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على الرغم من �أن هذه املثل لطاملا �شكلت مو�ضع نقد
ومراجعة.
وبداية الكتاب �أن�شودة ..وهي �أن�شودة لأوروبا� ،أن�شدها
ال���ش��اع��ر الأمل� ��اين ف��ري��دري����ش �شيلر ()1805-1759
وح�م�ل��ت ال�ع�ن��وان «ت��رن�ي�م��ة �إىل �أوروب� ��ا» �أو «�أن���ش��ودة
لأوروبا» (.)1785
واحلال �أنه ال توجد يف الكتاب -على خالف ما كانت
درج� ��ت ع�ل�ي��ه �أغ �ل ��ب ال �ك �ت��ب -ف �� �ص��ول ،و�إمن� ��ا ت��وج��د
ف�ي��ه ن�صو�ص م��رق�م��ة م��ن واح ��د �إىل ت�سع و�سبعني
تكاد تتفرق بالت�ساوي ب�ين �أ�سماء معروفة و�أخ��رى
جم�ه��ول��ة .وذل ��ك ب ��دءا م��ن ن�ص نبوئي مبكر ،لكنه
م�غ�م��ور ،ي� ��ؤرخ ل��رغ�ب��ة امل�ل��ك ه�ن�ري ال��راب��ع (-1553
 )1610م �ل��ك ف��رن �� �س��ا وال � ��ذي ك ��ان يف ف �ت�رة م�ب�ك��رة
( )1589قد �أعلن عن رغبته يف ر�ؤية �أوروبا م�سيحية
م��وح��دة ،حيث ميكن ـ ح�سب ع�ب��ارات امللك ـ «ت�صور
نظام �سيا�سي ُتت�شاطر فيه �أوروب��ا و ُتقاد ك�أنها �أ�سرة
واح ��دة» .وق��د اعتقد امل�ل��ك ج ��ادا �أن ال �أح ��د مبكنته
�أن ي�ستغرب م��ن ال�ف�ك��رة ب�سبب مم��ا ��س��وف حتققه
م��ن ن�ف��ع« :وه ��و ال�ن�ف��ع ال ��ذي م��ن ��ش��أن��ه �أن ي�ضمن
لهم «لأمم �أوروب ��ا» ،ف�ضال عن ال�سلم ال��ذي ال يقدر
بثمن� ،أن يفوق بكثري التكلفة التي �سوف ُيحملون
على ت�أديتها حمال» .وقد ورد كالم امللك هذا يف �سياق
من النزاعات التي كانت ت�شهدها �أوروب��ا �آن��ذاك ،وال
�سيما امل�شاكل التي جنمت عن م�شكلة توريث امللك
الإ� �س �ب��اين ،ك�م��ا ان���س��اق يف ��س�ي��اق ال��رغ�ب��ة يف تهدئة
ال�ن��زاع��ات الدينية التي اجتاحت �أوروب ��ا بعد حركة
الإ��ص�لاح الديني .وختاما بن�ص من توقيع فيكتور
هيجو يتحدث فيه حديث نبوءة عن الثنائي فرن�سا-
�أمل��ان �ي��ا ب�ح���س�ب��ان��ه ��ض�م��ان��ة ل�ل���س�ل��م ب� ��أوروب ��ا ودع��ام��ة
( .)1845وما �أ�شبه اليوم بالأم�س!
وب �ي�ن ه ��ذي ��ن ال �ن �� �ص�ين -ال �ن �� ��ص امل ��ؤ� �س �� ��س وال �ن ����ص
املتنبئُ -ت�ع��ر���ض على �أن �ظ��ار ال �ق��ارئ ن�صو�ص ثرية
ت��دور على �أم��ور ع��دة تخ�ص فكرة «�أوروب ��ا» يف ع�صر
الأن��وار :منها؛ فكرة م�شروع ا�ستدامة ال�سلم (البي
� �س��ان ب �ي�ير) ال� ��ذي �أراد �أن ت���ص�ير �أوروب� � ��ا م��وح��دة
بتوحد عاهلي �أوروب��ا ،بينما �أرادها جون جاك رو�سو
تلميذه وبا�سط فكرته -وحدة ل�شعوب �أوروبا ولي�سلعاهليها ،ذاهبا �إىل �أن من �ش�أن �أنانية احلكام �أن تكون
مدعاة للريبة يف �أمر حتقق حلم الوحدة الأوروبية.
