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الشيخ شفيق جرادي
الكلمات المفتاحية :الدين؛ الغائيّة؛ فلسفة الدين؛ علم الكالم؛ الكنيسة؛ الالهوت؛ اهلل.

وحدة في التنوع 1عنوان لكتاب مل ِ
خيف صاحبه ميادين اهتماماته املتع ّددة احملور واحلوار ،املوصولة على
األول ،يتّضح
الدين .وفصول الكتاب
قاعدة الفكر
انن عشر ا
ّ
املتشعبة ،اليت وصلت إىل ي
فصال يف القسم ّ
ّ
لديك ،بعد قراءهتا ،عني ما أعلنه صاحبها الباحث الدكتور أديب صعب من "أ ّن الفصول ،كما هي،
تش ّكل وحدة ينطبق عليها عنوان الكتاب انطباقاا تاما" .وبسبب هذا االنطباق  -كما يتابع املؤلّف  -يعود
الدين"
توصلنا إىل منهج ،هو الذي أرسيناه يف املق ّدمة ،نستطيع اعتماده ملعاجلة شؤون الفكر
إىل "أنّنا ّ
ّ
(الصفحة )12؛ و"املق ّدمة" هي كتابه السابق املعروف" :املق ّدمة يف فلسفة الدين" ،الصادر قبل عقد من
الزمن.
باعي لثالنيّة سبقته ،ونانياا أنّه ينطوي على وحدة
ما نالحظه مع املؤلّفّ ،أواال أ ّن الكتاب استكمال ر ّ
آتية من وحدة املنهج ،ونالثاا أ ّن الكتاب والكالم  -للمؤلّف " -أقرب إىل القارئ املث ّقف أو طالب الثقافة
قائما يف ذاته ،يتولّد
"كل حمور من هذه احملاور ميكن أن يش ّكل
غري
ا
املختص فلسفيا" ،ور ا
ّ
موضوعا ا
ابعا أ ّن ّ
الدين" (الصفحة .)12
ئيسي يف الفكر ّ
منه عمل ر ّ
األول من الكتاب دون أن يعن ذلك أ ّن ما يلي هذا القسم
ومبا أنّن سوف أرّكز اهتمامي على القسم ّ

يضا على املنظار البارز يف هذا الكتاب ،والذي يسعى فيه الكاتب إىل قراءة الفكر
فإن سررّكز أ ا
مهمّ ،
غري ّ
عّب عنه بفلسفة الدين .وخصائص هذا الفهم
الدين على أساس مرتكزات ومنطلقات فهمه الدين الذي ّ
ّ
تقوم على مخسة عناصر:

لتعّب عنه ولتؤّكده.
ّأواال  -اكتشاف الدين
الطبيعي يف ذات اإلنسان ،والذي جاءت األديان ّ
ّ
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نانياا  -استجالء القاسم املشرتك بني األديان ،على تع ّددها ،إذ كما يقول أديب صعب" :اإلميان الذي

معني وال بطائفة معيّنة وال بطائفة أو مذهب أو فرقة ضمن
نتكلّم عنه هنا ال يقتصر على االعتقاد بدين ّ
دين واحد ...إ ّن اإلميان كما نتكلّم عنه هنا هو ذلك العنصر املشرتك بني األديان كلّها".
يوضح املؤلّف "إ ّن نطاق الدين هو العامل خملوقاا ،أي نطاق السببيّة الغائبة واإلعجاز ،وعندما
نالثاا ّ -
احدا ،فهم إّنا يتالقون على مفهوم الغائيّة وإن
احدا بل عاملا و ا
جمتمعا و ا
يتالقى املؤمنون وغري املؤمنني ليش ّكلوا ا
ا
عجزوا عن اللقاء على مفهوم اإلعجاز .لكن مبدأ الغائية ٍ
كاف إلقامة عامل يكتنفه العدل والسالم والسعادة
ّ
ّ
الفلسفي للدين إلجياد
إىل أبعد ح ّد ممكن" (الصفحة  .)11وهذا يعن ،ممّا يعنيه ،إمكان توظيف املنظار
ّ
التنوع واحرتامه ،مع االجتهاد الكتشاف
الدين و
االّاه
حت بني أصحاب ّ
قواعد اللقاء ّ
الالدين ،وتسويغ ّ
ّ
ّ
عناصر االشرتاك اجلامعة.

