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صموئيل لوفر )1868-1797( Samuel Lover

وهو شاعر ،وروائي ،وكاتب مسرحي ،ورسام،

•مدارك المسلمين...
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•زابين شميدتكه
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مدارك المسلمين للتوراة وأنماط تلقيهم لها
كاميال أدانج وزابين شميدتكه
ُم َّ
حمد الشيخ *
�أنتج مفكرو الإ�سالم -فقهاء وم�ؤرخني ومتكلمني -ع�شرات الن�صو�ص عن التوراة العربية؛ وذلك على امتداد حوايل �أربعة ع�شر قرنا .ترى ،كم �أنتجوا هم من
ن�صو�ص على وجه التدقيق؟ وما هي ال�سمات العامة التي ميزت �إنتاجهم؟ وكيف كانت خمتلف اجتاهاتهم يف ما �أنتجوه؟ ي�سعى هذا الكتاب �إىل الإجابة عن
هذه الت�سا�ؤالت .ومداره ،ح�سب ما ت�سميه امل�ؤلفتان على �أمرين اثنني« :مدارك» امل�سلمني للتوراة ،و«ا�ستعماالتهم» لها.
وف�ضل هذا الكتاب الأول �أنه كتاب «جامع» وذلك مبعنيني :املعنى
الأول ،وهو �أنه ،ح�سب علمي ،ال وجود لكتاب جمع �أ�شتات ما تناثر
يف مو�ضوع ما ميكن �أن ن�سميه« :ال�تروات�ي��ات الإ�سالمية» �-أي
كل ما ُكتب عن التوراة يف الثقافة الإ�سالمية -بحيث �ض َّم هذا
القدر الهائل من «الدرا�سات» و«الن�صو�ص» الإ�سالمية يف التوراة
والتلقيات الإ�سالمية لهذا الن�ص املقد�س .و�إذا �ساغ لنا �أن نتخذ
معلمتني يف هذا املجال -مبتدى ومنتهى -لقلنا �إ َّن��ه كان ينبغي
�أن يعنون ه��ذا الكتاب بالعنوان اجلامع التايل :جوامع م��دارك
امل�سلمني للتوراة وتلقيهم لها :من ابن ربن (تويف بعد  253هـ)،
وهو �صاحب الكتاب امل� ّؤ�س�س «الدين والدولة يف �إثبات نبوة النبي
حممد» �إىل عبدال�سالم عبدالعالم (العهد العثماين) �صاحب
ر�سالة «�إلزام اليهود يف ما زعموا يف التوراة من قبل علم الكالم«؛
وذل ��ك ع�ل��ى ام �ت��داد الع�صر الكال�سيكي الإ� �س�لام��ي �إىل العهد
العثماين احلديث.
و«جامع» مبعنى ث��ان ،وهو �أن��ه جمع ما تفرق من كتابات هاتني
ال�ب��اح�ث�ت�ين امل�ه�ت�م�ت�ين ب ��ال�ت�راث الإ� �س�ل�ام ��ي -ك�ل�ام ��ا وفل�سفة
وت�صوفا -يف ت�ضاعيف كتب من ت�أليف جماعي ويف متون جمالت
ن�شرت يف خمتلف املنابر ب�شتى البلدان (�أمريكا ،هولندا� ،إيطاليا،
�أمل��ان�ي��ا ،فرن�سا� ،إجن�ل�ترا و�إ��س��رائ�ي��ل )...بع�ضها ب��ات يتعذر على
الباحثني ال�ع��رب ال��ول��وج �إل�ي��ه .الباحثة الأوىل ه��ي الهولندية
كاميال �أداجن ( ) -1960املهتمة بالفكر الأندل�سي ،وعا�شقة مفكر
ط��وق احلمامة اب��ن ح��زم خا�صة ،وب��اجل��دل ب�ين الأدي ��ان ،وبعلم
ال�ك�لام العقلي� ،صاحبة كتاب «ال� ُك�ت��اب امل�سلمون ع��ن اليهودية
والتوراة العربانية :من ابن ربن �إىل ابن ح��زم» ( ،)1996وكتاب
«عقالنية م�شرتكة :املذهب االع�ت��زايل يف الإ��س�لام واليهودية»
( ،)2007وكتاب «اب��ن حزم القرطبي :حياة و�أعمال مفكر مثري
للجدل» ( .)2012والباحثة الثانية هي الباحثة الأملانية زابني
�شميدتكه �أ�ستاذة التاريخ الفكري الإ�سالمي بجامعة برن�ستون،
و�صاحبة كتاب «علم الكالم عند العالمة احللي» ( ،)1991وكتاب
«ال �ت��وراة يف منظور علماء الإ� �س�لام» ( ،)2013وك�ت��اب «امل�ع�ين يف
علم الكالم الإ�سالمي» ( .)2016وكما يالحظ القارئ ،ف�إن كلتا
الباحثتني متمر�سة يف ال�ت�راث العربي ال�ي�ه��ودي .كما يالحظ
�أن واح��دة مهتمة بالرتاث ال�سني ،والأخ ��رى بالرتاث ال�شيعي.
وكلتاهما متمرنة على العمل امل���ش�ترك م��ع ب��اح��ث �آخ ��ر �أو مع
جماعة باحثني .فقد ائتلفت بهذا كل عنا�صر كتاب �أملعي.
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وف�ضل ه��ذا الكتاب الثاين �أن��ه كتاب تفكيكي ،وذل��ك بداللتني؛
�أوىل :ه��ي �أن �صاحبتي امل ��ؤل��ف مل ترت�ضيا ب ��أن ت�سلكا طريقا
م�ب��ذوال ،و�إمن��ا �سعتا �إىل ك�سر التقليد ال�سائد يف معظم العامل
العربي -وه��و التقليد ال�سني يف النظر �إىل ال�ت��وراة -فانفتحتا
على التقليد ال�شيعي :الإثني ع�شري والإ�سماعيلي وال��زي��دي..
كما ركزتا على ال�تراث املعتزيل (القا�ضي عبداجلبار ،احل�سني
الب�صري ،ابن خالد )....وعلى الرتاث الزيدي �سواء تعلق الأمر
بزيدية �إيران (الإمام امل�ؤيد باهلل� ،أبو عبداهلل اجلرجاين � ،)...أو
بزيدية اليمن (ح�سام الدين الر�صا�ص ،وابنه �أحمد الر�صا�ص
وتالمذته.)...
وبداللة ثانية؛ وهي �أن امل�ؤلفتني مل تكتفيا بعر�ض وجهة نظر
امل�سلمني انت�صارا للقر�آن ،وبا�ستقبالهم للتوراة ونقدها ،و�إمن��ا
�أ��ش��ارت��ا �أي�ضا �إىل م��ا يزخر ب��ه ال�ت�راث اليهودي العربي؛ �سواء
بامل�شرق �أو ب��امل�غ��رب (اب ��ن م�ي�م��ون ،اب��ن ع��دري��ث) م��ن ال ��رد على
امل�سلمني يف اتهام ِك َتاب اليهود ب�أمرين� :أنه من�سوخ بالقر�آن ،و�أنه
مت حتريفه .فكان �أن �أوردت ��ا بع�ض ال ��ردود على ال ��ردود :الربي
�شلومو بن عدريث (ت1310-م) ورده على ابن حزم يف رده بدوره
على ابن النغريلة اليهودي.
�أغرا�ض �أنظار امل�سلمني يف التوراة
ا�ستعمل علماء الإ�سالم التوراة لأغرا�ض خمتلفة وبا�ستعماالت
متباينة ،دون وع��ي منهم مبا تعتربه الباحثة �أداجن «تناق�ضات
داخ�ل�ي��ة» .وه�ك��ذا ،ت��راه��م ،م��ن جهة ي�ع��ودون بانتظام �إىل املظا ِّن
ال �ت��ورات �ي��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا م���ص��ادره��م الأوىل ع��ن احل�ق�ب��ة م��ا قبل
الإ�سالمية عندما يناق�شون ن�ش�أة بني �إ�سرائيل وتاريخهم وبعثة
الأن�ب�ي��اء ال�سابقني على النبي ُم�م��د .وم��ن جهة �أخ ��رى ،اهتم
علماء الإ�سالم املجادلون �ضد اليهود والن�صارى �أ�سا�سا ،مبا اعترب
نبوءة ببعثة حممد النبي العربي وبدينه يف التوراة ،كما اهتموا
مبا عدُّ وه «تناق�ضات» ت�ضمنها التوراة وحاالت ن�سخ داخلي وبداء.
وما ترتب عن تعدُّ د هذه الأغرا�ض �إمنا هو وجود «مداخل» عدة
لعلماء الإ�سالم �إىل الكتب املقد�سة:
 -1املدخل التاريخي :ع��ادة ما عمد امل��ؤرخ��ون املبكرون �إىل نقل
مقاطع ك�برى من جممل كتب ال�ت��وراة ب��احل��رف� ،أو على الأق��ل
نقلوا فحواها.
 -2املدخل اجلديل� :أما �أولئك الذين انخرطوا يف اجلدل الديني
ويف الدفاع عن العقيدة الإ�سالمية ،فقد كانوا ي�ؤوبون �إىل مظان

بعينها �سرعان م��ا راج��ت بينهم رواج�ه��ا وت�ك��اد تكون ه��ي عينها
عندهم �أجمعني ي�ستن�سخ الالحق منهم ال�سابق .وعادة ما دار هذا
اجلدل على �أمور جوهرية :الن�سخ والتحريف .ف�أما الن�سخ ،فهو
ن�سخ القر�آن ملا �سبقه من كتب الأول�ين ،و�أم��ا التحريف ،في�شمل
�أم��ورا �أ�سا�سية منها حتريف بع�ض من �شريعة مو�سى ،والت�سرت
على ن�صو�ص نبوءة حممد يف التوراة.
ملحة عن م�سار االهتمام بالتوراة لدى علماء الإ�سالم
يف هذا الكتاب مفهومة هي «التوراة» ب�أو�سع معنى يكون :التوراة
العربية -العهد القدمي -كما العهد اجلديد ،مع الرتكيز على
العهد القدمي .وجممل دع��وى امل�سلمني يف مداركهم هذه يقوم
على مفارقة :يعتربون �أن الوحي القدمي قد مت حتريفة ،و�أن
القر�آن -مبا هو خامت الر�ساالت -قد �ألغى ما قبله مبا يف ذلك
التوراة .لكن ،مبا �أن التوراة م�صدره �إلهي ،ف�إنهم يف الوقت نف�سه
يُجِ ُّلونه ،ومن �ش�أن الت�شكيك فيه الكفر بالوحي الإلهي .واملرجع
يف هذا املوقف القر�آن نف�سه :التوراة مذكور يف القر�آن لفظا ثمانية
ع�شر مرة ،وباملعنى مرات �أخر؛ �ش�أن الإ�شارة �إىل «�صحف مو�سى»
وا�سم «ال �ت��وراة» يف العربية م�شتق من لفظ  Torahالعربي
الذي يعني «القانون» �أو «النامو�س» رغم �أن بع�ض امل�سلمني حاول
رد اللفظ �إىل اجلذر العربي «و-ر-ي» مبعنى �أ�شعل النار ،يف �إ�شارة
�إىل «النور» املذكور �أن��ه يف التوراة ،وقد اعرت�ض عليه مف�سرون
م�سلمون كالرازي والزخم�شري .وامتدت الت�سمية لت�شمل تعاليق
ال�ت��وراة و�شروحه ال�شفاهية .ويتهم ال�ق��ر�آن اليهود امل��رار العدة
ب�أنهم حرفوا ك�لام اهلل عن ق�صد وكتبوا �أ�شياء بيديهم وقالوا
من عند اهلل ول ّب�سوا احلق بالباطل وكتموا احلق و�أخفوا كثريا
منه ولووا �أل�سنتهم بالكتاب ليح�سبه امل�ؤمنون �أنه من الكتاب وما
هو من الكتاب ..وكل هذه الآي��ات جتمع على �إنكار اليهود لنبوة
حممد املفرت�ض �أنها مذكورة يف كتب اليهود املقد�سة .ومب��ا �أن
القر�آن ال يعلن من ح ّرف التوراة و�أين وكيف ،ف�إن بع�ض امل�ؤلفني
ن�سبوا ذلك �إىل عزير .و�أهم من ميثل القول بالتحريف يف �صورته
املكتملة ابن حزم (ت ـ  465ه�ـ) .وقد دعمه يف ما مال �إليه يهود
�أ�سلموا ��ش��أن عبداحلق الإ��س�لام��ي (كتب كتابه ح��وايل  797هـ)
وال�سمو�أل املغربي (ت ـ  570هـ) ،و�أهم ما حرف اليهود ،ح�سب هذا
الطرح ،الإح��االت التوارتية على النبي حممد ،كما �ألغوا بع�ض
�أحكام التوراة مثل الرجم.
وال من�ل��ك طيلة ال �ق��رون الأوىل م��ن الإ� �س�ل�ام �أع �م��اال �سجالية
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�ضد اليهود؛ �إذ يبدو �أن امل�سلمني ك��ان��وا �أك�ثر ان�شغاال بالدفاع
عن �إميانهم �ضد الن�صارى (يوحنا الدم�شقي) .فال ي�شري ابن
الندمي �إىل �أي كتاب يف اجل��دل �ضد اليهود ،حتى و�إن ت�ضمنت
بع�ض كتب الرد على الن�صارى (اجلاحظ) ردا على اليهود �أي�ضا.
ثم بد�أت ال��ردود ترد يف كتب التاريخ والكالم والتف�سري والدفاع
عن الإ��س�لام؛ على نحو ما عك�سته كتابات اب��ن رب��ن واب��ن قتيبة
وال�ط�بري واملقد�سي واب��ن ح��زم  ...وق��د دار النقا�ش ،بالأ�سا�س،
على م�س�ألة حتريف التوراة ،وهنا تبنى مفكرو الإ�سالم موقفني
خمتلفني :موقف مت�شدد �أ�شعر من خالله ابن ربن وابن قتيبة،
وهما ي�ستعمالن �آي��ات من ال�ت��وراة ،ب ��أن امل�ح� َّرف �إمن��ا هو ت�أويل
اليهود لن�صهم املقد�س ،ولي�س الن�ص املقد�س يف ذاته ،ووافقهما
ال�ط�بري على ذل��ك ،متفاديا ا�ستعمال الكتب اليهودية؛ بينما
رف�ض املقد�سي واب��ن ح��زم ه��ذه الكتب بو�صفها حم� َّرف��ة ،وذلك
على الرغم من �أنهما قبال �أجزاء منها على �أنها غري منحولة هي
بالذات تلك التي متت الب�شارة فيها بنبي الإ�سالم .و�إذن؛ وجد
ت�أويالن للتحريف :مت�شدد جذري ،ولني معتدل.
ث َّمة حلظة ت�أ�سي�سية يف هذا االهتمام هي حلظة ابن ربن -الدين
والدولة -وابن قتيبة �-أعالم النبوة .وما يوحد بني هذين العاملِني
الإ� �س�لام��ي وامل���س�ل��م� -أن�ه�م��ا �أل�ف��ا ب�ين «م�ق��اط�ع��ى» «زع �م��ا» �أنهات�ضمنت نبوءات ببعثة النبي حممد ـ وقد ت�أ�س�س على هذا تقليد
بكامله حتت م�سمى «�أعالم النبوة» �أو «دالئل النبوة» -وعدت هذه
حلظة تد�شينية ما فتئ املت�أخرون ي�ؤوبون �إليها الأوب��ات ،وركزت
العديد من ف�صول الكتاب -التي بلغت واح��دا وع�شرين ف�صال
بع�ضها خ��ط بيد واح ��دة ،وبع�ضها ب�ي��دي��ن -على ه��ذه ال�ع��ودات
�إىل ابن ربن واب��ن قتيبة عند كل فرق الإ�سالم من �سنة و�شيعة
مبختلف فرقهما ..وقد در�ست بع�ض ف�صول الكتاب ت�أثري هذين
على خمتلف الدار�سني الالحقني .واح�ترم��ت �صاحبتا الكتاب
�أمرين :التنوع العقلي (خمتلف فرق الإ�سالم) والتنوع الزمني
(م��ن الع�صر الكال�سيكي �إىل العهد الثماين)؛ بحيث خ�ص�صتا
ف�صلني لال�ستعمال اجل��ديل ملقاطع من التوراة لدى جملة من
امل�ؤلفني العثمانيني املت�أخرين الذين �أ�ضافوا مواد من التقليد
التف�سريي التوراتي املت�أخر.
كتاب يف االلتبا�سات واملفارقات
مبا �أ َّن القر�آن �س َّمى «التوراة» كتاب اهلل ،ف�إنه كان على امل�سلمني �أن
يعاملوه باالحرتام الواجب جتاه كل كتب اهلل ،و�إِ ْن كان ثمة �شك يف
�صحة ن�سب كل �شيء فيه �إىل اهلل .وعلى هذا الأ�سا�س ،قام موقف
ت�صفه �أداجن ب�أنه «ملتب�س» ومتثل لهذا اللب�س بنوازل من الرتاث
الفقهي الإ�سالمي :فتوى من القرن الرابع الهجري بالقريوان:
�سئل القاب�سي عن كيف نعاقب عبدا م�سلما ق��ام يف ح��ال غ�ضب
بلعن التوراة ،وكان �أن اعترب العبد جاهال يعذر بجهالته؛ �إذ مل
يق�صد ما ب�أيدي اليهود من عند اهلل �أو مما حرفوه عن موا�ضعه،
ويحتمل �أن يكون قد ظن �أن توراتهم �شيء عملوه لأنف�سهم لي�س
من عند اهلل منه �شيء .وفتوى ابن ر�شد اجلد� :سئل عن الكتاب
تكون فيه ال �ت��وراة �أو الإجن�ي��ل �أت ��رى �أن يبيعه م��ن ال�ي�ه��ودي �أو
الن�صراين؟ فكان الت�سا�ؤل :وكيف يعرف �أنه توراة �أو �إجنيل؟ ال
�أرى �أن يبيعه وال ي�أكل ثمنه ،وال يحل لك �أن تبيع لهم ذلك .قال
حممد بن ر�شد :قوله �إن��ه ال يحل له �أن يبيع الكتاب ال��ذي فيه

التوراة �أو الإجنيل من اليهود �أو الن�صارى وال ي�أكل ثمنه �صحيح
بني ال �إ�شكال فيه؛ لأن دين الإ�سالم نا�سخ جلميع الأديان.
اعتقد امل�سلمون الذين �آمنوا ب�أ َّن اليهود ميلكون التوراة الأ�صلي
ويف�سرونه التف�سري ال�صحيح ب�أنه قد ذكر فيه« :ا َّلذ َ
ِين َي َّت ِبعُو َن
ال َّر ُ�سو َل ال َّن ِب َّي ُْ أ
ال ِّم � َّي ا َّل�ذِي يَجِ دُو َن ُه َم ْك ُتوبًا عِ ْن َد ُه ْم ِف ال َّت ْورَا ِة
ن� �ي ��لِ » .لكن امل�ف��ارق��ة �أن��ه حتى ال��ذي��ن اع�ت�ق��دوا �أن ال�ت��وراة
َال ْ ِ
و ْ إِ
حم َّرفة عادوا �إليها ليبحثوا عن ذكر نبي الإ�سالم و�أمته وملته.
وقد عللوا هذه املفارقة ب�أن اهلل حفظ تلك املقاطع من التحريف
يف �سفر التكوين و�سفر التثنية و�سفر �أ�شعيا .وقد ن�ش�أت عن هذا
تقاليد يف اال�ست�شهادات امل�ستعادة حول دالئل�/أعالم النبوة.
ومفارقة �أخرى متثلت يف جلوء كتب الت�صوف والتاريخ والأمثال
وال��زه��د وال��رق��ائ��ق �إىل التعويل على الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ات ،نقال عن
ن�صو�ص معزوة �إىل كعب الأحبار ووهب بن منبه ومالك بن دينار
وفق �صيغة« :مكتوب يف التوراة» و«قر�أت يف التوراة» .وقد اختلط
فيها ال��رواة اختالطا �شديدا حيث جند �إىل جانب بع�ض احلكم
والأق ��وال ذات البعد اخللقي مرويات غريبة معزوة �إىل التوراة
�ش�أن نظرية الأمزجة الأربعة الإغريقية وو�صف الفاروق عمر بن
اخلطاب الذي قيل �إنه مذكور يف التوراة (املالقي :مقتل عثمان)،
وورود ا�سم حيدرة (علي بن �أبي طالب) يف التوراة ،بل وذكر عمر
بن عبدالعزيز يف التوراة (�أبو نعيم الإ�صفهاين) ،كما افرت�ض ذكر
مكة والري (ياقوت احلموي)؛ لكن يف نف�س الوقت ثمة من نبه
من اليهود �أنف�سهم �إىل �أن مرويات كعب ن�سيج من الأكاذيب و�أن
ما يوجد يف التوراة هو نف�سه ما يوجد يف القر�آن (ابن حجر).
وم�ف��ارق��ة راب�ع��ة ه��ي الأخ� ��رى ،تتعلق ه��ذه امل ��رة بقابلية الن�ص
الوحيي للرتجمة؛ ذل��ك �أ َّن العديد م��ن امل�ج��ادل�ين واملدافعني
امل�سلمني �أدرك� ��وا �أن ن�سخ ال �ت��وراة م�ت�ع��ددة -ال �ت ��وراة العربانية
وال �ت��وراة ال�سومرية وال�سبعينية اليونانية -قبل �أن تنقل �إىل
الل�سان العربي .وقد ا�ستنتجوا من هذا ا�ستنتاجني متناق�ضني:
ذه ��ب اب ��ن ح ��زم �إىل ال�ترك �ي��ز ع�ل��ى �أن االخ �ت�ل�اف��ات دل �ي��ل على
التحريف ،بينما ر�أى �آخرون كابن قتيبة والباقالين ،ومن غري �أن

يلعبوا بورقة التحريف� ،أن قابلية الرتجمة دليل على علو كعب
القر�آن املعجز لغة على التوراة غري املعجز لغة .وكان �أن �أجابهم
القرق�ساين �أن كون القر�آن ال يوجد �إال بل�سان واحد �إمنا «ي�ضعف»
ال �ق��ر�آن ال ال �ت��وراة؛ لأن�ه��م وح��ده��م م��ن ميلكوا الل�سان العربي
يقدرون على �أن يدركوا �إعجازه.
ن�صو�ص حمققة جديدة وجمع ن�صو�ص �أخرى
�شكل هذا الكتاب منجما غنيا من الن�صو�ص العربية حول التوراة.
وقد �أع��ادت زاب�ين �شميدتكه ن�شر مقاطع من «�أع�لام »�أو دالئل«
ال�ن�ب��وة الب��ن قتيبة» (ن�سخة مكتبة الأ� �س��د ال��وح �ي��دة) حمققة
ومقابلة مع ن�سخ ونقول منها .كما ن�شرت �أداجن ما عرثت عليه
ك��ام�لا مم��ا حفظ يف ك�ت��اب احلم�صي (امل�ن�ق��ذ م��ن التقليد) من
مقاطع نقلها �أب��و احل�سني الب�صري املعتزيل يف الكتاب ال�ضائع
«غرر الأدلة» عن ابن ربن الطربي (كتاب الدين والدولة) تخ�ص
«� �ش �ه��ادات» ت��ورات�ي��ة ع��ن بعثة نبي الإ� �س�ل�ام .وحققت امل�ؤلفتان
ب��اال� �ش�تراك ن�صي اب ��ن خ�ل�اد ال�ب���ص��ري ��ص��اح��ب ك�ت��اب الأ� �ص��ول
ال�ضائع( :باب الكالم على اليهود) و(باب الكالم على اليهود يف
امتناعهم من ن�سخ ال�شرائع) .ويف ما يخ�ص زيدية �إيران حققت
�شميدتكه ن�ص الإمام امل�ؤيد باهلل �أحمد بن احل�سني «باب ما وجد
يف الكتب املتقدمة م��ن الب�شارات بالنبي �صلى اهلل عليه وعلى
�آله» �صاحب «كتاب �إثبات نبوة النبي» ون�ص الزيدي املعتزيل �أبي
ع�ب��داهلل اجل��رج��اين تلميذ القا�ضي عبداجلبار املعتزيل «ف�صل
فيما وُجد يف الكتب ال�سالفة من الب�شارة بالنبي حممد �صلى اهلل
عليه وعلى �آله» �صاحب كتاب الإحاطة .كما حققت �شميدتكه ،يف
ما يخ�ص زيدية اليمن ،ن�ص الر�صا�ص �صاحب كتاب التح�صيل
عن الب�شارات بالنبي عليه ال�سالم ،ون�صو�ص ابنه �أحمد الر�صا�ص
وبع�ض تالمذته .وحققت زابني �شميدتكه الر�سالة الهادية لعبد
ال�سالم املهتدي املحمدي .وحققت الباحثتان معا ر�سالة طا�ش
كربى زاده «ر�سالة يف الرد على اليهود» .وحققت �شميدتكه ر�سالة
«�إلزام اليهود يف ما زعموا يف التوراة من قبل علم الكالم» لل�سالم
عبدالعالم .ومل تقت�صر الباحثتان على ذلك ،بل نقلتا الكثري من
هذه الن�صو�ص �إىل الل�سان الإجنليزي ...هذا ف�ضال عن ن�صو�ص
م�شتتة �أعيد جتميعها ون�شرها 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-
وتك�سري التقليد -كتاب ُم َف ِّك ٌك .و َل ِئنْ كان لهذا الكتاب ما ميكن
�أن يعاب به ،ف�إمنا هو ،بالأوىل ،التكرار الذي اعرتاه بحكم كونه
عبارة عن جتميع ملقاالت منبثة يف ثنايا م�ؤلفات ،لكنه مقابل ذلك
قام بتحيني الببليوغرافيا ،وهو ما ي�شفع له ال�شفاعة �أكربها.
----------------------------------------------• الكتاب" :مدارك المسلمين للتوراة
وأنماط تلقيهم لها".
• المؤلفتان :كاميال أدانج وزابين
شميدتكه.
• الناشر :لوكوود بريس ،أتلنتا ،جورجيا،
2019م.
* أكاديمي مغربي

3

ذي الحجة  1441هـ  -أغسطس 2020

ّ
مهمة فاشلة هزيمة الغرب في أفغانستان
غاستونبريتشيا
عزالدين عناية *
جوي �أمريكي على �أفغان�ستان ،ا�ستهدف معاقل حركة طالبان ،بدعوى الق�ضاء على
بحلول �أكتوبر القادم تكون قد انق�ضت ت�سع ع�شرة �سنة منذ ِّ
�شن �أ ّول هجوم ّ
ب�ؤرة الإرهاب العاملي املتم ّثل يف تنظيم القاعدة وحلفائه.
تط ّلبت عملية هدم ب��ؤرة الإره��اب زه��اء العقد ْين ،حتى
مراجعات لذلك النهج العنيف
بد�أنا نعي�ش ب�شكلٍ حاز ٍم
َ
يف ت�سوية الأم � ��ور ،مت � َّث � َل يف خ��و���ض م�ف��او��ض��ات علن ّية
بني طر ْيف ال�صراع الفعل َي ْي :الواليات املتحدة وحركة
مب�ستقبل �أفغان�ستان،
ط��ال�ب��ان .يتع ّلق امل�سار اجل��دي��د ُ
وذل ��ك بعد �أن تبدّلت الأو� �ض ��اع ،وج ��رت يف النهر مياه
كثرية على �صلة بال�سيا�سة الدولية .فقد بد�أ الطرفان
الرئي�سان خ ْو َ
مراجعات جادة للحرب الطويلة التي
�ض
َ
�شهدها بل ٌد عريقٌ  ،بات من �أفقر بلدان العامل و�أكرثها
ا�ضطرا ًبا� ،سع ًيا للخروج م��ن تلك الأو� �ض��اع ونتائجها
املدمرة على �أطراف ال�صراع و�صنّاعه.
ّ
املخت�ص يف التاريخ
كتاب الإي�ط��ايل غا�ستون بريت�شيا،
ّ
الع�سكري والأ�ستاذ يف جامعة بافيا يف �شمال �إيطاليا،
ومراجعة
الذي نعر�ضه يف هذه املقالة ،هو كتاب حو�صلة
َ
حل��رب ط��امل��ا ح�ش َد لها ال�غ��رب ال �ع �دّة وال�ع�ت��اد ،وج ّي َ�ش
العامل خلو�ضها .مبا ع � ّول فيها لالنطالق جم � ّد ًدا يف
ب�سط نفوذه على العامل .فما ك��ان لِهذا الكتاب «مه ّمة
فا�شلة ..هزمية ال�غ��رب يف �أفغان�ستان» ،وال ملثيله من
الأبحاث �أن ترى النور ،يف ال�سنوات ال�سابقة ،لِ�سريها
�ض ّد التيار ال�ع��ا ّم وخ�شية تثبيط العزائم ،ب�ش�أن حرب
رمزية� ،أراد الغرب ،بالإ�صرار على خو�ضها ،ترويع الدول
«املارقة» وت�أديبها.
ف��ال�ك�ت��اب ه��و ُم�ت��اب�ع� ٌة ل�صيق ٌة ل���ص� ّن��اع ال �ق ��رار يف تلك
احل��رب ومل�ن� ِّف��ذي الأوام� ��ر .و ّز َع امل ��ؤ ّل��ف م�ضامينه على
ثالثة حماور رئي�سة جاءت على النحو التايل :احلرب
الطويلة؛ �إيطاليا يف �أفغان�ستان؛ وودا ًع��ا كابول ،ف�ض ً
ال
عن متهيد وخامتة .اختار امل�ؤ ّلفُ التوثي َق العلمي جل ِّل
ما �أورده يف بحثه ،ف�ض ً
الن�ص من خرائط،
ال ع ّما ردف به ّ
بدت مه ّم ًة ملتابعة الأح��داث .فال يثقل الطابع العلمي
للكتاب على ال �ق��ارئ ،حيث �أراد امل ��ؤل��فُ ت��وج�ي� َه كتابه
�إىل جمهور وا�سع دون �إ�سفاف يف احلديث �أو �إغ��راق يف
ي�سر على القارئ متابعة الأحداث
التفا�صيل ،وهو ما ُي ّ
الواردة يف الكتاب والإملام بت�ش ّعباتها.
امل �ع��روف �أنّ ت ��و ُّر َط ال�غ��رب يف �أفغان�ستان ق��د ب ��د�أ منذ
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اللحظة التي غ��دا فيها نظام امل ّ�لا عمر جم � ّرد غ�شاوة
واهية للحكم .ففي الع�شرين من �سبتمرب من العام 2001
وجهت الواليات املُتحدة ندا ًء حاز ًما �إىل حركة طالبان
َّ
بغر�ض ت�سليم �أ�سامة بن الدن ،امل ُ ّتهَم الرئي�س يف �أحداث
احل ��ادي ع�شر م��ن �سبتمرب .ج ��اءت الأم ��ور مت�سارعة،
تلقّى حميد خ��رزاي ،يف احل��ادي ع�شر من دي�سمرب من
العام نف�سه ،ر�سال ًة ر�سمي ًة لتويل �ش�أن حكومة االنتقال
الوطني لأفغان�ستان اجل��دي��د .وك��ان��ت ق��د م � ّرت حينها
ت�سعة �أ�سابيع على ب��داي��ة الق�صف الأم��ري�ك��ي ،ان�سحب
�أثناءها املطلوب �أ�سامة بن الدن باجتاه ال�شرق �صوب
باك�ستان ،بعد �أن ترك كابول يف التا�سع من نوفمرب.
ّ
م�ستهل الكتاب� ،أنّ املن�شو َد
يحدّثنا غا�ستون بريت�شيا يف
يف مطلع الهجوم على ب ��ؤرة الإره ��اب العاملي املزعومة
كان بناء �أفغان�ستان جديد� ،آمن ودميقراطي ،ومندمج
يف االقت�صاد العامليَ ،ب ْيد �أنّ الأو�ضاع تدحرجت لتف�سح
امل�ج��ال �إىل واق ��ع غ�ير ق��اب��ل لل�سيطرة .وج� � ّراء الف�شل
ال��ذري��ع يف تروي�ض الأف �غ��اين ،مل يجد ال�غ��رب ُب �دّا من
جذري يف بلد باتت له قدرة
تغيري ا�سرتاتيجيته ب�شكل
ّ
بقي
على التعاي�ش مع الأه��وال وامل�صائب ،ورغم �إنهاكه َ
غري قابل لل�سيطرةّ .
ولعل ال�شكل الأف�ضل لإنهاء حرب
م�ستعِرة هو الت�سريع بخ�سرانها ،كما كتب جورج �أورويل
( ،)1946وه ��ي احل�ك�م��ة ال�ت��ي وع��اه��ا ال �غ��رب ب�ع��د زه��اء
العقدين م��ن ال���ص��راع .فقد انتهى يف �أفغان�ستان �إىل
خ ْيبة� ،أو �إىل ف�شل ذريع يف احلرب ،كما قال ذلك �صراحة
بريت�شيا؛ لكنّ ال�غ��رب َب�لَ��غ تلك اخلال�صة عقب م�سار
جتني ثمار حرب
طويل «ولي�س هناك دولة بو�سعها �أن
َ
م�ط� َّول��ة» كما يخل�ص ال�ك��ات��ب .فمنذ �أل�ف ْ�ين وثالثمئة
�سنة كان الفيل�سوف واخلبري الع�سكري ال�صيني� ،سون
تزو ،قد حذّر من �إطالة �أمد احلروب ،لأنّ �إطالة ال�صراع
ال تنا�سب �أح� �دًا ،وحتى املنت�صر ينتهي ب��ه امل�ط��اف �إىل
ا�ستهالك ر�صيده ا ُ
خللقي و�سنده املادي .كانت «للقوات
امل�ساعدة الدولية لإر�ساء الأمن يف �أفغان�ستان» (�إي�ساف)،
امل �ح �دّدة بتاريخ  31دي�سمرب  ،2014بح ّد ذات�ه��ا ،ر�سالة
وا�ضحة« :ينبغي �أن يت ّم التح ّول يف �آجال ق�صرية املدى».

