
 
 عبد اهلل أوجاالف

 
 مانيفستو الحضارة الديمقراطية

 
 األوؿ مجمدال

 

 ةػػػػػػػػػدنيػػػػالم
 

 (وقضايا تجاوز الحداثة الرأسمالية )العصرانية الديمقراطية
 –عصر اآللية المَقنَّعة والمموؾ المتستريف  -



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 

 

 2 



 المدنية

 
 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املدنية/  مانيفستو احلضارة الدميقراطية

Manîfistuya Şaristaniya Demuqratîk / Şaristanî



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 

 

 4 

 
 
 

 
 

 الكتاب: مانيفستو الحضارة الديمقراطيةاسـ 
 المجمد األوؿ: المدنية

 )العصرانية الديمقراطية وقضايا تجاوز الحداثة الرأسمالية(
 –عصر اآللية المَقنَّعة والمموؾ المتستريف  -

 تأليؼ: عبد اهلل أوجاالف
 ترجَمتو مف التركية: زاخو شيار

 حسيف فقوالغالؼ: تصميـ 
 بورتريو: آزاد حمي

 زاديآ :مطبعة
 الطبعة الثانية

 ٕٗٔٓتاريخ الطبع : آذار 
 ٓٓٓ٘عدد النسخ في الطبعة األولى: 
 ٓٓٓ٘ٔعدد النسخ في الطبعة الثانية: 

 )مع شكر خاص لكؿ مف ساىـ في التنقيح والتدقيؽ والمراجعة(



 المدنية

 
 

 5 

 
 
 
 
 

 الفيرس
 

 
 ٚ........ ......................................................................توضيح

 
 ٜ..................... ..........................................مقدمة الطبعة العربية

 
 ٚٔ........................ ......................................................مدخؿ

 
 الفصؿ األوؿ
 ٖ٘...... .....................................................حقيقةؽ الاألسموب وَنسَ 

 
 لثانيالفصؿ ا

 ٜ٘............... ............................دنية...........المصادر األولية لمم
 ٜٛ... .................زاغروس؟.... –طوروس  بماذا ُتِديُف البشريُة لقوس جباؿ -ٔ
 ٙٓٔ........ .................................المغة والثقافة اآلريةقضايا انتشار  -ٕ

بلؿ ػيػف الػف مػػيػابعػي النػػاعػمػػور االجتػطػاة والتػػـ لمحيػر السميػفسيػالت -ٖ
 ٜٔٔ ..............................................................الخصيب..

 
 



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 

 

 6 

 الفصؿ الثالث
 دينة المجتمع الحضري في الم

 ٔٗٔ........ .............................)عصر اآللية المقنَّعة والمموؾ المتستريف(
 ٘ٗٔ... ..................................لسومري؟.......كيؼ نفسر المجتمع ا -ٔ

 ٖٙٔ... ....................................التفسير السميـ لممجتمع الحضري... -ٕ

 ٚٛٔ....... ................................مع الحضري...قضايا انتشار المجت -ٖ

 ٜٛٔ.. ........األصوؿ السومرية والمصرية.....قضايا توسع المدنيات ذات  - أ

 ٕٗٔ.... ..............ليند والينود الحمر.....التطورات في ثقافة الصيف وا - ب

 ٕٕٔ..... ...الرومانية، وقضايا توسعيا.. –المدنية ذات األصوؿ اإلغريقية  -ج

 ٜٕٗ.... ....................مقاومة.......مراحؿ المجتمع الحضري، وقضايا ال -ٗ



 المدنية

 
 

 7 

 
 
 
 
 

 توضيح
 
 
 

إّف ىذه النسخة مف المرافعِة التي بيف أيديكـ، والتي قّدَميا قائُد الشعب الكرديّْ عبد اهلل 
"، والتي تتضمف ُعصارة يةمانيفستو الحضارة الديمقراطأوجاالف في خمسِة مجمَّداٍت تحت اسـِ "

 الفكر األوجاالني؛ كانت قد ُنِشَرت بالمغِة التركية، وُترِجَمت إلى عدِة لغات.
وقد تمقَّت لجنة التدقيؽ آراًء واقتراحاٍت عدة مف مختمِؼ األوساِط واألشخاص، وذلؾ 

خرى، أو بشأِف بخصوِص بعِض الجمِؿ التي َلـ َتُكْف واضحًة تمامًا لدى ترجمِتيا إلى المغاِت األ
كيفيِة كتابِة بعِض األسماِء أو التواريخ. فقامت المجنُة بدوِرىا بدراسِة تمؾ اآلراِء والمقترحاِت بكؿّْ 

 عنايٍة ودقة، وارتأت في النتيجِة إعادَة النظِر في مجمَّداِت المرافعة.
جراء بعِض التعديبل ِت عمى صعيِد وبناًء عمى ذلؾ تّمت إعادُة النظِر في كافِة المجمدات، وا 

القواعِد النحويِة دوف المساِس بالمضموف، وتثبيت التواريِخ التي كانت مثار جدؿ، باإلضافِة إلى 
تصحيح كتابِة بعض األسماء األجنبية، والتعديؿ في بعِض المصطمحاِت والمقوالِت واألمثاِؿ 

 ى.يا إلى المغاِت األخر الشعبيِة التي قد ُتَشكُّْؿ إشكااًل أثناء ترجمتِ 
ىذا وقد َحرَصت المجنُة عمى القياـِ بعمميِة التصحيِح والتدقيِؽ بما ال يترؾ مجااًل لمفيـِ 
المغموِط أو الشرِح الخاطئ، عمى أمِؿ أْف َتُكوَف قد قّدَمت بذلؾ إسيامًا متواضعًا وممحوظًا ُيَسيُّْؿ 

 مف قراءِة مجمداِت المرافعة، ويجعُميا أكثر سبلسة.
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" مانيفستو الحضارة الديمقراطيةْف َتُكوَف الطبعة الثانية الحالية مف مرافعِة "وتأمُؿ المجنُة بأ
أكثَر وضوحًا بالنسبِة لمقارئ الكريـ، وأْف ُتوفَّْر السيولَة البلزمَة لترجمِتيا إلى المغاِت األخرى، أو 

 إلعادِة النظر فيما ُترِجـَ منيا.
 

 ٖٕٔٓأيار  ٔ
 لجنة التدقيؽ
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 العربيةمقدمة الطبعة 

 
 

في ىذه المرحمة العاصفة مف تاريخ الشرؽ األوسط الكبير، حيث ربيع الشعوب يجوب أركانو 
داريًا مع  وييدد أسسو التي وضعيا االستعمار الغربي حضاريًا منذ أكثر مف قرنيف، وسياسيًا وا 

سدت سياسيًا نياية الحرب العالمية األولى مف خبلؿ اتفاقية سايكس ػ بيكو، ىذه االتفاقية التي ج
آلية تعامؿ الغرب الصناعوي الرأسمالي مع الشرؽ األوسط وشعوبو ذات التاريخ العريؽ... في 
ىذا السياؽ قامت الثورة السورية العظيمة أسوة بشقيقاتيا مف الثورات التونسية والميبية والمصرية 

سكر خبلؿ عقود وغيرىا، وحطمت أسس جميورية الرعب والفساد والظمـ والقمع التي شيدىا الع
باسـ حزب البعث والتقدمية والعممانية والقوموية، وفتحت الباب واسعًا أماـ كؿ االحتماالت، 
واستجمبت مف خبلؿ انزالقيا إلى العسكرة كؿ القوى المحمية واإلقميمية والدولية، وتحولت سوريا 

سمح، صراع يتداخؿ فيو بكؿ تعدديتيا المغوية والثقافية والدينية الرائعة إلى ساحة لمصراع الم
 المحمي واإلقميمي والدولي.

وبدوف سابؽ إنذار، وبالصدفة، وضعت ىذه الظروؼ المخيفة والواعدة في آٍف معًا أوجاالف 
وكتبو في طريقي... أنا السوري العروبي العربي الثقافة والمغة. ورغـ أني أكاديمي جامعي، 

طي مناصر لمحرية والعدالة، وصديؽ ومثقؼ أعيش منذ عقود في فرنسا، ومعارض ديموقرا
لمشعوب المظمومة والمستعَمرة وخاصة الشعب الفمسطيني الشقيؽ؛ لـ أكف أعرؼ عف الشعب 
الكوردي وتاريخو العريؽ ومعاناتو الرىيبة والظمـ المتعدد الجوانب الذي تمارسو بحقو حكومات 

لقميؿ الذي كانت تتداولو وسائؿ أماكف تواجده، وال عف المناضؿ الكبير عبد اهلل أوجاالف إال ا
اإلعبلـ الحكومية والمعارضة وبعض الكتيبات، كغيري مف العرب وشعوب الشرؽ األوسط مف 
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و بغرض تشويو حقيقة  يرانييف ووو... بالتالي، فقد اقتصرت ىذه المعرفة عمى ما ىو موجَّ أتراؾ وا 
تشويو متعدد المستويات الشعب الكردي وتاريخو العريؽ الذي يعود لعشرة آالؼ سنة. وىو 

ألوجاالف ولحزب العماؿ الكردستاني، وتشويو مبرمج ومدروس مف قبؿ قوى عديدة، تقؼ خمفيا 
سرائيؿ وتركيا.وتموليا الرأسمالية العالمية بقيادة الواليات المت ىذا عدا عف  حدة االمريكية وا 

 أدواتيـ مف إعبلـ وصحفييف ومثقفيف...
ألوؿ "مف دولة الكينة السومرييف نحو الحضارة الديموقراطية" ثـ ولكف، وبعد قراءتي لكتابو ا

كتبو األخرى كػ"مانيفستو الحضارة الديموقراطية"، اكتشفت أني أماـ مثقؼ ومفكر مف الطراز 
دغار موراف  العالمي الرفيع، ال يقؿ أىمية عف كبار المفكريف العالمييف كماركس ولينيف وىيغؿ وا 

يف الصورة التي يروجيا اإلعبلـ المعادي ليذا اإلنساف اإلنساني المناضؿ وأمثاليـ... وأنو شتاف ب
والمفكر وحقيقتو. لقد تفاجأت حقًا، وأنا المطمع عمى التيارات الكبرى لمفكر العالمي، مف ىذا 
االنساف الصادؽ النزيو األخبلقي المناضؿ والثوري ذي القدرة العالية والطاقة البلمحدودة، والذي 

ؿ الس لى منبر لتجديد الفكر الثوري حوَّ بداع وا  جف وشروطو القاسية جدًا إلى مركز فكر وتفكير وا 
 بؿ والفكر اإلنساني بصورة عامة.

لـ أتردد لحظة، ورغـ حذري الذي ال يفارقني وعقميتي النقدية، مف وصؼ ىذا الفكر الجديد 
إنيا نظرية متكاممة ومنفتحة عمى باألوجاالنية... نعـ األوجاالنية مقارنة بالماركسية والييغمية... 

 الواقع والمستقبؿ، ورؤية جديدة خبلقة عمى صعيد المنيج والفكر والتفكير والمشروع.
ما لفت انتباىي في األوجاالنية بشكؿ أساسي ىو: أواًل أنيا تطرح قراءة جديدة لمنطقة الشرؽ 

حمة ما قبؿ السومرية، األوسط ودوره المفتاحي في صناعة الحضارة البشرية، وخاصة في المر 
التي امتدت حوالي خمس آالؼ سنة. خبلؿ ىذه الحقبة التاريخية الغنية باإلنجازات الحضارية 
والثقافية، أنتجت أوؿ ثورة في تاريخ البشرية، أال وىي الثورة الزراعية. وخمقت مجتمعات 

والحيواني، ليس فقط  ديموقراطية تدير نفسيا ذاتيًا بدوف دولة مركزية، وطورت اإلنتاج النباتي
دوف تخريب البيئة أو الطبيعة، بؿ وبحب واحتراـ لمطبيعة بكؿ مكوناتيا الغنية، والتي مثمت 
رمزيًا األـ الكبرى؛ ونقمت اإلنساف والمجتمع مف مرحمة الكبلف إلى مرحمة القبيمة والعشيرة، 

بحت أساس الفكر والثقافة وأبدعت السكف المبلئـ والثقافة الرمزية والروحية والفمسفية التي أص
 لممراحؿ البلحقة، وقدمت لمبشرية المدنيَة واألدياف التوحيدية والفمسفة والحكمة...
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مف جية ثانية تقدـ األوجاالنية قراءة جديدة لمفيـو الدولة وأسباب وظروؼ وآلية والدتيا، 
القراءات السائدة، أف  وانعكاس ذلؾ عمى اإلنساف والمجتمع والبيئة. حيث َيعَتِبر أوجاالف، وبعكس

ىذه الخطوة لـ تكف خطوة إيجابية أو نقمة نوعية تطورية أو ضرورة حتمية، بؿ عمى العكس مف 
ذلؾ تمامًا، أي أنيا نقمة نوعية باتت سمبية مدمرة وكارثية عمى المجتمع، ألنيا استعمرت اإلنساف 

ارية التي تسيطر عمييا، المنتج ومجتمعو، وحولتو إلى عبد في خدمة الدولة والقوى االحتك
وخاصة الممؾ اإللو أو ممثؿ اإللو. فمع والدة الدولة ولد القمع واالستغبلؿ والترتيب اليرمي 
لمكونات المجتمع داخميًا، وولد الغزو والحروب واالستعمار خارجيًا، وبسبب ذلؾ ومف أجمو 

ذه األياـ. ومع والدة الدولة ولدت األجيزة القمعية والحربية، أي ما يماثؿ الشرطة والجيش بمغة ى
بدأت البشرية تعاني باضطراد مف القضايا االجتماعية الثقيمة الوطأة المستفحمة والمتفاقمة 
باستمرار عاموديًا وأفقيًا. وخبلؿ المرحمة التي تسمى بمرحمة الدولة السومرية، حدث االنقبلب 

لمعممة والمنتجة لمحب والحياة والمعرفة. األكبر في التاريخ، وحؿَّ الرجؿ الذكر محؿ المرأة األـ وا
وأصبح اإللو ذكرًا والمجتمع ذكوريًا، واستعمرت المرأة، وأصبحت عبدًا وأداة إنجاب ومتعة في 
خدمة شيوة الرجؿ وغرائزه. وقاـ كينة الدولة السومرية الوليدة بإنتاج وبمورة األيديولوجيا والثقافة 

قصائيا وسمب مكتشفاتيا الدوالتية اليرمية الذكورية والديف ا لذكوري اعتمادًا عمى استعباد المرأة وا 
 ومياراتيا منيا، أو طمسيا وتشويييا...

ما لفت انتباىي أيضًا حوؿ جديد األوجاالنية عمى الصعيد الفكري والفمسفي، أنيا ال تقؼ 
تية والميبيرالية عند حدود التحميؿ النقدي المعمؽ لمتيارات الفكرية الكبرى: الدينية والقومية الدوال

والعممانية والوضعية والرأسمالية والماركسية وتفرعاتيا والفوضوية والصناعوية ووو... ولكنيا 
تذىب أبعد مف ذلؾ بكثير. حيث تتناوؿ كؿ التيارات الفكرية والفمسفات األساسية، وتعالج 

ياغتيا بمنظور حسناتيا ومساوئيا، وتسمط الضوء عمى أماكف العطب فييا، وتعيد تعريفيا وص
جديد قويـ وبأسموٍب صحيح صائب. إضافة إلى أنيا تعالج قضية األسموب بحد ذاتو، كقضية 

نيا أو محورية ومصيرية مف حيث الوصوؿ إلى األىداؼ المنشودة أو مخالفتيا أو الشذوذ ع
 حتى الوصوؿ إلى نقيضيا...

ني أعتبر أف أحد أىـ جديد األوجاالنية ىو المصطمح الذ ي أسماه أوجبلف بػ"نسؽ ىذا وا 
فو عمى أنو أفضؿ األساليب التي توِصؿ المرء إلى معنى الحياة، وتساعده  الحقيقة"، والذي يعرّْ
عمى إيجاد الحموؿ الجذرية لمشاكميا ومعالجة قضاياىا العالقة بكافة أبعادىا وبنحو مترابط يؤّمف 
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ت الشائكة المتداخمة والمتشابكة، تبلحـ الجزء مع الكؿ ويسّيؿ معو حموؿ العديد مف اإلشكاليا
 وبصورة غير مسبوقة مف حيث التكامؿ الكمياتّي، مما أعتبره ثورة بحؽ.

ومف بيف ما لفت انتباىي أيضًا في جديد األوجاالنية، ىو تناوليا لمعديد مف المصطمحات 
مفكريف السياسية والثقافية واالجتماعية والفمسفية األساسية التي شغمت باؿ الكثيريف مف ال

والمنّظريف، ودراستيا وفؽ منظور جديد يستحؽ الوقوؼ عنده مميًا كمصطمحات الوطف والسياسة 
والدولة والحضارة والمدنية والحداثة والرأسمالية والعمـ واالشتراكية والفمسفة والجنسانية وعمـ 

لتاريخ االجتماع و...؛ ويتمخض عنو فكر إنساني منقى مف الشوائب التي عمقت بو عمى مر ا
البشري حصيمة عمميات التحريؼ والتزوير والتشويش التي طالتو، ويزيؿ الغبار عف المضموف 
األصمي الذي كانت تشير إليو تمؾ المصطمحات في بداية ظيورىا أو اصطبلحيا، بؿ ويضفي 
ؿ عميو أبعادًا تجعمو أكثر مواكبة لمعصر، وأكثر تمبية لمتطمبات البشرية، وأكثر تناغمًا مع حمو 

 مشاكميا، بؿ ويساىـ في حميا أيضًا.
ف األوجاالنية ال تقتصر فقط عمى طرح بديؿ متكامؿ لحؿ قضية الشعب الكردي  ىذا وا 
بشكؿ ديموقراطي وسممي في أماكف تواجده الجغرافي، أي الدوؿ األربعة التي تتقاسـ وطنو بناء 

شرؽ األوسط الكبير أواًل والعالـ عمى اتفاقية سايكس بيكو.. بؿ وتطرح بديبًل متكامبًل لمنطقة ال
ثانيًا، بحيث يتجاوز الحؿ القومجي الدوالتي )الدولة القوموية( السائد حاليًا والمولد لمصراعات 
والحروب والتبعية لمرأسمالية العالمية مف جية، ويتجاوز جميع أشكاؿ الحؿ السمطوي الصاعد 

ؾ والحياة الندية عمى جميع المستويات، مف جية ثانية، ويعّبد األرضية البلزمة لمعيش المشتر 
بدءًا مف حياة الشراكة الندية بيف الجنسيف، ووصواًل إلى مشاطرتيا بيف األقميات والقوميات 
واألثنيات والشعوب واألقواـ والممؿ عمى اختبلؼ ألوانيا وأطيافيا وعقائدىا، ألنو يؤمف بأف 

 زىية ومف أسس الوجود...البيية الالتعددية واالختبلؼ ىو مف طبيعة الحياة 
وقد صاغ المفكر عبد اهلل أوجاالف ىذا الحؿ في إطار مفيـو "األمة الديمقراطية" المتعددة 
المكونات القومية والمنضوية تحت سقؼ "نظاـ الكونفدرالية الديمقراطية" الذي يؤمف ببراديغما 

". كما أشار المفكر إلى "المجتمع الديمقراطي التعددي األيكولوجي العادؿ والمتحرر جنسانياً 
لى  ضرورة تفعيؿ القوى الديمقراطية الفاعمة عمى خمفية الديناميات الذاتية في كؿ منطقة وبمد، وا 
أىمية تنظيميا ورص صفوفيا عمى جميع المستويات كمحور ثالث بعيد كؿ البعد عف القوى 

ى التي تزعـ معارضتيا ولكنيا اإلقميمية الحاكمة وخمفياتيا الدولية الساندة ليا مف جية، وعف القو 
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تطمح في كرسي السمطة بداًل منيا وتتطمع الى بناء دولة جديدة عمى أنقاض الدولة القديمة مف 
جية ثانية. حيث يشدد المفكر أوجاالف عمى أىمية وضرورة بؿ وحتمية اتباع "المحور الثالث" أو 

قوى الحضارة الديمقراطية، وليس "النيج الثالث" كبديؿ جذري ال بد منو كي يكوف النصر حميؼ 
مف نصيب قوى االحتكار الرأسمالي المالي العالمي السائدة. وىذا ما بدأت اإلشارات والدالالت 

فة عف مجراىا...  تؤكد صحتو منذ اآلف، وباألخص في الثورة السورية المسموبة والمحرَّ
جنسانيًا، والتي تغذي وتتغذى إف األوجاالنية تطرح المجتمعية الطبيعية األيكولوجية المتحررة 

مف المجتمع الديموقراطي األخبلقي السياسي التعددي التكاممي ومف األخّوة بيف شعوب المنطقة، 
وحيث الكونفدرالية واإلدارة الذاتية ركف أساسي ليذا المجتمع األخبلقي السياسي الديموقراطي 

و القومجية المركزية التي تحتكر العادؿ... أي إنو مجتمع متحرر مف ىيمنة الدولة القومية أ
السمطة والعنؼ كوسيمة بيد مجموعة محدودة أو طبقة اجتماعية معينة... ىذا البديؿ المجتمعي 
يطرح عمى الشعب الكردي بكؿ مكوناتو دور المحرؾ الثوري األساسي، ألف تحرر شعوب 

افية والمغوية، والعكس المنطقة كميا مرتبط بتحرر ىذا الشعب وحصولو عمى حقوقو القومية والثق
صحيح... ىذه الثنائية المترابطة بيف الجزء الكوردي والكؿ الشرؽ أوسطي ُتشكّْؿ أحد أىـ جديد 
األوجاالنية، والتي ستكوف ليا تداعياتيا اإليجابية عمى الصعيد العالمي أيضًا في حاؿ معالجتا 

 بصورة إيجابية...
ظاـ الرأسمالي المالي العالمي االحتكاري ىو سبب مف جية أخرى، َتعَتِبر األوجاالنية أف الن

كؿ مشاكؿ الشعب الكردي وكؿ شعوب منطقة الشرؽ األوسط وشعوب العالـ. ىذا النظاـ ال 
يتسبب فقط في الحروب والظمـ واالستغبلؿ والفقر والبطالة واضطياد المرأة وعبوديتيا، بؿ 

لؾ فإنو، ولكي تتخمص البشرية مف كؿ ويخرب البيئة أيضا، وييدد مستقبؿ البشرية جمعاء. لذ
ىذه المشاكؿ واألخطار، البد ليا مف التخمص مف ىذا النظاـ الرأسمالي، الذي وصؿ إلى نيايتو 
أو إلى طريؽ مسدود. والبديؿ األوجاالني ىو ليس نظاـ االشتراكية المشيدة كما مارسو االتحاد 

وَمف سار عمى خطاىـ، والذي عانى  السوفييتي، أو الذي طرحو ماركس وأنجمز وماوتسي تونغ
مف عدة أخطاء محورية، وتخممتو نواقص ىامة. بؿ إف البديؿ ىو في التأسيس لنظاـ االشتراكية 
الحقيقية التي تنادي وتناضؿ مف أجؿ نظاـ مجتمعي ديموقراطي أخبلقي سياسي يتميز بطابعو 

الة والحرية والتكامؿ واالخّوة المحمي بقدر ما ىو إقميمي وعالمي في الوقت نفسو، ويحقؽ العد
 بيف الشعوب. وىو نظاـ متصالح مع البيئة بكؿ مكوناتيا وحاـٍ ليا...
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وعمى ىذا الطريؽ النضالي العالمي، ترى األوجاالنية أف ثورة شعوب الشرؽ األوسط 
وتحررىا ووصوليا لممجتمع الديموقراطي األخبلقي التعددي التكاممي الكونفدرالي، سيمعب دورًا 
محوريًا ومفتاحيًا ليذه الثورة العالمية المجتمعية، كما حدث تاريخيا. وذلؾ ألف شعوب الشرؽ 
األوسط ىي التي أنتجت أوؿ ثورة في التاريخ، والتي ىي الثورة الزراعية؛ وىي التي وضعت 
أسس الحضارة البشرية، وسوؼ تسترد مكانتيا التاريخية العريقة تمؾ، وتتأىب ألداء دورىا 

 يخي مرة أخرى وبصورة عصرانية متقدمة تواكب العصر، بؿ وتتطمع إلى ريادتو...التار 

كؿ ىذه األفكار وغيرىا مف األفكار الجديدِة أو تمؾ المدروسة بمنظور جديد وبتحميؿ شامؿ، 
نجدىا مبسوطة في جميع مرافعات أوجبلف التي تبتدئ بالكتاب الذي عنوانو "مف دولة الكينة 

ضارة الديموقراطية"، والذي يتألؼ مف مجمديف. ثـ يميو كتاب "دفاعًا عف السومرييف نحو الح
شعب"، ثـ كتاب "مانيفستو الحضارة الديمقراطية" الضخـ، والذي يتألؼ مف خمسة مجمدات، 
حيث ُيعَتَبر ىذا الكتاُب الذي بيف متناوؿ يدنا )المدنية( ىو أوؿ تمؾ المجمدات. ىذا عدا عف 

دويف "مرافعَتي أثينا وأورفا" وكذلؾ كراسة "خريطة الطريؽ" الصغيرة في قياـ السيد أوجاالف بت
 حجميا، والغنية في محتواىا...

ما لفت انتباىي ىو أف كؿ كتاب مف كتب أوجاالف ىو إتماـ لسابقو كحمقات سمسمة 
مترابطة، وفيو غوص أكبر، وتعمؽ أكثر في التحميبلت المتكاممة بشأف حؿ القضية الكردية 

الشرؽ األوسط خاصة، وبشأف القضايا العالقة التي تعاني منيا البشرية في العالـ قاطبة  وقضايا
بصورة عامة. وأنا شخصيًا َأعَتبُر كتاب أوجاالف "مانيفستو الحضارة الديمقراطية" ىو األوؿ مف 
نوعو في تاريخ الفكر المجتمعي، ويستحؽ أف يسمى "مانيفستو المجتمعية الديموقراطية"، وىو 

ماثؿ البياف الشيوعي في الماركسية مف حيث األىمية وما يطرحو مف جديد، بؿ ويفوقو أىمية ي
مف حيث سعة آفاقو وغناه وتمبيتو لمتطمبات قضايا العصر وسعيو إلى حميا بصورة نيائية ومف 

 الجذور.
أخيرًا، أحب أف ألفت االنتباه إلى قضية ميمة جدًا، وىي أف مشروع أوجاالف لحؿ القضية 
الكردية ليس خاصًا بالكورد كما يتوىـ البعض، بؿ إنو موجو لكؿ المجتمعات والقوميات 
واألثنيات التي تشاطره العيش، وفي مقدمتيا المجتمع التركي. حيث يطرح فيو مشروع حؿ 
ديمقراطي حقيقي لمشاكؿ المجتمع التركي عمى جميع الصعد االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

يدؼ لجعؿ الدولة التركية ديمقراطية حقيقية مستقمة عف النظاـ الرأسمالي العالمي، والسياسية، وي
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وذات اقتصاد قوي مستقؿ في خدمة المجتمع التركي بكؿ مكوناتو، ويجعؿ مف تركيا ركيزة 
لمديمقراطية والمجتمع الديمقراطي األخبلقي السياسي لكؿ الشرؽ األوسط الجديد، شرؽ الشعوب 

عف النظاـ الرأسمالي المالي االحتكاري الذي يمتص خيراتيا ويبقيو ساحة صراع الحرة المستقمة 
بيف الدوؿ القوموية وسوقًا ألسمحتو الفتاكة. وىذا ينسحب عمى المجتمَعيف العربي والفارسي 

 أيضًا...
كممة أخيرة ال بد منيا، وىي أف األوجاالنية ليست أيديولوجيا خاصة بالشعب الكردي، 

مغمقة. وكؿ مف يقرأىا بيذا المعنى، فيو مخطئ، ويعمؿ عمى تشويييا.. مع وليست عقيدة 
 تحياتي

 
د. فؤاد القطريب
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 مدخؿ
 
 

بي إلى سجف إمرالي، كاف عمى مستوى ممثِؿ الييئة  استقَبَمني عندما أوتيَ َمف  أوؿَ إّف 
ما قالو لي: "ستبقى  أوؿُ  . وكافٕالتابعة لممفوضية األوروبية ٔالرئاسية لػ"لجنِة مناىضِة التعذيب"

في ىذا السجف، وسنراقب وضعؾ، وسنسعى إليجاِد بعِض الحموؿ عبر المفوضية األوروبية". 
 ،CIAٖمراقبِة الواليات المتحدة األمريكية واستخباراتيا ل اليونانيةُ  الدولُة القوميةُ تني عَ خضَ أَ لقد 

ندما ُأضيَفت معادلُة المصالح التاريخ. وع ال مثيؿ ليا فيواجيٍة داز بلمصداقِة  ِتياعمى أساِس خيان
مقيَّدًا إلى صخوِر إمرالي في "عصِر ، أصبحُت ةتركيالجميورية النفعية إلى عبلقاتيا مع ال

                                                           
. تعقد المجنة جمستيف في العاـ، تستعرض فييما التقارير الدورية لمدوؿ ٜٗٛٔتشكمت في  :CPTلجنة مناىضة التعذيب  ٔ

واإلدارية والقضائية التي اتخذتيا تنفيذًا ألحكاـ االتفاقية. تتمقى األطراؼ في اتفاقية مناىضة التعذيب بشأف التدابير التشريعية 
ذا توافرت دالئؿ موثوقة تشير إلى  وتدرس بِسّرّية المزاعـ التي تقوؿ أف تعذيبًا يمارس بنحو منظـ في أراضي الدوؿ األطراؼ. وا 

عمييا. لّمجنة الحؽ في تعييف عضو أو أكثر صحة االدعاءات، فالمجنة تدعو الدولة المعنية إلى التعاوف في دراسِتيا والرد 
 لمتحقيؽ السري في تمؾ المعمومات، وتعمف بيانيا بالنتائج بعد استكماؿ التحقيؽ )المترِجمة(.

تيتـ بمصالح االتحاد األوروبي ككؿ. وتمتمؾ صبلحيات واسعة لتقديـ مقترحات القوانيف واإلشراؼ عمى  المفوضية األوروبية: ٕ
المشتركة، بوصفيا المسئولة عف حماية االتفاقيات المبرمة. كما تقـو بوضع الميزانية العامة لبلتحاد، واإلشراؼ تنفيذ القوانيف 

عمى تنفيذىا، وتمثيؿ االتحاد في المفاوضات الدولية. يحؽ ليا توقيع االتفاقيات مع دوؿ مف خارج االتحاد، وقبوؿ أعضاء جدد 
 س )المترِجمة(.معاىدة نياد تعييف مفوض واحد، وذلؾ بموجب في االتحاد. يحؽ لكؿ دولة عضو في االتح

أحد أىـ األجيزة الرئيسية لمتجسس ومقاومة التجسس في أمريكا، تابعة لمجمس األمف  :CIAة وكالة االستخبارات األمريكي ٖ
تحت ضغط االستخبارات العسكرية ومكتب المباحث الفيدرالي. تتمخص ميمتيا في الحصوؿ عمى  ٜٚٗٔالقومي. أنشئت في 

ة التي ترى أنيا تحقؽ أىدافيا السياسية، سواء المعمومات الخارجية بصفة خاصة، وتجميعيا وتقسيميا، وتدبير العمميات السري
 عسكرية أو سياسية )المترِجمة(.

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
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ما عاناه في آالِمو َقَدٍر يضاىي جتراِر متروكًا الالمموؾ العراة واآللية غير المقنَّعة"، و 
 .الشييرة في األسطورةِ  ٔبروماتوس
أكثُر لفتًا لؤلنظار.  ،خروجي مف سورياأدت إلى التي التي كانت سائدًة في الفترِة  المعادلةُ 

التي قِة ئالفااألىميِة  بِ ضارُ يرتكز في مضمونو مجددًا إلى ت ،فالمفيـو الذي أخرَجني مف سوريا
َلت سياسِة إسرائيؿ تجاه الكرد. فإسرائيُؿ  مع لصداقةِ عبلقاِت الدومًا َأَعرُتيا  ُرُبوِبيَِّتيا عمى التي َعوَّ

ت بالغَة الحساسية أضحَ قد كانت  ؛، وخاصًة بعد الحرب العالمية الثانيةرديةلمقضية الكوزعامتيا 
 وْقعُ بدَأ ي تال فيما يتعمُؽ بالقضيِة الكرديةِ  الحؿّْ  ًا ثانيًا مفطراز  معيا تحتمؿَ  فل تجاىيا، لدرجةٍ 

وحساباِتيـ  يتناسبُ  ـ َيكفْ ي في الحؿ لَ متمثبًل في شخصي. ذلؾ أف طراز  طردياً يتسُع ا ىصدا
االستخبارات اإلسرائيمية )الموساد( التي َدَعتني بشكٍؿ غيِر مباشر  دورَ   أنكرَ . عميَّ أاّل اً إطبلق

سياسيًا. لـ َترَغْب  كاف أـ أخبلقياً  ؛إلى طريقتيا في الحؿ. ولكني لـ أكف مستعدًا أو منفتحًا لذلؾ
شكِؿ العبلقات التي يغمب عمييا الطابع التكتيكي مع قيادة  تجاوزَ اتًا سورية العربية بتالدارُة اإل

PKK عممًا أف رئاسة حافظ األسد تحققت اعتمادًا عمى صراع الييمنِة بيف كؿٍّ مف الواليات ،
الحفاظ عمى أية قادرًا عمى )حافظ األسد( كف يَ ـ لَ ىذا و المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي. 

. فعندما يّ السوفييتاالتحاِد مع انييار ِة البارزِة إلى الوسِط الَحِرج في ظؿّْ األجواءِ  ،ةعبلقٍة تكتيكي
عمى عف ردٍّ بأحِد المعاني (، كاف يبحث PKKكاف ُيَحقُّْؽ التوازَف مع تركيا مف خبللي أنا )عبر 

ىا انحيازِ  عمىو  ؛ةمف جي ٜٛ٘ٔسوريا منذ عاـ ضد  ةُ تركيال جميوريةُ الالتي ُتَموُّْح بيا تيديداِت ال
أفسَح أداٌة مناِسبة في ىذا الشأف، فقد  PKKإلسرائيؿ مف جية ثانية. وباعتبار أف  المتطرؼِ 

يذه ل لـ يكف ُيرادُ حيث إقامِة عبلقٍة تكتيكية معو عمى المدى الطويؿ.  إمكانيةِ المجاَؿ أماـ ذلؾ ب
الُحّكاـِ لـ تتمكف مساعي بذلؾ، و  .ثانية لسياسٍة كرديةٍ الطريَؽ  ُتميّْدَ وكأنيا  َتبدوَ أْف  العبلقةِ 
 مف التأثير في ىذا السياؽ.األتراِؾ 

                                                           
اإللو اليوناني بعيد النظر وجالب النار، تصفو مسرحية "برماتوس المقيد" وقد َلّؼ ما يصمح لؤلكؿ  بروماتوس أو بروميثيوس: ٔ

يفضمو منيا، فاختار الدىف، واستشاط زيوس  مف جسـ الضحية في جمدىا، ولؼ عظاميا بالدىف، وطمب إلى زيوس اختيار ما
غضبًا، فأمر بَشد بروماتوس إلى صخرة في جباؿ القوقاز. فيتحداه بروماتوس، ِلُيِعدَّ الخطوات التي نقَؿ بيا الحضارة إلى 

ويرسؿ زيوس الخبلئؽ األوليف. غير أف بروماتوس تمنع عنو رائحة الموت ألنو مف اآللية، فُيَشد مرة أخرى إلى صخرة جبمية. 
نسرًا ينخر قمبو، لكف القمب ينمو بالميؿ بنفس السرعة التي ينخره بيا النسر بالنيار. وبذلؾ يقاسي بروماتوس العذاب ثبلثة عشر 

 جيبًل )المترِجمة(.
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إسرائيؿ ىي القوُة األساسية التي َأخَرَجتني مف  وحده كاٍؼ لئلشارة إلى أفّ  الموَجزُ  ىذا التذكيرُ 
عَبت دورىا لَ  أيضاً  التركيةَ  العسكريةَ  والضغوطَ  األمريكيةَ  السياسيةَ  سوريا. وال ريب أّف التيديداتِ 

في ذلؾ. عمينا أال ننسى أّف إسرائيؿ كانت ضمف معاىداٍت سريٍة مع تركيا منذ أعواـ 
بيف الواليات المتحدة  كتمؿُ ي PKKالتحالُؼ المناِىض لػكاف ات. ولممرة الثانية، يالخمسين

سرائيؿ و  قٍة تحت ُممحَ  معاىدةٍ عمى  ٜٜٙٔعاـ مف خبلِؿ التوقيِع ، ةتركيال جميوريةِ الاألمريكية وا 
 "مكافحة اإلرىاب". مسّمى

مع  التركيةجميوريِة الاتفاُؽ ىو  ،إضافتو إلى ىذه المرحمةالذي يجُب  يـّ مالعامُؿ اآلخر ال
المجمس الكردي  معاتفاُقيا  ،وبمعنى آخر .PKKمناىضِة  أساسِ عمى  YNKو PDKإدارِة 

سرائيؿإدارتو التي ىي عمى عبلقٍة ممع و ، ٕٜٜٔالمتكوف عاـ الفيدرالي  . ال ع كؿٍّ مف أمريكا وا 
وقواتيا المسمحة كانت تتحرؾ بمفيوـٍ تكتيكي في ظروؼ  ةتركيالجميوريِة الشؾ أّف حكوماِت 

ة. ميماٍت تطور تنُـّ عف جدًا المتغايرة فوجياُت النظِر تمؾ األياـ. ولكْف، لمتاريخ سيره الخاص. 
كيا في راىننا، إلى وعييا الضيؽ ويعود ىذا الخطأ التاريخي، الذي طالما اغتاظت منو تر 

 الجانب. والسطحي واألناني وأحاديّْ 
أقوليا  ِباتحاد مجموع ىذه العوامؿ عمى حسابيا. ،ٜٜٛٔىكذا َتَحقَّؽ خروجي مف سوريا عاـ 

في  نتظارِ مف االزائدٍة منتبيًا لضرورِة خروجي مف سوريا. وقد مررُت بمرحمِة  ي كنتُ ننصراحة: إ
أّف جاذبيَة النيِج السياسي المتنامي ألجؿ كردستاف، والصداقَة التي طالما  ىذه الساحة. إاّل 

الحقيقِة التي سعيُت لمرقي بيا إلى المستوى االستراتيجي، كانتا وكأنيما َتأِسراني. عميَّ االعتراؼ ب
 أّف اإلدارة السورية عمى أرفِع المستويات كانت تشدد بإصراٍر عمى مخاطِر ىذا األمر.تشيُر إلى 

لكني ال أزاُؿ أدافع عف أىميِة وحياتيِة الصداقة اإلستراتيجية بيف الشعوب. وىذا ىو المفيـو عينو 
ْف َلـ َيُكف مع  يني إلى اليوناف. فتطويُر عبلقاِت الصداقة الَقيّْمة مع الشعب اليوناني، وا  الذي وجَّ

مع ثقافتيـ الكبلسيكية  ثير اىتمامي. فالتواصؿ المتباَدؿنقطًة أخرى تالدولة اليونانية، كاف 
 عناد. وتاريخيـ المأساوي كاف ميمًا لمغاية. وضرورُة الصداقة معيـ كانت تفرض ذاتيا بكؿّ 

كردستاف. فمنذ نعومِة أظافري كانوا يمقبونني  جباؿِ  يتمثُؿ في بموغِ  مخروجِ ل ثانيال لطريؽُ اكاف 
جعمني ُأرِجئ ي ، كافُمؤثَّْريف اثَنيفالجباؿ". ولكّف حسابي لِ و "، أي "مجنوف البراري Dînê çolêبػ"

الوطف، كانت داخؿ أي فالمنطقة التي سأكوف فييا في الجباؿ،  .لمرتبة الثانيةإلى اىذا الدرَب 
مما كاف سُيمِحؽ أضرارًا جسيمًة بالشعب  ؛كأمر ال مفر منو لغارات والقصؼِ شدّْ استتعرض أل
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، في الحسباف كؿّْ ذلؾوضِع . ولدى ىناؾ تِ ضيِؽ نطاِؽ العبلقاعامِؿ إلى  ضافةباإل .والرفاؽ
نو كاف يعني التركيَز بالضرورة عمى السبؿ العسكرية فحسب، واالنزالَؽ فييا كميًا. سُيبلَحُظ أف

عدادي  عبئِة والتوعيةِ افتقاُر الشبيبة لمتكاف ومف جانٍب آخر،  بشكٍؿ ال ُيصدَّؽ، وضرورُة تدريبي وا 
 .إلى الجباؿ وِ توجيصدني عف ال ليا بكؿّْ تأكيدٍ 

إننا " ، والتي تقوؿ:باختصار، فإفَّ مزاعـَ العديد مف األوساط الرسمية وغيِر الرسمية في تركيا
ال تعكس الحقيقة كثيرًا. َبْيَد أفَّ كؿَّ المحاوالت الحثيثة  ،النتائج" حقَّقناحاصرناىـ، انظروا كيؼ 

قد أدت إلى بروِز عقيدٍة  ،اف والعراؽالتي ال تزاؿ قائمًة في سياسِة التضييؽ عمى كؿٍّ مف إير 
اة. في حيف أّف العبلقاِت التكتيكيَة ال َمتيا تركيا بر تي أعمياء ثابتة، بداًل مف إعطاِء النتيجة المتوخَّ

يراف ّف ىذه إ :بيا منذ اآلف. ولكْف، يمكف القوؿ بنتائَج ال يمكف التكيفُ  بمىحُ  ،مع سوريا وا 
تحتضف في ثناياىا الكثير مف األمور. ولدى الحسـِ بأمِر الثنائية:  العبلقات ُتعَتَبر وسيمًة لسياسةٍ 

ُترى، ىؿ  ؛الصيف" –روسيا –ؿ، أو مع إيرافإسرائي –ٔاالتحاد األوربي –العبلقة مع أمريكا"إما 
 !مستعدٌة لَتَحمُِّؿ كؿّْ النتائج الناجمة عف ذلؾ؟ ةتركيالجميوريِة الحكوماُت 

خبلؿ األشير الثبلثة التي عشُتيا ستخمصُتيا مف مغامرتي أّف الدروَس التي افي ال شؾ 
ذاُت قيمٍة تاريخيٍة ثمينة. َفُقدَرتي عمى التعرؼ عمى الحداثة  ،روما –موسكو  –عمى خطّْ أثينا 

 ؛ألِؼ درٍع وقناعخمؼ ة واريالمتو  ،مرافعتي ىذهفي ي ساسالتي ُتَشكّْؿ المصطمَح األ ،الرأسمالية
ما إبؿ يذه التحميبلت، صياغتي ل، دعَؾ مف ىذه المجازفة رتي تمؾ. فموالٌة مباشرًة بمغاممرتبط

، أو كنُت سُأنيي الكبلسيكية ةِ بدائيال ةِ قومويلمشحونٍة با قوميةٍ  كنُت سأَتَسمَّر وأتعمَّؽ بدولتيةٍ 
مصيري كحركٍة يساريٍة كبلسيكية، مثمما َحَصَؿ في مئاِت األمثمِة المعاشة حتى لدى مؤسّْسي 

ولكْف،  .االجتماع عمـِ لأساسيٍّ إني أضع نصَب عينيَّ عدـَ التحدث بشكٍؿ حاسـٍ كمبدٍأ  الدوؿ.
 لديَّ حدٌس قوي بأني لف أستطيَع الوصوَؿ إلى قوِة الحؿّْ التي أمتمكيا اآلف.

                                                           
ـ. مف أىـ مبادئو: نقؿ صبلحيات ٕٜٜٔ معاىدة ماسترخت. تأسس بناء عمى أوروبيةدولة  ٕٚويضـ  االتحاد األوروبي: ٔ

الدوؿ القومية إلى المؤسسات الدولية األوروبية المحكومة بمقدار الصبلحيات الممنوحة مف كؿ دولة عمى حدة. لذا، ال يمكف 
، مجمس االتحاد األوروبي. يعتمد في بنيتو التنظيمية عمى ثبلثة أجيزة إدارية تسمى المثمث اإلداري: اً فدرالياعتباره اتحادًا 

 )المترِجمة(. البرلماف األوروبي، و المفوضية األوروبية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/1992
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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تمامًا أّف القوة الحقيقية واألصمية لمحداثة الرأسمالية ال تنبع مف ماليا أو  جميّّ بالنسبة لي، 
وبيا االشتراكية األخيرة بما فييا يوت– ٔبؿ مف قدرتيا عمى خنِؽ كافِة اليوتوبيات سبلحيا،
وكتـِ أنفاسيا ضمف ليبراليتيا المتنكرة بألبسٍة متغايرِة األلواف بما َيُفوؽ قوَة أميِر ساحر.  –واألقوى

ذا لـ ُيَحمَّْؿ موضوُع  براليتيا، ناىيؾ حينيا خنقيا لكافِة اليوتوبيات اإلنسانية في بوتقِة ليكيفيِة وا 
تخمص مف تلف  ياإنبؿ ، ضد الرأسماليةَتَمكُِّف أكثِر المدارِس الفكريِة ثقًة بنفِسيا مف الصراِع عف 

بقدِر بشكٍؿ شامٍؿ التحوؿ إلى خادـٍ مطيٍع ليا في أحسف األحواؿ. ما ِمْف أحٍد حمَّؿ الرأسماَؿ 
. ولكْف، اتضح لمعياف ٖدولة والثورة بقدِر لينيفنادرٌة َتَعمََّقت في موضوِع ال شخصياتٌ ، و ٕماركس

ًا ال ُيستياف بو مف المواد والمعاني إلى  –اليـو أّف التقاليد الماركسية  المينينية قد أىدت َكمَّ
ليا. وكثيرًا ما نصادؼ أوضاعًا ينُـّ فييا التاريخ عف جدًا الرأسمالية، حتى ولو َبَدت مضادًة 

التي ىي مجموُع مختمِؼ أشكاِؿ الوعي المتباينة. ال أوضح ذلؾ  ،داتنانتائَج َتُفوَؽ توقعاِت إرا
، أو كعبلقٍة جدليةٍ  ال مفر منيا. بؿ وعمى النقيض، أستنبط منو نتيجَة ضرورِة  ٗكقدٍر محتـو

 التركيز بعمٍؽ أكثر عمى يوتوبيا الحرية.

                                                           
" أي "ليس". Ou" أي "المكاف"، و"أو Topos كممة مؤلفة مف لفظيف يونانييف: "توبوس (:Utopiaأو اليوتوبيا ) الطوباوية ٔ

إذف، معناىا: "ما ليس في مكاف". أي، المكاف الخيالي. أوؿ مف استعمؿ ىذا المفظ ىو توماس مور لتصوير مدينة خيالية ذات 
الطبيعي  نظـ مثالية مف حيث قوانينيا وحكومتيا وأحواليا االجتماعية. ثـ أطمؽ عمى كؿ كتاب يصور النظاـ المثالي لممجتمع

الذي تسوده الديمقراطية والمساواة. ورغـ إطبلِقو عمى المثؿ العميا التي يستحيؿ تحقيقيا، إال أف جميع اإلنشاءات االجتماعية 
 كانت ثمرة ليذه التطمعات والتصورات )المترِجمة(.

نظريتو بصدد الرأسمالية شيرة (. أكسَبتو ٖٛٛٔ – ٛٔٛٔفيمسوؼ ألماني ييودي األصؿ، وُمَنظّْر اجتماعي ) كارؿ ماركس: ٕ
عالمية. يعتبر مؤسس الفمسفة الماركسية، ومنظّْر الفكر الشيوعي بمعية أنجمز، حيث طرَحا االشتراكية العممية. ىو صاحب 
مقولة "الديف أفيوف الشعوب، ألنو ال يشجع الفكر الحر". اعتمد في فمسفتو عمى ثبلثة مقومات: الفمسفة األلمانية )ىيغؿ(، 

تصاد السياسي اإلنكميزي، واالشتراكية الطوباوية الفرنسية والتاريخ الفرنسي. تبنى منظورًا ديناميكيًا وصراعيًا لمرأسمالية، ومنيا االق
نظرية االستغبلؿ وفائض القيمة، قوانيف تطور الرأسمالية، نظرية الدولة بوصفيا أداة سمطة في خدمة الطبقة المييمنة، والمادية 

 ترِجمة(.التاريخية )الم
ثوري روسي، وقائد الحزب البمشفي والثورة البمشفية، ومؤسس المذىب المينيني السياسي،  لينيف: فالديمير ألييتش أوليانوؼ ٖ

(. انصرؼ إلى تفعيؿ العمؿ الثوري واالنعكاؼ عمى دراسة الماركسية. ٕٜٗٔ - ٓٚٛٔورافع شعار )األرض والخبز والسبلـ( )
 ٖٜٓٔر الرأسمالية في روسيا"، وعمؿ عمى إنشاء الصحيفة االشتراكية "إسكرا" )الشرارة(. في أصدر كتابو "تطو  ٜٜٛٔوفي 

قامة نظاـ اشتراكي محميا )المترِجمة(.  تزعـ الحزب البمشفي الذي قاد البروليتاريا والكادحيف لئلطاحة باألوتوقراطية القيصرية، وا 
يقة. اقتبسو المحدثوف ليطمقوه عمى االستدالؿ الصحيح واالرتقاء مف فف الحوار لموصوؿ إلى الحق الجدؿ أو الدياليكتيؾ: ٗ

المدركات الحسية إلى المعاني العقمية، ومف األمور الجزئية إلى الكمية. كما يطمؽ عمى الفكر الذي يقرر أف حكمو عمى األشياء 
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و اإلنساَف إلى مساره إذا َلـ نحمؿ الفرَد والمجتمَع المَذيف ُتحرّْضيما الميبرالية، ولـ نُ  َوجّْ
جتمعي. سأسيب في مالسرطاف الالذي يتسبُب بو ُكوَف النتيجُة أبعَد مف الموت الطبيعي؛ فمف تَ 
 شرِح ذلؾ مطوَّاًل.

أود الوصوَؿ إلى القوِؿ بأني لف أستطيع تحميَؿ مصيري بشكٍؿ سميـ، ما َلـ أحمؿ الحداثَة 
ـَ الساحر المتستر  وراء تمؾ السيدة ذات السبعيف مف العمر، ممثّْمِة الرأسمالية، أي، النظا

َمت بي إلى سجِف إمرالي. فمرحمةُ  مف بدايتيا ُفبِرَكت قد  المؤامرةِ  المفوضية األوروبية التي َتَفضَّ
المنيارة.  االتحاديةإلى نيايتيا عمى يِد كؿٍّ مف إسرائيؿ وأمريكا واالتحاد األوروبي بَمِعيَّة روسيا 

ال يذىب أبعد مف الخدمات  ،الحكومات السورية واليونانية والتركية في المؤامرة في حيف أّف دورَ 
 البيروقراطية مف المرتبة الثانية.

لقد ذكرُت في فترة التحقيؽ أنو ال معنى لمفرح باعتقالي. قمُت ذلؾ عمنًا لممسؤوليف األتراؾ، 
العامة، منظمة االستخبارات أي، لممثمي المؤسسات األربع األساسية: استخبارات ىيئة األركاف 

(. فاستغبلُؿ ةابرات العسكرية )مخابرات الجندرم، مديرية األمف العاـ، والمخMITالقومية 
رميي في الطائرة بعد ُميـ عميَّ َتَيجُّ ، و جائرو  رٍ اغدمنحطٍّ و  اتّْباِع أسموبٍ عبلقاِت الصداقة ب

ى ىذه الحقيقُة ُتعتَبر مثااًل ضاربًا بمؤامرٍة فريدٍة مف نوعيا؛ ليس بطراٍز شيـٍ في الحرب. حت
الواليات  ىيمنةِ  شكؿَ ُتَعدُّ التي و  ،وليبراليِتيا في اإلشارة إلى ماىيِة الحداثة الرأسماليةِ  ،لمنظر

 المتحدة األمريكية. إنيا النظاـ الذي ال يعرؼ حدودًا لمقمع واالستغبلؿ.
حتى  ،عمى مناىضتيا فقد أبديُت الجرأةَ  لسُت جاىبًل لدولتيِة القومية التركية في َنَسؽ كفاحي.
، وال بامتيازيدرؾ أني ناضمت عمى ذلؾ، عندما كنُت وحيدًا وفي أضعؼ حاالتي. وكؿُّ شاىٍد 

وحياَؿ . في الوسطالمنتصبِة  الموت بحؽ الكردايتيةِ  فرمافُ كاف ساريًا ىو ذلؾ. فما مف عجَب 
امتي، أو كنت سأنتيي متخبطًا في عبوديٍة ، إما كنُت سأقاـو وأتشبث بإنسانيتي وكر ىذا الوضع

مجيولِة الموف واليوية. ال أناقش ىذا الواقع ىنا، وال أغتاظ منو. ولكفَّ النقطة األساسية التي 
بأيّْ شكٍؿ مف  (األيديولوجية)ىي العجُز عف وضِع حدٍّ لمحماقة الفكرية  ،كنُت أغتاظ منيا

األرض وال السماء. بينما  كاد ال تتسع لوي ،اإلنساف . إنو نظاـٌ يزعـ أّف ما يسمى بحقوؽاألشكاؿ
ـُ الحقيقُة ىي  عمى َبِني جمدتيا، بؿ وعمى البشرية االستغبلِؿ والحرب بفرِض مف األناس  حفنةٍ قيا

                                                                                                                                              
والتغير في المجتمع كجزء مف الطبيعة،  ليس نيائيًا، وأف ىناؾ بابًا مفتوحًا إلعادة النظر فييا. يشير إلى مبادئ الحركة

 والعبلقات والتناقضات ذات التأثير المتبادؿ بيف مكنوناتيا )المترِجمة(.
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، بؿ ال تكتفي بذلؾ حتى إنيا. األخرى بنحٍو ال مثيؿ لو في نظاـِ أيٍّ مف الكائنات الحيةِ  ،جمعاء
 ومف ثـ تمنحيا لمبشرية. ؛ا، بما فييا سطحيا وباطنياوُتسمّْـ البيئَة برمتي

. واألساُس في ىذه ٔكاف المجتمُع الذي ُوِلدُت فيو مشحونًا بالمؤثرات الثقافية لمقرية النيوليتية
كنُت ترعرعُت بيذه العواطؼ. لكْف، لقد الثقافة ىو الصداقة الشفافة والنضاؿ غير التعسفي. 

أشدّْ المعاناُة مف  وأ، كافة الحضاريةمتخمفيف عف مواكبِة السياقاِت  عمينا وكأنو ال يكفي اإلبقاءُ 
الدولِة القومية باَت االنحصاُر بيف فكَّي ؛ بؿ و غتراٍب قاسٍ اعمى شكِؿ  سوءاً  لمدنيةِ ا تأثيراتِ 

دَ التي  لشوفينيةِ ا كائنٍة في أقصى أبعادِ  ثنيةٍ إ قومويةٍ الُمشَبعِة ب  التقاليدِ  مع الرأسماليةَ  الحداثةَ ت َوحَّ
تسمطًا ونفوذًا أيديولوجيًا معقدًا يصعب تفكيكو. وبإضافِة العنِؼ بات  ؛مةار صالتعصبيِة األشدَّ 

الثاني لمقدر المحتـو  االسـُ  غدو، يفي كؿّْ لحظةمتأىبًا إصبَعو عمى الزناد الذي يضُع المكشوِؼ 
 .قبؿ الوالدةما حتى  ،في األرضإلى ما ىو َأْشَبُو بمسماٍر مدكوٍؾ  التحوؿِ متجسدًا في 

الدافع وراء فحصيمَة مقاومٍة باسمٍة باىرة.  ةتركيالجميوريِة الَلـ َيُكف خروجي مف حدوِد 
كاف البحَث عف ساحِة حياٍة جديدٍة لحؿ القضية الوطنية التي َتَعمَّقنا بيا ِبِعدَِّة  ؾخروجي ذا

أبعَد مف يذىُب في الشرؽ األوسط  PKKلـ َيُكْف ىدُؼ . و ٕثوقيةتحميبلٍت يساريٍة دوغمائيٍة وُ 
مساعيو وطموحاتو فمع ذلؾ،  و. لكنالقائـ باالستفادة مف ثغراِت النظاـِ  ،تحقيِؽ بعِض المنجزات

 .بيا ال يمكف االستخفاؼىي خاصيٌة  ،ٍة لمنظاـ القائـئوِ في تطويِر وتعزيِز ذاتو كقوٍة منا
وُ كاف  مف ميمًا جدًا  اً أمر ُيَعدُّ المسمح الدائـ،  الكفاحالجباؿ، وانتقاُلو صوَب نحو  PKK توجُّ

المزيَد مف يعني كاف بالنسبة لمكرد الوضَع حيث النتائج التي سيولّْدىا. في حيف أّف ىذا 
كبديٍؿ  يةِ حر ال إدراؾِ ُيَمكُّْف مف كاف ، المتواطئة االنقطاُع عف العناصر الكبلسيكيةفس. يالتسي
النظـ االستبدادية  ِقَبؿِ مف  ، سواءٌ مقبولة وأتنا متَوقََّعًة َلـ َتُكف انطبلقحيث ألوؿ مرة. بارٍز 

امتداداِتيا المتجسدِة في ِقَبِؿ و مف أ، ِة مف العصوِر الوسطى(ي)المتبق يةِ طسْ قروَ الالكبلسيكية 
قوى الييمنة اإلمبريالية والدوِؿ اتفاِؽ وراء  ِة بالعصرية. وىذا ىو السببُ نعوتالدوؿ القومية الم

                                                           
تطورت خبللو صناعة األدوات الحجرية بالصقؿ والشحذ، والتنوع في األغراض.  العصر النيوليتي أو العصر الحجري الجديد: ٔ

المساكف مف األغصاف أو المبف المجفؼ أو المشوي أو الحجارة. ومف أىـ سماتو وكانت صناعة النسيج والخزؼ الراقي وبناء 
 ظيور تجمعات سكنية مستقرة تحوؿ بعضيا إلى مدف )المترِجمة(.

ىي مذىب مف يثؽ بقدرة العقؿ عمى الوصوؿ لميقيف المطمؽ. والفبلسفة الوثوقيوف يثبتوف  الوثوقية أو الجزمية أو الدوغمائية: ٕ
ؽ الكمية، وتكوف أحكاميـ مطمقة عمى األشياء إيجابًا أو سمبًا. والوثوقية تطَمؽ عمى التسميـ باآلراء وتوكيدىا بغطرسة وجود الحقائ

 دوف تمحيص، وفرضيا عمى الغير دوف برىاف )المترِجمة(.
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تنظيـ  PKKحوؿ اإلصرار عمى أف " ،عمى حدٍّ سواء الكرد المتواطئيفو إلقميمية القومية ا
رأسًا وَيقمُبيا  ،ما حفظوه عف ظيِر قمبكؿَّ  ُيفِسدُ كاف ، اً ومجتمع اً فرد إرىابي". فالكردي الحرُّ 

ت قد َمحَ  كانت الميبراليةُ  القومويةِ  عمى عقب. وأيديولوجيُة الفتوحات اإلسبلمية، وأيديولوجياتُ 
 الحرة مف دفاترىا منذ زمٍف غابر، واعتَبَرتيا خارَج مجرى التاريخ. الكردايتية

داخؿ متجسدًا في شخصي و بحق لحكـِ إلى إصداِر ا السعيُ ما يجري و  ،ما يتـ دحضو أساساً 
المطبَّقة  اليوميةُ  الحرة. والسياساتُ  الكردايتيةىو ىذه  ،فراديٍّ في َعرِض جزيرٍة معزولةسجٍف ان
مدروسٌة سياساٌت ىي  ؛ِة أعواـتسعفيو بمفردي منذ  ىقبالذي أ ،جِف إمرالي االنفراديّ في س

يؤدي إلى  ،المعتقبلِت التركية فحسبب منحصرةٌ  سياساتٌ وممنيجة. والنظر إلييا عمى أنيا 
وعف سيادِة العقـ السياسي بالنسبة لمكرد  ،ة، ويسفر بدوره عف صراعاٍت حادةجديمغالطاٍت 

 حدٍّ سواء.والترؾ عمى 
لكني أدركُت جيدًا أّف التركياتيَة عاجزٌة عف ممارسِة الحرب أو السمـ باسميا. فالدور الذي 

الساعي  ىو أْف َتُكوَف الحارَس األميف والشرطي والدركي الفظَّ  ،أناطتو الحداثة الرأسمالية بيا
 مِع النظاـ الرأسماليّْ قعمى ، بما فييا الشعب التركي، منفتحًة كافة لجعِؿ شعوِب الشرؽ األوسط

 .وواستغبللِ 
 غبلؿٍ موثوقًة بأ األناضوؿِ وببلِد تركيا الرائجُة في ثقافاُت الىو أْف َتُكوَف ًا، كثير فما ييمُّيـ 

 أدؽّْ  ما ُيطبَّؽ ىنا ليس كأيّْ سياسٍة أخرى، بؿ يتـ تسييرُ ف. خارجيا ـداخؿ أوروبا أ سواءٌ  ،متينة
 ، يمكننابالتاليو ، وبنسبٍة عميا مف الخفاء والشمولية والتماسؾ. أنواِع السياسات واالستراتيجيات

 .عمى ضوِء ذلؾ الناتو واالتحاد األوروبي بشكٍؿ أفضؿحمؼ تركيا مع عبلقات  استيعابُ 
تشير إلى أني لف أستطيَع تقديـَ مرافعٍة  ،اآلفحتى حتى ىذه األمور التي سعيُت لشرحيا 

ـْ بإدراؾ الحد ـَ الأّف  ضحٌ او والغوص في أعماقيا.  ،اثة الرأسماليةقيّْمة، ما َلـ َأُق ِة مرافعتقدي
السياسي  . فالتناوؿُ أبداً  اهنكَتِسَب معيَ لف  ،مجردالو  صرؼِ ال فِ و انقال مىوطرَحيا اعتمادًا ع

سياِؽ مرحمِة "إعادة  طمسِ عف أسباِب  َؼ النقابِ كشستطيَع لف يَ  ،واالستراتيجي السطحي
تسميِط الضوِء عمى عمى صعيِد  ،إعادِة المحاكمة يتسـ بأىميٍة قصوى ؾَ إدراالمحاكمة". كما أّف 
المحاكمِة تجاه التي َأطمقُتيا "الجميورية الديمقراطية"  ةُ . وانطبلقأيضاً  حؿّْ الكردايتية الحرةِ 

الكينِة "مف دولة مؤلَِّؼ باسـ التي قدمُتيا اتي الشاممة أطروح، وكذلؾ ِة الجاريِة في إمراليالصوري
دعواي المرفوعة  ما يخصُّ في "دفاعًا عف شعب"مؤلَِّؼ لسومرييف نحو الحضارة الديمقراطية" و ا
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فيـِ تبسيِط شرِح و ى لإفي مضمونيا تسعى ؛ إنما كانت إلى محكمة حقوؽ اإلنساف األوروبية
 التأكيِد عمىتيدؼ إلى مرافعاتي األخيرَة ىذه الديمقراطيِة الحقة والعدالة الحقة. في حيف أّف 

"، بقدِر ما تيدؼ إلى ىذه الحداثة ، وتجاوزإشكالية ضرورِة "تحويؿ الحداثة الرأسمالية إلى قضيةٍ 
لى ترمي إو ، بديبلً حبًل  ابصفِتيمدمقرطة عمى النظاـِ السياسيّْ لإضفاِء المعاني الغنيِة والشاممة 

 يامرًة أخرى أن لمعيافِ  ردُ ستمرافعاتي األخيرُة ىذه مع الحرية. بالتالي، فالوثيقِة  ايروابطِ تثميِف 
 .بعضاً  بمجمميا متكاممٌة ومتمّْمٌة لبعضيا

، َلـ َتُكف الشروُط وبالفعؿكنُت ذكرُت أّف المحاكمَة األولى في إمرالي كانت لعبًة استعراضية. 
 وبأدؽّْ التفاصيؿ. كاف كؿُّ  ،. بؿ كاف كؿُّ شيٍء مخططًا مسبقاً قانونيّ ًة لمقياـ بدفاٍع ناِسبميا حينَ 

موطِف رئيِس القضاة المعيَّف إلى إصدار القرار،  يوـِ  بدءًا مف ،وفؽ المخطط المرسـوُمَرتَّبًا شيٍء 
إلى كيفيِة استخداـِ  ،ومف فترِة المحاكمة ؛المحاكمةسياِؽ وخاصياتو ومزاياه، إلى المشاركيف في 

ا واالتحاد األوروبي. االتفاؽ في ىذا الصدد مع كؿٍّ مف أمريكتـّ الوسائؿ اإلعبلمية. وكاف قد 
فًا. وباألصؿ، َلـ َيُكف ائيًا ز قانونعًا ىو أال َأُكوَف مدافِ  ،ىذا الواقعحياؿ وما كاف يقع عمى عاتقي 

. فالمشكمة كميا أيضاً  عينو كاف ساريًا عمى االتحاد األوروبيّْ  . الوضعُ انوفقما يسمى بالثمة 
 خدـَ يقضية الكردية. كاف عمى كؿّْ شيٍء أْف ي ضمف إطار الثماِرىـ إياكيفيِة استتتعمُؽ بكانت 

سوى خرقًا لقوانيِف وحقوِؽ  ؾُ يَ ، َلـ ِتونيايوحتى  ِتوبدايكينيا، مف  سياؽُ وباألصؿ، ف !ىذا الغرض
. أما اإلبقاُء اقرِ تُ خا ا قدكان التركي أيضاً قانوِف ال كينيا ونظاـُ  فُ و االتحاد األوروبي. بؿ وحتى قان

ائمًا في األَجندة، فكاف متعمقًا بالنتائج السياسية لمدعوى. كانوا َيزَعموف عمى موضوِع اإلعداـِ ق
 .سيكوف مفيدًا ليـ ،تيديدي باإلعداـب الدائـُ  مويحُ التكاف أني خائؼ. ومف ىنا، 
ىو تقديـ مساَىمٍة في المسار السياسي. وليذا  ،الوضع اجاه ىذبو ت ما كاف عميَّ القياـُ 

 كاف مف الضروريّْ  فضبًل عف أنولِة السياسية لممرافعات ميمًة جدًا. كانت ماىيُة الرسا ،السبب
. وىذا ما سعيُت نتائج وخيمةعف  سفرُ قد تعف أجوبٍة جذرية لممغالطات الجدية التي  البحثُ 

عمو. كاف ىذا ىو األساس الذي ترسخ عميو المفيوـُ السائد في كافِة مرافعاتي في تمؾ المرحمة. فل
ـُ في نضاِؿ الحرية، وتخفيُض يسإلاكاف باإلمكاِف  ،طبيذا المنواِؿ فقو  التحوؿ إلى احتماِؿ نسبِة ا

 .إلى أدنى درجةأداٍة في ىذه المعبة 
ـَ محكمُة حقوِؽ اإلنساف األوروبية عمى اعتقالي إ :صراحةً يا نمعأ ني كنُت بانتظار أْف َتحُك

َتَتَولََّد الفرصُة لمحاكمٍة عادلة. لكّف ىذا  كاف باإلمكاف أفْ  ،ِبَكوِنو ُمنافيًا لمحقوؽ والقوانيف. وىكذا
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َتَجسََّد في االضطرار  ،الحكـَ َلـ َيصُدر، فكاف دليبًل صارخًا عمى اإلجحاؼ. وما تبقَّى مف األمر
. وبعد انتظاٍر طويٍؿ يّ عمنباألصؿ، فكؿُّ شيٍء جرى كاستعراٍض و لمقوِؿ بعدـِ عدالِة المحاكمة. 
تمؾ الصفقاِت الشنيعة أحشاِء مف  ةٍ نبثقم يةٍ انونق فضيحةٍ ِبْتنا أماـ مف األمؿ بمحاكمٍة عادلة، 

لَة المقاءاِت التي َأعقَبت   .الحكومة التركيةو االتحاد األوروبي  مفوضيةِ بيف  الجانبِ  أحاديةَ و المطوَّ
مما ومث خبلؿ تمؾ المقاءات،مف تركيا انتزَعيا االتحاُد األوروبيُّ مقابؿ التنازالت السياسية التي ف

الثالثة عشرة في ف الحادية عشرة في أنقرة و اف الجنائيتاالمحكمتقامت ؛ فقد أيضاً  سابقاً حصَؿ 
الُمعدَّلِة في  عمى الممفاتِ  الحكـِ ، بإصداِر "الدولةأمف محاِكـِ "ف ىما مف بقايا اوالمت ،إسطنبوؿ

وزارية لبلتحاد مع المجنة ال حصؿ الوفاؽُ وىكذا، . عشراٍت مف بنوِدىا بما يخالِؼ القانوف
ت الممفاُت ثانيًة إلى محكمِة حقوِؽ اإلنساف األوروبية. وال األوروبي عمى ىذا األساس، فأعيدَ 

يزاؿ الجميُع ينتظر بفارِغ الصبر موقَؼ محكمِة حقوِؽ اإلنساف األوروبية إزاَء قرارىا في 
قانونيٍّ  لمقياـ بدفاعٍ  حينما كنُت أتأىبُ  ،ىكذا ُأفِرَغت جيودي مف محتواىاو المحاكمة العادلة. 

 يا استعراضًا.كونَ قانونيُة المحاكمُة التتعدَّ خبلؿ مرحمِة إعادِة المحاكمة. ولذلؾ، َلـ  أساسيٍّ 
ىو كوُف أمريكا واالتحاِد األوروبي  ،األمُر المستوَعُب بشكٍؿ أفضؿ في ىذه المرحمة

وشخصي،  PKKبينيـ بخصوص تواصٍؿ كثيٍؼ وبحٍث عف وفاٍؽ فيما عمى  ةِ تركيالجميوريِة الو 
البتّْ ة مقابؿ واسعوبخصوِص عموـِ القضية الكردية. فبينما تُقدّْـ تركيا التنازالِت االقتصاديَة ال

القضية الكردية لدييا، فيي ُتِصرُّ مف جانٍب آخر عمى مواقفيا في الدعـ المشروط  حسـِ ب
أنو ثمة بصورٍة أفضؿ، ؿّْ يوـٍ يتضح لتأسيِس الدولة الفيدرالية الكردية في العراؽ. ومع مروِر ك

اُت عمنًا مع توافقلقاءاٌت مكوكيٌة مركَّزٌة َتجري في ىذه المواضيع. وبينما ُسيَّْرت ىذه التنازالُت وال
، وبتصفيِة ببل محاَكمةأمريكا، فقد كاف أىمُّيا متعمقًا باعتقالي، واإلبقاِء عميَّ محكومًا باإلعداـ 

عبلِف  القضية الكردية في تركيا،  ٔ". في حيْف كاف صندوُؽ النقد الدولياً إرىابي اً "تنظيم PKKوا 
 لبلتحاد األوروبي ستارًا حسنًا ليذا الوفاؽ القذر. ٕومعاييُر كوبنياغف

                                                           
ـ استقرار النقد، لدع ٜ٘ٗٔوكالة تابعة لؤلمـ المتحدة، مركزىا الرئيسي واشنطف، أنشئت في  :IMFصندوؽ النقد الدولي  ٔ

طبلؽ وتعزيز التعاوف النقدي والتوسع التجاري بيف دوؿ العالـ، واستعماؿ موارد  واإلبقاء عمى استقرار أسعار الصرؼ، وا 
الصندوؽ لخفض البلتوازف في ميزاف المدفوعات لمدوؿ األعضاء بعد شروط وفحوصات يفرضيا الصندوؽ. تجمع موجودات 

 قًا لنظاـ حصص نسبية )المترِجمة(.الصندوؽ مف الدوؿ األعضاء وف
وتشتمؿ عمى شروط سياسية: عمى الدولة المترشحة لمعضوية أف تتمتع بمؤسسات مستقمة  معايير أو شروط كوبنياغف: ٕ

تضمف الديمقراطية، وعمى دولة القانوف أف تحتـر حقوؽ اإلنساف؛ وشروط اقتصادية: وجود نظاـ اقتصادي فعاؿ يعتمد عمى 
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أقوليا عبلنيًة أني َلـ َأُكف أَتَصوُر حصوَؿ كؿّْ ىذه المواقِؼ الشنيعِة والمريبة في مؤسسات 
ذه الحقائُؽ عمى القياـ ِبَتَحرٍّ وَتَقصٍّ عميٍؽ بصدِد حقوِؽ اإلنساف تني ىثَّ االتحاد األوروبي. وقد حَ 
. وقد تبيف خبلَؿ تعمقي في ىذه أساسًا لو االتحاد األوروبيُّ التي يتَّخُذىا والمعايير الديمقراطية 

المواضيع أّف القضايا أعمُؽ مما نتصور، وتتطمُب مواقَؼ جذريًة بنفِس الدرجة مف العمؽ ِلَحمّْيا 
التغمب عمييا. ال ريب في أّف االتحاَد األوروبيَّ قطَع أشواطًا متقدمًة عمى صعيِد حقوِؽ اإلنساف و 

المتواريَة والديمقراطية، وُيَعدُّ نافذَة األمِؿ لعاَلمنا الراىِف في ىذا المضمار. لكّف الحداثَة الرأسمالية 
األمؿ إزاء قدرتو عمى  وخيبةَ  التشاؤـَ  لو بُ بّْ سَ  بأغبلٍؿ غميظٍة تُ َكبَّبلً في أسسو وركائزه تجعمو مُ 
 تحقيقو انطبلقاٍت أخرى.

ـَ الثورات، ولو في جزٍء مف أوروبالقد  ، سيشكؿ كحدٍّ أدنى كاف الثواُر الروُس يعتقدوف أّف قيا
ـَ األماف النتصاِر ثوراِتيـ.  معموـٌ أّف طموحاِتيـ ىذه لـ تتحقؽ. وعمى النقيض، فقد  ولكنصما

ذابِة و  ،االتحاديةاألوروبية الميبراليُة المناِىضُة ِبَصيِر روسيا قامت الثورُة  مجمِؿ النظاـ الذي ا 
. ولكي ال َتمقى ِة أيضاً راىنالراَدتو وَتَزعََّمتو في بوتقتيا. واألمُر ينطبؽ عمى الثورات الديمقراطية 

ُيعتَبر السبيَؿ  ،ميةاآلماُؿ المعقودُة عمى أوروبا نفَس المصير، فإف التطمَع إلى الدمقرطة العال
األكثَر واقعيًة في عصِر ازدىاِر رأِس الماؿ العالمي. وال يمكف لمديمقراطية وحقوِؽ اإلنساف 

 .ٔإال في ظؿّْ ىذه البراديغما ،والحرياِت القائمة في أوروبا أْف َتكَتِسَب معانييا السامية
 اتِ فيصنتميَؿ العميؽ لمتستمـز التح ،ىذه الدوافُع التي سعينا لشرحيا بخطوطيا العريضة

 إسقاطِ ضرورِة ُتضفي األىميَة عمى األساسية التي أدت إلى عدـِ الرغبة في "إعادة المحاكمة"، و 
مرافعاتي عمى مصادرىا األصمية. ورغـ أّف  ُصمبِ األساسية التي تطرقُت إلييا سابقًا في  محاورِ ال

 ثؿم َتَحمُّؿُ  الوعي، لكنو مف الميْـّ بمكافٍ  االختزالية المفرَطَة تؤدي إلى ضبلٍؿ وخداٍع جديَّيف في
ىذه المخاطر، باعتباِر أفَّ القضية نابعٌة مف الحداثة. وباألصؿ، فالفصوؿ األساسية التي نحاوؿ 

 مما سَيُحدُّ مف مخاطِر االختزالية إلى الحد األدنى. ؛تتسـ بتكامٍؿ داخمي ،يايمَ حمت

                                                                                                                                              
، وقادر عمى التعامؿ مع المنافسة الموجودة ضمف االتحاد؛ وشروط تشريعية: عمى الدولة المترشحة لمعضوية اقتصاد السوؽ

 تعديؿ تشريعاتيا وقوانينيا بما يتناسب مع التشريعات والقوانيف األوروبية التي تـ وضعيا وتبنييا منذ تأسيس االتحاد )المترِجمة(.
وقد اقتبس عمماء اجتماع المعرفة والثقافة ىذا المصطمح مف عمـ المسانيات. ويقصد بو  وتعني المثاؿ النموذجي. البراديغما: ٔ

المعطيات المعرفية األساسية التي ينطمؽ منيا العالـ، المدَركة منيا وغير المدَركة، والتي توجو تساؤالتو الفكرية والعممية 
 )المترِجمة(.
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. مف المدخؿو بعد معالجتِ في األوؿ الذي رغبُت " الفصَؿ األسموب وَنَسؽ الحقيقة" ؿُ يشكّْ 
األسموَب يعني السبيَؿ أو الطريقة المألوفة في البحث والتدقيؽ. وسيساعد تعريؼ ىذه  المعمـو أفّ 

تسميط الضوء عمييا. ذلؾ أف إيضاَح األسباب عمى  ،المجرَّبة في التاريخ واليـو الراىفالسُُّبِؿ 
سيَؤمّْف السيولَة في تحميبلتنا. إذ، ال بد مف وجوِد  ،ناِتيا ومساوِئياالمنيجيِة بحساألولية لممفاىيـ 

 طريٍؽ لسموكو دائمًا، ولو أننا لسنا متشبثيف باألسموب عمى نحٍو َمَرضّي.
إلى معنى "الحياة". التي ُتَمكُّْننا مف الوصوِؿ ما قصدناه بَنَسؽ الحقيقة ىو أفضؿ األساليب 

مكف الوصوؿ إلييا؟ يُ أو ىؿ  ،غمت باؿ اإلنساف وفكره؟ كيؼما ىي "الحقيقة" التي طالما ش
بمعنى آخر، فالبحث عف أجوبٍة لقضاياىا العالقِة الممتنعِة يأتي في مقدمة المواضيع الواجِب 
تحميميا في سبيؿ بحٍث وتدقيٍؽ جديَّيف. سنسعى في ىذا الفصؿ إلى إزالة الستار عف بعِض 

المَذيف  ٕو"الذاتانية المثالية" ٔطمَحي "الموضوعانية الشيئية"النظرياِت الفكرية األولية، وعف مص
 را مخيمة وذىنية البشرية جمعاء.حَ وكأنيما أَسرا وسَ 
إلى "، سنسعى أساسًا في التطور االجتماعي ٗوالمكاف ٖتمييٌز َقيِّـ بيف الزمافوفي فصؿ "

، أو الُمشادةتماعية األساسية االجوالمعاييِر الفئات المعنيِة بقضايا الإيضاِح استحالِة تناوِؿ 

                                                           
ف الموضوع )الشيء( ىو الحقيقة الوحيدة، وأف الوجود ومظاىره وعممياتو ىي المدرسة التي تقوؿ بأ الموضوعانية الشيئية: ٔ

يمكف تفسيرىا كمظاىر أو نتائج لو، وأف الوجود ىو الشيء )الموضوع( نفسو، فيو الواقعي الذي يدؿ عمى الثابت في األعياف أو 
بأف ىذا الشيء ىو الظاىر، فُتسمى فمسفتيـ  األذىاف، وىو الفكر بنفسو. بعض التيارات والمذاىب المشتقة منيا تذىب إلى القوؿ

 بالظاىرية أو الظواىرية. والبعض اآلخر ذىب إلى أف ىذا الشيء ىو المادة، فتسمى فمسفتيـ بالمادية )المترِجمة(.
ا األصؿ. المدرسة التي تقوؿ بأف الحقيقة المطمقة كامنة في الذات العاقمة )المدركة والفاعمة(، وأنيالذاتانية المثالية: ىي  ٕ

بعض التيارات المشتقة تذىب إلى أف ىذه الذات ىي الروح )الفمسفة الروحانية(. والبعض قاؿ أف األصؿ ىو الجوىر القائـ بذاتو 
والمدرؾ لذاتو )الفمسفة الجوىرية(. والبعض قاؿ أف األصؿ ىو النْفس التي تعني الجوىر الروحاني ومبدأ الحياة والفكر. والبعض 

 ىو العقؿ )الفمسفة العقمية( )المترِجمة(.قاؿ أف األصؿ 
ويعتبر البعد الفيزيائي الرابع لممكاف، حسب نظرية النسبية الخاصة. وىو يختمؼ باختبلؼ وجية النظر، حيث يمكف  الزماف: ٖ

جوع الحديث عف زمف نفسي أو فيزيائي أو تخيمي. لكف يمكف حصره باإلحساس الجماعي لمناس عمى توالي األحداث بما ال ر 
فيو. الفترات الزمنية الفاصمة بيف حدثيف ىي ثابت بالنسبة لكافة المراقبيف، وىذا أمر حافظ عميو نيوتف باعتباره الزمف شيئًا مطمقًا 
 كونيًا. لكف الفيزياء الحديثة ألغت صفة اإلطبلؽ عميو. فنظرية النسبية الخاصة أضافت الزمَف بعدًا رابعًا لؤلبعاد المكانية الثبلثة،

تقوؿ أف الزماف والمكاف متصؿ زمكاني ال ينفصؿ، وأف الزمف يتمدد كمما ازدادت سرعة الجسـ، وكمما تعرض لمجاؿ جاذبي و 
 قوي )المترِجمة(.

تستخدـ كممة مكاف في الفيزياء لتشير إلى موضع جسـ ما وتحديده. أما بالتعريؼ، فيو كممة موازية لكممة فضاء،  المكاف: ٗ
الذي تشغمو المادة. وبالتالي، فيو الفضاء الثابت المحيط بنا، والممموء بالمادة وفؽ التصور النيوتيني.  تعبر عف مجمؿ المكاف
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بشكٍؿ منفصؿ عف الزماف والمكاف. فتناُوُؿ أشكاؿ نشوء المجتمعات ومضامينيا عمى  معالجِتيا
مثؿ  أنو ال وجوَد ألبعاٍد مكانية فيوك ةٍ تجريدي دٍ سرو نحِو "أحداٍث تاريخية" صرفة، أو شرُحيا ب

الٍت جدية وتيٍو تاـ، ويجعمو أداًة ألشدّْ ي نحو اعتبلمجتمع؛ إنما َيُجرُّ وعينا الىذه المواضيع
بحؽّْ فظيٍع مرتكٍز إلى رياٍء المصالِح رذالًة، وينتيي بو المطاؼ بببلغٍة زائفة وَلَغٍط ديماغوجيٍّ 

أساسًا بكؿ  الجوىريةِ  لممضاميف ٔ"الحقيقة". عندما تؤخذ األبعاد الزَمكانيةتحت اسـِ المجتمع 
حقائؽ االجتماعية، ستزداد إمكانياُت إضفاِء المعاني القيّْمِة عمى يا لدى إنشاء الوقائع والشفافيت

دراؾ أفَّ الكثيَر مف المصطمحات والنظريات ليست سوى اإل. وحينئذ، سيتـ أيضاً  "حياة اإلنساف"
. سنعمؿ "كميشييات كبلمية"أنيا مجرد السفسطة والخداع والمغالطة، و مشحونة بمفارقات كبرى 

ء المعاني عمى التطور التاريخي والمكاني لممدنية الراىنة )نقصد بشكٍؿ ممموس عمى إضفا
 األساسية منيا( عمى نحِو عناصر أولية.

 والدةِ كيفيِة  سنجيد إليضاحِ  ،"عصر المموؾ العراة واآللية غير المَقنَّعةوفي فصؿ "
 حقيقةِ عف  ؼَ عنيا في المجتمع. سنحاوؿ الكش الناجـِ  سرطفِ تال دراسةِ الرأسمالية كشكٍؿ إنتاجي، و 

يا مف حيث تتبدى ظاىريًا وكأنيا واضحٌة لمغاية، في حيف أنوالتي الكؿّْ ضد الكؿ،  معاني حربِ 
كما سيتُـّ . والعمـ السمطة السياسية عف طريؽِ  ، وذلؾالرأسماليةب رتبطٌة عف كثبم المضموفِ 

تكريِس نفوِذ تؤدي إلى تي ال ،يةمصطمحاِت العممالنظرياِت و مكشُؼ النقاِب عف الوجِو الحقيقيّْ ل
. كما ٕالعمموية منيجِ  عمى التي تدوُر باالعتمادِ ىذه الحرِب خبلؿ  في الميداف الذىنيّْ الرأسماليِة 

التيارات المكافحة ضده  جميعِ  ميارِة النظاـ الرأسمالي في تحويؿِ تسميِط الضوِء عمى سنعمؿ عمى 

                                                                                                                                              
تقـو النظرية النسبية بتحطيـ ىذه الصورة بدمجو مع الزماف )الزمكاف(، ثـ تأتي نظرية النسبية العامة لتجعؿ ىذا الزمكاف متحركًا 

 متموجًا )المترِجمة(.
الفضاء الزمكاني في نظرية النسبية الخاصة رباعي األبعاد، ويشابو الفضاء اإلقميدي ثبلثي األبعاد في  انية:األبعاد الزمك ٔ

الميكانيؾ النيوتني مف حيث سكونيتو. حيث أف الخاصية الحركية أدخمت إليو فيما بعد نظرية النسبية العامة، ليتحوؿ الزمكاف 
 عي األبعاد حركي )المترِجمة(.مف فضاء رباعي األبعاد سكوني إلى فضاء ربا

يقوؿ أصحاب ىذا المذىب باالكتفاء بالعمـ دوف سواه لتفسير جميع المسائؿ المتعمقة بالمعرفة البشرية، وأف الحقيقة  العمموية: ٕ
الوضعية الوحيدة ىي تمؾ المبموغة عف طريؽ القوانيف العممية المتمثمة في المبلحظة والتجربة. فحتى االستنتاجات العقبلنية و 

 مرفوضة تمامًا مف ِقَبؿ العمموييف لكونيا "تقع في التجريد" )المترِجمة(.
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والتحررية  ٔالتيارات الماركسية والفوضوية خدمتو، وفي مقدمتيا ناسبٍة لتسخيِرىا فيمُ إلى آلٍة 
ع وقيمة المقايضةبؿ الوطنية،  ؿ التبضُّ إلى آليٍة  ٕوحتى الديمقراطية االجتماعية. كيؼ َتحوَّ

الحفنُة أما تزدرييا في البداية؟ تمؾ المجتمعاُت جديدة تتحكـ بجميع المجتمعات، بعد أف كانت 
امتيازاٍت خاصة في بوالمتمتعيف  ،األلواف زاىيةَ  بَس لمبلاالنادرة مف المموؾ القدامى المرتديف 

وكيؼ  ؟كيؼ تكاثروا بإفراطفداخؿ ردىات قبلعيـ وقصورىـ،  مترفِة والمختمفِة كمياً حياتيـ ال
إلى  التحوؿُ يجري ىـ عف أتباعيـ؟ لماذا باإلمكاف تمييزُ  دْ عُ ـ يَ أصبحوا عراًة مكشوفيف، بحيث لَ 

بنيتو ضمف و  جداً  ماديّْ الو جدًا  سمطويّْ الو جدًا  ويّْ عممالنظاـ ىذا الفي محيِط جماعاٍت تفنى 
أْف يتسبَب  حتى أكثُر الناس جيبلً يستطيُع  الموت واألمراض التي الوتزوُؿ حصيمَة  ،الداخمية

 ؟بيا
األسئمة. سنفحص كيفيَة إضفاِء المعاني أو لردّْ عمى ىذه بغيَة ا ،لغازتمؾ األحؿّْ لسنجيد 

بصدد انقسامات الدولة القومية المتصدعة  األدوار والحياة الحقيقية، سواء مىعدمية المعاني ع
ببناىا االقتصادية واالجتماعية ومؤسساتيا السياسية، أو بصدد التقسيمات العممية الناجمة عف 

ي سنشرح الدوَر األصميَّ لمّْيبرالية التي ُتَعدُّ ِدينًا رسميًا، مثمما ىكما ىذه المفاىيـ والنظريات. 
. وسُنظِير كيؼ َتُكوف الرأسماليُة حربًا دائمة مسمَّطًة عمى ٖحاؿ النزعاِت القومويِة والفردية

ف حالَة األزمة والفوضى المتوترة  المجتمعات ببناىا الداخمية والخارجية، وبالتالي، كيؼ ُتَكوّْ
 .؟والمضطربة في الحياة

 "، سنسترسؿ في فحصِ ات الحريةبيوتوبيمجددًا العيش عصر وفي الفصؿ الُمَعنَوف باسـ "
كيفيِة الخبلص مف الحياة المتأزمة والفوضوية لمحداثة الرأسمالية، والوصوِؿ مجددًا إلى أنماِط 

سنتطرؽ فيو إلى كيفية الوصوِؿ لتكامِؿ المعاني الروحية كما حياٍة مشحونة بيوتوبياِت الحرية. 

                                                           
نظرية سياسية تقوؿ بأف جميع أشكاؿ السمطة الحكومية غير مرغوب فييا، وال ضرورة الفوضوية أو األنارشية أو األناركية:  ٔ

مرتكز عمى التعاوف الطوعي. وتدعو إلى الثورة عمى  ليا ألنيا تعيؽ الحرية الفردية. وتنادي بوجوب استبداؿ الدولة بمجتمع
 السمطة أيًا كاف شكميا أو مضمونيا، وتعارض كؿ أنظمة الدولة )المترِجمة(.

ىي أحد أشكاؿ االقتصاد األولية والبدائية. وتقضي المقايضة بتبادؿ السمع أو الخدمات بشكؿ مباشر، وبدوف قيمة المقايضة:  ٕ
 نيا تعني قيمة سمعة معينة بالقياس إلى سمعة أخرى )المترِجمة(.الحاجة إلى النقود. أي أ

ىي مذىب َمف يرى أف الفرد أساس كؿ حقيقة وجودية، أو يفسر الظواىر االجتماعية  (:Individualityالفردية ) ٖ
بير شؤونو بنفسو والتاريخية بالفاعمية الفردية، ومذىب َمف يرى أف غاية المجتمع ىي رعاية مصمحة الفرد والسماح لو بتد

 )المترِجمة(.
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والجذابِة الحياة المثالية والخبلبة  ؿِ أشكاالحصوؿ مجددًا عمى  في سبيؿِ  ،والذىنية الجديدة
سنتحدث كذلؾ عف و البنى المادية.  ة مف الحياة العصرية الرأسمالية القابعِة تحت سيادةِ يّ قصِ المَ 

األجنحة لمتحميؽ نحو الكوف المسمى بػ"الحياة الحرة" في ظؿ تكامِؿ تمؾ المعاني.  بسطِ  كيفيةِ 
اليروب حاالِت لمعاني حالًة مف القاضيِة عمى اأسمالية كوف قوالُب الحياِة العصرية الر وبينما تَ 

 تمف معانييا، وكيؼ أفسدَ  "الحياة –الموت"ثنائيَة  امف الموت، سنكشؼ عف كيفية إفراغي
بذلؾ عصَر وكيؼ شادت ف جوانبيا الساحرِة والجذابة والشاعرية، مالحياَة  ت، وبترَ المقدسات

اء المعاني عمى خيار الحياة الحرة المثالية موٍت أبدي ومحشٍر سرمدي. كما سنسعى إلضف
بسبب الرموز التي أضفيت عمييا عبر  ،بسيولة ُتدَرؾُ  دْ عُ ـ تَ كحالٍة مف العيد الكوني، رغـ أنيا لَ 

العديد مف تعبيراتيا مف رغـ بال، و ٔمف قبيؿ مصطمح ما وراء الحداثة ،العديد مف االصطبلحات
ىذا التعاطَي ليس شكبًل مف أشكاِؿ المجتمِع أو اإلنتاِج  وضُح أفّ سنكما المتمفصمة.  ٕالتوفيقية

التي سَتبنييا خياِر الحياِة الحرِة إلى الموحَة التي تشيُر وسنرسـُ ونعرُض مثمما ُيَروَُّج لو عادًة. 
 فاسدةِ ال، بداًل مف االعتماد عمى المصطمحات والنظريات المجموعاُت يومًا بيـو ولحظًة بمحظة

ـُ ال  بسبب مثؿ ىذه التصنيفات.حقيقَة في حالٍة عقيمٍة عصيٍة عمى النفاِذ منيا التي تُقِح
" بشكٍؿ منفصٍؿ ضمف خصوصياتو. ما الشرَؽ األوسَط في عصِر الرأسماليةىذا وسنتناوؿ "

ىي المؤثّْراُت األولية التي تصوف الشرَؽ األوسط وتجعمو صامدًا ثابتًا أماـ محاوالِت الرأسماليِة 
ؿ الشرُؽ األوسُط إلى بؤرةٍ سقاطو خبلؿ الحربيف العالميتيف؟ لماذا الفاشمِة في إ ممشاكِؿ ل َتحوَّ

في العالـ؟ وأيُّ االحتماالت يحتوييا في طواياه كساحٍة وزماٍف األكثر إشكاليًة واستعصاًء العقيمة 
ء أساسيَّيف لمحرب العالمية الثالثة الناشبة بشكٍؿ مف األشكاؿ في راىننا؟ كيؼ عمينا إضفا

الحداثة الرأسمالية؟ ىؿ يمكف ليذه في وجِو المعاني عمى مقاومِة الشرِؽ األوسط وصموِده 
لتصبح ساحَة التوجِو  ،، أف تتحوَؿ بشكٍؿ معاكس إلى مقبرٍة لياالمدنيةالساحة، التي ىي ميُد 

                                                           
حركة في الفكر الكاثوليكي، سعت إلى تأويؿ تعاليـ (: Postmodernismما وراء الحداثة أو ما بعد العصرانية ) ٔ

الكنيسة عمى ضوء المفاىيـ الفمسفية والعممية في أواخر القرف التاسع عشر وأوائؿ القرف العشريف. أو ىي النزعة البلىوتية 
البروتستانتية. وتيدؼ لقطع الصبلت بالماضي، والبحث عف أشكاؿ جديدة مف التعبير عف الذات أو الفكر. وقد  التحررية في

َيت االنتقادات الشاممة لمعصرانية والديف والفمسفة، لكنيا لـ تجـز بالبديؿ. حيث نادت بحرية التصرؼ والسموؾ دوف ضابط،  وجَّ
 المترِجمة(.وببناء بنية اجتماعية تغيب فييا العقائد )

طريقة أو مذىب يقوؿ بأف تتخير مف المذاىب الفمسفية المختمفة أو المتقابمة أو المتعارضة (: Eclectismالتوفيقية ) ٕ
 بعَض اآلراء المتطابقة، وأف تحاوؿ الجمع والتأليؼ بينيا في رأي أو مذىب واحد )المترِجمة(.
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يا اتُ مقدَّسمطََّخت تالتي  ،نحو عصِر يوتوبيات الحياة الحرة؟ ىؿ سيكوف باستطاعِة ىذه الساحة
تعيد صياغَة مقدَّساِتيا وتولَّْد "أنماَط الحياة الحرة"  أفْ  ،يا تحت األقداـحياتُ  ىَستدُ بالطيف و 

الخبلبِة والشاعرية والموسيقية المشحونة بالمعاني الفاضمة؟ وفي سبيؿ ذلؾ، ىؿ ستقدر عمى 
مف تأسيس أشكاِؿ التالي بتحطيـِ األوثاف والقوالِب الماديِة والعممية لمحداثة الرأسمالية، لتتمكف 

اإلدارِة الديمقراطية ذات اإلمكانيات األوفِر لحياٍة أكثَر حريًة، وتشكيِؿ مجموعاٍت إنتاجية متكاممٍة 
مع البيئة، وبناِء مجالِس الحكمة المفَعَمة بالمعاني السامية؟ سنبحث عف ردوٍد لمثؿ ىذه 

 التساؤالت.
منطقِة في التي تدوُر رحاىا  ٔ"َىْرَمَجدُّوف"رب حىذا وسنتناوؿ في فصٍؿ آخر دوَر الكرد في 

 معاني خاصة، والموسويةِ  المسيحيةِ مظيِر في  ُمتَجّميةً  الرأسماليةُ وَلتيا أَ التي و ، الشرؽ األوسط
نًا بالديانَتيف األُ  القيامة" يوـَ "وصِفيا بأيضًا اإلسبلـُ تحدَث عنيا والتي  . وبمعنى مف يفيَ خرَ تيمُّ

عُت الكرِد بأنيـ "شعٌب ليس بشعب"، حيث مف المحاؿ مصادفُة شعٍب آخر المعاني، يمكُف ن
العثوُر عمى  كما يستحيؿُ  .و الجوىرية ليذه الدرجةمف قيمو وُمثُمُيفَرُض عميو التيرُب َييُرُب أو 

بيذا القدر. ال يمكف الزعـُ بأّف الكرَد شعٌب خائُر القوى أو مفتقٌر تبدََّلت حاُليا  يةمجموعٍة بشر 
عمى خوِض غماِر الحرب  قدرةً  يةاِت البشر مجموعالمياراِت الحرب والقتاؿ. ذلؾ أنيـ مف أكثر ل

. كما إّف طاقاِت ٕواالنتصار فييا، نظرًا لجغرافيتيـ االستراتيجية وخصائصيـ األنثروبولوجية
ظبلَليـ.  الجرأِة الكامنة لدى نسائيـ وشبابيـ عاليٌة جدًا، لكنيـ ُأحيموا إلى جبناَء يخافوف حتى

ستضطر أمريكا الختيار ىذا الشعب حميفًا أساسيًا جديدًا ليا في الشرؽ األوسط، في حيف أف 
 إسرائيَؿ صاحبُة مشروٍع كرديٍّ مختمٍؼ كميًا.

                                                           
ي فيو المعركة الفاصمة بيف قوى الخير وقوى الشر. أو المعركة الموضع الذي ستجر (: ىو Armageddonَىرَمَجدُّوف ) ٔ

الفاصمة الكبرى. وىو في اإلسبلـ يـو المحشر أو القيامة. وكممة ىرمجدوف عبرية األصؿ، وتتكوف مف )ىر = جبؿ(، و)مجيدو 
المخمص، وأنو ال بد = وادي بأرض فمسطيف(. وبالتالي فيي "جبؿ مجيدو" بفمسطيف. يعتقد النصارى أف المسيح ىو الرب 

سينزؿ آخر الزماف مف السماء بمجرد أف تقـو حرب "ىرمجدوف"، ليأخذ أتباعو ويرفعيـ فوؽ السحاب، حتى ال يعانوا أىواؿ 
 الحرب الضروس )اإلرىاب( )المترِجمة(.

عاداتو ومعتقداتو. الميزة ويبحث في أصؿ الجنس البشري وخاصياتو الحيوية وتطوره وأعراقو و  األنثروبولوجيا أو عمـ اإلنساف: ٕ
األساسية لو ىو تأكيده عمى المقارنات الثقافية بيف كافة الثقافات. ويقسـ تقميديًا إلى أربعة حقوؿ: عمـ اإلنساف الحيوي، عمـ 

 اإلنساف الطبيعي، عمـ اإلنساف الثقافي، وعمـ اإلنساف المغوي )المترِجمة(.
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في مصاّؼ  اً لبا، سيحتؿ مكاَنو غاً ر نكَ مُ و  اً يّ نسِ مَ اإلسبلـُ  جعَموإف ىذا الشعب، الذي 
معركِة َىْرَمَجدُّوف الفاصمة إزاَء كافة البنى الطرائقية والعقائدية المسيحييف والموسوييف ضمف َحَمَبِة 

وي مَ )اإلسبلمية(. وباألصؿ، تتشكؿ الغالبية الساحقة مف ىذا المجتمع مف عممانيي المذىَبيف العَ 
عمييا الزمف منذ دىٍر غابر بيف صفوؼ  ىب األخرى التي فقَدت معانييا وعفواليزيدي والمذاى
البائسة. أما الحفنُة القميمة مف أصحاِب الطبقة العميا وزعماِء المجموعات والطرائؽ  الشرائح الفقيرة

والترؾ،  ُفْرسِ اإلسبلمية التقميديِة والعصرية، فيتخموف بسرعٍة عف دورىـ في التواطِؤ مع العرب وال
ٍت ويبحثوف ألنفسيـ عف أسياٍد جدٍد في مدِف ومتروبوالِت اإلمبريالية؛ وىـ يشكموف مجموعا

 صغيرة وشخصياٍت يمكف إفناؤىا بكؿ سيولة.
ولكف، مف الخطأ الفادِح النظُر إلى دوِر الكرد في ىذه المرحمة الجديدة مف الصراع والفوضى 

كشعٍب داخؿ الشرؽ األوسط بأنو مقتصٌر عمى التواطؤ. فالغالبيُة العظمى مف الكرد المتعطشيف 
يا. وبينما ُتعتَبر ىذه ئِ ظمإلرواِء ّوادىا األفاضؿ "الحياة الحرة" ستبقى في انتظاِر ر  ٔلفمسفةِ 

عمييا  ىلعصور الوسطى المستيَمكة التي عفالغالبيُة قابمًة لمتخمي بسرعٍة عف قوالِب حياِة ا
الزمف، فيي لف تتشبث كثيرًا بقالِب الدويمة القومية المعروضة عمييا، والتي ال تسمح بفرصِة 

َف لمحداثِة الرأسمالية. وبالمقابؿ، فإفَّ شكَؿ اإلدارة ير العماَد المتُتعَتبَ بؿ الحياة الحرة ألي شعب، 
األكثر مبلءمًة لتحقيؽ طموحاتيـ في الحرية والمساواة، ُيَعدُّ الشكَؿ  الكونفدرالية الديمقراطية

ؤدي ي، وبيذا المعنىة. السياسيَّ األكثَر مناَسبًة لمكرد، نظرًا لخصائصيـ التاريخية والجغرافي
"KCK" (منظومة المجتمع الكردستاني Koma Civakên Kurdistan ) َتميز ي، و هدور

القالبية لمدولة  واألنسب بصدد المشاكؿ المتمخضة عف البنى نجعاأل بمعانيو النبيمة وبحمولو
قة إياىا، وألجؿ عدـِ االنزالِؽ نحو وسٍط جديٍد مف اليْـّ والغْـّ بسبب تشكيِؿ بنًى القومية المطوّْ 

نموذجًا رياديًا لمكونفدرالية الديمقراطية الشرؽ  KCKويمٍة قوميٍة جديدة. كما ُيَعدُّ مادية لد
كافة المجتمعات العربية البموِغ بأوسطية، التي ُتعتَبر بدورىا الصياغَة األساسيَة القادرة عمى 

 صوؿِ ذات األواألثنيات المجتمعاِت كذلؾ و  ،والتركية والكردية واألرمنية والرومية والييودية
 حقوؽَ التي َلـ َتْشَيْد اِت مجموعالباإلضافِة إلى القوقازية، وجميِع المذاىب واألدياف، و اإليرانية 

                                                           
( أي حب الحكمة أو المعرفة. وُتطمؽ عمى العمـ بحقائؽ األشياء، والعمؿ بما ىو صوفيا–كممة يونانية أصميا )فيموالفمسفة:  ٔ

أصمح. كانت عند القدماء تشمؿ جميع العمـو النظرية والعممية. ثـ استقمت العمـو عنيا واحدًا بعد اآلخر. وتتميز بالشموؿ 
 مة(.والتعمؽ في التفسير، والبحث عف األسباب القصوى والمبادئ األولى )المترجِ 
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يصالِ و ؛ األوروبيّ  منبعذات ال اإلنساف والديمقراطيةَ  الحياة بشأِف ىا عابير مجددًا إلى مقدَّساتيا وت ياا 
لتطيير الِعرقي ومفتقرًة ليوتوبياتيا في الحرة ومنجزاتيا المادية؛ بعد أف كانت معرَّضًة لئلبادة وا

حروِب الدولة القومية النابعة مف  ةِ الحياة الحرة بسبب القمع واالستغبلؿ واالضطياد في معمع
ذا ما تولَّدت جميوريٌة  الحداثة الرأسمالية والمفروضة عمى موزاييؾ شعوِب الشرؽ األوسط. وا 

ٍر في ىذا فيدراليٌة ديمقراطية مف أحشاِء فوضى العراؽ، ف قد تمعب دورًا رياديًا في تحقيِؽ تطوُّ
 االتجاه.

عمى مساحاٍت  أفقياً تمتدُّ ، والتي لحداثة الرأسماليةالتي شّنتيا اإف الحرَب العالمية الثالثة 
بالعديد مف  الجوىرية والزمكانية لمشرؽ األوسطِ  ىاضمف أبعادِ  حاممةً ُتَعدُّ  ،األطراؼ متراميةِ 

. ومحصمُة ىذه الحرب ستحدّْدىا مبادراُت وجيوُد يائِ مف أفضِميا إلى أسو  ،مةالمحَتمَ  التطوراتِ 
مة بالمعاني النبيمة. و ىذه المجموعات التي بيف مف  ليس سوى واحد PKKالمجموعات المحمَّ

 ِغناىاوطموحيا في الريادة، وتتسـ ب ،ترتقي بذاتيا عمى الدواـ، وتتميز بتطمعيا إلى الحياة الحرة
 لفاضمة.ا معانيالب

عدـ القياـ بمحاكمٍة عادلة في ظؿّْ شروِط الحداثة الرأسمالية، سواًء  مف المفيـو تمامًا أسباب
ات مجموعبحقي، أو بحؽ شعبي الذي اختارني رائدًا قياديًا لو، أو العديد مف الشخصيات وال

تسميط " إلى ىذا الخصوص. أو باألحرى، سأسعى لالنتيجةالشعبية األخرى. سأتطرؽ في فصؿ "
ثباتو مع عمى نظاـٍ يقتات دائمًا عمى الحرب داخَؿ  ىذه المرافعة. ال يمكننا التغمب الضوء عميو وا 

المجتمع وخارجو، إال بااللتفاؼ حوؿ يوتوبياتنا في الحرية، وبتأسيس بؤِر المقاومة والعدالة في 
 عقيمةً  دوامةً شبُو تى كؿّْ مكاٍف يتواجد فيو االضطياد واالستغبلؿ والسمطة. وكؿُّ السبؿ األخر 

 لمحياة، حيث ال ىدَؼ وال نتيجَة ليا سوى استيبلُؾ العمر واستنفاذه.
ف ىذه المرافعة ضمف شروِط العزلة المطَمقة في جزيرِة إمرالي. ومثمما أني ال أمتمؾ  أدوّْ

حيا. إفَّ ُروَّاَد ال بشرية الذيف إمكانياِت البحث والتدقيؽ المألوفة، فيي ليست بالطريقة التي ُأرجّْ
ُيتمّْموف بعضيـ البعض بمساىماتيـ، ُيعتَبروف المرِجَع األوليَّ بالنسبة لي أيضًا. لكني ال أرى 
نجازاتيـ. ذلؾ أنو ال يمكُف تحويُؿ المحاربيف الِعظاـ فكرًا وعمبًل في سبيِؿ  داعيًا لِذْكِر أسمائيـ وا 

يمانًا مني بأنو ما ِمْف صوٍت أو حياٍة حرة إلى َكـّ. وأنا ضد البنى العممية لمحداثة بجا نبيا ىذا. وا 
العزلة  ظروؼِ ضمف عميو  ىي كوَف عادلًة أو مواليًة لمحرية مثمماإرادٍة لمحياِة الحرة يمكف أْف تَ 

 إلى كؿّْ َمف َعِرَؼ وسيعرُؼ السيَر برفاقيٍة وصداقة.ىذه ، أىدي مرافعتي التي عشُتيا
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 الفصؿ األوؿ
 يقةاألسموب وَنَسؽ الحق

 
 

ذي ال المختصرِ  أو الطريؽِ  المألوفةِ  السميـ والعادةِ  الموقؼِ يشرُح أشكاَؿ األسموب كمصطمح 
والصحيِح باألىداؼ. فمدى الجـز بالسبيؿ المباشر والمختَصِر المأمولِة المعنيِة إلى النتيجة  ؤديي

يجابيُّ لؤلسموِب يكمُف . والجانُب اإلالمناسِب إذف األسموبُ اتُِّبَع لموصوؿ إلى اليدؼ، يكوف قد 
بًا، وفي قدرتو عمى إعطاِء النتيجة المتوخاة أمٌر ال  ،. وتحديُده بعَد اختباراٍت طويمةفي َكوِنِو مجرَّ

 د.رشِ المُ الُمريِد و بالعبلقة بيف  وٌ يمفرَّ منو ألجؿ الميتميف بالسير عميو. إنو شب
ىو التناوُؿ السحيقة، أغواِر التاريخ في ا يواجين أسموبٍ أوَؿ فَّ فإ ،ولدى َسْعِينا إليبلء المعاني

أيضًا أسموبًا  ٔالميثولوجي لكؿ الحوادِث والمفاىيـ. وعمى النطاؽ المحدود، ُتعتَبر الميثولوجيا
إلى الطبيعة  َتيانظرَ  أفّ وبالرغـِ مف يا تستند إلى مفيوـٍ كونّي. نَ كو وطريقًة لمكشؼ عف الحقيقة، 

سُيبلَحُظ أّف الميثولوجيا إال أنو  في راىننا، اً طفولي اً تقييمُتعَتَبُر  احِ ٌة باألرو عامر يٌة و يو أنيا حعمى 
ـُ  عَ ضِ إذا وُ يما ف ،بأسموٍب خاطئ بالقدر الذي بولغ فيو تليس ُنصَب المستوى الذي َأنَجَزُه العم
ىي التي ة والحيوية، تًة وجامدة وخاليًة مف الديناميعتِبر الطبيعَة ميتَ ي تب اليلا. بؿ إّف األسعيفال

 .ياذاتِ ب الميثولوجيا ما عميوتفتقر لممعاني أكثَر م

                                                           
وتعني الِعمـ. أي عمـ  Logyوتعني األسطورة، و Mythosكممة يونانية مؤلفة مف شطريف:  الميثولوجيا أو عمـ األساطير: ٔ

األساطير، وبخاصة تمؾ المتصمة باآللية وأنصاؼ اآللية واألبطاؿ الخرافييف عند شعب ما. وىو عمـ معني بالبحث في أساطير 
أربعة حقوؿ: الثيوغونيا، وعمـ نشأة الكوف، واألنثروبولوجيا، وعمـ اإليماف باألخرويات والبحث فييا األوليف وتفسيرىا. وينقسـ إلى 

 )المترِجمة(.
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 ، منفتحٌ يّ أيكولوج –وبكؿ تأكيد– وى مع الحياةِ  وروابطِ مف حيث ولوجي الميث عاطيالت إفّ 
قد ، الحياة ىذا، المنسجـَ مع الطبيعة. إّف مفيوـَ ٕحتميةالعف  بعيدٌ و ، ٔاً ريدَ قَ  ليسلحرية، عمى ا
ريَة بالحماس والعنفواف والتعددية إلى حيِف عصِر األدياف الكبرى. اِت البشمجموعالَخصَّ 

ذىنيَة الحياِة األساسية في تمثُؿ فالمبلحـُ واألساطير والميثولوجياُت الُمتَرَعُة بالمقدسات، كانت 
ال يعني  ،العيد النيوليتي عمى وجِو الخصوص. كما أّف تضاُرَب األقاويؿ مع الواقع الموضوعي

 ؿ يمكف القياـ بشروٍح ذاِت معافٍ لَة تطويِر التفاسير القيّْمة فيما يتعمؽ بمضمونيا. بأبدًا استحا
ىذه مف دوف ثمينٍة لمغاية بحؽ تمؾ األقاويؿ )الميثولوجيات(، بحيث ِمَف النادِر جدًا فيـُ التاريخ 

ية التي عات البشر و جممال لفيـِ  ،يـّ مو  لنا عف الميثولوجيا كأسموٍب رئيسٍ التفسيرات. ال غنى 
بما فيو الكفاية عمى أّف األساليَب  عاشت أطوَؿ فتراِت حياتيا عمى شكِؿ أقاويؿ. وقد ُبرِىفَ 

تمامًا وكأنيا مضادٌة ُأظِيَرت ولو حتى عبارة عف ميثولوجيات،  اً لباالعمميَة الراىنة ىي غ
 لؤلسموب الميثولوجي.

ؤلدياِف استمرارًا لوالذي ُيَعدُّ  ،قطعيةالقوانيف العمؿ وفؽ ال دَّعيذي يال ،إّف األسموَب العممي
لمعاني والؤلسموب الميثولوجي ، مرَغـٌ عمى َردّْ االعتبار مجددًا الدوغمائيةالغارقِة في التوحيدية 
. فالميثولوجيات التي ىي مف أقارب ودحدال، بعَد أْف َحطَّ مف شأنيما إلى أقصى الميثولوجية

والذىف الذي ال غنى لمجنس البشري عنو. إفَّ َتْرَؾ ذىِف اإلنساف اليوتوبيات، ُتعَتَبُر شكبًل لممعنى 
َتْرِؾ البدف ببل ماء. وىنا ندرؾ بشكٍؿ كببل ميثولوجيا )ببل مبلحـ، ببل أساطير( و ببل يوتوبيا 

غناه ب والكائنات الحية، ال يمكف اختزال أفضؿ أّف ذىف اإلنساف، الذي ىو مجموُع أذىاف جميعِ 
السموَؾ . إّف ىذا التي تمجُأ فقط إلى لغِة الرياضيات ية التحميميةعقمدوِد الإلى حذاؾ الشامِؿ 
بل فال تعرؼ الرياضيات،  الحيةِ الكائناِت المبلييف مف  أذىافَ الحياة. فمثمما أّف  طبيعةَ  يخاِلؼُ 

أّف عممًا الرياضيات. ذىف اإلنساف، الذي ىو مجموُع تمؾ األذىاف الحية، في  يمكف حصر
كوظيفٍة اإلنتاج  حساِب فائضِ ل في البدايةِ  ت، قد اسُتعِمماً سومري اً ختراعا التي ُتعدُّ  الرياضيات

                                                           
موقؼ فمسفي َيعتِبر أف كؿ حدث يحدث محددًا ومكتوبًا سمفًا، وال بد مف حصولو. ويستحيؿ عمى  (:Fatalismالَقَدرية ) ٔ

 حكمة أف يقبؿ بالواقع كما ىو )المترِجمة(.اإلنساف محاربة ىذا القدر، بؿ تقضي بو ال
اصطبلح فمسفي يقوؿ أف كؿ ظاىرة في الطبيعة مقيدة بشروط توجب حدوثيا اضطرارًا. أو (: Determinismالحتمية ) ٕ

يقوؿ بوجود عبلقات ثابتة في الطبيعة توجب أف تكوف كؿ ظاىرة مشروطة بما يتقدميا أو يصحبيا مف ظواىر أخرى. وبشكؿ 
ىي مذىب مف يرى أف جميع حوادث العالـ، وخاصة أفعاؿ اإلنساف، مرتبطة ببعضيا، وأف ليذا العالـ نظامًا كميًا دائمًا ال عاـ، 

 يشذ عنو في الزماف والمكاف شيء )المترِجمة(.
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ىذه، كيؼ،  اليـو إلى مستوى آلٍة حاسبة. إذف، والحاؿ ُيخَتَزؿُ  يكاد منطُؽ اإلنسافِ  . ولكفْ أساسية
ـَ يمكننا استيعاب واألجساـِ  ٔيةرّ وحركِة الُجَسيمات ما تحت الذ أذىاِف المبلييف مف األحياءِ  وِب

األصغر  يفالكونَ ىَذيف  فيـِ الَفَمكية غيِر القابمة لمقياس؟ واضٌح أّف قوَة عمـو الرياضيات ال تكفي ل
عمى األقؿ، مف الضروري أْف نترؾ الباَب مفتوحًا ألساليَب جديدٍة بشأِف المعاني، أو واألكبر. 

 بالعقائد الجامدة.سمفًا كي ال نخنؽ أنفسنا 
الحية. فكؿُّ ما ىو موجوٌد باسـ الحياة مخفيّّ في تمؾ  ٕصغار شأِف الحدسياتال يمكُف است

بؿ إّف الرأَي . أيضًا ليا الكوَنيف األصغِر واألكبرِ  فتقارِ عاء باال يمكف االدّ و  . ىذاالحدسيات
أّف ىذه الحدسيات خاصيٌة أوليٌة لمكوف. وليذا السبب، ال ذاؾ القائُؿ بىو  وابِ الصإلى  قربَ األ
شأِف األسموِب الميثولوجي في فيـِ الكوف. فقد يساىـ في مساَعدتنا عمى فيـ أو تفنيُد  كُف تقميؿُ يم

 الكوف بقدِر األسموِب العممي بأقؿ تقدير.
ِمف المفيـو الميثولوجي صوب المفيـو الديني الدوغمائي مرحمًة عظمى االنتقاُؿ ُيعتَبر 

ِؿ   ،طبقيّ تمايِز المى اليرمية والع اعتماداً  لمجتمعِ داخؿ االحاصِؿ مرتبطًة عف كثب بالَتَحوُّ
إلى تشيُر إلى الحاجِة ؿ بلستغ. إفَّ عبلقة التسمِّْط واالأيضاً  الميداف الذىنيّْ وانعكاِسو عمى 

نة عف المساءلة. أي أفَّ القدسيةَ  القيـ المَسمَّـِ مف  وغيرىا والحصانةَ  اهللِ  وكبلـَ  القوالب المحصَّ
صوِف االستغبلؿ والسمطة، وبمواراِة تعمؽ بتٌر و أمكمُّيا  جامدُة الممنوحة؛ال لقوالبُ ا ، وكذلؾبيا

في مفيوـٍ ما، َيُكوُف الصارـُ . فبقدِر ما َيُسود الحكـُ والسمطة اليرميةِ وبشرعنِة  ،المصالح الطبقية
 .الِمثؿاالستبداُد والطغياف واالستغبلؿ مخفيًا فيو ب

                                                           
ي يصح أف وىي في األصؿ الجزء الذي ال يتجزأ. ثـ َأطَمَقيا الُمحدثوف عمى أصغر جزء مف أي عنصر ماد (:Atomالذّرة ) ٔ

يدخؿ في التفاعبلت الكيماوية. وىذه األجزاء المادية ثابتة الكيفيات، متجانسة، تختمؼ عف بعضيا بصورىا وأوضاعيا وحركاتيا. 
أطمؽ العمماء مؤخرًا لفظ الذرة عمى األجزاء الفيزيائية المحدودة والمنفصمة التي ال تقبؿ االنقساـ. تتكوف الذرة مف اإللكتروف الذي 

ناف النواة. واكُتِشَؼ مؤخرًا الكوارؾ الذي يقـو ببناء ينقؿ ا لكيرباء، ويتسبب بترابط األجساـ؛ ومف البروتوف والنتروف المَذيف ُيَكوّْ
 البروتوف والنتروف )المترِجمة(.

 ويعني لدى الفبلسفة القدماء سرعة انتقاؿ الذىف مف المبادئ إلى المطالب. أما في(: Sezgi( أو )Limitالحدس ) ٕ
الفمسفة الحديثة: فيو االطبلع العقمي المباشر عمى الحقائؽ البدييية، أو ىو االطبلع المباشر عمى معنى حاضر بالذىف كونو ذا 
حقيقة جزئية مفردة، أو ىو المعرفة الحاصمة في الذىف دفعة واحدة دوف استدالؿ عقمي. والحدسية ىي مذىب مف يرى أف 

 رفة )المترِجمة(.لمحدس المكاف األوؿ في تكويف المع
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األكثَر تأثيرًا  مف حيث كوِنو الميثولوجيّْ الثانيِة بعد التعاطي  في المرتبةِ  الدينيُّ التعاطي أتي ي
ف، أو ُقَبيمو أو ُبَعيده. ما  وب ءُ بتدااال. ويمكف في تاريِخ البشرية عصوٍر طويمةل مع التاريخ المدوَّ

 أسموبٌ  تعاطيَ يتوجب استيعابو ىو أسباُب كؿّْ ىذه الحاجة لمقوالب الدينية. جميّّ تمامًا أف ىذا ال
الُمعزى إلى اآللية  الكالـالحراُؾ بموجب ىي ، الدينيّ التعاطي في القاعدُة األساسيُة ِبَحدّْ ذاتو. ف
انحراُؼ و الحياة وسبيَؿ الوصوؿ إلى الحقيقة. بصفِتيا غايَة  ،والمجتمع الطبيعةِ فوؽ  التي ُتَعدُّ 
مَ  هَحيدُ  وأالمرِء  لشاقة، وعيَشو شتى ضروِب األشغاِؿ اكؿ أنواع  وعف ىذا الكبلـ، يعني تحمُّ

. إننا عمى وبئَس المصير جينـ يكوف مصيُره بعد المماتِ بينما  ؛وىو عمى قيد الحياةالعبوديِة 
في بكؿّْ سيولة أّف ىذا اإللو ليس  عة. ويمكف التحديس والتَممُّسعتبِة عيِد إنشاِء اآللية المَقنَّ 

ـُ أو المستِبُد الجباُر الذيالحقيقة  وُيَطبُّْؽ ُيصِدر األوامَر بحؽّْ المجتمع،  سوى ذاؾ الزعي
إدراِؾ اإلنساف ومخاَتمِة فيمو. وباألصؿ،  تشويشِ . والتقنُّع المفِرط مرتبٌط عف كثب بستغبلؿاال

عبّْر عف ىذا الخصوص تُ اإللو  –الَمِمؾظيورىـ ب فتسميُة الطغاِة المستبديف ألنفسيـ في بداياتِ 
براُزىا عمى أنيا الحقيقة  ،قٍع تاريخي سائدَب ذلؾ كواقِ كفاية. وما نصادفو عَ  ىو َقْوَننُة أقواليـ، وا 

المطمقة. وكمما تجذَّر القمُع واالستغبلؿ، استحاَؿ األسموُب الديني الدوغمائي مسارًا رئيسيًا منقوشًا 
 خنوعُ ُأمَّْف  في ذىف اإلنساف. أو باألحرى، تـ إنشاؤه كواقٍع اجتماعي راسخ. وبيذا األسموبِ 

المتقمّْصيف قناَع لطغاة ا يفستبدمال كـِ تحت وطأِة حُ  تتخبطَ لسانية لنيِر عبوديٍة طويمِة األمد، اإلن
لوالذيف ، الربّ  ـُ األنفاس الحياة إلى قحطٍ  واحوَّ  .شحيٍح يكت

مف تجذيره لمفيوـِ تأتى ي ،لمتعوِد الذىني بصفِتو طريقةً األسموِب الديني  جانٍب في إفَّ أىَـّ 
الصارمِة الحشود البشرية حصيمَة التقاليِد  العبوديّْ البارِز لدىشرعنتو لمخضوِع مف و  ،القدرّية

لة أمرًا ممكنًا بفضِؿ  عمى مرّْ آالِؼ السنيف. فقد غدا االستغبلُؿ الكارثي ونشوُب الحروِب الُمَيوّْ
َب سيَّؿ ىذا األسموب. أي، العيش بموجِب الكبلـِ المقدس وأمِر الرب! ال ريب في أفَّ ىذا األسمو 

 القطيع. وُأبِرَزت العبوديةُ  –، حيث تأسََّست جدليُة الراعيكثيرًا عمى الممسكيف بدفة الحكـاألموَر 
َتعدى األمُر ذلؾ لَيِصَؿ . بؿ و مجتمعاتفي سياِؽ تطوِر ال منيابّد ال ضروريٌة  عمى أنيا مرحمةٌ 

ُد فييا  درجًة يكادُ  يوـِ المجتمع الثابت الذي ال يتغير. فمف مفاعتمادًا عمى  الطبيعيُّ  الواقعُ ُيَجمَّ
ومف جانٍب آخر، ثمة مفيوـُ  ؛يف لمغايةخاممَ مَذيف ُصيّْرا مفيوـُ المجتمِع والطبيعة الجانب، ثمة 

الحاكـِ اآلِمِر الناىي، و  خالِؽ كؿّْ شيء، ،اِؿ لمغايةالفعّ المتعالي عمى كؿ شيء، و المتفوِؽ  اإللوِ 
ؿَ  لو ، لف نكوف مبالغيف كثيراً مطمقة. و  ٍة جدلية حتميةٍ معادلذلؾ إلى  المتحكـ بكؿّْ شيء. وتَحوَّ
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األولى  العصورِ طيمَة  أو المفيوـِ  األسموبِ ىذا والتحكـُ بيا مف خبلِؿ اإلنسانيِة تَـّ ُحكـُ و قمنا أنّ 
 .والوسطى
جامدة في فرِضِو عمى البشرية مفيوـَ الطبيعِة ال ؤلسموِب الدوغمائيّْ لالجانُب األخطر  يكمفُ 

، عوضًا عف مفيوـِ الخارجمف  المقدسِ  أوامر اإللوِ والخاممة وغيِر القادرة عمى الحركة إال ب
الميداف ضمف . والنتيجُة األىُـّ الناجمُة عف ذلؾ وتدريجياً  الطبيعة الحيوية المتطورِة ذاتياً 

لى ، و عيِنيا تتمثؿ في النظر إلى وجوِد البنى الخاممةِ  ،االجتماعي مرعيِة مف اعي لالر ُحكـِ ا 
وجوَد شخصانيٍة متفوقٍة  قتضىاوالذي ، األقدـ عمى أنو أمٌر جدُّ طبيعي. ىذا األسموبُ  الخارج

ـُ الم .وَصَؿ ذروَتُو في العصور الوسطىقد ومتعالية عمى كؿّْ شيء،  ًا ُمبَيميُّ ادحيث غدا العاَل
ت الدنيا محطَة حياٍة انتقاليٍة أصبحَ في حيف ض، بؿ واعتُِبَر وكأنو غيُر موجود. و غمومحفوفًا بال

. وَمف َعِرَؼ القوالَب اِة األساسيّ اعتُِبَرت الغاياُت والُمُثُؿ الراسخُة واألبدية شكَؿ الحيو عابرة، 
طريقَة التفكيِر  المراتب. إفَّ  أرفعَ  َتَقمَّدَ اعتُِبر عاِلمًا و فقد الدوغمائية والمسمَّماِت والكميشييات أكثر، 

لعَبْت التاريخ، و قد تحكََّمت بِوجيِة مساِر تضادىا مع األسموب الميثولوجي، َة بصفىذه المتَّ 
 .والَيواف ، والحكـِ عمييا باألسر والذؿّْ الحياةيًا في كبِح جماح رئيسدورًا بالتالي 

أما الجانُب اإليجابي في األسموب الديني، فيتجسد في قطعو أشواطًا ممحوظًة في ظاىرة 
 –ُة "الفضيمة ثنائيففي ىذه المرحمة، وفي ظؿ ىذا األسموب، تعرَضت األخبلؽ ضمف المجتمع. 

ىذا في الممفتُة لمنظِر ساسية األ خاصيةُ الصارمة. قطعيٍة بأحكاـٍ فُقيَّْدت ، كبرى تمايزاتٍ الرذيمة" ل
ورسـِ  تأىيمو بالمزيِة التي ُتَمكُّْف مف اتساُمو، ىي مرونُة ذىِف اإلنساف، وبالتالي، األسموب

 اَس ساألرضيَة األشكّْؿ إنما ت، عف عاَلـ الحيوافاإلنساف  وىذه الذىنيُة التي ُتَميّْزُ . حومبلم
 متطوِر األخبلقي.ل

ـُ باإلدارةِ مجتمعال تحقيؽُ ومف دوف الرجوِع إلى األخبلؽ، ال يمكُف  . والتوجيو يِة أو القيا
دراٌؾ إداريّّ ال غنى عنو بالنسبة لممجتمع. ومف دوِف  فاألخبلُؽ في األسموب تكوينٌة وحقيقٌة وا 

عمى ىذا الصعيد  تطورَ الالدخوؿ في الجداؿ حوؿ مضموف األخبلؽ اإليجابي أو السمبي، فإفَّ 
، ولكّف ُٔيعتَبر ضرورًة اضطرارية لموعي االجتماعي. ال شؾ في أفَّ األخبلَؽ وعٌي ميتافيزيقي

                                                           
ويعني البحث في الموجودات البلمادية. وبينما كاف يشمؿ قديمًا البحث في الميتافيزيقيا أو عمـ ما بعد الطبيعة، الَفْوَطبيعة:  ٔ

األمور اإلليية والمبادئ الكمية والعمؿ األولى، فإنو عند المحدثيف مقصور عمى البحث في مشكمة الوجود والمعرفة المطمقة التي 
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ما تحدثنا عف تفوؽ األخبلؽ  بالغ إذتافيًا أو منبوذًا. ولف نىذه الخاصية ال تجعؿ منيا موضوعًا 
َد التفكيِر بالمجتمع السائدِة ألخبلؽ البدائية إلى انسبًة الدينيِة  في العصر الميثولوجي. إفَّ مجرَّ

التي  حياةِ عمى بيئة ال أو القضاءَ  ،يعني انقراَض الجنِس البشري ،البشري مجردًا ِمف األخبلؽ
 نباتِ الشيئًا مف الديناصورات التي انقرضت ألنيا لـ تُْبِؽ َأقرُب إلى  ذلؾيعدُّ وربما  .تحيُط بو

في  ؤوالفي، و اف مف البوابِة نفِسياالموضوع خرجُ سياف، وي األمرُ ف. تتغذى منوي ُيمكُنيا أْف ذال
مع العمـِ أّف . تأميِف سيرورِتويغدو فييا نوعًا عاجزًا عف  حالةٍ في اإلنساف  سقوطِ إلى  نيايِة المآؿِ 

بالبشريِة إلى  وصوؿِ القضايا البيئة في راىننا لدرجِة  تفاُقـِ الفظيَع لؤلخبلِؽ ىو السبُب وراء  التَدنّْيَ 
 الياوية. حافةِ 

ال يطغى األسموُب الدوغمائي التوكيديُّ عمى األدياف األساسية فحسب، بؿ ويسود في الفكر 
حيزًا الماديُة الموضوعية  اليوناني الكبلسيكي أيضًا، حيث يحتؿ األسموُب الدياليكتيكي والمواقؼُ 

ؤلسموب لمتَف غدت الدعامَة األ ،كأساليب سائدة ٕوأفبلطوف ٔجدَّ محدود فيو. فمثالياُت أرسطو
، األعظـ يابؿ ومبدعَ  لمثاليةِ االديني الدوغمائي في العصور الوسطى. فَكوُف أفبلطوف فيمسوَؼ 

ؼ النبوية. إنو الفيمسوُؼ لمقرََّب إلى المواقجعَؿ منو العزيَز المحبََّب واقد و كذلؾ؛ أنأو القبوُؿ ب
 إلى النبوة. األقرب

ؤلسموِب الوثوقّي الدوغمائي ل مؤسّْسةَ القوَة الاألدياف الثبلثة الكبرى  في النبوةِ تقاليُد ُتعَتَبر 
 تمثؿ في كونيا مؤسّْسةً ياف الثبلثة في ىذه األدي انُب الطافحُ الُمنقَّى جيدًا مف الشوائب. والج

                                                                                                                                              
يحصؿ عمييا بالحدس المباشر. وبعض الفبلسفة ُيَعرّْفو عمى أنو المعرفة بالعقؿ إلدراؾ حقائؽ األشياء، ال ظواىرىا، لذا سمي 

 بالفمسفة األولى )المترِجمة(.
ؽ.ـ(. أحد تبلميذ أفبلطوف، ومعمـ اإلسكندر  ٕٕٖ – ٖٗٛفيمسوؼ ورجؿ عمـ يوناني قديـ ) (:Aristotelesأرسطو ) ٔ

مؤسس عمـ المنطؽ وعمـ األحياء، وصاحب الفضؿ لدراسة العمـو الطبيعية والفيزياء الحديثة، ومبتدع عمـ األخبلؽ. األكبر. 
أسس مدرستو )الَمّشائية( التي وسََّعت المجاالت العممية، واىتّمت بتدريس الطبيعيات. ُجِمع ما تبقى مف مؤلفاتو تحت اسـ 

، الميتافيزيقيا، األخبلؽ والسياسة، والخطابة والشعر. إضافة إلى نسخة ممزقة مف المجموعة األرسطوطالية: المنطؽ، الطبيعة
 الدستور األثيني )المترِجمة(.

ؽ.ـ(. تأثر بالحكـ الجائر بحؽ معممو سقراط؛ ما جعمو يعي أنو  ٖٚٗ – ٕٚٗفيمسوؼ يوناني ) (:Platonأفالطوف ) ٕ
نظاـ والعدالة. أسس في حدائؽ أكاديموس مدرستو )أكاديمية أفبلطوف(، ينبغي أف تصبح الفمسفة أساسًا لمسياسة الستتباب ال

وأوَجَد طريقة الحوار. كاف التاريخ اليوناني يمر بفترة تدىور، عندما كَتَب عف )الجميورية الفاضمة( كدولة قوية متجانسة قائمة 
ف الطبيعة أوجدت البعض ليكونوا حكامًا، عمى مبادئ تسمطية، مقابؿ روح االستقبلؿ والنزعة الفردية المتطرفة. إذ يرى أ

 والبعضيـ ليكونوا محكوميف )المترِجمة(.
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، ٕ، زرادشتٔبلؽ الميتافيزيقية. وتصؿ األخبلُؽ ذروَتيا وُتَحقّْؽ رواَجيا مع بوذالؤلخ
الرذيمة التي اعتُِبَرت في  –ونخص بالذكر ىنا ثنائيَة الفضيمة  .ٗ، وسقراطٖكونفوشيوس

الظبلـ. وقد قطَعت اإلنسانيُة مسافاٍت أخبلقيًة  –الزرادشتية فمسفًة أساسيًة مكاِفئًة لقرينة النور 
 عبر شخصياِت ىؤالء الحكماء القيّْميف. ،اسعًة وعظيمة في تاريخياش

                                                           
ُيَخمَّف أنو عاش في القرف السادس ؽ.ـ. وينتمي إلى طبقة الكشاترية )المقاتميف(. ووسيمتو في نشر تعاليمو كانت بوذا:  غوتاما ٔ

ت مقتضبة ترمي إلى تركيز آرائو لتستقر في األذىاف. مف المحاورة والمحاضرة وضرب المثؿ والمحادثات السقراطية، مع عبارا
أبرز عباراتو "الحقائؽ السامية األربع": حقيقة األلـ، حقيقة سببو، حقيقة وقفو، وحقيقة السبيؿ المؤدية إلى وقفو. وىذه األخيرة ىي 

الفعؿ، سبلمة العيش، سبلمة الجيد،  "السبيؿ السامية ذات الفروع الثماني: سبلمة الرأي، سبلمة النية، سبلمة القوؿ، سبلمة
سبلمة ما نعني بو، وسبلمة التركيز". كاف األلـ في البوذية أرجح كفة مف المذة، وأنو بقمع الشيوات يتـ التغمب عمى أسباب 

ّف أحد كذبًا، ال األلـ، والوصوؿ إلى النيرفانا. أما وصاياه الخمس فيي: "ال يقتمّف أحد كائنًا، ال يأخذّف أحد ما لـ يعطو، ال يقول
 يشربّف أحد مسكرًا، وال يقمّف أحد عمى دنس". والبوذية أقرب إلى الفمسفة األخبلقية منيا إلى الديف )المترِجمة(.

يورشب: ولد عمى األغمب في القرف السادس ؽ.ـ. درس الزراعَة وتربية الماشية، وأنَفَؽ عشر سنوات في عبلج زرادشت بف  ٕ
سفوح الجباؿ بحثًا عف الحقيقة، فتعمـ أصوؿ الحكمة وحقيقة النار المقدسة وسر الكوف، واكتشؼ أف المرضى. راح يتأمؿ عمى 

اليـو يتكوف مف ليؿ ونيار "نور وظبلـ"، وأف تاريخ العالـ ىو صراع بيف الخير "أىورامزدا" والشر "أىرماف" كوجَييف لمموجود 
اصر طاىرة. دعا قومو إلى اإليماف بتعاليمو، فُطِرد. ثـ دعا الممؾ كاشتاسب، األوؿ الواحد. ورأى اليواء والماء والنار والتراب عن

فآمف بو، وانتشر دينو، وُكِتَبت تعاليمو آفستا. تشدّْد وصاياه عمى عشر خصاؿ: طيارة الفكر والكممة والعمؿ، النظافة والبعد عما 
ؿ النافعة، احتراـ الناس، عدـ االعتداء عمى اآلخريف، الرأفة ىو نجس، اإلحساف بالفعؿ والقمب، الرفؽ بالحيوانات، القياـ باألعما

 بالضعيؼ، تعميـ مف لـ يتيسر ليـ التعميـ، واحتراـ العبلقات بيف القبائؿ واألقواـ المجاورة )المترِجمة(.
اه أعتى ؽ.ـ. وىي مرحمة المقاومات العشائرية العشوائية عمى حواؼ الجباؿ تج ٔ٘٘ولد عمى األغمب في كونفوشيوس:  ٖ

أشكاؿ الطغياف العبودي. ولما َدبَّ دبيب الفتنة والفساد، ُطِرَد مف ببلِده، وراح يتجوؿ ثبلثة عشر عامًا. شمَؿ برنامُجو ثبلث 
موارد: التاريخ والشعر وآداب المياقة. ترؾ وراءه خمسة مجمدات "الجنحات الخمسة" أو "كتب القانوف الخمسة". كاف تعميمو 

وكاف أوؿ الدروس التي يمقييا ىي الوضوح واألمانة في التفكير والتعبير. كاف يرى أف الفوضى تنشأ مف ضعؼ  سقراطيًا شفييًا.
اإليماف، وأف عبلجيا ىو البحث الجدي عف معرفة أكثر اكتمااًل، وتجديد أخبلقي قائـ عمى تنظيـ حياة األسرة عمى أساس صالح 

 قويـ )المترِجمة(.
 –ؽ.ـ  ٜٙٗير يميؿ لمحوار والمناقشة، ويدعو إلى التفكير والتأمؿ، وَيعتِبر الفمسفَة نمط حياة )فيمسوؼ يوناني شيسقراط:  ٗ

ؽ.ـ(. كاف يردُّ عمى مسامع محاوريو أف حقيقة إليية "ضميره" تدفعو لمتصرؼ. ُحِكـ عميو باإلعداـ بتجرع كوب مف سـ  ٜٜٖ
دينة. آمف سقراط بأف اآلثاـ وليدة الجيؿ: "اعرؼ نفسؾ"، وبأف األسموب الشوكراف، التيامو بأنو يفسد الشبيبة وال يؤمف بآلية الم

السميـ الكتشاؼ الخصائص العامة ىو الطريقة االستقرائية الجدلية )السقراطية(. تتمحور فمسفتو حوؿ اإلنساف، ويقوؿ باالعتقاد 
مكاف معرفتيا، وارتباط العمؿ بالعمـ والمعرفة بالسموؾ. وذَىَب إل ى أف النفس ىي الذات األخبلقية في الحياة بالحقيقة وا 

 )المترِجمة(.
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. وفي ىذا األسموب اً عالمي اً نظامالرأسماليِة تصييِر ًا في يمم" دورًا العمميُّ المنيُج " عبُ مي
بعنايٍة روادًا لو، يتـ التمييز  ٖ، وديكارتٕ، فرانسيس بيكوفٔالجديد، الذي ُيعتَبر كؿّّ ِمف روجر

مكاٌف بارٌز في األسموب الدوغمائي  في حيف، لـ يكف ليـالذات والموضوع.  بيففائقٍة 
 .خامدةبفاعميٍة خافتٍة  وا، بؿ تميز يّ سطالُقُرو 

مظيِر في  جديدٍ  عصرٍ آفاَؽ َفَتَحْت  ، قدمع النيضةالتي شيَدت صحوَتيا وأوروبا الغربيُة 
. وىكذا في المسيحيةاإلصبلِح تحقيِؽ و  ثورِة التنويِر الفمسفيّْ بالترافؽ مع وذلؾ  ،الذات والموضوع

عامَميف أوليَّيف في بصفِتيما حجَر الزاويِة غدت ذاتانيُة اإلنساف وموضوعانيُة العاَلـ تشكبلف 
، إلى جانِب تدني الرب الحياة. في حيف، تتياوى أىميُة األسموِب الدوغمائي العامِؿ أساسًا بكبلـ

إلى  ةِ عصِر المموؾ المتستريف واآلليِة المَقنَّعِة القديم مف . أو باألحرى، يتـ االنتقاؿاألخبلؽ
 األساسيَّ  زَ فّْ المحبات  طراُز االستغبلؿ الرأسماليّْ ِة المموِؾ العراِة واآلليِة غيِر المَقنَّعة. و حقب

وعي المجتمع مف  تغييرَ يستدعي  ،باسـِ الربحالمتحقُؽ . فاالستغبلُؿ االنتقاؿذلؾ  لىالمؤدي إ
الذي أفضى إلى والدِة  . وُتَعدُّ ىذه الضرورُة أو الحاجُة المؤثَّْر األسَّ بالضرورة حيجميع المنا

سوؼ أماـ استغبلٍؿ أعظمي. و ىنا  "األسموب العممي". لقد باتت اإلنسانيُة والطبيعُة وجيًا لوجوٍ 
نو لف َيقبؿ ، ألعميو تغييٍر ذىنيٍّ شامؿٍ بإطراِء  ( المجتمعِ ُخُمؽِ ضميِر ) ىيكمةُ و  إنشاءُ  ُيعادُ 

                                                           
فيمسوؼ وعاِلـ إنكميزي وُلقَّْب بالجد األكبر لفرانسيس بيكوف، وبأمير الفكر العممي في  (:Roger Baconروجر بيكوف ) ٔ

س التجريب، ووصؿ (. اعتقد أنو ثمة الكثير مف األشياء الواجب تعمميا بشأف الطبيعة. مار ٜٕٗٔ – ٕٗٔٔالعصور الوسطى )
 إلى نتائج باىرة في الكيمياء وطب العيوف، ووضع تنبؤات تحققت فعبًل في مياديف الفمؾ والجغرافيا والميكانيؾ )المترِجمة(.

فيمسوؼ إنكميزي اقترف اسمو بحركة العمـ الحديث لتبنيو المنيج التجريبي  (:Francis Baconفرانسيس بيكوف ) ٕ
(. تزعـ تيار الرفض الضاري لممنطؽ واالستقراء األرسطيَّيف، فكاف أقوى ٕٙٙٔ – ٔٙ٘ٔلطبيعة )"االستقرائي" بالبحث في ا

مجسد لروح عصره الرامي لمقطيعة المعرفية عف العصور الوسطى. حدَّد سمات التفكير العممي الحديث باالعتماد عمى مبلحظة 
المعرفة ىي قوة اإلنساف، وأف الطبيعة ىي الميداف الوحيد المثمر  الظواىر تجريبيًا، بداًل مف االكتفاء بالكبلـ عنيا. وأكَّد أف

يجابي مختص  والمأموؿ لغزوىا بالمنيج التجريبي المقسَّـ إلى: سمبي مختص باإلشارة لؤلخطاء المتربصة بالعقؿ البشري، وا 
 بقواعد التجريب )المترِجمة(.

