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التنوع
واالختالف نعمة وإغناء

٣

أحالم المنذرية

مما ال �شك فيه �أن احلرية من القيم الأ�سا�سية يف حركة حت�ضر الإن�سان �أفرادا وجماعات؛ فنهو�ض الأمم و�سقوطها مناط مبدى �شيوع قيم احلرية يف
جمتمعها ..نتطرق يف هذا املقال لأهم ما ورد عن حممد النا�صري يف مقاله «حرية االعتقاد يف القر�آن الكرمي الأ�صل املنهجي لفقه التعارف واالجتماع
الإن�ساين» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم».
ويتحدث النا�صري عن �أنواع احلرية الأكرث �أهمية للوجود الإن�ساين وهي حرية االعتقاد من حيث حرية الإن�سان يف �أن يتبنى من املفاهيم والأفكار
ما ينتهي �إليه بالتفكري� ،أو ما ي�صل �إليه ب�أي و�سيلة �أخرى من و�سائل البالغ؛ فت�صبح معتقدات له .ومن العنا�صر املكونة حلرية االعتفاد الإعالن عن
ذلك املعتقد والتعبري ،وحرية املمار�سة ال�سلوكية من القيام بال�شعائر التعبدية ،مثال ،و�إقامة االحتفاالت باملنا�سبات والأعياد الدينية ،وما �إىل ذلك
من مظاهر التطبيق ال�سلوكي ،وحرية �إعالمية بو�سائلها املختلفة يف البالغ والن�شر ،ومن حرية يف جتمع النا�س وجتميعهم من �أجل تبليغ املعتقد �إليهم
و�شرحه لهم.
�إن ه��ذه العنا�صر امل�ك��ون��ة حل��ري��ة االع�ت�ق��اد �إذا م��ا اجتمعت
اكتملت بها تلك احلرية؛ فقد ت�ضافرت �آيات القر�آن الكرمي
اه� َت�دَى
على توكيد حرية االع�ت�ق��اد ،ق��ال اهلل ت�ع��اىلَ ( :م ��نِ ْ
َف�إِ َّنَا َي ْهتَدِ ي ِل َنفْ�سِ ِه َو َمنْ َ�ض َّل َف�إِ َّنَا َي ِ�ض ُّل َعلَ ْي َها) ،وقوله:
« ُقلِ َّ َ
اع ُب ُدوا َما �شِ ْئت ُْم مِ نْ ُدو ِنهِ»،
الل �أَ ْع ُب ُد ُ ْ
مل ًِ�صا َل ُه دِينِيَ ،ف ْ
وبني طريق اخلري وال�شر ،وت��رك له �ساحة االختيار احلر،
ومل ي�ش�أ اهلل التدخل لإكراه النا�س على اتباع طريق الر�شاد.
وت�ؤكد هذه الآيات على حرية الإن�سان خا�صة فيما يعتقده،
واخل �ي ��ار الأم �ث ��ل امل ��واف ��ق ل�ف�ط��رة الإن �� �س��ان و�� ُ�س�نن ال��وج��ود
الإن �� �س��اين ه��و ��ض�م��ان ح��ري��ة االع�ت�ق��اد وال �ت��دي��ن .ول �ع� َّ�ل من
�أعمق الآي��ات القر�آنية داللة و�أ�شدها و�ضوحا يف اال�ستدالل
على توكيد حرية االعتقاد وتثبيتها قوله تعاىل« :ال �إكراه
يف الدين قد تبني الر�شد من الغي»؛ وعليه فحرية العقيدة
ك�م��ا ج ��اء ب�ه��ا ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي ق�ضية اق�ت�ن��اع ب�ع��د الإدراك،
ولي�ست ق�ضية �إكراه و�إجبار.
وي���ض�ي��ف ال�ك��ات��ب ب� ��أنَّ ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي �أق ��ر ح��ري��ة التفكري
والتعبري؛ �إذ يق ِّرر اهلل لك حرية التفكري والتعبري للنا�س،
ومينحهم احلرية يف �أن يفكروا وي�ع�بروا مبا ��ش��ا�ؤوا .ولقد
�ضرب ال�ق��ر�آن �أمثلة يف تقديره حلرية التفكري والتعبري،
يتجلى ذل��ك م��ن خ�لال دع��وت��ه امل�ت�ك��ررة �إىل �إع �م��ال العقل
للنظر يف كل �شيء منها :الدعوة �إىل النظر يف الكتاب املنظور
�ض) ،والدعوة
الَ ْر ِ
ال�س َما َواتِ َو ْ أ
(الكون)ُ ( :قلِ ان ُْظ ُروا َماذَا ِف َّ
�إىل التفكر يف الكتاب امل�سطور (ال �ق��ر�آن)�( :أف�لا يتدبرون
ال �ق ��ر�آن ول ��و ك ��ان م��ن ع�ن��د غ�ير اهلل ل��وج��دوا ف�ي��ه اختالفا
كثريا) ،كما يتجلى تقدير اهلل حلرية التفكري والتعبري من
خالل ثنائه على الذين ي�ستخدمون عقولهم ومييزون بني
الأ�شياء فيتبنون �أح�سنها يف مقابل ذلك ذم الذين يعطلون
عقولهم و�شبههم بالدواب.
ويعد ال�ق��ر�آن الكرمي االختالف من اخل�صائ�ص الوا�ضحة
يف تكوين االج�ت�م��اع الب�شري؛ فهو يحدثنا ع��ن االختالف
والتنوع يف �أكرث من خطاب ،بل جاءت ن�صو�ص �أخرى ت�ؤكد
عليه يف �أم��ر انق�سام الب�شر �إىل جمموعات ب�شرية ،ت�شكلت
يف �أمم هي القبائل وال�شعوب .ففي ال�ق��ر�آن يتحول التنوع

