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التسامح والتفاهم بني األنا واآلخر
�أمين البيماين
ُف�ضي �إىل
َي َرى الكاتب ح�سن حنفي -يف مقاله املن�شور يف جملة «التفاهم»� -أ َّن التط ُّور هو �س َّنة احلياة؛ فلم تقف الب�شرية منذ قيامها على عتبة واحدة ،و�إمنا تط َّورت يوماً بعد يوم ،وهو ما ي ِ
متغيات وظروف.
مو�ضوع حديثه عن التط ُّور اللفظي واملعريف للت�سامح �إىل التفاهم .لذلك؛ نحن اليوم هنا للحديث ب�شكل �أكرب و�أعمق حول هذين املفهومني ،وما يرتبط بهما من ِّ
ْ
ن�ص هذ ْين امل�صطلحني ،بل هما من املفاهيم
وال�سنة عن هذ ْين
املفهومي َ
ب�ص ْورة �أخرى؛ مثل :الأخ َّوة ،والعفو ،والألفة ،واملح َّبة ،والإح�سان...وغريها� ،إال �أ َّنهما مل يذكرا َّ
و َر ْغم تعبري القر�آن ُّ
امل�ستقاة من الغرب؛ حيث َظهَر مفهوم الت�سامح خالل ا َ
حل ْرب الدينية بني الكاثوليك والربوت�ستانت ،بينما َظهَر مفهوم التفاهم بعد �سيادة العقالنية الغربية احلديثة يف �أوروبا.
وحب الذات� ،إىل االنفتاح على الآخر وقبوله ،وعالقة الذات بالآخر والأنا بالغري ،وهو ما يف�ضي �إىل حوار �أكرث عُمقاً وفائدة� .إ َّن احلوا َر
بداية ..ف�إ َّن الت�سامح يعني اخلروج من دائرة الرنج�سية ِّ
مع الذات مُناجاة مع النف�س مثلما يُطلق عليه ال�صوفيون ،بينما احلوار مع الآخر �أ�سا�سه التفاهم والأخذ والرد وقبول الآخر ،وبدون التفاهم يكون الت�سامح مع الآخر جمرد حوار ال معنى
له ،وال طائل من ورائه ،و�سرتاً لل�صراع الدفني بني طريف احلوار .لذلك؛ ف�إ َّن الت�سامح ممار�سة خارجية للتفاهم ،والتفاهم ت�أ�صيل نظري وواقعي للت�سامح.
للت�سامح �� ُ�ش��روط ع��دي��دة؛ �أه�م�ه��ا :الت�سامح م��ع النف�س قبل
ال�ت���س��ام��ح م��ع الآخ� ��ر؛ وذل ��ك م��ن ح�ي��ث فهمها وح���س��ن التعامل
معها وع��دم الق�سوة عليها من غري م�برر .ومع الآخ��ر من خالل
�ض َّ
االبتعاد عن الظنون وال�شكوك لقوله تعاىل�ِ « :إ َّن َب ْع َ
الظنِّ ِ�إ ْث ٌم»
(احل �ج ��رات .)12:فكيف يت�سامح الإن���س��ان م��ع ع��امل ي��راه �أجمعه
بنظرة الظنون وال�شكوك؟ لذلك؛ عليه �أنْ يكون لديه يقني تام
يف ح ��واره وت���س��احم��ه م��ع الآخ ��ري ��ن؛ ف��ال�ي�ق�ين وال���ش��ك � �ض��دان ال
يجتمعان �أبداً مهما كان املقام.
ويف الغالب ،تن�ش�أ ال��دع��وة �إىل الت�سامح وفقاً لظروف خا�ص ًة
حت��دث ب�ين ط��رف�ين؛ مثل ح��ادث��ة قتل �أو ه�ج��وم �إره��اب��ي ،ليخرج
الإع�لام بدعوة �صارخة للت�سامح ووح��دة ال�صفوف وقبول الآخر
والتقليل م��ن ال�ف�ج��وات م�ع��ه ،وه��و م��ا ي�ح�وِّل الت�سامح �إىل م��ادة
�إعالمية د�سمة للغاية.
