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ثنائية التنوع والوحدة في الوعي الديني
زينب الكلبانية

بح�سب منطوق القر�آن ف�إنَّ الدين من عقائده الرئي�سية التي تعني الإميان بالوحدانية ،والإميان بالكتب والر�سل ،و�أداء العبادة هلل وحده ،والإميان باليوم الآخر،
يوم احل�ساب باملثوبة والعقاب؛ ا�ستنادا �إىل �سالمة االعتقاد والعمل ال�صالح .ولو ت�أملنا «ن�سب» الدين الواحد «�إذا �صح التعبري» لوجدناه يعود �إىل نوح عليه ال�سالم
دب اخلالف الديني بني �صفوفها زمن نوح ،فكانت تلك ال�سل�سلة من الأنبياء ال ُهداة
تدليال على العراقة والتقدم ،وك�أن الأمة الواحدة التي حتدث عنها القر�آن �إمنا ّ
ليحكموا بني النا�س فيما اختلفوا فيه ،ويعيدوهم �إىل عقيدة الوحدانية ،وهذا ما ناق�شه الباحث ر�ضوان ال�سيد يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم.
يقول ر�ضوان ال�سيد �إن الن�سب الأق��رب لدين التوحيد يعود �إىل
�إبراهيم عليه ال�سالم ،والقر�آن يخاطب �أهل الكتاب الذين ينت�سبون
�إىل �إب��راه�ي��م بو�صفهم �شركاء امل�سلمني يف ال��دي��ن؛ النت�سابهم يف
العقائد الرئي�سية �إىل �إب��راه�ي��م ،ول��ذل��ك يقول خماطبا الر�سول
الكرمي وامل�سلمنيَ ( :و ُق��و ُل��وا �آ َم َّنا ِبا َّل ِذي �أُن � ِز َل ِ�إ َل ْي َنا َو ُ�أن � ِز َل �إِ َل ْي ُك ْم
َو ِ�إ َل ُه َنا َو ِ�إ َل ُه ُك ْم وَاحِ ٌد َو َنحْ ُن َل ُه م ُْ�س ِلمُو َن).
وق��د ج��ادل أ�ه��ل الكتاب الر�سول الكرمي يف أ�م��ري��ن :االنت�ساب �إىل
�إبراهيم ،واالحتكام �إىل �شرع اهلل .ولذلك قد �أجابهم�( :إِ َّن �أَو َْل
ين آ� َم ُنوا َّ ُ
والل و ِ ُّ
ين ا َّت َبعُو ُه َو َه َذا ال َّن ِب ُّي وَا َّل ِذ َ
ا�س ِب�إِ ْبرَاهِ ي َم َل َّل ِذ َ
َل
ال َّن ِ
ا ْلُ�ؤْمِ ِن َ
ني) .فامل�س�ألة لي�ست �صلة ن�سب قربى ،بل هو انت�ساب للدعوة؛
فكل من �آمن بدعوة �إبراهيم وما ت�ضمنته هو �إبراهيمي.
وامل �ع��روف �أن امل�سيحيني ي�ق��ول��ون بالن�سب ال��روح��ي �إىل �إب��راه�ي��م
مثل النبي �صلوات اهلل عليه وامل�سلمني؛ يف حني ي�ص ّر اليهود على
االنت�ساب القر�آين بو�صفهم �أعقاب �إبراهيم و�أمة اهلل دون اخللق.
�أم��ا الأم��ر الثاين «�أي اتباع �شرع اهلل» فقد �أو�ضح ال�ق��ر�آن الكرمي
�أن لكل من �أهل الكتاب �شرعة ومنهاجاً بتقدير اهلل وم�شيئته؛ لأ َّن
النا�س لن يعودوا �أمة واحدة ذات �شرع ٍة واحدة.
ٌّ
وكل من ه�ؤالء ٌ
مكلف باتباع �شرع اهلل الذي �أنزل على النبي من بني
قومه .ففي �سورة املائدة �آيات من التوراة فيها هدى ونور ،وكذلك
الإجنيل .وهو يطلب من اليهود والن�صارى �أن يتبع كل منهم ما
�أنزل �إليه ،ولو فعلوا ذلك حقاً ملا كان بينهم وبني النبي �صلى اهلل
ٌ
اختالف يف ال�شرائع فقط.
