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ي�ك��ون ال �ع��امل يعمل يف جم��ال الآث� ��ار (ك�م��ا هي
احل��ال معه) فكل �شيء مناط عليه ،وعليه �أن
يدبر نف�سه يف كل ما يتطلبه العمل ك��أن يقوم
ب�غ���س��ل ال �� �ش �ظ��اي��ا الأث ��ري ��ة ب�ن�ف���س��ه .ول�ت�ق��ري��ب
ال�صورة �أك�ثر وت�سليط ال�ضوء على التغريات
التي طر�أت على الو�ضع العلمي يف رو�سيا خالل
ال �ق��رن امل��ا��ض��ي ي �ق��ول امل ��ؤل ��ف« :ع���ش�ي��ة احل��رب
العاملية الأوىل كان عدد الطالب يف رو�سيا يزيد
بثالثة �أ��ض�ع��اف ون�صف ال�ضعف ع��ن مثيله يف
فرن�سا ،وكانت تكلفة التعليم �أقل بع�شرين مرة
منه يف ال��والي��ات املتحدة و�إجن �ل�ترا ( )...قبل
ال �ث ��ورة اال� �ش�تراك �ي��ة ع ��ام 1917م ،ك ��ان ال�ع��ام��ل
امل��اه��ر يف رو�سيا يعيل م��ن �أج��ره �أف ��راد �أ�سرته،
�أم��ا امل��در���س فكان رات�ب��ه �أك�ثر م��ن ذل��ك بخم�س
ع�شرة مرة .ويف نهاية الع�شرينيات� ،أ�صبح راتب
املدر�س �أعلى من راتب العامل املاهر ب�أكرث من
�أربعة �أ�ضعاف .اليوم ال ي�ستطيع العامل العي�ش
�إن مل ت�ك��ن زوج �ت��ه تعمل �أي���ض��ا ،ك�م��ا �أن رات��ب
الأ�ستاذ �أقل من راتب العامل» (�ص.)43:
وي�ستمر امل ��ؤل��ف يف ك�شف امل�ن��اط��ق القبيحة يف
ُّ
املجتمع العلمي الرو�سي الراهن ،ويف طليعتها
تلك املتعلقة بن�شر امل�ق��االت العلمية (الت�أليف
امل �� �ش�ت�رك ال ��زائ ��ف ب�ي�ن ال �ب ��اح ��ث ور�ؤ�� �س ��ائ ��ه يف
العمل ،وور�ش كتابة الأطروحات ،واالنتحال...
وغريها) ،كما يت�أمل يف ا�ستحالة انت�شار املعارف
العلمية يف ظل متنع احلكومة عن دعم العلوم
مما ي��ؤدي �إىل ازدي��اد حجم ،ما ي�سميه كالين:
ال �ن �ت��اج ال �ع �ل �م��ي غ�ي�ر امل ��رئ ��ي� ،أي ال �ك �ت��ب غري
امل�ق��روءة واخل��ام��دة يف امل�ستودعات فيما القراء
والباحثون ال يعرفون �سبيال للو�صول �إليها.
وح �� �س��ب ك�ل�اي ��ن ،ف� � ��إنَّ ه ��ذه ال�ق���ض�ي��ة تكت�سب
�أهمية كبرية وذل��ك يف �ضوء انت�شار النظريات
�شبه العلمية والزائفة ومن��و �شعبيتها ،وبر�أيه
ق ��د ي���س�ف��ر ذل ��ك ع ��ن الأم� �ي ��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة ال�ت��ي
م��ن �ش�أنها ال�تروي��ج للنزعة القومية وم�ع��اداة
ال���س��ام�ي��ة وغ�يره��ا م��ن امل ��ذاه ��ب اخل �ط�ي�رة ،يف
جني �أن الوقاية الوحيدة منها تكمن يف رعاية
وت�شجيع العلم احلقيقي.
ُيقدم كالين لقارئه مالمح من خربته املرتاكمة
يف جمال التدري�س وي�شرح �أفكاره عن منهجية
تنظيم وتنفيذ ور���ش العمل .فما ال��ذي يجعل
م��ن ور��ش��ة العمل التدري�سية ن��اج�ح��ة؟ يتذكر
كالين �سنوات درا�سته اجلامعية وال�س�أم الذي
كان يع�ش�ش على املحا�ضرات ويحيط بالطالب،
فيف�ضل الطالب منهم االختباء خلف هرم من
الكتب على �أن يتفاعل مع الدر�س ،ويجيب عن
الأ�سئلة املطروحة .وكيف كانت الأوراق البحثية
ع��ن خمتلف امل��وا��ض�ي��ع ت ��وزع م�سبقا ،وم��ا على
الطالب بعدها �سوى التظاهر باملعرفة وال��رد

على الأ�سئلة .وعندما بد�أ التدري�س عام ،1964
مل يرغب كالين يف تكرار احل�ص�ص الدرا�سية
التقليدية و�آث ��ر عليها نهجا خمتلفا قوامه
امل �� �ش��ارك��ة ال �ف �ع��ال��ة يف ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت��دري���س�ي��ة.
