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العدو.

لطاملا اشتغل العامل يف ثقافاته على التباينات والثنائيات والثالثيات وغري ذلك..
ظن نن الببب يف كل هذا يعود حلاجة ني مجاعة من الناس تعريف هويتها ،ومن املعلوم نن
ويغلب على ّ
اهلوية إمنا ُت ّدد حبيثيتني:
تعب عن نفبها اما ه ه .
الحيثية األولى :حينما ّ
تعب عن نفبها ننفيها انانتبا لغريها ،نو نف انتبا الغري هلا.
الحيثية الثانية :حينما ّ
إىل هنا ،حنن مع وضع طبيع نا شائبة فيه من حيث الفكرة واملنطق ،لكن املشكلة تتفاقم عندما يقوم
نهل دين ما ،نغض النظر عن ما هو هذا الدين ،فينببون ألنفبهم نهنم "نل" مؤمنون ،وليوضحوا املقصود نكثر
يذهبون ليعتبوا من نا يقول مقولتهم ننه مهرطق ،نو كافر ،نو مشرك ،نو ملحد .امعىن آخر ،كل من ليبوا على
شاكلة هذا الدين فهم "نا مؤمن".
وهذا ما يفرض علينا نن ندرس الفكرة من زاويتني:
.1

الزاوية الدينية :لنبحث عن مقصود هذا الدين من معىن اإلميان ،فهل يعن نه

من نا يشهد على ما يشهد هو عليه ،نو يصلّ صالته ،نو حيي الشعائر على طريقته .ونالتايل ،فتعبري
جمرد تعبري عن الطريق
نمرا شكليًّا وطرائقيًّا ،وكل النف الذي ميارسه حنو اآلخر هو ّ
مؤمن هنا ،يصبح ً

يف الوع والعيش؟!
.2

الزاوية اإلنسانية :واليت تتجاوز كل الطرق الدينيّة واحلدود اليت تضعها املذاهب،

وه زاوية تتفاعل مع اإلنبان يف نصل كينونته ،ويف نصل حقه ووجوده.

وه زاوية ،ناملناسبة ،تتبنّاها نعض األديان كحقيقة دينيّة وإنبانية واحدة ،ومن هذه
األديان اإلسالم.
وحببب هذه الزاوية اإلنبانيّة ،فاملؤمن هو صاحب القناعة نوجود خالق وإله للعامل.
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عب نصحا اجلماعات الدينية عن هذا اإلميان نطرقهم اخلاصة ،نل قد جند من نا
وقد يُ ر
يبلك طريق الدين يف احلياة مؤمن نوجود اإلله؛ إذ الطرق إىل اهلل نعدد ننفاس اخلالئق.
كل يعرتف ناخلالق على طريقته ،واملشرتك نني اجلميع
لذا ،فبحبب النزعة اإلنبانية لإلميان ٌّ
هو نصل اإلقرار ناإلله املوجد لإلنبان واحلياة والعامل.
كالما يعتبون فيه نن كل
ولقد قرننا لإلمام اخلمين ونستاذه شاه آنادي ،وملك تبيزي ً
كل يببّح اهلل حىت لو مل يقولوا نذلك.
موجود إمنا ّ
يتحرك نوجدانه حنو كماله ،وما الكمال ّإنا اهلل ،لذا ٌ

الدين للحقيقة اإلنبانية يقوم على اإلجيانية يف نصل النظرة لآلخر.
إ ّن هذا التحليل ّ
وعنده نا يوجد نح ٌد ملح ٌد حىت ولو قال هذا البعض ننه نا يؤمن نوجود اهلل؛ ني حىت لو
جحدوا وجوده سبحانه ّإنا نن ننفبهم مبتيقنة نصصل وجودها نالكامل املطلق سبحانه .إنا نن هذه
الزاوية من التحليل نا تنف وجود من نا يريد الطريقة اإلميانية اخلاصة ،وهنا تصيت تبميات الغري نامللحد
وغري امللحد .لكن املشكلة مع هؤناء ه يف طريقة فهم وممارسة العيش والقيم ،وليبت يف اجلذور
واألصول.
قيما،
وإذا كان األمر كذلك ،فاملؤمن احلق هو الذي يعرتف نصصل اآلخر املختلف معه ً

وطريقة ،ومنط عيش .وهنا ،تبز واحدة من صور التع ّددية األخالقيّة والقيميّة نني مجاعات الناس ،ونني
من هم مؤمنون ،ومن هم مالحدة.
وحببب فهم  ،فإ ّن امللحد هو شخص قد يعلن موقفه البليب من فكرة الدين واإلله،
واحلياة اآلخرة الواقعة خلف هذه احلياة الدنيا ،ولقد كانوا يصطلحون عليه يف املاض ناسم "الدهري".
يبميهم مشعوذين ،وسحرة ،ومهرطقني ،وعبدة شياطني ،نل كانوا
وكما طا لبعضهم نن ّ
ينببون إليهم ننشع صور الصفات واأللقا ألهنم يرفضون اهلل والدين.
وطبعا حنن نا نعتقد نن هذه التوصيفات دقيقة وصحيحة ،ألن الدهريني هم نصحا فهم
ً

