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تقديم

بقلم الدكتور ال�شيخ محمد عبده يماني
ه�ذا كت�اب أقدّ مه بين ي�دي الق�ارئ الكريم ،وق�د تفضل أخي
الش�يخ حس�ن الصفار ،فطلب مني أن أضع له مقدمة ،والكتاب عن
قضي�ة التنوع والتعايش ،وهو موضوع هام ،خاصة أنه يعنى بالدعوة
إل�ى الح�وار والتفكي�ر والتعاي�ش ،ويطرحه�ا في إط�ار موضوعي
ومنطقي ،يجعلك تش�عر وأنت تق�رأ الكتابّ ،
ب�أن المؤلف قد بذل
جه�دً ا موف ًقا ،ووضع في�ه عصارة فكره ،وزبدة م�ن تجاربه ،وجمع
فيه ألوانًا من المعرفة ،ثم صاغ ذلك بأسلوب ٍ
راق ،وتسلسل بديع.
وه�و كت�اب في موضوعه جدّ ة ،وفي عرضه سالس�ة ،يش�عرك
وكأن�ك كن�ت تفك�ر بنف�س طريق�ة المؤل�ف ،ويأخذك ف�ي عرض
جمي�ل ،يس�تعرض خالله نم�اذج من القضاي�ا الهامة الت�ي يطرحها
الكتاب ،ويجعلك وكأنك تقرأ أفكارك فيه.
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وموض�وع الكت�اب ه�ام ج�دًّ ا ،فالتنوع ظاه�رة كونية ف�ي آفاق
الس�ماء ،وف�ي جنب�ات األرض وف�ي الحض�ارات المتعاقب�ة عل�ى
م�ر الزم�ان وفي ّ
كل أنح�اء المعمورة ،في البش�ر والمخلوقات حية
ّ
{و َل ْو
وجام�دة ،ثم ناحي�ة التعايش ضرورة الزمة الس�تمرار الحياة َ
َش�اء ال َّلـه َلجع َلكُم ُأم ًة و ِ
احدَ ةً}[سورة النحل ،آية ..]93 :غير ّ
أن حكمة
َ ُ َ َ ْ َّ َ
الله في التنوع ليكون في التعايش طعم متجدد لهذا التنوع.
أن الكتاب مركّز مك ّث�ف ،لدرجة ّ
وهن�اك نقطة مهمة ،وه�ي ّ
أن
ّ
كل فص�ل يصل�ح كتا ًبا مس�تقلاً بذاته ،مث�ل ظاهرة التن�وع اللغوي،
والعرق�ي والقوم�ي ،والتماي�ز الف�ردي ،ك ّلها موضوعات تس�تحق
اإلفراد باالهتمام والدراسة.

ويلم
وق�د اس�تطاع الكات�ب ببراعة ،أن يرت�ب هذه األبح�اثّ ،
مثيرا
ش�تاتها مستعينًا باآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية في بحثهً ،
لالهتم�ام ،مش�و ًقا للمتابعة ،ولق�د أعجبتني نظرة الكاتب األس�تاذ
حس�ن الصفار إل�ى واق�ع األمة الي�وم ،وذل�ك التناف�ر واالحتراب
الداخل�ي ،ال�ذي يعي�ق مح�اوالت النهضة ،ث�م تركيزه عل�ى القلق
والشك اللذين يربكان المسيرة ،وتلك األفكار التي تشغلنا بمعارك
داخلية ،جعلت أعداء األمة يستفيدون منها.
وم�ن يقرأ كتاب الش�يخ حس�ن الصفار ،يحس بذلك اإلس�هام
الذي يرمي إليه ،في قضية التعايش من أجل مسيرة هذه األمة.

ينامي هدبع دمحم خيشلا روتكدلا ملقب
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س�رني التركيز على النظرة
وف�ي قضية التنوع العرقي والقوميّ ،
اإلسلامية نح�و خلق الناس ،وأنّه�م من نفس واحدة ،واستش�هاده
باآلي�ة الكريمة {ي�ا َأيها النَّاس ا َّت ُق�وا ربكُم ا َّل ِ
�ذي َخ َل َقكُم ِّمن َّن ْف ٍ
س
ُ
َ ُّ َ
َ َّ ُ
ِ
ِ
ِ
و ِ
�ق ِمن َْها َز ْو َج َها َو َب َّ
يرا َون َسا ًء}[س�ورة
اح�دَ ٍة َو َخ َل َ
َ
�ث من ُْه َما ِر َجالاً كَث ً
النساء ،آية.]1 :
ث�م ط�رح الموض�وع على بس�اط البح�ث ،وانطلق إل�ى التنوع
أي اختالف منها إلى تصادم
اللغ�وي ،ثم الديني ،وأهمية ألاّ ي�ؤدي ّ
وصراع ،بل إلى تعايش وانسجام واحترام متبادل.

ثم ف�ي الفصل الثان�ي يناقش الكات�ب بموضوعي�ة كبيرة قضية
االختالف في الرؤية اإلسلامية ،ويس�تفيد مرة أخرى من اآلية التي
تؤكد على اختالف األلس�نة واأللوان {و ِمن آياتِ ِه َخ ْل ُق الس�ماو ِ
ات
َّ َ َ
َ ْ َ
�ك لآَ ي�اتٍ
ِ
ِ
ِ
اختَِل�اَ ُ ِ ِ
َوالأْ َ ْر ِ
ض َو ْ
ُ�م إِ َّن ف�ي َٰذل َ َ
ف َأ ْلس�نَتك ُْم َو َأ ْل َوانك ْ
ِّل ْل َعالِ ِمي َن}.
وقضية أخرى هامة ،وهي مش�روعية التن�وع وصلته بالتعارف،
ث�م ّ
تنافس�ا
إن قضي�ة التنافس ف�ي ّ
أي من المجاالت ،ال ُبدّ أن يكون ً
إيجاب ًّي�ا ،وموضوع ًّي�ا ،يتف�ق م�ع التوجيه�ات الرباني�ة ،وتعالي�م
المصطف�ى Aوآل بيت�ه الطاهري�ن ،وصحابت�ه الكرام الب�ررة؛ ّ
ألن
التنافس ك ّلما كان إيجابيا ،جعل اإلنسانية ككل في ٍ
أمان من الصراع
ًّ
والنزاع ،الذي يك ّلف البشرية الكثير من الضحايا والخسائر.
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وهنا يؤكد الكاتب على ما جاء في سورة المائدةّ ،
بأن الله سبحانه
وتعالى ،جعل ّ
ومنهاجا ،ولو شاء لجعل الناس ك ّلهم
لكل أمة شرعة
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
اجا َو َل ْو َشا َء
أمة واحدة ،قال تعالى{ :لك ٍُّل َج َع ْلنَا منك ُْم ش ْ�ر َع ًة َومن َْه ً
ال َّلـه َلجع َلكُم ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َو َلـ ِٰكن ِّل َي ْب ُل َوك ُْم فِي َما آتَاك ُْم}.
ُ َ َ ْ َّ َ

وركز على ّ
أن االختالف فطري ،ومفيد للحياة ،ما لم يتحول إلى
نزاعات وعداوات ،وهنا يركز على ّ
أن التنافس اإليجابي ،والتس�ابق
نح�و اإلنجازات الخي�رة ،هو البديل عن الج�دل العقيم والصراع..
ٍ
نسكًا
ويس�تفيد من اآلية الكريمة في سورة الحج { ِّلك ُِّل ُأ َّمة َج َع ْلنَا َم َ
ِ
ِ
�ى َر ِّب َك إِن ََّك َل َع َل ٰى ُهدً ى
ُه ْم نَاس�كُو ُه فََل�اَ ُين َِاز ُعن ََّك في الأْ َ ْم ِر َوا ْد ُع إِ َل ٰ
ُّم ْست َِقي ٍم}[سورة الحج ،آية.]67 :
{وإِ َذا َس ِم ُعوا ال َّل ْغ َو َأ ْع َر ُضوا َعنْ ُه
ثم يس�مو بعقالء الناس الذين َ
و َقا ُلوا َلنَا َأ ْعما ُلنَا و َلكُم َأ ْعما ُلكُم سَل�اَ م َع َليكُم لاَ َنبت َِغي ا ْلج ِ
اه ِلي َن}
َ
َ َ ْ َ ْ َ ٌ ْ ْ ْ
َ
[سورة القصص ،آية.]55 :
والكتاب في فصله الثالث ،يركز على التعايش ،ومنهج التطبيق،
ويستفيد من السيرة النبوية ،وأفعال المصطفى.A

وختا ًم�ا ،فالكت�اب ف�ي رأي�ي بمجمل�ه يط�رح قضاي�ا مهم�ة،
ومعالج�ات موضوعي�ة ،ويض�ع ف�ي النهاي�ة تس�اؤالت مهمة ،عن
التعاي�ش الحض�اري ،والتس�امي الخلق�ي ،وأهمية الح�وار ،ودور
رج�ال الفك�ر ،وأن يتحم�ل الجمي�ع مس�ؤوليتهم ،ف�ي قضية صنع
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وحدة األمة اإلسلامية ،وبعدها عن التنازع والصدام ،ويختم باآلية
اصبِ ُروا إِ َّن ال َّلـ َه
ُ�م َو ْ
ب ِر ُ
{ولاَ َتن ََاز ُعوا َف َت ْف َش� ُلوا َوت َْذ َه َ
الكريم�ة َ
يحك ْ
الصابِ ِري َن}[سورة األنفال ،آية.]46 :
َم َع َّ

ألن المؤلف ٌ
س�رني أن أقدّ م لهذا الكتاب؛ ّ
رجل من علماء
وقد ّ
المذه�ب الش�يعي ،الذي�ن عرفوا باالعت�دال والموضوعي�ة ،وممن
عرفن�ا فيه�م الحرص عل�ى الح�وار الهادف ،ف�ي معالج�ة القضايا
عز ّ
وجل ،ومحبة رس�وله Aوآل بيته
األساس�ية ،وخاصة محبة الله ّ
عز
وصحابته الك�رام ،واحترامهم وتوقيرهم جمي ًع�ا ،كما أمرنا الله ّ
ِ
ِ
ِ ِ
ّ
�م َي ُقو ُل َ
ون َر َّبنَ�ا ا ْغ ِف ْر َلنَا
وج�ل في قول�هَ :
{وا َّلذي َن َج�ا ُءوا من َب ْعده ْ
ولإِ ِ ْخوانِنَ�ا ا َّل ِذين س�ب ُقونَا بِالإْ ِ ِ
َج َع ْل فِ�ي ُق ُلوبِنَا ِغلاًّ ِّل َّل ِذي َن
يمان َولاَ ت ْ
َ َ َ
َ
َ
َ
ِ
ي�م } ،وكما علمنا رس�ول الله Aالذي
آ َمنُ�وا َر َّبنَ�ا إِن ََّك َر ُء ٌ
وف َّرح ٌ
أح ٍد ذه ًبا ما بلغ من
قال( :الله الله في أصحابي ،لو أنفق أحدكم مثل ُ
أحدهم وال نصيفه) ثم في تقدير أمهات المؤمنين جمي ًعا (رضي الله
عنه ّن) وفي مقدمتهم الس�يدة خديجة بنت خويلد ،هذه السيدة التي
لها في رقاب المسلمين جميع ًا ِمنَّة وفضل ،بما صدقت به المصطفى
ووقفت معه وآزرته ،وابنتها الزهراء البتول وجميع بناتها (رضي الله
عنه ّن) وأرضاهن ،وكذلك بقية أمهات المؤمنين ،والس�يدة عائشة،
الت�ي نقل�ت لنا بأمانة ،أحاديث عن فضل الس�يدة فاطم�ة ،لم يروها
أحد غيرها ،بأنّها Oس�يدة نس�اء أهل الجنة ..كم�ا نقلت لنا أخبار
أحب إنس�انة إلى رس�ول الله Aوكذلك
الس�يدة فاطمة ،Oوإنّها ّ
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كرم الله وجهه.
س ّيدنا علي ّ

وال شك ّ
أن الكتاب فيه كثير من الجهد ،والمعالجات الواعية،
وهو كتاب يس�تحق أن يقرأ ،فهو يط�رح موضوعات جادة ..ويدعو
إلى التفكير ..والحوار.

وفي الخت�ام ،فإنني أعتبر الكتاب إضافة طيب�ة للمكتبة العربية،
وأس�أل الله أن ينفع به ،والله من وراء القصد وهو الموفق والهادي
إلى سواء السبيل.

محمد عبده يماني

مقدمة

ّ
إن فج�وة كبيرة هائلة تفصل بين الدول النامية والدول المتقدمة
دورا س�لب ًّيا في تعميق هذه
في العالم ،وعنصر الزمن والوقت يلعب ً
الفج�وة ،فس�نة بعد أخرى ت�زداد ال�دول المتقدمة غنً�ى بينما تزداد
فقرا.
الدول المتخلفة ً

فف�ي ال�دول النامي�ة يعيش أكث�ر من ثالث�ة أرباع العال�م لكنهم
يحصل�ون عل�ى  %16فقط م�ن دخل العالم بينم�ا يحصل  %20هم
سكان الدول المتقدمة على  %85من الدخل العالمي ،وحتى الدول
النفطية الثرية في العالم الثالث ّ
يختل فيها اآلن التعادل والتوازن بين
نموها الس�كاني وناتجها المحلي ،فدول مجلس التعاون الخليجي
كان نم�و الس�كان فيها بي�ن عامي 1990م و 1995م ق�د ارتفع إلى
 %23بينما زيادة الناتج المحلي لم تتجاوز .%19
وإس�رائيل التي تنتمي جغراف ًّيا إل�ى العالم الثالث ،حيث غرس
كيانه�ا العدوان�ي في قل�ب المنطقة العربي�ة ،بينما هي ف�ي الحقيقة
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امت�داد للق�وى الكبرى المتقدم�ة ،يمثل التفاوت بينه�ا وبين الدول
العربي�ة المج�اورة لها ،مث�الاً
ً
صارخا لهذه الحقيق�ة المؤلمة ،فعدد
س�كان إسرائيل يقدر بـ 5.4مليون نس�مة ،بينما دخلها القومي عام
1994م وص�ل إل�ى  78.1بلي�ون دوالر ،وف�ي المقابل ّ
ف�إن عدد
س�كان مصر واألردن وس�ورية ولبن�ان والمناطق الفلس�طينية ،يبلغ
 83مليون نسمة ،لكن دخل جميع هذه الدول ،ال يصل إلى مستوى
دخل إسرائيل ،وهي دول ومجتمعات عريقة في هذه المنطقة ،بينما
زرعت دولة إسرائيل واصطنعت خالل الخمسين سنة الماضية.
وتندفع الدول النامية لمواجهة هذا االختالل بالمزيد من الديون
والق�روض الت�ي تثقل كاهله�ا وترهن مس�تقبلها ب�إرادة المقرضين
والدائنين.

فق�د جاء ف�ي تقري�ر البن�ك الدول�ي (دي�ون العال�م 1993م/
1994م) ّ
أن قيم�ة الدي�ون المتوجب�ة عل�ى ال�دول العربي�ة فق�ط،
ارتفع�ت إلى 189بليون دوالر نهاية ع�ام 1992مّ .
وأن خدمة هذه
الديون ،ارتفعت إلى أكثر من 17.7بليون دوالر.
ويكف�ي أن نعل�م ّ
أن دولة عربي�ة واحدة هي مص�ر ،تبلغ ديونها
الخارجي�ة  31.18ملي�ار دوالر ،ويتوق�ع وزي�ر الدول�ة المصري
يوس�ف بطرس غال�يّ ،
أن تنتهي هذه الديون ع�ام 2043م ،أي بعد
خمسين سنة!!

ةمدقم
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أم�ا ما تعانيه ش�عوب ه�ذه ال�دول النامية ،من مش�اكل حياتية،
في مج�االت التعلي�م والصحة والعم�ل وتوفير مس�تلزمات الحياة
الكريمة ،فحدّ ث عن تلك المعاناة وال حرج.
ج�اء في تقرير صادر ع�ن معهد بحوث األم�م المتحدة للتنمية
االجتماعية ( )UNRISDفي كانون الثاني 1995م أنه:
 يعيش ثلث الس�كان في األقطار النامي�ة تقري ًبا في حالة من
الفقر المطلق.
 يعيق س�وء التغذية النم�و البدني والعقل�ي لطفل واحد من
ّ
كل ثالثة أطفال في األقطار النامية.

 م�ا يق�ارب م�ن  1.3بلي�ون إنس�ان ف�ي األقط�ار النامي�ة
محرومون حتى من الحدّ األدنى المناسب من مياه الشرب.
 ف�ي س�نة  1992م�ات  6ماليي�ن طفل دون س�ن الخمس
سنوات من العمر من مرض ذات الرئة أو اإلسهال.
 تق�در منظمة العمل الدولي�ة (ّ )ILO
أن حوالي  100مليون
طفل دون س� ّن الخامسة عشرة يعملون اآلن ويحرمون من
الدراس�ة ،تح�ت ضغط الحاج�ة %95 ،منهم م�ن األقطار
النامية ،ونصف هؤالء في آس�يا ،لكن أعلى نس�بة لألطفال
العاملين ،واحد من ثالثة موجودة في أفريقيا.

فمتى وكيف تس�تطيع هذه المجتمعات تحسين واقعها وتجاوز
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هذه الحالة المأساوية؟

***

ّ
إن أول خط�وة تضعنا عل�ى طريق التنمية والتق�دم ،هي امتالك
إرادة التعايش والقدرة على تحقيقه.
ٍ
بعضا ،واحترم ّ
وأقر
فإذا ما اعترفنا ببعضنا ً
كل واحد منّا اآلخرّ ،
ٍ
حينئ�ذ يمكنن�ا العمل م ًع�ا لتجاوز حال�ة التخلف
بش�راكته ودوره،
العميق واالنطالق نحو أفق الحضـارة الواسع.
ّ
إن المس�افة بيننا وبين رك�ب الحضارة والتقدم بعيدة شاس�عة،
ونحت�اج إلى بذل أقصى الجهود ،وتفعي�ل ّ
كل الطاقات والقدرات،
حتى نقطع شو ًطا من ذلك الطريق الطويل.
والتنمي�ة تح�دٍّ ص�ارخ ،حت�ى لألقط�ار الت�ي تنع�م بالسلام
واالستقرار ،كما ّ
أن هناك سبا ًقا عالم ًّيا محمو ًما بين الدول الصناعية
والمتقدمة نفسها ،كما هو واضح اليوم بين أمريكا واليابان.

إننا لو تحركنا ومش�ينا بنفس الس�رعة التي يمشي بها اآلخرون،
لم�ا اس�تطعنا اللحاق بهم؛ لوجود مس�افة كبيرة فاصل�ة ،فمن يقطع
أمامك ألف كيلو متر ويس�ير بس�رعة 120كم في الساعة ،لن تدركه
أبدً ا إذا مشيت أنت بنفس السرعة ،بل ال ُبدّ لك من مضاعفة السرعة،
تعوض ما فاتك من المسافة التي قطعها أمامك.
لعلك ّ
َب ْي�دَ ّ
أي محاولة
يع�وق ّ
أن واق�ع التناف�ر واالحت�راب الداخل�ي ّ

ةمدقم
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للنه�وض واإلقلاع ،فش�عوبنا كس�ائر المجتمعات البش�رية ،تتنوع
ضمنه�ا االتجاه�ات ،وتتع�دد االنتم�اءات ،دين ًّيا وقوم ًّيا وسياس� ًّيا،
أن ّ
لك� ّن مش�كلتنا ّ
كل اتج�اه أو انتماء يعيش القل�ق من اآلخرين في
محيط�ه ،حي�ث تس�ود أجواءنا حال�ة من الش�ك واالرتي�اب ،تجاه
بعض�ا ،مما يدفع ّ
كل ط�رف للحذر من اآلخر ،واالس�تعداد
بعضن�ا ً
لمواجهت�ه ،والعم�ل على إضعاف�ه ،مما يح�ول بيننا وبي�ن التعاون
الجاد المخلص ،بل ويوجه طاقاتنا نحو الهدم بدل البناء.
إن أذهانن�ا وأفكارن�ا مش�غولة بمعاركن�ا الداخلي�ةّ ،
ّ
وإن الجزء
األكبر من إمكاناتنا تستنـزفه تلك المعارك.

وم�ن الطبيعي أن يس�تفيد أعداؤنا م�ن هذا الواقع الس�يئ ،وأن
يشجعوا حالة التمزق والتشرذم في مجتمعاتنا ،لتستمر في الخضوع
لهيمنتهم ،وليأمنوا خروج المارد اإلسالمي من قمقمه.
ّ
إن الق�وى المس�يطرة في العال�م ،ال تريد لنا الس�ير على طريق
التنمية والتقدم ،لتحقيق قدر من االكتفاء الذاتي ،بل تريدنا محتاجين
لها دائرين في عجلة اقتصادها.
فمت�ى س�نتجه لمعركتن�ا الحقيقي�ة ،في مي�دان التنمي�ة ،ما دمنا
منشغلين بمعارك خالفاتنا المزمنة والزائفة؟
ومت�ى س�نتصدّ ى ألعدائن�ا الواقعيي�ن ،م�ا دمنا مس�تغرقين في
العداوات الداخلية الوهمية؟
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وكمث�ال على ه�ذا الواقع األليم :يكفي أن نعل�م ّ
أن عدد الذين
استش�هدوا ف�ي ّ
كل ح�روب الع�رب م�ع إس�رائيل يق�در بحوال�ي
( )150.000إنس�ان ،بينم�ا يق�دّ ر ع�دد الذين قتلوا ف�ي الحروب
األهلي�ة ،في ثالثة أقطار عربية ،هي العراق ولبنان والس�ودان ،يقدر
بحوال�ي نص�ف مليون من مواطني ه�ذه األقطار!! ه�ذا إلى ما قبل
التطورات األخيرة في العراق والس�ودان .ونفس الشيء ينطبق على
الم�وارد المالي�ة والمادية األخرى ،فم�ا ُأ ِ
هدر من ه�ذه الموارد في
الح�روب األهلية العربية ،يف�وق بأضعاف نظيره في الصراع العربي
اإلسرائيلي.
***

لق�د عانى لبنان من حرب أهلية مدمرة ،اس�تمرت حوالي س�تة
عش�ر عا ًم�ا ،فقد عل�ى أثرها لبن�ان مرك�زه المميز تجار ًّي�ا ومصرف ًّيا
وس�ياح ًّيا ،ود ّم�ر اقتص�اده بش�كل كام�ل ،وبل�غ ع�دد ضحايا تلك
علما ّ
ب�أن تعداد
الح�رب الق�ذرة  225أل�ف قتيل ،وملي�ون ّ
مهجرً ،
الش�عب اللبنان�ي حينما اندلعت الح�رب األهلية ،ل�م يكن يتجاوز
 2.5مليون نسمة.
وف�ي تركي�ا ،حي�ث ت�دور رحى ح�رب ض�روس بي�ن األكراد
والدولة التركية ،أس�فرت لحدّ اآلن عن حوالي عش�رين ألف قتيل،
وتك ّلف ميزانية الدولة التركية عشرة مليارات دوالر سنو ًّيا.
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وه�ذه أفغانس�تان تعصف بها حرب داخلية ش�عواء بين فصائل
المجاهدي�ن منذ خمس س�نوات وقد زاد ع�دد ضحاياها لحدّ اآلن
على  45ألف قتيل.

والصوم�ال ومن�ذ س�بع س�نوات ،يعي�ش حر ًب�ا أهلي�ة مد ّمرة،
وتمزق الش�عب والوطن،
انه�ارت عل�ى أثرها مؤسس�ات الدول�ةّ ،
وسادت المجاعة والفقر واألمراض الفتاكة واألوبئة.
ويعيش الش�عب المسلم في باكس�تان أجواء فتنة طائفية مؤلمة،
بين الس�نة والش�يعة ،حيث يتبادل الطرفان الهجوم على المس�اجد،
وإطلاق الن�ار عل�ى المصلي�ن ،واغتي�ال الش�خصيات العلمي�ة
والسياس�ية م�ن الجانبين ،وقد حصدت هذه الفتن�ة خالل هذا العام
س�بعين ش�خصية عاملة نش�طة ،في المجالين الديني واالجتماعي،
من أوساط السنة والشيعة.
***

ّ
إن جراحات االحتراب الداخلي ال تزال تنـزف من جس�م أمتنا
اإلسالمية في أكثر من مكان ،وبدرجات متفاوتة.

