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العبثية يف الدين
هاجر ال�سعد َّية

متثل الظاهرة الدينية الأكرث فتكا وتناوال يف الأو�ساط الثقافية عند العرب والغرب �سواء ،وهذا الزخم الكبري من امل�ساجالت والكتابات يعك�س مدى الإفرازات ال�سلبية
التي �أ�صابت الأبنية االجتماعية العربية والغربية ،ورغم �إدراك العرب والغرب لهذه احلقيقة �إال �أن النخبة عاجزة عن الإ�صالح الديني؛ نتيجة انطالق ا�ستغالله
من ال�سلطة وال�سيا�سة ،وجند �صالح الدين اجلور�شي «�أحد الباحثني والأكادمييني يف تون�س -يقولب واقع هذه الظاهرة يف مقاله مبجلة الت�سامح «الطبيعة املزدوجة
للظاهرة الدينية وحتمية الإ�صالح الديني» فهو يعري الدين عند العرب وعند الغرب �سواء ،وتو�صل �إىل �أن كال اخل�صمني ي�ستمد قوته يف كل مرة ي�ستعيد فيها موقعه
من �أخطاء الطرف الآخر و�إخفاقاته ،وانف�ضا�ض اجلماهري من حول خ�صمه بعد جتارب مريرة ووعود كان قدمها من تزعم احلديث با�سم هذا الطرف �أو ذاك.
ي�����س��ت�����ش��ه��د يف ذل����ك ع��ن��د ال���غ���رب ب���الإ����ش���ارة �إىل اق��ت�ران
احل��داث��ة يف امل�سار الفل�سفي واالجتماعي الأوروب����ي بنزوع
ق��وي ن��ح��و حتجيم ال��دي��ن ،و�إق�����ص��ائ��ه م��ن خمتلف مظاهر
احلياة االجتماعية ،وبلغت هذه املوجة �أق�صاها حني �أعلن
 فيل�سوف الريبة  -نيت�شه بالنبوءة ال�شهرية «م��وت اهلل»وم���ا ت��رت��ب ع��ل��ى ال��دول��ة يف امل��ج��ت��م��ع��ات اال���ش�تراك��ي��ة مهمة
�إلغاء الدين ون�شر الإحل��اد .بيد �أن نزعة الإحل��اد خ ّلفت ما
يحمد ع��ق��ب��اه؛ حيث ت��راك��م��ت الأزم����ات ،وا�ست�شرى العنف
داخل الغرب وخ��ارج ح��دوده اجلغرافية وال�سيا�سية ،خا�صة
م���ع ���ص��ع��ود الأح�������زاب واحل����رك����ات ال��ف��ا���ش��ي��ة ،ال���ت���ي جم��دت
احل���رب وع��م��ق��ت ال��ك��راه��ي��ة ب��ا���س��م ح��م��اي��ة ال��ه��وي��ة ،واب��ت��ذال
الأيديولوجيات القومية .بذلك حت��ول امل�شهد احل�ضاري
يف الغرب �إىل لوحة غري مفهومة ،رغم �أ ّنها تثري الده�شة.
