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إهــداء

�إىل ...
أستاذي الذي حفر «أحرف الصدق» يف وجداين منذ عرفته،

إىل من ع ّلمني االنفتاح يف رحاب ثقافة اإلسالم،

وإىل األحرف املكونة لألفكار الساطعة من بني كتبه الرسالية
املنفتحة عىل األمة اإلسالمية...

العالمة األستاذ الشيخ حسن بن موسى الصفار،

إىل ّ
كل مسلم عامل ومفكر ومثقف وفقيه ومصلح وشهيد
انفتح عىل ال َّله واإلنسان واحلياة.

موراد غريبي موراد

في البدء كان فكرة...

يع�ود ميلاد ه�ذا البح�ث املتواض�ع لصي�ف 2010م ،يف رح�اب
زرت
قطي�ف املحبة وبس�تان العارفني وواحة واألدب�اء واملثقفني ،حيث ُ
اململك�ة العربي�ة الس�عودية ،فجال يف فكري تنفيذ مشروع بحث يتناول
دراس�ة أهم املفاهيم التي يتناوهلا سامحة األستاذ املفكر اإلسالمي الشيخ
حس�ن الصفار ـ حفظه ال َّله ورعاه ـ يف حمارضاته وكتاباته ومش�اركاته يف
الفعاليات الثقافية واالجتامعية يف مجيع أنحاء العامل اإلسالمي ك ّله ،إىل أن
بزغت إىل الوجود مع هناية العام الفارط 2011م ،بعد تر ّدد وانشغاالت
عدي�دة ،لك�ن قاطرة الكتاب�ة انطلقت بق�وة وثقة وحمبة وتوفي�ق من ال َّله
س�بحانه وتع�اىل ،وبدأت خارطة البحث تتح�دد معاملها مع الوقت حتى
م�رات ،وانفت�ح العقل على فكر
اكتمل�ت بع�د تعدي�ل وتقوي�م ثلاث ّ
األس�تاذ الش�يخ ،فعش�ت يف رحاب مؤلفات أس�تاذي أمج�ل األوقات،
الصداح باحلق وأهله ،العاش�ق لإلسالم وأ ّمته،
وصوته
األبوي الرس�ا ّيل ّ
ّ
ال يفارقن�ي طيل�ة حتري�ري لفصول هذا البح�ث ،كانت جترب�ة ح ّية ّ
بكل
تل�ك العبق�ات النورانية الت�ي صادفته�ا يف متون فكر املفكر اإلسلامي
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الش�يخ الصفار ،حيث ينزلك منزل صدق عند ّ
يتدبرها أو حديث
كل آية ّ
نب�ويأوكلم�ةإمامي�ة...
ّ

ّ
ولع�ل القارئ الكريم س�يالحظ تنو ًعا يف الع�رض؛ ألن املنهج املتّبع
يف هذا البحث يعتمد عىل املس�ح وحماولة هندسة األفكار املألوفة يف عموم
خطاب األستاذ الشيخ حسن الصفار.
ِ ِ
{ا َّل ِذي� َن ُي َب ِّل ُغ َ
�و َن َأ َح�د ًا إِالَّ ال َّل َه
ون ِر َس�االَت ال َّله َو خَي َْش ْ
�و َن ُه َوالَ خَي َْش ْ
َو َك َف ٰى بِال َّل ِه َح ِسيب ًا}[سورة األحزاب ،اآلية.]39 :

تمهيد

ال ري�ب ّ
املعمق�ة للواق�ع الع�ريب ـ اإلسلامي ،أو لنق�ل
أن الق�راءة ّ
أساس�ا بعناوين أس�اس يف وظيفة
املجتمع�ات العربية اإلسلامية ،ترتبط ً
هيمنا يف هذا
الثقاف�ة اإلسلامية لبعث مرشوع النه�وض احلضاري ،وم�ا ّ
اخلص�وص ه�ي الوظيف�ة االجتامعي�ة لثقافتن�ا اإلسلامية ،وتركيزنا عىل
ص�ح التعبري ـ دون مقدّ مات ،ناب�ع من أن جمتمعاتنا
االجتماع الثقايف ـ إن
ّ
ثقايف خام ،لكن اإلش�كال املطروح :هل جمتمعاتنا اختارت ـ
لدهيا رصيد ّ
واق ًعا ـ النموذج الثقايف اإلسالمي؟

اجلواب عن هذا اإلش�كال ،بحاجة الش�تغال علمي دقيق ومس�تمر؛
ألن جمتمعاتن�ا الراهنة ال يمكنن�ا احلكم عليها بأهنا جمتمعات تارخيية تدافع
ع�ن أس�لوب حياهتا ،بمعن�ى أهنا تفتق�د يف الكثري م�ن تفاصي�ل احلياة ملا
التحض
يعرف باإلرغام االجتامعي ،بطبيعة احلال دون اخلوض يف مس�ألة
رّ
االجتامعي ،ومن ثم أسلوب احلياة والسلوك االجتامعي كالمها يؤكد عىل
الالفعالية الثقافية يف جمتمعاتنا ،مما جيعل اإلشكال السابق حماولة استنهاض
التفكري بخصوص الثقافة اإلسالمية ووظيفتها االجتامعية...
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هذا املدخل ،حاولت من خالله التمهيد حلقيقة جوهرية تتعلق بتفاعلنا
مع املفاهيم والعناوين اإلسلامية الرئيس�ة يف مضمار الفعالية احلضارية،
حيث أي تفاعل يستبطن نشا ًطا ّما ،وهنا ارتباط فكرة الثقافة باإلسالم ،يف
الواقع هي ذلك احلراك االجتامعي اإلسالمي ،فالثقافة يف بعض تعريفاهتا
ه�ي تلك الصيغ�ة البيداغوجية (كام يعرب عنها املفكر اإلسلامي مالك بن
نب�ي) ،أي نظرية تنمية الفرد وبالتعدي املجتمع ،وبطبيعة احلال ّ
كل جمتمع
لدي�ه نظريته اخلاصة بالتنمية واملس�تندة خلياره الثق�ايف ،وهذا اخليار خيتزن
رشو ًطا تارخيية نفسية...
ٍ
مورثات ّما من الثقافة
مما تقدّ م ،أي عنوان إسالمي يف اجتامعاتنا حيمل
اإلسلامية األس�اس ،وفعالية هذا العن�وان ترتبط تكوينً�ا وصح ًة ببعض
الرشوط النفسية واالجتامعية املتع ّلقة امتدا ًدا بالتاريخ اإلسالمي ك ّله...

اآلن يمكنن�ي الب�دء يف موضوع البح�ث املتع ّلق بأحد أه�م العناوين
اإلسالمية األصيلة ،إن مل يكن أوهلا يف مشوار متكني الثقافة اإلسالمية من
وظيفتها يف جمتمعاتنا...

إنه «االنفتاح» ،هذا العنوان الذي يوحي بالربكة والشفافية والوضوح
واحلض�ور واملقابل�ة واإلجياب والرغب�ة يف اللقاء واملصارح�ة ،فهو فعالية
لوظيف�ة مفهوم الفتح باصطالحاته ك ّلها ،وم�ن املمكن القول إن االنفتاح
ه�و متكّن ثقاف�ة الفتح من وظيفته�ا احلضارية ...عنوان االنفتاح ،أس�عى
أعز املفكرين وعلامء الدين
يف هذه الس�طور إلثارته من خالل أفكار أح�د ّ
عىل نفيس ،وممن ترشفت بالتع ّلم يف رحاب ش�خصيته اإلسلامية املنفتحة

ديهمت

الرح�ب ،لالنفتاح على قضايا األمة ،واليوم أس�تاذن سماحته أن
وفك�ره ّ
أرافقه يف مش�وار تنبيه األمة بعناوين ثقافتها األصيلة ،ليكون التغيري سليماً
جوها اخلاص م�ن حال اجلمود والتنظري إىل
وصحيح�ا ،وتنتقل ثقافتنا يف ّ
ً
الرسال ّية ...
الدّ ينام ّية والواقعية ّ

إنه عامل الدّ ين الس�عودي واملفكر اإلسلامي سماحة الش�يخ حس�ن
بن موس�ى الصفار ،يف العديد من اش�تغاالته الفكري�ة واالجتامعية ،الذي
ناقش قضية االنفتاح عنوانًا إسلام ًّيا أصيلاً ال حيتاج إىل عناء كثري إلثبات
مثريا للقلق،
أصالت�ه ،لكن�ه ،كالعديد من العناوين ،كلام طرح يب�دو غري ًبا ً
حيث يشير سماحته لذلك بقولهّ :
«كأن األصل ه�و االنغالق واخلصومة
والتف�رق املذهبي ،وعىل من يدعو لالنفتاح أو إىل التقارب أن يأيت بالدليل
ّ
ربر موقفه.
والربهان ،وعليه أن ي ِّ

ّ
يتكرس،
كأن تش�تّت األمة ّ
ومتزق أشلائها هو الواقع الذي ينبغي أن ّ
مثارا للس�خرية ،وهذا يف حدّ ذاته
ومن يدعو إىل الوحدة والتقارب يصبح ً
فيه داللة عىل عمق االنحراف الذي يعيشه قطاع كبري من أبناء األمة»(((.
كما ُيعبرّ سماحته يف مورد آخر« :وم�ن تلك العناوي�ن الغائبة املغ ّيبة،
عن�وان الوح�دة والتق�ارب واالنفت�اح بين طوائ�ف األمة ،ومدارس�هم
املذهبية والفكريةّ ...
أي مس�لم لديه يشء من املعرفة بمبادئ اإلسالم،
إن ّ
نصت عليه
ال يستطيع إنكار مبدأ الدعوة إىل وحدة األمة ،فهو مبدأ أساس ّ

((( كتاب :االنفتاح بين المصالح والهواجس ،ص 12ـ  ،13أطياف للنشر ،القطيف.
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آيات حمكمة من كتاب ال َّله ،وأحاديث صحيحة من س�نة رس�ول ال َّله،A
كام يؤ ّيده العقل والوجدان ،وتؤكّد عليه جتارب األمم القوية الناجحة.

فقض ّية وحدة األمة ،ليست من القضايا النظر ّية التي تقبل األخذ والر ّد،
وحتتاج إىل الربهنة واالس�تدالل ،بل هي من رضوريات الدين املس� ّلم هبا
عند فقهاء املسلمني ،لكن عصور االستبداد والتخ ّلف ،التي عاشت األمة
يف ظ ّلها انقس�ا ًما مذهب ًّيا حا ًّدا ،على الصعيد الثقايف والنفيس واالجتامعي،
صّي�رّ الفرق�ة والقطيعة واق ًعا مقبوالً ،وكأنه احل�ال الطبيعي الذي جيب أن
يستمر يف حياة األمة .بينام أصبحت عناوين الوحدة والتقارب واالنفتاح،
ّ
وكأهنا ش�عارات ّبراقة ،ينخدع هبا احلاملون ،وضعاف العقيدة يف مذهبهم،
والالهثون خلف املصالح السياسية.
ّ
إن دع�اة الوح�دة واالنفتاح والتق�ارب بني أتب�اع املذاهب تالحقهم
عالم�ات االس�تفهام ،وتثار أم�ام حركاهتم اإلش�كاالت ،وكأهنم يدعون
خطرا عىل مصلحة املذهب وصدق
إىل منكر ،أو يرفعون شعارات تشكل ً
االعتق�اد ...(((».ويعترب سماحته أن« :العزوف ع�ن االنفتاح عىل اآلخر،
وغي�اب احلوار بين القوى واألط�راف املختلفة يف جمتمعاتن�ا يعترب مكمنًا
ً
صارخا من مظاهر
ومظه�را
أساس�ا م�ن مكامن الداء يف هذه املجتمعات،
ً
ً
(((
التخلف» .
((( كتاب الطائفية بين السياسة والدين ،ص 21ـ  ،22المركز الثقافي العربي.
((( كتاب :الحوار واالنفتاح على اآلخر ،ص ،7دار الهادي ،بيروت.

حقيقة أزمة االنفتاح

الرائع�ة :أش�كل اإلش�كاالت توضي�ح
م�ن املق�والت الفلس�فية ّ
ٍ
ّ
كواح�د م�ن العناوي�ن احلضارية
ولع�ل عن�وان االنفت�اح،
الواضح�ات،
االستراتيجية يف بن�اء االس�تقرار الس�يايس واالجتامع�ي وحتقي�ق التنمية

املس�تدامة للمجتمع�ات ،ال يمكن إيضاحه؛ لكونه يع�اين من عوامل عدّ ة
كانت وال تزال مأز ًقا حقيق ًّيا أمام وعي جمتمعاتنا له ،كرضورة اسرتاتيجية

يف تعارف تنوعاهتا عىل بعضها من أجل عيش مشرتك سليم...

رس غربة عنوان االنفتاح لدى رشائح
يذكر الشيخ الصفار بخصوص ّ
جمتمعاتنا بتعداد بعض العوامل األساس ،قائلاً :
تشترك ع�دّ ة عوام�ل يف تكريس هذه احلال�ة املرضي�ة ـ العزوف عن

االنفتاح عىل اآلخر ـ  ،منها:

العامل التربوي:
حي�ث تزرع العائلة يف نفوس أطفاهلا احل�ذر من االختالط باآلخرين
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والزجر دون إعطائهم
بش�كل مبالغ فيه ،ومتارس مع أبنائها أسلوب األمر ّ
فرص�ة للتفكري والنق�اش .كام تعتمد أغلب مناهج التعلي�م طريقة التلقني
الرأي الواحد ،ورفض ما سواه؛ ألنه باطل وكفر ورشك وابتداع.
وفرض ّ

عامل التوجيه الديني:

يف جمتمعاتن�ا ينتهج يف معظمه أس�لوب احلدّ ي�ة والتطرف جتاه اآلخر،
الض ُ
الل}[سورة يونس .اآليةّ ،]32
وأن فرقة
عىل أساس أنهَ { :فماَ َذا َب ْعدَ الحْ َ ِّق إِلاَّ َّ
واح�دة ه�ي الناجية والباقني يف النار ،مع تطبي�ق ذلك عىل تفاصيل موارد

االختلاف وتنوع االجتهادات ،ويدف�ع هذا النمط من التوجيه الديني إىل
مقاطعة اآلخ�ر املخالف واملختلف ،معاقبة له عىل ضالله ،وإنكار ملنكره،

ولردع�ه ع�ن بدعته ،وللتحصين من تأثريات�ه املختلف�ة ،والتزا ًما بواجب
الرباء منه.

العامل االجتماعي:
تتامي�ز التكتلات واالنتماءات إىل ح�دّ القطيع�ة والتناف�ر ،ويصب�ح

التواص�ل م�ن اجلهة األخ�رى لونًا من اخليان�ة للجامعة ،وانع�دام الوالء،
عدو.
وميوعة االنتامء؛ ألن صديق
العدو ّ
ّ

العامل ال�سيا�سي:

األمر أش�دّ قتامة وتعقيدً ا يف ّ
ظل حكومات االس�تبداد ،حيث ال جمال

لل�رأي اآلخ�ر ،وال فرصة للمعارض�ة ،وال قيمة ملن خيال�ف أو يعارض،

يتن�زل احلاكم من علي�اء هيبته لالس�تامع إليه واالنفت�اح عليه ،وإنام
حت�ى ّ

حاتفنالا ةمزأ ةقيقح

يستحق أقسى العقوبات لش ّقه عصا ال ّطاعة(((.
يتعامل معه كمجرم
ّ
كام تبالغ بعض جهات املعارضة يف تشدّ دها ،فتامرس املعارضة حرفة،
ٍ
بيشء من احلوار واالنفتاح عىل السلطات،
وش�أنًا توقيف ًّيا تع ّبد ًيا ،ال تلوثه
فذل�ك رك�ون إىل الذي�ن ظلم�وا ،ومس�اومة يف الدّ ين ،وتراج�ع عن ّ
خط
الثورة واجلهاد».

(((

العامل الثقافي:
الس�ياق نفس�ه ،هناك العامل الثق�ايف الذي يعترب مركز ًّيا بالنس�بة
ويف ِّ
للعوام�ل الس�ابقة الذكر ك ّلها ،حيث يشير إليه سماحته بـ «وج�ود ثقافة
ش�ديدة األدجلة يف جمتمعاتنا عىل حس�اب حقوق اإلنس�ان وعىل حس�اب
رئيس إلف�راز العديد من
أيضا
احلري�ات ،هذه الثقافة الس�ائدة هي ً
س�بب ٌ
ٌ
ّ

املشكالت التي نعانيها ،(((»...وحتت هذا العامل تدخل القوة التي متارس

حرية الفكر ،ومتنع نرش ما خيالفها
دور الوصاية والقمع الفكري ،فتحدّ من ّ
م�ن رأي ،وحتظ�ر عىل الن�اس اال ّطالع عىل ال�رأي اآلخر ،التي أس�هب ـ

سماحته ـ يف تفكي�ك حيث ّياهت�ا وأبعاده�ا وخلف ّياهت�ا يف كتاب�ه« :األحادية
الفكرية يف الساحة الدينية».

