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دين اإلسالم ..ما الذي يعرف املرء عنه؟
آني لوران

عزالدين عناية *

اغ َت َنم موجة ال�شعبوية التي اجتاحت العامل الغربي يف ال�سنوات الأخرية ٌ
لفيف من الكتّاب ،يح�سبون �صراع احل�ضارات قد ًرا حمتو ًما .وك�أنّ نداءات التعاي�ش والتفاهم بني
َ
أمر غري ذي بال .فما من ّ
املعول ما عاد يحتمل التبخي�س �أو االنتقا�ص من
�شك �أنّ عاملنا
خمتلف الأديان واحل�ضارات ،ال�صادرة من العقالء و�صنّاع ال�سالم ،ومن جهات عدّ ةٌ � ،
حري العمل على تطويره ودعمه ،لأجل
يمي م�شرتك
ّ
خمزون ثقافاته �أو تعاليم �أديانه ،حتت �أي مربر كان� ،سواء بدعوى الدونية �أو الفوقية املزعومة .فهناك ر�صيدٌ ِق ّ
ممن يعي�شون على
التهفيت من غلواء امل� ِّؤججني ل�صراع احل�ضارات .فالإ�شكال الذي يعي�شه العامل يف الراهن مع موجة ال�شعبوية اليمينية� ،إنَّ �أقلية من الكتّاب والإعالميني ّ
ّ
التم�شي و�آثاره ال�سلبية على الب�شرية جمعاء.
الأزمات ،ويف الغرب حتديدا ،يحاولون ت�أبيد ال�صراع ،دون تن ّبه �إىل خطورة ذلك

كتاب الفرن�سية � ّآن لوران «دين الإ�سالم ..ما الذي يعرف
املرء عنه؟» ال�صادر يف �إيطاليا ،يحتاج �إىل عر�ض ومناق�شة،
لي�س لقيمة فحواه وال مل�ضمونه احلواري الهادف ،ولكن
لأ ّنه من �صنف الكتب التي تنايف حوار ال ّثقافات ،وت�سيء
�إىل م�ساعي ال��ت���آل��ف وال���وف���اق ،ال��ت��ي تتط ّلب ت�صويبا.
ول�سوء احلظ َت��روج هذه النوعية من الكتابات� ،أو لنقل
بعبارة � ّ
أدقُ ،ت��ر َّوج عرب الرتجمة واالحتفاء ب�أ�صحابها يف
و�سائل الإع�لام� .إذ يوحي عنوان الكتاب للوهلة الأوىل،
معتبة
وك��� ّأن الكاتبة موكلة ب�أمر ه��ذا الدين �أو خبرية َ
يف �ش�ؤونه ،ولكن ال ي�صادف ال��ق��ارئ �شيئا من ذل��ك .مع
� ّأن م�ضامني الكتاب تك�شف عن حمدودية الإمل��ام بق�ضايا
مت�ش ّعبة لدين عاملي بات يقارب �أتباعه امللياري ن�سمة.
