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 اإلسالم ايلوم

 أندرسون جيمس بقلم

مثل: "كيف يفّكر املسلم  ةسئلأ أتلىقَّ دائًماعن اإلسالم، سواء يف لكية الالهوت أو يف الكنيسة،  أقوم باتلدر�سلكما 
 ي مسلم تقصد؟"أ�سؤال آخر: " إجابيت انلموذجية �..؟" .بالشأن الفال�

� تقصد؟ ي نوع من املسيحيِّ أا، ن الفال�؟" حسنً أماثًال: "كيف يفكر املسيحيون يف الش ل سؤاالً أا �سل شخًص ختيَّ 
م قبطي؟ أم مخسي�؟ أ؟ يتبع كنيسة نهضة القداسةيلربايل هل  جنوب أمر��ا؟من م معمدا� أمشيَّيخ �افظ هل 

يف أعماق اجلنوب؟  ةصويلَّ أة معمدانيَّ  ةسياتل أو كنيسمدينة يف  ٢٩ الرسل عمالمجاعة أ كنيسة تتبعم عضو يف أ
عتقد أنك أمال�ي؟  مأمر��ي، نرو�يج، أو�را�، سوري، رواندي، أهل أم مسييح اعدي؟  ،أم أ�ادي� ،قسهل 

 .فهمت املغزى

ن ينظر أننا ال نر�د أيف العالم املسييح. فكما  احلاليف الواقع، هناك الكث� من اتلنوع يف العالم اإلسال� كما هو 
ن نيع و�يب �شلك مناسب أ"بمقياس واحد يناسب اجلميع"، ينبيغ للمسيحية غ� املسيحي� إيلنا بنظره واحدة 

بعض نقاط  نستكشفواملمارسات القائمة ب� املسلم� املعارص�ن. يف هذه املقالة، س ،واتلقايلد ،ة الرؤىتلعدديَّ 
 مع املسلم�. تعاملنا ةكيفيَّ  يف اآلثار املرتتبة ىلع سننظرة املوجودة يف اإلسالم ايلوم والرئيسيَّ اتلنوُّع 

والشيعة، اذلي يعود إىل الرصااعت  ةب� السناالنقسام يف العالم اإلسال� هو أن االنقسام األبرز ما ال شك فيه 
 الغابليَّةالوحيدة ذات  وادلولمن املسلم� ايلوم.  %٩٠–٨٥ يمثِّل السنةم. من اإلسال و�ة املر�رة يف العقود األادلاخليَّ 
الشييع يف  –االنقسام الس�  ةوابلحر�ن. يف بعض انلوايح، يم�ن مقارن ،وأذر�يجان ،والعراق ،ة � إيرانالشيعيَّ 

 ةرثوذكسيَّ ة (األالالهوتية الرشقيَّ ة اذلي يفصل ب� اتلقايلد اإلسالم باال�شقاق ب� الرشق والغرب يف املسيحيَّ 
 ه ال �ب املبالغة يفنأ)، ىلع الرغم من �نيسة الروم الاكثويلكة وة (الربو�ستانتيَّ ة) واتلقايلد الالهوتية الغر�يَّ الرشقيَّ 

 .هذا التشبيه

ة لألمة (اجلايلة الرشعيَّ ق بالقيادة ، فهو يتعلَّ فق� من كونهوالشيعة هو سيايس أ�رث  ةاخلالف املر�زي ب� السنإن 
من  درلك منهم ينحا، إهليًّ  مرشدونئمة أن يقودها أ�ب  ن األمةأ�اء العالم). يُّرص الشيعة ىلع أاالسالمية يف مجيع 

 أن الشيعة يعتقدون أاإلمام يلع، ابن عم وصهر �مد. وىلع الرغم من 
ّ

ن أ �بنه اكن أن يلع اكن اخلليفة الرابع، إال
�مد. ينقسم الشيعة إىل طوائف عدة، مثل "االث� عرش�ة" املهيمنة يف إيران، �سبب  ةالقيادة فور وفايرث عباءة 

أنُه من حيث املبدأ يم�ن  ة، يعتقد السنيف املقابليلع.  أحفادع خط القيادة من خالل ة تتبُّ خالفات حول كيفيَّ 
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 مدارىلع  ةة مضطهدة ولكنها صاحلأقليَّ كأنفسهم  إىل الشيعة ينظرما  ن ي�ون خليفة. اعدةً أألي مسلم تيق 
ن لم ي�ن إ، ىلع أنهم �طئ�بعضهم ابلعض  ينظرون إىلوالشيعة  ةن السنإمن املنصف القول واتلار�خ اإلسال�. 

