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ال�سالم
ثقافة َّ
�إميان احلو�سن َّية

ُ
تتناول الدكتورة �سعاد احلكيم يف بحثها مبجلة الت�سامح عن «ثقافة التغيري وتغيري الثقافة :الإ�سالم وثقافة ال�سالم» ق�ض َّية مُه َّمة جدًّا؛ وهي :مقدرة العامل
مبني على ثقافة ال�سالم امل�ستمد من الإ�سالم ذاته؛ النت�شال نف�سه من براثن احلركات الأ�صولية املتع�صبة والعنف والطائفية ،يف
الإ�سالمي على ت�أ�سي�س منهج جديد ٍّ
عامل �أ�صبحتْ فيه َع َمامات التحري�ض على املذهبية و�إق�صاء التعددية ال�سمة البارزة يف كثري من اخلطابات الدينية .ومن هذا املنطلق ،حاولتْ الدكتورة �سعاد تقدمي
منهج �إ�سالمي ُي�ساعد على �إر�ساء ثقافة ال�سالم؛ حيث تط َّرقت يف بداية بحثها على احلديث يف �أن «ال�سالم قيمة �إ�سالمية» ،وا�ستعر�ضتْ العدي َد من الآيات والأحاديث
التي ُّ
حتث على ن�شر ثقافة ال�سالم؛ بدءا من حتية الإ�سالم «ال�سالم عليكم» ،مرورا بذكر �أ َّن امل�سلم احلقيقي هو من «�سلم النا�س من ل�سانه ويده» ،وانتهاءا بقولها �إ َّن
الأ�صل يف عالقة امل�سلمني فيما بينهم والغري هو ال�سلم ،و�أ َّن احلرب جم َّرد ا�ستثناء ،وهذا ر�أي �أغلب الفقهاء.
وبعدها ،انتقلتْ �إىل احلديثِ عن �أهم املنطلقات الإ�سالمية
التي ُت�ساهم يف تر�سيخ ثقافة ال�سالم؛ والتي �أهمها :وحدة
الإن�سانية والإن�سان ،ووحدة الدين والتاريخ ،التي دعا �إليها
الإ�سالم؛ حيث تقول فيما يتعلق بوحدة الإن�سانية والإن�سان،
ب���أ َّن الإ�سالم �ساوى بني جميع الب�شر ،ومل يُفا�ضل بينهم يف
العرق �أو الطبقة �أو القومية �إال بالتقوى والعمل ال�صالح،
و�أ َّن ال��ق��ر�آن ال ُي��خ��اط��ب امل�سلمني وح�����س��ب ،و�إمن���ا «ال��ن��ا���س»؛
مُ�ستعر�ضة العدي َد من الآيات التي ُّ
تدل على ذلك ،كذلك ف�إن
ر�سالة الر�سول هي ر�سالة للعاملني � ْ
أجمعي غري حم�صورة يف
بقعة جغرافية واح��دة فقط� .أم��ا فيما يتعلق بوحدة الدين
والتاريخ ،فقد ذك��رتْ �أ َّن الدين عند اهلل واح��د ،منذ خلق �آدم
وانتهاء بر�سالة النبي حممد؛ وبالتايل ف���إ َّن الإ���س�لا َم كدين
لي�س فقط موجودا يف حقبة زمنية معينة ،و�إمنا هو َم ْو ُجود
منذ بدء وجود التاريخ الب�شري؛ فالدين هو الإ�سالم ،ولكن
ال�شرائع التي �أتى بها الأنبياء هي التي تختلف ،وتتعدَّد حتى
��غ�يرات املختلفة يف ك�� ِّل ُمتمع .وب��ع��ده��ا ،حتدَّثت
ُت��واك��ب ال��ت ُّ
ال��دك��ت��ورة ع��ن �أ َّن ث��ق��اف��ة ال�����س�لام يف الإ����س�ل�ام ل��ي�����س��ت فقط
�سيا�سية تتعلق بعالقتنا م��ع ال��دول الأخ���رى وال�شعوب غري
امل�سلمة ،و�إمنا هي ثقافة �شاملة لكل جوانب احلياة؛ فال�سالم
م��ع الآخ���ر ل��ن ي��ك��ون دون �أن ي��ك��ون يف ق��ل��ب ك�� ِّل م�سلم �سالم
داخلي نابع من ذاته باقتناع؛ فكيف ندعو �إىل ثقافة ال�سالم
