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هذا الدر�س، وقد ترجم اإلى الّلغة العربّية بف�سل �سعي الأ�ستاذ حممد 
ة اأخرى)1(. احلّداد، لكن هذه ق�سّ

العلوم  مبعهد  الأخالقية  الفل�سفة  اأ�ستاذ  هو  ب��وري  �سيزاري  بيار 
ال�سيا�سية بجامعة بولونيا، اإيطاليا. عرب له كتاب عنوانه: اأخالق 

كونية لثقافات متعددة، ترجمة اأحمد عدو�س، بريوت، 2007. 

الن�س معرب من الفرن�سية.

)1( بيار �سيزاري بوري: اأخالق كونية لثقافات متعددة. تقدمي د. حممد احلّداد. بريوت، دار الطليعة، 2007. 

درا�سة من كتاب



311المسبار

الجــامعة وحــوار األديــان

وجهة نظر من الشمال

)فنلندا(

ري�ستو جيكو

تعريف بجامعة هلسنكي

يف  الأولى  الع�سر  اجلامعات  �سمن  هل�سنكي  جامعة  ت�سّنف 
العامل،  يف  الأف�سل  املئة  اجلامعات  قائمة  اإلى  اأي�سا  وتنتمي  اأوروبا، 
يبلغ 470 دكتورا،  الدكاترة اجلدد  �سنة 2009 عددا من  وقد خّرجت 
وت�سّم يف طاقمها حوايل 4000 باحث ومدّر�س، كما ت�سّم حوايل 35 
األف طالب، ومتنح الفر�سة حلوايل 30 األف كهل ملتابعة درو�س التكوين 
امل�ستمّر مبوازاة ن�ساطاتهم املهنية، وهي اأكرب جامعات فنلندا واأقدمها.

تقع جامعة هل�سنكي جغرافيا بني ال�سويد ورو�سيا، ومينحها هذا 
تاأ�سي�سها  توّلى  وقد  الأديان.  بني  احلوار  يف  ودورا  دوليا  طابعا  املوقع 
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»الأكادميية  تدعى  وكانت   )Pietari Brahe( براه بياترا  �سنة1640 
)تنطق  توركو  مدينة  واإمنا  هل�سنكي،  لي�س  الأ�سلي  ومقرها  امللكية«، 
اآبو باللغة ال�سويدية( التي كانت يف ذلك العهد عا�سمة فنلندا. بعبارة 
اأخرى، مل تكن فنلندا دولة م�ستقلة اآنذاك وكانت تتعاي�س على اأر�سها 
اأن  اإلى  ن�سري  اأننا  بيد  ال�سويدية.  والثقافة  الفنلندية  الثقافة  ثقافتان: 
الّلغة امل�ستعملة يف الف�ساء العلمي كانت الالتينية، مثل باقي املجتمعات 

الأوروبية.

خ�سعت فنلندا ابتداًء من �سنة 1809 اإلى الحتالل الرو�سي ثم 
�سنة 1828 حتويل  ومّت  الرو�سي  الحتاد  م�ستقلة �سمن  ولية  اأ�سبحت 
مقّر اجلامعة اإلى هل�سنكي لأ�سباب �سيا�سية، واأ�سبحت تدعى »اجلامعة 
الفنلندية من  الثقافة  رو�سيا يف  اأثرت  وقد  لالإ�سكندر«،  الإمرباطورية 
خالل لغتها وديانتها امل�سيحية الأرثوذك�سية، و�سمل هذا التاأثري جامعة 
هل�سنكي اأي�سا وتوا�سل مّدة قرن. وا�ستغلت فنلندا الثورة الرو�سية �سنة 
1917 لتح�سل على ا�ستقاللها، اأما جامعتها فقد انتظرت �سنة 1919 

لتح�سل على مكانتها يف اجلمهورية الفنلندية اجلديدة.

