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 فلسفة جديدة للحوار الديني  

 أديب صعب الدكتور

 ، العقل الدييّن، فرض الدين، التعّدديّة الدينّية.املسيحيّ -احلوار الدييّن، احلوار اإلسالميّ  الكلمات المفتاحي ة:

  اليوم، لى  طأ  مددج:   ي مقارتت  ج ي ددف .املسيحي، كما ميارس حّت –سالمياحلوار اإل يقوم

يسوع  نّ إي د، أتالتجسّ ني ني، مثل قول املسيحيّ ة تني الأرف  فهي االنأالق من مسائل طالفيّ ا املقارتة مّ أ
اليت  اإلنجيل آيات، جتالصىب جالغداء جالقيامة، جمثل احتكام املسىمني إىل تعض اد  املسيح دو اهلل نفس  متجسّ 

نجيل إد، جاحتكام تعضهم إىل ة حممّ نبوّ  إىلي"( كإشارة املعدّ ج "الرجح القدس" أاقىي"" وجمعنا  "الب ث لن "تتحدّ 
 إىلصىة  ت يّ  ني جلىمائهم، ال ميتّ ل  ي نظر املسيحيّ متحوّ مر، جدو كتاب ا  ي ت كيد دذا األإمعان   برنابا

 تعة املقبولة.ر األ األناجيل

طر اآلرق جمحل الواحد لى  االلرتاف ت، تقىيص الفواقلّ  ي األ ج املضمر، فهوا ددف احلوار، املعىن أمّ جأ
ل إىل حناجر  توجهة نظرنا جمحى  لى  التحوّ قناع من ق ججهتنا، ج ي األكثر إك تتفوّ جاحرتام ججهة نظر ، مع التمسّ 

ة" إىل ما دو صحّ  ا دو "أقلّ ي االنتقال مّ تداء"، أني اسم "االد ي مصأىح الغالة من الأرف  ل خذ التحوّ ديننا. جيتّ 
 ."ة"، من "الناقص" إىل "الكاملكثر صحّ أ"

ة لالستنتا: ن تكون دناك مقاييس منأقيّ ة؟ أفهم أة جاخلأ   ي العقائد الدينيّ حّ صلما دو مقياس ا ،لكن
املوضولات  جحد ، تل تتناجل كلّ تالدين  ة ال ختتصّ ة لامّ نة جدذ  مقاييس منأقيّ مات معيّ السىيم تناء لى  مقدّ 

العقل دو  ،جاملقصود دنا .لى  العقل ايض  إىل الدين فقائم أ نفسها تالنسبة ماتا تبير املقدّ مّ تداجهلا الناس، أييت ال
، وجود اهلل جدو املعقول الديين، مثال  فمفهوم العقل نسيب، يعتمد  ي حتديد  لى  طبيعة املعقول.  ، ألنّ الديينّ 

كما حيمل لصالح  القدرة جالعىم جاحلكمة جا يّ ي، غري احملدجد، الكىّ حيمل مع  مفهوم الوجود الواجب، غري املادّ 
غراض  جمرامي  ججسائى  ت  من طالل أهليّ ، جدذا اخلأاب حيكم لى  إج طأاب اهلل لىبشرمع  مفهوم الوحي أ

ديان لى  جالل ة جسوادا من األة جالأاجيّ ة جالبوذيّ سالم جاهلندجسيّ ة جاإلذا تالقت املسيحيّ ها، جإجتفاصيى  مجيع
طضاع دذ  ة لن أحددا أج إهليّ ة اإلة مقبولة حلجب الصحّ ج نقىيّ أة ة لقىيّ الغايات جالوسائل، فىيس من حجّ 