وذلك يؤكد ضرورة التوافق على مبدأ التعايش ،والقبول باآلخر
ومشاركته ،بدل التفكير في إلغائه أو تجاهله أو تهميشه.
وصفحات هذا البحث إسهام متواضع في التبشير بمبدأ التعايش
انطال ًقا من ّ
أن التنوع ظاهرة كونية واجتماعية ،شاءتها حكمة الخالق
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ّ
جل وعالّ ،
وإن مفاهيم الدين وتعاليمه توجهنا للتعاطي اإليجابي مع
واق�ع التنوع واالختالف ،كما نجد في تاريخنا اإلسلامي المجيد،
صفحات رائعة ،ونماذج مش�رقة ،نس�تلهم منها العبرة والقدوة ،في
تطبيق منهج التعايش الكريم.

وال يفوتن�ي أن أش�ير إلى ّ
أن نواة هذا البح�ث ،كانت محاضرة
ألقيته�ا ف�ي مدين�ة القطي�ف ،بتاري�خ 1416 /1/4ﻫ ،وكان للأخ
الكريم الفاضل ذاكر آل حبيل ،ش�كر الله مس�اعيه ،دور أس�اس في
التش�جيع والمس�اعدة على تحويل المحاضرة إل�ى بحث مكتوب،
حيث قمت بإعادة صياغة الموضوع وتوسيعه وتوثيقه راج ًيا من الله
تعالى القبول والتوفيق.

الفصل األول
ّ
التنوع ظاهرة كونية واجتماعية
مدخل
التنوع العرقي والقومي.
التنوع الل�ساني واللغوي.
التنوع الديني.

مدخل

آي�ات عدي�دة في القرآن الحكي�م ،تتحدث عن التن�وع والتعدد
في حياة البش�ر ،فرغم ّ
أن البش�ر يتساوون في إنسانيتهم العامة ،وفي
خصائصه�م األولية المش�تركة ،إلاّ أنّهم في حقيق�ة األمر يتمايزون
بدرجة وأخرى داخل المحيط البشري.

وه�ذا التن�وع ال�ذي يتحدث عن�ه القرآن ف�ي حياة البش�ر ،إنّما
هو جزء من ظاهرة كونية ،تش�مل أصن�اف المخلوقات والكائنات،
فمجرات الفض�اء ،وكواكبه متعددة متنوعة ،وعال�م النبات يحتوي
عل�ى ألوان وأش�كال مختلف�ة ،رغم وح�دة التربة التي ينب�ت منها،
ض ِق َط ٌع ُّمت ََج ِ
{وفِي الأْ َ ْر ِ
ات
او َر ٌ
والماء الذي يس�قى به يقول تعالىَ :
ان يس� َقى بِم ٍ
َ�اب و َزرع ون ِ
ٍ
ِ
َخ ٌيل ِصن َْو ٌ
اء
َو َجن ٌ
َّ�ات ِّم ْن َأ ْعن ٍ َ ْ ٌ َ
ان َو َغ ْي ُر صن َْو ُ ْ ٰ َ
ُل إِ َّن فِي َٰذلِ َك لآَ ي ٍ
اح ٍ
و ِ
�د َو ُن َف ِّض ُل َب ْع َض َها َع َل ٰى َب ْع ٍ
ض فِي الأْ ُك ِ
ات ِّل َق ْو ٍم
َ
َ
ِ
الز ْيت َ
َي ْعق ُل َ
ُون
الز ْر َع ُم ْخت َِل ًفا ُأ ُك ُل ُه َو َّ
ون}[س�ورة الرعد ،آي�ة{ ،]4 :الن َّْخ َل َو َّ
الر َّم َ
ان ُمت ََشابِ ًها َو َغ ْي َر ُمت ََشابِ ٍه}[سورة األنعام ،آية.]141 :
َو ُّ
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فدواب األرض ،وطيور
وعالم الحيوان ،هو اآلخر عالم متنوع،
ّ
الس�ماء ،ليس�ت أمة واحدة ،وإنّما هي أمم متعددة ومتنوعة ،يقـول
ض ولاَ َط ِائ ٍر يطِير بِجنَاحي ِ
ٍ ِ
ِ
�ه إِلاَّ ُأ َم ٌم
َ ُ َ َْ
{و َما م�ن َدا َّبة ف�ي الأْ َ ْر ِ َ
تعال�ىَ :
َأ ْم َثا ُلكُم}[سورة األنعام ،آية.]38 :
وحتى المالئكة ،ليس�وا جمي ًعا في مستوى واحد ،وعلى شاكلة
واح�دة ،ب�ل هناك تنوع ف�ي أش�كالهم ،ومهامه�م ،ومقامهم ،يقول
ضج ِ
ـ�ه َفاطِ ِر الس�م ِ
تعال�ى{ :ا ْلحمدُ لِ َّل ِ
اع ِ
�ل ا ْل َملاَ ِئك َِة
اوات َوالأْ َ ْر ِ َ
َّ َ َ
َ ْ
ِ
ٍ
ِ
ُر ُسًل�اً ُأولِي َأ ْجن َحة َّم ْثن َٰى َوثَُل�اَ َ
اع َي ِزيدُ في ا ْل َخ ْل ِق َما َي َش�ا ُء إِ َّن
ث َو ُر َب َ
ال َّلـ َه َع َل ٰى ك ُِّل َش ْي ٍء َق ِد ٌير}[سورة فاطر ،آية.]1 :
أم�ا بالنس�بة لعال�م اإلنس�ان ،فقد تح�دث الق�رآن الحكيم عن
العديد من جوانب التنوع ،في حياته ،وضمن األبعاد المختلفة.

التمايز الفردي:

التميز الش�خصيّ ،
لكل ف�رد من أفراد البش�ر،
فهن�اك ن�وع م�ن ّ
فصورت�ه ،وصوت�ه ،يميزانه عن اآلخري�ن ،ولذلك تنطب�ع ّ
لكل فرد

أيضا اعتمد التصوير
صورت�ه وصوته
الخاص في األذه�ان ،ولذلك ً
ّ
الفوتوغرافي ،والتسجيل الصوتي للداللة على الشخص.
وإذا كان يحص�ل ش�يء من التش�ابه في معالم الوج�ه ،ونبرات
الصوت ،فإنّه أمر نادر يشار إليه ،كما ّ
أن ذلك التشابه يمكن تجاوزه
بالتدقيق والتأمل.

لخدم
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َب ْي�دَ ّ
تمايزا دقي ًقا
أن خطوط أطراف أصابع يد اإلنس�ان ،تس�جل ً
بي�ن أفراد البش�ر ،فإبه�ام ّ
كل إنس�ان ،والخطوط الموج�ودة فيه ،ال
أي إنسان آخر ،مهما كانت درجة القرابة بينهما ،حتى في
تتش�ابه مع ّ
الح ّيز الوراثي الواحد.
ٍ
ّ
واحد منهم خصيصته الخاصة ،في هذا
ولكل
مليارات البش�ر،
المجال المتمايز بينهـم ،ومن هنا يعتبر أخذ بصمات اإلنس�ان دليلاً
ولعل في قوله تعالى{ :ب َلى َق ِ
يس�تدل بها عليهّ .
ّ
اد ِري َن
واضحا
ثبوت ًّيا
ً
َ ٰ
�و َي َبنَا َن ُه}[س�ورة القيام�ة ،آية ]4 :إش�ارة إلى ه�ذه الحقيقة
�ى َأن ن َُّس ِّ
َع َل ٰ

أخي�را في هذا المج�ال ،حيث أصبح
العلمية ،تس�بق م�ا أثبته العلم
ً
ّ
مس�تقل بذاته ،يس�مى (عل�م البصمات) يس�تفاد منه في
لدين�ا علم
القان�ون الجنائي ،وتعتمد عليه الدوائر األمنية ،في مكافحة الجريمة
ومعرفة المجرمين.
(ويب�دأ تخ ّل�ق البصم�ة على أط�راف أصابعنا ،ونح�ن أجنّة في
بط�ون أمهاتنا ،وتنتهي من رس�م صورته�ا النهائية ،في أربعة أش�هر
على وجه التقريب ،ويقع هذا التشكل بطريقة يجهلها العلم.
ويس�تحيل أن يوجد تشابه بين بصمة إنسان وبصمة إنسان آخر،
وال يوجد احتمال للتشابه بين بصمات  17ألف مليون شخص.
وقبل سنة 1883م لم تكن البصمة معروفة.

هل هناك احتمال أن تتشابه بصمة إنسان مع إنسان آخر حتى لو
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كان االثنان توائم؟

تقارن ّ
كل يوم  80ألف بصمة على مستوى العالم ،ولم تحدث
حالة تش�ابه واحدة حتى بين التوائم ،هذا ما أثبتته معامل األبحاث،
أيضا عدم وجود هذا االحتمال بين 17
وأثبت�ت النظريات الرياضية ً
بليون شخص) (((.

تفاوت على م�ستوى العلم والمعرفة:
فمس�توى الذكاء والفطن�ة ،يتفاوت بين الن�اس ،حتى أصبحت
له مقاييس ومعدالت يرصد به�ا ،وتحدد درجاته المتفاوتة ،كما ّ
أن
وأخيرا
الرغب�ة في العلم والمعرفة ،تختلف من ش�خص إل�ى آخر،
ً
ّ
أثرا في إتاحة الفرصـة
فإن للظروف واألجواء التي يعيش�ها اإلنسان ً

لكسب العلم والمعرفة.

ونتيج�ة ّ
لكل ما س�بق ،يتف�اوت مس�توى العل�م والمعرفة عند
ٍ
�و َق ك ُِّل ِذي ِع ْل ٍم
الن�اس يقول تعال�ى{ :ن َْر َف ُع َد َر َجات َّمن ن ََّش�ا ُء َو َف ْ
ِ
يم}[سورة يوسف ،آية.]76 :
َعل ٌ

تفاوت الحالة االقت�صادية:

كما ّ
أن البشر في حياتهم المعيشية المادية ،ووجهها االقتصادي،
أيض�ا ،فيوج�د غني وفقي�ر ،وفيم�ا بينهما درج�ات عدة
متغاي�رون ً

((( أحم�د بهج�ت .بصمة األصابع ،مقال في جريدة الحي�اة ،ص  ،20العدد 12014
بتاريخ  1416 /8 /24ﻫ.
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متفاوتة ،يقول تعالى{ :ن َْح ُن َق َس ْمنَا َب ْين َُهم َّم ِع َ
يشت َُه ْم فِي ا ْل َح َي ِاة الدُّ ْن َيا
ات ِّليت ِ
ض درج ٍ
َّخ َذ َب ْع ُض ُهم َب ْع ًضا ُس ْ
�خ ِر ًّيا}
َ
َو َر َف ْعنَ�ا َب ْع َض ُه ْم َف ْو َق َب ْع ٍ َ َ َ
[سورة الزخرف ،آية.]32 :

حي�ث ّ
إن تف�اوت المواه�ب والق�درات والرغب�ات ،بي�ن أبناء
بعض�ا ،وإلاّ فما
البش�ر ،ه�و الذي يش�عرهم بحاجتهم إل�ى بعضهم ً
ال�ذي يدفع العامل ،إلى بذل الجهد ،لصال�ح صاحب المال ،إن لم
يك�ن العام�ل بحاجة إلى المال ،كما ّ
أن صاح�ب المال ،إنّما يبحث
ع�ن العامل ،لحاجت�ه إلى الخبرة الفني�ة المهنية ..وهكذا في س�ائر
مجاالت الحياة ،فالبشر ليس�وا ً
بعضا ،في
نسخا مكررة عن بعضهم ً
المواه�ب والقدرات والرغب�ات ،وإنّما هم متفاوت�ون مما يدفعهم
بعض�ا لصال�ح المجموع
للتعام�ل م�ع بعضه�م ،وتس�خير بعضهم ً
ولتقدم حركة الحياة.

وه�ذا التف�اوت يترتب عليه تمايز مس�توى المعيش�ة واختالف
أنماطها.

التنوع العرقي والقومي

رغ�م ّ
أن مصدر اإلنس�انية رج�ل واحد وامرأة واح�دة ،هما آدم
َّاس ا َّت ُق�وا َر َّبك ُُم ا َّل ِذي َخ َل َقكُم
وح�واء ،كما يقول تعالىَ { :يا َأ ُّي َها الن ُ
سو ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها َز ْو َج َها َو َب َّث ِمن ُْه َما ِر َجالاً كَثِ ًيرا َونِ َسا ًء}
ِّمن َّن ْف ٍ َ
[سورة النساء ،آية.]1 :
إلاّ ّ
أن اس�تمرار حركة التناس�ل البشري ،واتّساع رقعة معيشتهم
على س�طح المعم�ورة ،أدى بم�رور الزمن ،إل�ى أن تتكيف مظاهر
وأش�كال تكونهم الجسدي ،بما يتناسب وظروف المحيط الطبيعي
ونظرا الختلاف األجواء والظ�روف الطبيعية،
ال�ذي يعيش�ون فيهً ،
التي تعيش�ها مجاميع البشر ،فقد أفرزت حاالت من االختالف ،في
المظاهر واألشكال بين تلك المجاميع.
وهذه أرجح نظرية يفس�ر بها تعدد األعراق بين بني البش�ر ،في
مقابل نظريات مقولة العرق العنصرية التي أسس لها (غوبينو) والتي
فنّدها دارس�و علم اإلنسان الغربيين أنفسهم ،وأثبتوا ّ
أن ذلك التباين

32

التنوع والتعايش ..بحث في تأصيل الوحدة االجتماعية والوطنية

العرقي ليس له أهمية من حيث تفوق عرق على عرق ،أو شعب على
ش�عب ،في المس�توى الحض�اري ،بل ّ
إن القضي�ة ال تعدو أن تكون
سوى إيحاء ،إلقناع دول وشعوب العالم المستضعف ،بقدرية تلك
الدوني�ة العرقية ،التي هي الس�بب في تخلفه�م الحضاري ،وعليهم
أن يبق�وا كذلك إلى ما ش�اء الله !!..وألاّ يحاول�وا النهوض بذاتهم
مصاف تلك الدول المتقدمة.
اإلنسانية والحضارية إلى
ّ
يقول المفكر الفرنس�ي الدكتور( كلود ليفي ش�تراوس) أس�تاذ
اإلنثربولوجيا االجتماعية:
أيضا تاريخ الفش�ل
( لكن تاريخ مقولة العرق ،هو ً
وتكرارا ،فقد
مرارا
ً
الذريع الذي منيت به هذه األبحاث ً
الس�مات التي ذكرت عل�ى التوالي ،من
تب ّي�ن ّ
أن جميع ّ
أج�ل تحدي�د االختالف�ات العرقية ،ترتب�ط واحدة بعد
واحدة بظاهرات تكي ّفية ،حتى ولو كانت أسباب قيمتها
االنتخابية خافية علينا أحيانًا ،من ذلك مثلاً  :حالة شكل
التكور،
الجمجم�ة الذي نعلم أنه يتجه أينم�ا كان نحو
ّ
أيضا حالة لون الجلد ،الذي يميل لدى أقوام
ومن ذلك ً
يعوض عن
المناط�ق المعتدلة ،نحو اللون الفاتح ،لكي ّ
نقصان اإلشعاع الشمسي ،ويساعد الجسم على مقاومة
داء الكساح ،ثم ما لبثت األبحاث أن انصبت على فئات
أن هذه بدورها،
الدم ،لكنها س�رعان ما أخذت تالحظ ّ

 يموقلاو يقرعلا عونتلا
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وإن ه�ذه القيمة ،ربما كانت
ال تخل�و من قيمة تكي ّفيةّ .
مرتبطة بعوامل غذائية ،أو ناجمة عن اختالف حساسية
حامليها تجاه أمراض معيـنة ،كالـجدري أو الطـاعون،
أيضـ�ا بالنس�بة لبروتيني�ات
وربم�ا كان األم�ر كذل�ك ً
الـمصل الدمـوي)(((.

((( كلود ليفي ش�تراوس .مقاالت في األناسة ،ص  ،225اختارها وترجمها د .حسن
قبيسي ،الطبعة األولى 1983م ،دار التنوير ـ بيروت .

التنوع الل�ساني واللغوي

ومن أجلى ألوان التنوع في حياة البشر ،تنوع اللغات وتعدّ دها،
فقد أبان العلماء ّ
أن هناك حوالي  3000لغة منطوقة في العالم اليوم،
وال تدخل اللهجات في إطار هذا العدد ،وهي أش�كال محلية للغة،
وهن�اك لغات كثي�رة ،تتكلمها مجموعات صغي�رة ،مكونة من بضع
مئ�ات ،أو آالف من البش�ر ،كما توجد أكثر م�ن مئة لغة ،يتكلم ّ
بكل
منه�ا مليون أو أكثر من الناس ،وم�ن بين هذه اللغات توجد  19لغة
يتكلم ّ
بكل منها ما يربو على  50مليون نسمة(((.
انتش�ارا ،اللغة الصينية ،التي يستعملها أكبر
ومن أوسع اللغات
ً
عدد من البش�ر ،إذ هي لغة  1000مليون إنس�ان ،وفي الهند وحدها
ثمة  850لغة ولهجة محلية مستعملة(((.

((( الموسوعة العربية العالمية .ج ،21ص  ،119الطبعة األولى 1996م ـ الرياض.
((( كت�اب غين�س لألرق�ام القياس�ية .ص ،150الطبع�ة األول�ى 1993م ،دار طالس
للدراسات والترجمة والنشر ـ دمشق.
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عما يدور في
لق�د منح الله تعالى اإلنس�ان القدرة على التعبي�ر ّ
نس َ
نفس�ه ،عب�ر النطق والكالم يق�ول تعالىَ :
�ان * َع َّل َم ُه
{خ َل َ
�ق الإْ ِ َ
ا ْل َب َي َ
ان}[سورة الرحمن ،آيات 3 :و.]4

ورغ�م ّ
أيض�ا ،للتعبير عن
أن الحيوان�ات تس�تخدم التصوي�ت ً
مش�اعرها ،وضمن نظ�ام حياتها الجمع�ي ،إلاّ ّ
أن ذلك ال يرقى وال
يصل إلى مس�توى اللغة التي يمتلكها اإلنس�ان ،يقول أحد الباحثين
في علم الدراسات اللغوية:
أي م�ن المخلوق�ات األخرى غير
(إن�ه ليس لدى ٍّ
البش�رية لغ�ة حقيقي�ة تتوف�ر فيه�ا جمي�ع المواصفات
الت�ي تتوفر ف�ي لغة اإلنس�ان ،فبعضها تتوف�ر فيه بعض
تلك المواصف�ات والبعض اآلخر تتوفر فيه مواصفات
أخ�رى ،إلاّ أنّه�ا جمي ًع�ا تب�دو مقصورة عل�ى إطارات
أي منها تل�ك المقومات
معين�ة ال تتعداه�ا ،وليس ف�ي ّ
الت�ي تس�اعدها عل�ى خل�ق التراكي�ب الت�ي تتطلبه�ا
المواق�ف الجدي�دة .فاللغة الحقيقي�ة إذا ظاهرة خاصة
باإلنسان)(((.

ّ
صغيرا ،واح�دً ا يتمثل في
وألن بداي�ة اإلنس�ان كانت مجتم ًع�ا
ً
أبي البش�ر آدم ،وزوجته حواء ،وأبنائهما ،فال ُبدّ وأن تكون لهم لغة
((( الدكتور نايف خرما .أضواء على الدراس�ات اللغوية المعاصرة ،ص ،152سلسلة
عالم المعرفة ( ،)9الكويت 1978م.
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واحدة ،تفرعت فيما بعد إلى عدة لغات ،بس�بب تكاثر أبناء البش�ر،
والتباع�د بي�ن مجاميعه�م ،لذل�ك (يصن�ف الباحثون اللغ�ات إلى
عائلات ،والعائالت اللغوية ،هي مجموعة م�ن اللغات المترابطة؛
ألنّها جميعها نش�أت بصورة بطيئة من لغة واحدة ،موغلة في القدم،
تس�مى لغة األصل .عندما يصبح المتكلمون بلغة ما منقس�مين إلى
مجموعات ،ال يتصل بعضها ببعض ،تستمر لغة ّ
كل مجموعة بالتغير
بطريقتها الخاصة ،وبعد عدة قرون تتكلم تلك المجموعات بش�كل
بعضا ،ومع
مختل�ف ،إلى درج�ة بعيدة ،بحيث إنّها ال تفه�م بعضها ً
ف�إن اللغات في ّ
ذل�ك ّ
كل عائل�ة ،ال تزال تعتبر مرتبط�ة م ًعا؛ لكونها
نش�أت من نفس اللغة األصل .وكان أول من أش�ار إل�ى ّ
أن اللغات
عائلات ،هو ابن حزم األندلس�ي ،حيث أش�ار إلى ّ
أن اللغات أس�ر
كالبشر)(((.
ورغم أنه ليس�ت هناك رؤية واضحة ثابتة ،حول كيفية بدء اللغة
وتفرعها
في حياة البشر ،وال يتوفر تاريخ كامل لمراحل تطور اللغةّ ،
كل المؤش�رات ّ
أن ّ
وتطورها ،إلاّ ّ
تدل على وحدة اللغة في األصل،
ومن تلك المؤشرات وجود أسس عامة لجميع اللغات.

(لق�د ب ّي�ن الكثير من اللغويي�ن ـ ومن أهمهم تشومس�كي وجر
ينبرغ وهيلمسلف ـ ّ
أسسا صوتية ونحوية وداللية مشتركة،
أن هناك ً
عم�ا إذا كانت بي�ن بعضها
بي�ن جميع لغ�ات العال�م ،بغض النظ�ر ّ
((( الموسوعة العربية العالمية .ج ،21ص.123
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عالقات تاريخية أم لم تكن ،ففي جميع لغات العالم ،مفردات ّ
تدل
على األشياء والمش�اعر والصفات واألفعال والعالقات المختلفة،
وم�ن الناحية البيولوجية ليس هناك ف�روق تذكر ،من حيث دالالت
ه�ذه المفردات ،كما ّ
أسس�ا أخرى مش�تركة بين اللغات،
أن هنالك ً
وردت اإلش�ارة إل�ى بعضه�ا أعلاه ،باإلضاف�ة إل�ى هذاّ ،
ف�إن من
المع�روف ّ
أي إنس�ان عمو ًم�ا ،بإمكان�ه أن يتعلم أية
أي طف�ل أو ّ
أن ّ
فإن من الواضح ّ
لغ�ة في العالم ،وعلى هذا ّ
أن المهارات األساس�ية
الالزمة الكتس�اب اللغات المختلفة واح�دة ،على الرغم من وجود
االختالفات بين أجناس البشر من النواحي الفيزيولوجية)(((.
علما ها ًّما من العلوم اإلنس�انية،
والدراس�ات اللغوية أصبحت ً
وله�ا مدارس�ها ونظرياتها المتع�ددة ،وك ّلما توغل علم�اء اللغة في
التحقي�ق والبح�ث ،ظه�رت له�م آف�اق جديدة ف�ي ه�ذا الميدان،
وارتس�مت أمامهم ألغاز وأس�ئلة وأس�رار ،تحتاج إلى االستكشاف
والتنقي�ب ،مم�ا يثبت عظم�ة وأهمية ه�ذا البعد في حياة اإلنس�ان،
الذي هو مظهر من مظاهر قدرة الخالق وعظمته.

