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َم ْن ينقذ الرتاث وهو رميم؟
�إينا�س ال�شياد َّية
يف َي ْوم �إعالن حترير املو�صل �-إحدى �أهم املدن العراقية و�أكربها تاريخ ًّيا -من �أيدي «داع�ش» املدن�سة ،ت�سللت �إىل �أرواحنا ال�سعادة بر�ؤيتنا فرحة العراقيني بهذا الن�صر بعد �صراع
طويل ،ولكنَّ التاريخيني وامل�ؤرخني كانوا يرون �سوادا �أعظم بعد انتهاء هذه احلرب التي ن�سفت ك َّل �إ�ضافة براقة للرتاث الإ�سالمي من تاريخ عظيم ،والذي ع�ش�ش ل�سنوات طويلة
يف هذه املدينة العريقة ،وهذا ما تطرق �إليه الكاتب في�صل احلفيان يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» ،والذي �أ�شار �إىل �أهمية درا�سة الرتاث الإ�سالمي يف ظل حروب متتالية
هزت املنطقة العربية وو�صفها بالزلزال الذي �أباد ك َّل �شيء لي�س على امل�ستوى ال�سيا�سي فح�سب ،بل على امل�ستوى الثقايف واحل�ضاري.

الرتاث كما ُيحدِّده الكاتب يف مقاله هو ما خلفه الأجداد
من علوم ومعارف ُ�شغلوا بها �سواء وجدت يف املخطوطات
�أو غريها .ورغ��م �أهمية درا�سته� ،إال �أ َّن هناك من��اذج من
النا�س ي�ستهينون به ويحتقرونه ويحاولون �أن يرتب�صوا
به ليك�شفوا عن �سو�آته ،بل �إن بع�ضهم يعترب من يلتفت
�إليه قد �سقط يف َ�ش َرك التخلف ،ومنهم من كان له تبعا
بعبودية مفرطة ،يعي�شون بداخله وي ��أب��ون امل�سا�س به،
ور��ض��وا �أن ي�ك��ون ه��ذا امل��ا��ض��ي حا�ضرهم ال��ذي يعي�شون
متنا�سني �أن الإن �� �س��ان يف ت�ط��ور م�ستمر وال ي�ق��ف عند
حمطات توقف فيها ال�سابقون ،وللأ�سف كانت النتيجة
�أن تاهت حقيقة الرتاث الكامنة بعطاياه التي خلفها لنا؛
لذلك ف ��إ َّن الكاتب ي��رى ��ض��رورة �أن يهتم دار���س ال�تراث
بجانب القيم التي تعك�س املواقف الأخالقية والفكرية
للرتاث وعدم �إغفال جانب املعرفة والعلم فيه.
ال ْر� � ِ�ض َف ُ
انظ ُروا َك ْي َف َك��ا َن عَا ِق َب ُة ا َّلذِ َ
ين
ريوا ِف َْ أ
« ُق� ْ�ل �سِ ُ
مِ ن َق ْب ُل»� ..آية جتعلني �أ�ؤمن ب�أهمية �أن نعرف ما �صنعه
ال�سابقون حتى نتعلم منهم ون�ستفيد من جتاربهم ،ال �أن
نقف عند الرتاث الذي خلفوه وقفة مفاخرة ٍّ
وتغن ،كما
�أنني �أ�ؤي��د التجديد يف ال�تراث ال��ذي نا�شد �إليه الكاتب
يف مقاله بعدم االن�سالخ التام عن املا�ضي وع��دم العي�ش
فيه وتقدي�سه ،بل درا�سته باتزان بال �إفراط وال تفريط،
ولكن :كيف لنا �أن ن�صل �إىل التجديد؟
لقد اخت�صر الكاتب طريقة رائعة للو�صول �إىل التجديد
يف الرتاث الذي ي�ضمن اال�ستفادة منه وحدد ثالثة �أ�س�س
م�ه�م��ة؛ وه ��ي :ات �خ��اذ م��وق��ف م �ت��زن ل �ل�تراث ي�ب�ت�ع��د عن
التقدي�س �أو التهمي�ش ،ح�سن النية وال�ت��ي و�إن تال�شت
�ستختلط �أوراق امل�صالح ال�شخ�صية والأه��واء باحلقيقة؛
ف ��دول ك�ث�يرة ت�ع�م��د ح��ال�ي��ا �إىل ت���ش��وي��ه حقيقة ال�ت��اري��خ

