
 الدينية التعددية إشكالياتفي 

 جنف علي مريزائيالشيخ 

لسلطة الشيخ جنف علي مريزائي، التعددية الدينية، احلروب الدينية، الرؤية التقليصية، االكلمات المفتاحية: 
 الكنسية.

إن الدين، واالعتبارات املنتمية إليه، واإليديولوجيات املستنَبطة منه، واألحكام القائمة عليه، أسفرْت، يف حقب 
تارخيية عديدة، عن نشوب حروب، ونزاعات كبرية، أراقت دماًء كثرية، وأحدثت خرابًا واسًعا. وكما يبدو لنا، فإن 

ة، ذات مناشئ ومنطلقات دينية، وراحْت ضحيُتها شخصياٌت من مجيع صفحات التاريخ زاخرة بأحداث دامي
األديان واملذاهب. وبصرف النظر عما جرى يف القرون املاضية بني الطوائف، واألديان، واملذاهب من منازعات 

وجي، ال تزال مفتِّتة، فإن يف الراهن املعيوش ما يدل على أن النزاعات الناشئة عن التمايز الديين والتفاوت اإليديول
مصدرًا للعنف والصراع، سواء بني األديان، مثلما نالحظ يف بعض الدول اآلسيوية اجلنوبية وبعض األقاليم 
األفريقية الغربية والشرقية اليت تقطنها جمموعات كبرية من املسيحيني واملسلمني، أو بني أبناء مذاهب ينتمون إىل 

 ن القارة اهلندية وبعض دول الشرق األوسط. دين واحد، كما هي احلال يف مناطق واسعة م

ل أساسًا لكثري من هذه النزاعات. أكثر   الواضح أن مواقف دينية حبتة، وقراءات، واستنباطات مذهبية، ستشكِّ
من ذلك، فإن نظرة يف مناشئ النزاعات املذهبية، والدينية، تربهن على أن أحكامًا شرعية وفتاوى اجتهادية، 

يين أو مذهيب خاص ببعض املرجعيات، كانت تصدر حبقِّ املخالف واملختلف، من هدر دم، مرتكزة على فهم د
سْت بالفعل لنزاعات كبرية يف التاريخ اإلنساين. وجييء  ورخصة قتل، وتكفري، وتفسيق، وتنجيس اخل...، وهي أسَّ

النخب من املرجعيات تأكيُدنا على ذلك هنا منًعا أليِّ تصور يلقي اللوم كلَّه على العوام ويربئ ذمة 
 اإليديولوجية. 

من جيهل أن عقلية االعتزال متثل إشراقًا جيًدا وسط مجود وتعصب كبريين داما طوياًل؟ لكن االنفتاح العقلي 
والنزعة العقلية االعتزالية مل متنعا هذه اجلماعة من إنزال "العقاب األليم" ضدَّ من عارضهم الرأي،  السيما يف ما 

وهو احلدث الذي أزهق من األرواح الكثري وفتح جرًحا  –اريخ اإلسالمي مبحنة خلق القرآن الكرمي. ُعِرَف يف الت
ه ريادي تارخيي يف العقالنية واحلرية؛ فكيف ميكن تصور  عميقاً يف جسد األمة آنذاك. ولئن كانت هذه  حال توجُّ

ْت حبقِّ بعض املذاهب الدينية أو املذهبية احلال بالنسبة إىل اجتاهات متعصبة هي مصدر ممارسات تعسفية ارُتِكبَ 
 بذريعة ما مسي باالجتهادات؟! 

واألشد مرارة  يف ما حدث على األرض اإلسالمية، هو ما شهده التاريخ القروسطي املسيحي من ممارسة قتل 
عاِرض،  كذلك حتت غطاء املقّدس الديين، وإصدار أحكام قاسية يف حماكم تفتيش

ُ
العقائد  وتعذيب وقهر ضد امل



إىل نزاعات دموية بني طوائف مسيحية ناهيغ عن تلك اليت اندلعت بني املسيحيني واليهود، باعتبارهم قتلة النيب 
 عيسى. 

وعلى كل حال، فقد كان من شأن الرؤية احلصرية للحقِّ لدى كلِّ دين، أوعقيدة مذهبية، واالعتقاد بأن احلقيقة 
ة مغلقة، يف وجه اآلخر املخالف واملختلف دينيًّا، وعدم ترك احتماٍل إلمكان وأبواب النجاة والفوز باجلنة والسعاد

حياة ما للتعايش السلم.. من شأن كل مكونات هذه الرؤية، اهنا ولَّدت عناصر أطلقت نزاعات ذات طابٌع ديين 
 يف كثري من األحيان. 