سس الرياضيات الحديثة، ومف مؤسسي الفمسفة الحديثة فيمسوؼ وعالـ فرنسي، مؤ  (:René Descartesرينيو ديكارت ) ٖ
(. تكمف ثوريتو في الجرأة عمى نقد أكثر اليقينيات انغراسًا في نفسو، وأعز األفكار والعقائد عمى قمبو. عارض ٓ٘ٙٔ – ٜٙ٘ٔ)

َؼ في "الشؾ المنيجي" الكثير مف أفكار أسبلفو في نقطتيف: تقسيـ األجساـ الطبيعية إلى مادة وصورة، ومبحث الغائية. استيدَ 
الوصوَؿ إلى اليقيف، واستطاع إثبات وجود نفسو عف طريؽ أنو يشؾ: )أنا أفكر، إذًا فأنا موجود(. ركَّز عمى مفيـو العقؿ 
كأفضؿ وسيمة لموصوِؿ إلى المعرفة وُصنِع الحقيقة الدقيقة "مفيـو الذات العاقمة"، ومنو بدأ بالمنيج االستنباطي لكشؼ الحقيقة 

 مترِجمة(.)ال
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 عمى عاتؽ "األسموبِ الدوُر األكبُر قع يس ،ليذا السبِب بالتحديداالستغبلَؿ واالضطياَد بسيولة. و 
بكؿّْ األكبِر كارت ِبَمَرِض التشكيؾ . والكؿ عمى عمـٍ كيؼ مرَّ ديصائب " كسبيٍؿ أساسيٍّ العمميّْ 
ٍؿ جذريٍّ متأصؿٍ  ،شيء ، فمجأ إلى مقولتو لذاتفي ىذا الخصوِص با في سبيؿ تحقيِؽ تحوُّ

الشييرة "أفكر، إذف أنا موجود". ومعموـٌ جدًا أّف بيكوف وأتباعو أبَدوا عنايًة فائقة بػ"الموضوعانية". 
و الثاني وأتباعُ  رَ شيَ وبينما فتَح األوُؿ الباَب عمى مصراعيو إلمكانية تفكيِر الفرد بشكٍؿ مستقؿ، أَ 

 الشيء" كيفما يشاء. ادةِ ػ"الماألبواَب أماـ إمكانيِة تصرُِّؼ الفرد ب
 ووشرحِ  ،العممي األسموبُ  الذي يرتكُز إليو ال بد مف إعادِة تعريِؼ مصطمِح "الموضوعانية"

 ادةبأحيائيا وجمادىا عمى أنيا "م فتعريُؼ كؿّْ الطبيعةِ  ،وفيما عدا الفكر التحميميبعمٍؽ غائر. 
الرأسمالية لمطبيعة  غبلؿِ تاِح في استقد َلِعَب دوَر المف ؛بما في ذلؾ جسُد اإلنساف ،"شيء

جِؿ العبوِر التحوؿ الذىني البلزـِ أل ما. ذلؾ أنو مف غير الممكف تحقيؽبي ياوالمجتمع، وتحكمِ 
ضفاِء طابٍع شرعيٍّ كبيٍر دوف تجذيِر التمييز بيف الذات والموضوعمف لعصر الحديث، نحو ا ، وا 

 .عمى ذاؾ التمييز
األكثر تداواًل وقبواًل في الفكر التحميمي، ُيعتَبر  العامَؿ الشرعيَّ الفاعمُة بينما تكوف الذاُت 

بكؿّْ أنواِع المفارقات واإلشاعات عبره.  القياـِ  مف فُ كّْ مَ يُ  اً ممموس" اً "مادي اً عنصر الشيُء الموضوُع 
رة بسبب ىذا التمييز. إذ يجب يَة". وقد َنَشَبت صراعاٌت مريانوبمعنى آخر، فيو يمثؿ "الموضوع

حيث تستتر نضاالٌت  .والِعمـ كمجرِد نزاٍع عمى "الحقيقة" سةيالكنتقييـ الصراع بيف  دـع
ضرٌب مف ضروِب الصراع بيف بأحِد معانيو فما حصَؿ ىو . وراءهوكفاحاٌت اجتماعية عظمى 

المجتمع القديـ المشحوف باألخبلؽ، والمجتمِع الرأسمالي العاري الساعي لنزع الستار األخبلقي 
، إّف موضوَع الحديِث ىنابؿ و. أي أفَّ المسألَة ليست مجرَد نزاٍع بيف الكنيسة والِعمـ. عف ذات

 لؾ، وذ، واعتبَره جرمًا ال ُيغتَفرووَلَعنَ  ،ستغبلؿاالَحَظر صراٌع بيف النظاـ الذي ىو وبشكٍؿ أعـ، 
؛ وبيف المشروِع خالتاريسياِؽ طيمَة وضميُره وجداُف المجتمع عمى الِقيـِ التي صاَنيا  سِ يتأسبال

المجتمِع  استغبلؿِ االجتماعي الرأسمالي الجديِد الساعي لفتِح األبواب عمى مصاريعيا أماـ 
" ىو المصطمح يّ انأو لعنة. و"االتجاه الموضوععيٍب أو رادٍع والتسمِط عميو، دوف االعتراِؼ بأيّْ 

 المفتاح ليذا المشروع.
" فكرٌة مفادىا: ما مف التحميميُّ  "الفكرُ ينادي بو ذاؾ الذي "الموضوعانية"  تتخفى تحت مفيوـِ 

الطبيعة مف حيٍّ وجماد، والتحكـ  كؿّْ ما في خضاعيا لمعممية. إذ يمكف استغبلؿ"قيمٍة" ال يمكف إ
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ِح اإلنساف فحسب، بؿ ويمكف البحث والتنقيب يا، بحيث ال يقتصُر األمُر عمى كدبيا وتممُّك
كؿّْ ى لإ عدا الذواِت المنتقاة، يحؽ النظرافِة األشكاؿ. وفيما بحؽّْ استغبلليا بك فييا، والتمتع

 فة. أما الفردُ رأو ببل رحمٍة أو التحكـ بو واستغبلليحؽُّ ، وبالتالي، آليّ و يكانيكيّّ شيٍء عمى أنو م
فيما جتمع، في مواجية الطبيعة والم َتيفأساسيّ  يفف كذاتَ امجتمُع الدولة القومية، المنظَّمو  فُ المواط

يَديف غيَر جد لَييفإما عمى فعِؿ كؿّْ شيٍء بصفِتيطاقٍة جنونيٍة قادرٍة يتميزاف ب" افجديد بتكارافا"
 .حالٍة ال ُتطاؽفي البيئة  وصواًل إلى إقحاـِ و اإلبادات الجماعية، بدءًا مف ارتكاِب  ُمَقنََّعيف؛

يع التحكـَ بو أو تمزيقو إربًا يستطو ال إوكأنو ما مف شيٍء  ،مسعوراً  القديـُ  ٔ""الموياثافُ وىكذا، بات 
 مصطمحٌ  عمى أنو الشيئيّْ  يّْ انالموضوع نظورِ إربًا. مف الميـ االستيعاب جيدًا أّف النظَر إلى الم

، قد َتَسبََّب في كوارَث ُميِمكة، وانحرافاٍت كبرى ،في األسموب العممي إلى أبعِد حدٍّ  وشفاؼٌ  وٌ ينز 
. يجب التشديد، يةسطُقُروَ ال ٕالتفتيش محاكـُ قامت بو  ما ىيضاتمجازَر مَروّْعٍة ارتكاِب بؿ و 

 مصطمحًا عمميًا نزييًا عمى اإلطبلؽ. تليس َة الشيئانيةَ يانوبعناية، عمى أّف الموضوع
فبلس وشمؿ عمـ االجتماع في راىننا، ما لـ نستوعب أّف  ٖال يمكننا إيضاح أسباِب ُعطب وا 

نو لػ"األسموب العممي إ :ةً صراحألكبِر تقسيـٍ طبقي. أقوليا  وسيمةً بحدّْ ذاتو يعدُّ "األسموب العممي" 
ـَ أنيا  ،العممية" يةِ "االشتراكفي إفبلِس  اً وحاسم اً معيّْن اً ي" دور انالموضوع  االجتماعِ  عمـُ التي ُزِع

 .فترٍة مف الفتراتكذلؾ في  اعَتَبرُتيا أنا أيضاً والتي  ؛النموذجيُّ واألفضؿ
الذي َلِحَؽ باالشتراكية العممية وبكافِة مشتقاتيا، أو مروُرىا بفترِة  فالتفسُخ، ومف ثـ االنييارُ 

ٍؿ مف رأسماليِة  الخاصة، بعد اجتيازىا مرحمًة طويمًة مف  ةِ الدولة المباشرِة إلى الرأسماليتحوُّ
وتشييِد النظاـ االجتماعي؛ إنما يرجع في أساسو إلى "األسموب العممي" ومفيوِمو العمميّْ التطبيؽ 

                                                           
 .)المترِجمة(حيواف وحشي بحري ضخـ يرمز إلى الشر، يأتي ذكره في الكتاب المقدس (: Leviathanالموياثاف ) ٔ
وُتطَمؽ عمى المحاكـ الكاثوليكية المقامة في العصور الوسطى داخؿ أوروبا. حيث (: Engizisyonمحاكـ التفتيش ) ٕ

حكاـ قبضتيا بيف  القرنيف الخامس عشر والسابع عشر، فمجأت إلى معاقبة عدد ال يحصى مف رواد تكفمت ببسط نفوذ الكنيسة وا 
العمـ "وباألخص الكيميائييف" والنساء الحكيمات "الساحرات"، واليراطقة المنشقيف عف المذىب الكاثوليكي. وسعت لمقضاء عمييـ 

 .)المترِجمة(جميعًا بأفظع األشكاؿ 
ات البشرية. ييتـ بالقواعد مجموعراسة الظواىر والحياة االجتماعية المتعمقة بالعمـ د عمـ االجتماع أو السوسيولوجيا: ٖ

والعمميات والسموكيات االجتماعية التي تربط وتفصؿ الناس كأعضاء جمعيات ومجموعات ومؤسسات. يعتبر أوغست كومت 
جتماعي الخاص المثالي إلى . حيث سعى عبر مخططو االٖٛٛٔالمؤسس الغربي لو، وأوؿ مف صاغ تعبير السوسيولوجيا في 

توحيد كؿ الدراسات البشرية، بما فييا التاريخ وعمـ النفس واالقتصاد، العتقاده بأف كؿ أنماط الحياة اإلنسانية لجميع الشعوب 
 مرت مف نفس المراحؿ التاريخية المتميزة )المترِجمة(.
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ال، ما ِمف شؾٍّ بتاتًا في ٔ"التشيؤ" في ناضميف عمى درِب ُحسف نوايا الممدى صدِؽ و . وا 
االشتراكيِة بإيماٍف راسٍخ وجيوٍد حثيثة. سأكتفي بالتنويو إلى أني سأستفيض في شرِح ىذه 

 المواضيع في مكانيا المناسب.
، ىي أسيرُة أساسيّ  دورٍ ببيف الذات والموضوع  التمييزَ  نيطُ إّف كافَة البنى العممية التي تُ 

. ولربما أّف كافة يةمجتمعلدرجِة أنيا تزعـ بتفوقيا عمى ضروِب القيـِ والُمُثؿ ال ،استقبللياتيا
ـَ العمـ االنحراَؼ األكبر الحاصَؿ باسـ العمـ مخفيّّ في ىذه المزاعـ. ولربما لَ  ـ يشيد التاريُخ التحا

يو في العصر الرأسمالي. فدنيا العمـ، بدءًا مف مع النظاـ المييمف في أيّْ عصٍر مثمما ىو عم
، وىي القوُة التي َتصوُنو وُتَؤمُّْف شرعيَتو لنظاـلدى ا ئيةٍ إنشا قوةٍ أعظـُ أسموبو إلى مضمونو، ىي 

عمى بناًء ضمنو التالي، كافَة العمـو الناشئة . إفَّ األسموَب العممي لمعصر الرأسمالي، وبأيضاً 
 ،مف جية آليِة الربح في النظاـِ تعزيِز إلى التي ُتَؤمُّْف وتؤدي قوَة األساسيَة شكّْؿ التُ ، ىذه الخمفية

لى  واالنفجاِر  دماِر البيئةِ و  بطالةِ وال مجاعةِ وال مخاضاتِ وال الـِ واآل زماتِ واأل حروبِ ال كريسِ توا 
ـُ قوة"ارُة كافَة قطاعاِت المجتمع وحمقاِتِو الداخميِة والخارجية. وما عب تَشَممَ ، بحيث السكانيّ   "العم

 االفتخار بيذه الحقيقة.عف  الموَجَزة سوى تعبير
يُر مفقد يقاؿ: وما   كوف قد َعبَّرَ يالمتحصف بدرِع النزاىة والشرعية،  النظاـَ إّف ذلؾ؟  الضَّ

 .يذه األحكاـ بكؿّْ سيولةبينادي عندما  عف أكثِر المواقِؼ طبيعيةً 
ذا كانت الحداثُة الرأسمالية في راىنن ، األساسيةيا جاالتاستحالِة االستمرار في كافة مب نِذرُ ا تُ وا 

، فاألمر الميُـّ والمصيري ىنا لذافي ذلؾ. األكبُر  نصيبُ الفمػ"األسموب العممي" الذي ترتكز إليو 
لى "الضوابط العممية"  ىو توجيو النقد إلى األسموب الذي يشكؿ الدعامَة الركف لمنظاـ، وا 

يِة في اضعؼ األساسيَة المطروحة. إفَّ نقطَة ال كافة األنظمة، بما فييا ى لإالنتقادات الموجَّ
انتقاداُت االشتراكية، تكمف في لجوئيا إلى نفِس األسموِب الذي ترتكز إليو تمؾ األنظمُة في 
تحقيِؽ وجودىا. مع أفَّ الحقيقَة تشير إلى أّف انتقاَد الواقِع االجتماعي الناشِئ اعتمادًا عمى نفِس 

 معروؼِ . فمف المشابية ال ُينِقذ النُّّقاَد مف الوقوِع في نتيجةٍ  ،ب الذي يستند إليو ىذا الواقعسمو األ
القرى أو إلى الوصوؿ سوى مرسومِة سمفًا، ال يمكنيـ جدًا أفَّ السائريف عمى نفِس الدروب ال

                                                           
 النظر مف ىذه الزاوية )المترِجمة(.إرجاع الكائف العاقؿ إلى مستوى األشياء، و التشيؤ أو التشييء:  ٔ
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بما فييـ التي تؤدي إلييا تمؾ الدروب. وىذا تمامًا ما حصؿ لمناىضي النظاـِ القائـ،  المدف
 العممية. االشتراكيةِ أصحاُب 

إزاء تناُوِؿ  ،إنني ُأبدي اىتمامًا بالغًا في تقييماتي لمتمييز بيف الذات والموضوع بشكٍؿ أساسي
يف المصطمَحيف البادَييف وكأنيما نزيياف، . ذلؾ أفَّ ىذَ الخصائِص والمزايا الطبقيِة واالجتماعية

ال عبلقَة ( لنشوِء الحداثة التي غدت مستحيمَة االستمرار. و )الوجوِديُّ  ٔىما السبُب األنطولوجيُّ 
بؿ الميزات النسبية. التطبِع بف ُمَنزََّىيف عف بالمنجزاِت العممية كما ُيعَتَقد، وليسا يف المصطمحَ ييذَ ل
بصدد الطبيعة والذات، بقدر ما ىو عميو األسموُب الوثوقّي  قالبيٍّ و يما مشحوناف بمفيوـٍ ثبوتيٍّ إن
في العصور الوسطى بأقؿ تقدير. فالسعُي لفيـِ الحياة عْبَر التمييز العمني بيف السائُد وغمائي الد

يؤدي بالحياة إلى االختناؽ المادي، ويجعميا رجعيًة وُمَيمَّشًة أكثر مما كانت  ،الذات والموضوع
ـَ األسموُب العم  ،ميُّ أنفاَسياعميو حياة اإلنساف في العصور الوسطى. فحياُة اإلنساف التي كَت

اعتمادًا عمى التمييز بيف الذات  ،قد تشتتت إربًا إربًا في الحداثة الرأسمالية ؛وَحرَميا مف الحرية
ِؤ متأصمة لتصدُّعاتٍ يا كافة مناحيتعرََّضت والموضوع، و  . إفَّ القيمة العظمى المفقودَة مع تجزُّ

مية"، ىي تكاُمُؿ ووحدُة الحياة االجتماعية خبلياه األوليِة بسبب "الضوابِط العمأدؽّْ ى إلالتكامِؿ 
مِة ضمف  "، ومف المحصورة . ما مف شيٍء في راىننا أخطُر مف "الحياةِ يةانكالزم بعادِ األالمسجَّ

َمكانية. إننا وجيًا لوجو أماـ أشدّْ المصائِر بؤسًا.  ماتيا الزَّ مأساِة الحياة المبتورة مف جوىرىا ومقوّْ
مف ُصنِع الخياؿ، بؿ ىي التفسيُر األمثؿ لمنظاـ استعاريًا ت تصورًا ية ليسمجتمعفالسرطنُة ال

 الحياة.فيما يتعمُؽ بالقائـ 
و في المرافعة إال بتقييمو ضمف َؿ فيو بإمعاف، ال يمكف تناولىذا الموضوُع الذي يتطمب التأم

كف االستنتاُج مف ال يم . كما أنوأسموبًا جديداً ال تعني أنني أقترُح  نطاٍؽ محدود. انتقاداتي ىذه
األسموب. ذلؾ أني متيقٌظ لمخصائص التي تعبّْر عنيا السبُؿ  عدميةَ  قترحُ كّؿ ذلؾ أنني أ

واألساليُب والقوانيف الممتَزـُ بيا في حياِة اإلنساف، بؿ وفي حياِة الطبيعة بأحيائيا وجماداتيا. كما 
يوـُ األسموِب والقانوف مشحونًا عمى وف مفكُ ُأولي قيمًة ثمينًة لمطريقة واألسموب. لكف، وبينما يَ 

في  والثبوتَ  اإلصرارَ  لمتشديد عمى أفّ  الدواـ بمخاِطِر المضموف الحتمي المطمؽ، فإني مضطرّّ 

                                                           
فمسفة تبحث في الموجود في ذاتو مستقبًل عف أحوالو وظواىره وفقًا لتعريؼ أرسطو. وىو مذىب األنطولوجيا أو عمـ الوجود:  ٔ

المطمؽ  َمف يرى أف الموجود المطمؽ ىو المعيار الذي يستند إليو العقؿ في الحكـ عمى الوجود والعدـ. ومعرفتنا بيذا الموجود
 حدسية مباشرة، ال استداللية انتقالية "الفكر تابع لموجود" )المترِجمة(.
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إنكاِر التطور والحرية. ال أتصور وجوَد َكوٍف ببل أساليَب أو قوانيف. خطِر ذلؾ ُيفضي إلى 
نظر إلى الكوف َكَنَسٍؽ والتي ت، أساساً  يكارتميكانيكيِة دضرورِة اتخاِذ ولكني ال أؤمف أيضًا ب

ىو الرياضياِت والقانوِف المرتكَز إلى منطَؽ تشيُر إلى أّف ال. ولدّي شكوٌؾ عميقة محضرياضيٍّ 
والقانوف،  خترعوا الرياضياتًا بيف الرىباف السومرييف الذيف اكبير بؿ وأالحُظ شبيًا  .َمَرضيّ  منطؽٌ 
 بلف المدنية عينيا.ييما يمثّْ ية. إني عمى قناعٍة بأفَّ كمَ الذىنيِة العمممؤسّْسي وبيف 

أّف  القوؿُ  ف أسموٍب بديؿ. مف الضروريّْ مناَىضُة األسموب ال تعني إنكاَره كميًا، وال البحَث ع
كانت  َلِئفْ يتميز بمعانَي أسمى. و  ،االنفتاَح أكثر إلمكانيِة التفسير األقرب إلى خياِر الحياة الحرة

ذلؾ. فالدولُة  تُفضي إلىيكوَف وسيمًة  أفْ حينيا  معنى الحياة، فعمى األسموبِ بموُغ الغايُة ىي 
قد ألحقا الحروَب والدماَر بالبشرية، بداًل مف السعادِة  ،وحدىمال ضخـُ الكبرى واإلنتاُج الصناعيُّ ال

وقات يأتي والرفاه. فمدى اتحاِد اإلنتاِج مع القوة، يتزايد االبتعاُد عف المعنى. وفي جميع األ
محياة. في حيف ُينَظر إلى ل ـَ تفيُّ الأصحاُب االدخار في مقدمة الشرائح البميدة التي ال تُبدي 

االدخار بعيِف الشؾّْ والريبة دائمًا داخَؿ المجتمع. إّف الخبلَص مف مشكمِة األسموب، أو تخطييا 
والمدنية الُمعاَشيف. والتغمَب عمييا، يتضمف معانَي متأصمة، حيث يستوجب محاسبَة العصِر 

األزمنة التاريخية. سيذىب أيُّ بحٍث عف عمى مرّْ ولطالما نصادؼ أمثمًة ضاربًة لمنظر عف ذلؾ 
وْ ما لَ  ،المخرج ىباءً  الجذريُة إلى الرأسمالية وأساليبيا وضوابطيا و االنتقاداُت الراديكالية  ـ توجَّ

بالتالي إلى إعادِة  ـ نتوجوْ عصرية بطاَبِعيا؛ وما لَ العمميِة التي َتْمُيُر جميَع مؤسساِتيا وقوالبيا ال
مساَىمٍة لثنائيِة  أيةّْ  تقديـَ ال أنوي مف الحياة الحرة. فأكثر الدنوّْ أكثر ُيَمكُّْف مف ذي العمـ الىيكمِة 

، لكفو وراء الحداثة. ومع احترامي لمعديد مف المواقِؼ البارزة في ىذا السياؽ،  ما –الحداثة 
 ئجةً راال تنفؾُّ  ،ُصمِب الُمشِكمةف القائمَة بُبعِد تمؾ المواقِؼ ع ةَ قناعال اإلشارُة إلى أفّ يتعيُف عمّي 

 استمرارًا لمحداثة بأغمفٍة وأقنعٍة جديدة. الحداثةِ  ما وراءحتى اآلف. وال زلُت أرى 
عوضًا عف البحث عف أسموٍب ف ."َنَسؽ الحقيقة"مصطمح باسـِ لتقديـِ شروحي  إني مضطرّّ 

التي لحياة االناجمِة عف المستشريِة قضايا المف  نفاذِ عف سبيٍؿ لممف خبلِلو أبحث  ، فإننيؿبدي
البحُث عف الحقيقة في جرى . ال ريب أنو لطالما والضبلؿ بالزيؼِ وُأثِقَمت عف قيـِ الحرية، ُأبِعَدت 

لميثولوجيات إلى المجتمع البشري، وبرَزت العديُد مف الخيارات كجواٍب ليذه األبحاث، بدءًا مف ا
األدياف، ومف الفمسفة إلى العمـو الراىنة. ومثمما ال يمكف التفكيُر بالعيش في حياٍة خارَج إطاِر 
َـّ المتراكـَ مف القضايا  ىذه الخيارات، فبل يمكف إنكاُر وجوِد واقٍع مؤلـ وىزليٍّ يفيد بأفَّ ىذا الَك
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. لكفَّ الحداثَة محاؿ معيا وبدونيا تقوؿ: العيُش  العالقِة نابٌع مف تمؾ الَخيارات. أي، ثمة ثنائيةٌ 
مرار في العديد مف فريدٍة مف نوعيا، حيث بمَغت حدوَد استحالِة االست فوارؽ نحياىا ذاتالتي 

ذ ، نفاَذ الموارد، المفرط ما سعينا لتعدادىا بشكٍؿ خاطٍؼ سنبلحظ: التضخـَ السكانيّ  المياديف. وا 
ماعيَة المتعاظمَة ببل حدود، الروابَط األخبلقيَة المنحمَّة، انقطاَع دماَر البيئة، التصدعاِت االجت

، تحت وطأِة التوتراِت الكبرى الحياة عف الزماف والمكاف، الحياَة المفتقدَة لجاذبيتيا وشاعريتيا
القادرة عمى إحالة الدنيا إلى صحراٍء قاحمة، وضروَب الحروِب الجديدة  ٔأكداَس األسمحة النوويةِ 

ناىية والمستفحمة في البنية االجتماعية برمتيا. كؿُّ ذلؾ ُيَذكّْر بيوـِ القيامة والمحشر البلمت
الحقيقي. إّف الوصوَؿ إلى ىذه المرحمة ِبَحدّْ ذاتو مؤشٌّْر واضٌح عمى إفبلِس أنساؽ حقيقتنا 

ُؾ أنفسنا عف القائمة. أنا ال َأعِرُض لوحًة تشاؤمية، ولكننا ال نستطيع البقاَء صامتيف، وال نتمال
الصراخ بأعمى صوٍت إزاء الحياة المنتيية داخَمنا وأمامنا. عمينا أال نفقد األمؿ، وأال نخنؽ أنفسنا 

 وع. ولكف، عمينا البحُث عف الحؿ.بذرِؼ الدم
اّل  ، ىؿ كاف بحثنا عف الحقيقة عمبًل تافيًا أـ فارغًا؟ أـ أننا كنا نمر بعصِر القوى وا 

 ِكَبت األخطاُء الفادحة؟ أيف، ومتى تشبثنا باألفكاِر الدوغمائية الجامدة؟الظبلمية؟ أيف، ومتى ارتُ 
قوتيا مف تكويناِت المجتمع النسبَة الكبرى مف أنا واثٌؽ مف أّف الحداثَة الرأسمالية انتيَمت 

ما  واضٌح لمعيافِ  ،كفاحاٍت باسمٍة تجاه ذلؾ، ولكف المضمّْمة. ال يمكف إنكاُر حصوؿِ و المخاِدعة 
ـُ أنيا موفَّقٌة وظافرةبالنظـِ  حؿَّ  ـُ ىو النيائيُّ واألبدي، التي ُيزَع . إذف، والحاؿ ىذه، ىؿ ىذا العاَل

ـُ القائـ؟ َأِمف غيِر الممكِف وجوُد عاَلـٍ آخر؟ إني منتبٌو لتكراري  ألسئمة امثمما يدَّعي النظا
الباطني لمكثير مف االستيتار بجيوِد الكشؼ عف الوجو  المطروحة يوميًا. ولكف، يجُب عدـ

الظواىر، بدءًا مف الوقوِع في أخطاِء األسموب في العديد مف النقاط، إلى األخطاِء الموجودة في 
الضوابط العممية، ومف التفسيراِت القائمة بشأِف السمطة واالقتصاد إلى المفاىيـ والتمأسسات 

في ذاتي القدرَة عمى الشروع  . وفي ىذا السياؽ أرىٕالسمطوية المتحكمِة بالحقوؽ وِعمـِ الجماؿ
ـُ بيا، بتجربٍة معينة، بؿ وأعتبر ذلؾ وظيفًة   بو إزاء قيـ الحرية. أو َدينًا عميَّ اإليفاءُ عميَّ القيا

                                                           
نوع مف األسمحة تستعمؿ فييا القنابؿ الذرية )بناء عمى انشطار نواة ذرية ثقيمة( أو القنابؿ الييدروجينية األسمحة النووية:  ٔ

 مدمرة بشكؿ مروع )المترِجمة(. )بناء عمى اندماج نواتيف خفيفتيف(. وحصيمة ذلؾ تنتج طاقة ىائمة
يبحث في شروط الجماؿ ومقاييسو ونظرياتو، وفي الذوؽ الفني وأحكاـ القيـ المتعمقة باآلثار الفنية. عمـ الجماؿ أو األستتيؾ:  ٕ

حمّْؿ ىذا لو قسماف: )نظري عاـ(: وىو معياريّّ يبحث في الصفات المشتركة بيف األشياء الجميمة التي تولد الشعور بالجماؿ، فيُ 
الشعور تحميبًل نفسيًا، ويحدد الشروط التي يتميز بيا الجميؿ مف القبيح. و)عممي خاص(: ويبحث في مختمؼ صور الفف، وينقد 
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وكتمييٍد لمبدء بالموضوع، أشير بجممٍة واحدٍة إلى أّف التقسيماِت القالبيَة الثنائيَة األساسيَة 
فتو، مفالمتحكمَة بفكِر اإلنساف قد أضعفت ال –موضوعاني، مثالي–َقبيؿ: ذاتاني معنى وحرَّ

ديني. والتجذراُت الحاصمة في ىذه –عممي، وميثولوجي–ميتافيزيقي، فمسفي–مادي، دياليكتيكي
إلى ظيوِر الحداثة الذي أفضى  ساسيّْ األسموب األ خطاءِ حصيمٌة ألىي  ،الثنائيات والقرائف

َر الرأسمالية. وقد َدَعـَ أصحاُب السمطة واال تطويَر األفكار والعقائد في ىذا  وأستغبلؿ تطوُّ
ديمومِة وشرعنة النظـ التي أسسوىا، وُتحقَّْؽ كأداٍة ل، لتؤدَي دورًا بارزًا المدنيةاالتجاه طيمَة تاريِخ 

ىو األساُس في َدرّْ النفِع لمنظـِ  ،ىذه الثنائياِت كتاريٍخ مجرَّد ذروتيا مع الرأسمالية. وتفسيرُ 
ذىنيِة البشرية بيذه القرائف، َلما عمى  خناؽُ الاالستغبللية القائمِة عمميًا. ولو لـ ُيْطَبْؽ السمطوية و 

مؤثرًا ليذه الدرجة. فاستمراُر َمحَوَرِة  وفَ كُ يَ  كاف بوسِع أيّْ نظاـٍ سمطويٍّ أو استغبلليٍّ أفْ 
مف السمطة واالستغبلؿ.  يؤوؿ إلى الجشع النَِّيـِ في مزيدٍ  ،اعاِت الذىنية حوؿ ىذه الثنائياتالصر 

تمكَّنوا مف احتبلِؿ مكانٍة رفيعٍة فقد وبقدِر نجاِح الباحثيف عف الحقيقة في مضماِر ىذه الثنائيات، 
في مصاؼّْ أصحاِب السمطة وداخَؿ بؤِر االستغبلؿ. وىكذا، ُأضِفَيت الواقعيُة العظمى عمى 

قيقة المذكوَر ىنا ىو الحميُؼ الوفيُّ واألميُف مقولة "الحقيقُة سمطة، والسمطُة حقيقة". إفَّ َنَسؽ الح
لنظاـِ االستغبلؿ السياسي. أما محصمُة ىذا التحالؼ، فيي المزيُد مف القمع واالستغبلؿ. وىذا 

 بدوره يؤوؿ إلى فقداِف وضياِع الحياة الحرة الفاضمة.
خمي عف َنَسؽ ىو الت ،عمينا فعُمُو ِمف حيث األسموب دٍّ اإذف، والحاُؿ ىذه، فأوُؿ عمٍؿ ج

، أي، التصرَؼ السمبيَّ عمى جميع األصعدة موقفًا سمبياً األمُر يقة، يتطمب في الحقو الحقيقة ذاؾ. 
، بؿ أعني ضرورَة ضده ةٍ اتخاَذ جبيٍة فظّ ىنا إزاء َنَسؽ الحقيقة التابع لمنظاـ القائـ! ال أقصد 

الفرِس  مربطِ ب . ال يمكُف اإلمساؾُ اـنسِؽ الحقيقِة لذاؾ النظ ض عبَر تحميؿِ اتخاِذ الموقِؼ المعارِ 
إال عبر مقاوماٍت باسمٍة قيّْمة، وبتطويِر جيوِد إنشاِء  ؛لنظاـ القائـ، أو البدُء ِبَحمِّْو وتفكيكوفي ا

السمطة فقط، بؿ وتجاه بؤِر االستغبلؿ في كافة وأجيزِة المجموعات المعاِرضة، ليس تجاه ِشباِؾ 
ـُ ال أماكنيا. جميُع التكوينات االجت ماعية ىي ثمرُة الذىنية. وعمى نقيِض ما يقاؿ، فاأليدي واألقدا

ـُ  كافتُنِشُئ المجتمع. ولو كاف كذلؾ، لَ  جميُع ظيَرت كؿَّ االختبلؼ.  اً ي أماَمنا مختمفذالالعاَل
 والبنى الموجودِة في التاريخ كثمرٍة مف ثماِر الذىنيات المؤثّْرةِ  ومراحِؿ التطورِ  يمَّةِ مِث الاحداأل

                                                                                                                                              
نماذجو المفردة، ويقـو عمى العقؿ ألف قيمة األثر الفني ال تقاس بما يولده في النفس مف إحساس فقط، بؿ بنسبتو إلى الصور 

 يا العقؿ )المترِجمة(.الغائية التي يتمثم
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تعويِمو عمى يكمف في  ،. وأحُد أىْـّ األخطاء الجسيمة لؤلسموب الماركسيوالعزائـِ التي ال تميف
، دوف الجديد المجتمعِ إلنشاِء البروليتاري القابع تحت وطأِة القمع واالضطياد واالستغبلؿ اليومي 
َقيا في المياديف الذىنية. لقد عجَز الماركسيوف ع و الثورَة وُيعمّْ ف رؤيِة أف البروليتاريَّ عبٌد أف يوجّْ

َمغُزوّّ وُمسَتعَبد مف جديد. بؿ وقعوا بأنفسيـ في سفسطِة "العامِؿ الحر". وبإضافِة األخطاء 
 .ىذا الخطأاألخرى، تكوف قد اتضحت نتائُج 

الذىنيُة التي  فَ و كُ تَ  إذف، ومع إيبلء المعاني لمنجزاِت اإلنسانية في العمـ، كيؼ يجب أفْ 
 بيا؟عمينا اكتسا

مف كشؼ النقاب مف األعماؽ عف الُمقاَرَبَتيف  لمرد الصريح عمى ىذا السؤاؿ، عمينا بمزيدٍ 
 الذىنيََّتيف النابَعَتيف مف الذاتانية والموضوعانية، والمؤدَّْيَتيف في النتيجة إلى نفِس المصب.

قوانيِف الطبيعة  تعبيرًا عفالموضوعانية ليست ُروَّْج كثيرًا، فما  و، وعمى عكسِ ىو أن ؛أوليما
. ولدى البحِث والتمحيص بإمعاف، سُيرى أف القوننَة الموضوعيَة ىي ما ىي عميومثم والمجتمع

الشكُؿ العصريُّ لعبارِة "كبلـِ الرب" القديمة. إذ يصدح صدى القوى الخارقِة لمطبيعة والمجتمع 
ىذا الصوَت يعود  أفّ . وبمزيٍد مف النبش والسبر، سُيدَرؾ عمى الدواـ في ىذه الموضوعانية

العقَؿ الموضوعي وَنَسَؽ أصواِتِو  اِر واالستغبلليّْ المستِبد. إفّ لحاكميِة وسيطرِة الطاغي الجبّ 
ظـِ المدنية القائمة، حيث ُروّْضت تمؾ األصواُت عمى يِد تمؾ حة ذو ُعرًى وثيقٍة مع نُ االصد

 ، فيي ُتمَحؽُ مف الموضوعات جديدةٌ  معموماتٌ  تيَ نِ مألوفًة لآلذاف. وحتى لو جُ  تالنظـ، وأصبحَ 
أّف كؿَّ  معرفةُ  ،بكؿّْ تأكيدو  ،النظاـ القائـ. عمينا يا المخصَّصِة ليا ضمفعمى الفور بأماكنِ 

. وفي حاِؿ القائـسمفًا أو الحقًا بألِؼ قيٍد وقيد عمى يِد النظاـ ُيَكبَُّؿ  ،جديدتقنيٍّ اكتشاٍؼ صاحِب 
، مثمما نشيد في األمثمة التاريخية، بدءًا ضِب آليِة النظاـكس، فسيتعرُض لغاإلصرار عمى الع

مف آدـَ حتى إبراىيـ، ومف ماني
إلى جوردانو  ٔبولس الطرسوسي ، ومفٕإلى منصوِر الحبلج ٔ

                                                           
فيمسوؼ ورجؿ ديف وحكيـ عاش في عيد الساسانييف، وكافح ضد الرىباف الزرادشتييف المنسمخيف عف ديانتيـ اللتحاقيـ  ماني: ٔ

ـ(. عمؿ عمى التوفيؽ بيف جميع الديانات السابقة لو ضمف تركيبة جديدة َجَعميا حبكة ذىنية ٕٙٚ –ـ ٕٓٔبالسمطة الساسانية )
ونية متماسكة. كاف أشبو بالحواري الداعي إلى السبلـ والتعددية. وىذا ما اجتذب سخط الرىباف المتزمتيف، فأثاروا حفيظة دينية ك

شاىبور، ثاني أكبر إمبراطور ساساني، إلى أف حثوه عمى اعتقاؿ ماني، الذي لـ يتخّؿ عف أفكاره، رغـ التعذيب المبرح، فُحِكـ 
 رِجمة(.عميو بالموت عمى أيدييـ )المت

ـ(. التصوؼ عنده جياٌد ضد الظمـ والطغياف في ٕٕٜ –ـ ٛ٘ٛمف أعبلـ التصوؼ الّسّني ) :الحسيف بف منصور الحالج ٕ
النفس والمجتمع إلحقاؽ الحؽ، وليس مسمكًا فرديًا بيف المتصوؼ والخالؽ. ارتابت سمطة بغداد المتفككة في شأنو، وظنت أنو 
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ألَؼ  وفواِجييسف، أكثر الموضوعانية مف الحقيقة والعدؿأصحاِب المواقِؼ . فمدى ُدُنوّْ ٕبرونو
ي تراه عيُف القمب عني الشيَء الذتحقًا  تإذا كان ،ة ثمينًة لمغايةعدوٍّ وعدو. ستكوف الموضوعاني

ذَيرصده و  ية. ولكف، يجب ؤدي إلى الحكمة الحقيقتبقيـِ الحياة الحرة، فس تما ارتبطَ  اإلدراؾ. وا 
جوردانو ًا في سبيؿ الفكر، مثمما كاف منصور الحبلج و حاربيكوف المرُء مُ  نتائِج أفْ  حينيا َتَحمُّؿُ 

 برونو.
نتيجة ذات اتجاَىيف مف الموضوعانية  بعنايٍة وحساسية أنو بالمقدور استخبلُص التبياُف يجب 
ـَ الحاكـ المتأسّْس، واالتجاه الذي لقوانيف العمـبالنسبة  . فالتمييُز بيف االتجاه الذي يمثؿ النظا

 اً لباالعائد غ ا نمُط الفكر الموضوعيّْ يمثؿ الحقيقة؛ يتطمب انيماكًا عظيمًا وصمودًا عتيدًا. أمّ 
َة الديناصوِر الثاني في التاريخ، ما لـ تتوثْؽ ُعراه مع األفكاِر  لمفكر التحميمي، فسيؤدي َمَيمَّ
الحدسية اآلنية المتأتية مف الذكاء العاطفي. فالوحُش المولُّْد لمقنبمة الّذّرية ليس سوى نسخٌة معدَّلة 

حميمي لمحداثة الرأسمالية. وىو نفُسو المسؤوُؿ عف ىذه مف الموياثاف القديـِ مجيَّزًا ببنية الفكر الت

                                                                                                                                              
نية غامضة. وبدأ الكارىوف لو مف الصوفييف اآلخريف بسبب زيادة مكانتو عمييـ يتابعوف كؿ يغطي أىدافو السياسية بتعاليـ دي

شاردة وواردة تخصو، وخاصة حديثو عف الحب اإلليي. ُزجُّ بو في السجف بتيمة الزندقة وحموؿ اإللو فيو، وُأعِمف إعدامو لَسكرتو 
فو، وُرِفَع عمى الجذع يوميف. ثـ ُقِطَع رأسو، وُصبَّ عميو النفط، في صيحة الحاؿ: "أنا الحؽ". ُجِمد الحبلج، وُقِطَعت أطرا

وُأحِرؽ، ثـ ُحِمَؿ رماده إلى رأس المنارة، وُألِقَي في دجمة؛ فغدا الحبلج نموذجًا لمعاشؽ الكامؿ هلل، وُلقَّْب بشييد التصوؼ 
 اإلسبلمي )المترِجمة(.

وىو أحد قادة الجيؿ المسيحي األوؿ، وَيعَتِبره  (:Saint Paulبولس الطرسوسي أو القديس بولس أو بولص الرسوؿ ) ٔ
البعض ثاني أىـ شخصية في تاريخ المسيحية بعد المسيح. ُيعرَّؼ مف قبؿ المسيحييف برسوؿ األمـ. كاف لو الكثير مف المريديف 

جيودًا دؤوبة في نشرىا، فتجوؿ والخصـو عمى السواء. كاف مناىضًا عنيدًا لممسيحييف في بداياتو، ثـ اعتنؽ المسيحية، وبذؿ 
داعيًا ليا في العديد مف األقاليـ والمناطؽ، وفي مقدمتيا ببلد األناضوؿ والبحر المتوسط وبحر إيجة. وبتيمة الترويج الديني ضد 

حقًا تحت اسـ "أعماؿ اإلمبراطورية الرومانية تـ اعتقالو، ثـ ُقِتَؿ صمبًا. ُألِحَقت العديد مف رسائمو إلى الشعوب واألمـ باإلنجيؿ ال
 الرسؿ" )المترِجمة(.

 – ٛٗ٘ٔيمكف إرجاع أصوؿ الواحدية المادية إلى ىذا الفيمسوؼ اإليطالي )(: Giardiano Brunoبرونو )جوردانو  ٕ
ـ(. نفى برونو أي اختبلؼ بيف المادتيف السماوية واألرضية، وأقّر بنوع واحد مف االختبلؼ بيف األجساـ المعتمة ٓٓٙٔ
ئة "النارية"، وأف األجساـ تتحرؾ بنفس القوانيف في حركة دائرية. كما أكد أف العالـ المادي أشبو بمكاف المتناه، ممموء والمضي

بمادة مرنة أدت إلى فرض األثير الحقًا. أي، كاف ينظر إلى الكوف كػ"كؿ" واحد. فسَّر حركة األرض حوؿ الشمس بطاقة الحياة 
ـَ إلى محاكـ التفتيش بتيمة "اليرطقة"، وتـ اعتقالو. وخبلؿ سنينو السبع في السجف، ُفِرض عميو )اندفاعتيا(، فاتُِّيـ بالزندق ة وُقدّْ

 فِسيَؽ إلى ميداف كامبو دي فيوري، ِلُيحَرؽ فيو عمنًا )المترِجمة(. التراجع عف أفكاره. لكنو أبى ُمِصّرًا عمى أف أفكاره فمسفية بحتة.
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ذا ما أمعّنا النظَر في  اإللو الجديد غيِر المَقنَّع، ىذا الموحة السوداوية السمبية التي َتَحدَّثنا عنيا. وا 
 ىيئة الدولة القومية، سنبلحظ عف كثب ما يقتدر عميو الفكُر التحميمي الموضوعي.متجمي في وال

ُة القابعة في القطب المقابؿ لمموضوعانية، فتدَّعي الوصوَؿ إلى الحقيقة عبر أما الذاتاني
دوَف الحاجة إلى الموضوع الشيء. إنيا ضرٌب مف األفبلطونية. ولدى  ٔمفارقاِت اإلدراؾ الحسي

، مثمما حاُؿ الموضوعانية: القالبيّ  الثبوتيُّ سيظير عمى الفور جانُبيا المخاِدُع و فترِكيا لوحدىا، 
حقيقُة ىي بقدِر ما نحسو وندركو. وىذا ما يصؿ مف أحد جوانبو إلى مذىِب الوجودية ال

ف )األنطولوجيا(. فيي َتعتِبُر اإلنساَف موجودًا بقدِر ما يخمؽ نفَسو. ورغـَ تأسيِس العديد م
ال تتخمَّؼ عف احتبلِؿ مكانيا داخَؿ أروقِة  –مثمما الموضوعانية–المدارس الفكرية باسميا، فيي 

إنكار الموضوع( بمفيوميا إزاء الطبيعة والمجتمع، نزعة النظاـ القائـ. أما سقوطيا في "الذاتية" )
فيؤدي إلى جعميا دعامًة وطيدًة لمفردية. فالمفيوـُ الذي يجعؿ الفرد في الحداثة أنانيًا، مرتبط عف 

بالحافِز سميمة، متعمٌؽ ال ٖعوضًا عف ظيوِر الػ"أنا" ٕكثب بالذاتانية. فتمييدىا الطريَؽ لؤلنانية
 إلى المجتمع االستيبلكي.الذي ُيفضي  األساسيّْ 

نا". األ الذاتانيُة مسؤولٌة أيضًا عف الفكر الدوغمائي المنحرؼ الذي مفاده "الحقيقُة بقدرِ 
ـُ الرأسمالي َمِديٌف بالكثير ليذه البنية الفكرية. فيذا النمُط الفكري المنعكُس عمى كافة  والنظا

، حيث ٗافتراضي إلى ابتداِع عاَلـٍ  المطاؼُ انتيى بو الفنية، وعمى رأسيا اآلداب، قد  المياديف
                                                           

اصطبلح يطمؽ عمى العممية العقمية التي نعرؼ بواسطتيا العالـ الخارجي الذي ندركو  (:Perceptionاإلدراؾ الحسي ) ٔ
عف طريؽ المثيرات الحسية المختمفة. ال يقتصر اإلدراؾ ىنا عمى إدراؾ الخصائص الطبيعية لؤلشياء، بؿ ويشمؿ إدراؾ المعنى 

سير واختيار وتنظيـ المعمومات الحسية، ىي ما تدعى باإلدراؾ والرموز التي ليا داللة بالنسبة لممثيرات الحسية. فعممية تَمّقي وتف
 الحسي في عمـ النفس )المترِجمة(.

نكار وجود األشياء األخرى. يقوؿ أصحاب ىذا  ما وراءوتعني في عمـ  (:Egoismاألنانية ) ٕ الطبيعة: إثبات وجود األنا، وا 
التي تحدثيا الحواس فينا، إذف ال يوجد إال موجود واحد، ىو أنا ال  المذىب: إننا ال نعرؼ العالـ الخارجي إال بوساطة التبدالت

غير. واألنانية في عمـ األخبلؽ ىي حب الذات الشديد الذي يمنع مف حب شيء آخر. واألناني يعمؽ مصالح الناس عمى 
 مصمحتو، وينظر إلى كؿ األشياء مف زاوية نفسو )المترِجمة(.

التجريبية إلى الشعور الفردي الواقعي، فتطمؽ عمى موجود تنسب إليو جميع األحواؿ وتشير في الفمسفة  (:Egoاألنا ) ٖ
الشعورية، أي أنيا جممة إحساسات ال غير. وفي المعنى الوجودي تشير إلى جوىر حقيقي ثابت يحمؿ األعراض التي يتألؼ 

ة. ُيَعرّْفيا فرويد كآلية داخمية تبرز حصيمة منيا الشعور الواقعي. واألنا المطمؽ ىو التفكير الذاتي األصيؿ السابؽ التجرب
 التناقض بيف منبع الشيوات وسمطة األبويف والسمطة االجتماعية )المترِجمة(.

ىو العالـ القائـ عمى االتصاؿ مع اآلخريف عف طريؽ اإلنترنيت، وُيحقؽ اتصااًل زمانيًا ومكانيًا مف نوع العاَلـ االفتراضي:  ٗ
القديمة والمغايرة والمنفصمة زمانيًا ومكانيًا عنا. لو ثبلثة أنواع: واقع يخمؽ حالة مف التواجد المكتمؿ، جديد، بؿ ومع الثقافات 



 المدنية

 
 

 53 

المشروعيَة التي  بأضعاٍؼ مضاعفةٍ تو بوساطِة صناعة الفف، فأمَّف بسَط نفوذه عمى المجتمع برمّ 
ـُ القائـِ  لحظيًا،  عمى المجتمع يئف تحت وطأِة ىجماِت العاَلـِ االفتراضي الذي َأبقى يحتاجيا النظا

 ـِ القدرة عمى التفكير الذاتي.اعدانعمى الدواـ في  اً تخبطمِلُيتَرَؾ 
معاني الفرؽ بيف األصؿ  لتزوؿَ  ٔىكذا ُأسِقَطت الحقيقُة إلى مستوى عاَلـِ التََّشبُِّو والمحاكاة

 والشبو.
أّف الجانُب اإليجابي لمذاتانية كإدراؾ حسي ىو ارتباُطيا عف ُقرٍب بالفكر العاطفي. أي 

 والحدسيات في اإلدراؾ الحسي ُيعتَبر جانبًا قويًا. ٕاستكشاَؼ اإلحساسات
التكامؿ بيف المجتمع لبموِغ وفي ِحكمة الشرؽ األوسط  ٖجرت المحاوالُت في مذىِب التصوؼ
، بحيث ال يزاؿ ىذا الشأفاسعة في ش َعت مسافاتٌ طِ والطبيعة عبر أسموِب اإلدراؾ الحسي، فقُ 

. تتميُز ذاتانيُة الشرؽ المثالية كمنبٍع ال ينضباليوـَ أيضًا ا واالستفادُة منيا بالمقدور تفعيُمي
الما بتفوقيا عمى موضوعانية الغرب الشيئية بمعالجتيا األخبلقية لممجتمع والطبيعة. ىذا ولط

حاُؿ كانت عميو مثمما ، اإللو عكِس ذاتيا عمى أنيا صوتُ  بعدوى الذاتانيُة أيضاً ُأصيَبت 
. وكمتاىما تتبلقياف في جانبيما ىذا. فانطبلقًا مف مواقفيما إزاء الطبيعة والمجتمع انيةالموضوع

رٍة لخدمِة و باالعتماد عمى فكرِة اإللو الداخمي  المتعالي، لف تتخمصا مف التحوِؿ إلى أداٍة مسخَّ
 . كمالنظاـ القائـفي ا مَقنَّعة وغيُر مّقنَّعةٍ  آليةٌ ليسوا سوى ىـ الذيف  ،المموؾ المتستريف والعراة

 حاؽ بيذا النظاـ.تلييما مف االولف تُنِقذا ذاتَ 

                                                                                                                                              
وواقع محدود الوظيفة والمكاف، وواقع طرفي. ثمة مف يبشر بنوع رابع يتـ فيو تجاوز مخاطبة الحواس إلى مخاطبة العقؿ مباشرة. 

يـ "االنغماس" بشعور المستخِدـ بأنو متواجد "حقًا" في ىذا العالـ، والتفاعؿ: أي القدرة لمعاَلـ االفتراضي خاصيتاف: التواجد الحم
 عمى التأثير في ىذا العالـ المصنوع، والتعامؿ معو بنفس المنطؽ الذي يستطيع التعامؿ بو مع الحياة العادية )المترِجمة(.

 .)المترِجمة(تقميده كصورة زائفة عنو وتعني التظاىر بالشيء والتشبو بو و  (:Simulationالمحاكاة ) ٔ
ظاىرة نفسية متولدة مف تأثر إحدى الحواس بمؤثر ما. ويمكف اعتباره ظاىرة مختمطة. فيو  (:Sensationاإلحساس ) ٕ

انفعالي ألنو عبارة عف تبدؿ في نفس المدرؾ، وىو عقمي ألنو يشتمؿ عمى معرفة بالشيء الخارجي. والمذىب الحسي ىو مذىب 
 يف أف المعرفة ال تنشأ إال عف اإلحساس )المترِجمة(.القائم

حركة دينية انتشرت في القرف الثالث اليجري كنزعات فردية تدعو إلى الزىد وشدة العبادة َكَردّْ (: Mysticismالتصوؼ ) ٖ
و أسبابو العقمية، فعٍؿ لبلنغماس في الترؼ الحضاري. وىي مذىب يعتقد أنو بوسع اإلنساف أف يصدؽ بالشيء دوف أف تستبيف ل

ألف الحكـ تابع لمعاطفة واإلرادة؛ وأف االتحاد الباطني المباشر بيف الفكر البشري ومبدأ الوجود، أو بيف النفس والموجود الكامؿ 
س )اهلل( ممكف. وىي مذىُب َمف يؤمف بالمعرفة المباشرة باهلل أو بالحقيقة الروحية إلدراؾ الحقيقة اعتمادًا عمى العاطفة والحد

 والتأمؿ والنور الباطني )المترِجمة(.
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الحداثة الرأسمالية، ظؿّْ تحتؿُّ الموضوعانيُة مكانًة راسخًة في يومنا الراىف، أو باألحرى في 
في حيف تحتؿ الذاتانيُة مكانًة وطيدة عبر كافِة ضروِب  ؛ٔالوضعيةوالجامعاِت عبَر المدارس 

 فوتؤديا . كماية؛ لتنتجا المشروعيَة لمنظاـ مف جانَبيف مختمَفيفو والدينَ  ٕيةالمؤسسات الروحان
، عوضًا مف أْف َتُكوَف كؿُّ واحدٍة منيما أسموبًا أو َنَسقًا تجاه النظاـ بذلؾ دوَر الِمْزَيَتة والَمْشَحَمة

الستغبلؿ، فيما لمحقيقة. وباعتبارىما تشكبلف البنيَة الكادريَة والمؤسساتيَة لشرعنِة السمطة وا
العنؼ واالستغبلؿ. إننا مرًة أخرى أماـ قوى  ما تقـو بو مؤسساتُ تتميزاف بالفاعمية المماثمة لِ 

ـُ قوة". أما   البحُث عف الحقيقة، فميس سوى اسـالنظاـ المتكاممة مع مقولة "السمطُة حقيقة، والِعم
سة، والذي يمكف تسميتو بػ"الشركة". السيا –الِعمـ –بٍة متجسدٍة في ثالوِث رأس الماؿيطَمؽ عمى لع

يجب القضاَء و ، وكؿُّ بحٍث آخر عف الحقيقة خارَج إطاِر ىذه المعبة، إما ىو عدوُّ النظاـ القائـ
زاء الفقداف الكبير لممعنى،  ،و ألروقِة النظاـأو يجب جذبُ  ؛عميو والعمؿ عمى صيره في بوتقتو. وا 

قوف  لنا النفاُذ واالنعتاؽ مف  يا. فكيؼستوياتِ م عمىألبالغِة احصاِر المدنية المادية بفنحف ُمَطوَّ
السياسة؟ إّف ىذا السؤاَؿ، الذي طالما َبَحَث فبلسفُة الحرية عف  –الِعمـ–وى رأس الماؿطوؽ قِ 

عميو بيذه  اإلجابة مكفذي يوع الليس مف الن ؛ٗإلى ميشيؿ فوكو ٖجواٍب لو، بدءًا مف نيتشو
                                                           

تأسس عمى يد أوغست كومت، الذي يرى أف الفكر البشري ال يستطيع أف  فمسفياتجاه (: Positivismالمذىب الوضعي ) ٔ
ف كاف يستطيع أف يدرؾ ظواىرىا، ويكشؼ عف قوانينيا يكشؼ عف طبائع األشياء وأسبا بيا القصوى وغاياتيا النيائية، وا 

وعبلقاتيا. ويطمؽ عمى النظريات التي تقوؿ بأف المعرفة الصحيحة ىي تمؾ المبنية عمى الواقع والتجربة، وأف العمـو التجريبية 
وضعو مف قوانيف، وما تحقؽ في عالـ الحس والتجربة، أي أنو ىي التي تحقؽ المثؿ األعمى لميقيف. ولفظ "الوضعي" يعني ما تـ 

 كؿ ما ىو حقيقي وواقعي )المترِجمة(.
مذىب َمف يقوؿ أف الروح جوىر الوجود، وأف حقيقة كؿ شيء ترجع إلى الروح السارية  (:Spiritualismالروحانية ) ٕ

قة بالحياة المادية، واألخرى متعمقة بالحياة الروحية المحضة. فيو. وىو يرى أف الفرد والمجتمع ييدفاف إلى غايتيف؛ إحداىما متعم
وىو في عمـ الوجود يرى أف في الوجود جوىريف متميزيف؛ أحدىما روحي يتميز بالفكر والحرية، واآلخر مادي يتميز باالمتداد 

 المعنوية عمى القيـ المادية. )المترِجمة(.والحركة. ومف نتائجو القوؿ ببقاء النفس بعد الموت، وبوجود اهلل، وبتقدـ القيـ الروحية و 
ـ(. ظؿ معاديًا لمقومية النازية األلمانية ولكؿ ٜٓٓٔ –ـ ٗٗٛٔفيمسوؼ ألماني يعرؼ بصاحب زرادشت )فريدريؾ نيتشو:  ٖ

ت االرتكاسية األيديولوجيات التي تحتقر الفرد وتحد مف عفويتو أو ترسـ حدودًا أخبلقية يتعذر تجاوزىا؛ ويعتقد أف تمؾ أعمى درجا
والكسؿ الفكري. ورفض الدور الذي لعبو العقؿ في الفمسفة بتحولو إلى مستبد يمارس اإلقصاء، في حيف ينبغي أف يستعمؿ بمعية 
الغرائز ليؤديا دورىما في تناغـ. لذا دعا إلى تأسيس فمسفة ُتقِبُؿ عمى الحياة، وال تتحقؽ دوف فضح أصؿ تمؾ المفاىيـ والقيـ، 

 )المترِجمة(. دة القوة أو السمطة الكامنة خمفيا. ظؿ يعتبر اإلنساف مركزًا لمكوف، ونادى باإلنساف األرقىوتعرية إرا
(. كاف لكتاباتو أثر بالغ عمى المجاؿ ٜٗٛٔ – ٕٜٙٔفيمسوؼ فرنسي أطمؽ عميو اسـ "تاريخ نظاـ الفكر" ) ميشيؿ فوكو: ٗ

ة ومجاالت مختمفة لمبحث العممي. عرؼ بدراساتو الناقدة والدقيقة لمجموعة مف الثقافي، ودخؿ مياديف العمـو اإلنسانية واالجتماعي
المؤسسات االجتماعية، وبأعمالو فيما يخص تاريخ الجنسانية. لو دراساتو في مجاؿ العبلقة بيف السمطة والمعرفة. واىتـّ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
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 ٔ"المجتمع المخصّي"توّصموا إلى أحكاـٍ عمى شاكمِة الفبلسفة الذيف السيولة. عمينا تفيُّـ ىؤالء 
. فمعسكراُت الموت، القنبمُة الذّرية، حروُب التطيير األثني، دماُر الحداثةإزاء  و"موت اإلنساف"

البيئة، البطالُة الجماعية، تضييُؽ الخناؽ عمى الحياة بشكؿ متطرؼ، تفشي السرطاف وغيره مف 
ز؛ إنما تدؿ عمى صحِة تمؾ األحكاـ، بؿ وتجعؿ مف البحوث عف الحقيقة األمراض كاأليد

ًة.  المضادة َمَيمًَّة ضرورية وُمِمحّْ
والتحررية  والديمقراطية االجتماعيةِ  تياراِت االشتراكية العمميةِ  أفّ  وأوضحُ  ًة أخرى أعيدُ مرّ 

ماكَنيا منذ زمٍف طويٍؿ كمذاىَب ت أدَ دَّ يا كنظرياٍت معاِرضٍة عظمى، قد حَ يلإالوطنية، التي ُينَظر 
بحوِث الإلدراُؾ أّف العديَد مف في كنؼ الحداثة، وبدأت بتأديِة مياميا بموجب ذلؾ. ومف السيؿ ا

 قد غيََّرت مف ىيئتيا. ةٌ يو حداث يةٌ فكر  تياراتٌ ما ىي إال ة يحداثال ما وراء
ـُ ا بالتحمؿِ  تبدأُ  َتيا،ذرو عندما تبمُغ النظـُ  ات ُتَمثُّْؿ مرحمَة بدِء سقوِط يلسبعينوالتياوي. وأعوا

تجزؤىا وتراجعيا الواضح في  الثقة بيا حصيمةَ  فقدافِ  رواجِ وانحداِر الحداثة الرأسمالية، و 
، ٖ، والتيارات الفامينيةٕاألسموب. وليذه المرحمِة عبلقٌة وثيقٌة ببدِء ظيوِر الفكر األيكولوجي

لمعياف أظيَر  ،األسموِب العممي التنفيذ. فتفكُُّؾ وتجزؤُ  الثقافية ودخوليا حيزَ  –والحركات األثنية 
التي  ،ىذه المرحمة الحرة. مف الميـ لمغاية استقباؿُ  شروحِ ، وأبرَز قيمَة الوجوَد عوالـ أخرى مختمفة

                                                                                                                                              
ـّ بالسياسة، واعتُِبر المرشد السياسي لتيار بالبنيوية، فاعتُِبر مف الساعيف لتقويض النزعة الوجودية لصالح البنيوية. اىت

"المتفمسفيف الجدد" في فرنسا أواخر السبعينيات. كتب عف اإلسبلـ والثورة اإليرانية واإلسبلـ السياسي. مف مؤلفاتو: "تاريخ 
 الجنوف"، و"الكممات واألشياء" )المترِجمة(.

المتحوؿ إلى ما يشبو المرأة الخانعة الذليمة. يدؿ ىذا التعبير عمى المجتمع المنَتَيكُة حرمتو وكرامتو، و  المجتمع المخصّي: ٔ
 إفساد جوىر المجتمع ليصبح عديـ اليوية والموف والطابع )المترِجمة(.

ىو الدراسة العممية لتوزع وتبلـؤ وتفاعؿ الكائنات الحية مع بيئاتيا، ودراسة تدفقات الطاقة والمادة  األيكولوجيا أو عمـ البيئة: ٕ
. وكاف دارويف األرضية الخصبة لتطوره ٗٚٛٔوزعة في النظاـ البيئي. استعمؿ ألوؿ مرة مف قبؿ العالـ أرنست ىايكؿ عاـ الم

الحقًا، باعتباره تناوؿ أصؿ النباتات )األنواع(، وأشار إلى أف التطور التدريجي يحصؿ بالتوالد والوراثة واالصطفاء الطبيعي؛ وأف 
المناخية والطبيعية والجغرافية، أو تقـو بتغييرىا، تتعرض لبلنقراض. يشتمؿ عمـ البيئة عمى: األنواع التي تختؿ شروطيا 

األيكوفيزيولوجيا، األتوايكولوجيا، أيكولوجيا السكاف، السينوكولوجيا، دراسة األنظمة البيئية، األيكولوجيا الجامعة، االقتصاد 
 والمحيط )المترِجمة(.

ر حوؿ المرأة مف حيث الفكر ووجية النظر. ويتجسد فمسفيًا وتنظيميًا باألغمب عف طريؽ تيار فكري متمحو  الفامينية: ٖ
الحركات النسائية التي تجعؿ مف قضية المرأة أساسًا لجميع القضايا االجتماعية، وتطالب بتكافؤ الفرص بيف النساء والرجاؿ، 

م كانيات الترقية والترفيع، وإلقرار قوانيف ضد أي شكؿ مف وبالمساواة السياسية واالجتماعية مع الرجاؿ عمى صعيد األجور وا 
 أشكاِؿ التمييز ضد النساء )المترِجمة(.
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والنظُر إلى مختَمِؼ المجموعات الفكرية  ؛بإدراٍؾ غنيٍّ ووعٍي راؽٍ  ،الفوضى يمكف نعُتيا بمرحمةِ 
 كبؤرٍة لممقاومة في أحشاِء جميِع بؤِر السمطة. ،اقعياالبارزة حسب و 

الحقيقة  تصوُّراتِ مف حيث بروِز األساليِب الجديدة و  ُمثِمرةِ إّف تقييـَ ىذه المرحمِة التاريخية بال
. فتجسيُد يوتوبيات الحرية مجموعاتالمختمفة، ُيزيد مف فرصِة إعادِة بناِء المجتمع عمى مستوى ال

يومية ال عمميةِ ال ياْـّ ممف بيف القد أصبح  ،مموٍس في البنى االجتماعية المنشأةوالمساواة بشكٍؿ م
ىو معرفُة القيمِة العممية لمطريؽ المسموؾ، والتحمي بقوِة  ،نفسيا بقوة. وما يمـز لذلؾ تفرُض التي 

نقصده إرادِة الحرية. إننا نتحدث عف المرحمة التي يدنو فييا عشُؽ الحقيقة مف الحياِة الحرة. ما 
 الحقيقُة عشؽ، والعشُؽ حياٌة حرة!باختصار: 

عاَلِمنا االجتماعي  لى المعمومات البلزمة، وال إنشاءُ إ ف، والحاؿ ىذه، ال يمكننا الوصوؿُ إذ
مف حيث األسموب، أو  الحياَة الحرة بعشٍؽ وىياـ، سواءـ نتعقب والقوى الرياديِة الجديدة لو؛ ما لَ 

نشاِء البنى الريادية عمى ضوِء فرضياتنا لمحقيقة. لنبحْث عف  كَنَسؽٍ  ُقرب في تحصيِؿ المعرفة وا 
 ىذه.

 –الذات العاقمة"لنبدْأ في بحثنا برفِض ريادِة كؿٍّ مف بيكوف وديكارت. وبعَد دحِض ثنائيِة 
بدايًة مناِسبًة  سيكوف اً يأساسمعيارًا اإلنساِف  اتخاذَ فإّف ، "البدف –الروح"وثنائيِة  "الموضوع الشيء

 ، فنحف ال نتبع أسموبَ ٔالمركز إنسانيّْ  عاَلـٍ نتحدث ىنا عف ف جميع النواحي. ومثمما ال م
 ة في اإلنساف.ركز أيضًا. بؿ موضوُع بحثنا ىو مجموُع الحقائؽ المت ٕالفمسفة اإلنسانية

لمغاية في اإلنساف،  يفمادة، تتميز بوجوٍد وتكويٍف غنيَّ بنية الُتعَتَبُر التي  الذراتِ إّف  -ٔ
 ء مف جية تعدادىا أو ترتيبيا.سوا

 .ٖلعاَلـ البيولوجيفي اتمثيمو لكافِة البنى النباتيِة والحيوانية  يتميز اإلنساف بأفضميةِ  -ٕ

 أسََّس اإلنساُف أرقى أشكاِؿ الحياة االجتماعية. -ٖ

                                                           
اتجاه فكري يتمحور حوؿ اإلنساف، ويجعمو مركز العالـ، وَيعَتِبره (: Anthropocentrismالفكر اإلنساني المركز ) ٔ

 ية )المترِجمة(.غاية الكوف القصوى، ويفسر كؿ شيء بمغة القيـ والخبرات اإلنسان
فمسفة تؤكد عمى قيمة اإلنساف كموجود أعظـ، وعمى قدرتو عمى تحقيؽ الذات عف (: Humanismالفمسفة اإلنسانية ) ٕ

 طريؽ العقؿ، وكثيرًا ما ترفض اإليماف بأية قوة خارقة لمطبيعة )المترِجمة(.
الحية وخصائصيا وتطورىا التدريجي وطرؽ حياتيا  لفظ يوناني األصؿ. ويدرس بنى الكائناتالبيولوجيا أو عمـ األحياء:  ٖ

وتناسميا. ويشمؿ عمـ النبات وعمـ الحيواف وعمـ األشكاؿ وعمـ وظائؼ األعضاء. والعامموف بموجبو يقولوف أف الحياة قوة طبيعية 
 مميزات )المترِجمة(.مستقمة عف القوى الفيزيائية والكيمائية، وأف ىذه القوة عمة ما نشاىده في الحيوانات والنباتات مف 
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 يتمتع اإلنساُف بعاَلـٍ ذىنيٍّ مرٍف لمغاية وحرٍّ لمغاية. -ٗ

 ي.العيُش بشكٍؿ ميتافيزيق لئلنسافِ  يمكفُ  -٘

واضٌح جميًا أفَّ َتواُجَد كافِة ىذه الخصائص والمزايا بشكٍؿ متداخٍؿ ومتكامٍؿ في آٍف معًا داخَؿ 
دراُؾ ىذا المالمعرفية يجعُؿ منو مصدرًا ال ِندَّ لو لممعموماتِ  ،اإلنساف  وضمف تكاممِ  صدرِ . وا 
 صحيحة لفيـِ الكوف. دايةٍ ببمثابِة  –بأقؿ تقدير–نو إأو  .روؼيعاَب الكوِف المعيكافئ است ،الكميّ 

لذرات الكائنِة داخَؿ وفيما بيف اتشخيُص التكويناِت  نا مف خبلِؿ اإلنسافِ يمكنوقبؿ كؿّْ شيء، 
الحيوية بأفضِؿ األشكاؿ. وبيف  بيف تمؾ التكويناتِ الروابط  رصدُ كذلؾ التي ىي أصُؿ المادة، و 

ُر اإلنساف كترتيٍب منتظـٍ وُمتَّ  ال شؾ في أنو، رة. ِسٍؽ لممادة الحيوية المفكّْ وبمعنى ما، يمكننا تصوُّ
نظر إلى المادة يال  ومجرَد ُمَجّمع مف المادة، في ر اإلنسافَ بِ عتَ يَ ال  لتشخيَص ىذا اأّف ومثمما 
 حسٍّ التي تتمتُع بًا مف الِحسّْ الحّي. في حيف أّف َعْقَد الروابِط بيف المادة تمامنيٍة خاليٍة كبُ أيضًا 
 ُيَعدُّ مشكمةً  ،و مجّمعًا مف المادة الصرؼكونَ يتعدى التي اإلنساف حقيقِة ، وبيف بيا خاصٍّ  حيٍّ 

في ىذا  اعف منبع الميتافيزيقي البحثُ  مف الضروريّْ ىذا و . عمى صعيِد المعنى عصيبًة وعويصةً 
حدودة، ال م مرونةٍ يدؿُّ عمى  ىكذا طراٍز مف الوعيتركيَزنا عمى . في حيف أّف الوعيمف النمِط 

تجاُوُز ىذه  يى حيٍّ  وغيرُ  حيّّ ما ىو المعنى. وربما كانت غايُة كؿّْ  –قد يتخطى ثنائيَة المادةو 
وف كُ وف غايُة المادة اكتساَب المعنى، يكوف ىدُؼ المعنى تجاوَز المادة. وقد يَ كُ الثنائية. فبينما تَ 

قد و ذاتَحدّْ بِ  ٔالجذب" –الدفع "مبدُأ وف كُ العشؽ في ىذه الثنائية. وربما يَ  أنفاسِ أولى  ممكنًا رؤيةُ 
 ،المعنى. وربما كاف القصُد ىو ىذه الثنائيات –تحوؿ إلى ثنائية المادة ي، لَتغيُّرعميو الطرأ 

عندما قيؿ بوجوِد العشؽ في أصِؿ الكوف وأساسو. وكأف ىذا العشَؽ يرتكز إلى أمتِف دعائمو 
 لدى اإلنساف.

إلى  األقرب المادة داخَؿ اإلنساف ىو األسموبُ  مقصُد حديثي ىو اعتقادي بأّف البحَث في
الوصوُؿ إلى التفسيِر األقرب إلى الصحة لممادة داخَؿ  الممكفِ  الصحة. ولكف، يبدو مف غيرِ 

في فيزياء  إليو بيف الناظر والمنظورِ أّف العبلقَة  . في حيفمختبرات الحداثة المعزولة بإحكاـ

                                                           
الجذب ظاىرة طبيعية تدؿ عمى تقرب األجساـ مف بعضيا دوف دفع بدائي، أي عمى النزوع الداخمي. وىو  الجذب: –الدفع  ٔ

يدؿ في الميكانيؾ عمى قانوف الجاذبية العامة. قاؿ أولر: "مف الميـ أف نعمـ كيؼ تؤثر األجساـ السماوية بعضيا في بعض، ىؿ 
ع أـ بالجذب؟ أي، ىؿ ىناؾ مادة دقيقة غير مرئية تدفعيا، أـ قوة خفية كامنة فييا تجذبيا؟". وفي ىذا األمر ينقسـ يتـ ذلؾ بالدف

 الفبلسفة إلى فريؽ يقوؿ بالدفع، وآخر بالجذب )المترِجمة(.
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الناظُر تغييراٍت عمى  جري. فمثمما يُ ألكيِد والمجزوـِ بوقياِس الباإطبلقًا تعترُؼ ال  ٔكوانتـو
شروِط المختبرات. إذف، ضمف الناظر  مف عيفِ إفبلُت نفِسو إليو أيضًا  المادة، بمقدوِر المنظورِ 

 وأفضؿُ  . إذ، ما ِمف مختَبٍر أعظـُ ٕ باالستبطافإاّل  ،فاإلدراُؾ الصحيح غيُر ممكٍف لدى اإلنساف
قد حدََّد وف كُ يَ بيذا األسموب، فيو بذلؾ  الذّرةَ  ٖومثمما َكَشَؼ ديموقريطسإحكامًا مف اإلنساف. 

رمي إلى األسموَب الصحيح والسميـ منذ زمٍف طويؿ. ما نقصده ليس عدـَ فائدِة المختبرات، بؿ ن
 موجوٌد في اإلدراؾ الحسي. فيما يخص اإلنسافَ  أّف مكاَف المبادئ األساسيةِ ب القوؿِ 

كافِة القوانيف الفيزيائية  رصدُ أكثر، حيث بالمستطاع ىذا  ِئنامبد نطاؽِ  يمكننا توسيع
زيائيٍّ أو كيميائي يمكنو ما مف مختبٍر فيإذ . اإلنسافداخؿ  أقرب إلى الكماؿبمستوى والكيميائية 
 نساف. إذف، بالمقدور الوصوؿُ اإلفي بنيِة الغني الموجوِد  إلى مستوى االنتظاـ والترتيبِ  الوصوؿُ 
مف . كما يمكننا إلى الصحة أو الكيميائية األقربالفيزيائية  إلى المعمومةِ  ِة اإلنسافيبنضمف 
التفاعبلِت كذلؾ و  ،الطاقةو كيفيِة جرياِف التحوؿ بيف المادة  استيعابُ  بنيِة اإلنسافخبلِؿ 
 أغنى ضروِب استنتاِج المعاني السميمة . عبلوًة عمى أفّ الحاصمةاألوسِع واألغنى  ٗيةئايالكيم

اإلنساف. إضافًة إلى إمكانية داخؿ يتحقُؽ الطاقة و فيما يتعمؽ بالعبلقة المتبادلة بيف المادة 

                                                           
يزياء الكبلسيكية، وجعمت وقد أعمف عنيا ماكس ببلنؾ، فألحقت الضربة بالعقائد الحتمية لمف فيزياء كوانتوـ أو فيزياء الكـ: ٔ

ؿ في مسار البحث الفيزيائي الحديث والمجاالت العممية والفكرية كافة. حيث قاؿ ببلنؾ أنو،  القرف العشريف متميزًا كنقطة تحوُّ
ي كمما قصر طوؿ موجة الضوء، أي كمما ازداد ترددىا، ازداد كوانتـو الضوء. كانت نظرية الكوانتـو تمييدًا لنظرية آينشتايف ف

النسبية، ولغيرىا مف النظريات والفروض المعاصرة فيما يخص المادة والطاقة. وأثبتت أف الضوء يتألؼ مف الجسيمات والموجات 
 معًا )المترِجمة(.

ىو الدخوؿ في باطف الشيء، ويطمؽ عمى مبلحظة النفس الفردية لذاتيا لغاية نظرية (: Introspectionاالستبطاف ) ٕ
ويقـو االستبطاف التجريبي في عمـ النفس عمى تكميؼ الفرد باإلجابة عمى بعض االختبارات، لمفحص عف )التأمؿ الباطني(. 

 كيفية وصفو لحالتو النفسية خبلؿ إجابتو عف اختبار معيف )المترِجمة(.
جدًا، وأف ؽ.ـ(. قاؿ بوجود ذرات مادية دقيقة  ٖٓٚ – ٓٙٗفيمسوؼ يوناني مف أشير مؤسسي المذىب الذري ) ديموقريطس: ٖ

الضوء يخترؽ األجساـ الشفافة، والحرارة تخترؽ جميع األجساـ تقريبًا. وأنو في كؿ جسـ مساـ خالية يستطيع آخر أف ينفذ منيا. 
وينقسـ الوجود الواحد المتجانس عنده إلى عدد ال متناٍه مف الوحدات المتجانسة غير المحسوسة، تتحرؾ في الخبلء، فتحدث 

الكوف والفساد. ويرى أف الضرورة اآللية ىي التي تدفع الذرات إلى الحركة المستمرة. تقـو نظريتو عمى أف الكوف  بتبلقييا وافتراقيا
 مكّوف مف الذرات البلنيائية والخبلء البلنيائي )المادة والعدـ(. ويعتبر أف حركة الذرات أزلية تأتي مف تصادـ الذرات )المترِجمة(.

ىي مجموع العمميات المتصمة ببناء البروتوببلزما  في عمـ األحياء (:Metabolismيض )التفاعالت الكيماوية أو األ ٗ
ودثورىا، وبخاصة التغيرات الكيماوية في الخبليا الحية، والتي ُتَؤمَّف بيا الطاقة الضرورية لمعمميات والنشاطات الحيوية، والتي 

 ة(.تمثّْؿ المواد الجديدة لمتعويض عف المندثر منيا )المترِجم
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ينا نحو سؤاٍؿ  –الطاقة  –بيف المادة  ماِس الوحدةِ التِ  الفكر في دماِغ اإلنساف. وىذا ما يوجّْ
 ُة في اإلنساف خاصيٌة مف خصائص الكوف؟جاريلمغاية: ُترى، ىؿ ىذه الوحدة ال عبٍ ص

لمبموِغ إلى الحقيقِة أساسًا الذي اتَّخذناه  اإلنسافِ  مف خبلؿ َتَمتُّعِ  ا األوليّْ ِئنمبدتتأكُد صحُة 
 اً طريق ىذا المبدأِ  . بالتالي، يمكف اعتبارُ بآفاٍؽ واسعٍة إلى أبعِد حدٍّ عمى صعيِد الوعِي واإلدراؾ

 ماىيِة الحقيقة. في بموغِ  اً سميم اً يَسقِ نَ  مبدأً محصوؿ عمى المعرفة، و ل ةً يساسأ
الجمود بأغنى نطاقاتيا وأمثمتيا داخؿ اإلنساف.  –قرينِة الحيوية بمقدورنا مبلحظةُ ثانيًا: 

الحيِة مف بيف جميع الكائنات  رقىتتضمف المزايا األ ،فالحيويُة التي يتصؼ بيا اإلنساف
ُر الحيوية ذروَتو في اإلنساف. إلى جانب ذلؾ، ف ؽَ . لقد حقَّ المرصودة القسـُ المادي فيو تطوُّ

مف الرقي عمى اإلطبلؽ.  مستوىأعمى مع تطوِر الحيوية، ليمنحنا  ماشٍ ومته متداخٌؿ في تطورِ 
ـُ المادة في دماغِ  ـ لَ و  .ال يزاؿ سرًا مكتنفًا باأللغاز ،في الحيوية و، إلى جانب رقيّْ اإلنساف وانتظا

أما . محدوٍد لمغايةبنطاٍؽ إال ، اِغ اإلنسافدمالخاصِة بإلى المعموماِت بعُد بالِعمـِ يتحقْؽ الوصوُؿ 
الحيوية  ميارةِ بيف المادة في تنسيِؽ ذاتيا داخؿ دماِغ اإلنساف، و  بيف ميارةِ  القائمةُ  الروابطُ 

تستمزـُ عويصٍة مشكمٍة تنتصُب أمامنا كزاؿ تبل ف ؛القدرة عمى التفكير المجرد المرتقية إلى حدّْ 
ا بغنى المثاؿ، إنما قصدنا بو ىذا العضَو الرائع في رقيو. عبلوة . وعندما قمناالكتشافاِت الكبرى

. وأنوّْه ِبَحدّْ ذاِتياالقمب،  يشكؿ معجزًة وأوُليا ، جسِد اإلنسافعمى ذلؾ، فكؿُّ عضٍو مف أعضاء 
معقدٌة لمغاية بحيث التي باتَت موضوَع بحٍث وتمحيص،  ،اإلنساف عمى الفور ىنا إلى أّف أعضاءَ 

كي  ،فييا مف ِقَبؿ كافة العمـو وفروعيا متحدةً  بؿ يتوجب البحث .يا لمطب وحدهتركال يمكف 
َقيّْمة. في حيف أّف َتْرَؾ اإلنساف لمميداَنيف الطبي والنفسي عمى نحِو  وف موضوعًا ألبحاٍث كُ تَ 

 َعدُّ أعظـَ جيؿ، بؿ وجريمًة فظيعًة لدرجة الجناية.يُ  ،البدف –ثنائيِة الروح 
في رصُدىا يجُب  ، والتيالجمود –الفرضيات بشأِف العبلقة بيف الحيوية  بعضِ طرُح يمكننا 

بكفاءِة الحيوية الكامنة في المادة. ولوال ىذه  واإلقرارُ  ، يجب القبوؿُ مثاؿ اإلنساف. وقبؿ أي شيء
ى إلاإلنساف مع ىذا المستوى الراقي بنيِة ما أمكَف تراُفُؽ الترتيب واالنتظاـ المادي في الكفاءة، لَ 
وكموِف آفاِؽ  إدراؾُ ىذه، كيؼ يمكننا  . والحاؿُ لديو اشة والحيوية العاقمةمف العواطؼ الجيّ أقصاه 

عمى الجذب"  –األوؿ: تثبيُت ثنائيِة "الدفع جواب؟ الوأفضؿأقوى بصورٍة  الحيوية في المادةِ 
َحِظ في الكوف ىذا المبدأ األصمي المبل وف مف األفضؿ تفسيرُ كُ كامنة. فقد يَ الحيوية الأرضيِة 
ُجَسيمية إلى الصفة ال عمى ىذا المبدأ، يمكننا اإلشارة عمى أنو حيويٌة كامنة. ثانيًا: وتأسيساً قاطبًة 
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إذ ال يمكف  .لكوف ضمف ذلؾالفراغ القائمة في ا –مبدِأ أو قرينِة الوجود  لمموجات. ويمكننا إدراج
ذ ما ضغطنأو فراٍغ ببل وجود.  وجوٍد ببل فراغ تصوُّر أنو  درؾسنف، ا أكثر عمى آفاِؽ تفكيِرناوا 

ـَ يمكف تسمف ،الفراغ –قرينِة الوجود  تجاوزِ مجرِد ب الشيء الجديد  يةسيزوؿ االثناف معًا. إذف، ِب
. قد َيُردُّ البعُض عمى الفور بأنو "اهلل" مثمما جرت العادة. وف؟ ىذا ىو السؤاؿ الثاني العسيرالمتك

الموضوع قد يؤدي بنا إلى أفكاٍر قيّْمٍة لمغاية. وربما نبمغ بذلؾ في حيف أّف االستمياَؿ في ىذا 
 ِز حياتنا وأسرارىا.الغأبشأِف  اً جوابنجُد الحياة، أو معنى 

الُجَسيمية لمموجة. فخاصية  الخاصيةِ  يتطمب وجودَ  الجذب والدفعِ  ؿَ و حص مف المعمـو أفّ 
 ٖٓٓ,ٓٓٓسرعة القصوى المقدرة بػلا وراء الُجَسيـ الموجود في كؿّْ حزمِة شعاع ىي السببُ 

دراُؾ وجوِد "الثقب األسود" الحقيقُة  يُيزيد مف المغز تعقيدًا. ما ى ،الممتصّْ لمضوء ٔكـ/ثانية. وا 
ذا ما أسمينا عمى  ةِ صي؟ ىذا أيضًا أحُد األسئمة العٕبعد امتصاِص سرعِة الضوءالُمنَجزُة  الرد. وا 

ـَ ُنَسمّْي الطاقَة الُمِشعَّة؟ ُترى، ىؿ الكوُف الثقوَب السوداء بِػ ُجُزر الطاقة المحض  قرينةُ  ىوة، َفِب
؟ ىي إظياُر البلمادِة لنفِسياِة في ىذه الحالالمادُة أليست ؟ "المادة –الثقب األسود العمبلؽ"

إلى الكوف المنعكس ظاىريًا ككائٍف حيٍّ ضخـ؟ وىؿ مجموع القرائف  بالتالي، أال نستطيع النظر
عمى سبيؿ المثاؿ؛ ىؿ يمكف و حياة تشخيٌص ليذه القرينة الكونية واقتداء بيا؟ الموجودة في ال
 وفَ كُ تَ  الخطأ" أفْ  – حالقبح"، و"الص –الرذيمة"، "الجماؿ  –البغض"، "الفضيمة  –لثنائياِت "الحب 

ف سيكو  ولكفْ  ،إلى ما النياية مف التساؤالت ة؟ وىكذا دواليؾ. يمكننا اإلكثارانعكاسًا ليذه الكوني
 باألسئمة التي نعتني بيا عف ُقرب، ونيتـ بعموميا. مف األنجع االنشغاؿُ 

                                                           
كتمة كبيرة في الفضاء ذات حجـ صغير )حرج( بالنسبة لمكتمة، حيث تبدأ المادة باالنضغاط تحت تأثير الثقب األسود:  ٔ

جاذبيتيا، ويحدث فييا انييار خاص بفعؿ الجاذبية ونتيجة القوة العكسية لبلنفجار. وتضغط ىذه القوُة النجـ، وتجعمو صغيرًا جدًا 
كثافة الكتمة، وتصبح قوة جاذبيتو قوية لدرجة ال يمكف ألي جسـ يمر بمسافة قريبة منو أف يفمت،  وذا جاذبية خارقة، وتزداد

 وبالتالي يزداد َكُـّ المادة الموجودة في الثقب األسود )المترِجمة(.
كـ في  ٖٓٓ ,ٓٓٓلمداللة عمى الثبوت. وتعادؿ قيمتيا  cىي في الفراغ ثابت فيزيائي ميـ يرمز لو بالحرؼ سرعة الضوء:  ٕ

الثانية، وىو الرقـ المتعارؼ عميو عالميًا. مع العمـ أف ىذه السرعة ىي تعريؼ وليس قياس، فمنذ أف تـ توحيد الوحدات العالمية، 
تـ تعريؼ المتر عمى أنو المسافة التي يقطعيا الضوء في الفراغ في الثانية. فعند عبور الضوء خبلؿ مواد شفافة تقؿ سرعتو، 

 أثير الجاذبية )المترِجمة(.كما تتغير بت
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الشييرة معروفة. حيث ُيشار  ٔلقد ُبرِىف عمى أّف المادَة طاقٌة مدََّخرٌة مكثفة. ومعادلُة آينشتايف
ف فييا إلى الفرؽ بيف وزِف اإلنساف الحي ووزِف اإلنساف الميت، والُمَقدَّر بثمانيَة عشر غرامًا م

ىذه  غُ يفر تالطاقة. فيؿ الحيويُة تمثؿ في ىذه الحالة َنَسقًا خاصًا مف جرياف الطاقة؟ وىؿ يحصؿ 
األقؿ، أال  ؟ أو عمىإذف ٕعمى وجودىا؟ أَوال َتثُبُت صحُة العقيدة األرواحية حفاظِ عبر اللطاقة ا

ىمية البلزمة ىا عمى محمؿ الجد واالعتبار؟ أال يعني ذلؾ إيبلَء األتصبح عقيدًة يجب أخذُ 
أو مفيوـِ إدراِؾ أو تفسيِر النظَر بعيِف الجدّْ إلى أو  ،الكوَف مميٌء باألرواحبأّف  ةالقائملمعقيدِة 
لروح الحيوية ىي ا ( أو الطاقةَ Geist )العقؿ المطمؽالكونّي  الذكاءَ الذي ينصُّ عمى أّف  ٖىيغؿ
 لممادة؟

 –الحيوية"أّف عبلقَة ُـّ ىنا ىو االنتباُه إلى الُميِ  المزيد مف مثؿ ىذه التساؤالت. يمكننا طرح
ائعِة في دوغمائية العصور الشروح الميتافيزيقية الشال ُيمكُف توضيُحيا مف خبلِؿ  "الجماد

أو  "البدف –الروح"بيف التمييِز اعتمادًا عمى مف الحقيقِة النظُر إلييا عمى أنيا قريبٌة وال ، الوسطى
. فبل مبدُأ القوة الخارجية الخالقة الحداثة الرأسماليةَتعَمُؿ بو الذي و ، "الموضوع –الذات"بيف 

 ا إيضاحُ م، يمكني"المادة –لروحا" ثنائيةِ  المرتكزُة إلى والباعثِة لؤلرواح والنفوس، وال المقارباتُ 
أنو تكفي لمداللة عمى  ،مناىا. فالتساؤالُت التي طرحناىا، واألمثمُة التي قدَّ بياِئياغنى حياتنا و 

 فيـِ إلى جانِب ، (منيا األحداِث )بما فييا المعجزوية كافةِ مكاننا مضاَعفُة فرصِتنا في إدراِؾ بإ

                                                           
أبدى شغفًا كبيرًا بالطبيعة، ومقدرة عمى إدراؾ المفاىيـ الرياضياتية  ،عالـ ألماني ييودي في الفيزياء النظريةألبرت آينشتايف:  ٔ

واضع  . تذكر رسائمو الخاصة أنو يؤمف بإلو سبينوزا "الطبيعة". ىو(ٜ٘٘ٔ – ٜٚٛٔ) الصعبة، ودرس لوحده اليندسة اإلقميدية
النظرية النسبية الخاصة والنظرية النسبية العامة الشييرتيف المتيف ىزتا العالـ عمميًا. وقد أقاـ جانبًا كبيرًا مف اإلطار الرياضي 

 الذي ُتفَيـ عمى أساسو قوانيف عالـ الذرة الصغير، وقوانيف عالـ الكوف الكبير )المترِجمة(.
دة. يعتقد أنو لمكوف ولكؿ ما فيو روحًا أو نْفسًا ىي المبدأ الحيوي المنظّْـ مذىب حيوية الما(: Animismاألرواحية ) ٕ

لمكوف، ومبدأ الوظائؼ العضوية والفكرية معًا. ويعتقد أيضًا بأف األجساـ كميا مشتممة عمى الحياة داخميا، وأف لمموجودات 
 الطبيعية أرواحًا شبيية بالروح اإلنسانية )المترِجمة(.

(. وىو أوؿ ٖٔٛٔ – ٓٚٚٔفيمسوؼ ألماني يعدُّ آخر وأعظـ ممثمي الفمسفة المثالية المطمقة )ىيغؿ(: ) دريؾجورج وليـ فري ٖ
مف نظـ الطريقة الجدلية في تاريخ الفمسفة. يقوؿ في منظوره إلى االشتراكية بأف انفكاؾ الفرد عف الدولة وىـ باطؿ، وأف الجدؿ 

طروحة واألطروحة المضادة في الجميعة. يطمؽ اسـ "عمـ ظواىر الفكر" عمى تطور منطقي لمفكر، ويوجب ائتبلؼ واجتماع األ
تحميؿ المراحؿ التي ينتقؿ خبلليا الشعور مف المعرفة الحسية إلى معرفة الذات ليبمغ العمـ المطمؽ. ومعنى العدـ عنده مساٍو 

 لمعنى الوجود )العقؿ( )المترِجمة(.
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ومف في غنى الحياة لدى اإلنساف،  اإلمعاف والتأمؿِ  كمما ِزدنا مفذلؾ و ؛ موضوِع الحيويِة أيضاً 
 .يااحتراِؼ قوِة المبلحظة وامتيانِ 

معنى دوف مف  ،. فما مف موجوٍد يمكنو أف ُيوَلدكوفمبدِأ العدالة في الوجوِد عمينا االقتناع ب
. وسنكوف رى فيما يخصُّ موضوَع التكويفعداًل مما ن أكثرأو ظرٍؼ مناسب. والطبيعُة مبلئـٍ 

الرصِد مياراتنا في تحريِؼ مسؤواًل عف المدنيِة رنا مجتمَع بَ إذا اعتَ  ،أكثر عمى صواب
ٌر عادؿ. . وجوُد اإلنساف أيضًا ، وعف التشويِش عمييا أو فقداِنياالمبلحظةو  ّف إ قد ُيقاؿ:تطوُّ

رٌة  االجتماعيةَ  والمؤسساِت والمنظماتِ  البيولوجيَّ  والعاَلـَ  الكونيَّ  النظاـَ   تكويفِ لجميُعيا مسخَّ
الكائنُة العظمى  ةُ تيوالدول اليرميةُ القوى ا إذا كانت اإلنساف. فيؿ مف عدالٍة أعظـ؟ أمّ  ونشوءِ 
فيجب البحث عف المسؤوؿ  ،تزويِرىا وتشويِييامف خبلِؿ  الحقيقة طمسِ قامت ب قد المجتمعِ داخؿ 

تحقيِؽ  َمَيمَّةُ ُكوف تَ وحينيا، س. بالتحديد القائمِة عمى التزويِر والتضميؿىذه القوى ضمف عف ذلؾ 
ذي الىو اإلنساُف ف .بالذات اإلنساِف الباحِث عف العدالة والمعني بياالعدالِة ُممقاًة عمى عاتِؽ 

العدالة. وبالطبع، تكريِس مف أجؿ كافِة أنواِع المعاني والممارسات البلزمة  تطويرَ  يستطيعُ 
الِحراُؾ بما ، و الَمَيّمةمشقاِت ىذه  " ىـ الذيف عمييـ تحمُّؿُ ةلاعف العدبحث نفاألشخاُص القائموف "

ضفاِئيـ نفِسيـ، أل العدالِة مف حيث تنظيِميـ متطمباتِ  تمبيةَ يتناسُب و  ى عم المعاني النبيمةَ وا 
 .واالنخراِط في الممارسِة العممية، ذواِتيـ

 أمرٌ  التطور الطبيعيّْ  أطوارِ عمى يـ في العاَلـ البيولوجي، و العظ التنوعِ االعتماَد عمى  يبدو أفّ 
نا إدراؾ االنتقاؿ تِ ستطاعا. إذ، بعمينا ذلؾ ، بؿ وُيَسيّْؿمنظوِرنا المحوريّ مساِر رسـِ في  ممكفٌ 
بفضِؿ فيـِ االنتقاالت والتحوالت المتبادلة  ،ؿ بيف عاَلَمي النبات والحيواف عمى نحٍو أسيؿالحاص

ـُ مسافاٍت شاسعًة في ىذه المواضيع.  بيف الجزيئات والعناصر الحية وغيرِ  الحية. وقد َقَطَع الِعم
واالصطبلحات.  ، إال أننا نتمتع بغنى شامٍؿ مف المعانياألسئمِة العالقةرغـ و  ،ـ كؿّْ نواقصوفرغ

ـُ النبات  البدائية إلى شجرِة فاكيٍة مذىمة، ومف األعشاب إلى  ٔمف الطحالببدءًا المترامي فعاَل
                                                           

ضيات الحية القادرة عمى التقاط طاقة الضوء مف خبلؿ عممية البناء الضوئي، مجموعة مف المتع الطحالب أو األشنيات: ٔ
محولة المواد غير العضوية إلى مواد عضوية تختزف بداخميا الطاقة. وتمثؿ مممكة الطميعيات بجانب األوليات التي تعتبر شبيية 

نوع، مختمفة الشكؿ والحجـ وطريقة العيش،  بالحيوانات. وتدؿ عمى مجموعة مف النباتات المنتمية إلى أكثر مف عشريف ألؼ
ولكنيا تشترؾ في خصائص أىميا: ىي مجموعة مف الخبليا المتجانبة، تعيش بمعظميا في الماء، تحتوي عمى اليخضور كغذاء 

بفضؿ ضروري، تقـو بعممية التركيب الضوئي. تتوالد الطحالب بطرؽ متنوعة غالبًا ما تكوف غير جنسية )انتشار الغبيرات، أو 
 البصيبلت( )المترِجمة(.
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حقيقُة  بالذكرِ  خصُّ ن. و قدرِة الميارة والكفاءة الحيوية، يشيُر بوضوٍح إلى مدى الورود الشائكة
توحي ببعِض حيث ا باألشواؾ، دفاعيا عف ذاتيبيف و الزاىي الوثيقة بيف جماِؿ الوردة العبلقِة 

ـُ ىو  ،يًا. وأكثُر جوانِب التطور التدريجي لفتًا لؤلنظارمَ األمور حتى ألكثِر الناس جيبًل وبَ  كؿّْ قيا
عامٍؿ كأو منو سبقو، وصوُنو إياه في أحشائو كجزٍء لطوِر الذي يا واءِ احتفي سياِؽ النشوِء بَطوٍر 

كؿّْ ل الً اختز ا"األـ" باعتباِره متقمصًا دوَر وجوده بستمر نباٍت ي أف آِخرَ بحيث  ؛مف عوامؿ الغنى
األنواِع المختمفِة النباتات. بمعنى آخر، وعمى نقيض ما ُيعَتَقد، فالتطوُر الطبيعي ال يكوف بإفناء 

 تمؾ األنواعِ الدوغمائية(، بؿ يحقؽ سيرورتو بإغناء  ٔ)وجية النظر الداروينية يا بعضاً لبعضِ 
 نواعِ األمف النوع الواحد إلى  المتجو تطورُ ال ي أّف ما يجري في عاَلـِ النباِت ىوأ. اإلكثاِر منياو 

والتعدِد التنوع البلمتناىي. عمينا النظر إلى التنوع ، ومف الطحمب البدائي إلى متباينةال الكثيرةِ 
وجوَد ولكفَّ  لغَة النباتات وحياَتيا. فيي أيضًا ليا عوائميا وأقاربيا، بؿ وحتى أعداؤىا. ماباعتبارى

عد مبدًأ راسخًا لدرجِة أنو يكاد ال يوجد كائٌف ببل آليِة ي ،الدفاع الخاصة بكؿّْ نوٍع أو جنس ليةِ آ
 دفاع.

يعبُّْر . فبينما ٖوالتكاثر البلجنسي ٕالخاصيُة األخرى الواجُب مبلحظتيا ىي التكاثر الجنسي
الجنسي، أي التناسؿ بتزاوج الجنسيف  ، فإّف التكاثرَ جداً  بدائيةٍ  حالةٍ عف التكاثر البلجنسي 

نفِس في الذكورة واألنوثة أما الوحداُت أو الفصائُؿ التي تحتوي عمى المختمَفيف ىو المبدأ الشائع. 
التكاثر والتمايز في األنواع يتطمب  تحقيؽَ في حيف إّف . االنتقاليةمراحِؿ ال فيي مف بقايا ،الوقت

دوف التمايز إلى فصائَؿ مختمفٍة عمى شكِؿ يث، ومف حوجوَد الجنسيف في مختمِؼ الفصائؿ. 
مف معجزاِت الطبيعة. إذ تبدو  معجزةٍ نحف أماـ التنوع. ىنا أيضًا تحقُُّؽ ذكورٍة وأنوثة، ال يمكف 

قة التي نصادفيا بكثرٍة حصيمَة التزاوج بيف األقارب، والذي يعد  بمثابِة األنواُع المعتوىُة والمعوَّ

                                                           
ىي مذىب دارويف. تبحث في أصؿ األنواع، وتقوؿ أف تبدؿ أو (: Darwinismالداروينية أو مذىب التحوؿ أو التبدؿ ) ٔ

تطور األنواع، وال سيما النوع اإلنساني، ناشئ عف االنتخاب أو االصطفاء الطبيعي، وىو منحدر عف األنواع الحيوانية التي 
 صٍؿ واحد أو عدة أصوؿ )المترِجمة(.ترجع إلى أ

 مشيجتضمف التنوع الوراثي لمنسؿ، يتـ فييا اتحاد  تكاثرىو عممية (: Sexual Reproductionالتكاثر الجنسي ) ٕ
)بويضة ممقحة( تنمو لتعطي فردًا جديدًا.  القحة( بيدؼ تشكيؿ بويضةيج أنثوي )عند الثدييات( مع مش حيواف منويذكري )

 .)المترِجمة(ة التكاثر الجنسي عمميتيف: االنتصاؼ واإلخصاب تشمؿ عممي
ىو شكؿ مف أشكاؿ التكاثر التي ال تنطوي عمى انقساـ ميوزى أو  (:Asexual Reproductionالتكاثر الالجنسي ) ٖ

 .)المترِجمة(إخصاب 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AD%D8%A9
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التطور دواعي تبدو وكأنيا مف  ؛الذكورة واألنوثة في نفِس الفصيمةَري عنصلوجوِد  استمرارٍ 
والتبايف  ضادّْ التطور عمى أساس التمبدأ األنثوي مع  –الطبيعي. يمكننا ربُط التمايز الذكري 

يمكننا تسميتو بالجدلية اإليجابية أيضًا. جميّّ كما و  .في الكوف برمتونرصُده والذي  يف،اإليجابيَّ 
( يعني إنكاَر التطور. مف ىنا يتضح تمامًا أّف يةف اإلصراَر في "نْفِس" الكينونة )الِمْثمتمامًا أ

فتقر ت ،الِمْثمية في كؿّْ بحٍث عف الحقيقة المطمقة )كما في الفكر الميتافيزيقي(مبدِأ جميَع أنواِع 
 تفسيِر الكوف.مف أجؿ لكفاءِة البلزمة إلى ا

ىو: ما غايُة الكوف مف التطور؟ أو بصورة أكبر إليو  الذي ينبغي لفُت األنظارِ السؤاُؿ 
باألحرى، أليست خاصيُة التطور في الكوف بذاتيا برىانًا عمى حيويتو؟ أيمكف لشيٍء ال كفاءة 

يمة محيوية لو أف يتطور؟ يساِعُد العاَلـ البيولوجي عمى تيسير الرد عمى ىذا السؤاؿ. والمسألُة ال
جي تتعمؽ باستثنائيِة كوكِب "األرض". فبموجِب مراقبة األجراـ األخرى بشأِف التطور البيولو 

 .بحؽ شائكةٌ  ىذه المقاربةَ  عمى كوكٍب حيٍّ آخر حتى اآلف. إفّ  ـ ُيعَثْر يقاؿ أنو لَ  ،السماوية
ربما يفسر اإلنساُف مَ فمقدرة اإلنساف عمى تحديِد وتثبيِت كافِة الكواكب والمجرات محدودٌة لمغاية. ف

الزعـ بمقدرِة اإلنساف عمى معرفِة كؿّْ أما . حوَليا ما تستطيع البعوضُة تفسيَر العاَلـِ  قدرِ الكوَف ب
 خمؽ اهلل. موضوعَ شبُو يالفكر الميتافيزيقي، وىو أصحاِب َوْىـٌ مف أوىاـ فيو  ،شيء

مى إفَّ حصَر كياٍف َتَحقََّؽ في الكونّية باألرقاـ ال يوضح األمور كثيرًا. عممًا بأننا ال نزاؿ ع
 . يجب عدـىذا اإلدراؾ حصيمةَ أمامنا نمقاه عتبِة إدراِؾ حكمِة العاَلـ وأسبابو، وال نزاؿ نجيؿ ما س

 مفيوـِ ل يكوفكما وقد و". "لكؿ كائٍف حيٍّ عاَلمُ الرائجِة كثيرًا:  ةالشيير  قولةِ غضّْ النظر عف الم
عمى نحٍو أفضؿ مف خبلؿ المثاؿ  نا. ربما نوضح ُمرادَ أيضاً  لمفكرِ  منيرةٌ  العوالـ المتوازية جوانب

بذاتو. بؿ قائـٌ  كائفٌ ىي  اإلنسافِ مف أعضاِء كؿّْ عضٍو الحية الموجودة في  ٔالتالي: الخمية
ـَ  فّ "إ :في خبليا الدماغ. فيؿ بمقدوِر ىذا النوع مف الخبليا القوؿحتى ويتحقؽ التفكيُر  العاَل

ِرنا لوموجوٌد بقدر  الكائف وال بالكوف الضخـ  ،ؿ ال درايَة ليا باإلنساف؟ فيذه الخبليا بالمقاب"تصوُّ
توصيَؼ نستطيع . لكفَّ ىذا ال ينفي وجوَد اإلنساف والكوَنيف األصغر واألكبر. ُترى، أال وخارج

                                                           
أكثر. وتنتج الخبليا مف انقساـ خمية أخرى  ىي الوحدة التركيبية والوظيفية في الكائنات الحية التي تتركب مف خمية أو الخمية: ٔ

سابقة. وتقسـ إلى نباتية وحيوانية. تحتوي الخمية عمى أجساـ أصغر "العصيات"، والنواة التي تحمؿ في داخميا الشيفرة الوراثية 
"DNA َُصّية متميزة في ". ىناؾ نوعاف رئيسياف مف الخبليا: بدائية النوى وحقيقية النوى؛ تختمؼ عف بعضيا بغياب النواة كع

 الخبليا بدائية النوى )المترِجمة(.
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 ،عمى التسميـ بذلؾفعبًل إْف تجرأنا الكوف األكبر؟ فضاِء الخمية ضمف بتمؾ اإلنساف أيضًا 
. مقصدنا مف "األكواف المتوازية" ىو: إْف جوِد عوالـ أخرىبو  الحكـِ إطبلَؽ  بسيولةٍ و سنستطيع ف

ْف كاف ُيَفسَُّر عمى ىذه الشاكمةما موجةٍ  ِبطوؿِ  وأ ٍء ماضافبكاف كؿُّ كوٍف مرتبٌط  وجوُد ف ؛، وا 
ـُ التموجات الُمَولّْدة لئلنساف سوى واحٌد مف أمٌر وارٌد إذف مف األكوافِ حصر لو عدٍد ال  . وما نظا

 ف.تمؾ األكوا
ال نرمي مف ىذه الشروح إلى خمِؽ المغالطات، بؿ نسعى لتجاوِز ضيِؽ األفؽ في التفكير. 

فةِ والعقائِد المَشوَِّه الوعي أشكاِؿ إننا نيدؼ لمخبلص مف مصيدِة   مف ثمارِ  ىي ثمرةٌ التي  الُمَحرَّ
 ةِ تيلياِت اليرمية والدولاآلُة . فبنيتنا الفكريُة ثمر والدولتية اليرمية النُُّظـِ أغمِب و  المريضةِ  بِ الياألس
دوف  تمؾ اآللياتِ  تأفنَ أنيا ما نتصور بكثير. عبلوًة عمى آلًة لمتضميؿ والرياء أكثَر م ُتعَتَبر التي
 عمى العديد مف األفكار الصائبة. توقضَ شؾ، 

ـُ الحيواف نظاـٌ بحدّْ ذاتو. وقد ُعِثر بدايًة عمى النوع الممثِّْؿ لمخمية الحيوانية  والنباتية معًا. عاَل
ـُ ما لَ  ،االنتقاؿ إلى عاَلـ الحيواف استحالةِ لى ينتبُو إالدقيؽ  الراصدُ ، فة الحاؿعيوبطب ـ يتواجد عاَل

والتمييدية لمحياة الحيوانية. واألىُـّ مف  األوليةَ  النبات. أي أفَّ الحياَة النباتية تمثؿ الشروَط الَقْبميةَ 
ـَ ذلؾ أفَّ  ويُة الكامنة . فالحيراقية اتٍ حيوانعاَلـِ وجوِد جازـٌ مف أجؿ شرٌط  اِت الراقيةِ النباتعاَل

أرقى في عاَلـ الحيواف، مف َقِبيؿ البصر، السمع، األلـ، الرغبة،  تؤدي لظيوِر أحاسيس وعواطؼ
ـُ بتأميِف القوت ، فيستوجب البحَث في ظاىرة الجوع ٔالغضب، والحب. أما انشغاُؿ الحيواِف الدائ

الروابِط الوثيقة بيف الجوع والطاقة المفقودة. مرًة أخرى إدراُؾ مف السيولة بمكاف عف كثب. حيث 
 صؿُ وجيًا لوجو أماـ الرابطة بيف الحيوية والطاقة. فمدى زواِؿ الجوع يكوف األمُر الحاىنا نحف 

 ىو تخزيُف الطاقة المطموبة.
رض نفسيا كرغبٍة كما مف الميـ رصد الحاجة الجنسية عف قرب. فيذه الحاجُة التي تف

أيضًا يدعو  الجنسِ ممارسِة في  الطاقةِ  ُتَعبّْر عف وظيفٍة غايُتيا استمراُر الحياة. وَتَركُّزُ  ،جامحة
لمتفكير بروابطيا مع ديمومة الحياة. ولكف، يجب عدـ النظر إلى الوظيفة الجنسية كمؤثٍر وحيد 

                                                           
المقصود بو النزاع في سبيؿ البقاء، وىو أحد قوانيف دارويف التي تفسر بقاء األنواع النباتية االنشغاؿ الدائـ بتأميف القوت:  ٔ

عمى غذائيا وما يحفظ وجودىا والحيوانية )التنافس الحيوي(. خبلصة ىذا القانوف أف جميع الكائنات تتنازع في سبيؿ الحصوؿ 
 وُيَنّمي وجودىا، بحيث يفوز األقوى واألصمح في معترؾ الحياة )المترِجمة(.
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 .ديمومِة الحياةجِؿ أل األكثر بدائيةً  رازَ يشكُّْؿ الطفي ديمومة الحياة. ولربما كاف النمُط الجنسي 
 .، ال غيرياً كم ىافيو يفيد باستمرار 

إنو يفتح الطريَؽ أماـ التنوع وظيوِر أنماٍط أغنى مف حياِة التطور التدريجي. عبلوة عمى 
ذلؾ، فاالتصاؿ الجنسي )الِجماع( ال يمثؿ غريزَة الحياة والتعمؽ بيا فحسب، بؿ ويعني الخوؼ 

أو باألحرى، يحمؿ الموَت بذاتو بيف طياتو. فكؿ ِجماٍع جنسيٍّ يعني الموَت جزئيًا.  مف الموت،
والتعصُب  ،انيةوبعض الحيوانات تموت بعد ممارستو مباشرة. إذف، والحاؿ ىذه، فالتشبث بالجنس

وّْي فقط يق انيةِ الجنسوالتشدُؽ ببتحقِؽ الموت.  وٌ ييعني الحالَة األكثر بدائية لمحياة، وىو شب الي
لعواطِؼ وتعزيٍز الجنس إلى إحياٍء عمميِة ممارسِة مف احتماِؿ الموت. في حيف، وبقدِر تحويِؿ 

مف الخمود. وما الخموُد المذكور في المأثورات أكثر الدنوُّ يتُـّ بقدِر ما المحبة والود والجماؿ، 
فاعيًا. فبقدر ما تتكاثر التكاثر الجنسي نمطًا د ليذا الوعي. كما يمكننا اعتبار الفنية سوى ثمرةٌ 

 وتتناسؿ، تشعر أنؾ موجوٌد ومستمٌر وُمصاف.
الكامنة في  المذةُ فوالتوالد )التناسؿ( في مجتمِع اإلنساف عف كثب.  انيةَ سنتناوؿ الجنس

تمؾ  تقييـُ و ، ليا تكرارٍ إلى  ما َيكوفُ  بُ قرَ ىو أَ بما  الحياةِ  استمرارَ تضمُف التي  الجنسيةِ الممارسِة 
دُة عمى العممية المعتمِ  وعمى النقيض، فالمذةُ إذ . فادح خطأىو إنما ، مى أنيا "عشؽ"ع المذةِ 

السرطاف، ما ية كو ونشِر الجنس كثارِ بإالتي تقوـُ الحداثُة الرأسمالية و إنكاٌر لمعشؽ. ىي  الجنسيةِ 
لمحسوس تقتؿ المجتمَع باسـ العشؽ. في حيف أفَّ العشَؽ الحقيقي ىو العنفواُف االندفاعي اإنما 

"العشُؽ ىو كؿ ما في العالـ، والباقي قيٌؿ وقاؿ" تفسيرًا عبارُة:  وفُ كُ تَ  ربمامف لغِة نشوِء الكوف. و 
مستوى المتبادِؿ في رقيّْ اللمعشؽ الحقيقي. فالعشُؽ مرتبٌط بتجاوِز المذة الجنسية، أو باألصح، ب

تبط الشيوُة الجنسية بزواِؿ الحرية، وبالثبوِت . بينما َتر الذي ُيَعدُّ كائنًا أخبلقياً  اإلنسافِ لدى الحرية 
وليس فقط بيف الرجؿ –كافِة عناصِر الكوف  المادي. األصح ىو ربُط العشؽ الكائف بيفوالجموِد 
 بانسجاـِ الوجود وتآلفو. –والمرأة

كٌَّد حاسة البصر؟ مؤ  ذاتيا. فمثبًل، كيؼ يمكننا شرح معجزٌة بحدّْ  مشاعرِ وال سّْ واإفَّ َتَطوَُّر الح
. كما ال جداؿ في عدـ إمكانية اإلبصار دوف ضوء. ويةالحي صرِ اعنأحُد أرقى أف البصَر ىو 

 شكؿٌ عمى أنيا ، انيةالحيوية، وفي صدارتيا الجنسخصائِص اإلبصاُر فكر. مف الميـ رؤيُة كؿّْ 
يكارت "أفكر، الفكر. الحيويُة بذاتيا تعني لحدٍّ ما مقدرَة المعرفة. مف ىنا، فمقولُة دأشكاِؿ مف 

دوراِف الكوف وفؽ قوانيَف منتظمٍة عمى اعتباُر ، يمكننا وبصورٍة أعـّ إذف أنا موجود" في محميا. 
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دةِ  مى العيفِ عالمرتكزة  المعرفةَ ّف أكما أنو معرفة. فالقوانيف ُتَذكّْر بالمعرفة.  تطوٌر رائع.  المجرَّ
أما الُحكـُ القائُؿ بَتَجسُِّد "الفكر ".  تُبِصروف َعمَّكـ"لقد خمؽ اهلل الكوف لَ  :وليذا ندرؾ معنى القوؿ

فيو أيضًا  ،معرفة الذات ممموسٍة ترمي إلىماديٍة في صورٍة )الذي نراه عند ىيغؿ( المطمؽ" 
 غايات الوجود.إحدى تُبِصَر وتُبَصر  ر. ولربما كانت الرغبة في أفْ اصستبباإلبصار واال مرتبطٌ 

يويِة الحيواف أيضًا. فِكبل اإلحساَسيف يذكّْراف بتبايِف الحياة تتبدى عواطُؼ المذِة واأللـ في ح
 ،وبقدر اإلحساس باأللـ والحزف .دَركةتكوف الحياُة مقبولًة ومُ  ،واختبلفيا. فبقدر المذة والسعادة

 لممعرفةِ قديرتاف بل اإلحساَسيف مدرستاف يكوف شعورنا بالحياة وكأنيا ال ُتطاؽ وغير مستساغة. كِ 
ضروِب الجنوف إلى قيمتيما في التوعية عالية. فالمذُة تعمّْـ الكثير، ولكنيا قد تؤدي ، و والتعمـ
ـُ أيضًا معمّْـٌ كبير، ويؤدي بدوره لتقديِر قيمِة الحياة بقوة. وبينما تكوف نيايُة كافة والتيور . واألل

ضًا في نياية األلـ. وكمتا الحياة السعيدة كبيٌر أيبموِغ المذة والسعادة قريبًة جدًا مف األلـ، فاحتماُؿ 
اكتساِب المعرفة والوعي بعيِش السعادة أكثر، بيف تتجمياف باالنتباه إلى الفوارؽ بينيما، و الحياتَ 

 وتحمِؿ اآلالـ أكثر.
إطاِر المجتمع ودراسُتيا ضمف  بيف الموت والحياةِ الكائنِة العبلقة  سيكوف مف األصح تناُوؿُ 

يمُة م. المسألُة األخرى الإلى أبعِد الحدود ميتافيزيقيّْ ال بالطابعِ  عبلقٌة مشحونةٌ يا نأل، بشريّ ال
 ىي التغذي عمى المحـ. إذ يمكفُ  ،إمعاف فيما يخص الحيواناتبفييا لتدقيؽ ا ستِحؽُّ تي توال

. ًة يتعيُف تمبيُتيااضطراري ةً أكُؿ المحـ ليس حاجبينما بالتغذي عمى النباتات.  لجميعيا العيُش 
ذلؾ؟ قد يكوف الخطُر الذي  ضاحنا إييمعـ. فكيؼ و عة مف آكبلت المحواسعٌة ولكف، ثمة مجمو 

. فبينما يكوف التكاثُر المشكمة ييدد الحياَة بسبب التناسؿ المفِرط عنصرًا مساعدًا عمى تحميؿِ 
اإلفراط فيو قد يقضي عمى إمكانياِت الحياة  الجنسي سبيبًل لضماف استمرار الحياة، لكفّ 

النباتات. كما القضاِء عمى سبيؿ المثاؿ، قد يؤدي التكاثُر المفرط لمفئراف إلى المتنوعة. وعمى 
يمكف لؤلغناـ والماعز واألبقار ومثيبلتيا مف الحيوانات أف تقضي عمى النباتات. عبلوة عمى 
ذلؾ، ثمة تكاثٌر غيُر متوازٍف في عالـ الطيور أيضًا. ودخوُؿ األسد واألفعى والصقر حيَز العمؿ 

الحالة ليس لغايِة القضاء عمى الحيوانات األخرى فحسب، بؿ يبرز كضرورٍة اضطراريٍة  في ىذه
 اً إجحاف الطبيعةداخؿ مثؿ ىذا التقسيـ في الوظائؼ  اعتبارُ فاف. لذا، ـِ الحيو إلمكانيِة ديمومِة عالَ 

، وامتؤل ذا التوازف. فإذا اختؿ ىىنا ، ثمة توازٌف دقيؽٌ ولكف. ًا، قد َيُكوُف لو مياِلُكو ومساوُئوتعسفي
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مف الحيوانات الحية. جدًا محدوٍد  ى حينئٍذ سوى عددفمف يبق ؛المكاُف باألفاعي واألسود والصقور
 مذىؿ.ىو ثمرُة ذكاٍء  ،الذاتي لؤلنظمة الطبيعيةو االنتظاـ التمقائي مف ىنا، ف

جتمع ألىمية القصوى لمسألِة تنظيـِ التكاثر الجنسي في المإلى اسنستفيض في التطرؽ 
ذ ما ُعدنا ثانيةً مع األخبلؽ.  استمراريِة الحياة، وروابِطوتأميِف في  ، ومنزلِتوالبشريّ  إلى  وا 

لى و  ،بحِثنااألساسيَّ في محوَر الاإلنساِف بصفِتو موضوِع  سنرى ، العالَـِ البيولوجيمع  ِتوعبلقا 
كافة مزايا الحياة ّف أاإلنساف. إذ في  مختَزلةً تكاُد َتُكوُف  في العالـِ المتحققِة الموجودات  كؿَّ  أفّ 

ُيَدلُّْؿ داخَؿ اإلنساف أيضًا. وىذا ما  ُتيايمكننا مشاىد ،ىا في عالَمي النبات والحيوافشيدُ التي نَ 
 يما، وىو وريثُ المتطوَريف باستمرار الحيواف والنبات ـِ عالَ ىو غايُة  أّف اإلنسافَ بأحِد معانيو عمى 

 قد تجعؿُ ى مف اإلنساف، فيمكف التفكير فيو كاحتماٍؿ، ليس إال. و . أما وجوُد كائٍف حي أعمأيضاً 
 قدرةُ المف وجوِد كائٍف أرقى أمرًا ال داعي لو. ف التفكيرِ في وخاصيتو  اإلنساف دماغِ ل المذىمةُ  القوةُ 

لدى اإلنساِف  اذروتي تقد وصمَ  ؛ية لدى الكائنات الحيةساسَعدُّ خاصيًة أوالتي تُ ، لتعمـاعمى 
. إّف معرفَة الكوف لذاتو تتحقؽ في اإلنساف. وربما إلى مستوى التفكير ودماغِ في رقيّْ متجسدًة 

، تشيُر إلى ىذا : "خمقُت اإلنساَف ِلَتعَمموا"، والتي جاء فيياالكتاب المقدسفي  الواردةُ  يةُ اآل
 .المعنى

 عكَس لكّف  .وافكافِة الكائنات مف نباٍت وحي لحيويةِ  تراكميّّ  عٌ مجمو  اإلنسافَ  أفّ في ال شؾ 
عمى اإلنساف. تتولد  باتات والحيوانات ال يمكف الحصوؿصحيح. أي، وبجمع كؿّْ الن غيرُ ذلؾ 

 مفيوـِ كوٍف "إنسانيّْ  عبلقة ليذا التعاطي معال و اإلنساف كعاَلـٍ مختمٍؼ تمامًا.  تناُوؿِ ىنا الحاجُة ل
دة الطبيعة واإللو(. بؿ أشعر )وح ٔعف فمسفِة وحدة الوجودىنا تحدث أال كما إنني  .المركز"

يـٌ لدرجِة مبضرورِة إيضاِح َفْرِؽ اإلنساف عف غيره مف الكائنات كنوٍع متميٍز بذاتو. فاإلنساُف 
 ضرورةِ تناولو كعاَلـٍ مختمٍؼ ومتمايز كميًا.

إذف، فالبحُث في اإلنساف كنوٍع حقََّؽ وجوَده في مجتمٍع خاصٍّ بو ُيعدُّ أسموبًا ميمًا  ثالثًا:
 وثمينًا بالنسبة إلى البحث عف الحقيقة وَنَسقيا.

                                                           
ىي مذىب الذيف يوحدوف اهلل والطبيعة، ويزعموف أف الكوف المادي واإلنساف ليسا إال (: Pantheismوحدة الوجود ) ٔ

عالـ، وجميع األشياء األخرى ليست سوى أعراض ومظاىر. يقوؿ فبلسفة مظاىر هلل )الذات اإلليية(. فيو الحقيقة الكمية ونفس ال
األفبلطونية الجديدة أف اهلل واحد، وأف العالـ يفيض عنو كفيضاف النور عف الشمس، وأف لمموجودات مراتب، إال أنيا ال تؤلؼ 

موجود المطمؽ، أما العالـ فيو مظير مف مع اهلل إال موجودا واحدا. ويقوؿ المتصوفوف أف اهلل ىو الحؽ، وأنو ليس ىناؾ إال ال
 مظاىر اهلل )المترِجمة(.
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انفصاُؿ اإلنساف عف "فصيمِة الثدييات البدائية" السابقِة لو، وأطواُر التطور النوعي ليس أمرًا 
نصادؼ أمثمَة كثيرًا ما . ال ريب أننا أنثروبولوجياً صوُغ سردًا نحف ال نو يمًا بالنسبة لموضوعنا. م

أو تجمعات، ليس في عالـِ الحيواف فحسب، بؿ وفي عالـِ  جتمعٍ مالعيش المشترؾ عمى شكِؿ 
. فبل مجموعات شكؿِ يف، بؿ وبمتقاربالنبات أيضًا. وبطبيعِة الحاؿ، فكؿُّ نوٍع مضطٌر لمعيش 

أشجاَر ببل غابة، وال أسماَؾ ببل سرب. ولكّف تجمَع اإلنساف متمايٌز بالماىية والنوعية. ولربما 
ـُ الذي َخمَؽ وسيخمؽ اإلنساَف األعمى. فمو كاف المجتمُع إنسانًا أ عمى، أو أنو الجياُز المنظّْ

بعد تأميِف الَحصانة  غابةٍ  وسطَ ورميناه بعد والدتو مباشرة، المجتمع أحضاِف ما مف  طفبلً انَتَشمنا 
ذا ما وضعنا بجانبو عدَة أناٍس ُأَخر  ؛والحماية لو فمف ينجو مف التحوؿ إلى كائٍف ثديي بدائي. وا 

بالمرحمة االنتقالية الحاصمة لدى  َة الشبوِ كثير يشبيونو في الحالة، فستكوف المرحمُة المبتدئة 
الثدييات البدائية. ولكّف األمَر ال يسري عمى عالَـِ الحيوانات. ىذا الوضُع لوحده يدؿ بشكٍؿ 

وَر اإلنساف في لممجتمع اإلنساني، وينير بشكٍؿ فريٍد دواالستثنائيِة صارخ عمى القيمة المتمايزة 
 بناِء المجتمع، ودوَر المجتمع في إنشاِء اإلنساف.

إنساف. ولكّف الضبلَؿ األكبر يكمف في اعتبار المجتمع مجرَد ببل  مجتمعٍ ما مف ال ريب أنو 
كائٌف ثديي بدائي. في حيف أّف اإلنساَف المجتمعي قادٌر  تجمٍع مف األناس. فاإلنساُف ببل مجتمعٍ 

بموِغ قدرٍة فكرية عظمى. ولربما كاف قراٌر مف اإلنساف سببًا عمى ٍة مذىمة، و عمى التحوؿ إلى قو 
ىذا اإلنساُف قادٌر و في تحويِؿ العالـ كمو إلى صحراَء قاحمة )كاإلقرار بتفجيِر القنابؿ النووية(. 

عمى القياـ برحمٍة إلى الفضاء، وباكتشافاٍت واختراعاٍت ال محدودة. إننا نسرد ىذه األمثمة 
، إال أّف "عمـِ االجتماع"ضاِح قوِة المجتمعية وقدراتيا. ومع أف التكويف االجتماعيَّ مف شؤوِف إلي
مختمٌؼ كؿَّ االختبلؼ. فبموُغ المعرفة وبناُء َنَسؽ الحقيقة ىنا الذي نقـو بتحميمو  شكاؿَ اإل

ف مجتمعيًا. المجتمع. وكؿُّ ما يتحقؽ في الفرد اإلنساف ال بد وأف يكو دوف وجوِد مف مستحيبلف 
ال نقصد ىنا اإلنساَف الوارث وسميؿ الحيوانات والنباتات، وال حتى المتبقي مف الكوف الفيزيائي أو 

 الكيميائي. بؿ نتحدث عف اإلنساف الناشئ ضمف المجتمع.
لقد قامت كؿُّ نظـِ المدنيات، بما فييا الحداثُة الرأسمالية، بالبحث والتدقيؽ في اإلنساف 

المتشكمِة المعنيِة كؿّْ األفكار والبنى مع ت تعاطَ اريخ والمجتمع. أو باألحرى، منفصبًل عف الت
بعيٍف منفصمة عف التاريخ والمجتمع، بؿ وطرحتيا كإنجاٍز لؤلفراد المتعاليف  ، وتناوَلتياإلنسافبا

ه َقنَّعة. أنوّْ عمى المجتمع. ومنيا ابُتِدَعت فكرُة المموؾ المتستريف والعراة، واآللية المَقنَّعة وغير الم
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إلى أننا عندما نتغمغؿ في مفيومنا واصطبلحنا بصدد المجتمع، سنتمكف مف تحميؿ كؿ أولئؾ 
المموؾ واآللية، مثمما سنستطيع توضيح المنبع األصمي لتمؾ األفكار، وماىياتيا، وبناىا 

 واالضطياد. االجتماعية الناشئة فييا، وباألخص النظـ االجتماعية المولّْدة لمقمع واالستغبلؿ
ية في ساسمسألَة األإّف طرَح العبلقة بيف اإلنساف والمجتمع بأفضِؿ األشكاؿ وأصمحيا ُتَعدُّ ال

مسائَؿ األسموب  ، قد تناوؿَ بيكوف وديكارتأنو عمميّّ جدًا مف أمثاِؿ  ىّدعاف مَ  األسموب. فكؿُّ 
ـَ وال رابَط لو بالمجتمع الذي ضمنو. في حيف أننا نعمـ  رؾُ ويتح فيو ينشأُ  ومشاكمو وكأنو ال عم

ليس سوى ذاؾ المجتمُع الذي أنشأ  بو بيكوف وديكارت ـَ اليقيف أّف المجتمع الذي تأثراليـو ِعم
الرأسماليَة كنظاـٍ عالمي، أي مجتمَع الَبَمَديف المذيف نسمييما اليـو إنكمترا وىولندا. بالتالي، 

نابعفاألساليب التي اتَّ  عبلقٍة وثيقة بالمجتمع الذي ُيشِير الباَب  ذاتِ  كارٍ ىا ليست سوى أفاىا وكوَّ
 عمى مصراعيو أماـ الرأسمالية.

 ؟يّ رئيسإذف، ما الذي يمكننا مشاىدتو لو شرعنا بالبحث في المجتمع اإلنساني كصنٍؼ 
 ز اإلنساف عف الحيواف نوعيًا. وقد أوضحنا ىذه الخاصية كفاية.المجتمُع تكويٌف يميّ  - أ

ف األناَس األفراد. مثمما يتكوف المج -ب تمع مف األناس األشخاص، فيو أيضًا ينشئ ويكوّْ
ف المجتمع أو التجمعات البشرية يتـ عمى يِد  ،يمة الواجب استيعابيا ىنامالنقطة ال ىي أّف َتَكوُّ
بمياراتو وقدراتو. أي أّف المجتمعات ليست تكويناٍت أعمى مف اإلنساف. بؿ واضٌح جميًا و اإلنساف 

 تحتى لو عكسَ  ؛ألنيا تؤثر بعمؽ في ذاكرتو ومخيمتو ،وتصوراتِ و  اإلنسافِع خياِؿ مف ُصنأنيا 
ما كاف ثمة مجتمٌع إلى اإللو. ولوال اإلنساف، لَ وَتصُؿ مف الطوطـ  أُ بدت ةٍ ىوينفَسيا في ىيئِة 

 أو اآللية ديمومتيا. فيو الطواطـُ  ُتحقّْؽُ 

معينة. بمعنى آخر، ثمة أزمنٌة وشروٌط تتواجد المجتمعاُت ضمف حدوٍد تاريخية ومكانية  -ج
جغرافية معينة تنشأ ضمنيا المجتمعات. فما مف مجتمٍع منفصٍؿ عف التاريخ أو المكاف 

ال أصؿ  في كؿّْ الظروؼ، فميس سوى َوْىـ الجغرافي. أما القوؿ بيوتوبيا المجتمع األبدي الموجود
 لو.

الزماِف عف  رُ عبّْ يُ  ،إلنساِف عمى نحٍو خاصابو عمومًا الكائنات الحية المعنيَّ ب التاريخَ إّف 
ُر الكائناِت الحيِة عمومًا واإلنساِف خصوصًا. الذي يتعمُؽ عميو  متوالياتِ المف  العديدِ فوجوُد  تطوُّ

ِف و ر ضشرٌط  ،األربعة الفصوؿُ وعمى رأِسيا  ،الزمنيةوالفتراِت  ما مًا أنو . عماألنواِع الحيةري ِلَتَكوُّ
بحقيقة  فقطاألزؿ" معنٌي  –زمنية معينة لو. وكمنا نعمـ أف اصطبلح "األبد  مف موجوٍد ال فترةَ 
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ر ذاتو. في حيف أّف ي"التغير". أي أّف الشيَء الوحيد الذي ال يتغير، وال زماَف لو، ىو التغي
. فبينما نتحدث عف زمنيّ عمى الصعيِد الِقَصرًا  وابَط بيف التاريخ والمجتمع أكثر وثاقة وأكثرالر 
 ال يمكف إطبلُؽ اصطبلِح "المجتمع طويؿراِت السنيف فيما يتعمؽ بعمِر الكوف، نجد أنو مميا

فيي مف قبيؿ  ،األمد" إال إذا تجاوز عمره آالؼ السنيف فحسب. أما الفتراُت الزمنية الشائعة
، الشير، السنة، والقرف. ومكاُف المجتمعات عمى عبلقٍة وثيقة بالوجود النباتي والحيواني  اليـو
أساسًا. في حيف ُيعتبر وجوُد المجتمعات في القطبيف المتجمديف أو في المناطؽ االستوائية أمرًا 

الخصبة لنشوء  حيواناتو، فيشكؿ األرضيةَ وفرِة و  يّْ نباتغطاِئو الاستثنائيًا. أما المكاُف األغنى ب
 والمثمرة. المجتمعات المعطاء

اليرمية التقاليد ضمف أحشاِء والَمبِنّيِة المتكونة  الكثير مف المدارس الفكرية والبنى الدينيةإّف 
عمى نقِش وتوطيد فكرِة النظاـ المبتور مف المكاف والتاريخ االجتماعي في ذىف تعمؿ  ،الدولتيةو 

. فمثمما  َصنعت التاريخ، قد أّف بعض الشخصيات البطولية ُيزَعـ اإلنساف، وكأنو قدٌر محتـو
يف الدينييف بالحديث الدائـ عف تأسيسيـ لؤلنظمة الفكرية يقـو بعُض المفكريف والواعظىكذا 

 نظاـِ ضمف ال لمعمـ فسيحتخصيِص حيٍز والدينية المنقطعة عف المجتمع التاريخي. ورغـ 
عمى وجو  فيما يتعمؽ بالمجتمع بدي عنايًة كبرى لمفكر المبني عمى الفرديُ  ، لكنوالرأسماليّ 

"أيُّ تكويٍف مجتمعي أدى إلى أيّْ نظاـٍ ديني أو في حيف أّف تساؤالٍت مف قبيؿ  .التخصيص
 المجتمعِ  زمافُ وكيفما يقوـُ  ،وأنعمى الدواـ. لقد ُبرِىف كفايًة يحفُّيا بقى الظبلـ يفمسفي أو فكري؟" 
عمى مسار مستقبميـ، وخاصًة يؤدوف دورًا َبّناًء في خطّْ األفراد أيضًا فإّف الفرد، ومكاُنو بتكويِف 

األشكاؿ التي َتَمقَّوىا مف المجتمع. إذف، فاألبعاُد التاريخية والمكانية تأتي في الصيغ و خمفيِة 
دراِؾ الحقيقة.  صدارِة الظروؼ البلزمة في معالجِة قضايا األسموب وا 

فيو  قعُ ـ آخر، وىو أف الوقائع االجتماعية مصنوعة. والضبلؿ الذي طالما ييمثمة أمر  -د
 طبيعيّّ  واقعٌ  بخاصيٍة تُبدييا وكأنيا والبنى االجتماعيةَ  ساتِ المؤسإناطُتيـ ىو  ،األناس بكثرة

. وبالتالي، تُقدّْـ النظـُ المشروعة الحاكمُة عمى المنظومات االجتماعية نفَسيا عمى أنيا واعتياديّ 
أنيا صاحبُة المؤسسات والكيانات اإلليية، وأنو بالمقدسة والثابتة دومًا، وَتِعُظ بمنيجيٍة مدروسة 

يفيا وتعيينيا ليذه الغاية. وفي الحداثة الرأسمالية تعمؿ ىذه النظـ عمى حقف العقوؿ في تـ تكم
المجتمع بأّف الكممَة الفصؿ قد قيمت، وأنو ال بديؿ لممؤسسات الميبرالية، وأنو قد حمَّت "نياية 

 تغييرِ ال عمى العصيةِ التاريخ". كما تتطرؽ بتواصٍؿ مستمر إلى الدساتير والنظـ السياسية الثابتة 
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و"العصية  "الثابتة"سنجد أّف ُعمَر ىذه البنى  ،. مع أنو وبنظرٍة خاطفة لمسيرِة التاريخالتعديؿأو 
المقوالت األيديولوجية المجوُء إلى في أيّْ زمف. الميـ ىنا ىو  عاـلـ ُيكِمؿ المئَة عمى التغيير" 
رادتو  دُ يّْ قَ تُ التي والسياسية  ستغبلؿ بحاجٍة ماسة ليذه السمطة واال. فبؤر يومياً فكر اإلنساف وا 

، سيكوف مف ى تمؾ الببلغةوبدوف المجوء إل نوأ . حيثالرصينة األيديولوجية والسياسية ةالببلغ
العسير عمييا إدارة المجتمعات الراىنة. وليذا الغرض َطوََّرت مف الوسائؿ واألجيزة اإلعبلمية 

سات العممية والفكرية ببؤر السمطة واالستغبلؿ متنوع، إضافًة إلى إلحاؽ المؤسو عمى نطاٍؽ واسع 
 بشكؿ ساحؽ.
منشأٌة تكرارًا ومرارًا، سنحكـ حينيا عمى  االجتماعية حقائؽُ  الحقائؽَ  عي وندرؾ أفّ بقدر ما نَ 

عادة ب  اجتماعية حقائؽ. إذ ما مف أيضاً  نائيانحٍو أفضؿ وبمعياٍر أصمح بضرورة ىدميا وا 
 والتغمب ،ات القمعية واالستغبلليةوتخطي المؤسس بالذكر ىدـ نخّص دـِ أو التغيير. و ُة اليستحيمم

جميع المؤسسات  ووما نقصده بالحقيقة االجتماعية ىعمييا كضرورٍة حتمية ألجؿ الحياة الحرة. 
األيديولوجية والمادية في المجتمع. ففي كافة المياديف االجتماعية تتأسس الحقائؽ االجتماعية 

؛ بدءًا مف المغة ىيكمُتياعاد تُ الزمكانية المناسبة، وُتيَدـ، أو تَرمَّـ ومف ثـ عمى الدواـ في الظروؼ 
إلى الفف، ومف القانوف إلى الديف، ومف الميثولوجيا إلى العمـ، ومف االقتصاد إلى السياسة، ومف 

 األخبلؽ إلى الفمسفة.
د إلى العبلقة بيف المجتمعىنا مف األىمية بمكاف  -ىػ والفرد. فاألفراد ىـ  عدـ النظر المجرَّ

الناشئوف عبر التاريخ بتقاليد وأعراٍؼ معينة، وليـ لغاتيـ، ويشاركوف في البنى والمؤسسات 
المجتمِع حسب في يشاركوف ال الموجودة في كافة المياديف االجتماعية التي ذكرناىا. إنيـ 

. بعنايٍة قصوىمنذ أَمٍد سحيٍؽ  الُمَعدَّة ومؤسساتُ و  وتقاليده وميو عمييـ أعرافُ ما ُتم ىواىـ، بؿ وفؽ
أفَّ مجتمعية الفرد تستمـز جيودًا تربوية وتعميمية عظمى. وبمعنى ما، فالفرد ال باإلضافة إلى 

ويتبنى الثقافة التي تشكؿ ماضَي المجتمع يتمثَؿ إال بعد أف  ،يصبح عضوًا منتميًا لممجتمع
ة. وكؿُّ عممية اجتماعية ىي في نفس الوقت المجتمعيُة تتحقؽ بجيوٍد حثيثٍة متواصمإذًا، فبرمتو. 

وف، بؿ ال يمكنيـ الخبلص مف النشوء ؤ وف كما يشاؤ نشَ ذلؾ، فاألفراد ال يَ عممية مجتمعية. ل
الدائـِ إلى  وتطمعِ في و  ،والترعرع وفؽ مشيئة مجتمعاتيـ. لكف، ال شؾ في نزوِع الفرد لممقاومة

عمى القمع  كونيا مجتمعات منفتحة ،عات الطبقية واليرمية خصيصاً لحرية في المجتما
قبؿ طوعًا بالمجتمعية المنِشئة لمعبودية والخنوع. كما أنو واالضطياد واالستغبلؿ. فالفرد لف يَ 
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سيبدي مقاومًة وصمودًا أعظـ حياؿ المجتمعات الغريبة والمختمفة عنو والمستغمة لو، كي ال 
 تغييرطراِء اللمساعي والمحاوالت إلو ينصير في بوتقتيا. مع ذلؾ، فستستمر اأيمتحـ معيا 

فنائو تحت نيِر قمِع تمؾ المجتمعات،، بؿ وحتى لمقضاء عميو عميو  ياداخؿ عجبلِت مؤسسات وا 
ًا عمى عجين ؿُ كّْ شَ الطاحونة، تُ  التي ُتشبوُ  ياعجبلتِ المجتمعاُت التي تطحُف الفرَد في . فالتعميمية

، مف جيةالمؤسسات ستبقى التناقضاُت القائمُة بيف . التي بيف يدييا خميرةِ الو  طحيفِ ىواىًا مف ال
احتبلؿ مكاٍف لو مف الجيِة الثانيِة قائمًة عمى الدواـ. وسيعمُؿ الفرُد عمى يا الذي يقاومواإلنساف 

. فبل المجتمُع لديو القدرُة المطمقة عمى الوفاؽالمرتكزِة إلى توازنات ال ضمف إطارِ داخؿ المجتمع 
 النقطاع الكمي عف المجتمع.إمكانيُة ارُد لديو ، وال الفالفرد صيرِ 

التي تعمُؿ أساسًا بمواقؼ وُنُسِؽ الحقيقِة األساليِب المنيجيِة القويمِة  أنشطةُ باختصار، ف
؛ قد بنفِس المنواؿعمى مثاؿ اإلنساف وتتعمُؽ  بشأِف المجتمع، أقرَب إلى الصواب اتٍ ومقارب
 ي بنا إلى نتائَج قيّْمٍة.تُفض

إلى إّف المرونة التي يتميز بيا ذىُف اإلنساف ىي األرقى في مستواىا، مما يؤثر  رابعًا:
بحوثنا. فبدوف إدراِؾ ومعرفِة طبيعِة ذىِف اإلنساف، ستبقى طموحاتنا فرصِة تثميِف في  أقصى حدٍّ 

 قًة في اليواء.بصدد األسموب وَنَسؽ الحقيقة معمّ 
ْقنا بكثرة لمبنيِة الثنائية أثناء  . فبنيتو الفكرية تتميز الذي سعينا إلى تعريِفو اإلنساف لذىفِ تطرَّ

بمرونٍة بالغة ألنيا تتكوف مف القسـ القديـ في الدماغ )الفص األيمف منو( الذي ُيعنى بالفكر 
العاطفي، والذي ىو أرقى وأكثُر تطورًا نسبًة لمسيرِة التطور التدريجي، وِمف القسـ الجديد )الفص 

قرِب إلى الفكر التحميمي، والقابِؿ لمتطور الدائـ. في حيف أفَّ الفكَر األيسر مف الدماغ( األ
و، أي تقـو بما تعمَّمتعاَلـ الحيواف. فالمشاعر والعواطؼ تتجاوب مع ما  قارباف فيوالعاطفة مت

المشروطة وغير المشروطة؛ وىي ردوُد فعٍؿ  ٔىو مطموب منيا، مف خبلؿ األفعاؿ المنعكسة
ُيبدي ردَّ فعٍؿ  –عمى سبيؿ المثاؿ–فالبدف  .اإلنساف أيضاً لدى يا موجودٌة عين آنية. ىذه البنى

 مَُّؽ قمةِ سَ ؿ. ولكف تَ تمقائي وآنيٍّ بمجرِد ُقربو مف ناٍر ُمحِرقة، دوف الحاجة لمفكر التحميمي والتميّ 

                                                           
رد فعؿ آلي مباشر عمى منبو خارجي. وىو ظاىرة عصبية بسيطة مخصوصة بغدة أو عضو  (:Reflexالفعؿ المنعكس ) ٔ

المنبيات. يطمؽ  حركي، تستند إلى روابط سابقة، وتحدث آليًا، وبصورة مباشرة ومستقمة عف الفكر واإلرادة، ردًا عمى أحد
اصطبلح المنعكس المشروط عمى الظاىرة التي تقوؿ أف ربط المنبو الذي ُيحِدث منعكسًا معينًا بمنبو ثاٍف مختمؼ، ُيكِسب المنبَو 

 الثاني خاصيَة إحداث المنعكس )كمب بافموؼ( )المترِجمة(.
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، إال بعد وال يتُـّ اإلقراُر باالنطبلِؽ لتسمُِّقياالمئات مف الظروؼ.  دراسةَ و  تحميؿَ قتضي يأفرست 
ال يمكف البحث عف الخداع والضبلؿ في الفكر تحميِؿ كافِة الظروِؼ البلزمِة والمعنيِة بذلؾ. 

العاطفي، حيث يتصرؼ اإلنساف كيفما تكوف ردوُد الفعؿ الفطرية )الغريزية(. في حيف أفَّ الفكر 
والحقيقة عمى التحميمي قد يتطمب سنينًا طويمًة. ويجب أف يعتمد البحث عف األسموب والعمؿ 

مثؿ ىذه البنية الفكرية لدينا. لذا، لف تنُجَو معمومة الحقيقة واألسموب الصحيح مف العشوائية، ما 
 طَِّمع عمى نظاـِ عمِؿ عقمنا. إذف، والحاؿ ىذه، فمف األولوية معرفة طبيعِة العقؿ جيدًا.لـ نَ 

النادر جدًا  اع القوؿ أنو مفالخاصية األولى لعقمنا ىي تميزه ببنيٍة مرنٍة لمغاية. وبالمستط
 الحر، فيما صطفاءقادرٍة عمى االختيار واال –مف المتعاَرؼ عمييا في الكوف–وجوُد بنى ذىنيٍة 

. فنحف ال جداً  ميداِف الحرية عمى نحِو فتراٍت بينية محدودة خبل عقؿ اإلنساف. يمكننا تصوُّر
ت الذرية، وال في بنى الكوف األكبر. ياف االختيار الحر في الُجَسيمات ما تحرَ سَ ندرؾ كيفية 

ذلؾ  لكف، وبالنظر إلى التنوع الموجود في الكوف، يمكننا االستنباط مف خبلؿ النتائج البارزة أفّ 
ميارة الحراؾ المرف واالصطفاء )االختيار( مف خبلِؿ و ات َسيمفي عالـ الجُ سوى  ،غير ممكف

سع كثيرًا. فنحف نتمتع ُز المرونة ىذا قد اتّ لكوف األكبر. أما في ذىف اإلنساف، فَحيّْ دى الالحر 
ْف كاف عمى مستوى الكموف باألقؿ. وبالطبع، ال نغفُؿ عف  بحريِة الحركة عمى نحٍو ال محدود، وا 

 ز الفعالية إال عبر المجتمعية.أّف ىذا الكموف ال يمكف أف يدخؿ حيّْ 
نفتحة لَتَمقّْي َكٍـّ كبيٍر مف اإلدراكات ُزه ببنيٍة ذىنيٍة مرنٍة مالخاصية الثانية لعقمنا ىي َتَميُّ 

ىذه  وتوجيو عمى ىذه الميزة، باإلمكاف تحريؼُ  الصحيحة، بقدِر َتَمقّْي الخاطئة منيا. وتأسيساً 
المرونة كيفما ُيراد، وفي كؿ لحظة، مف خبلؿ الضغط وعبر شبكة العواطؼ والمشاعر. وليذا 

سياساِت  االعتماِد عمىجانِب إلى  ،ب والقيرآلياِت القمع والتعذيالمجوء إلى جري السبب، ي
 ووتوجيِييا نح ،واإليقاع بيا ،وتضميِميا ،اصطياد العواطؼالقائمِة أساسًا عمى  ةالعصا والَجَزر 

في عقِؿ اإلنساف وذىنيتو  والدولتية المؤثرةَ  اليرميةَ الترتيباِت والتصنيفاِت . ونخص بالذكر أطالخ
لمماَرس عمى مرّْ آالؼ السنيف، لدرجِة أنيا أنشأت بنيًة ذىنيًة اعتمادًا عمى القمع المنتَظـ ا

، رغـ ذلؾمنسجمة ومآرَبيا. ومف المزايا المألوفة والشائعة جدًا اصطياُد العقؿ عبر المكافآت. و 
يا الفريدة في سموِؾ عِرض كفاءاتِ بخاصياتيا في المقاومة أيضًا، تَ  بنيتنا الذىنية المتميزةَ  فإفّ 
حيحة وبموِغ الحقائؽ العظمى. ولمذىنية المستقمة دوٌر معيّْف في اتساـ الشخصيات ؿ الصبُ السُّ 

إال بتَحقُِّؽ استقبلليِة العقؿ. وثمة  ،العظيمة بيذه الصفات. فاالختياُر الحر غيُر ممكٍف بالغالب



 المدنية

 
 

 75 

ىو ا ُعرى وثيقٌة بيف اإلدراؾ الغني الشامؿ والتمتع باالستقبللية. ما نقصده باستقبلِؿ العقؿ ىن
 .اً لباقابميَتو لمتحرؾ بموجب معايير العدالة غ

كنا ذَكرنا سالفًا أّف النظاـ الكوني يكمف خمؼ العبلقة بيف الحقيقة والعدالة. مف ىنا، يمكف 
عمى استخداـِ حقو في االختيار الحر بموجب النظاـ  اً لباغ القوؿ أّف العقَؿ العادؿ ىو القادرُ 
يقوـُ  ،تربوية قوةٍ أعظـَ الذي ُيَعدُّ  ،ي(مجتمعالحرية )التاريخ الالكوني. وليذا الغرض، فتاريُخ 

عداِد ذىنيتنا لتتمكف مف ب  َٔؽ التحميؿ النفسيرُ . في حيف أّف طُ االختيار السميـالقياـِ بتأىيِؿ وا 
تسعى لقياِس مدى قدرِة عقمنا عمى الغوص في األمور بسرعٍة متصاعدة، حيث تتزايد أىميُة 

إلى المعرفة لوحده كميداٍف معرفي جديد. لكّف ىذا العمـ قاصٌر عف الوصوؿ التحميؿ النفسي 
الصحيحة والمفيدة. ويعود السبُب األولي في ذلؾ إلى تناُولو الفرَد بشكٍؿ مجرٍد ومنعزٍؿ عف 
المجتمع، مما يفتح الطريَؽ لتحصيِؿ معموماٍت ناقصة وخاطئة لمغاية. ومحاوالُت عمـ النفس 

ِر ىذا النقص وتبلفيو ليست مثمرًة كثيرًا في الوقت الحالي. فعمـ االجتماع في جب ٕاالجتماعي
سميمة؟ بمقدورنا  لى نتائجإأف يؤدي عمـ النفس االجتماعي ببشكٍؿ سميـ، فكيؼ  ْس نفسو لـ يتأسَّ 
اإلنساف  معرفةُ مف خبلِلو . كما بمقدورنا ٖر عمـ النفسعب اِت جيداً ذىنيِة الحيوانالتعرُؼ عمى 

 أعمى. إال أننا ال نزاؿ عمى عتبِة معرفِة اإلنساف كحيواٍف اجتماعي. اً حيوان بصفِتو
مثمرٍة عندما نتصور نظامنا في األسموب  اقتطاَؼ نتائج عمى نحٍو أفضؿ أفّ  ندرؾ اليوـَ 

سيكوف محَض صدفة، ما لـ نتعرؼ جيدًا عمى بنيتنا الذىنية وطبيعتيا. في  ،وتحصيِؿ المعرفة
عف أجوبٍة مثمى ورشيدٍة بمفاىيـَ صحيحة،  ُيثِمرَ  في األسموب والمعرفة أفْ  حيف، يمكف لنظامنا

عندما نتوصؿ إلى التعريؼ الصحيح والعميؽ لمعقؿ، ونحقؽ قدرتو عمى االختيار الحر )الحرية 
                                                           

عمـ النفس الَمَرضي، ثـ أطمؽ عمى التقنيات اصطبلح أطمقو فرويد عمى إحدى طرؽ البحث والعبلج في  التحميؿ النفسي: ٔ
المستعممة في دراسة األفعاؿ النفسية. مف أىـ أغراضو سبر الحياة البلشعورية، والكشؼ عف العقد الكامنة في الشعور، والتي 

ت، البلشعور، العقدة ُتحِدث اضطرابات نفسية وجسمية. أىـ مفاىيـ ىذه النظرية: مكونات النفس الػ"ىو" واألنا واألنا األعمى، الكب
 النفسية، وآلية الدفاع )المترِجمة(.

