
 ال إنسان من دون سؤال

 2011تشرين األول  6نشرت هذه املقابلة يف جردية األخبار اللبنانية بتاريخ 

مع افتتاح معهد املعارف احلكمية يف ضاحية بريوت اجلنوبية، أعاد الشيخ شفيق جرادي احلياة الختصاصات علمية 
احلقيقية لألديان عندما استغرق يف الالهوت ونسي فلسفية إسالمية. جرادي الذي يرى أّن اإلنسان اضاع الفلسفة 
 الناسوت، يقول إّن املنبع األساسي للفلسفة هو السؤال اإلنساين

 أنطوان فليفلد. 
 حوار، شفيق جرادي، انطوان فليفل، اإلنسان، الفلسفة اإلسالمية، العلمانية، الطائفية الكلمات المفتاحية:

معهد المعارف الحكمية »إسالمية في لبنان والعالم العربي. وها هو قّلما ألفنا وجود معاهد فلسفة  -
 يقوم بنشاط علمي فلسفي رصين. ماذا عنه؟« للدراسات الدينية والفلسفية

، وكان املقصود يف بداية تأسيسه تعليم الفلسفة اإلسالمية من خالل حتصيل دراسي يدوم 1999افتتح املعهد يف 
عدة، كاملنطق والفلسفة اإلسالمية والعرفان، أي التصوف من منطلق فلسفي. وقد  أربع سنوات ندّرس خالهلا مواد

للفيلسوف صدر الدين شرياز )إيران،  الحكمة المتعاليةسم إاهتممنا بنحو خاص مبدرسة فلسفية يطلق عليها 
املتخصصة بالفكر الديين املعاصر  المحّجة(. تطّورت الفكرة يف ما بعد إذ قام املعهد بإصدار جمّلة 1640ــ 1571

، ومسألة احلوار اإلسالمي ــ الحكمة المتعاليةوفلسفة الدين والفلسفة اإلسالمية بفكرها األخري الذي متثّله مدرسة 
املسيحي. وحنن نرصد كل جديد يف الفكر الديين املعاصر، يف الشرق والغرب. وبعد انطالق اجملّلة اليت هي منربنا، 

شخصّيات معّينة هلا طرحها  االذي نستضيف به دوري   المنتدى الفلسفي ،الكتب وأنشأنا دارنا اخلاصةشرعنا بنشر 
 .الفكري أو حبثها اخلاص

 لكن أليست العالقة بين الفلسفة والدين اإلسالمي إشكالية منذ عّدة قرون؟-

من التأويل، وذلك ما مسح بإنتاج الكثري من  امن األديان حيمل سعة واسعة جد   لدي إميان شخصي بأّن كّل دين
 اا. ولكن هناك أيض  شعبي   اأو عزلة، أو انكفاء أو حىت دين   ،ات اخلاصة، ومنها من أنتجت تطرّف  املذاهب واالجتاها

. عن نطاق العالقة مع اإلنسان اميّن أنّه ال دين خارج   اتنتج السؤال، وأقول ذلك اعتقاد   مساحات من التأويل الديين
فال شّك أّن اهلل هو، يف إمياين على األقل، حقيقة موجودة، بغض النظر عن اإلنسان، لكن ذلك ال يعين أنّه يوجد 



. صحيح أّن اعبثي   اا إىل اإلنسان، يصبح خطاب  إن مل يكن اخلطاب الديين موّجه   دين من دون اإلنسان. بناء  عليه،
يدة عن العقل الناقد وأّّنا متارس الرتويج للفكرة أكثر من ممارسة السؤال هناك نظرة موجودة عن األديان قوامها أّّنا بع

النقدي، وتلك الصورة تكّثف بنحو كبري يف الفرتة األخرية عند احلديث عن اإلسالم، وسبب ذلك أّن التفكري السائد 
ند بعض املسلمني الذين بني املسلمني يذهب باجتاه مدارس منعت السؤال النقدي بفعل ممارستني: ممارسة داخلّية ع

جلأوا إىل ترهيب اآلخر يف املوقف من خالل مجود ذهين، وممارسة الغرب، الذي جعل من هذه الصورة النمطية حقيقة 
، وهو العريب اخلليجي الذي يضع العقال، ولديه امعيّـن   امطلقة، فأصبح املسلم، يف املشهد اهلوليوودي، يساوي زمن  

