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�إ�شكاليات ال�سالم يف الأديان� ..أرق وجودي
حممد ال�شحي

�شكلت الأديان -بجميع متظهراتها على مدى تاريخها الطويل� -إ�شكاال م�ؤرقا للباحثني الالهوتيني املعدودين �ضمن دائرة املتدينني ،واملفكرين الذين يراقبون م�شهد
الدين من خارجه ،والفال�سفة الذين يقر�أون الدين ك�أحد حقول الفل�سفة ،حقل الأخالق .ومع كل التجاذبات تلك ،املختلفة يف م�شاربها ور�ؤاها ،التي تنتج عنها قراءات
ت�صل �إىل حد التناق�ض فيما بينها ،يطل علينا الباحث امل�صري �إميل �أمني مبقال بعنوان «دور الأديان يف �سيادة مفهوم ال�سالم العاملي» -واملن�شور يف جملة «التفاهم»-
ليعيد طرح الإ�شكالية ذاتها� ،أعني �إ�شكالية «الدين» يف وجوديته.
لطاملا ت�ساءل الباحثون يف طبيعة الأديان ،يف مرحلة ما بعد الالهوتية ،حول اجلدوى من طرح ال�س�ؤال نف�سه يف كل مرة :هل ميكن �أن يكون حل م�شكالت العامل
اجلديد يف الأديان؟ �أو �أن التفكري الإن�ساين جتاوز مرحلة العقل الديني يف تطوره ليحل ركائبه يف مرحلة العقل العلمي دون �أوبة ملا كان قبله؟ �أقول �إ َّن الباحثني
�سئموا من ال�س�ؤال نف�سه؛ وذلك ناجت -فيما �أرى -عن الفجوة الكائنة يف قراءة الأديان فيما بني مفاهيم زمن �إنتاج الن�ص الديني ،وزمن �إنتاج القراءة احلديثة له؛
لذلك تبدو القراءة احلديثة للن�ص الديني م َْ�سخا يحاول اجلمع بني متناق�ضات ،خا�صة �إذا ما قار ّنا هذه القراءات بتلك املنتمية للرتاث والقريبة ن�سبيا من زمن
�إنتاج الن�ص.
ُ
وتنطلق القراءات النابعة من داخل دائرة الأديان من مُ�س َّلمة �أوىل ،ويف �سبيل اخلو�ض يف مو�ضوع املقال ،يحدد الكاتب مفهوم ال�سالم
مفادها �أن الدين �صالح لكل زمان ومكان ،وهو ما �أ�شار �إليه �إميل ب�أنه نقي�ض العنف اللفظي واجل�سدي ،و�أنه احلالة الأ�صلية يف كيان
�أم�ين يف مقاله� .إ�ضافة �إىل م�سلمة �أخ��رى تقول ب�ضرورة امل�س�ألة الإن�سان ،و�أن العنف والتطرف �إمنا هما حالتان طارئتان .ال يخفى
الدينية للنف�س ك��أف��راد ،والب�شر كجماعات� .إال �أنني ال ي�سعني �أن �أن هذه الر�ؤية مثالية ،غري مبنية على حقائق التاريخ التي ُتظهر
�أ�س ِّلم بهاتني املقدمتني دون ت�سا�ؤل عن وج��ودي��ة الأدي ��ان يف زمن بجالء ال ميكن معه الإنكار �أن �أزمنة ال�سلم �أق�صر بكثري من �أزمنة
احل��داث��ة ،وم��ا بعد احل��داث��ة� .إن ال��دي��ن ي�شكل مكونا م��ن مكونات احل��رب؛ فكيف �ستكون حالة ال�سالم �أ�صلية وم�ستبعدة يف الوقت
الهوية الب�شرية منذ حقب تاريخية قدمية؛ منذ �إن�سان النياندرتال نف�سه ،وي�ك��ون العنف ،واحل ��رب ،ط��ار ًئ��ا ومم�ت��دا يف الآن نف�سه� .إال
الذي وجدت له �آثار ُدفِن فيها الإن�سان بو�ضعية اجلنني داخل الرحم �أن الكاتب ي�ستند يف نتيجته هذه �إىل ق�صة وردت يف كتب الأدي��ان،
ق�صة اب َني �آدم املعروفة .ليربز �س�ؤال �آخر :هل املق�صود من الق�ص�ص
وك�أنه يُه َّي�أ لوالدة �أخرى ،وحياة جديدة.
