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الإ�سالم وحرية الدين
مرمي العدوية

يعي�ش امل�سلمون يف هذه الفرتة بالتحديد من التاريخ حرباً �ضرو�ساً يف تعريف ذواتهم وما يحملونه من معتقد للآخر؛ وذلك لت�شعب �صورة
الإ�سالم ومتاهيها مع الكثري من امل�صطلحات والأفكار واجلماعات التي هي يف احلقيقة ال متت لكينونة الإ�سالم ب�صلة .ومن هنا وكما �أكد املفكر
والأكادميي املغربي عبده الفياليل الأن�صاري يف مقال له يف جملة الت�سامح بعنوان« :احلرية الدينية يف الإ�سالم» ،بات من ال�ضروري وجود «نظام
للخطاب» ينظم النقا�شات واحلديث عن الإ�سالم؛ ليو�صل ال�صورة ال�صحيحة عنه ويحميه من الكثري من االنطباعات وال�صور النمطية املغلوطة.

ومن تلك املناق�شات على �سبيل املثال مو�ضوع :احلرية الدينية،
ح��ي ُ��ث ي��رى ال��ف��ي�لايل الأن�����ص��اري ���ض��رورة وج���ود ع��ر���ض تاريخي
ومثله الهوتي  /كالمي ي�شرح �أف��ك��ار الإ���س�لام؛ فذلك من �ش�أنه
�أن يفتح الأفق ويزيل الإبهام عن مواقف امل�سلمني حيال احلرية
ال��دي��ن��ي��ة وال��ت��ي ب��ات��ت م��ع��ق��دة وم��ت��ن��وع��ة حل��د م��ري��ب .بينما من
اجل��ان��ب ال��ت��اري��خ��ي ميكننا ا�ستنباط ال��ت��ايل :جن��د �أن���ه يف ال��ع��ادة
يتم اختيار حوادث معينة ومن ثم تربيرها بعد احلدث من �أجل
تقدمي ت�أ�صيل عقائدي ،ويف هذا الطرح نذكر ما حدث مع بع�ض
الأقليات؛ ُ
حيث وجود جمموعة من امل�سلمني يف �إطار الأقلية دفعت
بهم �إىل احلرية الدينية من �أجل حماية �أنف�سهم وت�أكيد ذواتهم.
ويف �إطار قراءة احلرية الدينية من الناحية التاريخية ال ينبغي �أن
يفوتنا املرور على «اخلطوط الفا�صلة» فيها؛ ُ
حيث الأرثوذك�سية
«ال�سنية» م��ث ً
�لا لي�ست ال��ي��وم ���س��وى �آث���ار حل��رك��ة «امل��ع��ت��زل��ة» وهم
الفرقة الأك�ثر ليربالي ًة وعقالني ًة يف التاريخ الإ�سالمي املُب ّكر؛
ُ
حيث كانوا هم الذين نظموا �إحدى �أو�سع حمالت اال�ضطهاد �ضد
حرية التفكري الديني.
فاملحن ُة(حركة اال�ضطهاد والتفتي�ش ال َع َقدي) التي قامت بها
العبا�سية ،والتي كان املعتزلة �أق��رب حلفائها ،تركت �آث��اراً عميق ًة
يف تطور الفكر الديني ،والتاريخ الإ�سالمي لع�صو ٍر عديدة ،والتي
جعلت من العقالنية واالنفتاح على العامل والفل�سفات والعلوم
�إي��ذان��ا ب��اال���ض��ط��ه��اد ال��دي��ن��ي ،وع��ل��ى �شاكلتها ك��ان��ت ك��ذل��ك حركة
« امل��وح��دي��ن» يف امل��غ��رب وال��ت��ي ب���د�أت باعتبارها ت��ع��ب�يراً ق��وي��اً عن
االحتجاج على النزوع الفقهي التجزيئي لرجال الدين.
وظ��ل��ت ت�صرفاتها يف �س ِنتّها الأوىل معني ًة ب��ال��ع��ودة لب�ساطة
الإ�سالم الأول.
بيد �أ ّنها ما لبثت �أن ت�شددت واتخذت مواقف الهوتية وعقائدية
مت�ص ّلبة ،وان�صرفت ال�ضطهاد النا�س و�إرغامهم بالقوة الع�سكرية.
