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مبدأ التعارف في اإلسالم :سمة االختالف
والوحدة اإلنسانية
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�أجمد �سعيد

يف املقال املُعنون بـ «ال َّتعارف يف الإ�سالم الغاية واملنهج» ،قدَّم الأ�ستاذ ُممد ال�سماك املنهج الوا�ضح واجللي يف الت�شريع الإ�سالمي من حيث امل�صدر �أال وهو ت�شريع القر�آن الكرمي ،وا�ضعاً
�إياه م�صدرا �أولياً للت�شريع ،ومنبعاً مُهماً لكل الر�ساالت والإ�شارات الدالة على الوحدة وامل�ساواة بني اخللق .ويف بداية الأمر يبد�أ باال�ستداالل ب�آيات قر�آنية من القر�آن الكرمي ل ُيبني
وا�ضحا وربانياً يف م�س�ألة اخللق املت�ساوي رغم اختالف الأعراق والأجنا�س ،ولكن يدعو � ً
أي�ضا �إىل تقبل هذا االختالف والتم�سك مببد�أ امل�ساواة ،فجميع النا�س دون
�أ َّن هنالك م�صد ًرا
ً
ا�ستثناء خلقوا من نف�س واحدة .ومن هذا املنطلق جند �أ َّن ر�سالة الإ�سالم وعاملية الدعوة التي �أتى بها ،ت�ستمدان قوتهما ودعائم �أ�س�سهما من مبد�أ امل�ساواة التامة بني ال َّنا�س ،ويجب �أال
نغفل التكرمي الذي و�ضعه اهلل يف الإن�سان والذي ا�ست�أمنه على خالفة و�إعمار الأر�ض.

غ�ير �أنَّ احلكمة الإلهية ��ش��اءت �أن يكون النا�س
رغ� ��م وح ��دان �ي ��ة اخل �ل ��ق ووح� � ��دة اخل ��ال ��ق ،خ�ل�ق�اً
خمتلفني م�صنفني ومق�سمني �إىل �أمم و�شعوب؛
ف��ال��وح��دة الإن���س��ان�ي��ة ه�ن��ا ت �ق��وم ع�ل��ى االخ �ت�لاف
وال �ت �ن��وع ول �ي ����س ع �ل��ى ال �ت �ط��اب��ق وال �ت �م��اث��ل؛ لأن
االخ�ت�لاف �آي��ة م��ن �آي ��ات اهلل ومظهر وا��ض��ح من
مظاهر الإبداع يف اخللق ،ومن ثم ف�إنَّ االختالف
العرقي ال ي�شكل ق��اع��دة لأف�ضلية وال لرتاتبية
دون�ي��ة ،فهو اخ�ت�لاف يف �إط ��ار الأ� �س��رة الإن�سانية
ال ��واح ��دة ،يحتم ع�ل��ى ال �ف��رد اح�ت�رام الآخ ��ر كما
هو ،وعلى ال�صورة التي خلقه اهلل عليها� .إذا كان
احرتام الآخر كما هو لوناً ول�سانًا ،ي�شكل قاعدة
ث��اب�ت��ة م��ن ق��واع��د ال���س�ل��وك ال��دي�ن��ي يف الإ� �س�لام،
ف� � ��إنَّ اح�ت�رام ��ه ك �م��ا ه ��و ع �ق �ي��دة و�إمي� ��ا ًن� ��ا �إق� ��رار
مببد�أ تعددية ال�شرائع ال�سماوية ،واح�ترام ملبد�أ
حرية االختيار ،وال�ت��زام بقواعد ع��دم الإك ��راه يف
الدين ،ومعنى ذلك كله� ،أنه مع اختالف الأل�سن
والألوان ،كان من رحمة اخلالق اختالف ال�شرائع
واملناهج ،فاالختالف الثقايف والعرقي والديني
واملذهبي ب��اق حتى النهاية ،والتعامل مع بقائه
ال يكون ب�إلغائه وال بتجاهله ،بل بالتعرف عليه
وتقبله واحرتامه والتعاي�ش معه ك�سنة دائمة من
�سنن احلياة وال�ك��ون ،وه��ذا ما يحيلنا �إىل غائية
التعارف بني الأمم وال�شعوب ،وهو ما ال يتناق�ض
مع الوحدة الإن�سانية؛ فالعالقة التكاملية بني
الوحدة واالختالف تربز من خالل بع�ض املبادئ
ال�سامية التي �أتى بها القر�آن الكرمي ،ومن تلك
املبادئ مبد أ� التداول� ،إذ لو كان النا�س كلهم �شع ًبا
واح��داً �أو ملة واح��دة �أو على عقيدة واح��دة وفكر