�أم��ا الفيل�سوف الأمل��اين كانط ،فقد ر�أى -يف كتيبه:
«مقالة فل�سفة يف م�شروع ال�سالم العاملي»� -أن ال�سلم
يف �أوروب� � ��ا ي�ن�ب�غ��ي �أن ي�ب�ن��ى ع �ل��ى م �ب ��ادئ «احل ��ري ��ة»
و»امل���س��اواة» و»الأخ ��وة» .ه��ذا ف�ضال عن ن�ص للم�ؤرخ
ال�بري�ط��اين ال�شهري �إدوارد جيبون ()1794-1737
ح��ول جت��اوز احل ��دود القومية ،حيث ي��رى �أن« :من
��ش��أن الإن���س��ان ذي احلمية الوطنية �أن يف�ضل ،من
غري �شك ،م�صلحة بلده وجمدها ،و�أن ي�سعى جاهدا
�إىل حتقيق ذلك املبتغى ،لكن من �ش�أن الفيل�سوف �أن
يو�سع من �آفاق �أنظاره ،و�أن يعترب �أوروبا كلها وك�أنها
جمهورية واحدة» .ف�إىل ن�ص فولتري عن غنى �أوروبا
ال��ذي يكمن -يف نظره -يف مرياثها الثقايف املتنوع،
ون����ص الفيل�سوف ال�ف��رن���س��ي ك��ون��دور��س�ي��ه (-1743
 )1974حول �ضرورة �إيجاد القوانني لتحقيق ال�سلم،
ون���ص��ي مونتي�سكيو ح ��ول ال�ت�ج��ارة ب ��أوروب ��ا ،وح��ول

نظرة الفر�س �إىل �أوروبا؛ �إذ يحكي يف كتابه «الر�سائل
ال�ف��ار��س�ي��ة» ( )1721ع�ل��ى ل���س��ان زائ ��ري ��ن ف��ار��س�ي�ين
لأوروبا -ريكا و�أوزبك -كيف اكت�شفا تعددية الأنظمة
ال�سيا�سية ب ��أوروب��ا ،وك�ي��ف ت�ساءال ع��ن ن�ظ��ام احلكم
ال ��ذي ي �ك��ون م�ط��اب�ق��ا ملقت�ضى ال�ع�ق��ل �أك�ث�ر م��ن �أي
ن �ظ��ام �آخ� ��ر ،وك �ي��ف حت�س�سا يف �أوروب � ��ا ري ��ح احل��ري��ة
ال �ق��ادم��ة م��ن ال���ش�م��ال .ف� ��إىل ن����ص ال�ك��ات��ب وال�ن��اق��د
والفيل�سوف الأملاين �أوج�ست فلهلم �شليجل (-1767
 )1845ع��ن دور �أمل��ان�ي��ا يف الثقافة الأوروب �ي ��ة ،ون�ص
�أخيه الفيل�سوف والناقد والكاتب فريدري�ش �شليغل
( )1829-1772عن �أوروب��ا� :أفولها وانبعاثها ،وكالم
فيل�سوف التاريخ الأمل ��اين ه��ردر ع��ن تنوع �أوروب ��ا يف
وحدتها ،وعن ال�سعادة يف �أوروبا ،وحديث الفيل�سوف
الإ��س�ك�ت�ل�ن��دي داف�ي��د ه�ي��وم ع��ن احل���ض��ارة الأوروب �ي��ة
و�سماتها ،فحديث املفكر ال�سيا�سي الفرن�سي بنيامني
كون�ستان�س عن نهاية احلروب ب�أوروبا.
