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السؤال: ھذا طھ محمود محمد سئل األستاذ السودانیة، األضواء  مجلة من لھ وجھت أسئلة ضمن
جانب، من والمسیحیة، اإلسالم األدیان، بین سلمیا  للتعایش  الرغبة توفر الحاضر الوقت "یشھد
مساومة ھناك تكون دون أن التعایش ھذا یتم أن یمكن فھل اآلخر، من الجانب والیھودیة، والمسیحیة

األدیان؟" حساب على
مساومة ھناك تكون فكیف األدیان، من یطلب ما أدنى السلمي "التعایش كاآلتي: األستاذ إجابة فكانت
الناس ألن على المحبة، الناس لتوحید مرجوة األدیان السلمي؟ إن التعایش یتحقق عندما حسابھا، على
بعد العلم إلى األدیان وستسوقھم أمرھم، بحقائق الجھل العداوة بینھم أغرى وقد وأب، أم من أخوة،
التي الكبیرة الفكرة من مراحل ھي إنما كانت، مستوًى أي في وھي، وحدة. كلھا األدیان إن الجھل.
والتعددیات، الوثنیات، ذلك في تستوي الوقت، حكم على تنزل كلھا ھي اإلسالم، األدیان اإلسالم. ھي
العبد بین وال والرب، العبد بین نزاع، غیر في الراضي، االستسالم معناه واإلسالم والتوحیدیات،
الرسول: معنى قول في ھذا ویده". لسانھ الناس من سلم "المسلم من النبي: قال اآلخرین. العباد وبقیة
في سیعیشون اإلسالم، اهللا، ثم بفضل بفضل إن الناس، ویده". لسانھ من المسلمون سلم "المسلم من

ومحبة". سالم
ھذه نتناول في أن طھ، سنحاول محمد محمود التاریخ لألستاذ سجلھا التي الكلمات ھذه على ضوء
وفكریة، تاریخیة جوانب، من عدة الدیني، التسامح أو األدیان، بین السلمي التعایش موضوع الورقة
األستاذ أخبرنا كما الوحدة وھو األدیان، أمر لصریح اإلدراك أو الوعي من شيء تحقیق وراء سعیا

وحدة". كلھا األدیان "إن قولھ محمود في

التي وللغایة األدیان، لجوھر المطلوبة، مستویاتھ أدنى في الفھم، على إال ال یقوم إن التسامح الدیني
بشكل مباشر منذ علیھ وأثرت البشریة تاریخ أثرت التي والعملیة الفكریة المنظومات تسعى إلیھا ھذه
یقوم أن بد ال فالتسامح الدیني"، "التفھم األصل في ھو فالتسامح الدیني إذًا، ھذا. وحتى یومنا بدایاتھ
الصدمات. أخف عند ینكسر وینفضح وألصبح ھشا تسامحا، حقیقتھ في كان التفھم، وإال لما على
ضرورة وأصبحت الھشاشة. ھذه جراء من أرجائھا جمیع في نعاني األرض ھذه على الیوم ونحن
وقتلتھ الحروب، النتزعتھ البشري. وإال للجنس بقاء ضرورة مستویاتھ المطلوبة، في أدنى إیجاد فھم،

والخرافات. األحقاد

على لتعیننا بعض األدیان العالمیة وفكریة ألصول بتحلیالت تاریخیة القیام الورقة ھذه في وسنحاول
مما شيء رؤیة من الكریم القارئ یتمكن حتى "الوحدة" بمغزل وغزلھا واألطروحات األحداث ربط

تقدیر. أقل على إلیھ نرمي

عنھا بدیل ال ضرورة الدیني. التسامح
طھ محمد محمود األستاذ الستشھاد العشرین الذكرى بمناسبة قدمت ورقة

ھمرور* قصي
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القضایا عند األدیـــــــان محاور

المجتمــــــــع

بعض نورد للتوكید فقط ولكن إشارة، ال یحتاج إلى واضح، لألدیان المجتمعي الھدف في التشابھ لعل
منھا اتخذت مجتمعیة قضایا لألدیان دوما كانت البشري التاریخ فعبر التشابھ. ھذا تؤكد التي األمثلة
أن إذ المجتمعیة، القضایا ھذه كانت األدیان لمعظم المعروفة البدایات  لعل بل واضحة، مواقف 
في األساسیة العناصر إحدى كانت دوما وطبقي وسیاسي ظلم اقتصادي من المجتمعي الفساد محاربة
المجتمعیة القضیة كانت وغالبا الواقع. أرض إلى أزمانھا في الجدیدة األدیان بھا تخرج التفاعالت التي

األدیان. ظھور أوساط المعارضین في ونقمة المؤیدین حمد التي جلبت األولى القضیة ھي
تاركا خلفھ مسلك التقشف والزھد یسلك أن – ببوذا الیوم والمعروف سیدھارتا قوتاما – عندما قرر
بعد أصابتھ  التي الصدمة  ھو القرار ھذا وراء الرئیسي السبب كان السلطان، وبھرج  الدعة حیاة 
الجنة خارج الناس یعانیھا كان التي الشقاء ألنواع ورؤیتھ حیاتھ في مرة ألول القصر من خروجھ
لسبب بدأھا التي المعرفیة رحلتھ انطالقة فكانت والدتھ، فیھا منذ وعاش والده لھ بناھا التي الصغیرة
المرض ورأى مرة، الفقر ألول رأى أن بعد رآه. الذي الشقاء بھ ینھي إیجاد حل محاولة ھو واحد
الواقع بصخرة بوذا ارتطم عامة الشعب، التي كانت وحیاة بین حیاتھ الفرق ورأى مرة، الممیت ألول
المعروفة البوذیة للدیانة الرسمیة  البدایة ھي اإلرتطامة تلك فكانت مرة، المخزي ألول المجتمعي

.(Kessler الیوم(٣٦
انتشار دولة كرجل تجربتھ یرى بحكم ولكن في الصین، المعاصر لبوذا كونفوشیوس، كان وعندما
األخالقیة التي المشكلة رؤیة إلى فكره ھداه الدولة، في والسیاسي االقتصادي والفساد المجتمعي الظلم
یحكم صارم أخالقي لقانون یؤسس فمضى المجتمعي، الفشل ذلك سببت التي اآلفة تلك ھي كانت
الكونفوشیوسیة الدیانة تلك بدایة وكانت والحقوق. الواجبات على أساس المجتمع بھذا الفرد عالقة

.(Kessler الیوم(٤٣ المعروفة
كونفوشیوس واختار االجتماعي، الواقع ھذا من للخالص الفردیة المعرفة طریق بوذا اختار حین وفي
للتوفیق بین محاولة في التاویة جاءت نفس الواقع، من للفرد للخالص المجتمعیة المساھمة طریق
یدعى الوتزي، الصین لبوذا وكونفوشیوس من معاصر كثیرا لرجل التي تنسب فالتاویة الخطین. 

.(Kessler والمساھمة المجتمعیة(٤٣٠ الفردیة المعرفة یوفق بین طریقا ترسم أن حاولت
كن البنات حیث فیھ متفشي، والفساد كبیر، االجتماعي الظلم فیھ كان مجتمع في النبي محمد ظھر وقد
وكانت بالمرة، لھم حقوق وال مقھورین العبید وكان واإلمالق، خیفة العار حیات، یدفن الصغیرات
لمعظم حال الحالة مقاربة تلك كانت وربما وباطل، بحق األضعف، رقاب على مسلطة األقوى سیوف
في ذلك شعبھ وانحداره األخالقي، كما أثار حال من رأى ساءه ما الزمان. وقد ذلك في المجتمعات
الجبال، مغارات في بنفسھ االختالء من یكثر فأصبح والحریة، العدل قیم حول خاطره األسئلة الكثیرة
لم الذي لذلك الوضع حل إلیجاد منھ سعي في إبراھیم، النبي نھج من على ما تواتر ومتعبدا متأمال
رفع ید رسالتھ تشریع في كان الحال، تلك من سنین بعد اإلسالم ظھر برسالة وعندما لیسره. یكن
التي وجدت الفئة تلك من أتباعھ أكثر كان حتى المجتمع، في والمضطھدین المسحوقین القھر عن

رسالتھ. في المنھاجي الخالص
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وعیسى، موسى رسالتي في أیضا العظیم على النصیب حائزا العدل االجتماعي جانب قد كان كما
االجتماعي الظلم تبعات مباشر من بشكل المتضررین من الرساالت تلك أنصار أوائل دوما كان وقد
یتحدث الذي والصوت المنھجیة ضالتھم الرساالت تلك في وجدوا حینھا، فقد األرض یسود الذي كان

كتمت ألجیال. قد أصواتھم كانت باسمھم بعدما
التقدیرات، بعض في المیالد قبل عام ألفي منذ الحنیفیة، ھناك كانت الثالثة الدیانات الكتابیة وقبل
وفي واإلسالم). والمسیحیة الكتابیة (الیھودیة األدیان  لھ تنتسب والذي الخلیل، إبراھیم النبي دیانة
الھندوسیة أن غیر الحنیفیة، زمان یقارب زمن منذ الھندوسیة أیضا ھناك كانت آسیا وشرق جنوب
بالجانب كانتا مھتمتان الدیانتین وھاتین الحنیفیة. في الحال ھو كما واحدا مؤسسا نبیا أو لھا یعرف ال

