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مفهوم الأ�صولية والأ�صولية الدينية
عبد اهلل ال�شحي

يطرح الباحث الأردين عامر احلافـي فـي مقالته مبجلة الت�سامح «الأ�صولية فـي الأديان :الدوافع وال�سمات امل�شرتكة» مفهوم الأ�صولية وبع�ض
�شارحا مكوناتها الأ�سا�سية التي ت�شرتك فيها جميع الأ�صوليات �سواء
متثالتها دين ًيا و�سيا�س ًيا ،ويتناول الأ�صولية الدينية ب�شيء من التف�صيل ً
اليهودية �أو امل�سيحية �أو الإ�سالمية ،و�أبرز النتائج املرتتبة على وجود الأ�صولية الدينية.
ت �ن �� �ش ��أ �أي �إي ��دي ��ول ��وج �ي ��ا �أو ف�ل���س�ف��ة يف ظ ��ل ظ ��روف
اج�ت�م��اع�ي��ة و��س�ي��ا��س�ي��ة وث �ق��اف �ي��ة وت �ت �ف��اع��ل م �ع �ه��ا ،مثل
اال��ش�تراك�ي��ة ال�ت��ي ن�ش�أت م��ن �أج��ل حم��ارب��ة الر�أ�سمالية
والإ�سالم يف حماربة الوثنية من جهة ،وت�أييد الأخالق
وال �ق �ي��م الإن �� �س��ان �ي��ة م ��ن ج �ه��ة �أخ� � ��رى .ل �ك��ن م ��ع م ��رور
ال��وق��ت ت�برز حت��دي��ات ج��دي��دة وم�ت�غ�يرات خمتلفة �ضد
الإي ��دي ��ول ��وج �ي ��ات ت�ت�ط�ل��ب �إع� � ��ادة ال �ت �ف �ك�ير يف امل ��واق ��ف
ال�سابقة و�صياغة مواقف ج��دي��دة ،كموقف �أب��ي حنيفة
يف جت��وي��زه �إخ ��راج زك��اة الفطر ن�ق��داً ب��د ًال م��ن الطعام.
هذه املواجهة امل�ستمرة ما بني الإيديولوجيات والعوامل
امل�ت�ن��وع��ة نتنتج ت�ن��وع�اً وا��س�ع�اً ُي���س��اه��م يف ت�ط��وي��ر وب�ن��اء
الآيديولوجيا ،فالعلمانية يف ف�صلها بني الدين والدولة
يوجد منها ن�سخة مت�شددة تق�صي الدين متا ًما ون�سخة
مت�ساحمة ،ويعتمد ذلك على نتائج ال�صدام بني التدين
املت�شدد واملدنية احلديثة ح��ول مفهوم ال��دول��ة وكيفية
�إدارت �ه��ا .يف ح�ين �أنّ هناك ��ص��دام��ات ق��د تنتج �أك�ثر من
ذلك ،فمواجهة الأ�سئلة الوجودية املتعلقة بالغيبيات يف
تاريخ الإ�سالم �أنتج مذاهب كالمية ،والأ�سئلة الفقهية
�أنتجت مذاهب فقهية متنوعة .بحيث كلما طال الزمن
زادت ال���ص��دام��ات وزاد ال�ت�ن��وع ال ��ذي ي�صب يف م�صلحة
النا�س ويتيح م�ساحة �أكرب للتفكري.
بيد �أ َّن جمموعة من النا�س ترف�ض هذا ال�شكل من
التنوع وال�ت�ط��ور يف �آيديولوجيتها ،وت ��راه �شي ًئا دخي ً
ال
وت �ط��ال��ب ب ��ردع ��ه وت�ت�م���س��ك ب�ط��ري�ق��ة حم ��ددة و�أ� �س �ل��وب
معني غ�ير قابل للتجديد واالن�ف�ت��اح ل��ر�ؤي��ة ال�ع��امل من
خ�لال��ه ،ه��ذه الفئة م��ن النا�س ه��م الأ��ص��ول��وي��ون الذين
ي��رون �أنف�سهم الأك�ثر فه ًما بني ال َّنا�س ،والأ�صولية يف
الواقع هي انتكا�سة للعقل وردة عن منهج البحث الدائم
واالنفتاح على خمتلف الأف�ك��ار .من اجلدير بالذكر �أنّ
الأ�صولية ال تنح�صر فقط يف الأ�صولية الدينية ،بل لها
متثالت فكرية �أخرى و�سيا�سية.