ية شاملة، ، مرحلًة من التقارب والتفاعل لقد، بلغ الواقع العاملي، يف ظلِّ تطورات علمية كبرية وحتوالت تنمو 
جعلت من الصعب أن يفكر أحٌد بالعيش ضمن دوائر مغلقة، أو يف منأى من اآلخرين، مهما اختلفوا وإياه 

 فكريًّا ودينيًّا. 

ن إىل ما سبق ميكن القول إن حترر اجملتمع الغريب من السلطة الَكَنسية، ومن أجواء اإلرهاب الديين الذي عّم القرو 
ن النخبة املسيحية من اجراءات معاينات على مضامني الديانات األخرى، وعدم االنغالق دون  الوسطى، مكَّ
فهم الفضائل واملعطيات والقيم االجتماعية اليت احتوْْتا، ومثة منهم من مضى ابعد من ذلك ليشكك يف احلصرية 

ائرة احلقيقة كليًّا وحمروم من فرصة جناة، مما عزَّز اليت كانت ترى اىل َمن هو خارج الدين املسيحي على أنه خارج د
االحتمال لدى هؤالء بأنَّ الديانات قد تلتقي على حقيقة إميانية مشرتكة هي تلك اليت سيطلقون عليها حقيقة 

 جوهر الدين. 

ية، من هنا نشأت حركة أخالقية وفلسفية معرفية، دعت إىل ضرورة التوقف عن  مواصلة األخذ بالرؤية احلصر 
واالحتكارية للحقيقة. وإىل وجوب اإلعرتاف باآلخر املختلف دينيًّا. وقد مت تعريف هذه االنطالقة املتساحمة بني 
األديان بالتعددية كمبدأ، أو كتنبٍّ لفكرة ضرورة متتع اإلنسان حبرية كاملة يف اختيار املعتقد، وعدم فرض دين على 

ك رغم اعتقاد هذه اجملموعة أن َمن ليس على عقيدْتا ال يذوق من أحد، واتباع منهج التسامح مع اآلخر ،  ذل
 النجاح شيًئا يف احلياة اآلخرة. 

ٌه آخر مفاده أن لغري املسيحي، يف حال تعذر وصوله إىل العقيدة املسيحية وبقاَءُه على فطرة إنسانية  مث تَ بَ ْلَوَر توجُّ
، على هذه الديانة. وهو ما يسميه بعض الالهوتيني وإن مل يكن، يف ظاهره –سليمة، أن حيظى بنعمة اخلالص 

 منهم ب "املسيحي اجملهول". 

وجوهرها أن الديانات األخرى متتلك شيًئا من  –هكذا تطورت نظرية التعددية لتصل إىل مرحلة أكثر رقيًّا وتقدًما 
جلدل داخل الوسط احلقيقة، بل هي شريكة يف امتالك احلقيقة. وهذا التطور سوف يستهل رحلة مضنية من ا

الالهويت يف الغرب.  حيث بدا بوضوح أن أول ما يرتتب على هذه الرؤية هو إبطال امتالك ديٍن ما، احلقيقَة كلَّها 



 وحده. وهكذا سنرى أن حلقات ثالث من التعددية شقت سبيلها حنو االكتمال: 

يف سلوكياْتم ومعامالْتم مع  منتمني إىل دين "التعددية األخالقية": وهي اليت تفرض على أتباع دين أن يتساحموا  -1
 آخر، من دون أن يعين ذلك االعرتاف بوجود حصة هلم من احلقيقة ونعمة اخلالص.  

"التعددية اخلالصية أو االستنقاذية"، ومؤدَّاها أن غري املسيحيني ميتلكون فرص الفوز باجلنة أو باخلالص     -2
ن املسيحي من االلتزام بالتعددية األخالقية، ألن وجود اعتقاد املسيحي. إن هذا البعد من التعددية  هو الذي ميكِّ

لديه بإمكان وجود فرصة اخلالص لغري املسيحي هو الذي يفسح اجملال للتسامح السلوكي والتصرف البعيد عن 
 العنف مع أتباع الديانات أخرى.

