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ين�شر املحبة ،يذ ّكرنا الكاتب بـــ :درا��س��ة «حممد خور�شيد»
�أ�ستاذ ّ
التبية الدّينية الإ�سالم ّية يف جامعة مون�سرت ،الذي
حت�دّث عن و�صف اهلل نف�سه بال ّرحمن �أو ال ّرحيم .فقد قال
«حم�م��د خ��ور��ش�ي��د» �إ َّن «رح�م��ة اهلل ال ت��وج��د يف كلمته التي
ج��اءت يف ال�ق��ر�آن وح�سب ب��ل ويف اخللق نف�سه �أي��ً��ض��ا» ،وه��ذا
يعني �أنّ ال ّرب مو�صوف باملح ّبة باملفهوم امل�سيحي ،وبال ّرحمة
باملفهوم الإ�سالمي.
وب�خ���ص��و���ص م���س��أل��ة ال��� ّ�ش��ري�ع��ة ،ف ��إن ال�ك��ات��ب «ك�لاو���س ف��ون
ال�شريعة ّ
يظنه الكثريون منح�صراً
�شتو�ش» يذكر ب�أنّ مفهوم ّ
يف م �ب��د�أ ال � ّرج��م وال �ع �ق��وب��ات ،م���ش�يرا �إىل �أنّ ال��� ّ�ش��ري�ع��ة هي
ال �ق��ان��ون الإ� �س�لام��ي ال ��ذي ي�ع�ن��ى ب �ب ��ؤرة ال � ّت��وج �ي��ه امل��رك��زي
للم�سلمني .كما �أو�ضح �أنّ ّ
ال�شريعة نظام مينح حرية الإميان
وامل�ع�ت�ق��د ل�ل�ج�م�ي��ع ،وي��دع��و �إىل ع ��دم االع �ت ��داء ع�ل��ى ك��رام��ة
ال ّنا�س ،كما يدعو �إىل امل�ساهمة يف ن�شر اخلري بني الأجيال
ال�ق��ادم��ة .يف ه��ذا املعنى يت ّوجب �أي�ضا على �أملانيا �أن تغامر
مبزيد من ّ
ال�شريعة ح�سب قول «�شتو�ش».
وبخ�صو�ص موا�ضيع جوهرية مثل :العنف وال ّلبا�س ّ
ال�شرعي،
فقد تناول الكاتب على نحو ب��ارز ال� ّن��داءات ال ّ
المنتهية �إىل
العنف �ض ّد الذين ي�ؤمنون ب�أديان �أخ��رى ،بالقول �إنّ للعنف
الإ�سالمي �أ�صوال ترجع جذورها �إىل الفرتة اال�ستعمارية.
ونبه الكاتب �إال �أنّ الدّافع الثاين هو �أنّ الآي��ات التي يحتج
بها الإرهابيون قد مت منحها تف�سريا خاطئا ،كما �أنّ ه�ؤالء
امل�ت���ش�دّدي��ن الإ� �س�لام � ّي�ين ي�ق� ّدم��ون �أن�ف���س�ه��م جهلة بدينهم
«ال�سلفيون اجل��دد ال يكرهون �شيئا
وبال ّتقاليد التفاعل ّيةّ :
بقدر كرههم لل ّتقاليد الإ�سالم ّية».
وق��د ا ّدع ��ى ال� ّ
لاه��وت امل�سيحي �أ ّن ��ه يعمل م��ن �أج��ل م�ساعدة
الإ� �س�لام على اخل ��روج م��ن الع�صور الو�سطى ،وال � ّدخ��ول يف
العامل املعا�صر :فالإ�سالم مل يقدّم �أي تنوير ،ويحتاج لهذا
ال�سبب �إىل م�ساعدتنا لكي نخرجه من القرون الو�سطى� .إنّ
ّ
ّ
امل�ساعد على التطور يقرتح على الإ�سالم ما يتوجب عليه،
و»م��ن الأف�ضل بوا�سطة تعاليم الثالوث ،و�أف�ضل م�سلم هو
امل�سيحي ،و�أف���ض��ل ع��ارف ب��الإ��س�لام ه��و م�سيحي» .وق��د ق��ر�أ
ه��ؤالء القر�آن معزوال عن �سياقه ف�شيطنوه ،ومن ّ
الطبيعي
�أن يحدث �سوء فهم عام ووا�سع للكثري من الآيات �أثناء هذه
القراءة وبال ّتايل ت�ش ّوه �سمعة القر�آن باعتباره كلمة اهلل.