حدث اأهم م�ستجّد يف اجلامعة �سنة 2010 اإذ حتّررت من مراقبة 
حكومية  اجلامعة  موارد  اأهّم  كانت  ولئن  م�ستقلة.  واأ�سبحت  الدولة 
مبكونات  عالقاتها  تنمية  على  قادرة  اأ�سبحت  اجلامعة  فاإّن  امل�سدر، 
خارجية،  متويالت  وطلب  القت�سادي  والو�سط  الفنلندي  املجتمع 
التغيري حرية  وقد منحها هذا  بذلك.  القيام  اإلى  اأ�سبحت مدعّوة  بل 
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�سعورا  خا�سة  ومنحها  عامة(  الفنلندية  اجلامعات  �ساأن  )هذا  اأكرب 
اأكرب بامل�سوؤولية، و�سرورة اأن حت�ّسن طرق ت�سرفها فيما يتاح لها من 
موارد. وعليه، فاإلى جانب الوظيفتني التقليديتني التي تتميز بهما كل 
قطب  اليوم  يتوافر  والتدري�س،  البحث  اأق�سد:  العامل،  يف  اجلامعات 
التفاعل  اأن  ل�سّك  املجتمع.  مع  التفاعل  هو  هل�سنكي  جامعة  يف  ثالث 
اجلّيد مع املجتمع مينح فر�سا اأكرب للتوا�سل وحظوظا اأوفر للح�سول 
املجتمع  ي�ستفيد  نف�سه  الوقت  ويف  اجلامعة.  ل�سالح  التمويالت  على 
اأف�سل  متخ�س�سني  له  توّفر  التي  اجلامعة  وجود  من  اأف�سل  بطريقة 
املهني  دورهم  ميار�سوا  اأن  ميكن  امليادين،  خمتلف  يف  وتدربا  كفاءة 
اأن  املجتمع. وميكن  تهّم  التي  الكربى  القرارات  �سنع  امل�ساركة يف  مع 
كما  معلومات،  من  لديهم  يتوافر  ما  بف�سل  العام  النقا�س  ي�سهموا يف 
ميكن لهم اأن يعر�سوا املعرفة العلمية على اجلمهور الوا�سع. وميكن اأن 
ي�سهموا يف بناء دولة راعية اأكرث عدل واأف�سل ت�سيريا باأن ي�ساعدوا يف 
املحافظة على الرتاث الثقايف الوطني، وهياكل التدري�س يف ما يدعى 

بـ»العامل يف طريق النمّو«.

فنلندا بلد �سغري ا�سطر مواطنوه دائما اإلى تعّلم لغات وثقافات 
اأجنبّية، وتاريخ هذا البلد يجمع الكثري من املوؤثرات الثقافية والدولية. 
ل �سنة  وهو م�سّر على العي�س ب�سالم مع اجلميع، ناهيك عن اأنه حت�سّ
 )M. Ahtisaari( 2008 يف �سخ�س رئي�سه ال�سابق مارتي اأهتــ�ساري
)على جائزة نوبل لل�سالم، وكذلك ن�سري اإلى الدور املهّم الذي ا�سطلعت 
به قوات حفظ ال�سالم الفنلندية يف عمليات الأمم املتحدة. بيد اأن دور 
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جامعة هل�سنكي يف حوار الأديان والثقافات ظّل اأقّل بروزا. توجد طبعا 
واأطراف  اجلامعة  بني  املجال  هذا  يف  م�ساريع  ومقرتحات  عالقات 
دولية، ويوجد �سمن هيئة التدري�س اأ�ساتذة اأجانب. لكن ل توجد مادة 
يوجد �سيء حول  يكاد  بل ل  الأديان،  والبحث تخت�س بحوار  للدرا�سة 
اجلامعة  موقع  على  البحث  خالل  من  تو�سلت  وقد  عموما،  احلوار 
الإلكرتوين اإلى م�سروع بحثي واحد طرح موؤخرا يف كلية الالهوت يدور 
مو�سوعه حول الرم. ول وجود داخل اجلامعة لباحث يقّدم نف�سه ب�سفة 
املخت�س يف احلوار بني الأديان، وثمة لهوتيان يتقدمان ب�سفة املهتمني 

بحوار الأديان، اأحدهما يدّر�س الالهوت والثاين يدر�س علم الأديان.

الحوار بين األديان

ل بّد اأن نحّدد اأّول معنى احلوار بني الأديان قبل اخلو�س فيه. 
اأن كلمة »حوار«  الأديان والثقافات، بيد  احلوار مفهوم مركزي �سمن 
تت�سمن مع الأ�سف غمو�سا كبريا، وحتتوي العديد من املواقف والأفكار 
احلوار  اأهداف  حتديد  يف  لب�س  الغمو�س  هذا  على  ويرتتب  امل�سبقة. 
وم�ساراته. فال�ستعمال العادي يطلق كلمة »احلوار« على ق�سايا متعّددة 
بالتوا�سل  يرتبط  للكمة  ا�ستعمال  الأكرث  واملعنى  �سياقات خمتلفة.  يف 
املتبادل، اأي ح�سول تبادل �سفوي اأو مكتوب بني �سخ�سني اأو اأكرث، واإلى 
هذا املعنى يحيلنا جذر الكلمة يف الالتينية. وهناك تاريخ طويل للحوار 
الغربي حماورات  التاريخ  اأبرزها يف  والفل�سفات،  الأديان  املكتوب بني 
قائمة  حماورات  وهي  ل�سقراط،  املن�سوبة  التعليمية  والطرق  اأفالطون 
يح�سل  ل  احلوار  اأن  املالحظة  وجتدر  والأجوبة.  الأ�سئلة  تبادل  على 
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يف هذه احلالة بني �سخ�سني مت�ساويي القيمة، واإمنا يح�سل بني معّلم 
اأعلى  الأّول  اإن  اأي  املعرفة،  عنه  يتلقى  و�سخ�س  املعرفة  على  حا�سل 
جندها  اإذ  الغرب؛  على  الظاهرة  هذه  تقت�سر  ول  الثاين.  من  �ساأنا 
اأي�سا، ولعّلنا قد ورثنا  يف الرتاث اليهو-م�سيحي. ويف الرتاث الهندي 
هذه الو�سعية اأي�سا يف كثري من الأحيان يف حوارات الأديان والثقافات 
يلي:  تتمثل فيما  ب�سيطة  القائمة يف هذه احلالة فكرة  اليوم. فالفكرة 
يتقّدم �سخ�س حامال املعرفة ويقوم بعر�سها ون�سرها ثم ينتهي دوره 