ميت ملا فوق الزمن نصلة ليس ّإنا...
زمن يرفضون فيه كل ما ّ
اعتقادا منهم نن العلم
نما اليوم فيحلو للبعض نن ينبب اإلحلاد إىل العلمنة نو إىل العلمية،
ً
هو البديل عن الفلبفة والدين يف كشف نسرار هذا العامل وتفبريه ،وه الفرضية اليت ما زالت تشغل
فعال ميكن نن نعتب نن نطاق البحث العلم هو عينه نطاق
نال نهل الفكر والفلبفة والدين .فهل ً
نديال عنهما؟ وتولّد عن هذا النقاش حقل من فلبفة العلم يباهم
البحث الدين نو الفلبف ليكون ً
فيه علماء مؤمنون ،وعلماء مالحدة ...لكن املبصلة ننهاية املطاف سوف تبقى يف دائرة تصويل العلم
ود العالقات اإلنبانيّة – التع ّددية ني قضيّة.
نني اإلميان وغريه ،ونا ينبغ هلذا املبحث نن يُفبد يف ّ
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ّنما القول نصن العلمنة ه رؤية دنيويّة تعن الالدينيّة ،فهذا ما تك ّذنه حقائق مبار العلمانيّة
ومقاصدها ،خاصة لدى تيارات واسعة ممن مجعوا نني اإلميان ناهلل واحرتام الدين ،ونني العلمنة وإن
فعال نن العلمنة ترفض سلطة الرتاث واملاض حىت لو كان دينًاّ ،إنا ننه رفض للبلطة،
كانوا يقولون ً
الدين .وهذا ،حىت الدينيني اليوم،
للقمع ،وللظلم الذي حلق ناإلنبانية جراء اإلقطاع ْني البياس ّ و ّ
نعضهم على األكيد ،يتفقون فيه مع العلمانيني.
األمر الذي يفرض علينا نن نبحث عن اجلامع اإلنباين نني اجلماعات يف القضايا اإلنبانية
واحلقوقية الكبى ،نا نن جننح حنو كيل الببا والشتائم األيديولوجية والبياسية.
نن ختتار الزمن واآلن كصفق للرؤية ومنط العيش ،هذا يعن نن تكون علمانيًّا وهو نا يبتدع
على اإلطالق ننك تنكر ما وراء هذا العامل وما نعده ..مث لو فرضنا ننك كنت كذلك فلماذا جيب نن
يباوي ذلك العداء؟ نمل حيفل التاريخ اإلسالم امتكلّمني من وزن هشام نن احلكم كانوا على صلة
فكرية ومباملة يف العيش مع دهريني؟ نمل يفتقد دهريون كثر اإلمام الصادق عليه البالم الذي كان
حياججهم جبوار الكعبة؟
إن كان هناك مؤمنون ومالحدة ،هل هذا يعن نننا ينبغ نن نبحث عن مباحات
التقاصف والتشامت والقتل الرمزي ،يف نشكال من العبائر والرسوم الباخرة هنا وهناك من وسائل
اإلعالم؟ هل حق التعبري يعن نن نسخر منك ومما تعتقد؟ نم نن هذا احلق يف احلرية هو قرين العقالنية
اليت تؤمن نإنبانيتك وإنبانييت ،ونن نبحث عن سبل للتحاور البنّاء؟

عدوي ..وإن كانا
كفانا تكاذنًا ،نا العلماين اما هو علماين ،ونا امللحد اما هو ملح ٌد ّ
خيتلفان عن نحيانًا نشكل جذري ..ونا ينبغ للمالحدة نن يتخذوا من نهل اإلميان نعداءً هلم
يرتنّصوهنم حىت يف زنات اللبان وسقطات التعبري.
فمثال لو مجع اإلحلاد نني عرويب
عدونا املشرتك هو الظامل املغتصب للحقوق واألرضً ،
إن ّ
ثوري ،وصهيوين ظامل ،هل يفاضله على مؤمن ناهلل واليوم اآلخر من ننناء اجلهاد واملقاومة إلسرائيل
ّ
نندا ،فإنبانية اإلنبان فيهما سانقة على موقفهما النظري.
وعدواهنا؟ ً
حرا يف قيمه على م ّد ٍع لإلميان وهو ظامل للناس وحقوق البشر.
ملحدا ًّ
فصنا نقبل نلف مرة ً

فيا مؤمن ومالحدة هذا الوطن والقوميّة والقضايا املشرتكة كفانا تكاذنًا نادعاء نننا نعداء،
حنن ننناء مصري حيايت مشرتك ،ويف عمق تراثنا الفكري جوامع كثرية حىت لو افرتقنا يف الدين والطريقة.
نعم لكم دينكم ويل دين ..لكن كالنا ينتم  ،نو ينبغ نن ينتم لشعور إنباين عميق يف حبه
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لإلنبان ورفضه الظلم ،ويف قناعته حبق اناختالف ،ونن احلوار نني املختلفني رمحة ..ونا يتحول إىل
نقمة ّإنا إذا اتبعنا طريق التقاصف.
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