ابعا  -إ ّن التنافر بني الدين من ناحية والعلم والثقافة والفلسفة وغريها من ناحية أخرى هو تنافر
را
صح القول بر ّن نطاق
يتحرك فيه .ولو ّ
مفتعل ،كما أ ّن العالقة بينهما ليست تبادليّة ،بل لكل نطاقُه الذي ّ
الدين هو "املعجز" و"املقدَّس" ،فهما ،يف نظر املؤلّف ،ليسا خارج العامل ،بل إ ّن العامل ،عّب تالقيه باخلّبة

وجها للقدسيّة ونظرة اإلعجاز.
الدينيّة ،يصبح ا
مر ،يق ّدم الدكتور صعب مجلة من اآلراء املتعلّقة بروح احلوار وموجبات التعليم
خامسا  -مبقتضى ما ّ
ا
يتوجب على معاهد
التوسع العلمي واملنهجي واملعريف كحاجة ضروريّة ّ
الذي يلحظ اآلخر كما يلحظ حركة ّ

الالهوت أو الدراسات الدينيّة السعي لالهتمام هبا ونشرها.

خاصة جدا لفلسفة الدين هي الدفاع عن الدين يف وجه
سادسا  -يؤّكد املؤلّف على وظيفة يعتّبها ّ
ا
معتّبا "أ ّن الدراسة الالهوتيّة املتوازنة ،اليت ّمع النصوص املق ّدسة والتفسري والعقائد جنباا
النظرات املعادية ،ا

إىل جنب مع الفلسفة والفنون والتاريخ والعلوم السلوكيّة واآلداب ،من شرهنا أن تُفضي إىل النظرة البديلة
الدين أو الالهوت" (الصفحة .)102
املنشودة للدفاع ّ

النص األخري مبا يقوله الداعون من املسلمني إىل قيام علم الكالم اجلديد حول ضرورة مراعاة
يذ ّكرن ّ
التطور
هذه اجلوانب يف بناء اهلويّة "الوسيطة" واهلويّة "الدفاعيّة" لعلم كالم جديد يتناسب مع مقتضيات ّ
وتغريات الزمن .وهذا التشابه ليس باألمر املستهجن ،فاحلاجة (كما االبتالء) إذا نزلت
ومتطلّبات احلياة ّ
كل رسالة وفكر إعادة املراجعات
ّ
كل دين بل ّ
عمت .واحلاجة اليت يفرضها الواقع ال ب ّد أن تلزم أصحاب ّ
النقديّة ملستويات فهمهم ونظرهتم الدينيّة.

التوسط بني الوحي والناس ،هو من
لكن الذي أناره علماء الكالم اجلديد أ ّن الدفاع عن الدين ،كما ّ
ّ
هويّة علم الكالم اجلديد ال الفلسفة ،وإ ّن استفادة هذا العلم من القواعد واحلجج والّباهني الفلسفيّةّ .إال أ ّن
التوظيف هلذه االستفادة حيصل من أجل الدفاع والتبيان والتسويغ للدين وقضاياه ،وهي قضايا متعلّقة

بالوحي.
هنا خيتلف علم الكالم اجلديد عن فلسفة الدين اليت تعتمد القواعد واحلجج والّباهني ،من أجل إجراء
استكشايف للمنظومة الدينيّة وحماكمة قضاياها على أساس الصدق والكذب .وأعتقد أ ّن الالهوت
نقد
ّ
مهمات مشاهبة لتلك
جياب" أو
"الفلسفي" حبسب مصطلح املؤلّف ،ينطوي على ّ
"السجال" أو "اإل ّ
ّ
ّ
املطروحة يف بناءات اهلندسة املعرفيّة لعلم الكالم اجلديد.
أسسته أوساط علميّة والهوتيّة يف الكنيسة الكانوليكيّة وأطلقت عليه
بل من الالفت هذا التالقي مع ما ّ

اسم "الهوت األديان غري املسيحيّة" .وهو كما يوضحه الدكتور مشري عون" ،علم الهوتّ حديث العهد
خاص إبّان انعقاد اجملمع ،وما
نشر يف السنوات اليت سبقت انعقاد اجملمع الفاتيكان الثان ،وحظي باعتناء ّ

الشرعي يف الكنيسة الكانوليكيّة والهوت الكنائس املسيحيّة األخرى ...وإ ّن
عتم أن اكتسب مداه الالهوتّ
ّ

دائما يف تبيني
املعريف ...و ا
اجتهادا ا
نشوء هذا العلم الالهوتّ احلديث يواكب حبثاا حثيثاا عن مكانة هذا العلم ّ

