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كونية امل�سلمني بني العمل امليثولوجي والهذيان ال�سيكولوجي
هاجر ال�سعدية

املعادلة امل�ستحيلة احلل ..التي ال تت�صور �إمكاناً للنه�ضة �إال بتغييب الآخر ،تغييب الآخر �أي عدم االعرتاف به و�إلغاء احلوار معه وتخويلنا بت�شي�ؤه و�إراقة
دمه ،كما تت�ضمن فل�سفة تغييب الآخر وجود ف�سطاطني الأول مركز الكون ،والآخر جمرد جرذان يجب اخلال�ص منها .هذه الفل�سفة تبدو ب�سيطة
الفهم ،ومرتكزاتها �ضرب من �ضروب اجلاهلية والتخلف والإفال�س الفكري ،ومتثل ظاهرة تاريخية من منظور �أعم ،حيث الغلو والتطرف يف ال�سياق
الفكري والديني من �أخطر الإ�شكاالت التي مازالت تهدد البنى العربية والإ�سالمية ،وتربهن ذروة املراهقة الفكرية وال�سيا�سية يف الدول العربية ،و�آخر
ما �أفرزه الغلو الديني يف امل�شهد العربي ظهور جماعة « داع�ش» ،وال ميكن �أن يختلف اثنان يف �أن داع�ش تعك�س �سيادة التخلف واجلهل يف الفكر الإ�سالمي
احلايل ،وه�شا�شة اخلطاب الإ�سالمي� ،إىل حد �أ�صبحنا فيه جنزم ب� ّأن فكرة وجود الدين متثل «م�شكلة» ،عالجها ال يتم بالق�ضاء عليه ،بل بالرتوي�ض
الفكري ،ون�شر الوعي ،و�إعمال العقل ،و�إعادة مراجعات التف�سري القر�آين  -الذي بات �ضحية دناءة النف�س الإن�سانية -وجتديد اخلطاب الديني ،وعلى
الرغم من ب�ساطة تنظري احللول والعالج �إزاء الغلو الديني �إال �أن عملية الإنارة والإ�صالح الفكري والنه�ضوي حتتاج �إىل تكاتف جميع �أنظمة املجتمع
الواحد ،و�إىل �إعادة النظر يف الت�شريعات والقوانني املتعلقة ببند ا�ستخدام الدين يف ال�سيا�سة ،وال�سعي �إىل تهذيب النف�س الإن�سانية.
يف �ضوء م��ا مت��ت الإ���ش��ارة �إل��ي��ه �أع�ل�اه يقدم الباحث تركي علي
الربيعي مقالته يف جملة الت�سامح امل�سماة بـ «قاعدة الت�سامح مع
الآخر :نحو فهم تنويري داخل الإ�سالم « وفكرة املقالة هي تقليب
�أوجه تف�سريات املف�سرين القدماء منهم واملحدثني للآية الكرمية:
« يا �أ ّيها الذين �آمنوا عليكم �أنف�سكم ال ي�ضركم من �ض ّل �إذا اهتديتم
�إىل اهلل مرجعكم جمي ًعا فينبئكم مبا كنتم تعملون» رغ��م و�ضوح
وجتلي معنى الآي��ة للقارئ ال�شعبي والنخبوي واملعريف والنهائي؛
وهي ت�صنيفات ابن عبا�س لفهم ال ّنا�س للقر�آن� ،إال �أ ّنها �أثارت الكثري
من الإ�شكال يف التف�سري وانق�سمت يف اجتاهني ،حيث جند � ّأن جميع
امل��ف�����س��ري��ن ال��ق��دم��اء م��ن الطبطبائي وال��ط�بري والإم����ام ال��غ��زايل
وغريهم اجتهوا �إىل تف�سري دعوة الآية �إىل تطبيق قاعدة الت�سامح
مع الآخر ،وقاعدة الت�سامح هي قاعدة التنوير والدميوقراطية م ًعا،
وذلك على حد تعريف �آالن تورين للدميوقراطية» هو االعرتاف
ب��الآخ��ر ،الآخ���ر القريب ال��ذي ت��ع��زز ب��ه حلمة اجلماعة واملجتمع،
والآخ���ر البعيد ال��ذي ال ُيكن للنه�ضة املرتقبة �أن تتحقق بعيدًا
عنه �أو بغيابه» كما ترى بع�ض اخلطابات الإ�سالمية املتطرفة .من
هنا تت�أتى �أهمية احلاجة �إىل ما �س ّماه �أحدهم بـ»احللف التنويري».
واجل��دي��ر ب��الإ���ش��ارة �إل��ي��ه هنا �أن الت�سامح كقيمة وم��ب��د�أ �أخ�لاق��ي
يتطلب االعرتاف بالآخر ،ومفهوم االعرتاف يُعد من املفاهيم التي
حظيت بجزء من فل�سفة وفكر هيجل و�أك�سل هونيث ،فاالعرتاف
لي�س ق�ضية ن��ظ��ري��ة �أو م��ف��ه��وم��اً ميتافيزيقياً ُي�����ش�ير �إىل جتربة
متعالية ع��ن ال��واق��ع الإن�����س��اين ،ف��االع�تراف ه��و معطى بيولوجي
�أ�سا�سي ومنظور �أخالقي ت�ستتبعه عالقة عملية للذات يف عالقتها
بالغري ،والفكرة الأ�سا�سية والأكرث �شهرة التي يُدافع عنها هونيث
هي � « :إن ال�صراع من �أجل االعرتاف ي�شكل القوة الأخالقية التي
تغذي تنمية املجتمع الإن�ساين وتقدمه» .وهذا ما يُربهن جدوى
و�أهمية الت�سامح �سواء كان ذلك بتحري�ض من بذرة مُقد�سة �أو من
فل�سفة تنمية الإن�سان يف الوجود.

