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 وأنماط تلقيهم لها

من الشعراء الذين نظموا قصائدهم حول العرب 
  )1868-1797(  Samuel Lover لوفر  صموئيل 
ورسام،  مسرحي،  وكاتب  وروائي،  شاعر،  وهو 
يف  اإلنتاج  غزير  كان  إيرلندي.  أغان  وكاتب 
النُّقاد  له  شهد  وقد  اإلبداعية،  املجاالت  هذه 
بالعبقرية والتميز فيها، إضافة إلى أنَّه انتصر 
الفالحين  لطبقة  وبورتريهاته  أغانيه  يف 
والفقراء يف إيرلندا. قصيدته »العربي« ذّيلها 
الديوان:  التي جاءت يف حاشية  الفقرة  بهذه 
»هذه األغنية القصصية وقعت حقيقة، للسيد 
بين جبل سيناء  الشهير،  الرحالة  ديفيدسون، 
والسويس، أثناء عودته إلى الصحراء من الهند 
سنة 1839. وقد روى القصة لي قبل وقت قصير 

من ُمغادرته إنجلترا«.
)العربي(

َحّمارُة القيِظ ُظْهًرا يف الَفال اشتعلْت،
وراحٌل َوَصَل الِبْئَر التي َرِغَبا
اله، كان ُسدًى لكّنه أَمٌل سَّ

من يأَمُل الَقْفَر واملاَء الذي َذَهبا؟!
وإذ دعا اهلَل ُمْغمًى ال َحَراَك به
أتاه من َعَرف الصحراَء والَعَربا

ما خّيب الراحَل امِلْسكيَن يف أمٍل،
وباَرك اهلُل، يف ِقْرباِته َجلـَبا

»اْشَرْب!« َفَرْغَم َرحيلي يف بدايِته
وإّنني صائٌم أفدي الذي َسَغبا
وَمْوطني وِعيالي ال أطوُلهُم

أسقيَك ماًء ُزالال ُيطفُئ الَوَصبا
»كاّل«، وَدْعني أقضي هاهنا أَجلي

لديَك أحوُج ِمّني، قال من َتِعبا
لديَك ُذّرّيٌة ترجو ِلقاَك َغًدا

وإّنني واحٌد، ال طفَل ال َنَسبا
»اْشَرْب!« وال تخَش إني راجٌع أبًدا

ُذّرّيتي آَلَفْتني يف الرحيِل أًبا
وَمْن أتى اليوَم بي ُينجيَك من َعَطٍش
سيجعُل الدْرَب لي يف الِبيِد ُمْرتَقبا

hilalalhajri@hotmail.com

جذور علم اآلثار بين العلم 
واأليديولوجيا

الهاوية: المخاطر الوجودية	 
 ومستقبل اإلنسانية



 ذي الحجة 1441 هـ - أغسطس 2020

2

د الشيخ *  ُمحمَّ

مدارك المسلمين للتوراة وأنماط تلقيهم لها
كاميال أدانج وزابين شميدتكه

اأنتج مفكرو الإ�شالم -فقهاء وموؤرخني ومتكلمني- ع�شرات الن�شو�ص عن التوراة العربية؛ وذلك على امتداد حوايل اأربعة ع�شر قرنا. ترى، كم اأنتجوا هم من 
ن�شو�ص على وجه التدقيق؟ وما هي ال�شمات العامة التي ميزت اإنتاجهم؟ وكيف كانت خمتلف اجتاهاتهم يف ما اأنتجوه؟ ي�شعى هذا الكتاب اإىل الإجابة عن 

هذه الت�شاوؤلت. ومداره، ح�شب ما ت�شميه املوؤلفتان على اأمرين اثنني: »مدارك« امل�شلمني للتوراة، و»ا�شتعمالتهم« لها.

وف�ضل هذا الكتاب الأول اأنه كتاب »جامع« وذلك مبعنيني: املعنى 
الأول، وهو اأنه، ح�ضب علمي، ل وجود لكتاب جمع اأ�ضتات ما تناثر 
-اأي  الإ�ضالمية«  »ال��روات��ي��ات  ن�ضميه:  اأن  ميكن  ما  مو�ضوع  يف 
هذا  �ضمَّ  بحيث  الإ�ضالمية-  الثقافة  يف  التوراة  عن  ُكتب  ما  كل 
القدر الهائل من »الدرا�ضات« و»الن�ضو�ص« الإ�ضالمية يف التوراة 
والتلقيات الإ�ضالمية لهذا الن�ص املقد�ص. واإذا �ضاغ لنا اأن نتخذ 
ينبغي  كان  ��ه  اإنَّ لقلنا  املجال -مبتدى ومنتهى-  معلمتني يف هذا 
م��دارك  جوامع  التايل:  اجلامع  بالعنوان  الكتاب  ه��ذا  يعنون  اأن 
ابن ربن )تويف بعد 253 ه�(،  امل�ضلمني للتوراة وتلقيهم لها: من 
وهو �ضاحب الكتاب املوؤ�ّض�ص »الدين والدولة يف اإثبات نبوة النبي 
�ضاحب  العثماين(  )العهد  عبدالعالم  عبدال�ضالم  اإىل  حممد« 
ر�ضالة »اإلزام اليهود يف ما زعموا يف التوراة من قبل علم الكالم»؛ 
العهد  اإىل  الإ���ض��الم��ي  الكال�ضيكي  الع�ضر  ام��ت��داد  ع��ل��ى  وذل���ك 

العثماين احلديث.
اأن��ه جمع ما تفرق من كتابات هاتني  ث��ان، وهو  و»جامع« مبعنى 
الإ����ض���الم���ي -ك���الم���ا وفل�ضفة  ب���ال���راث  امل��ه��ت��م��ت��ني  ال��ب��اح��ث��ت��ني 
وت�ضوفا- يف ت�ضاعيف كتب من تاأليف جماعي ويف متون جمالت 
ن�ضرت يف خمتلف املنابر ب�ضتى البلدان )اأمريكا، هولندا، اإيطاليا، 
على  يتعذر  ب��ات  بع�ضها  واإ���ض��رائ��ي��ل...(  اإجن��ل��را  فرن�ضا،  اأمل��ان��ي��ا، 
الهولندية  ه��ي  الأوىل  الباحثة  اإل��ي��ه.  ال��ول��وج  ال��ع��رب  الباحثني 
كاميال اأداجن )1960-  ( املهتمة بالفكر الأندل�ضي، وعا�ضقة مفكر 
ب��ني الأدي����ان، وبعلم  اب��ن ح��زم خا�ضة، وب��اجل��دل  ط��وق احلمامة 
اليهودية  ع��ن  امل�ضلمون  »ال��ُك��ت��اب  كتاب  �ضاحبة  العقلي،  ال��ك��الم 
وكتاب  ح��زم« )1996(،  ابن  اإىل  ربن  ابن  العربانية: من  والتوراة 
واليهودية«  الإ���ض��الم  يف  الع��ت��زايل  املذهب  م�ضركة:  »عقالنية 
مثري  مفكر  واأعمال  حياة  القرطبي:  حزم  »اب��ن  وكتاب   ،)2007(
زابني  الأملانية  الباحثة  هي  الثانية  والباحثة   .)2012( للجدل« 
برن�ضتون،  بجامعة  الإ�ضالمي  الفكري  التاريخ  اأ�ضتاذة  �ضميدتكه 
و�ضاحبة كتاب »علم الكالم عند العالمة احللي« )1991(، وكتاب 
»امل��ع��ني يف  وك��ت��اب  الإ���ض��الم« )2013(،  »ال��ت��وراة يف منظور علماء 
فاإن كلتا  القارئ،  الإ�ضالمي« )2016(. وكما يالحظ  الكالم  علم 
يالحظ  كما  ال��ي��ه��ودي.  العربي  ال���راث  يف  متمر�ضة  الباحثتني 
ال�ضيعي.  بالراث  والأخ���رى  ال�ضني،  بالراث  مهتمة  واح��دة  اأن 
مع  اأو  اآخ���ر  ب��اح��ث  م��ع  امل�����ض��رك  العمل  على  متمرنة  وكلتاهما 

جماعة باحثني. فقد ائتلفت بهذا كل عنا�ضر كتاب اأملعي.

بدللتني؛  وذل��ك  تفكيكي،  كتاب  اأن��ه  الثاين  الكتاب  ه��ذا  وف�ضل 
طريقا  ت�ضلكا  ب���اأن  ترت�ضيا  مل  امل��وؤل��ف  �ضاحبتي  اأن  ه��ي  اأوىل: 
العامل  معظم  يف  ال�ضائد  التقليد  ك�ضر  اإىل  �ضعتا  واإمن��ا  م��ب��ذول، 
فانفتحتا  ال��ت��وراة-  اإىل  النظر  يف  ال�ضني  التقليد  -وه��و  العربي 
وال��زي��دي..  والإ�ضماعيلي  ع�ضري  الإثني  ال�ضيعي:  التقليد  على 
احل�ضني  عبداجلبار،  )القا�ضي  املعتزيل  ال��راث  على  ركزتا  كما 
الب�ضري، ابن خالد....( وعلى الراث الزيدي �ضواء تعلق الأمر 
بزيدية اإيران )الإمام املوؤيد باهلل، اأبو عبداهلل اجلرجاين ...(، اأو 
الر�ضا�ص  اأحمد  وابنه  الر�ضا�ص،  الدين  )ح�ضام  اليمن  بزيدية 

وتالمذته...(.
نظر  وجهة  بعر�ص  تكتفيا  مل  املوؤلفتني  اأن  وهي  ثانية؛  وبدللة 
واإمن��ا  ونقدها،  للتوراة  وبا�ضتقبالهم  للقراآن،  انت�ضارا  امل�ضلمني 
�ضواء  العربي؛  اليهودي  ال���راث  ب��ه  يزخر  م��ا  اإىل  اأي�ضا  اأ���ض��ارت��ا 
بامل�ضرق اأو ب��امل��غ��رب )اب���ن م��ي��م��ون، اب��ن ع��دري��ث( م��ن ال���رد على 
امل�ضلمني يف اتهام ِكَتاب اليهود باأمرين: اأنه من�ضوخ بالقراآن، واأنه 
الربي  ال���ردود:  على  ال���ردود  بع�ص  اأوردت���ا  اأن  فكان  مت حتريفه. 
�ضلومو بن عدريث )ت-1310م( ورده على ابن حزم يف رده بدوره 

على ابن النغريلة اليهودي.
اأغرا�ص اأنظار امل�شلمني يف التوراة

وبا�ضتعمالت  خمتلفة  لأغرا�ص  التوراة  الإ�ضالم  علماء  ا�ضتعمل 
»تناق�ضات  اأداجن  الباحثة  تعتربه  مبا  منهم  وع��ي  دون  متباينة، 
اإىل املظانِّ  ي��ع��ودون بانتظام  ت��راه��م، م��ن جهة  داخ��ل��ي��ة«. وه��ك��ذا، 
ال��ت��ورات��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا م�����ض��ادره��م الأوىل ع��ن احل��ق��ب��ة م��ا قبل 
اإ�ضرائيل وتاريخهم وبعثة  ن�ضاأة بني  الإ�ضالمية عندما يناق�ضون 
اهتم  اأخ���رى،  وم��ن جهة  حُم��م��د.  النبي  على  ال�ضابقني  الأن��ب��ي��اء 
علماء الإ�ضالم املجادلون �ضد اليهود والن�ضارى اأ�ضا�ضا، مبا اعترب 
نبوءة ببعثة حممد النبي العربي وبدينه يف التوراة، كما اهتموا 
وه »تناق�ضات« ت�ضمنها التوراة وحالت ن�ضخ داخلي وبداء. مبا عدُّ
د هذه الأغرا�ص اإمنا هو وجود »مداخل« عدة  وما ترتب عن تعدُّ

لعلماء الإ�ضالم اإىل الكتب املقد�ضة:
نقل  اإىل  املبكرون  امل��وؤرخ��ون  ما عمد  ع��ادة  التاريخي:  املدخل   -1
اأو على الأق��ل  ب��احل��رف،  ال��ت��وراة  مقاطع ك��ربى من جممل كتب 

نقلوا فحواها.
2- املدخل اجلديل: اأما اأولئك الذين انخرطوا يف اجلدل الديني 
ويف الدفاع عن العقيدة الإ�ضالمية، فقد كانوا يوؤوبون اإىل مظان 

عينها  ه��ي  تكون  وت��ك��اد  رواج��ه��ا  بينهم  راج��ت  م��ا  �ضرعان  بعينها 
عندهم اأجمعني ي�ضتن�ضخ الالحق منهم ال�ضابق. وعادة ما دار هذا 
اجلدل على اأمور جوهرية: الن�ضخ والتحريف. فاأما الن�ضخ، فهو 
ن�ضخ القراآن ملا �ضبقه من كتب الأول��ني، واأم��ا التحريف، في�ضمل 
والت�ضر  �ضريعة مو�ضى،  بع�ص من  منها حتريف  اأ�ضا�ضية  اأم��ورا 

على ن�ضو�ص نبوءة حممد يف التوراة.
ملحة عن م�شار الهتمام بالتوراة لدى علماء الإ�شالم

يف هذا الكتاب مفهومة هي »التوراة« باأو�ضع معنى يكون: التوراة 
على  الركيز  مع  اجلديد،  العهد  كما  القدمي-  -العهد  العربية 
يقوم  هذه  مداركهم  يف  امل�ضلمني  دع��وى  وجممل  القدمي.  العهد 
واأن  حتريفة،  مت  قد  القدمي  الوحي  اأن  يعتربون  مفارقة:  على 
ذلك  قبله مبا يف  ما  األغى  قد  الر�ضالت-  القراآن -مبا هو خامت 
التوراة. لكن، مبا اأن التوراة م�ضدره اإلهي، فاإنهم يف الوقت نف�ضه 
ُيِجلُّونه، ومن �ضاأن الت�ضكيك فيه الكفر بالوحي الإلهي. واملرجع 
يف هذا املوقف القراآن نف�ضه: التوراة مذكور يف القراآن لفظا ثمانية 
ع�ضر مرة، وباملعنى مرات اأخر؛ �ضاأن الإ�ضارة اإىل »�ضحف مو�ضى« 
العربي   Torah لفظ  من  م�ضتق  العربية  يف  »ال��ت��وراة«  وا�ضم 
الذي يعني »القانون« اأو »النامو�ص« رغم اأن بع�ص امل�ضلمني حاول 
رد اللفظ اإىل اجلذر العربي »و-ر-ي« مبعنى اأ�ضعل النار، يف اإ�ضارة 
مف�ضرون  عليه  اعر�ص  وقد  التوراة،  يف  اأن��ه  املذكور  »النور«  اإىل 
م�ضلمون كالرازي والزخم�ضري. وامتدت الت�ضمية لت�ضمل تعاليق 
العدة  امل��رار  اليهود  ال��ق��راآن  ويتهم  ال�ضفاهية.  و�ضروحه  ال��ت��وراة 
وقالوا  بيديهم  اأ�ضياء  وكتبوا  ق�ضد  عن  اهلل  ك��الم  حرفوا  باأنهم 
واأخفوا كثريا  وكتموا احلق  بالباطل  ولّب�ضوا احلق  اهلل  من عند 
منه ولووا األ�ضنتهم بالكتاب ليح�ضبه املوؤمنون اأنه من الكتاب وما 
اإنكار اليهود لنبوة  هو من الكتاب.. وكل هذه الآي��ات جتمع على 
اأن  ومب��ا  املقد�ضة.  اليهود  كتب  يف  مذكورة  اأنها  املفر�ص  حممد 
القراآن ل يعلن من حّرف التوراة واأين وكيف، فاإن بع�ص املوؤلفني 
ن�ضبوا ذلك اإىل عزير. واأهم من ميثل القول بالتحريف يف �ضورته 
اإليه يهود  � 465 ه���(. وقد دعمه يف ما مال  املكتملة ابن حزم )ت 
ه�(   797 ح��وايل  كتابه  )كتب  الإ���ض��الم��ي  عبداحلق  ���ض��اأن  اأ�ضلموا 
وال�ضمواأل املغربي )ت � 570 ه�(، واأهم ما حرف اليهود، ح�ضب هذا 
بع�ص  األغوا  كما  حممد،  النبي  على  التوارتية  الإح��الت  الطرح، 

اأحكام التوراة مثل الرجم.
�ضجالية  اأع��م��ال  الإ����ض���الم  م��ن  الأوىل  ال��ق��رون  طيلة  من��ل��ك  ول 
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بالدفاع  ان�ضغال  اأك��ر  ك��ان��وا  امل�ضلمني  اأن  يبدو  اإذ  اليهود؛  �ضد 
ابن  ي�ضري  فال  الدم�ضقي(.  )يوحنا  الن�ضارى  �ضد  اإميانهم  عن 
ت�ضمنت  واإن  حتى  اليهود،  �ضد  اجل��دل  يف  كتاب  اأي  اإىل  الندمي 
بع�ص كتب الرد على الن�ضارى )اجلاحظ( ردا على اليهود اأي�ضا. 
التاريخ والكالم والتف�ضري والدفاع  ال��ردود ترد يف كتب  ثم بداأت 
اب��ن رب��ن واب��ن قتيبة  الإ���ض��الم؛ على نحو ما عك�ضته كتابات  عن 
بالأ�ضا�ص،  النقا�ص،  دار  وق��د   ... ح��زم  واب��ن  واملقد�ضي  وال��ط��ربي 
على م�ضاألة حتريف التوراة، وهنا تبنى مفكرو الإ�ضالم موقفني 
خمتلفني: موقف مت�ضدد اأ�ضعر من خالله ابن ربن وابن قتيبة، 
تاأويل  اإمن��ا هو  ف  امل��ح��رَّ ب��اأن  ال��ت��وراة،  اآي��ات من  وهما ي�ضتعمالن 
ووافقهما  ذاته،  املقد�ص يف  الن�ص  ولي�ص  املقد�ص،  لن�ضهم  اليهود 
بينما  اليهودية؛  الكتب  ا�ضتعمال  متفاديا  ذل��ك،  على  ال��ط��ربي 
وذلك  ف��ة،  بو�ضفها حم��رَّ الكتب  ه��ذه  ح��زم  واب��ن  املقد�ضي  رف�ص 
على الرغم من اأنهما قبال اأجزاء منها على اأنها غري منحولة هي 
وجد  واإذن؛  الإ�ضالم.  بنبي  فيها  الب�ضارة  متت  التي  تلك  بالذات 

تاأويالن للتحريف: مت�ضدد جذري، ولني معتدل.
ة حلظة تاأ�ضي�ضية يف هذا الهتمام هي حلظة ابن ربن -الدين  ثمَّ
والدولة- وابن قتيبة -اأعالم النبوة. وما يوحد بني هذين العاملنِي 
-الإ���ض��الم��ي وامل�����ض��ل��م- اأن��ه��م��ا األ��ف��ا ب��ني »م��ق��اط��ع��ى« »زع��م��ا« اأنها 
ت�ضمنت نبوءات ببعثة النبي حممد � وقد تاأ�ض�ص على هذا تقليد 
بكامله حتت م�ضمى »اأعالم النبوة« اأو »دلئل النبوة« -وعدت هذه 
حلظة تد�ضينية ما فتئ املتاأخرون يوؤوبون اإليها الأوب��ات، وركزت 
ف�ضال  وع�ضرين  واح��دا  بلغت  -التي  الكتاب  ف�ضول  من  العديد 
ال��ع��ودات  ه��ذه  على  ب��ي��دي��ن-  وبع�ضها  واح����دة،  بيد  خ��ط  بع�ضها 
�ضنة و�ضيعة  الإ�ضالم من  واب��ن قتيبة عند كل فرق  ابن ربن  اإىل 
مبختلف فرقهما.. وقد در�ضت بع�ص ف�ضول الكتاب تاأثري هذين 
الكتاب  �ضاحبتا  واح��رم��ت  الالحقني.  الدار�ضني  خمتلف  على 
الزمني  والتنوع  الإ�ضالم(  فرق  )خمتلف  العقلي  التنوع  اأمرين: 
خ�ض�ضتا  بحيث  الثماين(؛  العهد  اإىل  الكال�ضيكي  الع�ضر  )م��ن 
التوراة لدى جملة من  ملقاطع من  اجل��ديل  ف�ضلني لال�ضتعمال 
التقليد  من  مواد  اأ�ضافوا  الذين  املتاأخرين  العثمانيني  املوؤلفني 

التف�ضريي التوراتي املتاأخر.
كتاب يف اللتبا�شات واملفارقات

ى »التوراة« كتاب اهلل، فاإنه كان على امل�ضلمني اأن  مبا اأنَّ القراآن �ضمَّ
يعاملوه بالحرام الواجب جتاه كل كتب اهلل، واإِْن كان ثمة �ضك يف 
�ضحة ن�ضب كل �ضيء فيه اإىل اهلل. وعلى هذا الأ�ضا�ص، قام موقف 
ت�ضفه اأداجن باأنه »ملتب�ص« ومتثل لهذا اللب�ص بنوازل من الراث 
الفقهي الإ�ضالمي: فتوى من القرن الرابع الهجري بالقريوان: 
ح��ال غ�ضب  ق��ام يف  م�ضلما  عبدا  نعاقب  كيف  القاب�ضي عن  �ضئل 
اإذ مل  اأن اعترب العبد جاهال يعذر بجهالته؛  بلعن التوراة، وكان 
يق�ضد ما باأيدي اليهود من عند اهلل اأو مما حرفوه عن موا�ضعه، 
ويحتمل اأن يكون قد ظن اأن توراتهم �ضيء عملوه لأنف�ضهم لي�ص 
من عند اهلل منه �ضيء. وفتوى ابن ر�ضد اجلد: �ضئل عن الكتاب 
اأو  ال��ي��ه��ودي  اأن يبيعه م��ن  اأت���رى  الإجن��ي��ل  اأو  ال��ت��وراة  تكون فيه 
اأو اإجنيل؟ ل  اأنه توراة  الن�ضراين؟ فكان الت�ضاوؤل: وكيف يعرف 
اأرى اأن يبيعه ول ياأكل ثمنه، ول يحل لك اأن تبيع لهم ذلك. قال 
ال��ذي فيه  اأن يبيع الكتاب  اإن��ه ل يحل له  حممد بن ر�ضد: قوله 

التوراة اأو الإجنيل من اليهود اأو الن�ضارى ول ياأكل ثمنه �ضحيح 
بني ل اإ�ضكال فيه؛ لأن دين الإ�ضالم نا�ضخ جلميع الأديان.

اعتقد امل�ضلمون الذين اآمنوا باأنَّ اليهود ميلكون التوراة الأ�ضلي 
ِبُعوَن  َيَتّ ِذيَن  »اَلّ فيه:  ذكر  باأنه قد  ال�ضحيح  التف�ضري  ويف�ضرونه 
ْوَراِة  الَتّ يِف  ِعْنَدُهْم  َمْكُتوًبا  َيِجُدوَنُه  ��ِذي  اَلّ ���َيّ  ِمّ اْلأُ ِبَيّ  الَنّ �ُضوَل  الَرّ
����ي����ِل«. لكن امل��ف��ارق��ة اأن��ه حتى ال��ذي��ن اع��ت��ق��دوا اأن ال��ت��وراة  َواْلإِجْنِ
فة عادوا اإليها ليبحثوا عن ذكر نبي الإ�ضالم واأمته وملته.  حمرَّ
وقد عللوا هذه املفارقة باأن اهلل حفظ تلك املقاطع من التحريف 
يف �ضفر التكوين و�ضفر التثنية و�ضفر اأ�ضعيا. وقد ن�ضاأت عن هذا 

تقاليد يف ال�ضت�ضهادات امل�ضتعادة حول دلئل/اأعالم النبوة.
ومفارقة اأخرى متثلت يف جلوء كتب الت�ضوف والتاريخ والأمثال 
عن  نقال  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ات،  على  التعويل  اإىل  وال��رق��ائ��ق  وال��زه��د 
ن�ضو�ص معزوة اإىل كعب الأحبار ووهب بن منبه ومالك بن دينار 
وفق �ضيغة: »مكتوب يف التوراة« و»قراأت يف التوراة«. وقد اختلط 
اإىل جانب بع�ص احلكم  ال��رواة اختالطا �ضديدا حيث جند  فيها 
التوراة  اإىل  معزوة  غريبة  مرويات  اخللقي  البعد  ذات  والأق���وال 
�ضاأن نظرية الأمزجة الأربعة الإغريقية وو�ضف الفاروق عمر بن 
اخلطاب الذي قيل اإنه مذكور يف التوراة )املالقي: مقتل عثمان(، 
وورود ا�ضم حيدرة )علي بن اأبي طالب( يف التوراة، بل وذكر عمر 
بن عبدالعزيز يف التوراة )اأبو نعيم الإ�ضفهاين(، كما افر�ص ذكر 
مكة والري )ياقوت احلموي(؛ لكن يف نف�ص الوقت ثمة من نبه 
من اليهود اأنف�ضهم اإىل اأن مرويات كعب ن�ضيج من الأكاذيب واأن 

ما يوجد يف التوراة هو نف�ضه ما يوجد يف القراآن )ابن حجر(.
الن�ص  بقابلية  امل���رة  ه��ذه  تتعلق  الأخ����رى،  ه��ي  راب��ع��ة  وم��ف��ارق��ة 
واملدافعني  امل��ج��ادل��ني  م��ن  العديد  اأنَّ  ذل��ك  للرجمة؛  الوحيي 
العربانية  -ال���ت���وراة  م��ت��ع��ددة  ال��ت��وراة  ن�ضخ  اأن  اأدرك����وا  امل�ضلمني 
اإىل  تنقل  اأن  قبل  اليونانية-  وال�ضبعينية  ال�ضومرية  وال��ت��وراة 
ا�ضتنتاجني متناق�ضني:  ا�ضتنتجوا من هذا  الل�ضان العربي. وقد 
ذه���ب اب���ن ح���زم اإىل ال��رك��ي��ز ع��ل��ى اأن الخ���ت���الف���ات دل��ي��ل على 
التحريف، بينما راأى اآخرون كابن قتيبة والباقالين، ومن غري اأن 

يلعبوا بورقة التحريف، اأن قابلية الرجمة دليل على علو كعب 
القراآن املعجز لغة على التوراة غري املعجز لغة. وكان اأن اأجابهم 
القرق�ضاين اأن كون القراآن ل يوجد اإل بل�ضان واحد اإمنا »ي�ضعف« 
العربي  الل�ضان  م��ن ميلكوا  وح��ده��م  لأن��ه��م  ال��ت��وراة؛  ال��ق��راآن ل 

يقدرون على اأن يدركوا اإعجازه.
ن�شو�ص حمققة جديدة وجمع ن�شو�ص اأخرى

�ضكل هذا الكتاب منجما غنيا من الن�ضو�ص العربية حول التوراة. 
«اأو دلئل»  »اأع��الم  زاب��ني �ضميدتكه ن�ضر مقاطع من  اأع��ادت  وقد 
حمققة  ال��وح��ي��دة(  الأ���ض��د  مكتبة  )ن�ضخة  قتيبة«  لب���ن  ال��ن��ب��وة 
اأداجن ما عرت عليه  ن�ضرت  ن�ضخ ونقول منها. كما  ومقابلة مع 
التقليد( من  م��ن  )امل��ن��ق��ذ  ك��ت��اب احلم�ضي  ك��ام��ال مم��ا حفظ يف 
ال�ضائع  الكتاب  يف  املعتزيل  الب�ضري  احل�ضني  اأب��و  نقلها  مقاطع 
»غرر الأدلة« عن ابن ربن الطربي )كتاب الدين والدولة( تخ�ص 
املوؤلفتان  وحققت  الإ����ض���الم.  نبي  بعثة  ع��ن  ت��ورات��ي��ة  »���ض��ه��ادات« 
ب��ال���ض��راك ن�ضي اب���ن خ���الد ال��ب�����ض��ري ���ض��اح��ب ك��ت��اب الأ���ض��ول 
ال�ضائع: )باب الكالم على اليهود( و)باب الكالم على اليهود يف 
امتناعهم من ن�ضخ ال�ضرائع(. ويف ما يخ�ص زيدية اإيران حققت 
�ضميدتكه ن�ص الإمام املوؤيد باهلل اأحمد بن احل�ضني »باب ما وجد 
وعلى  عليه  اهلل  �ضلى  بالنبي  الب�ضارات  م��ن  املتقدمة  الكتب  يف 
اآله« �ضاحب »كتاب اإثبات نبوة النبي« ون�ص الزيدي املعتزيل اأبي 
»ف�ضل  املعتزيل  عبداجلبار  القا�ضي  تلميذ  اجل��رج��اين  ع��ب��داهلل 
فيما ُوجد يف الكتب ال�ضالفة من الب�ضارة بالنبي حممد �ضلى اهلل 
عليه وعلى اآله« �ضاحب كتاب الإحاطة. كما حققت �ضميدتكه، يف 
ما يخ�ص زيدية اليمن، ن�ص الر�ضا�ص �ضاحب كتاب التح�ضيل 
عن الب�ضارات بالنبي عليه ال�ضالم، ون�ضو�ص ابنه اأحمد الر�ضا�ص 
وبع�ص تالمذته. وحققت زابني �ضميدتكه الر�ضالة الهادية لعبد 
طا�ص  ر�ضالة  معا  الباحثتان  وحققت  املحمدي.  املهتدي  ال�ضالم 
كربى زاده »ر�ضالة يف الرد على اليهود«. وحققت �ضميدتكه ر�ضالة 
»اإلزام اليهود يف ما زعموا يف التوراة من قبل علم الكالم« لل�ضالم 
عبدالعالم. ومل تقت�ضر الباحثتان على ذلك، بل نقلتا الكثري من 
هذه الن�ضو�ص اإىل الل�ضان الإجنليزي... هذا ف�ضال عن ن�ضو�ص 

م�ضتتة اأعيد جتميعها ون�ضرها يف هذا الكتاب.
وخ��ت��ام��ا.. ه���ذا ك��ت��اب م��ه��م م��ن ح��ي��ث التجميع -ك��ت��اب ج��ام��ع- 
الكتاب ما ميكن  وَلِئْن كان لهذا  ٌك.  ُمَفكِّ التقليد -كتاب  وتك�ضري 
اأن يعاب به، فاإمنا هو، بالأوىل، التكرار الذي اعراه بحكم كونه 
عبارة عن جتميع ملقالت منبثة يف ثنايا موؤلفات، لكنه مقابل ذلك 

قام بتحيني الببليوغرافيا، وهو ما ي�ضفع له ال�ضفاعة اأكربها.
-----------------------------------------------
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عزالدين عناية *

مهّمة فاشلة هزيمة الغرب في أفغانستان
غاستون بريتشيا

بحلول اأكتوبر القادم تكون قد انق�شت ت�شع ع�شرة �شنة منذ �شنِّ اأّول هجوم جوّي اأمريكي على اأفغان�شتان، ا�شتهدف معاقل حركة طالبان، بدعوى الق�شاء على 
بوؤرة الإرهاب العاملي املتمّثل يف تنظيم القاعدة وحلفائه. 