ومن جانب �آخر بات لدى القوى املركزية للأنظمة ال�سيا�سية
هاج�ساً نحو حماية احل��ري��ات الدينية داخ��ل اجل��م��اع��ات امل�سلمة
وم��ع ال��دي��ان��ات الأخ���رى ،ويت�ضح ه��ذا جلياً يف ميول الفاطميني
نحو رعاياهم ال�سنة بينما ك��ان��وا ه��م م��ن ال�شيعة الإ�سماعيلية.
ال�سني ،بينما حكام
ومنها �صار «الأزهر» الذي �أ�س�سوه منارة للفقه ُّ
الهند من املغول ا�ستمدوا من الن�صو�ص القر�آنية �أ�سمى معاين
الت�سامح؛ ف��ك��ان �أك�ث�ر رع��اي��اه��م م��ن ال��ه��ن��دو���س .ويف ذل��ك كذلك

�أوجد العثمانيون نظام املِلَل وال يفوتنا يف هذا كذلك ذكر الدولة
الإ�سالمية يف �إ�سبانيا رغم ما اعرتاها من م ّد وجزر.
واجلدير بالذكر �أنّ اال�ستثناء الذي حدث يف التاريخ الإ�سالمي
يف م�س�ألة احل��ري��ات الدينية ،ك��ان م��ن قِ��ب��ل الأن��ظ��م��ة ال�ضعيفة؛
ُ
حيث �سعت الأقليات �إىل الت�شدد وحماربة العدو الداخلي من �أجل
حماية حميطها ،بينما الأنظمة ال�سيا�سية القوية وفرت لرعاياها
احلماية واحلرية الدينية.
و�أم���ا ع��ن م��ا ُي��ك��ن ا�ستنباطه م��ن الن�صو�ص ال��ق��ر�آن��ي��ة ،فهنا
ينبغي الت�أكيد على �أمر ،وهو �أنّ قراءة الن�صو�ص القر�آنية وفهمها
وتف�سريها ال يت�أتى دون قراءة الآية كاملة ويف �ضوء �أ�سباب النزول
والأحداث املتزامنة؛ و�إال فلن ي�صل القارئ �إىل املق�صد ال�صحيح،
فعلى �سبيل املثال َ
(ل �إِ ْك���� َرا َه ِف ال ِّ��دي��ن) ،ه��ذه الآي��ة التي ال يكاد
حديث حول احلريات الدينية يخلو منها ،ين�سى املنادون ما تلى
الآي��ة من �إي�ضاح ب���أن اهلل تعاىل �أو�ضح للعباد احلق من الباطل.
وم��ن هنا متطر علينا �سماء الت�سا�ؤالت ب�أ�سئلة ال تنتهيُ ،
حيث
�سيكون اخل�صم يف املقابل قادراً على ا�ستح�ضار �آية تنايف الربهان
الذي نحمله ،وبالتايل ف�إنّ الآيات القر�آنية مبا لها من خ�صو�صية
ودقة مو�ضوعية ال ميكن �أن تكون الأ�سا�س الوحيد الذي ن�ستند
عليه لنقرر يف مثل هذه احلالة.
وي��رى الفياليل الأن�صاري ب���أن احل��ل للخروج من م���أزق تلك
الأ�سئلة العقيمة يكون بت�أمل �آي��ات �أخ��رى من ال��ق��ر�آن� .آي��ات من
�ش�أنها فتح الأفق لغد �أف�ضل ،مثال يف قول اهلل تعاىل( :لكل جعلنا
��اج��ا ول��و ���ش��اء اهلل جلعلكم �أم���ة واح���دة ولكن
منكم ���ش��رع��ة وم��ن��ه ً
ليبلوكم فيما �آتاكم فا�ستبقوا اخل�يرات) ال��ق��ر�آن(ّ ،)48/5
تو�ضح
هذه الآي��ة �أن التعددية الدينية هي ج��ز ٌء من خطة اهلل ع ّز وج ّل
للب�شر الذين خلقهم.
ً
ومنها تتجلى عدة �أمور كالتايل� :أوال ال �أحد ي�ستطيع التو�صل
�إىل احلقيقة النهائية يف املعتقد الديني ،وثانياً �أن اهلل وحده ميلك
يف ذل��ك كلمة الف�صل و�أي�ضاً �أن احلقيقة �صعبة املنال يف الدنيا
وبالتايل �سي�ستمر ال�صراع ح��ول الأم���ور الدينية ورمب��ا �سيظل.
