيز 

الذي استمّر قرونا  النقص  واحرتام الخصوصيات لسّد 

من الزمن وشّكلت فيه العقائد مبفهوم واحد واتجاه 

يجب  أال  ملضامينها؟  واليقيني  النهايئ  املعنى  واحد 

والتعايش  الّسلم  إىل  الداعية  النصوص  تحظى  أن 

ركّزت عىل  التي  النصوص  نالتها  التي  األهميّة  بنفس 

http://www.un.org/ar/documents/udhr/

محمد عيل التسخريي، القيم اإلنسانيّة املشرتكة ودورها   ٤

تعزيز التضامن بني الشعوب واألمم، كتاب الحوار مع 

الذات واآلخر، طهران، املجمع العاملي للتقريب بني 

املذاهب، 2005م.
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اليونسكو القيام مبا ييل:

أ- رعاية لجنة عاملية للحوار فيام بني العقائد من أجل 

بناء ثقافة السالم وتعليمها.

ولتعليم  الّدراسية  للمناهج  مرشوعات  تنفيذ  ب- 

وإسهام  املعتقدات  بني  الحوار  وإدماج  املدرّسني 

العقيدة والتقاليد الروحية يف توفري حّل دائم ال يتسم 

بالعنف واملنازعات.

ومن املعروف أنه يوجد يف كل رصاع يف العامل طائفة 

سلمية  بطريقة  العوامل  لنفس  تتصدى  كيف  تعرف 

التي  الرتكيز فقط عىل مجاالت الرصاع  وأنه بدال من 

زيادة  تنبغي  التأهيل.  وإعادة  التهدئة  إىل  تحتاج 

املجتمع  تحقيق  عىل  تساعد  التي  بالعنارص  الوعي 

السلمي زمن الواجب أن يُتعلم كيف نكّرر كل ما هو 

وأن  سلبّي.  هو  ما  انتشار  وقف  إىل  باإلضافة  إيجايب 

يُعرف أن مثل هذه الدراسات تقوم عىل أساس التعلم 

من الحركات القاعدية.

لحّل  تدريبيّة  دورات  األمرييك  السالم  معهد  ونظم 

النزاعات بني األديان. وتركّز التكوين عل جانبني لصنع 

اآلخر  عن  التاميز  رضورة  منها  وفُهم  الخصوصيّة 

وإلغائه بكّل الوسائل5 ؟

بادرت  قد  الدينيّة  غري  الثقافة  بأّن  التذكري  ويجدر 

التاريخيّة خاّصة يف املرحلة  العراقيل  إىل تجاوز هذه 

الدينيّة  الحروب  وترية  فيها  تصاعدت  التي  الراهنة 

الندوات  وكرثت  املذاهب،  بني  أو  الديانات  بني  سواء 

التنّوع.  التالقي يف إطار  بالحوار والداعية إىل  املهتّمة 

الدويل  العقد  منتصف  سنة  2005م  عام  شّكل  وقد 

لثقافة السالم التي أخذت شكال تدريجيا ومتحور بداية 

حول الطفل6 . ومن التوصيات الواردة يف هذا التقرير: 

عىل  والثقافات  العقائد  أصحاب  جميع  حث  ينبغي 

عىل  .ويتعني  وداخلهم  بينهم  فيام  حوار  يف  الدخول 

ديفيد أر سموك، خامتة يف حوار األديان وبناء السالم،   5

تحرير ديفيد أر سموك ، واشنطن،: طباعة معهد السالم 

األمريآي،2002م، ص12٨.

تقرير عن ثقافة السالم يف العامل، املعهد الدويل من أجل   6

السالم، كاتالونيا، ترجمة وتحرير محسن يوسف، منتدى 

اإلصالح العريب- مكتبة اإلسكندريّة،

www.fund-culturadepaz.org 
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الّدين هو مصدر  الّديني: أحدهام حني يكون  السالم 

النزاع. ويف هذه الحالة يتحتّم عىل الزعامات الدينيّة 

مع  للتحاور  والتحضري  التهدئة  يف  مهّم  دور  لعب 

املحالف وتقبّله بخصوصياته. ويعتمد هذا الخيار عىل 

األتباع.  لدى  الروحي  الزعيم  بها  يحظى  التي  املكانة 

وال إمكانيّة لتحقيق السالم يف هذا السياق إالّ متى تم 

ترويض القادة فكريّا ونفسيّا ألّن تحّكمهم يف الغالبيّة 

الّدين  الثاين فال يكون فيه  ال حدود له. وأّما الجانب 

مساهام يف الّنزاع. ويف هذه الحالة يجب دعم انخراط 

رجال الّدين إراديّا يف حّل النزاعات القامئة باستعامل 

رصيدهم األخالقي واالجتامعي مثلام حصل يف جنوب 

الكنائس دورا  أحيانا. ولعبت  إفريقيا ولبنان والعراق 

مهاّم يف صناعة السالم يف عدد من مناطق العامل املتوتّرة 

لعبت  لبنان  ويف  والكنغو.  وكولومبيا  املوزمبيق  مثل 

الكنائس واملرجعيات الروحيّة اإلسالميّة والدرزيّة دورا 

فّعاال يف إنجاح اتفاق الطائف الذي تّوج خمس عرشة 

سنة من الحرب األهليّة7 .