ب��وؤرة الإره��اب زه��اء العقدْين، حتى  تطّلبت عملية هدم 
بداأنا نعي�ص ب�ضكٍل حازٍم مراَجعات لذلك النهج العنيف 
علنّية  م��ف��او���ض��ات  خ��و���ص  ��َل يف  الأم�����ور، مت��ثَّ ت�ضوية  يف 
وحركة  املتحدة  الوليات  الفعلَينْي:  ال�ضراع  طريْف  بني 
اأفغان�ضتان،  مُب�ضتقبل  اجل��دي��د  امل�ضار  يتعّلق  ط��ال��ب��ان. 
مياه  النهر  يف  وج���رت  الأو����ض���اع،  تبّدلت  اأن  بعد  وذل���ك 
الطرفان  بداأ  الدولية. فقد  بال�ضيا�ضة  كثرية على �ضلة 
الرئي�ضان خْو�َص مراَجعات جادة للحرب الطويلة التي 
اأفقر بلدان العامل واأكرها  �ضهدها بلٌد عريٌق، بات من 
ونتائجها  الأو���ض��اع  تلك  م��ن  للخروج  �ضعًيا  ا�ضطراًبا، 

املدّمرة على اأطراف ال�ضراع و�ضّناعه.
التاريخ  يف  املخت�ّص  بريت�ضيا،  غا�ضتون  الإي��ط��ايل  كتاب 
اإيطاليا،  �ضمال  يف  بافيا  جامعة  يف  والأ�ضتاذ  الع�ضكري 
الذي نعر�ضه يف هذه املقالة، هو كتاب حو�ضلة ومراَجعة 
وال��ع��ت��اد، وجّي�َص  ال��ع��ّدة  ال��غ��رب  لها  حل��رب ط��امل��ا ح�ضَد 
يف  جم���ّدًدا  لالنطالق  فيها  ع��ّول  مبا  خلو�ضها.  العامل 
»مهّمة  الكتاب  ِلهذا  ك��ان  فما  العامل.  على  نفوذه  ب�ضط 
من  ملثيله  ول  اأفغان�ضتان«،  يف  ال��غ��رب  هزمية  فا�ضلة.. 
ِل�ضريها  ال�ضابقة،  ال�ضنوات  يف  النور،  ترى  اأن  الأبحاث 
حرب  ب�ضاأن  العزائم،  تثبيط  وخ�ضية  ال��ع��اّم  التيار  �ضّد 
رمزية، اأراد الغرب، بالإ�ضرار على خو�ضها، ترويع الدول 

»املارقة« وتاأديبها.
تلك  ال���ق���رار يف  ل�����ض��ّن��اع  ُم��ت��اب��ع��ٌة ل�ضيقٌة  ه��و  ف��ال��ك��ت��اب 
امل��وؤّل��ف م�ضامينه على  وّزَع  الأوام����ر.  ��ذي  ومل��ن��فِّ احل��رب 
التايل: احلرب  النحو  رئي�ضة جاءت على  ثالثة حماور 
كابول، ف�ضاًل  اأفغان�ضتان؛ ووداًع��ا  اإيطاليا يف  الطويلة؛ 
عن متهيد وخامتة. اختار املوؤّلُف التوثيَق العلمي جللِّ 
ما اأورده يف بحثه، ف�ضاًل عّما ردف به الن�ّص من خرائط، 
العلمي  الطابع  يثقل  الأح��داث. فال  ملتابعة  بدت مهّمًة 
كتابه  ت��وج��ي��َه  امل��وؤل��ُف  اأراد  حيث  ال��ق��ارئ،  على  للكتاب 
اإغ��راق يف  اأو  اإ�ضفاف يف احلديث  وا�ضع دون  اإىل جمهور 
الأحداث  متابعة  القارئ  على  ُيي�ّضر  ما  وهو  التفا�ضيل، 

الواردة يف الكتاب والإملام بت�ضّعباتها.
منذ  ب���داأ  ق��د  اأفغان�ضتان  يف  ال��غ��رب  َط  ت����ورُّ اأّن  امل��ع��روف 

غ�ضاوة  جم��ّرد  عمر  امل��اّل  نظام  فيها  غ��دا  التي  اللحظة 
واهية للحكم. ففي الع�ضرين من �ضبتمرب من العام 2001 
اإىل حركة طالبان  املُتحدة نداًء حازًما  الوليات  هت  وجَّ
بغر�ص ت�ضليم اأ�ضامة بن لدن، املُّتَهم الرئي�ص يف اأحداث 
مت�ضارعة،  الأم����ور  ج���اءت  �ضبتمرب.  م��ن  ع�ضر  احل���ادي 
تلّقى حميد خ��رزاي، يف احل��ادي ع�ضر من دي�ضمرب من 
العام نف�ضه، ر�ضالًة ر�ضميًة لتويل �ضاأن حكومة النتقال 
حينها  م��ّرت  ق��د  وك��ان��ت  اجل��دي��د.  لأفغان�ضتان  الوطني 
ان�ضحب  الأم��ري��ك��ي،  الق�ضف  ب��داي��ة  على  اأ�ضابيع  ت�ضعة 
�ضوب  ال�ضرق  باجتاه  لدن  بن  اأ�ضامة  املطلوب  اأثناءها 

باك�ضتان، بعد اأن ترك كابول يف التا�ضع من نوفمرب.
يحّدثنا غا�ضتون بريت�ضيا يف م�ضتهّل الكتاب، اأّن املن�ضوَد 
املزعومة  العاملي  الإره���اب  ب���وؤرة  على  الهجوم  مطلع  يف 
اآمن ودميقراطي، ومندمج  اأفغان�ضتان جديد،  بناء  كان 
لتف�ضح  الأو�ضاع تدحرجت  اأّن  َبْيد  العاملي،  القت�ضاد  يف 
الف�ضل  وج���ّراء  لل�ضيطرة.  ق��اب��ل  غ��ري  واق���ع  اإىل  امل��ج��ال 
ُب���ّدا من  ال��ذري��ع يف تروي�ص الأف��غ��اين، مل يجد ال��غ��رب 
تغيري ا�ضراتيجيته ب�ضكل جذرّي يف بلد باتت له قدرة 
اإنهاكه بقَي  على التعاي�ص مع الأه��وال وامل�ضائب، ورغم 
غري قابل لل�ضيطرة. ولعّل ال�ضكل الأف�ضل لإنهاء حرب 
م�ضتِعرة هو الت�ضريع بخ�ضرانها، كما كتب جورج اأورويل 
)1946(، وه���ي احل��ك��م��ة ال��ت��ي وع��اه��ا ال��غ��رب ب��ع��د زه��اء 
اإىل  اأفغان�ضتان  يف  انتهى  فقد  ال�����ض��راع.  م��ن  العقدين 
خْيبة، اأو اإىل ف�ضل ذريع يف احلرب، كما قال ذلك �ضراحة 
م�ضار  عقب  اخلال�ضة  تلك  َب��لَ��غ  ال��غ��رب  لكّن  بريت�ضيا؛ 
اأن جتنَي ثمار حرب  بو�ضعها  دولة  »ولي�ص هناك  طويل 
وثالثمئة  األ��ف��نْي  فمنذ  ال��ك��ات��ب.  يخل�ص  كما  ل��ة«  م��ط��وَّ
�ضون  ال�ضيني،  الع�ضكري  واخلبري  الفيل�ضوف  كان  �ضنة 
تزو، قد حّذر من اإطالة اأمد احلروب، لأّن اإطالة ال�ضراع 
اإىل  امل��ط��اف  ب��ه  ينتهي  املنت�ضر  وحتى  اأح���ًدا،  تنا�ضب  ل 
ا�ضتهالك ر�ضيده اخُللقي و�ضنده املادي. كانت »للقوات 
امل�ضاعدة الدولية لإر�ضاء الأمن يف اأفغان�ضتان« )اإي�ضاف(، 
ر�ضالة  ذات��ه��ا،  بحّد   ،2014 دي�ضمرب   31 بتاريخ  امل��ح��ّددة 
وا�ضحة: »ينبغي اأن يتّم التحّول يف اآجال ق�ضرية املدى«.

اجتياح  اأعقاب  يف  البلد،  بناء  اإع��ادة  عمليات  مّثلت  فقد 
ال���ق���وات الأم���ري���ك���ي���ة، وم����ا ���ض��اَح��َب��ه��ا م���ن ن���واي���ا ل��دف��ع 
ف�ضاًل  والع�ضكرية،  الأمنية  ال��ق��وات  وت�ضكيل  القت�ضاد 
فيها  الدولية  املجموعة  اأَه���درت  العقدين.  زه��اء  ام��ت��ّد 
ت��اأت بنتيجة ج��ّراء  ن�ضيًبا واف���ًرا م��ن الع��ت��م��ادات، ومل 
اأدىل   2007 العام  من  اأكتوبر  ففي  اخلاطئة.  ال�ضيا�ضات 
امل�ضاعد  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  م��ول��ل��ني،  ميكائيل  الأم�����ريال 
ل��ل��ق��وات الأم��ري��ك��ي��ة، ب��ع��د ���ض��ه��ري��ن م��ن ت��ق��ّل��د م��ه��اّم��ه، 
بحديث اإىل �ضحيفة »لو�ص اأجنل�ص تاميز« جاء فيه: »يف 
اأفغان�ضتان نفعل ما نقدر عليه، ويف العراق نفعل ما يجب 
علينا فعله«، يف تلميح اإىل �ضعوبة الأو�ضاع. وهو تقريبا 
ما �ضّرح به ب�ضكل علني ومبا�ضر اجلرنال ماك كري�ضتال 
الدولية  امل�ضاعدة  »ال��ق��وات  راأ����ص  على  تعيينه  مّت  ح��ني 
 40000 طلب  ملا  )اإي�ضاف(  اأفغان�ضتان«  يف  الأم��ن  لإر�ضاء 
اأفغان�ضتان  يف  ال��غ��رب��ي��ة  احل��م��ل��ة  لإمت����ام  اإ���ض��ايف  عن�ضر 

وحتى حُتّقَق نتائج مر�ضية.
لكن منذ نهاية العام 2011 بدا اخليار الوا�ضح اأمام اأمريكا 
الوجه.  م��اء  وحفظ  اأفغان�ضتان  ع��ن  الرحيل  واحللفاء 
ب��اراك  الرئي�ص  اأع��ل��ن  نف�ضه  ال��ع��ام  م��ن  �ضهر ج��وان  ويف 
ه اإىل الأّمة الأمريكية عزمه على  اأوباما يف خطاب موجَّ
تقلي�ص القوات الأمريكية يف اأفغان�ضتان وتويّل الأفغان 
الرئي�ص  ت�ضريح  �ضّكل  �ضحيح  بلدهم.  �ضاأن  باأنف�ضهم 
الأمريكي خطاأً فادًحا، من وجهة نظر ا�ضراتيجية، مبا 
يعنيه من انتحار ذاتي كما يقول غا�ضتون بريت�ضيا. فما 
و�ضل اإليه امل�ضروع الغربي يف اأفغان�ضتان من ماأزق، اأّكده 
على  بالف�ضل  ب��اءت  قد  فاملُهّمة  و�ضا�ضٌة،  ميدانيون  ق��ادة 
فح�ضب.  الع�ضكري  جانبها  يف  ولي�ص  الأ���ض��ع��دة،  جميع 
تدريب  يعمل يف جمال  ميداين غربي  رجل  تعليق  كان 
القوات الأفغانية احلكومية، اآثَر املوؤّلف ت�ضجيل �ضهادته: 
كا�ضح، واجلميع  فوز  ب�ضدد حتقيق  جماعة طالبان هم 
ي����درك ذل����ك، واأّم�����ا ب��اق��ي احل���دي���ث ف��ه��و جم����ّرد ك���الم. 
فالغرب يبحث عن �ضبيل للخروج من ذلك املاأزق، ب�ضكٍل 
ُمقابل  العامل  اأم��ام  الغربية  القوات  اآخ��ر  �ضحب  يعر�ص 
حتويل  عدم  وب�ضرط  امل�ضّلح،  اخليار  عن  طالبان  تخّلي 
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تريد طّي  فاأمريكا  ل��الإره��اب.  اإىل قاعدة  البلد جم��ّدًدا 
�ضفحة امل�ضاألة الأفغانية، وهي ل تبايل كثرًيا بالتخّلي 

عن النظام »الدميقراطي« القائم يف كابول.
فالقوات الوطنية الأفغانية ب�ضدد خ�ضران احلرب، وهي 
ب���الإره���اب، وه��و ما  امل��و���ض��وم  ح��رب على تنظيم طالبان 
يدور  عاد  ما  املّتحدة  الوليات  وحتى  اأجله.  اأُن�ِضئت من 
ب���اأّي ثمن  ال��داخ��ل��ي،  احل��دي��ث فيها ع��ن �ضمان الأم���ن 
كان، بعد ا�ضتحالة هزمية طالبان، اأو رمبا َتبَيّنت عبثية 
ففي  العدّو.  وفاق مع  اإيجاد  و�ضرورة  الع�ضكري  اخليار 
من  ال�ضابع  بتاريخ  دان��ف��ورد،  جوزيف  للجرنال  ت�ضريح 
وهو  اخلارجية،  العالقات  جمل�ص  اأم��ام   ،2019 �ضبتمرب 
امل�ضَركة  الأرك��ان  لهيئة  كرئي�ص  مهاّمه  لت�ضّلم  يتاأّهب 
اأّن  وا�ضحا  ب��دا  �ضنوات  »منذ  قائال:  اأع��رب  الأمريكية، 
ح��وار  اأ���ض��ا���ص  على  فقط  ُيبنى  اأن  ميكن  ال��دائ��م  ال�ضلم 
�ضيا�ضّي مع طالبان واحلكومة الأفغانية« وهو ما يلتقي 
اأفغان�ضتان من تطلٍُّع اإىل حتقيق الأمن  مع ما يروج يف 
املت�ضددة.  الدينية  بتاأويالتهم  طالبان  اأي��دي  على  ول��و 
امل�ضاألة الأفغانية ع�ضكريا ووفق  املفاَرقة يف ت�ضوية  تلك 
امل��ن��ظ��ور ال��غ��رب��ي، دف��ع��ت ال��رئ��ي�����ص الأم���ري���ك���ي ت��رام��ب 
اإىل   ،2019 اأك��ت��وب��ر  م��ن  والع�ضرين  الثامن  يف  جم���ّددا، 
املفاو�ضات مع  ا�ضتئناف  زادة مبهمة  زملاي خليل  تكليف 
اإثر التفجريات التي ح�ضلت  طالبان بعد تعليقها، على 

يف �ضهر اأغ�ضط�ص من العام نف�ضه.
يف املحور الثاين من الكتاب ُيرِبز الكاتب املراحل املتعّددة، 
من  فعلية  تعّهدات  اإىل  ق��ادت  التي  اأحيانا،  واملت�ضاربة 
اجلانبني. ففي مرحلة اأوىل حني اأو�ضكت املفاو�ضات بني 
اأمريكا وطالبان على النتهاء، ومّت الإعداد للقاٍء ر�ضميٍّ 
�ضبتمرب  من  ال�ضابع  يف  منتَظرا  ك��ان  دايفيد،  كامب  يف 
توقيع  م��ف��اج��ئ،  ب�ضكل  ت��رام��ب،  ال��رئ��ي�����ص  األ��غ��ى   ،2019
اإرهابية ذهب �ضحيتها اثنا ع�ضر  الّتفاق، ب�ضبب عملية 
كان  اأمريكي.  ع�ضكرّي  �ضمنهم  من  كابول،  يف  ع�ضكرياً 
ال�ضري  ملمّثلي طالبان  يت�ضّنى  لن  ترامب حينها:  جواب 
ب�ضكل  يتخلوا  مل  ما  دايفيد  كامب  حديقة  ع�ضب  ف��وق 
الأفغانية! حيث  العا�ضمة  املوت يف قلب  زرع  حا�ضم عن 
التحليل  تتّبِع الأح��داث،  املوؤلف ب�ضكٍل رئي�ٍص، يف  يعتمد 
التطّرق  ودون  الأفغانية  احل��رب  يف  للفاعلني  اخلطابي 
كارثية؛  خ�ضائر  اأنها  مع  املادية  اخل�ضائر  اإىل  باحلديث 
ال��ذي حل��ق بجبهة  املعنوّي  اإب���راز الإره���اق  ب��ل يلّح على 

مقاَومة الإرهاب وتبّخر مزاعم بناء اأفغان�ضتان جديد.
املحور،  ه��ذا  �ضمن  ال��ك��ت��اب،  ي�ضتعر�ص  اآخ��ر  جانب  م��ن 
اإذ  اأفغان�ضتان.  يف  ال�ضلم  بناء  لأج��ل  الفعلية  امل�ضاعب 
مليون  وثالثني  ثالثا  �ضكانه  ع��دد  البالغ  البلد،  يبقى 
اأقّل من �ضد�ص  بلًدا ذا طابع ريفّي، حيث يرّكز  ن�ضمة، 
الباقي يف  ي��ت��وّزع  ح��ني  رئي�ضة، يف  م��دن  اأرب���ع  �ضكانه يف 

قرية. عالوة  األ��ف  الأربعني  زه��اء  البالغ عددها  القرى 
اأفغان�ضتان،  يف  عوي�ضة  الإثنية  امل�ضاألة  تبدو  ذل��ك  على 
وهي اإحدى العوائق الرئي�ضة يف العملية ال�ضلمية. فجّل 
اأتباع حركة طالبان من الب�ضتون، واأّما ميلي�ضيات حتالف 
ال�ضمال التي طردتهم من كابول �ضنة 2001، فهي تتكون 
باجلي�ص  يتعّلق  وفيما  واأوزب��ي��ك.  طاجيك  مقاتلني  من 
بِن�ضٍب  امل��ك��ون��ات،  م��ت��ع��ّدد  ن��ظ��رّي��ا جي�ص  فهو  الأف���غ���اين، 
موؤ�ّض�ضة  فهو  فعلّيا  واأم��ا  العرقي،  التنوع  مع  متالئمة 

هة وفق اخليارات ال�ضيا�ضية ال�ضائدة. ع�ضكرية موجَّ
اإىل  يف املحور الأخري يحاول غا�ضتون بريت�ضيا التطّرق 
دللت ما ميّثله ف�ضل املهّمة يف اأفغان�ضتان. حيث يتناول 
ا�ضراتيجية يف غاية الأهمية على �ضلة  الكاتب م�ضاألة 
قرن  منذ  احلديث  يجري  اإذ  الغربي،  التكتل  مب�ضتقبل 
عن اأزمة اأخالقية داخل الغرب، تك�ضف عن تاآكل هيبته 
تلك  ت��داع��ي��ات  و�ضمن  وع�ضكرّيا.  اقت�ضادّيا  ال��ع��امل  يف 
انحدار  بداية  عن  عقدين،  منذ  احلديث،  َر  تكرَّ الأزم��ة 
الإمرباطورية الأمريكية. يقول بريت�ضيا: يبدو الرئي�ص 
اخلا�ص  ف�ضلوكه  الأزم����ة،  ل��ه��ذه  وف��ي��ة  ترجمة  ت��رام��ب 
��ع لو�ضائل  وال��ع��ام ه��و جت���ّل ل��ذل��ك، وا���ض��ت��ع��م��ال��ه امل��ت��ن��طِّ
التوا�ضل هو مبثابة ت�ضريع من تاآكل الهيبة الأمريكية. 
املتحدة  الوليات  تربح  الثانية مل  العاملية  فبعد احلرب 
���ض��وى ح���رب وح���ي���دة، وه���ي ح��رب��ه��ا ���ض��ّد ���ض��دام ح�ضني 
ونظامه. خال�ضا الكاتب اإىل اأّن الإمرباطوريات، وك�ضاأن 
الوقت:  مع  وت�ضيخ  وتتطّور  ُت��وَل��د  �ضيا�ضي،  تنظيم  اأّي 
كانت لأوروب��ا فر�ضتها بعد العام 1500، وقد لعبت ذلك 
احلرب  يف  اجلماعي  انتحارها  حني  اإىل  باقتدار  ال��دور 
العاملية، والوليات املتحدة تبدو اأمام اختبار ع�ضري بعد 

الف�ضل الذريع يف اأفغان�ضتان.

فا�ضتعمال القوة املفرط والفاقد ل�ضراتيجية وا�ضحة، 
لي�ص من �ضاأنه اأن يجّر اإىل عبثية فح�ضب، بل اإىل موت 
ك��ان   -1949 -���ض��ن��ة  ال��ن��ات��و  تاأ�ضي�ص  فمنذ  ال��ت��ح��ال��ف��ات. 
و�ضيلة ِبيد اأمريكا واأحد الدعائم التي قام عليها النظام 
ال�ضابع  يف  وحت��دي��ًدا  عقود،  �ضبعة  بعد  اجلديد.  العاملي 
من نوفمرب من العام املن�ضرم، �ضّرح الرئي�ص الفرن�ضي 
دماغي  م��وت  نعي�ص مرحلة  »ن��ح��ن  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل 
للحلف الأطل�ضي» وهو ما يجد توافقا مع مواقف �ضادرة 
�ضبتمرب  من  ع�ضر  الثامن  ففي  الأمريكي،  الداخل  من 
الأ�ضبق  ال��ق��ائ��د  م��اك��راف��ن،  بيل  الأم����ريال  اأع����رَب   2019
املفاو�ضات  من  موقفه  عن  الأمريكية،  اخلا�ضة  للقوات 
قائال:  اأفغان�ضتان،  م�ضتقبل  وم��ن  طالبان  مع  اجلارية 
ِاّتفاًقا مع طالبان، مبا ي�ضمح بان�ضحاب  بنْيَنا  اأعتقد لو 
ذلك  يتطّلب  فلن  اأفغان�ضتان،  م��ن  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات 
اأكر من �ضّتة اأ�ضهر اأو �ضنة على اأق�ضى تقدير، �ضنتبنّي 
اأّن كافة الدماء التي اأُهرقت والأموال التي ُهِدرت كانت 

عبثا.
وك���م���ا ي��خ��ل�����ص امل����وؤّل����ف غ��ا���ض��ت��ون ب��ري��ت�����ض��ي��ا، َت��ك�����ّض��َف 
واأّن ما  الأمريكية حمدودية م�ضادرها،  لالإمرباطورية 
التّنني  املنظور، هو  امل�ضتقبل  ينبغي عليها مواجهته، يف 
فاأفغان�ضتان  العامل.  ِالتهام  ملزاحمتها  املتطّلع  ال�ضيني 
ال�ضرعة  جناح  على  اأَْر�َضفته  ينبغي  تاريخيٌّ  ح��دٌث  هي 
اأح���د  ي����ذرف  ل���ن  ال���ت���ح���ولت  ودون ���ض��ج��ي��ٍج. ويف ه����ذه 
ال��دم��ع، يف اأم��ري��ك��ا اأو اأوروب�����ا، ع��ل��ى ع���ودة ط��ال��ب��ان اإىل 
فتيات  تعليم  بالفعل  اأح��د  ب��ال  ي�ضغل  ول��ن  اأفغان�ضتان، 
كابول. فللمّرة الأوىل تبدو اأفغان�ضتان زقاًقا مظلًما اأمام 
مغامرة  ال�ضكل  بهذا  لتنختم  والناتو،  املتحدة  الوليات 
الدميقراطية الغربية يف كابول. فاإذا ما كان بعَد ما يناهز 
العقدين، هذا هو �ضكل الدميقراطية التي قّدمها الغرب 
يف اأفغان�ضتان، فمن الالئق اأّل يلّح اأكر يف هذه الطريق. 
رمّبا �ضَيِعي الغرب اأّنه فَعَل اخليار الأمثل )الن�ضحاب(، 
ويف اآخر حلظة، اإذ َبنَيّ الغرب يف اأفغان�ضتان، مّرة اأخرى، 

اأنه غري قادر على تقدمي نظام لهذا العامل.
-----------------------------------------------
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سعيد بوكرامي *

جذور علم اآلثار بين العلم واأليديولوجيا
جان بول ديمول

ما احلاجة اإىل علم الآثار؟ ل ُيوجد �شخ�ص مل يفتنه، يف وقت من الأوقات، علم الآثار وعوامله املحفوفة باحلقائق والأ�شرار، كما يعترب اأحد التخ�ش�شات 
التي يحلم بها بع�ص ال�شخا�ص املولعني بالتاريخ وجذور احل�شارات وت�شكل جمتمعاتها ومعمارها وثقافتها، ولكن هذه الرغبة نادرا ما تتحقق. والدليل على 
ذلك قلة املنت�شبني اإىل هذا العلم الهام�شي على م�شتوى التوجيه املهني والدر�ص الأكادميي، رغم ما ي�شكله من اأهمية ق�شوى لفهم اإن�شانيتنا وما�شينا وهويتنا 

ملواجهة جنون التدمري الذي يتهددنا.

ول ب�ضري يف كل املجتمعات  اإنَّ علم الآثار يف الأ�ضا�ص ف�ضُ
العامل، والب�ضر... ولالإجابة عن  اأ�ضل:  وبحث عن �ضوؤال 
ه��ذا ال�����ض��وؤال ال��وج��ودي وامل��ع��ريف، ولإي�����ض��اح ه��ذه الأل��غ��از، 
تدريجيًّا  ع�ضر  التا�ضع  ال��ق��رن  منذ  الآث���ار،  علم  ا�ضتبدل 
اأ����ض���رار احل�������ض���ارات ال��ق��دمي��ة ب���دلئ���ل ع��ل��م��ي��ة، وح��ق��ائ��ق 
على  اأخذ  فقد  الأ�ضا�ضية:  بذلك مهمته  ُم��رِبزا  تاريخية، 
التاريخية  وال�ضرعية  والأرا�ضي  املا�ضي  بناء  اإعادة  عاتقه 

لكل اأمة.
الآث����ار«؛  ك��ت��اب »ج���ذور علم  اأن يو�ضحه  ي��ح��اول  ه��ذا م��ا 
الآث��ار جان بول دمي��ول عر�ضا مف�ضال  حيث يقدم عامل 
ع���ن ال��وظ��ي��ف��ة امل���زدوج���ة ل��ه��ذا ال��ت��خ�����ض�����ص ال��ع��ل��م��ي من 
اإب��راز احلدود  اأخ��رى، مع  جهة، والأيديولوجي من جهة 
من  ذل��ك  ويتَّ�ضح  الأح��ي��ان.  بع�ص  يف  بينهما،  ال�ضبابية 
خالل املناق�ضات الأكادميية حول تدري�ص التاريخ وعالقته 
بنوع  عديدة  منا�ضبات  يف  متيزت  التي  الوطنية،  بالُهوية 
من التالعب يف التاريخ ل�ضتغالله يف اخلطاب ال�ضيا�ضي 

والإعالم الأيديولوجي.
كما ُيقدم الكتاب اأمثلة عن الطريقة التي يعمل بها علم 
الآث���ار يف العديد م��ن ب��ل��دان ال��ع��امل؛ ���ض��واء يف تف�ضرياته 
التاريخية اأو يف تنفيذه على اأر�ص الواقع، مع الإ�ضارة اإىل 
تاأثره ال�ضلبي املتزايد من قبل الأيديولوجيات الليربالية 
املت�ضددة للمناف�ضة التجارية على ح�ضاب الهوية الثقافية. 
وهكذا �ضرنى، يف حالة فرن�ضا بالتحديد، كيف اأن التقارب 
والأيديولوجية  امل��دى،  ق�ضرية  القت�ضادية  امل�ضالح  بني 
للخطر  ي��ع��ر���ص  الإداري،  ال��ف�����ض��ل  ��ا  واأي�����ضً ال��ل��ي��ربال��ي��ة، 
وال�ضياع.  بالدمار  املهّدد  الأث��ري  ال��راث  اإنقاذ  م�ضاريع 
�ضبتمرب 2019،  ذلك، ففي  الكاتب مثال جليا عن  ويقدم 
ُفتح حتقيق حول »تدهور اأو تدمري الراث الأثري«، وفيه 
دون  امليناء  اأعمال  تنفيذ  اإىل  يعود  ال�ضبب  اأن  اإىل  اإ���ض��ارة 
البحري يف بورتو�ص  الأث��ري  املوقع  حفريات وقائية على 
تذكر  فهي  معزولة،  حالة  لي�ضت  احلالة  هذه  فينريي�ص. 

ب��اأه��م��ي��ة ع��ل��م الآث����ار يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ال����راث ال��وط��ن��ي. 
هو  النبهار،  يثري  وال��ذي  املعروف  غري  التخ�ض�ص،  ه��ذا 
اليوم يف حالة ا�ضطراب. وبذلك يطلق جان بول دميول 
التي تتهدد علم  القلق ب�ضاأن الأخطار  اأخرى من  �ضرخة 
الآث���ار )وخ��ا���ض��ة علم الآث���ار ال��وق��ائ��ي( وال��ت��اري��خ، ب�ضبب 
حتول �ضيا�ضات الراث العام، التي �ضارت اأقل تركيًزا على 
تعزيز وحماية الراث ل�ضالح منطق ال�ضوق. يعود الكاتب 
بينما  الوقائي  الآثار  لعلم  الطويل  ال�ضيا�ضي  التاريخ  اإىل 
يحذر من خطر اإنكار ما�ضينا من خالل الف�ضل يف حماية 
موقفه  عن  يعرب  نقدًيا  بياًنا  الكتاب  يعد  لذلك  م��اآث��ره. 

املعار�ص ل�ضيا�ضات الراث احلالية.
الأول  يركز  رئي�ضية؛  اأق�ضام  ثالثة  م��ن  الكتاب  ويتاألف 
ع��ل��ى ال��وظ��ي��ف��ة امل����زدوج����ة ل��ع��ل��م الآث��������ار، م���ن ح��ي��ث هو 
الوظائف  ودع���م  امل��ا���ض��ي  ملعرفة  ي�ضعى  علمي،  تخ�ض�ص 
الأيديولوجية. ويتناول الق�ضم الثاين علم الآثار يف العامل 
ل بها هذا النظام ال�ضيا�ضات  فيه يدر�ص الطريقة التي ُيَعطِّ
اأما الق�ضم الأخري، فيعالج م�ضاألة  اأو يخ�ضع لها.  العامة 
اخلطر الذي يهدد علم الآثار يف فرن�ضا اليوم يف مواجهة 

امل�ضالح والأيديولوجيات القت�ضادية.
وي��وظ��ف ج���ان ب���ول دمي���ول ال��ع��دي��د م��ن الأم��ث��ل��ة املوثقة 
اأو  ال�ضيا�ضية  اخلطابات  اأن  كيف  اأوًل  يو�ضح  لكي  جيًدا، 
الأحداث الثقافية اأو الفعاليات الإعالمية كانت تنفي على 
مدى العقود املا�ضية م�ضاحات كاملة من تاريخ الأرا�ضي 
مل  فرن�ضا  اأن  فكرة  على  خا�ص  ب�ضكل  وتركز  الفرن�ضية. 
و�ضول  اأو  خارجيا  غ��زوا  ع�ضر  اخلام�ص  القرن  يف  ت�ضهد 
مذهبا  لت�ضري  الفكرة  ه��ذه  ط��ورت  ثم  مهاجرين.  �ضكان 
الأدل��ة  �ضد  القومية  احل��رك��ات  قبل  م��ن  ي�ضتغل  �ضيا�ضيا 
خطابا  حقيقة  اأ���ض��اع  مم��ا  التاريخية  وامل�����ض��ادر  الأث��ري��ة 
را�ضخة  ح��دودي��ة  كمنطقة  فرن�ضا  ع��ن  يتحدث  خم��ادع��ا 
اأن  ال��ك��ات��ب  ي��ب��ني  ���ض��ك��ان م��ت��ج��ان�����ض��ون.  ل���ق���رون، يقطنها 
بها  التالعب  التاريخية يتم  الأثرية والأح��داث  العنا�ضر 

بانتظام لأغرا�ص �ضيا�ضية اأو اأيديولوجية اأو مالية. وهذه 
ه��ي احل���ال، على �ضبيل امل��ث��ال، م��ع »خ���امت ج��ان دارك« يف 
حديقة بوي دو فو. يف العام 2016، اأ�ضافت مدينة املالهي 
جمموع  اإىل  دارك  ج��ان  اإىل  ينتمي  ك��ان  خامتا  ال�ضهرية 
القيمة  �ضمان  يف  الرغبة  ع��ن  بعيًدا  ول��ك��ن،  مقتنياتها. 
التاريخية للتحفة، كان الهدف مالًيا قبل كل �ضيء، لأنه 
»�ضخ�ضية  بف�ضل  الأم��اك��ن  زي��ادة جاذبية  اإىل  ك��ان يهدف 
اإىل  ا  اأي�ضً الآث��ار  علم  يتعر�ص  فرن�ضا.  تاريخ  يف  عظيمة« 
احل��الت  ه��ذه  مثل  تلفيق  يتم  عندما  ا�ضتخدامه  اإ���ض��اءة 
التلفزيون  �ضخب  تف�ضل  التي  الإع��الم  و�ضائل  بوا�ضطة 
على بث برامج علمية ر�ضينة، ميكن ا�ضتخدامها لتفكيك 
الأحكام امل�ضبقة. ومن بني احلالت التي ا�ضت�ضهد بها جان 
بول دميول: »موقع األي�ضيا« حيث ُفتح »متحف احلديقة« 
العلمي كمعلمة  املجتمع  قبل  به من  املعرف  املوقع  على 
اأث���ار خ��الف��ات �ضديدة وج��دل وا�ضعا ن�ضر يف  اأث��ري��ة؛ مم��ا 
و���ض��ائ��ل الإع�����الم. ويف حم��اول��ة ل��دع��م م��الح��ظ��ات��ه، يعود 
اإىل مكانة علم الآث��ار الوقائي يف مناطق خمتلفة  املوؤلف 
ْيِن  »الدَّ اأن حجة  يثبت  باأن  له  �ضمح  العامل. وهذا ما  من 
اأجل  العامة من  اإىل خف�ص خدماتها  ال��دول  العام« يقود 
ال��ت��ح��رك ن��ح��و ت��ط��ب��ي��ق خم��ط��ط اخل�����ض��خ�����ض��ة امل��ع��ادي��ة 
اإن علم الآث��ار، ح�ضب جان بول دميول، يعاين  للمجتمع. 
يف  امل�ضثتمرين  م��ع  امل��ت��واط��ئ��ة  الثقافية  ال�ضيا�ضات  م��ن 
�ضد  حم�ضنة  الآث����ار  تعد  مل  وب��ال��ت��ايل  ال�ضياحة.  ق��ط��اع 
�ضغف  ي�ضكل حاليا  ال��ذي  اجل��ارف  الليربايل  ال�ضياق  هذا 
الحتاد الأوروبي، رغم ما يتخبط فيه من نتائج �ضيا�ضته 

القت�ضادية ال�ضلبية.
الآث��ار  اأوروب���ا �ضحية علم  الآث���ار يف  اأ�ضبح علم  وب��ذل��ك؛ 
ال���ت���ج���اري. ل��ق��د ج��ع��ل م���ن امل��م��ك��ن احل���دي���ث ع���ن مفهوم 
امل��ن��اف�����ض��ة يف ع��ل��م الآث�����ار ال��وق��ائ��ي، ال��ت��ي خ��ل��ق��ت ���ض��راع��ا 
بالن�ضبة  وه��ذا  العامة،  والهيئات  اخلا�ضة  ال�ضركات  بني 
العلمية  امل�ضالح  ي��خ��دم  ل  ك��ب��ريا  عائقا  ي�ضكل  للموؤلف 
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تقييم  اإىل  ه��ذا  ي���وؤدي  ال��واق��ع،  يف  الثقافية.  ال��ه��وي��ة  ول 
احلفريات الوقائية فيما يتعلق بربحيتها اأو اإدارتها وفًقا 
للتكاليف، على ح�ضاب جودتها العلمية ومهمتها يف حماية 
ب�ضكل خا�ص  ه��ذا هو احل��ال  امل�ضرك.  الن�ضاين  ال��راث 
العامة يف  الأث��ري��ة  تفكيك اخلدمات  اليونان حيث مت  يف 
ال�ضركات  ل�ضالح   2008 لعام  القت�ضادية  الأزم���ة  اأع��ق��اب 
الوقائية  تعد احلفريات  الأخ���رية، مل  ه��ذه  مع  اخلا�ضة. 
ُتنفذ اإل اإذا كان �ضاحب امل�ضروع على ا�ضتعداد لدفع اأجور 
نف�ضها على  اأث��رت هذه اخل�ضخ�ضة  وقد  الأثرية.  للفرق 
الأثرية  خدماتها  ت�ضررت  والتي   ،2000 عام  منذ  اليابان 
الإقليمية وانخف�ص اللجوء اإىل علم الآثار الوقائي ب�ضكل 
ا اإىل املزيد من الأ�ض�ص  كبري. يعود جان بول دميول اأي�ضً
املفاهيمية عن نظرة النخبة العاملية التي يرى الكاتب اأنها 
ما تزال تقّو�ص مفهوم الثقافة يف خدمة اجلميع مف�ضلة 
الهتمام الدائم مبا �ضتحققه من اأرباح وهكذا، بتنا ن�ضاهد 
داخل املتاحف الأوروبية �ضعود نوع من رعاة الثقافة الذي 
الأ�ضا�ضي  هدفهم  م�ضت�ضمرين،  �ضفة  الغالب  يف  يتخذون 
بجدية  ن��اأخ��ذ  )ك��ي��ف  والق��ت�����ض��ادي.  ال�ضياحي  ال��روي��ج 
�ضيا�ضيا يحتج على تدمري موقع باملري الأثري اإذا كان قد 
عار�ص عالنيًة علم الآثار الوقائي يف فرن�ضا، والغر�ص منه 
هو احلفاظ على الراث الوطني؟ هذه مفارقة التعاي�ص 
بني خطابني متناق�ضني، من ناحية تعزيز حماية الراث 
ال��ب��ع��ي��د، وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، ت��ع��ري�����ص ال����راث املحلي 
للخطر من خالل اإ�ضعاف الو�ضائل )القانونية وال�ضرعية 
وامل��ال��ي��ة( للحماية - �����ص:280(، وه��ذا م��ا دف��ع ج��ان بول 
دوم����ول يف اجل���زء ال��ث��ال��ث والأخ�����ري اإىل ال���ع���ودة م��ط��وًل 
الوقائي  الآث��ار  لعلم  وال�ضيا�ضي  القت�ضادي  التاريخ  اإىل 
من  عاًما  ثالثني  ا�ضتغرق  الأم��ر  اأن  مو�ضحا  فرن�ضا،  يف 
التعبئة لعلماء الآثار للح�ضول على تطوير �ضيا�ضة عامة 
متخ�ض�ضة،  موؤ�ض�ضة  واإن�����ض��اء  امل��ط��م��ور  ال���راث  حلماية 
وهي املعهد الوطني للبحوث الأثرية الوقائية. لكن هذا 
القانون، الذي ُمّرر يف عام 2001، مت تقوي�ضه يف عام 2003، 
احلفريات  يف  التجارية  املناف�ضة  مبداأ  يحدد  قانون  ب�ضن 
امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي للبحوث  الأث���ري���ة. ورغ����م ذل���ك م��ا زال 
اجلهتني  الإقليمية  الأثرية  واخلدمات  الوقائية  الأثرية 
الوحيدتني القادرتني على القيام بت�ضخي�ص على الأر�ص 
اختيار  امل�ضروع  ل�ضاحب  وميكن  التهيوؤ،  مل�ضروع  يخ�ضع 
ال�ضخ�ص الذي �ضيقوم باحلفريات الأثرية املطلوبة. لكن 
و�ضول جهات فاعلة جديدة اإىل مواقع احلفريات اأدى اإىل 
ت�ضويه علم الآثار الوقائي: مل يعد التنقيب منظًما وفًقا 
التجارية. مل يعد  التطلعات  واإمنا وفق  العلمية  للمبادئ 
اأ�ضا�ص الهتمامات العلمية  حتديد خيارات املخطط على 
اقت�ضادية  اأ�ض�ص  على  ولكن  الآث���ار(  علماء  )تخ�ض�ضات 

متمثلة يف )تكاليف التنقيب(.