التنوع املطّرد".2
خصوصيّة دعوته وميزة وظيفتـه وفرادة رسالته الالهوتيّة يف خضـ ّـم ّ
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التعرف على األديان األخرى غري املسيحيّة
وحت ّدي الفرادة هذا هو باعتماد النظم املعرفيّة املعاصرة يف ّ
الستجالء القواسم املشرتكة معها ،مع احلفاظ على أمانة البشارة املسيحيّة .بناء على هذا ،ما هو التقاطع
ي حقل
بني مثل هذا ّ
االّاه الالهوت أو الكالمي اجلديد وفلسفة الدين؟ وهل جيب علينا ،وحنن نق ّدم أ ّ
علمي أو معريف ،أن نعمد يف حتديد هويّته إىل ما اصطلحت عليه بعض الضوابط املنهجيّة املنطقيّة باحل ّد
أي علم يكون
التام أو الرسم ّ
ّ
أمرينّ :أوهلما أ ّن بناء ّ
التام على الطريقة األرسطيّة؟ هذه الطريقة تفضي إىل ي
اخلاصة به من جهة واملغايرة
يتقوم بتمايز اهلويّة ّ
على أساس حتديد موضوعه اجلامع بني مسائله وعلى جوهر ّ
مع اخلارج عنه من جهة أخرى ،وذلك لتثبيت التعريف اجلامع املانع .ونانيهما تكريس التفاصيل بني العلوم

ومسائلها ومستلزماهتا.
نفض اليد عن مثل
فهل حنن
مضطرون ملثل ه كذا ضوابط يف التعاريف ومستلزماهتا؟ أم ميكن لنا أن ّ
ّ
املشخصات والسمات املفاهيميّة واملعرفيّة لذاك العلم،
هذه الضرورة املنطقيّة الصوريّة ،واالكتفاء بتحديد
ّ

مفتوحا بني العلوم
نتعرف إىل خصوصيّاته من جهة ونرتك باب التفاعل واالرتباط  -ولو بنح ٍو ما -
ا
حبيث ّ
واملعارف من جهة أخرى.

أمرا ذي بال عند الباحثني .وقدمياا قيل
ّ
إن أذهب مع أديب صعب إىل أ ّن االختالف على األمساء ليس ا

مشاحة يف االصطالح" .بل أذهب إىل القول بر ّن ما ق ّدمه الدكتور صعب من
عند علماء األصول إ ّن "ال
ّ

استقالال ممّا ق ّدمته طروحات الهوتيّة أو كالميّة جديدة .ذلك أ ّن
الدين هلو أكثر
ا
توفري أرضيّة معرفيّة للحوار ّ

املعريف عند الكاتب يشتغل على أرضيّة أكثر حياديّة يف البحث .من هنا ،يعمل على مجلة من
املطمح
ّ
غائي للدين والبحث يف
الطبيعي أو
القواعد واملنطلقات ،مثل الدين
ّ
الفطري ومركزيّة اإلنسان كمقصد ّ
ّ
لكن هذا مل
هواجس معرفيّة عن القواسم املشرتكة بني األديان الكتشاف "الدين يف األديان" كما ّ
يسميهّ .
مفتوحا
مينع الكاتب من استعارة مبان ومرتكزات وشواهد تسويغيّة مستم ّدة من ترانه الدين ،مع ترك الباب
ا

كل باحث ،فال يقْبليّات حال يعيشها الباحث يف
على استنتاجات أوصله إليها حبثه .وهذا أمر
طبيعي لدى ّ
ّ

معريف ،كما يشري غادامر يف مباحثه املتعلّقة باهلرمينوطيقا الفلسفيّة.
ّ
أي حقل ّ
عموما:
أخريا ،ال ب ّد من مالحظة مجلة أمور حول فلسفة الدين ا
ا

يصح حصر فلسفة الدين بتحليل مفهوم اهلل أو اإلله املطلق ،أل ّن استكشاف الفلسفة للدين
ّأواال  -ال ّ

اإلهلي (الدين) ،املتمثّل باإلنسان .وقد يتناول الدين كظاهرة سلوكيّة
قد يتمركز حول العلّة الغائيّة للخطاب ّ
أو طقوسيّة أو ما هو أعمق من ذلك.