 مهرطق�.

ببساطة، يف اإلسالم.  الصو� الرسياتلقليد أي ، الصوفيَّةل يف سال� تتمثَّ يف اتلنّوع اإل مهمةهناك نقطه أخرى 
من اإلسالم إىل جانب اإلسالم  ةمستقل ة أو طائفة فراًع الصوفيَّ ليست اإلسالم. يف  هم "الاكر�زميُّون"الصوفيون 

ة الصوفيَّ . ظهرت اجلماعت�أ�رث للتقوى يم�ن العثور عليه ب�  اختباري نهجالس� والشييع، ولكنها باألحرى 
عطى القليل من االهتمام أة اجلافة لإلسالم السائد اذلي يَّ كرد فعل ىلع الرشع وانترشت يف العصور الوسطي

زت . االختبار�َّة هللا معرفةة والشخصيَّ  ةللروحانيَّ  وقار�ت من عقيدة وحدة مع اهللا  ةة املبكرة ىلع الوحدالصوفيَّ ر�َّ
مستقي� سلم� عند امل ام� جتديف ت ةوتلك الفكر —ن اهللا هو واحد مع الكون بأ انلظرة القائلة، و� الوجود

تقليديَّة بعبارات  ااعدة صياغتهإإىل اتليار الرئييس ب الصوفيَّة) ١١١١–١٠٥٨الغزايل (الفقيه  أدخلبعد قرون،  العقيدة.
 منذ ذلك احل�. ةسالميَّ �يانة اإللا ا بارزً ة تيارً ة الصوفيَّ أ�رث، وظلت الروحانيَّ 

مل، والزهد، أة مثل اتلالوة، واتلالروحيَّ  تاتلدر�باو الرس�َّة، ةابلاطنيَّ ة، واخلربة ة ىلع اتلقوى الشخصيَّ الصوفيَّ د تؤ�ِّ 
ة املعروفة أحد أفضل اجلمااعت الصوفيَّ إن اهللا. بنها جتلب الروح إىل احتاد أوثق أعتقد ، واليت يُ �شادوالصالة، واإل

 ول�نة فنيَّ العروض ال ليس ملجردتباعها بالرقص ادلائري أ" واليت يقوم املولو�ة � الطر�قة املولو�ة، أو "دراو�ش
ة. وحىت ايلوم، ة السنيَّ األغلبيَّ  وتضطهدهم هراطقةنهم أ ىلع الصوفيونومل ا ما عُ عمال من اتلفا� الرويح. كث�ً كأ

 .اخلاصةزدراء من قبل املسلم� اتلقليدي� �سبب معتقداتهم ومارساتهم ايلهم عموًما بارتياب وإنظر يُ 

املتنوعة والشاذة  بال�عة ةىلع دراية تام ًماتقدُّ األقل  ادلولون اذلين يعملون مع املسلم� يف إن املبرشون املسيحيُّ 
، وهو نظام عقائدي الشعبيَّةل�يانة  ةسالميالنسخة اإلاإلسالم الشعيب هو  الشعيب".املعروفة باسم "اإلسالم لإلسالم 

 يَّةثويلكاكفّكر يف اندماج  ،ىلع سبيل املقارنة(ة. ة واخلرافات الوثنيَّ ة اتلقليديَّ اتلوحيديَّ توفييق يمزج ب� ادليانة 
باحلارض  الشعيبما يهتم اإلسالم  . اعدةً )ةالاكر�يب وأمر��ا الالتينيَّ  ةيف أجزاء من منطق مع السحر واتلنجيمالروم 

األخروي أ�رث من اإلسالم السائد بمنظوره  —ة ايلوميَّ قلم مع املعاناة أاحلماية من األرواح الرش�رة واتلأي  —
 الُمزتمت.

