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الهوية الدينية ..بين الوحدة والتنوع
طالب الوهيبي
ناق�ش الكاتب �أديب �صعب يف مقالته «فل�سفة الوحدة يف التنوع» واملن�شور يف «جملة تفاهم» الوحدة والتنوع؛ فقد اهتم بها يف بدايته الفل�سفية ،وحاول حتليلها ومعاجلتها وتطبيقها
و�إبداء ر�أيه بها من خالل مفهومه التعددي والوحدة االجتماعية ،ودعوته �إىل الف�صل بني الدين والدولة �أو الدين وال�سيا�سة ،وركز �أي�ض ًا على عمل الالهوتي (الهوت الوحدة
والتنوع).

« ِل � َن �ب� َ�ح��ث ع��ن ال �ه��و ّي��ة ال��دي�ن�ي��ة يف ن �ق��اط االت �ف ��اق ال يف ن�ق��اط
االخ �ت�لاف» �شعا ٌر �أُط�ل�ق� ُه ان�ط�لاق�اً مم��ا ا�ستطاع التو�صل �إليه
بعد �صدور كتابه «الأدي ��ان احلية» مع خال�صة بعنوان «م��ا هو
الدين :مقا َرنة َو ْ�صف ّية»� ،شعار ُه هذا ال يعني البتة طم�س نقاط
االخ �ت�لاف ب��ل �إن ن�ق��اط ال�ت�لاق��ي ب�ين الأدي ��ان ه��ي م��ن الكرثة
واجلدّية بحيث ت�ش ّكل وحدة �أو هو ّية َتمع النا�س يف العمق.
لقد ان�شغل الكاتب بــفكرة التنوع والوحدة منذ بداية تفكريه
الفل�سفي ،حيث ركز يف ت�أليفه على فل�سفة الدين وحول الوحدة
وال �ت �ن��وع ح��ال��ه ك �ح��ال ال�ف�لا��س�ف��ة ك ��أف�لاط��ون ،وح ��اول تطبيق
فكر َتي التنوع والوحدة على النف�س الب�شرية ،ثم على املجتمع،
و�أخرياً على الدين .بالن�سبة للنف�س ،تقع يف جتربة كل فرد على
تعددية هائلة ،تتعاقب فيها تيارات الزمان واملكان والأ�شخا�ص
وال�ظ��روف والأح ��داث؛ لكن م��ا مل يكن هناك عملي ٌة تنظيمية
ت�ضبط ه��ذا التعدّد يف وح��دات معينة� .أم��ا املجتمع مبا يخ�ص
جمتمع �أن ��وا ٌع م��ن التنوع
مفهومَي التنوع وال��وح��دة؛ ففي ك��ل
ٍ
�أو ال�ت�ع��دد؛ م�ث�ل ً
ا ت�ن��و ٌع يف العلم وامل�ستوى ال�ترب��وي ،وت�ن��وع يف
الطبقات االجتماعية؛ ولكن لن يزيل عنه البتة �سمة التعددية.
كما َطرح الكاتب املفهوم اجلديد للتعددية وعاجله ب�أن التعددية
بهذا املعنى العددي هي واقع كل جمتمع ،وهذا هو املعنى الأ�صيل
والأقوى ملفهوم التعددية االجتماعية .ويف حال النف�س الب�شرية
توحده مبادئ
ال بد من �أن ي�ؤدي التعدد املطلق �أي ذاك الذي ال ّ
معينة �إىل فو�ضى �أو َتها ُفت يف النطاق االجتماعي.
ال�ك��ات��ب ي��رى �أن ��ه مي�ك��ن �أن تتحقق ال��وح��دة االج�ت�م��اع�ي��ة وف��ق
منطني رئي�سني ،النمط الأول يقوم على اقتطاع عن�صر معني
م��ن عنا�صر التعددية االجتماعية وب�ن��اء ق��اع��دة احل�ك��م عليه،
وغالباً ما يح�صل هذا االقتطاع على �أ�سا�س �أغلبية معينة؛ ولكن
�إحدى الأقليات قد تتوىل ال�سلطة �أحياناً و َتفر�ض �إرادتها على
الأكرثية .النمط الآخر من التوحيد هو ذاك الذي تتحقق فيه
عب ط ْم�س التنوع
الوحدة االجتماعية ال على ح�ساب التنوع �أو ْ
ً
�أو �إ�ضعافه ،بل و�سط التنوع �أو �ضمن التنوع� .إذا وظيفة الدولة
�أن ت�ستوعب تعددية املجتمع من غري �أن تطم�سها ،وهكذا النمط
التوحيدي يق�ضي ب�أن تكون الدولة �آلة �إدارية ال داعية عقيدة.
