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َوحده القصور الذاتي
يهدد إنسانية اإلنسان

هاجر السعدي

الع�صر احلديث بحاجة �إىل �سالم وت�سامح وتقبل مع الآخر املختلف ،مهما بدا اختالفه عن ال�سائد وامل�ألوف «فاملعرفة قيمة مطلوبة لذاتها ،واحلكم مرحلة ثانية ت�أتي
ُ
ً
بعد املعرفة ،ف�إذا �سبقتها كانت م�صادرة على املطلوب وخلال منهجي ًا وا�ضح ًا» كما �أو�ضح الباحث حممد احلداد يف مقاله «حوار الأديان وعقدة االختالف» ،واملن�شور مبجلة
«التفاهم» .وتعر�ضت الديانات تاريخيا للت�أويالت واملحاججة يف �سبيل احتكار القوة واحلقيقة املطلقة واملعرفة ،رغم �أنَّ اهلل واحد يف جميع الديانات مع اختالف التعبري عنه،
والعمق الإن�ساين �أ�صيل ومت�شابه مع تعدد هذه الديانات.
وهذا ما يعني �أنه ال توجد حقيقة مفادها نحن �شعب اهلل املختار،
و�أن هذا الدين دين احلق وم�صرينا اجلنة والدين الآخر املختلف
باطل وم�صريهم ال�ن��ار؛ �إذ ج��اء يف ال�ع��امل دي��ان��ات متعددة ،وهي
جميعها تعد حم ��اوالت ت�سعى �إىل تقدمي ر�ؤي ��ة حتليلية للواقع
ل �غ��ز احل �ي ��اة -وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ت�ق��دمي�ه��ا ل�ل�أ��س�ئ�ل��ة ال��وج��ودي��ةوامل�صريية على �شاكلة :م��اذا بعد امل��وت؟ ومل��اذا �أن��ا م��وج��ود؟ وما
جدوى الآالم التي نتكبدها يف احلياة؟ وعلى الرغم من وجود من
«يذهب �إىل �أن ال بداية وال نهاية ،و�إمنا �سريورة وحتول وعبور من
وجود �إىل �آخر ،ومن حياة �إىل �أخرى يف دورة ال تهد�أ» ،ومع تعدُّ د
الأدي��ان واختالفها من حيث املمار�سات والطقو�س ،ف�إنها تلتقي
يف حمتوى العقيدة ،وهي الإمي��ان باهلل واليوم الآخ��ر �أي الثواب
والعقاب ،وتتقاطع جميعها يف �سبب وجودها وهو تعزية الإن�سان
وتقدمي ال�سلوى له من واقع وتناق�ضات وم�شتتات احلياة ،هذا ما
يعني �أ َّن الدين للحماية الإن�سانية مهما بدا نوع وتاريخ الدين.
وه ��ذا ال �ه��دف ي�سمو ع�ل��ى واق ��ع ال �ي��وم ال ��ذي ي�ع��اين م��ن «��ص��راع
اجلهاالت ولي�س �صراع احل�ضارات» ،على ح ِّد قول �إدوارد �سعيد.
