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يف كتابه اجلديد "األسس الالهوتية يف بناء حوار املسيحية واالسالم" يستأنف الباحث الدكتور 
الداين. ولئن كان سبق لصاحب مشري ابسيل عون سعيه حنو بلورة رؤية معرفية معاصرة يف حوار ا

الكتاب ان مضى بعيدا يف حقل التأصيل النظري والعملي حلوار من نوع جديد بني املسيحيني 
واملسلمني، فعمله هذا هو ادىن اىل كونه اطروحة أتسيسية ملثل هذا احلوار. من هنا وجه األمهية 

ـ  1962الفاتيكاين الثاين " للعمل. ذلك انه ينضوي يف سياق اجملهودات اليت أسس هلا اجملمع
1965." 

 
اجملهودات اليت رأى الكثريون اليها ابعتبارها "ثورة كوبرنيكية" يف الهوت الكنيسة الكاثوليكية 

حيال االداين االخرى، وال سيما منها االسالم. مذ ذاك اخذت تتبلور اطروحة الهوتية جتعل من 
ى الصعيد العاملي شرعة تواصل خالق ضمن مبدأ احلوار مع االسالم واملسلمني يف الشرق وعل

التنوع البشري فلو ان لنا ان نرى اىل ما محله الكتاب على اجلملة، لظهرت االطروحة على مسمى 
 "اكثر جالء هو" الهوت احلوار.

 
فالكتاب الذي يقدمه لنا االب عون، يدور كله مدار هذا املسمى ولسوف يتبدى للقارئ مدى 

الهوت احلوار" ليكون اللغة االصل، يف اعادة صوغ مفاتيح نظرية االشتغال الدءوب على "
ومعرفية جديدة النظمة القيم، وآلليات التواصل االمياين واالخالقي واالنساين بني االداين 

 التوحيدية.
 

ميكن القول، ان الكتاب هو مسعى تفسريي معاصر للمضامني اليت التأم عليها اجملمع الفاتيكاين 
و أربعني سنة. فهو على ما يبني االب عون، جممع التجديد الالهويت االوسع أثرا يف الثاين قبل حن

اتريخ الكنيسة كله، ومن خالله اخترب الفكر املسيحي الالهويت الكاثوليكي صحوة بليغة يف 
 حتسس مسائل التعدد الكوين والديين والثقايف واالجتماعي واالقتصادي والسياسي.

http://www.atida.org/cv.php?id=52


 
لقاعدة التارخيية للتجديد، ولتأصيل اطروحة "الهوت احلرية" بل ان هكذا، يشكل "اجملمع" ا

املؤلف ميضي يف توسيع فضاء هذه القاعدة ليجعل منها االرض اليت ينطلق منها الالهوت املعاصر 
حنو تلك الغاية. وهو يف ذلك، مل يبنت غائيته على الفراغ، او على شغف بتجديد خارج حقلي 

 تارخيي، عنده يقرتن "املاجيب" ان يكون،االميان الكنسي والزمن ال
مبا هو كائن فعال. وعلى هذا النحو يسري االميان املنعقد ابلكتاب املقدس يف الزمن االجتماعي 

للبشرية، مؤيدا ومسددا بالهوت بلغ كماله التارخيي ابحلوار والسعة، وفهم اخلالص اآلمث، على انه 
 ملسيحيني وحسب.خالص للبشرية كلها، وليس خالص املؤمنني ا

 
لعل قول املؤلف، بواجبية احلوار الواقعة يف اصل املسيحية، يفضي اىل واحدة من أهم وأدق 

القواعد االميانية لـ "الهوت احلوار". فلكي ال يفهم من انعقاد اجملمع الفاتيكاين الثاين على أنه 
عشرين، يذهب املؤلف اىل نتيجة حتوالت اترخيية وفكرية املتها شروط التكيف مع حركية القرن ال

 ما هو أعمق غورا.
 

لقد رأى ان القول بضرورة احلوار الوجودية، ال يكفي لتوطيد التصور احلواري يف املسيحية 
واالسالم، ولرتسيخ املوقف احلواري الشامل بني املسيحيني واملسلمني اذ البد من البحث يف 

املسيحي والدين االسالمي، والتنقيب عن  تضاعيف املضامني الالهوتية اليت ينطوي عليها الدين
االسباب الالهوتية القصية اليت جتعل من احلوار املسيحي االسالمي واجبا دينيا ال معدل عنه على 

 االطالق".
 