فقد م ّثلت عمليات �إع��ادة بناء البلد ،يف �أعقاب اجتياح
�اح � َب �ه��ا م ��ن ن ��واي ��ا ل��دف��ع
ال� �ق ��وات الأم ��ري �ك �ي ��ة ،وم ��ا � �ص� َ
االقت�صاد وت�شكيل ال�ق��وات الأمنية والع�سكريةً ،
ف�شل
ام�ت� ّد زه��اء العقدين� .أَه ��درت املجموعة الدولية فيها
ن�صي ًبا واف � ًرا م��ن االع�ت�م��ادات ،ومل ت ��أت بنتيجة ج� ّراء
ال�سيا�سات اخلاطئة .ففي �أكتوبر من العام � 2007أدىل
الأم �ي��رال ميكائيل م��ول�ل�ين ،ال�ق��ائ��د الأع �ل ��ى امل�ساعد
�ام��ه،
ل �ل �ق��وات الأم��ري �ك �ي��ة ،ب�ع��د ��ش�ه��ري��ن م��ن ت�ق� ّل��د م�ه� ّ
بحديث �إىل �صحيفة «لو�س �أجنل�س تاميز» جاء فيه« :يف
�أفغان�ستان نفعل ما نقدر عليه ،ويف العراق نفعل ما يجب
علينا فعله» ،يف تلميح �إىل �صعوبة الأو�ضاع .وهو تقريبا
ما �ص ّرح به ب�شكل علني ومبا�شر اجلرنال ماك كري�ستال
ح�ين ّ
مت تعيينه على ر�أ� ��س «ال �ق��وات امل�ساعدة الدولية
لإر�ساء الأم��ن يف �أفغان�ستان» (�إي�ساف) ملا طلب 40000
عن�صر �إ� �ض��ايف لإمت ��ام احل�م�ل��ة ال�غ��رب�ي��ة يف �أفغان�ستان
وحتى ُت ّق َق نتائج مر�ضية.
لكن منذ نهاية العام  2011بدا اخليار الوا�ضح �أمام �أمريكا
واحللفاء الرحيل ع��ن �أفغان�ستان وحفظ م��اء الوجه.
ويف �شهر ج��وان م��ن ال�ع��ام نف�سه �أع�ل��ن الرئي�س ب��اراك
موجه �إىل ال ّأمة الأمريكية عزمه على
�أوباما يف خطاب َّ
تقلي�ص القوات الأمريكية يف �أفغان�ستان ّ
وتول الأفغان
ب�أنف�سهم �ش�أن بلدهم� .صحيح �ش ّكل ت�صريح الرئي�س
فادحا ،من وجهة نظر ا�سرتاتيجية ،مبا
الأمريكي خط�أً ً
يعنيه من انتحار ذاتي كما يقول غا�ستون بريت�شيا .فما
و�صل �إليه امل�شروع الغربي يف �أفغان�ستان من م�أزق� ،أ ّكده
ق��ادة ميدانيون و�سا�س ٌة ،فاملُه ّمة قد ب��اءت بالف�شل على
جميع الأ��ص�ع��دة ،ولي�س يف جانبها الع�سكري فح�سب.
كان تعليق رجل ميداين غربي يعمل يف جمال تدريب
القوات الأفغانية احلكومية� ،آث َر امل�ؤ ّلف ت�سجيل �شهادته:
جماعة طالبان هم ب�صدد حتقيق فوز كا�سح ،واجلميع
ي� ��درك ذل� ��ك ،و� ّأم � ��ا ب��اق��ي احل ��دي ��ث ف�ه��و جم � � ّرد ك�ل�ام.
فالغرب يبحث عن �سبيل للخروج من ذلك امل�أزق ،ب�شكلٍ
يعر�ض �سحب �آخ��ر القوات الغربية �أم��ام العامل ُمقابل
تخ ّلي طالبان عن اخليار امل�س ّلح ،وب�شرط عدم حتويل
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طي
البلد جم � ّد ًدا �إىل قاعدة ل�ل�إره��اب .ف�أمريكا تريد ّ
ريا بالتخ ّلي
�صفحة امل�س�ألة الأفغانية ،وهي ال تبايل كث ً
عن النظام «الدميقراطي» القائم يف كابول.
فالقوات الوطنية الأفغانية ب�صدد خ�سران احلرب ،وهي
ح��رب على تنظيم طالبان امل��و��س��وم ب ��الإره ��اب ،وه��و ما
�أُن�شِ ئت من �أجله .وحتى الواليات املتّحدة ما عاد يدور
احل��دي��ث فيها ع��ن �ضمان الأم ��ن ال��داخ �ل��ي ،ب� �� ّأي ثمن
كان ،بعد ا�ستحالة هزمية طالبان� ،أو رمبا َتب َّينت عبثية
اخليار الع�سكري و�ضرورة �إيجاد وفاق مع العد ّو .ففي
ت�صريح للجرنال جوزيف دان�ف��ورد ،بتاريخ ال�سابع من
�سبتمرب � ،2019أم��ام جمل�س العالقات اخلارجية ،وهو
مهامه كرئي�س لهيئة الأرك��ان امل� َ
شرتكة
يت�أهّ ب لت�س ّلم
ّ
الأمريكية� ،أع��رب قائال« :منذ �سنوات ب��دا وا�ضحا �أنّ
ال�سلم ال��دائ��م ميكن �أن ُيبنى فقط على �أ��س��ا���س ح��وار
�سيا�سي مع طالبان واحلكومة الأفغانية» وهو ما يلتقي
ّ
مع ما يروج يف �أفغان�ستان من تط ُّل ٍع �إىل حتقيق الأمن
ول��و على �أي��دي طالبان بت�أويالتهم الدينية املت�شددة.
تلك املفا َرقة يف ت�سوية امل�س�ألة الأفغانية ع�سكريا ووفق
امل �ن �ظ��ور ال �غ��رب��ي ،دف �ع��ت ال��رئ�ي����س الأم ��ري �ك ��ي ت��رام��ب
جم� �دّدا ،يف الثامن والع�شرين م��ن �أك�ت��وب��ر � ،2019إىل
تكليف زملاي خليل زادة مبهمة ا�ستئناف املفاو�ضات مع
طالبان بعد تعليقها ،على �إثر التفجريات التي ح�صلت
يف �شهر �أغ�سط�س من العام نف�سه.
يف املحور الثاين من الكتاب ُيربِز الكاتب املراحل املتعدّدة،
واملت�ضاربة �أحيانا ،التي ق��ادت �إىل تع ّهدات فعلية من
اجلانبني .ففي مرحلة �أوىل حني �أو�شكت املفاو�ضات بني
�أمريكا وطالبان على االنتهاء ،و ّ
ر�سمي
مت الإعداد للقا ٍء
ٍّ
َ
منتظرا يف ال�سابع من �سبتمرب
يف كامب دايفيد ،ك��ان
� ،2019أل �غ��ى ال��رئ�ي����س ت��رام��ب ،ب�شكل م�ف��اج��ئ ،توقيع
االتّفاق ،ب�سبب عملية �إرهابية ذهب �ضحيتها اثنا ع�شر
ع�سكري �أمريكي .كان
ع�سكرياً يف كابول ،من �ضمنهم
ّ
جواب ترامب حينها :لن يت�سنّى ملم ّثلي طالبان ال�سري
ف��وق ع�شب حديقة كامب دايفيد ما مل يتخلوا ب�شكل
حا�سم عن زرع املوت يف قلب العا�صمة الأفغانية! حيث
يعتمد امل�ؤلف ب�شكلٍ
رئي�س ،يف تت ّب ِع الأح��داث ،التحليل
ٍ
اخلطابي للفاعلني يف احل��رب الأفغانية ودون التط ّرق
باحلديث �إىل اخل�سائر املادية مع �أنها خ�سائر كارثية؛
املعنوي ال��ذي حل��ق بجبهة
ب��ل يل ّح على �إب ��راز الإره ��اق
ّ
مقا َومة الإرهاب وتبخّ ر مزاعم بناء �أفغان�ستان جديد.
م��ن جانب �آخ��ر ي�ستعر�ض ال�ك�ت��اب� ،ضمن ه��ذا املحور،
امل�صاعب الفعلية لأج��ل بناء ال�سلم يف �أفغان�ستان� .إذ
يبقى البلد ،البالغ ع��دد �سكانه ثالثا وثالثني مليون
ريفي ،حيث يرت ّكز � ّ
أقل من �سد�س
ن�سمة ،بلدًا ذا طابع ّ
�سكانه يف �أرب ��ع م��دن رئي�سة ،يف ح�ين ي�ت��وزّع الباقي يف

فا�ستعمال القوة املفرط والفاقد ال�سرتاتيجية وا�ضحة،
لي�س من �ش�أنه �أن يج ّر �إىل عبثية فح�سب ،بل �إىل موت
ال�ت�ح��ال�ف��ات .فمنذ ت�أ�سي�س ال�ن��ات��و ��-س�ن��ة  -1949ك��ان
و�سيلة بِيد �أمريكا و�أحد الدعائم التي قام عليها النظام
العاملي اجلديد .بعد �سبعة عقود ،وحت��دي�دًا يف ال�سابع
من نوفمرب من العام املن�صرم� ،ص ّرح الرئي�س الفرن�سي
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون «ن�ح��ن نعي�ش مرحلة م��وت دماغي
للحلف الأطل�سي« وهو ما يجد توافقا مع مواقف �صادرة
من الداخل الأمريكي ،ففي الثامن ع�شر من �سبتمرب
�رب الأم �ي�رال بيل م��اك��راف��ن ،ال�ق��ائ��د الأ�سبق
� 2019أع � َ
للقوات اخلا�صة الأمريكية ،عن موقفه من املفاو�ضات
اجلارية مع طالبان وم��ن م�ستقبل �أفغان�ستان ،قائال:
�أعتقد لو بن ْينَا ِاتّفا ًقا مع طالبان ،مبا ي�سمح بان�سحاب
ال�ق��وات الأم��ري�ك�ي��ة م��ن �أفغان�ستان ،فلن يتط ّلب ذلك
�سنتبي
ّ
�أكرث من �ستّة �أ�شهر �أو �سنة على �أق�صى تقدير،
�أنّ كافة الدماء التي �أُهرقت والأموال التي هُ دِ رت كانت
عبثا.
وك �م ��ا ي�خ�ل����ص امل � ��ؤ ّل� ��ف غ��ا� �س �ت��ون ب��ري �ت �� �ش �ي��اَ ،ت �ك ��� ّ�ش��فَ
للإمرباطورية الأمريكية حمدودية م�صادرها ،و�أنّ ما
ينبغي عليها مواجهته ،يف امل�ستقبل املنظور ،هو التنّني
ال�صيني املتط ّلع ملزاحمتها اِلتهام العامل .ف�أفغان�ستان
هي ح��دثٌ
تاريخي ينبغي �أَ ْر�شَ فته على جناح ال�سرعة
ٌّ
ودون � �ض �ج �ي� ٍ�ج .ويف ه ��ذه ال �ت �ح ��والت ل ��ن ي� ��ذرف �أح ��د
ال��دم��ع ،يف �أم��ري�ك��ا �أو �أوروب � ��ا ،ع�ل��ى ع ��ودة ط��ال�ب��ان �إىل
�أفغان�ستان ،ول��ن ي�شغل ب��ال �أح��د بالفعل تعليم فتيات
كابول .فللم ّرة الأوىل تبدو �أفغان�ستان زقا ًقا مظل ًما �أمام
الواليات املتحدة والناتو ،لتنختم بهذا ال�شكل مغامرة
الدميقراطية الغربية يف كابول .ف�إذا ما كان بع َد ما يناهز
العقدين ،هذا هو �شكل الدميقراطية التي قدّمها الغرب
يف �أفغان�ستان ،فمن الالئق � ّأل يل ّح �أكرث يف هذه الطريق.
ربا �س َيعِي الغرب �أنّه ف َع َل اخليار الأمثل (االن�سحاب)،
ّ
ويف �آخر حلظة� ،إذ َب َّي الغرب يف �أفغان�ستان ،م ّرة �أخرى،
�أنه غري قادر على تقدمي نظام لهذا العامل.

القرى البالغ عددها زه��اء الأربعني �أل��ف قرية .عالوة
على ذل��ك تبدو امل�س�ألة الإثنية عوي�صة يف �أفغان�ستان،
وهي �إحدى العوائق الرئي�سة يف العملية ال�سلميةّ .
فجل
�أتباع حركة طالبان من الب�شتون ،و� ّأما ميلي�شيات حتالف
ال�شمال التي طردتهم من كابول �سنة  ،2001فهي تتكون
من مقاتلني طاجيك و�أوزب�ي��ك .وفيما يتع ّلق باجلي�ش
ِ�سب
الأف �غ ��اين ،فهو ن�ظ��ر ّي��ا جي�ش م�ت�ع�دّد امل�ك��ون��ات ،بن ٍ
متالئمة مع التنوع العرقي ،و�أم��ا فعل ّيا فهو م� ّؤ�س�سة
موجهة وفق اخليارات ال�سيا�سية ال�سائدة.
ع�سكرية َّ
يف املحور الأخري يحاول غا�ستون بريت�شيا التط ّرق �إىل
دالالت ما مي ّثله ف�شل امله ّمة يف �أفغان�ستان .حيث يتناول
الكاتب م�س�ألة ا�سرتاتيجية يف غاية الأهمية على �صلة
مب�ستقبل التكتل الغربي� ،إذ يجري احلديث منذ قرن
عن �أزمة �أخالقية داخل الغرب ،تك�شف عن ت�آكل هيبته
يف ال�ع��امل اقت�صاد ّيا وع�سكر ّيا .و�ضمن ت��داع�ي��ات تلك
الأزم��ة تك َّر َر احلديث ،منذ عقدين ،عن بداية انحدار
الإمرباطورية الأمريكية .يقول بريت�شيا :يبدو الرئي�س
ت��رام��ب ترجمة وف�ي��ة ل�ه��ذه الأزم� ��ة ،ف�سلوكه اخلا�ص -----------------------------------------------
وال �ع��ام ه��و جت � ّ�ل ل��ذل��ك ،وا��س�ت�ع�م��ال��ه امل�ت�ن� ِّ�ط��ع لو�سائل •الكتاب :مهمّ ة فاشلة ..هزيمة الغرب
التوا�صل هو مبثابة ت�سريع من ت�آكل الهيبة الأمريكية .في أفغانستان
فبعد احلرب العاملية الثانية مل تربح الواليات املتحدة •تأليف :غاستون بريتشيا.
��س��وى ح ��رب وح �ي ��دة ،وه ��ي ح��رب�ه��ا ��ض� ّد � �ص��دام ح�سني
•الناشر :إيل مولينو (مدينة بولونيا-
ونظامه .خال�صا الكاتب �إىل �أنّ الإمرباطوريات ،وك�ش�أن إيطاليا) "باللغة اإليطالية".
� ّأي تنظيم �سيا�سيُ ،ت��و َل��د وتتط ّور وت�شيخ مع الوقت:
•سنة النشر.2020 :
كانت لأوروب��ا فر�صتها بعد العام  ،1500وقد لعبت ذلك
ال��دور باقتدار �إىل حني انتحارها اجلماعي يف احلرب •عدد الصفحات 258 :ص.
العاملية ،والواليات املتحدة تبدو �أمام اختبار ع�سري بعد
* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
الف�شل الذريع يف �أفغان�ستان.
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جذور علم اآلثار بين العلم واأليديولوجيا
جان بول ديمول
سعيد بوكرامي *
ما احلاجة �إىل علم الآثار؟ ال ُيوجد �شخ�ص مل يفتنه ،يف وقت من الأوقات ،علم الآثار وعوامله املحفوفة باحلقائق والأ�سرار ،كما يعترب �أحد التخ�ص�صات
التي يحلم بها بع�ض اال�شخا�ص املولعني بالتاريخ وجذور احل�ضارات وت�شكل جمتمعاتها ومعمارها وثقافتها ،ولكن هذه الرغبة نادرا ما تتحقق .والدليل على
ذلك قلة املنت�سبني �إىل هذا العلم الهام�شي على م�ستوى التوجيه املهني والدر�س الأكادميي ،رغم ما ي�شكله من �أهمية ق�صوى لفهم �إن�سانيتنا وما�ضينا وهويتنا
ملواجهة جنون التدمري الذي يتهددنا.
�إ َّن علم الآثار يف الأ�سا�س ُ
ف�ضول ب�شري يف كل املجتمعات
وبحث عن �س�ؤال �أ�صل :العامل ،والب�شر ...وللإجابة عن
ه��ذا ال���س��ؤال ال��وج��ودي وامل�ع��ريف ،ولإي���ض��اح ه��ذه الأل�غ��از،
ا�ستبدل علم الآث ��ار ،منذ ال�ق��رن التا�سع ع�شر تدريج ًّيا
�أ�� �س ��رار احل �� �ض ��ارات ال �ق��دمي��ة ب ��دالئ ��ل ع�ل�م�ي��ة ،وح�ق��ائ��ق
تاريخيةُ ،م�برِزا بذلك مهمته الأ�سا�سية :فقد �أخذ على
عاتقه �إعادة بناء املا�ضي والأرا�ضي وال�شرعية التاريخية
لكل �أمة.
ه��ذا م��ا ي�ح��اول �أن يو�ضحه ك�ت��اب «ج ��ذور علم الآث� ��ار»؛
حيث يقدم عامل الآث��ار جان بول دمي��ول عر�ضا مف�صال
ع ��ن ال��وظ�ي�ف��ة امل ��زدوج ��ة ل �ه��ذا ال�ت�خ���ص����ص ال�ع�ل�م��ي من
جهة ،والأيديولوجي من جهة �أخ��رى ،مع �إب��راز احلدود
ال�ضبابية بينهما ،يف بع�ض الأح �ي��ان .وي َّت�ضح ذل��ك من
خالل املناق�شات الأكادميية حول تدري�س التاريخ وعالقته
بالهُوية الوطنية ،التي متيزت يف منا�سبات عديدة بنوع
من التالعب يف التاريخ ال�ستغالله يف اخلطاب ال�سيا�سي
والإعالم الأيديولوجي.
كما ُيقدم الكتاب �أمثلة عن الطريقة التي يعمل بها علم
الآث ��ار يف العديد م��ن ب�ل��دان ال�ع��امل؛ ��س��واء يف تف�سرياته
التاريخية �أو يف تنفيذه على �أر�ض الواقع ،مع الإ�شارة �إىل
ت�أثره ال�سلبي املتزايد من قبل الأيديولوجيات الليربالية
املت�شددة للمناف�سة التجارية على ح�ساب الهوية الثقافية.
وهكذا �سرنى ،يف حالة فرن�سا بالتحديد ،كيف �أن التقارب
بني امل�صالح االقت�صادية ق�صرية امل��دى ،والأيديولوجية
ال�ل�ي�برال�ي��ة ،و�أي �� ً��ض��ا ال�ف���ش��ل الإداري ،ي�ع��ر���ض للخطر
م�شاريع �إنقاذ ال�تراث الأث��ري املهدّد بالدمار وال�ضياع.
ويقدم الكاتب مثاال جليا عن ذلك ،ففي �سبتمرب ،2019
ُفتح حتقيق حول «تدهور �أو تدمري الرتاث الأثري» ،وفيه
�إ��ش��ارة �إىل �أن ال�سبب يعود �إىل تنفيذ �أعمال امليناء دون
حفريات وقائية على املوقع الأث��ري البحري يف بورتو�س
فينريي�س .هذه احلالة لي�ست حالة معزولة ،فهي تذكر
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ب��أه�م�ي��ة ع�ل��م الآث� ��ار يف احل �ف��اظ ع�ل��ى ال �ت�راث ال��وط�ن��ي.
ه��ذا التخ�ص�ص ،غري املعروف وال��ذي يثري االنبهار ،هو
اليوم يف حالة ا�ضطراب .وبذلك يطلق جان بول دميول
�صرخة �أخرى من القلق ب�ش�أن الأخطار التي تتهدد علم
الآث ��ار (وخ��ا��ص��ة علم الآث ��ار ال��وق��ائ��ي) وال�ت��اري��خ ،ب�سبب
حتول �سيا�سات الرتاث العام ،التي �صارت �أقل تركي ًزا على
تعزيز وحماية الرتاث ل�صالح منطق ال�سوق .يعود الكاتب
�إىل التاريخ ال�سيا�سي الطويل لعلم الآثار الوقائي بينما
يحذر من خطر �إنكار ما�ضينا من خالل الف�شل يف حماية
م��آث��ره .لذلك يعد الكتاب بيا ًنا نقد ًيا يعرب عن موقفه
املعار�ض ل�سيا�سات الرتاث احلالية.
ويت�ألف الكتاب م��ن ثالثة �أق�سام رئي�سية؛ يركز الأول
ع �ل��ى ال��وظ �ي �ف��ة امل� ��زدوج� ��ة ل�ع�ل��م الآث� � � ��ار ،م ��ن ح �ي��ث هو
تخ�ص�ص علمي ،ي�سعى ملعرفة امل��ا��ض��ي ودع ��م الوظائف
الأيديولوجية .ويتناول الق�سم الثاين علم الآثار يف العامل
فيه يدر�س الطريقة التي ُي َع ِّطل بها هذا النظام ال�سيا�سات
العامة �أو يخ�ضع لها� .أما الق�سم الأخري ،فيعالج م�س�ألة
اخلطر الذي يهدد علم الآثار يف فرن�سا اليوم يف مواجهة
امل�صالح والأيديولوجيات االقت�صادية.
وي��وظ��ف ج ��ان ب ��ول دمي ��ول ال�ع��دي��د م��ن الأم�ث�ل��ة املوثقة
جيدًا ،لكي يو�ضح �أو ًال كيف �أن اخلطابات ال�سيا�سية �أو
الأحداث الثقافية �أو الفعاليات الإعالمية كانت تنفي على
مدى العقود املا�ضية م�ساحات كاملة من تاريخ الأرا�ضي
الفرن�سية .وتركز ب�شكل خا�ص على فكرة �أن فرن�سا مل
ت�شهد يف القرن اخلام�س ع�شر غ��زوا خارجيا �أو و�صول
�سكان مهاجرين .ثم ط��ورت ه��ذه الفكرة لت�صري مذهبا
�سيا�سيا ي�ستغل م��ن قبل احل��رك��ات القومية �ضد الأدل��ة
الأث��ري��ة وامل���ص��ادر التاريخية مم��ا �أ� �ش��اع حقيقة خطابا
خم��ادع��ا يتحدث ع��ن فرن�سا كمنطقة ح��دودي��ة را�سخة
ل �ق ��رون ،يقطنها ��س�ك��ان م�ت�ج��ان���س��ون .ي�ب�ين ال�ك��ات��ب �أن
العنا�صر الأثرية والأح��داث التاريخية يتم التالعب بها

بانتظام لأغرا�ض �سيا�سية �أو �أيديولوجية �أو مالية .وهذه
ه��ي احل ��ال ،على �سبيل امل�ث��ال ،م��ع «خ ��امت ج��ان دارك» يف
حديقة بوي دو فو .يف العام � ،2016أ�ضافت مدينة املالهي
ال�شهرية خامتا ك��ان ينتمي �إىل ج��ان دارك �إىل جمموع
مقتنياتها .ول�ك��ن ،بعيدًا ع��ن الرغبة يف �ضمان القيمة
التاريخية للتحفة ،كان الهدف مال ًيا قبل كل �شيء ،لأنه
ك��ان يهدف �إىل زي��ادة جاذبية الأم��اك��ن بف�ضل «�شخ�صية
عظيمة» يف تاريخ فرن�سا .يتعر�ض علم الآث��ار � ً
أي�ضا �إىل
�إ��س��اءة ا�ستخدامه عندما يتم تلفيق مثل ه��ذه احل��االت
بوا�سطة و�سائل الإع�لام التي تف�ضل �صخب التلفزيون
على بث برامج علمية ر�صينة ،ميكن ا�ستخدامها لتفكيك
الأحكام امل�سبقة .ومن بني احلاالت التي ا�ست�شهد بها جان
بول دميول« :موقع �ألي�سيا» حيث ُفتح «متحف احلديقة»
على املوقع املعرتف به من قبل املجتمع العلمي كمعلمة
�أث��ري��ة؛ مم��ا �أث ��ار خ�لاف��ات �شديدة وج��دال وا�سعا ن�شر يف
و��س��ائ��ل الإع� ل��ام .ويف حم��اول��ة ل��دع��م م�لاح�ظ��ات��ه ،يعود
امل�ؤلف �إىل مكانة علم الآث��ار الوقائي يف مناطق خمتلفة
من العامل .وهذا ما �سمح له ب�أن يثبت �أن حجة «ال َّد ْي ِن
العام» يقود ال��دول �إىل خف�ض خدماتها العامة من �أجل
ال �ت �ح��رك ن �ح��و ت�ط�ب�ي��ق خم �ط��ط اخل���ص�خ���ص��ة امل �ع��ادي��ة
للمجتمع� .إن علم الآث��ار ،ح�سب جان بول دميول ،يعاين
م��ن ال�سيا�سات الثقافية امل�ت��واط�ئ��ة م��ع امل�سثتمرين يف
ق�ط��اع ال�سياحة .وب��ال�ت��ايل مل تعد الآث ��ار حم�صنة �ضد
هذا ال�سياق الليربايل اجل��ارف ال��ذي ي�شكل حاليا �شغف
االحتاد الأوروبي ،رغم ما يتخبط فيه من نتائج �سيا�سته
االقت�صادية ال�سلبية.
وب��ذل��ك؛ �أ�صبح علم الآث ��ار يف �أوروب ��ا �ضحية علم الآث��ار
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���س��ة يف ع�ل��م الآث � ��ار ال��وق��ائ��ي ،ال �ت��ي خ�ل�ق��ت ��ص��راع��ا
بني ال�شركات اخلا�صة والهيئات العامة ،وه��ذا بالن�سبة
للم�ؤلف ي�شكل عائقا ك�ب�يرا ال ي�خ��دم امل�صالح العلمية
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وال ال�ه��وي��ة الثقافية .يف ال��واق��ع ،ي ��ؤدي ه��ذا �إىل تقييم
احلفريات الوقائية فيما يتعلق بربحيتها �أو �إدارتها وفقًا
للتكاليف ،على ح�ساب جودتها العلمية ومهمتها يف حماية
ال�تراث االن�ساين امل�شرتك .ه��ذا هو احل��ال ب�شكل خا�ص
يف اليونان حيث مت تفكيك اخلدمات الأث��ري��ة العامة يف
�أع�ق��اب الأزم ��ة االقت�صادية لعام  2008ل�صالح ال�شركات
اخلا�صة .مع ه��ذه الأخ�ي�رة ،مل تعد احلفريات الوقائية
ُتنفذ �إال �إذا كان �صاحب امل�شروع على ا�ستعداد لدفع �أجور
للفرق الأثرية .وقد �أث��رت هذه اخل�صخ�صة نف�سها على
اليابان منذ عام  ،2000والتي ت�ضررت خدماتها الأثرية
الإقليمية وانخف�ض اللجوء �إىل علم الآثار الوقائي ب�شكل
كبري .يعود جان بول دميول � ً
أي�ضا �إىل املزيد من الأ�س�س
املفاهيمية عن نظرة النخبة العاملية التي يرى الكاتب �أنها
ما تزال تق ّو�ض مفهوم الثقافة يف خدمة اجلميع مف�ضلة
االهتمام الدائم مبا �ستحققه من �أرباح وهكذا ،بتنا ن�شاهد
داخل املتاحف الأوروبية �صعود نوع من رعاة الثقافة الذي
يتخذون يف الغالب �صفة م�ست�شمرين ،هدفهم الأ�سا�سي
ال�تروي��ج ال�سياحي واالق�ت���ص��ادي( .ك�ي��ف ن��أخ��ذ بجدية
�سيا�سيا يحتج على تدمري موقع باملري الأثري �إذا كان قد
عار�ض عالني ًة علم الآثار الوقائي يف فرن�سا ،والغر�ض منه
هو احلفاظ على الرتاث الوطني؟ هذه مفارقة التعاي�ش
بني خطابني متناق�ضني ،من ناحية تعزيز حماية الرتاث
ال�ب�ع�ي��د ،وم ��ن ن��اح�ي��ة �أخ � ��رى ،ت�ع��ري����ض ال �ت�راث املحلي
للخطر من خالل �إ�ضعاف الو�سائل (القانونية وال�شرعية
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� ي��ر �إىل ال �ع ��ودة م�ط��و ًال
�إىل التاريخ االقت�صادي وال�سيا�سي لعلم الآث��ار الوقائي
يف فرن�سا ،مو�ضحا �أن الأم��ر ا�ستغرق ثالثني عا ًما من
التعبئة لعلماء الآثار للح�صول على تطوير �سيا�سة عامة
حلماية ال�ت�راث امل�ط�م��ور و�إن���ش��اء م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة،
وهي املعهد الوطني للبحوث الأثرية الوقائية .لكن هذا
القانون ،الذي ُم ّرر يف عام  ،2001مت تقوي�ضه يف عام ،2003
ب�سن قانون يحدد مبد�أ املناف�سة التجارية يف احلفريات
الأث ��ري ��ة .ورغ ��م ذل ��ك م��ا زال امل�ع�ه��د ال��وط�ن��ي للبحوث
الأثرية الوقائية واخلدمات الأثرية الإقليمية اجلهتني
الوحيدتني القادرتني على القيام بت�شخي�ص على الأر�ض
يخ�ضع مل�شروع التهي�ؤ ،وميكن ل�صاحب امل�شروع اختيار
ال�شخ�ص الذي �سيقوم باحلفريات الأثرية املطلوبة .لكن
و�صول جهات فاعلة جديدة �إىل مواقع احلفريات �أدى �إىل
ت�شويه علم الآثار الوقائي :مل يعد التنقيب منظ ًما وفقًا
للمبادئ العلمية و�إمنا وفق التطلعات التجارية .مل يعد
حتديد خيارات املخطط على �أ�سا�س االهتمامات العلمية
(تخ�ص�صات علماء الآث ��ار) ولكن على �أ�س�س اقت�صادية
متمثلة يف (تكاليف التنقيب).