ومل يبق أمام رجال الّدين أو املهتمنّي بالشأن الديني إالّ 

الرتكيز عىل ما يجمع بني األديان وال يفرّق. ولو نظرنا 

يف التقاطعات الكربى بني اليهوديّة واملسيحيّة واإلسالم 

التي  التوحيد  فمسألة  مسألة.  من  أكرث  يف  لوجدناها 

متثّل رأس خيط الخالف فيها من التامثل ما يسهم يف 

إضعاف باقي املسائل. فالديانات الثالث تتحّدث عن 

مسألة  استثنينا  ما  إذا  متقاربة  مبواصفات  واحد  رّب 

املسيحيني  قّسمت  التي  مريم  بن  املسيح  ألوهية 

الرّب  الحديث عن قدرة  التوراة جرى  أنفسهم. ففي 

الخالق الذي بيده كّل يشء. فهو الذي خلق الساموات 

املخلوقات. وجاء  املياه واألشجار وكّل  واألرض وخلق 

َمبَاِدئُ  التكوين:"هِذِه  سفر  من  الثاين  اإلصحاح  يف 

اإِللُه  الرَّبُّ  َعِمَل  يَْوَم  َواألَرِْض ِحنَي ُخلَِقْت،  اَمَواِت  السَّ

يِف  بَْعُد  يَُكْن  لَْم  يَِّة  الرَْبِّ َشَجِر  كُلُّ  اَمَواِت.  َوالسَّ األَرَْض 

يَِّة لَْم يَْنبُْت بَْعُد، ألَنَّ الرَّبَّ اإِللَه  األَرِْض، وَكُلُّ ُعْشِب الرَْبِّ

معهد السالم األمرييك، حّل النزاعات بني األديان، مركز   7

التعليم والتدريب، واشنطن، أغسطس/آب 200٨م، ص٤.

www.usip.org/training/online :املوقع 

لِيَْعَمَل  إِنَْساٌن  لَْم يَُكْن قَْد أَْمطََر َعىَل األَرِْض، َوالَ كَاَن 

كُلَّ  َويَْسِقي  األَرِْض  ِمَن  يَطْلَُع  َضبَاٌب  كَاَن  ثُمَّ  األَرَْض. 

األَرِْض،  ِمَن  تُرَابًا  آَدَم  اإِللُه  الرَّبُّ  َوَجبََل  األَرِْض.  َوْجِه 

َونََفَخ يِف أَنِْفِه نََسَمَة َحيَاٍة. فََصاَر آَدُم نَْفًسا َحيًَّة. َوَغرََس 

قًا، َوَوَضَع ُهَناَك آَدَم الَِّذي  ًة يِف َعْدٍن رَشْ الرَّبُّ اإِللُه َجنَّ

َشِهيٍَّة  َشَجرٍَة  كُلَّ  األَرِْض  ِمَن  اإِللُه  الرَّبُّ  َوأَنْبََت  َجبَلَُه. 

ِة،  الَْجنَّ َوَسِط  يِف  الَْحيَاِة  َوَشَجرََة  لأِلَكِْل،  َوَجيَِّدٍة  ظَِر  لِلنَّ

 . ٨" ِّ َوَشَجرََة َمْعرِفَِة الَْخرْيِ َوالرشَّ

ونجد ما أوردته التوراة مبثوثا يف أكرث من سورة وآية 

ذلك  ومن  واإلنشاء.  بالخلق  الرب  تفرّد  يؤكّد  قرآنيّة 

ٍء فَاْعبُُدوُه  "َذلُِكُم اللَُّه َربُُّكْم اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو َخالُِق كُلِّ يَشْ

يٌل"9  و "أَتَْدُعوَن بَْعاًل َوتََذُروَن  ٍء وَكِ َوُهَو َعىَل كُلِّ يَشْ

أَْحَسَن الَْخالِِقنَي"10 . وقّدم املسيحي أنطون بارا قراءة 

طريفة ملسألة التوحيد منطلقا من التأكيد أّن األديان 

البرش  لجميع  وجاءت  الله،  عند  من  هي  إمّنا  الثالثة 

القرآن  الغريب بني  بالتطابق  السواء. وأشاد  عىل حّد 

من  وخلُص  واألحكام.  القصص  مستوى  يف  واألناجيل 

وراء ذلك إىل أّن التثليث ]اآلب واالبن والروح القدس[ 

أّن  األصّح  أديب ال حقيقي مادي.إذ  تعبري مجازي  هو 

نقاط  املجاز يف  تعرُب  متداخلة  متصلة  الثالثة  األقانيم 

هذا  "تشبيه  تقديره  يف  ويصّح  الحقيقة.  نحو  ثالثة 

من  مكّونة  بأنّها  الشمس  عن  بقولنا  اللفظي  املجاز 

نار وضوء وحرارة تشّكل مجتمعة قرصا واحدا يدعى 

الشمس يعرف بها وال تعرف به"11 .

الّدين بالرغبة  فلو تعلّقت همم املفرّسين من رجال 

يف البحث عن املشرتكات لقالوا مثلام قال أنطون بارا 

وركّزوا عىل التالقي بني األديان الثالثة واعتربوا أّن صورة 

أنّهم  والنتيجة  واحدة.  تكون  تكاد  اإلله يف شموليتها 

يسهمون يف تحييد أخطر املسائل الخالفيّة. فاملسلمون 

مثال بإمكانهم التقارب مع املسيحيني واليهود لو مل تكن 

تكوين: 2 )٤-9(.  ٨

األنعام :6 )102(.  9

الصافات:37 )125(.  10

انطون بارا: الحسني يف الفكر املسيحي، قم- إيران،   11
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القرآن  ألّن  التوحيد،  فهم  يف  التفسرييّة  العقبة  هذه 

يحفل بتمجيد موىس وعيىس ابن مريم. ويؤّسس إميان 

املسلمني عىل التصديق مبا ورد يف نبّوة هذين النبيني. 

رسالته  بني  الرتابط  موّضحا  الرسول  الله  خاطب  وقد 

وتكاملها فقال: "َوالَِّذيَن يُْؤِمُنوَن مِبَا أُنْزَِل إِلَيَْك َوَما أُنْزَِل 

ِمْن قَبْلَِك َوِباآْلَِخرَِة ُهْم يُوِقُنوَن أُولَِئَك َعىَل ُهًدى ِمْن 

َربِِّهْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن"12 .