ويبدو اأنَّ املوؤلف ُيعاتب ب�ضدة الأجهزة الفرن�ضية امل�ضوؤولة 
وكذلك  ال�ضيا�ضية،  املناق�ضات  لأن  التق�ضري؛  ه��ذا  ع��ن 
لأنها  علمي؛  منظور  اإىل  تفتقر  الت�ضريعية،  الن�ضو�ص 
وقبل كل �ضيء جزء من عملية اأيديولوجية. وهكذا، على 
مدى العقود املا�ضية، �ضاد الت�ضكيك يف جدوى وجود علم 
الآثار الوقائي وموؤ�ض�ضة املعهد الوطني للبحوث الأثرية 
ال��وق��ائ��ي��ة. ل ي��ح��اول ج��ان ب��ول دمي���ول اإدان���ة علم الآث���ار 
ال��ت��ج��اري ك��ل��ي��ا ول��ك��ن ب���دل م��ن ذل���ك ي��داف��ع ع��ن اأه��م��ي��ة 
هيكلة علم الآثار الوقائي بني اخلدمات العامة واملنظمات 
اخلا�ضة من اأجل تن�ضيق الأ�ضاليب العلمية، واإن�ضاء خطط 
التنقيب توازي  ن�ضر تقارير عن  درا�ضية رئي�ضية وتنظيم 
بالإ�ضافة  واحل��دي��ث��ة.  التقليدية  املنهجية  ال��ط��رق  ب��ني 
اأعمال  لتغيري طريقة تخ�ضي�ص  اقراح  اإىل ذلك، هناك 
احل���ف���ري���ات؛ م���ن خ���الل اإع���ط���اء ال�����ض��ل��ط��ة ل��ه��ي��ئ��ة علمية 
بو�ضوح  ي�ضكك  فاإنه  ذلك،  ومع  التجاري.  للمهيئ  ولي�ص 
من  ت�ضمح،  ال��ت��ي  اخلا�ضة  احل��ف��ري��ات  �ضركات  مت��وي��ل  يف 
خ���الل ال���ض��ت��ف��ادة م��ن الإع���ان���ات احل��ك��وم��ي��ة، مل�ضاهميها 
اأن علماء الآث��ار الذين يتقا�ضون  اأنف�ضهم يف حني  باإثراء 
اأن  كما  للغاية،  �ضعبة  ظ��روف  ويعملون يف  زهيدة  اأج���وًرا 
اليوم يف  الوقائية يوجد  الأثرية  الوطني للبحوث  املعهد 
و�ضع اقت�ضادي غري م�ضتقر بعد عدم اإعادة تقييم الر�ضوم 
ال�ضريبية على املعامل الأثرية. يف الواقع، هذه ال�ضريبة، 
اأو خا�ص يخطط  اأن يدفعها كل »�ضخ�ص عام  التي يجب 
للقيام بعمل مي�ص املمتلكات حتت الأر���ص« مل تعد كافية 
من اأجل متويل الت�ضخي�ضات الأثرية؛ وبالتايل ل ت�ضمح 
تعمل  كي  الوقائية  الأث��ري��ة  للبحوث  الوطنية  للمعاهد 

بكفاءة وا�ضتمرارية.
جلميع  القّيمة  الدرا�ضة  ه��ذه  ب��ق��راءة  التو�ضية  مُيكن  ل 

اأولئك الذين يت�ضاءلون كيف وملاذا يوجد علم الآثار، لأنَّ 
التحدي الكبري الذي يحمله الكاتب على عاتقه هو حماية 
ي�ضتنتج  البلدان.  كل  ويف  عامة  ب�ضفة  الإن�ضاين  ال��راث 
التجارية  »املناف�ضة  وا�ضحة:  خال�ضة  دمي��ول  ب��ول  ج��ان 
يف ع��ل��م الآث�����ار ال��وق��ائ��ي ت��و���ض��ح ب��ط��ري��ق��ة ك��اري��ك��ات��وري��ة 
والنفعية  الح��ت��ك��اري��ة  ال��روؤي��ة  �ضخافات -وخم��اط��ر-  ك��ل 
العامل«  على  للهيمنة  ت�ضعى  التي  اجل��دي��دة  لليربيالية 
هذا  كان  اإذا  وم�ضتقبله.  وحا�ضره  ما�ضيه  يف  )����ص:320( 
الكتاب ل يقدم اأي �ضيء جديد عن التخ�ض�ص الأكادميي 
ومفيدة  مهمة  ق�ضايا  يناق�ص  باملقابل  فاإنه  ذات��ه،  حد  يف 
علم  يف  امل�ضتقبليني  للخريجني  بالن�ضبة  خا�ضة  للغاية، 
الوقائي  الآث����ار  لعلم  ال�ضيا�ضية  الق�ضايا  ح��ول  الآث����ار، 

وانتكا�ضاته منذ اجتياحه من طرف امل�ضثتمرين.
ا�ضتفاد منذ عقود  اأهمية كبرية؛ فقد  يكت�ضُب علم الآث��ار 
من م�ضاهمة التقنيات والأ�ضاليب وال�ضتدللت اجلديدة، 
ل �ضيما ال��ن��اج��م��ة ع��ن ال��ت��ق��دم يف ع��ل��وم احل��ي��اة وال��ع��ل��وم 
والتحليالت  الأث��ري��ة،  اجليولوجية  )امل��ق��ارب��ة  الطبيعية 
الفيزيائية الكيميائية...وغريهما(. وهي الآن قادرة على 
الطبيعية  املناظر  وكذلك  الب�ضرية  الأن�ضطة  بناء  اإع��ادة 
البيانات  جمموع  اأنَّ  كما  املختلفة.  الع�ضور  عرب  املناخ  اأو 
امل��راك��م��ة يف ال��ع��ق��ود الأخ����رية ه��و م��و���ض��وع بحث معمق 
وخمتلق يجدد معرفتنا. وبالتايل فاإن ذلك كله يري علم 
وولدة  املا�ضي  حول  العظيمة  العلمية  واملناق�ضات  الآث��ار 
الطبيعية،  امل����وارد  وا���ض��ت��خ��دام  ال��ب�����ض��ري،  جن�ضنا  وت��ط��ور 
وت�����ض��ك��ي��ل ال���ه���وي���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة، واحل������روب وال�����ض��راع��ات 
وال��ع��ن��ف اجل��م��اع��ي، وظ��واه��ر ال��ه��ج��رة، مم��ا ي�ضاعد على 
والقت�ضادية  الجتماعية  ال��ظ��واه��ر  على  ال�ضوء  اإل��ق��اء 
اإعطاوؤه  يجب  لهذا؛  وغ��دا.  اليوم  جمتمع،  لكل  والبيئية 
املطمورة  التاريخية  احل��ق��ائ��ق  يعيد  لأن���ه  خا�ضة  عناية 
الثقافة  يثمن  وه��ذا  املن�ضية،  احل�ضارات  ذاك��رة  وي�ضتعيد 
اإن�ضانيا ممتدا  اإ�ضعاعا ثقافيا وح�ضاريا  املحلية ومينحها 
يف الزمان املكان. اإذن؛ ل بد من اإعطاء علم الآثار قيمته 
املجتمعات  ت��اري��خ  ب��ن��اء  لإع����ادة  والإ���ض��رات��ي��ج��ي��ة  العلمية 
املا�ضية وتفاعلها مع بيئتها، وهذا �ضيمكننا نحن والأجيال 
القادمة من اإثراء معرفتنا باأ�ضالفنا الذين �ضبقونا، وفهم 

اأف�ضل لعاملنا يف احلا�ضر وامل�ضتقبل.
------------------------------------------
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فيكتوريا زاريتوفسكايا *

أشياء سوفيتية خطرة األساطير الحضرية والمخاوف الشعبية

في االتحاد السوفيتي... أليكساندر أرخيبوفا وآنا كيرزيوك

يعد الكتاب »اأ�شياء �شوفيتية خطرة« للباحثتني الرو�شيتني األيك�شندرا اأرخيبوفا واأنا كريزيوك اأول درا�شة اأنرثوبولوجية فلكلورية ُمكر�شة للمخاوف اخلفية 
لل�شعب ال�شوفيتي، حيث نتعرف فيه على ن�شاأة مثل هذه الهواج�ص وكيفية حتولها اإىل �شائعات وا�شعة النطاق وتاأثريها على �شلوك ال�شعب ال�شوفيتي؛ �شراويل 
اجلينز املوبوءة بالقمل، والريقات املن�شوية يف جلد ال�شيوف الأفارقة، و�شورة الزعيم ال�شيني ماو ت�شي تونغ تظهر لياًل من�شوجة يف �شجادة �شينية، وال�شلبان 

املعقوفة املد�شو�شة يف هند�شة املنازل، والعلكة املمزوجة بالزجاج امل�شحوق - كل هذا وغريها من الأ�شاطري احل�شرية ال�شوفيتية حول الأ�شياء اخلطرة.

تاريخية  ملحة  ت��ق��دمي  على  امل��وؤل��ف��ت��ان  تقت�ضر       مل 
موجزة ملو�ضوع بحثهما، فجمعتا ف�ضاًل حول مقاربات 
الجتماع  وعلماء  الأنروبولوجيا  علماء  وحم���اولت 
بدًءا من  الأ�ضاطري احل�ضرية،  يف تف�ضري �ضبب وجود 
اعتبارها ق�ض�ضاً غام�ضة نرويها لبع�ضنا البع�ص عند 
اأو ن�ضتقبلها من بائع احلليب  احت�ضاء فنجان القهوة، 
اجل��ري��دة  يف  احل���وادث  �ضفحة  يف  ن��ق��راأه��ا  اأو  �ضباحاً، 
اليومية، و�ضوًل اإىل منحها �ضفة الظاهرة و�ضياغتها 

يف درا�ضات علمية جادة. 
الأ�ضطورة على ال�ضتجابة والتعبري  ق��درة  اأدت     لقد 
قدرا  اإيالئها  اإىل  الراهنة  الجتماعية  املع�ضالت  عن 
ك��ب��ريا م��ن اله��ت��م��ام الأك���ادمي���ي وغ��ري الأك���ادم���ي كما 
يظهر ج��ل��ي��اً يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وك��ن��دا 
ال��ع��امل الأخ�����رى، واأ�ضبحت  ب��ل��دان  ويف غ��ريه��م��ا م��ن 
وت�ضهد  عظيم،  �ضاأٍن  ذات  احل�ضري  الفولكلور  درا�ضة 
املرموقة  الأك��ادمي��ي��ات  م��ن  الكثري  يف  م�ضطردا  من��وا 
جامعة  خ�ض�ضت  املتحدة  الوليات  ففي  العامل.  حول 
اإن��دي��ان��ا م���رك���ًزا ل��درا���ض��ة الأ���ض��ط��ورة احل�����ض��ري��ة، ويف 
ال�ضائعات  ل��درا���ض��ة  معهد   1984 ع��ام  يف  اأن�ضئ  باري�ص 
 La Fondation pour l etude et(
 )l information sur les rumeurs
ل��درا���ض��ة  ال��دول��ي��ة  ت��اأ���ض�����ض��ت اجل��م��ع��ي��ة  ويف ع���ام 1991 
 International( احل����دي����ث����ة  الأ������ض�����اط�����ري 
 society for Contemporary
جملة  عنها  وي�ضدر   )Legend Research
اإىل جانب    Contemporary Legend
ذات الخت�ضا�ص. ويف رو�ضيا  �ضنوية  عقدها موؤمترات 
»مراقبة  م�ضمى  حملت  بحثية  جمموعة  ت�ضكيل  مت 
الفولكلور التطبيقي« ت�ضم يف ع�ضويتها موؤلفتي هذا 

الكتاب.
ن�ضو�ص  درا�ضة  ظلت  فقد  الكتاب  موؤلفتا  ت�ضري  وكما 

الأ������ض�����اط�����ري، ول����ف����رة ط���وي���ل���ة، ح�������ض���را ع���ل���ى ع��ل��م 
�ضواء فيما  ال�ضكل،  بدار�ضة  ُيعنى  املورفولوجيا )الذي 
اأن  املعروف  وم��ن  اإل��خ(  بالفنون...  اأو  بالأحياء  يتعلق 
درا���ض��ة احلكايات  اخ���راق كبري يف  اإح���داث  الف�ضل يف 
اخل��راف��ي��ة ي��ع��ود للباحث ال��رو���ض��ي ف��الدمي��ري ب���روب، 
الفولكلورية )تويف عام  املادة  املقارنة يف  موؤ�ض�ص طرق 

 .)1970
الحت��اد  يف  لالأ�ضطورة  الهيكلي  للبناء  وبالن�ضبة        
يعتمد  فهو  الأخ���رية،  حقبته  يف  ول�ضيما  ال�ضوفيتي، 
بطل  ال��ت��ق��اء  اأول)  ع��ن��ا���ض��ر:  ث��الث��ة  ع��ل��ى  معظمه  يف 
العدو  هدية  البطل  قبول  ثانيا  بالعدو(.  الأ���ض��ط��ورة 
برغم التحذيرات من احتمالية اخلداع. ثالثا)النهاية 
اأكر  اأن واحدة من  ولي�ص م�ضادفة  للبطل.  املاأ�ضاوية 
الق�ض�ص �ضيوًعا يف ذلك الزمن تلك التي تتمحور حول 
الأجانب  من  التعامل  بحظر  يلتزم  مل  ال��ذي  ال�ضبي 

فاأخذ العلكة امل�ضمومة منهم ومات.
املعريف  �ضهد احل��ق��ل  ع��ام 2000  م��ن  وب��داي��ة  ����ه،  اأنَّ بيد 
الإن�ضان، فنقل  اإدراكيا حا�ضما يف مرجعية علم  حتول 
احلكاية  اأو  الأ�ضطورة  ن�ص  من  اهتمامهم  الباحثون 
درا�ضة  م��ن  التحول  اأي  اإدراك��ه��ا،  درا���ض��ة  اإىل  ال�ضعبية 
اإىل م��راق��ب��ة �ضلوك  ل��الأ���ض��ط��ورة،  الإ����ض���ارات اخل��ف��ي��ة 
ال�ضخ�ص  معرفة  عن  النظر  بغ�ص  وذل��ك  الأ�ضخا�ص 
واإن  ذل��ك،  غ��ري  اأو  بها  ثقته  م��ن عدمها،  ب��الأ���ض��ط��ورة 
كانت تثري خماوفه اأم ل، واأ�ضبحت الأ�ضئلة الأهم على 
اأوهاًما جماعية؟  النحو التايل: كيف ت�ضكل ال�ضائعات 
وكيف يظهر الذعر يف املجتمع؟ وما اإىل ذلك من اأ�ضئلة 

تتعلق بالإدارة اجلماعية.
فتقدمان  النف�ضي،  التحليل  اأ�ضلوب  املوؤلفتان  تتبع     
ل���ل���ت���داول ال��ع��ل��م��ي م�����ض��ط��ل��ح��ني: ال��ت��ع��ب��ري ال���ذات���ي 
اأنهما  مبعنى  ال��ف��ول��ك��ل��وري؛  والتعوي�ص  الفلكلوري، 
عالجية  وظيفة  على  تنطوي  الأ�ضطورة  اأن  تعتقدان 

عدا  ال�ضخ�ضي.  ولي�ص  املجتمعي  امل�ضتوى  على  ولكن 
ذلك جند اأن الأ�ضطورة احل�ضرية ت�ضاعد على اإي�ضاح 
احلالت العاطفية غري املعقدة وغري املريحة لفئة ما 
من املجتمع. ناأخذ مثاًل �ضل�ضلة اجلرائم التي �ضهدتها 
مراهقني  حق  يف   1980 عام  الأمريكية  اأتالنتا  مدينة 
تربط  ال��ت��ي  ال�ضائعات  فانطلقت  اأف��ري��ق��ي،  اأ���ض��ل  م��ن 
يحتاجها  معينة  م��ادة  على  للح�ضول  املراهقني  مقتل 
الأط��ب��اء البي�ص لدرا�ضة الإن��رف��ريون، وه��ي م��ادة ل 
تتوفر اإل يف اأج�ضاد اأ�ضحاب الب�ضرة ال�ضوداء! وقتذاك 
خ��الل  وم���ن  اأن����ه،  الأم��ري��ك��ان  النف�ص  ع��ل��م��اء  ا�ضتنتج 
اإطالق تلك ال�ضائعات حول تهديد ج�ضدي ُمعني، عرّب 
الأفارقة عن �ضعورهم بتهديٍد اأكر جتريًدا جتاههم، 

ل�ضيما واأنهم جمموعة اجتماعية ُتعاين من التمييز.
اأنَّ الأ�ضطورة احل�ضرية     اإىل ذلك وجدت الباحثتان 
ا للجمهور على هيئة حٍل رمزي للم�ضكلة؛  تقدم تعوي�ضً
فهي ل تعرب عن م�ضاعر اخل��وف فح�ضب، بل تعو�ضه 
ف�ضاًل عن  واأماًنا،  ب�ضاطة  اأكر  ب�ضكل  الواقع  وت�ضور 
اأنها ل ت�ضري فقط اإىل ال�ضعور املكبوت بالذنب بقدر ما 
على  ال�ضائعة  الأمثلة  عليه. ومن  التغلب  ت�ضاعد على 
الر�ضمي  الطب  ت��ق��اوم  احل�ضرية  الأ���ض��ط��ورة  اأنَّ  ذل��ك 
ال�ضائد، وهي ت�ضور الواقع كما يودُّ اجلمهور اأن يكون. 
لذا، وبدًل من البحث عن الأ�ضباب احلقيقية مل�ضكلة ما، 
يدفُع القلُق اأفراَد املجتمع اإىل فهم التهديدات وكاأنها 
مزعومة.  عرقية  اأو  اجتماعية  جمموعة  م��ن  ق��ادم��ة 
ناأخذ مثاًل وباء الكولريا الذي �ضرب عام 1830 اأجزاء 
زحف  م�ضاألة  فاأحيلت  الرو�ضية،  الإم��رباط��وري��ة  م��ن 
ال��وب��اء اإىل م��ا ع���رف اآن����ذاك ب��اأع��م��ال �ضغب ال��ك��ول��ريا 
الزناد  وك��ان  النَّا�ص.  كبرية من  اأع��داد  وف��اة  والنتيجة 
الذي عّمم الكارثة، النت�ضار الوا�ضع لل�ضائعات القائلة 
ك��ان جم��رد غطاء، يف  للمر�ص  الر�ضمي  التف�ضري  ب��اأنَّ 

حني اأنه من فعل العمالء البولنديني واليهود.
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   ت�����ض��ك��ك ال��ب��اح��ث��ت��ان يف ح���داث���ة م��ع��ظ��م الأ���ض��اط��ري 
الأ�ضاطري  من  العديد  اأن  فكرة  فتعطيان  احل�ضرية، 
ال���زم���ن وت��ك��ت�����ض��ب تفا�ضيل  ت��ت��ح��ول ع���رب  احل�����ض��ري��ة 
ح��دي��ث��ة. م��ن ه��ن��ا ظ��ه��رت يف روم����ا ال��ق��دمي��ة )م��ث��ال( 
املجاري؛  ال�ضاكنة يف حفر  الأخطبوطات  اأ�ضطورة عن 
القائلة  احل��دي��ث��ة  بال�ضائعة  �ضبيهاً  الأم����ر  ي��ب��دو  األ 
جم��اري  يف  تعي�ص  الب�ضر  تلتهم  ال��ت��ي  التما�ضيح  ب���اأن 
ال�ضوفيتي  الحت��اد  املتداولة يف  كالق�ضة  اأو  نيويورك؟ 
يلتقط  �ضخ�ٍص  ع��ن  وت��ت��ح��دث  الثمانينيات  ف���رة  يف 
اأق��الم احلرب؟  به  الدم منهم وميالأ  الأطفال ليمت�ص 
الدم«  »ِفرية  اأ�ضطورة  اإىل  الق�ضة  هذه  املوؤلفتان  تعيد 
التي تتهم اليهود بقتل الأطفال يف طقو�ضهم الدينية، 
اأنَّه ل مكان للدين يف احلقبة ال�ضوفيتية،  ولكن، ومبا 
اختطاف  فيتحول  الديني،  مكّونها  الأ���ض��ط��ورة  تفقد 
الأطفال باعتباره �ضعياً لليهود الرو�ص لتحقيق م�ضالح 

مالية.
القواعد  ع��ن  فتبتعد  املتبقية  اخلم�ضة  الف�ضول  اأم���ا 
خمتلفة.  مناطق  على  موا�ضعيها  وت��ت��وزع  النظرية، 
فيتحدث ال��ف�����ض��الن ال��ث��اين وال��ث��ال��ث ع��ن الأ���ض��اط��ري 
احل�ضرية التي �ضرعتها ال�ضلطات، اأي تلك التي تبلورت 
لل�ضيطرة  ال�ضوفيتية  احلكومة  و�ضربتها  الأع��ل��ى،  يف 
على �ضلوك املجتمع، و�ضّد املواطنني عن ت�ضرفات غري 

مرغوبة، عادة ما تكون م�ضوبة بال�ضيا�ضة. 
يتناول الف�ضل الثاين »العالمات اخلطرية» للموؤامرات 
الثالث  للعقد  الر�ضمية  الدعاية  بف�ضل  ظهرت  التي 
من القرن املا�ضي، اأي ما جرى املوؤرخون على ت�ضميته 
حتت  ال�ضوفيتي  الحت���اد  يف  العظيم  الإره����اب  بع�ضر 
ح��ك��م ���ض��ت��ال��ني، وم���ن الأم��ث��ل��ة ع��ل��ى ذل���ك ح���ني ُط��ل��ب 
كل  املند�ضني يف  الأع����داء  مكائد  ف�ضح  امل��واط��ن��ني  م��ن 
املقام  ويف  للحاكم،  ال�ضيا�ضيني  املعار�ضني  اأي  م��ك��ان، 
الف�ضل  يناق�ص  املعار�ضة ليون تروت�ضكي.  الأول زعيم 
�ضالحاً  الأ���ض��ط��ورة  اأ�ضبحت  »كيف  مو�ضوعة  الثالث 
اأيديولوجًيا« ويناق�ص طريقة عمل الدعاية ال�ضوفيتية 
يف ا�ضتخدام ال�ضائعات والأ�ضاطري للتاأثري على امل�ضاعر 
العامة والتالعب بها. يحكي الف�ضل الرابع واخلام�ص 
ظهرت  التي  العجيبة  املرعبة  الق�ض�ص  عن  وال�ضاد�ص 
وان��ت�����ض��رت ب���ني امل��واط��ن��ني ال�����ض��وف��ي��ت ع��ل��ى امل�����ض��ت��وى 
بت�ضديرها،  الر�ضمية  باملوؤ�ض�ضات  عالقة  ول  الأفقي، 
واإن كانت قد عززت روايات الدعاية الر�ضمية، واأحياناً 
تعاد �ضياغتها ل�ضالح املوؤ�ض�ضة الر�ضمية اأو يتم حتديها 
القارئ يف هذا  �ضيتعرف  اأخ��رى.  ودحرها يف منا�ضبات 
اإىل  حت��ول��ت  ال��ت��ي  املمنوعات  م��ن  ح��زم��ة  على  الف�ضل 
ال�ضوفيتي  للفرد  اليومية  باحلياة  ُملتحمة  اأ�ضاطري 
وم�����ض��درا مل��خ��اوف��ه ال��ف��ط��ري��ة وه���ي م��ن ق��ب��ي��ل الآث����ام 

فرات  �ضادت  والتي  الغرباء  مع  التفاعل  عن  املرتبة 
املخاوف  جانب  اإىل  ال�ضوفيتي،  التاريخ  م��ن  خمتلفة 
ولكن  ال�ضوفيت.  الأط��ف��ال  حكايات  اإىل  ت�ضربت  التي 
ت��اأت��ي امل��خ��اوف م��ن ال���ض��ط��دام ال��ن��ووي ب��ني الحت���اد 
املخاوف  تلك  املتحدة يف مقدمة  والوليات  ال�ضوفيتي 
امل��وؤ���ض��ط��رة. واحل����ال ك��ذل��ك؛ ف��ال ���ض��ك اأن ذروة ه��ذه 
املخاوف جتلت يف الأزمة الكاريبية عام 1962 عندما قام 
الحتاد ال�ضوفيتي بزرع �ضواريخ حتمل روؤو�ضا نووية يف 
كوبا، ونتيجة لل�ضغط الدعائي واملخاوف التي اأطبقت 
على املجتمع ال�ضوفيتي كان النا�ص يحلمون يف منامهم 

باأهوال احلرب القادمة والنفجارات النووية املرعبة.
 توؤكد املوؤلفتان على اأن الأ�ضطورة احل�ضرية ال�ضوفيتية 
ال�ضتبدادية  الظروف  اإىل  تعود  خ�ضو�ضية  لها  كانت 
التي �ضادت، ويف ظل رقابة اأيديولوجية �ضارمة. لذلك 
اأع��داء خارجيني  على  للعثور  اأ�ضا�ضا  الأ�ضاطري  هدفت 

وداخليني يرب�ضون بالفرد ال�ضوفيتي ودولته. 
   لقد عا�ضت الأ�ضطورة ال�ضوفيتية، وبخالف الأ�ضطورة 
الغربية، وتطورت يف ظروف عالقات �ضعبة ربطت بني 
املواجهة  الأم��ر على  يقت�ضر  اإذ مل  وال�ضلطة،  الإن�ضان 
بني الطرفني ولكن هناك التاأثري املُتبادل اأي�ضاً. فعلى 
الرغم من حقيقة اأنَّ مروجي ال�ضائعات كانوا ُيدانون 
وي��ت��م ا���ض��ط��ه��اده��م م���ن ق��ب��ل ال���دول���ة ط����وال احلقبة 
اأنَّ الأ�ضطورة مل تكن فقط اللغة التي  ال�ضوفيتية، اإل 
النَّا�ص معلومات غري ر�ضمية، بل غالًبا ما  يتناقل بها 
التاأثري  الدولة  التي حاولت بها موؤ�ض�ضات  اللغة  كانت 

على �ضلوك النَّا�ص.
 apophenia ظاهرة  انت�ضار  اإىل  ه��ذا  كل  اأدى   
اإنها  اإذ  ال�ضوفيتي،  بنموذجها  ولكن  ال�ضت�ضقاط،  اأو 

الظاهرة  واإمنا جماعية. وتف�ضري هذه  مل تكن فردية 
علمياً حني يقوم الفرد مبنح الأ�ضياء اليومية من حوله 
معاين جديدة تختلف عن املعاين التي وجدت عليها؛ 
ُم��ق��دم��ات، متاماً  ب�����ض��ورة ُمفاجئة وب��ال  ي��ح��دث ذل��ك 
الهواج�ص  ت�ضتبد  وبه  الإلهام،  �ضاعة  يف  يحدث  مثلما 
والأوهام على الأفراد من وجود اأعداء غري منظورين، 
اأي�ضاً  وب��ه  ال��ت��وه��م،  ُيلّفقها  ع��الم��ات  اأم��ام��ه��م  وتظهر 
ال�ضليب  م��ن  ال�ضوفيتي  امل��واط��ن  ل��دى  ال��ذع��ر  ت�ضّكل 
امل��ع��ق��وف ال��ف��ا���ض��ي، وظ��ه��رت الأ���ض��اط��ري ح���ول امل��ن��ازل 
والغابات التي تت�ضبه بال�ضليب املعقوف، والدعاء باأنها 
من عمل اجلوا�ضي�ص. وت�ضوق الكاتبتان مثال على هذه 
ال��دوام��ة م��ن ال��ره��ي��ب ال��دع��ائ��ي م��ن ف��رة املواجهة 
احلزبية بني �ضتالني واملعار�ضة فكانت حلية تروت�ضكي 
ال�ضهرية ترائى للنا�ص يف كل �ضيء يرونه اأو يلم�ضونه. 
ا�ضتوحيت  الذي  ال�ضتبيان  املوؤلفتان جانبا من  وتورد 
اأح��د  يقول  ال��ك��ربي��ت(.  علبة  )اأي  ال��غ��الف  لوحة  منه 
طفولتي  »يف  لال�ضتبيان:  ان�ضموا  الذين  الأ�ضخا�ص 
مل يكن هناك كلمات مروعة يف البث الإذاعي اأكر من 
ا�ضم تروت�ضكي والروت�ضكية. اأتذكر عندما عاد والدي 
ذات مرة من العمل وو�ضع اأمامي علبة كربيت وقال: 
حاول العثور على �ضورة رجل له حلية يف اللهب الذي 
هذه؟  األ��غ��ازك  معنى  ما  اأم��ي:  ف�ضاألته  ال�ضورة!  على 
رفع اأبي عينيه وقال بجدية: احلقيقة اأن مدير م�ضنع 
الكربيت مت القب�ص عليه اأم�ص ب�ضبب هذا املل�ضق على 

العلبة« )�ص: 110(.
اأك��ر ما  اأنَّ ال�ضبغة العلمية هي     يف اخلتام ُنالحظ 
متيز به هذا الكتاب؛ فلم تكتف الباحثتان باإعادة �ضرد 
الأ�ضاطري احل�ضرية وال�ضائعات التي �ضادت يف احلقبة 
النهج  تطبيق  الأه��م،  ال�ضيء  وهو  ولكن،  ال�ضوفياتية، 
بف�ضل  ظ��ه��وره��ا.  واأ���ض��ب��اب  حمتواها  ل��درا���ض��ة  العلمي 
النمائم  ظهور  تقنية  يف  البحث  مبقدورنا  يكون  ه��ذا 
الجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات  على  امل��زي��ف��ة  والأخ��ب��ار 
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تعرية الكلمات: قوائم الشدياق الفكرية بوصفها نقداً 
اجتماعيا وثقافيا في القرن التاسع عشر

كريستيان يونغه

يقول الرحالة وامل�شتعرب الربيطاين ال�شهري �شري ويلفريد ثي�شيجراإن اأ�شواأ ما يف الوحدة هو اأن تكون وحيًدا و�شط احل�شود، وباأنه �شعر بالوحدة يف املدر�شة 
وهو طفل ويف املدن الأوروبية التي زارها فيما بعد، ولكنه مل ي�شعر بها يف اأي مكان بني العرب، ويف �شبه اجلزيرة العربية مل يكن وحيدا مطلقا.