ة، األرواح باتلعو�ذات واتلمائم السحر�َّ  طردة مثل تباع اإلسالم الشعيب العام بالعديد من املمارسات اخلرافيَّ أيلزتم 
فوق  ةمساعدمناشدته لل�تم ل� وإا شبه ىل �مد وضعً إنسُب . وقد يُ املعجزين تلحقيق الشفاء آوتالوة آيات القر

اإلسالم الشعيب  يطرحة. ة الروم الشعبيَّ ، ىلع غرار الطر�قة اليت تُعامل بها مر�م العذراء يف اكثويلكيَّ الطبيعيَّة
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الرسول ")، امللقب ١٩٥٢–١٨٦٧ة. قام الطبيب املصلح صموئيل زوم� (املسيحيَّ  لإلرسايلَّات ةا م�حتديات وفرًص 
احتياجات  يتناولن الرب �سوع أا حبث رائد حول هذا املظهر اتلوفييق لإلسالم، مالحًظ جراء إإىل اإلسالم"، ب

 ا.بها أبدً  القيام�مد  لم �ستطعبطر�قة الشعبي� و�اوف املسلم� 

املوجود ب�  واملم�َّ  شاكل اإلسالم الرئييسأخر من أ ون يف الواليات املتحدة شالكً املسيحيُّ  �ب أن يدرك
 ىلع يد) Nation of Islam - NOIسست منظمة أّمة اإلسالم (أت ١٩٣٠فر�يق. فيف اعم أاألمر��ي� من أصل 

و�  )Wallace Fard Muhammad( ا واالس فورد �مدصبح الحقً أاذلي  )Wallace D. Ford( واالس د. فورد
ة اإلسالم منظمة  ارتباطحر�ة تُمِثّل تفّوق العرق األسود. و� األصل، اكن  َمّ

ُ
تم ا. جدً ضعيًفا يس يسالم الرئاإلبأ

ابليض مالكة  لةسالتُوصف ىلع أنها ديانة اليت  ،ةللمسيحيَّ مناقًضا  يلكونسم املنظمة يف املقام األول اختيار ا
بعد ما ألي� األص ة املنظمةفر�يق األص�. اكنت تعايلم قادن اإلسالم هو ادلين األأرأي القائل بال، إىل جانب العبيد

  .القو�مةة املسيحيَّ  عنت�ون عن اإلسالم اتلار�يخ كبُعد طائفة املورمون 

 هاة وجعلالعنرص�َّ ها عن جذور ،، واالس د. �مداملنظمةخت� زعيم  القرن املايض ومع ذلك، يف أواخر سبعينات
يار اتل� السود يف األمر��يِّ الف من اآل، وترتب ىلع ذلك دخول مئات اتلقليديتتماىش مع اإلسالم الس� 

ة فيما بعد كمجموعه منشقة و� صليَّ سالم األانتعشت منظمة أمة اإل(وضحاها.  ةإلسالم ب� عشيلالرئييس 
واحد من لك فارقة األ األمر��يُّونل مثِّ يُ وايلوم . ])Louis Farrakhan[ خانارامستمرة ايلوم حتت قيادة لو�س ف

 .ة، مقارنة بواحد من لك ستة مسيحي�املتحدة األمر��يَّ مخسة مسلم� يف الواليات 

ون يف الغرب إىل تعر�ف اإلسالم بادلين األصو� القائم ىلع القرآن املوجود يف الرشق األوسط وشمال املسيحيُّ يميل 
ل سوى اجتاه واحد مثِّ سالم األصو� ال يُ ن اإلإالرغم من ذلك، ف ولسبب وجيه. وىلع — سياآفر�قيا وجنوب رشق أ

. ومنذ ١٩٢٤ة يف اإلسالم ايلوم. واجه العالم اإلسال� أزمه ثقة منذ إلغاء اخلالفة العثمانيَّ  يقودهامن عده اجتاهات 
 ةسالميَّ ها. سقطت اخلالفات اإلئ الس� حتت لوا�لمسلمل يم�نت�ن هناك خالفة معروفة لم  ،ذلك اتلار�خ

ن العالم املتحرض يف القرون السابقة، وذلك جعل املسلمون يتساءلون: "ما اذلي املختلفة اليت سيطرت ىلع الكث� م
 ، و�يف يم�ن إصالحُه؟"أحدث وأين موضع اخلط

ن اإلسالم أىلع  ةصويلَّ . ترُص احلر�ة األاألزمةهلذه  ةاستجاب إصالحيتان �تلفتان للغاية، ظهرت حر�تان �شلٍك اعم
، ليسوا إسالمي� ذات األغلبيَّة املسلمة ادلولإىل العودة إىل جذوره: فاملسلمون ايلوم، بمن فيهم زعماء  ةحباج

 واجلماعةقة بمحمد (اتلقايلد املتعلِّ  واألحاديثن آك املطلق بالقربالقدر الاكيف. واحلل املقرتح هو العودة إىل اتلمسُّ 
 ىلع احلداثة، اتلصالح معفشل يف   ألنهاإلسالم قد تعرثَّ  أنة اتلقدميَّ ، تّديع احلر�ة يف املقابلاملسلمة املبكرة). 
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ه يلتكيَّف معمام هو إصالح اإلسالم ن الطر�ق إىل األإ، فالرأيعكس الغرب املسييح. و� هذا  العالم  وحترضُّ
 ة.ة إزاء املصادر اإلسالميَّ نتقائيَّ اب إتباع نهج أ�رث مرونة وهذا يتطلَّ  من الواضح أناحلديث. 