لذلك يعتبر القرآن الحكيم تعدد اللغات واختالف األلسنة ،آية
من آيات الله ،ويذكرها إلى جانب ذكر خلق الس�ماوات واألرض،
�ق الس�ماو ِ
ِ ِ
يق�ول تعال�ىِ :
ات َوالأْ َ ْر ِ
ض َو ْ
ف
اختِلاَ ُ
{وم� ْن آ َيات�ه َخ ْل ُ َّ َ َ
َ
َأ ْل ِسنَتِكُم و َأ ْلوانِكُم إِ َّن فِي َٰذلِ َك لآَ ي ٍ
ات ِّل ْل َعالِ ِمي َن}[سورة الروم ،آية.]22 :
َ
ْ َ َ ْ

((( نايف خرما .أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ،ص .168
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وال يعك�س اختالف األلس�نة وتعدد اللغات ،حال�ة تفاضل أو
تفوق بين الش�عوب ،فليس�ت هن�اك لغة تمنح التق�دم للناطقين بها،
أو لغ�ة تفرض التخلف عل�ى أبنائها ،وإنّما اللغة وعاء وأداة ،تتس�ع
وتضي�ق حس�ب مس�توى ثقافة المتحدثي�ن بها ،يق�ول اإلمام جعفر
المفصل عن توحي�د الله تعال�ى ،الذي
الص�ادق Eضم�ن حديث�ه
ّ
المفضل بن عمر:
أماله على تلميذه
ّ

مفضل ما أنعم الله تقدّ س�ت أس�ماؤه به على اإلنسان،
(تأمل يا ّ
عم�ا في ضمي�ره ،وما يخط�ر بقلبه،
م�ن ه�ذا النطق ،ال�ذي يع ّبر به ّ
وينتجه فكره ،وبه يفهم عن غيره ما في نفسه.)..
إل�ى أن يقول( :Eوكذلك الكالم إنّما هو ش�يء يصطلح عليه
الناس ،فيجري بينهم ،ولهذا صار يختلف في األمم المختلفة بألسن
مختلفة)(((.

فاللغة أداة للتفاهم والتخاطب ،واختالفها من أمة إلى أخرى ،ال
عالقة له بجنس تلك األمة وال بمس�توى رق ّيها أو انحطاطها ،لذلك
ت�رى أهل لغة معين�ة ،في فترة من الزمن ،في أوج التقدم واالزدهار،
ثم تتوقف مس�يرة تقدمه�م ،ويتراجع مس�تواهم ،فيصبحون في قاع
التخلف واالنحطاط ،مع احتفاظهم بلغتهم ،وقد يحصل العكس.
كم�ا ق�د يتف�اوت مس�توى المجتمع�ات الناطقة بلغ�ة واحدة،

((( محم�د باقر المجلس�ي .بحار األن�وار ،ج ،3ص  ،82الطبعة الثالث�ة 1983م ،دار
إحياء التراث العربي ـ بيروت.
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مم�ا يدحض بع�ض النظري�ات العنصرية التي ترفع من ش�أن بعض
وتغ�ض من ش�أن ش�عوب أخ�رى ،بن�ا ًء عل�ى اختالف
الش�عوب،
ّ
لغاتهم.
(لقد حاول البع�ض في الماضي ،أن يربطوا بين اللغة والجنس
البش�ري ،وأن يدّ عوا ّ
بأن لغة الش�عوب اآلرية مثلاً من ذوي الشعور
ألن من يتكلمها ش�عب ٍ
الش�قراء والعي�ون الزرقاء ،لغة راقي�ة؛ ّ
راق
بالسمو ذريعة الستعمار
متقدم عن غيره ،بل اتخذوا من ذلك اال ّدعاء ّ
البل�دان الفقي�رة ،واس�تعباد ش�عوبها الجاهلة ،المتخلف�ة عن ركب
الحض�ارة ،وقد أخذ بهذه النظرية ف�ي عصرنا الحاضر النازيون ،في
ألمانيا ،والفاشيون في إيطاليا ،وصنّفوا الشعـوب ولغاتهم تصنيفهم
المعروف ،فأتى العرب في ذيل القائمة.

لقد ثبت اآلن بالدليل القاطع ،أنه ليس هنالك مثل هذه العالقة،
ّ
أي ش�عب ق�ادر على اكتس�اب أية لغة من لغ�ات األرض ،كما
وأن ّ
أن�ه لي�س للغة فضل على لغ�ة أخرى ،إلاّ بما اكتس�بته خالل العصر
الحاض�ر من تف�وق في المف�ردات الدالة عل�ى العل�وم والتقنيات،
الحديث�ة التي تتميز بها الحضارة الغربية ،وهو فضل مؤقت ،ينمحي
ف�ي وق�ت قصي�ر ،إذا اس�تطاعت اللغات األخ�رى اللح�اق بركب
الحضارة بالسرعة المطلوبة)(((.
ّ
أي أم�ة حضار ًّيا ،ينعكس عل�ى لغتها ،حيث
إن تق�دم مس�توى ّ

((( نايف خرما .أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ،ص.242
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تنبث�ق مف�ردات جدي�دة للتعبير عن تط�ورات حياة تل�ك األمة .كما
كبي�را بعد قيام
توس� ًعا
ّ
وتط�و ًرا ً
حص�ل للغ�ة العربية ،التي ش�هدت ّ
الحضارة اإلسلامية .وكذلك الحال بالنس�بة للغات األوروبية التي
تأثرت إيجاب ًّيا بالثورة الصناعية والتطورات العلمية والتكنولوجية.

التنوع الديني

الدي�ن ظاهرة عميقة الوجود والجذور في حياة اإلنس�ان ،وهي
انعكاس لخاصية التفكير واإلدراك ،التي يتميز بها اإلنسان عن سائر
الحيوان�ات ،فتدفعه إلى التس�اؤل عن أصل وج�وده ،وغاية خلقته،
وآفاق مصيره ،وعن القدرة التي أنشأته ،ومدى ارتباطه بها ،وعالقته
معها ..واإلجابات التي يتوصل إليها اإلنسان على هذه التساؤالت،
هي دينه ومعتقده.
وألن اإلنس�ان ُو ِجدَ مفك ًّرا مدركًاّ ،
ّ
فإن الدين قد رافقه من بداية
حيات�ه ،من هنا (ذه�ب بعض مـؤرخي األديان ،إلى ّ
أن الدين بدأ مع
بداية حـياة اإلنسان على األرض ،منذ نحو مليـوني سـنة مضت)(((.
وق�ال (بلوتارك) المؤرخ اإلغريقي الش�هير من�ذ نحو من ألفي
سنة( :قد نجد مدنًا بال أسوار ،أو بدون ملوك ،أو حضارة أو مسرح،
ولكن لم ُي َر إنسان مدينة بدون أماكن للعبادة والع ّباد).
((( الموسوعة العربية العالمية .ج ،10ص.569
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وكت�ب (برجس�ون) بع�د ذلك بنصف ق�رن تقري ًبا فق�ال( :لقد
وج�دت وال ت�زال حتى اآلن مجتمعات إنس�انية ب�دون علم وال ف ّن
وال فلسفة ،ولكن لم يوجد مجتمع إنساني بدون دين)(((.

وكما حصل التنوع واالختالف في سائر جوانب حياة اإلنسان،
أيضا ،حيث ّ
إن الله سبحانه وتعالى،
فقد شمل هذا الجانب الخطير ً
حائ�را ،تتقاذف�ه أم�واج التس�اؤالت دون إجابة
ل�م يت�رك اإلنس�ان
ً
صحيح�ة وافي�ة ،فبعث ل�ه أنبياء هداة ،يرش�دونه إل�ى الدين القويم
والصراط المستقيم.

حق
لكن دور األنبياء يقتصر على تبليغ رس�الة الله ،وليس لهم ّ
السيطرة والهيمنة ،وإجبار الناس على قبول دين الله ،فانقسم الناس
ّ
إلى ش�طرين رئيسين :شطر اس�تجاب لدعوة األنبياء بقناعة وإيمان،
والش�طر اآلخ�ر أع�رض ع�ن رس�االت الل�ه ،ونح�ت م�ن أوهامه
وتصورات�ه ديان�ات ومعتقدات وثني�ة خرافية ،يقول تعال�ىَ { :ف َه ْل
الر ُس ِ
�ل إِلاَّ ا ْل َبلاَ ُغ ا ْل ُمبِي ُن ﴿َ ﴾٣٥و َل َقدْ َب َع ْثنَا فِي ك ُِّل ُأ َّم ٍة َّر ُس�ولاً
َع َلى ُّ
ِ
وت َف ِمن ُْهم َّم ْن َهدَ ى ال َّلـ ُه َو ِمن ُْهم َّم ْن
اجتَنِ ُبوا ال َّطا ُغ َ
َأن ا ْع ُب�دُ وا ال َّلـ َه َو ْ
الضلاَ َل ُة}[سورة النحل ،آيات 35 :و.]36
َح َّق ْت َع َل ْي ِه َّ
ضم�ن هذي�ن الش�طرين الرئيس�ين ،حدثت انش�طارات عديدة
وكثي�رة ،حيث اقتضت حكمة الله س�بحانه ،توالي إرس�ال الرس�ل

((( علي عزت بيجوفيتش .اإلسلام بين الشرق والغرب ،ص 60ـ ،61الطبعة األولى
1994م ،مجلة النور الكويتية ،مؤسسة بافاريا.
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وبع�ث األنبي�اء؛ ّ
ألن تطور حياة البش�ر كان يس�تلزم تجديد وتطوير
أنظمة الش�رائع اإللهية ،مع وحدة جوهر العقيدة في ّ
كل الرس�االت
ّ
وألن بعض أتباع رساالت األنبياء والمنتمين إليها ،كانوا
الس�ماوية،
يحدث�ون فيها التحري�ف والتزييف ،حتى يغطي على أصل الرس�الة
وحقيقته�ا ،فيقتضي ذلك ابتعاث نبي جديد ،يعي�د الناس إلى جادة
الهدي اإللهي ،حتى ختم الله تعالى الرسل واألنبياء بنبينا محمد.A
لكن ما حدث هو تش� ّبث البعض ببقايا الرس�االت السابقة ،مع
ما طرأ عليها من تحريف ،وعدم إذعانهم لألنبياء الالحقين ،وهكذا
الس�ماوية،
تع�ددت الديان�ات ضمن الش�طر األول ،أتباع الديانات ّ
وأهمها :اإلسالم والنصرانية واليهودية.

أم�ا بالنس�بة للش�طر اآلخ�ر ،الذي أع�رض عن رس�االت الله،
الس�بل ،وتعددت األهواء،
وابتدع له ديانات وثنية ،فقد تفرقت بهم ُّ
لك ّن أش�هر تلك الديانات :الهندوسية ،والزرادش�تية ،والكنفوشية،
(((
والبوذية ،والطاوية ،والشنتو.

الأعـداد التقـريبية لأتبـاع بعـ�ض الـديانات
الم�سلمون
924.612.000

()1

الرومان الكاثوليك
الهندو�س
((( الموسوعة العالمية .المجلد  ،10ص.571

971.702.000
689.205.000
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البروت�ستانت
البوذيون
�أديان ال�صين ال�شعبية
الأرثوذك�س
ال�سيخ
اليهود
ال�شنتو

422.429.000
311.438.000
170.236.000
163.623.000
17.735.000
17.357.000
3.205.000

أهم
وقد تحدث القرآن الحكيم عن تعدد الديانات ،وأثبت ذكر ّ
معتبرا ذلك التعدد واالختالف ظاهرة
الديانات الس�ماوية والوثنية،
ً
طبيعية في هذه الحياة؛ لما منح الله تعالى اإلنسان من حرية اختيار،
وأودع ف�ي نفس�ه من نوازع الخير ّ
والش�ر ،أما الحس�م والفصل بين
مؤجل إلى ما بعد الحياة الدنيا.
أتباع هذه الديانات فهو ّ
ِ
ِ
الصابِ ِئي� َن
يق�ول تعال�ى{ :إِ َّن ا َّلذي� َن آ َمنُ�وا َوا َّلذي� َن َه�ا ُدوا َو َّ
�وس َوا َّل ِذي َن َأ ْش َ�ركُوا إِ َّن ال َّلـ َه َي ْف ِص ُ�ل َب ْين َُه ْم َي ْو َم
�ار ٰى َوا ْل َم ُج َ
َوالن ََّص َ
ا ْل ِق َيا َم ِة إِ َّن ال َّلـ َه َع َل ٰى ك ُِّل َش ْي ٍء َش ِهيدٌ }[سورة الحج ،آية.]17 :
س�ت ديانات كانت معروفة وسائدة:
واآلية الكريمة تذكر أتباع ّ
المس�لمون {ا َّل ِذي� َن آ َمنُ�وا} واليهود {ا َّل ِذي� َن َه�ا ُدوا} والصائبة،
والمسيحيين {الن ََّص َار ٰى} والمجوس والمشركين.
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والمتم ّع�ن في جوهر المعن�ى القرآني في هذا المجال ،وضمن
س�ياقه الموضوعي ،يالحظ دون أدنى ش�ك طبيعة اإلق�رار القرآني
بحقيق�ة االختلاف الدين�ي بي�ن بن�ي البش�ر ،بل ويبس�ط م�دارات
الحديث عن ذلك في أكثر من جهة وموضوع.

فأولاً :ال يـمك�ن إلغ�اء حـال�ة التع�دد الديني بالق�وة والفرض
حيث {لاَ إِك َْرا َه فِي الدِّ ِ
ين}[س�ورة البقرة ،آية ]256 :و{ َلك ُْم
ِدينُك ُْم َولِ َي ِد ِ
ين}[سورة الكافرون ،آية.]6 :
ثان ًيا:والمؤم�ن بدي�ن الل�ه ،علي�ه أن يعتم�د األس�لوب الالئق
المناس�ب في الدعوة إلى دين�ه ،دون تهريج أو تجريح أو
تشنج وانفعال{ :ا ْد ُع إِ َل ٰى َسبِ ِ
يل َر ِّب َك بِا ْل ِحك َْم ِة َوا ْل َم ْو ِع َظ ِة
ا ْل َح َسن َِة}[سورة النحل ،آية.]125 :

ثال ًثا:يفت�رض أن يس�تهدف اإلنس�ان م�ن تد ّين�ه الوص�ول إلى
ٍ
حينئذ م�ن االنفتاح عـل�ى الديانات
الحقيق�ة ،فلا ُبدّ ل�ه
والص�واب{ ،ا َّل ِذي َن
واآلراء األخ�رى ،بحـ ًث�ا عن
ّ
الحـق ّ
ون ا ْل َق ْو َل َف َيتَّبِ ُع َ
َي ْست َِم ُع َ
ون َأ ْح َسنَ ُه}[سورة الزمر ،آية.]18 :

وال يص�ح ل�ه أن ينكفئ عل�ى عقيدته الموروث�ة ،دون تفكير أو
اؤ ُه ْم لاَ َي ْع َل ُم َ
نقاش { َقا ُلوا َح ْس ُبنَا َما َو َجدْ نَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا َأ َو َل ْو ك َ
ون
َان آ َب ُ
َش ْي ًئا َولاَ َي ْهتَدُ َ
ون}[سورة المائدة ،آية.]104 :
ل�ذا ينبغ�ي أن يس�ود الحوار الس�ليم بي�ن الديان�ات المختلفة،
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َّخ ُذوا ِمن دونِ ِ
اعتم�ا ًدا على الدليل والبره�ان { َأ ِم ات َ
�ه آلِ َه ًة ُق ْل َهاتُوا
ُ
ُب ْر َها َنك ُْم}[سورة األنبياء ،آية.]24 :
والح�وار بي�ن األديان يج�ب أن يك�ون موضوع ًّي�ا هادئًا ،على
أس�اس االحترام المتبادل {ولاَ تُج ِ
اد ُلوا َأ ْه َ�ل ا ْل ِكت ِ
َاب إِلاَّ بِا َّلتِي ِه َي
َ
َ
َأ ْح َس ُن}[سورة العنكبوت ،آية.]46 :
راب ًعا:واالختلاف الدين�ي بي�ن الن�اس ال ينبغي أن ي�ؤدي إلى
الص�راع والنّـ�زاع ،فاألصل في العالقة بين أبناء البش�ر،
ّ
ه�و التعايش واالنس�جام ،واالحت�رام المتب�ادل ،أما من
تس�ول له نفس�ه االعت�داء عل�ى المختلفين معه ،فلا ُبدّ
ّ
من ردعه ومواجهة عدوان�ه{ :لاَّ َين َْهاك ُُم ال َّلـ ُه َع ِن ا َّل ِذي َن
ِ
�م ُي ْخ ِر ُجوكُم ِّم�ن ِد َي ِ
ُ�م فِ�ي الدِّ ِ
ارك ُْم َأن
ين َو َل ْ
�م ُي َقات ُلوك ْ
َل ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ن}[سورة
َت َب ُّر ُ
ب ا ْل ُم ْقسطي َ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن ال َّلـ َه ُيح ُّ
الممتحنة ،آية.]8 :

وينهى اإلسلام عن جرح مش�اعر أتباع الديانات حتى لو كانت
وثني�ة ،بس�ب مقدس�اتهم؛ ّ
س�ب
ألن ر ّد فعله�م الطبيع�ي س�يكون
ّ
ون ال َّل ِ
ون ِمن د ِ
{ولاَ ت َُس ُّبوا ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ـه َف َي ُس ُّبوا
ُ
مقدّ سات المسلمين َ
ٍ
ِ
ال َّلـ� َه عَدْ ًوا بِ َغ ْي ِر ِع ْل ٍم ك ََٰذلِ َ
�ك َز َّينَّا لك ُِّل ُأ َّمة َع َم َل ُه ْم}[س�ورة األنعام ،آية:
.]108

الفصل الثاني

التنوع واالختالف رؤية إسالمية
� اً
أول :مظهر للقدرة والحكمة الإلهية.
ثان ًيا :م�شروعية التنوع.
ثال ًثا :التنوع للتعارف.
راب ًعا :التناف�س الإيجابي.

�أوالً  :مظهر للقدرة والحكمة الإلهية

كثيرا ما كان التنوع بين أبناء البش�ر س�ب ًبا للص�راع والتنازع ،أما
ً
لس�عي فئ�ة ما باتج�اه إلغاء ش�خصية الفئ�ات المختلف�ة والمغايرة،
وإخضاعه�ا والهيمن�ة عليها ،أو لب�روز نظريات وتص�ورات واهمة
بذاتي�ة التفوق النتم�اء مع ّين على اآلخرين ،أو لوجود جهة تس�تغل
حالة التنوع ،بإذكاء الخالف والعداء من أجل مصلحة أو مطمع.

وتاريخ البش�ر مليء بالح�روب والصراعات التي نش�بت على
أس�اس التغاي�ر الديني ،أو العرق�ي ،أو القوم�ي ،أو القبلي ،أو حتى
الطبقي..
فما هي رؤية اإلسالم للتنوع والتمايز بين أبناء البشر؟

بالتد ّب�ر في آي�ات القرآن الحكي�م ،وبالق�راءة الواعية لنصوص
الس�نة الشريفة ،وس�يرة أئمة المس�لمين ،يمكننا أن نستكشف رؤية
واضحة للتعاطي مع موضوع التنوع واالختالف.
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يوجه القرآن الحكيم أنظار البشر وعقولهم ،إلى التأمل والتفكر
ف�ي دالالت ه�ذا التنوع والتغاير في المخلوق�ات ،مع رجوعها إلى
أصول ومكونات واحدة ،ففي ذلك أجلى اآليات على قدرة الخالق
وعظمته ،وعلى إبداعه ،حيث يضفي هذا التنوع على الكون والحياة
جمالاً وروعة ،فتبارك الله أحسن الخالقين.
وخلف هذا التنوع أس�رار وأس�باب وعوامل ،على اإلنس�ان أن
يحرك ذهنه ،ويبذل جهده ،الس�تنباطها وإدراكها ،ولن يتوصل إليها
ّ
إلاّ بالعلم والمعرفة.

ويس�تعرض الق�رآن الحكي�م بع�ض ظواه�ر التنوع ف�ي الكون
والحي�اة ،لتكون نم�اذج وأمثلة له�ذه الحالة العامة ،التي تس�تدعي
التأمل والتفكير.
الش�هي ،الذي تنتجه النحل بعد
القوي
 .أفالعس�ل ،هذا الغذاء
ّ
ّ
امتصاصها لرحيق األزهار ،يأتي في ألوان مختلفة ،ونكهات
�ل َأ ِن ات ِ
َّخ ِذي ِم� َن ا ْل ِج َب ِ
�ك إِ َلى الن َّْح ِ
{و َأ ْو َح ٰى َر ُّب َ
ال
متع�ددة َ
�ون * ُثم ك ُِلي ِمن ك ُِّل ال َّثمر ِ
�ج ِر َو ِم َّما َي ْع ِر ُش َ
ُب ُيوتًا َو ِم َن َّ
ات
الش َ
ََ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف
اب ُّم ْخت َِل ٌ
اس� ُلكي ُس� ُب َل َر ِّبك ُذلُلاً َي ْخ ُر ُج من ُب ُطون َها َش َ�ر ٌ
َف ْ
َأ ْل َوا ُن ُه فِ ِيه ِش َفا ٌء ِّللن ِ
َّاس إِ َّن فِي َٰذلِ َك لآَ َي ًة ِّل َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
ون}[سورة
النحل ،آيات 68 :و.]69

.بوف�ي مورد آخر يتح�دث القرآن الكريم ع�ن التنوع في عالم

هلإلا ةمكحلاو ةردقلل رهظم ً:الوأ
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النب�ات والجماد والحيوان واإلنس�انّ ،
وأن التأمل في ظاهرة
التن�وع الش�املة ف�ي الكون ،والبح�ث العلمي عن أس�رارها
وأبعادها ،يقود اإلنس�ان إلى إدراك ش�يء م�ن عظمة الخالق
المدبر ،وقدرته البالغة ،فتخش�ع نفسه لله ،وتستجيب ألمره،
يقول تعالىَ { :أ َلم تَر َأ َّن ال َّلـه َأنز َل ِمن السم ِ
اء َما ًء َف َأ ْخ َر ْجنَا بِ ِه
َ َ
َ َّ َ
ْ َ
ٍ
ات م ْخت َِل ًفا َأ ْل َوان َُها َو ِم َن ا ْل ِج َب ِ
ف
يض َو ُح ْم ٌر ُّم ْخت َِل ٌ
ال ُجدَ ٌد بِ ٌ
َث َم َر ُّ
ي�ب ُس�و ٌد * َو ِم� َن الن ِ
اب َوالأْ َ ْن َعا ِم
َّ�اس َوال�دَّ َو ِّ
َأ ْل َوان َُه�ا َو َغ َرابِ ُ
ف َأ ْلوا ُنه ك ََٰذلِ َك إِنَّما ي ْخ َش�ى ال َّلـ�ه ِمن ِعب ِ
ِ
اد ِه ا ْل ُع َل َما ُء إِ َّن
َ ْ َ
َ َ
ُم ْختَل ٌ َ ُ
ور}[سورة فاطر ،آيات 27 :و.]28
ال َّلـ َه َع ِز ٌيز َغ ُف ٌ

.جوالنع�م الت�ي أعده�ا الل�ه تعالى لإلنس�ان ف�ي ه�ذه الحياة،
والقوى التي سخرها لخدمته ،ليست من نوع واحد ،أو على
نم�ط واحد ،بل هي متعددة األش�كال واألل�وان حتى ضمن
النوع الواحد ،لكن اإلنس�ان بحاجة إلى تركيز ذهني بالتذكر
{و َما َذ َر َأ َلك ُْم
والتأمل ليستنتج من ذلك الدالالت المطلوبةَ :
ِ ِ
ِ
فِ�ي الأْ َ ْر ِ
�و ٍم َي َّذك َُّر َ
ون}
ض ُم ْختَل ًف�ا َأ ْل َوا ُن ُه إِ َّن في َٰذل َك لآَ َي ًة ِّل َق ْ
[سورة النحل ،آية.]13 :

 .دوضم�ن نف�س الس�ياق يأت�ي الحديث ع�ن التنوع ف�ي عالم
اإلنس�ان ،حيث تختل�ف أعراق�ه وقومياته ،ولغات�ه وألوانه،
ووراء ّ
كل ذلك حقائق وأس�رار ،ال يدركها إلاّ من اجتهد في
البحث العلمي ،حي�ث يتضح للعلماء ّ
أن ذلك التنوع ،ما هو
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{و ِم ْن آ َياتِ ِه
إلاّ مظه�ر من مظاهر القـ�درة والحكمة اإللهي�ة َ
َخ ْل ُق الس�ماو ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ض َو ْ
ف َأ ْل ِس�نَتِك ُْم َو َأ ْل َوانِك ُْم إِ َّن
اختِلاَ ُ
َّ َ َ
فِي َٰذلِ َك لآَ ي ٍ
ات ِّل ْل َعالِ ِمي َن}[سورة الروم ،آية.]22 :
َ

ثان ًيا :م�شروعية التنوع

واضح ّ
أن التنوع بين الناس على نوعين:

األول:تن�وع طبيعي تكويني ،وجد الناس أنفس�هم ضمنه ،دون
اختيار منهم ،حيث ال يستشار أحد .وال يخ ّير قبل مجيئه
لهذه الدنيا ،في انتمائه العرقي أو القومي ،وال في مالمح
شكله ومظهره ،فاألبيض لم ينتخب البياض لنفسه ،وال
يقرر أحد من البشر
األس�ود اختار الس�واد لش�كله ،ولم ّ
لنفس�ه أن ينح�در من السلالة الت�ي انحدر منه�ا ،أو أن
ينتمي إلى القومية التي وجد نفسه منتم ًيا إليها.