ويبدو �أ َّن امل�ؤلف ُيعاتب ب�شدة الأجهزة الفرن�سية امل�س�ؤولة
ع��ن ه��ذا التق�صري؛ لأن املناق�شات ال�سيا�سية ،وكذلك
الن�صو�ص الت�شريعية ،تفتقر �إىل منظور علمي؛ لأنها
وقبل كل �شيء جزء من عملية �أيديولوجية .وهكذا ،على
مدى العقود املا�ضية� ،ساد الت�شكيك يف جدوى وجود علم
الآثار الوقائي وم�ؤ�س�سة املعهد الوطني للبحوث الأثرية
ال��وق��ائ�ي��ة .ال ي�ح��اول ج��ان ب��ول دمي ��ول �إدان ��ة علم الآث ��ار
ال �ت �ج��اري ك�ل�ي��ا ول �ك��ن ب ��دال م��ن ذل ��ك ي��داف��ع ع��ن �أه�م�ي��ة
هيكلة علم الآثار الوقائي بني اخلدمات العامة واملنظمات
اخلا�صة من �أجل تن�سيق الأ�ساليب العلمية ،و�إن�شاء خطط
درا�سية رئي�سية وتنظيم ن�شر تقارير عن التنقيب توازي
ب�ين ال�ط��رق املنهجية التقليدية واحل��دي�ث��ة .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،هناك اقرتاح لتغيري طريقة تخ�صي�ص �أعمال
احل �ف ��ري ��ات؛ م ��ن خ�ل�ال �إع �ط ��اء ال���س�ل�ط��ة ل�ه�ي�ئ��ة علمية
ولي�س للمهيئ التجاري .ومع ذلك ،ف�إنه ي�شكك بو�ضوح
يف مت��وي��ل �شركات احل�ف��ري��ات اخلا�صة ال�ت��ي ت�سمح ،من
خ�ل�ال اال��س�ت�ف��ادة م��ن الإع ��ان ��ات احل�ك��وم�ي��ة ،مل�ساهميها
ب�إثراء �أنف�سهم يف حني �أن علماء الآث��ار الذين يتقا�ضون
�أج ��و ًرا زهيدة ويعملون يف ظ��روف �صعبة للغاية ،كما �أن
املعهد الوطني للبحوث الأثرية الوقائية يوجد اليوم يف
و�ضع اقت�صادي غري م�ستقر بعد عدم �إعادة تقييم الر�سوم
ال�ضريبية على املعامل الأثرية .يف الواقع ،هذه ال�ضريبة،
التي يجب �أن يدفعها كل «�شخ�ص عام �أو خا�ص يخطط
للقيام بعمل مي�س املمتلكات حتت الأر���ض» مل تعد كافية
من �أجل متويل الت�شخي�صات الأثرية؛ وبالتايل ال ت�سمح
للمعاهد الوطنية للبحوث الأث��ري��ة الوقائية كي تعمل
بكفاءة وا�ستمرارية.
ال ُيكن التو�صية ب�ق��راءة ه��ذه الدرا�سة الق ّيمة جلميع

�أولئك الذين يت�ساءلون كيف وملاذا يوجد علم الآثار ،لأ َّن
التحدي الكبري الذي يحمله الكاتب على عاتقه هو حماية
ال�تراث الإن�ساين ب�صفة عامة ويف كل البلدان .ي�ستنتج
ج��ان ب��ول دمي��ول خال�صة وا�ضحة« :املناف�سة التجارية
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
ك��ل �سخافات -وخم��اط��ر -ال��ر�ؤي��ة االح�ت�ك��اري��ة والنفعية
لليربيالية اجل��دي��دة التي ت�سعى للهيمنة على العامل»
(� ��ص )320:يف ما�ضيه وحا�ضره وم�ستقبله� .إذا كان هذا
الكتاب ال يقدم �أي �شيء جديد عن التخ�ص�ص الأكادميي
يف حد ذات��ه ،ف�إنه باملقابل يناق�ش ق�ضايا مهمة ومفيدة
للغاية ،خا�صة بالن�سبة للخريجني امل�ستقبليني يف علم
الآث� ��ار ،ح��ول الق�ضايا ال�سيا�سية لعلم الآث� ��ار الوقائي
وانتكا�ساته منذ اجتياحه من طرف امل�سثتمرين.
يكت�سب علم الآث��ار �أهمية كبرية؛ فقد ا�ستفاد منذ عقود
ُ
من م�ساهمة التقنيات والأ�ساليب واال�ستدالالت اجلديدة،
ال �سيما ال�ن��اج�م��ة ع��ن ال�ت�ق��دم يف ع�ل��وم احل �ي��اة وال�ع�ل��وم
الطبيعية (امل�ق��ارب��ة اجليولوجية الأث��ري��ة ،والتحليالت
الفيزيائية الكيميائية...وغريهما) .وهي الآن قادرة على
�إع��ادة بناء الأن�شطة الب�شرية وكذلك املناظر الطبيعية
�أو املناخ عرب الع�صور املختلفة .كما �أ َّن جمموع البيانات
امل�تراك�م��ة يف ال�ع�ق��ود الأخ �ي�رة ه��و م��و��ض��وع بحث معمق
وخمتلق يجدد معرفتنا .وبالتايل ف�إن ذلك كله يرثي علم
الآث��ار واملناق�شات العلمية العظيمة حول املا�ضي ووالدة
وت�ط��ور جن�سنا ال�ب���ش��ري ،وا��س�ت�خ��دام امل ��وارد الطبيعية،
وت���ش�ك�ي��ل ال �ه ��وي ��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة ،واحل� � ��روب وال �� �ص��راع��ات
وال�ع�ن��ف اجل�م��اع��ي ،وظ��واه��ر ال�ه�ج��رة ،مم��ا ي�ساعد على
�إل�ق��اء ال�ضوء على ال�ظ��واه��ر االجتماعية واالقت�صادية
والبيئية لكل جمتمع ،اليوم وغ��دا .لهذا؛ يجب �إعطا�ؤه
عناية خا�صة لأن ��ه يعيد احل�ق��ائ��ق التاريخية املطمورة
وي�ستعيد ذاك��رة احل�ضارات املن�سية ،وه��ذا يثمن الثقافة
املحلية ومينحها �إ�شعاعا ثقافيا وح�ضاريا �إن�سانيا ممتدا
يف الزمان املكان� .إذن؛ ال بد من �إعطاء علم الآثار قيمته
العلمية والإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة لإع ��ادة ب�ن��اء ت��اري��خ املجتمعات
املا�ضية وتفاعلها مع بيئتها ،وهذا �سيمكننا نحن والأجيال
القادمة من �إثراء معرفتنا ب�أ�سالفنا الذين �سبقونا ،وفهم
�أف�ضل لعاملنا يف احلا�ضر وامل�ستقبل.
-----------------------------------------• الكتاب« :جذور علم اآلثار».
• المؤلف :جان بول ديمول.
• الناشر :دار الديكوفيرت ،فرنسا،
2020م.
• عدد الصفحات 332 :صفحة.
* كاتب ومترجم مغربي

7

ذي الحجة  1441هـ  -أغسطس 2020

أشياء سوفيتية خطرة األساطير الحضرية والمخاوف الشعبية
في االتحاد السوفيتي ...أليكساندر أرخيبوفا وآنا كيرزيوك
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
يعد الكتاب «�أ�شياء �سوفيتية خطرة» للباحثتني الرو�سيتني �أليك�سندرا �أرخيبوفا و�أنا كريزيوك �أول درا�سة �أنرثوبولوجية فلكلورية ُمكر�سة للمخاوف اخلفية
لل�شعب ال�سوفيتي ،حيث نتعرف فيه على ن�ش�أة مثل هذه الهواج�س وكيفية حتولها �إىل �شائعات وا�سعة النطاق وت�أثريها على �سلوك ال�شعب ال�سوفيتي؛ �سراويل
اجلينز املوبوءة بالقمل ،والريقات املن�ضوية يف جلد ال�ضيوف الأفارقة ،و�صورة الزعيم ال�صيني ماو ت�سي تونغ تظهر لي ًال من�سوجة يف �سجادة �صينية ،وال�صلبان
املعقوفة املد�سو�سة يف هند�سة املنازل ،والعلكة املمزوجة بالزجاج امل�سحوق  -كل هذا وغريها من الأ�ساطري احل�ضرية ال�سوفيتية حول الأ�شياء اخلطرة.
مل تقت�صر امل��ؤل�ف�ت��ان على ت�ق��دمي ملحة تاريخية
موجزة ملو�ضوع بحثهما ،فجمعتا ف�ص ً
ال حول مقاربات
وحم ��اوالت علماء الأنرثوبولوجيا وعلماء االجتماع
يف تف�سري �سبب وجود الأ�ساطري احل�ضرية ،بد ًءا من
اعتبارها ق�ص�صاً غام�ضة نرويها لبع�ضنا البع�ض عند
احت�ساء فنجان القهوة� ،أو ن�ستقبلها من بائع احلليب
�صباحاً� ،أو ن�ق��ر�أه��ا يف �صفحة احل ��وادث يف اجل��ري��دة
اليومية ،و�صو ًال �إىل منحها �صفة الظاهرة و�صياغتها
يف درا�سات علمية جادة.
لقد �أدت ق��درة الأ�سطورة على اال�ستجابة والتعبري
عن املع�ضالت االجتماعية الراهنة �إىل �إيالئها قدرا
ك�ب�يرا م��ن االه�ت�م��ام الأك ��ادمي ��ي وغ�ير الأك ��ادم ��ي كما
يظهر ج�ل�ي�اً يف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة وك�ن��دا
ويف غ�يره�م��ا م��ن ب �ل��دان ال �ع��امل الأخ � ��رى ،و�أ�صبحت
درا�سة الفولكلور احل�ضري ذات �ش�أنٍ عظيم ،وت�شهد
من��وا م�ضطردا يف الكثري م��ن الأك��ادمي�ي��ات املرموقة
حول العامل .ففي الواليات املتحدة خ�ص�صت جامعة
�إن��دي��ان��ا م ��رك �زًا ل��درا� �س��ة الأ� �س �ط��ورة احل���ض��ري��ة ،ويف
باري�س �أن�شئ يف ع��ام  1984معهد ل��درا��س��ة ال�شائعات
(La Fondation pour l etude et
)l information sur les rumeurs
ويف ع ��ام  1991ت��أ��س���س��ت اجل�م�ع�ي��ة ال��دول �ي��ة ل��درا��س��ة
الأ�� � �س � ��اط �ي��ر احل ��دي� �ث ��ة (International
society for Contemporary
 )Legend Researchوي�صدر عنها جملة
� Contemporary Legendإىل جانب
عقدها م�ؤمترات �سنوية ذات االخت�صا�ص .ويف رو�سيا
مت ت�شكيل جمموعة بحثية حملت م�سمى «مراقبة
الفولكلور التطبيقي» ت�ضم يف ع�ضويتها م�ؤلفتي هذا
الكتاب.
وكما ت�شري م�ؤلفتا الكتاب فقد ظلت درا�سة ن�صو�ص
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الأ�� � �س � ��اط �ي��ر ،ول � �ف �ت�رة ط ��وي� �ل ��ة ،ح� ��� �ص ��را ع� �ل ��ى ع�ل��م
املورفولوجيا (الذي ُيعنى بدار�سة ال�شكل� ،سواء فيما
يتعلق بالأحياء �أو بالفنون� ...إل��خ) وم��ن املعروف �أن
الف�ضل يف �إح ��داث اخ�ت�راق كبري يف درا��س��ة احلكايات
اخل��راف�ي��ة ي�ع��ود للباحث ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب ��روب،
م�ؤ�س�س طرق املقارنة يف املادة الفولكلورية (تويف عام
.)1970
وبالن�سبة للبناء الهيكلي للأ�سطورة يف االحت��اد
ال�سوفيتي ،وال�سيما يف حقبته الأخ�ي�رة ،فهو يعتمد
يف معظمه ع�ل��ى ث�لاث��ة ع�ن��ا��ص��ر� :أوال( ال�ت�ق��اء بطل
الأ��س�ط��ورة بالعدو) .ثانيا قبول البطل هدية العدو
برغم التحذيرات من احتمالية اخلداع .ثالثا(النهاية
امل�أ�ساوية للبطل .ولي�س م�صادفة �أن واحدة من �أكرث
الق�ص�ص �شيو ًعا يف ذلك الزمن تلك التي تتمحور حول
ال�صبي ال��ذي مل يلتزم بحظر التعامل من الأجانب
ف�أخذ العلكة امل�سمومة منهم ومات.
بيد �أ َّن� ��ه ،وب��داي��ة م��ن ع��ام � 2000شهد احل�ق��ل املعريف
حتوال �إدراكيا حا�سما يف مرجعية علم الإن�سان ،فنقل
الباحثون اهتمامهم من ن�ص الأ�سطورة �أو احلكاية
ال�شعبية �إىل درا��س��ة �إدراك �ه��ا� ،أي التحول م��ن درا�سة
الإ�� �ش ��ارات اخل�ف�ي��ة ل�ل�أ� �س �ط��ورة� ،إىل م��راق�ب��ة �سلوك
الأ�شخا�ص وذل��ك بغ�ض النظر عن معرفة ال�شخ�ص
ب��الأ��س�ط��ورة م��ن عدمها ،ثقته بها �أو غ�ير ذل��ك ،و�إن
كانت تثري خماوفه �أم ال ،و�أ�صبحت الأ�سئلة الأهم على
أوهاما جماعية؟
النحو التايل :كيف ت�شكل ال�شائعات � ً
وكيف يظهر الذعر يف املجتمع؟ وما �إىل ذلك من �أ�سئلة
تتعلق بالإدارة اجلماعية.
تتبع امل�ؤلفتان �أ�سلوب التحليل النف�سي ،فتقدمان
ل� �ل� �ت ��داول ال �ع �ل �م��ي م �� �ص �ط �ل �ح�ين :ال �ت �ع �ب�ير ال ��ذات ��ي
الفلكلوري ،والتعوي�ض ال�ف��ول�ك�ل��وري؛ مبعنى �أنهما
تعتقدان �أن الأ�سطورة تنطوي على وظيفة عالجية

ولكن على امل�ستوى املجتمعي ولي�س ال�شخ�صي .عدا
ذلك جند �أن الأ�سطورة احل�ضرية ت�ساعد على �إي�ضاح
احلاالت العاطفية غري املعقدة وغري املريحة لفئة ما
من املجتمع .ن�أخذ مثا ًال �سل�سلة اجلرائم التي �شهدتها
مدينة �أتالنتا الأمريكية عام  1980يف حق مراهقني
م��ن �أ��ص��ل �أف��ري�ق��ي ،فانطلقت ال�شائعات ال�ت��ي تربط
مقتل املراهقني للح�صول على م��ادة معينة يحتاجها
الأط�ب��اء البي�ض لدرا�سة الإن�ترف�يرون ،وه��ي م��ادة ال
تتوفر �إال يف �أج�ساد �أ�صحاب الب�شرة ال�سوداء! وقتذاك
ا�ستنتج ع�ل�م��اء النف�س الأم��ري �ك��ان �أن� ��ه ،وم ��ن خ�لال
عب
�إطالق تلك ال�شائعات حول تهديد ج�سدي ُمعنيّ ،
الأفارقة عن �شعورهم بتهديدٍ �أكرث جتري ًدا جتاههم،
ال�سيما و�أنهم جمموعة اجتماعية تُعاين من التمييز.
�إىل ذلك وجدت الباحثتان �أنَّ الأ�سطورة احل�ضرية
ً
تعوي�ضا للجمهور على هيئة حلٍ رمزي للم�شكلة؛
تقدم
فهي ال تعرب عن م�شاعر اخل��وف فح�سب ،بل تعو�ضه
وت�صور الواقع ب�شكل �أكرث ب�ساطة و�أمانًا ،ف�ض ً
ال عن
�أنها ال ت�شري فقط �إىل ال�شعور املكبوت بالذنب بقدر ما
ت�ساعد على التغلب عليه .ومن الأمثلة ال�شائعة على
ذل��ك �أنَّ الأ��س�ط��ورة احل�ضرية ت�ق��اوم الطب الر�سمي
ال�سائد ،وهي ت�صور الواقع كما يو ُّد اجلمهور �أن يكون.
لذا ،وبد ًال من البحث عن الأ�سباب احلقيقية مل�شكلة ما،
يدف ُع القلقُ �أفرا َد املجتمع �إىل فهم التهديدات وك�أنها
ق��ادم��ة م��ن جمموعة اجتماعية �أو عرقية مزعومة.
ن�أخذ مثا ًال وباء الكولريا الذي �ضرب عام � 1830أجزاء
م��ن الإم�براط��وري��ة الرو�سية ،ف�أحيلت م�س�ألة زحف
ال��وب��اء �إىل م��ا ع ��رف �آن� ��ذاك ب��أع�م��ال �شغب ال�ك��ول�يرا
والنتيجة وف��اة �أع��داد كبرية من النَّا�س .وك��ان الزناد
الذي ع ّمم الكارثة ،االنت�شار الوا�سع لل�شائعات القائلة
ب ��أنَّ التف�سري الر�سمي للمر�ض ك��ان جم��رد غطاء ،يف
حني �أنه من فعل العمالء البولنديني واليهود.
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ت���ش�ك��ك ال �ب��اح �ث �ت��ان يف ح ��داث ��ة م�ع�ظ��م الأ� �س��اط�ير
احل�ضرية ،فتعطيان فكرة �أن العديد من الأ�ساطري
احل���ض��ري��ة ت�ت�ح��ول ع�ب�ر ال ��زم ��ن وت�ك�ت���س��ب تفا�صيل
ح��دي �ث��ة .م��ن ه�ن��ا ظ �ه��رت يف روم ��ا ال �ق��دمي��ة (م�ث�لا)
�أ�سطورة عن الأخطبوطات ال�ساكنة يف حفر املجاري؛
�أال ي�ب��دو الأم� ��ر �شبيهاً بال�شائعة احل��دي�ث��ة القائلة
ب ��أن التما�سيح ال�ت��ي تلتهم الب�شر تعي�ش يف جم��اري
نيويورك؟ �أو كالق�صة املتداولة يف االحت��اد ال�سوفيتي
ٍ
�شخ�ص يلتقط
يف ف�ت�رة الثمانينيات وت�ت�ح��دث ع��ن
الأطفال ليمت�ص الدم منهم وميلأ به �أق�لام احلرب؟
تعيد امل�ؤلفتان هذه الق�صة �إىل �أ�سطورة «فِرية الدم»
التي تتهم اليهود بقتل الأطفال يف طقو�سهم الدينية،
ولكن ،ومبا �أنَّه ال مكان للدين يف احلقبة ال�سوفيتية،
تفقد الأ��س�ط��ورة مك ّونها الديني ،فيتحول اختطاف
الأطفال باعتباره �سعياً لليهود الرو�س لتحقيق م�صالح
مالية.
�أم ��ا الف�صول اخلم�سة املتبقية فتبتعد ع��ن القواعد
النظرية ،وت�ت��وزع موا�ضعيها على مناطق خمتلفة.
فيتحدث ال�ف���ص�لان ال �ث��اين وال�ث��ال��ث ع��ن الأ��س��اط�ير
احل�ضرية التي �شرعتها ال�سلطات� ،أي تلك التي تبلورت
يف الأع�ل��ى ،و�سربتها احلكومة ال�سوفيتية لل�سيطرة
على �سلوك املجتمع ،و�ص ّد املواطنني عن ت�صرفات غري
مرغوبة ،عادة ما تكون م�شوبة بال�سيا�سة.
يتناول الف�صل الثاين «العالمات اخلطرية« للم�ؤامرات
التي ظهرت بف�ضل الدعاية الر�سمية للعقد الثالث
من القرن املا�ضي� ،أي ما جرى امل�ؤرخون على ت�سميته
بع�صر الإره� ��اب العظيم يف االحت ��اد ال�سوفيتي حتت
ح�ك��م ��س�ت��ال�ين ،وم ��ن الأم �ث �ل��ة ع�ل��ى ذل ��ك ح�ي�ن ُط�ل��ب
م��ن امل��واط�ن�ين ف�ضح مكائد الأع ��داء املند�سني يف كل
م�ك��ان� ،أي املعار�ضني ال�سيا�سيني للحاكم ،ويف املقام
الأول زعيم املعار�ضة ليون تروت�سكي .يناق�ش الف�صل
الثالث مو�ضوعة «كيف �أ�صبحت الأ��س�ط��ورة �سالحاً
�أيديولوج ًيا» ويناق�ش طريقة عمل الدعاية ال�سوفيتية
يف ا�ستخدام ال�شائعات والأ�ساطري للت�أثري على امل�شاعر
العامة والتالعب بها .يحكي الف�صل الرابع واخلام�س
وال�ساد�س عن الق�ص�ص املرعبة العجيبة التي ظهرت
وان �ت �� �ش��رت ب�ي�ن امل��واط �ن�ين ال���س��وف�ي��ت ع �ل��ى امل���س�ت��وى
الأفقي ،وال عالقة بامل�ؤ�س�سات الر�سمية بت�صديرها،
و�إن كانت قد عززت روايات الدعاية الر�سمية ،و�أحياناً
تعاد �صياغتها ل�صالح امل�ؤ�س�سة الر�سمية �أو يتم حتديها
ودحرها يف منا�سبات �أخ��رى� .سيتعرف القارئ يف هذا
الف�صل على ح��زم��ة م��ن املمنوعات ال�ت��ي حت��ول��ت �إىل
�أ�ساطري ُملتحمة باحلياة اليومية للفرد ال�سوفيتي
وم �� �ص��درا مل �خ��اوف��ه ال�ف�ط��ري��ة وه ��ي م��ن ق�ب�ي��ل الآث ��ام

مل تكن فردية و�إمنا جماعية .وتف�سري هذه الظاهرة
علمياً حني يقوم الفرد مبنح الأ�شياء اليومية من حوله
معاين جديدة تختلف عن املعاين التي وجدت عليها؛
ي�ح��دث ذل��ك ب���ص��ورة ُمفاجئة وب�لا ُم�ق��دم��ات ،متاماً
مثلما يحدث يف �ساعة الإلهام ،وبه ت�ستبد الهواج�س
والأوهام على الأفراد من وجود �أعداء غري منظورين،
وتظهر �أم��ام�ه��م ع�لام��ات ُيلفّقها ال�ت��وه��م ،وب��ه �أي�ضاً
ت�شكّل ال��ذع��ر ل��دى امل��واط��ن ال�سوفيتي م��ن ال�صليب
امل�ع�ق��وف ال�ف��ا��ش��ي ،وظ �ه��رت الأ� �س��اط�ير ح ��ول امل �ن��ازل
والغابات التي تت�شبه بال�صليب املعقوف ،واالدعاء ب�أنها
من عمل اجلوا�سي�س .وت�سوق الكاتبتان مثاال على هذه
ال��دوام��ة م��ن ال�تره�ي��ب ال��دع��ائ��ي م��ن ف�ترة املواجهة
احلزبية بني �ستالني واملعار�ضة فكانت حلية تروت�سكي
ال�شهرية ترتائى للنا�س يف كل �شيء يرونه �أو يلم�سونه.
وتورد امل�ؤلفتان جانبا من اال�ستبيان الذي ا�ستوحيت
منه لوحة ال�غ�لاف (�أي علبة ال�ك�بري��ت) .يقول �أح��د
الأ�شخا�ص الذين ان�ضموا لال�ستبيان« :يف طفولتي
مل يكن هناك كلمات مروعة يف البث الإذاعي �أكرث من
ا�سم تروت�سكي والرتوت�سكية� .أتذكر عندما عاد والدي
ذات مرة من العمل وو�ضع �أمامي علبة كربيت وقال:
حاول العثور على �صورة رجل له حلية يف اللهب الذي
على ال�صورة! ف�س�ألته �أم��ي :ما معنى �أل�غ��ازك هذه؟
رفع �أبي عينيه وقال بجدية :احلقيقة �أن مدير م�صنع
الكربيت مت القب�ض عليه �أم�س ب�سبب هذا املل�صق على
العلبة» (�ص.)110 :
يف اخلتام نُالحظ �أنَّ ال�صبغة العلمية هي �أك�ثر ما
متيز به هذا الكتاب؛ فلم تكتف الباحثتان ب�إعادة �سرد
الأ�ساطري احل�ضرية وال�شائعات التي �سادت يف احلقبة
ال�سوفياتية ،ولكن ،وهو ال�شيء الأه��م ،تطبيق النهج
العلمي ل��درا��س��ة حمتواها و�أ��س�ب��اب ظ�ه��وره��ا .بف�ضل
ه��ذا يكون مبقدورنا البحث يف تقنية ظهور النمائم
والأخ �ب��ار امل��زي�ف��ة على �شبكات التوا�صل االجتماعي
اليوم.

