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التجربة الإ�سالمية يف التعدد والت�سامح واالعرتاف
حممد ال�ساملي

اختار النه�ضويون العرب م�صطلح الت�ساهل �أو التحمل للتعبري عن �ضرورة التعاي�ش مع الآخر املختلف دين ًيا �أو �آيدلوجياً ،ويف القرن الع�شرين
�ساد م�صطلح الت�سامح للتعبري عن تقبل االختالف ،حيث حاول الإ�صالحيون واملجددون اال�ستفادة من جتارب الغرب يف حل هذه الق�ضية
ملعاجلة امل�شكالت التي ظهرت وتبلورت يف االجتماع الب�شري وال�سيا�سي يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر ،حيث كانت ال�صراعات الناجمة عن
االختالف الديني �أو العرقي وغريها� ،سائدة يف الغرب.
ي���أت��ي املفكر والأك��ادمي��ي الكبري ر���ض��وان ال�سيد يف مقالته مبجلة
الت�سامح بعنوان « التعدد ،والت�سامح واالع�تراف :نظرة يف الثوابت
والفهم والتجربة التاريخية» ،با�ستطالع موجز للتجربة التاريخية
العربية الإ���س�لام��ي��ة يف ه��ذا ال�����ش���أن قبل الأزم��ن��ة احل��دي��ث��ة .ي�شري
الكاتب �إىل �أن ر�ؤية الت�سامح �أو االعرتاف بالآخر تنح�صر يف ثالث:
�أوال :ال��ر�ؤي��ة امل�سيحية :وه��ي التي تقوم على «املحبة» ،ولكنها مع
م���رور ال��زم��ن �أظ��ه��رت اع��ت��ق��ادات ومم��ار���س��ات �ضيقت ن��ط��اق املحبة
وجم���االت���ه ،وق�����ص��رت��ه ع��ل��ى امل���ؤم��ن�ين بامل�سيح وكني�سته ،مم��ا �أن��ت��ج
م��ن ان�����ش��ق��اق��ات داخ���ل امل�سيحية م��ث��ل الكاثوليكية ،الربوت�سنتية،
والأرث��وذك�����س��ي��ة .وب��ذل��ك م��ا ا���س��ت��ط��اع امل�سيحيون ح��� َّل املُ�شكلة من
خالل املحبة ،كما مل ي�ستطيعوا اجلمع بني مبد�أ ح�صرية احلقيقة
واخلال�ص ،ووحدة الكني�سة اجلامعة.
ثانياً :الر�ؤية الإن�سانوية :وقد ظهرت لدى الأوروبيني يف القرنني
ال�سابع وال��ث��ام��ن ع�شر نتيجة للتجربة امل���رة وح���روب الإب����ادة بني
ُ
تبحث ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ع��ن ال�سالم االجتماعي من
املختلفني دي��ن��ي��اً.
خ�لال الإق�����ص��اء الق�سري ل��ل�� ّدي��ن ؛ ب��ل ظ��ه��رت ه��ن��اك امل��ق��ول�� ُة التي
ت��ذه ُ��ب �إىل � ّأن لكل �إن�����س��انٍ ح��ق��اً طبيعياً يف احل��ري��ات الأ���س��ا���س��ي��ة يف
االختيار الديني واالجتماعي وال�سيا�سي .وه��ذا التيار ب��ال��ذات هو
الذي ا�ستلهمه بع�ض النه�ضويني العرب الذين اختاروا له م�صطلح
الت�سامُح .وب�سبب املوقف ال�سلبي من الدّين ،وقف الإ�صالحيون ذوو
الأ�صول الإ�سالمية يف مطلع القرن الع�شرين �ض َّد مفهوم الت�سامُح
ال��ذي يقوم على ف�صل ال�� ّدي��ن عن الدولة،حيث �أ���ش��اروا �إىل مدنية
وو�سطية الدولة الإ�سالمية يف القرون التي م�ضت ،والتي ا�ستطاعت
خلق بيئة منا�سبة للتعاي�ش مع الآخر.