ي�أتي عنوان الكتاب يف �صيغة �س�ؤال ،مبا قد يوحي �أن امل�ؤلفة
�ستقدّم �إجابة �شافية ع ّما تو ّد رفعه من لب�س لدى القارئ
الغربي حت��دي��دا .لكن ال��ق��ارئ ال يظفر ب��ق��راءة ر�صينة،
و�إمن���ا يجد نف�سه �أم���ام �سيل م��ن االت��ه��ام��ات وال��ت��ق��والت
مرتبطة مب�سائل ت�شريعية وفقهية واج��ت��م��اع��ي��ة على
�صلة باحلديث النبوي والقر�آن الكرمي ،تعر�ضها الكاتبة
بعيدا عن �سياقاتها اجلوهرية ومقا�صدها الأ�صلية .حيث
حت��اول � ّآن ل��وران عرب م�ؤ ّلفها الإح��اط��ة بعلوم الإ�سالم
وب��ت��اري��خ جمتمعاته ،املت�شعب وال��وا���س��ع ،ع�بر حمطات
م��ن��ت��ق��اة ت�����س��ت��ه��دف االن��ت��ق��اد ال ال��ف��ه��م ،وت���زع���م اخل���روج
بخال�صات نهائية يف ق�ضايا تتط ّلب التخ�ص�ص والدراية
ال الت�س ّرع والتق ّول .ولبلوغ غر�ضها تو ّزع الكاتبة م�ضامني
كتابها على ع�شرة حماور رئي�سة م�شفوعة بخامتة ،وهي
ك��ال��ت��ايل :ح���ول ال���ق���ر�آن ون��ب ّ��ي الإ����س�ل�ام؛ �إخ����وة وخ�صوم
داخل الإ�سالم؛ الإ�سالم الأيديولوجي؛ اجلهاد وال�شهيد؛
الإ�سالم والدميقراطية؛ الرجل واملر�أة؛ الزواج والأ�سرة؛
اليهودية وامل�سيحية من منظور الإ�سالم؛ الإمل��ام ب�أو�ضاع
م�سيحيي ال�شرق؛ نحو �إيقاظ ال�ضمري الإ�سالمي.
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وتقدِّم الكاتبة نف�سها على �أ�سا�س �أنها خبرية جيو�سيا�سية
متخ�ص�صة يف �أدي���ان ال�شرق الأو���س��ط .يف ح�ين ي�شملها
ّ
م��ا ي�شمل ك��ث�ير م��ن املعنيني ال��غ��رب��ي�ين ب�����ش���ؤون ال��ع��امل
الإ�سالمي ،يف احلقبة املعا�صرة ،وهو غياب الإمل��ام بلغات
ال�شرق ،وهي �أداة ال غنى عنها لفهم جمتمعاته وثقافاته.
وه��و عائق لطاملا جعل امل���ؤ ّل��ف��ة ت��ع�� ّول يف فهمها ،على ما
َي�صدر يف الغرب من درا���س��ات وم�ؤلفات منحازة وبلغات
غربية؛ الأم��ر ال��ذي جعلها تنح�صر داخ��ل ر�ؤي��ة منغلقة
يف ق��راءة الإ�سالم ،تتح ّول �إىل ق��راءة ع�صابية ب�ش�أن دين
ي�شهد اعرتافا بعل ّو ُم ُثله رغم ما تعانيه جمتمعاته من
قالقل وا�ضطرابات �أحيانا.
ويف م�سته ّل كتابها ت��ت��ن��اول ال��ك��ات��ب��ة م��و���ض��وع ال��ع��ن��ف يف
املجتمعات الإ���س�لام��ي��ة ويف ال��ع��امل ،وت��زع��م �أن امل��ق��والت
ال��دي��ن��ي��ة الإ����س�ل�ام���ي���ة ،امل�����س��ت��وح��اة م���ن ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي
وال�����س��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة و����س�ي�رة امل�����ص��ط��ف��ى ،ت��ت�����ض�� ّم��ن ت�بري��را
للعنف وحتري�ضا عليهّ .
