
  

ا اإلنسان كمحور للتفّكر  -1 ا تضع يف حسبا من الواضح أن الفلسفة اليت حتملو
يف هذه الفلسفة؟ –حبسب رأيكم  –الدائم. فأين يقع الدين 

وضعت اإلنسان حمورُا، بل نقطة االنطالق يف التفكري والعمل، ألّين الحظت أّن 
عًال الكالم والتفّكر إّال يف ما يبدو له. فهو ال يسعه أن خيرج من اإلنسان ال يسعه ف

انطالقًا من هذه املالحظة أرى أّن الدين من صنع  –ذاته لريى بواسطة ما ليس منه. 
ا اإلنسان على صورة معطيات ثقافته اخلاًصة ة ظ. ذلك أّين انطلقت من مالحوميزا
ن، فتبّني يل أن أمّيز ما يسمّ  . فبدا يل أّن ا يسّمونه الدينونه اإلميان ممّ تعّدد األد

ختالف الثقافات، عن اإلميان الواحد. عنيت  الدين إّمنا هو تعبري ثقاّيف، خيتلف 
ن هللا. فرأيت أّن الناس، على اختالفهم  إلميان طلب املطلق، الذي تسّميه األد

يات الثقافة اليت ينتمون الثقاّيف، يطلبون املطلق الواحد، كّل مجاعة منهم وفًقا ملعط
إليها بفعل خصائص الثقافة اليت نشأوا عليها. أّما املطلق الذي أقول به، فإّين ال أراه 

ملا يصفون هللا به. ال أرى أن يكون هللا شخًصا أو كائّنا على مثال األشخاص  مماثالً 
 فرأيت أن أقول فيه (حيث كان !والكائنات يف عامل اإلنسان : ليس كمثله شيء

املتعايل على  هاإلنسان حياول أن يتكّلم يف ما أو من يعتقد بوجوده، وإن قال فيه إنّ 
الفهم والكالم) إنّه االقتضاء والطاقة اليت تدفع اإلنسان إىل طلب املطلق، وعموًما 

اية.   تدفع الكائنات إىل التحّول دوًما إىل ما ال 
ا؟لطاملا عّربمت عن فلسفة اخليبة، فما هو مقصودكم  -2

لوضغ اإلنساّين. فرأيت أّن اإلنسان، أّي  كتبت يف اخليبة ما تبّني يل أنّه خاّص 
يفشل يف احلصول على ما يطلب، أو إذا حصل على ما أراد فإنّه ال  اإنسان، إمّ 

يكتفي مبا حصل عليه. فاستخلصت من هذه املشاهدة أّن اإلنسان يطلب ما هو 
ّن اإلنسان يطلب املطلق. وانتقدت من حّدد أبعد ممّا يف عامله املنظور. فقلت إ

املطلق خالفًا ملا يقتضيه مفهوم املطلق، ولو كان هذا املفهوم من ابتداع اإلنسان 
أي املتناهي واحملدود. فانتقلت إىل مفهوم، ولو غري مطابق متاًما، الكائن الغري املطلق 

إلنسان إىل أن تكتمل للمطلق على أنّه االقتضاء والطاقة الالمتناهية اليت تدفع ا



 
 

اإلنسانّية فيه، فيلتقي إّذاك واقع اإلنسان ومعناه. وقفت عند هذه احلّد كي ال 
 أختّطى ما يقتضيه التفكري الفلسفّي العقالّين البحت.

 وأين يقع األمل يف ميادين التفّكر اإلنساين؟ -3

صل يف حتليلي الختبار اخليبة تطّرأت لألمل ضمن حتليلي لعدم الرضا من احلا
ما يصري إليه  ت مطّوًال يفتكّلم لعبة احلياةوالواقع، طلًبا للمطلق. ّمث يف كتايب 

اإلنسان عند اختباره اخليبة. فقلت مبوقف اليائس من احلياة، ومبوقف اجلاهد أمًال 
لواقع.  لتقّدم صوب املطلق أي ما يعتقد أنّه يتخّطى حدود الدنيا، ومبوقف القبول

