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�ضاقت احلال عن �إجراء تغيري بهذا الزمن فعلينا فهمه،
لنتمكن من �إر�سال ر�سائلنا .وقد فهم الفرن�سيون ذلك.
ومل ينجحوا يف ت�سويق الكتاب وح�سب ،و�إمنا جنحوا يف
حتبيب النا�س به  .وما �شدين حقاً� ،أن هذه الن�صو�ص رغم
قدمها ف�إنها مبهرة .ومل يغفل امل�ؤلفون هذه النقطة ،بل
ختموا كل ن�ص ،مبعلومات عن الن�ص الأ�صلي ،وكيفية
احل�صول عليه .بل �سهلوا الأمر �أكرث ،ومهدوا الطريق،
فلم يكتفوا باخت�صار مهمة البحث و�إر���ش��اد القارئ �إىل
كيفية احل�صول على الن�ص الأ�صلي ،بل و�ضعوا �أ�سفل كل
ن�ص ( رمزا �إلكرتونيا) ميكن م�سحه بوا�سطة الهاتف،
ل��ي��زودك بكامل تفا�صيل الكتاب و �أم��اك��ن بيعه كذلك.
�إن هذا الذكاء يف ت�سويق املنتج الفكري القدمي ،نحن يف
العامل العربي يف �أم�س احلاجة �إليه .فكم من كتب قيمة
مل نقر�أها ومل نفكر حتى بقراءتها .والنفور من القدمي
هو داء الع�صر ،ال��ذي ميكن التغلب عليه كما برهن يل
هذا الكتاب.
مقتطفات مرتجمة من الكتاب:
مما قيل يف حرية العبادة وقبول الأديان:
«و�إن وج���د �شخ�ص ب��ل��غ ج��ن��ون��ه ل��ل��ح��د ال���ذي ي��ع��ب��د فيه
ث��م��رة ويبني لها م��ذب��ح��اً ليتعبد ف��ي��ه ،كما فعل قدماء
امل�صريني بعبادتهم (للب�صل) فال ينبغي علينا �أب��دا �أن
نقف يف طريقه ومننعه ،لأنه مل يخالف القانون .والأمر
ذاته ينطبق على اليهودي وامل�سلم والبوذي ،فال ينبغي
�أن ن���ؤذي��ه��م يف معابدهم وم�����س��اج��ده��م ،فحق ع��ب��ادت��ه ملا مما قيل يف العنف الديني:
ي��راه قد خلقه و�أن�����ش���أه هو حق مقد�س وم�صون»�( .آب��ي «ماذا تظنون بتلك الفئات �أو الدين الذي ين�شر التع�صب
والعنف؟ �إن ه���ؤالء و�أمثالهم ممن يعتقد �أن العنف قد
جريجويري ـ  ١٧٩٤ـ يف حرية العبادة)
يزلزل �إميان املرء ،لهو ي�سلط الأنظار عليه وحده ،وعلى
مما قيل يف ن�صرة الدين بجهالة:
م�شاعره الدينية املهزوزة و الالمتزنة» ( .عن الالئجني
«اخل��ال��ق لي�س بحاجه لأن تدافع عن ر�سالته� ،أفب�سبب ـ  ١٧٥٦ـ من املو�سوعة )
ت��داف��ع��ك ت�شرق ه��ذه ال�شم�س �أو ت�ضيء تلك النجوم؟
لتعلم �أن للحقيقة ن��وره��ا ال��ذي ت�سطع ب��ه� .أم��ا م��ا يتم مما قيل يف تعدد الأديان:
ح��رق��ه ع��ن��وة ف�ل�ا ي�����ض��يء درب �أح������د (.ج����ان ف��ران�����س��وا «و�أنا �أعلم ب�أن احلروب بني الأديان ،قد وجدت منذ قدمي
مريمونتل ـ ١٧٦٧ـ لن تنري العقول مبا يحرق من حطب الزمان  .ولكن علينا �أن نقف قليال عند هذه النقطة.