بعد ذلك ول يتقّبل �سيئا من الآخر.

م�سدرين  من  جذوره  في�ستمّد  احلديث،  باملعنى  احلوار  اأّما 
املنهجي  والإ�سكال  جهة،  من  اليهو-م�سيحية  ال�سخ�سانية  اأ�سا�سيني: 
اأخرى)1(.  الديكارتي من جهة  الكوجيتو  والوجودي لالآخر كما طرحه 
هذان امل�سدران قد طبعا الثقافة احلوارية يف الغرب منذ القرن الثامن 
اإلى القرن الع�سرين. وقد ن�سرت فل�سفة الأنوار فكرة احلوار يف  ع�سر 
مثال  )راجع  الأديان  فل�سفة  خالل  من  خا�سة  وب�سفة  الغربية  اأوروبا 
ا�ستعارة اخلامت الواردة يف كتاب »ناتان احلكيم« لل�سينغ ال�سادر �سنة 
1779(. وقّدم ثالثة فال�سفة ت�سورات جديدة للمخاطب »اأنت« يف ظل 
الفل�سفة الوجودية وهم اإبرن )F.Ebner( يف كتاب �سادر �سنة 1921 
 M.(اأي�سا �سـنة1921  كتاب �سادر  ورو�سنزويغ )Rosenzweig( يف 

ب�سفتها  ال�سخ�سية  على  يركز  وهو  والع�سرين،  ع�سر  التا�سع  القرنني  يف  ظهر  فل�سفي  تيار  »ال�سخ�سانية«   )1(
القيمة العليا واملفهوم الأ�سا�س الذي مينح املعنى لكّل واقع، وهو يف الغالب تيار اإمياين، ومن اأبرز رموزه الفال�سفة 

الفرن�سيون رونفييه وبلونديل ومونييه. 
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باإقحام  رو�سنزويغ  بادر  لقد   .1923 �سنة  �سادر  كتاب  يف   )Buber
العقيدة والطقو�س اليهودية �سمن درا�سات اللغات واأقحم بوبر مفهوم 
»البني« ب�سفته مفهوما للحدث يت�سمن معاين يف اإطار حرية متبادلة، 
هوؤلء  راأى  لقد  عامة،  وب�سفة  وال�سخ�س.  الفردّية  بني  مّيز  اأنه  كما 
متثل  احلوارية  الثقافة  اأن  ال�سخ�ساين  التيار  اإلى  املنتمون  الفال�سفة 

مبداأ اأخالقيا وبيداغوجيا)1(.

املواقف  فيه  تقرتب  »بيني«  و�سع  اإلى  باأطرافه  احلوار  ينتمي 
بني الأ�سخا�س، اأي و�سع ا�سرتاك بني ح�س هذه الأطراف. وعلى هذا 
الأ�سا�س، يحّدد احلوار موقف النا�س املنتمني اإلى ثقافات اأو اأديان اأو 
ثقافات خمتلفة. وينفي ال�سعور بالتفوق لدى بع�سهم اأو �سعور بع�سهم 
الآخر باإطالقية مواقفهم وال�سعي اإلى اإقناع الآخرين بها، وحتّل حمّل 
اخلا�سة.  بقناعاته  الحتفاظ  مع  الآخر  من  التعّلم  يف  الرغبة  ذلك 
وغالبا ما نرى اأن الهدف الرئي�س للحوار يتمثل يف متكني امل�ساركني من 
اأن احلوار يقوم على قبول  البع�س، مما يعني  يتعلموا من بع�سهم  اأن 
خماطرة تغيري الراأي. لذلك يقال: اإّن احلوار يحمل قيمته يف ذاته)2(.