واالخ �ت�لاف م��ن نقمة �إىل نعمة وع �ط��اء و�إغ �ن��اء للم�سرية
الإن �� �س��ان �ي��ة؛ ذل ��ك �أن ال �ن��ا���س م �ن �ح��درون م��ن �أ� �ص��ل واح ��د،
واالخ �ت�ل�اف امل�ن��اخ��ي واجل �غ ��رايف وال ��دمي ��وغ ��رايف وال�ق��وم��ي
وال �ع ��رق ��ي وال ��دي �ن ��ي ه ��و ال �ط��ري��ق �إىل ال �ت �ع ��اون وال�ت�ك��ام��ل
والتعارف والتحاور والتعاي�ش.
وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ك ��ل ه� ��ذا ،جن ��د �أنَّ ب�ع����ض امل�ف���س��ري��ن قد
حكموا بن�سخ قوله تعاىل« :ال �إكراه يف الدين» ،ب�آية ال�سيف،
�ش�أنه �ش�أن باقي الآيات التي ت�ؤكد حرية االعتقاد ،و�أن هذه
الآية نزلت قبل فر�ض القتال ،و�أنها من �آيات املوادعة التي
ن�سخت ،وحجتهم يف ذلك �أن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
قد �أكره العرب على دين الإ�سالم وقاتلهم ،ومل ير�ض منهم
�إال بالإ�سالم.
ردود على هذه الدعوى
الأول :تاريخ النزول «ال �إكراه يف الدين» من الآيات املت�أخرة
نزوال؛ مما يتعار�ض والقول ب�أنها من �آيات املوادعة املن�سوخة
ب��آي��ة ال�سيف؛ فالظاهر �أن ه��ذه الآي��ة نزلت بعد فتح مكة،
وفتح مكة كان يف ال�سنة الثامنة للهجرة.
ال�ث��اين� :إنَّ الغاية من قتال امل�شركني املن�صو�ص عليها يف
�آي��ة ال�سيف لي�ست �إكراههم على ال��دخ��ول يف الإ��س�لام بقوة
ال�سالح؛ مما يدل داللة �صريحة وقاطعة على �أن �آية ال�سيف
لي�ست ع��ام��ة ،و�أن�ه��ا ن��زل��ت يف خ��ا���ص م��ن امل�شركني ك��ان بني
ر�سول اهلل وبينهم عهد فنق�ضوه وظاهروا عليه �أعداءه ،وقد
َب��رِ ئ اهلل ور�سوله منهم ،و�آذن�ه��م باحلرب �إن مل يتوبوا عن
كفرهم.
ال�ث��ال��ث :الآي ��ة م��ن الأح �ك��ام الكلية وال�ق��واع��د الأ�صولية يف
الدين ،والن�سخ ال يكون يف الكليات ،ويدل على �أن الن�سخ ال
يكون يف الكليات اال�ستقراء التام ،و�أن ال�شريعة مبنية على
حفظ ال�ضروريات واحلاجيات والتح�سينات ،وجميع ذلك مل
ين�سخ منه �شيء.
ال��راب��ع� :إذ ك��ان��ت �آي ��ات ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي ق��د ح ��ددت بو�ضوح
�إط�ل�اق ح��ري��ة االع�ت�ق��اد و�أح��اط�ت�ه��ا ب�سائر ال�ضمانات؛ فال
يتوقع من ال�سنة النبوية �أن ت�أتي على خالف ذلك.