فلي�س ت��ع��دد الأدي�����ان ك���ان ال�����س��ب��ب وراء ه���ذه احل���روب،
الإعدامات)
ول��ك��ن ���ض��ي��ق ال��ن��ف�����س ع��ن ق��ب��ول الآخ����ر وع���دم الت�سامح
مما قيل يف احلقيقة:
كانت وراءه��ا .وكل اللوم يلقى على الفكر املتعايل الذي
«وبقدر ما يظهره اهلل لنا من حقيقة ينطق بها كونه� ،إال يب�شر بنف�سه  .لقد �أخ��ذ اليهود ه��ذا الفكر م��ن قدماء
�أنه يطالبنا بذات القدر �إىل التفكر واكت�شاف احلق من امل�صريني ،وبعدها انتقل كوباء �إىل امل�سلمني واليهود.
الباطل ب�أنف�سنا» (.بيري بايلي ـ ١٦٨٦ـ يف الت�سامح )
وم��ا نعي�شه الآن م��ن اخ��ت�لال يف االت���زان ال��ف��ك��ري ،لهو
نتيجه هذا الوباء ،الذي يقتل املنطق يف الب�شر ويت�سبب
مما قيل يف التع�صب:
«و�إن الذي ي�ضطهد �شخ�صاً �آخر ويعامله كحيوان ب�سبب يف خ�سوفه �شيئاً ف�شيئا»( .ر�سالة من �أو�سبك �إىل مريزا
م��ا ي���ؤم��ن ب��ه ،فهو ق��د ن�سي �أن �أ�صلهما واح��د وكالهما ـ ه��ذا اجل��زء ت�ضمنه ك��ت��اب مونت�سكيو ع��ن��وان��ه :ر�سائل
فار�سية .)١٧٢١ -
�إن�سان» (.لوي�س دي جاكورت ـ  ١٧٦٥ـ التع�صب )
يتعلمها امل��رء .وال��ف��رق يكمن يف �أن تعلم التفكري �أكرث
�صعوبة من غريه .و�إن �صح لنا تق�سيم اجلن�س الب�شري،
لكان التق�سيم الأمثل �أن نق�سمه �إىل جمموعتني  :تلك
التي تفكر ،و�أخ��رى التي ال تفكر .والفرق بني الإثنني
يعتمد �أوال و�أخ��ي�را على نوعية التعليم ال���ذي ح�صال
عليه» ( رو�سوـ  ١٧٤٤ـ عن التعليم).
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ظلم .ف���إن نب�شوا فيه� ،أخ��رج��وا لنا م��ا يفرق ولي�س ما
يجمع .ويف املقابل يخجل الأوروب��ي اليوم� ،أن يظهر من
ت��اري��خ��ه ذل���ك اجل���زء ال��ظ��امل وال��ع��ن�����ص��ري .ع��ل��ى ال��رغ��م
من �أنه يحتوي على �أم��ور ال تقل وح�شية عن تلك التي
يحتويها تراثنا .نرى الأوروبي يعمم احل�سن من تاريخه
وي��ت�بر�أ م��ن امل��ع��ي��ب ف��ي��ه وي��ع�ترف ب���أخ��ط��اء م��ن �سبقوه.