يزكي الكاتب هذا النمط من الوحدة االجتماعية �أو من النظام
ال�سيا�سي (ال��وح��دة يف ال�ت�ن��وع) ب�ه��دف ب��ث ال�ن�ظ��ام واالن�سجام
يف اجل�سم االج�ت�م��اع��ي ،ول�ع��ل م��ن ال�صعوبة القب�ض على هذا
ال�ن��وع م��ن ال��وح��دة وحم��اول��ة حت��دي��ده وت�سميته؛ فهو ن��و ٌع من
وحدة اجلوهر �أو الروح و�سط تنوع املظاهر واختالف الأ�سماء،

وعندما ح��اول الفيل�سوف ال�بري�ط��اين ج��ون ل��وك حت��دي��د هذا
العن�صر ،ق� ��ال�«:إن اجل��وه��ر ��ش��يء غ��ام����ض َي�ح�م��ل الأع ��را� ��ض»،
وال��وح��دة املن�شودة ه��ي ال��وح��دة يف ال�ت�ع��دد ،وه��ذا �أ�شبه بوحدة
اجلوهر �أو الروح ،و�إذا كان التو�صل �إىل هذا النوع من الوحدة
�أ�شبه بتحقيق «املدينة الفا�ضلة» .والبد �أن تدور وحدة اجلوهر
على مفهوم «ال�ع��روب��ة» ،وه��و مفهوم يحتاج دائ�م�اً �إىل �إي�ضاح،
ولزاماً على املفكرين عموماً العمل من �أجل �إعادة حتديد مفهوم
العروبة واملعنى املن�شود للعروبة يتجاوز العرقية.
�إن ن�ظ��رة الكاتب القائلة ب��ال��وح��دة يف التعدد على ك��ل ال�صعد
تدعو �أي�ضاً �إىل الف�صل بني الدين والدولة �أو الدين وال�سيا�سة،
فالدين ن�ظ��رة �شاملة �إىل ال��وج��ود مبنية على الإمي ��ان ،نظر ٌة
تتناول كل �شيء يف حياة الإن�سان؛ ولكن �إذا كانت امل�سيحية ديناً
ودول��ة ،وا إل��س�لام ديناً ودول��ة ،واليهودية ديناً ودول��ة ،وكل دين
مبعنى ديناً ودولة؛ فلأيّ دين ّ
جمتمع ما؟
حتق �سلطة احلكم يف
ٍ
م�ستح ّب ،حتى و�إن انتمى املواطنون �إىل
� ّإن احلكم الديني غري
َ
مذهب واحد؛ ولأن احلكم با�سم اهلل ّ
يتوله َ
ب�شر لهم حدودهم
و�أه��وا�ؤه��م وم�صاحلهم ،وكما ق��ال الفيل�سوف الأمل ��اين لودفيغ
فويرباخ«:حيثما �أُقي َم احلق على ال�سلطة الإلهية ،ميكن تربير
�أ��ش��د الأ ُم ��ور ��س��وءًا وظلماً ،ل��ذا ي��ؤك��د على �أ َّن ك��ل جمتمع حتت
ال�شم�س ت�ع��دديٌّ � ،شاء �أم �أب��ى ،يف حني ه��دف ال��دول��ة ه��و �إتاحة
�أف�ضل الظروف �أم��ام اجلميع؛ لكي يحققوا ذواتهم ويتعاي�شوا
ب�سعادة و��س�لام� .إذا ا�ستطاع نظام احلكم االن�سجام مع جوهر
ال��دي��ن ب�ع�ي��داً ع��ن التحجر �ضمن �شكليات نتجت منها وي�لات
كثرية خ�لال التاريخ ،وم��ن ثم خانت ق�ضية ال��دي��ن؛ فهو �إمنا
ي�سهم يف حتقيق �أه� ��داف ال��دي��ن �ضمن ن�ظ��رة �سيا�سية ميكن
و�ص ُفها بـــــ «العلمانية الل ّينة» �أو «امل�ع�ت��دل��ة»؛ متييزاً لها عن
«العلمانية ال�ق��ا��س�ي��ة» .ال ي�ق��ف م�ف�ه��وم ال�ت�ن��وع وال��وح��دة ل��دى
الكاتب عند الأف�ك��ار االجتماعية وال�سيا�سية؛ بل هو يف �أ�سا�س
فل�سفته الدينية ونظرته �إىل الالهوت �أو علم الكالم ،والالهوت
ب�أنه الدفاع عن دين معني ،وهناك نوعان كبريان من الدفاع،
� �س � ّم��اه �م��ا ال ��دف ��اع ال �� �س �ج��ايل وال ��دف ��اع الإي� �ج ��اب ��ي ،يف ال ��دف ��اع
الإيجابي؛ َي ْب�سط املُدافع عقائد دينه من غري املفا�ضلة بينها
فمبني على
وبني عقائد الأدي��ان ال ُأخ��رى� .أما الدفاع ال�سجايل
ٌّ
ير الأن ��ام» ،ولطاملا َج��رت ه��ذه الأفكار
�أف�ك��ار من ن��وع« :نحن خ� ُ
التي اب ُتل َِي بها الكثري من الفكر الالهوتي يف كل الأديان ،وحتى
يف امل��ذاه��ب داخ��ل ال��دي��ن ال��واح��د ،خ�لال ق��رون طويلة �أدت �إىل
البغ�ض والعداء ،وهذا يخون ق�ضية الدين القائمة على ال�سالم،
هذا من ناحية «الهوت التنوع»� .أما «الهوت الوحدة» فيجب �أن

يكون �أ�سا�ساً لكل فكر الهوتي خمت�ص بهذا الدين �أو ذاك؛ �إنه
الدفاع ،وهذا ي�شري �إىل العنا�صر امل�شرتكة بني الأديان .وتو�صل
�أديب �صعب بنا ًء على درا�ساته ال�شخ�صية يف املو�ضوع �إىل التعبري
عن العنا�صر امل�شرتكة التي جتعل من نظام معني ديناً:
هذا العامل املادي الظاهر ال كيان له وال قيمة يف ذاته ومن ذاته
بل ي�ستمد كيانته ومعناه وقيمته من حقيقة روحية مطلقة.
