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ذو القعدة ١٤٤٠هـ  -يوليو ٢٠١٩م

االضطراب الديني :أسبابه وسبل قهره
فيصل الحضرمي
يناق�ش مقال «ا�ستعادة ال�سكينة يف الدين ،و�سالمة الإن�سان والعمران» ،املن�شور يف جملة «التفاهم» ،م�س�ألة اال�ضطراب الديني الذي ي�شهده العاملان العربي والإ�سالمي
اليوم ،و�سبل �إحالل ال�سكينة من جديد يف واقع ميزقه العنف والدمار.

ويقدم الكاتب للحديث بالبحث يف جذور الظاهرة ،رابطاً
�إم��ك��ان وقوعها بوجود اختالل يف العالقة بني ال��دول��ة �أو
الثورة اجلديدة ،والدين ،م�ست�شهداً بامل�صري الذي لقيته
الكني�سة الكاثوليكية �إب��ان ال��ث��ورة الفرن�سية  ،1789ملا �أن
عدها الثوار وثيقة ال�صلة بامللكية التي ث��اروا عليها ،فما
ك��ان لها �إال �أن حتظى بنف�س ال��ق��در م��ن البط�ش والقمع،
مبا نكبت به الكني�سة الأرثوذك�سية يف ثورة  1917الرو�سية،
جراء ارتباطها بالقي�صرية ،وتعار�ضها مع الفكر ال�شيوعي
الإحل�����ادي م��ع��اً� .أم����ا ال��زراد���ش��ت��ي��ة ،ف��ق��د ن�����ش���أت يف ال��ق��رن
ال�ساد�س قبل امليالد ،وتع�ضدت باقرتانها بالدولة وملك
امل��ل��وك� ،سيما يف الع�صر ال�����س��ا���س��اين امل��م��ت��د ب�ين القرنني
ال��ث��ال��ث وال�����س��اب��ع امل���ي�ل�ادي�ي�ن .ث���م م���ا �إن ان���ه���ارت ال��دول��ة
ال�سا�سانية حتى انهارت معها الديانة الزراد�شتية و�أو�شكت
على الزوال.
ه��ك��ذا ي���رى ال��ك��ات��ب ���ض��رورة �أن ي�ستقل ال��دي��ن ب��اع��ت��ق��اده
ال���ق���وي ،وب��ن��ظ��ام��ه اخل���ا����ص ،و�أن ي��ت��خ��ل��ى ع���ن ط��م��وح��ات��ه
ال�سيا�سية ،وي��ح��اف��ظ على ع�لاق��ة متزنة ب��ال��دول��ة جتنبه
التماهي معها والتال�شي فيها� ،أو اال�صطدام بها .غري �أن
الكاتب ال يفوته �أن يلفت النظر �إىل �أ َّن الأمثلة التي �ساقها
بخ�صو�ص الأدي����ان ال��ث�لاث��ة �آن��ف��ة ال��ذك��ر ،م��ا ع���ادت كافي ًة
وح��ده��ا لتف�سري اال���ض��ط��راب الديني يف ع��امل ال��ي��وم؛ فقد
طر�أت تغريات كثرية مبجيء احلداثة ،بحيث �إن اال�ضطراب
الديني �أ�صبح وقوعه ممكناً لأ�سباب �أخرى غري ا�صطدام
الدولة به ،وبحيث �إن حيادية الدولة �إزاء الدين ،وتوددها
له ،قد ال يكونان كافيني ال�ستعادة ال�سكينة املن�شودة ،وهو
ما ينطبق �أي�ضاً على ا�ستيالء الدولة على الدين ،والعك�س.