من  أكرث  يف  عمران  بن  موىس  عىل  القرآن  أثنى  وقد 

قوله  يف  والصالحة  الصادقة  نبّوته  وأكّد  آية،  أربعني 

ِبآَيَاتَِنا إىَِل ِفْرَعْوَن  تعاىل:" ثُمَّ بََعثَْنا ِمْن بَْعِدِهْم ُموىَس 

َوَملَِئِه فَظَلَُموا ِبَها فَانْظُْر كَيَْف كَاَن َعاِقبَُة الُْمْفِسِديَن 

* َوقَاَل ُموىَس يَا ِفْرَعْوُن إِينِّ رَُسوٌل ِمْن رَبِّ الَْعالَِمنَي"13 

البقرة : 2 )٤-5(.  12

األعراف: 7 )103-10٤(.  13

مريم  وأّمه  عيىس  عىل  وأثنى   .

َمْريَُم  يَا  الَْماَلئَِكُة  فقال:"َوإِْذ قَالَِت 

رَِك َواْصطََفاِك  إِنَّ اللََّه اْصطََفاِك َوطَهَّ

َمْريَُم  يَا   * الَْعالَِمنَي  نَِساِء  َعىَل 

َمَع  َواْركَِعي  َواْسُجِدي  لَِربِِّك  اقُْنِتي 

الَْغيِْب  أَنْبَاِء  ِمْن  َذلَِك   * الرَّاكِِعنَي 

إِْذ  لََديِْهْم  كُْنَت  َوَما  إِلَيَْك  نُوِحيِه 

َمْريََم  يَْكُفُل  أَيُُّهْم  أَقاَْلَمُهْم  يُلُْقوَن 

 * يَْختَِصُموَن  إِْذ  لََديِْهْم  كُْنَت  َوَما 

إِْذ قَالَِت الَْماَلئَِكُة يَا َمْريَُم إِنَّ اللََّه 

الَْمِسيُح  اْسُمُه  ِمْنُه  ِبَكلَِمٍة  ُِك  يُبَرشِّ

نْيَا  الدُّ يِف  َوِجيًها  َمْريََم  ابُْن  ِعيىَس 

ِبنَي"1٤ . َواآْلَِخرَِة َوِمَن الُْمَقرَّ

يف  والظلم  القتل  الرّب  أدان  وقد 

لتاريخ  األوىل  املراحل  منذ  التوراة 

قتل  الذي  قايني  وعاتب  اإلنسان 

أخاه هابيل ظلاّم، بل وبّخه. جاء يف 

سفر التكوين :" وَكَلََّم قَاِينُي َهاِبيَل 

أََخاُه. َوَحَدَث إِْذ كَانَا يِف الَْحْقِل أَنَّ 

َوقَتَلَُه.  أَِخيِه  َهاِبيَل  َعىَل  قَاَم  قَاِينَي 

َهاِبيُل  »أَيَْن  لَِقاِينَي:  الرَّبُّ  فََقاَل 

أَُخوَك؟» فََقاَل: »الَ أَْعلَُم! أََحارٌِس أَنَا 

ألَِخي؟» فََقاَل: »َماَذا فََعلَْت؟ َصْوُت َدِم أَِخيَك َصارٌِخ إِيَلَّ 

ِمَن األَرِْض. فَاآلَن َملُْعوٌن أَنَْت ِمَن األَرِْض الَِّتي فَتََحْت 

فَاَها لِتَْقبََل َدَم أَِخيَك ِمْن يَِدَك. َمتَى َعِملَْت األَرَْض الَ 

تََها. تَائًِها َوَهاِربًا تَُكوُن يِف األَرِْض»15 .  تَُعوُد تُْعِطيَك قُوَّ

وانتبه املعتدي يف هذه القّصة وندم عىل رفض السلم 

مع أخيه وعّد اعتداءه خطيئة فقال: »َذنِْبي أَْعظَُم ِمْن 

األَرِْض،  َوْجِه  َعْن  الْيَْوَم  طَرَْدتَِني  قَْد  إِنََّك  يُْحتََمَل.  أَْن 

األَرِْض،  يِف  َوَهاِربًا  تَائًِها  َوأَكُوُن  أَْختَِفي  َوْجِهَك  َوِمْن 

: »لِذلَِك  فَيَُكوُن كُلُّ َمْن َوَجَديِن يَْقتُلُِني». فََقاَل لَُه الرَّبُّ

كُلُّ َمْن قَتََل قَاِينَي فََسبَْعَة أَْضَعاٍف يُْنتََقُم ِمْنُه»16 .

آل عمران:3 )٤2-٤5(.  1٤

تكوين :٤ )٨-13(.  15

تكوين :٤ )15-1٤(.  16
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ويف األناجيل أعطى يسوع املسيح دروسا يف الصرب عىل 

اللّحظات  أحلك  يف  مساملتهم  عىل  والحرص  األعداء 

التي عاشها يف مواجهة املؤّسسة الدينيّة اليهوديّة. وقد 

بأهميّة  مشحونة  وأتباعه  لحوارييه  نصيحته  جاءت 

مبحبّة  أوصاهم  بل  املخالف،  مع  والتّسامح  الّسلم 

األعداء إظهارا لرحمة الدعوة وقيمة األخالق فيها. وقد 

اِمُعوَن:  السَّ أَيَُّها  لَُكْم  أَقُوُل  ي  »لِكنِّ بالقول:  لهم  توّجه 

أَِحبُّوا أَْعَداءَكُْم، أَْحِسُنوا إِىَل ُمبِْغِضيُكْم، بَارِكُوا الَِعِنيُكْم، 

َعىَل  بََك  رَضَ َمْن  إِلَيُْكْم.  يُِسيئُوَن  الَِّذيَن  ألَْجِل  َوَصلُّوا 

فاَلَ  رَِداَءَك  أََخَذ  َوَمْن  أَيًْضا،  اآلَخَر  لَُه  فَاْعرِْض  َك  َخدِّ

أََخَذ  َوَمْن  فَأَْعِطِه،  َسأَلََك  َمْن  وَكُلُّ  أَيًْضا.  ثَْوبََك  مَتَْنْعُه 

