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الحرية الفكرية.. الطريق إلى العلم والمعرفة والتقدم والرقي
Û  رضــي( الراشــدين  الخلفــاء  عهــد  بدايــة  منــذ 

الدولــة  أو  الخالفــة  نهايــة  هللا عنهــم( وحتــى 
انشــغل  الماضــي،  القــرن  بدايــة  مــع  العثمانيــة 
الــردة، وفــي  العــرب والمســلمون فــي حــروب 
المســلحة  والمواجهــات  واالقتتــال  الخالفــات 
لكنهــم  بينهــم،  فيمــا  الســلطة  علــى  والصــراع 
نشــر  مــن  نفســه  الوقــت  وفــي  أيًضــا  تمكنــوا 
الدعــوة، واالنتصــار فــي غزواتهــم وحروبهــم، 
وفتح البلــدان واألمصار، فتهاوت أمام زحفهم 
األنظمــة والــدول واإلمبراطوريــات التي كانت 
باهــًرا  الفًتــا  نجاًحــا  ونجحــوا  وقتهــا،  ســائدة 
فــي توســيع رقعــة الدولــة اإلســالمية وتمديــد 
حدودهــا ونفوذهــا، وحققوا ازدهــاًرا اقتصادًيا 
وثــراًء مادًيــا وسياســًيا فــي وقــت قياســي لــم 
يشــهد مثلــه  التاريــخ مــن قبــل وال مــن بعد، إال 
أن الدولة اإلســالمية لم تعش عصرها الذهبي، 
ولــم تتمكن من تحقيق التقــدم العلمي والرقي 
الحضــاري بمعانيهــا الحقيقيــة إال خــالل فتــرة 
حكــم هارون الرشــيد وابنه المأمــون في حقبة 

الخالفة العباسية.
Û  واإلســالمية العربيــة  التاريخيــة  الســردية  إن 

فــي كثيــر مــن رواياتهــا وصفحاتهــا وفصولهــا 
تصف هارون الرشيد بأنه مولع باللهو، منغمس 
وشــديد  والنــزوات،  والــذات  الشــهوات  فــي 
القســوة والبطــش والتنكيــل بخصومــه، وعلــى 
منهــا  الرغــم  علــى  أو  الروايــات،  هــذه  خــالف 
يشــهد  التاريــخ  فــإن  افتــراض صحتهــا،  ومــع 
بــأن مســيرة التقــدم والرقــي الحضــاري للدولة 
اإلســالمية قــد بــدأت فــي عهــده عندمــا وضــع 
أهــم قواعدهــا بتأســيس “بيــت الحكمــة” كأول 
وأمــر  اإلســالم،  فــي  ظهــرت  عامــة  كتــب  دار 
القديمــة  الحضــارات  تــراث  فيهــا  يجمــع  بــأن 
بمختلــف  والمخطوطــات  المتنوعــة،  وكتبهــا 
اللغات، واهتم بشــكل خاص بجمع كتب الطب 

والفلســفة والفلــك والعلــوم اإلنســانية، وجعــل 
علــى الدار مشــرفين مــن العلماء، أجــزل عليهم 
ن  الهبات والعطايا، وكان يجلهم ويقدرهم، وعيَّ
فيهــا المترجميــن ووضــع علــى رأســهم العالــم 
والمترجم الموســوعي المشهور وقتها جون أو 
يوحنا بن ماسويه، إلى أن أصبحت دار الحكمة 
مركــزا للبحــث العلمــي، وتنوعــت أقســامها بين 
والتجليــد، وكان  والتأليــف  والنســخ  الترجمــة 
لهــا أثــر كبير في نقــل العلوم والفنــون واآلداب 
والفلسفة وأسس الحضارة للعرب والمسلمين.

Û  وقــد بلغــت الخالفــة اإلســالمية أعلــى مكانتها
العالــم  مســتوى  علــى  والسياســية  الحضاريــة 
بأســره فــي ذلــك الوقت فــي عهد ابنــه المأمون 
الــذي واصل مســيرة والده ودفــع بعجلة الرقي 
والتقــدم بوتائــر أســرع بحيــث شــهدت الدولــة 
اإلسالمية نهضة حضارية وتألًقا علمًيا وفكرًيا، 

وازدهاًرا في حقول العلوم والفنون واآلداب.
Û  وقــد كان لدى المأمون شــغف بالفلســفة والعلم

جانــب  إلــى  والهندســة  والرياضيــات  والفلــك 
اللغــة والشــعر واألدب، وكان يختلــف ويمتــاز 
عن  أبيه بإيمانه الراسخ بمبدأ الحرية الفكرية، 
واالنفتــاح علــى الفلســفة، وكانــت تتــردد فــي 
مجلسه دائًما أسماء وأفكار كبار الفالسفة مثل 