وق� ��د ح �ظ��ي ال� �ع ��امل الإ�� �س�ل�ام ��ي وال �� �ص �ل��ة ب ��ه ل��دى
الأوروبيني بب�ضع ن�صو�ص و�إ�شارات يف الكتاب ،وذلك
ب��دءا بن�ص �شارل �إري�ن��ي كا�ستيل دو �سان بيري حول
�أوروب��ا والإ�سالم .وهو ن�ص مقتب�س من كتابه الذي
�أ�شرنا �إليه �سابقا -م�شروع ا�ستدامة ال�سلم -يعك�س،
ال �شك يف ذلك ،املركزية الأوروبية النا�شئة املزدهية
ب�ن�ف���س�ه��ا ،ح�ي��ث ي��ذك��ر امل ��ؤل ��ف �أن احل �ك ��ام امل�سلمني
يختب�ؤون وراء تعلة املعرفة باحلقائق الباعثة التي
من �ش�أنها خلق الفرقة وال�شقاق لكي ي�سدلوا على
�شعوبهم ح�ج��اب��ا م��ن اجل�ه��ل ،و�أن مبكنة �أوروب� ��ا �أن
ت�ق��دم �إل�ي�ه��م در��س��ا بليغا يف التنوير باملعرفة ،حيث
مي�ك��ن �أن يتعلموا منها ت��رب�ي��ة ال�شبيبة وتهذيبها
بغاية تقدم الفنون وال�صنائع واملعارف ،و�أن الكني�سة
��س��وف ت��رب��ح ك�ث�يرا م��ن ذل ��ك؛ لأن ��ه ك�ل�م��ا ك���س��ب من
ي�سميهم با�سم «املحمديني» «امل�سلمني» �أنوار ابتعدوا
عن التع�صب للعقيدة وا�ستعدوا لتذوق جمال الدين
امل�سيحي وكماله!
ل �ك ��نَّ امل� ��وازن� ��ة ب�ي�ن ه� ��ذه ال �ن �� �ص��و���ص اال� �س �ت �ع��دائ �ي��ة
ون�صو�ص �أخ ��رى �أك�ثر �سالما تتحقق يف ن�ص بليغ

خلو�سي كادل�صو ( ،)1782-1741وهو �شاعر وكاتب
م �� �س��رح��ي ورج� ��ل ع���س�ك��ر �إ� �س �ب ��اين ك �ت��ب ع �ل��ى غ ��رار
«ال��ر� �س��ائ��ل ال�ف��ار��س�ي��ة» ملونت�سكيو ك �ت��اب «ال��ر��س��ائ��ل
امل �غ��رب �ي��ة» ت�خ�ي��ل ف�ي�ه��ا زوارا م �غ��ارب��ة ي�ستك�شفون
�إ��س�ب��ان�ي��ا وي �ح �ك��ون ل�ب�ل��دي�ه��م ع�م��ا ي�ك�ت���ش�ف��ون ،حيث
يكتب ،مثال ،رجل �إ�سباين �إىل رجل من �إفريقيا...« :
خي و�أنك حتيى يف �إفريقيا ...و�أنت
�أعلم �أنك �إن�سان ِّ
خي و�أنني �أحيى يف �أوروبا.
إن�سان
بدورك تعلم �أنني �
ِّ
وال �أظن �أننا بحاجة كبرية �إىل �أن تكون لدينا فكرة
طيبة عمن يكون الغري يا ترى .ونحن نقدر بع�ضنا
البع�ض حتى من غري ما �أن نتعارف ،وذل��ك لدرجة
�أنه ما �أن يلقى الواحد منا الآخر ب�أب�سط لقاء حتى
ي�صادقه .»...كما ي��رى الأوروب ��ي �أن الإفريقي حتى
و�إن مل يكن ذا معرفة عري�ضة ،ف�إنه ذو قلب طيب،
و�أن ما �أحوج الأوروبيني �إىل �شيوخ �أفارقة يف احلكمة
يعلمونهم ما الذي تعنيه طيبة النف�س.
