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الهوية اإلسالمية والقيم من منظور عالمي
ُ
ريا الخزيرية
ي�ش َهد عاملنا انفجا ًرا تكنولوج ًّيا ُم�س ِّببا االنفتاح الكبري على الثقافات والأعراق والديانات حتى �أ�صبح العامل اليوم قرية �صغرية ي�سهل التوا�صل بها كجزء ال يتجز�أ من حياتنا
ريا يف الأنظمة الثقافية واملعرفية والفكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية ،وكان لهذا العامل املت�شابك الأثر يف �أن ُتولِد
اليومية ،وهذا ما ي�سمى بظاهرة العوملة؛ والتي حملت معها تغ ً
حتديا يف حفاظ الثقافات والديانات على هُ ويتها ..يرد يف هذا املقال �أهم ما ُذكِر يف مقال الكاتب مايكل بو�س ،والذي ُن�شِ ر مبجلة «التفاهم» حتت عنوان «الهوية الدينية والقيم
العاملية النا�شئة».حيث يناق�ش الكاتب ال ُهوية الدينية ،ويطرح ت�سا�ؤال؛ هو :هل هي عامل ُم�سهم يف النزاع� ،أم يف ال�سالم؟ وللإجابة عنه ناق�شه الكاتب من خالل ما ورد يف �إطار
َ
حدوث ال�صراع بني احل�ضارات ،و�أبرز من خاللها عبارة لكاتب م�شهور؛ هي :ال ُيكن �أن نكون �أ�صدقاء
امل�ؤلف �صامويل هنتنجون الذي �أكد -كنتيجة لردة فعل حدوث العوملة-
حقيقيني دون �أن يكون هناك �أعداء حقيقيون .وما مل نكره ما نحن ل�سنا عليه ،فال ميكننا �أن نحب بالفعل ما نحن عليه» .ويعني ذلك �أن الطبيعة الإن�سانية متيل �إىل العداء،
وظهور الأعداء هو الذي ي�شكل الهويات املختلفة.

وي� ��رى ال �ك��ات��ب �أنَّ ال ��دي ��ن ه ��و مب �ث��اب��ة �أ� �س ��ا� ��س متني
م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ن�ف���س�ي��ة ،ومب �ث��اب��ة ال� ��درع ال ��ذي مي� ّك��ن
ال�ث�ق��اف��ة م��ن �أن ت��داف��ع ع��ن ه��وي�ت�ه��ا ،وم ��ن ذل ��ك على
وج��ه اخل���ص��و���ص الإ� �س�لام ال ��ذي ي�ع��اين م��ن ��ص��راع��ات
وم�شكالت يف التعاي�ش ال�سلمي مع اجلماعات الأخرى.
ويحلل الكاتب ذل��ك م��ن وج�ه��ة نظر هنتيجتون ب�أنه
لي�س لديه معرفة عما �إذا كانت هناك ��ص��راع��ات بني
امل�سلمني م��ع ح���ض��ارات �أخ ��رى ع�بر ال�ت��اري��خ ،كما �أ َّن��ه
ي �ط��رح ت �� �س ��ا�ؤال ح ��ول �أ� �س �ب ��اب ال �ع �ن��ف ب�ي�ن اجل �م��اع��ات
امل�سلمة ،ومن هنا ن�ستنتج �أنه ال يوجد لدى هينتجتون
جم��االت للتفكري يف ثقافة ال�سالم يف الإ��س�لام كدين
وهوية للم�سلمني ،وميكن �إرج��اع ذلك ل�سببني؛ هما:
الب ��د م��ن وج ��ود الأع � ��داء لت�شكيل ال �ه��وي��ة ،وامل�شكلة
التاريخية يف التعاي�ش ال�سلمي يف الإ�سالم التي مل يتم
درا�ستها بكل دقة وحر�ص.