الدرا�ضات  مبجال  يونغه  كري�ضتيان  الأمل��اين  الباحث  يهتم 
بعنوان»  اأيدينا  ب��ني  ال��ذي  الكتاب  وج��اء  املُ��ق��ارن��ة،  العربية 
نقداً  بو�ضفها  الفكرية  ال�ضدياق  ق��وائ��م  الكلمات:  تعرية 
اج��ت��م��اع��ي��ا وث��ق��اف��ي��ا يف ال���ق���رن ال��ت��ا���ض��ع ع�����ض��ر« ث��م��رة ه��ذا 
الهتمام، وثمرة التعاون العلمي يف ق�ضم الدرا�ضات ال�ضامية 
وال��ع��رب��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة احل���رة ب��ربل��ني، وم�����ض��اورات فكرية 
فار�ص  ويعّد  العربية.  الدرا�ضات  يف  متميزين  باحثني  مع 
ال�ضدياق (1805-1887) اأحد اأهم املفكرين العرب يف القرن 
التا�ضع ع�ضر. فقد ن�ضر كتابه »ال�ضاق على ال�ضاق يف ما هو 
يونغه يف هذا  امل��وؤل��ف  اأب��رز  ع��ام 1855.  باري�ص  الفرياق« يف 
التي  الفكرية  املوؤلفات  اأه��م  من  ال�ضدياق  كتاب  اأن  الكتاب 
اأهمية  تكمن  احلديثة.  العربية  النه�ضة  ع�ضر  يف  ظهرت 
القارئ  ي�ضع  كونه  يف  يونغه،  الباحث  ح�ضب  الكتاب  ه��ذا 
يف مواجهة مع عدد كبري من قوائم الكلمات. لهذا تتناول 
ل مرة من  هذه الدرا�ضة اجلديدة تلك القوائم بالتحليل لأوَّ
ال�ضتعمارية،  بعد  وما  املُقارنة  الثقافية  الدرا�ضات  منظور 
العربية.  النه�ضة  ع�ضر  يف  للحياة  ناقدة  قوائم  بو�ضفها 
وم���ن اأج����ل ال��و���ض��ول اإىل ن��ت��ائ��ج ع��ل��م��ي��ة ر���ض��ي��ن��ة ا���ض��ت��ع��ان 
املوؤلف يف حتليله لكتاب ال�ضدياق مبجموعة من النظريات 

واملفاهيم، من بينها:
اإدوارد  عند  ج��اءت  كما  الفيلولوجيا«  اإىل  »ال��ع��ودة  -ف��ك��رة 
اأداة حتليلية جديدة لتعرية  �ضعيد، وذلك من اأجل تطوير 
ال��ك��ل��م��ات يف ك��ت��اب »ال�����ض��اق« وال��ك�����ض��ف ع��ن ب��ع��ده��ا امل��ع��ريف 
اللغة  مفهوم  ُمناق�ضة  على  امل��وؤل��ف  �ضاعد  مم��ا  واجل��م��ايل، 
عند ال�ضدياق وعالقته بالنقد الثقايف الجتماعي يف ع�ضر 

النه�ضة.
اأداة  لت�ضبح  الطرابل�ضي،  عند  كما  اللغة«  »تعرية  -مفهوم 
نقد  و�ضيلة  ال��ق��وائ��م  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  ُت��وؤك��د  ج��دي��دة  حتليلية 

اجتماعي ونقد ثقايف.
لذة  كتابه  واملتعة«، كما جاء يف  »للذة  ب��ارت  -مفهوم رولن 

الن�ص.
تدعو  التي  �ضي�ضو  هيلني  ل��دى  الن�ضوية  الكتابة  -نظرية 
فيها اإىل ال�ضتعانة باللغة القدمية لتقدمي مفهوم خمتلف 

للج�ضد.
اأ�ضمان،  األيدا  عند  ووظيفتها«  الثقافية  »الذاكرة  -نظرية 
من اأجل مقارنة ا�ضتخدام الكلمات باعتبارها �ضّجاًل ثقافياً 
ال�ضت�ضراقية  ال�ضيطرة  ا�ضتخدام  على  ال�ضوء  ت�ضليط  مع 

الأوروبية على هذا ال�ضجل.
اأجل  من  النظريات  وه��ذه  املفاهيم  بهذه  امل��وؤل��ف  وا�ضتعان 
الر�ضينة  العلمية  �ضورتها  يف  الكتاب  ه��ذا  ف�ضول  اإخ���راج 
حيث تتوزع كالتايل: تناول املوؤلف يف الف�ضل الثاين بعنوان: 
»حياة ال�ضدياق وعمله يف النه�ضة« حياة ال�ضدياق وعمله يف 
اللبنانية ال�ضورية، مع ما �ضاحب ذلك من  ع�ضر النه�ضة 
النظر يف اأحوال الفاعلني يف هذه النه�ضة العربية يف القرن 
التا�ضع ع�ضر. وقدم الباحث تق�ضيماً مهماً حلياة ال�ضدياق، 
تقييم كل هذه  ثم  ح��دة،  تقييم كل مرحلة على  يتيح  مما 
املبكرة  النه�ضة  عن  ت�ضوراته  �ضوء  على  جمتمعة  املراحل 
ب��وادره��ا يف ك��ل م��ن لبنان و���ض��وري��ا على النحو  ب���داأت  التي 
-1848) وم�ضر  ومالطا  لبنان  يف  الأوىل  املرحلة  ال��ت��ايل: 

1805)، واملرحلة املتو�ضطة يف اإجنلرا وفرن�ضا ( 1857-48)، 
 .(1857-87 ) واإ�ضطنبول  تون�ص  الأخ��رية ففي  املرحلة  اأما 
اإىل م��ف��ه��وم وت��اري��خ  اع��ت��ب��ار ه���ذا الف�ضل م��دخ��ال  ومي��ك��ن 
العربية  النه�ضة  منحت  التي  اللبنانية-ال�ضورية  النه�ضة 
تر�ضم  الأ�ضا�ص  هذا  على  الفكرية.  وم�ضاريعها  رواده��ا  اأهم 
وال�ضامل  ال�ضخم  والعمل  الن�ضيطة  احلياة  الدرا�ضة  هذه 
لأح��م��د ف��ار���ص ال�����ض��دي��اق، ال���ذي مت��ي��ز اإىل ح��د م��ا بغرابة 
مبغامرة  امل��وؤل��ف  ق��ام  وق��د  والفكرية.  اجلغرافية  الأط���وار 
قرائية مميزة فيه ت�ضّمنت درا�ضات يف ال�ضت�ضراق واحلداثة 
والأدب��ي  الفيلولوجي  اللغوي  احلقل  يف  ال�ضدياق  ومكانة 
باعتباره �ضخ�ضية عربية ت�ضّنف اإىل جانب املفكرين العرب 
القرن  يف  تاأثريا  والأك��ر  ال�ضتثنائية  ال�ضخ�ضيات  و�ضمن 
و�ضف  على  اعتمد  ق��د  الباحث  يكون  بهذا  ع�ضر.  التا�ضع 
الفيلولوجي  والذي در�ص احلقل  الفكرية،  ال�ضدياق  مكانة 
يف باري�ص ون�ضر كتابه يف اجلمعية الفرن�ضية التي انتقدها 
اأما الف�ضل الثالث بعنوان: »الكتاب والن�ص: ال�ضاق  اأي�ضاً. 
كتاب  تلقي  ت��اري��خ  ال��ب��اح��ث  فيه  ت��ن��اول  فقد  ال�����ض��اق«،  على 
»ال�ضاق على ال�ضاق« �ضمن م�ضار ال�ضتقبال و�ضياق النت�ضار 
الن�ص  غ��م��و���ص  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��ف��رن�����ض��ي��ة،  اإىل  وال��رج��م��ة 
وللثقافة.  للمجتمع  نقدا  باعتباره  فيه  البحث  وو�ضعية 
عمال  باعتباره  الكتاب  على  نظرة  األقى  قد  الباحث  وك��ان 
فنيا كاماًل، ور�ضم توزيعه وتلقيه يف اأوروبا والعامل العربي. 
بو�ضفها  الأن��ث��وي��ة  »اجل��ن��در:  ال��راب��ع:  الف�ضل  ج��اء  بينما 
من  اجلندر  مو�ضوع  الكاتب  فيه  ليتناول  للنقد«،  متثيال 
فالنقا�ضات  للنقد،  قابال  متثيال  بو�ضفها  الأن��وث��ة  خ��الل 

مهتمة  كانت  وال�ضورية  اللبنانية  للنه�ضة  املبكرة  الن�ضوية 
باحل�ضارة العربية من خالل الكتابة عن املراأة والكتابة لها. 
وهنا لبد من مالحظة اأن الباحث يقارب نقا�ضات النه�ضة 
املجتمع  يف  امل����راأة  م��ك��ان��ة  و�ضعية  ع��ن  ال�����ض��وري��ة  اللبنانية 
ا اإذا ما يتوجب عليهن تعلم القراءة  وال�ضوؤال املرتبط بها عمَّ
والكتابة. يف هذا الإط��ار يدر�ص الباحث كيف �ضاهم ال�ضاق 
ووا���ض��ل  اكت�ضفها  وك��ي��ف  وف��ك��ري��اً  اأدب��ي��اً  النقا�ضات  ه��ذه  يف 
ت�ضور  �ضوء  على  امل��وؤل��ف  �ضيحلله  ما  وه��و  اإليها.  التطرق 
البنيوية،  بعد  م��ا  الن�ضوية  النظرية  يف  �ضيك�ضو�ص  هيلني 
وال��ت��ي اأو���ض��ت ال��ن�����ض��اء ب��ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ف��ردي��ة، والكتابة 
تاريخها وروايتها.  �ضياق  الذاتّية يف  الهوية  لإع��ادة تعريف 
عن  للدفاع  الن�ضاء  ت�ضتخدمها  اأن  يجب  اأداة  هي  فالكتابة 
اأنف�ضهن من اأجل احل�ضول على احلرية التي ُحرمن منها 
تاريخياً. وجاء الف�ضل اخلام�ص بعنوان: »الرغبة: الإغراء 
�ضاً لالغراء اللغوي  اللغوي لطبيعة ج�ضمانية اأخرى«. مكرَّ
والرغبة والن�ضباط يف القرن التا�ضع ع�ضر باعتبار ال�ضاق 
ن�ضا اإغرائيا. يدر�ص املوؤلف يف هذا الف�ضل اجل�ضد واإدراكه 
ال�ضاق هنا فهي  اأما مرجعية  الذاتي، والطبيعة اجل�ضدية. 
اآخ��ر  ف��ه��م  ت��ط��وي��ر  اأج���ل  ال��ع��رب��ي��ة الكال�ضيكية، م��ن  ال��ل��غ��ة 
خالل  من  الرغبة  عن  الكتاب  ويرافع  وللج�ضد.  للرغبة 
ن�ص رولن ب���ارت »ل���ذة ال��ن�����ص«، م��ن اأج���ل جت��رب��ة ج�ضدية 
وجدت يف الإغ��راء اللغوي طبيعة ج�ضدية جديدة وجريئة 
وغ���ري حم����دودة ب��ال��زم��ن. ف��ن�����ص ال�����ض��اق ه��و ب��ن��ي��ة وج�ضد 
فالن�ص  فيه.  املوجودة  اللذة  اأ�ضا�ص  على  معه  التعامل  يتم 
يكون مقروًءا  اأن  اأراد  هو  اإن  اأبي�ص،  وجه  ذات  �ضيدة  ي�ضبه 
���ض��روري لإغ���واء  الع�ضاب  م��ن  �ضيئاً  ف���اإنَّ  ب���ارت،  ي��رى  كما 
قرائه؛ فمثل هذه الن�ضو�ص املده�ضة هي ن�ضو�ص مغناج. 
اأعمال  خلفية  على  ال�ضاق  امل��وؤل��ف  ق��راأ  ال�ضاد�ص  الف�ضل  يف 
النه�ضة  ونقا�ضات  والل�ضانية  اللغوية-الربوية  ال�ضدياق 
عن التحول اللغوي. يف املركز يوجد فهم ال�ضدياق للكلمات. 
اأر�ضيف و�ضجل  باعتبارها كلمات  اللغة  الباحث  يتناول فيه 
يف  العربية  اأ�ضا�ص  على  اأي�ضاً  تاأ�ض�ضت  فالنه�ضة  للثقافة. 
القرن التا�ضع ع�ضر للغة وت�ضورات املوؤلف اللغوية يف كتابه 
عن اللغة. يف اإطار الفيلولوجيا العلمية الثقافية والتفكري 
لال�ضت�ضراق  وت��ع��ري��ة  ث��ق��ايف  كنقد  اللغة  الأدب����ي/  ال��ل��غ��وي 
اأن ن�ص  ي�����ض��م��ن��ان  ل��غ��وي��ا. ف��ال��ف��ي��ل��ول��وج��ي��ا وال���ض��ت�����ض��راق 
املجتمع.  نقد  �ضمن  علمي  لغوي  ن�ص  هو  اأي�ضاً  ال�ضدياق 

رضوان ضاوي *
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وينظم الف�ضل ال�ضابع تعرية الكلمات في�ضاءل نقد الع�ضر 
يف  مثبت  هو  كما  الكلمات  بتعرية  ينتهي  تطبيقاً  بو�ضفه 
غونر  الأمل����اين  ال��ك��ات��ب  عند  احل��داث��ة  بعد  م��ا  الن�ضو�ص 
امللحق  اأم��ا   - خ��وري مثاًل  اإليا�ص  اللبناين  والكاتب  غرا�ص 
فيوفر م�ضادر تاريخية عربية عربية وفرن�ضية واإجنليزية 
من  ال�ضاق،  عن  ع�ضر  التا�ضع  القرن  من  وهنغارية  واأملانية 
اأجل فهم فكر ال�ضدياق وا�ضتقباله عند العرب والأوروبيني. 
ويعترب فار�ص ال�ضدياق ذو الأ�ضل اللبناين (1887-1805)، 
حركة  ورواد  ال��ع��رب��ي��ة،  النه�ضة  مثقفي  اأه���م  اأح���د  ال��ي��وم 
ال��ت��ج��دي��د يف ال��ق��رن ال��ت��ا���ض��ع ع�����ض��ر. وك���ان ل��ه ت��اأث��ري كبري 
اأه��م  ي�ضبح  اأن  قبل  ومعجميا،  ون��ا���ض��را  �ضحفيا،  بو�ضفه 
كتابه  باري�ص  يف  كتب  العربي.  ال��راأي  يف  املوؤثرين  املثقفني 
وك��ان  ع�ضره.  اأ�ضئلة  فيه  وع��ال��ج   ،1855 ع��ام  ال�ضاق  املبهر 
العامل من  �ضاماًل يف  التا�ضع ع�ضر قد عرف حت��وًل  القرن 
الطب  وتطور  البخار  كاآلة  التكنولوجية  الكت�ضافات  حيث 
وانت�ضار النظريات العلمية كالداروينية وامل�ضاريع ال�ضيا�ضية 
الأوروبية،  الإمربيالية  اآخ��را  ولي�ص  واأخ��ريا  القومية  مثل 
وك��ان��ت النتيجة ت��غ��ي��ريا ج��ذري��ا ل��ل��ت�����ض��ورات ال�����ض��ائ��دة عن 
ب�ضكل  ع��ان��ت  ال��ت��ي  العثمانية  الإم��رباط��وري��ة  ويف  ال��ع��امل. 
والع�ضكري  وال�ضيا�ضي  الق��ت�����ض��ادي  ال�ضغط  م��ن  م��ط��رد 
والثقايف، بداأ يلوح ع�ضر اإ�ضالح التنظيمات اجلديدة. تقدم 
هذه الدرا�ضة قائمة ال�ضدياق الأدبية بو�ضفها نقدا للع�ضر، 
بعنوان  امل���وازي  الن�ص  ففي  ال��ع��امل.  تعري  التي  والكلمات 
من  الغاية  ال�ضدياق  ي�ضتخرج  ال�����ض��اق،  يف  امل��وؤل��ف«  »تنبيه 
اأورد عنه يف هذا  للقارئ: »جميع ما  عمله يف لغة وظيفية 
اإب��راز غرائب  اأحدهما  اأمرين  على  مبني  هو  فاإمنا  الكتاب 
اللغة العربية ونوادرها...والأمر الثاين ذكر حمامد الن�ضاء 
تلزم  ما  اأ�ضهر  اللغة:«  وهي  الأوىل  فالغاية  ومذامهن...«. 
معرفته واأهم ما مت�ص احلاجة اإليه». وهنا ل يفهم املوؤلف 
حتدث  امل��ق��دم��ة  ففي  ال��ع��رب��ي،  املعجم  ب��ل  ال��ع��رب��ي،  النحو 
اأو الكلمات املتجان�ضة  ال�ضدياق عن املرادفات من الكلمات 
وقلب واإبدال الكلمات والكلمات الغريبة النادرة اأو ال�ضعبة 
املوؤلف  يعتقد  ال�ضبب  ولهذا  ال��ق��دمي.  العربي  الأ���ض��ل  ذات 
لغوي  عمل  اأن��ه  على  ال�ضاق  ب��ق��راءة  ق��ام  املعا�ضر  النقد  اأن 
العربية  اللغة  ال�ضدياق  ع��رى  وق��د  ومعجمي.  ديداكتيكي 
كي يربز غرائبها. احلال اأن الذي يتعرى هو الكاتب نف�ضه، 
وتدل  ودلل��ي��ة.  وتاريخية  لغوية  بتعرية  هنا  الأم��ر  يتعلق 
التيار  �ضد  ح��رك��ة  تخربية،  م�����ض��ادة  ح��رك��ة  على  التعرية 
للو�ضعيات اأو الأفكار ال�ضائدة يف القرن التا�ضع ع�ضر. وهذه 
علم  بالفيلولوجية  م�ضلحة  امل�ضادة  التجديدية  احلركات 
جتريد  اأي�ضا  تدر�ص  الدرا�ضة  فهذه  ولهذا  الفكري.  الأدب 
املعا�ضرة  ت��اأث��ري اخل��ط��اب��ات  ه��ي  وال��ت��ي  ال�����ض��دي��اق،  ان�ضقاق 
واأي�����ض��ا ن��ق��ده��ا. ف��امل��وؤل��ف ي��ري��د ب��ه��ذا احل��دي��ث ع��ن تعرية 
الكلمات واأهميتها، فال�ضاق لت�ضتق خ�ضائ�ص اللغة العربية 
من النحو، بل من املعجم. وبينما الغاية الأوىل من الكتاب 
تكمن يف هذا املو�ضوع املهم واخلا�ص للغة، ا�ضتهدفت الغاية 
التالية » عر�ص حمامد املراأة. فمن هذه املحامد ترقى املراأة 

ال��دراي��ة وامل��ع��ارف بح�ضب اخ��ت��الف الأم����وال عليها كما  يف 
اأي�ضاً  اأثرت عن الفارياقية...ومن تلك املحامد  يظهر مما 
التي  املتنوعة  حما�ضنهن  و�ضروب  ال�ضائقة  الن�ضاء  حركات 

مل يت�ضور منها �ضيء اإل وذكرته يف هذا الكتاب...«. 
ب��ع��د امل��ق��دم��ة ال��ط��وي��ل��ة يف ال��غ��اي��ة الأوىل ي��و���ض��ح ال��ك��ات��ب 
املوؤلف  يقول  الأوىل.  مع  مقارنة  باخت�ضار  الثانية  الغاية 
اإن العربية الكال�ضيكية تقدم اجلوانب الإيجابية وال�ضلبية 
يتعلق  ال�����ض��دي��اق  عند  لكن  وم�����ض��اوئ،  مبحا�ضن  م��ا  ل�ضيء 
الأمر بذكر حما�ضن املراأة التي ت�ضور فكر املراأة. وقد ناق�ص 
الباحث هذه املفاهيم �ضمن مفهومني �ضاملني هما اجلندر 
بعد  ما  البحث يف اجلندر يف  اإن  املوؤلف  وي�ضيف  والرغبة. 
الع�ضر الكال�ضيكي اقت�ضر على موا�ضيع الدعارة والطالق 
اأدوار اجلندر  ارتبطت  املثلي، ويف م�ضر  الإغ���راء  اأو  وال��رق 
ع�ضر  التا�ضع  ال��ق��رن  نهاية  والقومية  بالن�ضوية  الن�ضوية 
وبداية القرن الع�ضرين، بينما بحث ال�ضدياق م�ضاألة املراأة 
والربوت�ضتانية.  الكاثوليكية  التب�ضريية  البعثات  حقل  يف 
تطورت  فقد  الغربية  التب�ضريية  البعثات  خلفية  ف��اأم��ام 
منت�ضف القرن التا�ضع ع�ضر يف بريوت طبقة و�ضطى جديدة 
امل��راأة دورا جديدا  ح�ضرية اجتماعية �ضكليا ومثقفة متنح 
ك�����ض��رط حت���ول املجتمع وال��ث��ق��اف��ة. وق���د رك���زت ال��درا���ض��ات 
ال��ع��رب��ي��ة يف ف��ك��ر ال��ل��غ��ة ل��ل��ق��رن ال��ت��ا���ض��ع ع�ضر ع��ل��ى ال���رواد 
العربية  احل�ضارة  عن  ت�ضورات  ناق�ضوا  الذين  امل�ضيحيني 
اأول، ثم بعدها عن القومية العربية. ويعترب فكر النه�ضة 
اللغوي والنقا�ضات عن اللغة العربية منت�ضف القرن التا�ضع 
ع�ضر ت�ضورات عن احل�ضارة، كما اأظهر �ضربل داغر يف كتابه 
الن�ضهة  العالقات بني  ا�ضتباه  والتمدن، يف  العربية  »اللغة 

واملثاقفة واحلداثة«.
ا يف ال�ضاق من جتربة فكرية وتعري  تك�ضف هذه القراءة عمَّ
ن��ق��ده احل����اد للمجتمع م���ن خ���الل م��ف��ه��وم ن��ق��د ال��ع�����ض��ر، 
وقد  الثقايف.  الجتماعي  بالنقد  املرتبط  اللغوي  والتاأمل 

جاء هذا الكتاب لُيغطي الق�ضور الذي طال اأعمال الباحثني 
اأو يف اإهمال غري ُمربر علميا  يف تناولهم لأعمال ال�ضدياق 
اإ�ضالحيني  عا�ضر  اأن���ه  رغ��م  ع��ن��ده،  الإ���ض��الح��ي  للجانب 
ال��ق��ادر  وع��ب��د  الطهطاوي  ورف��اع��ة  ال��ي��ازج��ي  نا�ضيف  مثل 
الكتاب  ه��ذا  يف  ا�ضتغل  ق��د  امل��وؤل��ف  اأن  ويكفي  اجل���زائ���ري. 
التثقيف  ب��ر���ض��ال��ة  م�ضطلعا  يعترب  ال���ذي  ال�����ض��دي��اق  ع��ل��ى 
وال��ت��وج��ي��ه وال��ت��ن��وي��ر والإ����ض���الح يف ال��ق��رن ال��ت��ا���ض��ع ع�ضر، 
واأهم الإ�ضالحيني العرب يف عهد حممد علي وله منهجه 
الإ�ضالحي اخلفي املرموز خوفا من تعر�ضه لالأذى ب�ضبب 
انتقاده الالذع لل�ضلطة الرجعية، وعا�ضر هوجو وادغار الن 
بو، وله ات�ضالت مب�ضت�ضرقني ومثقفني عرب. وهو اأديب و 
رحالة بارز من الرحالة العرب املهمني اإىل اأوروبا يف القرن 
ومثقف  ومرجم  لغوي  �ضحفي  كاتب  وه��و  ع�ضر،  التا�ضع 
ال�ضابقة  للرجمات  وم�ضحح  لالإجنيل  وم��رج��م  لم���ع، 
والفرن�ضية،  والإجن��ل��ي��زي��ة  للعربية  وم��ع��ل��م  ل��ل��ق�����ض��او���ض��ة، 
وم�ضحح للرجمات الدينية التي قام به املب�ضرون ويعترب 

من اأهم جمددي اللغة العربية. 
وهي  ج��دا  مهمة  م�ضاألة  اإىل  الكتاب  ه��ذا  ينبه  راأي���ي،  ويف 
م�ضاهمة ال�ضت�ضراق الغربي العمودي يف اإهمال الأوروبيني 
البعد  املهم، من خالل  العربي  املفكر  لأعمال هذا  والعرب 
اإنتاج ال�ضدياق  ال�ضتعماري يف تق�ضيم الأدب العربي واإبعاد 
النابع  الأفقي  ال�ضت�ضراق  اأن  وكيف  منه،  والأدب��ي  الفكري 
الأملانية  اجلامعات  يف  العربية  الدرا�ضات  اأق�ضام  بع�ص  من 
هو  فيما  ال�ضاق  على  »ال�ضاق  كتاب  اإىل  نبه  ق��د  والغربية، 
الفارياق« الذي دعا فيه �ضاحبه اإىل حترير املراأة قبل قا�ضم 
درا�ضة مهمة  عنه  كتبت  قد  عا�ضور  ر�ضوى  ...وكانت  اأمني 
اأح��د  فال�ضدياق  املمكنة«،  »احل��داث��ة  بعنوان  كتابا  ن�ضرتها 
الأفكار  العديد من  العربية احلديثة. و�ضاغ  النه�ضة  رواد 
�ضيا�ضيا  ف��اأدخ��ل  ال��ع��رب��ي��ة،  النه�ضة  خ��دم��ت  ال��ت��ي  الغربية 
م�ضطلح ال�ضراكية اإىل العربية، واأكد اأن احلكم املطلق هو 
�ضبب �ضقاء ال�ضرق، كما نادى با�ضتفتاء ال�ضعب يف القوانني 
التي ت�ضدر، ودعا اإىل التطوير القت�ضادي، كما �ضدد على 

خطورة ال�ضتعمار وعلى التجارة ونادى بتحرير املراأة.
-----------------------------------------------

الكتاب: تعرية الكلمات: قوائم 	 
الشدياق الفكرية بوصفها نقدًا 

اجتماعيا وثقافيا في القرن التاسع 
عشر.

الكاتب: كريستيان يونغه	 

النشر: رايشرت، فيزبادن، 2019.	 

اللغة: األلمانية	 

عدد الصفحات:408	 
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الخلق والفوضى 
جورجيو أجامبن

يتطرق الفيل�شوف الإيطايل جورجيو اأجامنب يف هذا العمل اإىل موا�شيع تبدو ُمتفرقة، غري اأن ما يجمع بينها كما يقول يف املُقدمة الق�شرية جًدا، هو الإمكانية وال�شلطة 
اأو القوة، ذلك اأنَّ هذا العمل املكون من خم�شة ف�شول، عبارة عن حُما�شرات األقاها يف معهد ميندري�شيو لالآثار الواقعة بني احلدود الإيطالية وال�شوي�شرية. 

علي الرواحي *

ي�ضتمد  الفني  العمل  باأركيولوجيا  املعنون  الأول  الف�ضل 
روؤيته من فكرة اأنَّه عرب طريق الأركيولوجيا اأو علم الآثار 
ملفهوم  بالعودة  وذل��ك  احلا�ضر،  اإىل  الو�ضول  املُمكن  م��ن 
اأنَّ  اإىل  ي�ضري  ال���ذي  ف��وك��و  مي�ضيل  الفرن�ضي  الفيل�ضوف 
املا�ضي  ا�ضتنطاق  �ضوى  �ضيئاً  يعني  ل  املا�ضي  من  التحقق 
التي  الأوروب��ي��ة  النظر  وجهة  احلا�ضر، من  لفهم  ُمبا�ضرة 
اإنَّ وجهة النظر الأوروبية  اأجامنب هنا، حيث  ُي�ضدد عليها 
خا�ص  وب�ضكل  ومبا�ضر،  �ضمني،  اف��را���ص  اإىل  تعود  ه��ذه 
دينية،  �ضيا�ضية،  جذرية،  اختالفات  وج��ود  اإىل  املا�ضي،  يف 

واقت�ضادية، تتباين عن الآ�ضيويني، والأمريكان. 
فبالعودة اإىل الكثري من الفال�ضفة واملفكرين الأوروبيني، 
الأ�ضل  والرو�ضي  اجلن�ضية  الفرن�ضي  املفكر  خا�ص  وب�ضكل 
اإىل نهاية  الإن�ضان و�ضل  باأنَّ  الذي قال  اإلك�ضندر كوجيف، 
التاريخ، عن طريق جانبني اأو م�ضارين خمتلفني: الو�ضول 
احللم  يف  جت�ضدت  والتي  التاريخية  احليونة  بعد  ما  اإىل 
اأنَّ  ح��ني  يف  احل��ي��اة،  يف  الأمريكية  الطريقة  اأو  الأم��ري��ك��ي 
الحتفال  وا�ضلت  التي  اليابان  يف  جت�ضد  الثاين  اجلانب 
تاريخي  معنى  وج���ود  دومن���ا  وت��ع��زي��زه��ا  ال�����ض��اي  بطقو�ص 

خلفها. 
وم���ا ب��ني اجل��ان��ب��ني الأم��ري��ك��ي وال��ي��اب��اين ح�����ض��ب امل��ع��اين 
ال�����ض��اب��ق��ة، ت��ق��دم اأوروب�������ا ن��ف�����ض��ه��ا ك��ب��دي��ل ث���ق���ايف، ح��ا���ض��م، 
وم�ضريي، وب�ضكل خا�ص بعد انت�ضار مقولة نهاية التاريخ، 
ذلك لأنها متتلك املقدرة على ُمواجهة نف�ضها، من خالل 

تاريخها، وخلق تاريخ اآخر جديد، وم�ضار جديد. 
ولأج��ل ذل��ك، ف��اإنَّ الأزم��ة التي متر بها اأوروب���ا ي��دل عليها 
ال�ضتياء  وت��زاي��د  جهة،  م��ن  واملوؤ�ض�ضات  اجلامعات  تفكك 
اقت�ضادية،  اأزم���ة  تعترب  ول  الأخ����رى،  اجل��ه��ة  م��ن  الثقايف 
اأزمة مع املا�ضي، وتعاي�ص القيم القدمية مع  بقدر ما هي 
املختلفة  املوؤ�ض�ضات  الكثري من  الذي جعل  الأمر  احلا�ضر، 
كاجلامعات واملتاحف ُتعرب عن اإ�ضكالية ثقافية. وهو ما اأثار 
�ضوؤال مهما حول اأين يكمن مكان الفن يف الوقت احلا�ضر؟ 
وا�ضح  وب�ضكل  ُي�ضري  الفني  العمل  اأركيولوجيا  تعبري  اإنَّ 
وذلك  فيها،  والبحث  ُمعاجلتها  ينبغي  ُم�ضكلة  وج��ود  اإىل 
فيتنغ�ضتاين  لودفيغ  النم�ضاوي  بالفيل�ضوف  بال�ضتعانة 

حيث اإنَّ الإ�ضكالية تكمن يف الكلمات، منها على �ضبيل املثال 
معنى كلمة »عمل« و معنى كلمة »فن«. 

