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مكتبة األمن
پ «خطاب االعتدال في مواجهة ثقافة التط ّرف»
«خطاب االع�ت��دال في مواجهة ثقافة التط ّرف والإره��اب»
كتاب للعلاّ مة ال�سيّد علي الأمين� ،صدر عن م�ؤ�س�سة الأمين
للتعارف والحوار ــ بيروت في �254ص.

ه���و مجموعة مقاالت ومقابالت ومحا�ضرات �ألقاها ال�سيد علي
الأمين في منا�سبات عديدة بهدف ن�شر ثقافة االعتدال والت�سامح،
يقول النا�شر في المقدمة )�ص.(13
يواج���ه الأمين الإره���اب والتط ّرف بك ّل ما �أتيح ل���ه من �أ�سلحة:
بالق���ر�آن والأحاديث والفقه وبالمنطق ،وكذل���ك بال�شعر .و�سماحة
ال�س ّي���د �شاعر فطحل يُطرب �سامعيه ويذ ّكر بقدامى �شعراء العرب
وكانوا �صحافة ع�صرهم و�إعالمه يوم كان ال�شعر ينت�شر في النا�س
انت�ش���ار الن���ار ف���ي اله�شيم ،ول���م يكن م���ن و�سائل �إع�ل�ام وا ّت�صال
�س���وى الكلمة المنظومة .نقر�أه من���دّداً بارتكابات الدواع�ش و�سائر
الإرهابيين الإ�سالمويين )�ص:(15
ب�إعدام الأ�سارى عامدينا
فجـرتـم وقمـتم
بيوت اهلل ّ
ُ
جنان الخلد م�أوى المجرمينا
لقد خابت مزاعمكم فلي�ست
وف���ي ق�صيدة �أخرى ي�ؤ ّكد الأمي���ن �أن من �شاء �أن ينتمي لمح ّمد،
�ص ،فعليه �أن يتخلّق ب�أخالق مح ّمد�) .ص:(17
�سلم الورى من غدره و�أنابا
ال ينتمي لمح ّم ٍد �إال الذي
وي�ستهج���ن الأمي���ن �أن يُك َّب���ر للجرائ���م كما فع���ل الإرهاب ّيون وال
يزالون ،ويعتبرهم وحو�شاً يح ّرفون �آيات اهلل )�ص:(78
ٍ
لجريـمة
ذبحوا البريء و َكـ ّبـروا
طعنوا بها التكبي َر والتهليال
فاقوا الوحو�ش �ضراو ًة وتع ّمدوا
�سفك الدماء وح ّرفوا التنزيال
حوار من الطراز الأ ّول :حوار
والأمين داعية ٍ
بين الأديان ،وبين المذاهب المتعدّدة في الدين
الواحد ،وح���وار بين الثقاف���ات والح�ضارات.
فالح���وار �أنجع دواء لداء هذا الع�صر الحافل
بال�صراع���ات والنزاعات .يق���ول )�ص:(125
«في اعتقادي �أن الخطر المحدق بالب�شرية
عالج �إال ب�إطالق الحوار
الي���وم لي�س له من ٍ
الدين���ي والثقاف���ي بي���ن �أتب���اع الديان���ات
والثقافات المختلفة».
و�شرط الحوار ال�ش���ارط بر�أي الأمين
ّ
والكف عن ال�سعي لتب�شيره
قبول الآخر
و«هدي���ه و�ض ّم���ه» ،يق���ول )����ص:(144
«والحوار بين �أه���ل الأديان والثقافات
يج���ب �أن يرتكز على قبول الآخر كما
عم�ل�ا تب�شير ّياً
ً
ه���و ،ولي�س الح���وار
يهدف �إلى �إقن���اع الآخر ...بل يجب
�أن يك���ون اله���دف �أن يفه���م بع�ضنا

البع�ض الآخر».
وي���رى في التركيز على الجوامع الم�شترك���ة والمبادئ الإن�سانية
حوار مثمر ،يقول )�ص:(141
والأخالقية العا ّمة دعامة �أ�سا�سية لأي ٍ
«فالمه��� ّم في انطالق عمل ّية الحوار الجا ّد والف ّعال �أن نرجع للبحث
ع���ن الم�شت���ركات الإن�سان ّية وع���ن الن�صو�ص الديني���ة الجامعة في
تعاليم الر�سل للبحث عن القوا�سم الم�شتركة وهي كثيرة بالت�أكيد».
وم���ن جملة ما يدع���و �إليه الم�ؤلف لتفعيل الح���وار ون�شر ثقافته
)�ص« :(146و�ضع كتاب مدر�سي بعنوان الحوار بين الأمم وال�شعوب،
ويك���ون تدري�س���ه �إلزامي���اً في المدار����س والجامع���ات» .كما يقترح
على الجامعات وكلّي���ات ال�شريعة والالهوت�« :إن�شاء معهد جامعي
للدرا�سات الحوارية من مختل���ف �أتباع الأديان والثقافات يجل�سون
عل���ى مقاعد المدر�سة الواح���دة .وهو ما ي�ساعد على تخريج جيل
ّ
المب�شرين بثقافة الت�سامح والحوار».
من الدعاة
ويعتبر الأمين الح�ضارة الإن�سانية واحدة ،وما الثقافات المتعدّدة
�إال روافد لها ،يقول )�ص« :(128فالح�ضارة هي كالنهر الجاري الذي
تغ ّذي���ه روافد ك ّل ال�شعوب والأمم التي عا�شت على �ضفافه ...وقد
�أح�س���ن العالِم الكبير ول ديورانت ف���ي كتابه المه ّم ق�صة الح�ضارة
المج���يء بلفظ الح�ض���ارة بنحو المفرد فهو �إ�ش���ارة منه �إلى وحدة
الح�ضارة الإن�سانية».
ولمحا�صرة خطاب التط ّرف و�إبطال حججه ال يرى الأمين مف ّراً
من )����ص�« :(33إعادة نظ���ر الحكومات في مناه���ج التعليم الديني
في المدار�س والمعاهد والجامعات بتعديل تلك المناهج الدرا�سية
والكت���ب الدينية المدر�سية بالتركيز على م�سائل الح ّريات الفكرية
والديني���ة وح ّري���ة االعتق���اد وحق���وق الإن�سان والعي����ش الم�شترك
وم�سائل الحوار بين الأديان».
كما يدعو الم�ؤلف �إلى )�ص:(33
«�إن�شاء المعاهد الدينية الم�شتركة
بي���ن الم�سلمي���ن والم�سيحيي���ن،
يجل����س عل���ى مقاع���د الدرا�سة فيها
ط�ّل�اّ ب العل���وم الدينية م���ن الم�شايخ
والق�ساو�س���ة يدر�سون مع���اً وجنباً �إلى
جنب الأديان ال�سماو ّية»
ويرف����ض الأمين التعلي���م الديني في
المدار�س ،فهو �ش�أن الكنائ�س والم�ساجد
ف���ي كل دي���ن �أو مذه���ب ،ويدع���و �إل���ى
)�ص« :(131ت�أليف الكتاب الديني الواحد
يتحدّث عن الم�شتركات الدينية والف�ضائل
الإن�سانية».
والخال�صة فالكتاب دليل �أ�سا�سي للتن�شئة
عل���ى ثقاف���ة الح���وار ومواجه���ة االنحرافات
ال�شا ّذة من تكفير و�إرهاب وغيرها.