 .تفكري يشبه الصحراء

 تواجهون إذاً تلك المعضلة، وكيف تفهمون الفلسفة؟ يفك -

هل يوجد شيء امسه فلسفة كحقيقة مطلقة ومستقّلة؟ بتقديري كانت هناك حماوالت مل تنجح لتحويل الفلسفة إىل 
علم، وبقية الفلسفة حتتضن طبيعتها اخلاصة اليت تنبع من الدهشة، إذا صح ما ينسب إىل أرسطو، والدهشة تعين 

، أم السماوات وما فيها، أم أنا بذايت. هذه الدهشة اليت تعرّب عن ايت مع احمليط، ومع اآلخر، أكان إنسان  مالقاة ذا
حقيقتك، تلفت نظرك إىل األمور احمليطة وتثري بك السؤال. ولذلك، فإّن األصل يف اإلنسان هو طرح السؤال قبل 

. لكن املنبع األساسي هو السؤال اإلنساين. اأو فكر   ،االتكّلم عن اإلجابات. وكل إجابة قد تسمى فلسفة، أو دين  
بناء  عليه، إن كان الدين ينتسب إىل ذلك اإلنسان، فالفلسفة تنتسب إىل هذه الدهشة اخلالقة املوجودة عند 
اإلنسان، أو القلق اخلالق، والذي ال بّد من أن يولد السؤال. ال إنسان من دون سؤال، وال دين من دون سؤال، وال 

سفة من دون سؤال. وسر االختالف بني الفلسفة والدين هو االختالف يف اجلواب، ال االختالف يف املنشأ. حنن فل
ا، مهاجر   اودائم   امفتوح   اال. وينبغي أن يكون السؤال دائم  نعتقد أّن علينا أن نوّحد احلقيقة اإلنسانية اليت توّحد السؤ 

واألمم، وبني األفكار واالجتاهات واألديان، وأستغفر اهلل على هذا يتنقل بني الفلسفة ونقدياهتا، وبني الشعوب 
برغبة جاحنة حنو شيء ال يستطيع أحد أن  االكالم، بني اآلهلة اليت نعتقد فيها يف كافة األديان. هذا السؤال يتنقل دوم  

، إّن أمجل شيء يف ايقبض عليه وهو احلقيقة، تلك اليت ترغبها من دون أن يكون بوسعك أن تقبض عليها. وأخري  
السؤال الفلسفي هو اللحظة اليت يرف فيها بالغيب وجع اإلنسان. حنن أضعنا الفلسفة احلقيقية لألديان عندما 
استغرقنا يف الالهوت ونسينا الناسوت الذي له عالقة بالوجع وباألمل وباملوت وباحلياة وباالختبار وبتقارب الناس 

حلقيقية. فكل شيء متعّلق باهلل له عالقة باإلنسان. الرمحن مثال  أو الرحيم، هو وبالسلم وباحلرب. وهنا الفلسفة ا
متعّلق باإلنسان. رابطه هو الناسوت. ال شيء خارج هذا الناسوت، وأنا ال أعرف أن أصلي من دون الفلسفة، من 

 .دون أن أفهم



 مشكلة الفلسفة اإلسالمية الحالية بمخاطبتها مع العالم المعاصر؟ اكيف تشّخص إذً  -

حنن املسلمني ندفع ضريبة باحلقيقة، لكون اللغة اليت نستخدمها بتحليلنا الفكري وبقراءتنا الفلسفية لغة هي بالغالب 
لن تفهم لغيت. لكن هل يقبل خارج اإلطار املعاصر. ال ميكنين أن أكّلمك اليوم بلغة القرن الرابع اهلجري مثال ، ألّنك 

، واملقصود فيها أّن النص الديين ينبغي أن جيري جمرى "قاعدة اجلري"الدين باملعاصرة؟ عند املسلمني قاعدة امسها 
عن لغة احملادثة، واللغة عامل أساسي لفهم الوجود  ا مل نعمل على لغة التفكري فضال  الزمن. الثمن الذي ندفعه أننّ 

إىل لغة أخرى، كما هي احلال اآلن مع الغرب، حيصل عدم فهم بيننا. أنا  اوملخاطبة اآلخرين. فعندما أصبح منتمي  
أّدعي أّن املعهد يسعى لتقدمي حماوالت كهذه، وأنا على صعيد شخصي معين هبذا املوضوع، ألنّه ممنوع علينا أن 

ون جمّرد مستهلكني يف الشرق، حبيث نستجلب السؤال من أفق معريف غريب. من حقي أن يكون لدي سؤايل نك
 .اخلاص يب النابع من انتمائي وهوييت وبيئيت. هكذا حناول أن نوّجه األمور وال نزال