 ة لىديادة جالنقصان.الصحّ 
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، ؟نا مسيحيلماذا أ جأ لماذا أنا مسلم؟ من نوع  –كثردا جما أ –لناجين كتب  اتد  ال تغريين أ ،من دنا
جاجلواب الصحيح ، ةلت إلى البوذي  لماذا تحو   ، أجيمان؟كيف اهتديت إلى اإل ر لناجين مثل كثلكن تغريين أ
شيء  ج أيّ ، أج مسىم أج مسيحي أنا توذيأدو شيء كاآليت  "نت تنتمي إىل دذا الدين" ملاذا ألن السؤال  "

، أنا ةة جرتيت لى  التعاليم جالتقاليد البوذيّ  جلدت  ي تيت توذي ج ي تيةة توذيّ دو أنّ ، السبب تسي" جد   طر"آ
ي  منذ الوالدة، جقد اطتار  أحد أجدادي  ي زمن سحيق ال ججدت نفسي ف ها تراثنّ يل، لك اة دين  طرت البوذيّ مل أ
 لرف ". أ

ا من تعد مقارنتنا لدد   اخنتار  ذدني   اج الىغوي، ليس  ي العادة شية  أ االنتماء الديين، كاالنتماء القومي إنّ 
، لكن ةة العسكريّ غة تالقوّ ج لىّ دة حصل فيها فرض لىدين أج احلكم أالتاريخ خيبنا لن حاالت لدي نّ  أاّل النماذ: إ

مجالة أن تفرض  لى  سوادا، كما  طرى، فال جيوز أليّ لنفسها من مجالة أمجالة  يّ ا ال ترجتي  أمر  إذا كان دذا أ
لى   طر ضمن الدين الواحد، تناء  ل من دين إىل آطر، أج من مذدب إىل آدناك حاالت حيصل فيها حتوّ  نّ أ

ي ج الكالمي يسمّ األحيان، جإذا كان املصأىح الالدويت أ ، جلكن ليس  ي كلّ احيان  ة راسخة أقنالات شخصيّ 
ة ل" احلياديّ  هلا لبارة "التحوّ ن نتبّن ، ف حرى أدينهم دو الدين األصحّ  دذ  اخلبات "ادتداء"، القتناع دلات  ت نّ 

 ديان.القائىة تاالطتالف احملض تني األ مع النظرة اكثر انسجام  ا أألنّ 

ل ، دناك طبات يتحوّ قلّ داء لميقة لى  األا حاالت ادتصحاهبا معها ت نّ ل يشعر أة حاالت حتوّ ثّ  نّ  أاّل إ
 أج ظادريّ  مسيّ اينتقل فيها املرء من انتماء جدناك طبات  ،ميانأج من التشكيك إىل اإل ميانء من لدم اإلر فيها امل

، مذدب إىل آطرا حصل انتقال كهذا من جربّ  ،" إىل انتماء قىيب جرجحي صادق داطل الدين لين ج "اجتماليّ أ
ميان امسي تارد إىل ان أج من إمي من الالإميان إىل اإلذا كان جانب مهم من االدتداء انتقاال  ، جإج من دين إىل آطرأ

، حجب حفة االدتداء لن ايض  النفسي فق" تل تاملعن الالدويت أجحاف، ال تاملعن ، فمن اإلإميان فعىي حارّ 
ز  وار التقىيدي مل تفر احلمعظم فحال،  جلى  أيّ  ة.ل احلياديّ اخلبات جاالقتصار لى  صفة التحوّ   تعض دذ

 ي الشرجح  اني، طصوص  ة من كال الأرف  ة أج الكالميّ ات الالدوتيّ دتيّ   ظهر  ي األصة لىحوار. لكنّ حىقات خمصّ 
اتري اإلميان أج العقائد، تفرتض ة، اليت ختتصردا دسات الدينيّ فالدفاليّ  .هة إىل املؤمنني دنا جدناكاملوجّ ة العقائديّ 

ة من دنا كان الكثري من الالدوت يها تالضرجر ن تسمّ لىيها من غري أ طرى، جتردّ الرتاضات األديان جاملذادب األ
، جما السجال سوى نوع من احلوار، جمن اج سجالي  ا أسالم جدلي  ة جاإلاملسيحيّ ج الكالم الذي نش  حول أ

