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نادية اللمك َّية

«فال الأم�س مي�ضي وال الغد ي�أتي»هكذا عبرّ حممود دروي�ش «دون ق�صد» عن حالة التنازع املزرية بني التحفظات الأيديولوجية وبني القراءة اجلديدة
للن�ص الديني ،بني الأنا التي تخاف على نف�سها من االنفتاح فتت�شبث بالأم�س ،وبني رغبتها يف م�سايرة التقدم والتعاي�ش مع الآخر ،وهي بني هذا وذاك
حتاول اختزال العامل يف ثقافة �أ�سا�سها الدين ،لي�صبح الدين هو امل�سري للأهداف والعادات وال�سلوك اليومي ،وي�صبح الدفاع عن كل هذه اجلوانب
واجباً مقد�ساً.
ولكن ه��ل ك��ل ع��ادات��ن��ا و�أف��ك��ارن��ا و�أن�شطتنا ه��ي بتفا�صيلها من
�صلب الدين (الوحي)؟ �إنّ الإجابة على هذا ال�س�ؤال يفتح الباب
على �أ�سئلة كبرية �أخ���رى :م��ا الثابت يف ه��ذا ال��دي��ن؟ وم��ا املتغري
القابل لتجاوز و�صاية التاريخ؟ حممد ال�س ّماك الكاتب والباحث
اللبناين ي��ح��اول فتح احل��دي��ث يف مقاله «ب�ين امل��ت��غ�يرات العاملية
والثوابت الدينية».
ري فل�سفي حلالة
يقف الكاتب يف بداية املقال حماولاً �إيجاد تف�س ٍ
الرتاجع احل�ضاري للم�سلمني اليوم .فعلى امل�ستوى التكويني يع ّد
ال��دي��ن امل��ك��ون الأ�سا�سي لثقافة امل�سلم ،وي��غ��دو ال��دف��اع ع��ن الدين
دفاعا عن الثقافة والهوية واملبادئ ،وي�صبح «رجل الدين» و�ص ًّيا
ال ميكن جت��اوزه ،وه��ذا كله يجعل امل�سلم يف قلق من التداخل مع
الآخر ،خو ًفا �أن تت�أثر ثقافته  -املغلفة بالدين -بثقافة الآخرين،
هاج�سا مينعه من االنفتاح والتقدم.
لي�صري «اخلوف على الذات»
ً
ت��ف�����س�ير ال��ك��ات��ب ال��ن��ف�����س��ي ه���ذا ل��ل��ق�����ض�� ّي��ة ي��ف��ت��ح احل���دي���ث ح��ول
العالقة بني الدين والثقافة ،فالتحام الثقافة بالدين  -بر�أيي-
هي ظاهرة �صح ّية� ،إذ ال ميكن ب�أي حال ف�صل الدين عن الثقافة؛
ً
ومرتبطا
ريا للحياة ومنظ ًما
فلي�س من اخلط�أ �أن يكون الدين م�س ً
ب��الأه��داف ،لأنّ ال��وح��ي ه��و �إج��اب��ة الإل���ه لأ�سئلة الب�شر ،ه��و نظام
اخلالق حلياة املخلوق ،لكن الق�ضية تتعلق بالأجوبة التي يقدمها
الدين؛ فالدين يجب �أال يقف حم�ص ًنا �ضد �أ�سئلة الب�شر الكبرية،
ب��ل حمت�ض ًنا ل��ه��ا ،ون�صو�صه قابلة ل��ل��ق��راءات اجل��دي��دة املرتبطة
بتغيرّ الزمن ،لأنه بغري ذلك �سينتهي �إىل العزلة والإق�صاء.
كما �أنّ م��ن �أب���رز �إ���ش��ك��ال��ي��ات الفكر الإ���س�لام��ي ال��ي��وم  -بح�سب
ال��ك��ات��ب -ه��و ع��دم ق���درة ال��دي��ن ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل م��ع الآخ���ر بالرغم
من ك��ون الدين يدعو �إىل قيمتني �أ�سا�سيتني :احل��وار الإيجابي،
واالنفتاح العلمي ،و�أدلة التاريخ يف ذلك كثرية؛ منها عالقة النبي
حممد مع الآخ��ر املختلف عقيدة �أو ثقافة ،ومنها ع�صر االزده��ار
الفكري الذي مرت به الدولة الإ�سالمية زمن اخللفاء العبا�سيني
من نقل وترجمة ،فالدين �إذن يحمل جوه ًرا يدعو �إىل التعاي�ش مع
الآخر ب�إيجابية ،كما يدعو �إىل احرتام ثقافته وفكره ومعتقده .ف�إن
كان هذا هو جوهر الدين فما الذي يربر هذه العمليات الإرهابية
املتوالية با�سم الدفاع عن الدين؟ وم��ا ال��ذي يف�سر ه��ذا اخلطاب
الديني امل�شبع مبعجم التكفري والإق�صاء العلني �أو ال�ضمني؟ �إننا
و�إن اتفقنا مع الكاتب يف �أن الإ�سالم هو دين التعاي�ش واحلوار لكن
الإ�شكالية تتعلق بت�أويل الن�ص من جانب وبتناقل ال��رواي��ة التي
حتتاج �إىل مقاربة متنها بالن�ص القر�آين من جانب �آخر ،وهذا كله
يخلق ذاكرة تعرقل احلوار.