أیضا. واضح بشكل االجتماعي
من األدیان ھذه كل ھدف أن نرى بوضوح أن نستطیع سبق، كما قد عجولة، وربما بسیطة وبقراءة
مواطنوه كل فیھ فیھ، ینعم قھر وال فیھ ال ظلم مجتمع خلق ھو العدل االجتماعي. المجتمعیة ھو الناحیة
أما الھدف األوحد، ھذا ھو واضحة أیضا یؤدونھا برضا واقتناع. فیھ واجبات واضحة ولھم بحقوق
األدیان. ھذه فیھا نشأت التي والمكان الزمان لظروف تبعا تختلف فھي الھدف ھذا لتحقیق الوسیلة
ھي وھذه والمكان، الزمان بقیود المقید التشریع مظھر على أیضا الضوء یلقي ھنا الوحدة جوھر
حیث الورقة، التي ابتدرنا بھا ھذه مقولتھ في بوضوح طھ محمد األستاذ محمود لھا التي أشار النقطة
ذكر وحیث "اإلسالم". سماھا التي الكبیرة من الفكرة مراحل ھي مستویاتھا جمیع في أن األدیان ذكر
بھا یستطیع الناجعة التي األداة ھي ھذه الوقت حكم إلى التنزل ومسألة الوقت. حكم إلى التنزل مسألة

جوھرھا. في والمتناغمة المتسقة "الوحدة" رؤیة التاریخ عبر األدیان القارئ لسیرورة

الكونیـــــة البیئـــــة
التي وبین بیئتھ التواؤم بینھ من نوع لخلق یسعى األرض على سطح ھذه وجوده منذ بدایة كان اإلنسان
شعوره بسبب تجاھھا یحتوشانھ اللذان والقلق الخوف من التخلص یستطیع حتى وذلك فیھا، یعیش
ما بطبیعتھ یخاف واإلنسان ھذا، تأثیرھا أمام الشدید وضعفھ الجوانب شتى في علیھ القوي بتأثیرھا
البیئیة القوى تلك یتملق أصبح اإلنسان بالتملق. البیئة مع عالقتھ بدایة فكانت كنھھ، یعي یجھلھ وال
التي ویؤدي الطقوس القرابین یقدم مثال فأصبح أمامھا، ضعفھ ویرى علیھ تأثیرھا یرى التي العظیمة
كما بدایة الدین بساطتھا، في ھذه، كانت وقد عنھ، الھائلة القوى تلك رضا یضمن خاللھا من یظن أنھ
عن ھذا حدیثنا یغني ال النقطة ھذه ومسھب في مفصل محمود حدیث الیوم. ولألستاذ نعرفھ ونمارسھ

من اإلسالم). الثانیة الرسالة – الثاني الباب الفلسفي"- التفكیر في والكون "الفرد مراجعتھ (راجع
أمر دق المعرفة وبھذه حولھ، من بالبیئة كبیرة معرفة اإلنسان تولدت لدى ھذه البدایة البسیطة، مع
ھذا عناصر جمیع ینتظم الغریب الذي التناغم سر عن باحثا اإلنسان وظیفتھ، فأصبح وتسامت الدین
األدیان نرى ونحن الیوم وماھیتھ. وأصلھ الوجود سر عن باحثا وأصبح ھو نفسھ، فیھ بما الكون،

المجال. یختص بھذا الذي طرحھا كثیرا في تتنافس
بھ، فھو المحیطة البیئة وبین  بینھ التواؤم من شیئا یجد أن یحاول الیوم إلى  اإلنسان ما زال ولكن
أو المتبادل الخوف بدل األرض، كائنات وبین بینھ وئام خلق محاولة غریزي إلى بشكل یسعى وكأنھ
األخرى األمم وبین بینھا مواءمة ھناك تكون ألن تسعى واألمم األقوى. وسیطرة المتبادل االستغالل
ھذا وسائل اختلفت وإن الطاقات، ویستھلك المضاجع یقلق الذي والحذر الخوف ھاجس ینجلي حتى



-٤-
www.sudan-foral l .org وقضایا التعدد الثقافي اإلنسان حقوق لثقافة السودانیة المجلة احترام، 

٢٠٠٥ نوفمبر األول- لعدد ا

التخلص على فھما یعینھ الكون بھا یزخر التي الطبیعیة الظواھر لفھم اإلنسان یسعى السعي. وكذلك
الظواھر تلك تصرف بسبب دوما یتھدده  الذي الخطر  وھاجس المجھول،  تجاه القلق ھاجس من
بیئة یعیش في ألن یسعى بطبیعتھ، اإلنسان، األحیان. معظم في ویریده یتمناه بخالف ما الطبیعیة
األسرة ھي البیئة ھذه كانت سواء الرحم، وصلة األخوة وإحساس والحب مسالمة، یسودھا السالم
یعیش یسعى ألن اإلنسان الكون. أو األرضیة، الكرة أو الدولة، أو المدینة، أو القریة، أو الصغیرة،
أمامھ للتخلص الوحید الخیار ھو البیئة ھذه األول، فمثل المقام لمصلحتھ ھو في بھذا الشكل بیئة في
إنسان ھناك یكون أن نتخیل أن جدا علینا للحظة. ویصعب یتركھ یكاد ال واالنزعاج الذي الخوف من
دونھا ھو بما استبدالھا ویحبذ سبیال، إلیھا استطاع إذا المطمئنة اآلمنة البیئة النوع من یرید مثل ھذا ال

غیرھا. أو
فقد الطمأنینة. وھذه السالم،  ھذا لتحقیق لإلنسان وسیلة كانت  قد التاریخ، عبر جمیعھا، واألدیان
ما التي إلیھا بسبب حاجتھم متقدة زالت ما وھي الزمان، قدیم في إلیھا حاجة البشر من األدیان تفتقت
نبتت أجلھ من الذي الھدف وحدة – ندرك الوقت ألن – وقد حان الیوم أدركنا نحن فإذا زالت قائمة.
األدیان جمیع إنجازات وننسق سویا، جھودنا ننسق أن سوى لنا بقي فما األرض، األدیان من ھذه
ونكون أیضا جمیعا، یرضیھا األدیان بما كل ھذه حققنا ھدف بذلك فنكون األوحد. ذلك الھدف لخدمة
بحاجة شك، بال الیوم، جمیعا. نحن لنا والطمأنینة السالم وھي ذلك وراء من األساسیة الغایة حققنا
زلنا، وما عنھ، الذھول بسبب وذقنا تاریخنا، ماضي في عنھ ذھلنا الذي الخیار، ھذا إلى النظر إلى

تحصى. وال تعد ال مرارات
المعنى، الحجم، الكبیر الصغیر مكتوبھ في طھ محمد محمود األستاذ كلمات جاءت المنطلق، ھذا من
نعرف ذلك أنا ونزعم  تحقیقھ، سبیل إلى وندعو جدید، بعالم نبشر "نحن كاآلتي: الجمال"، "خلق
صدورھم قد برئت أحرار، ونساء، یسكنھ رجال عالم فھو العالم الجدید، ذلك أما معرفة عملیة. السبیل
متآخون، ھذا الكوكب أقطار جمیع في السخف والخرافات. فھم من عقولھم والحقد، وسلمت الغل من
فأصبحوا األشیاء. من حولھم وفیما في أنفسھم، لخلق الجمال أنفسھم وظفوا قد متحابون. متسالمون،
الروضة المونقة. وكأنھا تصبح حتى الحیاة فیھ سمتا فوق سمت، بھم تسمو الكوكب. سادة ھذا بذلك

الثمر." من وجدید من الزھر، جدید عن یوم كل تتفتح

الداخلي والســــــالم الفرد
التواؤم ومحاولة عادل مجتمع خلق محاولة في الخارجي اإلنسان عمل أن تقدم، یتضح جلیا مما لعلھ،
وھو یحس بھا. التي وھي السعادة العلیا، للغایة أیضا وسیلة كلھ األصل في ھو المحیطة بھ البیئة مع
ال ھذه السعادة أن تجربتھ، بحكم یعلم، وھو منغص. ینغصھا وال شائبة، تشوبھا ال تامة، سعادة یرید

السالم. تصنع المحبة الخوف، ووحدھا یھزم السالم وحده ألنھ إال بالسالم والمحبة، تؤتى
العملي المنھاج من صیغة وجود لوجود األدیان، مالزمة صفة تكون أن الغریب من لیس لھذا، فإنھ
ھذا تلخیص یمكن والعامة. الخاصة الحیاة في الكبیرة واألحداث الیومیة الحیاة بشؤون المتعلق
الفرد والقوى بین العالقة النوع من بذلك العبادة تعریف ویمكن العبادة والسلوك. عبارتین: في المنھاج
بین العالقة من النوع بذلك السلوك تعریف ویمكن حولھ. من الكون مظھر في لھ المتجلیة الھائلة
واحدة غایة لھ أیضا المنھاج وأعراف. وھذا تشاریع على والجماعة، القائم أو الفرد والفرد، الفرد
وقد المحبة. وإرساء الخوف ونزع السعادة أساس الداخلي، السالم خلق  وھي األدیان، جمیع في 
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الورقة، بھ ھذه استھللنا الذي خطابھ "االستسالم" في بـ السالم طھ لھذا محمد أشار األستاذ محمود
وبقیة العبد بین وال والرب، العبد بین نزاع، غیر في الراضي، االستسالم قال "واإلسالم معناه حین
األذھان، من الكثیر إلى یتبادر قد كما بأنھ الخضوع السلبي، یفھم االستسالم ال وھذا اآلخرین". العباد
غیر في (الراضي)، "االستسالم قال حیث النزاع، نقیض ھو األستاذ، وضحھ كما ھنا، فاالستسالم
بین طرفین ھناك منازعة أن طالما إذ التناغم. یعني المنازعة، عدم یعني فاالستسالم ھنا نزاع".
تكون المنازعة ال أن ھذه نجد عموما األدیان طرح وفي بینھما. تام سالم ھناك یكون أن ال یمكن
جانب العبد، من دوما تكون وإنما الوجود، ھذا على المسیطرة العظمى القوى أو جانب الرب، من
ویستبدل القوى، تلك منازعة یتخلى عن اإلنسان لجعل یسعى الدیني المنھاج فإن ولھذا اإلنسان. أو
ھذه المنھاج منطقة وفي المنھاج الدیني، یورثھا التي بالمعرفة إنما یكون والتناغم بالتناغم. النزاع
ھي البشري. ھذه للكائن السعادة تحقیق قدرتھا الحقیقیة على وتظھر األدیان، تفاوت یظھر بالذات،
الرقي من المزید التنافس ھذا  یجلب حیث  التعبیر، صح إن األدیان،  بین الشریف التنافس منطقة 