ولسوف نرى فيما بعد كيف ان املؤلف وضع االدلة النقلية والعملية على واجبية احلوار، سواء من 
اجملمع الفاتيكاين الثاين من مقررات فلو حنن توقفنا مليا ابزاء تقرير  االجنيل املقدس، او مما ورد يف

 "واجبية احلوار" أللف بؤرة املعىن املركزية اليت اتكأ املؤلف عليها ليصوغ عمارته املعرفية الالهوتية.
 

من النقاط احملورية يف مسعى املصنف، ان اطروحة احلوارية تنطلق من منطقة الالهوت بقاعدتيه: 
 ميانية االجنيلية والتارخيية املعاصرة للكنيسة الكاثوليكية.اال



 
وذلك "ان انتماءه اىل الفكر املسيحي الالهويت الكاثوليكي يف مسعاه املستمر اىل حتري التجديد 

وامانة االبداع هو الذي يربر استناد مجيع هذه الدراسات اىل التصور الالهويت الذي تركن اليه 
يف هيئة تعليمها الالهويت الرمسي، ويف اختبارات مؤمنيها الوجودية، ويف  الكنيسة الكاثوليكية

 ".8تلمسات كبار علمائها" "ص 
 

هذه النقطة تظهر مشروعية الكالم على التجديد يف حركة الالهوت، ذلك ألن املتكلم يتكلم من 
ولون من صدقية داخل احلقل الالهويت، وليس كما يفعل ابحثون من خارج املؤسسة فال يعود ملا يق

عملية يف ميادين االجتماع وبني مجهور املؤمنني. هبذا سوف يكتسب التأصيل النظري لـ "الهوت 
 احلوار" كما قدمه االب مشري عون، مصداقة يف هذا الصعيد املشار اليه.

 
فلو مضينا يف قراءة الفصول اخلمسة للكتاب لوجدان "ضالتنا املرجعية" ابمتياز. ذلك، ال يقتصر، 

ابلطبع على اجلانب االبستمولوجي، حيث يقرتب النص إىل حد وازن من املنهج السوسيولوجي يف 
قراءة الزمان الديين. وامنا ايضاً واساساً من كون العمل الذي بني ايدينا هو اقرب إىل ان يكون 

 مشروعاً مفصالً تنتقل فيه العالقة بني املسيحية واالسالم.
 

طور التحاور االجيايب. ومد طور التضاد والقطع واملنع والنفي من طور اجلدال السليب إىل 
 واالقصاء، إىل اطوار مفتوحة على التآخي والوصل والقبول واالعرتاف.

 
 لنرى ماذا يف الفصول اخلمسة:

 
القسم االول من الكتاب يتناول: مسألة احلوار الديين يف اجملتمع الفاتيكاين الثاين. وفيه عرض 

ا جاء يف اجملمع من "اقوال غدت للكنيسة الكاثوليكية اشبه بنرباس هداية وفرقان ونقاش وأتصيل مل
 يف تصور معاين التعددية الدينية، ويف صناعة الفكر الالهويت احلواري اخلليق بتدبر هذه املعاين.

 
 القسم الثاين وهو حتت عنوان اصول اللقاء الديين املسيحي ـ االسالمي. وبه سعي إىل تعميق النظر



الالهويت التأصيلي الذي يقتضي استجماع خالصات هذا التاريخ املسيحي ـ االسالمي املشرتك 
الطويل، واستيضاح العوامل الدينية وغري الدينية اليت اثرت فيه أتثرياً بينا، واستعراض املواقف اليت 

 وقفها املسيحيون واملسلمون بعضهم من البعض اآلخر.
 

استطالع هيئة االطار املعريف الالهويت اجلديد الذي ترمسه الكنيسة  يف القسم الثالث يقصد املؤلف
الكاثوليكية يف مقاربة الدين االسالمي. وهنا يستعرض صاحبنا، ما امجع علماء الالهوت على 

تسميته بـ "الهوت االداين غري املسيحية، فيستكشف يف هذا العلم الالهويت املعاصر قرائنه الفكرية 
ز منه هوية مسعاه وطبيعة نشاطه، ويرتصد له القضااي الكربى اليت يعىن مبعاجلتها، والتارخيية، ويرب 

وكذلك ابستخراج املباديء االساسية اليت عليها تبين الكنيسة الكاثوليكية مقارابهتا الالهوتية 
 لالداين.