حتقيقا مل�صاحلها الذاتية �أو رمبا ال�سيا�سية �صانعة لها
تاريخا جديدا يفتقر امل�صداقية وال�صحة� ،أم��ا الأ�سا�س
الثالث فهو �إجرائي ويعترب من �أهمها يف الوقت احلايل،
وي�ضمن الو�صول للمعلومة بطرق �سهلة يف زم��ن ثورة
املعلومات ،وه��ذا ما ن�شهده فعال اليوم بتزايد االهتمام
بت�صميم مواقع الرتاث على �شبكة الإنرتنت.
حقائق كثرية ُغ ِّيبت يف التاريخ الذي نعتقد �أننا ر�صدنا
ك ًّما هائال منه .ويف احلقيقة امل ُ� َّرة �أننا مل ن�ستطع حتى
�أن جن��زم ذل��ك ف�ع�لا ،وه�ن��ا يعر�ض ال�ك��ات��ب م�ث��اال لذلك
«ال�ب�ح��ث اال��س�ت�ق��رائ��ي حل�ق��ل م�ع��ريف واح ��د م��ن ال�ت�راث:
ال�ت�راث ال�سيا�سي الإ� �س�لام��ي» ،فلقد �أج ��راه �صاحبه يف
العقد الأخ�ير م��ن ال�ق��رن املا�ضي ،وخل�ص �إىل �أن م��ا مت
ال�ت�ع��رف عليه ودرا� �س �ت��ه م��ن م���ص��ادر ال�ت�راث ال�سيا�سي
ال يتعدى عند جميع امل��ؤل�ف�ين فيه �أك�ثر م��ن  ،%18ومل
يتعد ع�ن��د �أي منهم �أك�ث�ر م��ن  %6م��ن جم�م��ل الكتابات
الإ�سالمية يف علم ال�سيا�سة ،ورغم الق�صور الذي ن�شهده
يف درا�سة التاريخ �إال أ� َّن��ه ظل حا�ضرا مبا تقذفه املطابع
كل ي��وم وم��ا جت��ده كتب ال�تراث من رواج يف املعار�ض...
وغريها ،ولكن :هل يكفي هذا احل�ضور الكمي وال�شكلي
فقط للرتاث؟!
تط َّرق الكاتب يف مقاله �إىل �شروط التجديد ،وعر�ض فيه
ق�ضايا مهمة ال بد من االلتفات لها؛ فكثري من مقرري
الرتاث يخافون جتاوز الن�صو�ص الأ�صلية فيدورون حول
�أفالكها عاجزين عن الإ�ضافة ل�شعورهم بالدونية من
�إنتاج �أق��ل ملعانا بالكلمات الرباقة عن ال�سابق؛ وبالتايل
يغدو الن�ص الذي ُي ْو َلد يف املا�ضي حا�ضرا يقيد وي�شد �إىل
اخللف ،ال ما�ضيا يحرك ويدفع �إىل الأم��ام ،وتاريخيون
ك�ثر ي��دع��ون �أن �ه��م حم�ل�ل��ون وم ��ؤرخ ��ون وه ��م يف حقيقة

الأمر ال ي�ستطيعون �إجناز �شيء �سوى حتويل املخطوطة
القدمية �إىل مطبوع يقر�أ ،هذا �إنْ �سلم من التحريف ،فكل
العمليات التي ت�ستند �إىل الن�صو�ص ال تتجاوز االختيار
�أو االخت�صار وجتميع املت�شابه مع املت�شابه .وهذا ما �أوجد
رمت��ا مم�لا على �أرف��ف مكاتبنا العامة ،ف�لا يختلف من
تلك النتاجات التاريخية �سوى الغالف اخلارجي وا�سم
املقرر العتمادهم على خمتارات من كتب معينة كريا�ض
ال���ص��احل�ين م�ث�لا �أو اع�ت�م��اده��م ع�ل��ى � �ش��رح ل ��دي ��وان من
دواوي��ن ال�شعر �شرحت ع�شرات امل��رات على مدى قرون؛
وبالتايل �أ�صبحت النتاجات تفتقر �إىل التحليل والتف�سري
والتقرير ،وبقيت تعرف بالكاتب وال�شخو�ص والأماكن
وت�ضيف احل��وا��ش��ي وامل���ص��ادر للمو�ضوع ذات ��ه دون �أدن��ى
جهد ،ناهيك عن اعتمادهم يف درا�سة التاريخ الإ�سالمي ملا
له رواج فقط؛ فمثال هم�شت مناطق تاريخية كان لها دور
كبري يف هذه احل�ضارة كالأندل�س واملغرب و�إفريقيا ،و َّ
مت
الرتكيز على ب�لاد العراق وال�شام ،كما هم�شت الأ�سماء
والفرتات الزمنية التي مل يتعارف على �أنها ذات رواج يف
نتاجها الرتاثي ،وهذا ما �أخفى الكثري من الرتاث الذي
من املمكن �أن يكون �أكرث �ألقا وفكرا.
فما �أحوجنا لالهتمام �أكرث بالرتاث الذي بني �أيدينا يف
ظل متا�سه مع الثقافات الوافدة واالحتكاك مع احل�ضارة
الغربية وانت�شار القنوات الف�ضائية التليفزيونية التي
تن�سج ال�ت��اري��خ كيفما ��ش��اءت ،وحت��ذف وت�ضيف منه كما
�شاءت ،م�ستغلة قوة �إعالمها ونفوذه ،ويف املقابل ت�صمت
�أف� ��واه �أخ� ��رى ع��ن ال ��دف ��اع ع��ن ح�ق�ي�ق��ة ال �ت�راث مكتفية
ب���س�ط��ور وج ��دت يف ك�ت��ب ع���ش����ش ع�ل�ي�ه��ا ال�غ�ب��ار يف �أرف ��ف
مكتباتها العامة ،فهل من املعقول �أن يندثر تراثنا و ُي�صنع
�آخر مُ�ض َّلل تدر�سه الأجيال من بعد هذه الع�صور؟!
taj_nwees@hotmail.com
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