يتلخ�ص اال ّدع���اء يف � ّأن الكاتبة
تنطلق من حكم َق ْبلي حول دين الإ�سالم ،ال ي�ستند �إىل
فهم مع ّمق و�شامل لن�صو�صه الت�شريعية ،وما ي�ستدعيه
من �إمل��ام بعلوم القر�آن وال�سنة النبوية ال�صحيحة .تبدو
�صور العنف التي تعر�ضها الكاتبة منت َزعة من �سياقاتها
الداللية ،ومعرو�ضة ب�شكل �سافر ال ين ّم عن دراية مع ّمقة
بتاريخ الت�شريع الإ�سالمي .كما حتاول الكاتبة �أن تدعم
ممن يجارون ر�أيها
موقفها ب�آراء بع�ض الك ّتاب الغربيني ّ
وتف�سرياتها .وت�سعى � ّآن ل��وران �ضمن ه��ذا ال�سياق �إىل
تقدمي جرد مبا تتوهّ مه تناق�ضا يف القر�آن ويف احلديث
النبوي ب�ش�أن ق�ضايا ال�سلم واحلرب والرحمة واحلقوق:
ف��ت�����س��رد ب��ع�����ض الآي�������ات امل��ت��ع�� ّل��ق��ة ب���اجل���ه���اد وال���ن���زاع���ات
واحل��ق��وق وتقابلها ب���أخ��رى على �صلة بالرحمة والعفو
واملغفرة ،و َتعترب الأم��ر يخرب عن تناق�ض يف الن�صو�ص
ال�شرعية ،دون �أن ت�أتي على خمتلف التفا�سري املتناولة

لتلك الق�ضايا �أو على �أ�سبابها التاريخية والواقعية.
يعب
ويف تلخي�ص لقراءتها َت��ع�� ّد حرية ال�ضمري ،التي ّ
عنها ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ،تتناق�ض م��ع فعل اجل��ه��اد ،م��ع �أن
اجلهاد �أنواع ويقت�ضي �شروطا و�ضوابط كثرية لي�س من
ال��ه�ين تخطيها .ودائ��م��ا �ضمن م��و���ض��وع العنف تتط ّرق
الكاتبة �إىل مو�ضوع ال�صوفية واملت�صوفة ،معتربة رجال
ال�صوفية و�أعالمها �أك�ثر من عانوا اال�ضطهاد والقمع
يف ال��ت��اري��خ الإ����س�ل�ام���ي ،وه���ي م��ب��ال��غ��ات جت���ايف ال�����ص��واب
لأن ت��اري��خ ال�صوفية م��ق��دَّر يف املجتمعات الإ���س�لام��ي��ة.
وميكن فهم دواف��ع موقف الكاتبة املحابي للت�ص ّوف ،يف
املطلق� ،إىل الأمر التايل� :أن االن�شغال بق�ضايا الت�صوف
الإ�سالمي يف الغرب ،يف الوقت احلايل ،ال ي�أتي بنا ًء على
والء وتقدير ملقوالته الروحية ،وال على اعرتاف ب�صواب
اخل ْلفية الدينية التي ينطلق منها �أعالمه ،و�إمنا يندرج
يف �سياق ال�صراع على الإ�سالم اليوم .وكما نعرف ثمة ر�ؤى
متن ّوعة يف ق��راءة الإ�سالم احلديث ،تتو ّزع بني مقاربات
ع��دّة و�أه���داف �ش ّتى ،غ��دا فيها الإ���س�لام ال�سيا�سي الأك�ثر
تنفريا يف املخيال الغربي ،بو�صفه العنوان الأبرز للعنف
وال�صراع .ومن هذا الباب ُتنا�صر الكاتبة الت�صوف ،على
�أ�سا�س �أن��ه تيار يدعو �إىل ال�سكينة وينبذ ال�صراع ،دون
�إدراك �أن الإ���س�لام �أو���س��ع م��ن خمتلف ال���ر�ؤى والتيارات
ال�سائدة يف تاريخنا الراهن.
تتناول الكاتبة ق�ضية �أخ��رى وه��ي على �صلة بامل�ؤ�س�سة
الدينية وال��ق��ي��ادة الت�شريعية ،وتتحدّث يف ه��ذا ال�سياق
ع��ن ف��ق��دان ال�سلطة وامل��رج��ع��ي��ة يف الإ����س�ل�ام .واملق�صود
لديها بال�سلطة املرجعية هي الو�صاية على �ضمائر النا�س
و�آرائ��ه��م يف فهم ال��دي��ن .حيث تتم ّثل الكاتب ُة املرجعي َة
ال��ك��ه��ن��وت��ي�� َة امل�سيحية م��ق��ي��ا���س��ا ،دون �إدراك � ّأن احل��ري��ة
يف الإمي�����ان ،ويف ف��ه��م ق�ضايا ال��دي��ن ،ويف ال��ت��وا���ص��ل مع
الربوبية ،هي م�سائل ت�أتي دون و�ساطة يف الإ�سالم ،وهو
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مم��ا يعلي م��ن ك��رام��ة الإن�����س��ان وي��زي��د م��ن رفعة مقامه.