�شهدت الديانات املختلفة يف العقود الأخ�يرة ا�ضطرابات
دينية نابعة من �صميمها ،ال بفعل �صدامها مع الأنظمة
القائمة؛ فهناك م��ا ي�سميه الكاتب «ال��ث��وران الكبري» يف
الربوت�ستانتيات املعا�صرة ،وال��ث��وران الكبري يف اليهودية
والإ���س�لام ،و�أك�ب�ر م��ن ذل��ك و�أخ��ط��ر ���ش���أن��اً ال��ث��وران الكبري
يف �أدي���ان �آ�سيا ال��ك�برى ،كالبوذية والهندو�سية .وبح�سب
الكاتب ،ف���إن ه��ذه الأ�صوليات اجلديدة تتفق يف خروجها
ع��ن اخل��ط التقليدي ل�ل�أدي��ان ال��ت��ي تن�ضوي حت��ت��ه��ا ،مع

اخ��ت�لاف��ه��ا يف ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل وال���غ���اي���ات .ف��ال�بروت�����س��ت��ان��ت��ي��ات
امل��ع��ا���ص��رة ت��ن��ادي مب��ط��ال��ب دي��ن��ي��ة و���ش��ع��ائ��ري��ة واجتماعية
كانت الكنائ�س الكربى قد هجرتها ،كما �أنها تقف باملر�صاد
لكل تقليد �سائد� ،سواء �أك��ان دينياً �أم ال� .أم��ا االن�شقاقات
الأ�صولية الآ�سيوية فك�أمنا تبحث لها عن هوية يف الدين،
وتبدو �شديدة االلت�صاق بالقومية والإثنية� ،شديدة العداء
لكل ما تعده غريباً ودخي ً
ال .ويف�سر الكاتب ذلك بالقول �إن
الطبيعة التفكيكية للحداثة ،مبا تت�سم به من �شك وعدم
ت�أكد� ،ساهمت يف �ضع�ضعة التقاليد الرا�سخة ،وت�ضخيم
ال��ف��ردان��ي��ات واجل��م��اع��ات ال�����ص��غ�يرة ،م��ا جن��م ع��ن��ه خلخلة
الثوابت والأعراف يف املجتمعات والأديان.
لكن بالرغم من حداثية ه��ذه الت�شققات� ،أو الأ�صوليات
�إذ �إن��ه��ا ول���دت معها وب��ه��ا� -إال �أن��ه��ا م��ع��ادي��ة لها يف نف�سالوقت .فهي ،من ناحية ،ت�سلك م�سلك احلداثة يف كراهية
جمتمع م��ا� ،أو
التقاليد ال��ت��ي يتوا�ضع عليها اجلميع يف
ٍ
ديان ٍة ما ،وه��ي ،من ناحية �أخ��رى ،تختلف مع احلداثة يف
كيفية متظهرها ،وو�سيلتها �إىل �إث��ب��ات وج��وده��ا .فبينما
تعمد احلداثة �إىل ابتداع اجلديد ب�صفة يومية ،و�صناعة
م�ستقبل يختلف مت���ام االخ��ت�لاف ع��م��ا ع��رف��ه امل��ا���ض��ي يف
االجتماع والدين وال�سيا�سة ،حت��اول الأ�صوليات التما�س
���ش��رع��ي��ت��ه��ا يف ال���ع���ودة ال���واه���م���ة �إىل الأ�����ص����ول .ف��ال��ي��ه��ود
يلتم�سون ال�شرعية يف العهد القدمي وتوابعه ،والإحيائيون
امل�سلمون يف الكتاب وال�سنة ،والربوت�ستانت الأ�صوليون يف
العهدين القدمي واجلديد ،وهلم جرا.