وللت�سامح �أ��س�ب��اب وبنية �أ�سا�سية �أدت لتغييبه وب���ش��دة ،ولن
يتحقق دون تغيري ال��و��ض��ع االج�ت�م��اع��ي واحل �� �ض��اري ال ��ذي �أدَّى
لتغييبه؛ ف��رغ��م م��ا ُك�ت��ب ع�ن��ه وم ��ا َّ
مت ت��أل�ي�ف��ه وك�ث�رة امل ��ؤمت��رات
واحل ��وارات التي �أقيمت من �أجله؛ ال ي��زال ال�صراع قائماً ب�سبب
�سوء العالقة بني الأن��ا والآخ��ر ،ومتى ما ارتبط مفهوم الت�سامح
ارت�ب��اط�اً وث�ي�ق�اً ب��ال���ص��راع��ات ال��دي�ن�ي��ة؛ �أف���ض��ي ذل��ك �إىل التقليل
م��ن �أهمية احل��دي��ث ع��ن الت�سامح يف املجتمعات احلديثة ،والتي
ترغب يف اخل��روج من تابو وبوتقة الدين واالنتقال �إىل مرحلة
ح�ضارية �أكرث حداثة ،وجمتمع مدين تت�ساوى فيه جميع احلقوق
والواجبات بعد ف�صل الدين عن مظاهر احلياة اليومية من خالل
النظام العلماين .كما �أ َّن الظروف الدينية التي حدثت يف الغرب
لي�ست مثل ظروف القتال والفتنة بني الفرق الإ�سالمية ،والتي
تعدُّ �أ�سبابها �سيا�سية بحتة ويف املقام الأول .لذلك؛ ف�إ َّن ال�صراعات
الإ�سالمية املتطرفة ال حتل بالت�سامح وال بالتفاهم؛ و�إما بتغيري
الواقع ال�سيا�سي واالجتماعي ال��ذي �أف�ضى �إىل ه��ذه اخلالفات؛
وذلك من حيث ت�أ�صيل مبد�أ املواطنة احلديثة وحقوق الإن�سان؛
ب�ح�ي��ث ن���ص��ل �إىل م��رح�ل��ة ق �ب��ول الآخ� ��ر ف�ع�ل� ًّي��ا ،ول�ي����س الت�سامح
ال�شكلي معه فقط.
� ...إ َّن الت�سامح يف �أ�سمى �صوره هو الت�سامح الفعلي ال القويل
فقط ،وهو لي�س بجديد ما دامت تلوكه �أل�سن العديد من النا�س
يف و�سائل الإعالم ،وب�شكل متوا�صل ،دون التغيري الفعلي من حيث
تغيري الو�ضع االجتماعي وتذويب الفوارق بني الطوائف والفرق.
معنى و�أك�ثر عمقاً من الت�سامح؛
لذلك؛ ف ��إ َّن التفاهم �أ�شمل
ً
يتوجه التفاهم �إىل فهم الظروف املحيطة والأ�سباب امل�ؤدية
حيث َّ
�إىل العنف ون�ب��ذ الآخ ��ر ،م��ن �أج ��ل ال��و��ص��ول للفهم امل���ش�ترك مع

الآخر ،كما �أ َّنه منهج علمي حديث يقوم على التحليل املو�ضوعي
ل�ل�أح��داث ،وه��و ن ��داء العقل وال�ف�ك��ر ولي�س فقط ن ��داء العاطفة
والقلب كما يف الت�سامح� .إ َّن التفاهم ه��و االع�ت�راف ب��الآخ��ر ثم
فهمه؛ ل��ذل��ك ه��و ال ينفي الآخ ��ر وال يق�صيه ب��ل يثبته م��ن �أج��ل
احلوار معه وتذويب كافة الفوارق بينهما ،بعك�س الت�سامح الذي
ي��دع��و لقبول الآخ ��ر ،و�إن ك��ان مو�ضع تهمي�ش .التفاهم ر�سالة
�سامية ال ازدواجية فيها ،وال لب�س يف املعنى.