سقراط وأفالطون وأرسطو.
Û  وقــد أطلــق المأمــون حريــة التعبيــر أو حريــة

والفالســفة،  الجــدل  وأهــل  للباحثيــن  الــكالم 
فشجع المناظرات والحوارات والعصف العقلي 
العلــم  لنشــر  كوســيلة  الدينيــة  المســائل  فــي 
وإزاحــة التخلــف والجهــل، وكانــت المناظــرات 
بين العلماء والمفكرين في مجلســه قائمة على 
الــرأي  واحتــرام  والمنطقيــة  العقليــة  الحجــج 
اآلخــر، ويــروى أنه كان يــزن بالذهب كل كتاب 
قيــم جديــد ُيكتــب في عصــره، ويمنــح الذهب 

إلى مؤلف ذلك الكتاب.

Û  البحــث علــى  العلمــاء  المأمــون  شــجع  كمــا 
العقــل  حــدود  تتخطــى  أمــور  فــي  واالجتهــاد 
وتفكيره السائد، أو كما يطلق عليه اليوم “خارج 
الصندوق”، ما أدى إلى انتشــار الفكر االعتزالي 
الذي ُيعلي من قيمة العقل، ويجعله حكما على 
النــص من دون حــدود أو قيود. وبذلك اختلف 
العقــل  اســتخدموا  الذيــن  الســلفية  فكــر  عــن 

وسيلة لفهم النص وليس حاكما.
Û  إن هذا الطرح ال يعني أننا نتجاهل أو نتغاضى

عمــا اقترفــه وفعلــه الرشــيد والمأمــون مــع من 
رفض االنصياع والخضوع لهما أو خالفهما في 
الرأي، فقد زج الرشيد بإمام الشيعة موسى بن 
جعفــر الصــادق فــي الســجن بعــد خالف نشــب 
بينهما، إلى أن فارق الحياة في غياهب زنازينه 
تيــار  إلــى  المأمــون  انضــم  المظلمــة، وبعــد أن 
المعتزلــة وآمــن بنظريــة “خلق القــرآن” وجعلها 
فرضهــا  إلــى  وســعى  للدولــة  رســمية  عقيــدة 
بالقــوة واإلكــراه علــى جميــع المســلمين، وتتبع 
وهــدد كل رافــض أو منكر لهــا بالتنكيل والقتل 
والســجن، بحيث عرفت هذه المرحلة بـ “محنة 
خلــق القرآن”، وكان أبرز َمــن تعّرض لالضطهاد 
والتنكيل والجلد والحبس لرفضه هذه المقولة 
هو اإلمام أحمد بن حنبل، الذي قضى أكثر من 

عامين ونصف العام في سجون العباسيين.
Û  هــذا في جانب، أما الجانــب الذي أردنا التركيز

عليــه فــي هــذه الوقفــة هــو التأكيــد علــى عدم 
والعلمــي  الفكــري  التقــدم  بــأن  القــول  صحــة 
علــى  يأتــي  والثقافــي والحضــاري  والفلســفي 
بطبيعتــه  وأنــه  الدينيــة،  المعتقــدات  حســاب 
يتناقــض معهــا كمــا يحــاول أن يــروج البعــض، 
ففــي الوقــت الذي ازدهرت فيــه حركة التأليف 
والفلســفية  االنســانية  والعلــوم  والترجمــة 
وعلــوم الطــب والفلــك والرياضيات والهندســة 
وغيرها في عهد هارون الرشيد وابنه المأمون، 

فقــد ازدهــرت فــي الوقــت نفســه علــوم الــكالم 
والحديث والفقه اإلســالمي، وولد علم تفســير 
القــرآن وفصلــه عــن علــم الحديــث، وانبثقــت 
مظاهــر التنــوع والتعــدد فــي الفكر اإلســالمي، 
همــا  كبيرتــان  مدرســتان  الفقــه  فــي  فظهــرت 
مدرســة أهــل الــرأي فــي العــراق ومدرســة أهل 
الحديــث في المدينة المنورة، وقد ولدت أيًضا 
وترعرعت المذاهب االســالمية السنية األربعة 
في كنف الدولة العباســية، وعاصر هذه الحقبة 
أئمة الفقه األربعة أبوحنيفة ومالك والشــافعي 

وابن حنبل.
Û  كمــا عــاش فــي الحقبــة ذاتهــا عــدد مــن أئمــة

المذهب الشيعي االثني عشري وفي مقدمتهم 
اإلمــام جعفر بن محمد الصادق، أكبر مؤسســي 
الفقــه الشــيعي والــذي نســب مذهــب الشــيعة 
اإلماميــة إليه، فســمي بالمذهب الجعفري، وقد 
حظــي اإلمــام الصــادق في تلــك الفتــرة بمكانة 
ممّيــزة مــن العلــم عند أئمــة مذهب أهل الســنة 
والجماعــة، فقــد روى عنه مالك بن أنس، وعّده 