****
لهذا الكتاب مزايا ع��دة ..فف�ضال عن كونه منجما
لن�صو�ص ن ��ادرة م�ستلة م��ن �أم �ه��ات ال�ك�ت��ب يف ذل��ك
الزمان والتي �صارت لفرط عواديه تكاد تكون ن�سية
من�سية ل�ل�ق��ارئ امل�ع��ا��ص��ر ،ف��إن��ه ي�شكل �أم��زوج��ة من
الن�صو�ص ال�ت��ي ال ت��وج��د فيها ع�ق�ي��دة ج��ام��دة ،وال
جتمد على ر�أي اعتباطي يف الغري ،وذل��ك على نحو
ما ت�ضمنه من من�سوب عال من «الن�سبية الثقافية»
الذي �أ�س�س لها الفيل�سوف الأملاين هردر ،وهو املن�سوب
ال ��ذي ال ي ��زال يفعل يف ف�ك��ر ال �ي��وم .ك�م��ا �أن الكتاب
انطوى على «نبوءات» فريدة عجيبة ،على نحو نبوءة
امللك هرني الرابع ـ ملك فرن�سا ـ مبا �سماه «جمل�س
عموم لأوروب��ا» تخيله بوفق مبا يكاد ي�شبه الربملان
الأوروب ��ي ال�ي��وم ،وعلى نحو ما تخيله الب��ي دو �سان
بيري من «وح��دة اقت�صادية �أوروب�ي��ة» على �شاكلة ما
هو حا�صل اليوم ،بل وحتى على نحو ما ت�صوره �شارل
دو فيليي من «�سوق �أوروبية م�شرتكة» حتققت بعد
ذلك بقرنني من الزمن ونيف.
واحلال �أنه ما ن�سي جامعو الكتاب مقاومة «ذكورية
ال �ف �ك��ر» ،ب�ح�ي��ث �أوردوا ه��م ن���ص��و��ص��ا ع ��دة ل�ك��ات�ب��ات
�أوروب� �ي ��ات م��ن ك��ات�ب��ات و��ص��اح�ب��ات ��ص��ال��ون��ات ع�صر
الأنوار الفكرية؛ نظري املربية والكاتبة وال�صحافية
الفرن�سية ماري لو بران�س دو بومون ()1780-1711
احل ��اث ��ة يف ك�ت��اب��ات�ه��ا ع�ل��ى ت�ع�ل�ي��م ال �ب �ن��ات ،والأدي �ب ��ة
والكاتبة الفرن�سية فران�سواز دو كرافيني (-1695
 )1758ال �ن ��اق ��دة يف �أع �م��ال �ه��ا ل �ل �ع��وائ��د الأوروب � �ي� ��ة،
والكاتبة الروائية ال�شهرية م��دام دو �ستال (-1766
 )1817املنبهة يف م��ا �أل�ف��ت على الأ��ص��ول الإيطالية
للثقافة الأوروبية.
----------------------
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«فكرة أوروبا في عصر األنوار»
محمد الشيخ *
والهويات والخصوصيات واألصاليات إلى أوروبا ،ال يملك المثقفون األوروبيون
في زمن المخاوف والهواجس من عودة القوميات
ُ
سوى التذكير بماضي الفكرة األوروبية .وهذا ما فعله بالذات الكتاب جماعي التأليف «فكرة أوروبا في عصر األنوار» ،والصادر في
العام  2017بثالث لغات ،تحت إشراف كاتريونا سيث وروترود فان كوليسا ،صدر تباعا بالفرنسية ،وباإلنجليزية (مع ضميمة خاصة
بالطبعة اإلنجليزية) ،وباأللمانية ..وهو تأليف جماعي اشترك فيه أساتذة ،إلى جانب طالبهم ،في تعاون بديع.