((( حالة االنسداد السياسي ،كتاب :الطائفية بين السياسة والدين ،ص ،12المركز الثقافي
العربي.
((( كتاب :الحوار واالنفتاح على اآلخر ،ص 7ـ  ،8دار الهادي ،بيروت.
((( كتاب :المشكل الطائفي والمسؤولية الوطنية ،ص.24
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العامل الإعالمي:
ّ
إن وج�ود التّش�ويش وإعالم مض�ا ّد للرأي اآلخر ،خيل�ق عزو ًفا عند
املتأثري�ن به عن االقرتاب من ذلك الرأي .واإلعالم املضا ّد سلاح يش�هر
الصاع�ات واخلالفات ،خاص�ة ذات الطابع الفك�ري والثقايف،
دائًم�اً يف رّ
ويتو ّق�ع م�ن اإلنس�ان الواعي ألاّ يق�ع حتت تأثير الدعاي�ة واإلعالم بني
املوضوعي،
األط�راف املتنازعة ،عىل حس�اب مرجع ّي�ة العقل ،والتفكير
ّ
فيتيح لنفسه فرصة الدراسة والبحث ،ويعطي لعقله جمال اال ّطالع املبارش
(((
عىل اآلراء املختلف حوهلا».
ربرات عا ّمة بخصوص
ومما أش�ار إليه الشيخ الصفار من أس�باب وم ّ
والرضا باالنغالق،
حمن�ة االنفتاح يف واقع جمتمعاتن�ا العربية واإلسلامية ّ
التي يمكن إدراجها ضمن العوامل السابقة ما ييل:

والس�ذاجة :فمن ي�درك املعرفة والعل�م ،ويتط ّلع إىل احلقيقة
«اجلهل ّ
والص�وابّ ،
الرأي األفض�ل ،أما اجلاهل
يظ�ل باح ًثا عن ّ
ّ
احل�ق ،طاحمًا إىل ّ
ش�عورا باالكتفاء ويرى ّ
أن ما لديه من رأي يم ّثل احلقيقة
الس�اذج فيعيش
ً
املطلقة ،والسقف األعىل للمعرفة.
الالمباالة :الكسل عن البحث والتحقيق جتاه القضية التي تتعدّ د حوهلا
مثارا الختلاف األفكار ،فهو ال جيد نفس�ه معن ًيا بتكوين
اآلراء ،وتك�ون ً
رأي أو اختاذ موقف ،فلامذا يش�غل ذهنه بالتفكري والبحث واملقارنة .ملا قد
يستلزمه االنفتاح عىل الرأي اآلخر من إعامل الفكر والنظر وبذل اجلهد يف

((( كتاب :الحوار واالنفتاح على اآلخر ،ص ،17دار الهادي ،بيروت.

حاتفنالا ةمزأ ةقيقح

الدراسة واملقارنة بني اآلراء واألفكار.

ضع�ف الثقة ّ
بالذات :يف كثري من األحي�ان يكون صار ًفا عن التعرف
الرأي اآلخر ،حيث ال جيد اإلنس�ان نفس�ه مؤهلاً لالستقالل بتكوين
عىل ّ
قادرا عىل التمييز بني اخلط�أ والصواب ،فيرتك
رأي أو اخت�اذ موق�ف ،وال ً
صحيح�ا يف
للمؤهلين مكتف ًي�ا بالتقلي�د واالتّب�اع .وإذا كان
ه�ذا ال�دّ ور
ّ
ً
يص�ح فيام عداه�ا ،وإلاّ لتو ّقف دور
األم�ور التخصصي�ة العلمية ،فإنه ال
ّ
العقل ،وانحرصت االستفادة منه يف حدود رشحية معينة...
اخل�وف من مواجهة احلقيقة :قد يته ّيب اإلنس�ان من مواجهة احلقيقة
يف جم�ال من املج�االت ،ملا قد يرتتب عليه من تغيير يف أوضاعه ومواقفه،
فيته�رب عن اال ّطلاع عىل الرأي اآلخ�ر ،حني يكون غري واث�ق متا ًما من
ّ
الرأي الذي يعتنقه ،فيحرجه االنفتاح عىل الرأي اآلخر ،والذي قد يكشف
له عن خطأ فكرته أو رأيه.(((».

تج ّليات �أزمة االنفتاح
ل�و حاولن�ا الوق�وف على م�دى حيوي�ة االنفت�اح يف واقعن�ا العريب
واإلسلامي ،س�وف ننصدم بمدى التص ّلب والتعصب واالنغالق الذي
يق ّي�د اجتامعنا العام ،وحتى نكتش�ف حقيقة أزمة قيم�ة االنفتاح وغربتها
يف حياتنا العربية ،ال ُبدَّ من الوقوف عىل جت ّلياهتا بعدما اكتش�فنا مع سامحة
تكريس�ا لثقاف�ة االنغالق ،وسماحته قد
الش�يخ الصف�ار ،أكث�ر العوام�ل
ً
((( ن.م  ،ص  16ـ .17
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ح�دّ د عدة صور ألزمة االنفتاح من خالل دراس�ته املس�تفيضة للمش�كل
الطائف�ي وأثره عىل الوحدة ،وك�ذا حقيقة مفهوم الطائفية ومدى ارتباطها
بام هو س�يايس أو ديني ،فمن خالل حتديد سمات الثقاف�ة الطائفية يمكننا
استيعاب مستوى األزمة التي تعاين منها ثقافة االنفتاح يف وعينا اإلسالمي
املعارص.
ٍ
سامت أس�اس ملجتمعاتنا بخصوص
ينطلق الش�يخ الصفار من مخس
تشكيل الفكر الطائفي أو املذهبي:

أوالً:الرتكي�ز على مواقع اخللاف املذهبي م�ع حمدوديته�ا ،وجتاهل
ٍ
أحيان كثرية افتعال قضايا
ويتم يف
مناطق االشتراك الواس�عةّ ،
اخللاف يف مس�ائل جزئي�ة جانبي�ة ،وإذا كان للمذه�ب رأيان
أحدمه�ا خيالف املذهب اآلخ�ر ،واآلخر يوافقهّ ،
ف�إن الرتجيح
يكون للرأي املخالف.
تلمس نقاط الضعف يف تراث املذهب اآلخر والتشهري به ،حتى
ثانياّ :
ً
لو كان رأيا ش�ا ًّذا ،أو موق ًفا لفرد أو فئة من املذهب ،فإنه بجري
تعميمها ،وحماكمة املذهب ّ
وكل أتباعه عىل أساسها.
ثالثًا:ن ْبش حوادث التاريخ ،للتذكري بمعارك النزاع والرصاع السابقة،
مما ّ
والضغائن ،ويورثها لألجيال.
يغذي األحقاد ّ

وحري�ة التعبير عن ال�رأي ،داخ�ل ّ
كل
رابعا:جتري�م النّق�د ال�ذايتّ ،
ً
يمس قضايا اخلالف املذهب�ي ،واعتباره نو ًعا من
مذه�ب ،فيام ّ
التنازل للطرف اآلخر ،أو املساومة عىل العقيدة واملبدأ.

حاتفنالا ةمزأ ةقيقح

خامسا:تعمي�ق النظرة الدون ّية عىل املس�توى الدين�ي ألتباع املذاهب
ً
األخ�رى ،باعتب�ار أن أتباع املذه�ب هم الفرق�ة الناجية ،أما
الفرق األخرى فكلها هالكة ويف النار»(((.
أم�ا على املس�توى االجتامع�ي ،أو م�ا عّب�رّ عن�ه سماحته بالقطيع�ة
االجتامعية ،التي جعلت من االنفتاح خ ًّطا أمحرُ ،يعبرّ سامحته بالقول« :إن
التباع�د والقطيعة بين أتباع املذاهب ،ق ّلل فرص التع�ارف املبارش ،ومنح
الفرص�ة النتش�ار االنطباعات اخلاطئة ،والصور الس�لبية ،يف أوس�اط ّ
كل
طرف جتاه اآلخ�ر ،اعتام ًدا عىل النّقوالت املتوارثة ،والش�ائعات املتداولة،
ويدهش�ك حني تس�مع كالم فئة عن أخرى تعيش معها يف منطقة واحدة،
(((
ومن وطن واحد وكأنه حديث عن قوم يعيشون يف كوكب آخر.
كام أنتجت القطيعة جفاف مشاعر الو ّد املتبادل ،فأصبحت ّ
كل طائفة
كيانًا اجتامع ًّيا مستقلاًّ  ،ال ارتباط له بكيان الطائفة األخرى.
ّ
فلكل طائفة مساجدها ،ومرجعياهتا ،ومؤسساهتا االجتامعية والثقافية
اخلاصة هبا ،دون وجود جسور من التعارف والتعاون والتنسيق.

وخاصة بني الس�نة والش�يعة ،فتحول
أما التزاوج بني أبناء الطوائف،
ّ
دون�ه موانع دينية عند البعض ،وعوائق اجتامع ّية عند البعض اآلخر ،وإال
يف حاالت نادرة تتم بعد كفاح مرير.
((( كتاب الطائفية بين السياسة والدين ،ص  ،17المركز الثقافي العربي.
((( يمكن االستفادة أكثر باالستماع لخطبة سماحة الشيخ حول اإلعالم الطائفي وتفجير
الصراعات1433/5/8 ،هـ.
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وامت�دت حال�ة القطيع�ة واالنفص�ال االجتامعي ،إىل مي�دان احلركة
ّ
ّ
ومرش�حوها يف
فل�كل طائف�ة رموزها ،وتنظيامهت�ا ،وبراجمها،
السياس�ية،
االنتخابات»(((.

((( كتاب الطائفية بين السياسة والدين ،ص  18ـ  ،19المركز الثقافي العربي.

ماهيّة االنفتاح على اآلخر

قب�ل اكتش�اف مع�امل االنفتاح ال ُبدَّ م�ن الوقوف عىل مفه�وم اآلخر،
حتى يتس�نّى لنا االنتقال إىل ماهية االنفتاح وعالقته بالتعارف وما هنالك
مهمة يف مش�وار هن�وض األمة وتنمية اجتامعها العام
من عناوين حضار ّية ّ
(الثقايف والسيايس والعلمي)...

لماذا االنفتاح على الآخر؟

ٍ
بأسلوب
يتعرض الشيخ الصفار ملفهوم اآلخر يف أحد مؤلفاته
يف البدء ّ
ٍ
ودقيق يف ٍ
ٍ
ٍ
واحد ،حيث يقول:
آن
واضح

هنتم هبا ،فقد
«واآلخ�ر :املختلف عنّا يف ّ
أي جان�ب من اجلوانب التي ّ
يكون آخر من حيث انتامئه االجتامعي ،لعرق أو قومية أو قبيلة.
وقد تكون آخريته جلهة انتس�ابه الدّ ين�ي أو الثقايف ،ملبدأ أو مذهب أو
مدرسة فكرية.
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التوجه الس�يايس أو النهج السلوكي سب ًبا لتشكيل
كام يكون اختالف
ّ
اآلخرية.
وهك�ذا يتح�دّ د اآلخر يف خمتل�ف دوائر اهتاممات اإلنس�ان وجماالت
تركيزه.
واآلخ�ر ق�د يكون جز ًءا م�ن بيتنا العائلي ،وأرستن�ا الصغرية ،حيث
ق�د خيتل�ف الدّ ين ،أو املذهب ،أو املس�لك ،بني الزوجين ،وبني الوالدين
واألوالد ،وفيام بني األخوة األش ّقاء.
جارا لنا يف السكن ،أو زميلاً لنا يف العمل.
وقد يكون اآلخر ً

ويف إط�ار أوس�ع ق�د يكون اآلخ�ر رشيكًا لن�ا يف الوط�ن ،أو االنتامء
احلضاري.
وعلى املس�توى الدويل :هن�اك جوار جغ�رايف ،وتش�ابك يف املصالح
وخاصة يف عامل اليوم ،الذي أصبح قرية كونية واحدة.
ّ

مم�ا يعني أن اآلخر جزء من حياتنا ،كأفراد ،وش�عوب ودول نتداخل
مع�ه ،ونتأ ّث�ر ب�ه ،ونؤ ّثر فيه ،إنه ال يمك�ن إلغاء اآلخ�ر وال االنفصال عنه
كل ًّيا.
تلك هي احلقيقة التي ال مراء فيها وال يمكن جتاهلها.

احلقيقي أمام اإلنس�ان ،هو م�دى قدرته عىل تنظيم
َب ْي�دَ أن االمتحان
ّ

خآلا ىلع حاتفنالا ةّيهام

ً
أخ�ذا وعط�ا ًء ،حت�ى ال يصبح التامي�ز س�ب ًبا للجفاء
عالقت�ه م�ع اآلخ�ر،
والعداء ،بل دافع للتنافس اإلجيايب ،والتعاون ،والتكامل واإلثراء»(((.
يتطرق الشيخ الصفار ملفهوم اآلخر حسب اصطالح
ويف املصدر نفسه ّ
الكتاب املحدثني ،عىل تقس�يم اآلخر إىل نوعني« :اآلخر اخلارجي املنتمي
إىل حضارة وكيان آخر.
اجل�واين وهو املختلف ضمن ذات اإلطار الديني
واآلخ�ر الدّ اخيل أو ّ
والتوجهات
والوطن�ي ،حي�ث تع�دّ دت امل�دارس الفكري�ة ،واملذاه�ب،
ّ
السياسية ،ضمن األمة اإلسالمية»(((.
يعرج الش�يخ الصفار عىل مصطلح اآلخر ،ليعطي وع ًيا س�ليماً عن
ثم ّ
ثقاف�ة االختالف وكيفي�ة التعامل مع حقيقة اآلخر ،فما بني مفهوم اآلخر
وس�نة االختالف تلازم اصطالحي وترابط موضوعي ،يس�تدعي معرفة
األول الكتش�اف الث�اين أو التأ ّم�ل يف الث�اين لتق ّبل األول ،وه�ذه العالقة
التالزمية املوضوعية بني مفهوم اآلخر وثقافة االختالف ،يبس�طها الشيخ
تركيزا لوع�ي اآلخر من لدن
الصف�ار من خالل تس�اؤل واقعي وبس�يط،
ً
ألح عىل قلبه ظ ّن يسء جتاه إنسان آخر؟
الذات« :ماذا يفعل اإلنسان إذا ّ
وكيف يستطيع أن يواجه ذلك اخلاطر السيئ؟

قد يصعب عليه جتاهل ّ
ش�ك سيطر عىل ذهنه ،وهو يف ذات الوقت ال
((( كتاب :كيف نقرأ اآلخر ،ص  19ـ  ،20الدار العربية للعلوم بيروت.
((( ن .م  ،ص.33
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السوء.
يرغب يف االستمرار مع مفاعيل الظ ّن ّ

إن الوع�ي الس�ليم والتفكير املوضوع�ي يف�رض على اإلنس�ان هنا
االنفتاح عىل الشخص املعني ومصارحته بام يدور يف نفسه حوله ،إلعطائه
مس�وغ وتشجيعه عىل الرتاجع
ربر أو
ّ
الفرصة لتوضيح موقفه ،إن كان له م ّ
عن خطئه إن كان خمط ًئا...
ما أحوجنا إىل الش�فافية والوضوح ،وأن يك�ون االنفتاح واملصارحة
بعضا ،بدل أن نعيش يف
هو السبيل ملعاجلة حت ّفظاتنا وإشكاالتنا عىل بعضنا ً
ّ
ظل أجواء مل ّبدة بغيوم ّ
تترضر عالقتنا االجتامعية
الشكوك وال ّظنون ،وأن ّ
(((
بتأثري حاالت االرتياب واالفرتاء».
الرصين ،يركّز الش�يخ الصفار عىل
وف�ق هذا التّحلي�ل البيداغوجي ّ
رضورة وع�ي مفهوم اآلخر يف حياتنا الفردي�ة واالجتامعية كأ ّمة« :القراءة
تؤسس للرؤية السليمة والتعامل اإلجيايب ،بينام
ّ
الصحيحة فيام بني األطراف ِّ
خطأ القراءة ينتج سوء التعامل والتفاهم ،ويؤ ّدي إىل عالقات سلبية»(((.
واضحا على رضورة االنفتاح عىل
وعلى هذا األس�اس يعطي برهانًا
ً
أيضا حيرص عىل بناء ثقافة االنفتاح وفق مرتكزات أس�اس،
اآلخ�ر ،لكنه ً
نأيت عىل ذكرها من خالل ما اس�تجمعته من عدّ ة مؤلفات لألس�تاذ الشيخ
حسن الصفار:

((( كتاب :التسامح وثقافة االختالف ،ص 62ـ  ،63دار المحجة البيضاء ودار الواحة ـ
بيروت.
((( كتاب :كيف نقرأ اآلخر ،ص ،37م .س.