بینھا. التعایش وحسن والتفھم
ال الذي اإلنسان أي تجسید اإلنساني، بالكمال معظم األدیان، وفي بدایاتھا، منذ البشریة ھامت وقد
یتصرف كیف ویعرف شيء، كل أسرار یعلم الذي الصواب. اإلنسان یفعل إال یقول أو وال یخطئ،
الرجال من البشریة طالئع وقد قدمت الكامل". "اإلنسان نقول أن یمكن باختصار موقف. كل عند
الطالئع. تلك أعظم من الدیانات مؤسسو كان وقد اإلتجاه، ھذا في قویة والنساء عبر التاریخ أمثلة
الشخصیات وبعده من محمد، إلى وعیسى، وموسى، وبوذا، بكرشنا، ومرورا إبراھیم، وقبلھ، منذ
صفات تجسید طریق عن الناس من كان حولھا قوي فیمن أثرت بشكل التي اإلسالمیة وغیر اإلسالمیة
أعجبوا الذین وكان الناس الشخصیات. الكثیر ممن كان حول تلك أقنعت حدود كبیرة إلى تلك الكمال
تعني ھذه الصفات ألن زالوا، ما وھم الصفات، تلك في حظ لھم یكون ألن یسعون أیضا النماذج بتلك
معھ حقق بشكل حولھ من البیئة وقضایا نفسھ بقضایا المعرفة من عظیما قدرا حقق قد یملكھا من أن
یتصف أصبح حتى وأفعالھ أقوالھ على الداخلي السالم ذلك الداخلي، فانعكس من السالم أكبر قدرا
إلیھا یدعونھم للناس مناھج عن الطالئع تلك حققتھا التي المعرفة ھذه تفتقت وقد تلك. بصفات الكمال
كبیرا للغایة تشابھا سنجد المناھج، ھذه في النظر دققنا إذا ونحن أیضا. ھم الداخلي السالم بھا لیحققوا

المناھج. تلك سبل في
أن من أوضح المنھاج في التشابھ أن نجد واإلسالم، والمسیحیة الیھودیة الكتابیة، لألدیان بالنسبة
الكریمة القرآنیة األیة تحكیھا األدیان ھذه في للمنھاج العامة فالصفة األحیان، من كثیر في إلیھا نشیر
الرب العالقة مع تقویة ھي للمنھاج العامة فالصفة علیم)). شيء بكل واهللا اهللا، ویعلمكم اهللا، ((واتقوا
الشھوات معھ، ومجاھدة والتأدب فیھ، والثقة بھ، والرضا حكمھ، عند على النزول النفس بترویض
خزائن العبد من یفیض الرب على ھذا المضمار في وبھذه المجاھدة تقید حریة العقل. الحیوانیة التي
وتلك الصفاء بذلك ویصبح القلب، وسلیم صافي العقل، الفیض بذلك العبد فیصبح علمھ الالمحدود،
ینغصھا وال  شائبة، تشوبھا ال التي  الكاملة، للحیاة قرب في وقادرا، مریدا،  عالما، حیا، السالمة
فیض أن حیث نھایة، ال ما المضمار إلى ھذا في الترقي في یكون مستمرا العبد فإن ثم ومن منغص.
ھي الداخلي السالم المفضي إلى للمنھاج الصورة ھذه لھ. نھایة وال مطلق ألنھ ال ینتھي اإللھي العلم
األدیان. لھذه الصوفي الفكر ظاھرة في تكون وھي أكثر ما األدیان الكتابیة، في الصورة تقریبا نفس
ھو فھا للمنھاج، العامة الصورة في كبیرا اختالفا نجد لن فنحن الشرقیة، األدیان إلى مثال وإذا نظرنا
معرفة ھو الخالص وأن طریق الكامنة فینا، والرغبة ھو الشھوة سبب الشقاء أن عن یتحدث بوذا
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على دلیلنا عقولنا بصفائھا منھا، فتصبح عقولنا یخلص الذي المنھاج  ثم سلوك ومن الحقیقة، ھذه
تعني نفسھا بوذا وكلمة سعداء، مستنیرین اإلنسانیة حتى نصبح بقیمتنا تسمو السامیة التي المعرفة
الكتابیة األدیان بھا اللذان تشیر والتحدید بالكثافة الرب إلى یشیر ال بوذا أن فبالرغم من "المستنیر".
تفاصیلھ بكل الكون ھذا تسیر التي العظمى التسلیم للقوى أمر فیھ واضح طرحھ محتوى أن إال إلیھ،

.(Kessler ٣٧)
التمییز" "جوھرة رائعتھ في تاریخیا، المعروف الھندوسي المعلم لشنكارا، مثال ونقرأ

الشيء نفس تقریبا یقول حیث عندنا- من الترجمة – (The Crest-Jewel of Discrimination)
األتمان من اللدنیة المعرفة من تحصیل وتمنعھ حریة العقل تعطل التي ھي الشھوات أن من

من المصفى أن العقل عن بلیغ تشبیھ في شنكارا ویتحدث المطلق. الكون روح ھذا ،(The Atman)
الحانیة الشجرة من الفاكھة الشخص یلتقط كما بسھولة المعرفة على التحصل یستطیع الدنیة الرغبة
ظاللھا، علیھم ((ودانیة الكریمة القرآنیة اآلیة  قول یتمثل التشبیھ ھذا في  شنكارا وكأن الغصن، 
عام بمائة اإلسالم بعد ظھور شنكارا عاش وقد الجنة، أھل عن الحدیث تذلیال)) في قطوفھا وذللت
فقرات في الھندوسیة باسم كمتحدث لشنكارا أخرى مرة التطرق ننوي ونحن تقریبا(٧٨٨-٨٢٠)،

.(Kessler ٤٥١) الورقة ھذه من أخرى
فاإلیمان ھنا، ذكرناھا التي األدیان ھذه كل في مشتركا اإلیمان عامل یكون أن الغریب غیر ومن
وصدق الروحي بمعرفة المعلم أن اإلیمان مثال یقول وشنكارا سلوك المنھاج. في ھو الخطوة األولى
یقینیة معرفة إلى بان یتحول كفیل اإلیمان المنھاج، وأن ھذا ذلك التباع األولى الخطوة ھو منھاجھ
أساسا اإلیمان یبدأ إن بل العقل، یلغي ال أن طریق الممارسة، وبالطبع اإلیمان یجب عن المستقبل في
صفات الكمال من فیھ یشاھده بما شئت) إذا الشیخ أو النبي (أو الروحي المعلم بشخصیة باقتناع العقل

والسیرة. الكلمة في
أحببنا العالمیة، األدیان لبعض العملي المعرفي المنھاج ألصل التبسیط، غایة المبسط، السرد ھذا في
شتى تتجلى في وھي ھذه الورقة، استھالل في محمود األستاذ لھا أشار التي إلى "الوحدة" أن نشیر

عنھا. للباحثین نفسھا عن لتعلن المظاھر

األدیــــان أصل التوحیــد

ھو وھذا واحد! األصل الیوم في العالمیة األدیان معظم طرح جوھر أن نرى التدقیق  من بالقلیل
لألدیان العقائدي المدى من أبعد ننظر أن فإذا استطعنا الوجود. بأصل المتعلق المجال في الحال أیضا
المعرفي المدى – لنرى والمكان الزمان المقید دوما بقید الخارجي الغالف عن عبارة والذي ھو –
كثیرا أننا كیف نرى ستجعلنا الوحدة جلیة. وھذه لرأینا "الوحدة" الجوھر– أو اللباب وھو – التحقیقي

نتفق!. أننا نعلم ال ولكن نتفق ما
كل وأن واحد، الوجود كل أصل یقول أن الذي العام نجد المفھوم اإلسالمي، الصوفي التراث في
من على مراحل تنزلت قد المطلقة اإللھیة الذات وأن یعود. وإلیھ صدر منھ اهللا، مظھر الوجود ھو
إلى التنزل تم  فمن اإلطالق وتناغمھ. تنوعھ في الیوم نراه الذي الخلق التقیید، فكان إلى اإلطالق
الصفة، مرتبة التنزل إلى تم االسم مرتبة ومن التنزل، ذلك إلى إشارة "اهللا" االسم فكان االسم، مرتبة
في محمود األستاذ إلیھ أشار كما ھرمي، أساسھ الوجود فكأن الخلق. تم التنزالت وبھذه الفعل، فمرتبة
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من والكائنات أجسادنا وفي من حولنا نراھا التي المحسوسة قاعدتھ المادة وأقوالھ، كتاباتھ من كثیر
األستاذ لھا یشیر كما واإلشارة، أو القید تسامت عن اإللھیة التي الذات عند اإلطالق وقمتھ في حولنا،

