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قبول االختالف والتفاهم في العصر
فاطمة بنت نا�صر

تتعدد الإ�شارات �إىل ما�ضينا الإ�سالمي فمنها ما يرى �أ َّنه ما�ضي البطوالت والتفوق الإ�سالمي على الأمم ومنها ما يرى �أ َّنه منبع �ضيق الأفق ال يقبل الآخر .ولعل
الأ�ستاذ �سعيد بن�سعيد العلوي قد متكن يف مقاله املُحكم يف جملة الت�سامح و املعنون بـ«ثقافة االختالف والتفاهم يف الفكر العربي الإ�سالمي يف (الع�صر الكال�سيكي)»
�أن ي�سلط ال�ضوء على زوايا مبهرة جديرة ب�أن ُيلفت النظر �إليها خا�صة يف حا�ضرنا القائم والذي ي�شهد واحدة من الفرتات الزمنية الع�صيبة التي ت�ضيق فيها القلوب
والأفكار.
�أو ًال :ملاذا لفظة «كال�سيكي»؟
يقتب�س الأ�ستاذ بن �سعيد هذه اللفظة من املفكر الفرن�سي
مي�شيل فوكو والذي كانت له درا�سات متعددة للفكر الغربي
يف تلك املرحلة �إال �أن الفرق يف ا�ستخدام اللفظة بني املفكرين
هو �أن فوكو ا�ستخدمها (للح�صر) وللإ�شارة �إىل فرتة زمنية
معينة وهي القرن ال�سابع ع�شر ،بينما ي�ستخدمها املفكر بن
�سعيد بغر�ض توفري (ال�سعة) حيث ي�شمل الع�صر الكال�سيكي
الإ���س�لام��ي م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره م��راح��ل م��ت��ع��ددة م��ن ال��ت��اري��خ
الإ�سالمي تبد�أ بع�صر التدوين وال تنتهي عنده بل تتعداه
�إىل ع�صور �أخرى ازده��رت فيها العلوم و�أينعت فيها الأفكار.
فالكال�سيكي هنا �إذن ت�شري �إىل املرجعية والنموذج املحتذى
وه���ذا ال��ن��م��وذج يف ال��ع�����ص��ر الإ���س�لام��ي وال����ذي ي�شمل ع��ه��وداً
�إ�سالمية خمتلفة .ويف ه��ذا ي��ح��اول الكاتب �أن يدعم حجته
با�ستعرا�ض الأدل��ة وامل�شاهد امل�شرقة من املا�ضي والتي ت�ؤكد
على م�صداقية �إدعائه وغلبة التفاهم والقبول على العهود
الإ�سالمية الكال�سيكية.
ثانيا :وعي االختالف
يف ه���ذا ال��ق�����س��م ي�ستعر�ض ال��ك��ات��ب ث�لاث��ة من���اذج مت��ث��ل يف
ر�أي��ه �أب��رز العقول الإ�سالمية امل�ؤثرة التي عك�ست يف نتاجها
الفكري مقدار وعيها باالختالف ومن هذه الأمثلة :اجلاحظ
والبريوين و�أبو حيان التوحيدي.
مثال (اجلاحظ) :
من املعروف افتخار اجلاحظ واعتزازه بالعرب ومناقبهم
ال��ت��ي ي��ت��ك��رر ذك���ره���ا ك���ث�ي�راً يف ك��ت��اب��ات��ه .وي���ق���ول ال��ك��ات��ب �إن
اجلاحظ على الرغم من فخره الكبري بهذه العروبة والذي
ي�صل �إىل حد التع�صب يف بع�ض الأحيان �إال �أ َّنه ين�صف الأمم
الأخ����رى ويف ه��ذا ي�ضع ال��ك��ات��ب اق��ت��ب��ا���س��اً م����أخ���وذاً م��ن كتاب
«البيان والتبيني» يذكر فيه اجلاحظ ما للهند وما للفر�س
وم��ا لليونان من براعة يف �صنوف العلوم وامل��ع��ارف ،فيقول:
«وجملة القول �إنا ال نعرف ا ُ
خلطب �إال للعرب والفر�س ،و�أما
الهند ف�إمنا لهم معانٍ مدونة وكتب جملدة ولليونان الفل�سفة
و�صناعة املنطق  ...ويف الفر�س خطباء �إال �أ َّن كل كالم الفر�س
وكل معنى للعجم ف�إمنا هو عن طول فكرة وعن اجتهاد وخلوة
 ...وكل �شيء للعرب ف�إمنا هو بديهة وارجتال وك�أنه �إلهام ...
