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القضية األخالقية والتعددية واإلسالم
وليد العبري
ي�ؤكد عدد من املفكرين وعلماء اجتماع الدين املعا�صرين ،املهتمني مب�س�ألة احلداثة وما بعد احلداثة ،على عودة الديني كظاهرة مميزة لكل املجتمعات يف العامل،
يعب عن �أزمة خانقة وم�أزق حقيقي للأئيكية وخا�صة يف �شكلها الدغمائي ال�صارم ،فاملجتمعات الغربية انتقلت من فكرة «موت الإله» �إىل فكرة «عودة الدين»،
ما ّ
واملجتمعات ذات الأغلبية امل�سلمة كانت قد انتقلت من حالة الر�شدية ال�شورية �إىل الراكدة الدكتاتورية مع �شيء من التفرقة الطائفية املذهبية واجلن�سية
العرقية .وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن اجلميع مدعو لإعادة طرح الق�ضية الأخالقية طرحا علميا وعمليا.

وهذا ما ناق�شه الباحث الدكتور مراد الروي�سي يف مقاله،
وامل �ن �� �ش��ور مب�ج�ل��ة ال�ت�ف��اه��م و�أو� �ض ��ح �أي �� �ض��ا �أن امل�ج�ت�م�ع��ات
ذات الأغلبية امل�سلمة واملجتمعات الغربية عموما تتميز
مب�ح��اول��ة ال �ه��روب م��ن � �ض��رورة ط ��رح امل���س��أل��ة الأخ�لاق�ي��ة
�إىل �إذك� ��اء ال �� �ص��راع بينهما « ال ب��ل وح�ت��ى داخ�ل�ه��ا ويف ما
بينها » والدفاع عن �أفكار الغلو املتطرفة والآراء املت�شددة
الإق�صائية.
واجلدير بالتذكري يف هذا ال�صدد ،ما كتبه املفكر اجلزائري
م ��ال ��ك ب ��ن ن �ب ��ي يف ك �ت ��اب ��ه «ال� ��� �ص ��راع ال �ف �ك ��ري يف ال �ب�ل�اد
امل�ستعمرة»� ،أن خرباء الإع�لام واحل��رب النف�سية يف الغرب
ميار�سون مع اجلماهري امل�سلمة لعبة الثور الإ�سباين الذي
يرك�ض غا�ضبا يف مهاجمة قطعة قما�ش ح�م��راء دون �أن
ينال منها ،حتى تخور قواه وي�سقط على الأر�ض.
ويف ال�ك�ت��اب ذات ��ه ي��ذك��ر م��ال��ك ب��ن نبي �أن �أول �ئ��ك اخل�براء
يط ّبقون �أي�ضا على امل�سلمني نظرية «اال�ستجابة ال�شرطية»
ال �ت ��ي � �ص��اغ �ه��ا ع� ��امل ال �ن �ف ����س ال ��رو� �س ��ي �إي� �ف ��ان ب��اف �ل��وف،
وخال�صتها و�ضع الإن�سان يف ظروف جتعل ردوده �آلية.
وه �ن��ا ي �ج��ب ط ��رح م �� �ش��روع اال� �س �ت �ع��ادة ال �ن �ق��دي��ة للق�ضية
الأخالقية القائمة على فكرة التعدد والتنوع ،دون ال�سقوط
يف ه��اوي��ة احللقة امل�ف��رغ��ة للعنف وال�ع�ن��ف امل���ض��اد ،وخ��ارج
مبد�أ الإق�صاء املتبادل ال��ذي م ّيز الع�صر القدمي والع�صر
احلا�ضر على حد �سواء ،وبعيدا عن �سيطرة و�سائل الإعالم
الغربية و�أخواتها من جهة ،واخلطابات الدينية الطائفية
املت�شنجة من جهة �أخرى.