أبو حنيفة أعلم أهل زمانه.
Û  ونعــود إلى عنوان هــذا المقال لنؤكد أن التقدم

العلمــي والرقــي الحضــاري ال يمكــن أن يتحققا 
بشــكل فاعــل فــي أي مجتمــع أو أي دولــة مهما 
كبــرت وعــال شــأنها وارتفعــت مكانتهــا، ومهمــا 
المــادي  وثراؤهــا  السياســي  نفوذهــا  توســع 
مبــادئ  تكــون  عندمــا  إال  العســكري،  وســيطها 
الحرية الفكرية معززة ومصانة فيها، والتي من 
دونهــا يصعب على العقول التحــرر واالنطالق، 
الالزمــة  العلميــة  األســس  ترســيخ  ويصعــب 
اكتســاب  مــن  والمجتمعــات  الــدول  لتمكيــن 
المعــارف وتعظيمهــا والتــي تــؤدي بدورهــا إلى 
اإلنتــاج واإلبــداع وهمــا ســر ومنطلــق التقــدم 

والرقي.
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عبدالنبي الشعلة

20 مدرسة تشارك في مؤتمر “األمم المتحدة” االفتراضي بتنظيم من مدرسة “بيان البحرين”

نظمـــت مدرســـة بيـــان البحريـــن مؤتمـــر 
أنمـــوذج األمـــم المتحـــدة للســـنة الثالثة 
عشـــر علـــى التوالـــي، حيث ناقـــش 150 
طالب افتراضيا ســـبل التوحد والســـالم 
خالل األزمات التي يواجهها العالم اآلن. 
أقيـــم المؤتمر الذي اســـتمر مـــن 3-2 من 
أبريـــل تحـــت رعاية معالي الشـــيخة هيا 
بنـــت راشـــد آل خليفـــة، رئيـــس مجلـــس 
أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات.

وألول مـــرة منذ انطالقه، أقيـــم المؤتمر 
هذا العام بشـــكل افتراضي، حيث شارك 
فيـــه 20 مدرســـة حكوميـــة وخاصة من 
داخـــل وخارج مملكـــة البحريـــن. ويأتي 
تنظيـــم المؤتمـــر – والـــذي أقيـــم تحـــت 
مظلة وزارة التربية والتعليم وبإشـــراف 
المدرســـة- بمـــا يتناســـب مـــع متطلبـــات 
اإلجـــراءات الصحيـــة المتبعـــة مـــن قبل 
والفريـــق  والتعليـــم  الصحـــة  وزارتـــي 

الوطني الطبي لمكافحة كوفيد- 19.  
وأثنـــت معالـــي الشـــيخة هيا بنت راشـــد 
آل خليفـــة علـــى مســـاعي مدرســـة بيان 
البحريـــن خـــالل الجائحـــة لبذلهـــا جهـــدا 
مضاعفـــا مـــن أجـــل تنظيم هـــذا المؤتمر 
الســـنوي بشـــكل افتراضـــي، فـــي ســـبيل 
الطالبـــي-  األداء  وتطويـــر  اســـتمراره 

الهدف األسمى للمؤتمر.
تـــم توزيـــع الطـــالب خـــالل المؤتمـــر في 
مجالـــس متعددة، حيث ضم كل مجلس 

مجموعـــة مـــن الطـــالب الذيـــن ناقشـــوا 
قضايا محددة تنوعت ما بين اإلنســـانية 
واالقتصاديـــة واالجتماعية.  والصحيـــة 
وتطـــرق الطـــالب  إلـــى القضيـــة العربية 
المتعلقة بسبل التخلص اآلمن من المواد 
الخطرة والمتفجرات التي خلفها انفجار 
بيروت، إلى جانـــب قضايا حرية التعبير 

ومكافحة الفساد.
كما وضع الطالب اســـتراتيجية متكاملة 
تضمنـــت تدابيـــر لمكافحـــة كوفيـــد19-، 

وتطرقوا إلى سبل الخروج من التصادم 
الحاصـــل بيـــن الصحـــة العامة وخســـارة 
الكثيـــر مـــن العامليـــن لوظائفهـــم حـــول 
العالـــم بعد انتشـــار الجائحـــة، وكيف أثر 
كوفيـــد19- على حياة الالجئين في ظل 

