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واملايكرو�سكوب ،مل يعد الدين �أي تف�سري لأي �شيء هام»
لأن امل�سيحية منذ ال�ب��داي��ة مل يكن ال�ه��دف منها �أب ��دا �أن
تكون تف�سريا لأي �شيء ،وي�سخر منه ب�أن الأمر �أ�شبه بقول
�إنه بف�ضل �آلة التمحي�ص الكهربائي بات يف و�سعنا �أن نن�سى
كل �شيء عن ت�شيكوف.
و�أهمية هذه الدرا�سة تقع يف �أنها حماولة جادة من جانب
مارك�سي لإع��ادة ق��راءة الأدي��ان .يقول ايغلنت �إنه ال ي�ؤمن
باملالك جربيل وبع�صمة البابا وبفكرة �أن ي�سوع م�شى على
املاء �أو االدعاء ب�أنه ارتفع �إىل ال�سماء �أمام مريديه ،بالرغم
من �أن الكتب املقد�سة اليهودية وامل�سيحية لديها الكثري
لتقول ك�إجابة عن بع�ض امل�سائل احليوية مثل املوت واملعاناة
و�إنكار الذات وما �شابهها التي يلزم الي�سار ال�صمت املربك
حيال معظمها .و ُيذ ِّكر الي�ساريني �أنه قد حان الأوان لإنهاء
هذا احلياء ال�سيا�سي املعيق كما ي�ؤكد �ضرورة التعاون بني
ال��دي��ان��ات واملارك�سية يف ال�ظ��روف الراهنة م�شريا �إىل �أن
االكت�شافات اجلديدة يف احلقول العلمية ور�ؤى الفل�سفات
احلديثة قد �ساعدت على تعزيز قواعد املعتقدات الدينية.
ووا��ض��ح �أن ق�صده بهذا تو�سيع �إط ��ار النظرية املارك�سية
حتى تت�سع ملزيد من �شرائح املجتمع .والكاتب من خالل
مالحظاته على ذلك الكتاب املتميز ،رغم احرتامه ال�شديد
اليغلنت الذي يتبنى موقفا �إيجابيا نحو الأديان ال�سماوية
ي�ستغرب من �إعرا�ضه عن القر�آن ،ويطرح �س�ؤاله :ملاذا مل
يت�سع له الوقت لقراءة القر�آن فقط بينما وجد وقتا كافيا
ل �ق��راءة الإجن �ي��ل؟ وه ��ذا ال���س��ؤال ل��ه وزن وم�ك��ان��ة ال �شك
فيهما .ولكن ال�س�ؤال كان يجب �أن يبد�أ من مارك�س نف�سه.
ملا ذا ال جند يف خريطة درا��س��ات ك��ارل مارك�س املو�سوعية
نقطة ع��ن ال �ث��ورة ال�ت��ي ق��اده��ا ال�ن�ب��ي ال�ع��رب��ي .امل�شكلة يف
احلقيقة م�شكلة التمركز الأوربي لي�س �إال .ولكننا ن�ستغرب
من �أن كاتبا مطلعا مثل «ب��وك��ار» كيف يفلت من قلمه يف
هذا ال�سياق �شخ�صيات �أخ��رى من ال�صف الي�ساري الذين
اهتموا يف درا�ساتهم ب��ا إل��س�لام ودوره يف الع�صر احلديث
م�ث��ل م��اك���س�ي��م رودي �ن �� �س��ون واري� ��ك ه ��وب ��زوام .ي ��رى �أري ��ك
هوبزوام الراحل يف الإ�سالم قوة ديناميكية هائلة حتى يف
الوقت احلا�ضر لتغيري م�سار املجتمعات خالفا للأديان
الأخ��رى ك�إر�ساليات الكاثوليكية والربوت�ستانتية اللتني
تقرتبان من ا ألف��ول .ويف مقال كتبه يف جملة «مراجعات
الي�سار اجلديد» ي�شري �إىل �أن �سقوط النظريات التنويرية
قد �سبب يف تو�سيع مزيد من املجال لل�سيا�سية الدينية �أو
القومية ذات الطابع ديني� .إال �أن هوبزوام ال ي�سمح بهذه
الإمكانية جلميع الأديان ،بل يرى �أن �أغلب الأديان مبا فيه
امل�سيحية الكاثوليكية يف طريقه �إىل الهاوية ب�شكل وا�ضح.