ونحن ال نط ِّبق هذه الثقافة يف �أ�سرنا وجمتمعاتنا و�أوطاننا؛
فال�سالم يبد�أ من النف�س وتربيتها واملحافظة عليها ،وينتهي
بعالقاتنا مع الآخرين؛ فال �سالم مع الآخر دون �سالم داخلي
م��ع النف�س ،وا�ستعر�ضتْ ال��ع��دي��د م��ن اجل��وان��ب الإ�سالمية
التي تهتم بذلك؛ فالر�سول الكرمي حممد دعا �إىل االهتمام
ب��ال��ن��ف�����س ،واع��ت�بر �أ َّن �أع���ظ��� َم ج��ه��اد ه��و ج��ه��اد ال��ن��ف�����س ،ودع��ا
�إىل االه��ت��م��ام بال�صحة اجل�سدية �أي�����ض��ا ،و�أن ي��ك��ون ك��ل فرد
م�����س���ؤوال ع��ن رعيته «كلكم راع وكلكم م�����س���ؤول ع��ن رعيته»؛
فمن خ�لال الأ���س��رة نربي يف �أبنائنا ثقافة ال�سالم ،وختمت
بحثها باحلديث عن مركزية الإن�سان التي دعا لها الإ�سالم؛
ف��الإ���س�لام يهتم ب�سالمة الإن�����س��ان يف ب��دن��ه و�أم���وال���ه ودم���ه،

وا�ستعر�ضت العديد من الآي���ات والأح��ادي��ث الداعية لذلك،
كذلك تطرقت �إىل ق�ضية «الأحادية» يف التفكري التي تعي�شها
املجتمعات الإ�سالمية؛ حيث ت�سري وف��ق فكر واح��د ،راف�ضة
التعددية الفكرية التي دع��ا لها الإ���س�لام ،بقوله «وجعلناكم
�شعوبا وقبائل لتعارفوا» ،وكذلك «لو �شاء ربك جلعل النا�س
�أم���ة واح���دة والي���زال���ون خمتلفني �إال م��ن رح��م رب��ك ولذلك
خلقهم»؛ فالأ�صل هو التعددية والتعاي�ش ال�سلمي مع الآخر؛
فالتعارف هو ما يجب �أن يكون يف عالقتنا مع الآخر املختلف
عنا.
وهنا ..ف�إ َّن يل مُالحظات على ما تطرقت �إليه الدكتورة؛
�أولها� :أ َّن املجتمعات الإ�سالمية تعي�ش خلال نف�سي وفكريا،
ذل��ك �أن مفهوم «الإ����س�ل�ام» �أ�ْ��ص�� َب��ح �ضباب ًّيا على ال��ع��دي��د من
امل�����س��ل��م�ين ،وه���م ي���رون ك��ل ف��رق��ة ت�� َّدع��ي �أ َّن ل��دي��ه��ا الإ����س�ل�ا َم
احلقيقي ،ف�إىل الآن ال يزال هناك فقهاء يرون �أن الأ�صل يف
َّ
الإ�سالم هو احلرب ،و�أن ال�سلم ا�ستثناء ،وهناك �شباب يتب ُّنون
مثل ه��ذا التوجه ،مُ�ستدلني على ذل��ك بن�صو�ص دينية من
الفقه الإ�سالمي ورم���وزه؛ ف���إذا ك��ان من ميثل الإ���س�لام يبث
م��ث��ل ه��ذه الأف���ك���ار ،ف��م��ن ه��و امل��خ َّ��ول ب��احل��دي��ث ع��ن الإ���س�لام
احلقيقي؟ هل �أ�صحاب احل��رك��ات الداعية للعودة �إىل منهج
ال�سلف بكل ما فيه من اختالفات عن ع�صرنا� ،أم َمنْ يدعون
�إىل جت��دي��د ال��دي��ن وعقلنته ملواكبة الع�صر� ،أم َم��نْ يدعون
�إىل ت�أريخية الن�ص الديني وانتهاء �صالحيته فيما يتعلق
بالأحكام ال�شرعية؟
ك��ذل��ك ف�����إ َّن ه��ن��اك ���ض��ب��اب��ي��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��وح��دة ال��دي��ن؛
حيث تقول الدكتورة �سعاد �إ َّن الإ���س�لام منذ �آدم �إىل حممد،
و�أ َّن ال�شرائع هي التي تتعدَّد ،وه��ذا ن�سمعه من العديدين،
ولكن حينما ي�أتي التطبيق فيما يتعلق بقبول الآخر املختلف