يبحث في عبلقات األفراد ودراسة التأثر المتبادؿ بيف الفرد والجماعة، والجماعة والجماعة. أىـ  عمـ النفس االجتماعي: ٕ
 مسائمو دراسة تأثير الوسط في تكيؼ الفرد ونموه، وظواىر السموؾ وأثرىا )المترِجمة(.

ىو الدراسة األكاديمية والتطبيقية لمسموؾ واإلدراؾ واآلليات المستنبطة ليما، ودراسة العقؿ والتفكير والشخصية،  فس:عمـ الن ٖ
لمتوصؿ إلى فيـ السموؾ وتفسيره والتنبؤ بو والتحكـ فيو. ويقـو بدراسة اإلنساف، مع تطبيقو عمى غير اإلنساف أيضًا. وييدؼ إلى 

ت مختمفة مف النشاط اإلنساني، كمشاكؿ األفراد في الحياة اليومية ومعالجة األمراض العقمية تطبيؽ ىذه المعارؼ عمى مجاال
 )المترِجمة(.
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بأسموٍب راسٍخ في ظؿّْ ىذه الظروؼ سُيزيد مف فرصتنا بأف  ية(. إفَّ عَمَمنا المنيجيَّ مجتمعال
 خار المعرفة األكثر صحة.معًا حرًا وفردًا حرًا عف طريؽ ادّْ َنُكوَف مجت

تجعمو مثااًل فريدًا مف نوعو مف جيِة  ،َتَمتَُّع اإلنساف بطباٍع ومزايا ميتافيزيقية إفّ  خامسًا:
)نظرية المعرفة( أكثَر  ٔاألسموب وعمـ األبستمولوجيا األسموب والمعرفة. بالمقدور جعؿ منيجيةِ 

مف خبلؿ تحميِؿ الخصائص الميتافيزيقية لئلنساف. فاستيعاُب اإلنساف مف جية  ميارًة واستطاعةً 
يٍـّ حقًا. فافتقارنا الممحوُظ حتى إلمكانيِة تعريِؼ مالتكويف والنشوء الميتافيزيقي موضوُع بحٍث 

ف . كيؼ يمكف لئلنساإحدى المشاكِؿ االجتماعية األقّؿ تناواًل ومعالجةُيعد  ،اإلنساف الميتافيزيقي
ببل  ؟ أيمكف العيُش ىي محاسُف ومساوُئ ذلؾأف يكوف ميتافيزيقيًا؟ ِمَـّ تنبع ىذه الحاجة؟ ما 

يف الفكري ميتافيزيقيا؟ ما الخصائُص الميتافيزيقية األساسية؟ وىؿ تسري الميتافيزيقيا عمى الميدانَ 
ضادٌة لمدياليكتيؾ كما والديني فحسب؟ ما الروابُط بيف المجتمع والميتافيزيقيا؟ ىؿ الميتافيزيقيا م

 ُيعَتَقد؟ أيمكف حصرىا بيذا المضمار فقط؟ وىكذا دواليؾ..
األساسيَّ لمعارفنا، فسيبقى عزمنا ناقصًا في بموِغ المعرفة يَّ الذات الجوىرَ يعدُّ وما داـ اإلنساُف 

أىـ اعتباره مف عمى الفكر الميتافيزيقي ومؤسساتو ب ؼْ إذا لـ نتعرّ  ،الكافية مف ىذا المصدر
. إننا نتحدث عف الميداف الذي لـ تمتفت إليو عمـو االجتماع وال عمـ النفس. ِسمات ىذا الجوىر

بالميتافيزيقية، إنما  –تتصدرىا المدارس الدينية–صِؼ العديد مف المدارس الفكرية فاالكتفاُء بو 
مفيومنا  ودُ . َيعيزيد الطيف بمة، ويجعؿ الخروَج مف إشكاالِت المسألة الميتافيزيقية ِشبَو عسير

وتناولنا لممسألة الميتافيزيقية إلى كونيا خاصيًة أولية لئلنساف المجتمعي. فالميتافيزيقيا حقيقٌة 
دنا اإلنساَف مف مجتمعإنشائيٌة  ية ال َيقِدر اإلنساُف االجتماعي عمى العيش بدونيا. فإذا ما َجرَّ

از )حيث ُبرِىف عمى صحِة ىذا االصطبلح يمتباالميتافيزيقيا، فإما أننا نحولو بذلؾ إلى حيواٍف 
لو إلى حاسوٍب  ز. ياتبامالذي استخدَمو نيتشو ألجؿ األلماف، وذلؾ في ألمانيا النازية(، أو نحوّْ

 ُترى، كـ ىي فرصُة الحياة لئلنسانية التي وصَمت حالًة كيذه؟
 لنأِت اآلف عمى ِذكِر ماىيِة اإلنساف الميتافيزيقي:

 ساف الميتافيزيقي.األخبلُؽ خاصيُة اإلن - أ
 يمة.مالديُف خاصيٌة ميتافيزيقية  - ب

                                                           
وتعنى بدراسة مبادئ المعارؼ وفرضياتيا ونتائجيا إلبراز أصميا المنطقي وقيمتيا األبستمولوجيا أو نظرية المعرفة:  ٔ

 الموضوعية )المترِجمة(.
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 الفف بكافِة فروعو إال بالميتافيزيقيا. ال يمكف تعريؼ -ج
 يتناسب المجتمُع المؤسساتي، بؿ والمجتمُع برمتو، باألكثر مع التعريؼ الميتافيزيقي. -د

كننا اإلكثار مف ُترى، لماذا، وكيؼ يكوف اإلنساُف ميتافيزيقيًا عبر ىذه الخصائص التي يم
 تعدادىا؟
آفاُؽ قدرِة التفكير عند اإلنساف. فاإلنساف، الذي ُيعتَبر كونًا عارفًا لنفسو، مضطٌر  :أوالً 
مف كي يتمكف مف تبلفي ما َيُحؿُّ بو  ،)َفْوطبيعّي( ذاتو بما يفوؽ المستوى الطبيعي إلنشاءِ 
لمتغمب عمى اآلالـ عدا ذلؾ أمامو  اؿ آخر. وال مجأفراِحيا وأتراِحيا كؿّْ وانفعاالٍت ب حوادث

الشيواِت و الموِت و عديدٍة مف َقِبيؿ الحروِب  بداُء قدرِة التحمؿ إزاَء مفاىيـالجسدية. فإ مذاتوال
الجمالياِت وغيرىا، بحاجٍة ضروريٍة واضطرارية لؤلفكار والمعتقدات والمؤسسات و الرغباِت و 

والسموّْ  ،ابتداعو، وعمى تطوير الففُيعَمُؿ عمى فإنو الميتافيزيقية. وحتى لو لـ يكف اهلُل موجودًا، 
 والشعوِر بالسكينة والطمأنينة. حتياجاتىذه االتمبيِة بغيَة  معارؼِ الب

الطبيعة، فسنمتمس  ما وراءولو فكَّرنا مف زاويٍة أخرى في الميتافيزيقيا ِمف حيث كونيا تعني 
ًا إرغام الموجوُد األكثرحقيقًة، اإلنساُف ىو ف. الزائدضرورَة عدـِ إنكارىا كثيرًا، وال إغداقيا بالمديح 

، يتأتى مف طباعو وخاصياتو الوجودية )األنطولوجية( يشو لمميتافيزيقيامحدود الطبيعية. فعل
. بالتالي، ال معنى أبدًا لمدفاع عف ضرورة بقائو ضمف اإلطار الطبيعي ياً طبيعَفو بصفِتو كيانًا 

إلى تعريؼ اإلنساف  اً لباسيؤدي بنا غ ،داخَؿ الحدود الطبيعية فحسْب. أو باألصح، إّف البقاء
فو ديكارت منذ سابؽ الزماف، وحاوَؿ النجاَة منو بوساطةِ الميكانيكي  ، وىو المفيوـُ الذي عرَّ

 لو. اصطبلِح "الروح" الذي ال إيضاح عمميّ 
 الميتافيزيقية.إف عدـ قدرة المجتمع عمى االستمرار دوف األخبلؽ يستمـز التميز ب ثانيًا:

أسباِب  إرجاعُ حرة. ويمكننا  باعتبارىا محاَكمة ،وساطة األخبلؽإال ب ،المجتمع ال يمكف تنظيـ
إلى افتقارىما  ،ٕإزاء كافِة ضروبيما في العقبلنية ٔومصِر الفرعونية االتحاديةانيياِر روسيا 

                                                           
ف "البيت األعظـ" الذي كانت دواويف الحكومة تتجمع فيو، ويجمس فيو الممؾ لمحكـ، والذي سماه الكممة م اشتُّقتفرعوف:  ٔ

 المصريوف "بيرو"، وترجمو الييود إلى "فرعوه"، ومنو اشُتؽَّ لقب الَمِمؾ المصري )المترِجمة(.
مف موجود إال لو عمة في وجوده. نظرية فمسفية تقوؿ بأولوية العقؿ، حيث ما (: Rationalismالعقالنية أو المعقولية ) ٕ

وتقوؿ بأف المعرفة تنشأ عف المبادئ العقمية الَقْبِمية والضرورية ال عف التجارب الحسية، وبأف وجود العقؿ شرط في إمكاف 
 التجربة لقدرتو عمى إدراؾ الحقيقة )المترِجمة(.
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، ستطيع تحويَمو إلى روبوتمع. قد تالمجت ةِ يرور صلؤلخبلؽ. فالعقبلنيُة وحدىا عاجزٌة عف تأميف 
 أو َتبمُغ بو مستوى حيواناٍت راقية، ولكنيا ستعجز عف تحقيِؽ تماسكو كُمَجمٍَّع إنسانّي. لُنَعدّْدْ 

الرغبات والشيوات الحدُّ مف بعَض مزايا األخبلؽ: القدرُة عمى َتَحمُِّؿ اآلالـ وتمبيِة متطمباتيا، 
ية بداًل مف الطبيعية، إصداُر القرارات إزاء ترجيِح والممذات، ربُط التناسؿ بالضوابط االجتماع

االمتثاِؿ أو اإلخبلِؿ بالتقاليد واألعراؼ والديف والقوانيف. فعمى سبيؿ المثاؿ، ُيَعدُّ ربُط األخبلؽ 
س بالنسبة لمجنال بد منيا لمعبلقة الجنسية المؤدية إلى التناسؿ بالقواعد والضوابط ضرورًة 

التعداُد السكاني فيو. ىذا  ديمومِة المجتمع، ما لـ ُيضَبطْ  ف تحقيؽالبشري. ذلؾ أنو ال يمك
 الموضوُع بذاتو كاٍؼ لتبياِف الضرورة القصوى لمميتافيزيقيا األخبلقية.

المجتمع إال عف طريؽ  بو عبر الفف. وال يمكف استمرار َيخُمُؽ اإلنساُف كونًا خاصاً ثالثًا: 
لرسـو والمعمار. ىؿ يمكف او  ياديف األساسية، كالصوتياتِ االبتكارات واإلبداعات القائمة في الم

دة في ىذه المياديف و مجتمٍع ببل موسيقا، ببل آداب، أو ببل َعَمار؟ كؿُّ اإلبداعاِت الموج وُّرصَ تَ 
تندرج معانييا في الميتافيزيقيا. وىي ضرورٌة ال مفر منيا لتأميِف استمراريِة المجتمع. فالفف يمبي 

اف في الجماليات كتصوٍر ميتافيزيقي كميًا. فكيفما ُيولي اإلنساُف المعانَي احتياجاِت اإلنس
الرذيؿ، فكذلؾ ُيضفي المعانَي عمى السموكيات  –لمسموكيات األخبلقية عبر ترجيحو بيف الفاضؿ 

 القبيح. –الفنية عبر ُحكـِ الجميؿ 
عف  يقية، وىو بحدّْ ذاتو عبارةتافيز ميداُف اإلدارة السياسية أيضًا مشحوٌف باألحكاـ المي رابعًا:

 سقؼُ إنشاءاٍت ميتافيزيقيٍة ىي األمتف، حيث ال يمكننا شرح السياسة بالقوانيف الطبيعية. فال
بينما يتجسد الوجو  .آليّ  روبوتٍ التحوؿ إلى تأميُف ىو  ،بالقوانيف الطبيعية ُحكـِ ى لنمِط العماأل

ذا ما أشرنا إلى احتواِء الميداف " )تبعية اليةالثاني ليا في سياسِة "رعايِة الرع قطيع( الفاشية. وا 
السياسي لمعاني االنتخاب والمواقؼ الحرة، سنصؿ مرًة أخرى إلى المزايا الميتافيزيقية لئلنساف 

 بيذا المعنى. اً لباغالسياسي. ومقولُة أرسطو "اإلنساُف حيواٌف سياسي" ُتذكّْرنا 
وحتى "العمموية" بؿ ، الديفو الفمسفِة و  قانوفِ ال يفيد بعناية عمى أّف ميادأكعمينا الت خامسًا:

مشحونٌة بالميتافيزيقيا. فجميعنا نعمـ أّف كافَة ىذه المياديف بجوانبيا الكمية والكيفية ُمتَرَعٌة ومثقمٌة 
 بالمنجزات الميتافيزيقية في المجتمع التاريخي.

لمجتمع، نستطيع إبداَء مواقَؼ أكثَر وبعد تحديِد المكانة الوطيدة لمميتافيزيقيا في حياِة الفرد وا
 قيمًة ومعنى بحقيا.
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ُنِظَر ف، التاريخي راسالمعمى طوِؿ المواقؼ والسموكيات الميتافيزيقية تبجيُؿ جرى أنو إما  -ٔ
بالمكر والزيؼ،  اً مشحون اً ميدانمعاِرضوىا ىا دَّ عَ أو  ؛المطمقة إلييا عمى أنيا الحقيقُة األوليةُ 

اإلنساف َد آليٍة تعمؿ أو كبلـٍ يقاؿ بيدِؼ خداِع قعيتيا، واعتبروىا مجرَّ دحضوا وانَقدوىا، و ف
بكؿّْ سيولة عمى أّف ِكبل الموقَفيف غافبلف عف ماىيِة وعِي المجتمع  وتضميمو. يمكننا التأكيد

ما مف شأنو لمغاية. والخاصية التي لَ  ِكبل أصحاُب ـ ينتبو إلييا التاريخي، أو أنيما باَلغا فيو وضخَّ
فردية نبعت الحاجة إلى الميتافيزيقيا؟ فالذيف أو ية مجتمعالمفيوميف ىي: ِمف أّية ميزٍة أو حاجٍة 

 اعتباِرىاوا بيا وأعَموا مف شأنيا أىمموا روابَط الميتافيزيقيا بالعالـ الطبيعي، وخدعوا أنفسيـ بارتق
 ،الروابط بيف الفكر والروح أنكروا وجودَ أنيـ ية. وأصحاُب ىذا الفريؽ، إما ئنيابلتعني الحريَة ال

فوىا و  ؛وبيف العالـ المادي كانتقاِليـ مف االعتقاِد ، ومبالغاٍت كبيرة في أخطاء فادحة وقعواأو حرَّ
 اليرميّْ منظاـِ لو. وال ريب أّنو نفسِ  ذاتِ ب اإلنسافِ  بوجوِد نظاـِ اآللية المتعالية الفائقة إلى تأليوِ 

 ىذه المستجدات. النصيُب األوفر في مثؿِ  تيّْ والدول
ىاجموىا ِبِحدٍَّة تحت رايِة العاَلـ المادي أو المدنية قد ، فزيقياالميتافي أىميةِ منكري فريُؽ أما 

و رائحُة الميتافيزيقيا ىو تفوح منشيٍء  كؿُّ " :مؤخراً المادية سابقًا، أو باسـ العقبلنية والوضعية 
 التنبو جيدًا فيما بعدُ جرى . ولكف، !"كمياً ، ووسيمُة خداع، ويتوجب دحضو وتفنيده يةَمَرضعدوى 
 التياراِت العقبلنيةِ  عف طريؽِ وذلؾ ، المجتمع التاريخي وتشتيتو و تَـّ فتُح الطريِؽ أماـ دمارِ إلى أن

 حياةٍ أنماِط ت إلى فضأحيث  ؛والوضعية التي تنادي بيا الحداثُة الرأسمالية عمى وجِو الخصوص
عمى في المحصمة َقَضت قد "اإلنساف اآللي" و"التشبو والمحاكاة"؛ فالفاشي"، و قطيعمف َقِبيؿ: "ال

، وَحمَحَمِتودماِر المجتمع  أْف يؤوَؿ إلى المفرط بالقوانيف الطبيعية متشبثِ كاف ال بدَّ ل. أيضاً  البيئةِ 
 اةىذا إذا كاف لمحي ؛" أسوُأ ضروِب الميتافيزيقياذلؾ أسطَع برىاٍف عمى أّف "العممويةَ  وفَ كُ يَ لِ 

التي "العمموية"  ! عمينا التشديد بأىميٍة قصوى عمى أفّ صؿباأل االجتماعية فييا معنى أو قيمةً 
وبالتالي،  .لمسمطة واالستغبلؿوَتَمرُّسًا احترافًا  ضحمة ألبعِد الحدود، ىي األكثر ٔليست إال مادية

                                                           
وحدىا ىي الجوىر الحقيقي الذي بو تفسَّر  ويقوؿ بأف المادة(: Materialismالفمسفة المادية أو المذىب المادي ) ٔ

جميع ظواىر الحياة وجميع أحواؿ النفس، وبأف جميع أحواؿ الشعور ظواىر ثانوية ناشئة عف الظواىر الفيزيولوجية المقابمة ليا. 
اركس وأنجمز تدخؿ والمادية الكبلسيكية لدى أبيقورس ال تنسب إلى المادة إال تغيرات كمية، في حيف أف المادية الجدلية لدى م

عمى المادة حركة جديدة تجمع بيف التغيرات الكمية والكيفية، وتؤدي في نيايتيا إلى حياة روحية مستقمة عف الظواىر المادية. أما 
 المادية التاريخية، فيي القوؿ بأف الوقائع التاريخية والظواىر االجتماعية تنشأ عف أسباب اقتصادية خاصة )المترِجمة(.
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تيجة أقبَح أشكاِؿ رواسِب بوعٍي أو بدونو، لُتَمثَّْؿ في الن ، سواءىي األكثر خداعًا وتضميبلً تبقى 
 الميتافيزيقيا.

ة التي يمكننا مجموعأما أصحاُب الزمرة الحيادية، والذيف يأخذوف أماكنيـ في صفوِؼ ال -ٕ
طرٍؼ مف الطرفيف، وأنو ال  فيزعموف أنيـ ليسوا مضطريف لبلنحياز إلى أيّْ  ؛ٔنعتيا بػ"النيميستية"

مف فتامة عنيا.  باستقبلليةٍ  وأنو باإلمكاف العيُش و مناىضتيا، لمواالِة الميتافيزيقيا أ داعٍ 
َة مجموعُؿ الكّْ شَ ، التي تبدو بريئًة ومعصومًة ظاىريًا، تُ إلى أفَّ ىذه الزمرة الضروري اإلشارة

ليـ طموحاُتيـ  –عمى األقؿ–ف يف اآلخرَ يالطرفَ أصحاُب . فمف حيث المضموف كثَر خطراً األ
عادِة وغاياُتيـ الكبرى، وىـ ُمدِركوف لقي مِة الُمُثؿ التي ُيَمثّْمونيا، وعازموف عمى تشكيِؿ المجتمع وا 

 ًا، ورغـَ عيشيـ ضمف المجتمع واعتمادىـ عمى قيموتمامالزمرة الحيادية  بناِء الفرد. أما أصحابُ 
نيميستية )عدمية(، ويؤمنوف بإمكانيِة العيش بشكٍؿ ال ينتموف فيو  اً وُمثُمو، إال أنيـ يسمكوف مواقف

ذلؾ المجتمع. إنيا المجموعُة األقرب إلى الميتافيزيقييف "العمموييف"، والتي ضاعَفت الحداثُة إلى 
ُف مف عناصَر ىشٍة و  )خارجة عمى ٍة منحطالرأسمالية مف تعدادىا لتتعاظـ كالكرة الثمجية، وتتكوَّ

لمتفكؾ. ضمف المجتمع المنيار وافي الفراغ أو في مجاري الصرؼ الصحّي(  بيا الطبقة، مرميّّ 
لقدـ ىـ المثاُؿ ة. ويبدو أف المتعصبيف لكرِة اينايو ويمكننا نعُت ىذه المجموعة باألقرب إلى الحَ 

بسرعٍة لتمثيؿ ىذه المجموعة، حيث تتكاثر المجموعاُت المشابية ليا  نظُر األفضؿوالمَ  األقرب
ىي التي ُتضاِعُؼ مف عبر ىذه األمثمة عمى أّف الحداثَة الرأسمالية  ممحوظة. كما يمكف البرىاف

يف بالميتافيزيقيا تتَِّحداف في نيايِة المطاؼ يف المعنيتَ يف التاريخيتَ َمَرِض السرطاف. وكمتا الطريقتَ 
ميتافيزيقيا  يي ىت، الةلمحداثة. وبينما يكوف ِديُنيـ ىو الوضعيالوضعية في بوتقِة مفيـو العمموية 

ىذا اإللُو المتعّري مف قناعو، مشخَّصًا في الدولة ، فإف إلييـ ىو الدولة القومية. مختمؼ مباسٍ ب
يماءاتو بشكٍؿ شامٍؿ في يجري القومية بالذات،  تقديسو وتمجيده بكؿّْ رموزه وطبلسمو وا 

 .كافة المجتمعات العصرية

                                                           
وتتميز في الفمسفة بإنكار وجود كؿ شيء إذا كانت مطمقة، وبإنكار قدرة العقؿ عمى الوصوؿ إلى  يستية أو العدمية:النيم ٔ

الحقيقة إذا كانت نقدية. أما في األخبلؽ، فتدؿ عمى إنكار القيـ األخبلقية ومراتبيا نظريًا، أو خمو العقؿ مف تصور ىذه القيـ 
اد األوضاع السياسية واالجتماعية، وعدـ االعتراؼ بشرعية القيود القانونية المفروضة، دوف فكريًا. وفي السياسة، قواميا انتق

 التفكير في األنظمة البديمة )المترِجمة(.
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دراكًا مني بأن ضرورِة تطويِر مواقؼببؿ  ،مكانيةِ أعتقد بإ -ٖ  وأكثَر توازنًا. أو باألحرى، وا 
إلى "الفاضؿ،  األقرب اي َأعَتِبُر تطويَر الميتافيزيقي، فإنةيمجتمع يةٌ ىيكمحقيقٌة  مميتافيزيقيال

الجميؿ، الحر، الصحيح" في مياديِف األخبلؽ والفف والسياسة والفكر، َمَيمَّة أصيمة وأساسية. أي 
 أفَّ مواصمَة بحثنا عف "الفاضؿ، الجميؿ، الحر، والصحيح" مثمما ساد في المجتمع التاريخي،

الميتافيزيقيا كميًا أو  دحُض سموِؾ المواقِؼ التي تيشكُّْؿ جوىَر "الحياة الفاضمة"؛ بشرِط عدـِ 
ي إيماٌف بأفَّ السقوِط في سفسطائيِة وحماقِة االستقبللية التامة عنيا. وكمّ  عدـِ و  ،ليا كمياً  ـُ ستسمت

 مة في المجتمع.ىو القادُر عمى تأميِف إمكانيِة حياٍة قيّْ  ،ففَّ الحياة الفاضمة ىذا
عف إيجاِد  ولكف، مف المحاؿ التراجعُ  .عمينا ال ريب في أفَّ الميتافيزيقيا ليست قضاًء مكتوباً 

". فبقدِر ما يكوف االستسبلـُ لمسوء والقبح والعبودية كثَر "فضبًل، جمااًل، حرية، وصحةوتطويِر األ
ميمة والحرة والصحيحة ليس محااًل. كما والخطأ ليس قدرًا محتومًا، فإفَّ نمَط الحياة الفاضمة والج

أننا غيُر مرَغميف عمى قبوِؿ الحياة النيميستية الناجمة عف الخيار األسوأ في البلمباالة وعقـِ 
الحؿ )أي، في كافِة األنظمة اليرمية والدولتية، وفي مقدمتيا الحداثُة الرأسمالية(. والصراُع 

عمِر ِقَدـِ وِر نشوِء المجتمعات، وقديـٌ بقدِر في ىذا الموضوع يعود إلى ُأولى عصالجاري 
التاريخ. والجانُب الخاص في راىننا يكمف في عيشنا مرحمَة انيياِر نظاـٍ كنظاـِ الحداثة 

لى الحاجِة ضرورِة انتياج األفكار والممارسات الخاصة، و إلى مؤشٌر بدوِره الرأسمالية. وىذا  ا 
تسييِر النضاؿ في سبيِؿ "الفاضؿ، الجميؿ، سبيِؿ  في ؛ وذلؾ،الجديدة ممكونات االجتماعيةِ ل

بحماٍس عنفوانيٍّ لدرجِة خوَضيا الحر، والصحيح". وبقدِر ما تستمزـُ مثُؿ ىذه الجيوِد الحثيثِة 
 اليياـ والعشؽ، فيي تتطمب أيضًا البحوث األكثر عمميًة )األسموب وَنَسؽ الحقيقة(.

سردىا حتى اآلف،  ُت إلىي سعيالبرىاف(، الت)أدواِت  ٔالحجةمقوماِت  مف الواجب تقييـُ 
ضروريٍة يجب تفعيميا في إيجاِد الردود المناسبة لمشاكِؿ تجاوِز الحداثة الرأسمالية  كوسائؿ

الديمقراطية. وىذا ما يتطمب انتقاَد األساليب وُنُظـِ المعرفة )ُطُرِؽ  عصرانيةوتطويِر ونشِر ال
ما القائمة، بقدِر تسميِط الضوء عمى أساليِب ونظـِ المعرفة لِ  الحقيقة( المؤدية إلى الحداثة الرسمية

الحداثة، والمؤديِة إلى فتِح آفاٍؽ واسعة. وأدواتنا معنيٌة بذلؾ. لقد أسَيْبنا في سرِد األسباب  وراء
                                                           

وىي االستدالؿ عمى صدؽ الدعوى أو كذبيا بإظيار الَبّينة لئلثبات مف قبؿ  (:Argumentالحجة أو البرىاف أو الدليؿ ) ٔ
ُب المدعي. والحجة الشخصي ة ىي التي ال تصح إال ضد الخصـ، لوقوِعو في الخطأ أو التناقض، أو ألف صاحب الحجة ُيَصوّْ

 سيامو إلى إحدى النواحي الخاصة بشخصية الخصـ أو مذىبو )المترِجمة(.
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المَّمّْية والكيفية الضروريِة لمتركيز عمى اإلنساف كمعضمٍة ُتَشكُّْؿ مفتاَح الحؿ. وال يزاؿ وتوضيِح 
لتعريُؼ السميـُ واإلدراُؾ الصائُب لمفرد والمجتمع يحافظ عمى أىميتو القصوى. فكؿُّ الجيود التي ا

بالقدر الكافي،  ةً ثمر ليست م ،النفس االجتماعي وعمـ األنثروبولوجيا االجتماع وعمـُ  يبذليا عمـُ 
ِشباؾ المعرفة لحداثة، ووقوِعيا في عمى يِد اة يلمتحريفات الجد ىذه العموـِ  بسبب َتَعرُّضِ 

ببل تنظيـٍ أو منياج. تبقى جدًا في ىذا المضماِر  ةَ القيّْم الفرديةَ  الجيودَ أّف السمطوية. في حيف 
ورغـَ كؿّْ المواقؼ الثمينة ألصحاِب المساىمات المنيجية، وفي مقدمتيـ مدرسُة فرانكفورت

ٔ 
؛ إال أفَّ أساليَب وُنُظـَ ٖتايف، ومف قبميما نيتشو، ومف بعدىـ ميشيؿ فوكو ووالرشٕوفرناند بروديؿ

ما حمُة انيياِر الحداثة، وبروِز المعرفة ال تزاؿ بعيدًة عف المنيجية في المرحمة الراىنة )أي، مر 
كثيرٌة ِة الديمقراطية(. إفَّ الجيوَد المبذولَة عصرانيالتسميتيا بفي الجديدة، والتي نرغب  الحداثة بعد

ىو عمميُة  ،وراء ذلؾالكامنِة  ةِ يرئيسال بِ اسباألأحُد . و جداً ٌة ومجزأٌة ، ولكنيا متناثر جدًا وثمينٌة جداً 
ـُ الرأسمالي، والتي ا أصحاَب تمؾ  عتَرَؼ بيا والرشتايف بذاتو. وكأفّ التسميـ التي يقـو بيا النظا

 يتخبطوف بيف َفكَّي الحداثة. الجيوِد المذكورةِ 
ممحوظة، حيث قاؿ بأفَّ الحداثَة قامت وعمى سبيؿ المثاؿ؛ تتميز عباراُت نيتشو بأىميٍة 

بتأنيث المجتمع وخصيو وتنميمو. وكأنو يتكيف بما سيجري بعد خمسيف سنة، حيف عبَّر عف 
بنعتو إياىـ بػ"الحيواف األشقر بامتياز". واضٌح أنو  ،الفاشية التي مارسيا األلماف قطيعسياسِة ال

 ةَ حداثوي( أفَّ الىكذا تكمـ زرادشتتابو )عندما قاؿ في ك ،نظرٍة ثاقبةذي نادى برأٍي رصيٍف 
َؿ ال  مجتمعاُت النمؿِ في ألمانيا عاجبًل أـ آجبًل، وأنو سَتبُرُز  الفاشيّ  قطيعقومي سيَولّْداف الوالتدوُّ

ِة النممة"  . وكأنو نبيُّ العصِر الرأسمالي.إلى اليابانييففي إشارٍة منو  عمى نمط "األمَّ
                                                           

. ٖٕٜٔسنة  ىي معيد فرانكفورت لؤلبحاث االجتماعية. أنشئت بصفتيا مركزًا لمبحث االشتراكي في ألمانيا مدرسة فرانكفورت: ٔ
تميزت بنظريتيا النقدية، حيث لـ ُيَسمّْـْ مفكروىا بالتحميؿ الماركسي البنائي، لكنيـ لـ يقدموا تحميبًل بنائيًا بديبًل. كما أكدت 
المدرسة انتصار حالة التشيؤ والتبضع، وتمسكت بمناىضة الييمنة ومعالجتيا ضمف مجاالت عديدة. اشتد نقد منظّْري مدرسة 

لماركس، واعتبروه َقِبؿ النظرة األداتية لمعمـو الطبيعية. تنظر المدرسة إلى المعرفة بصورة العقؿ األداتي عمى أنيا فرانكفورت 
 مساوية لمقوة والييمنة )المترِجمة(.

(. ساعدتو دراستو في الجغرافيا عمى إدراجيا في أرضية بحوثو التاريخية، ٜ٘ٛٔ – ٕٜٓٔمؤرخ فرنسي ) فرناند بروديؿ: ٕ
ر إلى أف البنى الجغرافية والمناخية والشروط الجوية ومختمؼ الوسائؿ المستعممة يوميًا تشكؿ جوىر سياؽ التاريخ، ودؾ ونظ

دعائـ اإلدراؾ القائـ بصدد الزماف والمكاف. يعد كتابو )الحضارة المادية( موسوعة لتاريخ العالـ عمومًا، وتحميؿ الرأسمالية 
 خصوصًا )المترِجمة(.

 .)المترِجمة(عالـ اجتماع بارز شيير بكتاباتو االنتقادية لمرأسمالية واالشتراكية المشيدة ؿ والرشتايف: إيمانوي ٖ



 المدنية

 
 

 83 

ـُ إياى لدى إدراكو لمحداثة واعتباِرهجدًا يٍـّ م شخيصٍ بت ٔلقد قاـ ماكس فيبر ا بأنيا "إقحا
 العاَلـِ افتقاِر إلى العقبلنية عمى أنيا السبُب وراء  المجتمع في قفٍص حديدي". فبينما نظرَ 

 لساحريتو وعظمتو، أكََّد بذلؾ عمى الخصائص المادية لممدنية.
ع المنقطعَة عف األبعاِد التاريخية كما ينتقد فرناند بروديؿ بشدٍة وصرامٍة عموـَ االجتما

النظَر عف األبعاد الزمكانية بأنيا "أكداٌس التي تصرُؼ صَؼ الشروَح المتيربَة والمكانية. فعندما وَ 
مِة األسموب. فاصطبلحاُت شكمحؿّْ يمٍة بشأِف م"، قدَّـ مساىماٍت جدَّ الجوفاءاألحداِث مف 

ات فتر الالتاريخ الوقائعي )الَحَدثي("، " –رة القصيرة اآلفاؽ: "الفت تفتحُ  بروديؿ بشأِف التاريخِ 
 ".ٕالفترة البنيوية –الدورية"، و"الفترة الطويمة اتفترة األزم –الدورية

يُة إلى الحداثة والتنوير بمزايا تفتُح آفاقًا  تتميز انتقاداتُ  اسعة. شمدرسِة فرانكفورت الموجَّ
دنيَة الحداثة المؤدية إلى تفشي معسكراِت "التمركز" حيف َوَصَؼ م ،مؤثرٌة وقويمة ٖفعبارُة أدورنو

ع( بأنيا تعني "انتياَء مرحمٍة في ثنايا الظبلـ". وأُخصُّ بالذكر عبارَتو الشييرة "الحياُة )التجمّ 
 ةُ الحداث ت عميوتأسسَ الذي  خطأَ ال يعرُض عمى الَمؤلِ الخاطئة ال ُتعاُش بصواب". فيو بذلؾ 

َغ وعيًا عظيمًا. وانتقاداُتو بصدِد التنوير والعقبلنية أيضًا تفتح اآلفاؽ ، وكأنو بمومعرفةً  اً أسموب
 حقًا.

                                                           
(. نشر أعمااًل ذات أىمية في ٕٜٓٔ – ٗٙٛٔسياسي قومي ألماني، ومف أىـ رواد عمـ االجتماع ومؤسّْسيو ) ماكس فيبر: ٔ

"األخبلؽ البروتستانتية وروح الرأسمالية" قراءة لدور القيـ الدينية في ظيور  مجاؿ عمـو االجتماع والفمسفة واالقتصاد، وكاف كتابو
قيـ وأخبلؽ العمؿ في المجتمعات الصناعية الجديدة التي كانت أساس ظيور النظاـ الرأسمالي. تأتي أىمية دراساتو وأطروحاتو 

مصطمحاتو في عمـ االجتماع ىي "العقبلنية" مف اىتمامو المنقطع النظير بفمسفة العمـو االجتماعية ومناىجيا. مف أىـ 
 و"الكاريزما" و"أخبلؽ العمؿ" )المترِجمة(.

وتقـو عمى دراسة العبلقات المتبادلة بيف العناصر األساسية المكونة لبنى قد تكوف عقمية أو لغوية أو اجتماعية أو  البنيوية: ٕ
مختمفة، يجمعيا تأكيدىا عمى أف العبلقات البنيوية بيف  ثقافية. بالتالي، تصؼ مجموعة نظريات مطبقة في عمـو ومجاالت

المصطمحات تختمؼ حسب المغة والثقافة، وأف ىذه العبلقات بيف المكونات واالصطبلحات يمكف كشفيا ودراستيا؛ فتصبح بذلؾ 
 مقاربة أو طريقة ضمف التخصصات األكاديمية في مختمؼ المياديف )المترِجمة(.

(. تميز عف بقية أعضاء المدرسة بكثافة ٜٜٙٔ – ٖٜٓٔؼ ألماني ورائد مف رواد مدرسة فرانكفورت )فيمسو  ثيودور أدورنو: ٖ
مكانيات ُسِمَبت منو في المجتمع الحديث، وأف  إنتاجاتو األدبية والثقافية. الفكرة المحورية لكتاباتو ىي أنو لمكائف البشري قدرات وا 

قتصادي، ألنو يستبعد القدرات اإلنسانية األساسية، وأف الشعور بأف المرء يمتمؾ قوة النظاـ الرأسمالي يولد شعورًا بعدـ األماف اال
 ال يستطيع استخداميا شعور مدمر )المترِجمة(.
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ـُ أما   و أمرٌ ِت اإللو السماوي في الحداثة، فياإلنساف إلى مو  موتِ  إضافةِ بميشيؿ فوكو قيا
العصرية بأنيا تعني تمامًا الحرَب الدائمَة داخَؿ  مسمطةِ لو وصيفَ قًا. ونخص بالذكر تح تعميميّّ 

بو حتى اآلف. كما أفَّ  ـ ُيعَمؿْ ًا، ولكف، لَ قويَعدُّ تشخيصًا يُ خارَج صفوِؼ المجتمع؛ حيث و 
المشفى، مشفى  ،االصطبلحاِت مف قبيؿ: السمطة، المعرفة، السجف مةِ سمستقييماِتو بصدِد 

يِد اماٍت بارزًة عمى صعيسإَقدََّمت قد ؛ بيت الدعارة، و المجانيف، المدرسة، ثكنة الجيش، المعمؿ
إلى كيفيِة تأسيِس منياِج  –ولو بطرٍؽ غير مباشرة–ماتيا في اإلشارة اسيإاألسموب، بقدِر 

–الحرب–لسمطةالمعرفة الحرة. أما ميشيؿ فوكو، الذي لـ ُيسعفو الوقُت إلتماـ تحميبلتو بصدد ا
تؿ اإلنساَف الحرية بسبِب موتو المبكر، فكأنو يود اإلشارَة في تحميبلتو تمؾ إلى أفَّ الحداثَة تق

ىا أفَّ الحريَة نتيجٍة مف ذلؾ، مفادُ  وخارَج المجتمع. يمكننا استنباط بسبِب دواـِ حالِة الحرب داخؿَ 
إذف، ال يمكف تحقيؽ الحرية،  ة في البقاء خارج نطاؽ الحرب.موفقىي شكُؿ الحياة االجتماعية ال

والخراب، والجيوِش النظامية، وقانوِف  أدواِت الدمار شتىة المنِتجة لويالصناع :مف كؿّّ ُتمَغ ـ ما لَ 
أيكولوجيا المجتمع ووسائَؿ دفاعو وُنَرسْخ ـ َنَضع ؛ وما لَ ٔالربح الذي يشكؿ غايَة العسكرتارية

 الذاتي ِعَوضًا عف ذلؾ.
يتميز والرشتايف بعزـٍ راسٍخ في إدراِؾ النظاـ الرأسمالي العالمي، حيث َرَسـَ صورًة )تصورًا( 

، سواءلمعاصر منذ القرف السادس عشر إلى يومنا ارائعًة لمنظاـ ا في  لحالي. إال أنو غيُر جاـز
مثناء يًة مثمما عند ماركس، ويميؿ لحتمتقييمو لمنظاـ )حيث َيعَتِبر المرحمَة الرأسمالية ضرورًة 

يا(، أو في كيفية معاَرضِة النظاـ وتحديِد طرِؽ الخبلص منو. ولكنو يكاد ُيِقرُّ بذلؾ عندما عمي
حيف  ،يّمةمـ بعنايٍة فائقة أطروحًة النظاـ البرجوازي. كما قدَّ ضمف ُيرِجعو إلى سياسِة الترغيب 
ـَ االشتراكي  ، لحداثة الرأسمالية بالقوة والطاقةا مدَّ  –االتحاديةوفي صدارتو روسيا –قاؿ بأّف النظا

ز الميبراليَة الرأسمالية، بؿ  أيضًا أّف انييار النظاـ االشتراكي ال ذكرَ . و إياىا تجاوزهب فما باُلؾَ  ُيعزّْ
ـ يقدر عمى إبداِء نفِس الميارة في تحميِؿ أسباِب لَ  والرشتايف يا. لكفّ إضعافِ كوف السبَب في سيَ 

وكيفيِة تحقيِؽ االنطبلقات الجديدة. حيث ال يرسـ وجياِت نظٍر مستقبميًة حاسمة  ،انيياِر النظاـ
أعواـِ بعد  (الرأسمالية)زمة البنيوية التي دخمتيا الحداثُة فيما يتعمؽ بزماِف وكيفيِة انتياِء األ

                                                           
ىي نزعة عسكرية تعني ترويج الروح المؤيدة لمعسكر بعد تولي العسكرييف سدة السمطة،  (:Militarizmالعسكرتارية ) ٔ

طريقة الحؿ الوحيدة لجميع المشاكؿ العالقة، واإلفادة مف وسائؿ إعبلميا مف أجؿ ذلؾ. كما ُتعَتَبر  والقوؿ أف القوة العسكرية ىي
 الشكَؿ التمييديَّ لمفاشية )المترِجمة(.
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و ُمِيّـّ عندما َذَكَر بأفَّ كؿَّ كفاٍح قيّْـ، ُمِحؽّّ في ذلؾ. لكف، وبالمقابؿ، فقولُ  يبدو أنوالسبعينات، و 
ة. عف الحتمية الفظّ عظيمة. إننا نبلحظ ىنا ابتعاده الكبيَر  و كاف بسيطًا، قد ُيسفر عف نتائجول
 أنو يتحمى بقوٍة تحميميٍة عظمى بشأِف األسموب ومنياِج المعرفة.ب مكننا القوؿوي

 ٔأسماِء العديد مف المتنوريف اآلخريف. فتحميبلُت موراي بوكيف سردُ ىنا ال ريب أنو يمكننا 
بصدِد األسموب والمنطؽ تفتح آفاقًا شاسعة.  ٕبصدِد األيكولوجيا، وانتقاداُت واقتراحاُت فييرابند

نُب الناقص لدى كؿّْ ىؤالء المتنوريف يكمف في عجزىـ عف تحقيِؽ التوازف الماىر في توحيِد الجا
ليا  ،بمتانة ياذاتربطيـ وتوثيقيـ بفي لحداثة الرأسمالية االمعرفة مع العمؿ. وال شؾ أفَّ قوة 

 تأثيُرىا الكبير في ذلؾ.
الرأسمالية، إال بحؽّْ ثَر صرامًة وعممية األك االنتقادَ  أنيا ُتَشكّْؿُ فرغـ زعـِ المدرسة الماركسية 

يا بشكٍؿ تراجيديٍّ مؤلـ إلى مرتبِة التحوؿ آللٍة مفيدٍة جدًا لمنظاـ تياويإعاقِة تتمكْف مف ـ أنيا لَ 
بخصوِص السمطة المعِرفية، ولـ تستطع النجاَة مف التحوؿ إلى جناٍح يساري لّميبرالية. وتجربُة 

ِة رَ حوَ يمكننا إرجاع السبب األساسي في ذلؾ إلى مَ  ٍؼ عمى ذلؾ.برىاٌف كا عاـمسيف المائة والخ
رثِ لكافِة أساليبيا و  تمؾ المدرسةِ  ـ حوؿ "االختزالية االقتصادية". فػ"االشتراكية العممية" لَ  يا المعرفيّْ ا 

 طابعَ لامف حيث معالجتيا وذلؾ  ،نُج مف التحوؿ إلى نسخٍة معدَّلة مف المدرسة الوضعيةتَ 
سقاطيا  والتاريخيَّ  قيَّ الميتافيزي السمطة إلى  ظاىرةِ للممجتمع عمى نحٍو ضحٍؿ وبسيط لمغاية، وا 

ضفائيا دورًا سحريًا عمى  ورغـ . السياسيّ  تحميبلت االقتصادِ مستوى ىيئٍة حكوميٍة بسيطة، وا 

                                                           
(. ناىض الرأسمالية، ٕٙٓٓ – ٕٜٔٔفيمسوؼ اشتراكي السمطوي أمريكي، ومف رواد حركة التبيؤ االجتماعي ) موراي بوكيف: ٔ

ية في المجتمع وفقًا لقواعد ديمقراطية وبيئية. اقتنع بترابط القضايا االجتماعية والبيئية، وأنو ال بد مف تغيير ىيكمية وأّيد البلمركز 
المجتمع لتصبح السمطة لمشعب، وأف الطريقة األفضؿ لذلؾ ىي "البمدية التحررية" عمى المستوى المحمي "بدءًا مف المدينة أو 

خمؽ ديمقراطية مباشرة تقـو عمى الجمعيات الديمقراطية كمؤسسات تحررية، واستبداؿ الدولة باتحاد القرية أو البمدة"، حيث يمكف 
 مف البمديات الحرة )المترِجمة(.

(. دعـ مرحمة فمسفة ٜٜٗٔ – ٕٜٗٔمف أجدر الفبلسفة في استيعاب المسار التاريخ الكوني ضد الوضعي ) باوؿ فييرابند: ٕ
وضعية المنطقية المرتدة لنزعة الوضعية البلتاريخية، وأكَّد عمى منطؽ الكشؼ والنماء والتغير، العمـ المتحررة مف تطرفات ال

وعمى أنسنة الظاىرة العممية؛ وسعى لحماية العمـ مف شوفينية الروح العممية، ووضع المسمار األخير في نعش النظرة البلتاريخية 
يكف أبدًا أسير منيج واحد، بؿ ىو مشروع فوضوي، مؤكّْدًا عمى نظرية  لمعمـ، باعتقاده أف تاريخ العمـ )أحداثو الكبرى( لـ

التعددية المنيجية )البلسمطوية المعرفية(. يؤكد بجرأة أف العمـ ليس نظامًا معرفيًا مقدسًا، بؿ نظاـ عقبلني ازدىر وسط األنظمة 
 المعرفية األخرى )المترِجمة(.
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ال أنيا إ ؛وماكس فيبر ٔما فعمو أميؿ دوركايـ عمى ِغرارِ  تأسيسيّْ ال دورِ بال االجتماعِ  عمـَ  ناطِتياإ
فيما يتعمؽ باألسموب واألبستمولوجيا  ،بقَيت عاجزًة عف تخطي دورىا كمدرسٍة يسارية لّميبرالية

النوايا، بؿ بؤُر  المعيَّْف في األمر ليس)نظرية المعرفة(. مرًة أخرى يتجمى بكؿّْ وضوح أفَّ الُمِيَـّ و 
، السمطُة )األسموبنظاـ المييمف بالمجتمع عمى يِد الالتي تتحكـُ واإلرفاِؽ  دمجِ الصير وال ىقو 

المعرفية، القوُة التقنية(. ورغـ أىميِة االقتصاد كقوٍة مؤثرة، إال أنو، وبدوف تحميِمو بشكؿ سميـ مع 
فإفَّ العـز عمى  ؛السمطة والقوى الميتافيزيقية األساسيِة األخرى بعيٍف تاريخية واجتماعيٍة ثاقبة

، وطرَح المشاكؿ العالقة، وصياغَة طرؽ الحؿ في سبيؿ اييتخطي الحداثة الرأسمالية والتغمِب عم
جاّد، بؿ لف عف شيٍء  ذلؾ، وترجمَتيا إلى الممارسة العممية؛ إف العـز عمى كؿ ذلؾ لف ُيثِمرَ 

ـُ يبرىف ةفظ Pozitivizm ةٍ وضعيالوقوِع في أبعَد مف يذىَب  . والواقُع العممي والنظري القائ
 ىذه الحقيقة بما فيو الكفاية.

في  ماىرًة وبارعةً  كانتقاٍد راديكالي لمحداثة الرأسماليةِ  البارزةُ  األنارشيةُ  المدارُس  ُتعتَبرُ 
ِة الرأسمالية، مثمما فعؿ الماركسيوف. وقد ميّ األسموب ونظريِة المعرفة. فيي ال َتعتِرؼ بتقدُّ 

الية االقتصادية، استطاع أصحابيا تناُوَؿ المجتمع مف عدِة زوايا مختمفٍة تتخطى إطاَر االختز 
" بكؿّْ ميارٍة وكفاءة. ورغـ كؿّْ نواياىا الحسنة، إال أفَّ ىذه العاّقيففأدَّوا بذلؾ دوَر "أطفاِؿ النظاـ 

تحافظ عمى نفسيا بكؿّْ  تحوؿ في نيايِة المطاؼ إلى طرائؽالخبلَص مف ال ـ تستطعْ التياراِت لَ 
ركسية ينطبؽ عمى ىذه التيارات أيضًا: النقاُط عناٍد إزاَء جرائـِ النظاـ. وما ذكرُتو بشأِف الما

ـُ لمنظاـ القائـ ولقضايا تجاوزه  األساسية التي بقَيْت عمى مسافٍة شاسعة منيا ىي: التعريُؼ السمي
ـُ الحاذُؽ لؤلسموب ولقوة المعرفة والعمؿ في   الديمقراطية.العصرانيِة والتغمِب عميو، واالستخدا

بصدِد نظرياِت الحركات األيكولوجية والفامينية والثقافيِة  يمكننا إجراء تقييماٍت مشابية
 ؽُ مَ وممارساتيا العممية. فيي َأْشَبُو ِبِفراِخ الحجؿ الناجية ِلَتوّْىا مف القفص الحديدي، حيث يبقى القَ 

إلييا كحركاٍت  ادىا؟ ومع ذلؾ، ِمف الُميـ النظرُ ُيساِورنا في موضوِع: أيف ومتى سُيعاد اصطي
عندما يتطور التياُر األساسي البديؿ. في حيف أّف  ،مساىماٍت جمة ث بإمكانيا تقديـُ ، حيواعدة

                                                           
، ورائد عمـ االجتماع، حيث وضع لو منيجية مستقمة تقـو عمى النظرية والتجريب فيمسوؼ وعالـ اجتماع فرنسي أميؿ دوركايـ: ٔ

(. اىتـ بتحميؿ مشكمة التماسؾ والتضامف لدرجة إىمالو الصراع كعممية أساسية في الحياة االجتماعية. ٜٚٔٔ – ٛ٘ٛٔمعًا )
جرد تجمع لؤلفراد، وأف الوعي الفردي جزء مف وعي تجاىؿ الفرَد ومطالبو، والتفت إلى المجتمع وحاجاتو العتقاده بأنو أكثر مف م

 المجتمع، ولكف الوعي االجتماعي ليس مجرد مجموِع وعِي األفراد، ألنو يقـو بتوجيو الوعي الفردي )المترِجمة(.
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بالنظاـ العصري، جدًا مبكرًا وحركاِت التحرِر الوطني التحَمت  االجتماعيةِ  الديمقراطيةِ تياراِت 
يبرالي ، ونجَحت في التحوؿ إلى مذىَبيف منيَعيف لمتياِر المطيمًة لُعمِرهمُ لو و  دافعةً  ىوغدت قو 

 .يّ محور ال
سيكوف مساَىمًة مفيدة  ،لموقفي المناِىض لبلستشراؽ قتَضبَ الم طرحَ إني عمى قناعٍة بأفَّ ال

لدى مراقبتي ذاتي تجاه  دٍّ افي التوجو نحو النتيجة. كما أني منتبٌو لبقائي في ِخَضْـّ تناقٍض ج
ُر الثقافِة الشرِؽ أوسطيِة يمكنني ذكر سبَبيف ليذا األمر عمى الفور. أوليما: تأثيو الحداثة. 

الشرِؽ  الكبلسيكية، والمتميزة بتناقضاتيا، بالتالي بقضاياىا الجذريِة مع الحداثة الرأسمالية. فثقافةُ 
لدرجٍة  ،لممجتمع األولويةَ  ِئياإيبل البالغِة مف حيث، وقبَؿ كؿّْ شيء، تتصؼ براديكاليتيا األوسط

بؿ إفَّ الروابَط االجتماعية معياٌر أساسي في تقييـِ  .بسيولة وفيال يمكف لمفرديِة أف تنتعَش 
ُؿ الشخصية، حيث  . ولمدّْيِف والتقاليِد السائدِة تأثيُرىما القويُّ في إلى أبعِد حد المجتمعِ ب لتزاـُ االُيَبجَّ

ذلؾ. أما االنقطاُع عف المجتمع، فُينَظر إليو بعيِف االزدراء، ويصبُح موضوعًا لمسخريِة والتيكـ. 
ذلؾ ، فُيقاَبؿ وفي حاِؿ بموِغ الروابِط األفضؿ عة أيضًا. لكف،و جمموال ُيستساغ تغييُر ال ىذا

، فُيعدُّ مصدَر اليرميّ بيف ردىاِت النظاـِ بمكانٍة داخَؿ أروقِة الدولة و  وفحظَ ذيف يبالتبجيؿ. أما ال
ثيٌر بارز في سيادِة ة الكبلسيكية في الشرؽ األوسط تأتيالدولو اليرمية مثقافِة لغبطٍة وافتخار. و 

ىذا الوعي. وبتأثيِر ُمجَمِؿ ىذه الخصائص، فِمف العسير االستسبلـُ لمثقافات الخارجية، وكذلؾ 
 ىا في بوتقتيا.صرية. أو باألحرى، مف العصيب صير لمثقافات الع

بًل بالتالي، يجب أال َيعَترينا الذىوؿ إزاء كوِف ثقافِة "األمة" بتقاليدىا الوطيدة ترجيحًا مفضَّ 
عمى الدولتية القومية التي ُتعد أقوى التيارات في يومنا. ذلؾ أفَّ الدولة القومية ثمرٌة مف  راىناً 

ثمار الحداثة الرأسمالية، بالتالي، فيي غريبة. ولدى المقارنة بيف اإلسبلموية السياسية والدولة 
كثر ومويُة اإلسبلموية األفستكوف الق ؛مضموفمف حيث الالقومية، والمَتيف تعتبراف نزعًة قوموية 

حة بغالبيٍة ساحقة. والتنافُر  محميةً  مف مياديِف الحياة. إذ، ما  كثيرَ الحداثة يسود المع ىي المرجَّ
الشرِؽ منطقِة مف مقاومة حصمت تجاه الحداثة الرأسمالية عمى الصعيد الثقافي، فيما عدا 

ِر في اصياالنداثة الرأسمالية ليا، أو األوسط. وحتى لو حدثت، فمـ تستطع النجاة مف ابتبلِع الح
رسوِخ البنية الثقافية عمى عمى رىاِف مبُ ليذه المقارنُة وحدىا كافيٌة ف. ِة الحداثِة المسيطرةبوتق

 .الصعيديف التاريخي واالجتماعيّ 
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ِس َىوَ إلى ـ أنزلؽ السبُب الثاني؛ ورغـ إبدائي اىتمامًا بالغًا بالبنية الفكرية الغربية، إال أنني لَ 
البحُث لؾ ذتميز يـ الحقيقة، ولو لَ بصدِد ثي و بحوخبلؿ إذ التشبث بأيّْ تياٍر منيا لمدٍة طويمة. 

كنُت مدركًا تمامًا لماىيِة التراكـ ني أإال  ؛مف حيث األسموب بالجذرية والمنيجية الكافيَتيف
. بما ال غبار عميو الواضحِ العممي واألساليِب المؤدية إلى الحداثة، وعاِلمًا بتفوقيا  -المعرفي

ثقافِة الشرؽ األوسط تجاه ىذه الثقافة بشأِف الفعؿ التي اختمَجتني  ردودِ  ءِ ـ أتواَف عف إبدالَ  يولكن
إلى أفَّ كمَتييما تنبثقاف مف مصنِع المدنية  –ولو متأخراً –لعصرية أيضًا. ذلؾ أني انتبيُت ا

المعمّْرة منذ خمسِة ة تيالدولو بنى اليرمية الف نفِسيا، وأدركُت بدرايٍة سميمة أف كمَتييما تنحدراف م
توجيِو مف أجؿ  نفِسو إبداء الحذؽِ في أبَديُت الجرأَة البلزمَة آالِؼ عاـٍ بأقؿ تقدير. بالتالي، 

 .النقد غرباؿِ مف االنتقادات لمجوانب المشتركة لمثقافتيف، وتمريرىما 
مف  الفأرَ ُو تشبَنّياشٍة كظاىرٍة  الفرديةِ  ييـِ تَممُُّس تقاالنتقادات، لف يكوف صعبًا  ومف خبلِؿ ىذه

 ففَّ في حقيقِة األمِر الميبرالية الرأسمالية باعتبارىا  تشخيُص  اً . إذ، ليس عسير لمجتمعا حيث َقضـِ 
كما لف َيُكوَف عسيرًا  .أساسًا ليا الفرد حريةكوِنيا تتخُذ مف أكثر مف  َقرِض المجتمع اإلنسانيّْ 

منبِع  إيضاحُ بمكاٍف مف السيولة ىذا لكبلسيكية. ية مف الثقافة التجارية اأصوليا المتأت معرفةُ 
 الشرؽ األوسط، بما فييا األدياف الثقافة التجارية المرتبطة بالعديد مف التقاليد القديمة في

با اف مف مقوماِت التجارة، فقد لعدّ ُع وتباُدُؿ السمع، المذاف ُيعَ التوحيدية الكبرى الثبلثة. أما التبضُّ 
دورًا رئيسًا في تفسِخ وانيياِر المجتمعات والتجمعات الممثّْمِة لجماعيِة اإلنساف. إفَّ الذىنيَة 

. وتتميُز بتأثيرىا المعيّْف في ثبوِت ورسوِخ العديد جداً  التجارية تقميٌد شرُؽ أوسطيٍّ متجذٌر ووطيدٌ 
مع التي يكتنفيا الشؾ، بدءًا مف عناصِر المؤسسات والرموز واليوياِت والمغاِت والبنى في المجت

الدولة إلى ِحَيٍؿ ومكائد، حكـِ تحويِؿ ففّْ مرورًا ب، داخؿ المجتمع اوتقديسي ةٍ ليمف ابتداِع اآل
وصواًل إلى ترسيِخ الكذِب والرياء واالزدواجية في األخبلؽ عمى نحٍو بنيوي. وتكمف مساىمُة و 

ـَ مف الشرؽ النيضة  تأسيسًا عمى ا إياهاألوسط، واستغبلِلي أوروبا الغربية في اقتباِسيا ىذا النظا
ا في مجتمعات الشرؽ جعمو نظامًا مييمنًا عمى المجتمع. أمّ وذلؾ بغيَة  ،واإلصبلِح والتنوير

ية. بؿ، وعمى النقيض، ُينَظر إليو ساساألوسط، فبل ُيستساغ التاجُر ومؤسساُتو، وال يولى مكانًة أ
أفَّ ما نجَحت فيو الحداثُة الرأسمالية في أوروبا، ىو جعُميا دومًا بعيِف الشؾ والريبة. في حيف 

ـَ  خدمة ل تسخيرهعمى العمـو واألدياف والفنوف تاجًا عمى رأِس المجتمع، وحثُّيا كؿَّ البضائِع نظا
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ًا رغوبفي الشرؽ األوسط أصبح م اً وتافي اً وثانوي اً ىامشيكاف ىذا المجتمع الجديد. وىكذا، فكؿُّ ما 
 في أوروبا. ةيو أولا ذومعززًا و 

لقد غدا انتقاُد حداثِة أوروبا، بؿ ومناَىضُتيا باالعتماد عمى العنؼ بطابِع اإلسبلـ الراديكالي، 
المواقؼ تمؾ  أصحابَ موضًة دارجًة في الشرؽ األوسط الراىف. لكف، وحسَب رأيي، فإفَّ 

، بدءًا لمحداثة اءٌ عدأوكأنيـ  فو بدُّ تَ يَ يزعموف مناوَءَتيـ لبلستشراؽ، و  فيذالو  ،والتنظيماِت الميدانية
إلى كياناٍت مندرجة في إطار الحداثة، تمامًا مثمما  واإلى حزب اهلل؛ قد تحول ٔمف أدوارد سعيد

ؿٍّ وىواٍف. في النتيجة مف تقديـِ الخدمات ليا بكؿّْ سماجٍة وذ انُجو يولف  .َحؿَّ بالتقاليد الماركسية
أـ  وا موفَّقيف، وسواء كانـطبيعتيِبُحكـِ  ـعينيا، فيضِؿ الحداثة قََّؽ بفَتحَ  ـفباعتبار أفَّ بروزى

المواقؼ. تمؾ عنيا بنفس  وفدافعي، وسوطمع بجشعٍ إلى الحداثة لمشحادة  وفتوسمي، سيففاشم
ًة ثَقممُ تظؿُّ ىـ يـ وأجسادَ رواحَ أفإّف ، تقاليدىـفي  الييئة والمبلبِس والمُّحىيقتصروف عمى وبينما 

 اثة األكثِر رجعية.بمخمفاِت الحد
ضُت أسموبي في النقد ونمطي في تقييـِ المعرفة بخطوطو العريضة. أو كمي قناعٌة بأني عرَ 

عمى األقؿ، سمطُت الضوء، ولو بشكٍؿ محدود، عمى تعريِؼ األسموب والعمـ المؤدَييف إلى 
تحقيِؽ بغية معرفة نمطنا في الو  ناأسموبِ "تطويِر  أمامنا فرصةَ  الحداثة الرأسمالية. كما أرى أفّ 

لمنفاذ مف مرحمِة "الفوضى" نسمُكو الحرية والديمقراطية" كترجيٍح ضروري ب اِت المناديةِ نطبلقاال
لحداثة؛ ولو أننا لسنا واثقيف كثيرًا مف صحِة ذلؾ. ولتسييِؿ شرحنا )قولنا( التي تمرُّ بيا االبنيوية 

 ىذا، يمكننا سرده عمى نحِو بنوٍد أولية:
الروابِط بيف الرأسمالية والمفيـو )البراديغما( الذي أسََّس دعائَمو  انتقاديجُب رؤية و  -ٔ

 كؿّّ ِمف روجر وفرانسيس بيكوف وديكارت بشأِف األسموب والعمـ.

                                                           
ية (. تعددت اىتماماتو السياسية والمعرفية حوؿ عدالة القضٖٕٓٓ – ٖٜ٘ٔكاتب وناقد وأكاديمي فمسطيني )أدوارد سعيد:  ٔ

 الفمسطينية والدفاع عف شرعية الثقافة واليوية الفمسطينية، والعبلقة بيف القوة والييمنة الثقافية الغربية وتشكيؿ رؤية الناس لمعالـ
والقضايا، والمسألة الصييونية، ونظرة الغرب إلى العرب واإلسبلـ. مف مؤلفاتو: االستشراؽ، مسألة فمسطيف، بعد السماء األخيرة، 

واإلمبريالية. كاف منتقدًا قويًا، ومف أشد المعارضيف التفاقيات أوسمو، وآمف دومًا بالحؿ المبني عمى قياـ دولة ثنائية  والثقافة
 القومية )المترِجمة(.
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و الكامنة وراَء تجذيِر الفصؿ بيف الذاتانية والموضوعانية وعكسِ  غايةِ ال يجُب رؤية -ٕ
( كمصدٍر الشيء تقييـِ المجتمع )الموضوع تتمثُؿ فيحيث عمى العديد مف الثنائيات األخرى؛ 

 (.الفاعمةمنفتٍح لكافِة أنواِع االستغبلؿ واالضطياد عمى يد الفردية )الذاِت 

ىذا المفيوـُ في األسموب والعمـ َنَظَر بعيٍف طبيعية إلى التمييز بيف البرجوازي  -ٖ
 موضوعٍ فعوٍؿ بو أو كمالي إلى استخداـِ البروليتاري كالمجتمع، وأدى بالتضمف والبروليتاري 

 .شيء

السمطة انطبلقًا مف  –بنَة األساسية لفرضيِة العمـ وضَعت الحداثُة الرأسمالية المّ  -ٗ
َلت االتحاَد المبكَّْر بيف العمـ والسمطة إلى سبلٍح فتاٍؾ وأساسي بِ  ـُ قوة"، وحوَّ  دِ يَ عبارتيا "العم

 النظاـ الحاكـ.

والعقائِد الثبوتية المنحرفة البارزِة بما فيو  الخرافاتبجعِؿ الحداثُة الرأسمالية قامت  -٘
الكفاية في الديف والميتافيزيقيا وسيمًة لتحويِؿ العمـو إلى ديٍف جديٍد عمى غرار العمـ الوضعي، 

 باسـ الصراع مع الديف والميتافيزيقيا. اوأسََّست دينيا ىي، وبسَطت نفوذى

ٍة مثالية في الوفاؽ مف أداتيا إلى لَ جعَمت مف الميبرالية أيديولوجيًة رسمية ليا، وحوَّ  -ٙ
جية، واستخدَمتيا كسبلٍح فتاٍؾ في إلحاِؽ كافِة األيديولوجيات المعاِرضة بذاتيا، وصيرىا في 

أقوى ىيمنة نفوَذ بوتقتيا مف جيٍة ثانية، وأصبحت كػ"اليِد الخفية، العقِؿ الخفي" ِلَتبسَط 
 أيديولوجية.

حطَّت مف أىميِة فقد اليِة والعمـو الوضعية، وبينما َأضَفت الرسميَة عمى الميبر  -ٚ
 ليا يفضالمعارِ حياؿ تمؾ في جيوِدىا وثابَرت التيارات األيديولوجية والمدارس الفكرية األخرى، 

 بذاتيا. ـإلى أْف ألحَقتي ،بصورٍة خاصة

حطَّت مف شأِف الفمسفة واألخبلؽ، وبذلؾ قمََّمت مف فرِص المناِىضيف لمنظاـ القائـ  -ٛ
 أو اتخاِذ المواقؼ البلزمة )االختيار الحر = األخبلؽ(.أو رسـِ المنظوِر يـِ اإلرشادات في تقد

ـَ تكاُمِمو الداخمي وقوِة  -ٜ وباإلفراط في فرِض الضوابط عمى العمـ، حقََّقت تشتَتو وانقسا
ـُ المشتَّت إربًا إرباً به، والغابِة رِ بَ وَ بِ معانيو، لتقوـَ بشرِح الفيؿ  َيْسُيُؿ ربُطو  شجرٍة منيا. فالعم

وتحويُمو إلى ميداٍف تقني َيدرُّ الربَح الوافر. وىكذا غدت الغايُة األولية مف العمـ  ،بالسمطة
 –العمـ والمعرفة كسَب الربح األكبر، ال اكتشاَؼ المعاني األصيمة لمحياة. وتـ االنتقاُؿ مف منياجِ 
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رأَس الماؿ ىو التحالُؼ المقدَُّس  –السمطة –الماؿ. أي أفَّ العمـ –القوة –إلى منياِج العمـالحكمِة 
 الجديد لمحداثة.

العبَد  في ظؿّْ الحداثِة الرأسماليِة بتصييِرىاوباإلضافة إلى المرأة التي اكتمؿ تأنيثيا  -ٓٔ
المواَطنة،  فضؿِ َخصُي الرجؿ وتأنيثو أيضًا بجرى عمى يِد حضارة المدينة الطبقية،  األرقى

ُع كالزوجة الذليمة. فحْسَب ىتمر، المجتم .ع برمتو كزوجات خانعاتلتتحقََّؽ بذلؾ تبعيُة المجتم
 َأْشَبُو بحصاِف الركوب وِبالَعْورة. بالنسبة إلى الدولة القوميةِ  وإن

داخَؿ المجتمع، أو فيما  داثة إلى ساحِة حرٍب دائمة، سواءَلت السمطُة في الحتحوَّ  -ٔٔ
 ٔبيف الدولة والمجتمع. وعبارُة ىوبزيِز يمنى لمتـ َيُعْد ثمَة معإذ لَ  .بيف المجتمعات، كأمٍر واقع

"، والتي قاليا في مجتمِع ما قبِؿ الرأسمالية، تصبح أكثر كؿضد ال كؿ"إنيا حالٌة مف حرِب ال
 تأثيرًا وشيوعًا في ظؿّْ الحداثة الرأسمالية. وما اإلبادات العرقية سوى ذروة ىذه الحروب.

بب: اكتماِؿ مرحمِة التوسع في المركز واألطراؼ لقد َتَولََّدت أزمٌة بنيويٌة حادة بس -ٕٔ
 أبعادًا ال ُتطاؽ يستحيؿ االستمرارُ  األيكولوجيّ الدماِر وصوِؿ و في ظؿّْ نظاـِ الحداثة الرأسمالية، 

، وصوِؿ البيروقراطية درجًة تبتمع فييا كؿَّ ما حوليا، رجْ تدني األَ ، الفقِر المدقع، ، البطالةمعيا
ىيمنِة شريحة المستثمريف المالييف العالمييف المنعزلة عف اإلنتاج و اإلليي، دؾّْ دعائـِ المجتمع 

ِر ِشباِؾ المقاومة والتصدي في كافِة المياديِف لدى سواد المجتمع.  واألكثر تطفبًل؛ وبالمقابؿ تطوُّ

تحتضف مراحُؿ األزمات البنيوية في أحشائيا التشابَؾ والتداخَؿ بيف االنطبلقات  -ٖٔ
الحرية واالنقبلبات المفعمة بية المضادة، وكذلؾ بيف االنطبلقات الديمقراطية الثورية والثور 

 العممية بأمير األشكاؿ، ليجعؿَ  بتطويِر أنماِط األسموب والنُُّظـِ  يقوـُ َمف التوتاليتارية والفاشية. و 
 الجديد.الحظُّ في إنشاِء النظاـ المجتمعي  سيحالفوَمف  والعممية؛ ى منيا أرضيًة أولية لنشاطاتو

                                                           
 – ٛٛ٘ٔفيمسوؼ إنكميزي ألَـّ بالفمسفة والرياضيات وفمسفة السياسة والدولة دراسَة الكيمياء وعمـ التشريح ) توماس ىوبز: ٔ

مف أىـ مؤلفاتو "الموياثاف" الذي نصَّ عمى أف الثيولوجيا المسيحية ىي فمسفة السياسة والدولة التي يجب إنقاذىا مف  (.ٜٚٙٔ
قبضة الكنيسة، فاعُتِبَر الكتاب "مانيفستو إشراؾ المسيحية باهلل". يقوؿ ىوبز أنو خير لممرء العيش في ظؿ حكـ طاغية عمى أف 

والنظاـ لمزواؿ. معروؼ بفيمسوؼ الحتمية، حيث يرى أف الثورة مذمومة، وأف الديمقراطية  يعيش في بمد يتعرض فيو القانوف
أرستقراطية خطباء، وأنو ال بد مف إطاعة الممؾ ذي الحكـ المطمؽ. يؤكد عمى أف المعرفة الحقيقية تأتي بالمبلحظة والتجربة 

 )المترِجمة(.
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، تستطيع الحركاُت الديمقراطية ٔاألزمات البنيوية والفوضى البينية ةِ في معمع -ٗٔ
واأليكولوجية والتحرريُة والمناديُة بالمساواة )العادلة( عبَر حمبلتيا الصغيرة والمؤثّْرة والمستمرة 

مستقبؿ عمى المدى عمى فتراٍت قصيرٍة متبلحقة، أف تؤسَّْس الكياناِت القادرَة عمى تحديِد معاِلـِ ال
 الطويؿ.

 يجب: بناء عمى ىذه الحقائؽو 
 عمـِ االجتماع بأبعاده التاريخية والمكانية كدليِؿ عمٍؿ لمنشاطات الميدانية. تقييـ -ٔ
 عمىًا عتماداالحداثِة الرأسماليِة مناَىضِة بالحؿ خارَج نطاِؽ النظاـ القائـ، وذلؾ  تطوير -ٕ
أعبله، وكذلؾ انطبلقًا مف حقيقِة كوِف الحداثِة الرأسمالية  التي سعينا لشرحيا عشر ةاألربعالبنوِد 

 .في العديد مف المياديف تطفح أعراُضيا عمى السطح ةً ستفحممبنيًة سرطانيًة 

إلى التمييز بيف الذاتانية أيديولوجيًا كافِة الثنائيات الفظة المرتكزِة  تجاُوز -ٖ
االشتراكية –الميبراليةو الميتافيزيقيا –يكتيؾالديالو  المادية–وفي صدارتيا المثالية ،والموضوعانية

 كافةَ الذي يتبنى ( والتفسير تأويؿَففّْ ال) نىلمعبعمـِ اأساسًا  ، والعمؿٖاإللحادية–ٕالتأليييةو 
 المنجزات العممية.

إنقاِص أو إىماِؿ أىميِة ميتافيزيقيِة اإلنساف المعتِمدِة عمى الفاضؿ، الجميؿ،  عدـ -ٗ
 األساليب النقدية، أو في حمبلِت اإلنشاء الجديدة. في سواء ؛الحر، والصحيح

 .أساساً  العمؿ باصطبلِح السياسِة الديمقراطية -٘

إلى آالؼ  ثبلثةمف تضـ  تأسيس اآلالؼ مف منظماِت المجتمع المدني )يمكف أفْ  -ٙ
األشخاص، حسب فاعميتيا وفوائدىا وضرورتيا( في كافِة المياديف التي تتواجد فييا األزمُة 

 وذلؾ انطبلقًا مف اصطبلِح السياسة الديمقراطية. والسمطة،

                                                           
ات المحظية التي تشيد تغيرات نوعية آنية في األحداث الطبيعية )عدا يطَمؽ ىذا االصطبلح عمى الفتر الفوضى البينية: و ٔ

البنية الكوانتية( ألسباب ال تزاؿ قيد البحث العممي. وتتميز الطاقة في ىذه الفوضى البينية ببموغيا حدودىا القصوى، مما يزيد 
 مف سرعة الحركة ويؤثر فييا )المترِجمة(.

و المذىب الذي يثبت وجود اهلل باألدلة العقمية، ويؤمف باهلل بغير اعتقاٍد بديانات أو ى (:Deismالتألييية أو الربوبية ) ٕ
عقائد منزَّلة، ويدعو إلى اإليماف بديف طبيعي مبني عمى العقؿ والفطرة، ال الوحي. يؤكد عمى المناقبية واألخبلقية، منكرًا تدخؿ 

 )المترِجمة(.الخالؽ في نواميس الكوف، وقاصرًا إياه عمى إنشاء الكوف 
سناد الحوادث إليو. ويذىب إلى  (:Atheismاإللحادية ) ٖ وىو مذىب يقوؿ بالكفر والتشكيؾ باهلل، ويعتمد عمى قدـ الدىر وا 

ترؾ العبادات ألنيا ال تفيد، وأف الدىر مجبوؿ فطريًا عمى ما ىو الواقع فيو. فما ثمة إال أرحاـ تدفع، وأرض تبمع، وسماء تقمع. 
 و ينكر وجود اهلل، ألف الكوف موجود بنفسو )المترِجمة(.بالتالي، في
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ِة المجتمع الجديد المزَمِع إنشاؤه تكويف -ٚ ًة ديمقراطية. وبينما َتُكوف  ،ُأمَّ بحيث تكوف أمَّ
 األمُة الديمقراطية منفصمًة عف الدولة القومية، فمف الضروري عدـ صرِؼ النظر عف حقيقةِ 

 ا.يممِ وحتى تداخُ  ، بؿيمابِ تجانُ  إمكانيةِ 

المألوفة( عمى تطوير شكِؿ اإلدارة السياسية لؤلمة الديمقراطية )تشبييًا بالتصنيفات  -ٛ
 يِة والعالمية. )أي، يمكف تنظيـاإلقميمو  والمناطقيةِ الديمقراطية المحميِة  اتِ أساِس الكونفدرالي

أمة عمى نحِو دولة قومية و الذاِت تنظيـ ديمقراطية واحدة. كما يمكف  مختَمِؼ األمـ كأمةٍ 
كونفدراليَة "ديمقراطية ضمف إطاِر األمة ذاتيا. في حيف أّف الكونفدرالياِت الديمقراطيَة اإلقميميَة و

بداء تأثيراتيا الحاسمة  "األمـ الديمقراطية العالمية ضروريٌة لمغاية، حيث يمكنيا تأدية ميامّْيا وا 
يضًا عمى نحٍو أجدى وأكفأ مف في حؿّْ المشاكؿ العالمية العالقة والمشاكؿ الوطنية والمحمية أ

 .(ىيئِة األمـ المتحدة الحالية

المجتمع الديمقراطي كمعاِرٍض نقيٍض لمصناعة التقنية المتبقية مف الحداثة،  تطوير -ٜ
اإلنتاجيات  -والتي ُتَعدُّ إحدى أمتِف دعائميا )ترتكز الحداثُة إلى ثبلِث دعائـ أساسية: آ

ضفاءالدول -ة، جالصناعوي -الرأسمالية، ب الطابع األيكولوجي عمى االقتصاد  تية القومية(؛ وا 
 والتقنيات.

 الدفاع االجتماعي مف ِقَبِؿ الميميشيا الشعبية. ضماف -ٓٔ

ِو المرأة مف عبوديتيا الغائرة نحو  إنشاء -ٔٔ األنظمة اأُلَسِرّية الجديدة المعتِمدِة عمى َتَوجُّ
الذكوري المستند إلى األسس اليرمية  حريتيا المتجذرِة ومساواتيا العميقة، ِعوضًا عف النظاـ

 والدولتية الوطيدة.

تعدادىا  لتي يمكننا زيادةُ تكفي ىذه البنوُد األساسية لمتعبير عف وجيِة نظرنا البراديغمائية ا
عي تمامًا أفَّ زماَف الحداثة الرأسمالية ىو في نفِس تفاصيميا الدقيقة بإسياٍب أشمؿ. إننا نَ  وِذْكرُ 

ـ تُقِعدىا. وقد بذَلت الشعوُب لذي أقامت فيو يوتوبياُت الحرية والمساواة القيامَة ولَ الوقت الزماُف ا
. وَتَعرََّضت الدماءبحوٌر مف جيودًا حثيثًة وعظيمة في سبيِؿ إحياِء ىذه اليوتوبيات، وُأريَقت 

ذَىَب  كؿَّ ذلؾ أفّ  ًا مريرة. لذا، ال يمكننا اعتبارُ الشعوُب لتعذيٍب ال حصر لو، وعانت آالم
ُسدى. وعمى النقيض، فسْعُينا لتحميِؿ كافِة ىذه المعضبلت ىو بغايِة الوصوؿ بيذا التاريخ إلى 

مف التوجو  نتمكفَ كي تفسيٍر سميـ إلنارِة دربنا، وتحقيِؽ االلتحاـ والتكامؿ بيف يوتوبياتنا وحياتنا؛ 
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ؽ واليياـ. فاالنتقاُؿ إلى أنماِط بالعش ةِ نسوجُقُدمًا ومجددًا صوَب الحياِة الخبلبة والجذابة، والم
 يستمـز بذَؿ الجيود الحثيثة دوف كمٍؿ أو ممؿ. ،الحياة الطوباوية المتميزة باآلماؿ الراسخة

لف نتجاوز حدودنا بالزعـ بأننا نحف الذيف نبتدئ باألسموب والنظاـ العممي مجددًا. ولكني 
ارة إلى وجوِد بعض األمور التي تجري عممُت في كؿّْ المواضيع التي حاولُت تناوليا، عمى اإلش

في مساٍر خاطئ، والتنويِو بالتالي إلى أفَّ السبَب في ذلؾ ذو منبٍع براديغمائي. وُأَشدُّْد بأىميٍة 
والتطبيؽ وكأنيا تأسيٌس لنظاـٍ جديد بديٍؿ مف  أويؿِ ـِ النظر إلى محاوالتي في التبالغة عمى عد

لمآؿ، ما انتقدُتو. وفي نيايِة االعدمية( لِ  –كامٌؿ )النيميستية  الجذور، وال رؤيِتيا عمى أنيا تفنيدٌ 
الحداثة الرأسمالية المتسبّْبة بالمبلييف مف المآسي والحوادث المشابية  انتقادُ  مف الُمِيْـّ بمكافٍ 

لوضعي أنا )المجازر واإلبادات العرقية والحروب التي ال تحصى(. وأخص بالذكر ضرورَة شرِح 
ظممًا  سؤولَة األولى عف المرحمة األكثرىا الماعتبارُ التي ينبغي رات والعوامؿ جميِع المؤثّْ 
الشعب والمنطقة المَذيف أنتمي إلييما. فشرُحيا بجدارٍة وبما يميؽ  تاريخُ ، والتي يمر بيا ومأساوية

ب ذلؾ، كوَف المرُء متنورًا. إلى جانبالشعب والمنطقة، إنما ُيعدُّ مف أبسط الشروط وأدناىا ألْف يَ 
ية متأطّْرًة فيما ذكرُتو مف تساؤالٍت وفي كيفيِة الرد عمييا، ساسَمَيمَّتي األ وفَ كُ فمف الطبيعي أْف تَ 
تأثيرًا. فإذا كاف القمع واالستغبلؿ  نظيـٍ ىو األوسُع نطاقًا واألكثركزعيـٍ لت باعتباري ُأحاَكـُ 

متخبطة في ذا كانت الحياُة تمضي واالضطياد والصير واألزمات في مكاٍف وزماٍف ما عميقًا، وا  
الموَت ذاتو؛ فأعتقد أنو ال حيمة لنا حينيا إال بتناوؿ األمور بمنظوٍر  يفوؽُ الذؿ واليواف بما 

 براديغمائيٍّ جذري. وسأسمؾ ىذا النمَط في تناوؿ المواضيع البلحقة.
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الراىنة،  يةمدنالوسرِد المؤثّْرات األساسية، التي َميََّدت لظيوِر سنسعى في ىذا الفصؿ لشرِح 
مف  رُّ يمالسبيَؿ لمعرفِة مجتمٍع ما  بأبعادىا التاريخية والجغرافية. فقد أصبحنا نعي تمامًا أفّ 

 معرفِة ظروفو وشروطو التاريخية والجغرافية.
الزراعية بحوالي  حتى الثورةِ و لبدائية ُيَقدَّر اليـو تاريُخ ِبدِء انقطاِع اإلنساف عف الثدييات ا

في أفريقيا الشرقية. تتأكد صحة ىذه  ٔ"األخدود الكبير. المكاف ىو خط "عاـسبعة مبلييف 
ألنواٍع قريبة مف اإلنساف في الكثيؼ سواء عبر البقايا األثرية، أو عبر التواجد  ؛األطروحة حالياً 

 ٕر األحيائييحصؿ بالتَّغي ذا كاف ىذا االنقطاعُ معرفِة ما إمف ىذه المنطقة. ورغـ عدـِ اليقيف 
بالنسبة لموضوعنا الحالي.  غيُر ميٍـّ األمَر ىذا  ؛ إال أفّ ، أـ بالتطور التدريجيير المفاجئ(ي)التغ

ـُ الحنجرة ال ،ومف المزايا اإليجابية لنوعنا البشري الجديد اج أشكاٍؿ ساِعُد عمى إخر ذي يُ نظا

                                                           
وُيعَرؼ باسـ الوادي المتصدع الكبير. ىو أحد المبلمح البارزة في طبوغرافية القارة األفريقية. نشأ مف فمؽ األخدود الكبير:  ٔ

ريقيا مف منخفض عفار، حتى بقشرة األرض، ويتكوف مف ودياف متصدعة. يبدأ مف سوريا، ليمر بطوؿ البحر األحمر، ويدخؿ أف
يصؿ ساحؿ جنوب موزانبيؽ. شيد ىذا الوادي والدة البشرية ومراحؿ تطورىا الطبيعي األولى كمنطقة نواة. ومنو انتشرت 

زاغروس وأرجاء العالـ. وجميع البحوث والحفريات الجارية إلى اآلف  –ات البشرية األولى إلى سمسمة جباؿ طوروس مجموعال
 المترِجمة(.تؤيد صحة ذلؾ )

وأساسي. وىو تغير افتراضي مفاجئ في الوراثة، ُيحِدث  ميـويعني حدوث تحوؿ أو تغير (: Mutationالتغيار األحيائي ) ٕ
مواليد جديدة مختمفة عف األبويف المنتجيف اختبلفًا أساسيًا، وذلؾ بسبب تحوالت طارئة عمى الصبغيات )الكروموزومات( أو عمى 

 )المترِجمة(.المورثات )الجينات( 
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طر الدماغي. إّف تواُجَد البراري والغابات مف جية، والبحيرات القُ  عُ سْ ت، ووِ اصو ة مف األمختمف
لضماِف  ،أفريقيا الشرقيةب" األخدود الكبيرالمائية مف جية ثانية، ُيَشكّْؿ عامبًل استراتيجيًا في "

 ومجوئِ بارتباطًا  ،الحالي مسألِة دنوه مف اإلنساف الُمْشِعرِ  يمكف َتَصوُّرُ و ىذا النوع البشري. ِف اأم
ه الحيواني، إلى جانِب مدًة طويمة إلى جواِر البحيرات عمى وجو الخصوص، وفقدانو بالتالي وبرَ 

أنو " ىي األخدود الكبيرػ"دود. المزية اإليجابية األخرى لبعد الحألمبلءمِة الطقوس المناخية 
. والسواحؿ نفسيا نفِسودي االو  َتَتبُّعِ لدى  ،متد إلى سمسمة جباؿ طوروست ةً طريقًا طبيعيُيَشكُّْؿ 

األساسيَتيف االنكسار وخط الوصؿ والفصؿ بيف القارتيف  شكؿ خطَّ تي تال االطريؽ نفسي يوى
" عمى شكِؿ الوادي المتصدع الكبيراإلنساف بقي في " )آسيا وأفريقيا( في اآلف عينو. ُيعَتَقد أفّ 
أفريقيا كانت متواصمة، في صوب أعماِؽ  اليجراتِ  أفّ  كبلناٍت لمبلييف السنيف. وبالمقدور القوؿُ 
االنتشار األساسي نحو أرجاء المعمورة قد َتَحقََّؽ في  حيف، تؤكد العديد مف المعطيات عمى أفّ 

نفس الطريؽ إلى حيف مف أنواعًا بشرية جمة انتشرت  أفّ  ". وُيَخمَّفُ األخدودالخط الشمالي مف "
ِف أنواٍع شبيية باإلنساف  إلى )اإلنساف العاقؿ(. ولـ ُيعَثْر  ٔظيور اليوموسابيانس اآلف عمى َتَكوُّ

 جميع األنواع المكتَشفة ذات منشأ شرِؽ أفريقي. في أية بقعة أخرى مف العالـ، حيث أفّ 
إلى مميوف سنة عمى  ودُ عُ في المناطؽ األخرى مف العالـ عمى مستحاثاٍت جمة تَ  وقد ُعِثرَ 
نحاء المعمورة حتى قبؿ العصر الجميدي عمى انتشاِر شتى األنواع إلى كافة أ األقؿ، وُيجَمعُ 

 الرابع.
عمى شكؿ تعيُش كؿ الفرضيات إلى أف األنواع البشرية كانت طيمة ىذه الحقبة الطويمة تشير 

الثمار والصيد. وُيجَمع عمومًا قطؼ كبلناٍت مؤلَّفٍة مف عشريف إلى ثبلثيف شخصًا، تقتات عمى 
ِر في عمى الرأي القائؿ بتأثيِر ىذيف الَعَمَميف  وَتدؿ بقايا المستحاثات  . ىذااليَديف والقَدَميفتَطوُّ

األكواخ  داخؿوسط البحيرات، و التي تتوفي الجزر  ،بقوا في أماٍف ضمف الكيوؼ البشرَ  عمى أفّ 
، حينذاؾ ـ تتشكبل بعدالُممكية والعائمة لَ  أوتاد منيعة. وبالمستطاع القوؿ أفّ إلى  الموثوقةِ  المرتفعةِ 

انت عائمة بحد ذاتيا. كما يمكف التخميف أنيـ كانوا يعتمدوف لغَة اإلشارات )لغة وأف الكبلف ك
عمى نحٍو  درؾُ ـ يقدروا عمى ترميز األصوات بعد. وىذا ما يجعمنا نالبدف والصوت(، وأنيـ لَ 

 أفضؿ أف إضفاء الرمزية عمى المغة قد َتَطمََّب مرحمًة عمميًة طويمًة لمغاية.
                                                           

أي اإلنساف العاقؿ أو الناطؽ. وُيعَرؼ أيضًا باإلنساف الحديث المعاصر. ظير في العصر البميستوسيني اليوموسابيانس:  ٔ
 بعد انحسار العصر الجميدي الرابع األخير، ويتميز بأنو صنع أدواتو بنفسو )المترِجمة(.
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المغة الرمزية قبؿ حوالي مرحمِة ُة أّف نوَع اإلنساف العاقؿ قد دنا مف البحوُث الجاريُتظِير 
اىـَ التفلغَة الرموِز التي َأمََّنت ألؼ سنة مف اآلف. وتشير األبحاُث ذاتيا إلى أفَّ  ٕٓٓ – ٓ٘ٔ

المغات  َسَمؼَ  اعتُِبَرتًا و رمزيالتي اكتسَبت طابعًا و  ،بداًل مف استعماِؿ لغِة اإلشارة باألصواتِ 
نفتح عمى ت" عينو صوب الشماؿ، لالوادي المتصدِع الكبيرِ ألوِؿ مرٍة مف " تقد انطمق ؛العصرية

العالـ بأسره قبؿ حوالي خمسيف ألؼ سنة. وىكذا، َقدَّـ التفاىـُ بالمغة الرمزية ُفَرصًا عظمى، حيث 
لتي حققت يمكف التخميف بأف المجموعاِت البشريَة المتفاىمة والمتحركة عمى نحٍو أفضؿ ىي ا

ذا عبلقٍة وثيقٍة بيذا التطور.  ،التفوؽ. وربما يكوف زواُؿ األنواع األخرى بسرعٍة مف مسرِح التاريخ
وَتبلُزـَ ِكبل التطوَريف قد قضى عمى نوع  الرابع. وُيَخمَّف أفَّ َتقاُطعَ إنو العصُر الجميديُّ 

بقي سيُد العالـ الجديد لوحده بكؿ ، الذي كاف أكثَر انتشارًا حتى ذاؾ العصر. وىكذا ٔالنياندرثاؿ
ىنا نصادُؼ ىيبتو وخيبلئو عمى المسرح: إنو اليوموسابيانس، أي اإلنساف العاقؿ والناطؽ. ال 

ولكف، يتـ التخميف بأنو َتَشكََّمت مجموعاٌت أكثر تعدادًا،  .َتماُيَز المغات واألعراؽ في البداية
جمَع قطَؼ و مساكف ومعابد، واحَتَرَفت المرأُة زاوَلت الصيَد بشكٍؿ مخطط، واستخدمت الكيوؼ ك
المقى األثرية تُثِبُت أفَّ التطوَر المذىَؿ لمنوِع  الثمار، في حيف احترَؼ الرجُؿ الصيد. وبعُض 
المتبقية مف ىذا العصر قويٌة ورائعة،  الصخريةُ  الناطؽ قد حصؿ عمى ىذا األساس. والرسوماتُ 

سبانيا، وفي بعض كيوِؼ منطقِة ىكاري. كما عمييا في المنطقة الواقع حيث ُعِثرَ  ة بيف فرنسا وا 
مبلءمًة لميجرة إلييا مف داخِؿ أفريقيا عبر  ولى الساحات األكثرألُ المنطقَتيف كمتا  تشكيؿَ أفَّ 

 يتناغـ ونظريَة اليجرة العامة. ر األبيض المتوسط وغربيو، موضوعٌ شرقي البح
 
 
 
 
 

                                                           
، وىو يعود في ٚ٘ٛٔولي في تانزانيا، وفي مدينة نياندرثاؿ بألمانيا في مدينة الت ٙ٘ٛٔاكُتشفت عظامو عاـ النياندرثاؿ:  ٔ

سنتيمتر مكعب، أي  ٓٓٙٔأصولو إلى أفريقيا. يتميز إنساف النياندرثاؿ بأنو قصير القامة، لكف لو جماجـ سعة الواحدة منيا 
ماموث الضخـ، فانقرض مع أنيا أكبر مف جمجمة الرجؿ في ىذا العصر بمائتي سنتيمتر مكعب. كاف يقتات عمى صيد ال

 انقراض فصيمة الماموث )المترِجمة(.
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 زاغروس؟ –اِؿ طوروس بماذا ُتِديُف البشريُة لقوِس جب -ٔ
 

 –ثمة الكثيُر مف الُحجِج والبراىيف التي تحثنا عمى التفكير بأفَّ قوَس جباِؿ طوروس 
" أفريقيا الشرقية، ومركُز االنتشار أخدودِ زاغروس ىو باُب التجمع الرئيسي في االنطبلؽ مف "

"، ويتـ المجيء األخدودي "إلى أرجاء العالـ. أوليا؛ أّف ىذا القوَس ىو نيايُة الطريؽ الطبيعية ف
وكأنو يغمؽ الباَب  ،إليو عمى موجاٍت متتالية. َفَمْوِضُع الصحراء الكبرى والبادية العربية الواسعة

ؿَ  برزخ السويس والسواحَؿ الشرقيَة لمبحر األبيض المتوسط  عمى جانَبيو الشرقي والغربي، ليَحوّْ
واحُؿ الجنوبية لمبحر المتوسط الطريَؽ الثانَي إلى طريٍؽ طبيعي لبلنتشار. في حيف ُتَشكُّْؿ الس

بقدِر . ولكنيا ليست معطاءًة ومثمرًة ٔيَـّ لمتوجو إلى إسبانيا وأوروبا عبر مضيِؽ جبِؿ طارؽمال
 ،إضافة إلى العوائؽ العسيرة ؛الشرقية، نظرًا لبنيتيا وشروطيا الجغرافية وسواحمُ عميو ىي  ما

ريُؽ المثالية، فتبتدئ مف السواحؿ الشرقية لمبحر األبيض ومشكمة التغذية الموجودة. أما الط
أيضًا  زاغروس، والذي يسمى –مف القوس الذي ُتَشكُّْمو سمسمُة جباِؿ طوروس  المتوسط، لتمرَّ 

البقاُء فييا دوف التحوؿ إلى  الواردِ خصيبٌة خيّْرة، لدرجٍة مف غير  باليبلؿ الخصيب. فيي أراضٍ 
 مجتمعيٍة راقية.
مف مبلءمِة المناخ ألجؿ  النابعَ  الثاني، أال وىو أفَّ ىذا العطاءَ ستنبط األمَر مف ىنا ن

، واحتضاَنيا عددًا زاغروس –قوِس سمسمِة جباِؿ طوروس منطقِة في لمعيِش ات البشرية مجموعال
ًا مف النباتات والفواكو   عمى شكِؿ حقوٍؿ طبيعية، واحتواَءىا غنى وافرًا مف حيواناتِ والثمار َجمَّ

الغزيرِة ألنيار اعدٍد جٍـّ مف  احتواَءىا عمىف، و االصيد، ووجوَد كيوٍؼ ُمثمى لمحماية واألم
درجٍة َجَعَمتيا ُتَميّْد السبيَؿ لظيوِر لمحياِة إلى ؛ كؿُّ ىذه المزايا كانت مناِسبًة الدفاقة والينابيعِ 

إليجابيِة آنفِة الذكر مع الصحارى مصطمِح "الجنة" في ذاكرِة البشرية الحقًا. وبمقارنِة ىذه المزايا ا
كإحدى االصطبلحاِت  "النار–الجنة"ر؛ يصبح َتَعشُُّش ثنائيِة والبوادي الواقعِة في مناطِؽ الجوا

بكؿ سيولة  كننا االفتراضاألساسيِة في ذاكرِة اإلنسانية أمرًا مفيومًا. وانطبلقًا مف ىذه المزايا، يم
ِع وتكاُثِؼ النوع البشري بعد "منَي الأفَّ ىذه الساحَة كانت الميداَف الثا " أفريقيا أخدودِ يَـّ ِلَتَجمُّ

تاريِخ أنيا "العشُّ المييَّأ ِلَفْقِس وتفريِخ" التطور الحضاري في  مبالغيف بالقوؿِ  وفَ كُ الشرقية. ولف نَ 
                                                           

ويصؿ بيف البحر المتوسط والمحيط األطمسي جنوب شبو جزيرة إيبيريا بإسبانيا. وكاف الروماف يطمقوف مضيؽ جبؿ طارؽ:  ٔ
 عميو قديمًا اسـ )أعمدة ىرقؿ( )المترِجمة(.
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ية نشوِء، القصص الممحمبدِء يا باعتبارىا موطَف تدويِف، أو باألحرى البشرية. ىذا ويمكف تقديسُ 
 ثمارًا لمبلحـِ التقديس تمؾ. الثوراُت العظمى البلحقةُ  وفَ كُ واألساطير اإلنسانية، لتَ 

ثالثًا؛ َحَدَثت التطوراُت في ىذه الساحة عمى أساِس المغة الرمزية قبؿ حوالي خمسيف ألؼ 
 ،الرموزعاـ. فاالنتقاُؿ مف التفاىـ بوسيمٍة بدائيٍة لمغاية كمغِة اإلشارة إلى التفاىـ عبَر لغِة 

َمَنَح النوَع  ،طور. فنشوُء مساحٍة لغويٍة واسعةاحتضف في طواياه طاقاٍت كامنًة عظمى لمت
اإلنسانيَّ فرصًا كبرى لتحقيِؽ المجتمعية وحمايِة الذات وتأميِف القوت. وَلربما كاف ىذا أعظـَ ثورٍة 

أوِؿ ثورٍة  مف األنسِب تسميةُ . لذا، قد يكوف في التاريِخ لـ ُتكَتَشؼ، ولـ ُيطَمْؽ عمييا اسـٌ بعد
بالقدر الذي فعَمتو  ،"، ألنو ما مف ثورٍة َخَدمت المجتمعيَة في ىذه الجغرافياثورة المغةعظمى بػ"

الصيد  وحيواناتِ  النباتاتِ بصدِد  ىذه الثورة. فكؿُّ يوـٍ َيشَيُد صياغَة مصطمٍح مقدٍَّس جديدٍ 
إلى نظاـِ المنازؿ )العيُش ألوِؿ مرٍة في األماكف  ر األقربواالنتقاَؿ إلى االستقراحديثًا،  المكتَشَفةِ 

عمى نحِو مصطمحات، بأكمِمو ذلؾ  ربعِة بأفضِؿ أحواليا. وكمما صيغَ اآلمنة(، وعيَش المواسـِ األ
" المتماِيزة اليوياتُ وبالتالي، َتَشكََّمت " ؛اِت عمى نطاٍؽ واسعمجموعكمما َتَشكََّمت المغُة المشتَركُة لم

 بينيا ألوِؿ مرة.فيما 
 .اليوـَ بتطييٍر وحشيٍّ مروّْع كـ ىو مؤلـٌ أفَّ أوَؿ ىويٍة أثنيٍة تشكمت في ىذه الساحات َتُمرُّ 

إّف المرحمَة التي أسميناىا بالتطوِر االجتماعي األعظـ، تتحقؽ، أو باألحرى ُتنَشأ عبَر ىذه 
معو الطريَؽ لمتطوِر الفكري.  الظواىر واالصطبلحات الغنية. والتطوُر االصطبلحيُّ ُيَميّْدُ 

كاحتماٍؿ قوي أفَّ األناَس المتفاىميف بالمصطمحات، والمتماسكيف عبرىا، لف َيبَقوا عمى  وُيفَتَرُض 
شكِؿ مجتمٍع كبلني ضيؽ، ألنيـ اكتسبوا ديناميكياٍت قصوى ألجؿ مجتمعيٍة أرقى. كمي إيماٌف 

عمى أو  وجياً ، سواء أنثروبولوتستحؽ البحث ألولية التي تستوجبا واضيعِ بأفَّ ىذا ىو أحُد الم
ـَ اآلثاِر والمؤرَخ العظيـَ جوردوف تشايمد قبؿ عصوِر ماصعيِد  التاريخ. ويبدو أفَّ عاِل

كاف ُمِحقًَّا  ٔ
َؿ إلى حدٍس كيذا بتسميتو  "، والذي تناوَؿ ماذا حدث في التاريخ؟باسـ " لو كتابٍ أىَـّ عندما َتَوصَّ
                                                           

(. عمؿ عمى تفسير المقى األثرية بوجية نظر تاريخية متكاممة. ٜٚ٘ٔ – ٕٜٛٔعالـ آثار أسترالي شيير )جوردوف تشايمد:  ٔ
ة جمعيا في مأثوره "ماذا حدث في التاريخ"، ليكوف أساسًا ميمعمؿ في التنقيب في حفريات ميزوبوتاميا والعراؽ، وتوصؿ لنتائج 

جذور الحضارة األوروبية في حضارات  لفيـ التطور الحضاري عامة، والثورة الريفية في العصر النيوليتي خاصة. اقتنع بوجود
ببلد ما بيف النيريف ومصر. رفض فكرة التطور االجتماعي التدريجي، وقاؿ أف فترات الركود النسبي الطويمة قد تتبعيا وثبات 

التقيقر  مفاجئة لؤلماـ، وأنو بإمكاف تفسير التطور االجتماعي بالتناقضات الداخمية والخارجية التي قد تعرقؿ التقدـ أو تسبب
 )المترِجمة(.
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الحاصمة في ىذه الجغرافيا في تمؾ الحقبة )يمكف قوؿ ذلؾ بكؿّْ سيولة فيو مجرياِت األحداث 
بشأِف المراحؿ األولى، ولو أنو تناوؿ مستجداِت المراحِؿ البلحقة(. ىذا وعميَّ التشديد عمى أنو 

 ٔالضوء عميو باألساليب األركولوجية ماضي ىذه المنطقة وتسميطُ  ممكف تحميؿُ مف غيِر ال
تنوير تاريخ العصور األولى، إال بتوحيِد بشأِف  فعبلً مًة يمجاُز تطوراٍت سب. إذ ال يمكف إنفح

 ٕمعطياِت جميِع الضوابط العممية، بدءًا مف عمـ األحياء )البيولوجيا( إلى عمـ ِفقِو المغة
)وباألخص جغرافيا المناخ والزراعة( إلى عمـ االجتماع، ومف  ٖ)الفيمولوجيا(، ومف عمـ الجغرافيا

ىو مجرَّد  ،)الثيولوجيا(. وما نقـو بو ىنا ٗنساف )األنثروبولوجيا( إلى عمـ البلىوتعمـ أصؿ اإل
 لفِت نظر، ودعوة لمزاولِة الوظائؼ والمياـ.

وسجبلٍت تشير إلى بدِء انتياِء الحقبة الجميدية الرابعة قبؿ  بوثائؽ ٘ةالجيولوجيالبحوُث مدنا ت
فباإلمكاِف القوُؿ أنيا بمعطياِت العمـو األخرى،  اوتأييدى احوالي عشريف ألؼ سنة. ونظرًا لدعمي

 تكان ةَ ضر ، وأّف الخُ مى أّف األمطاَر كانت أكثر غزارةع إلى الصواب، حيث ُبرِىفَ  أقرب تشخيٌص 
أوفَر في الصحراء الكبرى والبادية العربية قبؿ عشرِة آالِؼ سنة. وتتطابؽ ىذه الظروُؼ المبلئمة 

ِر ثقافِة الرعي ف ي نفِس الحقبة عمى وجِو التقريب. باإلضافة إلى ذلؾ، يتجسد التطوُر مع َتَطوُّ
                                                           

ويطمؽ عميو اسـ عمـ السجبلت الصامتة. ىو عمـ دراسة الحضارة اإلنسانية مف خبلؿ الشكؼ عف  األركولوجيا أو عمـ اآلثار: ٔ
 البقايا المادية والبيانات البيئية وتوثيقيا وتحميميا، بغرض توثيؽ وتوضيح األصوؿ وتطوير ثقافة اإلنسانية، وفيـ تاريخ الثقافة،
وتسجيؿ التطورات الثقافية، ودراسة السموؾ اإلنساني والبيئة اإلنسانية. ُيعتَبر عممًا بحد ذاتو، رغـ أنو وثيؽ الصمة مع الحقؿ 

 األنثروبولوجي مف حيث دراسة الثقافة المادية )المترِجمة(.
مف حقوؿ البحث، ويمقي الضوء عمى التاريخ  يعنى بدراسة المغة كأداة لمتعبير في األدب وكحقؿٍ  عمـ فقو المغة أو الفيمولوجيا: ٕ

الثقافي. ركز عمماء المسانيات مع القرف التاسع عشر عمى التحميؿ التاريخي المقارف لمغة، بدراسة النصوص المكتوبة، واكتشاؼ 
خية بيف المغات عناصر التشابو بيف لغة وأخرى، ومبلحظة التغيرات التي تطرأ عمى المغة عبر الزمف، ومقارنة التغيرات التاري

المتشابية. ثـ تشكؿ منيج جديد معني بالخصائص المشتركة بيف المغات، ومقارنة البنى المغوية والقواعد النحوية ألكثر مف لغة، 
 والبحث عف فيـ واقعي أعمؽ لتاريخ المغة، وعدـ إغفاؿ دور االحتكاؾ الثقافي في تطور ىذه المغة )المترِجمة(.

 ـ دراسة السمات الجغرافية لمنطقة ما )المترِجمة(.ىو عم عمـ الجغرافيا: ٖ
يبحث في اهلل وصفاتو وعبلئقو بالعالـ واإلنساف. وىو قسماف: عمـ البلىوت الطبيعي )اإللييات عمـ الالىوت أو الثيولوجيا:  ٗ

الوثائؽ واآلثار المتضمنة كؿ أو عمـ الربوبية أو الفمسفة اإلليية( والبلىوت االعتقادي. أما البلىوت الوضعي، فمبني عمى دراسة 
ما يتعمؽ بالوحي اإلليي. والبلىوت عند أوغست كومت ىو الحالة التي اتجو فييا الفكر البشري إلى تعميؿ ظواىر الطبيعة 
بأسباب غيبية مفارقة لمطبيعة، وكأف العالـ بأسره مسرح لقوى إليية مختمفة تدبر األشياء بحسب أغراضيا المشابية ألغراض 

 ف وأىوائو "مذىب التوحيد" )المترِجمة(.اإلنسا
وييتـ بدراسة األرض، تاريخيا، تركيبيا الداخمي، طبقاتيا، والعوامؿ الداخمية والخارجية التي  عمـ الجيولوجيا أو عمـ األرض: ٘

 أثرت وتؤثر عمى سطح األرض، وعبلقتيا باألجراـ السماوية )المترِجمة(.
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ـُ اآلخر في بروِز المجموع المتفوقِة عمى البنى المغويِة البدائيِة المتواجدة  ٔالمغوية السامّيةِ  ةالعظي
في أفريقيا. وما الثقافُة السامّيُة في مضمونيا سوى "ثقافُة رعي". فعمى سبيؿ المثاؿ، َحِظَي 

َف بشأِف العديد مف اإلرَث عُي حينئذ بأىميٍة قصوى، لدرجِة أفَّ الر  ـَ المتكوّْ الثقافي العظي
ال يزاؿ مستمرًا إلى اآلف. تأسيسًا عمى ذلؾ، نبلحظ أّف  ،والماعز والغنـِ  الحيوانات، كالَجَمؿِ 

( قبيمةقافِة األثنية )الاألثنيَة قد َتَشكََّمت لتكتسب ىويًة متميزًة ومغايرة. وما الحفاُظ عمى َسَرياِف ث
عمى  ى ىذا التطور. بالمستطاِع العثورُ برىاٌف قاطع عمإال عمى نحٍو وطيٍد ومتجذر إلى اآلف، 

الكثير مف تأثيراِت ىذه الثقافة في العديد مف ألفاِظ ومفرداِت الحضارَتيف السومرية والمصرية. 
ُكوَف أثرًا مميورًا عمى صفحاِت التاريخ ألوِؿ ِلتَ  ،امّيَة َتَرَكت بصماِتيا الراسخةوكأفَّ الثقافَة الس

لتنتشر في مساحاٍت  ؛مرة، ارتباطًا بالمناخ الذي ظؿ مبلئمًا حتى قبَؿ حوالي ستِة آالِؼ عاـ
شاسعة، بدءًا مف الصحراء الكبرى إلى شرقي الجزيرة العربية، وصواًل إلى ساحاِت األراضي 

أرقى لمثقافة ومستوًى السامّية استمرارًا  الثقافةُ َشكُّْؿ تُ ا، الشمالية الخصبِة الصالحِة لمزراعة. مف ىن
الحقًا مع و خصوصيتَ الثقافيُّ أفريقيا الشرقية. وسيدعـ ىذا الجيُؿ ب" األخدوِد الكبيرِ البارزة في "

 تأسيِس األدياف التوحيدية.
ِؿ المستولية عمى يا كُأولى القبائتقييمُ سيجري  عمى أفَّ ىذه الثقافةَ  لكف، مف الميـ التشديدُ 

والعابيرو )أي، األناس الُمْغَبرّْيف  اآلرامييفالحضارَتيف المصرية والسومرية في التاريخ باسـِ قبائِؿ 
فَّ إ :اآلتيف مف الشرؽ والغرب(، أكثَر مف اعتبارىا ُمَعيّْنًة في تكوينيما. وبالمستطاع القوؿ

. ىّداراً  َدِوّياً وراَءىا خمََّفت  أقداميـخبطَة  ، وكأفَّ في فجِر التاريخ ًا جداً ميمالساميّْيف كانوا كيانًا 
تطوٍر تحقُِّؽ ىـ عف تخطّْي األراضي الصالحِة لمزراعة في الشماؿ، فربما ُيعزى إلى أما عجزُ 

، التي يمكننا ىذه الكيانات عميو ىناؾ. وقد يكوف مف األنسب َوْصـُ مما ىـ ثقافيٍّ أكثر تفوقًا 
. في حيفِ ىا ثقافَة انتقااعتبارُ   ٍؿ متدرٍّْج نحو الزراعة، بتسميتيا بػ"ثقافِة الحقوؿ" عمى وجِو العمـو
 "أصحاِب الحقوؿِ ػ"ب يـنعتُ  مكفُ ي ،بػ"اآلرييف"المسماِة تاريخيًا ة االجتماعي القوى هىذ أصحابَ  أفَّ 

                                                           
ث مجموعات رئيسية: المغة السامّية الشرقية: وىي المغة األكادية التي يرجع تاريخيا لمنصؼ وتنقسـ إلى ثبل المغات السامّية: ٔ

األوؿ مف األلفية الثالثة ؽ.ـ. والمغة السامّية الغربية: وتنقسـ لثبلث مجموعات لغوية رئيسية تشتمؿ أوالىا عمى العمورية 
ية والفينيقية والبيونكية واألنوميتية واألدموتية، وثالثتيا عمى اآلرامية واألغورية، وثانيتيا عمى الكنعانية التي انحدرت منيا العبر 

التي انحدرت منيا القبطية والنبطية ومنيا الكتابة العربية. والمغة السامية الغربية والجنوبية: وتضـ المغات العربية الجنوبية 
 واإلثيوبية واألميرية )المترِجمة(.
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 )لفظ آري، الذي يشير إلى أصحاِب أوِؿ ىويٍة ثقافيٍة في ىذه األراضي، "أصحاِب األرض"أو 
يـ رييف مبدعي الزراعة، كونَ اآل يعني في الكردية "التربة، األرض، والحقؿ"(. لذا، بإمكاننا اعتبارُ 

مف بدأ بفتِح األراضي الواقعِة شمالي السامييف لمتطور الزراعي، وفي مقدمتيا قوس سمسمة  أوؿَ 
 قعة نواة.ر جباؿ طوروس وزاغروس ك

دوٌر  كساِء النباتي األخضر، والتنوِع الحيوانيّْ ولطبيعِة المناخ، وبنيِة التربة الخصبة، وال
رئيسيّّ في إنجاِز ىذا التطور. فبينما انحصرت الزراعُة في المناطِؽ السامّية ضمف عدٍد محدوٍد 

قميمة مف األشجاِر كالنخيؿ؛ كانت أراضي القوس  أنواعٍ لمغاية مف الواحات، واقتصرت عمى زرِع 
أطرافيا، ومناِسبًة ألقصى جميِع حًة لتكتنفيا الحقوُؿ مف )وُتدعى أيضًا اليبلؿ الخصيب( صال

)الصنوبريات(،  يِؿ الزيتوف، الفستقيات، البموطمف َقبِ  ؛َحدٍّ لزراعِة الكثير مف الثمار والخضروات
أنواع الفواكو(، الكرـو )أنواع العنب(، والحبوب )القمحيات(. عبلوة عمى أنيا كانت مف الَعرَعر )
ة القابمة لمتدجيف عمى شكِؿ قطعاٍف كبيرة تشمؿ ييا العديد مف الحيوانات الوحشَتجوُؿ فيتساحًة 

أنواعًا عديدة، وفي مقدمتيا الغنـ، الماعز، البقر، الخنازير، الكبلب، والقطط. باإلضافة إلى 
ِؿ حاالتيا وأفضميا. أما مثَ الغاباِت الواسعِة عمى مرتفعاِت الجباؿ، ومروِر الفصوِؿ األربعة بأَ 

الكثير مف األنيار والينابيع مبلئمٌة لبلستقرار واالستيطاف.  ضفاؼُ مطار، فكأنيا َريّّ منتظـ. و األ
 مف ىنا، وفي ظؿّْ كؿّْ ىذه الظروؼ المناِسبة، مف الطبيعي َتَرقُُّب وَرْصُد "بزوِغ فجِر التاريخ".

نة إلى انحساِر الجم ـُ الجيولوجيا وسجبلُت العصور األولى المدوَّ يد في ىذه يشير عم
وَتراُجِعو إلى المرتفعاِت الجبمية العالية قبَؿ خمسَة عشَر ألؼ عاـ. وُيعَتَقد بانتقاِؿ ىذه  ،األراضي

قصيِر المدى )العصر الحجري  ٔالمنطقة إلى العيد النيوليتي، بعد مرورىا بالطور الميزوليتي
أىْـّ المناطؽ التي  ؽ.ـ(؛ وذلؾ حصيمَة كوِنيا مفٓٓٓٓٔ –ٓٓٓ٘ٔالمتوسط فيما بيف حوالي 

َتكاَثَؼ فييا استيطاُف النوع البشري طيمَة مئاِت اآلالؼ مف السنيف، ومعايشتيا الثورة المغوية 
بكثافة، وفرُض الثقافة الساميَّة عمييا. وكيوؼ ىكاري َتمدُّنا برؤوِس الخيوط الدالَّة عمى عيشيا 

دنا ببراىيف جمةا رَ صخو العيَد الميزوليتي وما َقبمو بعمؽ. كما أفَّ ال في ىذا  لمنحوتة ُتزوّْ
لمتطوِر المضمار، حيث نعثر عمى عدٍد وفيٍر مف األدلة المشيرة إلى أفَّ االنفجاَر األصمي 

                                                           
طوَّر اإلنساف أثناءه أدواتو الحجرية، وشحذىا، واخترع السياـ ذات الرؤوس  لميزوليتيتؾ:العصر الحجري المتوسط أو عصر ا ٔ

العظيمة الدقيقة، والمنجؿ الصواني الحاد، واإلبرة العاجية ذات العيف. كما دّجف بعض الحيوانات، وتنقؿ معيا عبر المراعي، 
 ِجمة(.واكتشؼ الزراعة ومارسيا لتكوف مف أىـ سمات ىذه الحقبة )المتر 
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ؿ حوالي اثني بدأ مع الحقبِة النيوليتية، التي شيدتيا ىذه األراضي قبقد في المنطقة الثقافيّْ 
عتَبر الثورة الزراعية أو الحقمية أو القروية، يُ . ىذا العصر، الذي يمكننا تسميتو بعشر ألؼ عاـ

ف(. فيو بحدّْ  األرضيَة التمييدية، سواء بالنسبة إلى اإلنسانية، أو لتاريِخ المدنية )التاريخ المدوَّ
عمى ىذه الثقافة،  بعمؽٍ التركيُز مف المناسِب فسَيكوُف ذاتو عصٌر ثقافي عمبلٌؽ وعظيـ. لذا، 

التاريخ. مف ىنا، فإفَّ  كما تستحؽ، ولـ َتمَؽ مكانتيا الجديرة بيا في محؾّْ التي لـ ُتدَرؾ أىميُتيا 
في  النيوليتيّْ  العصر ةِ ثقافعندما قاؿ بأّف أىميَة  ،جوردوف تشايمد َأْقَرُب إلى الحقيقة والصواب

 هىذ تفحسب. فقد شيدَ ىذه األراضي ال تقؿ شأنًا عف ثقافِة أوروبا الغربية المعمّْرِة أربعَة قروٍف 
بمعانييا  ثوراتٍ  ُة اكتشافاٍت واختراعاٍت ال عد ليا وال حصر، وَعِرَفت تطوراٍت بمثابةِ حقبال

، اإلدارِة والديف. ِؼ اليدوية، المواصبلت، السَكف، الففّ وأىميتيا، وذلؾ في مياديِف الزراعة، الِحرَ 
يدة في كؿ ميداٍف الظواىر الجدمف الِؼ اآل واصطبلحِ  أرضيًة الكتشاِؼ وتسميةِ  تكما أصبح

 مف تمؾ المياديف.
َنت "مجموعُة المغة اآلرية" المتميزُة بغنى زاخٍر مف المفردات ىكذا، وبعد المغة السامّية ، َتَكوَّ

بنُة وكأنيا المُّ  ؛يا بأضعاٍؼ مضاعفةرع، ويضالمسامييف يفوؽ النطاَؽ المحدوَد لّمغِة الرعويةِ 
يع. وما انتشاُر ىذه المجموعة المغويِة بالتزامف والتوازي مع األساسيُة لذاكرِة اإلنسانية التي ال تض

 آخريّـّ مسوى مؤشٌر  ؛لسواحؿ األوروبيةإلى ا ٔ، بدءًا مف اليندثقافتيا ِلَتُعَـّ مساحاٍت شاسعة
تحميبلتنا ىذه. بمعنى آخر، فموطُف والدِة ونشوِء مجموعِة المغِة اآلرية  صوابَ  يؤكُد مرًة أخرى
ببلَد اليند وأوروبا ومناطَؽ التنقؿ  –كما ُيعَتَقد–نواُة لميبلِؿ الخصيب، وليس ال ىو المنطقةُ 

وَتُموُح صحُة المتوسطِة بينيما )شمالي البحر األسود، السيوب الروسية، واليضاب اإليرانية(. 
، وعبر عقِد روابطيا "Aryenآرياف "لكممة  ٕمف خبلِؿ التحميِؿ األتيمولوجي ،ىذه الحقيقة بجبلء

                                                           
جميورية فيدرالية في جنوب آسيا. لغاتيا الرسمية اليندية واإلنكميزية. ديانتيا اليندوسية لؤلغمبية، والسيخية شبو القارة اليندية:  ٔ

، لكف التوتر بيف ٜٙٗٔواإلسبلـ والبوذية. كانت منذ القرف الثامف عشر جزءًا مف اإلمبراطورية البريطانية، ونالت استقبلليا في 
، مما ترافؽ مع مجازر ارتكبيا ٜٚٗٔدوس والمسمميف أدى إلى تقسيـ الببلد عند االستقبلؿ لدولتيف )اليند وباكستاف( في الين

الطرفاف. ظّمت مشاكؿ التقسيـ تثير العداء واالرتياب بينيما بسبب النزاع حوؿ كشمير، وانفصاؿ بنغبلدش عف باكستاف. 
 (.وىندوستاف تعني ببلد األنيار )المترِجمة

 عمـ دراسة أصؿ الكممات وتاريخيا عبر بسط أو تعميؿ جذورىا )المترِجمة(.األتيمولوجيا:  ٕ
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. واألىُـّ ٔالُبنى األثنية لممفرداِت األساسية المستخَدمة في المجموعات المغوية اليندوأوروبية مع
تأسيَس  –بطبيعة الحاؿ–ُيحتّْـ ، مما ىذه الساحِة البذرَة النواَة لمثقافة َكوفُ ىو  ،مف ىذا وذاؾ

، باإلضافة إلى ىاوجودِ ستمرًة بمالبنى المغوية والمفرداتية فييا. والبنى األثنيُة الثقافية التي ال تزاؿ 
 إنما تؤكد صواَب ىذه الحقيقة بما يكفي، بؿ ويفيض. ؛الدالئؿ التاريخية األخرى

ـُ المغوي والثقافي الثاني الضخـُ والعظيـ بوجوده وتاريخو  إذف، والحاؿ ىذه، يتميز الحزا
رحمتو الحضارية )ذات وانتشاره بأىميٍة تاريخيٍة قصوى في سياِؽ استيعاِب التطور االجتماعي وم

انصياِر جميِع المجموعات السابقة ضمف بوتقِة ىاَتيف اإلشارُة إلى البنية المدينية(. وبالمستطاع 
عف مجموعٍة لغويٍة  يَتيف، بحيث ال يسعنا سوى الحديثالمجموعَتيف المغويَتيف والثقافيَتيف األساس

وما شابو( بعد انقضاِء ذاؾ العصر  ٖقوتستاف)يا ٕثقافيٍة ثالثٍة ظيرت في التخـو الجنوبية لسيبيريا
الجميدي. ولربما كانت الصيُف الموطَف األَـّ ليذه الثقافة المنتشرة نحو الجنوب قبؿ تسعِة آالِؼ 

ِمف أحشاِء ىذه الثقافة  مترامي األطراؼِ َتَشكََّؿ حزاـ شماليّّ ثالٌث نو إ :عاـ. مف الممكف القوؿ
في أقاصييا شمؿ تل، ييفمندالفنإلى أقاصييا الغربية ي تصُؿ في ، والتعمى نطاٍؽ فسيح المنتشرة
والكورييف والفييتنامييف واليابانييف. ىذا ونحظى اآلف  ٗاألتراؾ والمغوؿ والتتار كبًل مف الشرقيةِ 

                                                           
مف أكثر المغات المنتشرة في أوروبا وجنوب وغرب آسيا، تفرعت منيا المغات الجرمانية )اإلنكميزية  المغات اليندوأوروبية: ٔ

ية والنرويجية والسويدية( ولغات السمت )الويمزية والغيمية( والمغات الرومانية واأللمانية واليولندية( والمغات اإلسكندنافية )الدانمارك
)اإليطالية(. ومف ىذه المغات انحدرت لغات البمطيؽ ولغات سموفانيا بما فييا الروسية واألوكرانية والبولندية والتشيكية والصربية 

األلبانية. وفي أقصى الشرؽ بالقوقاز توجد المغة األرمنية. كما تفرعت والكرواتية والبمغارية، وفي البمقاف برزت المغتاف اليونانية و 
 .منيا المغات اإليرانية كالفارسية والباشتو واليندية واألوردية والبنغالية والسينيالية. ومنيا لغات منقرضة كاألناضولية )المترِجمة(

راؿ حتى المحيط اليادي غربًا، مف المحيط المتجمد الشمالي أكبر صحراء جميدية في العالـ. تمتد شرقًا مف جباؿ األو سيبيريا:  ٕ
حتى كازخستاف ومنغوليا والصيف جنوبًا. كانت مأىولة بمجموعات البدو ذوي األصوؿ التركية قديمًا. في القرف الثالث عشر 

ار وجنود الكوساكس تعرضت لمغزو المغولي. ومع نمو القوة الروسية وتوجييا نحو الشرؽ في القرف السادس عشر، بدأ التج
 بدخوليا، ثـ أقاـ الجيش الروسي القبلع والمدف فييا )المترِجمة(.

إحدى الكيانات الفدرالية الروسية، وأكبر منطقة حكـ ذاتي في العالـ. تقع جنوبي ياقوتستاف أو ياقوتيا أو جميورية ساخا:  ٖ
ذىب والقصدير. غالبية سكانيا يؤمنوف بقوى الطبيعة سيبيريا. تعتمد في اقتصادىا عمى التعديف، وخاصة تعديف الماس وال

 )الديانة الشامانية(، والبعض منيـ يتبعوف الكنيسة األرثوذكسية )المترِجمة(.
ومعنى الكممة "سكاف الجحيـ"، وتطمؽ عمى شعب خميط مف أصوؿ تركية ومغولية بأواسط آسيا قرب بحر قزويف.  التتار: ٗ

 متيـ قراقوـر )المترِجمة(.لغتيـ مف المغات التركية، وعاص
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أكيدة تشير إلى أفَّ جذور ثقافِة الينود الحمر في قارة  ٔبإثباتاٍت أركولوجيٍة وأتيمولوجية وأثنولوجية
في المرحمة عينيا.  ٕىي ثمرٌة مف ثماِر االنتشار الحاصؿ عف طريِؽ مضيِؽ برينغ ،اأمريك

أيضًا في الئحِة ىذه المجموعة. كما أّف العديَد مف الثقافات التي  ٖوبمستطاعنا إدراج األسكيمو
رِة ال تزاؿ متواجدًة في أفريقيا مشحونٌة بتأثيراِت المجموعة السامّية، رغـ صونيا لمزاياىا المعمّْ 

مئاِت آالٍؼ مف السنيف. ونخص بالذكر في ىذا المضمار تمؾ الثقافاِت المندرجَة في مجموعِة ل
التي ال تزاؿ تعيش مراحَؿ ما . ىذا وبالمقدوِر العثوُر عمى مجموعاِت الكبلف ٗميةسواحالمغِة ال

 وادي.مبلييف السنيف في أعماِؽ الغابات وعمى ذرى الجباؿ وفي ثنايا الصحارى والب قبؿ
َنت  ، نجد أّف البشريةَ مف اآلفسنة آالِؼ  تّْ س ه الموحة، وِبُرجوعنا إلى ما قبؿبموجب ىذ َكوَّ

لٍة لبلنتقاؿ ساسثبلَث مجموعاٍت لغويٍة وثقافية أ  قاعِ أصفي العديِد مف  إلى الحضارةِ بيا يٍة ُمَخوَّ
حصوُؿ التنقؿ  ومف الطبيعي بمكافٍ . الشماليّ و  وسطُ األو  جنوبيُّ قسُميا الىا صدرُ ، يتاألرضية َرِتناكُ 

ال نبرح نبلحظيا في يومنا  الكثيؼ فيما بيف ىذه الثقافات، عبلوة عمى َتَميُِّزىا بفروقاٍت واضحةٍ 
 الراىف بتأثيٍر مف التاريخ والطبيعة الجغرافية.

 ،ةىي التشخيُص السميـ لممنبِع األـ لمحضارة اليندوأوربي ،يمة بالنسبة لموضوعنامالخاصيُة ال
ـُ التاريخ يولي األسبقيةَ  في األىمية لتعريِؼ الثقافة النواِة المتأثرِة  لدى البحِث في مصادرىا. َفِعم

الرأسمالية ما ىي إال  نرى بوضوٍح ساطع أنو حتى الثقافةُ  ،بالزماف والمكاف. وفي يومنا الحاضر
ـُ التاريِخ الخياليُة التي ال مص انتشارٌ  بوعينا ضرباٍت در ليا، ُتمِحؽ نواتي حاسـ لمغاية. فمفاىي
، في الحياة . أي أفَّ العاجزيف عف البموِغ بالوعي التاريخي إلى تفسيراٍت وسروٍد ممموسةٍ قاضية

                                                           
: عمـ اجتماعي يفسر ويصنؼ ويعمؿ ظواىر أحواؿ الشعوب الحضارية األثنولوجيا أو عمـ تصنيؼ األعراؽ واألثنيات البشرية ٔ

والثقافية، وأنماط حياتيـ، ومختمؼ المظاىر المادية لنشاطيـ في مؤسساتيـ، وتقاليدىـ، وعاداتيـ، ودراسة توزيع األجناس فوؽ 
 رة األرضية )المترِجمة(.الك

 وىو المضيؽ الذي يصؿ بيف آسيا وأمريكا الشمالية )المترِجمة(.مضيؽ برينغ:  ٕ
شعب يعيش في المناطؽ القطبية الشمالية وجوارىا. يمتد موطنيـ مف الطرؼ الشمالي الشرقي عبر أالسكا وشماؿ األسكيمو:  ٖ

ف المناطؽ القطبية. واالسـ مشتؽ مف كممة ىندية أمريكية تعني "آكمي كندا إلى غرينبلند. يعيش بعضيـ في الجزء الشمالي م
المحـ النيئ أو الناطقيف بمغة غريبة". لكنيـ يطمقوف عمى أنفسيـ )أنويت، وأينوبيات ويوبيؾ، ويوويت(. وىـ يفضموف أيًا منيا 

 عمى كممة األسكيمو التي يعتبرونيا ميينة )المترِجمة(.
لغة سواحؿ أفريقيا الشرقية وكينيا وتنزانيا. كانت النصوص السواحمية المرسومة بالخط مساف السواحمي: المغة السواحمية أو ال ٗ

 العربي تشبو في طريقة كتابتيا نصوص المغة العربية، ونصوص القرآف خصوصًا )المترِجمة(.
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ـُ وعيُش  سيكونوف قاصريف عف طرِح تفسيٍر ذي معنى بشأِف حاضرنا أيضًا. إذ، مف المحاِؿ َفْي
 مجتمٍع ببل تاريخ بشكٍؿ مقتدر.
ة حضار لاما بيف النيريف و  حوَض مفاُدىا أنني أتناوُؿ  ،انتقاداتكنُت قد تمقيُت بضعَة 

ًا سابقالتي دونُتيا لدى تقييمي لمنبِع الحضارة في مرافعتي  إسقاطيٍّ منظوٍر بمنو  السومرية النابعةَ 
". ومع أْخِذ ىذه االنتقادات مف دولِة الكينة السومرييف نحو الحضارة الديمقراطية" تحت عنواف
ذا  ـ أتَِّبعْ ار، ُأبيّْف بإلحاٍح أنني لَ بعيِف االعتب االختزالية، ولكني ُأولي أىميًة فائقة لممنبع العيف. وا 

ما شبَّينا مجرى التاريخ بالنير األـ )وال مفر مف ذلؾ مف حيث البنية األنطولوجية لمتطور 
َدِة  ألنظار إلى مسألِة بقصِد لفِت ا ،مشروعاالجتماعي(، فإني ُأبيّْف ىذه األفكار عمى نحِو ُمَسوَّ

الثقافة األـ وفروعيا الجانبية. أو باألحرى، إني ألفُت األنظاَر إلييا مباشرة. فكيفما أفَّ المدنية 
تعتمد عمى جذوِر الحضارة اليندوأوروبية، فإفَّ  –أي الحداثة الرأسمالية–مييمنة في راىننا ال

 السومريّْ والمصري. ااآلرية، وعمى فرَعيي الثقافَة اليندوأوروبيَة أيضًا تعتمُد عمى منبِع الثقافة
ذا ما َعِجْزنا عف التحميِؿ السميـِ لقضيِة النير األـ وفروعو الجانبية  الحضارة ضمف وا 

 . إذ، ثمَة فروٌع جانبيٌة تصبُّ أيضاً  عمى إيبلِء المعاني الصحيحة لحاضرنا اإلنسانية، فمف نقدرَ 
الذي َيْنُضُب في منتصؼ الطريؽ. عبلوة عمى أّف  بغزارٍة في النير األـ، وثمة بعُضيا اآلخر

 قديرةً  معافٍ  بموغَ  معيّْنٍة وحيوية. مف ىنا، وما دمنا َنروـُ  بمعافٍ  المنبَع الُمَولَّْد لمنير األـ يتسـُ 
بشأِف التطور االجتماعي بأبعاده التاريخية والجغرافية، فعمينا تجربُة متطمباِت األسموب في تحميِؿ 

 قضاياه.
 
 
 يا انتشار المغة والثقافة اآلريةقضا -ٕ
 

محدودُة النطاِؽ في التاريخ. والموجودُة  ليا، إّف المواقَؼ التي َتتَّخُذ الثقافَة والحضارَة أساساً 
منيا ذاُت وجياِت نظٍر مختمفة. أما القضايا التي نسعى لتحميميا وتفكيكيا ىنا، فبل نطرحيا 

رية. ذلؾ أننا مرَغموف عمى تقييـ مكاِف الثقافة والحضارة باالرتكاز إلى األسِس الثقافية والحضا
وزمانيما في سياِؽ التطوِر الحضاري نسبًة إلى مساىماِتيما، مع أخِذ أىميِتِيما الحيويِة بعيِف 

حداٍث االعتبار. وفي حاؿ العكس، فالتاريُخ الذي بيف أيدينا لف يتضمف معانَي أبعَد مف "أكداِس أ
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بداًل مف أف تكوف –مـِ التاريخ الُمعيقُة لممعرفة (. وماىيُة عِ اً لباغصؿ ووقائع" )وىذا ما يح
متواٍؿ  تعداديٍّ انسكاٍب  محُض  عمى أنو التاريخِ سرُد عمى صمٍة وثيقة بيذه الخاصية. ف –تعميمية
يفيَد في وبداًل مف أْف  ؛، الحرِب والقوـِ وغيرىالَمِمؾ، االديف، السبللة: قبيؿمف مختمفٍة لظواىر 

ٍد تيدؼ إلى التي  يديولوجيةِ األمساعي العف يعبُّْر  فإنو ،ماعيالتطور االجت عميـِ ت إسداٍؿ مَتَعمَّ
ية وفؽ مشيئِة أصحاِب السمطة مجتمعإعداِد الذاكرِة الإلى ترمي و  و،َتَعمُّمِ إعاقِة عميو بغيَة لمستاِر 

 ،مف القديـ الغابر ةدعائية متبقي . وىذه األنماط مف السرود ليست سوى أدواتٍ واالستغبلؿ
ـُ   قصوى.ُمَعيّْنٍة بنسبٍة  أيديولوجيةٍ  ركائزوتأسيِسيا عمى بيدِؼ تأميِف الشرعية وُتسَتخَد

نا بشأِف األسموب ومنيِج المعرفة. إحدى أيلُنَوسّْْع مف نطاِؽ تحميبلتنا قميبًل، مع االلتزاـِ بر 
يِة إليَّ بصدِد  ، ىو "اآلرية الثقافية –المجموعة المغويِة " إطبلِؽ تسميةِ االنتقاداِت األخرى الموجَّ

عمى  ألّف ىتمر أيضًا استخدـ المصطمَح نفسو ،أْف تفوَح منيا رائحُة "العنصرية" احتماؿِ الزعـُ ب
. عمينا القوؿ ألمثاِؿ ىؤالء: إفَّ لفَظ "االشتراكية" أيضًا موجوٌد في اسـِ حزِب ىتمر. حدّْ زعِميـ

شتراكية بالزعـ بأنو تفوح منيا رائحُة العنصرية؟ َبْيَد أفَّ الفاشيَة التخمي عف االإذف يؿ عمينا ف
ضميعٌة ألقصى الحدود في مساعييا "الغوغائية والديماغوجية" باستخداِميا الكثيَر مف 
المصطمحاِت العممية واأليديولوجيِة بنجاٍح باىر. وعمى كؿّْ حاؿ، فنحف لسنا مرَغميف عمى 

يولوجيا ألنيا فعمت ىكذا. ومثمما أفَّ الجنوَح لمنزعِة القوموية ذاِت األصوؿ التخمي عف الِعمـِ واأليد
أني  –وبكؿّْ افتخاٍر واعتزاز–و بمثقاِؿ َذرَّة، فإني أبيّْف ول يـ َيخطْر بباللثقافية اآلريِة لَ المغويِة وا
ذا كنا نرمي لفي وجِو ا وزناً و معنى  شروحِ الألكثِر صائغيف أحُد ال الكوارِث الُمفِجعة  فيـِ لقوموية. وا 

بإفبلِس عمومنا التاريخية واالجتماعية المعموؿ بيا  االعتراؼ، عمينا أواًل اليـو عراؽِ الفي الُمعاشِة 
االقتراحات التاريخية والسوسيولوجية الجديدة. وما  وتقديـُ  النقدُ لنا  حؽُّ يَ  . وبعَدىا فقطحتى اآلف

 ىذه المأساِة البشريةِ ترمي إلى فيـِ يدٍة متواضعة مساىمٍة زى ليس سوى تقديـ ،نسَعى لعممو ىنا
 .وتجاُوِزىا

يذا الموضوع الذي حاولُت ل، ولو بالخطوط العريضة، حيزلذا، إني مضطرّّ لتخصيِص 
 ":مف دولِة الكينِة السومرييف نحو الحضارة الديمقراطية"مرافعتي ه بإسياٍب في سردَ 
، ِة الرمزيِة مف جيةمغالتكويِف  فيليا دور  افية اآلريةالثق المغويةَ  جموعةَ الم إننا نقوؿ بأفّ  -آ

أمٌر مرتبٌط  . وىذاثانية جيةٍ مف  ٍة جذريةٍ ثقافل تحتيةِ ال مبنيةِ ل وليةِ األ ركيزةِ ال تشكيؿفي ليا دور و 
ؽ.ـ عمى وجو التقريب عف  ٓٓٓٗ –ٓٓٓٓٔما بيف  فترةُ ُتعبّْر بالشروط التاريخية والجغرافية. و 
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 نواعِ فييا شتى أ تة" التي َنَضَج فييا تمأُسُس ىذه المغِة والثقافة، حيث اخُتِرعالطويمالحقبِة "
 ، آالِت النسيج والحياكة، والمطاحفِ العجبلتالفخاريات، المحاريِث الزراعية، طقوـِ الحيوانات، 

كانت سببًا ، فالنباتية والحيوانية ؿِ بللغِ اوفرُة اليدوية؛ عبلوًة عمى تمأُسِس الفف والديف آنذاؾ. أما 
ألمر عمى ُصنِع الفؤوس، السكاكيف، لزيادة الممحوظة لمتعداِد السكاني. ىذا وال َيقتصُر افي ا

وغيِرىا مف اآلثار الفنية والدينية باستخداـِ الحجارِة  ، واألبنيِة المعماريةِ الطواحيف، العجبلت
في نفعًا وُيسرًا أكثَر  تٌ أدوا دفِ امف المعحديث فحسب؛ بؿ وُتصَنع  المنحوتِة والمصقولة بشكؿٍ 

. وال نبرح نصادؼ ىذه األمثمة الجمة في راىننا أيضًا. وقد ٔالمرحمة المسماة بالحقبِة الكالكوليتية
حفرياِت الالواقعِة عمى حواؼّْ جباِؿ زاغروس، وفي  ُٕعِثَر في مراكِز حفرياِت منطقِة برادوست

 ةبيالقر  Göbeklitepe ٗتبو غوباكمي في مؤخراً تمؾ الجاريُة و  Çayönü ٖجايونوالجاريِة في 
مصنوعٍة مف الحجارة الضخمة المنحوتة عمى  مى أمثمٍة معمارية دينيٍة ومنازؿُعِثَر ع ؛مف أورفا

نحٍو مذىؿ، وعمى العديد مف األدوات المصنوعة مف الحجارة المعدنية؛ والتي ُبرِىف عمى رجوِع 
 جميعيا إلى ما قبِؿ أحَد عشَر ألِؼ عاـ.

ىذه األدواِت الثقافيَة ومجموَع المفرداِت المعبّْرِة عنيا، والتي ال ينفؾُّ الشعُب اآلىؿ ىناؾ  إفَّ 
، ُتَسمُّْط الضوَء كفايًة عمى ىويِة منطقتيا النواة. فالمفرداُت مف قبيؿ: َجيو  يستخدميا إلى اليـو

Ceo (يو خGeo –  أر ،)دمكاف Erd  أرض، تربة، حقؿ(، ژف(Jin )روج )امرأة، حياة ،Roj 
                                                           

ية والزراعية والحمي إثر اكتشاؼ اتصؼ بثورة في صناعة األسمحة واألدوات المنزل العصر الكالكوليتي أو عصر المعادف: ٔ
 النحاس واستعماؿ البرونز الذي ىو خميط أكثر قساوة مؤلؼ مف النحاس والقصدير )المترِجمة(.

تقع في مركز كردستاف في المنطقة الفسيحة التي تحتضف الحدود التي تتقاسميا حاليًا إيراف والعراؽ وتركيا.  منطقة برادوست: ٕ
موطف األورارتييف الذيف شكموا إمبراطورية عظيمة عاصمتيا قرب مدينة واف الحالية. كما ورد اسميا في كانت في العيود الغابرة 

كتاب شرفنامو، الذي يؤرخ لئلمارات الكردية التي كانت موجودة في نياية القرف الخامس عشر والسادس عشر لمميبلد. وكانت 
خاني برادوست، أحمد برادوست، عبد اهلل بؾ بيناري، حاجي محمد إمارة برادوست بشرؽ أورمية إحداىا. مف أبرز شخصياتيا 

 لوالف، الشيخ رشيد لوالف )المترِجمة(.
جثوة ترابية أثرية تعود إلى أعواـ ما قبؿ الميبلد، تقع بالقرب مف ىيبلر التابعة لناحية أرغاني بمدينة آمد  جايونو أو جيانو: ٖ

، وُعثر فييا عمى آثار حقبة االنتقاؿ مف القطؼ والقنص إلى الزراعة، ٜٗٙٔييا عاـ الكردستانية. بدأت أعماؿ الحفر والتنقيب ف
 وكيوؼ جدرانيا منقوشة، ومساكف مثيرة مف حيث أشكاليا، حيث تعود إلى العيد النيوليتي )المترِجمة(.

الحضاري، يوجد عمى أعمى قمة موقع أثري يحتوي أقدـ المنشآت المعمارية لمبشر ُبنيت قبؿ بداية االستقرار تبو:  غوباكمي ٗ
جنوب شرؽ أورفا بشماؿ كردستاف. أظير التنقيب أف التنضد يعود بالموقع إلى العصر الحجري الوسيط. وفي أقدـ الطبقات 
كشؼ عف منشآت معمارية مشكمة مف نصب حجرية ضخمة موضوعة بشكؿ دائري أو أىميمجي، تصؿ بينيا جدراف مف حجارة 

 اف مركزياف )المترِجمة(.مرصوفة، وفي الوسط نصب
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 Gaا غ)جديد(،  Neo)حذاء(، َنيو  Sol)موت(، ُصوؿ  Murر )أخ(، مُ  Bra)شمس(، برا 
)رب(؛ وغيُرىا مف  Guda)مشي(، ُخودا  Meş)كبير، ثقيؿ(، َمش  Granراف غ)ثور(، 

عشراِت المفردات التي يمكننا تعدادىا، والتي ال تزاؿ ُتسَتخَدـ في العديد مف المغاِت األوروبية؛ 
ا تُنير لنا موضوَع النبِع العيف. ىذه األلفاُظ، التي ال تزاؿ دارجًة كجذٍر وطيٍد في لغاِت إنم

( والمشيورِة كالكرِد والُفرِس واألفغاف اآلىمةمجموعاِت الشعوب األصيمة والعريقة )أقدـِ الشعوِب 
أوروبا في ومنبَعيا ليس ؛ تُبرِىف عمى أفَّ َمشَرَب المجموعة المغوية والثقافية اآلرية ٔوالَبمُّوجييف
، في حيف ٕكانت أوروبا َتُمرُّ بػ"العصر الحجري القديـ"حيث ىو الصحيح.  العكَس أّف واليند، بؿ 

 التاريخيةِ يا أصولِ  التي يمكننا إرجاعُ  ىذه الثقافةِ حقبِة خبلؿ  ًا مشابياً عصر  شيدُ كانت ببلُد اليند ت
 الوثائؽِ  ما بمقدوِرنا العثوُر عميو ضمفنطبلقًا ما ، وذلؾتقريباً  عاـ اثني عشَر ألؼ إلى ما قبؿ

نة في مراكِز  ما َأثَبَتتو الحفرياُت األثريُة الجاريةُ اعتمادًا عمى و  ،والمخطوطاِت السومرية المدوَّ
لنا لئلشارة العديد مف المناطؽ. إ والثقافة  المغةِ  تمأُسَس إلى أفَّ  –وبكؿّْ سيولة–ننا في وضٍع ُيخوّْ

أدواِت الحياة و طيمَة ىذه "الفترة الطويمة" ما ال َيُقؿُّ عف نصِؼ تجييزات  عَ رِ سَّخ، واختُ رَ تقد  اآلريةِ 
. وفيما خبل  قتاتالتي ت األساسيةِ  مما يتواجُد  اً سابقمثمِة التي ذكرناىا األىذه عمييا البشريُة اليـو

تنقيَب والحفر. عبلوًة عمى َتنَتِظُر ال الباطفِ في  مطمورةً  يا، ال تفتأ اآلالُؼ منبعِض المراكزفي 
في راىننا  ، والتي ال َتبَرُح تصوُف وجوَدىاةِد الغابر و أّف مجموعاِت الشعوب المنحدرِة مف العي

( ك ىذه الشعوبِ  حيث َنمَمُس وجودَ  ؛أثريٌة حية أيضًا، إنما ىي مراكز تعود يويٍة )تباُيَنيا األثنيَّ
ـَ التاريخ سيبقى قبؿ اآلف بأقؿّْ تقدير مف ستِة آالِؼ عاـإلى  . مرًة أخرى عميَّ التنويُو إلى أفَّ ِعم

يعاني القصوَر والنواقص الجديَّة، ما لـ ُيعبّْر عف معاني المجرياِت والوقائع القائمة في مركِز ىذه 
 النواِة الثقافية )اليبلِؿ الخصيب( بكافِة أبعاِدىا.