ُيخ�شى اليوم منا ،ك�أننا حيوانات �ضارية �أطلق �سراحها
ع��ل��ى احل�����ض��ارة .وك��ي��ف ال ي��خ�����ش��ون ع��ل��ى احل�����ض��ارة من
وحو�ش خرجت من رحمنا ،دمرت ح�ضارتنا ولن تتوانى
يف تدمري ح�ضارة الغري .ويجب �أن نعرتف �أن جزءا منا
ولي�س ال��ك��ل ب��ه م��ر���ض .وعلينا �أال نكتفي ب��ال�براءة من
هذا اجلزء ومن �أ�صله ،لأن هذا �سينعك�س بال�ضرر البالغ
علينا .وما قول الر�سول عليه ال�سالم َ ( :م َث ُل امل�ؤمنني يف
ُ
وتعاطفهم :مث ُل اجل�سد� ،إِذا ا�شتكى
وتراحمهم
َت َوا ِدّهم
ُ
بال�س َه ِر وا ُ
حل ِّ��م��ى)،
منه ع�ضوَ :ت��دَاعَ��ى له �سائ ُر اجل�سد َّ
لداللة على ل��زوم التكاتف وع��دم لفظ من ي�سيئون و�إن
كانوا من جلدتنا  .فمن يترب�أ من وحو�ش داع�ش وغريها،
ال يتجر�أ على تكفريها فهم ي�شهدون �أن ال �إله �إال اهلل و�أن
حممداً عبده ور�سوله .و�سواء �أكانوا م�سلمني �أم من �أي
ديانة كانت ،فهذا الفكر املدمر يجب �أن يقابل من الب�شر
�أجمعني ،بفكر �إن�ساين تالحمي� ،ضد �أي �شخ�ص �أو فكر
ي�ضيق ذرعاً باملختلفني عنه ،وال يرى �سوى نف�سه داعياً
وخمل�صاً للب�شرية.
ف��ك��رت بجدية ب����أن �أت��رج��م ه��ذا ال��ك��ت��اب ،ول��ك��ن تراجعت
ل��ف��ك��رة �أخ����رى �.أن ن��ق��اب��ل ه���ذا ال��ك��ت��اب ب��ك��ت��اب �آخ���ر من
اقتبا�سات العرب؛ فنحن �أي�ضا منلك من الرتاث الفكري
نرثا و�شعراً ،ما نلم به �شتاتنا وما نوحد به راياتنا �أمام
هذا املد الأعمى من العنف .نعم للعنف جذور فينا ،يجب
�أن نقطعها .ف�إن�سان اليوم لي�س ك�إن�سان الأم�س .من �أكل
اللحم نيئاً قبل �أن ي��ع��رف ال��ن��ار ،لي�س ك��ال��ذي عرفها.
فما الذي جعل وحو�ش اليوم حترق بالنار �أج�ساد �أخوة
لها� ،إال ب�سبب نب�ش القبور .الذين يخرجون من رحم
الرتاث اجلماجم واجلثث .وه�ؤالء لن توقفهم الطائرات
وح��رب��ه��ا ،ب��ل توقفهم ع��ق��ول تنب�ش ال�ت�راث ب��اح��ث��ة عن
الكنوز ،وحني تعرت�ض طريقها جثة قتلها ظامل ،تذكرت
ق��ول ربها ( ِت�� ْل َ��ك ُ�أ َّم���� ٌة َق�� ْد َخ��لَ��تْ َل�� َه��ا مَ��ا َك َ�س َبتْ َو َل�� ُك��م َّم��ا
َك َ�س ْب ُت ْم َو َل ُت ْ�س َ�أ ُلو َن َع َّما َكا ُنوا َي ْع َم ُلو َن).
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«ال ي��ول��د امل���رء وه��و ي��ف��ك��ر .التفكري ك����أي ح��ا���س��ة �أخ��رى بعد �أن ق���ر�أت ه��ذا ال��ك��ت��اب ،ازداد يقيني ب���أن تراثنا قد
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الت�سامح� :شعلة التنوير ..لكارولينا وارمان

فاطمة بنت نا�صر *

يقع هذا الكتاب يف � 130صفحة .قام برتجمته عن اللغة الفرن�سية الدكتورة كارولني وارمان من جامعة �أك�سفورد باململكة املتحدة ،وقد ا�شرتك معها �أكرث من  100من تالميذ
اجلامعة .ن�شرت ن�صو�ص هذا الكتاب بعد �أحداث �شاريل �إيبدو يف فرن�سا عام  ،2015بجهود عدد كبري من الأكادمييني بفرن�سا ،وهو ي�ضم جمموعة خمتارة لأبرز و�أهم ما قيل
عن :الت�سامح وقبول الآخر ،وحرية التعبري ،وامل�ساواة ،ونبذ التمييز العن�صري ،وحقوق املواطنة ،وم�ساواة الأفراد .ولأن الكتاب يحتوي على خمتارت واقتبا�سات ،فهو ال
ينق�سم �إىل التق�سيم التقليدي من �أبواب وف�صول .كما �أنه مل يبد�أ ككتاب �أ�صال ،بل بد�أ كملحق وزعته ال�صحف بعد �أحداث فرن�سا الدامية عام  ،2015ونال �شعبية كبرية.