�إ�شكال قتل املرتد
ِّ
ويو�ضح الكاتب املق�صود باملرتد يف ق��ول��ه« :م��ن ب��دل دينه
فاقتلوه» ،املقيد بقوله« :التارك لدينه املفارق للجماعة»؛
ه ��و اخل ��ائ ��ن ل�ل�ج�م��اع��ة م��رت �ك��ب اجل ��رائ ��م � �ض��ده��ا ك��إف���ش��اء
�أ�سرارها للأعداء� ،أي ما يعادل اخليانة العظمى يف القوانني
ال��دول�ي��ة .ي��أت��ي ه��ذا الإ��ش�ك��ال �أي �إ�شكال قتل امل��رت��د ليمثل
حلقة �ضعف يف اخلطاب الإ�سالمي املتعلق باحلرية ،بالنظر
�إىل م��ا �سبق ذك��ره؛ ف ��إن ه��ذا ال���س��ؤال يتحول �إىل ا�ستفهام
�إنكاري �أقرب منه �إىل �أي �شيء �آخر ،و�أن الردة لو اقت�صرت
على تغيري �إن�سان ملعتقده دون �أن يتبع ذل��ك بجرائم �ضد
اجل�م��اع��ة� ،أو ت�صاحبها خ�ي��ان��ة ع�ظ�م��ى� ،أو حم��ارب��ة لدين
اجلماعة؛ فال �إكراه يف الدين ،ولي�س لأحد �أن يلزمه بقوله
بالإ�سالم.
وي�سرد النا�صري مظاهر حرية االعتقاد التي كفلها امليثاق
للن�صارى؛ منها :حرية احلوار الديني ويخف�ض لهم جناح
الرحمة ،ويكف عنهم �أذى املكروه حيث كانوا و�أينما كانوا
م��ن ال �ب�لاد ،وح��ري��ة مم��ار��س��ة ال�شعائر التعبدية ك��اح�ترام
الأ��س��اق�ف��ة وال��ره �ب��ان وع ��دم ال�ت�ع��ر���ض ل�ه��م بالتغيري ،وق��د
�أعطى الر�سول القدوة يف االلتزام بهذا الأمر ،ي�شهد لذلك
م��واف�ق�ت��ه ل��وف��د ن���ص��ارى جن ��ران �أداء طقو�سهم التعبدية
و�إق��ام��ة �صالتهم مب�سجده ،و�أي���ض��ا ح��ق �إق��ام��ة املعابد وال
يقف امليثاق عند حد �إقرار حق �إقامة املعابد للن�صارى ،بل
يتجاوز ذل��ك يف ت�سامح كبري �إىل ح��د التعهد بالدفاع عن
كنائ�س وبيع وبيوت �صلوات الن�صارى ،واحلرية يف التز ُّوج
بامل�سلمني وال يحق للم�سلم �إك ��راه الن�صرانية على تغيري
دينها� ،إن قبل الزواج منها ،بل عليه الر�ضا والت�سليم بذلك.
ويختتم النا�صري مقاله بقوله( :ب�ه��ذا الفهمُ ،يكن �أن
ن�ستنكر ا�ستخفاف احل��رك��ات ال��دي�ن�ي��ة امل�ت�ط��رف��ة مب�شاعر
ال �ن ��ا� ��س ،امل ��دم ��رة مل �ف �ه��وم احل ��ري ��ة يف الإ� � �س �ل�ام ،وم�ت�ح��ول��ة
بالإ�سالم �إىل وجهة حماكم التفتي�ش �ضد �أ�س�سه الكونية،
وموقع الإن�سان يف هذه الكون).
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