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االختالف وقبول الآخر �أ�سا�س التعاي�ش بني الأديان
�أمين البيماين

تع ّد العالقة بني احل�ضارة والدين يف �أي جمتمع من املجتمعات ذات نوا ٍح و�أوج ٍه متعدّدة ،فتط ّور الأوىل مقرتن بطبيعة الثانية ،وال ميكن فهم م�صطلح احل�ضارة � ّإل
بفهم م�صطلح الثقافة وربطهما معاً �إ�ضافة �إىل مفهوم الدين .ونناق�ش هنا مقال (�صابر حبا�شة) يف جملة الت�سامح حول «الدين واحل�ضارة بني الإ�سالم والغرب:
حتدّيات ال�صراع و�شروط احلوار بني النظرية والواقع».
يف البداية ال بد لنا من التط ّرق ملفاهيم (احل�ضارة،
الثقافة ،الدين) ،والتي تع ّد املث ّلث ال��ذي يقوم عليه
احل ��وار ب�ين الأدي� ��ان .ف��احل���ض��ارة يف مفهومها العام
هي �أحد مظاهر احلياة االجتماعية وم�ستوى الرقي
االقت�صادي وامل�ع��ريف .ويطلق م�صطلح احل���ض��ارة يف
�أغلب الأحيان على ال�شعوب واملجتمعات ذات امل�ستوى
والرقي .ولفهم م�صطلح احل�ضارة
العايل من التق ّدم
ّ
نربطه بالثقافة؛ والتي ت�شمل اللغة والأفكار والعادات
والتقاليد والقوانني والتقن ّيات .وم��ن وجهة نظري
�أعار�ض ربط الثقافة وتف�سريها ب�أنّها �سلوك خا�ص
بالإن�سان املفكّر فقط؛ فحتّى غري املفكّر له ثقافته
اخلا�صة التي يعي�ش عليها ،ناهيك عن ت�صنيف بع�ض
الدار�سني للثقافة �إىل ثقافة بدائ ّية و�أخرى متط ّورة،
فتنامي امل�ستوى الثقايف من حيث ال�سلوك ّيات والأفكار
جمتمع ما
واالخ�ت�راع ��ات وال�ت�ق�ن� ّي��ات مي� ّه��د لتنامي
ٍ
دومنا غريه من املجتمعات الإن�سانية.
� ّأم� ��ا يف ال �غ��رب ف�ق��د ت�ب�ل��ور م�ف�ه��وم �أو� �س ��ع للثقافة
ذو �أب �ع��اد م ��ؤ ّث ��رة ،ف�خ�لال احل��رب�ين ال�ع��امل�ين ظهرت
�إي��دي��ول��وج�ي��ات ميينية م�ت�ط� ّرف��ة ت�ت�م� ّث��ل يف ال�ن��از ّي��ة
الأمل��ان �ي��ة وال�ف��ا��ش�ي��ة الإي�ط��ال�ي��ة ،وت���ص��ارع�ه��ا ي�سارية
راديكالية مارك�سية �شيوعية و�ستالينية .وقامت هذه
امل�ف��اه�ي��م ب ��إغ ��راء امل�ت��اب�ع�ين ب�ت�ع� ّددي��ة ثقافية وهمية
ال دخ��ل لها بالثقافة ،ف�أطلق عليها بع�ض الباحثني
م�صطلح «خرافة التع ّددية الثقافية» .كما �أن مفاهيم
«ح��رب ال�ث�ق��اف��ات» و«� �ص��دام احل���ض��ارات» ت�ن��ايف تط ّور
ومنو احل�ضارات وهي يف عزلة دون ح��وار مع الآخ��ر،
وهنا نقف �أم��ام ق�ضية حا�سمة للغاية ،فكيف نربط
التوجهات
بني الأدي��ان الداعية �إىل العاملية ،وبع�ض
ّ
احلديثة ال�ض ّيقة النكما�ش العامل وانغالقه؟
ول ��زام �اً ال ب��د م��ن احل��دي��ث ع��ن م�ف�ه��وم «ال��دي��ن».