ثالثاً :ال��ر�ؤي��ة القر�آنية :حيث ت��رى ه��ذه ال��ر�ؤي��ة �أن االخ��ت�لاف يف
الأل�سنة والألوان والعقول والعقائد وغريها هي حال ٌة طبيعي ٌة منذ
َخ��لَ�� َق اهلل ا َ
خل�� ْل��ق .وذل��ك يف قوله تعاىل يف ���س��ورة يون�س« :وم��ا كان
النا�س �إ ّال �أم ًة واحد ًة فاختلفوا) .وهناك طريقتان لتنظيم االختالف
ُ
بني النا�س و�ضبطه؛الطريقة الأوىل منهج التعارُف� ،أي اع�تراف
النا�س باختالف بع�ضهم عن بع�ض ،و�ضرورة التوا ُفق على العي�ش
ا�س
معاً رغم االختالف �أو ب�سببه:وذلك يف قوله تعاىل( :يا �أيها ال ّن ُ
�إنا خلقناكم من ذك ٍر و�أنثى وجعلناكم �شعوباً وقبائل ِل َتعارفواّ � .إن
�أكرمكم عند اهلل �أتقاكم)(�سورة احلجرات )13:والطريقة الثانية:
ال��ت���آ ُل ُ��ف ب�ين امل���ؤم��ن�ين ب��الإل��ه ال��واح��د ،مب��ا ي��ت��ج��او ُز االع��ت�راف �إىل
الت�آخي،و�أن الإعرا�ض عنهما ال يعني حتمية التنا ُزع؛ بل بني القر�آن
أ�سا�سها احلري ُة يف ممار�سة
�أن هناك حدودا يجب الوقوف عندها ،و� ُ

النا�س حتى يكونوا
االختالف ح ّتى يف املجال الديني�( :أف�أنت ُتكر ُه
َ
م�ؤمنني)(�سورة يون�س.)19:
ظ��ه��رت جماعة امل�سلمني ،ج��م��اع�� ُة ال��ت��ع��ارُف والق�سط وال��رح��م��ة يف
ال��ق��رن ال�سابع امل��ي�لادي ،بحيث �إن��ه��ا ات��خ��ذت م��ن ال��ه��ج��رة النبوية
(622م) ت�أريخاً لها َعلَماً على ظهور التنظيم ال�سيا�سي ،حيث �إنهم
ا�ستطاعوا �إيجاد نظام �أهل الذمة وال��ذي يُعد �أول الأنظمة ظهوراً
يف التعامُل م��ع غ�ير امل�سلمني م��ن امل�سيحيني وال��ي��ه��ود يف البداية
ا�ستناداً للقر�آن ،وقد امت َّد فيما بعد لي�شمل الزراد�شتيني (املجو�س)
والبوذيني والهندو�س ،باعتبار ه�ؤالء جميعاً �أهل �أديانٍ ميكن �إدخالها
حتت عنوان (ال�صابئني) الذين ذكرهم ال��ق��ر�آن .وق��د جت��اوز نظا ُم
�أهل الذم ِة من طور التعارُف واالعرتاف� ،إىل ما يقرُبُ من الأخوة،
وق��د �ضمِ نت ال��دول�� ُة لهم احلرية الدينية املت�ضمنة حري َة العبادة
والتعليم الديني ،والتنظيم الديني وغريها من ال�صالحيات .بحيث
ن�ص عليها القر�آن؛ وهي رمزي ٌة ُتناظِ ُر
�إنهم يدفعون «اجلزية» التي َّ
ما يدفعُه امل�سلمون من زك��ا ٍة لكنها �أق�� ّل مبراحل من حيث القيمة.
ولي�س من ّ
حق الدولة ا�ستدعائهم للقتال -ويف الوقت نف�سِ ه هناك
�شراك ٌة �إداري ٌة كامل ٌة يف ال�ش�أن العامّ .والتق�سيم �إىل م�سلمني وذميني
داخلي من �أجل التنظيم ولي�س من �أجل التمييز �إ ّال
إ�سالمي
تق�سي ٌم �
ٌّ
ٌّ
فيما ندر.كما �أن الإ���س�لام �شرع بع�ض الآداب للتعامل مع املختلف
دينيا يف عدة موا�ضع والتي ت�ضمن حقوقه حتى يف احل��رب ،والتي
بع�ض العلماء امل ُ ّ��ح�� ْدث�ين م��ع��ا َ
اعتربها ُ
مل مهم ًة يف ت��ط��ور القانون
الدويل يف الع�صور الو�سطية.
وع���رف الإ����س�ل�ام يف ع�����ص��وره ال��و���س��ي��ط��ة ح��رك��اتٍ م��ت�����ش��دد ًة و�أُخ����رى
ٌ
جماعات اعتربت نف�سها «الفرقة
منفتحة ومت�ساحمة ،وكانت هناك
الناجية» ،و�ش ّككت يف �إميان املخالفني لها يف العقائد وال�سلوك .بيد
� ّأن امل�سلمني ما و�صلوا �إىل ا�شرتاع قانون �إميان» ذي بنو ٍد ُتخرج من
الدين �أو تكون �شروطاً للدخول فيه«.لكنّ جِ ماع االعتقاد م َر ّك ٌز يف
ثالثة �أ���ص��ول :التوحيد ،وال��ن��ب��وات ،وال��ي��وم الآخِ ���ر .وب�سبب رحابة
كثت ال ِف َر ُق الإ�سالمية ،بل ُ
فكرة اجلماعة وممار�ساتها ،ما ُ
كثت
التوجهات والآراء يف ال��ف��روع ،وتعر�ضت ُ
بع�ض
املذاهب الفقهية �أو
ُّ
ال ِف َرق لل�ضغوط؛ لكن مل تن�شب حروبٌ ديني ٌة يف التاريخ الإ�سالمي.