من الوا�ضح �أن الكاتب كان غر�ضه حني يكتفي بتحرمي ومنع
ت�شويه م�صداق ّية النبي حممد� ،أن ي��راه ال�ق� ّراء امل�سيح ّيون
معلماً للكني�سة ،متاماً كما �ص ّوره القر�آن معلماً ينتمي �إىل
ال�ع���ص��ور ال�ق��دمي��ة م�ث��ل امل���س�ي��ح .وي�ت�ع� ّل��ق الأم ��ر يف ال� ّن�ه��اي��ة
ب�ه�يرم�ي�ن��وط�ي�ق��ا ال� �ق ��ر�آن وت�ب�ل�ي�غ��ه وق ��راءت ��ه ب���ش�ك��ل مفهوم
و�صحيح ،لهذا �أع��اد كالو�س النبي حممد �إىل الواجهة لكي
يغلق باب ال ّت�شويه احلقيقي الذي طال القر�آن ومكانة النبي
حم�م��د يف الإدراك امل���س�ي�ح��ي .وق ��د ذك ��ر امل ��ؤل ��ف يف امل�ق� ّدم��ة
�أنّ ال�ل ّ�اه ��وت امل�سيحي � �ش��ارك ب��ا��س�ت�م��رار يف ت�شييد ��ص��ورة
كاريكاتور ّية م�ستف ّزة للإ�سالم ،وعلى م��دى �سنوات طويلة
عمل الكاتب على ال ّتخل�ص م��ن من��وذج ال� ّ
لاه��وت��ي امل�سيحي
الذي ي�ساعد على تط ّور الإ�سالم ،الذي تعود جذور تخ ّلفه �إىل
القرون الو�سطى ،فيدخله �إىل العامل املعا�صر .فالإ�سالم من
وجهة نظرهم يواجه �صعوبات يف ال ّت�صالح مع الدّميقراط ّية
ويف قبول حر ّية ال ّتدين والعلم الفردي و»لي�س لديه �سمعة
ط ّيبة اليوم».
يدعو الكاتب الدّيانتني �إىل نقا�شات م�ستفي�ضة حول القر�آن
ال�ساخنة من
وحول ال ّنبي حممد ،متمن ّيا �أن تزول ك ّل احل�صى ّ
ال ّنقا�شات املعا�صرة حول الإ�سالم .ويطلب من امل�سيح ّيني �أ ّال
يرو يف القر�آن تعار�ضاً مبا�شراً مع امل�سيح ّية ،فهو دين �شريك،
كما �أ ّن ��ه م ��ر�آة تعك�س م�ضامني ال� ّدي��ان��ة امل�سيح ّية .ويعترب
الإ��س�لام تاريخياً �شريكاً للم�سيح ّية وال�ي�ه��ود ّي��ة .ويالحظ

القارئ �أنّ �أهم مو�ضوع للبحث يف ال ّ
الهوت املقارن هو «امل�سيح
يف القر�آن» ،فقد مت ذكره يف �أكرث من � 100آية قر�آنية .وهنا
يفتح ال�ك��ات��ب م���س��اراً م�سيحياً غنياً ب��امل�ع��ارف مف�ص ً
ال فيه،
يربط ر�ؤى تاريخ ّية مع جتارب ال ّلقاءات ّ
ال�شخ�ص ّية.