يعتقد كالين �أنه ال حاجة للمدر�س من �إقامة
ال��ور���ش �إن ك��ان ال مي�ل��ك م��ا ي�ق��ول��ه و�إن ك��ان
اع�ت�م��اده يرتكز على املنهج ال��درا��س��ي وح��ده.
فبجانب املعرفة التي يتحلى به املدر�س ،عليه
�أي�ضا �أن ي�ضع ن�صب عينيه الفكرة والهدف
من تنظيم الور�ش العلمية .وقد نظم كالين
ور�شة عمل ال يطلب من الطلبة فيها قراءة
البحوث اجلاهزة �أو تكرار التجارب املعروفة
م�ه�م��ا ارت �ف �ع��ت ق�ي�م�ت�ه��ا ،و�إمن� ��ا ع��ر���ض �أف �ك��ار
ج ��دي ��دة وت�ن�م�ي�ت�ه��ا يف � �س �ي��اق ح � ��واري وب�ح��ث
ج �م��اع��ي وم ��ن ث ��م ن���ش��ره��ا ب���ص�ي�غ��ة م �ق��ال يف
جملة علمية .ويف الوقت نف�سه ،جذب كالين
ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف ور� �ش �ت ��ه ط�ل�اب ��ا م ��ن خم�ت�ل��ف
ال�سنوات الدرا�سية ومن جامعات �أخ��رى كما
�أق��دم على دع��وة باحثني معروفني للم�شاركة
يف ال��ور� �ش��ة .وم ��ن امل �ع��روف �أنَّ ه ��ذه ال��ور��ش��ة
�أ� �س �ف ��رت ع ��ن ��س�ل���س�ل��ة «ق �� �ض��اي��ا ع �ل��م الآث � ��ار»
ال�ت��ي ا�ستمرت جامعة �سانت بطر�سبريج يف
�إ�صدارها ل�سنوات متعاقبة.
مل ي�ستطع امل�ؤلف �إال �أنْ يتطرق �إىل علوم الآثار
نف�سها ،فا�ستعر�ض العقبات الرئي�سية التي
تعرت�ضها ،والتي يجدها �أوال ،وقبل كل �شيء،
يف احلركة امل�ضادة للعوملة يف العلم .يالحظ
�أن ��ه ،و�إذ تتال�شى ال�ن��زع��ة القومية يف العلم
ب�ين ع�ل�م��اء ا�سبانيا وال� ��دول اال�سكندنافية،
الذين عار�ضوا فيما �سبق جامعة كامربيدج،
وهي قلعة علم الآث��ار ،حني منعتهم من ن�شر
�أع�م��ال�ه��م بلغتهم الأم وا� �ش�ترط��ت �أن تن�شر
باللغة الإجنليزية وح��ده��ا؛ �إذ تتال�شى تلك

ال �ن��زع��ة ه �ن ��اك ،جن��ده��ا ت�ن�م��و يف ب�ع����ض دول
امل�ج��ال ال�سوفيتي ال���س��اب��ق .يكتب ع��ن ذل��ك:
«ت�صدر يف �أوكرانيا جملة «علم الآثار» باللغة
الأوكرانية ،وهي تخلو من امل�شاركني الرو�س.
