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البناء والتقنيات امل��راف��ق��ة ،وال��ت��ط��ورات احل�ضارية التي
ح�صلت حتى دفعت ب��اجت��اه بناء ب��اب��ل ،و�أي دور ح�ضاري
ا�ستوجب ت�شييد املدينةُّ ،
كل ذلك يدخل يف عملية البحث
َ
عن املدينة املتوارية.
يف الباب الثالث املعنون بـ»مو�سم الأن�ساق النظرية» والذي
يتمحور بالأ�سا�س ح��ول ر�ؤى ج���وردون ت�شايلد وم�س�ألة
الثورة احل�ضرية و�إرث التطورية ،وثوركيلد جاكوب�سن
وال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��ب��دائ��ي��ة ،و�إي���غ���ور دي��اك��ون��وف وال��ن��م��ط
الآ����س���ي���وي وق���ري���ة الإق����ام����ة ،وك�����ارل ف��ي��ت��ف��وج��ل وامل��دي��ن��ة
ال��ن��ه��ري��ة ،وك����ارل ب��والن��ي��ي وم��دي��ن��ة ال���ت���وزي���ع ،وم��در���س��ة
�شيكاغو واملدينة املنيعة ،ف�ضال عن طروحات �أخرى يعيد
فيها النظر .ي�ستعيد ليفراين ب�شكل �أو ب�آخر �أ�سئلة جاكوب
ب��ورك��ه��ارت  -1870-ع��ن كيفية حت���ول ج��م��ع م��ن الب�شر
�إىل �شعب؟ وكيف تتحول التجمعات �إىل دول��ة؟ وم��ا هي
�أزم��ات املن�ش�أ واملولد؟ و�أين ميكث ذلك احلد من التطور
ال�����س��ي��ا���س��ي ،ال����ذي ب���االن���ط�ل�اق م��ن��ه مي��ك��ن احل���دي���ث عن
املدينة-الدولة؟ وحديث ن�ش�أة الدولة يقت�ضي بال�ضرورة
حديثا ع��ن �أن��ظ��م��ة احل��ك��م ال��ت��ي �شهدتها امل��دي��ن��ة .فلي�س
«الطغيان ال�شرقي» وليد بابل فح�سب ،كما يروج عادة ،بل
�صنوه «الدميقراطية البدائية» �أي�ضا كما يورد ثوركيلد
جاكوب�سن ( )1943املخت�ص ب��ال�����س��وم��ري��ات .ح��ي��ث يُعيد
ليفراين النظر يف تلك الأط��روح��ات ال�سيا�سية متحدثا
عن دميقراطية ن�سبية ،لي�ست دميقراطية �صلبة ،قائمة
على م�ؤ�س�سات« ،لأن وظائف احلكم مل تتفرع بعدُ ،وبنية
ال�سلطة لي�ست جلية ،و�آلية التن�سيق االجتماعي ال تزال
يف طور الت�شكل» .يقول جاكوب�سن�« :إن وثائقنا تثبت �أن
بالد ما بني النهرين ،فرتة ما قبل التاريخ ،كانت منتظمة
�سيا�سيا وفق «نظام» دميقراطي ولي�س «�أوتوقراطي» ،كما
�سي�سود الحقا يف بالد ما بني النهرين التاريخية».
