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هل نحتاج التعددية الدينية؟
نوف السعيدية
ُيجادل كارميلو دوتولو يف مقاله املعنون بـ«التعدد الديني واحلقيقة من منظور كاثوليكي ..هل يقبل الدين التعدد حقا؟» واملن�شور يف جملة التفاهم ،حول قبول
الدين امل�سيحي للتعددية الدينية ،ويناق�ش العقبات العقائدية التي تقف يف طريق التعدد؛ و�أهمها :احلقيقة الإلهية ،وم�صدر احلقيقة الإلهيةُ .
وتثل هذه
الدعوات للتعدد الديني حماولة لإحالل التناغم حمل العداء يف لقاء الديانات.
فما هي التعددية الدينية؟ ال تعني التعددية الدينية قبول الأديان املختلفة فح�سب ،بل االعتقاد بت�ساويها؛ فبينما تقبل معظم الأديان ب�أديان �أخرى �إال �أنه قبول
مرتفع ينطوي �ضمنيا على الت�صديق ب�أن هناك دينا خال�صا واحدا .ت�ؤمن التعددية بتعدد طرق الو�صول �إىل اهلل ،وتنظر لدين ما على �أنه جمرد �إحدى الطرق
املحتملة للحقيقة .ال يفوتنا هنا مالحظة ال�شبه الكبري بني مفهوم تعدد الأديان ،والت�صوف يف الإ�سالم الذي يعتقد بتعدد الطرق بتعدد اخلالئق.

�إ َّن ف�ك��رة ال�ت�ع��ددي��ة ن���ش��أت يف �أوروب ��ا خ�لال وق��ت كان
ي���س��وده ال�شك وال�لاي�ق�ين جت��اه ك��ل الأم ��ور مب��ا فيها
ال�ع�ل��م ،خ�صو�صا م��ع ف�ي��زي��اء ال�ك��م وم �ب��د�أ ال�لاي�ق�ين
ل�ه��اي��زن�برج ال ��ذي ي�ستعي�ض ع��ن الإج ��اب ��ات القاطعة
ب��إج��اب��ات احتمالية ،ون�سبية �آين�شتاين ال�ت��ي و�ضعت
لفيزياء نيوتن الكال�سيكية �إط��ارا مرجعيا تف�شل يف
�أن ت�صح خ��ارج��ه ،وع�ل�ي��ه ف�ق��د �شهد ال�ن��ا���س تقوي�ضا
ملبادئ اعتربوها لفرتة طويلة حقائق ال مت�س .ومع
فقدان الثقة باملنطق العلمي الذي بنيت عليه احلقائق
العلمية ،و�إحالل احلقائق املو�ضوعية ،حمل احلقائق
امل �ط �ل �ق��ة� .إذن ،ف �ق��د ك ��ان ��ت ه ��ذه ه ��ي ب ��واع ��ث ظ�ه��ور
ال�ت�ع��ددي��ة ،نعني �أن ال���ش��ك يف وج ��ود حقيقة مطلقة
وال�لاي�ق�ين يف ت�صوراتنا ع��ن ال�ع��امل ،ق��د ت�ك��ون قابلة
للتطبيق على الأديان �أي�ضا� .أما احلاجة التي يحققها
ذل��ك ،فهي التمهيد للنظام العلماين ،ونق�ض ال��دول
ال��دي�ن�ي��ة .مب�ع�ن��ى �أن ��ك تنتقل م��ن ال ��دول ��ة امل�سيحية
التي ت�ؤمن بكونها حاملة الدين احل��ق ،واملت�ساحمة
مع الأدي ��ان الأخ ��رى� ،إىل دول��ة الدينية تقبل الأدي��ان
ب��ال �ت �� �س��اوي .ي �ع�بر د .حم ��رو� ��س ب �� �س �ي��وين ع ��ن غ��اي��ة
ال �ت �ع��ددي��ة ال��دي�ن�ي��ة ب��ال �ق��ول �إن ه��دف�ه��ا ه ��و «ت�ط��وي��ع
الأدي��ان حتى ال تقف يف وجه العلمانية»� .إذنُ ،يكننا
�أن ننظر �إىل التعددية باعتبارها النقلة ال�ضرورية من
الت�سامح ،وامل�ؤدية للعلمانية؛ ذلك �أ َّن معظم الأديان،
خ�صو�صا ح�ين ت�ك��ون دي��ن الأغ�ل�ب�ي��ة -و�إن قبلت ب��أن
ميار�س املنتمون لأديان �أخرى طقو�سهم -ف�إنها ترغب
بال�سيادة مبعنى ما.
ت��ذه��ب ال�ت�ع��ددي��ة �إىل م��ا ه��و �أب�ع��د م��ن االت �ف��اق ب�ش�أن