وه��ي يف جهد جهيد لال�ستبقاء لي�س يف �أمريكا فقط بل
�أي�ضا يف القارة الأفريقية .و�إن كانت طائفة الربوت�ستانت
االيفاجنلية نا�شطة �إال �أنها يف نظر هوبزوام �أقلية غري ذات
�أهمية� .أم��ا الأ�صولية اليهودية يف �إ�سرائيل فهي ظاهرة
ال تتمتع بقاعدة جماهريية .اال�ستثناء الوحيد يف نظره

الإ�سالم فقط .يكتب هوبزوام« :ظل الإ�سالم خالل القرون
املا�ضية الأخ �ي�رة ينت�شر ب�سرعة فائقة ب ��دون �أي ن�شاط
دع��وي تب�شريي ،احل��رك��ات امل�سلحة ال�ت��ي حت��اول ا�ستعادة
اخلالفة تبدو �أنها لي�ست �إال �أقلية ن�شطة ال ي�صل نفوذها
�إىل اجلماهري� .أعتقد �أن الإ�سالم يحمل داخله طاقة غري
عادية وثروة عظيمة لل�صعود امل�ستمر .وتتمثل هذه الرثوة
الداخلية يف امل�ساواة وامل�ؤاخاة والإيثار املوجودة يف العالئق
بني �أتباع امل�سلمني .ال �أعتقد �أن هذه القيم را�سخة اجلذور
يف التعامل بني �أت�ب��اع امل�سيحية ق��در ما نح�سها بني �أتباع
امل�سلمني.
“()Jan-Feb 2010 New Left Review
وم�ضمون املقالتني حت��ت ع�ن��وان « �أل ��وان الإمي ��ان و�أب�ع��اد
امل�سالك الروحانية» و»تو�سيع ال�صداقة وامل�ؤاخاة» مو�صول
يف �صورة �أخرى مبا ورد يف املقالني املذكورين �أعاله .يقول
الكاتب يف مقال « �ألوان الإميان» �إن الأمم امل�ؤمنة (Faith
 )Communitiesحقيقة تاريخية ارتبطت ببني
الإن���س��ان منذ الأزل �إىل الآن ف�لا ب��د م��ن �أن نعرتف بها.
ف�لا ن�ستطيع �أن نتقدم با�ستئ�صال الأدي� ��ان .وه�ن��ا �أي�ضا
ي�ح��اول ال�ك��ات��ب �أن يكت�شف ال�ن�ق��اط امل�شرتكة ب�ين ال�ث��وار
ال�شيوعيني والروحانيني حيث �أن كليهما يبحث عن عامل
�سعادة بت�ضحية م�صاحله الذاتية .ويقول �إن كان يجوز �أن
تكون لـ مارك�س �أ�شباح كما يقول دريدا فالتعدد حقيقة يف
املذاهب الروحانية وداخل ديانة واحدة ذاته كمذهب وا�صل
بن عطاء ومذهب �أب��ي احل�سن الأ�شعري ومذهب احل�سن
ال�ب���ص��ري .وم ��ن خ�ل�ال ه ��ذه الأف �ك ��ار ي �ق��دم �أه �م �ي��ة ف�ك��رة
«اجلماهري» ( )Multitudeللفيل�سوف «�سبينوزا» التي
�أ�صبحت مو�ضوع بحث يف �أو��س��اط الفال�سفة الي�ساريني
�أم �ث��ال «ب��اب�ي�ب��ار» و�أن�ط��ون�ي��و ن�ي�ج��ري» و « جيلي�س دل�ي��وز»
وغريهم بعد �سقوط االحتاد ال�سوفياتي .ومن الآن ،يقول،
�إنه لن يكون البقاء �إال ملجتمعات قو�س قزح ويحلم بعامل
يتعاي�ش فيه خمتلف النظريات والأح��زاب ب�أمن و�سالمة،

وتت�سابق �إىل حتقيق �سعادة اجلماهري.