خآلا ىلع حاتفنالا ةّيهام

المو�ضوعية:
أن تكون القراءة هادفة ملعرفة اآلخر ،كام هو عىل حقيقته ،دون ميل أو
انحياز مسبق جيعل برص القارئ زائ ًغا.
وجه�ا
وع�دم إس�اءة تفسير ال�رأي اآلخ�ر وعمل�ه ،م�ا دام حيتم�ل ً
للصحة.
إن البع�ض يق�رأ اآلخري�ن مترب ًعا بالتعبير عن ن ّياهت�م ومقاصدهم،
فيش�كّك يف الصحيح من أعامهلم ،والظاهر من مع�اين أقواهلم ،بأن لذلك
معاين وأهدا ًفا أخرى.
َ
وقد هنى ال َّله تعاىل عن س�وء الظ ّن ،يقول تع�اىلَ { :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
اجتَنِ ُبوا كَثِري ًا ِم َن ال َّظ ِّن إِ َّن َب ْع َض ال َّظ ِّن إِ ْث ٌم}[سورة الحجرات ،اآلية.]12
ْ

وجاء يف سنن أيب داود عن رسول ال َّله Aأنه قال« :إياكم والظن فإن
الظن أكذب احلديث».

وورد ع�ن اإلمام عيل Eأنه قال« :ال تظن� ّن بكلمة خرجت من أحد
سو ًءا وأنت جتد هلا يف اخلري حمتمالً».

ا�ستيعاب حقّ االجتهاد و�شرعية االختالف في الر�أي:

ُيعبرّ الش�يخ الصفار قائالًّ :
«إن ما أريد التنبيه عليه يف هذه النقطة ،أن
هن�اك تياري�ن يف ّ
خيص الش�أن الديني والفك�ري ،وبإمكان
كل جمتمع فيام ّ
ّ
كل تي�ار أو اجتاه أن يطرح رأي�ه ووجهة نظره ،ولكن عليه ـ يف املقابل ـ أن
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يسمح لآلخرين بطرح رأهيم ،وكذلك أن يبدي رأيه فيام يطرح اآلخرون،
ولكن دون اللجوء إىل أجواء اإلرهاب الفكري ،فالتشكيك يف دين الطرف
والضالل والبدعة وما
اآلخ�ر ،وإخراجه من املذهب ،ووصفه باالرت�داد ّ
إىل ذلك ،جتاوز للحدود ،واس�تهداف ش�خيص ،وإس�قاط ألناس حمرتمي
وجم�رد املخالفة يف الرأي ،وال
الش�خصية ،وال يتناس�ب واحلرية الفكرية،
ّ
أي جمتمع ،فهو حالة س�لبية ،ال تساعد عىل تنمية الفكر
ينبغي أن يس�ود يف ّ
واملعرفة يف هذه املجتمعات وأوساطها.(((».
ويف السياق نفسه ،يذكر الشيخ الصفار يف ر ّد له عىل إحدى املداخالت
ح�ول حمارضة لسماحته وحوار مع�ه يف ديواني�ة امللتقى الثق�ايف بالقطيف
قائلاً ّ ...« :
يتمس�ك بام هو مقتنع به ..ليس مطلو ًبا من ّ
الشيعي
كل إنس�ان ّ
أن يتن�ازل عن يشء م�ن قناعاته ..أو من آرائه الفقهية واملذهبية ..كام ليس
السني...
مطلو ًبا مثل ذلك من ّ

قبل ليلتني كنّا يف جدة يف لقاء ضم عد ًدا من العلامء واملثقفني ..ودارت
د ّف�ة احلديث ...فقال أحد احلارضين :أنتم تنزعجون إذا طرح الس�لفيون
جتاوزا عليكم؟
آراءهم العقائدية ..وتعتربون طرحهم آلرائهم
ً
أي عامل س�لفي وغري سلفي أن يطرح رأيه .فنحن
فأجبته :إن من ّ
حق ّ
ننزعج من التعدّ ي عىل حقوق اآلخر...

((( كتاب االنفتاح بين المصالح والهواجس ،ص 19ـ  ،20أطياف للنشر (القطيف)
.2009

خآلا ىلع حاتفنالا ةّيهام

أم�ا هو ،فيمارس ح ّقه ويط�رح رأيه ..فيق�ول أنا أرى أن بن�اء القبور
ٌ
مرشك..
ح�رام ..ح ّقه ..يط�رح رأيه ..لكن حينام يقول ..م�ن يبني القبور
ال ..أصب�ح هذا تع�دٍّ عىل اآلخرين ..م�ن يبني القبور عن�ده دليل ..عنده
رأي ..وأن�ت عن�دك دلي�ل وعن�دك رأي ..أنت اطرح رأي�ك وهو يطرح
رأيه ..فحينام نقول الشيعة ينفتحون عىل اآلخرين ،اليعني أن يتنازلوا عن
ثوابتهم ..بل يتمس�كون بثوابتهم بقناعاهتم بمعتقداهتم ،وهذا ال يمنع من
االنفتاح عىل اآلخرين..

يف بع�ض األحيان قضاي�ا جانبية أو قضايا فيها إس�اءة للطرف اآلخر
نعتربها من الثوابت!! ..
أعتقد أن ّ
كل ما فيه إساءة لآلخر ال يمكن أن يكون من الثوابت ..وإنام
هو أدخل إىل املذهب وأدخل إىل الدين ..فالدّ ين واملذهب ال يربيّ أبناءه عىل
اإلس�اءة لآلخرين ،واالعتداء عليهم ..فإذا التزمنا عدم اإلس�اءة لآلخر..
أيضا يلتزمون عقائدهم وأفكارهم ..فأنا ال
نلتزم عقائدنا وأفكارنا ..وهم ً
أج�د أن هناك تناقض ًا بني األمرين ،أم�ا الدعوة ألن ينغلقوا حتى يصبحوا
أقوى ..فهو غري صحيح ،من ينغلق يف هذا الزمن يضعف ..نحن يف زمن
االنفتاح والتواصل ..بمقدار ما تنفتح تقوى ،وليس العكس ..العاجز من
خي�اف االنفت�اح ..الضعيف خياف االنفتاح ..أما من عنده ثقة بنفس�ه ..ال
خياف ذلك ..إن وجد عند اآلخرين ما هو أفضل أخذه..
ون ا ْل َق ْو َل َف َيتَّبِ ُع َ
{ا َّل ِذي َن َي ْست َِم ُع َ
ون َأ ْح َسنَ ُه}[سورة الزمر :اآلية .]18
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وإن كان ما لديه أفضل أو هو مقتنع به  ..يتمس�ك به  ..نحن نجد أن
أتب�اع الديانات األخرى ،واملذاهب األخ�رى ،ينفتحون عىل خمتلف العامل
مع ّ
كل قناعاهتم وعقائدهم.(((»..

((( كتاب :المشكل الطائفي والمسؤولية الوطنية ص  61ـ  ،62ط ،2دار االنتشار العربي
(لبنان) ودار أطياف (السعودية) .2009

ّ
التعصب إلى فضاء التعايش
االنتقال من كهف

يف العدي�د م�ن كتابات�ه وحمارضات�ه يؤك�د الش�يخ الصفار على نقطة
جوهرية واستراتيجية يف وعي ثقافة االنفتاح عىل اآلخر ،تتحدّ د يف قضية
يتفرع عنها من تنميط
نقد الذات ،وترتبط ً
أيضا بوعي حقيقة العصبية وما ّ
وتعمي�م وص�ولاً إىل قب�ول رضورة التعاي�ش بع�د وع�ي حقيق�ة التنوع،
وإيضاح�ا هلذا املرتكز األس�اس يف بن�اء وعي ثقايف رصني ع�ن االنفتاح،
ً
(التعصب
أرى أمهي�ة اس�تدراك حتليالت الش�يخ الصفار ل�كال البعدي�ن
ّ
والتعايش) حتى تتضح لنا أكثر ماه ّية االنفتاح.

الرحب ـ كعادته ـ ليثري دفائن العقول
ينطلق سامحته بأسلوبه الرتبوي ّ
كرست التخ ّلف يف أوساط جمتمعات
للقضايا واألفكار والتّصورات التي ّ
أمتن�ا ،حي�ث يق�ول« :إن التزكي�ة املطلقة لل�ذات وجتاهل نق�د اآلخرين،
وتف�وت علينا فرص
مهما كان�ت أغراضهم منه ،حترمنا التق�دم والتطور،
ّ
اإلصالح والتغيري .»...وعن ّ
أيضا ،ويف س�ياق حديث سامحته عن
الذات ً

32

االنفتاح نهج المعرفة والتعاي�ش

التعص�ب ،يويص بالقول« :فإذا ما رأينا األع�داء يتّهموننا هبذه الصفة
داء
ّ
يصح أن نقف عند حدود إدانة االهتام ورفضه،
السيئة ـ أي
التعصب ـ  ،فال ّ
ّ
بل علينا ،إىل جانب ذلك ،املزيد من مراجعة الذات ونقدها ،والقيام بعملية
مسح فكري واجتامعي ،الكتشاف ما قد تعانيه األمة وثقافاهتا من حاالت
إصابة هبذا املرض اخلطري :التعصب .ومن ثمة السعي ملعاجلتها واالنتصار
عليها»(((.
ومن مصاديق تقديس ّ
مهمة تتم ّثل يف تقديس
الذات ً
أيضا إشكاليات ّ
الرتاث وكيفية قراءته ومتحيصه وما هنالك من مراجعات وتصنيفات« :إن
أي أ ّمة هو موروثها الثقايف والفكري والديني واألديب والفني الذي
تراث ّ
تتناقل�ه وتتوارثه أجياهلا .وتتف�اوت األمم يف حجم خمزوهن�ا الرتاثي ،تب ًعا
لتفاوت مس�تويات حضاراهتا ،فاحلضارة األق�وى تنتج تراث ًا أكرب وأرقى،
لذل�ك نجد امل�وروث الثقايف لبعض األمم حم�دو ًدا ومتواض ًعا ،بينام يكون
واس ًعا ثر ًّيا لدى أمم أخرى.
التمس�ك والتعلق بالتراث ختتلف من أ ّم�ة إىل أخرى،
كما أن درجة
ّ
ومن ٍ
جيل إىل آخر ،بفعل عوامل وأسباب خمتلفة.

واأل ّمة اإلسالمية من أكثر أمم األرض اهتام ًما وتع ّل ًقا برتاثها ،ملا له من
صفة وصبغة دينية ،جتعله موضع القداسة والتع ّبد ،وهو تراث واسع شامل
يغطي خمتلف جماالت الفكر والسلوك ،لطبيعة شمولية الرسالة اإلسالمية،
((( كتاب :الحوار واالنفتاح على اآلخر ،ص 62ـ  ،63دار الهادي ،بيروت ط،1
.2004
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ومعاجلتها جلوانب احلياة الفردية واالجتامعية ،املادية والروحية.
والرقي ال�ذي ح ّققته احلضارة اإلسلامية يف
كام أن مس�توى التق�دم ّ
كبيرا من التجارب واخلربات ،وث�روة هائلة من
مخا
عه�ود س�ابقة ،أنتج ز ً
ً
املعارف والثقافات.
وق�د يكون من أس�باب تع ّلق األم�ة برتاثها اإلسلامي ،إضافة إىل ما
س�بق ،ما واجهت�ه األ ّمة يف هذه العصور املتأخ�رة ،من نكبات وصدمات،
رأت فيها هتديدً ا لوجودها وهو ّيتها ،خاصة تلك املحاوالت واملخططات
التي تس�تهدف تراث األم�ة ،وانتامئها الديني إلصابتها باهلزيمة النفس�ية،
وجتريده�ا من منابع قوهت�ا وصمودها ،وإلغاء وحدهت�ا ،باعتبار أن تراثها
الدين�ي هو حمور تل�ك الوحدة واالرتباط بني جمتمعاهتا وش�عوهبا املتعدّ دة
األعراق والقوميات والبقاع .يف مواجهة هذه األخطار والتهديدات ،وكر ّد
فعل هلا ،ازداد متسك األمة برتاثها ،واحتامئها بدينها ،كحصن للحفاظ عىل
اهلوية ،وملجأ للدفاع عن الذات...
ّ
إن ح�رص األمة عىل تراثها ،واحرتامها لتارخيها وأسلافها ،ال ينبغي
أن ي�ؤدي إىل حال�ة من األسرْ واالنبهار ،والتو ّق�ف واجلمود ،فذلك يعني
احلضاري ،والقبول بالتخ ّلف
اخل�روج من معادلة التاريخ ،وانته�اء الدور
ّ
عن مسرية احلياة.
فتراث األم�ة يف جممل�ه ،ع�دا النص�وص الرشع ّي�ة الثابت�ة ،يعبرّ عن
حمصلة
جه�د بشري يف الفكر واملامرس�ة ،بذلت�ه األجيال الس�ابقة ،وه�و ّ
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خرباهتا وجتارهبا.
ألي جه�د برشي ،باس�تثناء ما
وال يمك�ن ا ّدع�اء العصم�ة والكمال ّ
خاص(عصمة) ،لذلك م�ن الطبيعي أن
ص�در عن وح�ي إهلي ،وتس�ديد ّ
حيت�وي الرتاث على نق�اط الضعف والق�وة ،والغ�ث والس�مني ،واخلطأ
معرضا ّ
للشوائب
والصواب ،كام أن تناقل الرتاث عرب مسرية زمنية ،جيعله
ً
والتحريفات.
ولي�س ّ
كل ما يف التراث ـ ْ
صحيحا ـ قاب ً
ال للتمثل واملحاكاة
وإن كان
ً
يف ّ
كل عرص...
فاأل ّمة تعلن انحيازها لرتاثها ،وتظهر متس�كّها بشعاراته وشعائره ،مما
ودورا يف صنع الواقع املعييش.
حضورا
يعطي للرتاث
ً
ً

إننا ال نس�تطيع أن نتَّهم ونُدين كل تراثنا ،فهو يش�تمل عىل قيم الدين
بصحتها وصواهبا ،لكننا نس�تطيع افتراض اخلطأ يف
ومبادئ�ه التي نؤم�ن
ّ
طريقة تعاملنا مع الرتاث ،ومنهج ّيتنا يف االختيار واالنتقاء منه.
تورطنا يف األخذ بجوانب س�لبية من الرتاث ،وقدّ س�نا ممارسات
لقد ّ
خاطئة لبعض األسالف ،ووقعنا يف فوىض تراثية اختلط فيها علينا احلابل
ربر لنا واقعنا ،وما حي ّقق يف أنفس�نا الرضا
بالناب�ل ،فاخرتنا من الرتاث ما ي ِّ
عن أوضاعنا املتخ ّلفة...

إنن�ا مطالبون بغربلة الرتاث ،وحس�ن االنتقاء واالختيار منه ،وجتاوز
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احلرفي�ة يف فهم النصوص وتفسيرها واخلروج م�ن أسرْ التقديس املطلق
لكل الرتاث وجلميع السلف ،الذي يفقدنا القدرة عىل التقويم املوضوعي،
(((
والتعامل السليم».
هذا عن تقديس الذات والرتاث ،وعىل النسق نفسه ،يشري سامحته إىل
الريب،
مس�ألة أخرى ترتبط بقضية
ّ
التعصب أو االنغالق« :االرتياب من ّ
ّ
يش�ك اإلنسان يف نوايا الطرف اآلخر،
وهو بمعنى الش�ك مع التهمة ،بأن
الش ّ
ويتهمه بس�وء مقاص�د أعامله وترصفاته .وهذا ّ
�ك واالهتام إنام حيصل
يف نفس اإلنس�ان ،ألن�ه يعلم بوجود النزعات الرشي�رة ،ويدرك أن بعض
رباقة قد ختفي وراءها أهدا ًفا خبيثة...لكن اخلطر احلقيقي يكمن
املظاهر ال ّ
يف أن يصبح االرتياب وس�وء الظ ّن مسلكًا عا ًّما لإلنسان ،بحيث ينظر إىل
كل ٍ
كل الناس بن ّظارة سوداء ،ويشكّك يف ّ
ّ
أحد وكل يشء.
وه�ي حالة مرضية يصاب هبا البعض ،فيفق�د الثقة فيمن حوله ،وقد
تتفاق�م ه�ذه احلال فيسيء الظ ّن حت�ى يف ربه وخالق�ه ،كام حيدّ ثن�ا القرآن
ِ
�و ِء َع َل ْي ِه ْم
الكري�م عن بعض املرشكين واملنافقني{:ال َّظان َ
الس ْ
ِّني بِال َّله َظ َّن َّ
ِ
الس ْو ِء}[سورة الفتح ،اآلية.(((»]6:
َدائ َر ُة َّ
أيضا لالس�تغراق يف االرتياب« :إن كان قلب اإلنسان
وين ّبه سماحته ً
مفتوح�ا أمام خمتلف اخلواطر والظن�ون ،فرتد عليه دون اختيار منه ،إال أن
ً

((( كتاب :األحادية الفكرية في الساحة الدينية ،ص 56ـ  ،65ط ،1الدار العربية للعلوم
ناشرون ،بيروت.2008 ،
((( كتاب :التسامح وثقافة االختالف ،ص 55ـ  ،56ط.2002 1
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أثرا يف حتديد نوعية تلك
للحالة الفكرية والنفس�ية وللمحيط االجتامعيً ،
اخلواطر والظنون ،أو ال ّ
أقل يف تعزيز نوع ّية معينة منها.

