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  !!ا؟ـــم ومذاهبنـــمذاهبه

  !!يــران الدينــالعم
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عندكم أكثر من ألف 

وال , مذهب ومدرسة ومعتقد 

, وعندنا دين واحد, تتقاتلون 

وال ندري , وفي داخله نتقاتل 

 !!لماذا

 

 

  

  

 
 

مضيت في الطريق أبحث 

ن األفكار التي إستنهضت ع

اليابان من تحت رماد 

وأوجدت اليابان , الحروب 

المعاصرة المبدعة المبتكرة 

المفكرة المتماسكة المتفاعلة 

 المنسبكة

 
 

  

  

 

 

ومتسائال عن , جلست متأمال 

كيفيات إعمال عقولنا وصناعة 

  !!ا؟ــم ومذاهبنــمذاهبه  

  

وزرنا , وقد تجولنا في أسواقها وشوارعها , مع صديقي الياباني , اليابانية ) كيوتو(كنت في مدينة 

  .معابدها

, ألف عام وكانت عاصمة اليابان قبل طوكيو ألكثر من , وهذه المدينة عريقة وذات تأريخ طويل 

  ). كامو(وقد أسسها اإلمبراطور 

ومعابد أخرى تتجاوز األلف ومئتي معبد على , ) جي–كينكاكو (و ) جي-غينكا كو( ومن معابدها 

  .حد ذكر صديقي

وكل معبد يعبر عن , في مدينة يبلغ تعداد نفوسها المليون والنصف تقريبا , وزرت العديد منها 

ما بين البوذية بأنواع مدارسها والشانتوية , ف عن اآلخر وتوجه ورؤية وتصور يختل, مذهب 

  .لكنها ذات معابد وأتباع ومعتنقين, وديانات ما أنزل اهللا بها من سلطان , ومدارسها 

  .وتحتار, فتتعجب من األمر , وتجد في المدينة لكل ما يخطر على بالك وما ال يخطر معبدا 

  فسألت صديقي الياباني عن هذه المعابد؟

  إنها جزء من الثقافة: لقا

  وماذا تقصد: قلت

  !!ونغادرها ونحن يابانيون, نذهب إليها : قال

  أال تتحسسون من بعضكم؟: قلت

  !!وإن تفعل المعابد ذلك سنتخلص منها, فهذا غير ممكن , كيف يجوز ذلك : ضحك وقال

  كيف؟: قلت

, لكن القيمة الوطنية , مارسها نعتز بها ون, وهذه جزء من التراث والثقافة , نحن يابانيون : قال

  .فوقها بكثير, والهوية اليابانية 

  !!أكثر من ألف ومئتي معبد في هذه المدينة: قلت

  نعم: قال

  وال تتقاتلون: قلت

  !!إنك غريب: قال

  ال أنا جاد في سؤالي: قلت

  !!أنت محير وتضحكني أسئلتك: قال

  !!إكتشفت بأننا مضحكة: قلت

  ماذا تقصد: قال
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وفقا لرؤية معاصرة , حياتنا 

مقتدرة متفاعلة مع أبعاد 

 ؤيتنا زمننا وأطياف ر

 

 

 

  

  

 

هذا مجتمع يخترق الزمان 

ونحن مجتمعات , والمكان 

, تستنقع وتتعفن في مكانها 

 , وتتراجع القهقري 

  

  

 

 

  

ومنذ المعابد السومرية 

والبابلية ومعابد مصر القديمة 

يضع البشر , وحتى اليوم 

ذروة إبداعه  وماله في 

, أيا كانت تسميتها , المعابد 

ا وهذا السلوك يكون مرتبط

 بحقيقة الفناء وطلب الخلود

 

  

  

 

 

ال توجد ديانة واحدة منذ 

من غير , وحتى اليوم , األزل 

معابد قد بذخ عليها أصحابها 

ووضعوا فيها الكثير جدا  , 

 من الذهب والمجوهرات

 

 

 

  

 

 

  !!عندنا بضعة مذاهب ونتقاتل فيما بيننا: قلت

  لماذا: قال

  ألننا نختلف في المذاهب: قلت

  ولماذا؟: قال

  أال تفهم؟: قلت

  ال: قال

, وال تتقاتلون , عندكم أكثر من ألف مذهب ومدرسة ومعتقد , إننا مضحكة يا عزيزي : قلت

  !!وال ندري لماذا, وفي داخله نتقاتل , وعندنا دين واحد

  !!أفهم ما تقول ال: قال

  .ولنمضي إلى معالم المدينة األخرى, دعنا من ذلك : قلت

  وأين تريدني أن أأخذك؟: قال

  كيدرو نشيدا:قلت

  تعني طريق الفالسفة؟: قال

  نعم: قلت

قبل أن يدخل غرفة المحاضرات , وذهبنا إلى الدرب الذي كان بسير فيه هذا الفيلسوف كل صباح 

  .لهمها وهو يخطو باحثا عن فكرة تصنع الحياة اليابانية األقوىويتحدث عن فكرة جديدة إست, 

  ألرى كيف تتوارد األفكار, دعني أسير متأمال : قلت لصديقي

  !!ال يمكنك أن تكون مثله, ....إنه الفيلسوف نشيدا: قال

  !!دعني أمشي لوحدي: قلت

وأوجدت , ومضيت في الطريق أبحث عن األفكار التي إستنهضت اليابان من تحت رماد الحروب 

  .اليابان المعاصرة المبدعة المبتكرة المفكرة المتماسكة المتفاعلة المنسبكة

  . هيا لنذهب إلى قاعة المحاضرات: قلت لصديقي, وبعد أن قطعت الطريق ذهابا وإيابا 

ودخلت قاعة المحاضرات التي كان , ذهبا إلى جامعة كيوتو , يرته ووسط دهشته وإبتسامته وح

