
 

 التعدد في اإلسالم، أو الوعي باآلخرية
 إيريك جوفروا 

 
املبادئ األساسية   نفسه، بشكل خارجي أحياان   التعددية إلسالم، يطرح مبدأ  ليف رحم 

)اإلسالم يف مواجهة األداين والثقافات األخرى(، وبشكل داخلي أحياان أخرى )داخل  
مينع من   ولكن ذلك ال  تعددية اإلسالم نفسه(.  عند  النصوص    التوقف  تقّدمها  إجيابية، 

املقدسة، وابلتايل ينادي هبا مرشدو األّمة، وتعددية سلبية يتّم اخلضوع هلا أكثر من تبّنيها،  
استدعاؤها   وقع  اليت  تلك  األداين    –تسليما    –وهي  تواريخ  اإلسالم كما يف  اتريخ  يف 
  االنشقاقات والتمّزقات )فتنة، ج. فنت(.األخرى، ومحلت معها كمًّا من 

تنبع النظرية اإلسالمية للتعدد من مبدإ منطقي: مبا أن هللا يف اإلسالم هو الواحد األحد،  
ولكن   التعدد.  على  َسبح  ُيح خلقه،  أي  تعاىل،  عداه  ما  اليتاإلهلي  الرمحة فإن كل    ة، 

بني هذين املستويني. توجد ابلفعل تعين أنه ال وجود ألّي قطيعة  ،  1﴾وسعت كل شيء﴿
احلض دائمة  وتعدد  جدلية  اإلهلية  الوحدة  بني  محضمرة،  أحياان  تكون  أهنا  من  ابلرغم  ور، 

 اخللق. 
ويف السورة األوىل  وميكن للكون أن ميتد يف التعدد ألنه يبقى مشدودا إىل حمور التوحيد.  

. ووجوه اخلْلق ال متناهية ألهنا 2﴾ رب العاملني﴿ابعتباره  من سور القرآن، يقّدم هللا نفسه  
وتؤو  منه  إتصدر  تعاىل.  ل  /  ليه  العودة  تلك  عن  تعّّب  اليت  القرآنية  اآلايت  هي  عديدة 

الذوابن املتجدد يف هللا، اليت متارسها النفوس البشرية، وكذا أسباب اخلالف اليت تنشأ بني  
األرض.   على  مسريهتا  أثناء  األنفس  ’’تلك  أن  يعلم  فطنته،  قّلت  مهما   أحديةفاملرء، 
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عرب ، كما  ‘‘الكثرة  أحدية من الواحد ابن  واحديته  3يقول  يف  اإلهلي  اجلوهر  وإذا كان   .
ذلك   مع  هللا  فإن  سّبحهح،  خالل  متعّذٌر  من  الكوين،  التجّلي  يف  تعاىل كثرًة  نفسه  يقدم 

وصفاته.   أمسائه  عّب  البشري، إدراكه  اإلدراك  متناول  يف  تعاىل  نفسه  يضع  بذلك  وهو 
ابلوحدة    االعرتافوابلنتيجة، فإن    ة.وخيلق تضامنا سرمداي بني املستوايت اإلهلية والبشري

املباشر يف وعيه   أثرها  يكون  أن  بد  امللتزم ال  املسلم  املطلوبة من  واعتماًدا  تضامًنا  اإلهلية 
بني كل   ’’متباداًل  النيب )صلعم(  قول  لنتذكر  املخلوقات.  هللا‘‘.  ممالك  عيال  وقبل  اخللق 

الذي يطال  الدفق اإلهلي  ’’إىل أن    ر  خمتّصي البيئة املعاصرين حىت، ذهب األمري عبد القاد
غشة هو نفسه الذي يغمر الكون بكماله هو  ف هدف العلوم اإلسالمية التقليدية    أما.  4‘‘الُبر

 . 5‘‘ عُب التأمل يف الكون إىل التأمل يف املبدأ اإلهلي قيادة اإلنسان ’’
أمّ  املمالك يف  فيه خمتلف  تتوحد  تعددا ذي طبيعة كونية،  بدًءا  القرآن  اإلميان:  يعرض  ة 

ال  ﴿ ولكن  يسّبح حبمده  إال  من شيء  وإن  فيهن،  ومن  واألرض  السبع  السماوات  له  تسّبح 
أما يف املستوى البشري فإن التعدد أيخذ اللبوس الطائفي والثقايف:  .  6﴾ تفقهون تسبيحهم