الشموليني الذين يتنازلون عما يقوله احلصريون ومعلوم أن التعددية اخلالصية تقف يف وجه احلصرية، بل يف وجه 
 من استحالة خالص غري املسيحي، يف خطوة تقتضي فتح أبواب اجلنة قليالً يف وجه أبناء األديان األخرى.

ومع أن االهتمام األساسي لعامل الالهوت وفيلسوف الدين املعروف جون هيغ، يف مشروعه التعددي، كان     -3
عدين للتعددية، إال أن تطورًا كبريًا أخذ يستهلك كلَّ جهوده يف مراحل  متأخرة. السيما انصبَّ على هذين الب

جلهة تركيزه على أخطر مرحلة،  بل وأكثر املستويات حساسية يف نظرية التعددية، عنينا هبا "التعددية الدينية 
 املعرفية". 

ن من  وألن جون هيغ يعدُّ بطل هذه الساحة، وهواملنظِّر األكرب لنظري ة التعددية هبذه املدلوالت اخلاصة. فقد متكَّ
كسر مجود كبري، تأّدى إىل إفساح اجملال أمام التعايش السلمي بني الديانات املختلفة، مع قدر أقل من 
االحتكاك. ومع أن نظرية يف هذا احلقل استطاعت حتويل  النقاش بني األديان من حال التصادم إىل حال املساملة 

نْت من إسداء خدمة كبرية للمجتمع البشري، فإن القضية مل تتوقف عرب تظهري ح قيقتها الواحدة ، وبذلك مكَّ
عند هذه الصورة األولية أو على هذا التصور البسيط، ألن ما يرتتب على النظرية التعددية من مضاعفات على 

 القضايا الدينية أمٌر ال يستهان به أبًدا. 

ه االختزايل هو ما ميثل األساس يف إجناز جون هيغ التعددي.  Reductionismإن الرؤية التقليصية   أو التوجُّ
ن من  ومعىن ذلك أنه، بفضل اختزال نطاق حقيقة الدين إىل "خربة" شخصية تعربِّ عن حال إميانية باملطلق، متكَّ

ص مساحة الدين حسم الصراع وبتِّ األمر. وهبذا النحو ضيَّق اخلناق على الفكر الديين، وحاصر حدوده، وقلَّ 
وخصوًصا حني حتوَّل الدين عنده إىل جوهر باطين، وإىل خربة  –إىل ما ال ميكن أن يكون االختالف عليه كبريًا 

 دينية باطنية، ال يكون يف وسع أحد التفكري بتقييمها وإصدار احلكم، هلا أو عليها. 

ة هي، األساس، الذي افضى اىل والدة الليربالية هيغي -ينبغي القول هنا إن مثة من راح يتصور أن التعددية اجلون
الدينية اليت تعود يف نشأْتا إىل الليربالية السياسية. غري أن األمر، وان مل يغريِّ شيًئا من حقيقة أن التعددية الدينية 



لت اخلدمة العظمى ملشاريع نظرية وأطروحات فكرية وغري فكرية – ،  وبالذات املعرفية واحلقيقية منها  شكَّ
فهو يكشف بقوة عن وجود ختطيط منهجي من جهات  -كالليربالية السياسية واالقتصادية والعلمانية والعوملة 

سياسية أو غري دينية يف إطالق هذا املشروع األنثروبولوجي غري الفلسفي. لسوف يظهر لنا ذلك خصوصاً، لو 
هذه التعددية إثر نظريات الالهويت األملاين حنن أخذنا يف االعتبار، وقائع ومتَّكآت علمية هائلة تكمن وراء 

شاليرماخر وغريه، ممن سامهوا، يف كشف النقاب عن تعقيدات كبرية يف عملية التكوُّن املعريف لدى اإلنسان، 
سواًء كان ذلك يف علم تأويل "النص"،  أم يف غري النصِّ من حبوث يف النقد األديب على سبيل املثال ال احلصر. 

 أمر فإن مواطن كثرية يف هذه النظرية تبدو قابلة للنقد:  ومهما يكن من

 متناقضات التعددية

إن التعددية املعرفية الدينية تغلق الباب يف وجه أيِّ إمكان لتقييم وإدارك البعد الديين احلقيقي، أي ما يعرف  أواًل:
ر الناشئة من اختالالت عقلية أو نفسية باخلربة الدينية اإلميانية. وبذلك قد يصعب التمييز بني االنفعاالت واملشاع

ة عن  أو أوهام باطلة، تأيت اإلنسان عادة حتت ضغط عناصر خارجية أو داخلية، وبني التجارب الصافية واملعربِّ
 شهود حقيقي روحاين لإلنسان املتديِّن واملؤمن باحلقيقة املطلقة. 