املرتتبة عن التفاعل مع الغرباء والتي �سادت فرتات
خمتلفة م��ن التاريخ ال�سوفيتي� ،إىل جانب املخاوف
التي ت�سربت �إىل حكايات الأط�ف��ال ال�سوفيت .ولكن
ت ��أت��ي امل �خ��اوف م��ن اال� �ص �ط��دام ال �ن��ووي ب�ين االحت ��اد
ال�سوفيتي والواليات املتحدة يف مقدمة تلك املخاوف
امل ��ؤ� �س �ط��رة .واحل� ��ال ك��ذل��ك؛ ف�لا ��ش��ك �أن ذروة ه��ذه
املخاوف جتلت يف الأزمة الكاريبية عام  1962عندما قام
االحتاد ال�سوفيتي بزرع �صواريخ حتمل ر�ؤو�سا نووية يف
كوبا ،ونتيجة لل�ضغط الدعائي واملخاوف التي �أطبقت
على املجتمع ال�سوفيتي كان النا�س يحلمون يف منامهم
ب�أهوال احلرب القادمة واالنفجارات النووية املرعبة.
ت�ؤكد امل�ؤلفتان على �أن الأ�سطورة احل�ضرية ال�سوفيتية
كانت لها خ�صو�صية تعود �إىل الظروف اال�ستبدادية
التي �سادت ،ويف ظل رقابة �أيديولوجية �صارمة .لذلك
هدفت الأ�ساطري �أ�سا�سا للعثور على �أع��داء خارجيني
وداخليني يرتب�صون بالفرد ال�سوفيتي ودولته.
لقد عا�شت الأ�سطورة ال�سوفيتية ،وبخالف الأ�سطورة
الغربية ،وتطورت يف ظروف عالقات �صعبة ربطت بني -----------------------------------------------
الإن�سان وال�سلطة� ،إذ مل يقت�صر الأم��ر على املواجهة
بني الطرفني ولكن هناك الت�أثري املُتبادل �أي�ضاً .فعلى •الكتاب :أشياء سوفيتية خطرة.
الرغم من حقيقة �أنَّ مروجي ال�شائعات كانوا ُيدانون •المؤلف :أليكساندرا أرخيبوفا وآنا
وي �ت��م ا��ض�ط�ه��اده��م م ��ن ق�ب��ل ال ��دول ��ة ط� ��وال احلقبة كيرزيوك .
ال�سوفيتية� ،إال �أنَّ الأ�سطورة مل تكن فقط اللغة التي •دار النشر :ن.ل.أو /.موسكو.2020 /
يتناقل بها النَّا�س معلومات غري ر�سمية ،بل غال ًبا ما
•اللغة :الروسية
كانت اللغة التي حاولت بها م�ؤ�س�سات الدولة الت�أثري
•عدد الصفحات536 :
على �سلوك النَّا�س.
�أدى كل ه��ذا �إىل انت�شار ظاهرة apophenia
*أكاديمية ومستعربة روسية
�أو اال�ست�سقاط ،ولكن بنموذجها ال�سوفيتي� ،إذ �إنها
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تعرية الكلمات :قوائم الشدياق الفكرية بوصفها نقداً
اجتماعيا وثقافيا في القرن التاسع عشر
كريستيانيونغه

رضوان ضاوي *

يقول الرحالة وامل�ستعرب الربيطاين ال�شهري �سري ويلفريد ثي�سيجر�إن �أ�سو�أ ما يف الوحدة هو �أن تكون وحيدً ا و�سط احل�شود ،وب�أنه �شعر بالوحدة يف املدر�سة
وهو طفل ويف املدن الأوروبية التي زارها فيما بعد ،ولكنه مل ي�شعر بها يف �أي مكان بني العرب ،ويف �شبه اجلزيرة العربية مل يكن وحيدا مطلقا.
يهتم الباحث الأمل��اين كري�ستيان يونغه مبجال الدرا�سات
العربية امل ُ�ق��ارن��ة ،وج��اء الكتاب ال��ذي ب�ين �أيدينا بعنوان«
تعرية الكلمات :ق��وائ��م ال�شدياق الفكرية بو�صفها نقداً
اج�ت�م��اع�ي��ا وث�ق��اف�ي��ا يف ال �ق ��رن ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر» ث �م��رة ه��ذا
االهتمام ،وثمرة التعاون العلمي يف ق�سم الدرا�سات ال�سامية
وال�ع��رب�ي��ة يف اجل��ام�ع��ة احل ��رة ب�برل�ين ،وم �� �ش��اورات فكرية
مع باحثني متميزين يف الدرا�سات العربية .ويع ّد فار�س
ال�شدياق )� (1887-1805أحد �أهم املفكرين العرب يف القرن
التا�سع ع�شر .فقد ن�شر كتابه «ال�ساق على ال�ساق يف ما هو
الفرياق» يف باري�س ع��ام � .1855أب��رز امل��ؤل��ف يونغه يف هذا
الكتاب �أن كتاب ال�شدياق من �أه��م امل�ؤلفات الفكرية التي
ظهرت يف ع�صر النه�ضة العربية احلديثة .تكمن �أهمية
ه��ذا الكتاب ح�سب الباحث يونغه ،يف كونه ي�ضع القارئ
يف مواجهة مع عدد كبري من قوائم الكلمات .لهذا تتناول
هذه الدرا�سة اجلديدة تلك القوائم بالتحليل لأ َّول مرة من
منظور الدرا�سات الثقافية املُقارنة وما بعد اال�ستعمارية،
بو�صفها قوائم ناقدة للحياة يف ع�صر النه�ضة العربية.
وم ��ن �أج� ��ل ال��و� �ص��ول �إىل ن�ت��ائ��ج ع�ل�م�ي��ة ر��ص�ي�ن��ة ا��س�ت�ع��ان
امل�ؤلف يف حتليله لكتاب ال�شدياق مبجموعة من النظريات
واملفاهيم ،من بينها:
ف�ك��رة «ال �ع��ودة �إىل الفيلولوجيا» كما ج��اءت عند �إدوارد�سعيد ،وذلك من �أجل تطوير �أداة حتليلية جديدة لتعرية
ال�ك�ل�م��ات يف ك �ت��اب «ال �� �س��اق» وال�ك���ش��ف ع��ن ب�ع��ده��ا امل�ع��ريف
واجل�م��ايل ،مم��ا �ساعد امل��ؤل��ف على ُمناق�شة مفهوم اللغة
عند ال�شدياق وعالقته بالنقد الثقايف االجتماعي يف ع�صر
النه�ضة.
مفهوم «تعرية اللغة» كما عند الطرابل�سي ،لت�صبح �أداةحتليلية ج��دي��دة ُت ��ؤك��د ع�ل��ى اع�ت�ب��ار ال�ق��وائ��م و�سيلة نقد
اجتماعي ونقد ثقايف.
مفهوم روالن ب��ارت «للذة واملتعة» ،كما جاء يف كتابه لذةالن�ص.
نظرية الكتابة الن�سوية ل��دى هيلني �سي�سو التي تدعوفيها �إىل اال�ستعانة باللغة القدمية لتقدمي مفهوم خمتلف
للج�سد.
نظرية «الذاكرة الثقافية ووظيفتها» عند �أليدا �أ�سمان،ال ثقافياً
�سج ً
من �أجل مقارنة ا�ستخدام الكلمات باعتبارها ّ
مع ت�سليط ال�ضوء على ا�ستخدام ال�سيطرة اال�ست�شراقية
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الأوروبية على هذا ال�سجل.
وا�ستعان امل��ؤل��ف بهذه املفاهيم وه��ذه النظريات من �أجل
�إخ ��راج ف�صول ه��ذا الكتاب يف �صورتها العلمية الر�صينة
حيث تتوزع كالتايل :تناول امل�ؤلف يف الف�صل الثاين بعنوان:
«حياة ال�شدياق وعمله يف النه�ضة» حياة ال�شدياق وعمله يف
ع�صر النه�ضة اللبنانية ال�سورية ،مع ما �صاحب ذلك من
النظر يف �أحوال الفاعلني يف هذه النه�ضة العربية يف القرن
التا�سع ع�شر .وقدم الباحث تق�سيماً مهماً حلياة ال�شدياق،
مما يتيح تقييم كل مرحلة على ح��دة ،ثم تقييم كل هذه
املراحل جمتمعة على �ضوء ت�صوراته عن النه�ضة املبكرة
التي ب ��د�أت ب��وادره��ا يف ك��ل م��ن لبنان و��س��وري��ا على النحو
ال�ت��ايل :املرحلة الأوىل يف لبنان ومالطا وم�صر )-1848
 ،(1805واملرحلة املتو�سطة يف �إجنلرتا وفرن�سا ) ،(1857-48
�أما املرحلة الأخ�يرة ففي تون�س و�إ�سطنبول ) .(1857-87
ومي�ك��ن اع�ت�ب��ار ه ��ذا الف�صل م��دخ�لا �إىل م�ف�ه��وم وت��اري��خ
النه�ضة اللبنانية-ال�سورية التي منحت النه�ضة العربية
�أهم رواده��ا وم�شاريعها الفكرية .على هذا الأ�سا�س تر�سم
هذه الدرا�سة احلياة الن�شيطة والعمل ال�ضخم وال�شامل
لأح �م��د ف��ار���س ال���ش��دي��اق ،ال ��ذي مت�ي��ز �إىل ح��د م��ا بغرابة
الأط ��وار اجلغرافية والفكرية .وق��د ق��ام امل��ؤل��ف مبغامرة
قرائية مميزة فيه ت�ض ّمنت درا�سات يف اال�ست�شراق واحلداثة
ومكانة ال�شدياق يف احلقل اللغوي الفيلولوجي والأدب��ي
باعتباره �شخ�صية عربية ت�صنّف �إىل جانب املفكرين العرب
و�ضمن ال�شخ�صيات اال�ستثنائية والأك�ثر ت�أثريا يف القرن
التا�سع ع�شر .بهذا يكون الباحث ق��د اعتمد على و�صف
مكانة ال�شدياق الفكرية ،والذي در�س احلقل الفيلولوجي
يف باري�س ون�شر كتابه يف اجلمعية الفرن�سية التي انتقدها
�أي�ضاً� .أما الف�صل الثالث بعنوان« :الكتاب والن�ص :ال�ساق
على ال���س��اق» ،فقد ت�ن��اول فيه ال�ب��اح��ث ت��اري��خ تلقي كتاب
«ال�ساق على ال�ساق» �ضمن م�سار اال�ستقبال و�سياق االنت�شار
وال�ترج �م��ة �إىل ال�ف��رن���س�ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل غ�م��و���ض الن�ص
وو�ضعية البحث فيه باعتباره نقدا للمجتمع وللثقافة.
وك��ان الباحث قد �ألقى نظرة على الكتاب باعتباره عمال
فنيا كام ً
ال ،ور�سم توزيعه وتلقيه يف �أوروبا والعامل العربي.
بينما ج��اء الف�صل ال��راب��ع« :اجل �ن��در :الأن�ث��وي��ة بو�صفها
متثيال للنقد» ،ليتناول فيه الكاتب مو�ضوع اجلندر من
خ�لال الأن��وث��ة بو�صفها متثيال قابال للنقد ،فالنقا�شات

الن�سوية املبكرة للنه�ضة اللبنانية وال�سورية كانت مهتمة
باحل�ضارة العربية من خالل الكتابة عن املر�أة والكتابة لها.
وهنا البد من مالحظة �أن الباحث يقارب نقا�شات النه�ضة
اللبنانية ال���س��وري��ة ع��ن و�ضعية م�ك��ان��ة امل� ��ر�أة يف املجتمع
وال�س�ؤال املرتبط بها ع َّما �إذا ما يتوجب عليهن تعلم القراءة
والكتابة .يف هذا الإط��ار يدر�س الباحث كيف �ساهم ال�ساق
يف ه��ذه النقا�شات �أدب �ي �اً وف�ك��ري�اً وك�ي��ف اكت�شفها ووا��ص��ل
التطرق �إليها .وه��و ما �سيحلله امل��ؤل��ف على �ضوء ت�صور
هيلني �سيك�سو�س يف النظرية الن�سوية م��ا بعد البنيوية،
وال �ت��ي �أو� �ص��ت ال�ن���س��اء ب��ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ال �ف��ردي��ة ،والكتابة
لإع��ادة تعريف الهوية الذات ّية يف �سياق تاريخها وروايتها.
فالكتابة هي �أداة يجب �أن ت�ستخدمها الن�ساء للدفاع عن
�أنف�سهن من �أجل احل�صول على احلرية التي ُحرمن منها
تاريخياً .وجاء الف�صل اخلام�س بعنوان« :الرغبة :الإغراء
اللغوي لطبيعة ج�سمانية �أخرى» .مك َّر�ساً لالغراء اللغوي
والرغبة واالن�ضباط يف القرن التا�سع ع�شر باعتبار ال�ساق
ن�صا �إغرائيا .يدر�س امل�ؤلف يف هذا الف�صل اجل�سد و�إدراكه
الذاتي ،والطبيعة اجل�سدية� .أما مرجعية ال�ساق هنا فهي
ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة الكال�سيكية ،م��ن �أج ��ل ت�ط��وي��ر ف�ه��م �آخ��ر
للرغبة وللج�سد .ويرتافع الكتاب عن الرغبة من خالل
ن�ص روالن ب ��ارت «ل ��ذة ال�ن����ص» ،م��ن �أج ��ل جت��رب��ة ج�سدية
وجدت يف الإغ��راء اللغوي طبيعة ج�سدية جديدة وجريئة
وغ�ي�ر حم� ��دودة ب��ال��زم��ن .ف�ن����ص ال���س��اق ه��و ب�ن�ي��ة وج�سد
يتم التعامل معه على �أ�سا�س اللذة املوجودة فيه .فالن�ص
ي�شبه �سيدة ذات وجه �أبي�ض� ،إن هو �أراد �أن يكون مقرو ًءا
كما ي��رى ب ��ارت ،ف ��إنَّ �شيئاً م��ن الع�صاب ��ض��روري لإغ ��واء
قرائه؛ فمثل هذه الن�صو�ص املده�شة هي ن�صو�ص مغناج.
يف الف�صل ال�ساد�س ق��ر�أ امل��ؤل��ف ال�ساق على خلفية �أعمال
ال�شدياق اللغوية-الرتبوية والل�سانية ونقا�شات النه�ضة
عن التحول اللغوي .يف املركز يوجد فهم ال�شدياق للكلمات.
يتناول فيه الباحث اللغة باعتبارها كلمات �أر�شيف و�سجل
للثقافة .فالنه�ضة ت�أ�س�ست �أي�ضاً على �أ�سا�س العربية يف
القرن التا�سع ع�شر للغة وت�صورات امل�ؤلف اللغوية يف كتابه
عن اللغة .يف �إطار الفيلولوجيا العلمية الثقافية والتفكري
ال�ل�غ��وي الأدب� ��ي /اللغة كنقد ث�ق��ايف وت�ع��ري��ة لال�ست�شراق
ل �غ��وي��ا .ف��ال�ف�ي�ل��ول��وج�ي��ا واال� �س �ت �� �ش��راق ي���ض�م�ن��ان �أن ن�ص
ال�شدياق �أي�ضاً هو ن�ص لغوي علمي �ضمن نقد املجتمع.
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وينظم الف�صل ال�سابع تعرية الكلمات في�ساءل نقد الع�صر
بو�صفه تطبيقاً ينتهي بتعرية الكلمات كما هو مثبت يف
الن�صو�ص م��ا بعد احل��داث��ة عند ال�ك��ات��ب الأمل� ��اين غونرت
غرا�س والكاتب اللبناين �إليا�س خ��وري مث ً
ال � -أم��ا امللحق
فيوفر م�صادر تاريخية عربية عربية وفرن�سية و�إجنليزية
و�أملانية وهنغارية من القرن التا�سع ع�شر عن ال�ساق ،من
�أجل فهم فكر ال�شدياق وا�ستقباله عند العرب والأوروبيني.
ويعترب فار�س ال�شدياق ذو الأ�صل اللبناين )،(1887-1805
ال �ي��وم �أح ��د �أه ��م مثقفي النه�ضة ال�ع��رب�ي��ة ،ورواد حركة
ال�ت�ج��دي��د يف ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر .وك ��ان ل��ه ت ��أث�ير كبري
بو�صفه �صحفيا ،ون��ا��ش��را ومعجميا ،قبل �أن ي�صبح �أه��م
املثقفني امل�ؤثرين يف ال��ر�أي العربي .كتب يف باري�س كتابه
املبهر ال�ساق ع��ام  ،1855وع��ال��ج فيه �أ�سئلة ع�صره .وك��ان
القرن التا�سع ع�شر قد عرف حت��و ًال �شام ً
ال يف العامل من
حيث االكت�شافات التكنولوجية ك�آلة البخار وتطور الطب
وانت�شار النظريات العلمية كالداروينية وامل�شاريع ال�سيا�سية
مثل القومية و�أخ�يرا ولي�س �آخ��را الإمربيالية الأوروبية،
وك��ان��ت النتيجة ت�غ�ي�يرا ج��ذري��ا ل�ل�ت���ص��ورات ال���س��ائ��دة عن
ال �ع��امل .ويف الإم�براط��وري��ة العثمانية ال�ت��ي ع��ان��ت ب�شكل
م�ط��رد م��ن ال�ضغط االق�ت���ص��ادي وال�سيا�سي والع�سكري
والثقايف ،بد�أ يلوح ع�صر �إ�صالح التنظيمات اجلديدة .تقدم
هذه الدرا�سة قائمة ال�شدياق الأدبية بو�صفها نقدا للع�صر،
والكلمات التي تعري ال�ع��امل .ففي الن�ص امل ��وازي بعنوان
«تنبيه امل ��ؤل��ف» يف ال���س��اق ،ي�ستخرج ال�شدياق الغاية من
عمله يف لغة وظيفية للقارئ« :جميع ما �أورد عنه يف هذا
الكتاب ف�إمنا هو مبني على �أمرين �أحدهما �إب��راز غرائب
اللغة العربية ونوادرها...والأمر الثاين ذكر حمامد الن�ساء
ومذامهن .»...فالغاية الأوىل وهي اللغة� »:أ�شهر ما تلزم
معرفته و�أهم ما مت�س احلاجة �إليه« .وهنا ال يفهم امل�ؤلف
النحو ال�ع��رب��ي ،ب��ل املعجم ال�ع��رب��ي ،ففي امل�ق��دم��ة حتدث
ال�شدياق عن املرتادفات من الكلمات �أو الكلمات املتجان�سة
وقلب و�إبدال الكلمات والكلمات الغريبة النادرة �أو ال�صعبة
ذات الأ��ص��ل العربي ال�ق��دمي .ولهذا ال�سبب يعتقد امل�ؤلف
�أن النقد املعا�صر ق��ام ب�ق��راءة ال�ساق على �أن��ه عمل لغوي
ديداكتيكي ومعجمي .وق��د ع��رى ال�شدياق اللغة العربية
كي يربز غرائبها .احلال �أن الذي يتعرى هو الكاتب نف�سه،
يتعلق الأم��ر هنا بتعرية لغوية وتاريخية ودالل�ي��ة .وتدل
التعرية على ح��رك��ة م���ض��ادة تخربية ،ح��رك��ة �ضد التيار
للو�ضعيات �أو الأفكار ال�سائدة يف القرن التا�سع ع�شر .وهذه
احلركات التجديدية امل�ضادة م�سلحة بالفيلولوجية علم
الأدب الفكري .ولهذا فهذه الدرا�سة تدر�س �أي�ضا جتريد
ان�شقاق ال���ش��دي��اق ،وال�ت��ي ه��ي ت��أث�ير اخل�ط��اب��ات املعا�صرة
و�أي���ض��ا ن�ق��ده��ا .ف��امل��ؤل��ف ي��ري��د ب�ه��ذا احل��دي��ث ع��ن تعرية
الكلمات و�أهميتها ،فال�ساق الت�شتق خ�صائ�ص اللغة العربية
من النحو ،بل من املعجم .وبينما الغاية الأوىل من الكتاب
تكمن يف هذا املو�ضوع املهم واخلا�ص للغة ،ا�ستهدفت الغاية
التالية « عر�ض حمامد املر�أة .فمن هذه املحامد ترقى املر�أة

يف ال��دراي��ة وامل �ع��ارف بح�سب اخ�ت�لاف الأم ��وال عليها كما
يظهر مما �أثرت عن الفارياقية...ومن تلك املحامد �أي�ضاً
حركات الن�ساء ال�شائقة و�ضروب حما�سنهن املتنوعة التي
مل يت�صور منها �شيء �إال 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
الغاية الثانية باخت�صار مقارنة مع الأوىل .يقول امل�ؤلف
�إن العربية الكال�سيكية تقدم اجلوانب الإيجابية وال�سلبية
ل�شيء م��ا مبحا�سن وم���س��اوئ ،لكن عند ال���ش��دي��اق يتعلق
الأمر بذكر حما�سن املر�أة التي ت�صور فكر املر�أة .وقد ناق�ش
الباحث هذه املفاهيم �ضمن مفهومني �شاملني هما اجلندر
والرغبة .وي�ضيف امل�ؤلف �إن البحث يف اجلندر يف ما بعد
الع�صر الكال�سيكي اقت�صر على موا�ضيع الدعارة والطالق
وال��رق �أو الإغ ��راء املثلي ،ويف م�صر ارتبطت �أدوار اجلندر
الن�سوية بالن�سوية والقومية نهاية ال�ق��رن التا�سع ع�شر
وبداية القرن الع�شرين ،بينما بحث ال�شدياق م�س�ألة املر�أة
يف حقل البعثات التب�شريية الكاثوليكية والربوت�ستانية.
ف ��أم��ام خلفية البعثات التب�شريية الغربية فقد تطورت
منت�صف القرن التا�سع ع�شر يف بريوت طبقة و�سطى جديدة
ح�ضرية اجتماعية �شكليا ومثقفة متنح امل��ر�أة دورا جديدا
ك���ش��رط حت ��ول املجتمع وال�ث�ق��اف��ة .وق ��د رك ��زت ال��درا��س��ات
ال�ع��رب�ي��ة يف ف�ك��ر ال�ل�غ��ة ل�ل�ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع�شر ع�ل��ى ال ��رواد
امل�سيحيني الذين ناق�شوا ت�صورات عن احل�ضارة العربية
�أوال ،ثم بعدها عن القومية العربية .ويعترب فكر النه�ضة
اللغوي والنقا�شات عن اللغة العربية منت�صف القرن التا�سع
ع�شر ت�صورات عن احل�ضارة ،كما �أظهر �شربل داغر يف كتابه
«اللغة العربية والتمدن ،يف ا�شتباه العالقات بني الن�ضهة
واملثاقفة واحلداثة».
تك�شف هذه القراءة ع َّما يف ال�ساق من جتربة فكرية وتعري
ن �ق��ده احل� ��اد للمجتمع م ��ن خ�ل�ال م�ف�ه��وم ن�ق��د ال�ع���ص��ر،
والت�أمل اللغوي املرتبط بالنقد االجتماعي الثقايف .وقد

جاء هذا الكتاب ل ُيغطي الق�صور الذي طال �أعمال الباحثني
يف تناولهم لأعمال ال�شدياق �أو يف �إهمال غري ُمربر علميا
للجانب الإ��ص�لاح��ي ع�ن��ده ،رغ��م �أن ��ه عا�صر �إ�صالحيني
مثل نا�صيف ال�ي��ازج��ي ورف��اع��ة الطهطاوي وع�ب��د ال�ق��ادر
اجل ��زائ ��ري .ويكفي �أن امل ��ؤل��ف ق��د ا�شتغل يف ه��ذا الكتاب
ع�ل��ى ال���ش��دي��اق ال ��ذي يعترب م�ضطلعا ب��ر��س��ال��ة التثقيف
وال�ت��وج�ي��ه وال�ت�ن��وي��ر والإ� �ص�ل�اح يف ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع�شر،
و�أهم الإ�صالحيني العرب يف عهد حممد علي وله منهجه
الإ�صالحي اخلفي املرموز خوفا من تعر�ضه للأذى ب�سبب
انتقاده الالذع لل�سلطة الرجعية ،وعا�صر هوجو وادغار الن
بو ،وله ات�صاالت مب�ست�شرقني ومثقفني عرب .وهو �أديب و
رحالة بارز من الرحالة العرب املهمني �إىل �أوروبا يف القرن
التا�سع ع�شر ،وه��و كاتب �صحفي لغوي ومرتجم ومثقف
الم ��ع ،وم�ترج��م للإجنيل وم�صحح للرتجمات ال�سابقة
ل�ل�ق���س��او��س��ة ،وم�ع�ل��م للعربية والإجن �ل �ي��زي��ة والفرن�سية،
وم�صحح للرتجمات الدينية التي قام به املب�شرون ويعترب
من �أهم جمددي اللغة العربية.
ويف ر�أي ��ي ،ينبه ه��ذا الكتاب �إىل م�س�ألة مهمة ج��دا وهي
م�ساهمة اال�ست�شراق الغربي العمودي يف �إهمال الأوروبيني
والعرب لأعمال هذا املفكر العربي املهم ،من خالل البعد
اال�ستعماري يف تق�سيم الأدب العربي و�إبعاد �إنتاج ال�شدياق
الفكري والأدب��ي منه ،وكيف �أن اال�ست�شراق الأفقي النابع
من بع�ض �أق�سام الدرا�سات العربية يف اجلامعات الأملانية
والغربية ،ق��د نبه �إىل كتاب «ال�ساق على ال�ساق فيما هو
الفارياق» الذي دعا فيه �صاحبه �إىل حترير املر�أة قبل قا�سم
�أمني ...وكانت ر�ضوى عا�شور قد كتبت عنه درا�سة مهمة
ن�شرتها كتابا بعنوان «احل��داث��ة املمكنة» ،فال�شدياق �أح��د
رواد النه�ضة العربية احلديثة .و�صاغ العديد من الأفكار
الغربية ال�ت��ي خ��دم��ت النه�ضة ال�ع��رب�ي��ة ،ف ��أدخ��ل �سيا�سيا
م�صطلح اال�شرتاكية �إىل العربية ،و�أكد �أن احلكم املطلق هو
�سبب �شقاء ال�شرق ،كما نادى با�ستفتاء ال�شعب يف القوانني
التي ت�صدر ،ودعا �إىل التطوير االقت�صادي ،كما �شدد على
خطورة اال�ستعمار وعلى التجارة ونادى بتحرير املر�أة.
----------------------------------------------•الكتاب :تعرية الكلمات :قوائم
الشدياق الفكرية بوصفها نقداً
اجتماعيا وثقافيا في القرن التاسع
عشر.
•الكاتب :كريستيان يونغه
•النشر :رايشرت ،فيزبادن.2019 ،
•اللغة :األلمانية
•عدد الصفحات408:
المقارنة
*باحث في الدراسات الثقافية ُ
الرباط/المغرب.

11

ذي الحجة  1441هـ  -أغسطس 2020

الخلق والفوضى
جورجيو أجامبن
علي الرواحي *
يتطرق الفيل�سوف الإيطايل جورجيو �أجامنب يف هذا العمل �إىل موا�ضيع تبدو ُمتفرقة ،غري �أن ما يجمع بينها كما يقول يف املُقدمة الق�صرية جدً ا ،هو الإمكانية وال�سلطة
�أو القوة ،ذلك �أنَّ هذا العمل املكون من خم�سة ف�صول ،عبارة عن ُما�ضرات �ألقاها يف معهد ميندري�سيو للآثار الواقعة بني احلدود الإيطالية وال�سوي�سرية.