 كون هذا املطلق.يمل أتوّسع يف البحث عّما قد 

ألنظومة؟ وهل يف هذا نفي للبعد اإلهلّي أو الغيّيب فيه؟ -4 ون عن الدين   ملاذا تعربِّ

أو  أنظومة ثقافّية تتأّلف من اعتقادات وعبادات ومعامالت قلت يف الدين إنّه
ن اإلميان، معتربًا اإلميان طلب ظيم مجاعة املتديّننب، إلّين مّيزت الدين مأخالق وتن

ختالف  م، والدين تعبريًا ثقافيًّا خيتلف  املطلق عند مجيع الناس على اختالف ثقافا
ن  الثقافات عن اإلميان الواحد. أّما البعد اإلهلّي أو الغيّيب، فإّين ال أراه يف األد

حزم يف  ابن يف هذا حيضرين مقطع من كتاب –املختلفة، بل يف اإلميان الواحد. 
ن وامللل. يقول إنّ  طل.  هد أنّ كّ كّل دين يؤ   األد وحده على حّق، وأّن كّل ما عداه 

طل يف آن واحد. على ذا االّدعاء، كان كّل دينهفإذا صّح    حّق و
ن اإلبراهيمية فقط  -5  م هو أمشل من ذلك؟أهل ما تعربون عنه ميثل األد

ن هي تعبري ثقايف خيتلف حبسب الثقافات عن اإلميان الواحد عند الكل بغض النظر عن  األد
 الدين مهما كان، وهذا رأيي اخلاص الشخصي، الدين هو تعبري ثقايف.

ماذا حول تشظي الثقافات نفسها، مثل تشظي املسيحية أو اإلسالم، فكيف إذن  -6
 يتجلى عمل األنظومة الثقافية؟

يف داخل املنظومة الواحدة هي تعدد ثقايف أيًضا، فهي مذاهب ضمن الدين الواحد، التنوّع الثقا
ا مثل اختالف الثقافة العربية بني الشعب فالثقافة الكربى تنقسم إىل ثقافات خمتلفة، متامً 

العراقي، والشعب املصري، والشعب السوري. مثل اختالف اللهجات احمللية حتت مظلة اللغة 
 العربية الفصحة.

سيس الفلسفة عنه ا تتكلم م -7 بذلك على التجربة اإلنسانية، أال تتحول بناًء هو 
سة إىل علم اإلنساة بنوع ما؟  فلسفة اإل



 
 

لدين، وبني العقل، ف خذ املقوالت  ،إما أن يكون مستقًال العقل أ أفصل بني اإلميان  أو 
ن (الالهوتضمن  عمله يدخلا هلا، إذا وجد تربيرً ف .االدينية وحياول تربيرها عقليً   ،علم األد

ولكن هناك  .وعلم الكالم) وهو استعمال الفلسفة لتربير العقائد الدينية مهما اختلفت العقائد
ي شيء  من اعترب أنّ  الفلسفة خارجة عن اإلميان مثل الفيلسوف الرازي، الذي مل ميلك إميا 

 ن اجتهوا هلذا املنحى.يلعقلي، وكذلك عند املسيحيني كثري ا عن الربهان ابعيدً 
أال توصل فلسفتكم إىل فلسفة يف حدود التجربة اإلنسانية؟ فتصبح التجربة هي  -8

 األصل
من اشتغل  رغم ذلك برزتفسريه، ولكن و خدمت خلدمة الدين ا الفلسفة اإلسالمية استُ رخييً 

 .فقط لفلسفة للفلسفة
 أين موقعية البعد الغييب يف فلسفتكم؟ -9

لغيب، مور غري ملموسة، الفلسفة إما تبحث عن تربير هلا، أو تنحى  من يؤمن  فهو يؤمن 
. أما الفلسفة ي واإلخبار الديينوحالمسأليت االعتبار بعني و الرباهني الفلسفية دون األخذ حن

 املستقلة اليت ال تعمل خبدمة الدين فهي تقوم على القناعة وليس على اإلميان.
 فلسفة الدين؟ ضمن سياقما تقدمونه يندرج هل  -10