�أراد «ك�لاو���س» �إع ��ادة فتح ال ّنقا�شات ع��ن و�ضعية ال�ق��ر�آن يف
ال�ل ّ�اه ��وت امل���س�ي�ح��ي ،ح�ي��ث ي ��أخ��ذ ب�ع�ين االع �ت �ب��ار ال�ف��روق��ات
الكبرية ،ويعرتف يف الوقت نف�سه بامل�شرتك :وبال ّتايل هذا
الكتاب ه��و موجه لكل ارت�ي��اب ،ميكن ل��ه �أن يفتح �أعيننا يف
نقا�شاتنا ال ّثقاف ّية امل�ع��ا��ص��رة ع��ن الإ� �س�لام .وينظر ّ
ال�شرق
والغرب ،والإ�سالم وامل�سيح ّية� ،إىل تاريخ متبادل وم�شرتك:
ت��اري��خ م��ن احل ��روب ،وم��ن ال� ّت�ج��ارة ،وت��اري��خ م��ن ال� ّت�ب��ادل يف
العلم وال ّثقافة.
ال�صليب ّية الدّين ّية يف
وق��د تبلور ه��ذا ال� ّت��اري��خ م��ع احل ��روب ّ
القرن  ،13/11والتي كانت لها �أهداف اقت�صاد ّية وا�سرتاتيج ّية
موجهة ��ض� ّد ال �دّول الإ��س�لام� ّي��ة يف ال��� ّ�ش��رق الأو� �س��ط .وعلى
ّ
العك�س من ذلك عملت الإمرباطور ّية العثمان ّية يف ميلها �إىل
الغرب وجنوب �أوروب��ا ،ح ّتى �أ�سوار فيينا ،و�شواطئ �إيطاليا،
و�إ�سبانيا ،والربتغال ،على الت�أثري على «الغرب الإ�سالمي»
وك�سر �شوكته.
وك��رم��ز ملطلب ال�ك��ات��ب امل�ل��ح ،م��ن منظور غ��رب��ي ،كني�سة �آي��ا
�صوفيا يف ا�سطنبول ،فقد كانت الكني�سة (بنيت �سنة 532م)
مركزا للدّين امل�سيحي وكاتدرائية ،ثم حتولت �إىل م�سجد على
ال�سلطان حممد الفاحت بعد فتح الق�سطنطين ّية .ويجمع
يد ّ
هذا املبنى بني العمارة البيزنطية والزخرفة العثمانية .ومل
ال�سلطان ب�إزالة ر�سومات املوزاييك املوجودة بداخلها
ي�أمر ّ
حفاظاً على م�شاعر امل�سيح ّيني ،وما زالت ال ّر�سومات موجودة
حتى الآن .بينما ال ي�ت��وان��ى احل� ّك��ام امل�سيح ّيون يف حماربة
ت�أثري الإ�سالم يف �أوروبا ،وحتويل امل�ساجد �إىل كنائ�س.
ي��رى «�شتو�ش» �أ ّن ��ه م��ن يعتقد ب ��أنّ الإ��س�لام لي�س ج��زءا من
�أمل��ان�ي��ا ،فهو ي��ؤ ّك��د ب ��أنّ امل�سيح ّية ه��ي �أي�ضا لي�ست ج��زءا من
�أملانيا و�أوروب ��ا ،وي�ؤ ّكد على جهله بامل�سيح ّية والإ��س�لام .لأنّ
�أوروب� ��ا مل تقتب�س تقاليدها م��ن ال� ّت ��أث�ير ال�ي�ه��ودي عليها،
فاليهود ّية يف �أملانيا مل ت�ساهم بن�شر احل�ضارة والعلوم مبثل
م��ا ن�شره امل�سلمون ،و�أوروب ��ا اقتب�ست م��ن الإ��س�لام ثقافتها
وعلومها.
واعترب «فون �شتو�ش» القر�آن الكرمي مرجعا لل ّن�صارى ،فمن
ي��ري��د معرفة حقيقة امل�سيح عي�سى ب��ن م��رمي فعليه ق��راءة
القر�آن الكرمي ،فامل�سيح ُذكر بالقر�آن �أكرث مما ذكر فيه ا�سم

ر�سول الإ�سالم حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،ففي �أك�ثر من
مائة �أية بالقر�آن يوجد فيها ذكر امل�سيح ،وال ّن�صارى ،وهناك
م��ن اع�ت�ن��ق الإ� �س�ل�ام م��ن ال� ّن���ص��ارى ب�سبب تو�ضيح ال �ق��ر�آن
الكرمي عن ال ّن�صران ّية ،ونفيه نبوة امل�سيح ب�شكل دقيق ووا�ضح
للغاية ،وعلى ال ّن�صارى فهم القر�آن الكرمي من الإجنيل ومن
امل�سلمني ح� ّت��ى ي�ك��ون ل�ل�ح��وار الإ��س�لام��ي مفهومه ويتحقق
ال�سلمي .
