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االنفتاح على األديان
رية الخزيرية
يف مقال «الأديان والعوملة» للكاتب �إنزو بات�شي -واملن�شور يف جملة «التفاهم» -يعقد الكاتب مقارنة بني ما كانت عليه الأمم ال�سابقة وما �آلت �إليه من
حيث التم�سك بالأديان واملعتقدات والتبعيات ل�شخ�صية ما �أو تقاليد معينة.
و�أو�ضح الكاتب يف مقاله �أنَّ الديانات التي كانت متثل ً
وجزءا ال يتجز�أ من حياة كل �أمة من الأمم �أ�صبحت جثة رمبا ِحراكها �أقرب �إىل ال�شلل
رمزا
ً
ريا على ال�شخ�صيات الدينية �أو
اجلزئي �إن مل يكن كل ًّيا يف بع�ض الأمم يف ظل التكنولوجيا املت�سارعة؛ حيث �إنَّ بع�ض الأمم اليوم مل تعد تعول كث ً
الثقافية التي يكون لها �صدى ،بل �أ�صبح الرجال والن�ساء يبحثون عن طابع �آخر ي�ضيف رون ًقا للحياة بعيدً ا عن كل ما من �ش�أنه تنغي�ص �صفو حياتهم.
�أت�ف��ق م��ع الكاتب يف ج��زء كبري مم��ا ق��ال ،ورمب��ا م��ا قاله
ينطبق على ح��ال كثري م��ن الأمم ولكن ال ينطبق على
بجل وتعظم
ح��ال كل الأمم؛ حيث ما زال��ت هناك �أمم ُت ِّ
تتع�صب
دينها �أو تراثها �أو �شخ�صياتها الثقافية ،بل ورمبا َّ
ريا .و�إىل جانب ذلك،
ملعتقداتها و�شخ�صياتها تع�ص ًبا كب ً
ف��إن الكاتب يرى �أن الأدي��ان ترتكز على خال�ص الأرواح
مم��ا يكدر �صفو مزاجها وجتعل الكائن الب�شري يح�س
بالراحة النف�سية .ومع هذا ،ف�أنا �أرى �أنه لي�س كل دين
يجعل الروح مطمئنة وتعي�ش �سعادة غامرة؛ فهناك من
الأديان ما يحوي الكثري من املغالطات التي جتعل الروح
م�شككة وم�ترددة ومرتابة يف كونها مت�شي على الطريق
ال���ص��واب �أو الطريق اخل�ط��أ وخا�صة بعد االط�ل�اع على
الأخطاء الواردة يف بع�ض الكتب املقد�سة لبع�ض الديانات
وجمانبتها للحقائق و�صدامها م��ع العلم احل��دي��ث مما
يجعل الو�ضع النف�سي يف مركب تتقاذفه الأمواج.
وي ��رت� ��أي ال �ك��ات��ب �أن االن �ف �ت ��اح ع �ل��ى الأدي � � ��ان امل�خ�ت�ل�ف��ة
وال�ث�ق��اف��ات امل�ت�ع��ددة وق �ب��ول ال �ط��رف الآخ ��ر ه��و التوجه
امل�ستقبلي لكرث من الأمم احلالية؛ حيث �إ َّن كل فرد اليوم
يف كثري من الدول -م�سل ًما كان �أو ن�صران ًّيا �أو يهود ًّيا �أو
متلب�سا بغريها من الديانات -كلهم يتعاي�شون يف جمتمع
ً
واحد ،وكل منهم ميار�س طقو�سه دون امل�سا�س بالآخر ب�أي
�سوء �أو التعر�ض له ب�أي مكروه ،وهذا مما نتوافق فيه مع
الكاتب؛ �إذ �إ َّن القانون ال�سيا�سي الذي يحكم اجلميع هو
املهيمن يف كثري من الأمم بالرغم من وجود اال�ستثناءات
.
وي��رى الكاتب �أن الدين ال��وراث��ي -ال��ذي غال ًبا ما ينقله
الآب ��اء ل�ل�أب�ن��اء -يدمغ ب�إ�ضافات كثرية م��ن قبل الأب�ن��اء
لتنقل ب�إ�ضافاتها تبعاً لهوى النف�س �إىل الأج�ي��ال التي
تليها ،وهذا مما هو ملحوظ يف جمتمعاتنا فكم من البدع
ال�ت��ي تظهر يف كثري م��ن الأمم وت�سري الأج �ي��ال عليها،
معتقدة �أن تلك ال�ب��دع مت�أتية م��ن �صميم منبع دينهم

وهي على خالف ذلك متا ًما.
وي�ع� ِّرج الكاتب على �أن الهجرات بني ال�شعوب قد تكون
ع��ام� ً
لا ل��ه م��ن ال �ق��وة يف اخ �ت�راق ح��واج��ز ال�ت�ب��اع��د بني
الأدي ��ان ال�شيء الكثري ،ونحن ن��ؤم��ن بذلك �إذ االنفتاح
بني الأديان بهدف الوحدة والتعاون والتكاتف مطلب ال
ب��د منه ،خا�صة يف ظ��ل ك��ون ال�ع��امل ال�ي��وم قرية �صغرية
يجب �أن تتقارب وتك�سر جميع احلواجز التي من �ش�أنها
�أن تكون حجر عرثة لتقدم الأمم.