ويف م �ق��ال «ت��و��س�ي��ع ال �� �ص��داق��ة وامل � ��ؤاخ� ��اة» ال� ��ذي ي�ب��د�أ
مبقطع من �شعر «الفيل�سوف امل�لاي��ايل» �شري نارايانا
ج � ��ورو «� �س �ع ��ادة ك ��ل واح � ��د ال ت�ت�ح�ق��ق غ�ل�ا م ��ن خ�لال
�سعادة الآخ ��ر» ينقل ن�ظ��رات الفال�سفة �أم�ث��ال �أر�سطو
ودري � � ��دا وف ��ري ��دري ��ك ج �ي �م ����س وك ��ا� �س ��ان ��دي �ك ��از .ي�ن�ظ��ر
�أر�سطو �إىل ال�صداقة والتواد ب�صفتها ال�سيا�سية حيث
ي�ق��ول �إن ال�صداقة ب�ين امل�ل��وك وال�ع��ادي�ين بعيدة ج��دا،
وم��وق��ف دري ��دا م��ن ال���ص��داق��ة �أي���ض��ا �سيا�سي .ول �ـ دري��ا
كتاب مو�سوم بـ «�سيا�سة ال�صداقة (Politics of
 .)Friendshipيتحدث دريدا وموري�س بالنغوط
ع ��ن � �ص��داق��ة مت �ت��د �إىل الأ�� �ض ��رح ��ة ،وه� ��ذه ال���ص��داق��ة
تختلف عن ال�صداقة يف العامل الر�أ�سمايل التي يحكمها
منطق الربح .يقول الكاتب �إن ال�صداقة اخلال�صة �إمنا
تتحقق �إذا تكرب �شخ�صيتنا �إىل امل�ستوى الدويل متفوقة
ح��دود الأ��س��رة والقبيلة وال��وط��ن .اذن فقط ميكننا �أن
ن�ف�تر���ض ح�ي��اة م�ستقلة خ��ال�ي��ة م��ن االح �ت�ل�االت .ه��ذا
ه��و «الإن�ترن��ا��ش�ي��ون��ال» اجل��دي��د ال ��ذي ينا�شد لت�شكيله
فريدريك جيم�س بناء على جت��ارب ال��دول اال�شرتاكية
ال�ف��ا��ش�ل��ة ب ��دال م��ن رف ��ع ال�ه�ت��اف��ات ال �ق��دمي��ة .وجن ��د يف
ه��ذا امل�ق��ال م��راج��ع م��ن روائ ��ع كافكا وك��ا��س��ان��دك��از مثل
«اغ� �ت� �ي ��االت الإخ � � ��وة ( )Fratricidesب �ي �ن �م��ا ال
جن��د ذك��را ع��ن كتاب اب��ي ري�ح��ان التوحيدي «ال�صداقة
وال�صديق» الذي يتحدث عن ال�صداقة وال�صديق من
خالل �سرد الق�ص�ص واحلكايات واحلكم والأ�شعار.
م ��ا ه ��ي ال �ع ��وام ��ل احل�ق�ي�ق�ي��ة ال �ت��ي ت�ع�م��ل وراء ال�ع�ن��ف
املت�صاعد يف ال�ساحة ال��دول�ي��ة؟ وكيف ال ي�سود العنف
املجتمع ح�ين يكون النظام ذات��ه �أداة لال�ضطهاد؟ هنا
ينقل قول الفيل�سوف �سبينوزا ال��ذي يفيد ب��أن ال�سالم
ل �ي ����س ح ��ال ��ة م ��ن ع� ��دم احل � ��رب ب ��ل وج � ��ود ال� �ع ��دل .ويف
املجموعة مقاالت �أخ��رى �شيقة ومفيدة ولكن امل�ساحة
ال ت�سمح لعر�ضها .وجميع املقاالت تت�صف با�ستب�صارات
بالغة العمق .هذه هي ميزة هذا الكتاب جممال.