فكم هو عدد العلماء الآثار الأوكرانيني الذبن
تن�شر لهم املجلة؟ (� )...إنَّ جمي َع الأوكرانيني
يعرفون اللغة الرو�سية ناهيك عن العلماء،
َب� � ْي ��د �أ َّن� � ��ه ال وج � ��ود مل �ن �� �ش��ورة ع�ل�م�ي��ة ب��ال�ل�غ��ة
ال��رو� �س �ي��ة .ي �ح��دث ه ��ذا م ��ن ق�ب�ي��ل ال�ت�ف��اخ��ر
القومي ولي�س �إال ،متنا�سني �أن من م�صلحة
علماء الآثار الأوكرانيني قبل غريهم انت�شار
منجزاتهم يف �أو�سع نطاق وتعريف جريانهم
بها .يقولون �إنَّ من يريد معرفة �إجنازاتهم
فعليه �أن يتعلم الأوكرانية ،وهذا �أمر �سخيف»
(�ص.)227:
وي�شري امل ��ؤل��ف �إىل ق�ضايا خمتلفة ت ��دور يف
فلك علم الآث��ار؛ منها ما ُي�س َّمى بعلم الآث��ار
الزائف ،ال��ذي ال يهدف �إال لت�سلية اجلمهور
وخ �ل��ق اخل ��راف ��ات اجل�م�ي�ل��ة ل �ه��م .ي �ق��ول عن
ذل � ��ك« :وه � �ك� ��ذا يف ع� ��ام  2004ن �ظ��م م�ت�ح��ف
الأرم �ي �ت ��اج ال��رو� �س��ي م�ع��ر��ض��ا ك �ب�يرا ب�ع�ن��وان
«ذه ��ب امل�ستنقعات»ُ ،جمعت فيه معرو�ضات
�أنتجها خيال الفنانني املعا�صرين .وقد ّمثل
املعر�ض قبيلة وهمية قدمية من الأقزام كانت
ت�سكن امل�ستنقعات املحلية ،و��ض��م متاثيلهم
وح�ل�ي�ه��م ال��ذه �ب �ي��ة وخ ��رائ ��ط م�ستوطناتهم
وح�ت��ى ي��وم�ي��ات ع�ل�م��اء الآث� ��ار ال��ذي��ن ك�شفوا
عنها وح�ف��روه��ا ،حفروها يف خميلتهم فقط
( )...وم��ن العجيب �أن ي�ق��وم املعر�ض بن�شر
كتاب فاخر ذو ر�سوم تو�ضيحية ملونة وبورق
م���ص�ق��ول ،وه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال�ن���ش��ر ال تعرفه
امل�ن���ش��ورات العلمية احلقيقية �إال فيما ن��در»
(�ص.)400-399:
وعلى الرغم من الإط ��ار العلمي للكتاب� ،إال
�أنه يتمتع ب�سهولة قراءته ور�شاقة تق�سيمه؛
حيث ت��وزع على ف�صول ق�صرية ،ولغة �أق��رب
�إىل الأ�سلوب ال�صحفي� ،إىل جانب ا�شتماله
ع�ل��ى ال�ع��دي��د م��ن ال��ذك��ري��ات احل�ي��ة للم�ؤلف
ومرا�سالته مع ق َّرائه املهتمني.
----------------------�ال وال�سلطة،
 ال�ك�ت��اب« :م�ع��ان��اة ال� ِع�ل��م ..ال �ع� ِالعال والأخالق».
العال واملال،
ِ
ِ
 امل�ؤلف :ليو كالين. ال�ن��ا��ش��ر :دار اال��س�ت�ع��را���ض الأدب� ��ي اجل��دي��د،مو�سكو  ،2017باللغة الرو�سية.
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العالم والسلطة والمال
العلم:
ِ
«معاناة ِ
واألخالق» ..لليو كالين
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
ُم�ؤ ِّلف هذا الكتاب «معاناة العلم» الرو�سي ليو كالين -ولد عام  -1927عامل �شهري يف الأثريات والأنرثوبولوجيا واللغة والتاريخ وفقيه يف جماالت �أخرى بحاجة
�إىل ب�ضعة �سطور لإح�صائها .و�إىل جانب لغته الرو�سية الأم ،ين�شر م�ؤلفاته باللغة الإجنليزية .مل يكتف هذا العامل املو�سوعي مب�ساق علمي واحد ،فعرف عنه
�س�أمه من الوقوف طويال يف حمطة علمية بعينها؛ لذلك جعل من حجه بني العلوم �سمتا حلياته العلمية وديدنا لبحثه املعريف .بد�أ يف حقل علم الآثار ،وح�صل
مبجهوده الذي ك َّر�سه للق�ضايا النظرية لأ�س�س املعرفة الأثرية على اعرتاف املراكز العلمية حول العامل ،و�إىل جانب ا�شتغاله يف الآثار� ،أ�شعل كالين نقا�شات
