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تهما في محكمة القبول والرفض
التراث ُم ً
عبد اهلل العلوي

ُيعد مفهوم الرتاث من امل�صطلحات التي �أحدثت تبايناً واختالفاً يف فهمه وتف�سريه وت�أويله ودرا�سته بني الأو�ساط الفكرية والفل�سفية والثقافية العاملية عامة والعربية خا�صة،
وناف حلقه ،ومنهم مقد�س للرتاث وجاعله يف برج عال ،ومنهم من جعله يف ميزان اخلط�أ وال�صواب ن�أخذ منه ال�صالح ونرمي الطالح ،وكل هذا التباين
فمنهم ناقد للرتاث ٍ
احلا�صل بني ال ُعلماء �سببه النظرة اجلانبية للرتاث ،وطريقة التعامل معه ،ومن ذلك ما نراه يف مقال الدكتور «احل�سان �شهيد» يف مقاله يف جملة الت�سامح «مفهوم الرتاث يف
الفكر الإ�سالمي» ،فقد حاول �أن يربز نظرة العلماء امل�سلمني وت�صنيفهم للرتاث الإ�سالمي ،وما يت�ضمنه الرتاث وما ال ميكن �أن نطلق عليه تراث.
ات��ف��ق��ت معظم امل��ع��اج��م ال��ع��رب��ي��ة يف تعريفها مل�صطلح ال�ت�راث
ل��غ��و ًي��ا ،فقد �أرج��ع��ت��ه �إىل الفعل ورث ي��رث �إر ًث���ا وم�يرا ًث��ا ،وه��و ما
ورثه بع�ضهم عن بع�ض ،بينما وجدنا متايزا وتغايرا يف التعريف
اال�صطالحي عند علماء ومفكري ال�شرق والغرب ،فبع�ضم يقول
ب�أن الرتاث هو عبارة عن «اخل�صائ�ص الب�شرية العميقة اجلذور»،
وع��رف��ه �آخ���ر ب���أن��ه�« :شكل ث��ق��ايف يُتناقل اج��ت��م��اع�� ًي��ا ،وي�صمد عرب
الزمن» ،ولعلني �أجد التعريف الذي �أورده الدكتور /عبد العزيز
ً
�شامل ،فقد جاء
التويجري يف مقاله «ال�تراث والهوية» تعري ًفا
التعريف ن�صه« :هو كل ما و�صل �إلينا مكتو ًبا يف علم من العلوم� ،أو
حم�سو�سا يف فن من الفنون ،مما �أنتجه الفكر والعمل يف التاريخ
ً
الإن�����س��اين ع�بر ال��ع�����ص��ور امل��خ��ت��ل��ف��ة» ،فالتعريف �شمل ك��ل ال�تراث
الإن�����س��اين ب��ك��اف��ة �أن���واع���ه ،امل��ادي��ة �أو امل��ع��ن��وي��ة ،ف��ق��د �شمل ال�ت�راث
الديني والثقايف والأدب��ي والفني والفلكلوري والعلمي والعمراين
واحل�ضاري.
�إ َّن ال�تراث يف كل �أمة يعد من ال�ضروريات لتقدم الأمم ،فعدم
االه��ت��م��ام ب���ال�ت�راث ه��و ع��ق��م يف م�ستقبل الأمم ،ف��ه��و ل��ه �أه��م��ي��ة
م�ستقلة ثمينة وعظيمة ،يعطيها ال�شخ�صية االعتبارية بني الأمم
الأخرى ،وهو مبثابة الأ�صل لأي ثقافة �أو جمتمع ب�شري ،وقدميًا
قيل« :م��ن ال ما�ضي ل��ه ال حا�ضر ل��ه»� ،إذن فالبد للإن�سانية �أن
تهتم برتاثها ،و�أن تعتز به ،و�أن حتافظ عليه من االنهدام ،فطمر
الرتاث يُعد من �أب�شع اجلرائم النكراء ،فهو يف حمل الفناء للأمة
الواحدة .وللأ�سف �أن بع�ض املجددين من ال�شرق والغرب ينادون
بطمر الرتاث ً
كامل دون متحي�ص ومتييز ،وهذا خط�أ فادح يجب
�أن تنتبه �إليه الب�شرية« ،وال يوجد تعار�ض بني االجتاه للم�ستقبل
واملحافظة على ال�ت�راث ،ب��ل الرتكيز على ال�ت�راث ك��ق��اع��دة� ،إمن��ا
��ض��وح��ا» ،وه��ن��ا �أ�ستعني
يجعل النظرة �إىل امل�ستقبل �أك�ثر ق��وة وو� ً
مبقولة للزعيم الهندي ج��واه��ر الل ن��ه��رو نقلها ال��دك��ت��ور /عبد
العزيز التويجري يف مقال ل��ه ،حيث يقول�« :إن علينا �أن نتطلع
�إىل امل�ستقبل ،و�أن نعمل له جاهدين ،و�أن نحتفظ يف الوقت نف�سه
��اث�لا �أمامنا لكي ن�ستمد منه ال��ق��وة والعزمية،
برتاثنا املا�ضي م ً
وخ�ير م�ستقبل لنا ه��و م��ا ك��ان قائ ًما على احلا�ضر واملا�ضي على
ال�سواء� ،أما �أن نتنكر للما�ضي �أو ننزع �أنف�سنا منه ،فمعناه اقتالع
�أنف�سنا من تربتنا ،فنخرج منها وقد يب�س عودًا وجفَّ ما فيه من
ع�صارة احلياة احلقة».