لو اقت�صر الدين على هذا االعرتاف اللفظي النظري ملا اختلف
عن الفل�سفة؛ بل هناك و�سائل لو�صل املحدود بالالحمدود.
هناك �شرط �آخر لتقريب املحدود من الالحمدود ،هو الأخالق؛
كل الأديان ت�ضع مبادئ للحيا ِة الفا�ضلة.
ً
يف َ�سعيِه �إىل ال�ك�م��ال ،يقتدي امل��ؤم��ن �أ ّوال مب�ؤ�س�س دي�ن��ه؛ ويف
امل�سيحية ي�سوع امل�سيح ،ويف الإ�سالم النبي حم ّمد.
ع�ل��ى م���س�ت��وى �أدن ��ى م��ن امل��ؤ��س���س�ين ت ��أت��ي طبقة ال�ق� ّدي���س�ين يف
امل�صطلح امل�سيحي ،والأول �ي��اء يف امل�صطلح الإ��س�لام��ي ،وه ��ؤالء
اجلماعة من الأبرار الذين ا�ستطاعوا حماكاة امل�ؤ�س�س �إىل �أبعد
حد ي�صبحون قدو ًة.
�إن ك ��ل دي ��ن ي �ع ّ�بر ب�ط��ري�ق�ت��ه اخل��ا� �ص��ة ع ��ن ك ��ل م ��ن ال�ع�ن��ا��ص��ر
امل���ش�ترك��ة؛ ل�ك��ن يبقى �أن ال�شبه ال��وظ�ي�ف��ي ب�ين الأدي� ��ان ال��ذي
تخت�صره ه��ذه العنا�صر ي�شري �إىل وح��دة ق��وي��ة ،ه��و م��ا ي�س ّمى
بــجوهر ال��دي��ن ،ومي�ك��ن �أن ن�س ّمي ال�لاه��وت ال��ذي ين�ش�أ حول
هذه العنا�صر امل�شرتكة «الهوت الوحدة»؛ متييزاً له عن «الهوت
التنوُع» .وجد هنالك ثالثة مناذج دفاعية ،ت�ش ّكل ثالثة �أمناط
من الالهوت:
النمط ال�سجايل يرى �أن حتديد الهوية الدينية جلماعة معينة
ال يقوم �إال ب�إقامة التحديات يف وجه الأديان.
النمط الإي�ج��اب��ي ي�ح��اول حت��دي��د ال�ه��وي��ة الدينية ع ْ�بر ع ْر�ض
مبادئ دينه وتف�سريها وتربيرها بعيداً عن نزعة املفا�ضلة.
النمط الفل�سفي يذهب �إىل �أن ثمة �شرطاً �ضرورياً للدفاع عن
�أي دين بعينه ،هو الدفاع عن املفهوم الديني املحوَري؛ �أي عن
فكرة الأ ُلوهة �أو احلقيقة املطلقة.
ويخل�ص الكاتبّ �« :إن دعو َتنا �إىل ما �س ّميناه الهوت وحدة لي�ست
عب
�سعياً �إىل ت�أ�سي�س دي��ن م�صط َنع� ،أو �إقامة وح��دة تع�سفية ْ
ف ْر�ض �أحد الأديان على النا�س ،و�إنْ �أمكن هذا الفر�ض ،فهو لن
يتحقق �إال بالعنف ،ول��ن ي��دوم طوي ً
ال؛ �إذ �سرعان ما �سينق�سم
الدين املفرو�ض عنو ًة �إىل م��ذاه��ب ...اله��وت التنوع كما ندعو
�إليه يتخذ من الهوت الوحدة �أحد مرتكزاته الأ�سا�سية ،والهوت
الوحدة كما ندعو �إليه لي�س الهوت وحدة تع�سفية تق�ضي على
التنوع؛ لكنه الهوت وحدة يف التنوع».
talib.alwahaibi@outlook.com