                                                           
وىـ مف بنو سميمو بف مالؾ، ممؾ كرماف ومكراف، الذي فر ىاربًا مف إخوتو بعد قتمو ألبيو : أو البموش أو البموص البموجيوف ٔ

خطأ. وىناؾ الرند والبلشار مف أبناء عمومتيـ. وبموجستاف إقميـ جبمي جاؼ عمى اليضبة اإليرانية، يمتد بيف إيراف وباكستاف 
حدى أقدـ المستوطنات البشرية. يعتقد أف أوؿ و  أفغانستاف. والحضارة البموجية ىي إحدى الحضارات المتأصمة في التاريخ، وا 

 سكانيا كانوا سبلالت يرجع أصميا إلى وادي السند )المترِجمة(.
ط الثمار ويصطاد الحيواف بأدوات عاش إنساف ىذه الحقبة في العراء متجواًل يمتق العصر الحجري القديـ أو عصر الباليوليتيؾ: ٕ

حجرية بدائية جدًا، ليتغذى مف لحمو، ويكتسي مف جمده أو مف مف لحاء الشجر. ثـ سكف الكيوؼ لتحميو مف الطبيعة 
 والحيوانات المفترسة. اكتشاؼ النار أىـ سمات ىذا العصر )المترِجمة(.
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ـ. وال ريَب يمفة السامّية كفرٍع جانبيٍّ ال يمكننا الَبتَّة التغاضي عف منزلِة المغِة والثقا -ب
نِة فروقاتيا المميّ الثقا –إطبلقًا في غنى ىذه البنيِة المغوية  زة في نفِس المرحمة مف وجيِة فية المكوّْ

افية اآلرية مف جيِة الثق –النظر التاريخية. ولربما كانت أغنى وأرقى مف المجموعة المغوية 
ة، حيث نمَمُس آثارًا دالَّة عمى ذلؾ في المخطوطات السومرية، التي يّ مِ َقبَ  رعٍي وثقافةً  كونيا ثقافةَ 

َتتحدث بمغة ممحِمية عف الصراعات والمنافسات الجارية بيف أصوِؿ الرعِي والزراعة عمى نحِو 
ـْ ىي شبييٌة ب فرَعيف ! إفَّ البنيَة الَممَحِميََّة في لغتيا وثقافِتيا راقيةٌ أساسيَّيف. َلَك  عراِؽ اليـو

، Elومتقدمة. وانطبلقًا مف مزايا الصحراء الرتيبِة والُمتَِّسَقة، ربما يتزامف نشوُء إلِو السموات "أؿ 
ِيزة والخارقة ااألولى المتم تبجيُؿ اليويةِ جرى و ذه المراحؿ. ومف المحتمؿ أن" مع ىAllahاهلل 
"أؿ، اهلل". متجسٍد في مقدٍَّس  بذلؾ إلى اصطبلحٍ والوصوُؿ  عاليًا؛ورفُع شأِنيا  الَقَبِمّي، ممجتمعِ ل

ه بمثاِؿ "أؿ، ية"، وتأييدمجتمع ركايـ لمصطمِح اإللو بكونو "ىويةً تفسيِر دو  لذا، باستطاعتنا دعـُ 
َنت مبكرًا في  اهلل" كحجٍة قوية. ومف الُمعَتَقدِ  أفَّ اصطبلحاِت ومؤسساِت "الشيخ، السيد" قد تكوَّ

 نية إلى مؤسساِت "النبي، األمير".الثقافة السامّية، لتتحوؿ في عصر المد
ِة المصرية الفرعونية، رغـَ احتبلِؿ ىذه حضار ال َنمَحُظ أيََّة مساَىَمٍة لمثقافِة السامّية في ال

في أيِة مادٍة أو  ةٍ ممموس إشارةٍ  ةِ إذ، ال نعثر عمى أي .ةالساميّ الثقافِة ِة مكاَنيا في حقِؿ حضار ال
كيذه في أعواـ مدينيٍة افِة الرعِي الطريَؽ لثقافٍة حضاريٍة دؿ عمى فتِح ثقتمصطمٍح أو مؤسسٍة 

ىذه الثقافة نظَرت إلى أّف مصَر إلى تشيُر أيضًا التاريخيُة ؽ.ـ. وباألصؿ، فالوثائُؽ  ٓٓٓٗ
. كما أنو ما مف َشَبٍو بينيما في البنية المغوية أيضًا. فالثقافُة السامّية عمييا بعيِف الغريب الدخيؿِ 

األولى عبَر المستِوّياِت ضمف ؽ.ـ  ٕٓٓ٘حوالي أعواـ يا في التاريِخ المكتوب تحتؿُّ مكانَ 
يظيُر اليوياِت األكادية، البابميِة، اآلشورية، الكنعانية، واإلسرائيمية. في حيِف أفَّ اليويَة العربية 

 مافي، "العابيرو"و "اآلراميوف"ؽ.ـ. أما  ٓٓ٘بعد ذلؾ بكثير، أي حوالي أعواـ  اسُميا بوضوحٍ 
 األرجح.عمى  افومصري افسومري فاصطبلحا

، وفمسطيف ٔفينيقياالمجموعاِت القاطنِة في  انصيارِ ويمكُف النظُر بعيف االحتماِؿ الراجِح إلى 
الثقافة المصرية الفرعونية(. ك)فيما بعد بوتقِة المغة والثقافة السامّية داخؿ  ،إسرائيؿفي وحتى  بؿ

                                                           
سرائيؿ. أشير مدنيا جبؿ )الجبيؿ(، سيداف )صيدا(، تسور )صور(، منطقة تاريخية كانت تشمؿ اليـو لبناف وسوريا وا   فينيقيا: ٔ

لى جانب  وبييرت )بيروت(. وىي ذات شيرة في الِمبلحة والتجارة البحرية، حيث امتد نفوذىـ ليعـ شرقي البحر المتوسط. وا 
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دالئٌؿ تشير إلى  ىذا وثمة. َتيف في البدايةمتداخم اآلريةُ الثقافُة و  تمؾالبحِر كانت ثقافُة شعوِب 
 في خضْـّ موجاِت اليجرِة السامّية.لتمؾ األقواـِ الطبيعية األولى  حاالتِ الزواِؿ 

، وكذلؾ بعَض البقايا األثريِة العريقة التي ال السومريَة والسجبلِت األركولوجيةإفَّ المصادر 
ُدنا بالدالئؿ الجمِة المشيرِة إلى ىجوـِ السامّييف عمى ساحِة المغة ىاتحافُظ عمى وجودِ تزاؿ  ، ُتَزوّْ

والثقافة اآلرية، أو نزوِحيـ وىجرِتِيـ إلييا عمى موجاٍت متوالية. حيث باإلمكاِف إرجاُع حمبلِت 
ؽ.ـ. ونخص بالذكر في ىذا المضمار بالتسمسؿ:  ٓٓٓ٘االستيطاِف تمؾ إلى أعواـ الغزِو و 
اآلراميَة والعربية، والتي َتَرَكت بصماِتيا في ميزوبوتاميا و  اآلشوريةَ و البابميَة و ناِت األكاديَة المستوط

مف  قوًة وبروزاً  كثرىي األالعميا عمى شكِؿ طبقاٍت واضحة. إال أفَّ التأثيراِت اآلشوريَة والعربيَة 
، الديف اإلسبلميّ ظيوِر مع تزامنًا ممِة صيٍر ُمَركََّزٍة حإطبلِؽ . في حيِف أفَّ العرَب شرعوا بغيرىا

، وعنيدةبحيث تشابَكت ظاىرتا األسممِة والتعريب. وقد أبَدت الثقافُة والمغُة اآلرية مقاوماٍت باسمًة 
َمت نجاحًا مظفَّرًا بيف الحيف واآلخر الغزِو واالستيطاف حمبلِت َء إزا باإلضافة إلى أنيا َسجَّ

، ٔة المصرية، واليكسوسحضار ِة السومرية، وُروَّاِد الحضار لا مؤسّْسي. ويمكننا ذكر تمؾ والصير
 ،القبوؿإلى  محؾّْ التاريخ. والتفسيُر األقربوالعبرانييف كأمثمٍة مشيورٍة في ىذا الشأف عمى طوِؿ 

وَّاَد السومرييف األوائؿ نزحوا إلى ميزوبوتاميا السفمى في عيِد َتؿّْ حمؼ  – ٓٓٓٙ) ٕىو أفَّ الرُّ
لينقموا معيـ  –ِة النواة في ميزوبوتاميا العمياالعصَر الذىبيَّ لمثقافِة اآلري دُّ ذي ُيعَ ال–ؽ.ـ(  ٓٓٓٗ

                                                                                                                                              
المستخدمة اليـو في المغات الغربية الكتابة المسمارية، يتميز شعبيا بنمطو الخاص في الكتابة الفينيقية التي تعد سمؼ البلتينية 

 )المترِجمة(.
أطمؽ المصريوف سنة.  ٕٓ٘وحكميا أكثر مف  ؽ.ـغزا شماؿ مصر في القرف الثامف عشر  شعب سامّي بدويّ  اليكسوس: ٔ

دوي، عمى شعب اليكسوس الب "جنود البدو"اسـ عامو أو عاموليؽ  اطمقو أ، في حيف "المموؾ الرعاة" عمييـ ىذا االسـ، ومعناه
عاصمة  وااتخذو  ،ومنيا تأتي تسمية العماليؽ. جمب اليكسوس إلى مصر القوس المركب، والعربة المسحوبة، والحصاف والدروع

مصر العميا وببلد وخضعت مصر السفمى لحكميـ المباشر،  خضعتليـ شرؽ دلتا النيؿ، سموىا زواف أو صوعف أو ىوارة. 
 )المترِجمة(. ليـ النوبة اسمياً 

غرب األثري في تؿ حمؼ أخذت اسميا مف موقع  ،الحضارة الَحَمفيةشيدت بروز  فترة زمنية في تاريخ ببلد الرافديف مؼ:تؿ ح ٕ
. فييا أوؿ كشؼ آلثار مف العصر الحجري الحديث. تتميز بالفخاريات المزججة مزينة برسـو ىندسية ورسـو حيوانات. كردستاف

 أىـ المدف األثرية وأقدميا ، وىيبلد، وكاف بعدىا موقعًا لممدينة الدولة اآلرامية غوزاناتعود آثار الموقع لؤللؼ السادس قبؿ المي
وتعد مف أقدـ المناطؽ الحضارية في تاريخ الحضارات. أظير التنقيب في ىذا التؿ طبقات  ،سريو كانيو جنوب وتقع، فيو

ة ميمعثر عمى الكثير مف المكتشفات الو  ،عبد والقصرحضارية متعاقبة، ومنحوتات بازلتية جميمة كانت تزيف جدراف مباني الم
 )المترِجمة(.
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 لبموِغ مستوى أرقى. ومف المعمـو تمامًا أفّ  والتغييرِ ُيطرئوا عمييا التعديَؿ ىذه الثقافَة إلى ىناؾ، و 
 البنيِة المغوية والثقافيِة السومرية.التأثيراِت األكاديَة والبابميَة واآلشوريَة ُأدِرَجت الحقًا في تكوينِة 

أكثر الثقافيّْ لعيِد تؿ حمؼ سيساىـ في فيـِ التاريخ  توسعِ ال تسميةِ السومرييف باقتراَف إف 
 بعَض أّف عمى نحٍو أقرَب إلى الصواب، عوضًا عف تسميتيـ بالمجموعاِت المياجرة. ربما 

العاِمَؿ األصميَّ المؤثَّْر باألغمب ىو  مف الساحِة الثقافية اآلرية، إال أفَّ ىاجَرت المجموعات 
انتشاُر الثقافة التي كانت تعيش عصَرىا الذىبيَّ في تمؾ األزمنة )عمى الصعيد الكوني(. أما 

مف  فميس سوى ضرب –اناً مثمما ُيزَعـ أحي–ِت آسيا الوسطى أو القفقاس ىنا البحُث عف تأثيرا
ـَ أثناء عيِد النشوء  ألف تمؾ المناطؽ كانت ال تزاؿ تعيش .اليذياف العصَر الحجري القدي

ة. كما أنيا ال تتضمف أيَة عوامؿ ؽ.ـ(، وتتعرَّؼ ِلَتوّْىا عمى الثقافة اآلري ٓٓٓ٘السومري )أعواـ 
ثقافٍة غنيٍة وراقيٍة لمغاية كالثقافة  ُتَمكّْنيا مف تغذيةِ  –مف حيُث المضموف أو الشكؿ سواءٌ – ثقافية

ُليقوتيـ في اليجـو والغزو ال تزاؿ بعيدًة عالسومرية. في حيِف أفَّ   ـف إحراِز التقدـ الذي ُيَخوّْ
بسبِب  ،لتجاوز الحزاـ المغوي والثقافي اآلري. ونظرًا لعدـِ صحِة التفكير بصفاِء ونقاوِة ثقافتيـ

بعُض  وفَ كُ تَ  باإلمكاِف التفكيُر باحتماِؿ أفْ ف ؛التداخؿ المستمر في ىذا الشأفوروِد احتماِؿ 
السومري واليبلؿ الشريِط نزَحت إلى قد الوسطى  اآسيو  القوقازِ لعناصِر المنتميِة إلى ببلِد ا

. وبطبيعِة الحاؿ، فالكثيُر مف اآلفأمريكا ب وأ وزمانِ بأوروبا  شبيياً الذي كاف  الخصيب،
المعمورة األربع المجموعات الثقافية المتباينة، وأغمبيا مف الفقراِء البؤساء، َتتَِّجُو اليوـَ مف جياِت 

صوَب أوروبا لتستقرَّ فييا. فكيفما أفَّ الثقافَة األوروبيَة الراىنة تنتشر اليـو في كافِة أرجاِء العالـ، 
فالمغُة والثقافُة اآلرية أيضًا َمَنَحت ُفَرصًا شبيية باالنتشار، وباألخص بعد مرورىا بمرحمِة 

ؽ.ـ(.  ٓٓٓٗ – ٓٓٓٙوجِو التخصيص  التمأُسِس واالنفجار السكاني )في عيد تؿ حمؼ عمى
أما اليجراُت المتجية إلى أعماقيا، فيمكف تشبيُييا بيجراِت الكادحيف البؤساِء صوَب أوروبا 

.  اليـو
وادي النيؿ كساحٍة ممستجداِت الحاصمِة في ل سميـٍ  تفسيرٍ صياغُة ِمف األىميِة بمكاف  -ج
 ،يا إلى الحضارة المصرية الفرعونيةالوادي، وَنْقمُ  الزراعية في ىذا الثقافةِ فالرقيُّ بيمة. مثقافية 
مثقافة السامّية، نظرًا الفتقارىا ليذه الميارِة ِمف حيُث ل ويّْ والبنيالكياِف المغويّْ مع  ال ينسجـُ أمٌر 

ـُ تباُيَنيا واختبلَفيا ِبعدـِ احتضانيا أليةِ   المضموِف والمحتوى. بؿ إفَّ البنيَة المغوية المصريَة تَُقدّْ
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ثيوبيافي الثقافات المتواجدة عناصَر سامّيٍة بتاتًا. أما  ا مف األصقاع األفريقية مىوغيرُ  ٔالسوداف وا 
– واردِ يـ. بالتالي، فِمف غيِر العف َتَخطّْي العصِر الحجري القدآنذاؾ الجنوبية؛ فبل تزاؿ بعيدًة 
 و باألحرى، ال يتـ التفكير بذلؾأْف ُتَميَّْد الطريَؽ لمثقافة المصرية. أ –حتى عمى الصعيد النظري

ًا لمقبائؿ تدادالتي ُتَعدُّ ام ،بأفَّ المجموعاِت المياجرة –ولو نظرياً –إطبلقًا. كما ال يمكف التفكير 
مدٍة طويمٍة مف الزمف. مف ىنا، فيي  تقدـٍ ممحوٍظ في وادي النيؿ خبلؿاألفريقية، قد أنجَزت أيَّ 

ية ونتاجاِتيا وأدواِتيا. ىذا وال َنعُثُر عمى أيّْ أثٍر يدؿ عمى أفَّ بحاجٍة ماسة ِلِغبلِؿ الثورة الزراع
اضي وادي النيؿ. كما ال نعثر أيَّ نباٍت زراعيٍّ ناشٍئ في اليبلؿ الخصيب ينمو تمقائيًا ضمف أر 

 عمى أيِة أمثمٍة مف الكائنات الحيوانية، فيما خبل الِحماِر المصري. فيو
في عموـِ المنتشرِة الثقافِة اآلرية  لتفكير بأفَّ أحد فروعِ إلى اا تدعونإفَّ الفرضياِت النظريَة 

"األخدوَد الكبير" وصَؿ ىذه المنطقة في نفِس المرحمة. ىذا وعمينا عدـ النسياف بأفَّ قد  العالـِ 
أفريقيا الشرقية قريٌب إلى النيؿ، وأفَّ تدفؽ البشر مف الشماؿ صوب الجنوب أمٌر ممكف، بؿ ب

ِر التدفؽ مف الجنوب نحو الشماؿ. والثقافاُت المتفوقة قد َحَمَمت تأثيراِتيا المتباَدلة ومرَتَقب، بقد
عمى الدواـ عبر ىذه الطرؽ القديمة. ومثمما أدى االنفجاُر الثقافي في اليبلؿ الخصيب إلى نشوِء 

عمى  َيُكوُف دليبلً ؽ.ـ قد  ٓٓٓٗة المصرية مع أعواـ حضار الثقافة السومرية، فإفَّ تزامَف ال
 ٓٓٓ٘أعواـ التوجِو صوب مع والتوسِع التي شيَدتيا الثقافُة اآلريُة إلى موجِة االنتشار  اىزِ ارتكا

. وبطبيعِة مساِعدٌة عمى ذلؾ صؿِ واوفرُص التنقِؿ والتالمضموف والشكؿ، مف حيث ؽ.ـ. فمزاياىا 
 ثـ ؽ.ـ ٕٓٓٓأعواـ الحاؿ، فإفَّ تأسيَس المستوطناِت في مصر مف ِقَبِؿ اليكسوس في بداياِت 

ف( فيالعبري ُؿ التاريُخ المدوَّ ـ إلى المراتِب اإلدارية يؽ.ـ، بؿ َوُرِقيَّ  ٓٓٚٔي أعواـ ف )حسبما ُيَسجّْ
فييا؛ ُتَعدُّ أمثمًة مؤكّْدًة عمى صحِة فكرتنا ىذه. ورغـَ تناُقِص قوِة انتشاِر الثقافة في الساحة اآلرية 

 دفقيا بنحو مشاِبٍو نحو الساحات السامّية فيما بعد.مع مروِر الزمف، إال أنيا ستواصُؿ ت

                                                           
ف األحباش مممكة أكسـو عمى البحر  اً جميورية في شماؿ شرقي أفريقيا. لغتيا األميرية، عرفت قديم إثيوبيا: ٔ بالحبشة. كوَّ

تجارتيا واتصاليا بالمحيط  سيطرة المسمميف، وفقدت أكسـولالبحر األحمر ـ خضع ٚؽ.ـ. وفي القرف  ٚاألحمر في القرف 
 ٓٙـ. مف حضارتيا الِمَسبلت التي يصؿ ارتفاعيا ٓٓٛاليندي، وتبلشت المممكة في القرف العاشر. قامت مممكة إثيوبيا سنة 

 بينما، جيدةالوجو المحترؽ أو األسود أو األسمر. يديف أغمب سكانيا باألرثوذكسية، يشكؿ المسمموف نسبة تعني  "إثيوبياو"قدمًا. 
 البروتستانت والكاثوليؾ والييود أقمية )المترِجمة(.
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وبعدما َأثَبَتت الثقافُة اآلرية جدارَتيا وأنجَزت تمأُسَسيا الوطيَد في اليبلؿ الخصيب، غدا  -د
، ٔانتشاُرىا صوَب الشرؽ أكثَر تأثيرًا، وباألخصّْ نحو ما يسمى اليـو بببلِد إيراف، أفغانستاف

ُد تكرارًا عمى أفَّ ما َينَتِقُؿ ىنا ىو الثقافة، أكثَر مف أْف يكوَف مجموعاٍت ، واليند. وُأَشدّْ ٕباكستاف
بشرية. إنو انتقاٌؿ لمتأثيراِت الثقافية، ال الجسدية. واالنتقاُؿ الثقافي، الذي َنَتَممَُّس أوَؿ َمعاِلـ لو في 

 ٓٓٓٗحوالي أعواـ د ؽ.ـ، ُيشِرُع باالنتعاش في ببلِد الين ٓٓٓٚأعواـ خبلؿ اليضاب اإليرانية 
ضمف اليضاب التركمانية. وُيعَتَقد  ؽ.ـ ٓٓٓ٘ أعواـِ  َتعوُد إلىأفَّ ىذه التأثيراِت  ؽ.ـ، في حيف

مف األصوؿ األفريقية القديمة، وال  منحدرة يَة السابقَة ليا ليست سوى عناصرأفَّ التراكماِت الثقاف
َرًة في العصر الحجري القديـ. ذلؾ أفَّ  البقايا الثقافيَة والبنى الجسديَة لبعِض  تزاؿ ُمَتَسمّْ

ُز مف صحِة ىذا الطرح. كما أنو ما ِمف براىيف نظرية أو  المجموعات )وباألخص في اليند( ُتَعزّْ
عممية تدؿ عمى التطور الثقافي كثمرٍة لمتطورات المحمية ىناؾ، تمامًا مثمما ىي الحاؿ في مصر 

 وسومر.
ىذا النمَط ِمف الفكِر اختزاليًا مفرطًا، إال أنو مف الضروري  وفِبر عتَ يَ  ادِ قَّ ولو أفَّ بعَض النُّ 

 َتَحقَُّؽ بصعوبٍة بالغة. لنتأمؿْ بأفَّ الثوراِت الثقافيَة في التاريِخ محدودة، وتَ التذكيُر  بمكافٍ  والميْـّ 
ٍة مشابية ليا في أيّْ مكاٍف آخر. مف ىنا، فإفَّ َطرَح فكر  األوروبية مثبًل، حيُث ال مثيؿ الثقافةَ 

. ذلؾ أفَّ قصى درجةأإلى صائٌب أمٌر  ،بشأِف الثقافة في اليبلؿ الخصيب ِنسَبًة لتمؾ األزمنة
 ت والتقاليد العائدِة إلى ما قبؿانتظاَر ثورٍة ثقافيٍة عظمى مف المجموعاِت المتسمرِة في العادا

ذلؾ استحقاقًا ليا؛ ال يمكف  مئاِت اآلالؼ مف السنيف، والتي َبَمَغت شفيَر ىاويِة الزواؿ، واعتبارَ 
البقايا الثقافيِة الموجودة. أما االنتشاُر الثقافيُّ الحاصُؿ في مف جيِة ، أو اً نظري أييُده البتة، سواءت

غربي إيراف، فكأنو َحقََّؽ نقمًة نحو  ٖؽ.ـ، والمتِجُو صوَب الشرؽ إلى منطقِة عيبلـ ٖٓٓٓأعواـِ 
                                                           

جنوبي آسيا الوسطى. لغتاىا البشتو والفارسية. ديانتيا اإلسبلـ، بجميورية ىي "أرض الصراخ".  اومعناى أفغانستاف: ٔ
فتف، إذ أف القبائؿ وعاصمتيا كابوؿ. تقع بيف روسيا وشبو القارة اليندية. انطبع تاريخيا في القرف العشريف باالضطرابات وال

 كانت تتصدى بعنؼ شديد ألشكاؿ الحكومات المركزية كافة )المترِجمة(.
جنوب آسيا الوسطى. لغتيا األوردو، وديانتيا اإلسبلـ، وعاصمتيا إسبلـ بجميورية  ومعناىا "األرض الطاىرة". وىيباكستاف:  ٕ

مى دولة مستقمة لممسمميف. فصؿ القانوف المذكور باكستاف محصوؿ علنتيجة "قانوف االستقبلؿ اليندي"  ٜٚٗٔفي أباد. قامت 
اليند في حربيف حوؿ كشمير. أعمنت تواجَيت مع عف اليند، وقسَّـ الدولة الجديدة إلى باكستاف الشرقية وباكستاف الغربية. 

 بنغبلدش )المترِجمة(. صارتو  ٜٔٚٔفي باكستاف الشرقية استقبلليا 
ؽ.ـ. حاضرتيا مدينة السوس. وجد عمماء اآلثار  ٜٖ٘ – ٕٓٓٚبيف فيما مف أوؿ الحضارات أي "األرض العالية".  عيالـ: ٖ
عجبلت. كاف النجد فييا أقدـ و ؽ.ـ.  ٓٓ٘ٗإلى  تعودرجع إلى عشريف ألؼ عاـ، وشواىد تدؿ عمى ثقافة راقية تآثارًا بشرية  يافي
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ىذه الحضارَة  مى األرجح. إفّ مستوطنٍة سومرية عب إلى َأقرَ ، التي ىي ٔحضارٍة مركُزىا سوس
دوف جدؿ. وبالسيِر نحَو الشرؽ، سنجد أفَّ تأسيَس مدينَتي ىارابا  السومريّْ  التأثيرِ  مف ثمارِ 

ـَ  ٖالواقعتيف عمى شواطِئ نيِر بينجاؼ ٕوموىانجادارو )بنجاب( في باكستاف الحالية ُيجاري أعوا
، مشابية ألسبابٍ السومرييف. و  االكياناِت سارت عمى ُخط ىذه ؽ.ـ. واضٌح لمعياف أفَّ  ٕٓٓ٘

. فعندما القسريةىا كياناٍت أصيمًة لبنى ثقافيٍة أخرى اعتمادًا عمى النظريات اعتبارِ يجب عدـ 
"، العصر الحجري القديـ"ما ىو عميو أقرَب إلى  زَعـ أنو أصيؿٌ ذي يُ ال الثقافيُّ مستوى يكوف ال

ـُ باشتقاِؽ حف ضارٍة أصيمة منو َأْشَبُو بَتَصوُّر الِحماِر ِحصانًا. والستيعاِب فكرتنا ىذه عمى القيا
طنة في المناطؽ الجغرافية منواٍؿ صحيح، فسيكوف مف الناجع استذكاُر آالِؼ المجموعات القا

دراُؾ أسباِب عجزىارتيبُرِقّيًا، والباقيِة في مستوياِت حياٍة  األكثر عف  ٍة طيمَة مبلييف السنيف؛ وا 
 حضارٍة أو إنجاِز ثوراٍت ثقافيٍة عظمى.إبداِع 

 طروحاتِ األمف  دَ العديحقََّقت و أسَيَمت في التطوِر الثقافّي،  ىذه المناطؽَ ال ريَب أفَّ 
طوعيًا وبالتداخؿ. َبْيَد أفَّ  األىميُّ االستقراُر االنتشاُر و إذ غالبًا ما يحصُؿ . الجديدة اتِ تركيبالو 

ـُ اإلنتاجيُة المادية والمعنويُة المحقّْقُة لمتطور، ال المجموعاُت االستعمارية. المنتِشَر ىنا ىو الق ي
 مقدََّسةً  "معجزاتٍ والثقافاُت المنتشرُة، التي َأثَبَتت جدارَتيا في ىذا االتجاه، اعتُِبَرت عمى الدواـ 

تسمو بقيـِ الحياة المادية بيف انتشار الثقافات التي  الخمطِ  مف اإللو". وِمف الميْـّ بمكاف عدـُ  وِىَبةً 
                                                                                                                                              

عمى عبلقة ثقافية وثيقة مع  واكانو  ،إلى اليند أسمحة وأدوات مف النحاس وكتابة مقدسة وتجارة تمتد مف مصر ياألىم
ميزوبوتاميا. امتمكوا سومر وبابؿ، ثـ استولت عمييـ الدولتاف، فخضعوا لحكـ القوط ثـ السبللة الثالثة لمدينة أور. ُيعتَقد أف غزو 

، فتخضع لحكـ ا الذىبيس تفقد عيبلـ عصرىنصر عمى السو استيبلء نبوخذببابؿ وعيبلـ. و  ؽ.ـ تسبب بانييار ٓٓٙٔالكاشييف 
 بانيباؿ )المترِجمة(.

عاشت ستة آالؼ مف السنيف، شيدت خبلليا عظمة إمبراطوريات  عاصمة الحضارة العيبلمية.، )حاليًا شوشاف(مدينة سوس:  ٔ
 ٙٗٙي سومر وبابؿ وآشور وفارس واليوناف روما، وظمت مزدىرة حتى القرف الرابع عشر ميبلدي. استولى عمييا آشوؿ بانيباؿ ف

ؽ.ـ لينيب ما فييا مف ذىب وفضة وجواىر ممكية ومركبات ساقيا إلى نينوى. وىكذا بدأ التاريخ دورتو المحزنة فبدَّليا في وقت 
 قصير مف فنيا المزدىر إلى حرب وخراب )المترِجمة(.

تدؿ عمى أنيا أقدـ مف كثير مف  تقعاف عمى الضفة الغربية مف نير السند. اكُتِشَؼ فييما آثار مدنيةىارابا وموىانجادارو:  ٕ
المدنيات األخرى المعروفة، وأنيما كانتا في ذروتيما حيف شيد خوفو اليـر األكبر، وكانتا تتصبلف مع سومر وبابؿ بصبلٍت 

 تجارية ودينية وفنية، وظمتا قائمَتيف أكثر مف ثبلثة آالؼ عاـ )المترِجمة(.
، ومعناه في الكرديِة والفارسيِة والينديِة ولغاٍت أخرى ىو "األنيار الخمسة يقع في جنوب اليندنير بينجاؼ أو البنجاب:  ٖ

Pênc-av يمر بمدينَتي الىور وِشمبل عند سطح اليمااليا، وينبع منو نيرا الجمنة والكنج ليجريا إلى الجنوب الشرقي ."
 )المترِجمة(.
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حاالِت مف النادَر . ذلؾ أفَّ القميؿ والعنؼ االستيبلء والغزوِ المعتمِد عمى الصيِر والمعنوية، وبيف 
، في أو استعماٍر أو صيٍر إرغاميّ  ةٍ ت عمى شكِؿ غزواٍت وحشيٍة مروّْعحدث الثقافيّْ االنتشاِر 

، وَتَبنَّتياواستساغتيا  ،بحماٍس وعنفوافا المجموعاُت األخرى َتَقبََّمتيحيِف أفَّ الغالبيَة الساحقَة منيا 
َقيا  مأزٍؽ ـَ في قحِ فقد أُ  ،الثقافي توسعال موضوعُ الحياة. أما مف حيث مستوى نظرًا إلثباتيا َتَفوُّ

. لذا، فإفَّ عدـَ الوقوع في ضيؽ قومويٍّ التي تتناوُؿ التاريَخ بمنظوٍر  المواقؼِ  مف خبلؿِ  مسدودٍ 
مو؛ يتميُز بأىميٍة  تدفؽِ القوموية التي ُتَحرّْؼ مجرى ال مصيدةِ  التاريخي، وتحجبو، وتُنِكره، وُتَضخّْ

 قصوى مف حيث األسموِب ونسؽ المعرفة.
بحيث  ،موضوٌع غريٌب ومثير َيُموُح أفَّ المقاَرَنَة بيف الثقافِة اآلرية والثقافاِت الصينية األْـّ  -ىػ

يا الطَّوَر األعمى ِمف عمى أفَّ الصيف َبَمَغت بثقافتِ  وُيَبرَىفُ  عَتَقدُ يستحؽ البحَث والتنقيب. إذ، يُ 
ذا وضعنا انتقاَؿ الثقافة اآلرية مف أوروبا إلى اليند  ٓٓٓٗالعصر النيوليتي في أعواـِ  ؽ.ـ. وا 

 ةٍ حو طر أإلى الصيف أيضًا كاليسيِر بانتقاليا  القوؿَ  نستطيعُ ، فسُنصَب العيف في نفِس التواريخِ 
ُح احتماُؿ كوِف الثقافِة الصينية اقتاتت عمى الثقافة اآلرية، إاّل دةوطي  أفَّ جغرافيََّتيا عمى وجِو . ُيَرجَّ

أبعِد حد، إلى ، وشروَطيا التاريخيَة المنطويَة عمى ذاتيا )سواحَؿ النير األصفر( الخصوص
ثير موجود حتمًا، إال أفَّ المزايا وبنيَتيا الخاصَة بيا قد َمَنَحت التطوَر المحميَّ مكانًة أساسيًة. التأ

. فكيفما  الثقافيَة المحميَة َميََّدْت لثورٍة "نيوليتية" ُتحاكييا وُتجارييا، تمامًا مثمما حاُؿ الصيف اليـو
قد َأسَفَرت  ٔمع الشروِط الجغرافيِة والديموغرافيةتماشيًا أفَّ التطوراِت التاريخيَة العظمى المنَجَزَة 

َضت عنيا عف "شيوعيٍة" خاص "رأسماليٌة خاصٌة بيا". إذ ِمف غيِر الممكف أيضًا ٍة بيا؛ فقد َتَمخَّ
َف شيوعيُة الصيِف ورأسماليُتيا، ما لَ  ـ تمتحما مع طبائِع الصيف. أما الخصائُص األوليُة أْف َتَتَكوَّ

راؾ، لؤلقواـ المندرجة في المجموعة الثقافية الصينية األساسية )اليابانيوف، الكوريوف، األت
المغوؿ، الفييتناميوف، وغيرىـ(، فتتَجسَُّد في الصمود الصاـر تجاه الخارج، واالنعطاِؼ إلى قبوِؿ 

الحصيِف  ثقافِة المناَفسة عمى نحٍو قويٍّ وسريٍع في حاِؿ الَفَشؿ. وبقدِر جوانِبيا في التصدي
. يبدو وتقترف بيا ميابلزِ تُ  مياراِت التقميِد والمحاكاة واالمتصاص عمى نحٍو استثنائي ، فإفّ عتيدوال

 العمِؽ في ثقافاتيـ. وغائرةَ  مشتَركةً  خاصيةً يعدُّ أفَّ ىذا األمَر 

                                                           
األرض مف حيث المواليد والوفيات والصحة والزواج وغيرىا. يعنى بالدراسة اإلحصائية لسكاف و : أو عمـ السكاف الديموغرافيا ٔ

ييتـ بأحجاـ الشعوب وبنيتيـ وتطور أعدادىـ وخصائصيـ مف وجية نظر كمية، ودراسة توزيعيـ انطبلقًا مف مؤشرات بيولوجية 
 واجتماعية )المترِجمة(.
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انتقمت الثقافُة النيوليتية والمرحمُة الحضارية البلحقة إلى عناصِر المجموعاِت األخرى عبَر 
موعُة . فالمجالصيف. قد يكوف تشبيُو الصينييف ضمف مجموعاتيـ بالعرب السامّييف أمرًا منيراً 

َعِجَزت عف إبداِء قدرتيا في أْف  –ىي حاُؿ الثقافة السامّية تماماً مثمما –الثقافية الصينيُة أيضًا 
 وفَ كُ يَ الثقافُة اآلرية. وفي ىذه الحاؿ، سيكوف مف الناجع ترتيُبيا لِ التي شيَدتيا  كونيةِ تتميَز بال

 َـّ الصيف.اآلريوف في المرتبة األولى، يمييـ السامّيوف، ومف ثَ 
يتميز تسميُط الضوء عمى العبلقات بيف المجموعِة المغوية والثقافية اآلرية والمجموعاِت  -و

ِمف أىْـّ القضايا األوليِة ِلِعمـِ التاريخ،  بؿ وربما كاف .المغوية والثقافية اليندوأوروبية بأىميٍة قصوى
المبَيمة التي َعِجزوا عف  لكونيا الحمقةَ الزائفِة بحقيا، و  نظرًا لمكثيِر مف المغالطات والمفاَرقات
المغوية المغِة اآلريِة مع المجموعِة  ةِ مجموع شراكةُ  تكَ درِ أُ بموِغ تفسيٍر مشتَرٍؾ بشأنيا. فعندما 

طرِح إلى اليندوأوروبية في القرف التاسع عشر، بدأ الشروُع ببحوٍث عظمى بصددىا، وُبوِدَر 
َمِفية"؛ ِلَتبُرَز شروٍح متضاربٍة حوَؿ المنبِع األصؿ ل يذه المجموعات، أي حوؿ "المغِة والثقافة السَّ

لى ثقافِة أوروبا الشمالية،  مداوالٌت ُترِجُع جذوَرىا إلى الثقافة اليونانية، وأخرى إلى اليند، بؿ وا 
لحجج إلى األلماف. إال أفَّ كؿَّ ىذه الفرضياِت َذَىَبت أدراَج الرياح عندما ُأثِبَت باُترِجُعيا وبعضيا 

 أفريقيا الشرقية، وموضوعُ ب" الكبيرِ  خدودِ األالقاطعِة موضوُع االنقطاِع عف الثدييات البدائية في "
الثورِة الزراعية النيوليتية في اليبلؿ الخصيب؛ لتكتسب ىاتاف البؤرتاف األساسيتاف أىميًة عظمى 

 في التاريخ البشري. وكنا قد َسَعينا لسرِد ُموَجِز ذلؾ سابقًا.
ُت بشأِف تحديِد المجموعة المغوية والثقافية األصيمة في اليبلؿ الخصيب نقاشاَبت الاكتس

وكذلؾ ، بالمجموعات "اآلرية"الُمَسّماِة  أىميًة كبرى، َفَبَرَزت أولويُة المجموعات الكرديِة البدائيةِ 
ي ىذا المضمار بما يتوافُؽ وتفسيَرنا. ونخص بالذكر ف األفغانية والبموجيةِ و الفارسية المجموعاِت 

مى الشعوب اأًلصيمة، عندما ُفكَّت ع َتيفالمرتكز  َتيفوالمغة اآلريموضوَع الجـز بانتماِء الثقافة 
، ىو بصحِتو –أنا أيضاً –اقَتَنعُت أوائؿ. والطرح الذي  ردٌ رموُز البنية المغوية لميورييف الذيف ىـ كُ 

عمى إبداع ِمثِؿ ىذه المغة والثقافة.  ونًا عف غيِرىاد أّف المنطقَة النواَة لمثورة النيوليتية ىي القادرةُ 
َـّ الجزـُ بأفَّ   –المنطقَة النواَة ىي ِفعبًل القوُس الذي َترُسُمُو سمسمُة جباِؿ طوروس ىذه وقد َت

زاغروس، أي المنطقُة المسماُة باليبلِؿ الخصيب، والتي َشكََّمت مركَز والدِة المغة والثقافة اآلرية. 
رًا؛ جميُعيا والحفرياُت  األثرية، والفعالياُت األتيمولوجية، والمقاَرنات األثنولوجيُة الحاصمة مؤخَّ
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ُز  َـّ ىذه األ صوابَ ُتَعزّْ ي ذالالمنبِع األْـّ قضية  َحؿُّ القسـِ األعظـ مف طروحة شيئًا فشيئًا. ىكذا َت
 اليندوأوربية. المغوية والثقافيةِ  اتِ ممجموعكاف الدليَؿ الرائَد ل

األطراؼ؛ فِمف غيِر  ومتراميةَ  " طويمًة جدًا، والجغرافيا شاسعةً ًا لكوِف "الفترة الزمنيةونظر 
 ىا كما ىي عميو. رغـ ذلؾ، فمف اليسيرِ المغة والثقافة اآلرية وانتشار  خريطِة َتَوسُّعِ  المعقوؿ رسـُ 

ماؿ والغرب صوب الش بشكٍؿ مشابوٍ جرى بأفَّ التوسَع الحاصؿ صوب الجنوب والشرؽ، قد  القوؿُ 
في ه ءُ الذي ُيَخمَّف ِبد ىذا االنتشارَ ىو أفَّ  ،عميو عموماً  أيضًا باتجاه أوروبا. والرأُي الُمْجَمعُ 

ؽ.ـ، ونحو أوروبا الغربية  ٓٓٓٗنحو أوروبا الشرقية في حصَؿ ؽ.ـ، قد  ٓٓٓ٘حوالي أعواـ 
ف، وفي صدارِتيـ جوردوف فييا برسوخ. والعديُد مف المؤرّْخيف المعروفي دَ ؽ.ـ؛ وتوطّ  ٕٓٓٓفي 

َقبميا.  ف "العصُر الحجري القديـ" سائداً تشايمد، ُيرِجعوف تاريَخ أوروبا إلى ىذه السنوات، حيث كا
سبانيا، والتي َعِرَفت  وُيعَتَقد أف المنطقة المتوسطة بيف ما ُيعَرؼ اليـو بجنوبي فرنسا وا 

اشت أطوَؿ فتراِتيا في الحقبِة الميزوليتية اليوموسابيانس كنوٍع سائٍد قبؿ ثبلثيَف ألِؼ سنة؛ قد ع
 )العصِر الحجري المتوسط( حصيمَة التوسع المنَطِمِؽ مف شمالي أفريقيا.
ولكني عمى قناعٍة بأنو  .لسنا في وضع البحث والتنقيب في نيوليتيِة أوروبا وثورِتيا الزراعية

في ىذا االنتشاَر يث أعتقُد أيضًا أفَّ . حِتيانظرًا ألىمي قضيِة المنبع األْـّ عمى قد ُسمّْط النوُر 
. َتَتَجسَُّد ةثقافيأرضيٍة عمى حصَؿ استيطاني، بقدِر ما  وأاالتجاه لـ يكف عمى أساٍس جسديٍّ 

يُة أوروبا في أنيا انَتَيَمت العصَر النيوليتي جاىزًا وبجواِنِبو األكثر إبداعًا. أي أنَّيا وصخص
أو  َس عمى مدى عشرِة آالِؼ سنة وىضِميا لو دفعًة واحدةً محظوظة باستقائيا ىذا الزخـَ المتكدّْ 

نو، وكيفما َجَعَمت أوروبا عاَلَمنا الراىَف ساحًة إ :ىا وجيزة. وبالمقدور القوؿخبلَؿ ُمدٍَّة يمكف اعتبارُ 
ثـ لَتَوسُِّعيا الثقافيّْ خبلؿ أربعِة قروف، فيي بذاتيا كانت ساحًة النتشاِر الثورة النيوليتية أواًل، 

المعنى المسيحية. ىذه الثوراُت الثبلُث الكبرى  –ثورِة الروحانتشاِر و  ٔالمدنية الرومانيةتوسُِّع ثورِة ل
األرجح، ودوف المجوِء إلى االستعمار واالستيطاف عمى انتَشَرت في أوروبا عمى أرضيٍة ثقافيٍة 

تيا اإلمبراطوريُة الرومانية. الكولونيالي والصير اإلرغامي، فيما عدا الحروِب المعدودِة التي َشنَّ 
                                                           

كـ االستبدادي. تبدأ بتعييف يوليوس قيصر دكتاتورًا مرحمة تمت الجميورية الرومانية، وتميزت بالح اإلمبراطورية الرومانية: ٔ
ـ وطور مؤسساتو، وأسس نظو د رومولوس، يَ بِ  أسس روما القديمة .ؽ.ـ ٕٔالقرف  في اإيطاليفي ؽ.ـ. استقر شعبيا  ٗٗلروما 

ر في مركز العالـ اإلمبراطورية قوة عسكرية عالمية تتأثر وتؤثغدت دولة سيطرت عمى معظـ العالـ القديـ حتى القرف الخامس. 
، فُقسَّْمت عانت ثبلث أزماتثـ ت اليجمات الخارجية والزحؼ الفارسي. فازدادـ، ٖٕ٘القديـ. يبدأ العد العكسي اعتبارًا مف 
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اإللو". ولدى بموِغ ىذا الزخـِ الثقافي العظيـِ المتراكـِ  مف ةً ِىبَ "اعتُِبَرت أي أف الثقافاِت المتفوقَة 
ألوروبية الكبرى عمى َمرّْ عشرِة آالِؼ سنة مف تاريِخ البشرية، تكوف األرضيُة قد ُىيَّْئت لمثوراِت ا

والعممية(.  التنوير، والثورات السياسية والصناعية التقنيةو صبلح اإلو النيضة ثورات البلحقة )
بتوسيِع قاِع يا أرضيتَ َعبََّدت إذف، لـ تُنِجْز أوروبا ىذه الثوراِت الكبرى بمياراِتيا الخاصة، بؿ 

انصباِبو فييا بغزارٍة وبدفعٍة واحدة. ال ريَب أفَّ بتدفقو و النير األـ لمتاريخ وفروِعو الجانبية، و 
نحساَر "العصِر الجميدي" المتزاِمَف مع المراحؿ عينيا، وبروَز الغاباِت النَِّضَرِة بفضِؿ الطقِس ا

جموِع ىذه والغنيَة ِبغبلليا، وَتَجيَُّز أوروبا بم اية، والتربَة السماديَة المعطاءالَمناخيّْ المبلئـ لمغ
العظمى التي َتَرَكت بصماِتيا عمى قد جعميا تَحقُّْؽ النقمَة الحضاريَة ؛ الظروؼ كتركيبٍة جديدة

 باستفاضٍة في الفصؿ المعني.وسنتناوُليا عف كثب راىننا. َسوَؼ َنرُصُد دقائؽ ىذه القصِة 
 
 
ر االجتماعي النابعالو التفسير السميـ لمحياة  -ٖ  الخصيبمف اليالؿ  يفَتَطوُّ
 

بمدى تأثيِر  –ذا العنوافبعنايٍة فائقٍة تحت ى إيضاحوفي الذي َجِيدُت –يتعمؽ ىذا الموضوع 
ُبعٍد زمكانيٍّ اجتماعيٍّ ُمَعيٍَّف عمى نمِط حياٍة ُمَعيَّنة. والموضوُع الذي ركَّزُت اىتمامي عميو 

ُمنَشأٌة" ِبَيِد اإلنساف.  فَّ الوقائَع االجتماعيَة "حقائؽباستفاضٍة في قضيِة األسموب، كاف بشأِف أ
يؤدي ، فقد بشكٍؿ صحيٍح تماماً ـِ تثبيِت معانيو السميمة يّـّ لدرجِة أنو في حاِؿ عدمىذا األمُر 

الجيؿ  " إلى أرضيٍة خصبٍة النتعاشِ " و"المعاني"التعمـِ إلى تحويِؿ الشُّروُع بأيّْ نشاٍط تعبئويٍّ 
و ىو أفَّ الجيَؿ السائَد في الحداثِة الرأسمالية أفدُح مف جيالِة "أبي عمي زُ كّْ رَ وعدميِة المعنى. ما أُ 

َة الذي َلَعَنتو وَنَبَذتو األدياُف الكبرى أثناَء انطبلقاتيا. ولربما كانت المدرسُة الوضعيُة العم ٔجيؿ"
اً  اً منطمق اً األساسيَة في ذلؾ، كوَنيا دين . فيذا الديف، الذي مف المادية األكثر اضمحبلاًل وُشحَّ

                                                           
. لقَّبو عمو الول أبو جيؿ: ٔ جيؿ. ىو خاؿ  يأبب يد بف المغيرةىو عمرو بف ىشاـ بف المغيرة بف عبد اهلل بف عمر بف مخزـو

ؿ بذلؾ الشكؿ المتطرؼ عمر بف الخطاب وخالد بف الوليد، وتاجر كبير مف أشراؼ مكة وقبيمة قريش في مكة قبؿ اإلسبلـ، فمثَّ 
ِتؿ في لممجتمع اليرمي الدولتي لعصر الجاىمية. لـ يدخؿ اإلسبلـ أبدًا، بؿ وحاربو بشدة، وىو مف ّألََّب المشركيف يـو بدر، فقُ 

 بنا عفراء )المترِجمة(.اعمى يد معوذ ومعاذ 
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لمزاياه التي ىي ثمرٌة مف نتاِج ميتافيزيقي، نظرًا  الحاؿ "، ىو بطبيعةِ ُٔو بػ"الظواىريةيمكننا َوْصم
 يِة اإلنساف.عقم

ى كوِف اإلنساِف كائنًا ذا َأسَيبُت في فصِؿ األسموب في التطرِؽ إل ،وليذا السبب بالذات
االنتباه عف  –منيادوف وعي وربما –تو. لكفَّ الوضعيَة عاجزٌة يذىنميتافيزيقيٍة مف جيِة  طبائع
حاالتيا وأكثِرىا اضمحبلاًل. لذا، وبأسوِأ ثنيُة" العيود القديمة "و إال أفَّ ىذه الظواىريَة ليست إلى 

الوثنية. فالظواىريُة ليست شكبًل لتفسيِر  تساوي فإني ُأَشدُّْد عمى َطرِح ادعائي بكوِف الظواىريةِ 
مف حيث . ذلؾأنيا كحقيقٍة ما، وىي ليست فمسفَة العمـو المعتِمدِة عمى الظواىر، ميما َزَعَمت 

، وكؿُّ ما تسمعو اأُلُذُف ىو ظاىرٌة ِبَحدّْ ذاتيا. يذه. فكؿُّ ما َتَقُع عميو العيفجوُد فمسفٍة كالُمحاؿ و 
أيُّ متيوٍر أو جاىٍؿ يمكنو الزعـُ بأفَّ ىذه فقط حقيقُة الكوف؟ بالتالي، بؿ وكؿُّ ِحسٍّ ظاىرة. 

وفَؽ وجيِة نظِر نيتشو الظاىرِة مظيرًا أو انعكاسًا. وىي  َب رأِي أفبلطوف، ال يمكف اعتبارفحس
عمى الصمِة بيف الظاىرة واإلدراؾ، تمامًا مثمما  التركيزُ  يطًا، ليس إال. باإلمكافِ إدراكًا بس وفُ كُ تَ قد 

 َركَّزنا عمى العبلقة بيف الذات والموضوع.
ـُ لفَظ  صورةِ مجرُد َكـ ىو مؤسٌؼ أفَّ الحداثَة  حياٍة ُمنشأٍة عمى أساِس الظواىرية. َأسَتخِد

ما مقولُة أ، ال بجوىِرىا. مقٌة بأكثِر أشكاِؿ الحياة سطحيةورة" عف وعي. ذلؾ أفَّ الحداثَة متع"ص
محصمٌة فميست إال أدورنو "الحياُة الخاطئُة ال ُتعاش بصواب"، والتي ذكَرىا وَعِجَز عف تحميميا؛ 

 مربطُ ي ىذه العبارة يكمُف بو تجاه اإلبادِة الِعرقية لمييود. ف اأَلمَّ  فيذَ ملخيبِة األمؿ والقنوِط ال
عف الحياِة  وفالمسؤولىـ  و الخطأ األوليُّ في الحياة؟ َمفالفرس، إال أنيا تفتقُر لئليضاح. أيف ى

 التساؤالتِ ىذه بلُتيا بنظاـِ المجتمِع المييمف؟ ما ِمف ردوٍد عمى الخاطئة؟ كيؼ ُأنِشئت؟ وما صِ 
حمِة التنوير فقط بإرجاِع جذوِرىا إلى مر  تـّ االكتفاءُ ، بؿ وما شابييا مف تساؤالٍت أخرى

يكتنفو الغموُض وَيُمفُُّو  –شكِؿ الحياِة الخاطئة عمى أي–عمى الموضوع ُأبِقَي والعقبلنية، في حيف 
 الظبلـ.

َة جيوٌد مماثمٌة لدى ميشيؿ فوكو أيضًا، حيث يكتفي بالقوؿ "الحداثُة موُت اإلنساف" ، َثمَّ
سوٍؼ شييٍر ليذه الدرجة أف َيحُشَر موضوعًا حيويًا كموِت اإلنساف في . فكيؼ لفيمويترُكيا وشأَنيا

                                                           
نظرية تنكر معنى الجوىر، وتقوؿ بأف الوجود الحقيقي مؤلؼ مف (: Phenomenalismالظواىرية أو الظاىراتية ) ٔ

مـ وحدىا الحقائؽ. فكؿ ظاىرة مركبة مف ظواىر أخرى أو داخمة في تركيبيا. وع ياالظواىر، إذ تقصر المعرفة عمييا، كون
 الظواىر ىو الدراسة الوصفية لمجموع الظواىر كما ىي عميو )المترِجمة(.
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ـ لكفَّ الموَت المبكَّْر لَ  عمييا نو كاف سُيَسمُّْط الضوءلمقوؿ: إبل معنى فجممٍة قصيرة، ويمتفت عنو؟ 
 الجدي يستمزماف التنويَر واإليضاح، ولو في األنفاس والتفسيرَ  يمةَ مال الحقيقةَ ذلؾ أّف عو. دَ يَ 

ـْ ُييِمؿ كوبرنيكوس األخيرة. فمثبًل، َل
، حتى وىو عمى فراِش الموت، التوصيَة بنشِر مؤلَِّفو ٔ

األرض تدور حوؿ الشمس". وثمَة الكثيروف مف أمثالو مف المفسّْريف  فّ "إ :األخيِر الذي يقوؿ فيو
د َتَمطَّخوا بالكثيِر مف وراِء الحداثة ق السواء. لكف، وألفَّ ُنقَّاَد مالمحقائؽ في الغرب والشرؽ عمى 

. بمعنى آخر، لحياة، فيـ يتطرقوف لمحقائؽ بخجؿابحؽّْ  الحداثةُ التي اقترَفتيا ذنوِب الثاـِ و اآل
ثوف بيا؛ إنما  فالمنغمسوف في العبودية والسمطة، والمستقوف مف شراِب منياجيا المعرفي، والمموَّ

 يّّ ترميزيّّ لحدٍّ ما!أسموٌب تيكموف إلى نفِس األسموب المشتَرؾ. إنو ؤ يمج
ُر مجددًا أفَّ ما نسعى إليضاحو ىو موضوُع تصوراِت الحياة الخا  طئة والصائبة. فيؿ ِمفُأَكرّْ

 الرأسمالية وليس الحداثةاألخرى، ات القديمة مدنيالممكف أْف تكوف الحياُة التي فَرَضتيا جميُع ال
ى اآللية المموِؾ السومرييف، وِمف إلالكينة بتصوراٍت صحيحة؟ وبدءًا مف ِصيَغت قد  ،فحسب

إلى أباطرِة روما، ومف سبلطيِف  ٕاآللية المموِؾ المصرييف إلى أكاِسَرة إيراف، مف اإلسكندر
رسميًا حياة أوروبا؛ َأال يمكف تحميُؿ جميِع ىذه األنظمِة المؤسّْسِة لم ٖاإلسبلـ إلى مونارشيي

ة بأقؿّْ تقدير؟ َأَوَلـ عميو الحداثُة الرأسمالي خاطئٍة بقدِر ما ىي مسؤوليَة إرسائيا عمى دعائـ
بيذه  عبَر تطويِؽ ُعُنِؽ التطوِر االجتماعي ،مع مروِر الزمفو الحياُة الخاطئة ِباطّْراٍد  تتأسَّْس 

تحميِؿ مسؤوليِة في نا االقتصاُر بحمقاِت السمسمة المتوالية؟ إذف، لف يكفيَ  ةٌ ييشبتي ىي الحمقاِت ال
ئِة عمى عاتِؽ الحداثة ونظاِميا الممنَيِج في الحرب واإلبادِة الِعرقية وحسب، نمِط الحياة الخاط

ِؿ جذوِرىا. وليذا الغرض َسَعينا  دَّ عمى ىذه القضيِة غائٌر في الُعمِؽ بقدِر َتَوغُّ إلى ألفَّ الرَّ

                                                           
(. ىو أوؿ ٖٗ٘ٔ – ٖٚٗٔ) ومؤسس عمـ الفمؾ الحديث بولندي وراىب وفيمسوؼ وقانوني وطبيبعاِلـ نيقوال كوبرنيكوس:  ٔ

كنيسة ما جعؿ المالسماوية(. واء في ثورات األج)مف صاغ نظرية مركزية الشمس وكوف األرض جرمًا يدور في فمكيا في كتابو 
 ، ألنو يناقض التعاليـ المقدسة )المترِجمة(.تصدر قرار الحظر عمى آرائو

. كاف أرسطو معممو الخاص. ؽ.ـ( ٖٕٖ –ؽ.ـ  ٖٙ٘)الثاني ممؾ مقدونيا  ىو ابف فيميب اإلسكندر األكبر أو المقدوني: ٕ
بدأ حربو ضد الفرس و الداخؿ، بألعداء والعصياف. تخمص مف أعدائو اغتيؿ أبوه، ووجد نفسو محاطًا بابعد أف اعتمى العرش 

سحقيـ. وّسع رقعة إمبراطوريتو وبنى مدينة اإلسكندرية. كاف يسعى لبناء عالـ مبني عمى األخوة بدمجو الشرؽ مع الغرب في ف
 إمبراطورية واحدة )المترِجمة(.

تخضع سياسيًا لحكـ الَمِمؾ. ويحتؿ األشراؼ الطبقة  التي دارة الدولةوتعني الحكـ الَمَمكي الفردي المطمؽ في إالمونارشية:  ٖ
 ؾ وسواد الشعب )المترِجمة(.مِ الوسطى بيف المَ 
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في اليبلؿ لغوِص في أغواِر منبِع كؿّْ ىذه القضايا، عندما َركَّزنا عمى الثورِة الثقافية العظمى ا
 الخصيب، وعمى نمِط الحياة الناجـ عنيا.

 إضافةَ األمُر الثقافِة وحدىا، بؿ يتطمب مف خبلؿ ال ريَب في استحالِة تفسيِر المجتمع كميًا 
حْ األخرىالعديد مف العوامؿ   . إال أنو نادرًا ما يتـ تفنيُد أو رفُض كوِف الثقافِة ىي األساس. ِلُنَوضّْ

أو بقعة  مكافٌ  ىو ُمرُّ عميو. مقصدنا منوما ُدمنا نَ  ،ى مصطمِح "الثقافة"المعنى الذي نضفيو عم
" طويمةٍ  "فترةٍ الُمَؤطَِّر بػالتاريخ سياِؽ منيا ألجؿ حياِة المجتمِع ضمف  بدَّ جغرافية تتسـ بمزايا ال 

في ىذه لدى إضفاِء المعاني عمى المجتمع  ،بالمعاني. أي أننا ال نبدأ الَعدَّ مف الصفر ُمتَرَعةٍ 
الحقبة التاريخية والجغرافيا. إنما َنَودُّ اإلشارَة إلى دوِرىما الرئيسيّْ في كيفيِة تشييِد الحياة 
االجتماعية الُمنشأِة بأشكاٍؿ ال َعدَّ ليا وال َحصر. أما القوُؿ بأفَّ المجتمعاِت تتكوف مف حمقاِت 

مِة عبر الزماف والمكاف، وأفَّ كؿَّ حمقةٍ   َميّْزاتٍ مف متصمٌة باألخرى بقدِر ما ليا  الحياة الُمَسجَّ
 بيا؛ فَنعَتِبره ِمف ضروراِت إيضاِح ىذا األمر. خاصةٍ  تٍ اصفو 

 إلى ركائِز ما قبؿ ستندوالتي ت ،نيّ الصيالمجتمِع و فاختبلُؼ أنماِط حياِة المجتمعات السامّيِة 
. وباإلمكاف قوُؿ األمِر عيِنو نةبدرجٍة ُمَعيّْ الراىنة  احياِتيعمى معاني ُيضفي العشرِة آالِؼ سنة، 

 بشأِف ثقافِة الحياة اآلرية أيضًا. مف جانٍب آخر، ومف خبلؿ "عمـ المعاني"، باستطاعتنا استنباطُ 
ماِت ثقافِة الحياة تمؾ في ظؿّْ اليرميِة والدولة، وتحَت كيفيِة إضفاِء الشرعية الرسمية عمى مقوّ 

فوا معانييا وُيَشوّْىوىا بدرجٍة ُحكـِ المموؾ الُمَقنَّعيف أو غير الُمقَ  نَّعيف، المتستريف أو الُعراة؛ لُيَحرّْ
مروّْعة، ويجعموىا منفتحًة لشتى أنواِع الُقبِح والشناعة والحروِب واإلبادات الِعرقية. وبقدِر ما 
 تتواجُد أنماُط الحياة الرسمية وغيِر الرسمية شاقوليًا، يكوف ثمَة أنماُط حياٍة عمى نحِو حمقاتٍ 
متباينة أفقيًا. عبلوًة عمى أفَّ جوىَر الحياة االجتماعية في المنبِع األـ ىو الذي يحدّْد أنماَطيا 

 وأشكاَليا في جميِع ىذه الحمقات.
قميبًل في َسرِد مضموِف مصطمِح الثقافة. ال جداَؿ في أفَّ مجتمَع الكبلف أيضًا لو  لَنَتَوسَّعْ 

بخاصية الكونية خبلؿ  ةِ الكبلف المتسم اتِ عو ضمف مجم حياةُ الثقافُتو، وبالتالي نمُط حياِتو. ف
حيث َتُكوُف البنيُة المغويُة والفكريُة فييا  عمى صعيِد المعنى.متشابيٌة  مسيرِة المجتمع البشريّ 

عد عمى طريِؽ االنقطاع عف مسافاٍت شاسعًة بَ  ـ تقطعْ دارجًة عبر اإلشارات، نظرًا لكونيا لَ 
ىو َأْشَبُو بقصِة  ،التالي عف الحيوانات. وتحويُؿ حياِة كبلٍف ما إلى قصةالثدييات البدائية، وب

األمُف والتكاثُر ثالوٌث يسري عمى جميِع و  الضروريةِ  الحاجاتِ تأميُف حياِة جميِع الكبلنات. ف



 المدنية

 
 

 123 

. أما يةذىنمل المحدودةالكائنات الحية عمى وجِو التقريب. وقد كنا شَرحنا روابَط ذلؾ مع اآلفاِؽ 
َر المرونة الاالختبلؼ والتبايِف في الحيا بروزُ  ية، واالنتقاَؿ إلى التفاىـِ بمغِة عقمة، فيعني َتَطوُّ

 الرموز، وبموَغ البنى الماديِة الممكِف تشييُدىا حصيمة ذلؾ.
ية ذىنالِع المادية المتزايدة مع المرونِة يضاإذف، فالتطوُر الثقافي تعبيٌر عف مجموِع المو 

ِر المغةِ  ما، وقوالِبو الفكرية،  الرمزية. فبينما ُتَعبُّْر الثقافُة بإطارىا الضيِؽ عف ذىنيِة مجتمعٍ  وَتَطوُّ
 )مجموع إلى ذلؾأيضًا لممجتمِع َعبُّْر عف إضافِة التراكماِت الماديِة تُ  اْـّ ىا العإطارِ ب يا؛ فإنَّ ولغِتو

ادخاره وتحويمو، المواصبلت،  نماطِ القوِت وأ لوسائؿ التي تمبي الحاجات، إنتاجكؿّْ األدواِت وا
الثقافيِة  الذىنيةِ (. أْي أفَّ مستوى االختبلِؼ والشََّبِو في التجميؿ والزينة أدواتِ ، و الحماية، العبادة

مف  وأثرياِئيا اِئياالتمييز والبلمساواِة بيف فقر مستوى و ، مف جية سائميا وأدواتياو في و  لممجتمعات
 .فييا ياِت الحياِة المتباينِة والمتقاربةمستو مساَر  افَحدّْديُ ، جيٍة أخرى

عمينا التنويو مجددًا إلى أفَّ التراكماِت الذىنيَة والماديَة ُأنِشئت ِبميارِة اإلنساف نفسو، وباتت 
، فإفَّ اإلشارَة إلى َتشاُبِو حياِة مجتمِع الحالة هُتَعبُّْر عف ذاتيا بتحوليا إلى واقٍع اجتماعي. وفي ىذ

إلى أوجِو  الكبلناتِ  العصِر الحجري القديـ، وافتقارِ رِة مبلييف السنيف عمى َمرّْ الكبلف الُمَعمّْ 
؛ لف يؤدي إلى فقداٍف جديٍّ لممعاني. وليذا السبب بالذات َأوَلينا أىميًة فائقة الخاصِة بياالتبايف 

َر حياٍة  لظيوِر األجياِؿ الثقافية العظمى إلى الوسط. ذلؾ أفَّ كؿَّ جيٍؿ ثقافيٍّ عظيـٍ يعني َتَطوُّ
بيف التطور االجتماعي والتطور الثقافي.  ىذا المنطمؽ، بمقدورنا المطابقةُ  عظيمٍة ومختمفة. ومف

َتُكوُف المغُة الرمزية مشحونًة بالمعاني والغنى  ،يةذىنوبصياغٍة أخرى؛ بقدِر المرونة والحريِة ال
اديٍة أكثر، َتُكوف الحياُة االجتماعيُة ثقافيٍة م قًا مف ذلؾ، بقدِر امتبلِؾ وسائؿالفكري. وانطبل

 أرقى.
تعني أساسًا َخْمَؽ  –يٌة في ىذا الفصؿساسىي فرضيٌة أالتي و –إفَّ المجتمعيَة كواقٍع ُمنشأ 

مدى التطور البيولوجي عف و فيو، اإلنساف وتكويَنو. ال شؾَّ أننا ال نتغاضى عف مقداِر المادة 
فيزيائيٍة وكيميائيٍة وبيولوجية. باإلضافِة إلى أفَّ  يا كحقائؽالبحُث في مامًا أنو تَـّ ونعي ت .لديو

تُنِتُج المعانَي البلزمَة  ،ونوع عقؿٍ العموـَ األنثروبولوجيَة والنفسيَة الباحثَة والمدقَّْقَة في اإلنساف ك
تقاداتنا ليا. بشأنو في مجاليا. وثمَة ما َتَعمَّمناه مف العموـِ بحالتيا المشتََّتِة والُمَجزَّأة، رغـَ ان

، ىو بدافِع استيعاِب يعني مستوًى مختمفًا مف اإلدراؾ وتشديُدنا عمى َكوِف الواقِع االجتماعيّْ 
ىذه  ىوْضِع اليد عمالفوارؽ فيما بينو وبيف العموـِ األخرى بشكؿ أفضؿ. ذلؾ أنو، وبدوف 
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ننجَو بالتالي مف  ، سوؼ نقع في نفِس الخطأ الفادِح الذي َسَقَط فيو الوضعيوف، ولفالفوارؽ
الُمعاشُة في ، فيي اإلبادُة الِعرقية ىذه الحالِة الَمَرِضّية"العمموية". أما حصيمُة  اإلصابِة بعدوى

ُرىا ثانيةً و  سمالية.الرأ الحداثةِ عيِد  ـُ الفادُح الذي  الِعرقيةَ  اإلبادةَ  فّ أ ُأَكرّْ ىي الُجرـُ الشنيُع واإلث
، وأسباِبو فَّ كؿَّ السموكياِت اإللييِة والبشريِة َتعَجُز عف إيضاِح بواعثوَأذَىَؿ أدورنو لدرجِة قوِلِو بأ

مسؤوليِة مف  انطبلقاً و إلى نتيجٍة مفاُدىا أفَّ الحياَة تأسست عمى منواٍؿ خاطئ. بو آَؿ الذي و 
ى يشدُد أدورنو عمُجرـِ اإلبادة، حياؿ جميِع وجياِت النظِر القائمِة والقوالِب الذىنيِة السائدِة 

ضحايا استحالِة استذكاِر تشخيُص  ىذا ومف الميْـّ  .ضرورِة رمِي كافِة الكتب في الناِر لتمتيميا
في  المدرسَة الوضعية تعاندُ  ، أيالتطييِر العرقي خارَج نطاِؽ ىذه المعاني. لكفَّ الحياَة العصرية

ىذه اإلباداِت الِعرقية.  بإمكانيِة عيش الحياة االجتماعية، رغـَ كؿّْ  رفِض ىذه الحقيقة، بؿ وتعتقدُ 
ارتكاِب ىذه عمى  جرؤِ تَّ الحياؿ قيرًا  َيرَتِعد أدورنو، وينعكُؼ عمى االنزواء، ويموتُ وبتعبيٍر آخر، 

السعي إلى دوف  ،يةذىنيٍة أو عقم ةِ َد في أيّْ كتاب، وبالتالي في أي تتواجالتي يجب أاّل الجريمِة 
 .كافة ركائزىا األوليةبعمييا القضاِء 
 " وأشكاِؿ تجاوزىا المحتَمَمِة إلى قضيةٍ الجرأةو ىنا، ىو تحويُؿ منابِع ىذه "ترسيخأسعى ل ما
بداُء مياراتنا في الرد عمييا إشكالية يصاِليا إلى المعاني والممارسة، وا  . ذلؾ أنو ال مجاَؿ أمامنا وا 

 ةبؤِر اإلبادة العرقيإلى بروِز طرديًا ِلَغضّْ النظر عف الحداثة المستمرة في وجودىا، والمؤديِة 
 ،منيا والمستورة يةعمنال ،العرقية ةِ اإلباديُة خاص. فحقيقُة عراِؽ اليـو الباديُة لمعياف، و المتمأسسة

، ليس ؛ واضحٌة جميًا ورىيبةـر جميعًا في الجُ المشتركِة  الشرؽ األوسطِ  أنظمةُ والتي تتميُز بيا 
أيضًا راصدييا بؿ إّف ، نصيريف في بوتقتياالمحترقيف بألسنِة لييبيا والم فقط بالنسبِة إلى

الحرة. ولكف، ِمف المحاِؿ  . ورغـ ذلؾ، ثمة بالمقابؿ ميوٌؿ عظمى متطمعٌة لمحياةِبَيوِليايشعروف 
 ،. إذ ال يمكننا العيُش ىكذابشكٍؿ مشترؾ ومتداخؿ "الجماعية اإلبادةالحرة و  الحياة"عيُش ثنائيِة 

حصَؿ ووصَمت ىذه األراضي بتاريخيا إلى ىذه الحالة، بعدما والمشاركُة في جريمٍة كيذه. كيؼ 
قد التي كانت  ،كانت منبَع أسمى معاني الحياة؟ ففي الطرِؼ األوِؿ تنشُب حروُب األثنيات

 الحروب التي يقودىا اإللوُ  وفي الطرِؼ المقابؿ ثمة ؛َميََّدت الطريَؽ لبروِز ُأولى معاني الحياة
ّد عمى الم نكباباالسوى ذلؾ، فبل خياَر لنا ا داـ كاألخير لمحداثُة! م وضوع تكرارًا وِمرارًا، والرَّ

نجاز  العمميات البلزمة. عمى قضاياه، وا 
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نكيِة الحياِة في اليبلؿ الخصيب بمغٍة أدبيٍة نوعًا ما. وسأبدأ بحديثي عنيا  عميَّ سردُ 
؛ حيث في ديار بكر انو()جي بتدأ حفرياِت جايونو، الذي أبريدوودبمبلحظٍة كاف قد َرَصَدىا 

مثمما ىي عميو في حواؼّْ  ،يقوؿ: "ال يمكف لمحياة أف َتُكوف ذات معنى في أيِة بقعٍة مف العالـ
 ىذا اإلنسافَ راوَدت ىي المشاعُر التي طوروس". ُترى، ما  –قوِس سمسمِة جباِؿ زاغروس 

؟ وكعالـِ آثاٍر وُمَؤرٍّْخ ىذه العبارةيقوُؿ مثؿ ، لدرجٍة جعَمتو المترعرع في أحضاِف ثقافٍة بعيدٍة جداً 
ى الحياَة األغنى واألرقى بمعانييا في ىذه الساحة الثقافية؟ عممًا مدرٍؾ تمامًا لمحضارة، لماذا َير 

أفَّ القاطنيف اليـو عمى ىذه األراضي َيَودوف اليرَب منيا كاليرِب مف الطاعوف، وَيسَتِميتوف 
، و جأبخِس األَمَقاِبَؿ ولو وَيَتَمّووف لموصوؿ إلى أوروبا  ر، وينظروف لميجرِة إلييا كالقدِر المحتـو

 ألنيـ َخِسروا كؿَّ مقدَّساتيـ وقيميـ الجمالية، وكأنيا لف ُتسَتعاد ثانية.
ُأِصبُت في وقٍت مف األوقات ِبَمَرِض الحداثة، وأردُت الفراَر  –أنا أيضاً –عميَّ اإلقرار بأني 

لؾ ذحتى مف األـ واألب. ولطالما َأعَتِرُؼ في قرارِة نفسي بأفَّ مف كؿّْ شيٍء في ىذه األراضي، 
و الحظَ ف الواقِع الذي في الحياة. ولكني أدرُؾ أيضًا أني لـ أنقطع كميًا علي  ضبلؿٍ أفظَع  كاف

ا الشاىقِة عمى أنيا عرُش تمؾ الجباؿ وسفوحيا، فقد كنُت أنظُر إلى ذراى . فباعتباري ابفَ بريدوود
لىاآللية  الوفيرة التي خمقوىا، فأتشوُؽ لمتجواؿ في ةِ لمجنَّ  أساسيةٌ  ناتٌ بْ لُ عمى أنيا َحوافّْيا  ، وا 
ـَ الحقًا أفَّ ىذه ربوعِ  يا عمى الدواـ. وقد اشُتِيرُت منذ نعومِة أظافري بمقِب "مجنوف الجباؿ"، ألعَم

فييا برفقِة مجموعِة  ، الذي ُيقاؿ أنو كاف يتجوؿٕاألرجح إلى اإللِو ديونيسوسعمى الحياَة عائدٌة 
بو أمامًا وخْمفًا، لَيطَربوا ويميوا، ويأكموا  المحيطاتِ  ٖالباخوسياتات الُمَسمَّيات بالفنانات الحرّ 

ؿَ كاف قد ويشربوا َسِويًَّة. وكنُت قد أحببُت ىذه الحياَة اإلليية. و  الفيمسوُؼ نيتشو أيضًا ىذا  فضَّ

                                                           
(. قاد مشروع التنقيب ٖٕٓٓ – ٜٚٓٔعالـ آثار أمريكي كاف رائدًا في دراسات آثار ما قبؿ التاريخ ) روبرت جوف بريدوود: ٔ

زاغروس، وقّدـ إنجازات متميزة في دراسة المجتمعات الزراعية األولى التي أسيمت في  عف آثار قرية جرمو األثرية أسفؿ جباؿ
أقدـ عينة مف دـ اإلنساف، وأقدـ نموذج مف صناعة يدوية لمنحاس الطبيعي، كة ميمنشوء الحضارة. وىو صاحب عدة اكتشافات 

 مة )المترِجمة(.وأقدـ قطعة قماش. وىو أوؿ مف استخدـ المسح اآلثاري الستكشاؼ منطقة كام
نو كاف مف آلية تراكيا )فريغيا(، ألىو أحب اآللية إلى الشعب. لـ ُيقَبؿ بيف آلية أولمبوس إال في آخر أيامو، ديونيسوس:  ٕ

ببلد اليوناف إلو الخمر. ُيَعدُّ أحد اآللية وأصبح باليوناف. كاف في موطنو األصمي إلو الشراب. إلى قبؿ أف تيبو تمؾ الببلد 
 الكبرى في الفكر اليوناني )المترِجمة(. الثبلث

النساء البلتي كف يصعدف ىائمات فوؽ الجبؿ في نوبة ُسْكٍر وُسعاٍر مقدس مع اإللو ديونيسوس المشيور أيضًا الباخوسيات:  ٖ
 باسـ باخوس )المترِجمة(.
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يد مف أقوالو المأثورة بتوقيِع "الغبلـُ الِغرُّ لديونيسوس". العد ، بؿ وكاف ُيَذيّْؿُ ٔعمى زيوس اإللوَ 
 وأِعِب المشتَرِؾ مع الفتيات، عوضًا عف ُلعبِة العروس عندما كنُت في القرية، كنُت ميووسًا بالمَّ 
ْف كاف ذلؾ ال يتناغـ واأل المجرى الطبيعيَّ  ينيَة كثيرًا. وكنُت مقتنعًا بأفّ الد عراؼَ الغّميضة؛ وا 

ـْ أستِسْغ أو ُأْبِد أيَّ تسامٍح البتة تجاه الثقافِة المييمنِة ِبَستِر كما . بيذه الشاكمة َيُكوفَ  فْ ينبغي أ َل
دّْ بػ ـ آَبوْ ، ولَ المنزؿالمرأة وَحْجِبيا في   "نعـ"بالقانوف الذي َسمَّوُه الشرؼ )الناموس(. وال َأبَرُح ِبالرَّ

عِب معيا، ومشاطرِتيا كؿَّ المقدساِت األخرى في مّ النقاِش الحر البلمحدوِد مع المرأة، والبشأِف 
المتباَدلِة الفائحِة  ةِ التبعيو عبلقات العبوديِة بشأِف  "ال وألُؼ ال"الحياة. وبالمقابؿ، فإفَّ جوابي ىو 

 برائحِة الُممِكيَّة، والمرتكزِة إلى القوة، أيًا كاف اسُميا، وأيًا كانت ذريعُتيا.
عمى ذرى تمؾ الجباؿ بإلياـِ اإللية األنثى، إلضفاِء  اتِت النساِء الحرّ يُت دومًا مجموعالقد َحيَّ 

َسمعي نبٌأ إلى "المعاني النفيسِة" عمييا. ولطالما َيخُطُر ببالي كـ كاف غيظي كبيرًا، كمما َترامى 
نية مف جنوِب شاحنٍة مكتظٍَّة بمجموعٍة نسائيٍة في المنطقِة الفبلأو َجرَّاٍر َوَقَع لما يقوؿ بأفَّ "حادثًا 

ـْ ، َفَمقِ ٕشرقي الببلد يَف َحتَفُيفَّ وىفَّ ذاىباٌت إلى العمِؿ باأُلجرة في الحقوؿ". وأتذكر جيدًا أني َل
 ، وحياؿالعائمِة واليرمية والدولةإزاَء شعرُت بو بقدِر ما  ،بكؿ ىذا المقت تجاَه أيّْ َحَدث أشعر

يؼ حصَؿ وَلـ يتبؽَّ مف نسِؿ اإللية األنثى إال يا. فكُب المرأة ومالكُ حاص يزعـ أنو الرجِؿ الذي
إطبلقًا، تمامًا مثمما لـ َتسَتِسغو  ىذا االنحطاطَ قبْؿ عقمي وروحي تىذا االنحطاُط المروّْع؟ َلـ ي

يتي. فبالنسبة لي؛ إما أْف َتُكوَف المرأُة داخَؿ ُقدِسيَِّة اإللية، أو أال َتُكوَف أبدًا. ولطالما ُأَفكُّْر ذىن
معرفِة ذاؾ لفَّ مستوى حياِة النساء في مجتمٍع ما معياٌر أوليّّ "إ :التي مفاُدىاِة المقولة بِصحَّ 

المجتمع". كنُت استخدمُت عبارَة "ِمف بقايا ثقافِة اإلليِة األـ" النيوليتيِة في َوصِؼ أمي، حيث 
َنتيا  المزيَّفةو  األـ االصطناعيةظاىرَة َبدينًة مثميف. إال أفَّ  –ىي أيضاً –كانت   ،الحداثةالتي كوَّ
رؤيتي لمُقدِسيَِّة الموجودِة في أمي. ورغـَ معاناتي آالمًا ومخاضاٍت كبرى في حياتي،  تَأعاقَ قد 

عمى أيّْ حادث. إال أنو، وبعدما َحطَّمُت قوالَب الحداثة وَكَسرُتيا، لطالما  ةٍ داجبصورٍة َلـ أبِؾ 
ةلشرِؽ األوسأستذكُر أمي، وبالتالي جميَع أمياِت منطقة ا ، فتدمع حارقة ط، ِبَقمٍب ُمَتَموٍّ وِبَغصَّ

                                                           
خضع إال لربات القدر في العالـ السفمي. كاف إلو السماء والرعد، وأكبر اآللية األولمبية، وىو جوبيتر عند اليوناف. ال يزيوس:  ٔ

رعاية الحوريات. بأبوه كرونوس يبتمع أبناءه خوفًا مف أف يخمعوه. لكف زوجتو ريا أنقذت زيوس بإخفائو في جزيرة كريت، فنشأ 
خوتو. وعندما بمغ سف الرشد، أجبر أباه عمى إرجاع أبنائو الذيف ابتمعيـ، وحاولوا االنتقاـ منو، فاندلعت الحرب  لينتصر زيوس وا 

 ىكذا أصبح ممكًا عمى السماء والناس )المترِجمة(.
 )المترِجمة(. مناطِؽ شمالي كردستافالمقصود ىنا جنوب شرقي البالد:  ٕ
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َجرَُّعو مف الذي كنُت َأتَ  البئرِ  ماءِ  معنى وطعـِ في  ِعفُ معيناي وأنا ُمستغِرٌؽ في التأمؿ. ولطالما أُ 
، الدرب َتِئفُّ تحت وطأِة ِثَقِموأعَتِرُض طريَؽ أمي وىي في منتصِؼ كنت بعدما  ،َدْلِو الثقيؿال
َتعَتِصر قمبي ألمًا. ُأوصي الجميَع بإعادِة النظِر التي  ُمميََّزةِ ال ياتِ ذكر إحدى الببالي كذلؾ  َيخُطرُ ف

ـَ كافِة القوالِب الذىنية لمحداثةيف، بعَد أْف يدكّ في نمِط عبلقاتيـ مع الوالدَ  وأتمنى أف  .وا دعائ
ودوف أيّْ –يد النيوليتي. إذ بقيِة ِمف العيعكسوا وجيَة النظر ىذه عمى شتى "عبلقاِت القرية" المت

لثقافِة الُمنشأِة طيمَة المعنيِة با َيكمف الظفُر األعظـُ لمحداثة في نجاحيا بيدـِ وجيِة نظرنا –شؾ
 . ومف المستوَعبِ الحضيضمستوى إلى  تمؾ الثقافةِ  مف شأفِ  طّْياحَ بِ ، و عشر ألِؼ عاـ خمسة
فةٍ  بمقاومٍة باسمة، والَوَلعَ  بنظرٍة أصيمٍة حرة، والَيَوَس  التشبثَ أّف تمامًا  يستحيُؿ أْف  بحياٍة مشرّْ

 مف أحشاِء أفراٍد ومجتمعاٍت ُمَبعَثرٍة وميدومٍة ومعدومة ليذه الدرجة. نبعثَ ي
باعث عمى اليياـ  ىو موضوعٌ  ،كؿُّ نباٍت ينمو، وُكؿُّ حيواٍف يرعى في حواؼّْ القوِس الجبمي

ا أصدقاء، وكأنيـ ُخِمُقوا مقدَّسة. فقد كنّ  حونوف بمعافٍ نظُر إلييـ وكأنيـ مشأكنت إذ  ؛بالنسبة لي
حدٍّ ما. وما إلى . ىكذا ىو عشقي ىياـولٍع و بُت خمفيـ ركضوَلطالما أنا ألجِمِيـ. ُخِمقُت ألجمي، و 

ـْ أغِفرُه لنفسي في ىذا المضمار حتى اآلف، ىو َقطِعي رؤوَس العصافير التي كنُت أصطادىا،  َل
َوَحثَّني عمى استكشاِؼ  ،ٍة أو شفقة. ما ِمف سرٍد أثََّر في أعماقيأفوٌر بأيّْ ر دوف أْف يختمَجني شع

بقدِر ما َفَعَمتو بي ىذه  ؛الميالِؾ العميقِة المستترِة وراَء مفيوـِ التمييز بيف الذات والموضوع
اعترافي بيذا مٍة وثيقٍة بيذا الولِع الطفولي، وبصِ ُيعدُّ ذا  . وَترجيحي لمفيوـِ األيكولوجيااألحداث

. وما كاَف لي  عمى ىذه المخاطِر الروحية العظمى المتبقيِة مف ثقافِة الصيد، إال  تغمبَ أْف أالُجـر
"الرجِؿ القوي المستِغؿ واآلمِر الناىي" )اآلليِة  السمطة وحروِبيا، باعتبارىا ففَّ  بعَد َنزِع القناع عف

ف والُعراة(، الذي ىو صيٌد، ليس إال. وما كاف لنا أف الُمَقنَّعة وغيِر الُمَقنَّعة، والمموِؾ المتستري
. ىكذا كنُت باِت والحيوافما َلـ نفيـْ لغَة الن ؛َنِعَي ذاتنا، أو َنقِدَر عمى َتَبنّْي المجتمِع األيكولوجي

 سأضفي المعانَي عمى ذكرياتي مع نباتاتي وحيواناتي، التي ال تنفؾُّ ُتراودني ببل انقطاع.
َدني بيا أيُة التي ال يمك–لصعوبة في ضبِط عواطفي الجياشة ي اال َأبَرُح أالق ف أف ُتَزوّْ

يقوـُ  . حيثكمما خطَرت ببالي ِفبلحُة أبي في أحضاِف السيوؿ الُمبلِصقة لحواؼّْ الجباؿ –رواية
 َس عينيو ويغفو، ِلَيحصَد الِغبلؿ، وَيدر  بإعدادىا وزراعتيا منذ بدِء الربيع إلى أف ُيغِمَض الخريؼُ 

الحبوَب وُيَكدَّْسيا. واأسفاه! لماذا َلـ أفيـْ تمامًا أولئؾ السائريف عمى درِب اإللو، وَعِجزنا عف أْف 
نكوف أصدقاء؟ ورغـَ أفَّ كؿَّ عبلقاتي تدوُر عمى محوِر الصداقة، إال أني غيُر قادٍر عمى 
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عبلقاِت الحداثة المروّْعة. مسامحِة نفسي لعدـِ االلتزاـ بالِحداد عندما ُتُوفَّْي أبي، وذلؾ بسبِب 
يء، ، ولكنو كاف َأَحَد ِعباِد اهلل النزيييف المستقيميف. رغـَ كؿّْ شوىناً  ربما كاف أبي أكثَر اآلباءِ لَ 

 .حسب رأييقيمًة وقدرًا  فاآلباُء الفبلحوف ىـ األكثر
وكأنيا محاوالُت َأَكَؿ عمييا الدىُر وَشِرب،  اكانت جميُع عبلقاِت القريِة َتَتَبدَّى لي وكأنيُ 

وال  .ُجرمًا ِبَحدّْ ذاتو تحتضر. ىذا وَأعَتِبُر المجوَء إلى المدينِة ىربًا مف القريةِ  مرحمٍة مجيولةٍ 
في أفَّ الحياَة المثمى لئلنساِف َتَتَحقَُّؽ في القرى األيكولوجية، ال في بنى المدِف  ُيساِوُرني أدنى شؾّ 

يا(. وال يمكف السماح لممدينِة أْف َتغُدَو مكانًا صالحًا لمسكف، إال السرطانيِة لمحداثة )لممدنية ِبِرمَّتِ 
 إذا تناغَمت وانسجَمت كميًا مع القرى األيكولوجية.

َكَنِؼ ىذه السبلسِؿ الجبميِة الممتدِة مف في الشعوَب اآلىمَة منُذ الِقَدـ إلى اليـو َأِصُؼ إني 
اآللية المتربّْعِة عمى ُعُروِشيا في ِقَمـِ تمؾ  ف عمى دربِ يف المقدَّسيأمانوس إلى زاغروس بالعابر 

ىو  (الحداثة بموجِب منظورِ )الرجعية  تيمةِ نقيَض الجباِؿ الشاىقة. لقد أصبْحُت مقتنعًا يقينًا أفَّ 
تحميَؿ ذىنيِة  ، وأفّ أيديولوجيّ  كـٌ حُ ىو التقدمية و جعية الر التمييَز بيف الصحيح. وباعتباِر أفَّ 

ية يعني الغوَص في األعماؽ اإلنسانية الحقة، ألنيا ليست رجعية فحسب، بؿ الحداثِة الرأسمال
ى إلى الحرية. وبالنجاِة ِمف كبر العودَة البذلؾ وىي العدوُّ المدود لمبشرية؛ َفُكمّْي إيماٌف بأني َحقَّقُت 

يٍء مفيومًا ، غدا كؿُّ شِة والدولتيِة القوميةويوالصناع الربحِ نزعِة سعيِر الحداثة المؤلَّفة ِمف 
ُـّ مما أكثر،  ِمف العيِد  متبقيةُ ال ترابيةُ ال( َكوَمةال) َجْثَوةُ لواعف ِغنى معاني الحياة. بدوِره َيُن
. فالمدُف الجوفاُء حتى بنيويورؾ اِدلياىياـ، ال ُأبو  اىتماـٍ  ، والتي أستمتُع بمنظِرىا بكؿّْ النيوليتي

ـَ  الخاليُة ِمف المعاني، والفاتحُة أبواَبيا عمى صِر ِمف "الحياِة الُمرِبَحِة" وحَ  مزيدٍ مصاريعيا أما
ـَ "وحوِش الصناعة"في اإلنساِف  ؛ ال معنى ليا سوى َكونيا التي َتقتُؿ الحياة "قفٍص حديدي"، وأما

مدينِة "بابؿ ذاِت المغاِت االثنتيف التي ال َتِصُؿ في معانييا مستوى الممسوخِة إحدى النسخ 
مف أفَّ خبلَص البشريِة  ف اآلخر. وال ُيراوُدني أدنى شؾّ فييا شيئًا م أحدٌ  ـُ والسبعيف" التي ال يفي

 .ىذه ةنيلمديمنزعِة اَيُمرُّ ِمف ىدـِ البنية السرطانية ل
لقد َقَصصُت ىذه القصَة القصيرَة بيدِؼ التذكير بماىيِة ثقافِة الحياة التي ننحدُر منيا. ذلؾ 

الحداثة"، ما َلـ ُندِرْؾ باقتداٍر وكفاءٍة نمَط ىذه الحياة، التي أننا لف ننجَو مف َلِعِب دوِر "حمقى 
ىي ثمرٌة مف ثماِر الواقع االجتماعي المشيَّد. ومف دوف االنعتاؽ مف نمِط حياِة الحداثِة 
 السرطانية، التي َتأِسُر الجميَع ِلَتطاَؿ حتى الراعَي عمى ذرى الجباؿ، وتعني في جوىرىا نيايةَ 
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، والتي ا أكثُر الفبلسفِة تمرسًا وميارةَعينا إليضاحيا عبر العبارات التي َنَطَؽ بيالحياة، والتي سَ 
ضمَف الحياة  العيَش  مف نستطيعَ مف شكوؾ اآلخريف؛ ف درجةً  شكي في كونيا كذلؾ أقؿَّ  َلـ يكفْ 

رادتنا )الفكر، التنظيـ، الفعؿ(، وضمف كؿّْ غناىا الذي  تتميُز بو الحرة التي ميَّدنا ليا بذىنيتنا وا 
أنو "مف المحاِؿ العيُش بصواٍب في أنماِط حياتنا  –عاجبًل أـ آجبلً –ىا. وسوؼ َنِعي ىي ومصادرُ 

 الراسيِة عمى تصوراٍت وسيناريوىات خاطئة".
َتنا وَنْسُردىا بالمغة العممية في اليبلؿ  المشيَّدةُ  االجتماعيةُ  الوقائعُ تستمرُّ . قميبلً  لَنبسْط ِقصَّ

. فالعوامُؿ الذىنيُة ديمومِة الحياة الراىنةمتجسدًة في  ،العريضة خطوطال، ولو بابوجودىالخصيب 
والعناصُر الثقافيُة المادية عمى حدٍّ سواء متشابيٌة في المضموف، رغـَ بعِض التغيُّراِت الكميِة 

ودىا عمى ية الطارئِة عمييا. والمغُة مشتركٌة في بنيتيا األساسية. وأشكاُؿ الفكِر تستمر بوجكيفوال
نحٍو منفصٍؿ في المياديف العممية والدينية والفنية. وحروُب الدفاِع واليجـو مستمرٌة اليوـَ مثمما 

 كانت في األمس. كما ال تزاؿ العائمُة تحافظ عمى واقعيا كمؤسسٍة أولية.
ـِ مؤسسِة الدولة.  الدولُة فأما الفوارُؽ الموجودُة فيما بينيا، فُتعزى إلى استنادىا عمى َتَضخُّ

 أساسًا في إطراءِ  حاجاتيا ومنافعيااتََّخَذت مف قد  ،دومًا عمى حساِب المجتمع تَِّسعُ تي تال
المَذيف أدَرَجتيما الذىنيِة االجتماعيِة والزخـِ الثقافيّْ الماديّْ عمى  مستمرةٍ  ونوعيةٍ  تغييراٍت كميةٍ 

عمى أرِض فقد استمرَّت بوجودىا  ،َتَقدعكِس ما ُيعوبضمف ُممِكيَِّتيا. أما التطوراُت االجتماعية، 
مثقافِة لساسية سوؼ نجيُد إلضفاِء المعاني السميمِة عمى اإلجراءاِت األولَ رغـَ أنِؼ الدولة. الواقِع 
بدءًا مف  ؛ممحصبلِت االجتماعية المتمخضِة عف كياناِت الدوؿلو  ،ة المسماِة بالحضارةيالمدين

أّف القومية لمحداثِة الرأسمالية. وسنجد عمى وجِو التخصيص دولِة الرىباف السومرييف إلى الدولة 
عمى نحِو فروٍع  الطبقيَّ التمايَز فَّ الدولَة ىي التي َنَشَرت إالتمايَز الطبقيَّ َلـ ُيَولّْْد الدولة، بؿ 

 متشعبة.و معقودٍة 
 ،د بروديؿفرنانيبرُز في المقدمِة ضمف تقييماِت إني عمى قناعٍة بأفَّ مصطمَح "الفترة" الذي 

في التطوِر االجتماعي. وَنُخصُّ بالذكر أفَّ أنماَط مصطمحاِت  ُيستوَعْب كفايًة مف جيِة دوِره ـلَ 
َتُكوَف مساَىمًة كي ، والشرح تستمـز اإليضاحَ  "المجتمع –الحضارة، والفترة –الثقافة، الفترة –الفترة"

عمى شرِح ىذا المصطمح اريخ. لذا، سأعمُؿ منيعًة في التاريخ. لكنيا ال ُتطبَُّؽ بميارة في عمـِ الت
 بكؿّْ جسارة في تحميبلتي ىذه: واستخداِمو
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نيِر األـ في اليبلؿ الخصيب الُمَشكِّْؿ لم ، أي مجتمعِ "الفترة األطوؿ"كاف عمى مجتمِع  -آ
، إلى أْف يأتَي عميو هوجودِ أْف يستمرَّ ب؛ ةالرابع ةِ الجميديّ  حقبةِ َبعَد َتراُجِع الالمتناميِة  الثورِة النيوليتيةِ 

يستشري في جسِدِه وباٌء ال يمكف  وأَتُحؿَّ عميو كارثٌة نووية، أْف عصٌر جميديّّ جديٌد مشابو، أو 
. َتحَتؿُّ فيزيائياً فييا َصدُُّه أو َدرُءُه، أو ألسباٍب أخرى مشاِبيٍة َيبُمُغ بيا حالًة ال يمكنو االستمراُر 

والسامّي مكاَنيما في ىذا المجتمع ذي "الفترة األطوؿ" عمى  الصينيّْ  يفالثقافتاف ذات المنشأَ 
شكِؿ فرَعيف. أما الفروُع الثقافيُة الصغيرُة األخرى، فيي كالسَّواِقي بالنسبِة إلى النيِر األـ. ِمف 
الضروريّْ إدراُؾ البنيِة الداخمية ليذه األطروحة بشكٍؿ َحَسف. فالمجتمُع الُمَشيَُّد بكافِة عناصره 

عيٍّ داخميٍّ أْف اممِو الذىنيِة والثقافية المادية، منيٌع ووطيٌد لدرجٍة ال يمكف أليّْ سبٍب اجتماوعو 
ـُ مصطمِح "المجتمِع الثقافيّْ  َييِدَمُو خبلؿ َؿ ىذه الفترة. " مقاباألساسيىذه الفترة. يمكننا استخدا

راِمي في بموِغ تعريٍؼ لػ"المجتمع إلى مَ  ،ومضاميِنو وتراكماِتو لقوالِبو يعوُد سبُب طرِحي المتكررِ 
" الُمعاِدِؿ الصطبلِح "الفترة األطوؿ". ذلؾ أفَّ مصطمَحي الفترة والمجتمِع األساسيالثقافي 

ماٍت نفيسٍة لعمـِ االجتماع بمعانييما الجديدِة ىذه. يسعى عمماُء االجتماِع اسيإُمَخوَّالف لتقديـِ 
ميتافيزيقيٍة مف خبلؿ إدراكاتيـ االجتماعية إلى األبد  مرارِ استراليوف منذ اآلف إلى االعتقاِد بالميب

األخرى مصطمِح "نيايِة التاريخ". فقد كاف الماركسيوف وأصحاُب المواقِؼ اعتمادًا عمى مزيَّفٍة 
َمكانية. في حيف" َيِعُدوف بػ"عصِر سعادٍة أبدية" مبتورٍة يـو القيامة"الذيف يؤمنوف بػ  مف األبعاد الزَّ

 ٔتشائميف السوداوييف ُيَرجّْحوف استذكاَر مفيوـِ "العصِر الذىبي" الغابر، والحديَث الببغائيَّ أفَّ الم
 عف عدميِة المعاني في "العصِر الصفيحي" الراىف.

، حيث َيُمدُّنا كافة ىذه النظريات االجتماعيةوفؽ أكثَر عمميًة  "الفترة األطوؿ"ُيعتَبُر مصطمُح 
االجتماعي ونيايتو. ىذا وال دِد الظروؼ الممموسِة وبدايِة النظاـ واضحٍة بصومرتكزاٍت  عوامؿب

ُؽ التاريَخ في إطاِر أكواـٍ مف األحداِث المتكدسة، وال ُيسِقطو إلى مستوى أشكاِؿ المجتمع َيخن
الضيقِة والمرحميِة البسيطة. فبل األحداُث اآلنية، وال أشكاُؿ المجتمع تتميز بالكفاءة والقدرِة عمى 

 معاني الحياة بشكٍؿ شامؿ. وال تنجح سوى في إعطاِء شروٍح نسبيٍة في ىذا المضمار. تفسيرِ 
، انوف، القمف َقِبيِؿ الديف، الدولة، الففّ  ،كافةألولية ثمة مساحٌة شاسعٌة لممؤسسات ا

، والسياسِة داخَؿ المجتمِع الثقافي األساسي ضمف إطاِر الفترة األطوؿ. ىذا ويطرأ االقتصاد
                                                           

طمؽ أيضًا عمى تىي الحكـ واالستدالؿ باأللفاظ، دوف أف تكوف المعاني حاضرة في الذىف. (: Psittacismالببغائية ) ٔ
 فرطة، التي ترجع المعاني إلى األلفاظ الدالة عمييا، فبل تفرؽ بيف كبلـ اإلنساف وكبلـ الببغاء )المترِجمة(.نزعة االسمية الم
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ُض بعُضيا، تتضخـُ بالمقابؿ تمؾ المستمر عمى المؤسساِت كمّ التغييُر  ًا ونوعًا. فبينما َيَتَقوَّ
اٍت إما في مؤسس ؛المضادُة ليا. وبينما تزوُؿ الِقمَّة منيا، فإفّْ إجراءاِتيا وفاعمياِتيا تستمر بمعانييا

ٌت جدليٌة َبّناءٌة بيف عبلقا نو ثمةإ :القوؿباستطاعتنا ، ةعاموبصورٍة أو في أخرى جديدة.  ،مغايرة
ُدُه ِمف شركائو  جميِع المؤسسات والمصطمحات. كما أفَّ ُأَحاِديََّة المجتمع الثقافي األساسي ال ُتَجرّْ

 ية.ِمف بناِء تكويناٍت جديدٍة داخم األقوياِء أو
". ٕو"الَخْمِقييف ٔيمكننا استيعاب دوافِع النزاِع بيف "التطورييف" ،وفي ىذه النقطة بالذات

األساسية.  ة األطوؿ"، ويستمدوف منو قوَتُيـفػ"الَخْمِقيوف" مدركوف ومنتبيوف لمصطمِح "الفتر 
بالمقدوِر َسرُد اآلياِت التي تنص عمى فترة َخْمِؽ الكوف ونيايتو بمفيوـٍ ثقافي. ولدى تفسيرنا ليـ 

والساميِة والعظيمِة مف زاويٍة سوسيولوجية، نجد أفَّ الرأَي الَخْمِقي واٍع لمخصائِص المقدَّسِة 
 ة، اإلنجيؿ، والقرآف( سوى تفاسيرلممجتمع المشيَّد. وباألصؿ، ما الكتُب المقدَّسُة الثبلثة )التورا

تعمؿ عمى سرِد الحياة المقدَّسِة والساحرِة في اليبلؿ الخصيب. وما اعتناُؽ الغالبيِة الساحقة مف 
. فالزعـُ بأفَّ التي صاَغتيا ماىيِة تفاسيرىا تمؾ سوى بسببِ  ،البشرية ليذه األدياِف الثبلثِة الكبرى

ىذه الحياَة الثقافيَة الجديدَة المتحققَة كمعجزٍة خارقة )ىذا المصطمح مفيوـٌ ألجؿ تمؾ الحقبة 
ذلؾ عقيدًة أولية؛ إنما يشير إلى مدى قوِة تأثيِر ىذه  يف، وَجْعؿُ اإلنسانية( ستستمر إلى أبد اآلبد

ْر  َلـ تنعتْؽ ، و عاشت عمى شكِؿ كبلناتمعًا كيؼ أفَّ المجموعاِت البشريَة التي  الثقافة. ِلَنَتَصوَّ
ـَ ؛ مبلييف السنيفلمف كونيا ضربًا مف ضروِب الثدييات البدائية   ثورةِ التصبح وجيًا لوجٍو أما

ال يمكف تعريُفو إال  خارؽٍ  استثنائيٍّ أماـ إنشاٍء اجتماعيٍّ أي في اليبلؿ الخصيب،  الُمتحققةِ 
لييٍّ وكأنو عيد؟. فيؿ سيتَخمَُّفوف عف مواجيتيا كأمٍر مقدٍَّس وَ "المعجزة"مفردِة ب  ساـٍ وا 

فورًا إلى أفَّ السوسيولوجييف ِمف أمثاِؿ دوركايـ والعمموييف اآلخريف َلـ يذىبوا  األنظارَ  تلَنمف
حداث والمؤسسات، أبعَد ِمف النظِر إلى المجتمِع عمى أنو مجموعاٌت بشريٌة مؤلَّفٌة مف مجموِع األ

                                                           
وتحذو حذو دارويف  ،القائموف بالنظرية التطورية. وىي اتجاه استقطب الروح العممية عموماً  ىـ: التطوريوف أو النشوئيوف ٔ

ـ ىذا الصراع، فإف أفراد الكائنات الحية األكثر مبلءمة لمحصوؿ عمى ما يكفييا بالقوؿ بقانوف الصراع ألجؿ البقاء. وفي خض
وأنو ىكذا تطور  مف الطعاـ وتوفير ظروؼ الحياة المناسبة، ىي أفضميا حياة وأطوليا عمرًا وفقًا لقانوف االنتخاب الطبيعي،

 اإلنساف العاقؿ )المترِجمة(.
ؽ. وىي المعتقد المشترؾ بيف جميع الديانات اإلبراىيمية، حيث تقوؿ بأف اإلنساف والحياة ىـ القائموف بنظرية الَخمْ الَخْمِقيوف:  ٕ

بداع رباني مف قبؿ الخالؽ. وىذا التدخؿ اإلليي قد يكوف مباشرًا مف َعدـ، أو انبثاقًا لمنظاـ  واألرض والكوف نشأ نتيجة تدخؿ وا 
 والترتيب مف شواٍش بدائي )المترِجمة(.
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والدولة واالقتصاِد التمايز الطبقّي ليس إال. ولذلؾ، ال تتجاوُز التفسيراُت المتعددُة عمى صعيد 
والسياسِة والفمسفة والديف َمنِطَؽ األحداِث والمؤسسات. ومع ذلؾ، فيي ال َتَودُّ البتة  انوفوالق

مَة كتاٍب مقدَّس واحد. نقطُة الضعؼ ىذه المواقؼ بما يعادؿ حتى قيَتثميِف إدراَؾ أسباِب عدـ 
شديُد مجدَّدًا األىُـّ في سرودىـ تكمف في عدـِ استيعابيـ أىميَة مجتمِع الفترة األطوؿ. عميَّ الت

غائرَة األعماؽ لقصتيا، ولف تتخمى عنيا بسيولة. وعمى عكس ما  تمتمُؾ ذاكرةً  عمى أفَّ البشريةَ 
وبعِض الرموز  المجردِ لكتب الدينية المقدسة بسبِب الرب ليست متشبثًة با المجتمعاتُ ف ،ُيعَتَقد

ُميا إلحساسيا ب وآثاِر ِقَصِص حياتيا  معافٍ عثوِرىا عمى والتراتيؿ التي تؤلفيا. بؿ إنيا ُتِجمُّيا وتَُبجّْ
فيي مندرجٌة بيف  .يا. وألنيا تؤدي دورًا مماثبًل لذاكرِة المجتمع الذي يحيا بشكٍؿ ماضمن

  غنى عنيا. أما مدى صحِة أو خطِأ األحداث والمصطمحات التي تنّص الضرورات التي ال
مف المرتبة الثانية. ِمف ىنا، وعندما قاؿ فرناند بروديؿ عف وجِو حؽٍّ  عمييا، فيي تفاصيؿ

الكائِف األنظاَر إلى الخطِأ األساسيّْ  َجذبَ ِريِخ السوسيولوجيا"، إنما بوجوِب "َسْسَمَجِة التاريخ وَتأْ 
المجتمع ضمف مساِر التاريخ بمعانييا القيّْمة،  –موِب والعمـ. فبدوف تبياِف عبلقاِت الفترة في األس

لف تنجَو الشروُح التاريخيُة والسوسيولوجيُة المنفصمة ِمف إحداِث جروٍح عميقة في َجَسِد الواقع 
فقاِدِه كؿَّ معانيو. َكدّْسوا الوقائَع المعتمدَة عمى الوثائؽ قد َر ما تشاءوف، واحفظوا االجتماعي، وا 

المؤسساِت والقواعَد االجتماعيَة قدر ما ترغبوف، ووضّْحوىا بالوثائؽ كيفما َتَودُّوف؛ لكْف، لف 
فظة،  وأدواتٍ  اً لسوسيولوجي أبعَد مف كونيا لوازمالتاريخيّْ وا ٔتذىب مساَىماُتكـ في عمـِ المعنى

 ، بأي معنى، أيف، ومتى؟ـ ُتِجيبوا عف األسئمة: ما الذي يقولو األحياءما لَ 
خمصوا تأنيـ لف ي رغـَ أفَّ التطورييف يقوموف بتثبيِت الوقائِع والظواىر عمى نحٍو أفضؿ، إال

يَة أىُـّ ِمف مجتمعية. ذلؾ أفَّ الذاكرَة المجتمعالفتقاِرِىـ معاني مصطمِح الفترة ال ،مف االنتقادات
بالنسبِة  الظواىر وثيؽِ المعنى باألسبقيِة عمى ت مـُ عِ يتميُز التطوِر الطبيعي لموقائِع والظواىر. كما 

. أما عدـُ َتَخمّْيِيـ عف الرب، المتدفؽتسيُؿ كالنير لدى ىؤالء  ةِ حياال، ألفَّ أنماَط إلى اإلنساف
بيف  ساويي –ثمما سنستفيض في شرِح ذلؾ الحقاً مو –ية. فالمجتمُع مجتمعلذاكرِة الفُيعزى إلى قوِة ا

مف ِسياـِ النقِد  –التي ىي داُء الحداثة–ف ىنا، فمف تنجَو الظواىريُة لرب. مذاكرِتِو ومصطمِح ا

                                                           
الوظيفة الرئيسية لمغة، بصفتو أحد فروع المغة أو المسانيات وأىميا وأعقدىا. يبحث في المعنى  :عمـ الداللةأو  عمـ المعنى ٔ

ويبحث في أمور مجردة متشعبة ذات طبيعة فمسفية نفسية. يختص بعنصر المعاني واألفكار، ويرشد الختيار التركيب المغوي 
 عمى الفكرة )المترِجمة(. المناسب لمموقؼ، وجعؿ الصورة المفظية أقرب داللة
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البلذع، ما داَمت ُمعاِرضًة في أساسيا لذاكرِة المجتمع، وبالتالي لميتافيزيقيتو. فكيفما أفَّ اإلنساَف 
ـَ الذاكرِة يبلقي مصاعَب جمة ُد َتفقكذلؾ فالمجتمعاُت التي  ؛ويتحوُؿ إلى طفٍؿ في الحياة ،عدي

ـَ مخاطِر نسياف ذاتيا والضياع.  بالتالي، فالمجتمعاُت المفتِقدُة و ذاكرَتيا َتُكوُف وجيًا لوجو أما
 واالنصيار. حتبلؿبلستغبلؿ وااليا لف تنجَو ِمف التعرِض بكؿّْ سيولٍة لذاكرتَ 

ألقؿَّ معرفًة عاِء الوضعييف بتعريِفِيـ العمميّْ لممجتمع، إال أفَّ المدرسَة الفكريَة ارغـَ ادّْ 
لممجتمِع عمى أنو الماديّْ البحِت . َفِبَتفِسيرىا يّْ لممجتمع ىي المدرسُة الوضعيةبالمجرى الحقيق

انحرافًا وَتَشوُّىًا وُنقصانًا؛ إنما َتفَتُح  منواٍؿ ىو األكثربأكواـٌ مبتورٌة عف التاريخ، وبتعريِفيا إياه 
ية مجتمعطورة. ِمف ىنا كاف اصطبلُح اليندسِة الاالجتماعية خالممارساِت الطريَؽ أماـ أكثِر 

مف عمى عبلقٍة وثيقٍة بالمدرسِة الوضعية، التي َتعَتِقُد بإمكانيِة رسـِ المبلمِح المرغوبة لممجتمع 
رسميٌة لمحداثة، ُتَشكُّْؿ  مفاىيـ التي ىي في اآلِف عيِنو التدخِؿ الخارجي. ىذه المواقؼُ خبلؿ 

 السمطة واالستغبلؿ والسمِب الناشبِة داخَؿ المجتمع وخارَجو. الذرائَع الشرعيَة لحروبِ 
مع التحوالِت المؤسساتية األساسية في التطوِر  "الفترة البنيوية"مصطمِح  يمكننا تكييؼُ  -ب

االجتماعي. فقد يساىـ تعريُؼ فترات إنشاِء البنى األساسية وانيياِرىا في إضفاِء المعاني عمى 
جعُؿ  القمع واالستغبلؿ لدى اإلنساف مقياسًا، سيكوف باإلمكافِ  خاِذ وضعِ الواقع االجتماعي. وبات

قطاعيةٍ و التقسيـ السائد لممجتمعات إلى عبوديٍة  قد رأسماليٍة واشتراكية موضوعًا لشروٍح ثمينة. فو  ا 
َـّ  يمة. لكْف، وبسبِب عدـِ مربُط الفترات البنيوية بأشكاِؿ المجتمعات تمؾ عف بروِز أدبياٍت َن
، فيي تبقى عاجزًة "الفترة القصيرة"و "الفترة األطوؿ"رتيا عمى َعقِد صبلٍت َقيّْمٍة مع مصطمَحي قد

 والُمَسمَّـِ بيا.عف ظيِر قمب عف العطاء، ومتخبطًة في تكراِر قوالب المعاني المحفوظة 
ي بشكٍؿ اسسبالمقدور تفسيُر المجتمع النيوليتي عبَر فترات المجتمَعيف البنيويّْ والثقافيّْ األ

متداخؿ. فمثمما يمكُف إيضاُح البنى المؤسساتية وتراكماِت الذىنيِة والحياِة المادية الخاصِة بو 
لسيرورِة  عبَر "الفترة البنيوية"، كذلؾ بمستطاعنا إيضاُحُو عبَر مصطمِح "الفترة األطوؿ" نظراً 

ِضِو إلى حيِف  –التي ال تزاؿ قائمة–تأثيراِتِو الثقافية  . يتألُؼ ةمحتَمم جسديةٍ  بادةٍ إلأو  نييارٍ الَتَعرُّ
 ،سعِة النطاؽالمجموعاِت البشرية وامف بصورٍة رئيسيٍة ي ساسموضوُع فترات المجتمع الثقافيّْ األ

والتي  ؛والقـو وما شابييا األثنيةو العائمة و المغة و الديف و الفف و  العمـِ ك أشكاؿ الذىنيةومف شتى 
 تََّغيُّراتٌ  افترة، حتى ولو طرأت عمييكؿّْ قضاِء إلى حيِف ان اىعمى وجود حافظُ تبقى غالبًا ما ت

، ُتَعدُّ األيكولوجيا في ىذه المرحمة مف المواضيِع التي كافة مختمفة. وارتباطًا بنتائِج الفروع العممية
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لمواضيع ُتَشكُّْؿ حجَر الزاوية َكِعمـٍ َمعِنيٍّ بالتمأسِس االقتصادي. والسياسُة الديمقراطية أيضًا مف ا
 أو كمؤسسة. كِعمـٍ سواء العمؿ بيا دائمًا، التي ينبغي 

وباإلضافة إلى أفَّ تأسيَس الدولِة وأنماِط حياتيا ُيَشكُّْؿ المؤسسَة األولى واألىَـّ في الفترات 
، يأتي كؿّّ ِمف اليرمية، الطبقات –إلى جانِب الدولة–ِة األخرى ميمالبنيوية، فِمف مواضيعيا ال

ألرض والوطِف التي ُتَعيّْف حدوَد الدولة، وأشكاِؿ الدولِة المتمثمة في دولِة الرىباف ودولِة الُمْمِؾ وا
 يمًا فيمموضوعًا  أيضاً  شكاُؿ الديفِ السبلالت والدولِة الجميورية والدولِة القومية. كما ُتَعدُّ أ

ـُ المجتمعاِت وفقًا ألنمالفترِة البنيوية اِط اإلنتاج )نيوليتية، عبودية، . وكذلؾ فالمواضيُع التي تَُقسّْ
إقطاعية، رأسمالية، اشتراكية( َتنَدِرُج ضمف مواضيِع الفترة البنيوية، إلى جانب َتَضمُِّنيا موضوَع 

 انيياِر المؤسسات أيضًا.
قد يكوف مف المناسب تسميُة الفروِع المتشعبة مف ِعمـِ االجتماع الباحِث في المواضيِع 

ا البنيوية". كما أفَّ تسميَة مواضيِع البحِث في الفترة األطوؿ بػ"سوسيولوجيا البنيوية بػ"السوسيولوجي
 في َمَحمّْيا مف جيِة َتكاُمِؿ اإلطار وتحقيِؽ االنسجاـِ فيو. كوفُ الثقافة األولية" ستَ 

بمعنى آخر، كمًا وكيفًا. تعدديًة  اً وظواىر  اً مواضيُع الفترات الوسطى والقصيرِة وقائعُتَعدُّ  -ج
. تتناوُليا الفتراُت القصيرُة والوسطى مواضيعُ  يفوالبنيويَّ  يفأحداِث التََّغيُِّر والتحوِؿ الثقافيَّ  كؿُّ ف
لموسط ضمف  التي تبرزُ و  نوعًا ما، عمراً  متوسطة تيتُـّ بالتغييرات األطوؿال فترةِ ال مواضيعُ ف

اِت بمُّ قَ األزماِت االقتصادية، تَ  المؤسساِت البنيوية عيِنيا. عمى سبيِؿ المثاؿ، يمكف التفكيُر بإدراجِ 
االقتصاديِة واالجتماعيِة والسياسيِة والعممية و ات التنظيمية كيانالنظـِ السياسية، وشتى أنواِع ال

ُتعتَبر كؿُّ النشاطاِت االجتماعية والمجتمعيِة لمفرد مف المواضيِع الرئيسية كما ضمف ىذا اإلطار. 
لوسائَؿ اإلعبلميَة أيضًا َتتَِّخُذ ِمف الوقائِع والظواىِر قصيرِة األمِد لمفترة القصيرة. إضافًة إلى أفَّ ا

األرجح. ىذا وَتحَتؿُّ األحداُث اليوميُة الجارية في كؿّْ مؤسسٍة بنيويٍة مكانَة عمى أساسًا ليا 
 الصدارة في الفترة القصيرة أيضًا.

ـَ االجتماع ىذا معنيّّ أساسًا بالوقائِع  رة القصيرة، فقد المندرجة ضمف الفتوباعتباِر أفَّ ِعم
تسميًة صائبة. بمعنى آخر، سيكوف مف األنسب  ٔسوسيولوجيا أوغست كومتيكوف َنعُتُو ب

                                                           
االسـَ الذي ُيعَرؼ  اهأعطَمف (. يعد أبو عمـ االجتماع، ألنو ٚ٘ٛٔ – ٜٛٚٔعالـ اجتماع وفيمسوؼ فرنسي )أوغست كومت:  ٔ

. أكد عمى ضرورة بناء النظريات العممية المبنية عمى المبلحظة،  كتاباتو. يعد األب طغى عمى  ف التأمؿ الفمسفيلكبو اليـو
والمؤسّْس لمفمسفة الوضعية، ويرى أف تاريخ البشرية ينقسـ إلى ثبلث مراحؿ: دينية وميتافيزيقية ثـ عممية. قّدـ مقترحات الشرعي 
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تسميُتو بػ"السوسيولوجيا الوضعية" )مع عدـِ التغاضي عف انتقاداِتيا األساسية(. وبالفعؿ، يجب 
. وَنُخصُّ بالذكر أفَّ الوقائَع تكوف داثواألح الوقائعِ  دراسةِ ب ْف يكوف لمسوسيولوجيا فرٌع معنيّّ أ

مع عمـِ االجتماع دمِج ُمَعيّْنًة وليا وزُنيا في مراحِؿ الفوضى الَحِرجة. وسَيَتَحقَُّؽ التكاُمُؿ في حاِؿ 
السوسيولوجيا الوضعية التي ىي عبارة مع البنيوية، و السوسيولوجيا السوسيولوجيا الثقافيِة األولية و 

 عف سرٍد وقائعي.
وفيما عدا ذلؾ، َفُكؿُّ الوقائِع والكياناِت الكونية، بما فييا األحداُث االجتماعية، تحتاج  -د

. ذلؾ أفَّ أوساَط الكوانتـو والفوضى أوساُط َخمٍؽ ويّ والفوض يّ و بالكوانتومنعتالوسَط الذي ن
ف المواضيِع ، رغـ عدـِ الغوِص والتدقيؽ في أغوارىا بعد. لذا، فِمف بيدوتكويف. ووجوُدىا مؤكَّ 

ـَ العمـو جذبُ بدَأت تالتي األساسيِة  ترات الطويمة الكيانات والتكوينات ذاِت الف كؿُّ ىو  ،اىتما
تبقى محاِفظًة عمى وجودىا بفضِؿ "الوقائع الجارية" في "كؿّْ لحظة"  ، والتيوالمتوسطة والقصيرة

"لحظِة الَخْمؽ"، والذي يمكننا القصيرة" عمى َحدٍّ سواء. ىذا النوُع مف الزمنيِة وفي "الفواصِؿ 
" و"فاصِؿ الفوضى"، ال َيحَتِمؿ اإلىماَؿ بتاتًا. واحتماُؿ الحرية في الكوف  تسميُتو بػ"لحظِة الكوانتـو
إنما َيَتَحقَُّؽ في ىذه "المحظة". والحريُة ذاُتيا متعمقٌة بػ"لحظِة الَخْمِؽ" تمؾ. ذلؾ أفَّ كؿَّ البنى 

إلى "لحظاِت الَخْمؽ"،  بحاجةٍ وماىياِتيا،  تياانوعي اختبلؼِ  ، ورغـجتمعالموجودِة في الطبيعة والم
 .ىاعمى وجودِ  ياوحفاظِ  ِتياحيا ةِ ف حيُث فتر م وأالتكويف،  سواء عمى صعيدِ 

التفكيُر في إطبلِؽ اسـٍ عمى عمـِ االجتماع المعنيّْ بمواضيِع الَخْمؽ  سبِ نإذف، سيكوف مف األ
واقتراحي ات القصيرة عمى الصعيد االجتماعي. وحسَب رأيي في أقصِر فترة مف بيف الفتر 

في "لحظة الَخْمؽ" ػعمـِ االجتماِع المعنيّْ ب عمى"سوسيولوجيا الحرية"  تسميةِ إطبلُؽ الشخصي، ف
. واألىُـّ مف كؿّْ ذلؾ ىو قناعتي بأفَّ سوسيولوجيا في َمَحمّْوأمرًا كوف يَ س ،الوقائع االجتماعية

سوسيولوجيا الذىنية، ىي حقٌؿ ضروريّّ ألبعِد المف  اً ا نعُتيا بكونيا ضرب، التي يمكننالحرية
، ؽاإلنساف، وما يتمخُض عنيا مف إبداٍع خبّل  عقؿُ الحدود؛ نظرًا لممرونِة المذىمة التي يتميز بيا 

ية والبالغِة حدًا منقطَع النظير في كفاءاِتيا بفضِؿ المجتمعية. وَلُربَّما كاف البحُث في فكِر الحر 
رادِتيا  يمة. وبطبيعِة الحاؿ، َتَتَصدَُّر سوسيولوجيا الحرية المواضيَع مالمواضيع ال صدارةَ يحتؿُّ وا 

لو جانٌب مف  تطويُرىا، باعتباِر أفَّ التطوَر الحاصَؿ في لحظِة الَخْمؽِ التي يتعيُف السوسيولوجيَة 
                                                                                                                                              

المؤلؼ  "الفمسفة الوضعية"كتاب إلقامة دولة وضعية تقـو عمى صفوة مف عمماء االجتماع إلدارة المجتمع. مف أىـ أعمالو  ةدعقَّ م
 )المترِجمة(. مف ستة أجزاء
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" و"فاصُؿ أي "ل)القصيرة مف الفترات  ونظرًا لكوِف ىذه الفترات األقصرالحرية،  حظُة الكوانتـو
التي يمكننا تسميُتيا أيضًا بسوسيولوجيا الَخْمؽ، َتحَتِضُف في ثناياىا الميداَف  (الفوضى"

 االجتماعي باألكثر.
عبلوًة عمى ذلؾ، ِمف الضروري الحديُث عف "الفترة الفمكية" مف باِب الفكر العاـ، ولو أفَّ 

زاؿ الغموُض يكتنُؼ مواضيَع ىذه الفترة. لكْف، وبالخطوط موضوَعنا غيُر معنيٍّ بيا، حيُث ال ي
َف و  في المحتَمَميف "الشمِس" و"الجزِر السماوية"، وميزة "االتساِع" و"التََّقمُِّص"  زواؿَ العامة، فإفَّ َتَكوُّ

الكوف، وبالتالي قوى "الجذِب" و"الدفِع" األساسية؛ ىي قضايا يمكننا إدراُجيا في الئحِة 
ِة المواضيع التي مقدمومواضيِع "الفترة الفمكية". ىذا وتأتي إشكاليُة ُعْمِر الكوف في اصطبلحاِت 
 تنتظر النقاش.

سنعمؿ عمى شرِح وتطبيِؽ أفكاِرنا ىذه بشأِف أسموِب البحِث السوسيولوجيّْ في مكاِنيا، وفقًا 
لتجربة، ال غير. لذا، السيو أبدًا عف أنني أعمُؿ ِمف باِب ا واضيِع التي نتناوليا. ويجُب عدـلمم

َدِة مشروع.  ِمف الطبيعيّْ بمكاف أْف َتكَتِسَب أفكاُرنا قيمَتيا َكُمَسوَّ
ولكْف بيذه الرؤية  في التطوراِت االجتماعية في اليبلِؿ الخصيب، تدقيؽَ لو َأَعدنا التأمَؿ وال

َؿ مرحمِة الثورِة سنبلحظ أفَّ سوسيولوجيا الحريِة قد َشِيَدت خبلفىذه المرة؛ في  السوسيولوجيةِ 
النيوليتية القائمِة في ىذه المنطقة أغنى فواصِؿ الفوضى وأكثَرىا عطاًء في تاريِخ المجتمعات. 

إلى ِقَمـِ الجباِؿ الشاىقة، َشَرَعت المجموعاُت المتنقمة المقتاتُة عمى  اً عيَفَمَع ارتداِد الجميِد سر 
ُو نحوالقطِؼ والقنِص   ؛العتماِد عمى الزراعِة في معيشتياإلى ا، وتميُؿ الحياِة المستقرة َتَتَوجَّ
وجيًا  ناالمراحِؿ السابقة. إنالتي خاَضتيا في  النابعِة مف تجارِبيا بناىا المجتمعيةِ  وذلؾ بعَد حؿّْ 

ـَ َتَخمّْي  اِت الكبلف الُمَعمّْرِة مئاِت اآلالِؼ ِمف السنيف عف مكاِنيا لبنًى أوسع. مجموعلوجٍو أما
. َفِعَوضًا عف ذىنيِة بكؿّْ معنى الكممة اً َيُد انفجارًا وَتَحوُّاًل ذىنيمى عتبِة حقبٍة َتشنحُف اآلَف ع

ثمَة انعطاٌؼ نحَو  ؛كميًا عف لغِة اإلشارات البدائية بتعدةالكبلف القديمة، والُبنيِة المغويِة غيِر الم
ـُ المغة الرمزية بوتيرٍة  َتَشكُِّؿ ذىنيِة الشعب واألثنية القاطنة في قرى أوسع نطاقًا. ويتطورُ  نظا

، الرَّحى، العمراف، لو ِمف موادّْ الغذاء، المواصبلت، النسيج، الفخارعميا، وُيبَتَكر َعَدٌد ال حصَر 
 والمواضيِع الدينية والفنية؛ والتي تتطمب بدوِرىا نظامًا مف التسمياِت والقوالِب الذىنية الجديدة.

ُؿ أواصُر الكبلف إلى روابَط أثنية. عمى حياِة القريةغالبًا لمجتمُع الجديد وبينما َيعَتِمُد ا ، َتَتَحوَّ
، دوف وجوِد إطاٍر ذىنيٍّ أبدتأو حتى  سيرَ أْف تِمف البنى الماديِة  الجديدةِ  يذه األشكاؿِ لال ُيمكف 
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ُؿ الذىنيُّ ولغُتو في ُرُسوـِ "اإللية  ٍز لممجتمع األـ" كرم –أغنى وأرقى معنًى. َيَتَجسَُّد ىذا التحوُّ
نب بقاِء "الطوطـ" كيويٍة لممجتمِع الكبلنيّْ القديـ. فبينما َيضَمِحؿُّ عدُد األشكاؿ اإلى ج ؛النيوليتي

األـ.  دوِر المرأةِ اتساِع نطاِؽ األـ، التي َترِمُز إلى  –الطوطمية، تكتظ األوساط برسوـ اإللية 
معيا عددًا وفيرًا جدًا مف  تستجِمبُ ني، مرحمًة أرقى عمى الصعيد الدي وىذا ما ُيَشكُّْؿ بدوِره
منزَلَتيا األوليَة  فييا ستصوفُ  لدرجةٍ  إلى المقدمةِ  في المغة المؤنََّثةَ  المواحؽَ  زُ برِ االصطبلحات، وتُ 

طويمًة مف الزمف. وال َنبَرُح اليوـَ أيضًا نعثر عمى ىذه الخاصيِة في العديد  في المغِة الرمزية فترةً 
األـ تشرُع المجتمعيُة َتمَتِحُؼ بغطاٍء كثيٍؼ مف القدسية.  –وِز اإللية مف المغات. ومع بر 

فالمجتمُع الجديُد يعني تمامًا مصطمحًا جديدًا وتسميًة جديدة. ِمف ىنا، عمينا إدراُج ما أسميناه 
بمرحمِة الثورة الذىنية ضمَف حقِؿ سوسيولوجيا الحرية، نظرًا ِلَتَطمُِّبيا اإلبداع. ومعايشة ىذه 
المرحمِة بشكؿ كثيؼ، ىي ِمف المواضيِع التي أجَمَع عمييا المؤرخوف الرواد. فاآلالُؼ مف 

عني اآلالَؼ مف الثوراِت الذىنيِة واألسماء. إنو انفجاٌر أشمُؿ ِمف الثورِة الذىنية تالظواىِر 
بداعًا. وقد ُبرِىف تاريخ يًا عمى أفَّ الِقسـَ الحاصمِة في أوروبا، واستمزـَ جيودًا حثيثًة أكثَر أصالة وا 

 في تمؾ الحقبة.ُأنِجَزت األعظـَ ِمف المصطمحات واالختراعاِت التي نستعمميا اليـو قد 
ذا ما ُقمنا بتصنيٍؼ   اكتشافاٍت  َشِيَدتُة إبداٍع اجتماعيٍّ حقبَنِجُد أنيا  وؼ، فسعريضوا 

ُة . فالبلئحبأقؿّْ تقدير في يوِمنا الحاليّْ  ما ىو قائـٌ  نصؼَ تساوي  عمميًة وتقنيةً واختراعاٍت 
نُة مف الديف، الفّف، العمـ، المواصبلت، المعمار، الِغبلؿ والحبوب الحيوانات ، الفواكو، الُمَكوَّ

الكبيرة منيا والصغيرة(، الحياكة، الفخار، الطحف بالرحى، المطبخ، العيد، األسرة، )الداجنة 
، اليدايا والعطايااليرمية، اإلدارة ؛ اعية، والكثيِر مما يمكف إضافتو، األدواِت الزر ، الدفاِع واليجـو

ُر يغيال تزاُؿ ُتعتَبُر اليوـَ أيضًا البلئحَة األساسيَة في الحياة االجتماعية، بعَد أْف طرَأ عمييا الت
ذ ؿُ يدعوالت صنا البنى القرويَة والعائميَة المتبقيَة ِمف العيِد النيوليتي،  كمًا ونوعًا. وا  سنجد ما َتَمحَّ
ـَ المتكونَة فييا  أفّ  والتي ُتفِعـ الحياَة  ،األكثَر أصالة وُنببلً  يةُ مجتمعال األخبلؽُ  وعمى رأِسيا–الِقَي

ُد المجتمَع بالقوة والييبة، بدءًا مف االحتراـ والود، وصواًل إلى عبلقاِت  بالمعاني النفيسة، وُتزوّْ
أو الأخبلقياِت( الحداثِة الرأسماليِة ُمُثَؿ ) أضعافًا مضاعفةً  ىيُتضا –الجوار والتعاوِف والتضامف

ِقيّْ والسموّ  عمييا الزمُف أبدًا،  ىالتي لف يعفو ، في المجتمع . إفَّ قوالَب الذىنيِة األساسيةِ في الرُّ
 مشحونٌة ببصماِت تمؾ الحقبِة أساسًا.
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وذلؾ ِمف زاويِة  كما أفَّ الحياَة الوقائعيَة في المنطقة َتَتَميَُّز ِبِغناىا الوفيِر ِنسبًة لعيِدىا،
السوسيولوجيا الوضعية. فقياسًا بالمجتمِع الكبلني ونمِط معيشتو الرتيبة المعتمدِة عمى الصيِد 
والحماية وجمِع الثمار، َتَتَبدَّى الوقائُع والظواىُر الجديدُة البارزُة في اليبلِؿ الخصيب كانفجاٍر 

. فالوقائُع والظواىُر البلمتناىيُة في تعد ، َتبُسُط لنا صوَت ا، والمكتِسبُة تسمياٍت جديدةادىُمَدوٍّ
اإلنساِف وأعماَلُو بأغنى األحواؿ. ىذا ويمكننا االستنباُط مف نصوِص الكتِب المقدسِة بأفَّ المعانَي 
األوليَة التي َتَرَكت بصماِتيا عمى ذىنيِة اإلنساف في تمؾ الحقبة، قد َتَمخََّضت الحقًا عف 

ـَ أفمصطمِح "الجنة". وقد نكو  لحظاِت السوسيولوجيا الوضعيِة َحّظًا.  ضؿِ ف بذلؾ وجيًا لوجِو أما
ٌر أقرُب  البشريةِ فيو بالنسبِة إلى  حيث تنيمر  .بًل غزيرًا مف النجوـِ المتؤللئةأْف َيُكوَف وابإلى َتَطوُّ

الجنة َؽ خياَؿ والظواىُر البلمعُة كالنجوـِ البراقِة في الجياِت األربِع ِمف المعمورة، لُتحقّْ األحداُث 
ِر االجتماعيّ ضمف  لوإلى حقيقة، و ىذا الخياؿِ  لحظاِت تحويؿِ  َتزَرعَ ل، بؿ و التََّطوُّ  .إلى ثقافة ُتَحوِّ

بالمستطاِع مبلحظة آثاِر كؿّْ الترتيباِت المؤسساتية، التي َنَقَشت بصماِتيا عمى ِمَحؾّْ التطوِر 
أراضي اليبلؿ الخصيب. وَنُخصُّ بالذكر مرحمَة االجتماعي مف جيِة السوسيولوجيا البنيوية، في 

َتَمأُسٍس بكؿّْ معنى الكممة. فقد تأسيٍس و ؽ.ـ، والتي ىي مرحمُة  ٓٓٓٗ – ٓٓٓٙما بيف 
َـّ  َتَحدََّدت ُأُطُر مساحاِت االستقرار التي سَتتَِّخُذىا جميُع البنى أساسًا في القرى والمدائف، وَت

لَميداف، إلى ا، وَبَرَزت ُأولى المعابِد دت اليرمية، وَتَمأَسَس الديفلى المستوَطنات، وُولِ االنتقاُؿ إ
ـُ البنى المغويةواكَتَسَبت األثنيُة مبلمَحيا في الوجود، وا ، وَتَوطََّدت تقاليُد عبلقاِت تََّضَحت معاِل

مَع مراحِميا عبر األخبلؽ. بمعنى آخر، وكأفَّ المجت ظـالجوار، وكأفَّ اإلدارَة قد َشيََّدت أع
ـَ أموَر َتَمأُسِسيا. وألوِؿ مرٍة َنِجُد سيرور النيوليتيَّ قد َجَزـَ ب ِة الثورة الزراعية والقروية، وبالتالي َحَس

لنا تكوينًا ونشوءًا ىو  عرُض لوجيا البنيويِة األساسيّْ تَ البنى االجتماعيَة المؤلّْفَة لموضوِع السوسيو 
ِمف حقيقِة ىذا  َؾ الكثيُر مما عمينا َتَعمُُّمواؿ ىنااألقوى واألرسُخ في اليبلِؿ الخصيب. وال يز 

ِؿ البنيوي، الذي َيستدعي التدقيَؽ والتمحيَص اليوـَ أيضًا كتمأُسساٍت أصمية. بؿ، وبقدِر ما  التََّحوُّ
َنسُبُر وَنفَحُص تمؾ البنى كأوِؿ ِقَيـٍ متمأِسَسٍة في التاريخ البشري، فسوؼ َنحُصُؿ عمى نتائَج 

فيما يتعمُؽ بتأسيِس السوسيولوجيا البنيوية. عمينا اإلدراُؾ جيدًا أفَّ السوسيولوجيا ِمثِؿ السميمٍة ب
ا كجزٍء ِمف البنيويَة الراىنَة تعاني افتقارًا جديًا لػ"ِعمـِ المعنى". أما إذا أعاَدت النظَر في ذاِتي

 َتعبيرًا قديرًا عف ِعمـِ المعنى.تغدو ، فقد السوسيولوجيا العامة
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كموضوٍع  األصميَّ  ِسـُ مكانُة المغِة والثقافِة المتأسسَتيف في اليبلِؿ الخصيب ِبَكوِنِيما المنبعَ َتتَّ 
أطوِؿ "في حقِؿ سوسيولوجيا الثقافِة األولية. فالمجتمُع المَشيَُّد في ىذه األراضي َيَتَميَُّز بَكوِنِو ذا 

ـُ الثقافيُّ والحضاريُّ "فترة  االجتماعيُّ البارُز باالرتكاِز إلى اليبلؿِ  . وكما َذَكرنا سابقًا، فالحزا
طبيعيٍة  ى حياِة اإلنساف بكوارثـ ُيقَض عمفي الصدارة، ما لَ  الخصيب، قادر عمى صوِف مرتبِتو

يٍة تتسبب في زواِليا بدرجٍة بميغة )كالعودِة إلى عصِر الكبلف مجددًا عمى سبيؿ مجتمعأو آفاٍت 
–ِة نفوَذىا كقوٍة مييمنة، فيو منحدرٌة ِمف الثقافِة الصينية أو الساميّ ٌة مدنيالمثاؿ(. أما أْف َتْبُسَط 

مستحيبًل مف الزاويِة  كفْ ـ يَ عمى صعيِد الواقع، إْف لَ  اً ِجدّ وعويٌص معّقٌد أمٌر  –ِنسبًة إلى أبعادىا
رية( لـ َتفُقد إطبلقًا النظرية. َبْيَد أفَّ الثقافَة اليندوأوروبية )بالتالي الثقافَة األـ، المغَة والثقافَة اآل

طبائَعيا في الييمنة، رغـَ ىذا القدِر ِمف "الغزِو اإلسبلمي" والغزواِت الكاسحِة ذاِت الَمشاِرب 
بلَليا لمثقافِة اليندوأوروبية "المغولية". وقد تشرُع الصيُف ِبَشفّْ ىجوـٍ جديٍد في المستقبؿ، إال أفَّ احت

أو االستيبلَء عمييا، أو إخضاَعيا  –ميِع أنحاء العالـالنظيِر في ج ذاِت االستقراِر منقطعِ –
ما لـ َتَتَمؽَّ دعمًا ُمعِجِزّيًا ِمف المؤثراِت  ؛ جداً لبلستعمار أو االستيطاِف يبقى احتمااًل ىزيبلً 

ية القاضيِة خارَج نطاِؽ منطقِة الثقافة الصينيِة مجتمعالخارجية )كالكوارِث الطبيعية والويبلِت ال
 لمثاؿ(.عمى سبيِؿ ا

ىذا وبمقدوِرنا َعْقُد التكافِؤ بيف سوسيولوجيا الثقافِة األوليِة والسوسيولوجيا العامة. وفي ىذه 
الحاؿ، يمكننا إدراُج التغيراِت والتحوالِت الطارئِة عمى كؿٍّ ِمف األشكاِؿ الذىنية، مؤسَّسِة العائمة، 

إلى  ، وعمى رأِسيا تمؾ المرتكزةكافة افاتِ قالقومية )المندرجِة ضمف إطاِر الث –الكياناِت األثنيِة 
الثقافاِت الثبلِث الكبرى( ضمف حقِؿ السوسيولوجيا العامة. واألىُـّ مف كؿّْ ذلؾ ىو ضرورُة 

"، التي واجَيْتيا سوسيولوجيا الحريِة والسوسيولوجيا البنيوية، الفوضى والتفسخ جواءِ البحِث في "أ
ماِتيا والنتائِج الندراسِة و   اجمِة عنيا كإحدى أىْـّ مواضيِع السوسيولوجيا العامة.ُمَقوّْ

وعميو، فالمرحمُة الكبرى الثانيُة ِمف المجتمِع الصاعِد في أراضي اليبلؿ الخصيب، والمبتدئُة 
. فمجتمُع (مدنيةالالحضرّي" )مجتمع  مجتمعِ المع "دولِة الرىباِف السومرية"؛ سوؼ َتُكوُف مرحمَة "

ُسبلليٍة مستندٍة إلى ثقافِة اليبلؿ الخصيب. أما  –طبلقٌة ذاُت أصوٍؿ َىَرِميٍَّة في أساِسِو انالمدنيِة 
َمقِدَرتيا عمى االستفادِة  –أيًا كانت–مجموعٍة سبللية ىرمية  إبداءِ  يتجسُد فيو، فمضمونِ ُصمُب 

" المنحدِر ِمف الماضي القديـ، وَتسخيِرىا في  تنظيـِ التوجِو صوب ِمف إمكانياِت "الرجِؿ القويّْ
، نمِط اإلنتاجُرِقيّْ ارتباطًا ب وَتَنوُِّع الغبلؿِ  وفرِة الغذاءِ ازدياِد َتَحقُِّؽ تأسيسًا عمى "الدولة"؛ وذلؾ 
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التََّمدُّف. ولطالما َنشَيُد الكثيَر ِمف ىذه المحاوالت في ىذا االتجاه و  الطبقيّْ مع التمايِز  ذلؾ التحاـِ و 
زوبوتاميا السفمى فحسب، بؿ وفي ميزوبوتاميا العميا ليس في مي ؛ضمف أراضي اليبلؿ الخصيب

نظرًا لطبيعِة الشروط والظروؼ  ،والوسطى أيضًا. وبينما َتَتَرسَُّخ بعُضيا، َتفَشُؿ أخرى في ذلؾ
ُـّ تفسيُر الدولِة في الكتا )الوحُش الخارُج ِمف  ِب المقدَِّس عمى أنيا الموياثافالمحيطِة بيا. ىذا وَيُت

، وأحيانًا المبيدُة الُمَسمََّطة عمى سياؽ واالستغبللية . أما مسيرُة ىذا الوحِش الدمويةُ ِعباِب البحر(
اآلليِة لئلنساِف في ظؿّْ إدارِة واستعباِدىا التطور االجتماعي، وأشكاُؿ استغبلِليا واضطياِدىا 

رُة في شرعنِة ذلؾ؛ فإفَّ المتستريف والعراة، ولواِزُميا وأدواتُ المموؾ و  ةِ وغيِر الُمَقنَّع ةِ الُمَقنَّع يا الُمسخَّ
 البحَث والتمحيَص فييا سيكوف ِمف بيف المواضيِع التي سنتناوليا الحقًا.
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 الفصؿ الثالث
 في المدينةالحضري المجتمع 

 )عصر اآللية الُمَقنَّعة والمموؾ المتستريف(

 
 

لمحداثة الرأسمالية، في  ةٌ رسمي أيديولوجيةٌ ، التي ىي حصَمت التخريباُت الكبرى لموضعيةلقد 
 اختزاليّ بمنظوٍر و العمميِة  ع. فتشييء الوضعيّْيف لممواضيع االجتماعية باسـِ اجتمميداِف ِعمـِ اال

َيصُعُب النفاُذ مف وطأتيا.  ةً يعصمست معو مشاكؿ ، قد ولَّدَ (مثمما ىي الحاؿ في ميداِف الفيزياء)
باسـ "االشتراكية العممية"، وباألخص في  يـ بنفِس األسموب في الميداف االجتماعيحثُ وبَ 
الذي َفِيموه وَحِفظوه عمى أنو الميداُف الذي ُتعنى بو ما  المادي لممجتمع(الحقؿ قتصاد )اال

ؿ مشاكَؿ المعاني إلى معضبلٍت عسيرِة التفكيؾ. أما  االشتراكيةَ  اىَأسَمو  ذىنيُة الحقة؛ قد َحوَّ
يا عبر تى مف البيولوجيا، فقد َمدَّت الرأسماليَة بقوٍة ال يمكف تأمينُ َتَخمُّفًا ح التناوؿ الفيزيائي األكثر

أيّْ سبلٍح آخر. كنُت قد حاولُت في فصِؿ األسموب سرَد كيفيِة َكوِف ىذا األسموِب براديغما 
دوف التطرؽ إليو بكثرة. وعمى  ،ولكف، يبدو أنو مف العسير التقدـُ في التحميؿ .أساسيًة لمرأسمالية

"االشتراكيوف العمميوف" عمى وجو التخصيص، فيـ عاجزوف حتى عف  وما زعمَ م ماماً ت عكسِ ال
دوا البروليتاريا والشرائَح الكادحَة الفقيرة األخرى، التي تحركوا باسميا منذ  االنتباه إلى َكوِنيـ َجرَّ

قابميف  كوِنيـلِ بحثيـ في المجتمع بعد تشييئو، و مف خبلؿ  ؛ وذلؾالبداية، مف أسمحتيا األساسية
المجتمع كظاىرٍة مماثمٍة  َتَصوُّرَ أّف ذىنيًا عمى ىذه الشاكمة. وسُنظِير كيؼ وتناُوِلو  دراسِتول

 لمطبيعة الفيزيائية، أو حتى البيولوجية، يعني ِبَحدّْ ذاتو االستسبلـَ لمحداثة الرأسمالية.
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يكمف في تسييِر نضاالٍت  كبرعميَّ التبياف، وبكؿّْ أسٍؼ وحنقٍة ومرارة، أفَّ سوَء الطالِع األ
فٍة لمغاية لِ  منذ البداية الفكَر وخمسيف سنًة باسـ "االشتراكية العممية"، وخوِضيا  مئةً ما يناىز مشرّْ

بمنطِؽ الفكر الوضعي المادي المحض المحكـو بالفشؿ. ال شؾ أّف ما يتستر وراء ىذه المواقؼ 
. ولكف النضاَؿ تحت رايتوطالما خاضوا لَ ىو ما زعموا أنو "التمايز الطبقي" الذي  ،واألفكار

طبقَة العماؿ والكادحيف المقاِوميف بعبوديٍة عمياء ألجؿ  –كما اعتقدوا–ليست ىنا الطبقة المعنية 
التي انصيرت في بوتقِة الحداثة،  ،بؿ إنيا طبقة "البرجوازية الصغيرة" .التحوؿ البروليتاري

ىي أيديولوجيُة ىذه الطبقة،  ،ضعيُة بالذاتواستسممت ليا منذ زمٍف طويؿ. والمدرسُة الو 
بيف مف  ِصغاِر الَكَسَبةِ والمتسببُة في نظرتيا العمياء وردوِد ِفعميا الجوفاء إزاء الرأسمالية. فطبقُة 

ية عمى أرِض الواقع، وكانت عمى مجتمع، والتي ال درايَة ليا بكيفيِة تكويِف الحياة الةنيأشراِؼ المد
عمى الصعيِد لمطرائؽ العقيمة؛ ىي الشريحُة االجتماعيُة التي ُتَشكُّْؿ  خصبةً  ضيةً الدواـ أر 

 الفريسَة األسيؿ لمنظاـ الرسمي المييمف. يديولوجيّْ األ
إّف الظواىريَة )الوضعية( ضرٌب مف ف ،عندما َيكوف التناوُؿ االجتماعي موضوَع الحديث

جوُؼ لؤللوىيِة المفتِقدة لمعانييا. الوثنية المعاصرة. والوثنيُة بدورىا ىي اإلطاُر األضروِب 
وعندما  .ٍة ألجؿ المجتمع في مرحمٍة مابخبّل و وظيفٍة مقدسٍة ُمناطًة بكانت  ،صطمحماأللوىيُة كف

لِعمـِ المعاني، فعبادُتيا  الوثنية. أما الشرائُح المفتقرةُ  تفقد وظيفَتيا ىذه، ال َيَتَبقَّى منيا سوى حالَتيا
. فمث وعمى –، فيـ والفاعمية ةيمما ال يعمموف أّف الوثف ينبع مف الوظيفلؤلوثاف أمٌر مفيـو

أّف عبادَة األوثاف سوؼ تُثِمُر عف المعاني، أو ب ، أو يقعوف في غفمِة االعتقادِ يعتقدوف –النقيض
قدسيَتيا وجبلَليا القديَميف. لذا، فتحميُؿ األدياف المناِىضة لموثنية ضمف ىذا  ـ سَيبمغوف بياأني

وراء ُينير األموَر أكثر. ال يساورني الشؾُّ بالوثنية العصرية لموضعييف المنقاديف السياؽ س
يـ بالوثنية المعاصرة، قد قاؿ عنيـ تُ نعلظواىرية. ىؤالء الوثنيوف العصريوف، الذيف يمكننا ا

 بالموادّْ أفضؿ "المتشبثيف مف الفبلسفُة الَمعِنّيوف بميداِف الحداثة )العصرانية( بالذات بأنيـ 
 وثف".ب ـ يتشبثوفوكأني االستيبلكيةِ 

، والقانوف الففّْ و  التاريخِ و  تسميُط الضوء عمى المجتمعِ  مقدوراللقد َظفَّ ماركس ومدرسُتو أنو ب
ُتؤثُّْر  جمعاء المؤسساِت االجتماعيةَ وحتى الديِف عبر التحميِؿ االقتصادي. ال جداؿ في أّف بؿ 

األموَر تختمؼ كميًا عندما َتكوف المجتمعيُة ميداَننا  في بعضيا كأنسجِة البدف الواحد، ولكفّ 
 نسيجِ كالالمعني. فالمؤسساُت االجتماعية، التي ىي كياناٌت َأوَجَدىا عقُؿ اإلنساف، ليست 
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بجبٍؿ  وٌ يجسـ اإلنساف. فعقُؿ اإلنساف شبالذي في  نسيجِ كال، بؿ حتى أنيا ليست بيولوجيّ ال
. وال في الوسط االجتماعي المعاني واإلرادات التي ُينِتُجيامف خبلؿ فجٍر باستمرار متبركانيٍّ 

يمكف التفكير بوجوِد بعِض النقاط  ،ألخرى مف الكائنات الحية. في حيفمثيَؿ لذلؾ في األنواع ا
، مع عدـ إغفاِلنا َكوَف عقِؿ اإلنساِف نفِسو يعمؿ  المشتركة مع الوقائع الفيزيائية في عاَلـ الكوانتـو

المادي )بما فيو البنيُة االقتصادية االجتماعية(  أّف العالـَ َبْيَد ترتيب الكوانتومي. ضمف النسؽ وال
أمٌر  ،المجتمع يديرُ ذي ال وىالذىِف  َكوفُ و . بقشرٍة غميظة يعني جموَد اآللية الكوانتومية وَتَغمَُّفيا

ؿ بالعمؿ الذىني يحص ال جداؿ فيو. حتى أّف َكوَف التوجِو نحو االقتصاِد االجتماعيّ بما ساطٌع 
 .لَبرَىنِتو مفروٌغ منو تمامًا، وال داعٍ أمٌر 

عميَّ التنويو ثانية، ولو تكرارًا، إلى أّف تأريخ السوسيولوجيا، وَسْسَمَجة التاريخ يأتي في صدارِة 
 ه أكثرفي دنوّ  زُة الناجعة األخرى ليذا األسموبِ الميَتكُمُف الشروط األولية لمتقدـِ في ِعمـِ المعنى. و 

أىميَة الفكر الدعائي. بؿ عمى النقيض،  مف تفسيِر التاريخ بموجِب سياقو الطبيعي. ال أنكرُ 
جراىا حسب مَ وتناوِليا  ،التطورات التاريخيةإدراؾ ىذا النمُط الفكريُّ ناجعًا، يجب  كوفَ ولكي يَ 
"البنية التحتية ُتَحدُّْد  :بالقوؿ الشروعَ فإّف  ت،تحميبلال تأو َكُثرَ  األحداثُ ميما ُسِرَدت و . وتدفُِّقيا
"، لف يذىب أبَعَد ِمف ممارساِتيا"التاريُخ عبارة عف أفعاِؿ الدولة و  :العكسقوؿ أو  ،التاريخ"

شرُح التاريخ، الوارِد تحريِؼ التاريخ الحقيقي بالنسبة إلى ِعمـِ المعنى. واضٌح لمعياف أنو مف غيِر 
االجتماعية،  ٔنيا ىو الحديُث عف الفيزيولوجياحييجري بيذا األسموب. فما  وبالتالي المجتمعِ 

وليس التاريخ. فشرُح كيفيِة تأثيِر المؤسسات االجتماعية )األنسجة في الفيزيولوجيا( عمى بعضيا 
 ٌة لمغاية.فظظواىريٌة ىو ، بؿ لمتاريخ اً ليس شرح فيِة تحديدىا لبعضيا البعضِ البعض، أو كي

َتَحقُِّؽ كيفيِة معرفِة الَفَرِس َيكُمُف في  مربطَ ذي معنى، فإفَّ  حديث عف تاريٍخ َقيّْـٍ تمكِف مف الولم
يكمف في معرفِة اإلرادة  متاريخِ لالتفسيُر الحقيقيُّ أو تدويُف ال. فجرياِنولحظِة في التاريِخ  تدفؽِ  قوةِ 

ربما في تمؾ المحظة. ومثمما قد يكوف ذلؾ حممًة اقتصادية، فالذىنيِة المؤثرِة األنشطِة و والمعاني 
الضغِط عمى الزناد،  لحظةُ ىو ، بؿ أيضًا. الميُـّ ىنا ليس السبلح يكوف ممارسًة أو عمميًة دينيةً 

                                                           
عمـ يدرس الوظائؼ الحيوية لمكائنات الحية، سواء كانت طبيعتيا كيميائية حيوية أو  الفيزيولوجيا أو عمـ وظائؼ األعضاء: ٔ

فيزيائية أو ميكانيكية. تنقسـ إلى فيزيولوجيا النبات وفيزيولوجيا الحيواف، لكف مبادئيا واحدة، بغض النظر عف العضوية التي 
: الكيمياء الحيوية، الفيزياء الحيوية، الميكانيؾ الحيوّي، وعمـ األدوية ياممية التي تطورت عنتدرس فييا. مف الفروع الع

 )المترِجمة(.
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بتحميِؿ قيمِة السبلح اقتصاديًا وفنيًا وسياسيًا وعسكريًا قدر ما قوموا عميو.  الضاغطةُ  واليدُ 
أتمالؾ نفسي عف  فربما يكوف لذلؾ قيمٌة مف حيث تزييِف الشرِح وزخرفتو. ولكف، ال .ؤوفتشا

ِمف ِقَبِؿ دائمًا ىو تشغيُؿ السبلِح  ،التكرار مرارًا بأنو عندما ُيقاؿ بجرياِف التاريخ، فما يجب فيُمو
َة حاجٌة لميارٍة عظمى و  اليدِ  ألجِؿ ُصنِع  قتصاديّْ اال معمؿِ لالقابضِة عمى الزناد. قد ُيقاؿ أنو َثمَّ

ـُ شيئًا مف التعبير عف التاريخ. يجب عدـ إغفاِؿ َكوِف ال َيفيَ  التعاطيَ . ولكّف ىذا ربماالسبلح. 
 شغَّاؿو  بالطمقات ُمَعبَّأٌ سالٌح ىي  ،عمى الزناد ضاغطةُ ال يدُ الالتاريِخ سبلحًا شغَّااًل عمى الدواـ. 