كيف ميكن حينئذ اأن نعّرف احلوار بني الأديان؟ هناك العديد 
�سعوبة  على  موؤ�سر  الطرق  وتعّدد  التعريف،  بهذا  للقيام  الطرق  من 

Couvreur، 1990، �س 181-178  راجع كوفرور  الكاثوليكي،  الالهوت  بتاأثري من  بداأ احلوار احلديث   )1(
وبا�سيت، 1996، �س 22-18. 

)2( ديبويه Dupuis،2000، �س 520. 
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هذا التعريف)1(. هناك تعريف يقول: »اإن احلوار بني الأديان لقاء بني 
�سخ�سني اأو جمموعتني ينتميان اإلى تقليدين دينيني خمتلفني، واإن كل 
طرف يلتزم بدينه ويبحث عن اإثراء روؤيته الدينية وتعميقها وتو�سيعها 
اإطار احرتام  عرب فهم متبادل لعقيدة الآخر، والن�سياع للحقيقة يف 
احلريات، وعرب تقّبل �سهادة الآخر على جتربته الدينية. فاحلوار جهد 
اإيجابي يهدف اإلى التو�سل اإلى فهم اأكرث عمقا للحقيقة من خالل وعي 

بالقناعة املتبادلة وقبول كل طرف ل�سهادة الآخر«)2(.

الثاين  فاتيكان  الكاثوليكية بعد جمّمع  الكني�سة  اأّن  املعلوم  ومن 
)1962-1965( قد انخرطت يف احلوار بني الأديان بف�سل القرارات 
احلوار  باعتبار  العهد  ذلك  منذ  و�سرعت  اآنذاك.  ال�سادرة  املجمعية 
هذا  يف  املنخرطون  ويوؤمن  الآخر.  احرتام  من  ووجها  اإيجابيا  عمال 

احلوار بوجود طريقة للتدرج يف معرفة الواقع وبلوغ احلقيقة«)3(.

وقد اأ�سدر الفاتيكان �سنة 1984 وثيقة عنوانها »موقف الكني�سة 
الكاثوليكية من عقائد الأديان الأخرى« )4( وتربز اأهمية هذه الوثيقة يف 

اإلى ثالثة عوامل: �سكل/ بنية، طبيعة/ منط، رهان. راجع  )1( مثال: با�سيت )1996:313-355( يق�ّسم احلوار 
خا�سة �س 320 و342. 

اأو جمموعتني ذات ديانة خمتلفة بق�سد الإثراء املتبادل  )2( احلوار بني الأديان هو حوار م�سرتك بني �سخ�سني 
احلرية  واحرتام  للحقيقة،  واخل�سوع  اأخرى،  عقيدة  ومعرفة  دينه،  ممار�سة  يف  منهما  كل  طريقة  على  والتعرف 
اإيجابي ينّمي الفهم واحلقيقة والتبادل مع الآخرين  والفكر املختلف، والتعمق يف الق�سايا الدينية. فاحلوار جهد 

)دهفموين Dhavamony، 1998، �س 202(. 

)3( دانيلو، 1971، �س 7-5. 

)4( ن�سر الن�س الفرن�سي يف »التوثيق الكاثوليكي« عدد 1880 بتاريخ 1984/9/2، �س 844-849، ويف كتّيب عنوانه 
»�سكريتارية غري امل�سيحيني«: موقف الكني�سة الكاثوليكية جتاه املوؤمنني بالأديان األخرى، تأمالت وتوجهات حول 
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كونها تعر�س لأّول مّرة يف وثيقة كن�سية ر�سمّية تعريفا لكلمة »حوار«، 
فتعتربه »اأ�سلوب عمل وموقفا وروحا يوجهان ال�سلوك«)1(. وتعلن الفقرة 
احلديث  تبادل  جمّرد  يعني  »ل  احلوار  اأّن  الوثيقة  هذه  من  الثالثة 
فح�سب، لكنه يعني جمموع العالقات بني الأديان وما هو اإيجابي وبناء 
يف هذه العالقات بني اأ�سخا�س وجمموعات خمتلفة العقائد، ت�سعى اإلى 
اأن  بّد  ول   .)2( املختلفة«  التجارب  واإثراء  البع�س  بع�سها  التعّرف على 
يخترب ال�سخ�س احلوار لي�سع له حدوده ويتبنّي قدراته الذاتية للم�سي 
يف هذا احلوار)3( فال ميكن حتديد قدرة الذات اإل من خالل العالقة 

بالآخر.