�إ َّن ه��ذا الوعي الإن�ساين يدلنا على وج��ود ج��ذور التفكري الديني الديني �أن ي�ؤرخ حلوادث بعينها؟ �أو �أنها �صيغت لتمرير قيم �أخالقية
عند ذل��ك الإن���س��ان ال�ق��دمي ،لكنَّ ال���س��ؤال الأه ��م هنا :م��ا الظروف و�إبراز حالة النف�س الب�شرية؟ �أو �أن املق�صود منها هو كال الأمرين؟
التي و ّلدت التفكري الديني ح�سب تلك املكت�شفات؟ بكلمات ي�سرية ،ومن �أجل حماولة مقاربة هذه الأ�سئلة ،على الباحث �أن ي�ضع بعني
�إنها احلاجة النف�سية للتعوي�ض عن حالة الفقد املتمثلة يف املوت .اعتباره طبيعة الق�ص�ص الديني ،و�أن�ه��ا �شفهية بالأ�سا�س؛ �أي �أن
ف�إذا كانت احلاجة النف�سية املنبع الأق��دم لظهور الأدي��ان ،ف�إن ذلك حالها من حال الق�ص�ص ال�شعبية املروية ،و�أما تدوينها ف�أم ٌر الحق.
يعني ح�ضور ج ��ذور للتفكري الأخ�لاق��ي عند الب�شر ،و�إذا عرفنا وكما يقرر النقاد ،ف�إن الق�ص�ص ال�شعبي عابر للأمكنة والأزمنة ،مع
ذل ��ك ،ا�ستطعنا و��ض��ع �أي��دي�ن��ا على البنية امل�ؤ�س�سة ل�ل�أدي��ان؛ مما ميزة تغري بع�ض التفا�صيل فيها وفقا لثقافة املكان ال��ذي انتقلت
وغني عن الذكر �أن منبع ه��ذه الق�ص�ص غابر غري معروف
يجعلنا ق��ادري��ن على قراءتها وج��ودي��ا� ،أي ق��راءة ال�ظ��روف امل�ؤدية �إليهٌّ .
لوجوده ،و�إ�سقاطها على زمن احلداثة املعا�ش ،لقيا�س مدى احلاجة بال�ضبط .وهذه احلقيقة �إذا ما �أ�سقطناها على الق�ص�ص الديني،
النف�سية الإن�سانية له يف ظل تطور العلوم النف�سية ،و�صياغة مواثيق �سنجد �أنه ال يتخلف عن الق�ص�ص ال�شعبي؛ فق�صة النبي نوح التي
�أخالقية دولية مثل حقوق الإن�سان والطبيعة وغريها التي ُتع ّد من وردت يف العهد القدمي ب�صيغة خمتلفة بي�سري عن رواي��ة القر�آن،
املواثيق الو�ضعية ح�سب التعبري الديني الإ�سالمي ،ويف هذا �إ�شارة جندها يف ملحمة جلجام�ش التي هي �أق��دم من هاتني الديانتني،
لكنْ تغريت �أ�سماء ال�شخ�صيات فيها .و�إذا ما �أخذنا بعني االعتبار
�إىل مرتبة دونية مقارنة بالقوانني ال�شرعية.
حت � �دَّث �إم �ي ��ل �أم �ي�ن ع ��ن م �ف �ه��وم ال �� �س�لام ال �ع ��امل ��ي ،ودور الأدي � ��ان ق�ضية الأ��س��ر البابلي لليهود -قبل تدوين ال�ت��وراة -جند �أن��ه من
يف ��س�ي��ادت��ه ،ع��ن ط��ري��ق م�ق��ارب�ت��ه ل ل��أدي ��ان الإب��راه�ي�م�ي��ة ال�ث�لاث��ة املنطقي �أن ت�ستدل هذه الق�صة طريقها وت�ضع لها مكانا يف التوراة
(اليهودية ،امل�سيحية ،والإ�سالم)؛ �ساع ًيا وراء �إبراز الأديان كحا�ضن ٍة التي كتبت بعد الأ�سر البابلي.