ويف ال��ب��اب ال���راب���ع «الأن�����س��اق اجل���دي���دة ره���ن ال��ت��ط��ب��ي��ق»،
ي�ستعيد ل��ي��ف��راين م��ق��والت روب���رت ب��راي��دوود ب�����ش���أن علم
الإح���اث���ة والأب���ح���اث الأث���ري���ة ،لينتقل �إىل روب���رت �أدام���ز
والرهان على حتليل الرتبة والدميوغرافيا ،ثم ينتقل �إىل
ليو �أوبنهامي وم�شروع �سيبار ب�ش�أن «التنظيمات الكربى»
وجت��م��ع��ات ال�����س��ك��ان ،ث���م ي�����س��ل��ط اه��ت��م��ام��ه ع��ل��ى مفاهيم
التحول احل�ضري وما �أثاره من جدل يف �أو�ساط امل�ؤرخني،
ذلك �أن م�صطلح «الثورة احل�ضرية» ،ال��ذي �أدرج��ه عامل
الإح���اث���ة ال�بري��ط��اين ج����وردون ت�����ش��اي��ل��د ،لت�صوير �سياق
التطور ،والذي ي ِرد ا�ستعماله يف هذا الكتاب �أي�ضا ب�شكل
م��ط��رد ،ي�����س��ت��دع��ي ت��و���ض��ي��ح��ا :ف��ق��د ج���رى ال��ت��خ��ل��ي ال��ي��وم
عن ه��ذا اال�صطالح وا�ستعي�ض عنه مب�صطلح «التحول
احل�ضري» .حيث يُعرب مفهوم التحول عن ح�صول �أمر
خاطف وعنيف .بالت�أكيد ما كانت «ال��ث��ورة» ،التي ي�سهل
ر�صدها عرب تاريخ التقانة وعرب تطورات �أ�شكال الإنتاج،
�شديدة ال�سرعة ،وه��ذا ين�سحب على «الثورة ال�صناعية»
احل��دي��ث��ة �أي�����ض��ا ،وب��امل��ث��ل ع��ل��ى الأح�����داث الأب��ع��د غ���ورا يف
ال���ت���اري���خ« :ث�����ورة ال��ع�����ص��ر احل���ج���ري احل���دي���ث» و»ال���ث���ورة
احل�����ض��ري��ة» .ف��ق��د ام��ت��دت ال��ث��ورة احل�����ض��ري��ة ع��ل��ى م��دى
ق���رون؛ و�أن��ت��ج��ت يف الآن قلباً �أع���اد ب�شكل م�ستجد ر�سم
�أو����ض���اع االق��ت�����ص��اد وامل��ج��ت��م��ع وال���دول���ة .ذل���ك �أن �سياقا

امتد على ب�ضعة ق��رون ،احت�ضنته �ألفيات طويلة �سابقة
والحقة ،ميكن �أن يُعد �سريعا.
�أث��ن��اء ت��ل��ك العملية ي��ت��م ع��ل��ى �صعيد �أول تخيل امل��راك��ز
احل�ضرية ال�صانعة لعملية التح�ضر الكوين ،ثم يجري
حت��دي��ده��ا ،وت��ل��ي ذل��ك غلبة ه��واج�����سُ ،ت���وزع مبقت�ضاها
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��ول احل�����ض��ري «الأول» و»ال���ث���اين» تقريبا
ب��ال��ت�����س��اوي ع��ل��ى جم��م��ل ال���ق���ارات .ح��ت��ى يف الأرج����اء التي
نعرث فيها على �أوجه عدة من التقليد والتكيف واالنت�شار.
لِتنح�ص َر رحلة البحث التاريخي والأثري تقريبا يف مدى
ق��رن ،بني فل�سفة القرن التا�سع ع�شر امليالدي وتقنيات
الألفية اجلديدة .ولو فكرنا مثال يف �إف��راغ املفاهيم من
دالالتها بعد �أن كانت حمالة ملعان عميقة� ،سلبا و�إيجابا،
ُعبا عن كيان
ك�ش�أن مفهوم املدينة-الدولة ال��ذي غدا م ِّ
بحجم م��ا� ،أو م��ف��ه��وم «احل�����ض��ارة» وق��د اُخ�� ُت��زل يف تكتل
جغرايف وثقايف� ،أو كذلك مفهوم الدولة �أو الإمرباطورية،
وهو مقام ال ي َ
ُدخر عن �أي كان ،هل يكون ذلك معناه نهاية
الأيديولوجيات� ،أم هو نهاية الأف��ك��ار والأن�����س��اق امل�شيدة
�أي�ضا؟
ويف ال��ب��اب اخل��ام�����س «احل��داث��ة :م��ق��ارب��ات و�سيناريوهات
ج��دي��دة»ُ ،ي��ر ِّك��ز امل����ؤرخ يف م�سائل تقنية للبحث الأث��ري؛
م��ث��ل« :ال��ط��ب��ق��ة ���ص��ف��ر» ل��ل��ت��ل وال��ن�����س��ق الإث���ن���ي-الأث���ري،
ث��م ينتقل �إىل الأن�����س��اق اجل��غ��راف��ي��ة احل��دي��ث��ة وال�ترات��ب
اال�ستيطاين ،ليلي ذلك تركيز على «�أح��وا���ض التجميع»
وال��ت��وا���ص��ل ال��ري��ف��ي احل�����ض��ري ،مُ��ع�� ِّرج��ا ع�بر ذل���ك على
�إيحاءات املدر�سة املعمارية الفرن�سية واملدر�سة املعمارية
الأمل��ان��ي��ة ،ث��م ي��ت��ن��اول ع��ام��ل ْ��ي امل��ن��اخ وال��ب��ي��ئ��ة يف الع�صور
ال��ق��دمي��ة وال���ع���وام���ل ال��دمي��وغ��راف��ي��ة امل�����ؤث����رة يف �صنع
احل�ضارات.