وم��ن ه�ن��ا ،يناق�ش ال�ك��ات��ب �إط ��ا َر هينتجتون يف اتخاذ
الإ�سالم كهوية �إ�سالمية باعتباره منوذجا لإ�سهامات
الأدي� ��ان يف �صياغة ث�ق��اف��ة ال���س�لام .ل�ك��ن ع�ل��ى ال��رغ��م
من اختالف العقائد واملعتقدات الدينية؛ ف ��إنَّ هناك
ا�شرتاكا يف القيم والأخالقيات وبالتحديد تلك التي
تهم ال�ت�ع��ام�لات ب�ين الب�شر وه��ي مبثابة قيم عاملية.
ول �ي ����س ب��ال �� �ض��رورة �أن ي �ك��ون الإن �� �س ��ان م�ت��دي�ن��ا حتى
ي�ستطيع �أن يدرك �أهمية ذلك؛ فقد �أ�صبحت الدول يف
الوقت احلايل تعتمد على بع�ضها البع�ض ،ودلل الكاتب
ب��ذل��ك على م��ؤمت��ر عقد يف اليون�سكو م��ن منطلق �أن
هناك بع�ض النزاعات واحل��روب التي ميكن �أن حتدث
باعتبارها من املكونات الدينية ولتربير بع�ض امل�صالح
االق�ت���ص��ادي��ة .ول�ك��ن ميكن ل�ه��ذا ال��دي��ن ذات ��ه �أن يكون
ع��ون��ا خل�ل��ق ث�ق��اف��ة ال �� �س�لام وف ��ك ال �ن ��زاع ��ات ،ويتمثل
ذل��ك م��ن خ�لال بع�ض القيم التي يحتويها ال��دي��ن يف
(الكرامة الإن�سانية ،واالنفتاح على الآخرين).

ومن ناحية �أخرى ،ف�إ َّن العوملة اليوم هي يف غالبها العوملة
االقت�صادية التي حتتل موقعا مهيمنا ق�سمت العامل �إىل
منتجني وم�ستهلكني ،جاعلة الربح امل��ادي والنمو املايل
ن���ص��ب ع�ي�ن�ه��ا يف ح�ي�ن �أن �ه ��ا ت�ف�ت�ق��ر ل�ل��روح��ان�ي��ة وال�ق�ي��م
الأخ�لاق �ي��ة .ل��ذل��ك؛ ك��ان م��ن ال���ض��روري �أن ي�ك��ون لهذا
املجتمع االقت�صادي �إطار يحتوي على القيم والأخالقيات
امل�شرتكة التي توجه التفاعل الإن�ساين واملعامالت بني
الب�شر.
القيم العاملية النا�شئة
�وج��ه عاملي �إىل تو�ضيح القيم امل�شرتكة على �أن
هُ �ن��اك ت� ُّ
ت�ك��ون وث�ي�ق��ة ت��وف��ر �إط� ��ارا �أخ�لاق �ي��ا للتعامل ال�ب���ش��ري؛
ب��اع�ت�ب��اره��ا ح��اج��ة ع��امل�ي��ة ت��وج��ه ال �ع�لاق��ات م ��ع بع�ضها
البع�ض .وعلى الرغم من كونها منبثقة من �أ�س�س دينية،
ف��إن�ه��ا تتنا�سب م��ع ال�ث�ق��اف��ات ال��دي�ن�ي��ة الأخ� ��رى وميكن
للأ�شخا�ص غري املتدينني اعتناقها؛ وه��ي كالتايل :كل
�إن�سان يجب �أن يعامل ب�إن�سانية ،وما ال ترغب �أن يعاملك
به النا�س ال تعامل به الآخ��ري��ن ،وه��ذان امل�ب��د�آن يقودان
لعدة موجهات نظرية �أخالقية:
 -1التزام بثقافة الالعنف واحرتام احلياة.
 -2التزام بثقافة الت�ضامن والتكافل والنظام االقت�صادي
العادل.