عليه و�سلم خالف يف الدين ،بل
�إن منطق القر�آن �إذن �أن الإ�سالم هو دين فكرة ودع��وة .و أ�ن��ه يعد
نف�سه دي��ان��ة �إبراهيمية ،ول��ذل��ك �سعى للتواد م��ع �أه��ل الكتاب �أي
(اليهود والن�صارى) بالنظر �إىل ال�شراكة يف �أ�صل الدين .على �أن
هذا املنطق الديني �شا�سع اجلنبات؛ لأنه يريد �أن يكون (يف �أ�صوله،
�أ��ص��ول ال�ف�ط��رة) دي�ن�اً للنا�س جميعًا .ولي�س املعني ب��دي��ن النا�س
املوافقة على الدعوة املحمدية بحذافريها «ال �إكراه يف الدين» بل
بالإميان والعمل ال�صالح ،وهما ال�صلة الوثيقة مع �أه��ل الكتاب؛
لأنه لقا ٌء يف �أ�صل الدين� .أما مع �سائر الب�شر فهو التعارف.
�إن ال�ت�ع��ارف ه��و الأق ��رب ر� �ش��دا وه��و الأق ��رب �إىل الكلمة ال���س��واء
التي يدعو �إليها القر�آن .ولذلك قال علي ر�ضي اهلل عنه :النا�س
�صنفان� :أخ لك يف الدين� ،أو نظري لك يف اخللق.
�إذا ك َّنا منتلك يف معاين الوحدة والتعدد يف الدين ن�صو�صا قر�آنية؛

ف�إننا منتلك يف التجربة ال�سيا�سية للتعددية الدينية والإثنية �أو
القبلية جتربة النبي الكرمي يف املدينة؛ فهو عليه ال�صالة وال�سالم
مل يُ�شرف على �إقامة كيانِ واحد فيه تعددية دينية وقبلية فقط؛
بل كتب يف ذلك �صحيفة �أو كتابا �أو د�ستورا تنظيميا ُع��رف با�سم
�صحيفة املدينة �أو عهدها .وهو كتاب «بني قري�ش و�أهل يرثب ومن
حلق بهم وجاهد معهم �أنهم �أمة واحدة من دون ال َّنا�س».
ث��م ج��اء يف ال�ك�ت��اب �أن «ال�ي�ه��ود �أم ��ة م��ع امل��ؤم�ن�ين ،لليهود دينهم،
وللم�سلمني دينهم» .وق��د اختلفت التف�سريات ملعنى ك��ون اليهود
�أمة مع امل�ؤمنني ،وال داعي لالختالف .فالأمة تعني هنا اجلماعة
ف�سر
التي يجمعها دي��ن واح��د ،وكذلك ك��ان �ش�أن اليهود ،ولذلك ّ
الكتاب الأم��ة مبا�شرة بالقول :لليهود دينهم وللم�سلمني دينهم.
�أما كونهم «مع امل�ؤمنني» فهو �أن يجمعهم كيان �سيا�سي واحد لهم
فيه حقوق وعليه واج�ب��ات وال�ت��زام��ات ،وم��ن حقوقهم اال�ستقالل
بدينهم ،وامل�شاركة يف الإدارة مبقت�ضى ال��دار ال��واح��دة �أو الكيان
الواحد.
�أم��ا عند احلديث عن التعددية التاريخية الإ�سالمية والتعددية،
ميكن القول �إ ِّنه مل تختف التعددية الدينية عن �سائر الديار التي
انت�شر فيها الإ�سالم منذ زمن �أبي بكر ال�صديق �إىل انق�ضاء الدولة
العثمانية عام 1924؛ فقد وجد امل�سلمون «فاحتني وجت��ارا و ُدع��اة»
م�سيحيني ويهودا يف الديار التي دخلوها يف القرون الثالثة الأوىل
بعد وفاة النبي الكرمي.
وبح�سب امل�صادر التاريخية ف�إ َّن امل�سيحيني ظلوا �أكرثية يف العدد
فيما ب�ين ال�شام وال �ع��راق وم�صر و�إ�سبانيا حتى ال�ق��رن اخلام�س
ع�شر امليالدي ،وعندما فتح العثمانيون البلقان والق�سطنط�سينية
ونواحي من �أوروبا ال�شرقية كانت الأكرثية م�سيحية ،وظلت كذلك
حتى جالئهم عنها.
وعندما ف َّر اليهود من �إ�سبانيا مع امل�سلمني �آثروا اللجوء �إىل �أقطار
ال��دول��ة العثمانية (ال�ق��رن ال�ساد�س ع�شر)؛ لأن�ه��م ك��ان��وا يخ�شون
املالحقة يف �أوروب��ا الغربية والو�سطى ورو�سيا .فلهذه الناحية ما
�أُك��ره �أح� ٌد على مغادرة دينه واعتناق الإ�سالم ال يف زمن اخلالفة،
وال يف زمن ال�سلطنات.