ل�ل���س�لام ال �ع��امل��ي يف م��دون��ات�ه��ا ال �ك�ب�رى :ال�ع�ه��د ال �ق ��دمي ،وال�ع�ه��د وهكذا ..ن�ستطيع ا�ستبعاد �أن يكون فر�ضية �أن يكون الق�ص�ص الديني
اجلديد ،والقر�آن .وح�سب ر أ�ي��ه ،ف�إنه �إذا ما ات�ضحت لعموم الب�شر م�ؤرخا حلوادث بعينها ،فيبقى �أنها �صيغت لتمرير قيم �أخالقية من
هذه احلقائق ف�سيحقق ذلك ال�سالم احلقيقي بني الأمم ،ال ال�سالم ورائها .ف�إذا كان الأمر كذلك ،فال �أظن �أنه ميكن الت�سليم بنتيجة
بحثية ،تدعي التما�س العلمية ،انبنت على ق�ص�ص دي�ن��ي ،مثا ّ
يل
الربجماتي امل�ؤقت القائم على امل�صالح االقت�صادية والأمنية.

بال�ضرورة؛ لأن املثالية ال ت�صف الظواهر كما هي ،بل كما ينبغي �أن
تريدها مبعيارية �صارمة.
وب�ع��د �أن �أظ�ه��ر الكاتب مفهومه ح��ول ال���س�لام ،ب ��د�أ يُ�سقطه على
الديانات الإبراهيمية الثالث من خالل مدوناتها .وقد �أورد عددا
من الن�صو�ص التي تبدو للوهلة الأوىل غاية يف الإن�سانية واملحبة،
من قبيل احلث على ال�سلم والو�صول �إىل امللك دون قتال ،وحتويل
ال�سيوف �إىل معاول وحماريث� .إال �أن هذا ي�صطدم بفكرة را�سخة
يف الفكر اليهودي ،فكرة �أنهم هم فح�سب �أبناء اهلل ،وهم الوارثون
ململكته ،و�أن ما �سواهم «�أمم» �أق��ل درج��ة منهم .وه��ذه فكرة حتمل
عنفا غري ج�سدي من حيث الإقرار بدونية الآخر ال ل�سبب �سلوكي،
بل ل�سبب عقدي ديني .وهذه امل�شكلة موجودة يف ن�صو�ص الديانات
الأخرى؛ كو�صف الآخرين بالأجنا�س مثال.
ومع هذا الطرح املثايل ،ال يغيب عن الكاتب احلديث عن احلروب
ال�صليبية التي كانت با�سم امل�سيح ،و�سيل الدماء الذي جرى لأجل
ح ��روب �إق�ط��اع�ي��ة ،ح�سب تعبريه .وه ��ذا �صحيح� ،إال �أن ��ه �أي�ضا مل
يتطرق لق�ضي ٍة �إ�شكالية يف التاريخ الإ�سالمي� ،إ�شكالية ما ي�سمى
بالفتوحات ،التي ال تختلف يف �شكلها وحمتواها عن الأوىل.
� ...إ َّن حم ��اول ��ة �إظ �ه ��ار اجل ��ان ��ب امل �� �ش��رق م ��ن ال ��دي ��ان ��ات ،ال�سيما
الإب��راه�ي�م�ي��ة ،ت�ستدعي �إىل ال��ذه��ن م�شكلة �أخ�لاق�ي��ة يف التعاطي
م��ع احلقائق التاريخية ،ف�إغفال جانب دون �آخ ��ر ،وت�ق��دمي ن�صف
احلقيقة ،يعد فعال غري �أخالقي ،وقد يت�سبب بحاالت من النكو�ص
النف�سي التي تن�ش�أ عقب اكت�شاف اجلزء املغيب من الدين .ولأجل
هذا يقرتح الكاتب تقدمي قراءة �أخرى مغايرة للن�صو�ص الداعية
للعنف يف تلك الكتب ،وي�ق�ترح حتديدها ب�ظ��روف تلك احل ��وادث،
و�إنْ ج��اءت ب�صيغ عامة مت ّكن كل من له �إرب با�ستعمالها لإ�ضفاء
ال�شرعية على العنف ال��ذي ينتويه� .أم��ا عن ر�أي�ن��ا ،ف��أق��ول -جوابا
عن �س�ؤال :هل احلل يف الدين؟� -إن احلل يف امل�ضي قدما باالهتداء
باملواثيق الأخالقية الدولية احلديثة.
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