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يوسف بن الغياثية*

الدين والثقافة:
في الفصل بين ِّ
التنوع الثقافي
مدخل إلى تنظيم
ّ
الشعبية ،مستخد ًما املدخل األنثروبولوجي
التدين واملوروثات
يتناول املوضوع مسألة التداخل بني ّ
ّ
طارحا ثالثة سيناريوهات
ريا إىل إعادة تركيبها،
ً
يف حتليل املشكلة وتفكيكها ،للوصول أخ ً
للخروج منها.
الشعبية
يعترب الكاتب أن الطريق طويل الستخالص الدِّ ين من الثقافة بسبب تداخل ثقافة الناس
ّ
داعيا إىل ما أسامه
التي جتمع بني اخلرافة واألوهام وبني النصوص التي تحُ فظ وال يعمل هباً ،
التعدد) خو ًفا عىل املجتمع
التنوع (ال ّ
التفاوض بني الفرد واملجتمع بحثًا عن صيغة تعمد إىل تنظيم ّ
ربا «تنظيم التنوع الثقايف» وسيلة من وسائل الفهم والتفهم ،وهذا بالتأكيد لن
من االنقسام ،معت ً
حيصل قبل إصالح التعليم وإشاعة ثقافة املعرفة واعتامد العلم ثقافة.
يتوصل
تارخيية وهي ال يمكن تركيبها إال بعد حتليلها وتفكيكها حتى
اجتامعية –
املشكلة إ ًذا
ّ
ّ
ّ
متقدمة من الوعي األخالقي الذي حيرتم الرأي اآلخر املخالف .وهذا األمر
املجتمع إىل درجة ّ
إصالحية تربوية تأخذ يف االعتبار درجة التداخل التي حصلت يف التاريخ بني
عملية
حيتاج إىل
ّ
ّ
تصورات غري دقيقة يف قراءة النصوص واستنباطها.
التدين والبنى
نزعة ّ
تفرع عنها من ّ
ّ
الثقافية وما ّ
ويدعو كاتب املقال إىل العودة إىل مراجعة تلك الدراسات التي صدرت يف الغرب عن املوضوع
(كلود ليفي سرتوس) أو تلك القراءات التي حقّقها طه عبد الرمحن وحممد حاج محد (أبو القاسم)
يف كتابات وبحوث عاجلت املسألة من زاوية خمتلفة يف الرشق.

ـد موضوع الفصل بني الثقافة والدِّ ين قضية سجالية وجدلية منذ عصور ،ولعل أهم جوانبه ما
ُي َع ُّ
السلطات) ،وغريها من القضايا الفلسفية
يتعلق بقضايا الدين والسياسة ،األخالق والسياسة (فصل ُّ
واملرجعية التي حفرت جمرى احلضارات ،املعارصة منها والقديمة البائدة .واحلقيقة أن تفاصيل املكتوب
والبعد
والشفوي والعريف ال يمكن أن تكون موضوع حرص ،وهذا ما قد ُيدخلنا ضمن االنتقاء ،أو التجزئةُ ،
عن املوضوعية .لكننا س ُن ْض َط ُّر إىل حرص موضوع الدراسة يف جمايل الثقافة والدين املتعلقينْ باملنطقة العربية
* باحث مغريب.
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وجغرافيا للمنطقة التي متتد من أوروبا إىل
اسرتاتيجيا
واإلسالمية .ويعود الباعث عىل ذلك إىل األمهية املتعاظمة
ً
ً
املرشق العريب اإلسالمي وشامل أفريقيا ،أو بعبارة جامعة :منطقة احلوض املتوسطي.

تعود أمهية دراسة املنطقة إىل ما تعنيه محولتها الثقافية ورصيدها الذي يمكن أن تساهم به يف اخلطاب العاملي
اليوم؛ فأنباء املنطقة ملزمون بأن ينتبهوا إىل أهنم ليسوا فقط مصدر طاقة طبيعية ،بل هم ً
أيضا رصيد إنساين

وثقايف ذو قدرة عىل تأدية الفعل يف املسار العاملي .غري أن اإلشكالية التي تواجه إنسان اجلنوب هي كونُه يعيش
يف التاريخ ،وال يستند إىل التاريخ باعتباره رصيدً ا ُيغْ ني اهلويةً ،
فضال عن أن إنسان اجلنوب متكرس الرؤيةَ ،م َث ُله

يف ذلك َمثَل سائق ينظر إىل اخللف ،ويقود سيارة متجهة إىل األمام ،يف وقت يمكنه فيه أن ينظر إىل املرآة العاكسة
التي أمامه ،فهي قمينة بأن تريه ما هو خلفه .هذا عالوة عىل إشكالية قدرته عىل الفصل بني الدِّ ين كنصوص

معينة.
ِّ
مؤسسة واخلطاب الدِّ يني الذي يمكن أن يلتصق بمصالح ّ

يلقي مقالنا هذا نظرة رسيعة عىل املداخل التي يمكن أن تساعدنا عىل استبيان قضية الفصل بني الثقافة والدِّ ين.
وأهم هذه املداخل التي يمكن أن تساهم يف تعميق الرؤية املوضوعية وتقوية العلمية هي املدخل األنثربولوجي،

واملدخل السوسيولوجي ،واملدخل التفكيكي ،واملدخل الرتكيبي .والواقع أننا ال نستطيع اإلملام بكل مدخل
وأن ن َِف َيه حقه كام جيب .لكننا سنحاول أن نعرض الزوايا التي رأينا أن نقارب من خالهلا املوضوع اإلشكايل
الذي نحن بصدده ،وسنقترص عىل األنثربولوجيا.

المدخل األنثربولوجي
بتتبع «الظاهرة اإلنسانية»،
لألنثربولوجيا أمهية خاصة يف جمال حتديد الثقافة ،وهي من الدراسات املعنية ّ
عرفها كلود ليفي سرتوس ( ،)2009-1908أحد كبار علامء األنثروبولوجيا الذي ال جيد غضاضة يف
كام َّ
ابن بطوطة (-703
االعرتاف بفضل علامء ورحالة عرب يف املسامهة التارخيية لعلم األنثربولوجيا ،ويذكر منهم َ
وابن خلدون ( 808-732هـ  1406-1332 /م) اللذين وجد يف أعامهلام َن َف ًسا
 779هـ  1377-1304 /م) َ
(((
حقيقيا» ،عىل حد تعبريه.
«أنثربولوجيا
ً
ً
(((

األنثربولوجيا إ ًذا ليست وليدة اليوم ،يف املبدأ ،وإن اختلف أسلوهبا وأدوات حتليلها ،وأهدافها التي يضعها
األنثربولوجي ،إذ هي لصيقة التوثيق ومجع املعلومات واملعطيات وحتليلهاَ ،م َث ُلها يف ذلك َمث ََل السوسيولوجيا،
فهدفها األسمى هو فهم اإلنسان ِ
نفسه.

تطورا بحكم املتوافر من املواد املعرفية لدى علامئها ،وكذا طرق
ومثلام هو معلوم ،عرف مسار األنثربولوجيا
ً
التحليل واملدارس التي درجت منها هذه املجاالت العلمية املتعلقة بالتحليالت واملوضوعات التي تناولوها.
ومن َث ّم ،مرت األوديسة األنثربولوجية عرب الثقافة واالجتامع (أو ما ُع ِرف باألنثربولوجيا االجتامعية والثقافية)،
وتزامنت مع هيمنة النظرية التطورية ( ،)Evolutionismوهو ما كان له تأثري يف املجال األنثربولوجي نفسه.
1 Claude Lévi-Strauss, L’Anthropologie face aux problèmes du monde moderne, [Préface Maurice Olender], la librairie
du XXIe siècle ([Paris]: Ed. du Seuil, 2011), p. 18.
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اجلرس االنتقايل يف
وقد حدث أن وصل األمر إىل التفاضل بني الثقافات واألجناس مع املد اإلمربيايل .ويمثّل
َ
األمريكي من أصل أملاين فرانتس ُب َواز ( ،)1942-1858( )Franz Boasالذي تكمن أمهية أعامله
هذا املجال
ُّ
خاصا ،كام متلك استقاللية متيزها(((.
يف كونه يعتقد أن الثقافة نسق متامسك ( ،)Coherentوأهنا متلك منطقًا ًّ