وخطبا�ؤهم �أوجز ،والكالم عليهم �أ�سهل».

وكالم اجلاحظ هذا ي�أتي يف �سياق بحثه املطول عن معنى
البالغة واختالف ال�شعوب يف بيانها حيث نرى �أن اجلاحظ
يرى �أن بالغة العرب تتمثل يف النظم ،واليونان يف التدقيق
املنطقي ،وللرومان املعرفة بالأحوال ومتى يتطلب االقت�ضاب
وم��ت��ى ي��ت��ط��ل��ب الإ����س���ه���اب ،ول��ل��ه��ن��ود ال��و���ض��وح وال���ق���درة على
االحتجاج .وهذا �إن دل على �شيء ف�إنه يدل على وعي اجلاحظ
ب���أم��ر ه���ذا االخ��ت�لاف ب�ين ال��ث��ق��اف��ات والأمم وع��ي��اً �آخ���ر ب����أ َّن
الإ�صابة ال تكون �إال باال�ستفادة من هذا االختالف والتفاعل
بني هذه املدار�س.
ثالثا :ثقافة االختالف
تتجلى ثقافة االختالف كما يرى الكاتب بوجود ممار�سات
م��ع��ي��ن��ة ت��ث��ب��ت جت���ذر ه���ذه ال��ث��ق��اف��ة ومم��ار���س��ت��ه��ا يف ال��ع�����ص��ور
الإ�سالمية املختلفة .ولعل (املناظرة) �إحدى هذه املمار�سات
امل��ع��روف��ة وال��ت��ي ت��دل على قبول االخ��ت�لاف واالع�ت�راف مبن
ينت�صر فيها مهما اختلفت وجهة نظره ع��ن �صاحب ال��ر�أي
امل��خ��ال��ف .و�أب����رز م��ن �أ���س�����س��وا ق��واع��د ه��ذا امل��ب��د�أ ه��م املتكلمة
حيث ق�سم علما�ؤهم املعرفة �إىل نوعني� :أحدهما «�ضرورية
– ا�ضطرارية» وه��ي ما ي�ضطر الفرد �إىل قبوله م�سلماً به
كالبديهيات واملعطيات املبا�شرة� .أم��ا الأخ��رى فهي «املعرفة
ال��ن��ظ��ري��ة» وال��ت��ي تعتمد ع��ل��ى احل��ج��ة العقلية ال��ن��اجت��ة عن
التفكر والت�أمل .وهناك نوعان للمتكلمني �إما (�صاحب دعوى)
وهذا لزمت عليه احلجة وعر�ض الدليل الذي يثبت دعواه.
وال�صنف الآخ��ر يكون مطالباً �أي يطلب من اخل�صم الأدل��ة
و�إثبات ما يدعيه .ون��رى �أ َّن العلماء �أ�س�سوا قواعد مهمة يف
هذا اجلانب لعل �أهمها :ت�صنيف اخل�صوم يف دوائر تتدرج من
اخلا�ص �إىل العام .وهناك �أمثلة كثرية يف هذا كمنهج القا�ضي
�أب����ي ب��ك��ر حم��م��د ب���ن ال��ط��ي��ب ال��ب��اق�لاين ال����ذي در�����س بعمق
دع��اوى من ينكرون الألوهية باجلملة وم��ن ينكرون النبوة
ومن ينكرون �أنبياء معينني ور َّد على كل منهم ح�سب ادعائه.