ومبنا�سبة مرور عام على الأحداث ،قامت الدكتورة وارمان وعدد من طلبة جامعة �أك�سفورد برتجمة حمتوياته و�إ�صداره ككتاب.

�أهمية الكتاب:
ت���أت��ي �أهمية ه��ذا الكتاب م��ن ح�سا�سية ال��وق��ت ال��راه��ن،
ومن تداعي الأحداث ال�سريعة التي ت�شتت �أفكارنا .فال
نح�صل على وقت كاف لفهم وحتليل واقعة بعينها ،حتى
تباغتنا واقعة �أخ��رى �أب�شع منها و�أ�شد فظاعة� .إن هذا
الهجوم ال�شر�س الذي ن�شهده من جمموعة ب�شرية �ضد
�أخ��رى ،ال يكون �إال بوجود كم هائل من الغ�ضب وعدم
ال��ق��درة على حتمل الآخ���ر .ول��ع��ل �أح���داث ���ش��اريل �إي��ب��دو
لي�ست بالغريبة (علينا) ،و�أق���ول علينا ل�سبب ،لأن لها
تاريخا حم�سوبا �شئنا �أم �أبينا على الإ�سالم وامل�سلمني؛
فمن �أه���در دم �سلمان ر���ش��دي ،وم��ن قتل خم��رج فيلم «
ف��ت��ن��ة» ،واغ���ت���ال ف���رج ف����ودة ،وم���ن ح���اول اغ��ت��ي��ال جنيب
وح��رم زوجته
حم��ف��وظ ،وم��ن ك ّفر ن�صر حامد �أب��و زي��د ّ
عليه ..والقائمة تطول.
�إن �أح��داث �شاريل لي�ست �سوى امتداد طبيعي لفكر مل
ق�صرنا نحن كم�سلمني يف الوقوف �أمامه .
نت�ص َّد له و ّ
بل �إننا تعاملنا معه ب�سلبية كبرية .ف�إن كنا حقا ال نراه
ميثل الإ���س�لام ،فلم �إذن مل نتكاتف وقتها �ضده للدفاع
عن الإ���س�لامَ ِ .
ل مل نقم ب�إنتاج فكري يخاطب �ضحايا
هذا الفكر املري�ض؟ فرنى �أن التعاطف ـ �إن وجدـ يخرج
من �أل�سنه م�شتتة،غالباً ما يخونها ويكفرها �أخ لها يف
العقيدة .لقد ك��ان م�صطلح ( جتديد اخلطاب الديني
) يف وق���ت م���ن الأوق������ات ي��ق��اب��ل وك����أن���ه رج�����س م���ن عمل
ال�شيطان و دعوة للردةُ ،و ِ�صم دعاته بالكفر والزندقة.
