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دور أصل الدين والقيم األخالقية
في التصالح مع اآلخر
�إ َّن االخ�ت�لاف ب�ين الأدي ��ان وم��ا �صنع م��ن مقارنات بينها
وجعل الدين هو احل��ق ال�صرف وم��ا ع��داه باطل بالكلية
هو ال��ذي �صنع الفرقة والعداوة يف كثري من املجتمعات.
ل��ذا؛ يف مقالة «وح��دة الدين والقيم الأخالقية العاملية»
للكاتب حم�سن ال�ع��وين واملن�شور مبجلة التفاهم جنده
يحاول �أن ُي�ؤكد على نقاط �أ�سا�سية تلتقي فيها الأدي��ان
وقيم �أخالقية عليا ت�شرتك فيها ،وهي دعوة للنظر �إليها
وتعميقها بني جميع ال�شعوب مبا ت�صنعه من حب ووئام
وت�ف��اه��م و�إجن� ��از ي�خ��دم ال�ب���ش��ري��ة ج�م�ع��اء ،و ُي�ح�ق��ق غاية
الأديان بح�صول اال�ستقرار الروحي واملادي.
ي�ؤكد العوين على �أن دين اهلل واحد يف جوهره و�إن اختلفت
مظاهره و�أ�شكاله و�شرائعه ،وهو الإ�سالم مبعنى «�إ�سالم
ال��وج��ه وال�ك�ي��ان هلل رب ال�ع��امل�ين» ،وه��ي امللة التي اب�ت��د�أت
من �آدم عليه ال�سالم �إىل الر�سول اخلامت حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم مرورا بجميع الأنبياء واملر�سلني .ومن الآيات
الدالة على ذل��ك قوله تعاىل« :وو�صى بها �إبراهيم بنيه
ويعقوب يا بني �إن اهلل ا�صطفى لكم الدين فال متوتن �إال
و�أنتم م�سلمون» ،وجاء يف احلديث« :الأنبياء �إخوة لعالت،
�أمهاتهم �شتى ودينهم واحد ،و�أنا �أوىل ال َّنا�س بعي�سى بن
م��رمي ،لأن��ه لي�س بيني وبينه نبي» ،ق��ال الإم��ام البغوي:
«يريد� :أن �أ�صل دين الأنبياء واح��د ،و�إن كانت �شرائعهم
خمتلفة» .و ُي ّ
بي العوين �أن الإ�سالم هو �أكرب �شهادة ذكرها
اهلل يف ك�ت��اب��ه م��ن خ�لال ا��س�ت��دالل��ه ب��آي��ة «�إن ال��دي��ن عند
اهلل الإ��س�لام» ،ويذكر فيما ي��روى من تف�سري اب��ن عبا�س
لهذه الآية �أنه قال�« :إن الدين املر�ضي عند اهلل الإ�سالم،
وي �ق ��ال�� :ش�ه��د اهلل �أن ال��دي��ن ع�ن��د اهلل الإ� �س�ل�ام مقدما
وم ��ؤخ��را ،و�شهد بذلك املالئكة والنبيون وامل��ؤم�ن��ون،»..
وقد ك ّرم اهلل �أمة الإ�سالم بال�شهادة على الأمم وال�شهادة
للأنبياء «وكذلك جعلناكم �أمة ً
و�سطا لتكونوا �شهداء على
ال�ن��ا���س وي�ك��ون ال��ر��س��ول عليكم ��ش�ه�ي��دا» ،وورد يف تف�سري
الطربي لهذه الآية« :وكذلك جعلناكم �أمة و�سطا عدوال
�شهداء لأنبيائي ور�سلي على �أمم�ه��ا بالبالغ� :أن�ه��ا بلغت
ما �أم��رت ببالغه من ر�ساالتي �إىل �أممها ،ويكون ر�سويل
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �شهيدا عليكم ب�إميانكم به،
ومبا جاءكم به من عندي».

يذكر الكاتب �أن القر�آن الكرمي ي�ؤكد على مبد�أ التعددية
الذي يتجاوز الأجنا�س والألوان �إىل تعددية الأديان �أي�ضاً
كونها �آي ��ة م��ن �آي ��ات اهلل ،و�أن ال��دي��ن ع�ب��ارة ع��ن «حقيقة
مو�ضوعية مطلقة متعالية» غ�ير خا�ضعة ل��ر�ؤى الب�شر
الن�سبية� ،أما التدين فهو «ظاهرة ذاتية ن�سبية تاريخية»
وه ��ي ال ت�ت�ط��اب��ق ل ��دى امل ��ؤم �ن�ين يف �أغ �ل��ب الأح� � ��وال ،ل��ذا
يذهب الإمام حممد الطاهر بن عا�شور �إىل �أن من يفرق
بني الأنبياء وي�ؤمن ببع�ضهم ويكفر ببع�ض هي «زل��ة يف
الأديان» ،ويف قوله تعاىل «ال نفرق بني �أحد منهم» املق�صود
عدم التفرقة بينهم يف الإميان وهذا ال يتنافى بالطبع مع
اعتقاد �أن بع�ضهم �أف�ضل من بع�ض .يرى الكاتب �أن حكمة
اهلل اقت�ضت �أن يجعل للنا�س حرية االختيار والفعل بعد
التكليف وهذا ما جعل بينهم حدوث االختالف «ولو �شاء
ربك جلعل ال َّنا�س �أمة واحدة وال يزالون خمتلفني� ،إال من
رحم ربك ولذلك خلقهم» .يذهب الإم��ام حممد الطاهر
بن عا�شور يف تف�سريه لهذه الآية «ملا �أ�شعر االختالف ب�أنه
اختالف يف الدين و�أن معناه العدول عن احلق �إىل الباطل
لأن احلق ال يقبل التعدد واالختالف -عقب عموم } واليزالون خمتلفني {با�ستثناء من ثبتوا على الدين احلق
ومل يخالفوه بقوله }�إال من رحم ربك{ �أي فع�صمهم من
االخ �ت�لاف .وفهم م��ن ه��ذا �أن االخ�ت�لاف امل��ذم��وم املحذر
منه هو االختالف يف �أ�صول الدين».