اُس  النَّ يَْفَعَل  أَْن  تُِريُدوَن  وَكَاَم  تُطَالِبُْه.  فاَلَ  لََك  الَِّذي 

ِبُكُم افَْعلُوا أَنْتُْم أَيًْضا ِبِهْم هَكَذا17 . تواترت صيغ األمر 

يف هذا الخطاب لتفيد معنى الوجوب واإللزام اعتبارا 

الدعوة واألتباع. لقد خّص األعداء  ملكانة املسيح من 

واملبغضني واملعتدين باالهتامم ودعا أتباعه إىل رضورة 

محبّتهم ومسامحتهم والعفو عنهم. يف عمليّة استيعاب 

من  موقف  يف  التفكري  إىل  ودفعهم  أفعالهم  لردود 

اعتدوا عليهم. فاملسيح اختار يف هذا الخطاب الّسلم 

والتسامح وسيلة للدعوة واالستقطاب. وصارت املحبّة 

يحّدد  ومل  املسيحيّة.  يف  أساسيّة  مقولة  االختيار  بهذا 

يسوع طبيعة العدو واملعتدي وال حرصه يف مجتمعه 

اليهودي الذي نشأ فيه. وباعتبار أّن ديانته التي برّش 

بها دعويّة زكزنيّة، فإنّها ال تستثني األعراق األخرى. وال 

ميكن أن يستثني التفسري والتأويل الديانات املخالفة 

وإن كانت الحقة زمنيّا باملسيحيّة.

ومل يحرص املسيح التعامل السلمي مع األغيار فحسب، 

بل مارسه يف التعامل مع أتباعه وحوارييه. فلم يفرض 

عليهم التسامح مع املعتدي، بل حاول إقناعهم بالعقل 

النفس.  عىل  الصعب  الخيار  هذا  بأهميّة  واملنطق 

فَأَيُّ  يُِحبُّونَُكْم،  الَِّذيَن  أَْحبَبْتُُم  »َوإِْن  قائال:  فجادلهم 

فَْضل لَُكْم؟ فَِإنَّ الُْخطَاَة أَيًْضا يُِحبُّوَن الَِّذيَن يُِحبُّونَُهْم. 

فَْضل  فَأَيُّ  إِلَيُْكْم،  يُْحِسُنوَن  الَِّذيَن  إِىَل  أَْحَسْنتُْم  َوإَِذا 

أَقْرَْضتُُم  َوإِْن  هَكَذا.  يَْفَعلُوَن  أَيًْضا  الُْخطَاَة  فَِإنَّ  لَُكْم؟ 

لوقا:6 )31-27(.  17

لَُكْم؟  فَْضل  فَأَيُّ  ِمْنُهْم،  تَْسرَتِدُّوا  أَْن  تَرُْجوَن  الَِّذيَن 

فَِإنَّ الُْخطَاَة أَيًْضا يُْقرُِضوَن الُْخطَاَة ليَِكْ يَْسرَتِدُّوا ِمْنُهُم 

الِْمثَْل»1٨ . 

يسوع  مجتمع  السائدة يف  القواعد  لتغيري  دعوة  إنّها 

بأعنف  واإلقصاء  والّنفي  الرّصاع  عىل  القامئة  املسيح 

الوسائل. فاملطلوب ليس رد الفعل من جنس الفعل، 

الظامل واملبغض واملعتدي. فإذا  الرّد مبا ال يتوقّعه  بل 

واالستيالء  بالرضب  والرضب  باالعتداء  االعتداء  قوبل 

الرّصاع.  وإدامة  الفوىض  تعميم  معناه  باالستيالء 

ويصبح الوجود اإلنساين بال معنى وال أفق وال يختلف 

وإذا  والحيوان.  الغاب  عامل  عن  ونتائجه  طبيعته  يف 

واإلساءة  بالصفح  واالعتداء  باملسامحة  الظلم  قوبل 

باإلحسان تكون النتيجة اآلليّة إيقاف الرّصاع ومراجعة 

الطرف املعتدي سلوكه. وإذا متّت املراجعة يحّل الّسلم 

من  الغاية  وتتحّقق  والتعاون  األمن  ويسود  والوفاق 

الوجود اإلنساين. ورضب املسيح ألتباعه مثال توضيحيا 

يختزل رؤيته للمعامالت يف قانون دعوته التي ظهرت 

أََما  أَْعَمى؟  يَُقوَد  أَْن  أَْعَمى  يَْقِدُر  فقال:»َهْل  لإلصالح 

يَْسُقُط االثَْناِن يِف ُحْفرٍَة؟»19 

وحتّى يرتّسخ هذا السلوك ويصبح قيمة أخالقيّة يأتيها 

الفرد بإرادته، وال تكون مجرّد خطّة مخاتلة ومرحليّة 

أتباعه  يسوع  طالب  الجديدة،  الدعوة  منها  تستفيد 

لهم:  العمل والسلوك فقال  برضورة اإلخالص يف هذا 

»بَْل أَِحبُّوا أَْعَداءَكُْم، َوأَْحِسُنوا َوأَقْرُِضوا َوأَنْتُْم الَ تَرُْجوَن 

فَِإنَُّه   ، الَْعيِلِّ بَِني  َوتَُكونُوا  َعِظياًم  أَْجرُكُْم  فَيَُكوَن  َشيْئًا، 

رَُحاَمَء  فَُكونُوا  َواألرَْشَاِر.  اكِِريَن  الشَّ َغرْيِ  َعىَل  ُمْنِعٌم 

الَ  تَُدانُوا.  فاَلَ  تَِديُنوا  »َوالَ  رَِحيٌم.  أَيًْضا  أَبَاكُْم  أَنَّ  كَاَم 

تَْقُضوا َعىَل أََحٍد فاَلَ يُْقىَض َعلَيُْكْم. اِْغِفُروا يُْغَفْر لَُكْم. 