من  جزء  احلوار  اأن  املذكورة  الوثيقة  من   13 الفقرة  وتت�سمن 
التقاء املوؤمنني امل�سيحيني بتقاليد  مهام الكني�سة: »هناك حوار هدفه 
ويتعاونوا  البحث عن احلقيقة  ي�سلك اجلميع طريق  اأخرى، كي  دينية 
اأ�سكال من  اأربعة  الوثيقة  تعر�س  ثم  م�سرتك«)4(.  نفع  ذات  اأعمال  يف 
تعي�س  تعّددية  و�سعية  يف  يوميا  لقاء  اأي  حياة«،  »حوار  اأولها  احلوار، 
ومقا�سمة  املنفتح  التبادل  الأ�سخا�س جتربة  من خاللها جمموعة من 
اأفراحهم واأتراحهم وم�سكالتهم الإن�سانية وهمومهم الوجودية. ورمبا 
اختبار  من  ميّكن  وهو  انت�سارا.  الأكرث  هو  احلواري  ال�سكل  هذا  كان 

احلوار والتب�سري، )موقع الفاتكان، 1984(، ون�سر اأي�سا يف: احلوار بني الأديان، 2006، �س 1425-1410.

)1( الفقرة 29 من وثيقة »احلوار بني الأديان«، 2006، 1421. 

)2( الفقرة 3 من وثيقة »احلوار بني الأديان« 2006، �س 1411.

)3(الفقرة 21 من وثيقة »احلوار بني الأديان« 2006، �س 1417. 

)4( �سمن وثيقة »احلوار بني الأديان«، 2006، �س 1414.
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التعددية الدينية ب�سفة ملمو�سة ومن خالل احلياة اليومية. ويتعنّي اأن 
يكون هذا احلوار مفتوحا ومتاحا اأمام اجلميع )الفقرتان 29 و30(. اأما 
ال�سكل الثاين من احلوار فهو املتعلق باأعمال اأو التزامات م�سرتكة من 
اأديان خمتلفة،  اإلى  اأ�سخا�س ينتمون  اأجل دعم العدالة، ي�سرتك فيها 
ويتفقون على قيم العدل اأو التنمية ال�ساملة اأو حتّرر ال�سعوب )الفقرتان 
31 و31(. اأما ال�سكل الثالث فهو حوار املتخ�س�سني ويتمثل يف التبادل 
ويعمل  الأكادميي(،  )احلوار  الثقافات  بني  احلوار  اأو  الالهوتي 
متخ�س�سون على تعميق فهمهم للتقاليد الدينية لبع�سهم البع�س، كي 
والأخّوة  ال�سرتاك  ويطّوروا  البع�س،  لبع�سهم  الروحية  القيم  يثمنوا 
التجارب  الرابع يف حوار  ال�سكل  يتمثل  اأخريا،   .)34- 33 )الفقرتان 
الدينية اأو احلوار الروحي بني الأفراد مع جتذر كل فرد منهم يف ديانته 
واإثراءها،  الدينية  تبادل جتاربهم  ويكون حمور احلوار هنا  اخلا�سة، 
مثل ال�سرتاك يف ال�سلوات والتاأمالت والإميان وطرق البحث عن الإله 

اأو البحث عن املطلق)1(.

الب�سر  العالقات بني  الأديان لإقامة  ا�ستغناء عن احلوار بني  ل 
وتو�سيح الختالفات بني الأديان، ذلك اأنه توجد مواقف واأفكار م�سبقة 

)1( �سمن وثيقة »احلوار بني الأديان«، 2006، �س 1421-1422. ونقراأ يف الفقرة 57 من الر�سالة الكن�سية للبابا 
التبادل بني  واأ�سكال متعددة، منها  اأن ي�سمل تعابري  الثاين ما يلي: »يفتح احلوار جمال وا�سعا ميكن  يوحنا بول�س 
تبادل  اأو  تطويرها  اأو  دينية  قيم  على  للمحافظة  التعاون  اأو  عنها،  ر�سميني  ممثلني  اأو  الدينية  التقاليد  يف  خرباء 
يقدموا  اأن  الأديان  خمتلف  من  املوؤمنون  فيتمكن  احلياة،  بحوار  عنه  يعرّب  ما  وهو  امل�سرتكة،  الروحية  اخلربات 
مع  يتعاونوا  واأن  والروحانية،  الإن�سانية  القيم  خالل  ومن  اليومي،  الوجود  خالل  من  �سهاداتهم  البع�س  لبع�سهم 
بع�سهم البع�س لت�سييد جمتمع اأكرث عدالة واأخّوة« راجع وثيقة »احلوار بني الأديان«، 2006، �س 102. ونالحظ اأن 