عنا يف املعتقد ،يقول العديد من الفقهاء «وم��ن يبتغي غري
الإ�سالم دينا فلن يقبل منه» ،وهنا يعنون بالإ�سالم املحمدي؛
وب��ال��ت��ايل ف����إ َّن امل�سيحيني وال��ي��ه��ود...وغ�يره��م م��ن �أ�صحاب
الديانات ال�سماوية وغري ال�سماوية مهما عملوا ف�إ َّن �أعمالهم
هباء منثور ،ولن ُتقبل منهم ،فما فائدة �أن نذكر �أ َّن الإ�سالم

دين واحد منذ �آدم وبعدها نق�صي اجلميع من قبول �أعمالهم
�إال امل�����س��ل��م�ين� ،أل��ي�����س��ت ه���ذه ال��ف��ك��رة وح�����س��ب ك��اف��ي��ة لرت�سيخ
االحتقار الداخلي جتاه الآخر؟ فمن املعروف يف علم النف�س
�أ َّن الإن�����س��ان ال��ذي يت�ش َّبع بثقافة جتعله يعتقد �أن��ه الناجي
يكب ويف داخل ال وَعْ يِه
الوحيد و�صاحب احلقيقة الوحيدةُ ،
ع���دم اع��ت��ب��ار ل�ل�آخ��ر م��ه��م��ا ا َّدع����ى ال��ت�����س��ام��ح ،وح����اول متثيل
ذلك ،كذلك ف�إ َّن هناك نقطة مهمة جدًّا ،فيما يتعلق بتعليم
�أطفالنا يف املدار�س والأ���س��رة؛ فمن املعروف �أ َّن حياة الطفل
مه َّمة يف تر�سيخ الأف��ك��ار ال��ت��ي �سيتبناها عندما ي��ك�بر ،ف���إذا
كانت مناهجنا التعليمية �إىل الآن ،تعلم الأط��ف��ال �أ َّن جميع
الب�شر يف نار جهنم �إال امل�سلمني ،و�أن امل�سلمني هم خري �أمة
�أخرجت للنا�س ،وبالتايل هم الأف�ضل يف كل �شيء ،فكيف نريد
�أن نخلق �إن�سانا واعيا ي�ؤمن بثقافة ال�سالم والتعددية؟ فقد
�أثبت العلم احلديث �أن للكلمة ت���أث�يرا كبريا يف عمل خاليا
ال��دم��اغ ،وت���أث��ره ب��ه��ا ،م��ن خ�لال العديد م��ن ال��ت��ج��ارب؛ ف���إذا
ما عر�ضنا �أطفالنا لهذه الكلمات ،فكيف لنا �أن نتو َّقع �أنهم
�سيكربون وه��م م�ش َّبعون بثقافة ال�����س�لام؟ و�إذا ك��ان��ت بع�ض
و�سائل الإع�ل�ام �إىل الآن ال تتعامل بجدية مبو�ضوع ثقافة
ال�سالم وال��ت��ع��ددي��ة الثقافية وال��دي��ن��ي��ة ،فمن �أي��ن �سي�ستقي
الفرد هذه الثقافة؟
� ...إ َّن ثقافة ال�����س�لام �إن مل تت� َّأ�س�س م��ن منهج ج��دي��د يف
تغيها �ألف �آية وحديث يدعوان لذلك ،و�أعني
التفكري ،فلن ِّ
هنا هوية دينية جديدة ،مبنية على الفل�سفة والبحث العلمي،
ولي�س على وج��ود «�سلطة دينية» حتتكر التف�سري لها؛ فلكي
يكون هناك مركزية للإن�سان ،فلنف�سح املجال �إىل البحث عن
هذا الإن�سان وم�أزقه الوجودي والديني من منظور فل�سفي
وعلمي ،يُ�سهم يف خلق هوية دينية جديدة تفتح مدارك الفرد،
ولي�س �إىل االحتكام فقط ب���آراء «جمموعة قليلة من النا�س»
تدَّعي �أ َّن لها الفه َم ال�شام َل للدين .للأ�سف ال�شديد ،فنحن
قد تربينا على ثقافة االتكال على الآخر لكي نتعلم ون�ستمد
املعرفة؛ �سواء كانت دينية �أو غري ديينة ،ولي�س على ثقافة
االعتماد على النف�س يف البحث والت�سا�ؤل مع معونة الآخر.
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