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هل امل�سيح َّية يف خطر؟
نوف ال�سعيد َّية

مقال الباحث التون�سي عزالدين عناية يف جملة الت�سامح الذي يحمل عنوان «م�سارات ت�أويل الدين يف امل�سيحية املعا�صرة» ،يُناق�ش م�ستقبل الكني�سة ،والتحديات التي تواجه امل�سيحية.
ْ
�شهدت امل�سيحية نقا�شات جريئة وتغيريات عميقة ت�صل �إىل جوهر الدين؛ فمن حتليل حلم اخلنزير ،مرورا بالت�سامح مع م�س�ألة زواج رجال الدين ،وقبول املثلية ،و�صوال �إىل
لقد
�إعادة النظر يف معنى «جهنم» ،واعتبار الإميان بها لي�س �أ�سا�سا للمعتقد امل�سيحي .وبالرغم من هذه اجلهود املبذولة يف املراجعة و�إعادة الت�أويل� ،إال �أن التدين يف املجتمعات الغربية ال
يزال يف تراجع.
� ...إ َّن من الأمور التي تدعو للإحباط �أن تقارن بني املرحلة
التي و�صلت �إليها امل�سيحية عرب جهود الالهوتيني اجلادة،
واملرحلة التي ال يزال املفكرون الإ�سالميون فيها؛ ففيما
يعملون على الو�صول باخلطاب الديني �إىل درجة تواكب
تفكري الإن�سان املعا�صر ،ال يزال الإ�سالميون يناق�شون
جدوى نقد الرتاث الإ�سالمي من عدمه .وبغ�ض النظر
ر�ضية �أو ال ،ف�إ َّن االجتهاد بحد ذاته �أمر
�إن كانت النتيجة مُ ِ
ي�ستحق االحرتام.
وقبل مناق�شة التحديات التي تواجه الكني�سة اليوم ،دعونا
نعرج على الأ�سباب التي جتعل �إن�سان القرن الع�شرين
مُ ت�ش ِّككا فيه .لنفعل ذلك عرب �إدراج الأ�سباب التي �أوردها
الفيل�سوف وعامل الريا�ضيات واملنطق برتراند را�سل يف
حما�ضرته التي �ألقاها يف العام 1927م ،والتي حملت عنوان
«ملاذا ل�ست م�سيحيا؟» .فرا�سل يعتقد ب�أنه ال توجد �أدلة كافية
على وجود اهلل ،و�أن الدليل املنطقي الأقوى الذي ُي�ستخدم
عادة هو �أن هناك علة �أوىل يف الوجود هي �سبب كل موجود
ميكن نق�ضه عرب الت�سا�ؤل :ومن خلق امل�سبب الأول؟ ويقول
را�سل �إ َّن «فكرة وجود بداية لكل �شيء �سببها فقر خميلتنا
عن هذا العامل» .الأمر الآخر الذي يناق�شه هو مدى �صحة
االعتقاد بوجود قوانني طبيعية ثابتة ،ويقول �إ َّن ما لدينا
حقيقة هو «قوانني ال�صدفة»؛ �إذ �إ َّننا عندما نحاول الدخول
يف العمق الكت�شاف طبيعة الذرات جندها حمكومة بالفر�ص
النظرية ،وال يعود لدينا �أي معرفة يقينية و�إمنا احتماالت
�إح�صائية .ويف املو�ضوع ذاته ،يتحدث عن �أن العلم يك�شف
ب�أن الكائنات تتكيف مع بيئتها وهذا يتعار�ض مع فكرة �أن
الكائنات �صممت لتالئم بيئتها ،و�أن كل �شيء مُ �سخَّ ر لها.
بعدها ينتقل للحديث عن ال�صراع بني اخلري وال�شر ،وهل
العدالة موجودة حقا .ميكن اعتبار ال�شر مهما من حيث هو
اختبار للخريين لكن :هل اخلري وال�شر كالهما من اهلل؟
�أم �أنهما مُ �ستقالن ،و�إذا افرت�ضنا �أن اخلري وحده من اهلل،
فما هو �أ�صل ال�شر وهل وجوده �أزيل ،ف�إن قلنا ذلك فال يعود
�صحيحا �أن اهلل هو �أول موجود ،و�إن قلنا بعك�س ذلك ن�سبنا