مفهوم احلوار يقرتب من الفل�سفة ال�سخ�سانية.
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اأن  للحوار  ميكن  ول  قرون،  عدة  منذ  الالهوتية  املجادلت  ر�سختها 
يتجاهل ما تركه املا�سي من كراهيات وانغالق على الذات و�سوء فهم)1(. 
ونحتاج اإلى احلوار كي ننمي العالقات بني الأفراد واملجموعات، واحلوار 
هو الذي يوقف �سطط الأديان ويحّرر الأفراد من �سعورهم باخلوف من 
الآخر. وميكن للحوار اأن ير�ّسخ اإميان كل موؤمن؛ لأن الحتكاك بالآخر 
يدفع اإلى مزيد تعميق التفكري يف الإميان الذاتي. فاإذا جنح احلوار يف 
التقريب بني الأديان، وخا�سة الإ�سالم وامل�سيحية وهما اأكرب الأديان يف 

العامل)2(، فبالإمكان اأن ي�سبحا اأهّم بناة وحدة العامل.

بيد اأّن احلوار بني الأديان لي�س �سهال وتتخلله الكثري من العوائق. 
»احلوار  بعنوان   1991 �سنة  �سدرت  للفاتيكان  اأخرى  وثيقة  وثمة 
والب�سارة« عر�ست اأحد ع�سر عائقا )الفقرة 52( : 1- جتذر غري كاف 
يف الإميان. 2- معرفة غري كافية لعقائد الأديان الأخرى وممار�ساتها. 
3- الختالفات الثقافية واللغوية. 4- العوامل الجتماعية - ال�سيا�سية 
وبع�س خملفات املا�سي. 5- �سوء فهم للمفردات امل�ستعملة يف احلوار. 
6- اعتداد بالذات ورف�س النفتاح. 7- قلة القتناع بقيمة احلوار بني 
الت�سكك   -9 باملثل.  املعاملة  مبداأ  ورف�س  الت�سامح  عدم   -8 الأديان. 
اجلدل.  روح  غلبة   -10 احلوار.  يف  للم�سارك  احلقيقية  الدوافع  يف 

)1( جند الأفكار نف�سها لدى با�سيت )1996، �س 435(: »رمبا يربز مع الإ�سالم حتديدا ع�سر حوار غري متكافئ 
ب�سبب �سراعات املا�سي والعالقات بني الأقليات والأغلبيات و�سراعات النفوذ يف امل�ستوى العاملي، اإ�سافة اإلى نزعات 

التقوقع على الهوية«. 

)2( بلغ عدد امل�سيحيني يف العامل �سنة 2010 حوايل 2292 مليون �سخ�س، وبلغ عدد امل�سلمني حوايل 1549 مليون 
�سخ�س. 
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املادية،  الروح  تنامي  )مثال:  احلايل  الديني  املناخ  معامل  بع�س   -11
م�سكالت  ويطرح  اخللط  يحدث  مبا  النحل  تكاثر  الدينية،  الالمبالة 

اأخرى()1(.

معامل  فهناك  الت�سنيف،  اأو  التعريف  يف  ن�سهب  اأن  مهّما  لي�س 
اأن الأديان قد كانت امل�سلك  اأ�سكال احلوار، ويبدو  عامة م�سرتكة بني 
الأكرث اعتمادا للتعاون وحت�سني العالقات وال�ستفادة من الآخر ورفع 
�سوء الفهم، ونذكر يف هذا املجال احلوار الإ�سالمي - امل�سيحي، فقد 
الأخالقية  والقيم  الجتماعية  العدالة  عن  البحث  الأّول  دافعه  كان 
وال�سالم يف العامل، ولقي ا�ستجابة من الطرفني: امل�سيحي والإ�سالمي، 
وكان وا�سحا يف حتديد اأهدافه. فاجلانب امل�سيحي ينفي وجود اأي ترّدد 
يف جمال حماورة اآخرين من اأديان خمتلفة اأو ثقافات اأخرى، لكنه ل 
ينفي اإمكانية ظهور اختالفات ب�ساأن النتظارات التي قد تتجاوز اأحيانا 
الأهداف املعلنة واملقبولة ملمار�سة احلوار)2(. وتعود امل�ساألة الأخرية اإلى 
�سعف الطبيعة املنهجية للحوار بني الأديان، فهي يف الغالب قائمة على 
جمموعة  ومن  اليوم،  املعي�س  الواقع  من  ومنطلقة  واملمار�سة  الختبار 
– باملمار�سة  »نبداأ  العامة:  املبادئ  من  املقتب�سة  احل�سّية  النتائج  من 

كما  التقاليد،  خمتلف  وبني  الأديان  بني  احلوار  يف   - الرباك�سي�س 
الالهوتي  التفكري  اإلى  ننتقل  ثم  اإميانه،  خالل  من  طرف  كل  يعي�سها 
اأنه تفكري يظل مطروحا يف درجة  اإل  حول العالقة بني هذه التقاليد، 

)1( احلوار بني الأديان، 2006، �س 1485-1484. 