لي�صل يف ال��ب��اب ال�����س��اد���س والأخ��ي�ر «م���ا ب��ع��د احل��داث��ة:
احل��و���س��ب��ة وال��ت��ف��ك��ي��ك» �إىل ت��ن��اول الإ���س��ه��ام��ات اجل��دي��دة
يف ع��ل��م الآث����ار م��ث��ل «ال��ت��ن��ق��ي��ب االف�ترا���ض��ي» و»امل��ح��اك��اة
ور�سومات احلا�سوب» .و�أح�سب �أ َّن من يتط َّلع �إىل ت�أليف

مُ�ص َّنف يف هذا املجال ،مبا يقت�ضيه من �إحاطة و�إملام� ،أال
يقت�صر على علم الآثار ،العائد �إىل احلقبة التاريخية �أو
�إىل فجر التاريخ� ،أو على فقه اللغات ال�شرقية (الآ�شورية
وال�سومرية واحلثية وامل�صرية وال�سامية والفار�سية...
وغ��ي�ره����ا)؛ ب ْ����ل ُي���ل���ي ع��ل��ي��ه ال��ب��ح��ث �أن ي�����س��ت��ع�ين �أي�����ض��ا
ب��ع��ل��م ت��خ��ط��ي��ط امل����دن وت���اري���خ ال���ع���م���ران ،وت���اري���خ ال��ف��ن،
والأنرثوبولوجيا االجتماعية ،ف�ضال عن الإمل��ام ب�أ�شكال
الطغيان والأنظمة الثيوقراطية ،واملقاربات اجلغرافية
اجلديدة وبنظرية الأن�ساق ،والت�صميم احلا�سوبي و�أ�شكال
اال�ست�شعار عن ُب ْعد ،وبغريها من املجاالت ،وهو ما نلم�سه
ح��ا���ض��را بالفعل يف ه��ذا ال��ب��اب الأخ�ي�ر ال��ذي ينفتح على
املداخل اجلديدة يف علم الآثار.
وال���ب���ارز يف ك��ت��اب ل��ي��ف��راين -ال ���س��ي��م��ا يف جم���ال ال ت��زال
فيه ال�سيطرة للر�ؤى الغربية -انتقاده للر�ؤى املركزية
امل��ج��ح��ف��ة .واحل����ال �أ َّن ث��م��ة ن��ق��دا خ��ف��ي��ا وج��ل��ي��ا يف �سائر
م�ؤلفات ليفراين للمدر�سة الغربية يف قراءتها للرتاث
ال�شرقي؛ ب��دا ه��ذا النقد الذع��ا خ�صو�صا يف م�ؤلفه «ما
وراء ال���ت���وراة» ،و�أم���ا يف كتابه احل���ايل «تخيل ب��اب��ل» ف���إن
ن��ق��ده ي��ت��وج��ه ،ب��الأ���س��ا���س� ،إىل ال��ب��ن��اء امل��ع��ريف للعديد من
ال��ط��روح��ات والأب��ح��اث .وم��ع �أن العمل يتناول مو�ضوعا
ت��اري��خ��ي��ا �أث���ري���ا ،ف�����إن ل��غ��ة ال��ك��ت��اب �أن��ي��ق��ة وم��ب�����س��ط��ة وال
ت�ستهدف خماطبة املخت�ص فح�سب .فالكتاب وفق تقديري
يقر�ؤه املخت�ص وغري املخت�ص ،كما �أن ثمة م�سحة �أدبية يف
لغة امل���ؤل��ف ،ع�لاوة على م��ا متتاز ب��ه م��ن �صرامة علمية
ودقة .وقد ت�ضمن امل�ؤلف ُجملة من الفهار�س على غرار
فهر�سي الأماكن والأق��وام وقائمة ثرية باملراجع ،ف�ضال
ع��ن م��راج��ع متعلقة ب��امل�����ص��ادر الأي��ق��ون��وغ��راف��ي��ة وقائمة
ب��امل��خ��ت�����ص��رات وال��ر���س��وم وال�����ص��ور واخل���رائ���ط؛ فالكتاب
يُراعِ ي تقاليد الت�أليف العلمي للم�ؤلفات التاريخية على
العموم .الكتاب �إ�ضافة ق ِّيمة للمكتبة العربية ،ال�سيما يف
جمال التاريخ القدمي الذي ي�شكو نق�صا.