حادة حول نقده لبع�ض امل�سائل العلمية وت�شكيكه لل�صور النمطية ال�شائعة يف العلوم الإن�سانية .ويف غ�ضون درا�سته اجلامعية� ،صاغ تقرير ًا ينتقد فيه العقيدة
التي هيمنت �آنذاك ملواطنه العامل الرو�سي نيكوالي مار التي قاربت بني النظرية ال�شيوعية ملارك�س وعلم اللغة ،و�أ�صرت على العالقة بني اللغة ونوع النظام
املجتمعي (نظام الرقيق املتخلف ،الربجوازية امل�ضرة �أو اال�شرتاكية املتقدمة) .ويف ال�ستينيات ،بادر كالين بجولة جديدة من النقا�ش حول دور النورمان يف �إن�شاء
الدولة الرو�سية القدمية ،و�أثبت وجود اال�سكندنافيني يف املناطق ال�شمالية لرو�سيا (كانت ن�سبتهم ح�سب نتائج كالين ت�صل �إىل �أربعة ع�شر باملئة) ،و�أي�ضا الأ�صل
اال�سكندنايف لأول الأمراء الرو�س .يف الثمانينات توجه كالين �إىل درا�سة امللحمة ال�شعرية اليونانية «الإلياذة» و�أثار ت�شكيكا حول وحدة الن�ص وموقع مدينة
طروادة الأ�سطورية؛ وذلك مثلما �أ�شار �إليها عامل الآثار الأملاين هايرني�ش �شليمان .يف ال�سنوات الأخرية اكت�سبت �أن�شطة كالين وبحوثه يف العلوم الإن�سانية ويف
الثقافة والتدري�س طابعا جديدا ينحو �إىل �أ�سلوب ال�صحافة العلمية والفكرية ويرتكز مو�ضوعها على درا�سة العلم يف ُبعده االجتماعي .وبعد ُعمر مديد ق�ضاه يف
جادة العلم والثقافة ،جند �أن �صوت هذا العامل يزداد اقرتابا من روح العلم وجوهره الكوين ،وجند مو�ضاعاته تختلف بني التدقيق على �سلوك العلماء والتمحي�ص
العال.
يف عالقة العلم بال�سلطة والت�أكيد على �أخالقية ِ

ويف كتابه الأخري «معاناة العلم»ُ ،ي�ش ِّمر كالين
عن �ساعديه للتعليق على احل��ال ال��ذي يعي�شه
ال �ع �ل��م يف ب �ل�اده رو� �س �ي��ا ،وي���س�ت�ف�ي����ض يف ر��س��م
الأبعاد التي ن�ش�أت فيها العلوم الرو�سية وتعيني
م��آالت�ه��ا .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ِق ��دم امل �ق��االت التي
ت�ضمنها ال�ك�ت��اب (ف��ال�ك�ت��اب ع�ب��ارة ع��ن مقاالت
ن�شرها الكاتب يف �أوقات �سابقة)� ،إال �أن قيمتها
و�أفكارها تالئم الوقت الراهن ،بل �إنها تكت�سب
�أهمية بالغة يف ر�ؤي��ة ال��راه��ن العلمي الرو�سي
ر�ؤي ��ة واق�ع�ي��ة وق��ري�ب��ة .اجل ��اذب يف ه��ذا الكتاب
�صوته امل�ستقل الذي ال يذوب مع جوقة ال�سلطة
وال ت �غ��وي��ه ال �ك �ن �ي �� �س��ة ،وال ي �� �ض �ي��ع يف م�ع�م�ع��ة
الدرا�سات العلمية الزائفة ،وال يخ�ضع ل�ش�ؤون
�إدارة ال�سلطات الأكادمية.
َج� َم��ع امل��ؤل��ف كتابه يف اث�ن��ي ع�شر عنوانا داال؛
وه ��ي ع�ل��ى ال �ت ��وايل :ال�ع�م��ل وال���س�ل�ط��ة ،هزمية
الأك��ادمي �ي��ة ،امل ��ال وامل ��ال وامل ��ال ،ن�ظ��ام التعليم،
هجرة الأدمغة ،العلم والدين ،العلم واملطبوعات،
العلوم واجلمهور ،املنظور التاريخي ،الأخ�لاق
والعلم ،العِرق ،امل�سائل ال�شخ�صية.
ومن خالل �إلقاء نظرة �سريعة على العناوين،
يتب َّدى لنا املغزى ال��ذي يرومه الكاتب� .سوى
ذل� ��ك ،ف��امل ��ؤل��ف ل�ي����س ب� ��وارد ن�ث�ر ال �� �ش �ك��اوى �أو



ت�سليط �سيف النقد لإحل ��اق الأذى ب�أ�شخا�ص
�أو م�ؤ�س�سات بعينها ،ولكنه ي ّعرف اخللل ويقدم
طرائق حلها.