عند". ال وعند حیث، محمود: "حیث ال
دقائقھ وتفاصیلھ، إلى أصل بكل نرى، كما كل الكون، تعید وھي الفاعل". بـ "وحدة تسمى ھذه النظرة
األساس، ھذا على نعامل بعضنا وأن جمیعا واحد، أنا نعي ھو أن الفھم ھذا الكبیرة من والعبرة واحد.
لإلنسان. الدین األصلي ھو فالحب بعضنا. ونؤازر بعضنا، على ونحنو ألنفسنا، نحب ما لغیرنا فنحب

اإلسالمي: التراث الصوفي في األكبر بالشیخ یسمى والذي الدین بن عربي، محي الشیخ یقول

صاحبي قبل الیوم أنكر كنت لقد
داني إلى دینھ یكن دیني لم إذا

صورة كل قابال صار قلبي لقد
لرھبان ودیرا لغزالن فمرعى

وكعبة طائف ألوثان وبیتا
قرآن ومصحف توراة وألواح
توجھت أنى الحب بدین أدین
وإیماني فالحب دیني ركائبھ

یمثل ما خیر وھي األمر، ھذا في اإلسالمیة الصوفیة النظرة یمثل ما خیر ھي األبیات ھذه أن نرى
فیما تؤكد ھذه الشیخ األكبر إن أبیات الدیني. التسامح قضیة الورقة، وھي في ھذه تھمنا التي القضیة
من دینھم، في الجانب لھذا أن ینتبھوا للمسلمین آن وقد تسامح وتفھم. دین أصلھ في اإلسالم أن تؤكد

لآلخر. والمقدر باآلخر المعترف السلمي التعایش أجل من اإلنسانیة. وخیر أجل خیرھم،
المقدس، في الكتاب المسیح السید یقول المسیحیة. الدیانة في التوحید حدیث القضیة، نجد نفس وفي
یا إسرائیل. الرب إسمع ھي: الوصایا كل أول "إن الوصایا: أعظم عن یسألھ أحد الیھود عندما جاءه
قدرتك، كل فكرك، ومن كل ومن نفسك، كل ومن قلبك، كل من إلھك الرب واحد، وتحب رب إلھنا
القمص لنا  یشرح المقدس"، الثالوث في واحد لھ یسمى "اهللا كتیب  األولى". في الوصیة ھذه ھي
كما آلھة ثالثة وجود مطلقا تعني الثالوث ال عقیدة "إن الثالوث المقدس، فیقول مفھوم بطرس زكریا
(األب). مسمیا نفسھ فأعلن بذاتھ موجود /١ واحد: اهللا أن ھو العقیدة ھذه مفھوم ولكن یتوھم البعض،
نفسھ (الروح القدس). مسمیا بروحھ فأعلن حي /٣ الكلمة). (اإلبن نفسھ مسمیا فأعلن بكلمتھ ناطقا /٢
لعل روحیة". دالالتھا وإنما البشري المفھوم في كما جسدیة عالقة التسمیات وجود ھذه من یفھم وال
وحدة مفھوم وبین الثالوث، عن المسیحیین لدى الكثیر من المنتشر الفھم ھذا بین الموجود التشابھ
المسلمین من الكثیر عند الشائع الخطأ فمن المقارنة. عند واضحا یكون بعالیھ، ذكرناه الذي الفاعل
عن یتحدثون عندما ثالثة اآللھة یقصدون أن المسیحیین كل ظنھم أن النقطة في ھذه الیوم وغیرھم
لبس، دون بذلك یقول الكریم والقرآن شك، دیانة توحیدیة بال ھي المسیحیة الدیانة المقدس. الثالوث
یسجدون وھم اللیل آناء اهللا آیات یتلون أمة قائمة أھل الكتاب من سواءا، الكریمة ((لیسوا اآلیة في كما
الخیرات، في ویسارعون المنكر  عن وینھون بالمعروف ویأمرون اآلخر والیوم باهللا یؤمنون *

الصالحین)). من وأولئك
موجد واحد رب عن جمیعھا تتحدث أنھا أي توحیدیة، أدیان بأنھا معروفة الثالثة الكتابیة واألدیان
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اإللھیة عند المعارف تستنبط بساطتھا في التوحیدیة النظرة ھذه ومن لشؤونھ. ومصرف الكون لھذا
النصوص من الكثیر الدیني نجد التسامح وفي خاص. بشكل فیھا والمدارس الصوفیة األدیان، ھذه
الكریم والقرآن  مبغضیكم)). إلى  أحسنوا العنیكم، باركوا أعدائكم، ((أحبوا اإلنجیل في المقدسة
تجادلوا أھل ((وال الكریمة اآلیة ھذا في نقرأ الكتاب، أھل بحسن معاشرة كثیرا المسلمین یوصي
وإلھنا إلیكم أنزل إلینا وأنزل بالذي وقولوا آمنا ظلموا منھم. الذین إال أحسن، ھي بالتي إال الكتاب
العھود "أخذت منا المسلمون الصوفیة قال اآلیة ھذه ومن وحي مثل مسلمون)). ونحن لھ وإلھكم واحد
لعرفوا أصل المسلمون بھا اعتبر لو ما اآلیات من فیھ والیھود". والقرآن النصارى نعترض على بأال
آمن والصابئین، من والنصارى، ھادوا، الذین آمنوا، والذین ((إن اآلیات ھذه دینھم. من في التسامح
یحزنون)). ومنھا ھم وال علیھم، خوف وال ربھم، عند أجرھم صالحا، فلھم وعمل والیوم اآلخر، باهللا،
بمن ھو أعلم ربك إن أحسن، ھي بالتي وجادلھم الحسنة، والموعظة بالحكمة ربك إلى سبیل ((ادع
التسامح من عالیة بقیمة تبشر ذكرنا، كما اآلیات، بالمھتدین)). مثل ھذه وھو أعلم سبیلھ، عن ضل

ونحتاجھ. نرجوه الذي
وحدة". بل الحق "إن األدیان كلھا شك. بال فقط الكتابیة األدیان على حكرا لیس جوھره، والتوحید، في

والتاویة. الھندوسیة من سنأخذ مثالین، الفھم، ھذا توضیح أجل ومن
(The Atman)"األتمان" األول مصطلحین: عن الوجود، حقائق لتبسیط محاولة في یتحدث شنكارا،
األتمان عن  سابقا، ذكرناه الذي مكتوبھ في شنكارا، یتحدث .(Brahman)"براھمان" والثاني 

فیقول:

"This is the Atman, the Supreme Being, the ancient. It never ceases to 
experience infinite joy. It is always the same. It is consciousness itself. The 
organs and vital energies function under its command."

الروح وھذه بالعربیة. "الروح" لما نسمیھ مصطلح األتمان أن نفھم أن یمكن ھذا، شنكارا حدیث من
أقدم ـ قدیمة الروح وھذه لھا. تعبیر أدوات إال الحسیة األعضاء وما في اإلنسان، ھي الحقیقة الكامنة

عن براھمان: شنكارا متغیرة. ویقول وغیر وباقیة خالدة ـ وھي المادة الجسد وأشكال من

"Brahman is supreme. He is the reality – the one without a second. He is pure 
consciousness, free from any taint. He is tranquility itself. He has neither 
beginning nor end. He does not change. He is joy forever."

"اهللا". الواحد الواحد. اإللھ بتعریف ببساطة التعریف ھذا نربط أن أیضا، نستطیع الحدیث ھذا ومن
(Tranquility)والعبارة األبدیة. السعادة ھو بذاتھ، ھو "السالم" أو "األمان" آخر. وال لھ أول ال األحد،
الترجمة ھي ولعل ھذه "التوحد". أو "الجمعیة" ومنھا واألمان".، "السالم غیر أخرى ترجمات لھا

أعاله. الفقرة في للمعنى األقرب
في دوما العبرة إن تكون؟ فماذا للوجود، التوحیدي إلى األصل كافیة إشارة تكن ھذه لم ببساطة، إن
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فھذه الممارسة الشعوب، العام عند الفھم من أو الشعوب ممارسة تستقى من ال األدیان أصل معرفة
خلق نوع نستطیع حتى الدین جوھر إلى للوصول نتجاوزھما أن نحاول اللذان ھما العام وھذا الفھم
للشعوب العامة الممارسة للشك أن مجاال یدع ال بما أثبتت فالتجارب قد الدیني، والتسامح التفھم من
على یعمم وھذا الحدیث دیني لبعضنا البعض. عداء من فیھ ما نحن ھو سبب ألدیانھا لھا العام والفھم

غیرھا. أو األدیان، سواء كانت كتابیة جمیع أھل
التاویة، بدایة المنسوبة إلیھ الوتزي، كتابات من المرة ھذه ونقتبس التاویة، إلى الھندوسیة، ننتقل ومن
طریق "كتاب بـ یفسر عنوانھ Dao) والذي De Jing) من كتابھ ونأخذ مقتطفات كدین. أو كفلسفة
في الوتزي یقول إذ عندنا- الترجمة من - (The Book of the way and it’s virtue)"الكمال

یقول: اللغوي. واإلبداع الرمز كثیرة قصائد عن عبارة ھو الذي ھذا كتابھ من یقول ما بعض

“The spirit of the valley never dies 
It is called the subtle and profound female. 
The gate of the subtle and profound female 
Is the root of heaven and earth. 
It is continuous, and seems to be always existing. 
Use it and you will never wear it out.”