ويف ظ��ل متيز وت�ف��رد ك��ل دي��ن ب��أف�ك��اره ف�إننا جن��د فيه دع��وة حث
�إىل �ضرورة االنفتاح على الآخر املختلف وتقبله ،يف �سبيل حتقيق
ال���س�لام وال�ت���س��ام��ح ..ف��أم�ير ال���ش�ع��راء �أح�م��د �شوقي اخ�ت��زل هذا
الفكرة يف بيت �شعري قائال:
الكتب والر�سل والأديان قاطبة  ...خزائن احلكمة الكربى لواعيها
واجل��دي��ر ب��الإ��ش��ارة �أ َّن احلقيقة التي تفيد ب ��أن ال��دي��ن للحماية
الإن�سانية من امل�صري ،جعلت منه نقطة �ضعف اجلموع وخ�ضوع
ه��ذا ال��دي��ن للت�سيي�س م��ن قبل احلكومات امل�ستبدة واجلماعات
املتطرفة وامل�ؤججة للحروب وال�صراع ،وذلك يف �سبيل التحكم يف
اجلموع وم�صادرة حقوقهم وحرياتهم .وهذا ما جعل احلكومات
ت�ق��وم ب�ت��وظ�ي��ف ممثلني ل ل��أدي ��ان -وم�ن�ح�ه��م م�سميات ر�سمية-
وج�ع�ل�ه��م مب�ث��اب��ة م��راج��ع ل�ل�ج�م��وع� ،إىل ج��ان��ب �إب� ��راز اهتمامها
وجهودها لتوفري دور العبادة ،و�إن�شاء مدار�س دينية بالرغم من
�أن ال��دي��ن م�س�ألة �شخ�صية .وم��ن هنا ،جن��د االنق�سام وال�صراع
ون�شوب احل��روب با�سم االنتماء �إىل الدين احلق يف احلياة ،ونتج
ع��ن ه ��ذا ت�شكيل ف ��رق وخ�لاي��ا ت�ن�ع��ت « ب ��الإره ��اب» ي���س�ه�م��ون يف
ت�شويه حقيقة الأدي ��ان م��ن خ�لال التطرف ب��الأف�ك��ار ،وي�شكلون
خطرا كبريا يف ا�ستقرار املجتمعات �-إميانهم بتفردهم والبد من

مقاومة وحم��ارب��ة الآخ��ر املختلف -وي�ع��دون عائقا �أم��ام التنمية الأحادية؟ وملاذا جند أ� َّن الإن�سان يحارب املختلف عنه وغري امل�ألوف
والتطور الإن�ساين واملعريف واحل�ضاري .ويف حقيقة الأم��ر ،هذا بالن�سبة �إليه؟ وما هي الأدوات جلعل الإن�سان منفتحا على الآخر
ال�صراع لي�س �صراعا بني الأديان ولي�س �صراع ح�ضارات ،و�إمنا هو ومتقبال الختالفه يف الوقت ال��راه��ن؟ ك� ُّ�ل ه��ذه الأ�سئلة تقودنا
�صراع �إن�ساين نتيجة الأنا عند الإن�سان وحب ال�سيطرة والتحكم للت�أمل وحتليل طبيعة وت�ك��وي��ن الإن���س��ان م��ن خمتلف النواحي
يف الآخ��ر و�ضرورات اللحظة والأيديولوجيا وال��والء املطلق ،كما النف�سية واالجتماعية والثقافية والتاريخية ،ويف حقيقة الأمر
يعد نتجية لالختالف والتعدد والتناق�ض .فالإن�سان على حد جند �أ َّن الإن�سان يت�شدد جت��اه كل فكرة �أو معتقد �أو تقليد ن�ش�أ
و�صف جان جاك رو�سو «املفرت�س الطيب».
عليه ،وهناك تاريخ ما يُعزز هذا التع�صب والتطرف .هذا ما يعني
والأ�ستاذ الباحث حم�سن العوين يف مقاله «الإرث الروحي العاملي �أن الإن�سانية م�ه��ددة بفعل الق�صور ال��ذات��ي ولي�س ال��دي��ن ال��ذي
وامل�شرتك الإن�ساين اجل��ام��ع» ،ينا�شد جموع الأدي��ان املختلفة �أن ينتمي �إليه ،كما يحاول الإعالم �أن يبثه لنا؛ فالأديان بريئة من
تعيد النظر وق��راءة الكتب املقد�سة التي تخاطب الإن�سان ب�صفة كل هذه التهم .ويف اجلانب الآخر؛ يتعني علينا الوعي والإدراك
عامة ،غري خم�ص�صة فئة ما دون �أخرى ،وي�ستدل ذلك من القر�آن ب��أن االخ�ت�لاف والتنوع هو �سنة كونية ت ��ؤدي �إىل �إذك��اء احليوية
الكرمي يف قوله تعاىل« :يا �أيها النا�س �إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى و�إ�ضفاء طابع ديناميكي للحياة.