----------------نبذة عن امل�ؤلف:
م��اري��و ل��ي��فِ��راين م�����ؤرخ �إي���ط���ايل م��ن م��وال��ي��د  ،1939ف��از
بجائزة ال�شيخ زايد يف دورة � .2014أ�ستاذ تاريخ ال�شرق يف
جامعة روم��ا� .أ���ش��رف على العديد م��ن الأب��ح��اث الأث��ري��ة
يف �سوريا وتركيا وليبيا� .صدرت له ُجملة من الأعمال؛
منها�« :أك���د� :أوىل الإم�براط��وري��ات العاملية» (1993م)؛
و»احل��رب والدبلوما�سية يف ال�شرق القدمي 1100-1600
ق.م» (1993م)؛ و»جغرافية �آ���ش��ور احل��دي��ث��ة» (1995م)؛
و»�أوروك� :أوىل املدن على وجه الب�سيطة» (2012م).
---------------- الكتاب« :تخيل بابل ..مدينة ال�شرق القدمية وح�صيلةمائتي عام من الأبحاث».
 امل�ؤلف :ماريو ليفِراين. املرتجم :عزالدين عناية. النا�شر :كلمة� ،أبوظبي .2016عدد ال�صفحات� 619 :صفحة.
* باحث �إيطايل من �أ�صول مغربية
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«تخ َّيل بابل مدينة ال�شرق القدمية وح�صيلة مائتي عام
من الأبحاث» ..ملاريو ليفراين
�أمني منار *
ُي َع ُّد امل�ؤ ِّرخ وعامل الآثار الإيطايل ماريو ليفراين من كبار الدار�سني يف تاريخ امل�شرق ،وهو متخ�ص�ص حتديدا يف تاريخ البالد العربية امل�شرقية ..وي�أتي
واملرتجم �إىل العربية من ِقبل الأ�ستاذ التون�سي عزالدين
امل�ؤ َّلف احلايل «تخ ّيل بابل :مدينة ال�شرق القدمية وح�صيلة مائتي عام من الأبحاث»،
َ
وميتد على جمال تاريخي يرتاوح بني
عناية� ،ضمن م�شروع �شامل للم�ؤرخ ،وهو من ال�صنف الت�أ�سي�سي العلمي .ويتمحور مو�ضوع الكتاب حول بابل،
ّ
 5000و 3500ق.م ،ي�سري فيه البحث وفق خطة منهجية متكاملة .فقد ِا َ
تخذ امل�سار العام ن�سقا ت�صاعديا م�شفوعا يف مرحلة الحقة مب�سار تنازيل.
يف مرحلة �أوىل ي�ستهلّ امل�ؤرخ كتابه باحلديث عن املدينة املتخ َّيلة ،ريثما يكون الو�صول �إىل املدينة الواقعية التي جتري يف حيزها �أعمال التنقيب،
لرت�س َو العملية يف نهاية املطاف عند املدينة االفرتا�ضية .وبالن�سبة للخا�صيات االجتماعية وال�سيا�سية ،ي�أتي االنطالق من نفي �إمكان وجود مدينة
«�شرقية» ،مرورا ب�صياغة �أن�ساق خا�صة بال�شرق القدميِ ،لرت�س َو العملية عند الإقرار بتوا�صل ال�شرق بالغرب .وعلى العموم ،ف�إن اال�ستهالل ي�أتي
مع الطرح الفل�سفي والتخيل التطوري ،لي�صل �إىل متثل مدينة فعلية قائمة الذاتُ ،ت َ�شد لها كافة القرائن :الأ�سوار املحيطة والبوابات ،والق�صور
و�ضع كافة تلك العنا�صر حمل ت�سا�ؤل بق�صد الت�شكيك يف ذلك الإطار التاريخي.
واملعابد ،والدُ ور والطرقات ،وال�سكان والأن�شطة ،ثم ُت ُ
��اب يف منتهى الإت��ق��ان والإح��اط��ة مبو�ضوع ح�ضاري
ال��ك��ت ُ
ي�����س��ل��ط ال�����ض��وء مب��ن��ه��ج��ي��ة ع��ل��م��ي��ة ع��ل��ى م��ب��ح��ث ت��اري��خ��ي
مُوغِ ل يف القدم .والواقع �أن العديد من الدرا�سات امل�ؤ َّلفة
بالعربية �أو باللغات الأجنبية تطرقت للمو�ضوع ،لكن مل
ي�سبق �أن �صاغ م�ؤرخ خال�صة �ضافية تقيم نتائج الأبحاث
ال��ت��ي خل�ص �إليها امل���ؤرخ��ون وال��ب��اح��ث��ون يف جم��ال الآث��ار
ب�����ش���أن ه��ذه امل��دي��ن��ة .ومل نعرث على م���ؤل��ف ت��اب�� َع م��ا ُكتب
حول بابل وما قيل عنها مبنهجية تاريخية علمية تعيد
لها وجهها الواقعي التاريخي.