وسع العنف الديين الذي يقوم على رؤى دينية متصلبة لقد انطلق جون هيغ وغريه من منّظري التعددية من ت ثانياً:
ومتشددة على الصعيد املعريف. غري أن مسألة التصادم الديين ال تتطلب، بالضرورة، ممارسة اختزال هائل وجوهري 
للمضمون الديين، وال تدعو إىل اعتبار كلِّ ما هو خارج خيال اإلنسان أو نفِسه من عمِل الثقافة واحلياة 

 ية وحسب.االجتماع

ال ميكن أن ننكر أن هيغ وسواه كرَّسوا نظرية التعددية يف سياق تارخيي وزمين واجتماعي خاص، وبالذات حتت  ثالثاً:
وطأة عجز تنظريي كبري حيال أزمة النص مما دفع فالسفة الدين وفالسفة اللغة إىل التحرك باجتاه تطوير 

 قيام هبمة التنظري التعددي.اهلرمينوطيقا ]= علم التأويل[ وَدفَ َعهم إىل ال

ا واجتهاًدا وواقًعا اجتماعيًّا، متميِّزًة كليًّا. وقد ال يكلِّف  من  وجه آخر تبدو الفضاءات واملناخات اإلسالمية، نصًّ
أمٌر كهذا الدين اإلسالمي، يف سبيل حتقيق جمتمع تتمظهر فيه قمة التعددية والتسامح، كلَّ اخلسارة اليت تكبَّدْْتا 

دة املسيحية من جراء تبنِّيها هذه الصيغة االختزالية لدائرة الدين. ولذلك قد يكون من اجلائز الدعوة إىل قراءة العقي
 هيغية يف سياقها الزمين والتأرخيي، تفاديًا لعملية إسقاط تفصيلي على الواقع اإلسالمي املعريف.  -التعددية اجلون

ة املسيحية على اإلسالم هي اليت دفعْته إىل الرهان على التصوف ولعل غفلة هيغ عن إدراك صعوبة انطباق العقيد
أو العرفان اإلسالمي، عندما يتوقع لإلسالم أن يتأزم وضُعه يف مواجهة العلوم اجلديدة، مثلما حدث للفكر 

ه املسيحي، ليبادر اإلسالم، إذ ذاك، إىل حتقيق الصالت بني العلم واإلميان. وميضي هيغ اىل اإلشادة بالتوجُّ 



مع أن الفكر الصويف الذي يقصده وهو  –الصويف اإلسالمي، كمجموعة واعية لعمق مضامني األديان األخرى 
ذاك الذي يتجاهل الشريعة، حبجة الوصول إىل "احلقيقة" عرب "الطريقة"، غري معرَتف به أساًسا لدى األغلبية 

الصوفية االسالمية ذاْتا. وهنا لسنا يف مقام اإلسالمية؛ باإلضافة إىل أنه ال يشكل نسبة ملحوظة من فضاءات 
ز على حقيقة الدين ومغزى  التذكري بالبعد اإلجيايب الرحب يف بعض التوجهات الصوفية، يف ظل اهتمام مركَّ

 الرسالة اإلسالمية، أكثر مما فعل الفقهاء يف الغالب. 

كتلك اليت كانت سائدة لدى الالهوتيني مع ذلك فإن املناخ اإلسالمي ال ينأى بالكامل عن القراءات املتصلبة  
املسيحيني يف العصور املاضية. ويف احلقيقة، إن درجة من تلك الرؤى الدينية الضيقة قائمة يف الوسط اإلسالمي. 
وبقدر ما تتوسع دائرة هذه املمارسات بقدر ما يربَّر وجوُد عدد من االجتاهات واإلصالحات االنفعالية الغربية يف 

 وك الكنسي املتجمد. مقابل السل

يصف هيغ الدين كردِّ فعل بشري حقيقي حيال احلقيقة املتعالية. وهو بذلك حياول إرجاع االختالفات الدينية    رابعاً:
إىل اختالفات الناس يف مواجهة احلقيقة. إىل هنا، قد ال يكون على خطأ. لكنه أخطأ عندما أبْ َعَد تلك احلقيقة 