وسرُد مثاٍؿ ذلؾ. َيعي أفضؿ مف  ـى ،اإلدارة االستراتيجية في التاريخ ةِ مسؤوليب وف. والقائمدوماً 
بعَد َتَسنُِّمو عرَش  ،أحُد أباطرِة روما ،َٔيُقـو فالنتيانوس، قد يشرُح األمَر بصورٍة أفضؿ: مف التاريخ

بالمصادقِة ؛ يقوـُ ـٖٗٙمف شيِر آذار سنة  ٕٛوبالتحديد في اإلمبراطوريِة بشيٍر واحٍد تقريبًا، 
 اانَتَخبو َمف  لكفّ . س"و برتبِة "أغسط عمى الشرؽِ  كإمبراطور الحكـِ فالينز في أخيو إشراِؾ عمى 
"لقد َخِسرتـُ َحؽَّ  قائبلً عمييـ فيردُّ ، فالنتيانوسبعَد مدٍة قصيرة. أما ندِميـ َأعَربوا عف  أخاه

ِد   .ما يعنيو التاريخإلى وبأفضِؿ صورٍة مشيرًا بذلؾ  ،"قياِمكـ باالنتخاباالعتراِض ِبُمَجرَّ
إلى معنى التاريِخ الرأسمالي المعاصِر  وِمف حيُث األسموب، فسأسُرُد أىميَة ىذا الشرِح بالنسبةِ 

 في الفصِؿ المعني بذلؾ.
ـَ مساَىَمَتنا في ِعمـِ المعنىول  نغضَّ النظر عف مشكمِة األسموب ىذه لمولوِج عمينا أاّل  ،كي ُنَقدّْ

عني تأيضًا  يالتاريخ، فيشرِح في تاريِخ المدنية. بقدِر ما َتكُمُف قيمُة أيّْ تفسيٍر في القدرة عمى 
والقادريف عمى اإلمساِؾ بزماـِ المبادرِة  ،ومقتضياِتو الممتزميف بأحكاِمو لخدمةِ  التاريخ مدى تسخيرِ 

في كؿّْ وقت. في حيف أّف التفسيَر التاريخيَّ الحقيقي ألجِؿ المتخبطيف في تأديِة دوِر ضحايا 
 ،لمخبلِص مف دوِر الضحية ؛زمةالبل ِيـ بالوعِي وتسميِحِيـ باإلرادةِ عمى َتعبئتِ  القدرةَ يعني التاريخ، 

ـُ عمى  حيائيا. أما إذا كاف التفسيُر التاريخي واالجتماعي َيحُك والوصوِؿ إلى قوِة َبعِث حرياتيـ وا 
يف بيـ، والذيف )كؿّْ المسحوقيف والمضطَيديف والمستَغميف( باالستسبلـ والخنوع لممضحّ  ضحاياال
 ـعف أني وا، وميما تحدثوفِعممي ـأنيُمَفسّْروه  ىعدَّ ا؛ فميما مُيوَنيـ بالزعـِ ِبُقرِب الخبلصيُ 

                                                           
ـ(. وحكـ اإلمبراطورية الغربية )عاصمتيا ميبلف( حتى وفاتو، ٖ٘ٚ – ٕٖٔإمبراطور روماني ) فالنتيانوس أو فالنتياف األوؿ: ٔ

الشرقية بموافقة مجمس الشيوخ. والده جراستياف العظيـ. أعاد فالنتياف تحصيف حدود وعيف أخاه فالينز عمى عرش اإلمبراطورية 
صبلحات  إيطاليا وغالة، وأعاد إلى الجيش قوتو ونظامو، وصد الغزاة األلماف إلى ما وراء نير الرايف، وأصدر تشريعات وا 

 مستنيرة )المترِجمة(.



 المدنية

 
 

 145 

فيـ إذف  ؛عف عمدذوي نوايا ضامرٍة أو ُمَضمّْميف  وانو التفسير باسـِ الضحايا؛ فإذا لـ َيكُ  يصوغوف
 غافموف، ويفسّْروف التاريخ كاألصناـ الجوفاء.

 
 
 كيؼ ُنَفّسر المجتمَع السومري؟ -ٔ
 

لوجيا البنيوية، فسوؼ ُنَخصُّْص مكانًا لمسومرييف تأسيسًا بما أّف موضوَعنا تمييٌد لمسوسيو 
ُف تاريَخ عمى ىذا اليدؼ. إننا ال  تفاسيري عمى أنيا مساَىمٌة في  ولكف، يجب َفيـُ  .المدنيةُندوّْ

ـَ ينبغي ذلؾ. إذ أبحث عف ردٍّ لمسؤاؿ: كيؼ ُنقيّْـ المثاَؿ السومريَّ أثناء تفسيِر التاريخ؟  أْف ُتساِى
وتأميِف الدخوِؿ في التاريخ. وثمَة فائدٌة في تناُوِؿ ىذا المثاِؿ ِمف  ،في إيضاِح األسموب الردودُ 

 .ّدِة نواحٍ عِ 
ِمف المعمـو أّف الغذاَء الوافَر وَتَنوَُّعو الغنيَّ خاصيٌة َتَميزت بيا مرحمُة التمأُسِس النيوليتيّْ  -آ

ت بفترِة ازدىاٍر باىر، والكامنِة إلى ؽ.ـ( التي َمرَّ  ٓٓٓٗ – ٓٓٓٙالمسماُة ِبمرحمِة تؿ حمؼ )
الشماِؿ مف ىذه الحضارة )السومرية( الُمنَشَأِة في الحقوؿ القصبية الرسوبيِة واألراضي الخصيبِة 

ميزوبوتاميا ضمف أراضي  يماجِ متزاواالمطمورة بالمياه في أماكِف َتقاُرِب نيَري دجمة والفرات 
عف الذىنيِة المكتِشفة لتقنياِت اإلنتاج، ذي أسفَر القروي الالسفمى. وما أدى إلى ذلؾ ىو المجتمُع 

 . فاالستقراُر يعني الحقوَؿ والتمأسساِت االجتماعيةَ أيضاً  لعَبت ىذه التقنياُت دوَرىا في ذلؾمثمما 
ـَ الذىنيِة ال. أما التمأُسساً بتغذيِة بعضيا بعض المتناميةَ   ،يةمجتمع، فيعني فيما يعنيو تنظي

، ثانوياً المبلئمة، واألمطاَر الغزيرة َتجَعُؿ مف الرَّيّْ المناخيَة  شروطَ اليتيا. كما أّف وتحقيَؽ جماع
رغـَ استيعاِب أىميتو. وقد ُبرِىف عمى أفَّ العديَد مف القرى المستقرة في ميزوبوتاميا العميا قد 

ـُ اآلثار  ٖٓٓٓقاربت حدوَد المدينة مع التوجو نحو أعواـ  التي راِت األمثمِة عش َقّدـُ يؽ.ـ. وِعم
 .في تمؾ المناطؽُكِشَؼ عنيا النقاُب 

 .ياكدليٍؿ قاطٍع عمي ،مف الجثوات والخرائب في العديدِ األسواُر المحيطُة بالمدينة ت كما ُأبِرزَ 
التوسَع وزيادَة التعداد  أعاؽقد إال أّف محدوديَة نطاِؽ الري، واعتماَد الِغبلِؿ عمى األمطار 

ٌة خصيبًا لمري، وترَبُتيا جدا األراضي أسفَؿ نيَري دجمة والفرات مبلئمٌة السكاني أكثر. بينم
مف الشماؿ، أي، مف إلى ىناؾ  واقد انحدر األوائَؿ  يفييفالر  فنيطِ و ستم. وقد ُأثِبَت أّف المعطاء
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ؽ.ـ. وباألصؿ، وِلَكوِف ىذه المرحمة َتشَيُد تزايدًا في  ٓٓٓ٘ثقافِة تؿ حمؼ في مستيؿ أعواـ 
قتضي د السكاني، فيي ُترِغـ األىالَي عمى الحراؾ الدائـ. فالقرى المتزايدُة والمتسعة تالتعدا

ىذه المرحمة بخطوطيا العريضة. فكمما زاَد  جازِ إليسابقًا . كنا َسَعينا االنتشاَر في الجيات األربع
ا استوَجَب بسبِب قمِة األمطار. وىذا م ،الريإلى حتميُة الحاجُة الاليبوُط نحو الجنوب، زادت 

ـَ األمثَؿ قد َتَحقََّؽ حوَؿ المعابِد المسماة بالزقورات.  وجوَد تنظيـٍ شامؿ. ىكذا نبلحُظ أّف التنظي
تتميز الوظائُؼ الثبلُث المتداخمة لمزقورات بأىميٍة حياتيٍة بالنسبة لتحميِؿ المجتمع السومري 

في والذيف يمكثوف  ،األراضيف العامميف ضم بشكٍؿ عينيٍّ فيالوظيفُة األولى جسُد تتبرمتو. 
، وُيَعدُّوف ِمف أمبلؾ الزقورات. وُيِقيـ معيـ صانعو األدوات والوسائط أيضًا. الطابؽ السفمي

اني. إذ الوظيفُة الثانيُة ىي المياُـّ اإلداريُة التي َيقوـُ عمييا الرىباُف القاطنوف في الطابِؽ الث
 المشروعية البلزمة )قوة يِة المتعاظمة، وتأميفُ ِؿ اإلنتاجاألعما يتوجُب عمى الراىِب حسابُ 

اإلقناع( لتحقيِؽ العمؿ الجماعي بيف العامميف. أي أنو ُيديُر شؤوَف الدّْيف والدنيا معًا. أما الوظيفُة 
( المقيمِة في ٔالثالثة، فُتَؤدَّى مف ِقَبِؿ الموجودات اإلليية )ضرٌب مف ضروِب مجمِع اآللية

مف دولِة الكينِة السومرييف نحو الحضارة ذلؾ في مرافعتي "عمى ا أكدُت مثممالطابِؽ الثالث. و 
 تأثيرِ العمى صعيِد  كأفَّ الزقوراِت نموذٌج مصغٌَّر لمجتمعاِت المدنية البلحقةِ ، ف"الديمقراطية

. إنو تمأُسٌس مثاليّّ لدرجِة أنو غدا النموذَج األصَؿ المَولَّْد لمجتمعاِت المدف الراىنة، المعنويّ 
نُت يّ كنُت بَ مثمما و  ،مئاِت اآلالؼ، وَيزيد عدُد سكانيا عف المبلييف. بؿتعداُدىا ناىز يُ التي 

لنمِط تنظيـِ الدولة المتمأسسِة في مجتمِع المدينة. فالزقوراُت في  األَـّ  الرحـَ  سابقًا، فيو ُيَعدُّ 
المدائُف بدورىا كانت تنقسـ إلى كانت المدينَة ِبَعيِنيا. و و زمانيا لـ َتُكْف مركَز المدينة فحسب، بؿ 

ثبلثِة أقساـ: المعبُد )موطُف أو منزُؿ الرب( الذي ىو قسـٌ معنيّّ بتوليِد المشروعية وتأميِنيا، قسـُ 
قميبًل والمخصَُّص لمدراِء المدينة، واألماكُف األوسع قميبًل إلقامِة العامميف، الذيف  األوسعاإلقامِة 

تؤدي ىذه الوظائَؼ الثبلَث معًا، وكأوِؿ مثاٍؿ مؤسٍَّس مف نوعو  ىـ الشريحة األوسع. فالزقوراتُ 
 في العالـ.

ولو َتَمَعنَّا عف كثٍب قميبًل، فسنجد أفَّ الراىَب ىو المباِدُر األوُؿ بكؿ تأكيد. فيو الرأسماليُّ 
ال، لَ  .بالنسبة لزمانو )أقوؿ ذلؾ لبلستيعاب عمى نحو أفضؿ ينذاؾ( ـ َيبرز رأسماليُّ الحداثِة حوا 

أو ىو َربُّ العمؿ أو اآلغا. ذلؾ أنو ميتـٌ بوظائِفو التاريخيِة التي عميو تأديتيا. وباألصؿ، ىو 
                                                           

 معبد لعبادة اآللية لدى السومرييف. )المترِجمة(.". ىو عظاـمقبرة الرجاؿ اليعني "و  مجمع اآللية أو بانثيوف: ٔ
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ذلؾ أّف ما سيتشكؿ حولو ليس  .المجتمَع جديَد المنشأ بطابعوَيمُيُر مؤسُّْس المدينة، الذي س
ُتواِجُو الراىَب عمى نحٍو  ِة العمبلقة التيمّ يَ بقريٍة بسيطة، بؿ إنيا المدينة. وسندرؾ عظمَة المَ 

حاجٌة حيث ىناؾ ما وضعنا نصَب العيف مدى صعوبِة ىذا األمر في يومنا الراىف.  إذ ،أفضؿ
ِمف أيف لو بيـ؟ فاقتطاُع ولكف،  .ماسٌة لعدٍد كبيٍر مف العماؿ ألجِؿ المدينِة الُمزَمِع إنشاؤىا

البطالَة لـ تكف قد تمأَسَست بعد، مثمما  كما أفّ . جداً  اإلنساِف عف الكبلف أو األثنيِة أمٌر عسيرٌ 
. عميو  قد . ولـ يكف لتغطيِة الحاجة إلى العماؿ ال يكفوف عف األثنية والمنقطعوف الُفرادىاليـو

ىي  ،الفرصُة المتبقيُة ِبَيِد الراىبحصؿ االنتقاُؿ إلى مرحمِة استعباِد الناس بالعنؼ. ربما كانت 
ُة . وىنا "الرب"سبلِح إلى المجوُء  إنشاِء بالذات تبدأ إحدى وظائِؼ الراىب المذىمِة بالفاعمية: َمَيمَّ

يّـّ لمغاية. ذلؾ أنو إذا َفِشَؿ في ىذه الوظيفة، فسَيعَجُز عف إنشاِء المدينِة م. الموضوُع الرب
ُح لنا ُيَوضّْ  وافر. ىذا المثاُؿ ِبَحدّْ ذاِتووبالتالي، عف تأميِف اإلنتاج ال ؛الجديدة أو المجتمِع الجديد
الدولة األوائِؿ رىبانًا. فالزقوراُت ال ُتعنى بالدولة واإلنتاِج الوفير  ُحّكاـِ ِبُكؿّْ سطوٍع أسباَب َكوِف 

عاَلـِ كافِة المصطمحات، الحساب، والمجتمِع الجديد فحسب، بؿ وبإعادِة اإلنشاء والتخطيِط ل
 .ى جانِب االىتماـِ بشؤوِف الربوحتى المقايضة األولى، إلبؿ ، العائمة، الفف، السحر، العمـ

نشاِء كؿّْ ذلؾ، وربِطو بمشاريَع ممموسة. إذف، فالراىُب ىو أوُؿ  عبلوًة عمى إعادة تخطيط وا 
ميندٍس لممجتمع، وأوُؿ معماري، وأوُؿ ِرسـٍ تخطيطيٍّ لمنبوة، وأوُؿ اقتصادي، وأوُؿ مدير، وأوُؿ 

 رئيِس َعَمؿ، وأوُؿ َمِمؾ.
 سيَة لمراىِب بتفصيٍؿ أدؽ:لَنَر األعماَؿ األسا

ِة لمراىب. وحسَب ميميأتي إنشاُء الديف الجديِد واإللِو الجديد في صدارِة األعماِؿ ال -ب
ىو تشكيُؿ حمقِة الوصِؿ ِلَسدّْ ما يبدو وكأنو  ،السومرييف لمديف كينةِ تفسيري، فمضموُف اختراِع ال

األدياف اإلبراىيميِة المتجاوزِة نحو " القديمِة عبادِة "الطوطـمف فراٌغ أو انقطاٌع لمرحمِة االنتقاؿ 
ديِف مف و  ،لمسموات الناظمة القوةِ مصطمَح  بصفِتولِو اإللموثنية. إنيـ ُينِشئوف خميطًا مف 

الطوطميِة المحدِّْد ليويِة المجتمع. فالكؿُّ ُيجِمُع عمى الرأي القائؿ بأّف الطوطـَ تعبيٌر عف اليويِة 
 ،يٍـّ في حياة الكبلفمشيٍء  كؿُّ ِة التي ىي أوسُع مف الكبلف. فعشير ؾ لمالمحدّْدة لمكبلف، وكذل

 أساساً  عف القوةِ التي ُتَعبُّْر الموجوداِت مف  خُذ الكبلناتُ تما ت اً لباَيغدو ُمَرشََّحًا ِلَيُكوَف طوطمًا. وغ
سوى بقايا ئِؿ القبا. وما التسمياُت التي ال نزاؿ نصادفيا في أسماِء إلشارِة إلى الطوطـليا في ا

وغيِرىا مف  ، المطر، الريحاألسد، الصقر، األفعى، الذئب، الشمس :مف َقِبيؿ ؛مف تمؾ المرحمة
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األْـّ كقوٍة محركٍة  –يمة. ومدى تشييد القدسيِة المتمحورِة حوؿ المرأة مأسماِء النباتات واألشجاِر ال
ممثمي الطوطميِة واإللِو السماويّْ  ُيماِثُؿ ىنا قوَة الراىب الرجؿ. حيث أفّ  ،لمعيِد النيوليتي

 التي َترُمُز إلى الخيِر والعطاء. ،األـ –اإللية مرموزًا إلييا بَيكَتِسبوف األىميَة 
السومرييف.  كينةصراعًا مريرًا تجاه آلية ال بعد ذلؾاألـ أْف تخوَض  –ةليكاف عمى اإل

والذي  ؛نا" الرمِز األوليّْ لئلليِة األنثىونخص بالذكر النزاَع بيف "أنكي"ِ إلِو الرجِؿ الماكر و"إينا
تحت ىذا اختبلُؼ المصالح الذي شغَؿ المبلحـَ السومرية. يتستر  محوريَّ أصبَح الموضوَع ال

بيف المجتمِع الريفي النيوليتي  ،عمى جميع األصعدةالنزاِع أدى إلى نشوِب مما ، الصراع
األـ، والمنغمؽ  -يف بريادة المرأة ا بيف النيرَ مالمتمركِز حوؿ القرى الكامنة في الحوِض العموي لِ 

وبيف مجتمِع المدينة المبتدئ بالتكاثِر حديثًا، والُمنَشِأ عمى يِد الراىب، والمنفتِح  ؛تجاه االستغبلؿ
دُة ألوِؿ مرة في التاريخ. إذ، االستغبلؿ. وىكذا ُوِلَدت "المشاكُؿ االجتماعية" الجعمى األوِؿ مرة 

يِة ِلِكبل المجتمَعيف ينبع ِمف المشاكِؿ االجتماعية. ما ِمف شؾٍّ في أ ّف الصراَع بيف القوى الُمَوجّْ
لكف، وكما نرى في التاريخ، َفُمَغُة ىذا الصراِع واصطبلحاُتو تََتَحدَُّد مف ِقَبِؿ أشكاِؿ الذىنية 

يث ال يمكف ـ تكف موجودًة آنذاؾ. حالسائدة في تمؾ المرحمة، ألّف أشكاَؿ الذىنيِة الراىنِة لَ 
ال يزاؿ بعيدًا جدًا عف كاف التعبيُر عف المجتمع نفسو إال بيويٍة شبِو إليية، ألّف عقَؿ اإلنساف 

 مفيـو اليوية المجردة.
لقد كاف عقُؿ اإلنساف في تمؾ المرحمة َيعَتِقُد بحيويِة الطبيعة، وبأنيا مميئٌة باآللية واألرواح 

بؿ، وحسب اعتقادي، إنو متقدـ، وَأقَرُب إلى  .الراىف)وىو ليس بتفكيٍر رجعيٍّ نسبًة لميـو 
الصواب(. وأيُّ َمساٍس بيا قد تتمخض عنو نتائج خطيرة. ذلؾ أّف لجميعيا قدسياُتيا، ويجب 

جبلؿ. وأيُّ َتجاُسٍر بسيٍط تجاىيا  ؛قد يؤدي لكوارَث فظيعة ،االقتراب منيا بكؿّْ عنايٍة واحتراـٍ وا 
ـَ القرابيفِ مما  . وىكذا، تغضَب أو تُثاَر حفيظُتياكي ال  ،والعطايا والنذوِر إلييا يتطمُب تقدي

ـَ األطفاؿ  ،َيكَتِسُب إرضاُء الُمقدَّساِت واآلليِة أىميًة عظمى  يااصبالصبياف و واللدرجِة أّف تقدي
ولكف، كانوا  .ردحًا طويبًل مف الزمف. إنو تقميٌد مدىٌش ومرعب اً دئتقميدًا سابات  اقرابيَف لي

نوف ببقاِء المجتمع صامدًا ومتماسكًا عبره. وقد َتَعرََّض ىذا التقميُد لمتحريؼ والتحويِر مدًة ُيؤمِ 
إال أنو ِمَف المؤكَِّد ارتباُط مضمونو بالقدسيِة وحمايِة الذات.  .طويمة عمى يِد الرىباف والراىبات

قات والتناقضاِت بيف ىذه العبلبعنيا  فكافُة ضروِب العبلقات بيف التجمعات البشرية كاف ُيَعبَّرُ 
قدسات واآللية. ىكذا كاف قد ُأنِشئ الذىُف والمغة، حيث ال وجوَد حينذاؾ لػ"لغِة الِعمـِ الوضعي" مال
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إال في القرَنيِف األخيريف.  ،الراىف. فالبشريُة لـ َتعِرْؼ لغَة )أو باألحرى ديَف( الِعمـِ الوضعيّْ ىذا
 لدى َسعِينا لتفسيِر التاريخ.  َنغَفَؿ عف ىذه الحقيقةوعمينا أاّل 

تأسيسًا عمى ذلؾ، فالصراُع القائـ بيف إينانا وأنكي صراٌع اجتماعيّّ عصيب. وال شؾَّ أفَّ لو 
َة ىذا التفسير مف خبلِؿ الصراع القائـ في تركيا. حيث نبلحُظ و ُأُسُسُو المادية.  اليـو أيضًا ِصحَّ

يِة التاريخ، عبر الصراِع الُمعاش بيف قوى حزِب نتممس مرة أخرى، وعف كثب، كيفيَة سرياِف جدل
 AKPأنو وضعيّّ وعممي، وبيف حزِب العدالة والتنمية الذي يتظاىُر  ،CHPالشعب الجميوري 

جيدًا أنو ما ِمف  والِعمـُ  دة اإلسبلمية. عمينا التََّنبُّوُ بالديف والعقي وتشبثَ الذي يّدعي  ،ميتافيزيقيّ ال
ال، فسنَقُع الديَف في صراعاتو االجتماعية.  ـَ قحَ إال وأأو اقتصاديٍّ  كفاٍح عسكريٍّ أو سياسيٍّ  في وا 
 "االشتراكية المشيدة".الوضِع الذي آَلت إليو 

ىما  واإللَو األرضيَّ "أنكي"، المَذيف ابَتَدَعيما الرىباُف السومريوف، ٔإفَّ اإللَو السماويَّ "آف"
وَز قوِة الرجؿ في مجتمِع المدينة السومري، حيث ُيَقدَُّس . وَيعِكس ىذا الواقُع بر افيّ ورِ كُ إلياف ذُ 

لدرجِة أّف الرجَؿ القيادي الجميَؿ الجديد غدا المجتمَع نفَسُو الذي  ،رجُؿ وُيَؤلَّو. إنو تقديٌس ىائؿال
ذا ما َسَبرنا تحت ىذه اإلجراءات  اكتسَب "القدسيَة واأللوىيَة فيما بيف السموات واألرض". وا 

َؿ المعموِؿ بي "، ليس إال. تمامًا مثمما ىو "طبقُة الرىبافىنا ا، سندرؾ عمى نحٍو أفضؿ أفَّ المبجَّ
يَة لمنساِء األميات ىي القوُة المديرُة مجتمعأّف القوَة ال –"إينانا" عقيدةِ في عندما ننبُش –سنجد 

 والخبلقُة في العيِد النيوليتي.
َترجُح بدأت ؽ.ـ، ولو أّف الكفَة  ٕٓٓٓاـِ حتى أعو  ةِ متكافئال يف القوىستمر ىذا الصراُع بي

في المجتمع السومري. إّف البحَث في موضوِع الكفاِح تجاه التمييِز بيف طرديًا عمى حساِب المرأة 
ُح األمور ،المرأِة والرجؿ ضمف أشكالو وألوانو عبر التاريخ إلى يومنا الراىف نا أكثر. فيدويُ  ،ُيوضّْ

 وسنسعى لفعؿ ذلؾ.
طرديًا، يتناقص عددىا بدَأ ُص الراىُب الطابَؽ العمويَّ ِمف الزقوراِت لآلليِة التي بينما ُيَخصّْ 

الكينِة  رئيُس وُيوثُّْؽ  .أقصى الحدودإلى ىذا الطابؽ وجوِد َيقوـُ بالمقابؿ بالتََّكتُّـِ عمى فإنو 
حيث ُيزيد  .ديني الجديديّـّ ألجِؿ التطور الم. ىذا التكتيُؾ سواه إليوأحٍد أيّْ بعدـِ صعوِد تعميماتو 

. وُيثاِبُر رئيُس أكثر ، وُيَوطُّْد ِمف َتَبِعيتيـ وانصياعيـأكثر يـفضولَ يثيُر و  ،بو ِمف تبجيِؿ الناس
                                                           

اإللو األكبر في مجموعة اآللية السومرية. كانت السماء في  دإلو السماء لدى السومرييف. كاف ُيرمز لو بالقروف، ويع اإللو آف: ٔ
 ة(.كانوا يصوروف آف وكي متبلصقيف معًا )المترِجمف، "كي"واألرض أنثى  "آف"نظرىـ ذكرًا 
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ـَ إليو في ىذا الطابؽ. بالتالي، فَمف الكينِة  عمى نشِر أقوالو بيف المجتمع ِبَكوِنِو التقى اإللَو وَتَكمَّ
" رئيِس الرىباف. ذلؾ أنو الناطُؽ  عميو سوى النظركبلـِ الرب، ما  َيرَغُب سماعَ  إلى "كبلـِ

ُض الوحيُد باسـِ الرب. وقد انتقَؿ ىذا التقميُد كما ىو إلى األدياِف اإلبراىيمية أيضًا. فسيدنا  والمفوَّ
ـَ مع الرب في جبِؿ سيناء لينيَؿ منو "الوصايا العشر ٔموسى كاف تكم

". واالسـُ اآلخر لسيدنا ٕ
 ، إال أفّ لِة الكبلـِ مع الرب مراٍت عديدة". وىو أيضًا َشَرَع بمحاو الناطُؽ باسـ الربعيسى ىو "

. المطاؼ في نيايةِ التحدِث إليو تمؾ وُيفِشميا. ولكنو كاف سينجح في  الشيطاَف كاف ُيفِرُغ محاوالِتو
اإلسبلـ أيضًا.  ، فيشير إلى استمراِر التقميِد عينو في٘لدى سيدنا محمد ٗوالمعراجُ  ٖأما اإلسراءُ 

بيارًا في الديانة  وسيتـ ترتيُب الطابِؽ العموي عمى شكِؿ مجمِع اآللية بشكٍؿ أكثَر عظمًة وا 
 كنيستاإلغريقية الرومانية. أما في الديانات اإلبراىيمية، فسُيعاد ترتيبو مجددًا عمى شكِؿ ال

                                                           
وضعتو في سفط ف ،مواليد الييودالذكور مف ولدتو أمو بعد أمر الفرعوف بقتؿ  .َينسبو كتاب العيد القديـ إلى سبط الوي موسى: ٔ

تو ابنة . أسمَ وقالت أف تأتي بمرضعة، فأتت بأمف، رأتيا أختوعثرت عميو ابنة فرعوف، وتبنتو.  .البردي عمى حافة نير النيؿ
كاف يضرب عبرانيًا، فر إلى سيناء، وأقاـ في خياـ يثروف،  اً شمتو مف الماء. لّما كبر موسى، وقتؿ مصريفرعوف باسمو ألنيا انت

وتزوج ابنتو. قاد شعبو إلى سيناء، حيث وصؿ إلى الشريعة. حاوؿ دخوؿ ببلد كنعاف، فرّده أىميا، وتاىوا في الصحراء أربعيف 
توفي ، وصعد جبؿ نابو، حيث حا. عّيف موسى يشوع بف نوف خميفةردف حتى أريعامًا، وتغمبوا عمى المؤابييف، واحتموا شرقي األ

 )المترِجمة(.ىناؾ 
تضع األولى أساس المجتمع الديني الجديد الذي يقـو عمى فكرة اهلل. َسَمت الثانية بفكرة اهلل وحّطت مف شأف  الوصايا العشر: ٕ

طؽ الثالثة بما يتمسؾ بو الييودي مف تقى وتديف. قّدست الرابعة يـو العمـ والفف، وافترضت وجود مستوى عقمي راٍؽ لمييود. تن
ال تفوقيا إال منزلة الييكؿ. السادسة مبدأ مثالي صعب  بحيثالسبت، فصار مف أرسخ السنف البشرية. الخامسة تقدس األسرة 

مكية ؤلسرة. الثامنة تقدس المُ ل اً الزواج أساسالمناؿ ِلما يعتري أسفار العيد القديـ مف حديث عف التقتيؿ والتدمير. السابعة تعترؼ ب
جزء مف كالفردية والديف واألسرة. التاسعة تطمب أف يكوف الشيود شرفاء أمناء ألقصى حد. والعاشرة توضح كيؼ ُينَظر لممرأة 

 متاع الرجؿ )المترِجمة(.
، ، لـ ينقطع عنو الوحيٕٓٙجديد في عندما عاد سيدنا محمد مف الطائؼ إلى مكة وىو قمؽ عمى شأف الديف الاإلسراء:  ٖ

فمسطيف، حيث رأى في انتظاره عند المبكى مف أنقاض ىيكؿ الُبرَّاؽ، وىو جواد بفانتقؿ ذات ليمة مف مكة إلى بيت المقدس 
، ثـ وجد النبي نفسو بمعجزة أخرى آمنًا في ، فطار بو إلى السماء، ثـ عاد بومجنح أبيض طويؿ يضع حافره عند منتيى طرفو

 راشو بمكة. سميت ىذه الميمة بميمة اإلسراء )المترِجمة(.ف
رحمة سماوية تمت بصعود سيدنا محمد مف بيت المقدس إلى السماوات العبل، ثـ إلى سدرة المنتيى لمقاء الرب، حيث المعراج:  ٗ

 تجمى لو اهلل )المترِجمة(.
، وأّـّ لعدة أبناء. كاف ريف، وىي أرممة في األربعيفوالعش. تزوج بالسيدة خديجة وىو في الخامسة ـ(ٕٖٙ – ـٓٚ٘) محمد: ٘

أصبح أبو سفياف ثـ و، فعاد إلى مكة. لكنيا لـ تقبمعمى صمة بالمسيحييف والييود، ومعجبًا بأخبلقيـ الدينية. ىاجر إلى الطائؼ، 
مدينة المنورة، ومكث فييا. زعيـَ قريش في مكة، وعاد إلى اضطياد أتباعو. ففر ىو وأبو بكر إلى غار حراء، ثـ عادا إلى ال

 اجتمعت لدى سيدنا محمد الشؤوف الدينية والدنيوية )المترِجمة(.
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صفوِؼ المجتمع بيف لمطبقِة الدينية  دَ زايوالكنيسة والجامع لتزداَد عظمتو وُأبََّيُتو. إفَّ الدوَر المت
 .ال غبار عميوواضحًا بما  وديب

ـُ مِ رئيُس الرىباف ىو الشخُص الناجُح في تركيِز فكِرِه في طابِؽ )بيِت( الرب. فَ  كي يكوَف تنظي
لرب. المجتمِع الجديد مؤثرًا، ِمَف الميْـّ لمغاية أْف يسيَر وفَؽ الكبلـِ الدائر في المحادثِة بينو وبيف ا

وألوِؿ َمرٍة ُتوَضُع بعُض التماثيؿ في ىذا الطابِؽ لتمثيِؿ الرب. فيذا االبتكاُر يثيُر فضوَؿ اإلنساِف 
أكثر، ولذلؾ ُوِجَدت الحاجُة ِلِمثِؿ ىذه األصناـِ واليياكِؿ الرمزية لئللِو االصطبلحي. ذلؾ أّف 

التصوراِت الذىنية المتجسدِة في اليياكؿ، ذاكرَة اإلنساِف في ذاؾ الزماِف َأقَرُب عمومًا ِلِمثِؿ ىذه 
أكثَر ِمَف التفكيِر بذاؾ النمِط مف المصطمحات التجريدية. ومف العسيِر جدًا إدراُؾ الفكرِة الشفيية 

اُت البشريُة َتشَيُد تأثيرًا كاسحًا ِلُمغِة مجموعأو المجردة، أي غيِر المدعومِة برمٍز أو ىيكؿ. فال
(. بالتالي، ِمف المفيوـِ تمامًا دوافُع المجوِء والجسد والُمَجسَّماتِ  سـوالر اإلشارات )ضرٌب مف لغِة 

َة لممرأِة البدينة، واألصناـ. في حيف أّف التماثيَؿ الجمّ الرسوـِ الصطبلحاِت اإللِو الُمَجسَِّد في 
 خيّْرِة والمبدعة.وال األـ المعطاء –َترُمُز لممرأِة األـ، أكثُر تواضعًا، و  –والمتبقيَة مف عيِد اإللية 

إذف، فَكْوُف أوُؿ بيٍت لمرب في الطابؽ العموي مف الزقورات عمى شكِؿ مجمِع اآللية، 
، الجامع، والجامعِة أمٌر منيٌر وتربويّّ ألبعِد الحدود. فيذه السمسمُة المتعاقبُة مف كنيستالكنسية، ال

ـُ البلىوت، تعني ذاكرَة المجتمِع وىويتَ  ،التشكيبلِت التاريخيِة المترابطة المعروؼ ُو المقدسَتيف. َفِعم
دًة  ّوُض باسـ الثيولوجيا، ُيرَ  وُيَنّمي ىذه الذاكرَة بتحويميا إلى فمسفة، ِبَحيُث َتُكوُف منقطعًة ومجرَّ

في التاريخ حصَمت في ميداِف عمـِ أشكاِؿ التزويِر والتحريِؼ ف نموذجيا األوؿ. إّف أفدَح ع
ِر العمـ والفمسفة. البلىوت واإللييات. ال يمكف  إغفاُؿ أو إنكاُر دوِر اإلليياِت المؤكَّد في َتَطوُّ

ِد المجرد، ووثِف الوثف، دوف إيضاِح منابِع األلوىية  لكف، وبسبب تأديتيـ دوَرىـ بالمجوِء إلى ُمَجرَّ
، فإفَّ ىذه الشريحَة ىي المسؤولُة األولى عف كيفيِة نشوِء المدنية عموماً  ؛وجذورىا االجتماعية

 والمدنية الراىنِة خصيصًا عبر المجتمعيِة التي شادوىا.
ـُ  ،ِة في أعماِؽ األصوؿ والجذوِر الصحيحةصال ريَب أفَّ شروَح اإلليياِت الغائأجؿ،  تَُقدّْ
توظيُفيـ ، ىو البلىوتييف الجانَب الطاغي لدى ًة في صياغِة ِعمـِ المعنى. لكفّ جميممساىماٍت 

 شدّْ أ في خدمِة تسييرِ  اليرميةو لدولة الرسميِة ألنظمِة اروقِة األكافِة داخَؿ ومكانَتيـ  منزلَتيـ
مف الميْـّ بمكاٍف استيعاُب ىذه الحقيقة. بقصٍد أو بدونو. إْف كاف ، ىلمعنالخاصِة با التحريفاتِ 
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فياـِ ىذه المواضيِع والصياغاِت الجديدة التي َتَقمَُّصوىا في كؿّْ فترٍة  مة، يملذا، سنسعى لتحميِؿ وا 
 وذلؾ بيدِؼ إدراِؾ الشرؽ األوسط الراىف.

ىي ىندسُة المجتمع. فيو َيقوـُ بنفسو بالتخطيِط لممجتمع  كاىفِ ة لمميمالوظيفُة الثانيُة ال -ج
في الطابؽ الثاني مف  ىذه الَمَيمةُ  ُتَسيَّرُ الجديد وتشييده مف جية، وبَتَدبُِّر شؤونو مف جية ثانية. 

كمفوَّضيف عف الرب، لُيَشكّْموا  كينةُ لرىباف أنفِسِيـ. وىكذا سيتكاثر الأي، في طابِؽ ا .الزقورات
ىرمية )اإلدارِة المقدسة( طبقٍة  أوؿَ  بالتاليوُيَشكّْموا  ،طبقًة مقدَّسًة تحت إشراِؼ رئيِس الرىباف

ىـ الرسـُ  . وليذا السبِب َلـ َنُقْؿ عبثًا أّف الرىبافَ عمى ِحدى ِلُكؿّْ مدينةٍ معدودٍة حفنٍة إداريٍة ك
الُمَتَمرّْس. فبينما ُيشِرُفوف عمى إنتاِج القيـِ المادية عبر تشغيِؿ  خصائيّْ التخطيطيُّ األوُؿ لؤل

رعاياىـ في الطابؽ األوؿ )بدايُة االستعباد والرّْؽ(، َينَكبُّوف ُىـ بَمِعيَِّة اإللِو عمى االنشغاؿ بالعمـ 
ف في الطابِؽ األوسط َوضَع الّمبناِت األساسيِة لعموـِ و. ىكذا َشِيَدت ُغَرُؼ الرىباشؤونِ  وتنظيـِ 

عمـِ البلىوت أيضًا. إذف، فالطابُؽ لوبالطبع،  ؛الكتابة، الرياضيات، عمـِ الفمؾ، الطب، اآلداب
ممدرسة والجامعة. أي أّف طابَؽ الرب نموذٌج مصغٌَّر لنموذٌج مصغٌَّر و في نفِس الوقت األوسط ى

نموذٌج ُمَصغٌَّر لممدارس. ال جداَؿ في أّف إدارَة شؤوِف مجتمِع المدينة ىي  لممعابد، وطابُؽ الرىباف
المؤثُر األوليُّ في تسييِر ىذه الفعاليات المتعاظمة. إذ، يتوجُب اإلدراؾ جيدًا أّف الفعالياِت الماديَة 

الكادحيف األحرار" "عمى يِد  أي، لـ ُتماَرْس  .عمى نحٍو تمقائيّ في أيّْ وقٍت مف األوقاِت  لـ ُتَسيَّْر 
 العامةِ )تعبيِر ماركس. ذلؾ أنو ال وجوَد لكادحيَف أحراٍر تابعيف ألصحاِب الُممكيات عمى حدّْ 

. فأيُّ إنساٍف غير الرأسماليّ العصِر في أيّْ مجتمٍع طبقي، بما فيو مجتمُع  (منيا والخاصة
اآلخريف! سنشرح ىذه األموَر في  ُمسَتعَبٍد بالقمع والشرعنة، ال يمكف أْف يعمَؿ بحريٍة في ُممكيةِ 

 مكانيا المناسب.
َأفَتُؾ فنوِنيـ تكمف . و ِتيامشروعيتأميِف النسبَة العظمى مف شؤونيـ اإلداريِة عبر  ةُ ينكالُيَنّفُذ 

ىنا في النطِؽ باسـ الرب، واحتكاِر العمـ. فتمثيُؿ الرب، واالكتشافاُت العمميُة َتمَنُحُيـ قدرًة إداريًة 
ـَ قو ننسى أّف  عظمى. وال بناِت ىذا العمـِ قد أّف لُ بأيضًا  . ولُنَذكّْْر أيضاً  في الرأسماليةِ  ةٌ العم

ؽ.ـ(.  ٓٓٓٗ – ُٓٓٓٙوِضَعت في المجتمِع النيوليتي، وباألخص في عيِد تؿ حمؼ )
بأفضِؿ  األْـّ  – مرأةِ لاة. إذ يجب استيعاُب دوِر قبفي ىذه الحمصيريٌة األـ  – ةِ لياإلومساىماُت 

ِة باكتشاِؼ النباتات، تدجيِف تعمقفي كافِة المواضيع الم ُمَعمّْـٍ  بمثابِة أوؿِ مف حيث كوِنيا  ،ورةص
لقد َأَصرَّت الحيواف، صنِع ِجَرار الفخار، آالِت النسج، الطاحونة، بناِء المنزؿ، وبيوِت القداسة. 
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صاحبُة االكتشافاِت العظمى  أنيا ىيعمى  ،في معمعاِف نزاعيا مع أنكي األـ إينانا بعنادٍ  اإلليةُ 
أّف  إلى حقيقةِ  وضوحٍ يشيُر بكؿّْ  . وكبلـُ إينانا ىذا)الماءات( المائِة واألربع، وأنو َسَرَقيا منيا

أّف أغمَب االكتشافاِت حصَمت عمى أي . المجاالتالقوُة المبدعُة األولى في العديِد مف  المرأَة ىي
جرى تشييُد صرِح سياِؽ . سنرى الحقًا كيؼ اسرقوىا منيرييف ، وأّف الرجاَؿ اإلدااألـ –مرأِة يِد ال

 َحدٍّ ما.إلى المدنية عمى ىذا األساس 
لفمؾ ا وِعمـَ  لكتابةَ اال يمكف استصغار مساىماِت الرىباف في االكتشافات. َفَدوُر اختراِعِيـ 

يكوف القوُؿ بأّف أمٌر أكيٌد في ترسيِخ األسِس العممية لمحضارة. وس والرياضياِت والطب والبلىوت
 في محمو.صائبًا و السومرييف مكانُة الصدارة في مرحمِة البدِء بالعمـِ أمرًا  ةِ ينكلم

، فقد ُسمَّْي مموُؾ سومر األوائُؿ  ٌة في واضحالمموؾ.  وحقيقُتيـ  –بالرىباف وكما ىو معمـو
 –مدينٍة في البداية راىٌب المموؾ ىـ أوائُؿ مموِؾ مجتمِع المدينة. فمكؿّْ  –ىذه التسمية. فالرىباُف 

ىي الدافُع األوليُّ وراَء إدارتيـ الَمَمكية. لكّف ىذا  ،والبلىوت مؾ. والشرعيُة المتحققة عبر العمـِ مَ 
األمَر ُيَمثُّْؿ جانَبيـ الضعيَؼ في الوقِت عينو. َفَبعَد مرحمٍة معينٍة يتـ االنتقاُؿ إلى مرحمِة 

ُد الدوُر األكبُر في ذلؾ إلى الحاشيِة العسكريِة الممتفِة حوؿ السبلالِت واأُلَسِر الحاكمة. وَيعو 
. وىكذا، فسيتَغمَّب العنُؼ عمى "لعبِة الراىب" معو السبللةِ  زعيـُ الذي تحاَلَؼ "الرجِؿ القوي" 

 وُيفِشميا. سنتناوؿ ىذا الموضوَع فيما بعد.
امميف في الطابِؽ ِف ليؤالِء "العيتواجُد طابُؽ العامميف في األسفؿ. عمينا باالستيعاِب الَحسَ  -د

. يّ ُعّمالالوالتمايِز الطبقيّْ والتحوِؿ والِقنانِة أوُؿ َمف رَصَؼ أرضيَة االستعباِد  –ربما–األوؿ" ألنيـ 
َـّ تأميُنُيـ؟ ما دوُر اإلرغاـِ واإلقناِع في ذلؾ؟ ِمف أيّْ  اٍت أَتوا، ومقابَؿ مجموعِمف أيف، وكيؼ َت

ينيـ؟ ما دوُر النساِء والعائمة بينيـ؟ إّف الردَّ عمى ىذه األسئمِة سُيَحقُّْؽ ماذا؟ ىؿ ثمَة نساٌء ب
 يمًة لدينا.ماستنارًة 

مف و الصدارِة في تشكيِؿ أولى مجموعاِت العمؿ. مرتبَة الراىِب لدى قناِع اإلقوُة قد تحتؿُّ 
، قد اإلنتاجِ شؤوِف تيِب وتنظيـِ في ُمسَتَيؿّْ تر  مع بدِء الريّْ  ازدياَد الِغبلؿِ  بأفّ  التخميفُ الممكِف 

مع المتفاىميف  غيرُ منو. فالذي أَتوا المكاِف مقارنًة ب تغذيِة العامميف بنسبٍة أفضؿ أفضى إلى
حصيمَة االشتباكاِت القبائمية الناشبِة مع زيادِة تعداِد السكاف واليجرات، معيا وف نافر والمتقبائميـ 

ُر اآلخر، والذي ربما لعَب دورًا أىَـّ بكثير، ىو قدسيُة العمِؿ في ـ. المؤثا َرَأوا المعبَد مبلذًا ليربم
كؿ عائمٍة قياـِ طالما نصادُؼ في الشرِؽ األوسِط تقميَد تشييِد المعبِد والمشاركِة في إنتاجياتو. فمَ 
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، بؿ عاـّ  واقعٌ في المعبِد األشغاُؿ الشاقُة ىا لخدمِة المعبد ضمَف حدوٍد معينة. فأوالدِ  بَوىبِ وقبيمٍة 
 تكريـِ . والعامموف في المعبد َيسَتقِبُميـ المجتمُع بالوالفخر الكرامةِ تبعُث عمى بمكانٍة  َخصُّ ويُ 

َأمبلِؾ بالدّْيِر المسيحي. كما لو جوانٌب ُمشاِبيٌة لمطرائقية أيضًا، فالعمُؿ في شبيٌو . إنو واالعتزاز
 وثواب.بؿ  ،ؼشرّْ أمٌر مالشيخ 

مف حيُث كوِنيا أوَؿ نموذٍج شفاٍؼ لمعمؿ الجماعي. فعمى سبيؿ  َتمُفُت الزقوراُت األنظارَ 
المثاؿ، ثمَة بعُض عمماِء االجتماع )ماكس فيبر( ُيَقيّْمونيا كػ"االشتراكية الفرعونية". ِمف الواضِح 
جميًا أنيا أوُؿ نموذٍج لمتطبيِؽ الشيوعي. وتجمعاُت الِحَرِفييف األحراِر أيضًا َتنَدِرُج في مجموعِة 

جميّّ تخزينو. يجري المعمِؿ الَجمِعي. أما الفائُض مف اإلنتاج، ف إنتاجَ شبُو تلعمؿ ىذه. إنيا ا
لمواجيِة القحِط والَجدب. فيذا النمُط مف اإلجراءاِت ُيضاِعُؼ ِمف قوِة  تمامًا أنو نظاـٌ فاضؿٌ 

مٌع وقوٌة تتفوُؽ عمى كافِة الرىباف بشكٍؿ خارٍؽ َتعَجُز عف الوصوِؿ إليو أيَُّة عائمٍة أو قبيمة. إنو تج
مف جيِة كوِنيا ُتَشكُّْؿ  ،مف الزقورات نموذٍج أفضؿأيّْ العوائؿ والقبائؿ. وال يمكننا العثوُر عمى 
ـَ وَجِنيَف المجتمع والدولِة الجديَديف. َشْي  رُّ

رًا ما ِمف الميْـّ التساؤؿ: ما الذي َحؿَّ بأوضاِع المرأة والعائمِة في نظاـِ الزقورات؟ كثي -ىػ
األـ لديِف راىِب الزقورات. وَتَتَبدَّى ىذه  –َنَتَعقَُّب في الُمَؤلِّفاِت السومرية آثاَر مناَىضِة ديِف اإلليِة 

المعاَرضُة بأشكاٍؿ مختمفة. فالراىباُت ُيَشيّْدَف المعابَد ِبِثَقِؿ نفوِذِىف، بحيث يكاُد يكوف ِلكؿّْ مدينٍة 
. فمدينُة ٔأوروؾ إينانا، إليةىو مييا. وخيُر مثاٍؿ عمى ذلؾ إليتيا األنثى التي َتصوُنيا وتح

سومريٍة في  ٕمدينةٍ  وروؾ(، التي ُتعَتَبُر أوَؿ دولةِ ألفِظ ِمف الحاليُّ العراِؽ  اسـُ يأتي أوروؾ )َلربما 
، رَذكَ . كما أنيا مشيورٌة ِبَكوِنيا مدينُة أوِؿ َممٍؾ في ىذا المضمار التاريخ، مثاٌؿ يستحؽُّ البحثَ 

دولة. وَيذُكُر التاريُخ أّف  –. ومف المحتمِؿ أْف تكوَف أوروؾ مثااًل ألوِؿ مدينٍة جمجامشأال وىو 
                                                           

ميؿ، وتسمى في العراؽ اليـو وركاء. ىي أقدـ مدينة في تاريخ البشرية، ظيرت  ٖ٘مدينة تبعد عف مدينة أور  أوروؾ أو أرؾ: ٔ
مموف عمى الدوالب )عجمة الفخار(، وصنعت األوعية المعدنية. بيا حضارة ما قبؿ التاريخ، حيث كاف يصنع بيا الفخار غير ال

اخترعت بيا الكتابة المسمارية، وكانت عبارة عف صور بسيطة لؤلشياء عمى ألواح طينية كانت تحرؽ، واشتيرت باألختاـ 
 ًا في ممحمة كمكامش )المترِجمة(.ميمالغائرة، ولعبت دورًا 

قة تحكميا مدينة حصرًا، وتمتمؾ في معظـ األحياف سيادتيا الخاصة. كاف ىذا الشكؿ منط دولة المدينة أو المدينة الدولة: ٕ
العصور القديمة. ورغـ امتبلكيا السيادة، فقد اتحدت مدف كثيرة في إطار رابطات رسمية وغير رسمية تحت حكـ ممؾ، في شائعًا 

شاط المنطقة واألرياؼ المحيطة يصب في المدينة لكف كثيرًا منيا تشكؿ في إطار تحالفات سممية أو حماية متبادلة. وكؿ ن
أوروؾ واإلسكندرية عمى سبيؿ و صور و المحورية التي تمعب دورًا سياسيًا واقتصاديًا ودينيًا وثقافيًا واجتماعيًا واتصاليًا كامبًل. أثينا 

 المثاؿ كانت مدنًا دولة )المترِجمة(.
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ُة وكوُف اإلليِة إينانا مؤسّْس ؽ.ـ ُتعَتَبُر عيَد أوروؾ. ٖٓٓٓؽ.ـ إلى  ٖٓٓٛالسنواِت ما بيف 
ا. ونزاُع أوروؾ تجاه األـ الرئيسيّْ فيي –، فيذا يعكُس مدى ِقَدِميا ومدى دوِر المرأة أوروؾ
)مدينِة اإللو أنكي، وربما تكوف دولَة الرىباف األولى( نزاٌع ممحميّّ َيبُرُز فيو المثاُؿ  ٔأريدو

رسوـَ ورموَز متجسدًا في شخصيَتي إينانا وأنكي. لكفَّ  ،الرجؿتجاه الممموُس بقوٍة لصراِع المرأِة 
ليزيمٍة نكراَء في العيِد البابمي، حيث تغدو  تتضاءُؿ مَع الزمف، وكأنيا تتعرُض  نثىاإلليِة األ
 عاىرًا عمى الصعيَديف العاـ والخاص.رسميًا بقدِر ما تصبُح  اً المرأُة عبد
الحظَي عشٍؽ في قسـٍ مف أقساـِ الزقورات. بؿ إّف  عِ النساَء َلِعبَف دوَرُىفَّ كموضو أّف  معموـٌ 

ُتؤخُذ الفتياُت المنتَقياُت والمتميزاُت إلى . حيث أمٌر مشرّْؼ، ىو عشؽ فتياِت َصفَوِة العوائؿب
المعبد، ليكوَف منُح المرأِة ذاَتيا مذىبًل في نظاـِ الرىباف. َتُمرُّ ىؤالء الفتياُت بجميِع ضروِب 

في بعِض األنشطة )الفف  دروِس الجمالياِت في نظاـِ سرايا الزقوراِت إلى أْف َتَتَمرَّسيا وَتحَتِرَفيا
ف مف المناطِؽ المجاورِة ِلَنيِؿ إعجابيـ، وافديعَرضَف عمى َصفَوِة الرجاِؿ ال(. كما يُ اوالموسيق

ِه نفوذفي حاِؿ التفاىـِ واالتفاؽ. وبيذه الشاكمِة ُيزيُد المعبد ِمْف وارداِتِو وِمف لمبعِض منيـ جف ُيَزوَّ و 
لعوائؿ النبيمة. فضبًل أضعافًا مضاعفة. فالحظُي بامرأٍة مف المعبِد ال َيُكوُف إال ِمف نصيِب رجاِؿ ا

عف أّف ىؤالء النساَء ُيَجسّْدَف قوَة تأثيِر المعبِد بيف صفوِؼ القبائؿ الجديدة، وَيرُبطَف أنفَسيف 
إنتاجًا وعطاًء  . إنيف َأشَبُو بالعمبلِء األكثرألنيف قد َتَمقَّيَف تدريَب المعبد ،بمجتمِع الدولِة الجديد

، وفي مقدمتيا نافذو أسموٌب ال تبَرُح الدوُؿ َتتَِّبُعُو بشكٍؿ . وىةلمجتمِع دولِة الرىباف الجديد
ِلّيًا لففّْ "بيِت الد عارة". وكمما زاد إسرائيؿ. وتحقيُؽ جماعيِة المرأِة عمى ىذا النحِو ُيَعدُّ نموذجًا أوَّ

ِأ "عاممٍة" ى أسو تحوَلت ِمف إليِة المعابد النبيمِة الفاضمة، ومف أنثى العشِؽ إلكمما ، انحطاُط المرأة
أو – صاحُب شرؼِ ىو . والمجتمُع السومري نفسيا في "بيِت الدعارة" عرُض تَ  ،يائسٍة بائسة

 كوِنِو أوَؿ نموذٍج في ىذا المضمار. –الشرؼ
ـُ مثالياً إ :َأُمرَّ عمى الموضوِع دوف القوؿ لكني لف لو  ،ّنو كاف باإلمكاف أف يكوَف ىذا النظا

َـّ الرقيُّ بو إلى مستو كاف  ًى أكثر تشريفًا، دوف أْف ُيستَغؿَّ عمى ىذه الشاكمة. فالتربيُة والتنشئُة َت
 ىا األبُ األـ أو التي َيُقودُ  –وُدىا المرأُة رُ السميمة لمفتيات أمٌر عسير، سواء في النظـِ التي تَ 

تطمُب تبالمرأة  العنايةَ حيث إّف وال الُفَرُص الماديُة مساِعدٌة لذلؾ.  ،. فبل المعموماتالذََّكر
                                                           

عف جنوب غرب مدينة أور. وىي مف أوائؿ مدف السومرييف، وبمثابة مركز أمياؿ  ٚمدينة تاريخية في العراؽ، تبعد  أريدو: ٔ
 )المترِجمة(. "المكاف الضخـ"لئللو أنكي. وتسمية أريدو بالمغة السومرية تعني 
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ذلؾ. جؿ وكاف بالمقدوِر التفكيُر في معابِد النساِء كساحٍة مثاليٍة أل .االحتراَؼ واإلمكاناِت المادية
إال أّف المجتمَع الذكوريَّ السمطوي َأسَقَط ىذه المؤسَّسَة عبر القمِع واالضطياد واالستغبلؿ. 

ذلؾ أنو ثمَة مؤسَّسٌة َينُظُر إلييا  والمثاُؿ السومريُّ َيُمدُّنا بالدروِس الكافيِة في ىذا السياؽ.
ىذه،  ييا. وحسَب اعتقادي، فيو بحاِلوالمجتمُع بعيِف الِغبطِة والسرور، ويتسابُؽ لتقديـِ فتياتو إل

َحظيف ِبفرٍص شاسعٍة لمتطور في ىذه  الفتياتُ فَيمنحنا مثااًل أوليًا لـ يتـ الوصوُؿ إليو بعد. 
 نتقاَء أزواجٍ ّف األساسيُّ اولـ َيُكْف ُمراُدى .الراىنة(النسائيِة عاىِد مالالمعابِد )التي يمكُف تشبيييا ب

وُكفَّ ُيَقدّْْمَف مساَىماٍت ال غنى عنيا  .ريادَة المجتمِع والدولة الجديَديفكاَف بقدِر ما  ألنفِسيّف،
ـُ ا لفتيات الشاباِت في نظاـِ لبموِغ حياٍة اجتماعيٍة أكثَر نببًل وَىيامًا. ففي أيّْ مجتمٍع مثالي ُيَعدُّ تعمي

ونخص بالذكر أّف مستوى تعميـِ  ؟المدارس، أي في بقعٍة تستمزـُ القدسية والعظمة، أمرًا إلزامياً 
وال َيَتَعدى في ، أو في نطاِؽ العوائؿ الواسعة، متخمٌؼ لمغاية، ٔالمرأة في مؤسسِة األسرة النواة

(. لذا، بمقدوِر "المعاىِد ذكورجتمع )مجتمِع الالعبوديِة المتفشيِة في عمـو الم أىداِفِو تطعيـَ 
اسـِ  التي أفكُّْر في تدويِنيا تحتمرافعتي في و النسائيِة الحرة" أْف تؤدَي دوَرىا كمعابَد معاِصرة. 

لى و  ىذا األمرِ إلى متطرِؽ ل سأسعى ،"سوسيولوجيا الحرية"  .أيضاً  بصورٍة عامةٍ موضوِع العائمة ا 
َر لتسخيرىا في خدمِة المجتمع واضٌح أيضًا أّف تنظيـَ ش ؤوِف المرأة في الزقوراِت قد ُطوّْ

والدولِة الجديَديف. وىذا ما يبيف لنا بجبلٍء أّف الرىباَف َفكَّروا بعظمٍة باىرة، وَنظَّموا شؤوَف المجتمع 
 إلى الكماِؿ ِبَحؽ. الدولِة الجديَديف عمى نحٍو أقربو 

"التجارِة" الناشئِة كنشاٍط اجتماعيٍّ حديِث العيد.  كما أّف دوَر الزقوراِت ساطٌع بجبلٍء في
ذلؾ  وحسَب معرفتي وتخميني أنيا َأدَّت دوَر مركٍز تجاريٍّ في نفِس الوقت، حتى ولو لـ ُيذَكْر 

ف موضوعًا لمتجارة. و يفِ رَ الحِ  األدواُت التي يبتكُرىاو  فائُض اإلنتاجِ قد َيُكوُف . فٕفي الوثائؽ الرسمية
ِر التجارة ألوِؿ مرة.  ٖٓٓٓ – ُٓٓٓٗخ أّف المرحمَة ما بيف وَيشَرح التاري ؽ.ـ ىي عصُر َتَطوُّ

وىو متزامٌف مع العصِر الذي بدأ فيو المجتمُع السومريُّ باالنتقاِؿ مف نظاـِ اليدايا والعطايا )بيف 
ِع )اإلنتاِج بغرضِ مجموعالعوائؿ وال المقايضة(.  ات( إلى نظاـِ المقايضة، وانتشَرت ظاىرُة التََّبضُّ

                                                           
وتتكوف عادة مف أبويف وبضعة أوالد، ظيرت لتمبي بعض الحاجات الفردية، كالتمتع بالحرية،  :أو األسرة النووية األسرة النواة ٔ

 والعيش باستقبللية، والعمؿ، والتربية الخاصة )المترِجمة(.
، ويوَضع وُيخزَّفكاف يوجد في كؿ معبد مطابخ وأفراف ومستودعات، ُيحَمؿ إلييا فائض اإلنتاج،  دور الزقورات في التجارة: ٕ

توفرة، ُتسَتورد مف أماكف بعيدة. وتتـ المقايضة بيذه السمع مع سمع غير م .في ِجرار ضخمة مف الفخار، وُيختـَ بالختـ المحدد
 والتجار المكمَّفوف بيذا العمؿ كانوا مندوبيف عف كبير الكينة )المترِجمة(.
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كذلؾ ِمف  ار األوائؿ"، ويمكف إدراُؾ َكوِنيالتجا "مجتمعَ الزقوراُت ُكوَف تَ بالتالي، ِمَف المحتمِؿ أْف 
 في الَحفِرّيات(. ذلؾ رزِة في التاريخ )ُيصاَدؼ مثاؿُ البا اخبلِؿ أمثمِتي

ـَ أوروؾ االستيطاني، الذي َيبدو أنو َبَدَأ في المرحمِة ما   ٖٓٓٓ – ٖٓٓ٘بيف كما َنشَيُد نظا
 –ربما كانت مستوطناُت أوروؾ القائمُة عمى حواؼّْ سمسمِة جباِؿ طوروس بطبيعِة الحاؿ، ؽ.ـ. و 

ِقَدمًا. ىذا  . أما مستوطناُت السبلالِت فأكثرزاغروس أوَؿ حممِة استيطاٍف باسـِ الدولِة في التاريخ
حاجٌة لوجوِد ىناؾ . إذ، حقيقياً  ستيطاناً ُتعَتَبُر اإلى جانِب أّف مستوطناِت القبائِؿ المختمفة ال 

ُليا مدينٍة "متروبولية " لقياـِ المستوَطنة. وعمى األغمب، فمدينُة أوروؾ َتمَتِمُؾ مستوطناٍت ُتَخوّْ
ؽ.ـ( وآشور  ٕٓٓٓ – ٖٓٓٓ) ِٔلَتُكوَف "متروبواًل" شييرًا لمغاية. وَتِمييا في الشُّيرِة مستوَطَنتا أور

حسب رأيي الشخصي، فإّف ُكبًل ِمف مدينَتي ىارابا وموىانجادارو في ؽ.ـ(. و  ٓ٘ٚٔ – ٕٓٓٓ)
 ٓٓٓٗالمدنيِة المصريِة ذاِتيا )ؽ.ـ(، و  ٕٓٓ٘القديمة )في أعواـ منطقِة بنجاب في العصوِر 

ـَ مستوطناٍت نابعًا مف المدنيِة السومريِة بالمعنى بداية الميبلد –ؽ.ـ  . الواسِع لمكممة( ُتعَتَبُر نظا
تنطمُؽ وتنحدُر مف الحضارِة األصِؿ فيما بيف دجمة والفرات، ولو أنيا َتَطوََّرت ِبشكٍؿ  فجميُعيا

، ولـ َتُكْف عمى عبلقاٍت مباشرٍة مع مدِف سومر.  مستقؿٍّ
 فباإلضافِة إلى قياـِ التجارِ مف الُمَحقَِّؽ أّف التجارَة لعَبت دورًا مؤثرًا في نظاـِ الرىباف. 

يف  والمتاَجرِة بيا، جيةِ اإلنتا يـائضِ و تصديِر فب يِة نسبٍة ممحوظٍة مف تغطلأيضًا كانوا مضطرّْ
الناقصة )ثمَة العديُد مف المواِد الناقصة لممدائِف الموجودِة في الوادي السفميّْ مف  يـاحتياجاتِ 

ىذا ىو بالتالي، فالتجارُة أو االستيبلُء ضرورٌة اضطرارية. وربما تـ القياـ ِبِكَميِيما(. و  .ميزوبوتاميا
بالذاِت . وليذا الغرِض عنكبوتية كشبكةٍ الذي اكَتَنَؼ المنطقَة المستوطناِت  نظاـِ  خِ َتَرسُّ  مفاليدُؼ 

ُأِقيَمت العديُد مف المستوطناِت عمى ِضفاِؼ نيَري دجمة والفرات. ولطالما نصادُؼ آثاَرىا بكثرٍة 
 ت منتشرة.المعادِف والنسيِج كانو ىناؾ، وباألخصّْ فإّف تجارَة الخشِب 

نموذٍج أوليٍّ مصغٍّْر مف مجتمِع الدولِة الجديد في أطراِؼ الزقورات، مثمما  مف المؤكِد قياـُ 
مجتمِع صعوِد أّف أوَؿ نموذٍج ممموٍس لبأيضًا ويكاُد ُيجَزـُ َسَعينا لسرِد ذلؾ بالخطوِط العريضة. 

                                                           
التاريخ. كانت عاصمة السومرييف، وتقع عمى نير الفرات قرب أريدو. ولد بيا  اتقديمة شيدت أقدـ حضار أثرية مدينة  أور: ٔ

مستوطنات اىا ينة المقدسة لئللية إينانا )إلية القمر في األساطير السومرية(. كانت قر سيدنا إبراىيـ الخميؿ. اشتيرت بكونيا المد
زراعية، ولكنيا أصبحت مستوطنة كبيرة مع حاجة ىذه المدف إلى مستوى أعمى مف حيث السيطرة عمى الري في أوقات الجفاؼ. 

 تعد زقوراتيا ىي األشير في التاريخ )المترِجمة(.
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ِتو المدنيةِ  ، والذي َأثََّر في سياِؽ نظاـِ عمى أرِض الواقع ةولالد إلى  َيرِجُع في أصوِلو ؛ِبِرمَّ
. في حيف أّف كافَة األمثمِة األخرى مف مصر إلى الصيف َتقَتفي الدرَب نفسو. ةزقوراِت السومريال

وبالفعؿ، فوالدُة مجتمِع المدنية الدولتية قد َتمَّت في أحشاِء "رحـِ معابِد الرىباف". وما ِمْف مثاٍؿ 
 ِه أو ُنُضوِجِو بأشكاٍؿ مغايرة.آخَر ممموٍس يشيُر إلى َتَخمُّرِ 

ننا َوَلجنا إ :ا لمثاِؿ الزقورات، يمكننا القوؿإذف، والحاُؿ ىذه، واعتمادًا عمى تفسيِرنا وشرِحن
عصَر اآلليِة الُمَقنَّعة والمموِؾ المتستريف األوَؿ مع نشوِء مجتمِع سومر. فبينما َيُكوُف الرىباُف 

لى، َيعُقُبُيـ أيضًا ظيوُر المموِؾ المتستريف )بثياٍب سياسية( عمى السومريوف اآلليَة المَقنَّعَة األو 
 التتالي؛ وبأيَّما صخٍب، وبأيَّما عظمٍة في المسير!

َب مجتمِع دولِة الرىباف. ولكي َتُكوَف ُمتَرَعًة بالمعاني في قِ نبلحظ ظيوَر دولِة السبللة عَ  -و
ِرىا االجتماعيّْ عمى غراِر المجتمع الدولت ي، فإنيا ُتولي األىميَة لنمِط الرىباف. فيي بحاجٍة َتَطوُّ

 شؤونيا. ذلؾ أنو ثمة دبيرِ ماسٍة في بداياتيا لمشخصياِت الحكيمِة في سبيِؿ اكتساِب الشرعية وت
نو َيصعب تحقيؽ ذلؾ بالقوِة إ :. وليَس مف العسيِر القوؿجدارِتوتشييٌد اجتماعيّّ بحاجٍة إلثباِت 

يي بحاجٍة ماسٍة أّواًل لنظاـٍ مجتمعيٍّ ف ،ب. فمكي تستطيَع تطبيَؽ العنؼفحسالسياسيِة والعسكرية 
داريٍّ منفتٍح لتأميِف اإلنتاِج الزائِد والقياـِ بالتجارة، بؿ و  المجتمُع يجب أْف َيُكوَف و يما. ُمَحقٍّْؽ لوا 

َعت القوُة الجديُد قد حقؽ َتَمأُسَسو في ىذا السياؽ. ربما َيُكوُف لؤلمِر معناه في حاِؿ استطا
كس، فبل يمكنيا السياسيُة والعسكرية االستيبلَء عمى مجتمٍع متأسٍس بيذه الشاكمة. وفي حاِؿ الع

 مف تطويِر الفوضى. تأديُة دوٍر أبعد
ِز األثنياِت إلى تماي في ميزوبوتاميا. فمع وطيدٌ ال ريَب في أّف تاريَخ السبلالِت أيضًا قديـٌ و 

ِر السبلالتالبدِء ِمف  كاف ال مفرَّ  ،ىوياٍت متباينة ضمف نظاـِ العشيرة والقبيمة، بحيث َتمَتؼُّ  يّْ َتَطوُّ
 وَقَعِتيا في المناطِؽ المعطاءِة وَصوِنيا، ومَ قبيمعف ال دِ و ذَّ حوَؿ الشخصياِت الخبيرِة بشؤوِف ال

أكثر، بحيُث  ٍة ما لؤلماـِ عشير الَخيّْرِة، وَحؿّْ مشاكِميا الداخمية. وِمف المحتمِؿ ُبروُز عائمٍة أو 
ِة عنيا وقبوَلُيـ إياىا قبيمِة أو تستولي عمييا. وال شؾَّ في أّف رضى أعضاِء القبيمُتَشكُّْؿ إدارَة ال

داخميا ، وال َتسَمُح أليّْ دخيؿ قرابِة فيما بينيـ ال تزاؿ سائدة. كما أّف أواصَر الفي ذلؾ فٌ عيّْ أمٌر مُ 
فييا(.  هرِ احاِؿ انضماِمِو إلييا بشكٍؿ مناسٍب وانصيفي  ،ةقبيم)ربما يصبح الدخيُؿ عضوًا في ال

ونخصُّ بالذكِر أّف السبللَة في ُمسَتَيؿّْ َتَشكُِّميا ُتَعدُّ انطبلقًة ىوياتيًة ىي األمتُف واألمنُع ضمَف 
ُيجِمُع المؤرخوف عمى أّف ىذا غالبًا ما سياِؽ التطوِر االجتماعي بعَد ىشاشِة ىويِة الكبلف. و 
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 بؿ أكبُر الظفّْ أفّ  .، فميس المجتمَع السومريؽ.ـ. أما منبُعو ٓٓٓ٘ـِ َصَؿ في أعواالتطوَر حَ 
صفوِؼ المجموعاِت المغويِة والثقافيِة اآلرية. ويمكف القوُؿ أّف الَقَبِميَّ حصَؿ أواًل بيف  التطورَ 

 ؽ.ـ. ٓٓٓٙ – ٜٓٓٓفيما بيف  ، وبالتحديدالسامييفلدى برَز قد وربما أقَدـ،  ،تطورًا مشابياً 
 ٓٓٓ٘ في ميزوبوتاميا السفمى حتى أعواـونشاىُد أّف حكـَ السبلالت اكتسَب قوًة منيعًة 

 ٓٓٓٗ – ٓٓٓ٘بيف مركزًا لو فيما أريدو  ذي اتَّخَذ مف)ال "ٔؽ.ـ. فالعيُد المسمى بػ"الُعَبيدي
إال أننا ال  ،التيتميز ِبَمَنَعِتِو مف حيُث رسوِخ السبل ؛عيِد أوروؾ َقبؿ ، والذي تَـّ عيُشوؽ.ـ(

شبيٍو بؿ ثمة تطوراٌت تُثِبُت أنيـ توجيوا نحو بناِء نوٍع  .نبلحُظ انتقاَليـ إلى تشكيبلِت الدولة
خبلؿ العوائِؿ السامّية بيف الشرائِح اآلرية الثقافيِة صفوِة بالمستوطنات. كما نصادُؼ استقراَر 

يِف الُعمِوي، ساميٍّ في حوِض الرافدَ ؽ.ـ. ويبلَحُظ بروُز أوِؿ استيطاٍف  ٓٓٓٗ – ٓٓٓ٘أعواـ 
 .ةشرقيال يةِ جنوبالمنطقِة الوالذي نسميو اليـو ب

أننا معنيوف بيا راىنًا حيث ِمف  ،سبلالتيّ نظاـِ اليمٍة لممخاصيٍة  مف الميـ بمكاٍف استيعابُ 
طفاؿ الذكوِر مف األ اً َجمّ  اً عف كثب، أال وىي أّف رغبَة العائمة ومؤسَّسِة العائمة في امتبلِكيا عدد

إنجاِب في  الدائمةَ بَنَة األساسيَة أليديولوجية السبللة. أي أّف َتَعدَُّد الزوجات، والرغبَة ُتعَتَبُر المُّ 
ـُ األوليُّ أليديولوجيا السبللة. َيكُمُف  ،األوالِد الذكور في القوِة الدافُع المفيوـُ وراَء ذلؾ ىو الَمرا

قوِة المعنى"، فسيمجأ الشخُص القويُّ "لى الريادِة باالرتكاِز إلى السياسية. فبينما انتقَؿ الراىُب إ
متثاِؿ القوِة السياسية". ولدى عدـِ اال"الحاذُؽ في السبللِة لممراىنة عمى الريادة باالرتكاِز إلى 

ِبيِؿ يبدُأ العنُؼ بالسََّرياف. في حيف أّف قوًة معنويًة منبّْيًة ومنذرًة مف قَ  ،لمصطمِح القوِة السياسية
"غضِب الرب" ىي المؤثرُة في قدرِة الراىِب لدى عدـِ االمتثاِؿ ليا. أما المنبُع العيُف لمقوِة 

، وباألخصّْ في األسبؽفي مرحمِة الصيِد أما  .السياسية فيو "الحاشيُة العسكريُة لمرجِؿ القوي"
ٌؽ و  ؛ فكأّف الرجؿَ األـّ  –مرحمِة سيادِة نفوِذ المرأِة   .محاَصرُمَطوَّ

 كي نستطيَع فيـَ ىذه الظاىرة ،األـ –حقيقِة العائمِة ونظاـِ المرأة  وباقتضاب، عمينا استيعابُ 
األـ، إما عمى اليامش، أو غيُر معروؼ. فمدى إنجاِب  –)ىذا الوعي(: فالزوُج في عيِد المرأة 

حيث َلـ الذي تحبو".  ال َتُكوُف في وضِع "المرأِة المماِرسِة لمعشِؽ مع الرجؿِ  ؤلوالدِ لاألـ  -المرأِة 
                                                           

إلى ما قبؿ التاريخ عندما قامت المدف  وثري عبارة عف تؿ صغير يبعد أربعة أمياؿ عف بمدة أور. يرجع تاريخموقع أ الُعَبيدي: ٔ
السومرية. أما الُعَبيديوف، فيـ الفاطميوف. وىناؾ مف أطمؽ عمييـ ىذا االسـ نسبة إلى مؤسس ىذه الدولة ُعَبيد اهلل الميدي. بينما 

 اطمة بنت الزىراء )المترِجمة(.ىـ َتَسّموا بالفاطمييف نسبًة إلى ف
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 مرأُة مرتبطٌة بأيّْ رجٍؿ بروابطِ بعد. فبل الاألجندَة العشُؽ والمجتمُع الجنسويُّ دخَؿ َيُكْف قد 
ُلُو ِلَبسِط نفوِذِه عمى المرأِة أو قولِ يُ الزوجية، وال الرجُؿ في وضٍع  "إنيا زوجتي". والصيُد ِبَحدّْ  وَخوّْ

ُة . فضبًل عف أنو ال تزاُؿ رغبكثيراً  ال يكوف مثمراً عندما  ة لوقيموال  وتسمية، مجرُد َليوٍ ذاتو 
األـ. وبطبيعِة  –لممرأِة ينتموف األطفاُؿ فالمجتمع.  و أطفاٌؿ ضمفديأْف َيُكوَف لفي ضامرًة  الرجؿِ 

ا. بؿ األُـّ أيضًا عف الجماِع الجنسي ألجِؿ المذة، وال َتنَجرُّ وراَء َشَيواِتي –المرأُة ال تبحُث الحاؿ، 
ِبَيَدِؼ التوالِد والتناسؿ. والسبُب تمارُسو تماِرُس الجنَس بقدِر حاجتيا كأيّْ كائٍف حي، وعادًة ما 

ـ. فإنجاُبيا إياىـ، ىو كدُحيا في تنشئِتيـ وتربيِتي ،األـ –يُّ وراَء انتماِء األطفاِؿ إلى المرأِة ساساأل
في العيِد  ،لي، فالحديُث عف حؽّْ األُُبوَِّة يعد ىذياناً . بالتاطبيعياً وتغذيُتيا ليـ َيمَنُحيا ىذا الحؽَّ 

معاٍف اجتماعية. ما َيُيُـّ ىنا ىو َأُخ المرأِة  أيةِ بوَمف َيُكوُف  ِة الرجؿِ ال َتتَِّسـُ فيو معرفُة ىوي الذي
ِة في األـ تمؾ الغائر  -األـ، ألنو يترعرُع معيـ. وتتأتى رصانُة الخاِؿ والخالِة ِمف حقوِؽ المرأِة  –
فُ  -ـ. إذف، والحاُؿ ىذه، فعائمُة المرأِة دَ القِ  ما إْف ُوِجدوا( ِمف الخاِؿ والخالِة )وأوالِدى األـ َتَتَكوَّ

األـ والتعبيِر -مر. ىكذا ُيمِكُننا شرح المرأةِ َعبُّْر عف ىذا األأيضًا تُ  األموميةُ  العائمةُ وأوالِد المرأة. و 
نبثقِة منيا، والتي ُتَشكُّْؿ َحَجَر األساِس لمعيِد النيوليتي. فالرجُؿ يّْ لعبادِة اإلليِة األـ الممجتمعال

 اصطبلحاُت األبوِة والزوجية. فيما عدا األخواؿ، ولـ تنشأ بعد ىامشيّّ 
ستتطوُر السبلالتيُة حصيمَة َقمِب ىذا النظاـِ القائـِ رأسًا عمى َعِقب ِمف حيث األيديولوجيا 

ستتجذُر اإلدارُة البطرياركيُة األبويُة بتحالِؼ كؿٍّ ِمف  ،سمى باألبويّ وفي ىذا النظاـِ الموالتنفيذ. 
" مع الحاشيِة العسكرية لػ"الرجِؿ القوي" إلى جانِب الشامافِ  الذي ىو نوٌع مف  ٔخبرِة "الرجِؿ الُمِسفّْ

 قيادِة القدسيِة السابقة لعيِد الرىباف.
 ِب الحياِة المتراكمة. وُيمِكُف َتَصوُّر مجمِس الشيوخِ خبرُة الرجِؿ الُمِسفّْ )الشيخ( عف تجار ُتَعبُّْر 

ٍر ٕ. فإدارُة الشيوِخ المسنيف المسماُة في اآلداِب بالجيرونتوقراطيافي ىذا السياؽ ، قد َبَرَزت َكَتُطوُّ

                                                           
ومساعدة اإلنساف لمتصدي لؤلمراض والكوارث الطبيعية والمجاعات. يمجأ  "استحضار األرواح الخيرة"كممة ال وتعنيالشاماف:  ٔ

ي عرفتو الشاماف إلى طقوس الكممة السحرية والحركة والتوتر الجسماني والنفسي. تعتبر الشامانية الشكؿ األوؿ لممعتقد الديني الذ
البشرية. وىي مجموعة المعتقدات والطقوس التي يحاوؿ مف خبلليا الشاماف استحضار القوى الخفية لتجنب أو تصدي كارثة ما. 

 عمى جميع الظواىر السحرية الشبيية بتمؾ القديمة التي تأسست عمييا ىذه التسمية )المترِجمة(.اليـو ـ ىذا المصطمح مَّ عَ ي
ىو نظاـ ىرمية العجائز ونفوذىـ عمى الشباف ضمف أجواء مشحونة بالتناقضات وصراع  كـ الُمسنيف:الجيرونتوقراطيا أو حُ  ٕ

األجياؿ. ساد قديمًا في إطار القبائؿ والعشائر والكبلنات، حيث عبر عف تجمعات ذكورية طورىا الشاماف الخبير والشيخ العجوز 
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ـُ الذي ُيشاَوُر في األمر . والرجُؿ العجوُز ىو الشخُص قبائؿمبكٍر في بنيِة ال وُتنَيؿ منو  ،الحكي
ِكَبِر في يسعى لمتغمِب عمى مصاعِب ال ، فيوُة بحاجٍة إليو. وبالمقابؿمجموعوالِحَكـ. وال المعارؼُ 

ـُ توازٌف كيذا مع ال السّْفّْ عبَر تجارِبو  ة.مجموعتمؾ. وىكذا ُيقا
وِة المكتَسبِة القمف خبلؿ األـ  –أما الرجُؿ القوي، فُيَعبُّْر عف السعي لمنفاِذ مف حصاِر المرأِة 

. واالتحاُد الموفَّؽُتُو البدنيُة وتقنياُت الصيِد ُتضاِعُؼ ِمف حظِو في الصيِد . فقوَّ ِؼ الصيدمف احترا
. و ىذه، قد زاَد مف ُفَرِص نجاِحويف الساعيف لبلستفادِة مف خاصيتِ مع الشباِب اليافع الذي َأسََّسو

مة. وىكذا َحقََّؽ الرجُؿ لوسِط عمى ىذه الشاكإلى ا حاشيٍة عسكريٍة في التاريخِ  أوؿُ برَزت وربما 
ُز مف القبيمةمع شيوِخ و التحالُؼ الذي أبَرمَ فتفوقًا بارزًا إزاَء المرأِة ألوِؿ مرٍة في التاريخ.  ، سُيَعزّْ

 النظاـِ األمومي.ضد  النظاـِ األبويّ 
، وأصحاُب المعجزات في ىي الشامانيوف، موزّْعو الشفاء والحمقُة األخيرُة مف ىذا التحالؼِ 

، وربما أوُؿ محترٍؼ في . وىو معمّْـمعاً  والساحرِ  الراىبِ  ةَ فيتمع. يتحمُؿ الشاماُف وظالمج
ْف كانت مختمطًة ببعِض الشعوذة. مجموعالمجتمع. وتتأسُس ِمَيِنيَُّة الشاماِف في ال ات تدريجيًا، وا 

مِحُؽ ضربًة قاضيًة ما َيُكوُف الشاماُف رجبًل. ومع تحالِؼ ىذه القوى في إنشاِء السبلالتية، تُ  وعادةً 
داماِت المحتدمِة فيما بينيما. الوثائِؽ ولطالما نصادُؼ في  .بالنظاـِ األمومي السومريِة آثاَر الصّْ

بؿ وَيرَغُب في اإلكثاِر مف أوالده  .في ِظؿّْ ىذا النظاـ وماِلَكيـيغدو الرجُؿ َأَب األطفاِؿ وىكذا، 
ـُ قبضَتُو عمى الُمدَّخرات التي أنجَزتيا المرأُة )وباألخصّْ األوالَد الذكوَر ألجِؿ القوة(،  األـ  –وُيحِك

ـُ الُممكية. فإلى جانِب الُممكيِة العامة لدولة الرىباف، تبرُز الُممكية  اعتمادًا عمييـ. ىكذا يتطوَّر نظا
 الخاصُة لمسبلالِت واألسِر الحاكمة. وأبوُة األطفاؿ ضرورٌة عمى ىذا الصعيد. أي أّف حؽَّ األبوةِ 

 (.اً لباغ ّذَكرشرٌط أوليّّ النتقاِؿ اإلرث إلى أوالده )لم
ِة برىاٌف ومؤشٌر في آٍف معًا عمى الدُُّنوّْ مف المجتمع إّف بروَز السبلالتيِة والبطرياركية واألبوّ 

الطبقي. فالسبلالُت تستفيد مف قواىا العسكرية إلضراـِ ناِر "الثورِة السياسية" في خضْـّ منازعاتيا 
ُف النصوُص السومريُة العديَد مف الصداماِت واالنقبلباِت السياسية في ىذا مع دول ِة الرىباف. وُتَدوّْ

ـُ السبللِة عمى "دوِؿ أور" المنشأِة بعَد دولِة المدينة أوروؾ.  المضمار. وبالفعؿ، فقد َغَمَب نظا
دا بنظاـٍ شبييٌة رُة السبللِة وتؤكُد سبللُة أور األولى والثانيُة والثالثُة عمى بروِز ىذا التطور. وا 

                                                                                                                                              
متمحور حوؿ المرأة األـ، ويتحوؿ مع األياـ إلى تقاليد راسخة ُتَشكّْؿ والرجؿ الصياد كتحالؼ متماسؾ تجاه المجتمع الطبيعي ال

 األرضية لبروز الدولة )المترِجمة(.
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وتتدنى جديدة،  إليياتٌ  أُ حيث تُنشَ  .الرىباف البلىوتية مع إداراتِ  مقارنةً  ،سياسيٍّ أكثر عممانية
يمة، إال أنيـ موف يؤدوف أدوارًا ؤ القيادِة السياسية. ورغـ أنيـ ال يفتَ  ًا فيُنوَّابالرىباف ليغدوا  مرتبةُ 

ساذجٍة لتأميِف  أدواتٍ إلى دعائييف مقدّْسيف لمنظاـِ الجديد و  وفتحولسَيخَسروف قواىـ طرديًا، وسي
وفي المرتبِة  ،ضمف حاشيِة الَمِمِؾ المتستر سُتعتَبرُ  ،َة الُمقنََّعَة مولّْدَة الدولةشرعيتو. أي أّف اآللي

" آلية –اً "مموكالثانية والثالثة. ولف يتردَد المموؾ المنحدروف مف السبلالِت عف إعبلِف ذاِتيـ 
ُنيلتبيدِؼ االستفادة مف درِع الشرعية ا ليـ طبقُة الرىباِف المؤسّْسيف لمدولة. ويتجذُر  اي ُتَؤمّْ

، ويتزايد تعداُد المدائف، وُيثِبُت نمُط المجتمع الذي أسَميناه  التمايُز الطبقيُّ مع مرور كؿ يـو
السبلالتيُة في مجتمعاِت الشرؽ َمت َنق" ديموَمَتُو وتمأُسَسو عف جدارة. وىكذا ةالسومري ة"المدنيبػ

ِر أنماِط النظـِ الجميورية  األوسط تقاليَدىا الغائرَة في الِقَدـ إلى يومنا الراىف. لذا، فعدـُ َتَطوُّ
 ِؿ النابع مف نظاَمي الرىباف والسبلالت.مرتبٌط عف كثب بالتدوُّ  ،والديمقراطية في الشرؽ األوسط

ِر المدنية في العالـ بقدِر النموذِج  ةِ لسومريا ةلقد َحدََّد نموذُج مجتمِع المدني مساَر َتَطوُّ
النيوليتي بأقؿّْ تقدير. و"المدنيُة" كمصطمح متعمقٌة بتمايٍز طبقيٍّ مختمٍؼ عف "الثقافة". فالمدنيُة 

ُر او والتجارِة واإللييات والعمـ،  تمدفِ تمأُسُس كؿٍّ ِمف الأما معنيٌة بثقافِة الطبقة ودولِتيا.  لبنيِة َتَطوُّ
 كؿُّ فمكاَف األخبلؽ، وظيوُر الجنسويِة االجتماعية لمرجؿ؛  انوفِ بروُز القو السياسية والعسكرية، 

الجديد. وبمعنى مف المعاني، يمكننا تسمية  ةِ مؤشراٍت طافحًة وسائدًة في مجتمع المدني َعدُّ ذلؾ يُ 
لحالة، وُيستعَمبلف في ىذه ا. ويتطابُؽ االصطبلحاف الحضريّ مجموِع ىذه المزايا بثقافِة المجتمع 

 بنفس المعنى.
انتشاِر ثقافِة المجتمِع النيوليتي المنبثقِة مف اليبلؿ سياِؽ مشابيٌة لٌة ثانيٌة موجتبدُأ  ،ىكذا

سُيضاِعُؼ مف ذاتو جميِع أرجاِء العالـ. ولكف، مع فارٍؽ ىذه المرة، حيث نحو الخصيب 
( مع الفتياِت الراشدات مف كافِة أنحاِء ناثاإل، ال ذكورالِبَعقِد ِقراف أوالِدِه الجدِد ) ،ويتكاثر

". مدنيةال "ميدَ  بصفِتو ي أراضي اليبلؿ الخصيبِ المعمورة، بعَد أْف يكوَف قد أنجَبيـ وأنشَأىـ ف
وتعزَز عمى التشبيُو في محمّْو، حيث يمكننا االفتراُض بأّف انتشاَر الثقافة النيوليتية قد تأَسَس 

مف العالـ. في حيف َوَطأَنيا األـ في كؿ بقعٍة  -قدراِت وكفاءاِت فتياِت اإلليِة األغمب مع نضوِج 
يعني تمأُسَس األوالِد الذكور في  ،الثقافِة الرجولية السمطويةعف  عبّْرُ ذي ييَّ الحضر أّف المجتمَع ال

جًة تابعًة ي، الذي سيجعؿ مف الفتاِة الصبية زو حضر . وىكذا، فإّف جيَؿ الرجِؿ التوسُِّعوأماكِف 
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وخانعًة لو، سُينِجُب الذكوَر أساسًا )سينصير المجتمُع ذو الغالبيِة النسائية في بوتقِة المجتمع ذي 
 يوَمنا المعاصَر منيعًة رصينة.، وَتِصَؿ ِتناالييمنِة الرجولية(، لتتكاثَر وتتوطَد رجولُة مدني

 
 
 الحضريالتفسير السميـ لممجتمع  -ٕ
 

في زيادِة قدرتنا  ،بصدِد شرِح المجتمع السومري بنطاٍؽ أكثَر تفصيبلً  سيساىـ تعميـُ مساعينا
سقاُط أقنعتيا المتكاثرِة بإفراٍط في  عمى الفيـ واالستنارة. ما عمينا عمُمو ىو تحميُؿ المدنية، وا 

ظياُر الوجوه المستترة وراءىا، و  براُز ذىنيتيا ومؤسساتيا، وا  المصالِح الحقيقية المخفية تحتيا، ا 
 كشُؼ عف أحواِؿ المجتمع بشكٍؿ ممموٍس وشفاؼ.وال

فمجتمُعنا التاريخي يتذرع بأّف الحضارَة القديمَة شاَخت وىرَمت، سعيًا منو إلبراز ذاتو يافعًا 
ابيُة ُتَعبُّْر عف والدِة ، العصِر القريب". ثمة غرابٌة في األمر. فالشبالحديثَنِضرًا باسـِ "العصر 

ذا كاف المجتمُع السومري يمثؿ لحظَة والدِة مدنيو ِرب لوالدتيا. التوقيِت المقاعف و  ،ظاىرة – تناا 
ذلؾ. وفي ىذه الحالة، سندرؾ أننا ُنَمثُّْؿ مجتمَع ل وفقاً بابية مرحمِة الشال فيجب تحديدُ  –مثمما برىنَّا

قراءَة ورياء. إّف  اً خداع إالاألكثَر ىرمًا وشيخوخة، وأّف صفاِت الحداثِة والشبابية ليست  ةالمدني
براَز العجوِز وكأنو شاٌب يافع، ىو استمراٌر لعمميِة التََّقنُِّع المعموِؿ بيا بشأِف  الزماف بالعكس، وا 

 .الحضريّ المجتمع 
الذي يمكننا نعتو بحضارِة  الحضريُّ يرى المجتمُع  ماذاُؿ األساسي الواجُب طرحو ىو: لالسؤا
ةٍ  حاجةٍ أنو بالمدينة   ؟لَتَقنُّعإلى ا ُمِمحَّ
ال، لماذا َتَحوَلت ل قد استمرَّت ميارُة الرىباف السومرييف في التقنيع المذىِؿ ببل انقطاع. وا 

انعداـِ المعنى بمضاميَف أصيمٍة وثمينٍة في بداياتيا إلى اصطبلٍح أوليٍّ في  األلوىيُة المتميزةُ 
 باألكثر؟والحطّْ مف شأِف اإلنساِف 

 التعبيرُ  شيٍء يصعبُ  ولكّف أكثر .وضدهالحضريّْ ع ُذِكَرت العديُد مف اآلراِء لصالِح المجتم
في تجاوزىا والتغمِب عمميًا  الشروعُ ، و مدنيةلإلى ا الراديكاليّ  االنتقادِ توجيُو ىو  عنو والنجاُح فيو،

عمييا. وىذا ما يدؿ عمى فشِؿ الشروح الحاصمة بصددىا. كما ُيجِمع المعنيوف باألمر عمى 
منذ المدنيِة مرارًا بوصوؿ  . ويكثُر القوؿيفالحرية لقمٍع وكبٍح مريعَ ى إلشرية َتَعرُّض طموحاِت الب
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ـُ  . َيحكـُ ىيغؿ عمى تاريِخ المدنيةبيا االستمرارُ فيو يستحيُؿ  عقيـٍ وضٍع إلى زمٍف بعيٍد  بأنو مراسي
القمع تحت نيِر حياُة الوتنعكس  ،حربواحدٌة مف دوف سنٌة  ضِ إذ لـ َتمْ  ."المذابح الدموية"

ؿُ واال قاعدًة راسخًة ليصبحا  االستغبلُؿ والنيبُ  ضطياد وكأنيا قانوٌف مف قوانيف الطبيعة، وُيَبجَّ
ـُ باألخبلؽ، فيندرُج في قائمِة الغباء والحماقة. في الحياة. أما الصدؽُ   والشفافية وااللتزا

 هانتقادِ  تساعُد عمى بمضاميفالحضرّي أودُّ الوصوَؿ إلى نتيجٍة مفادىا ضرورة شرِح المجتمع 
ه وتخطيو. فقد َبَرَز لمعياف في مساعي وجيوِد العديِد مف المدارس، زِ تجاوُ  بشكٍؿ ُيَمكُّْف مف

لمتمكِف ال يكفي  ،لية لوحدهالرأسما انتقاِد الحداثةِ االقتصاَر عمى َتَتَقدَُّميا المدرسُة الماركسية، أّف 
لمجتمع اأو تفكيِؾ تحميِؿ القدرِة عمى ـِ . وُيعزى ذلؾ أساسًا إلى عديّ الحضر َتَخطّْي المجتمع مف 

 ،سمسمٍة متماسكة. وليذا السببحمقاِت ضمف حمقٍة الذي تتقيُد بو وكأنيا ُمَكبَّمٌة إلى الحضرّي، 
وكأنيـ ىزيمو التأثير،  المركزِ  أوروبيةِ  ًة مف بيف اآلراء العالميةِ صرامنرى أكثَر المعاِرضيف 

بيف الصّْبلِت لعقِد  ىو السرُد الواضح والمفيوـُ  ،ٍة إليووليسوا ذوي شأف. ما نحف بحاجٍة ماس
تمامًا ِمثَؿ أىميِة  ؛اريخيا ومجتمعاتياو بت ،ية وسابقاتيا مف حضاراٍت ومدنياتالمدنية األوروب

أشكاِؿ أقسى تحت نيِر والحكـُ عميَّ بالرزوِح الربِط بيف الثقافة النيوليتية والمدنيِة األوروبية. 
ـَ ىذه المدني ضغطِ  عمى ُممقى  واجبٍ وك كحؽٍّ طبيعيٍّ بتفسيِرىا وتأويِميا، ة، إنما َيفُرُض عميَّ القيا
 احترافي. وغيرِ جدًا ىاٍو  نحوٍ ب ِصغُت ذلؾولو حتى  ؛عاتقي
. فإذا كاف آخر شيءٍ أيّْ قبؿ  قضيٌة مف قضايا السوسيولوجيا البنيوية تفسيُر المدنيةِ  -آ

الخدماِت  تقديـُ التََّمرُِّغ في مستنقعاِت المدرسِة الوضعية، و  و عدـُ الشرُط األولي ِلَكينونِة العمـِ ى
ذلؾ ى لإ"؛ فإّف الحاجَة الماسة بيف "الذات والموضوع التمييزَ  ىتخطذي ي" الى"عمـ المعنإلى 

ىي  ،. فالَمَيمُة الوحيدة لمسوسيولوجيا العامةأكثر مف غيِره َتبرُز في ميداِف السوسيولوجيا البنيوية
بالتشخيص أساسًا الذي يقوـُ تمامًا مثمما الطبيب  ؛ومداواُتو ،ُص أمراِض المجتمعتشخي

وىو إضفاُء المعاني عمى الحياة التي أال كوف لممعرفِة محفٌز واحٌد ال غير، والمعالجة. وقد يَ 
مكانَتَشبُّث. وىذا بدوره ما سيمنحنا ُفَرَص فَ  مانتشبث بيا أشدَّ  إعادِة  يةَ يـِ القضايا البنيوية، وا 

 في حاِؿ وجوِد خمٍؿ أو عطٍب فييا.ىيكمِتيا 
ـُ المعنى صعوباٍت أكداسًا مف البنيويات التي  ةِ ُيعَتَبُر مجتمُع المدني  ةً يعصمستيبلقي عم

. ووجوُد ىذه األكداِس ِبَحدّْ ذاتو عمى عبلقٍة وثيقٍة بتحريِؼ عمـِ المعنى أكثر مف غيِرىا بشأنيا
خراِجِو مف كذاتالب وقابٌض  ،و. إنو كائٌف غريب، بؿ ىو لوياثاٌف ُمَتَنكٌّْب كؿَّ أسمحتوتِ نو ين، وا 
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" ككممٍة الكذبعمى االعتراِؼ بػ" –ىاودِ ُوجفي حاِؿ –التي تحتضُر عمييا ِبَيَديو، ِلُيرِغـَ ضحيَتُو 
ال، فسيقوـُ بػ" ؛أخيرة ِب ضرو  شتىب ،أي المدنية ،األساليب. إّف تشبيَو ىذا الكائف" بشتى اإلبادةوا 

فإّف  .العمـ إنسافِ إذا كنا نتميز بيويِة  خاصةً  ،ولكْف متخمٌؼ لمغاية ؛صحيح تعاطٍ ىو  ،الوحوش
ِمثَؿ ىذا الموقِؼ لف يذىَب بنا أبعَد مف خياِؿ الطفولة )الخياالت الوحشية(. كما أّف التشخيَص 

ّف كافَة محاوالِت المقتدَر لموحش ال يكفي، بؿ يتطمُب المداواَة كميمٍة عاجمة. واضٌح لمعياف أ
العبلج ذىَبت سدى. أما الدماُء المراقُة كالسيوِؿ الجارفة، وأنماُط الحياة المؤلمِة والمريرة 
َضِة لئلبادات الجماعية المروعة، والمجاعُة والبطالُة التي ىي أنكى مف السوِء ذاتو،  والمعرَّ

)بيئِة الحياة التي ال غنى عنيا واستشراُء مختمِؼ أنواِع األمراض، ودماُر البيئة األيكولوجية 
اختزاِؿ إقراٌر بإمكانيِة  وأتقريٌر إال ىي ما األخيرة،  ياحمِ اكؿُّ ىذه الظواىِر البارزة في مر فلمعيش(؛ 

. لذا، وباعتباِر أّف اآلالَؼ َيزَعموف أنيـ معنيوف مقتضبةفي جممٍة  هحشرِ و  لوضِع األخير القائـِ ا
جدارتيـ في  البنيوية، فعمييـ إثباتُ السوسيولوجيا لوجيا الحرية و كميداٍف لسوسيو  بعمـِ االجتماعِ 

يا. وفي ضمن التي َيحَيوفَ  قذاراتِ التشخيص والمعالجة، ما داموا يتطمعوف لمخبلِص مف أكواـِ ال
أيُة  –رجاِؿ العمـَمف ُيَسمَّوف بل–تبقى لجميِع اآللية السماوية  حاِؿ العكس، فمثمما قاؿ أدورنو "لف

 قاُؿ بعَد تشييِد معسكراِت اإلبادة الجماعية".كممٍة تُ 
بؿ ىي  .ىيغؿ(تعبيِر )حسَب فحسب "المذابح الدموية"  َحِصُر المدنيُة في كونيا مراسيـَ ال َتن

 الدافعُ  الحريَة ىي فّ أرغـ –متواصمة إلباداِت الِعرقية الاإلى أنكى، حيث ُتَعرُّْض معانَي الحرية 
، يا. وبتشخيٍص أكثَر شفافيةالحياِة وُخثارتُ رواسُب يتبقى منيا سوى فبل  –لحياِة اإلنساف الوحيدُ 

 فالمدنيُة ىي البقايا المتبقيُة مف إفراِغ معاني الحياة الحرِة مف فحواىا.
عمى  المعنى الذي ُيضِفيوىو نراه سعندما ننظر إلى نمِط حياِة أبسِط الكائنات الحية، فما 

التكاثر إلى عمى قدرِة الب تمؾ الكائناتِ  دُّ ٌط مف المعاني التي َتمُ . إنو نمو إياىا، ومدى تثمينِ الحياة
ِؿ الجذورِ تحثُّ عمى مبلييِف األنواع، و  حتى  مواصمِة الوجودِ عمى حتى في أعتى الصخور، و  َتَوغُّ

ِر تطويعمى التمكِف مف في ثنايا القطب المتجمِد عندما تتطمُب الحاجة، والطيراِف إْف َلِزـَ األمر، و 
ما ىي ، فالمدنيةوال َتخُطَر بباِؿ بشر. أما مجتمُع  متناىيٍة ال تطاليا اكتشافاُت اإلنسافِ ياٍت التقن

مف ى رقعمى إفراِغ وجوِد الحياة األ التي يمتمكيا، فيما خبل ُقدرتو (أو عدمية المعاني)المعاني 
إيصاِليا إلى شفيِر عبر و  ،عبَر الكذِب والرياء والزيؼ والعنِؼ المنظَّـ منذ بداياتو ،معانيو

 األخيرة؟ افي مراحِمي االنتحارِ 
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 ىافي طورِ وىي  تمؾ ادرِتيقبتعريِؼ الإعادِة بلممدنيِة  عداً او كبلمًا لقد َغَدت السوسيولوجيا 
. لذا، التعبير المسيحي، عمى حدّْ لمرب الفصؿَ  "الكممةَ "أصبَحت كما . اأوروبالمتمحوِر حوؿ 

مف ضروراِت احتراـِ معاني الحياة التي تمتمكيا أبسُط الكائنات فالتخمي عف ىذا الكبلـ ضرورٌة 
لف َيقِدَر عمى تفسير ىذا الَكْـّ مف انعداـِ األخبلؽ ِبأيّْ  ،ياً الحية. فالوجوُد األرقى واألسمى أخبلق

 .اقوليُع يستطتكممٌة  آلليةِ لبَؽ تَ َلـ  ثانيًة أنو: شكٍؿ وِبأيّْ شيٍء كاف. ولنتذكْر 
 مؤسسات الدولةِ  ودمارَ  ِقياـَ  تروي قصصٍ ىو مجرُد  ،َتمِقيُنُو عمى أنو تاريخري يجَأَوليس ما 

ىذا التاريِخ الذي يسرُد  الوحيُد مف؟ َأَوليس اليدُؼ مباشرةغيِر  ِة عنيا بصورةٍ نائبال المؤسساتو 
ِؿ الِحيَ مف خبلؿ  تاِج السمطةبالسبلالِت الجديدة استئثاُر  وى ،السبلالت قصَة صعوِد وىبوطِ 
 يةِ الرع نيبُ ىو ؟ َأَوليس ىدُفيا الوحيُد "القطيع"رعايِة بػاالستفراِد  بغيةَ  ،والمكائِد واالستبداد

 لحـٍ وِجمٍد إْف َتَطمََّب األمر؟مف وحتى بؿ ، تأميِف احتياجاتيا مف صوٍؼ وحميبل ،ايوسمبُ 
برَىَف غبلؿ؟ ىؿ نزييٌة مف االستبداِد والطغياف، وبعيدٌة عف االست أيّّ مف قصِص البطولةِ 
فيما َخبل تاج أو مكسٍب قيمٍة اعتراَفيـ بأيِة  ة أو القوـِ أو الديفِ قبيمالُمدَّعوف بنيوضيـ باسـِ ال

 السمطة؟
 ضِ ، الذي لـ َتبَؽ فيو ساحٌة لمحياة، ولـ َتمالحضريّ أيّّ ِمف األسماء الَقيّْمة يستحقيا المجتمع 

 لمذابح"؟عدا تسميتو بمؤسسِة "ا ؛دوف حروبفيو سنٌة 
دوف  ُنِيَبتأو ُأنِجَزت قد  ،عممية وفنية وتقنية اكتشافاتٌ عمى أنيا المرويِة الحكاياِت أيّّ مف 

 مكتشفييا الحقيقييف؟ رؤوسِ  قطعَ ُتَكمَّْؼ أف 
 الِحمبلِف الوديعة صمتُ ىو  ،والسبلـ واالستقرارُ  النظاـُ أنو عمى  روىذي يُ َأَوليس الواقُع ال

واستعباِد إذالِؿ  تروي كيفيةَ مسرحيٍة  أنو فصوؿُ سوى  ،ةعميقَداللٍة أّي لو ىؿ  ؟ أو ِلَنُقْؿ،بالذات
التساؤالِت  باإلمكاِف زيادةُ المضطَيديف(؟  ف، وكافةيألرقاء، األقناف، العماؿ، الكادح)اعباِد اهلل 
الدىشَة  ما ُيثيرُ  ببل حدود. ولكفّ  يافيالتدريجيُّ توغُؿ ال، و بشأِف ىذه المدنية ال نيايةإلى ما 
الديُف و أنيا التاريُخ المجيد، عمى بكؿ وقاحٍة عمى طرِح ىذه الحكايِة التجرُؤ و ىو  ،باألصؿ

، الصداقةو التي ستُبَمُغ يومًا ما،  الجنةُ و ، كتشاُؼ المذىؿاالو ممحمُة العشؽ والجماؿ، و المقدس، 
 ـِ لمبشرية.وكأنيا مسيرُة القدر المحتو بؿ ، وضرورٌة مف ضروراِت التحالؼ؛ اقةبالمو 

بكؿّْ ما أبداه جميُع المقاِوميف العميُؽ ال ريَب أّف َمرامي مف طرِح ىذه األسئمة ىو اىتمامي 
ما َسطَّروه مف مبلحـِ عشٍؽ وىياـٍ ُتَمثُّْؿ بوالمكافحيف مف بطوالٍت باسمٍة ومواقَؼ مقدسٍة حقيقية، و 
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واعتنائي بأقواليـ األخيرة  ؛وى الحريةالتي ال معنى ليا س جوىَر الصداقِة الحقة في سبيِؿ الحياةِ 
ذا كاف المطموُب  ، والتزامي العميؽُ بعد ـ تَُقؿْ التي لَ  جبلؿ. وا   تحصفُ الىو بذكراىـ بكؿّْ تقديٍر وا 

ـَ بذلؾ يعني معرفَة التي تحمي زىورَ  الوردِ  ةُ شجر كما باألشواِؾ  ىا اليانعَة بأشواكيا، فإّف القيا
ُة المعاني لديو في منتيى قو  كوفُ اِة اإلنساِف الحر، الذي ربما تَ أصوِؿ الصراع في سبيِؿ صوِف حي

 الجماؿ.
لمغاية استيعاُب  إلى أحكامنا النظرية. مف الميْـّ  قيةِ مُ لننتقْؿ ُىَنيَيًة مف أحكامنا الخُ  -ب

دراُكُو  ؛"، الذي طالما ذَكَره المعارضوف في عيِد الحداثة )الرأسمالية(التمايز الطبقيّ مصطمِح " وا 
ال، فمف يذىَب  نواحيو، وباألخصّْ مف حيث دوِره مف جميعِ  ىذا في المساِر التاريخي. وا 
، طمسوبغيَة إسداِؿ الستار عمى عمـِ المعنى لتحوؿ إلى إحدى أدواِت اأبعَد مف المصطمُح 

 .سذاجة " األكثرالديماغوجي طِ غوالمَّ الثرثرِة "و
والساَؽ  و ُيَشكُّْؿ الذراعَ ىي أنبحؽ، ايِز الطبقيّْ التميا إلدراِؾ الخاصيُة األولى الواجُب معرفتُ 

شبيُو . فيذاف العضواف لوحدىما ال معانَي قيّْمة ليما. قد َيُكوُف التالممنيجة ةِ و مقالمسيّْرَتيف ل
وعمى أيَِّة حاؿ، ال جداؿ في  أحيائيًا( بشكٍؿ ُمغاٍؿ، ولكنو في محمو.–سوسيوبيولوجيًا )اجتماعياً 

. فإذا َفسَّرنا الدولَة المدنيةر منيجية لمسمطة في المجتمع، ولّموياثاف في مجتمِع األكث القوةُ  وأن
المجتمع في عمومًا  القمع واالستغبلؿِ ُتَمكُّْف مف تي ال ،بأنيا تكامُؿ عبلقاِت السمطة األرقى

تحت نيِر الضغط واالستغبلؿ جزءًا ال يتجزأ مف شبكِة العبلقات القابعوف  غدوأفبل ي ؛الطبقي
البناء والتنظيـِ المتكامؿ ِلُمجَمؿ  قوةِ ِلَتُدؿَّ عمى الدولة، منظومِة فبل َتَتَعدَّى المدنيُة نطاَؽ ىذه؟ أَ 
 ،المنظَّمِة والممنيجة يست الوظيفُة األولية ليذه القوةِ ى االقتصاد؟ َأَولوحتمف الديف بدءًا  ،المياديف

، بدءًا مف العبِد إلى الرّْؽّْ إلى اً وشاقولي اً أفقياالجتماعية المستوياِت متناٍه مف ىي تشكيُؿ عدٍد ال
 ؟بصورٍة رئيسيةالعامؿ 
بنيِة ذاتًا فاعمًة في  َقَدـُ َتُكوَف اليُد والكي ل أبداً  فرصةُ ال تاحُ ال تالتشديَد بعنايٍة عمى أنو  أودُّ 
والنفوذ المطمِؽ عمى الحاكميِة . فإذا كانت السمطُة تنظيمًا مظفرًا، فيذا يعني تحقيَؽ المنظَّمة القوةِ 

يـ قيمَة الذات الفاعمة في ظؿّْ السمطة، معناه فقدانَ ما كادحييا الذيف تنعتيـ بالفظاظة. وىذا بدوره 
ْف كانت تمؾ الذاُت موجودًة  ـ يحالؼ الحظُّ كؿَّ لَ بالذات، . وليذا السبِب قبَؿ ذلؾلدييـ حتى وا 
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إذ َلـ ُتَكمَّْؿ جميُعيا  ،ٕى كومونِة باريسإل ٔبدءًا مف سبارتاكوس، العبيدو تمرداِت الكادحيف 
إال بشرٍط واحد: أْف َيجَعموا أنفسيـ َدمًا طازجًا لمسمطة! ولكّف  ،ـ يكف نجاُحُيـ ممكناً . ولَ بالنصر

الممتدُة عمى  العمميةِ  شتراكيةِ االتجارُب ، ليس إال. و الحضريّ بالمجتمع مجددًا ىذا يعني اإلرفاَؽ 
 .في توضيِح ىذا الواقع بشكٍؿ وجيزلمنظر  الفتٍ ثاٍؿ خيُر م ،قرٍف ونصؼطوِؿ 

ولكف، أال توجُد روابُط بيف ىذه النتائج مع اإلرفاؽ بدائرِة عبلقاِت السمطة؟ الخاصيُة األساُس 
ىي مستوى تبعيِة الطبقيِة داخَؿ عبلقاِت السمطة الرسمية، وماىيُتيا، ومدى  ،الواجُب استيعاُبيا

كاف السيُد والسنيور  . وسواءٌ عممياتيةال ممارسةِ الو  قيّْمةِ ال معانيمف الوحدىا  قيةِ الطب أو ُخُموّْ َتَحمّْي 
السويِة العامؿ في  وأالقف  وأ، أو كاف العبد ةالطبقالعميا مف السويِة وربُّ العمؿ والبرجوازي في 

مطة. وال المنظوِر األيديولوجي والسياسي نفِسو ضمف عبلقاِت السفي  بلَقوففيـ يت ؛االسفمى مني
لُؼ عقدٍة وعقدة. فإذا ما ليا أ شبكةً تشبُو قيمَة بارزة العتراضاتيـ فيما بينيـ. فيذه العبلقة 

قت ـاعترضت تبدأ بالعمؿ عمى  ٍة أخرىعقد ألؼُ ىا، فمو ىا واخترقتمو عمى واحدٍة منيا، أو حتى مزَّ
قة،  العقدةِ َتقوـُ بترميـِ بحيث  ؛الفور ـَ بتمزيِقياالذَتتُرَؾ خناَؽ وال الممزَّ وتقييِده إال بعَد ربطو  ،ي قا
 .ذاؾ العاؽّ  رأسِ  قطعَ  لو َتَطمََّب األمرُ إنيا تفعُؿ ذلؾ، حتى بؿ  .ىاأمتِف ُعَقدِ مف 

أو العامِؿ في عبلقاِت الدولة والسمطِة وفؽ رسميا  ،في قبيمٍة ما حاِؿ الكادحِ ب لنفكْر 
ييف وزعماِء السبلالت. باألصؿ، إّف العامَؿ التخطيطي األوِؿ المؤسَِّس عمى يِد الرىباف السومر 

متأثٌر بقوِة الشرعنة المذىمِة لآللية الجديدة المبَتَدعة في  ،هالراىُب مف أتباعو وِعبادِ َصيََّره الذي 
بقوِة تأثيٍر نافذٍة عمى الفرِد بما تعجُز  سِ يقدتال اتُ اصطبلحتتحمى ) العمويّْ مف الزقورات الطابؽِ 
ىناؾ. ثانيًا؛ إنو إلى و دخالُ . ولو َلـ َيُكْف كذلؾ، َلكاف مف المحاِؿ إ(أخرىيٍة أيُة قوٍة مادعنو 

تغذيٍة أفضؿ. ثالثًا؛ تأميِف أماَمو ل طريؽ آخرال  نوأ َيبدوالسابؽ، و  يتغذى ويقتاُت أفضَؿ مف

                                                           
، فعمميـ صنع التؼ حولو سبعوف ألفاً فمف أىؿ تراكيا، أصدر نداء إلى األرقاء في إيطاليا يدعوىـ لمثورة.  سبارتاكوس: ٔ

ثـ ولى وجيو شطر الجنوب  التقى بجيش يقوده كاسيوس، فيزمو ا عمى كؿ قوة.أسمحتيـ، والقتاؿ في نظاـ أمكنيـ بو أف يتغمبو 
ظؿ يقاتؿ  .أصابتو طعنة ألقتو عمى األرضف ،مخترقًا إيطاليا. انقض عمى جيش كراسس، وألقى بنفسو في وسطو مرحبًا بالموت

 وىو راكع إلى أف مات وتمزؽ جسمو )المترِجمة(.
. دامت ٔٚٛٔلتاريخ لديكتاتورية البروليتاريا، تتويجًا النتفاضة عماؿ باريس في آذار ىي أوؿ حكومة في اكومونة باريس:  ٕ

، حيث لـ يكف لقادة الكومونة القدرة إلدارة دفة أمورىـ. فتمعثموا، وكانوا في حيرة ٔٚٛٔحتى إقبارىا في أنير مف الدماء في أيار 
تكالب عمييـ، البالتالي لمعدو باستعادة أنفاسو، وتوطيد مواقفو، و  ت. وسمحتتوقفف ،مسألة قيادة الحركة واحزمي لـمف أمرىـ، و 

 ورفضيـ مف الجوار )المترِجمة(.
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اتو إشباِع رغب عمى صعيدِ  ودغدغُتو الحسناوات،الحوريات بحقيقِة و عمى الدواـ خيالِ يجري إنعاُش 
 الجنسية.
ـُ  أّف ىناؾ عروضًا نسائيةً كما   لو االمتثاؿِ االستماتِة في و في الخنوع لمنظاـ الموجود ُتسِي
تَُقدُّْمو الوسائُؿ اإلعبلمية  وأتُنِجُزه الجيوُش النظامية قد ما  بأضعاٍؼ مضاعفةٍ  تناىزُ ربما بدرجٍة 
 !الراىنة

 عمى سقؼٍ بؿ وأ .دّْ ذاتيا، ليس متمردًا ألجِؿ الحريةىذا العبُد الجديُد الُمَتَأطّْر في طبقٍة ِبحَ 
 ف مفيوـِ الحياة الحرة، أو ظاىرةً م فَرغةً مُ  الحرية، أو واقعةً  خائفَ أْف َيُكوَف ىو ِلما قد ُيَمثُّْمو، 

ـُ السبللِة أيكميًا. وسَيسم مختمفةً  ِيو ،ضًا ممارسًة شبييةُؾ زعي نحَو عبلقاِت الدولة  لدى توجُّ
الشرُط األولي ىو البروُز أكثر بيف صفوِؼ قوى التحالؼ األساسية، وترسيُخ تنظيـٍ والسمطة. ف

التقديِر الشرعيِة المحفوفِة برصينة. فالسبللُة )األسرُة الحاكمة( تتسـ ب مصالحوطيٍد مرتكٍز إلى 
ؿُ  المييبِ  الخوؼِ و  لدواـ. وأيُّ عمى ا اليرميةَ  ضمف عبلقاِت النسِب الواسعة. وتقاليُد القبيمِة تَُبجّْ

داـوال صراعِ ، إما أْف ُيَحؿَّ في مجمِس القبيمة سمميًا، أو بالاستياٍء بسيط وال ُيَعدُّ موقفًا . صّْ
 ياإبراز طابعِ ب ،معقدة ؿ في خضْـّ ىكذا عبلقاتٍ التدوُّ  تتطمُع إلى سبللةٌ أْف َتقوـَ  اً استراتيجي

 .األضعؼ ياجانبَ باعتباِره  يّْ الطبق
ولكّف المعاني االستراتيجيَة  .إحدى أىْـّ طبائِع ومميزات المدنيةىي الطبقيَة ّف إ :ؿقو أودُّ ال
حتى بعيدٌة عف نيِؿ النتائج المرجوة في التنفيذ العممي،  ،بيا أساسًا في الثورات الطبقية المعموؿ

ْف َتَبدَّت إمكانيُة ذلؾ نظريًا. فجميُع المدنيات والسمطات المنيارةِ  دثرت مع قد ُأِطيَح بيا وان وا 
عبيدىا وكادحييا. في حيف أّف َنْسَؼ السمطاِت عمى يِد عبيدىا أو كادحييا أمٌر نادٌر جدًا. وحتى 
لو حصؿ، فالسمطُة الجديدة ال ُتَعبُّْر عف شيٍء أكثَر مف كوِنيا آلًة لممزيد مف الظمـِ واالستغبلِؿ 

ـ المرُء عمى سابقتيا.  والطغياف، بحيث َيَتَرحَّ
رأٌي إسقاطيّّ ُمغاٍؿ فيو. فالقمُع واالستغبلؿ  ،حروٍب طبقية مجردُ عمى أنو ريخ إّف رؤيَة التا

. المدنية تاريخُ يرتكُز إليو الذي  نظاـُ ىما الوبالتالي  سيرورة،ال أميفِ في تنية عميو المد طراٌز تعتمدُ 
المنطُؽ ، فبشكٍؿ مغاير. أو باألحرى وحتى اقتصاَدىا يعمؿُ بؿ  ،إال أّف أيديولوجيَتيا وسياسَتيا

التاريخ. ال نناقش ىنا مدى  قائـٍ في تدفؽِ بنمٍط  ليس ،أخرى لطبقةٍ  طبقةٍ  الضيُؽ القائُؿ بمناَىضةِ 
نكاِر الحريِة فظاعِة االستعباِد  ـُ القائـ. ما َنَودُّ وا  رياُف سىنا ىو  وقولُ والسفالِة التي يفرضيا النظا

 منطؽِ  و ُيعَمُؿ عمى تفسيرِ ستراتيجياٍت مغايرة، وأنوا اِر نظـِ السمطة والمدنية بمعافٍ ِس وانييتأسُّ 
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نظاـِ السمطة  في كشكٍؿ جديٍد لمسمطةِ اإلسياـِ ال يدؿُّ سوى عمى بأنو  صراِع طبقٍة تجاه أخرى
تذىُب ال بحيث ، تماماً  العكسِ أنو يدؿُّ عمى أو  ؛أكاف ذلؾ بوعيٍّ أو مف دوِنو، القائـ ة(مدني)ال

)تجارُب  ليا، بالرغـِ مف صراِعو ضدىادـٍ طازٍج  إلىمف التحوِؿ  أبعدَ مناَىضُتو لممدنيِة 
وُ  إلينا نقٌد منذ اآلف بأننا غاَلينا في إسقاِط  السوفييت والصيف(. ىذا ما نناقشو ونتداولو. قد ُيوجَّ

وسأردُّ عمى ذلؾ ـ نترْؾ بابًا لمنفاِذ منيا. ىذا النقاش، وكأننا لَ ضمف كؿ شيٍء عمى السمطة 
. " مف مرافعتيسوسيولوجيا الحرية" مجمَّدِ في بإسياٍب تناوؿ ىذا الموضوع أس ينإلى أن بالتنويوِ 
يا اتيجيتَ يا واستر يا االجتماعي ومنطقَ لمحريِة أيضًا َميدانَ  إلى أفّ سريعًا أشيُر  ،عمى ذلؾًا دّ ورَ لكف، 

 .قؿّ عمى األ بقدِر ما لمسمطِة أيديولوجيُتيا وسياسُتيا وتنظيُميا ،بيا والمغايرة الخاصةَ 
رغـَ َكوِف التساؤِؿ: صراُع المدنياِت أـ حواُرىا وتحاُلُفيا؟ مشكمًة َيكُثُر الجدُؿ بشأِنيا في  -ج

 .بكثير الممارسِة العممية الراىنة، إال أّف معانييا التاريخيَة أشمُؿ مف ذلؾ
ف المدنياِت المتباينة. إّف أو فيما بي افي داخمي الصراَع أساسًا، سواء بنيٌة ُتَولّْدُ  نيةِ مجتمُع المد

َد عميو، وواقَع القمِع ، والتمييَز الطبقيَّ المعتمَ ألجميا ُأنِتَجت ىذه البنيةالمعانَي والغاياِت التي 
 اِعيئؾ؛ كؿُّ ذلؾ يوضُح دوافَع طباواالستغبلؿ والخداِع الدائـ والحجِب المستمر في سبيؿ ذل

ىذا الصراِع ياف الصراع. وسَرياُف عنيِبَحدّْ ذاِتِيما ايُز الطبقيُّ والتمالُمَولّْدِة دومًا لمصراع. فالسمطُة 
مضموِف  شيئًا. كما أنو ليس مف الواقعيّْ تغييرُ  جوىرِ الال ُيَغيُّْر مف  ،خارجإزاء الأو  اً يداخم

ىا وكأّف مضموَنيا مختمٌؼ عما ىو عميو. فكوُنيا مدنياٍت حربيًة إظيارِ المدنيات ِبَتوصيِفيا، أو ب
 واحدٍ  ، مثقفًة أـ جاىمة، تتألُؼ مف قوـٍ شحيحةسممية، توحيديًة أـ متعددَة اآللية، معطاءًة أـ  أـ

يةُ  القوةُ َتعَتِبُر حيث أـ أقواـٍ مختمفة؛ فيذا ال ُيَغيُّْر مف ماىيِتيا شيئًا.  بيذه نفَسيا ُمَكمََّفًة  الموجّْ
ـَ أجمع.  غزوَ إلى أْف ت ،ةمّ يَ لمَ ا َمَرٌض بنيويّّ  ىو ة،عالمي قوةٍ  إلىفي التحوِؿ  وطمُع المدنيةِ العال

َتَوقُِّؼ َتَوسُِّعيا. ومحصمُة ذلؾ ال تعني الرجوَع إلى  لحظةَ تبدُأ بالتراجِع ىي و  .ينبُع مف السمطة
بؿ  .االنيياَر والدمار. ذلؾ أنو ما ِمف حاٍؿ طبيعيٍة لنظـِ السمطة كافةتعني ، بؿ ةالحاِؿ الطبيعي

 ىناؾ. و بالضرورة تواِجَو الفناءَ ، أو أْف فناءإلتعمَؿ عمى اإما أْف ف :السرطاف إنيا َأشَبُو بمرضِ 
 .أنفِسيـ بتأليوِ  واقوميحصاَف المدنية ل واامَتطَ مف زعماِء القبائِؿ الذيف شخصياٌت كثيرٌة 

فُّ أنو َيظُ  ،ية. فالذي ُيفني كثيرًا في الحرباالدعاِء باأللوىيِة َتَتَستَُّر قوُة إفناء البشر وراء 
عمى الصعيِد ببل حدوٍد  الذاتِ تضخيـِ  اإلصابِة بعدوىى إلى سُيبِدُع كؿَّ عظيـ. وىذا ما ُيعز 

ـُ المدنيفي حاِؿ العجِز عف ضبِط األنا ،نفسيّ ال ـُ  ةِ . ونظا الذي يييئ األجواَء  ممجتمعِ لُيَقدّْ
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يٍة اجتماعيٍة َتعَجُز نو ما ِمف قيمٍة أو شخصإ :النتعاِش واستفحاِؿ ىذا المرض. ولذلؾ ُيقاؿ
 ظمةِ األن أكثرُ . والمدنياُت ىي السمطُة عف تمييعيا وشرذمِتيا. إنو تقييـٌ مرتبٌط بجوىِر السمطة

مًا اكر إبيا التضحيُة يمٍة ال يمكف سمطوية. إذ، ما ِمف ق لكونيا مجتمعاتٍ نظرًا  ،تناقضًا مع الحياة
لمدنيات، اضمف الُحكـِ دى التمحيِص في قوى لو لمسمطة، ِبدءًا مف األخ إلى الزوج إلى الصديؽ. 

 قوى المدنيةِ  . كما أفّ وحبِؾ أشنِع المكائد ـ تتواَف عف ارتكاِب أفظِع الجرائـِ لَ تكاُد سنجُد أنيا 
 الكذِب والرياء. منيجيةِ طمُؽ تسميَة السياسِة عمى تُ 

ٍة في مجتمعاِت يمٍة متأسسمخاصيٍة قدَر المستطاِع إلى األنظاِر  مف الضروريّْ َلفتُ  -د
قريٌب إلى معيا. إنو  يمكننا تسميُتيا بحالِة المجتمِع المعتاِد عمى السمطِة والمتآلؼِ التي المدنية، و 

إال بعَد  ،ىاالسمطُة وجودَ َتضَمُف ، إذ ال الخنوعيّ  المرأِة بموجِب تقاليِد التأنيثِ  إعادِة تكويفِ 
المرأة. لقد َتأَسَست ظاىرُة التأنيث كأقدـِ مظاىِر  ِمف إعداِد المجتمع عمى غراِر تأنيثِ  ؽِ َحقُّ تَّ ال

وعباداِتيا  األْـّ  -بعَد إلحاِؽ اليزيمِة بالمرأة وذلؾ  ؛العبودية، حصيمَة بسِط نفوِذ المجتمِع الجنسوي
الرجِؿ القوي الجباِر عمى يِد  ،صراعاٍت ضاريٍة وشاممٍة طويمِة األمدإثَر  ،يا جمعاءوطقوسِ 
ِر الحضارة.  ،ما رسََّخ ىذا النفوُذ المييمُف جذوَره في المجتمع. وَلربوحاِشَيِتو حتى َقبَؿ اكتماِؿ َتَطوُّ

المرأُة  ـ َتُعدْ األـ قد ُمِحَيت كميًا مف الذاكرة، ولَ  -إنو كفاٌح عتيٌد ومتواصٌؿ لدرجِة أّف ثقافَة المرأِة 
المنصاعَة أمرًا طبيعيًا. و األنوثَة الخانعَة  وَغَدْت َتعَتِبرُ بؿ  ؟ما الذي َخِسَرْتُو وأيف وكيؼ َتَتَذكَّرُ 

بقدِر ما ىي عميو عبوديُة  ،أيُة عبودية وليذا السبِب بالذات، لـ ُتَشرَعْف أو ُتيَضـْ أو َتَتَجذَّْر 
 المرأة.