Kessler)بالوادي اإلطالق، أو المطلق، للفضاء ویرمز أیضا "األنثى". بـ التاو إلى كثیرا الوتزي یرمز
من ولعل اإللھیة". عن "الذات یتحدث كأنھ المطلق. الوجود ھذا عن روح یتحدث ھنا وكأنھ .(٤٣٣
اإلسالمي الصوفي الفكر أھل یفعل كما تماما باألنثى اإللھیة للذات إشارتھ أن تكون لالھتمام المثیر
عن واألرض" السماوات نور "اهللا كتیبھ في مسھب حدیث طھ محمد محمود ولألستاذ أشعارھم. في
ذلك من جانب في األستاذ یقول اإللھیة. الذات إلى اإلشارة في اإلناث ألسماء الصوفیة استخدام سبب
الصورة وھذه البشریة. النفس في داخلیة، لصورة خارجیة، صورة المحسوس "فالوجود الكتیب
سذاجة أكثر صورة على المرأة، موجودة في ولكنھا، الرجل. في كما ھي، المرأة، في ھي، الداخلیة
(اإلسم) مرتبة إلى (الذات) منھا  تنزلت  التي (الصرافة) إلى أقرب  فھي  وبذلك الرجل، في منھا،
إنما بذلك وھم ولبنى، ولیلى، بسلمى،  الصوفیة تغني جاء ھھنا ومن  – الكامل اإلنسان مرتبة –
لـ" التوحیدي إلى األصل الوتزي كتابات من اإلشارة اإللھیة." ولعل الذات عن الكنایة إلى یریدون

فقط. األمثلة بعض سرد نحاول إنما ھنا ونحن كثیرة. التاو"
المذكور: كتابھ آخر من جانب أیضا في الوتزي ویقول

“Attain complete vacuity. 
Maintain steadfast quietude. 
All things come into being, 
And I see thereby their return. 
All things flourish, 
But each one returns to its root. 
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This return to its root means tranquility. 
It is called returning to its destiny. 
To return to destiny is called the eternal (Tao). 
To know the eternal is called enlightenment. 
Not to know the eternal is to act blindly to result in disaster. 
He who knows the eternal is all-embracing. 
Being all-embracing, he is impartial. 
Being impartial, he is kingly (universal). 
Being kingly, he is one with nature. 
Being one with nature, he is in accord with Tao. 
Being in accord with Tao, he is everlasting. 
And is free from danger throughout the lifetime.”

قد الوتزي أن إلى القارئ انتباه نلفت  أن نحاول الشيء، بعض  الطویل الشعري، النص ھذا من 
أو .(The Best Man)بأنھ نصوصھ األخرى في بعض (He)كتاباتھ بـ في لھ یشیر من عن تحدث
تحاول النظر الترجمات التي بعض في "الخیر المطلق" أو الترجمات، في بعض "الرجل الكامل"
أقرب في شئت- الكامل" إذا "اإلنسان أو "الرجل الكامل" وھذا الوتزي. شعر في اإلیحاء دالالت في
الذات ما یشبھ إلى بھ یشیر الوتزي والذي ذكرنا سابقا أن التاو، مع – متوحد لھ صوفي وصف
الكامل والذات اإلنسان بین التفرقة إلى یشیر ھنا الوتزي وكأن اإلسالمیة. الصوفیة في اللغة اإللھیة
نصوص مبذولة في بعضھما عن المصطلحین ھذین تمیز إلى واإلشارات بینھما. التوحد رغم اإللھیة،
األدیان، ھذه في نفسھ ھو األمر ھذا دینیة قدیمة أخرى. فكأن كتابات في الوتزي، كما ھي موجودة
حالت دون في التشبیھ والرمز، على دالالت اللغة التي تعتمد واختالف اإلشارة، اللغة ولكن اختالف
تالمیذ األستاذ أحد موسى، الكریم عوض للشاعر ببیتین یذكرنا األمر وھذا واحدا. المسمى یكون أن

محمود، یقول فیھما:

ذكره في الذي ھذا من قیل
والبكور األماسي ترتاد رحت

من في ذكره قد جاءكم قلت
الصدور یوم مذ األنباء أصدق

أن تغدو خاللھ من یمكن ومبشر. اتجاه واسع إلى النظر بسیطة للفت محاوالت مجرد ھذه كانت وبعد.
حتما فھذا یعني الحد، ھذا إلى یصل التشابھ بیننا كان وتناحر. فإذا افتراق طول بعد في وحدة، األدیان

یفرقنا. بكثیر مما یجمعنا أكبر ما أن

على یعتمد أن ال یجب الدیني التسامح أن نوضح أن في أیضا ھنا حریصین یجب أن نكون ولكن،
ال أنھا بمعنى توحیدیة، أدیانا غیر أرضنا في الیوم زال فما بالقضیة التوحیدیة، الدیني الطرح عالقة
عن التعبیر في الحق لھا األدیان وھذه لشؤونھ، واحد مصرف عن أو خالق واحد للكون، عن تتحدث
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أیضا، منھا مفھوم النقطة ھذه تفھم تساعدنا في آلیات ولعل ھناك التسامح. من مناخ نظرتھا أیضا في
أقرب األرض ھذه على كانت بدایاتھا قد مثال األدیان حقائق الوجود. ومعرفة في فھم البشري التطور
في قاصرا العقل البشري كان أن منھا عدة، ألسباب یرجع وذلك – التوحیدیة مقابلة في للتعددیة –
قوى الطبیعة مختلفة یرى مثال كان فقد البعض، ببعضھا الكون في الظواھر ترابط رؤیة عن بدایاتھ
منطقیة التعددیة النظرة فكانت المثال، سبیل على والنار الماء مثل تأثیرھا، وفي أدائھا في بعضھا عن
محمود، ولألستاذ أسباب، عدة واحد من سبب ھذا حسب المعطیات. الظاھرة، تلك في تفسیر جدا
من بدأت التي وسیرورتھا األدیان تطور قضیة عن وافیة أحادیث المتعددة، الفكریة في إصداراتھ
القارئ تساعد قد حصیفة تحلیالت األحادیث تلك وفي ولماذا. وتطورت، بدأت وكیف  التعددیة،
في نھایاتھا. ونحن إلى بدایاتھا من دقیق لسیرورة األدیان فھم تكوین في علیھا- لإلطالع المرجو –
أكبر لمجال وتشعبھا اللذان یحتاجان بسبب عمقھا القضیة كثیرا ھذه نحاول الولوج في لم الورقة ھذه

الورقة. ھذه مناسبة لنا تتیحھ مما

غایة ولیس وسیلة. الدین
كمدارس بدأت قد الخ) والتاویة. والكونفوشیوسیة (البوذیة الشرقیة األدیان الملحوظ أن أغلبیة ومن
بین من الخط الدیني. والفرق الكتیر تبني علیھا فرضت الزمان ولیس كأدیان. ولكن حوادث فلسفیة
یتمیز فالدین التعبیر، صح إذا مقدار،  فرق وإنما نوع، فرق لیس الفلسفیة  والمدرسة الدیني الخط
المعین التصویر مثل  الناس. واقع إلى والمتنزلة  المبسطة العقائدیة  الخطوط من قاعدة  یملك بأنھ
والجنة والترغیب وقانون الترھیب الكون، أیضا لنھایة المعین الكون، والتصویر وبدایة الخلق لقصة
والمباشرة المحسوسة التشریع ومخالفتھ، والصورة أو اتباع الخیر والشر، فعل على حسابا والنار،
البشر، من العامة القاعدة  على سھل االستیعاب التصویر یكون من النوع ھذا إن العبادة. لطقوس
الناس فھم إلى والسامیة العمیقة المعاني یقرب التاریخ، ألنھ في السابقة المجتمعات خصوصا في
معظم فیھا الفھم في یتساوى بدایة قاعدة یخلق فھو ھذا وعلى المحسوسة. الصورة قالب في بوضعھا
وھذه المجتمع. في الفكریة غیر الصفوة على الولوج صعب أو عمقا فكریا عنتا فیھا لیس إذ الناس،
في ورفق بأناة وسوقھ البشري مع العقل الحكمة في التعامل دلیل على ھي والبدائیة المبسطة القاعدة
بتلك بأن، ذلك الذھني. والتعمق والصفاء التركیز من إلى الكثیر تحتاج جدا وعرة معرفیة دروب
محسوسة ومألوفة ألنھا لھا، یطمئن أرض على قدمھ المعرفي الدرب ھذا في السالك یضع البدایة،
وشعوره لیسمو بفكره وینطلق رحلتھ أن یبدأ یستطیع األرض ھذه ومن الصرفة. بالمادة المتأثر لعقلھ
دابة والعمیقة الطویلة الرحلة ھذه في یتخذ وھو المعرفیة. الدین ألصول السامیة بالمعاني یلحق لكي
العقل وتخلیص الذھن لتصفیة فالعبادة ھي وسیلة الدابة ھي "العبادة". وھذه أیضا، الدین لھ وفرھا
والسامیة الجوھریة والمعرفة الفھم في بذلك أن یترقى ویستطیع حرا، یصبح حتى الشھوات قیود من