اأ���ض��در فيه  ال���ذي  ال��ع��ام  اإىل ع���ام 1967م، وه���و  ف��ب��ال��ع��ودة 
الباحث ال�ضاب روبرت كالين عمال حول ك�ضوف اأو تراجع 
العمل الفني، جند اأنه هاجم يف كتابه الكثري من الفنانني 
الطالئعيني يف القرن الع�ضرين الذين ح�ضب تعبريه لي�ضوا 
ف��اإذا  وال��ط��ل��ب.  العر�ص  ملنطق  تخ�ضع  واأع��م��ال��ه��م  ك��ذل��ك، 
كانت الأعمال اليوم اأن�ضطة بدون عمل، حتى ولو اأنها تهدم 
الأع��م��ال  ه��ذه  لكل  �ضعر  و�ضع  طريق  ع��ن  بنف�ضها  نف�ضها 
تفكري عميق من اجلهة  ب��دون  ولأن��ه��ا منتجات  من جهة، 
الإغريقية  لالأعمال  العودة  ال�ضروري  من  فاإنِّه  الأخ��رى، 
الكال�ضيكية، وحتديدا اإىل اأر�ضطو وذلك لالإجابة عن نف�ص 
ال�ضوؤال املطروح اأعاله، وب�ضكل خا�ص يف كتابه امليتافيزيقا 

الذي كر�ضه للحديث عن اإ�ضكاليات الفعل واإمكانياته. 
يف الف�ضل ال��ث��اين م��ن ه���ذا ال��ع��م��ل، وامل��ع��ن��ون م��ا ه��و فعل 
الفرن�ضي  الفيل�ضوف  حُما�ضرة  اإىل  اأجامنب  يعود  اخللق، 
جيل دولوز يف عام 1987م، حيث اإنَّ تعريف هذا الأخري لفعل 
اخللق يوازي فعل املقاومة، ويف املقام الأول مقاومة املوت، 
ومقاومة الربادايغم اأو النموذج الفكري والتحليلي ال�ضائد 
ال�ضلطة  ا�ضتعمال  وحت��دي��دا  وال��ب��ي��ان��ات،  امل��ع��ل��وم��ات  جت��اه 
والذي اأطلق عليه »ال�ضيطرة على املجتمعات«، وذلك ب�ضكل 
فعل  فكل  امل��و���ض��وع.  لهذا  فوكو  مي�ضيل  ط��رح  ع��ن  ُمغاير   ٍ
باأخرى، فعلى  اأو  للمقاومة بطريقة  يت�ضمن فعاًل  للخلق 
�ضبيل املثال - يقول دولوز- اإنَّ مو�ضيقى باخ تت�ضمن فعال 
فعل  ُي�ضري  كما  ال��روح��ي.  املقد�ص  تدني�ص  �ضد  للمقاومة 
جتاه  احُل��رة  احلياة  اإمكانيات  اإىل  م�ضتمر  ب�ضكل  املقاومة 

القدرات امل�ضجونة، اأو املُ�ضاء اإليها. 
يف هذا الف�ضل ي�ضعى اأجامنب اإىل البحث يف مقولة دولوز 
ٌتقل ح��ول فعل  التي مل  الأف��ك��ار  اأو تلك  امل�ضكوت عنه،  عن 
اخللق، وذلك من اجلانب املعماري اأو الفني يف هذا الفعل 
املثال حيث جند اأن ثيولوجيا الع�ضور الو�ضطى اإبان �ضرحها 
يف  الرواقيون  ا�ضتخدمه  مثال  اإىل  ع��ادت  قد  الفعل،  لهذا 
حيث  الأكويني،  توما  �ضرحه  ما  وه��ذا  الإغريقية،  الفرة 
فّرق بني اخللق من العدم الذي يحيل اإىل القدرة الإلهية، 

املقابل،  الب�ضري يف  اإىل الفعل  املادي والذي يحيل  واخللق 
وهو ما يحمل بذور النتقال يف النمط الفكري والتحليلي 
يُف�ضل  اأج��ام��نب  ال��ذي جعل  الأم��ر  والفني،  الأدب���ي  للعمل 
ال�ضابق،  اللتبا�ص  عن  عو�ضاً  الإن��ت��اج  م�ضطلح  ا�ضتخدام 
كمقابل  املُقاومة  فهم  اإن  اخللق.  بفعل  املحيط  والغمو�ص 
اأو معار�ص للقوة اخلارجية يبدو غري ُمفيد، وغري عملي 
مفهوم  اأنَّ  جند  الغربية  الف�ضلفة  ففي  الفعل؛  ه��ذا  لفهم 
ُيقابل  فهو  اأر�ضطو،  اإىل  يرجع  طويل  تاريخ  له  الإمكانية 
اجلانبني  يف  الفعل،  مع  الإمكانية  الوقت  نف�ص  يف  ويربط 
����ض���واء، يف فل�ضفته  ال��ف��ي��زي��ائ��ي وامل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ي ع��ل��ى ح���د 
الالحقة، اأو فل�ضفة الع�ضور الو�ضطى والعلم احلديث. غري 
الفعل، فهي  اإىل توقيف  الإمكانية ت�ضري بدرجة كبرية  اأنَّ 
الباب  للفعل، بل ترك  الأكيدة  البوابة  لي�ضت  املعنى  بهذا 

موارباً، ولذلك فهي تبقى يف حالة الحتمال.
بهذا املعنى، من املمكن فهم مقولة دولوز الفتتاحية حول 
اأنَّ كل فعل  الإب��داع واملقاومة، ذلك  اأو  العالقة بني اخللق 
للخلق يرتبط بدرجة اأو باأخرى باملقاومة، والتي تاأتي من 
الفعل الإغريقي )�ضي�ضتو(، التي تعني اأن تتوقف، اأو تقوم 
ما، حيث من  و�ضع  اأو  ما،  �ضيء  على  املحافظة  اأو  بتعليق، 
املمكن �ضحب هذا املفهوم خارج النطاق الفل�ضفي التجريدي 
اإىل اجل��ان��ب الج��ت��م��اع��ي ع��ن ط��ري��ق ع��دم الجن����رار وراء 
املجاورة،  ال�ضياقات  القطيع، واتخاذ موقف مما يحدث يف 
ال�ضهل  بالأمر  لي�ص  املجموعة  نظر خارج  تبني وجهة  لأن 

اأو الهني.
اأو  القيادة  معنى  اإىل  اأجامنب  يتطرق  الالحق،  الف�ضل  يف 
اإن��ه��ا ت�ضري ل��دى الإغ��ري��ق ال��ق��دام��ى ملعنيني  الأم���ر، حيث 
املتداولة، حيث يذهب  الألفاظ  الكثري من  خمتلفني مثل 
املعنى الأول اإىل البداية، يف حني اأن املعنى الثاين ي�ضري اإىل 
اأو تتوىل القيادة. وبالعودة اإىل التوراة عن  اأن تكون قائدا 
امليالد،  قبل  الثالث  القرن  يف  الإغريقية  الرجمة  طريق 
البدء خلق  اأن��ه يف  اإىل  ت�ضري  افتتاحية  بعبارة  يبداأ  وال��ذي 
اهلل اجلنة والأر�ص، ولكن ذلك مت بوا�ضطة الكلمة، اأو فعل 
الأمر، حيث اإن اأجامنب يقرح هنا تعدياًل لهذه الرجمة 
ك��ان الأم���ر«.  ال��ب��دء  اإىل »يف  ك��ان��ت الكلمة«  ال��ب��دء  م��ن »يف 
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بالإ�ضافة لذلك، فاإنِّه من املهم لفت النتباه هنا اإىل اأنه » 
وح�ضب اأجامنب « فاإن كلمة الأ�ضل ت�ضري يف الثقافة الغربية 
اإىل الأمر، ففي البداية دائماً وكمفهوم تذهب اإىل احُلكم، 

والأمر. 
وظائف  يف  حا�ضم  ب�ضكل  التفكري  ف���اإنَّ  ال�ضياق،  ه��ذا  ويف 
م��ف��ه��وم ال���ب���داي���ة، اأو ال���ب���دء ح�����ض��ب ت��ف��ك��ري واأط���روح���ات 
ب��داي��ات ل  اأنَّ ه��ن��اك  ه��اي��دغ��ر، الفيل�ضوف الأمل����اين، جن��د 
مُيكن اأن ت�ضبح من املا�ضي، فهي ل تتوقف عن اأن ت�ضبح 
من احلا�ضر، لأنها تتحكم، اأو حُتدد تاريخ الوجود. حيث 
وح�ضب  الأمل��ان��ي��ة،  الكلمة  اأ�ضل  وح�ضب  التاريخ  كلمة  اإنَّ 
اأو  الإر�ضال،  اأو  النقل،  اإىل  ت�ضري  الهايدغري،  ال�ضتخدام 

بت�ضريف من ت�ضاريفها ت�ضري اإىل الإميان. 
يف ف�ضلٍ  اآخر، يذهب هذا العمل للحديث عن الراأ�ضمالية 
للفيل�ضوف  وم��ه��م  ح��ا���ض��م،  ع��ن��وان  اإىل  وي�����ض��ري  ك��دي��ان��ة، 
الأمل�����اين ف��ال��ر ب��ن��ج��ام��ني وال�����ذي ك��ت��ب��ه يف ع���ام 1921م، 
وُن�ضر بعد عقود من تاريخ كتابته، حيث يعود يف ُم�ضتهل 
1971م،  ال��ع��ام  اإىل  ال�ضياق،  ل��ه��ذا  وك��م��دخ��ل  الف�ضل  ه��ذا 
اأعلنت احلكومة الأمريكية مع الرئي�ص الأمريكي  عندما 
املبا�ضر  ال���دويل  التحويل  تعليق  ع��ن  نيك�ضون،  ريت�ضارد 
با�ضم  لحقاً  ُعرفت  والتي  الذهب  اإىل  الأمريكي  للدولر 
يف  امل��ت��زاي��د  الت�ضخم  ملُ��واج��ه��ة  وذل��ك  نيك�ضون«،  »�ضدمة 
فالر  عمل  فبح�ضب  ال��ف��رة.  تلك  يف  املتحدة  ال��ولي��ات 
وب�ضكلٍ   حت�ضر  ل  الراأ�ضمالية  ف��اإنَّ  اإليه،  املُ�ضار  بنيامني 
اأنَّ  مغاير ل��روؤى ومقولت ماك�ص فيرب، وال��ذي ذهب اإىل 
الراأ�ضمالية هي علمنة للقيم الربوت�ضتانتية، بل تعترب » 
كما يذهب بنجامني « يف جوهرها كظاهرة دينية تطورت 
من خالل القيم امل�ضيحية ب�ضكٍل  هام�ضي اأو متطفل كما 
هو احلال يف احلداثة اأي�ضاً والتي تتحدد بثالث خ�ضائ�ص 

مهمة، وفارقة. 
�ضيء  فكل  طقو�ضية،  دي��ان��ة  اأن��ه��ا  جن��د  الأول،  امل��ق��ام  ففي 
هذه  اأن  ال��ث��اين،  وامل��ق��ام  خمتلفة.  مرجعيات  معه  يحمل 
من  وذل��ك  ُم��وؤق��ت��ة،  ولي�ضت  وم�ضتمرة،  دائ��م��ة،  الطقو�ص 
خ���الل الح��ت��ف��ال ببع�ص اأي����ام الأع���ي���اد، ال��ت��ي جن��ده��ا يف 
اأيام العمل الر�ضمي يف  اأو يف املقابل  اأيام نهايات الأ�ضبوع، 
بقية اأيام الأ�ضبوع، وهو ما نراه يف الحتفال بيوم الُعّمال 
والعميقة.  امل�ضتمرة  الطقو�ضية  ه���ذه  اإىل  ي�ضري  ال���ذي 
اأو  ك��ّف��ارة،  تعترب  ل  الراأ�ضمالية  الطقو�ص  اأن  جند  ثالثاً، 
بل كخطيئة  �ضابق،  لذنب معني  ف��داء  اأو  مبثابة ت�ضحية 
اأول  بنجامني  لفالر  والكالم  فالراأ�ضمالية  ذاتها.  بحد 
كفارة،  ب��دون  بالذنب،  ال�ضعور  تخلق  طقو�ص  على  مثال 
مما يجعلها م�ضتمرة، وعاملية يف نف�ص الوقت. وهي بهذا 
عقدة  اإىل  ُت�ضري  م��ا  بقدر  التكفري،  اإىل  ت�ضري  ل  املعنى، 
اإىل  تذهب  ول  امل�ضيحي،  الديني  باملعنى  املتاأ�ضلة  الذنب 
اإىل  ال��ت��دم��ري، فهي ل تطمح  اإىل  ت�ضري  م��ا  ب��ق��در  الأم���ل 

نقل العامل وحتويله لعامٍل اأف�ضل، بل ن�ضر الإحباط قدر 
الإمكان، وهذا ما جنده وا�ضحاً يف ثالثة من اأهم فال�ضفة 
العميق  نقدهم  يف  وف��روي��د،  ومارك�ص،  نيت�ضه،  احل��داث��ة: 

لهذه الظاهرة.
ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، م��ن ال�����ض��روري اأخ���ذ اأط���روح���ة فالر 
ب��ن��ج��ام��ني ب��ك��ل ج���دي���ة، وُم��ن��اق�����ض��ت��ه��ا ل��ه��دف ن��ق��ده��ا، اأو 
قد  الراأ�ضمالية  كانت  ف��اإذا  اأجامنب،  يقول  كما  تطويرها، 
لالإميان؟  تعريفها  فهم  ميكن  فكيف  ديانة،  اإىل  حتولت 
وم��ا هي ُمعتقداتها؟ وم��ا هي مع الح��رم لهذا الإمي��ان 

تلميحات اإعالن نيك�ضون؟ 
بالرجوع اإىل ديفيد فلو�ضر النم�ضاوي الأ�ضل وهو املُخت�ص 
يف علم الأديان، جنده يف بحثه عن ال�ضتخدامات الدينية 
يف  ومف�ضلية  هامة،  ملقولة  اأعادته  والتي  »اإمي���ان«،  لكلمة 
الراث العربي تفيد باأنَّ الإميان هو جوهر الأ�ضياء التي 
وذلك  بها،  والثقة  احلياة  واقعية  متنحنا  والتي  ناأملها، 
املتداولة  الئتمان  فكلمة  والعتقاد.  الكلمة،  خ��الل  من 
الالتيني  اأ�ضلها  يف  ت�ضري  امل�ضرفية،  املعامالت  يف  حالياً 
الأم��ر  يتعلق  عندما  والإمي����اين،  الع��ت��ق��ادي،  النمط  اإىل 
اإقرا�ضه  اأو  للحماية،  يحتاج  ط��رف  مع  عالقة  بتاأ�ضي�ص 
ين، اأو  لبع�ص املال، والتي ت�ضمن الولء ال�ضخ�ضي اأو الدَّ

طلب الرحمة منه، والتي تعود عليه ك�ضمانة لدعمه. 
فاإنِّها  وجاهتها،  لها  بنجامني  فالر  فر�ضية  كانت  واإذا 
التي  وامل�ضيحية  الراأ�ضمالية  بني  عالقة  وجود  اإىل  ت�ضري 
متنح هذه العالقة الثقة، والتاأكيد اأنَّ هذا الطق�ص متحرر 
من كل املوا�ضيع، ومذنب بدون خطيئة، اأو من كل اإمكانية 
للتكفري اأي�ضاً، لأنه من وجهة النظر الإميانية التقليدية، 
ب��الإمي��ان  تعتقد  فهي  م��و���ض��وع،  ب���دون  الراأ�ضمالية  ف���اإنَّ 
يف  تتج�ضد  وال��ت��ي  املبا�ضر،  الئتمان  اأو  واملبا�ضر،  النقي، 

املال، والنقود. وهذا يعني اأنَّ البنك اأو امل�ضرف لي�ص �ضيئاً 
اآخر �ضوى اآلة لتفريخ، واإنتاج، واإدارة الئتمان، الذي اأخذ 
ُتدير  والتي  الكني�ضة،  يف  املتمثلة  الدينية  املوؤ�ض�ضة  مكانة 
العمليات الئتمانية، مبا ت�ضمن معاجلة، واإدارة الإميان، 

املقد�ص، اأو الثقة غري املوؤمتنة. 
ولكن، مالذي يعنيه تعليق حتويل الذهب اإىل الدولر من 
الناحية الدينية؟ ي�ضري هذا احلدث بح�ضب القراءة التي 
يطرحها اأجامنب، ويف �ضياق احلديث عن ديانة الراأ�ضمالية 
اإىل واقعة العجل الذهبي للنبي مو�ضى، والتي �ضاهمت يف 
املرحلة،  تلك  يف  عليها  املُجمع  العقيدة  وتثبيت  تر�ضيخ 
حيث اإنها كانت حا�ضمة للتقدم باجتاه تنقية هذا الإميان. 
اأنها حت��ررت من  اأن��ه يف �ضياق امل��ال، والئتمان، جند  غري 
كل مرجعية خارجية عنها، واألغت اأي �ضلة �ضنمية لها مع 
واملعبود.  ال�ضنم،  مقام  بنف�ضها  تقوم  جعلها  مما  الذهب، 
ال�ضياق، وجود غري مادي، حيث يعترب  فالئتمان يف هذا 
الذي  �ضابقاً،  ورد  كما  ل��الإمي��ان  الأرك���ان  مكتملة  حماكاة 
يفيد ب��وج��ود الأم���ل يف الأ���ض��ي��اء. ول��ذل��ك جن��د اأن النقود 
لديانة  اأ�ض�ضت  التي  فهي  ب�ضيغته اجلديدة،  الإمي��ان  هي 
ترجمتها من  والتي متَّ  والرجاء،  بالأمل،  مليئة  جديدة، 
اجلانب الديني، والنظري، اإىل اجلانب ال�ِضلعي، كما جنده 

يف الب�ضائع، وال�ضلع التي ُتباع يف الأ�ضواق.
ال�ضاعر  جن��د  وال��ل��غ��ة،  النقود  ب��ني  بالت�ضابه  يتعلق  فيما 
الأملاين جوته يذهب اإىل اأنَّ قيمة الكلمات موازية لقيمة 
اأخذنا  اإذا  ��ه  اأنَّ �ضفافة، وواقعية، غري  النقود، وهي مقولة 
���ه���ا حت��ي��ل��ن��ا اإىل  ه���ذه امل��ق��ول��ة ع��ل��ى حم��م��ل اجل���د جن���د اأنَّ
عوامل اأعمق من هذه العالقة، فالنقود حتيل اإىل عالقة 
تاأ�ضي�ضية بني الأ�ضياء واعتبارها ك�ضلع، عن طريق التعامل 
اإىل  الأ�ضياء  اللغة حتيل  اأنَّ  ب�ضكل جت��اري، يف حني  معها 
ويف  معها.  التوا�ضل  ويتم  تداولها،  ويتم  ُتقال  موا�ضيع 
احلالتني فاإننا اأمام حتول جذري قد طال املال من جهة، 
وال��ل��غ��ة م��ن اجل��ه��ة الأخ����رى، الأم���ر ال���ذي يجعل ال�ضلة 

بينهما وثيقة اأكر من اأي وقت م�ضى. 
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وليد العبري *

السياسة واألنطولوجيا والمعرفة عند إسبينوزا
ألكسندر ماثرون

الهولندي  الفيل�شوف  الدار�شني لفكر  اأهم  اأحد  بل�شانه الأ�شلي.. هو كتاب  اإليه  املتناول  �شهل  اإيجاد مدخل  الفرن�شي، ويعوزهم  الفل�شفي  الفكر  هذه فر�شة ملن يع�شقون 
اإ�شبينوزا -اأحد الفال�شفة الذين ل يبلى فكرهم، والذين يعاد اإليهم با�شتمرار- وهو الدار�ص الذي كان قد لفت النتباه اإليه منذ كتابه الأول عن هذا الفيل�شوف: »الفرد 
واجلماعة عند اإ�شبينوزا« 1969م. يجمع الكتاب بني دفتيه ع�شرين مقاًل لهذا الباحث مدارها على علم الوجود عند اإ�شبينوزا، وعلى نظرية املعرفة، ونظرية ال�شيا�شة، 

والنظرية الإتيقية )فل�شفة اأ�شلوب العي�ص(، وذلك بعقد مقارنات مهمة بني جديد اإ�شبينوزا بالقيا�ص اإىل اأ�شالفه والنظر اإىل حواره مع جمانينه.

الإن��ت��اج  غ��زي��ري  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  للفال�ضفة  الغريب  امل�ضري  ���ه  اإنَّ
األك�ضندر  ذكر  كما  يعاملون  قبله،  و�ضبينوزا  وهيجل  كمارك�ص 
الغريب،  الواقع، من  ماتريون يف كتابه، مثل »كلب ميت«. يف 
اأن ال�ضخ�ضيات الرئي�ضة فيما  ولكن رمبا لي�ص من امل�ضتغرب، 
كان ي�ضمى »ث��ورة«، اأو على الأقل »نه�ضة«، يف منحة اإ�ضبينوزا 
بلدانهم  يف  املفتوحة  ال��دوائ��ر  خ��ارج  معروفة  بالكاد  الأخ���رية 
الأ�ضلية. بت�ضفح الببليوغرافيا لأي عمل رئي�ضي عن اإ�ضبينوزا 
دائما  امل��رء  �ضيجد  املا�ضية،  اخلم�ضني  ال�ضنوات  من  لغة  ب��اأي 
اأعماله مل ُترجم  اأن  األك�ضندر ماثرون، على الرغم من  ا�ضم 
تقريبا، وتقديرا وا�ضعا لعمله، وامل�ضاركة فيه ما زالت �ضل�ضلة 
"Spinoza Studies" اجلديدة يف مطبعة جامعة 
اأدنربه، تهدف اإىل معاجلة مثل هذه الغيابات الوا�ضحة، مما 
جلمهور  حديثا  متاحا  املهمني  اإ�ضبينوزا  علماء  عمل  يجعل 

عري�ص.

من  كبرية  جمموعة  نقدم  اأن  ي�ضعدنا  املجلد،  ه��ذا  ن�ضر  م��ع 
ال��ب��ارز وم����وؤرخ الفل�ضفة،  اإ���ض��ب��ي��ن��وزا  ال��ك��ت��اب��ات م��ن قبل ع��امل 
األك�ضندر ماثرون، لقراء اللغة الإجنليزية لأول مرة. ل ميكن 
واأعمق  باأهم  مبفرده  ق��ام  ماثرون  اأن  يف  �ضك  هناك  يكون  اأن 
املا�ضية.  ع��ام  املائة  م��دى  على  اإ�ضبينوزا  منحة  يف  امل�ضاهمات 
كما يكتب لوران بوف، »الفال�ضفة وموؤرخو الفل�ضفة معروفون 
باألك�ضندر ماثرون؛ باعتباره واحدا من اأعظم املعلقني، اإن مل 

يكن اأعظمهم، على فل�ضفة اإ�ضبينوزا«.
عند قراءة املقالت التي متَّ جمعها يف هذا الكتاب، ل ي�ضع املرء 
اإل اأن يتعاطف مع اإحباط باليبار: نهج األك�ضندر ماثرون كثريا 
اأو، وبدل من  ما ي�ضتمر من خالل حتديد التناق�ص الوا�ضح 
البحث يف مكان ما وراء الن�ص، كما كان، من اأجل حله، اأو حتى 
من  حالة  وجودها  تعلن  التي  التفكيكية،  احلركة  من  نوع  يف 
من  ب��دل  ت�ضعى  املنهجي،  لتما�ضكها  ا�ضتحالة  اأو  الحتمالية 
للعقيدة  الداخلية  الفل�ضفية  امل��وارد  وتعبئة  حتديد  اإىل  ذلك 
باأي حال  يعني  وتبعده. هذا ل  التناق�ص  التي حتيد  نف�ضها؛ 
والتناق�ضات  ال�ضراعات  ي��رون  الذين  اأولئك  اأن  الأح��وال  من 
النظر،  ق�ضريو  اأو  خمطئون  بب�ضاطة  اإ�ضبينوزا  ن�ضو�ص  يف 
اإع��ادة  بعد  اإل  تن�ضاأ  امل�ضاكل احلقيقية ل  ف��اإن  بالأحرى  ولكن 

اإ�ضكالية  اأ���ض��ا���ص  ال��ت��ن��اق�����ض��ات ال��وا���ض��ح��ة ع��ل��ى  ���ض��ي��اغ��ة ه���ذه 
�ضبينوزية حقيقية. ولكن كما يقول ماثرون نف�ضه يف مراجعة 
للمجلد الأول من درا�ضات جيولوريت عام 1972م، حول »كيف 
املعرفة  اأ�ضا�ص  على  يكن  مل  اإن  امل�ضاكل  ت�ضكيل  اإع���ادة  ميكننا 
الدقيقة لالأنظمة؟« التوجه نحو الإ�ضكاليات التي ات�ضمت بها 
فاإن  ذلك،  ومع  ديلوز.  اإىل  با�ضالرد  من  الفرن�ضية  العقالنية 
للفل�ضفة  اإ�ضبينوزا  اأهمية  مبدى  القدر  بنف�ص  معني  ماثرون 
لل�ضبينوزية،  التاريخي  الظهور  اإمكانية  و�ضروط  ال�ضيا�ضية، 

وق�ضايا التف�ضري وفل�ضفة اللغة.
اأنه بب�ضاطة ل  ويف احلد الأق�ضى، ت�ضري ق��راءات ماثرون اإىل 
اأن عقيدة  اإ�ضبينوزا. وهذا ل يعني  توجد تناق�ضات يف عقيدة 
اإ�ضبينوزا كاملة ومت�ضقة ب�ضكل غري م�ضكوك فيه، احللم املحقق 
للمثالية املطلقة، ولكن بدل من ذلك تك�ضف اأن ماثرون ك�ضف 
اأو  اأن ثغراتها وتناق�ضها لي�ضت تناق�ضات غري قابلة للذوبان 
جم��رد اإ���ض��راف. وي��ب��داأ م��اث��رون دائ��م��ا يف ظ��ل ه��ذه التوترات، 
اإىل  ينجذب  ك��ان  لو  كما  ال�ضبينوزية،  امل�ضاكل  ه��ذه  �ضميم  يف 
نف�ضه.  اإ�ضبينوزا  التي يرى  الطريقة  بنف�ص  املعقدة  �ضرورتها 
مبعلق  تلتقي  اأن  ال��ن��ادر  »م��ن  لو�ضيز:  دي  فيليب  يقول  وكما 
بال�ضبط  ينطبق  وه��ذا  يدر�ضها«،  التي  العقيدة  بعمق  يعرف 

على األك�ضندر ماثرون.
 Individu et" ه�����و  الأول  م�����اث�����رون  ك����ت����اب  ك������ان 
 ،)1969(  "communauté chez Spinoza
�ضل�ضلة  يف  ن�ضرها  مت  التي  لالأخالقيات  �ضخمة  درا���ض��ة  وه��ي 
ذات مرة  نيغري  اأنطونيو  والتي و�ضفها  املوؤثرة،  بورديو  بيري 
الهيكلي  التحليل  حم��اولت  جميع  بني  مغامرة  الأك��ر  باأنها 
امل�ضتمرة  الأوىل،  ال��ق��راءات  بني  من  الكتاب  ه��ذا  ك��ان  للن�ص. 
على الإطالق لالإ�ضرار على مركزية الأ�ضئلة ال�ضيا�ضية مل�ضروع 
ال�ضيا�ضي  الفكر  حداثة  ح��ول  وللتجادل  الفل�ضفي،  اإ�ضبينوزا 
تعاقد  اأن��ه  على  اإم��ا  غالبا  اإل��ي��ه  ُينظر  ك��ان  وال���ذي  ل�ضبينوزا، 
ليربايل، اأو متغري �ضال من املطلقة هوب�ضيان. يف الواقع، من 
بني الدرا�ضات الفرن�ضية العظيمة الثالث حول اإ�ضبينوزا التي 
ظهرت يف نهاية ال�ضتينيات، كانت املارك�ضية ماثرون هي الأكر 

�ضيا�ضية وذهنية.
وعلى الرغم من اأن تعبري جيل ديلوز يف الفل�ضفة كان حا�ضما، 

لكيفية تعامل الفال�ضفة الفرن�ضيني بعد احلرب مع ال�ضيا�ضة 
�ضيا�ضيا،  ن�ضا  يكن  ذات��ه مل  فاإنه يف حد  اإ�ضبينوزا،  خ��الل  من 
الفيل�ضوف  ح��ول  م��ن جملدين  امل��ك��ون��ة  ج��ي��ول��وري��ت  ودرا���ض��ة 
ماثرون  كتاب  يقارن  اأن  للمرء  وميكن  �ضيا�ضية.  غري  تقريبا 
العقل  ن��ق��د  ���ض��ارت��وري وه���و  ب��اول��و  ال��ك��ات��ب ج��ني  بنقد  الأول 
اجلديل، ولكن يعاد كتابته على اأ�ض�ص �ضبينوزية بالكامل: فهو 
ي�ضرح منطقا ا�ضطناعيا �ضارما للتكوين التدريجي والتنظيم، 
بدءا من الب�ضاطة اجل�ضدية للمادة املمتدة، وينتهي يف احلياة 
الأبدية عرب الفرد من املجتمع املذهل من احلكماء، مير عرب 
ب�ضكل  ين�ضاأ  لأن��ه  ال�ضيا�ضي  املجتمع  يف  امل�ضتوطن  الغ���راب 
طبيعي بني الب�ضر اخلا�ضعني للعواطف، والتطور التدريجي 

لقوى العقل من داخل تلك الأ�ضكال الجتماعية.
ما وراء الدولة »الليربالية«، »الربجوازية «، واملرحلة النتقالية 
للحياة املعقولة بني الب�ضر، يعلن ماثرون اأن ما يريده احلكيم 
الإن�ضانية  جلعل  العقول:  من  �ضيوعية  »تاأ�ضي�ص  هو  ال�ضبيني 
الفهم  ل��ذات��ه، ع��امل م�ضغر م��ن  واٍع  ك��اإج��م��ايل  كلها م��وج��ودة 
الوقت، نف�ضها  �ضت�ضبح كل نف�ص، يف نف�ص  الالمتناهي، حيث 

يف نف�ص الوقت كل الآخرين.
مهمة  على  يحتوي  باأنه  الن�ص  م��ورو  فران�ضوا  بيري  وي�ضف 
م��زدوج��ة، وال��ت��ي ق��د ن�ضميها »ج��دل��ي��ة« م��ن ناحية ف��ك رم��وز 
العواطف؛ التي تدفع ال�ضلوك الب�ضري يف الر�ضائل ال�ضيا�ضية 
وم��ن  الأخ�����الق.  تكوينها يف  ال��ت��ي مت حتليل  ت��ل��ك  اأن��ه��ا  ع��ل��ى 
اأخ��رى، فاإن اإظهار مفتاح فهم هذه العواطف يكمن يف  ناحية 
يتم حتليل  التي  ال�ضيا�ضية  واملوؤ�ض�ضات  التكوينات الجتماعية 

طبيعتها يف الر�ضائل.
واإن��ق��اذ  »امل�ضيح  اآخ��ر  كتابا  م��اث��رون  ن�ضر  بعامني،  ذل��ك  وبعد 
اجلهل يف اإ�ضبينوزا« )1971(، لطاملا نفدت الطباعة ويكاد يكون 
من امل�ضتحيل العثور عليها اليوم. هذا الكتاب مكر�ص للك�ضف 
عن بع�ص من اأ�ضعب التوترات يف كتابات اإ�ضبينوزا الالهوتية 
ال�ضيا�ضية، والتي تقع بال�ضبط يف نقطة الربط بني ال�ضيا�ضة 
اأي�ضا  يعطيه  الن�ص  يحرك  ال��ذي  الأويل  ال�ضوؤال  والالهوت. 
امل�ضائل  با�ضتمرار يف  يحمل  اأن  ل�ضبينوزا  كيف ميكن  عنوانه: 
اخلا�ضة، اأنَّ اجلهل ميكن اأن يحقق اخلال�ص مبجرد الطاعة، 
واأي�ضا اأن اخلال�ص هو م�ضاألة معرفة وحرية؟ اأو مرة اأخرى: 
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والتي  املطلقة،  اإ�ضبينوزا  عقالنية  بني  التوفيق  ميكننا  كيف 
من  هلل  حمتملة  معرفة  لأي  القا�ضي  نقده  يف  بو�ضوح  تظهر 
اإ���ض��راره على اأن حقيقة اخل��ال���ص عن  خ��الل امل��ع��ج��زات، م��ع 
طريق الطاعة ل ميكن الو�ضول اإليها عن طريق العقل، ولكن 
فقط من خالل الوحي؟ يف الواقع، وبالن�ضبة لإ�ضبينوزا، كان 
معنى امل�ضيح، ذلك النبي الأعزل املدمر الذي �ُضيد بامتياز يف 
م�ضائل النوع الثالث من املعرفة، كان، من بني اأمناط حمدودة، 
ال�ضخ�ص ال���ذي ظ��ه��رت م��ن خ��الل��ه ف��ك��رة اهلل لأع��ل��ى درج��ة 
ح�ضلت عليها حتى الآن؟ يرف�ص ماثرون متاما كل حل �ضهل 
وال�ضرورة  اإ�ضبينوزا  فكر  ات�ضاق  على  وي�ضر  املع�ضالت،  لهذه 

املفاهيمية والتاريخية لهذه امل�ضاكل نف�ضها.
والنتيجة هي عمل مذهل لالإنتاجية الفل�ضفية، والذي يو�ضح 
املفاهيم التي ميتد معناها اإىل ما هو اأبعد من النطاق الباطني 
ل��رك��ي��زه ال��وا���ض��ح؛ اإن���ه ن�����ص ح���ول الح��ت��م��ال��ي��ة وال�����ض��رورة 
الإي��دي��ول��وج��ي  لالنت�ضار  امللمو�ص  املنطق  ح��ول  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 
والن���ت���ك���ا����ص، ح����ول ق����وة اخل���ي���ال وت���ف���اع���ل ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات 
الجتماعية املعقدة يف الد�ضتور التاريخي حلقيقة تتطلع اإىل 
العاملية الراديكالية. كما يو�ضح نيغري، يو�ضح لنا ماثرون يف 
هذا العمل كيف بالن�ضبة لإ�ضبينوزا، »يتم اإعادة تف�ضري اإ�ضكالية 
العلماين  امل��ن��ظ��ور  ه��ذا  ���ض��وء  يف  بالكامل  الدينية  اخل��ال���ص 