يف م�ؤلف �سابق لليفراين بعنوان «ما وراء التوراة :تاريخ
�إ���س��رائ��ي��ل ال��ق��دمي» (روم���ا  ،)2003ينحو ب��ال�لائ��م��ة على
�سابقيه وجم��اي��ل��ي��ه م��ن امل����ؤرخ�ي�ن املهتمني ب��ت��اري��خ ب�لاد
امل�����ش��رق ..ق��ائ�لا :ك��ي��ف �أن املنطقة ال��ت��ي �صنعت ال��ت��وراة
ب��ات��ت �ضحية ر�ؤى ال��ت��وراة التاريخية؟ فقد ك��ان��ت لربج
بابل قوة تخيلية متميزة ،مرتبطة �سواء مب�س�ألة «تبلبل
الأل�سن» التي �أث��رت عميقا على التق�سيمات اللغوية� ،أو
بالثقل الأخ�لاق��ي وال�لاه��وت��ي ل�ل�أ���س��ط��ورة؛ كما �أ َّن ثمة
�إدان���ة �أخالقية للمدن الآ���ش��وري��ة البابلية تخرتق تاريخ
الثقافة الغربية ،فنينوى وبابل مدينتا ال�شر ،ملعونتان،
على نقي�ض �أور�شليم املدينة املقد�سة .ي��ح��اول ليفراين
الغو�ص عميقا يف بنية تلك الأ�ساطري بق�صد ترميم ما
تخفى م��ن حقائق ال��ت��اري��خ .ول��ن يتي�سر ذل��ك الت�صحيح
وفق ليفراين� -سوى باكت�شاف التاريخ ال�سابق للتوراة،وبابل على حد قوله �أحد �أعمدته العتيدة ،ومن هذا الباب
اقت�ضى تخ�صي�ص م�ؤلف لهذه املدينة التي تقبع خلفها
ح�ضارة حمورية يف بالد امل�شرق.
ويف الباب الأول «االكت�شاف واحل�يرة» ،ي ِّ
ُو�ضح امل�ؤلف �أ َّن
بناء بابل جمددا هو عبارة عن عملية تخيل ملدينة متوارية
ب��ات��ت م��ن��دث��رة ،وه���و م��ا جت��ل��ى يف ع��ن��وان ال��ك��ت��اب «تخيل



بابل» .وال�شائك يف عمل ليفراين �أن مادة بحثه التوثيقية
ت��ك��اد ت��ك��ون م��ع��دوم��ة ،م��ع �أن امل��دي��ن��ة ُت�� َع��د م��ه��د ح�����ض��ارة
�إن�سانية حمورية .حيث مل تبق من ذل��ك املا�ضي البعيد
بعبارة جوهان غوتفريد هردر� -سوى «مرويات ملرويات،�شظايا روايات ،حلم عن ما بعد العامل» .لعل ذلك ما حدا
ب��امل���ؤل��ف �إىل ت�صدير عمله بقولة للودفيغ فتغن�شتاين
«تغدو ح�ضارة املا�ضي ه�شيما ،ورمادا بالنهاية ،ولكن فوق
الرماد ترفرف الأرواح» (�أفكار �شتى� ،1977 ،ص.)22:
وي��ق��ول ل��ي��ف��راين« :ق�ضيتُ ال�سنوات ال��ط��وال م��ن عمري
ُ
ح�ب�رت خاللها ع�����ش��رات ال��درا���س��ات،
منكبا على امل�����س���أل��ة،
و�صنفت م�صنفات ب�أكملها ح��ول نقاط بعينها ،ق��ررت يف
النهاية اال�شتغال على ه��ذه امل�س�ألة .كنت �أعيد ال��ق��راءة،
���ض��م��ن تخ�ص�صي ومب���ا ي��ت��خ��ط��ى ت��خ�����ص�����ص��ي ،ع��ل��ى م��دى
�سنوات .مل �أ�ستخل�ص �أف��ك��ارا ومعلومات ،منها القطعي
والظني� ،أو ت�صويبات وتعديالت فح�سب ،بل غنمت �أي�ضا
متعة فكرية غ��ام��رة .ف���أن��ا �أح�����س �أن��ن��ي مثل غ��ري��ق �إدغ��ار
�آالن بو «طيلة م�شوار حياتي و�أنا مكب على درا�سة العامل
القدمي� ،إىل حد �أ�شعر فيه �أنني م�سكون بظالل الأعمدة
التي تهاوت من بعلبك وتدمر وتخت جم�شيد ،و�إىل غاية
�أن روحي ذاتها غدت طلال من تلك العاديات».