الدین. ألصول
من المبسطة  القاعدة  تلك البدایة في تقدم ال أنھا إذ قلیال، الوضع یختلف الفلسفیة،  المدرسة وفي
للقاعدة المطمئنة بالكمیة الكافیة تقدمھ األقل ھي ال على أو الناس. واقع إلى المتنزلة الخطوط العقائدیة
لألعداد جاذبة مدارسا تصبح أن في غالبا الفلسفیة المدارس تفشل السبب ولھذا الشعوب. من العامة
المدارس فتصبح البقاء المادي. الرزق وصراع معظمھا بتحصیل التي انشغل الشعوب من الكبیرة
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من الحیاة مكنتھم ظروف الذین من القلیل إلیھا یأتي األحیان، من كثیر صفویة في مدارسا الفلسفیة
الفلسفیة، المدارس كانت المثال، على سبیل لھذا، الوجود وماھیتھ. عن الصعبة األسئلة لتلك التفرغ
اھتمام صاحبات ما كان النساء ونادرا الرجال، من قلیلة قلة تحوز على اھتمام الماضي، في خصوصا
األمومة من متطلبات المباشر الواجب علیھن فرض الذي الحیاة واقع من تلك المجاالت بسبب في
حكمت فقد الرجل بكثیر، من أكثر التأمل عن مشغولة ماضیھا في كانت وغیرھا، فالمرأة والزوجیة
إمرتھ، وبأن وتحت الرجل، قبل من تكون مضطھدة "القرار لألقوى" بأن قانون الغاب ظروف علیھا
بحكم للتأمل الوقت الرجال یجدون معظم یكن لم وأیضا األحیان. معظم في لوقتھا مالكة تكون غیر

آنفا. كما ذكرنا متطلبات المعیشة قسوة
فیھا قلت فلسفیة كانت مدرسة المثال، والتي على سبیل في البوذیة، الرؤیة الدینیة نبعت لھذا مثال،
أن البوذیة  "الماھایانا"  طائفة مؤسسو أدرك حیث كافي. بشكل الخالق وجود إلى اإلشارة  حتى
الذي للتأمل تام تفرغ أسلوب نھج من "الثیرافادان" األصلیة الطائفة علیھا عاشت التي النصوصیة
البوذي كان وإذا الناس. من القلیلة سوى القلة أن یجذب یمكن ال المجتمع ومقاطعة للرھبنة یحتاج
لھم یرجوه الذي للخیر إلیھا الناس باقي إرشاد إلى الحال بطبیعة ساعیا سیكون فھو برؤیتھ مقتنع
من العامة للقاعدة تصبح مستساغة حتى وتبسیط متطلباتھا الفلسفة تبسیط ھذه من فالبد ولھذا فیھا،
على قدرة وأكثر استساغة بوذا أكثر تعالیم جعلت التي طائفة الماھایانا فظھرت كان. وقد الشعوب،
المعیشیة. الواجبات  تجاه التنازالت من الكثیر تقدیم إلى الحاجة دون المجتمع  داخل من التطبیق
العامة تساعد عقائدیة لقاعدة رسمھا في الكتابیة لطرح األدیان أقرب في طرحھا وأصبحت الماھایانا
أي األكبر" "العربة نفسھا تعني أن تسمیة "الماھایانا" حتى بسھولة. االطمئنان لھا الشعوب على من
األصلیة الطائفة الماھایانا ینادون أھل أصبح حین في الركاب، من عدد أكبر حمل على قادرة أنھا
الیوم البوذیة فانتشار الیوم، الواقع ھو ھذا وفعال األصغر". "العربة بـ"الھینیانا" أي "الثیرافادان"

.(”.The Mahayana Tradition“)شك دون الماھایانا إلى یعود عالمي بشكل
في كتابھ شانتیر، كمال لألستاذ خطاب لھ في الدین، عن لألستاذ محمود حدیثا نقرأ النقطة ھذه في
نتاج الفكر بحثت في ما طول أكاد أجد، (على ال إني فیھ "ثم یقول الثاني" الكتاب – ومقاالت "رسائل
ھذه ولعل الشكول." ظواھر وراء القائمة إلى األصول یصل بك فكریا منھاجا الدین، البشري)، غیر
الدیني في القالب تقدیم فلسفتھم ففضلوا القدیمة، الفلسفیة أصحاب المدارس استبانت لبعض النقطة
فرق لیس والفلسفة بین الدین الفرق ننبھ مرة أخرى، إلى أن أن ھذا ونحب التجربة. من زمن بعد
القائمة "األصول إلى بنا لیصل خلف "ظواھر الشكول" یبدأ من فالدین مقدار، فرق ھو وإنما نوع،
بدایات من تنطلق وإنما الظواھر، خلف تلك من ال تبدأ كثیرا ما منھاجھا في فھي الفلسفة أما وراءھا".

رأینا. في الفرق أساس ھو وھذا أبعد،
عقائدیة دعوة  في بدایاتھا منذ فظھرت األمر،  لذلك  مدركة  بدایاتھا منذ كانت الكتابیة واألدیان
المسحوقین من أكثر أتباعھا كان السالسة بحیث من كانت ھي والفھم، بل سھلة اإلستیعاب صریحة،
والتنطع الذي التفلسف، وتعقید التحصیل، من "زغل فطرتھم سلمت أمیین، معظمھم في الذین كانوا
الشخصیات أعظم من إن لألمیة. بل لھ تعریف في محمود األستاذ قال كما عادة" التعلیم یصاحب
وسیلة إذا فالدین هللا. عبدا بن محمد الكریم النبي وأولھا أمیا، كان من التاریخ مجرى تأثیرًا على الدینیة

حد ذاتھ. في غایة لیس ولكنھ الفھم. ناجعة، بھذا
العقائدیة من القاعدة بأتباعھا الصعود كیفیة ھو یواجھھا، زال وما األدیان، واجھ الذي التحدي أن إال
الذھني والركون الكسل قد فضلوا الیوم األدیان  أتباع فمعظم اللطیفة. المعرفیة القمة إلى الغلیظة،
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اإلنسان في أن رغم بالعقیدة، واكتفوا الملحاحة، األسئلة أغوار سبر محاولة دون البحتة العقیدة إلى
في محمود األستاذ یقول النقطة ھذه في وحده. بالعلم بالیقین، االطمئنان إال یطمئن تمام ال داخلھ دوما
جاء قد القرآن، في وارد ھو كما اإلسالم، األمر أن (وجلیة اآلتي اإلسالم" من الثانیة "الرسالة كتابھ
تحدث ھنا محمود األستاذ العلم). مرحلة سمھا أو الحقیقة ومرحلة العقیدة، مرحلة مرحلتین: على
في وقد تحدث تأھیال لھا، إال العقیدة مرحلة لیست التي المرحلة وھي الدین، من العلم مرحلة عن
وھو األحوال. من حال بأي عنھ الورقة ھذه تغني ال بتفصیل الموضوع ھذا عن ھذا المذكور كتابھ
العقیدة مرحلة من أھلھ سوق في األدیان التحدي الذي یواجھ ھذا یتناول مشكلة الكتاب أیضا ھذا في
یكمن حلھا في المھمة ألن النقطة ھذه إلى أردنا اإلشارة فقط الورقة ھذه في ونحن العلم. إلى مرحلة
رغم بعضھا مع التعایش على قادرة أنھا (رغم تتوحد، أن یمكن ال فالعقائد األدیان، في توحید األمل

اختالف. فیھ وال فرقة ال واحد، ومختلفة، أما العلم فھو دوما متفرقة ألنھا االختالف)،

والعقیدة اإلیمان. بین
ینظر المصطلحین ھذین ولعل والعقیدة. قلیال عن اإلیمان نتحدث أن ھنا، المستحسن، من یكون ربما
في بینھما، االختالف مقدار إلى نشیر أن نرید الیوم ونحن الشيء. نفس یعنیان أنھما على كثیرا لھما

األدیان. بین العقائدیة االختالفات على للتسامي دعوتنا إطار
یكون أنھ أي الغیبیات، من كثیرة لصور معین تصور ھناك یكون ذكرنا، كما العقیدة، مرحلة في
عام، بشكل ھنا، بالمحسوس  ونعني ومطلق، محسوس غیر ھو لما ومقید محسوس  تصور ھناك
على مفتوحا یكون المرحلة، فاإلیمان تلك فھو یختلف عن اإلیمان أما الخمس. حواسنا ما تستوعبھ
بھ. یحلم وما یترقبھ لما معینة واحدة بصورة نفسھ یقید أنھ ال معنى متنامیا، في اإلطالق، ویكون
عنھ تحدثنا القیامة، كما یوم أو اآلخر، المحددة باللغة للیوم التصورات عند یقف ال مثال، فاإلیمان،
الیوم صورة تكون أن  في تصوره یحجر وال  المثال، سبیل على مختلفة، بصور  الكتابیة األدیان
أي یرفض وعلى ھذا شكلیاتھ، المقدسة بحذافیر الكتب في نصوص اللغة بھ أتتنا مثال، كما اآلخر،
یتعلق بالمعنى، اإلیمان ببساطة، العام. المعنى في نفسھ لتصوره مصاحبا كان ولو حتى آخر، تصور

