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معنى حوار األديان
عاطفة المسكرية
يف مقالة بعنوان «معنى وحدة الدين وديانات التوحيد يف تاريخ الإن�سانية» يناق�ش حم�سن اخلوين الأكادميي والباحث يف جامعة تون�س املنار� ،أحد
جوانب احلوار املتعلق بالأديان .فلطاملا دعت العديد من امل�ؤ�س�سات احلديثة �إىل احلوار تفاد ًيا للخالفات الناجتة عن �صدامات املختلفني ،دينيا ،وعرقيا،
وثقافي ًا �إ�ضافة �إىل القائمة الطويلة من الت�صنيفات والقوالب التي اخرتعها الب�شر خلدمة هدف ما .ي�شري الباحث مبدئيا �إىل فكرة الأديان على �أنها
حماولة (لتحدي ظاهرة املوت) حيث مل يكتف الإن�سان مبا �أتيح له من معلومات وماديات وظواهر تتنا�سب مع فهمه و�إدراكه املحدود بطبيعة احلال.

فاللجوء �إىل الأدي ��ان ك��ان ن��وع�اً م��ن حم��اول��ة احل�صول
على �إجابات تتعلق بالأمور الغيبية واعتبارها م�سلمات
لإ�سكات الت�سا�ؤالت التي ال حتتمل الإج��اب��ات املب�سطة.
و�أ��ش��ار �إىل تربير �آخ��ر ل��وج��ود الأدي ��ان حيث �إن طبيعة
ال�ف��رد االج�ت�م��اع�ي��ة ت�ستدعي ذل��ك وت�ل�ب��ي الأدي� ��ان ه��ذا
املطلب بطابعها ال�سيا�سي واالجتماعي الذي يعد حا�ضرا
يف �أغ �ل��ب الأدي � ��ان �إن مل ت�ك��ن ج�م�ي�ع�ه��ا .وت �ع��د ال��دي��ان��ة
الإغ��ري�ق�ي��ة م�ث��اال ج�ي��دا على ذل��ك ،حيث ج��اءت ب��أوام��ر
ُتنادي ب�إقامة االحتفاالت االجتماعية واملنا�سبات املدنية
كجزء م��ن املنظومة الدينية .يف ه��ذه النقطة حتديدا
جت��در بنا الإ� �ش��ارة �إىل ك��اف��ة الأدي ��ان ال�سماوية كذلك،
حيث ال تخلو دي��ان��ة م��ن منا�سبات وطقو�س اجتماعية
�ضمن منظومة الدين بغ�ض النظر عن االختالفات من
جانب والت�شابه الكبري يف بع�ض اجلوانب �أحيانا!
ينتقل ال�ب��اح��ث �إىل ف�ك��رة �أخ ��رى يف ��س�ي��اق ح��دي�ث��ه عن
ال�ت�ح��اور وي��ذك��ر الكيفية ال�ت��ي ت�ق��دم وت�ف��ر���ض الأدي ��ان
ن�ف���س�ه��ا ك��دي��ان��ة ك��ون �ي��ة ت �ك�ترث ب��الإن �� �س��ان �ي��ة واالحت� ��اد
الب�شري للم�صلحة اجلمعية حتى و�إن فر�ضت ب�شكل
ق �� �س��ري .وم ��ن ث��م ي�ن�ت�ق��ل �إىل الإ� �س�ل�ام ك�ف�ك��رة وك��دي��ن