ويبث أفكاره ورؤاه وتحليالته وفهمه آلليات الصيرورة , الفيلسوف نشيدا كيدرو يلقي محاضراته 

  .واإلرتقاء

وفقا لرؤية معاصرة مقتدرة , ومتسائال عن كيفيات إعمال عقولنا وصناعة حياتنا , وجلست متأمال 

أيقظني من , لكن صديقي , وغرقت في تفكير عميق , أبعاد زمننا وأطياف رؤيتنا  متفاعلة مع

  !!إن أمرك لعجيب: وهو يقول, إنقطاعي وغيابي 

  !!ولهذا أصبح الواحد منا في دياره غريب, كل ما فينا عجيب : فقلت

  هيا لنلحق بالقطار السريع: قال صديقي

ويلتهم اللحظات , طالقة الذي يسابق الزمن وإذا بي في قطار اإل, وما هي إال بضعة دقائق 

  .بشراهة غير معهودة

ونحن مجتمعات , هذا مجتمع يخترق الزمان والمكان : وقد إنشغل صديقي بهاتفه, فقلت لنفسي 

  !فكيف سيتحرك في أرضها مثل هذا القطار؟, وتتراجع القهقري , تستنقع وتتعفن في مكانها 

  !!إلى مكانوغرقت في دهشة اإلنطالق من مكان 
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أن الدين اإلسالمي أقل 

الديانات بذخا وترفا وبذال 

فال تجد , في هذا الشأن 

اكن أطنانا من الذهب في أم

العبادة اإلسالمية بأنواعها 

 ومسمياتها 

 

  

  

 
 

 

أن ما يميزها هو اإلبداع 

العمراني اإلسالمي المعروف 

 بطرزه وتصاميمه الرائعة

 

 

  

  

 

 

إعتبار المسلمين يبذلون 

كثيرا من المال في بناء 

الجوامع والمساجد وغيرها من 

بالقياس إلى , أماكن العبادة 

غيرهم من أصحاب الديانات 

كالم فيه الكثير من , رى األخ

 عدم الموضوعية والمصداقية 

 

  العمران الدينــي 

  

, رسالة إليكترونية فيها مقالة لكاتب يقول أن أحد أصدقائه األجانب سأله , أرسل لي أحد األخوة 

وهل هذه األموال , عن لماذا هذه المبالغة في بناء دور العبادة عند المسلمين وبذل األموال عليها 

  تبرعوا بها أم من المال العام؟

وأهمها أن تمكن الكاتب من تسويغ , كاتب حسب السؤال خاليا من النوايا الخبيثة وبرغم أن ال

  .السؤال وتحويله إلى مقالة يتفق فيها مع رأي سائله

وسألت عن الهدف , بأني قد شاهدت معظم معابد الديانات األخرى المشهورة , قلت لألخ المرسل 

  !!وما حصلت منهم على جواب, من حشوها بأطنان الذهب 

والتي بدأ , أنه أول ما قام ببنائه هي المعابد , وفي واقع السلوك البشري ونواياه ودوافعه الالواعية 

  .بتزيينها ووضع ما أبدعه من آيات الفن والجمال فيها

يضع البشر ذروة إبداعه  , ومنذ المعابد السومرية والبابلية ومعابد مصر القديمة وحتى اليوم 

  .وهذا السلوك يكون مرتبطا بحقيقة الفناء وطلب الخلود, أيا كانت تسميتها , وماله في المعابد 

يهتم , ولهذا فإن البشر في سعيه للخلود , أو معلم في األرض , فالمعابد تبقى أطول من أي بناء 

  .بما هو خالد

ووضعوا  ,من غير معابد قد بذخ عليها أصحابها , وحتى اليوم , وال توجد ديانة واحدة منذ األزل 

  .فيها الكثير جدا  من الذهب والمجوهرات

وحولها جياع وفقراء , وقد شاهدت معابدا فيها أطنانا من الذهب وماال ال يصدقه العقل 

  !!ومشردين

وال , فجميع األديان تشترك بذات السلوك , وال عالقة له بدين معين , ذلك واقع السلوك البشري 

  .ييمكن حصر السؤال بالدين اإلسالم

  فهل وجدتم دينا واحدا بال معابد يبذل فيها أصحاب الدين الماليين فوق الماليين؟

فال تجد أطنانا من الذهب , ويبدو أن الدين اإلسالمي أقل الديانات بذخا وترفا وبذال في هذا الشأن 

بل أن ما , ى مثلما تجده في معابد الديانات األخر, في أماكن العبادة اإلسالمية بأنواعها ومسمياتها 

  .يميزها هو اإلبداع العمراني اإلسالمي المعروف بطرزه وتصاميمه الرائعة

ولو كانت في , وهي عبارة عن قطعة من الحجر مكسوة بقماش , وأكبر مكان للعبادة هو الكعبة 

  .لتراكم فوقها وحولها الذهب بكميات ال يتصورها العقل, ديانات أخرى 

ن يبذلون كثيرا من المال في بناء الجوامع والمساجد وغيرها من أماكن ولهذا فأن إعتبار المسلمي

كالم فيه الكثير من عدم الموضوعية , بالقياس إلى غيرهم من أصحاب الديانات األخرى , العبادة 

  !!وربما يهدف إلى غايات في نفس ألف يعقوب ويعقوب, والمصداقية 

  
  إرتباطات ذات صلة

 )18. . . ( الديــن و الحيـــاة مقـاربــات فــي النفــس
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