و�أك �ث�ر ت�ع��ري�ف�اً ��ش��ام� ً
لا ل�ل��دي��ن ه��و م��ا ي ��راه الإن���س��ان
مق ّد�ساً �أو روح ّياً �أو �إله ّياً .وتتمثل مك ّوناته يف العبادة،
وب �ع��ده��ا ال���س�ل��وك الأخ�ل�اق ��ي وال �ع �ق �ي��دة ال�صحيحة
وامل�شاركة يف امل�ؤ�س�سات الدينية .وتزايدت يف الع�صور
احلديثة درا�سة الدين مبعناه العلمي من حيث فهم

�أ�صوله ودالالته ،مع العلم �أنّ ثراء االختالف الديني
بني النا�س يجعل من ال�صعب يف بع�ض الأحيان �إيجاد
ٍ
تعريف ُم ٍ
ر�ض للدين ،فعن�ص ٌر �أ�سا�سي يف تعريف دينٍ
ِ
تعريف دينٍ �آخر!
معي قد يكون هام�ش ّياً يف
ّ
ً
ت�أثري الدين يف الثقافة قد يبدو غام�ضا ،فاالعتقاد
بوجود حياة �أخرى  -كمثال -جعلت البع�ض ي�ستهني
باحلياة الدنيا ،وجعلت الآخ��ر ي�سعى ويعمل للحياة
الأخ��رى ،و�إمي��ان الإن�سان ب�أنّه تابع لق ّوة �أعظم منه
ت�سي �أم��ور احلياة وتد ّبرها جعلت �أحدهم يتكا�سل،
ّ
وح� ّف��زت الآخ ��ر ل�ب��ذل جم�ه��ود �أك�بر وع�م��ارة الأر� ��ض.
� ّأما االعتقاد الديني فيدفع النا�س يف بع�ض الأحيان
لتف�سري ظواهر طبيعية وب�شرية؛ فكرثة الأمرا�ض
وامل � ��وت واجل� �ف ��اف وان �ق �ط ��اع الأم� �ط ��ار ق ��د ُي��رجِ �ع �ه��ا
البع�ض لكرثة املعا�صي وال��ذن��وب ،والأج ��واء الط ّيبة
وال ��زراع ��ة ال�ن��اف�ع��ة اخل�صبة ين�سبها البع�ض الآخ��ر
للعبادة وطاعة الإل��ه .ال�صالة هي بح ّد ذاتها ثقافة
ّاتاه املعبود من حيث كلماتها و�أحا�سي�سها ،ومعظم
الأديان تتمايز على م�ستوى ال�شعائر الدينية ،ولكنّها
تتفق يف وجود رموز دينية ومعبو ٍد مق ّد�س .وهذه هي
�أغلب املقاربات الفل�سفية الغربية للظاهرة الدينية.