على �أنّ الآخ��ر مل يكن هو ال�ضحية يف ه��ذه الق�ضية فقط ،بل
و�صل املجتمع الإ�سالمي  -كما يقول الكاتب� -إىل مرحلة ت�ؤمن
فيها ك��ل فرقة ب�أنها «امل��خ��ت��ارة» و»ال��ن��اج��ي��ة» و�أن��ه��ا الأح���ق بدخول
«ج��ن��ة اهلل» ،و�أن��ه��ا متتلك «احلقيقة امل��ط��ل��ق��ة» .ه��ل ميكن �إذن �أن
تكون احلقيقة ن�سبية يف هذا الدين؟ يقول ق��وزدوروف« :يجب �أن
نتخلى عن الفكرة اخلاطئة واملب�سطة املبنية على معنى �أنّ الدين
يخلو مت��ام��اً م��ن احلقيقة ،وي��ج��ب �أن نتخلى ك��ذل��ك ع��ن الفكرة
اخل��اط��ئ��ة الأخ���رى ال��ت��ي ت��رى �أنّ ال��دي��ن ميلك احلقيقة املطلقة،

فلي�س ثمة دين يعترب حقيقياً متاماً ،ولي�س ثمة دين يعترب خاطئاً
متاماً كذلك� .إنّ املوقف الديني وظيفة كونية من وظائف الوعي
الإن�ساين» .والق�ضية الأك�بر بر�أيي لي�ست يف جوهر الدين ذاته؛
لأننا �إن ا�ستطعنا �إيجاد الأجوبة الكاملة جلميع ت�سا�ؤالت الب�شر
يف هذا الدين ف�إنه �سيكون دي ًنا مثال ًيا ال يقبل ال�شك ،لكن جزءًا
م��ن ه��ذا ال��دي��ن معتم ٌد يف الأ���س��ا���س على االجتهاد وامل��راج��ع��ة ف���إن
احتمالية اخلط أ� وال�صواب واردة دون �شك ،وبالطبع يف ذلك حكمة
�إلهية .ما نريده �إذن هو �أن نفهم �أن فهم الدين متغري “والتغري
الزم من ل��وازم ب�شرية الفهم ولي�س الزمً��ا من ل��وازم الدين ذاته»،
و�أن ن�سبية احل��ق والباطل يف ه��ذا الفهم املتغري واق��ع��ة ،و�أن��ه مع
�سرعة التحوالت العاملية اليوم علينا �أن نقدّم فه ًما جديدًا يتالءم
ومعطيات الع�صر ،وعليه � ً
أي�ضا ال ميكن اجلزم بامتالك �أي فرقة
احلق املطلق (بالرغم من �أن �أحد ركائز االنت�ساب للمذهب –كما
تعلمتها ذات ي���وم -ه��ي �أن ت���ؤم��ن �أن���ك ع��ل��ى ���ص��واب وغ�ي�رك على
خط�أ!) ،يقول ت�شارلز كمبول يف كتابه (When Religion
� )Becomes Evilإن العالمة الأوىل التي ت�شري �إىل �أنّ
اختال ًال حدث يف فقه الدين هي “ �إدعاء �أتباعه امتالك احلقيقة
املطلقة”.