في ديباجة الكتاب ،تم بسط حيثيات تأليفه؛ فهو يتزامن مع الذكرى الستين لمعاهدة روما (تم إحياؤها في يوم  25مارس
 ،)2017والتي -للتذكير -كانت قد أرست دعامة الوحدة االقتصادية األوروبية (كانت قد وقعتها ست دول في البدء) .وبعد
سنين من هذا الحدث تحولت «السوق األوروبية المشتركة» إلى اتحاد أوروبي يعد اليوم بين أعضائه  28دولة ( 27بعد انسحاب
بريطانيا) .على أن المشروع األوروبي أمسى يثير بعض التحفظ والجدل واالرتياب .وقد غذت ذلك كله النزعة الشعبوية الداعية
إلى عودة الخصوصيات واألصاليات والقوميات ،والساعية لتحقيق الخالص لطائفة من الساكنة تجاوزتها العولمة .وأمام هذا
التحدي ،أبدى باحثون متخصصون في القرن الثامن عشر األوروبي -عصر األنوار -رغبة في العودة للتعابير القديمة عن القيم
المشتركة والتساؤالت األوروبية الماضية التي ال تزال ذات راهنية .ذلك أن طائفة من حملة القلم في القرن الثامن عشر كانت
قد تصورت مستقبال للقارة بغاية التشجيع على إحالل السلم بأوروبا.

والن�صو�ص التي َّ
مت جتميعها يف هذا الكتاب ،وتبادل
الأدوار يف ترجمتها فيما يكاد ي�شبه �سوقا للرتجمة
فرن�سية�-أملانية�-إجنليزية ،ن�صو�ص ممهورة ب�أقالم
�أك �ب��ر ك �ت ��اب ذل� ��ك ال� ��زم� ��ان :ل� ��وك (،)1704-1632
وم��ون�ت���س�ك�ي��و ( )1755-1689ال� ��ذي ك ��ان ق ��د ��س�م��اه
رفاعة الطهطاوي يف رحلته« :اب��ن خلدون الغرب»،
وه �ي ��وم ( ،)1776-1711وف��ول �ت�ير (،)1778-1694
ورو�� �س ��و ( ،)1778-1712وه � ��ردر (،)1803-1744
وكانط ( ،)1804-1724كما هي موقعة �أي�ضا من لدن
مفكرين ومفكرات وكتاب وكاتبات من�سيني ومن�سيات
يف التاريخ الفكري وال�سيا�سي الأوروبي (�شارل �إريني
كا�ستل دو �سان بيري ،مك�سيمليان دو بيتوم ،دييجو دو
توري�س فيالرويل ،لوي�س �أن�ط��وان كارات�شيويل)...
كان منهم ملوك كتبوا كتابات �سيا�سية ظلت جمهولة
(� �ش ��أن ن��اب �ل �ي��ون) .وه ��ي ن���ص��و���ص ت�ستعر�ض �أن �ظ��ار
ه ��ؤالء و�أول �ئ��ك يف �أوروب ��ا ويف تاريخها ويف تنوعها،
لكنها تعر�ض �أي�ضا ملا ت�شرتك فيه الأمم التي تكون
�أوروبا يف تعددها ويف جملتها اجلغرافية .ف�ضال عن
�أنها ن�صو�ص تربز الأ�صول التاريخية لفكرة «االحتاد
الأوروب� � � ��ي» ،ك �م��ا ت �ب �ل��ورت يف م �ت��ون � �ش ��أن «م �� �ش��روع
ا�ستدامة ال�سالم ب�أوروبا» ( )1713الذي كتبه الكاتب
والدبلوما�سي والأك��ادمي��ي الفرن�سي املمهد حلركة
ال�ت�ن��وي��ر الب ��ي ��س��ان ب�ي�ير ( ،)1743-1658مقرتحا
م��ن خ�لال��ه ط��رح ح��ل مبتكر م��ن �ش�أنه التقليل من
�أثر الرجات العنيفة التي هزت بلده فرن�سا والدول
املجاورة لها زمن حرب خالفة العر�ش ب�إ�سبانيا .وهو
احتاد يرتئي �صاحب امل�شروع �أنه ينبغي �أن يقوم على
ب��دي��ل مبتكر ل �ت��وازن ال �ق��وى ،ك�م��ا �ضمنه دع ��وة �إىل
ال�شراكة م��ع تركيا وم��ع ب�ل��دان امل�غ��رب العربي لكي
يدجمها يف ال�شبكات التجارية بالبدل من �إق�صائها.