-----------------------------ع ــن ــوان الــكــتــاب :م ــن أجـــل إي ــج ــاد حل
للنسيان والتهميش.
اسم المؤلفة.P. K. Pocker :
عدد الصفحات. 271:
لغة الكتاب :مــااليــاالم (لغة محلية في
الهند).
الــنــاشــر،Vidyarthi Publications :
كوزسكود ،كيراال ،الهند.
* مستعرب هندي
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«من أجل إيجاد حل للنسيان والتهميش»
للهندي بي .كيه .بوكار
فيالبوراتو عبد الكبير *
الكتاب يتوزع إلى ست وعشرين فصال مرتبط بعضها ببعض حيث يدور على محور مواضيع ال تنال عموما اهتمام الكتّاب في
التيار الرئيس في كيراال .والسبب في إهمال النخب والمثقفين لها يعود إلى الذهنية االستعالئية القائمة في أوساط بعض
الكتاب وهيمنة اإلعالم الغربي على منتديات الثقافة .ويزعم الكاتب أن محاوالت متعمدة من جانب بعض الكتاب قد ساهمت
في هذا اإلعراض واإلهمال لتلكم المواضيع ويشير إلى أن الشعور الجماعي الذي يخاف النقاشات المفتوحة واالنتقادات
الشديدة ليس هو الذي يجب أن يقود حياتنا العقالنية.
فالبوتقة التي يتم فيها ت�شكيل ثقافة ال�ب�لاد احلقيقية
ال مي�ك��ن �إي�ج��اده��ا �إال م��ن خ�لال امل�ق��اوم��ة ��ض��د حم��اوالت
لفر�ض حتليالت زائفة على الوعي العام .حيث �أن الكاتب
�أ�ستاذ متقاعد يف ق�سم الفل�سفة بجامعة كاليكوت ومبا �أن
�أطروحته للدكتوراه كانت يف «الإبداعية واحلرية من وجهة
نظر مارك�سية» ال غ��رو �أن يغلب على �أف�ك��اره وحتليالته
الطابع الفل�سفي والي�ساري .ويطل من خالل مقاالته يف
ه��ذه املجموعة فال�سفة معا�صرون وق��دم��اء �أم�ث��ال دري��دا
وغرام�شي وجنري وفوكو وابن �سينا وابن ر�شد والفارابي
والغزايل وغريهم .ومل ت�شب �أ�سلوبه �شائبة حزبية لأننا
ن��راه ال ي�تردد يف نقد بع�ض مواقف املنظرين املارك�سيني
خ��ارج الهند وداخ�ل�ه��ا مثل ت�يري �إيجيلتون» و « برابهات
باتنايك « .وك��ون��ه علمانيا ومارك�سيا رغ��م �أن��ه م��ول��ود يف
�أ� �س��رة م�سلمة ال مي�ن�ع��ه م��ن م�ع��اجل��ة الإ� �س�ل�ام ب��اع�تراف
�أهميته االجتماعية يف العامل املعا�صر .ويت�ضح هذا املوقف
يف املقاالت املعنونة بـ« الغرب والإ�سالم� :أ�شباح دريدا» و»ملا
ذا مل يقر أ� تريي اغلنت القر�آن بينما قر�أ الإجنيل» و»�ألوان
الإميان و�أبعاد امل�سالك الروحانية».