وكيف �أنه ال يقت�صر على الر�سالة املحمدية م�ستندا يف
ي َل َك َومِ ن ُذ ِّر َّي ِت َنا
اج َع ْل َنا م ُْ�س ِل َم ْ ِ
قوله على الآية ( َر َّب َنا َو ْ
�أُ َّم� � ًة ُّم ْ�س ِل َم ًة َّل � َ�ك َو�أَ ِر َن� ��ا َم َنا�سِ َك َنا َو ُت � ْ�ب عَل ْي َنا �إِ َّن � َ�ك �أَن��تَ
اب ال� َّرحِ �ي� ُم) م�شريا �إىل ام�ت��داد الإ��س�لام «ك�إ�سالم
ال � َّت � َّو ُ
و�إمي��ان التوحيد باهلل �سبحانه وتعاىل �أكرث منه ر�سالة
نبي اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وح��ده» ورمب��ا جند ذلك
م��دع��وم��ا بفكرة �أن�ن��ا ن��ؤم��ن بعي�سى كنبي اهلل �سبحانه
وتعاىل ولكننا ال نعتنق الديانة امل�سيحية ،وهذا و�ضعنا
م��ع الأدي ��ان ال�سماوية ،الأن�ب�ي��اء والر�سل ك��ذل��ك .ي�شري
الكاتب يف حماولة فهم �أهمية الوحدة الدينية بالن�سبة
للأديان غالبا �إىل ارتباطها بتحقق الوحدة الإن�سانية
للب�شر ،ول�ك�ن��ه ي�ط��رح ت �� �س��ا�ؤال ب�ع��د ح�ين ل�ق�ي��ا���س م��دى

ق��درة الأدي ��ان على التطور والتقدم مل��واءم��ة م�ستجدات
الع�صور الالحقة .يتكرر ط��رح ه��ذه الفكرة يف كل مرة
يتم فيها التعمق يف امل�سائل املتعلقة ب��الأدي��ان ويت�ضح
�أن ��ه �أم ��ر م�ت��وق��ع يف ال��وق��ت ال��راه��ن ال�سيما ب�ع��د ظهور
امل��ذاه��ب العلمية الو�ضعية وام �ت��زاج الكثري م��ن القيم
والأفكار نتيجة الثورة واالنفجار املعريف بجانب العوملة.
وفقاً ملا ج��اء يف املذهب الو�ضعي ال��ذي ي��رى يف انح�سار
ع�ل��م ال�لاه��وت نتيجة م�ت��وق�ع��ة �أم ��ام ان�ت���ش��ار ال�ع�ل��وم يف
املجتمعات .من هذا املنطلق يتجه معتنقو هذا املذهب
�إىل دح�ض كل الغيبيات املجاب عنها يف �سياقات دينية
وا��س�ت�ب��دال�ه��ا ب ��أدل ��ة ع�ل�م�ي��ة .وم ��ع ت �ط��ور وت �ق ��دم العلم
واالكت�شافات امل�ستمرة ي�ؤمنون �أن العلم �سوف ي�صبح
ق��ادرا على �أن يحل حمل الدين ب�شكل تام مرفقاً ب�أدلة
منطقية تخاطب العقل.
وقبل ذلك ظهرت �آيدولوجيات تعتنق بع�ضا مما جاء يف
هذا املذهب معتربة �أن الدين وعي مزيف م�ؤقت يف �سبيل
�إ�سكات م��ا ال ي�ستطيع ال��وع��ي الب�شري فهمه بب�ساطة.