ولذلك  ﴿ ربك،  رحم  من  إال  خمتلفني  يزالون  وال  واحدة  أّمة  الناس  جلعل  رّبك  شاء  ولو 
، 8﴾ لتعارفواكر وأنثى وجعلناكم شعواب وقبائل  اي أيها الناس إان خلقناكم من ذ ﴿  ،7﴾ خلقهم

﴿ اللغة:  لبوس  يف  أيضا  ألسنتكم  ويظهر  واختالف  واألرض  السماوات  خلق  آايته  ومن 
 ، وكذا يف لبوس الدين أيضا، وهو البعد الذي هنتم به بشكل خاص هنا. 9﴾ وألوانكم

 م  االعرتاف ابلغريية الدينية يف اإلسال
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املسلمني   الكحّتاب  بني  متواصلة  النقاشات  يستشهدون كثريا  تبقى  الذين  "التضمينيني" 
"اإلقصائيني"   والكّتاب  األخرى،  األداين  على  لالنفتاح  الداعية  القرآنية  الذين  ابآلايت 
وابلرغم  يعتمدون على اآلايت الداعية إىل التشدد، بل وإىل االعتداء على غري املسلمني:  

فس، وال  املكانية والزمنية اليت جيد فيها هؤالء الكّتاب أنفسهم، فقد كان التناالظروف    عن
وبشكل مبّسط، فإن    وأحياان أيضا بني إسرتاتيجيتني سياسيتني...  يزال، بني رؤيتني للعامل،

النصوص   التايل: تكّرس  القدامى واحملدثني، هو  الذي يفرض نفسه عند املفسرين،  الرأي 
بني األداين يف صلب الوحي نفسه؛ فالقرآن هو الكتاب    ا التنوع فيماملقدسة يف اإلسالم  

نفسها، كونية  القول يف طبيعته  ننزع إىل  بل  يقيم يف حرفيته حىت،  الذي  الوحيد  املقدس 
قبل   اليت أوحى هبا هللا  الوحي. أن تكون مسلما إذا يعين أن تعرتف حبقيقة كل األداين 

الـ اآلية  فإن  وبذلك  س  48اإلسالم.  أسفله،  من  مطوال  عندها  سنتوقف  اليت  املائدة،  ورة 
إىل أننا لن  وهو ما جعل مارتن لينغس يشري  تقّدم التعدد الديين كتعبرية عن اإلرادة اإلهلية،  

 10نستطيع احلديث عن شيء مشابه يف اليهودية أو يف النصرانية.

 كانت غالبا  بيد أن الظروف اليت وجدت األجيال األوىل من املسلمني نفسها فيها، واليت
ظروف تناحر، أو على األقل ظروف تنافس، قد أوصدت أبواب ذلك االنفتاح. ويبدو  

" كانوا أكثر موضوعية من اآلخرين، ألهنم، سواء األقدمني منهم أو  املنفتحنيأن املفسرين "
اإليديولوجي   اجلانب  وابلتايل كان  ثراء،  أكثر  مفاهيمي  بزاد  يتمتعون  احملدثني، كانوا 

منحسًرا.  والتمجي  عندهم  الروحاندي  منهم  و يويضيف  لفيض ن  ذوقيا  إدراكا  ذلك  إىل 
املعاين املتضمن يف القرآن، جتربة ال ميكن إال أن جتعل النص املقدس منفتحا على اآلخر، 

 وتعطيه له بشكل من األشكال لتتقامسه معه. 
ة هللا تعاىل،  جتد كونية اإلسالم أصوهلا يف الفطرة: فكل كائن بشري ُيمل يف ذاته بصم

سواء َوَعى ذلك أم ال. وتستمد هذه النظرية جذورها من علم النبوة، وهي نظرية أساسية 
﴾  إان أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعدهوحمددة بشكل اتم: ﴿يف اإلسالم،  

 
10 ) Qu’est-ce que le soufisme ?, Paris, 1977, p. 25 



تعاىل[ ﴿ يقول  أن  قبل  األنبياء  من  قبلر  ]ويعدد جمموعة  من  عليك  قصصناهم  قد  وررسرال 
عليكو  نقصصهم  مل  ﴿11﴾ررسرال  رسول؛  أّمة  اآلايت  12﴾ ولكّل  هذه  سياق  نفس  ويف   .