بينما االجت���اه ال��ث��اين وال���ذي ُيثله تف�سري �أح���ادي القطب
ل�سيد ق��ط��ب ،وه���و �أنّ الآي����ة ت��دع��و �إىل ك��ون��ي��ة امل�����س��ل��م�ين وم��ا
عداهم ميثل عد ًوا يجب فر�ض القوامة عليه .وهنا يربز التيار
الأ���ص��ويل وال��ت��ط��رف الديني �إىل جانب ت�سيي�س ال��دي��ن .على
الرغم من �أنّ قول اهلل « ال ي�ضركم من ّ
�ضل» تعني من عرف
نف�سه عرف ربه ،و�أن اهلل مل يجعل امل�ؤمنني �أو�صياء على �أفكار
النا�س و�أعمالهم ،والآية م�ضمرة بالدعوة للت�سامح واالعرتاف
ب��الآخ��ر واالخ��ت�لاف ،ولكن ما ن�شهده اليوم يف امل�شهد الثقايف
وال�سيا�سي ال��ع��رب��ي م��ن احل���روب و�إراق����ة ال��دم��اء وب��ث اجلهل
ون���وازع التخلف وال��ت��ط��رف والإره����اب ال �سيما ب�ين  -حديثي
الأ�سنان �أي �صغار ال�سن  -ج��اءت با�سم الدين وبا�سم تف�سري
هذه الآية على حد زعامتهم.
والفاح�ص للقر�آن الكرمي يجد التناق�ض والنفاق واخليانة
مع �أفكار وحكمة الر�سالة الألوهية ،ومن هنا ميكننا �أن نعزو

م�سوغات تف�سري �سيد قطب ل�ل�آي��ة ال��ذي يتجلى فيه تق�سيم
ال��ع��امل �إىل ق�سمني وف�����س��ط��اط�ين ح��ي��ث �إنّ الأم����ة الإ���س�لام��ي��ة
منف�صلة عما ع��داه��ا ،فهي متثل �شعب اهلل املختار وم��ا عداها
م�أواها النار ،وهذه التداعيات التي �أنتجت ن�شود القوامة على
الآخر وهداية الآخر و�إن تطلب الأمر ا�ستخدام �سالح القوة؛ �إنّه
كان يخو�ض حرباً على م�ستوى الت�صورات الغربية � -أي الآخر
 التي كانت مهيمنة على العامل الإ�سالمي ،مما ظهر انف�صاماوانف�صاال وقطيعة معرفية عن الأ�صول الإ�سالمية� ،إىل جانب
ح��ل��م��ه ب��ب��ن��اء ق���وة ���س��ي��ا���س��ي��ة دي��ن��ي��ة ك��ب�يرة ،ويف اجل��ان��ب الآخ���ر
جند �أن م�سوغات التيارات الراديكالية الإ�سالمية اليوم عمل
ميثولوجي حم�ض ال يتجاوز حقيقة الهذيان ال�سيكولوجي،
�إ�ضافة �إىل تبني كل قوة �أهدافاً كامنة تخدم �أحالمها ال�سيا�سية
وم�صاحلها الذاتية ،بحيث ميكن القول هنا �إن الدين دنّ�س حني
ل ّب�س ثوب ال�سيا�سة وطوع للم�صالح الذاتية.
وجن���د �أن ت��رك��ي احل��م��د يف ك��ت��اب��ه «ال�����س��ي��ا���س��ة ب�ي�ن احل�ل�ال
واحل���رام» �أ���ش��ار �إىل �أنّ ف��ك��رة الغلو الديني وفل�سفته املرتكزة
على اجلاهلية ،التي تعني ال�سلوك « التع�صبي» والنعرة الذاتية
امل��ف��رط��ة ال��ت��ي ال ت���رى �إال ذات���ه���ا ،و�إن ك���ان ذل���ك ع��ل��ى ح�ساب
الآخ��ري��ن ،هو بال�ضبط ما ك��ان يعنيه الر�سول (عليه ال�صالة
وال�����س�لام) و���ص��ح��ب��ه ال���ك���رام (ر����ض���وان اهلل ع��ل��ي��ه��م) ،ح�ين ك��ان
يقول لبع�ض �أ�صحابه ،ممن ت�أخذهم العزة بالذات على ح�ساب
ذوات �أخ��ر ،يف م��ا معناه « �أن��ت ام��ر�ؤ فيك جاهلية» واجلاهلية
ِ
تختف اختفاء كلياً يف �أيّ مرحلة م��ن مراحل
بهذا املعنى مل
التاريخ العربي والإ�سالمي ،ولكنها قد تكون بارزة الو�ضوح يف
مرحلة ما ،وكامنة حتت �أر�ض املجتمع يف مرحلة �أخرى ،ولكنها
ال تختفي متا ًما ،بحيث ميكن القول �إنها كانت دائما ج��ز ًءا ال
يتجز�أ من هذا التاريخ يف قدميه وحديثه.
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