بینھما. تمییز بدون سویا والمعنى بالشكل العقیدة تتعلق حین في بالشكل، ال
الكالم نفس یقول أن المرء كما یستطیع المعنى. لھذا واحد أو تجلي صورة، والعقیدة معنى. اإلیمان
ناحیة من ولكنھ جدا، مختلف والكلمة المكتوبة، الصوت المسموع، ناحیة من فكالمھ، بأكثر من لغة،
اللغة للمعنى، متقیدة بقیود ترجمة الفھم، ھي العقیدة، بھذا تغییر. إن دون ھو أو القصد، ھو االستیعاب
ومكانیة، زمانیة بقیود مقیدة العقیدة أن أي العقیدة. تلك فیھا تنزل التي للشعوب المجتمعیة والداللة
تحجره ال الذي بالمعنى متعلقا لكونھ القیود، عن تلك اإلیمان تسامى حین في منھا، االنحالل ال تملك
نأخذ فیھ. شك الذي ال المحقق یطلب العلم اضطراد، في ولكونھ متنامیا، الزمانیة والمكانیة، الظروف
من آمن باهللا، والصابئین، والنصارى، ھادوا، والذین آمنوا، الذین ((إن تعالى قولھ من مثاال على ھذا
فاإلیمان ھم یحزنون)). وال علیھم، خوف وال ربھم، عند فلھم أجرھم صالحا، وعمل اآلخر، والیوم
مشتركة، العقیدة لیست ولكن ذكرتھا اآلیة، التي األدیان  تلك جمیع بین مشترك أمر ھو ھنا، باهللا

وھكذا. الیھودي، عقیدة غیر المسیحي وعقیدة المسیحي، عقیدة غیر المسلم فعقیدة
یقل االختالف فإن مستوى اإلیمان، اختالف، ولكن في ھناك یكون وأن بد ال مستوى العقائد، في
وحدة تتجلى النقطة ھذه یختفي، وفي حتى المعنى، فھم في التطور ویدق، مع یدق ثم من وھو كثیرا،
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ھي باستمرار، العقیدة وتطویر العقائدي، الضیق على للتسامي الدعوة إن األدیان. عند الجوھر
معالم المسیطرة على الھائلة، والحكیمة، مثال، بالقوى فاإلیمان، الجوھر. الحثیث نحو دعوة للسیر
الشعوب، تاریخ عبر مختلفة، وصفات مختلفة، بأسماء آللھة كثیرة صور یتجلى في الوجود، ھذا
المثال جمیعھا. لعل ھذا التقائھا نقطة ھو وذلك اإلیمان عقیدة، الصور، تسمى تلك من صورة وكل
ما أقرب أیضا ولعلھ بین اإلیمان والعقیدة، االختالف لتوضیح ھنا نضعھ أن ما نستطیع أقرب ھو
األدیان، العقائدي بین االختالف على للتسامي الدعوة مغزى في للتأمل القارئ معھ، نترك أن یمكن

األدیان. داخل والطوائف
األخرى األدیان أصحاب تجاه وعداوتھم البعض، بعضھم تجاه الواحد الدین أصحاب قلق ولعل
دون المحاولة والطقوس بقشور المفاھیم یتمسك الذي التزمت العقائدي من األمر معظم في نابعان
یجعل إدمانا كثیرة مرات یصبح معینة عقیدة على العقول تكیف أن إذ الجوھر. من لالقتراب الكافیة
فیھاجمھا مع عقیدتھ، اختالفھا حجم كان أیا العقائد األخرى، من  ویتوجس یخاف العقیدة صاحب
المادة تتمكن كما منھ تمكنت عقیدتھ التي ببقاء عنده مرھونا بقاءه أصبح الن بقائھ، المدافع عن ھجوم
المخدر. من المطلوبة الجرعة على جسده حصول بدون حیاتھ استحالة یرى الذي المدمن من المخدرة
الحدیث عن عن غنى في نحن ظاھرة وھي الھوس الدیني. بظاھرة عالمیا الیوم تسمى ھذه الظاھرة

تاریخنا. في یوم مضى أي من أكثر الیوم أمامنا ماثال الذي نراه خطرھا

عنھا بدیل ال ضرورة الدیني. التسامح
في جدا مھم عنصر ھي وجوھرھا، على التفھم ألصل األدیان تعتمد التي الدعوة للتسامح الدیني إن
دعاماتھ. إلرساء الشعوب والمنظمات من المستنیرة الجھات الیوم الذي تسعى البشري السالم تركیبة
ندرك حقا إذا كنا فیما وننظر وجماعات، أفرادا بأنفسنا، أنفسنا نقیم ألن حقیقیة حاجة في ونحن الیوم
ندرك أن علینا فیجب الصحاح. بالوسائل لھا نسعى حقا كنا وإذا كان، أیا دیننا، لنا یریدھا التي الغایة
تتأتى ال السعادة  وھذه منا. فرد كل سعادة السعادة،  ھي  الغایة وأن غایة، ولیس وسیلة الدین  أن
فیھا، یعیش التي البیئة من اإلنسان وخوف من أخیھ اإلنسان، اإلنسان خوف الخوف، إال بھزیمة
لخدمة نوظف وسیلة الدین أن لنا والبد الحب. إال الخوف یھزم ال إذ بالحب، الخوف ھذا واستبدال
على یتفوق الذي الجوھري رؤیة الوفاق ومحاولة باآلخر، العقائدي الضیق على بالتسامي ھذه الغایة،

العقیدة. مرحلة
وإال یكون كذلك أن ویجب األدیان، یشمل كل الدیني التسامح وھو أن لھ، التنبھ من بد ال أمر وھناك
یغنیھ ال ھذا كتابیان مثلھ، والمسیحي بحكم أنھما الیھودي مثال مع یتسامح المسلم لفقد قیمتھ، فعندما
مثال أنھا وثنیة أخرى قد یعتقد ھو دیانات أصحاب مع نفس القدر من التسامح یكون على أن عن
من أھلھم إلى األفارقة الكتابیین نظرة وكحال والبوذیین، للھندوس المسلمین من الكثیر نظرة (كحال
إلى الكتابیین نظرة بعدھا (مثل ظھرت ألنھا عقیدتھ بحكم باطلة أنھا أو المحلیة) المعتقدات أصحاب
األدیان من مجموعة تحزب كونھ یعدو فھو لن شامال یكن إن لم الدیني فالتسامح والسیخیة). البھائیة
یحقق وال األحوال من حال بأي یحل المشكلة ال التحزب ھذا األخرى، ومثل لألدیان نظرتھا في
الدین أھل التسامح بین فإن أولى، باب ومن األرض. ھذه على نرجوه ونحتاجھ الذي السلمي التعایش

عنھ. ال محیص أمر ھو الواحد
أصحاب حتى بین باآلخر العنف واإلقصاء والضیق من سیاسات نوعا لنا یظھر األدیان تاریخ ولعل
دین واحد من تتفرع التي الدینیة الطوائف عالقة بعض تاریخ أن نقول أن الممكن من بل الواحد، الدین
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والحذر ناحیة العداء األدیان األخرى من عالقتھا مع أھل عن كثیرا ال تختلف البعض بعضھا مع
"ھل وھو الیوم، حتى قائما زال  ما قدیما، سؤاال طرحت التاریخیة الحقائق ھذه مثل المتواصل.
األدیان أھل على سؤال وھو عام؟" بشكل الدیني الفكر طبیعة من أمران ھما اآلخر وإقصاء العنف
كان البشریة، تاریخ في المفیدة للمستقبل. والعبر بالدروس للخروج منھ عواملھ، وتحلیل فیھ، النظر
ضرورة استعمالھ كما كان دینیا، أو اقتصادیا، سیاسیا، أو كان سواًء في التغییر، فعالة أداة العنف
لتاریخنا، ونحن ننظر شك. والیوم، بال تاریخھا في األدیان استخدمتھ وقد األحیان، في كثیر من بقاء
قیم ألن منصفة، غیر محاكمة ستكون فتلك الحاضر، العصر بقیم ماضینا نحاكم أن ال بد أوال ال
عبارة ألنھا الماضیة، العصور في على المثول حتى قادرة تكن ولم ماثلة تكن لم العصر الحاضر
وإنما األرض، ھذه على یوم ولیلة لم تولد بین عبر السنین، فتلك القیم البشریة تجارب تراكم عن
ننسب أن أردنا فإذا ذكرنا، كما بقاء، كضرورة نفسھ فارضا العنف كان لقد القرون. عبر ونمت نبتت
لتغیر تكن لم واألدیان شك، بال مختال سیكون فمیزاننا ماضینا، في األدیان وحدھا إلى العنف تاریخ
األحیان من كثیر ذكرنا، في ألدیانھا، كما الشعوب ممارسة أن كما ولیلة، یوم المجتمعات بین سمات
ولكن أدیانھا. بوصایا دوما ال تتحلى ببساطة، الشعوب، ممارسة ألن األدیان، تلك حجة على ال تكون
استخدام تبیح أو تعالیم نصوصا بین طیاتھا تحمل األدیان من الكثیر شرائع فإن اآلخر، الجانب من
ویعیدوا التشاریع، تلك دراسة یعیدوا أن األدیان الیوم أھل من معینة. المطلوب ظروف في العنف،
بعیون التشاریع تلك  قراءة لیعیدوا بوجودھا، حكمت التي والمكانیة الزمانیة الظروف  في النظر
طلب من األدیان أو التشاریع على قدسیة اعتداء فیھ لیس مطلب وھذا ماضیھم. ال عیون حاضرھم،
تناسب العصر، النصوص بصورة وفھم التشاریع الستنباط طلب ھو وإنما ال، رؤیاتھا، عن للتنازل
في اإلنساني الفكر لتحبس فاألدیان لم تقم األدیان، قامت أجلھا من التي األساسیة الغایة وتصاقب
یسیر أن یستطیع بھا التي لتمده باآللیة قامت وإنما األدیان، تلك ظھور حقبة ھي معینة، زمانیة حقبة
التشریع قضیة في محمود األستاذ فعلھ ما واألسمى. ھذا األفضل نحو تطوره في طریق ھدى على
حل إن وقامتھ. العصر حاجة یصاقب الذي التشریع ذلك من المشرق الجانب أبان أنھ إذ اإلسالمي،
فما أدنى تصوراتھ، في العقل یقبلھ ال ھو أمر األمس تشاریع مجتمعات الیوم بنفس مجتمعات مشاكل
مشاكلنا حل قصورنا في إحالة إن الشواھق!. القمم إلى بالعقل للسمو الساعیة باألدیان؟ وھي بالك
تشاریع بتطویر الفكر الدیني السلیم. المطلب منا یرجوه آخر ما تشاریعنا الدینیة ھو إلى المعاصرة
بتطویر تشاریع المطلب تلك األدیان. مستوى جوھر بتلك التشاریع إلى لالرتقاء مطلب ھو األدیان
ضمن النقطة، ھذه للنظر في مدعوون أیا كانت، األدیان، أھل نفسھا. األدیان تلك ھو مطلب األدیان