ْثَبتة، من خالل عدم اعرتافه بوجود معرفة لدى عن متناول اإلنسان، وزاد 
ُ

املسافة بني احلقيقة الثابتة واحلقيقة امل
اإلنسان عن تلك احلقيقة. وعلى هذا النحو فقد حتوَّل الديُن لديه إىل صناعة بشرية ال تعرّب عن احلقيقة يف مقام 

احلقيقة الثابتة، فيقيمه على مرتَفع ال ميكن  الثبوت؛ أو، بتعبري آخر، فإن هيغ حيسب الدين تعبريًا بشريًّا عن تلك
ه أال عرب خربة روحية باطنية وعميقة.   اإلنسان أن ميسَّ

أن الدين واملعرفة الدينية سيظالن يف  –هيغي  -حسب التنظري اجلون –خامساً: من تبعات التعددية املعرفية الدينية 
عن قدرة اإلنسان يف الوصول إليها )كي ال يُظَلم هيغ دائرة "النسبية املعرفية"، دون تلك "احلقيقة" اخلارجة 

عيه من نبوة أو وحي عن  ويُنَسب إليه القول بالنسبية املطلقة(. فحسب رأيه، ال خيتلف النيب يف ما يقوله أو يدَّ
. فباستثناء غريه؛ و"التجربة النبوية" هي جتربة دينية "متميزة"، يعود السرُّ فيها إىل متيُّز النيب يف شخصيته الراقية

ظه أو ما يأيت به كوحي، أو يعربِّ عنه بوسائط التعبري  التجربة الدينية اليت ميارسها النيب فإن الوحي وما يتلفَّ
اإلنساين، يعّد يف نظره ديًنا؛ مبعىن كونه ردُّ فعل إنساين يف مواجهة سياق احلقيقة السامية. وحبسب املعىن املراد من 

 دين إهلي. هيغ تبطل النبوة كشريعة وك

 الوجه اإلجيايب لألطروحة

لكن رؤية اكثر عمقًا يف منت االطروحة التعددية، تظهر لنا ما يستأهل النظر واالهتمام. فإن نظرة سريعة على ركائز 
  :أطروحة هيغ يف هذا احلقل املعريف، تضع يف متناولنا عدة إجيابيات

ح والتعايش السلمي املستقر بني األديان والطوائف الدينية; إذ لقد بات من املمكن أن نتصور حالة من التسام   اواًل:



ق التسامح إىل أبعد حد. ومثل هذا الرأي من  إن هذه التعددية ال حتصر احلقيقة يف دين دون آخر. وهذا ما يعمِّ
وم شأنه أن ميهد الطريق أمام ضرورة االعرتاف الكامل من جانب املسيحية بالدين اإلسالمي كدين مساوي، ولز 

توفري اجملال الفسيح من جانب السلطات املسيحية العاملية للتحرك اإلسالمي، بسبب استحالة القول بأفضلية 
 املسيحية. 

إن إبراز "اإلميان" يف نظرية هيغ ميثل اقرتابًا من جوهر الدين يف وقت أمسى اإلميان احلقيقي متأخًرا حلساب   ثانياً: 
ت وليس واقعها(. وال خيفى الرتكيز اإلسالمي الكبري يف اخلطاب القرآين الفقه والشريعة )حسب مصطلح الكلما

ويف السنة على نية اإلنسان النابعة من اإلميان، أو اآليات القرآنية الصرحية يف تقدمي اإلميان والنية على العمل 
 الصاحل.

عوبة إثبات أرجحية دين خاص على ثالثاً: إن فكرة التعددية لدى هيغ تقلِّص من فوارق األديان عندما ينصُّ على ص
 غريه، أو تعذر هذا على اإلثبات.

د وحقيقة متماثلة، ينطوي على مقاربة إسالمية دينية  رابعًا واخرياً: إن الرتكيز على التقاء األديان على جوهر موحَّ
حة اإلسالمية. وسط تأكيدات قرآنية كبرية ال تعرتف بتعدد األديان كما هو مألوف يف السا –صرحية يف القرآن 

إن درًسا سريًعا قرآنيًّا حلاالت استخدام لفظ "اإلسالم" ومشتقاته سيربهن على أن املسافة بني ما يسمى باألديان 
 ليست كما يُتصوَّر غالباً... 

 
 