)2( راجع با�سيت، 1996 ، �س 342. 
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ثانية«)1(. ونقطة ال�سعف هنا تتمثل يف كون هذا احلوار قد يظل قليل 
الفائدة كثري الرتّدد ول يتقدم نحو مزيد التعّمق)2(.

األديان تبني السالم 

فاإن  عر�سنا،  التي  املزايا  بكل  الأديان  بني  احلوار  متّيز  لئن 
اأن يقت�سر على القيام باأبحاث حول الأديان،  دور اجلامعات ل ميكن 
والنظر اإلى الأديان على اأنها اأ�سياء خا�سعة للمراقبة من اخلارج، من 
دون اأن تكون قادرة على اخلروج بال�ستنتاجات املطلوبة. ل بّد اأن تعي 
اجلامعات اأّن الرهانات التي تطرحها الأديان يف غاية الأهمية والعجلة 
اإلى العامل. لقد ن�سر الالهوتي الكاثوليكي ال�سوي�سري هان�س  بالن�سبة 
كونغ )ولد �سنة 1928( كتابا �سنة 1990 عنوانه بالفرن�سية: »م�سروع 
اأخالقية كونية: ال�سلم العاملي عرب ال�سالم بني الأديان« )باري�س، �سوي، 
1991(. وقد اخت�سر م�سروعه يف اجلمل الثالث الأولى من الكتاب: »ل 
تعاي�س بني الب�سر من دون اأخالق كونية، ل �سالم بني الب�سر من دون 

�سالم ديني، ل �سالم بني الأديان من دون حوار بينها«.

ل �سّك اأن م�سروعه قابل للنقا�س منهجا وم�سمونا، لكنه م�سروع 
الأ�سئلة  حول  اجلّدي  التفكري  اإلى  كّله  العامل  جامعات  يدفع  اأن  ميكن 
التي يطرحها. »ل تعاي�س بني الب�سر من دون اأخالق كونية«. كيف ميكن 
العقل وحده قادر  الكونية؟ هل  تاأ�سي�س هذه الأخالقية وهذه الأخالق 

)1( دوبويه، 1997، 1997، �س 32. 

)2( دوبويه، �س 33. وهو حمق يف ما يقول لأن جوهر الق�سية عالقة هرمنطيقية.
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على ذلك؟ نحتاج يف هذا التاأ�سي�س اإلى الو�سائل التي توفرها املعرفة 
الأكادميية، مثل التفكري واملراقبة املو�سوعية واحل�ّس النقدي املتعاطف، 

لكن البحث اجلامعي غري قادر على حتقيق ذلك مبعزل عن الأديان.

اأما اجلملة الثانية من مقدمة كتاب كونغ فلعّلها الأكرث خطورة 
اأّن  املعلوم  من  الأديان«.  بني  �سالم  دون  من  عامليا  �سالم  »ل  واآنية: 
الأديان قد �سهدت انحرافات عديدة يف التاريخ، بيد اأّن العرتاف بهذه 
النحرافات وو�سفها كما يح�سل يف الدرا�سات الأكادميية ل يعّد كافيا، 
اإلى النقد، فاإن للجامعة دورا كبريا  فلئن كانت هذه النقائ�س حتتاج 
اإّن اجلامعات حتتاج بدورها  اأن ت�سطلع به يف هذا املجال، ثم  ينبغي 
اإلى نقد ذاتي تقدمه الأديان ذاتها، بالأخذ بعني العتبار ما هو اإن�ساين 
فعال وما هو �سالح للمنفعة العليا للب�سر، فال دين ميكن اأن يعترب بريئا 

وخارجا عن هذه املحا�سبة.

حتيلنا اجلملة الثالثة مبا�سرة اإلى البحث عن ذواتنا: »ل �سالم 
بهذه  الرتحيب  يف  جميعا  ن�سرتك  بينها«.  حوار  دون  من  الأديان  بني 
الفكرة، لكن هل موؤ�س�ساتنا م�ستعّدة للتعرف على العالقات بني ال�سلم 
الدينية وحوار الأديان ولالعرتاف باأهميتها؟ هل هي قادرة على ت�سجيع 
هذا احلوار؟ هل ميكن لها حقا اأن تتجاوز العوائق املتمثلة يف الأفكار 