األرض. ھذه الدیني على التسامح من جدید واقع تنزیل في قضیة النظر إطار
ودائما ما تبني لھا. السابقة األدیان أھل جانب من والمكیدة الرفض الجدیدة األدیان تالقي دائما ما
على واألمثلة القدیمة. األدیان تلك حساب على األتباع رصیدھا من ذلك، رغم الجدیدة، األدیان ھذه
والمسیحیة الیھودیة بین التاریخیة العالقة نذكر المثال سبیل وعلى كلھا، تذكر أن من األمر أكثر ھذا
عند باإلسالم العرب بالد مشركي عالقة أیضا ونذكر المسیحیة، الرسالة لظھور األولى القرون في
وال الھندوسیة بالبوذیة. وعالقة باإلسالم، والمسیحیة الیھودیة الدیانتین وكذلك عالقة ظھوره، بدایات
فقد الدیانة البھائیة، بأھل عالقة المسلمین یخص والمثال األول جدا، مثالین مھمین ھنا نذكر أن یفوتنا
المسلمین، ید على واإلقصاء العنف من غریبة صنوفا مسلمة، بیئة من خرجوا والذین البھائیون، لقي
وتركوا برضاھم اعتنقوه الذي دینھم رد البھائیین عن في رغم ذلك یفلحا لم اإلقصاء وھذا العنف وھذا
حد والھندوس، على المسلمین عالقة عن الثاني والمثال البھائي"). اإلسالم("العالم عقیدة أجلھ من
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الھندوسیة عن  الرضا عدم أنقاض على السیخیة الدیانة قامت فقد السیخیة، الدیانة بأھل  سواء،
من بشكل واضح أصولھا استمدت قد الجدیدة الدیانة أن ورغم والسند، الھند منطقة واإلسالم في
أیضا لقیوا ما من الجانبین أصحابھا فالقى الدیانتین، من أي عند شفیعا لھا یكن لم ذلك الدیانتین إال أن

.(”.Sikhism“)والمكیدة الرفض من
الفردیة عن األوضاع الرضا بعدم الناس شعور من الغالب في یأتي الجدیدة األدیان وانتشار ظھور إن
القدیم، لوازم من كالزمة القدیمة، األدیان عن  الرضا عدم  منھ یتولد  والذي القدیمة، والمجتمعیة
تلك اتباع جراء المتوقعة النتائج رؤیة عدم یأتي من الرضا بعدم الشعور وھذا عناصره، من وعنصر
مجتمعھ، في معاشھ وأمور نفسھ أمور لھ تصلح أن ویتوقع یعتنقھا الدیانة فصاحب القدیمة، األدیان
بعدم الشعور فإن ھو، كما وظالما فاسدا المجتمع وبقي ھي، كما وخائفة مضطربة نفسھ بقیت فإذا
خارجي سبب الفشل إلى دوما ینسبون أنھم البشر مشكلة ولعل یظھر تلقائیا، الدین المعتنق عن الرضا
قلیال فھو أمره یصلح لھ لإلسالم لم اعتناقھ أن مثال، المسلم، یرى فعندما أنفسھم، إلى أن ینسبوه قبل
بقیة على ینطبق وھذا لھ، وفھمھ بوصایا دینھ، تحلیھ في سوء كامنا یكون ربما الخطأ بأن یفكر ما

أیضا. األدیان
ھناك (لیس یقول كان أنھ ،(١٤٦٩-١٥٣٨) ناناك قورو شري السیخیة، الدیانة مؤسس عن یروى
أدیانھم حتى ینسبوا وصایا حقیقة یطبقون األدیان ال أھل ھذه مسلم)، بمعنى أن ھناك لیس ھندوسي.
أھل بخصوص الرأي لھذا  مشابھ رأي البھائیة، الدیانة مؤسس اهللا، ولبھاء ،(”.Sikhism“)لھا
على وصایا أدیانھم، اتبعوا لو كثیرا الناس سیكون أفضل حال أن یرى دعوتھ أیضا، ففي األدیان
الیوم المسلمین أن عن أیضا كثیرا تحدث قد محمود  واألستاذ  البھائي").  بصدق("العالم  تنوعھا،
دون بالطقوس تعلقھم بسبب لجوھره، أي وتركھم دینھم بقشور تعلقھم  بسبب شيء" على "لیسوا
بعض كتاباتھ في أیضا تحدث قد كان كما وسلوكھم، أخالقھم على الطقوس تلك بانعكاسات االھتمام
النقطة ھذه أدیانھم. بوصایا في التحلي تقصیرھم إلى االلتفات إلى بحاجة األخرى األدیان أھل أن عن

في اعتقادنا. من التأمل إلى الكثیر تحتاج

أخیـــــرة كلمة
الدمار وسائل أن نرى الیوم فنحن الضرورة، تستدعیھا دعوة ھي الیوم الدیني للتسامح الدعوة إن
القنابل إلى مستویات وصلت حتى الشامل الدمار أسلحة تطورت فقد شراسة وضراوة، أكثر أصبحت
واقع األحداث ھذه تطورات وضعتنا وقد ید. بإشارة شاسعة مناطق في تماما الحیاة تستطیع مسح التي
إال نارھا تتوقف لن التي السعور الحرب وإما الشامل، السالم لمستقبلنا، إما لھما ال ثالث خیارین أمام
والسالم السالم، بدون مستحیلة أصبحت إذا على ھذا الكوكب فالحیاة الكوكب. ھذا على الحیاة بھالك

البعض. بعضنا وثقافات تجاه معتقدات متبادل تسامح بدون مستحیل
ألن بقرب انتصارھا، األحداث تبشر دعوة أیضا ھي الدیني للتسامح فإن الدعوة أیضا ذلك ورغم
تقدم لما تحت لوائھا االنضواء وضرورة الدعوة ھذه أھمیة یوم كل أوضح بشكل ترى البشریة اآلن

األسباب. من
وإذا والعام، سلوكنا الخاص أدیاننا، في أصول بوصایا التحلي موقعھ، على كل من جمیعا، عملنا إذا
والذي یتفق الدینیة، من تشاریعنا والمبشر المشرق الجانب على إبانة موقعھ، من كل عملنا جمیعا،
الدین الواحد، أھل بین السلمي والتعایش التسامح روح على وینفتح المعاصر اإلنساني العرف مع
ال السالم فإن اإلتجاه، ھذا في جادة خطوات استطعنا أن نخطو إذا األدیان األخرى. أھل وبین وبینھم
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البشریة وتتضافر جھود والمجاعات، الحروب وتنجلي النفوس، من األحقاد ستذھب وحینھا آت، بد
جمیع موعود ویتحقق ربھا، بنور تشرق األرض جمعاء. وحینھا ورخائھا خیرھا وراء السعي في

األرض. لشعوب والرخاء بالخیر األدیان
توجد التي القیمة، لتلك داعیا وسكناتھا، بحركاتھا حیاتھ، تفاصیل طھ محمد محمود األستاذ ولقد عاش
منھا یدخل النقطة التي ھي وتلك األدیان جمیعھا، التقاء نقطة عند والتي توجد الدیني، التسامح قمة عند
الناصعة، سیرتھ فیھا ھذا األمر، تذكر مرة كل في تذكر، أن البشریة إنسانیتھ. فحق على عھد اإلنسان
محل ھم من سیكونون البشریة تاریخ في محمود األستاذ إن أمثال المضمار. ھذا في الجلیل وكدحھ
الطویل طریقھا في القتھ ذاكرة ما لتاریخھا اإلنسانیة فیھا ستنظر مرة كل المستقبل. ففي في احتفالھا
دوما وأضاءوه، الطریق، لھا  مھدوا الذین من محمود، األستاذ أمثال ذكرى ستكون الحریة، نحو
في حاضرین بذواتھم ھم ولكأنھم حتى الناس، أمام بیانا عیانا ماثلة، كدحھم نتیجة وستكون حاضرة.

زمن. لحظة، وكل كل

ھمرور قصي
٢٠٠٥ ینایر

لذا الترجمة، في ضلیع غیر شخص ترجمات ھي الورقة ھذه في بھا قمنا التي الترجمات *ملحوظة:
مصادر دون مراجعة من المترجمة ھنا أو العناوین المصطلحات بعدم تبني المعذرة، وننصح نرجو

متخصصة.
المراجع
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