وقد كان هناك من قالُّ :
كل جمتهدٍ مُ�صيب ،وهناك َمنْ ذهب �إىل �أ َّن
احل َّق يف واحد .ويف كلتا احلالتني ،بقيت للر�أي احل ّر اعتباراته حتى
يف امل�سائل الدينية والتعبدية.
يف القرن التا�سع ع�شر ،خ�ضعت النظم يف العاملني العربي والإ�سالمي،
لال�ستعمار الأوروب��ي بطرائق مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .ومنذ ذالك

احلني �أُثريت يف الدرا�سات اال�ست�شراقية م�س�ألتا :احلرب الدينية يف
الإ�سالم (اجلهاد) ،واحلرية الدينية (العقوبات على الردة) ..ولذلك
فقد اعترب فقها ُء كثريون الكال َم على احل��رب الدينية �شيئا واهياً،
بل اعترب كثري منهم بانق�ضاء زمن دار احلرب ودار الإ�سالم؛ ب�سبب
التغيري يف النظام ال��دويل .ولكن ي�شري الكاتب �إىل �أ َّن الفقهاء ما
ت��ق��دم��وا ك��ث�يراً يف م�س�ألة ال���ردة؛ ب�سبب ال��ه��واج�����س ال��ت��ي خاجلتهم
لهجمات التب�شري الذي جاء مع اال�ستعمار ،و�أ ّن كثرياً منهم يطالبون
�����ص على احلرية
مب��ا ال يطالب ب��ه ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ،ال��ذي ي��ك��رر ال��ن َّ
الدينية ،وال ي�شرع عقوباتٍ دنيوي ًة على املرتدّ .ويف القرن الع�شرين
ب��رزت م�سائ ُل حريات امل��ر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني ،بالق�ضايا التي
ت� َؤخ ُذ على الن�صو�ص تار ًة وعلى اجتهادات الفقهاء تارة �أخرى .ولي�س
بو�سعنا الزعم �أ ّن �أحوال املر�أة امل�سلمة ُم ْر�ضي ٌة ل�سائر النواحي اليوم؛
رغم التطورات الكثرية التي دخلت على �أو�ضاعها وحقوقها .
تنت�شر منذ عقود فكر ٌة يف �أو���س��اط الدار�سني عن تع�صب امل�سلمني
وت�شددهم وميلهم للهوية املنغلقة واملتم ّيزة ،وظهور �صورة َ
للعال يف
�أو�ساطهم ،تعترب � ّأن هناك م�ؤامر ًة عليهم وعلى دينهم .وبد�أت تظهر
نظريات حول � ّأن الت�شدد والعنف مت�أ�صل يف الإ�سالم ،و�أ ّنه ال ُ
ٌ
يقول
ُ
باحلوار ،ومييل لل�صدام مع الثقافات واحل�ضارات الأخرى كما زعم
هنتنغتون وغريه .و�أن �أحداث العنف الع�شوائي وم�آ�سيه يف ال�سنوات
الأخرية ،ول ّد هذا االنطباع لدى دوائر كثرية ،ولي�س يف الغرب فقط.
م ّق ًة يف جمموعها طبعاً ،فال�صراع اليو َم
وهذه االنطباعات لي�ست ُ ِ
لي�س بني الإ�سالم والأديان والثقافات الأخرى ،بل بني «الأ�صوليات»
 .بيد � ّأن هناك ت�أكيداً كبرياً على الهوية واخل�صو�صية ،وقد ي�صل يف
الكثري من الأحيان �إىل رف�ض املعرفة والتعارف.
�ض ت�أوي ً
والواق ُع �أ َّن الإ�سالم كما امل�سلمني تع َّر َ
ل�ضغوط
ال وممار�س ًة
ٍ
عنيف ٍة وعا�صف ٍة َطوا َل القرن الع�شرين .مما �ساهم يف تغري الإطاران
االجتماعي وال�سيا�سي ،و�أي�ضاً الإط���ار الثقايف والثقايف الديني.وق��د ظهرت �إحيائي ٌة �إ�سالمي ٌة قوي ٌة �ضربت امل�ؤ�س�سات التقليدية،
و�أ�ضعفت حتركات الإ�صالح بحجة مكافحة التغريب .و�سادت على
مدى ن�صف قرنٍ ثقاف ٌة ديني ٌة مُ�ضاد ٌة للكثري من تطورات الع�صر،
�أنتجت ر�ؤي ًة ُ�أخرى َ
للعال.
يختم ر�ضوان ال�سيد مقالته ب���أن لي�س من ح ّ��ق �أح��دٍ �أن يطلب منا
بن�سبية احلقيقة .و�أن علينا
التخ ّلي ع��ن ثوابتنا �أو حتى ال��ق��ول ْ
تطبيق منهج «ال��ت��ع��ارُف» ال��ق��ر�آين ،كونه الأق��رب من الت�سامح �إىل
طبيعة الإ�سالم .وال خ�شية على الهوية واالنتماء من االنفتاح ،ل ّأن
الهوية املنفتحة واملتجددة هي الباقية.
m.a.s.alsalmi@gmail.com