وه�ذا التن�وع الطبيعي يت�م بأمر الله ومش�يئته؛ لذل�ك يع ّبر عنه
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاكُم ِّمن َذك ٍَر َو ُأن َث ٰى َو َج َع ْلنَاك ُْم
تعالى بالجعلَ { :يا َأ ُّي َها الن ُ
ُش� ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل}[س�ورة الحجرات ،آية ،]13 :فالله تعالى هو الذي جعلنا
متنوعين في أعراقنا وقومياتنا وشعوبنا.
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الثاني:تنوع اختياري كسبي ،يرتبط بقناعات اإلنسان وأفكاره،
ونم�ط س�لوكه واتجاه�هّ ،
يقرر
ف�كل إنس�ان هو ال�ذي ّ
م�ا يعتن�ق من دي�ن ،وما يؤمن ب�ه من فكر ،وم�ا يرتضيه
لنفس�ه من ثقافة وسلوك ،وتب ًعا لذلك تتعدد األديان بين
الن�اس وتختلف المدارس الفكري�ة ،وتتنوع التوجهات
السياسية.
ّ

وهذا التنوع ناشئ من تقدير الله تعالى وحكمته لوجود اإلنسان
قادرا على
حرا مريدً ا
مختارا ً
ً
ف�ي هذه الحياة ،حيث خلقه الله تعالى ًّ
التفكي�ر ،واتخ�اذ الق�رار ،ليك�ون في موض�ع االبتلاء واالمتحان،
فيستحق الثواب والعقاب.
يقول تعالى:

{و َل�و َش�اء ال َّلـه َلجع َلكُم ُأم� ًة و ِ
احدَ ًة َو َلـ ِٰك�ن ِّل َي ْب ُل َوك ُْم فِي َما
َ ُ َ َ ْ َّ َ
َ ْ
آتَاك ُْم}[سورة المائدة ،آية.]48 :
�ك َلجع َ�ل النَّ�اس ُأم� ًة و ِ
اح�دَ ًة َولاَ َي َزا ُل َ
�ون
َ َّ َ
�و َش�ا َء َر ُّب َ َ َ
{و َل ْ
َ
ُم ْخت َِل ِفي َن}[سورة هود ،آية.]118 :
{و َلو َش�اء ال َّلـه َلجع َلكُ�م ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َو َلـ ِٰكن ُي ِض ُّل َمن َي َش�ا ُء
َ ُ َ َ ْ َّ َ
َ ْ
َو َي ْه ِدي َمن َي َشا ُء}[سورة النحل ،آية.]93 :
َّ�ة و َف ِر ٌيق فِ�ي الس ِ
ِ
ي�ه َف ِر ٌ ِ
{فِ ِ
�ع ِير * َو َل ْو َش�ا َء ال َّلـ ُه
ي�ق ف�ي ا ْل َجن َ
َّ
َل َج َع َل ُه ْم ُأ َّم ًة}[سورة الشورى ،آيات 7 :و.]8

عونتلا ةيعورشم :اًيناث
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ّ
وألن بعض الناس ،قد يحاول مصادرة
وألهمية هذه الحقيق�ة،
يكرر
ق�رار اآلخري�ن وحرياتهم ،بفرضه م�ا يؤمن به عليه�م ،لذلك ّ
القرآن ذكر هذه الحقيقة لتأكيدها وتثبيتها.
فلو كان فرض االتجاه مقبولاً  ،لس ّير الله خلقه وعباده في طريق
الحق ،ولكنه تعالى لحكمته ترك حرية
اإليم�ان به ،والخضوع لدينه ّ
{و ُق ِل ا ْل َح ُّق ِمن َّر ِّبك ُْم َف َمن َشا َء َف ْل ُي ْؤ ِمن َو َمن َشا َء
االختيار لإلنسانَ :
َف ْل َي ْك ُف ْر}[سورة الكهف ،آية.]29 :
وإذا كان�ت حكم�ة الله تعالى ق�د أتاحت الفرص�ة ،لظهور هذا
أحرارا في
التن�وع بين الناس ف�ي أديانه�م واتجاهاتهم ،باعتباره�م
ً
االختيار ،وألنّهم يعيش�ون دنيا ابتالء وامتحان ،فهل يصح ألحد أن
اتجاها واحدً ا؟
يفكر في إلغاء هذا التنوع ،وأن يفرض على الناس
ً
كلاّ !

فحتى األنبياء إنّما يقومون بدور التبلـيغ واإلرش�اد ،وليس لنبي
حق الفرض والسيطرة.
أو رسول ّ
{و َل ْو َشا َء َر ُّب َك لآَ َم َن َمن فِي الأْ َ ْر ِ
ض ُك ُّل ُه ْم َج ِمي ًعا
يقول تعالىَ :
َّاس َحت َّٰى َيكُونُوا ُم ْؤ ِمنِي َن}[سورة يونس ،آيةَ { ]99 :ف َذك ِّْر
َأ َف َأ َ
نت ُتك ِْر ُه الن َ
�ت َع َلي ِهم بِم ِ
ص ْيط ٍر}[س�ورة الغاش�ية ،آيات:
إِن ََّما َأ َ
ُ َ
نت ُم َذك ٌِّر ﴿َّ ﴾٢١ل ْس َ ْ
 21و.]22
صحي�ح ّ
الحق واح�د ال يتعدد ،لكن كلمة الفصل والحس�م
أن ّ
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بالحق ،وإخضاعه له ،مؤجلة إلى يوم القيامة ،وبعد
إللزام اإلنس�ان
ّ
أن تنته�ي فرصة االبتالء واالمتحان ف�ي الدنيا ،هنالك يصبح جميع
الن�اس أمام الحقيقة الملزمة الحاس�مة ،أما في الدنيا فالمجال متاح
للتنوع واالختالف ،بين األدي�ان والمذاهب واآلراء ،وحيث تدّ عي
ّ
كل جهة ّ
تعصب.
أن ّ
الحق معها ،وفي حوزتها ،إما عن اقتناع أو ّ
�ت النَّصارى َع َلى َش�ي ٍء و َقا َل ِ
�ت ا ْليهود َليس ِ
{و َقا َل ِ
ت الن ََّص َار ٰى
ْ َ
َ
َ َ ٰ ٰ
َُ ُ َْ
�ت ا ْليهود َع َلى َش�ي ٍء وهم ي ْت ُل َ ِ
َليس ِ
�ال ا َّل ِذي َن لاَ
َاب ك ََٰذلِ َك َق َ
�ون ا ْلكت َ
ْ َ ُ ْ َ
َُ ُ ٰ
َْ
�ون ِم ْث َ�ل َقولِ ِه�م َفال َّلـه يحكُم بينَه�م يوم ا ْل ِقيام ِة فِيم�ا كَانُوا فِيهِ
َي ْع َل ُم َ
ُ َ ْ ُ َْ ُ ْ َْ َ َ َ َ
ْ ْ
َي ْخت َِل ُف َ
ون}[سورة البقرة ،آية.]113 :
ـه مر ِجعكُم ج ِميع�ا َفينَب ُئكُم بِما كُنتُم فِ ِ
ِ
َخت َِل ُف َ
ي�ه ت ْ
ون}
{إِ َل�ى ال َّل َ ْ ُ ْ َ ً ُ ِّ
ْ
َ
[سورة المائدة ،آية.]48 :

وهك�ذا تتضح لنا مش�روعية التن�وع في رؤية اإلسلام ،بمعنى
بحق اآلراء والتوجه�ات المختلفة ،في الوج�ود والظهور،
اإلق�رار ّ
بغ�ض النظر عن صوابيتها وصحته�ا ،وإلاّ ّ
الحق واحد ،والدين
فإن ّ
ِ
المقب�ول عند الل�ه واحد {إِ َّن الدِّ ي� ِ
ن عندَ ال َّلـ�ه الإْ ِ ْسلاَ ُم}[س�ورة آل
َ
ِ
ِ
ِ
{و َمن َي ْب َت ِغ َغ ْي َر الإْ ِ ْسَل�اَ ِم دينًا َف َلن ُي ْق َب َ�ل منْ ُه َو ُه َو في
عم�ران ،آي�ةَ ]19 :
الآْ ِخر ِة ِمن ا ْل َخ ِ
اس ِري َن}[سورة آل عمران ،آية.]85 :
َ َ

ثال ًثا :التنوع للتعارف

ناتجا عن التمايز في الخلفيات ،أو الثقافات ،أو
إذا كان التن�وع ً
أنماط وظروف الحياة ،أو غير ذلك ،من جوانب االختالف والتمايز،
ّ
فإن ه�ذا التنوع يجب أن يكون داف ًعا نح�و التعارف والتواصل ،بين
المجاميع البشرية المختلفة.

أولاً :لك�ي ت ّطل�ع ّ
كل مجموعة بش�رية ،عل�ى واق�ع المجاميع
األخ�رى ،وتتع�رف عل�ى خصوصياته�ا ومميزاته�ا،
حب اال ّطالع ،والرغبة في المعرفة
فاإلنسان مجبول على ّ
حافزا
والعلم ،كما أنه يميل إلى أبناء جنسه ،وذلك يشكّل ً
للتعارف والتواصل بين أبناء البشر في الوضع الطبيعي.
إن تع�رف ّ
ثان ًياّ :
كل أم�ة ودراس�تها لواق�ع األم�م األخ�رى،
يث�ري تجربتها ،ويتي�ح لها فرصة االس�تفادة من نقاط قوة
اآلخرين ،وتالفي مكامن الضعف لديهم.
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لذل�ك يش�ير الق�رآن الحكيم ،إل�ى حقيق�ة ّ
أن التن�وع ينبغي أن
َّ�اس إِنَّا َخ َل ْقنَاكُم ِّمن
يك�ون داف ًعا للتع�ارف بقوله تعالىَ { :يا َأ ُّي َها الن ُ
َذك ٍَر و ُأن َثى وجع ْلنَاكُم ُش�عوبا و َقب ِائ َل لِ َتعار ُف�وا إِ َّن َأكْرمكُم ِعندَ ال َّل ِ
ـه
ْ ُ ً َ َ
َ ٰ َ َ َ
َ َ ْ
َ َ
َأ ْت َقاك ُْم}[سورة الحجرات ،آية.]13 :

َب ْي�دَ ّ
أن االهتم�ام بالتع�ارف بين األق�وام واألمم ،إنّم�ا ينبثق من
أرضي�ة االحترام المتبادل ،أما حينما تس�تهين مجموع�ة باآلخرين،
وتنظ�ر إليه�م نظ�رة احتق�ار وازدراء ،ويمتلكه�ا تجاهه�م الش�عور
بالتعال�ي ،فإنّه�ا ل�ن تتجه الستكش�اف ما ل�دى اآلخرين م�ن نقاط
الق�وة ،وصفات الخير ،لذلك ّ
يمهد للدعوة إلى
فإن الق�رآن الحكيم ّ
الس�خرية واالزدراء بين األمم واألقوام ،حيث
التعارف ،بإدانة نظرة ّ
جاء في سياق اآليات الكريمة التي سبقت تلك اآلية قوله تعالىَ { :يا
َأ ُّي َها ا َّل ِذي َن آ َمنُوا لاَ َي ْس َخ ْر َق ْو ٌم ِّمن َق ْو ٍم َع َس ٰى َأن َيكُونُوا َخ ْي ًرا ِّمن ُْه ْم َولاَ
نِساء من نِّس ٍ
اء َع َس ٰى َأن َي ُك َّن َخ ْي ًرا ِّمن ُْه َّن}[سورة الحجرات ،آية.]11 :
َ ٌ ِّ َ
والكالم ليس عن س�خرية شخص من ش�خص ،وإن كان ذلك
مرفوضا ومدانًا ،إلاّ ّ
أن الحديث هنا يأتي في سياق العالقة والتعامل
ً
بين المجاميع { َق ْو ٌم ِّمن َق ْو ٍم}.
ويلف�ت الق�رآن الحكيم األنظ�ار ،إلى ع�دم الوقوف ف�ي تقويم
اآلخري�ن عن�د ح�دود المظاهر واألش�كال ،ب�ل يج�ب البحث عن
الصف�ات الفاضل�ة والس�مات الكريم�ة{ :إِ َّن َأكْرمكُ�م ِعن�دَ ال َّل ِ
ـ�ه
َ َ ْ
ّ
َأ ْت َقاك ُْم}.

راب ًعا :التناف�س الإيجابي

من الطبيعي أن تس�عى ّ
كل جماعة بشرية لتعزيز موقعها ،وتأكيد
ذاته�ا ،أمام الجماعات األخ�رى ،ولكن ما هو الطريق واألس�لوب
المناسب لتحقيق هذا التعزيز والتأكيد؟
هناك منهجان وأسلوبان:

األول:العمل على إضعاف اآلخ�ر ،وتدمير نقاط قوته ،وإعاقة
تحرك�ه وتقدّ مه ،وحينما ينه�ار اآلخر ،أو يضعف ،يبقى
الس�احة ،إذ ال توجد قوة
ذل�ك الطرف ً
ب�ارزا قو ًّي�ا ف�ي ّ
أخرى تزاحمه ،أو في مستوى مزاحمته.
الثاني:التركي�ز على تقوي�ة ال�ذات ،وتنمية الق�درات ،إلحراز
التقدم عمل ًّيا على اآلخر.

والمنهج األول هو أسلوب الصراع والنـزاع ،أما المنهج الثاني
فهو طريق التنافس اإليجابي.
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وكمثال بسيط على ذلك :لو تسابق شخصان في ميدان الجري،
وأراد ٌّ
كل منهم�ا أن يح�رز التقدم بمس�افة على صاحب�ه ،فقد يعمل
أحدهم�ا لعرقلة اآلخ�ر ،بحيث يتوق�ف عن جريه ،فيصب�ح متقد ًما
عليه ،أو يترك منافسه ليجري ّ
بكل قوته ،لكنه يضاعف جهده ليكون
أكثر منه سرعة وجر ًيا.

ّ
إن أس�لوب الصراع والنـزاع يك ّلف البشرية الكثير من الضحايا
والخس�ائر ،فه�و يش�غل ّ
كل جه�ة بالجه�ة األخ�رى ،وب�دلاً من أن
تنص�ب جه�ود ٍّ
كل من الطرفين ف�ي إعمار األرض ،وتق�دم الحياة،
تص�رف في التحطيم المتقابل للمكاس�ب واإلنج�ازات ،وتهدر في
المواجهة والصراع.

ونظ�رة واح�دة إل�ى األرق�ام الضخم�ة لنفق�ات التس�لح بي�ن
الق�وى المختلفة في العالم ،وإلى الخس�ائر المتبادل�ة في الحروب
والمعارك ،وبالمقارنة مع ما تعانيه مجتمعات إنسانية كثيرة من آالم
ومعاناة الفقر والحاجة ،تبرز لنا فظاعة هذا المنحى الخطير.

ونكتفي هنا بفقرة واحدة ،وردت في التقرير الصادر عن برنامج
األمم المتحدة للتنمية ،ع�ام 1994م ،يقول التقرير :تعتبر الهند من
أكثر الدول النامية التي تش�تري أس�لحة تقليدية ،وهي أوصت على
عش�رين طائرة مقاتلة من نوع (ميغ) بس�عر ي�وازي تعليم  15مليون
فتاة ال تذهبن إلى المدرسة!! ،كما أوصت كوريا الجنوبية على 28
ً
صاروخ�ا أمريك ًّيا بس�عر يكفي لتلقيح  120ألف طفل وإبعاد ش�بح
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األمراض المعدية عنهم.

ّ
إن آس�يا الجنوبية تنفق  19مليار دوالر على التس ّلح ،بينما تنفق
أفريقي�ا  8ملي�ارات دوالر عل�ى التس�لح ،في الوقت ال�ذي يعـيش
في�ه  800ملي�ون ش�خص ف�ي حال�ة م�ن الفق�ر المدقع ف�ي هاتين
المنطقتين(((.

والقرآن الكريم يوجه البشرية إلى أن تستفيد من واقع التنوع في
إذكاء روح المنافس�ة اإليجابية ،بأن تس�عى ّ
كل جهة لبناء ذاتها ،وأن
تثب�ت تفوقها وتقدّ مها عبر ما تنجزه من أعمال الخير والصالح ،وما
تحققه من عمارة لألرض وخدمة للحياة.

يقول تعالى:
ِ
ِ
ِ
ِ
اجا َو َل ْو َش�ا َء ال َّلـ ُه َل َج َع َلك ُْم ُأ َّم ًة
{لك ٍُّل َج َع ْلنَا منك ُْم ش ْ�ر َع ًة َومن َْه ً
ات إِ َلى ال َّل ِ
اح�دَ ًة و َلـ ِٰك�ن ِّليب ُلوكُم فِي م�ا آتَاكُم َفاس�تَبِ ُقوا ا ْل َخي�ر ِ
و ِ
ـه
َ
َ
ْ َ
ْ ْ
َ
َْ َ ْ
مر ِجعكُ�م ج ِميع�ا َفينَب ُئكُم بِما كُنتُم فِ ِ
َخت َِل ُف َ
ي�ه ت ْ
ون}[س�ورة المائدة ،آية:
َ ْ ُ ْ َ ً ُ ِّ
ْ
َ
.]48
السيد المدرسي:
في تفسير هذه اآلية الكريمة يقول ّ

ّ
(إن القرآن الكريم أخذ يعالج مس�ألة الخالفات البش�رية بصفة
عام�ة هن�ا ،بمناس�بة االختلاف القائ�م بي�ن كت�ب الس�ماء ،وأتباع
الديانات الس�ماوية ،وأجاب على هذا السؤال :لماذا يختلف الناس
((( جريدة السفير اللبنانية 1994/6/2م.
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في ممارساتهم؟!

نفصلها في عدة نقاط:
بإجابة واضحة ّ

إن ّ
 .أ ّ
كل أم�ة تتميز بممارس�ات حياتية مادي�ة ومعنوية خاصة،
فاقتصاد ّ
كل أمة واجتماعياتها وسلوكياتها الفردية (وسائر ما
تس�مى بالش�رعة) تختلف عن غيرها ،كم�ا ّ
أن لغتها وثقافتها
وتطلعاتها (وسائر ما يسمى بالمنهاج) تختلف عن غيرها.
.ب ّ
إن هذا االختالف فطري نابع من خلقة البشر ،وطبيعة اختالف
الحي�اة ،وانعكاس هذا االختالف على كيان البش�ر وإلاّ ّ
فإن
الل�ه قادر على أن يجعل البش�ر ـ كما الطيور واألس�ماك وما
أشبه ـ أمة واحدة دون اختالف يذكر فيما بينهم.

.ج واالختلاف ناف�ع للحياة البش�رية؛ ألنه يدعو إل�ى التنافس
والتس�ارع إلى الخيرات ،إذ ّ
كل طائفة تس�عى من أجل معرفة
أفض�ل بأنظم�ة الحي�اة ،ووس�ائل أفض�ل لتس�خير إمكاناتها
به�دف تحقي�ق التقدم على الطوائف األخ�رى ،ولذلك نجد
الحض�ارات الكب�رى في التاريخ إنّما نش�أت بس�بب تصارع
الطوائ�ف م�ع بعضه�ا ،تصار ًع�ا خف ًّي�ا ال يدعو إل�ى التدمير
داخل األمة الواحدة.

.د ّ
رئيس�ا يس�تهدف
إن ه�ذا االختلاف ينبغ�ي ألاّ يجعل ًّ
عدوا ً
َّ
كل فري�ق القضاء علي�ه بالقضاء على صاحب�ه أو بالجدليات
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الكالمي�ة ،كلاّ ! ب�ل ينبغ�ي أن يت�رك الحك�م عل�ى عاقب�ة
االختلاف ونهاية الصراع أن يكون لهذا أو لذاك ،يترك ذلك
إل�ى الله واليوم اآلخر حتى ال توجه هذه الطاقة البناءة (طاقة
الص�راع والتنافس) إل�ى الدمار والهلاك ،فيصبح هدف ّ
كل
فريق القضاء على مكاس�ب الفريق اآلخر ،كلاّ ! بل ليكن َه ّم
ّ
كل فريق الحصول على مكاس�ب أكبر من صاحبه في ميدان
الحياة الرحيب الذي يسع الجميع دون تضايق.

ّ
إن حكمة الله في إيجاد الناس مختلفين هي اختبارهم في مدى
أي
الق�وى الذاتية ،واإلمكانات الطبيعية التي وفرها لهم؛ لكي يعلم ّ
تس�خيرا لها ،وبالتالي
وعلما بالحياة ،وأفضل
الفريقين أكث�ر معرفة
ً
ً
أكثر إيمانًا ،وأفضل عم ً
صالحا)(((.
ال
ً

وم�رة أخ�رى وف�ي س�ياق الحدي�ث ع�ن الخلاف م�ع اليهود
{و َل ِئ ْن
والنص�ارى ،يش�ير القرآن الحكيم إل�ى عبثية الجدال معه�م َ
ِ
َأ َتي َ ِ
ن�ت بِتَابِ ٍع
َاب بِ�ك ُِّل آ َي ٍة َّما تَبِ ُع�وا ِق ْب َلت ََك َو َما َأ َ
�ت ا َّلذي� َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
ْ
ِ
ِق ْب َلت َُه ْم َو َما َب ْع ُض ُهم بِتَابِ ٍع ق ْب َل َة َب ْع ٍ
ض}[سورة البقرة ،آية.]145 :

والبدي�ل الصحي�ح ع�ن الج�دل العقيم ،ه�و التناف�س اإليجابي،
والتسابق نحو اإلنجازات الخيرة ،لذلك يقول تعالى ـ وفي السياق ذاته
ـ{ :ولِك ٍُّل ِوجه ٌة هو مو ِّليها َفاستَبِ ُقوا ا ْل َخير ِ
ات}[سورة البقرة ،آية.]148 :
َ
َْ
ْ َ َُ َُ َ ْ
((( الس�يد محم�د تق�ي المدرس�ي .م�ن ه�دى الق�رآن ،ج ،2ص ،393الطبع�ة الثانية
1407ﻫ.
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وتأكي�دً ا لهذا المنحى في التعامل مع واقع التنوع ،يقول تعالى:
{ ِّلك ُِّل ُأم ٍة جع ْلنَا منسكًا هم ن ِ
َاسكُو ُه فَلاَ ُين َِاز ُعن ََّك فِي الأْ َ ْم ِر َوا ْد ُع إِ َل ٰى
َّ َ َ َ َ ُ ْ
َّ�ك َل َع َل ٰى ُهدً ى ُّم ْس�ت َِقي ٍم * َوإِن َجا َد ُل َ
�ك إِن َ
َر ِّب َ
وك َف ُق ِل ال َّلـ� ُه َأ ْع َل ُم بِ َما
ِ ِ ِ
َخت َِل ُف َ
َت ْع َم ُل َ
ُ�م فِ ِيه ت ْ
ون}
يما كُنت ْ
ُ�م َب ْينَك ُْم َي ْو َم ا ْلق َيا َمة ف َ
�ون * ال َّلـ ُه َي ْحك ُ
[سورة الحج ،آيات.]69-67 :

فاآلية الكريمة تعترف بواقع التنوعّ ،
فلكل أمة طريقتها في التع ّبد
والتدي�ن {منس�كًا هم ن ِ
َاس�كُو ُه} ث�م تنهى عن االنش�ـغال بالنـزاع
ُ ْ
َ َ
ِ
والـج�دال في تلك الخـالف�ات الدينية العبادية {فََل�اَ ُين َِاز ُعن ََّك في
الأْ َ ْم ِر} لكن ذلك ال يمنع من الطرح اإليجابي ،فالمؤمن يبشر بدينه
وعقيدته ،دون الدخول في متاهات الجدل والنـزاع ،وإنّما بالحكمة
{وا ْد ُع إِ َل ٰى َر ِّب َك إِن َ
َّ�ك َل َع َل ٰى ُهدً ى ُّم ْس�ت َِقي ٍم}،
والموعظ�ة الحس�نة َ
ّ
ولع�ل اآلية تش�ير إل�ى ّ
أن المقياس لي�س الجدل الكالم�ي النظري
{وإِن َجا َد ُل َ
�وك َف ُق ِل ال َّلـ� ُه َأ ْع َل ُم بِ َما
وإنّم�ا اإلنجاز الفعل�ي العملي َ
َت ْع َم ُل َ
ون}.