هدفه الذي يكمن يف ال ّتعاي�ش ّ
يعطي الكاتب قيمة كبرية لـــ« :حوارية القر�آن» التي حتيل
على ت�ع�دّد دالالت ال ّن�ص وفتح �إمكانياته ال ّ
النهائ ّية ،وهي
عالمة مم ّيزة للإ�سالم .ومبا �أ ّن��ه كاثوليكي م�سيحي يعمل
ب �ج � ّد ع�ل��ى االق �ت �ن��اع ب �ق��وة ال�ل ّ�اه ��وت امل���س�ي�ح��ي ،ك�م��ا ي�ح��اول
وال�صفحات املتينة من ال ّ
الهوت
�أي�ضا �إظهار اجلانب القوي ّ
الإ��س�لام��ي .وبناء على ما تقّدم يتبني لنا �أن «�شتو�ش» كان
حري�صا يف تعامله مع الإ�سالم يف �إطار انتباه وحر�ص مليء
باحلب.
م��ن خ�ل�ال ه ��ذه ال �ق ��راءة مي�ك��ن �أنّ ن�ستنتج �أنّ امل�سيح ّيني
ميكنهم �أن يتعلموا مع امل�سلمني من خالل حماولة «كالو�س»
يف كتابه (حتدّي الإ�سالم ،ال ّتقاربات امل�سيح ّية) رفع امل�شرتك
الدّيني والثقايف املوجود بني الإ�سالم وامل�سيح ّية على �ضوء
ال� ّن�ق��ا���ش امل��وج��ود يف �أمل��ان�ي��ا ع�بر ت�ك��رمي م�سيحي ل�ل�إ��س�لام.
ويتمنى ال�ك��ات��ب �أن ت�ساهم ه��ذه ال�دّرا��س��ة يف تغيري احل��وار
حول الإ�سالم يف �أملانيا ،و�أن نتع ّلم االعرتاف بحظوظ ال ّلقاء
ال ّتفاعلي ما بني-الدّيني ،وفتح باب امل�ساعدة يف تغيري �صورة
ّ
الظهور للإ�سالم يف احلا�ضر ب�شكل خمتلف؛ فهذا الكتاب
م��وج��ه ل�ك��ل ارت �ي��اب ،وي �ط � ّور وج�ه��ة ن�ظ��ر ث��ال�ث��ة ح��ول ثقافة
ال � ّدي ��ان ��ات .ومي�ك��ن ل��ه �أن ي�ف�ت��ح ل�ن��ا �آف��اق��ا م�ستقبل ّية ح��ول
ال ّثقافة املعا�صرة عن الإ��س�لام ،فهدف ه��ذا الكتاب هو منح
الإ�سالم قيمته احلقّة.
وميكن �أن يكون هذا الكتاب خطوة مه ّمة على طريق �إدماج
وت��دري����س الإ� �س�لام وال �ق��ر�آن يف ال ّن�سق امل�سيحي ،م��ن خالل
درا�� �س ��ات الأدي� � ��ان امل �ق��ارن��ة ال �ت��ي ت�ب�ح��ث ع ��ن ط ��رقٍ ينهجها
امل�سيح ّيون لتمكـِّنهم من تقدير قناعات دين ّية �أخرى ،فدرا�سة
الأديان املقارنة هي «منارة را�شدة يف عامل الأديان».