ملن يطالع �أبرز كتابات وخطابات يو�سف القر�ضاوي وحممد
ال �� �ش�ي�رازي ،مي�ك�ن��ه ال �ق��ول ب� ��أن ه �ن��اك ات�ف��اق��ا م��ن منظور
�إ��س�لام��ي على �أن ال�ت�ع��دد ال�ق��ائ��م على ال�ت�ن��وع واالخ�ت�لاف
يعد من �أبرز �سمات الوجود الإن�ساين ،ومن �أوكد �ضرورات
االجتماع الب�شري ،بل والطبيعي �أي�ضا ،فاالختالف �سنة
م ��ن ال���س�نن ال �ك��ون �ي��ة :ه ��ذا ال �ك ��ون ال ��رح ��ب ال�ف���س�ي��ح ب�ه��ذا
االختالف يف�ضي �إىل التنوع والتناغم والتنا�سق ،ويُذهب
الرتابة والفتور.
وه ��ذا م��ن ��ش��أن��ه �أن يجعل ل�ل�ح�ي��اة طعما وم��ذاق��ا خا�صا،
فاالختالف والتنوع يرثيان احل�ي��اة ،ويك�سبان امل��رء خربة

حيثما ح��ل وارحت ��ل ،فلو �أن النا�س جميعا خلقوا وجبلوا
يف �صورة واحدة ،والأماكن كلها كانت يف �صورة واحدة من
حيث طبيعة املكان واملناخ وغري ذلك ،ما احتاج الإن�سان �أن
ينتقل م��ن مكانه ال��ذي ول��د فيه ،ول�سئم العي�ش م��ن �أول
�سنوات �إدراكه ملعنى احلياة لأنه ال يجد جديدا.
�إن �أهمية االختالف ال تاتي فقط من كون التنوع هو �أ�صل
االجتماع الب�شري ،بل لأن��ه �أي�ضا مما تدعو �إليه الفطرة
وتقت�ضي ب��ه الطبيعة .وم��ا االخ �ت�لاف يف واق ��ع الأم ��ر �إال
ظاهرة من ظواهر الوجود �أودع��ت يف الكائنات عموما ويف
الإن�سان خ�صو�صا.
ف�م��ن وج �ه��ة ن�ظ��ر الإ�� �س�ل�ام ،ل ��وال وج ��ود االخ �ت�ل�اف ال��ذي
ه��و �سبب م��ن �أ�سباب اخل�ل��ق ،ال�ستحالة احل�ي��اة .ويف غياب
االخ�ت�لاف ال ميكن �أن يكون الإن���س��ان ذل��ك املخلوق ال��ذي
�س ّواه اهلل ثم منحه العقل ،وع ّلمه البيان ،وف�ضله على كثري
من املخلوقات ،وا�ستخلفه يف الأر�ضّ ،
و�سخر له ما يف الكون
جميعا.
انطالقا من الن�ص القر�آين الذي يحفل بالآيات التي وردت
فيها لفظة «االختالف» ،والذي ينهل منه مفكرونا ،ميكن
القول ب��أن الت�صور الإ�سالمي للوجود يقوم على فكرتني
�أ�سا�سيتني :الأوىل هي وحدانية اخلالق ،والثانية تعددية
اخللق واختالف املخلوق.
وع �ل��ى ه��ذي��ن الأ� �س��ا� �س�ين ب�ن��ى الإ� �س�ل�ام ت���ص��وره وعقيدته
وف�ك��رت��ه ع��ن ه��ذا ال��وج��ود .فبالن�سبة للم�سلمني ف ��إن اهلل
وح ��ده ه��و ال��واح��د ،وك��ل م��ا ب�ع��ده م�ت�ع��دد ،وع�ل��ى ه��ذا ك��ان
ال�ت��وح�ي��د يف الإ� �س�لام مب�ث��اب��ة ج��وه��ر ه��ذا ال��دي��ن و�أ��س��ا��س��ه
املتني.
حترير الب�شر من العبودية لغري اهلل ك��ان ر�سالة الأنبياء
جميعا ،التي تركزت وجت�سدت يف الدين اخلامت الذي بعث
به النبي الأكرم اخلامت ليحرر النا�س من عبادة الطواغيت
حتى يعي�شوا �أحرارا مت�ساوين؛ فال ميكن للنا�س �أن ينعموا
بظالل احلرية ون�سيمها �إذا كان بع�ضهم يعبد بع�ضا �أو يذل
بع�ضهم لبع�ض.