عن   يقل  ال  ما  عرفت  البشرية  أن  )صلعم(  النيب  يؤكد  آخر   124متاما،  وأنّه  نيب،  ألف 
أولئك األنبياء يف التسلسل التارخيي. بـَْيَد أن القرآن ال يذكر إال سبعة وعشرين من بينهم.  

اثر النبوة يف مستوى سلم البشرية أبكملها. لذلك ذهب بعض  ال بد إذا من البحث عن آ
، إىل  الباحثني املصرين املعتمدين لدى جامعة األزهر، اليت تبقى مرجعا لدى العامل السين

القول إن أوزيريس هو النيب إدريس، وإىل أن فرعون أخيناتون هو النيب أيوب. كما أن الـ  
لقدمي ليست إال متثيال ألمساء هللا الواحد وصفاته... آهلة املوجودة يف املعبد املصري ا  2800

َشَر بوذا يف االقتصاد اإلسالمي   ولذلك أيضا، حبسب بعض العلماء اآلخرين، ميكن أن ُيح
 .13للوحي، خاصة وأن القرآن ميكن أن يكون قد أشار إليه تلميحا 

اجلزي الذي عرفته  السياق  املسلمني، يف  على  نفسه  الديين  التعدد  فرض  العربية يف  لقد  رة 
املدينة   يف  االستقرار  وبعد  أساسا.  واملسيحي  اليهودي  الوجود  من خالل  السابع،  القرن 

ني وغريهم  املنورة، كان على حممد )صلعم( إنشاء حلمة بني املسلمني، وخاصة بني املسلم
املنطقة، و  اليهودمن سكان  املطلوب تكوين مدينة بشكل أخص  من  دولة حتمل -. كان 

اإلسال حممد  و م.  مشروع  يكون  تعددي،  )ثيوقراطية(  ديين  حكم  بسط  هو  اهلدف  كان 
األخرى   ابألداين  اإلسالم  اعرتاف  إن  واحَلَكم.   فيه  الضامن  مع    يتطابق )صلعم(  إذن 

األق  أحدِخَلْت على  السياسي.  هيمنة  املستوى  فإن مصطلح  ل يف  الوارد يف    أّمة ومع ذلك 
املدينة نص   ا   صحيفة  السنة  يف  وقد كحتبْت  جديدة  ،  روابط  ُيدد  وهو  للهجرة،  لثانية 

  املمثلني يكون اليهود فيها    للتضامن تتجاوز االنتماءات القبلية، يعين مجاعًة متعددة اإلميان
إن هذه أّمتكم أّمًة األوائل، بعد املسلمني طبعا. وهلذا الوضعية تشري آايت القرآن مثل : ﴿
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  .14﴾ بيَنهم كرلٌّ إلينا راجعون واحدًة وأان رّبكم فاعبدون. وتَقطَّعوا أمَرهرم 
النيب )صلعم( التاريخ قد جّر  البحعد  نفسه    إن شاغل تدوين اإلسالم يف  أحياان إىل تقدمي 

اهليمين البعد  أي  على  السياسي،  االنفتاح  مسألة  يف  ملناقضته  أحياان  الوحي  وجاء   ،
الصاحلني    سأله الصحاب سلمان الفارسي عن مصري أتباع مزدكاألداين. وبذلك، فعندما  

أن   )صلعم(  حممد  أجابه  اإلسالم،  القوا  قد  يكونوا  ومل  فارس  بالد  يف  خالطهم  الذين 
اآلية   نزلت  عندها  جهنم.  انر  يف  الرمحة   62مصريهم  ابب  تفتح  اليت  البقرة،  سورة  من 

أخرى:   دايانت  من  املؤمنني  أمام  والنصارى  ﴿واخلالص  هادوا  والذين  آمنوا  الذين  إن 
ابهلل واليوم اآلخر وعمل صاحلا فلهم أجرهم عند رّّبم وال خوف عليهم وال  والصابئني من آمن  

حيزنون  نفس  .  ﴾هم  عن  أحياان  احلديث  النزول‘‘ويقع  لآلية    ’’أسباب  من    69ابلنسبة 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن ابهلل واليوم اآلخر  : ﴿املائدةسورة  

 . ﴾وال هم حيزنون  وعمل صاحلا فال خوف عليهم 
اآلايت   عن  البقرة    112-111فماذا  ؟  من سورة  بكثري  أوسع  بحعًدا  للخالص  تعطي  اليت 

لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى، تلك أماني ُّهرم قل    ]أي أهل الكتاب[وقالوا  ﴿
ربّه عند  أجررهر  فله  وهو حمسٌن  أسلم وجَهه هلل  من  بلى  إن كنتم صادقني.  برهانكم  وال    هاتوا 

تعنّي دينا خمصوصا؛ إهنا    .﴾خوٌف عليهم وال هم حيزنون  إن عبارة ’’أسلم وجهه هلل‘‘ ال 
ولكٍل وجهٌة من سورة البقرة: ﴿  148تصف حالة دينية كونية، كما تستدل عليه أيضا اآلية  

 ﴾.هو مرَول ّيها فاستبقوا اخلريات
من   أكثر  أحرجت  قد  اآلايت  بعض  عنها  حتدثت  اليت  التعددية  املفسرين  إن  من  واحد 

لكٍل  ﴿  من سورة املائدة:    48ومن ذلك اآلية  املسلمني، ولكن ال ميكن أن ننكر البداهة.  
آاتكرم   ما  يف  لروَكرم  ليَ ب ْ ولكن  واحدًة  أّمًة  جلعلكم  هللا  شاء  ولو  ومنهاًجا  رعًة  ش  منكم  جعلنا 

عركرم مجيعا فيرنبّ ئركرم مبا كرنترم   . ﴾فيه ختتلفون فاستب قوا اخلريات، إىل هللا مرج 
( السابقات  اآلايت  سياق  واإلجنيل    46و   44ويف  التوراة  تصف  اليت  املائدة(،  سورة  من 
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تنوّع   يستنتجوا  أن  إال  ميكن  ال  تشددا  األكثر  املفّسرين  فإن  ونور‘‘،  ’’هدى  ابعتباره 
استخالص   إىل  معاصرون  مسلمون  مفسرون  ويذهب  بل  اخلالص.  إىل  املؤدية  الطرق 

 .15الطريق األكثر مالءمة  املرء ميكن أن خيتار إىل هللااإلشارة إىل أن 
وتبدو صيغة اآلايت أحياان أقّل وضوحا، ما يستدعي جحهدا أتويليا مضاعفا )اجتهاد( إذا  

اتّقاء االنزالق على منحدر العناد السهل. وتنطبق هذه احلالة على اآليتني  ما أراد املفّسر  
 رهاانت أساسية يف اجلدل بني املسلمني أنفسهم: اللتني تعرضنا هلما أعاله، واليت حتوي 

الدين عند هللا اإلسالم﴿ .1 (. يعين ذلك عند كثري من 19﴾ )سورة آل عمران :  إن 
. 16املفسرين أن هذا الدين هو االخنراط يف مبدأ التوحيد الذي اندى به كل األنبياء 

قريب من (، وهو ال1373وحىت إذا ما كان بعض املؤلفني كالسوري ابن كثري )تـ.  
)تـ.   تيمية  حممد  1328ابن  على  نزل  الذي  الوحي  على  ’’الدين‘‘  َقَصرحوا  قد   ،)

( قد خّلص آراء السابقني  1853)صلعم(، فإن مفّسرا متأخرا كالعراقي األلوسي )تـ.  
غري   من  املؤمنني  يشمل  عام  مصطلح  هنا  املعين  "اإلسالم"  أن  اعتّبوا  الذين 

إذن  17املسلمني  إنه  التسليم .  الكون    مبدأ  والنتظام  تعاىل  هلل  للرهان  الواثق  املطروح 
التارخيي   اإلسالم  وليس  على  هنا،  البشرية  للتجربة  املالزمة  التغرّيات  حلقته  الذي 

املعاصرين، مثل   املسلمني  املفسرين  اإلجتاه عدد من  األرض. وقد أسهب يف هذا 
 فضل الرمحان وحسن حنفي وحممد الطاليب وفريد إسحاق.  