وتعدُّ هذه املوجهات الأخالقية �ضرورية يف ع�صر العوملة؛
ك ��ون ال �ع ��امل �أ� �ص �ب��ح الآن ي�ع�ت�م��د ع�ل��ى ب�ع���ض��ه ال�ب�ع����ض،
ويتداخل يف الأدي��ان؛ لذلك كان من الواجب �أن ي�ستمد
عقائده الدينية م��ن جمتمعه الديني لي�صبح ذا هوية
دي�ن�ي��ة بيئية ح�ت��ى ال ي�ح��دث ت���ص��ادم ون ��زاع م��ع الأدي ��ان
الأخرى وعقائدها.
ا�ستدامة الهوية الدينية
ويرى الكاتب �أ َّن هناك انتقادا ُو ِّجه �إىل الإ�سالم ب�أنه غري
قائم على االقتناع بالتعددية الدينية� ،إال من خالل ما
�أبرزه بع�ض التقدميني الذين خرجوا عن الإطار ال�ضيق

وامل�ح��دود يف الفكر التقليدي للإ�سالم ،غري �أن التاريخ
الإ�سالمي قائم على قبول امل�شاركة الإيجابية والتعددية
الدينية.
ويكن تف�سري قدرة الهوية الدينية با�ستدامتها يف ظل
ُ
عامل متغري من خالل مبد�أين:
 م �ب��د�أ احل��رك�ي��ة :و ُي�ق���ص��د ب��ه م��ا ي�سمح ل��دي��ن م��ا لأنيتفاعل م��ع الآخ ��ري ��ن ،و�أن ي�ضم �إل�ي��ه مفاهيم جديدة
مع تقبله للنواحي الإيجابية لتحديات الع�صر احلديث،
وم��ن ال�شاهد �أن الإم�براط��وري��ة الإ�سالمية تطبق هذا
امل �ب ��د�أ م��ن خ�ل�ال ت�ف��اع�ل�ه��ا م��ع ث�ق��اف��ات ودي ��ان ��ات �أخ ��رى
وال�سماح لها ب�أن تعي�ش على �أرا�ضيها مع و�ضعها لبع�ض
قوانني التعاي�ش.
 مبد�أ اال�ستمراية :ويق�صد به �أ َّن الهُوية الدينية للفردم�ت�ج��ذرة يف ن�صو�صه امل�ق��د��س��ة وت�ق��ال�ي��ده ال��دي�ن�ي��ة ولها
تبعات ت�أثري يف نظرة الفرد للعامل وق�ضاياه ت�ستمد من
القيم املعتنقة والعقائد ال�سائدة؛ لذلك ف ��إ َّن �أي هُ وية
دينية جديدة البد �أنْ تكون متما�شية ومن�سجمة مع فهم
الفرد للدين الذي ينتمي �إليه ،وهذا يعدُّ مبد�أ جوهر ًّيا
و�أ�سا�س ًّيا يف العقدية الإ�سالمية.
مداخل �إىل التعددية الدينية
وت �ع��دُّ ال�ت�ع��ددي��ة ال��دي�ن�ي��ة م��ن امل �ج ��االت ذات ال��درا� �س��ات
الوا�سعة يف امل�سيحية ملعرفة م��وق��ع الأدي ��ان الأخ ��رى يف
العامل؛ وبالتايل فمن املهم مقاربة الدرا�سات التي �أجريت
يف امل�سيحية ويف الإ��س�لام؛ حيث �إن الأب�ح��اث الالهوتية
تركز على بناء عالقات ثقة وتعاون بني جمموعة متنوعة
من املعتقدات .لذلك ،جند امل�سيحية حتاول �إيجاد �صيغة
تعاون �إيجابي مع �أفراد خارج م�ؤ�س�سة الكني�سة ،يف حني
�أن الإ�سالم تناول ق�ضية الأدي��ان الأخ��رى وعزز �إمكانية
ت�ك��وي��ن ع�لاق��ات م��ع غ�ير امل�سلمني؛ لأن ال�ق�ي��م العاملية
متثل رغبة متنامية لال�ستفادة من القوا�سم امل�شرتكة
والعامة التي تربطنا جميعا �ضمن �إطار التعددية.
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