وا�ستلزم بحثه معرفة معتقدات وحجج اخل�صوم ب�شكل عميق
ليتمكن م��ن ال��رد عليها .ون��رى يف ذل��ك منهجاً يعتمد على
الأخ��ذ وال��رد ومعرفة الآخ��ر عن ق��رب وعمق .وهناك قاعدة
�أخرى تكمل القاعدة ال�سابقة وهي قاعدة االعرتاف باخل�صم
وقبوله ويف هذا يقول ال�شهر�ستاين «�إن اخل�صم و�إن �أخط�أناه
ال ن��خ��رج��ه م��ن ع��ل��م��اء ال��ك�لام» .و�أم���ا ال��ق��اع��دة ال��ث��ال��ث��ة فهي

التمييز والتفريق بني املقامات والأح��ك��ام .ومثال على ذلك
التفريق بني (التكفري) و(الت�صويب �أو التخطئة) فكما يرى
ال�شهر�ستاين �أن (التكفري حكم �شرعي بينما الت�صويب حكم
عقلي) .ولكل قاعدة �شواذ فمنهم كعبد القاهر البغدادي يرى
�أ َّن التكفري واخلط�أ �سواء .ويقر الكاتب �أن املتكلمة يف الإ�سالم
رغ���م ل��غ��ت��ه��م ال�����ش��ر���س��ة وع��ن��ف اخل��ط��اب ق��د ال��ت��زم معظمهم
ب��ال��ق��واع��د امل���ذك���ورة وه���ذا يف وج��ه��ة ن��ظ��ره دل��ي��ل ع��ل��ى تر�سخ
ثقافة االختالف.
وهنا �أختلف قلي ً
ال مع الكاتب يف التهوين من �ش�أن �شرا�سة
وعنف اللغة ،فلقد �شهدنا مواقف عديدة ميتنع فيها العلماء
من التكفري ولكن عنف لغتهم وهجومهم �ضد خمالف بعينه
ا�ستطاع حتريك املوتورين من عامة النا�س ليلحقوا الأذى
و�أحياناً امل��وت باملخالفني .ون�شهد اليوم جتنب كافة العلماء
لتكفري داع�ش وه��ذا قد يفهمه العامة ب��االع�تراف ال�ضمني
بهم .فنحن هنا �أمام �إ�شكالية حقيقية فعقل العامل ُم َّت َبع من
�شريحة ك��ب�يرة م��ن العامة وتوجهاته الفكرية لي�ست �ش�أناً
خا�صاً ب��ه ب��ل ه��ي خطوط �سري لكثري م��ن ال��ن��ا���س .وم��ن هنا
ت�ب�رز احل��اج��ة �إىل ���ض��رورة رف���ع وع���ي اجل��م��اه�ير وجت��ن��ب ما
يُثريهم وخا�صة لغة بع�ض املنابر والتي قد تتجنب �أن ت�صرح
بالتكفري ولكنها تقوله �ضمنياً ع�بر عنفها اللفظي اجت��اه
املخالف.
رابعاً :االختالف واالقتبا�س
ي��ق��ول ال��ك��ات��ب �إن الع�صر الإ���س�لام��ي الكال�سيكي مل يكن
فقط مثا ًال على زمن التفاهم وقبول االختالف ولكنه زمن
متفاعل َط��ب��ق االقتبا�س م��ن املخالفني ولكنه و���ض��ع ح��دوداً
وا�ضحة لهذا االقتبا�س فال ُي�أخذ ما يخالف ن�صا �صريحاً يف
قر�آن �أو �سنة .و�أمثلة على االقتبا�س :اقتبا�س املعاين والأفكار
واق��ت��ب��ا���س ك��ل��م��ات م���ن ل��غ��ات �أخ�����رى وغ�ي�ره���ا .ول��ع��ل ح��رك��ة
الرتجمة ونقل �صنوف العلوم والفنون �إىل العربية من �أبرز
مظاهر االقتبا�س وقبوله .وه��ذا التفاعل والأخ��ذ وال��رد بني
العقول الإ�سالمية وغريها انعك�س على كتابات ذلك العهد.
ختام القول� :إن ذكر هذه النماذج يدعو للفخر ولكنه ال يدعو
للإ�صالح؛ فالإ�صالح يتطلب االعرتاف بوجود القمع �أي�ضاً
يف ذلك الع�صر.
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