يُْعطُوَن  فَائًِضا  َمْهزُوزًا  ُملَبًَّدا  َجيًِّدا  الً  كَيْ تُْعطَْوا،  أَْعطُوا 

يِف أَْحَضانُِكْم. ألَنَُّه ِبَنْفِس الَْكيِْل الَِّذي ِبِه تَِكيلُوَن يَُكاُل 

لَُكْم»20 .

ومن أجل رضب املثل يف قرن الّنظر بالتطبيق وتقديم 

لوقا:6 )32-3٤(.  1٨

لوقا:6 )39(.  19

لوقا: 6 )35-3٨(.  20
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التسامح عىل االنتقام وتفضيل السلم عىل الحرب رغم 

القدرة عىل خوضها، عفا يسوع عن يهوذا أحد حوارييه 

وقد خانه ووىش به ليواجه املوت. وعالج عدّوه الذي 

أىت ليحمله إىل الصلب. ومنع النزاع مع املعتدين عليه 

بأنفسهم.  لفدائه  مستعّدون  هم  مبن  محاط  وهو 

فقال:  السلمي  املشهد  هذا  لوقا  الحواري  صّور  وقد 

»َوبَيَْناَم ُهَو يَتََكلَُّم إَِذا َجْمٌع، َوالَِّذي يُْدَعى يَُهوَذا، أََحُد 

ُمُهْم، فََدنَا ِمْن يَُسوَع لِيَُقبِّلَُه. فََقاَل لَُه  ، يَتََقدَّ االثَْنْي َعرَشَ

يَُسوُع:»يَا يَُهوَذا، أَِبُقبْلٍَة تَُسلُِّم ابَْن اإلِنَْساِن؟» فَلاَمَّ َرأَى 

يِْف؟»  ُب ِبالسَّ ، أَنرَْضِ الَِّذيَن َحْولَُه َما يَُكوُن، قَالُوا:»يَارَبُّ

أُْذنَُه  فََقطََع  الَْكَهَنِة  رَئِيِس  َعبَْد  ِمْنُهْم  َواِحٌد  َورَضََب 

َولََمَس  إِيَلّ هَذا!»  يَُسوُع وقَاَل:»َدُعوا  فَأََجاَب  الْيُْمَنى. 

أُْذنَُه َوأَبَْرأََها»21 .

وحني قّدم الرسول بولس نفسه وريثا للمسيح حافظ 

األمصار.  إىل  رسائله  يف  والتسامح  الّسلم  نهج  عىل 

والوعظ  الكلمة  تعتمد  محدودة  ببعثات  واكتفى 

قائال:  كورنثس  أهل  خاطب  وقد  والتبليغ.  للدعوة 

لوقا: 6 )٤7-٤9(.  21

َوُروِح  ِبالَْمَحبَِّة  أَْم  إِلَيُْكْم  آيِت  أَِبَعًصا  تُِريُدوَن؟  »َماَذا 

الَْمِسيِح  يِف  غالطية:»أَلنَُّه  ألهل  وقال   . الَْوَداَعِة؟»22 

يَُسوَع الَ الِْختَاُن يَْنَفُع َشيْئًا َوالَ الُْغرْلَُة، بَِل اإِلميَاُن الَْعاِمُل 

عليه  كان  مبا  تيموثاوس  ألهل  واعرتف   . ِبالَْمَحبَِّة»23 

قبل اإلميان باملسيح وبعده فقال: »َوأَنَا أَْشُكُر الَْمِسيَح 

إِْذ َجَعلَِني  أَِميًنا،  أَنَُّه َحِسبَِني  ايِن،  الَِّذي قَوَّ َربََّنا  يَُسوَع 

فًا َوُمْضطَِهًدا َوُمْفرَتِيًا.  لِلِْخْدَمِة، أَنَا الَِّذي كُْنُت قَبْالً ُمَجدِّ

ميَاٍن.  إِ َعَدِم  يِف  ِبَجْهل  فََعلُْت  أليَنِّ  رُِحْمُت،  ِني  َولِكنَّ

ا َمَع اإِلميَاِن َوالَْمَحبَِّة الَِّتي يِف  َوتََفاَضلَْت نِْعَمُة َربَِّنا ِجدًّ

الَْمِسيِح يَُسوَع»2٤ . ففي الرسالة األوىل استفهم بولس 

وهو  واملحبّة.  العصا  بني  الكورنثيني  خرّي  إنكاريّا حني 

يف الحقيقة ال يخرّيهم، بل ينبّههم إىل أّن دعوة يسوع 

قطعت مع ما كان سائدا من عنف ورصاع واضطهاد 

وإقصاء رمز إليه بالعصا. وقّدم لهم البديل وهو املحبّة 

الّسلم واألمن  التي تنهي الرصاع بني املختلفني وتحّل 

كورنثس:٤ )21(.  22

غالطية:5 )6(.  23

تيموثاوس:1 )٤(.  2٤
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بدال منه. ونبّه أهل غالطية إىل أّن اإلميان الحقيقي هو 

الذي يقوم عىل املحبّة واإلحسان والسلم بني الجميع 

رغم االختالف. وقرن يف رسالته لتيموثاوس بني اإلميان 

جاءت  التي  الجديدة  الديانة  بطبيعة  تبشريا  واملحبّة 

إلصالح ما فسد من أخالق وسلوك بعبارة يسوع.