 تها الكامنة.ساس سجاليّ ة جدراستها لى  أقراءة النصوص العقائديّ الأريف 
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ة أج املسيحي هبدف حتقيق الوحدة االجتماليّ  –سالمي سات لىحوار اإلج مؤسّ لكن مع نشوء حىقات أ
د تاملساجمة من أجل إرضاء الأرف ة تتميّ التقىيدي نفس ، حماجالت حواريّ  تدأ يظهر، ضمن دذا اخل"ّ  ؛صونا
ا ليس مأىوت   د جدو، تالأبع، أمر غري مأىوب.سالم من تعض احملتوى املميّ ة أج اإلغ املسيحيّ يفرّ ذا قد جد .طراآل

جليس  ،ميانا من املسيحي أن يتنازل لن دذا اإل  ليس مأىوت  نّ سيح، كما أ، تصىب املن يعرتف، مثال  من املسىم أ
  لن   إذ ذاك يتخىّ سالمي لأللودة، ألنّ ر اإلتصوّ  الجيتبّن  ،الثالوث  لن لقيدة ن يتخىّ من املسيحي أ امأىوت  

 ميان .من إ ساسجانب أ

، 1993ة" ديان احليّ ، "األ1983رتعة  "الدين جاجملتمع" ىة إىل احلوار طرحتها  ي كتيب األنظرة تدي كاند
الق  حول ديان تتاأل نّ ، تقوم دذ  النظرة لى  أ2003ع" ، "جحدة  ي التنوّ 1994مة  ي  فىسفة الدين" "املقدّ 

  ي الظادر ال كيان ل   ي ذات  جمن ذات ، لكنّ النظام املادّ   "تيةة اآلساسيّ ن من العناصر األجودر جاحد مكوّ 
ذا كان الواقع جاقع انفصال لن دذ  احلقيقة، تغدف لىي  املعن جالقيمة، إ ت  من حقيقة مأىقةكيانيّ   يستمدّ 

 ،صال املأىقصال هبا. دذ  االلرتاف الىفظي غري كاف إللادة االتّ لادة االتّ ق اخلالص لب إفهدف الدين حتقي
  مّ سة لوصل احملدجد تالالحمدجد ما ييّ الوسائل الدين دمّ . جمن أف الدين دنا ملا اطتىف لن الفىسفةجلو توقّ 

 ل احملدجدصطرى لو ة أج السىوك احلسن جسيىاألطالق أ  ."، مثل الصالة جالصوم جاحلجّ ج الأقوسالشعائر أ
 ، إىل املصدر اإلهلي من دنا تقرن األديان لى  الدجام، ، جمن طالل  الوجود كىّ نسانتالالحمدجد، أي لتقريب اإل

طالق ب من األلودة لب األ ي حماجلت  التقرّ "ميان" ج"لمل الصاحلات". اإلتني "سالمي، سب التعبري اإلحب
سالم ة، يسوع املسيح دو مثال اإلنسان الكامل، ج ي اإل، ففي املسيحيّ ال  جّ س دين  أاحلميدة، يقتدي املؤمن بؤسّ 

دين  ترار  ي كلّ يسني أج األجلياء، جدؤالء أناس أسني، ت يت طبقة القدّ لى  مستوى جماجر لىمؤسّ  ."دالنيب حممّ 
اء تاألطيار فاالقتد ؛ج حتقيق ما يقتضي  منهم دذا الدينس دينهم أسريهتم الصاحلة، حماكاة مؤسّ استأالوا لب 

 .لى  املنشودثال األمن املؤمن لتحقيق امل ايض  مأىوب أ

ة جالأاجية ، جمنها اهلندجسيّ كّىها  ديانحسب، تل  ي األسالم فة جاإلجنددا  ي املسيحيّ ال دذ  العناصر 
 بوال  مق اساس  ناصر املذكورة، لذلك ال أجد أدو احتواؤ  لى  الع اما دين   اي نظام  ما جيعىنا نسمّ  نّ أ جاحلقّ  ة؛جالبوذيّ 