يف موضوع التمييز بني املجتمعات ،كام دأبت عىل ذلك األدبيات اإلمربيالية (((،يرى ليفي سرتوس عكس
ذلك ،فبالنسبة إليه ال توجد جمتمعات ليست لدهيا حدود وقواعد قرابة مسموحة وأخرى غري مسموحة ،يف ما
نتحصل عىل عنرص
يتعلق بالزواج ،مهام تَدنّت مستويات العلم واالقتصاد والتقنية فيها أو تواضعت؛ ومن َث َّم،
ّ
(((
أويل ّ
الع ْنرص
البعد؛ فهذا ُ
ّ
يمكننا من تصنيف املجتمعات اإلنسانية .لكن الدراسات تواجه عراقيل ،من أمهها ُ
ال يقترص عىل ُب ْعد جغرايف ،بني الدارس واملدروس ،وإنام يتعداه إىل أبعاد ثقافية وفكرية وأخالقية صارخة
بني الدارس األنثربولوجي واملجتمع الغريب ( )Exoticموضوع الدراسة .وإذ ْ
نذ ُكر األخالق والثقافة حيرض
«الدِّ ين» بمعنى ( ،)Religionفندخل بذلك إىل عوامل ( )Realmsشديدة احلساسية ،وموغلة يف الدقة والتعقيد.
فمعنى الدِّ ين ينتقل من جمال تداويل إىل آخر ،وخيتلف من ذاك املجال إىل آخر .ونحتاج إىل دراسات أكثر عمقًا
للدِّ ين وفلسفته يف املجال التداويل العريب اإلسالمي ،بعيدً ا عن جماالت الكالم التي أغرقت يف التجريد ،ونَح َتت
من ذلك عقائد ال تزال ك ّلها ،أو أغلبها عىل األقل ،قائمة إىل اليوم .لكن األنثربولوجيا بدأت تستعيد «حقوقها»،
إن صح تعبري ليفي سرتوس ،وتستعيد كذلك حياهتا يف العقود األخرية من خالل تطبيقات وتقنيات مل تتأثر بام
حدث من ثورات اقتصادية وتارخيية ،بالنظر إىل عمق الفكر اإلنساين املرتبط بحياة اإلنسان ،وهو ما جعل هذه
ألي بنية تدمريية ،وكلام
املقاومة قوية عىل رغم تعاقب تلك االضطرابات التارخيية (((.فالتجمع البرشي مقاوم ّ
قويت مناعته وبناه الفكرية واالجتامعية صعب عىل غزو من أي نوع أن ينال من تلك البنية املتامسكة .ونشري
يف هذا الصدد إىل أن الرتاث الشفوي أكثر من نظريه املكتوب مقاوم ًة ،إذ ال حيتاج إىل أكثر من النسخ الروائي،
ونقله إىل آخرين ،يف حني أن أثر نظريه املكتوب يضيع إن تعرض لإلتالف ،ويف هذا السياق ،نجد أن املجتمعات
صحيحا دائماً .
التي حتيا هبذا الرتاث بطريقة شفوية متناقلة أكثر صمو ًدا ،مع أننا ال نعترب هذا الرأي مطلقًا أو
ً
ويف جمتمعات مل تألف أخذ املعلومة من املصدر العلمي الصحيح ،ومل تألف القراءة ،أو مل جتعل العلم ثقافة،
ومنها جمتمعات جنوب املتوسط التي ال ترقى فيها نسب القراءة والنرش والرتمجة إىل املستوى الالئق ،حري
بنا أن نتحدث عن منافسة لبقية املجتمعات التي تتشارك يف الفعل احلضاري املعارص .تغلب الرواية وهتيمن
املرويات ،و ُيعطى النصيب األكرب للسند عىل حساب املتن ،وإن تعارض مع روح النصوص املؤسسة .كل
دينيا
ذلك أورث ثقافة ال تتامشى مع املناهج احلديثة ،وخلق ازدواجية بني الثقافة املتوارثة التي ُألبست ً
لبوسا ً
وخصوصا من السلطات السياسية التي جهدت بدورها حلامية التخلف
مقد ًسا ،ووجد من يشجع هذا املنحى،
ّ
ً
وجعله بعيدً ا آم ًنا من التنوير.
ومؤسساته ْ
ّ
وقد ال تسمح لنا األنثربولوجيا بأن نصل إىل هدفنا يف حتديد الفواصل بني الدِّ ين والثقافة؛ فاألنثربولوجيا،
من حيث هي نموذج تفسريي ،قد تكون قارصة عن التعمق من أجل الرتكيب ،وإن يكن هلا دور مهم يف
وتتبع املعطيات التي جتمعها السوسيولوجيا .ولنا أن نتساءل ،يف هذا السياق ،عن الدور
التحليل والتفكيكّ ،

3 Jean-François Dortier, Les Sciences humaines: Panorama des connaissances (Auxerre: Ed. Sciences humaines,
1997), pp. 28-29.
وخصوصا كتابه الثقافة واإلمربيالية ()Culture and Imperialism
 4يمكن مراجعة أعامل إدوارد سعيد،
ً
5 Lévi-Strauss, p. 26.
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تفهم سليم لعنارص الثقافة والشعائر والعبادات
احلقيقي الذي يمكن أن تضطلع به األنثربولوجيا ملساعدتنا عىل ّ
والقيم ،التي ت َُع ّد حجر الزاوية لتامسك املجتمعات يف مجيع أصقاع األرض .ونستقي جوا ًبا من أحد أعالم
هذا املجال (ليفي سرتوس) حني جيعل طموح األنثربولوجيا عىل رضبني :األول هو «بلوغ إىل املوضوعية»
( ،)Objectivitéوالثاين هو ُ
«الك ِّلية» (.((()Totalité

َ
املجال األنثربولوجي ،ألمهيته يف تفكيك الصورة ،التي تتامزج فيها الثقافة والدِّ ين عىل اعتبار
وباستحضارنا
ً
أصوال من اآلخر .ويمكن أن يكون االثنان مثل عنرص جاذب
صعب ْي الفصل ،نجد كلام تعمقنا يف األول
كوهنام َ
( ،)Centripetalوهو هنا الدِّ ين ،وعنرص طارد ( ،)Centrifugalوهو هنا الثقافة؛ فالدِّ ين بنصوصه كافة،
املؤسسة واخلارجة عن دائرة الرواية املعروفة ،مثل احلديث عند املسلمني ،أو الرسائل البولسية
وخصوصا
ً
ِّ
كثريا من
عند النصارى ،يمكن أن يؤدي الدور األول ،فيام يمكن أن تقوم الثقافة بعبء اآلخر .وهلذا قد نجد ً
املؤسسة ،كام أرشنا ،بني الثقافات ،ومن ذلك موضوع «الصلب»
املصادمات التي ال أساس هلا يف النصوص ِّ
عرف عند عوام العرب والعجم .ويسبب غياب
ومعانيه ومغازيه عند النصارى ،وموضوع «احلجاب» كام ُي َ
احلوار والتواصل عمى بالغً ا عن تفهم اآلخرين ّممن خيتلفون يف الرأي واملعتقد؛ فالقرآن الكريم حني يتحدث
عن حتريف ِ
الكلم عن مواضعه ،أو عن حتريف الكتاب ،يضعنا أمام نتيجة جاهزة ،لكن ينبغي عدم التسليم
بغري إعامهلا وعكس املسار ليبدأ من التجربة والبحث عن هذا التحريف ،إن ُو ِجد .فإذا كان الكتابان املقدسان
ً
فصال بني الثقافة والبنية
كلمتي اهلل ،فال يع َقل أن تُرتك كلمته فريسة للضياع .وعليه ،يقتيض الرتكيب من جهة
ً
املؤسس واملحرر من الشوائب الثقافية التي برتاكمها
فصال بني الدين والنص
احلضارية ،ومن جهة أخرى
ّ
ِ
حتولت هي نفسها إىل دين ،واكتست مرتبة الشعائرُ ،
وكتب عىل من خالفها ومل َيسرِ يف فلكها أن يق ًّتل أو ُي َص َّلب
أو ّ
تقطع أطرافه ،أو ُي ْنفى من األرض ،يف أحسن األحوال.

والدين:
الثقافة
ِّ
إشكالية الفصل وطغيان الوصل
الثقافة

الثقافة أسلوب حياة ،هي تلك الطرق التي يامرس املجتمع من خالهلا طقوسه االجتامعية اليومية ،وتتضمن
آداب املأكل واملرشب وامللبس ،فيكون أسلوب العشاء اجلامعي عند الصينيني واستخدامهم العيدان يف مقابل
َ
(((
أسلوب األكل الفردي واستخدام أدوات الطعام يف شامل أمريكا هو أحد األمثلة للتنوع الثقايف .إضافة إىل
ذلك ،يرى نورثروب فراي أن الثقافة إرث مشرتك من الذكريات والعادات التارخيية املنقولة بشكل رئيس عرب
اللغة املشرتكة .ويف هذا يمكن أن نالحظ أن هناك نوعني من «القصص» التي تتداوهلا املجتمعات :قصص
جدية «من ا ُمل ِلح جدً ا أن تعرفها اجلامعة»((( ،مثل أسطورة البطل ،وقصص غري جدية ،تصبح حكاية شعبية.
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8 Northrop Frye, The Cultural Development of Canada: An Address Delivered to the Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada and Associated Scholars at Hart House, University of Toronto, October 17, 1990 ([Toronto,
Ont.: Massey College, 1990]), p. 2.
9 Northrop Frye, Myth and Metaphor: Selected Essays, 1974-1988, Edited by Robert D. Denham (Charlottesville:
University Press of Virginia, 1990), p. 5.
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ٍ
موروث مشرتَك ((1(».والثقافة،
ُكون نوا َة
ثقافيا ملجتمع معينَّ ؛ إهنا ت ِّ
أما القصص األكثر جدية «فتصبح م ْل ًكا ً
أيضا ،هي التعبريات اخل ّ
ً
القة التي تتجسد يف املجتمع يف هندسة البناء واملوسيقى والعلوم واملؤسسات التعليمية
والفنون التطبيقية.