العبودية، عمى وليذا التكويِف نوعاف مف التأثيِر الَيدَّاـِ عمى المجتمع. أوُلُيما؛ َفتُح المجتمِع 
 يقتصُر ظاىرِة التأنيث. فالتأنيُث ال تأسيسًا عمى كافةتسييُر أشكاِؿ العبوديِة األخرى  وثانييما؛

 ةَ خاصيُيشبُو الال ىو و  .مثمما ُيعتَقد محضٍ  يٍّ جنس موضوعٍ فقط عمى السقوِط إلى مستوى 
فيُد خاصيٌة اجتماعية. فجميُع المواقِؼ والسموكيات التي تُ  وجية. بؿ إّف التأنيَث في جوىِرهبيولال

، ىضـِ اإلىانة واالستحقار، البكاء، َتَحمُِّؿ و مف َقبيِؿ العبودية، الخنوع ؛برفِض أخبلِؽ الحرية
االعتياِد عمى الكذب والرياء، السماجِة وانعداـِ الطموح، ومنِح الذات وعرِضيا؛ جميُعيا ُتعتَبُر ِمف 

، والوسَط بلنحطاِط والترديجتماعيَة لاألرضيَة االُتَشكُّْؿ بجانبيا ىذا ىي مينِة األنوثة الخانعة، و 
كافُة ضروِب وتنتعُش عمييا تنشُط األصميَّ لمعبودية. كما أنيا ُتَعدُّ األرضيَة المؤسساتيَة التي 

معنيّّ ومرتبٌط بانعكاِس ىذه األرضية عمى الفئات  ةِ العبودية والبلأخبلقية وأقدُميا. ومجتمُع المدني
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تمِع برمتو ضرورٌة حتميٌة لسيِر النظاـ القائـ. والسمطُة تعادُؿ . فتأنيُث المجكافة االجتماعية
إذف، والحاُؿ ىذه، ال مبلَذ مف تأنيِث المجتمع. فالسمطُة ال تعترُؼ بمبدِأ الحريِة  .الرجولة
ال، فبل يمكنيا أْف َتُكوف. بالتالي، فالتشابُو بيف السمطِة والمجتمِع الجنسويّْ  .والمساواة  أمرٌ  وا 
 .جوىريّ 
 في المدنيِة اإلغريقيِة التي ُتَعدُّ  خبيرٍ لرجٍؿ " افكػ"غممرسميًا ُيَقدَّموف ف و اليافع الشبابُ اف ك

أعظـِ مراحِؿ المدنية. لقد َعِجزُت عف تحميِؿ أسباِب ذلؾ مدًة طويمة. فحتى فيمسوٌؼ ذائُع  ىحدإ
يِت ِمثَؿ سقراط يقوؿ: "ليس ُمِيّمًا االستفادُة الدائمُة مف الغبل ـ، بؿ الميـ تربيُتو عمى يِد الصّْ

ـَ ِمف الشباِب َكِغمماف، بؿ   تكييُفيـ معسيده". إذف، فالمنطُؽ والغايُة ىنا ليست االنتفاَع الدائ
ترغُب في مجتمٍع أيضًا ، فالمدنيُة اليونانيُة بصورٍة أوضح. و وتعويُدىـ عمييا الخصائِص األنثويةِ 

الُمراُد  المجتمعَ إّف ىذا بؿ  .الشباب النببلء والشرفاءبِع مستأَنث. إذ ِمف المحاِؿ تكويُف ىذا المجتم
. ىذا وثمَة ميوٌؿ مشابيٌة لذلؾ التصرفاِت والسموكيات األنثويةأْف يستسيَغ الشباُب يتطمُب  بناُؤه

لدرجِة أّف استحواَذ  ،طة( متفشيٌة في ىذا المجتمعا. والغممانيُة )المو جمعاء في مجتمعاِت المدنية
طِة كظاىرٍة امى غبلـٍ َوِصيٍؼ غدا تقميدًا راسخًا. إذف، مف الميـ بمكاٍف النظُر إلى المو كؿّْ سيٍد ع

 اً أو مرض اً جنسي اً كونيا شذوذاجتماعيٍة متمخضٍة عف المجتمِع الطبقي والسمطوي، أكثَر مف 
ي، بؿ وىما حضر والسمطَة َمَرضاِف اجتماعياف في المجتمِع ال يةَ ان. أي أّف الجنساً شخصي

تمامًا  ؛سرطاف. فمثمما ال يتواجُد أحُدىما دوَف اآلخر، فيما ُيكِثراف بعَضيما البعض أيضاً كال
مثمما تتكاثُر الخبليا السرطانية. سنعمؿ عمى االستفاضِة في شرِح الروابِط بيف السرطاف 

 ي في فصِؿ الحداثة الرأسمالية.مجتمعالشخصي والسرطاِف ال
َـّ إعدادُ  وأن الوصوَؿ إلى محصمٍة مفاُدىا أودُّ  بعنايٍة في مجتمعاِت المدنيِة السمطِة  أرضيةِ  َت
لتأنيث. فتقاليُد المدنية َتنُظُر إلى المرأة عمى أنيا متجسدٍة في ابصورٍة و  ،آلالِؼ السنيف متدُّ تفائقٍة 

طِة "حقُؿ الرجؿ". وثمَة تقميٌد مشابٌو يجري في المجتمع أيضًا. إذ، عمى الرجِؿ أْف يمنَح نفَسو لمسم
إعداِدِه  عَمُؿ عمى، فيُ وعرَض نفِسو وتِ مذبيَع رفُض يتمرُد عمى ذلؾ، و ذي يِمثَؿ المرأة. أما ال

 ب.الحر عف طريِؽ وتييئِتِو 
 ،إّف النظَر إلى مرحمِة السمطة عمى أنيا عمميٌة آنيٌة لشخٍص أو زمرٍة أو طبقٍة أو حتى أمٍة ما

آنيًا، أما السمطاُت والنظـُ السياسية في مجتمعاِت  . قد ُتؤسَُّس الحكوماتُ مغالطاٍت فادحة حتويي
َـّ  ِمف ِقَبؿ  ،( عمى َمرّْ مئاِت السنيف)حقؿ، تقميد إعداُدىا أّواًل كثقافٍة سمطوية المدنية، فقد َت
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َمِر وكافِة أشكاِؿ القوى المييمنة. ىكذا، وكيفما َتقَبُؿ الزوجُة بزوجيا  األباطرِة الوحشييف والزُّ
َتخَضُع لمسمطِة  –وبشكٍؿ مطابؽ–عمى الجبيف، فالمجتمعاُت أيضًا  رسوـُ نو قدُرىا الموتنتظُرُه وكأ

، وتنتظُر استثماَرىا كالحقِؿ  ُروَّْضت عمى اعتياِد ذلؾ. أنيا و، أو ماِلكَ ينتظُر الذي َكَقَدِرىا المحتـو
في ىذا  ٔيفمتواجدٌة في المجتمِع كثقافٍة سمطوية. مف ىنا، فمقولُة باكون السمطةَ ّف أحيث 

خبلَؿ أربٍع  عمى دفِة السمطةِ  فُسدُ يَ  أكثَر الديمقراطييف ثقًة بنفِسوالمضمار َقيَّْمٌة لمغاية: "إّف 
ّف أرضيَة ىو أ الدؤوبة،جيودي  َعِجزُت عف إيضاِحِو مدًة طويمًة رغـَ ما ". وعشريف ساعة

السمطِة المتشكُؿ مف تراكـِ سيوِؿ الدماِء  . َفُكرِسيُّ ووُتَؤمّْنُ  لتي تييُئ ىذا الفسادالسمطِة بذاتيا ىي ا
الُمراقِة واالستغبلِؿ البلمحدوِد )الحروِب البلمتناىية واالستعماِر البلمنقطع( طيمَة آالِؼ السنيف، 

عف الكرسيُّ  في حيف سيعجزُ سُيفِسد المتربَع عميو بطبيعِة الحاؿ خبلَؿ أربٍع وعشريف ساعة. 
وكأنو في عبادِة الرب! فالسمطُة المتأسسُة بخشوٍع ذاَتو صاف د: إْف و بشرٍط وحيالمتربِع عمي ادِ فسإ

 اً يا تقميدَوَسَط المكائِد والِحَيِؿ والحروِب واالستغبلؿ الذي ال حدوَد لو، مؤثرٌة حقًا مف جيِة َكونِ 
ِيَدتو ُمفِسدًة بشكٍؿ مطمٍؽ وقطعي. وخيُر مثاٍؿ عمى ذلؾ، ما شَ  وفُ كُ . بؿ إنيا تكاد تَ اً ونظام وثقافةً 

 "االشتراكيُة المشيدة".
النظاـِ وتشبثيـ بأىدافيـ. ولكف، كيؼ حصَؿ  ِمف شؾٍّ في ُحسِف نوايا مؤسّْسيواضٌح أنو ما 

ـَ مؤسّْسو االشتراكيِة المشيدِة طوعًا لمرأسمالية التي حاربوىا بعناد؟  ُيعزى حسب رأيي، و واستسم
ونمِط استخداميـ إياىا.  ،كيفيِة بموغيـ السمطةإلى  السبُب األوليُّ في ىذه المأساِة التاريخيةِ 

في  ىـ. بمعنى آخر، دعَؾ مف ترددِ ةنيمجتمع المدفمؤسّْسو االشتراكيِة أصبحوا سمطًة عمى ثقافِة 
عمى  دموي )المجتمع المروَّض استعماريٍّ  يراثٍ التربِع عمى عرِش السمطة القائمِة عمى أنقاِض م

بؿ والتّفوا حولو  ؛الدولتية(، والتي طالما ادَّعوا أنيـ معارضوف لياالتآلِؼ مع السمطة ذاِت التقاليد 
ـ َيَودُّوا اإلدراَؾ أّف السمطَة عاىٌر مف النوع الذي ما ِمف بنواجذىـ. واألنكى أنيـ لَ  وتشبثوا بو

يِة إلييـ ـ يتمالكوا أنفَسيـ مف تقييـِ بعِض االنتقادات الموجَّ صاحٍب ليا إال وَأغَوْتُو وَخَتَمْتُو. بؿ ولَ 
                                                           

(. انخرط في صفوؼ ٙٚٛٔ – ٗٔٛٔفوضوي روسي شيير، وأحد المدافعيف األوائؿ عنيا ) ميخائيؿ ألكساندرويج باكونيف: ٔ
ة ماركس في تأسيس األممية، بعد تعديمو لتعاليـ برودوف إلى مبدأ النضاؿ االشتراكي، وقاَد العديَد مف العمميات فيو، وتحرؾ برفق

أطروحاتو عف ديكتاتورية البروليتاريا والدولة رأى الجماعية. رغـ موافقتو عمى آراء ماركس بشأف الطبقة والرأسمالية، لكنو 
القائمة. وعمـ أف حقوؽ الممكية  حؿ، وأنيا ممكنة مف خبلؿ ثورة عنيفة تطيح بالمؤسساتكاألنارشية بوالسمطة ناقصة. آمف 

وىمية، وأف وسائؿ اإلنتاج يجب أف تممؾ جماعية. نادى بالمجتمع الخالي مف السياسة، وأف تحؿ فدراليات االتحادات الحرة محؿ 
 السمطات السياسية )المترِجمة(.
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مينيف بسبِب االنتقاِؿ السريِع مف السوفييتيات إلى سمطِة الدولة( في ىذا ل ٔ)كانتقاِد كروبوتكيف
انيياِر حصوِؿ عندما قاؿ ب ،ة. لقد دنا والرشتايف مف الحقيقةنتيازيباال ، وتوصيِفياالسياؽ

ِد ل مشتَرؾِ ال تأثيرِ نتيجَة الالسوفييتات  لقدرِة إلى ا العالمي القائـ، وبافتقاره الرأسماليّْ منظاـ والموحَّ
والرشتايف بعيٌد عف الَمساِس بجوىِر القضية. أما  إال أفّ  .والتغمِب عميو ىذا النظاـِ  عمى تجاوزِ 

مع النظاـِ حصيمَة  يّ السوفييتالنظاـِ  اندماجَ عندما َفسََّر  ،ؿ فوكو، فيو َأقَرُب إلى الحقيقةميشي
 .الرأسماليّ لمنظاـ العائدِة ِة ويالسمط ياِت المعرفةِ استخداـِ نفِس تقنلجوِئو إلى 
، بدءًا مف كومونِة باريس ُمعاشةالتفسيراُت المشابيُة عمى جميِع الكفاحات والمبادراِت الَتسري 

 حصر. إلى الحركاِت الوطنية التحررية والشيوعيِة والديمقراطية االجتماعيِة التي ال َعدَّ ليا وال
بو. لذا، مف المحاؿ أْف َتزَدِىَر نباتاُت الحرية عمومًا واالشتراكيِة  ةً خاص اتٍ باتفكؿُّ حقٍؿ ُينِتُج ن

المعمّْرِة آالفًا مف السنيف. ليذا الغرض، عمى الناشطيف في ة ويالسمطخصيصًا في حقوِؿ المعرفِة 
، آخر شيءٍ يّْ أقبَؿ  حقوِلِيـ الخاصِة بيـ (، إعدادُ بالطبعُمَنظِّْرييا و ميداِف الحرية واالشتراكية )

العبلِج الشافي منيا.  يِة في حقِؿ السمطة، وتحديدُ تفشبتشخيِص كافِة األمراض الُمعِدَية الم والقياـُ 
مف َقبيِؿ السمطة )كافِة أنواِع  واألىُـّ مف كؿّْ ذلؾ، عمييـ االبتعاد عف بعِض الشتبلِت المزدىرةِ 

الديمقراطية  الخاصة بيـ )أشكاؿتيِة الذاوتنمية شتبلتيـ  زرعُ عمييـ تمأسسيا وشخصيتيا(، و 
تُثِبُت عدـَ اختبلِفيـ ليـ مف إعادِة تكراِر آالِؼ األمثمة التي مفرَّ الغنية(. وفي حاِؿ العكس، فبل 
. لقد عمى طوِؿ تاريِخ المدنية الحرية" وا"َزَرع ـأني واَزَعمميما  ؛عف النظـِ السمطوية السابقة

مجمَِّد بإسياٍب في  إياهوشرحي ي تمييدًا لتناول ،ىذا الموضوعإلى ُت الحاجة لمتطرِؽ َتَممَّسْ 
 وذلؾ بيدِؼ التذكير بروابِطِو مع السوسيولوجيا البنيوية. ؛" مف مرافعتيسوسيولوجيا الحرية"

ما مجتمعات المدنية فيفي المؤسساتية  نشطةِ الضوء عمى دوِر األ مف الميـ أيضًا تسميطُ  -ىػ
 ، الفمسفة، الفف، واألخبلؽ وغيرىا.ـالديف، العم حقوؿِ ب يتعمؽُ 

ِر وطيدٌة بيف المدنية و  أنو ثمة أواصرُيزَعـ  الديف والعمـ والفمسفة والفف واألخبلؽ.  حقوؿِ َتَطوُّ
ت ُأنِشئَ ِة غايٍة شاَىدنا بشكٍؿ ممموٍس كيؼ وبأيّ  لمتفسير. إني عمى قناعٍة بأننا قابؿٌ ىذا ُحكـٌ و 

                                                           
وانخرط في صفوؼ  بحث في موضوع الدولة والكفاح الثوري، (.ٕٜٔٔ – ٕٗٛٔ)أنارشي روسي  بيتر كروبوتكيف: ٔ

اتحاٍد بيف مجموعاٍت شيوعية حرة،  مخطط عفر نظرية الفوضوية الشيوعية، وكتب تطويرىا. طوَّ  حاوؿالمجموعات النيمستية، و 
عميو الحكومة  ت. حكمالتعاوف أكثر طبيعية مف اإلكراه أثبت أفو ال مركزيِة الصناعة الضرورية لممجتمع الفوضوي.  عفو 

 مف الببلد )المترِجمة(. ، ففربالسجف الشارلية
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دولِة الرىباف كنِؼ التي َشِيَدت انطبلقًة مذىمًة في و  ،والففحقوُؿ الديِف والعمـِ والفمسفِة 
شيمية مف الثقافِة النيوليتية المتأسسِة في مت وانتيَمت حالَتيا الالسومرييف. كما َتَممَّْسنا كيؼ َأيَنعَ 

 حوِض دجمة والفرات.
تغذيِة اإلنساف. لـِ يتستر وراَء اصطبلِح القدسية إيبلُء قيمٍة ثمينٍة واستثنائيٍة لمُقوِت المستخدَ 

 .يةمجتمعإليو عمى أنو ُمعاِدٌؿ ليوياتيـ ال واَنَظر  ،المتنوعو بالقوِت الوفيِر  البشرِ  فمدى حظي
راحوا يشكرونيا. ما نعجز اليوـَ أيضًا عف إدراِؾ معناه ف، عمييـ اوعطُفي ةِ لياآل فقيَّموه بأنو لطؼُ 

و بويني، وكاصطبلٍح لطالما يموُذ دٍأ تكىو األلوىيُة كمب ،الشامِؿ في عظمِة الحياة وسحرىا
يجب عدـ الخمط بيف األلوىية . بةلخبّل تمؾ العظمة اعمى ء المعاني ضفااإلنساف لدى سعيو إل

 بينما. وخاّص  ى مختمؼٍ بمعن ةِ في أوساِط الثقافِة الساميّ  الُمنَشأُ  "اهلل"مصطمُح  يتسـُ حيث اهلل. و 
اصطبلٌح قابٌؿ لمتفسيِر  ،لتكويف ألجِؿ كافِة المجتمعات البشريةعنيا بمبدِأ ا َعبَّرُ تي يُ ال األلوىيةُ 
 اإلنسافِ كاآلفاِؽ  دودَ مح اً كائنأّف ب و ىذه. فالزعـُ عديدٍة لمغاية، وال يزاؿ َيُصوُف خاصيتَ  بمعافٍ 
. تأسيسًا عمى ذلؾ، اإلنساف في تعظيـِ شأفِ  المغاالةِ دليٌؿ عمى إنما ىو عمى تفسير الكوف، قادٌر 
بيذه اآلفاِؽ الضيقة  األلوىيةِ  فيُمُو إلى مصطمحِ عمى اإلنساِف يستعصي حالَة كؿّْ شيٍء فإّف إ

، ُيَعدُّ ميتافيزيقيًة حسنة. وُكمّْي قناعٌة بعدـِ مخاطِر ذلؾ رؼاالمعمومات والمعحيث لمغاية مف 
ال، فالعكُس يعني القبوَؿ باإلنساف كإلٍو واحٍد أحد، وأنا مقتنٌع بأّف ال مبالغَة في تضخيـِ البتة. وا 

 الكوف. ات ليذه الدرجة سينفي كؿَّ معانيالذ
ألجِؿ  تيسيِر اإليضاحِ في  اً معنوي اً مؤثر  الذي َصَنعوه اإللوَ السومريوف  كينةُ الاعَتَبَر لقد 

قد رغبوا أكثَر مف النظِر إليو كميتافيزيقيا متطورة. وَلربما كاف الرىباُف  ؛المجتمعات التي شادوىا
 بيف صفوِؼ المجتمع، وذلؾ عف طريِؽ مصطمحِ  في تطويِر عاطفِة الطاعة واالنصياعِ  مرةٍ  وؿِ أل
بيُت القصيِد في اإللِو رويدًا رويدًا. وىنا  يؿُ تدو . وىكذا َيحُصُؿ ثاـ"اآلالُمعاِقِب عمى اإللِو "

 وأشكاؿِ  العديَد مف أماكِف جموِس اآلليةِ  اإلصبلح. ثمَة العديُد ِمف الدالالِت المشيرِة إلى أفّ 
مصالَحو  واريبالتالي إدارِة المجتمع(. فالَمِمُؾ يُ و الدولة )ُحّكاـِ تعزيِز شأِف قد ىدَفت إلى  يـرسومِ 

المخطوطاِت في كافِة  حاكـُ و. واليخوض الحرَب باسـِ إليِ يقوُؿ أنو عندما  ،الحقيقيَة بميارٍة ودىاء
نة وثائؽِ الو  يجب  في حيف أّف أعداءه شياطيف .ِز عمى الدواـالمحبَِّب والمعزَّ  ىو ابُف اإللوِ  ،المدوَّ

 قيُرىا ولعُنيا. وتتشكؿ مجموعٌة إلييٌة عمى َمَيؿ، كانعكاٍس ساطٍع لئلدارِة الجديدة.
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بقدِر ما ىو عميو في  كاف، بيذا الجبلء في أيّْ مجتمعٍ  حاكـِ اإللِو مع ال طاُبؽُ ت ـ ينعكْس لَ 
كمما فميٍة لمتساؤِؿ عما إذا كاف أيّّ منيما قناعًا لآلخر. ـ َيُعْد ثمَة أىحيث لَ  .المجتمع السومري
 مبدعةً  قوةً بصفِتو اكتساِب معانيو في استمرَّ كمما  الحّكاـ،في طبقِة متجسدًا جرى تدويُؿ اإللِو 

يةً  والمزايا، فمف  صِ ئاصبالخالحاكـُ حظى يعمى رأِس المجتمع. وبقدِر ما  ساميةً  ومراِقبةً  وموجّْ
المجتمع بالفضيمة،  . وبقدِر ما ُيدارُ التحمي بمزيٍد مف الخصائِص والمزايا يضًا عفيتخمؼ إلُيو أ

 الرعيةِ جزـُ يغدو . وىكذا، بالِمثؿمع األلوىيِة الحاكـِ متانِة أواصِر مدى َيُكوُف ذلؾ برىانًا عمى فس
ِر امروِر  مع ُمحاالً  اً ر أمواإلداريّْ الحاكـِ بيف اإللِو  مييزِ بالتالمجتمع داخَؿ  لزمف. وِلَتَطوُّ

تبدأ بالتحوِؿ إلى ميتافيزيقيا سيئة.  . فاأللوىيُة الُمنشأةُ األحداثالميتافيزيقيا السيئِة عبلقٌة مع ىذه 
رُ َب ىذه المرحمة قِ وعَ   القوَة السحريَة لمديف واإللوِ بصورٍة دائمٍة كافُة مجتمعات المدنيِة  سُتَسخّْ

 الَولودِ الُمنِجِب والخالِؽ و  ؿِ َبجَّ . ورغـ بقاِء اإللو القديـِ الماـالُحكـِ والحكّ في شرعنِة  الُمكَتَشَفيف
َليف  ؛لدى المسحوقيف والرعايا ةِ عالقًا في زاويِة الفكر والعاطف إال أّف اإللَو والديَف الجديَديف المتدوّْ

ز والمحبوب.الحاكـِ سُيَعبّْراف عف تأديِة دورىما العمني بواسطِة ِعباِد   المعزَّ
. فالتعدديُة األلوىية بيف تعداِد اآللية وشكِؿ المجتمع ،َتسَتِحؽّّ االلتفاَت إليياُعرى وثيقٌة ثمَة 

، اآللية القبائؿ. في حيف أّف تناقَص عددىي مفيوـُ اإللِو في العصور التي ساَدتيا المساواُة بيف 
السياسية.  وأعراِفووموقعو الحاكـِ ببروتوكوِؿ  مرتبٌط عف كثبٍ  ،ياعظمتِ وفؽ مستوى وترتيَبيا 

. أما العبلقُة بيف صفوِؼ الحّكاـبيف  ُيَعدُّ تطورًا حافَظ عمى أىميِتو ،تدريجياً  اإللِو األكبرِ  ُسُموُّ و 
في ىيكٍؿ أو رسـ، وبيف َتَخطّْي  دِ تجسُّ العصيّْ عمى المفيوـِ الديف التوحيدي ذي اإللِو الخفي 

وخميقٌة بالبحِث والتدقيِؽ في معانييا  ،يبُة األطوارالدولِة لمشخصياِت وتحقيِؽ تمأُسِسيا؛ فيي غر 
 .تقديـِ إسياماٍت ثمينٍة في التنويرالَقيّْمة. وبيذا المعنى، فسُتساِعُد الجيوُد البلىوتيُة عمى 

مف  الحكاـِ  األقنعِة عف سقوطِ ضمف اإلدارِة عمى َتَواُجِد اإللِو التدريجيُّ لتناُقُص الَدؿَّ بينما 
الجيِة التي تخدـُ عمى ، و ِنيو الدولةانٍب آخر ُيسمُّْط الضوَء عمى ما َتع، فيو مف ججانب

ىذه ورغـ . كافيٍة ووافية شرعنٍة وطيدةٍ  أداةَ مف كوِنو الديف خروَج  وىذا ما يعني بدوِره .مصالحيا
 تأثيرِ عمى تسخيِر عمَؿ  ،االستمراِر بوجوِدهالذي يتطمُع إلى  الحضريَّ  المجتمعَ  إفّ ، فالمستجدات

. وىكذا يتماشى تدويُؿ بأقؿّْ تقدير بقدِر لجوئو إلى العنؼ والطغيافِ  ،الديف في تأميِف الشرعية لو
ِر المجتمِع تُ صخالديف وخص ىذا يوضُح فيو.  ، وباألخصّْ مع التطوِر اإلداريّْ الحضريّ و مع َتَطوُّ
ياِت دوافَع أيضًا الوضُع  دياف. فالمدنياُت المتصارعُة في األالبارزِة دامات المذىبية والصّْ التوجُّ
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باسـِ  والصداماتِ  الصراعاتِ فخوُض األدياَف والمذاىَب المتصارعة. في الوقِت نفِسو تعني 
جرى خوُض المجتمع برمتو فييا. ىكذا إشراِؾ تأميِف إنما يرمي أواًل إلى  ،األدياِف والمذاىب

 بروزُ ناِع صراِع األدياِف الكبرى. و تحت قدائمًا المدى بيف المدنياِت  طويمةِ و العظمى  الصراعاتِ 
إنما ، إلى المقدمة سويةِ والمسيحية والمو  اإلسبلـِ الشرؽ األوسط باسـِ ِة مدنيضمف الدائرِة  الحروبِ 

إلخفائيا أو  داعٍ يبقى ىناؾ لدرجِة أنو ال الكائنَة بيف المدنيِة والديف بجبلٍء فاقٍع  توضُح الروابطَ 
 رسميةً  ةً أيديولوجياألدياِف المذكورِة مع إعبلِف  ى مستوياِتوعمأ لوضوحُ ىذا ا َبَمغَ وقد  .ُمواراِتيا

 بالتياوي تبدأفإّف أىميَة األدياِف  ،دومًا في كؿّْ ظاىرٍة تبمُغ قمَة ازدىاِرىالمدولة. ومثمما ُيبلَحُظ 
دى التمرد لأصبَحت ُتَمثُّْؿ رايَة العصياِف و َمطالما . أما المذىبيُة المعاِرضة، فبعد ىذه المرحمة

إضافًة إلى َكوِنيا تعكُس  ؛ةلمجتمعاِت الُمَيمَّشة الضيقِة الباقيِة خارَج نطاِؽ مجتمع المدنيا
 مذاىبُ ىذه التحوَلت  ،إنشاِء الدولة القومية الرأسمالية. ومع أيضًا إلى حدٍّ ماالطبقيَة  ياتناقضاتِ 
تحت  الناشبة، ولكفْ  محروِب الدمويةِ ل قناعًا موارياً مجددًا لتغدَو القوموية، ضروِب مف  ضربٍ إلى 

 .ىذه المرةفي  ىذا الغطاء
. الديفمقارنًة مع  يارغـ محدوديِة نطاقِ  ،بأىميٍة ممحوظة في تاريِخ المدنيةالفمسفُة تتميز 

أبرَز الحاجَة  قد ،الحقيقةوفيـِ  ىِعمـِ المعن َتَطوُّرِ كيفيِة  إيضاحِ فبقاُء األسموِب الدينيّْ قاصرًا عف 
الذي  الحكيـُ ُيَعدُّ ى الفمسفة. ىذا وُتعَتَبُر الحكمُة بدايَة الفمسفة، باعتباِرىا معمّْرًة بقدِر الديف. و إل

إلى منبَع معاٍف مختمفٍة عف البلىوتية، وُيمجُأ إلى آرائو بقدِر المجوء  ُيَمثُّْؿ اإلنساَف المفكرَ 
إنيـ مرتبطوف أكثر لمدولة والمدنية، بؿ لناطقيف باسـِ الرب. وال يمكف اعتبار الحكماِء مساِلميف ا

ِر األخبلؽ والعمـ. إّف نساَء  .بالمجتمِع الكامِف خارَج نطاِؽ المجتمع الرسمي ودوُرىـ بارٌز في َتَطوُّ
َأقَرُب  ،ـ ُتِصبيا الرعونُة والَببلدة بعُد في المجتمِع النيوليتياألـ، والشرائَح اليرميَة التي لَ  –اإلليِة 

ّف االنطبلقاِت إونصادُؼ آثاَرىا الوطيدَة في المجتمِع السومري. كما  ؛والمعرفةإلى الحكمِة 
الفمسفِة في الشرِؽ األوسط جديرٌة بالبحِث الشامؿ. ال  –النبويَة مشحونٌة بالحكمة. وتقاليُد الحكمة 

ـ في معايشِتي ؽاإلغريِع الفبلسفة جداَؿ في وجوِد الفمسفة قبَؿ الثقافِة اليونانية. وَيكُمُف ُحسُف طال
في آٍف معًا. فكيفما  ألراضييـالمذىمِة الجغرافيِة الميزاِت  ، وفيأرقىمستوى إلى  المدنيةِ انتقاَؿ 

وتشييَد الدولِة الجديدة والمجتمِع الجديد  ،َسيََّر الرىباُف السومريوف إنشاَء الديِف الجديد واإللِو الجديد
عبى الجديِد  ةِ ديمومِة مجتمع المدنيتأميِف وَرىـ في بناِء و أيضًا داإلغريُؽ فقد لعَب الفبلسفُة  ؛معاً 
بحيث تتداخُؿ فيو الفمسفُة مع الديف بالتناصؼ. والعمُؿ الحاصُؿ ىو نفسو:  ؛أرقى توىسم
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ـُ َففّْ المصطمحات. فبينما يؤدي األوُؿ دوَره  إنشاِء الديف، يقـو الثاني بتأديِة مف خبلؿ استخدا
عف أماكنيا لآلليِة بالتنحي اآلليُة المَقنَّعُة ستبدُأ طمحاِت الفمسفية. وىكذا الدوِر عيِنِو عبَر المص

عف التي قطعيا فكُر اإلنساِف الممحوظِة المسافات ب ليذا عبلقُتوغيِر المَقنَّعة والمموِؾ العراة. و 
 .طريِؽ الفمسفة
والروماني ثورًة  يقيّْ اإلغر الذي لعَب دورًا محدودًا في المجتمَعيف  الفمسفيُّ  الفكرُ سَيشَيُد 

 اً شبيي أيضًا، ةِ فمسففي مجاِؿ الحدثًا عظمى في مجتمع أوروبا الرأسمالي. وىنا سنعيش 
برازُ و األدياف. التي عّمت  فوضىالب النظاـ  ِبُحكـِ طبيعةِ المصالِح الوطنية والطبقيِة إلى المقدمة  ا 

 مزيٌد مف. حيث وقَع ىذه الفوضى ورِ ، لو دوُره الكبيُر في ظيممدنيةل الجديدِ الطوِر في  القائـِ 
لدى الفشِؿ في حؿّْ التناقضات بالحروِب الدينية. والحروُب الناشبُة  ،عمى عاتِؽ الفمسفة العبءِ 

ُتَعدُّ آخَر الحروب الدينية. وفي نفِس الوقت، فالقرُف السابُع  ،ٜٗٙٔ – ٛٔٙٔفيما بيف أعواـ 
المجتمَعيف ضمف المسؤوليِة تحمُِّؿ تي َأدَّت دوَرىا في عشر ىو قرُف الثورِة الفمسفية. فالفمسفُة ال

الجديد. وىكذا تنشُأ  نيةِ مجتمِع المدَغَدت الشكَؿ األيديولوجي الرئيَس في  ،اليوناني والروماني
المدارُس الفمسفيُة الكبرى. وتُقَطُع رؤوُس المموِؾ المتستريف، بينما يتُـّ اإلعبلُف أّف "اإللَو مات"، 

 .ُعراة ؾٌ و ومم مؤلَّيةٌ  قوميةٌ  دوؿٌ سوى ما ىي في حقيقِتيا الدوِؿ الرأسمالية، التي  ويبدُأ عصرُ 
 رسوـَ فالحقبُة التي َأعَقَبت الُتَميُّْد الثورُة النيوليتيُة الندالِع الثورة في ميداِف الفف أيضًا. 

التي ُتعَتَبُر و ، ـرسوـِ اإلليِة األو مف أشكاِؿ  جٍـّ  عددٍ عامرٌة ب ،المغاراتعمى جدراِف البسيطة 
الحاكـِ ُتَخطُّ أشكاُؿ اإللو واإلداريّْ  ةففّْ النحت. ومع مجتمِع المدني بدايةَ و  ،الفف األوؿَع و موض

ِؿ الففّْ أيضًا بقدِر  ؛ةزايدمعًا بالتداخؿ. أما التمايُز الطبقيُّ المتزايد، ومياُـّ اإلدارِة المت فُتَميُّْد ِلَتَدوُّ
ِؿ الديف. ونخصُّ  ستعراِض قواُىـ في الفنوِف ال ،بالذكِر تسابَؽ اإللو والَممِؾ والراىِب فيما بينيـ َتَدوُّ

دليٌؿ عمى التعريِؼ  الباىرةَ  وكأّف ىذه اليياكَؿ الضخمَة والمحفوراتِ  ؛المصرية والصينية واليندية
الحّكاـِ بيوُت عابُد و الم. وَيحذو الففُّ الِمعماريُّ أيضًا نفَس الحذو، حيث ُتعَتَبُر ِة تمؾ القوىدر قمب

فييا المعابُد والسرايا الفخمة. كما ُتنَشأ القبوُر الضخمة. كؿُّ ذلؾ  ُتشيَّدُ ف ،تنفيِذ الَعمارل ساحاتٍ 
اإلنساِف في الُمَطبََّقيف عمى ستغبلُؿ االيا العنُؼ و بمغُ قد يدليٌؿ صارٌخ ومروٌّْع عمى األبعاِد التي 

. فقط ئاُت اآلالؼ مف البشر في سبيِؿ تشييِد ىرـٍ أو معبدٍ م ؾَ يمِ ستُ اإذ  .ةمجتمع المدنيكنِؼ 
اُر أيضًا عامبًل  النتاجات فمف خبلِؿ يمًا َيطبع الففَّ بطابعو. مومع َتَوطُِّد التجارِة يصبح التُّجَّ

ِز منزلةِ  يمكننا رصدُ  الفنيةِ   .حاُؿ المموؾعميو بقدِر ما  التجارِ  مدى تعزُّ



 المدنية

 
 

 179 

َنشَيُد ثورًة في معماِر المدف. فالمدُف التي  ،والرومانية غريقيةعصِر المدنيِة اإلحموِؿ ومع 
َتُمرُّ بتحوالٍت بنيويٍة ال تفتُأ تثيُر الدىشَة واإلعجاَب  ،عبارة عف قبلٍع داخميٍة وخارجيةسابقًا كانت 

لرقيِؽ . فكدُح اعباُد المجتمِع بأبعاٍد ُمروّْعةىو است ،حتى في راىننا. وثمُف الكدِح الكامف وراء ذلؾ
ُيستثَمُر وُيستيَمُؾ في إعماِر المدف بنسبٍة قصوى. ومؤشُر العبودية ىو تمؾ القبوُر والمعابُد 

تشييِد كيفيِة والقبلُع والمدائُف الضخمة. كما أّف ىذه المؤشرات دليٌؿ فاضٌح في نفِس الوقت عمى 
اإلغريقيُّ ُؿ المجتمُع ُيَمثّْ كما و . العرِؽ المتصبِب والدـِ المسكوبمجبواًل ب نيةمجتمع المد
العظمِة واألبية والجماِؿ  مف المدنية في ميداِف النحت أيضًا، إذ ُيراُد تخميدُ  اً جديد طوراً والروماني 

 في تمؾ اليياكؿ.
والروماني، والمذيف ُبثَّت فييما الحياُة مع النيضة، ُيَشكّْبلف اإلغريقيّْ إّف كبًل مف الثقافة والففّْ 

 األوروبية. فأوروبا اإلقطاعيُة التي َحَكَميا الديُف، لـ َيُكْف ليا أفْ  حضارةِ اـ في المنيَؿ قوِة اإللي
لفكِر الحر. ولـ عمى االمنفتحِة نسبيًا  ،، إال مع ثقافِة النيضة ىذهفتَح نوافَذىا لمذىنيِة الجديدةتَ 

في  ؛ٍة حديثِة العيديحضر عف طريِؽ البرجوازيِة كطبقٍة إال  ،مففّْ أْف يحظى بتأثيٍر كميّ َيُكْف ل
 ،ف عماٍر وموسيقا ورسـٍ ونحتم يِر رجعة. فالففُّ بكافِة فروِعوحيف أنو سَيفُقُد بياَءه القديـَ مف غ

خَسُر ىويَتو باسـِ سُيصاُب سريعًا بالرعونِة والتشرذـِ في خدمِة الرأسمالية، وسَيفُقُد قدسيَتو، وسيَ 
 ُتعِمُف إفبلَسيا ونفاَذىا الذريَع بمعنًى مف المعاني.ِلَيِصيَر سمعًة استيبلكيًة  ؛صناعِة الففّ 

. فكأّف ةالنيوليتيالثورِة تمأسِس عيِد لآلداِب والموسيقا إلى  ألصؿالمنبِع ا ُيمِكُف إرجاعُ 
الراعي والمزماِر والطبِؿ  . واليوـَ أيضًا باستطاعِة نايِ الحقبةتمؾ الموسيقا العريقَة َتصَدُح بصدى 

اآلالِت وكأنيا أسبلُؼ  ،الحقبةشحوِف باألحزاِف والعواطِؼ الجياشِة العائدِة لتمؾ إحياَء الجوّْ الم
، حيث يتميز يطرُأ عمييا التطويُر شكبًل ومضمونًا في المجتمع السومريّ  ،. في حيفيةالموسيق

 الموسيقيوف والعازفوف بمكانٍة ال غنى عنيا في قصوِر المموؾ والمعابد.
ِة بببلغٍة ُمحَكمة. إنيا قبيمحسراِت وأشواِؽ وقدسيِة اليويِة األولى لمعف يُة المبلحـُ الشفي ُتَعبّْرُ 

نة. وممحمُة  نٍة في التاريخ، وربما  جمجامشالمنبُع العيُف لممبلحـِ المدوَّ ىي أوُؿ وثيقٍة مدوَّ
لدينيِة ال المقدسة أيضًا. فالعديُد مف الوثائِؽ السومرية األدبية وا لآلداِب والوثائؽِ  المصدُر األُـّ 

، عموماً  اإلغريقيةَ  المبلحـَ بؿ إّف  ؛اإلغريقيةمنبَع اإللياـِ لمشروح األدبية والبلىوتيِة فقط ُتَشكُّْؿ 
 مف المبلحـِ السومرية، لةً معدَّ  ةً ، ُتعَتَبُر نسخبالدرجِة األولى الميثولوجيةِ  وحبكاِتيا ياتصوراتِ  كافةَ و 

طراِء ببلِد األناضوؿ ببعد مروِرىا  . ىذه الثقافُة األدبيُة والموسيقية عمييا عديؿوالت ؿِ حو التوا 
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ظيوِر الروايِة في سياِؽ الشاىدُة عمى تغيٍر ممحوٍظ ىنا، َتُمرُّ بمرحمٍة أخيرٍة مف التحديِث مع 
لى  رخيصة )ثقافة الصرعة وروبي، وتتحوُؿ إلى ثقافةٍ المجتمِع البرجوازي األ والديسكو(، وا 

ـَ االستيبلِؾ كسمعٍة الخبلبَة قدسيَتيا وُأبََّيَتيا لَتفُقَد  ؛صناعِة الثقافة األولى، وتغدَو وجيًا لوجٍو أما
 سمجٍة وبسيطة، مثمما َحؿَّ بالفنوِف األخرى.

الحاصِؿ  األساسيّْ باالنقساـِ االجتماعيّْ في األخبلِؽ الرذيمة"  –يرتبُط الفصُؿ بيف "الفضيمة
ُح بإحدى جوانىو و  .المدنيةفي مجتمِع  مجموعاِت مختمِؼ بيف اليوِة الفاصمِة  أسبابَ  ِبويوضّْ

. "الرذيؿالمجتمع و  الفاضؿيو يعبُّْر عف التمييِز بيف "المجتمع . أما عمى النطاِؽ العاـ، فحالمصال
ُبعُد عنو . فبينما َيُدؿُّ االرتباُط بالمجتمع عف األخبلؽ الفاضمة، ُيِشيُر المجتمعيّ  أي أّف جوىَره

منذ البداية. أي، يتُـّ  إلى الرذالة. إذف، فالبناُء االجتماعيُّ ذو طابٍع أخبلقيٍّ  ِمووالتعاُرُض مع ِقيَ 
التي ترتُب شؤوَف المجتمع، ويجري االمتثاُؿ ليا والضوابِط قواعِد إضفاُء ىالٍة مف القدسيِة عمى ال

ٌة في جوىِر . فػ"الدستوُر األوؿ" لممجتمع ىو قواعُد األخبلؽ، ليس إال. فاألخبلُؽ موجودطوعياً 
لتناثر. أما الضوابُط األخبلقيِة ال خبلَص لو مف التشتت وا جتمع. والمجتمُع المفتقُد ألسِسوالم

ـَ بيويِة المجتمع االجتماعية ، والتماسَؾ مع ووجوِده اإلليي ولغِتو، فتعني في مضموِنيا االلتزا
إذا صَب العيِف ألجميـ بؿ ووْضَع الموِت نُ  ؛المرصوصالواحِد كالُبنياِف اآلخريف  وئِ أعضا

 األمر. أما الطرُد مف المجتمع، فيعادؿ الموَت بعينو.استدعى 
مع االنقساـِ  اً تزامنلموسِط  ترزَ قد بَ و  ة.أحَد أىْـّ إنجازاِت مجتمع المدني وانيفُ عَتَبُر القتُ 

ومثمما أّف  األخبلؽ. لكف،إلى أساُسيا يرتكُز االجتماعي والتمايِز الطبقي والتدوِؿ بكؿّْ تأكيد. 
َؿ  ِليا إلى أدى إلى قد  يةِ القدساألدياِف المشحونِة بَتَدوُّ ؿَ إّف ديِف دولة، فَتَحوُّ قد األخبلِؽ أيضًا  َتَدوُّ

عف . أي أّف الحقوَؽ ُتَعبُّْر عف أسِس ترتيِب قواعِد األخبلؽ، و والَقوننة الحقوؽِ أماـ فتَح الطريَؽ 
وىذا بدوِره ما يعني  .ِنيا في المجتمِع الدولتي الجديدوأمبلِكيا وأمالحاكمِة مصالِح الطبقِة 

 "دستوَر" ىذا المجتمع.
 قوانيفَ  ، والتي تسبؽممجتمِع السومريل المدونةِ  الوثائؽِ في  لمحقوؽِ  عمى أوِؿ مثاؿٍ َنعُثُر 
 ئفِ مداُوِلَد في ِبَأَمٍد طويؿ. بالتالي، َفَموِطُف والدِة الحقوؽ ليس روما أو أثينا، بؿ  ٔحمورابي

                                                           
ؽ.ـ(.  ٕٔٛٓ – ٖٕٕٔسنة ) ٖٗالحاكـ العموري السادس مف السبللة البابمية األولى، والمشّرع الذي داـ حكمو  حمورابي: ٔ

مف القوانيف المسَتقاة  وُكِشَؼ قانوف حمورابي في أنقاض مدينة السوس عمى أسطوانة مف حجر الديوريت، وقيؿ عف شرائع
بابؿ جعمت قانونو شريعة غير متجانسة تمزج أرقى القوانيف بأقسى  تداالظروؼ التي سو منزَّلة مف السماء. السومرية أنيا 
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سومر. أما في عيِد أثينا وروما، فيتُـّ التشديُد عمى أواصِر الحقوؽ مع الجميوريِة والديمقراطية، 
يي ُيعاُد ترتيُبيا وتدوينيا. أما والدُة الجميورية والديمقراطية، فُيضفى عمييا الطابُع الرسمّي، و و 

 نمِط اإلدارة الجماعيةِ إلى ( يفالنخبوي المجتمع العبودي أسيادالطبقِة األرستقراطية )تطمِع  ثمرةُ 
ـَ  ص(. الديكتاتوريات االستبدادية )أي، اإلدارِة المزاجيِة لؤلشخاالَمَمكياِت و بَغَرِض َسدّْ الطريِؽ أما

 الرسميةَ صياغَتو لمجتمع السومري، إال أّف في اىذا النمِط مف الُحكـِ  ثارِ مصادفِتنا آلوبالرغـ مف 
ة. وترتبُط والدُة الجميورية الحضار مف سياِؽ  أثينا وروماعيِد ي فنعثُر عمييا  األولى المدونةَ 

عادِة  والديمقراطية ِبالسَّعِي لمتغمِب عمى المصاعِب والفوضى واإلشكالياِت الموجودِة في اإلدارة، وا 
ي عاُت الدستوريُة والجميوريُة والديمقراطيُة في ميداِف الحقوِؽ فشؤونيا. وىكذا َسَتُكوُف النَّز  ترتيبِ 

صدارِة المواضيع المتداَولِة في المدنيِة ذاِت الطابع البرجوازي األوروبي. وسيكوُف االختراُع 
النطاِؽ عمى  حقوِؽ اإلنساف"، لتطغى عميو الفردانيُة البارزُة والممثميُة واسعةُ قانوف األخير معنيًا بػ"

 الصعيِد االجتماعي.
ـُ األساسية،  المعاييرِ مف ىذه يتوجب النظر إلى التقدـِ العممي الحاصِؿ كجزٍء  مف  شكؿٌ فالعم

التي ثَُبَتت سـِ المعرفِة عف قِ  ىو َتعبيُره غيِره، عف العمـَ الميزُة الوحيدُة التي ُتَميُّْز و الوعي. أشكاِؿ 
 ،الخاصة المعاني المعموماِت ذاتيحتوي ال َيشَمُؿ ُكؿَّ المعارؼ، بؿ  أي أنوالتجربة. بصحُتيا 
بة. أما التمييُز بيف تمؾ صحَتيا لتجربةُ اَأثَبَتت والتي  . وبشكٍؿ عاـ، ما ِمف معمومٍة غيِر مجرَّ

المعموماِت المعتمدِة عمى التجربة وغيِر المعتمدة عمييا، وبيف الوضعيِة منيا والميتافيزيقية، وبيف 
السمطة. مع  المعرفةِ مرتبٌط بعبلقِة . وىو أمٌر المدنيةوالعممية؛ فيتطوُر في مجتمِع منيا النظريِة 

 التمأُسَس المرحمُة األولى تشمُؿ المعرفة العممية. حقِؿ َيشَيُد التاريُخ ثبلَث ثوراٍت كبرى في 
ارتباطًا  المجتمِع السومريّْ  ماتِ اسيا  و  ،ؽ.ـ( ٓٓٓٗ – ٓٓٓٙ)عيُد تؿ حمؼ فيما بيف  النيوليتيَّ 

ؽ.ـ(. أما  ٖٓٓ – ٓٓٙألناضوؿ )مجتمِع أثينا وغربي ببلِد ا عيدَ المرحمُة الثانيُة وتشيُد . بذلؾ
فُيَشكُّْؿ المرحمَة الثالثَة منيا. والعبلقُة بيف المعرفِة  ،ـ. وما بعد( ٓٓٙٔعيُد أوروبا الغربية )

ٌة جبلَء النيار. فكؿُّ مرحمٍة تاريخيٍة تتطوُر بالترافؽ مع ثورتيا العممية ومراحِؿ المدنية جميّ 
، ؿٍّ مف الديف، الفمسفة، اآلدابمع ك وثيقةِ ال اهمف ُعر العممية. ولكف، ِمف الميـ رؤية العمـ ض

                                                                                                                                              
. خمع عمى سمطانو خمعة مف اً حديث اً ُرتَّْب ترتيبًا يكاد يكوف عممي قانوناً  ٕ٘ٛالقوانيف عمى الِقصاص. يبمغ عدد القائمة  العقوبات

 المترِجمة(.رضاء اآللية، رغـ قوانينو الدنيوية )



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 

 

 182 

الفف، والحقوؽ. في حيف أّف التمييَز بيف العمـِ والفمسفة أمٌر عصيب، حيث ُيمِكُف اعتبارىما 
 الجانَبيف النظري والعممي في تناوِؿ الحادث نفسو.ُمَصوَّْغي 

وتصنيفاِت المعاني تمؾ عمى ريّْ الحضوبَشكٍؿ كمي، ُيمكف التعبير عف الروابِط بيف المجتمِع 
 السمطة. ىذه التصنيفاُت الكبرى بيف المعاني وتعابيِرىا العمميِة الناجمِة عف –شكِؿ ثنائيِة المعنى 

تتعرُض لمنيِب والسمب  ؛يايلإوعف ذىنيتو التي ميدت الطريؽ  ،ممارسِة المجتمع البشري العممية
لُة . فأوُؿ ما انشغَمت بو الشريحُة المتدوّْ المدنيةمع في مجتالمتدولِة والتحريؼ عمى يِد الشريحة 

ىا، لتجعَميا مصدرًا لبراديغمائيتيا االجتماعية وقوِتيا إياىو ترتيُبيا  ،وَأحَكَمت قبضَتيا عميو
بناًء عمى براديغما أساسيٍة جديدة أطواِرىا مف  طورٍ كؿَّ في نظَّـ تُ رتَّب و تُ  العممية. أي أّف المدنيةَ 

( ُف ىذه الترتيباُت وضعيًة )ظواىر َمرِئّيةجذريٍة ونظاـٍ جذريٍّ لمعالـ(. وبينما َتُكو  )وجيِة نظرٍ 
ييف تعني الحدَّ األعظـَ مف لممحكوميف ، فيي بالنسبة الُحّكاـألقصى حدٍّ بالنسبِة إلى  الموجَّ

ُنيا البراديغمائياُت االتقييدالتعتيـ والتعميِة و لجديدُة محورًا أساسيًا . لقد كانت الشرعيُة التي ُتَؤمّْ
ـُ  عمنًا. فقد َوَضعَ  فَ ايالطغالذيف يمارسوف الُحّكاـِ لئلداراِت نسبًة إلى ودائمًا   ـكؿَّ ِثَقِميالحّكا

. وبقدِر ما  ـمصالحيعرِض أساسًا في كيفيِة  عمى أنيا مصالُح المجتمع برمتو، بؿ وَقَدُرُه المحتـو
. وبشكٍؿ أساسي، فكؿُّ مدنيةالمجتمعات التي ُتعَتَبر  عمرَ  واقد أَطال وفُكونيَ في ذلؾ،  وفنجحي

حتى ولو كانت مف  ؛ٍة تفتقد شرعيَتيا )قوَتيا عمى اإلقناع(، ال خبلَص ليا مف االنييارمدني
اِت العالـ في يوـٍ ما. وعمى سبيؿ المثاؿ، فاألسباُب األصميُة النيياِر المدنية الرومانية مدنيأعظـِ 

ِلَتخَسَر  ؛الضربِة القاضية بيا عمى يِد المسيحية داخميًا، وىجرِة األقواـِ خارجياً متعمقٌة بإلحاِؽ 
عمى شكِؿ تجمعاٍت دينيٍة وأخرى قومية،  البشريةِ  اتِ مجموعالاتحاِد  مدى بذلؾ وزَنيا وجاذبيَتيا. ف

 .تالقوُة الرومانية المذىمُة شرعيَتيا، وتبعثرَ خسَرت 
بالتصنيفاِت  يامعاني أحدِ بجتماعية، التي يمكننا تعريفيا إّف البحَث في ىذه المؤسسات اال

. ال وتزويِرىا يؤدي إلى تحريِؼ المعاني بذاِتيا، ةٍ منفصم صورةٍ بودراسَتيا  ،أيضاً  الميتافيزيقيةِ 
بصرامة؛ يستحيُؿ ىا و انتقدو  ة،فظالماديوف اعَتَبرىا التي لطالما  ،ىذه الوقائع الميتافيزيقيةأّف ريب 

 إلى َحَسَنٍة وَسيّْئٍة. في حيف أّف التقييماِت األسموبيَة التي تتناوليا عمى نحوِ بحدّْ ذاِتيا تقسيُميا 
المجتمع، ىي األفضؿ واألثمف؛ نظرًا  بيفِبعقِد الترابِط الوثيؽ بينيا و  ،ميتافيزيقياٍت َحَسنٍة أو سيئة

 ألّف ذىنيَة اإلنساِف ومجتمَعو ال يمكنيما العيُش ببل ميتافيزيقيا.
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. وحينما َيفُقُد الديُف ماىيَتو في تأميِف مدنيىي اِت الكبرى مدنيإّف ال اٌت دينيٌة عمى العمـو
اِت قد مدنييكوف عمى يِد الفمسفة أو العمـ أو الديِف الجديد(، تكوف نيايُة ىذه الما الشرعية )وىذا 

نيفات الكبرى لممعاني . كؿُّ ىذه الحقائِؽ ُتشيُر إلى مدى األىميِة الحياتية لمتصاً لباحاَنت غ
الطبقي المجتمع ) ة)الديف، الفمسفة، الفف، الحقوؽ، العمـ، واألخبلؽ( بالنسبة إلى مجتمع المدني

الضوء عمى ىذه  تسميطِ ُمَكمَّفًة بَمَيمِة  والدولتي(. وبينما َتُكوُف السوسيولوجيا البنيويةُ والمديني 
 ىذه التصنيفات دمجِ بشرِح كيفيِة تقـو حرية سوسيولوجيا الفإّف ، ةالتصنيفات في مجتمع المدني

. سُنسِيُب في تقييـِ ىذا الموضوع ىاى أساِس انتقادِ مع الحياة االجتماعية الحرة والديمقراطيِة عم
 في الفصؿ المعني.

والتعقيِد ُيعتَبُر تاريُخ التفسيِر االقتصادي مف أكثِر المواضيِع قابميًة لمتحريؼ والتشويش  -و
. ومف ِحَكـِ المدنية الرأسمالية أْف َتجعَؿ مف االقتصاِد موضوَع بحٍث نظريٍّ ةمدنيفي مجتمِع ال

وعممي. فيي َتبحُث في "ماديِة" الواقِع االجتماعي. أما المدنيُة الرأسمالية، التي ُتضِفي السماِت 
ـُ لمادية )التف يا مدنيةً نفسِ  اعتبارِ التاريخيَة عمى ذاتيا ب  ؛ناند بروديؿ(فر سيُر الُمِحؽُّ والسمي

تسميِة في نظاميا بالنظاـِ االقتصادي. فمثمما أنو ما ِمف حرٍج أو مانٍع جدي  فبمقدورنا تسميةُ 
كافِة نظـِ المدنية السابقة ليا بػ"النظـ الميتافيزيقية"، فسيكوف نعُت الرأسمالية بػ"النظاـِ المادي" 

 منيرًا لمعقوؿ.
و تجمعاُت النوِع اإلنساني األوؿ( وكافُة مجتمعاِت فبينما ُيولي المجتمُع النيوليتي )بما في

المدنية )السابقِة لمرأسمالية( ِقيمًة قصوى لمقدسية والمعنى والَعَظَمِة الخبلبة ولمميتافيزيقيا ككؿ، وال 
ـُ المدنيِة  ،ِبَمفِت األنظاِر إليوحقًا َتقَبُؿ بتقييـِ الحياة عمى منواٍؿ آخر؛ فالتطوُر الجديُر  ىو تقدي

ـُ "اآلليِة غيِر المَقنَّعة والمموِؾ العراة". فالتوغُؿ في أعماِؽ المعاني ال رأسمالية نفَسيا وكأنيا نظا
يستمزـُ شروحًا متقدمًة واسعَة النطاؽ. إذف، فالمدنيُة الرأسماليُة مجتمٌع يتميُز بقدرٍة قصوى في 

 التحريؼ والتضميؿ والصير.
ليِة شكَؿ المجتمع الذي يصُؿ فيو النيُب الرأسمااعتباُر حسَب قناعتي الشخصية، فَ 

اسـِ "االقتصاد"، إنما تحت أبعاَدىما القصوى ضمَف نطاِؽ الفعاليات التي تَُنظُّْميا  والمصوصيةُ 
ُيَشكُّْؿ جوىَرىا بذاتو. وكممُة "اقتصاد" يونانيُة األصؿ، وتعني "قانوَف العائمة". أي أنيا تعني قواعَد 

ذ و األخرى. و وثائقِ معيشِتيا المادية، وضوابَطيا مع الجوار، وأدواِت ذلؾ و و لرزِقيا العائمة تأميِف  ا 
عاِت و جمم"قواعِد المعيشة" لمأكثر، فيغدو حينئذ تعبيرًا عف ىذا المصطمح  تعميـِ ب ما ُقمنا



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 

 

 184 

َتَدوُّاًل وَخصَخصًة، وُيَشكُّْؿ  . وىو الواقُع االجتماعي األقؿّ الحضريّ المجتمع ضمف  ةالصغير 
، والذي يعني تمامًا ِبَخصَخصِتو أو تدويِمو التفكيرُ  محاؿٌ  إذ .األساَس لجماعيِة المجتمعالنسيج 

يمِة في متدميَر النسيِج االجتماعي األساسي، وحرماَف المجتمع مف أىْـّ ضوابطِو الحيوية وال
داف لـ يجرْؤ أو ُيفكر أيُّ مجتمٍع بجعِؿ الخصخصِة والتدويِؿ في المي ،الحياة. وليذا السبب

 جميعِ  ؿُ يدو جرى ت، وكيفما واالقتصادي خاصيًة أوليًة بالقدِر الذي قاَمت بو الرأسمالية. ال ريَب أنّ 
إلى موضوٍع لمُممكيِة الخاصة  أيضاً  َؿ االقتصادُ وّْ ، فقد حُ ةالمدني مجتمعِ في  المياديف االجتماعيةِ 

ورسميًا  صراحةً ولكف، ما ِمف مجتمٍع َأعمَف . و الرئيسينسيجَ ُيَعدُّ  ألنو ،وِلُممكيِة الدولة في آٍف معاً 
 الخاصِة وُممكيِة الدولة كنظاـٍ قائـٍ بالدرجِة التي فعَمتيا الرأسمالية. ةِ ُممكيالعف 

 لصوصيةٌ و  نيبٌ عمى أنو ويِؿ االقتصاِد خصخصِة وتداعتباُر ىي  بالغُة األىميِة ىنا، النقطةُ 
 :"، حيف قاؿا الموضوِع بتعبيٍر أكثَر "عمميةىذ إلىكارؿ ماركس  رَ اش. وقد أجداً  في وقٍت مبكر

. عمؽعمى شكِؿ ربح. يستمزـُ األمُر تفسيرًا أُتسَرُؽ  الزائدة الكامنة في قيمِة الكدحِ  القيمةَ ّف إ
باإلمكاِف اعتباُره حسَب رأيي، فلمُممكيِة الخاصِة وُممكيِة الدولة،  أّف االقتصاَد موضوعٌ  وباعتبارِ 

 فائضِ كذلؾ خارج إطاِر و  ،ٔالقيمةِ  فائضِ خارج إطاِر  ، وذلؾولصوصية نيبٌ حينيا عمى أنو 
. وباعتباِر أّف االقتصاَد ُيَشكُّْؿ النسيَج األساسيَّ لممجتمع، فجميُع أشكاِؿ قدـ عمراً اإلنتاِج األ
الئحِة أمٌر غيُر أخبلقي، وَينَدِرُج في  (الدولةُممكية الخاصُة و الُممكية بما فييا )و ضمنالتََّممُِّؾ 

 ،النيب والسمب. فكيفما أّف َخصَخصَة أو تدويَؿ قمِب اإلنساِف أو أيّْ عضٍو آخر أمٌر ببل معنى
 عمؽٍ فاألمُر عيُنو َيسري عمى االقتصاِد أيضًا. آُمُؿ أْف أتناوَؿ ىذا الموضوَع ب ؛أو ممنوٌع وخطير

 ." مف مرافعتيالرأسماليةالمدنية مجمِد "في  أكبر
ٌة قوي . أي ثمة أواصرالحضرييمٍة لمغاية في المجتمع مَتَطوََّر كظاىرٍة  نبلحُظ أّف التبضعَ 
، والدولتي()ذي الُممك ةالمدني بيف التبضِع ومجتمعِ  حيث َتأتي البضاعُة  .يِة الخاصة، الطبقيّْ

ُع في صدارِة الفئاِت البارزِة في المجتمِع والتحضر. إذف، والحاُؿ ىذه، ِمف الميْـّ   جداً والَتَبضُّ
قيمة صفَة قيمة المقايضة )مادٍة  ةِ يمكننا القوُؿ بأّف اكتساَب أي ،تعريُؼ السمعة. وبأبسِط األشكاؿ

                                                           
ىو الفرؽ بيف القيمة التي يخمقيا العماؿ والقيمة التي يحصموف عمييا حتى يعمموا ويستمروا. وىو الفرؽ بيف  فائض القيمة: ٔ

يستند إلى نظرية كمية العمؿ وامتبلؾ الرأسمالييف و الساعات التي يعمؿ خبلليا العامؿ والساعات البلزمة الستمرار ىذا العامؿ. 
ماركس ظاىرة اعَتَبر ويعود إلى استغبلؿ أصحاب العمؿ الرأسمالييف لمعماؿ.  ،تاج. يشمؿ عمى الريع والفائدة والربحألدوات اإلن

 لؤلزمات االقتصادية )المترِجمة(. اً رئيسي اً فائض القيمة سبب
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احتياجاِت اإلنساف تمبي  ةً استيبلكيمادًة  اكوِني خارج نطاؽِ ، القيمة التجارية(، تبادؿ البضائع
ع افيذا يعني أني ؛ما( حاجةٍ  ةأو تمبيما فائدٍة  تغطية) َي المجتمُع غريبًا عف قيمِة . َبقِ تقد َتَبضَّ

مادًة ما يراه فذلؾ عيبًا مشينًا. في بؿ واعَتَبَر مجرَد التفكيِر  .المقايضة مدًة طويمًة مف الزمف
اِت أو األفراِد العزيزيف عميو. أما بروُز "التبادِؿ" بداًل عف مجموعكيديٍة لميقوـُ بتقديِميا  ،ةثمين

مٌة مف ِحَيِؿ المدنية ِبُكؿّْ معنى الكممة. فالتبادُؿ في المجتمعاِت العطايا واليدايا، فيو ُبدعٌة أو حي
التي تسبؽ المدنية، أو الباقيِة خارَج دائرِتيا، أمٌر مشيف، بؿ ويجب َتَجنُُّبُو قدَر المستطاع، إال في 

 ةٍ بلكياستيمادٍة  ةِ ِو الغائرِة أّف أيَّ إخراٍج أليبتجاربِ المجتمُع يدرؾ حيث حاؿ الضرورة القصوى. 
موضوَع تبادؿ؛ قد َيجُمُب  ياأو جعم ،(التي ىي نسيُجو األولي)ارَج إطاِر المؤسسة االقتصادية خ

 لو كافَة ضروِب الويبلِت والكوارث. ولذلؾ، فيو حساٌس جدًا تجاه مسألِة التبادؿ.
اُر فئًة  . ضِر والمدنيةلمتح جداً  يمةً موبَتصييِر السمعِة قيمًة تبادليًة، َغَدت التجارُة والتُّجَّ

كارؿ ماركس. أي أنني أرى ادعاَءه فسََّرىا ني ال ُأَفسُّْر السمعَة عمى غراِر ما إ :أقوؿ باقتضاب
َر عف اصطبلحيٍّ َأسفَ  عبر كدِح العامؿ، بدايًة لسياؽٍ  بإمكانيِة قياِس القيمِة التبادلية لمسمعةِ 

ذممخاطَر وميالَؾ  ـ َتبَؽ فيو قيمٌة الذي َتكاُد لَ  المجتمعِ ما َوَضعنا نصَب العيف انيياَر  يمة. وا 
ِع المجتمِع عمى الصعيِد  ـَ قوِلنا عمى نحٍو أفضؿ. َفَقُبوُؿ َتَبضُّ َعت، َنُكوف قد أوضحنا َمرا إال وَتَبضَّ

 حدودِ تجاُوَز  بدوِرهما يعني ِة اإلنساِف كإنساف. وىذا يعني تمامًا التخمَي عف كينون ،الذىني
ذا  لوحَة عرِض الحيواِف الُمَقطَِّع إربًا  نو يعني أفّ إ :التشبيو، فُيمِكُف القوؿا عمى َعِممنالبربرية. وا 

الرذالُة  يإلى المجتمِع اإلنساني برمتو. إذ تأتكما ىي تُنَقُؿ  ،لبيعجِؿ اإربًا في المذابح أل
بيف التجارِة  ةٌ كثيب جارُة مف السمعة. كما ثمَة أواصراالجتماعيُة ِمف الربا، والربا مف التجارة، والت

 بدايٌة لبلنقطاِع الجذري عف الطبيعةِ  ،ف كونو نسيجًا اجتماعياً م االقتصادِ خروُج . فيّ دماِر البيئالو 
تمييٍز إلى ية يو القيـِ المادية والقيـِ الحاتحاِد واندماِج  إخضاعُ ىنا ىو يجري  ما . ذلؾ أفّ أيضاً 

حيث َميََّد الطريؽ لظيوِر الثنائية  .زيقيا السيئةجذري. وىذا ما يعني ِلَحدٍّ ما زرَع بذوِر الميتافي
والروِح مف  تجريِد المادِة مف الروحِ وذلؾ ب، الفكر َعكََّرت صفَو الذىِف طيمَة تاريخِ غالبًا ما التي 

قد َقَضت  ،الزائفَة عمى غراِر المادياتية والمعنوياتية التمييِز والجداؿِ أشكاَؿ المادة. وىكذا، فإّف 
مجيولُة األيكولوجية والحرِة عمى َمرّْ التاريِخ الحضاري بأكممو. أما الروحانيُة  عمى الحياةِ 

عقَؿ اإلنساف وتستولي عميو  غزوفكأنيا ت ؛المبلمح، والمناديُة بمفيوـِ المادِة الميتِة والكوِف الميت
 تستعِمره.ف
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انيِة قياِس الِقَيـِ ني مرتاٌب مف مدى إمكإعف شكوكي بخصوِص نقطٍة أخرى. إذ اإلعراَب َأَودُّ 
التي ىي ليست نتاَج كدٍح –ع(. فاعتباُر المادِة المصنوعة االجتماعية )بما فييا السمع والبضائ

بأنيا محصمُة قيمِة كدِح شخٍص ما، ىو  –ُة أعداٍد ال حصَر ليا مف الكدحثمر حيٍّ فحسب، بؿ 
ـَ نيِب الِقَيـِ  وسمِبيا. والسبُب واضٌح تمامًا. إذ، كيؼ ِبَحدّْ ذاتو سموٌؾ خاطٌئ َيفَتُح الطريَؽ أما

كيؼ سُيقاُس كدُح العائمة أنو مف ذلؾ سُيقاُس ثمُف العدِد البلمتناىي مف الجيوِد والكدح؟ واألنكى 
قياس. كيؼ سُيقاُس مبأيّْ  ىذا الكدحِ  ِكُف تقديرُ ال ُيمواألـ المنجبِة ليذا الكادِح والُمنِشئِة إياه؟ 

اإلكثار مف لذي َتَحقََّؽ فيو ذاؾ الشيُء المسمى بالقيمة؟ وىكذا يمكننا َحؽُّ المجتمع برمتو، وا
القيمة، الربا،  –، الكدِح ِؿ قيمِة المقايضة، فائِض القيمة. إذف، فالمصطمحاُت مف َقِبياألسئمة
األفضِؿ  )رسميًا وعف طريِؽ قوة الدولة(. لذا، مف والمصوصيةمنيَب نظيرٌة ل والسمسرةِ  الربحِ 

أخرى لمتبادؿ، أو تطويُر أشكاٍؿ جديدٍة مف نموذِج العطايا. أودُّ التطرَؽ  إيجاُد معايير واأَلولى
 ليذه الخاصياِت الحقًا في فصِؿ الحداثِة والحياة الحرة.

كانوا منتبييف اإلغريؽ ، ألف اإلغريقيةلقد كانت التجارُة المينَة األكثَر ازدراًء حتى في الثقافِة 
ـ َيُكف التاجُر َيَتَميَُّز بمكانٍة التجارِة والنيب. وفي المجتمع الروماني أيضًا لَ  بيفالقائمِة لمروابِط 

فة. أما ال وف جداً  محدودةمواّد عمى سري ي ، فكافبضعتُمشرّْ الحرَص الفائَؽ  اً دوم. إذ كانوا َيَتَوخَّ
ـُ عف أخداخؿ في اإلبقاِء عمى مستوى التبضِع ضمف حدوٍد ضيقٍة  بلِؽ المجتمع. إني أتكم

ع َقبَؿ سيادِة الرأسماليِة صقاالمجتمع النيوليتي. وحتى لو ُوِجَد الوسُط المناسُب في بعِض األ
حيث  الحضرية؛متطوِر والرواج حتى في المجتمعات ل فرصةً ُيعطى التبضُع  ـ َيُكفْ فم ؛كنظاـ

خبلؿ ِج نفوِذه ورواو نتعاشِ الاألرضيِة المبلئمة عثوُره عمى تُبِقيو عمى اليامش باستمرار. أما 
نكمترا القرِف السادس عشر في فُيعزى ألسباٍب وظروٍؼ خاصٍة استثنائية.  ،الحاليَتيف ىولندا وا 

نكمتراتُ كي  ،حاجٌة لمنظاـِ الرأسماليّ  ىناؾ توَلربما كان بكؿّْ عمى ما ىما عميو  صِبَح ىولندا وا 
ـُ بأسره النتشاحيث . وىذا ما حصؿ. معنى الكممة خبلَؿ أربعِة  ِر ىذا النظاـ فيوَتَعرََّض العال
 . سنفسُر ىذه المرحمَة مف المدنية كنوٍع مف الحداثة في فصٍؿ منفصٍؿ بذاتو.قروٍف فقط
ىو تثبيُت  ،العريضة بشأِف المدنية والموجِز بخطوطِ  ِمف ىذا التعريِؼ التمييديّْ  الغرُض 

ـُ واستيعاُب المواضيِع فإفيسميمة. و معموماِتنا التاريخيِة والسوسيولوجية عمى أسٍس رصينٍة  ا
، التي لـ َينُفذ منيا أكثُر الفبلسفة والمؤرخيف حذقًا وتمرسًا عمى طوؿ أعمارىـ، أمٌر ةيعصمستال

يستمزـُ موىبًة وكفاءًة استثنائية. نحف ال ندَّعي ذلؾ أيضًا، ولكّف َتَمتَُّعنا بالقدرِة عمى الشرح 
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ى الصعيَديف التاريخي والسوسيولوجي كضرورٍة مف ضروراِت والتفسير، وَتَميَُّزنا بِعمـِ المعاني عم
 دة.اج واجباٍت اجتماعيةٍ تكفََّؿ بأداِء ُيعَتَبُر شرطًا أوليًا ألجِؿ كؿّْ َمف  ؛تقديرنا لمحياِة الحرة

االجتماعية  الديمقراطيةِ  تياراتِ و  الوطنيّ  التحررِ ثوراِت  عشراتِ إّف معرفَة كيفيِة انصياِر 
، وكيفيِة القرف قرنًا ونصؼَ  ترَ َعمَّ ثقيمة، والتي  اً التي شيَدت مآسيكيِة المشيدة" "االشتراوكذلؾ 
َيفُرُض عمينا تحقيَؽ كؿُّ ذلؾ العالمي؛ الماليّْ ماِؿ ال الحساباِت الجميدية لرأسبوتقِة في  ذوباِنيا

مالية خصيصًا، وبيف بشأِف المدنية عمومًا والمدنيِة الرأس قديرِ التكامؿ بيف ُقدرتنا عمى التفسيِر ال
قضايا ب ما يتعمؽُ سوسيولوجيا الحرية المعنيِة بالحياة الحرة؛ كي ال َننَخِدَع أو َنخَدَع الغيَر في

 الحريِة العظمى.

 
 

 يالحضر قضايا انتشار المجتمع  -ٖ
 

 ومكافِ  مييمنة عمى عالمنا الحاليّْ ِة المدنينواِة ال بدراسِة ميدِ  المعنيةُ تنحاز المداوالُت العمميُة 
الحوَضيف العمويَّ والسفميَّ ِلما بيَف نيَري فيما يخصُّ إلى اإلجماِع ، نضوِجيا وازدىاِرىا وزمافِ 

ـَ اف ىذا شاطر دجمة والفرات. والفصبلف األخيراف المذاف تناولناىما يت األرجح. فشروُحنا عمى التقيي
موي الجباؿ المحيطِة بالحوض العُ ىو حواؼُّ سمسمِة ِة مدنيالكانت تشير إلى أّف موطَف نشوِء نواة 

وتطعيـِ أوِؿ شتمٍة منيا  النواةِ تكويِف مع  ةِ مجتمِع المدني رضيةُ أُعبَّْدت . حيث ٔلنيَريفما بيف الِ 
ـَ الذيالسومرييف. عمينا أال نغفَؿ أو ننسى الكينِة عمى يِد  َعبَّرنا عنو بجممٍة  أّف ىذا التطوَر الَقيّْ
 د.حتى أينَع وأثمَر وتوطّ  ،آالِؼ السنيف تجاربِ خوَض رِض الواقِع عمى أَتَطمََّب قد  ،واحدة

فناىا، بؿ سوسيولوجيا أميؿ  َتشُعُر السوسيولوجيا الوضعيُة )ليست تمؾ االنتقاديَة التي عرَّ
َمكانية. َنزَّىدوركايـ وأوغست كومت وكارؿ ماركس( بأنيا مُ  َنٌة كميًا مف األبعاد الزَّ ٌة أو ُمَحصَّ

ـَ  .وال تاريخ والظواىُر التي تتحدث عنيا ال مكاَف ليافالحوادُث  ـُ بذلؾ أنيا ُتَطبُّْؽ العم وَتزَع
بقدِر تحميِميا إياىا بنحٍو مبتوٍر مف  ،عتقد أنيا تتناوؿ األموَر بعمميةالتجريبيَّ والظواىري، وت

وى ىذا التعاطي الزماف والمكاف. وَتَتَشبَُّث بيذا األسموب ِبَنواِجِذىا. وباألصؿ، يتستر في فح
                                                           

أبو ىريرة، ، تؿ كردي، وتحديدًا: تؿ حموكر، تؿ براؾ، تؿ بري، كريو كاوره، تؿ حمؼ، تؿ موزاف يف:موي لمنيرَ العُ  ضالحو  ٔ
 )المترِجمة(.مف األماكف وغيرىا وسامراء 
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ـُ لؤلمور   جميعُ يا عمى أنيا أبديٌة سرمديٌة مف حيث الزماِف والمكاف. و نفسِ  إظيارِ بالحداثِة قيا
وكيفما َيُكوُف اإللُو  .الميوؿبيذه  ، وتتميزُ سموؾال اىذ تسمؾُ  المركزِ  العمـو والفمسفات أوروبيةِ 

ف أيضًا )وألنيـ َتَصوَّروا وصاغوا أيديولوجيَة ُمَنزَّىًا عف الزماف والمكاف، فيؤالء الرىباُف المعاصرو 
وواثقوف مف أنفسيـ بشأِف المحدوديِة والزمانيِة العمـِ الذي  ،المدنيِة األوروبية( مرتاحو الباؿ

زاولوه. فيـ َيعَتِقدوف أنيـ َسَيُموُذوف بِبساِط العمـِ بقدِر ما ييربوف مف خناِؽ الزماف والمكاف. ىذا 
ـَ اليقيف أنو ما ىو الخطُأ الذي طال ـُ ِعم ما َوَقَع فيو براديغمائيو )ُمَنظّْرو( كؿّْ مرحمة. ولكّننا َنعَم

في ذاتو ِمف ظاىرٍة أو واقعٍة أو حادٍث أو مؤسسٍة أو عمميٍة أو شخصيٍة أو مجتمٍع ال َيشَتِمُؿ 
َمكانية.  عمى التأثيراِت الزَّ
سُيضاِعُؼ مف قوة معنى التفسير. كانيّْ أساسًا، الذي يتَّخُذ مف الُبعِد الزمإّف القبوَؿ باألسموِب 

التاريخ.  و" ىالحاضر". في حيف أّف "الحاضرعني "يفي ميداِف العموـِ االجتماعية  فالتاريخُ 
خصُّ بالذكر أنو ِمف المستحيؿ أ. و اً شكميَيُكوُف ما يتعمُؽ بالجوىر، وغالبًا ما َقمّ والفارؽ بينيما 

 ُتوذاتَّخ"الفترة". وقد كنُت أدركُت ذلؾ و  صطمحِ مى لإدوف المجوِء  ،مثمىٍة و َقيّْمإنشاُء سوسيولوجيا 
وينطبُؽ األمُر عينو عمى المكاِف أيضًا. حيث  .، حتى دوف أْف أقرَأ لفرناند بروديؿاً أساسي اً أسموب

. وَتْبُسُط مرافعاتي التطبيَؽ والمنيج سموبِ ال غنى عنو في األعنصرًا المكاَف أيضًا َأعَتِبُر 
، ولو بشكٍؿ غيِر محترؼ. كما ا في  عيِنوالسموِؾ آثاِر استشفاُؼ بالمقدوِر و لرصيَف ليذا المفيـو

الزماف ُبعَدي كافِة تحميبلتي أيضًا. إذف، والحاُؿ ىذه، لماذا َيغَفُؿ أو َيَتَيرَُّب ِعمَمِويُّو أوروبا مف 
 التجربِة مثمي قميؿَ  اً إنسانأّف في حيف  ؛رغـَ حساسيتيـ الفائقِة إزاَء موضوِع األسموب ،والمكاف
ىو وراءه  الدافُع الحقيقيُّ و  ،ذلؾل؟ اإليضاُح المعقوُؿ المضمارلحساسيَة الكبرى في ىذا ايتوخى 

عجُزىـ عف الخبلِص بخصائصيـ ىذه ِمف كذلؾ و  ."ياوَكوِنيَّتِ أوروبا  مركزيةِ "ػالقائُؿ بمفيوـُ ال
بالتحديد ، أو دوُرىـ ميتافيزيقيًا كيذابأنيـ َأسَّسوا مجتمعًا ، أو اعتقاُدىـ الميتافيزيقيا الصرفةِشرِؾ 
 .في ذلؾ

إدراكنا كيؼ َتجري وَتندفُع الحياُة عمى  ساِعدُ يَبْيَد أفَّ إدراَج التاريِخ والمكاف في السوسيولوجيا 
". الحاضرالتاريخ و"وُيَؤمّْف استيعاَبنا ِلَما َنُكوُنو نحُف في  . كماالتي سَتَتَحقَّؽ، وكيؼ َتُخطُّ مساَرىا

ـَ التاريُخ و  قريَبيف جدًا مف بعضيما، وما داَمت األمكنُة أيضًا تتعاقُب عمى غراِر  الحاضرُ فما دا
مَّـِ المتوالية والمتكاممة؛ فسنستطيع تفسيَر اإلنسانيِة أيضًا عمى أنيا كؿّّ متكامؿ، وأنيا  درجاِت السُّ

األمـ و الدوؿ و  األديافِ و  مَميا الرصيَف حتى ِمف دوِف األقواـِ َة وتكايّ بطبيعِة الحاؿ تعيُش وحدَتيا الكمّ 
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واألمميات. إذف، فالمؤسساُت الزاعمُة بأنيا َتبحُث عف االتحاد  ىيئات األمـ المتحدةِ و  التحالفاتِ و 
تكويٌف الحضرّي وتسعى إلييما، إنما ىي ذاُتيا التي ُتَطبُّْؽ العكَس تمامًا. إّف المجتمَع  والوحدةِ 
كؿّْ ما يقولو. ولكي ال نْبَيَت أو  نقيَض فييا الصحيُح  حيث َيَتَميَُّز بخاصيٍة َيُكوفُ  األطوار،غريُب 
 .الحضريّْ بصورٍة مقموبٍة دائماً المجتمِع  في أمرنا، يبدو أنو عمينا قراءةُ  َنَتَحيَّرَ 

قنا ليذا التمييِد ِبَغِرِض لفِت األنظار غ ناوِؿ وتفسيِر التوسع إلى ضرورِة كيفيِة ت اً لبالقد َتَطرَّ
 ممدنية.لالزمكاني 

 
 ت ذاِت األصوؿ السومرية والمصريةامدنيال توسعقضايا  -أ

نت نواُة المدنية. فأيف  ،إّف ما ذكرناه بشأِف التمأسِس النيوليتيّ  الطُّعـَ سَتزَرُع ُينيُر لنا كيَؼ تَكوَّ
َتيَنَع وَتنُضر.  مكنيا أفْ رٍة أخرى يُ ، دوَف التفكيِر في ىذه البذرة النواة؟ إذ، ما ِمف بذالسومريّ 

ُليا لمبموِغ والنضوج. فمثمما  اليوـَ ال يمكُف التفكيُر وحتى لو ُوِجَدت، فيي ليست في حالٍة ُتَخوّْ
ما كاف ِلحوِض  –بؿ وربما بنسبٍة أكبر–دوف أوروبا، كذلؾ مف دة األمريكية بوجوِد الواليات المتح

، لوال َتَشكُِّؿ نواِة المدنية في الحوِض حقوٍؿ قصبيةمف التحوِؿ إلى دًا أبأْف ينجَو  الرافَديف السفميَّ 
حياٍة  في إنقاذِ  حينيا، بؿ ربما كاف سُيفِمُح تشييِد صرِح الحضارةِمف جانبًا دعَؾ و مرافَديف. لموي العُ 

 .األحواؿأحسِف في العصِر الحجريّْ القديـِ ب السائدةَ  حياةَ التشبُو 
خبليا عجَزت ، أال وىي: لماذا والتوسع ى عمى صعيِد االنتشارِ يمٌة أخر مثمة قضيٌة 

عف التحوِؿ  ما بيف النيَريف أو حتى في ببلِد األناضوؿِ لِ وسط األالحوِض في الراقيُة االستقراِر 
ذا افتَرضنا أننا بذلؾ ؟ إلى مدائف َنِجُد سف، سنةآالِؼ  خمسِ  قبؿأحداِث ما ضوَء عمى ُنَسمُّْط الوا 

 ضخمةِ القرى ال والعديد مف، المدنيةالتي َبَمَغت عتبَة  مناطؽِ المف  العديدَ  احَة احتوتتمؾ الس أفّ 
دوف أْف  ،لكف، وألسباٍب ال َنعمُميا يقينًا، نبلحُظ أنيا انياَرت .مستوى المدينةترتقي إلى تكاُد التي 

ُة جطاؿ ىويوؾ . وعمى سبيِؿ المثاؿ، فمنطقإلى مستوياٍت أعمى اِتيا المرَتَقبةقفز ُتَحقَّْؽ 
Çatalhöyük واألراضي الواقعُة بيف إيراف وتركمانستاف ىي كذلؾ. نحف عمى عمـٍ بضرورِة ،

في منطقٍة  الضخـَ  السكانيَّ  التعدادَ يٍة لنشوِء المدينة. كما ِمف المعموـِ أّف ساسوجوِد عدِة شروٍط أ
ىو الريُّ  ،َؿ اإلنتاِج الفائضما مرتبٌط بضخامِة فائِض اإلنتاج. وما ُيمِكُف أْف ُيَؤمَّْف حصو 

التي  الصناعيُّ لؤلراضي السيميِة الرسوبية عمى مصباِت األنيار. والساحُة الرسوبيُة الغرينيةُ 
َشكََّميا كؿّّ مف نيِر النيؿ ونيَري دجمة والفرات عمى مقربٍة مف البحر، إنما ُتَؤكُّْد صحَة ىذا الرأي. 
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بقدِر  بيذا الظرؼ،سيرورِتيا مرىوٌف وتأميَف المدِف تعداد  ادةَ زيإّف فمرحمِة البداية، حيث مف و 
الثاني الذي ال بد منو، ىو وجوُد المؤثراِت الثقافية القادرة عمى  ظرؼُ . البو والدِة المدينةِ ارتياِف 

ساحٍة رسوبيٍة  ال ُيمكُف لمثقافِة النيوليتيِة أْف تنشَأ في أيةِ في مناطِؽ الجوار. إذ،  توليِد المدينةِ 
ألّف شروَط والدِة تمؾ الثقافة معدومٌة ىناؾ. في حيف أننا ال نعثُر في الثقافِة النيوليتية  ،غرينية
فإّف التكامَؿ بالتالي،  الضخمِة والراسخِة والمتكاثرِة عدديًا. فِ ممدالظروِؼ الُمَولّْدِة لعمى أيضًا 

ـَ بعضِ  تما  .الظروؼ بسبِب تمؾ شرٌط اضطراريّّ ال مبلَذ منوىو  يـ بعضاً وا 
ما بيف الدالالِت ُتشيُر إلى وجوِد سمسمِة مدٍف متوسطِة الحجـِ في الحوِض األوسط لِ  ؿُّ ك

ْف  عميو في الحوض السفمي. وقبَؿ الخوِض في ذلؾ، ىي بالمستوى الذي ليس النيَريف، وا 
دّْ ذاتو. نظامًا ِبحَ َبَنت قد ؽ.ـ،  ٖٓٓ٘فحضارُة مدينِة أوروؾ، التي َأثَبَتت وجوَدىا في أعواـِ 

ـَ المستوطنات، و  ، طردياً  ىاتعدادُ  تقدـُ نموذجًا مف أجِؿ المدِف التي سيزدادُ فأوروؾ ُتَؤسُّْس نظا
سوى  جمجامشنانا، وممحمُة وتمعُب دوَرىا لتناَؿ شرَؼ ُأولى مدنياِت التاريخ. وما عبادُة اإلليِة إي

ؽ.ـ حصيمَة  ٖٓٓٓي أعواـ . ومف المحتمِؿ أنيا تنياُر فأوروؾ عمى خمودِ  جمية براىيف
دِة لممدف األكثِر عطاًء وتعدادًا في شمالييا.  المناَفسِة الموحَّ

حتى أعواـ  وتستمرُّ عمى شكِؿ ثبلِث سبلالتٍ ؽ.ـ،  ٖٓٓٓأور في أعواـِ  ةِ َتبدُأ مرحمُة سبلل
يجب . و عيِنومنطِؽ االنيياِر والنشوء انطبلقًا مف  إلى الشماؿتدريجيًا  نسحبَ ، لتؽ.ـ ٕٓٓٓ

ضمف ىذا اإلطار.  ٕيةتو كال Gudeaاألكادية، وسبللة خودا  ٔاعتبار مرحمَتي سبللِة سارغوف
نة، أُ ىو  ،ف ىذه المرحمةع ًا بمجرِد الحديثفور وما َيخُطُر في الباؿ  ولى الوثائِؽ الحقوقية المدوَّ

)وخيُر  في يوِمنا الشبيية بتمؾ السائدةِ  ، ونزاعات المدِف الضاريةالمبلحـ األدبية، األكاديميات
 كولونياليٍّ  نظاـٍ تتسـُ بأّف أور  ـُ مف ذلؾفيَ يُ مثاٍؿ عمييا مبلحـُ مرثياِت نيبور ولعنِة آكاد(. إذف، 

كالسيِؿ الجارؼ في مناطِؽ الَقوِس المتشكمُة تتضخـُ واسع. وباألصؿ، فالمستوطناُت األولى 
 سرعة أيضًا.زاغروس، لتنتيي وتندثر ب –الداخمي لسمسمِة جباِؿ طوروس 

                                                           
 ٜٕٕٚ – ٖٖٕٗ)و ية، واتخذ مدينة أكاد مقرًا لحكمىو الذي أسس المممكة األكاد :أو شروكيف سرجوف األوؿأو سارغوف  ٔ

نو غزا مدنًا كثيرة، وغنـ أل "سارغوف األعظـ"يسميو المؤرخوف بينما . "الَمِمؾ صاحب السمطاف العالي"سمى نفسو قد . و ؽ.ـ(
ع الببلد شرقًا وغربًا، شمااًل وجنوبًا، فاستولى عمى عيبلـ، ثـ اجتاز خضِ مغانـ عظيمة، وأىمؾ عددًا كبيرًا مف الخبلئؽ، وأخذ يُ 
 غرب آسيا ووصؿ البحر األبيض المتوسط )المترِجمة(.

د وأصميـ. سكنت المناطؽ الجبمية الوعرة في سمسمة جباؿ قبائؿ عريقة ُتعد سمؼ الكر  الكوتيوف أو الجوتيوف أو الجوديوف: ٕ
 طوروس، واستطاعت إسقاط الدولة األكادية )المترِجمة(. –زاغروس 
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 تُ المستوطنا تأسَّست لممجتمع الذي ىكبر  ةٍ ثقافيوجوُد قوٍة ىي  ،النتيجُة الُمستخَمَصُة ِمف ذلؾ
 في أحشائو.

مستقمة، مدينيًة  حضاراتٍ  التي ُتعَتَبرُ  ،سوس–عيبلـو مصر وىرابا  اتِ حضار ّف أبالرغـِ مف 
 ةالسومري المستوَطناتِ مع إال مقارنُتيا  ال ُيمكفُ  نوأإال  ؛ليست عمى عبلقٍة مباشرٍة مع السومرييف

تمؾ األراضي  مف شماؿِ إلى ال نفِس المنطؽِ انطبلقًا مف  بابؿَيبدُأ عيُد  .عمى الصعيِد الموضوعيّ 
ْف اعتُِبَرت ضمَف األثنيِة ؽ.ـ ٕٓٓٓأعواـ خبلؿ  . وىي حضارٌة سومريٌة مف حيث الجوىر، وا 
ازدىاِر العمـ والتمأُسس، حيث قمَة وُتَعدُّ ىذه الحضارُة  ذاِت األصوِؿ الثقافية السامّية. األكاديةِ 

عبلوًة عمى  .َتمعُب مدينُة بابؿ دورًا مشابيًا ِلما َأدَّتو باريس في أوروبا. فيي مدينُة العمـ والثقافة
اِرىا، وانسكاِب كؿّْ الثقافات في َمَصبّْيا. كما َتَتَحقَُّؽ فييا الكو  ألوؿ مرة؛ موبوليتية سازدياِد عدِد ُتجَّ

َتتَِّسـَ ، ل)أوائِؿ المموؾ األشداء(في التاريخ بقوة، وابَتَدَأت عصَر النماردِة محيِطيا بحيث َأثََّرت في 
االنطبلقِة  طوريمة: مِة أطواٍر . وقد َمرَّت بثبلثِشعّ كِمنبٍر مُ  يستقطُب الجوارَ  بَكوِنيا مركَز جذبٍ 
فقدانيا  طورحمورابي الشيير. و  عيدِ عَرؼ بيُ ؽ.ـ، و  ٓٓٙٔ – ٕٓٓٓالزاىية فيما بيف 

 وى ثالث طورؽ.ـ. و  ٖٓٓٔ – ٓٓٙٔبيف ما في الفترِة  ةاليوريقواـِ األتأثيِر لسيادِة الستقبلليا 
 ٓ٘٘ – ٖٓٓٔبيف في فترِة ما البرسييف ليا  –الميدييفاحتبلِؿ و  اآلشوريّْ خضوِعيا لمنفوِذ  طورُ 

َبَصماِتو  َيتُرؾُ  ،ئة عاـوخمسم ألؼٍ دُّ تاريُخو عمى طوِؿ الذي يمت البابميَّ  العيدَ فإّف ؽ.ـ. وىكذا 
ْف بشكٍؿ مستتر. وما البشريةَة في ذاكرِة قويال التي ُتَصوُّْر  ،الشييرة ٔأليش –ممحمُة أنوما، وا 
 –المؤلمِة لممرأِة  اليزيمةَ تروي  حكايةإال اإلليِة تيامات، و اإللِو ماردوخ الدائرِة بيف  منازعاتِ ال

 بني إسرائيؿ سبيُ و ، الكيانةيا بوُشيرتُ الفمؾ،  عمـِ الذي حقََّقتو بابؿ في مجاِؿ  ا التطورُ أماألـ. 
نة، و  العديدُ و ، المقَتَطعوف مف موطنيـ ثقافِة التي ال نزاُؿ نصادُفيا مف بقايا المف الوثائِؽ المدوَّ

المركز النواة.  ى مف ىذانسال تُ  ذكرياتٍ ىو عبارة عف ذلؾ  كؿُّ آشور؛ قاومت ضد التي  ٕكالدا
                                                           

العراؽ. تتألؼ بفي آثار مكتبة آشور بانيباؿ في نينوى  ٜٗٛٔاكتشفيا ىنري اليارد في  أنوما أليش أو قصة الخمؽ البابمية: ٔ
سطرًا.  ٓٚٔإلى  ٘ٔٔىي مكتوبة عمى سبعة ألواح فخارية بالمغة البابمية القديمة، في كؿ لوح الممحمة مف ألؼ سطر تقريبًا، و 

خدمة اآللية. لكف ىدفيا ألجؿ ر أىمية ماردوخ، وخمؽ البشرية ظيِ تعتبر أحد أىـ المصادر لفيـ نظرة البابمييف لمعالـ، وتُ و 
مف آلية ببلد الرافديف. يرجح أف القصة تعود إلى القرف الثامف عشر  عمى غيره "ماردوخ"الرئيسي ليس دينيًا، بؿ لتمجيد إلو بابؿ 

 قبؿ الميبلد )المترِجمة(.
ؽ.ـ( الذي كاف  ٕٙ٘ – ٕٙٙتشير إلى الثقافة الكمدانية. وقد أسس الدولة الكمدانية البابمية نبوبوالصر الكمداني ) ثقافة كالدا: ٕ

 طورية بابمية كمدانية عظيمة )المترِجمة(.وفتح بابؿ وأسس إمبرا قد قتؿ آخر مموؾ اآلشورييف
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ذا ما استذكرنا أنيا المدينُة التي  لَتَمقّْي دروِسِيـ األولى اإلغريِؽ مف الفبلسفِة  العديدِ كانت ِقبمَة وا 
 ؛ سندرؾ حينئٍذ التأثيَر المتوالَي ليا بشكٍؿ أفضؿ.ٔفييا، وعمى رأِسِيـ الفيمسوُؼ صولوف

عصر المموؾ التجار  وىأوُؿ طوٍر . أطوار ةِ اآلشوري أيضًا إلى ثبلث صرِ الع يمكننا تقسيـُ 
و اإللُو المؤسُّْس ليذه ى ٕؽ.ـ(. فَتَمرُكُز التجاِر في مدينِة نينوى )آشور ٓٓٙٔ – ٕٓٓٓ)

األغمب، قد أدى إلى عمى ِة بطابٍع تجاريٍّ متنامي( القريبِة مف مدينِة الموصؿ الحالية، والالمدينة
في التاريخ. إذ َأسَّسوا عددًا جمًا مف ا رقعًة وأوسِعيإنشاِئيـ ُأولى المستوطناِت التجارية 

المدف التجارية في العديِد مف المناطؽ، بدءًا مف شرقي البحِر األبيض المتوسط إلى  مستوطناتِ 
نيـ َحقَّقوا انطبلقًة : إيمكف القوؿ لذا،شواطِئ البنجاب، ومف البحر األسود إلى البحر األحمر. 

في  Kaniş)وُتدعى كانيش  Kültepeكوؿ تبو  ةُ مدينفة. عماِر والتجار اإل حقؿِ مزىرًة في 
)يأتي  Karkamışَقرَقميش مدينُة ، و Kayseriالعصر اآلشوري( المجاِورُة لمدينِة قيصري 

إلى ، أي ِمف وكاالِت التجارة( المتواجدُة في مكاِف عبوِر نيِر الفرات Karumأصُميا مف قارـو 
؛ ا ـُ ما بيف ذلؾ مف بقايا ىما ألراضي السورية اليـو ؽ.ـ، فيي  ٖٓٓٔ – ٓٓٙٔالعيد. أما أعوا

، إال أّف ورغـ افتقاِدىا أىميَتيا القديمةمرحمُة نفوِذ وىيمنِة الدولة الميتانية ذاِت األصوؿ اليورية. 
ـَ التقاليَد اآلشوريَة ال تزاؿ َتصوف  ؽ.ـ ُتعَتَبُر المرحمَة  ٕٔٙ –ٖٓٓٔوجوَدىا. في حيف أّف أعوا

 األوسعىي ِة البنياف في التاريخ، و ثَر بريقًا، حيث َأسَّسوا أوَؿ إمبراطوريٍة ُمتراصَّ األزىى واألك
. وقد اشُتِيروا بجبروِتِيـ في الحرب )ُيقاؿ أنيـ شادوا القبلَع واألسواَر مف افي عيدىنطاقًا 

طييٍر عرقي، كونيا َشِيَدت أوَؿ ت ،اِتيا في التاريخذكريبصماِتيا و الجثث(. وَتَرَكت ىذه المرحمُة 
َر وعِي المقاومة لدى الشعوب  عمى وأوَؿ إفراٍغ كمي لممناطؽ؛ فضبًل عف أنيا َشِيَدت َتَطوُّ

األرجح. فأعظـُ مقاومٍة أبداىا حينئذ اليوريوف الكرُد األوائؿ بريادِة مموِؾ أورارتو )إّف البنى األثنيَة 
السبلالِت الحاكمة. ذلؾ أّف جميَع لؤلورارتييف موضوُع جداؿ. واألمُر عيُنو َيسري عمى كافِة 

ىا. وقد كانت اآلشوريُة واآلراميُة المغَتيف الرسميَتيف عيدِ في المييمنِة السبلالِت َتعَتِمُد لغَة الثقافة 
                                                           

شاعر ورجؿ قانوف إغريقّي سفَّ مجموعة مف القوانيف اإلصبلحية المتعارضة مع نظاـ الدولة، والتي سمّيت "دستور صولوف:  ٔ
ييز بمعونة طبقتي طبّْقت قوانينو دوف تم ؽ.ـ(. ٛ٘٘ –ؽ.ـ ٖٛٙ)صولوف". وُيَعّد المميّْد لقياـ النظاـ األثني الديمقراطي الحقًا 

التشريع في ميداف األخبلؽ واآلداب العامة. وقرر ب قاـالتجار والصناع. أضاؼ تشريعًا جعؿ الثروة الفردية معَترفًا بيا قانونيًا، و 
و عدـ اىتماـ الجميور بالشؤوف العامة يؤدي إلى خراب الدولة. ُيعزى إلي ، ألفةنمواطَ ال حؽمف في أوقات الفتف  اديفحمالتجريد 
 )المترِجمة(. "ال إفراط في شيء" :شعار

لو مدينة آشور. وىو أعظـ اآللية لدى اآلشورييف )المترِجمة(. آشور: ٕ  إلو الشمس وا 
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لمدولة في أورارتو، وفي قصوِر برس الحقًا(. وليذه المقاَومِة الضروِس النصيُب األوفُر في بقاِئيـ 
يف ُدكَّت دعائـُ ىذه اإلمبراطوريِة العمبلقِة واخَتَمَطت مع صفحاِت عمى أراضييـ الحالية. في ح

مع البابمييف. وباعتباِرىا  ذوي األصوِؿ اليوريةِ ؽ.ـ حصيمَة تحالِؼ الميدييف  ٕٔٙالتاريخ في 
ِر و  المدنية في توسِع آخَر حضارٍة مف جذوٍر سومرية، فقد امتاَزت بمساىماِتيا العظمى في َتَطوُّ

 باألخصّْ في المجاَليف التجاريّْ والمعماري(.التاريخ )و 
خارَج ميزوبوتاميا السفمى، بحيث َتُخطُّ مسارًا  مختمفةٍ  مراكز حضاريةٍ ظيوَر وألوِؿ مرٍة َنشَيُد 

 َمْوَضَعةُ  خطأً  المضموف. لف َيُكوفَ  ـمف جيِة الشكؿ أ أكافَ ير والتطور، يمغايرًا في التغ
نخصُّ بالذكِر ألولى مف نشوِء الحضارة السومريِة وانتشاِرىا. و ميزوبوتاميا الوسطى في الحمقِة ا

مف خبلِؿ  ، وذلؾذي األصوِؿ اليوريةالحضاريّْ نا تزداُد طرديًا بشأِف ىذا الجيِؿ معموماتِ أّف 
. ُيعَتَبُر ةواألثنولوجي ةِ األتيمولوجيالبحوِث والدراساِت الحفرياِت األثريِة في المنطقة، وبفضِؿ 

، اليويةواضحِة الشعوب أو األثنياِت ُأولى مف المغِة والثقافة اآلريِة ذيف ينتموف إلى الاليوريوف 
نة.  اجعِ المر  والتي وَرَد ِذكُرىا في في سمسمِة  تستقر ا ًة أصميًة عريقةً ُيَشكّْموف مجموعإنيـ المدوَّ

ِر الزراعِة  طوروس منذ العصِر الجميدي األخير. وقد َأدَّوا دورًا رئيسًا في –جباِؿ زاغروس  َتَطوُّ
القروية و َيَتَصدَّروف المجموعاِت المطوّْرَة لمثورِة الزراعية إنيـ وتدجيِف الحيوانات. أو باألحرى، 

مف ؽ.ـ.  ٓٓٓٙوَتَبيََّنت معالُميا منذ أعواـِ  ،وقد َتَميََّزت ىوياُتيـ األثنيةالنيوليتيِة في المنطقة. 
ميُؿ األتيمولوجيُّ حالتفالبنيُة المغويُة و . "الكرِد األوائؿػ"َنعُتُيـ ب وىتعريٍؼ لميورييف  َأنَسبَ ىنا، فإّف 

الضوَء  ُيَسمّْط ة؛ كؿُّ ذلؾاألثنولوجيالمعطياُت ، وكذلؾ الكمماِت الواردِة في لغِتيـلمكثيِر مف 
وتماشى الكرد. وقد َتداَخَؿ االستقراُر في السيوِؿ  يـ وبيفبينالكائنِة عمى الروابِط ٍة جميّ  يةٍ بشفاف

مع الترحاِؿ في المناطؽ اليضابية والجبمية. كما أّف اعتباَر السومرييف مف أوائِؿ المجموعات 
ؽ.ـ(، واالحتبلَؿ  ٕٓ٘ٓ – ٕٓ٘ٔيَّ البلحَؽ )كوتاحتماٌؿ وارٌد بقوة. َبْيَد أّف االحتبلَؿ ال اليوريةِ 
ؽ.ـ(، والتوسَع المضادَّ  ٜٙ٘ٔؽ.ـ، وأوَؿ احتبلٍؿ بابمي بالتحالؼ مع الحثييف  ٓٓٙٔ) ٔالكاشي

ىذه الحقيقة. ىذا وُيعَتَبروف إلثباِت  يتمتُع بخصائص كافيةٍ لمميدييف والبرسييف فيما بعد؛ كؿُّ ذلؾ 

                                                           
ؽ.ـ. لـ يتمكف  ٚ٘ٔٔ – ٓٛٙٔ فينزحوا مف الجباؿ الشمالية مف منطقة لورستاف  الكاشيوف أو الكاسيتيوف أو الكاسيوف: ٔ

التي ورثت ممتمكات الدولة  ،ؽ.ـ عف طريؽ خانقيف، فأسسوا السبللة الكاشية ٓٛ٘ٔؿ إال عاـ مموكيـ األوائؿ مف فتح ببلد باب
 البابمية القديمة. كما أنيـ تعمموا المغة األكادية البابمية بعد استيطانيـ ببلد بابؿ، وكتبوا بيا، واستعمموا أيضًا المغة السومرية

 والكاشية )المترِجمة(.
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ذوو األصوِؿ  وفاآلراميالجيَؿ النيوليتي األكثَر عبلقًة مع السومرييف عف كثب، َيِميِيـ في ذلؾ 
 ة.اميّ الس

عمى اآلثار الجمِة ألوِؿ حضارٍة ذاِت  يمكننا العثورُ  ،ؽ.ـ ٖٓٓٓوابتداًء مف ُمسَتَيؿّْ أعواـِ 
ؽ.ـ، والتي ىي مرحمُة  ٓٓٓٗ – ٓٓٓٙىذا إذا َلـ َنَضع في الحسباِف مرحمَة  ،جذوٍر ىورية

ٍر متواصٍؿ ببل انقطاع. فبينما انَتَقَمت  ـَ َتَطوُّ التَّمأُسِس النيوليتي. إننا في الحقيقِة وجيًا لوجو أما
المدنية مبكرًا، فقد َأبَدى الباقوف جدارَة تحويِؿ أماكِف  طورِ تقرُة في سومر إلى األجياُؿ المس

ىـ إلى مدائف، ولو ببطء )بسبِب الشروط المناخية وظروؼ الري(. وقد ُعِثر عمى العديِد قرار است
مف أمثمِة المدف في الحفرياِت األثرية لممناطؽ الوسطى مف حوِض ما بيف نيَري دجمة والفرات. 

الظاىرِة إلى الوسِط ، اً وخارجي اً داخمي األسوارب الُمحاطةِ القبلِع  ذاتأماكِف االستقراِر لعديُد مف فا
 Tutrişتوتريش و  Kazazكازاز في كؿٍّ مف  أورفامنطقِة الجاريِة في  حفرياتِ ال مف خبلؿِ 

 Göbeklitepeوباكمي تبو غ فرياتِ حكذلؾ ، و Zeytinlikزيتونميؾ و  Grevreرافره غو 
القيمِة  ذات األشكاؿُ و عبادة،  أماكفَ أْف َتُكوَف إلى  َأقَربُ تي ىي وكذلؾ البنى المؤخرًا؛  اريةِ الج

برىانًا قاطعًا عمى ُيَعدُّ يؤكُد صحَة ىذه الحقيقة، أو التجارية؛ كؿُّ ذلؾ  الثمينة، واألمتعةُ الفنية 
مف الواقعيّْ حقًا التبياُف ؽ.ـ. لذا،  ٕٓ٘ٚ – ٖٓٓٓيا إلى معظمِ  متد تاريخُ يالمدف التي وجوِد 

بأنيا مجموعاُت المدائِف األولى المستقمُة عف السومرييف. أما مصاَدَفُة وجوِد مستوطناٍت مغايرٍة 
يّـّ وذو معاٍف َقيّْمة. إذ يمكننا موذاِت أصوٍؿ سومريٍة في المناطِؽ المجاِورِة ليا، فيو أمٌر نوعيًا 

بيف فترٍة وأخرى. وقد ليا أور وآشور و أوروؾ غزَو َدت َشيِ  يامف ىذه المستوطنات أن ستخبلُص اال
كؿَّ مركٍز َتكِشُؼ الحفرياُت األثريُة الجديدة، والنشاطاُت األتيمولوجيُة واألثنولوجيُة األخيرة عف أّف 

مركزًا حضاريًا عظيمًا.  األوسِط ِلما بيف النيَريف كافَ  في الحوضِ  الكائنةِ  المدائنيةِ  المراكزِ مف 
المُّقى بالتحميبلِت المعنيَة العمميُة األخيرُة َتِسيُر في ىذا المنحى. ونخص بالذكر  والبحوثُ 
 والتي َتَتَميَُّز بماىيٍة سُتِعيُد كتابَة التاريِخ مجددًا. ،تبووباكمي غفي  الموجودةِ 

إلى أما الجيُؿ الثاني مف الموجِة الحضارية ذاِت الجذور اليورية، فتتسُع نطاقاُتو، وَينَتِقُؿ 
 ، ىوفي ىذا المضمارالمثاُؿ األكثر لفتًا لؤلنظاِر باإلمبراطورية. و  ةٍ ييسياسيٍة شبأشكاِؿ ُحكـٍ 

. وندرؾ مف ذلؾ أنيـ َأسَّسوا بصورٍة خاصةف مف ميزوبوتاميا الوسطى و ف المنحدر و الميتاني
ازدىاِر  فترةُ ىي ، والتي ؽ.ـ ٕٓ٘ٔؽ.ـ إلى أعواـ  ٓٓٙٔإمبراطوريًة َحَكَمت الببلَد منذ أعواـ 

ومدينَة عامودا  Serêkani كانت مدينَة سريو كاني اوعاصمُتي. يةشور اآل ةِ اإلمبراطوري
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Amudê  التابعَتيف لواليِة مارديفMardin الحدودية السوريةِ األراضي عمى اليـو ، والكائنَتيف. 
(. وقد ُأدِرؾ "الزالؿالماُء  ،النبُع الطيب"خوشكاني )ومعناىا ُتَسّمى حينذاؾ وكانت العاصمُة ىذا 
أنو كاف ىناؾ بنيٌة لغويٌة مختمفٌة لدييـ، وأّف أصَميا يرجُع إلى ، المدروسةالموحاِت خبلِؿ مف 

المغِة اليورية. كما َأبَدوا نجاَحيـ المظفَر في التوسِع مف مدينِة كركوؾ الحاليِة )حيث أّف كركوؾ 
يِب مف أنطاكية عمى وجِو التقريب. ومف القر  Tel-Alalمف بقايا تمؾ المرحمة( إلى تؿّْ عبلؿ 

بشكٍؿ متواصؿ،  يـ بنفِس المغة اآلرية، ُندِرُؾ أنيـ َبَسطوا نفوَذىـ عمى اآلشورييفثِ دُّ حَ خبلِؿ تَ 
الحثيوف حينيا كياَف أوِؿ  حيث َأسََّس  .أو ينحدروف مف الجذِر عينو ،لحثييفمف أقارِب اوأنيـ إما 

، الذي فتح ٔالرسالة التي كاف َأرَسَميا الَمِمُؾ شوبيموليوماو ) لداخميةمركُزىا ببلُد األناضوؿ او  ،دولة
، ىي بمثابِة برىاٍف المتزوِج مف ابنتو Matizavaحمب وقرقميش، إلى ِصيره الميتاني ماتيزافا 

ِتِيـ العظيمِة مف خبلِؿ الكتابِة الييروغميفيةقاطٍع عمى ذلؾ الدارجِة في  ٕ(. كما نستوِعُب مدى ُقوَّ
التي َتدُخُؿ  ٖصور المصرية )ذكرياٌت مف الَمِمكاِت المصريات الشييراِت مف َقِبيِؿ نفرتيتيالق

برىاٌف كاٍؼ بحاِليا، قروٍف  أربعةَ فيجوُميـ المتوالي عمى آشور عميو(. وباألصؿ،  أميرةً القصَر 
ِتيلبرىنِة وواٍؼ لوحِده  عموـِ أنيـ اسَتخَدموا ـ. واألمُر َيسري عمى البابمييف أيضًا، حيث ِمف المُقوَّ

. وِمف اآلثار التي َتَركيا الميتانيوف عمى صفحاِت التاريخ مينُة ٗالكتابَتيف الييروغميفيَة والمسمارية
                                                           

 ؽ.ـ )المترِجمة(. ٕٖٓٔ – ٖ٘٘ٔحكـ فيما بيف ؾ الحثييف، َممِ  شوبيموليوما األوؿ: ٔ
 ٕٖٓٓو ٖٖٓٓالييروغميفية ألوؿ مرة في مخطوط رسمي بيف ىذه . ظيرت "نقش مقدس"تعني باإلغريقية و  الييروغميفية: ٕ

ت تضـ أخذت صورىا مف الصور الشائعة في البيئة المصرية. كانو ؽ.ـ، حيث استخدمت الرموز لتعبر عف أصوات أولية. 
عممت لنقش أو زخرفة النصوص الدينية عمى جدراف القصور والمعابد األعداد واألسماء وبعض السمع. وفي عصر الفراعنة استُ 

والمقابر وسطح التماثيؿ واأللواح الحجرية المنقوشة واأللواح الخشبية الممونة. ظمت الييروغميفية ككتابة متداولة حتى القرف الرابع 
 مة(.الميبلدي )المترجِ 

، وُيعتَقد أنيا أختو وأف أميا الممكة تيي. شاركت "أخناتوف"زوجة الممؾ أمنحوتب الرابع ىي الجميمة(. العطية ي )أ نفرتيتي: ٖ
نفرتيتي زوجيا في عبادة الديانة الجديدة )آتوف(، وكانت وزوَجيا الوسيط بيف الشعب وآتوف. وبعد العاـ الثاني عشر لحكـ 

 تي، ولـ يوجد أي ذكر ليا، ويعتقد أنيا توفيت ودفنت )المترِجمة(.أخناتوف، اختفت نفرتي
. ُفؾَّ بعٌض مف لغزىا عاـ في الكتابة عمى األلواح الطينية كاف البابميوف يستخدمونياو  ،لغة تنحدر مف السومرية المسمارية: ٗ

حرفًا المستعممة في بعض المخطوطات عمى يد جورج جروتفند، حيث استطاع التعرؼ عمى ثمانية مف االثنيف واألربعيف  ٕٓٛٔ
استطاع ىنري رولنسف أف يقرأ الوثيقة كميا. ثـ عثر عمى نقش  ٖ٘ٛٔوفي المسمارية، وتمييز ثبلثة مف أسماء المموؾ فييا. 

مخطوط عمى صخرة عاتية عند بيستوف في جباؿ كردستاف، حيث كاف دارا األوؿ أمر الحفاريف أف يسجموا عميو انتصاراتو 
ـَ اثنتي عشرة سنة لغات: الفارسية القديمة، واآلشورية، والبابمية. وبعد جيدٍ بثبلث  نجح رولنسف في ترجمة النصيف البابمي  دا

 واآلشوري )المترِجمة(.
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"، وُشيَرُتُيـ ببعِض األشكاِؿ المعماريِة الخاصة. ىذا Kiküliتسييِس الخيوِؿ والمسماة "كيكولي 
ظياَرىا لمنور.ٍة ذمدنيوَيَتَميَّزوف ِبَكوِنِيـ ثاني أىْـّ   اِت أصوٍؿ ىوريٍة َتنَتِظُر َكشَؼ النّْقاِب عنيا وا 

مف  –كما ُيقاؿ–أقصى َحد. فالحثيوف ليسوا ى لإالحثييف في ىذا الجيِؿ معقوٌؿ  إدراجُ 
الشرِؽ عبَر إيراف. وألفَّ لغَتيـ المجموعات اآلتيِة مف المضائؽ، أو مف ببلِد القفقاس، أو مف 

نستنبُط ِمف ذلؾ أنيـ مجموعٌة حاكمٌة مف ُنَببلِء اليورييف فآثاِر اليورييف العميقة، ب وثقافَتيـ ُمتَرَعةٌ 
مصر ُتشيُر في ، وبقايا قصوِرىـ بياِتيـ، وعبلقاِتيـ الدبموماسيةالمجاوريف ليـ. كما أّف آليَتيـ، وأد

فكيفما أّف الميتانييف  الميتانييف.مثاٌؿ شبيٌو ب في ببلِد األناضوؿ الداخميةِ القاطنيف  الحثييف إلى أفّ 
كذلؾ فإّف الحثييف َألَحقوا الضربَة  ؛وَأحَكُموا قبضَتيـ عمى مراكِز اآلشورييف ،َبَسطوا نفوَذىـ

القاضيَة بالمستوطناِت اآلشورية في المراحِؿ عيِنيا، ليؤسسوا في الوقِت نفِسو اإلمبراطوريَة الحثية 
عمى وجِييا  عدُ ارَة الحثيَة، التي َلـ َنَتَعرَّؼ بَ ؽ.ـ(. إّف ىذه اإلد ٕٓ٘ٔ – ٓٓٙٔ)ا ىو دطّْ وَ ويُ 

 أقرباءمجرَد الحقيقي ِلَحدٍّ ما، ُتَذكُّْرنا ِبمركَزيف كبيَريف في منطقَتيف واسعَتيف. حيث أنيـ ليسوا 
أبعِد الحدود. إلى ، بؿ إّف أنماَط حياِتيـ متشابيٌة متقاربيف في المغِة فحسب وأ )مع الميتانييف(

قوَتيف بارزَتيف في انوا ك الذيف ،الميتانييف والحثييفالتي تتوسُط األماكِف فقودُة تقُع في والحمقُة الم
ِر البحوِث بشأنيا. وبعُض  نفِس المرحمة. وُكمّْي قناعٌة بأّف ىذه األموَر سَتنَكِشُؼ لمنوِر مع َتَطوُّ

شير إلى أنيـ َحقَّقوا بعَض ، تٔيمة المتبقيِة مف الحثييف، َيَتَصدَُّرىا مركُز ىاتوشاشمالمراكِز ال
ِتيا الزقورات. كما أّف مقدَّسٌة َتَتَعدى في ماىي أماكفٌ ىناؾ . حيث السياِؽ الحضارياإلنجازاِت في 

 عف بعِضيا بعضاً  ؛ كمُّيا منفصمةٌ والمستودعاتماكَف العامميف، أ، و يـُحّكامِ ، وقصوَر معابَدىـ
عبلوًة عمى تشييدىـ العديَد  فسيحة.ساحاٍت دَة عمى ماألسواَر الممتوَيمَتِمكوف ىذا . بحدوٍد فاصمة

 .اعيدىفي األعتى عسكريًا  ِبَكوِنيـ الدولةَ مف المدِف المشابية، وَتَميُِّزىـ 
يِت إلى الغرب  ٕ، ِبدءًا مف مدينِة طروادةجيرانيـوقد كانوا عمى عبلقاٍت وثيقٍة مع  ذائعِة الصّْ

عيـ دينٌة حضاريٌة خاصٌة بمجموعٍة قريبٍة منيـ ومتحالفٍة م)إما أنيا مف ِبناِء الحثييف، أو ممنيـ 

                                                           
 حاليًا )المترِجمة(. "بوغاز قمعةوىي " .كانت عاصمة لمحثييفعريقة مدينة  ىاتوشاش، ىاتوشا، ىاتوساس: ٔ
تسع حيوات: في الطبقة الدنيا بقايا قرية مف العصر الحجري  وثبلثة أمياؿ، وكأنما لاألسود ر تؿ تفصمو عف البح طروادة: ٕ

ؽ.ـ. وفوقيا أنقاض مدينة محروقة ُيعتَقد أنيا طروادة ىوميروس، أسوارىا مف حجارة ضخمة.  ٖٓٓٓالحديث يصؿ تاريخيا إلى 
ثـ  ُوِصَفت أنيا مستقر ليدي. التؿؽ.ـ قامت مدينة عمى  ٓٓٙٔي حوالو . اً أثريوفوقيا بقايا ثبلث دساكر متتالية صغيرة وفقيرة 

طروادة ىوميروس. أىـ مظير فييا موقعيا المنيع قرب  يايرى معظـ العمماء أن ،رتفعميا سور ُكِشَؼ عف مدينة أكبر كثيرًا يحيط
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 جزيرِة اليونافمف شبِو  ةً منحدر ذيف ُيَعّدوف مجموعًة ال ٔحتى اآلخييفو ، وٌتشاِطُرىـ الثقافَة ذاتيا(
بببلِد األناضوؿ، أو مف المجموعاِت اآلريِة المياجرِة  رةً متأثىذه المجموعِة  )مف األصحّْ اعتبارُ 

ؽ.ـ. أما إرجاُع جذوِرىا إلى الشماِؿ وانحداُرىا مف أوروبا، فيو تفسيٌر معاكٌس  ٓٓٛٔ في أعواـِ 
 ٕ، واآلشكياوارَتَكُب ِبَحؽّْ الحثييف أيضًا(لمساِر توسِع وانتشاِر الحضارة المدينية. والخطُأ نفُسو يُ 

في  ٖميكييفكيـ، وال)شعوب البحر األسود( في َشماليي، والكاشكائييف Antalyaشمالي أنطالية 
 البارزيف Luwiler)الشعب القاطف في جباِؿ طوروس، وكذلؾ الموييف  Çukurovaجقوروفا 

، والدولِة المصريِة الفرعونية الشييرة بمنافسِتيا َليـ في الجنوب. أما (في نفِس المرحمة لُمدٍَّة طويمة
َيُتيـ أنفَسيـ بػ"وطِف األلِؼ . وَتسمِ Hattilerُموف في منطقِة النواِة المركزية، فيـ الحاتيوف ىِ اآلَ 

ف (، أكثر مالمماِلؾ عِكُس تحالؼَ وىذا ما يَ )لمصداقة إلو" َتُدؿُّ عمى األىميِة الفائقِة التي ُيولونيا 
نٍة في  ،. فمف أشيِر ذكرياِتيـ التي َتَركوىا لنانافِس اآلليةت عمى داللِتيا إبراُمُيـ أوَؿ معاىدٍة ُمدوَّ
اتوشيمي ىوَمِمِؾ الحثييف  ٘بيف فرعوِف مصر رمسيس الثانيالُمبَرمُة  ٗمعاىدة قادشو  .التاريخ

                                                                                                                                              
اف قتاؿ بيف اإلمبراطوريات في مدخؿ مضيؽ اليمسبنت واألراضي الغنية المحيطة بالبحر األسود. كاف ىذا الممر الضيؽ ميد

 التاريخ )المترِجمة(.
 "األىيافا أو األىجافا"ؽ.ـ في بوغاز كوي عمى ألواح حثية قميمة تصؼ اآلخييف  ٖٕٖٔعثر المنقبوف حوالي عاـ اآلخيوف:  ٔ

في القرف الثالث  بأنو شعب ال يقؿ في قوتو عف الحثييف. تذكر النقوش الحثية اسـ ممؾ يدعى أتارسياس، كاف ممؾ األىيافا
 عشر قبؿ الميبلد، وأكبر الظف أنو ىو أتريوس ممؾ اآلخييف )المترِجمة(.

شعب انضـ إلى غيره مف شعوب البحر في  يـؽ.ـ أن ٕٕٔٔورد في سجؿ مصري يرجع إلى حوالي  اآلشكياوا أو األكيواشا: ٕ
 )المترِجمة(. غارة لوبية عمى مصر، ويصفيـ بأنيـ عصابات رحؿ يقاتموف ليشبعوا بطونيـ

، وىو مقسـ طبيعيًا إلى كيميكيا تراخيا غرب نير الماس سو، قيميقيا جنوب األناضوؿ إقميـ يقعالكيميكيوف أو القيميقيوف:  ٖ
في النقوش اآلشورية. كانوا  "خيموكو"وكيميكيا بيدياس شرؽ النير. تحفو جباؿ طوروس وأمانوس الشاىقة. يظير القيميقيوف باسـ 

قرف السابع، ثـ أدرجت لالرئيسية األربع في غرب آسيا في الجزء المبكر لؤللفية األولى ؽ.ـ. فتح العرب قيميقية في اإحدى القوى 
 تحت السيادة العثمانية في القرف التاسع عشر )المترِجمة(.

في نيايتيا ؿ األو ؽ.ـ بيف فرعوف مصر رمسيس الثاني وممؾ الحثييف مواتاليش، واضطر  ٕٚٛٔنشبت عاـ معاىدة قادش:  ٗ
 )المترِجمة(. ة وُمرِبكةققمِ مُ بو مف بسالة  ما تميزبأنو نده، لِ  مثانيأف يعقد الصمح وأف يقّر ل

مواليا إلخضاع ى أخاه، ثـ سيَّر حممة إلى ببلد النوبة واستخدـ أآخر الفراعنة. اعتمى العرش بعدما نحّ  رمسيس الثاني: ٘
ع فمسطيف. التقى عند قادش بجيش عظيـ جمعو األحبلؼ اآلسيويوف. أمر أف خضاإل، وقضى ثبلث سنيف الواليات اآلسيوية

و طبقة ئأبنا ، وكّمؼ أحد الشعراء بأف يشيد بذكره في ممحمة شعرية. تألفت مفمبالغة عمى خمسيف جداراً د انتصاراتو بالخمَّ تُ 
قي مف العمائر المصرية ُيعزى إلى . ما بقرفكثر مف ألظؿ حكاـ مصر ُيختاروف منيا و  ،خاصة في مصر بقيت أربعة قروف

 ٕٕ٘ٔالكينة. توفي عاـ سمطة إال  توسمطتعمو . راجت التجارة في عيده عف طريؽ برزخ السويس والبحر المتوسط. لـ وأيام
 ؽ.ـ وىو في التسعيف )المترِجمة(.
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، والتي بالقرِب مف مدينِة حماه ونيِر العاصي()عقَب معركة قادش التي دارت رحاىا  ٔالثالث
لدييـ ما ىو  أفّ  . واضحٌ ُتَعدُّ أوؿ معاىدٍة مدونٍة تاريخيًا؛ ىي مف أشيِر ذكرياِتيـ في التاريخ

بأولويِة وزعامِة  . ومف المعقوِؿ القوؿُ Pankuşألرستقراطييف، وُيسمَّى بانكوش ا مجمَس يشبو 
 األميِر ىاتوشاش ضمف فيدراليِة اإلمارات القائمة.

قنا مراٍت عديدًة  ِة المصرية القائمة في الشرؽ عمى ِضفاِؼ نيِر النيؿ. مدنيلإلى القد َتَطرَّ
الِقَيـِ  آثارِ ب أنيا مميورةٌ ب القوؿُ  و مف الواقعيّْ أكثرأنيا انطبلقٌة مستقمة، إال أنوك ميما ُصوّْرتو 
ذلؾ أنو ما ِمف  .بالنسبة إلى السومرييف( شبيًا نوعًا ما قؿّ األ التي تعدُّ النسخةَ قافيِة اآلرية )الث

يذه. يا ُمَييَّأٌة إلنتاِج وُصنِع حضارٍة كجيرانِ لدى أو  دليٍؿ يشيُر إلى أّف الديناميكياِت الداخميَة لمنيؿِ 
الكثيفة و المتبادلِة حصيمَة اليجراِت  ،وِنيا انعكاسًا لمثقافِة اآلريةكَ  احتماؿسوى ، ال يبقى أماَمنا لذا

ِة المصرية، ولكّف َعجَزىا عف التوسِع إلى مدنيفي تمؾ األزماف. ال جداَؿ البتة في َعَظمِة الجدًا 
ُليا لمتوسع، فيو ة. أما أسباُب عدـِ َتحَ ائمحقيقٌة ق ِضفاِؼ النيؿِ ما وراء  مّْييا بالميزاِت التي ُتَخوّْ

ـُ اعتماِدىا عمى ثقافٍة جوىريٍة خاصٍة  تحريَ وضٌع يتطمُب ال والبحث. في حيف أنو ال َتَتَبدى معال
ـَ األمُر ليس كذلؾ، فنحف  عمى ضفاِؼ النيؿ، وكأنيا معجزٌة َنزَلت عمييا مف السماء. وما دا

ومرارًا بأّف منبَع والدِتيا ىو الثورُة النيوليتيُة القائمُة عمى حواؼّْ سمسمِة ُمرَغموف عمى التبياِف تكرارًا 
 مع أخِذ حقيقِة قبيمِة اليكسوس والعبرانييف بَعيِف االعتبار. ؛زاغروس –جباِؿ طوروس 
بدائيًة مف الكتابِة المسمارية، وغيُر مبلئمٍة كثيرًا  أّف الكتابَة الييروغميفيَة أكثرعبلوًة عمى 

معماريًة خارقة، ولكنيا إحدى  ةً ا. قد َتُكوُف األىراماُت معجز بسبِب ضيِؽ فاعميتيا وأداِئيتطور لم
ـُ المدنيِة المصريبكدَح العبيد بشكٍؿ ُمروّْع. امتصَّت التي ِة طائشاألنشطِة ال إلى ِة اإلمكاِف تقسي
ؽ.ـ، والتي َشِيَدت  ٕٓٓ٘ –ٖٓٓٓفيما بيف الفترَة مرحمَة الَمَمكيِة القديمِة َتشَمُؿ  .عدِة مراحؿ

في َأقَرِب المناطؽ إلى األراضي الرسوبيِة ، والتي تناَمت عدٍد َجٍـّ مف األَسِر الحاكمةِ  بروزَ 
الغرينية، أي بالقرِب مف مدينِة القاىرة الحالية. وىي مشيورٌة بقبوِر األىراـ. أما في مرحمِة الَمَمكيِة 

، وبالتالي غمبَة إلى المقدمة المعابدِ بروَز بلحُظ نفؽ.ـ،  ٓ٘ٛٔ – ٕٓ٘ٓالوسطى بيف أعواـ 
 ،ؽ.ـ ٓٓٛٔأعواـِ خبلؿ  ى مصرعم ّف استيبلَء اليكسوسأ. في حيف في الحكـ الرىباف شأفِ 

ـَ . حيث أّف فيو ممّياً  أمٌر َخميٌؽ بالتمعفِ  دعائـِ النظاـِ الفرعوني، الذي َعِجَزت  َدؾّْ ب اليكسوسقيا
ـُ األخرى، َيحكموف إذ َبَقوا  ؛ُيشيُر إلى مدى قوِة الثقافِة والتنظيـِ المستترِة خمفيـ عف ىدِمِو األقوا

                                                           
 ؽ.ـ )المترِجمة(. ٜٓٔٔ – ٕٗٔٔحكـ فيما بيف َمِمؾ الحثييف، ىاتوشيمي الثالث:  ٔ
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ؽ.ـ مع "سيتي  ٓٓٙٔمرحمُة الَمَمكيِة الجديدِة في أعواـ بدأت القرف.  ونصؼِ  القرفِ ُقرابَة مصر 
ِر التجارة، تمامًا مثمما لدى اآلشورييف. ىذا وَتَطوَّ ٔاألوؿ َرت مرحمُة ". وىي َتَتزامُف مع مرحمِة َتَطوُّ

، تمامًا مثمما ظيَر اآلشوريوف Karnakالَممكيِة الجديدِة ىذه في أقاصي جنوِب النيؿ في الَكرَنؾ 
في أقاصي شماِؿ ميزوبوتاميا السفمى. وقد انتقموا إلى مرحمٍة جديدٍة مف بناِء القبور في ىذه 

 ة، رغـ َكوِنِيـ ال يزالوف أشداَء حينيا.المرحمة، إلى جانِب َتَدنّْي منزلِة الرىباِف إلى المرتبِة الثاني
ـُ في ىذه المرحمة مصرَ ت القبيمُة العبرانيُة َوفدَ  ؽ.ـ  ٓٓٙٔ. مف المحتمؿ أْف َتُكوَف أعوا

بعد أْف  ،ؽ.ـ ٖٓٓٔفي أواخِر أعواـ خرَجت منيا أنَسَب تاريٍخ لمجيئيا بعد اليكسوس، وأنيا 
مشيوٌر بإعبلِنو الديَف الوحدويَّ ألوِؿ مرٍة في التاريخ  ٕثبلثَة قروف. والَمِمُؾ أخناتوففييا َمَكَثت 

والميتانياِت ؽ.ـ(. كما ِجيَء بالكثيِر مف األميراِت الحثيات  ٓٓٗٔ)ُيفَتَرُض أّف ذلؾ في أعواـ 
بمغوا مستوى ىـ َتُدؿُّ بكؿّْ سطوٍع عمى أنيـ قبورِ  األمثمُة المتبقيُة مف. ىذا و عروساٍت إلى القصور

تأثيِر الرومانية أكثَر مف  –، حيث َأثَّروا في الحضارِة اإلغريقية عماراإلفي مجاِؿ  راقيًا جداً 
السومرييف.  ما لدىمبنسخٍة شبييٌة َة معقدبكثير. في حيف أّف ُبنَيَتيـ الدينيَة العمييا السومرييف 

 – ٔتقاليُد آموفأما أنكي.  –تقاليد إينانا بمثابِة اشتقاٍؽ مأخوٍد مف  ٗأوزوريس – ٖفتقاليُد إيزيس
 .زقوراتال نظاـَ الذيف بَنوا السومرييف تقاليِد الكينِة َأقَرُب إلى  ، فييَٕرع

                                                           
حكـ مصر بعد حارمحب الذي خمؼ أخناتوف. جنى بحكمتو ثمار عودة النظاـ والثروة إلى مصر، بعدما عّمتيا  األوؿ:سيتي  ٔ

نحت ىيكؿ عظيـ في صخور أبي سنبؿ. خّمد عظمتو في األعقاب بالنقوش باألعمدة في الكرنؾ، وشرع  الفوضى. شّيد بيوَ 
 ًا )المترِجمة(.الفخمة. كاف محظوظًا برقوده في أحسف قبور مصر تنميق

ابف أمنحوتب الثالث، وزوج نفرتيتي، ورابع مموؾ الفراعنة الذيف حكموا مصر خبلؿ األسرة  أخناتوف أو أمنحوتب الرابع: ٕ
ثار عمى فمؾ . كاف شاعرًا، وشاءت األقدار أف تجعمو َمِمكًا. تولى المُ ؽ.ـ(ٖٖٙٔ –ؽ.ـ  ٖٗٙٔ) الثامنة عشرة بالدولة الحديثة

اعتقد و آتوف، إلو الشمس ومصدر الضوء والحياة. واسَتبَدؿ اسَمو باسـِ أخناتوف. إال إلو  ؿ بعقيدة التوحيد وأنو الديف آموف، وقا
واستخؼ بقوة الكينة،  ،أف كؿ ديف وعبادة عدا عقيدتو فحش وضبلؿ، فأمر أف ُتمحى مف النقوش العامة أسماء اآللية إال آتوف

 مترِجمة(.فتصدع بناء مصر، وانيار عمى رأسو )ال
اعتبروىا أـ الطبيعة وأصؿ الزمف. كانت كؿ شعوب البحر  الذيف ربة القمر لدى قدماء المصرييف والبطالمة والروماف إيزيس: ٖ

األبيض المتوسط تعرؼ كيؼ مات زوجيا أوزوريس، وكيؼ قاـ بعدئذ مف بيف الموتى. وكاف ُيحتَفؿ بيذا البعث السعيد في كؿ 
زوف إلييا بصور وتماثيؿ تحمؿ بيف ذراعييا حورس ابنيا، وكانت ىذه الطقوس أقرب العبادات الوثنية إلى مدينة كبيرة. كانوا يرم
 المسيحية )المترِجمة(.

 واإلو الموت والشمس والقمر لدى قدماء المصرييف، وزوج اإللية إيزيس. كانوا يمثمونو بالمومياء، وظم أوزوريس أو أوزيريس: ٗ
أسطورة ممحمية في األدب الفرعوني تدور حوؿ أخيو ست الذي حاوؿ قتمو، فوضعو لو الروماني.  يعبدونو حتى أوائؿ العصر

مصر. دفنت بصندوؽ بالبحر المتوسط. لكف زوجتو وجدتو، فأعادتو وخبأتو. لكف أخاه امتشقو وقطع جسمو، ووزعو عمى أقاليـ 
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بعضًا،  ابعِضيمفي  سومرو  مصر ت: كيؼ، َأثَّرَ عمى الدواـ سيبقى السؤاُؿ التالي مطروحاً 
رؽ، َنصِب ؟ َفِمصُر ليا نقبلُتيا األصيمُة الصافيُة في ُصنِع الزواأثَّر في اآلخروأيّّ منيما 

، عمـِ تطويِر العواميِد والِمَسبّلت الصخرية، رسـِ النقوش عمى الجدراف،  ففّْ التقويـِ السنوي، الطبّْ
، Girit ٗالمينوسيةفي الحضارِة  تاَأثَّر  ا. واضٌح وضوَح النيار أنيمٖالتنجيـ، وتحنيِط المومياء

مع الفينيقييف  عبلقاتٍ  ف قد عقدواالمصريو  قافِة اليونانية أيضًا. ىذا وكافومف خبلليا في الث
نزاٍع وِصداـٍ مع الميتانييف والحثييف عبر أراضي سوريا عمى كانوا بينما  .عمى مستوياٍت متقدمة

 لميجماِت المتواصمِة عمى يدِ  اً جنوب مصرُ  َتَعرَُّض ت ،ؽ.ـ ٓٓٓٔوفمسطيف الحالية. وبعَد أعواـ 
مع ىجوـِ  ،لتبعيِة قوٍة خارجية خَضعُ تَ وِؿ مرٍة وأل .الحبشية –األقواـ ذاِت األصوِؿ السودانية

ـ في ُحكِميل اَد ذلؾ البرسيوف، حيث أخَضعوىؽ.ـ. َتبلىـ بع ٓٚٙفي أعواـ  عمييااآلشورييف 
َـّ  .ؽ.ـ ٕ٘٘ ذاِت  ٘ؽ.ـ. ومع انيزاـِ كميوباترا ٖٖٖاإلسكندر في أعواـ خضَعت لُحكـِ ومف َث

                                                                                                                                              
، ألنو يكسو األرض خضرة. لوبروف كؿ فيضاف لمنيؿ إحياًء يعت واكانو  ،ف إلو الزرعو اعتبره المصريف، إيزيس كؿ قطعة في مكاف
 )المترِجمة(.المؤقت ويعتبروف الجفاؼ موَتو 

 "طيبة"مقر عبادتو و  ،ممؾ اآللية المصرية القديمةىو الذيف طردوا اليكسوس.  "ممؾ اآللية"أو  "اإللو الخفي"معناىا و  آموف: ٔ
ي عدة أشكاؿ منيا جسـ إنساف برأس كبش أو ثعباف أو ضفدعة. ظؿ ُيعبد كاف يصور فو  ،بمعبد الكرنؾ. شيدت لو عدة معابد

حتى احتمت مكانتو عبادة  ؽ.ـ، عندما قاـ اآلشوريوف بتخريب معبده. لكف المصرييف ظموا يعبدونو في أطبللو ٗٙٙحتى 
 ، وظؿ إلو المممكتيف الوسطى والحديثة )المترِجمة(.أوزوريس

، غمرىا بأشعتو، فبعث أشرؽ ألوؿ مرة ورأى األرض صحراء امّ لدواـ. يقاؿ في أسطورتو أنو لَ إلو الشمس والخالؽ عمى ا َرع: ٕ
نساف )المترِجمة(.  فييا النشاط، فخرجت مف عيونو كؿ الكائنات الحية مف نبات وحيواف وا 

جة طرية. ارتبطت وتعني وصؼ األجساـ السوداء لقدماء المصرييف، وىي تطبؽ عمى كؿ البقايا البشرية مف أنس مومياء: ٖ
بؿ ، ش الكتاف تمؼ بيا األجساد الميتةطريقة التحنيط بقدماء المصرييف، ليذا تنسب إلييـ. وىي ليست مجرد لفائؼ مف قما

وطريقة تحايمية عمى الموت لوجود بيوت دائمة لؤلرواح. كاف يتمى عمييا التعاويذ، وتمارس عمييا الطقوس قبؿ الدفف، ويدفف 
 اب وكؿ ما يحتاجو الميت لحياة ىنية )المترِجمة(.معيا الطعاـ والشر 

مؾ مينوس. تعتبر مف أقدـ حضارات اليوناف وأوروبا، تسمى كذلؾ نسبة إلى مؤسّْسيا المَ  الحضارة المينوسية أو المينوية: ٗ
األلؼ بيف وتيا أصبحت في ذر و  ،بدأ بناؤىا في األلؼ السابع ؽ.ـ .في جزيرة كريت ياوتعود إلى العصر البرونزي. يقع موطن

يذكر  عمموا بالمبلحة البحرية والتجارة مع الخارج.و األلؼ األوؿ ؽ.ـ. برع المينويوف في التعديف واستخراج المعادف، و الثالث ؽ.ـ 
إلى عدة أسباب، أبرزىا الغزوات  ؤىاإلى ببلد الرافديف. يرجع اختفا ممتدة إلى مصر وقبرص واليوناف وصوالً  تيـأف شبكة تجار 

خفاقيا التجاري نتيجة تحطـ األسطوؿ المينوسي أثناء اليجمات )المترِجمة(.واليج  مات المتتالية مف قبؿ المدنيات المجاورة، وا 
ر وزوجة يوليوس قيصر ثـ ماركوس أنطونيوس، ووالدة بطميموس الخامس عشآخر الحكاـ البطالمة في مصر،  كميوباترا: ٘
ر التجارة المصرية، وارتقت عمى يدييا الصناعة. تحالفت مع قيصر الذي . نجحت في نشؽ.ـ( ٖٓ –ؽ.ـ  ٛٙ" ) قيصروف"

أجمسيا وأخاىا بطميموس الثالث عشر عمى عرش مصر. أصبحت ممكة في السابعة عشرة مف العمر. أنشأت جيشًا لمواجية 
بعد اغتياؿ القيصر في و  مستشاريو الذيف عمموا عمى طردىا مف اإلسكندرية.بأخييا في بيموسيـو )بور سعيد(، بعد أف تأثر 
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الميبلدية، تنتيي مع التوجِو نحو بدايِة األعواـِ لغزِو الروماني تجاَه ا ٔاألصوِؿ الثقافية الييمينيةِ 
 المرحمُة األولى مف ىذه المدنية المعمّْرِة أربعَة آالِؼ عاـ.

ىذه المدنية، التي َتَرَكت بصماِتيا عمى صفحاِت التاريخ بقدِر السومرييف عمى أقؿّْ تقدير، 
ـَ العبو َشِيَدت  العبِد بيف  التبلحـَ أيُة مدنيٍة  . إذ َلـ َتشَيدْ وةحواِلو نقاديَّ الكبلسيكيَّ بأكثِر أالنظا
ألجِؿ العبيد الذيف َلـ  الُمصاغةُ ُف ايد. فاألعميو في المدنيِة المصرية تكانالتي  درجةِ الب، والسيد

ًة شرعيًة أدا ؛ َشكََّمتالدنيا اآلخرةإياىـ بالخبلِص في  ةُ الواعدو يذوقوا طعـَ الراحة في ىذه الدنيا، 
عت فييا براديغما . إنيا ساحُة المدنية المنيعة التي ابُتدِ إطالِة عمِر النظاـِ العبوديّ  وطيدًة في
ليِد الكبلف والدنيا اآلخرِة برسوخ. أما زواُج اإلخوِة بيف الفراعنة، فربما َيرِجُع إلى تقا نارِ الجنِة وال

األدياِف في كبُر الظفّْ أنيـ َأثَّروا . وأةنيِة السبللبُ اإلخبلِؿ بعدـِ إلى ـ القديمة، ومف حاجِتي
البابمية بأقؿّْ تقدير. فانحداُر سيِدنا موسى  –العقائِد الدينية السومرية في  ىـرِ ياإلبراىيمية بقدِر تأث

إنما يحثنا عمى التفكير في  ؛بابؿنا إبراىيـ مف نماردِة سيد لثقافِة المصرية، وىروُب َسَمِفومف ا
ِر األديافِ التأثيِر القويّْ لياَتي اإلبراىيمية  ف الثقافَتيف كتركيبٍة جديدة. وال َتُموُح لمعياِف إمكانيُة َتَصوُّ
ـُ فراعنِة مصر بحاِلوىاَتيف الثقاف اتِ خارَج نطاِؽ تأثير  إلى ما َيُكوُف األصميِة َأقَرُب  َتيف. ونظا

 نظاـِ "شيوعيِة الدولة".
وِ بدِء يِؿ األوؿ. وُيجَمع عمى احتماِؿ ُتعَتَبُر حضارُة أورارتو أيضًا مف حضاراِت الج  َتَوجُّ

مف  طويؿٍ زمنيٍّ  سياؽٍ ؽ.ـ، َبعَد  ٓٚٛفي أعواـِ  مركزيٍّ  َمَمكيٍّ  نظاـٍ أوِؿ نحَو األورارتييف 
نِة باالشتراِؾ مع كونفدراليات ال صراٍع دائـٍ مع اآلشورييف عمى النائيرييف الذيف كانوا الُمَكوَّ

بيـ ىـ الكرُد األصميوف المتواجدوف في  قصودَ وربما أّف الماألنيار.  )الشعُب النائيري يعني شعبَ 
)عمى األرجِح  Sarduriالمنطقِة الواقعِة بيف نيِر دجمة وروافِده(. فعندما َيفَتِخُر الَمِمُؾ ساردوري 

ناتِ ( في الSerdarأّف ىذه الكممَة تعني سردار  أعداِئو جميِع اآلشورية بقضاِئو عمى  مدوَّ
                                                                                                                                              

الفاصمة، وخسر روما، خمفو أوكتافيوس عمى العرش، وطمع بضـ مصر إلى اإلمبراطورية الرومانية. فجرت معركة أكتيـو 
 مت أف تنتحر باألفعى السامة عمى أف تسير أسيرة ذليمة )المترِجمة(.فضّ  بذلؾ، فانتحر. لّما سمعت كميوباترا أنطونيوس

الشرقي والغربي دورًا  هشاطئالعبت جزره و  ىا،. كاف حوض بحر إيجة ميدؽ.ـظيرت في األلفية الثانية  حضارة الييمينية: ٔ
كبيرًا في ظيورىا. انتشرت لتشمؿ شواطئ البحريف األسود والمتوسط، واتجيت شرقًا لميند وآسيا الوسطى، وغربًا لشواطئ شماؿ 

منطي وجزء مف الجزيرة البريطانية. تغمغمت في الشرؽ واليند أياـ فتوحات أفريقيا عمى البحر المتوسط وأوروبا عمى المحيط األط
اإلسكندر األكبر مف خبلؿ محاكاة المغة اليونانية والفكر والثقافة اإلغريقية، أو مف خبلؿ الممالؾ التي ظيرت في تمؾ البمداف 

 )المترِجمة(.
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شراٍؼ سديٍد مف اإللِو العظيـ خالدي ئيف لوالمناو  )أكبُر الظفّْ  Haldi، والنَّيِؿ منيـ بدعـٍ كبيٍر وا 
 وَتنبُع مف اسـِ اإللو عينو. فما يعني Gotlarالقوط ، Gudeaوَديا غ، Gudaأّف كمماِت خودا 

تعني كممٌة وىي  في الثقافِة اآلرية. Gudeaا يودَ غ يعنيوىو نفُسو الذي اهلُل بالنسبِة لمسامّييف، 
". وال تزاُؿ ىذه الكممُة دارجًة في المغَتيف الكرديِة والفارسيِة ِعَوضًا عف مف تمقاء نفِسوالمتكوف "

 ٔوافمدينة كممِة اهلل(، وكأنو ُيَبشّْر بمسيرِتو المذىمِة َصوَب الَمَمكيِة المركزية، والتي اختاَر 
Wan  .مف قبيمِة وانيميمي  نحدرُ واف ي وربما أّف اسـَ مدينةِ الحالية مركزًا لياVanilili ُاالسـ .
وىو إلُو أال ، وىو مشتؽّّ مف أسماِء أحِد اآلليِة الكبرى، Tuşpaىو توشبا لمدينِة واف اآلخُر 

. وقد شادوا عددًا جمًا مف القبلِع في المركز، وَأحَكموا قبضَتيـ في بسِط النفوِذ ٕالشمِس َتُشوب
حواؼّْ جباِؿ زاغروس عمى الحدوِد اإليرانية في الشرؽ إلى شواطِئ نيِر مف بدءًا المركزي الوطيِد 

مف ودياِف آراس في الشماِؿ إلى مناطِؽ اآلشورييف التي َتبمُغ حتى شمالي و الفرات في الغرب، 
ـَ الم تَأسَّسَ قوٍة وُيعَتَقد أنيـ أوُؿ  أراضي سوريا الحاليِة في الجنوب. ىذا الواقُع ىذا و  .قاطعاتنظا

، فَيطغى عمييا يـ العقائدية. أما أنظمتُ التمركزعمى صعيِد  في التاريخمف نوِعو األوُؿ  ىو
لى جانِب و  .اسَتخَدموا الكتابَة المسماريةىذا و السومريُّ واآلشوري. كما أنيـ َتَميَّزوا  افمونال المغِة ا 

استخدموا لغًة ال تزاُؿ عصيًة فبأغمِب الظفّْ أنيـ  ،اآلشورييفالُحّكاـِ اآلشوريِة التي انَتَيموىا مف 
لغاِت مف جية، ومف  اليوريةِ المجموعاِت بقايا لغاِت مف عمى التفكيِؾ والحّؿ، ولكنيا ُتَعدُّ مزيجًا 

عندئذ، وألوِؿ بالتالي، فمف الطبيعيّْ أْف َيمتمكوا  .مف جيٍة ثانيةمف ببلِد القفقاس  مياجرةِ القبائِؿ ال
في بابؿ يجري التحدُث عبارُة "ف. مف ىنا أيضاً  األرمنيةِ  ًا بالمغةِ شبيي اً شائكنظامًا لغويًا مرة، 
 .مفيدٌة ومنيرٌة في ىذا المضمار يِف وسبعيف لغة"تَ ِباثن

عف دائمًا يمة، أال وىي أّف لغاِت القصوِر مختمفٌة مالتشديُد عمى نقطٍة  ضروريّْ ولكف، مف ال
في الدارجُة كانت المغاُت  ،قروٍف ليست ببعيدة . فحتى قبؿَ ُتَعدُّ تابعًة لياالتي عات و جمملغِة ال

 ةِ المغك ؛ىناؾال َتُمتُّ بأيِة صمٍة ِلمُّغاِت التي يتحدُث بيا الشعُب اآلىُؿ  القصوِر األوروبيةِ 
                                                           

الفسيحة وقمعتيا الواسعة. اتخذىا األورارتيوف مركزًا  مدينة قديمة في شماؿ كردستاف، مشيورة ببحيرتيا مدينة واف: ٔ
إلمبراطوريتيـ، حيث كاف اسميا "توشبا". وفد عمييا مف بعدىـ الميديوف والبرسيوف والسبلفيوف واألرمف والبارثيوف والرـو 

ود إلى عصور الكالكوليتي والساسانيوف والبيزنطيوف والعرب والصفويوف والعثمانيوف. ظيرت في الحفريات الجارية فييا آثار تع
 والبرونزي والحديدي )المترِجمة(.

ؿ عادة عمى شكؿ رجؿ يقؼ عمى ثور ويمسؾ الصاعقة إلو العاصفة والشمس، وأشير اآللية الحثية. يمثَّ  (:Teşupتشوب ) ٕ
 أو الشمس )المترِجمة(.
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ّف المغَة العربيَة أيضًا إ. كما ي سَبَقتيا بردٍح طويٍؿ مف الزمفالت البلتينيةِ المغِة كو  ،مثبلً  األلمانيةِ 
المسافُة التي تفصُؿ لغًة رسميًة في كافِة القصور ردحًا طويبًل مف الزمف. وكذلؾ، ف ُتعَتَبرظمت 
. واإلنكميزيُة غريبًة عنيا لغةً َتُكوُف  كادُ ت بحيث ةٌ التركيِة األصمية شاسععف المغِة  العثمانيةَ  المغةَ 

َر أثنيٍة أو قوميٍة أو التي ليس ليا أيُة أواص ،الراىنُة ىي لغُة الدولِة الرسمية في عشراِت البمداف
مشابيًة ليذه كانت سائدًة في مركِز َمَمكيِة أورارتو. وما  ٍة مع اإلنكميز. ويبدو أّف قواعدوطني

ـُ ب أقوى األورارتيوف َعدُّ يُ ىذه الحقيقة. عمى  برىاف قاطعسوى ، في البدايةاآلشورية المغِة التكم
مصنوعاِت والمراجِؿ والصحوِف واألسمحِة مف ال كبيرٌ  عددٌ . فٔالعصر الحديدي شيَدىا حضارةٍ 

منيـ إلى يوِمنا الراىف. إنيا الحضارُة األولى التي  َوَصؿَ قد المصنوعة مف خميِط الحديد والنحاس 
ـُ الحديَد بيذه الكثرة. مفَتس ، المقاطعاتالعاصمِة و ُحدَّْدت فييا مراكُز آخر، فقد جانٍب  َتخِد

بطريِؽ الَمِمؾ. سمفًا  ئُ ُتَنبّْ كأنيا ، فالتي َأنجزوىا المواصبلتِ ُرُؽ طُ . أما وتطوَر فييا مفيوـُ المدينة
. عبلوًة عمى أّف قبوَر المموِؾ المنحوتَة في قمِب الصخوِر زاُؿ تمؾ المسالؾ ىي الُمَرجَّحةوال ت

وىـ في لَيسَتخِدم ،. فقد كانوا َيجَمعوف األرّقاء العبيَد مف كؿّْ شعوِب الجوارومذىمة مييبةٌ العاتيِة 
أنظمِة قنواِت الري وُصنِع الرقيّْ بإنشاِء المدف وتشييِد القبلع. كما َتَميَّزوا ِبَتَقدُِّميـ الممحوِظ في 

الِبَرؾ. وىـ القوُة الوحيدُة التي َصَمَدت في وجِو ىجماِت اآلشورييف. َفَبعَد صداماٍت محتدمٍة 
ؽ.ـ(. ٘ٔٙ) ثالثة قوةٍ عمى يِد  ونفسِ  الوقتِ في  القوَتيف َة قروٍف بحاليا، انياَرت كمتاداَمت ثبلث

 ومف حينيا لـ َيشَيد التاريُخ كيانًا سياسيًا مشابيًا في ىذه األراضي.
البرسية.  –سَُّد في اإلمبراطوريِة الميديةأما االنطبلقُة األخيرُة البييُة لمجيِؿ األوؿ، فَتَتجَ 

األغمب مف الثقافِة عمى َتنَحِدُر  "Medماد "ُة تسميوالميديوف ىـ الذيف َأعدُّوا ليذه االنطبلقة. و 
ُيجِمع المؤرخوف عمى أنيـ ُيَشكّْموف فرعًا متقدمًا وشديَد البأس مف اآلرييف. ىذا و اليونانية. 

أيُة مجموعٍة أثنيٍة أخرى عمى االستقراِر في تمؾ األراضي، فإّف الحديَث  ـ َتقِدْر وباعتباِر أنو لَ 
. وبطبيعِة الحاؿ، فبل يزاؿ أمرًا صائباً سيكوف  ،وثقافِة ميديا العريقة األصيمةِ  عف ثقافِة الميدييف

 . وُيبلَحظ أفّ والشعِب القاطِف فييااألراضي إشارٍة إلى نفِس دارَجيف في  "الميدييفو" "ميديا"تعبيرا 
 في سمسمة جباؿ زاغروس، حيث ُيمِكُف إرجاُع أصوِليـ يّ ثقافوتحوَليـ التراثيـ أنَجزوا  الميدييف

                                                           
 الرئيسية في نظاـ الحقب الثبلث خر العصورآ دصناعة األدوات واألسمحة. ويعلاستعماؿ الحديد  برز فيو العصر الحديدي: ٔ

في وسط ؽ.ـ بدايتو  ٛبدايتو في الشرؽ األوسط واليند واليوناف، والقرف ؽ.ـ  ٕٔالقرف  دعيالبرونزي والنحاسي.  يفالعصرّ بعد 
 )المترِجمة(.بدؿ البرونز أوروبا. تميَّز بتطور صير وتقسية الحديد 
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يورييف الأسماِء في قائمِة احتبلِليـ مكاَنيـ والكاشييف. ىذا وثمة إجماٌع عاّـّ عمى  كوتييفإلى ال
 ف صاَرَع اآلشورييفالتي ىي أكثُر مَ  قبائؿِ نيـ ُيَشكّْموف أنساَب الإ :عمومًا. وبالمقدوِر القوؿ

ُليـ عمى عبلقٍة وثيقٍة بيوقارَعيـ ذه المقاومات، فقد كانوا َيَروف ، وعانى الويبلِت عمى يدىـ. وَتَدوُّ
ـَ النجاِح المظفر في كونفدراليِة ال  .قبائؿَطبلِس

. وَمِرف راخٍ تَ مُ  دٍ احاتؽ.ـ بتشكيِؿ  ٘ٔٚىكذا تقوـُ أنساُب القبائؿ المتجمعة ألوِؿ مرٍة في عاـ 
ِب اآلشورييف واألورارتييف عمييـ، ُندِرُؾ أنيـ انحازوا لمتحالِؼ مع األنساىجماِت وحصيمَة 
أيضًا التناقضاِت  شيدواكما الشييرِة اآلتية مف القفقاس )يبدو أّف ذلؾ تقميٌد تاريخي(،  ٔاإلسكيتية

ـُ القيادة فيما بينيـ  . كمااإلسكيِت في بعِض األحياف مع  مقاومةٍ  بعدأخرى. و و  فترةٍ كؿَّ َتَبدََّؿ زما
وا  ،ؽ.ـ( ٘ٔٙييف )حوالي قروف، َدؾَّ الميديوف دعائـَ قصوِر األورارت حوالي ثبلثة دامت ثـ انَقضُّ

لُيَدمّْروىا أشدَّ تدمير، وَيَضعوا حدًا فاصبًل لياَتيف الحضارَتيف األخيرَتيف  ،عمى عاصمِة اآلشورييف
مف ناٍر  رَ أشيَ كانت ّف الميدييف شادوا عاصمًة إ :المَتيف َشِيَدتُيما ميزوبوتاميا. ُيقاؿ ،المنيعَتيف

)بالقرب مف ىمذاف الحاليِة في إيراف(، وأنيـ َأحاُطوىا بسبعِة أسواٍر  ٕافعمى َعَمـ، وَأسَموىا أقبط
مطميٍة بسبعِة ألواف، وَوسَّعوا حدوَدىـ الغربيَة إلى أْف َوَصَمت النيَر األحمر، وغَدوا جيراَف 

اُف لكينفوذىـ. فافتراِت . وقد َتَسبََّبت عبلقاُت القرابِة مع القبائِؿ الفارسية في ِقَصِر ٖالفريغييف
بسبِب  قد أضاعوهقروف،  ثبلثةلمغاية، وحافظوا عميو حوالي ٍة ُمضنيوه بجيوٍد ؤ السياسي الذي َأنش

                                                           
ف سيوب أوراسيا في القرف الثامف قبؿ الميبلد، واستقر بغربي نير الفولجا شماؿ شعب بدوي نزح م اإلسكيت أو اإلسكيث: ٔ

البحر األسود، وكاف عمى صمة بالمستعمرات اإلغريقية حوؿ البحر األسود. كانت ليـ فنونيـ في لورستاف بمنطقة جباؿ 
يعتبروف  .ف القوقاز مع الكاشييفزاغروس، حيث ازدىرت الصناعات البرونزية في عيدىـ. وىناؾ اندمج اإلسكيت اآلتوف م

 أسبلؼ الفرس والميدييف )المترِجمة(.
إيراف في واٍد جميؿ أخصبتو المياه الذائبة ب. تقع بالقرب مف ىمذاف الحالية "ممتقى الطرؽ الكثيرة"ومعناىا  أقبطاف أو أكباتانا: ٕ

ميا عاصمتو األولى، وزيَّنيا بقصر ممكي يشرؼ عمييا مف الثموج المغطية لقمـ الجباؿ. أنشأىا ديوسيس أوؿ مموؾ الميدييف، وجع
 )المترِجمة(.