واليوم وبعد فوات الأوان وبعد جتالهنا لكل اال�ستغاثات
بحماية الإ�سالم من عبث اجلهلة،نرى علماء الدين قبل
غريهم ينادون بال�سماحة والتذكري بها .ولكن وللأ�سف
الزال��ت مواجهة التطرف تنفذ بحياء �شديد؛ فال ترى
عب
حتى الآن �إجماعاً بعدم تكفري الفكر املختلف� ،سواء ّ
عنه بقلم �أو حلن �أو ر�سمة ري�شة� .إن الرتاث الإ�سالمي
ـ به ما به من نواق�ص وق�صور العقل الب�شري املنتج له ـ
والتعامل مع ال�تراث مببد�أ ( ال ي�أتيه الباطل من بني
يديه وال من خلفه) هو ما �سيزيد هذا الطني بلة� .أقول
هذا ،بعد �أن قر�أت هذا الكتاب ،ور�أيت كيف تكاتف مثقفو
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فرن�سا �أمام موجة الغ�ضب ال�شعبي التي �أعقبت �أحداث
فوحدتهم امل�صيبة وت��ذك��روا �أن واجبهم
�شاريل �إي��ب��دو؛ ّ
الإن�ساين هو تذكري الفرن�سيني بقيمة الت�سامح ومبادئ
احل��ري��ة ،التي قامت عليها دولتهم احل��دي��ث��ة .وذل��ك يف
�سعي لكبح جماح الغ�ضب ،ال��ذي ق��د يعميهم م��ن ر�ؤي��ة
هذه املبادئ .فهم اليتعاملون مببد�أ العني بالعني ،هذا
امل��ب��د�أ ال��ذي ق��ال عنه غ��ان��دي ب���أن��ه �إن عملنا ب��ه �سيجعل
العامل ب�أ�سره �أعمى.
لهذه الأ�سباب كلها �سنقف �أم��ام هذا الكتاب ،متذكرين
�أمامه ن�سياننا يف كثري من الأحيان حكمة الرحمن حني
قال َ « :و َل�� ْو َ�شا َء َر ُّب َ��ك َلآ َم��نَ مَن ِف ْ أَ
���ض ُك ُّل ُه ْم َجمِ ي ًعا
ال ْر ِ
ا�س َح َّتى َي ُكو ُنوا ُم�ؤْمِ ِننيَ».
�أَ َف َ�أنتَ ُت ْك ِر ُه ال َّن َ
حمتوى الكتاب وم�ضمونه :
يت�ضمن هذا الكتاب اقتبا�سات مل�ؤلفات لأكرث من  40مفك ًرا
ويحتوي على  ٥٩ن�صاً ب��دءا م��ن فولتري ،ومونت�سكيو،
ودني�س ديدرو ،وجون لوك ،و�إميانويل كانت ،و�صوال �إىل
ديديروت وغريهم الكثري ممن مل يرتجم لهم بالعربية.
ل�سنا هنا ب�صدد ترجمة ماقد كتب ،و�إن وددنا ذلك ،ولكن
�س�أكتفي هنا بالعر�ض والنقا�ش� ،آملة �أن يقتنيه القارئ
بن�سخته الإجنليزية �أو الفرن�سية املتاحة حاليا �أو تلك
املتوفرة ب�صيغة �إلكرتونية جمانية عرب موقع م�ؤ�س�سة
الن�شر .كما �أدعو �أهل الرتجمة ب�أن ننقل مثل هذه الكتب
�إىل العربية ،وع��دم ال�سعي وراء �إر�ضاء ال�سوق وحتقيق
ال��رب��ح م��ن م���ادة ق��د ال تفيدنا ك��ث�يرا يف ال��وق��ت ال��راه��ن
الذي يتطلب منا نقل ما يجمع النا�س و�إن اختلف دينهم
ال ما ي�شتتهم وينفرهم.