مهدنا له يف
بنا ًء عىل هذه القاعدة الثالثية األركان ،نرى األنثربولوجيا تطل عرب كل مكان منها ،وتالمس ما ّ
هذا املقال ،وتتكامل معه .وعليه ،نجد أنفسنا منقادين إىل إشكالية تتداخل وال تكاد تنفصل عن الثقافة ذات
التعريفات املتعددة ،وهي قضية الدِّ ين ،الذي له يف املجال التداويل الغريب تعريف أو تعريفات ،وكذلك يف
املجال التداويل العريب.
الدين
ِّ

أسفرت قرابة مئة سنة من الدراسات عن استمرار عدم التوافق عىل إعطاء تعريف جديد ،أو إمداد الساحة بحد
عامينْ يتنازعان هذه الساحة ((1(.يقول أوهلام بوحدة
تيارين
كبريين ّ
ْ
جامع مانع .لكن يمكن أن نالحظ أن هناك ْ
وثقافيا ،من ناحية العمق ووحدة
تارخييا
الظاهرة الدينية؛ ذلك أن الوحدة الدينية تيش بنوع من االنسجام
ً
ً
والبحاثة واملتخصصني ،نحو ُردولف أوتـو
اجلوهر .ويدخل حتت هذا العنوان ما دافع عنه عدد من الدارسني
ّ
لييويف (،)1950-1890( )G. van der Leeuw
( ،)1937-1869( )R. Ottoوغرياردوس فان دير ْ
ِ
(ولد  ،)1920وغريهم .ويوضع
ومريسيا إلياد ( ،)1986-1907( )M. Eliadeوجوليان رييس (ُ )J. Riès
البحث يف هذا املجال بمصطلح «اهلومو ريليغيوسوس» ( )homo religiosusأي «الرجل املتدين» .وتتجىل
ومتعال (الغيب ،باملصطلح القرآين) ،ميلء باآلهلة
وحدة الظاهرة الدينية يف املعتقدات ،واإليامن بعالمَ غري مرئي ُ
واملالئكة واألرواح التي يتطلع إليها املؤمنون ،ويتقربون منها ،وهبا يتشفعون و َي َتز َّلفون ويامرسون شعائرهم،
وما إىل ذلك.

ً
صناعيا،
مصطلحا
مناقضا سابقه – بالتشكيك يف مصطلح  Religionنفسه ،من ناحية كونه
ويقول ثانيهام -
ً
ً
مفهو ًما وصياغة .وحجة هذا التيار أن التيار الذي سبقه إنام حياول أن جيمع تيارات وظواهر دينية يف حقيقة
واحدة بشكل قرسي ،فهو مع اعرتافه بوجود دين ،يرى يف الوقت نفسه أن هناك ديانات ،وأن لكل منها نظامه
ً
التيار دانييل دوبيوسون الذي يذكر أن مفهوم
فضال عن أن لكل منها رشائع ومناهج .ويقود هذا
اخلاص،
َ
 Religionمفهوم حديث يف الفكر الغريب؛( ((1فمفهوم الدِّ ين عىل هذا املستوى حيتوي عىل فضاء أو جمال معزول
باملعت َقد والشعائر عن بقية امليادين أو املجاالت الدنيوية واملجتمعية .واحلقيقة أن قضية االنعزال/الفصل بني
الفضاءين تكاد تكون ومهية ،فعبادة األوثان توجد يف الرياضة ،من خالل حتية العلم عىل نغامت النشيد الوطني
ْ
نفسه عن السينام عند تسليم جوائز األوسكار ،وعن الطقوس األوملبية،
والوقوف يف أثناء ذلك .وقل اليش َء َ
موحدً ا ،ومتتثل لقائدها وتنضبط لنوتاته
لباسا أسود َّ
وحفالت املوسيقى الكالسيكية ،حيث إن اجلوقة ترتدي ً
ً
فضال عن اخلشوع املتعايل ( )Transcendentعند األداء.
املعممة عليها حتى يتم حفظ االنسجام والتناغم،
َّ
ً
معزوال عن بقية الفضاءات واملجاالت االجتامعية،
إذن ،ومن هذا املنط َلق ،ليس الدِّ ين ،من جهة كونه ظاهرةً،
 10املصدر نفسه.

11 Jean-François Dortier, «Dieu et les sciences humaines,» dans: La Religion: Unité et diversité, coordonné par Laurent
Testot et Jean-François Dortier (Auxerre: Sciences humaines éd., 2005), p. 8.
 12املصدر نفسه ،ص  ،8و Daniel Dubuisson, L’Occident et la religion: Mythes, science et idéologie, les dieux dans la
cité (Bruxelles; [Paris]: Éd. Complexe, 1998).
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وهو ما يتامشى مع الطرح الثاين الذي عرضناه ،منذ هنيهة .ويمكننا أن ندلل عىل ذلك باملجال السيايس؛ فكل
حاكمه عند تنصيبه بطقوس أداء اليمني الدستورية ،يف حضور القضاة أو رجال الدين ،حسب تقاليد
بلد ُيل ِزم
َ
البلد وتارخيه وثقافته يف هذا املجال .بل إن هناك من يقول بوجود «الدين العلامين» ( )Secular Religionكام
هي احلال يف البلدان الشيوعية السابقة ،والفاشية .ونضيف إىل ذلك تقديس املوتى وتعظيمهم ببناء َم ٍ
بان مثل
«بانثيون» يف باريس ،حيث دفن عظامء فرنسا من خمتلف املجاالت.

مطروحا هو« :هل الدِّ ين هو من نسيج اإلنسان وعبقريته ( )sui geniusأم هو
إال أن السؤال الذي ال يزال
ً
غربيا عىل األقل ،أما الرشق اإلسالمي ،فالقضية عنده
مفهوم صناعي؟» .احلقيقة هي أنه مل يحُ َْسم يف األمرً ،
ال تزال من املحرم اخلوض فيها بجرأة أكرب وأعمق مما طرحه الغرب وعلامؤه .وال نعتقد أن الغربيني اختاروا
أن يكونوا كافرين بالتعبري اإلسالمي للمسلمني العامة؛ وإنام سياق األحداث وما اتصل إليهم من مقدمات
كثريا من النقاشات بعيدة عن واقع املرشق اإلسالمي الذي مجد عىل
العلم وفلسفاته بمختلف مشارهبا ،جعال ً
َ
وطوائفُ .فيحسن ،إ ًذا ،أن ُيشَ ق حلرية التعبري سبيل ،ال لبلوغ ما بلغه
ومذاهب
مقوالت سياسية حتولت عقائدَ
َ
غرينا ،وال لتقليد نتائج أتى هبا سياق مغاير ،وتقاليد خمتلفة ،وإنام ليقظة جديدة ،واستئناف النهضة املتوقفة
منذ مخسينيات القرن العرشين ،بعد قرن من طرح األسئلة وطرق مواضيع ال جيرؤ كثري من املفكرين واملثقفني
عىل طرحها ،مع أهنا ُطرحت يف كتابات أزهرية ،وجمالت وكتب منذ البدايات األوىل للقرن املايض( .((1فحرية
التعبري مفتاح من مفاتيح النهضة وإحداث الثورة الثقافية التي نراهن عليها قبل املراهنة عىل أي تغيريات عىل
مستوى قمم اهلرم ،يف أي بلد وألي نظام من األنظمة.
وإذا أردنا تلخيص مفهوم الدِّ ين ومعناه من كل هذه العقود التي حاولت مقاربته ،سنجد أنه نظام ونسق من
املعتقدات التي يؤمن هبا شخص ما أو ّجتمع برشي ما أو ُأ َّمة ما ،مع ما يف ذلك من تاريخ وأساطري وأمثال
وغيبيات وأنساق أخالقية وكونية ،وحمرمات وجوائز وقيم وطقوس وصلوات وقرابني وخطوط محر ال
تقارب ،أكان يف التفكري أم يف اإلدراك ،وغريها من املامرسات واالحتفاالت واألعياد ،وما يصاحب ذلك
َ
َّ
َ
من طقوس ويواكبه .لكن ال ختطئ عني تربط عنارص (قلت أو كثرت) بني مجيع األديان من شتى األصقاع،
وعرب احلقب التارخيية كافة ،وهو ما يغفل عنه كثري من الناس دون املتخصصني يف مقارنة األديان .وتبقى مثل
هذه التخصصات يف البالد املتوسطية اجلنوبية فقرية جدً ا ،إن ُو ِجدَ ت .فهذه التشاهبات ينبغي ألاّ تكون موضع
كليا بــ
هتميش أو إغفال .ويمكن أن نمثّل بأحاديث “عذاب القرب» التفصيلية التي تقرتب أو تبتعد
جزئيا أو ً
ً
كتاب املوتى عند قدماء املرصيني.
منذ القـرن املايض ،أقـر إدوارد ب .تايـلور ( )1917-1832( )E. B. Tylorبتـتابع مراحـل الظـاهرة
الدينيـة ،وانتقـاهلا من املرحلة «اإلحيائية» ( )Animismإىل «الطوطمية» (،)Totemism Idolatry
فـ«الشرِّ ْ ك أو تعدد اآلهلة» ( )Polytheismثم «التوحيد» ( .)Monotheismوال تكاد هذه الرؤية تنفك عن
متجاوزَ ة ،بل إن املفارقة هي كون ديانات األفارقة
النظرية التطورية ( ،)Evolutionismإلاّ أهنا باتت اليوم
َ
تكاد تجُ ْ ِمع عىل توحيد اإلله ،يف حني يتساءل كثريون عماَّ إذا كانت املسيحية يف نسختها البولسية اليوم ديانة
توحيدية بالفعل.
حسماً لقضايا
ويبقى التساؤل عن سبب وجود األديان
ً
مرشوعا ،وإىل اليوم ،ما دمنا مل نجد من خالل ما ُط ِرح ْ