واملادي للتحرير«.
ل���ق���د اخ�����رن�����ا ت���ن���ظ���ي���م ال���ف�������ض���ول يف ه������ذا امل���ج���ل���د ح�����ض��ب 
امل���و����ض���وع.. مت جت��م��ي��ع امل��ج��م��وع��ة الأوىل م��ن امل���ق���الت حتت 
 Spinoza on Ontology and( ع���ن���وان 
م�ضاكل  ي��ب��دو  ق��د  مب��ا  تتعلق  اإن��ه��ا   ..)Knowledge
تقليدية ن�ضبيا للميتافيزيقيا واملعرفية: الطبيعة النعكا�ضية 
اأعماله  اإىل  اأعماله،  اأق��رب  من  اإ�ضبينوزا  يف  لالأفكار  املتاأ�ضلة 
يف  لل�ضلطة  للميتافيزيقيا  التدريجي  التطور  ن�ضجا؛  الأكر 
واملفاهيم   ،)4-2 من  )الف�ضول  بالفيزياء  وعالقتها  اإ�ضبينوزا 
ال�ضعبة املعروفة للحياة الأبدية واملحبة الفكرية هلل يف اجلزء 
اخلام�ص من الأخالق )الف�ضالن 5 و6(. حتى على هذا امل�ضتوى 
امليتافيزيقي املجرد ظاهريا، فاإن قراءة ماثرون ل�ضبينوزا لها 
اإيحاءات �ضيا�ضية مهمة؛ كما يالحظ ماثرون نف�ضه يف املقابلة 
املجاهد،  حياة  »اخل��ل��ود«  اأن  يعتقد  ك��ان  املجلد،  بهذا  امللحقة 

والذي بدا يل اأنه اأف�ضل مثال على كفاية وجودنا جلوهرنا«.
جتميعها  مت  التي  املقالت  من  بكثري  اأك��رب  الثانية  املجموعة 
هناك  والأخ������الق«.  ال�ضيا�ضة  ح���ول  »اإ���ض��ب��ي��ن��وزا  ع��ن��وان  حت��ت 
تداخل موا�ضيعي كبري عرب جميع هذه الف�ضول تقريبا، ولكن 
ميكن تق�ضيمها موؤقتا اإىل جمموعات اأ�ضغر ت�ضرك يف تركيز 
م��اث��رون لأم��ر  ق���راءة   11 اإىل   7 م��ن  الف�ضول  تت�ضمن  معني. 
اإ�ضبينوزا، يف الف�ضل الأول من الر�ضالة ال�ضيا�ضية، باأنه يجب 
لي�ص  للدولة،  الطبيعية  والأ�ض�ص  الأ�ضباب  عن  »البحث  علينا 
من تعاليم العقل، ولكن من الطبيعة اأو احلالة امل�ضركة، من 
يعني: على  وه��ذا  وتكرارا،  م��رارا  ماثرون  يوؤكد  كما  الرجال، 

اأ�ضا�ص التاأثريات ال�ضلبية.
ويف الواقع، جند يف هذه الف�ضول واحدة من اأكر م�ضاهمات 
اأحيانا با�ضم »التاأثريات  اإليه  ماثرون الأ�ضلية، وهو ما ي�ضري 

وطموح  املجد  وطموح  واحل�ضد  ال�ضفقة  الأرب��ع��ة«:  الأ�ضا�ضية 
التاأثريات، حتى يف  تقليد  يتبع  الهيمنة. كما يو�ضح، كل هذا 
حالة الطبيعة الفرا�ضية، والقطع الزائد، وينتج كل منهما 
كما  وه���ذا،  بال�ضخط؛  مدفوعة  لها  نهاية  ل  دورة  يف  الآخ���ر 
الواقعي لإمربيالية  الإن�ضاء  ملراعاة  ذاته  كاٍف يف حد  يجادل، 
القراءة  هذه  ت�ضمح  ال�ضيا�ضي.  املجتمع  وت�ضكيل  دميقراطية 
ح�ضابا  ي��ط��ور  اإ���ض��ب��ي��ن��وزا  اأن  على  ب��احل��ف��اظ  مل��اث��رون  املبتكرة 
وحتى  املدنية،  الدولة  ن�ضاأة  ح��ول  ج��ذري  ب�ضكل  متعاقد  غري 
اأي  جانب  من  نفعي  ح�ضاب  اأي  اإىل  اللجوء  اإىل  احلاجة  دون 
فرد. لكن الدور احلا�ضم الذي يلعبه ال�ضخط يف هذه الق�ضة 
اأي�ضا، كما يحر�ص على التاأكيد، ي�ضتلزم وجود �ضيء ل ميكن 
اأ�ضا�ص  على  اإ���ض��ب��ي��ن��وزا(  مل�ضطلح  التقني  )باملعنى  اإ���ض��الح��ه 
واأ�ضا�ص  للقمع  فعالة  اآلية  وهي  ال�ضيا�ضية،  املجتمعات  جميع 
اجتماعي للكراهية غري القابلة لالختزال، باتباع مكيافيللي، 
ال��ط��ري��ق��ة،  ب��ه��ذه  وف���روي���د.  نيت�ضه  روؤى  بع�ص  ت��وق��ع  ورمب���ا 
ت�ضحيح  مبثابة  الر�ضينة  م��اث��رون  حتليالت  تكون  اأن  ميكن 
اإ�ضبينوزا �ضيا�ضة اإيجابية بحتة  مفيد لأولئك الذين يرون يف 

و�ضعيدة، دون تلوث باأي �ضلبية.
ي�ضتمر حتليل ماثرون لطبيعة ال�ضيا�ضة اإ�ضبينوزا يف الف�ضول 
القليلة التالية، التي تتعامل مع الو�ضع الأنطولوجي ل�ضيئني 
والكتاب   ،)12 )الف�ضل  نف�ضها  الدولة  ومده�ضني:  حمددين 
ب�ضكل  م��اث��رون  ي��ج��ادل  كما  كالهما،   .)13 )الف�ضل  املقد�ص 
اإ�ضبينوزا،  مقنع، موؤهالن كاأفراد، باملعنى الدقيق للفرد لدى 
ع��ل��ى اف���را����ص اأن ب��ع�����ص ال�������ض���روط اخل���ارج���ي���ة امل��ه��م��ة قد 
ا�ضتوفيت. وبتاأكيد الفردية الوجودية للدولة والكتاب املقد�ص، 
يلخ�ص ماثرون بع�ص املو�ضوعات املهمة من درا�ضاته ال�ضابقة: 
يجب اأن يفهم كل منهم على اأنه ميتلك جهازه املنا�ضب، ويفتح 
لالإنتاج  الن�ضبية  بال�ضتقاللية  املتعلقة  الأ�ضئلة  على  حتليله 
كعمليات  ال�ضتن�ضاخ  وت�����ض��ور  والأي��دي��ول��وج��ي،  الج��ت��م��اع��ي 
تاريخية ملمو�ضة. بعد ذلك، يلخ�ص )الف�ضل 14(، الذي متت 

هذه  كل  الفرن�ضي،  ال�ضيوعي  احل��زب  ملجلة  الأ�ضل  يف  كتابته 
دورا  تلعب  �ضاملة  م�ضاربة  رواي���ة  يف  ال�ضيا�ضية  النعكا�ضات 
امل�ضاحب  والغ���راب  ال�ضيا�ضي،  املجتمع  تكوين  يف  جوهريا 
احلديثة  ال��دول��ة  ل�ضكل  القامتة  الآف���اق  جت��اوز  واحتمال  ل��ه، 
اإ�ضبينوزا  من خالل قوى العقل، كل ذلك من منظور نظرية 

لل�ضلطة.
تتناول الف�ضول القليلة التالية »م�ضاكل« حمددة يف النعكا�ضات 
ال�ضيا�ضية والأنروبولوجية ل�ضبينوزا. يف هذه املقالت، تناول 
ماثرون عالقة اإ�ضبينوزا بنظرية امللكية يف القرن ال�ضابع ع�ضر 
)الف�ضل  املنهجية  فل�ضفته  يف  اجلن�ص  وم�ضاألة   ،)15 )الف�ضل 
الدولة  يف  امل�ضاركة  م��ن  واخل��ادم��ات  الن�ضاء  وا�ضتبعاده   ،)16
الدميقراطية التي يتوخى )الف�ضل 17(. يحذرنا ماثرون من 
اإ�ضبينوزا يف هذه الأمور  اإدان��ة  عدم التحرك ب�ضرعة كبرية يف 
ال��ت��اري��خ��ي اخل��ا���ص، وال���ذي ق��د ي��ب��دو عليه من  م��ن موقفنا 
الوا�ضح اأنه تراجع ول ميكن الدفاع عنه، ولكنه يرف�ص اأي�ضا 
وب��دل من  »منتجات وقتهم«.  اأنها جمرد  تربير مواقفه على 
ذلك، ت�ضعى حتليالته اإىل �ضرح كيف وملاذا راأى اإ�ضبينوزا هذه 
كانت مزعجة، من  اإذا  نتائج متنا�ضقة حقا،  اأنها  املواقف على 
نهجه الفل�ضفي يف احلياة ال�ضيا�ضية والأخالقية يف ظل ظروف 
العواطف،  على  وا�ضح  ب�ضكل  العليا  اليد  للعقل  فيها  يكون  ل 

التي حتدد بقوة رغبات و�ضلوك الغالبية العظمى من الب�ضر.
جند  مقارنة.  درا���ض��ات  باأنها  املتبقية  الف�ضول  و�ضف  ومُيكن 
مو�ضوع  ح��ول  وه��وب��ز  اإ�ضبينوزا  م��ع  يتناق�ص  م��اث��رون  فيها 
رو�ضو  نقد  ب���اأن  ي��ج��ادل  واحل���ق، حيث  ال�ضلطة  ب��ني  ال��ع��الق��ة 
احلالتني  كلتا  يف  العالمة  يخطئ   '' الأق���وى  ل���»ح��ق  ال�ضهري 
ولكن لأ�ضباب معاك�ضة )الف�ضل 18(. ويقارنهم اأي�ضا مبو�ضوع 
الدميقراطية، بحجة اأن �ضرح هوبز ملفهوم التفوي�ص يف ح�ضابه 
للعقد الجتماعي، بني دي �ضيفي وليفاثان، مت ت�ضميمه لتحل 
حمل الأ�ضبقية النظرية التي منحها عمله ال�ضابق دون ق�ضد 
اإىل ال�ضيادة الدميقراطية، اأولوية يوؤكد عليها اإ�ضبينوزا ب�ضكل 
ل لب�ص فيه )الف�ضل 19(. الف�ضل الأخري )الف�ضل 20( ي�ضكل 
حجة طويلة ومعقدة لنظرية الفل�ضفة ال�ضيا�ضية ال�ضبينوزية، 
والتي، كما يدعي ماثرون، هو اأول الهاربني من الرابط املزدوج 
احل�ضاب  هذا  لكن  املجدية.  غري  واملثالية  الوهمية  للو�ضعية 
له تطور تاريخي مادي: اإذا كان اإ�ضبينوزا، وفقا ملاثرون، قادرا 
على التحايل على هذا املاأزق نظريا، فذلك فقط لأن املمار�ضات 
ال�ضيا�ضية الفعلية للمكيافيلليني )ولي�ص، اأي اأعمال مكيافيللي 
نف�ضه( قد �ضنعها لأول مرة من املمكن فهم الطبيعة احلقيقية 

لهذه امل�ضكلة.
-----------------------------------------------

 الكتاب: »السياسة واألنطولوجيا 	 
والمعرفة عند إسبينوزا«.

 المؤلف: ألكسندر ماثرون.	 

 الناشر: جامعة إدنبره، 2020م.	 
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فينان نبيل *

الهاوية: المخاطر الوجودية
 ومستقبل اإلنسانية..توبي أورد

وقف العامل على حافة »الهاوية« يف القرن املا�شي؛ حيث كان على �شفا حرب نووية بني الوليات املتحدة والحتاد ال�شوفيتي »�شابقا« )اأكتوبر 1962(؛ حيث حملت 
غوا�شة �شوفيتية اأر�شلتها رو�شيا �شمن اأربع غوا�شات لدعم عملياتها الع�شكرية يف كوبا �شالحًا �شريًا »طوربيد نووي«، بقوة متفجرة ُماثلة لقنبلة هريو�شيما. وكانت قد 
�شبقتها باأ�شبوعني اأزمة ال�شواريخ النووية، التي ك�شف ال�شتطالع اجلوي الأمريكي باأدلة م�شورة اأنَّ الحتاد ال�شوفيتي قام برتكيبها يف كوبا، ومُيكنها اأن ت�شرب الوليات 
املتحدة مبا�شرة. وردا على ذلك، فقد حا�شرت الوليات املتحدة البحار حول كوبا، وو�شعت خططًا لرفع قوتها النووية يف حالة تاأهب مل ي�شبق لها مثيل كخطوة نحو 
حرب نووية، ومل مينع تلك احلرب اإل عدم ح�شول القائد »�شاتيف�شكي« على اأوامر من مو�شكو بالإطالق، ول اأحد يعلم على وجه التحديد ماذا كان �شيحدث اإن متَّ منحه 

تلك املوافقة.

من الوا�ضح اأننا كنا �ضنقرب من حرب نووية؛ فال يعتقد 
اأحد اأنه لو تعر�ضت القوات الأمريكية للهجوم النووي، اأنها 
�ضتمتنع عن الرد بروؤو�ص نووية؛ مما يوؤدي اإىل كارثة كونية 
مطلقة، واإن كان احلظ لعب دورا وجنبنا الكارثة اآنذاك، اإل 
اأننا ل ميكننا العتماد على احلظ لالأبد، خا�ضة واأن هذه 
القدرات التدمريية ت�ضتمر يف النمو، متتلك كوريا ال�ضمالية 
اأي�ضا روؤو�ضا نووية اأقل بكثري من رو�ضيا اأو الوليات املتحدة، 
ل  كانت  واإن  كارثية.  �ضتكون  معها  النووية  احل��رب  اأن  اإل 
قد  اأنها  اإل  الب�ضرية،  لإمكانات  كبرًيا  تهديًدا  حالًيا  ت�ضكل 
معظم  ت���زال  ل  بينما  ال��ط��وي��ل،  امل���دى  تهديداعلى  ت�ضكل 
من  تاأتي  اليوم،  النووية  الأ�ضلحة  من  الوجودية  املخاطر 
تطويرها  ويتم  الهائلة،  الأمريكية،والرو�ضية  الر�ضانات 
�ضباق  اجليو�ضيا�ضي  امل�ضهد  يف  التغريات  وت�ضعل  با�ضتمرار، 

ت�ضلح اآخر بني القوى العظمى.
ثالثة  اإىل  عاملنا  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  املخاطر  الكاتب  ق�ضم 
اأنواع: طبيعية كالزلزل والنفجارات الربكانية، والنجمية، 
وخماطر ي�ضنعها الب�ضر مثل تغري املناخ، والأ�ضرار البيئية، 
الأوبئة،  يف  تتمثل  امل�ضتقبلية  والأخطار  النووية،  واملخاطر 
املخاطر  املتقدم. ويرى رغم كل هذه  والذكاء ال�ضطناعي 
اأنه ميكننا الن�ضحاب من الهاوية، وخلق م�ضتقبل ذي قيمة 
ولدينا  هائلة،  اإمكانات  لديها  الب�ضرية  اأن  وي��رى  مذهلة، 

الكثري لنفعله حلمايتها.
منح العلم الإن�ضان قوة هائلة �ضيطر بها على العامل، فبداأ 
�ضل�ضلة من الإجنازات العظيمة منذ اكت�ضاف النار، واأ�ضبح 
اأقوى املخلوقات على الأر�ص، ومل يكن يتميز ج�ضديا بقدر 
متيزه  بالذكاء والإبداع واللغة، مما عزز قدرته على البقاء، 
بل  الإن�ضان  يكن  »مل  الكائنات  �ضائر  على  الهيمنة  ومنحه 
ومراحل  ع�ضور  عرب  القوة  هذه  انتقلت  الإن�ضانية«،  كانت 

اإىل اأن و�ضلت اإىل ع�ضرنا.
مرت الب�ضرية بثالث ثورات كربى؛ الأوىل: الثورة الزراعية 

لتاأمني ال��غ��ذاء، ث��م اإع���ادة زراع���ة ال��ب��ذور، واحل�����ض��ول على 
حتول  اأحدثت  العلمية،  الثورة  الثانية:  اأف�ضل.  حما�ضيل 
�ضخما يف تاريخ الب�ضرية، بداأت جذورها عند علماء العامل 
املنهج  الب�ضرية  ط���ورت  ث��م  اأوروب����ا،  اإىل  ومنها  الإ���ض��الم��ي 
وفر�ص  والتف�ضري  الدقيقة،  املالحظة  على  القائم  العلمي 
الفرو�ص القابلة لالختبار، ومعرفة اأحوال الطبيعة جعلت 
الإن�ضان قادراعلى ت�ضخريها لتح�ضني العامل، واأدى الت�ضارع 
الب�ضرية  منح  مم��ا  التكنولوجي،  الب��ت��ك��ار  اإىل  امل��ع��رف��ة  يف 
يف  �ضاعد  ال�ضناعية؛  ال��ث��ورة  ال��ث��ال��ث��ة:  م��ت��زاي��دة.  �ضيطرة 
»الفحم«،  احلفري  الوقود  من  هائلة  كميات  اكت�ضاف  ذلك 
طاقة  اإىل  للفحم  املخزنة  الكيميائية  الطاقة  حتويل  ومت 
�ضمح  مم��ا  الآلت؛  لدفع  ال��ب��خ��اري،  امل��ح��رك  يف  ميكانيكية 
اأقل،  اأ�ضرع وتكلفة  ب�ضكل  اإىل منتجات  املواد اخلام  بتحويل 
لتوزيع  احلديدية  ال�ضكك  عرب  نقلها  ال�ضهل  من  واأ�ضبح 
ال�ضناعية  ال��ث��ورة  �ضمحت  طويلة.  م�ضافات  عرب  املنتجات 
للدخل اأن ينمو ب�ضكل اأ�ضرع من ال�ضكان، ويوؤدي اإىل ارتفاع 
ه��ذا، وحت�ضنت  يومنا  ي�ضتمر حتى  الرخاء  غري م�ضبوق يف 
احلياة لي�ص فقط من حيث الظروف املادية، بل يف التعليم 
اإيجابية دائما؛ فقد  اآثار تلك التحولت  وال�ضحة. مل تكن 
ملوثة  غ��ازات  اإ���ض��دار  اإىل  احلفرية  الطاقة  ا�ضتخدام  اأدى 
للبيئة وتهديد بع�ص الأنواع بالنقرا�ص، وت�ضرر الأنظمة 
الإيكولوجية، وجاء الرتفاع الكبري يف الرخاء الذي اأحدثته 
انبعاثات  ال�ضريع يف  ال�ضناعية على خلفية الرتفاع  الثورة 
الكربون، ومنا التاأثري اجلانبي الب�ضيط للت�ضنيع يف النهاية 
الدويل  وال�ضتقرار  والبيئة  لل�ضحة  عاملًيا  تهديًدا  لي�ضبح 

ورمبا حتى الب�ضرية نف�ضها.
تفجري  م��ع  امل��ح��ك  على  باأكمله  الب�ضرية  م�ضتقبل  اأ���ض��ب��ح 
تغيرًيا  النووية  الأ�ضلحة  و�ضكلت  الأوىل،  ال��ذري��ة  القنبلة 
ك���ب���ريا يف ال���ق���وة ال��ب�����ض��ري��ة، ف��ت�����ض��ب��ب��ت ق��ن��ب��ل��ة واح������دة يف 
»هريو�ضيما« يف اإحلاق ال�ضرر بالآلف، وحملت قنبلة نووية 

حرارية واحدة طاقة اأكر من كل املواد املتفجرة امل�ضتخدمة 
اأن  الوا�ضح  من  واأ�ضبح  الثانية،  العاملية  احل��رب  جممل  يف 
الأر���ص بطرق مل ي�ضبق لها  الأ�ضلحة �ضتغري  احلرب بهذه 
ال��ذرة  ال��ع��امل وع��ل��م��اء  ق���ادة  ب���داأ  الب�ضرية.  ت��اري��خ  مثيل يف 
اأن توؤدي احلرب النووية اإىل نهاية  واملفكرون اأخذ احتمال 
اأو  اإم��ا م��ن خ��الل الن��ق��را���ص  الب�ضرية على حممل اجل��د، 
النهيار الدائم للح�ضارة، واإما ب�ضبب التداعيات الإ�ضعاعية 
املناخ  اأثر على  الأوزون؛ مما  التي حلقت بطبقة  والأ�ضرار 
ب�ضبب  اأو  ال���غ���ذاء،  اأزم����ة  يف  وت�ضبب  وال���زراع���ة،  والأم���ط���ار 
ح�ضر  ل  وفيات  تعقبها  التي  املبا�ضرة  النووية  النفجارات 
الب�ضرية نف�ضها وتبديد كل تقدم  لها؛ مما قد يهدد بفناء 
بداأ  اأحفادنا..  يحققه  اأن  ميكن  تقدم  وكل  اأ�ضالفنا،  حققه 

ع�ضر جديد لالإن�ضانية.
التكنولوجيا  تقدم  ا�ضتمرار  م��ع  ج��دي��دة  ت��ه��دي��دات  تظهر 
لإح���داث  ال��وراث��ي��ة  ال�ضيفرة  اكت�ضاف  اأدى  فقد  احل��ي��وي��ة، 
تغيريات جينية يف النبات، واحليوان، وحققت التكنولوجيا 
وال�ضناعة،  وال��زراع��ة  الطب  يف  كبرية  حت�ضينات  احليوية 
نف�ضها: فقد طورت  لالإن�ضانية  �ضببت خماطر  ا  اأي�ضً لكنها 
خم�ص ع�ضرة دولة برامج ت�ضليح بيولوجية، منها الوليات 
كان  الربامج  واأ�ضخم  وفرن�ضا،  املتحدة،  واململكة  املتحدة، 
ال�ضرية،  امل��خ��ت��ربات  ال��ت��ي حت��ت��وي على ع�ضرات  رو���ض��ي��ا،  يف 
العلماء لت�ضليح الأمرا�ص. قد تدفع �ضيا�ضة  اآلف  وتوظف 
الردع القوى العظمى اإىل مغازلة احلرب البيوجلية، بيد اأن 
احلرب البيولوجية غري ماأمونة العواقب، من حيث تاأمني 

انت�ضارها مما يدفع الدول اإىل ا�ضتخدام اأ�ضلحة اأخرى.
التي  والطبية،  العلمية  الأب��ح��اث  ع��ن  املخاطر  تن�ضاأ  وق��د   
من  ���ض��اللت  �ضنع  يف  ال��ب��ح��ث  منها  �ضغري  ج���زء  يت�ضمن 
اأو  والفتك،  لالنتقال  قابليتها  وزي��ادة  الأم��را���ص،  م�ضببات 
الفريو�ضات  ع��امل  ن�ضر  فقد  ال��ع��الج،  اأو  التطعيم  مقاومة 
�ضاللة  على  جتربة  عن  تفا�ضيل  فو�ضيه«  »رون  الهولندي 
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H5N1 من اإنفلونزا الطيور، وهي مميتة للغاية؛ مما اأ�ضفر 

ولكن  امل�ضابني،  الب�ضر  من   %60 بنحو  يقدر  ما  مقتل  عن 
دون  اإن�ضان حال  اإىل  اإن�ضان  النتقال من  عدم قدرتها على 
اأن  اإذا كان ميكن  حدوث جائحة، واأراد »فو�ضيه« معرفة ما 
يطور قدرة H5N1 ب�ضكل طبيعي، فطبق املر�ص على ع�ضرة 
اأ�ضبحت  الوقت  ومب��رور  للتجارب،  ع��ادة  ت�ضتخدم  قوار�ص 
هذا  ت�ضبب  الثدييات.  بني  مبا�ضرة  لالنتقال  قابلة  �ضاللة 
للعلماء  وا�ضًحا  م��ث��اًل  فوي�ضر  بحث  ح��اد،  ج��دل  يف  العمل 
التدمريية  ال��ق��درات  ي��ع��ززون  الذين  احل�ضنة  النوايا  ذوي 
التي قد تهدد بكارثة عاملية. يتم اإجراء مثل هذه التجارب 
يف خم��ت��ربات اآم��ن��ة،وت��ط��ب��ق م��ع��اي��ري ال�����ض��الم��ة ب�����ض��رام��ة، 
املعدلة  الأم��را���ص  م�ضببات  تهرب  اأن  ا  ج��دًّ امل�ضتبعد  وم��ن 
عن  و�ضفافة  مت�ضقة  تقارير  اإىل  بحاجة  نحن  الربية.  اإىل 
احلوادث، لكن حتى الأدلة غري املكتملة التي لدينا تت�ضمن 
عدًدا كافًيا من احلالت املوؤكدة ملعرفة اأن معدلت الهروب 
مرتفعة ب�ضكل مقلق، ول ميثل اأي من حالت الهروب املوثقة 
هذه خطر حدوث كارثة وجودية ب�ضكل مبا�ضر، لكنها تظهر 
اأن تاأمني م�ضببات الأمرا�ص اخلطرية كان معيًبا للغاية، ول 

يزال غري كاف.
الأوب��ئ��ة  وت�����ض��م��ل  امل�ضتقبلية،  امل��خ��اط��ر  اإىل  اأورد  وي��ن��ت��ق��ل 
والذكاء ال�ضطناعي. فيما يخ�ص الأوبئة، �ضهدت ال�ضنوات 
الع�ضر املا�ضية اخراقات نوعية كبرية، وزرع جينات جديدة، 
خمتلفة،  ب�ضفات  وتربيتها  للفريو�ضات،  كامال  وتخليقا 
وت�����ض��ل�����ض��ل ج��ي��ن��وم��ات��ه��ا. وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ت��ف�����ض��ي بع�ص 
الأمرا�ص، فاإنه ل يوجد دليل قاطع على اأن هناك حماولت 

متعمدة خللق اأمرا�ص تهدد الب�ضرية جمعاء.
وي�ضع الكاتب اإ�ضراتيجية ت�ضري يف ثالث مراحل من اأجل 
الوجودي،  الأم��ن  على  اأولها: احلفاظ  املخاطر؛  احلد من 
ويتعلق بتقليل اإجمايل املخاطر الوجودية باأكرب عدد ممكن 
من النقاط املئوية، والو�ضول اإىل نقطة اآمنة تنخف�ص فيها 
املخاطر الب�ضرية من اأجل احلفاظ على الإن�ضانية، ويتطلب 
ذل���ك ت���غ���ريات ع��ل��ى امل����دى ال��ق��ري��ب يف م��وؤ���ض�����ض��ات��ن��ا. وم��ن 
اأنه »ل يوجد  الأفكار الرئي�ضة التي حتفز الأمن الوجودي 
ثانيا:  طويلة«.  لفرة  دام��ت  الب�ضرية  اأم��ام  كبرية  عقبات 
بامل�ضتقبل  التنبوؤ  يتطلب  ل  وذل��ك  اإمكاناتنا  م��ن  التحقق 
اجل��دي��دة على حممل  املخاطر  ن��اأخ��ذ  اأن  يتطلب  م��ا  ب��ق��در 
هدفا  يكون  وقد  بالكامل،  جتنبها  اأو  بنجاح  واإدارتها  اجلد 
م�ضتحيال، وقد توؤدي حماولت حتقيقه اإىل نتائج عك�ضية. 
اإن ال�ضتمرار يف تقليل املخاطر تدريجيًّا مع مرور القرون، 
هو الطريقة املثلى جلعل املخاطر الإجمالية على م�ضتقبلنا 
باأكمله تظل �ضغرية، وميكننا اعتبار احلفاظ على اإمكاناتنا 
���ض��ك��اًل م��ن اأ���ض��ك��ال ال���ض��ت��دام��ة ال��وج��ودي��ة. ث��ال��ث��ا: ال��ت��اأم��ل 
الطويل يجعل الف�ضل م�ضتحيال، وميكننا العمل على هذه 
من  للحد  جهودنا  بع�ص  تكري�ص  م��ع  ب��ال��ت��وازي،  امل�����ض��ارات 

املخاطر الو�ضيكة والبع�ص الآخر لبناء القدرات واملوؤ�ض�ضات.
ُيواجه فهم الكوارث والتنبوؤ والتعامل مع املخاطر الوجودية 
على  العتماد  ميكننا  ل  اأننا  منها:  حتديات؛  ع��دة  ومنعها 
»احل��د���ص«؛ فالكوارث ل حت��دث اإل م��رة واح��دة على مدى 
اأحداث  يتوقع  اأن  البديهي  ال�ضنني، فكيف لإح�ضا�ضنا  اآلف 
مرة  ول��و  الف�ضل  حتمل  ن�ضتطيع  ل  اأن��ن��ا  كما  ج���ًدا،  ن���ادرة 
امل��ح��اول��ة  واح����دة، مم��ا يقلل م��ن ق��درت��ن��ا ع��ل��ى التعلم م��ن 
واخل��ط��اأ، وغ��ال��ب��ا م��ا ت��دي��ر الإن�����ض��ان��ي��ة امل��خ��اط��ر م��ن خالل 
ال�ضتثمار  نطاق  فتو�ضع  واخل��ط��اأ،  التجربة  على  العتماد 
التجربة  نهج  لكن  �ضابقا،  �ضهدتها  التي  الأ�ضرار  على  بناًء 
واخلطاأ التفاعلي قد ي�ضلح يف املخاطر ال�ضغرية واملتو�ضطة 
املدى، ول ي�ضلح على الإطالق عندما يتعلق الأمر باملخاطر 
ذات  ا�ضتباقية،  ت��داب��ري  ات��خ��اذ  اإىل  حتتاج  فهي  ال��وج��ودي��ة؛ 
كانت  اإذا  ما  وا�ضحا  يكون  ليكون  واأحياًنا  كبرية،  تكاليف 
املخاطر حقيقية، اأو ما اإذا كانت تلك الإجراءات �ضتعاجلها. 
دول  من  العديد  بني  �ضريًعا  تن�ضيًقا  الإج���راء  ه��ذا  يتطلب 
القيام بذلك ونحن ل نعلم  اأو جميعها، وقد يتعنيَّ  العامل 
�ضيتطلب  حًقا.  �ضاعدت  قد  املكلفة  اإج��راءات��ن��ا  كانت  اإذا  ما 
بالأ�ضخا�ص  مليئة  جديدة  موؤ�ض�ضات  املطاف  نهاية  يف  هذا 
املتحم�ضني ممن يتحلون بالعقل واحلكم ال�ضليم، مدعومني 
مبيزانية كبرية ونفوذ حقيقي على ال�ضيا�ضة، وهذه ظروف 
تتجاوز  ورمب���ا  ال�ضليمة،  ال�ضيا�ضات  ل�ضنع  للغاية  �ضعبة 
قدرات حتى اأف�ضل املوؤ�ض�ضات اأداًء اليوم، لكن هذا هو الو�ضع 
الذي نحن فيه، و�ضنحتاج اإىل مواجهته. هناك حاجة ملحة 
والتحدي  املطالب،  لتلبية هذه  املوؤ�ض�ضية  لتح�ضني قدراتنا 
طويلة  الحتمالت  و�ضع  ن�ضتطيع  ل  املعرفة؛  هو  الثالث 
نتخذ  اأن  علينا  ذلك  ورغم  لوجود خماطر وجودية.  املدى 
اأهمية بالغة دون ال�ضتناد اإىل احتمالت قوية  قرارات ذات 

ت��ق��دي��رات  ت�ضكيل  كيفية  يف  ك��ب��رية  ���ض��ع��وب��ات  ي��ث��ري  وه����ذا 
احتمالية ل�ضتخدامها يف �ضنع القرار. تتجلى هذه امل�ضكلة 
بالفعل يف اأبحاث تغري املناخ وت�ضبب �ضعوبات كبرية يف و�ضع 
ال�ضيا�ضات، كما قال كارل �ضاجان: »النظريات التي تت�ضمن 
نهاية العامل لي�ضت قابلة للتحقق التجريبي - اأو على الأقل، 

لي�ص اأكر من مرة«.
ال��وا���ض��ح  بالتفكري  ال��ت��ح��دي��ات  ه���ذه  م��ع��اجل��ة  علينا  ي��ج��ب 
البعيد  للم�ضتقبل  اإيجابية  بروؤية  ُم�ضر�ضدين  والدقيق، 
احلياة  قيد  على  البقاء  ميكننا  فال  حمايته،  نحاول  ال��ذي 
لعدة قرون مبخاطر كهذه. حماية الإن�ضانية منفعة عامة 
املخاطر  ب�ضاأن  تن�ضيق دويل  اإىل  عاملية؛ مما يخلق احلاجة 
نت�ضارك يف  ال�ضيا�ضات كما  تكاليف  وامل�ضاركة يف  الوجودية، 
الفوائد، فقد تعمل الدول اأحياًنا من اأجل امل�ضلحة الأكرب 

