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ِف�صام الإحيائيني
ب�سام الكلباين
َّ
َت ْن َط ُ
لق احلرك ُة الإحيائية التي َي ْ�شهَدها عامل امل�سلمني اليوم ،واملعروفة با�سم «ال�صحوة» ،من اعتبار �أ َّن للرتاث الإ�سالمي ك َّل القدرة على مُواجهة واقع الهيمنة احل�ضارية
احلديثة التي ُيار�سها الغرب على البلدان املتخلفة ح�ضار ًّيا .ويذكر الكاتب �أحميدة النيفر يف مقاله مبجلة «التفاهم» واملعنون «الوحدة واالختالف يف نهج التفاهم القر�آين»،
ِ�صام تاريخي؛ �إذ �إ َّنها من جهة ال تلتفت �إىل طبيعة التغيريات االجتماعية واالقت�صادية واملعرفية الهائلة التي
على �أ َّن هذه املقولة املعتمدة على الرتاث وحده واقعة يف حالة ف َ
عرفها عامل الإن�سان منذ الثورة ال�صناعية ،والتي ت�سارعت وتريتها ب�صورة غري م�سبوقة مع الثورة املعلوماتية ،ويتم َّثل �إعرا�ض الإحيائية الإ�سالمية �أ�سا�ساً يف رف�ض ا�ستيعاب
اخللفية الفكرية واملبدئية لتلك التغيريات؛ مما جعلها يف قطيعة معها ،فعجز عن تطويرها �أو جتاوزها ،رغم �إقرارها العلمي ب�أنه ال مفر من التعامل معها يف م�ستوياتها
احل�ضارية التقنية.
ْ
ا�ستفادت حركة ال�صَّ حوة من حالة ثقافية �سائدة
من جهة �أخرى،
يف عموم البالد الإ�سالمية ُتتيح فاعلية خا�صة للت�صوُّر الديني؛
مما يجعل الإن�سان يف تلك املجتمعات يبقى كائناً متديناً ،حتى
عب عن تنكره لتعاليم الدين و�شعائره؛ َّ
لكن املالحظ هو �أن
و� ْإن َّ
اال�ستفادة من تلك احلالة الثقافية مل تبلغ حد اكت�ساب التدين
الكامن يف البنية الثقافية طبيعة وفاعلية معا�صرتني.
لقد ظ َّل التديُّن -يف الغالب الأعم� -شكليًّا وعاطفيًّا؛ فهو ال يكاد
يبايل بالتناق�ضات ال�سلوكية التي يقع فيها� ،أو ال يُح�سن االلتفات
�إىل املقت�ضيات االجتماعية وال�ف�ك��ري��ة والقيمية ال�ت��ي يفر�ضها
الإمي ��ان باعتباره منطلقاً ي�شهد ب��ه امل��ؤم��ن على ال�ن��ا���س ،ويكون
به فاع ًال يف الواقع الإن�ساين املتجدِّد ،وبذلك ن�شهد اليوم حالة
ف�صام مُثنى يغذي كل ط��رف منه الطرف الآخ��ر مبا يعقد حالة
امل�سلمني ب�صورة خا�صة ،ويجعل بع�ضهم يف�سر ذل��ك با�ستحالة
دخول امل�سلمني جديًّا الأزمنة احلديثة .بقي � ْأن ن�س�أل :كيف ميكن
جتاوز ذلك التدين اخلام بتحويله �إىل فاعلية ومعا�صرة؟
وللإجابة ،ثمَّة �أك�ثر من مدخل؛ لكن تلك املداخل تتجمع حول
حمور «الإن�سان» :ما هي طبيعته؟ وما موقعه يف الوجود؟ وكيف
يكون تعبريه عن ذلك املوقع؟
وب��ال�ن�ظ��ر �إىل ال�ن����ص ال �ق ��ر�آين امل��ؤ��س����س حل���ض��ارة امل�سلمني جند
�أن «الإن���س��ان» ط��رف �أ�سا�سي ف�ي��ه ،وه��و م��ن جهة البناء ال�ق��ر�آين
وخا�صيته ال��دالل�ي��ة ي�برز كم�صطلح مفتاحي ل��ه ع�لاق��ة ترابط
م ��ع ج�م�ل��ة م ��ن امل �ف��اه �ي��م وال �ث �ن��ائ �ي��ات ال �ت ��ي ت���ش�ك��ل ف�ي�م��ا بينها
تكام ًال ونظاماً مفهوميًّا واح��داً :اهلل والإن�سان ،النبي والتاريخ،
ال�شريعة والأم ��ة ،ال�ع��امل والآي ��ات� ،آدم واخلليفة ،ت�شكل جميعها
�شبكة مفاهيمية واح ��دة جت�م��ع ب�ين م�ف��ردات�ه��ا ��ص�لات ترابطية
متثل العن�صر القاعدي املوجَّ ه يف كامل اخلطاب القر�آين .يطبع
ه��ذا العن�صر ب�صبغته الأ�صلية ك��ل ع�ب��ارة �أو مفهوم �أو م�صطلح
مُت�ضمَّن يف ذلك احلقل الداليلَّ ،
لكن �أهميته تتجاوز هذا املجال
املفاهيمي لتحدِّد احلامل املنهجي القاطع مع الفهم التجزيئي،
ال��ذي يتخبط فيه امل�سلم املعا�صر يف مواجهته لكربيات الق�ضايا
احل�ضارية املطروحة عليه وعلى الإن�سانية.