الرتاث هو تراث الإن�سان ال تراث الدين وال تراث حقبة معينة
م��ن ال��زم��ن �أو ت��راث بقعة معينة م��ن الأر����ض ،فهذا الفهم يجعل
الرتاث عقي ًما حمتك ًرا منغلقًا على نف�سه وذاته ،فالإنتاج الإن�ساين

هو من حق الإن�سان �أ ًي��ا كان دينه ولغته وتوجهه ،وجلميع الب�شر
احل��ق الكامل يف احل�صول عليه وق��ت ما �أراد ويف �أي مكان يريد،
فال دخل لدين وال لغة �أو منهج فكري يف منعه عن الب�شر ،فيحق
للم�سلم �أن ّ
يطلع ويتناول ويبحث ويناق�ش وي��در���س وينقد �إرث
احل�ضارات املختلفة بكافة �أنواعه ،وعك�سه �صحيح ،وال يحتاج ذلك
�إىل تربير ،فالعلم ال يربر �أبدًا ،يقول الكاتب الأملاين �ستفان ليدر:
«العلم ال يربر ،ومن يهتم بالدرا�سات العربية والإ�سالمية  -و�إن
كان غري عربي  -ومن يهتم بالتاريخ الأوروبي  -و�إن كان عرب ًيا -ال
يحتاج �إىل التربير ،لأ َّن الرتاث الب�شري لي�س حك ًرا على �أحد».
�إن ال�تراث العربي والإ�سالمي يعد من �أهم املوروثات العلمية
ال�ضخمة ،التي �أنع�شت املكتبات العاملية والعربية يف �أوان��ه��ا و�إىل
وقتها احلا�ضر ،ومل يقت�صر �أث��ره��ا الكبري على املجتمع العربي
بل كانت �إح��دى �أه��م النوافذ التي ا�ستعان بها الغرب يف نه�ضتهم
احلديثة ،فعندما كانت احلوا�ضر الإ�سالمية يف �أوج ات�ساعها علم ًيا
وثقاف ًيا يف كل العلوم دون اختالفها كانت �أوروبا منغم�سة يف وحل
الظالم والغيبوبة ،مما كان لبع�ض ملوك �أوروبا �أن ير�سلوا �أبناءهم
لتدري�سهم يف احلوا�ضر الإ�سالمية ،و�أخ�ص هنا الفرتة بني الدولة
الأموية بالأندل�س وحتى �سقوط الدولة العثمانية برتكيا حال ًيا،
وم���ا ظ��ه��ور ظ��اه��رة اال���س��ت�����ش��راق يف ن��ه��اي��ات ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�شر
وبدايات القرن الع�شرين �إال دليل على االهتمام امللحوظ للمفكرين
الأوروبيني باحل�ضارة الإ�سالمية ،والثقل الكبري للرتاث العربي
والإ���س�لام��ي ،فقد ت��ن��اول��وه بال�شرح والنقد وال��درا���س��ة��� ،س��واء كان
بنظرة ح��اق��دة تع�صبية �أو بنظرة تو�سطية من�صفة ،كما �أنّ حث
بع�ض امل�ست�شرقني امل�سلمني على احل��ف��اظ على ال�تراث ه��و دليل
�آخ��ر على �أهمية ال�ت�راث العربي والإ���س�لام��ي عندهم ،وم��ن ذلك
قول امل�ست�شرق الفرن�سي جاك بريك� « :إن م�ستقبل العرب يتمثل
يف �إحياء املا�ضي ،لأ َّن امل�ستقبل يف كثري من احلاالت هو املا�ضي �أو
احلا�ضر الذي وقع �إحيا�ؤه وعي�شه من جديد».