وتأكي�دً ا لمحورية اإلنت�اج والعمل ،بين الجماع�ات المتنوعة،
ب�دل إضاعة الجه�د ،واالهتم�ام بالنـ�زاع والج�دال ،وردت آيات
عدي�دة في الق�رآن الحكيم ،تعتب�ر العمل هو المفصـ�ل والمحور،
يقول تعالى:
ِ
ِ
�و َر ُّبنَا َو َر ُّبك ُْم َو َلنَ�ا َأ ْع َما ُلنَا َو َلك ُْم
اجو َننَ�ا في ال َّلـه َو ُه َ
ُح ُّ
{ ُق ْ�ل َأت َ
َأ ْع َما ُلك ُْم}[سورة البقرة ،آية.]139 :
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والمؤمن�ون الواع�ون ال يس�فـّون بأنفس�هم إلى مس�توى تبادل
الس�باب والش�تم ،مع المخالفين لهم ،بل يركزون على قضية العمل
ّ
ِ
ِ
{وإ َذا َسم ُعوا ال َّل ْغ َو َأ ْع َر ُضوا َعنْ ُه َو َقا ُلوا َلنَا َأ ْع َما ُلنَا َو َلك ُْم
كحدٍّ فاصلَ :
َأ ْعما ُلكُم سلاَ م َع َليكُم لاَ َنبت َِغي ا ْلج ِ
اه ِلي َن}[سورة القصص ،آية.]55 :
َ
َ ْ َ ٌ ْ ْ ْ
ويقول تعالى:

ُ�م َأ ْع َما ُلك ُْم لاَ ُح َّج� َة َب ْينَنَا
ُ�م َلنَ�ا َأ ْع َما ُلنَا َو َلك ْ
{ال َّلـ� ُه َر ُّبنَ�ا َو َر ُّبك ْ
َو َب ْينَك ُُم ال َّلـ ُه َي ْج َم ُع َب ْينَنَا َوإِ َل ْي ِه ا ْل َم ِص ُير}[س�ورة الشورى ،آية ،]15 :أي ال
داعي لالحتجاج والنقاش ،أو ال خصومة بيننا وبينكم.

وأساسا ّ
فإن الحياة الدنيا ميدان لتفجير طاقات اإلنسان ،وتفعيل
ً
كفاءات�ه ،والتقدم والفوز هو لألكثر كفاءة ،واألحس�ن عملاً
وإنتاجا
ً
ِ
{ا َّل ِ
ن َع َملاً }[س�ورة
�ذي َخ َل َ
�ق ا ْل َم ْو َت َوا ْل َح َي�ا َة ل َي ْب ُل َوك ُْم َأ ُّيك ُْم َأ ْح َس� ُ
الملك ،آية.]2 :

الفصل الثالث

التعايش ..منهج وتطبيق
مدخل
مواطنون و�أديان مختلفة.
�أمة واحدة وقوميات متعددة.
�أ�صول ثابتة وتنوع في المذاهب.

مدخل

يعي�ش أبن�اء البش�رية ف�ي ه�ذه الحي�اة الدني�ا ،عل�ى تنوعه�م
وتمايزهم ،ضمن حياة مش�تركة ،متداخلة المصال�ح والمنافع ،وال
ألي نو ٍع من أنواع البش�ر أن يختاروا ألنفسهم زاوية من زوايا
يمكن ِّ
أي تأثر أو تأثير.
الدنيا ،فيقبعون فيها بعيدً ا عن اآلخرين ،دون ّ
إن هناك تنو ًعا داخ�ل ّ
ث�م ّ
كل نوع ،فلو اختار الس�ود أو البيض
مثلاً  ،جهة من الكرة األرضية ،فإنّهم ليس�وا جمي ًعا متطابقين في ّ
كل
ش�يء ،بل يعيش�ون دوائر التنوع المختلفة داخلهم ،قوم ًّيا أو قبل ًّيا أو
دين ًّيا أو سياس ًّيا ..وكذلك الحال لو انحاز المسلمون أو المسيحيون
مثلاً  ،إلى ركن من األرض ،فإنّهم يشتملون على تعددية في األعراق،
والقومي�ات والمذاه�ب والتوجهات ..وذلك يعني ْ
أن تس�تمر حالة
الفرز واالنعزال حتى تصل إلى أضيق الدوائر ،مما يتنافى مع طبيعة
الحياة والبشر.
وم�ع التط�ور العلمي والتكنولوج�ي الهائل في حياة اإلنس�ان،

72

التنوع والتعايش ..بحث في تأصيل الوحدة االجتماعية والوطنية

ّ
فإن المس�افات قد ألغيت ،والحدود قد تس�اقطت ،بين أبناء البش�ر،
وأصبح�ت الدني�ا قرية واحدة ،مما يفرض على الناس أن يتعايش�وا
م�ع بعضهم ،مهما تنوعت انتماءاته�م ،وتعددت هوياتهم ،من أجل
مصالحهم المشتركة.
وخيرات الكون ،وإمكانات الحياة ،وضعها الله س�بحانه تحت
ٍ
ألحد أن يس�تأثر بها
يحق
تص�رف الجمي�ع ،فهي لجمي�ع الناس ،ال ّ
يسوغ الحرمان.
يبرر االستئثار وال ّ
على أحد ،واالنتماء والتوجه ال ّ

لذلك يؤكد القرآن الحكيمّ ،
أن عطاء الله ونعمه في هذه الحياة،
مبذولة لجميع البش�ر ،يمدّ بها المؤمنين والكافرين على حدٍّ سواء،
فعطاؤه س�بحانه ليس
محظ�ورا على أحد ،يقول تعال�ىُ { :كلاًّ ن ُِّمدُّ
ً
ِ
َهـ ُٰؤلاَ ِء َو َهـ ُٰؤلاَ ِء ِم ْن َع َطاء َر ِّب َك َو َما ك َ
ورا}[سورة
َان َع َطا ُء َر ِّب َك َم ْح ُظ ً
اإلسراء ،آية.]20 :
{والأْ َ ْر َض َو َض َع َها لِلأْ َنَا ِم}[سورة الرحمن ،آية.]10 :
ويقول تعالىَ :
ف�األرض وخيراته�ا لألن�ام جمي ًع�ا ،عل�ى اختلاف أعراقه�م
وأديانهم وتوجهاتهم.
ج�اء ف�ي الحديث عن اإلمام محمد الباقر بن علي بن الحس�ين
بن علي بن أبي طالب« :Bصالح شأن الناس التعايش»(((.
((( محمد باقر المجلس�ي .بح�ار األنوار .ج ،71ص  ،167دار إحي�اء التراث العربي
1983م ـ بيروت.

لخدم

73

ودع�ا رجل بحضرة اإلمام علي بن الحس�ين زي�ن العابدينE
قائًل�اً  :الله�م أغنن�ي عن خلقك .ف�ر ّد عليه زي�ن العابدي�ن« :ليـس
هـك�ذا ،إنّما الـن�اس بالنـاس ،ولك�ن قل :اللـهم أغنني عن ش�رار
خلقك»(((.

فالناس بالناس ،وال تصلح ش�ؤونهم إلاّ بتعايش�هم مع بعضهم
بعض�ا ،مهما تنوع�ت انتماءاته�م وتوجهاتهم ،ولك�ن كيف يتحقق
ً
التعايش مع التنوع؟
هناك شرطان أساسيان ،يمكن بهما تجاوز ما تفرزه حالة التنوع
غال ًبا من إشكاليات في التعاطي والتعايش:
أولاً  :ضمان الحقوق والمصالح لألطراف المختلفة

فإذا ما شعر طرف من األطراف بانتهاك حقوقه ،أو التعدّ ي على
ٍ
حينئذ أجواء التعايش ،وما
مصالح�ه ،من قبل طرف آخر فلن تتوف�ر
يحص�ل غال ًبا من تنازع وصراع بين الجهات المتنوعة في المجتمع،
إنّما هو بس�بب طغيان وتعدّ ي فئ�ة على حقوق ومصالح فئة أخرى،
والفئ�ة المضطهدة حتى وإن كانت أقلية أو ضعيفة ،إلاّ ّ
أن ش�عورها
بالغب�ن والظالمة ،يمنعها من التفاع�ل اإليجابي مع بقية الفئات ،بل
يدفعها إلى التفكير في الثأر واالنتقام.
لذلك يش�دد القرآن الحكيم ،على لزوم رعاية حقوق اآلخرين،

((( المصدر السابق .ج ،75ص.135
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يحق له�م أن يدافعوا
وع�دم االعتداء على المخالفي�ن ،فالمؤمنون ّ
عن أنفس�هم ،حينما يواجههم الكافرون ،ولكن عليهم أن يقفوا عند
يل ال َّل ِ
{و َقاتِ ُلوا فِي َس�بِ ِ
ـه
حدود الدفاع وال يتجاوزون ذلك اعتدا ًءَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ن}[سورة البقرة،
ب ا ْل ُم ْعتَدي َ
ا َّلذي َن ُي َقات ُلو َنك ُْم َولاَ َت ْعتَدُ وا إِ َّن ال َّلـ َه لاَ ُيح ُّ
آية.]190 :
{ولاَ َي ْج ِر َمنَّك ُْم َش�ن ُ
�و ٍم َأن
َآن َق ْ
وف�ي آية أخ�رى يق�ول تعال�ىَ :
َصدُّ وك ُْم َع ِن ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َرا ِم َأن َت ْعتَدُ وا}[سورة المائدة ،آية.]2 :

ّ
إن وج�ود حساس�ية م�ا ،عند فئة تج�اه فئة أخ�رى ،ال يصح أن
يؤث�ر عل�ى االلت�زام بالع�دل ف�ي الحقوق ،يق�ول تعال�ىَ { :ي�ا َأ ُّي َها
ـه ُش�هدَ اء بِا ْل ِقس ِ
ا َّل ِذين آمنُوا كُونُوا َقو ِامين لِ َّل ِ
�ط َولاَ َي ْج ِر َمنَّك ُْم َش�ن ُ
َآن
َّ َ
ْ
َ َ
َ َ
�و ٍم َع َل ٰى َألاَّ َت ْع ِد ُلوا ا ْع ِد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َو ٰى}[س�ورة المائدة ،آية،]8 :
َق ْ
الحق
وال يجوز لإلنس�ان المؤمن أن ينحاز في موقفه على حس�اب ّ
والعدل ،لصالح انتمائه أو انش�داده العاطفي ،يقول تعالىَ { :يا َأ ُّي َها
�ط ُش�هدَ اء لِ َّل ِ
ا َّل ِذين آمنُوا كُونُوا َقو ِامين بِا ْل ِقس ِ
ـه َو َل ْو َع َل ٰى َأن ُف ِسك ُْم َأ ِو
َّ َ
َ َ
ْ
َ َ
ِ
ِ
ا ْل َوالِدَ ْي ِ
�ن َوالأْ َ ْق َربِي َن إِن َي ُك ْن َغن ًّيا َأ ْو َفق ًيرا َفال َّلـ ُه َأ ْو َل ٰى بِ ِه َما فَلاَ َتتَّبِ ُعوا
ا ْل َه َو ٰى َأن َت ْع ِد ُلوا}[سورة النساء ،آية.]135 :
ثان ًيا :االحترام المتبادل

فاإلنس�انية جوه�ر واحد مش�ترك عند أبن�اء البش�ر ،فعليهم أن
بعضا ،وحت�ى إذا ما اختلفت
يحترم�وا إنس�انيتهم باحترام بعضه�م ً
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اتجاهاتهم لكنّهم نظراء ومتساوون في إنسانيتهم ،وكما يقول اإلمام
عل�ي ب�ن أبي طالب« :Eفإنّه�م صنـفان :إما ٌ
أخ ل�ك في الدين ،أو
نظـير لك في الخلق»(((.

ويش�جع الق�رآن الحكي�م المس�لمين عل�ى حس�ن التعامل مع
المخالفي�ن له�م ف�ي الدي�ن ،وأن يتواصل�وا معه�م ،عل�ى أس�اس
اإلحس�ان واالحترام ،وحفظ الحقوق ،ما داموا مسالمين لم يبدؤوا
ُ�م ال َّلـ ُه َع ِ
�ن ا َّل ِذي َن َل ْم
المس�لمين بع�دوان ،يقول تعال�ى{ :لاَّ َين َْهاك ُ
ين َو َل ْم ُي ْخ ِر ُجوكُم ِّمن ِد َي ِ
ُي َقاتِ ُلوك ُْم فِي الدِّ ِ
وه ْم َو ُت ْق ِس� ُطوا
ارك ُْم َأن َت َب ُّر ُ
ِ
ب ا ْل ُم ْق ِسطِي َن}[سورة الممتحنة ،آية.]8 :
إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن ال َّلـ َه ُيح ُّ
وم�ا األحلاف والمعاه�دات الس�لمية ،الت�ي عقده�ا رس�ول
الل�ه Aمع قبائل اليه�ود ،وتجمعات النصارى ،وفئات المش�ركين
من العرب ،إلاّ نموذج لما يريده اإلسلام من قيام عالقات إنس�انية
إيجابية ،بين المختلفين من أجل تعايش مشترك.

ويس�جل التاري�خ للمس�لمين حرصه�م عل�ى االلت�زام بتل�ك
المعاه�دات ،وتقيده�م بحس�ن التعام�ل والوف�اء بالعه�ود ،طب ًق�ا
{و َأ ْو ُفوا بِا ْل َع ْه ِد إِ َّن
لتعاليم اإلسلام الموجـبة ،لذلك يقـول تعالىَ :
{وا ْل ُمو ُف َ
ا ْل َع ْهدَ ك َ
ون بِ َع ْه ِد ِه ْم إِ َذا
َان َم ْس ُئولاً }[س�ورة اإلس�راء ،آيةَ ،]34 :
اهدُ وا}[سورة البقرة ،آية.]177 :
َع َ
((( الشريف الرضي .نهج البالغة ،كتاب رقم .53
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وكما خلق الله جميع الناس ،وأسبغ نعمه وفضله عليهم جمي ًعا،
ّ
أيضا ،فاإلسلام ليس دينًا،
ف�إن هديه ورس�الته موجهة إلى الجميع ً
{و َما
ر ّق ًّيا وال قـوم ًّيا وال قـبل ًّيا ،بل كما خاطب الله نبيه محمدَ :A
َاك إِلاَّ كَا َّف ًة ِّللن ِ ِ
َأ ْر َس� ْلن َ
�يرا َون َِذ ًيرا}[س�ورة س�بإ ،آيةُ { ،]28 :ق ْل َيا
َّاس َبش ً
ول ال َّل ِ
َّاس إِنِّي َر ُس ُ
ـه إِ َل ْيك ُْم َج ِمي ًعا}[سورة األعراف ،آية.]158 :
َأ ُّي َها الن ُ
وحتى الذين يرفضون اس�تالم رس�الة الله إليه�م ،وال يتوفقون
لدخول اإلسالم كدين يدينون به ،إلاّ أنّهم ال يحرمون أبدً ا من التفيؤ
بظالل اإلسالم والعيش في رحاب دولته ونظامه.

فرس�الة اإلسلام ونبي اإلسلام خي�ر وعطاء ورحمة للبش�رية
ِ
{و َم�ا َأ ْر َس� ْلن َ
ن}[س�ورة
َاك إِلاَّ َر ْح َم ًة ِّل ْل َعا َلمي َ
جمعاء ،يق�ول تعالىَ :
األنبياء ،آية.]107 :
وبع�د أن استكش�فنا ف�ي الفصل الس�ابق رؤية اإلسلام للتنوع
نسجل بعض
والتمايز في المجتمع البشري ،نريد في هذا الفصل أن ّ
اللقط�ات ،لواقع التنوع في المجتمع اإلسلامي وفي ّ
ظل الحضارة
اإلسالمية.

مواطنون و�أديان مختلفة

ف�ي الس�نة األول�ى لتأس�يس المجتمع اإلسلامي ف�ي المدينة
دس�تورا
المن�ورة ،بعد هجرة الرس�ول Aإليها ،وضع الرس�ولA
ً
سياس� ًّيا تنظيم ًّيا ،إلدارة المجتمع والدولة اإلسالمية الناشئة ،عرف
بصحيف�ة المدينة ،وقد تضمن�ت هذه الصحيفة االعت�راف بمواطنة
غير المس�لمين ،وعضويتهم في تكوين المجتمع الجديد ،وحددت
الواجب�ات الت�ي عليهم ،والحقوق التي لهم ،ش�أنهم في ذلك ش�أن
بقية المواطنين المسلمين.

تق�ول إحدى فقرات تلك الصحيفة التي أمالها رس�ول اللهA
وأمضاها:
«وإن يه�ود بن�ي ع�وف أمة م�ع المؤمني�ن :لليهود
ّ
دينهم ،وللمس�لمين دينه�م ،ومواليهم ،وأنفس�هم ،إلاّ
وإن
من ظلم ،أو أثم ،فإنه ال يوتغ إلاّ نفس�ه ،وأهل بيتهّ ،
ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.»...
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وتُعدّ د الصحيفة سائر قبائل اليهود في نفس السياق ثم تضيف:
«وإن على اليهود نفقتهم ،وعلى المسلمين نفقتهم،
ّ
وإن بينه�م النصر على من حارب أه�ل هذه الصحيفة،
ّ
وإن بينه�م النصح والنصيحة والب�ر دون اإلثم ،وإنه لم
ّ
وإن اليهود
وإن النص�ر للمظل�ومّ ،
يأث�م ام�رؤ بحليف�هّ ،
وإن يثرب حرام
ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربينّ ،
جوفها ألهل هذه الصحيفة.(((»...

يق�ول الش�يخ محم�د مه�دي ش�مس الدي�ن مع ّل ًق�ا عل�ى هذه
الفقرات:
«إن هذا النص ّ
أن اإلسالم يقبل فكرة تأسيس
يدل على ّ
ّ
مجتمع سياسي متنوع في دولة واحدة ،ونظام حكم واحد،
بح�ق المواطنة
على أس�اس اإلسلام ،يتمتع الجميع فيها
ّ
الكامل�ة ،وال يش�ترط إلقام�ة الدول�ة أن تك�ون لمجتم�ع
نقي خالص...
إسالمي ّ

وه�ذه العب�ارة (أمة م�ع المؤمني�ن) ذات داللة عظيمة
ف�إن الظاه�ر منها كونهم يش�كلون أم�ة بالمعنى
األهمي�ةّ ،
السياسي ،وقوله( :لليهود دينهم وللمسلمين دينهم) يظهر
عنصر التنوع ف�ي المجتمع ،فيك�ون المجتمع الجديد أمة
((( ابن هشام .السيرة النبوية ،ج ،2ص.123 -119
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واح�دة بالمعنى السياس�ي ،متنوعة االنتم�اء الديني؛ ألنّها
تتشكّل من أمتين بالمعنى العقيدي»(((.

كم�ا كت�ب رس�ول الل�ه Aكتا ًب�ا لنص�ارى نج�ران ،يؤك�د فيه
حقوقهم الكاملة ،في ّ
ونصه ما يلي:
ظل اإلسالمّ ،
«بسم الله الرحمن الرحيم ،من محمد النبي رسول الله
إلى األسقف أبي الحارث ،وأساقفة نجران وكهنتهم ،ومن
أن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير،
تبعهم ،ورهبانهمّ :
م�ن بِ َي ِع ِه ْم وصلواتهم ،ورهبانيتهم ،وجوار الله ورس�وله،
ال يغ ّير أس�قف من أس�قفيته ،وال راهب م�ن رهبانيته ،وال
حق من حقوقهم وال س�لطانهم
كاهن من كهانته ،وال يغ ّير ّ
وال ش�يء مما كانوا عليه على ذلك جوار الله ورسوله أبدً ا
م�ا نصحوا واصطلح�وا فيما عليهم غي�ر مثقلين بظلم وال
ظالمين»(((.

ومبدأ التكافل االجتماعي مضمون ّ
لكل أفراد المجتمع مع تنوع
أديانه�م ،وحدث مرة أن رأى أمي�ر المؤمنين علي بن أبي طالبE
ً
مستنكرا:
ش�يخا مكفو ًفا يستجدي الناس ،فقال اإلمام
أثناء خالفته،
ً
م�ا ه�ذا؟ قالوا :ي�ا أمير المؤمني�ن ،نصران�ي .فقال أمي�ر المؤمنين:
((( الش�يخ محمد مهدي ش�مس الدين .في االجتماع السياسي اإلسالمي ،ص  290ـ
 ،302الطبعة األولى 1992م ـ بيروت.
((( الش�يخ حس�ين علي المنتظري .دراس�ات في والية الفقي�ه ،ج ،2ص ،752الطبعة
الثانية 1988م ،الدار اإلسالمية ـ بيروت.
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استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه! أنفقوا عليه من بيت المال.

وقد ذك�ر هذا الحديث المحدِّ ث العاملي ف�ي كتابه ضمن باب
تحت عنوانّ :
(أن نفقة النصراني إذا كبر وعجز عن الكسب من بيت
المال)(((.

وف�ي المجتمع اإلسلامي كانت الفرص�ة متاحة لغير المس�لم
لتول�ي الوظائ�ف واألعم�ال اإلداري�ة الحكومي�ة حي�ث ّ
إن (الرأي
الفقهي المش�هور عند أهل الس�نة هو مش�روعية تو ّلي غير المس�لم
للوظائف في الدولة اإلسالمية ،وقد مورس ذلك في الدولة األموية
والعباس�ية وغيرهما ،فتو ّلى رجال من اليهود والنصارى والمجوس
مهما ج�دًّ ا في هيكلي�ة الدولة
وظائ�ف إداري�ة ومالي�ة ،كان بعضه�ا ًّ
صرح أبو الحس�ن الماوردي الشافعي (ت450ﻫ)
اإلسلامية ،وقد ّ
وأب�و يعل�ي الف�راء الحنـبل�ي (ت 458ﻫ) ف�ي كتابيهم�ا (األحكام
السلطانية) بجواز أن يتولى غير المسلم وزارة التنفيذ)(((.

ويؤ ّيد هذا الرأي الش�يخ محمد مهدي ش�مس الدين ،من فقهاء
الشيعة المعاصرين.
والقان�ون اإلسلامي يحمي حقوق الجميع ،م�ع تنوع أديانهم،

((( محم�د ب�ن الحس�ن العامل�ي .وس�ائل الش�يعة ،ج  ،15ص  ،66الطبع�ة األول�ى
1993م ،مؤسسة آل البيت ـ بيروت.
((( الش�يخ محمد مهدي ش�مس الدين .نظام الحكم واإلدارة في اإلسالم ،ص،492
الطبعة الثانية 1991م ـ بيروت.
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ويس�جل التاريخ بإكبار ،كيف ّ
أن مواطنً�ا يهود ًّيا نازع أمير المؤمنين
ّ
عل�ي بن أبي طالب Eف�ي درع فحضر اإلمام مع�ه مجلس القضاء
عند شريح القاضي ،وجلس في جنب خصمه اليهودي(((.