يئ رجال الدين، ومارست عندما كربت العمل  أ تعلمت منذ طفوليت يف مدرسة دينية 
الديين، ولكن مع الوقت تطورت األفكار لدي، وتنوعت القراءات ورأيت استعمال الناس 

ليس رجل فمن يستعمل الدين كواسطة سياسية للدين، لتحقيق السلطة، واملوقعية اجملتميعية، 
والحظت الكثريين من رجال الدين يستخدمون الدين وسيلة للتسلط أو للربح أو دين، 

للمعيشة، فبدل استخدام الدين كواسطة للوصول إىل هللا يصبح واسطة لرجل الدين كي يعتاش 
 وحيقق النفوذ.

لنسبة يل ليس عقائد فال عقائد عندي، العقائد هي جمموعة أمور اجتمع جمموعة  الدين 
لفلسفة املستقلة عن الدين، والدين  أشخاص ميا ما وأقروها دون أي برهان، ولذلك أخذت 

لعبادات،  ي خدمة واملتدين ليس من يؤمن، ومن يقوم  فالتدين هو االستعداد ألن تقوم 
  ن آخر مهما كان دينه وأفكاره وموقعه. هذا هو ديينيطلبها منك إنسا

لعلمانية وأين ختتلف عنها؟ -11  أين تلتقي فلسفتكم 



 
 

خدمة اإلنسان وكل إنسان. وهذه الفلسفة هلا بعد يف أ خلصت الدين واإلميان كله 
ذه اخلدمة،  أنرتوبولوجي، ألن األصل هو البشر وخدمة اإلنسان، والكمال اإلنساين يتحقق 

ين وهذه هي لك كتبت جمموعة مقاالت عنونتها "يف سبيل أنسنة اإلنسان" هذا هو الدولذ
 من هذا املنظور. الفلسفة، فالدين أراه

 إذن ما تقول به ليس علمنة؟ -12
هناك بالد تقوم على أنظومة دينية، مثل إيران والسعودية، وأخرى مثل أمريكا حتتوي تيارات 

ن ولكن ال ا ولكن هناك سلطة مستقلمتنوعة دينيً  ن وحتمي كل األد ة عن كل هذه األد
 ختضع ألي دين.

جملتمع املدين هو غري العلمانية، فاملدين يقع يف قبال القبلي، املهم أن نتحول إىل جمتمع  الكالم 
علماين، وكتبت مقال يف إحدى الصحف حتت عنوان "جمتمع مدين، دولة علمانية"، فالدولة  

ن، حىت لو اجتهنا إىل النسبية جيب أن تكون علمانية مست قلة وغري خاضعة لدين من األد
  فسنبقى يف مكاننا.

ا املختلفة، وقبائلها وأجناسها املختلفة،   الدولة العلمانية وظيفتها محاية كل اجملتمعات على أد
إذا كانت فلسفة الدولة هي العلمانية فكيف ميكن أن نرى العالقة بني فلسفة  -13

 وبناءات املنظومات الثقافية؟ الدولة العلمانية
ن من خمتلف العامل، ومجيعهم حتميهم الدولة  يف أمريكا على سبيل املثال، هناك أجناس وأد

 العلمانية.
هذه الفكرة يف الفكر الغريب قامت على أرضية حتديث الفكر الغريب، يف جمتمعاتنا  -14

 ال يوجد هذا األمر
صول إىل دولة علمانية، وكل جهة هلا حقوقها يف لبنان فرصة للو  لسوء احلظ كنا نظن أنّ 

ن، ومن  املصانة، وحدودها، ولكن الدولة تبقى يف خدمة اجلميع. وتبقى مستقلة عن كل األد
سم دينهم.  حيكمون حيكمون كرجال دولة، وال حيكمون 

 ما هي آليات تنفيذ املشروع لفكري الذي تطرحونه؟ -15



 
 

ت اجملتمع، ليضعوا قانوً جديًدا حيدد لكل فرد  جيب أن جتتمع شرحية متكونة من كامل مكو
حقوقه، ووظيفة الدولة ورجال الدين، وجيب أن يكونوا رجال قانون وحيكمون حسب القانون 