الف�صل الأول املعنون ب�أركيولوجيا العمل الفني ي�ستمد
ر�ؤيته من فكرة �أ َّنه عرب طريق الأركيولوجيا �أو علم الآثار
م��ن املُمكن الو�صول �إىل احلا�ضر ،وذل��ك بالعودة ملفهوم
الفيل�سوف الفرن�سي مي�شيل ف��وك��و ال ��ذي ي�شري �إىل �أ َّن
التحقق من املا�ضي ال يعني �شيئاً �سوى ا�ستنطاق املا�ضي
مُبا�شرة لفهم احلا�ضر ،من وجهة النظر الأوروب�ي��ة التي
ُي�شدد عليها �أجامنب هنا ،حيث �إ َّن وجهة النظر الأوروبية
ه��ذه تعود �إىل اف�ترا���ض �ضمني ،ومبا�شر ،وب�شكل خا�ص
يف املا�ضي� ،إىل وج��ود اختالفات جذرية� ،سيا�سية ،دينية،
واقت�صادية ،تتباين عن الآ�سيويني ،والأمريكان.
فبالعودة �إىل الكثري من الفال�سفة واملفكرين الأوروبيني،
وب�شكل خا�ص املفكر الفرن�سي اجلن�سية والرو�سي الأ�صل
�إلك�سندر كوجيف ،الذي قال ب�أ َّن الإن�سان و�صل �إىل نهاية
التاريخ ،عن طريق جانبني �أو م�سارين خمتلفني :الو�صول
�إىل ما بعد احليونة التاريخية والتي جت�سدت يف احللم
الأم��ري�ك��ي �أو الطريقة الأمريكية يف احل�ي��اة ،يف ح�ين �أ َّن
اجلانب الثاين جت�سد يف اليابان التي وا�صلت االحتفال
بطقو�س ال���ش��اي وت�ع��زي��زه��ا دومن ��ا وج ��ود معنى تاريخي
خلفها.
وم ��ا ب�ين اجل��ان �ب�ين الأم��ري �ك��ي وال �ي��اب��اين ح���س��ب امل�ع��اين
ال �� �س��اب �ق��ة ،ت �ق��دم �أوروب � � ��ا ن�ف���س�ه��ا ك �ب��دي��ل ث �ق ��ايف ،ح��ا��س��م،
وم�صريي ،وب�شكل خا�ص بعد انت�شار مقولة نهاية التاريخ،
ذلك لأنها متتلك املقدرة على مُواجهة نف�سها ،من خالل
تاريخها ،وخلق تاريخ �آخر جديد ،وم�سار جديد.
ولأج��ل ذل��ك ،ف ��إ َّن الأزم��ة التي متر بها �أوروب ��ا ي��دل عليها
تفكك اجلامعات وامل�ؤ�س�سات م��ن جهة ،وت��زاي��د اال�ستياء
الثقايف م��ن اجل�ه��ة الأخ ��رى ،وال تعترب �أزم ��ة اقت�صادية،
بقدر ما هي �أزمة مع املا�ضي ،وتعاي�ش القيم القدمية مع
احلا�ضر ،الأمر الذي جعل الكثري من امل�ؤ�س�سات املختلفة
كاجلامعات واملتاحف ُتعرب عن �إ�شكالية ثقافية .وهو ما �أثار
�س�ؤاال مهما حول �أين يكمن مكان الفن يف الوقت احلا�ضر؟
�إ َّن تعبري �أركيولوجيا العمل الفني ُي�شري وب�شكل وا�ضح
�إىل وج��ود مُ�شكلة ينبغي مُعاجلتها والبحث فيها ،وذلك
باال�ستعانة بالفيل�سوف النم�ساوي لودفيغ فيتنغ�شتاين
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حيث �إ َّن الإ�شكالية تكمن يف الكلمات ،منها على �سبيل املثال
معنى كلمة «عمل» و معنى كلمة «فن».
ف�ب��ال�ع��ودة �إىل ع ��ام 1967م ،وه ��و ال �ع��ام ال ��ذي �أ� �ص��در فيه
الباحث ال�شاب روبرت كالين عمال حول ك�سوف �أو تراجع
العمل الفني ،جند �أنه هاجم يف كتابه الكثري من الفنانني
الطالئعيني يف القرن الع�شرين الذين ح�سب تعبريه لي�سوا
ك��ذل��ك ،و�أع�م��ال�ه��م تخ�ضع ملنطق العر�ض وال�ط�ل��ب .ف ��إذا
كانت الأعمال اليوم �أن�شطة بدون عمل ،حتى ولو �أنها تهدم
نف�سها بنف�سها ع��ن طريق و�ضع �سعر لكل ه��ذه الأع�م��ال
من جهة ،ولأن�ه��ا منتجات ب��دون تفكري عميق من اجلهة
الأخ��رى ،ف�إ ِّنه من ال�ضروري العودة للأعمال الإغريقية
الكال�سيكية ،وحتديدا �إىل �أر�سطو وذلك للإجابة عن نف�س
ال�س�ؤال املطروح �أعاله ،وب�شكل خا�ص يف كتابه امليتافيزيقا
الذي كر�سه للحديث عن �إ�شكاليات الفعل و�إمكانياته.
يف الف�صل ال �ث��اين م��ن ه ��ذا ال�ع�م��ل ،وامل�ع�ن��ون م��ا ه��و فعل
اخللق ،يعود �أجامنب �إىل ُما�ضرة الفيل�سوف الفرن�سي
جيل دولوز يف عام 1987م ،حيث �إ َّن تعريف هذا الأخري لفعل
اخللق يوازي فعل املقاومة ،ويف املقام الأول مقاومة املوت،
ومقاومة الربادايغم �أو النموذج الفكري والتحليلي ال�سائد
جت��اه امل�ع�ل��وم��ات وال�ب�ي��ان��ات ،وحت��دي��دا ا�ستعمال ال�سلطة
والذي �أطلق عليه «ال�سيطرة على املجتمعات» ،وذلك ب�شكل
ٍ مُغاير ع��ن ط��رح مي�شيل فوكو لهذا امل��و��ض��وع .فكل فعل
للخلق يت�ضمن فع ً
ال للمقاومة بطريقة �أو ب�أخرى ،فعلى
�سبيل املثال  -يقول دولوز� -إ َّن مو�سيقى باخ تت�ضمن فعال
للمقاومة �ضد تدني�س املقد�س ال��روح��ي .كما ُي�شري فعل
املقاومة ب�شكل م�ستمر �إىل �إمكانيات احلياة ا ُ
حل��رة جتاه
القدرات امل�سجونة� ،أو املُ�ساء �إليها.
يف هذا الف�صل ي�سعى �أجامنب �إىل البحث يف مقولة دولوز
عن امل�سكوت عنه� ،أو تلك الأف�ك��ار التي مل ٌتقل ح��ول فعل
اخللق ،وذلك من اجلانب املعماري �أو الفني يف هذا الفعل
املثال حيث جند �أن ثيولوجيا الع�صور الو�سطى �إبان �شرحها
لهذا الفعل ،قد ع��ادت �إىل مثال ا�ستخدمه الرواقيون يف
الفرتة الإغريقية ،وه��ذا ما �شرحه توما الأكويني ،حيث
ف ّرق بني اخللق من العدم الذي يحيل �إىل القدرة الإلهية،

واخللق املادي والذي يحيل �إىل الفعل الب�شري يف املقابل،
وهو ما يحمل بذور االنتقال يف النمط الفكري والتحليلي
للعمل الأدب ��ي والفني ،الأم��ر ال��ذي جعل �أج��ام�بن ي ُف�ضل
ا�ستخدام م�صطلح الإن�ت��اج عو�ضاً عن االلتبا�س ال�سابق،
والغمو�ض املحيط بفعل اخللق� .إن فهم املُقاومة كمقابل
�أو معار�ض للقوة اخلارجية يبدو غري مُفيد ،وغري عملي
لفهم ه��ذا الفعل؛ ففي الف�سلفة الغربية جند �أ َّن مفهوم
الإمكانية له تاريخ طويل يرجع �إىل �أر�سطو ،فهو ُيقابل
ويربط يف نف�س الوقت الإمكانية مع الفعل ،يف اجلانبني
ال�ف�ي��زي��ائ��ي وامل�ي�ت��اف�ي��زي�ق��ي ع�ل��ى ح ��د � �س ��واء ،يف فل�سفته
الالحقة� ،أو فل�سفة الع�صور الو�سطى والعلم احلديث .غري
�أ َّن الإمكانية ت�شري بدرجة كبرية �إىل توقيف الفعل ،فهي
بهذا املعنى لي�ست البوابة الأكيدة للفعل ،بل ترتك الباب
موارباً ،ولذلك فهي تبقى يف حالة االحتمال.
بهذا املعنى ،من املمكن فهم مقولة دولوز االفتتاحية حول
العالقة بني اخللق �أو الإب��داع واملقاومة ،ذلك �أ َّن كل فعل
للخلق يرتبط بدرجة �أو ب�أخرى باملقاومة ،والتي ت�أتي من
الفعل الإغريقي (�سي�ستو) ،التي تعني �أن تتوقف� ،أو تقوم
بتعليق� ،أو املحافظة على �شيء ما� ،أو و�ضع ما ،حيث من
املمكن �سحب هذا املفهوم خارج النطاق الفل�سفي التجريدي
�إىل اجل��ان��ب االج�ت�م��اع��ي ع��ن ط��ري��ق ع��دم االجن� ��رار وراء
القطيع ،واتخاذ موقف مما يحدث يف ال�سياقات املجاورة،
لأن تبني وجهة نظر خارج املجموعة لي�س بالأمر ال�سهل
�أو الهني.
يف الف�صل الالحق ،يتطرق �أجامنب �إىل معنى القيادة �أو
الأم ��ر ،حيث �إن�ه��ا ت�شري ل��دى الإغ��ري��ق ال�ق��دام��ى ملعنيني
خمتلفني مثل الكثري من الألفاظ املتداولة ،حيث يذهب
املعنى الأول �إىل البداية ،يف حني �أن املعنى الثاين ي�شري �إىل
�أن تكون قائدا �أو تتوىل القيادة .وبالعودة �إىل التوراة عن
طريق الرتجمة الإغريقية يف القرن الثالث قبل امليالد،
وال��ذي يبد�أ بعبارة افتتاحية ت�شري �إىل �أن��ه يف البدء خلق
اهلل اجلنة والأر�ض ،ولكن ذلك مت بوا�سطة الكلمة� ،أو فعل
الأمر ،حيث �إن �أجامنب يقرتح هنا تعدي ً
ال لهذه الرتجمة
م��ن «يف ال�ب��دء ك��ان��ت الكلمة» �إىل «يف ال�ب��دء ك��ان الأم ��ر».

ذي الحجة  1441هـ  -أغسطس 2020

بالإ�ضافة لذلك ،ف�إ ِّنه من املهم لفت االنتباه هنا �إىل �أنه «
وح�سب �أجامنب » ف�إن كلمة الأ�صل ت�شري يف الثقافة الغربية
�إىل الأمر ،ففي البداية دائماً وكمفهوم تذهب �إىل ا ُ
حلكم،
والأمر.
ويف ه��ذا ال�سياق ،ف ��إ َّن التفكري ب�شكل حا�سم يف وظائف
م �ف �ه��وم ال �ب ��داي ��ة� ،أو ال �ب ��دء ح���س��ب ت�ف�ك�ير و�أط ��روح ��ات
ه��اي��دغ��ر ،الفيل�سوف الأمل ��اين ،جن��د �أ َّن ه�ن��اك ب��داي��ات ال
ُيكن �أن ت�صبح من املا�ضي ،فهي ال تتوقف عن �أن ت�صبح
من احلا�ضر ،لأنها تتحكم� ،أو ُتدد تاريخ الوجود .حيث
�إ َّن كلمة التاريخ وح�سب �أ�صل الكلمة الأمل��ان�ي��ة ،وح�سب
اال�ستخدام الهايدغري ،ت�شري �إىل النقل� ،أو الإر�سال� ،أو
بت�صريف من ت�صاريفها ت�شري �إىل الإميان.
يف ف�صل ٍ �آخر ،يذهب هذا العمل للحديث عن الر�أ�سمالية
ك��دي��ان��ة ،وي���ش�ير �إىل ع �ن��وان ح��ا��س��م ،وم�ه��م للفيل�سوف
الأمل � ��اين ف��ال�تر ب�ن�ج��ام�ين وال� ��ذي ك�ت�ب��ه يف ع ��ام 1921م،
و ُن�شر بعد عقود من تاريخ كتابته ،حيث يعود يف ُم�ستهل
ه��ذا الف�صل وك�م��دخ��ل ل�ه��ذا ال�سياق� ،إىل ال�ع��ام 1971م،
عندما �أعلنت احلكومة الأمريكية مع الرئي�س الأمريكي
ريت�شارد نيك�سون ،ع��ن تعليق التحويل ال ��دويل املبا�شر
للدوالر الأمريكي �إىل الذهب والتي عُرفت الحقاً با�سم
«�صدمة نيك�سون» ،وذل��ك ملُ��واج�ه��ة الت�ضخم امل�ت��زاي��د يف
ال��والي��ات املتحدة يف تلك ال�ف�ترة .فبح�سب عمل فالرت
بنيامني املُ�شار �إليه ،ف��إ َّن الر�أ�سمالية ال حت�ضر وب�شكل ٍ
مغاير ل��ر�ؤى ومقوالت ماك�س فيرب ،وال��ذي ذهب �إىل �أ َّن
الر�أ�سمالية هي علمنة للقيم الربوت�ستانتية ،بل تعترب «
كما يذهب بنجامني » يف جوهرها كظاهرة دينية تطورت
من خالل القيم امل�سيحية ب�شكلٍ هام�شي �أو متطفل كما
هو احلال يف احلداثة �أي�ضاً والتي تتحدد بثالث خ�صائ�ص
مهمة ،وفارقة.
ففي امل�ق��ام الأول ،جن��د �أن�ه��ا دي��ان��ة طقو�سية ،فكل �شيء
يحمل معه مرجعيات خمتلفة .وامل�ق��ام ال�ث��اين� ،أن هذه
الطقو�س دائ�م��ة ،وم�ستمرة ،ولي�ست ُم��ؤق�ت��ة ،وذل��ك من
خ�ل�ال االح �ت �ف��ال ببع�ض �أي� ��ام الأع �ي ��اد ،ال�ت��ي جن��ده��ا يف
�أيام نهايات الأ�سبوع� ،أو يف املقابل �أيام العمل الر�سمي يف
بقية �أيام الأ�سبوع ،وهو ما نراه يف االحتفال بيوم ال ُع ّمال
ال ��ذي ي�شري �إىل ه ��ذه الطقو�سية امل�ستمرة والعميقة.
ثالثاً ،جند �أن الطقو�س الر�أ�سمالية ال تعترب ك� ّف��ارة� ،أو
مبثابة ت�ضحية �أو ف��داء لذنب معني �سابق ،بل كخطيئة
بحد ذاتها .فالر�أ�سمالية والكالم لفالرت بنجامني �أول
مثال على طقو�س تخلق ال�شعور بالذنب ،ب��دون كفارة،
مما يجعلها م�ستمرة ،وعاملية يف نف�س الوقت .وهي بهذا
املعنى ،ال ت�شري �إىل التكفري ،بقدر م��ا ُت�شري �إىل عقدة
الذنب املت�أ�صلة باملعنى الديني امل�سيحي ،وال تذهب �إىل
الأم ��ل ب�ق��در م��ا ت�شري �إىل ال�ت��دم�ير ،فهي ال تطمح �إىل

املال ،والنقود .وهذا يعني �أ َّن البنك �أو امل�صرف لي�س �شيئاً
�آخر �سوى �آلة لتفريخ ،و�إنتاج ،و�إدارة االئتمان ،الذي �أخذ
مكانة امل�ؤ�س�سة الدينية املتمثلة يف الكني�سة ،والتي ُتدير
العمليات االئتمانية ،مبا ت�ضمن معاجلة ،و�إدارة الإميان،
املقد�س� ،أو الثقة غري امل�ؤمتنة.
ولكن ،مالذي يعنيه تعليق حتويل الذهب �إىل الدوالر من
الناحية الدينية؟ ي�شري هذا احلدث بح�سب القراءة التي
يطرحها �أجامنب ،ويف �سياق احلديث عن ديانة الر�أ�سمالية
�إىل واقعة العجل الذهبي للنبي مو�سى ،والتي �ساهمت يف
تر�سيخ وتثبيت العقيدة املُجمع عليها يف تلك املرحلة،
حيث �إنها كانت حا�سمة للتقدم باجتاه تنقية هذا الإميان.
غري �أن��ه يف �سياق امل��ال ،واالئتمان ،جند �أنها حت��ررت من
كل مرجعية خارجية عنها ،و�ألغت �أي �صلة �صنمية لها مع
الذهب ،مما جعلها تقوم بنف�سها مقام ال�صنم ،واملعبود.
فاالئتمان يف هذا ال�سياق ،وجود غري مادي ،حيث يعترب
حماكاة مكتملة الأرك ��ان ل�ل�إمي��ان كما ورد �سابقاً ،الذي
يفيد ب��وج��ود الأم ��ل يف الأ��ش�ي��اء .ول��ذل��ك جن��د �أن النقود
هي الإمي��ان ب�صيغته اجلديدة ،فهي التي �أ�س�ست لديانة
جديدة ،مليئة بالأمل ،والرجاء ،والتي َّ
مت ترجمتها من
اجلانب الديني ،والنظري� ،إىل اجلانب ال�سِ لعي ،كما جنده
يف الب�ضائع ،وال�سلع التي ُتباع يف الأ�سواق.
فيما يتعلق بالت�شابه ب�ين النقود وال�ل�غ��ة ،جن��د ال�شاعر
الأملاين جوته يذهب �إىل �أ َّن قيمة الكلمات موازية لقيمة
النقود ،وهي مقولة �شفافة ،وواقعية ،غري �أ َّن��ه �إذا �أخذنا
ه ��ذه امل �ق��ول��ة ع�ل��ى حم�م��ل اجل ��د جن ��د �أ َّن �ه ��ا حت�ي�ل�ن��ا �إىل
عوامل �أعمق من هذه العالقة ،فالنقود حتيل �إىل عالقة
ت�أ�سي�سية بني الأ�شياء واعتبارها ك�سلع ،عن طريق التعامل
معها ب�شكل جت��اري ،يف حني �أ َّن اللغة حتيل الأ�شياء �إىل
موا�ضيع ُتقال ويتم تداولها ،ويتم التوا�صل معها .ويف
احلالتني ف�إننا �أمام حتول جذري قد طال املال من جهة،
وال�ل�غ��ة م��ن اجل�ه��ة الأخ� ��رى ،الأم ��ر ال ��ذي يجعل ال�صلة
بينهما وثيقة �أكرث من �أي وقت م�ضى.

مل �أف�ضل ،بل ن�شر الإحباط قدر
نقل العامل وحتويله لعا ٍ
الإمكان ،وهذا ما جنده وا�ضحاً يف ثالثة من �أهم فال�سفة
احل��داث��ة :نيت�شه ،ومارك�س ،وف��روي��د ،يف نقدهم العميق
لهذه الظاهرة.
ع�ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،م��ن ال �� �ض��روري �أخ ��ذ �أط ��روح ��ة فالرت
وم�ن��اق���ش�ت�ه��ا ل �ه��دف ن �ق��ده��ا� ،أو
ب�ن�ج��ام�ين ب �ك��ل ج ��دي ��ةُ ،
تطويرها ،كما يقول �أجامنب ،ف��إذا كانت الر�أ�سمالية قد
حتولت �إىل ديانة ،فكيف ميكن فهم تعريفها للإميان؟
وم��ا هي ُمعتقداتها؟ وم��ا هي مع االح�ترم لهذا الإمي��ان
تلميحات �إعالن نيك�سون؟
بالرجوع �إىل ديفيد فلو�سر النم�ساوي الأ�صل وهو املُخت�ص
يف علم الأديان ،جنده يف بحثه عن اال�ستخدامات الدينية
لكلمة «�إمي ��ان» ،والتي �أعادته ملقولة هامة ،ومف�صلية يف
الرتاث العربي تفيد ب�أ َّن الإميان هو جوهر الأ�شياء التي
ن�أملها ،والتي متنحنا واقعية احلياة والثقة بها ،وذلك
من خ�لال الكلمة ،واالعتقاد .فكلمة االئتمان املتداولة
حالياً يف املعامالت امل�صرفية ،ت�شري يف �أ�صلها الالتيني -----------------------------------------------
�إىل النمط االع�ت�ق��ادي ،والإمي ��اين ،عندما يتعلق الأم��ر •الكتاب :الخلق والفوضى :العمل
بت�أ�سي�س عالقة مع ط��رف يحتاج للحماية� ،أو �إقرا�ضه الفني والديانة الرأسمالية.
لبع�ض املال ،والتي ت�ضمن الوالء ال�شخ�صي �أو الدَّين� ،أو •المؤلف :جورجيو أجامبن
طلب الرحمة منه ،والتي تعود عليه ك�ضمانة لدعمه.
•الناشرStanford University :
و�إذا كانت فر�ضية فالرت بنجامني لها وجاهتها ،ف�إ ِّنها Press,2019
ت�شري �إىل وجود عالقة بني الر�أ�سمالية وامل�سيحية التي •عدد الصفحات104 :
متنح هذه العالقة الثقة ،والت�أكيد �أ َّن هذا الطق�س متحرر •لغة الكتاب :اإلنجليزية
من كل املوا�ضيع ،ومذنب بدون خطيئة� ،أو من كل �إمكانية
للتكفري �أي�ضاً ،لأنه من وجهة النظر الإميانية التقليدية،
ف� ��إ َّن الر�أ�سمالية ب ��دون م��و��ض��وع ،فهي تعتقد ب��الإمي��ان
* كاتب ُعماني
النقي ،واملبا�شر� ،أو االئتمان املبا�شر ،وال�ت��ي تتج�سد يف
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السياسة واألنطولوجيا والمعرفة عند إسبينوزا
ألكسندر ماثرون
وليد العبري *
هذه فر�صة ملن يع�شقون الفكر الفل�سفي الفرن�سي ،ويعوزهم �إيجاد مدخل �سهل املتناول �إليه بل�سانه الأ�صلي ..هو كتاب �أحد �أهم الدار�سني لفكر الفيل�سوف الهولندي
�إ�سبينوزا �-أحد الفال�سفة الذين ال يبلى فكرهم ،والذين يعاد �إليهم با�ستمرار -وهو الدار�س الذي كان قد لفت االنتباه �إليه منذ كتابه الأول عن هذا الفيل�سوف« :الفرد
واجلماعة عند �إ�سبينوزا» 1969م .يجمع الكتاب بني دفتيه ع�شرين ً
مقال لهذا الباحث مدارها على علم الوجود عند �إ�سبينوزا ،وعلى نظرية املعرفة ،ونظرية ال�سيا�سة،
والنظرية الإتيقية (فل�سفة �أ�سلوب العي�ش) ،وذلك بعقد مقارنات مهمة بني جديد �إ�سبينوزا بالقيا�س �إىل �أ�سالفه والنظر �إىل حواره مع جمانينه.
�إ َّن ��ه امل�صري الغريب للفال�سفة ال��ذي��ن ك��ان��وا غ��زي��ري الإن�ت��اج
كمارك�س وهيجل و�سبينوزا قبله ،يعاملون كما ذكر �ألك�سندر
ماتريون يف كتابه ،مثل «كلب ميت» .يف الواقع ،من الغريب،
ولكن رمبا لي�س من امل�ستغرب� ،أن ال�شخ�صيات الرئي�سة فيما
كان ي�سمى «ث��ورة»� ،أو على الأقل «نه�ضة» ،يف منحة �إ�سبينوزا
الأخ�ي�رة بالكاد معروفة خ��ارج ال��دوائ��ر املفتوحة يف بلدانهم
الأ�صلية .بت�صفح الببليوغرافيا لأي عمل رئي�سي عن �إ�سبينوزا
ب ��أي لغة من ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية� ،سيجد امل��رء دائما
ا�سم �ألك�سندر ماثرون ،على الرغم من �أن �أعماله مل ُترتجم
تقريبا ،وتقديرا وا�سعا لعمله ،وامل�شاركة فيه ما زالت �سل�سلة
" "Spinoza Studiesاجلديدة يف مطبعة جامعة
�أدنربه ،تهدف �إىل معاجلة مثل هذه الغيابات الوا�ضحة ،مما
يجعل عمل علماء �إ�سبينوزا املهمني متاحا حديثا جلمهور
عري�ض.
م��ع ن�شر ه��ذا املجلد ،ي�سعدنا �أن نقدم جمموعة كبرية من
ال�ك�ت��اب��ات م��ن قبل ع��امل �إ��س�ب�ي�ن��وزا ال �ب��ارز وم� ��ؤرخ الفل�سفة،
�ألك�سندر ماثرون ،لقراء اللغة الإجنليزية لأول مرة .ال ميكن
�أن يكون هناك �شك يف �أن ماثرون ق��ام مبفرده ب�أهم و�أعمق
امل�ساهمات يف منحة �إ�سبينوزا على م��دى املائة ع��ام املا�ضية.
كما يكتب لوران بوف« ،الفال�سفة وم�ؤرخو الفل�سفة معروفون
ب�ألك�سندر ماثرون؛ باعتباره واحدا من �أعظم املعلقني� ،إن مل
يكن �أعظمهم ،على فل�سفة �إ�سبينوزا».
عند قراءة املقاالت التي َّ
مت جمعها يف هذا الكتاب ،ال ي�سع املرء
�إال �أن يتعاطف مع �إحباط باليبار :نهج �ألك�سندر ماثرون كثريا
ما ي�ستمر من خالل حتديد التناق�ض الوا�ضح �أو ،وبدال من
البحث يف مكان ما وراء الن�ص ،كما كان ،من �أجل حله� ،أو حتى
يف نوع من احلركة التفكيكية ،التي تعلن وجودها حالة من
االحتمالية �أو ا�ستحالة لتما�سكها املنهجي ،ت�سعى ب��دال من
ذلك �إىل حتديد وتعبئة امل��وارد الفل�سفية الداخلية للعقيدة
نف�سها؛ التي حتيد التناق�ض وتبعده .هذا ال يعني ب�أي حال
من الأح��وال �أن �أولئك الذين ي��رون ال�صراعات والتناق�ضات
يف ن�صو�ص �إ�سبينوزا بب�ساطة خمطئون �أو ق�صريو النظر،
ولكن بالأحرى ف��إن امل�شاكل احلقيقية ال تن�ش�أ �إال بعد �إع��ادة
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��ص�ي��اغ��ة ه ��ذه ال�ت�ن��اق���ض��ات ال��وا��ض�ح��ة ع�ل��ى �أ� �س��ا���س �إ�شكالية
�سبينوزية حقيقية .ولكن كما يقول ماثرون نف�سه يف مراجعة
للمجلد الأول من درا�سات جيولوريت عام 1972م ،حول «كيف
ميكننا �إع ��ادة ت�شكيل امل�شاكل �إن مل يكن على �أ�سا�س املعرفة
الدقيقة للأنظمة؟» التوجه نحو الإ�شكاليات التي ات�سمت بها
العقالنية الفرن�سية من با�شالرد �إىل ديلوز .ومع ذلك ،ف�إن
ماثرون معني بنف�س القدر مبدى �أهمية �إ�سبينوزا للفل�سفة
ال�سيا�سية ،و�شروط �إمكانية الظهور التاريخي لل�سبينوزية،
وق�ضايا التف�سري وفل�سفة اللغة.
ويف احلد الأق�صى ،ت�شري ق��راءات ماثرون �إىل �أنه بب�ساطة ال
توجد تناق�ضات يف عقيدة �إ�سبينوزا .وهذا ال يعني �أن عقيدة
�إ�سبينوزا كاملة ومت�سقة ب�شكل غري م�شكوك فيه ،احللم املحقق
للمثالية املطلقة ،ولكن بدال من ذلك تك�شف �أن ماثرون ك�شف
�أن ثغراتها وتناق�ضها لي�ست تناق�ضات غري قابلة للذوبان �أو
جم��رد �إ� �ش��راف .وي�ب��د�أ م��اث��رون دائ�م��ا يف ظ��ل ه��ذه التوترات،
يف �صميم ه��ذه امل�شاكل ال�سبينوزية ،كما لو ك��ان ينجذب �إىل
�ضرورتها املعقدة بنف�س الطريقة التي يرى �إ�سبينوزا نف�سه.
وكما يقول فيليب دي لو�شيز« :م��ن ال�ن��ادر �أن تلتقي مبعلق
يعرف بعمق العقيدة التي يدر�سها» ،وه��ذا ينطبق بال�ضبط
على �ألك�سندر ماثرون.
ك� � ��ان ك� �ت ��اب م � ��اث � ��رون الأول ه� ��و "Individu et
،)1969( "communauté chez Spinoza
وه��ي درا��س��ة �ضخمة للأخالقيات التي مت ن�شرها يف �سل�سلة
بيري بورديو امل�ؤثرة ،والتي و�صفها �أنطونيو نيغري ذات مرة
ب�أنها الأك�ثر مغامرة بني جميع حم��اوالت التحليل الهيكلي
للن�ص .ك��ان ه��ذا الكتاب من بني ال�ق��راءات الأوىل ،امل�ستمرة
على الإطالق للإ�صرار على مركزية الأ�سئلة ال�سيا�سية مل�شروع
�إ�سبينوزا الفل�سفي ،وللتجادل ح��ول حداثة الفكر ال�سيا�سي
ل�سبينوزا ،وال ��ذي ك��ان ُينظر �إل�ي��ه غالبا �إم��ا على �أن��ه تعاقد
ليربايل� ،أو متغري �ضال من املطلقة هوب�سيان .يف الواقع ،من
بني الدرا�سات الفرن�سية العظيمة الثالث حول �إ�سبينوزا التي
ظهرت يف نهاية ال�ستينيات ،كانت املارك�سية ماثرون هي الأكرث
�سيا�سية وذهنية.
وعلى الرغم من �أن تعبري جيل ديلوز يف الفل�سفة كان حا�سما،