وانطالقا من وجهة ال ّنظر هذه ،يريد الكاتب تقدمي عمل
خمتلف يعتمد على الت ّنوع ،ويريد ّ
التكيز على الفروقات
املوجودة بني الإ�سالم وامل�سيح ّية على مبد أ� «امللك لري»�« :أنا
�س�أعلمك االخ�ت�لاف��ات» ،وق��د عمل الكاتب على �إظ�ه��ار هذه
الفروقات من أ�ج��ل تو�سيع م��دارك الثقافتني� ،إىل درج��ة �أنّ
ه��ذا ال ّتمايز يقدّم عمل ّية تعليم ّية مه ّمة ،وين�صح بـــ»:عدم
ط��رح �س�ؤال عما �إذا ك ّنا ن�ؤمن بال ّرب نف�سه ،بل كيف تلتقي
�صورنا عن اهلل مع بع�ضها البع�ض».
وعلى العموم يريد الكاتب الدّعوة �إىل لقاء مكثف بالإ�سالم
من خالل الفهم وال ّتعلم املتبادل ،و�أي�ضا امل�شاركة يف املمار�سة
الدّينية .وبهذا نن�صح اجلميع بقراءة هذا الكتاب وترجمته
�إىل ال� ّل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ،خ��ا�ّ��ص��ة امل�سيح ّيني ،ال��ذي��ن ي��ري��دون �أن
يفهموا الإ� �س�لام ويبحثون ع��ن ح��اف��ز للحوار البني-ديني،
وعقد �صداقات مع خمتلف معتقدي الدّيانات الأخ��رى ،من
�أجل �إثراء �إميانهم الإن�ساين ،كما ين�صح بذلك الكاتب ق ّراءه.
----------------------ال�ك�ت��اب« :حت� �دّي الإ� �س�ل�ام ،ال�ت�ق��ارب��ات امل�سيحية .ال�ك��ات��ب:
كالو�ش فون �شتو�ش».
النا�شر :فرديناند �شونينغ ،بادربورن.2017 ،
لغة الكتاب :اللغة الأملانية.
* باحث فـي الدرا�سات املقارنة  -الرباط ،املغرب
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«تحدي اإلسالم :التقاربات المسيحية»..
لكالوش فون شتوش
رضوان ضاوي *

وثيق مع
يعترب الربوفي�سور «كالو�س فون �شتو�ش» �أهم مم ِّث ٍل لدرا�سة الأديان املقارنة يف �أملانيا ،وهو �أ�ستاذ ال ّالهوت يف جامعة با ِدربورن ،ويعمل
ٍ
ب�شكل ٍ
(حتدي الإ�سالم ،التّقاربات امل�سيح ّية) من �أهم الكتب التي طرحت ان�شغال
ويعد كتابه
ّ
علماء م�سلمني و�شخ�ص ّيات يهود ّية على م�شاريع بني-دينيةّ :
الديانات (الإ�سالم وامل�سيح ّية) الذي غفل عنه الكثريون وهو مو�ضوع يف غاية الأهم ّية« ،بهذا املعنى يريد «�شتو�ش» من خالل هذا الكتاب
ال ّلقاء بني ّ
الدين ّية وال�سن ّية.
الدعوة �إىل اللقاء مع الإ�سالم» .باعتبار هذا ال ّلقاء ميكن �أن ي�ساهم يف �إعادة اكت�شاف الآخر ،ويف فهم عميق للنّ�صو�ص ّ
ّ
�إذن هذا الكتاب مل يكن ليكتمل لوال التّبادل العلمي مع الأ�صدقاء امل�سلمني يف مركز ال ّالهوت املقارن ،وق�سم علوم ال ّثقافة يف جامعة بادربورمنن ،حيث
يقوي
قاموا بتزويد الكاتب مبعلومات ق ّيمة ،و�ساعدوه ب�صفته م�سيح ّيا� .إنّه عر�ض مميز للإ�سالم من خالل «الإدراك امل�سيحي» الذي يحاول دائ ًما �أن
ّ
نف�سه بالأ�صوات امل�سلمة.
ومي�ك��ن ت��وزي��ع ف�صول ه��ذا ال�ك�ت��اب امل��رج�ع��ي «ل�ك�لاو���س فون
�شتو�ش» �إىل ثالثة �أق�سام:
الق�سم الأول (ال �ف �� �ص��ل ،)2-1ي�ع��ر���ض ف�ي��ه «��ش�ت��و���ش» ت��اري��خ
ن �� �ش ��أة ال �ق ��ر�آن م��ن م�ن�ظ��ور ن �ق��دي ت��اري �خ��ي ،ح�ي��ث ذك ��ر فيه
�أهم ّية ال�ق��ر�آن عند امل�سلمني ،ون�ش�أة ال�ق��راءات املتعدّدة له.