تصب ضمن دائرة العالقات
نفرق أنناء البحث يف فلسفة الدين بني االهتمامات اليت ّ
نانياا  -علينا أن ّ

االجتماعيّة والرتبية وشؤون التعليم واليت تثريها وسائل احلوار والتفاهم بني اجلماعات ،وبني الرؤية املعرفيّة اليت

مقررة سل افا ،وإن كان ممكناا
هي باخلصوص مدار اهتمام فيلسوف الدين .وهذا ال ينطلق من مبتغيات عمليّة ّ

يتوصل إليه البحث.
ألي حركة عمليّة أن تستفيد من النتائج والنقد املعريف الذي ّ
ّ

الفلسفي النقدي لفلسفة
نالثاا  -إ ّن أخذ الدين كظاهرة هو املدخل الطبيعي إلجراء االستكشاف
ّ
الدين .والظاهرة قد نعاجلها كما تتب ّدى يف جامعيّة األديان تارة ويف دين حم ّدد تارة أخرى ،دون أن يؤنّر ذلك

عموما لينتمي إىل فلسفة
على طبيعة املعاجلة الفلسفيّة .عليه ،فال يشرتط أن يكون البحث يف ظاهرة األديان ا
هنجا معرفيا ينطوي على
الدين .إذ قد نبحث يف دين حم ّدد ،مميّزين فيه بني اجلوهر واألعراض ومنتهجني ا
ليصح تسمية البحث بفلسفة الدين.
نقديّة فلسفيّة استكشافيّةّ ،

مستقل وإن مناهجها ما زالت يف
تتحول بعد إىل علم
را
ابعا  -علينا االعرتاف بر ّن فلسفة الدين مل ّ
ّ
مراحل االختبار ،سواء على صعيد املنطلقات أو املوضوعات أو اللغة أو املسائل أو املقاصد .لذلك ،من
خصوصا أنّه ال يزال هناك مجلة من األسئلة حتتاج إىل إجابات ،مثل :إىل
املبكر اختزال الرؤية بنظرة واحدة،
ا

معريف
أي مدى ينبغي علينا البحث عن منهج ّ
ّ
كل دين أو للدين اجلامع؟ هل هناك من مانع ّ
موحد لفلسفة ّ
التعرف إىل احلقيقة الدينيّة
كل دين على حدة؟ هل علينا أن ّ
نطوع ّ
حيول دون البحث عن منهج ومنظومة ّ

ملصلحة املنهج ،أم نبن املنهج على ضوء احلقيقة الدينيّة ومعطياهتا؟ هل تع ّدد املناهج واملنظومات يعوق
كل منها بفلسفة الدين على طبق معايري حم ّددة؟ هل ميكننا اخلروج من اقتناعات وسائل ومعتقدات
تسمية ّ
ومؤسساهتا وشخصيّاهتا
"خارجدين" متارسه فلسفة الدين؟ هل حسمت األديان
داخلدينيّة" لبحث
ّ
ّ
املسوغات "الداخلدينيّة" للقيام مبعاجلة شؤون حقل معريف هو فلسفة الدين؟ وهل هلذه األديان القابليّة
حت وإن اختلفت مع ما
لالستجابة إىل مفردات منهجيّة يف املعاجلة وطرق يف الفهم ونتائج يف احلكمّ ،

اعتادته من مسلّمات فكريّة دينيّة؟ كيف نوفّق بني التعال يف احلقيقة الدينيّة ونسبيّة التع ّدديّة الدينيّة يف
فعال؟
ظروفها القائمة ا
كل التوفيق
إ ّهنا أسئلة ،كما غريها من األسئلة ستبقى حباجة إىل إعماالت فكريّة ج ّديّة ّ
نتمن ألصحاهبا ّ

تلمسنا التوفيق الذي حظيت به األحباث الرائدة للفيلسوف الدين الدكتور أديب صعب .وإذا كان
كما َّ
إمجاعا على الرتحيب هبذه الريادة إنر صدور العمل الذي يعتّبه املؤلّف حموريا يف
العام  1994قد شهد ا
سهال .فها هو
أهال ووطئت ا
فلسفته املتكاملة ،وهو "املق ّدمة يف فلسفة الدين" ،فليسمح أ ّن أقول له :حللت ا
األجود ،راجني لك االستمرار يف هذا الزخم املعطاء،
استقر على
مشروعك اجل ّد ّ
ي يف فلسفة الدين قد ّ
ي
وجلهدك أن يفتتح على الدوام تباشري قطاف لثمار من املعرفة الرائدة.