ّ
فما من ّ
�شك �أن النفور من الكني�سة يف الغرب قد ت�أ ّتى
جراء الت�سلط على �ضمائر النا�س وعقولهم ،وبفعل �إر�ساء
الو�ساطة بني الإن�سان وخالقه عرب جهاز الكهنوت املرهق.
قد يت�ساءب ال��ق��ارئ :مل��اذا �أع��ر���ض ه��ذا الكتاب على كرثة
تناق�ضاته وحياده عن املو�ضوعية؟ يف حقيقة الأمر ثمة
ح��اج��ة �إىل ف��ه��م ه���ذه ال��ن��وع��ي��ة م��ن ال��ك��ت��اب��ات و�إن كانت
متحاملة .وهي �إما تعود �إىل جهل باملو�ضوع ق ْيد الدرا�سة،
�أو �إىل رف�����ض م�����س�� َب��ق ل��ل��م�����س���أل��ة امل��ع��اجل��ة وال��ب��ح��ث عن
مربرات و�سندات نقي�ضة ،غالبا ما تكون واهية .من هذا
مراجعة هذه امل�ؤلفات ونقدها
امل�أتى يقت�ضي واقع احلال َ
والتنبيه لِ ا تثريه من فو�ضى وما تب ّثه من احتقان .وهي
م�ؤلفات -ل�سوء ّ
احلظ -م�ؤثرة على غري املل ّمني بق�ضايا
الأدي��ان واحل�ضارات وت�سدعي ك�شفا مل�ساوئها� .إذ جند يف
الغرب جمموعة من الك ّتاب ينحون هذا املنحى ،لع ّل من
�أ�شهرهم يف �إيطاليا �أوريانه فالت�شي ،التي رمت امل�سلمني
ب�شتى ال ّتهم والتقوالت ،وجند يف فرن�سا مي�شال �أونفراي،
مم��ن ي��ع��دّون الإ���س�لام
وب��ي��ار م��ان��ون ،وب��ا���س��ك��ال ب��روك�نرّ ،
خطرا داه��م��ا على �أوروب����ا .حيث تت�شابه م��ق��والت ه���ؤالء
الك ّتاب من حيث م�ضامينها اليمينية احلانقة؛ لكن اجللي
� ّأن اخلطاب اليميني النا�شط يف الغرب ،بد�أ يف االنح�صار
وف��ق��دان الأن�صار ل َعدَم ّية طروحاته وانغالقه يف دائ��رة
�ض ّيقة ،ل ّأن العامل اليوم ما عاد يقبل باخلطابات املتط ّرفة
من �أيّ جهة كانت .و� ّآن ل��وران يف قراءتها ،هي بدورها
�شعوب الغرب ودول��ه �إىل التحول �إىل «ن��ا ٍد
تدعو �ضمن ّيا
َ
م�سيحي» مانع لغريه ،حتت مزاعم الهجمة احل�ضارية
ّ
املغايرة التي تهدّد قيم الغرب ومنط عي�شه .يف وقت غادر
فيه عاملنا ،ال�سائر نحو مزيد من الت�شابك والتداخل ذلك
ٌ
حثيث
ري
االنح�صار .ففي ال�شرق �أم يف ال��غ��رب هناك �س ٌ
نحو �شراكات ح�ضارية يف الف�ضاء العام واعرتاف بحقوق
املغايرة متليها عوامل عدة.