لكيفية تعامل الفال�سفة الفرن�سيني بعد احلرب مع ال�سيا�سة
من خ�لال �إ�سبينوزا ،ف�إنه يف حد ذات��ه مل يكن ن�صا �سيا�سيا،
ودرا� �س��ة ج�ي��ول��وري��ت امل�ك��ون��ة م��ن جملدين ح��ول الفيل�سوف
تقريبا غري �سيا�سية .وميكن للمرء �أن يقارن كتاب ماثرون
الأول بنقد ال�ك��ات��ب ج�ين ب��اول��و � �س��ارت��وري وه ��و ن�ق��د العقل
اجلديل ،ولكن يعاد كتابته على �أ�س�س �سبينوزية بالكامل :فهو
ي�شرح منطقا ا�صطناعيا �صارما للتكوين التدريجي والتنظيم،
بدءا من الب�ساطة اجل�سدية للمادة املمتدة ،وينتهي يف احلياة
الأبدية عرب الفرد من املجتمع املذهل من احلكماء ،مير عرب
االغ�ت�راب امل�ستوطن يف املجتمع ال�سيا�سي لأن��ه ين�ش�أ ب�شكل
طبيعي بني الب�شر اخلا�ضعني للعواطف ،والتطور التدريجي
لقوى العقل من داخل تلك الأ�شكال االجتماعية.
ما وراء الدولة «الليربالية»« ،الربجوازية » ،واملرحلة االنتقالية
للحياة املعقولة بني الب�شر ،يعلن ماثرون �أن ما يريده احلكيم
ال�سبيني هو «ت�أ�سي�س �شيوعية من العقول :جلعل الإن�سانية
كلها م��وج��ودة ك��إج�م��ايل وا ٍع ل��ذات��ه ،ع��امل م�صغر م��ن الفهم
الالمتناهي ،حيث �ست�صبح كل نف�س ،يف نف�س الوقت ،نف�سها
يف نف�س الوقت كل الآخرين.
وي�صف بيري فران�سوا م��ورو الن�ص ب�أنه يحتوي على مهمة
م��زدوج��ة ،وال�ت��ي ق��د ن�سميها «ج��دل�ي��ة» م��ن ناحية ف��ك رم��وز
العواطف؛ التي تدفع ال�سلوك الب�شري يف الر�سائل ال�سيا�سية
ع�ل��ى �أن �ه��ا ت�ل��ك ال�ت��ي مت حتليل تكوينها يف الأخ �ل��اق .وم��ن
ناحية �أخ��رى ،ف�إن �إظهار مفتاح فهم هذه العواطف يكمن يف
التكوينات االجتماعية وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية التي يتم حتليل
طبيعتها يف الر�سائل.
وبعد ذل��ك بعامني ،ن�شر م��اث��رون كتابا �آخ��ر «امل�سيح و�إن�ق��اذ
اجلهل يف �إ�سبينوزا» ( ،)1971لطاملا نفدت الطباعة ويكاد يكون
من امل�ستحيل العثور عليها اليوم .هذا الكتاب مكر�س للك�شف
عن بع�ض من �أ�صعب التوترات يف كتابات �إ�سبينوزا الالهوتية
ال�سيا�سية ،والتي تقع بال�ضبط يف نقطة الربط بني ال�سيا�سة
والالهوت .ال�س�ؤال الأويل ال��ذي يحرك الن�ص يعطيه �أي�ضا
عنوانه :كيف ميكن ل�سبينوزا �أن يحمل با�ستمرار يف امل�سائل
اخلا�صة� ،أ َّن اجلهل ميكن �أن يحقق اخلال�ص مبجرد الطاعة،
و�أي�ضا �أن اخلال�ص هو م�س�ألة معرفة وحرية؟ �أو مرة �أخرى:
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كيف ميكننا التوفيق بني عقالنية �إ�سبينوزا املطلقة ،والتي
تظهر بو�ضوح يف نقده القا�سي لأي معرفة حمتملة هلل من
خ�لال امل�ع�ج��زات ،م��ع �إ� �ص��راره على �أن حقيقة اخل�لا���ص عن
طريق الطاعة ال ميكن الو�صول �إليها عن طريق العقل ،ولكن
فقط من خالل الوحي؟ يف الواقع ،وبالن�سبة لإ�سبينوزا ،كان
معنى امل�سيح ،ذلك النبي الأعزل املدمر الذي ُ�سيد بامتياز يف
م�سائل النوع الثالث من املعرفة ،كان ،من بني �أمناط حمدودة،
ال�شخ�ص ال ��ذي ظ�ه��رت م��ن خ�لال��ه ف�ك��رة اهلل لأع �ل��ى درج��ة
ح�صلت عليها حتى الآن؟ يرف�ض ماثرون متاما كل حل �سهل
لهذه املع�ضالت ،وي�صر على ات�ساق فكر �إ�سبينوزا وال�ضرورة
املفاهيمية والتاريخية لهذه امل�شاكل نف�سها.
والنتيجة هي عمل مذهل للإنتاجية الفل�سفية ،والذي يو�ضح
املفاهيم التي ميتد معناها �إىل ما هو �أبعد من النطاق الباطني
ل�ترك�ي��زه ال��وا� �ض��ح؛ �إن ��ه ن����ص ح ��ول االح�ت�م��ال�ي��ة وال �� �ض��رورة
ال�ت��اري�خ�ي��ة ،ح��ول املنطق امللمو�س لالنت�شار الإي��دي��ول��وج��ي
واالن� �ت� �ك ��ا� ��س ،ح� ��ول ق� ��وة اخل� �ي ��ال وت �ف ��اع ��ل ال��دي �ن��ام �ي �ك �ي��ات
االجتماعية املعقدة يف الد�ستور التاريخي حلقيقة تتطلع �إىل
العاملية الراديكالية .كما يو�ضح نيغري ،يو�ضح لنا ماثرون يف
هذا العمل كيف بالن�سبة لإ�سبينوزا« ،يتم �إعادة تف�سري �إ�شكالية
اخل�لا���ص الدينية بالكامل يف ��ض��وء ه��ذا امل�ن�ظ��ور العلماين
واملادي للتحرير».
ل� �ق ��د اخ� ت��رن� ��ا ت �ن �ظ �ي ��م ال� �ف� ��� �ص ��ول يف ه� � ��ذا امل� �ج� �ل ��د ح���س��ب
امل ��و� �ض ��وع ..مت جت�م�ي��ع امل�ج�م��وع��ة الأوىل م��ن امل �ق ��االت حتت
ع� �ن ��وان (Spinoza on Ontology and
� ..)Knowledgeإن �ه��ا تتعلق مب��ا ق��د ي �ب��دو م�شاكل
تقليدية ن�سبيا للميتافيزيقيا واملعرفية :الطبيعة االنعكا�سية
املت�أ�صلة للأفكار يف �إ�سبينوزا من �أق��رب �أعماله� ،إىل �أعماله
الأكرث ن�ضجا؛ التطور التدريجي للميتافيزيقيا لل�سلطة يف
�إ�سبينوزا وعالقتها بالفيزياء (الف�صول من  ،)4-2واملفاهيم
ال�صعبة املعروفة للحياة الأبدية واملحبة الفكرية هلل يف اجلزء
اخلام�س من الأخالق (الف�صالن  5و .)6حتى على هذا امل�ستوى
امليتافيزيقي املجرد ظاهريا ،ف�إن قراءة ماثرون ل�سبينوزا لها
�إيحاءات �سيا�سية مهمة؛ كما يالحظ ماثرون نف�سه يف املقابلة
امللحقة بهذا املجلد ،ك��ان يعتقد �أن «اخل�ل��ود» حياة املجاهد،
والذي بدا يل �أنه �أف�ضل مثال على كفاية وجودنا جلوهرنا».
املجموعة الثانية �أك�بر بكثري من املقاالت التي مت جتميعها
حت��ت ع �ن��وان «�إ��س�ب�ي�ن��وزا ح ��ول ال�سيا�سة والأخ� �ل��اق» .هناك
تداخل موا�ضيعي كبري عرب جميع هذه الف�صول تقريبا ،ولكن
ميكن تق�سيمها م�ؤقتا �إىل جمموعات �أ�صغر ت�شرتك يف تركيز
معني .تت�ضمن الف�صول م��ن � 7إىل  11ق ��راءة م��اث��رون لأم��ر
�إ�سبينوزا ،يف الف�صل الأول من الر�سالة ال�سيا�سية ،ب�أنه يجب
علينا «البحث عن الأ�سباب والأ�س�س الطبيعية للدولة ،لي�س
من تعاليم العقل ،ولكن من الطبيعة �أو احلالة امل�شرتكة ،من
الرجال ،كما ي�ؤكد ماثرون م��رارا وتكرارا ،وه��ذا يعني :على
�أ�سا�س الت�أثريات ال�سلبية.
ويف الواقع ،جند يف هذه الف�صول واحدة من �أكرث م�ساهمات
ماثرون الأ�صلية ،وهو ما ي�شري �إليه �أحيانا با�سم «الت�أثريات

الأ�سا�سية الأرب�ع��ة» :ال�شفقة واحل�سد وطموح املجد وطموح
الهيمنة .كما يو�ضح ،كل هذا يتبع تقليد الت�أثريات ،حتى يف
حالة الطبيعة االفرتا�ضية ،والقطع الزائد ،وينتج كل منهما
الآخ ��ر يف دورة ال نهاية لها مدفوعة بال�سخط؛ وه ��ذا ،كما
يجادلٍ ،
كاف يف حد ذاته ملراعاة الإن�شاء الواقعي لإمربيالية
دميقراطية وت�شكيل املجتمع ال�سيا�سي .ت�سمح هذه القراءة
املبتكرة مل��اث��رون ب��احل�ف��اظ على �أن �إ��س�ب�ي�ن��وزا ي�ط��ور ح�سابا
غري متعاقد ب�شكل ج��ذري ح��ول ن�ش�أة الدولة املدنية ،وحتى
دون احلاجة �إىل اللجوء �إىل �أي ح�ساب نفعي من جانب �أي
فرد .لكن الدور احلا�سم الذي يلعبه ال�سخط يف هذه الق�صة
�أي�ضا ،كما يحر�ص على الت�أكيد ،ي�ستلزم وجود �شيء ال ميكن
�إ��ص�لاح��ه (باملعنى التقني مل�صطلح �إ��س�ب�ي�ن��وزا) على �أ�سا�س
جميع املجتمعات ال�سيا�سية ،وهي �آلية فعالة للقمع و�أ�سا�س
اجتماعي للكراهية غري القابلة لالختزال ،باتباع مكيافيللي،
ورمب ��ا ت��وق��ع بع�ض ر�ؤى نيت�شه وف ��روي ��د .ب�ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة،
ميكن �أن تكون حتليالت م��اث��رون الر�صينة مبثابة ت�صحيح
مفيد لأولئك الذين يرون يف �إ�سبينوزا �سيا�سة �إيجابية بحتة
و�سعيدة ،دون تلوث ب�أي �سلبية.
ي�ستمر حتليل ماثرون لطبيعة ال�سيا�سة �إ�سبينوزا يف الف�صول
القليلة التالية ،التي تتعامل مع الو�ضع الأنطولوجي ل�شيئني
حمددين ومده�شني :الدولة نف�سها (الف�صل  ،)12والكتاب
املقد�س (الف�صل  .)13كالهما ،كما ي�ج��ادل م��اث��رون ب�شكل
مقنع ،م�ؤهالن ك�أفراد ،باملعنى الدقيق للفرد لدى �إ�سبينوزا،
ع �ل��ى اف�ت�را� ��ض �أن ب�ع����ض ال �� �ش ��روط اخل ��ارج �ي ��ة امل �ه �م��ة قد
ا�ستوفيت .وبت�أكيد الفردية الوجودية للدولة والكتاب املقد�س،
يلخ�ص ماثرون بع�ض املو�ضوعات املهمة من درا�ساته ال�سابقة:
يجب �أن يفهم كل منهم على �أنه ميتلك جهازه املنا�سب ،ويفتح
حتليله على الأ�سئلة املتعلقة باال�ستقاللية الن�سبية للإنتاج
االج�ت�م��اع��ي والأي��دي��ول��وج��ي ،وت���ص��ور اال�ستن�ساخ كعمليات
تاريخية ملمو�سة .بعد ذلك ،يلخ�ص (الف�صل  ،)14الذي متت

كتابته يف الأ�صل ملجلة احل��زب ال�شيوعي الفرن�سي ،كل هذه
االنعكا�سات ال�سيا�سية يف رواي ��ة م�ضاربة �شاملة تلعب دورا
جوهريا يف تكوين املجتمع ال�سيا�سي ،واالغ�ت�راب امل�صاحب
ل��ه ،واحتمال جت��اوز الآف ��اق القامتة ل�شكل ال��دول��ة احلديثة
من خالل قوى العقل ،كل ذلك من منظور نظرية �إ�سبينوزا
لل�سلطة.
تتناول الف�صول القليلة التالية «م�شاكل» حمددة يف االنعكا�سات
ال�سيا�سية والأنرثوبولوجية ل�سبينوزا .يف هذه املقاالت ،تناول
ماثرون عالقة �إ�سبينوزا بنظرية امللكية يف القرن ال�سابع ع�شر
(الف�صل  ،)15وم�س�ألة اجلن�س يف فل�سفته املنهجية (الف�صل
 ،)16وا�ستبعاده الن�ساء واخل��ادم��ات م��ن امل�شاركة يف الدولة
الدميقراطية التي يتوخى (الف�صل  .)17يحذرنا ماثرون من
عدم التحرك ب�سرعة كبرية يف �إدان��ة �إ�سبينوزا يف هذه الأمور
م��ن موقفنا ال�ت��اري�خ��ي اخل��ا���ص ،وال ��ذي ق��د ي�ب��دو عليه من
الوا�ضح �أنه تراجع وال ميكن الدفاع عنه ،ولكنه يرف�ض �أي�ضا
تربير مواقفه على �أنها جمرد «منتجات وقتهم» .وب��دال من
ذلك ،ت�سعى حتليالته �إىل �شرح كيف وملاذا ر�أى �إ�سبينوزا هذه
املواقف على �أنها نتائج متنا�سقة حقا� ،إذا كانت مزعجة ،من
نهجه الفل�سفي يف احلياة ال�سيا�سية والأخالقية يف ظل ظروف
ال يكون فيها للعقل اليد العليا ب�شكل وا�ضح على العواطف،
التي حتدد بقوة رغبات و�سلوك الغالبية العظمى من الب�شر.
ويكن و�صف الف�صول املتبقية ب�أنها درا��س��ات مقارنة .جند
ُ
فيها م��اث��رون يتناق�ض م��ع �إ�سبينوزا وه��وب��ز ح��ول مو�ضوع
ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�سلطة واحل ��ق ،حيث ي�ج��ادل ب ��أن نقد رو�سو
ال�شهري ل�ـ«ح��ق الأق ��وى '' يخطئ العالمة يف كلتا احلالتني
ولكن لأ�سباب معاك�سة (الف�صل  .)18ويقارنهم �أي�ضا مبو�ضوع
الدميقراطية ،بحجة �أن �شرح هوبز ملفهوم التفوي�ض يف ح�سابه
للعقد االجتماعي ،بني دي �سيفي وليفاثان ،مت ت�صميمه لتحل
حمل الأ�سبقية النظرية التي منحها عمله ال�سابق دون ق�صد
�إىل ال�سيادة الدميقراطية� ،أولوية ي�ؤكد عليها �إ�سبينوزا ب�شكل
ال لب�س فيه (الف�صل  .)19الف�صل الأخري (الف�صل  )20ي�شكل
حجة طويلة ومعقدة لنظرية الفل�سفة ال�سيا�سية ال�سبينوزية،
والتي ،كما يدعي ماثرون ،هو �أول الهاربني من الرابط املزدوج
للو�ضعية الوهمية واملثالية غري املجدية .لكن هذا احل�ساب
له تطور تاريخي مادي� :إذا كان �إ�سبينوزا ،وفقا ملاثرون ،قادرا
على التحايل على هذا امل�أزق نظريا ،فذلك فقط لأن املمار�سات
ال�سيا�سية الفعلية للمكيافيلليني (ولي�س� ،أي �أعمال مكيافيللي
نف�سه) قد �صنعها لأول مرة من املمكن فهم الطبيعة احلقيقية
لهذه امل�شكلة.
----------------------------------------------• الكتاب« :السياسة واألنطولوجيا
والمعرفة عند إسبينوزا».
• المؤلف :ألكسندر ماثرون.
• الناشر :جامعة إدنبره2020 ،م.
* كاتب ُعماني
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الهاوية :المخاطر الوجودية
ومستقبل اإلنسانية..توبي أورد
فينان نبيل *
وقف العامل على حافة «الهاوية» يف القرن املا�ضي؛ حيث كان على �شفا حرب نووية بني الواليات املتحدة واالحتاد ال�سوفيتي «�سابقا» (�أكتوبر )1962؛ حيث حملت
غوا�صة �سوفيتية �أر�سلتها رو�سيا �ضمن �أربع غوا�صات لدعم عملياتها الع�سكرية يف كوبا �سالح ًا �سري ًا «طوربيد نووي» ،بقوة متفجرة ُماثلة لقنبلة هريو�شيما .وكانت قد
ويكنها �أن ت�ضرب الواليات
�سبقتها ب�أ�سبوعني �أزمة ال�صواريخ النووية ،التي ك�شف اال�ستطالع اجلوي الأمريكي ب�أدلة م�صورة �أنَّ االحتاد ال�سوفيتي قام برتكيبها يف كوباُ ،
املتحدة مبا�شرة .وردا على ذلك ،فقد حا�صرت الواليات املتحدة البحار حول كوبا ،وو�ضعت خطط ًا لرفع قوتها النووية يف حالة ت�أهب مل ي�سبق لها مثيل كخطوة نحو
حرب نووية ،ومل مينع تلك احلرب �إال عدم ح�صول القائد «�ساتيف�سكي» على �أوامر من مو�سكو بالإطالق ،وال �أحد يعلم على وجه التحديد ماذا كان �سيحدث �إن َّ
مت منحه
تلك املوافقة.

من الوا�ضح �أننا كنا �سنقرتب من حرب نووية؛ فال يعتقد
�أحد �أنه لو تعر�ضت القوات الأمريكية للهجوم النووي� ،أنها
�ستمتنع عن الرد بر�ؤو�س نووية؛ مما ي�ؤدي �إىل كارثة كونية
مطلقة ،و�إن كان احلظ لعب دورا وجنبنا الكارثة �آنذاك� ،إال
�أننا ال ميكننا االعتماد على احلظ للأبد ،خا�صة و�أن هذه
القدرات التدمريية ت�ستمر يف النمو ،متتلك كوريا ال�شمالية
�أي�ضا ر�ؤو�سا نووية �أقل بكثري من رو�سيا �أو الواليات املتحدة،
�إال �أن احل��رب النووية معها �ستكون كارثية .و�إن كانت ال
ريا لإمكانات الب�شرية� ،إال �أنها قد
ت�شكل حال ًيا تهديدًا كب ً
ت�شكل تهديداعلى امل ��دى ال�ط��وي��ل ،بينما ال ت ��زال معظم
املخاطر الوجودية من الأ�سلحة النووية اليوم ،ت�أتي من
الرت�سانات الأمريكية،والرو�سية الهائلة ،ويتم تطويرها
با�ستمرار ،وت�شعل التغريات يف امل�شهد اجليو�سيا�سي �سباق
ت�سلح �آخر بني القوى العظمى.
ق�سم الكاتب املخاطر ال�ت��ي ي�ع��اين منها عاملنا �إىل ثالثة
�أنواع :طبيعية كالزالزل واالنفجارات الربكانية ،والنجمية،
وخماطر ي�صنعها الب�شر مثل تغري املناخ ،والأ�ضرار البيئية،
واملخاطر النووية ،والأخطار امل�ستقبلية تتمثل يف الأوبئة،
والذكاء اال�صطناعي املتقدم .ويرى رغم كل هذه املخاطر
�أنه ميكننا االن�سحاب من الهاوية ،وخلق م�ستقبل ذي قيمة
مذهلة ،وي��رى �أن الب�شرية لديها �إمكانات هائلة ،ولدينا
الكثري لنفعله حلمايتها.
منح العلم الإن�سان قوة هائلة �سيطر بها على العامل ،فبد�أ
�سل�سلة من الإجنازات العظيمة منذ اكت�شاف النار ،و�أ�صبح
�أقوى املخلوقات على الأر�ض ،ومل يكن يتميز ج�سديا بقدر
متيزه بالذكاء والإبداع واللغة ،مما عزز قدرته على البقاء،
ومنحه الهيمنة على �سائر الكائنات «مل يكن الإن�سان بل
كانت الإن�سانية» ،انتقلت هذه القوة عرب ع�صور ومراحل
�إىل �أن و�صلت �إىل ع�صرنا.
مرت الب�شرية بثالث ثورات كربى؛ الأوىل :الثورة الزراعية
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لت�أمني ال �غ��ذاء ،ث��م �إع ��ادة زراع ��ة ال �ب��ذور ،واحل���ص��ول على
حما�صيل �أف�ضل .الثانية :الثورة العلمية� ،أحدثت حتوال
�ضخما يف تاريخ الب�شرية ،بد�أت جذورها عند علماء العامل
الإ��س�لام��ي ومنها �إىل �أوروب� ��ا ،ث��م ط ��ورت الب�شرية املنهج
العلمي القائم على املالحظة الدقيقة ،والتف�سري وفر�ض
الفرو�ض القابلة لالختبار ،ومعرفة �أحوال الطبيعة جعلت
الإن�سان قادراعلى ت�سخريها لتح�سني العامل ،و�أدى الت�سارع
يف امل�ع��رف��ة �إىل االب�ت�ك��ار التكنولوجي ،مم��ا منح الب�شرية
�سيطرة م�ت��زاي��دة .ال�ث��ال�ث��ة :ال �ث��ورة ال�صناعية؛ �ساعد يف
ذلك اكت�شاف كميات هائلة من الوقود احلفري «الفحم»،
ومت حتويل الطاقة الكيميائية املخزنة للفحم �إىل طاقة
ميكانيكية يف امل�ح��رك ال�ب�خ��اري ،لدفع الآالت؛ مم��ا �سمح
بتحويل املواد اخلام �إىل منتجات ب�شكل �أ�سرع وتكلفة �أقل،
و�أ�صبح من ال�سهل نقلها عرب ال�سكك احلديدية لتوزيع
املنتجات عرب م�سافات طويلة� .سمحت ال�ث��ورة ال�صناعية
للدخل �أن ينمو ب�شكل �أ�سرع من ال�سكان ،وي�ؤدي �إىل ارتفاع
غري م�سبوق يف الرخاء ي�ستمر حتى يومنا ه��ذا ،وحت�سنت
احلياة لي�س فقط من حيث الظروف املادية ،بل يف التعليم
وال�صحة .مل تكن �آثار تلك التحوالت �إيجابية دائما؛ فقد
�أدى ا�ستخدام الطاقة احلفرية �إىل �إ��ص��دار غ��ازات ملوثة
للبيئة وتهديد بع�ض الأنواع باالنقرا�ض ،وت�ضرر الأنظمة
الإيكولوجية ،وجاء االرتفاع الكبري يف الرخاء الذي �أحدثته
الثورة ال�صناعية على خلفية االرتفاع ال�سريع يف انبعاثات
الكربون ،ومنا الت�أثري اجلانبي الب�سيط للت�صنيع يف النهاية
لي�صبح تهديدًا عامل ًيا لل�صحة والبيئة واال�ستقرار الدويل
ورمبا حتى الب�شرية نف�سها.
�أ��ص�ب��ح م�ستقبل الب�شرية ب�أكمله على امل�ح��ك م��ع تفجري
ريا
القنبلة ال��ذري��ة الأوىل ،و�شكلت الأ�سلحة النووية تغي ً
ك �ب�ي�را يف ال� �ق ��وة ال �ب �� �ش��ري��ة ،ف�ت���س�ب�ب��ت ق�ن�ب�ل��ة واح� � ��دة يف
«هريو�شيما» يف �إحلاق ال�ضرر بالآالف ،وحملت قنبلة نووية

حرارية واحدة طاقة �أكرث من كل املواد املتفجرة امل�ستخدمة
يف جممل احل��رب العاملية الثانية ،و�أ�صبح من الوا�ضح �أن
احلرب بهذه الأ�سلحة �ستغري الأر���ض بطرق مل ي�سبق لها
مثيل يف ت��اري��خ الب�شرية .ب ��د�أ ق ��ادة ال�ع��امل وع�ل�م��اء ال��ذرة
واملفكرون �أخذ احتمال �أن ت�ؤدي احلرب النووية �إىل نهاية
الب�شرية على حممل اجل��د� ،إم��ا م��ن خ�لال االن�ق��را���ض �أو
االنهيار الدائم للح�ضارة ،و�إما ب�سبب التداعيات الإ�شعاعية
والأ�ضرار التي حلقت بطبقة الأوزون؛ مما �أثر على املناخ
والأم �ط ��ار وال ��زراع ��ة ،وت�سبب يف �أزم ��ة ال �غ ��ذاء� ،أو ب�سبب
االنفجارات النووية املبا�شرة التي تعقبها وفيات ال ح�صر
لها؛ مما قد يهدد بفناء الب�شرية نف�سها وتبديد كل تقدم
حققه �أ�سالفنا ،وكل تقدم ميكن �أن يحققه �أحفادنا ..بد�أ
ع�صر جديد للإن�سانية.
تظهر ت�ه��دي��دات ج��دي��دة م��ع ا�ستمرار تقدم التكنولوجيا
احل�ي��وي��ة ،فقد �أدى اكت�شاف ال�شيفرة ال��وراث�ي��ة لإح ��داث
تغيريات جينية يف النبات ،واحليوان ،وحققت التكنولوجيا
احليوية حت�سينات كبرية يف الطب وال��زراع��ة وال�صناعة،
لكنها � ً
أي�ضا �سببت خماطر للإن�سانية نف�سها :فقد طورت
خم�س ع�شرة دولة برامج ت�سليح بيولوجية ،منها الواليات
املتحدة ،واململكة املتحدة ،وفرن�سا ،و�أ�ضخم الربامج كان
يف رو��س�ي��ا ،ال�ت��ي حت�ت��وي على ع�شرات امل�خ�ت�برات ال�سرية،
وتوظف �آالف العلماء لت�سليح الأمرا�ض .قد تدفع �سيا�سة
الردع القوى العظمى �إىل مغازلة احلرب البيوجلية ،بيد �أن
احلرب البيولوجية غري م�أمونة العواقب ،من حيث ت�أمني
انت�شارها مما يدفع الدول �إىل ا�ستخدام �أ�سلحة �أخرى.
وق��د تن�ش�أ املخاطر ع��ن الأب�ح��اث العلمية والطبية ،التي
يت�ضمن ج ��زء �صغري منها ال�ب�ح��ث يف �صنع � �س�لاالت من
م�سببات الأم��را���ض ،وزي��ادة قابليتها لالنتقال والفتك� ،أو
مقاومة التطعيم �أو ال�ع�لاج ،فقد ن�شر ع��امل الفريو�سات
الهولندي «رون فو�شيه» تفا�صيل عن جتربة على �ساللة
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 H5N1من �إنفلونزا الطيور ،وهي مميتة للغاية؛ مما �أ�سفر
عن مقتل ما يقدر بنحو  %60من الب�شر امل�صابني ،ولكن
عدم قدرتها على االنتقال من �إن�سان �إىل �إن�سان حال دون
حدوث جائحة ،و�أراد «فو�شيه» معرفة ما �إذا كان ميكن �أن
يطور قدرة  H5N1ب�شكل طبيعي ،فطبق املر�ض على ع�شرة
قوار�ض ت�ستخدم ع��ادة للتجارب ،ومب��رور الوقت �أ�صبحت
�ساللة قابلة لالنتقال مبا�شرة بني الثدييات .ت�سبب هذا
وا�ضحا للعلماء
العمل يف ج��دل ح��اد ،بحث فوي�شر م�ث��ا ًال
ً
ذوي النوايا احل�سنة الذين ي�ع��ززون ال�ق��درات التدمريية
التي قد تهدد بكارثة عاملية .يتم �إجراء مثل هذه التجارب
يف خم �ت�برات �آم �ن��ة،وت �ط �ب��ق م�ع��اي�ير ال���س�لام��ة ب���ص��رام��ة،
وم��ن امل�ستبعد ج �دًّا �أن تهرب م�سببات الأم��را���ض املعدلة
�إىل الربية .نحن بحاجة �إىل تقارير مت�سقة و�شفافة عن
احلوادث ،لكن حتى الأدلة غري املكتملة التي لدينا تت�ضمن
عددًا كاف ًيا من احلاالت امل�ؤكدة ملعرفة �أن معدالت الهروب
مرتفعة ب�شكل مقلق ،وال ميثل �أي من حاالت الهروب املوثقة
هذه خطر حدوث كارثة وجودية ب�شكل مبا�شر ،لكنها تظهر
�أن ت�أمني م�سببات الأمرا�ض اخلطرية كان معي ًبا للغاية ،وال
يزال غري كاف.
وي�ن�ت�ق��ل �أورد �إىل امل�خ��اط��ر امل�ستقبلية ،وت���ش�م��ل الأوب �ئ��ة
والذكاء اال�صطناعي .فيما يخ�ص الأوبئة� ،شهدت ال�سنوات
الع�شر املا�ضية اخرتاقات نوعية كبرية ،وزرع جينات جديدة،
وتخليقا كامال للفريو�سات ،وتربيتها ب�صفات خمتلفة،
وت���س�ل���س��ل ج�ي�ن��وم��ات�ه��ا .وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ت�ف���ش��ي بع�ض
الأمرا�ض ،ف�إنه ال يوجد دليل قاطع على �أن هناك حماوالت
متعمدة خللق �أمرا�ض تهدد الب�شرية جمعاء.
وي�ضع الكاتب �إ�سرتاتيجية ت�سري يف ثالث مراحل من �أجل
احلد من املخاطر؛ �أولها :احلفاظ على الأم��ن الوجودي،
ويتعلق بتقليل �إجمايل املخاطر الوجودية ب�أكرب عدد ممكن
من النقاط املئوية ،والو�صول �إىل نقطة �آمنة تنخف�ض فيها
املخاطر الب�شرية من �أجل احلفاظ على الإن�سانية ،ويتطلب
ذل ��ك ت �غ�ي�رات ع�ل��ى امل� ��دى ال �ق��ري��ب يف م��ؤ��س���س��ات�ن��ا .وم��ن
الأفكار الرئي�سة التي حتفز الأمن الوجودي �أنه «ال يوجد
عقبات كبرية �أم��ام الب�شرية دام��ت لفرتة طويلة» .ثانيا:
التحقق م��ن �إمكاناتنا وذل��ك ال يتطلب التنب�ؤ بامل�ستقبل
ب�ق��در م��ا يتطلب �أن ن��أخ��ذ املخاطر اجل��دي��دة على حممل
اجلد و�إدارتها بنجاح �أو جتنبها بالكامل ،وقد يكون هدفا
م�ستحيال ،وقد ت�ؤدي حماوالت حتقيقه �إىل نتائج عك�سية.
�إن اال�ستمرار يف تقليل املخاطر تدريج ًّيا مع مرور القرون،
هو الطريقة املثلى جلعل املخاطر الإجمالية على م�ستقبلنا
ب�أكمله تظل �صغرية ،وميكننا اعتبار احلفاظ على �إمكاناتنا
��ش�ك� ً
لا م��ن �أ��ش�ك��ال اال��س�ت��دام��ة ال��وج��ودي��ة .ث��ال�ث��ا :ال�ت��أم��ل
الطويل يجعل الف�شل م�ستحيال ،وميكننا العمل على هذه
امل���س��ارات ب��ال�ت��وازي ،م��ع تكري�س بع�ض جهودنا للحد من

وه ��ذا ي�ث�ير ��ص�ع��وب��ات ك �ب�يرة يف كيفية ت�شكيل ت�ق��دي��رات
احتمالية ال�ستخدامها يف �صنع القرار .تتجلى هذه امل�شكلة
بالفعل يف �أبحاث تغري املناخ وت�سبب �صعوبات كبرية يف و�ضع
ال�سيا�سات ،كما قال كارل �ساجان« :النظريات التي تت�ضمن
نهاية العامل لي�ست قابلة للتحقق التجريبي � -أو على الأقل،
لي�س �أكرث من مرة».
ي�ج��ب علينا م�ع��اجل��ة ه ��ذه ال�ت�ح��دي��ات بالتفكري ال��وا��ض��ح
والدقيق ،مُ�سرت�شدين بر�ؤية �إيجابية للم�ستقبل البعيد
ال��ذي نحاول حمايته ،فال ميكننا البقاء على قيد احلياة
لعدة قرون مبخاطر كهذه .حماية الإن�سانية منفعة عامة
عاملية؛ مما يخلق احلاجة �إىل تن�سيق دويل ب�ش�أن املخاطر
الوجودية ،وامل�شاركة يف تكاليف ال�سيا�سات كما نت�شارك يف
الفوائد ،فقد تعمل الدول �أحيا ًنا من �أجل امل�صلحة الأكرب
للب�شرية جمعاء.
لقد تخلفت احلكمة الب�شرية عن ركب التقدم ب�شكل كبري،
وهناك فجوة تت�سع بني القوة واحلكمة .نحتاج الكت�ساب
هذه احلكمة للو�صول �إىل الثورة الأخالقية ،ولأن اكت�ساب
احلكمة �أو بدء ثورة �أخالقية ي�ستغرق بع�ض الوقت ،فيجب
�أن نبد�أ الآن .يكفي هذا املدى الزمني لإ�صالح ال�ضرر الذي
�أحلقناه ب��الأر���ض .يف غ�ضون �آالف ال�سنني �سوف تتال�شى
جميع النفايات احلالية تقري ًبا� ،إذا مت َّكنا من التوقف عن
�إ�ضافة تلوث ج��دي��د ،ف�ستكون املحيطات وال�غ��اب��ات خالية
من العيوب مرة �أخ��رى .يف غ�ضون مائة �أل��ف ع��ام� ،ستقوم
الأنظمة الطبيعية ل�ل�أر���ض بتنظيف غالفنا اجل��وي مبا
ي��زي��د على ت�سعني يف امل��ائ��ة م��ن ال�ك��رب��ون ال ��ذي �أطلقناه،
تاركني املناخ متوازنا ،وميكننا �أن نتطلع �إىل العي�ش معظم
�أيامنا يف عامل خالٍ من ندوب الأوقات غري النا�ضجة.
تظهر امل�خ��اط��ر نتيجة ال�ع�م��ل ال�ب���ش��ري ،وع�ل��ى الب�شر �أن
يت�صدوا لها ،فبقاء الب�شرية على قيد احلياة بعد هذا الع�صر
هو خيار الب�شرية ذاتها ،لكنها مهمة لي�ست �سهلة ،وتتوقف
على ال�سرعة ال�ت��ي ميكن �أن نفهم بها ق�ب��ول م�س�ؤوليات
جديدة .تتعر�ض الب�شرية لأخطار متزايدة ال ميكن حتملها
يف امل�ستقبل ،مما يخ�ضعها الختبار طويل على مدى القرون
القليلة املقبلة ،و�إما �أن تعمل ب�شكل حا�سم حلماية نف�سها،
و�إمكاناتها على املدى الطويل� ،أو �ست�ضيع �إىل الأبد.