ويدافع �صاحب امل�شروع عما ي�سميه «معاهدة �إيالة
عليا �أو حتكيم �أوروبي يجعل كل �أع�ضاء �أوروبا جملة
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م�ترا��ص��ة يف ج�سد واح ��د» .ومت��ام��ا مثلما فعل هذا
ال��رج��ل ،اق ُ�ترح��ت م�شاريع �أخ ��رى لت�صور م�ستقبل
�أوروب ��ا يف �إط��ار ال��وح��دة ،بع�ضها حلم �صاحبه بحلم
عري�ض ط��وي��ل لكنه م�ستحيل ،على نحو م��ا يتبني
عليه الأمر اليوم ،وبع�ضها كان �أكرث واقعية ،وبع�ضها
جتوزت �أحالمه التجاوز .لكن ما ا�شرتكت فيه هذه
امل�شاريع ه��و �إرادة التفكري يف م��ا يجعل م��ن �أوروب ��ا
زرك���ش��ة ب��دي�ع��ة يف �إط� ��ار ف� ��رادة ف ��ري ��دة ،ويف ط��رائ��ق
ت�صور م�ستقبلها ،ويف احتفاء ه��ذه امل�شاريع بتعدد
�أوروبا ،ويف �أملها بوحدتها.
ه��ذا م��ع ت�ق��دم العلم �أن احل�ل��م ب��ال��وح��دة الأوروب �ي��ة
حلم ا�ستمر يراود حتى كتاب القرن الذي تال القرن
ال�ث��ام��ن ع�شر�� ،ش��أن حلم ال�ك��ات��ب الفرن�سي فيكتور
ه�ي�ج��و ( ،)1885-1802م �ث�ل�ا ،ال� ��ذي ك �ت��ب ي �ق��ول:
«ل�سوف ي��أت��ي على فرن�سا ي��وم ،وعليكم �أن�ت��م �أي�ضا
مع�شر ال��رو���س ،وعليكم مع�شر الإيطاليني ،وعليكم
مع�شر الإجنليز ،وعليكم مع�شر الأملان ،كلكم� ،سي�أتي
عليكم ي ��وم ،ي��ا �أمم ال �ق��ارة ،م��ن غ�ير م��ا �أن تفقدوا
�سماتكم امل�م�ي��زة وف��ردي�ت�ك��م امل�ج�ي��دة ،ت�ؤ�س�سون فيه
ل ��وح ��دة �أ� �س �م��ى م�ترا� �ص��ة ،وت���س�ت�ك�م�ل��ون ب ��ه الأخ ��وة
الأوروب �ي��ة ،وذل��ك مثلما كانت ق��د فعلت نورمانديا
وبريتانيا وبرجونيا واللورين والألزا�س ،كل �أقاليمنا
هذه (الفرن�سية) ،التي ان�صهرت يف بلد واحد موحد
(فرن�سا)» .هو ذا ما كان قد �سماه الكاتب «الواليات
امل �ت �ح��دة الأوروب � �ي� ��ة» .وال ��راب ��ط ع �ن��ده ال ��ذي يحقق
وح��دة ه��ذه البلدان �إمن��ا هو راب��ط التقنية« :بف�ضل
من ال�سكة احلديد لن ت�صري �أوروبا قريبا �أكرث مما
كانت عليه فرن�سا يف الع�صر الو�سيط .وها هو بف�ضل
من ال�سفن التجارية يتم اليوم عبور املحيط بعبور
�أي�سر مما ك��ان يعرب البحر الأبي�ض املتو�سط يف ما
تقدم من الزمان وم�ضى».