ي��رى الكاتب �أن وح��دة ال��دي��ن ه��ي التي توحي �إىل وج��ود
قيم �أخالقية كونية �أي�ضاً ،وهي «املقدمة ال�ضرورية لإبقاء
التعاي�ش ال�سلمي وامل�ساكنة بني جميع ال�شعوب واملجتمعات
والثقافات والأديان» ،كما �أن القر�آن ي�ؤكد على وحدة �أ�صل
كل النا�س وما انتما�ؤهم ل�شعوب وقبائل خمتلفة �إال لأجل
التعارف والتقارب فيما بينهم ،ومهما كانت االختالفات
بيننا و�أهل الكتاب ف�إنه يجمعنا الإميان باهلل واليوم الآخر
وبالقيم العليا وهي �أ�شياء �أ�سا�سية .يرى الكاتب �أن وحدة
الدين هي الطرف الأدن��ى للقاء واحل��وار والتقارب لأجل
الو�صول �إىل قيم �أخالقية عاملية ينتفع بها كل النا�س يف
التعاي�ش فيما بينهم ،كما �أنه يرى �أن الطرف الأعلى هو
فكرة �إع�لان عاملي عن �أخالقية �شاملة والتي ا�ستوحاها
م��ن الكاتب هان�س ك��وجن م��ن م�ؤلفه «م�س�ؤولية �شاملة،
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بحثا عن �أخالقية جديدة» ،وهو الذي يقول« :ال �سلم بني
الأمم دون �سلم بني الأديان».
�إن كثريا من الن�صو�ص الدينية ت�ؤكد على م�س�ألة االنفتاح
ع�ل��ى الآخ� ��ر واالرت� �ب ��اط م�ع��ه يف ق��وا� �س��م م���ش�ترك��ة حتت
مظلة «ك��ون�ي��ة االن �ت �م��اء» ك�م��ا ي��رى ال �ع��وين ،ل�ك��ن الكثري
من املجتمعات تنحو نحو الإق�صاء والعداوة و�إلغاء الآخر
ب�سبب م��ا ورث�ت��ه م��ن �أدب�ي��ات يف فهم الن�صو�ص الدينية،
لذلك ظهرت م�شاريع للبحث عن ال�صور الإيجابية بني
الأدي� ��ان وتعميقها و�إع� ��ادة ق ��راءة الن�صو�ص ب��وع��ي �أك�بر
م��ن الإ��س�ق��اط��ات ال�ت��ي وق�ع��ت عليها لأج ��ل التفرقة ونبذ
الآخر ،ويذكر العوين �أن النقد �ضروري لتجاوز الوقوع يف
الإ�سقاط ،و�أن احلوار القائم على النظر ب�أ َّن الإن�سان قيمة
مطلقة واالختالف هو م�صدر غنى وتقدمي قيم احلرية
وال�ف��رد وال ��روح على فهم ظاهر الن�ص ه��و ال��ذي �سينتج
ان�سجاما بني معتنقي الأديان.
ي�ق��ول ال�ك��ات��ب �إن ال �ع��امل الآن ي�ق��ع ب�ين ع��ومل�ت�ين �أ�صيلة
وزائ�ف��ة ،فالزائفة هي التي ت�سعى لال�صطناع والفربكة
يف القيم م��ن �أج ��ل ال��و��ص��ول لغاياتها الربحية وحتقيق
م�شاريعها املادية ،و�أما الأ�صيلة فهي التي ت�أتي من�سجمة
م��ع الن�صو�ص الت�أ�سي�سية ل�ل�أدي��ان وت�ك��ون قيمها عاملية
وك ��ون �ي ��ة .وم ��ن �أه� ��م ه ��ذه ال �ق �ي��م ي ��ذك ��ر ال �ع ��وين احل �ي��اة
والكرامة واحلرية وامل�ساواة والعدل والأخ ��وة الإن�سانية
والأم ��ن ،ويتجلى عمق الت�سامح يف الإ��س�لام بعدم قبوله
لأي ��ش�خ����ص ف �ي��ه �إال �إذا ك ��ان م ��ؤم �ن��ا ب�ج�م�ي��ع الأن �ب �ي��اء
واملر�سلني ،مما يعني �أنه يحرتم كل الأديان التي �أتوا بها،
ولذلك يقول علي عزت بيغوفيت�ش «�إن الإ�سالم مل ي�أخذ
ا�سمه من قوانينه وال نظامه وال حمرماته ،وال من جهود
النف�س والبدن التي يطالب بها الإن�سان� ...،إنه ا�ست�سالم
هلل واال�سم �إ�سالم».
وم��ن وجهة نظري �أرى �أ َّن ال��واج��ب على الأم��ة �أن تعمق
ج� ��ذور ال ��وع ��ي يف ك ��ل م�ع�ت�ن�ق��ي ال ��دي ��ن ب �ن �ق��اط االل �ت �ق��اء
امل�شرتكة بدءًا من القوا�سم الإن�سانية ثم اجلذور الدينية
املت�صلة بني الأديان وو�صو ًال للقيم الأخالقية العالية التي
تتيح للجميع التفاعل مع كل الب�شر مبا يخدم احلفاظ
على كرامتهم وما يجر النفع لهم يف حياتهم الدنيوية.
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