من سورة آل    85سه هو الذي فّجر التفسري الضيق الذي أحعِطَي لآلية  والتشدد نف .2
يرقَبَل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرينعمران: ﴿ ﴾.  ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن 

إىل   أن ال سبيل  إىل  عامة مشرتكة. ويشريون  قراءة  قراءهتا  املؤلفني يرفضون  بعض 

 
15 ) F. Esack, Qur’ân, Liberation and Pluralism, Oxford, 1997, p. 170 
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فاآلية  .  84و    83ا جاء يف اآلايت  الذي وردت فيه، أي م  السياق إخراج اآلية من  
وهو    83 واألرض،  السماوات  خالئق  له  ختضع  الذي  هللا‘‘  ’’دين  عن  تتحدث 

اليت تتوسطهما، فهي تؤكد على    84أما اآلية  .  85الدين القّيم املعينُّ ابآلية  نفسه  
مثل هذا التصور ألهنا، بعد عرض األنبياء يف موكب التاريخ، تذّكر بوجوب عدم  

  85، مبا أن  اآلية  التضييقإىل    تنحوبينهم. صحيح أن "أسباب النزول"  التفضيل  
يف حني أن واحدا  .  18قد نزلت إثر رّدة اثين عشرة رجال، غادروا املدينة إىل مكة

)تـ.   الطّبي  اإليراين  األوائل،  املفسرين  غري  923من كبار  من  املؤمنني  أّن  يورد   )
كل خاص، اعرتفوا بذلك "اإلسالم"  املسلمني احلاضرين آنذاك، واليهود منهم بش

. وإذا  19الذي يوّفر هلم هم أيضا اخلالص، إذا ما اتّبعوا تقاليدهم الدينية اخلاصة هبم
ما صدقنا بعض املفسرين، قدامى وحمدثني، من املتصوفة أو من غريهم، فإن اآلية 

من اتّبع  اخلاسرون يف اليوم اآلخر ليسوا  أتخذ هذا املعىن املتضمن فيها، الكوين:    85
الروحية ولوضعيته كمؤمن يف  تنّكر لعقيدته  التارخيي، بل من  داينة أخرى غري اإلسالم 

الدنيا  الرتبة اخلصبة  .  20  احلياة  الرغبة يف االسرتداد فطرة  لل جند هنا ثراء  . فهل هي 
تلك اليت جعلت القرآن يطلق على نوح وإبراهيم ويعقوب وغريهم من األنبياء صفة 

"، أم ألن مصطلح إسالم يعين الدين الطبيعي، القّيم، قبل إطالقها على  "املسلمني
 الدين الذي أتى به حممد )صلعم( ؟ 

 
 هل يلغي اإلسالم األداين السابقة ؟ سؤال التسامح

هل ميكن ملؤمين األداين األخرى أن ينشدوا اخلالص بعد جميء اإلسالم وهم مل يدخلوا فيه  
 

 215ص   2( نفسه. ج  18
 339ص  3( الطّبي؛ جامع البيان. ج   19
ص   1. ابن عجيبة؛ نفسه. ج  216ص  2. األلوسي؛ نفسه. ج  199ص   1( من بني القدامى: الكاشاين؛ نفسه. ج   20
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السابقة عن اإلسالم، الذي يحعَتَّبح عند  ؟ مشكلة دقيقة تحطرَح هنا وت تعلق إبلغاء األداين 
بيّـنًـا.   اختالفا  العلماء  آراء  ختتلف  أيضا  هنا  للبشرية.  املوجََّهة  الرساالت  خامت  املسلمني 

إن الذين  من سورة البقرة اليت تعّرضنا هلا سابقا ﴿  62يذهب بعض املفّسرين إىل أن اآلية  
والنصار  هادوا  والذين  والصابئني... آمنوا  نحِسَخْت ابآلية  ى  قد  آل عمران    85﴾  من سورة 

اخلاسرين ﴿ من  اآلخرة  يف  وهو  منه  يرقَبَل  فلن  ديًنا  اإلسالم  غري  يبتغ  رأينا  ،  ﴾ومن  أننا  بيد 
الواجب إعطاؤها لكلمة   اآلية. وذهب مفسرون آخرون، كالطّبي    إسالمالقيمة  يف هذه 

)تـ.   الشيعي  أن  1153والطّبسي  نفي  إىل  لغري  (،  بوعده  اإلخالل  وارد  يف  هللا  يكون 
ابلرمحة  اآلية  املسلمني  إليه  تشري  ما  وهو  أن مسار   62،  هؤالء  ويؤكد  البقرة.  من سورة 

اإللغاء ال ميكن أن ينطبق إال األحكام )األوامر والنواهي(، وينطبق ذلك يف احلقيقة مع  
 كل وضعية جديدة.  