املخاطر الو�شيكة والبع�ض الآخر لبناء القدرات وامل�ؤ�س�سات.
يُواجه فهم الكوارث والتنب�ؤ والتعامل مع املخاطر الوجودية
ومنعها ع��دة حتديات؛ منها� :أننا ال ميكننا االعتماد على
«احل��د���س»؛ فالكوارث ال حت��دث �إال م��رة واح��دة على مدى
�آالف ال�سنني ،فكيف لإح�سا�سنا البديهي �أن يتوقع �أحداث
ن ��ادرة ج� �دًا ،كما �أن�ن��ا ال ن�ستطيع حتمل الف�شل ول��و مرة
واح� ��دة ،مم��ا يقلل م��ن ق��درت�ن��ا ع�ل��ى التعلم م��ن امل�ح��اول��ة
واخل �ط ��أ ،وغ��ال�ب��ا م��ا ت��دي��ر الإن���س��ان�ي��ة امل�خ��اط��ر م��ن خالل
االعتماد على التجربة واخل�ط��أ ،فتو�سع نطاق اال�ستثمار
بنا ًء على الأ�ضرار التي �شهدتها �سابقا ،لكن نهج التجربة
واخلط�أ التفاعلي قد ي�صلح يف املخاطر ال�صغرية واملتو�سطة
املدى ،وال ي�صلح على الإطالق عندما يتعلق الأمر باملخاطر
ال��وج��ودي��ة؛ فهي حتتاج �إىل ات�خ��اذ ت��داب�ير ا�ستباقية ،ذات
تكاليف كبرية ،و�أحيا ًنا اليكون يكون وا�ضحا ما �إذا كانت
املخاطر حقيقية� ،أو ما �إذا كانت تلك الإجراءات �ستعاجلها.
يتطلب ه��ذا الإج ��راء تن�سي ًقا �سري ًعا بني العديد من دول
العامل �أو جميعها ،وقد َّ
يتعي القيام بذلك ونحن ال نعلم
ما �إذا كانت �إج��راءات�ن��ا املكلفة قد �ساعدت ح ًقا� .سيتطلب
هذا يف نهاية املطاف م�ؤ�س�سات جديدة مليئة بالأ�شخا�ص
املتحم�سني ممن يتحلون بالعقل واحلكم ال�سليم ،مدعومني --------------------
مبيزانية كبرية ونفوذ حقيقي على ال�سيا�سة ،وهذه ظروف • الكتاب" :الهاوية ..المخاطر الوجودية
ومستقبل اإلنسانية".
�صعبة للغاية ل�صنع ال�سيا�سات ال�سليمة ،ورمب ��ا تتجاوز
قدرات حتى �أف�ضل امل�ؤ�س�سات �أدا ًء اليوم ،لكن هذا هو الو�ضع • المؤلف :توبي أورد.
الذي نحن فيه ،و�سنحتاج �إىل مواجهته .هناك حاجة ملحة • الناشر" :هاشيت،
لتح�سني قدراتنا امل�ؤ�س�سية لتلبية هذه املطالب ،والتحدي نيويورك ،2020 ،باإلنجليز
الثالث هو املعرفة؛ ال ن�ستطيع و�ضع االحتماالت طويلة
املدى لوجود خماطر وجودية .ورغم ذلك علينا �أن نتخذ
* كاتبة وباحثة مصرية
قرارات ذات �أهمية بالغة دون اال�ستناد �إىل احتماالت قوية
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فن األسفار المقدسة الضائع
كارن آرمسترونج
عبدالرحمن السليمان *
هذا كتاب متميز بجميع املعايري ..متميز بكاتبته كارن �آرم�سرتوجن ،وهي واحدة من �أهم الكتاب يف العامل الذين كتبوا يف الدين والظاهرة الدينية ب�شكل عام .ومتميز لأنه
جمع بني دفتيه �أكرب كم من املعلومات التي ميكن جمعها بني دفتي كتاب من � 679صفحة .ومتم ِّيز لأنه يقارب مو�ضوعه -وهو الأ�سفار املقد�سة للديانات العاملية -مقاربة
غري م�ألوفة يف الفكر الغربي احلديث .تتمثل مقاربتها� ،أو فكرة الكتاب الرئي�سة ،يف �أن النا�س يف الغرب مل يعودوا يعرفون �شي ًئا يذكر عن الأ�سفار املقد�سة للديانات
العاملية ،و�أن العارفني بها منهم �أ�صبحوا يجهلون كيف يقر�ؤون تلك الأ�سفار ،فيكتفون بقراءتها ملعرفة حمتواها فقط �أو لأنه ميثل لهم احلقيقة املطلقة .وترى � ً
أي�ضا �أن
الأ�سفار املقد�سة «فن يبدو �أن العامل احلديث قد خ�سره» ،وخ�سر كيفية ممار�سته معه .وتعتقد �أن يف عدم قدرة الغربيني على «ممار�سة فن الأ�سفار املقد�سة» خ�سارة كبرية
لهم؛ لأنها ترى �أن قراءة تلك الأ�سفار كما هي ت�ؤثر �إيجاب ًّيا يف القارئ وت�ضفي على حياته قيمة روحانية �سامية.
الكتاب كبري ويزخر باملعلومات حول الأ�سفار املقد�سة؛ وهي :التوراة
و�أ�سفار العهد القدمي بالن�سبة �إىل اليهودية ،والأن��اج�ي��ل و�أعمال
ال��ر��س��ل بالن�سبة �إىل ال�ن���ص��ران�ي��ة ،وال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي بالن�سبة �إىل
الإ�سالم� ،إ�ضافة �إىل �أب�ستاق زرد�شت ،وفيدا الهندو�س ،وقوانني ماين،
و�أ�سفار البوذية والطاوية وما تفرع عن بع�ضها من �أ�سفار �أخ��رى.
من تلك الأ�سفار الأخ��رى :ملحمتا مهابهاراتا ورامايانا الهنديتني
امل�ؤ�س�ستني ،مع الفيدا ،للديانة الهندو�سية .حتاول الكاتبة -وهذه
فكرة تكررها بطريقة �أو ب�أخرى ومن �أول كتابها �إىل �آخره� -أن تقنع
القارئ ب�ضرورة مقاربة الأ�سفار الدينية بعفوية الأجيال ال�سابقة،
ولي�س من خ�لال الإط ��ار العقالين امل��ادي ال��ذي ن�ش�أ يف الغرب بعد
ع�صر التنوير و�صار يحاكم كل �شيء -مبا يف ذلك الأ�سفار الدينية-
بالعقل فقط .فالكاتبة ترى �أن الن�صو�ص الدينية لديانات كثرية مل
تن�ش�أ دفعة واحدة� ،إمنا كانت تقليدًا دين ًيا �شفه ًّيا يُعا�ش واق ًعا وحالة
تعبري وج��داين تبلور وتطور عرب ع�شرات ورمبا مئات ال�سنني قبل
�أن ُي َد َّون على الورق .ف�إذا كان تدوين ذلك التقليد الديني ال�شفاهي
خ�شية عليه من ال�ضياع وتقنينه لتوحيد �أرك ��ان الإمي ��ان �ضرور ًيا
بالن�سبة �إىل الديانات املختلفة ،ف�إ َّن التدوين هنا �أ�صبح مبثابة تقييد
امل�ع��اين املبا�شرة فقط بهدف حفظها ل�ل�أج�ي��ال ال�لاح�ق��ة .يقت�صر
التدوين على �ضبط املعاين ،ويهمل تلك العواطف التي كانت احلوا�س
تعرب عنها عند تعاطي الن�ص �أو التقليد الديني �شفاهًا وواق ًعا خالل
الطقو�س .فبينما كان الن�ص يُعا�ش واق ًعا بالعقل والعاطفة واحلوا�س
جمي ًعا� ،أ�صبح -بعد تدوينه وتقنينه -يقارب بالعقل فقط .وكلما
كانت املقاربة العقلية مادية جافة -كما هي احلالة عليه يف الغرب بعد
ع�صر التنوير -غابت العاطفة الوجدانية وتفاعل احلوا�س عن عملية
القراءة .وكلما غابت العاطفة الوجدانية عن القراءة ،خ�سر القارئ
ً
ريا من ال�شعور بالن�ص الديني وفهمِ ه بل وعَي�شِ ه كما كان
ق�سطا كب ً
النا�س ي�شعرون به ويفهمونه ويعي�شونه قبل تدوينه و�ضبط معانيه
على ال��ورق .وبالتايل ف��إن الكتاب لي�س مقدمة يف علم الأدي��ان ،وال
درا�سة مقارنة للأديان ،بل يركز -بالتحديد -على الن�صو�ص الدينية
للديانات العاملية املختلفة كما تقدم ،لي�س على م�ضامينها فح�سب،
بل وعلى طريقة قراءتها ومعاي�شتها والتعامل معها.
الرئي�س ْي ،تن�ص
فالبوذية ،بوذية املاهايانا ،وهي �أحد تيارَيْ البوذية
َ
على �أن ق��راءة الن�ص الديني امل�ؤ�س�س للديانة البوذية ممكنة فقط
حتت �إ�شراف املعلم الروحي من جهة ،و�أنها �-أي القراءة -يجب �أن
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تكون بنية ترجمة معاين الن�ص الديني �إىل الواقع والعمل به من
جهة �أخ��رى .تقول« :ال ُتقر�أ هذه الن�صو�ص قراءة هم�سية بل ُتقر�أ
ق��راءة جهرية .والقراء اجلهرية غري ممكنة يف الهند بدون معلم؛
لأن هذه الن�صو�ص ال ُتفهم وال ُت�س َتوعب �أبدًا �إال �إذا �صاحبها الت�أمل
والتمارين الأخ�لاق�ي��ة»� .أم��ا الق�ضايا الن�صية ،فهي غري ثابتة بل
متحولة .وهذا التقليد الآ�سيوي الذي جنده يف الديانتني الهندو�سية
وال�ب��وذي��ة ،جن��ده � ً
أي�ضا يف التقليد اليهودي امل�سيحي .ف ��إىل جانب
ال�ت��وراة التي �أن��زل��ت على مو�سى يف ط��ور �سيناء� ،أن��زل��ت عليه � ً
أي�ضا
שנָה)
ح�سب التقليد اليهودي -توراة ثانية تدعى (مِ ْ�شناه > מִ ׁ ְ�أو «التوراة الثانية» .وتقول التقاليد اليهودية �إن التوراة الأوىل نزلت
مكتوبة يف الأل��واح ،بينما �أوحيت التوراة الثانية �أو امل�شناه �شفاه ًة،
فرواها مو�سى لأحبار بني �إ�سرائيل الذين رووها بدورهم �شفاهًا من
جيل جليل حتى د ّونها احلرب يهودا هانا�سي ( 200-135ميالدي).
وامل�شناه �أو ال �ت��وراة الثانية ه��ي مبثابة ��ش��روح على ال �ت��وراة الأوىل
برا من �أحبار اليهود ي�سمون
املكتوبة تن�سب �إىل مائة وع�شرين ح� ً
بالـ« َتنائيم» �أي« :املعلمون امل ُ َث ُّنون» .و ُتكوِّن امل�شناه منت التلمود وهو
�شريعة اليهود وفقههم .وهذا يجعل من الن�ص املقد�س عند اليهود
ن�صا ذا �شقني �شق ثابت (ال�ت��وراة املكتوبة) و�شق متحول (ال�ت��وراة
ًّ
الثانية /امل ِْ�شناه) التي درج التقليد اليهودي ب�ش�أنها (ويف احلقيقة
ب�ش�أن ال�ت��ورا َت ْ�ين االث�ن� َت ْ�ين) على �إط�لاق العنان خلياله التف�سريي
�إن �صح التعبري كي ُي�ؤقل َمها وي َُح ِّي َنها مع ال�سياقات املختلفة التي
فر�ضت نف�سها على اليهودية عربالتاريخ .ومثل هذا التقليد جنده،
بطريقة �أو ب��أخ��رى ،يف الديانة الن�صرانية � ً
أي�ضا ،حيث د�أب �أوائ��ل
خ�صو�صا �أ�سفار العهد القدميالن�صارى على قراءة الن�ص املُقد�س
ً
امل�ضطربة -ق��راءة جمازية ولي�س حرفية ال��دالل��ة ،وذل��ك من �أجل
تفعيل البعد الروحي والأخالقي والوجداين للن�ص .وهذا التفعيل
غ�ير ممكن عند ع��زل الن�ص ع��ن واق�ع��ه التاريخي وع��ن معاي�شته
بجميع �أبعاده العقالنية والعاطفية والوجدانية ،وعند �إخ�ضاعه �إىل
قراءة عقالنية جافة بدون �أخذ عتباته العديدة بعني االعتبار.
وتعزو الكاتبة املقاربة الغربية «اجل��اف��ة» ل�ق��راءة الأ�سفار املقد�سة
ل�ل��دي��ان��ات العاملية املختلفة �إىل ت�ط��وري��ن غربيني اث�ن�ين .التطور
الأول :حركة الإ�صالح الربوت�ستانتية التي ثارت يف القرن ال�ساد�س
ع�شر على الكني�سة الكاثوليكية ورف�ضت ،فيما رف�ضت ،كل ال�سنن
التي �سنتها الكني�سة الكاثوليكية واقت�صرت على «الكتاب املقد�س

بعهديه القدمي واحل��دي��ث» .وق��د ع ّ�بر الإ�صالحيون الربوت�ستانت
عن موقفهم ه��ذا بال�شعار ال�شهري (� )Sola Scripturaأي
«الكتاب املقد�س فقط» ال��ذي اعتربه الإ�صالحيون امل�صدر الوحيد
ل�ل��دي��ان��ة ال�ن���ص��ران�ي��ة .وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ه ��ذه الإ��ش�ك��ال�ي��ة �-إ�شكالية
رف�ض ال�سنن واالقت�صار على الكتاب املقد�س -ن�ش�أت م�شكلة الن�ص
املعياري ال��ذي ينبغي تقنينه واعتماده ،والتي ج��اءت نتيجة حتمية
مل�شكلة الأ�صل التاريخي للكتاب املقد�س بعهديه القدمي واحلديث.
فالعهد ال�ق��دمي -وي�ح�ت��وي على �أ��س�ف��ار ال�ي�ه��ودي��ةُ -روي بالعربية
با�ستثناء �أجزاء �صغرية من �سفر دانيل و�سفر عزرا رويت بالآرامية.
وك��ان��ت اللغة العربية التوراتية م�ستعملة حتى ال�سبي البابلي يف
القرن ال�ساد�س قبل امليالد .تراجعت العربية التوراتية لغ ًة حمكية،
و�أ�صبحت لغة دينية فقط ال يفهمها �إال الأحبار ،وح ّلت الآرامية بعد
ال�سبي البابلي حملها بالتدريج ،وبقيت احل��ال هكذا حتى احتالل
الإ�سكندر املقدوين امل�شرق وبناء الإ�سكندرية يف القرن الثالث قبل
امليالد� .سكن اال�سكندرية ،فيمن �سكنها ،طائفة من اليهود الذين
�أ��ص�ب�ح��وا ي�ت�ح��دث��ون ب��ال�ي��ون��ان�ي��ة .ا�ستعجم ك �ت��اب ال�ع�ه��د ال �ق��دمي،
ال��ذي ُج َم َع و ُق ِّ َ
�نن بعد ال�سبي البابلي ،على هذه الطائفة اليهودية
ال�ساكنة يف الإ�سكندرية لأن �أفرادها �صاروا يتحدثون باليونانية يف
وقت �أ�صبحت العربية فيه لغة دينية فقط ال يفهمها �إال الأحبار.
ق��ام ه ��ؤالء الأح�ب��ار ح��وايل  250قبل امل�ي�لاد برتجمة �أ�سفار العهد
القدمي �إىل اليونانية .ت�سمى هذه الرتجمة بالرتجمة ال�سبعينية
( ،)Septuagintaوهي �أق��دم ترجمة لأ�سفار العهد القدمي
�إىل لغة �أخ��رى .وهي ترجمة حرفية احتوت على كل الأ�سفار التي
كان كتاب العهد القدمي يحتوي عليها �آنذاك .وعليه؛ ف�إ َّن الرتجمة
ال�سبعينية هي ترجمة يونانية للن�ص العربي للعهد القدمي كما
كان اليهود ق َّننوه واعتمدوه بعد ال�سبي البابلي يف القرن ال�ساد�س
قبل امليالد .ويحتوي هذا الن�ص املعتمد لديهم على � 46سف ًرا .ثم
ن�ش�أت الديانة امل�سيحية التي �أ�صبحت ترى يف �أ�سفار اليهود الدينية
امل��رج�ع�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة وال�ب�ع��د ال�لاه��وت��ي ل�ه��ا ،و�أدّى ه ��ذا املعتقد �إىل
ت�شوي�ش الأمر الديني لدى اليهود؛ لأ َّن الديانة امل�سيحية �أ�صبحت
منذ ُن�شوئها تق�سم التاريخ الب�شري �إىل عهدين اثنني :العهد القدمي
وهو عند امل�سيحيني العهد الذي ا�صطفى اهلل فيه �آل �إ�سرائيل والذي
كان عندهم مبثابة التمهيد ملجيء امل�سيح عليه ال�سالم ،الذي افتتح
مبجيئه عهدًا جديدًا للب�شرية �أنهى العهد القدمي مبا فيه ا�صطفاء
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اهلل �آل �إ��س��رائ�ي��ل .و�أ��ض��اف��ت العقيدة امل�سيحية املتعلقة باخلطيئة
الأزل �ي��ة ب�ع�دًا دي�ن� ًي��ا عميقًا ل�ه��ذا الف�صل ي��ن ال�ع�ه��دي��ن .وغ�ن��ي عن
التعريف �أن اليهود ال ي�سمون �أ�سفار العهد القدمي بالعهد القدمي
لأنهم ال ي�ؤمنون بالت�صنيف امل�سيحي للتاريخ الالهوتي لديانتهم
�أو كتبهم وال ي�ؤمنون مببد�أ الن�سخ هذا ،بل ي�سمونها ب�أ�سماء كثرية
�أ�شهرها (تاناخ) وهي كلمة مكونة من الأحرف الأوىل لأجزاء العهد
القدمي الثالثة :التوراة ،والأنبياء ،والكتب .ومن اجلدير بالذكر
�أن ال��دي��ان��ة امل�سيحية ر ّك ��زت على تلك الأ��س�ف��ار م��ن العهد القدمي
ريا مبجيء امل�سيح ،مثل كتاب «نبوءة عي�سى بن
التي ارت�أت فيها تب�ش ً
�سرياخ» وغريه مما ا�صطلح فيما بعد على ت�سميتها بـ (الأبوكريفا)
�أي «الأ� �س �ف��ار ال��زائ �ف��ة»� .سبب ن���ش��وء دي��ان��ة ج��دي��دة ه��ي امل�سيحية
واعتبارها �أ�سفار اليهود املقد�سة عهدًا قدميًا ميهد لعهد جديد ورطة
الهوتية لليهود جعلتهم يراجعون معتقداتهم كما جاءت يف �أ�سفارهم
املقد�سة .و�أدت ه��ذه املراجعة التي �أت��ت نتيجة للتطورات الدينية
وال�سيا�سية احلا�صلة �آنذاك �إىل �إعادة تقنني كتب العهد القدمي� .أدت
هذه العملية التي متت يف القرن الثاين للميالد يف اجتماع م�شهور
لأحبار اليهودية يف مدينة (يامنة) يف �آ�سيا ال�صغرى �إىل �إ�سقاط
جمموعة من �أ�سفار العهد القدمي بحيث �أ�صبح عدد �أ�سفاره � 39سف ًرا
بد ًال من � 46سف ًرا� .إذن �صار عندنا من الآن ف�صاعدًا ن�صان قانونيان
للعهد ال�ق��دمي :واح��د باليونانية ،ه��و الرتجمة ال�سبعينية لن�ص
عربي مفقود ُق ِّ َ
ن قبل ظهور امل�سيحية ،مكون من � 46سف ًرا ،وواحد
بالعربيةُ ،ق ِّ َ
ن بعد ظهور امل�سيحية يف القرن الثاين للميالد ،مكون
من � 39سف ًرا .اختار الإ�صالحيون الربوت�ستانت الن�ص العربي للعهد
ن�صا قانون ًيا لهم ،بينما اتخذ الكاثوليك
القدمي املكون من � 39سف ًرا ً
ن�صا قانون ًيا لهم،
ا
ر
�سف
46
من
املكون
الن�ص اليوناين للعهد القدمي
ً ً
واقت�صروا يف ممار�ستهم الدينية عليه ،وكذلك على الأناجيل و�أعمال
الر�سل التي ال تطرح �أ�صولها املعتمدة م�شاكل بحجم امل�شاكل التي
تطرحها �أ�صول العهد القدمي.
التطور الثاين هو ع�صر التنوير الذي بزغ يف الغرب يف القرن الثامن
ع�شر ،وال��ذي رفع �شعار «العقل فقط» ( ،)Sola Ratioرف�ض
التنويريون كل ال�سلطات الأخرى ومل يعرتفوا �إال ب�سلطان العقل،
ف�أخ�ضعوا ع��امل الغيبيات للت�شريح الفل�سفي والعقالين «و�صاروا
يرتجمون الالهوت و�أ�سفاره املقد�سة �إىل �سياق عقالين �صرف غريب
عنه» مما �أ�سهم يف تعومي الظاهرة الدينية ،وما �إليها من عامل غيبي
ُي َت َد َّبر وال ُي َت َعقَّل« ..فالعقل» ،ت�ستنتج الكاتبة« ،ال ي�ستطيع �أن يوا�سينا
�أو �أن يُخ ّفف من �أحزاننا �أو �أن ي�ستح�ضر �شعورنا للإله املتعايل الذي
ال تدركه العقول وبالتايل ف�إنه ال ي�ستطيع لوحده �أن يقنعنا ب�أن
حلياتنا قيم ًة روحاني ًة على الرغم من وجود �أدلة تثبت العك�س» .كما
تعب الكاتبة عن �أ�سفها ب�أن انت�شار احل�ضارة الغربية ومفاهيمها يف
ّ
خ�صو�صا يف زمن
العقالين،
التنوير
لع�صر
امل�ستمر
وترويجها
العامل
ً
التطرف ال��ذي مل ت�سلم منه ديانة يف العامل اليوم ،جعل من تلك
النظرة العقالنية اجلافة للأ�سفار املقد�سة املعيا َر الذي من خالله
�صار النا�س يف كل مكان تقري ًبا ينظرون �إىل تلك الأ�سفار .تقول يف
هذا ال�سياق« :حتى يومنا هذا ي�شعر �أتباع التقاليد ال�شرقية ب�أنهم
م�ضطرون �إىل ��ش��رح �أنف�سهم للغرب احل��دي��ث ال ��ذي �أ�صبح اليوم
املعيار» .ومتثل الكاتبة على ذلك بفقرات العنف ال��واردة يف الأ�سفار
املقد�سة للديانات املختلفة .تقول�« :إذا احتوت ن�صو�ص دينية �شرقية
على ف�ق��رات عنيفة -ك�م��ا ه��ي احل ��ال عليه يف ك��ل الكتب ال��دي��ان��ات
والأ�سفار املقد�سة بال ا�ستثناء -ف�إن هذه الن�صو�ص ال�شرقية ُتع َترب
�أعنف �-أو يف �أح�سن الأح��وال� -أكرث بدائية من الن�صو�ص اليهودية
الن�صرانية التي ي�ؤمن بها الغرب».

ثم تعرج الكاتبة على م�س�ألة ا�ستغالل الن�ص الديني وتوظيفه لغايات
معينة .ففي حني تدعو الكاتبة �إىل رفع الو�صاية «العقالنية» عن
مقاربة الن�ص الديني لقراءته وفهمه كما هو على حقيقته يف �سعي
حثيث منها �إىل رد االعتبار �إىل الن�ص الديني ،ف�إنها يف الوقت نف�سه
تدعو �إىل عدم ا�ستغالل الن�ص الديني لأية غاية كانت« .فالتطرف
واال�ستغالل موجودان يف كل الديانات والتقاليد العقدية» ،ولي�سا
حك ًرا على دي��ن بعينه �أو تقليد عقدي بعينه .وهنا تقارب الكاتبة
ال كام ً
القر�آن الكرمي ال��ذي �أف��ردت له ف�ص ً
ال م�ؤرخة له وللإ�سالم
مبو�ضوعية حت�سب لها .وهذا يف احلقيقة موقفها من كل الديانات
ويف كل كتبها ولي�س فقط يف ه��ذا الكتاب« .يكاد ال�ق��ر�آن �أن ي�صبح
مثا ًال مدر�س ًّيا لنزعة احلكم عليه انطال ًقا من منظور �أوروبي متحيز
تك َّون بعد ع�صر التنوير» .وت�ضيف�« :ساد امل�سلمون العامل قرابة �ألف
�سنة ،لكن الغرب احتل بالدهم بداية القرن الع�شرين ،وكان املحتلون
الغربيون ال يخفون امتهانهم للإ�سالم والثقافة الإ�سالمية» .ثم
ت�ستنتج الكاتبة م��ن ذل��ك «�أن ه��ذه ال�صدمة ال�ت��ي �شعر امل�سلمون
بها بعد �سقوط الدولة العثمانية جعلت بع�ض امل�سلمني يتقوقعون
على �أنف�سهم ويطورون ر�ؤية �ضيقة للإ�سالم ون�صه املقد�س» .ومما
�ساعد على تطوير ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ال�ضيقة -ح�سب ر�أي الكاتبة -هو
غياب الدميقراطية يف معظم ال��دول الإ�سالمية التي ا�ستقلت عن
امل�ستعمر وجم��يء �أنظمة حاولت تطوير البالد وفق ر�ؤي��ة علمانية
ي�سارية «باحلديد وال�ن��ار ،ف�ج��ردت علماء ال��دي��ن م��ن �صالحياتهم
وه َّم�شتهم وجعلت منهم موظفني بال قيمة فعلية لدى تلك الأنظمة
الع�سكرية» .فالكاتبة -وهذا يح�سب لها -جتعل �أ�سباب التطرف يف
العامل الإ�سالمي �سيا�سية واجتماعية ولي�س دينية ،وت�ستعر�ض معظم
الأحكام الغربية امل�سبقة عن الإ�سالم وتنق�ضها بالقر�آن يف مو�ضوعية
حت�سب لها � ً
أي�ضا .من ذلك :رف�ضها اعتبار الإ�سالم دي ًنا م�ضطهدًا
ً
للمر�أة .وهذا موقف يف غاية الأهمية لأنه �صادر عن ام��ر�أة �أوال ثم
ام��ر�أة غري عادية ثان ًيا ،فالكاتبة -ك��ارن �آرم�سرتوجن -كانت راهبة
دخلت الدير و�أقامت فيه �سبع �سنوات قبل �أن تغادره لتك ّر�س حياتها
للكتابة عن الدين والظاهرة الدينية .وت�ست�شهد الكاتبة بالآية 35
ني َوا ْل ُ ْ�س ِل َماتِ َوا ْل ُ��ؤْمِ �نِ� َ
من �سورة الأح��زاب�( :إِ َّن ا ْل ُ ْ�سلِمِ َ
ين َوا ْل ُ��ؤْمِ � َن��اتِ
َ
ينَ
ال�صا ِد ِق َ
َوا ْل َقا ِن ِت َ
ال�صا ِب َراتِ
ال�صا ِب ِر َو َّ
ال�صا ِدقاتِ َو َّ
ني َو َّ
ني َوا ْل َقا ِن َتاتِ َو َّ

ين َو ْ َ
َو ْ َ
ال�صائِمِ َ
ال��ا��ِ�ش� َع��اتِ َوا ْل ُ� َت�� َ��ص� ِّدقِ� َ
ال��ا���شِ �عِ� َ
ني
ين َوا ْل ُ� َت�� َ��ص� ِّد َق��اتِ َو َّ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
ينَ
َ
ريا
َو َّ
ال�صا ِئ َماتِ َوالافِظِ ني ف ُر َ
وج ُه ْم َوالافِظاتِ َوالذا ِك ِر الل ك ِث ً
َوال َّذا ِك َراتِ �أَ َع َّد َّ ُ
الل َلهُم َّم ْغ ِف َر ًة َو�أَ ْج ًرا عَظِ ي ًما)؛ للتدليل على مكانة
املر�أة يف الإ�سالم ،ذلك �أن القر�آن الكرمي هو الكتاب الديني الوحيد
الذي يخاطب املر�أة مبا�شرة ،بينما تقت�صر الأ�سفار املقد�سة الأخرى
للديانات الأخرى على خماطبة الرجل فقط .وهذا لي�س اال�ستثناء
الوحيد الذي مييز القر�آن الكرمي � ً
أي�ضا عن �سائر الأ�سفار الدينية
الأخ ��رى ،فثمة حالة �أخ ��رى تتمثل يف �أن��ه ال�سفر املقد�س الوحيد
املكتوب بلغة حية هي العربية يتحدث بها ماليني النا�س ،ويُعا�ش
ن�صا يُقر�أ ،وت�لاو ًة ُت�سمع ،و�صور ًة فني ًة �أبدعها اخلطاطون
بالتايل ًّ
امل�سلمون عرب التاريخ.
ث��م ت��ذك��ر الكاتبة -ال�ت��ي ترف�ض الت�سليم ب ��أن الإ� �س�لام ال يتوافق
مع قيم احل��داث��ة -وجهًا �آخ��ر مما تعتربه الكاتبة ا�ستغال ًال للن�ص
الديني «وه��و ما ا�صطلح عليه بالتف�سري العلمي» للقر�آن الكرمي.
وت�ستعر�ض جمموعة من الأمثلة «التي يحاول �أ�صحابها من خاللها
التدليل على نظرية دارون وعلم الأجنة» وغريهما من خالل «الآيات
الكونية» يف القر�آن الكرمي .وتختم �آرم�سرتوجن بنقد الكاتب بديع
الزمان �سعيد النور�سي (� )1960-1877صاحب (ر�سائل النور) الذي
زعم �أن �آية النور يف القر�آن الكرمي مهدت الخرتاع الكهرباء وامل�صباح
الكهربائي .وت��رى �أن النور�سي مبثل هذا الكالم «يبتذل �آي��ة رائعة
متجد ال�ن��ور الإل �ه��ي ب�شمولية جتعلها ت�سمو ف��وق ال��دي��ان��ات ،وال
ميكن بالتايل اختزالها يف دي��ن واح ��د» .والكاتبة لي�ست وح�ي��دة يف
حكمها على جمال �آي��ة ال�ن��ور ،فقد �سبقها �إىل ذل��ك كتاب كثريون،
منهم امل�ست�شرق املجري �إجنا�س جولدت�سهر ( )1921-1850يف كتابه
«تاريخ موجز ل�ل�أدب العربي الكال�سيكي» ،عند حديثه عن القر�آن
الكرمي ،وبالتحديد عند تعليقه على تو�صيف معظم الأدباء والنقاد
لل�سور املكية بالإيجاز البليغ وال�شاعرية العالية والبالغة املعجزة،
ولل�سور املدينة بالنرثية وال�ط��ول والإ�سهاب الختالف ال�سياقني.
يقول جولدت�سهر« :وهذا ال يعني �أن ال�سور املدنية تخلو من الإبداع
واجلمال ال�شعري ،ذلك �أن �أ�شهر �آيتني يف القر�آن الكرمي -مدنيتان.
ف�آية الكر�سي «�سورة البقرة »256:هي �أ�سمى تعبري عن القدرة الكلية
هلل يف �أية لغة كانت .و�آية النور «�سورة النور ،»35:من جهة �أخرى ،هي
�أعمق و�أوجز ت�صور مت�صوف عن اهلل يف �أية لغة كانت».
الكتاب �ضخم وغني جدًّا باملعلومات .وقد يحتاج �إىل �أكرث من قراءة
ومراجعة ..وما �أفقر املكتبة العربية �إىل �أمثاله من الكتب الق ّيمة،
وما �أحوجها �إىل ترجمته �إىل العربية!