لقد �شهد كالين مراحل تطور العلوم الرو�سية،
و�إذا ما �أخذنا �سنة التحاقه بجامعة لينينجراد
ع��ام �سبعة و�أرب �ع�ين م��ن ال�ق��رن املا�ضي كنقطة
ب ��داي ��ة حل �ي��ات��ه امل �ه �ن �ي��ة ،جن ��د �أن جم �م��ل �سني
م�سريته العلمية حتى اليوم ت�صل �إىل �سبعني
ع��ام��ا .واحل� ��ال ك��ذل��ك ف�ل�ي����س �أف �� �ض��ل م�ن��ه من
ي�ح��دث�ن��ا ع��ن االحت ��اد ال�سوفيتي وح �ي��اة العلم
والعلماء فيه؛ الأم��ر ال��ذي فعله يف كتابه هذا.
ي��ذك��ر يف ه ��ذا ال���س�ي��اق احل �ي��ل ال �ت��ي جل ��أ �إل�ي�ه��ا
العلماء ال�سوفييت لن�شر �أعمالهم خارج البالد
دون احل �� �ص��ول ع�ل��ى �إذن ال���س�ل�ط��ات ،وي�ت�ط��رق
�إىل ع�م�ل�ي��ة ال ��دم ��ج ب�ي�ن الأف� �ك ��ار وال �ن �ظ��ري��ات
التي مار�سها العلماء �أثناء �إع��داد امل��واد للن�شر
وذل � ��ك درءا م ��ن م ��واج �ه ��ة ال �� �س �ل �ط ��ات .ي � ْع�بر
كالين يف كتابه بكل حمطات القرن الع�شرين
وبداية القرن احل��ادي والع�شرين ،يتحدث عن
ق�ل��ة مت��وي��ل ال �ع �ل��وم ال��رو� �س �ي��ة يف الت�سعينيات
وال�لام�ب��االة التي �أح��اط��ت البحوث العلمية يف
مطلع القرن اجلديد.
متر اليوم بغروب �شم�س
ُي�ؤ ِّكد كالين �أنَّ ُرو�سيا ُّ

ع �ل��وم �ه��ا ،وب ��أن �ه��ا ال ت��دخ��ل يف م �� �ص��اف ال ��دول
العلمية العظمى .يكتب ع��ن ذل ��ك« :ال تدخل
رو��س�ي��ا �ضمن �أف���ض��ل ع���ش��ري��ن دول ��ة يف ال�ع��امل
من ناحية اقتبا�س علومها ،وال تتجاوز مقاالت
العلماء الرو�س يف العلوم ال�سلوكية والكمبيوتر
وعلم الأحياء الدقيقة واحد يف املائة من حجم
الإج �م ��ايل ال�ع��امل��ي� ،أي �أن �ه��ا غ�ير م��رئ�ي��ة ()...
نتيجة ل��ذل��ك تقل�ص مت��وي��ل ال�ع�ل��وم ،واختفت
مدار�س ب�أكملها يف جمال الفيزياء والبيولوجيا
واال� �س �ت �� �ش��راق .ومي� ��وت ال �ع �ج��ائ��ز م ��ن ال�ع�ل�م��اء
وال �أح ��د ينوبهم فتنقطع ال�ت�ق��ال�ي��د .وبجانب
ذاك ن�ش�أت جمموعة من الأكادميني ب�شهادات
ُم �� �ش�تراة ،وه ��م الآن ي���س�ي�ط��رون ع�ل��ى ال�ق�ط��اع
ال �ع �ل �م��ي وي� �ف� � ّرخ ��ون �أ� �ش �ب��اه �ه��م� .أم � ��ا ال���ش�ب��اب
الأك �ث��ر ن �� �ش��اط��ا ف �ي �غ ��ادرون �إىل اخل� � ��ارج .ثمة
مئتان وخم�سون �ألفا �إىل ثالثمائة �أل��ف منهم
غ��ادر ال�ب�لاد خ�لال الع�شر/خم�سة ع�شرة �سنة
الأخرية» (�ص.)131:
وي�شرتط كالين لبناء م�ستقبل للعلوم يف رو�سا
وج� ��ود ال �ت �م��وي��ل احل �ك��وم��ي ب ��ال ��درج ��ة الأوىل،
وي�ؤكد �أن��ه من امل�ستحيل �أن ينكب العامل على
ب �ح��وث��ه ح�ي�ن ال ي �ك �ف��ي رات� �ب ��ه لإط � �ع� ��ام ن�ف���س��ه
وعائلته ،باملعنى احل��ريف لكلمة �إط �ع��ام .وحني