وبينما كانت كل "الوسيطة"،  املرحلة  قلب  ذاهتا، كان   يف  على  متمحورة  تزال  ال  داينة 
ما   النسخ  شأن  يف  عرب  ابن  وقد كتب  لداينتهم.  مؤِسسة  اجلرأة إلعالن كونية  للبعض 

 والشرائع كلها أنوار وشرع حممد صلَّى هللا عليه وسلَّم بني هذه االنوار كنور الشمسيلي: ’’

وا  الكواكب  أنوار  خفيت  الشمس  ظهرت  فإذا  الكواكب  انوار  يف بني  أنوارها  نور  ندرجت 
أعياهنا   فكان خفاؤها نظري ما نسخ من الشرائع بشرعه صلَّى هللا عليه وسلَّم مع وجود  الشمس

أن العام  ألزمنا يف شرعنا  الكواكب وهلذا  أنوار  يتحقق وجود  الرسل ومجيع   كما  نؤمن ومجيع 
 .21‘‘شرائعهم اهنا حق فلم ترجع ابلنسخ ابطال 

احلقيقة،   اويف  شرائع  عالقة  فإن  ضمن  أتسست  منها  واحدة  ألن كل  خمتلفة،  لوحي 
تعاىل  ابهلل  ميكن  .  22خمصوصة  ال  هللا،  أراده  الذي  الديين  التعدد  ذاك  لفضيلة  وطبقا 

ملصطلح "النسخ" أن يعين إذا ال إبطال األداين السابقة عن اإلسالم، وال إنكار جناعتها  
مكن جدا تطبيق اإلسالم، ويف من امليف اخلالص. وُيلل رضا شاه كاظمي ذلك قائال: ’’
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وأبن   من جهة،  نزل  آخر وحي  ألنه  اكتماال  األكثر  الدين  أبنه  الصادق  اإلميان  الوقت  نفس 
الروحية ألتْ  اهلداية وجناعتها  بوظيفتها يف  احتفظت  إىل  باعها من جهة أخرى.  األداين األخرى 

لذي يعود إىل مستوى أي حد ميكن هلذه الوظيفة وهذه النجاعة أن تدوم، ذلك هو السؤال، ا
ويف سياق هذه  .  23‘‘التقييم واإلحساس، عوض الرفض املاقبلي القائم على األفكار املسبقة  
مل يقل قط أن رسالة  ’’املوجة يؤكد عامل اإلسالميات التونسي عبد اجمليد الشريف أن القرآن  

يف  عليها.  وهتيمن  تؤكدها،  فحسب  أهنا  يعتُب  هو  السابقة:  الرساالت  تنسخ  أن  حممد  حني   
النسخ  استنتجت بعض اآلايت أن اإلسالم، بطابعه  . وابلنتيجة، فقد  24‘‘ اهليمنة ال تعين 

كـ"خامت" للوحي، ال بد له من محاية خمتلف صيغ اإلميان. والرخصة األوىل اليت أحعِطَيْت  
أماكن   على  ابحلفاظ  عادة  مرتبطة  الدفاعي  املسّلح  الكفاح  إىل  لاللتجاء  للمسلمني 

من  ﴿العبادة:   أرخر جوا  الذين  لقدير.  نصرهم  على  هللا  وإن  ظرل موا  أبهنم  يقاتلون  للذين  أرذ ن 
إال أن يقولوا ربنا هللا ولوال دفع هللا الناَس بعضهم ببعض هلردّ َمْت صوامع وب َيٌع   دايرهم بغري حق

ن  . وجيعل هذا املقطع القرآين من الدفاع ع 25﴾ وصلوات ومساجد يرذَكرر فيها اسم هللا كثريا
السالح؛   إىل  االلتجاء  يسوّغ  الذي  األمسى  اهلدف  الدينية  جمرد احلرية  قدرته  وتتجاوز 

استقروا   الذين  املسلمني  يستفزون  املفسرين، كانوا  )فاملكيون، حبسب  اإلسالمي  السياق 
حديثا ابملدينة، ولكن النيب )صلعم( كان ينتظر األمر اإلهلي للدخول يف املواجهة(. وبداية  

الطوي اآلية  اآلية  سابقا:  حللناها  اليت  املائدة  48لة  سورة  ابعتبار من  أيضا  أحوَِّلْت  قد   ،
  : السابقة  األداين  محاية  يف  لإلسالم  يعود  الذي  ابحلق  ﴿الواجب  الكتاب  إليك  وأنزلينا 

 ﴾. مصّدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه
يسر كمحاول  بكل  يظهر  أن  احلماية ميكن  هاجس  النوع من  هذا  قبل  إن  من  للهيمنة  ة 