ه��ذه هي الفكرة الأوىل التي ن�ستخل�صها من �أه��م كتابات
ال�ق��ر��ض��اوي وال �� �ش�يرازي ذات ال�ع�لاق��ة بامل�سالة الإمي��ان�ي��ة

والأخالقية القيمية ،ومن قراءتهما لبع�ض �آيات القر�آن.
�أم��ا الثانية فهي التعددية يف اخللق ،والتعددية العرقية،
وال �ت �ع��ددي��ة ال�ل���س��ان�ي��ة ،وال �ت �ع��ددي��ة ال��دي �ن �ي��ة ،وال�ت�ع��ددي��ة
الثقافية ،كل هذه التعدديات �شرعها الإ�سالم .امل�سلم لي�س
وحده يف الوجود ،هناك �آخرون ي�شاركونه احلياة� .إذن فثمة
تعدد يف اخللق.
و�سرنكز احل��دي��ث على التعددية الثقافية �أك�ثر م��ن باقي
التعدديات الأخ ��رى� ،إذ يتبني �أن الإن�سان كلما ك��ان واعيا
بحقيقة االخ �ت�ل�اف ،ب��اح�ث��ا يف ال �ك��ون مكت�شفا لأ� �س ��راره،
ات�سعت دائرة علمه ومعارفه .والعلماء هم الأكرث ت�أهيال،
ال خل�شية اهلل وح�سب ،بل و�أي�ضا ملعرفة واكت�شاف حقائق
ال� �ك ��ون وت �ن ��وع ��ه ،ف �ه��م ي �ع ��رف ��ون ب ��أب �ح��اث �ه��م وم�ع��اي�ن�ت�ه��م
وجتاربهم واكت�شافاتهم وخ�شيتهم خلالقهم.
ويرى املفكرون �أن احل�ضارة الإ�سالمية مثال� ،شاركت فيها
�أن ��واع ع��دي��دة م��ن العنا�صر والأج�ن��ا���س والأدي ��ان املختلفة،
و�ساهمت يف �إثرائها ثقافات متعددة ،فكل بثقافته �شارك
يف ت�شييدها وازده��اره��ا ،وكل ترك له ب�صمة يف ناحية من
النواحي احلياتية فيها.
ه ��ذا ال�ت�ع��دد يف الإ� �س �ه��ام��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة م��ن ��ش��أن��ه �أن يغني
ح�ضارة ما من احل�ضارات ويعززها وينميها ،وعلى النقي�ض
م��ن ذل ��ك ،احل���ض��ارة ال�ت��ي ت�ق��وم على ل��ون واح ��د �أو �صورة
واحدة فهذه تعد ح�ضارة فقرية .احل�ضارة الغنية هي التي
ت�أخذ وت�ستفيد من اجلميع وتقتب�س من الكل .هذا ما يعرب
عنه بالتنوع �أو التعدد الثقايف الرثي.
الإ��س�لام يكرم الإن�سان من حيث هو �إن�سان� ،أي من حيث
�آدميته مكرم يف الدين الإ�سالمي «ولقد كرمنا بني �آدم»،
ف�ب��ذل��ك ي���ص�ير الإن �� �س��ان حم ��ور ه ��ذا ال ��وج ��ود ،وق ��د كرمه
اخلالق بغ�ض النظر عن �أي دين يعتنق.
والإ�سالم ي�أمر �أي�ضا بالعدل مع النا�س جميعا ،بل مع كل
الكائنات ،ويف كل حالة وهيئة ،مع امل�سلم �أو غري امل�سلم ،لأن
ال�ع��دل م��ع اجلميع وللجميع ،وب�ه��ذا يغر�س الإ� �س�لام روح
الت�سامح م��ع امل�خ��ال�ف�ين ،ب�لا حيف وال ت�ضييق ،يعاملهم
بالعدل ويعاملهم بالرحمة ويعاملهم بالق�سطا�س امل�ستقيم،
مبا �أن الأر�ض ت�سع اجلميع واهلل الرحمن و�ضعها للأنام.
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