امل�شكلة يف الأ��ص��ول�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة ت�ك�م��ن ب�ك��ون�ه��ا ع��اب��رة
للزمان واملكان ،ب�سبب ارتباطها بالعامل املقد�س املمتنع
عن الوقوع حتت النقد والتحليل ،مما يجعلها تكت�سب
تلك امليزة � ً
أي�ضا ،ف�أيّ حماولة لتناولها حتت جمهر البحث

وامل���س��اءل��ة تعترب ت�ع��ر�ً��ض��ا للمقد�س وال �ث��واب��ت نف�سها؛
فيجعلها ذل ��ك مت�ت�ن��ع ع��ن االزده � ��ار وال �ن �م��و ،وت��رف����ض
التفاعل مع متغريات الواقع املعا�صر ،بل االكتفاء بالنظر
من خالل مقايي�س القدماء ووجهات نظرهم القدمية.
ي���ض��رب امل �ق��ال م �ث��ا ًال ل�ل�أ��ص��ول�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة م��ن ال��دي��ان��ة
اليهودية ،احل��اخ��ام ج��ون��اث��اف �ساك�س رئي�س حاخامات
ب��ري�ط��ان�ي��ا ،ال ��ذي ي �ق ��ول� »:إذا ك��ان��ت ال�ي�ه��ودي��ة ت��أم��رن��ا
ب ��أن نكون �أ�صوليني ،فلنكن كذلك وبكل افتخار ودون
دف��اع» .وبنف�س هذه العقلية و�آلية التفكري يقوم الكيان
ال�صهيوين مبمار�سة ك��ل �أ��ش�ك��ال العنف على الأرا��ض��ي
الفل�سطينية م �ث� ً
لا ،لي�س ل���ش��يء �إال مت�سكاً بنظرتهم
القدمية وقول �آبائهم وتف�سريهم للكتاب املقد�س.
حت�ك��م جملة م��ن ال�ع��وام��ل ��ش��دة ان��دف��اع ال�ن��ا���س نحو
الأ�صولية ،منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو نف�سي.
ف��ال�ع�م��ال و�أ� �ص �ح��اب ال�ط�ب�ق��ة ال�ك��ادح��ة ال��ذي��ن ي�شعرون
باال�ضطهاد قد مييلون نحو اال�شرتاكية وفر�ضها ولو
بالقوة ،لأ ّنها تعطيهم حقوقاً �أك�ثر .نف�س املبد�أ ينطبق
على ال�شعوب العربية امل�سلمة التي تعر�ضت لال�ستعمار،
مم��ا جعلها تتبنى ح��رك��ات جهادية دينية خدمت ب�شكل
ج�ي��د ��ض��د اال��س�ت�ع�م��ار يف وق�ت�ه��ا ،ومل ت�ع��د ه�ن��اك حاجة
لوجودها بعد الآن.
ُيعاين الأ�صوليون الدينيون من حالة ت�ضخيم للذات
ونزعة نحو االعتقاد ب�أف�ضلية جمموعتهم عن غريهم،
كاعتقاد اليهود بكونهم �شعب اهلل املختار ،ه��ذه الفكرة
ال�ت��ي تخلق م���س��وغ�اً الرت �ك��اب خمتلف �أ��ش�ك��ال الفظائع
تعترب حمو ًرا ها ًما عند الأ�صوليني ،فهي حتكم عالقتهم
ب�غ�يره��م ،وال �ت��ي غ��ال�ب��ا م��ا ت �ك��ون ن �ظ��رة دون �ي��ة ل�ل�آخ��ر.
ميكن �أن يتجلى اخل�ط��ر احلقيقي يف توليهم لل�سطلة
وامتالكهم لل�سالح ،فاحلركات الدينية الع�سكرية ذات
املنهج الأ� �ص��ويل يف الغالب ال تخ�ضع ل�ق��وة ال��دول��ة وال
تخدم قيم املواطنة بل تعمل لتحقيق �أهدافها اخلا�صة
ولو على ح�ساب �إقامة حروب �أهلية.