معاناتهم من األوبئة وسوء التغذية.
وبحـــث الطـــالب ظاهـــرة اإلذالل العلني 
على وسائل التواصل االجتماعي، وذلك 
نتيجـــة انتقـــاد المجتمع للمشـــاهير على 
خلفية ســـلوك ما، وذلك في ظل انتشـــار 

صعـــدت  التـــي  التحقيـــر  لمصطلحـــات 
مـــن حـــركات المطالبـــة بنـــاًء علـــى اللون 

البشري.
وأكدت رئيســـة مجلس إدارة المدرســـة، 
أن  العتيبـــي  مـــي  الشـــيخة  الدكتـــورة 
مشـــاركة  20 مدرســـة حكومية وخاصة 
مـــن داخـــل مملكـــة البحريـــن وخارجهـــا 
يدلـــل على نجـــاح هـــذا المؤتمـــر الدولي 
الطـــالب  إلمكانيـــات  المحفـــز  الســـنوي 
اإلبداعيـــة، مشـــددة علـــى دور المدارس 

الحكومية األبرز في إنجاحه.
أن  العتيبـــي  مـــي  الدكتـــورة  وتابعـــت 
“أنمـــوذج األمم المتحدة” يســـهم بشـــكل 
تـــام فـــي تطويـــر مهـــارات الطـــالب مـــن 
خالل مشـــاركاتهم في حلـــول لقضاياهم 
وقضايا العالم، وأشـــارت إلـــى أن مؤتمر 
علـــى  البـــاب  يفتـــح  المتحـــدة  األمـــم 
مصراعيـــه أمام الطالب لطـــرح خيارات 
جديـــدة للشـــعوب العالميـــة تســـعى إلى 
وضع حلول لمشـــاكلهم التـــي عانوا منها 

لسنوات.
وأضافت الدكتورة الشيخة مي العتيبي 
أن المؤتمـــر ضم مجموعة من المجالس، 
إذ تـــم تعييـــن مجلس لكل مدرســـة على 
منهـــا  كل  اجتمـــاع  اقتصـــر  إذ  حـــدى، 
فـــي الحـــرم المدرســـي الخاص بهـــا، إلى 
جانـــب تدريـــب األعضـــاء افتراضيـــا من 
قبـــل الفريق المنظم واللجنة التنســـيقية 
المعينة من مدرسة بيان البحرين، إذ تم 

تطبيق اشتراطات معينة.
وتكـــون كل مجلس مدرســـة من 15-20 
طالـــب، حيث تم اجتماع كافة المجالس 
الخاصـــة  للتعليمـــات  إتباعـــا  افتراضيـــا 

بالتباعد االجتماعي.
جديـــر بالذكـــر أن المؤتمر أقيـــم بتنظيم 
ومشاركة طالب مدرســـة البيان، وتولى 
إدارة  مهـــام  المدرســـة  مـــن  طـــالب   3
المؤتمـــر، حيـــث أدارت الطالبة دانة بني 
حمـــاد المؤتمـــر بمنصـــب األميـــن العـــام، 
النائـــب  بمنصـــب  الـــزك  منـــى  والطالبـــة 

والطالبـــة دانة العوضـــي بمنصب النائب 
أيضـــا. ومؤتمر األمم المتحدة هو مؤتمر 
تابـــع لـ THIMUN، وينظم مؤتمرات على 

مدار 13 سنة، بما فيها العام الحالي.
وشـــارك فـــي المؤتمـــر كل مـــن المدارس 
الخاصة التالية، مدرسة البيان ومدرسة 
لؤلؤة الخليج ومدرســـة النور ومدرســـة 
كانـــو  عبدالرحمـــن  ومدرســـة  الحكمـــة 
ومـــدارس  النســـيم  ومدرســـة  الدوليـــة 
المعارف الحديثة ومدرســـة ابن خلدون 
والمدرســـة  الدوليـــة  حـــوار  ومدرســـة 
البريطانيـــة ومدرســـة الرجاء ومدرســـة 
القلـــب  ومدرســـة  كريســـتوفر  ســـانت 

المقدس. 
أما المـــدارس الثانويـــة الحكومية، فهي 
مدرســـة غازي القصيبي للبنات ومدرسة 
الحـــد ومدرســـة خولـــة للبنات ومدرســـة 
مدينة عيســـى ومدرســـة المعرفة للبنات 
)المملكـــة  الدوليـــة  أوربـــت  ومدرســـة 

العربية السعودية(.

ــات” ــاء “المنازعـ ــس أمنـ ــس مجلـ ــة رئيـ ــد آل خليفـ ــت راشـ ــا بنـ ــيخة هيـ ــي الشـ ــة معالـ ــت رعايـ تحـ
يقـــام ألول مـــرة علـــى مســـتوى العالـــم افتراضيـــا جامعـــا للعديـــد مـــن مـــدارس البحريـــن