فهن�اك عوام�ل عديدة تدف�ع االنس�ان لالس�تغراق يف االرتياب جتاه
اآلخرين ،وتفقده توازنه يف النظر إليهم وتفسير أعامهلم وترصفاهتم ،ومن
أبرزها:

1 .1ضعف الوازع الديني :فالقلب املتصل بال َّله تعاىل ،والذي يستشعر
ينميها
حضوره ورقابته ،ال خيتزن الظنون السيئة وال حيتفظ هبا وال ّ
يف جوانحه ،حتى وإن خطرت عىل صفحته ،بل يطردها ويكنس
آثارها من نفسه بذكر ال َّله تعاىل وبالوعي السليم.
2 .2مرآة الذات :فغال ًبا ما ينظر اإلنسان لآلخرين من خالل ذاته.

3 .3أجواء السوء :العنارص املنحرفة السيئة جتد نفسها معنية بتتبع
ربر لذاهتا
العثرات واألخطاء التي تصدر من هذا وذاك ،لت ِّ
االنحراف ،وحتى تتوجه األنظار ألخطاء غريهم ،بدل الرتكيز
وأيضا للتخفيف من وقع انحرافاهتم يف الوسط االجتامعي،
عليهمً ،
ما دام غريهم يشاركهم فيها.
4 .4امليل للمشاكسة :اإلنسان املهتم بكسب حم ّبة اآلخرين ،حيرص عىل
توفري فرص االنفتاح عليهم واالقرتاب منهم ،لذلك يربيّ نفسه
عىل التعاطي اإلجيايب مع اآلخرين ،بد ًءا من النظر إليهم ،والتفسري
ألعامهلم ومواقفهم ،عدا احلاالت التي يتأكد عدم صالحها .أما
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اإلنسان املع ّقد ،والذي يميل إىل املشاكسة واملنازعة ،فإنه يرمق
ّ
ربر بذلك مشاكسته هلم،
اآلخرين دائماً بنظرات
والريب ،لي ّ
الشك ّ
وإبداء اإلساءة جتاههم»(((.
املهمة بخص�وص االرتي�اب كجذر م�ن جذور
بع�د ه�ذه االلتفات�ة ّ
التعصب الذي يعتبر املهدّ د الرئيس النبعاث الوع�ي الثقايف بقيمة
م�أزق
ّ
أي جمتمع من املجتمعات يتط ّل�ع للنهوض والرقي والتجديد
االنفت�اح يف ّ
واإلصالح ،نكتفي باإلشارة إىل بعض الفقرات من كتابات سامحة الشيخ
التعصب ،لنحاول الرتكيز عىل حتليالته االسرتاتيجية فيام
بخصوص قضية
ّ
يتع ّلق باملواجهة واملعاجلة لألمراض التخ ّلفية السائدة واملثبطة لقيم التمدّ ن
والوفاق والوحدة بني رشائح األمة.
التعص�ب داء وبيل،
التعص�ب بالقول« :إن
ُيعِّب�رِّ الش�يخ الصفار عن
ّ
ّ
وم�رض فتّاك خطير ،يمنع الفكر من اكتش�اف احلقائق ،ويفقد اإلنس�ان
القدرة عىل التعايش واالنس�جام مع اآلخرين ،إنه جيعل اإلنسان مستمت ًعا
رافض�ا للتكامل والتعاطي مع
بجهل�ه ،حمرو ًما من اس�تثامر قدرات عقلهً ،
أن�داده ،م�ن أبناء جنس�ه وجمتمع�هّ ...
تعصبي�ة يف األمة
إن نمو اجتاه�ات ّ
يكش�ف ع�ن خلل فكري ،وعن مش�كل اجتامعي ،ال ُب�دَّ أن يتداركه قادة
يس�ترشي امل�رض أكثر
األ ّم�ة املخلص�ون ،ومفكّروه�ا الواع�ون ،قبل أن
َ
يف أوص�ال األ ّم�ة ،وت�زداد أخط�اره ومضاعفات�ه ،وحتى ال تبق�ى مظاهر
هذه االجتاهات مستمس�كات بيد أعداء األمة ،يس�تغلوهنا لتش�ويه سمعة
((( ن.م ،ص  56ـ .60
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اإلسالم واملسلمني»(((.
التعصب حال�ة فردية يبتىل هبا
ويضيف الش�يخ الصف�ار« :تارة يكون
ّ
التعصب
بعض األش�خاص ،ألس�باب وعوام�ل خاصة ،وأخرى يك�ون
ّ
�ارا يف املجتمع ،له ثقافت�ه ورموزه وكياناته ،وذل�ك هو ما ينذر
ً
اجتاه�ا وت ّي ً
بأخطار وأرضار كبرية ،عىل خمتلف األصعدة من حياة املجتمع.
التعصبي عنارص
فأوالً:تصبح فئة من أبناء املجتمع ضمن هذا االجتاه
ّ
مع ّقدة ،تنمو يف نفوس�هم ن�وازع احلقد والرش ،وتتجه طاقاهتم
نحو اهلدم والتخريب ...
التعصبية يفقد املجتمع وحدته واس�تقراره
ثانيا:م�ع نمو االجتاه�ات
ّ
ً
...
التعصبية س�معة اجلهة الت�ي تنتمي إليها ،من
ُش�وه االجتاهات
ّ
ثالثًا:ت ِّ
عرق أو دين أو جمتمع أو وطن ،فتضطرب عالقاهتا مع اجلهات
األخ�رى ،وق�د يت�ورط املجتم�ع بكامل�ه يف رصاع ون�زاع م�ع
(((
تعصبي يف أوساطه».
جمتمعات أخرى ،لوجود اجتاه ّ

التعص�ب أو أس�بابه وكيفية
هي�م يف املوض�وع هو معرف�ة منابع
ّ
ومم�ا ّ
مواجهت�ه ،ويبدو يل أن الش�يخ الصفار ق�د ن ّبه ألحد املناب�ع ـ التي أراها ـ
للتعصب« :ومن األمراض النفس�ية اخلطرية ما ُيشعل نار العداوة،
رئيس�ة
ّ
((( كتاب :الحوار واالنفتاح على اآلخر ،ص ،63دار الهادي ط.2004 ، 1
((( ن.م ،ص 73ـ .74
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ويؤج�ج هليبه�ا ،وجيعل اإلنس�ان يف صدام دائم مع اآلخرين ،فيش�قى هو
ّ
بذلك أوالً ،ويس ّبب املشاكل واملتاعب ملن يقع عليه أذاه.
ويف رأس قائمة تلك األمراض الفتّاكة :احلسد.

مرض�ا فرد ًّي�ا حم�دو ًدا يبتىل ب�ه بعض األف�راد من
ق�د يك�ون احلس�د ً
املجتم�ع ،فيصطل�ون بن�ار أرضاره وش�قائه ،وقد يكون ظاهرة س�ائدة يف
بعض املجتمع�ات ،تربز أعراضه ومضاعفاته عىل مس�توى العالقات بني
أفراد املجتمع وفئاته»(((.
التعصب ،يطرح سامحته فكرة جوهرية دقيقة
ويف حتليل آخر لظاهرة
ّ
ترتب�ط بعمق حركة التواصل الثقايف بني أف�راد األمة وحتديدً ا بني مفكّرهيا
وعلامئه�ا ومثقفيها م�ن خمتلف املذاهب والتيارات ،وحس�ب بيداغوجيته
التحليلي�ة لألمور يع ّقب قائًل�اً « :فهناك أكثر من مؤمتر ولقاء يعقد كل عام
يف خمتلف أنحاء العامل ،لتناول قضايا اإلسالم وأوضاع األمة ،وهناك عدد
من املجالت الفكرية الثقافية ،العامة واملتخصصة التي يش�ارك يف حتريرها
كتّاب من خمتلف االجتاهات واملذاهب يف األمة.
لك� ّن جمال البحوث العقدي�ة ،وميدان علم الكالم ،هو ما تش�كو فيه
حركة التواصل املعريف بني مذاهب األمة وتياراهتا من اخلمول والركود.
حي�ث ال زال ه�ذا املي�دان س�احة للرصاع ،ومعتركًا للنزاع ،تس�ود
((( كتاب :التسامح وثقافة االختالف ،ص 65ـ  ،72ط ،1دار المحجة البيضاء ودار
الواحة.2002 ،
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أجواءه حالة التوتر ،وتسيطر عىل حركته حالة التشنج.

ويبدو يل أن العلامء الناضجني يف األمة مل يولوا هذا املجال ما يس�تحق
م�ن عناية واهتامم ،وترك�وه لتفاعالت تراث العص�ور املاضية ،بام فيه من
خصومات وخالفات ،فأصبح ساحة للقوى املتطرفة املتعصبة من خمتلف
املدارس واملذاهب.

وأكبر ش�اهد عىل ذلك كتاب�ات التهريج ض�د هذا املذه�ب أو ذاك،
وفت�اوى التكفري ض�د هذه الطائفة أو تلك ،واملناظ�رات غري العلمية التي
تؤجج
تبثها الفضائيات واملش�تملة عىل كثري من اإلثارات واملهاترات التي ّ
(((
نار العداوة والبغضاء بني املسلمني.
التعصب كاآليت« :تنمو جذور
أساس�ا ظاهرة
ّ
وخيتزل الشيخ الصفار ً
تتأس�س القناعات ،وتتخذ
ّ
التعص�ب يف أرضي�ة اجلهل واالنغالق ،حيث ّ
املواق�ف ،بناء عىل تصورات خاطئة ،وتقويمات نمطية ،ونظرات ناقصة،
ويف أجواء انفعالية تعبوية.
التعصبية عىل إبقاء أتباعهم يف ظروف كهفية
وحيرص قادة االجتاهات
ّ
احلرة ،وتأثريات الرأي اآلخر ،ويصنعون
انطوائية ،بعيدً ا عن وسائل املعرفة ّ
املحرمات واملحظورات ،فاال ّطالع عىل كتب اآلخرين
حوهلم
ً
س�ياجا من ّ
حرام؛ ألهنا كتب ضالل ،وخمالطة اآلخرين إثم باعتبارهم مبتدعة.
((( كتاب :األحادية الفكرية في الساحة الدينية ،ص 41ـ  ،42الدار العربية للعلوم
ناشرون ،ط.2008 ،1
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كما جي�ري ترويض عقوهل�م وأفكاره�م ،ملنعها من احلركة والنش�اط
يصح النقاش،
خارج س�ياق ما يل ّقنوهنم إ ّياه ،حيث ال ّ
حيق االعرتاض ،ال ّ
التمرد عىل الرشع ،والتشكيك يف النّص املقدّ س.
فذلك نوع من ّ

الس�لف ،وقي�ادات ه�ذه
وهك�ذا تصب�ح اجته�ادات بع�ض أعلام ّ
التوجه�ات ،س�ق ًفا ال يمك�ن جت�اوزه ،وال جم�ال للعق�ل يف مناقش�تها ،أو
ّ
التفكري يف بدائل هلا.
وبمق�دار م�ا تتس�ع رقعة ه�ذا اجلهل واالنغلاق ،تتوف�ر أرضية نمو
االجتاه�ات التعصبية ،وهن�ا يأيت دور املعرف�ة والثقافة ،فانتش�ارها وتو ّفر
مصادرها املتنوعة ،يشكّل وقاية وحصانة ألبناء املجتمع من تأثري اجتاهات
التعصب ،ويساعد يف إنجاح جهود املعاجلة واخلالص(((».
ّ

التعصب الرئيس�ة التي ناقش�ها باس�تفاضة
وم�ن بين جت ّليات ظاهرة
ّ
الش�يخ الصفار ،إقصاء اآلخر ،التي أرشنا هلا ساب ًقا ،حيث يشري يف إحدى
حتليالت�ه ملأزق األحادية الفكرية لقضية إقصاء اآلخر« :إقصاء اآلخر أزمة
تعاين منها أغلب املجتمعات العربية واإلسلامية ،لكنها تتفاوت يف درجة
الكثاف�ة ّ
والش�دة .وترتب�ط ه�ذه األزمة بثالث�ة عوامل أس�اس ،تنتج هذه
ّ
وتغذهيا وتفرضها عىل املجتمع:
األزمة
الس�ائد يف ه�ذه املجتمعات ال�ذي َي ُعدّ
العامل األول:الفه�م الديني ّ
الرأي اآلخر ضالالً
ومنكرا جتب حماربته وإزالته.
ً
((( كتاب :الحوار واالنفتاح على اآلخر ،ص .81
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العامل الثاين:سياس�ات األنظم�ة احلاكمة التي ترف�ض وجود الرأي
توجهاهت�ا ومواقفه�ا ،وه�ذا م�ا
اآلخ�ر املختل�ف م�ع ّ
مارسته شتّى األنظمة يف البالد العربية واإلسالمية...
العامل الثالث:فيتمث�ل يف الرتبي�ة واألع�راف االجتامعية الت�ي تربيّ
الف�رد عىل أس�اس أن إبداء ال�رأي املخالف لألب أو
لش�يخ القبيلة أو للرئيس يف اإلدارة أو لعامل الدين هو
إس�اءة أدب وعدم احرتام وتقدير .وق�د ترتتب عليه
(((
ردود فعل غاضبة وإجراءات عقاب».
التعصب ،كام يراها الش�يخ
قب�ل االنتقال إىل س�بل التخلص م�ن داء
ّ
التعصب ،حيث
الصف�ار ،ال ُبدَّ م�ن الوقوف عىل النظ�رة الدينية لظاه�رة
ّ
ومهم يف
جوه�ري
وض�ع النقاط على احلروف من خالل إثارته لتس�اؤل
ّ
ّ
التعصب ،من خالل طرح عنوان بصورة مساءلة
رس�م التعامل مع ظاهرة
ّ
تعص ًبا؟
للواقع الديني :الدّ ين ،هل ينتج ّ
ث�م ـ كعادته ـ ينطلق يف رس�م املنهج واألس�لوب يف اإلجابة عن هذا
السؤال:

ْ
«أن يتمس�ك اإلنس�ان بدينه الذي اختاره بقناع�ة وإدراك ،وأن يلتزم
تعص ًبا
بتعاليم�ه وأحكامه ،فذلك أمر مرغوب ومطلوب ،وإذا اعترب ذلك ّ
((( كتاب األحادية الفكرية في الساحة الدينية ،ص 79ـ  ،80ط 1سنة  2008الدار العربية
للعلوم ناشرون ،بيروت.
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تعصبكم
عيل عليه السالم« :فليكن ّ
فهو من النوع اإلجيايب ،كام يقول اإلمام ّ
ملكارم اخلصال وحمامد األفعال ،وحماسن األمور»...(((.
ويضي�ف سماحته :إن�ه يمك�ن الق�ول بج�زم ،أن الدي�ن يف مفاهيمه
وتعاليم�ه الواقعي�ة ،التي أوحى هبا ال َّله تعاىل ألنبيائه ،ال يمكن أن يس�مح
التعصب العدائي ضدّ أحد من أبناء البرش ،إال أن يكون
أو جيي�ز حالة م�ن
ّ
معتد ًيا ظامل ًا.