وي�ب��دو �أن الكاتب م��ن خ�لال ه��ذه امل�ق��االت �إمن��ا ي�ستهدف
ترطيب الأج��واء بني املارك�سية والإ�سالم وخا�صة يف وقت
حتتاج فيه الأح ��زاب الي�سارية �إىل ت�أييد الأقلية امل�سلمة
��س��واء �أك ��ان يف ال�ه�ن��د �أو ع�ل��ى م�ستوى ال �ع��امل .ويف امل�ق��ال
املذكور �أعاله �أوال ي�أخذ الكاتب ب�أيدي القراء �إىل احلوار
الطويل ال��ذي �أج��راه م�صطفى ال�شريف املفكر اجلزائري
ال��ذي �شغل من�صب وزي��ر التعليم العايل و�سفري ب�لاده يف
القاهرة مع املفكر الي�ساري الفرن�سي ج��اك دري��دا .وذاك
ك��ان ح��وارا مل يحظ باهتمام ال��دوائ��ر الي�سارية يف كرياال
وال يف الهند ع�م��وم��ا .ي�شرح ال�ك��ات��ب خلفية ه��ذا احل��وار
وي�ؤكد على �أهمية احلوار و�ضرورته بني الغرب والإ�سالم
واحل �� �ض��ارات الأخ� ��رى .وي �ق��ول �إن دري ��دا �أح ��د الفال�سفة
ال ��ذي ��ن ح ��اول ��وا �أن ي �ت �ج ��اوزوا ح� ��دود امل�ن�ط��ق ال�ت�ق�ل�ي��دي،
وقد قدم حياته لتخ�صيب املناطق الفكرية بتنوع ال��ر�ؤى
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وت �ع��دده��ا .وم ��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ��ه ك ��ان م���ص��در ط��اق��ة
مل ��ؤل �ف��ات ال�ع�ب�ق��ري الفل�سطيني �إدوارد �سعيد وح��وارات��ه
ال�ساخنة� .إن الن�ص املقد�س يف الأديان ال يخلو من قراءات
وتف�سريات خمتلفة .وهذا املبد�أ ينطبق متاما على جميع
النظريات املادية �أي�ضا .هل ب�إمكان العامل �أن يقود حياة
زاخ��رة بالتعددية وتغذيتها يف امل�ستقبل؟ هذا هو ال�س�ؤال
الذي يطرحه م�صطفى �شريف �أمام جاك دريدا .ويحاول
دري��دا �أن يفهمنا يف هذا احل��وار �أن العلمنة وف�صل الدين
عن ال�سيا�سة ال يعني �إطالقا الق�ضاء على الدين بتاتا �أو
تقلي�ص وج��وده و�إمن��ا يعني نيل حرية االعتقاد وال�ضمري
وعدم قمع الوعي الفردي ب�أي �شكل كان .وي�ؤكد ب�أن ف�صل
الدين عن الدولة �سيكون ل�صاح الدين ال �ضده عك�س ما
يتوههم معظم النا�س يف العامل الإ�سالمي.
ويقول الكاتب �إن �أمريكا يف نظر دريدا هي املتهمة الرئي�سة
يف معاداة الإ�سالم وامل�سلمني وموقف الدول الأوربية مثل
�أملانيا وفرن�سا يختلف عن موقف �أمريكا يف هذا ال�ش�أن .وال
�شك �أن يف نظام �أمريكا عنا�صر تعادي الإ�سالم وامل�سلمني
ول �ك ��ن الأم� � ��ر م��رت �ب��ط ب���س�ي��ا��س�ت�ه��ا يف ال �� �ش ��رق الأو�� �س ��ط
املنحازة �إىل �إ�سرائيل ب�سبب ـت�أثري اللوبي ال�صهيوين يف
البيت الأب�ي����ض .وعلمانية �أم��ري�ك��ا �أك�ثر م��رون��ة باملقارنة
بـ«الاليكية» الفرن�سية املت�شددة .ول��ذل��ك ال ن��رى الإدارة
الأمريكية ت�صر على �أن حتظر احلجاب كما حظرته فرن�سا.