كما حتدّث عن ال ّنبي حممد �ص ّلى اهلل عليه و�سلم ،و�سريته،
وم ��دى �إع�ج��اب امل�سلمني ب�شخ�ص ّيته ،وحت �دّث ب�إ�سهاب عن
م�س�ألة ارتياب الغرب لل ّنبي ،وقد اجتهد يف ر�سم �سرية النبي
بوعي وا�ضح فا�ستعمل اال�سم »Muhammed« :الذي
ي�ستعمله �شركا�ؤه امل�سلمون ال ّناطقون بالأملان ّية.
وجاء الق�سم الثاين (الف�صل  ،)6-2ليقدّم لنا درا�سة ل�صفات
خ�ص فيه بال ّتف�سري ل�صفة ال ّرحمة ،و�أركان
اهلل املتن ّوعة ،كما ّ
الإ� �س�ل�ام اخل�م���س��ة ،وع�لاق��ة الإ� �س�ل�ام ب��احل�ق��وق واحل � ّري ��ات
والعدالة ،وعالقة الدّيانات ال ّتوحيد ّية بالعنف ،فم ّثل لهذا
ب�آيات �ض ّد العنف يف القر�آن الكرمي.
� ّأم ��ا يف الق�سم الأخ�ي�ر (الف�صل  ،)7فقد ت�ن��اول فيه الكاتب
العالقة بني امل�سيح ّية والإ�سالم من منظور م�سيحي ،وكيف
ال�سور املك ّية واملدن ّية.
ورد امل�سيح يف القر�آن يف ّ
� ّأما بال ّن�سبة لأهم ّية هذا الكتاب فهي تكمن يف طرحه ملجموعة
من الأ�سئلة اجلوهر ّية انبنت عليها �أطروحة الباحث الأملاين
«��ش�ت��و���ش» وت�ع�ن��ى ب�شكل وا� �ض��ح وم�ب��ا��ش��ر ع�ل��ى ال � ّت �ق��ارب بني
امل�سيح ّية والإ�سالم ..وهذه الأ�سئلة هي:
موجهة �أي�ضا للم�سيح ّيني؟
 هل القر�آن؛ كلمة اهلل ّ هل حممد هو نبي مر�سل �أي�ضا �إىل امل�سيح ّيني؟ هل ن�ؤمن (نحن امل�سيح ّيون) وامل�سلمون بال ّرب نف�سه؟ وهل نغامر (يف �أملانيا) مبزيد من ّال�شريعة؟
 وما الذي ميكن للم�سيح ّيني �أن يتع ّلموه من القر�آن؟ا�ستعان الكاتب بعبارة كارل مارك�س «ال ّلحظة حتدّد الوعي»،
ليذكر م�سل�سل �شيطنة امل�سيح ّيني ال�ي��وم ل�ل�ق��ر�آن ،ولل ّنبي
حممد يف �أوروب� ��ا ،فقد ب ��د�أت حملة م�سعورة على الإ��س�لام
يف ف�ترة ما بعد انه ّيار ج��دار برلني .وج��اءت ه��ذه ال�شيطنة
م ��ن م�ن�ب�ع�ين ه �م��ا :امل���س�ي�ح� ّي��ون ال ��ذي ��ن ي�ع�ل�ن��ون م�ع��ادات�ه��م
للإ�سالم ،وامل�سلمون املت�شدّدون الذين يدّعون دفاعهم عنه،
امل�سيحي بالإ�سالم ،فتم �إن�شاء
يف هذا الإط��ار ازداد االهتمام
ّ
ق�سم يعنى بعلوم ال�ق��ر�آن الكرمي ودرا�سته ب�شكل �صحيح يف



تعاي�ش
عب عن
ٍ
�أكادميية برلني  -برانديبنورج العلم ّية ،مما ُي ِّ
وحواري بني الأديان.