واآلداب واألخالق اإلسالمية ،التي ير ّبي اإلسالم عليها أبناءه،
س�ارية المفعول ف�ي التعامل بين أفراد المجتمع ،م�ع تنوع أديانهم،
خاصة بالمسلمين فيما بينهم.
وليست ّ

روي ّ
أن غال ًم�ا الب�ن عباس ذبح ش�اة ،فقال له اب�ن عباس :إذا
كررها حتى قال له الغالم :كم تقول
سلخت فابدأ بجارنا اليهودي .ثم ّ
هذا؟ فقالّ :
إن رسول الله Aلم يزل يوصينا بالجار ،حتى خشينا أنه
مجاورا ليهودي ،وكان
بنص هذا الخبر ،كان
س�يورثه .فابن عباسّ ،
ً
يهتم بس�واه؛ مراعاة لحرمة الجوار ،ومعنى
يهت�م باإلهداء إليه ،كما ّ
ّ
هذا ّ
يفرق في مكارم األخالق وحقوق االجتماع بين
أن اإلسلام ال ّ
ّ
فالكل في نظره سواء(((.
وأي مخالف آخر،
مسلم ّ
وحينما يطوي الموت صفحة أديب صابئي ،على دين الصابئة،
وه�و مواطن في الدولة اإلسلامية ف�ي بغداد يقال له (أبو إس�حاق
الصابي) توفي س�نة 384ﻫ ّ
فإن كبار األدباء من المس�لمين ينظمون
القصائد في رثائه ،وتعداد مواهبه ،واإلطراء على كفاءته.
((( محمد باقر المجلس�ي .بح�ار األنوار ،ج ،41ص ،56الطبع�ة الثالثة 1983م ،دار
إحياء التراث العربي ـ بيروت.
((( حس�ن القبانجي .شرح رسالة الحقوق ،ج ،2ص ،534الطبعة الثالثة 1991م ،دار
األضواء.
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فالش�ريف الرضي محمد بن الحس�ين الموس�وي (توفي س�نة
406ﻫ) وه�و أدي�ب وعالم كبي�ر يبكي ويرث�ي صديقه أبا إس�حاق
إبرهي�م بن هالل الصابي بقصـيدة تع�دّ من أروع قصائده في الرثاء،
ومطلعها:

أعلمت من حمـلوا على األعواد
خر في البحر اغتدى
جبل هوى لو ّ
ما كنت أعلم قبل ح ّطك في الثرى

أرأي�ت كيف خبا ضياء النادي
م�ن وقعــ�ه متتاب�ع اإلزبـ�اد
(((
أن الثرى يعلو على األطـواد
ّ

م�ا كان يوم�ك ي�ا أب�ا إس�حاق

إلاّ وداعـ�ي للمنـ�ى وفراقـ�ي

وأخوه الش�ريف المرتضى علي بن الحس�ين الموس�وي ،وهو
أيضا يرثي أبا إسحاق
أديب وفقيه متض ّلع في العلم (توفي 436ﻫ)ً ،
الصابي في قصيدة رائعة مطلعها:
يكرس حالة االنسجام
ونجد في تشريعات اإلسلام وآدابه ،ما ّ
والتعايش بين المواطنين المتنوعين دين ًّيا ،فالتمايز الديني ال يؤثر في
التكافل االجتماعي واالحترام المتبادل.

فالفقي�ر والمحت�اج يس�تحقان المس�اعدة من المجتم�ع ،دون
النظ�ر لدين�ه وعقيدته ،حيث ّ
أيضا على فاس�ق وكافر
تح�ل الصدقة ً
م�ن يه�ودي أو نصراني أو مجوس�ي ذ ّم�ي أو حربي؛ لقول�ه تعالى:
ِ
ِ
ِ ِ ِ
{و ُي ْط ِع ُم َ
يرا}[س�ورة االنسان،
َ
يما َو َأس ً
ون ال َّط َعا َم َع َل ٰى ُح ِّبه م ْس�كينًا َو َيت ً
((( السيد محسن األمين .أعيان الشيعة ،ج  ،9ص  ،222طبعة 1986م دار التعارف ـ
بيروت.
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آية ،]8 :ومعلوم ّ
أن األسير حربي(((.

والتماي�ز الدين�ي ال يمن�ع المش�اركة ف�ي تحصيل المكاس�ب،
ٍ
ألرض مهملة
واالستفادة من فرص التنمية واإلنتاج ،فمثلاً من بادر
غي�ر مملوك�ة فأحياها بجهده ونش�اطه ،ببناء أو زرع أو ما أش�به من
طرق االستفادة من األرض ،فإنه يتم ّلكها بإحيائها.
ل�كل ٍ
(يجوز ّ
أحد إحياء الموات باألصل ،والظاهر أنّه يملك به

كافرا)(((.
من دون فرق بين كون المحيي
مسلما أو ً
ً

وال يش�ترط عن�د الجمه�ور (الحنفي�ة والمالكي�ة والحنابل�ة)
مس�لما ،فال ف�رق بين المس�لم والذ ّمي ف�ي اإلحياء،
ك�ون المحيي
ً
ّ
وألن اإلحياء
أرضا ميتة فه�ي له»؛
لعم�وم ق�ول النبي« :Aمن أحيا ً
أحد أس�باب التمليك ،فاش�ترك فيه المس�لم والذ ّمي كسائر أسباب
الملكية(((.
وقد س�جل الباحث األلماني (آدم متز) أس�تاذ اللغات الشـرقية
صورا رائع�ة عن واقع
بجامع�ة بازل في سويس�را (توف�ي 1917م)
ً
التنوع الديني في حياة المسلمين ،ضمن كتابه (الحضارة اإلسالمية
في القرن الرابع الهجري) نلتقط منها بعض الجوانب:
((( الدكت�ور وهب�ه الزحيلي .الفق�ه اإلسلامي وأدلت�ه ،ج  ،2ص  ،920الطبعة الثالثة
1989م ،دار الفكر ـ دمشق.
((( الس�يد محم�د الروحاني ،منه�اج الصالحي�ن ،المعامالت ،كتاب إحي�اء الموات،
مسألة  ،673الطبعة الثانية ،دار الزهراء ـ بيروت.
((( الزحيلي ،الفقه اإلسالمي ،ج  ،5ص .559
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يتح�دث الم�ؤرخ الجغراف�ي ش�مس الدي�ن المقدس�ي (توفي
380ﻫ) عن وضع المجوس في بلد إسالمي هو شيراز فيقول:
وإن األسواق
غيارا يم ّيزهّ ،
إنه لم َي َر فيها على مجوسي ً
تز ّي�ن ف�ي أعياد الكف�ار ،وف�ي ع�ام  371ﻫ ـ 981م مات
أح�د كبار الصوفية فمش�ى في جنازته المس�لمون واليهود
والنصارى(((.
ول�م يك�ن في التش�ريع اإلسلامي ما ُيغل�ق دون أهل
أي باب من أب�واب األعمال ،وكان قدمهم راس�خً ا
الذم�ة ّ
ّ
ت�در األرب�اح الواف�رة ،فكان�وا صيارفة
ف�ي الصنائ�ع التي ّ
إن أهل الذمة نظموا
وتج�ارا وأصحاب ضياع وأطب�اء ،بل ّ
ً
أنفس�هم بحيث كان معظم الصيارفة والجهابذة في الش�ام
مثلاً يه�و ًدا ،على حين كان أكثر األطب�اء والكتبة نصارى،
وكان رئيس النصارى ببغداد هو طبيب الخليفة(((.
ول�م تك�ن الحكوم�ة اإلسلامية تتدخل في الش�عائر
الديني�ة أله�ل الذمة ،ب�ل كان يبل�غ من بع�ض الخلفاء أن
يحض�ر مواكبهم وأعياده�م ،ويأمر بصيانته�م ،وفي حالة
انقطاع المطر كانت الحكومة تأمر بعمل مواكب يسير فيها

(((  /آدم مت�ز .الحضارة اإلسلامية ف�ي القرن الرابع الهج�ري ،ج ،1ص ،85الطبعة
الخامسة ،دار الكتاب العربي.
((( المصدر السابق .ص .86
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النصارى وعلى رأسهم األسقف واليهود ومعهم النافخون
في األبواق(((.
ول�م يكن يوجد في المدن اإلسلامية أحي�اء مختصة
لليه�ود والنص�ارى ،بحيث ال يتعدّ ونه�ا ،وإن آثر أهل ّ
كل
دين أن يعيشوا متقاربين ،وكانت األديرة المسيحية منتشرة
في ّ
كل أجزاء بغداد حتى كادت ال تخلو منها ناحية(((.

خاص�ا بالمس�لمين،
ولم�ا كان الش�رع اإلسلامي
ًّ
فق�د خ ّل�ت الدول�ة االسلامية بين أه�ل المل�ل األخرى،
وبي�ن محاكمهم الخاص�ة بهم ،والذي نعلم�ه من أمر هذه
المحاكم أنه كانت محاكم كنس ّية ،وكان رؤساء المحاكم
أيضا ،وقد كتبوا
الروحي�ون يقومون فيها مقام كبار القضاة ً
كثيرا من كتب القانون ،ولم تقتصر أحكامهم على مس�ائل
ً
الزواج ،بل كانت تشمل إلى جانب ذلك مسائل الميراث،
تخص المس�يحيين وحدهم مما ال
وأكثر المنازعات التي ّ
شأن للدولة به(((.
وم�ن األم�ور الت�ي نعج�ب له�ا كث�رة ع�دد العم�ال
فكأن
والمتصرفين غير المس�لمين ،في الدولة اإلسلامية،
ّ
ّ

((( المصدر السابق .ص .88
((( المصدر السابق.93 .
((( المصدر السابق.93 .
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النصارى هم الذين يحكمون المس�لمين في بالد اإلسالم،
والش�كوى م�ن تحكيم أه�ل الذمة في أبش�ار المس�لمين
وأموالهم شكوى قديمة..
وقد ُق ّلد ديوان جيش المسلمين لرجل نصراني مرتين
في أثناء القرن الثالث..

وكان المتصرفون النصارى واليهود يقس�مون اليمين،
ش�أنهم ش�أن المس�لمين ،وق�د ج�اءت ف�ي كت�اب ديوان
اإلنش�اء ال�ذي أ ّل�ف ع�ام 840ﻫ ـ 1436م صيغ�ة اليمين
أن
ال�ذي كان يقس�مه اليهود في ذل�ك العهد ،وذك�ر ً
أيضا ّ
أول من اس�تحدث هذه اإليمان أله�ل اليهودية الفضل بن
الربيع وزير الرشيد(((.

((( المصدر السابق .ص .106-105

�أمة واحدة وقوميات متعددة

اصطف�ى الل�ه تعالى نبي�ه محم�دً ا Aالعربي ،وابن أكرم أس�رة
عربية ،ليكون خاتم األنبياء ،وليحمل آخر الرساالت اإللهية للبشر،
وهي اإلسلام .وش�اءت حكمته تعالى أن تكون اللغ�ة العربية ،هي
ِ
وح الأْ َ ِمي ُن * َع َل ٰى َق ْلبِ َك لِ َتك َ
ُون ِم َن
الر ُ
لس�ان هذه الرس�الة {ن ََز َل بِه ُّ
ا ْلم ِ
نذ ِرين * بِ ِلس ٍ
ان َع َربِ ٍّي ُّمبِ ٍ
ين}[سورة الشعراء ،آيات ]195-193 :فانبثق
َ
َ
ُ
اإلسلام في جزيرة العرب ،وكان المجتم�ع العربي هو بيئة انطالقه
ومصدر انتشاره.

لك�ن ذل�ك ك ّله ال يعن�ي انحصار اإلسلام في الع�رب ،بل هو
رس�الة الله للبش�رية جمع�اء ،ودينه الش�امل لبني اإلنس�ان إلى يوم
القيامة.
{و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِلاَّ
َ

{و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِلاَّ
َ

كَا َّف ًة ِّللن ِ
َّاس}[سورة سبإ ،آية.]28 :
ِ

ن}[سورة األنبياء ،آية.]107 :
َر ْح َم ًة ِّل ْل َعا َلمي َ
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ل�ذا كانت قيم اإلسلام ومفاهيم�ه وتعاليمه ،ذات أفق إنس�اني
عالمي ،تستوعب ّ
كل القوميات واألعراق والشعوب.
ومن بداية اإلسلام كانت الصفوة التي س�بقت إلى اإليمان به،
وجاه�دت وناضل�ت من أجله ،تض�م عناصر من أع�راق وقوميات
مختلف�ة ،ف�كان ذلك نواة وأرضي�ة ،لبناء المجتمع اإلسلامي على
أساس من التنوع العرقي والقومي.
فم�ن بين األس�ماء الالمعة في بناء صرح اإلسلام األول ،نرى
س�لمان الفارس�ي ،وصهيب الروم�ي ،وبالل الحبش�ي ،إلى جانب
أوائل الصحابة العرب ،من رجاالت قريش وفتيان يثرب.

من فار�س:
وكان لس�لمان الفارس�ي دور هام في التخطي�ط لحماية الدولة
اإلسالمية (المدينة المنورة) من الهجوم الكاسح ،الذي كان تحالف
المشركين واليهود ،ينوي شنّه للقضاء على القوة اإلسالمية الناشئة،
واجتياح مركز اإلسالم.

كان جي�ش األح�زاب المتحالف�ة ،قوام�ه حوالي عش�رة آالف
مقات�ل ،بينم�ا ع�دد المقاتلين المس�لمين ،ف�ي حدود ثالث�ة آالف،
والمس�لمون ف�ي موق�ف دفاع ع�ن مدينته�م ،بينما المش�ركون في
وضع هجومي ،قد استعدوا له بشكل كبير.
ول�و تمكن�ت قواته�م م�ن اجتي�اح المدين�ة ،لعرقل�ت حرك�ة
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اإلسالم ،وأجهضت قيام دولته آنذاك.

وجمع الرس�ول Aأصحابه ،ليستشيرهم في خطورة الموقف،
وهنا قدّ م سلمان الفارسي اقتراحه ،من وحي تجارب قومه الفرس،
ق�ال( :يا رس�ول الله ،نحف�ر خند ًقا يك�ون بيننا وبينه�م حجا ًبا ،فال
يمكنهم أن يأتونا من ّ
كل وجه ،فإنا كنّا معاشر العجم في بالد فارس
إذا دهمنا دهم من عدونا ،نحفر الخنادق فيكون الحرب من مواضع
معروفة)(((.
وقب�ل رس�ول الل�ه Aوالمس�لمون الخطة ،وش�رعوا في حفر
الخندق حول المدينة .وفشلت خطة األعداء.

وينق�ل المؤرخ الواقدي (محمد بن عمر بن واقد المتوفى س�نة
207ﻫ) ما ّ
يدل على مكانة س�لمان الفارسي المميزة بين المسلمين
آنذاك فيقول:
ٍ
يومئذ في س�لمان الفارس�ي ،فقال المهاجرون:
وتنافس الناس

س�لمان منّا ،وكان قو ًّي�ا عار ًفا بحفر الخن�ادق .وقالت األنصار :هو
أحق به! فبلغ رسول الله Aقولهم ،فقال :سلمان منّا أهل
منّا ونحن ّ
ٍ
يومئذ يعمل عمل عشرة رجال(((.
البيت .ولقد كان

((( الش�يخ جعفر السبحاني .سيرة سيد المرس�لين ،ج ،2ص ،251دار البيان العربي ـ
بيروت.1992 ،
((( الواق�دي( .كت�اب المغ�ازي) ،ج ،2ص ،446الطبع�ة الثالث�ة  ،1989مؤسس�ة
األعلمي ـ بيروت.
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وأصبح س�لمان فيما بعد وال ًيا على المدائن عاصمة األكاس�رة
من قبل الخليفة عمر بن الخطاب.

ومن الحب�شة:
يقول عن نفسه( :إنّما أنا حبشي ..كنت باألمس عبدً ا).

لك� ّن بلال ب�ن رباح الحبش�ي ،أخ�ذ موق ًع�ا خالدً ا ،ف�ي ذاكرة
التاريخ اإلسلامي ،بصموده على اإلسلام ،رغم م�ا تعرض له من
تعذيب وتنكيل ،وبالدور المميز الذي منحه له رسول الله Aحيث
أصبح المؤذن الرس�مي للصالة بعد تش�ريع األذان ،وكم كان صع ًبا
على رجال قريش ،أن يروا بالل العبد األسود الحبشي ،وهو يصعد
على الكعبة ليؤذن بعد فتح مكة! حتى قال عتاب بن أسيد -وكان لم
يس�لم بعد آنذاك  :-لقد أكرم الله أسيدً ا ألاّ يكون سمع هذا ،فيسمع
منه ما يغيظه!!

ولكنها عالمية اإلسلام وإنسانيته التي ال تفرق بين الناس على
أساس أعراقهم وقومياتهم.
يقول األستاذ خالد محمد خالد:

م�ن ّ
كل عش�رة مس�لمين ،منذ بدأ اإلسلام إلى اليوم،
ّ
األق�ل ـ يعرفون
وإلى ما ش�اء الله ،س�نلتقي بس�بعة ـ على
إن هناك مئات الماليين من البش�ر ،عبر القرون
باللاً  ..أي ّ
تماما
واألجيال عرفوا باللاً  ،وحفظوا اسمه ،وعرفوا دورهً ،
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كما عرفوا أعظم خليفتين في اإلسالم :أبا بكر وعمر.

وإن�ك لتس�أل الطفل ال�ذي ال يزال يحبو في س�نوات
دراس�ته األول�ى ف�ي مص�ر ،أو باكس�تان ،أو المالي�و ،أو
الصي�ن ..وف�ي األمريكيتي�ن ،وأوروب�ا ،وروس�يا ..وف�ي
العراق ،وس�وريا ،وتركيا ،وإيران ،والسودان ..في تونس،
والجزائر ،والمغرب ..وفي أعماق أفريقيا ،وفوق هضاب
آسيا ..في ّ
كل بقعة من األرض يقطنها مسلمون تستطيع أن
أي طفل مسلم :من بالل يا غالم؟
تسأل ّ

فيجيب�ك :إنه م�ؤذن الرس�ول ..وإنه العب�د الذي كان
س� ّيده ّ
يعذب�ه بالحجارة المس�تعرة لي�رده عن دين�ه فيقول:
أحد ..أحد.(((..

ومن الروم:
صغي�را مع
صغيرا ونش�أ في وس�ط ال�روم؛ ألنّهم َس� َب ْو ُه
ترب�ى
ً
ً
آخري�ن من عائلت�ه ،في إح�دى غاراتهم ،عل�ى منطق�ة (األبلة) من
نواحي الش�ام ،فأصبح رومان ًّيا بلغته ولهجته ونشأته ،ثم بيع صهيب
الرومي ،عبر تجار الرقيق ،وانتهى به المشوار إلى مكة حيث اشتراه
أحد تجارها.
((( خال�د محمد خالد .رجال حول الرس�ول ،ص ،117دار الكتب الحديثة ـ القاهرة
1968م.
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ولذكائه ومهارته التجارية ،أعتقه س�يده ،وأتاح له فرص العمل
التجاري ،بالشراكة معه.
وهكذا تكونت له ثروة عظيمة ،وهداه الله تعالى إلى اإلسلام،
ف�ي فت�رة محن�ة اإلسلام في مك�ة ،رغ�م قس�اوة الظروف ،وش�دة
األوضاع ،على المسلمين األوائل..

وحينما هاجر الرس�ول Aإلى المدينة ،بادر صهيب لاللتحاق
فقيرا،
به ،لكن عت�اة قريش اعترضوا طريقه ،قائلي�ن :أتيتنا صعلوكًا ً
فكث�ر مال�ك عندنا ،وبلغ�ت بيننا م�ا بلغ�ت ،واآلن تنطلق بنفس�ك
وبمالك!!

ولم يفس�حوا له المجال للهج�رة ،إلاّ بالتنازل لهم عن ّ
كل ماله
وثروته ،فلم يتردد في ذلك ،والتحق برس�ول الله Aالذي اس�تقبله
بقوله( :ربح البيع أبا يحيى)(((.
وأصبح�ت لصهي�ب الروم�ي مكان�ة مرموق�ة ف�ي المجتم�ع
اإلسلامي ،حتى ّ
إن الخليفة عمر بن الخطاب عند وفاته ،أوصى أن
يصل�ي عليه صهي�ب ،وأن يصلي بالناس إلى أن يجتمع المس�لمون
على إمام(((.
وهك�ذا ش�ارك عناصر م�ن أعراق وقومي�ات مختلف�ة ،في بناء

((( المصدر السابق ،ص.187
((( اب�ن حج�ر العس�قالني .اإلصابة في تميي�ز الصحاب�ة ،ج ،3ص ،451دار الجيل ـ
بيروت 1992م.
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المجتمع اإلسالمي ،وإقامة صرح دولته ،وروي عن رسول اللهA
«السباق أربعة :أنا سابق العرب ،وصهيب سابق الروم ،وبالل
قولهّ :
سابق الحبشة ،وسلمان سابق الفرس»(((.

ّ
إن قيم اإلسلام وتعاليمه اإلنس�انية العالمية ،هي التي اجتذبت
هذه العناصر المختلفة األعراق ،وصهرتهم في بوتقة إيمانية واحدة،
وش�جعت ب�روز الكف�اءات ،وأن يأخذ اإلنس�ان موقع�ه ،ويمارس
دوره ،بكفاءته وإيمانه ،دون النظر إلى عرقه أو لغته أو لونه.
بالطبع ما كان ذلك ليتم بيس�ر وس�هولة ،ف�ي تلك األجواء التي
كان�ت محكوم�ة بالعصبي�ة القبلي�ة ،واالنتم�اءات العرقي�ة ،ولك�ن
مفاهيم اإلسلام ،ومواقف الرسول القائد Aالتوجيهية اإلرشادية،
جوا جديدً ا ،وأشاعت ثقافة جديدة.
صنعت ًّ
روى الحافظ ابن عس�اكر قال :جاء قي�س بن مطاطية إلى حلقة
فيها سلمان الفارسي ،وصهيب الرومي ،وبالل الحبشي.
فقال :هؤالء األوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل (يعني
(مشيرا إلى غير العرب من الجالسين).
النبي) ،فما بال هذا وهذا؟
ً

فق�ام إلي�ه مع�اذ بن جب�ل ،Mفأخذ بتالبي�ه ،ثم أت�ى النبيA
يجر رداءه حتى أتى المس�جد
فاخبره بمقاله .فقام النبي Aمغض ًباّ ،
ث�م نودي :الصلاة جامعة ،فاجتمع الن�اس فخطبهم قائًل�اً « :يا أ ّيها
((( المصدر السابق.
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الن�اسّ ،
الرب واحد ،وإن الدين واحد ،وليس�ت العربية بأحدكم
إن ّ
من ٍ
أب وال أ ّم ،وإنّما هي اللسان ،فمن تك ّلم العربية فهو عربي»(((.

وع�ن جابر بن عبد الل�ه االنصاري قال :خطبنا رس�ول اللهA
في أوس�ط أيام التشريق خطبة الوداع فقال« :يا أ ّيها الناسّ ،
إن ربكم
واح�دّ ،
وإن أباك�م واح�د ،أال ال فض�ل لعرب�ي عل�ى عجم�ي ،وال

لعجمي على عربي ،وال ألحمر على أس�ود ،وال ألسود على أحمر
إال بالتق�وىّ ،
إن أكرمكم عند الله اتقاكم ،أال هل ب ّلغت؟ قالوا :بلى
يا رسول الله ،قال :فليبـ ّلغ الشاهد الغائب»(((.