ال�ق�ي��م �أو بع�ض الأخ �ل�اق� ،أو امل�ن�ظ��ور امل���ش�ترك جت��اه
بع�ض الق�ضايا .ت َّتفق كثري م��ن الأدي ��ان على �أهمية
م�ساعدة الإن�سان لأخيه الإن���س��ان� ،إال �أ َّن البحث عن
�أوجه ت�شابه كهذه لي�س ما تعنى به التعددية ،بل �إنها
ُتعنى بالبحث يف احلقائق املتعار�ضة ب�ش�أن الق�ضايا
اجل��وه��ري��ة وال��دع��وة لقبولها معا ،باعتبارها جميعا
حماوالت -ال يتفوق فيها �أحد على �أحد -للو�صول �إىل
احلقيقة الإلهية.
التفريق بني التعددية والت�سامح
ي�ك� ُم��ن ال �ف��رق ب�ين ال �ت �ع��ددي��ة وال�ت���س��ام��ح حت��دي��دا يف
م��و��ض��وع «ال �ت �� �س��اوي»� .إ َّن ال�ت�ع��ددي��ة ال ت�سعى لقبول
ال��دي��ن الآخ ��ر فقط ب��ل �إىل ر�ؤي�ت��ه على ق��دم امل�ساواة،
وت�ق��دره يف انفتاح ك��ام��ل باعتباره اخ�ت�لا ًف��ا مرغو ًبا.
غالبا م��ا ي�سهل على الأدي ��ان القبول بالت�سامح (بل
وت�ع�ت�بره ج ��ز ًءا م��ن قيمها ال�ت��ي تثبتها بالن�صو�ص
امل �ق��د� �س��ة) ،ل�ك�ن�ه��ا ت��رف����ض ال�ت�ع��ددي��ة لأن �ه��ا غ��ال�ب��ا ما
تتعار�ض ب�شكل �صريح م��ع الكتب املقد�سة .ف��وق كل
هذا ف�إن «كل دين هو تعبري عن رغبة الب�شر يف �إثبات
الذات ،ولي�س االنفتاح» كما يرى كارل بارث ،وهذه هي
الإ�شكاليات الأهم التي تقف بوجه التعددية الدينية.
التعددية من املنظور امل�سيحي والإ�سالمي
كما قلنا ،ف�إن الأديان بطبيعتها ال متيل لهذا املفهوم،
و�أن الدول الدينية لن تلج�أ له على الأغلب ما مل جتد
نف�سها م�ضطرة لذلك� ،أي بعد �أن متر بتجارب عنف
طائفية تلزمها بتبني حلول �أكرث جدة.
وبالن�سبة للم�سيحية -ح�سب امل �ق��ال -ف ��إ َّن «تعددية
الأدي��ان تفكك القناعة ال�سائدة بالكونية التي لطاملا

زعمتها امل�سيحية» ،ي�شاركها الإ�سالم واليهودية �أي�ضا
يف ذلك .يجادل علماء الالهوت بالقدرة على ا�ستغالل
قيم امل�سيحية لتحقيق اخلال�ص للب�شرية .لكن هذا
هو ال ��ر�أي احل��ذر� .أم��ا �إذا �أتينا ل�صلب املو�ضوع ،ف�إن
الإمي� ��ان ب��وج��ود �أدي� ��ان �صحيحة م �ت �ع��ددة ،ف�ه��و �أم��ر
يرف�ضه الكتاب املقد�س .وف��وق هذا ف��إن الأدي��ان التي
ت���س��ود يف دول وال�ت��ي مل تخ�ض جت ��ارب ق��وي��ة ت�سائل
بعنف عالقتها بال�سيا�سة ،وحت��دد �أدواره ��ا ووظائفها
بو�ضوح ،ف�إن املن�ضوين حتت مثل هذه النظم يرغبون
غالبا ب�أن يكون دينهم دين الت�شريع يف الدولة.
علينا االت�ف��اق على �أ َّن التعددية الدينية ال تتفق مع
بع�ض تعاليم الكتب املقد�سة ،وه��ذا ينطبق على كال
الديانتني .و�إن كنا �سنعتربها �أم��را �ضروريا ون�سعى
لرت�سيخها -رغ��م ذل��ك -فهذا �سيعني ا�ستعدادنا لأن
نتبنى ت��أوي�لا معا�صرا وج��دي��دا مت��ام��ا .ي��رى الكثري
م��ن امل�ن�ظ��ري��ن الإ��س�لام�ي�ين �أن ال�ت�ع��ددي��ة خ�ط��ر على
الإ� �س�لام ،مل��ا فيها م��ن م�س بجوهر ال��دي��ن ومكانته.
لكنَّ علماء الالهوت ا�ستطاعوا من قبل تغيري م�سائل
فقهية وعقيدية مت الإجماع عليها لع�صور ،ي��رون �أن
الطريق �إىل التعددية هو باختبار م�ضامني الديانات
الأخ ��رى مب��ا يف ذل��ك م�ع�ن��اه��ا ،ووظ�ي�ف�ت�ه��ا ،وقيمتها،
وم�ساهمتها يف خال�ص الإن�سانية .يجب �أن تقارن هذه
امل�ضامني مع باقي الأديان؛ �سعيا للحفاظ على هوية
الدين ب�شكل ال يتعار�ض مع توحيده و�ضمه للأديان
الأخ��رى ،ال بالبحث فيما تتفق عليه الأدي��ان بل فيما
تختلف فيه وما الذي ي�صنع خ�صو�صيتها.
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