ال ت�ع�ب��أ الأ� �ص��ول �ي��ة ال��دي�ن�ي��ة يف ال���س�ير ��ض��د ال�ت�ق��دم
وال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ،ح�ي��ث مت�ت�ل��ك �إمي ��ان ��ا را��س�خ��ا بوجهة
نظرها جتاه خمتلف الق�ضايا والت�سا�ؤالت التي يطرحها

النا�س ،ومثال ذلك �إنكار الكني�سة لفكرة دوران الأر�ض
ح��ول ال�شم�س ،ه��ذا ال�ن��وع م��ن ال�ث�ق��ة ال�ع�م�ي��اء باملعتقد
يعرقل النه�ضة وي�سهم يف وقف عجلة املعرفة التي يتم
دفعها بالبحث وال�ت�ج��رب��ة .وال يتوقف الأم ��ر عند هذا
احلد ،بل غالباً يرتافق مع �إنكار العلم ن�شر �أفكار خاطئة
وخلق حالة من وهم املعرفة والتي �أعتربها مرحلة �أ�سو�أ
من اجلهل.
مع كل ذلك ف�إنّ ال�ساحة لي�ست حك ًرا على الأ�صولية،
فهناك ح��رك��ات جتديدية متلك ق ��راءة خمتلفة للدين
وتوجهاً منفتحاً نحو قبول الآخ��ر ،مع قابلية للتغيري
ومرونة يف تناول املفاهيم املعا�صرة ومتثالتها ،كاحلداثة
والعوملة وحقوق الإن�سان .واحل��ق �أنّ احلركات ذات هذا
التوجه قدمية يف تاريخ الإ�سالم وت�ضم تنوعاً يف الآليات
والنظريات امل�ستخدمة ،كابن ر�شد وا�ستخدامه فل�سفة
�أر�سطو ،وابن الرومي ون�سخته من الت�صوف الإ�سالمي.
حظي ع�صرنا احلايل �أي�ضاً ب�أ�سماء بارزة كن�صر حامد
�أب��وزي��د وحم�م��د اجل��اب��ري وحم�م��د �أرك ��ون ،مب�شاريعهم
امل �خ �ت �ل �ف��ة م �ث ��ل ت �ك ��وي ��ن ال �ع �ق ��ل ال �ع ��رب ��ي ون �ق ��د ال�ع�ق��ل
الإ�سالمي ،يف حماولة �شجاعة لإعادة النظر يف املفاهيم
والطرق التقليدية التي يتناول الأ�صوليون من خاللها
الدين مثل القر�آن وتف�سريه و�أ�سباب النزول والأحاديث
ومنزلتها ،بالإ�ضافة لتناول ال�تراث العربي ومكوناته
�أدب � ًي��ا وف�ك��ر ًي��ا وث�ق��اف�ي�اً وف�ن� ًي��ا .وب��ال��رغ��م م��ن �أن ه ��ؤالء
املفكرين قدموا �أعماال جديرة باالحرتام والتقدير� ،إال
�أنّ الأ�صوليني ال ينظرون �إليها هكذا ،ب�سبب خمالفتها
ملنهجهم وت�شكيلها ل�ن��وع م��ن التهديد �ضد ق��وة التيار
الأ�صويل.
م��ع �أنّ خم�ت�ل��ف �أ� �ش �ك��ال الأ� �ص��ول �ي��ات ت�ل�ع��ب دورا يف
ال��وط��ن ال�ع��رب��ي� ،إال �أن الأ��ص��ول�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة ه��ي قطعاً
الأك �ب�ر ت ��أث�ي�را ،م��ن ح�ي��ث ام�ت�لاك�ه��ا مل��ؤ��س���س��ات و�أف� ��راد
وانت�شار وا�سع ال يكاد يخلو �أي بلد عربي منه ،مما يجعل
احلرب �ضدها غاية يف ال�صعوبة ،وتتطلب ت�ضحيات على
خمتلف امل�ستويات .تبقى هناك حركة تنويرية ن�شطة
حتاول جاهدة تقليل ت�أثري الأ�صولية الدينية يف مقابل
تو�سيع رقعة احلريات.
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