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التعايش الديني ودوره يف االزدهار الحضاري..
منوذج من القرن 14
�أ�سماء القطيبية

يف َب ْحثِها املن�شور يف جملة «التفاهم» ((املرحلة الثالثة منت�صف القرن  ..1453-14معرفة �أف�ضل بالإ�سالم ومقارعة على �أر�ض الواقع)) ،ت�ستعر�ض
الباحثة اليونانية �أجنليكي غريغوري زياكا منوذجاً فريداً من مناذج االنفتاح الفكري بني �أ�صحاب الديانات ال�سماوية ،وهو منوذج ي�ستحق الوقوف
عنده ،واالحتذاء به؛ ملا يحمله من قيم نبيلة و ُمثل عليا؛ حيث �أدَّى غزو امل�سلمني لآ�سيا ال�صغرى وغرب �أوروبا الحتكاكهم املبا�شر ب�أ�صحاب الديانة
امل�سيحية ،وملَّا � ْأن كان امل�سلمون هم �أ�صحاب القوة والغلبة �-آنذاك -اختا َر امل�سيحيون نوعاً من احلماية ملعتقدهم و�أتباعه ب� ْأن د ََخلوا يف حوار مفتوح
مع امل�سلمني ،وقارعوهم باحلجج والرباهني؛ عِ َو�ضا عن ا�ستخدام العنف.
جان كانتاكوزين -وهو �أحد الأباطرة الذي حكموا
الأرا�ضي البيزنطينية خالل القرن الرابع ع�شر-
تخلى عن من�صبه بعد ا�ستيالء العثمانيني امل�سلمني
على الأجزاء التي يحكمها ،واعتزل يف الأديرة واجلبال
�إىل �أن تويف ،وخالل عزلته تلك كتب عدة كتب هدفها
االنت�صار للدين امل�سيحي ،وقد د َّونها على �شكل
منافحات فكرية ُمتخ َّيلة با�سم «م�سلم اعتنق امل�سيحية
و�صار راهبا»؛ زياد ًة يف ت�أثري كتاباته على امل�سيحيني
الذين كانوا يتداولون ُكت َبه هذه فيما بينهم.
وكانتاكوزين هو واحد من عِ َّدة ُرهبان ومت ِّدينني
م�سيحيني احت�شدوا خالل تلك الفرتة لت�أليف ُكتب
تهدف للنيل من الدين اجلديد ،الذي بد�أ بالتغلغل
يف قلب العامل امل�سيحيُ ،
وتاول جاهدة �إقناع ب�سطاء
النا�س من امل�سيحيني الذين كانوا يت�ساءلون« :ملاذا
تخلى اهلل عنا؟»� ،أن ما يحدث يف �أرا�ضيهم هو ابتالء
مما َج َعل ه�ؤالء الرهبان ينتجون
من الرب لي�س �إال؛ َّ
ثروة معرفية كبرية ،ك�شفتْ لنا العدي َد من احلقائق
عن تلك احلقبة الزمنية .ولعل �أبرز هذه احلقائق:
مدى �إملام �أ�صحاب الديانتني الإ�سالمية وامل�سيحية
بدين الآخر؛ حيث كانت املقارعات الكتابية وال�شفهية
تناق�ش م�سائل الالهوت و�أ�صول العبادات ،مثلما
تناق�ش امل�سائل الفقهية عند امل�سلمني و�أحكامها.
كما كانتْ تذود عن ُمعتقداتها ،م�ست�شهدة بالكتب
املقد�سة يف دين الطرف الآخر .وهذه املعرفة الوا�سعة
واملتبادلة ٌ
دليل على الأهمية التي كانت َ
تول للدين
كمك ِّون ح�ضاري وثقايف ال ميكن حتييده ،وال نُبالغ
يف القول �إنَّ الدينَ خالل تلك الفرتات من تاريخ
الب�شرية كان عام ً
ال �أ�سا�س ًّيا لن�شوء �أي جتمع �إ�سكاين
وت�أ�سي�س جمتمع .وبالطبع؛ فال�سلطة كانت تتبع
الدين ورجاالته ل�ضمان بقائها .ولنا ُهنا �أنْ نتخ َّيل