كقارئة للكتاب� ،إن �أكرث ما �أثار حما�سي هو التنوع؛ فهو
يت�ضمن ن�صو�صا من كافة امل�شارب والأ�صناف ،فال ملل
وال رت��اب��ة تلقاها ب�صحبته .ي��ب��د�أ الكتاب بن�ص قانوين
وه��و �إع�ل�ان ح��ق��وق الإن�����س��ان وامل��واط��ن��ة ال�����ص��ادر يف �سنة
 ،1789والذي يعد الوثيقة الأهم للثورة الفرن�سية والتي
تعلي من قيمة الفرد و �سلطة القانون ومكانة احلرية
وامل�����س��اواة وع���دم ال��ت��ع��ر���ض لآراء �أي �شخ�ص و�إن كانت
دينية .يعقب ه��ذا الن�ص ال��ق��ان��وين ن�صو�ص م��ن النرث

وال�شعر ملختلف رواد ح��رك��ة التنوير يف �أوروب����ا .وق��ارئ
الكتاب يالحظ �أن عنوان كل ن�ص يف الكتاب يكتب بجانبه
ت��اري��خ م��ول��د ووف���اة ك��ات��ب ال��ن�����ص ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل تاريخ
كتابة الن�ص نف�سه .وه���ذا لي�س م��ن قبيل احل�شو دون
مغزى �أو غر�ض ،و�إمن��ا هو للتذكري �أن كل هذه الأفكار
الداعية للتعاي�ش والت�سامح واالن�سجام ،هي مت�أ�صلة يف
املجتمعات الأوروب��ي��ة وذات ج��ذور عميقة .ون�لاح��ظ �أن
�أق��دم الن�صو�ص ال���واردة يف الكتاب يعود �إىل ع��ام .1686
وال يحتوي الكتاب على ن�صو�ص من القرن الثامن ع�شر
مثال .وهذا �أي�ضا لتذكري الفرن�سيني خا�صة والأوروبيني
عامة ،ب�أن ما�ضي التعاي�ش وقبول الآخر قدمي لأبعد مما
يظنون ،و�إن كانت ن�صو�ص القرن الثامن ع�شر وما تاله
هي الأكرث تداو ًال ،ف�إن املا�ضي يزخر بن�صو�ص عديدة ال
يعرف الكثريون عنها .وهاهم يجمعونها لهم يف كتاب
م��وج��ز وم��ه��م ،مذكرين ب��ه الأمم ك��اف��ة �أن ثقافة قبول
الآخ��ر و�صون احلريات التي يتمتعون بها اليوم مل ت�أتِ
ب�سهولة ،ب��ل �أري��ق��ت يف �سبيل ه��ذا امل�سعى النبيل دم��اء
كثرية ،و�أن عليهم يف هذا الوقت الع�صيب �أن ي�ضبطوا
�أنف�سهم وي�سيطروا على غ�ضبهم ،و�أن يذكروا هذا الإرث
ال��ت��ع��اي�����ش��ي وت��ل��ك ال���درو����س ال��ع��ظ��ي��م��ة ،ل��ك��ي ال يعميهم
الغ�ضب الذي ت�سببت به الهجمات الإرهابية عليهم.
تقنيات العر�ض يف الكتاب:
وللمتعة الب�صرية مكان �أي�ضاً ،فعلى الرغم من اختزال
الن�صو�ص وق�صرها ،فقد ُطعمت �صفحات الكتاب بلوحات
فنية عريقه ،تنوعت بني بورترييهات لكتاب الن�صو�ص،
و�صور لأغلفة الإ���ص��دارات التي وردت فيها الن�صو�ص،
و���ص��ور ملخطوطات ق��دمي��ة ،بالإ�ضافة �إىل ل��وح��ات فنية
قدمية تعرب عن روح الكتاب وم�ضمونه.
واجلميل �أي�ضاً يف الكتاب �أنه قد فهم اللغة املثلى لإي�صال
الر�سالة يف زمن �أحداث �سريعة ،وردات الأفعال فيه �أ�سرع،
و�أج�ساد قليلة ال�صرب ،و�أعني ب�ؤب�ؤها يف عجل على الدوام
.ه��ذا الزمن ال��ذي يعتمد على االخ��ت��زال ،ف�ترى النكته
الق�صرية ،والعناوين املوجزة ،والوجبة ال�سريعة  .ف�إن