----------------------------------------------• الكتاب" :فن األسفار المقدسة
الضائع".
• المؤلف :كارن آرمسترونج.
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لماذا ننام؟
ماثيو ولكر
طالل اليزيدي *
لي�س غريب ًا �أن يكون هذا الكتاب يف قائمة الكتب التي يو�صي بها بيل جيت�س .فهذا الكتاب مو�صى به من الكثريين �إذا كنت تريد �أن حت�سن من �أ�سلوب نومك .فالكتاب ي�شرح
عملية ع�صبية معقدة جدًّ ا �إىل عموم القراء.

عنوان كتاب والكر �إىل حد ما م�ضلل مثلما رجح
هو يف ال�صفحات الأوىل من الكتاب ،فالعنوان نوعا
ما يلمح �إىل �أن��ه من املمكن �أن يكون هنالك �سبب
واحد للنوم .ويف احلقيقة ،ماثيو قدم النوم كعالج
للعديد من احل��االت املحرية التي بدورها تت�س َّبب
يف ت��ده��ور ال�صحة اجل�سمانية والعقلية .فافتتح
ولكر كتابه بقوله «ع��امل يف جمال علوم الأع�صاب
متكن من التو�صل �إىل طريقة ثورية من �أن ي�صبح
امل��رء ذك�ي��ا ،وج��ذاب��ا ،و�صحيا ،وبعيدا ع��ن �أم��را���ض
ال�سرطان ،هذا االكت�شاف الثوري يتعلق بليلة جيدة
من النوم» .وا�ستطرد �أي�ضا يف فقرة من ال�صفحات
الأوىل ،فو�صف ماثيو النوم وك�أنه ي�سوق �إىل عالج
ج��دي��د« :ال�ع�ل�م��اء اكت�شفوا ع�لاج��ا ث��وري��ا ميكنك
من العي�ش فرتة �أط��ول ،ي�صحح من قوه ذاكرتك،
ويجعلك �أكرث جاذبية ،ي�ساعدك على تخفيف الوزن
وتقليل ال�شهية ،هذا العالج يحميك من ال�سرطان
وفقدان الذاكرة ،يقي من الربد والإنفلونزا ،ويقلل
م��ن خ�ط��ورة �إ�صابتك ب��أم��را���ض القلب وال�سكتات
القلبية ،وكذلك ي�ساعد على التقليل من �أعرا�ض
مر�ض ال�سكر ،وي�ساعدك على ال�شعور بال�سعادة،
ويقلل من �آثار الك�آبة ،ويقلل من التوتر ..فهل �أنت
مهتم بهذا العالج».
�إح ��دى نقاط ال�ق��وة ل��دى الكتاب �أن��ه وبكل و�ضوح
يبني الآثار ال�سلبية التي ي�سببها اجلهل عن الغاية
املعقدة واملهمة من دور النوم يف حياتنا ،وال�صعوبات
ال�ت��ي يواجها العديد م��ن النا�س م��ن التمكن من
احل�صول على ق�سط منا�سب من النوم.

هذا الكتاب يتحدث ولكر كعامل خمت�ص ،ويب�سط
العلوم املعقدة �إىل 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،
يعترب م��ن �أف�ضل الكتب حتى الآن يف ا�ستك�شاف
و��س��رد العلم املتعلق بحاجتنا �إىل ال �ن��وم .الكتاب
ينق�سم �إىل �أربعه �أجزاء رئي�سية ،كل جزء يحتوي ما
بني الثالث �إىل خم�سة وحدات.
اجل ��زء الأول م��ن ال�ك�ت��اب ي�ستطرد ب���ش��رح ماهية
ال�ن��وم ،وكيف تط َّور مع جن�س الب�شر ،وع��ن الآلية
البيولوجية للنوم .اجل��زء الأول من الكتاب ُمثري
ج � �دًّا؛ لأن ��ه يك�شف ج��وان��ب علمية ع��ن ال �ن��وم مل
يتعر�ض لها معظم ال�ق��راء قبل قارئتهم للكتاب.
فمعظم القراء يقدرون النوم من وجهة نظر الأداء
الريا�ضي والرتكيز العقلي ،فليلة هادئة من النوم
ت�ساعد ج ًدا قبل مناف�سة ريا�ضية �أو مناف�سة تتطلب
الرتكيز .لكن معظم القراء يجهلون العديد من
اجل ��وان ��ب ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ت��ي ي�ع��ر��ض�ه��ا ال �ك �ت��اب تتعلق
ببيولوجية ال�ن��وم ،فو�ضع ه��ذه املعلومات العلمية
ال �ت��ي ب ��ال �ع ��ادة ت �ك��ون ف �ق��ط يف م �ت �ن��اول ال�ب��اح�ث�ين
واملتخ�ص�صني يف هذا الكتاب املتوفر للعامةُ ،يكن
ال �ق��راء م��ن معرفة حقيقة ال�ن��وم والتعامل معه.
اجل� ��زء ال �ث ��اين م ��ن ال �ك �ت��اب ي�ج�ي��ب ع ��ن ال�ت���س��ا�ؤل
الرئي�سي وه��و« :مل��اذا ن�ن��ام؟» .ه��ذا اجل��زء قد يكون
م�ألوفا ملعظم القراء؛ حيث ي�سرد الأ�ضرار ال�صيحة
الناجتة عن قلة النوم� ،أو النوم غري ال�صحي .لكنَّ
ال�شيء املثري لالهتمام يف هذا اجلزء هو ت�أثري قلة
النوم على العقل ،بالتحديد ت�أثريه على التفكري،
وال�ت�رك �ي ��ز ،وال �ت �ع �ل��م ،والإب� � � ��داع ،وح ��ل امل���ش�ك�لات
بطريقة فعالة.

ال �ن��وم ..وه��ذا اجل��زء م��ن الكتاب مثري لالهتمام،
ويتحدث ع��ن حقائق يف �سماح ال�ن��وم للتعامل مع
ال�ضغوطات التي حتدث خالل اليوم ومتكننا من
تخطي هذه ال�ضغوطات .اجلزء الثالث من الكتاب
ركز �أي�ضا على ت�أثري قلة النوم على الأداء الريا�ضي،
�إىل احل��د ال��ذي من املمكن �أن ي�صبح ه��ذا الت�أثري
فيه م�ستم ًرا .لذلك؛ ف�إن �أخذ ق�سط ٍ
كاف من النوم
�سي�ساعد يف عملية التعايف للريا�ضيني من اخلمول
يف الأداء.
�أم ��ا اجل ��زء الأخ �ي�ر م��ن ال�ك�ت��اب ،فيعيد ال�ن�ظ��ر يف
ت�صحيح �أ�سلوب النوم لدى املجتمعات .فمن وجهة
نظر �صحية ين�صح الكاتب يف اجل��زء الأخ�ي�ر من
ال�ك�ت��اب بتجنب امل�م��ار��س��ات ال�ب��اك��رة ج ��داً �صباحاً.
بالأخ�ص للمراهقني؛ لأنهم ميلكون نظاما قلبيا
مت�أخرا ،والنهو�ض يف �أوقات باكرة جدا قد ي�ؤخر من
منوهم الطبيعي لأنهم يحتاجون �إىل النوم ل�ساعات
�أكرث من الأ�شخا�ص البالغني .فاملبا�شرة باملدر�سة
من �ساعات باكرة جداً ،بالأخ�ص يف الواليات املتحدة
وبع�ض الدول الأخرى حيث تبد�أ املدر�سة قبل 7:20
�صباحا ،ت�ؤثر �سلبياً على ال�صحة النف�سية والعقلية
للمراهقني .فهنالك �إثباتات علمية يف غاية اجلدية
ت�شري �إىل �أن نق�ص النوم من الأ�سباب الرئي�سية
امل�سببة لن�شوب الك�آبة وال�شيزوفرانيا.

م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،امل� �ي ��ول ال �ب �� �ش��ري �إىل
ال� � �ن � ��وم ي �ن �ق �� �س ��م �إىل ق� ��� �س� �م�ي�ن؛ ي � �ع� ��رف ع �ل �م �ي��ا
ب� � � � � � � � � �ـ( ،)chronotypesو ُي �ت�رج� ��م ح��رف � ًّي��ا
�إىل «ن� ��وع ال �ت��زام��ن ال �ن ��وم ��ي» ،ال �ن ��وم ع�ن��د الب�شر
�إم� ��ا �أن ي �ت��زام��ن م �� �س��ا ًء وه ��و ال �ن��وع ال�ط�ب�ي�ع��ي� ،أو
م ��اث �ي ��و ول� �ك ��ر ع � ��امل يف ع� �ل ��وم اجل � �ه� ��از ال�ع���ص�ب��ي
ي �ت��زام��ن يف ف �ت�رة ال �ن �ه ��ار ،وك �ل�ا ال �ن��وع�ين يعمل
وال���س�ي�ك��ول��وج�ي��ا يف ج��ام�ع��ه ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ،ي��رك��ز يف
�أبحاثه على النوم وت�أثريه على �صحة الإن�سان .ففي اجل��زء الثالث م��ن الكتاب يركز على احللم �أثناء ع�ل��ى ن��وع�ين خمتلفني م��ن اخل �ط��وط الإي�ق��اع�ي��ة
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( ،)circadian linesو م��ن ه��ذا اجلانب
تغي تزامنهم
ال ي�ستطيع املائلون �إىل نوم النهار ُّ
ال �ن��وم��ي ل�ي���ص�ب��ح م �� �س��ا ًء .يف احل�ق�ي�ق��ة ذل ��ك ح� ٌ�ظ
�سيئ لأنَّ معظم امل��دار���س وامل�ؤ�س�سات تعتمد على
امل�ستيقظني باكرا ،وماثيو �أو�ضح �أن النظام احلياتي
املعتمد على اال�ستيقاظ باكراً ي�سبب بع�ض العقد
ال�صحية للب�شر املتزامنني �صباحيا يف فرتة النوم
 ،وهذا النوع بالتحديد ي�صاب بالأرق لعدم متكنهم
طبيعيا م��ن ال�ن��وم م�سا ًء .ل�سوء احل��ظ ه��ذا النوع
يكون عر�ضة لالكتئاب ،والتوتر ،و�أمرا�ض ال�سكر،
وال�سرطان ،وارتفاع �ضغط ال��دم ،و�ضعف الذاكرة،
و�أمرا�ض القلب كال�سكتات القلبية.
ع�ل��م الأح �ي ��اء يتعلق يف ن�ه��اي��ة امل �ط��اف ب��ال�ت�ط��ور؛
فالب�شر تطوروا على مدى مليوين �سنة لنوم ثماين
��س��اع��ات يف الليلة .وي�ق��دم ول�ك��ر دل�ي� ً
لا م��ن الب�شر
الأوائل (ال�صيادين-اجلامعني) حول كيفية نومهم
ثماين �ساعات يف الليلة ،على الرغم من �أن نومهم
يكون غال ًبا يف ج��ز�أي��ن .فكل احل�ي��وان��ات تنام لكن
الإن�سان هو الكائن الوحيد الذي يختار دور ًّي��ا ب�أن
يقلل من املدة الزمنية املتطلبة للنوم .يف احلقيقة
الكثري من الب�شر يتجاهلون احلاجة البيولوجية
امللحة ملقابلة امل��دة الأق�صى التي يحتاجها اجل�سم
من النوم.
نقطة اجلدل الرئي�سية لولكر يف الكتاب هي حتديات
ال�صحة العامة بالأخ�ص يف الدول املتقدمة؛ حيث
يحتاج الفرد على الأقل من �سبع �إىل ثمان �ساعات
من النوم يف كل ليلة .تلك املدة الزمنية من النوم
مهمة جداً لأن مثل ما ذكر �سابقاً قلة النوم ت�ؤثر
على الفاعلية الكلية للج�سم والدماغ .و�أو�ضح ولكر
يف كتابه �أن قلة النوم ال ميكن �أن تعو�ض ،فالنوم
الطويل يف عطلة نهاية الأ�سبوع لن يغري الت�أثري
ال�سلبي ال ��ذي ي�سببه قلة ال�ن��وم خ�لال الأ��س�ب��وع.
الأ��س��و�أ من ذل��ك هو �أن جمتمعنا ينظر �إىل النوم
وكرثته بطريقة مذمومة ،ويف نف�س الوقت يقدر
ويرفع من �ش�أن بع�ض الأ�شخا�ص الذين يلج�ؤون
ل �� �س��اع��ات ق�ل�ي�ل��ة م ��ن ال �ن ��وم م ��ن �أرب � ��ع �إىل خم�س
�ساعات كرئي�سة وزراء بريطانيا ال�سابقة مارجريت
ثات�شري ،والرئي�س الأمريكي ال�سابق رونالد ريجن.
و�أ� �ش��ار ول�ك��ر يف كتابه �إىل �أن االث�ن�ين انتهى بهما

غريت قويل ..النوم �أكرث من عمود ،هذا هو الأ�سا�س
الذي يجل�س عليه كل من النظام الغذائي وممار�سه
الريا�ضة؛ ف�إذا ت�ضرر حجر الأ�سا�س النوم� ،أو �ضعف
قلي ً
ال� ،أ�صبح تناول الطعام �أو التمرين البدين �أقل
فاعلية».
ولكر ي�شرح يف �أف�ضل حاالته وظائف النوم ،وعلى
الرغم من �أن��ه ال ي��زال �أمامنا طريق طويل لفهم
جميع �آث ��ار ال �ن ��وم .ول�ك��ر ��ش��رح ب��ا��س�ت�ع��ارة للنحت
كيف �أن نوم حركة العني ال�سريعة ( )REMونوم
حركة العني غري ال�سريعة (� )NREMضروريان
للذاكرة  NREMال��ذي ي�سود يف بداية النوم،
و�صفه وك��أن��ه ينقل جمموعات الطني (جمموعه
الذكريات املتعلمة خ�لال اليوم) ثم ن��وم ،REM
ال ��ذي ي���س��ود الح � ًق��ا ،ينقي وي�شكل ال�ط�ين ل�صنع
الأم ��ر �إىل ف �ق��دان ال ��ذاك ��رة ،وق��د ي��رج��ع ذل��ك �إىل الذكريات.
قلة �ساعات نومهما �أثناء فرتات العمل .ولكر �أ�شار
ينمون املعدل الطبيعي الكتاب متكن من �إلقاء ال�ضوء على الأهمية اخلا�صة
�إىل �أن الأ�شخا�ص الذين ال ُّ
من النوم وال يتعر�ضون �إىل �آثار م�ستقبلية هم يف ل�ل�أح�لام ولي�س فقط ن��وم  REMال ��ذي حتدث
ف�ي��ه ه ��ذه الأح �ل��ام؛ ف ��أظ �ه��رت ال �ت �ج��ارب العلمية
احلقيقة قلة نادرة.
�أن الأح �ل�ام لها وظ��ائ��ف عالجية وح��ل امل�شكالت
وذك��ر ولكر يف كتابه بطريقة يحاكي فيها طبيب ووظائف �إبداعية.
�أطفال يتحدث �إىل والدي طفل مولود حديثاً« :من الكتاب ُيعالج م�شكلة وبائية ،وولكر ي�ؤكد �أن قلة
هذه اللحظة ف�صاع ًدا ،وبقية حياة طفلك ب�أكملها ،النوم هي م�شكلتنا الرئي�سة لل�صحة العامة� .أعتقد
�سيقع مرا ًرا وتكرا ًرا يف حالة من غيبوبة وا�ضحة� .أن �أي �شخ�ص يقر�أ كتابه �سيكون مقتن ًعا ب�أهمية
قد ي�شبه امل��وت يف بع�ض الأح�ي��ان .وبينما ال يزال النوم ،و�سيحر�ص على بذل كل ما يف و�سعه للح�صول
ج�سده م�ستق ًرا ،فغالباً ما ميتلئ عقله بالهلو�سة على ثماين �ساعات من النوم يف الليلة ،ولكن هنالك
الغريبة املذهلة .ت�ستهلك هذه احلالة ثلث حياته العديد من القوى -مبا يف ذلك ع��ادات ومتطلبات
ولي�س لدي �أي فكرة على الإطالق ملاذا �سيفعل ذلك ،العمل ،وال�ضوء الكهربائي ،وال�ضجيج ،والأدوات
الإلكرتونية (خا�صة تلك املدعومة ب�أ�ضواء زرقاء)،
حظا طيبا وفقك اهلل!».
يجعلنا ولكر يف كتابه ن�ؤمن ب�أن هذه احلالة الغريبة والكافيني ،والرتفيه اجلماعي ،والثقافة العامة
يجب �أن تكون لها بع�ض الوظائف احليوية املهمة ،التي ال ت��درك �أهمية ال�ن��وم -تعمل �ضد احل�صول
ويف نف�س الوقت ي�ستنكر �إيالء مهنة الطب القليل على ثماين �ساعات من النوم كل ليلة.
م��ن االه�ت�م��ام ب�أهمية ال �ن��وم .فالطب على الرغم -----------------------------------------------
أي�ضا �-إىل • الكتاب" :لماذا ننام؟".
من تركيزه على املر�ض واخللل� ،أهمل � ً
درجة ما� -أهمية النظام الغذائي والن�شاط البدين • .المؤلف :ماثيو والكر.
كذلك �أي�ضا من وجهة نظر ولكر قلة من الأطباء • الناشر ،Scribner :باإلنجليزية،
ي�صفون النوم على �أنه ركيزة لل�صحة اجليدة ،لكن 2018م.
ووكر يذهب �إىل �أبعد من ذلك« :لقد كنت مغر ًما • عدد الصفحات 368 :صفحة.
بقول :النوم هو الركيزة الثالثة لل�صحة اجليدة،
* كاتب ُعماني
�إىل جانب النظام الغذائي وممار�سة الريا�ضة ،لكن
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آخر اإلصدارات الفلسفية باللغة اإلنجليزية (محمد الشيخ)

الكتاب :فن الفلسفة الصينية:

الكتاب :يف البحث عن نظرية كل

ثمانية نصوص كالسيكية وكيف

شيء :الفلسفة وراء الفيزياء

ُيمكن قراءتها

املؤلف :ديمتريس نيكواليديس

املؤلف :بول جولدين

دار النشر :مطابع جامعة أوكسفورد

دار النشر :مطابع جامعة برينستون

سنة النشر2020 :

سنة النشر2020 :
أضحى مبحث الفلسفة العابرة للثقافات أحد أنشط مباحث

منذ أمد والفالسفة وعلماء الفيزياء يحلمون بتحصيل نظرية جامعة

الفلسفة ا ُ
ملعاصرة .وقد تمت مراجعة النظر يف مزاعم فالسفة

تفسر الكون بمبادئ بسيطة .ومما زاد هذا األمر ملحاحية انقسام

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

الفيزياء املعاصرة إلى “قارتين” واحدة خاصة بالعالم املتناهي

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

الكبر (فيزياء النسبية) واألخرى بالعالم املتناهي الصغر (فيزياء

بلغتين :اإلغريقية القديمة واألملانية الحديثة .وها هي الفلسفة

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

أمست تنطق بمختلف لغات الشعوب .وها هي تنطق بالصينية.

وقد بلغ هذا التباين سنامه يف املناظرة التي جرت بين إينشتاين

هذا الكتاب عبارة عن مدخل نبيه إلى ثمانية فالسفة صينيين:

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

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

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

هان فايزي .وهو بقلم أحد أكبر املتخصصين الغربيين يف تاريخ

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

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

يفعله” .يف هذا الكتاب يسعى عالم الفيزياء النظرية ديمتريس

ولخص أفكارهم يف مجالي امليتافيزيقا وفلسفة القيم؛ وأكثر

نيكواليديس إلى إيجاد النظرية الجامعة التي تفسر الكون عبر

من هذا حاول توضيح أهم مفاهيم الفلسفة الصينية تمنعا عن

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

الترجمة .وذلك كله يف انتظار نقل عربي مباشر لنصوص الحكمة

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

والفلسفة الصينيتين ترجمة تكون عن الرأس كما يقول القدماء؛

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

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

ليست ُمستحيلة.

		
الكتاب :فلسفة جيل دولوز النورانية

املؤلف :هانجو يبريسيم

		
دار النشر :مطابع جامعة إدنبرة

سنة النشر2020 :

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 ُق َّد 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.
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آخر اإلصدارات يف اللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)

الكتاب :صناعة املنافسة

الكتاب :هل يجب الخوف من سكان

املؤلف :كتاب جماعي

العالم؟
املؤلف :جاك فيرون

الناشر :دار الديكوفيرت .فرنسا

الناشر :دار سوي .فرنسا.

سنة النشر2020 :

سنة النشر2020 :

عدد الصفحات 262 :صفحة

عدد الصفحات 272 :صفحة

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

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

موضع تساؤل داخل عواملها املتمثلة يف األسواق التجارية .تدعي

الديموغرافية وتأثيره ىلع املجاالت البيئية وما قد ينتظر سكان العالم

الشركات الرقمية الكبرى أن هناك شبه احتكار للنموذج االتحاد األوروبي

يف املستقبل القريب .وفقًا للكاتب األسباب مبررة وأكيدة:

يف “املنافسة الحرة وغير املزيفة” التي تواجه تحديات التكنولوجيا

دمر ،والضغط ىلع األرض أكبر
املناخ يتغير ،والتلوث يتزايد ،الغابات ُت َّ

الرقمية واملشاريع الحمائية ...

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

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

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

مجاالت أخرى من الحياة االجتماعية ،وىلع وجه التحديد إلى املجاالت

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

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

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

الصحة والتعليم .إذن إلى أي مدى ستذهب املنافسة؟

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

يلقي هذا الكتاب الدوري الهام نظرة معمقة ىلع املصالح السياسية

وهو مدير أبحاث فخري يف املعهد الوطني للدراسات الديموغرافية)

واأليديولوجية وراء املنافسة .من خالل عدد من وجهات النظر حول

وبطريقة تعليمية أجوبة عن جميع األسئلة الديموغرافية ىلع صعيد

االقتصاد ملجموعة من االقتصاديين وعلماء االجتماع واملؤرخين

العالم مفككا كل الكليشيهات املبسطة أو املطمئنة أو املهددة التي

املرموقين والهدف إعادة تحليل مفهوم املنافسة ،إلظهار قواعدها

تسري كالنار يف الهشيم من خالل سياسات واستراتيجيات غير مسؤولة.

ومبادئها ومؤسساتها ،والطريقة الوحيدة لفهم مزاياها ،وتحدي

هذا كتاب مهم لتكوين رأي شخصي حول إمكانيات التصالح بين الكائنات

تجاوزاتها املعلنة وغير املعلنة للسيطرة ىلع مخاطرها وجعلها يف

البشرية والبيئة والتنمية االقتصادية لتفادي أخطار وشيكة وجسيمة

خدمة التطور االقتصادي و االجتماعي.

تتهدد األرض بشكل متزايد.

الكتاب :الشرق األوسط والعالم :الوضع العاملي يف 2021
الناشر :دار الديكوفيرت .فرنسا

سنة النشر2020 :

املؤلف :برتراند بادي ودومينيك فيدال
عدد الصفحات 260 :صفحة

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.
من املسلم به َّ
أن هذه املنطقة االستثنائية لها تاريخ خاص بها ،وديناميكية قوية مرتبطة بكثافتها االجتماعية
أبدا عن كونها رهينة لعبة دولية تبلبل استقرارها ،منذ قرون ،تارة باسم املذاهب
وماضيها ،لكنها لم تتوقف ً
واملعتقدات ،وتارة أخرى بسبب طموح الغزاة ،ويف أحيان قريبة جداًطمعًا 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 ً
أيضا 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
كوفيد  19-يف الصراعات الكبيرة التي جعلت من الشرق األوسط املعاصر مسرحا لحداد دائم ،بحيث ألقت أحداثها املؤملة بدءا (من املأساة
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.
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ّ
تصفح النسخة الرقمية
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مجلة التفاهم

عنوان العدد :الفرد والجماعة ومشكالت االختالل العالمي
عبدالرحمن السالمي

آفــــاق

المحــاور
اإلنسان والكون واالستخالف في القرآن الكريم نحو رؤية إسالميّة متوازنة
عبد المالك أشهبون
الر َُّؤى اليونانيّة للعالم ومنزلة اإلنسان
عبد الرزاق بلعقروز
اإلتيقي والسياسي في الفلسفة اليونانيّة
معز مديوني
حالة األزمة في العالم المعاصر وإلى أين يتّجه العالم واإلنسان؟
فتحي المسكيني
اإلنسان والعالم :تصوّرات الفالسفة المعاصرين (مارتن هايدغر ،غونتر
أندرز ،بيتر سلوتردايك)  -محمد الشيخ

المؤتلف اإلنساني ونقد سياسات الهويّة
طارق متري
إسهام الهوت األديان في بناء المؤتلف اإلنساني
عز الدين عناية
المؤتلف اإلنساني :رؤية كونيّة
محمد الشيخ
القيمة والحق وتداوليّة المؤتلف اإلنساني
رضوان السيد

ّ
التأزم :دراسة نقديّة
نظر يّات التنمية وأسباب
عبد السالم نوير
إشكاليّات الدِّين والعلمانيّة والدولة المعاصرة في ضوء جديد
ٍ
رضوان السيد
ّ
والشعبويّة :جدل الهبوط والصعود في قيم االنتماء في
ما بين الهويّة
العالم المعاصر  -أحمد زايد
الدولة ُ -
األمّ ة؛ قضاياها وتحوّالتها المعاصرة
محمد نور الدين أفاية

دراســات
ٌ
إرث فركيٌّ في مجال
المعرفة والتُّراث العلمي في اإلسالم ما قبل الحديث:
التقاطع بين التعليم والدِّين  -سيباستيان غونتر
مسألة العدالة عند الفارابي وأبي الوليد بن رشد :دور النفس في القول
الفلسفي العدْ ل  -يوسف بن عدي

وجهات نظر
ُ
ٌ
واألسس  -محمد المنتار
نظرة في المقوِّمات
مقد اإلغاثة في اإلسالم:
العلمانيّة :مخاض التاريخ ورؤى الحاضر والمستقبل  -برّاق زكر يّا

النصوص المنشورة تعبر عن وجهات نظر كتابها وال تعكس بالضرورة رأي مجلة التفاهم أو الجهة التي تصدر عنها
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مجلة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاكس +968 24605799 :

البريد اإللكتروني tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net :