م ة" أتراديميّ إكانت "سواء أ -ديان األ لكلّ  نّ ؛ جاألطرى أة"ديان "غري مساجيّ ة" جأديان "مساجيّ لىتمييد تني أ
، جأن تعرتف البديهة ي نفسها دكذان تسمّ صىة تالسماء أج تاأللودة. إذ يكفي أ -أم غري ذلك  ة""ترامهانيّ 

 ا لتكون دكذا.ج الفأرة جبالل غاياهتا ججسائىهالسىيمة أج العقل أ
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منها نظرت  إىل األلودة، جإىل  كلّ ىف ا،جاحد   اها  ي العناصر املذكورة ال جيعل منها دين  اشرتاك األديان كىّ  نّ  أاّل إ
جلو زالت دذ   ،ج ذاكن يقتدي هبم املؤمن من دذا الدين أجلياء الذيسني جاألىل املؤسّ الشعائر، جإىل األطالق، جإ

 ها إىل دين جاحد.ىّ ديان كصت األالفوارق لتقىّ 

 لن كلّ ة دين يعب تأريقت  اخلاصّ  كلّ   ي ببدأ الوحدة، جت نّ اف هبذا اجلودر الواحد لألديان، أمع االلرت 
د، ج التعدّ ع أي ببدأ التنوّ ن منها دذا اجلودر، أ( اليت يتكوّ كثرالعناصر اخلمسة وجقد تفصل لتغدج ألنصر من 

، جدو العنوان الذي عيها فىسفة الوحدة  ي التنوّ ن نسمّ ديان ميكن أل لى  فىسفة جديدة لىحوار تني األحنص
 طري.ألأيت  لكتايب األ

دين  ليس لى  دجر  ،ا يّ ، يغدج ددف احلوار الديين محل اآلطر الذي نتحاجر جإ ي ضوء دذ  الفىسفة
اكتشاف الوحدة  ي  ياألديان"، أقرار هبذا اجلودر الواحد جاكتشاف "الدين"  ي "جالتناق ديننا، تل لى  اإل

سالم ة جاإلال تني املسيحيّ  -ع  ي الوحدة، جمع العثور لى  ددف جديد لىحوار الديين ع جاكتشاف التنوّ التنوّ 
 فّ ة اليت تتالق   ي جظائفها حول العناصر اخلمسة املذكورة تكهليّ ها، أي األنظمة اإلديان كىّ األفحسب تل تني 

 جمحى  لى  طرح دين ب لىي  رتاك من حناجر  جالتغىّ ة هبدف إطالفيّ  لن االنأالق من مسائل مقارتة احلوار
تواسأة دين  دو لني ما  ما حياجل تىوغ  نّ رتة إىل دلوت  كي يكتشف أل دذ  املقاج"االدتداء" إىل ديننا، جتتحوّ 

نهما، تىغت  دو، م  كلّ كما حياجل الرجسي جالفرنسي فعى  لندما يعّب   حياجل اآلطر تىوغ  تواسأة دين  دو، متام ا
جال الدردشيت  اجال اليهودي، زردشتي   اجال املسيحي يهودي   ان يصري املسىم مسيحي  ليس املأىوب ألن الشيء نفس . 

