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«احلــــوار» جم ًّ
رتا!...
حممد ال�شحي

هاج�س «الغرب» يرتك �أث ًرا غائ ًرا يف َو ْعي الرجل ال�شرقي؛ لدرجة ال ميكنه معها كتابة مقال مُتزن يطرح فيه ر�ؤيته جتاهه؛ ففي
يبدو �أ َّن
َ
مقاله “ال�شرق والغرب :املحدِّدات وامل�ؤثرات” ،يحاول الباحث ال�سعودي علي بن �إبراهيم النملة �سرب �أغوار عدد من املوا�ضيع املتعلقة
مبو�ضوع احلوار بني ال�شرق امل�سلم والغرب امل�سيحي؛ متنقلاً بني املوا�ضيع دومنا منهجية وا�ضحة.
ابتد�أ النملة مقاله بتحليل ت�سمية احلوار بني الطرفني :الإ�سالم والغرب ،مبي ًنا املنابع التي �أخرجت هذا احلوار .فبح�سب ر�أيه� ،أتى الإ�سالم
من رحم ثقافة دينية واحدة� .أما الغرب“ ،فهو جتميع لعدة ثقافات ،بع�ضها ينطلق من منطلق ديني كالن�صرانية واليهودية ،وبع�ضها ينطلق
من منطلق متناق�ض مع الدين وحمارب له يف احلياة العامة ،كالعلمانية وال�شيوعية واال�شرتاكية والإحلادية».
ال َّ
�شك �أنَّ النملة يتحدَّث عن الإ�سالم ب�صيغته الأولية التي
كانت يف املدينة امل��ن��ورة ،قبل �أن ميتد نفوذ ال��دول��ة الإ�سالمية
لي�شمل مناطق تختلف م��ع الثقافة العربية ،كثقافة ح�ضارة
ف��ار���س وم�����ص��ر وب��ل�اد ال�����ش��ام؛ ف�����الأوىل ث��ق��اف��ة ه��ن��دو�أوروب��ي��ة،
ريا بالرومانية.
والثانية فرعونية/قبطية ،والثالثة ت�أثرت كث ً
ت��ت�����ض��ح ال���ف���روق���ات ب�ي�ن ه���ذه امل���ك���ون���ات ج��ل��ي�� ًة ف��ي��م��ا ان��ع��ك�����س يف
امل��ذاه��ب الفكرية الإ�سالمية؛ فمثلاً ثقافة فار�س -مب��ا حتمل
من مكونات مانوية وزراد�شتية� -سربت �إىل العقيدة الإ�سالمية
فهومها من ثنائيات اخلري وال�شر ،ووحدة الوجود .وثقافة بالد
ال�شام الرومانية �سربت علوم املنطق الإغريقية وترجمتها؛ مما
انعك�س الحقًا على علوم الكالم واملنطق والكثري من التفريعات
َ
الفقهية .وثقافة م�صر الفرعونية توحيدية يف �أ�صلها؛ لذلك مل
تختلف اختال ًفا ب ِّيناً يف جوهر الدين (العقيدة)� .إال �أنَّ النملة
تغا�ضى عن هذه الفروق اجلوهرية التي تلب�ست لبو�س الدين
الإ���س�لام��ي ،ومل يلتفت لها على ال��رغ��م م��ن �أث��ره��ا ال��وا���ض��ح يف
�سريورة الفكر الإ�سالمي.
ويف اجلانب الآخ��رَ ،ن�� َراه يكيل االتهام مبكيال واح��د ملختلف
ال���ت���ي���ارات ال��ف��ك��ري��ة (ال��ع��ل��م��ان��ي��ة ،ال�����ش��ي��وع��ي��ة ،اال����ش�ت�راك���ي���ة،
الإحل��ادي��ة) ،وي�صفها ب�أنها متناق�ضة مع الدين وحم��ارب��ة له.
ف����إذا دققنا النظر فيما ق��ال��ه ف�سنجد �إ���س��ق ً
��اط��ا غ�ير حم�سوب؛
فكيف للعلمانية �أن تقف من الدين موقف املحارب واملتناق�ض؛
بينما هي -يف احلقيقة -حتفظ للدين كرامته من �أن يعبث به
الو�صوليون من ال�سا�سة ورجال الدين؛ �إذ يف �سلب رجل الدين
�سلطته غري امل�شروعة �إ�ضفاء كمية �أك�بر من املو�ضوعية على
خطابه .كما �أنَّ طبيعة اخلطاب الديني �أح��ادي ال ي�صلح حلكم
جمتمعات ذات تعددية دينية بالطريقة ال�شمولية .العلمانية
تطبيق �سيا�سي يجد لنف�سه م�ب�ر ًرا يف الكثري م��ن الن�صو�ص
الدينية الإ�سالمية وامل�سيحية ،ولي�س �أدل على ذل��ك من قول
النبي حممد لأه��ل املدينة�“ :أنتم �أعلم ب�أمور دنياكم” ،وقول
ال�سيد امل�سيح لليهود�“ :أدوا ما لقي�صر لقي�صر ،وما هلل هلل”.
و�أم��ا ال�شيوعية واال�شرتاكية ،فمنهج اقت�صادي تنتهجه بع�ض
ال��دول يف ت�سيري اقت�صادها ،وال �أدري من �أين �ساغ القول ب�أنها
متناق�ضة مع الدين ،و�إن �أتت من خلفية مارك�سية .فاملارك�سية
رفعت �شعار امل��ادي��ة ،والتفتت �صوب احلياة املعا�شة على ح�ساب
امل�������اوراء ،ورخ�����ص��ت ب���ال���دي���ن؛ ويف ذل����ك ق��ول��ة ك����ارل م��ارك�����س:
“الدين �أفيون ال�شعوب” .لكن ،هل ي�سوغ هذا اتهام ال�شمولية