 ن.وليس حسب الدي
هل اجلامعة واملؤسسات  ،ما تتكلم به حباجة إىل التغيري يف بنية ثقافية وجمتمعية -16

 الثقافية تساعد على قيام هذه الروح النقدية؟
حىت اآلن لسوء احلظ كال، بل حنن نتجه للوراء، وهذا ما يظهر من بروز مناذج مثل داعش 

ية، إضافة لدور األسرة، ميكن أن نصل إذا وصلنا للمدرسة العلمانية واجلامعة العلمان وأمثاهلا.
 إىل ذلك اهلدف.
 

هل استطاع العامل العريب أن يقّدم مقاربة لفلسفة الدين؟ وهل هناك من عوائق  -17
ت يف فلسفة الدين؟حقيقية حتول دون قيام الفكر الع جراء نقد  ريب 

ال أرى إّال القليل القليل من العرب تناول املوضوع. حيضرين مثالّ   يف فلسفة الدين
كتاب العظم يف نقد الدين... وكتاب مرّوة يف ماّديّة الفكر العرّيب... وقد يكون 

مني بتقاليدهم املسيحّيون أقرب من املسلمني إىل حماولة نقد الدين، نظًرا لتعّلق املسل
م. السبب يف ذلك تعاطي التأويل  يف مقابل حتّرر بعض املسيحّيني من قيود معتقدا
ثري الفكر العرّيب املسيحّي  أو االمتناع أو التخّوف من تعاطيه. يف هذا األمر يبدو 

قد يكون من حاول  – أو اإلحلادّي الغرّيب يف الفكر املسيحّي املشرقّي العرّيب.
ن هم املتصّوفون. قال احلّالج : أ احلّق. فصلبوه. وقال ابن  التحّرر من قيود األد

أكرمه... حيضرين عريب : أدين بدين احلّب... فمنهم من خالفه الرأي ومنهم من 
: صرت كالًّ للكّل... أستخلص من هذه املواقف أّن اإلميان قول بولس الرسول

ن. فأرا ين مسيحيًّا مع املسيحّيني، ومسلًما الصحيح حيّرر من قيود معتقدات األد
يف  كلٌّ   مع املسلمني، وملحًدا مع امللحدين، علًما مّين أّن اجلميع سائر حنو املطلق

 طريقه اخلاّص اليت تعّودها.

 هل استطاع الالهوت املسيحّي أن يدخل املُعاصرة الفكريّة، وأن يقّدم اجلديد؟ -18

م. أرى بعض الالهوتّيني املسيحّيني قد حاولوا  إدخال املعاصرة الفكريّة يف نظرّ
منهم من عرفته شخصيًّا يف أملانيا (ماتس) يقول بدنيويّة الدنيا وإنسانّية اإلنسان. 
ومنهم من أنكرت السلطة الكنسّية عليه أفكاره (كونج) وقوله مثًال بعدم عصمة 

 . ومنهم منالبا يف حتديد عقائد الدين. ومنهم من قال مبحوريّة اإلنسان (راهنر)



 
 

ك، وكونغار) مثّ أعيد هلم االعتبار يف عهد  رفضت السلطة الكنسّية أفكارهم (دي لو
اجملمع الفاتيكاّين الثاين... هذا اجملمع فتح الباب للتجديد يف الفكر الديّين وحّرر 

لبحث والتجديد يف الفكر الديّين.  يغيب عن خاطري  –الفكر الكاثوليكّي للقيام 
 كّل جوانبه.على  ذا اجملال لعدم اّطالعي الكثري يف ه

لعلمنة وتصاحلها مع الفكر الديّين، فكيف تقرتحون بناءات  -19 مبا أنكم من املنادين 
 هذه العالقة بني الالهوت والعلمنة؟

لذات يف إحدى مقااليت اليت نشر  العربّية يف منقولة إىل  تتناولت هذا املوضوع 
ا فبعد وصف األنظومة الدينّية بعقائدها  .علمنةالدين وال: جمّلة آفاق، عنوا