ح�ت��ى �أن�ن��ا ن��رى فرن�سا ال�ت��ي ت��رف��ع ��ش�ع��ار ح��ري��ة االع�ت�ق��اد
تفر�ض على مفكر عظيم مثل رجاء جارودي غرامة مالية
كبرية بتهمة معاداة ال�سامية ملجرد �إعرابه عن �شكوك يف
دقة �إح�صائيات «هولوكو�ست» املحرقة .الكاتب الذي يقول
يف أ�ح��د فقرات املقال �إن احلرية الدميوقراطية �ضرورية
ج ��دا �إذا مل ن ��رد �أن من ��وت جم �م��دي��ن داخ� ��ل ال�ك��وال�ي����س
احل��دي��دي��ة ال�ت��ي ب�ن��اه��ا ال �ن �ظ��ام ،ن ��راه ي�صمت ع��ن موقف
دي ��ري ��دا امل� ��زدوج م��ن االن �ت �خ��اب��ات ال �ت��ي ج ��رت يف اجل��زائ��ر
يف �أوائ ��ل ت�سعينيات ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،لأن دري ��دا ال يت�أ�سف
على �إي�ق��اف العملية الدميوقراطية هناك بعد �أن �أو�شك

«الأ�صوليون» على الو�صول �إىل ال�سلطة ،وال يرتدد يف �أن
ي�صرح �أنه ال دميوقراطية لأعداء الدميوقراطية وال حرية
لأعداء احلرية .وال تقلقه حني ُي�ص ّرح موقفه هذا حمامات
الدم التي جرت يف اجلزائر و�صعود العنف املتزايد نتيجة
لقر�صنة الدميوقراطية يف تلك احلقبة .وفوز الإ�سالميني
يف احلقيقة م��ا ك��ان ي�شكل �ضربة للفكر ال��دمي��وق��راط��ي،
وبالعك�س قد يكون يعزز عملية الدميوقراطية كما كانت
يف الغرب .و�إدخالهم يف عملية الدمقرطة رمبا �سيكون له
�أكرب حافز للإميان ب�ضرورة االعرتاف واالحرتام للآخر
كما �سيكون مب�ق��دوره��م ا�ست�صحاب القيم امل�ستمدة من
الإ��س�لام احل�ضاري ال��ذي �أ�س�س للحكم الرا�شد يف عملية
�أنظمة احلكم احلديثة.
وم��ن �أب ��رز ن��اق��دي الق�ضايا الثقافية الي�ساريني الكاتب
ال�بري �ط��اين ت�ي�ري اي�غ�ل�تن ال� ��ذي ي���ش�غ��ل م�ن���ص��ب ك��ر��س��ي
�أ��س�ت��اذي��ة ج��ون ادوارد ت��اي�ل��ور بجامعة مان�ش�سرت وزم�ي��ل
الأك ��ادمي �ي ��ة ال�بري �ط��ان �ي��ة .وه ��و ال�ف�ي�ل���س��وف ال� ��ذي �أق �ن��ع
احلقول الفكرية باملكائد اخلفية �ضد ال�شيوعية يف �أفكار
ما بعد احلداثة .انتقد العوملة واالحتالل الأمريكي و�شن
هجوما �شديدا على الأق�لام وو�سائل الإع�لام التي تنفث
�سموم الإ�سالموفوبيا يف �أنحاء العامل .وتدخالته اجلريئة
يف م�ن��اه���ض��ة امل ��ذه ��ب ال �ع �ق�لاين اخل��ال ����ص ال ��ذي يتبطن
م �ع��اداة الإ� �س�ل�ام وال ��ذي ي�ت�ب�ن��اه �أم �ث��ال ري�ت���ش��ارد دو كينز
كانت �أي�ضا الفتة النظر .ول��ه كتاب حت��ت ع�ن��وان « العقل
والإمي��ان والثورة»� ،إن هذا الكتاب �أ�صال قائم على �أ�سا�س
�سل�سلة حما�ضرات م�ؤ�س�سة داوي��ت هارينغنت ت�يري حول
الدين على �ضوء العلم والفل�سفة التي �ألقاها �إيغلنت يف
جامعة ييل يف �شهر ني�سان ع��ام  .2008يبحث فيه ايغلنت
معتمدا على الديانة امل�سيحية والأناجيل عن الروابط بني
الأدي ��ان والنظريات الي�سارية ،كما ينتقد موقف دوكينز
وكري�ستوفر هيت�شنز �صاحبي الإحل ��اد اجل��دي��د ،وي�ق��ول
�إن كري�ستوفر هيت�شنز ارتكب نف�س اخل��طء القاتل نف�سه
بادعائه يف كتاب « اهلل لي�س �أك�بر» �أنه «بف�ضل التلي�سكوب