 13انظر العروة الوثقى ،وجملة املنار لرشيد رضا وغريها من املجالت التي كانت تصدر آنذاك.
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عقالنيا ملسار جديد
تأسيسا
متعلقة باألمر كله ،جتعل البحث غري مكتمل ،وال السؤال عنه بِ ْدعة إن نحن أردنا
ً
ً
ورشعيا .يف هذا السياق ،ومنذ بداية الستينيات ،يقرتح
علميا
واملمحصة
املؤسسة
يتساوق والنصوص احلقيقية ِّ
َّ
ً
ً
عالمِ األنثربولوجيا إدوارد إ .إيفانس -بريتشارد ( )1973-1902( )E. E. Evans-Pritchardأن تص َّنف
نظريات الظاهرة الدينية يف صنفني :النظريات النفسانية والنظريات االجتامعية /السوسيولوجية(.((1

النظريات النفسانية
كبريين مها:
تنقسم هذه النظريات بدورها إىل قسمني
ْ

النظريـات العاطفيـة ( )Affective Theoriesالتي ترى انطالقتها من العاطفة اإلنسانية ،عىل أساس حاجـة
اإلنسان إىل الدين وإىل أن يعتـقد بيشء متـعال .إن احلاجة إىل الدِّ ين تنبع من معاناة اإلنسان ((1(،وحاجاته إىل
تفسري ما ال يدخل يف دائرة معرفته .بل يصل األمر إىل اعتباره أفيونًا لتخدير الناس ((1(.أما فرويد (-1856
(((1
 ،)1939فقد دافع عن فكرة مفادها أن الدِّ ين يأيت من الشعور بعقدة الذنب.

النظريات التعقلية ( )Intellectualist Theorieالتي تذهب إىل كون الدِّ ين ُي َفسرَّ بتكوين خاص للعقل.
فريى تايلورً ،
مثال ،أن اإلحيائية هي إسقاط أرواح عىل املخلوقات الطبيعية؛ ذلك أن اإلنسان القديم إنام ُي ْس ِقط
أرواحا عليها ملحاولته تفسري الظواهر ،وجت ّنب اخلوف ،وإحداث التوازن النفيس بني الذات واملوضوع .ويف
ً
مواجهة الطبيعة ،خيتلط الشعور الديني باالنبهار واخلوف ،وبالعواطف الدينية اجلياشة ،كام يرى ذلك عدد من
الباحثني األملان من أمثال ماكس موللر ( )M. Müllerوغريه.
النظريات االجتماعية/السوسيولوجية

بالنسـبة إىل املفكريـن االجتامعيـني ،من أمثال ألِ ْكسيس دي توكفيل (-1805( )A. de Tocqueville
ُ ،)1859يعتبرَ الدِّ ين ناظماً (بمعنى  )Cimentيتامسك به النسيج االجتامعي؛ فالدِّ ين مدد أخالقي يشد املجتمع
ويربط أوارصه( .((1والحظ هذا الفيلسوف أمهية الدِّ ين يف تشكيل الوحدة الوطنية للواليات املتحدة األمريكية.
كرنا.
إذن ،يصبح الدِّ ين ً
قالبا يدفع إىل التقديس اجلامعي ،ويكون مصدر إهلام مجاعي ،مثل احلالة األمريكية ،كام َذ ْ
ويبقى السؤال املطروح هو وفق أي آلية يعمل الربط بني الدِّ ين واملجتمع؟ وهل يكفي املثال اجلامعي خللق رباط
مجعي ومنسجم يف جمتمع معينّ ؟ قد ال يكفي احلديث عن الطقوس والشعائر ،أو تنظيم دار العبادة للجامعة
املؤمنة ،كنيسة أو مسجدً ا ،وعالقة الدِّ ين باملجتمع وعقائده ،لكن كلام سربنا أغوار اآلليات الدقيقة التي تعمل
هبا األديان يف العامل ،نجد أن احلقل ال يزال شبه فقري عىل مستوى الدراسات التي تضطلع هبذا األمر يف العامل
اإلسالمي بوجه خاص.
 14املصدر نفسه ،ص .12

15 14 Dortier, «Dieu et les sciences humaines,» p. 12.
16 Karl Marx et F. Engels, « Sur la religion,» cité dans: Danièle Hervieu-Léger et Jean-Paul Willaime, Sociologies et
religion: Approches classiques, sociologie d›aujourd›hui (Paris: Presses universitaires de France, 2001).
17 Dortier, Ibid., p. 12.

 18ألكسيس دي توكفيل ،الديمقراطية يف أمريكا ،ص .13
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المدخل التركيبي ،نظرية إسالمية المعرفة

للبعد
كام أرشنا أعاله ،آخذ عدد من املفكرين واملصلحني نظراءهم الذين نسجوا عىل منوال الغرب يف نقده ُ
الدِّ يني ،فوظفوا اآللية التفكيكية لتحليل الظواهر االجتامعية ،وحماولة إجياد عالج لألزمة التي يتخبط فيها
(ولِد  )1944يف نقده ملحمد
احلوض املتوسطي ،اجلنويب منه بخاصة .وعليه ،يمكن أن نمثّل طه عبد الرمحن ُ
عابد اجلابري ( ،)2010-1935ويمكن ً
أيضا أن ندرج حممد أبا القاسم حاج محد ( )2004-1942يف اإلطار
نفسه .لكننا سنركز عىل األخري باعتباره مل حيظ بتعريف ٍ
واف ،أو لكون أفكاره تعرضت البتسار أو سوء تأويل،
عن قصد أو غري قصد.
تتمحور الفكرة الرئيسة ملرشوع حاج محد حول الدعوة إىل «رضورة فك االرتباط بني اإلنجاز العلمي البرشي
واإلحاالت الفلسفية الوضعية بأشكاهلا املختلفة ،وإعادة توظيف هذه العلوم ضمن نظام منهجي ومعريف ديني
غري وضعي»؛ فهو يرى أن اإلشكاليات بلغت درجة كبرية من التعقيد ،فـــ «اختالف الرشوط املعرفية الضابطة
لإلنتاج الفكري وقياساته مل ُيعد معها احلل وق ًفا عىل ذكاء العقل املوضوعي أو التأمل الفلسفي العقالين املبهر،
أو اخلطرات العبقرية»( .((1بل إننا «نجد ،حتى املنطق الوضعي العقالين قد تم جتاوزه باجتاه منطق وضعي علمي
يقوم عىل التحليل النقدي واألخذ بمنطق النسبية االحتاملية ويف إطار الصريورة اجلدلية»(.((2