وب���س�ب��ب ال �ه �ج��رات واالخ �ت�ل�اط ب�ين امل�ج�ت�م�ع��ات ،ي�شري
ال�ك��ات��ب �إىل �أن ��ه رمب ��ا تختلط الأدي� ��ان ببع�ضها ،ورمب��ا
وب�سبب التداخل قد تن�ش�أ مذاهب جديدة �أو ف��رق رمبا
تكون منبثقة من نف�س الديانة ولكن مبرجعية خمتلفة،
وهذا وارد وحمتمل احلدوث؛ فالأمة الإ�سالمية انبثقت
منها العديد من املذاهب ،وكذلك الأم��ة اليهودية وهذا
م��ا ن�لاح�ظ��ه �أي���ض��ا يف ال��دي��ان��ة امل�سيحية وال�ه�ن��دو��س�ي��ة
وغريها من الديانات.
م��ن وجهة ن�ظ��ري� ،أرى �أ َّن ال�ت�ق��ارب ب�ين الأدي ��ان مطلب
�شرعي وديني وع�صري يتطلبه الع�صر احل��دي��ث ،ولكن
على كل ال�شعوب �أن يحر�صوا كل احلر�ص مع انفتاحهم
للطرف الآخر �أن يحافظوا على هوياتهم وثقافاتهم مع
احلر�ص على التحلي والتخلي -ف ُيتحلى بكل ما فيه خري
و�صالح و ُيتخلى عن كل ما من �ش�أنه طم�س نور الهوية
ون�شر الف�ساد.
ويف ظ��ل ال���ص��راع��ات ال�سيا�سية وال��دي�ن�ي��ة ،ي��رى الكاتب
�أن اجل�ه��ات ال�سيا�سية وال��دي�ن�ي��ة وق�ف��ت جن ًبا �إىل جنب
ريا ما ت�صارعت �صراعات
يف بع�ض الأح�ي��ان� ،إال �أنها كث ً
دام�ي��ة راح �ضحيتها الكثري م��ن النا�س ب�سبب التع�صب
ال�سيا�سي �أو التع�صب الديني� ،إال �أنه ومن خالل التجارب
التاريخية التي مرت عليها كثري من الأمم عرب الزمن
الغابر يتبني لنا �أن التقارب ال�سيا�سي والديني هو احلل
الرئي�س الذي يجمع ال�شتات الذي من املمكن �أن يحدث

يف �أم ��ة م��ن الأمم و ُي��ذه��ب ري�ح�ه��ا؛ ف��ال�ت���ض��ارب ال�ق��ائ��م
ب�ين الأمم وامل �ن ��درج حت��ت مظلة م�صطلح ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة
وم�صطلح ال�شيوعية وغريها من �ش�أنه �أن يزيد الفجوة
ويزيد الطني بلة.
دائ ًما ما ينوِّه الكاتب �إىل �أ َّن املركزية الدينية قد ت�ؤثر
�سل ًبا على �سري ال ��دول؛ فالالمركزية الدينية متطلب
لإعادة مراجعة الربامج والهويات الثقافية .و�إىل جانب
ذلك ،ف�إ َّن كثريا من الدول بد�أت بتقلي�ص ت�أثري املركزية
ال��دي�ن�ي��ة وجل � ��أت �إىل خ�ل��ق ق��وان�ين و�أن �ظ �م��ة م��ن �ش�أنها
ت�سهيل العي�ش ب���س�لام يف �أر� ��ض واح ��دة يف ظ��ل جمتمع
م�ت�ع��دد الأج�ن��ا���س وال��دي��ان��ات .وع�ل��ى ه ��ذا ،ف� ��إ َّن ال�ت�ق��ارب
ال�سيا�سي وال��دي�ن��ي م��ع ع��دم تغليب �أي جانب على �آخ��ر
رئي�سا للو�صول �إىل تعاي�ش �سلمي مر�سخ
يعد متطل ًبا ً
تر�سيخاً ق��وي��ا ق��ائ� ًم��ا على �أ��س����س �سوية م�ستدمية حتت
مظلة العدل والت�سامح ،وتغييب هذا التقارب يعد م�ؤ�ش ًرا
قو ًيا لل�ضعف والوهن الذي �ستعاين منه الأمة مما ي�ضع
حياتها على املحك.
�إ َّن تق ُّبل الطرف الآخر مهما كان معتقده وثقافته وديانته
وعرقه ون�سبه جزء ال يتجز�أ من حم��اور ا�ستقرار الأمم
وتقدمها ومنوها وتطورها و�سريها نحو الأم��ام بخطى
حثيثة .وهذا متاما ما انبثق من الديانة الإ�سالمية التي
ر��س��خ النبي حممد عليه ال���س�لام ق��وام�ه��ا ،ف���س��ارت نحو
الإمامة والقيادة ،وكانت منفتحة على كل ال�شعوب مهما
ك��ان �ش�أنها ،فلم ت�ف��رق ب�ين �شعب و�آخ ��ر ،ومل تنظر �إىل
�شعب دون �آخ��ر؛ ت�سلي ًما لغاية الر�سالة الإلهية وهدفها
يف توحيد الأمم حتت مظلة قيادية واح��دة ال تزعزعها
الأهواء وال تتقاذفها الأمواج ح�سب الرغبات ،وال تتناول
ُ�سننها النزوات الب�شرية وامل�صالح ال�شخ�صية.
وعليه ..ف ُم�ستقبل كل �أمة َيبني على ما يتم تر�سيخه من
معتقدات ت�صب يف قلوب الأجيال �سواء يف مدار�سهم �أو يف
بيوتهم عند �أ�سرهم.
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