وقد باينت الطبعة الإجنليزية من هذا الكتاب كال

م��ن الطبعة الفرن�سية -ال�ت��ي ت�ع��د مب�ث��اب��ة الطبعة
الأ��ص�ل�ي��ة -والطبعة الأمل��ان�ي��ة ،وذل��ك م��ن حيث �أنها
ُذي �ل��ت فيها ال��دي�ب��اج��ة ب�ضميمة ُذك ��ر فيها ك�ي��ف �أن
الأح� ��داث الإره��اب �ي��ة ال�ت��ي �شهدتها ب��اري����س يف �شهر
ي �ن��اي��ر م ��ن ع ��ام  2015دف �ع ��ت اجل�م�ع�ي��ة ال�ف��رن���س�ي��ة
لدرا�سات القرن الثامن ع�شر ،وقد راعتها الأحداث
وج��و ال��ري�ب��ة واخل ��وف ال ��ذي ا�ستبد بفئات عري�ضة
م ��ن امل �ج �ت �م��ع� ،إىل �إن �� �ش ��اء م �ت �خ�يرات م ��ن ن���ص��و���ص
املفكرين التنويريني حول الت�سامح ،وروجت للكتاب
ال��ذي �ضم هذه املنتقيات من الن�صو�ص بثمن زهيد
ل�ك��ي ي���ص��ل �إىل �أك�ب�ر ع ��دد م��ن اجل �م �ه��ور؛ مم��ا ح��دا
ب�ترج�م��ة ال�ك�ت��اب يف حينه �إىل ال�ل���س��ان الإجن�ل�ي��زي.
وقد ت�ضافرت جهود الطالب وامل�شرفني عليهم من
خمتلف التخ�ص�صات بجامعة �أوك�سفورد لكي ي�صدر
ثمرة ه��ذا اجلهد -كتاب الت�سامح ه��ذا -يف الذكرى
الأوىل ل�ل�أح��داث املوم�أ �إليها �سابقا (يناير .)2016
وها هي اجلهود تت�ضافر اليوم لإخ��راج كتاب «فكرة
�أوروب��ا يف ع�صر الأن��وار» ( )2017من لدن فريق من
الطالب والأ�ساتذة املرتجمني واملتخ�ص�صني يف تاريخ
وفكر القرن الثامن ع�شر من خمتلف البلدان مبن
فيهم عرب و�إيطاليون و�إ�سبان وكوريون ويابانيون
و��ص�ي�ن�ي��ون ...وذل ��ك ل��رمب��ا ب�ن��اء ع�ل��ى ف�ك��رة الكاتب
الأمل ��اين جوته ( )1832-1749ال�شهرية :م��ن يعرف
لغته وح��ده��ا دون �سواها ال يعرف حقيقة لغته؛ �إذ
من �ش�أن معرفة املرء بلغته �أال تتم بحق اللهم �إال من
خالل مقارنتها باللغات الأخرى.
وت���ش�ير ال�ضميمة الإجن�ل�ي��زي��ة م��ن ال�ك�ت��اب �إىل �أن
الكثري ممن يدر�سون اللغات الأجنبية �أو يتحدثون
ب ��أك�ثر م��ن ل���س��ان �إمن ��ا ��ش��أن�ه��م �أن ي �ك��ون��وا م��ن بني
�أولئك الذين ي�شعرون ب�أن املثل الأنوارية الأوروبية
ـ �ش�أن مثل «الت�سامح» و»العقالنية» و»الإميان مببد�أ
االخ�ت�لاف» ...ـ تبقى �صاحلة يف زماننا ه��ذا؛ وذلك