ولكن على الإن�����س��ان الرتكيز على ال��ت��زود م��ن الأع��م��ال ال�صاحلة
بغ�ض النظر عن املعتقد الديني!.
وح���ول ال��ب��ح��ث ع��ن ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات ب��دي��ل��ة وب��ط��رح ف��ك��رة ال��ردة
ك���أمن��وذج ،يف ال��واق��ع �أن ه��ذا الأم���ر ه��و ج���ز ٌء م��ن م�ي�راث التدين

الإ���س�لام��ي .ورغ��م �إمي���ان امل�سلمني �أن��ه ال ك��ت��اب بعد ال��ق��ر�آن ،وال
�سنة بعد النبي اخلامت؛ ف�إنهم �أ�ضافوا �إىل م�صطلح الإميان كثرياً
من املفاهيم وال�شروح وامل�ؤ�س�سات التي قام بها الفقهاء �أو بع�ض
ال�سلطات.
ل��ق��د ح��دث م��ث��ل ذل��ك بالن�سبة مل�ؤ�س�سة اخل�لاف��ة ،ال��ت��ي �أث��ب��ت
علي عبد ال��رزاق �أن امل�سلمني الأوائ��ل �أوج��دوه��ا بعد وف��اة النبي.
بيد �أن بع�ض امل�سلمني يعترب تلك امل�ؤ�س�سة مقد�سة ،وهي جز ٌء ال
يتجز�أُ من ر�سالة الإ�سالم .لقد كان امل�سلمون م�ضطرين بعد وفاة
النبي �إىل �إي��ج��اد م�ؤ�س�سة �سيا�سية ،واملت�أمل لها يجدها متعلقة
بالتاريخ الإ�سالمي وال �ش�أن لها بالعقيدة الإ�سالمية مثلما بات
�أمراً جلياً لدى البع�ض وم�سلماً به .فال كتاب بعد القر�آن وال�سنة
�إال �أن امل�سلمني وعرب التاريخ ا�ستحدثوا الكثري من امل�صطلحات
وامل�ؤ�س�سات.
فكما ي��رى علي عبد ال���رزاق �أن اخل�لاف��ة ج��اءت نتيجة حاجة
�ضرورية يف ذلك الزمن ومن �آثارها عدة م�ستحدثات ومنها فكرة
الردة؛ ُ
حيث كانت احلل الأمثل حلماية الدولة الإ�سالمية ،بينما
م�صطفى كمال �أت��ات��ورك قرر �إنهائها؛ لأن الزمن تغري ومل تعد
�ضرورية .بينما ما زال البع�ض ي�شدد على �أن العقيدة م�ستمرة وال
فا�صل بينها وبني التاريخ وبالتايل ف�إن انتقادات علي عبد الرزاق
للتاريخ حول مو�ضوع اخلالفة ال معنى له.
وبهذا ف�إ ّنه بات من ال�صعب على الكثري من املتدينني الف�صل
ب�ين ال��ع��ق��ي��دة وال��ت��اري��خ ،و�أب��ق��وا ع��ل��ى ج���ذوة �إع��ج��اب��ه��م ب���إجن��ازات
الأولني ،وبالتايل ف�إنّ ق�ضايا مثل احلرية الدينية �أو ق�ضايا املر�أة
بقيت هاج�ساً ُي�ؤرق م�ضجع الأمة.
�إننا بال �شك نحتاج �إىل «النقد التاريخي» ال��ذي �سيحمل يف
طياته احلل الأمثل للخروج من كل هذه املتاهات مو�ضحاً الفي�صل
بني العلم والفل�سفات املرتبطة به مثلما ح��اول �إدم��ون��د هو�سرل
الفعل من قبل؛ فالنقد التاريخي هو الذي من �ش�أنه ك�شف الغطاء
ع��ن الكثري م��ن التقاليد الدينية ال��ت��ي ح��دث��ت يف ف�ترة التو�سع
واملنجزات يف التاريخ.
�إن��ن��ا ن���أم��ل �أن تكف نقا�شات الأم��ة ح��ول احل��ري��ات الدينية عن
الدوران يف ذات املتاهات وطرح احللول العقيمة ،و�أن تفتح املجال
�أمام فكر جديد يقوده العلم والتحليل يف حماولة جادة للتو�صل
�إىل فهم �أف�ضل للدين و�إىل م�ستقبل �أكرث �إ�شراقاً.
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