 وابقايا الحضارة الحثية، وكان وا، ورثؽ.ـظيروا كقوة جديدة في آسيا الوسطى أواخر القرف التاسع  :الفريغيوف أو الفريجيوف ٖ
طريقيـ مف آسيا إلى  واًا بسيطًا. اتخذصؿ بينيا وبيف ليديا وببلد اليوناف. يقاؿ أف جورديوس أوؿ مموكيـ كاف فبّلحو حمقة 

ُأّمًا –إلية السيادة عمى الشرؽ األدنى. اتخذوا ليـفي آشور ومصر  ينازعوف وقتٍ لأنقورة، وظموا في ليـ أوروبا، وشادوا عاصمة 
ليـ كاف عة، ورمز جميع قوى الطبيعة المنتجة. و ، فعبدوىا عمى أنيا روح األرض غير المزر "سيبيؿ"، ثـ سموىا "ما"تدعى 
: سياسي في غورديوف، وديني في ميداس. انتيى سمطانيـ في آسيا الصغرى بقياـ مممكة ليديا الجديدة، التي افميممركزاف 

 أسسيا الممؾ جيجيس )المترِجمة(.
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عو اوانتز عميو يا قبضتِ في إحكاـِ  الفارسيةَ  ٔاألخمينيةَ  السبللةَ ساعدوا ف، مكيدٍة مف مكائِد القصور
، يتحالُؼ مع ٕستياغأبناِت  "، والذي ىو ابف إحدىكيروسالفارسيُّ الذي ُيدعى "منيـ. ف

مأساويٍّ بانقبلٍب  لئلطاحِة بالَمِمِؾ العجوِز األخير أستياغ ،مقصرلالقائِد العسكري  "ىرباكوس"
ـُ مف تاريِخ ىيرودوتبيف ردىات القصرُحِبَؾ عميو  لمغاية . وَنعَم

أستياغ كاف قاؿ الممؾ أّف  ٖ
مَت َأَطحَت بي، فمماذا ُتَسمّْـُ السمطَة : "أييا السافؿ، ما دُ الشنيعة َمقابَؿ ىذه الدناءةليرباكوس 

لذاؾ الفارسيّْ ابف الحراـ؟ لو أنَؾ أنَت استممَت السمطَة عمى األقؿ.. لماذا سمَّمَت دفَة الحكـ إلى 
)ونحف  وت ال ُيَمفُّْؽ ذلؾ مف َلُدنّْوالفارسييف؟ لو أنَؾ أبقيَتيا في يِد الميدييف!". ولو كاَف ىيرود

األرض أكثَر مف بقاَع ألنو أوُؿ مؤرٍخ عاِلـٍ وحكيـٍ َجاَب  ،ِؽ بو وتصديِقوالوثو  ُمرَغموف عمى
قد َتَشكََّمت منذ  الكرديّْ  متواطؤِ ل والشنيعةِ  مزايا الدنيئةِ الإحدى فيذا الوضُع يشيُر إلى أّف  ؛غيره(

 آالِؼ السنيف.
، جمجامشانَتَشَمو الذي  ،يدوفي التاريخ ىو أنكُعِرَؼ إني عمى قناعٍة بأّف أوَؿ متواطٍئ كرديٍّ 

)كانت الغاباُت كثيفًة في تمؾ األزماف في المناطِؽ التي َيسَتِقرُّ فييا  َمِمُؾ أوروؾ، مف الغابات
َرُه كعميٍؿ متواطٍئ معو في غزِو مناطِؽ الغابات. أي أفّ عمى الكرُد األوائؿ  ىذه  األغمب(، ِلُيَسخّْ

فقد تكرسَّت وبالطبع،  .صبَحت موضوَع المبلحـِ األولىلدرجِة أنيا أ ،المسألَة غائرٌة في التاريخ
                                                           

دنى، اء الشرؽ األنحجميع ألؽ.ـ. امتدت  ٜ٘٘أسرة َمَمكية كّونت إمبراطورية في فارس عاـ  األخمينيوف أو األخمينيديوف: ٔ
ىا فارس قرب قبائؿ البدوية في الجنوب عند منطقة سمو العمى الطرؽ التجارية المؤدية إلى البحر المتوسط. استقرت  تسيطر و 

الييود المنفيوف ببابؿ عمى شعوب  ، الذي نصبو. وال تكاد توجد نقوش تتكمـ عف الفرس قبؿ قوروش األكبرمدينة شيراز الحالية
لّما و توّسع إلى ببلد الشاـ وغربي األناضوؿ وبحر إيجة وجباؿ القوقاز وآسيا الوسطى. و  ،كرة أبييـأزاليـ عف بفالمنطقة عنوة، 

 ٖٖٔى نير النيؿ، وفي أوروبا حتى مقدونيا. أسقطيا اإلسكندر عاـ إلامتدت إمبراطوريتو مف نير السند  .مات، تولى ابنو الحكـ
 ؽ.ـ. )المترِجمة(.

ف مغبتيا، وأف الذكاء المفرط والجنوف ؤمَ كية مغامرة ال تُ مَ ؾ مف أبيو سياخار، وأثبت أف المَ ورث الُمم أستياغ أو استياجس: ٕ
يتقارباف في وراثة الُممؾ. أخذ يستمتع بما ورث، وحذت األمة حذوه، وأصبحت الطبقات العميا أسيرة الحياة المترفة. غضب يومًا 

 ةعانإانتقـ بف ؛ووأرغمو عمى أكم ،دييف، فقّدـ لو أشبلء ابنو بعد قطع رأسوعمى ىرباكوس، حاكـ والية أنشاف الفارسية التابعة لممي
 قورش عمى خمع أستياغ بالتحالؼ مع كيروس )المترِجمة(.

. عف السيطرة الفارسية عمى اليونافؽ.ـ(. اشتير بكتبو  ٕ٘ٗحوالي  – ٗٛٗ) "أبو التاريخػ"مؤرخ إغريقي عرؼ ب ىيرودوت: ٖ
يطاليا وصقمية. نفي إلى جزيرة ساموس ُبعَ  يد تورطو في انقبلب فاشؿ ضد السبللة الحاكمة، فبدأ رحبلتو إلى مصر وأوكرانيا وا 

ؽ.ـ بدأ بتأليؼ كتابو الشيير )تاريخ ىيرودوت( في تسع مجمدات، والذي يصؼ أحواؿ الببلد، ويتمحور حوؿ الحروب  ٗٗٗفي 
، وسيرة حياتيا، خصيات الشييرة واليرميات الدينيةحّكاـ والشبيف اإلغريؽ والفرس أو الميدييف، ويغمب عميو الحديث عف ال

 الحضارة المصرية والشرؽ أوسطية والميدييف )المترِجمة(.عف وأعماليا. ىّيأ األرضية لؤلركولوجييف بمعموماتو، وخاصة 
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عف أجواِء الجباِؿ الحرِة و تخمى أنكيدو عف قد لبوساطة المرأة، مثمما ىي الحاؿ في كؿّْ األوقات! 
أبعِد إلى شبيٌو  ىذا الوضعَ إّف . َكـ الَفّتانةَكرمى لعيَني راىبِة المعبد وجاذبيِتيا وشيوِتيا  ،أصدقاِئو
بيف صفوِؼ حركِة التي ظيَرت ، و "ىرباكوسػ"ِت الشخصياِت المطابقِة لاألياـ )شبيٌو بمئا َحدٍّ بيذه

أّف شخصيَة الكرديّْ المتواطِئ وبكؿّْ وضوح، يقينًا  اإلدراؾُ  تعيفُ (! إذف، يPKKالحريِة الكرديِة و
بيِؿ زوجِتو وعائمتو التي الحاليّْ قد َتَشكََّمت تاريخيًا، وأنو ال يتوانى عف بيِع أيِة قيمٍة نفيسٍة في س

ال تساوي خمسَة قروش. وليذا السبِب ابَتعَد عف النبالِة واألصالِة والسياسة والحكمِة الحقيقية، 
َح  ؛)والتي َتُمرُّ مف الحياِة الحرة( واغَتَرَب عف الحياِة الثمينة الفاضمِة الممتعِة ِبَحؽّ  وبالتالي، َرجَّ

 حياًة بغيضًة ممقوتًة.
زائدًة أىميًة ، وليس الحداثوييف َغريِبي األطوار(، منيـ انيوف )َأقُصُد القدامىاليونُيولي 
. التاريخكتاباِتو المعنيِة بمف  كبيرٍ  قسـٍ ب الميدييف الذي خصَّ ىيرودوت، ونخصُّ بالذكِر لمميدييف. 
بينما الميدييف،  وَيحَتِرـُ َعَظَمةَ  ،اسـَ الميدييف عمى كؿّْ المنحدريف مف الثقافِة اليورية إذ ُيطِمؽُ 

 وَمف ترَؾ بصماتِ ّف إ :قاؿحيف  ،ى عيَف الحقيقةأالمرتبِة الثانية. وكأنو ر في َيعَتِبُر البرسييف 
َنسِؿ الميدييف. فالبرسيوف حينيا كانوا مجموعًة مجيولَة ف مِ أولئؾ الذيف  ىـ لمنطقةِ عمى ا ةَ لثقافيا

ـُ بِ َظَيَرت ِلَتوّْىا عمى َحَمَبِة التاريخ، و  ،االسـ ثقافِتيا. في حيف أّف َعَظَمَة الثقافِة اليورية  ُشحّْ َتتَِّس
داىا مف شواطِئ بحِر إيجة إلى عيبلـ، ومف حدوِد القوقاز إلى الحدوِد المصرية. كاف قد دوَّى صَ 

 الضوَء عمى ىذه الحقيقِة في تاريِخو عف وجِو َحؽ.أيضًا وقد َسمََّط ىيرودوُت 
نشاِء و  الذىنيِة الجديدةِ تكويِف في  ًا مصيرياً دور أدَّوا  األوائؿَ  الرىبافَ  كنا قد َبيَّّنا سابقًا أفّ  اإللِو ا 

ىذا الدوُر  سرييَ و  .يِد صرِح جميِع الحضارات عمومًا(في الحضارِة السومرية )وفي بداياِت تشي
 أفّ  القوؿُ  مكافِ وباإلالبرسية المشيَّدِة َقْببًل في الساحِة نفسيا.  –عمى الحضارِة األورارتية والميديِة 

الريادِة عف  في أغمِب الظّف، إنما ُيَعبّْروفكعنواٍف فخريٍّ  ٔييفماغالالذيف َيحمموف لقَب  رىبافَ ال
كانت  برادوست الحاليّْ  إقميـِ دَة في و الموج Muşasirموشاسيَر مدينَة وأّف  ؛أساساً  الزرادشتيةِ 

َـّ انَتَقَؿ إلى توشبا وأقبطاف  المقدسة، وأّف أوَؿ مجمٍع لآلليةِ مدينَتيـ المركزيَة  قد َتَأسََّس ىناؾ، َث

                                                           
 )المترِجمة(. "السحر"في اإلنكميزية  يعنيلقب أطمقو الرىباف والكينة عمى أنفسيـ. و  :يماغ ٔ
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 ُكْف ليـ تقاليدٌ تَ يدة، ما لـ صرِح حضارٍة جديٍة وط عمييـ تشييدُ يتعسُر  حيث. ٔوبرسابوليس
، ِة اليونانية بفمسفاِتيـ البارزة. ويؤدي الفبلسفُة في الثقافمف الزمف ؿٍ يطو ردٍح عبر ممتدٌة رىبانيٌة 

 . ومف المفيِد إدراجُ مماثبلً  دوراً  لمتنوروف في مرحمِة التنويِر في المدنيِة األوروبيةِ وكذلؾ المثقفوف ا
 الشيوِخ لدى الساِميّْيف واألنبياِء لدى العبرانييف في الصنِؼ عيِنو.

 اً أدوار  او َأدَّ  ، والذيففييماغال رىبافِ الو  زرادشتمكانِة ِمف الضروريّْ بمكاٍف التََّعرُُّؼ بدقٍة عمى 
الميدييف  الرىبافِ  ذاَع ِصيتُ  ودييف. َلَديَّ قناعٌة أكيدٌة بأنانطبلقِة الميأثناء  غَة األىميةِ بال
 َدَنسِ ب مطُِّخيـَعَدـِ تالعتقادي بوذلؾ  ًا،مؤسّْس اً عنصر التي ُتَعدُّ  الزرادشتيةِ  ةِ ديعقالو  خبلؽِ األو 

 ِقَيـَ يجسدوف بجانِبِيـ ىذا  أنيـو تقديِسيـ لمناِر والزراعِة والحيوانات، بو بؿ ، ورجِسيا المدنية
نظاـِ اآلليِة الميثولوجيِة . فالزرادشتيُة مختمفٌة كؿَّ االختبلِؼ عف في أنفِسيـ المجتمِع النيوليتي

نُظُر إلى يَ  جدليٍّ ـ و ، بؿ وىي عمى الضدّْ منو. فيي ُمتَرَعٌة بمفيوفالسومري كينةُ الالتي ابَتَكَرىا 
الظبلـ. كما أّف و النوِر بيف الرذيمة، و و الفضيمة بيف والتضارِب صراِع مميٌء بالالكوِف بأنو 

األخبلَؽ الحرَة دستوٌر أوليّّ في َرىَبَنِة زرادشت الُممَيمِة بيواِء الجباِؿ الحرة )ثقافِة اإللِو ديونيسوس 
الزراعة غيِر الغارقِة كميًا في أجواِء المدنية. فيي َتَتَحدَُّث عف قدسيِة و  ،في الثقافة اليونانية(

 والحيوانات، وعف طبائِع اإلنساف الحر؛ بداًل مف أْف َتصَنَع اآللية.
البرسييف وىزيمِة  –الميدييف صعوِد وليذه األخبلِؽ مكانُتيا البارزُة ونصيُبيا الوافُر في 

بكؿّْ سيولة، مثمما حصَؿ المدنيِة أسرى ألصبحوا  ،بالحياِة الحرة الميدييف . فموال َشَغؼُ اآلشورييف
 .حتى النخاعالمدنيِة تحت تأثيِر مجتمع القابعَة لمشعوب األخرى. َأقُصُد بالشعوِب األخرى، تمؾ 

ؽ.ـ(، يتُـّ القضاُء بكؿّْ سيولٍة عمى  ٜٕ٘ – َٜ٘٘بعَد َموِت كيروس )مرحمة ما بيف 
ؽ.ـ عبَر انقبلٍب عمى يِد  ٕٛٙمجموعٍة ذاِت منشٍأ ميديٍّ كانت قد استعاَدت دفَة الحكـ في 

 .ؽ.ـ( ٕٔ٘ – ٙٛ٘بيف الشيير )ما  ، الَمِمؾ البرسيّ ٕعيُد داريوس يبدأُ  . وىكذاالرىباف الميدييف
                                                           

لتكوف  ؽ.ـ ٛٔ٘عاـ  "دارا"مدينة تاريخية أقاميا اإلمبراطور داريوس ومعناىا "مدينة الفرس".  رسابوليس  أو إصطخر:ب ٔ
يواف األعمدة، وكانت حصينة عند سفح  ٖٖٔعاصمة إلمبراطورية األخمينييف. دمرىا اإلسكندر عاـ  ؽ.ـ. كاف بيا القصور وا 

 صخرة بجنوب شرقي إيراف )المترِجمة(.
بقي عمى الكرسي ؽ.ـ(.  ٙٛٗ – ؽ.ـ ٓ٘٘) اعتمى العرش إثر انقبلب أطاح بالحاكـَمِمؾ أخميني  يوس أو دارا األكبر:دار  ٕ

، كـاقترف حكمو باندالع الثورات في الببلد لمتنازع عمى أزمة الح .ؽ.ـ، وأعمف مدينة سوس عاصمة لو ٙٛٗ – ٕٕ٘فيما بيف 
سقوط الدولة الرومانية. كاف حيف نسؽ أصبح مثااًل يحتذى إلى بد تنظيـ ممكو اعلكنو أخمدىا بقسوة. ثـ خمع دروع الحرب، وأ

تنقطع، فزحؼ إلى جنوب روسيا، وضـ أقاليـ واسعة. ُعِرؼ باجتيازه بحر إيجة،  ـسبلـ، لكف الحروب لبيرجو أف يحكـ ببلده 
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يوفالبرسييف لِط اسقإحيث، وبعَد  خبلؿ مدة  الواقعِة عمى شاطِئ بحر إيجة ٔبابؿ ومصر وا 
 مف شواطِئ إيجة إلىامتدت  ،إمبراطوريٍة في التاريخ أوسعِ  صرحِ  يشرعوف في تشييدِ  قصيرة،
ـَ  ىـ بذلؾ يكادوف ُيخِضعوفو  ،بينجاؼ في الشرؽنيِر شواطِئ  تحت بأكمِمو المدنيات عاَل
 اآلشوريةِ و  السومريةِ الكثيَر مف الثقافات  واانَتَيم البرسييف ، فيما خبل الصيف. ال شؾَّ أفّ نفوذىـ

النابضِة في اييِف الحرِة أيضًا عمى الشر  وااقَتات ـ. فضبًل عف أنيالمدنية( ة)ثقاف واألورارتية البابميةِ و 
اإلسكيت التي جمَبيا الثقافِة اليونانية مع العبلقاِت عقدوف ويَ يتأثروف  ؤواوَبدكما  .لثقافِة اآلريةا

التاريَخ مثااًل خاصًا  واَأىدَ  قدفي شرقييـ. و  األتراِؾ األوائؿِ  معو مف الشماؿ، الوافدوف ف و الشيير 
 كتركيبٍة جديدٍة في بنيتيا.إياىا  ـَجْمِعيبو  ،الثقافاتىذا العدَد الَجَـّ مف  ـباحتضاني ،ـبي

 ةسعمتال إمبراطورياِت الجيِؿ األوؿِ ممثٍؿ عف آِخَر  البرسية –الميدية  اإلمبراطوريةُ ُتَمثُّْؿ 
)بالفعؿ، كاف الميديوف في المرتبِة الثانية، وَشكَّموا عمى الدواـ القوَة الغالبَة واألساسية في الجيش. 

وَحقَّقوا الحدوَد  ،. فقد َبَمغوا أوَج الحضارةفي ذلؾ( رٌ دو بينيـ جدًا اِت القرابِة الوطيدِة وكاف لعبلق
 َعَظَمةِ ولدى اإلمعاِف في وصوليا في الثقافِة الحضارية لمجيِؿ األوؿ. التي ُيمكُف القصوى 

باإلمكاِف ف ؛يـمقاطعاتِ  ؿ بيية زاىية(، وَمَنَعُة مراكزِ مركِزىـ )بقايا مدينِة برسابوليس ال تزا
َىيََّأ  عاِمؿٍ الرومانية ُتعَتَبُر أقوى  -بإمبراطوريِة روما التمييدية. فالحضارُة اإلغريقيُة  تشبيُييـ
ـَ المحافظات في التاريخ بعَد  خَ . وىي مشيورٌة بنظاِميا السياسي )أوُؿ مف َرسَّ العاَلـ نظا

مة )أوُؿ أطوِؿ طريٍؽ شييٍر في التاريخ، البريِد وُطُرِؽ المواصبلِت الضخنظاـِ األورارتييف(، وب
لينتيَي في  Sardسارد مدينِة وىو طريُؽ الَمِمؾ، الذي َيُحؼُّ شواطَئ بحِر إيجة، ويبدُأ مف 

 جيشٍ وتـّ بموُغ ، "الفدائييفلواِء "و "الخاصةِ  الحرسَوَحداِت "ِصيُت فييا ذاَع برسابوليس(. كما 
نو  ،مف الجنود َقواُمُو مئاُت اآلالؼ في  باُيفِ تالب زِ َتَميُّ الفي مجاِؿ العمار، و  ممحوظٍ  َتَطوُّرٍ  جازُ ا 

(. ٕالعقائِد والطقوس والشعائِر الدينية، إلى جانِب الفصِؿ بيف ِديِف النببلء وِديِف الشعب )الميترائية

                                                                                                                                              
مفاجئ أضعفو وقضى عمى حياتو ، وعودتو كسير القمب إلى فارس. وىناؾ أصيب بمرض يزيمة جيشو في سيؿ مراثوفبو 

 )المترِجمة(.
يسكنوف اليوناف حتى طردىـ  واىي مدينة اإليونييف مف قدماء اإلغريؽ. كان ،نسبة إلى إيوف ابف اإللو زوتوس إيوف: ٔ

لى ؽ.ـ إلى الجزر اإليونية و  ٓٓٔٔالدورينيوف عاـ  ساحؿ آسيا الصغرى بيف نيَري مندريس الكبير والصغير. شادوا دوؿ ا 
 ؽ.ـ )المترِجمة(. ٜٚٗىا بوليس )مدينة(. خضعوا لمديا ثـ لمفرس سنة سَمو لمدينة التي أا
تعمو وجيو ىالة مف نور ترمز إلى الوحدة ، مزدا إلو النوربات والخصب والتوالد، وابف أىوراميترا إلو الشمس واإلن الميترائية: ٕ

 عفي النقوش الممكية أياـ أرده شير الثاني. وممجددًا اسميا  ظيرة، فالقديمة بينو وبيف الشمس. ظيرت ىذه العبادة بعد الزرادشتي
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، ِة لمغايةدمتقمال رستقراطيةِ األ تقاليدِ النقمًة مف التقاليِد الَقَبِميَّة إلى ىذه الحضارُة َحقََّقت كما 
بحيث ناَلت شرَؼ  ؛ياتبقَ وَأضاَفت تطوراٍت ممحوظًة فاَقت مجموَع مياديِف الحضارات التي سَ 

ياف والمذاىب والمغاِت األولويِة في إبداِء ففّْ َجْمِع عدٍد ال حصَر لو مف القبائِؿ والعشائِر واألد
في العصوِر األولى، وىي حضارٌة  ، وتوحيِدىا في بوتقٍة واحدة. إنيا آخُر حضارٍة لمشرؽوالثقافات
ِقيا الذي ال ُيمكُف مقاَرَنَتو األبصار تُبِيرُ خبلبٌة  الحضارِة اليونانية الكبلسيكية ببتاتًا ، وَتَتَميَُّز ِبَتَفوُّ

ذاؾ البربري الغازي ذو القوة في الحقيقِة ىو  –تمميُذ أرسطو–سكندر اإلالصاعدِة حديثًا. و 
، لشرؽثقافِة اعراقِة تحَت وطأِة ُعقَدِة النَّقِص إزاَء يتموى ، والذي في منطقِة الجوار الصاعدةِ 

 البرسيةُ  اإلمبراطوريةُ  ما تعنيوفبالتالي، في اسِتمبلِكيا. وَىَوِسو ُابََّيِتيا ويتقزـُ حياؿ ُف َغضَّ تَ يو 
ما تمامًا لِ  ؛ مشاِبوٌ والممالؾ الصغيرة ورؤساِء القبائؿِ  ممقدونييف واليونانييف العاطميف عف العمؿِ ل

ليست َأَقؿَّ  –وِبُكؿّْ تأكيد– اإلمبراطوريُة البرسيةُ . فٔالقوطبالنسبِة إلى  الرومانيةُ  اإلمبراطوريةُ  تعنيو
ذا َنَظرنا إلى غزِو اإلسكندِر مف ىذه  شأنًا مف روما مف حيث العظمِة والغنى والبياِء والزُُّىّو. وا 

 .أصحو  ى منواٍؿ أفضؿالزاوية، فسوؼ نستطيُع تفسيَر التاريِخ عم
مراحِؿ في المرحمِة األولى مف  تحقيِؽ االنطبلقاتِ و التوسِع قضايا تحميِمنا بشأِف لننتِو مف 

. َتَتَعمَُّؽ إحدى ىذه القضايا بكيفيِة في ىذا المضمار إضافِة ِبضَعِة نقاطٍ عد ، بالمدنيةمجتمِع 
ِر البو  ،َموَضَعِة القبيمِة العبرية ُؿ ما عمينا قوُلو في ىذا الحضريّ مجتمع مكانِتيا في َتَطوُّ . َأوَّ

بمزايا حياكٍة  يومنا الحاضرِ وحتى ؽ.ـ  ٓٓٚٔمنُذ أعواـ المضمار، ىو أّف العبرييف َيتَِّسموف 
ة، وكذلؾ بيف الحضاراِت ذاِت المنشِأ َمّكوكيٍة جامعٍة بيف المغَتيف والثقافَتيف اآلريِة والساميّ 

في ُكتُِبِيـ حرفيًا حراف و أورفا و سروج ُمُدِف . وقد ُذِكَرت أسماُء مصريلسومري وتمؾ ذاِت المنشِأ الا
العبرييف أّف ب يرجُح االعتقاُد القائؿُ إبراىيـ. و سيدنا  جدادِ ُف أأماك، حيث َتُنصُّ عمى أنيا المقدسة

                                                                                                                                              
الكذب والدنس وغيرىا مف كفي الدولة الرومانية. يقود ميترا الحرب العالمية ضد قوى الظبلـ  انتشرت مميبلدلالقروف األولى 

نصره السنوي يـو االنقبلب الشتائي، ففاض في  في هأتباعو بمولد احتفؿسبوع، و أياـ األسابع َقدََّس أعماؿ أىراماف أمير الظبلـ. 
 العالـ ضياء )المترِجمة(.

إلى شرقييف وغربييف. أسَّس  وفقبائؿ جرمانية شرقية كاف ليا أثرىا القوي في تاريخ أوروبا السياسي والثقافي. يقسم القوط: ٔ
لتي أجبرتيـ عمى االنسحاب إلى الجانب اآلخر القوط الغربيوف مممكة في أراضي منطقة داكيا، بعد ىزيمتيـ في معركة نايسس، ا

في أوكرانيا وروسيا البيضاء بتأسيس مممكة ذات نفوذ وقوة عمى شواطئ  فقو امف الدانوب. بالمقابؿ، قاـ القوط الشرقيوف، الب
د غربييف تحت حكمو في القرف السادس عمى يد الممؾ الشرقي ثيودوريؾ العظيـ، الذي أدخؿ مممكة القوط ال واالبحر األسود. توحَّ

 لفترة تزيد عف العقديف )المترِجمة(.
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بالتجارة. أما  قبيمٍة منشغمةٍ أقرَب إلى كانوا حيث  .يـمواشيمع  إلى مصرمف ىناؾ توّجيوا 
. كما أنيـ EL – LALLAHاهلل –ؿأو Yahveh ٔ، فَتَتَأرَجُح بيف َيْيَوهئُدىـ الدينيةعقا

 يا. ولعقيدِتيـ اإللييِة الخاصِة بيـ روابطُ ةاالنصياَر في بوتقِة مجتمع المدنيُيقاِوموف كانوا 
يِة ألوىيوـِ لمفكوِنيـ القوـَ األكثر تطويرًا إذ َيَتَميَّزوف عف غيِرىـ ب تمؾ المقاومة.مع  وثيقةُ ال

نمرود )مموُؾ بابؿ(، عمى إبراىيـ سيدنا تمرِد المبتدئُة مع  العبرييف القبيمة. أما صراعاتُ 
داخَؿ أثناء عيِشيـ فَسَتسَتِمرُّ  ؛فرعوف )مموُؾ مصر(عمى موسى سيدنا تمرِد مع  والمستمرةُ 

في الكتاِب المقدَّس، حيث  مثيرةٌ آليِتيا. ىذا وَلُيـ قصٌص ب فمسطيف أيضًا تجاَه العديِد مف القبائؿ
لدى  الكينةَ  يشبيوف الُمموؾَ بزعامِة الرىباف )َوُىـ مف الزمِف َيُصونوف خصوصياِتيـ مدًة طويمًة 

 موسى.سيدنا ىاروف األخ في عائمِة والتي تبدُأ مع  ،(سومرييف األوائؿال
نتيي مع يـ(، و ؽ. ٖٓٓٔموسى )أواخر سيدنا مع الذي يبتدُئ  ،الرىباف األوائؿ عصرِ وبعَد 

عصر )القويِة بجوانبيا السياسيِة والعسكرية الَمَمكيِة عصُر بَدُأ يَ ؛ ِٕر صاموئيؿيالراىِب الشي
حيث َيعَتمي  .، وَمف َتِبَعيـ(ٗ، سميمافٖشاؤوؿ، داوود عيدِ في  ؽ.ـ ٕٓٓٔمف الذي يبدُأ الممكية 

َمكًة صغيرًة َتَظؿُّ شاىدًة عمى مُيِقيموا مَ اأَلِشّداء السابقيف، لِ المموِؾ بداًل مف  ضعفاء العرَش مموؾٌ 

                                                           
تعترؼ أنيا استبدلت  ياوبعض ،كممة اهلل أو الربباالسـ تبدؿ بالعبرانية. غالبية الكتب المقدسة  "أدوناي، ىاشـ"وُتقرأ  :ييوهٔ 

 (.ىذا االسـ، واستخدموه كجزء مف أسمائيـ )المترِجمة اً قديماإلسرائيميوف  رؼَ االسـ ييوه. عَ 
آخر قضاة بني إسرائيؿ. وىو أفرايمي األصؿ. كاف أبوه يصعد مف مدينتو مف سنة ألخرى ليسجد، ويذبح لرب  صاموئيؿ: ٕ

الجنود في شيموه. ولما أتى صاموئيؿ باستجابة مف الرب لدعاء أمو العقيـ حنة، أخذ يخدـ الرب في مقامو منذ كاف صبيًا. فمما 
معنة عمى بني إسرائيؿ العاثيف فسادًا في األرض، ويقضي عمييـ، وبقي الرب يتكمـ معو في كبر تكمـ معو الرب بأنو سيقيـ ال

 شيموه )المترِجمة(.
ثاني و . ىو ابف يسى بف عوبيد بف بوعز مف قبيمة الييودية وراعوث المؤابية. "دافيد: المحبوب"وتمفظ بالعبرية الحديثة  داوود: ٖ

جابًة و ، االبف الرابع لمممؾ شاؤوؿ. "إشباعؿ"ؽ.ـ(. جاء بعد إش بوشيت  ٜٔٚ – ٔٔٓٔممؾ عمى مممكة إسرائيؿ الموحدة ) ا 
عمى رغبتو في بناء بيت هلل، وعده اهلل أف عائمتو ستعيش لؤلبد. لذا يؤمف الييود أف المسيح الييودي سيكوف مف نسمو. ويؤمف 

سنة. حكـ لمدة سبع سنيف في  ٓٗوعمره  ؿسى عمى إسرائيالمسيحيوف أف نسؿ يسوع المسيح يعود إليو. حكـ داوود ابف ي
 سنة في أورشميـ )المترِجمة(. ٖٖحبروف، و

. أصؿ اسمو عبري )شمومو( ويعني (ؽ.ـ ٕٜٛ – ٜٓٚ)ىو سميماف بف داوود. ورث عرش الحكـ بعد داوود حوالي  سميماف: ٗ
(السممي وا . قتؿ جميع منافسيو، وعمَّـ شعبو فضؿ "هللحبيب ا"ويعني سبلـ. وىو في الكتاب المقدس  لكامؿ والرخاء، أو )شالـو

القانوف والنظاـ، ونبذ الشقاؽ والحرب، والتفت إلى الصناعة والسمـ، فأصبحت أورشميـ )القدس( مف أنشط األسواؽ التجارية في 
اشتير  ، وقسـ ببلده اثني عشر قسمًا إداريًا.اً عسكرية ميمالشرؽ األدنى. رمـ حصف القدس ووضع حاميات في المواضع ال

 ئللو َييَوه )المترِجمة(.لبالييكؿ الذي شاده 
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الدائرِة دومًا المنازعاِت والتناقضاِت بيف المموِؾ والرىباف، وعمى بروِز األحزاِب الثنائية والثبلثية 
عمى السواء ُتمنى باليزيمِة في لقوى الخارجية. في حيف أّف الشرائَح المقاِومَة والمتواطئَة في فمِؾ ا

 مف النفي خمُص تتَ ثـ  .ؽ.ـ ٓٗ٘إلى بابؿ في  اؽ.ـ، ِلَيبَدَأ نفُيي ٕٓٚأعواـ  فيَتَصّدييا آلشور 
شبيٌو إلى َحدٍّ ما الحدُث النفوِذ البابمي. وىذا عمى  القاضيةِ  الضربةِ إلحاِؽ بالبرسييف بعَد قياـِ 

ليـ و ىذا دخوِؿ جيِش السوفييت إلى برليف.  متبقيف مف التطييِر العرقيّْ إبافِبَخبلِص الييوِد ال
 –شبييٍة بتمؾ. َفَمثبًل؛ َينشُأ حزباف متواطئاف مرًة أخرى في الصراِع البرسي أخرى عدُة قصٍص 

دوقيوف . ثـ ىناؾ المقاَوَمُة تجاه روما، ثـ السَّْبُي األوُؿ والسَّْبُي ٕوالَفريسيوف ٔاإلغريقي: الصَّ
ـَ السبعيف  في أراضي مصر واألناضوؿ  شتتواَيتَ فيما قبَؿ الميبلد وما بعَده(، لِ  ٓٚالثاني )أعوا

َـّ في كافِة  البرسية واإلغريقية  حيث يأتي الدوُر عمى المناطؽِ عمى التوالي، أماكِف المدنيِة َأوَّاًل، ُث
 والرومانية.
ممحمٍة  بدايةَ  َشكّْؿُ ىذه االنطبلقُة التي تُ  .، وُيصَمبالمسرحعمى  عيسى المقاِوـُ سيدنا وَيظيُر 

أصوٍؿ  يذديٍف ثاني بدايٌة لظيوِر  ، ىي في نفِس الوقتِ ة إلى بروليتارّيي روماأسطوريٍة بالنسب
ِة مدنيالفي ساحاِت لقبيمِة العبرية الصغيرِة اَتسَتِمرُّ َبِميَُّة مغامراِت سكانت إبراىيمية. وىكذا 

ًا مف مُيَسّموف قسمًا إنيـ . أيضاً  ِة األوروبيةِ مدنيالرومانية وال –اإلغريقية   "الرباني"يـ بػمائزعيمَّ
سيدنا ُيشكُّْؿ سمسمٌة طويمٌة مف األنبياء، تتكوُف ، والذي َيعني السيَد ورسوَؿ الرب. وىكذا "النبي"و

ِتيمايا. لكف الموسوييف ال َيعَتِرفوف محمد خاتمتَ سيدنا عيسى و  َتسَتِمرُّ التناقضاُت  . وىكذا،ِبُنُبوَّ
األرجح بعَد عمى سياسية. أما عيُد الُكتَّاب، فيبدُأ  تصادماتٍ المتحولُة إلى الدينيُة والمشاداُت 

                                                           
إلى صدوؽ مؤسس طائفة حزب المحافظيف، وكاف أعضاؤه وطنييف في مبادئيـ السياسية، متمسكيف  نسبةً  الصدوقيوف: ٔ

األحاديث كما عدا ىذا مف العقائد  ابدينيـ، ينادوف بفرض التوراة أو الشريعة المكتوبة عمى األمة الييودية، ولكنيـ رفضو 
والقصص الشفوية التي يتناقميا رجاؿ الديف والتفاسير الطميقة التي يقوؿ بيا الفريسيوف. كانوا يرتابوف في خمود الروح، ويقنعوف 

 بامتبلؾ طيبات العاَلـ الدنيوي )المترِجمة(.
يـ، أو نسَّاؾ العصر المكابي، الذيف كانوا حمفاء الكسدوقد . ييـأطمؽ الصدوقيوف ىذا االسـ عم "االنفصالييف"أي  الفريسيوف: ٕ

. َعرَّفيـ يوسفوس بأنيـ شيعة مف الييود يجيروف بتمسكيـ بالديف أكثر مف حرفياً  بوجوب التزاـ قواعد الشريعة الموسوية انادو 
لخمود السموى في ا اسائر أبناء ممتيـ، وأنيـ أدؽ مف غيرىـ في تفسير شرائعيـ. ارتضوا الخضوَع لسمطاف الروماف، وطمبو 

قوة الييود األخبلقية، فنالوا تأييد الطبقات الوسطى، وغرسوا في نفوس أتباعيـ إيمانًا أنقذىـ مف  امثمو الجثماني والروحي، و 
 المصائب )المترِجمة(.أياـ االنحبلؿ والتضعضع 
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 ماالمتنوريف األشداِء بو جيِؿ الُكتَّاِب ىذا مع إلى يومنا تقاليُد ىذه الالييمنة الرومانية، ِلَتسَتِمرَّ 
 بأقؿّْ تقدير. األنبياء جيؿَ ماِثُؿ يُ 

مع باتوا  فيما قبؿ، تجارةِ ال متواضعًة عمى دربِ  خطوةً العبرييف الذيف خَطوا وبالمقابؿ، فإّف 
ماِؿ الماليّْ الراىف. إنيـ ِقمٌَّة ال وىيمنِة رأسِ  في والدِة الرأسماليةِ دورًا أساسيًا يمعبوف  ُمِضيّْ الوقتِ 
. لذا، ٍة بحاِلياإمبراطوريتأثيِر  يعادُؿ قوةِ ة العالمية مدني، لكّف تأثيَرىـ في تاريِخ الاً قميمٌة عدد

. قؿّ عمى األوضوٌع جديٌر بالبحث والتمحيِص بما ُيماثُؿ البحَث في حضارٍة ما فالقبيمُة العبرانيُة م
في يومنا المثيرِة وف َيمَعبوف الدوَر عيَنو بكافِة جوانِبو ؤ والماؿ، وال َيفتَ  قانوفِ فكأنيـ أباطرُة الِعمـِ وال

ما لِ  قَتَضبٍ مُ  ختزاؿٍ ابشبييٌة ، مثمما كانوا عميو طيمَة مساِر التاريخ. وحكاَيِتي الشخصيُة الحاضر
سيدنا ما َفَعَؿ كمف سروج التابعِة ألورفا، تمامًا  –أنا أيضاً –يذه القبيمة. حيُث خرجُت ب حؿَّ 

مع  المتواطئِ الييوديّْ ِؾ مِ المَ كؿٍّ مف ِبَمُعوَنِة عيسى بعد اعتقاِلو سيدنا كاف قد ُصِمَب إبراىيـ. 
بيف الموساِد  التحالؼِ ب)ِبَمعونِة إسرائيؿ  –أنا أيضاً –ري قد تَـّ أسو ورئيِس الَكَينة.  النظاـِ القائـِ 

مستمرًة عمى مقاومتي ال تنفؾُّ و  ي في سجِف إمرالي.َزجّ ، ليجرَي َصمبي بِ األمريكية(االستخباراِت و 
ٌر إليو  .عيسىسيدنا ُقيَّْد إليو ، والذي ُيشبُو الصميَب الذي الصميِب الذي أنا ُمَسمَّ
 رجعُ ، والتي تَ ؽ.ـ ٓٓٛفي أعواـِ  مف الشماؿالوافدُة اإلسكيتية  دفقاتُ تالقضيُة األخرى ىي ال

ّف ىذه القبائَؿ لك. المكتسبِة ليويٍة واضحِة المعالـ إلى القبائِؿ ذاِت الجذوِر القوقازيةِ يا أصولُ 
مف أراضي أوروبا الداخميِة إلى أعماِؽ آسيا، ومف سيوِب روسيا بدءًا المنتشرَة في كؿّْ األماكف، 
ِة بسبِب اعتماِدىا عمى القوِة الجسدي ،ـ تَتُرْؾ آثارًا واضحَة المعالـالجنوبيِة إلى ميزوبوتاميا؛ لَ 

وىدـِ العديِد مف بناِء في  يةِ القبيمِة العبر شبييًا بدوِر  اً دور لعبوا  اإلسكيتَ  لكفّ أكثَر مف الثقافة. 
أنيـ وَىبوا و  ،عسكرية اتٍ اشيحكًة مجميخدماٍت  واَقدَّم ـ. َنسَتخِمُص مف ذلؾ أنياإلمبراطوريات

ال يزالوف ، اإلمبراطوريِة العثمانيةضمف مؤخرًا وىذا الدوُر الذي قاموا بو  .القصورإلى  َءىـنسا
عف الحفاِظ عمى  واَعِجز  يـلكف، يبدو أنو . أيضاً  ةِ تركيالجميوريِة العيِد في مواظبيف عميو 

َنكَيًة ُمغايرًة عمى  ـبطاَبِع َنَسِبي َأضَفوا ـأنيمف  رغـالعمى  يوف،بقدِر ما َفَعَؿ العبر ىويِتيـ 
 ـيمواقفِ وربما باإلمكاِف الحديُث أيضًا عف  .والجماؿ سفِ الحُ شييراٍت ب ـىؤُ نساَتُكوُف الثقافات. قد 

الجيِؿ األوِؿ مف مجتمِع في يـ اإلسكيت وأمثالُ الذي قاـ بو دوَر ال، فإّف وعميو. وصموِدىـ الباسمةِ 
 .والتمحيصموضوٌع َخميٌؽ بالبحِث  ة،المدني
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َكَفَرِضيٍَّة في البحوِث الَمعِنيَِّة ِبَتَشكُِّؿ أيضًا  "األطراؼ –الَمرَكِز " ظاىرةِ  تناُوؿُ  مكافِ باإل
يحصُؿ َعّما  َيحظى التساؤؿُ  ،عندما َتُكوُف مراكُز المدنية موضوَع الحديثو األنظمِة التاريخية. 

َأسََّست مراكُز المدنياِت السومرية والمصرية والصينيِة ألوِؿ مرٍة . فعندما تَ في األطراؼ باألىمية
 فراميياآليّمِة بالنسبِة لمسومرييف والمصرييف ىي قبائُؿ مفي التاريخ، كانت قوى األطراِؼ ال
بالنسبة  –األتراُؾ األوائؿالتي ُتَعدُّ مف –الُيوف قبائُؿ والعابيرو ذاُت األصوِؿ السامّية؛ و 

التي َتشَيُد ) زعماُء قبائِؿ ىذه األنساب عندما َتَعمَّـَ القوط بالنسبِة إلى الرومانييف. و لمصينييف، و 
جموف اييباتوا ؛ اِة واسَتحَوذوا عمييمدنيال ةِ سمحأكيفيَة استخداـِ  (اً لبامرحمَة البربريِة العميا غ

تنتيي إما باالنصياِر في وُيدافعوف بطراٍز َأشَبُو بنوٍع مف أنواِع حرِب األنصار. وكانت مصاِئُرىـ 
 تمؾ المركزيةل ةً مماثمَتُكوُف مدنيٍة في األطراِؼ  نية الحاكمة، أو بتأسيِس مراكزِ بوتقِة مراكِز المد

َؿ العموريوفُبناىامف حيث   ،مةاألكاديوف عمى شكِؿ سبللٍة منفص ٔ. وعمى سبيِؿ المثاؿ؛ َتَدوَّ
، باعتماِدىـ َمَكَتيـ المستقمةمسََّس العبرانيوف أيضًا مَ حصيمَة ىجماِتيـ المتواليِة دوف انقطاع. كما أَ 

ترؾ بصماِتو عمى ف مالُيوف مكاف . في حيف لتنفيِذه عمى أرِض الواقع ما َتَعمَّموه في مصرعمى 
ـ َينجوا مف االنصياِر في الصيف ولكنيـ لَ  .َأَشدّْ وأعتى حركاِت األطراؼ التي َشِيَدىا التاريخ

ثقافاِت مراكِز المدنية بوتقِة في عمومًا زعماُء القبائؿ انصيَر بينما فإيراف.  وحتى فيبؿ  ،وأوروبا
، مف الزمفمدًة طويمًة عاشت عمى اليامِش القبائِؿ الفقيرة  فروعَ فإّف ، حاكمةقياداٍت بتحوِليـ إلى 

ُجُدد. أما  ءزعماتحت إمرِة  مماثمةٍ وىجماٍت مواصمِة مقاوماٍت في مجددًا حظَّيا ُتَجرُّْب بقَيت أو 
َوَضعوا بؿ و ، بناِت اإلماراِت األلمانيةوا لُ شادقد ، فالذيف شنوا ىجماِتيـ المتتاليَة عمى روما القوطُ 

. وُيبِرز لنا التاريُخ زعماَء قبائِؿ المغوؿ يافحفي بعِض األ تاَج روما عمى رؤوِسيـ أيضاً 
اكمِة العثمانية، كمثاٍؿ نفيٍس َيُدؿُّ عمى واألوغوز، التي احَتمَّت مكاَنيا في تأسيِس أولى األَسِر الح

يمًة بالنسبِة لممدنية البيزنطية مف بيِف ُقوى األطراؼ، وأنيـ اسَتولوا عمى المركِز مأنيـ كانوا قوًة 
ـَ مئاِت السنيف بيف األطراِؼ والمركز لوا  ؛بعَد تناُزٍع دا ِلَيَتَخمَّصوا ِمف َكوِنِيـ في األطراؼ، وَيَتَحوَّ

 ِبَحدّْ ذاتو. إلى مركزٍ 

                                                           
ما بيف النيريف. وفي العصر ؽ.ـ، واستوطنوا ببلد  ٕٓٓٓسامّيوف دمروا الحضارة السومرية بمدينة أور سنة  بدوٌ  العموريوف: ٔ

البرونزي األوؿ ىزموا مدف الشاـ وفمسطيف، واندمجوا مع الكنعانييف ىناؾ. كانوا يجيدوف النظـ اإلدارية ويتقنوف المعمار 
 )المترِجمة(.
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، كانوا أيضًا قوًة مف خصوصاً  ، ومف ببلِد القفقاسعموماً  واإلسكيت المنحدروف مف الشماؿ
عمى وجِو الخصوص.  ةِ قوى األطراؼ التي َأدَّت دورًا رئيسيًا في مراكِز الحزاـِ األوِؿ مف المدني

فوا عمى ال جوميًة مذىمة. وُيعَتَقد أنيـ كانوا ، وَتَسمَّحوا بأسمحِتيا، َغدوا قوًة ىمدنيةفعندما َتَعرَّ
، اً لباوَخَدـِ القصور غ ةالمرتزق جنودِ ؽ.ـ. ورغـَ تأِدَيِتيـ دوَر ال ٓٓ٘ – ٖٓٓٓفّعاليف لمغاية بيف 

ٍة باسميـ، ولـ َيخُمُصوا مف االنصياِر بنسبٍة ميممدنيٍة  يـ َبَقوا قاصريف عف بناِء مراكزِ إال أن
 كبرى.
 
 صيف واليند والينود الحمرالتطورات في ثقافة ال -ب

الصيف واليند التي طرأت عمى ثقافاِت  تطوراتِ مالسريِع لَرْصد الب سيكوف مف المفيد القياـُ 
 الخاصّْ  اِتيـ التي اتسَمت بطابِعيامدنيضمف إطاِر ُنُظـِ  اأمريكفي الينود الحمر وثقافِة 
 .والمتميز

ي األخير، َغَدت الصيُف المنطقَة األىَـّ ومثمما َذَكرنا سابقًا، فمع انتياِء العصِر الجميد
فييا اعتبارًا مف  لتستقرَّ  ،لممجموعات النازحة مف الجنوب الغربي لِسيبيريا نحو أقصى الجنوب

 ،بُة عمى شواطِئ البحر، واألنيُر الكبيرة، ووفرُة النباتاتيؽ.ـ. فاألراضي الخص ٓٔ,ٓٓٓأعواـ 
 فِ ائظيوِر الثقافة النيوليتية وحضاراِت المدلجدًا مساِعدًة  ميزاتٍ يـ َمَنحَ  قد وشتى أنواع الحيواناتِ 

القضيُة َتكمف ؽ.ـ.  ٓٓٓٗأعواـ خبلؿ ثورٍة نيوليتيٍة صينية  وُيبلَحظ َتَطوُّرُ ىذا عمى السواء. 
، ومدى خاصتتميُز بطابِعيا المدى َكوِف ىذه الثورِة الزراعية النيوليتيِة معرفة يمة ىنا في مال

رية في الصيف، عدـ انتشاِر ىذه الثقافة النيوليتية اآلب. إذ ال ُيعَتَقد المنتشرة ثقافة اآلريةِ بال ىاتأثُّرِ 
تمعب عمى األقؿ. وتزداد أىميُة كوف الثقافة اآلرية  عاـ َقبؿ ثقافتيا بستِة آالؼِ  باعتبارىا ُمنشأةً 

فْ اِت الثقافيَة العظمى لَ نا كيؼ أّف الثور لالتاريُخ َيسُرُد إذ . ومصيرياً  اً ُمَعيّْنىنا دورًا  بسيولة،  ـ َتَتَكوَّ
بؿ َتَطمََّبت عمى الدواـ َتَحقَُّؽ المدِة األطوؿ وَتَوفَُّر الظروؼ الخاصة بيا. وحسَب تخميني، فبقدِر 

خاصًة بيا، َتُكوف نيوليتيُتيا و ما َتُكوف اشتراكيُة الصيف ورأسماليُتيا الراىنُة محميًة وأصميًة 
ـَ خطأً مي. أرجو أاّل اصًة بيا ومتسمًة بطابِعيا المحومدنيُتيا أيضًا خ يساورني ال  ،ولكف . ُأفَي

. وىذا ما مف الخارج ُمستوَردةً  قومويةالمنعوتِة بالفي َكوِف أكثِر الرأسمالياِت حتى شؾُّ أبدًا ال
ِة ّف جميَع التطوراِت البلحقة عبَر انتشاِر نيوليتيإ :عمى الصيف أيضًا. ويمكننا القوؿ َيسري
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الصيف نحو فييتناـ وغيِرىا مف شبِو ُجُزِر اليند الصينية، وشبِو الجزِر اليابانية واألندونيزية، وشبِو 
 ؽ.ـ. ٓٓٓٗالجزيرة الكورية؛ تشير إلى استحالِة إرجاِع تاريِخيا إلى ما قبِؿ أعواـِ 

ـَ  العبوديةِ التاريُخ الُمرَتأى لوالدِة المدنية الصينية ُيقاِرُب   :يمكنني القوؿو ؽ.ـ.  ٓٓ٘ٔأعوا
بالعديد مف عامرًة كانت أنيا و  ،قد َتَأسََّست في ىذه األزمنة أوَؿ أعظـِ إمبراطوريٍة مركزيةٍ  فّ إ
ؽ.ـ، فنبلحُظ توسَعيا بعَد  ٓٓٓٔالصيف. أما في أعواـ  "أوروؾ"بمثابِة وأنيا كانت قدسات، مال

ييف. وَتشَيُد ىذه المرحمُة الثانيُة مرحمِة التأسيس، تمامًا مثمما حصَؿ لدى السومرييف والمصر 
بما كانت عميو شبيٍو  وِؿ المدينة، ونشوَب صراٍع تنافسيٍّ حادٍّ بيف المدائفِ تأسيَس عدٍد جٍـّ مف دُ 

ُز مكانُة  ٕٓ٘ –ؽ.ـ ٕٓ٘أما المرحمُة الثالثُة ) السومرييف في عيِد مدينِة أور. حاؿُ  ـ.( فَتَتَعزَّ
ييا مرًة أخرى، ِلَتتُرَؾ بصماِتيا الواضحَة عمى العيِد اإلقطاعي. قد السبلالِت الحاكمة المركزيِة ف

َتُكوُف ىذه السبلالُت محميًة أو دخيمًة في أصوليا، ولكنيا َتسَتِمرُّ بنفوِذىا الصارـِ إلى بداياِت 
 ـ ضمف ُجُزرِ  ِٓٓ٘ة الصينية في أعواـ مدنيىذه المرحمِة َنشَيُد انتشاَر الالقرف العشريف. وخبلَؿ 

 الينِد الصينية والجزِر اليابانية، وبيف المغوؿ واألتراِؾ األوائؿ في آسيا الوسطى.
عمى  ماِئيا لمكوف، بداًل مف اختراِع اآلليةِ ُحكَ  شرحِ ىو َغَمَبُة  ،الغريُب في شأِف الثقافِة الصينية

الكوف بصدد يـ يـ واصطبلحاتِ شروحِ عمى َتغُمُب السّْمُة العممية ىذا و السومرييف.  كينةغراِر ال
يـ لمطاقِة مفيدٌة لمغاية. وبشكٍؿ عاـ، ُيطَمؽ تعاريف، حيث َيَتَصوَّروف الكوَف حيًا. كما أّف والطبيعةِ 

يا بػ"الِحْكمة" أيضًا. ويسعى "الطاوية"، والتي ُيمكننا تسميتُ  عمى الروحانيِة الصينية اسـَ 
 دِئ وأخبلِؽ نظاـِ المدينِة والدولةؽ.ـ، إلى تنظيِر مبا ٓٓ٘كونفوشيوس، الذي عاَش في أعواـِ 

مجتمِع الدولة إلى األخبلِؽ ُحكـِ إسناُد إلى مذىِب كونفوشيوس ُيعزى . مف ىنا، َتيفالحضاري
 ةِ في مجتمِع المدني َا بذلؾَؤثّْر مُ ، الرقيّْ بوَيعَمُؿ عمى حيث  .ِعَوضًا عف القوانيِف الرسمية ةِ السميم

المَذيف عاشا في نفِس الفترة.  ،ف عميو شأُف زرادشت وسقراطكايضاىي ما الذي ينتمي إليو، بما 
ـُ الثبلثُة عمى أىميِة األخبلؽ والفضيمِة الجوىرية. إنيـ  يؤكدُ وغالبًا ما  ىؤالء الُحَكماُء العظا

 .ُؤىاُحَكماصائنو األخبلِؽ و 
رَب بمدٍة الغسبقوا إذ يمًة في ميداِف المدنية المادية، مو الصينيوف تطوراٍت ممحوظًة أنجَز 
 .. إنيـ مخترعو الورؽ والباروِد والمطبعةالرقي بالتطور الصناعيمجاِؿ في  طويمةزمنيٍة 

وَيَتَصدَّروف الميداَف التجاريَّ في أقاصي الشرؽ، في ُمبتدِأ طريِؽ الحريِر التاريخي. أما َتماسُّيـ 
عده، بَ ما قبِؿ الميبلد و  ، فقد حصَؿ في القروِف األولى ِلماوسطاألمع حضاراِت الشرِؽ الكثيُؼ 
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ُميـ في راىننا، وكأنيـ  ـَ َتَضخُّ ِلَينَفِتحوا عمى الرأسماليِة في أواسِط القرِف التاسِع عشر، ويتفاق
 لوياثاٌف جديٌد َيرُصُد الجميُع بُفضوٍؿ بارٍز ما سيفعمو، وكيؼ سُيَحقُّْؽ اتساَعو.

ُف أفّ يًا لمدأما في اليند، فبل نبلحُظ تطورًا نيوليتيًا محم المجموعاِت القاطنَة  ٍة طويمة. وُيَخمَّ
الذيف َدخموا اليند في  ،األوِؿ مع اآلرييف احتكاِكياقبَؿ  الكبلِف البدائيةِ حقبَة  تعاشقد  ىناؾ
مثمما الحاؿ لدى و ؽ.ـ. وبروُز الثورِة النيوليتية مرتبٌط بيذه التطورات.  ٓٓ٘ٔ – ٕٓٓٓأعواـ 

مباشرًة دوف فواصَؿ  تياَتمالتي  ةِ مدنيال ثورةَ و  الثورةَ تمؾ  التي رادت القوةُ ىـ الرىباُف ف ،السومرييف
 ليذه الطبقةِ  ُب المقدُس األساسيُّ ا. والكتؽ.ـ ٓٓٓٔفي أعواـ  ابتدأتُتذَكر، والتي زمنيٍة 

اة ِبُرىباِف براىماف  ،ؽ.ـ ٓٓ٘ٔفي أعواـ التي ظيرت إلى الوسِط  ٔالفيدا"أسفار " وى ،الُمَسمَّ
 طوؿأالمقدس، ولكنيا  يّْ بر لًة مف الكتاِب العِ أْف َتُكوَف نسخًة ىنديًة ُمعدَّ إلى َأْقَرُب ىي التي و 
 ياىيٍة مذىمة، مع عدـِ إىمالِ و لعمى أرضيٍة أتعقيدًا. وىي َتروي قصَص نشوِء طبقِة الرىباف  أكثرو 

 .Kast ٕلنظاـِ الكاستَة المنيعَة دعام، لُتَشكَّْؿ بذلؾ الى ىذا الحدثعم الطابِع الممحميّْ  إضفاءَ 
وَيُخوضوف  .ؽ.ـ ٓٓٓٔفي أعواـِ  كقوٍة سياسيٍة وعسكريةٍ  َٖيظَير أصحاُب طبقِة "راجا"

مثمما يحصؿ في كؿ –األصحاَب الجدَد لمدولِة بذلؾ غدوا صراعاٍت محتدمًة مع البراىمانييف، ِليَ 
 المياهِ ِضفاُؼ و  يف، فشواطُئ البحارِ وُيَشكّْموا القوَة الكاستيَة الثانية. ومثمما الوضُع في الص –مدنية
، كثرؽ.ـ باأل ٓٓٓٔفي أعواـ  المدفِ  يزداُد تعدادُ . و الينِد أيضاً ببلِد في صالحٌة لمزراعِة  العذبةِ 

، فيي أرقى بكثير، وُيَؤلّْؼ الَفبلحوف وأصحاُب ىا وقصوِرىا الضخمة. أما الزراعةبمعابدِ  ةً َتَميَّزَ م
                                                           

بالمغة السنسكريتية  ىي الكتب المقدسة لمبراىمة، كتبتو . "كتاب المعرفة"تعني المعرفة. وأسفار الفيدا تعني  "فيدا" أسفار الفيدا: ٔ
بنمؽ أدبي ممحمي بميغ. والفيدات يطمقيا اليندوس عمى كؿ تراثيـ المقدس، وىي شبيية باإلنجيؿ. أقدـ آلية ذكرتيا أسفار الفيدا 
ىي قوى الطبيعة نفسيا، وعناصرىا: السماء والشمس واألرض والنار والضوء والريح والماء والجنس. تتكوف الفيدا مف أربعة 

رج )معرفة ترانيـ الثناء(، ساما )معرفة األنغاـ(، باجور )معرفة الصيغ الخاصة بالقرابيف(، وأتارفا )معرفة الرقى السحرية( أسفار: 
 )المترِجمة(.

منع إدخاؿ ل الطبقةيحافظ عمييا أعضاء التي تميز برابطة الدـ ينظاـ الطوائؼ االجتماعية الوراثية عند اليندوس،  :الكاست ٕ
نظاـ قوامو التمييز الطبقي المبني عمى أساس و الطقوس والقانوف واالقتصاد. افظة عمى تنظيميا في ممحلفييا، و عناصر جديدة 

المنزلة أو الثروة أو غيرىما. ُيطمؽ كذلؾ عمى أصحاب الطبقة االجتماعية المتمسكة بيذا النظاـ والمديرة لشؤونو. االنتقاؿ مف 
 مترِجمة(.)الممنوع  أو التزاوج بينيما كاست آلخر

ىـ مموؾ أو أمراء أو رؤساء عشائر. كثيرًا  .. الراجائيوف طبقة معروفة ببسالتيا العسكرية وحكمتيا السياسية"الَمِمؾأي "الراجا:  ٖ
. لبثوا قرونًا طويمة يزدادوف ثراء، وكاف موضع فخرىـ أنيـ يمارسوف "مقر العنصر الَمَمكي"ما كانوا يسموف ببلدىـ راجاستاف 

تسمو إليو الفنوف. مكنتيـ ىذه الروح الحربية مف الصمود لممسمميف ببسالة يسجميا التاريخ، ولكنيا جعمت فف أعمى كالقتاؿ 
 .دويبلتيـ عمى حاؿ مف االنقساـ والضعؼ )المترِجمة(
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َيمَقوف )الَمنُبوذوف(، الذيف  ٔثالثة. وفي الطبقِة السفمى يقبع الباريائيوف الميِف الحرِة طبقًة كاستيةً 
حرامًا  االحتكاِؾ معيـ مجرد درجِة اعتبارِ ، حيث تصُؿ إلى حيوافاإلساءِة إلى مف  معاممًة أسوأ

 .كبيراً  وذنباً 
ُره مف حصيصعُب إليياٍت ثيولوجيًة متعددَة األلواف، حيث ُينِشئوف عددًا  َيُصوغ الينودُ 

 قيقة، إننا َنَتَممَُّس التأثيرَ الموجودات اإلليية، بقدِر ما ُيولوف األىميَة إلنشاِء اآللية الكبرى. في الح
لدييـ. أما زيادُة جانِب التعقيد الشائِؾ فييا، فتعوُد إلى افتقاِرىا لمكفاءِة البلزمِة  العميؽَ  السومريَّ 

 اِرَب خارجية.لتحقيِؽ تركيبٍة جديدة، والنحداِرىا مف َمش
كؿّْ  عمى غرارِ ، ؽ.ـ ٓٓ٘في أعواـِ  اليندفي ببلِد بوذا  العظيـُ  يُّ الدين الُمصِمحُ ظيَر 

)كونفوشيوس في الصيف، سقراط لدى اإلغريؽ، زرادشت لدى الميدييف آنذاؾ  يمةمالحضاراِت ال
حيث  .اآلليةعمى االعتماِد البرسييف(. وبوذا مشيوٌر بتطويِره إصبلحًا قواُمو األخبلُؽ دوف  –

آلالـِ والمخاضاِت المتفاقمِة في الطبيعة والمجتمع، فيسعى لتطويِر نظريٍة ميتافيزيقيٍة إلى اَينَتِبُو 
ىي تحقُّْؽ ُمعاِرضٌة لممدنية، ومتميزٌة بطابِعيا األيكولوجيّْ الوطيد. و  تيدُؼ لتبلفييا. البوذيُة تعاليـ

مف جيِة واإلمعاِف فييا جديرٌة بالتأمِؿ  ة. إنيا تعاليـباف واليند الصينيفي الصيف والياصعوَدىا 
الباطنية. عبلوًة  النْفسِ عمى  مراقبًة صارمةً يطبُؽ نظاـٌ إصبلحيّّ ىي و  .ييالدميتافيزيقيِة األخبلؽ 

إلى عبادِة ديونيسوس منو إلى  َأقَربَ الذي ُيَعدُّ ، ٕعمى وجوِد اإلصبلِح اإلليي الُمَسمَّى "كريشنا"
(. إنو ديٌف قواُمو الحياُة الَمَمِكيَِّة في مراحِؿ البدايةَيرُمُز إلى التطوراِت غالبًا ما يوس )و عبادِة ز 

ٌؿ بالبصماِت ثقَ الجبميُة والترحاؿ، ومفعـٌ بقصِص العشِؽ الصميمي مع اأَلْلِوَيِة النسائيِة الحرة، ومُ 
الحياة التطمِع إلى ضِفي ِقيمًة عميا عمى القويِة لمثقافِة النيوليتية. أو باألحرى، ىو مفيوـٌ أخبلقيّّ يُ 

لمناِىِضة بالتيارات المنحازة إلى شكٍؿ مف الماديّْة ا مشحونةً  اإللييات الينديةِ  الحرة. وكوفُ 

                                                           
حولوا إلى عبيد عمى قبيمة شانداال، وأسرى الحرب، ورجاؿ تك ،عف دينيا قواميا قبائؿ وطنية لـ ترتدّ  ".المنبوذيفأي "الباريا:  ٔ

. فإذا طبقةأيِة جماعة صغيرة ال تنتمي إلى بدايًة سبيؿ العقاب. مف ىذه الفئة التي كانت  ، تكونت طبقة المنبوذيف في اليند اليـو
، عميو أف يزيؿ عف نفسو النجاسة بغسؿ طيور. فكؿ ما يمسو المنبوذ يصيبو يـى أحد مف الطبقات األخرى بشخص منالتق

 أف يستقي مف اآلبار العامة أو يدخؿ معابد البراىمة أو يرسؿ أوالده إلى المدارس اليندوسية )المترِجمة(. لو يجوزالدنس. وال 
إلو محمي لقبيمة كريشنا، حيث لـ يكف قد تجاوز كر في أسفار الفيدا كِ وابف فشنو إلو الشمس. ذُ  ،إلو الرعد والعاصفة كريشنا: ٕ

اإلصبلح  معاليند، حيث تطغى النزعة الروحانية البدائية. و بو ثانوي في بدايات العقيدة الدينية ىذه المرحمة، مثمما حاؿ فشنو كإل
كريشنا إلو الحب. تذكر ممحمتا  اغدف ،الديني في اآللية والتوجو نحو وحدة الوجود الفمسفية، أصبح فشنو وكريشنا إلَييف أساسيَّيف

 )المترِجمة(. البطولة، وبعث الموتى مف قبورىـ بأعاجيبميابيارتا ورامايانا كيؼ أنو ولد في سجف، وأتى 
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، إنما َيُدؿُّ بما فيو الكفاية عمى مدى ُعمِؽ وضخامة التعقيِد االجتماعي لمميتافيزيقيا المفرطة
 والفوارِؽ المعيشية في اليند.

حيث . عمييا ُة الينديُة بنيًة مركزيًة بعَد غزِو اإلسكندِر والبرسييف واستيبلئيـمدنيَتِسُب الَتك
 ، عقَب بسِط نفوِذه عمىؽ.ـ ٖٓٓفي أعواـِ  جذريّ َتَمرُكٍز  أوؿِ  إنجازِ ب ٔشوكاأاإلمبراطوُر يقوـُ 

يف اإلصبلِح الذي ب العبلقِة الكائنةِ . وعمى غراِر المتشرديف والمتحرريف مف قيودىـلراجائييف ا
أيضًا شوكا أ إفّ البرسية المركزية، ف –تشييِد اإلمبراطوريِة الميدية بيف و عمى الديف  زرادشتأطرَأه 

اإلصبلَح الدينيَّ الذي نادى بو بوذا، ِلُيحِرَز النجاَح في مساعيو تمؾ. لكنو  يتمثُؿ بقوٍة حميمةٍ 
فساُد الراجائييف،  ُـّ عيف .الصيف اي َحقََّقتيتال جةِ در ولو بال ،نجاِحو الحقاً االستمراِر بَيعَجُز عف 

الدوُؿ اإلسبلميُة في أعواـ يا تحياُة الفوضى والشَغِب في أنحاِء اليند، إلى أْف غزَ  دُ و ستو 
دارِة األباطرِة المغولييف ٓٓ٘ٔفي ُمسَتَيؿّْ أعواـ مركزيَتيا  دَّتسَترَ ثـ ا .ـٓٓٓٔ ـ بإشراِؼ وا 

عممياِت . ومع المدنية توسعِ عمى ُقُدمًا  مثابرةً َتَطورًا حضاريًا ممحوظًا، و  ؾًة بذلنِجزَ مُ المسمميف، 
ليا الرأسماليّْ االحتبلِؿ اإلنكميزيّْ إلى جانِب ، ٓٓ٘ٔمى الرأسماليِة منذ أعواـ تَسرُِّب المعتمدة عال

بعَد  دولةٍ استقبلَليا كناَلت بولوِج مرحمٍة جديدة. في حيف شرَعت في أواسِط القرف التاسع عشر؛ 
المَتيف ُتَشكّْبلف طرَفييا في الشماؿ  ،الحرِب العالمية الثانية. ورغـ خسارِتيا باكستاف وبنغبلدش

بعَد )افيّْ بكؿّْ تعقيداِتو الشائكة عمى غناىا الثق حافظُ تإال أنيا ال تزاُؿ  ؛الشرقي والشماؿ الغربي
عمى مياىيا العذبة وشواطِئ بحارىا  في ذلؾمعتمدًة  (،و بالمدنيِة الرأسمالية الراىنةتطعيمِ 

إّف الينَد . عموماً مف حواؼّْ جباؿ ىمااليا، ِلَتحَتؿَّ مساحًة شاسعة َتشَمُؿ شبَو الجزيرِة المبتدئِة 
في ِخَضْـّ أجواٍء متوترٍة مشحونٍة بالفوضى والكياناِت المتناقضة، التي تعرفت عمى الديمقراطيِة 

تثيُر بدءًا مف الديف إلى الفف واألخبلؽ؛  ية المتباينة والمتنوعةِ ٍة بالبنى السياسيِة والمغو ميئوم
َلت مف مف حيث مدى تأثيِرىا عمى العالـِ في حاِؿ ، وذلؾ أقؿّْ تقديركالصيَف بقدِر الفضوَؿ  َتَحوَّ
 .مارد تشرذـٍ لمغاية إلى لوياثاٍف قويٍّ مو  شتتِ وحٍش م

                                                           
في اليند. لبث حينًا ـَ قبمو ؽ.ـ، فشمؿ بسمطانو إمبراطورية أوسع مف أي قطر حكمو  ٖٕٚتولى العرش سنة  :فارذانا أشوكا ٔ

شيا عمى الصخور لنشر يحكـ ببلده بقسوة، ثـ ندـ والتحؽ بالطائفة البوذية، ولبس مسوح الرىباف، وأصدر مرسومات أمَر بنق
جيؿ واحد بعد ُمِضيّْ ُأكِره عمى النزوؿ عف عرشو عمى يد حفيده. و ، زاد مقت الشعبفف يخالفيا. أفكاره وفرض العقوبات عمى مَ 

ني أشوكا بالفشؿ السياسي، لكنو أّثر في . وىكذا مُ بالتوالي ت الدوؿ التابعة انسبلخياعمن، وأإمبراطوريتو تقوض بنيافعمى موتو 
 )المترِجمة(.بعد موتو نتشار البوذية ا
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مف الثقافِة األـ ذات  ةِ األخرى المتأتي لبمدافِ اساحاُت  التي شيَدتيا ةُ الحضاريّ  اتُ أما التطور 
 يحَتذتَ طابٍع مماثؿ، حيث  اتُ ذ يفييتناـ وكوريا وغيِرىا؛ فيو يا سأندونيو الياباف كالمنشِأ الصيني، 

 بالِنسَبة لموضوعنا. ابالحضارِة األْـّ في التطور والتوسع. ولكننا ال نرى حاجًة لمبحِث فيي
مجموعاِت الينوِد الحمر أّف ُيفَتَرُض األمريكية عمى مرحمَتيف. حيث  َتنتشُر الحضارُة في القارةِ 

أعواـِ في مضيؽ برينغ عبوِرىا بعد المرحمة األولى خبلَؿ  ثـ الجنوبيةِ  في أمريكا الشماليةِ انتشرت 
َب العصِر قِ ؽ.ـ )رغـَ اختبلِؼ الشروِح التاريخية، إال أّف األكثَر معقوليًة ىو االنتشاُر عَ  ٓٓٓٚ

ُفيـ عمى الثورِة النيوليتية في أعواـ ال  ٖٓٓٓجميدي، وىذا ما يتزامُف مع ىذه السنيف(. وُيَخمَّف َتَعرُّ
ِر ف ُييـ نحو التََّحضُّ اِت في الشرؽ مدنيـ، حيث ُيشيدوف صرَح ُأولى الٓٓ٘ي أعواـ ؽ.ـ، وتوجُّ

نكا، و ٕ، مايأ)أمريكا الجنوبية(، بدءًا مف المكسيِؾ إلى تشيمي باسـِ آزتؾ . لكّف ُجذوَة ىذه ٖا 
َتنطفُئ قبؿ أْف َتَتَمكََّف مف  ،اِت المشابية لحضارِة مدينِة أوروؾ األولى لدى السومرييفمدنيال

األرجِح إلى الظروِؼ المناخية عمى تعدادىا. وُيعزى ذلؾ إكثاِر تأسيِس مدٍف أكبر، أو مف 
مى وجودىا، ولو خامبًل، لدى والجغرافيِة عمى وجِو التخميف، حيث كانت ال تزاؿ محافظًة ع

 االقويُة وبقايا معابِدىا، فكانت َتصوُف تأثيَرىا حينذاؾ. ولو أني يادنِ مُ  ى. أما ُبنمجيِء األوروبييف
، عمىمراحَؿ أى لإعندئٍذ مف الرقيّْ  تربما َتَمكَّنالتوسِع نحو أعماِؽ القارة، لَ  ةَ إمكاني تَوَجد

أيضًا، ىذه الحضارِة الرىباف في تجارِب ِثَقُؿ شأِف ُيبلَحُظ كما وتأسيِس مراكَز موحدٍة أكثَر عددًا. 

                                                           
ـ ٕٔ٘ٔـ وحتى ٕٛٗٔإمبراطورية تعتبر دولة األمريكاف األصمييف بما يعرؼ حاليًا بالمكسيؾ. حيث حكمت منذ  اآلزتؾ: ٔ

 عندما غزاىا اإلسباف )المترِجمة(.
. بمغت االستوائية وىندوراس والسمفادور قامت حضارة إمبراطورية مايا بشماؿ غواتيماال وأجزاء مف المكسيؾ حيث الغابات مايا: ٕ

ؽ.ـ  ٓٓٓٔسيما في المدف الجنوبية. وفي  ،القديمة مع القرف السابع قبؿ الميبلد ةمبراطورياإلت ؽ.ـ. أفمَ  ٓٓٚأوجيا سنة 
 حتى مجيء اإلسباف بإقامة تيااندثر. اشتيرت حضار  يامدنلكف معظـ ، ورية الحديثة لممايا، فكانت أقوىقامت اإلمبراط

والتقويـ. كانت مجتمعاتيا تعيش  "الييروغميفية"ت الكتابة الرمزية رفَ عَ و األىرامات وفوؽ قمميا المعابد ومساكف الكياف. 
 دارةمجمس عاـ إل ، ويجمعيـبالوراثة، يحكمونيا بمياراتيـ السياسية وقدراتيـ الروحانيةحكاـ مستوطنات عشائرية ليا رؤساء 

 مترِجمة(.أمورىـ السياسية والدينية )ال
طمؽ عمى مموكيـ أُ آخر حضارة شيدتيا بيرو. شعب اإلنكا مجموعة قبائؿ تتكمـ لغة كوشوا بمنطقة كوزكو جنوب بيرو.  إنكا: ٖ

ـ قائمة حتى امتد نفوذىا لبوليفيا وأجزاء مف ٕٓٓٔاسـ أبناء الشمس ألنيـ كانوا يعبدونيا. ظمت إمبراطورية اإلنكا منذ 
ـ. لئلنكا معبد كوري كانشا ذات الخمسة محاريب الخاصة بالشمس والقمر ٖٗ٘ٔاإلسباف عاـ  األرجنتيف، ثـ قضى عمييا

األدوات األنفاؽ بيا ألنيـ لـ يعرفوا العربات. عرفوا صناعة الفخار و  واس قزح. شقوا الطرؽ بالجباؿ، وصنعوالنجـو والبرؽ وقو 
 )المترِجمة(. المعدنية والنسيج المموف
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َتقَشِعرُّ أمٌر الشباَف اليافعيف كقرابيف،  ااِت الرىباف. في حيف أّف تقديَميمما ُيمكننا تسميتيا بحضار 
ـَ اإلنساف قربانًا لآللية(.  رًة حضاُتَعدُّ كما إنيا لو األبداف )َتشَيُد الكثيُر مف الحضاراِت تقدي

فيما يتعمُؽ بالتقويـِ  يا حقَقت تطورًا ممحوظاً َرب لمكتابة. في حيف أنبدائيًة، رغـَ ظيوِر إشاراٍت َأقْ 
دقد و  .السنوي العديد مف أنواِع النباِت والحيواف. أما أمريكا اكتشاِؼ الحضارَة العامَة ب تَزوَّ

َفت بَ   عمى الحضارِة وقَتذاؾ. عدالشمالية، فمـ َتُكف قد َتَعرَّ
االكتشاِؼ واالحتبلؿ حمبلِت مع  في القارِة األمريكيةِ  ةِ نيممدلاألصميّْ نفجاِر االيتزامُف ِبدُء 

ة، التي الجديد ةُ الرأسمالي ةالمدنيأما . يّ الميبلدعشر  القرِف السادسخبلؿ  واالستعماِر واالستيبلء
إلى دوٍؿ قوميٍة الرأسماليِة اـِ تجسََّدت ميدانيًا في انقسظاىريًا  مستقمةٍ  بمدافٍ كإلى الوسِط  برَزت
ِد صرِح يتشيمع  اً تزامن اندمَجت معو، و المدنية العالميّ  ـَ انظ اكَبتو ؛ فقد القرِف التاسع عشرخبلؿ 

فقد ٍة سابقة، مدني)وألنيا لـ َتَتَعرَّؼ عمى أيِة الواليات المتحدة األمريكية في أمريكا الشمالية 
بَمِعيَِّة  افي انطبلقِتي كما واستمرت. (بالغ السرعة ذريٍّ جنحٍو عمى التطوَر الرأسمالي شيَدت 

بعَد الحرب العالمية الثانية. في النظاـِ القائـِ  مييمنةً  قوةً التي غدت الوالياِت المتحدة األمريكية 
البحِث عف نموذٍج حضاريٍّ جديٍد في في راىننا  عنفوافٍ ، فبل تزاؿ تُثاِبُر بكؿّْ مريكا الجنوبيةأما أ
ؿ المدنيِة الرأسمالية المنتميِة في جذوِرىا إلى أوروبا والواليات المتحدة األمريكية )كوبا، مقاب

 وغيرىا(. ٔفنزويبل، بوليفيا
بالمقابؿ، فقد كانت َمْأَسَسُة الثقافِة النيوليتية مف نصيِب أوروبا، الموياثاف العمبلؽ في راىننا. 

وبا، فيما خبل بضعِة حامياٍت رومانية مشيَّدٍة في اسـُ أيِة حضارٍة في أور  عمى الباؿِ  وال يخطرُ 
َتَوسَُّع اإلمبراطوريِة الرومانية. بؿ َنشَيُد تجارًة متواضعًة بالمعادف في  تي َشِيدَ تؽ.ـ ال ٓٓٔسنةِ 

ٍر في الزراعة القروية إضافًة إلى سيادِة نزوِح القبائؿ وىجراِتيا  .أماكِف تواجدىا، مع َتَطوُّ
، والنوردييف. ُنَنوُّْه إلى إلسكيت، الُيوف، القوط، الكمتييفامثؿ: عديدٍة ّمياٍت ُمسَ  تحت وصراعاتيا

 عنواٍف منفصؿٍ تحت مف ىذه المرحمة، حيث سنتناوؿ الحقًا  أننا نستثني روما والثقافَة اليونانيةَ 
 ىاَتيف الساحَتيف الُمَؤلَّْفَتيف لؤلطراِؼ الغربية مف الحضارِة الشرؽ أوسطية. بذاِتو

                                                           
ؽ.ـ. كانت حضارة إنشائية وزراعية وحيوانية. وتعتبر  ٓٓ٘قامت في تياىواتكو عاـ  ،ات أمريكا الجنوبيةإحدى حضار  بوليفيا: ٔ

ؽ.ـ، وكانت مبانييا مف الحجارة.  ٕٓٓمدينة تياىواتكو موقعًا احتفاليًا وحضاريًا كبيرًا فوؽ جباؿ األنديز، وقد أقيمت سنة 
بوابة ضخمة منحوتة مف صخر بركاني واحٍد كبير منقوش عميو الصور اشتيرت بفخارىا ومعبدىا الذي كاف لو رصيؼ، وبو 

 )المترِجمة(.
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عف فييا، وانطمَؽ منيا بحثًا التي بدَأ اإلنساُف مسيرَتو األولى  ،سيةرئيِة الفريقيالقارِة األ فيو 
ياِت الرمزيِة بعَد لغِة الصوت لغةِ والتي َتَعرََّؼ فييا عمى و في يده، أدواتِ والقوِت ُممِسكًا بالكؤِل 
عمى  حافظُ ت كَُّؿ الثقافِة النواةِ المناطُؽ التي شِيَدت َتشَ ال تزاُؿ في ىذه القارِة األـ، ؛ ةاإلشار 

ـ لَ وفي الحيِف الذي . مديد المتكونِة عمى مرّْ سياٍؽ طويؿٍ األولى مع ثقافِتيا العريقِة أواصرىا 
 العصور األولىفي  المسيحيةُ  الحضارةُ وَلـ َتبمْغ السوداف،  أبعَد مف المصريةُ  الحضارةُ فيو تذىْب 

مف جميِع أطرافيا تصبُح محاَصرًة  يةَ قريفاأل القارةَ فإّف  ؛طفق الحبشةِ تخوـِ ببلِد مف سوى طرفًا 
 ظاىرةِ عمى يا شمالُ َؼ عرَّ بعدما كاف قد ت ،بالمدنيِة الرأسماليِة األوروبية في القرف التاسِع عشر

انفجارًا الذيف شيدوا مغزِو اإلسبلمي الكاسِح عمى يِد العرِب الساميّْيف ل ياضِ تعرُّ إثَر  األسَممةِ 
ِؿ وَىضـِ المدنياِت ثُّ مَ أفريقيا التي ُتبلقي صعوبًة كبرى في تَ لكّف . ةسبلمياإل ةِ حضار مع العظيمًا 
َأقرب إلى غدو ، وتكؿّْ معنى الكممةفوضًى عارمًة بِ  في الوقِت الراىفِ بنيِتيا الداخمية، َتشَيُد ِبُحكـِ 
. وىذا ما َيجِذُب األنظاَر ينةالمتبا المدنيةِ  سياقاتِ و المختمفِة خميطًا مف الثقافات تحتوي شوربة 

أو كيفيِة اندماِجيا مع وتتكاَمؿ معيا، بيا  متقيإلييا ِلَرصِد ماىية الحضارة أو الحداثِة التي ست
وانتظاِر ذلؾ بفضوٍؿ وليفٍة وريبٍة وأمؿ؛ تمامًا مثمما ُيبلَحظ ذلؾ في مثاِؿ أمريكا  ،الحياِة الحرة

 و بدرجٍة نسبية.الجنوبية، وفي الشرِؽ األوسط أيضًا ول
 
 توسعياوقضايا  ،الرومانية –اإلغريقية  ذات األصوؿمدنية ال -ج

الجذوِر السومرية والمصريِة  اتِ ذ مدنيةِ توسِع الدراسِتنا وتناُوِلنا لاالستغراِب مف ينبغي عدـ 
مرٍة في  وبتأثيٍر متبادٍؿ ألوؿِ  ،َتاف جذريتاف أحرزتا التطوَر بالتزامفمدنيمعًا، ذلؾ أفَّ كمَتييما 

المشارِب  مف. أما انحدارىما البعضبعضِيما عمى  عف كثبٍ  توسُعيما ري. كما َأثَّرَ التاريخ البش
يما منذ الوالدة مف المزايا المميزة تداُخمُ فليذا التكامِؿ والتبلحـ.  يو سبٌب آخرالشرِؽ أوسطية، ف

َتَشكُِّؿ التوسعاِت   ُيمِكُف إنكارُ لممنطقة. كما َشِيدنا إنشاَءىما لمعديِد مف البداياِت األولى. وال
. إذف، ال جداَؿ في المضموفو  الشكؿِ مف حيث ليا ف أساسًا َتيمدنيىاَتيف الباتخاذىا البلحقة 
ْف لَ ترابِطي كميًا. لذا، يبقى احتماُؿ التحميِؿ أو التفكيِؾ الكافي  ةً متطابق ـ َتُكفْ ا مف حيث الجذر، وا 

التفكيِر بمصر وسومر. ومثمما الحاُؿ في المدنيِة الرأسمالية دوَف  ،أليِة مدنيٍة أخرى ضعيفاً 
عمى النموذِج السومريّْ ثُـ  اً اعتمادويتكاثُر  النموذُج األوُؿ لممدنية العبوديةِ َينَتِشُر تمامًا، 

روف  المصري، مع بعِض التعديبلِت الطفيفة. إال أّف المؤرخيف وعمماَء االجتماِع ال َينَفكُّوف ُيَكرّْ
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. وما إصراُرنا ِلِنّيٍة في نفِس يعقوب رابة الحرجةِ دوف تأسيسيا عمى ىذه القَ  ،بيا يـ الُمَسمَّـُ شروحَ 
 تحطيـِ مفاىيـِ ىذه الُمَسمَّمات.إال سبيٌؿ ل ىذه األمورِ في التشديد عمى 
قنا  ُليا مستوى التأثو األوؿ.  توسعِ لصعوباِت التي واجيناىا في ىذا الإلى القد َتَطرَّ يِر كاف َأوَّ

ِة مدنيالمتبادؿ بيف سومر ومصر، وىو موضوٌع يتطمب تسميَط الضوِء عميو. وثانييا قضيُة ال
خارَج نطاِؽ ميزوبوتاميا، ومدى اعتباِرىا تكونت في مراكز ُتَعدُّ أوَؿ مدنيٍة التي البرسية  –الميدية 
ىا األساسيِة مف معاييرِ ثيَر مف ىا الكؤُ أـ ال. إذ مف المعمـو استقا اِبَحدّْ ذاتي ةٍ منفصم لمدنيةٍ أصبًل 

أيضًا إنجاُزىـ  بابمييف وآشورييف وأورارتييف. لكنو معموـٌ جاء بعَدىـ مف ف مَ السومرييف و 
ـُ  فالثورُة األخبلقيُة الزرادشتية إصبلحاٍت عظمى في التاريخ. )القريبُة إلى أخبلِؽ الحرية(، ونظا

ـُ الجيوش؛ ُكمُّيا  نجازاِتيـ يـتحديثاتِ  َتَبُر ِمف ُأولى ساحاتِ عتُ الوالياِت المركزية، ونظا . وليذا وا 
مختمفٍة و يمة مكحمقٍة انتقاليٍة  البرسيةِ  -ِة الميديِة مدنيال َوَجدنا أنفَسنا مضطريف لتفسيرِ السبِب 
ىذه َتمعُب َتيف السومرية والمصرية. و مدنياإلغريقية وال –َة الرومانيَة مدنيتتوسُط ال ،ومتمايزة
انطبلقًا مف مفيوـٍ تاريخيٍّ سميـٍ  المدنيةِ دوَر المفتاِح في موضوِع تحميِؿ مراحِؿ  ىميةُ واأل الفوارؽُ 

، أو ةسميمبعيٍف الرومانية  –ِة اإلغريقية مدنيوصائب. وفي حاِؿ العكس، لف َنقِدَر عمى تحميِؿ ال
ـُ شروحًا غيَر عمميٍة بشأِنيا، َفَنعزو إلييا مزايا معجزوية است ثنائية، وُنقِحميا في أننا َسُنَقدّْ

 تشويشاٍت َأعَقد.
حيث َنوَّىنا  .َتيف الصينية والينديةمدنييُة الثالثُة، فكانت معنيًة بمشاكِؿ أصوِؿ الشكالأما اإل

ياِتيما، مما يساعدنا أكثر عمى وصصحيطِة إلى َكوِنيما مستقمَتيف بخإلى ضرورِة النظِر بعيِف ال
 .اتالختبلِؼ بيف المدنيألوجِو الشََّبو وا التفسير الصحيحِ 

 خاصّْ تتميُز بطابِعيا الىارابا وموىانجادارو  اتَ ومدنيأمريكا الجنوبية  اتُ مدنيكانت حتى لو 
َتَمكُِّنيا مف أّف جذوَتيا َخمَدت حتى قبَؿ الذي يقوُؿ ب ىوأكثر  المعقوؿَ إال إّف التفسيَر مثمما ُيزَعـ، 

بأّف ُكبًل مف أفريقيا  )عمى نمِط أوروؾ(. عمينا التبيافُ المدينِة التأسيسيِة األولى  َطورِ  يَتَخطّ 
َشِيَدت التحضَر في مراحِؿ االنتشار  ٔوحتى أستراليا ، بؿالروماف( –وأوروبا )عدا اإلغريؽ 

                                                           
اليندي واليادي. لغتيا اإلنكميزية،  يفأكبر جزيرة وأصغر قارة في العالـ. تقع في نصؼ الكرة الجنوبي بيف المحيطَ  أستراليا: ٔ

قبًل ضمف يا بمدًا مستعمرات بريطانية سابقة، وجعمت مستجمع قانوف االتحاد األسترالي بيف س ـٜٓٓٔوعاصمتيا كانبيرا. في 
. وعقب الحرب العالمية الثانية ازدىرت فييا ٜٔٓٔ. يتمتع بحكومة فيدرالية تكونت في "الكومنولث"رابطة الشعوب البريطانية 

 الصناعة )المترِجمة(.
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َرت عمى أساِس الرأسمالية، وأّف قد  –بما فييا أمريكا– ىذه الساحاتِ  البلحقِة ِبَأَمٍد بعيد، وأفّ  َتَحضَّ
ِر ىذه المناطؽ في تمؾ الميَة الحضارَة اإلسبل وما قبميا. َسَنَتَمكَُّف  فترةَأدَّت دوَرىا البارَز في َتَحضُّ

 الرومانية بعَد ىذا التمييِد المختزؿ. –ِة اإلغريقية مدنيمف تقديـِ تعريٍؼ وتفسيٍر أصّح بشأِف ال
يا التي تتقدـُ تتميُز بخصوصياتِ الرومانية  اإلغريقيةِ  الحضارةِ  حقيقِة كوفِ ال جداَؿ في 

أحشاِء مف يِة وصالبرسي. أما الزعـُ بانبثاِؽ ىذه الخص – الميديّْ  المثاؿِ بمسافاٍت شاسعٍة عمى 
التوسَع مترامَي و  األصمية عَ ئطباالمزايا و الظروِؼ شبِو الجزيرة، دوف األخِذ بعيِف الحسباِف 

ميتانيٍة و  آشوريةٍ و مف بابميٍة يما لاِت البلحقِة مدنيَتيف المصريِة والسومرية، ولممدنياألطراِؼ لم
. َفُكؿُّ ما ِبَحوَزِتنا مف فظيع زويرٌ وت فادحٌ  تاريخيّّ  ماءٌ عَ يو ؛ فبرسية–أورارتيٍة وميديةٍ و  حثيةٍ و 

وتطوراٍت دينيٍة وأخبلقيٍة وفمسفيٍة وفنيٍة وسياسيٍة واقتصاديٍة وعممية،  اختراعاٍت وتصنيفاٍت ذىنيةٍ 
الذكر، والتي كانت قد  اِت آنفةِ مدنيحِؿ والدِة وَتَطوُِّر وصراِع تمؾ الفي خضْـّ مرا تَتَحقَّقَ قد 

. كنا َسَعينا لسرِد قصِة ذلؾ َوِرثَتيا بنسبٍة ال ُيستياف بيا ِمف مراحِؿ َتَمأُسِس المجتمِع النيوليتيّ 
سابقًا، دوف التغاضي الَبّتَة عف جيوِد الشرائِح الحاكمِة في المجوِء إلى النيب والسمِب 

 والشرعنِة عمى وجِو التخصيص. مواراةِ وال والمصوصية والتعميةِ 
جاىمًة بيذا الواقِع َأَمدًا طويبًل. وعندما بَدت َيُموح أّف حركَة التنويِر والتقدـ العممي في أوروبا 

 الثقافِة اليونانية والرومانية، راحت ُتِصرُّ الحاصمِة في نيضِة ال ضرَبت بجذوِرىا في األعماِؽ مع
لتتحمَؿ بالتالي  ؛ف اختراِعيا واكتشاِفيامِ العمميِة ىي عظمى مف المنجزاِت ال نسبةَ الناٍد عمى أّف ِبعِ 

 الرومانية. –ِة اإلغريقية مدنيعف التعريِؼ الخاطئ لم ةِ يولؤ مسعبَء ال
 حتى ِبمجرِد مطالعةِ  ،لف َيُعزَّ عمى المرِء اكتشاُؼ َمنشِأ أصوِؿ الثقافِة اليونانية بنسبٍة كبرى

ِب الثقافِة والمغة لتي ِبَحوَزتنا ُتشير إلى َتَسرُّ . فجميُع المستنداِت التاريخية الوحِده تاريِخ ىيرودوت
َـّ عيِشيا  ٓٓٓ٘منذ أعواـ َأوَّاًل اليندوأوروبية )اآلرية( إلى شبِو الجزيرة اإلغريقيِة  ؽ.ـ، ومف َث

جِؿ بأىميٍة كبرى أل الطَّْرِؼ عف منبِع ىذه الفترةِ  َغضّْ  . وَيتَِّسـُ عدـُ بناًء عمى ذلؾ لمثورِة النيوليتية
 الجديدةاليجرِة  موجاتِ  أفّ ب فتراُض قراءِة سياِؽ تاريِخ التطوراِت بعيٍف سميمة. مف المعقوِؿ اال

إلى لتنتقَؿ ، ؽ.ـ ٓٓٛٔابتداًء مف أعواـ إلى شبِو الجزيرِة  يااالكتشافاِت الحضاريَة مع َمتمَ حَ 
ؽ.ـ. وقد َحِظَيت ىذه المرحمُة  ٓٓٗٔدينٍة مماثمٍة لنموذِج أوروؾ في أعواـ مرحمِة تأسيِس أوِؿ م

بالدعـِ والَمُعونِة والنماذِج مف ثبلِث جياٍت مختمفة، حيث ُيبلَحظ َرَجحاُف تأثيِر الحثييف، الذيف 
ع ؽ.ـ َيبدأ التبادُؿ التجاري م ٖٓٓٓ. ومنذ أعواـ Ahiyevaُيَوثّْقوف ىذه المناطؽ باسـ آىيافا 
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 تمؾ الفترةفي  مصيريًة بالنسبِة لشبِو الجزيرة عبر طروادة التي كانت َتحَتؿُّ مكانةً  ، وذلؾالمنطقة
. لقد التي طمعت في االستحواِذ عمييا وبالتالي كانت مف ُأولى أىدافيا .ؽ.ـ( ٕٓٓٔ – ٖٓٓٓ)

 وأة، اآلداب، العمـ( )اآللي األيديولوجيّ  العروض، سواًء عمى الصعيدِ َمدَّىـ الحثيوف بالوفيِر مف 
 ؛األشياء المعدنية والفخاريات والمنتوجاِت النسيجية لممتاَجرة بيا( ،)باألخص الماديةمف الناحيِة 

َفَيخَتّصوف  . أما الفينيقيوف،ةمدنيالمستوى إلى االنتقاِؿ باإلغريِؽ دورًا بارزًا في بذلؾ ليؤدوا 
فينيقية، وُيَشيّْدوف المدَف التجاريَة عمى غراِر النموذِج ، وُيَعمّْمونيـ األبجديَة البالِمبلحِة البحرية
 . ىذا وُيَؤثّْرُ شبِو الجزيرةداخؿ  ًا في تصاعِد المدنيةِ ُروَّادمف المؤكِد أنيـ كانوا  .الشرؽ أوسطي

المتطورة  ميسونيةِ ِة الحضار عف طريِؽ ال ـأ مباشربشكٍؿ إْف كاف فييـ المصريوف بشكٍؿ بارز، 
ستوطناِتيـ )وىي الحضارُة الخاصُة الوحيدُة التي َأثََّرت فييا مصر(. وشتى أنواِع عمى م اً اعتماد

ىذه خبلِؿ مف  ىي بمثابِة المغذي المستمرّْ  ،أوسطية ة الشرؽُ الحضار التي أنجَزتيا االختراعاِت 
ؿ كؿ مف  ٓٓٙ – ٕٓٓٓالقنواِت األربع )حتى أعواـ  ؽ.ـ(. وفي المرحمِة األخيرة، َيَتَجوَّ

 –في أنظمِة القصور والمدارس المصريِة والبابمية والميديِة  ٕ، وتاِلسٔف، فيثاغورسصولو 
القرَنيف السابع والسادِس قبَؿ الميبلد، ِلَينَتِيموا منيا دروَسيـ وأنظمَة قواعِدىـ، خبلؿ البرسية 

 وَينقموىا معيـ إلى شبِو الجزيرة.
بعَد سقوِط ، ٖاإليولية والدوريةو  ئِؿ اإليونيةِ السواحُؿ الغربية لبحِر إيجة إلى غزِو القبا تتعرض

ؽ.ـ عمى وجِو  ٓٓٓٔتاريِخ اليجرات مف أعواـِ ابتداُء . ويمكننا ؽ.ـ( ٕٓٓٔطروادة )أعواـ 
                                                           

بلد ما بيف النيريف، وأقاـ في مصر. ؽ.ـ(. قاـ في شبابو برحمة إلى ب ٗٓ٘ – ٓٛ٘فيمسوؼ ورياضي إغريقي ) :فيثاغورس ٔ
استقر في  ثـ وبعد عشريف سنة مف الترحاؿ والدراسة تمكف مف تعمـ كؿ ما ىو معروؼ في الرياضيات مف مختمؼ الحضارات.

جنوب إيطاليا، حيث أسس مدرستو المعروفة بنظاـ تربوي دقيؽ ومنيج عقمي رفيع. اىتـ اىتمامًا كبيرًا باألرقاـ، وقّدس الرقـ 
عتقد أف كؿ شيء مرتبط واعشرة ألنو يمثؿ الكماؿ. كما اىتـ بالموسيقى، وقاؿ أف الكوف يتألؼ مف التمازج بيف العدد والنغـ. 

في  "مبرَىنة فيثاغورس"بالرياضيات، وبالتالي، يمكف التنبؤ بكؿ شيء وقياسو بشكؿ حمقات إيقاعية. كما استطاع إثبات نظريتو 
 الرياضيات )المترِجمة(.

. َيعَتِبره العديد أبا العمـو والفيمسوَؼ األوؿ ؽ.ـ( ٖٗ٘ – ٖ٘ٙ)حد حكمائيـ السبعة أو  أحد فبلسفة اإلغريؽ الس أو طاليس:ت ٕ
التي تقوؿ أف أي مستقيميف غير متوازييف يتقاطعاف في نقطة  "مبرىنة تالسبػ"ير تشافي الثقافة اليونانية والفمسفة الطبيعية. 

أوؿ مبتكر لمعرفة ارتفاع الجسـ القائـ مف قياس ظمو. استقى معظـ ىو لعمـ والسياسة والرياضة والفمؾ. وحيدة. ُعِرَؼ ميمو نحو ا
التأمؿ والحدس في رد أصؿ الحياة  واعتماده الفمسفية عف قولو باألحادية توأىميتأتي . أصولو الرياضية مف مصر والبابمييف

 والوجود إلى شيء واحد ىو الماء )المترِجمة(.
الغزو مف الشماؿ النازع إلى التوسع، وىـ الدوريوف ؽ.ـ موجة مف اليجرة و  ٗٓٔٔاجتاحت ببلد اليوناف حوالي  وريوف:الد ٖ

جديدة. كاف الحديد ىو الشيء الوحيد المتوفر عندىـ  راعٍ مَ حاجة إلى بفي مرحمة الرعي والصيد، وكانت مواشييـ كانوا الذيف 
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يلمقبائِؿ التخميف. ىذه اليجماُت األولى  عمى صمٍة  ،ػ"شعوِب البحر"المصريوف ب ياالتي ُيَسمّْ
 ي البحر المتوسط ومصر. أما ىذه المجموعات، التي اكتظَّ بسقوِط طروادة، وَتمَتدُّ ِلَتشمَؿ شرق

َتيف الطروادية مدنيإيجة، فيي بمثابِة "البرابرة" اليمجييف في نظِر ال األناضوؿ وجزرُ  بيا غربُ 
 َلـ َيُكْف باستطاعةِ طروادة الصغيرة. و  الحثييف وَمممكةَ  ببلدَ تشمُؿ مدنيِتيا  ساحاتُ و والحثية. 
. وىذا ما حصَؿ بطبيعِة المدنيةإال بعَد االستقراِر طويبًل في كنِؼ ثقافِة  ،واتحضر أْف ي البرابرةِ 

في  ؽ.ـ، سواءٌ  َٓٓٚمدُِّف بعَد فاصٍؿ زمنيٍّ طويؿ، بدءًا مف أعواـ التَّ  ا فيشرعو الحاؿ، حيث 
شبِو الجزيرة ذاِتيا، أو في جزِر إيجة وشواطِئيا. وَيقوـُ ىوميروس

بتسطيِر قصِص بطوالِت  ٔ
طروادة عمى في جواِر  جاريةِ ال حداثِ ِة الطويمة مف االستقرار، واألحقبِب المتبقيِة مف ىذه الالحر 

في الجزيرة. وَكوُف  االستقرارِ مف القصِص التي تروي كيفيَة  ألؼتت، فٕ. أما األوديسانحٍو ممحميّ 
ىو حقيقٌة واقعة.  ا، إنمًة باألصالِة ِلَحدٍّ ماعامر مراكِز التمدف القائمِة في سواحِؿ بحِر إيجة 

أقصى الحدود، وتربُة أراضييـ الخصبُة الصالحُة ِلُنُموّْ إلى فميراُث الثقافاِت الغنية والمتنوعة 
ساَعَدىـ وَمدَّىـ بالقدرِة الكافية عمى عكِس ىذه التركيبِة  ؛خارؽالنباتات ورعِي الحيوانات بشكٍؿ 

حديثِة العيد. وىكذا ُيبُدوف مياراِتيـ البارعَة في منقطعِة النظيِر عمى ىويِة ىذه المدائِف  الجديدةِ 
طراِء التحوؿِ  تحويِر العناصِر األيديولوجيِة والمادية لمثقافة الشرِؽ أوسطيةِ  عمييا ُكّميًا، وفي  وا 

مة. يمنسبيًا وشكميٍة بنسبة  استخبلِص التركيباِت الجديدة منيا بإخضاعيا لتغييراٍت جوىريةٍ 
يـ مف استفادتِ إلى جانِب مساىماِتيـ التاريخيَة الخاصَة بيـ قدَّموا  نيـإ :وبالمقدوِر القوؿ

ؽ.ـ،  ٓٓٓٗ – ٓٓٓٙفي فترِة ما بيف في العصِر النيوليتي  الختراعاِت واالكتشافاِت الحاصمةِ ا

                                                                                                                                              
انية إلى ببلد اليوناف. وكانت صبلبة أسبلفيـ وشدة بأسيـ سببًا في تفوقيـ عمى اآلخييف . لذلؾ كانوا رسؿ الثقافة اليمستبكثرة

د، وقضوا عمى الحضارة إلى البموبونيز بعد أف اخترقوا إليريا وتساليا وخميج كورنثة. فاستولوا عمى الببل واوالكريتييف. سار 
 )المترِجمة(. الميسينية، وشادوا مدينة كورنثة الدورية

د حرب طروادة شعرًا بدقة متناىية، وأنجز مَّ اإللياذة واألوديسا. خَ  يممحمتَ شاعر إغريقي شيير، وكاتب  روس أو ىومر:ىومي ٔ
 لوطنو بعد سقوط طروادة )المترِجمة(. اً مغامرات أوديسيوس عائدعف ممحمة شعرية 

ؼ األوديسا عف اإللياذة في لغتيا وصياغتيا، اإللياذة واألوديسا أشير ممحمتيف لمشاعر اليوناني ىوميروس. تختم األوديسا: ٕ
مكية الخاصة لؤلرض والعبيد المحرريف، يتكرر ذكر الحديد والكتابة والمُ حيث  ،حتى ليظف اإلنساف أف مؤلفيا غير مؤلؼ اإللياذة

، وتقؿ األدب والفمسفةييا عميطغى كما . تماماً  بأسموبيا وروحيا ومادتيا تختمؼ عف اإللياذة ياوذلؾ ما تخمو منو اإللياذة. كما أن
اإللياذة  ما فيكتبيا األربعة وحدة كاممة. أما شخصياتيا فأقؿ قوة ووضوحًا متؤلؼ مف فييا نزعة الحرب، وتسودىا الرقة. وىي 

 )المترِجمة(.
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البرسية. أي  –السومرية والمصرية والحثيِة واألورارتية والميديِة العيوِد في الُمنَجَزِة مثيبلِتيا  مفو 
 يـ ُينِجزوف الحممَة الثقافيَة العظمى الثانيَة أو الثالثة.أن

في حمبلِت التنوير أعظـِ  أحدَ بوصِفو  ،موقِع المركزتحديِد ىنا في  يُـّ مالاإلشكاُؿ  َتَجسَّدُ يَ 
، ؽ.ـ( ٓٓٗٔ)في أعواـ  اتَلـ ُيَحقّْؽ الثب. فإذا أخذنا بعيِف الحسباِف أّف أوَؿ تكويٍف مدنيٍّ التاريخ
 تجاريةٍ  ـ َيبَؽ منيا سوى بضعُة مستوطناتٍ لمرحمَة البلحقَة لو َبِقَيت في كنِؼ الظبلـ، وأنو لَ وأّف ا
 ٓٓٚحتى أعواـ  مدنيةٍ في طواياىا أيَة  ـ َتحَتِضفْ سنبلحظ أّف شبَو الجزيرِة اإلغريقية لَ ف؛ ةفينيقي

ذائعِة الصيِت  ىناؾ بعُض القبائؿِ كما  .بيف القبائؿ ؽ.ـ. بؿ ثمة صراعاٌت قبميٌة حينيا
األناضوؿ ببلِد ية مدنعمى مناطِؽ  متواصمةٍ  ىجماتٍ بشفّْ  ذاؾحين مثبًل، والتي قامت كاآلكائييف

عف طريِؽ بحِر إيجة. مف المؤكِد أنيـ كانوا في المرحمِة البربرية، وأّف َمف َيرأُسيـ بصورٍة خاصٍة 
ـُ القبيمة، أكثَر ِمف أْف َيُكوَف َمِمكًا )فالَممِ  ُؾ يستمزـُ وجوَد المدينة(. وكانت أثينا وقتئذ بعيدًة ىو زعي

. وُكؿُّ االحتماالِت َتُدؿُّ عمى أّف رغـَ ازدىاِرىا، ؽ.ـ ٓٓٙفي أعواـ عف أْف َتُكوَف مركزًا حضاريًا 
. كثر رسوخاً َأدَّت دورًا مركزيًا أ ،المدائَف التي َأسََّستيا القبائُؿ التي عمى سواحِؿ بحِر إيجة

يِت في حممِة التنوير، وفي مقدمِتيا ىوميروس، الحكماُء السبعة، تاِلس، فاألسماُء  ذائعُة الصّْ
، ديموقريطس، وفيثاغورس؛ جميُعيا تنتمي إلى مدِف السواحؿ الغربية ٕ، بارمنيدسٔىيروقميطس

 لبحِر إيجة. لقد َتَأسََّست سمسمٌة مف المدِف المتعاقبة في ىذه البقعة.

                                                           
. ؽ.ـ( ٗٛٗ – ٗٗ٘) وال تقتنع بالحموؿ الوسطى اليسير ىضؼ بطبيعتو المتعالية التي ال تر رِ حكيـ يوناني عُ  ىيروقميطس: ٔ

اتجو نحو الرمزية والتشبيو، وتنيض فمسفتو عمى قاعدِة التغير الدائـ في األشياء: "ال يمكنؾ الجري في مياه النير الواحد مرتيف". 
عتقد وامف بالوحدة الوجودية، آنيا في صيرورة مستمرة، والثبات ىو ثبات ىذا التصير. ألفالتغير عنده مجاىدة تمتاز بيا األشياء 

ذا انطفأت النار تشكؿ بيا العالـ. أف مبد إلى أف كؿ قضية في ىنا يبدو وكأنو يذىب و أ األشياء مف نار، وانتياءىا إلى نار، وا 
 )المترِجمة(.حتمًا الكوف تحمؿ نقيضيا 

لعالـ وجد أف طريقة إدراكنا لمواقع في ا؟ ؽ.ـ(.  - ٘ٔ٘)حوالي فيمسوؼ يوناني وأحد أىـ الفبلسفة قبؿ سقراط  بارَمنيدس: ٕ
الفيزيائي خاطئة، ألنو كينونة واحدة غير متغيرة وغير متوالدة وغير قابمة لبلنييار ككؿ. بحَث بجدٍّ ودأب عف "ما وراء الظاىر" 
و"الميتافيزيقيا التصورية" و"الحقيقة الثابتة" و"الوجود الثابت" باعتبار الوجود والحقيقة متطابقيف. ورأى أف الظاىرة أو الظاىر 

 ذا ال يصمح أساسًا لمعمـ والمعرفة. وأف الوجود الحقيقي ىو الثابت الكامف وراء الظاىر، وعميو يجب تأسيس العمـمتغير، ل
 )المترِجمة(.
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إلى  –ٔوفي صدارِتيا أبولو–رِة نحداُر أغمِب قصِص والدِة اآلليِة الشيييُـّ ىنا ىو اماألمُر ال
ُرِقّيًا بالنسبِة إلى شبِو الجزيرة. فضبًل عف أّف  ا. فالمدنيُة الماديُة فييا أكثرىذه المناطؽ وِجواِرى

دلِة األخرى ِمف األ كثيرٌ أكثَر المعابِد ومراكِز التكيِف شيرًة تقُع في السواحِؿ الغربية لبحِر إيجة. و 
بعَد  الجديدةإيجة مدنيِة التي ُيمِكُننا سرُدىا، َتُدؿُّ جميُعيا عمى أّف مدَف اإليونييف كانت مراكَز 

شبِو الجزيرة  ، أو عمى األقؿّْ في زماِنيـ. في حيف أّف سكافَ ٕمرحمِة الحثييف والفريغييف والميدييف
مع  ،إلى أثينا المدنيةُة ىنا في انتقاِؿ مركِز الخاصيُة الحرجَتَتَمثَُّؿ ليـ.  ليسوا سوى استمرار

 ،ؽ.ـ. وليذا السبِب بالذات ٘ٗ٘البرسية ليذه األراضي في  –احتبلِؿ اإلمبراطورية الميديِة 
الحضارة ؽ.ـ بعصِر أثينا العظيـ، حيث َتنَتِقُؿ كافُة آثاِر  ٓٓٗ – ٓٓ٘باإلمكاِف تسميُة أعواـِ 

لقسـُ األعظـُ مف افي مدِف سواحِؿ إيجة إلى أثينا، وَيُموُذ  األيديولوجيِة والمادية الموجودةِ 
مكانُة المنطقِة شيئًا فشيئًا في  تراجعَ لتَ  ؛جنوبي إيطاليا وبعِض الجزر األخرىبو بيا  المتنوريف

 كنِؼ النفوذ البرسي.
 فقطال َتكَتفي إذ . في عيِدىا ىي األعظـُ واألبيىأيضًا  البرسيةَ  ةَ لمدنياال شّؾ في أّف 

ـُ ليا  التي فقَدت إيجة منطقَة  . لكفّ ماٍت عديدةاسيإباالستقاِء مف المناطِؽ اإلغريقية، بؿ وتَُقدّْ
أستطيُع و ٍة عظمى. مدنيفي تشييِد صرِح  فرصٍة لياوآِخَر أوَؿ  معو َتخَسرُ ربما كانت استقبلليا، 

، سائِر ببلِد األناضوؿمف ىناؾ وحتى  أىُؿ إيجةتوّسَع نو لو َلـ َيحصْؿ ذلؾ، َلربما إ :القوؿ
ِت األخرى مف سومريٍة مدنياجميَع ال في َعَظَمِتيا وزىوىا فوؽُ ًة تُناِزُع وتَ ليؤسسوا بذلؾ مدني

 ذاؾحينربما َبِقَيت شبُو الجزيرَتيف اإلغريقيِة واإليطاليِة لو  .ومصريٍة وىندية وصينيٍة وحثية وبرسية

                                                           
أوسع انتشارًا مف عبادة أختو التوأـ أثينا في اليوناف. كاف  توية األولمبية الشييرة. كانت عبادأحد أبناء زيوس، وأحد اآللأبولو:  ٔ
متؤللئ، راعي الموسيقى والشعر والفف، منشئ المدف، مشّرع القوانيف، إلو الشفاء، ووالد أسكمبيوس إلو الحرب الرامي الشمس ال إلوَ 

لو المحاصيؿ النامية، وبيذه الصفة كاف يتمقى العشور بالنباؿ إلى أبعد مدى. وكاف أقدس مف يُ  نزؿ الوحي في ببلد اليوناف، وا 
ضوئو الذىبييف ليخصب التربة ويغنييا. وكاف في كؿ مكاف يقترف بالنظاـ واالعتداؿ في أياـ الحصاد. كاف يبعث بدفئو و 

 والجماؿ )المترِجمة(.
 ،الممؾ جيجيس، واتخذ سرديس عاصمة ليا. ثـ حكميا أليتيس ياقامت مممكة ليديا عمى أنقاض فريغيا، حيث أسَّس الميديوف: ٕ
آسيا الصغرى تقريبًا. ثـ كؿ ، ووسع رقعتيا بما فتحو مف أقاليـ شممت سسوالقوة. ثـ ورثيا كرو  بمغت درجة عظيمة مف الرخاءف

سمَّميا إلى الفرس، وما لبث أف رأى جحافؿ قورش تدحرىـ، لتسقط سرديس نيائيًا. امتاز كروسس عف غيره بسؾ نقود ذىبية 
جارة في ببلد البحر األبيض وفضية تضربيا الدولة وتضمف قيمتيا االسمية، وصارت مثااًل يحتذى ساعد عمى انتشار الت

 المتوسط )المترِجمة(.
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 ٔف فرصَة بناِء إمبراطوريٍة َتُفوُؽ بيزنطةفي مستوى واليَتيف خاضعَتيف ليا. إنيـ َيخَسرو 
بمضاميِنيا وأبعاِدىا أضعافًا مضاعفة. فوجوُد البرسييف في إيجة قضى عمييـ مف جية، وأعاَؽ 

يٍّ عظيـٍ مف جية أخرى. َفمَنَتَذمَّْر ولَنسخْط مدنانتفاَع أىالي إيجة مف َحقّْيـ في ريادِة نظاـٍ 
ـْ مف ذلؾ قدَر ما شئن استغبلِؿ ىذه الفرصِة سّباقيف في المقدونيوف  كافا عف وجِو حؽ. لقد ولَنَتَألَّ

لكّف ما َتَمخََّض عف ذلؾ كاف ثقافًة متجزئًة لمغاية، مفتقرًة لمركٍز َتُصبُّ  .اإلسكندرمف خبلِؿ 
َتذَىْب  فيو. وميما ُسمَّْيت تمؾ الثقافُة بعاَلـِ الثقافِة "الييمينية"، إال أنيا كانت متعددَة المراكز، ولـ

بعيدًة عف اإلبداِع األصيؿ و غربية توفيقيًة متمفصمًة  –أبعَد مْف أْف َتُكوَف تركيبًة جديدًة شرقيًة 
ـُ الحقيقي. أما  ، فمـ َيمَنح إيجة أيَة يفالرومانيالذي كاف مف ابتكاِر البلحِؽ  ةِ اإلمبراطورينظا

خصيصًا. بمعنى آخر، فما َفَعَمو البرسيوف  بارغامامدينُة أكثَر مف أْف َتُكوَف واليًة مركُزىا  ،فرصة
َرُه الروماف في الغرب.  بيـ في الشرؽ، َكرَّ

مدنيٌة ِة المتمركزِة في أثينا عمى أنيا مدنيإلى ال مف الصحيح النظرُ  ،عمى سبيِؿ االصطبلحو 
مى عصِرىا في . فقد َتَرَكت بصماِتيا ععمى السواء ِمف جيِة َتعاُظـِ ُمُدِنيا وتكاثِرىا َكّماً  ،حقيقية
جديٍد  مزيجٍ كعمينا قراءتيا عمى أنيا فأثينا، دراسِتنا المادية واأليديولوجية. ولدى الحضارة ميداِف 

ناجـٍ عف صيِر كافِة الحضاراِت المذكورِة سابقًا في بوتقٍة واحدة. فيي تُنِجُز ثورَتيا الحضاريَة 
الثقافِة النيوليتية خصوصًا،  ريخَ تابرمتو، بقدِر تجديدىا الحضارة العظمى بتجديِد تاريِخ 

َدىا مع تأثيراِتيا  وباالستفادِة مجددًا مف جميِع منجزاِتيا وابتكاراِتيا األيديولوجيِة والمادية، لُتَوحّْ
 المحميِة بقدِر توحيِدىا مع متطمباِت عصِرىا الجديد.

مف حيث أيديولوجيًا  لفمسفةَ ايا مِ ثُّ مَ في َىضِميا وتَ لحضارِة أثينا األولى  كبرىال ةُ خاصيالَتَتَجسَُّد 
ُتسِفُر عف انفجاٍر  الفمسفةُ فألدياِف الوثنية. إلى ا، أكثَر مف نزوِعيا اً عقائدي وشكبلً  اً فكر كوِنيا 

عظيـٍ في المعاني. وىكذا ُنِثَرت بذوُر كؿّْ الميوِؿ الفمسفيِة في ىذه المرحمة، ِلَتِجَد جميُع األنماِط 
مف الميتافيزيقيِة إلى الَجَدلية. و دِة والتداوؿ، بدءًا مف المثاليِة إلى المادية، الفكرية ُفرصَتيا في الوال

مع َرَجَحت َكفَُّة "فمسفِة المجتمع" فقد سقراط، عيِد وبينما كانت األسبقيُة لػ"الفمسفِة الطبيعية" َقبَؿ 
                                                           

. قد سّماىا اإلمبراطورية الرومانية الشرقية، و أو  اإلمبراطورية البيزنطية: ٔ جعؿ و سسيا اإلمبراطور قسطنطيف أالعرب ببلد الرـو
ا وآسيا الصغرى والشاـ . كانت تضـ ىضبة األناضوؿ بآسيا وأجزاء مف اليوناف وجزر بحر إيجة وأرمينيعاصمتيا القسطنطينية

،  تومصر وفمسطيف وليبيا وتونس والجزائر. أخذ وما  تأثرت بحضارات وفنوف مصر واإلغريؽو طابعًا إغريقيًا في الثقافة والعمـو
أسقطيا و  ،استحدثوا ثقافاتيـ وطرزىـ المعمارية. كانت معبرًا لمقوافؿ التجارية بيف الشرؽ والغرب ييفبيف النيريف. لكف البيزنط

 )المترِجمة(. ؽ.ـ ٖ٘ٗٔمحمد الفاتح عاـ 
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ـُ "القضايا َره في بروِز ىذه ( دو االجتماعية" )القمُع واالستغبلؿ عيِده وما بعد. وَيمَعُب تفاق
تأسيَس سمسمِة المدينة، التجارة،  عمى أّف "القضايا االجتماعية" تعنيثانيًة . ِلُنَشدّْْد األحداث
، ُتَؤثُّْر في جعِؿ الفكِر الفمسفي ضرورًة اضطراريةالحاكـ. فضبًل عف أّف المدينَة ، و الدولة

. يا تعني االنقطاَع عف المجتمِع العضويّ . فالمدينُة ِبَحدّْ ذاتِ المادية المدنيةباعتباِرىا مركَز 
َتَشكُُّؿ ذىنيٍة منقطعٍة عف الطبيعِة في أجواِء المدينة. بمعنى آخر،  بالتالي، مف السيؿ بمكافٍ 

َدِة والفظة عمى  ىو المدنيُة المؤسَّسةُ  ،فالرَِّحـُ األُـّ لكؿّْ ضروِب األفكاِر الميتافيزيقيِة والماديِة الُمَجرَّ
 .البيئة دعامِة خيانةِ 

شكٌؿ آخُر ِمف أنماِط الثاني إذف، وبينما َتُكوُف الفمسفُة انطبلقًة في الفكر، فيي مف الجانِب 
 ،نشِر الِحَكـ والمعارؼ الفمسفية الفكِر المغترِب عف البيئة. والصوفيوف الذيف َيعَمموف عمى

حيث ُيَدرّْسوف أوالَد العوائِؿ عشر(.  قفو أوروبا في القرف الثامفُمَتَنوّْري تمؾ المرحمة )مثيشبيوف 
 الرىبافِ  عِ ااختر عمى غراِر  َيَتقاَضوَنو. وُيَؤسُّْس الفبلسفُة مدارَسيـمقداٍر ماليٍّ الميسورِة مقابَؿ 

ُف زخـٌ  الكنائس األناَس التابعيف لممعبد. إنيـ َيبُنوف ما ُيشِبوُ وتشكيِميـ  مديفِ ل )المجالس(. وَيَتَكوَّ
عمى غراِر ما في األدياِف التعددية. يمكننا النظُر إلى كؿّْ مدرسٍة منيا  مف المدارِس الفمسفيةِ 

في نيايِة مطافيا، فُيمِكُف  فكريٍّ  نمطٍ عبارة عف َكِديٍف أو مذىٍب مستقؿٍّ بذاتو. ونظرًا ألّف األدياَف 
النظِر إلى  عدـُ الضروريّْ . أي، مف اً عقائدياعتبارىا فمسفًة تقميديًة متمأسسًة وواضحَة المعالـِ 

لمشعِب أيديولوجيًا ُقوتًا عمى األغمِب الفوارِؽ بينيما عمى أنيا َتَضاّد. فبينما َيُكوُف الديُف 
. مف ىنا، الراقيةلطبقات مف أبناِء اممتنوريف والشباِف ل أيديولوجياً  ، َتُكوُف الفمسفُة غذاءً المرؤوس

لنجاح في اإلى سعيًا  َتُكوفُ ما  ومياـّ َأْقَربمُِّؿ مسئولياٍت َتحَ إلى فأفبلطوف وأرسطو َيَتَطمَّعاف 
نقاِذىا، ولكْف بمنظوٍر فمسفي. أي أّف العمَؿ األساسيَّ   تأسيِس مدينِة الرىباف والحفاِظ عمييا وا 

وُف األمثُؿ لمجتمِع المدينة شكِؿ الحكـِ األفضؿ تحديدُ ىو ، الذي َينَكبُّ عميو الفبلسفة ، والصَّ
 .قبَؿ كؿّْ شيء ماِت تأسيِسيا المثمىبؿ وتحديُد مقو  ؛ودولِتيا

بعنايٍة فائقٍة  تركيزِ إلى ال فَتكُمُف في َكوِنيا السَّبَّاقةَ يمُة الثانيُة لحضارِة أثينا، مأما الخاصيُة ال
يمٍة في عموـِ تاريِخ ممرحمٌة ِجدُّ  الديمقراطيةَ  . إفّ اً وعممي اً نظريعمى الديمقراطية )الجميورية( 

مقراطيٌة معنيٌة بالشريحِة األرستقراطية فحسب. فإذا وضعنا ُنصَب العيِف ، ولكنيا ديالحضارة
لمواطني المدينة، نرى أنيا ال َتشَتِمُؿ حتى عمى ُعْشِر المجتمع. ومع ذلؾ، جدًا َتعريَفيا المحدوَد 

يّـّ حقًا، حيث يؤدي دورًا عظيمًا في تكويف وَتطويِر الفمسفِة وففّْ السياسة. مفيو تجديٌد 
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ـَ الشعِب فالد بالذات بشؤوِف اإلدارة  وبالسياسة، أي انشغالَ بالذات يمقراطيُة كمصطمح تعني اىتما
والحكـ. والسياسُة الديمقراطيُة َقواُميا التفكيُر في جميِع القضايا االجتماعية الحيوية، وتداوُليا، 

تعني المجتمَع المنفتَح  تيوال–فخاصيُة السياسِة الديمقراطيِة واتخاُذ القراراِت بصددىا. بالتالي، 
ـُ مساىماٍت ليست بالَييّْنِة في حضارِة أثينا. –أيضاً   تَُقدّْ

المستطيمِة  بِيُر األنظاَر بأعمدِتويُ وَيبُرُز مجمَُّع اآلليِة في ىيئٍة معماريٍة جديدٍة كميًا، حيث 
 ٕوأثينا ٔولو وأرتميس. فكأّف معابَد أبمف الخارج تحيُط بوالتي  أسواِرهب، و فُّوالواسعِة التي َتحُ 

في مجتمِع أثينا إدراُؾ ويرجُح  َمِتيا في جميِع المدِف الشييرة.إبراِز َعظَ عمى تتنافُس فيما بينيا 
 ليةَ اآلَكوِف اآلليِة تصورًا خياليًا، ليس إال. بالتالي، َتنَحطُّ مكانُة العقائِد الدينية شيئًا فشيئًا، وكأّف 

. ومع األخِذ في حضارِة أثينا ورومامتجسدًة األخيرَة  اعيش مراحَميت ممدائِف السومريةِ ل ةَ مؤسّْسال
يا ، فقد ُسمَّْيت بيذا االسـِ ِنسَبًة لئلليِة أثينا، مؤسّْستُ )نواة( مدينٌة تأسيسية أثينا بعيِف الحسباِف أفّ 

 الَبناَف عمى أوُجِو الشََّبوِ يا، والتي ُتَذكُّْرنا ِبإينانا، إليِة أوروؾ. ىذا المثاُؿ بَحدّْ ذاِتو َيَضُع وحاميتُ 
ـُ األخرى  ممفٍت يا البعِض كتقميٍد بعضَ يشير إلى محاكاِتيا ات، و مدنيبيف ال لؤلنظار. أما األقسا

)السوؽ  ٖمف المدف، َفَغَمَب عمييا الطابُع المؤسساتيُّ عبَر العديِد مف الكيانات، مف َقِبيؿ اآلغورا
الرياضِة  التََّنزُّه الُمَظمَّمة(، وأماكفِ  األروقة )شوارع المجمس(، المسرحية،التجارية(، الكنيسة )

مستوًى راقيًا مف البنى، ِبَحيث َتخمو بعُضيا َشيََّدت كما أنيا  .الُمَدرَّجة( وغيِرىا الَبَدِنّية )المبلعب
ف، مف األسوار، وتحتوي عددًا َضخَمًا مف القصوِر الفخمة. إنيا ُبنى شبييٌة ِبَقريناِتيا لدى الحثيي

 َتزيد عمييا مف حيث تعداِدىا السكاني.و فوُقيا ُرِقّيًا، ولكنيا تَ 

                                                           
حدى اإلليات في األولمبوس. كانت تمثؿ إلية الصيد العذراء المنيمكة في شؤوف : أرتميس ٔ ابنة زيوس، وأخت أبولو، وا 

ات الحيوانات وممذات الغابات. كانت إلية الطبيعة البرية والمراعي والغابات والتبلؿ والغصف المقدس، والمثؿ األعمى لمفتي
اليونانيات، وراعية النساء في الوالدة. كانت تحتفظ في إفسوس بطبيعتيا اآلسيوية، فكانت إلية األمومة واإلخصاب. وبيذه 

 الطريقة اختمطت فكرتا العذراء واألـ في عبادتيا )المترِجمة(.
حدى اآللية األولمبية الشييرة. ولدت و  ،ربة الحكمة لدى اإلغريؽ أثينا: ٕ أثينا كاممة النمو والسبلح مف رأس ابنة زيوس، وا 

زيوس، وأمدت أدب العالـ بإحدى استعاراتو التي ما زالت تتكرر حتى ممَّيا الناس. كانت أجدر اآلليات بأف تكوف إلية مدينة 
الحكمة  تفخر بأنيا عذراء، وتتخذ ذلؾ سببًا لمواساة العذارى، وتبعث في نفوس رجاليا الحماسة الحربية، وتمثؿ لبركميز .أثينا

 التي ىي خميقة بيا )المترِجمة(.
الشعب ألجؿ تداوؿ شؤوف التجارة الشكؿ، يمتقي فييا الساحة العامة في مدينة إغريقية. وىي دائرية  اآلغورا أو اآلجورا: ٖ

 والسياسة واإلدارة في العصر اليوناني الكبلسيكي )المترِجمة(.
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َر اآلداِب المكتوبة. بؿ وربما  ـَ ثقافٍة أدبيٍة ىي األعظـُ نحف ىذا وَشِيَدت َتَطوُّ مف  يًا،تاريخأما
نة. فالمسرُح عاَش أمَجد مراحِمو الثورية، وَكثُ جيِة توثيقِ  المآسي  ؿُ تفعي رَ يا ضمف المسَتَنداِت المدوَّ

 كتاٍب كتُقَرأ  "ممحمُة ىوميروس"، وُكِتَبت الُمَؤلَّفاُت التاريخية. كما كانت النتاجاُت الممحميةفي 
كأنيا تَُبشُّْر بوالدِة السينما.  ، وِصيَغت الكثيُر مف الوقائِع واألحداث ِبُمغٍة مسرحيٍة بارعةٍ مدرسيّ 
بعَد ميتمٍة بالِمبلحِة  حضارةٍ ثاني أنيا َغَدت لدرجِة  ،َرت الِمبلحُة البحريُة والتجارةوَتَطوَّ 

وليس كمينٍة المعٍة أو ولو بنطاٍؽ ضيؽ، –َزت التجارُة في مجتمِع أثينا الفينيقييف. كما َبرَ 
مة فيما  ،حيث َتبدو وكأنيا سَتنَتِقُؿ إلى النظاـِ الرأسمالي .ِلَتزَرَع فييا أولى بذوِر الرأسمالية –ُمَفضَّ

َر ففُّ العمار إلى حدٍّ ما خرىٍة أنقملو قاَمت ب بنى المدينِة ذلؾ تُثِبُت ، إذ فييا أيضاً  ةِ . ىذا وَتَطوَّ
ُتحيي التي األّخاذِة مشاىِد الإلى  ضافةِ باإل ،النموذجيّ إلى  َأقَرب ىية. وَأحَرَز ففُّ النحت مستو كفا
ٍب ميثولوجيٍة ادآأنيا َتَميََّزت با ىن. وُنَنوُّْه عمى الفوِر حاذقةغٍة بلبب ةالميثولوجي األحداثَ  ؿُ ثّْ مَ وتُ 

التي َتسبُقيا متماسكٍة وقويٍة لمغاية، ومؤلَّفٍة مف َجِميعٍة تتضمف كافَة ميثولوجياِت الحضارات 
الفكرية(. فالميثولوجيا ىي ففُّ سرِد قصِص الوقائِع التي َيُعزُّ  األنماطو الدينية  )االعتقادات غير
دراُكياحميمُ عمى المجتمِع ت  ، وكانت شائعًة في العصور األولى.يا وا 

اإلليية في َتَنوُِّعيا ) ـفي عدِد اآلالت الموسيقية، أ موسيقا َتَطوُّرًا ممحوظًا، سواءٌ كما َأحَرَزت ال
ْف لـ َيُكف بقدِر بحضوِرهوالمبلحـ(. واسَتَمرَّ النثُر الشعريُّ  ،العشؽأغاني اإلليية،  منيا وغير ، وا 

 عميا(.ال بربريةال مرحمةبناِء مجتمِع المدينة، ُقَبيَؿ طوالت )ما كاف عميو في عصِر الب
التقاليِد بمواظبِتيا عمى إسبارطة حيث َتَتَميَُّز  .في المرتبِة الثانيِة بعَد أثينا ٔتأتي إسبارطة

َؾ . كما َترَ وبيف أثينا . وكانت النزاعاُت والحروُب مستمرًة بينياال َتميف الَمَمِكيَّة القديمِة بصرامةٍ 
سبارطة  نموذجُ  جميِع أنحاِء شبِو الجزيرة، حيث َشِيدت تطورًا سريعًا في عمى  بصماِتوأثينا وا 

ْت شبُو الجزيرِة والسواحُؿ المق ، ثـ َتَمتيا سواحُؿ النموذجنفِس ابمُة ليا أواًل بتوسِع المدف، َفَعجَّ
السكانيُّ اليائُؿ والتجارُة َحفَّزا  البحر األسود وبحِر مرمرة في االنتقاِؿ إلى تأسيِس المدف. فالتعدادُ 

عمى بدِء عصِر استيطاٍف جديٍد متطوٍر جدًا، لدرجِة أّف جميَع سواحِؿ وجزِر البحر المتوسط 

                                                           
ؽ.ـ. كاف اإلسبارطيوف محاربيف أشداء. توجيت إسبارطة  ٜٓٓتأسست حوالي مدينة مف أقوى الدويبلت اليونانية،  إسبارطة: ٔ

. لكف سرعاف ما اتحدت معيا "الحروب البيموبونية"حروب طويمة مع جيرانيا، وعمى رأسيـ أثينا خوض نحو النظاـ العسكري بعد 
ميكالي البحرية مف أىـ المعارؾ تجاه  عندما تقدـ الفرس باتجاه اليوناف، فكانت معركة سبلميف ومعركة ببلتيا البرية ورأس

 الفرس. خاضت إسبارطة الحربيف الميسينية األولى والثانية، وانتصرت فييما، فوسعت رقعة أراضييا )المترِجمة(.
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باإلمكاِف العثوُر عمى األحياِء أو المدِف الكولونياليِة اكَتظَّت بالمدِف االستيطانية. بؿ و  اً تقريب
ونحو حدوِد  ،ىذا وانطمقوا نحو مرسيميا جنوبي فرنساأيضًا.  مصرإغريقيِة الطابِع حتى في 

تحولت ، التي ٔالتجارة ُغَرؼَ يشبو ِلُيَؤسّْسوا فييا ما  ؛إسبانيا الُمِطمَّة عمى شواطِئ البحر المتوسط
يمة، ِلَتُموَح م. إلى جانِب بروِز المستوطنات في جنوِب إيطاليا أيضًا بنسبٍة مدفإلى فيما بعد 

الفينيقييف في ذلؾ. لكف، ورغـَ كؿّْ ىذه التطوراِت العظيمة، ورغـَ تأسيِس  وكأنيا تتولى دورَ 
وحداِت المدف في شبِو الجزيرة؛ إال أنيا َلـ تبمْغ مستوى قوٍة إمبراطوريٍة كتمؾ التي َتَمتََّعت بيا 

ى آنذاؾ، فَمف يعجُز عف التحوِؿ إلروح العصر وِبُحكـِ  .اإلمبراطوريُة البرسيُة أو الرومانية
تحت ُحكـِ ونفوِذ إمبراطورياٍت أخرى. أما حضارُة شبِو الجزيرة كاف عميو الدخوُؿ  ،إمبراطورية

شأُنيـ كَمَمِكيٍَّة حديثِة العيد ذيف ازداد ؽ.ـ، فُتواِجُو خطَر المقدونييف ال ٖٓٗالتي راَدتيا أثينا في 
يا وكفاءاِتيا األيديولوجيِة تِ دراُة اإلغريقيُة القاصرُة عف تصييِر قمدنيفي شماليا. وىكذا، فال

الذي لف –استقبلَليا ف، قد َفَقَدت ائالمدسقَؼ والماديِة العظمى نظامًا سياسيًا مركزيًا يتخطى 
 كتفيَ ِلتَ  ؛بعَد إبدائيا مقاوماٍت عدًة في الحروِب التي خاضتيا ،ؽ.ـ ٖٖٓمنذ عاـ  –تستردَّه أبداً 

عميو يٍؿ كمركٍز ثقافيٍّ جديٍد وحسب، مثمما كانت أمٍد طو إلى االستمراِر في تحقيِؽ ديمومتيا ب
 .تماماً  حاُؿ بابؿ

القاضيُة التي َلِحَقت بديمقراطيِة أثينا )كانت َتَمقَّت ضرباٍت كاسحًة في األخيرُة و أما الضربُة 
مع َمَمِكيَّة إسبارطة(، فقد َأَتتيا مف  عاـطيمَة ثبلثيف ذلؾ قبؿ حروبيا المريرة التي خاضتيا 

وابَنو اإلسكندر  ِٕلَتوّْىا. ذلؾ أّف فيميبَسَطَعت قد داِت المقدونية، التي كانت شمُس َمَمِكيَِّتيا االتحا
مف الثقافِة  نحدرُ تي ت، والاتوطيِد التماسِؾ بيف صفوِؼ القبائؿ التي تحت إشراِفيمإلى المتطمَعيف )

                                                           
مؤسسة خدمية ينشُئيا أصحاب العمؿ التجاري في المدف والمقاطعات بيدؼ تأميف التضامف التجاري بينيـ،  غرفة التجارة: ٔ

أماـ السمطات الرسمية، وتنظيـ  يـتمثيم، و حماية سمعيـ مف المضاربة الخارجية، و طاع عمميـ، والحفاظ عمى مصالحيـوتنظيـ ق
جراء المسوحات االجتماعية واالقتصادية الدورية في أوساط التجار  المناسبة، المعارض ببلغ الرأي العاـ بيا إلوا  فادتيـ بنتائجيا وا 

التجار فيما بينيـ مجموعة مدراء يشكموف مجمسًا إداريًا يضع القوانيف ويقـو بانتخاب رئيس . ينتخب اإلعبلـعف طريؽ وسائؿ 
 . )المترِجمة(.لمغرفة يصبح مديرًا عاماً 

كانت ال تزاؿ ببلدًا ىمجية يسكنيا أقواـ أشداء جبميوف حيف التي والد اإلسكندر األكبر وحاكـ مقدونيا : الثاني المقدوني فيميب ٕ
، وما داـ سمطاف الممؾ فييا ما داـ متفوقاً كانت حكومتو ممكية أرستقراطية، يدـو  ؽ.ـ(. ٖٖٙ –ؽ.ـ  ٕٖٛ) يااعتمى عرش

، واستخدـ ىذه القوة لتوحيد ببلد ذاؾآنجعمو أعظـ قوة شيدتيا أوروبا فأشراؼ الببلد راغبيف في معونتو. درَّب فيميب جيشو 
خضاعيا لحكمو، فطرد الفرس مف آسيا ا ليونانية. كاف محافظًا صريحًا يرى استقرار الممكية دعامة ال بد منيا لمحكـ اليوناف وا 

 )المترِجمة(.
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ـَ الشمؿ جعبلىاليَ  ؛رةأنسابًا وأصواًل مغايوُتَشكُّْؿ لغًة مختمفة،  وتتحدثُ اليونانية،   (اتحادًا ممتئ
ؽ.ـ. ىذا اإلسكندُر  ٜٖ٘اـ َيظفراف ِبَنيِؿ االعتراؼ بنفوذِىما في جميِع أرجاِء شبِو الجزيرة ع

، َبِقَي مدًة طويمًة تمميذًا ألرسطو الذي ُوِلد في مدينٍة قريبٍة لذي َمرَّ بحياٍة غريبِة األطوار، ااالبف
التمميِذ العبلقِة بيف حدوَد  ىدَّ عَ بينيما تَ  تقاربَ و فيما يبدو أّف المف منطقِة المقدونييف. ويبد

َلقََّف دليٌؿ صارٌخ عمى ذلؾ. فقد مباشرًة  مف أثينا ُبَعْيَد موِت اإلسكندرِ . وِفراُر أرسطو والمعمّْـ
و َتعِبَئتِ و  بإعداِد ذىِنوأرسطو الدروَس لئلسكندر في المدينة القاِئمِة عمى شواطئ إيجة، وقاـ 

في وقٍت كاف نفوُذ البرسييف في  ،يةبالذخِر الوافِر مف القيـ الثقافيِة اليونانية وآليِتيا الميثولوج
آخر محطاتو. ولـ َيُكْف ثمَة سياسيّّ يونانيّّ َيجَيُؿ غنى اإلمبراطوريِة البرسية الذي َيفَتُح الشييَة 

عنفوانيٍّ  َىَوسٍ غدا مسألَة  ،أخرىبَؿ قلحظًة وَيشَرُح الصدور، لدرجِة أّف القضاَء عمى البرسييف 
ىذا الشعوُر في أفئدِة جميِع تعشَش َتَموّْي اإلسبلـِ وَتَحسُِّره لمقضاِء عمى البيزنطييف. وقد بشبيٍو 

 ـ َيُؾ جيشًا عبوديًا تقميديًا.المتأىبيف لميجـو واالنقضاض. أي أّف جيَش اإلسكندر لَ  جنودِ ال
ثقافٍة َأثَبَتت جدارَتيا، وَتَطمََّع إلى غنى الشرِؽ طمَع باإلسكندَر مف الميْـّ اإلدراؾ جيدًا أّف 
َؾ ِبِرفقِة االتحادا  قبائؿِ بقيادِة زعماِء ال "كتائب فاالنج"ة الجديدِة المسماِة ِت الطوعيالزاخر، فَتَحرَّ

ِلَيِصَؿ في  ،ىاؤُ غزا األراضَي التي كاف َيطَ البربرية. وىكذا مرحمِة مف لَتوّْىا لخروِج المتطمعِة إلى ا
عمى التوالي مَع كؿّْ َمف  اً صطدممو  اً بكشتَ مفي ببلِد اليند،  ٔنيايِة المآِؿ إلى سواحؿ نير السند

وجقوروفا في ببلِد األناضوؿ،  ٕغرانيكوس تاَأشَيُرىا معرك ،ومعارؾ كثيرة اً حروب خائضاً يواجيو، و 
ي العراؽ. ولدى مسيِره مجددًا شمال ٔآربيبلمعركة شرقي البحر المتوسط، و  ٖإيسوسمعركة و 

                                                           
 ".نيرتعني "ال "سندو"في اليند. و الجزء الغربي مف بنجابفي يجري ، نير جبار طولو ألؼ ميؿ نير السند أو اليندوس: ٔ

 أي ببلد األنيار )المترِجمة(. "تافىندوس"ثـ أطمقوىا عمى اليند الشمالية  "ىندو"َحوَّرىا الفرس إلى 
فييا اجتاز اإلسكندر مضيؽ الدردنيؿ دوف مبلقاة أية مقاومة، وىو مجيز بقوة مف ثبلثيف ألفًا مف المشاة : معركة غرانيكوس ٕ

وخمسة آالؼ مف الفرساف. حاوؿ جيش فارسي مؤلؼ مف أربعيف ألؼ مقاتؿ أف يصد جيش اإلسكندر عند نير غرانيكوس، 
 .)المترِجمة(لفرس. اتجو عمى إثرىا اإلسكندر جنوبًا وشرقًا، يخضع بعض المدائف، ويستسمـ لو البعض اآلخر فخسر ا

الذي  "كودومانوس"بفترة وجيزة، حيث استعد الجيش الفارسي بقيادة دارا الثالث  غرانيكوسبعد حرب  وقعتمعركة إيسوس:  ٖ
كندر ثبلثوف ألفًا مف رجالو. تقابؿ الجيشاف عند إيسوس، واختار دارا ميدانًا مع اإلس بينما كافجمع خميطًا مف ستمائة ألؼ رجؿ، 

ربحوا تجاه الفرس جزة وجد فييا دارا الثالث أف اليوناف عيقاتؿ اليوناف. انتيت الحرب بملال يتسع إال لجزء صغير مف جيشو 
اكتفى بأف تزوج و  ،ائيًا عمى جسر مف جثث الفرسمجرى معابرًا . طارد اإلسكندر الجيوش الميزومة الذيف الذ معظميـ بالفرار

 إحدى ابنَتي دارا )المترِجمة(.
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ثيف، ُتواِفيو الثالِث والثبل المعينة، وىو ال يزاُؿ في ربيِعوالكارثيِة و أراضي جنوبي إيراف داخؿ 
ُمَخمّْفًا ألسباٍب ال يزاؿ الغموُض َيُمفُّيا؛  –ىاعيدلتي كانت مركَز العاَلـ في ا–المنيُة في بابؿ 

 .راطوريَة البرسيَة في ِسَعِتياوراَءه أراضَي مفتوحًة ُتضاِرُع اإلمب
إال أّف  .قبؿ ذلؾ رَ َتَحضُّ شيَدت القد كانت  ،لثقافِة اليونانيةعمى اكميًا  منفتحةُ الىذه المنطقُة 

ـَ  . في حيف عبوديّ العصِر المف  الجيِؿ األوؿِ يا األيديولوجيِة والماديِة كانت تمتد إلى ُمرتكزاتِ َقوا
بمستقبٍؿ ُتَبشُّْر يافعًة كانت و  .منذ أَمٍد بعيد ىذه يةِ مدنَتَخطَّت ثقافَة ال قدأّف الثقافَة اليونانيَة كانت 

ـَ الرىبافُ  قابمةً  بالتاليو  ،واعد  ،السومريوف بتطعيـِ الثقافة النيوليتية لمتطعيـ أيضًا. فكيفما قا
يا قدرتمف حيث ية كاف أمُر الثقافِة اليونان لؾفكذ ؛مدينيٍة ودولتيةو لُينشئوا منيا أوَؿ ثقافٍة طبقيٍة 

ْف لَ اليافعة ةِ ضار نبال عمى تطعيـِ الساحات الحضاريِة القديمة . السومريّ العمِؽ نفِس ب ـ َيُكفْ ، وا 
الُمَسّماة بالعيد "الييميني"، والتي دامت فيما الحقبِة في ىذه الممالِؾ ىكذا َتَأسََّست العديُد مف و 
بتوالما في مصر، مممكُة البارزِة حديثًا مالِؾ المـ. وأبرُز ىذه  ٕٓ٘ؽ.ـ و ٖٖٓبدو بيف سنوات يَ 

وباركانيوس في األناضوؿ، والسمفكوسييف في سوريا وميزوبوتاميا. وبعَد ىزيمِة السبللِة 
عمى ترميـِ اإلمبراطوريِة اإليرانية، ِلَيمَتدَّ نفوُذىا  حديثُة العيدِ  ٕاألخمينية، انكبَّت سبللُة البارثييف

تجديدًا  ؿَ جّْ سَ ـ، دوف أف يُ ٕٕٓ –ؽ.ـ ٕٓ٘أعواـ الفترة ما بيف حتى  ويدوـَ  ،في نفِس المرحمة
ـَ حوالي خمسمئَة سنة، ُيَجسّْد تركيبًة جديدًة فائقَة األىمية،  ُيذَكر. ىذا العيُد "الييميني"، الذي دا

المشارب، ِع آليتيا الذي ُيَمثُّْؿ ثقافًة شائكًة ومتعددَة جمّ خاصًة مف جيِة إنشاِء المدف الجديدة، ومُ و 
وكذلؾ باعتباِر َكوِف المغِة والثقافِة اليونانية سادتا رسميًا  ؛وعمى رأِسيا اآلليُة اليونانيُة واإليرانية

 –ٍة شرقيةٍ أطروحبّْر عف يا كانت ُتعَ األراضي الفسيحة. بؿ إّف حياَة اإلسكندِر نفسَ تمؾ عمى طوِؿ 
لثقافاِت التي كانت مييمنًة في تمؾ األزمنة، إال مف مجموِع اَجميعًة . ورغـ أنيا كانت ُتَمثّْؿ غربية

بيذه جديدًة ثقافيًة تركيبًة أف ذلؾ لـ َيُؾ ِلُيفِقَدىا أىميَتيا، لدرجِة أّف التاريَخ َلـ َيشَيد بعَدىا 
وس، َمِمؾ وخيأنطاُض قبِر عمى ذلؾ، أنق نا. وأكبُر برىافٍ في راىنِ حتى ، واألّبيةالعظمِة 

                                                                                                                                              
التقى فييا جيش اإلسكندر بجيش دارا المؤلؼ مف خميط مف األمـ. قضى اإلسكندر الميمة يستكشؼ أرض معركة آربيال:  ٔ

قتمو قادتو جزاًء لو ف ،، ووّلت األدبارمختمة النظاـجيوش دارا وتبدد شمُؿ فكاف نصره فييا مؤزرًا،  .المعركة، ويقدـ القرابيف لآللية
 عمى جبنو، في حيف كاف اإلسكندر يتقبؿ خضوع بابؿ )المترِجمة(. 