ا ا وآدا ا) وعبادا ، وصفت قول العلمانّية املتطّرفة يف اجملتمعّية ونظمها (أخالقّيا
ا  ّ ا خديعة وأوهام، ويف النظم إ ّ ا خرافات، ويف العبادات واآلداب إ ّ العقائد إ

ّمث بّينت ما  –دين، ورجال دنيا.  : رجالّجمانّية تفصل املتديّنني فئتني عملّية تقديس
يقارب بني الدين والعلمانّية. فالعقائد مثلها كمثل اخلرافات (نظري أمثال كليلة 

ك فالعبادات واألخالق تقدمي العربة من املثل واخلرافة. وكذلودمنة)، فهي تسعى إىل 
بيل أن حّث اإلنسان على اجلهد يف س الّية التكنولوجيا، بل فعلها يفعال تقول بف

تكتمل فيه إنسانّيته. ويف النظم االجتماعّية تقول إّن كّل مؤمن هو يف آن واحد رجل 
: عل الدنيا على صورة القيم املثلىدين يهّمه أمر القيم ورجل دنيا يسعى إىل ج

فيكون اإلنسان الكامل. كّل ذلك على أساس أّن الكالم الديّين مثله كمثل أّي كالم 
 جمموع رموز جيب استخالص العربة منها.آخر مبّين على كونه 

لفكر العريب حنو ميادين اإلبداع والتجديد؟ -20  كيف ميكن لنا أن ندفع 

يف سبيل ذلك التحّرر من مجود الطمأنينة اليت يعيشها ويطلبها املتدّين يف قبوله  أرى
أن يبلغ املؤمن من النضج اإلنساّين ما العقائد واألخالق والنظم الدينّية، واجملازفة يف 

لطرق الصوفّية  ا للتجديد واإلبداع. وقد يعني على ذلك التمّثل  جيعله مستعدًّ
املتحّررة من قيود األنظمة، وأيًضا الطلب من رجال الدين أن ال يتمّسكوا مبنزلتهم 

 ميكن أن يتحّقق هذا التحّول ال – روا هم أّوًال من التقليد الصرفاالجتماعّية فيتحرّ 
م يف أمان، مل يزالوا يف ذلك  ّ جلهد والصرب، ألّن الناس متمّسكون مبا يومههم أ إّال 

 مثلهم كمثل األطفال، أو الرعّية.

ما هو الكتاب الذي أثّر يف حياتكم الفكرية؟ ومن هو الفيلسوف الذي تشعرون  -21
 بقرابة فكرية وفلسفّية معه؟



 
 

مراحل... تربّيت على فلسفة توما األكويّين يف حيايت الفكريّة... امتّدت على 
ت  ت سارتر... ّمث كتا اإلكلرييكّية والهوته... ّمث قرأت كتًبا حديثة من مثل كتا

ن قبل سقرا ، ّمث أفالطون وأرسطو وأفلوطني وغريهم من القدماء... طالفالسفة اليو
ما نقل إىل الفرنسّية...  ريكور، على فينومينولوجبا هوّسرل فقرأت لهعّرفت، تبًعا لتو 

مثّ لفتين فكر هايدغر املنطلق من الفينومينولوجيا واملتخطّيها إىل حدٍّ ما... ّمث انتقلت 
اهلرمينويتيقا... ّمث عدت إىل اإلغريق األوائل من بعد أرسطو، فلفتين  ،إىل فّن التأويل

ّدد عمثل ما رأيته يف تموقف بريّون الالأدري، نظرّا إىل أّن العمارات الفلسفّية مثلها ك
ن، حيث ليس من داٍع لتفضيل إحداها على ما عداها... فموقفي الفلسفّي   األد

ن، كذلك ت ، قد أستفيد ّدد العمارات الفلسفّيةعكموقفي الديّين : كما تعّدد األد
حداها... فكّونت قناعايت الشخصّية مع  ا مجيًعا من دون التقّيد  من بعض مقوال

 ما أمكن من مجيع العمارات الدينّية والفلسفّية.االستفادة 

 