وجعلناكم �شعوبا وقبائل لتعارفوا �إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم» ،وهناُ ،يكننا التعويل على الرتبية والتعليم من خ�لال ت�ضافر
مت�سائال :م��اذا ل��و �أن ه��ذه الأدي ��ان تعاي�شت وت�ساكنت ،وعملت جهود الأ��س��رة ومنظومة التعليم .ويف ظل الزخم والتنوع الذي
معا مل��ا ه��و خ�ير و�أب�ق��ى .ويف اجل��ان��ب الآخ��ر نحن ن�شدد على نبذ �أحدثته ث��ورة التكنولوجيا واملعلومات ،ال ميكن لأف��راد من ذوي
الفروقات واالختالفات يف �سبيل خدمة الإن�سانية والأخالقيات ال��ر�ؤي��ة الأح��ادي��ة ال�ب�ق��اء ،فقانون الطبيعة ه��و البقاء ل�ل�أق��وى،
الكربى .وهذا ما يعك�س حر�صه على م�ستقبل الب�شرية منا�شدا و�صفة الأقوى وفقا للظروف الآنية ت�أتي ل�صالح الأفراد الأقوى
�أن نقر أ� الكتب املقد�سة بلطف وود ،ف�إذا احرتم كل منا ديانة الآخر م�ع��رف�ي��ا ول�ي����س ح�ت��ى م ��ادي ��ا .مي�ك��ن ل�ل�إن���س��ان �أن ي�ح�ق��ق احل�ي��اة
�سوف ت�صبح درا�سة الديانات ن��ورا .كما �أن جميع الأدي��ان �أو�صت املن�شودة التي تت�سم بال�سالم والت�سامح والإخاء الإن�ساين والهدوء
بهذه الفكرة مع اختالف الأ�سلوب م�ستدال على ذلك بالن�صو�ص من خالل هذا الرثاء .وهذا يتطلب كما �أ�شرت �أعاله �إىل ت�ضافر
التي ج��اءت يف كل ديانة على �سبيل املثال :يف الإ��س�لام «ال ي�ؤمن جهود منظومة الأ�سرة ،وذلك من خالل إ�ع��ادة النظر يف الأفكار
�أح��دك��م حتى يحب لأخ�ي��ه م��ا يحب لنف�سه» ويف امل�سيحية« :كل الرتبوية ،واملعتقدات والعادات التي ت�شكل نتاج املجتمع؛ بحيث
ماتريدون �أن يفعل النا�س بكم افعلوا هكذا �أنتم �أي�ضا بهم» ،ويف �أ َّن تربية الأجيال تقوم على منوال الرتبية على حقوق الإن�سان.
اليهودية« :التفعل ب�ج��ارك م��ا تكرهه �أن ��ت؛ ه��ذا ه��و ك��ل ال�ت��وراة وك��ذل��ك الب��د م��ن منظومة التعليم �أن ُتعيد النظر يف امل�ساقات
والباقي تفا�صيل» ،ويف البوذية« :ال ت�ؤذ الآخرين ب�أ�شكال جتدها التعليمية ،ال�سيما امل�ساق املتعلق بتعليم الديانة ،والبد من ح�ضور
�أن ��ت م��ؤذي��ة لنف�سك» ،ويف عقيدة ال�سيخ« :ع��ام��ل الآخ��ري��ن كما لغة الت�سامح وغر�س اح�ترام االخ�ت�لاف بني الديانات وتعددها
تعامل نف�سك»� ...إلخ ،هذا ما ي�ؤكد ويعزز فكرة الباحث حم�سن عند الن�شء اجلديد -يف امل�ؤ�س�سات التعليمية واملجتمع على حد
العوين يف مقالته.
�سواء -ال �سيما املنتمية �إىل الطبقة التي تت�سم بانخفا�ض الوعي
�إ َّن الإرث الروحي الإن�ساين يُخبئ قيما �إن�سانية �أ�صيلة وجوهرية وامل�ستوى امل��ادي؛ لأنهم ي�شكلون فئة جاذبة للحكومات امل�ستبدة
تعزز قيم الو�صل واجلمع بني النا�س ،وتقبل االختالف واالنفتاح واجلماعات الإرهابية .وعلينا التذكري بقول اهلل تعاىل« :و�إلهكم
�إله واحد ال �إله �إال هو الرحمن الرحيم» مهما اختلفت املمار�سات
على الآخر.
ويف ه��ذا ال�سياق ،نت�ساءل ع��ن م�ب��د�أي االنفتاح واالخ�ت�لاف :هل وال�شعائر الدينية.
االنفتاح �أمر ي�صعب على الإن�سان؟ وما هي عوامل وجود الإن�سان
املنفتح على الآخر ،ويف املقابل عوامل وجود املتع�صب ذي الر�ؤية
hajirwork@outlook.com
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