امل�سبقة والف�سل احلاّد بني الدين والف�ساء العام يف الغرب؟  

جمالت  ثالثة  حّددت  هل�سنكي  جامعة  اأن  ذكرنا  اأن  �سبق 
�سرورية  عنا�سر  الأديان  ومتثل  املجتمع.  مع  وتفاعلها  لن�ساطاتها 



المسبار 324

محمد الحّداد

كانت  ولئن  تتجاهلها،  اأن  للجامعات  ميكن  فال  الفنلندي،  املجتمع  يف 
اأطروحات هان�س كونغ قابلة للنقا�س، فال ميكن اأن ن�سّكك يف اأن تفاعال 
اأف�سل بني الأديان �سيكون نتيجة منطقية للعمل الأكادميي. فلئن كان 
متاحا تدري�س الأديان يف كلية لهوت اأو كلية اآداب، فاإننا لن جند كثريا 
والتجربة  الأديان  بني  احلوار  تدري�س  كفاءة  ميتلك  من  املدر�سني  بني 
ال�سرورية لذلك. ول يوجد حاليا يف جامعة هل�سنكي در�س خم�س�س 
للحوار بني الأديان. لكن ثمة قانون جامعي جديد قد يف�سح املجال لهذا 
اإعادة هيكلة،  ت�سهد حاليا عملية  اإن اجلامعة  اإذ  التدري�س،  النوع من 
مع  ولكن  ات�ساعا،  اأكرث  واأق�سام  اأكرب  كليات  اإلى  حاليا  مييل  والجتاه 
التفكري يف  الو�سع ي�سبح جائزا  الإدارية. ففي هذا  الطواقم  تقلي�س 
درو�س م�سرتكة حول احلوار بني الأديان، وجعل هذه الّدرو�س اإجبارّية 
هذه  و�سياغة  والآداب،  الالهوت  كليتي  يف  الأقّل  على  طالب،  لكل 
الدرو�س بطريقة متعّددة الخت�سا�س، هذا ما تفتقده حاليا، فالأديان 

ينبغي اأن تدر�س ح�سب م�سامينها.

اجلامعيني  املدر�سني  من  فالبع�س  عوائق،  اأي�سا  توجد  لكن 
يخ�سى اأن تتحّول هذه الدرو�س املعّدة بالتعاون مع لهوتيني اإلى درو�س 
تب�سري ودعوة داخل اجلامعة، ويخ�سى اآخرون اأن ت�سهم يف ن�سر ال�سور 
النمطية تاأثرا مبا هو �سائد يف و�سائل الإعالم. بيد اأن للجامعات دورا 
مهما ميكن اأن ت�سطلع به على الرغم من هذه العوائق كي تنمي احلوار 

بني الأديان والثقافات وت�سهم يف ق�سية ال�سالم العاملي.



325المسبار

جامعة  اإلى  بالن�سبة  الأقل  على  للمبادرة،  املنا�سب  الوقت  اإنه 
وق�سية  الثقافات  حوار  اإلى  حتما  ياأخذنا  الأديان  حوار  لأن  هل�سنكي، 
ال�سالم يف العامل. ويف الوقت نف�سه يوؤدي حوار الأديان اإلى حوار داخل 
هما  بل  يتعار�سان،  ل  الداخل  ونحو  اخلارج  نحو  فالجتاه  املجتمع. 
امل�سرتك على  العي�س  اإذا عزمنا على  متكامالن و�سروريان وحيويان، 

كوكبنا من دون اأن نفنيه ول اأن نفني اأنف�سنا.

لنختم بهذا الو�سف لو�سط مدينة هل�سنكي: اإذا وجدمت اأنف�سكم 
ال�سمال  اإلى  الب�سر  ووجهتم  »�سينتنتوري«  با�سم  املعروف  املوقع  يف 
ف�سرتون على �سمالكم املبنى الرئي�س جلامعة هل�سنكي، وترون اأمامكم 
الكاتدرائية اللوثرّية، وهي اأكرب كني�سة يف املدينة، ثم ترون على اليمني 
مبنى احلكومة اجلميل. اإذا حتاورت هذه املوؤ�س�سات الثالث، فاإنها لن 
ت�ستفيد وح�سب، لكنها �ستفيد اأي�سا اجلهة الرابعة التي مل نذكرها، ما 
ترونه وراءكم اإذا التفتم وهو بحر البلطيق، اأي العامل كله الذي ينفذ 
الأديان  بني  احلوار  يتحقق  بذلك  البحر،  هذا  عرب  الرنويجيون  اإليه 

والثقافات وتعّدد اأطرافه.

ري�ستو جيكو باحث يف حوار الأديان من جامعة هل�سنكي )فنلندا(.

الن�س معرب من الفرن�سية.
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