 
 ما مر من كالم حول التصور يف القسم الرابع ينتقل االب عون إىل نسق "اتل" ابالستناد إىل

الالهويت الكاثوليكي للدين االسالمي. حيث حيلل عناصر االسهام الالهويت الذي اتى به اجملمع 
 الفاتيكاين الثاين. حني افرد للدين االسالمي موقعاً مميزاً يف تصميم التدبري اخلالصي االمشل.

 
ين االسالمي وردت يف وثيقتني جممعتني، فاآلراء الالهوتية اليت صاغها آابء اجملمع يف شأن الد

عكف املؤلف على دراستهما وتفحص مضامينهما والتدقيق يف مدلوالت االستنتاجات 
 واخلالصات اليت تفضيان اليها على وجه التصريح البني او التضمني اخلفي.

 
ملها إىل مجيع اما القسم اخلامس فيعاجل مسألة الوساطة اخلالصية اليت يعلن الدين االسالمي انه حي

املؤمنني املسلمني وإىل اهل االرض كافة. وترتكز املعاجلات يف هذا القسم على استجالء املدلول 
الالهويت االصلي الذي تنطوي عليه العبارة الالهوتية الشهرية، اليت اطلقها اهل الفكر والسلطة يف 

 املسيحية حني قالوا، أبن ال خالص خارج الكنيسة.
 

دالل على التطور الالهويت الذي اختربه اتريخ ادراك هذه املقولة الالهوتية ومن خالل االست
االساسية يفضي هذا القسم إىل جتديد النظر الالهويت يف مسألة التوفيق بني اعرتاف الكنيسة مبا 



ينطوي عليه الدين االسالمي من عناصر احلق واخلري والصالح، واقرارها مبا يطمح اليه هذا الدين 
 اعانة للمؤمنني املسلمني على الفوز ابهلداية والنجاة واخلالص. عينه من

 
الالفت ان الباحث االب عون ال يتوقف على حرفية داللة املصطلحات املفتاحية يف الفهم 
الالهويت التقليدي لالداين غري املسيحية انه يذهب اىل التفكيك والتأويل والتفسري والتوسيع 

صطلحات اليت ميكن توظيفها يف بناء االطروحة احلوارية املأمولة، وهنا واالستفهام لعله جيد فيها امل
يصل اىل الكالم عن املباديء الالهوتية الكربى يف الهوت االداين الكاثوليكي وهي املباديء اليت 

 يرى اليها على اهنا خليقة بتعزيز الهوت احلوار املسيحي االسالمي وهذه املباديء على اجلملة:
 
 هللا ووحده التدبري االهلي اخلالصي. ـ وحدانية1
 ـ يسوع املسيح هو الوسيط الوحيد بني هللا واالنسان.2
 ـ مشولية الروح القدس.3
ـ االنتماء اىل الكنيسة شرط اخلالص الكامل مبعىن ان الكنيسة الكاثوليكية يف تعليمها تعلن يف 4

اب "الهوتيا" امينا وسليما مسألة تعدد االداين ان الفكر املسيحي ال يسعه ان ينشيء خطا
ومتماسكا اال اذا ايد أتييدا صرحيا ان تكون الكنيسة قد ائتمنها السيد املسيح على رسالة 

 (103خالصية كونية شاملة. )ص 
ـ االسالم دين القرىب العظمى اىل املسيحية ومؤدى هذه القاعدة ان الكنيسة الكاثوليكية اليت 5

الداين تعرتف ابلدين االسالمي اعرتاف االحتواء واالكمال ابتت تقر بشيء من جدارة الهوت ا
واالختتام فهي ال تقصيه من دائرة الوحي االهلي ولو اهنا الزالت تنظر اىل الوحي القرآين نظرهتا اىل 

 حقل خصب انغرست فيه غري بذرة من بذار احلق واخلري والصالح )...(
 

وحية اليت تعرتف الكنيسة الكاثوليكية أبهنا فالدين االسالمي يشتمل على ضمة من املكانز الر 
منبثقة من عمل الروح اخلالق وأبهنا قابلة لالنتظام واالنسالك يف كمال الوحي املتجلي يف شخص 

يسوع املسيح وملا كان االسالم ينطوي على مثل هذه املعاين الروحية السامية اليت يصاحبها )مع 
ينا خليقا هبداية مؤمنيه واكساهبم اخلالص الذي ذلك بعض الشوائب والثغرات( فانه يتجلى د

يصبون اليه يف نطاق دعوهتم القرآنية يف نطاق الغاية القصوى اليت يعقدون العزم على بلوغها )ص 



105.) 
 