لب الق�ضية وحمورها يدور يف كيفية �إبراز الدين
ّ
لر�سالته ال�سماوية املتينة واملت�ساحمة مع الآخ��ر ،يف
حني يقوم بع�ض �أتباعه بتكفري الآخر املختلف معهم
� �س��وا ًء م��ذه�ب�ي�اً �أو عِ ��رق�ي�اً �أو �إي��دي��ول��وج�ي�اً؟ وت�شويه
االخ� �ت�ل�اف ب�ي�ن�ه��م وت��دن �ي ����س ق �ب ��ول الآخ � ��ر ل�ت�ع��زي��ز
ال�ع�ن���ص��ري��ة ب�ي�ن�ه��م! واحل�ق�ي�ق��ة �أنَّ االخ �ت�لاف��ات بني
الب�شرية وال�شعوب م��وج��ودة يف كتاب اهلل ع� َّز وج��ل:
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املف�سرين �إىل ال�ق��ول ب�أنّه
 .119-118وي��ذه��ب بع�ض ّ
اختالف يف الأدي��ان ،والبع�ض يرجح القول �أنَّ منهم
للجنة و�آخرون للنار ،ولو �شاء ر ّبك جلعل النا�س � ّأمة
واحدة ولكنَّ مقت�ضى احلكمة الإله ّية هو االختالف،
فاالختالف ما هو �إال معطى كوين ،وبه يت ّم التعاي�ش

والتحاور وتبادل املنافع وامل�صالح بني بني �آدم ،فكيف
ين�ش�أ حوار بني طرفني ما مل يوجد جمال لالختالف
يت ّم على �أ�سا�سه التناق�ش وت�ب��ادل احلجج والأد ّل ��ة؟
ولذلك يجب على الفرد عند حواره مع الآخر �إعطا�ؤه
ف��ر��ص��ة وم���س��اح��ة ل�لاخ�ت�لاف م�ع��ه وع ��دم ح���ص��ره يف
معي وفق ما يراه ويريده وينا�سبه هو فقط!
قالب ّ
كما �أنَّ الإن�سان ال ميكن �أن ينغلق على نف�سه ويعي�ش
يف ع��زل��ة مم�ي�ت��ة ب �ع �ي��داً ع ��ن ال �ط ��رف الآخ � ��ر ،ف�سبل
احلياة احلالية تفر�ض التعاي�ش واحلوار مع الآخر �أياً
كان وبقدر الإمكان لتحقيقِ نوع مه ّم و�ضروري من
امل�صالح وتبادل املعارف واملنافع الدينية والدنيوية.
وم ��ن � �ش��روط دخ ��ول امل���س�ل��م يف ف�ل��ك ال �ت �ح��اور مع
الغربي هو عدم رف�ضه ا�ستخدام �سبل البحث العلمي
واملنهجي ،واالبتعاد عن العن�صرية املقيتة والتط ّرف
�إن �أردن ��ا اللحاق بركب ال�غ��رب يف م�ضمار احل�ضارة
والتق ّدم والرقي واالزدهار والتط ّور العلمي والتقني
وال �� �ص �ن ��اع ��ي وغ �ي�ره� ��ا ،ف�ل�ا ح �ي ��اة وال ح � ��وار ب ��دون
اخ�ت�لاف ،ول�ك��ن ب�شرط �أال يجعلنا االخ�ت�لاف منيل
وننزع جلهة مع ّينة بعن�صرية وبدون حيادية لين�سف
كل �أوجه احلوار وقبول الآخر.
ً
وب ��ال ��رغ ��م م ��ن � �ص �ع��وب��ة ال �ت �ع��اي ����ش ن ��وع� �ا م ��ا ب�ين
الأدي��ان يف املا�ضي ،والغل ّو يف الأدي��ان الذي ح ّد كثرياً
م��ن �سهولة احل ��وار م��ع الآخ ��ر؛ ال ��ش� َّ�ك �أنَّ التقنيات
احلديثة وو�سائل االتَّ�صال �أ�صبح لها دور الريادة يف
تقريب العامل وال�شعوب ،والأمل وا�سع وكبري يف �أبناء
اجليل احلايل من ال�شعوب والديانات بالتعاي�ش مع
بع�ضهم البع�ض يف املجاالت ذات االهتمامات امل�شرتكة
ولي�س فيما ال قيمة له ،دون الت�أ ّثر بالفئة التي تريد
الغلو يف دينها واالنغالق على نف�سها ونبذها للآخر
و�إق�صائه ب�سبب �أو بدون �سبب ،فلي�س هذا هو الهدف
َّا�س
ال��ذي خلق اهلل الب�شرية م��ن �أج�ل��هَ ( :ي��ا �أَ ُّي� َه��ا الن ُ
�إِنَّا خَ لَ ْقنَا ُك ْم مِ نْ َذ َكرٍ َو�أُ ْن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم �شُ ُعوباً َو َق َبا ِئ َل
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