إذن ،وجب أن نبحث عن آليات جدية وغري تقليدية الستيعاب املوجود منها ،وجتاوزها بمنطق جديد ليكون
يف إمكاننا جتاوز املأزق احلضاري العاملي ،واملسامهة يف اإلجابة عن اإلشكاليات املطروحة عىل احلضارة العاملية،
ومنها قضية التنوع احلضاري والثقايف .فالعامل اليوم يقوم عىل فلسفة رصاعية تتصادم مع القيم الكونية القائمة
عىل العدل واإلصالح .واإلنسانية اليوم يف أمس احلاجة إىل قيم أخالقية تعيد هبا القراءة الكونية ،بواسطة
خطاب عاملي ،هو بالنسبة إىل حاج محد ،القرآن ،ملوضوعات كونية ،عىل اعتبار التشابك العوملي اليوم بواسطة
إنسان فاعل ومتفاعل .وعليه ،يبدو أن القرآن  -من هذا املنطلق  -هو من يملك عاملية اخلطاب اجلامعة ،وكونية
املنهج ،وأن «إنسان القرآن» ال «املسلمني» هو من يملك القدرة عىل التفاعل مع األنساق احلضارية ك ّلها ،وذلك
ـر
ألنه هو من له القدرة عىل أن يتمثَّل تلك القيم ،ويواجه عقلية الرصاع بعقلية «التعارف» و«التعاون عىل البِ ّ
والتقـوى» وغريها .فهذه العبارات أو املفردات القرآنية ليست مفردات جوفاء مثلام جعل منها اخلطاب الديني
الالهويت ،بل هي مفردات ذات محوالت حضارية عاملية عالية القيمة .ومن َث ّم ،ال عجب أهنا ال تفعل شي ًئا يف
املالحظ أنه بالقدر الذي يتحدث عنها املسلمونً ،
مثال ،يزدادون ُب ْعدً ا وختل ًفا عنها.
واقع اجلنوب املتوسطي ،إذ
َ
واحلديث عن إنسان القرآن يبقى حديثًا نظر ًيا يف غياب فعل أو وجود ،وسيكون مثل احلديث عن عودة املسيح،
ِ
أو عودة املهدي الذي يمأل األرض ً
جو ًرا(.((2
عدال بعد أن ُمل َئت ْ
واحلقيقة أننا نعرض مقدمات الجتهادات مفكر من وزن حاج محد ،يف إشارة إىل وجود مثل هذه الدعوات من
نفسه
صفوف املسلمني املعارصين ،وبجذور قرآنية منحوتة من تفاعل مع كونية اخلطاب ،أو ما يعبرّ عنه هو ُ

 19حممد أبو القاسم حاج محد ،العاملية اإلسالمية الثانية :جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة (بريوت :دار ابن حزم ،)1996 ،مج ،1
ص .75
 20املصدر نفسه ،ص .76
 21إهنا ً
واضحا كيف
قرآنيا
ً
فعال أسئلة ال يطرحها العامة ،ولكن العلامء املفترَ َضني يمكن أن يطرحوها ،واملأزق هو إن هم وجدوا جوا ًبا ً
ـرة فرعون ليس هبذه السهولة
سيبلغونه ملؤيدهيم؟ وإن مل جيدوه فسيبقون عىل احلال ذاهتا ،وهي يف مصلحتهم ،ألن االنقالب مثل َس َح َ
عمـر هذه العقائد هي رشاء بآيات اهلل ثم ًنا ً
ربك وغري العلمي ،بل
َ
قليال ،وحتريف للكلم عن مواضعه بالتأويل املف َ
املتص َّورة .لذا ،فإطالة ْ
نجد توظي ًفا للعقل لرضب العقل نفسه ،فيكون املرء مثل التي نقضت غزهلا من بعد قوة أنكا ًثا.
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نوعا من
نوعا من االسرتجاع التحلييل النقدي؛ ومنطق «اهليمنة» الذي يعني ً
بمنطق «التصديق» ،الذي يعني ً
(((2
﴿وأ ََنز ْلنَآ إِ َل ْيكَ ا ْل ِكتَابَ بِالحَْق ِّ ُم َصدِّ ًقا لمِّ َا َبينْ َ َيدَ ْي ِه ِم َن ا ْل ِك َت ِ
اب
إعادة القراءة  .وهو ينطلق من النص املؤسِّسَ :
ِ
ِ
اح ُكم َب ْي َن ُهم بِماَ َأ َنز َل اللهَّ ُ َو َ
ال َت َّتبِ ْع َأ ْه َوآ َء ُه ْم َعماَّ َجآ َء َك ِم َن الحْ َ قِّ لِ ُك ٍّل َج َع ْل َنا ِم ُ
اجا
نك ْم شرِ ْ َع ًة َو ِم ْن َه ً
َو ُم َه ْيم ًنا َع َل ْيه َف ْ
َو َلو َشآ َء اللهَّ ُ لجَ َ ع َل ُكم ُأم ًة َو ِ
خل ِ
ات إِلىَ ٰ اهلل َم ْر ِج ُع ُك ْم جمَ ِ ًيعا َف ُي َن ِّب ُئ ُكم بِماَ
احدَ ًة َو َل ٰـ ِكن ِّل َي ْب ُل َو ُك ْم فيِ َمآ آت ُ
اس َتبِقُ وا ا َ يرْ َ
َ ْ َّ
َاكم َف ْ
ْ
(((2
ِ
ِ
ِ
«وم ِ
ُكن ُت ْم فيه تخَ ْ َتل ُف َ
هيم ًنا» .ومها مصطلحان منهجيان يوظفهام حاج محد لكي
ون﴾  .والشاهد هو «مصدِّ ًقا»ُ ،
جيعل هيمنة القرآن عىل ما عداه (سواء تعلق األمر بالكتب السابقة أو تعلق بالواقع احلضاري العاملي املعارص،

وربام حتى املستقبل) ركيزة من ركائز القراءة ،يف ما ُيصطلح عليه باجلمع بني القراءتينْ  ،أي «قراءة الكون»
و«قراءة الوحي» .وبذلك اجلمع نتمكن من التحرر من االستالب احلضاري املادي الذي وقعت فيه احلضارة

اإلنسانية املعارصة ،بد ًءا من التطور الصناعي والتقدم العلمي الذي حتقق وحترر منذ القرن التاسع عرش،
مؤو ًال عىل غري وجهه الصحيح،
دينيا أم ًّ
نصا َّ
ونتمكن ،من جهة ثانية ،من التحرر من الالهوت ،أكان خطا ًبا ً
سواء ُس ِّمـي هذا الالهوت إسال ًما بصيغته الثقافية احلالية ،أو مسيحية يف متثالهتا الثقافية املحايثة ،أو هيودية،
وما شابه ذلك من التمثالت الثقافية للتجربة الدِّ ينية لإلنسان .فنحن إ ًذا أمام نظرية مل تتعرض للتجريب ،لكوهنا
مل َت ْلقَ َق ً
بـوال ،ال من املعسكر العلامين وال من نظريه الدِّ يني (الالهويت) ،عىل األقل يف العامل اإلسالميّ .أما عىل

الصعيد الغريب ،فإن حممد حممود طه ( ،)1985-1909الذي أعدمه نظام الرئيس جعفر النمريي (-1930
ً
كليا يف املحافل األكاديمية املتخصصة.
جمهوال
 ،)2009معروف أكثر بينام ال يزال حاج محد
جزئيا أو ً
ً

ويتكامل طه عبد الرمحن وحاج محد يف زاوية النظر إىل رضورة الرتكيب بعد االستفادة من آليات التحليل
والتفكيك؛ فالدِّ ين ،بحسب ما يعرضه األول« ،ال يمكن [اختزاله] يف أحوال اإليامن [ ]....لوجود مبدأين
تعدد ُش َعب احلياة)؛ وبيانه أن السؤال الذي جييب عنه الدِّ ين هو بالذات:
يمنعان هذا االختزال :أوهلام (مبدأ ُّ
(((2
(كيف أحيا؟)؛ فيكون األصل يف الدين هو احلياة الطيبة  ،غري أن احلياة الطيبة ليست شعبة واحدة ،وإنام
الشعب يف ثالث كربى ،وهي (شعبة اإليامن) ،وتدخل فيها كل االعتقادات؛
ُش َعب متعددة؛ وقد نُجمل هذه ُّ
ثم (شعبة العلم) ،وتدخل فيها كل املعارف؛ فـ (شعبة العمل) ،وتدخل فيها كل األفعال؛ وال حياة طيبة إال
الش َعب الثالث يف ما بينها ،فالفرد ال حييا بشعبة واحدة منها ،إن إيامنًا وحده أو علماً وحده أو ً
عمال
بتكامل هذه ُّ
ً
ً
ماً
ماً
مجيعا عىل قدر
معا ،وإنام حييا هبا ً
معا أو عل وعمال ً
معا أو إيامنًا وعمال ً
وحده ،وال بشعبتني منها ،إن إيامنًا وعل ً
نصيبه من كل شعبة منها؛ وهكذا ،فالدِّ ين أوسع من أن تستوعبه حال اإليامن وحدها.
واملبدأ الثاين هو (مبدأ استكامل الشعبة)؛ وتوضيحه أن األصل يف كل شعبة من ُش َعب احلياة الطيبة أن تطلب
كاملهَ ا ،وال تحُ َ ِّصل هذا الكامل إال بالتداخل مع الشعبتني األخريني ،ذلك أن كل شعبة تكون هبا حاجات وهلا
تع ُّلقات ،وال يمكن أن تُلبي هذه احلاجات وتُريض هذه التعلقات إال هذه أو تلك من الشعبتني األخريني أو
معا؛ فال بد إ ًذا لكل شعبة من أن تظل موصولة بغريها من ُش َعب احلياة؛ وهكذا ،فالشعبة الواحدة ال تبلغ
مها ً
(((2
الش َعب» .
غاياهتا وتكتمل حقًّا إال بباقي ُّ
 22املصدر نفسه ،ص .78
 23القرآن الكريم« ،سورة املائدة »،اآلية .48
 24يف إشارة إىل :املصدر نفسه« ،سورة النحل »،اآلية .97
 25طه عبد الرمحن« ،كيف نفكر يف الصلة بني العلم والدين؟ »،حـراء ،العدد  ،)2007( 8عىل املوقع اإللكرتوين:

<http://www.hiramagazine.com/archives/title/164>.
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ليس املقام لتفصيل املقال يف فكر الرجلينْ وفلسفتيهام يف الدِّ ين ،وإنام لرضب املثل يف قضية الفصل بني الثقافة
املؤسسة التي تنحرص
املتوارثة ،من جهة ،ومن جهة أخرى الدِّ ين الذي يأخذ منحيينْ  :األول تغطيه النصوص ِّ
يف القرآن الكريم ،يف احلالة اإلسالمية ،ونص التوراة يف احلالة اليهودية ،ونصوص اإلنجيل ،يف احلالة املسيحية.
املؤسس،
والثاين هو انحراف عن األول ،إن مل يكن يعاكسه ويقوضه ،وتغطيه النصوص الناقضة لغزل النص ّ
املدون يف احلالة اإلسالمية ،والتلمود عند اليهود ،ورسائل بولس يف احلالة
إن مل نَقُ ـل تُغْ ِر ُقـه ،ومنها احلديث َّ
املسيحية .ومعنى ذلك ،بالنسبة إلينا عىل األقل ،أن الديانات التوحيدية التقليدية استنفدت أغراضها التارخيية،
ومل ت َُعـد كافي ًة لصوغ نظرية كونية للدِّ ين .ونحن هنا نحيل إىل أن الديانة هي التجليّ الثقايف للدِّ ين ،ومن َث َّم،
الدين مطلق ،موحـى به عرب كتاب ساموي ،فيام الديانة نسبية وبرشية ،جتسد فهم اإلنسان للدين ،بكل حمدوديته
ٍ
أيضا .وما نالحظه اليوم هو استمرار متركز ِّ
ونسبيته ،وضعفه اإلنساين ً
حول ذاهتا ،معتربة نفسها دي ًنا
كل ديانة ْ
ِ
ِ
الس ْلمِ َكآ َّف ًة
﴿ي َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
مطلقًا .وينتج من هذا التمركز ُعسرْ يف بلوغ س ْلم يدخل العالمَ ون كافةٰ .
ين آ َم ُنو ْا ا ْد ُخ ُلو ْا فيِ ِّ
ِ
الشي َط ِ
َو َ
ان إِن َُّه َل ُك ْم َعدُ ٌّو ُّمبِنيٌ ﴾( .((2وأمام هذا الوضع املتعذر ،واملتأخر جدً ا ،وجب العمل
ال َت َّتبِ ُعو ْا ُخ ُط َوات َّ ْ
مسارين؛ مسار داخيل يتضمن نقْـدَ ِّ
عىل مراجعة نقدية تتخذ
كل ديانة عىل حدة ،ومسار خارجي يتضمن نقْـدَ
ْ
عمت البالد كافة .وال خيلو األمر من رضورة أخالقية
أمميا
ّ
تشاركيا ،لكون البلوى َّ
ً
الديانات األخرى نقْـدً ا ً
ِ
ِ
ِ
احللول
عاملية
اإلشكاليات اليوم جيعل من
ُم ِل َّحة ،حتى يستقيم سبيل احلضارة اإلنسانية اليوم ،ذلك أن ت ََعقُّ ـدَ
بداه ًة وعملي َة التحقُّ ق.
إ ًذا ،ال يمكن أن نتحدث عن نقلة «طبية» من دون ممارسة جراحة فكرية ونقد فكري وديني مؤمل ،الستئصال
شأفة «أدجلة التاريخ» ،بمعنى  ،Ideologisation of Historyأي اختاذ التاريخ عقيدة .فاملذاهب الدينية اليوم
نشأت من طريق السياسة يف أغلب احلاالت ،وبقيت املامرسات الطقسية إلضفاء نوع من الرشعية عىل تلك
مبيت أم بشكل تلقائي .لكن ،مع هذا
األفكار السياسية ،وتنمية املصالح حوهلا ،سواء كان ذلك عن قصد َّ
التعدد الدِّ يني والتنوع العرقي واللغوي ،نحتاج أكثر إىل عملية طموح تتجىل يف إتاحة فرصة لتحييد عنارص
واقعا وغري
بمعنى ،Organisation of Diversityفننتقل بذلك من ثقافة متنوعة ً
الرصاع ،و«تنظيم التنوع»ْ ،
مفعلة ،وطاقة ُم ْهدَ رة ال ختدم إال عنارص التفتت والترشذم ،عىل اعتبار تعطيلها؛ ً
فبدال من جتسيد أمثلة للتعاون،
َّ
واالندماج الطوعي ،يتم استغالهلا يف املزيد من التباعد والتنافر .وقد يبدو أن ما نقوله يتكرر ،وليس فيه أي
جديد؛ ويف هذا ما فيه من الصحة ،لكن التاريخ يتكرر يف اجلنوب املتوسطي ،بإغالق باب احلرية ،وصعوبة
التعاطي مع املستجدات ،والسبق إىل الدماء ،وسد الذرائع ،وسد منافذ االجتهاد ،واإلبداع يف املنع ،واختالق
كل وسيلة وسبب ملنع استرشاف آفاق جديدة ،وااللتفات إىل املايض.
من «الثقافة المتنوعة» إلى «تنظيم التنوع»
ِ
وجب االعرتاف بكون مقالنا هذا مل يستوف كل املمكن منها ،وإنام درجنا عىل ذكْ ر بعض املداخل التي ينبغي
مستقب ًال يف دراساتنا وحتليالتنا .إال أن املطلوب يف مجيع احلاالت ،بعد التحليل والتفكيك ،هو
االنتباه إليها
َ
املحدَ ثني
الوصول إىل الرتكيب؛
فكثريا ما َ
ً
يؤخذ يف السجاالت احلاصلة بني الفاعلني الثقافيني والفالسفة ْ
واملعاصرِ ين منذ االجتياح الفرنيس ملرص والشام ( ،)1801-1798يف قضايا التعامل مع الرتاث وا ُهل ِوية كوهنا
مل خترج ذلك عن القصور عن الرتكيب رغم التحليالت والتفكيكات التي أنجزهتا جهود عدد من املصلحني
ً
حاصال بالنسبة إىل أمة جنوب املتوسط ،إذ إهنا ال تزال
والفالسفة والسياسيني وغريهم .وربام يبقى هذا حتد ًيا
 26القرآن الكريم« ،سورة البقرة »،اآلية .208
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كبريين
تبحث عن مكان بني األمم .إال أن هذا املكان الذي عليها شغله لن يتأتى يف ظل رصاع حمتدم بني فريقني
ْ
عمليا أحدمها باآلخر ،وال يسمح أحدمها لآلخر باحلق يف الوجود ،واملشاركة يف صنع القرار الثقايف
ال يعرتف
ً
والسيايس .وبلغ األمر حد محل السالح يف وجه أبناء الوطن الواحد .وما يتحدث عنه الصحافيون من كون ما
صحيحا .وسبب تشكيكنا يف هذه املصطلحات هو
ربيعا ،ليس
ً
يعتمل عىل الساحة العربية ثور ًة أو انتفاض ًة أو ً
أن االنتخابات السياسية مل تسفر عن تقدم ،بقدر ما أبانت عن خت ّلف خطر يمكن أن ُيعيد البال َد «الثائرةَ» إىل
دول ماضوية الهوتية أو ثيوقراطية.