ال ؟ هذهاملتضار�ة حبر�ت اإلصالح  �تص: أين يقف معظم املسلم� ايلوم فيما اذلي يطرح نفسه هووالسؤال 
معظم املسلم� �دون أنفسهم مزق� ب�  أن نقول إننصاف هلذا السؤال، ول�ن من اإليوجد إجابة �سيطة 

�ظى سوى بقدر ون ال يله األصويلُّ إاذلي داع  ةاإلسالميَّ العيش يف ظل اتلفس� الصارم للرش�عة  فاحتمايلِّةثن�. اإل
 يمكنهمال  ومع ذلك،د. اتليار اإلسال� املتشدِّ  يرت�بهاالعنف اليت  من دائرةة، وقد خاب أملهم من اجلاذبيَّ  ضئيل
دعوة ن إ، فديثحاق األمر بتمثيل "اإلسالم احلقييق" القائم ىلع القرآن واألالشعور بأنه عندما يتعلَّ ص من اتلخلُّ 

 الُمحدث�. أفضل من دعوة� األصويلِّ 

ا كبً�ا ناهيك  ثقافيًّ ن �د تنواًع أا جانب هذه اتلقايلد واالنقسامات املختلفة يف العالم اإلسال�، يمكننا أيًض  إىل
غ� متبلور ن اإلسالم كيان أي من هذا أيف الشخصية واملزاج اليت تم� البرش. وال يع�  ةعن االختالفات املألوف

ا صارمً  اتوحيديًّ  باعتباره دينًاعن "اإلسالم السائد"  هادف ن نتلكم �شلٍك أال يزال بإماكننا  غ� قابل للتعر�ف.و
 عربَّ ، والمُ واألحاديث، اذلي كشف عنه نبيُّه �مد، واملحفوظ يف القران اهللا إلرادةاخلضوع وف بأنه التسليم عرَّ يُ 

ً  ُ� انلواة �د تنواًع  ومع ذلك، و�ن ندور حول هذه اإلسالم.طبّقها يُ  ليت" اةاخلمس األر�نعنه يف " يف أشاكل ا �ِّ
 اإلسالم.

ة، والسيع تطبيق القاعدة اذلهبيَّ  �ب علينامع املسلم�؟ من ب� أمور أخرى، املسييح  يف احلوارماذا يع� هذا 
مع املسلم�،  حوارناسيحي�. فيف انلمطيَّة عن املالصور ا كما نقاوم تمامً  سلم�الصور انلمطيَّة عن املتلجنب 

ن �ستعمل ِمرَشط أوتداعياته قبل  عن اإلسالمنظرهم اخلاصة  ةلالستماع وفهم وجهالاكيف الوقت  نقيضن أ�ب 
الكتاب املقدس للحالة  أن �شخيص يف فقطليس اهللا. بثقتنا يف كفاية الكتاب املقدس، يمكننا أن نثق  لكمة

اليت من خالهلا ُطرق أن ال يفا دم، ول�ن أيًض آ رفيق من ذر�ةالساقطة ينطبق ىلع لك فرد مسلم، باعتباره  اإل�سانيَّة
ًما نلا و�ن �مل مياه الزائف يف العهد اجلديد �ُشلك ديلًال قيِّ  اتلديُّنختلفة من املشاكل األاملسيح ورسله مع تعامل 

 احلياة جل�اننا املسلم�.

 

يف والية شارلوت، علم الالهوت والفلسفة يف لكية الالهوت الُمصلَحة بمدينة ادلكتور جيمس أندرسون هو أستاذ 
وهو قسيس مر�سم يف الكنيسة الُمصلَحة املتحدة املشيخيَّة. وهو األستاذ املتم� يف سلسلة يلجون�  ،نورث اكروالينا

 ).What’s Your Worldview" (ما� نظرتك للعالم؟" ابكت ومؤلفاتلعليميَّة بعنوان "استكشاف اإلسالم"، 
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 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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