املقاربة الداللية ملفهوم «الإن�سان» يف اللغة القر�آنية ت�ضعنا �أمام
�أب�ع��اده اجل��دي��دة التي ُت�ضاف �إىل املعنى ال�ع��ادي للإن�سان ،والتي

يكت�سبها م��ن النظام املفاهيمي ،وال�تراب��ط ال��ذي ي��وج��ده البناء
العام يف القر�آن الكرمي .مفهوم الإن�سان يف املعجم القر�آين خمتلف
نوعيا عما هو عليه يف اال�ستعمال القدمي �أو احلديث ،ويف ال�سياق
ال �ق ��ر�آين ال ت�ت�ن��اق����ض دالل ��ة «الإن �� �س ��ان» م��ع ال�ت�ع��اري��ف ال�ق��دمي��ة
واحلديثة؛ لكنها متميزة عنها يف �آن؛ ذلك �أن الداللة القر�آنية ال
ت�ستمد من العبارة ذاتها فح�سب؛ لأن االقت�صار على لفظ الإن�سان
غ�ير ك��اف ،باعتبار �أن��ه لي�س م��ن �أه��م الأل�ف��اظ القر�آنية ت ��داو ًال،
وب�ه��ذا ف ��إن «الإن���س��ان» يف املعجم ال �ق��ر�آين ُ َ
م��اط��ب بالوحي فهو
«اخلليفة» ،خليفة اهلل.
َب ِقيَت املع�ضلة الكربى للإن�سان القر�آين هي الإجابة عن ال�س�ؤال:
كيف ميكن �أن نعي�ش �سوياً وخمتلفني؟ هل يتيح اخلطاب القر�آين
�إر��س��اء ح��داث��ة �إ�سالمية تطرح ق�ضية «التعددية» ب�صورة فاعلة
جتعل حظوظ الأمة �أوفر بف�ضل التعاي�ش املرثي بني املنظومات
الثقافية والدينية والفكرية املختلفة؟
ول�ل�إج��اب��ة ،ال ب��د م��ن التنبيه على �أن خطاب القطيعة الراف�ض
ل�ل�م�ع��ا��ص��رة امل�ع�ت� َم��د يف ع �م��وم ال �ت��وج��ه «الإح �ي ��ائ ��ي» ي���س�ق��ط من
تقديره �أن الإن�سان القر�آين ال ميكن �أن يولد اليوم ب�صورة ذاتية
تنكر حت��ول ال��ذات وتعر�ض ع��ن فهم الآخ ��ر ،وه��و لذلك مطا َلب
بالتخل�ص من ال��ر�ؤي��ة التقليدية للهوية �أو ًال ،ومدعو ثانياً �إىل
مت�ش ت�أ�سي�سي مل�شكلة العالقة بالآخر املختلف.
ٍ
وم��ن �أول مقت�ضيات الإج��اب��ة ع��ن � �س ��ؤال :كيف ميكن �أن نعي�ش
�سويًّا وخمتلفني؟ �ضرورة ت�أ�سي�س عقدي وفكري لق�ضية الوحدة
واالخ�ت�لاف ملواجهة اخل�ط��اب ال��ذي ال ي��رى يف التعدد �إال جمرد
ع��ر���ض ط� ��ارئ مي �ك��ن ال��ر� �ض��ا ب ��ه م ��ؤق �ت �اً يف ال ��واق ��ع االج�ت�م��اع��ي
وال�سيا�سي وال ��ذي ينبغي جت ��اوزه ال حم��ال��ة .م ��ؤدَّى ال�ق��ول بهذا
الت�أ�سي�س هو اعتبار �أن والدة �إن�سان �أ�صيل �-أي فاعل يف الع�صر-
مرتبط ع�ضويًّا مب�س�ألة العالقة بالآخر ،مبا يحولها �إىل ق�ضية
مف�صلية ،تتنزل �ضمن ر�ؤية معتمدة وحمكمة منبثقة من قراءة
منهجية للن�صو�ص امل�ؤ�س�سة.