واح��د ملا كانت هناك �أي��ة حاجة للتداول ،ولأنهم
خمتلفون ،لأن الإرادة الإلهية �شاءت �أن يكونوا
خمتلفني ،كان البد من التداول .والتداول يعني
توا�صل الإن�سانية وا�ستمرارها .وهناك مبد�أ �آخر
وهو مبد�أ التدافع ،وهو بعيد كل البعد عن فكرة
التحارب والت�صادم ،بل هو تناف�س ارتقائي ومطور
حقيقي للمجتمعات الإن�سانية املُختلفة ،فمن دون
االح�ت�ك��اك ال�ف�ك��ري وال�ت�لاق��ح ال�ث�ق��ايف وال�ت��داف��ع
احل� ��� �ض ��اري ب�ي�ن ال �ن ��ا� ��س امل �خ �ت �ل �ف�ين وامل �ت �ن��وع��ي
ال �ث �ق��اف��ات واخل �ل �ف �ي ��ات ،ي �ف �ق��د ال ��ذه ��ن تعط�شه
للمعرفة والتي هي عود الثقاب ال��ذي يلهبه� .إن
االختالف بني النا�س وما ي�شكله االختالف من
تدافع هو �أحد �أهم م�ستلزمات عدم ف�ساد الأر�ض.
ومن هنا ف�إنَّ �أحد املبادئ ذات الأهمية الق�صوى
ه ��و م �ب ��د�أ ال �ت �غ��اي��ر ،ف��ال�ت�غ��اي��ر واالخ� �ت�ل�اف هما
القاعدة ،وهي قاعدة ع�صية على التجاوز ،ت�شكل
الثابت الدائم يف املجتمعات الإن�سانية منذ البدء
وحتى النهاية .ولذلك �أر�سى اهلل قاعدة التعارف
املكملة لقاعدة االختالف والتغاير ،والقاعدتان
م� ًع��ا ت�شكالن الأ��س��ا���س ال ��ذي ت�ق��وم عليه الأخ ��وة
الإن�سانية التي ال �سالم وال ا�ستقرار من دونها.
ل �ق��د �أم � ��ر الإ� � �س �ل�ام ب ��ال �ت �ع ��ارف ب�ي�ن اجل �م��اع��ات
الإن�سانية ،ال بالت�سامح ،وه��ذا ما جنح فيه بحق
الفيل�سوف الأملاين نيت�شه عندما قال ب�أنَّ الت�سامح
�إه��ان��ة ل�ل�آخ��ر ،مل��ا ف�ي��ه م��ن ف��وق�ي��ة امل���س��ام��ح على
امل�سموح� .إن عالقة الإ�سالم بالر�ساالت ال�سماوية
التوحيدية لي�ست عالقة ت�ساحمية ولكنها عالقة
�إميان؛ ذلك �أنَّ الإميان ال يكتمل �إال بالإميان بكل
الأنبياء والر�سل وبكل الر�ساالت التي �أوح��ى بها

اهلل ،و�شتان مابني العالقة القائمة على الإميان،
وتلك القائمة على الت�سامح ،فالأوىل هي عالقة
ندية وتناف�سية �إمنا تقوم على �أ�سا�س االعرتاف
ب��احل��ق واح�ت�رام االخ�ت�لاف والآخ ��ر� ،أم��ا الثانية
ف�ه��ي ع�لاق��ة ق��ائ�م��ة ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ف��وق��ي م�ت�ع��ال،
ت���س�ت�ن��د ع �ل��ى �إن �ك ��ار احل ��ق واال� �س �ت �ع�لاء� .إنَّ من
��ش��أن التع�صب للدين �أو امل��ذه��ب �أو اجلماعة �أن
يقيم ج��زراً من التنوع متباعدة وجاهلة بالآخر،
وتكون مت�شككة فيه وم�ستنفرة دائماً ملواجهته.
وه��ذا تنوع خ��ارج �إط ��ار ال��وح��دة؛ ب��ل راف����ض لها.
�أم ��ا ال �ت �ع��ارف ف ��إ ِّن��ه ع�ل��ى ال�ع�ك����س م��ن ذل ��ك ُيقيم
وح��دة يف إ�ط��ار متنوع ،تعرف الآخ��ر وتعرتف به،
وتبادله االحرتام والثقة واملحبة ،وهذه وحدة يف
�إطار التنوع� .إن التعارف القائم على املعرفة ،هو
إ�ح��دى هبات اهلل للإن�سان ،والأ�سا�س الذي تقوم
عليه �أخ��وة �إن�سانية غنية باالختالف وحمرتمة
ل��ه ،جتعل منه قاعدة لالئتالف والتوافق لي�س
للخالف والتنابذ.
التعارف هو اجل�سر ال��ذي يربط بني اجلماعات
املتنوعة واملختلفة .ولكن ال �أ�سا�س لأي تعارف من
دون معرفة ،ذلك لأن التعارف يقوم �أ�سا�ساً على
املعرفة ،ويفرت�ض يف الآخر �أن يكون خمتلفاً حتى
نتعرف عليه .ويفرت�ض �أن نكون نحن خمتلفني
عنه حتى تتم عملية تعارف تبادلية .ومن هنا ف�إنَّ
الدعوة القر�آنية للنا�س ليتعارفوا هي يف حد ذاتها
دع��وة لهم للتعرف على ما بينهم من اختالفات
ول�لاع�تراف بهذه االخ�ت�لاف��ات ،ولإدراك حتمية
ا�ستمرارها ،ولبناء جمتمع �إن�ساين واحد متناغم
على قاعدة معرفة املختلفني وتعارفهم.
amjdsaeed01@outlook.com