للب�ضرية جمعاء. 
لقد تخلفت احلكمة الب�ضرية عن ركب التقدم ب�ضكل كبري، 
لكت�ضاب  نحتاج  واحلكمة.  القوة  بني  تت�ضع  فجوة  وهناك 
هذه احلكمة للو�ضول اإىل الثورة الأخالقية، ولأن اكت�ضاب 
احلكمة اأو بدء ثورة اأخالقية ي�ضتغرق بع�ص الوقت، فيجب 
اأن نبداأ الآن. يكفي هذا املدى الزمني لإ�ضالح ال�ضرر الذي 
تتال�ضى  �ضوف  ال�ضنني  اآلف  غ�ضون  يف  ب��الأر���ص.  اأحلقناه 
التوقف عن  نا من  اإذا متكَّ النفايات احلالية تقريًبا،  جميع 
خالية  وال��غ��اب��ات  املحيطات  ف�ضتكون  ج��دي��د،  تلوث  اإ�ضافة 
األ��ف ع��ام، �ضتقوم  اأخ��رى. يف غ�ضون مائة  من العيوب مرة 
مبا  اجل��وي  غالفنا  بتنظيف  ل��الأر���ص  الطبيعية  الأنظمة 
اأطلقناه،  ال���ذي  ال��ك��رب��ون  م��ن  امل��ائ��ة  يف  ت�ضعني  على  ي��زي��د 
تاركني املناخ متوازنا، وميكننا اأن نتطلع اإىل العي�ص معظم 

اأيامنا يف عامل خاٍل من ندوب الأوقات غري النا�ضجة.
اأن  الب�ضر  وع��ل��ى  ال��ب�����ض��ري،  ال��ع��م��ل  نتيجة  امل��خ��اط��ر  تظهر 
يت�ضدوا لها، فبقاء الب�ضرية على قيد احلياة بعد هذا الع�ضر 
هو خيار الب�ضرية ذاتها، لكنها مهمة لي�ضت �ضهلة، وتتوقف 
م�ضوؤوليات  ق��ب��ول  بها  نفهم  اأن  ميكن  ال��ت��ي  ال�ضرعة  على 
جديدة. تتعر�ص الب�ضرية لأخطار متزايدة ل ميكن حتملها 
يف امل�ضتقبل، مما يخ�ضعها لختبار طويل على مدى القرون 
اأن تعمل ب�ضكل حا�ضم حلماية نف�ضها،  القليلة املقبلة، واإما 

واإمكاناتها على املدى الطويل، اأو �ضت�ضيع اإىل الأبد.
--------------------
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فن األسفار المقدسة الضائع
كارن آرمسترونج

هذا كتاب متميز بجميع املعايري.. متميز بكاتبته كارن اآرم�شرتوجن، وهي واحدة من اأهم الكتاب يف العامل الذين كتبوا يف الدين والظاهرة الدينية ب�شكل عام. ومتميز لأنه 
ز لأنه يقارب مو�شوعه -وهو الأ�شفار املقد�شة للديانات العاملية- مقاربة  جمع بني دفتيه اأكرب كم من املعلومات التي ميكن جمعها بني دفتي كتاب من 679 �شفحة. ومتميِّ
غري ماألوفة يف الفكر الغربي احلديث. تتمثل مقاربتها، اأو فكرة الكتاب الرئي�شة، يف اأن النا�ص يف الغرب مل يعودوا يعرفون �شيًئا يذكر عن الأ�شفار املقد�شة للديانات 
ا اأن  العاملية، واأن العارفني بها منهم اأ�شبحوا يجهلون كيف يقروؤون تلك الأ�شفار، فيكتفون بقراءتها ملعرفة حمتواها فقط اأو لأنه ميثل لهم احلقيقة املطلقة. وترى اأي�شً
الأ�شفار املقد�شة »فن يبدو اأن العامل احلديث قد خ�شره«، وخ�شر كيفية مار�شته معه. وتعتقد اأن يف عدم قدرة الغربيني على »مار�شة فن الأ�شفار املقد�شة« خ�شارة كبرية 

ا يف القارئ وت�شفي على حياته قيمة روحانية �شامية. لهم؛ لأنها ترى اأن قراءة تلك الأ�شفار كما هي توؤثر اإيجابيًّ

الكتاب كبري ويزخر باملعلومات حول الأ�ضفار املقد�ضة؛ وهي: التوراة 
واأعمال  والأن��اج��ي��ل  اليهودية،  اإىل  بالن�ضبة  القدمي  العهد  واأ�ضفار 
اإىل  بالن�ضبة  ال��ك��رمي  وال���ق���راآن  ال��ن�����ض��ران��ي��ة،  اإىل  بالن�ضبة  ال��ر���ض��ل 
الإ�ضالم، اإ�ضافة اإىل اأب�ضتاق زرد�ضت، وفيدا الهندو�ص، وقوانني ماين، 
اأخ��رى.  اأ�ضفار  من  بع�ضها  عن  تفرع  وما  والطاوية  البوذية  واأ�ضفار 
من تلك الأ�ضفار الأخ��رى: ملحمتا مهابهاراتا ورامايانا الهنديتني 
-وهذه  الكاتبة  حتاول  الهندو�ضية.  للديانة  الفيدا،  مع  املوؤ�ض�ضتني، 
فكرة تكررها بطريقة اأو باأخرى ومن اأول كتابها اإىل اآخره- اأن تقنع 
ال�ضابقة،  الأجيال  بعفوية  الدينية  الأ�ضفار  مقاربة  ب�ضرورة  القارئ 
الغرب بعد  ن�ضاأ يف  ال��ذي  امل��ادي  الإط���ار العقالين  ولي�ص من خ��الل 
ع�ضر التنوير و�ضار يحاكم كل �ضيء -مبا يف ذلك الأ�ضفار الدينية- 
بالعقل فقط. فالكاتبة ترى اأن الن�ضو�ص الدينية لديانات كثرية مل 
ا ُيعا�ص واقًعا وحالة  تن�ضاأ دفعة واحدة، اإمنا كانت تقليًدا دينًيا �ضفهيًّ
تعبري وج��داين تبلور وتطور عرب ع�ضرات ورمبا مئات ال�ضنني قبل 
ن على الورق. فاإذا كان تدوين ذلك التقليد الديني ال�ضفاهي  اأن ُيَدوَّ
�ضرورًيا  الإمي���ان  اأرك���ان  لتوحيد  وتقنينه  ال�ضياع  من  عليه  خ�ضية 
بالن�ضبة اإىل الديانات املختلفة، فاإنَّ التدوين هنا اأ�ضبح مبثابة تقييد 
يقت�ضر  ال��الح��ق��ة.  ل��الأج��ي��ال  حفظها  بهدف  فقط  املبا�ضرة  امل��ع��اين 
التدوين على �ضبط املعاين، ويهمل تلك العواطف التي كانت احلوا�ص 
تعرب عنها عند تعاطي الن�ص اأو التقليد الديني �ضفاًها وواقًعا خالل 
الطقو�ص. فبينما كان الن�ص ُيعا�ص واقًعا بالعقل والعاطفة واحلوا�ص 
وكلما  فقط.  بالعقل  يقارب  وتقنينه-  تدوينه  -بعد  اأ�ضبح  جميًعا، 
كانت املقاربة العقلية مادية جافة -كما هي احلالة عليه يف الغرب بعد 
ع�ضر التنوير- غابت العاطفة الوجدانية وتفاعل احلوا�ص عن عملية 
القراءة. وكلما غابت العاطفة الوجدانية عن القراءة، خ�ضر القارئ 
ق�ضًطا كبرًيا من ال�ضعور بالن�ص الديني وفهِمه بل وَعي�ِضه كما كان 
النا�ص ي�ضعرون به ويفهمونه ويعي�ضونه قبل تدوينه و�ضبط معانيه 
ال��ورق. وبالتايل ف��اإن الكتاب لي�ص مقدمة يف علم الأدي��ان، ول  على 
درا�ضة مقارنة لالأديان، بل يركز -بالتحديد- على الن�ضو�ص الدينية 
املختلفة كما تقدم، لي�ص على م�ضامينها فح�ضب،  العاملية  للديانات 

بل وعلى طريقة قراءتها ومعاي�ضتها والتعامل معها.
فالبوذية، بوذية املاهايانا، وهي اأحد تياَرْي البوذية الرئي�َضنْي، تن�ص 
البوذية ممكنة فقط  للديانة  املوؤ�ض�ص  الديني  الن�ص  ق��راءة  اأن  على 
اأن  القراءة- يجب  -اأي  واأنها  الروحي من جهة،  املعلم  اإ�ضراف  حتت 

به من  والعمل  الواقع  اإىل  الديني  الن�ص  بنية ترجمة معاين  تكون 
اأخ��رى. تقول: »ل ُتقراأ هذه الن�ضو�ص قراءة هم�ضية بل ُتقراأ  جهة 
الهند بدون معلم؛  ق��راءة جهرية. والقراء اجلهرية غري ممكنة يف 
لأن هذه الن�ضو�ص ل ُتفهم ول ُت�ضَتوعب اأبًدا اإل اإذا �ضاحبها التاأمل 
بل  ثابتة  غري  فهي  الن�ضية،  الق�ضايا  اأم��ا  الأخ��الق��ي��ة«.  والتمارين 
متحولة. وهذا التقليد الآ�ضيوي الذي جنده يف الديانتني الهندو�ضية 
جانب  ف��اإىل  امل�ضيحي.  اليهودي  التقليد  يف  ا  اأي�ضً جن��ده  وال��ب��وذي��ة، 
ا  اأي�ضً عليه  اأن��زل��ت  �ضيناء،  اأن��زل��ت على مو�ضى يف ط��ور  التي  ال��ت��وراة 
ָנה(  -ح�ضب التقليد اليهودي- توراة ثانية تدعى )ِم�ْضناه < ִמְשׁ
اأو »التوراة الثانية«. وتقول التقاليد اليهودية اإن التوراة الأوىل نزلت 
�ضفاهًة،  امل�ضناه  اأو  الثانية  التوراة  اأوحيت  بينما  الأل��واح،  يف  مكتوبة 
فرواها مو�ضى لأحبار بني اإ�ضرائيل الذين رووها بدورهم �ضفاًها من 
ميالدي(.   200-135( هانا�ضي  يهودا  احلرب  دّونها  حتى  جليل  جيل 
الأوىل  ال��ت��وراة  على  ���ض��روح  مبثابة  ه��ي  الثانية  ال��ت��وراة  اأو  وامل�ضناه 
ي�ضمون  اليهود  اأحبار  من  ح��رًبا  وع�ضرين  مائة  اإىل  تن�ضب  املكتوبة 
ن امل�ضناه منت التلمود وهو  بال�»َتنائيم« اأي: »املعلمون املَُثنُّون«. وُتكوِّ
�ضريعة اليهود وفقههم. وهذا يجعل من الن�ص املقد�ص عند اليهود 
)ال��ت��وراة  متحول  و�ضق  املكتوبة(  )ال��ت��وراة  ثابت  �ضق  �ضقني  ذا  ا  ن�ضًّ
احلقيقة  )ويف  ب�ضاأنها  اليهودي  التقليد  درج  التي  /املِ�ْضناه(  الثانية 
التف�ضريي  خلياله  العنان  اإط��الق  على  الث��ن��َت��نْي(  ال��ت��وراَت��نْي  ب�ضاأن 
التي  املختلفة  ال�ضياقات  مع  وُيَحيَِّنها  ُيوؤقلَمها  كي  التعبري  �ضح  اإن 
فر�ضت نف�ضها على اليهودية عربالتاريخ. ومثل هذا التقليد جنده، 
اأوائ��ل  داأب  حيث  ا،  اأي�ضً الن�ضرانية  الديانة  يف  ب��اأخ��رى،  اأو  بطريقة 
ا اأ�ضفار العهد القدمي  الن�ضارى على قراءة الن�ص املُقد�ص -خ�ضو�ضً
اأجل  وذل��ك من  ال��دلل��ة،  ولي�ص حرفية  ق��راءة جمازية  امل�ضطربة- 
تفعيل البعد الروحي والأخالقي والوجداين للن�ص. وهذا التفعيل 
معاي�ضته  وع��ن  التاريخي  واق��ع��ه  ع��ن  الن�ص  ع��زل  عند  ممكن  غ��ري 
بجميع اأبعاده العقالنية والعاطفية والوجدانية، وعند اإخ�ضاعه اإىل 

قراءة عقالنية جافة بدون اأخذ عتباته العديدة بعني العتبار.
املقد�ضة  الأ�ضفار  ل��ق��راءة  »اجل��اف��ة«  الغربية  املقاربة  الكاتبة  وتعزو 
التطور  اث��ن��ني.  غربيني  ت��ط��وري��ن  اإىل  املختلفة  العاملية  ل��ل��دي��ان��ات 
الأول: حركة الإ�ضالح الربوت�ضتانتية التي ثارت يف القرن ال�ضاد�ص 
ال�ضنن  كل  رف�ضت،  فيما  ورف�ضت،  الكاثوليكية  الكني�ضة  على  ع�ضر 
املقد�ص  »الكتاب  على  واقت�ضرت  الكاثوليكية  الكني�ضة  �ضنتها  التي 

الربوت�ضتانت  الإ�ضالحيون  ع��رّب  وق��د  واحل��دي��ث«.  القدمي  بعهديه 
اأي   )Sola Scriptura( ال�ضهري  بال�ضعار  ه��ذا  موقفهم  عن 
الوحيد  امل�ضدر  الإ�ضالحيون  اعتربه  ال��ذي  فقط«  املقد�ص  »الكتاب 
-اإ�ضكالية  الإ���ض��ك��ال��ي��ة  ه���ذه  اإىل  وب��الإ���ض��اف��ة  ال��ن�����ض��ران��ي��ة.  ل��ل��دي��ان��ة 
الن�ص  م�ضكلة  ن�ضاأت  املقد�ص-  الكتاب  على  والقت�ضار  ال�ضنن  رف�ص 
حتمية  نتيجة  ج��اءت  والتي  واعتماده،  تقنينه  ينبغي  ال��ذي  املعياري 
واحلديث.  القدمي  بعهديه  املقد�ص  للكتاب  التاريخي  الأ�ضل  مل�ضكلة 
بالعربية  ُروي  ال��ي��ه��ودي��ة-  اأ���ض��ف��ار  على  -وي��ح��ت��وي  ال��ق��دمي  فالعهد 
با�ضتثناء اأجزاء �ضغرية من �ضفر دانيل و�ضفر عزرا رويت بالآرامية. 
يف  البابلي  ال�ضبي  حتى  م�ضتعملة  التوراتية  العربية  اللغة  وك��ان��ت 
القرن ال�ضاد�ص قبل امليالد. تراجعت العربية التوراتية لغًة حمكية، 
واأ�ضبحت لغة دينية فقط ل يفهمها اإل الأحبار، وحّلت الآرامية بعد 
احتالل  حتى  هكذا  احل��ال  وبقيت  بالتدريج،  حملها  البابلي  ال�ضبي 
قبل  الثالث  القرن  يف  الإ�ضكندرية  وبناء  امل�ضرق  املقدوين  الإ�ضكندر 
الذين  اليهود  من  طائفة  �ضكنها،  فيمن  ال�ضكندرية،  �ضكن  امليالد. 
ال��ق��دمي،  ال��ع��ه��د  ب��ال��ي��ون��ان��ي��ة. ا�ضتعجم ك��ت��اب  ي��ت��ح��دث��ون  اأ���ض��ب��ح��وا 
اليهودية  الطائفة  هذه  على  البابلي،  ال�ضبي  بعد   َ وُق��ننِّ ُجَمَع  ال��ذي 
باليونانية يف  اأفرادها �ضاروا يتحدثون  الإ�ضكندرية لأن  ال�ضاكنة يف 
الأحبار.  اإل  يفهمها  ل  فقط  دينية  لغة  فيه  العربية  اأ�ضبحت  وقت 
العهد  اأ�ضفار  امل��ي��الد برجمة  الأح��ب��ار ح��وايل 250 قبل  ه���وؤلء  ق��ام 
ال�ضبعينية  بالرجمة  الرجمة  هذه  ت�ضمى  اليونانية.  اإىل  القدمي 
القدمي  العهد  لأ�ضفار  ترجمة  اأق��دم  وهي   ،)Septuaginta(
التي  الأ�ضفار  كل  احتوت على  اأخ��رى. وهي ترجمة حرفية  لغة  اإىل 
كان كتاب العهد القدمي يحتوي عليها اآنذاك. وعليه؛ فاإنَّ الرجمة 
كما  القدمي  للعهد  العربي  للن�ص  يونانية  ترجمة  هي  ال�ضبعينية 
ال�ضاد�ص  القرن  يف  البابلي  ال�ضبي  بعد  واعتمدوه  قنَّنوه  اليهود  كان 
ثم  �ضفًرا.   46 على  لديهم  املعتمد  الن�ص  هذا  ويحتوي  امليالد.  قبل 
ن�ضاأت الديانة امل�ضيحية التي اأ�ضبحت ترى يف اأ�ضفار اليهود الدينية 
اإىل  املعتقد  ه���ذا  واأّدى  ل��ه��ا،  ال��اله��وت��ي  وال��ب��ع��د  ال��دي��ن��ي��ة  امل��رج��ع��ي��ة 
اأ�ضبحت  امل�ضيحية  الديانة  اليهود؛ لأنَّ  الديني لدى  الأمر  ت�ضوي�ص 
منذ ُن�ضوئها تق�ضم التاريخ الب�ضري اإىل عهدين اثنني: العهد القدمي 
وهو عند امل�ضيحيني العهد الذي ا�ضطفى اهلل فيه اآل اإ�ضرائيل والذي 
كان عندهم مبثابة التمهيد ملجيء امل�ضيح عليه ال�ضالم، الذي افتتح 
مبجيئه عهًدا جديًدا للب�ضرية اأنهى العهد القدمي مبا فيه ا�ضطفاء 
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باخلطيئة  املتعلقة  امل�ضيحية  العقيدة  واأ���ض��اف��ت  اإ���ض��رائ��ي��ل.  اآل  اهلل 
الأزل��ي��ة ب��ع��ًدا دي��ن��ًي��ا عميًقا ل��ه��ذا الف�ضل ي��ن ال��ع��ه��دي��ن. وغ��ن��ي عن 
القدمي  بالعهد  القدمي  العهد  اأ�ضفار  ي�ضمون  اليهود ل  اأن  التعريف 
لديانتهم  الالهوتي  للتاريخ  امل�ضيحي  بالت�ضنيف  يوؤمنون  ل  لأنهم 
اأو كتبهم ول يوؤمنون مببداأ الن�ضخ هذا، بل ي�ضمونها باأ�ضماء كثرية 
اأ�ضهرها )تاناخ( وهي كلمة مكونة من الأحرف الأوىل لأجزاء العهد 
بالذكر  اجلدير  ومن  والكتب.  والأنبياء،  التوراة،  الثالثة:  القدمي 
القدمي  العهد  م��ن  الأ���ض��ف��ار  تلك  على  رّك���زت  امل�ضيحية  ال��دي��ان��ة  اأن 
التي ارتاأت فيها تب�ضرًيا مبجيء امل�ضيح، مثل كتاب »نبوءة عي�ضى بن 
�ضرياخ« وغريه مما ا�ضطلح فيما بعد على ت�ضميتها ب� )الأبوكريفا( 
امل�ضيحية  ه��ي  دي��ان��ة ج��دي��دة  ن�����ض��وء  �ضبب  ال��زائ��ف��ة«.  »الأ���ض��ف��ار  اأي 
واعتبارها اأ�ضفار اليهود املقد�ضة عهًدا قدمًيا ميهد لعهد جديد ورطة 
لهوتية لليهود جعلتهم يراجعون معتقداتهم كما جاءت يف اأ�ضفارهم 
الدينية  للتطورات  نتيجة  اأت��ت  التي  املراجعة  ه��ذه  واأدت  املقد�ضة. 
وال�ضيا�ضية احلا�ضلة اآنذاك اإىل اإعادة تقنني كتب العهد القدمي. اأدت 
هذه العملية التي متت يف القرن الثاين للميالد يف اجتماع م�ضهور 
اإ�ضقاط  اإىل  ال�ضغرى  اآ�ضيا  يف  )يامنة(  مدينة  يف  اليهودية  لأحبار 
جمموعة من اأ�ضفار العهد القدمي بحيث اأ�ضبح عدد اأ�ضفاره 39 �ضفًرا 
بدًل من 46 �ضفًرا. اإذن �ضار عندنا من الآن ف�ضاعًدا ن�ضان قانونيان 
لن�ص  ال�ضبعينية  الرجمة  ه��و  باليونانية،  واح��د  ال��ق��دمي:  للعهد 
َ قبل ظهور امل�ضيحية، مكون من 46 �ضفًرا، وواحد  عربي مفقود ُقننِّ
َ بعد ظهور امل�ضيحية يف القرن الثاين للميالد، مكون  بالعربية، ُقننِّ
من 39 �ضفًرا. اختار الإ�ضالحيون الربوت�ضتانت الن�ص العربي للعهد 
ا قانونًيا لهم، بينما اتخذ الكاثوليك  القدمي املكون من 39 �ضفًرا ن�ضً
ا قانونًيا لهم،  الن�ص اليوناين للعهد القدمي املكون من 46 �ضفًرا ن�ضً
واقت�ضروا يف ممار�ضتهم الدينية عليه، وكذلك على الأناجيل واأعمال 
التي  امل�ضاكل  املعتمدة م�ضاكل بحجم  اأ�ضولها  التي ل تطرح  الر�ضل 

تطرحها اأ�ضول العهد القدمي.
التطور الثاين هو ع�ضر التنوير الذي بزغ يف الغرب يف القرن الثامن 
»العقل فقط« )Sola Ratio(، رف�ص  �ضعار  وال��ذي رفع  ع�ضر، 
العقل،  اإل ب�ضلطان  ال�ضلطات الأخرى ومل يعرفوا  التنويريون كل 
»و�ضاروا  والعقالين  الفل�ضفي  للت�ضريح  الغيبيات  ع��امل  فاأخ�ضعوا 
يرجمون الالهوت واأ�ضفاره املقد�ضة اإىل �ضياق عقالين �ضرف غريب 
عنه« مما اأ�ضهم يف تعومي الظاهرة الدينية، وما اإليها من عامل غيبي 
ل.. »فالعقل«، ت�ضتنتج الكاتبة، »ل ي�ضتطيع اأن يوا�ضينا  ُيَتَدبَّر ول ُيَتَعقَّ
اأو اأن ُيخّفف من اأحزاننا اأو اأن ي�ضتح�ضر �ضعورنا لالإله املتعايل الذي 
باأن  يقنعنا  اأن  لوحده  ي�ضتطيع  ل  فاإنه  وبالتايل  العقول  تدركه  ل 
حلياتنا قيمًة روحانيًة على الرغم من وجود اأدلة تثبت العك�ص«. كما 
تعرّب الكاتبة عن اأ�ضفها باأن انت�ضار احل�ضارة الغربية ومفاهيمها يف 
ا يف زمن  العامل وترويجها امل�ضتمر لع�ضر التنوير العقالين، خ�ضو�ضً
تلك  من  جعل  اليوم،  العامل  يف  ديانة  منه  ت�ضلم  مل  ال��ذي  التطرف 
النظرة العقالنية اجلافة لالأ�ضفار املقد�ضة املعياَر الذي من خالله 
�ضار النا�ص يف كل مكان تقريًبا ينظرون اإىل تلك الأ�ضفار. تقول يف 
باأنهم  ال�ضرقية  التقاليد  اأتباع  ي�ضعر  ال�ضياق: »حتى يومنا هذا  هذا 
اليوم  اأ�ضبح  ال���ذي  احل��دي��ث  للغرب  اأنف�ضهم  ���ض��رح  اإىل  م�ضطرون 
ال��واردة يف الأ�ضفار  املعيار«. ومتثل الكاتبة على ذلك بفقرات العنف 
املقد�ضة للديانات املختلفة. تقول: »اإذا احتوت ن�ضو�ص دينية �ضرقية 
ال��دي��ان��ات  الكتب  ك��ل  احل���ال عليه يف  ه��ي  -ك��م��ا  ف��ق��رات عنيفة  على 
ُتعَترب  ال�ضرقية  الن�ضو�ص  ا�ضتثناء- فاإن هذه  املقد�ضة بال  والأ�ضفار 
اأكر بدائية من الن�ضو�ص اليهودية  اأح�ضن الأح��وال-  اأعنف -اأو يف 

الن�ضرانية التي يوؤمن بها الغرب«.

ثم تعرج الكاتبة على م�ضاألة ا�ضتغالل الن�ص الديني وتوظيفه لغايات 
عن  »العقالنية«  الو�ضاية  رفع  اإىل  الكاتبة  تدعو  حني  ففي  معينة. 
مقاربة الن�ص الديني لقراءته وفهمه كما هو على حقيقته يف �ضعي 
حثيث منها اإىل رد العتبار اإىل الن�ص الديني، فاإنها يف الوقت نف�ضه 
تدعو اإىل عدم ا�ضتغالل الن�ص الديني لأية غاية كانت. »فالتطرف 
ولي�ضا  العقدية«،  والتقاليد  الديانات  كل  يف  موجودان  وال�ضتغالل 
الكاتبة  تقارب  وهنا  بعينه.  عقدي  تقليد  اأو  بعينه  دي��ن  على  حكًرا 
له ولالإ�ضالم  له ف�ضاًل كاماًل موؤرخة  اأف��ردت  ال��ذي  الكرمي  القراآن 
مبو�ضوعية حت�ضب لها. وهذا يف احلقيقة موقفها من كل الديانات 
ي�ضبح  اأن  ال��ق��راآن  »يكاد  الكتاب.  ه��ذا  يف  فقط  ولي�ص  كتبها  كل  ويف 
مثاًل مدر�ضيًّا لنزعة احلكم عليه انطالًقا من منظور اأوروبي متحيز 
ن بعد ع�ضر التنوير«. وت�ضيف: »�ضاد امل�ضلمون العامل قرابة األف  تكوَّ
�ضنة، لكن الغرب احتل بالدهم بداية القرن الع�ضرين، وكان املحتلون 
ثم  الإ�ضالمية«.  والثقافة  لالإ�ضالم  امتهانهم  يخفون  ل  الغربيون 
امل�ضلمون  �ضعر  ال��ت��ي  ال�ضدمة  ه��ذه  »اأن  ذل��ك  م��ن  الكاتبة  ت�ضتنتج 
يتقوقعون  امل�ضلمني  بع�ص  العثمانية جعلت  الدولة  �ضقوط  بعد  بها 
اأنف�ضهم ويطورون روؤية �ضيقة لالإ�ضالم ون�ضه املقد�ص«. ومما  على 
هو  الكاتبة-  راأي  -ح�ضب  ال�ضيقة  ال��روؤي��ة  ه��ذه  تطوير  على  �ضاعد 
عن  ا�ضتقلت  التي  الإ�ضالمية  ال��دول  معظم  يف  الدميقراطية  غياب 
علمانية  روؤي��ة  وفق  البالد  تطوير  اأنظمة حاولت  امل�ضتعمر وجم��يء 
�ضالحياتهم  م��ن  ال��دي��ن  علماء  ف��ج��ردت  وال��ن��ار،  »باحلديد  ي�ضارية 
�ضتهم وجعلت منهم موظفني بال قيمة فعلية لدى تلك الأنظمة  وهمَّ
التطرف يف  اأ�ضباب  لها- جتعل  فالكاتبة -وهذا يح�ضب  الع�ضكرية«. 
العامل الإ�ضالمي �ضيا�ضية واجتماعية ولي�ص دينية، وت�ضتعر�ص معظم 
الأحكام الغربية امل�ضبقة عن الإ�ضالم وتنق�ضها بالقراآن يف مو�ضوعية 
الإ�ضالم ديًنا م�ضطهًدا  اعتبار  ا. من ذلك: رف�ضها  اأي�ضً حت�ضب لها 
اأوًل ثم  للمراأة. وهذا موقف يف غاية الأهمية لأنه �ضادر عن ام��راأة 
راهبة  كانت  اآرم�ضروجن-  -ك��ارن  فالكاتبة  ثانًيا،  عادية  غري  ام��راأة 
دخلت الدير واأقامت فيه �ضبع �ضنوات قبل اأن تغادره لتكّر�ص حياتها 
 35 بالآية  الكاتبة  وت�ضت�ضهد  الدينية.  والظاهرة  الدين  عن  للكتابة 
َوامْلُ��وؤِْم��َن��اِت  َوامْلُ��وؤِْم��ِن��نَي  َوامْلُ�ْضِلَماِت  امْلُ�ْضِلِمنَي  )اإِنَّ  الأح��زاب:  �ضورة  من 
اِبَراِت  اِبِريَن َوال�ضَّ اِدَقاِت َوال�ضَّ اِدِقنَي َوال�ضَّ َواْلَقاِنِتنَي َواْلَقاِنَتاِت َوال�ضَّ

اِئِمنَي  َوال�ضَّ َق��اِت  ��دِّ َوامْلُ��َت�����ضَ ِق��نَي  ��دِّ َوامْلُ��َت�����ضَ ��َع��اِت  ��ا���ضِ َواخْلَ ��ا���ِض��ِع��نَي  َواخْلَ
َكِثرًيا   َ اِكِريَن اهللَّ َوالذَّ اِفَظاِت  َواحْلَ اِفِظنَي ُفُروَجُهْم  َواحْلَ اِئَماِت  َوال�ضَّ
ْغِفَرًة َواأَْجًرا َعِظيًما(؛ للتدليل على مكانة  ُ َلُهم مَّ اِكَراِت اأََعدَّ اهللَّ َوالذَّ
املراأة يف الإ�ضالم، ذلك اأن القراآن الكرمي هو الكتاب الديني الوحيد 
الذي يخاطب املراأة مبا�ضرة، بينما تقت�ضر الأ�ضفار املقد�ضة الأخرى 
للديانات الأخرى على خماطبة الرجل فقط. وهذا لي�ص ال�ضتثناء 
ا عن �ضائر الأ�ضفار الدينية  اأي�ضً الوحيد الذي مييز القراآن الكرمي 
الوحيد  املقد�ص  ال�ضفر  اأن��ه  يف  تتمثل  اأخ���رى  حالة  فثمة  الأخ���رى، 
وُيعا�ص  النا�ص،  ماليني  بها  يتحدث  العربية  هي  حية  بلغة  املكتوب 
اخلطاطون  اأبدعها  فنيًة  و�ضورًة  ُت�ضمع،  وت��الوًة  ُيقراأ،  ا  ن�ضًّ بالتايل 

امل�ضلمون عرب التاريخ.
يتوافق  ل  الإ���ض��الم  ب���اأن  الت�ضليم  ترف�ص  -ال��ت��ي  الكاتبة  ت��ذك��ر  ث��م 
للن�ص  ا�ضتغالًل  الكاتبة  تعتربه  اآخ��ر مما  وجًها  احل��داث��ة-  قيم  مع 
الكرمي.  للقراآن  العلمي«  بالتف�ضري  عليه  ا�ضطلح  ما  »وه��و  الديني 
وت�ضتعر�ص جمموعة من الأمثلة »التي يحاول اأ�ضحابها من خاللها 
التدليل على نظرية دارون وعلم الأجنة« وغريهما من خالل »الآيات 
بديع  الكاتب  بنقد  اآرم�ضروجن  الكرمي. وتختم  القراآن  الكونية« يف 
الزمان �ضعيد النور�ضي )1877-1960( �ضاحب )ر�ضائل النور( الذي 
زعم اأن اآية النور يف القراآن الكرمي مهدت لخراع الكهرباء وامل�ضباح 
رائعة  اآي��ة  »يبتذل  الكالم  هذا  النور�ضي مبثل  اأن  وت��رى  الكهربائي. 
ول  ال��دي��ان��ات،  ف��وق  ت�ضمو  جتعلها  ب�ضمولية  الإل��ه��ي  ال��ن��ور  متجد 
يف  وح��ي��دة  لي�ضت  والكاتبة  واح���د«.  دي��ن  يف  اختزالها  بالتايل  ميكن 
كثريون،  كتاب  ذل��ك  اإىل  �ضبقها  فقد  ال��ن��ور،  اآي��ة  جمال  على  حكمها 
منهم امل�ضت�ضرق املجري اإجنا�ص جولدت�ضهر )1850-1921( يف كتابه 
القراآن  عن  حديثه  عند  الكال�ضيكي«،  العربي  ل��الأدب  موجز  »تاريخ 
الكرمي، وبالتحديد عند تعليقه على تو�ضيف معظم الأدباء والنقاد 
املعجزة،  والبالغة  العالية  وال�ضاعرية  البليغ  بالإيجاز  املكية  لل�ضور 
ال�ضياقني.  لختالف  والإ�ضهاب  وال��ط��ول  بالنرية  املدينة  ولل�ضور 
يقول جولدت�ضهر: »وهذا ل يعني اأن ال�ضور املدنية تخلو من الإبداع 
واجلمال ال�ضعري، ذلك اأن اأ�ضهر اآيتني يف القراآن الكرمي- مدنيتان. 
فاآية الكر�ضي »�ضورة البقرة:256« هي اأ�ضمى تعبري عن القدرة الكلية 
هلل يف اأية لغة كانت. واآية النور »�ضورة النور:35«، من جهة اأخرى، هي 

اأعمق واأوجز ت�ضور مت�ضوف عن اهلل يف اأية لغة كانت«.
ا باملعلومات. وقد يحتاج اإىل اأكر من قراءة  الكتاب �ضخم وغني جدًّ
القّيمة،  الكتب  اأمثاله من  اإىل  العربية  املكتبة  اأفقر  ومراجعة.. وما 

وما اأحوجها اإىل ترجمته اإىل العربية!
-----------------------------------------------

 الكتاب: "فن األسفار المقدسة 	 
الضائع".