تطالعنا يف ال��ك��ت��اب ق�ضية �أخ����رى ت��ث�يره��ا ال��ك��ات��ب��ة � ّآن
ل����وران� ،ضمن م��ا تطلق عليه الإ����س�ل�ام الأي��دي��ول��وج��ي.
فبعد عر�ضها ملجموعة من التيارات والتوجهات ال�سائدة
يف املجتمعات الإ�سالمية� ،إ�صالحية و�سيا�سية و�صوفية
و�سلفية ،تذهب �إىل � ّأن القا�سم امل�شرتك بني هذه التيارات
هو ممار�سة التق ّية واعتمادها يف القول والفعل ،مدّعية � ّأن
مبد�أ التقية هو مبد�أ مت� ّأ�صل يف الإ�سالم .ويبلغ بالكاتبة
اعتبار �سائر النا�شطني والعاملني يف �أو���س��اط اجلاليات
ّ
للت�ست وال��ت��خ�� ّف��ي ،و�أن��ه��م
امل�سلمة يف ال��غ��رب مم��ار���س�ين
يبطنون ما ال يظهرون .يف حقيقة الأمر ال ميكن �أن ننفي
ال�سرية عن بع�ض التوجهات ال�سيا�سية الدينية ،ولكن
املبد�أ الأ�صيل ال�سائد بني امل�سلمني هو مقت االزدواجية

رر للمهاجر امل�سلم� ،أو الوليد يف الغرب� ،أن ينتهك
ال ي�ب ّ
ت�شريعات تلك البلدان �أو يعمل على نق�ضها.
وب��وج��ه ع���ا ّم ،ي��ن��درج ط��رح � ّآن ل���وران �ضمن الطروحات
الفو�ضوية ،التي جتد ت�شجيعا مع موجة ال�شعبوية التي
جتتاح املجتمعات الغربية يف ال��راه��ن .فهي م��ن جانب،
حت��اول �أن تبحث ع��ن «طهرية» للغرب باالنغالق داخ��ل
دائ���رة ميينية َك َن�سية ط����اردة ،وم��ن ج��ان��ب �آخ���ر ،حت��اول
خو�ض عملية نقدية لدين وملعتنقيه� ،سرعان ما ت�سقط
ف��ي��ه��ا ره���ن امل��غ��ال��ط��ة وال��ت��ن��اق�����ض وال��غ��ف��ل��ة ع��ن��د ت��ق��دمي
حججها .فما من �شك � ّأن كتاب � ّآن لوران حمدود القيمة
املعرفية لدى املعنيني بدرا�سات الإ�سالم ،لِ ا يتخ ّلله من
بي يف معاجلة الق�ضايا التي
ا�ضطراب منهجي وحتامل ّ ٍ
يزمع عر�ضها؛ َب ْيد � ّأن ه��ذه النوعية من الكتابات ،على
�ضعف م�ضامينها ،غ��ال��ب��ا م��ا جت��د ���ص��دى يف الأو���س��اط
املتحاملة وامل��ع��ادي��ة للمغاير .وامل���ؤ���س��ف � ّأن ه��ذه الكاتبة
املعروفة بخطابها املتحامل على الإ���س�لام و�أت��ب��اع��ه ،قد
وجدت احت�ضانا من �أطراف م�س�ؤولة يف الغرب ،وقد كان
ُيفرت�ض عزلها لِ ��ا تثريه من ت��و ّت��ر .فخالل العام 2010
ع ّينها بندكتو�س ال�ساد�س ع�شر (رات�سينغر) ،بابا الكني�سة
الكاثوليكية امل�ستقيل ،خ��ب�يرة يف ال�سينود�س اخل��ا���ص
ب�أ�ساقفة ال�شرق الأو�سط املنعقد يف روما.