وم��ن ثم ف���إنّ امتالك فئة للحق يتنافى مع الدين ر�أ� ً��س��ا؛ لأن
الإ�سالم بينّ القواعد الكلية غري القابلة لل�شك �أو اجلدل ،وترك
تفا�صي َل قابلة لالجتهاد ،تتغري قراءتها بتغري الزمان ،ومن حق
امل�سلم �أن يت�ساءل وينظر وي��ت��دب��ر ،لأن �إع��م��ال الفكر يف التدبر
واملراجعة مطلب ديني ،فبغري التدبر والت�سا�ؤل لن يكون هناك
فهم ،وبغري الفهم ال يتحقق الإميان ال�صادق ،و�أما العودة للعلماء
فهو مطلب “اختياري” يرجع �إليه امل�سلم فيما �أ�شكل عليه بعد
ا�س�أَ ُلوا �أَهْ َل ِّ
الذ ْك ِر ِ�إنْ ُك ْنت ُْم
البحث والتدبر فاهلل تعاىل يقولَ ( :ف ْ
اَل َت ْع َل ُمونَ ).
احل��ل �إذن كما يقول ال�سماك يكمن يف «ال��وع��ي بواقع التخلف

واالعرتاف ونقد الذات ال مهاجمة الآخر» وهذا االعرتاف يتطلب
�إمي��ا ًن��ا ب��االخ��ت�لاف ،و�إدرا ًك����ا حلتمية ا���س��ت��م��راره ،و���ض��رورت��ه لبناء
جمتمع �إن�ساين متناغم ،يقول احلق �سبحانهَ ( :و َل ْو َ�شا َء َر ُّب َك جَ َ
ل َع َل
ا�س �أُ َّم � ًة َو ِاح��دَ ًة َو اَل َي��زَ ا ُل��ونَ خُ ْ
م َت ِل ِفنيَ) .كما يتطلب االع�تراف
ال َّن َ
منح الآخ��ر حريته يف اختيار الدين متامًا كما منحها الإ�سالم له
دون �إكراه ،كما �أنه وكما يقول ال�سماك �إذا كان احرتام الآخر لو ًنا
و�سلو ًكا قاعدة �أخالقية� ،إذن ح��ريٌّ � ً
أي�ضا �أن يكون االخ��ت�لاف يف
(العقيدة) قاعدة �إميانية و�إقرارا بتعدد ال�شرائع.
ث��م ي��ح��اول ال�س ّماك يف نهاية امل��ق��ال �إث��ب��ات ق��اع��دة االخ��ت�لاف
امل��و���ص��ل��ة ل��ل��وح��دة وال��ت��ع��اي�����ش ،م��ن خ�ل�ال ث�لاث��ة م��ب��ادئ �أر���س��اه��ا
الإ�سالم تقوم عليها الوحدة يف التنوع:
�ام ُندَ ا ِو ُل َها َب�ْيَنْ َ ال َّنا�س) ،فلو كان
 مبد�أ ال��ت��داولَ ( :و ِت� ْل� َ�ك الأَ َّي� ُالنا�س �شع ًبا واح���دًا ملا كانت هناك حاجة للتداول ،وال��ت��داول هو
«ت��وا���ص��ل الإن�����س��ان��ي��ة وا���س��ت��م��راره��ا» ول��ك��ن الإرادة الإل��ه��ي��ة ���ش��اءت
االختالف.
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���ض) والتدافع هو التناف�س الإيجابي ،بغية االرتقاء والتطور،
ولو مل يكن هناك اختالف ملا كان هناك تناف�س ،وملا كان هناك –
بال�ضرورة -ارتقاء وتطور ،فاالختالف «�أ�سا�س عدم ف�ساد الأر�ض».
 م��ب��د�أ ال��ت��غ��اي��رَ ( :و َم��ا مِ ���نْ دَا َّب� � ٍة فيِ ْ أَ�ير
ال ْر�� ِ��ض َولاَ َط��ائِ��رٍ َي��طِ ُ
م �أَ ْم َثا ُل ُك ْم) ،وقوله تعاىلَ ( :ك َذ ِل َك �أَ ْر َ�س ْل َن َ
اك فيِ �أُ َّم ٍة
ب َِج َن َ
اح ْي ِه ِ�إ َاّل �أُ مَ ٌ
َق� ْ�د َخ َل ْت مِ ��نْ َق ْب ِلهَا �أُممَ ٌ ) وه��ي قاعدة ت�شكل التكامل مع قاعدة
ال��ت��ع��ارف ،وه��ذا التكامل ه��و م��ا يغر�س الأخ���وة الإن�سانية يف هذا
العامل املختلف جدًا.
بعد كل هذه العوامل التي نعرتف ب�أنها �أخ��رت ركب احل�ضارة
الإ�سالمية ال يحق لنا الآن طرح ال�س�ؤال ما الذي يجعل الإ�سالم يف
جمابهة العامل الذي يطلق عليه �أحكامًا عامة ظاملة!
nkha008@gmail.com