فالبشر خلق ال َّله وهو تعاىل رحيم بعب�اده ،وقد منحهم حرية اإلرادة
واالختي�ار ،وال ي�رىض أن يص�ادر أح�د ه�ذه احلري�ة من الن�اس ،لذلك
حق هلم يف
فحدود صالح ّيات الرس�ل واألنبياء هي التذكري والتبليغ ،وال ّ
�ت َع َل ْي ِهم
نت ُم َذك ٌِّر * َّل ْس َ
الف�رض واإلكراه ،يقول تع�اىلَ { :ف َذك ِّْر إِن ََّم�آ َأ َ
ِ
{و َل ْو َش�آ َء َر ُّب َك آل َم َن
بِ ُم َس ْيط ٍر}[س�ورة الغاش�ية اآليتان  ،]22 ،21ويقول تعاىلَ :
َمن فيِ األَ ْر ِ
ني}[سورة
ض ُك ُّل ُه ْم جمَ ِيع ًا َأ َف َأ َ
َّاس َحت َّٰى َيكُونُو ْا ُم ْؤ ِمنِ َ
نت ُتك ِْر ُه الن َ
يونس اآلية .]99
{و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا
ولق�د منح ال َّله تعاىل البرش ّ
حق الكرام�ة ،ويقول تعاىلَ :
َبنِي ا َد َم}[سورة اإلسراء اآلية .]70

حي�ث يؤكد سماحته« :ومنه�ج األنبي�اء يف الدعوة إىل ال َّل�ه قائم عىل
أس�اس خماطب�ة العق�ل والوج�دان ،واس�تخدام أفض�ل أس�اليب اجلذب
واالس�تقطاب ،بالكلم�ة الطيب�ة ،واألخالق احلس�نة ،والتعام�ل الالئق:
((( الشريف الرضي ،نهج البالغة ،خطبة .192
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يل رب َك بِالحِْ كْم ِة والمَْو ِع َظ ِة الحْ سن َِة وج ِ
ادلهْ ُم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن
َ َ َ َٰ
َ َ ْ
{ا ْد ُع إِلىَ ٰ َسبِ ِ َ ِّ
ِ
ِِ
ن}[سورة النحل اآلية
إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َمن َض َّل َعن َسبِيله َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِالمُْ ْهتَدي َ
 ...]125فس�لوكيات احلقد واالزدراء واإلس�اءة لآلخري�ن ،تتناقض متا ًما
التعصبية،
م�ع مفاهيم الدين وتعاليمه ،وإذا كان املن ّظرون هلذه االجتاهات
ّ
توجهاهتم وممارس�اهتم ،فإن
يس�تد ّلون ببعض النص�وص الدينية ،لتربي�ر ّ
اإلش�كال يف فهمهم وقراءهتم هلذه النص�وص ،ويف التعامل معها منفصلة
عن منظومة القيم واملفاهيم اإلسالمية.
وق�د تك�ون لبعضهم ن�وازع س�يئة يس�تغ ّلون النّص�وص ويو ّظفوهنا
لتربيره�ا ومتريره�ا ،لك�ن قي�م الدي�ن ومبادئ�ه األساس�ية ترف�ض ه�ذه
{وإِ َذا َف َع ُلو ْا
التوجهات ،فال َّله تعاىل ال يقبل الظلم والعدوان ،يقول تعاىلَ :
ّ
اح َش ًة َقا ُلو ْا وجدْ نَا ع َليهآ آباءنَا وال َّله َأمرنَا بهِ ا ُق ْل إِ َّن ال َّله الَ ي ْأمر بِا ْل َفح َشآءِ
َف ِ
ْ
َ َ
َ َ ُُ
َ َْ َ َ َ ُ ََ َ
ِ ِ
�ون َعلىَ ال َّل ِه َم�ا الَ َت ْع َل ُم َ
َأ َت ُقو ُل َ
ونُ ،ق ْل َأ َم َر َربيِّ بِا ْلق ْسط}[س�ورة األعراف اآليتان
...]29 ،28
ويس�تطرد الش�يخ الصف�ار يف اإلجاب�ة ع�ن الس�ؤال الس�ابق بقوله:
التعصبية ،من قب�ل بعض الفئات املنتمية
«وما نلحظه من هذه املامرس�ات
ّ
إىل احلالة الدينية اإلسلامية ،يش�كّل كارثة يف تاريخ اإلسلام واملس�لمني
التعصبية بمجاميع من أبناء املسلمني،
التوجهات
غررت هذه
ّ
ّ
املعارص .لقد ّ
وخاصة الش�باب ،لتقذف هبم يف أتون معارك خارسة ،داخلية وخارجية،
ّ
تصورات قامتة س�وداء ،ومشاعر سلبية بغيضة ،جتاه جمتمعاهتم
انطال ًقا من ّ
والعامل.
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التوجه�ات ن�ار الفتنة الداخلي�ة بني املس�لمني ،عرب
وأش�علت ه�ذه
ّ
إث�ارة النّزاعات الطائفية املذهبية ،وابت�ذال فتاوى التكفري واتهّ ام الناس يف
ملجرد االختالف يف الرأي واالجتهاد،
أدياهنم ،ورميهم بالرشك واالبتداعّ ،
ونتج عن ذلك ظهور مجاعات عنف وإرهاب ،تنتهك احلرمات ،وتس�فك
الدم�اء ،وتنشر الرع�ب واالضطراب يف بالد املس�لمني .كما و ّفرت هذه
التعصبية ،أفضل فرص لتش�ويه س�معة اإلسلام واملس�لمني
التوجه�ات
ّ
ّ
عىل مس�توى العامل ،وإرباك عالقات الدول واملجتمعات اإلسالمية بسائر
األمم والقوى الدولية .ومؤمل جدًّ ا أن يقرتن اس�م اإلسالم باإلرهاب عىل
املؤسسات
ّ
الصعيد العاملي ،وتتخذ خمتلف دول العامل إجراءات مشدّ دة جتاه ّ
الرعايا املسلمني»(((.
واألنشطة اإلسالمية وجتاه ّ

خارطة مواجهة التع�صب:
اخلاص�ة بظاه�رة
التط�رق للمس� ّببات واملؤث�رات والتجلي�ات
بع�د
ّ
ّ
التعص�ب ،ننتق�ل للوق�وف يف رح�اب بع�ض رؤى الش�يخ الصف�ار عىل
ّ
التعصب.
الوصفة املثىل للتخلص (من/أو) مواجهة ظاهرة
ّ

حيث يؤكّد« :لقد أس�همت عوامل خمتلف�ة داخلية وخارجية يف صنع
ّ
التج�ذر والتغلغل
الظاه�رة التعصبي�ة ،ويف تغذيتها وتنميته�ا ،مما أتاح هلا
يف كثير م�ن البق�اع واألوس�اط ،ووف�ر هلا مس�توى هائًل�اً م�ن القدرات
واإلمكانات.
((( كتاب الحوار واالنفتاح على اآلخر ،م س ،من ص 74إلى .77
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وعىل أس�اس هذا الواقع يضيف« :وال ُبدَّ م�ن تضافر اجلهود الواعية
واس�تنفار الق�وى املخلص�ة ،ملواجهة ه�ذه الظاه�رة اخلطرية ،الت�ي هتدّ د
ومتزق داخيل ،ومن تقويض
مستقبل اإلسالم واألمة ،بام تس ّببه من انقسام ّ
لألم�ن االجتامع�ي ،وتعوي�ق للتنمي�ة ،وتأجيج لصراع احلض�ارات بني
اإلسالم وسائر األمم.
خي�ص خارط�ة املواجه�ة ،فلقد حاول�ت من خلال كتابات
أم�ا فيام
ّ
الشيخ الصفار ،اس�تجامع اخلطوط العريضة التي جيب العمل عىل تفعيلها
التعصبية يف عم�ق واقعنا االجتامعي العام ،حيث
لصدّ تس�ونامي الظاهرة
ّ
من بينها ما ييل:
I

I

I

I

Iحتري�ر مناهج الرتبية العائلية والربامج التعليمية من تنمية االجتاه
الواحدي.
Iبعث مفاهيم اإلسلام حول أصول التعامل اإلنساين ،وضوابط
العالقات االجتامعية.
Iمس�ؤولية القانون يف وضع حدّ للخطاب�ات التعبوية التحريضية
املثرية للفتن واالنقسام ،واملهدّ دة ألمن املجتمع واستقراره وملنع
(((
أي ممارسات متييزية بني املواطنني.
ّ

Iتعزيز األمن الفكري واألخالقي ومحاية األرسة ثقاف ًّيا عرب ترشيع

((( ن.م ،ص 78إلى .80
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العمل األهيل القائم عىل أساس التوازن والعدالة احلقوقية.

(((

I

I

I

I

Iس�عي خمتلف اجلهات والفئات إىل تقديم نفسها ،وعرض آرائها
ومواقفه�ا ،وأن تتي�ح احلكومات فرصة كافي�ة ملختلف املذاهب
والتوجهات لتعبرّ عن نفسها ،عرب مؤسسات أهلية تتك ّفل بإدارة
ّ
(((
التوجهات واملدارس واملذاهب.
مرشوع التعارف بني
ّ
 Iمس�ؤولية الدول�ة عىل تفعيل مبدأ املس�اواة بين املواطنني ونرش
(((
ثقافة التسامح وجتريم ثقافة الكراهية والتحريض عليها.

Iمس�ؤولية النخب�ة املثقف�ة على التبشير بثقاف�ة التس�امح وقبول
التعدّ دي�ة والرأي اآلخر وإدان�ة حاالت التميي�ز عمل ًّيا واملطالبة
(((
بتجريم هذه احلالة.
Iدور القي�ادات الدينية يف تنمية النق�د البنّاء بني مكونات املجتمع
كبديل ع�ن التهري�ج والتعبئة بين األطراف املختلف�ة ،ودفعهم
إليص�ال نقده�م ومالحظاهت�م لعلماء الدي�ن ،وأن جيه�روا هلم
ب�اآلراء الناق�دة ،م�ا دام اهل�دف ه�و اإلصالح ومحاي�ة املصلحة
(((
الدينية.

((( دراسة بعنوان :المؤسسات األهلية وحماية األمن االجتماعي.
((( م .س ،كتاب كيف نقرأ اآلخر؟ ،ص  45ـ .46
((( م .س ،كتاب المشكل الطائفي والمسؤولية الوطنية ،ص.25
((( ن.م ،ص .29
((( كتاب القيادات الدينية :الخطاب واألداء االجتماعي على ضوء مصادر الشيعة
اإلمامية ،ص  ،21ط ،1أطياف للنشر .2012 ،
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I

I

Iتعزي�ز واق�ع العالق�ات االجتامعي�ة بتنمي�ة ثقاف�ة االعت�ذار من
(((
األخطاء وقبوله مليالد جمتمع راشد.
Iحماربة الغرور الديني والطائفي وبعث روح التجديد.

(((

العبور �إلى �شاطئ التعاي�ش:
احلقيق�ة التي يمكننا أن نس�توحيها من خالل كتابات الش�يخ الصفار
والتواصل معه بالنس�بة للقراء وممن عرفوه ش�خص ًّيا ،أنه شخصية إنسانية
راقي�ة ،حيث يجُ ِّس�د ثقافة التعاي�ش واحرتام اآلخر والتع�ارف والتواصل
معه ،أمجل جتس�يد ،فثقافة التعايش عند سامحته كالقلب بالنسبة للمجتمع
للرقي والتقدم والتحرض والتمدن...
املتعدّ د املتط ّلع ّ

ج�اء يف كتابه املش�هور «التن�وع والتعايش :بح�ث يف تأصيل الوحدة
االجتامعية والوطنية» ،تساؤل دقيق تعقي ًبا عىل واقع املجتمعات اإلسالمية
ومعها املجتمعات النامية الباقية يف عامل يرنو للوحدة واالحتاد« :متى وكيف
تستطيع هذه املجتمعات حتسني واقعها وجتاوز احلالة املأساوية؟

يؤسس سامحته للخالص بقوله« :إن أول خطوة تضعنا عىل طريق
ثم ِّ
التنمي�ة والتق�دم ،هي امتلاك إرادة التعايش والقدرة على حتقيقه .فإذا ما
اعرتف بعضنا ببعض ،واحرتم كل واحد منا اآلخر ،وأقر برشاكته ودوره،
ٍ
حينئ�ذ يمكننا العم�ل م ًعا لتجاوز حالة التخ ّل�ف العميق واالنطالق نحو
((( م.س ،كتاب التسامح وثقافة االختالف ،ص  155ـ .191
((( م.س ،كتاب الحوار واالنفتاح على اآلخر ،ص  93ـ .133
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أفق احلضارة الواسع»(((.
لقد اس�تعرض املالمح الرئيس�ة ّ
لكل ما يتعلق ببحث موضوع التنوع
وعالقته بعنوان التعايش ،راصدً ا ّ
كل اخليارات املحتملة بخصوص التنوع
املذهب�ي يف الواق�ع اإلسلامي ،حيث تناول عالق�ة التن�وع بالتعايش من
جه�ة ،والوحدة الوطنية بالتعايش من جهة أخ�رى ،ويف عموم مطارحاته
ّ
املحك املذهبي والفريضة القرآنية املتمثلة
احلر أمام
ومضامينها يضع املسلم ّ
يف الوحدة« :حينام يكون االنتامء املذهبي للمواطنني املسلمني متنوع ًا ،فإن
أمامهم أحد خيارات ثالثة ،للتعاطي مع هذا التنوع والتعدّ د:
اخليار األول:حماولة الفرض واإللزام ،بأن يسعى أتباع ّ
كل مذهب لفرض
مذهبه�م على اآلخرين ،وإلزامه�م بأخذه والتع ّب�د به؛ ألن
أتباع كل مذهب يعتقدون بأحق ّية مذهبهم ،ويرون أنفس�هم
مك ّلفين بنشره وتطبيق�ه .وهذا اخليار مش�كل م�ن الناحية
يص�ح فرضها
الرشعي�ة؛ ألن املعتق�د ،وطريق�ة التع ّب�د ،ال
ّ
باإلكراه ﴿ال إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين ﴾[س�ورة البق�رة :اآلية ]256بل جيب
أن يك�ون ع�ن قناع�ة ،واندف�اع ذايت ،كام أن الشرع ال جييز
للمس�لم أن يفرض عىل اآلخرين م�ا ال يعتقدونه ،ويؤمنون
به ،فال َّله تعاىل مل يع ِ
احلق وإنام قال لهَ ﴿ :ف َذك ِّْر
ط لنبيه Aهذا ّ
ُْ
�ت َع َلي ِهم بِم ِ
ص ْيط ٍر﴾[سورة الغاشية ،اآليتان:
إِ َّنماَ َأن َ
ْت ُم َذك ٌِّر * َل ْس َ ْ ْ ُ َ
((( كتاب :التنوع والتعايش ،بحث في تأصيل الوحدة االجتماعية والوطنية ،ص ،15ط،1
دار الساقي ،بيروت .1999،
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ِِ

ني ﴾[س�ورة
 21ـ َ ﴿ ]22أ َف َأ َ
َّاس َحت َّٰى َيكُونُو ْا ُم ْؤمن َ
ن�ت ُتك ِْر ُه الن َ

يونس ،اآلية.]99 :

وم�ن الناحي�ة العملي�ة ،ف�إن ّ
كل جت�ارب ف�رض األف�كار
واملعتق�دات ،ه�ي جت�ارب فاش�لة ،حي�ث يتمس�ك الن�اس
بأدياهن�م ومذاهبه�م أكث�ر يف حال�ة التح�دي واملواجه�ة،
وواق�ع الش�عوب اإلسلامية يف البل�دان التي كان�ت هتيمن
عليها الش�يوعية أوضح ش�اهد على ذلك .كما إن مثل هذه
املحاوالت حصلت يف تارخينا بعض الفرتات ،حيث حاولت
بع�ض اجلهات فرض رأهيا أو مذهبها ألهنا متثل األكثرية ،أو
متتل�ك القدرة والقوة ،لكن تأثير تلك املحاوالت كان وقت ًّيا
وحمدو ًدا.

يتحصن أتب�اع كل مذهب يف
اخليار الثاين:حال�ة العداء والصراع :حيث
ّ
خن�دق مذهبه�م ،ويعبئ�ون أفراده�م جت�اه املذه�ب اآلخر،
وتس�ود حالة التش�نج والعداء ،ويكون هن�اك قطيعة وتنافر،
وتقوم اجلهة املقتدرة باضطهاد اجلهة األخرى ،التي س�تعمل
بدوره�ا للدفاع عن نفس�ها ،ولالنتقام م�ن الطرف اآلخر..
وهك�ذا يدخ�ل املجتمع يف نف�ق الرصاع الداخلي ،الذي قد
ينته�ي إىل حرب أهلية .وهنا خيسر اجلميع ،وتكون الفرصة
مؤاتي�ة لألعداء ،أعداء اإلسلام ،وأعداء البالد ،لين ّفذوا من
خالل هذا الرصاع خم ّططاهتم ومؤامراهتم.
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اخليار الثالث:هو التعايش بأن يعرتف كل طرف لآلخر بح ّقه يف التمسك
بقناعاته ومعتقداته ،وممارس�ة شعائره الدينية ،والعمل وفق
اجتهادات�ه املذهبية ،ويتعامل اجلميع كمواطنني متس�اويني
يف احلق�وق والواجبات ،متعاونين لتحقيق املصلحة العامة
ومواجهة األخطار املشتركة .وهذا هو ما يأمر به اإلسالم،
وتدع�و إليه تعاليمه الس�محاء ،وهو منهج أئمة اإلسلام،
وأيض�ا هو ما يدعو
وأعالم املس�لمني الواعين املخلصنيً .
إلي�ه العق�ل واملنطق الس�ليم ،وتفرضه طبيعة االشتراك يف
ٍ
وطن واح�د ،وكام يقول
ظ�روف حياتية واح�دة ،وضـمن
اإلم�ام حمم�د ب�ن علي الباق�ر « :Eصلاح ش�أن الن�اس
التعايش»(((»(((.
ويرى سامحته «أن فكرة التعايش هي مدخل لفكرة التقارب والوحدة،
وهي التي هت ّيئ األرضية للقبول هبا»(((.

وم�ن ث�م ،بنباه�ة العامل العارف بزمانه املس�توعب ملس�ؤوليته ،يشير
الس�لمي،
أهم حمطات العبور إىل ش�اطئ التعايش « :التعايش ّ
سماحته إىل ّ
على أس�اس االعتراف واالحترام املتب�ادل ،وحف�ظ احلقوق اإلنس�انية
((( بحار األنوار ،محمد باقر المجلسي ،ج 71ص ،167دار إحياء التراث العربي ،بيروت
سنة .1983
((( م.س ،كتاب :التنوع والتعايش ،بحث في تأصيل الوحدة االجتماعية والوطنية ،ص
 92ـ .94
((( م.س ،كتاب :الطائفية بين السياسة والدين ،ص.161
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والوطني�ة ،ونبذ املش�احنات واملهاترات املذهبي�ة والطائفية ،والتأكيد عىل
حرمة دم ّ
كل مس�لم سن ًّيا كان أو شيع ًّيا ،وحرمة عرضه وماله ،والتربؤ من
ّ
كل من يسفك د ًما حرا ًما ،أ ًّيا كان صاحبه»(((.