ي�أتي التفاهم مع النف�س والذات قبل كل �شيء من خالل تخليها
عن االنفعاالت وال�شهوات والأه ��واء ،ثم ي�أتي بعد ذل��ك التفاهم
مع التاريخ؛ فالتاريخ عبارة عن تراكمات وم��وروث��ات عرب مئات
ال�سنني ،والأمم وال�شعوب والتي ال تزال مرتبطة مبا�ضيها ي�صبح
من ال�صعب التفاهم والت�صالح معها ،حيث �إ َّن الذاكرة يف �أغلب
الأحيان ال ت�ستدعي من املا�ضي �سوى اجلوانب املظلمة واحلقد
على الآخ��ر .الأ�سا�س الثالث هو التفاهم مع احلا�ضر وم��ع حياة
الب�شرية املعا�صرة ،و�إذا كان هدف الت�سامح هو التخفيف من �شدة
ال�صراع القومي والعرقي والديني؛ ف�إن التفاهم يهدف لتذويب
ذلك ال�صراع ب�أكمله ،والدفع باحلا�ضر �إىل م�ستقبل �أكرث تفاهماً
وتعاي�شاً �سلمياً بني ال�شعوب واحل�ضارات.
وهنا ،ن�ستدعى ثالثة �أ�سئلة مهمة :الت�سامح �أو التفاهم مع
َمنْ ؟ وحول ماذا؟ وب�أي طريقة؟
ب��داي��ة ،التفاهم م��ع ال��داخ��ل م��ن خ�لال احل��رك��ات الإ�سالمية
والعلمانية؛ فاحلركة الإ�سالمية لها �أ�صولها يف القر�آن وال�سنّة،
وي ��رى فيها ال�ن��ا���س �سبيل اخل ��روج م��ن �أزم��ات �ه��م وم���ش��اك�ل�ه��م ،يف
الوقت الذي تر ّكز فيه احلركة الإ�سالمية على املظاهر اخلارجية
والعبادات ب�شكل عام.
ثم ي�أتي بعدها التفاهم مع الغرب .ومما ال �شك فيه �أن �أ�صبحت
ثقافة الغرب هي الغالبة يف الوقت احلا�ضر ،ت�أكيداً ملقولة م�ؤ�س�س
علم االجتماع الب�شري اب��ن خ�ل��دون« :الأمم املغلوبة تق ّلد الأمم
ال�غ��ال�ب��ة» .ل��ذل��ك؛ �أ�صبح لدينا ول��دى ال�غ��رب ��ص��ورة منطية عن
بع�ضنا البع�ض ،و�آم� ّن��ا بالنق�ص بينما �آم�ن��وا ه��م بالعظمة ،ومع
م��ا يعانيه ال�غ��رب يف وقتنا احل ��ايل م��ن بع�ض امل�شاكل يف احلياة
االجتماعية واليومية؛ فقد يكون التكامل مع الإ�سالم هو �سبيل
اخل�لا���ص واخل ��روج م��ن ه��ذه الأزم� ��ات ،ف�لا �أوروب� ��ا وال الإ� �س�لام
غ��ري �ب��ان ع��ن بع�ضهما ال�ب�ع����ض ،وال �ت��اري��خ ح��ا��ض��ر و� �ش��اه��د على
العالقة ال�سابقة بينهما.
كذلك ،يجب التفاهم والتعاي�ش مع مراكز احل�ضارات القدمية
يف ال�شرق الأدن��ى؛ حيث �إ َّن �أ َّول زح��ف للإ�سالم ك��ان نحو ال�شرق
يف الهند وال�صني ،والتفاهم مع ال�شرق قد يكون �أكرث �ساللة من

الغرب ب�سبب قرب التعاليم ال�شرقية كالكونفو�شو�سية والبوذية
من الإ�سالم يف بع�ض اجلوانب امل�شرتكة؛ لذلك ال يكفي تعاوننا
مع ال�صني والهند وكوريا واليابان اقت�صاد ًّيا و�سيا�س ًّيا ،و�إمنا يجب
�أن ي�شمل ذلك التعاون جماالت الأخالق والثقافة والفكر والقيم
الإن�سانية.