ومل يحد اإلسالم عن هذا املعنى اإليجايب ملا يجب أن 

تكون عليه عالقة املسلم باملسلم وعالقة املسلم بغري 

املسلم. وقال عيل بن امبارك يف هذا السياق: "ال غرابة 

أن يتخذ الّدين الجديد له عنوان "اإلسالم" ليدّل ال فقط 

ليشمل  بل  تعاليم،  من  )ص(  محمد  به  جاء  ما  عىل 

القيم  بنفس  نادت  التي  السابقة  الديانات  كّل  أيضا 

والجّد يف  بالوعود  والتزام  من عدل وإحسان وصدق 

العمل واملحافظة عىل الّنفس وكرامة اإلنسان"25 . وإذا 

تّم التفاهم يف هذا املستوى يصبح "املسيحي العادل 

أقرب إىل املسلم العادل منه إىل املسيحي غري العادل، 

واملسلم املحسن أقرب إىل اليهودي واملسيحي الطيّب 

منه إىل املسلم الفّظ قلبه"26 

رموزها  وتكريم  السابقة  بالديانات  االعرتاف  وميثّل 

املعنى  هذا  ويف  بأتباعها.  االلتقاء  نحو  مهّمة  خطوة 

اليهوديّة مع  تجاوٌز ملسألة نفي الالحق مثلام فعلت 

املسيحيّة واملسيحيّة مع اإلسالم. قال تعاىل: »امل * َذلَِك 

يُْؤِمُنوَن  الَِّذيَن   * لِلُْمتَِّقنَي  ُهًدى  ِفيِه  َريَْب  اَل  الِْكتَاُب 

يُْنِفُقوَن  َرزَقَْناُهْم  َوِمامَّ  اَلَة  الصَّ َويُِقيُموَن  ِبالَْغيِْب 

قَبْلَِك  ِمْن  أُنْزَِل  َوَما  إِلَيَْك  أُنْزَِل  مِبَا  يُْؤِمُنوَن  َوالَِّذيَن   *

االعرتاف  إىل  فباإلضافة   . يُوِقُنوَن»27  ُهْم  َوِباآْلَِخرَِة 

األعامل  من  مجموعة  اآلية  تؤكّد  السابقة،  بالديانات 

بالغيب  اإلميان  مثل  املؤمن  يف  تتوفّر  أن  يجب  التي 

عيل بن امبارك، "دور التضامن والتكافل اإلنساين يف   25

مواجهة الحروب: وجهة نظر إسالميّة"، ضمن أعامل 

مؤمتر الدوحة الّدويل، 20-22 أكتوبر 2009م، ص5 من 

الورقة املقّدمة.

جوزيف زايفارات، "الحوار الثقايف العريب األورويب   26

متطلباته وآفاقه"، ضمن وقائع املؤمتر العريب األورويب 

لحوار الثقافات، باريس 15 و16 يوليو 2002م، املنظمة 

العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ص2٤٨.

البقرة:2 )1-٤(.  27

وإقامة الصالة واألعامل الخرّية. وهي مبادئ ال تنكرها 

اليهوديّة واملسيحيّة، بل هي أساس فيها.

من  عدد  يف  والتآخي  السلم  إىل  الدعوة  تكّررت  وقد 

اآليات القرآنيّة رصاحة وضمنيّا. وتجدر اإلشارة يف هذا 

السياق إىل أنّه من أسامء الله يف القرآن الّسالم »ُهَو 

 .2٨ اَلُم»  السَّ وُس  الُْقدُّ الَْملُِك  ُهَو  إاِلَّ  إِلََه  اَل  الَِّذي  اللَُّه 

طبقة،  أو  جنس  أو  لفئة  املحمديّة  الرسالة  تأت  ومل 

للتواصل  نافذة  يفتح  ما  وهذا  كافّة.  للناس  أتت  بل 

من  نفسه  املوقف  وقفت  التي  مثال  املسيحيّة  مع 

كافة دون متييز  الناس  القرآن  الله يف  وأمر  اليهوديّة. 

اْدُخلُوا  آََمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  »يَا  السلم فقال:  للدخول يف 

لَُكْم  إِنَُّه  يْطَاِن  تَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ َواَل  كَافًَّة  لِْم  يِف السِّ

من  التخلّص  رضورة  نتبّنى  وباعتبارنا   . ُمِبنٌي»29  َعُدوٌّ 

القوالب الجاهزة القدمية يف تفسري اآليات، فإنّنا نقرتح 

يف  الواردة  آََمُنوا»  الَِّذيَن  أَيَُّها  »يَا  عبارة  داللة  توسيع 

إىل  ينتسبون  الذين  واملسيحيني  اليهود  لتشمل  اآلية 

صدور  إىل  التفسري  هذا  يف  ونستند  إبراهيم.  النبي 

الكتب الثالثة عن إله واحد واشرتاكها يف القيم ذاتها 

وإن اختلفت التأويالت والتدوينات. أال ميكن أن يكون 

هذا االختالف نظريا لالختالف بني املذاهب يف اليهوديّة 

واملسيحيّة واإلسالم. فيكون التوافق يف املبادئ العاّمة 

ويُعترب االختالف يف التفاصيل. ويكون االعرتاف بوجود 

الضامن  هو  اإلنساين  املشرتك  أرضيّة  عىل  املخالف 

للتفاعل معه واإلفادة منه واملحّفز إىل دعوته أيضا إذا 

توفّر هذا القصد.

وقد انطلق أبو يوسف العامري مثال من اآلية الثامنة 

األديان.  بني  العالقة  ليحّدد  الحج30   سورة  من  عرشة 

وتحّدثت اآلية عن ستّة أديان هي اإلسالم واليهوديّة 

الحرش:59 )23(.  2٨

البقرة:2 )20٨(  29

َصاَرى  اِبِئنَي َوالنَّ "إِنَّ الَِّذيَن آََمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ  30

َوالَْمُجوَس َوالَِّذيَن أرَْشَكُوا إِنَّ اللََّه يَْفِصُل بَيَْنُهْم يَْوَم 

ٍء َشِهيٌد" الِْقيَاَمِة إِنَّ اللََّه َعىَل كُلِّ يَشْ
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 . واملرشكون33  واملجوس32   والصابئة31   واملسيحيّة 

هذه  بأّن  العامري  يقّر  العلمي  الباحث  وبشجاعة 

األديان هي واقع يجب التعامل معه ال رفضه وتغييبه.  

