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الدعوة إلى الوحدة
رية الخزيرية
�إنَّ اهلل دعا �إىل الوحدة كما دعا �إىل التوحيد؛ وذلك ملا يف الوحدة من �أهمية بالغة تتمثل يف التكاملية والعي�ش بطم�أنينة و�إلفة وحمبة و�سرور و�سعادة بالغة،
وما يف نقي�ضها من �سبب للت�شتت وال�ضياع ودثار الريح؛ �إذ ال خري فيمن ال ي�ألف وال ُي�ؤلف.
ويف مقال «الإيالف واالئتالف وامل�ؤتلف الإن�ساين :الأ�سرار اللغوية والر�ؤية القر�آنية والأبعاد احل�ضارية» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،ي�سلط الكاتب في�صل
ال�ضوء يف مقدمته على دالالت ومعاين الكلمات الثالث (الإيالف واالئتالف وامل�ؤتلف) ،وم�شتقاتها ،مع الإ�شارة �إىل قيمة هذه الكلمات اللغوية واحل�ضارية
احلفيان
َ
ومدى ت�أثريها على �سري الركب احل�ضاري الب�شري.

َّ
وبي الكاتب معنى هذه الكلمات على ما ورد يف املعاجم
اللغوية ،وكما هو �ش�أن الكلمات العربية يف متيزها بحمل
معانٍ كثرية يف بطونها يف�سرها ويبينها ال�سياق الذي
تكون م�سكنة فيه؛ ف�إن هذه الكلمات الثالث كذلك لها
معانٍ كثرية يت�أتى فهمها حني تو�ضع يف �سياقها املنا�سب
لها.
و� َ
أو�ضح الكاتب �أ َّن معنى كلمة الإيالف املرادة يف مقاله
هي املحبة ،واالئتالف هو االجتهاد يف القيام بالألفة� ،أما
امل�ؤتلف فيعرف على �أنه ال�شيء الذي ي�ؤتلف به �أو يجتمع
حوله وي��راد به امل�شرتك� .أتفق مع ما قاله الكاتب؛ �إذ
الإي�لاف بالرغم من دالالت��ه املتعددة كالرحمة وامل��ودة
واملحبة ،ف�إنه يحتاج �إىل من يجتهد يف �سبيل حتقيقه
ومن هنا تت�صدر كلمة االئتالف لتقوم بدورها ،وبعدها
ت ��أت ��ي ك�ل�م��ة امل ��ؤت �ل ��ف ال �ت ��ي حت �م��ل يف ط�ي��ات�ه��ا ال�ق��ا��س��م
امل�شرتك و ُنعتت بالإن�سانية كون الكاتب يريد مبقاله �أن
يطال الكائن الب�شري يف املقام الأول.
وانتقل الكاتب بعد ذلك �إىل احلديث عن الأبعاد اللغوية
جل ��ذر ال�ك�ل�م��ات ال �ث�لاث (�أل � ��ف) ،وب�ي�ن أ�ن ��ه ي ��دور ح��ول
معنيني وهما االعتياد والدر�س والتعلم ،وهذا ما يت�ضح
ع�ن��دم��ا ن �ق��ول �أل �ف��ت ال���ش��يء �أي اع �ت��دت ع�ل�ي��ه .ون��اق����ش
الكاتب بعدها أ�ق ��وال العلماء واللغويني التي وردت يف
هذا ال�ش�أن (معنى كلمة �ألف) ب�شكل م�ستفي�ض ،وحاول
جاهدًا تفنيد ما �أوردوه من معانٍ -كال�صلح وامل�صاحلة
واالتفاق وامل�شابهة واملماثلة واالجتماع وامل��ودة واملحبة
واالن�ضمام ...وغريها -كما حاول التوفيق بني كل هذه
املعاين للخروج مبا يكون معنى �شام ً
ال واف� ًي��ا يكون له
�صدى يف حتقيق الغاية املن�شودة من كتابة املقال ،وهي
الو�صول �إىل �سبل حتقيق الألفة وامل��ودة بني املجتمعات
الب�شرية .و�أو�ضح الكاتب �أنه مهما اختلفت تلك املعاين
امل���س�ط��رة ،ف��إن�ه��ا ت�ق�ترب �أح�ي��ان��ا وتبتعد �أح�ي��ان��ا �أخ ��رى،
لكنها ورغ��م ذلك ت�سجل �إ�ضافة جديدة ،وه��ذا ما �أتفق