ق��ال �آني�شتاين يف �إح���دى ت�أمالته معلقا على واق��ع الغرب
«�أدوات م��ت��ق��ن��ة ،وغ���اي���ات غ�ير وا���ض��ح��ة ،ت��ل��ك ه��ي ع�لام��ات
ع�صرنا» .ويف ه��ذا ال�سياق التاريخي امل����أزوم ع��اد املقد�س؛
لينقذ الغرب والب�شرية جمعاء من التيه والالمعنى .وجند
على النقي�ض عند امل�سلمني ،مل يقع يف ال��ع��امل الإ�سالمي
�إق�����ص��اء معلن للدين م��ن احل��ي��اة ال��ع��ام��ة ،با�ستثناء احلالة
ال�ترك��ي��ة يف ظ��ل احل��ك��م الأت��ات��ورك��ي .ك��ان��ت اال�سرتاتيجية
ال�سائدة لدى الليرباليني العرب �أو بع�ض الي�ساريني ،هي
حم��اول��ة توظيف ال��دي��ن ل�صالح الأي��دي��ول��وج��ي��ا والأه���داف
ال�سيا�سية املرحلية .وذل��ك كلما ت�صاعدت امل�شاعر الدينية
املختلطة ب��الأزم��ات ال�سيا�سية واملحلية والإقليمية؛ لهذا
كانت امل�شاعر �أو مظاهر التدين يف حالة مد وجزر ،وتختلف
من بلد �إىل �آخر ،ومن فئة اجتماعية لأخرى ح�سب عوامل
�سو�سيولوجية وثقافية و�سيا�سية م��ت��ع��ددة وم��ع��ق��دة .لكن
بعد ما توالت م�ؤ�شرات �أزم��ة الدولة الوطنية التي ن�ش�أت
يف معظم الأق��ط��ار بعد حتقيق اال���س��ت��ق�لال ،ب���د�أت مظاهر
الرجوع �إىل التدين مبختلف م�ستوياته ال�شعبية والثقافية
وال�سيا�سية ت�شهد انتعا�شة ملحوظة يف كل الدول والأقطار
الإ���س�لام��ي��ة .رغ��م ازدواج��ي��ة ال��ظ��اه��رة الدينية عند الغرب
وال��ع��رب �إال �أن��ن��ا نلتم�س حم��ارب��ة الفكر الغربي للحتميات

واملقد�سات التي تفرزها الديانات خ�شي ًة من تعطيل وتخدير
ال��ع��ق��ل ،ورغ���ب��� ًة ب��ت��ح��ري��ر اجل�����س��د وال��ع��ق��ل م���ن امل���وروث���ات
وامليتافيزيقيات .بينما الفكر العربي الإ�سالموي ا�ستثمر
ل�صالح �أي��دي��ول��وج��ي��ات��ه وم�صاحله مقولة ك���ارل م��ارك�����س «
ال��دي��ن �أف��ي��ون ال�����ش��ع��وب» ال��ت��ي مثلت يف ال��وق��ت ذات���ه العلة
احلقيقية من حتجيم الدين .ويوا�صل اجلور�شي يف نب�ش
الثغرات وك�شف الزيف واالزدواج��ي��ة بني النية واملمار�سة،
مم��ا ي���ؤك��د م��ن خ�لال ذل��ك الطبيعة امل��زدوج��ة واملتناق�ضة
للدين �سواء على ال�صعيد الإ�سالمي �أو بالن�سبة للديانات
الأخرى ،فهي م�شرتكة يف خط الأهداف الإن�سانية والنبيلة
 التي توجه الأط��ر العامة والتف�صيلية للأفراد والأبنيةاالجتماعية مع اختالف ال�سبل واملعتقدات -لكن الواقع
عك�س ذلك .الالدينيون يحاولون جتميع �صفوفهم حلماية
م��ا ،ولكي ي�ستعيدوا ما فقدوه من �سلطة �أدبية و�سيا�سية
م�ستثمرين يف ذل��ك �أخ��ط��اء خ�صومهم (ال��دي��ن��ي�ين) وق��ال
روي ب���راون رئي�س االحت���اد ال���دويل ال�لادي��ن��ي والأخ�لاق��ي
(مع ان��زالق املجتمع الأمريكي نحو الدولة الدينية ،ومع
ت��زاي��د ال��ت��دي��ن والأ���ص��ول��ي��ة يف ك��ل ال��ق��ارات الب��د �أن نتخذ
موقفا) وهنا نت�ساءل :مل��اذا يرى ممثلو كل دين �أن تفوقه
م��ن حيث ع��دد �أع�����ض��ائ��ه يعني جن��اح��ه وم��ال��ك��ا للحق؟ �إىل
جانب هذه املمار�سات تتنافى مع احلرية والدميوقراطية
التي يف�ضي بها مذهبهم الالديني .والأمر ذاته مع الديني
ح��ي��ث يتحامق م��ع ال�لادي��ن��ي ،ويحتكر لنف�سه اجل��ن��ة �إل��خ
والآخر له اجلحيم.