الإ�سالم يحت�ضن ال�شعوب والقوميات:
واتس�عت رقعة اإلسلام البشرية ،لتس�توعب مختلف األعراق
والقوميات ،فأصبحت األمة اإلسالمية متكونة من أعراق وقوميات
مختلفة ،تعيش في ّ
ظل قيم واحدة ،وتتعاون في بناء حضارة إنسانية
راقية.
فدخل في اإلسلام :ال�روم والفرس والترك والهن�ود والزنوج
والبربر واألكراد ،ومن سائر أجناس البشر.

وق�د أس�همت مختل�ف الش�عوب والقومي�ات في بن�اء صرح
الحضارة اإلسالمية ،فلو تصفحنا سجل أعالم اإلسالم ،وشخصياته
((( محمد الغزالي .حقيقة القومية العربية ،ص ،22دار البيان ـ الكويت.
((( محمدي الري ش�هري .ميزان الحكم�ة ،ج ،10ص ،629الطبعة األولى 1405ﻫ،
مكتب اإلعالم اإلسالمي.

ةددعتم تايموقو ةدحاو ةمأ

95

الب�ارزة ،لوجدناه�ا م�ن مختل�ف البق�اع والقومي�ات واألجن�اس،
كاألفغاني ،والزمخش�ري ،والبخاري ،والس�مرقندي ،والبغدادي،
والحلبي ،والش�يرازي ،والقلقش�ندي ،واألصفهان�ي ،والقيرواني،
والقرطبي …
في س�نة 1995م نش�ر الباحث اإلنجليزي فيليب مانسل ،كتا ًبا
تحدّ ث فيه عن جانب من تاريخ الدولة اإلسالمية العثمانية ،وعنوان
الكتاب (القس�طنطينية مدينة رغبات العالم) (1924-1453م) في
كثيراّ ،
دائما
بأن القس�طنطينية كانت ً
فصول الكتاب ،يذكرنا المؤلف ً
مدين�ة ذات طاب�ع عالمي ،في ّ
ظ�ل الحكم العثماني ،فقد اش�تملت
اإلمبراطوري�ة ف�ي ذروة مجده�ا ،عل�ى  72قومية ونص�ف القومية
(الغج�ر كان�وا معتبرين نص�ف قومية) ،وفي الع�ام 1876م كان في
المدينة  49صحيفة تصدر بإحدى عشرة لغة ،بينها التركية واليونانية
والعربية واإلنجليزية والفرنسية(((.
ويش�ير أحد الباحثين إل�ى ّ
أن األمة اإلسلامية ،تتألف اآلن من
 190إثنيه قومية ،يتحدثون بمئات اللغات واللهجات الخاصة(((.

�شرعية اللغات:

صحيح ّ
أن اللغة العربية هي لغة القرآن ،الذي أنزله الله (بلسان

((( سوزانا طربوش .مقال في جريدة الحياة لندن الصادرة بتاريخ 1995/11/16م.
((( محم�د الس�ماك ،هل اإلسلام هو الهدف ،دراس�ة ف�ي مجلة الوعي اإلسلامي،
الكويت عدد  338الصادرة في شوال 1414ﻫ.
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أي قومية كان ،أن
عربي مبين) وأنّه يس�تحب لإلنس�ان المس�لم من ّ
يتعل�م اللغة العربي�ة ،ليكون أقدر على فهم الق�رآن ،وإدراك معانيه،
وت�ذوق بيان�ه ،ولتك�ون هن�اك لغ�ة موح�دة يتخاط�ب م�ن خاللها
المسلمون.
أي تح ّفظ على سائر اللغات ،فاإلنسان
لكن ذلك ال يعني وجود ّ
حر في ّ
أي لغة يريد.
ظل اإلسالم ،في استخدام لغته أو ّ
ٌّ
وم�ن الناحي�ة الفقهيةّ ،
فإن الش�رع يمضي العق�ود واالتفاقيات
بأي لغة كانت.
ّ

أما العب�ادات كالصالة ،فألنّه�ا توقيفية ،لذلك اش�ترط الفقهاء
أداءه�ا باأللفاظ العربية ،لكن أبا حنيف�ة إمام المذهب الحنفي أجاز
تكبي�رة اإلح�رام في الصلاة بغير العربي�ة ،وكذلك الش�افعية يرون
صح�ة التكبير بغي�ر العربية لمن ال يحس�نها((( ،وكذلك أجاز بعض
الحنفية لعاجز عن قراءة الفاتحة في الصالة بالعربية أن يقرأ الفاتحة
بغير العربية(((.

وكان أئمة اإلسلام من أهل البيت Bيجيدون لغات الشعوب
اإلسالمية المعاصرة لهم ويتخاطبون معهم بلغاتهم(((.
((( الدكتور وهبة الزحيلي .الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج ،1ص.634
((( المصدر السابق .ص.655
((( محمد باقر المجلسي .بحار األنوار ،ج ،26ص.190
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التداخل االجتماعي:
واجه رس�ول الله Aالعصبي�ة القومية والقبلي�ة ،في العالقات
االجتماعية ،وشجع المسلمين على التداخل واالندماج فيما بينهم،
بغض النظر عن أعراقهم أو قومياتهم أو قبائلهم.
ّ
وأرس�ى اإلسلام قاعدة هامة ،ف�ي موضوع ال�زواج والنكاح،
لتجاوز الحواجز القومية والقبلية ،حيث حرص رسول الله Aعلى
الس�ود ،على فتاة عربية عريقة النس�ب ،هي
تزويج جويبر ،وكان من ّ
الدلف�اء بن�ت زياد بن لبي�د ،وقال النب�ي ألبيها زياد :يا زي�اد ،جويبر
فزوجه يا
مؤم�ن ،والمؤمن كفو المؤمنة ،والمس�لم كفو المس�لمةّ ،
زياد وال ترغب عنه(((.
وع�ن أبي عب�د الله جعفر الصادقّ :E
زوج
أن رس�ول اللهّ A

المق�داد ب�ن األس�ود ،ضباعة ابن�ة الزبير بن عب�د المطـل�ب ،وإنّما
زوجه؛ لتتضـع المناكح ،وليتأسوا برسول الله وليعلمـوا ّ
أن أكرمهم
ّ

عند الله أتقاهم(((.

ولقي هش�ام بن الحكم بعض الخوارج فقال :يا هشام ،ما تقول

ف�ي العجم ،يجوز أن يتزوج�وا في العرب؟ قال :نعم .قال :فالعرب

يتزوج�وا من قريش؟ قال :نعم .قال :فقريش تزوج في بني هاش�م؟
((( الحر العاملي ،وس�ائل الشيعة ،ج ،20ص ،68الطبعة األولى 1993م ،مؤسسة آل
البيت ـ بيروت.
((( المصدر السابق ص.69
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عمن أخذت ه�ذا؟ قال :عن جعف�ر بن محمدE
ق�ال :نعم .ق�الّ :

سمعته يقول :أتتكافأ دماؤكم وال تتكافأ فروجكم)(((.

وروى جم�ع م�ن المؤرخين وال�رواة ّ
أن اإلمام أمي�ر المؤمنين
عل�ي بن أب�ي طالب Eلما و ّل َي الخالفة ،أرس�ل حري�ث بن جابر،
وال ًيا على جانب من المش�رق ،فبعث إليه بابنتي يزدجرد بن شهريار

ملك الفرس ،فنحل ش�اه زنان إلى ولده اإلمام الحس�ين ،فولدت له

اإلم�ام زي�ن العابدين ،Eونح�ل األخرى إلى محمد ب�ن أبي بكر،

فولدت له القاسم الفقيه المشهور(((.

وكان�ت روابط المصاهرة ،ووش�ـائج التداخل العائلي ،متوفرة
بين المسلمين من مختلف األعراق والقوميات.

عادات ال�شعوب وتقاليدها:

واحتفظ ّ
كل ش�عب من الش�عوب اإلسلامية بعاداته وتقاليده،
التي ال تتنافى مع تعاليم اإلسالم ،وال تخالف مفاهيمه.

فكان الفرس يحتفلون برأس الس�نة الشمس�ية ،ويس�مونه (عيد
نوروز) أي اليوم الجديد ،و ُأتي أمير المؤمنين علي بن أبي طالبE
بهدية النيروز ،فقال :ما هذا؟ فقالوا :يا أمير المؤمنين ،اليوم النيروز.

((( المصدر السابق ص.70
((( باقر شريف القرشي .حياة اإلمام زين العابدين ،ج ،23الطبعة األولى 1988م ،دار
األضواء ـ بيروت.
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فقال :Eاصنعوا لنا ّ
نيروزا(((.
كل يوم
ً

(وكانت العادة عامة في االحتفال بعيد النيروز ـ وهو مبدأ السنة
يفرق على الناس
الشمس�ية ـ بتبادل الهدايا ،فكان الخليفة في بغداد ّ
أش�ياء ،منه�ا ص�ور مصنوعة من عنب�ر ،منها ورد أحمر مثًل�اً  ،وكان
رس�م ملوك الس�امانيين ببخارى ،أن يخلعوا فيه على قوادهم الخلع
الربيعية والصيفية ،وكان خلفاء الفاطميين يهدون للناس الكس�وات
والطعام)(((.

قيادات من مختلف القوميات:
ففي المجال السياسي هناك شخصيات من مختلف القوميات،
أدوارا قيادية سياس�ية في األمة ،ففي العصر العباس�ي األول،
لعبت
ً
كان للبرامك�ة وه�م م�ن الف�رس ،دور كبير في تس�يير دف�ة الحكم،
وإدارة ش�ؤون الس�لطة ،فمن عهد الس�فاح أول الخلفاء العباس�يين
(136-132ﻫ) صع�د نج�م خالد ب�ن برمك ،حيث تقل�د الوزارة،
واستمر فيها خالل عهد المنصور العباسي ،ثم تقلد الوزارة في عهد
ه�ارون الرش�يد ولده يحيى بن خال�د البرمكي ،ال�ذي كان له أربعة
أوالد ،ه�م :جعفر والفضل ومحمد وموس�ى ،وكان ّ
لكل منهم دور
واس�تمر دور البرامكة السياس�ي إلى سنة
وموقع مؤثر في الس�لطة،
ّ
187ﻫ حيث غضب عليهم الرشيد وفتك بهم.
((( محمدي الري شهري .ميزان الحكمة ،ج ،7ص.132
((( آدم متز .الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري ،ج ،2ص.293
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وفي بداية عهد المأمون العباسي ،كان للفضل بن سهل ،وأخيه
أيضا ،دور أساس�ي ف�ي قيادة
الحس�ن بن س�هل ،وهما م�ن الفرس ً
الدولة ،وسمي الفضل بن سهل ذا الرئاستين.
أم�ا في عهد الخليفة المعتصم العباس�ي ،فقد كان لألتراك نفوذ
كبي�ر في قيادة الجيش ،وأمور الس�لطة ،واس�تمر دوره�م البارز من
سنة 232ﻫ إلى سنة 324ﻫ.

وفي أواخر العصر العباسي الثاني ،كان للسالجقة من التركمان
نفوذهم وسيطرتهم الغالبة ،من سنة  447إلى سنة 656ﻫ.
وقد تو ّلى العثمانيون األتراك القيادة السياسية لألمة اإلسالمية،
من سنة 923ﻫ إلى سنة 1342ﻫ ،أي حوالي أربعة قرون ،وبسقوط
حكمهم انتهت الخالفة اإلسالمية وتبعثر شمل األمة.

الصعي�د العلمي نبغت الكفاءات العلمي�ة في األمة ،من
وعل�ى ّ
مختلف القوميات ،واحتلت مواقعها في قيادة حركة العلم والثقافة،
حت�ى عن�ون العالمة ابن خل�دون ،الفص�ل الخام�س والثالثين من
مقدمت�ه المعروفة ،بالعنوان التالي (في ّ
أن حملة العلم في اإلسلام
أكثرهم من العجم) ومما جاء في هذا الفصل قوله:
أن حملة العلم في الملة اإلسالمية،
من الغريب الواقع ّ
أكثره�م العج�م ،ال م�ن العل�وم الش�رعية وال م�ن العلوم
العقلية إلاّ في القليل النادر...
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ف�كان صاحب صناعة النحو س�يبويه ،والفارس�ي من
بع�ده ،والزجاج م�ن بعده�م ،وك ّلهم عجم في أنس�ابهم،
بالمر َب�ى،
وإنّم�ا رب�وا ف�ي اللس�ان العرب�ي ،فاكتس�بوه
َ
وصيروه قوانين وفنًّا لمن بعدهم ،وكذا
ومخالط�ة العرب،
ّ
حمل�ة الحدي�ث الذين حفظوه عن أهل اإلسلام ،أكثرهم
عجم أو مس�تعجمون باللغة والمربى ،وكان علماء أصول
عجما كما يع�رف ،وكذا حمل�ة علم الكالم،
الفق�ه ك ّله�م
ً
المفس�رين ،ول�م يقم بحفظ العل�م وتدوينه إال
وكذا أكثر
ّ
األعاجم ،وظهر مصداق قول�ه :Aلو تع ّلق العلم بأكناف
السماء لناله قوم من فارس(((.

وق�د يكون ف�ي كالم ابن خلدون ش�يء من المبالغ�ة ،لكن من
الجل�يّ ،
أن الكثيري�ن م�ن أئم�ة الفقه والحدي�ث والعلوم
الواض�ح
ّ
المختلف�ة ،هم من العجم ،فاإلمام أب�و حنيفة إمام المذهب الحنفي
فارس�ي النس�ب ،والبخ�اري صاحب صحي�ح البخ�اري أعجمي،
وكذلك الترمذي وابن ماجة والنسائي والسجستاني وغيرهم.

((( عبد الرحمن ابن خلدون .مقدمة ابن خلدون ،ص ،543الطبعة الرابعة 1978م.

�أ�صول ثابتة وتنوع في المذاهب

يعتمد المس�لمون في فهم أمور دينهم العقائدية والفقهية ،على
مصدرين أساس�يين ،هما :كتاب الله وس�نة رسوله ،Aلكن وسيلة
الفه�م وأداة المعرف�ة ،م�ن هذي�ن المصدري�ن ه�و إعم�ال العقل،
واس�تخدام الفك�ر ،مما يفتح ب�اب االجتهاد ،ويفس�ح المجال أمام
تعدد اآلراء ،واختالف االستنتاجات.
وق�د حص�ل مث�ل ه�ذا االختلاف ف�ي االس�تنتاج م�ن النص
الش�رعي ،على عهد رسول الله Aولم يعترض عليهA؛ ّ
ألن ذلك
األمر طبيعي الحدوث.

فحينما أمر الرس�ول المس�لمين بالزحف على يهود بني قريظة،
أم�ر منادي�ه أن ينادي في الناس :من كان س�ام ًعا مطي ًع�ا ،فال يص ِّلين
العصر ،إال في بني قريظة ،وكان ذلك بعد دخول وقت الظهر.
(إن الصحاب�ة الذي�ن صدر إليهم األم�ر ،بأن ال يصلوا
ّ
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العص�ر إال في بني قريظة ،قد انقس�موا في فه�م هذا األمر
النبوي إلى قسمين:

أن صلاة العص�ر حان�ت ،وه�م ال يزالون في
وذل�ك ّ
الطري�ق إلى بن�ي قريظ�ة ،فناقش�وا الموض�وع على ضوء
األمر النبوي ،فرأت طائفة من الصحابة ،أنه ال يمكن تأخير
الصالة عن وقتها ،وأنه لذلك ال ُبدّ من أدائها ،قبل الوصول
فس�رت هذه الطائفة األمر النبوي (بأن
إلى بني قريظة ،وقد ّ
ال يص ّلي�ن أح�د العصر إال في بن�ي قريظة) بأن�ه إنّما يعني
ّ
الحض بتعجيل السير ،إلى بني قريظة ال تأخير الصالة عن
وقتها.
وق�د قامت هذه الطائفة بأداء صلاة العصر في وقتها،
أثن�اء الطري�ق ،وقبل الوصول إل�ى بني قريظة اس�تنا ًدا إلى
تفسيرهم الذي ذكرنا.

أم�ا الطائفة األخرى من الصحابة ،فق�د رأت أنه ال ُبدّ
م�ن تنفي�ذ األمر النب�وي حرف ًّيا ،وأن�ه لذلك ال ُب�دّ من أداء
صالة العصر في بني قريظة ،حتى وإن كان ذلك بعد غروب
يب�ق معه وقت أساس�ي لصالة العصر.
الش�مس ،الذي لم َ
فإن هذه الطائفة من الصحابة ،لم تصل العصر ذلك
وفعًل�اً ّ
الي�وم إال في بني قريظة ،وكان ذلك بعد غروب الش�مس،
وهي إذ فعلت ذلك إنّما تعتقد أنّها قد امتثلت األمر النبوي،
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ينص صراحة على ما فعلت.
الذي ّ

وقد بلغ النبي Aما صنعت الطائفتان ،فلم يعنّف أحدً ا
أقر الجميع ،الذين صلوا
منهما ،ولم يلمه على ما فعل ،بل ّ
أخروها وصلوها في
العص�ر في الطريق في وقتها ،والذين ّ
بني قريظة ،بعد غروب الشمس)(((.

وروى البهيقي ّ
أن رس�ول الله Aقال ألصحابه :عزمت عليكم
أن ال تصل�وا صلاة العصر حت�ى تأتوا بني قريظة ،فغربت الش�مس
قبل أن يأتوهم .فقالت طائفة من المس�لمينّ :
إن رس�ول الله لم يرد
أن تدعوا الصالة فصلوا .وقالت طائفة :والله إنا لفي عزيمة رس�ول
الله ،وما علينا من إثم ،فصلت طائفة إيمانًا واحتس�ا ًبا وتركت طائفة
إيمانًا واحتسا ًبا ولم يعنّف رسول الله واحدً ا من الفريقين.

وقد علق المحدّ ث السلفي المعاصر الشيخ محمد ناصر الدين
األلباني على هذه الرواية في تخريجه ألحاديث (فقه السيرة) للشيخ
محمد الغزالي بقوله( :حديث صحيح رواه البيهقي في دالئل النبوة
ع�ن حدي�ث عبي�د الله بن كع�ب ،وحديث عائش�ة ،وأخرج�ه عنها
الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي)(((.
((( محمد أحمد باش�ميل .موس�وعة الغ�زوات الكبرى ،ج ،4بن�ي قريظة ،ص،147
المطبعة السلفية ،القاهرة .1986
((( محمد الغزالي .فقه السيرة ،ص ،336الطبعة الثامنة 1988م ،دار الكتب الحديثة
ـ القاهرة.
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وذكر الحادثة الس�يد محس�ن األمين العامل�ي وع ّقب عليها بما
يل�ي( :أق�ول :كان م�راده Aأن يس�رعوا إل�ى بني قريظ�ة ،فيدركوا
صالة العصر هناك ،ال أن العصر ال تصح منهم إذا تأخروا لمانع ،إال
توهموا ذلك فكانوا
في بني قريظ�ة والذين لم يصلوا العصر ،كأنّهم ّ
معذورين)(((.

وبالنس�بة للس�نة النبوي�ة المطه�رة ،فهن�اك اختالف ف�ي ضبط
النصوص وقبولها ،فقد ي ّطلع صحابي أو تابعي أو فقيه ،على حديث
نب�وي ،فيأخ�ذ بمف�اده ،بينما ال ي ّطل�ع عليه اآلخ�رون ،وقد يختلف
الموقف من أحد الرواة ،بين من يوثقه فيعمل بحديثه وبين من يرى
عدم وثاقته.
كما ال يستبعد تأثير الظروف االجتماعية والسياسية ،على تكون
اآلراء وتبنيها وانتشارها.

ّ
ل�كل ذل�ك وغي�ره ،تنوع�ت الم�دارس الفكري�ة ،والمذاه�ب
الفقهية ،في األمة اإلسالمية.
فف�ي مج�ال العقائ�د ظه�رت المدرس�ة الجبري�ة ،والقدري�ة،
ومدرسة المعتزلة ،واألشاعرة ،والمرجئة والماتريدية..

وفي المجال الفقهي ،كان هناك مدرسة أهل الحديث ومركزها
الحجاز ،ومدرسة أهل الرأي ومركزها العراق.
((( السيد محسن األمين ،أعيان الشيعة ،ج ،1ص ،266دار التعارف ،بيروت 1986م.
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ث�م تع�ددت المذاه�ب الفقهي�ة ،وتنوع�ت ضم�ن التوجهات
المختلفة لعلماء األمة ،فهناك مذاهب أهل السنة ،ومذاهب الشيعة،
ومذاهب الخوارج.
مبكرا ف�ي أرضية األمة،
فب�ذور التعددي�ة المذهبية قد غرس�ت ً
باكرا في حياة المسلمين.
واالختالف الفكري بدأ ً

َب ْي�دَ ّ
أن التن�وع الفقه�ي والفك�ري ،ل�م يك�ن مالز ًم�ا للخالف
والفرق�ة ،بل كان في مراحل�ه األولى ،وفي فترات مش�رقة من حياة
األمة ،ميدانًا لتالقح األفكار ،وإثراء الفكر ،والفقه اإلسالمي ،وكان
التعاط�ي والتعام�ل فيما بي�ن الصحابة عند اختالفهم في المس�ائل،
وفيم�ا بي�ن أئم�ة المذاهب ،يت�م بموضوعية وس�عة ص�در .فإما أن
يخض�ع لل�رأي اآلخ�ر ،ويتنازل ع�ن رأيه حينم�ا تتضح ل�ه الحجة
والصواب ،وإما أن يتمس�ك برأي�ه ،مع تقديره لمخالف�ه ،واحترامه
لرأيه.
لذل�ك توفرت للمس�لمين ثروة فكرية وفقهية واس�عة ،بس�بب
تعدد المدارس والتيارات الفقهية والفكرية.
يقول الشيخ محمد أبو زهرة:

وإن ه�ذا االختلاف ق�د فت�ح القرائ�ح ،فاتجهت إلى
ّ
تدوي�ن عل�م اإلسلام ،مجته�دة متبع�ة م�ن غي�ر جم�ود،
وترك�ت من بعد ذل�ك تركة مثرية من الدراس�ات الفقهية،
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ال نك�ون مغالي�ن ،وال متجاوزي�ن المعق�ول ،إذا قلن�ا إنّها
ّ
ولع�ل أعظم ثروة
أعظم ث�روة فقهية في العالم اإلنس�اني،
يدّ عيه�ا األوربيون هو القانون الرومان�ي ،ولو وزن ما جاء
ع�ن الرومان ما عدل عش�ر معش�ار م�ا تركه الفقه�اء ،من
عيون الفقه ومس�ائله ،وإنّها لتش�مل من الحل�ول الجزئية،
والقواعد الكلية ،ما يغني اإلنس�انية إن بغت الخير لنفسها،
واتجهت إلى ما ينفعها ويعلو بها(((.

كان�ت العالقة بي�ن أئم�ة وعلماء المذاه�ب المختلف�ة ،عالقة
تواصل علم�ي ،واحترام متبادل ،فاإلمام زيد بن علي بن الحس�ين،
الذي ينتس�ب إلي�ه المذهب الزي�دي (كان له صلات وثيقة بعلماء
عص�ره ،فأخ�ذوا عن�ه ،فق�د اتصل ب�ه واصل ب�ن عطاء وأخ�ذ عنه،
واتص�ل به أبو حنيفة وأخذ عن�ه ،وكان يميل هذا إليه ،ويتعصب له،
ويق�ول في خروج�ه لقتال جن�د األمويين :ضاه�ى خروجه خروج
رسول الله Aيوم بدر)(((.
واإلمام أب�و حنيفة إمام المذه�ب الحنفي (التقى بأئمة الش�يعة
م�ن ذرية علي ،ولهم في قلبه منـزلة إك�رام ،وانتفع منهم من غير أن
يعرف عنه تش ّيع آلل البيت ،وإن عرفت منه محبة واضحة لهم ،أخذ

((( محمد أبو زهرة .تاريخ المذاهب اإلسالمية ،ص ،302دار الفكر العربي ،القاهرة
1989م.
((( المصدر السابق .ص.45
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عن زيد بن علي ،ومحمد الباقر ،وابنه جعفر الصادق ،وعبد الله بن
حس�ن بن حسن .ولم يعرف أنه كان تاب ًعا لهؤالء أو لواحد منهم في
تفكيره)(((.
(وي�روى ع�ن أب�ي حنيف�ة اإلمام أن�ه قال« :ق�ال لي أب�و جعفر
المنص�ور :يا أب�ا حنيفةّ ،
إن الن�اس قد فتنوا بجعفر ب�ن محمد فه ّيئ
له من المس�ائل الشداد .فهيأت له أربعين مسألة») ،والتقى اإلمامان
بالحيرة في حضرة المنصور.