وعلى م�ستوى الإحيائيات الإ�سالمية ،يرى الكاتب وجود
فارق كبري بني احلركة ال�شيعية واحلركة ال�سنية .فوجود
م�ؤ�س�سة دينية قوية يف �إي��ران هو ما �سمح للثوران الكبري
�أن ي��ت��ح��ول �إىل ث���ورة دي��ن��ي��ة ���س��ن��ة  ،1979بينما مل تفجر
الإ�سالميات امل�سي�سة واجلهاديات ثورة جذرية يف الإ�سالم
ال�سني .ويعترب الكاتب �ضخامة وات�ساع رقعة املجتمعات
ال�سنية �سبباً رئي�ساً يف غ��ي��اب م�ؤ�س�سة ق��وي��ة يف الإ���س�لام
ال�����س��ن��ي .وح�ي�ن ت�����ص��دع التقليد يف ال��ع��امل ال�����س��ن��ي ،وت����أزم
ال��و���ض��ع ب�سبب اال�ستعمار وا���ش�تراط��ات احل��داث��ة ،تغريت
احل��ي��اة و�أمن��اط��ه��ا ،ف��وج��دت ج��م��اع��ات ال��ه��وي��ة والطهورية

نف�سها يف و�ضع ي�ضطرها �إىل اجرتاح فقه جديد خمتلف
عن الفقه التقليدي ،ملواجهة ما ط��ر�أ من ت��غ�يرات .هكذا
ن�ش�أ اال���ض��ط��راب ال��ذي عبث باملفاهيم وال��ث��واب��ت ،وجنمت
ع��ن��ه االن�����ش��ق��اق��ات وال���ت���م���ردات ال���ت���ي ���س��ت��ج��د يف ال�����ش��ب��اب
الغا�ضب وقودها الذي ال ين�ضب .وملا كان الإ�سالم ال�سني
هائل احلجم ،كان من الطبيعي �أن ميتد �أوار ا�ضطراباته
�إىل م��ن��اط��ق �أخ�����رى م���ن ال���ع���امل .ل��ق��د ج��ع��ل اال���ض��ط��راب
ال��دي��ن��ي امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة والإ���س�لام��ي��ة ط�����ارد ًة ،وغ�ير
م�ستقرة ،وعاجز ًة عن توفري احلماية لدينها ولأفرادها.
من هنا يلح الكاتب على �ضرورة ا�ستعادة ال�سكينة للدين،
ح��ي��ث �أن يف طم�أنينته وا���س��ت��ق��راره ،ط��م���أن��ي��ن��ة وا���س��ت��ق��رار
جمتمعاته .وه��ي مهمة ي��راه��ا غ��اي�� ًة يف التعقيد ،بعد �أن
��راب ال�سيا�سي،
�أ���ض��ي��ف �إىل اال���ض��ط��راب ال��دي��ن��ي اال���ض��ط ُ
واال�ضطراب االجتماعي ،وال�سيا�سات الدولية املت�صارعة.
وبح�سب الكاتب ،ف�إن ال�ضرر الذ ي �أحدثته وجوه ال�ضعف
الداخلي على �أهميتها البالغة� ،أقل �ش�أناً من ال�ضرر الذي
�أحل��ق��ت��ه ب��الإ���س�لام ،وب���ال���دول وامل��ج��ت��م��ع��ات امل�����س��ل��م��ة ،تلك
ال�سيا�سات الدولية التي ما توقفت عن �شن احل��روب �ضد
«الإرهاب الإ�سالمي»؛ فجميع الدول الكربى ،تقريباً ،ترى
نف�سها م�ستهدف ًة من قِبل «التطرف الإ�سالمي» ،وموقفها
ه��ذا ت�برره االع��ت��داءات الإرهابية املوجهة �ضد املجتمعات
الغربية ،والتي بد�أتها القاعدة ،وت�ستمر يف ارتكابها خاليا
داع�ش والتنظيمات الأخرى.
و�أخ��ي�راً ،ف����إن ال�سكينة امل��ن�����ش��ودة ال��ت��ي ي��ن��ادي ب��ه��ا الكاتب
تتحقق �أو ًال ب�إعادة االعتبار �إىل «ثوابت الدين و�إجماعات
امل�����س��ل��م�ين و�أع���راف���ه���م امل�����س��ت��ق��رة واجل���ام���ع���ة» .ف��ق��د ج��رت
عمليات حتويل ك�برى لعدة مفاهيم �أ�سا�سية يف العقيدة
الإ�سالمية كمفهوم التوحيد ،ومفهوم ال�شريعة ،ومفهوم
اجل���ه���اد ،وم��ف��ه��وم الأم�����ر ب���امل���ع���روف وال��ن��ه��ي ع���ن امل��ن��ك��ر،
وم��ف��ه��وم اجل��م��اع��ة .وم���ا ال��ت��ك��ف�ير ،وا���س��ت��ب��اح��ة دم وع��ر���ض
ومال امل�سلمني �أنف�سهم� ،إال �أحد متظهرات ما �أ�صاب هذه
امل��ف��اه��ي��م م��ن ت�شويه وحت��وي��ر .ك��م��ا تتحقق ث��ان��ي��اً ،ب���إب��ع��اد
الدين عن ال�ش�أن ال�سيا�سي ،مع املحافظة على االن�سجام
بينه وبني الدولة.
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