�أ�صيلٍ
ٍ
فجوهر احلوار الإ�سالمي امل�سيحي اليهودي هو درا�سة امل�سلم
ل�ل�إجن�ي��ل ب�ع�ه��دي��ه ال �ق��دمي واحل ��دي ��ث� ،إىل ج��ان��ب ال � ّت ��وراة،
ودرا�سة ال ّن�صراين واليهودي للقر�آن الكرمي درا�سة �صحيحة.
و�ستكون ثمرة حوار طويل على مدى �سنوات طويلة ،ولقاء
م��ع ال�ي�ه��ود وامل�سيح ّيني وامل�سلمني م��ن �أج ��ل ال� ّت�ع��رف على
املمار�سة الدّين ّية احلقيق ّية ّ
لل�شركاء حتت �شعار« :اح��ك يل
عن دينك وعن روحانيتك».
وي��رى «ك�لاو���س ف��ون �شتو�ش» يف عالقة امل�سيح ّية ب��الأدي��ان
� �ض��رورة و»حت ��دي �اً �أك�ب�ر ع�ل��ى الإط �ل�اق ل� ّ
لاه��وت امل�سيحي»،
فهي «تع ّزز اجلوانب امل�ساملة يف الأديان ومن واجبها � ً
أي�ضا �أنْ
ت�ساهم يف حتديدنا لهوياتنا من خالل احل��وار مع الآخ��ر ال
من خالل االنعزال واالبتعاد عنه».
و�أ�سا�س هذا احلوار امل�ستم ّر هو �إمكان ّية تع ّلم امل�سيح ّيني من
�أربع تظاهرات للجمال يف خطاب اهلل ،وهي:
مظاهر اجلمال ّية يف اخلطاب القر�آين باعتباره ن�صا جمي ً
ال،
وهو جانب مهمل يف قراءة الإجنيل عند امل�سيح ّيني.
�شفاهية ال�ق��ر�آن� ،أعجب الكاتب ب�شفاه ّية ال�ق��ر�آن ،وتالوته
مما ي�ضمن له ح�ضورا حمي ّنا.
امل�ستم ّرة ّ
ح��واري��ة ال�ق��ر�آن ،من خ�لال احل��وار وخطاب اهلل �إىل الب�شر،
وال ّنقا�شات القر�آن ّية بني امل�ؤمنني والك ّفار.
ال ّرد على خطاب الأديان القدمية املوجودة.
ج ��اءت �أه�م� ّي��ة ه��ذا ال�ك�ت��اب م��ن ك��ون ال �دّرا� �س��ة ق��ام بها عامل
دين الهوتي م�سيحي .ويناق�ش الكتاب �إمكان ّية فهم القر�آن
انطالقا من �أبعاده اجلمال ّية .حيث يعترب ال ّتف�سري اجلمايل
واع��دا ،ويفتح العالقة بني الوحي والعقل ال��ذي يتح ّرك يف
تناغم مع ال ّتقليد الإ�سالمي.
فاجلمال ّية هي مفتاح لفهم الإ�سالم ،واجلديد الذي جاء به
الكاتب هو جتريب الإبدال اجلمايل على �أهم عنا�صر �أماكن
ال�صورة الإله ّية ،وعن �صورة ال ّنبي،
الإميان الإ�سالمي :عن ّ
احل�سا�سة ،مثل ارت��داء غطاء الر�أ�س .وكانت
وعن املوا�ضيع
ّ
«�آن��ه ماري�شيمل» قد �أك�دّت يف العديد من الدّرا�سات الق ّيمة
على �شاعر ّية وجمال ّية اخلطاب الإ�سالمي ،وال ّت�أثري ال ّنف�سي
لأ�شكال خمتلفة لل ّتعبري ال ّذاتي الإ�سالمي.