الدين ؟ ابلقطع ال، اإلسالم.   اليت يفرضها هذا  التعاليم  ولكن هل طبق املسلمون دائما 

 
23 ) R. Shah-Kazemi,  The Other in the Light of the One – The Universality of the Qur’an and Interfaith 

Dialogue, Cambridge, 2006, p. 241. 
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ألن اإلنسان، ببساطة، ويف كل خطوطه ضعيف وخطّاء. ولكن هذه التعاليم قد شّكلت  
أتكيًدا األسس اليت قام عليها النضج الديين الفاتح على الكوين، أي التسامح الذي يطبع  

إثرهم عدد من  اإل الثامن عشر، وعلى  القرن  الفالسفة يف  به  التقليدي، كما شهد  سالم 
. وهو تسامح ينبع من التعاليم القرآنية للـ"الدين األساسي"، "الدين القّيم"، 26املستشرقني 

الذي تصبح مبوجبه كل األداين التارخيية انبعة من هذا الدين الذي ال ُيمل إمسًا، وابلتايل  
نس هلا  مشرتك.  يكون  )صلعم(  ب  النيب  أقوال  من  أيضا  التسامح  هذا  يصدر  مثل  كما 

أبناء عائلة واحدة: خمتلفة أمهاهتم، ودينهم واحد’’ ]أي   هلم ‘‘، وعن قواعد مثل ’’  األنبياء 
املسلمني[   عليناغري  ما  وعليهم  لنا  معسكرات  27‘‘ما  من  معسكر  أن كل  صحيح   .

جيّيش لقضيته آايت خمتلفة،   –نيون والطائفيون  ، أو الكو نالتأويليون واحلصريو  –املسلمني  
وتحسَتعَمل   ابلتعصب.  أخرى  تشيد  بينما  التسامح  إىل  بعضها  يدعو  الظاهر،  تتناقض يف 
الذين ال   املسلمني،  "املذعورين" من اإلسالم من غري  قبل  اليوم من  هذه اآلايت نفسها 

األيديول التعقيد  هذا  ووسط  النزول".  "ألسباب  ابلطبع  الذي  وجي  يهتمون  املوقف  فإن 
األسلم   أنه  ’’  –ابختصار شديد    –يبدو يل  أن  واىل  هو  التسامح  إىل  تدعو  اليت  اآلايت 

احرتام حرية اإلميان من عدمه حتمل برعًدا كونيا، كما أن اآلايت اليت يرطَلق عليها "آايت القتال"  
حبادثة حمددة لكث28‘‘تقرتن  يعنينا. وابلنسبة  يعد  مل  أي بظرف اترخيي  الروحانيني  ،  ري من 

فإن مقاربة كونية الوحي ال جيب أن تكون من جهة التسامح فحسب، ولكن  املسلمني،  
جهة   لألداينمن  املتعالية  مييلون  الوحدة  الباطن  أهل  فإن  منطقي،  وبشكل  جهة  .  إىل 

تضمني املعىن، مبا أهنم يدركون البنية، قواعد اللغة املشرتكة بني كل األداين، وأن مييل أهل  
 

 Le dogme et la loi dans l’islam, L’éclat et( ميكن أن نقتصر ابلنسبة للمعاصرين على غولدزيهر يف كتابه  26

Geuthner, Paris, 2005 (rééd. de 1920), p. 29-30 ;  سالم. بريوت: املطبعة  و أ. فتال؛ قانون غري املسلمني يف اإل
 B. Lewis, Le retour de l’islam, Gallimard, Paris, 1985, p. 27 ou Juifs. وكذلك   1958الكاثوليكية،  

en terre d’islam, Callman-Lévy, Paris, 1986, p. 71. 
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 لظاهر إىل اإلقصاء والتضييق، ألهنم مسجونني داخل حدود املذهب.ا
مث  والتجاري؛  االقتصادي  االهنيار  الصليبية؛  )احلروب  السلبية  التارخيية  السياقات  بعض 
االمّبايلية...(، وبصفة عامة مسرية اجلمود البطيئة اليت عرفتها الثقافة اإلسالمية هي اليت  

بح معَلًنا أكثر فأكثر. وبينما كانت أجيال املسلمني األوىل  قادت إىل انكفاء يف اهلوية أص
يف وضعية الطالب للغريية، واملتعطش لدمج القادم من احلضارات األخرى، أصبح رفض 
الذي   الوقت فردي ومجاعي،  "اآلخر" الحقا داللة مرضية على االنزعاج، وهو يف نفس 