وأكّد أّن التالقي بينها ال يقترص عىل األركان األربعة3٤  

التاريخ.  فقط، وإمّنا يف اشرتاكها يف الوجود الفعيل يف 

وقال يف هذا املعنى: "فغري بعيد أن يعلم العاقل بأدن 

لها  التي  الستّة  األديان  أّن ليس وال واحد من  الرويّة 

سعيه  يجري  بيشء   اعتقاد  وله  إالّ  وماملك  خطط 

إليه، ومنهج يف العبوديّة يتحّرى بالتزامه إقامة الطاعة 

يف  ورسوم  معاش،  بها  ينتظم  املعامالت  يف  وأوضاع 

املزاجر35  يتحّصن بها عن البوائق واألرشار"36 .

حاول العامري إشاعة روح التسامح تجاه اآلخر بصفة 

عبد العزيز الثعالبي: محارضات يف تاريخ املذاهب   31

واألديان، تقديم ومراجعة حامدي الساحيل، بريوت، دار 

الغرب اإلسالمي، 19٨5م، ط1، ص22.

م.ن، ص56.  32

م.ن، ص31.  33

املقصود بها االعتقادات والعبادات واملعامالت وامَلزاَجر.  3٤

ويقصد بها الحدود.  35

أبو الحسن العامري: يف اإلعالم مبناقب اإلسالم، تحقيق   36

أحمد عبد الحميد غراب، القاهرة، دار الكاتب العريب 

للطباعة والنرش، 13٨7هـ/1967م. ص 123-12٤.

ومنهج  لغته  يف  خاّصة،  بصفة  الّديني  واآلخر  عاّمة، 

رضورة  عىل  حرصه  خالل  من  ذلك  واتضح  تفكريه. 

رغم  ذلك  أقّر  املسلم.  غري  وجود  برشعيّة  االعرتاف 

رفضه  عىل  اإلسالميّة  الفقهيّة  األدبيات  معظم  دأب 

بهذا  متّسكهم  وانتقد   تدينه.  لخصوصيّة  وإقصائه 

املسلم  لغري  القرآين  النص  ضمنه  ما  رغم  األسلوب 

األندلس.  بالد  تطبيقاتها يف  أفضل  من حقوق عرفت 

ويكتسب هذا االعرتاف باآلخر قيمة أكرث حينام يكون 

الطرف األضعف كام  الطرف األقوى تجاه  من جانب 

وقد  الفرتة.  تلك  يف  وغريهم  املسلمني  بني  الحال  هو 

شاسعة  جغرافيّة  مناطق  إىل  املسلمني  توّسع  سبّب 

يف الرشق والغرب خالل القرون الهجريّة األوىل حالة 

ودّعمت  األخرى.  الديانات  أصحاب  لدى  الريبة  من 

أهل  من  غريهم  تجاه  املتشّددة  الفقهاء  مواقف 

قاعدة  األغيار وحّولته  لدى  الخوف  األخرى  الديانات 

للتعامل والتقييم.

وجاءت دعوة القرآن للتعارف بني الشعوب رصيحة يف 

اُس إِنَّا َخلَْقَناكُْم ِمْن ذَكٍَر َوأُنْثَى  قوله تعاىل: »يَا أَيَُّها النَّ

َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعارَفُوا إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعْنَد اللَِّه 

يٌم َخِبرٌي»37 . واعتربت عائشة املناعي  أَتَْقاكُْم إِنَّ اللََّه َعلِ

الحجرات:٤9 )13(.  37
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يف هذا السياق أّن األديان تنترص للتعّدديّة. ورأت أّن 

التعرّف  تعني  التي  التعارف  مفردة  القرآن  استخدام 

اإللغاء  لعدم  رصيحة  دعوة  هي  والتحاور  والتفاهم 

الخطاب  وجعل   . دينيّا3٨  املختلف  لآلخر  واإلقصاء 

الحروب.  حاالت  يف  حتى  وغاية  هدفا  الّسلم  القرآين 

فاملسلم غري مدعّو للنزال والنزاع إذا انتفت األسباب. 

فَاْجَنْح  لِْم  لِلسَّ َجَنُحوا  »َوإِْن  السبب قال تعاىل:  ولهذا 

يُم»39 . فالسلم  ِميُع الَْعلِ لََها َوتَوَكَّْل َعىَل اللَِّه إِنَُّه ُهَو السَّ

هو الهدف الحقيقي للديانات السامويّة ألّن األصل يف 

الدين هو اإلصالح وليس الفساد.

حاجة  هو  املبحث  هذا  خامتة  يف  إليه  نخلص  ما 

اإلنسان اليوم إىل الّسلم والتعاون والتعارف والتقارب 

واحرتام  وإنسانيّا،  دينيّا  املتاح  املشرتك  أساس  عىل 

مسؤوليّة  أساس  عىل  شيطنتها  وعدم  الخصوصيّة 

اإلنسان يف ما يأتيه من أعامل وما يراه من معتقدات. 

وال سبيل إىل تحقيق هذا الهدف إالّ مبراجعة املقوالت 

فهم  نتيجة  لالنقسام  أّسست  التي  املوروثة  الدينيّة 

تاريخّي فقد مرّبرات تواصله اليوم، أو يف الحّد األدن 

ترك مقوالت االختالف والرتكيز عىل مقوالت االعرتاف 

والتسامح والّسلم، والدفع بها إىل الواجهة حتّى تنال 

حظّها من االهتامم واالنتشار مثلام حظيت املقوالت 

البرش عىل أساس عقدي.  التفرقة بني  التي فُهم منها 

ونختم املبحث بقول الشافعي: ال تحاول االنتصار يف 

كّل االختالفات، فأحيانا كسب القلوب أوىل من كسب 

تعود  فقد  بنيتها  التي  الجسور  تهدم  وال  املواقف. 

الستخدامها ثانية.