اال�شرتاكية وال�شيوعية ب�أنها متناق�ضة مع ال��دي��ن؟! ال �أظن
ذلك .يبدو �أن املتخيل الوا�سع يف ذهن النملة ير�سم له �أن هناك
دي�� ًن��ا ،وه��ن��اك ك��ل �شيء �آخ��ر .يبقى �أن الإحل���اد موقف �شخ�صي
جتاه الوجود ومبتدئه ومنتهاه ،ون�سبة ه�ؤالء امللحدين ال تكاد
ت�شكل قاعدة تنطلق منها ثقافة ما ليكون الغرب (�أو جزء منه)
منطلقًا مما �أ�سماه “الإحلادية».
حت��دَّث النملة عن بع�ض �أ�شكال احل��وارات التي ج��رت للنبي
حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -و�صحابته ور�سله (وفد جنران،
النجا�شي ،هرقل على ال��ت��وايل) ،لي� ِّؤ�س�س لأ���ص��ول احل��وار بني
امل�سلم وغ�ي�ره .ف��امل��ح��اور امل�سلم ينطلق م��ن ق��وة الإمي���ان باهلل
(والر�سالة والر�سول) ،وهو �-أي املحاور امل�سلم -ي�سعى لإقناع
ذل��ك ال��غ�ير ب��الإ���س�لام ط��م�� ًع��ا يف دخ��ول��ه الإ����س�ل�ام .و�أن امل��ح��اور
امل�سلم �إذا مل ينطلق من منطلق القوة الإميانية ،ف�إن احلوار لن
يغدو ح��وا ًرا باملعنى احلقيقي للكلمة؛ فاحلوار هو ال��ذي يكون
فيه ندية بني طرفيه� .أما الذي يخلو من الندية ،فهو اعتذار
وتربير �أو ت�سويغ ودفاع.
� ...إنَّ ه��ذا احل��وار ال��ذي يدعو �إليه النملة ح��وار مقارعة ال
حوار بحث عن احلقيقة؛ فما جدوى حوار مثل هذا الذي ي�ؤمن
كل طرف فيه بقوة مبعتقده ،غري م�ستعد للتنازل عما يعتقده
�إذا ما ات�ضح �أن غريه على �صواب� .إنَّ الذي يدعو �إليه النملة يف
احلقيقة هو اجلدال ال احلوار؛ �إذ كيف ي�سوغ للمحاور �أن يطمع

يف �إدخ��ال غ�يره الإ���س�لام ،يف حني �أ َّن��ه ينبغي عليه �أن يطمع يف
ت�أكيد �صحة فكرته قبل �أن يفر�ضها على الغري .هنا ينهج احلوار
منهجا ال يرتبط بالبحث العلمي �سوى باال�سم
منهجا خمتلفًا،
ً
ً
فقط .فهو �-أي الباحث -يتمتع مبرونة عقلية ،وا�ستعداد نف�سي
للتخلي عن �أفكار تبدو له �صحيحة يف هذا الآن ،لكنها قد ت�سقط
الح��قً��ا .و�إذا م��ا ك��ان ال��ب��اح��ث ال يتمتع ب��ه��ذه اخلا�صية فهو ال
ي�ستحق ت�سمية «الباحث».
ويطرح النملة ثالثة مواقف نتجت عن الإر�ساليات العربية
(الإ�سالمية) للبعثات الدرا�سية لدى الغرب :موقفان مت�شددان
يف ال���ق���ب���ول وال����رف���������ض ،وم����وق����ف م���ع���ت���دل .وي�������ص���ف امل��وق��ف�ين
املت�شددين باخلطورة على املجتمع؛ ف��الأول مييع فكرة التميز
واخل�����ص��و���ص��ي��ة ،وال���ث���اين ي��ق��وق��ع ه���ذا ال��ت��م��ي��ز واخل�����ص��و���ص��ي��ة.
�أم��ا امل��وق��ف امل��ع��ت��دل ،فهو امل��وق��ف ال��ذي ي�سمح ب��احل��وار وت��ب��ادل
اخلربات الإن�سانية.
وي��ب��دو ه��ذا التنظري ج��م��ي�ًل�اً وم��ق��ب اً
��ول ،لكننا ع��ن��دم��ا مُنعن
النظر فيما يق�صده باحلوار ،ف�إننا �سنجد م�شكالت يف املنطلق
والو�سيلة واملنتهى .فاملنطلق �إمياين ،والو�سيلة جدال ،واملنتهى
ق�صد �إدخال الغري يف الإ�سالم ،وبذلك ي�ضيع البحث العلمي يف
خ�ضم اجلدال.
ويف اخلتام �أق��ول �إنَّ النملة �ضاع يف تو�صيف احل��وار ،و�أ�ضاع
القارئ معه ،يف مو�ضوعات فرعية.
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