لكن ،ينبغي ألاّ ُيف َْهم من ذلك أننا نرتحم عىل أنظمة ديكتاتورية دموية ،بأي شكل من األشكال ،كال ،إنام
لنبينّ أن التغيري املطلوب مل يصل بعدُ إىل مداه مادامت الثقافة مل تتغري ،ومل تُترَ َْجم تلك االنتفاضة املرشوعة
مفتوحا عىل الفنون واحلرية بشتى أنواعها ،وما بقيت ممارسات األنظمة التي من أجلها ذهب كل أولئك
خطا ًبا
ً
الضحايا .بل إن الغريب يف تلك االنتفاضات هو كوهنا حدثت بغري مظلة فكرية؛ فباستثناء شعارات عامة
يرددها اجلمهور ال نكاد نعثر عىل جماالت فكرية تقطع مع ممارسات املايض ،سواء يف املحاكامت ،أو يف اعتامد
العدالة االنتقالية التي تعتمد عىل العفو عند املقدرة ،لكن من دون العودة إىل املامرسات الديكتاتورية البائدة،
ً
فضال عن التغ ّني بحمل السالح ،أكان برعاية اجليش أم بأسلحة متفرقة موزعة بني األهايل.
هذا
ً
طويال لكي نستخلص الدِّ ين من الثقافة ،فثقل التاريخ ،والتقاليد املرعية واملدعومة من
إن الطريق ال يزال
اجلمهور ،واستغالل الدِّ ين ألغراض سياسية ،وتديني السياسية ،كلها عوامل لن تعرف منطقة جنوب املتوسط
شفاء منها من دون إصالح التعليم وإشاعة ثقافة املعرفة ،واعتامد العلم ثقاف ًة .وإذا مل تكن الروح النقدية وحرية
التعبري عمودي «هرقل» لنظام تعليمي جديد وثقافة ديمقراطية حداثية ،ال عىل النمط الغريب بالرضورة ،فلن
يتمكن جنوب املتوسط من صناعة إنسان معارص ومنفتح عىل العامل .ويف ظل املعطيات احلالية ،ومنها غياب
الدراسات االجتامعية والنفسية وغريها ،عن إنتاجات البحث العلمي ك ّلها ،ال يمكن جلنوب املتوسط اخلروج
عن سيناريوهات ثالثة:

التنوع ،بمنطق التعدد الذي يوحي بالرصاع ،واختاذ التاريخ عقيدةً ،ومن األمثلة التي نشاهدها التقتيل عىل
ً
فضال عن
اهلوية الدينية والطائفية يف العراق ،وإنتاج دول فاشلة يملك فيها املسؤولون ميليشيات ُمس َّلحة،
دوليا.
التدخل األجنبي ،أكان
إقليميا أم ً
ً

الرصاع املفتوح ،وهو حماولة َّ
الظ َفـر باملخالف واغتنام الفرص لتحجيمه ،واالحرتاب املتواصل بني مكونات
ً
فضال عن الصدام العرقي وال َق َبيل.
البيت الداخيل ،واالستقواء باخلارج لكسب بعض ما فضل من الداخل،
وهناك دول كثرية ترتنح حتت هذا اخليار بفعل العجز عن احتواء االختالف ،وعدم القدرة عىل االعرتاف
طبيعيا.
بكونه
ً
التامثل ،وهذا لن يتحقق بغري ختليّ طرف عن خصوصياته ،أو إفناء طرف طر ًفا آخر .ولذا ،فللمرور إىل هذا
السيناريو البد من ممارسة السيناريوين السابقني.
وخالصة األمر تتمثل يف رضورة البحث عن تنظيم التنوع .ونحن هنا نشدد عىل التنوع ،بدل التعدد ،لكوننا
نريد أن نصل إىل تنوع تتم فيه عملية حتييد لعنارص الرصاع التي يمكن أن يثريها التعدد .إن «تنظيم التنوع»
معمقة يف مكونات املجتمع ،وحماولة إجياد تلك العنارص التي تساعد عىل تثبيت االستقرار،
حيتاج إىل دراسات َّ
ورعاية احلقوق واملصالح وحفظ الكرامات بني القوى االجتامعية كافة .ليس هذا باألمر اهلني لكون التقاليد
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التارخيية حمدودة جدً ا يف هذا الصدد ،فالثقافة الدينية وأدبياهتا ال تنفصل عراها عن ثقافة موروثة ،وليست
ِ
املؤسس يقول ﴿ال إِكْ را َه يف الدِّ ِ
ـي﴾(.((2
قائمة عىل نصوص مؤسسة .فإذا كان النص ِّ
ين َق ْد ت ََّبينَّ َ ُّ
الرشْ دُ م َن ا ْلغَ ّ
فإن النصوص الدخيلة تقول« :عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل صلىّ اهلل عليه وس ّلم قال«ُ :أ ِم ْر ُت َأنْ
ِ
هلل َو َأنَّ محُ َمدً ا رس ُ ِ
ال ا ُ
ال إِ َل َه إِ ّ
اس َح َّتى َيشْ َهدُ و ْا َأن ّ
الزكا َة َفإِذا َف َع ُلو ْا َذلِ َك
الصال َة َو ْ
يؤتو ْا َّ
قيمو ْا َّ
ُأقات َل ال َّن َ
َّ َ ُ
ول اهلل َو ُي ُ
ِ
ِ
ال بِ َحقِّ ا ِ
َع َص ُمو ْا ِم ّني ِدما َء ُه ْم َو َأ ْموالهَ ُ ْم إِ َّ
فإما أن
عليه) .بناء عىل ذلكّ ،
إل ْسال ِم َوحسابهُ ُ ْم َعلىَ اهلل تَعالىَ »(.مت َف ٌق ْ
وإما أن هذا النص تارخيي وال يتجاوز اللحظة التي قيل فيها ،بمعنى أنه مظروف
نعرتف بكون الدِّ ين إرها ًبا ّ
معينة ال تتجاوزه.
بسياق تارخيي وظروف ّ
إن هذه أمثلة بسيطة وجب االرتكاز عليها إلحالل اليقظة وإعادة االعتبار إىل إيامن الفرد والوصول إىل نقد
برمتها ،عىل حساب اإليامن القطيعي الذي ينضاف إليه عامل سلطة سياسية حتاول كل ما يف وسعها
املنظومة ّ
حلراسة مثل هذه العقائد ،وتستغل الدِّ ين إلدامة ثقافة سلطوية وقهرية قاهرة لإلبداع واحلرية بمختلف أنواعها.
إن «تنظيم التنوع» لمَ وضوع غري مطروق يف العامل العريب واإلسالمي ،ونحتاج إىل تعميق النظر فيه لكون عاملنا
شديد التنوع إىل درجة التناقض ،والتناحر .وقد شهد لبنان حر ًبا أهلية طاحنة ( ،)1989-1975والعراق (بد ًءا
من اجتياحه عام  2003إىل اليوم) ،والصومال ( 1991إىل اليوم) وأفغانستان (بد ًءا من االجتياح السوفيايت
وبغض النظر عن العامل اخلارجي ،أو املؤامرة ،فإن هناك تناقضات يف البنية الداخلية مل يستطع
عام .)1979
ّ
يلم هبا وال أن يدركها ،ومنها رسطان الوحدة الذي يعني إلغاء اآلخرً ،
بدال من
إنسان العامل اإلسالمي أن ّ
(((2
مقبوال ،وهو ما نص عليه النص املؤسس نفسهً ،
ً
بدال من الوحدة .وسنحاول أن نبحث
االئتالف الذي يبقى
يف مستقبل األيام يف قضية«تنظيم التنوع» بمداخل جديدة غري املدخل األنثربولوجي واملدخل الرتكيبي الذي
حاولنا استحضاره يف هذه العجالة.

إن التداخل الثقايف الذي يزخر به العاملان العريب واإلسالمي ،ومن ورائهام احلوض املتوسطي ،بشكل عام،
برمته .والواقع أن احلل ال يكمن يف
يمكن أن يبدو «إشكالية» وعرقلة للفرد مثلام يمكن أن يكون للمجتمع ّ
رضوسا
التطهري الثقايف أو العرقي ،مهام تتعدد أساليبه ،وقد شهد احلوض املتوسطي يف البوسنة وكوسوفا حر ًبا
ً
مل ينترص فيها اجلالد وال الضحية .وكان االثنان يناديان بالكتاب املقدس ،فالرصب تنادوا لقتال الكروات باسم
الصليب املقدس ،وهؤالء تنادوا من جهتهم لقتال املسلمني واالنتقام من حروب أصبحت عظام من شهدها
ومربرا لذبح
ويؤولوه لكي جيد املقاتل حجة
نخرة ،ورميماً  .ومع ذلك ،كان لزا ًما عليهم أن يتمسكوا باملقدس
ً
ّ
ضحاياه بضمري مرتاح ،أأحسن ِ
الق ْت َل َة أم مل يحُ ِْس ْنها ،وسواء أراح ذبيح َته أو مل ُي ِر ْحهـا .وما جمزرة رسيربنيتسا منا
تارخييا تلك املجازر التي ارتكبها حكام العراق وميليشياهتم ،وما قاموا به من متييز طائفي،
ببعيدة ،وأقرب منها
ً
الس ْل َم األهيل للخطر ،ويتم ذلك بمربرات دينية يف الغالب ،مع أن
وعرقي وديني من كل اجلهاتّ ،مما يعرض ِّ
َ
الدافع هو أمر آخر غري الدِّ ين بمفهومه املنصوص عليه يف القواعد املرعية ،والتقاليد التي َّبينت أنَّ
اإلنسان أتى
ملهام خالفة اهلل ،ومن َث ّم ،عليه أن يتخلق بأخالق اهلل ،بإقامة العمران ،واإلصالح يف األرض ،والنأي بنفسه
عن إهالك احلرث والنسل.
 27املصدر نفسه« ،سورة البقرة »،اآلية .256