ن يب تشرة سوداء، جال أجرج أن يكتسي اإلفريقي تشرة تيضاء جاأل اليس مأىوت    نّ كما أ  ،اجال البوذي دندجسي   اتوذي  
ن ة تل املأىوب أموا العرتيّ ون لن لغتهم ليتكىّ   الياتانيّ ن يتخىّ ، جأةسبانيّ  الىغة اإلتتبّن   رجسيا لن لغتها لتتخىّ 
، كمثل نظر اإلغريق إىل ى إىل سوء تفادم جحقد جلنفدّ ذلك التصنيف القدمي الذي طاملا أ الناس لن يكفّ 

م طار: نأاق اخلالص نّ األمم" لى  أي "أة"، جنظر اليهود إىل سوادم، ا " مهجيّ نّ األقوام جالىغات األطرى لى  أ
ا" العرق نّ تها إىل نفسها لى  أم ليسوا "شعب اهلل املختار"، جنظر تعض الشعوب احلديثة املغالية  ي قوميّ ألنّ 
جال  قلّ ، جاالنكىيدي ليس أالبشرةتيض   أنّ فريقي ألة من اإلنسانيّ جال أكثر إ قلّ األجرجيب ليس أ نّ . جكما أنق "األ

 .لن مشالر   ي لغت  افصاح  إ قلّ ، جاالنكىيدي ليس أكثر جال أتيض البشرة  أنّ فريقي ألة من اإلانيّ نسأكثر إ

نتمي ع الديين جين يدجل التنوّ ال تعين أ - جدي ددف احلوار الرئيس -د  ي نأاق الدين الوحدة ضمن التعدّ 
 دين جاحد.مجيع املؤمنني  ي العامل إىل 
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ا، ج ي الوقت من  دين   قلّ أج أ دىن، جلكن ليس ك سوأ أج أطر كمختىف لن تل تعين أن يعرتف الواحد تاآل
ع املظادر جاملمارسات اليت جتعل مساء جتنوّ د األديان ذلك اجلودر الواحد جراء تعدّ األ ن يكتشف  ي كلّ نفس  أ

ك تعضهم أمام تعض هم أتناء هلل، متساجين أمام  جكذلعل البشر كىّ جاملمارسات، جاليت جت ع املظادرمساء جتنوّ األ
ني ج ي احلاجة الدائمة إىل رمحة اهلل جرلايت  جحتقيق الأهارة جاخلالص. ت  صىيّ ني األت  نسانيّ  ي القيمة جالكرامة اإل

ديان" دكذا، األينا  اكتشاف "الدين"  ي "دو ما مسّ  ،ينا  اكتشاف دذا اجلودرجاكتشاف دذا اجلودر دو ما مسّ 
ذا مل دذا يعين أن  إ ،نبياءشخص،  فال نفع من أي إلالن ي يت لن طريق األ ذا مل يعىن اهلل لن ججود  لكلّ إ

لي إتأال ميان مشرتك ال يدّ إىل دستور إ ة حاجةثّ  .و لبء لىي دين "موح " د يكن لىمرء دين طبيعي فكلّ 
، وع" ضمن "املسوغ"ي لن "املأبد، ألن الوحدة  ي التعدّ  ار  ها، تل يكون معب ّ ول حمىّ ديان املختىفة جاحلىلقائد األ
جال  اج الفأري احملفور  ي صدجر الناس مجيع    القانون الأبيعي أنّ ان، إذ إنسإ   دستور ضمين لدى كلّ نّ جندلم أ

طرية، فال سع انتشار   ي تعض األجساط  ي اآلجنة األة" الذي اتّ ،  ي دذا الضوء، من تعديل مفهوم "املسكونيّ تدّ 
 دذا الىقاء الضمين يكون سبيال   ها. جلعلّ ديان كىّ م لى  األتل يعمّ  ،ةملسيحيّ ضمن تعض املذادب ا ايبق  حمصور  

ديان املقارنة تني األل دذا النموذ: البديل لىحوار حيوّ  .قوام جاحلضاراتلىحوار جالتفادم تني خمتىف األديان جاأل
فال جيوز أن يكون اإلميان الديين،  ر الذي خيتار  املؤمن،ة" لى  املفاضىة جمهما كان منوذ: احلوامن مقارنة " قيميّ 

 مساء اهلل تعاىل. السالم من أ ة جتسامح، جألنّ الدين حمبّ  ة، ألنّ دىيّ ة جاألإىل احلرجب القوميّ  احال، دافع   يّ  ي أ