 المؤلف: كارن آرمسترونج.	 

 الناشر: دار دي بيزيخ باي، أمستردام، 	 
هولندا، 2019م.

 عدد الصفحات: 679 صفحة.	 

* أستاذ الترجمة في جامعة لوفان 
في بلجيكا
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طالل اليزيدي *

لماذا ننام؟

ماثيو ولكر

لي�ص غريبًا اأن يكون هذا الكتاب يف قائمة الكتب التي يو�شي بها بيل جيت�ص. فهذا الكتاب مو�شى به من الكثريين اإذا كنت تريد اأن حت�شن من اأ�شلوب نومك. فالكتاب ي�شرح 
ا اإىل عموم القراء. عملية ع�شبية معقدة جدًّ

رجح  مثلما  م�ضلل  ما  حد  اإىل  والكر  كتاب  عنوان 
هو يف ال�ضفحات الأوىل من الكتاب، فالعنوان نوعا 
�ضبب  اأن يكون هنالك  املمكن  اأن��ه من  اإىل  يلمح  ما 
واحد للنوم. ويف احلقيقة، ماثيو قدم النوم كعالج 
تت�ضبَّب  بدورها  التي  املحرية  احل��الت  من  للعديد 
فافتتح  والعقلية.  اجل�ضمانية  ال�ضحة  ت��ده��ور  يف 
الأع�ضاب  »ع��امل يف جمال علوم  بقوله  كتابه  ولكر 
متكن من التو�ضل اإىل طريقة ثورية من اأن ي�ضبح 
اأم��را���ص  امل��رء ذك��ي��ا، وج��ذاب��ا، و�ضحيا، وبعيدا ع��ن 
ال�ضرطان، هذا الكت�ضاف الثوري يتعلق بليلة جيدة 
من النوم«. وا�ضتطرد اأي�ضا يف فقرة من ال�ضفحات 
الأوىل، فو�ضف ماثيو النوم وكاأنه ي�ضوق اإىل عالج 
ميكنك  ث��وري��ا  ع��الج��ا  اكت�ضفوا  »ال��ع��ل��م��اء  ج��دي��د: 
اأط��ول، ي�ضحح من قوه ذاكرتك،  العي�ص فرة  من 
ويجعلك اأكر جاذبية، ي�ضاعدك على تخفيف الوزن 
وتقليل ال�ضهية، هذا العالج يحميك من ال�ضرطان 
وفقدان الذاكرة، يقي من الربد والإنفلونزا، ويقلل 
وال�ضكتات  القلب  ب��اأم��را���ص  اإ�ضابتك  خ��ط��ورة  م��ن 
اأعرا�ص  من  التقليل  على  ي�ضاعد  وكذلك  القلبية، 
بال�ضعادة،  ال�ضعور  على  وي�ضاعدك  ال�ضكر،  مر�ص 
ويقلل من اآثار الكاآبة، ويقلل من التوتر.. فهل اأنت 

مهتم بهذا العالج«.

اأن��ه وبكل و�ضوح  الكتاب  ل��دى  ال��ق��وة  اإح���دى نقاط 
يبني الآثار ال�ضلبية التي ي�ضببها اجلهل عن الغاية 
املعقدة واملهمة من دور النوم يف حياتنا، وال�ضعوبات 
من  التمكن  م��ن  النا�ص  م��ن  العديد  يواجها  ال��ت��ي 

احل�ضول على ق�ضط منا�ضب من النوم.

م���اث���ي���و ول���ك���ر ع�����امل يف ع���ل���وم اجل����ه����از ال��ع�����ض��ب��ي 
وال�����ض��ي��ك��ول��وج��ي��ا يف ج��ام��ع��ه ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، ي��رك��ز يف 
اأبحاثه على النوم وتاأثريه على �ضحة الإن�ضان. ففي 

ويب�ضط  خمت�ص،  كعامل  ولكر  يتحدث  الكتاب  هذا 
العلوم املعقدة اإىل عموم القراء. هذا الكتاب يختلف 
ع��ن ال��ع��دي��د م��ن ال��ك��ت��ب ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع��ن ال��ن��وم، 
ا�ضتك�ضاف  يف  الآن  حتى  الكتب  اأف�ضل  م��ن  يعترب 
الكتاب  ال��ن��وم.  اإىل  بحاجتنا  املتعلق  العلم  و���ض��رد 
ينق�ضم اإىل اأربعه اأجزاء رئي�ضية، كل جزء يحتوي ما 

بني الثالث اإىل خم�ضة وحدات.

ماهية  ب�����ض��رح  ي�ضتطرد  ال��ك��ت��اب  م��ن  الأول  اجل���زء 
الآلية  وع��ن  الب�ضر،  جن�ص  مع  ر  تطوَّ وكيف  ال��ن��وم، 
ُمثري  الكتاب  من  الأول  اجل��زء  للنوم.  البيولوجية 
ال��ن��وم مل  ع��ن  ج��وان��ب علمية  يك�ضف  لأن����ه  ا؛  ج����دًّ
للكتاب.  قارئتهم  قبل  ال��ق��راء  معظم  لها  يتعر�ص 
فمعظم القراء يقدرون النوم من وجهة نظر الأداء 
الريا�ضي والركيز العقلي، فليلة هادئة من النوم 
ت�ضاعد جًدا قبل مناف�ضة ريا�ضية اأو مناف�ضة تتطلب 
من  العديد  يجهلون  القراء  معظم  لكن  الركيز. 
اجل���وان���ب ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ي��ع��ر���ض��ه��ا ال��ك��ت��اب تتعلق 
العلمية  املعلومات  ه��ذه  فو�ضع  ال��ن��وم،  ببيولوجية 
ال��ت��ي ب���ال���ع���ادة ت��ك��ون ف��ق��ط يف م��ت��ن��اول ال��ب��اح��ث��ني 
واملتخ�ض�ضني يف هذا الكتاب املتوفر للعامة، مُيكن 
معه.  والتعامل  ال��ن��وم  حقيقة  معرفة  م��ن  ال��ق��راء 
اجل����زء ال���ث���اين م���ن ال��ك��ت��اب ي��ج��ي��ب ع���ن ال��ت�����ض��اوؤل 
الرئي�ضي وه��و: »مل��اذا ن��ن��ام؟«. ه��ذا اجل��زء قد يكون 
ماألوفا ملعظم القراء؛ حيث ي�ضرد الأ�ضرار ال�ضيحة 
الناجتة عن قلة النوم، اأو النوم غري ال�ضحي. لكنَّ 
ال�ضيء املثري لالهتمام يف هذا اجلزء هو تاأثري قلة 
التفكري،  على  تاأثريه  بالتحديد  العقل،  على  النوم 
وال���رك���ي���ز، وال��ت��ع��ل��م، والإب��������داع، وح����ل امل�����ض��ك��الت 

بطريقة فعالة.

اأثناء  احللم  على  يركز  الكتاب  م��ن  الثالث  اجل��زء 

الكتاب مثري لالهتمام،  م��ن  اجل��زء  وه��ذا  ال��ن��وم.. 
مع  للتعامل  ال��ن��وم  �ضماح  يف  حقائق  ع��ن  ويتحدث 
من  ومتكننا  اليوم  خالل  حتدث  التي  ال�ضغوطات 
تخطي هذه ال�ضغوطات. اجلزء الثالث من الكتاب 
ركز اأي�ضا على تاأثري قلة النوم على الأداء الريا�ضي، 
التاأثري  ه��ذا  اأن ي�ضبح  املمكن  ال��ذي من  اإىل احل��د 
فيه م�ضتمًرا. لذلك؛ فاإن اأخذ ق�ضط كاٍف من النوم 
�ضي�ضاعد يف عملية التعايف للريا�ضيني من اخلمول 

يف الأداء.

اأم���ا اجل���زء الأخ����ري م��ن ال��ك��ت��اب، فيعيد ال��ن��ظ��ر يف 
ت�ضحيح اأ�ضلوب النوم لدى املجتمعات. فمن وجهة 
من  الأخ���ري  اجل��زء  يف  الكاتب  ين�ضح  �ضحية  نظر 
�ضباحاً.  ج���داً  ال��ب��اك��رة  امل��م��ار���ض��ات  بتجنب  ال��ك��ت��اب 
قلبيا  نظاما  ميلكون  لأنهم  للمراهقني؛  بالأخ�ص 
متاأخرا، والنهو�ص يف اأوقات باكرة جدا قد يوؤخر من 
منوهم الطبيعي لأنهم يحتاجون اإىل النوم ل�ضاعات 
باملدر�ضة  فاملبا�ضرة  البالغني.  الأ�ضخا�ص  من  اأكر 
من �ضاعات باكرة جداً، بالأخ�ص يف الوليات املتحدة 
وبع�ص الدول الأخرى حيث تبداأ املدر�ضة قبل 7:20 
�ضباحا، توؤثر �ضلبياً على ال�ضحة النف�ضية والعقلية 
للمراهقني. فهنالك اإثباتات علمية يف غاية اجلدية 
الرئي�ضية  الأ�ضباب  من  النوم  نق�ص  اأن  اإىل  ت�ضري 

امل�ضببة لن�ضوب الكاآبة وال�ضيزوفرانيا.

م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، امل���ي���ول ال��ب�����ض��ري اإىل 
ع��ل��م��ي��ا  ي����ع����رف  ق�������ض���م���ني؛  اإىل  ي���ن���ق�������ض���م  ال�����ن�����وم 
��ا  ب��������������������)chronotypes(، وُي����رج����م ح��رف��يًّ
الب�ضر  ع��ن��د  ال���ن���وم  ال���ن���وم���ي«،  ال��ت��زام��ن  »ن����وع  اإىل 
اإم����ا اأن ي��ت��زام��ن م�����ض��اًء وه���و ال��ن��وع ال��ط��ب��ي��ع��ي، اأو 
ي��ت��زام��ن يف ف����رة ال���ن���ه���ار، وك����ال ال��ن��وع��ني يعمل 
ع��ل��ى ن��وع��ني خمتلفني م��ن اخل��ط��وط الإي��ق��اع��ي��ة 
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اجلانب  ه��ذا  م��ن  و   ،)circadian lines(
تزامنهم  تغريُّ  النهار  نوم  اإىل  املائلون  ي�ضتطيع  ل 
ال��ن��وم��ي ل��ي�����ض��ب��ح م�����ض��اًء. يف احل��ق��ي��ق��ة ذل���ك ح��ٌظ 
على  تعتمد  واملوؤ�ض�ضات  امل��دار���ص  معظم  لأنَّ  �ضيئ 
امل�ضتيقظني باكرا، وماثيو اأو�ضح اأن النظام احلياتي 
العقد  بع�ص  ي�ضبب  باكراً  ال�ضتيقاظ  على  املعتمد 
النوم  فرة  يف  �ضباحيا  املتزامنني  للب�ضر  ال�ضحية 
، وهذا النوع بالتحديد ي�ضاب بالأرق لعدم متكنهم 
النوع  ه��ذا  احل��ظ  ل�ضوء  م�ضاًء.  ال��ن��وم  م��ن  طبيعيا 
ال�ضكر،  واأمرا�ص  والتوتر،  يكون عر�ضة لالكتئاب، 
الذاكرة،  و�ضعف  ال��دم،  �ضغط  وارتفاع  وال�ضرطان، 

واأمرا�ص القلب كال�ضكتات القلبية.
ب��ال��ت��ط��ور؛  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  ع��ل��م الأح���ي���اء يتعلق يف 
فالب�ضر تطوروا على مدى مليوين �ضنة لنوم ثماين 
الب�ضر  دل��ي��اًل م��ن  الليلة. وي��ق��دم ول��ك��ر  ���ض��اع��ات يف 
الأوائل )ال�ضيادين-اجلامعني( حول كيفية نومهم 
ثماين �ضاعات يف الليلة، على الرغم من اأن نومهم 
لكن  تنام  احل��ي��وان��ات  فكل  ج��زاأي��ن.  يف  غالًبا  يكون 
باأن  ��ا  الإن�ضان هو الكائن الوحيد الذي يختار دوريًّ
يقلل من املدة الزمنية املتطلبة للنوم. يف احلقيقة 
البيولوجية  احلاجة  يتجاهلون  الب�ضر  من  الكثري 
اجل�ضم  يحتاجها  التي  الأق�ضى  امل��دة  ملقابلة  امللحة 

من النوم.

نقطة اجلدل الرئي�ضية لولكر يف الكتاب هي حتديات 
املتقدمة؛ حيث  الدول  العامة بالأخ�ص يف  ال�ضحة 
يحتاج الفرد على الأقل من �ضبع اإىل ثمان �ضاعات 
من النوم يف كل ليلة. تلك املدة الزمنية من النوم 
توؤثر  النوم  قلة  �ضابقاً  لأن مثل ما ذكر  مهمة جداً 
على الفاعلية الكلية للج�ضم والدماغ. واأو�ضح ولكر 
فالنوم  تعو�ص،  اأن  ميكن  ل  النوم  قلة  اأن  كتابه  يف 
التاأثري  يغري  لن  الأ�ضبوع  نهاية  عطلة  يف  الطويل 
الأ���ض��ب��وع.  خ��الل  ال��ن��وم  قلة  ي�ضببه  ال���ذي  ال�ضلبي 
النوم  اإىل  ينظر  اأن جمتمعنا  ذل��ك هو  الأ���ض��واأ من 
يقدر  الوقت  نف�ص  ويف  مذمومة،  بطريقة  وكرته 
يلجوؤون  الذين  الأ�ضخا�ص  بع�ص  �ضاأن  من  ويرفع 
اأرب�����ع اإىل خم�ص  ل�����ض��اع��ات ق��ل��ي��ل��ة م���ن ال���ن���وم م���ن 
�ضاعات كرئي�ضة وزراء بريطانيا ال�ضابقة مارجريت 
ثات�ضري، والرئي�ص الأمريكي ال�ضابق رونالد ريجن. 
بهما  انتهى  الث��ن��ني  اأن  اإىل  كتابه  يف  ول��ك��ر  واأ���ض��ار 

الأم���ر اإىل ف��ق��دان ال���ذاك���رة، وق��د ي��رج��ع ذل��ك اإىل 
قلة �ضاعات نومهما اأثناء فرات العمل. ولكر اأ�ضار 
ون املعدل الطبيعي  اإىل اأن الأ�ضخا�ص الذين ل ينمُّ
اآثار م�ضتقبلية هم يف  اإىل  من النوم ول يتعر�ضون 

احلقيقة قلة نادرة.

طبيب  فيها  يحاكي  بطريقة  كتابه  يف  ولكر  وذك��ر 
اأطفال يتحدث اإىل والدي طفل مولود حديثاً: »من 
هذه اللحظة ف�ضاعًدا، وبقية حياة طفلك باأكملها، 
�ضيقع مراًرا وتكراًرا يف حالة من غيبوبة وا�ضحة. 
يزال  وبينما ل  الأح��ي��ان.  بع�ص  امل��وت يف  ي�ضبه  قد 
بالهلو�ضة  عقله  ميتلئ  ما  فغالباً  م�ضتقًرا،  ج�ضده 
الغريبة املذهلة.  ت�ضتهلك هذه احلالة ثلث حياته 
ولي�ص لدي اأي فكرة على الإطالق ملاذا �ضيفعل ذلك، 

حظا طيبا وفقك اهلل!«.
يجعلنا ولكر يف كتابه نوؤمن باأن هذه احلالة الغريبة 
يجب اأن تكون لها بع�ص الوظائف احليوية املهمة، 
ويف نف�ص الوقت ي�ضتنكر اإيالء مهنة الطب القليل 
الرغم  على  فالطب  ال��ن��وم.  باأهمية  اله��ت��م��ام  م��ن 
-اإىل  ا  اأي�ضً اأهمل  واخللل،  املر�ص  على  تركيزه  من 
درجة ما- اأهمية النظام الغذائي والن�ضاط البدين. 
اأي�ضا من وجهة نظر ولكر قلة من الأطباء  كذلك 
ي�ضفون النوم على اأنه ركيزة لل�ضحة اجليدة، لكن 
اأبعد من ذلك: »لقد كنت مغرًما  اإىل  ووكر يذهب 
اجليدة،  لل�ضحة  الثالثة  الركيزة  هو  النوم  بقول: 
اإىل جانب النظام الغذائي وممار�ضة الريا�ضة، لكن 

غريت قويل.. النوم اأكر من عمود، هذا هو الأ�ضا�ص 
الذي يجل�ص عليه كل من النظام الغذائي وممار�ضه 
الريا�ضة؛ فاإذا ت�ضرر حجر الأ�ضا�ص النوم، اأو �ضعف 
قلياًل، اأ�ضبح تناول الطعام اأو التمرين البدين اأقل 

فاعلية«.

النوم، وعلى  اأف�ضل حالته وظائف  ي�ضرح يف  ولكر 
اأمامنا طريق طويل لفهم  ي��زال  اأن��ه ل  الرغم من 
جميع اآث����ار ال���ن���وم.  ول��ك��ر ���ض��رح ب��ا���ض��ت��ع��ارة للنحت 
كيف اأن نوم حركة العني ال�ضريعة )REM( ونوم 
حركة العني غري ال�ضريعة )NREM( �ضروريان 
النوم،  بداية  يف  ي�ضود  ال��ذي   NREM للذاكرة  
)جمموعه  الطني  جمموعات  ينقل  وك��اأن��ه  و�ضفه 
 ،REM ن��وم  ثم  اليوم(  خ��الل  املتعلمة  الذكريات 
ل�ضنع  ال��ط��ني  وي�ضكل  ينقي  لح��ًق��ا،  ي�����ض��ود  ال���ذي 

الذكريات.

الكتاب متكن من اإلقاء ال�ضوء على الأهمية اخلا�ضة 
ال���ذي حتدث   REM ن��وم  ولي�ص فقط  ل��الأح��الم 
ف��ي��ه ه���ذه الأح�����الم؛ ف��اأظ��ه��رت ال��ت��ج��ارب العلمية 
امل�ضكالت  وح��ل  عالجية  وظ��ائ��ف  لها  الأح����الم  اأن 

ووظائف اإبداعية.
قلة  اأن  يوؤكد  وولكر  وبائية،  م�ضكلة  ُيعالج  الكتاب 
النوم هي م�ضكلتنا الرئي�ضة لل�ضحة العامة. اأعتقد 
باأهمية  مقتنًعا  �ضيكون  كتابه  يقراأ  �ضخ�ص  اأي  اأن 
النوم، و�ضيحر�ص على بذل كل ما يف و�ضعه للح�ضول 
على ثماين �ضاعات من النوم يف الليلة، ولكن هنالك 
العديد من القوى -مبا يف ذلك ع��ادات ومتطلبات 
والأدوات  وال�ضجيج،  الكهربائي،  وال�ضوء  العمل، 
الإلكرونية )خا�ضة تلك املدعومة باأ�ضواء زرقاء(، 
العامة  والثقافة  اجلماعي،  والرفيه  والكافيني، 
احل�ضول  �ضد  تعمل  ال��ن��وم-  اأهمية  ت��درك  ل  التي 

على ثماين �ضاعات من النوم كل ليلة.
-----------------------------------------------

 الكتاب: "لماذا ننام؟".	 

 المؤلف: ماثيو والكر.	 

 الناشر:  Scribner، باإلنجليزية، 	 
2018م.

 عدد الصفحات: 368 صفحة.	 

* كاتب ُعماني
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آخر اإلصدارات الفلسفية باللغة اإلنجليزية )محمد الشيخ(

إصدارات عاملية جديدة

مباحث  أنشط  أحد  للثقافات  العابرة  الفلسفة  مبحث  أضحى 

مزاعم فالسفة  النظر يف  مراجعة  تمت  وقد  امُلعاصرة.  الفلسفة 

الغرب، ىلع نحو ما كان قد ذهب إليه الفيلسوف الجرماني مارتن 

إال  تنطق  ال  الفلسفة  أنَّ  من  قرن،  ثلثي  من  أزيد  منذ  هايدجر 

بلغتين: اإلغريقية القديمة واألملانية الحديثة. وها هي الفلسفة 

أمست تنطق بمختلف لغات الشعوب. وها هي تنطق بالصينية. 

إلى ثمانية فالسفة صينيين:  نبيه  الكتاب عبارة عن مدخل  هذا 

كونفشيوس، موزي، مانسيوس، الوزي، زوانجزي، سونزي، كسوزي، 

تاريخ  الغربيين يف  أكبر املتخصصين  هان فايزي. وهو بقلم أحد 

الفلسفة الصينية؛ إذ عمد إلى وضع هؤالء الفالسفة يف سياقهم، 

وأكثر  القيم؛  وفلسفة  امليتافيزيقا  مجالي  يف  أفكارهم  ولخص 

الصينية تمنعا عن  الفلسفة  من هذا حاول توضيح أهم مفاهيم 

الترجمة. وذلك كله يف انتظار نقل عربي مباشر لنصوص الحكمة 

والفلسفة الصينيتين ترجمة تكون عن الرأس كما يقول القدماء؛ 

أي عن األصل، وليس ترجمة عن الترجمة؛ أي عبر وساطة لغة أخرى. 

منذ أمد والفالسفة وعلماء الفيزياء يحلمون بتحصيل نظرية جامعة 

تفسر الكون بمبادئ بسيطة. ومما زاد هذا األمر ملحاحية انقسام 

املتناهي  بالعالم  خاصة  واحدة  “قارتين”  إلى  املعاصرة  الفيزياء 

)فيزياء  الصغر  املتناهي  بالعالم  واألخرى  النسبية(  )فيزياء  الكبر 

وغيرها.  والحركة  املادة  تصور  فج عميق يف  وبينهما  الكوانطا(، 

وقد بلغ هذا التباين سنامه يف املناظرة التي جرت بين إينشتاين 

وبوهر. قال األول، وقد رفض ما انته إلى فيزياء العالم املتناهي 

الصغر من طعن يف السببية: “إن الرب ليس يلعب النرد”، وأجاب 

الثاني: “لكن ليس لك أن تملي ىلع الرب ما الذي ينبغي عليه أن 

يفعله”. يف هذا الكتاب يسعى عالم الفيزياء النظرية ديمتريس 

عبر  الكون  تفسر  التي  الجامعة  النظرية  إيجاد  إلى  نيكواليديس 

بل  يتوقف عند املحدثين وحدهم،  ال  أنه  والعجيب  واحد.  قانون 

مسحة  علتها  وإن  النظريات،  أنَّ  مبرزًا  أيضًا،  القدماء  إلى  يعود 

لكنها  صعبة  ُمهمة  وتلك  الدهر.  أبد  تموت  ال  فهي  شيخوخة، 

ليست ُمستحيلة. 

حسبنا أن زمن "الفلسفات النورانية" ـ شأن الفلسفة النورانية عند السهروردي ـ كان زمنا خاصا بالشرق، 

وأنه، بعد أن خبت جذوة الشرق وانتهى فالسفة اإلسالم الكالسيكيين، ما قامت لفلسفة النور أية قائمة. 

لكن ُيفاجئنا هذا الكتاب بانبعاث فلسفة نورانية يف الغرب، هي فلسفة الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز. 

عرفت عن جيل دولوز فلسفته "املحايثة" التي تنطلق من "الداخل"/داخل العالم ال من "الخارج"/خارج العالم، 

واعتدنا أن نتصور دوما أن النور والنورانية يأتيان من الخارج، لكن املؤلف ينبهنا إلى أن جيل دولوز لطاملا كان يردد القول: "إن سطح 

املحايثة لهو دوما سطح قد ُقدَّ من نور"؛ ولذلك ال غرابة أن يهتم دولوز بفلسفة السينما ـ التي هي نور منبعث من الشاشة ـ يف 

كتابيه الشهيرين عنها، متحدثًا عن "خط النور" باعتباره "خط انفالت". وقد حاول املؤلف تجميع عناصر نورانية فلسفة دولوز ال من 

النصوص الفلسفية الصارمة، وإنما من نصوصه الباذخة يف األدب والرسم والسينما. 

الكتاب: فن الفلسفة الصينية: 

ثمانية نصوص كالسيكية وكيف 

ُيمكن قراءتها 

املؤلف: بول جولدين

دار النشر: مطابع جامعة برينستون

سنة النشر: 2020

الكتاب: يف البحث عن نظرية كل 

شيء: الفلسفة وراء الفيزياء

املؤلف: ديمتريس نيكواليديس

دار النشر: مطابع جامعة أوكسفورد

سنة النشر: 2020

املؤلف: هانجو يبريسيم الكتاب: فلسفة جيل دولوز النورانية  

سنة النشر: 2020 دار النشر: مطابع جامعة إدنبرة  
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آخر اإلصدارات يف اللغة الفرنسية )سعيد بوكرامي(

إصدارات عاملية جديدة

رغم الثناء الكبير ىلع مزاياها، إال أنَّ املنافسة االقتصادية صارت اليوم 

تدعي  التجارية.  األسواق  يف  املتمثلة  عواملها  داخل  تساؤل  موضع 

الشركات الرقمية الكبرى أن هناك شبه احتكار للنموذج االتحاد األوروبي 

التكنولوجيا  تحديات  تواجه  التي  املزيفة”  وغير  الحرة  “املنافسة  يف 

الرقمية واملشاريع الحمائية ...

هل أفلست املنافسة؟ ال شيء مؤكد، ألنه من الواضح أنها تمتد اآلن إلى 

املجاالت  إلى  التحديد  االجتماعية، وىلع وجه  الحياة  أخرى من  مجاالت 

مثل  املنافسة،  أشكال  من  شكل  أي  ضد  محصنة  أنها  نعتقد  كنا  التي 

الصحة والتعليم. إذن إلى أي مدى ستذهب املنافسة؟

السياسية  املصالح  معمقة ىلع  نظرة  الهام  الدوري  الكتاب  هذا  يلقي 

حول  النظر  وجهات  من  عدد  خالل  من  املنافسة.  وراء  واأليديولوجية 

واملؤرخين  االجتماع  وعلماء  االقتصاديين  من  ملجموعة  االقتصاد 

قواعدها  إلظهار  املنافسة،  مفهوم  تحليل  إعادة  والهدف  املرموقين 

وتحدي  مزاياها،  لفهم  الوحيدة  والطريقة  ومؤسساتها،  ومبادئها 

يف  وجعلها  مخاطرها  ىلع  للسيطرة  املعلنة  وغير  املعلنة  تجاوزاتها 

خدمة التطور االقتصادي و االجتماعي.

هل يجب أن نخاف من سكان العالم؟ سؤال إشكالي يكشف معضلة النمو 

الديموغرافية وتأثيره ىلع املجاالت البيئية وما قد ينتظر سكان العالم 

يف املستقبل القريب. وفقًا للكاتب األسباب مبررة وأكيدة:

أكبر  األرض  ر، والضغط ىلع  ُتدمَّ الغابات  يتزايد،   والتلوث  يتغير،  املناخ 

للغاية  السريع  السكاني  للنمو  نتيجة  هذا  هل   ... مضى  وقت  أي  من 

ىلع نطاق عاملي؟ وللتقليل من الضغط البيئي، هل يكفي أن يستقر 

أن  الواضح  من  قطعي؟  بشكل  يتقلص  أن  يجب  أم   العالم  سكان  عدد 

اإلجابة صعبة والحلول قليلة. وإذن ما العمل؟ يقدم الكاتب واألكاديمي 

جاك فيرون )ديموغرايف، متخصص يف العالقات بين السكان والبيئة، 

الديموغرافية(  للدراسات  الوطني  املعهد  يف  فخري  أبحاث  مدير  وهو 

الديموغرافية ىلع صعيد  األسئلة  أجوبة عن جميع  تعليمية  وبطريقة 

العالم  مفككا كل الكليشيهات املبسطة أو املطمئنة أو املهددة التي 

تسري كالنار يف الهشيم من خالل سياسات واستراتيجيات غير مسؤولة. 

هذا كتاب مهم لتكوين رأي شخصي حول إمكانيات التصالح بين الكائنات 

وجسيمة  وشيكة  أخطار  لتفادي  االقتصادية  والتنمية  والبيئة  البشرية 

تتهدد األرض بشكل متزايد.

بين “الشرق األوسط” الذي يبدو أنه يميل إلى نوع من االندماج واملصالحة و “الشرق األقصى”، الخصم املحتمل للغرب 

املهيمن، يظهر الشرق األوسط كحلقة متمردة وهامشية وفضاء ملواجهة دائمة.

تاريخ خاص بها، وديناميكية قوية مرتبطة بكثافتها االجتماعية  من املسلم به أنَّ هذه املنطقة االستثنائية لها 

املذاهب  باسم  تارة  قرون،  منذ  استقرارها،  تبلبل  دولية  لعبة  رهينة  كونها  عن  أبًدا  تتوقف  لم  لكنها  وماضيها، 

واملعتقدات، وتارة أخرى بسبب طموح الغزاة، ويف أحيان قريبة جداً طمعًا يف ثرواتها أو ببساطة بسبب سياساتها 

املعارضة الستراتيجيات القوى القديمة. هذه التفاعالت تتجدد باستمرار، مما يؤدي إلى تحليل دولي مغاير للشرق

األوسط. إذا كانت التحوالت تعكس فزع وعجز مقلدي السير مارك سايكس وفرانسوا جورج بيكو، فإنها تظهر أيًضا أن التجديد الحالي للشرق األوسط 

يعكس ما يحدث يف العالم كله. بعد استعادة تشكيل هذه “التضاريس الوعرة”، من القرن التاسع عشر إلى اليوم، بما يف ذلك زلزال إنشاء إسرائيل 

وأزمة النفط والثورة اإليرانية، يسلط املؤلفان  البارزان برتراند بادي ودومينيك فيدال الضوء ىلع الجهات الفاعلة الرئيسية – دون نسيان الوباء 

املأساة  )من  بدءا   املؤملة  أحداثها  ألقت  بحيث   دائم،  لحداد  مسرحا  املعاصر  األوسط  الشرق  من  جعلت  التي  الكبيرة  الصراعات  يف   19- كوفيد 

الفلسطينية التي ال نهاية لها إلى الحروب السورية والعراقية واألفغانية واليمنية الرهيبة(، بظالل سميكة من الحزن واإلحباط والشك تحرج القوى 

الدولية واإلقليمية، وتلقي بتداعياتها املأساوية ىلع جميع دول املنطقة.

الكتاب: صناعة املنافسة

املؤلف: كتاب جماعي

الناشر: دار الديكوفيرت. فرنسا

سنة النشر: 2020

عدد الصفحات: 262 صفحة

الكتاب: هل يجب الخوف من سكان 

العالم؟

املؤلف: جاك فيرون

الناشر: دار سوي. فرنسا.

سنة النشر: 2020

عدد الصفحات: 272 صفحة

املؤلف: برتراند بادي ودومينيك فيدال الكتاب: الشرق األوسط والعالم: الوضع العاملي يف 2021 

عدد الصفحات: 260 صفحة سنة النشر: 2020  الناشر: دار الديكوفيرت. فرنسا 
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عنوان العدد: الفرد والجماعة ومشكالت االختالل العالمي

عبدالرحمن السالمي

المحــاور
اإلنسان والكون واالستخالف في القرآن الكريم نحو رؤية إسالمّية متوازنة	 

عبد المالك أشهبون

َؤى اليونانّية للعالم ومنزلة اإلنسان	  الرُّ
عبد الرزاق بلعقروز

اإلتيقي والسياسي في الفلسفة اليونانّية	 
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اإلنسان والعالم: تصّورات الفالسفة المعاصرين )مارتن هايدغر، غونتر 	 
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عبد السالم نوير

 جديد	 
ٍ
إشكالّيات الدِّين والعلمانّية والدولة المعاصرة في ضوء

رضوان السيد

ما بين الهويّة والّشعبويّة: جدل الهبوط والصعود في قيم االنتماء في 	 
العالم المعاصر  - أحمد زايد

الدولة - اأُلّمة؛ قضاياها وتحّوالتها المعاصرة 	 
محمد نور الدين أفاية

دراســات
المعرفة والتُّراث العلمي في اإلسالم ما قبل الحديث: إرٌث فركيٌّ في مجال 	 

التقاطع بين التعليم والدِّين - سيباستيان غونتر

مسألة العدالة عند الفارابي وأبي الوليد بن رشد: دور النفس في القول 	 
الفلسفي العْدل - يوسف بن عدي

وجهات نظر 
مقد اإلغاثة في اإلسالم: نظرٌة في المقوِّمات واأُلسس - محمد المنتار	 

العلمانّية: مخاض التاريخ ورؤى الحاضر والمستقبل - بّراق زكرّيا	 

آفــــاق
المؤتلف اإلنساني ونقد سياسات الهويّة	 

طارق متري

إسهام الهوت األديان في بناء المؤتلف اإلنساني	 
عز الدين عناية

المؤتلف اإلنساني: رؤية كونّية	 
محمد الشيخ

القيمة والحق وتداولّية المؤتلف اإلنساني	 
رضوان السيد

النصوص المنشورة تعبر عن وجهات نظر كتابها وال تعكس بالضرورة رأي مجلة التفاهم أو الجهة التي تصدر عنها
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