وعلى نف�س املن�وال ،يواصل بعث الوع�ي بمطل�ب التعايش ،حيث
مهمة لدى املس�لم
حيرك عدّ ة مقاربات ّ
يطرح تس�اؤلاً موضوع ًّيا ش�املاً ّ ،
املهتم بأمور أ ّمته« :كيف ترتقي جمتمعاتنا إىل مستوى التعايش احلضاري؟
وكيف تتس�امى عىل عوامل اخلالف والتمزق ،وأسباب القطيعة والتنافر؟
وإنضاج�ا آلرائنا
تنوعنا وتع�دد انتامءاتن�ا إث�را ًء لتجاربنا،
ً
وكي�ف يك�ون ّ
وأفكارنا؟
ث�م جيي�ب ّ
ب�كل وض�وح ود ّق�ة وموضوعي�ة :إن املس�ؤولية تقع عىل
اجلميع ،فك ّلكم را ٍع وك ّلكم مس�ؤول عن رع ّيته ،كام يقول احلديث النبوي
الرشيف.

يتحمل�ون
وبالدرج�ة األوىل ،ف�إن احلاكمين يف البلاد اإلسلامية
ّ
مس�ؤولية رئيس�ة يف توحيد ش�عوهبم ،وتوفري أجواء التعايش واالنسجام
أي متييز قومي أو طائفي .فقد
فيام بينهم ،عىل أس�اس ّ
احلق والعدل ،ومنع ّ
ورش الوالة
روي عن رسول ال َّله Aقوله« :خري الوالة من مجع املختلفّ ،
من ّفرق املؤتلف»(((.
((( ن.م ،ص .57
((( السبيل إلى إنهاض المسلمين ،السيد محمد الحسيني الشيرازي ،ط 7ص ،312
مؤسسة الفكر اإلسالمي ،بيروت سنة 1994م.
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وعلماء الدي�ن ينتظ�ر منهم القي�ام بأه�م دور يف الدع�وة إىل الوحدة
والوئ�ام ،وحتذي�ر الناس من النّعرات القومية ،والفت�ن الطائفية ،وال جيوز
ربرات
أب�دً ا أن يامرس ع�امل الدي�ن دور إذكاء روح
ّ
التعصب املذهب�ي ،بم ّ
خريا ممن مىض وال
واهية زائفة ،ذلك «أن ال َّله س�بحانه مل يعط أحدً ا بفرقة ً
مم�ن بقي»((( ،كام يقول أمري املؤمنني عيل ب�ن أيب طالب ،Eويقول اإلمام
جعف�ر الصادق« :Eفلا ختاصموا الناس لدينكم ف�إن املخاصمة ممرضة
للقلب»(((.
يوجهوا أقالمهم وجهودهم إلش�اعة
وعىل رجال الفكر واإلعالم أن ّ
توجهات التشدّ د والتطرف ،التي ُي ّ
غذهيا
روح التسامح والتقارب ،وحماربة ّ
وينميها اجلهل والغباء.
األعداءّ ،

ف�إن ّ
وأخيراّ ،
يتحم�ل مس�ؤوليته يف صنع
كل مواط�ن وا ٍع جي�ب أن
ّ
ً
الوحدة الوطنية اإلسلامية ،بس�لوكه القويم ،وتعامله الس�ليم ،مع س�ائر
ويرضان
فالصاع والتناحر هي�دّ دان مس�تقبل الوطن،
إخوان�ه املواطنين ،رّ
ّ
{و َأطِي ُعو ْا ال َّل َه َو َر ُس�و َل ُه
بمصلحة الش�عب ،وصدق ال َّل�ه العظيم إذ قالَ :
الصابِ ِري َن}
�ع َّ
اصِب�رِ ُ و ْا إِ َّن ال َّل َه َم َ
حيك ُْم َو ْ
َوالَ َتن ََاز ُع�و ْا َف َت ْف َش� ُلو ْا َوت َْذ َه َ
�ب ِر ُ
[سورة األنفال ،اآلية.(((»]46:
((( نهج البالغة ،الشريف الرضي ،خطبة رقم .176
((( م.س ،بحار األنوار ،محمد باقر المجلسي ،ج 2ص.133
((( م.س ،كتاب :التنوع والتعايش ،بحث في تأصيل الوحدة االجتماعية والوطنية ،ص
 95ـ .96
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معالم االنفتاح:
 .1في البدء التعارف:
يؤس�س الش�يخ حس�ن الصفار ،لتنظي�م العالق�ة مع اآلخ�ر بقاعدة
ِّ
التعارف« :إن اخلطوة األوىل ،والقاعدة األساس ،لتنظيم عالقة مع اآلخر
هي التعارف.
يتع�رف ّ
كل من الطرفني على اآلخر ،وخاصة فيما يرتبط بزاوية
ب�أن ّ
التغاير والتاميز بينهام»(((.
تعرف ّ
كل أمة ودراس�تها لواقع
ويشير يف موض�ع آخر بالق�ول« :إن ّ
األمم األخرى يثريان جتربتها ،ويتيحان هلا فرصة االس�تفادة من نقاط قوة
اآلخرين ،وتاليف مكامن الضعف لدهيم.
لذلك يشير القرآن الكريم إىل حقيقة أن التنوع ينبغي أن يكون داف ًعا
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاكُم ِّمن َذك ٍَر َو ُأ ْن َث ٰى َو َج َع ْلنَاك ُْم
للتعارف ،بقوله تعاىلٰ {:ي َأ هُّ َيا الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
يم َخبِ ٌري}
ُ�م إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ
ُش� ُعوب ًا َو َق َبآئ َ�ل ل َت َع َار ُفو ْا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم عَندَ ال َّله َأ ْت َقاك ْ
[سورة الحجرات ،اآلية.]13:
َب ْي�دَ أن االهتمام بالتعارف بين األقوام واألمم ،إنما ينبثق من أرضية
االحرتام املتبادل .أما حينام تس�تهني جمموعة باآلخرين ،وتنظر إليهم نظرة
احتق�ار وازدراء ،ويمتلكه�ا جتاهه�م الش�عور بالتعايل ،فإهنا ل�ن تتجه إىل
استكش�اف ما ل�دى اآلخرين من نق�اط القوة وصفات اخلير .لذلك فإن
((( م.س ،كتاب :كيف نقرأ اآلخر ،ص.21
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يمهد للدعوة إىل التعارف بإدانة نظرة السخرية التي سبقت
القرآن احلكيم ّ
ِ
تل�ك اآلية قوله تعاىلٰ {:ي َأ هُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُو ْا الَ َي ْس َ
�ى َأن
�خ ْر َق ْو ٌم ِّمن َق ْو ٍم َع َس ٰ
ٍ
ِ
ن[}...سورة
َيكُونُو ْا َخيرْ ًا ِّمن ُْه ْم َوالَ ن َس�آ ٌء ِّمن ن َِّسآء َع َس ٰى َأن َي ُك َّن َخيرْ ًا ِّمن ُْه َّ
الحجرات ،اآلية.]11:
وال�كالم لي�س ع�ن س�خرية ش�خص م�ن ش�خص ،وإن كان ذلك
مرفوض�ا ومدانً�ا ،إال أن احلديث هنا يأيت يف س�ياق العالق�ة والتعامل بني
ً
املجاميع { َق ْو ٌم ِّمن َق ْو ٍم}.

ويلف�ت القرآن احلكي�م األنظار إىل عدم الوق�وف يف تقويم اآلخرين
عن�د ح�دود املظاه�ر واحلدود ،بل جي�ب البحث ع�ن الصف�ات الفاضلة
والسامت الكريمة{ :إِ َّن َأك َْر َمك ُْم عَندَ ال َّل ِه َأ ْت َقاك ُْم}»(((.

إسلامي بثقافة
وتركي�زا لقاع�دة التع�ارف وماهيته�ا يف بن�اء وع�ي
ً
ّ
مهمة عرب تأمالت قرآنية« ،ذلك أن اجلهل
االنفتاح ،يفتح آفا ًقا اسرتاتيجية ّ
ح�ذرا ،أو إىل الن�زاع واخلصومة
وس�وء الفه�م غال ًبا ما ي�ؤ ّدي إىل التباعد
ً
عدا ًء».

يق�ول تعاىلَ {:ف َت َب َّينُو ْا َأن ت ُِصي ُبو ْا َق ْو ًم�ا بِ َج َها َل ٍة َفت ُْصبِ ُحو ْا َعلىَ ٰ َما َف َع ْلت ُْم
ن ِ
ني}[سورة الحجرات ،اآلية.]6 :
َاد ِم َ

((( م.س ،كتاب :التنوع والتعايش ،بحث في تأصيل الوحدة االجتماعية والوطنية ،ص
 44ـ .46
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عيل« :Eالناس أعداء ما جهلوا»(((.
وورد عن اإلمام ّ

إن املعرفة باآلخر تكش�ف لك نقاط قوته ،ومكامن ضعفه ،فتمكنك
من االستفادة منه وإفادته ،وتربز لك مناطق االشرتاك ،ومواقع االختالف،
يؤسس للتعاون وتنمية العالقات...
بام ّ

كما أن أول أم�ر ب�دأ به الوح�ي ،حني ن�زل للمرة األوىل عىل رس�ول
ال َّل�ه ،Aه�و األمر بالقراءة ،حيث اتفق املس�لمون عىل أن أول القرآن هو
*خ َل َق ِ
نس َ
اس� ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َل َق َ
�ان ِم ْن َع َل ٍق *ا ْق َر ْأ
اإل َ
قوله تعاىل{ :ا ْق َر ْأ بِ ْ
َو َر ُّب َك األَك َْر ُم}[سورة العلق ،اآليات 1:ـ .]3

جمرد عملية تت ّبع الكلمات والنطق هبا ،أو
والق�راءة املأمور هبا ليس�ت ّ
قراءهت�ا بالنظر ،بل هي أعمق من ذلك ،إهن�ا تعني عملية التفكري والفهم،
وهو املعنى الذي أصبح متداوالً يف األوساط الفكرية...

ومل حي�دّ د الوح�ي لفعل( اق�رأ) مفعوالً ،مم�ا يؤيد أن املقص�ود لذات
املامرس�ة والفع�ل ،وأول ما ّ
حيتك به اإلنس�ان وحيتاج لقراءت�ه وفهمه ،هو
الوج�ود البرشي الذي ينتس�ب إليه ،فعلي�ه أن يتأ ّمل التامي�زات اهلا ّمة بني
فئ�ات هذا اخللق ،لريى من خالل ذلك عظمة ال َّله تعاىل وحكمته ،لتنظيم
حياته بإرساء عالقات سليمة مع من حوله.
{و ِم ْن
وق�راءة التاميزات بني أبناء البرش هو ما يشير إلي�ه قوله تعاىلَ :
آياتِ ِه َخ ْل ُق الس�مو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض َو ْ
َف َأ ْل ِس�نَتِك ُْم َو َأ ْل َوانِك ُْم إِ َّن فيِ ٰذلِ َك
اختِال ُ
َّ َٰ َٰ
َ

((( م.س ،نهج البالغة  ،حكم .172
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آلي ٍ
ني}[سورة الروم ،اآلية.(((»]22 :
ات ِّل ْل َعالمِِ َ
َ

منحى جدي�دً ا ،حيث
وإحي�ا ًء لقيم�ة التع�ارف ينحو الش�يخ الصفار ً
يدع�و العلامء واملثقفين والباحثني إىل حتريك موضوع�ة التعارف يف جمال
ومهم بالنس�بة ألهداف قيمة التعارف يف املجتمع اإلنساين العام
حس�اس
ّ
ّ
اخلاص حيث يرش�د إىل إثارة القضية العقدية لدى املسلمني
واإلسلامي
ّ
عبر بوابة التعارف وليس املهاترات واجل�داالت املذهبية العقيمة كاآليت:
«الش�ك أن القضي�ة العقدية هي األكث�ر أمهية عىل املس�توى الديني ،فهي
أساس الدين وجوهره وعمقه وأصله ،كام أن هلا تأثريها الكبري عىل مشاعر
وتوجهاته السلوكية والعملية.
اإلنسان
ّ
وإذا كان التع�ارف والتواص�ل مطلو ًب�ا بين أبن�اء األم�ة يف خمتل�ف
املجاالت فهو يف املجال العقدي أكثر أمه ّية وفائدة.
و ذلك لألسباب التالية:

الصواب يف مسائل
أوالً:يس�اعد املس�لم عىل اكتش�اف ّ
احلق ومعرفة ّ
العقي�دة ،عن طريق ا ّطالعه عىل خمتلف اآلراء ،وفهمه ألدلتها،
صحيحا أن يسرتسل اإلنسان يف معتقداته مع ما ورثه من
فليس
ً
آبائه وأجداده ،أو ما ألفه يف بيئته وحميطه ،دون بحث ومتحيص،
ودليل وبرهان.

ثانيا:إن القراءة املوضوعية آلراء ِ
الف َرق واالجتاهات العقدية األخرى،
ً

((( م.س ،كتاب :كيف نقرأ اآلخر ،ص 21ـ 23
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متكّن اإلنس�ان من معرفة اآلخرين عىل حقيقتهم وواقعهم ،بينام
تكون القطيعة املعرفية س�ب ًبا للجهل باآلخر ،ورسم صورة غري
توجهاته.
دقيقة عن ّ

إن بعض املس�لمني يس�يئون الظ ّن ببعضهم اآلخ�ر ،وحيكمون
عليه�م أحكا ًما جائ�رة ،بنا ًء عىل مقدم�ات خاطئة ،ومعلومات
مغلوطة ،قد تؤخذ عن طريق مناوئيهم وخصومهم.

وه�ذا ما ّ
حذر من�ه القرآن الكري�مَ { :ف َت َب َّينُ�و ْا َأن ت ُِصي ُب�و ْا َق ْو ًما
بِ َج َها َل ٍة}[سورة الحجرات ،اآلية...]6 :

ثالثًا:إن التواصل العلمي ،وتدارس القضايا بموضوعية وإخالص،
أي صعيد ديني معريف ،يتيح املجال لبلورة الرأي ،وتكامل
على ّ
الفكر ،وحل ال ُع َقد ،ومعاجلة الثغرات.
وكما يمكن التقارب والتكامل يف معاجلة قضايا الفقه والثقافة،
فإنه يمكن الوصول إىل بعض املعاجلات وتصحيح بعض اآلراء
يف املسائل الكالمية والعقدية.
وبخاص�ة أن بع�ض اخلالف�ات كان�ت ّ
تغذهيا عوامل سياس�ية
ّ
ومصلحية ،يف التاريخ املايض ،وقد جتاوزهتا األمة.
رابعا:هناك مس�ائل جديدة يف علم الكالم تش�كّل حتدّ ًيا أمام العقيدة
ً
اإلسلامية ككل ،وه�ي تس�توجب تعاونً�ا بين علماء األم�ة
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املتخصصين من خمتلف املذاهب ،لتوضيح الرؤية اإلسلامية
ّ
جتاه هذه املسائل املطروحة يف أذهان اجليل املسلم املعارص.
يتوجب االهتامم ببعث حركة علمية معرفية،
هلذه األس�باب وغريهاّ ،
للتواصل واالنفتاح بني علامء األمة املهتمني ببحوث العقيدة وعلم الكالم
من خمتلف املدارس واملذاهب»(((.