وي��أت��ي ال���س��ؤال ال�ث��اين؛ وه��و :التفاهم ح��ول م ��اذا؟ �إ َّن احل��وار
ال �ن �ظ��ري ��س�ي�ك��ون ب�لا م���ض�م��ون؛ ل��ذل��ك ي�ج��ب احل��دي��ث الفعلي
والعمل التطبيقي واجلاد عن املوا�ضيع املعا�صرة؛ مثل :الق�ضية
الفل�سطينية ك�م�ث��ال ،وال �ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وح��ري��ة الإن �� �س��ان،
وخماطر التفرقة العرقية والطائفية ،ناهيك عن موا�ضيع الأمن
الغذائي وال�صحي للعامل العربي والإ�سالمي.
وم��ع ال�ع��امل اخل��ارج��ي ،ه�ن��اك العديد م��ن موا�ضيع التفاهم؛
مثل :العوملة ،وجمتمعات واقت�صاد املعرفة ،وال�ع��امل ذو القطب
ال ��واح ��د ،و� �ص��راع احل �� �ض��ارات ،وق���ض��اي��ا امل� ��ر�أة ،وح �ق��وق الإن���س��ان
والأقليات والتعدديات الثقافية .كلها ق�ضايا ينبغي فهمها وفهم
الآخ��ر معها وتذويب كل ما قد يعيق عملية التفاهم بيننا وبني
العامل ال�شرقي �أو الغربي.
و�أخرياً ..ي�أتي ال�س�ؤال :ب�أي طريقة وو�سيلة يكون هذا التفاهم
وم��ا ��ش��روط��ه؟ �إن عملية التفاهم ه��ي عملية حيوية ديناميكية
م�ستمرة مرتبطة باملا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل ،وك��ل ط��رف من
اخلا�صة؛ ففي م�صر وبد ًال
وموجهاته
�أطراف التفاهم له �سلوكه
ِّ
َّ
م��ن ال�ف���ص��ل ب�ين الأق �ب ��اط وتعليمهم امل�سيحية وب�ي�ن امل�سلمني
وتعليمهم الإ��س�لام؛ يجب دجمهم و�إع�ط��ا�ؤه��م اجلوانب امل�شرقة
والقيم امل�شرتكة بني الدينني .وانظر �إلينا نحن امل�سلمني كيف
نع ِّلم �أب�ن��اءن��ا يف امل��دار���س َل� ْع��ن ال�غ��رب وتكفريهم ،وه��و م��ا ير�سم
�صورة منطية يف عقل التالميذ عن �سوء ح�ضارة الغرب ،فيعاديها،
ويكيل لها ال�شتم وال�سب.
ه��ذه بع�ض امل�م��ار��س��ات والأف �ع ��ال ال�ت��ي ي�ج��ب التخ ُّل�ص منها؛
ل�ل�خ��روج مب���ش��روع نه�ضوي ع��امل��ي كبري ب�ين خمتلف احل���ض��ارات
والطوائف والأديان.
وهذا التفاهم لي�س نهاية املطاف ،و�إمنا و�سيلة وغاية للو�صول
�إىل تعاي�ش وتعاون �أف�ضل يف كل مرة بني الأديان وحتقيق العدالة
واحل ��ري ��ة وامل �� �س ��اواة ب�ي�ن ال �� �ش �ع��وب ،وم �� �ش��ارك��ة ال�ق�ي��م والأخ �ل�اق
الفا�ضلة ،والو�صول �إىل كلمة �سواء بيننا وبينهم امتثا ًال لقوله
تعاىلُ « :ق ْل يَا �أَهْ َل ا ْل ِك َتابِ َت َعا َل ْوا ِ�إ َل َك ِل َم ٍة َ�سوَا ٍء َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ْم �أَ َّل
َن ْع ُب َد ِ�إ َّل َّ َ
الل َو َل ُن ْ�ش ِر َك ِب ِه َ�ش ْي ًئا َو َل َي َّتخِ َذ َب ْع ُ�ض َنا َب ْع ً�ضا �أَ ْربَا ًبا مِّن
دُونِ َّ
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