عائشة يوسف املناعي، مجلّة أديان، مركز الدوحة الدويل   3٨

لحوار األديان، خريف 2009، ص7.

األنفال: ٨ )61(.  39
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السيدة كارين امسرتوجن مؤرخة يف مجال األديان،  صدر لها كتب حول  التقاليد 

الدينية  الصينية واليهودية، واملسيحية واالسالم؛ كام  ترجمت  كتبها إىل أكرث من 

٤5 لغة.  من أهم تلك  الكتب : تاريخ االله ، الذي كان أكرث الكتب مبيعا عرب 

العامل حني صدوره،  معركة من أجل الله ، تاريخ األصولية، اإلسالم : ملحة تاريخية 

الكبري:  التحول  بوذا،   : إصداراتها  أهم  لزماننا. وكذلك من  نبي  موجزة، محمد: 

أصل تقاليدنا الدينية.،  وآخرها، حقول من الدم، الدين وتاريخ العنف.و يف عام 2007 تم تعيينها من قبل كويف 

عنان كعضوة ضمن املجموعة رفيعة املستوى لتحالف  للحضارات لدى األمم املتحدة، ووكلت  حينها مبهمة 

تشخيص أسباب التطرف.

باترك لود أستاذ يف جامعة جورجتاون منذعام 1991 .مهتم يف املقارنة الروحانية، والشعر 

التأملية .وقدألف أكرثمن عرش  الغربية لإلسالم  والتقاليد اآلسيوية والحكمة  والتفسريات 

SUNY(، صالت بدون توقف )2۰۰5  الداخلية  )2010  : مسارات اإلسالم  بينها  كتبا من 

.)Palgrave 2۰۰5( العبة اإللهية، الضحك املقدس، والتفاهم الروحي ،)World Wisdom

والعلوم  الفلسفة  يف  املتخصص  املولد،  األملاين  األمرييك،  العامل  هو  فوجلني  إريك 

السياسية. ولد مبدينة كولونيا عام 1901، وتويف يف ستانفورد، كاليفورنيا عام 19٨5. 

ركز فوجلني، يف أعامله األوىل عىل الجذور الدينية لالأليديولوجيات السياسية الحديثة 

مثل الشيوعية والنازية، وتعترب كتابته يف هذه الفرتة أنها  متسمة  بنوع من الغنوصية.  

طور فوجلني  يف أعامله الالحقة نظرية الوعي و دراسة الظواهر الدينية.

رينيه جينو )1٨٨6-1951(، هو العامل الفرنيس املتخصص بالعلوم ما وراء الطبيعة ) ميتافيزقي(. 

ينتمي إىل نهج شانكارا وابن عريب، وتتسم كتاباته بانتقاد شديد تجاه الحداثة والعلامنية. وما 

زال اليوم  رينيه جينو  ذو أثر عميق، لدى أوساط عديدة،  بسبب آرائه  حول أزمة العامل 

الحديث، والرمزية الدينية، وتركيزه عىل الروحانية ومقارنة األديان.
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ولدت إيفيل  شارمو 6 مارس 1932 بباريس من عائلة  أفرادها  من املعلمني. تركت الحرب 

العاملية الثانية، واملقاومة  ضد االحتالل النازي، أثراً عميقاً عىل  طفولتها.  التحقت بعد تخرجها 

يف سلك التعليم، حيث أصبحت معلمة، ثم معلمة مدربة.

أمل بلطي هي  صحفية وباحثة تونسية متحصلة عىل املاجستري يف علوم اإلعالم واإلتصال من 

معهد الصحافة وعلوم األخبار بتونس وشهادة الدراسات العليا املعمقة يف تحليل الخطاب من 

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات مبنوبة – تونس. لها  مجموعة من البحوث واملقاالت صدرت  يف 

مجالت تونسية وعربية  باللغتني العربية والفرنسية.

ولد هانز يوآش مبيونيخ عام 19٤٨. وهو يشعل منصب  أستاذ علم االجتامع الديني بجامعة 

هومبولت يف برلني، وأستاذ علم االجتامع والفكر االجتامعي يف جامعة شيكاغو. وهو حائز 

عىل جائزة البحوث ماكس بالنك عام 2015، كام  حاز بشهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة 

توبنغن )أملانيا( وجامعة أوبساال )السويد(.

د.عيل بن مبارك باحث جامعي تونيس مختص يف الحضارات واألديان وخبرييف حواراألديان، 

وهوعضو فريق ضمن بحث  "حوارالثقافات" بكليةالعلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس.

كام له عضوية يف عدة جمعيات ومنظامت وطنية ودولية، شارك يف عدة ندوات دولية داخل 

تونس وخارجها . وألف عدة مقاالت وكتب بالعربية والفرنسية يف حواراألديان والدراسات 

املقارنة يف مجال الفكر الديني، كام يساهم يف إدارة تحرير  يف املجلة اللبنانية الصادرة بالغة 

الفرنسية: "le Debat" و مجلة "دراسات أندلسية"  التونسية.

التونسية  الجامعة  اللسانيات من  الدكتوراه  يف  أستاذ حاصل عىل  السوداين  دكتور حسني 

بدرجة الرشف األوىل وعىل شهادة الدراسات املعمقة بدرجة االمتياز، عضو فريق البحث يف 

"تحليل الخطاب" ثم يف مخرب "نحو الخطاب وبالغة التداول" بجامعة منوبة تونس، أستاذ 

علوم اللغة باملعهد العايل للعلوم اإلنسانية بتونس وبجامعة تونس االفرتاضية.

دكتور صالح الدين  العامري  هو باحث  تونيس يف مجال الدراسات املقارنة يف الظاهرة الدينية. تحصل عىل 

الدكتوراه  يف اللغة واألدب العريب  من كلية اآلداب مبنوبة بتونس، كام  ألف عدة كتب ومقاالت يف تاريخ الظاهرة 

الدينية واألديان املقرانة.
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