 .2ما بين االنفتاح وثقافة الحوار:
ال تكاد ختلو حمارضة أو إنتاج فكري أو بيان أو موقف لسامحة الشيخ
طبيعي،
حضور
ومنهجا ودعو ًة ومش�ارك ًة،
الصف�ار ،إلاّ وللحوار ثقاف�ة
ً
ٌّ
ٌ
وم�ا من أحد عرف الش�يخ إلاّ واكتش�ف الروحي�ة احلواري�ة الرائعة التي
يتّس�م هبا سامحته عنوانًا أصيلاً يف شخصيته العلامئية االجتامعية ،وال ّ
شك
أن ّ
ّ
الرصني واملنظم
كل م�ن
احتك بسماحته اس�تفاد من منهجه احل�واري ّ
يف طرح األفكار وأس�لوب االستشكال واللباقة يف االعرتاض والنّباهة يف
خاصة بالشخصيات
التفاوض ،وما إىل هنالك من آداب وأخالق حوارية ّ
االجتامعي�ة املؤ ّث�رة يف مس�ارات جمتمعاهت�ا وأممه�ا من رجال فك�ر وثقافة
ودين واجتامع س�يايس وغريه ،ناهيك عن مشاركاته املتعددة يف الفعاليات
الفكرية والعلمية عرب العامل(((...
لذل�ك ،ومن خلال القراءات الدقيق�ة لفكر الش�يخ الصفار ،نلحظ
((( م.س ،كتاب :األحادية الفكرية في الساحة الدينية ،ص 42ـ .44
((( يكفي العودة لموقع سماحة الشيخ حسن الصفار االلكتروني،www.saffar.org:
عبر نوافذ (األخبار ،الحوارات ،الندوات).
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تأكي�ده على أمهي�ة واستراتيجية تكري�س ثقاف�ة احل�وار على املس�تويني
واالجتامعي كتنمية لثقافة االنفتاح ،حيث يرى سامحته أن« :من
الشخيص
ّ
ّ
احلق ،االنفتاح عىل الرأي اآلخر وحماورته ،وللحوار
أهم سبل البحث عن ّ
أكث�ر من قيمة ودور عىل الصعيد املع�ريف ...فاحلوار يدفع للمراجعة ،وأن
يتفحص اإلنسان آراءه ومواقفه يف معرض حواره مع اآلخرين ،ومواجهته
ٍ
حينئذ من صحة رأيه وثباته أمام االعرتاض،
لتساؤالهتم ونقدهم ،فيتأكّد
وقد يكتشف بعض الثغرات ونقاط الضعف يف وجهة نظره خالل احلوار،
فيسعى ملعاجلتها وجتاوزها ...
ويتيح احلوار لإلنسان فرصة اال ّطالع عىل الرأي اآلخر ،بشكل مبارش
واض�ح ،فع�ادة ما يصاحب االختالف�ات الفكرية ،رصاع�ات ونزاعات،
ت�ؤ ّدي إىل التعتيم عىل رأي ّ
كل طرف يف س�احة الطرف اآلخر وتش�وهيه،
مبتورا مضطر ًبا ,وحني ي ّطلع اإلنسان عىل الرأي من منابعه،
وحتريفه ،ونقله
ً
وينفتح عىل مصادره ،ويناقش أصحابه مبارشة ،تكون الرؤية أمامه أوضح
وأجىل.(((»...
ويضيف سماحته« :إذا كان اإلنسان مهتماًّ بتعزيز موقعية الرأي الذي
يتبنّاه ،والدّ عوة له والتبشير به ،فإن احلوار مع اآلخرين هو أفضل ال ّطرق
لكس�بهم وإقناعه�م ،أو عىل ّ
األقل لتحييده�م ،وإلعطائهم صورة واقعية
مشوهة ناقصة من جهات أخرى .لقد اعتمد األنبياء
بدل أن تصلهم صورة ّ
منهجية احلوار يف عرض رس�التهم على أقوامهم ،ويف نقد اجتاهات الكفر
((( م.س ،كتاب :الحوار واالنفتاح على اآلخر ،ص 34ـ .35
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والفساد لدى تلك األقوام...كام أفرد القرآن مساحة واسعة للحديث عن
حممد Aيف تبليغ الرس�الة بالتخاطب م�ع املرشكني واليهود
جه�ود النبي ّ
والرد عىل إش�كاالهتم وتس�اؤالهتم ،كما ينقل لنا
والنص�ارى ،حماورهت�م ّ
تاري�خ الدعوة اإلسلامية كيف كان Aيعرض نفس�ه عىل القبائ�ل ،مب ّينًا
(((
دعوته ،مداف ًعا عن رسالته باحلكمة واملوعظة احلسنة».
كام ُيعدّ د الشيخ الصفار ثامر انتشار ثقافة احلوار يف املجتمعات« :يسهم
احلوار يف تنش�يط ثقافة املعرفة والثقاف�ة يف املجتمع ،ويدفع الناس للتفكري
والبح�ث واملقارنة ،وقد ّ
ترتش�د االجتاهات املتحاورة من خالل احلوار...
وترتاكم التجارب عرب التفاعل احلواري.

مهمة عىل صعيد االستقرار والسلم االجتامعي،
ويؤ ّدي احلوار وظيفة ّ
كبيرا من املش�اكل واألزم�ات يف العالق�ات االجتامعية،
ذل�ك ألن قسًم�اً
ً
وتص�ور كل طرف اآلخر عىل غري
بعضا،
تنش�أ من جه�ل الناس ببعضهم ً
ّ
حقيقته! ،وذلك بس�بب التباعد والقطيعة ،أو حلدوث س�وء ظ ّن أو س�وء
فهم يف البني...
ويمتص حالة التش�نّج
أو على األق�ل فإن احل�وار خي ّفف ح�دّ ة التوتّر
ّ
واالنفع�ال ،وم�ا ن�راه م�ن اس�تقرار س�يايس واجتامع�ي يف املجتمع�ات
الغربي�ة ،لي�س لعدم وج�ود اختالف�ات بينه�م يف ال�رأي واملصلحة ،وال
لع�دم حدوث مش�اكل وأزم�ات يف بلداهنم ،بل قد يك�ون التّعدد والتنوع
((( ن.م ،ص 36ـ .38
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عندهم يف األعراق والديانات واملذاهب واألحزاب ،أكثر مما عندنا بكثري،
مؤسسات
وتنافسهم عىل املصالح واملكاسب كبري ،لكنهم ينعمون بوجود ّ
ديمقراطية عىل الصعيد السيايس واالجتامعي ،يناقشون يف إطارها األمور،
ويعاجلون املشاكل ،وحيتوون األزمات ،فاحلوار بني وجهات النظر املختلفة
واألطراف املتنافس�ة ،أصبح جز ًءا من نظام حياهتم ،يف اإلدارة السياس�ية،
واملؤسسات العلمية ،ويف وسائل اإلعالم.
العمل االجتامعي،
ّ
بينام تفتقر أغلب جمتمعات العامل الثالث إىل أدنى فرص احلوار ،لذلك
التمزق واالحرتاب»(((.
تعاين من حاالت االحتقان ،وتعيش أخطار ّ

أم�ا عن موقع ّية احلوار يف منظومتنا اإلسلامية يعبرّ سماحته بالقول:
«حينام يتأ ّمل املس�لمون تعالي�م دينهم جيدون فيها األمر بالتش�اور وتبادل
{و َش ِ
{و َأ ْم ُر ُه ْم
وجهات النظرَ :
او ْر ُه ْم فيِ األَ ْمر}[سورة آل عمران ،اآليةَ ،]159 :
�ور ٰى َب ْين َُه ْم}[سورة ش�ورى ،اآلية ،]38 :وأن قضية بسيطة كفطام الطفل عن
ُش َ
حلي�ب أ ّمه ينبغ�ي أن يتم بالتفاهم بين الوالدينَ { :ف�إِ ْن َأ َرا َدا فِ َصاالً َعن
ت ََر ٍ
او ٍر َف َ
َاح َع َل ْي ِهماَ }[سورة البقرة ،اآلية.]233 :
ال ُجن َ
اض ِّمن ُْهماَ َوت ََش ُ

وأن اخلالف�ات العائلي�ة بين الزوجين إذا مل تعال�ج بينهما ي�أيت دور
أرستيهام يف احلوار من أجل ّ
{وإِ ْن ِخ ْفت ُْم ِش� َق َ
اق َب ْينِ ِهماَ َفا ْب َع ُثو ْا
حل النزاعَ :
َح َك ً
ما ِّم ْن َأ ْه ِل ِه َو َح َك ًام ِّم ْن َأ ْه ِل َهآ إِن ُي ِري�دَ آ إِ ْص َٰلح ًا ُي َو ِّف ِق ال َّل ُه َب ْين َُه َمآ إِ َّن ال َّل َه
ك َ
َان َع ِلي ًام َخبِري ًا}[سورة النساء ،اآلية.]35 :

((( ن.م ،ص 38ـ .39
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وحينام يتص ّفح املس�لمون سرية أئمة الدين فريون منهجهم يف ممارسة
احل�وار م�ع كل املس�تويات ويف كا ّف�ة املجاالت ،م�ع احلكام ،وم�ع أتباع
األدي�ان األخ�رى ،ومع أصح�اب املذاهب ،ومع تالمذهت�م ،ومع مجهور
الناس وعا ّمتهم ..وقد قام الش�يخ أمحد بن عيل الطربيس ،من علامء القرن
كبريا من حوارات رس�ول
الس�ادس ل َّلهجرة ،بمبادرة نافعة ،إذ مجع عد ًدا ً
ال َّل�ه Aواألئمة من آل بيته Bيف كت�اب ضخم حتت عنوان :االحتجاج،
طبع عدّ ة مرات يف العراق وإيران ولبنان.

حينما يق�رأ املس�لمون ّ
كل ذل�ك فإن�ه جي�ب أن يدفعه�م إىل انته�اج
طري�ق احل�وار ،وأن يعتم�دوه أس�لو ًبا حلياهت�م ،ونظا ًم�ا يف عالقاهت�م
االجتامعية.(((»...

أيضا ٍ
لبعد آخ�ر يتع ّلق بثقافة احلوار« :لكن أزمة
وين ّبه الش�يخ الصفار ً
أيضا يف س�وء إدارته عند
احل�وار يف جمتمعاتنا ال تتمثل يف غيابه فقط ،وإنام ً
من يامرسونه...
وهن�ا تظهر قيم�ة البحوث والربامج املعدّ ة لتنمي�ة مهارات التفاوض
واحل�وار ،وتتجّل�ىّ أمهية أخالقيات احل�وار التي تتح�دّ ث عنها النصوص
الديني�ة وآي�ات وروايات .إن اإلدارة الس�يئة للحوار ق�د تنتج مضاعفات
عكس�ية ،فتوس�ع ُه ّوة اخلالف ،وترفع درجة التش�نّج ،وتزيد حالة التّنافر
والصاع.(((»...
رّ
((( م.س ،كتاب :الحوار واالنفتاح على اآلخر ،ص 39ـ .40
((( ن.م ،ص .44
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ويرش�د سماحته إىل عدّ ة أبعاد ال ُب�دّ مراعاهتا لتكري�س ثقافة احلوار
اخللاّ ق�ة للوع�ي واللق�اء واالنفت�اح اإلجي�ايب م�ن أجل العيش املشترك،
نذكرها باختصار:
ّ
أس�ايس
«إن سلامة املقصد واالس�تهدافات م�ن عملية احلوار ركن
ّ
ألهم
لتحقي�ق نجاح�ه ،كام س�بق احلديث ع�ن ذل�ك ،ويف ما ييل ع�رض
ّ
األركان يف أخالقيات احلوار:
I
I
I
I

Iموضوعية البحث ومنهجيته.
Iاالحرتام املتبادل.

Iالبحث عن نقاط اللقاء.

Iالقبول بالتعددية والرأي اآلخر.(((».

 .3تنمية ثقافة الت�سامح:
يؤك�د دائماً الش�يخ الصف�ار يف تفاصيل مرشوع�ه اإلصالحي الثقايف
يؤصل
لألم�ة على املواظبة يف إحي�اء قيمة التس�امح بني املس�لمني ،حيث ّ
مهمتان رئيس�يتان
ملهمة الدين يف حياة اإلنس�ان« :للدين ّ
لذلك عرب حتليله ّ
يف حياة اإلنسان:
األوىل:تنظيم عالقة اإلنس�ان مع ربه ،بأن يتعرف عىل خالقه ،ويؤمن
له{،و َل َقدْ َب َع ْثنَا فيِ
ب�ه وبوحدانيته ،ويلتزم بعبادته واخلض�وع
َ
ك ُِّل ُأ َّم ٍة َّر ُسوالً َأ ِن ا ْع ُبدُ و ْا ال َّله}[سورة النحل ،اآلية.]36 :
((( ن.م ،ص  50ـ .59
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الثانية:تنظي�م عالقة اإلنس�ان م�ع أبناء جنس�ه ،بحيث تك�ون قائمة
عىل العدل ،واالحرتام املتبادل للحقوق { َل َقدْ َأ ْر َس� ْلنَا ُر ُس� َلنَا
ان لِي ُقوم النَّاس بِا ْل ِقس ِ
ِ
ِ
ِ
ط}
ُ
بِا ْل َب ِّينَات َو َأ َنز ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
ْ
َاب َوالمْ َيز َ َ َ
[سورة الحديد ،اآلية.]25 :
فعالقة اإلنس�ان م�ع النّاس قضي�ة جوهرية من صمي�م الدين ،وهي
ح�را يف أن تتعامل مع
ليس�ت مرتوك�ة مل�زاج اإلنس�ان وأهوائ�ه ،فلس�ت ًّ
حتب وتش�اء ،بل أنت مق ّيد بضواب�ط رشع ّية تلزمك بمراعاة
اآلخرين كام ّ
حقوق اآلخرين ،واحرتام مصاحلهم املادية واملعنوية»(((.
ثم ينتقل بنا نحو رسم خارطة وعي التسامح ،وما هي اجلهات املعنية
بتنمية ثقافة التس�امح ،حيث يفتح عقولنا عىل قيمة التس�امح بتفعيل قيمة
االعت�ذار وقبول�ه ،فيعبرّ ب�اآليت« :صدور اخلط�أ من اإلنس�ان أمر طبيعي
ومتوقع ،فام دام ليس معصو ًما فهو معرض للغفلة وسيطرة الشهوة وغلبة
االنفعال ،وتلك هي أرضية اخلطأ ومنشأ حدوثه .لكن املهم كيف يتعامل
يتعهد نفس�ه باملراقبة واملحاسبة ،ويراجع مواقفه
اإلنس�ان مع خطئه ،فهل ّ
وترصفاته ،ليكتش�ف أخطاءه وعثراته؟ أم يبقى مسرتسًل�اً
تتكرر
س�ادرا ّ
ً
ّ
أخطاؤه وترتاكم دون اهتامم منه وانتباه؟
من ناحية أخرى ،هل يمتلك ش�جاعة الرتاجع واالعتذار عن اخلطأ؟
حتمل املسؤولية جتاهه؟»(((.
يتهرب من ّ
يرص عليه؟ أو ّ
أم ّ
((( م.س ،كتاب :التسامح وثقافة االختالف ،ص.133
((( ن.م ،ص.155
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جوهري يف
تأسيس�ا عىل هذه األس�ئلة ينطل�ق بنا لإلجابة عن س�ؤال
ّ
ً
وعي أمه ّية تنمية ثقافة التسامح:
ملاذا االعتذار؟

والصف�ح من الطرف
االعت�ذار يعني اإلق�رار باخلطأ ،وطل�ب العفو ّ
حض�اري ّ
يدل عىل احرتام اإلنس�ان لنفس�ه
اآلخ�ر ...واالعت�ذار س�لوك
ّ
مهها:
وتقديره لغريه ،وينطوي عىل فوائد وعوائد كثرية ،من أ ّ
I
I

I

I

I

Iإصالح النفس ومعاجلة سلبيات السلوك.

Iحماولة إلصالح اخللل الذي أحدثه اخلطأ وتدارك مضاعفاته عىل
اآلخرين.
Iينزع فتيل الغضب من نفس الطرف اآلخر ،ويطفئ نار العداوة،
وحيتوي األزمة والتشنّج.

ويرتس�خ كمبدأ يف العالقات
يش�جع اآلخرين عىل التح ّلق به...
I
ّ
ّ
االجتامعية ،وكقيمة أخالق ّية سام ّية.

Iالف�وز برض�وان ال َّل�ه واألم�ن م�ن عقاب�ه ي�وم القيام�ة ،وذلك
بالتخ ّلص من حقوق النّاس وظالماهتم.(((»...

وعن خلفيات االمتناع ع�ن االعتذار يضيف بالقول« :يبدو أن هناك
خلفي�ات نفس� ّية وثقاف ّي�ة واجتامع ّي�ة يمك�ن اعتبارها عوائ�ق وموانع من
((( ن.م ،ص  157ـ .159
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انتشار هذا اخللق الكريم.
أولاً :التفكير والتصور اخلاطئ بأن االعتذار عن اخلطأ تش�كّل حالة
ضعف وهزيمة لشخص ّية اإلنسان.
التعصب ّ
الزالت
ثانيا:
للذات بتربير أخطائه�ا والدفاع عنها حتى يف ّ
ّ
ً
والعثرات...

وخاصة إذا ما أخطأ اإلنسان
ثالثًا:التعايل والشعور بالرفعة والتفوق،
ّ
جت�اه ما يعتقد أهن�م ّ
أقل منه ش�أنًا ومكانة ،فإنه يأنف ويس�تثقل
طلب املعذرة منهم.
رابعا:الثقافة العا ّمة واألجواء االجتامعية :حيث تسود املجتمع ثقافة
ً
التفاخ�ر والتباه�ي ،وأج�واء العصبي�ة واملزاي�دات ،مم�ا جيعل
األفراد منساقني ضمن هذا التيار العام»(((.
وأخرياُ ،يكمل الش�يخ الصفار خريطة حقيقة قيمة التس�امح يف وعي
ً
املس�لم ويركّزه�ا يف اجلغرافيا االجتامعية للمس�لمني ،بتحديد ماه ّية قبول
االعتذار بعد اكتشاف ماهية االعتذار وخلفيات االمتناع عنه:
مهمة لتجاوز اخلصام
«أن يقدّ م املخطئ اعتذاره ،تلك خطوة رئيس�ية ّ
وحتقي�ق الوئام ،لكنه�ا جيب أن تقاب�ل بخطوة إجيابية م�ن الطرف اآلخر،
وه�ي قبول االعتذار والصفح عن اإلس�اءة ،لتكون ثمرة اإلصالح والو ّد
((( ن.م ،ص  160ـ .161
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يانعة ناضجة...