متبحر يف اللغة ينظر
فيه مع الكاتب؛ �إذ �إ َّن كل لغوي ِّ
�إىل م �ع��اين ال�ك�ل�م��ة م��ن زاوي� ��ة خم�ت�ل�ف��ة رمب ��ا ل��و ��ش��رح
�أ�سباب تف�سريها بذلك لكانت �أقرب لل�صواب حينما يبني
املربرات ب�شكل وا�ضح ومنا�سب.
ريا يف
وب�ين الكاتب �أن امل�شهد اللغوي يت�سع ات�ساعًا كب ً
تف�سري �أ�صل الكلمة (�ألف) ،ويبني �أنها حتمل يف طياتها
معاين الو�صل واال�ستمالة وامل ��داراة وامل�ق��ارب��ة وال�ل��زوم
واال��س�ت�ج��ارة والإج� ��ارة والأم� ��ان وال�ع�ه��د واحل ��ب .وم��ن
وج�ه��ة ن�ظ��ري �أ َّن ك��ل ه��ذه امل�ع��اين ال�ت��ي �أورده ��ا الكاتب
ت�ن���ص��ب يف ب��وت�ق��ة واح� ��دة ت �خ��دم ال �ع�لاق��ات الإن���س��ان�ي��ة
لتحقيق �سبل العي�ش يف وئ��ام والتئام بغ�ض النظر عن
االختالفات الثقافية والعرقية والدينية ،وك��ل ما من
�ش�أنه �أن يجرح هذا امل�صطلح.
وان�ت�ق��ل ال�ك��ات��ب بعدها �إىل اال�ستعانة بالكيان اللغوي
ال�ث��اب��ت ال ��ذي ال ي��أت�ي��ه ال�ب��اط��ل م��ن ب�ين ي��دي��ه وال من
خلفه؛ وذلك ليكون داع ًما وخادمًا لنا للو�صول �إىل فهم
�أعمق و�أو��ض��ح� .أال و�إن ذل��ك الكيان اللغوي هو القر�آن
الكرمي.
وت�ب َّ�ين �أ َّن ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي ا�ستخدم امل�شتقات م��ن كلمة
االئتالف يف كثري من �سوره ،وكانت تلك اال�ستخدامات
يف ت �ل��ك امل ��وا� �ض ��ع امل�خ�ت�ل�ف��ة م ��ن ال �� �س��ور حت ��وي م�ع��اين
ع��دي��دة؛ فتارة ت�شري الآي��ة �إىل الإل�ف��ة والت�أليف كما يف
ق��ول��ه ت�ع��اىل« :ف ��أل��ف ب�ين ق�ل��وب�ك��م» ،و�أخ ��رى ت�شري �إىل
البقاء كما قال تعاىل« :لإي�لاف قري�ش»؛ �أي �أنهم بقوا
وا�ستمروا يف رحلتيهم �إىل ال�شام و�إىل مكة ،ومرة ت�شري
الآية �إىل معنى النعمة كما يف الآية ال�سابقة؛ فا�ستمرار
قري�ش يف رحلتهم يف ال�شتاء وال�صيف مع توفر الأم��ن
والأمان نعمة من اهلل عظيمة.
و�إ�ضافة لهذه امل�ع��اين ،جند �أ َّن بع�ض الآي��ات ت�شري �إىل
معنى ت�أليف قلوب حديثي الإمي��ان وا�ستمالتهم كما يف
قوله تعاىل« :وامل�ؤلفة قلوبهم».

وب�ع��د ه��ذا ال�ع�ط��اء اجل ��زل م��ن ال�ك��ات��ب مل�ع��اين الإي�ل�اف
واالئ �ت�ل�اف وامل ��ؤت �ل��ف الإن �� �س��اين ،خ�ت��م امل �ق��ال باحلديث
ع��ن الأب �ع��اد احل���ض��اري��ة ل�ه��ذه الكلمات وم ��دى ت�أثريها
يف ت�أ�سي�س احل���ض��ارات ومتا�سكها وق��درت�ه��ا على تقبل
الطرف الآخر.
فاالئتالف بني املجموعات الب�شرية هو مطلب دنيوي
ودي �ن��ي؛ �إذ �إن امل�ج�م��وع��ات الب�شرية ال تخلو البتة من
وجود ما يكدر �صفوها ويق�ض م�ضاجع منامها ويدكدك
�أركانها ،ولكن لو �أن الكائن الب�شري �سعى جاهدا لتحقيق
معاين الألفة ونظر يف القوا�سم امل�شرتكة بينه وبني غريه
وحمل االختالفات على �أنها قوة و�إ�ضافة و�إيجابية تدفع
بعجلة ركب احل�ضارة �إىل الأمام ،وت�صعد به �إىل الأعلى،
لكان ذلك �أدعى لل�سلم وال�سكينة والراحة والتقدم.
ُ
وا�ضحا
واملنظور الإ�سالمي جتاه الإلفة واالئتالف كان
ً
جل ًّيا منذ باكورة عمره ،فما �أر�سل اهلل الر�سل وما بعث
الأنبياء �إال لري�شدوا النا�س ويبينوا لهم ما يختلفون
ف�ي��ه؛ لتكون القوا�سم امل�شرتكة ه��ي مبعث الطم�أنينة
يف النفو�س ،وليكون للب�شرية مرجعية ي�ستندون �إليها،
ويتكئون بع�صاهم عليها كلما اختلفوا �أو �أ�صابتهم نازلة
م��ن املمكن �أن حتطم ق ��درة �أم��واج�ه��م م��ن َج � ْوب عُباب
البحار.
فلو �أ َّن كل فرد جعل املرجعية التي اختارها �صانع الكون
قدوة ومثا ًال له ،ينتهج نهجه وي�سري على خطاه ويرتقب
قوله ويلتزم �أمره وينتهي نهيه وي�سري على دربه ويرجع
�إليه يف كل �صغرية وكبرية ،لكان ذلك �أقرب �إىل �أن تتحد
الب�شرية حتت مظلة قيادة واح��دة عادلة م�ؤطرة ب�أطر
ال�سلم والعدالة وامل�ساواة؛ فت�سود املودة واملحبة ،وتذوب
الثلوج املرتاكمة من اخلالفات التي ال طائل منها وال
جتلب للب�شرية �سوى ال�شر واحلرب ال�ضرو�س التي تبد�أ
ب�صاحبها وتنتهي به.
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