ول�ك��ن ،كيف ميكن -ان�ط�لاق�اً م��ن ن�ص ال��وح��ي يف ��ض��وء االعتبار
الثقايف ال��ذي وق�ع��ت الإ� �ش��ارة �إل�ي��ه -الإج��اب��ة ع��ن ��س��ؤال الع�صر؟
وكيف �أف�صحت �آي��ات القر�آن الكرمي عن مفهوم االختالف؟ وهل
تتوافر للآيات القر�آنية موجهات منهجية لهذه امل�س�ألة؟

� ْإن ب��د�أن��ا ب�ج��ان��ب امل���ض�م��ون ،ف� ��إ َّن م���س��أل��ة ال�ت�ع� ُّدد َت� � ِرد يف ال�ق��ر�آن
الكرمي �ضمن حقل داليل وا�سع حتدده عبارات مرتبطة مبق�صد
اخللف ،وما ات�صل مبجايل الإميان والكفر من معاين «التعارف»
و«العفو» و«الإكراه» و«التذكري» ،وما ارتبط ب�سنن التاريخ وحراك
املجتمعات .تتقاطع �ضمن ه��ذا احلقل املمتد جملة من الدوائر
ُم�سِّ دة قيمة جديدة بالن�سبة ملجتمعات قدمية كانت ال تف�صل
بني التدين والروابط االجتماعية املقيدة منزلة مفهوم الإن�سان
��ض�م��ن خ �ط��اب ام �ت �ث��ايل ،ي�ق���ص��ره ع�ل��ى ف��ردي��ة �آ� �س ��رة وع���ش��ائ��ري��ة
طاغية.
ل�ق��د ك ��ان م �ب��د�أ «ال �إك ��راه يف ال��دي��ن» ُخ �ط��وة ح��ا��س�م��ة حت �دَّى بها
اخل�ط��اب ال �ق��ر�آين الن�سق ال�ث�ق��ايف وال��دي�ن��ي ال���س��ائ��د�� ،س��واء �أك��ان
متمث ًال يف ال��وث�ن�ي��ة �أم يف الن�صرانية �أو يف ال�ي�ه��ودي��ة �أم يف غري
ذل ��ك ،و�أ� �س ��ا� ��س ه ��ذا امل �ب ��د�أ اجل ��دي ��د -زم ��ن ال �ن ��زول ويف ك ��ل �آن-
يرتبط مبفهوم اال�ستخالف وباخل�صائ�ص الأ�سا�سية للإن�سان
امل�ستخلف التي �سبق ذكرها ،ويتعلق مبد�أ «ال �إك��راه يف الدين» يف
ق�ضية �صميمية هي مفهوم «احل��ق» ،وتك�شف هذه الق�ضية جانباً
م�ؤ�س�ساً يف البنية القر�آنية حني نقر�أَ « :و ُقلِ ْ َ
ال ُق مِ ْن َر ِب ُك ْم َفم َْن
�� َ�ش��ا َء َف� ْل� ُي� ْ�ؤمِ � ْ�ن َو َم � ْ�ن �� َ�ش��ا َء َف� ْل� َي� ْك� ُف� ْر» .تدعم قيمة التعدد واح�ترام
االختالف يف دوائر �أخرى؛ مثل قوله تعاىلَ « :و َي ْد َرءُو َن ِب ْ َ
ال�سَ َن ِة
ال�سَ ِي َئ َة �أُو َلئ َِك َل ُه ْم ُع ْقبَى الدَارِ»� .أو قوله« :وَعِ بَا ُد الرَحْ م َِن ا َل ِذ َ
ين
َي ُْ�شو َن َعلَى ْ أَ
ْ�ض َه ْو ًنا َو ِ�إ َذا َخ َ
اط َب ُه ُم ْ َ
الاهِ ُلو َن َقا ُلوا �سَ َلمًا».
الر ِ
�أما يف جانب العالقات بني املجموعات ،فالآيات ت�ؤكد على م�ساواة
النا�س �أ ًّي��ا كانت معتقداتهم ،وم��ن ثم يتقرر مبد�أ التعددية من
خالل قوله تعاىلَ « :و�إِن مِ ْن �أُ َم ٍة �إِ َل َخ َل فِيهَا َن ِذي ٌر»� .أو قولهَ «:و َل ْو
ا�س حَ َتى
ْ�ض ُك ُل ُه ْم جَ مِيعًا �أَ َف�أَ ْن َت ُت ْك ِر ُه ال َن َ
َ�شا َء َرب َُك لآم ََن م َْن ِف الأَر ِ
َي ُكو ُنوا ُم�ؤْمِ ِن َ
ني».
ويف �ضوء ه��ذه العناية القر�آنية التي تعمل على جت��اوز ح�صرية
احل��ق يف طائفة �أو ملة يُ�س َتنبت الإن���س��ان ليكون ال�ك��ائ��ن املتميز
واملتجدد با�ستمرار� .إنها والدة ت�ستدعي ر�ؤي��ة للذات وللجماعة
وللآخر املختلف ت�سمح برتكيز بناء ح�ضاري مبدع ومفتوح على
خمتلف اجلهود الإن�سانية.
deeko123@hotmail.com