روي ع�ن رس�ول ال َّله Aأنه قال« :م�ن اعتذر إليه أخوه املس�لم من
عيل احلوض غدً ا».
ذنب قد أتاه فلم يقبل منه مل يرد َّ
متنصل صاد ًقا كان
ويف حدي�ث آخر عنه« :Aمن مل يقبل العذر م�ن ّ
أو كاذ ًبا مل ينل شفاعتي».
عيل« : Eأعقل الناس أعذرهم للناس».
ويقول اإلمام ّ
ويقول « :Eاقبل اعتذار الناس تستمتع بإخائهم».

وورد عن اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين Eأنه قال« :إن شتمك
حتول إىل يسارك واعتذر إليك فاقبل عذره».
رجل عن يمينك ثم ّ
ويقول الشاعر:

إذا اعتذر اجلاين حما العذر ذنبه

وكان الذي ال يقبل العذر جانيا

(((

ومما سبق ،تربز صورة التسامح يف بعث قيمة االعتذار وقبوله بني فئات
ومكوناته .ويضيف ملس�اته اإلرش�ادية التثقيفية ،حمدّ ًدا املس�ؤول
املجتمع
ّ
«يتحمل ق�ادة املجتمع ونخبه
ع�ن نرش ثقافة التس�امح يف املجتم�ع بقوله:
ّ
والتوجهات
مس�ؤولية كبرية يف نرش ثقافة التس�امح الداخيل بني التيارات
ّ
املختلفة ،ووضع حدّ حلاالت التعبئة والتعبئة املضا ّدة؛ ألننا يف هذه املرحلة
علين�ا أن نؤكد على ما جيمعنا كأتب�اع أهل البيت عليهم السلام ومنتمني
((( ن.م ،ص  162ـ .164
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إىل خ ّطهم ومدرس�تهم ،وراجني شفاعتهم ،وجيمعنا ال َّله تعاىل يوم القيامة
معهم.
ويف ه�ذه النقط�ة ت�رد رواي�ة مجيل�ة عن اإلم�ام الص�ادق Eخياطب
فيه�ا بعض أصحاب�ه ،فيقول« :ما أنت�م والرباءة َيْب�رْ َ ُأ بعضكم من بعض؟
ّ
إن املؤمنين بعضه�م أفضل من بع�ض ،وبعضهم أكثر صلاة من بعض،
وبعضهم أنفذ بصرية من بعض وهي الدرجات».
ّ
إن تفاوت اآلراء ودرجات اإليامن ومستويات التفكري ال يعني القطيعة،
وال املبالغة يف مس�ألة املعاتبة ،علين�ا أن نرفض ثقافة التعبئة الداخلية ،وأن
يروج هلا ،وعىل اجلمهور أن يصل إىل الدرجة التي يقف فيها
نقف أمام من ّ
أي جهة دينية أو اجتامعية متارس األساليب امللتوية»(((.
أمام ّ
وم�ن جهة أخ�رى« :الدولة بوس�ائل إعالمه�ا وبمناه�ج التدريس،
عليها أن تس�عى لنرش ثقافة التس�امح ،وأعتقد أننا نحتاج إىل حالة طوارئ
عىل هذا الصعيد.

واحلض على الكراهية ووضع
كثريا م�ن ثقافة اإلقص�اء
ّ
ألنن�ا عانين�ا ً
توجهاهتم.
احلواجز بني املواطنني الختالف آرائهم  ..مذاهبهمّ ..

االنتقال من هذه احلالة إىل أخرى يس�تلزم مضاعفة اجلهود ،وإطالق
برنام�ج ثق�ايف تنويري واس�ع ،تربو ًّي�ا وإعالم ًّيا ،من أجل تدشين مرحلة

((( كتاب :اإلمام علي Eوقضايا األمة ،أطياف للنشر والتوزيع ط 1سنة  ،2007القطيف،
ص 20ـ .21
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جديدة ليتجاوز الوطن آثار تلك الثقافة اإلقصائية.(((».
ويف املس�ار نفس�ه يذكر سماحته« :حيتاج أن تعترب النخبة الوطنية هذه
الصعيد ،للمس�امهة يف تبني
القض ّي�ة قض ّيته�ا ،ومت�ارس دورها على ه�ذا ّ
املعاجلة ..بالتبشير بثقافة التسامح ،وقبول التعددية والرأي اآلخر ،وإدانة
(((
حاالت التمييز عمل ًّيا واملطالبة بتجريم هذه احلالة».

((( م.س ،كتاب :المشكل الطائفي والمسؤولية الوطنية ،ص 35ـ .36
((( ن.م ،ص .39

سمات االنفتاح

تركيزا حلقائق ومعامل وسمات االنفتاح ،يناقش الش�يخ الصفار ،مسألة
ً
مهمة يف مشوار متكني ثقافة االنفتاح من تنمية العالقات االجتامعية
جوهرية ّ
يف األ ّمة ،تتمثل يف مس�ألة األولويات والتنازالت ،حيث ينطلق سماحته من
مناقشة الواقع ،ثم حيدّ د النقاط الرئيسة يف التعامل مع هذه املسألة« :علينا أولاً :
نحرر ما هي املبادئ وما هي العقائد حني نختلف يف الرأي حول تفصيل أو
أن ّ
فرع من الفروع العقدية؛ ألن املسألة ليست كوين متنازلاً أو متمسكًا ،ولكني
لست مقتن ًعا ـ يف بعض املسائل ـ بأهنا من العقيدة ،املسألة ليست مسألة تنازل،
ولكن املس�ألة اختالف يف املصداق ،يف ك�ون هذا األمر من العقيدة أم ال؟ ال
يصح أبدً ا االس�تدالل بالعنوان العام والدليل العام يف الشبهة املصداقية ،فأنا
ّ
أتفق معك ـ مثلاً ـ يف وجوب اجتناب النجاسات ،ولكني قد أختلف معك
نجس�ا أم غري نجس ،أنت ال تس�تطيع أن
يف أن هذا اليشء الذي أراه
ً
خارجا ً
حتاكمني بأين أستهني بالنجاساتَ ،
تعال وأثبت يل نجاسته ،وبعد ذلك اهتمني
بأين استهنت بالنجاسة.
ثان ًي�ا :هناك بعض اجلوانب قد تكون من العقي�دة ومن الرشيعة ،ولك ّن
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هناك ظر ًفا يقتيض جتاوز هذا اجلانب أو التنازل عن ممارسته؛ ألن هناك أولوية
يصح التنازل
أهم ،فهذا احتامل وارد ،فمن يستطيع اجلزم برضس قاطع أنه ال ّ
ّ
تصح يف بع�ض األحيان ،بل هي
أي ش�أن من ش�ؤون الدين؟ التنازالت ّ
يف ّ
مطلوبة يف بعض احلاالت ،ملاذا تس ّلطون عىل الناس سيو ًفا ترهبون هبا الناس،
وهذا رسول ال َّله Aقدّ م تنازلاً عندما رأى أن املصلحة يف ذلك ،و َقبِ َل مسح
البس�ملة وعبارة (رس�ول ال َّله) من الكتاب الذي كتبه مع مرشكي قريش...
وهو أمر اس�تدعى من بعض الصحابة أن يس�تنكروا ويغضبوا ،حيث عدّ وا
ذلك تنازلاً  ،ولكن رسول ال َّله Aالعاقل احلكيم أمر بمسح البسملة وعبارة
(رس�ول ال َّله) وع ّلق عىل ذلك بقوله« :Aإين لرس�ول ال َّله وإن كذبتموين»،
أي وإن كذبني املرشكون ،أي إنه مل يتنازل عن قناعته بل تنازل ملصلحة.
جيب أن نتساءل :عن أي ٍ
يشء تعبرِّ هذه احلادثة؟!! أال ُتعبرِّ عن مصلحة
ّ
يف املوضوع اقتضت من رأس القيادة اإلسالمية املتم ّثلة يف رسول ال َّله Aأن
يتنازل من أجل مصلحة أعىل...

إن عناوي�ن (التن�ازالت) يف بع�ض األحيان إما ّ
أن م�ن يطلقها غري وا ٍع
ملضموهن�ا وأبعاده�ا ،أو أن القص�د اس�تغفال الن�اس ودغدغ�ة مش�اعرهم
وعواطفه�م ..ويبقى س�ؤال :من الذي حيدّ د ذلك؟ ،وأجي�ب عنه بأن الذي
أي جمال من املجاالت ،فحينام نقول
حيدّ د ذلك هم املتصدّ ون هلذه املهام كام يف ّ
إن الزكاة تعطى للفقراء ،من هم الفقراء؟ فال املرجع حيدّ د أن فالنًا فقري وأن
فالنً�ا لي�س بفقري ،بل اجله�ة املتصدّ ية ،من قبيل اجلمعي�ة اخلريية التي تعمل
دراسة حلالة املدّ عي الفقر ،وعىل أساسها ّ
كأي موضوع
تشخص فقره أو غناهِّ ،
من املوضوعات التي حتدّ دها اجلهات املتصدّ ية الكفوءة املؤمتنة»(((.
((( م.س ،كتاب :االنفتاح بين المصالح والهواجس ،ص 22ـ .27

الخاتمة

ينصب عىل
كان�ت تل�ك أفكار ذات مغ�زى ،ومع ذلك ف�إن اهتاممي
ّ

ناقصا فقط من ثقافة االنفتاح ،ولكنه يف
القول بأن الراهن اإلسالمي ليس ً
مستقر الس�تيعاهبا ،فهناك هواجس عديدة وتناقضات متعدّ دة
الواقع غري
ّ
وحاالت م�ن التخ ّلف والضمور يف إطار الوعي اإلسلامي العام ،حيث

أمجل ما اس�توحيته من خلال قراءايت املتواضعة واملس�تمرة لفكر الش�يخ
نوجه املشاعر نحو االجتاه الصحيح ،لتكون كل مظاهر
الصفار« :علينا أن ّ
وحاالت التخ ّل�ف والرجعية والطائفية صدمة توقظ األمة ،وتدفعها نحو

اس�تعادة تضامنه�ا اإلسلامي ،كام دفعت احلرب�ان العامليت�ان أوروبا نحو
طريق الوحدة واالحتاد»(((.

وأيضا يف استطاعتنا أن نكتشف ثقافة االنفتاح عىل مستويني:
ً
مؤ َّص ٌل إسلام ًّيا ،متش�ابك مع معامل
أولاً :مشروع إنس�اين حضاري َ
((( م.س ،كتاب :الطائفية بين السياسة والدين ،ص.42
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قيمية إسلامية مركزية (التعارف ،التعايش ،احلوار ،التس�امح،
الوحدة).

ملحة لتجديد التفاعل السوسيوثقايف للمسلمني
وثانيا:حاجة واقعية ّ
ً
يف الزمن املعارص.

أما بعد :االنفتاح أس�اس إحياء التضامن اإلسلامي ...االنفتاح هو

رمز من رموز ش�يفرة املس�تقبل اإلسلامي ،وحتى نقدر على تقبل اآلخر

وتنمي�ة الوعي باحلاجة إىل فهم�ه والتفاعل والتعاون معه ،ال ُبدّ من معرفة
ّ
ال�ذات لوعيه�ا وتركيز وص ّية حكيم اإلسلام« : Eال خترج نفس�ك من
ح�دّ التقصير» ،عرب نظم أم�ر ّ
ال�ذات وتطوير أمنه�ا الفك�ري والروحي

واالجتامعي...

وختا ًما أقول إلخواين القراء عرب العامل اإلسالمي من ّ
كل غرف البيت

اإلسلامي الرحي�ب :إن ثقافة االنفتاح ثقافة استراتيجية ،لو أنكم أردتم

األخذ بمنطق هذه الثقافة فلن يبقى من الطائفيني إال القليل؛ ألن االنفتاح
ينتخ�ب احلوار و ُي َف ِ
�ر َط يف الغوغائية والفوىض ...ه�ذه الوريقات جاءت
لتفتح قلوبكم وعقولكم عىل فكر أس�تاذ رسا ّيل كبري عاش اإلسالم موق ًفا
الصدد أتذكر كلمة للعالمة الفقيه املجدّ د
واع ًي�ا أكثر منه انفعالاً  ،ويف هذا ّ

الس�يد حممد حسني فضل ال َّله Dقال« :أهيا املؤمنون  ...أهيا املسلمون...
يريدن�ا ال َّله أن نعيش االنفتاحّ ،
كل االنفتاح ...أن ال خيتبئ أحدُ نا يف زاوية

ليحصر ال َّله يف زاويته ...مش�كلتنا أن ّ
كل واحد منّا يريد أن جيعل ال َّله إهلًا

ةمتاخلا

خاصا لعائلته أو بلده أو قوميته ،ال َه ّم له وال ش�غل س�وى االهتامم بأمور
ًّ
يوجهنا دائماً وأبدً ا أن نقرأ يف صالتنا اليومية:
قومه فقط ال غري ...بينام ال َّله ّ
ني}.
{الحْ َ ْمدُ ل َّل ِه َر ِّب ا ْل َعالمَِ َ

رب
أهيا اإلنس�ان ...أهيا املس�لم  ...ال َّله تعاىل ليس ر ّبك وحدك ،وال ّ
رب اإلنس�ان
رب قوم�ك وحدهم ...وحتى ليس ّ
عائلت�ك وحدها ،وال ّ
كل العاملني؛ ألنه خالق ّ
رب ّ
كل
رب العاملني ـ كام وصف نفسه ـ ّ
فقط ،إنه ّ

العاملني ...

منفتحا
ف�إذا كن�ت تعرف بذل�ك ،فام علي�ك إال أن تكون يف حيات�ك
ً
على ّ
كل اآلف�اق التي متثلها ربوبية ال َّله س�بحانه وتعاىل ...أن�ت عبد ال َّله،

هتتم ّ
بكل عبيد ال َّله ،وهذا ما أشار إليه اإلمام عيل Eيف كلمته
وعليك أن ّ
اخلالدة« :أهيا الناس ...اتقوا ال َّله يف عباده وبالده ،فإنكم مس�ؤولون حتى

عن البقاع والبهائم.(((»...

وهب�ذا اجلهد املتواضع ،نس�أل ال َّله تعاىل أن جتد ه�ذه اجلواهر الثمينة

من فكر الش�يخ الصفار ،األسماع املصغية ،والقل�وب الواعية ،والنفوس
الصافية.

وخالصة البحث :أن ثقافة االنفتاح ال يمكن استيعاهبا بعيدً ا عن موقع
املس�ؤولية اإلسالمية جتاه اإلسالم واملس�لمني واحلياة كلها ...ورزقنا ال َّله

((( كتاب :من أجل اإلسالم ،ط ،1سنة  ،2004آية ال َّله العظمى السيد محمد حسين فضل
ال َّله ،دار المالك ،بيروت ،ص  220ـ .221
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وإ ّياك�م صدق القول وخلوص النية والعمل ،وعصمنا من اخلطأ والزلل،

إنه سميع جميب...

وصلى ال َّله عىل س� ّيدنا حممد وآله األطهار وصحب�ه األخيار ...وال َّله

من وراء القصد.

تم بحمد ال َّله يف:
يوم األحد  15مجادى اآلخرة 1433ﻫ
اجلزائر

المصادر والمراجع

من م�ؤلفات ال�شيخ ال�صفار

I

I

I

I

I

I

Iاألحادي�ة الفكري�ة يف الس�احة الدينية .الطبع�ة األوىل 1429ﻫ،
(بريوت :الدار العربية للعلوم).
Iاإلمام عيل Eوقضايا األمة .الطبعة األوىل 1428ﻫ( ،القطيف:
أطياف للنرش والتوزيع).
Iاالنفت�اح بين املصال�ح واهلواج�س .الطبع�ة األوىل 1430ﻫ،
(القطيف :أطياف للنرش والتوزيع)
Iالتس�امح وثقاف�ة االختلاف :رؤى يف بن�اء املجتم�ع وتنمي�ة
العالق�ات .الطبع�ة األوىل 1423ﻫ( ،بيروت :دار املحج�ة
البيضاء ،دار الواحة).
Iالتنوع والتعايش :بحث يف تأصيل الوحدة االجتامعية والوطنية،
الطبعة األوىل( ،1999بريوت :دار الساقي).
Iاحل�وار واالنفتاح عىل اآلخر ،الطبع�ة األوىل1425ﻫ( ،بريوت:
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دار اهلادي).
I

I

I

I

I

Iالقي�ادات الدينية :اخلطاب واألداء االجتامعي عىل ضوء مصادر
الش�يعة اإلمامي�ة ،الطبع�ة األوىل 1433ﻫ( ،القطي�ف :أطي�اف
للنرش والتوزيع).
Iالطائفية بني السياس�ة والدين .الطبعة األوىل2009م( ،بريوت:
املركز الثقايف العريب).
Iاملش�كل الطائفي واملس�ؤولية الوطني�ة ،الطبع�ة الثانية 2009م،
(القطيف :أطياف للنرش والتوزيع).
Iاملؤسس�ات األهلي�ة ومحاي�ة األم�ن االجتامع�ي ،الطبع�ة
األوىل1429ﻫ( ،القطيف :أطياف للنرش والتوزيع).
Iكيف نقرأ اآلخر .الطبعة األوىل1425ﻫ( ،بريوت :الدار العربية
للعلوم).
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