 وما دور هذا النوع من الفلسفة في عالمنا العربي المعاصر؟ -

معنيون مبنهجيات  امثال  يف أغلب ما كتب يف العامل العريب، حنن دائم   ،الك تدهشينقدرة العامل العريب على االسته
ا من عداوة للغرب وأنا ال أكّن له أي عداوة. أنا جزء منه وهو جزء مين وال ميكننا أن أخرى. ال أقول ذلك انطالق  

لشرق على مستوى الفلسفة هو دون أي يف ا اننفصل. فنحن نعيش اآلن بوحدة إنسانية. أنا أرى أّن كل ما أنتج تقريب  
أطروحة دينية، سواء كانت مسيحية أو إسالمية، ألّن هذه األطروحات فيها إضافات اليوم. لكن يف اإلطار الفلسفي 

 مشوهة. تنتهي املوضة يف بالد الغرب ما الذي يقّدم؟ ال يوجد إال ترمجات لفالن بلغة ينسبها لنفسه، أو يرتجم أقواال  
هبا. نشاطنا يف هذا املعهد يبغي اخلروج من هذا املأزق مع أّنين ال أعرف إىل أي مدى قد جنحنا. ولكنين وحنن نكمل 

يرغب يف  اأراهن على رغبة االستقاللية املوجودة اآلن عند شعوب املنطقة، عسى إرادة االستقاللية أن تنتج فكر  
كنا اليوم يف صحوة جديدة نفكر أن حنرر إرادتنا االستقالل. فالفكر املفصول عن حراكك اليومي ليس بفكر. فإن  

من قيود وارتباطات، من املمكن أن يعمل ذلك يف حلظة من اللحظات بعقول قابلّياهتا مبدعة لكن ظروفها مل تكن 
على أن  اساحنة حىت تبدع. فهناك استفاقة يف العامل العريب، وأنا ال أراهن فقط على نزول الناس إىل الشوارع، بل أيض  

. مثال ، فلنتكّلم عن احلالة املصرية: ليست احلركات اإلسالمية من عملت اجديد   ايّولد شارع الشباب والفقراء منوذج  
هذه االنتفاضة، وال جهات مسيحية أو علمانية. من صنع هذه االستفاقة هم شباب، أي الضمري احلي والطموح. 

إرادهتم وموقعهم يف احلكم وشكله ونظامه. حقهم على واآلن يتناقشون بكل شيء إال مع الشباب. لكن أين هي 
األقل أن يأخذ هذا الشكل من احلكم نظراهتم وتطلعاهتم وتضحياهتم، واخلوف هو أن تصبح اإلرادة اليت جيسدها 

 .الشباب يف ميل ومن يدعي احلكمة يف ميل آخر



 ماذا عن الطائفية والعلمانية في لبنان؟ -

معناها يف لبنان هي الطائفية. لكّنين ال افهم ما املقصود بالعلمانية، وهنالك لغط. فكلمة املفردة الوحيدة اليت أعرف 
علماين يف األوساط املسيحية غري فهمها يف األوساط اإلسالمية. ففي األوساط اإلسالمية متّثل العلمانية عقدة تارخيية 

صطلح بل يف عقدة موروثة ملشكلة ليست يف امللدخول الغرب إىل بالد العامل اإلسالمي وحماولة إلقصاء الدين. فا
. أّما العلمانية يف الفهم املسيحي فهي حكم مدين ال يشارك فيه اإلكلريوس. أعتقد أّن العلمانية هي اجتاه يف اتارخيي  

وقد حيمل الكثري من اإلجيابية واالعتدال. أنا لست معها أو ضدها لكّنين أريد  اممارسة الشأن احليايت، قد يكون متطرف  
يف اآلونة األخرية مسرية تطالب بالعلمانية. ومن  واضح وهذا ليس ببديهي. خرجت مثال  أن حتدد األمور بشكل 

تكوين طائفة  يؤّدي ذلك؟ إىل ما يقصدون بذلك؟ اجلماعات؟ وإالبعدها، بدأت اهلتافات ضد الطائفيني. ماذ
جديدة وحمّددة وموجودة يف الزاوية، وهذا ما حصل. فأوضح شيء يف لبنان هو الطائفية، ويف الوقت الذي تظن فيه 
أّنك حتاصر بقية الطوائف، فأنت ال حتاصر إال نفسك. قدر هذه الطوائف أن تبقى منفتحة على بعضها، وأن 

لعلمانية أّّنا غري حمّددة يف لبنان، وحىت تعريف الدين غري حمدد. نتحّمل جوانب الطائفية السيئة. لكن تبقى مشكلة ا
 .فاألمر الوحيد احملدد هو الطائفية

 