بعدما تناول اجلور�شي الظاهرة الدينية ب�شكل عامّ ،بي
موقفه من الإحلاد والدين ،فهو يرى �أن الدين �أ�صل احلياة،
فهو �ضرورة فل�سفية واجتماعية ونف�سية وتاريخية؛ لهذا
�صمد عرب التاريخ ،وجند �أركون يربهن ذلك؛ (لكون الدين
ي��ق�ترح �أج��وب��ة ن��ظ��ري��ة ق��اب��ل��ة للت�صديق ع��ل��ى �أ���س��ئ��ل��ة ك�برى
كاملعنى الآخ��ر ،و�أ�صل الإن�سان ،وق��دره ،وال�سلطة والطاعة،
وال��ع��دال��ة وامل��ح��ب��ة) وميكننا امل��ج��ازف��ة يف ال��ق��ول �إن للتدين
�أمناطا؛ حيث يتعامل معه البع�ض ب�سطحية ،والآخر بعقلنة
وجدية ،وهذه الأمناط تختلف فيما بينها �إىل حد التناق�ض

واخل�صام رغم وجود تقاطعات قوية فيما بينها وهي:
التدين الرتاثي :هي الثقافة الدينية ال�سائدة حاليا،
وال���ت���ي ي�����س��ت��ه��ل��ك��ه��ا ع���م���وم امل��ت��دي��ن�ين مب��خ��ت��ل��ف �أن��واع��ه��م
واجتاهاتهم ،وت�ستمد مو�ضوعاتها و�إ�شكاالتها ومفرداتها
وف��ت��واه��ا م��ن ال��ت�راث ال��ع��ق��دي وال��ف��ق��ه��ي وال��ك�لا���س��ي��ك��ي؛
ب�سبب �ضعف الثقافة احلديثة ،وعدم قدرة النخب املمثلة
لها على الأ���ص��ع��دة املحلية على التغلغل يف الأو���س��اط �أو
�أن تكت�سب امل�صداقية الكافية لتفر�ض نف�سها كمرجعية
وحمورية وحيدة.
ال��ت��دي��ن ال�����ش��ع��ب��ي :ه��و من��ط ال��ت��دي��ن ب���دون ���ض��ف��اف ،ال
حت��ك��م��ه ���ض��واب��ط لأن����ه خ��ل��ي��ط م���ن ال�����س��ل��وك��ي��ات وامل���واق���ف
والتعبريات ،لكنه ينحو نحو التكيف مع الطبيعة العامة
الثقافية للمجتمع .هو �إجابة فردية �ضمن �سياق جماعي
حلاجة عميقة تفرت�ض تلبية الواجب الديني املوروث.
التدين الر�سمي :وهو النمط ال�شائع يف البلدان العربية،
حيث يعك�س حاجة ال�سلطة �إىل �شرعية دينية لتعوي�ض
�شرعية �شعبية ود�ستورية مفقودة �أو منقو�صة (ت�س ّي�س
ال��دي��ن) �أي ميثل ج��زءا ال يتجز�أ من �أيديولوجية احلكم
القائم .ومن مهامه :تروي�ض الر�أي العام ،وت�أطري التدين
ال�شعبي؛ حتى ال ي�صطدم بال�سلطة ،وحتافظ على والئه.
تدين حركي لكنه فقري :ولد هذا النمط يف �سياق اهتزاز
م�صداقية رم��وز التدين الر�سمي واال�ستعمار وه��و تدين
يعمل �أ�صحابه بكل الو�سائل م��ن �أج��ل التميز يف ال�شكل
وامل�ضمون؛ بهدف �إعادة �إحياء ال�صورة النموذجية لإ�سالم
ما قبل االنحطاط .ويو�صف باحلركي؛ لأن��ه يعتمد على
جت�سيد املعتقد يف �سلوك فردي وجماعي بهدف تغيري القيم
والواقع والنظم وموازين القيم ال�سيا�سية واالجتماعية.
و�أخ��ي�را ب��ع��د ط���رح وق��ول��ب��ة اجل��ور���ش��ي ل��واق��ع ال��ظ��اه��رة
الدينية ،و�إب���راز االزدواج��ي��ة والعبثية يف ال��دي��ن ،وامل���آخ��ذ
ال��ت��ي ت���ؤخ��ذ ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ة ال��دي��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة ،ي�����ص��رح �أن:
�أزمتنا تكمن يف املنهجية؛ �أي الآلية �أو الآليات التي ي�ستند
عليها امل��ج��دد لإع����ادة فهم ال��ر���س��ال��ة الإ���س�لام��ي��ة ،وتفعيل
دورها يف احلياة.
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