فإ وهكذا  "مسلمة".  عليها  يطلق  اليت  اجملتمعات  إندونيسيا  عرفته  علماء"  "جملس  ن 
( MUI  يف فتواه املؤرخة بيوم )أدان التعدد الديين الذي يعرفه اجملتمع  ،  2005جويلية    27

لقد ندد ابلرأي القائل إن كل األداين متساوية، وأن احلقيقة الدينية نسبية. االندونيسي :  
القدمي وبشكل إجيوذلك ابلرغم من أن اجملتمع االندونيسي   اب االختالف  قد حتمل من 

 الديين والثقايف املكّون هلويته.
ويف هذا االنغالق القاتل للفكر، أحخِضع القرآن، وبشكل أوسع أخالقية اإلسالم، لقراءات  
خارجة عن السياق، انزعة عن النص كل فطنة وكل عمق، دافعة إىل احلرمان والبغضاء.  

ثال بني املؤمنني من غري  وقد خضعت تلك القراءات إىل خليط فظ يطابق على سبيل امل
داللية   شحنة  ُيمل  وهو  شيء،  قبل كل  املصطلح  هذا  يعين  بينما  والكفار،  املسلمني 

املسلمني قد  كبرية،   للنيب. وعالوة على ذلك فإن  الذين رفضوا اإلميان واملعادين  املكّيني 
أو ذاك يف  لتعريض هبذا الفريق املسلم  يف إساءة استعمال هذا املصطلح فيما بينهم ل ابلغوا  

مستوى املذهب. وال شك أننا، مسلمني كنا أم ال، دائما ما "خنفي" قليال أو كثريا من  
احلقيقة أو اإلميان، وأننا دائما ما نكون، قليال أو كثريا، "جاحدين" جتاه الرمحة اإلهلية : 

 29تلك هي املعاين الرئيسية اليت ُيملها جذع ك ف ر. 
ساس ابلنسبة لإلسالم كما ابلنسبة للدايانت األخرى،  ولكن عندما نطرح هذا السؤال، احل

 
)أي الفالحني( أو عّب حتوير الداللة   agriculteurs، حيث ميكن أن نرتجم مصطلح كفار بـ 20( أنظر سورة احلديد :   29

 بـ"أولئك الذين أخفوا بذرة اإلميان" 



العمق العقائدي والتقلبات التارخيية. وبقطع النظر عن  ال بد من التمييز جيدا بني نسيج  
التاريخ، فإن ’’ أايمنا هذه،  مصادفات  بقي، حىت  القرآنية متّكنت من فرض تسامح  القاعدة 

رَتًَما يف قليل جدا من األنظمة االجتماعي . وحىت إذا ما حصل سوء تفاهم  30‘‘ السياسية-ةحمر
سياسي يف فرتة من الفرتات بني اجلماعة املسلمة الناشئة وبني يهود املدينة، فإن ذلك مل 
الدين اليهودي : وليس من الصدفة أن   النيب )صلعم( واألجيال الالحقة من احرتام  مينع 

سنة   األسبان،  امل1492اليهود  للطرد، كما  تعرضوا  الذين  "حركة  ،  قبل  من  سلمني، 
إبسطنبول.   العثماين  السلطان  إىل  مجاعي  بشكل  التجؤوا  قد  يتجرأ  االسرتداد"،  فكيف 

إمام معاصر على لعن كل اليهود، مستعمال الصيغة املختزلة: يهودي = صهيوين متطرف،  
النيب خاصة : ’’  القيامة وسيلقى  بينما يؤكد  يوم  له عدوا  يهوداي كنت  أو  من آذى نصرانيا 

  –‘‘ ؟ ويف الواقع، فعوضا عن اجلدل يف فرضية نسخ األداين السابقة عن اإلسالم  بوراث
مرتوكا   الكالمي  املستوى  على  أصبح  على -موضوع  الرتكيز  املعاصر  ابملسلم  حرّي   ،

احلقيقة،  يف  االخنراط  من  متنعه  اليت  املتحجرة،  املاضية،  وأوهامه  لصوره  الداخلي  اإللغاء 
 املتغرية يف كل حلظة يف آن.  الدائمة واملتأصلة، و 

 
 

 
30 ) M. Boisard, L’humanisme de l’islam, Paris, 1979, p. 199 