يختلف علماء امل�سلمني يف متيزهم لرتاثهم الإ���س�لام��ي ،وهم
هنا ينق�سمون �إىل اجتاهني :الأول :من يقول �إن الإنتاج العقلي
والب�شري يف الإ�سالم هو الذي ميكن �أن نقول عنه تراث فقط� ،أما
ما ج��اء به الوحي فال ميكن اعتباره من ال�تراث ،يقول الدكتور
حممد ع��اب��د اجل��اب��ري« :ل��ق��د �أك��دن��ا م����را ًرا �أن��ن��ا ال نعترب ال��ق��ر�آن
ج���زءا م��ن ال�ت�راث ،وه���ذا ���ش��يء ن����ؤك���ده ،..ويف ال��وق��ت نف�سه ن�ؤكد
� ً
أي�ضا ما �سبق �أن قلناه يف منا�سبات �سابقة من �أننا نعترب جميع
�أن��واع الفهم التي �شيدها علماء امل�سلمني لأنف�سهم ح��ول القر�آن
���س��واء كظاهرة ق��ر�آن��ي��ة باملعنى ال��ذي ح��ددن��اه� ،أو ك���أخ��ب��ار و�أوام���ر

ونوا ٍه هي كلها تراث ،لأنها تنتمي �إىل ما هو ب�شري» ،فهذا االجتاه
ينزه ال��ق��ر�آن وال�سنة يف �أن يدرجها �ضمن ال�تراث لقدا�سة كتاب
اهلل و�سنة نبيه� ،أما االجتاه الآخر فهو ي ُعد كل ما جاء به الإ�سالم
ترا ًثا �سواء عن طريق الوحي �أو عن طريق العقل الب�شري ،يقول
�أكرم �ضياء العمري« :فالرتاث الإ�سالمي هو ما ورثناه عن �آبائنا
من عقيدة وثقافة وقيم و�آداب وفنون و�صناعات و�سائر املنجزات
الأخرى املعنوية واملادة ،ومن ثم فلن يقت�صر الرتاث على املنجزات
الثقافية واحل�ضارية واملادية ،بل ي�شمل الوحي الإلهي –القر�آن
وال�سنة -الذي ورثناه عن �أ�سالفنا» ،ونرى ب�أن �إخراج الوحي من
ال�ت�راث الإ���س�لام��ي ال ي�ضعف م��ن قد�سيته ،فهو يعد ت��را ًث��ا لأن��ه
خلفه اجليل ال�سابق للأجيال الالحقة ،ول��وال اجليل ال�سابق ما
وج��دن��ا ه��ذا ال�ت�راث ،كما �أن هناك الكثري م��ن الأح��ادي��ث النبوية
حتتاج �إىل جعلها يف ميزان ال�صحة والكذب.
�إ َّن ظ���اه���رة ت��ق��دي�����س ال��ت��راث ظ��ه��رت يف ال��ع�����ص��ور الأوىل من
الإ����س�ل�ام ،وت��ع�����ص��ب��ه��م لل�شعر ال��ق��دمي ع��ل��ى امل���ح���دث ،ح��ت��ى و���ص��ل
ببع�ضهم رف�ض احلديث ولو كان ي�شبه القدمي يف جودته و�إتقانه،
يقول اجلرجاين يف كتابه الو�ساطة« :وم��ا �أك�ثر من ترى وت�سمع
من ح ّفاظ اللغة ،ومن جلة الرواة من يلهج بعيب املت�أخرين ،ف�إن
�أحدهم ين�شد البيت وي�ستح�سنه وي�ستجيده ،ويعجب منه ويختاره،
ف�إذا ن�سب �إىل بع�ض �أهل ع�صره و�شعراء زمانه ك ّذب نف�سه ،ونق�ض
ً
حممل ،و�أقل مرز�أة من ت�سليم
قوله ،ور�أى تلك الغ�ضا�ضة �أهون
ف�ضيلة ملحدث ،والإق��رار بالإح�سان �إىل مولد» ،وهذا �أمر يف غاية
اخل��ط��ورة� ،إذ رمب��ا ميكن �أن نقد�س ن�صو�ص ال��وح��ي ،ول��ك��ن كيف
نقد�س قول ب�شر؟ ،و�أعجبني قول �أح��د علماء عمان حيث يقول:
«ال��ت�راث ف��ي��ه ال��غ��ث ال���ذي ي��ج��ب ت��رك��ه ودف���ن���ه ،وي��وج��د م��ا ميكن
مناق�شته ومتحي�صه ،وه��ن��اك م��ا ميكن �أخ���ذه على وج��ه العموم،
فكله يف نهاية املطاف �إنتاج ب�شري ،ي�صيب فيه الإن�سان ويخطئ»،
ويُرجع بع�ض املفكرين �سبب ظهور اجلماعات الإرهابية يف الوطن
العربي �إىل تقدي�س الرتاث رغم اخلط�أ امل�ستفحل يف كتب الكثري
م��ن العلماء فيما نقلوه م��ن �أح��ادي��ث ك��اذب��ة ع��ن النبي حممد� ،أو
فيما �أخ��ذوه يف فهم خاطئ للإ�سالم ،فبنوا بذلك �أف��ك��ا ًرا كان لها
الدور الأ�سا�سي لالعتقاد بها ،وال�سري فيها ،ومن ذلك �أفكار القتل
وال��ت��غ��ري��ب والتع�صب وال��ف�تن ،ف���أخ��ذت بها اجل��م��اع��ات الإره��اب��ي��ة
واعتربوها �ضر ًبا من الإ�سالم ،و�أنها يف �صميم الإ�سالم الذي دعا
له كبار العلماء ،وهذا ت�شويه حقيقة لتعاليم الإ�سالم التي جاءت
بها الآيات القر�آنية ال�صحيحة والأحاديث النبوية املتواترة.
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