ويق�ول أبو حنيفة في هذا اللقاء« :أتيته فدخلت عليه وجعفر بن
محم�د جالس ع�ن يمينه ،فلما بصرت به دخلتني م�ن الهيبة لجعفر
الص�ادق بن محمد ،م�ا لم يدخلني ألبي جعفر المنصور .فس�لمت
إلي فق�ال :يا أبا حنيف�ةِ ،
ألق على
علي�ه وأومأ فجلس�ت ،ث�م التفت َّ
أبي عبدالله من مس�ائلك ،فجعلت ألقي علي�ه فيجيبني فيقول :أنتم
تقول�ون كذا ،وأهل المدين�ة يقولون كذا ،ونحن نقول كذا … فربما
تابعن�ا وربم�ا تابعهم وربما خالفنا جمي ًعا حت�ى أتيت على األربعين
مس�ألة وم�ا ّ
أخل منها بمس�ألة» ،ثم قال أبو حنيف�ةّ :
«إن أعلم الناس
أعلمهم باختالف الناس»)(((.
واإلم�ام مال�ك ب�ن أنس إم�ام المذه�ب المالكي (كان يغش�ى
مجل�س اإلمام الص�ادق جعفر بن محمد ،وقد جاء ف�ي المدارك ما

((( المصدر السابق .ص.361
((( المصدر السابق .ص.693
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نص�ه« :لقد كنت آتي جعفر بن محمد ،وكان كثير المزاح والتبس�م،
ّ
واصفر ،وقد اختلفت إليه زمانًا ،فما
اخضر
ف�إذا ذكر عنده النبيA
ّ
ّ
صائما،
كن�ت أراه إال عل�ى إحدى ثالث خص�ال :إما مص ّل ًي�ا ،وإما
ً
وإم�ا يقرأ الق�رآن .وما رأيته ّ
قط يحدّ ث عن رس�ول الله Aإال على
الزهاد
الطه�ارة ،وال يتكل�م فيما ال يعني�ه ،وكان من العلماء الع ّب�اد ّ
الذين يخش�ون الله ،وما رأيته ّ
قط إال رأيته يخرج الوس�ادة من تحته
ويجعلها تحتي … وجعل يعد ّد فضائله.((()»..

ّ
إن التع�دد والتنوع ف�ي المدارس الفكري�ة والفقهية ،واختالف
آراء العلم�اء والفقهاء ،ه�و نتيجة طبيعية لمب�دأ االجتهاد في معرفة
ومفروضا،
مفاهيم الدين وأحكام�ه ،وإذا كان االجتهاد مطلو ًبا ،بل
ً
حي�ث ي�رى أغل�ب علم�اء األمة ،أن�ه ف�رض وواجب كفائ�ي على
المسلمين ،في ّ
كل زمان ومكانّ ،
فإن نتائجه ال ُبدّ وأن تكون مقبولة.
يقول أحد الباحثين:

إذا كان االجته�اد فريض�ة إسلامية دائم�ة؛ ألن�ه أداة
اس�تنباط األحكام الش�رعية الجزئي�ة ،من مص�ادر الوحي
اإللهي ،والبالغ القرآني ،والبيان النبوي لهذا البالغ ،وعليه
يتوقف بقاء الشريعة اإلسالمية ،خاتمة وخالدة ،ومستجيبة
أحكامها لمستجدات الزمان والمكان والمصالح والعادات
واألعراف ،وهو بعبارة السيوطي (911-849ﻫ)( :فرض

((( المصدر السابق .ص.397
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كل عصر ،وواجب على أهل ّ
من فروض الكفايات في ّ
كل
زم�ان أن يقوم به طائفة من ّ
ف�إن فريضة االجتهاد
كل قطر) ّ
هذه ال تتأتى إال مع التعددية واالختالف في االجتهاد...
وتع�دد المجتهدي�ن ال ُب�دّ وأن يثم�ر تع�دد وتن�وع
واختلاف االجتهادات ،التي يمك�ن أن تتبلور في مذاهب
ومدارس وتيارات.

فاالجتهاد سبب للتعددية ،التي تعود فتصبح حافزة على
ملزما له هو ولمن
تنمية االجتهاد ،وإذا كان اجتهاد المجتهد ً
ق ّل�ده ،وغير ملزم للمجتهد اآلخ�ر ،وال للذين ق ّلدوه ،فلقد
غ�دت هذه القاع�دة ـ من قواعد الفكر اإلسلامي ـ التقنين
ّ
األدق ،واألوضح لمبدأ التعددية في الفكر الديني.(((..

قائما
وهكذا كان س�لوك األئمة والفقهاء المصلحين في األمةً ،
على أساس احترام التعددية والتنوع ،في اآلراء والمذاهب ..فاإلمام
جعف�ر الصادق يأمر تالمذته عند إفتائه�م للناس ،بألاّ يتجاهلوا آراء
المذاهب األخرى ،عندما يكون السائل أو المستفتي تاب ًعا ألحدها،
خواص تالمذته ،وكان
فقد قال لتلميذه(( :أبان بن تغلب) ،وهو من
ّ
يجلس لإلفتاء في المس�جد النبوي الش�ريـف« :انظ�ر ما علمت أنه
((( محمد عمارة .فريضة االجتهاد تقنين للتعددية واالختالف ،مقال في جريدة الحياة
1417/10/27ﻫ.
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من قولهم فأخبرهم بذلك»)(((.

وإق�رارا للتعددية وحماية له�ا ،رفض اإلمام مالك بن أنس إمام
ً
المذه�ب المالك�ي ،فرض مذهب�ه وآرائ�ه على جميع المس�لمين،
وقد أراد الخليفة هارون الرش�يد ،أن يجعل م�ن كتاب اإلمام مالك
(الموط�أ) قانونً�ا عا ًّم�ا ،ويع ّلق نس�خة من�ه بالكعبة ،ليعلم�ه الناس
ِ
يرتض ذلك(((.
جمي ًعا ولكن اإلمام مالك لم

الوجه الآخر
تل�ك كانت بعض الومضات المش�رقة في تاريخنا اإلسلامي،
حين يلت�زم المجتمع بقيم اإلسلام ،ويطبق تعاليمه وآدابه ،فتس�ود
حالة اإلنس�جام والتع�اون والتعاي�ش بين التوجه�ات واالنتماءات
المختلفة عرق ًّيا أو دين ًّيا أو مذهب ًّيا.

لك�ن المؤس�ف ّ
وجه�ا آخ�ر لتاري�خ األمة يثي�ر األلم
أن هن�اك ً
تعصب وع�داء ،أزهق�ت فيها
والحس�رة؛ لم�ا يعك�س من ح�االت ّ
نف�وس ،وهتكت حرم�ات ،وأضيع�ت حقوق ،بس�بب رفض حالة
التن�وع ،ومحاول�ة فرض هيمن�ة معينة ،كان�ت ترافقها ف�ي كثير من
األحيان أفكار وطروحات تبريرية خاطئة.
فق�د عان�ى غير المس�لمين ش�ي ًئا من الظل�م في بع�ض الحاالت

((( السيد أبو القاسم الخوئي .معجم رجال الحديث /،ج ،1ص ،149الطبعة الرابعة
1410ﻫ.
((( محمد أبو زهرة .تاريخ المذاهب اإلسالمية ،ص.430
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والفترات في التاريخ اإلسلامي ،كما وق�ع االضطهاد على الموالي ـ
غير العرب ـ من قبل بعض الحاكمين المسلمين ،وكان اختالف الرأي
ٍ
لمآس واعتداءات فظيعة داخل المجتمع االسالمي.
والمذهب ،سب ًبا

فلا يمكن اال ّدعاء ّ
بأن تاريخن�ا وتراثنا ،كان متطاب ًقا بالكامل مع
رؤية اإلسالم ،ومنهج التعايش اإلنساني ،فإلى جانب تلك اللقطات
المش�رقة ،المنس�جمة مع روح اإلسلام ومنهجه ،كان�ت هناك ـ مع
األسف ـ ممارسات عدوانية مؤلمة ،تناقض سماحة اإلسالم وعدله.

وكانت تحصل تلك الح�االت ،كلما ابتعد المجتمع عن منهج
الل�ه ،بتس�لط جه�ة ظالم�ة ،أو بروز ق�وى جاهلة أو مغرضة ،تنش�ر
البغضاء والفتن بين الناس.

ومهمتنا اآلن هي اس�تجالء قيم اإلسلام الحقيقية ،واالستفادة
م�ن الجانب التطبيقي اإليجابي ،في تراثنا وتاريخنا حتى نتمكن من
إصالح واقعنا ،ومواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه مجتمعاتنا.

ّ
إن م�ا يش�هده العال�م الثالث من ح�روب وأزمات ،وم�ا تعانيه
الش�عوب النامية من تخلف ومشاكل ،يرجع في الغالب ،إلى أجواء
التن�ازع الس�ائدة بي�ن االنتم�اءات والتوجه�ات المختلف�ة ،وع�دم
الوص�ول إل�ى النظ�ام االجتماع�ي الع�ادل ،القائم عل�ى االعتراف
باآلخر ،والقبول به ،والتعايش معه ،ومشاركته في بناء الحياة الحرة
الكريمة.

خاتمة
التع�صب �إلى زمن التعاي�ش...
االنتقال من زمن
ّ
م�س�ؤولية من؟

م�ع وضوح رؤية اإلسلام ف�ي القبول باآلخ�ر ،واالعتراف به،
مغايرا في الدين والمبدأ ،ومع ش�دة
والتعاي�ش معه ،حت�ى وإن كان
ً
التحدي�ات واألخطار التي تحيط باألمة اإلسلامية في هذا الزمان،
وم�ع أننا نعيش عصر االنفتاح والتق�دم العلمي ،إال ّ
أن دا ًءا مقيتًا ،ال
ويكرس
يزال ينخر في كيان أمتنا اإلسالمية ،فيقعد بها عن النهوضّ ،
تمزقها وتشرذمها ،ويمنعها من التوحد واجتماع الشمل.
التعصب المذهبي ،حيث تس�ود أجواء
ذل�ك الداء الخطير ه�و
ّ
األمة تش�نجات طائفية مذهبية ،ف�ي العديد من البلدان والبقاع ،وقد
قال رس�ول الله« :Aمن كان في قلـبه حبة من خـردل من عصـبية،
بعـثه الله ي�وم القيـامة مع أعراب الجاهلية»((( ،وقال« :Aليس منّا

((( محم�د بن يعق�وب الكليني .األصول م�ن الكاف�ي ،ج ،2ص ،308الطبعة الثالثة،
طهران 1388ﻫ.
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م�ن دعا إلى عصبية ،وليس منّ�ا من قاتل على عصبية ،وليس منّا من
مات على عصبية»(((.
ّ
إن مناط�ق عدي�دة م�ن العالم اإلسلامي ،يعيش أبناؤه�ا تنو ًعا
مذهب ًّي�ا ،لكنه�م يعجزون ع�ن التعاي�ش والتعاون واالنس�جام فيما
بينه�م ،وهم أبن�اء دين واحد ،ووط�ن واحد ،وقومي�ة واحدة ،فيقع
بينهم الص�راع والتنافر ،وتحدث حاالت م�ن االضطهاد المذهبي،
مبرر لذلك؟
والتمييز الطائفي ،فهل االختالف في المذهب ّ

ّ
إن المذاهب اإلسلامية على تعددها تس�تقي م�ن ينبوع واحد،
هو الكتاب والسنة ،وتتفق على أصول واحدة مشتركة ،هي اإليمان
بالله والنبي محمد Aوباآلخرة ،ويتجه أبناؤها إلى قبلة واحدة ،هي
الكعبة المش�رفة ،وك ّلهم يقيمون الصالة ،ويؤتون الزكاة ،ويحجون
البيت الحرام ،ويصومون ش�هر رمضان ،كما أنّهم ورثوا هذا التعدد
المذهبي من أسلافهم ،ولم يخترعوه أو يبتدعوه في هذه العصور،
والقرون المتأخرة.
مبرر التنافر والصراع إ ًذا؟
فما هو ّ

أولاً  :إنّه الجهل برؤية اإلسالم وتعاليمه.
((( الحاف�ظ أب�و داوود السجس�تاني .س�نن أب�ي داوود ،ج ،2كت�اب األدب ،باب في
العصبي�ة ،حدي�ث  ،5121الطبع�ة األول�ى 1988م ،دار الجنان ،مؤسس�ة الكتب
الثقافية ـ بيروت.
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وثان ًيا:األخلاق الس�يئة الت�ي تنش�أ م�ن األناني�ة والمصلحي�ة
والتعصب.
ّ

تصب
وثالث ًا:جه�ود األع�داء الخارجيي�ن والداخليي�ن ،الت�ي
ّ
الزيت على نار التفرقة ،وتزرع الفتن وتبث االختالف.

التعاي�ش هو الخيار

حينم�ا يكون االنتم�اء المذهبي للمواطنين المس�لمين متنو ًعا،
ّ
فإن أمامهم أحد خيارات ثالثة ،للتعاطي مع هذا التنوع والتعدّ د:
الخيار األول:محاول�ة الف�رض واإلل�زام ،بأن يس�عى أتباع ّ
كل
مذهب لفرض مذهبهم على اآلخرين ،وإلزامهم
ألن أتباع ّ
كل مذهب يعتقدون
بأخ�ذه والتعبد به؛ ّ
بأحقية مذهبهم ،ويرون أنفس�هم مك ّلفين بنش�ره
وتطبيقه.

وهذا الخيار مشكل من الناحية الشرعية؛ ّ
ألن المعتقد ،وطريقة
التع ّبد ،ال يصح فرضها باإلكراه {لاَ إِك َْرا َه فِي الدِّ ِ
ين}[سورة البقرة ،آية:
 ،]256بل يجب أن يكون عن قناعة ،واندفاع ذاتي ،كما ّ
أن الشرع ال
يجيز للمس�لم أن يفرض على اآلخرين ما ال يعتقدونه ،ويؤمنون به،
فالله تعالى لم يع ِ
نت
ط لنب ّيه Aهذا ّ
الحق وإنّما قال لهَ { :ف َذك ِّْر إِن ََّما َأ َ
ُْ
نت
�ت َع َل ْي ِهم بِ ُم َص ْيطِ ٍر}[سورة الغاش�ية ،آية 21 :وَ { ،]22أ َف َأ َ
ُم َذك ٌِّر * َّل ْس َ
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َّاس َحت َّٰى َيكُونُوا ُم ْؤ ِمنِي َن}[سورة يونس ،آية.]99 :
ُتك ِْر ُه الن َ

ف�إن ّ
وم�ن الناحي�ة العملي�ةّ ،
كل تج�ارب ف�رض األف�كار
والمعتق�دات ،هي تجارب فاش�لة ،حيث يتمس�ك الن�اس بأديانهم
ومذاهبه�م أكث�ر ف�ي حال�ة التح�دّ ي والمواجهة ،وواقع الش�عوب
اإلسلامية ف�ي البلدان الت�ي كانت تهيم�ن عليها الش�يوعية أوضح
شاهد على ذلك.

كم�ا ّ
إن مث�ل ه�ذه المح�اوالت حصل�ت ف�ي تاريخن�ا بع�ض
الفترات ،حيث حاولت بعض الجهات فرض رأيها أو مذهبها ألنّها
تمثل األكثرية ،أو تمتلك القدرة والقوة ،لكن تأثير تلك المحاوالت
كان وقت ًيا ومحدو ًدا.
الخيار الثاني:حالة الع�داء والصراع :حيث يتحص�ن أتباع ّ
كل
مذه�ب في خن�دق مذهبه�م ،ويعبئ�ون أفرادهم
تج�اه المذه�ب اآلخ�ر ،وتس�ود حال�ة التش�نج
والع�داء ،ويك�ون هن�اك قطيع�ة وتناف�ر ،وتق�وم
الجهة المقت�درة باضطهاد الجه�ة األخرى ،التي
س�تعمل بدورها للدفاع عن نفسها ،ولالنتقام من
الطرف اآلخ�ر ..وهكذا يدخل المجتمع في نفق
الص�راع الداخل�ي ،وال�ذي قد ينته�ي إلى حرب
أهلية.

رايخلا وه شياعتلا
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وهنا يخس�ر الجمي�ع ،وتكون الفرص�ة مؤاتية لألع�داء ،أعداء
اإلسلام ،وأعداء البالد ،لينفذوا من خالل هذا الصراع مخططاتهم
ومؤامراتهم.

وما الحرب األهلية الس�يئة الذكر في لبنان ،واألحداث الطائفية
الدامي�ة التي تجري اآلن في باكس�تان ،إلاّ نم�وذج لمثل هذا الخيار
البغيض.

الخي�ار الثالث :هو التعايش ب�أن يعترف ّ
كل طرف لآلخر بحقه
التمس�ك بقناعاته ومعتقداته ،وممارسة شعائره الدينية ،والعمل
في
ّ
وفق اجتهاداته المذهبية ،ويتعامل الجميع كمواطنين متس�اويين في
الحق�وق والواجبات ،متعاونين لتحقي�ق المصلحة العامة ومواجهة
األخطار المشتركة.
السمحاء ،وهو
وهذا هو ما يأمر به اإلسالم ،وتدعو إليه تعاليمه ّ
منهج أئمة اإلسالم ،وأعالم المسلمين الواعين المخلصين.

وأيض�ا ه�و م�ا يدع�و إلي�ه العق�ل والمنط�ق الس�ليم ،وتفرضه
ً
طبيعة االش�تراك في ظ�روف حياتية واحدة ،وضـم�ن وطن واحد،
وكم�ا يقول اإلم�ام محمد بن عل�ي الباقر« :Eصالح ش�أن الناس
التعايش»(((.
((( محمد باقر المجلس�ي .بح�ار األنوار ،ج ،71ص ،167طبع�ة 1983م ،دار إحياء
التراث العربي ـ بيروت.

م�س�ؤولية من؟

كيف ترتقي مجتمعاتنا إلى مستوى التعايش الحضاري؟

والتمزق ،وأسباب القطيعة
وكيف نتسامى على عوامل الخالف
ّ
والتنافر؟
وإنضاجا
وكيف يكون تنوعنا ،وتعدّ د انتماءاتنا ،إثرا ًء لتجاربنا،
ً
آلرائنا وأفكارنا؟

وكيف تتحقق الوحدة اإلسالمية الوطنـية ّ
لكل مجتمع في بالد
المسلمين ،وعلى مستوى األمة جمعاء؟

ّ
إن المس�ؤولية تق�ع عل�ى عات�ق الجمي�ع ،فك ّلك�م راع وك ّلكم
مسؤول عن رعيته ،كما يقول الحديث النبوي الشريف.
وبالدرجة األولى ّ
يتحملون
فإن الحاكمين في البالد اإلسالمية،
ّ
مس�ؤولية رئيس�ة ف�ي توحي�د ش�عوبهم ،وتوفي�ر أج�واء التعاي�ش
أي تمييز
واالنس�جام فيما بينهم ،على أس�اس ّ
الحق والعدل ،ومنع ّ
قوم�ي أو طائفي ،فقد روي عن رس�ـول الله Aقول�ه« :خير الوالة
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وشر الوالة من ّفرق المـؤتلف»(((.
من جمع المختلفّ ،

بأهم دور في الدعوة إلى الوحدة
وعلماء الدين ينتظر منهم القيام ّ
والوئ�ام ،وتحذير الناس من النع�رات القومية ،والفتن الطائفية ،وال
التعصب المذهبي،
يجوز أبدً ا أن يمارس عالم الدين دور إذكاء روح
ّ
ِ
بمبررات واهية زائفة ،ذلك ّ
خيرا
(أن الله سبحانه لم ُي ْعط أحدً ا بفرقة ً
مم�ن مض�ى وال ممن بقي)((( كما يقول أمي�ر المؤمنين علي بن أبي
طالب ،Eويق�ول اإلمام جعفر الصادق« :Eفال تخاصموا الناس
لدينكمّ ،
فإن المخاصمة ممرضة للقلب»(((.
يوجهوا أقالمهم وجهودهم،
ورجال الفكر واإلعالم ،عليهم أن ّ
إلش�اعة روح التس�امح والتق�ارب ،ومحارب�ة توجه�ات التّش�دد
والتطرف ،التي ّ
وينميها الجهل والغباء.
يغذيها األعداءّ ،
ّ

ف�إن ّ
وأخي�راّ ،
يتحمل مس�ؤوليته في
كل مواط�ن واعٍ ،يجب أن
ّ
ً
صنع الوحدة الوطنية اإلسلامية ،بس�لوكه القويم ،وتعامله السليم،
مع سائر إخوانه المواطنين ،فالصراع والتناحر يهدد مستقبل الوطن،
{ولاَ َتن ََاز ُعوا
ويضر بمصلحة الشعب ،وصدق الله العظيم إذ يقولَ :
ّ
ن}[س�ورة
الصابِ ِري َ
اصبِ ُ�روا إِ َّن ال َّلـ َه َم َع َّ
ُ�م َو ْ
ب ِر ُ
َف َت ْف َش� ُلوا َوت َْذ َه َ
يحك ْ
األنفال ،آية.]46 :
((( السيد محمد الشيرازي .الس�بيل إلى إنهاض المسلمين ،ص ،312الطبعة السابعة
1994م ،مؤسسة الفكر اإلسالمي ـ بيروت.
((( الشريف الرضي .نهج البالغة ،خطبة رقم .176
((( محمد باقر المجلسي .بحار األنوار ،ج ،2ص.133
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 العس�قالني ،اب�ن حجر .اإلصاب�ة في تميي�ز الصحابة ،دار
الجيل ـ بيروت 1992م.
 عم�ارة ،محم�د .فريض�ة االجته�اد تقني�ن للتعددي�ة
واالختلاف ،مق�ال منش�ور ف�ي جري�دة الحي�اة .تاري�خ
1417/10/27ﻫ.
 الغزال�ي ،محم�د .حقيق�ة القومي�ة العربي�ة ،دار البي�ان ـ
الكويت.
 فق�ه الس�يرة .الطبعة الثامن�ة ،دار الكتب الحديث�ة ـ القاهرة
1988م.
 غينيس ،كتاب غينس لألرقام القياسية ،الطبعة األولى ،دار
طالس ـ دمشق 1993م.
 القبانجي ،حسن .شرح رسالة الحقوق ،الطبعة الثالثة ،دار
األضواء ـ بيروت 1991م.
 القرش�ي ،باقر ش�ريف .حياة اإلمام زي�ن العابدين ،الطبعة
األولى ،دار األضواء ـ بيروت 1988م.
 الكلين�ي ،محمد بن يعقوب .األصول م�ن الكافي ،الطبعة
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الثالثة ،طهران 1388ﻫ.

 مت�ز ،آدم .الحضارة اإلسلامية في الق�رن الرابع الهجري،
الطبعة الخامسة ،دار الكتاب العربي ـ بيروت.
 المجلس�ي ،محمد باق�ر .بحار األنوار ،الطبع�ة الثالثة ،دار
إحياء التراث العربي ـ بيروت1983م.
 المدرس�ي ،الس�يد محمد تقي .من هدى الق�رآن ،الطـبعة
الثانية ،دار البيان العربي ـ بيروت 1407ﻫ.
 المنتظري ،الشيخ حس�ين علي .دراسات في والية الفقيه،
الطبعة الثانية ،الدار اإلسالمية ـ بيروت 1988م.
  الموسوعة العربية العالمية .الطبعة األولى ،مؤسسة أعمال
الموسوعة للنشر ـ الرياض 1996م.
 الواق�دي ،محمد بن عمر .كتاب المغ�ازي ،الطبعة الثالثة،
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بيروت 1989م.
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