لكن يف الأزمنة احلديثة ،بل يف الأقطار البيزنطينة من قبل ،جرى
الت�شهري بالإ�سالم دائما بو�صفه دين عنف و�إكراه ،وال يقبل الآخر
الديني .وال��واق��ع �أن م�س�ألة ال��دع��وة غري م�س�ألة الإم�بروط��وري��ة.

ف��الإم�براط��وري��ات ال�ضخمة ال�ت��ي ق��ام��ت يف دي��ار الإ� �س�لام ات�سعت
لتعددية ال�شعوب والأديان منذ البداية .لكن «التمييز» باملقايي�س
احل��دي�ث��ة ط�ب�ع��ا ظ��ل ح��ا��ض��را يف ك��ل م �ك��ان .وم ��ا ك ��ان ذل ��ك ب�سبب
م�س�ألة اجلزية فقط؛ بل ويف القدر ال��ذي ك��ان م�سموحا به لأهل
البالد الأ�صليني يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،ولي�س يف احلريات الدينية
واحلريات االجتماعية واالقت�صادية.
�أم ��ا ع�ن��د احل ��دي ��ث ع ��ن الإ�� �س�ل�ام وال �ت �ع��ددي��ة ال��دي�ن�ي��ة يف ال��زم��ن
احلا�ضر ،ك��ان من املتوقع �أن يواجه الفكر الإ�سالمي م�شكلة مع
التعددية الدينية ب��ال��ذات .فمجتمعاته تعددية منذ ال�ق��دم ،وقد
ت�أ�س�س الوعي بالتعددية على القر�آن الكرمي ال��ذي ي�صف التعدد
الديني والعرقي واالجتماعي وي�شرتع له.
ول�ئ��ن ك��ان��ت ال�ت�ع��ددي��ة يف ال�ت�ج��رب��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ق��د واج �ه��ت بع�ض
الق�صور ب�سبب ظ��روف الإم�براط��وري��ة و�أجم��اد الإ��س�لام الهائلة؛
ف ��إن �أ�صلها (رغ��م التمييز) ظ��ل م��وج��ودا ووا��ض�ح��ا .وم��ا ك��ان من
املنتظر �أي�ضا �أن يواجه الإ�سالم بت�أويالته الإ�صالحية اجلديدة
م�شكلة مع التعددية يف جمتمعاته ويف العامل؛ لأ ّن الدولة الوطنية
على النموذج الأورورب ��ي قامت يف �سائر �أرج��اء العامل منذ حوايل
ق��رن .وهي تقول باملواطنة والتعددية الدينية والثقافية و�أحيانا
ال�سيا�سية ،وتنتمي �إىل نظام العامل ،وال تبدو يف معظم ت�صرفاتها
مت�صادمة مع الدين �أو مع متطلبات احلداثة.
و�أخريا ميكن القول يف هذه املقالة �أن الن�ضال ال يقت�صر اليوم على
مكافحة العنف والإره ��اب ،وهو �ضروري؛ بل يتعدى ذلك للدفاع
عن الدين ،وعن اعرتافه بالعامل ،واعرتاف العامل به .ويف الأزمات
كما هو معروف يعود املرء �إىل الثوابت والأ�صول امل�ستقرة ،وهي �أن
ن�ص الكتاب  -ونحن ال نريد �أن
الإ�سالم دين دعوة باحل�سنى -كما ّ
ُنخيف العامل ،وال نخاف منه.
و�إذا ك��ان��ت جمتمعاتنا متنوعة �أو ت�ع��ددي��ة ،فكيف ن��ري��د �أن يكون
العامل كله على �شاكلة املتمردين منا ،وهي �شاكلة غري �سليمة؛ لأن
معظم امل�سلمني �ضدها .و�إذا كنا نواجه م�شكلة «الآخر» القريب� ،أي
يف ديارنا؛ فكيف نريد من العامل �أن ين�صف املقيمني منا يف دياره �أو
ديارهم؟ فمن بني امل�سلمني البالغ عددهم مليارا و�ستمائة مليون،
هناك حوايل الثلث منهم يقيمون يف ديار وبلدان غالبيتها من غري
امل�سلمني! لقد قال �سبحانه يف مثل هذه احلالة( :و ََل يَجْ ِر َم َّن ُك ْم
�شَنَ�آنُ قَوْمٍ عَلَى �أَل َّ َتع ِد ُلوا ا ْع ِد ُلوا ُه َو �أَ ْقرَبُ لِل َّت ْقوَى).
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