و�صحيح ال حتظى هذه الكتب املغر�ضة بتقدير يف املنابر
العلمية ،وال تلقى رواجا يف الأو�ساط الأكادميية؛ ولكنها
تذكي احلمالت الغوغائية التي تعادي امل�سلمني �أكانوا يف
الداخل الغربي �أم يف �أوطانهم .فلي�س هناك �إدراك لدى
ال�شعبوية الفو�ضية �أن الطروحات العدمية مدعاة ّ
لبث
مما
الفرقة بني ثقافات العامل و�شعوبه ،و� ّأن مقوالتها هي ّ
يع ّمق ال�شقة بني مك ّونات الأ�سرة الب�شرية الواحدة .ذلك
احل�س ب�ضرورة ت�أ�سي�س م�شرتك �إن�ساين هو غائب �أو
�أن
ّ
��وج��ب عر�ض
م��ت��غ��ا َف��ل ع��ن��ه يف ه���ذه امل���ؤل��ف��ات .ول��ذل��ك ت ّ
هذا الكتاب وبيان ما مي ّيز منهجه يف طرح الق�ضايا من
ه�شا�شة ومركزية.

ب�ين النا�س ،ك��ون ذل��ك امل�سلك ه��و م��ن ع�لام��ات امل��را َوغ��ة
واملخا َتلة ،وه��و ما ال يرت ّبى امل�ؤمن عليه وال يق ّره ُخلق
الدين .لذلك جند امل�سلمني من �أكرث �أتباع الأديان �إظها ًرا
لتعاليمهم و�شعائرهم ،يف �أوطانهم وخارجها ،ويف �أو�ضاع
الأكرثية والأقلية.
يلفت انتباه قارئ الكتاب اخللط البارز لدى الكاتبة بني
م�سلمي الغرب وامل�سلمني يف البلدان الإ�سالمية ،حيث
تتماثل ال�صورة يف الف�ضاءين ،وك���أن امل�سلم من منظور
� ّآن ل���وران ك��ائ ٌ��ن م��ف��ارق خ���ارج ال�سياقات االجتماعية،
وخ��ارج الأو���ض��اع املحيطة .فما من �شك � ّأن ع��ددًا ال ب�أ�س
به من م�سلمي الغرب قد باتوا جزءا ال يتج ّز�أ من الغرب،
و�إن مت��ي��زوا مبعتقدات دينية وم�سالك ُخلقية خا�صة.
فلي�س هناك رف�ض يف �أو�ساط م�سلمي الغرب للمجتمعات
احلا�ضنة ،و�إمنا هناك مطالبات بحقوق يق ّر بها القانون،
وهي ال تتعدّى كونها مطالب جمتمعات تعددية منفتحة.
فالكاتبة ال ت�ست�سيغ ما �أ�ضحت عليه املجتمعات الغربية
احلديثة ،التي مل تعد حوا�ضن اجتماعية منغلقة داخل --------------------------------
دائرة َك َن�سية حم َك َمة �أو هوية قومية �شوفينية .وقد باتت
•الكتاب :دين اإلسالم ..ما الذي يعرف
املجتمعات مفتوحة وتعدّدية� ،إىل ح ّد �أن ثقافات وافدة
المرء عنه؟
ان�ض ّمت �إىل تلك ال�����ص�يرورة وب��ات��ت مك َّونا م��ن مكونات
•المؤلف :آنّي لوران.
ذلك الغرب.
كما � ّأن الكاتبة ال تعي تلك القدرة لدى امل�سلمني يف الغرب •الناشر :كانتا َغللي (سيينا-إيطاليا)،
ِ
على التعاي�ش مع �أمناط اجتماعية خمتلفة ،و�إن خالفت باللغة اإليطالية.2020 ،
قناعاتهم و�أه���واءه���م .فهناك ثقافة م��راع��اة للمغا َيرة •عدد الصفحات 264 :صفحة.
وق��ب��ول باالختالف يف نطاق االح�ت�رام امل��ت��ب��ادل� .صحيح
حتكم املجتمعات الغرب ُنظما وت�شريعات تغاير يف جوانب
* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
منها ما جنده يف البالد العربية �أو الإ�سالمية ،ولكن ذلك
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