يف واق���ع الأم����ر ،ج��اء ن�����ص ل��ي��ف��راين حم��اول��ة ج���ادة لبناء
املدينة الواقعية ،و�سعيا لإخراج بابل من رهن الأ�سطورة
�إىل الواقع� .أو بح�سب تعبري م�ؤلف الكتاب كانت �صياغة
هذه اخلال�صة التاريخية حماولة لتوليد معلَم من رحم
ما ي�شبه العدم�« :أمامنا طلل وخلفنا مدينة» .حيث يتابع
ليفراين الأبحاث الأثرية املبا�شرة التي تناولت الف�ضاء
احل�ضاري الذي تقع فيه بابل� ،أكان ذلك يف الأركيولوجيا
التاريخية �أو ماقبل التاريخية ،لي�ستخل�ص منها ما باحت
به عن ه��ذه املدينة وعما تبقى من تلك ال��ع��ادي��ات؛ ومن

جانب �آخ��ر يتابع النظريات وال��ر�ؤى التي قيلت �سواء يف
فل�سفة احل�ضارة� ،أو يف تاريخ العمران والفنون والر�سوم،
�إىل الأنرثوبولوجيا االجتماعية �أو ما ات�صل بفقه اللغات.
فبناء �صورة متكاملة عن بابل هو ت�شييد مت�شعب تت�ضافر
فيه جهود العديد من الباحثني يف حقول �شتى.
ويف ال��ب��اب ال��ث��اين «ال��ق��ب��ول وامل����واءم����ة» ،ي��ت��ن��اول ال��ك��ت��اب
بالتحليل والنقد ُم��م�� َل امل��دون��ات والنظريات والنتائج
املتعلقة مبدينة بابل؛ حيث يو�ضح ليفراين �أ َّن التطرق
حل�ضارة بابل من جوانب عدة مت يف كثري من اللغات ،لكن
ُممل ما ُكتب عن ه��ذه املدينة خالطه الأ���س��ط��وري �إىل
درجة �أن املدينة باتت خيالية يف �أذهان النا�س .مع ليفراين
تغادر بابل ذلك املو�ضع لتغدو حقيقة ،تت�أ�س�س على حوادث
وبقايا ووق��ائ��ع ،لذلك جتد امل�ؤلف يف ه��ذا الباب حري�صا
على نقد من �سبقه يف الكتابة عن هذه املدينة ،ومل يثبت
منه يف م�ؤلفه �إال ما متت الربهنة على �صحته .وتتخلل
هذا الباب انتقادات عميقة للمدر�سة الغربية يف قراءتها
ل��ل�تراث امل�شرقي وه��و م��ا يتجلى يف ان��ت��ق��ادات��ه بالأ�سا�س
�إىل البناء امل��ع��ريف للعديد م��ن الأب��ح��اث .فالكتاب يُعالج
مفاهيم تاريخية وال يعتمد �صاحبه التجني يف القول ،بل
يدعم ر�أيه مب�ستندات ثابتة وقوية .كما �أنه ينتقد الر�ؤى
املركزية �أو املجحفة التي تعر�ضت �إىل بع�ض اجلوانب من
مو�ضوع بحثه� .صحيح �أن الرجل ح��اول �أن يلم مبجمل
ما قيل يف اللغات الغربية؛ لكن ما قيل عن ه��ذه املدينة
حديثا -وبقي يف الل�سان العربي ومل يرتجم -فقد غاب
عنه ،فهناك كوكبة من الباحثني العراقيني وال�سوريني
ممن �أولوا هذه املدينة عناية قد غابوا عنه .عموما املدونة
العربية والإ�سالمية غائبة لديه �إ ،ا ما ُترجم منها �إىل
الأل�سن الغربية �أو ما ُكتب مبا�شرة يف تلك اللغات .ينطلق
ليفِراين من معاجلة م�س�ألة ت�شييد املدينة ،واكت�شاف �آجر