ِ
ِ
ْت َما فيِ َ
َ
َ
األ ْر ِ
يم﴾« ،سورة األنفال»،
﴿و َأ َّل َف َبينْ َ ُق ُلوبهِ ِ ْم َل ْو َأن َفق َ
َ 28
ض جمَ ِ ًيعا َّمآ أ َّل َف ْت َبينْ َ ُق ُلوبهِ ِ ْم َو َل ٰـك َّن اللهَّ َ أ َّل َف َب ْي َن ُه ْم إِ َّن ُه َع ِز ٌيز َحك ٌ
اآلية .63

مناقشات
الدين والثقافة :مدخل إلى تنظيم التنوع الثقافي
في الفصل بين ِّ

لكن ال يمكن أن نطالب اإلنسان بمحو رسيع للتاريخ ،وللتقاليد املوروثة ،وإن اصطبغت بالدِّ ين واملقدس؛
كبريا وما علق يف أذهان الناس من مفاهيم للدين سبقت إليهم ،حتى
فهذا أمر مستحيل ،لكون الثقل الثقايف ً
املوجهة
إهنم يف الفقه جعلوا العرف
مصدرا من مصادر الترشيع حتى ال يصطدم الناس بالدِّ ين وأعرافه اجلديدة َّ
ً
إليهم ،فتساهلوا يف ذلك حتى يستأنسوا ويتم احلفاظ عىل االستقرار .ولسنا نعني هنا باالستقرار ذاك االستقرار
باملفهوم البيولوجي  /األحيائي ،فهو يعني املوت.

إننا نشري يف خضم احلديث عن «تنظيم التنوع» ،إىل رضورة حصول تفاوض بني الفرد واملجتمع ،حول املسار
الذي ينبغي أن يتخذه النظام الثقايف واالجتامعي .فاملسؤولية ليست ملقاة عىل السياسة وحدها ،وال عىل النظام
ً
ومتحررا من احلرج واحليف .إننا نتحدث هنا
مقبوال ،ومرحيًا
العام ،بل ،هي مسؤولية الفرد يف أن جيد له مكانًا
ً
عن شبكة عالقات يتعاقد من خالهلا األفراد واملؤسسات االجتامعية والثقافية ،بخصوص احلدود التي عندها
ً
سلميا يف مجيع األحوال ،لكون
تفاوضيا
تدخال
تنتهي حرياهتم وتبدأ حريات املؤسسات ،وهو ما يستدعي
ً
ً
غائبا عن األنظار الواقعية ،لكنه،
السالح غري مربر حتت أي ذريعة داخل الوطن الواحد .وقد يبدو هذا الطرح ً
رغم ذلك ،األضمن واألقل خسارة للحرث والنسل.
رسملة التميزات واخلصائص
وعىل الذين يدعون إىل حقوقهم الثقافية والدينية واالجتامعية بصفة عامة أن يعوا ْ
التي يملكوهنا ،بمعنى أن يتقنوا تسويق خصوصياهتم ،إذ كلام أقدموا ،وإن كان بحسن نية ،عىل املطالبة بطريقة
الس ْلم االجتامعي ،وظهورهم بمظهر الذي هيدد اهلوية الواحدة ،كان
يظهر منها هتديد لالستقرار ،أو نقض ِّ
استعامهلم للحق مرضً ا .ويف مقابل تلك املطالب ،وجب عىل الذين يمسكون بزمام األمر أن يتفهموا ،ال أن
ـنيا للوطن
برشيا
يتبنوها لكون مواطنيهم رصيدً ا ًّ
وإنسانيا ُمغْ ًّ
ًّ
يفهموا فقط ،تلك املطالبات ،وتلك احلقوق ،وأن ّ
الواحد ،وخصوصيات األفراد واجلامعات هي رصيد للجميع ،وليس لتلك الفئة التي تنتمي إليها .إن «تنظيم
التنوع» ،إ ًذا ،عملية حتتوي عىل نوع من احلركة ،والسريورة ،وليست هنائية وثابتة؛ فهي ،مثلام قلنا ،عملية
تفاوض دائم بني حركة «التجميع» ( )Socialisationباعتبارها نسقًا أو أنسا ًقا اجتامعية ،و«تنوع األفراد»
( )Individual Variationالذي يشكل حتد ًيا لتلك األنساق.
اليات (ميكانيزمات)
إن «تنظيم التنوع» ليس عملية تضطلع هبا جهة رسمية؛ إهنا عملية تلقائية تستجيب َّ
ألو ّ
مفهومية ونموذجية ملسلسل تلقني الثقافة منذ الطفولة ،بام يف ذلك الروتني الثقايف( ،((2وبام يف ذلك الرقصات
الشعبية والتقليدية ،واأللعاب ،والعمل وطرقه ،والتجميع اللساين ( )Language Socialisationوغريها من
اليات لنتائجها عند األطفال باعتبارهم
املظاهر الثقافية والنامذج .فام نحتاج إليه هو ت َف ُّهـم كيفية توليد هذه َّ
األو ّ
الوارثني الرشعيني هلا ،وهم من سيحملها يف املستقبل ويكررها ويعيد إنتاجها يف املجتمع ،ومن َث ّم ،سيطول
أمدها ،إن ص ُل َحت صلح املستقبل ،وإال فال .و«تنظيم التنوع» يبقى وسيلة من وسائل الفهم و«التفهم» لدينا،
حرصا عىل متكني اإلنسان من أداء دور أكثر فاعلية ،وحتييد قوى الرصاع والعدوانيةً ،
أمال
وقياس االختالف،
ً
الس ْلـم كافة.
بمستقبل أفضل يتعايش فيه اخللق بكرامة ويدخلون يف ِّ
ِ
ِ
يم».
«و َف ْو َق ُك ِّل ذي ع ْلمٍ َعل ٌ

29 David F. Lancy, Playing on the Mother-ground: Cultural Routines for Children›s Development, Culture and Human
Development (New York: Guilford Press, 1996).

221

222

2 العدد
2012 خريف

المراجع
العربية

، دار ابن حزم: بريوت. جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة: العاملية اإلسالمية الثانية. حممد أبو القاسم،حاج محد
.1996

 املركز الثقايف العريب؛ أبو: الدار البيضاء. ترمجة عز الدين عناية. مسامهة يف التأسيس: علم األديان. ميشال،مسالن
.2009 ، كلمة:ظبي

األجنبية
Corm, Georges. La Question religieuse au XXIe siècle: Géopolitique et crise de la postmodernité. Paris: La Découverte, 2005 (Cahiers libres).
Dortier, Jean-François. Les Sciences humaines: Panorama des connaissances. Auxerre: Ed.
Sciences humaines, 1997.
Dubuisson, Daniel. L’Occident et la religion: Mythes, science et idéologie. Bruxelles; [Paris]:
Éd. Complexe, 1998 (Les Dieux dans la cité).
Frye, Northrop. Myth and Metaphor: Selected Essays, 1974-1988. Edited by Robert D. Denham. Charlottesville: University Press of Virginia, 1990.
Frye, Northrop. The Cultural Development of Canada: An Address Delivered to the Social
Sciences and Humanities Research Council of Canada and Associated Scholars at Hart
House, University of Toronto, October 17, 1990 [Toronto, Ont.: Massey College, 1990].
Galland, Olivier et Yannick Lemel. Valeurs et cultures en Europe. Paris: La Découverte, 2007
(Repères: sciences politiques, droit; 501).
Hervieu-Léger, Danièle et Jean-Paul Willaime. Sociologies et religion: Approches classiques.
Paris: Presses universitaires de France, 2001 (Sociologie d’aujourd’hui).
Lévi-Strauss, Claude. L’Anthropologie face aux problèmes du monde moderne. [Préface, Maurice Olender] [Paris]: Ed. du Seuil, 2011. (La Librairie du XXIe siècle).
Mattelart, Armand. Diversité culturelle et mondialisation. Paris: La Découverte, 2005
(Repères: Culture, communication. Thèses et débats).
----------- . ----------. Nouvelle éd. Paris: La Découverte, 2006 (Repères: Culture, communication. Thèses et débats).
Meslin, Michel. Pour une science des religions. Paris: Editions du Seuil, 1973.
Vallet, Odon. Qu’est-ce qu’une religion?: Héritage et croyances dans les traditions monothéistes. Paris: A. Michel, 1999 (Espaces libres; 93).