�صعوبة دخول دين جديد ُمتلف -ولي�س مذهبا
مغايرا� -إىل بلد ما وفر�ض وجوده فيه� .إنَّ هذا يجعل
من رجال الدين يف حالة ا�ستنفار تام ،خا�صة �إذا ما
�أتى الدين اجلديد ُبغريات العتناقه ،و�إذا ما َ�س َعى
�أ�صحا ُبه لدعوة الب�سطاء �إليه بطرح الأ�سئلة التي مل
تخطر على �أذهانهم قط ،وهو ما َي ْج َعل ال�سلطات
ال�سيا�سية �أي�ضا يف م�أزِق �صعب مل يحتمله بع�ضهم،
كالإمرباطور كانتاكوزين الذي تخلى عن من�صبه
واعتزل النا�س.
ال�صعوبات التي ذكرتها �آنفا ،ف�إنَّ هذا الع�صر
َو َرغْ م ُّ
املمتد لأكرث من ثالثة عقود �ضرب مثاال فريدا يف
التعاي�ش بني �أ�صحاب الديانات؛ فقد �أ�سهمت الأدبيات
التي كتبها رجال الدين امل�سيحيون يف معرفة النا�س
بالدين اجلديد؛ مما جعلهم �أقل خوفا من االختالط
بامل�سلمني ،و�أكرث جراءة على طرح الأ�سئلة .بل �إنَّ
التعرف على الدين الدخيل� -أ�صبحوا
رهبانهم -بعد
ُّ
�أكرث انفتاحا على احلوارات املبا�شرة واجلداالت
العلنية .و�أ�ضرب هنا مثاال مه ًّما لواحد من كبار
الأ�ساقفة ُي ْد َعى «الأما�س»؛ حيث وقع هذا الأُ ْ�سقُف
حتت �أ�سر امل�سلمني ،و َّ
مت التنقل به يف عِ َّدة مدن،
وخالل تلك الفرتة -ورغم �أنه كان حتت الأ�سر� -إال
�أنَّه كان طرفا يف عِ َّدة حوارات الهوتية كان بع�ضها
مع �شخ�صيات مهمة ،بل �إنَّه كان يتع َّمد �إقامة هذه
املطارحات �أمام اجلموع ،دون �أنْ َي ْجعله ذلك يتحفظ
على نوعية املوا�ضيع املطروحة .وعلى َّ
الطرف
أ�صحاب الديانة امل�سيحية
الآخر مل يجرب امل�سلمون �
َ
على اعتناق الإ�سالم ق�سرا� ،أو �إيذائهم يف دينهم
َ
التعاي�ش َبلَغ بهم
والتعر�ض لدور عبادتهم ،بل �إنَّ
ُّ
�إىل ح ِّد ُم�شاركة بع�ضهم البع�ض طقو�س العبادة من
باب التكافل االجتماعي وواجب اجلوار؛ فكان بع�ض

امل�سيحيني مثال يرافقون امل�سلمني يف جنازاتهم،
وكانت ال�صدقات تدور بني البيوت دون متييز.
� ...إنَّ هذا النموذج الفريد يف التعاي�ش َي ْط َرح �س�ؤا ًال
مه ًّما نحن �أحوج ما نكون لإجابته يف ع�صرنا احلايل؛
وهو :كيف ا�ستطاع �أ�صحاب الديانتني الو�صول �إىل
هذا امل�ستوى من التفاهم؟ من خالل تت ُّبعي للنماذج
التي ق َّدمتها الكاتبة اليونانية زاكا يف بحثها� ،أعتقد
�أنَّ احلوارات التي كانت تُدار بني الطرفني مل تكن
ت�ستند �إىل � ِّأي حكم ُم�سبق جتاه دين الآخر ،بل
�إنَّها كانت اكت�شافا �أول ًّيا له؛ وبالتايل فقد كان كال
الطرفني ميلك رغبة �صادقة يف املعرفة ،ال رغبة يف
االنت�صار .وحني حتقَّقت هذه الرغبة �أزالت الغمو�ض
والتخوف من الآخر ،ومن �إمكانية كونه عام َل خطر
يف املجتمع .بل َنتَج عن التالقح الفكري بني الديانتني
ح�ضارة ُمزدهرة على كافة امل�ستويات .وهو ما تفتقده
ِّ
املتح�ضر التي ك َّونت
ري من ُمتمعات العامل
الكث ُ
بفعل الإعالم وبع�ض احلوادث املتفرقة ُح ْك ًما ُم ْ�س َبقا
جتاه دين �أو مذهب معني؛ مما و َّلد الكره واخلوف
جتاه �أ�صحابه قبل االحتكاك بهم ،وب�سببه قامت
احلروب و�سفكت الدماء.
َ
�إنَّ العنفَ
املتبادل َب ْي �أ�صحاب الديانات واملذاهب
ت�شدد ديني ،و�إمنا هو ِر َّدة فعل
اليوم لي�س ناجتا عن ُّ
�آتية من الت�أجيج العاطفي الذي ي�أتي من َم َ�صادر
َّ
َّ
احلل يبد�أ
ولعل
عِ َّدة لي�س �أحدها الطرف املكروه.
من احلوار اجلاد الذي ال ي�ستند �إىل �أي حكم ُم�سبق،
وال يهدف لإرغام الآخر على التنازل عن ُمعتقداته؛
فالغمو�ض ُيو ِّلد اخلوف دائماً ،بينما املعرفة تفتح
�آفاقا للت�شارك وقبوال لالختالف ،ولنا يف هذه الفرتة
من التاريخ �أُ ْ�س َوة ح�سنة.
asmaalqutibi@gmail.com