كما جاء كتاب «اهلل جميل» لـ«نافيد كرماين» باعتباره �أف�ضل
عمل يعالج فيه الكاتب خطوة مه ّمة تهدف �إىل �إع��ادة بناء
مطلب ال��وح��ي الإ��س�لام��ي جمالياً .ولقد عمل الكاتب على
تلقي القر�آن وال ّتعرف عليه جمال ّياً ،و�أو�ضح �أ ّنه بينما �أر�سل
اهلل امل�سيح �إىل �شعب ل��ه دراي ��ة بالعلوم ،م��ن فل�سفة وط��ب،
وت� ّوج��ب عليه جت��اوز ه��ذه الفنون يف ع�صره مبعجزة �إحياء
املوتى� ،إ ّال �أنّ ال ّنبي حممد جاء يف ع�صر كانت فيه الف�صاحة
وال ّلغة �أكرث �شيء يجلب الفخر ،لهذا كانت معجزته جمال ّية
ولغو ّية وبالغ ّية متم ّثلة يف القر�آن الكرمي.
تقدّم امل�سيح ّية نف�سها على �أ ّنها ميزان لل ّتنوير ،ويتم تقدمي
الإ� �س�ل�ام يف ال�غ��ال��ب ع�ل��ى ��ش�ك��ل �صفحة � �س ��وداء ظ��اه��ر ّي��ا يف
خا�صة حني يتحدّثون عن �صورة اهلل .و�إله
ال ّثقافة الأوروب ّية ّ
امل�سلمني -هكذا يف ال ّ
الهوت امل�سيحي -هو �إل��ه �آخ��ر خمتلف
عن الإله امل�سيحي.
ف��رغ��م م���س� ّل�م��ات امل���س�ي�ح�ي ّ�ين وامل���س�ل�م�ين امل���ش�ترك��ة ،ب ��أ ّن ��ه ال
يوجد �سوى �إله واحد ،ي�أتي الإدّعاء من ال ّل�سان امل�سيحي ب�أنّ
يبجلون ال ّرب الذي ال �صرب له على الغريية ،وهو
امل�سلمني ّ
متخلف يف حتم ّيته ويف وحدانيته و�سالب ال�ستقالل ّية وحر ّية
خا�صة
الب�شر .واهلل ال يقبل �أي تن ّوع وال يرتك �أي م�ساحة ّ
للإن�سان ،فالإ�سالم مييل �إىل نفي التن ّوع� .إ ّنه دين ال يريد �أن
يت�صالح مع الفكر الغربي وال مع الق ّيم الغرب ّية.
ويقول «�شتو�ش» �إنّ م�س�ألة ال ّثالوث املقدّ�س عند امل�سيح ّيني
ت �ب��دو م��ن امل �ح � ّرم��ات ع�ن��د امل���س�ل�م�ين ،ال��ذي��ن ي ��ؤم �ن��ون �أ�� ّ�ش��د
الإمي� � � ��ان ب ��وح ��دان �ي ��ة اهلل .ح �ي�ن ي �ن �ت �ق��د ع �ل �م ��اء ال�ل� ّ
اه ��وت
امل�سيح ّيون جوهر اهلل عند امل�سلمني ،الذي ال ميكن ب�صفته
حجة
تلك التي ر�سمها امل�سيح ربط عالقات مع الب�شر ،وهي ّ
على تفوق امل�سيح ّية ،لأنّ الإ�سالم يعجز بهذا الفهم عن ر�ؤية
�صفة املح ّبة يف اهلل ،وبذلك ال يكون هناك مكان لل ّتعدد يف اهلل
من ال ّناح ّية الفقه ّية.
ل �ك��ن «ك �ل�او� ��س ف� ��ون � �ش �ت��و���ش» ي� ��رى يف ت� �ع� �دّد �أ� �س �م ��اء اهلل
احل�سنى وجميئها على �شكل �أ�ضا ٍد مثل« :الأول»« /الآخ��ر»،
و»ال�ظ��اه��ر»« /ال�ب��اط��ن» ،يف ه��ذا م�ع��اد ًال يف الإ��س�لام و�سبي ً
ال
للم�سلمني يدركون من خالله التعدّد يف الوحدة.
وردّا على ا ّت�ه��ام امل�سيح ّيني رب امل�سلمني بافتقاده للمح ّبة،
جت�سد ب�ش ًرا لكي
وب ��أنّ �إل��ه امل�سيح ّيني ّ
�ضحى بنف�سه عندما ّ