خالصة القول فيما تصرح به تعاليم الكنيسة الكاثوليكية املعاصرة حيال االسالم ان املسلمني 
 االسالمي على نعمة يف اخلالص ليهبهم اايها هللا، الذي كشف حيصلون يف داخل انتمائهم الديين

للجميع وجه حمبته العظمى على حميا يسوع املسيح، غري ان هبة هللا الفائقة الوصف ال متنع 
 املسيحيني من الشهادة الدائمة المياهنم ابعتالن هللا الذايت يف شخص يسوع املسيح.

 
ميع من دون استثناء وال متييز هو الذي يستنهض اذ ان احلب االهلي الذي يفيض على اجل

املسيحيني لالعالن عن فعل هللا اخلالصي الذي اجنزه السيد املسيح وال يناقض احلب االهلي 
االعالن عن مسو هذا احلب ويبقى هلل وحده ان يستقبل يف ملكوته مجيع الذين حييون حياة االمانة 

 املسيحي او اىل الدين االسالمي.لشخص يسوع املسيح سواء انتموا اىل الدين 
 

من بديهي القول ان النص املديد الذي ساقه املؤلف ليبين يف غضونه اطروحته لالهوت احلوار مع 
االسالم فضال عن االداين االخرى، فإمنا ينطلق من نظام معريف ديين حمدد هو الالهوت 

على الكثري من االشكاليات الكاثوليكي املسيحي، وهو ما يعين ان القاريء املسلم سوف يقع 
اليت يرمي اليها بوصفها اسقاطات عقدية من جانب املؤلف غري ان هذا االخري سينبه اىل هذه 

 العالمة الفارقة والبديهية يف قوله:
 

ان هذه االحباث تظل مقرتنة ابلتصور املسيحي للدين االسالمي وللحوار املسيحي االسالمي، 
السالم لذاته ـ كما يقول ـ امر طبيعي وشرعي اذ ان مقاربة االسالم فهي ال تقارب السالم مقاربة ا

لذاته تفقد احلوار املسيحي ـ االسالمي سبب وجوده وفحوى جدواه الن االسالم يعاين ذاته يف 
 الدراسات املسيحية )..(

 
ويف هذا السياق اتت هذه االحباث على ما يقرر املؤلف ـ تستحث املسيحيني على استخراج 

مسيحي للدين االسالمي يعني املسيحيني على التوفيق احلقيقي بني احرتامهم لغريية الدين  تصور
االسالمي، وصوهنم لواجب الشهادة املسيحية اليت متلي عليهم ان يسلكوا االسالم واملسلمني يف 



 نطاق تدبري كمال الوحي االهلي املتجلي يف شخص يسوع املسيح )...(
 

سالمي يقتضي كما يبني الهوت احلوار ـ االقرار النهائي القاطع أبن والقول بغريية الدين اال
االسالم منعقد على فرادة ال جيوز افراغها من قوامها الذايت وال جيوز ردها اىل ما مياثلها من عناصر 

الشبه والقرىب وال جيوز حصرها يف نطاق اي تصور مسيحي الهويت مهما مست مقوالته ونبهت 
 ص(. 166اضه )معانيه وتنزهت اغر 

 
ااي يكن السؤال االشكايل الذي تثريه االطروحة احلوارية اليت يطلقها هذا الكتاب فهو قد خطا 
خطوة وازنة يف اجتاه مناخ جديد ومتجدد لالهوت الكنيسة الكاثوليكية املعاصرة وهو ما يرتب 

وية اليت على ضمري املتكلم وكذلك على ضمري املخاطب )املسلم( االستجابة اىل حسن الط
 يضمرها "الهوت احلوار" جتاه االسالم واملسلمني يف مطلع القرن الواحد والعشرين.

 
بكلمات: جندان يف كتاب الالهويت اجملدد مشري ابسيل عون، ابزاء مشروع معريف جاد لبناء هندسة 

ة نفسها معرفية للحوار الديين تبتديء من منطقة االميان ابهلل الواحد االحد مث تعود اىل املنطق
 ضمن رحلة مديدة وشغوفة يف االجتماع البشري وتدبرياته التارخيية.

 
 املصدر:

http://www.balagh.com/islam/es0tmcuz.htm 

 