يعود الباحث مل�س�ألة ن�شر الدين كديانة كونية ويناق�ش
الآلية التي يتم ن�شره فيها وما �إذا كانت بعقيدة ال�سلم
�أم بعقيدة ال�سيف تغلب يف م�س�ألة الن�شر؟؟ يعتمد الأمر
برمته على الفكرة الكامنة يف �أذه��ان من يحملون على
عاتقهم مهمة الن�شر ،ف ��إذا كانوا ي�ؤمنون بالب�شر على
�أنهم منبع للخري و�أ��ص��ل الإن�سان خري ن�شروه بعقيدة
ال���س�ل��م ،وم ��ا ع ��دا ذل ��ك ك ��ان ي���س�ت�ع��دي �أن ين�شر ال��دي��ن
بعقيدة ال�سيف .يف اجلزئية الثانية من الطرح وبعدما
ناق�ش وب��رر وج��ود الأدي ��ان وف��ق ق��وال��ب خمتلفة ي�شري
الباحث �إىل الرتابط ما بني الأديان ويفتتح ذلك بت�أكيد
وج��ود ترابطا روحيا ما بني امل�سيحية واليهودية .قبل
التعمق يف ما جاء يف هذا ال�سياق من اجلدير بالذكر هنا
�أن الرتابط بطبيعة احلال ال بد من وجوده بني الأديان
ال�سماوية الثالث مت�ضمنا الإ�سالم وغري مقت�صر على

امل�سيحية واليهودية فقط .وما �أدل على ذلك �أكرث من
الطقو�س الدينية يف �أي من الأدي��ان ال�سماوية الثالثة،
ح�ي��ث �أن ال�ت���ش��اب��ه ال�ك�ب�ير فيما بينها ي ��دل ع�ل��ى وج��ود
هذا الرتابط .ومن هذا املنطلق يتوجب على العنا�صر
الدينية البحث ع��ن �أوج ��ه الت�شابه وال�تراب��ط لتقوية
العالقات ولي�صبحوا غري معنيني بالتفا�صيل املختلفة.
ي���س�ل��ط ال �ب��اح��ث ال �� �ض��وء ع�ل��ى االخ �ت�ل�اف ب�ي�ن احل ��وار
والتفاو�ض م�شريا �إىل �أهمية احلوار الذي تكمن فكرته
يف التنازل عن �شيء ما ما مل تكن لديك حجة مقنعة.
ل�سنا مت�أكدين هنا من نوع «التنازل» املطلوب ال �سيما
يف � �ش��يء م�ث��ل «ال ��دي ��ن» ت ��اب ��وه امل�ج�ت�م�ع��ات .وق ��د ت�ك��ون
مقاربة الآراء والأف�ك��ار �أج��دى نفعا يف امل�سائل املتعلقة
ب��ال��دي��ن .وم��ن املمكن ك��ذل��ك مناق�شة الت�سامح �أي�ضا؛
فطاملا هنالك تعددية ال بد من ح�ضور الت�سامح كفكرة
لتجنب ال�صراعات الفكرية .واليوم يف ظل وجود و�سائل
التوا�صل االجتماعي الذي �أتاح للجميع فر�صا مت�ساوية
 �إىل حد ما  -للتعبري عن �أنف�سهم ،من املمكن ا�ستغاللهذه املن�صات للتقارب الفكري ودع��م الرتابط الروحي
ما بني الأدي��ان املختلفة �أو �أي ت�صنيفات ب�شرية ت�سببت
يف ��ش�ق��اق��ات وخ�ل�اف ��ات ب�ي�ن�ه��م .ت�ع��د و� �س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل
االج�ت�م��اع��ي ال �ي��وم �أداة حقيقية ت ��ؤخ��ذ ب�ع�ين االع�ت�ب��ار
وبجدية �أكرب كلما تقدمت الأيام.
مت��ا��س�ك��ت � �ش �ع��وب واخ �ت �ل �ف��ت �أخ � ��رى ،ت ��وط ��دت ع�لاق��ات
وان�ق�ط�ع��ت �أخ ��رى ب �� �ش��رارة ان�ط�ل�ق��ت م��ن �إح ��دى ق�ن��وات
التوا�صل االجتماعي الر�سمية ،ويف �سياق اجلدية التي
منحتها امل��ؤ��س���س��ات ال��ر��س�م�ي��ة ل�ه��ذه الأدوات �أ�صبحت
الكثري من الكيانات ال�سيا�سية (احلكومات وقنواتها وكل
ما يرتبط بها) حا�ضرة يف هذه املن�صات ،وكذلك الدينية
منها ول�ك��ن م��ا ال ��دور احلقيقي ال��ذي لعبته امل�ؤ�س�سات
الدينية وم��ا م��دى اجل��دي��ة ال�ت��ي �ساهمت بها يف �سبيل
تقريب وجهات النظر ؟؟!
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