ال�شر �إىل اهلل .لكن را�سل يعتقد �أن الدافع للإميان لي�س
امل�سائل الفكرية �أو االقتناع املنطقي ،بل القيمة العاطفية
التي مينحها الدين .ينتقل را�سل بعدها �إىل مناق�شة
�شخ�صية امل�سيح (كما وردت يف الإجنيل) ويك�شف عن �أحداث
ومقوالت تتعار�ض مع حكمته (ملن ي�ؤمنون بب�شريته) ومع
�ألوهيته (ملن ي�ؤمنون ب�إنه �إله) .وبالن�سبة لرا�سل ،فامل�سيحية
حتوي جمموعة من التعاليم الال�أخالقية والهمجية ،بل
�إنه يذهب �إىل �أبعد من ذلك باعتبار «الدين امل�سيحي املمثل
بكنائ�سه وم�ؤ�س�ساته ،هو اخلطر الأكرب املمحق ب�أخالق
الإن�سان» ،فهو مبني على اخلوف والغمو�ض والدعوة �إىل
الإذعان الأعمى.
لكن بر�أيي ال ُيكن االعتماد على �آراء را�سل؛ لأنه يحاكم
الدين من اخلارج� ،أي �أنك �إذا كنت تنوي نق�ضه فعليك �أن
ُت�سلم مبجموعة �أ�سا�سية من امل�سلمات التي ُتثل جوهر
الدين ،ومن ثم تك�شف تناق�ضه �أو �ضعفه (�إن وجد).
حتديات الكني�سة
�أظهرتْ امل�سيحية منذ مطلع القرن الع�شرين �ضعفا يف
م�سايرة حداثة املجتمعات الغربية على ال�صعيد االجتماعي
والثقايف وال�سيا�سي .فهي تعاين من «عدم قدرتها على طرح
خطاب مقنع للنا�س ،وما عادت طرفا يف امل�شهد الثقايف..
فهي متهمة بقدامتها يف وعي اجل�سد ،والأخالق ،والعادات،
ولي�س لها الأدوات الثقافية يف م�ستوى الزمن احلايل«� .أما
على ال�صعيد ال�سيا�سي» ،فالدميقراطية تتحدى الكني�سة؛
لأنها تت�أ�س�س على حرية ال�ضمري وعلى مبد�أ الأغلبية.
والكني�سة من ناحيتها تتحدى الدميقراطية لأنها تت�أ�س�س
على احلقيقة والع�صمة .ويف الوقت الذي ت�شهد فيه الكني�سة
تناق�ضا مع الواقع العلماينُ ،ت�صر على �أن تبقى املتنفذ
الديني الوحيد يف ف�ضاء دميقراطي ،وهو ما يتناق�ض
�أ�سا�سا مع حترير ال�سوق الديني .كما �أ َّن الأ�سطورة وبع�ض
الطقو�س تتنافى مع العقالنية وتبدو غري منا�سبة للطابع
الالديني للمجتمعات الغربية ،رغم �أن هذه الطقو�س «من
الأمور التي ت�سعى الكني�سة لرت�سيخها ،رمبا ذلك ما يجذب

العامة ،لكنه ينفر �شرائح وا�سعة من املثقفني ويبعدهم عن
الكني�سة» ،ميكن التدليل على ذلك ب�أن غالبية املتدينني هم
من ذوي التعليم املتوا�ضع ،والظروف االقت�صادية ال�صعبة،
وهناك كثري من الدرا�سات التي تربط الأمرين.
العديد من املفكرين «ا�ست�شعروا مُ بكرا انعزال الكني�سة؛
فحاولوا تدارك اخلطاب الكن�سي للخروج به من عقمه»،
بطريقة «تفي لروح الن�ص وتلبي املطلب االجتماعي» ،لكنَّ
عملية الت�أويل تواجه حتديا مهما ب�سبب حماولة املركز
(الذي ميثله جمل�س مراقبة العقيدة يف روما) التم�سك
بامل�شروعية؛ فنتاج الت�أويل يبقى بحاجة لالعرتاف من قِبل
ال�سلطة الدينية ،ومن ناحية �أخرى فـ»كلما جرى التدقيق
يف الن�ص تال�شت قدا�سته» .هذا الوعي باخلطر الذي يهدد
قدا�سة الن�ص ت�س َّبب يف العودة للتقليدية ذات اخلطاب
الأحادي و»التي ال تويل �ش�أنا للتنوع»� .أو كما يقول املفكر
الالهوتي هان�س كوجن «امل�سيحية ينبغي �أن تكون �أكرث
م�سيحية.
البحث عن حلول
مل يعد �أمام الكن�سية �أي خيار �سوى حماولة االن�سجام مع
القيم العامة« ،فهي ت�ساير املجتمعات كرها ال طوعا ،حتى ال
تلفظها ،ولكن يف �سريها تبقى خماطر التنازل عن هويتها
حا�ضرة» .كلفت الكني�سة حماولة االن�سجام هذه ،تبني
مقوالت ت�ضمن بقاءها ،فهي -مثال -تدلل على اتفاقها
مع العلمانية بحجة �إعطاء ما لقي�صر لقي�صر وما هلل هلل.
بل و�أظهرت مرونة «�سواء بالتخلي عن بع�ض ال�شعائر� ،أو
بتجاوز بع�ض املحرمات� ،أو حتى �إلغاء بع�ض املعتقدات»،
ت�صل �إىل تقبل املثلية �أو �إلغاء الإميان بالربزخ .تبدو املوازنة
بني الأمرين �صعبة لأنها حتيل الإن�سان العادي للتفكري ب�أن
الب�شر �أ�صبحوا هم املرجع �أو لنقل ب�أن الفهم الكامل للن�سخة
ال�صاحلة للع�صر من الدين متر عرب املفكرين الالهوتيني
وال�سلطة الدينية؛ وبالتايل :ما هي القيمة احلقيقية له �إن
كان ب�إمكان الإن�سان االعتماد على ح�سه ال�سليم؟
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