محاربيف قساة مف اإلسكيمييف، يتخذوف القذائؼ السريعة التي عرفت بالقوس المغولي في أبناؤه  كافشعب آري  البارثيوف: ٕ
 ؽ.ـ )المترِجمة(. ٖ٘كاري عاـ حروبيـ. وقد ىزموا الروماف في موقعة 
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اتََّخَذت مممكٍة والذي كاف َيرَأُس أعتى  ؛عمى ُسفوِح جبِؿ نمرود، Kommagene ٔجينيكوما
التي  ،ساموسات يا حينئذ مدينةُ مركزًا ليا )كانت عاصمتَ  Adıyamanمف مدينِة أدياماف 

غدت فقد إحدى عجائِب الدنيا المعدودة،  ىذه المقبرةِ  نيِر الفرات الحقًا(. َفِمَكوفِ َطَمرتيا مياُه 
 الغربية، أكثر مف كوِنيا مجرَد دليٍؿ عمى ىذه الحقيقِة وحسب. –الشرقية ةِ طروحبذلؾ رمَز األ

أو  ،العبودية في األراضي الخاوية المدنيةما َيكَتِسُب األىميَة بالنسبة لموضوعنا ليس َتَوسَُّع 
بوديٍة ع بؿ الميـُ ىو مساعي مدنيةٍ  .تحويَميا والثقافاِت النيوليتيَة والبربريَة إلى مدنياٍت ذاِت شأف

في َبسِط ىيمنِة  –َأنَجَزت مرحمًة أعمى مف التقدـ اليونانية الييمينية، التي ةمدنيال–حديثِة العيد 
لمبحِر ومف السواحِؿ الشماليِة  الجديدِة عمى كافِة المناطؽ، بدءًا مف اليند إلى روما، ٕثقافِتيا

عا ؛ُوصواًل إلى الخميِج الفارسي األسود إلى البحِر األحمرِ  . تحت رايِتيااٍت مدنيدِة تصييِرىا وا 
ـَ ِبَتطويِر النيِج نفِسوو فالممثُؿ اليافُع  ـُ ليذه الثقافِة الجديدِة الصاعدِة في مدينِة روما، قا  ،الِمقدا
 ٍة ىي األعظـُ في التاريِخ ِنسبًة لعيدىا.مدنيلُيَشيَّْد صرَح  ؛والسيِر عميو

أثينا عمى األقؿ. َتُعوُد  ثقافةِ التعريِؼ بأىميَة يٍة قد ُتعاِدُؿ َيَتَحمَّى تعريُؼ الثقافِة الرومانيِة بأىم
حيث َيمييا  ،وكأنيا قمُة جباِؿ أفرست ،العمُة األولى في أىميِتيا إلى َكوِنيا ذروَة المدنية العبودية

اإلمبراطوريِة . وتََتَجسَُّد العمُة الثانيُة في َكوِنيا الممثَؿ األعظـَ لثقافِة لتمؾ المدنيةالتياوي السريع 
ما. بأبعاِدىا وأعماقيا. حيث َلـ َتبُمغ أيُة إمبراطوريٍة في التاريخ البياَء والعظمَة التي َحقََّقتيا رو 

الُمَقنَّعيف. حيث ال ُيعَثر في التاريِخ اآلليِة  –المموؾأقوى ممثمي و آخَر  أباطرِة روما ثالثًا؛ كوف
باعتباِر أنفِسيـ في ِعداِد  ،ُؿ ما كاف عميو أباطرُة روماعمى أيّْ أحٍد صاحِب إرادٍة أو ُقدرٍة ُتماثِ 

وممارساِتيـ مِر وااألتوجيِو معًا، وانتياِليـ قوَتيـ مف إراداِتيـ وكفاءاتيـ في في آٍف اآلليِة والبشِر 
وف ولكنيـ ُمقَتِدر  ؛أيُة قوٍة ماديٍة أو معنويةأو أحٍد أيُّ  َيِجدوف داعيًا ألْف يحاسَبيـ، وال يةالعمم

ألوامرىـ. رابعًا؛  اإلذعاِف واالمتثاؿِ  حقيؽِ تعمى عمى محاسبِة كؿّْ الناِس وكؿّْ األشياِء في العالـ، و 
                                                           

مممكة قديمة مف العصر اليمنستي، ال يعرؼ عنيا إال القميؿ قبؿ القرف الثاني قبؿ الميبلد. ُيعتقد أف مممكة كوماجيني:  ٔ
 اإلمبراطورية السموقية تحكمت بيا خبلؿ فترة حكـ َمِمكيا أنطيوخوس الثالث األعظـ، إلى أف أعمف الحاكـ المحمي بطميموس عف

ـ، عندما قاـ اإلمبراطور فسبازياف بجعميا تمامًا جزءًا مف اإلمبراطورية ٕٚنفسو َممكًا مستقبًل. بقيت المممكة قائمة حتى عاـ 
 الرومانية )المترِجمة(.

 ظاىرة ترمي لنشر ثقافة الطرؼ المييمف، وضرب الثقافات المحمية، وسيادة نموذج واحد لمتفكير، وتعطيؿ الييمنة الثقافية: ٕ
رؤية جديدة في مما يخمؽ  .وتغيير أنماط السموؾ ،وحجب العقؿ ،تعني تسطيح الوعيو المعقوؿ في ثقافة معينة عف اإلبداع. 

 المجتمع المستيمؾ عف اإلنساف والمجتمع والتاريخ والكوف ككؿ )المترِجمة(.



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 

 

 236 

ُفيما ألوسِع قطاعاِت ال ،التي َتنشُر الحقوَؽ والمواَطنة كونيا الدولةَ  اِت البشرية. مجموعوُتَعرّْ
موبوليتية، وبالتالي سوالكو  المواَطنِة العالميةِ  خامسًا؛ ىي اإلمبراطوريُة السَّبَّاقُة في فتِح اآلفاِؽ أماـَ 

ـَ الديِف العالمي )الكاثوليكي أما
المدنيِة األوروبيِة الكبرى،  يا فجرَ (. سادسًا؛ كونبطريركيوال ٔ

 .مف الزمف وُمبَتَدأ ِجسِرىا. سابعًا؛ بقاؤىا كجميوريٍة مدًة طويمةً 
عمى ىذه التطوراِت المجيدِة عبَر المعجزات، بؿ ال شؾَّ البتَة في أّف مدينَة روما لـ َتسَتحِوذ 

لمثقافاِت األربِع العظمى  واألخيرَ  المبدعَ  الممثؿَ بصفِتيا قوِة الفعالة َحِظَيت بيذه القدرِة الكامنِة وال
عمى اإلطبلؽ. فمثمما ىي الحاُؿ في  ىي الثقافُة النيوليتيُة األقدـ قِة ليا. الثقافُة األولىابّ السَّ 

ؽ.ـ،  ٓٓٓٗرًة، فقد َأثََّرت ىذه الثقافُة عمى شبِو الجزيرة اإليطاليِة أيضًا في أعواـ أوروبا سائ
اإليطاليُة آِخَر ممثٍؿ ليا. لذا، فالقوُؿ بأّف ىذه  ِٕلَتُكوَف قبائُؿ التينو ؛وأحَكَمت قبضَتيا عمييا

 ٓٓٓٔيا األثنيِة في أعواـ ىويتِ  تحديِد معاِلـِ ب، و الحالية يطالياإلاليويِة  كسابِ القبائَؿ َشَرَعت بإ
َفت عبَر ىذه اليويِة نيا إ باإلمكاِف القوؿ:إلى الصواب. حيث  أقرب تخميفٌ ىو إنما  ؛ؽ.ـ َتَعرَّ

. وُيعَتَقد أنيا مف أصوٍؿ أوروبية. ِة النيوليتيِة نفِسياذىنيعمى العمى شتى المؤسساِت النيوليتية و 
، التي كانت ِشبَو حتمؿ أْف يكونوا مجموعاِت أتروسؾلممف اف ،حاِممو اليويِة الثقافيِة الثانيةأما 

ِشبَو عبودية، والتي َنَقَمت معيا المغَة والثقافَة اآلرية ذاَت المنشِأ الميزوبوتامي عبر ببلِد  –نيوليتيةٍ 
 ٓٓٛؽ.ـ، والتي ُيَخمَّف أنيا اسَتَقرَّت في شمالي إيطاليا في أعواـ  ٓٓٓٔاألناضوؿ في أعواـ 

َر تمؾ الثقافَة فييا، وتناَؿ شرَؼ أوِؿ شعٍب نَثَر بذوَر أوِؿ حضارٍة في إيطاليا ومدينِة ؽ.ـ، ِلَتنشُ 
روما. والثالثُة ىي الثقافُة اإلغريقيُة، التي اتََّخَذت أثينا مركزًا ليا، وكانت في َمجِدىا، والتي ما 

نت حتى  طنٍة فييا )فيثاغورس جنوبي إيطاليا كأوِؿ مستو في منيا فرٌع استقرَّ َلِبَثت أْف تكوَّ
ؽ.ـ(. ورابُعيا ثقافُة شرقي البحِر المتوسط ذاُت الجذوِر  ٓٓ٘ومجموعُتو، وذلؾ في أواخِر أعواـ 

                                                           
بابا الكاثوليؾ. يتواجد أتباعيا في كثير مف  اكبر طوائؼ الديف المسيحي. يقع مركزىا في مدينة الفاتيكاف، مقر الكاثوليكية: ٔ

 دوؿ العالـ، وخاصة في جنوب أوروبا وأمريكا البلتينية )المترِجمة(.
.  ٓٓٓٔعبرت نيَر التيبر حوالي عاـ  قبائؿ التينو: ٕ أخذت القرى الزراعية التي و ؽ.ـ مياجرة مف فبلنوفا، واستقرت في التيـو

نير التيبر وخميج نابمي تجتمع حتى َتَكوف منيا عدد قميؿ مف دويبلت المدف المستقمة بيف القائـ كانت قائمة في اإلقميـ 
المتحاسدة، التي لـ تكف تتحد إال في األعياد الدينية السنوية أو فيما يقـو بينيا مف حروب. وكاف أكبر ىذه المدف ىي ألبا لونجا 

 القائمة عند سفح جبؿ ألباف )المترِجمة(.
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ؽ.ـ الفينيقيوف،  ٓٓٛالمصرية والسامّية، والتي َنَقَميا إلى شبِو الجزيرة اإليطالية في أعواـ 
 والمستوطناِت الفينيقيِة األخرى. ٔمؤسّْسو قرطاجة

 ،َة الركَف في قصِة روماّف ىذه الثقافاِت األربَع ُتَشكُّْؿ الذريعَة األوليَة والعمّ إ :ر القوؿبالمقدو 
فيما خبل الصيف. إنيا  كالعسِؿ الُمرشَِّح مف جميِع الثقافاتِ اإليطاليِة بانسبلليا إلى شبِو الجزيرة 

القوُؿ بأّف ىذه قة، ىو إلى الحقي األقربُ المتكوُف في رحـِ األـ. مف ىنا، ف يُّ الماُء الجوىر 
ئاـِ ىذه الثقافاِت الَجميعة، التي َتُفوُؽ الجميعَة الثقافيَة ألثينا وغربي إيجة، َتنبُع مف َتَجمُِّع والتِ 

إنشاِء روما عمى يِد اأَلَخَويف رومولوس تنصُّ عمى الميثولوجيا التي األربِع كقوٍة كامنٍة ودفاقة. و 
جميِع عمى بصورٍة رائجٍة َتسري  ةٌ شعبيما ىي سوى حكايٌة لذئب، أنثى ا مَذيف َربَّتيماال ٕوروموس

َكوِف المنشِأ دخيبًل )خارجيًا( وُمَنّقى )صير إلى البنى المشابية. إنيا مقولٌة غريبٌة في إشارِتيا 
 الثقافات في بوتقة واحدة(!

وادة عمى يِد التي َتروي إنشاَء المدنيِة الرومانية بعَد سقوِط طر  الميثولوجيةَ  القصةَ إّف 
ىا الصريِح لمطابِع إبرازِ  مفيدٌة جدًا مف حيث؛ وفي حروبِ ورافَقو  ٗباريسالذي صاَحَب ، ٖإينياس

فقصُة اإلنشاِء عمى يِد المموِؾ  األناضولي فييا. إنيا التعبيُر الممحميُّ عف مقاربتنا وسموكنا نحف.
نشاِء مدِف جميِع المدني َتنَطِبُؽ عمى نزعاِت تشييدِ  ،ؽ.ـ ٓٓٚالرىباف حوالي أعواـ   اتِ وا 

المشابية. في حيف أّف القصَص التي َتروي النزاعاِت المتواليَة المندلعَة بيف أنساِب  يةِ ساساأل

                                                           
ثرية قديمة عمى الساحؿ الشمالي ألفريقيا قرب تونس العاصمة حاليًا. أسسيا الفينيقيوف في القرف التاسع قبؿ مدينة أ قرطاجة: ٔ

ديانتيا عمى تقديـ القرابيف البشرية لآللية الرئيسية كبعؿ قامت الميبلد، وأصبحت تحكـ ساحؿ شماؿ أفريقيا كإمبراطورية تجارية. 
ؽ.ـ  ٙٗٔ – ٜٗٔسنة حوؿ السيطرة عمى صقمية. وما بيف  ٓ٘ٔؽ والروماف لمدة وتانيت. ظمت في حرب مستمرة مع اإلغري

ؽ.ـ  ٜٕدّمرىا الروماف، وأقاموا فوقيا مستعمرة جونونيا. ثـ زار يوليوس قيصر الموقع، وقاـ ببناء مدينة كولونيا فوقو في 
 )المترِجمة(.

 ة إينياس )المترِجمة(.األخاف التوأماف مف ريا سمفيا ومارس في ممحم رومولوس وروموس: ٕ
أحد "نمتور حيث جمس ، ومجيئو بآلية مدينة برايـ. وادةتصؼ خروج إينياس بف أفروديت وفينوس مف طر ممحمة إينياس:  ٖ

، ثـ اغتصب أمميوس العرش منو، فقتؿ أبناءه، وأرغـ ابنتو الوحيدة ريا سمفيا "حاضرة التيـو"عمى عرش ألب لونجا  "أحفادىما
، وَأَسَر جماُليا قمَب مارس، فحممت منو بتوأميف. ولما وضعتيما شاطئالعمى  تظؿ عذراء. لكف ريا رقدت يوماً أف بقسـ العمى 

َقتبل أمميوس، التوأماف النير، وأشفقت عمييما األمواج فحمتميما إلى البر، وأرضعتيما ذئبة. ولما شب بأمر أمميوس بإغراقيما 
 وأعادا نمتور إلى العرش )المترِجمة(.

الشخص الذي اعتدى عمى عرض منموس، وفّرت معو زوجتو ىيميف ليبًل، فكاف ذلؾ سببًا الندالع حرب طروادة  باريس: ٗ
 )المترِجمة(.



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 

 

 238 

والتمايِز الطبقي  ُتَسمُّْط الضوَء كفايًة عمى العبلقِة الكائنة بيف بناِء المدينةِ  ،الجوارفي  قبائؿِ ال
ؿ. فالنّْزاعاُت والمشادّ  العديُد مف  لؾقبائِؿ األتروسؾ والبلتينو، وكذ اُت الحاصمُة بيفوالتََّدوُّ

مف أمثمِة البناِء والتشييد، إنما َتُعوُد إلى النزاِع  ثيرٍ الصراعاِت والمشاحناِت التي ُنصادفيا في ك
 دخيمًة عمييا.التي ُتَعدُّ بيف الثقافِة النيوليتيِة األىمية المحمية، وبيف ثقافاِت التمدِف 

في ، و ِشبِو الجزيرة وقعِ في م ،كمدينة وازدىاِرىاىا عمى صعيِد َعمارِ ُحسُف طالِع روما  َيكُمفُ 
ٍة أقوى مف أيِة مدنيشمالييا ُخموّْ في و  ؛المدنياِت القائمةمف  يةِ قاصي الغرباألاحتبلِليا مكاَنيا في 

ف سَيأتييا مف جانَبيف: ااألوروبية. ذلؾ أّف الخطَر ك القارةِ َتُعوُد في منشِأىا إلى بحيث وَأمَتَف 
مف قرطاجِة ، اً جنوبو  ؛ياًا لمركز  ِشبِو الجزيرِة اإلغريقيةِ ، مف المدنيِة التي َتتَِّخُذ مف أثينا في اً غرب

َغَدت حضارًة مدينيًة مستقمًة رغـَ َكوِنيا المستوَطنة الفينيقية األقوى في شمالي قد التي كانت 
َتَخطّْي حدوِد عصِر المستوطنات، وَتَعرُُّضيا المتواصُؿ  ِة اليونانية عفمدنيأفريقيا. فعجُز ال

دٍة أو إنشاِء إمبراطوريٍة ملميجماِت البرسيِة مف الشرؽ، وعدـُ قدرِتيا عمى التحوِؿ إلى مَ  َمكٍة موحَّ
متجانسٍة بسبِب التنافِس المستشري بيف المدائف، وسقوُطيا خبلَؿ مدٍة قصيرٍة تحت قبضِة الَمَمِكيَِّة 

دٍّ عمى روما. بينما كاف اونية؛ كؿُّ ذلؾ مؤشراٌت عمى ُقصوِرىا عف أْف َتُكوَف مصدَر تيديٍد جالمقد
ذلؾ أّف ُقرَبيما ِمف بعِضيما لدرجٍة كبيرة،  .بمقدوِر قرطاجة أْف َتُكوَف ِندًَّا ليا ِبَشكٍؿ جديّ 

 نظرًا لطبائِع المدنيات؛ كؿُّ منة الييعمى يما الدائـ تياُفتَ يما لمتوسِع في المناطِؽ نفسيا، و قابميتَ و 
ذلؾ كاف سُيشِعُؿ فتيَؿ الحرِب بينيما عاجبًل أـ آجبًل. وىكذا كانت الصراعاُت المحتدمُة بينيما 

ف درِبيا العائَؽ األساسيَّ عًا بأكمِمو ستنتيي بانتصاِر روما الكاسح، لُتزيَؿ قرنطيمَة ما يناىُز 
كاف سَيُكوُف التيديَد األخطَر عمييا ربما  ،ُقَبيؿ وفاِتو اً حقال اً الُمقِمؽ. فتحديُد اإلسكندِر لروما ىدف

(. مف ىنا، فإّف ُحسَف الطالِع األكبر إلو كَمِمؾ ية كانت َتعَتِرُؼ أصبًل بنفوِذه)شبُو الجزيرِة اليونان
ر لروما َيكُمُف في قضاِء اإلسكندِر َحتَفُو مبكرًا، حيث كاف مف السيِؿ جدًا أْف َتحؿَّ اآلخَ 
كأعتى قوٍة َصَعَدت مسرَح التاريخ حتى  ،مبراطوريُة اإلسكندرانيُة مكاَف اإلمبراطوريِة الرومانيةاإل
ُبَعيَد حرِب  ،ؽ.ـ ٓ٘ٔ. وكاف اإلسكندُر قديرًا عمى ذلؾ. وبعَدىا )حوالي أعواـ الوقت ذاؾ

ـُ كؿّْ الحضاراِت القديمِة والثقافِة النيوليتيِة منبسطًا أماـَ  مطامِع روما  قرطاجة( كاف عاَل
وفتوحاِتيا، ما عدا البارثييف في أقاصي الشرؽ، ومف َبعِدىـ اإلمبراطوريُة اإليرانيُة بزعامِة السبللِة 

 الساسانية.
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 مؤسساتيٍّ  استمرارٍ بمثابِة  يؽ.ـ، ى ٛٓ٘في روما  ت إليياانتقمَ التي  الجميوريةَ إّف 
الذي َتَتَمتَُّع بو الوطيِد ، فممنفوِذ ذلؾفي  ةُ الجديد ةُ افيالثق رضيةُ األ تلديمقراطيِة أثينا. وبقدِر ما َأثَّرَ 

 ياتِ تجرب ىا إلى عجزِ تجاوزُ ُيعزى قد عبلوًة عمى أنو . واألرستقراطيُة أيضًا نصيُبو الوافُر في
. فعادًة ما َتُكوُف إسبارطةعمى غراِر تجاَه أثينا  ممحوظٍ  تطويريٍّ  دورٍ عف أداِء  الَمَمِكيَِّة السابقةِ 

بيةَمِكيَّاُت المَ   ِميا.عاظُ ، وال َتسَمُح ِبانتعاِش األرستقراطيِة وتَ َتَعصُّ
فيما والعزيمِة لقد َعبََّأت الجميوريُة شعَب مدينِة روما بأقصى الدرجات، وَسمََّحتو باإلرادِة 

 َسيف )مجمٌس لؤلرستقراطييف، وآخرو. فُبنَيُتيا المشتممُة عمى مجممصالحَ و  وَيُخصُّ شؤونَ 
ُر القضاِء كمؤسسٍة منفصمٍة بذاتيا، وَتَمأُسُس قوى يف ِمف َسواِد الشعب(، والقنصميةنلممواط ، وَتَطوُّ

انية لى احتراِؼ ورسوِخ الجميوريِة الرومإ سطوعٍ حماية المدينِة عمى غراٍر مماثؿ؛ كؿُّ ذلؾ ُيشيُر ب
َأَحَد المناىِؿ األساسيِة في تطويِر ففّْ الجميوريِة  ُحكـُ َشكُّْؿ يُ ديمقراطيَة أثينا الِغّرة. ىذا و  فوؽُ بما يَ 

عيِنو  بيف الحقوِؽ والسياسة، فيو في اآلفِ الوثيقِة السياسة. وكما أّف ىذا الوضَع َيُدؿُّ عمى الُعرى 
لموفاِؽ السياسي.  مدى َكوِنو أرضيةً  ، وبالتاليَمأُسَس الحقوؽٌؿ تاريخيّّ أصيٌؿ َيبُسُط لمعياف تَ ثَ مَ 

إلى جانِب أنيا ، الجميوريةكنِؼ في  أّف روما عاَشت َمجَدىا الثقافيَّ داخمياً والكؿُّ عمى عمـٍ ب
يا الطبيعيَة مع عيِد ُتخومَ ُة الرومانيُة َوصَمت مدنيبغزواٍت عظمى خارجيًا. وُتعَتَبُر ال أيضاً قاَمت 

 ؼٌ مف الجميوريِة إلى اإلمبراطورية ليست سوى اعترا الجميورية. في حيف أّف قصَة االنتقاؿِ 
ّف إ :ًا وخارجيًا. إذ ُيمكُف القوُؿ وِبُكؿّْ سيولةبالصراعاِت المتفاقمِة وأخطاِرىا المتعاظمِة داخمي

وبيف  ،انعكَس عمى شكِؿ نزاعاٍت بيف مركِز روما وأطراِفو ،وأنداِده ٔالصراَع بيف يوليوس قيصر
عف  ٕسبروتدفاُع ٍت عدة: وتتأكُد صحُة ىذا الُحكـِ مف خبلِؿ دالالاألرستقراطيِة وعامِة الشعب. 
جِ خيانِتو التي ارتكَبيا، وذلؾ ب فداًء لروما  كبرِ األ بالشرؼِ قد تمت التضحيُة  نوإ :و قائبلً َتَحجُّ

 صفوةَ  ألفّ ب َمّياليف أكثَر إلى قيصر، و عامِة الشع وكوفُ  ؛مف خارِج المدينةوالقروييف  لمغرباء
                                                           

 ؽ.ـ(.ٗٗ – ؽ.ـ ٓٓٔجنراؿ وقائد سياسي وكاتب روماني، وأوؿ َمف أطمؽ عمى نفسو لقب اإلمبراطور ) يوليوس قيصر: ٔ
ا لتأديب القبائؿ الوطنية، وأنشأ تسعًا وثبلثيف مدينة في ربوع فمسطيف، بعد أف جعميا تولى قيادة الحمبلت العسكرية في إسباني

مقاليد القنصمية أصبح االتفاؽ بيف العامة والطبقة الوسطى  وتسممبوالية خاضعة لنفوذ روما، وأقر فييا حكـ القانوف والنظاـ. و 
السمـ الروماني(. مّد أَجَؿ ديكتاتوريتو مف عشر سنيف إلى مدى ُعِرَؼ فييا شعار )فرابطة ود وصداقة، واستتب السمـ في روما 

 بضعة شيور )المترِجمة(.قبؿ أف يقضي نحبو ب الحياةِ 
ؽ.ـ  ٘ٛكاف مف رجاؿ السياسة في الجميورية الرومانية، وعضوًا في مجمس الشيوخ الروماني )ماركوس جونيوس بروتس:  ٕ
 ة اغتياؿ يوليوس قيصر )المترِجمة(.ؽ.ـ(. لو شيرة كبيرة باشتراكو في مؤامر  ٕٗ –
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حوؿ بصورٍة أكبر المحافظاِت  لُمحاكة، والتفاؼُ في المؤامرِة ا ِضمعٌ ليـ أرستقراطيي المدينِة 
 .قيصريوليوس 

اسَتَمرَّت التمرداُت في الخارج. أما أسفاُر قيصر و  ،كاف اإليرانيوف َبمغوا شواطَئ نيِر الفرات
الرجِؿ  رأسِ ، والتمرداُت المندلعُة في ببلِد األناضوؿ، وَبْتُر ٕوبريطانيا وجرمانيا ٔفي ببلد غالة

، وانتفاضاُت الييوِد في شرقي البحِر األبيِض المتوسط، و ضد إيرافقتالِ في  "سيوسكرا"الثالِث 
، وانطبلُؽ شرارِة ٖوالحروُب التي ال َتعِرُؼ ىدوءًا أو سكينًة بيف شبِو الجزيرِة اليونانيِة والبمقاف

آذاَنيـ َعّما اليجوـِ بيف القوط واإلسكيت والُيوف المنحِدريف مف الشماِؿ الشرقي والذيف َيُصمُّوف 
حوَليـ، وغزواُت القبائِؿ العربيِة التي ال َييَدُأ ليا باٌؿ في أقاصي الجنوِب َطَمعًا في اغتناـِ 
الغنائـ، وبقايا الَمَمكيِة المصريِة التي ال َتنَفؾُّ موجودًة وقتئذ؛ كؿُّ ذلؾ إنما َيَضُع الَبناَف عمى مدى 

أّف نقاشاِت مجمِس األعياِف التي ال َتنَقِطع، المشاجراِت  فداحِة المخاطِر ووطأِتيا. َيتَِّضُح جمياً 
مفوَّضييا في القنصؿ )المجمس االستشاري(، ووْضَع عمى والمشاّداِت بيف األحزاِب المتنافسِة 

الشعِب المعتاِد عمى الغنائـِ الخارجيِة والُمَسيَِّس بموجِبيا؛ كؿُّ ذلؾ كاف ُيزيُد العراقيَؿ عمى درِب 
اتخاِذ القراراِت المصيريِة التاريخيِة  حياؿالخارجية، و  الميالؾِ تجاه ميوري أثناَء مقاومِتو النظاـِ الج

 بالبلزـِ في وقِتو المناِسب. َبتَّ التي َتقَتضي ال
، االسـُ الرمزيُّ ٗكؿُّ ىذه العوامِؿ التي رتَّبناىا آنفًا َتكُمُف خمَؼ سياساِت الحفيِد أغسطس

يترتُب عمى  َف مع بداياِت الميبلد. وما كافلى اإلمبراطورية، والذي تزامَ لبلنتقاِؿ مف الجميوريِة إ
                                                           

اسـ أطمقو الروماف عمى المنطقة التي يسكنيا الغاليوف، وىـ شعوب كمتية. كاف لمقساوسة  غالة أو غاليا:بالد الغاؿ أو  ٔ
يرلندة بريطاني ثـ في فرنسا وانتشر وامف ألمانيا، تسربوا ؽ.ـ  ٜٓٓحوالي عاـ الدينييف "الدرويدييف" تأثير كبير في السياسة.  ا وا 

يؤمنوف بآلية كثيرة يسترضونيا كانوا فف صناعة الحديد المتقدمة.  واثـ استورد .ثقافة ىولستات الحديدية ، جالبيف معيـإسبانياف
 بتقديـ الضحايا مف المحكـو عمييـ باإلعداـ )المترِجمة(.

ة، وسببًا رئيسيًا لسقوطيا. والجرماف قبائؿ كاف مصدر إزعاج لئلمبراطورية الروماني الذي موطف الشعب الجرمانيجرمانيا:  ٕ
وثنية قديمة جدًا، كانت تجوب أوروبا، وتؤمف بإلو الرعد )تور(، وحروبيا عشوائية، عمى عكس الروماف المتقدميف في التنظيـ 

شرقيوف( والغانداؿ العسكري وبناء المدف. يعتبر الجرماف أجداد الشعبيف األلماني والبريطاني. ومف فروعيـ القوط )الغربيوف وال
 واألنكموسكسونيوف )المترِجمة(.

شبو جزيرة تقع جنوبي شرؽ أوروبا، وتتألؼ مف ألبانيا وبمغاريا واليوناف ورومانيا ويوغوسبلفيا وتركيا األوروبية. كانت  البمقاف: ٖ
 مسرح اضطرابات سياسية وثورية أثناء حروب البمقاف والحربيف العالميتيف )المترِجمة(.

مف خالو  ُممؾَ ال ينتمي إلى الطبقة الوسطى، ورثَ : ( أو )أوكتافيوس( أو )أوكتافياف(أغسطسوس يوليوس قيصر أو )جاي ٗ
منحو مجمس الشيوخ لقب "أغسطس" بمعنى "المقدس". عاصر . ـ(ٗٔ –ؽ.ـ  ٖٙ) الثامنة عشر مف عمره"يوليوس قيصر" في 

شاد أعظـ إمبراطورية في َج أوؿ إمبراطور روماني )أبو اإلمبراطورية(. أواخر الجميورية الرومانية وحروبيا األىمية، ثـ ُتوّْ 
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 Pax)عصُر سبلـِ روما فىو سياساُت االستقراِر الداخميّْ واألمِف الخارجّي.  ىذه الظروؼِ 

Romana)  ثمرٌة مف ثماِر ىذه ليس إال  ،عمى وجِو التقريب ـٕٓ٘المجيُد الُمَعمُّْر حتى
ى ِعمـٍ بأّف كافَة اإلجراءاِت َحَصَمت بموجِب ذلؾ، ِبدءًا مف إسقاِط مجمِس السياسات. والكؿُّ عم

دارِتيا بالتعييِف بدؿَ األعياِف خائِر القوى واليشّْ إلى مستوى مجمِس شورى، وتعزيِز الم  ؤسساِت وا 
المعسكراِت وصواًل إلى تشكيِؿ و مرورًا بإلياِء الشعِب بأياـٍ َتُعجُّ بالتسميِة والُمماطمة، و االنتخاب، 

َبعَدىا بناِء األسوار، واالنتقاِؿ مف خبلِؿ والحامياِت األمنيِة في الخارج، والقياـِ بالتعزيزاِت البلزمِة 
ُكؿّْ األسفاِر اليجوميِة الُمتَِّجَيِة صوَب الجياِت المذكورِة في إلى الحروِب الدفاعية. ورغـَ الشروِع 

بيدِؼ الدفاع. وفيما بعد، تقُع بيف أيدينا  ِتيا سوى أسفارَلـ َتُكف في حقيقآنفًا، إال أّف جميَعيا 
ـُ األخيرُة مف أسماِء أشباِه اإللِو  يت. إنيا القوائ أشباِه  –قائمٌة طويمٌة مف األباطرِة ذائعي الصّْ

اإلنساف! الغريُب أّف أباطرَة روما أيضًا كانوا َيزدادوف انتباىًا مع مروِر األياـِ إلى عدـِ جدوى أو 
ِع اآلليِة الكبلسيكي. أي أنيـ َأدَركوا يقينًا استحالَة تأميِف شرعيِتيـ البلزمِة عبَر قناِع جمّ مُ  معنى

 اآلليِة ذاؾ.
ـُ   كثرةُ و  ،بلِؿ البمبمِة والفوضى المستفحمةمف خ ،ـٕٓ٘واالنيياِر بعَد  االنقساـِ َتَبدَّت معال

وراَء  ندفعةً الشييرة، كانت م ٕمكُة تدمر، مٔاإلمبراطورية. فحتى زنوبيا الُحّكاـ في إدارِة شؤوفِ 
)ىذه  وسوريا وببلَد األناضوؿ والعراؽ يا في بناِء إمبراطوريٍة تحتضُف في ثناياىا مصرَ طموحِ 

                                                                                                                                              
ة الرومانية وحؽ االنتخاب الضيؽ "الحقوؽ البلتينية" لجميع العشائر التي اشتركت في الحرب عمى نمنح حؽ المواطَ و  ،التاريخ

قتصادية، وشّيد اليياكؿ، وَسفَّ القوانيف ، وأنعش الحياة االبدقة مصر. وّفر الحماية لجميع الطبقات بسف القوانيف وتطبيقيا
 اليوليائية )المترِجمة(.

مؾ تدمر. امتد حكميا إلى مصر والشاـ والعراؽ وما بيف ممكة تدمر والشاـ والجزيرة. كانت زوجة أذينة مَ  :أو الزباء زنوبيا ٔ
لُممؾ باسـ ابنيا وىب البلت، وتولت العرش، النيريف وآسيا الصغرى وأنقرة، فمقبت بممكة ممكات الشرؽ. بعد مقتؿ زوجيا تولت ا

اإلمبراطور الروماني  التقى مع جيشفأنشأت جيشًا قويًا، واستولت عمى العديد مف البمداف، وغدت تدمر مقصد التجار واألثرياء. 
، فانتحرت بالسـ ، ثـ اصطحبيا إلى رومازنوبيا، فأسرىا بعد مقاومة عنيفةأورلياف في معركة كبيرة، وحوصرت تدمر، وُىِزَمت 

 )المترِجمة(. والذؿ رافضة الخضوع 
مدينة تجارية توجد فيما ُيعَرؼ اليـو بسوريا. كانت محط قوافؿ الِجماؿ، وقائمة قبؿ الميبلد، وأصبحت  تدمر أو بالميرا: ٕ

لممممكة التدمرية نقودىا  مستعمرة رومانية أياـ ستيموس. مف آثارىا معبد بعؿ، ومدافف كاألبراج المستطيمة مف أربع طبقات. كاف
لغتيف: في القرف الثاني كانت اإلغريقية لغة  يتكمـشعبيا وعمييا كتابات وصور تخص الممكة زنوبيا أو ابنيا البلت. كاف 

تب تكالتي المغة التدمرية  التي اشتقت منيا األرستقراطييف والمثقفيف، وبقيت حتى القرف الثاني عشر. والمغة الثانية كانت اآلرامية
 مف اليميف إلى اليسار )المترِجمة(.



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 

 

 242 

، ولكننا َنذُكُرىا لتيسيِر التعريِؼ  سمياتُ الت لـ َتُكف موجودًة في تمؾ األزمنة كما ىي اليـو
حزنَة تعبيٌر صارٌخ عف آداِب روما الكبلسيكية. ذلؾ أّف بالجغرافيا المقصودة(. ولكّف قصَتيا المُ 

، ٕالسبللِة الساسانيِة حديثِة العيِد في الشرؽ، وشاىبور األوؿ ، مؤسّْسٔ"أرده شير األوؿ"
ـَ النكراَء بالجيوِش الرومانيِة عمى  اإلمبراطور الذي ُيضاِرُع أغسطس في َعَظَمِتو، قد ألحقا اليزائ

أّف الساسانييف َبَمغوا شرقي البحِر المتوسط وجباَؿ طوروس. ُأَنوُّْه ىنا عمى التوالي. ومف المعمـو 
قد  ؛، والتي كانت حاميًة في تمؾ األياـالقريبَة مف الفراِت وبيراجيؾ الفوِر أّف مدينَة زوغما الشييرةَ 

َيت باألرِض ُخرَّْبت و  َلت ميز حيث فمـ َتَر النوَر ثانيًة.  ،ـٕٙ٘عاـ في ُسوّْ وبوتاميا العميا عمى َتَحوَّ
ضاريًة بيف اإلمبراطوريِة الرومانية وكؿٍّ مف معارؾ وجِو التخصيِص إلى ساحِة وغى َشِيَدت 

اإلمبراطوريَتيف البارثيِة واإليرانيِة الساسانية؛ مثمما كانت شاىَد َعياٍف عمى انتقاِؿ السمطاِف والنفوِذ 
وبانيِة ُأولى  ،يوليتية، ُمولّْدِة الثورِة النالمقدسة الجدليَّ ليذه األراضي بينيـ. وكأّف المنطؽَ فيما 

َؿ ِمف  ُقطِبوإلى قد انَتَقَؿ  ؛اتمدنيال باعٍث لمحضاراِت منبٍع المعاِكس، ِلَتُدوَر عمييا الدائرة، وَتَتَحوَّ
المدنيات. َفَعجُز ىذه األراضي عف َتحقيِؽ كياٍف مركزيٍّ بعَد بيف الُمسَتِميت  صراعِ مإلى ساحٍة ل

استيبلِء واستعماِر وانتداِب واحتبلِؿ إلى راىننا وحتى يِد األورارتييف، وَتَعرُُّضيا منذ ذاؾ الحيف ع
مأساويًة في التاريخ. تمامًا مثمما المرأُة األُـّ  إنما ىو َأَحُد التطوراِت األكثرقوى المدنية األخرى؛ 

 بِدعَة الثورِة الثقافيِة العظمى.التي َغَدت كائنًا أكثَر انسحاقًا واندىاسًا، َبعَدما كانت مُ 
ـُ و  ،مانيَة كانت َتُردُّ عمى اليجماتلكّف الجيوَش الرو  حتى شواطِئ نيِر دجمة. إال أّف  َتَتَقدَّ

ـَ  ٖالموَت المبكَر الذي انقضَّ عمى حياِة اإلمبراطوِر الشييِر يولياف  جداً  مأساويٍّ نحٍو بـ ٖ٘ٙعا

                                                           
اعتمى عرش ـ(. ٕٔٗ – ٕٕٙالسبللة الساسانية، التي تعود تسميتيا إلى جدّْه الكاىف "ساساف" ) مؤسسأرده شير األوؿ:  ٔ
 عاد .ـٕٕٚـ، وُأعمف أرده شير ممؾ المموؾ في ٕٕٗالذي لقي حتفو في حرب داخمية عاـ  رابع،س الو رس بعد أف غمب أرتباناف

الديف الزرادشتي في ظؿ حكمو إلى سابؽ عيده، وبدأ في ببلد الفرس عيد مف أعظـ العيود التي مرت بيا في تاريخيا 
 )المترِجمة(.

، وأطمؽ الحرية لؤلدياف، وسمح لماني أف يمقي مواعظو في دىاءالو  ةقو ال. ورث عف أبيو أرده شير األوؿابف  شاىبور األوؿ: ٕ
ضموا إلى كتابيـ المقدس أبوابًا تشمؿ عمـو ما بعد الطبيعة والفمؾ والطب. أنشأ عاصمة جديدة في شاه ببلطو، وأقنع الكينة أف ي

، فغزا اىتمامو ُمكَرىًا إلى الحربؿ بور، وأقاـ عمى نير قاروف سدًا، يعد مف أكبر األعماؿ اليندسية في التاريخ القديـ. ثـ حوَّ 
جيش روماني، فعقد صمحًا. ثـ عاد لقتاليا، فيـز اإلمبراطور فمبرياف، وأَسَره.  لكنو ىـز في معركة مع .سوريا، ووصؿ أنطاكية

 ـ )المترِجمة(.ٕٕٚمات حوالي 
الوثنية في اإلمبراطورية  إمبراطور روماني حاوؿ إعادة إحياء: الجاحد أو جوليانوس أو يولياف المرتدديديوس يولياف  ٖ

وقضى عشر سنيف يؤدي  ،درس الفمسفة ـ(.ٖٖٙ – ٖٖٔينًا رسميًا ووحيدًا ليا )الرومانية، ولكنو فشؿ قبؿ أف تصبح المسيحية د
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كاف بدايًة ِلُخسراِف  –حاكي اإلسكندَر بذلؾ وُيَقمّْدهوكأنو يُ –مة ُمعَتَرٍؾ لو عمى سواحِؿ دج في آخرِ 
عمى ذاِتيا باَب عصِر  ُتغِمؽُ غيِر رجعة. لقد كانت روما  روما عصَر األباطرِة العظاـِ إلى

األباطرِة الَمِجيد. وباألصؿ، فالحروُب الُمسَتِعَرُة في الشرِؽ والقارِة األوروبية عمى وجِو 
روما. فعندما َقضى اإلمبرطوُر داخِؿ إمبراطوريٍة مف ُحكـِ يُر إلى استحالِة كانت تش ،الخصوص
. وكاف في الوقِت نفِسو ِستَُّة أباطرة كاف قد اعتمى العرَش  ،ـٖٙٓعاـ حتَفو  ٔدقمديانوسالشييُر 

ـَ و ، َمف َنجا ِمف بينيـ ٕاألوؿ قسطنطيف ـ، ٕٖٔالذي انَيَمَؾ في تغييِر ديِف اإلمبراطوريِة عا
ـ. لكف، وبعَد انقضاِء عيِد يولياف، آخِر إمبراطوٍر مف ٖٖٓ أيار ٔٔفي تبديِؿ عاصمِتيا و 

ـَ  ؛سبللِة قسطنطيف َؿ أباطرُة ـٜٖ٘عاَنت السبللُة مف التشتِت والشّْقاِؽ رسميًا عا . وىكذا َتَحوَّ
ـُ الُمغيريف روما الغربيِة إلى ُدمى متحركٍة بأيدي زعماِء القوط   ،ٖالُيوف آتيبلعمييـ. فحتى زعي

شاَء ذلؾ. وبينما ُطِوَي عيُد  أنو لو ،ـٔ٘ٗالقبضِة عمى روما في عاـ  كاف بمقدوِره إحكاـُ 
ـَ  ٗأودواكر َمِمِؾ القوطِ صفحاِت التاريخ عمى يِد مف اإلمبراطوريِة الرومانيِة األولى  ، فقد ـٙٚٗعا

 يا َلـ َتُمْت.مدًة طويمة، ولكنالتراِب تحت  مطمورةً أيضًا َبِقَيت ثقافُتيا 
                                                                                                                                              

. ولّما "المتيـ بريء حتى تثبت إدانتو"الشعائر والعبادات المسيحية ظاىريًا، مرتدًا عنيا ضمنيًا. ىو الذي وضع في القضاء مبدأ 
الببلد. كاف حممو األخير أف يرفع العمـ الروماني عمى أصبح إمبراطورًا، أعمف لمعاَلـ اعتناقو الوثنية، وبدأ باإلصبلحات في 

 العواصـ الفارسية )المترِجمة(.
. كاف ـ(ٕٖٔ – ٕ٘ٗ) اسمو الحقيقي ديوقميز، واختار اسـ دقمديانوس بعد أف اعتمى العرش دقمديانوس  أو ديوكمتيانوس: ٔ

ـ، ٕٗٛعرش في الالعصر البيزنطي. عندما اعتمى  عصره نقطة تحوؿ في التاريخ القديـ مف عصر اإلمبراطورية الرومانية إلى
 حاوؿ إدخاؿ بعض اإلصبلحات بإدماج واليات وتقسيـ أخرى )المترِجمة(.

ـ(. جعؿ المسيحية ٖٖٚ – ٕٕٚأعجب بو أغمب القادة الكنسييف ) إمبراطور روماني: األوؿ أو قسطنطيف العظيـ قسطنطيف ٕ
بد إلى كنائس. ىو الذي دعا إلى عقد أوؿ مجمع مسكوني في العالـ في نيقية عاـ ديانة رسمية لمدولة، وحّوؿ الكثير مف المعا

. أصدر مرسـو ميبلنو، الذي أكد فيو عمى التسامح الديني، وأعمف فيو إلغاء العقوبات المفروضة عمى مف يعتنؽ ٕٖ٘
في أظير بسالتو  طينية عمى اسمو ىو.المسيحية، وقاـ بإعادة أمبلؾ الكنيسة المصادرة. وىو َمف غير اسـ بيزنطة إلى القسطن

 )المترِجمة(. الحروب ضد مصر وفارس والفرنجة
ـ(. أسس في إقميـ روسيا وأوروبا إمبراطورية امتدت مف نير الفولغا حتى ٖ٘ٗ – ٜٖ٘حّكاـ اليوف وأقواىـ ) آِخرآتيال:  ٖ

رية البيزنطية بعد غزو البمقاف. تحالؼ شرقي باريس، ومف نير الدانوب حتى بحر البمطيؽ. فرض الجزية عمى اإلمبراطو 
فالنتينياف الثالث مع القبائؿ الجرمانية ضده، وتقارعا في معركة شالوف، أعظـ معارؾ التاريخ القديـ، فخسر أتيبل جزئيًا، ليعاود 

س ذاتو العميا. سّماه حكـ شعبو بتقدي .اعتماده عمى الخداِع والختؿ أكثر مف القوةالكرة بعد عاـ، ويجتاح شماؿ إيطاليا. تميز ب
 أعداؤه )سوط اهلل( لفرط قسوتو )المترِجمة(.

جمس عمى العرش الروماني بدؿ ـ(. ٖٜٗ – ٖٗٗمموؾ البرابرة في إيطاليا )حوالي  ممؾ ىيرولي، وأوؿأودواكر أو أدوسر:  ٗ
في الشرؽ، أف تكوف لو  بدأ بحكمو بأف جمع مجمس الشيوخ، وعف طريقو عرض عمى زينوف، اإلمبراطور الجديدو  ،روموليوس
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 نى ميمَّشٍة وُمَقمّْدةٍ بُ تعاني مف مدًة طويمًة بوجوِدىا أما روما الثانية، أي بيزنطة، فقد اسَتَمرَّت 
)إمبراطوريٌة عقيمٌة تَُقمُّْد الشرَؽ والغرَب عمى السواء، وقاصرٌة عف ابتكاِر تركيبٍة جديدة(.  لمغير

عمى مساحاِت بسِط النفوِذ لعظمى في سبيِؿ ـ( ا٘ٙ٘ – ٕٚ٘) ٔوَلِئْف كانت مساعي جوستنياف
ـَ اإلمبراطوريِة القديمِة َتَتَميَُّز ِبَتأثيِرىا الممحوظ، إال أّف  كانت َتفِمُت مف زماـِ مبادرِتيـ شيئًا األقالي

 فشيئًا.
نية في أْف َتُكوَف روما ُتَعرُّْؼ بيزنطُة نفَسيا عمى أنيا روما الثانية، إال أّف مطامَع القسطنطي

تدوُر  ةً عقيمدوامًة يا كونَ  أنيا تميَزت بمعاٍف تتعدىب الزعـُ ِمف العسيِر  . إذمغالى فيوأمٌر  لثانيةا
. أما ماىيُتيا المسيحية، فيي موضوٌع مختمؼ، وَتقَتضي تدقيقًا ُمغايرًا. القديمة أراضي روماعمى 
مو ذيف أتى العثمانيوف والروُس السبلفيوف )مركُزىـ موسكو( الثـ  روسيا  تسميَة عيدِ ف ُيفضّْ

. إال أّف مزاعَميـ تمؾ، والتي ىي عمى صمٍة مع المسيحيِة واإلسبلـِ "روما الثالثة"عيِد ب القيصريةِ 
مختمفٍة وثقافاٍت  سياقاتٍ بؿ إنيا َتعني الخمَط بيف  ؛ليست مجرَد مبالغةكثقافٍة أيديولوجية، 
حاِت صطممفي القسـِ التالي عمى تناوِؿ ال فظيٍع في المعاني. سَنعَمؿُ  خمطٍ متباينة، ِلُتسِفَر عف 

 "الحضاراِت المسيحيِة واإلسبلميِة والموسوية".كػ اإلشكاليةِ 
اشتُقَّت العديُد مف اإلمبراطورياِت الجديدِة مف روما استذكارًا ليا، ِبدءًا مف إنكمترا إلى البحِر 

َتَكوَّف فراٌغ فسيٌح َيحِمُؿ بيف أحشاِئو األسود. فبعَد انيياِر الوثنيِة المجاريِة لسقوِط روما، كاف قد 
حياؿ  زـِ قتعانياف مف الت ف كانتاَتياألوروبيَة والميثولوجيا يمخاضاِت ثورٍة دينيٍة جديدة. لكّف الوثن

ُقوتًا  ، كاف يستحيُؿ تصييُرىافي روما اً رسمي اً دينبصفِتيا  المنيارةَ  الوثنيةَ ّف أ روما. في حيف
بقدِر حاجِتو لمثوراِت عمى  ،اف َيقَتضي ثورًة معنويًة ودينيةّضة. فالعصُر كأيديولوجيًا ألوروبا الغَ 

ُعِد األخرى  الماديِة منيا والسياسيِة واالقتصادية. ،الصُّ

                                                                                                                                              
انتيت سمسمة األباطرة ف، ليا بوصفو وزيرًا لو. ورضي زينوفسيادة عمى جميع اإلمبراطورية، بشرط أف يحكـ أودواكر إيطا

 الغربييف، وكاف ىذا الحادث سقوطًا لروما )المترِجمة(.
طمع في توحيد ـ(. ٘ٙ٘ – ٕٛٗاألخير" )بيزنطي يعرؼ بػ"اإلمبراطور الروماني إمبراطور  :األوؿ جوستنياف أو جستنياف ٔ

ضد . انتصر في حروبو "قانوف جوستنياف"َسفَّ قوانيف تحت اسـ ف .الكنيستيف الشرقية والغربية لتكوف دعمًا لوحدة اإلمبراطورية
فًا مع القوط ـ. عقد حمٕٖ٘الفرس لمسيطرة عمى الطرؽ التجارية المؤدية إلى أواسط آسيا وببلد اليند، لكنو عقد الصمح معيـ في 

الحرب القوطية التي دامت ثمانية عشر عامًا، وانتيت خاض بعقيدة التثميث. ثـ العتقاده الشرقييف، ودخؿ روما دوف مقاومة 
بيزيمة ممؾ القوط وقتمو. لّما ماتت زوجتو، تحطمت شجاعتو، فترؾ شؤوف الحكـ لعّمالو، وانيمؾ في البحوث الدينية 

 )المترِجمة(.
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لَنعمْؿ عمى تقديـِ مقارنٍة إحصائيٍة ِلروما عمى الصعيَديف الثقافيّْ والمادي، ولو بالخطوِط 
 اني الثورِة المسيحيِة والثورِة اإلسبلميِة البلحقِة ليا.العريضة، قبَؿ الخوِض في انطبلقاِت ومع

أعظـِ كانت ِحَرُؼ اإلنتاِج الزراعيّْ والتعديِف والِمَيِف الحرِة والتجارة الظاىرة في مناطِؽ 
في العالـ؛ قد تعاظَمت واتََّسَعت آفاُقيا في ظؿّْ اإلمبراطورية. ومقولُة "كؿُّ الطرِؽ تؤدي  اتِ نيالمد

ِتو ُيَغّذي روما.  ،إلى روما" ـُ ِبِرمَّ إنما ُتَحدّْد ِوجيَة َسَيبلِف ىذه الموارِد االقتصادية، حيث كاف العاَل
ُليا روما. كما أّف العيَد قد وبيذه المكاِسِب السمسارية الكبرى كانت  ُأنِشَئت المدُف الفخمة، وَأوَّ

َرىا أك ، عِد روما تأتي أنطاكيا، اإلسكندريةثر. فِمف بالييمينيَّ صاَف ىذه المدائَف كما ىي، َوَطوَّ
، Erzeni Rum رـوزني ، أر Amid دي، آمEdessa ٔبارغاما، تدمر، ساموسات، أديسا

، Trapezus ، تارسوس، تراَبزوسKaisareia ، َقيَصريةNeokaisareia يةَقيَصر نيو 
الشرؽ. في حيِف أننا ِة التي كانت كالنجوـِ المتؤللئِة في سماِء وغيُرىا مف المدِف الييمينيِة الجمّ 

بناِت األولى ِلُدنيا المدائِف الجديدة في أوروبا، أي والدَة أمثاِؿ أوروؾ، وفي َنشَيُد َرصَؼ المُّ 
مقدمِتيا باريس؛ والتي َتَميََّز عماُرىا ِبَتطاُبِقو مع عماِر المدِف اليونانية، ولكْف، مع َمسَحٍة مف 

الريّْ وسواقييا وعجبلِتيا كانت َحقََّقت َتَطوُّرًا ممحوظًا العظمِة واالتساع. عبلوًة عمى أّف أقنيَة 
آنذاؾ. أما شبكُة الطرقات، فبل نظيَر ليا. واألمُف كاف مستتبًا لدرجِة أنو كاف ثمَة سبلـُ روما 

(Pax Romanaحقًا. ك )ا المناجـُ ا كانت صناعُة التعديِف والوسائُؿ المعماريُة متطورة. أمم
، فبل ُيمكُف مقارنُتو إال بعيِد مصر القديـ. باإلضافة إلى أّف تغميَؼ ورصخالونحُت الحجرية، 

في حيف كانت  .مف شؤوِف الِحَرِؼ األكثر تطوراً  –بطبيعِة الحاؿ–لدروِع المعدنيِة واألسمحة كاف ا
 .فِة اليونانيةلثقاامكانِتيا في مقارنًة مع فاسَتَردَّت اعتباَرىا  ،، وراَجتَتَمأُسَسيااسَتكَمَمت التجارُة قد 

 وَتكاَثَر التجاُر المشيوروف، ِلَيُسوَد عيٌد ُمزىٌر في انطبلقِتو التجارية.
َلربما كانت الحقوُؽ َتقَطُع كؿَّ ىذه المسافِة مف التقدـِ والتمأسِس ألوِؿ مرٍة في تاريخيا. 

مؤسسُة المواَطنِة التشريعاُت الحقوقيُة جديرٌة بأخِذىا مثااًل ُيحتذى بو حتى في يوِمنا الحاضر. و ف
كؿُّ األوساِط فلمحقوؽ. أما مواَطنُة روما، فكانت امتيازًا عظيمًا،  طبيعيةً ثمرًة كانت  الراسخةُ 

َتعَتِبر العيَش عمى غراِر سكاِف روما امتيازًا ِبَحدّْ ذاتو.  كانت ،رستقراطيِة والتجاريِة في العالـاأل
                                                           

قديمة في شماؿ كردستاف. عرفت في العصور الكبلسيكية باسميا اإلغريقي أديسا. كانت مدينة  :رفا أو رىاأو أو  أديسا ٔ
ًا ميمـ. وبعد انتشار المسيحية فييا غدت مركزًا دينيًا وثقافيًا ٕٕٔعاصمة مممكة رىا. ُضّمت إلى اإلمبراطورية الرومانية في 

 )المترِجمة(. لساسانيوف والعثمانيوفلممسيحية السريانية. تعاقب عمييا البيزنطة وا
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بالنسبِة لنمِط حياِة  آنذاؾ، مثمما الحاُؿ اليوـَ  ةً يَمَرضِ حالًة عمى منواِؿ روما العيُش لقد غدا 
 تأثيُر الموضِة اإليطاليِة عمى الصعيِد العالميّْ مف ىذه التقاليد.وربما يتأتى الحداثِة الرأسمالية. 

 ُمصاَرعةِ الدفُع إلى ، و ٔكانت المبارزاُت الرياضيُة وحشيًة وُمَروّْعة. فُمصاَرعُة الُمجاِلديف
ـُ تقود، أو اأُلسُ  َتقَشِعرُّ ليا أمورًا كانت  ؛اأُلُسوِد الجائعِة ضمف الَحَمبةألجِؿ ُلقَمًة سائغًة األسرى دي

دوفاألبداف. كانوا يُ  ِلَتنَحطَّ أخبلُقو. وَتراَجَعت منزلُة ُمَجمَّعاِت  ،تسمياٍت كيذهعمى الشعَب  َعوّْ
ـُ البلىوِت الرومانّي بنسبٍة كبيرة رةِ اآلليِة والمعابِد الُمشيََّدِة باسـِ اآلليِة في المراحِؿ األخي . فِعم

قد  ٕعمى سبيِؿ المثاؿ، كاف فرجيميوسو وَيَتَقبََّميا. كي يتَمثََّميا  اكتفى بَتغييِر أسماِء آلية اليونافِ 
باقتصاِرِه عمى الحذِو حذَو ىوميروس في كتابِة ممحمِة  ،عف بناِء روما "إينياس"َكَتَب ممحمَتو 

ُب اليونانيُة والكتاباُت المسرحيُة والتاريخيُة ادَع العناصِر الثقافية، بما فييا اآلطروادة. أي أّف جمي
دَّموا يا إلى البلتينيِة فحسب. وبالرغـِ مف ذلؾ، فقد قَ رجمتِ والفمسفية، كانت ُىِضَمت واسُتِسيَغت بت

ذاِتيا أسموبًا في  دّْ كانت الخطابُة فنًا راسخًا، وكانت المغُة الرومانيُة بحَ حيث ، ةيمّ منتاجاٍت 
عمى المبلبس والييئات، رغـَ احتواِئيا تأثيراِت  ةٌ بارز و . كما ُأضِفَيت َمسَحٌة خاصٌة المحادثة

َحمَّت َمَحؿَّ المغِة اإلغريقيِة رويدًا رويدًا، ِلَتغدَو لغَة قد البلتينيُة المغُة الشرِؽ العميقة. كانت 
إلى البلتينية  ةِ لترجمعمميِة االعالمية. ولاألوساِط في  رسميةً لغًة و ، والمعيارية المثاليةِ ديبموماسيِة ال

فنًا  السياسةِ  جعؿِ إلى جانِب  .مف الضياع نصيُبيا الوافُر في الحفاِظ عمى الكبلسيكياِت اليونانيةِ 
 ًا بذاِتو.نفردم

وجيَّ أّف الجانَب األيديول –وبكؿّْ سيولة–يف ثقافَتي روما وأثينا، سنجُد ب ِتنامقارن مجردِ وب
السياسيَّ ىو الذي َيتُرُؾ بصماِتو عمى ثقافِة و َيطغى عمى ثقافِة أثينا، في حيف أّف الجانَب الماديَّ 

االنتباُه إلى َكوِف كمتا الثقافَتيف ُتشكّْبلف ُكبًل متكامبًل، وكأّف  روما. لكف، مف الميـ بمكافٍ 
سيـ قد َجَنوا ثماَر األرضيِة الثقافيِة ألثينا. َأعَقَبو مف َمَمكّْيات، ومف ثـَ الروماف أنف مااإلسكندَر و 

ُر روما، أو حتى نقِميا نحَو إمبراطوريٍة عالمية، دوَف التفكيِر بثقافِة أثينا.  وكأنو مف المحاِؿ َتَصوُّ

                                                           
 شخص، وباألخص عبد أو أسير، يقاتؿ حتى الموت إلمتاع الناس في روما القديمة )المترِجمة(. الُمجاِلد: ٔ
الذي  "،المختارات"كتابو بعد نشر اسمو عمى كؿ لساف غدا  ؽ.ـ(. ٜٔ –ؽ.ـ  ٓٚ)روماني  شاعرفرجيميوس أو فرجيؿ:  ٕ

د فيو المناظر ا . "العمؿ في األرض"لريفية كَمَثؿ أعمى لمحياة. اشتير بممحمتو إينياس، ثـ خرج بأعظـ ما أنشأه مف القصائد مجَّ
، التي تشتمؿ عمى األحداث التي وقعت بعد تأسيس روما والتنبؤ بإنشاء إمبراطورية "اإللياذة"ثـ قضى عشر سنيف في تأليؼ 

 المترِجمة(.) والتي اعتُِبَرت إحدى القصائد الوطنية ،أغسطس



 المدنية

 
 

 247 

ِر الثقافِة الشرقية. كمتا الثقافَتيف ُتَعدَّاف آخِ أّف ىو  ،لكّف األىَـّ مف ىذا وذاؾ َر أطواِر َتَطوُّ
مبراطوريًة أصميَتيف. بؿ ر، وعمى النقيِض مما ُيعَتَقد، فإّف أثينا وروما لَ بمعنى آخ ـ تُبِدعا ثقافًة وا 

ِض بالتالي عف  كمتاىما ثمرُة التََّغّذي عمى الظروِؼ المحميِة لممناىِؿ الثقافيِة الشرقية، والتََّمخُّ
ِبمزِجيا ىذه المشارَب  ،يِة الكبرىتركيبٍة جديدٍة أرقى. فحتى أوروبا َنَجَحت في إنجاِز ثورِتيا الثقاف

ُر أوروبا خارَج نطاِؽ  الثقافيَة مع تركيبِة روما وأثينا مرًة أخرى. أي أنو مف المحاِؿ َتَصوُّ
 المَتيف ُتَشكّْبلف ميَد حضاراِت الشرؽ. ،ميزوبوتاميا ومصر

 المبتدئةُ  المدفُ . فضاً أيالممموِس الماديّْ  واقعِ الضمف  متكامؿٌ كؿّّ ّف التطوراِت التاريخيَة أكما 
. وقد الحظنا سمسمةالحمقاِت ك ىي مترابطٌة ببعِضيا بعضاً إنما ، مف بعِدىا رةُ تكاثالمو أوروؾ ب

المدينة.  دياليكتيؾُ ليس محَض صدفة، بؿ ىو  كيؼ كاف ِلُكؿّْ حضارٍة "أوروكػ"ىا. وىذا األمرُ 
مف خبلؿ ىذا الثقافِة النيوليتية أيضًا.  أمامنا في سياِؽ والدِة وانتشارِ الدياليكتيِؾ نفُس  يظيرُ و 

المعاني عمى  إضفاءِ  ، يتجمى لنا مدى استحالةِ المقتضب بشأف توسِع المدنية والسردِ  اإلعدادِ 
 إياىا مف أرضياتيا التاريخية والمكانية.اجتثاِثنا في حاؿ  ،التطورات االجتماعية
 .ِة الرومانيةمدنيقد اسَتكَمَؿ دورَتو مع ال ،العاَلـِ عمى يِد أنظمِة المدنيةغزَو ِمف الراجِح أّف 

أما حروُب سابقًا.  ةِ غزوّ الم المناطؽِ  بإعادِة فتحِ  منذ زمٍف بعيد، دوامٍة عقيمةٍ  قد تَـّ ولوجُ بؿ و 
ّف طبائَع أل ،النيِب والسمب طاَبعِ فتتميُز أساسًا بإعادِة الفتِح التي تدوُر رحاىا فيما بيف المدنيات، 

وراَء مطامِعيا في نيِب وسمِب  نسياؽسوى اال ، ليساً ميعجالَيُـّ الشاغُؿ ليا ف .بيةالمدنياِت متشا
حكاـ قبضتيا االستمبلكية عميو ،المتراكـالسمسرِة  إرثِ  )َأقُصُد باصطبلِح السمسرة: وارداِت  وا 
َلت إلى ُممٍؾ خاصٍّ أو ُممِؾ الدولة. فجميُع الِقَيـِ المستولى عم ْمؾ، سواءٌ المُ  ييا بعَد إشباِع َتَحوَّ

ُبُطوِف العامميف في األراضي، َتعَتِمُد عمى ذريعِة الُممِكية، وُتعَتَبر سمسرة(. بالتالي، فالتََّوسُّعاُت 
مف واحدٍة إلى أخرى، َقواُميا تدميُر الِقَيـِ أكثَر الحكـِ المرتكزُة إلى تصاُرِع المدنياِت وانتقاِؿ زماـِ 

 ِمف إبداِع الجديدِة منيا.
َدت عف ولدى  االلتفاِت إلى الوراء، سنرى بنظرٍة خاطفٍة أّف المرحمَة المبتدئَة مع اآلشورييف َتَفرَّ

األباطرُة اآلشوريوف بذىنيِة التباىي  سَتفِردُ إذ يالحضارية.  لقيـَ امثيبلِتيا المنصرمِة بنيِبيا 
فخرًا ببناِء  وفدّ عتَ يَ مصرية، و اِت الحثيِة واليورية والفينيقيِة والمدنيباالستيبلِء الشَّيوانيّْ عمى ال
كأنَّيـ بذلؾ َيعَتِرفوف بيذه الحقيقِة بجبلٍء ال َتُشوُبو شائبة. إنيا و  ؛القبلِع واألسواِر مف الجثث

وكاف ىيغؿ قد َوَصـَ ىذا حقيقُة َكوِف حروِب المدنياِت وصراعاِتيا وحشيٌة ومروّْعة، ليس إال. 



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 

 

 248 

ندما َتُكوُف دوافُعيا قائمًة عمى َتَغيُِّر أصحاِب الُمْمِؾ والثروة الَمنِطَؽ عيَنو بػ"مذابح التاريخ". وع
مجتمٌع حياُتو ىناؾ السمسارية، فمف المحاِؿ احتماُؿ َتَحقُِّقيا بطريقٍة أخرى. ففي الطرِؼ األوِؿ 

يّّ طامٌع في نيِبيا حضر مجتمٌع ىناؾ ، وفي الطرِؼ المقابِؿ الثقافِة الحضاريةبتمامًا مرىونٌة 
 الماديِة والمعنويةِ  وُكؿّْ ِقَيمِ تجريِد اآلخر مف عمى  متوقؼٌ  هُمرادَ َأَحِدىما وبما أّف َنْيؿ  :ياوسمبِ 

ـَ ىذا اآلخِر وفصِمو عنيا ، َفَمف َتنَتِظَر زواُؿ والفناء. فحتى لو اسَتسَمـالإال ، فبل َيبقى بالتالي أما
الشباِف  األطفاِؿ والنساء، وقتؿُ  مبلؾُ است) الشريحُة المقتدرُة ِمف اآلِىميف سوى اليبلَؾ الذريع

 . وىنا َتكُمُف المأساة.(عدٌة مفروٌغ منياقا اليافعيف
حمََّؿ المتنوروف اليوناف ىذا الوضَع جيدًا، وَكَتبوا أكثَر القصِص مأساويًة عف العصِر 

َمرِثّياِت نيبور  اتِ يحكامماثمة. َفَكَأّف  مأساويةً  اً المبلحـُ السومريُة أيضًا قصصُتعدُّ الكبلسيكي. و 
. ؤُ بّْ نَ تُ  ولعناِت آكاد  .اإلمبراطوريُة البرسيُة أيضًا ِبُشيَرٍة مشابيةَتَتَميَُّز و ىذا نا بحاِؿ بغداد اليـو

أكثِر إحدى حصوِؿ في ذلؾ َتَسبََّب مما وَنُخصُّ بالذكِر إعاقَة شواطِئ إيجة مف التطوِر المستقؿ، 
اإلسكندُر فيما بعد إلى المنطِؽ نفِسو، وكأنو ِمدَحَمٌة أسطوانيٌة مأساويًة. وقد لجَأ  التاريخِ خسائِر 

بَسحِؽ  اً ِبَوطأِتيا الثقيمة. ِمف ىنا، َغَدت الَمَمِكيَُّة اإللييُة عنوانًا َيَتَحقَُّؽ دوم هوتُِبيدُ َتدَىُس النمَؿ 
إلى الػ"أنا" لدى بعِض يبدو فيما يبدو أّف مثَؿ ىذه التطوراِت َتَتَسرَُّب و البشِر وَدىِسِيـ كالنمؿ. 
ذروِة التََّفنُِّف بو. أما ىذه إلى بيذا المنطِؽ  وصوالً  ال ُيعَتَبُر إالربما  ،الناس. وما َفَعَمتُو روما
 يـأتباعِ و ، والقضاُء عمى األصحاِب القدامى بشكٍؿ مروّْعالسمطاِت  داُوؿُ الدوامُة العقيمُة عيُنيا، وت

ماَتِتو، المتصاِص فإذا َلـ َيُؾ ُكؿُّ ذلؾ عمبًل ؛ أسرىاالستفادُة منيـ ك، أو معاً  ضميِر اإلنسانيِة وا 
 فماذا عساه يكوف؟

لدى البحِث في األدياِف التوحيدية، َسَنِجُد أّف مناىضَتيا ألنظمِة المدنية النظيرِة لؤلدياِف 
عَتَبر أحَد التطوراِت ؛ إنما يُ َتيفرسٍة عمميٍة جديدالتعدديِة والتوثينية، ومعاَرضَتيا إياىا بذىنيٍة ومما

ذه األدياف، إال يِة قد اسَتَمرَّت استنادًا ليمدنالتاريخيِة األكثر معنى. وَلِئْف كانت بعُض توسعاِت ال
ـْ بَتفسيِر ىذه االنطبلقاِت ضمَف في مواجيِة أننا  ،دوف ريبواضح، أنو مف ال ٍر مغاير. لَنُق َتَطوُّ
 .ردَبنٍد منف
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 وقضايا المقاومةري، الحضمراحُؿ المجتمِع  -ٗ
 

تمؾ  باسـِ  ةٌ ٌة َمقرونمدنيمدينٌة و فقط لدى سقوِط روما في نيايِة القرِف الرابع، ال تنياُر معيا 
اِت العصوِر األولى والعصوِر مدنيبؿ وتنتيي معيا حقبٌة طويمٌة َشِيَدت كافَة  .المدينة

التي طالما ليا بالعصوِر الوسطى، و  الكبلسيكية. وقد َجَرت العادُة أْف ُتَسمَّى القروُف البلحقةُ 
إنشاِء عمـِ التاريخ،  رازِ مف طيتأتى  التسميةِ مف  النمطَ  اىذعصِر الظُُّممات. إال أّف اسـِ ب ُتسَتذَكر

العصوِر  ةُ الُمفِسُد لممعنى. أما تسمي الجانبُ  يطغى عميوبقدِر ما ة، عميقشتمُؿ عمى معاٍف يوال 
اعي، فتنبُع مف طريقِة َتَشكُِّؿ المجتمعاِت وفَؽ المفيوـِ العصِر اإلقطاسـٍ آخر كبالوسطى 

إكراىًا عمى ُألِصَؽ بيا التوصيَؼ اإلقطاعيَّ  تاريخ عمى وجِو الخصوص، وكأفّ الماركسي لم
ـُ خمَط المعاني  –ومثمما َبيَّنَّا آنفاً –فبل ُيعطييا المعنى العميؽ، بؿ ، االجتماعيّ الصعيِد  قد َيخِد
 أكثر.

تفسيَر انيياِر روما عمى أنو اضمحبلُؿ وَتَفكُُّؾ كؿّْ النظـِ العبوديِة في العصوِر  في حيف أفّ 
، أصوِؿ اإلنجيؿ إرجاعَ  عممًا أفّ المعنى أكثر. في األولى والكبلسيكية، ربما يؤدي إلى التعمِؽ 

السومري  إلى العيَديف ،مانيفستو المسيحيِة صاحبِة النصيِب األوفِر في ىذا االنييارالذي ُيَعدُّ 
والمصري؛ ُيَعبّْر عف تكامِؿ ىذه العصور، ولكْف مف الجية الُمقاِبمة. األموُر عيُنيا َتسري عمى 

 ثنائيِة اإلسبلـِ والبيزنطييف أيضًا.
 –ولو ِمف باِب التمييد–تفسيرًا مغايرًا. مف ىنا  تطمبُ وحسَب رأيي، فالمرحمُة البلحقُة ِلروما ت

فة" فإّف َنعَت العصِر الجديِد ب ػ"العصوِر الوسطى المظممة" و"عصوِر المسيحيِة واإلسبلمية الُمَشرّْ
فيا أيضًا.بعيٌد عف إضفاِء المعاني البلزمِة لموقائِع و   المجريات، بؿ وُيَحرّْ

. لرىبافاإلنشاِء لدى اميزِة  أىميةِ مدى  َرصدِ ب أو باألحرى ،ؿِ تناوُ لممدنية بطيمَة تقييمنا ُقمنا 
َـّ رأينا  تركوا ليعمى عيِد الرىباف،  والسمطاِف العسكريّْ السياسي النفوِذ  أصحابُ  ىَقض ؼكيومف َث
إلى تبياِف  مؤثرِ المدنية. كما َسَعينا عبَر تفسيِرنا الفذّْ وال سياقاتِ عمى بنسبٍة ساحقٍة ىـ َبَصماِتيـ 

اِؽ عمى ساحتيا، تضييِؽ الخنإلى صراِع ثقافِة المدنية عمومًا ضد الثقافِة النيوليتية، وكيؼ َسَعت 
صراِع الثقافاِت ِف واستعمارىا، وَصيِرىا في سبيِؿ القضاِء عمييا. وَشدَّدنا عمى ضرورِة إدراِؾ َكو 

جزءًا منو. عبلوًة الصراُع الطبقيُّ ُيَشكُّْؿ َيفوُقو أىميًة، بحيث ، و الضيؽ الطبقيَّ  الصراعَ يتعدى 
 ".اِت عمى أنيا "مذبحةبيف المدني عمى أننا َقيَّمنا النزاعاِت المحتدمةَ 
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تفسيِر كؿّْ ما شرحناه سابقًا ضمف نطاِؽ مصطمَحيف اثَنيف:  مف المفيِد إعادةَ  َيموُح لي أفّ 
الثقافُة األيديولوجية، والثقافُة المادية. ذلؾ أني ُأولي األىميَة لتسميِة فرناند بروديؿ لمثقافِة 

توسيُع المدنيِة الرأسمالية فحسب، بؿ المصطمِح بعدـُ حصِر ىذا الرأسمالية بػ"الثقافة المادية". أما 
 تحميؿِ الفسوؼ ُيزيُد ِمف ُفَرِص  ؛ليشمَؿ كؿَّ الحضاراِت الطبقيِة والمدينية والدولتيةاستخداِمو  نطاؽِ 
طيمَة مراحِؿ المدنية، ِبدءًا مف  ببل انقطاعٍ  والمعنويةِ  الماديةِ  َتيفُز بيف الثقافالتميياسَتَمرَّ إذ . لدينا
وُتَشكُّْؿ  ذا السياؽ،المرحمَة األخيرَة ليالرأسماليُة ُتَعدُّ ىذا و  .الرأسماليةوحتى عصِر سيِسيا تأ

ميُتيا أيضًا )يمكف تس لوجيةعمى صعيِد الثقافة المادية. إضافًة إلى أّف الثقافَة األيديو ذروَتو 
َـّ بِعمـِ المعنى( َتواَجَدت ىي األخرى منبالثقافِة المعنوية ذ البداية، وعمييا أْف ُتَحقَّْؽ ذروَتيا ، وِمف َث

ذا تناولنا أبحاثَنا سوسيولوجيا الحرية المتزامفِ  عيدِ في  نا بيا وفَؽ بدأو  ،مع العصِر الرأسمالي. وا 
إضفاِء المعاني عمى العبلقاِت والصراعاِت عمى فسوؼ ُنضاِعُؼ مف قدرتنا  ؛ىذا المنظور

ليا طيمَة  مضادةً  مقاَومةً مف حيث كوِنيما  واأليديولوجيةِ  الكائنة بيف الحضارة والثقافَتيف الماديةِ 
"العصوِر  بيف ةِ عبلقال. ومف جانٍب آخر، سَنُكوُف بذلؾ قادريف عمى عقِد يّ تاريِخ الحضار ال

سوسيولوجيا الحرية، ِلَنَتَسمََّح بتقييماٍت ثمينٍة بشأِف معنى الحياِة وبيف الوسطى والحداثِة الرأسمالية" 
 .صعيِد الثقافِة األيديولوجية عمىالحرة 

سوسيولوجيا  ءِ إنشابالشروُح التي سأطرُحيا عمبًل تجريبيًا متعمقًا غالبًا ما سَتُكوُف مف ىنا، ف
. المدنية وثقافةَ  النيوليتيةَ  ةَ الثقافتأسيسًا عمى السروِد المطروحِة حتى اآلف، والتي تناَوَلت  الحرية

بعَد سرِد  ،في إنشاِء سوسيولوجيا الحرية األصميةِ ِدنا جيو  َسَنعَمُؿ عمى طرحِ  نافي حيف أن
 آفاٍؽ أوسع بكثير.ضمف مبلحظاِتنا بشأِف المدنيِة الرأسمالية )الحداثة( 

جديٍة مف حيُث الفصِؿ  افُة النيوليتيُة تعاني مف مشاكؿـ َتُكف الثقبأنو لَ  لتوضيحُ عميَّ ا -آ
إال بعَد ولوِجيا مرحمَة  ؛ُتواِجو القضايا المتفاقمةَ بيف ُبعَدييا األيديولوجيّْ والمادي، بؿ وَلـ 

. وىنا َأَتَممَُّس َأوَّاًل ضرورَة شرِح ةاالنسداد، وعجِزىا عف حمايِة ذاِتيا تجاه َتصاُعِد مجتمِع المدني
طالما جعمُتو عنوانًا أساسيًا. فحسَب المعنى الذي استخدمُتو، ُيفيُد ىذا لَ مصطمِح "القضايا" الذي 

ديمومِة تأميِف يف عمى بحالِة الفوضى المتأزمِة التي َلـ َيُعد الفرُد والمجتمُع فييا قادرَ  المصطمح
الثقافَتيف األيديولوجية والمادية. في حيف أّف الخبلَص مف الوضِع اإلشكاليّْ الُمَعقَِّد يعني الحالَة 

ومثمما سعيُت –ُة األيديولوجية مة. أما الثقافبعَد اكتساِبو بنيًة َقيّْ  ،المنَتَظمَة لممجتمِع الجديد
َرت ليا البنى والمؤسساُت واألنسجة، و  –راً مرالشرِحيا  تشرُح فُتَعبّْر عف ماىيِة الوظائؼ التي ُسخّْ
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التي اضطررُت لتوضيِحيا بمصطمحاٍت مف َقِبيِؿ  الماديةُ  الثقافةُ أما معانييا وأحواليا الذىنية. 
تعني القسـَ الظاىَر والممموَس مف ؛ فة، والنسيجالمظير المرئي، الظاىرة، المؤسسة، البني

ذا ما حاولنا َلحَميا مع الكونية، فيي َتعَمُؿ عمى البحِث عف الثنائيِة الجدلية الوظائؼ والمعاني . وا 
 المادة داخَؿ الواقِع االجتماعي، وتفسيِرىا بموجب ذلؾ. –لمطاقة 

ماتِ يف بفيما َلـ تتشكْؿ عمى ضوِء ىذه االصطبلحاِت نجُد أنو  الثقافَتيف األيديولوجية  مقوّْ
يا في حاالتِ و أ ُتَيدُّْد الحياةَ  أوضاعٌ  والمادية لممجتمِع النيوليتي في  نخصُّ ، و ِشقاؽ وأ نزاعٍ  تُزجُّ

يَة ال َتسَمُح بذلؾ البتة. فالُمْمِكيُة مجتمعالبناِء والتََّمأُسس. ذلؾ أّف األخبلَؽ ال مراحؿَ ىذا المضماِر 
فضي إلى التصدعاِت ذي يُ َتِجد ُفرصَتيا في النموّْ بعد، باعتباِرىا المؤثَر األساسيَّ الـ الخاصُة لَ 

ـُ العمِؿ بيف الجنَسيف لَ  بعد عمى عبلقِة الُمْمكيِة  ـ َيَتَعرَّؼْ االجتماعية. وتأسيسًا عمى ذلؾ، فتقسي
الُمْمكيَة  عدـ َيشَيْد بَ والعنؼ. عبلوًة عمى أّف تأميَف الُقوِت والكؤِل حصيمَة النشاِط المشترِؾ لَ 

ـْ بعدُ اُت الصغيرُة التي لَ مجموعالخاصة. بمعنى آخر، فال ـُ بثقافاٍت  ،حجمًا وعدداً  ـ َتَتَضخَّ َتتَِّس
 صةُ الخا الُمْمكيةُ  أماأيديولوجيٍة وماديٍة مشتركة ومتماسكٍة فيما يتعمُؽ بجميِع النقاِط آنفة الذكر. 

فسادىافي  التسبُِّبيمنظرًا  ،لحيويةمف الميالِؾ ا ، فاعتُِبراوالعنؼ وبالتالي،  .تدميِر ىذه البنى وا 
في  اً أوليّ  مبدأً  تشكؿُ ألنيا  ،خبلؽاألفي  اً كنرُ  قاعدةً  الجماعيةُ  والَمُشورةُ  والتضامفُ  تشاُرؾُ ال اعتُِبرَ 

ُة . ونظرًا لطبيعِة مبدِأ المعاني ىذا، فالبنيةتماسكمتراصًة مالمجتمِع صفوِؼ عمى  ظِ احفال
 ىذا النمِط مف المجتمعِ  ألقصى الحدود. واستمرارُ الداخميُة لممجتمِع النيوليتي َتبدو منيعًة وممتئمًة 

إلى ىذه الحقيقة. أما إذا قارنَّا الصبلِت بيف المجتمِع والطبيعِة ، إنما ُيعزى السنيفمف  طيمَة آالؼٍ 
نذاؾ، بؿ إّف حيوٍَّة فسيحٍة بينيما ، فَدعَؾ ِمف وجوِد ىُ ةآنذاؾ مع ما ىي عميو في مجتمِع المدني

ـَ مع المبدِأ األيكولوجي مستمرّّ بكؿّْ قوة في ِكمتا الثقافَتيف. ف بالنسبِة إلى  الطبيعةُ التناغـَ واالنسجا
كما إلى الطبيعِة عمى أنيا حيويٌة  رُ نظَ يُ حيث قدساِت واأللوىيات، مبال رةٌ معاذىنيِة المجتمِع 

اليواَء والماَء والناَر وشتى األنواِع النباتية والحيوانية  اِبَمنِحي ىا سخيةً تمامًا. فباعتبارِ اإلنساِف 
 ؼُّ ، بؿ وىي ِمف أعظـِ عناصِر األلوىية. ولطالما َنسَتشِ ، فيي ُتعاِدُؿ اإللوإلى اإلنساف والغذاء

 بعَض البواعِث القويِة عمى اصطبلَحي اإللِو واأللوىية مستترًة في ىذه الحقيقة.
عمى مصطمِح اإللو في مكاِنيا المناسب.  يّ حضر لمعاني التي أضفاىا المجتمُع السنشرُح ا

ال عبلقة الميُـّ ىنا ىو َكوُف األلوىيات، التي احتمَّت حيزًا فسيحًا في ذىنيِة المجتمع النيوليتي، 
ُيولي . بؿ ى مثؿ ىذه الظواىرالتََّستُِّر عم ال مع، و طغيافستغبلؿ والالقمِع واالليا إطبلقًا مع 
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 الرحمةِ المجتمُع أىميًة كبرى إلى التأقمـِ والتناغـِ مع تمؾ األلوىيات، التي غالبًا ما تقترُف ب
مف َقِبيؿ الخوِؼ والورع ؛ ولكنيا ترتُط بمصطمحاٍت االندفاِع والحماسو  الِودّْ و الرفاه و الشكراف و 

 لمتناغـِ مع ىلسموَؾ األيكولوجي، وَيسعا َيتَِّبعُ أنو بالمعنى العمميّْ )أي  مورعندما َتسوُء األ والنورِ 
ذا استدعى األمر، بؿ و (. اً يوأْف َيُكوف ِبيئ ،مع الطبيعة ـُ فإنو ا  ِمّذاِت ويضحي بف، َأثمَف ما لديو ُيَقدّْ

 ُيَعبَُّر عنوفي سبيؿ ذلؾ. أما الجانُب المجتمعيُّ لئللو، ف قرابيفَ  شاباتٍ و  شبابٍ أطفاٍؿ و ه مف كبدِ 
التي ُتَعدُّ عبادًة أوليًة في مجتمِع الكبلف القديـ و  ،"الطابو" و"المعنى"و طوطـ"عبَر اصطبلحاِت "ال

َمِفّيةكضرٍب مف ضروِب د أي أنو َيِجُد معناه. أيضاً  "اإلليِة األـ". وَلِئْف كانت ديِف  وأ" يِف "السَّ
معنى اللوىية بالتي ذكرناىا ال َتدخُؿ في ِعداِد األالمقدسُة مصطمحاُت الطوطـِ والطابو والمعنى 

َتُحوـُ فوَؽ رؤوِسيـ عمى و ثقيمَة الوطأِة عمى األذىاف، غمامًة مكممة، إال أنيا تصبُح الحرفيّْ ل
)حيث  مى حياِتيـيا سوى مواقُفيـ المتََّبعُة إزاَء كؿّْ ما ىو مؤثٌر عُصمبِ الدواـ. وما القدسيُة في 

المحبَة  ىر لورَع واالرتياب، وأحيانًا ُأخا في ثناياىا مشاعَر الخشوِع والحماس، وأحياناً  ويحتتَ 
ـَ والنَّدَب والبكاء مدى القيمُة التي َيخَمعونيا عمى  القدسيَة ىي . إفّ (والتقدير، وأحيانًا أيضًا األل

ُتيا أيضًا باألخبلؽ. وباألصؿ، َتَتَخّفى وراَء األخبلِؽ نعويمكننا  .والمعاني في حياِتيـالموادّْ تأثيِر 
ًة متماسكة، عيمنعاِتيـ و جممُيْؤِمنوف بقدرتيا عمى صوِف كانوا التي  ،قدساتموال ةُ يىو لاألتمؾ 

اُت جديٌة لمغاية في ىذا السياؽ. ىذا مجموع. والىذا الشأفبدوِرىا األساسي في يعتقدوف و 
أو أيَّ ُبخٍؿ في تقديـِ  ،)ميما كاف بسيطًا( إخبلٍؿ أو إساءٍة أو سوِء أدبٍ ويؤمنوف بأّف أيَّ 

 يف؛ مف شأِنو أْف َينتيي بكوارَث كاسحة. أي أنيا مجتمعاٌت أخبلقيٌة بكؿّْ معنى الكممة.القراب
بعد  لنباتات والحيوانات المسَتأَنَسةِ اب جتماعيّْ اال ئثارِ ستااللجوِء المجموعاِت إلى بالرغـِ مف 

. ولكف، يُّؤالتشتضي تق، إال أنو ال يمكف تسميُة ذلؾ بالُمْمكية. فالممكيُة ًة خاصًة بياثقافتصييِرىا 
بعد. بؿ وكانوا َيعَتِبروف يّْ الشيئلـ َيُكف ثمَة ذىنيٌة تسفر عف التمييز بيف الذاتاني والموضوعاني 

، َتُكوُف الثقافُة والنباُت بعضاً  . فبقدِر ما َيُكونوف ُممكًا ألنفِسيـ ولبعِضيـيـثمَ ومِ  ـجزءًا منياألشياَء 
نُة أيضًا مُ  مكًا بنفِس الدرجة. وبالتالي، ال ُيمكُف الحديُث عف خمٍؿ أيكولوجيٍّ والحيواناُت الُمَدجَّ

بداياٌت ُتَميُّْد لمتوجِو صوَب الُمْمكية، ولكفَّ تحويَميا إلى ُمْمكيٍة ىناؾ أيًا كاف. ال شؾ أنو  جديٍّ 
مف كاف سَيَتَحقَُّؽ بعَد ردٍح طويٍؿ مف الزمف، وفي ظروٍؼ مختمفة. يجب أال ُيسَتخَمَص  ،ِبَحؽ

حيث أّف المجتمَع بذاتو ال يزاؿ َغّضًا َنِضرًا،  .المجتمَع النيوليتيَّ "جنة" نا َنعَتِبرُ سرِدنا ىذا أن
الظروِؼ الطبيعية  إضافًة إلىوَيُمرُّ بمرحمٍة حرجٍة َتُحفُّيا المخاطر، ألّف مستقبَمو ال يزاؿ مبَيمًا، 
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انكساراٍت وانتكاساٍت  بِب احتماِؿ حدوثِ المخاطِر التي تحيُط بو بسوالمناخية غيِر المستقرة، و 
ىو  ،المجتمُع واعيًا لذلؾ يقينًا. وما َيتُرُؾ بصماِتو عمى الذىنيِة أصبلً قد كاف جديٍة قد يواجييا. و 

يبدو أنو َلـ َيُؾ لو ُبدّّ ِمف تطويِر  (،ولو الَح ساذجًا وبسيطاً )المخاوؼ. وبحثًا منو عف الحؿ تمؾ 
 ٍد ميثولوجيٍة ودينية.ميتافيزيقيٍة ذاِت أبعا

إدراُؾ معانَي ميتافيزيقيِة الحياِة الجماعية  –وعمى نحٍو أفضؿ–بموجِب ىذه الشروح، بمقدورنا 
ُـّ عنيا مف قدسيٍة وألوىية. فمزايا المرأِة المماثمُة لمطبيعة في  المتمحورِة حوَؿ المرأِة األـ، وما َيُن

المجيدة في الحياة، َتجعُميا العنصَر األوليَّ و يا الرفيعُة ة والرحمة، ومكانتُ رأفاإلنجاِب والتنشئِة وال
حتى وجوَد ، بؿ ال رجؿ، فدعَؾ مف أْف َيُكوَف زوجاً لمثقافَتيف الماديِة والمعنوية عمى السواء. أما ال

. فنمُط حياِة المجتمع ال َيسَمُح بذلؾ كذلؾ كوفَ أْف يَ  جماعيِة المجتمع، ومحاؿٌ عمى " وظمّْ ل"
مف َقِبيؿ الجنِس الحاكـ، الزوج، صاحِب الُمْمؾ، وصاحِب  لتالي، فأوصاُؼ الرجؿِ إطبلقًا. با

ُر وَتبُرُز  الدولةِ  . فالمجتمُع آنذاؾ كاف يعني الحقاً َتَتَميَُّز بطابٍع اجتماعيٍّ بحت، وكانت سَتَتَطوَّ
ال يمقى الَقبوَؿ كاف ف ،َف زوجاً كو يَ ْف أل الُمَرشَّحُ  الرجؿُ  ماالمرأَة األـ، أطفاَليا، أشقاَءىا وشقيقاِتيا. أ

 موفَّؽِ الالصيِد ك ؛الزوجوظيفِة مياراٍت أخرى عدا وفائدَتو مف خبلِؿ ُيبدي نفَعو بو إال بعدما 
الذي  حساَس اإلأو  ؽَّ حالتربيِة الحيواف والعنايِة بالنبات عمى نحٍو َحَسف. في حيف أّف مثبًل، أو ك

كظاىرٍة اجتماعيٍة بعد. وعمينا  اُؾ قد َنميَ ـ مَ ف ؛"ألطفالي و أبٌ أ امرأتي زوجُ أنا "يدفُعو إلى القوِؿ: 
دراكاف اجتماعيَّاف باألساس،  حتى أال نغفَؿ أبدًا عف أّف األبوَة واألمومَة مصطمحاف وظاىرتاف وا 

 مف األبعاِد النفسية أيضًا.ال َيخمواف ولو أنيما 
سرُد الشروح في باإلمكاِف ِلَتَخّطيو؟  أو متى ُسِعيَ  ؟متى دخَؿ المجتمُع النيوليتي في الضائقة

 نقاطَ عمى األسباِب والدوافع الداخمية والخارجية. فَمربما كاف تجاُوُز الرجؿ  اً اعتماد ،ىذا المضمار
لُ  و إلى صياٍد حذؽ، وبموُغو مكانًة منيعًة مع حاشيتو الممتفِة حولو؛ قد َىدَّد النظاـَ ضعفو، وَتَحوُّ

ْف َتكوَف ميارُتو في تنشئِة الحيواِف وتنميِة النبات قد َتَسبَّبت في ذلؾ األمومي. كما ُيحَتَمؿ أ
ُح لدينا احتماَؿ صيِر المجتمع النيوليتي وَحمّْو بمؤثراٍت  أيضًا. في حيف أّف أغمَب مشاىداِتنا ُتَرجّْ

ُتَؤكُّْد ف. و خارجية. وال ريَب في أّف ىذه المؤثرات َتَتَجسَُّد في دولِة الراىِب ومجتمِعو المقدََّسي
صحَة ىذا الرأي بنسبٍة  في ميزوبوتاميا السفمى وضفاِؼ النيؿِ  يةِ مدنقصُص ُأولى مجتمعاِت ال
، فثقافُة المجتمع النيوليتي الصاعدة، وتقنياُت الريّْ في األراضي ُمَوثَّؽكبرى. فمثمما َذَكرنا بشكٍؿ 

المتمدُّْف  يتطمبو ىذا المجتمُع الجديدُ الذي  ،تا إلى ظيوِر فائِض اإلنتاجأدَّ  الرسوبيِة السيميةِ 
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ِبالتََّمحوِر حوَؿ فائِض اإلنتاج المتعاظـ، والذي َنظَّـ أموَره عمى ىيئِة دولة، وَحقََّؽ منزلًة مختمفًة 
. والتمدُف المتزايُد يعني التبضَع الذي َيجمُب بدوِره عمى األرجحعف طريِؽ قوِة الرجؿ تمامًا 

ِتيا َتَتَسرَّب في شراييِف المجتمع النيوليتي عمى شكِؿ مستوطناٍت التجارة. والتجارُة مف جي
المجتمِع ما يسري في كولونيالية، ِلَتنُشَر معيا تصاعديًا التبضَع والُمْمكيَة وقيمَة المقايضة )

ـُ ُسوُد يَ و  .ؤلشياءل ٔقيمُة االستخداـِ  ىو النيوليتيّْ  ِعَوضًا عف أساسًا العطايا واليدايا تقدي
مستوطناُت أوروؾ تَُبرِىف ضة(، وُتَسرَّْع بالتالي مف انفكاِؾ وانحبلِؿ المجتمع النيوليتي. و المقاي

 بما ال َيُشوُبو أدنى شؾ. ىذه الحقيقةِ عمى وأور وآشور 
ِة كمنطقٍة مدنيالفي كنِؼ َحوضا دجمة والفرات العمويُّ واألوسُط دخَؿ  ،تأسيسًا عمى ذلؾ

َبَمَغت المستوى النيوليتيَّ أـ َلـ  اِت الكبلنية األخرى، سواءٌ مجموعلا كافةُ بينما نيوليتيٍة أولية. 
مف  ةِ المدني مجتمعُ التي شّنيا الخارجية يجماِت الاألغمب في مواجيِة عمى أصبَحت قد تبمغو، 
وممارساِتو في االحتبلؿ واالستيبلِء واالستعمار والصير  المجتمِع الدولتيّْ  أساليبِ تجاه ، و جية

اِت البشرية بتطوراٍت في ىذا االتجاه مجموعُدؿُّ عمى مروِر جميِع اليَ لؤلحداِث نا َرصدُ و والتصفية. 
 المجتمعُ مف العيوِد السحيقة، وكذلؾ  المتبقيةُ  المجموعاتُ أما ضمف المناطِؽ التي َقَطَنتيا. 

تفكِؾ واالنحبلِؿ حصيمَة الفقد َتَعرُّضوا لسياِؽ  ،عتباُره الخميَة النواَة لممجتمعالذي يمكننا ا النيوليتيُّ 
. أعمى ىمستو الحقًا إلى كي ينتقَؿ المجاالِت جميِع عمى  ةِ المدني مجتمعُ التي شّنيا يجماِت ال

 .أطبلؿ عمى نحِو بقايا نا ىذهوجوِدىـ إلى أيامِ سيرورِة عمى  واحافظ لكنيـ
ِلَكوِنو  ال .عمى المجتمع الذي يسبؽ المدنية قضاءُ المف المستحيِؿ الشخصي، حسب رأيي و 

تمامًا مثمما نصادؼ ذلؾ  ؛دونومف منيعًا أو قويًا جدًا، بؿ الستحالِة استمراِر الوجوِد االجتماعيّْ 
الذي يسبُقو إال ِبَمِعيَّة المجتمِع  ،أْف يتواجدحضرّي النواة. وال يمكف لممجتمِع ال يةِ في ظاىرِة الخم

 لؾوكذُعّماؿ. مف دوف استحالِة وجوِد الرأسماليِة  حقيقةِ واقٌع قائـ، تمامًا كتأكيد. وىذا األمُر كؿّْ ب
إال باالرتكاِز إلى المجتمعاِت غيِر  ،ي، الذي ال تتحقؽ َكينوَنُتو دياليكتيكياً حضر شأُف المجتمِع ال

اإلباداُت وعممياُت التطييِر نسبيًا، إال أّف إنجاَزىا َتَحقََّقت ربما المتحضرِة أو ِشبِو المتحضرة. 
 وَيُشذُّ عنيا. ،خالُؼ طبيعَة المجتمعيةي بشكٍؿ كميّ 

                                                           
تراجعت في ظؿ الرأسمالية، فتحوؿ المشتري ثـ  .القيمة األساسية في النظاـ التجاري ما قبؿ الرأسماليةىي  قيمة االستخداـ: ٔ

مادية مباشرة،  كقيمة جةِ بذلؾ األىمية مف اإلنساف المنتج إلى السمعة المنتَ  تنتقمافي إلى أجير مستخدـ، فرَ إلى مستيمؾ، والحِ 
 تصادية صغيرة يتجمى فييا فائض القيمة الرأسمالية )المترِجمة(.وكوحدة اق
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باإلضافة إلى ذلؾ، مف الميْـّ بمكاف عدـ االستخفاِؼ بالثقافِة األيديولوجية لممجتمِع النيوليتي 
وَّة، الِودُّ الخالي مف الصامد طيمَة مسيرِة التاريخ. فحقوُؽ األمومة، التضامُف االجتماعي، اأُلخُ 

ـُ، فكرُة الفضيمة )أي األخبلؽ(، ى لإ –فقط وفقط–والمتطمُع  المنفعةِ  مصمحِة المجتمع، االحترا
ـَ وُيحيي المجتمَع عف وجِو حؽ، االرتباُط  التعاوُف النزيُو ببل مقابؿ، تقديُر كؿّْ َمف ُينِتُج الِقَي

لمصطمَحي القدسية واأللوىية، تقديُر الِجوار، التََّحسُّر والشوُؽ الذي ال  بالجوىِر السميـ والسويّْ 
كينونِة ىذا المجتمِع  أسبابَ كميا ُتَعدُّ لمساواة والحياِة الحرة، وغيُرىا مف الِقَيـِ الخالدة؛ إلى انُضُب يَ 

 ِقَيـُ بينما ما داَمت الحياُة االجتماعيُة قائمة.  ،وىي في الوقِت عيِنو ِقَيـٌ يستحيُؿ زواُليا .أساساً 
، بشيء المجتمعَ تُفيُد الثقافيِة المادية والمعنويِة التي ال  المدنية، وِلَكوِنيا ُمتَرَعًة بالكثيِر مف الِقَيـِ 

 اإلجحاؼِ و  المجازرِ و االغتصاِب و االعتداِء و  السمبِ و النيِب و  االستعمارِ و االستغبلِؿ و  القمعِ ك
ًا. مؤقتىا بيف صفوِؼ المجتمع َيُكوُف ُوجودَ إّف اإلفناِء والصيِر؛ فو  وانعداـِ الضمير )البلأخبلؽ(

 صفاُت المجتمِع المريض واإلشكالي. اً لباإنيا غ
ضمف سمسمِة مجمَّداِت الذي أفكُر في إعداِده  ،"سوسيولوجيا الحرية" مجمَّدِ في  مؿُ عأس
، وكيفيِة ةفِة لمجتمِع المدنيرَّ حَ تفسيِر كيفيِة تجاوِز الِقَيـِ المريضِة والمشوَّىِة والمُ مى عتي، عمراف

 خِة مع المجتمِع الحرّْ المتساوي والعادؿ الديمقراطي.الراسالمجتمِع دمِج ما يتبقى مف قيـِ 
عمى ثبلِث مراحؿ: األولى، )مجتمع المدنية( ي حضر مجتمِع الال سيكوف مف المفيد تناوؿُ  -ب

 وكؿّّ متكامؿ، وأن ةِ تاـ أّف مجتمَع المدني ضوحٍ بو  الوسطى، واألخيرة. ولكف، مف الميـ اإلدراؾُ 
ُتحاِفُظ سفي حيف أنيا في الواقِع الممموس  .ليس إال ،التحميؿ ييؿُ ىذه التقسيماِت تس بمقدوِر مثؿِ 

 وَتكاُمِميا عمى صعيِد "الفترة الطويمة". اِتيا وتعقيداِتياإشكاليعمى 
قِة والدقة، المياقِة والمباقة،  ةِ المدني مجتمعِ أما أوصاُؼ   رتباطاالمف َقِبيِؿ: النُّبِؿ والمطؼ، الرّْ

بالحقوؽ، ومسالـ؛ فجميُعيا صفاٌت  متزـٌ ، معايير، ممنَيج، عاقؿلمممتثاؿ االميا، احتر ابالقواعِد و 
 حضريّ ُمبَتَدعٌة وُممَصَقٌة بو ِبتماـ الكممة، وال قيمَة ليا سوى الدعاية. فالوجُو الحقيقي لممجتمِع ال

عنؼ، ِبيِؿ: الفة لطبيعِة الحياة، مف قَ ُمَعبٌَّأ باالنحرافاِت والتشويشات واألمراِض االجتماعيِة المخالِ 
، فناءظاظة، الِحَيِؿ والدسائس، الحروب، النيِب والسمب، اأَلْسر، اإل، الفالكذِب والرياء، الخداع

الضمير، َدْىِس الحقوِؽ انعداـِ ، اإلجحاِؼ و رقاؽ، الغدِر والخيانة، االغتصاباالستعباِد واالست
األلوىية لتسخيره في خدمِة حفنٍة قميمٍة مف واإلخبلِؿ بيا، عبادِة مبدِأ القوة، تحريِؼ مبدِأ القدسية و 

المنفعييف، التََّعدّْي واالعتداء، التعصِب الجنسوي االجتماعي، األكواـِ المتكدسِة لمعبيد، القروييف 
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في األمبلِؾ والتََّرِؼ  طرؼٍ انغماِس ، المتسكعيفاليائميف عمى وجوىيـ ببل عمؿ، والعماِؿ 
 مجتمَع المدنيةِ  ، وىكذا دواليؾ. لكفّ والبؤس والفقرالجوِع  شدةِ موت الطرُؼ اآلخر مف و والبذخ، 

مستفيدًا في ذلؾ مف  ؛في سبيِؿ إخفاِء وجِيو الحقيقي ،يبذؿ جيودًا مريرًة وممنَيَجًة ببل انقطاع
 قدراِتو الدعائيِة ومواقِفو الميتافيزيقيِة الرذيمِة الزائفة.

مع المدينة،  ناميىو ذاؾ المجتمُع المت المدنيةمُع ، فمجتاتََّبعناهما َلطال ةً عممي أكثروبتعبيٍر 
رابُة والتضامُف السائَداف في بالدولة. فالقَ  اةِ المسم منظومةِ والمتحقُؽ مع التمايِز الطبقي، والُمداُر بال

ـَ تمايٍز اجتماعيٍّ في مستوى اليرميِة باألكثر، ليس إال.  قبائؿ،األثنيات وال قد َيفتحاف الطريَؽ أما
ـَ الطبقيَّ وبموَغ في حيف  . بمعنى آخر، فالثقافُة َة القبيمةمستوى الدولة ال يتناسب وطبيعأّف التقسي

في  َيكمفُ لمتمايِز الطبقيّْ  األساَس  جوىرَ حيث إّف الـ والثقافَة الطبقيَة الدولتية. يُة ال تتناغَقَبمال
يِة الخاصِة والنيِب والسمِب عمى بسِط الُممك، وفي هخارِ وادّْ  بفائِض اإلنتاِج المتزايدِ االستئثاِر 

ىي َأقَرُب ما َتُكوُف إلى  التيالُممكيُة ف. ومثمما ُيقاؿ دائمًا: وعمى رأِسيا األرض وسائِؿ اإلنتاجِ 
ـُ الدولة  مسروقةٌ  ِقَيـٌ  ما ىي إال، المصوصية عيُة االَجمداُة األىو  اً أساسمف المجتمع. وتنظي

َتعني أي أنيا . ياوتوزيِع مجموِع فائِض اإلنتاج عمى أصحابِ حمايِة ىذه الُمْمكية، القائمُة عمى 
وفائِض القيمة. وبطبيعِة الحاؿ، فقد  وفائِض اإلنتاجِ  لُمْمِكيةِ كؿٍّ مف ال الشكَؿ المنتظـَ َتَممَُّؾ 

، وأدواِت ، والبيروقراطيات، واألسمحةالجرارةاقتضى ذلؾ طيمَة مجرى التاريخ وجوَد الجيوِش 
 ديافُ األو  خبلؽُ األو  القوانيفُ و  فنوفُ الو  فمسفاتُ الو  يوتوبياتُ الو  عموـُ ال ابُتِكَرتالغرِض الشرعنة. وليذا 

. وَعِمَمت الميتافيزيقيا الخاويُة مف المعاني عمى تحريِؼ األدواِر َتدوُر في فمِؾ الدولةالتي 
. األساُس ىنا ىو االجتماعيِة لجميِع ىذه الفئاِت والتصنيفات، وتشويِو روابِطيا مع الحياِة الحرة

بلِتيا اإلشكالياِت والتحريفاِت القصوى بشأف صِ عمى ، بالرغـ مف احتواِئيا ةبنيويُة مجتمِع المدني
مع الثقافِة األيديولوجيِة والمادية. وىذا تمامًا ما ُيفيُد ِبَنماِء الثقافِة الماديِة تصاعديًا. أنا ال أتحدُث 

يََّتيف أساسيََّتيف: البقاء في المرتبِة  عف زواِؿ الثقافِة األيديولوجية. بؿ إفّ  وجوَدىا َيتَِّسـُ بخاصّْ
 الثانية، واالنحراؼ.

الكؿَّ َتقَتضي ىاتاف الخاصيَّتاف شرَحيما أكثر الستيعاِبيما عمى نحٍو أفضؿ. مف المعمـو أّف 
وظيفُتيا، ولكؿّْ  ". فِمُكؿّْ بنيةٍ ىمف مصطمحاِت "عمـِ المعن ٔعمى َكوِف البنيويِة والوظيفيةِ  ُيجِمعُ 

                                                           
رؤية سوسيولوجية ترمي إلى تحميؿ ودراسة بنى المجتمع مف ناحية  (:Functionalismالوظيفية أو المنيج الوظيفي ) ٔ

عي محدد. وأف المجتمع وترى أف البنى لـ توجد عشوائيًا، ألف ليا وظائؼ اجتماعية مرتبطة بالضرورة بنظاـ اجتما ،ياوظائف
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أماـ  الفوضى تعاني البنيُة والوظيفُة مف األزمة، وتغدواف وجيًا لوجوٍ حالِة وظيفٍة ُبنيُتيا. وفي 
طِة الوقتيِة والوظائؼ المتناقضِة المتميزِة يمخالتبعثِر واالنحبلؿ. وحينيا َتدُخُؿ بعُض البنى ال
. فأينما H2Oؿ: فالتركيبُة البنيويُة لمماء ىي بماىيِتيا الكونيِة َحيَّْز العمؿ. وعمى سبيِؿ المثا

ُد  ُف َتَوحُّ في أيِة بقعة مف العالـ، َتُكوُف البنيُة قد َتَأسََّست. أما وظيفُتيا، فَتَتَجسَُّد فيما  H2Oَيَتَكوَّ
ٍر ُيصيُبوئنسميو بػ"الماِء" الشفاِؼ السا ٍد أو َتَبخُّ بالتالي و يعني دماَر بنيِتو األصمية،  ،ؿ. وأيُّ َتَجمُّ

أو تحديَد نطاِقيا. كما أّف ُصنَع طاولٍة مف الخشِب أو المعدف عمٌؿ  ،فقداَنو وظيفَتو األصمية
يا التي تؤدييا. فإذا َلـ َتُعْد تمؾ األجزاُء الخشبيُة وظيفتِ في فائدُة الطاولِة َتكمُف بنيوي، في حيف 

فْ  َلـ َتفَف أو َتُزؿ. وقد تتواجُد طاوالٌت  أو المعدنيُة طاولة، َتُكوُف قد َفَقَدت وظيفَتيا، حتى وا 
 ، حينيا ال مفر مف حدوِث الفساِد البنيوي والوظيفي عمى السواء.عوجاء

ـُ بَحمِموكؿُّ ك اعَتَبرنا خاصيَتي البنيويِة والوظيفية معًا. وبالمعنى العاـ، إذا  ياٍف في الكوف َيتَِّس
رًا لمحفاِظ عمى ىذه البنية. أي أّف الطاقَة وظيفٌة عمى بالنا فو  َتخُطرُ  الطاقةَ فإّف ، المادَة بنية

بالنسبِة لممادة. وفيما يتعمؽ بأولويِة الطاقِة أـ المادة، فقد ُأثِبَت عمميًا أّف الطاقَة ىي األساس. 
ُبنى مادية. مف ىنا مف دوف ممكٌف  طاقةِ التواُجَد  إفّ فالبنى الماديُة ال َتتواجُد ببل طاقة، في حيف 

 تطويرَ فإّف معرفتنا،  عمى حدّْ نيَة فناِء المادة )بنيويًا(، واستحالَة فناِء الطاقة. بالطبع، و ُندرؾ إمكا
. فحتى الحيويُة ذاُت صبلٍت وثيقٍة باألوساِط دوف بد البنى الماديةِ  وجودَ يقتضي  ِتياوظيفالطاقِة ل

بحيويٍة ببل مادة، أو  التفكيرُ  ، بحيث مف غيِر الممكفِ جداً والبنى الماديِة المحدودة والراقية 
ْف ُوِجَدت، فنحف َنجَيُميا إذف. فالتكويناُت البنيويُة األرقى  باألصحّْ  ببل بنيٍة ماديٍة مقابمٍة ليا. وا 

 تقتضي بالمقابؿ وظائَؼ متطورًة مكافئة ليا.
يولوجية. دأما ما ُيقابؿ البنيَة الماديَة والوظيفَة في المجتمع، فيو الثقافُة الماديُة والثقافُة األي

، فقد َعِجَز ةنجد أنو، ومقابَؿ التطوِر المفرِط لمبنيِة المادية في مجتمع المدني ،وِبَتقييمنا لممجتمعية
ُبناه أيضًا. أما ِعمَُّة  إلى تدميرِ بدوره ما أدى وَخِسَرىا. وىذا بؿ عف تطويِر وظيفِتو بشكٍؿ تاـ، 

فراِطو ف ،ذلؾ ي تضييِؽ الخناِؽ عمى الثقافات البنيوية فتكمف في تغاضيو وعدـِ التزامو، بؿ وا 
ذلؾ بالمثاؿ التالي: إفَّ خمَط  واأليديولوجيِة الرئيسية، التي َتجَعُؿ المجتمعيَة ممكنة. يمكننا تشبيوُ 

                                                                                                                                              
ال مجاؿ إال إلعادة توزيع األدوار، ولمحركة االجتماعية التي تعدؿ باستمرار كؿ وأنو . ةتوازنموال ةتناسقمسمفونية مف الوظائؼ ال

األدوار لكؿ مسمؾ مف المسالؾ و تغدو ميمة العمـو االجتماعية دراسة الوظائؼ بالتالي، خمؿ يعترض مسيرة المجتمع. 
 النظاـ االجتماعي )المترِجمة(.في ة االجتماعي
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لكّف وظيفَتو الماِء بالبتروِؿ ُيفِسد الماء، وبالتالي ُيفِقده وظيفَتو. فالبتروُؿ أيضًا سائٌؿ كالماء، و 
ِر الثقافِة  ،لؾكذمختمفٌة كميًا. و  ُر الثقافِة المادية ُمعاِداًل ومتناغمًا مع َتَطوُّ إْف كاَف َتَطوُّ

اِتو السمبية عمى انعكاسأو عف  ،عف مخاطِر ذلؾ األيديولوجية، فبل يمكننا حينئذ الحديثُ 
ِر الثقافِة الومألوفة ةٌ طبيعي حالةٌ  ىذه مجتمع. بؿ نقوؿ حينيا أفّ ال مادية . لكف، وفي حاِؿ َتَطوُّ

بصورٍة  اً فيووظي اً بنيويالمجتمع  يعني فسادَ تماعيٍة نخبوية، فذلؾ وَتَكدُِّسيا في قبضِة حفنٍة اج
دوف أدنى  الضيؽبالمعنى  ثقافِتو األيديولوجيةِ عمى حساِب ثقافِتو المادية  ، وتعاُظـَ مف جية عامةٍ 
 .مف الجيِة األخرى شؾٍّ 

نى ماديٌة : أىراماُت مصر بُ التالي مثاؿِ المف خبلِؿ  ٍو أفضؿباستطاعِتنا توضيُح أفكاِرنا بنح
مبلييف مف البشر الذيف َخِسروا وظيفَتيـ وحياَتيـ الغالية ىناؾ عمبلقة. ولكف، مقابؿ ذلؾ 

 ُتَشيّْدُ فقد ، مف ىذا القبيؿالمدنية شيٌء إذف، وا ثقافَتيـ األيديولوجية. خسر وحريَتيـ، أي أنيـ 
المعابد، المدائف، األسوار، الجسور، بناِء إبداِء عظمِتيا عبر  في غبُ ر تَ  قد، و البنى الضخمة

المدنيات.  واردٌة في ، المستودعاِت والعنابر، وحتى الِغبلِؿ والمنتوجات. فمجتمعاٌت كيذهالحقوؿ
فما  ؛اتالمجتمعتمؾ األيديولوجية في نفِس  الثقافةِ قيمِة الوظيفية، أي عف لكف، ولدى البحِث عف 

ٌة نعزلحفنٌة قميمٌة مفىذه القيمة، أو َتَشوُُّىيا وانحراُفيا. بمعنى آخر،  ضياعُ ىو  سنواجيو حينيا
عف ثقافِتو  َتفصُموفة، و رأف َسواِد المجتمع، َتفُرُض عميو القمَع واالستغبلَؿ ببل رحمٍة أو ع

َده مف ِقَيِمو الثق فيا، لُتَجرّْ  افيِة األيديولوجية األصمية.األيديولوجية، أو أنيا َتمَنُحو إياىا بعَد أف ُتَحرّْ
فتُفِضياف إلى مجتمٍع  ؛المتاف َتقتُات عمييما األقمية ،أما ىاتاف الثقافتاف الماديُة واأليديولوجية

تمامًا عف األيديولوجيا البيئويِة الحرة.  في بحِر المادة، ومبتورٌ  غارؽٌ فيو  :مف ناحيَتيف مريضٍ 
االجتماعية" سوى ثمرُة ىذا التطوِر الدياليكتيكي. وليذا  "القضايابػوما الحاالُت التي َأسَميناىا 

عف البيئة. أي أّف ىذا االنقطاَع أنطولوجيّّ )وجودي(،  ةَينقطع مجتمُع المدني السبِب بالذاتِ 
 ستدعيت ةكما ُيعَتَقد. بمعنى آخر، َفَكينونُة مجتمِع المدني وليس نوعيًا أو يتعمؽ بالماىيةِ 

سواء تناولناىا بمنظوِرىا القديـِ وفَؽ تكاُمِؿ –ة. فالبيئُة واأليكولوجيا بيئبالضرورة انقطاَعو عف ال
تقتضي مجتمعًا َيَتَحتَّـُ  –ة وفَؽ اتحاِد الطبيعِة والمجتمعالطبيعِة والمجتمع، أو بتعبيٍر عمميٍّ لمغاي

نِة لممدنية، أي  ىنا . أنا ال أتحدث ةدولالو  ةِ ينمدالو  ةِ طبقالتجاُوِز فيو َتَخطّْي المعاييِر األوليِة الُمَكوّْ
 ،ثقافَتيف الماديِة واأليديولوجيةعف عمٍؿ فظٍّ لئلفناء، بؿ ُيفَتَرُض حصوُؿ التوازِف والتناغـِ بيف ال

يِة بناِء مجتمٍع جديد. فعندما َيعِكُس ىذا المجتمُع التوازَف والتناغـَ بيف الثقافَتيف المادمف أجِؿ 
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شكِؿ طبيعٍة متحررة )أي عمى  –يما مع الطبيعةالتحاملتالي وبا–واأليديولوجية ضمَف صفوِفو 
حسَب تعبيِر موراي بوكيف(؛ فيذا ما ُيَميّْد الطريَؽ في الوقِت نفِسو لمتغمِب عمى  "الثالثة الطبيعة"

 .حضريالخمِؿ والبلتوازِف في التناقِض القائـِ بيف الطبيعِة والمجتمع ضمَف المجتمِع ال
ذا َقيَّمنا مرحمَة  ، العاـ حيّْ االصطبلالمنظوِر  اعمى ضوِء ىذ ةِ نيلمجتمِع المداإلنشاِء األولى وا 

. فاألىراماُت المصريُة العمبلقة، ثقافٍة ماديٍة عمبلقة َمشَيدِ في عمى الفوِر يتجمى برمِتو  هسنجدف
ماثمة في ، والمدُف والمعابُد الم، ومعابُد الينديةرضاأليُة تحَت وزقوراُت السومرييف، والمدُف الصين

أمريكا البلتينية؛ كؿُّ ذلؾ َيبُسُط أماَمنا وجوَد الثقافِة الماديِة دوف أدنى غموض. أما المعنى التي 
في َتَتَضمَُّنو، أي الثقافُة األيديولوجية، فَيَتَجسَُّد في الجثِث الُمَحنَّطة، ىياكِؿ اآللية، ومسيرِة الَمِمؾ 

ىذا ، أو ُحرَّْؼ عمى نحٍو مذىؿ، أي أّف المعنى قد َتَجمَّدوِشو. ِة جيالحياِة اآلخرة أيضًا ِبِرفقَ 
عمى المعاني بغيَة إضفاِء  ،ئلنسافلنفسيِة الحالِة العمى مصطمِح الػ"أنا" في وباإلمكاِف التشديُد 

َيكُمُف في التََّغيُِّر والتحوِؿ القائـِ في ىنا جميًا أّف المعنى الحقيقيَّ  واضحٌ . ولكف، ىذه األوضاع
المجتمِع أو  لوال وجود ،معية. حيث ُندِرؾ يقينًا استحالَة أْف يخطَر بباِؿ المرِء مثُؿ ىذه البنىالمجت

فٌة ومشوَّىٌة و  .صرؼ ذىنيّّ  . وتأليُو الَمِمِؾ أيضًا موضوعٌ وَصيرورت  تدمّْرُ إال أنيا ذىنيٌة ُمَحرَّ
لوسِط عمى حساِب إلى اَبَرَزت  قد. و المجتمع دَ و وجتحقُّْؽ التي  األساسيةَ  األيديولوجيةَ  لذىنيةَ ا

ولذلؾ حارَبتيا األدياُف  .يِة الحقيقية، فَكمََّؼ ثمُنيا دماَر الثقافِة األيديولوجيةمجتمعالذىنيِة ال
وجودىا. أما ىذا المجتمُع  سببَ ناىَضتيا م ، واعَتَبَرتيفكبيرَ واستياٍء ِبمقٍت الكبرى التوحيديُة 

فُنَفسُّْر زخَمو مف الثقافِة الماديِة المتمثمِة  ؛ـُ شؤوَنو كدولٍة طبقيةنظّْ ذي يفي المدينة، وال ركزُ المتم
ِؽ عمييا، المنحرفة، الميتافيزيقيا السيئة في الذىنيةِ  ، الخروِج عف الطبيعة، التحكـِ بالطبيعِة والتََّفوُّ

أنو سقوُط الثقافِة ًا؛ ُنَفسُّْر ذلؾ كمَّو عمى وعرِضو ذاَتو وكأنو ابتكاٌر خارَج الطبيعة وفوَقيا كميّ 
 األيديولوجية إلى المرتبِة الثانية، وَتَعرُُّضيا لمتحريؼ والتشويو.

بحفاوٍة أو حتى ردوِد فعؿ، دوِف مف استُقِبَمت  ىذه المرحمةَ أّف بلذا، مف غيِر الوارد القوُؿ 
ما السرُد خارقة. و  معجزةٌ  أنياالنظُر إلييا عمى حتى أو  ؛خاليٍة مف اآلالـو  بالحماس ُمتَرَعةٍ 

ىي  عمى السواء الميثولوجيا والوثائُؽ الدينيُة المقدسةُ لحقيقة. فعف االميثولوجيُّ سوى تعبيٌر خفيّّ 
ُة الثقافِة األيديولوجية، صحو ضرٌب مف أقاصيِص المقاومة. أما تفسيُر المقاومِة األولى عمى أنيا 

َتتَِّضُح في رسوـِ إينانا تمؾ  ،َقبَؿ كؿّْ شيءًا َقيّْمًا. فالمقاَومُة ذاُت أبعاٍد متعددة. شخيصفسيكوف ت
ْتباِعيا لمرجؿ. أما  المدِف ب تحاطَ األسواُر التي أالمقاومُة العظمى لممرأِة إزاَء َحبِسيا في البيت وا 
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ذا َتَمعَّنَّا تَ ، فإنشاِئيافوَر  رُمُز تمامًا إلى تمرٍد وانتفاضٍة كاممٍة لثقافِة األثنياِت األيديولوجية. وا 
 تيدَ َنا في أغواِر مفيوـِ اإللِو الخالؽ واإلنساِف العبد، فسنبلحُظ الصراَع الطبقيَّ العوُغص

اإللِو األصميّْ الُمَفرَِّغ مف  –الُمخاض. فاصطناُع اإللِو الخالِؽ قد ُوِضَع َمَحؿَّ مفيوـِ الطبيعِة 
بالَخمؽ، بؿ ومنقطعٌة عنو  االتي ال عبلقَة لي–الحاكمة محتواه. وفي الحقيقة، فعندما َتُقوـُ الطبقُة 

بحؽ، عبَر تحريٍؼ أيديولوجيٍّ كامؿ؛ فيي بالمقابؿ  ُمَقنٍَّع ُمبِدعٍ  لوٍ إباإلعبلف عف ذاِتيا ك –كمياً 
عمى  –فعبلً قدساِت واأللوىياِت النفيسِة والُمبدعِة مأصحاِب ال–ُقوـُ ِبَوصِؼ أعضاِء المجتمع تَ 

 َضروس.و ُتشيَر ِبُمَغٍة ميثولوجيٍة إلى اندالِع صراٍع طبقيٍّ محتدـٍ أنيـ ُخِمقوا مف ُبراِزىا وُقذاراتيا؛ لِ 
السروِد  َيَتَستَُّر السقوُط المتياوي لمثقافِة األيديولوجية في تمؾ السرود. حيث بِوسِعنا قراءةُ 

 المدنية، وباألخصّْ تمؾ التي َتُنصُّ عمى َخمِؽ اإللومواضيِع تشييِد صرِح أولى بشأِف الميثولوجيِة 
. وباألصؿ، ما ِمف لغٍة أخرى لمسرِد الطبقيّ يا كشكٍؿ أيديولوجيٍّ لمصراِع وتقييمُ  بميارٍة حاذقة،

، إنما ىو شاىُد عياٍف وحرُقيا المدفِ  فالتنافُس بيف المدائف، وتدميرُ والتعبير في تمؾ المرحمة. 
ِع اآللية، وترتيباِت مجمَّ ، الَممَحميّ مف النوِع . كما أّف السروَد طاحف اجتماعيٍّ نشوِب صراٍع  عمى

وعماَر المدائف، وأبنيَة المقابر؛ جميُعيا َتعِكُس بما ال َيُشوُبو شؾّّ تمؾ الُيوََّة الطبقيَة الحاصمة، 
 صُص فرعوف ونمرود ليست سوى وثائؽوالمسافَة الفسيحَة المفتوحَة إزاَء المجتمِع الريفي. وق

ُؿ مدى غوِر التصدعاِت والشروخ في ال يُة بيف طياتيا َقَبممجتمع. بينما َتحَتِضُف التراتيُؿ الُتَسجّْ
 آثاَر المصاعِب والضوائِؽ واليأس تجاه ىجماِت المدنية.
التي َتَمكََّنت مف إيصاِؿ صوِتيا مف  ،تأتي تقاليُد األنبياء في صدارِة المقاوماِت المتماسكة

صيُصيـ التي َتبَتِدُئ ِبَسرِد قصِة آدـ إلى ىذه األياـ. فأقا ةمرحمِة اإلنشاِء األولى لمجتمع المدني
في جميِع مزاياىا عمى َبَصماِت الثقافِة  حتويوحواء، أي أوِؿ إنساَنيف عمى وجِو البسيطة، ت

منواٍؿ سميـٍ ب ، وعالجناىاالمجتمِع النيوليتيّ حياؿ المدنية المتأليِة  ذىنيةَ األيديولوجية. فإذا َقيَّمنا 
نا إلى وِصمُ َتُمدُّنا بأولى رؤوِس الخيِط الذي يُ  قصَة آدـ وحواء سنجد أفّ ف يا؛استيعابِ بغرِض 

عمى أنيا مؤشٌر  مع الربّْ  دثاِت آدـبوسِعنا تفسيُر محاوكيفما أنو الصراِع بيف السيِد والعبد. 
سقوِط ل زٌ يَترمأيضًا و مع حواء عبلقتَ أّف إلى أيضًا  فبإمكاننا اإلشارةُ لمتمييِز بيف السيِد والعبد، 

وحي لنا بإنقاِذه المجتمَع تُ  ا، فكأنيمف الطوفاف نوح نجاةُ الثانية. أما المرتبِة المرأِة األـ إلى لِة منز 
َيحِمُمو عمى متِف السفينة إلى منطقٍة جبميٍة َيستحيُؿ إذ النيوليتي مف قبضِة السيِد الجباِر الطاغي، 

 السومريّْ  المجتمعِ  حكايةَ  صؿِ باألالقصُة  َتشَرحُ . ىناؾ ، لُيعيَد إنشاَءه مف جديدالمدنيةأْف تطاَليا 
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التي و  ،ىَذيف النبيَّيف تقاليدَ ًا. إّف تراصلمحفاِظ عمى وجوِده مبدأٍب الذي يجيُد  النيوليتيّْ  والمجتمعِ 
منذ  موجودةٌ  المقاومةَ أّف ظِير لنا تُ  ؛ةإنشاِء مجتمِع المدنيعيِد إلى  يابداياتِ إرجاُع بالمستطاِع 

. وكيفما ُيَمثُّْؿ تاريُخ تقدير أقؿّْ منيا ب ممدنيةِ ما لتساوي  تتميُز بسيرورةٍ أنيا و  ،المراحِؿ األولى
اِومة المق قبائؿِ الثقافاِت وال تاريخَ تاريُخ النبوِة غالبًا ما يمثُّْؿ السبلالت تاريَخ الطبقاِت العميا، ف

 اَىَضُة الوثنية.مشتركة، أال وىي من نقطةً  سموفتقاي األنبياءِ  األبطاؿ. فجميعُ  وتاريخَ 
العقائديّْ الذي يرتكُز إلى  لقبائؿانظاـِ وبيف  ة،بيف وثنيِة مجتمع المدني مف الضروري التمييزُ 

مف  اً ُنَسختشبُو  يّْ حضر ِع المجتمِع المّ جَ ُة في مُ موَّ كَ . فاآلليُة المُ الطوطـِ وما شابَيو مف رموز
مرسومٌة عمى ىيئِة إنساف، بؿ واألنكى أنيا رسوـِ ُحّكاـِ المرحمِة وأسياِدىا. وجميُعيا باألصؿ 

ـَ تمامًا. وىنا بالذات َيُكوُف ىجوـُ األنبياِء عمى ىذه التماثيؿ ُمعاِداًل في جوىِره  ُتَمثُّْؿ الُحكَّا
الستيداِؼ الحكاـ. فمناَىضُة الوثنية تعني مناَىَضَة الدولتية. إنيا معاَرضٌة ومقاَومٌة تجاه شتى 

المتمأسس. أما النزاعاُت القائمُة بيف الرىباِف الدولتيّْ الُمَمثّْمِة لممجتمِع  المصطمحاِت والرموزِ 
حصِتيـ مف المجتمِع الذي َأنشؤوه. بوالَمَمِكياِت السياسية، فماىياُتيا مختمفة. فالرىباُف يطالبوف 

ُمبِدعو  الكينةَ  داخَؿ أروقِة الدولة. وبما أفّ  وىكذا َينشُب الصراُع بيف الطبقاِت العميا. إنو صراعٌ 
ُيؤثّْروف بالتالي عمى األنبياء، ولو بشكٍؿ غيِر مباشر. والراىُب في إنيـ الثقافِة األيديولوجية، ف

النبوَة َتُقصُّ  في الدولة، وال ُيعنى كثيرًا بالمجتمع المدني. في حيف أفّ  يّ الدين الفقيوَ أساسو ُيَمثُّْؿ 
 المجتمِع الخارِج عف حدوِد الدولة.باسـِ  . فالنبيُّ ىو الناطؽُ عبلقًة معاكسة

إبداِء َيَتَجسَُّد الجانُب الخاصُّ لمتقاليِد المبتدئة بالنبيّْ إبراىيـ، والمتمأسسِة مع النبيّْ موسى في 
بناِء لاإلرادِة الرصينِة ب التحميالجرأِة عمى االنقطاِع الكميّْ عف المجتمَعيف المصري والسومري، و 

َعرَُّؼ ىنا عمى ثورٍة ثقافيٍة أيديولوجيٍة بكؿّْ معنى الكممة. أما نمروُد مجتمَعييما ىما. إننا َنتَ 
دولَتييما، وَيتَِّسماف  وأالمجتمَعيف السومري والمصري  َلَقِب الُحّكاـِ في ف إلىرمزايوفرعوف، ف

ىيـ المطمقة. وبالتالي، ُيَصرُّْح كؿّّ مف إبرا حاكميةِ بمزايا متمأسسِة متأصمة، وُيَعبّْراف عف ال
. عف عدـِ اعتراِفيما بيذه السيادة وموسى عف طريِؽ ثقافِتيما األيديولوجية، أي مقاومِتيما الذىنيةِ 

ٌد ذو قيمٍة نفيسة بالنسبة لتمؾ المرحمة. فكيفما َيتَِّسـُ شعاُر اليـو "ىي المقاومُة تمؾ  وجوُد َتَمرُّ
نطاِؽ خارَج  األزماف أنو ثمَة عوالـا في تمؾ ُيعِمناف ىم لؾ" بأىميٍة كبرى، فكذممكف أخرى عوالـ

ٍة ودأبالسيادِة الرسميِة لمفراعنة والنماردة. ويناض ة جماعاِتيما بَمِعيَّ  ،بلف في سبيِؿ ذلؾ بِيمَّ
. وال ُيمِكُف استصغاُر نصيِب ىذه دالواع األمؿِ  ةُ حركىي  ،قبَؿ كؿّْ شيءو  النبوة، وأتباِعيما. إفّ 
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ىنة بالقوة، أو في َتَغّذييا عمى تمؾ الثقافِة األيديولوجيِة بأقؿّْ تقدير. الرا في َمدّْ إسرائيؿالتقاليد 
َتُنصُّ عمى أنماِط حياِة  ،فجميُع القصِص واليوتوبيات التي تشتمُؿ عمييا التقاليُد اإلبراىيمية

قبائُؿ ِبِكمتا يا. لقد َتَأثََّرت تمؾ الحنينَ حسراِتيا و وتروي التي َسدَّت المدنيُة السبَؿ أماميا،  القبائؿِ 
لكيفيِة رفِضيا الضمني ليما. ذلؾ أنيا لـ  سميـٍ  تفسيرٍ  صياغةُ ولكف، مف الضروري  .المدنيَتيف
ٍة عمى غرارىما. لذا، َتَتَميَُّز مكانُة ىذه الحقيقِة الواقعِة بأىميٍة قصوى مدنيإلى تشييِد  َتُؾ َتَتَطمَّعُ 

رائيؿ ورىباِنيـ. وال تزاُؿ النزاعاُت في ىذه الوجيِة في االشتباكاِت الدائمِة الناشبِة بيف مموِؾ إس
بيف دولِة إسرائيؿ ومجتمِعيا. كما أنيا الشاىُد التاريخيُّ  ،وبكؿ ِحدَّتيا ،مستمرًة في راىننا أيضاً 

الروماف. وال َتزاُؿ  –البرسييف، وأخيرًا اإلغريؽ  –عمى الحثييف، الميتانييف، اآلشورييف، الميدييف 
 لحضارات موجودًة في ذاكرتيا.رواسُب ىذه ا

ـُ  ؼُ رّْ عَ يُ  ؽ.ـ عمى أنيا عصُر َتَألُِّؽ  ٕٓٓٔ – ٓٓٙٔسنواِت ما بيف مرحمَة  التاريخِ عم
ـُ الثقافِة المادية. حيث  بيف الحثييف والمصرييف والميتانييف أولى األمثمِة القائمُة العبلقاُت تَُقّد

العبرانييف ىـ القوـُ األقرُب إلييـ في ىذه المرحمة،  الحيويِة عمى الدبموماسيِة الدولية. في حيف أفّ 
حيث َيعِرفوف كيؼ َيرُصدونيـ وَيَتَعمَّموف منيـ. أما التفكيُر بإبراىيـ وموسى بشكٍؿ منفصٍؿ عف 

يما ناقصًا. ذلؾ أّف الجواَب الذي ُيعُطونو لمؾ المرحمة، فسَيتُرُؾ فيَمنا ىذا التواصِؿ المتبادِؿ في ت
 افِة األيديولوجية.ىو جواُب الثق

محمد إصبلحيَّيف عظيَميف في ىذه التقاليد. سَنعَمُؿ سيدنا عيسى و سيدنا كما ُيَعدُّ كؿّّ مف 
 مكانِتيما في تصاعِد الثقافِة األيديولوجية فيما بعد. إظيارِ عمى 

عاظمة، ُرِقيّْ الثقافِة المادية. فالمدُف المتعمى جدوِؿ َتيف يمّ مُتعَتَبر بابُؿ وآشور حمقَتيف 
والتجارُة المتنامية َتقَطعاف مسافاٍت شاسعًة في عيِد ىاَتيف الَمَمِكيََّتيف. بابؿ كانت باريَس زمانيا، 

اِر في البداية، وإلنشاِء اإلمبراطوريِة األكثر جبروتًا ُمَمثّْميف الفي حيف كاف اآلشوريوف  لممموِؾ التُّجَّ
الشرِؽ ضمف منطقِة المجتمِع الماديّْ في حكـِ ال لتقاليدِ  بعد. وىـ أصحاُب التجسيِد األمثؿفيما 

في اإلبقاِء عمى الثقافِة األيديولوجية في المنزلِة الثانية مف جية،  ـدوَرىكما لعبوا األوسط. 
 –وتحريِفيا مف جية أخرى. وبالنسبِة إلى الثقافِة الزرادشتيِة التي َترَتِكز إلييا التقاليُد الميدية 

مثقافِة األيديولوجية. إّف لالرفيعة  ةِ مكانال ستردادِ ال ًا حثيثًا وُمضِنياً حافكخاضت البرسية، فقد 
زرادشت وبوذا وسقراط ُيَمثُّْؿ فبلسفَة األخبلِؽ الفاضمِة الذيف عاشوا في أزمنٍة متقاربٍة ثبلثيَّ 

َؽ الثقاإلى المغاية، وَيرمُز  فِة األيديولوجية لشخصياِت الحكيمِة العظيمة والفذِة التي َجسََّدت َتَفوُّ
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ـُ لضميِر البشريةإزاَء الثقافِة المادية في شخصياِتيا. إنيـ ال نادوف بو بعدما ، والمُ موِقظوف الِعظا
ـَ أخرى تجاَه التفوِؽ  َحطَّت المدنيُة مف شأِنو وَدَىَستو. لقد َبَسطوا لمعياف إمكانيَة وجوِد عوال

تمؾ العواِلـِ األخرى، إلى مانيـ، وَأثَبتوا أنيـ َمّياُلوف الساحِؽ لعاَلـِ الثقافِة المادية الناضجِة في ز 
 وَجسَّدوىا في شخصياِتيـ بأعظـِ األشكاؿ.

إّف ىجماِت الثقافاِت المحيطِة في األطراؼ، وعمى رأِسيا اإلسكيت، والمقاوماِت التي ال َعدَّ 
يديولوجية بيذه عمى استحالِة إفناِء الثقافِة األ ، ليست سوى براىيف متواصمةليا وال حصر
ـُ السيولة. ف العمورييف مف الثقافة السامّية، واليورييف مف الثقافة اآلرية، واإلسكيت مف ثقافِة قيا

لنا أّف حمقاِت المقاومِة  ُيظِيرُ  ؛المدنيةالثقافِة األيديولوجيِة في وجِو وتبني بتمثيِؿ القوقاز الشمالية 
. وما ُيَمثُّْمو القوط بالنسبة إلى حضارِة قؿّ عمى األكانت عتيدًة متواصمًة بقدِر حمقاِت المدنية 

الميدييف واإلسكيت بالنسبة إلى  –العرب واليورييف  –شأُف العمورييف نفُسو روما، ىو 
اإلمبراطورياِت الشرِؽ أوسطية. ىذا وَلـ تتناقص االنطبلقاُت الدينيُة العديدُة المشابيُة لممسيحيِة 

 ماعيِة الشرِؽ أوسطية.بتاتًا ضمف المقاَوماِت االجت
مساِر تاريِخ عمى مرحمَة النضوِج الوسطى  ةالروماني – ةِ اإلغريقي ةُيَمثُّْؿ مجتمُع المدني -ج

الفعالياِت األكثَر تألقًا  اإلغريؽُ  العصوِر الكبلسيكية. لقد َطوَّرَ ِة مدنية. وباإلمكاِف تسميتو بمدنيال
ـ. كما ُيَمثّْموف الكممَة عيِدىفي الثقافِة المادية صوِر مف طاقاِت المدنية الكامنة، وَخَمقوا أزىى ع

الفصَؿ لزماِنيـ، باعتباِرىـ َبَمغوا بحضارِتيـ التركيبَة الجديدَة األكثَر نجاحًا لجميِع الثقافاِت المادية 
يا بروما. ببموِغ ثقافٍة ماديٍة بييٍة جديدٍة يمكف مقارنتُ  السابقِة ليـ. وال يزاؿ َيُعزُّ عمى المرِء الزعـُ 

الحالُة أما المدنيُة الصناعيُة الرأسماليُة الُمبَرزُة عمى أنيا ثورة، فيي ليست بحضارة، بؿ ىي 
 محضارة.الَمَرِضّيُة ل

أما عصُر أثينا، فُيَحدُّْد نقطَة النيايِة لثقافِة العصوِر األولى األيديولوجية. وما الفمسفُة في أحِد 
فكأنيا مقبرُة اآلليِة المفتقدِة لحيويِة مجمعاِت آليِتيا، أي  .محصمٌة ليذه الحقيقةإال جوانبيا 

الخاسرِة ِلِقَيِميا الثقافيِة األيديولوجية. ومف المفيوـِ دوافُع مواجيِة وضٍع كيذا عندما َيُكوف في 
 نيايُة كؿّْ ذروة.ىو الذروة، مثمما ىي الحاُؿ في كؿّْ األمور. ذلؾ أّف السقوَط 

ـُ ثقافٍة ماديٍة صرفة. والحطُّ مف شأِف البشريِة ِمف أولى مزايا ىذا مف المؤكِد أّف العبو  ديَة نظا
حيث َيستحيُؿ مبلحظة مثِؿ ىذا السقوِط الغائِر في دنيا أيّْ كائٍف حيٍّ آخر. ىذا وُتَعدُّ  .النظاـ

الثقافِة عمى صمٍة وثيقٍة ِبَعَظَمِة بأنيا  الضميِر ليذه الدرجةِ  نحطاطِ اعمى األرضيُة المساِعدُة 
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المادية وجاذبيِتيا. وال نفتُأ غير متمالكيف أنفَسنا مف الذىوِؿ مف جانب، ومف اختبلِج القشعريرِة 
بدَننا مف جانٍب آخر إزاَء تمؾ النُُّصِب العمبلقِة واآلثاِر الفخمة ليذه الثقافة. ال يمكف لتأليِو 

ُؿ إلى كوارَث مفجاإلنساف إال أْف َيبُمَغ ىذا القدر. لكّف تأليَو اإلنساِف يَ  عٍة عندما َيسَتيِدُؼ َتَحوَّ
يـ. فما َيَتَبّقى ألجِؿ اآلليِة حينذاؾ ىـ عبيٌد، ليس إال. لذا، َلـ َيبُرْز أيُّ تناقٍض أو ذاتبالبشَر 

اجتماعي، وبالتالي في أيّْ نضاٍؿ اجتماعيٍّ  عٍ دُّ صَ كفاٍح بيذا القدِر مف العمنيِة في أيّْ انفبلٍؽ أو تَ 
ـُ بالتحميِؿ السميـِ لواقعِة "الغممانية" جدًا بلؽ. وليذا الغرض، سَيُكوف مف الناجع عمى اإلط القيا

الحاصؿ. فَروابُطيا  تردي)المواطة( في الثقافِة اليونانية الكبلسيكية، في سبيِؿ استيعاٍب أفضؿ لم
 بؿ وألفّ  ،فييمانيِة الجنساواستعراِض بسبِب كيفيِة تقديـِ فقط ٌة لمنظر، ليس ممفتمع عبوديِة المرأة 

 يما تتشاركاف الظاىرَة االجتماعيَة عيَنيا.ِكمَتي
ذا َتَمعَّنَّا في عبوديِة المرأِة عف كثٍب أكثر، فسَيمِفُت انتباَىنا جانُبيا الساحُؽ  ، والذي جداً وا 

 سجفِ زجًا في الليس مجرَد أسٍر مكانّي، بؿ وليس ُيخِرُجيا مف إنسانيِتيا. فحبُسيا في البيت 
. َفْمَيَتَستَّروا عمى ىذه الحقيقِة االغتصاباالعتداِء و  حالةِ بفي أعماِقو الغائرِة . بؿ إنو ُيفيُد يضاً أ

ليوـٍ  اً عممي ياتطبيقُ ف الزفاؼ، ثيابِ الغائرِة في األعماِؽ قدَر ما شاءوا عف طريِؽ تقاليِد الخطبِة و 
امرٍئ َيعِرُؼ نفَسو. فسوُء معاممِة المرأِة عمى بالنسبِة لكؿّْ عني انتياَء كرامِة اإلنساِف يَ  ،واحٍد فقط

ة، بؿ وحتى عبَر َمرّْ آالِؼ السنيف بيذه الدرجِة مف المنيجيِة عبَر مختمِؼ وسائِؿ العنِؼ الجمّ 
َد مف الِقَيـِ اإلنتاجيِة  نحطاطِ وسائِؿ اال والتدني األيديولوجي )بما فييا ألفاُظ العشؽ(، ِلَتَتَجرَّ

. ذاِتو مف االستسبلـِ حتى بكثيٍر أبعَد في نيايِة المآؿ يِة والتحررية؛ إنما َيذَىُب والتربويِة واإلدار 
ِليا إلى حقيقٍة مغايرٍة كميًا، أي إلى "زوجة". فحتى  أما إضاعُتيا ىويَتيا بالكامؿ، فَتَتَجسَُّد في َتَحوُّ

أنيا عمى إلى المرأِة  أكثر الرجاِؿ سماجًة وسذاجة، بما فييـ الراعي عمى سفوِح الجباؿ، َينُظروف
أْف َتكوَف زوجة، َيعني نشوَء حؽّْ التصرِؼ بيا ببل حدود )بما في ذلؾ َقتُميا متى و مجرُد زوجة. 

ؿ صاحَبو ِلَيُكوَف إمبراطورًا  أراد(. فيي ليست مجرَد ُمْمؾ، بؿ ىي ُمْمٌؾ خاصّّ إلى أبعِد َحد، ُيَخوّْ
 عِممو.صغيرًا. وَيكِفيو فقط أْف َيعِرَؼ كيؼ َيستَ 

ىذا ىو الواقُع الذي كاف أحَد المقوماِت األساسية المميدِة لممدنية. أما َكوُنو أحَد المؤثراِت 
بيذا الواقِع رتبُط ، فيأو رادعابٍط ض أيّْ بالثقافِة المادية اعتراِؼ األولية المتخفيِة وراَء عدـِ 

ـُ أْف  ى المرأةِ يا عمتطبيقِ  التي نجَحت في متجربةِ لُأريَد حيث ِبِصبلٍت متينة.   تغدَو نموذجًا ُيَعمَّ
ـُ الثاني. حيث كاف عمى المجتمع أْف َينشَط ىو مى المجتمِع برمتو. وىذا بالذات ع التأثيُر الوخي
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النظاـِ ظؿّْ في قد اكتمَؿ المجتمِع  تأنيثَ  أفّ إلى  عمينا اإلشارةُ . الخانعة الزوجةُ ما ك تجاه أسياِده
ُرِصَفت في أولى مراحِؿ المدنية، وُأريَد تقديُميا في الثقافِة قد  العمميةِ  ىذه ةَ أرضيالرأسمالي. ولكفَّ 

عف تأنيِث إال ، حيث ال يمكف الحديُث فييا موفؽكنموذٍج لممجتمِع ال الرومانية –اإلغريقية 
 تواتََّخذَ  ،ذلؾ جيداً  تاسَتشَعرَ قد كانت  ةُ الروماني – ةُ اإلغريقيُة مدنيوالالرجِؿ وتأنيِث المجتمع. 

مف وضِع الزوجة. لكّف  أسوأَ  وضعٍ  وا فيكانبالعبيِد الذيف  تيرَ ، فاشتُ ذلؾ بموجبِ  اإجراءاِتي
أو الشذوِذ  ٔالمعضمَة كانت َتكُمُف في تأنيِث الرجِؿ غيِر العبد. ال أتحدُث ىنا عف ِسفاِح الُقربى

التي ليا أبعاُدىا  الظواىرِ  بعضِ  َيِجُب تقييـُ إذ الجنسي، وال عف الَخَنث )ازدواج الجنس(. 
، بشكٍؿ منفصٍؿ عف الواقِع الذي أتحدُث عنو. فالموضُة أيضاً النفسية، بؿ وأسباُبيا البيولوجيُة 

لكؿّْ رجٍؿ حرٍّ شاب.  خميؿٍ َوِصيٍؼ  وجودَ  تفرُض الدارجُة في المجتمِع اليوناني الكبلسيكي كانت 
. ومثمما والخبرة ةَ ربكَتِسَب الشابُّ التجإلى أْف يَ  ،الحبيبيؤدَي دوَر ذاؾ الخميِؿ أْف  وكاف عمى

قُت سابقًا، فحتى سقراط َيقوُؿ عف ىذا الَحَدِث أفَّ الميَـّ ليس كثرَة است ذاؾ الغبلـ، بؿ  خداـِ َتَطرَّ
باعتباِر أنو مف المستحيؿ فالميُـّ ىو عيُش تمؾ الروِح والحالة. إذف، فالذىنيُة صريحٌة لمغاية: 

مف محِو ىذه المزايا مف  العبودي مع مبدِأ الحريِة والكرامة، كاف ال مفر تحقيُؽ انسجاـِ المجتمعِ 
كاف ذلؾ صحيحًا. فأينما َتواَجَدت حريُة اإلنساِف  ،فعؿبالألنيا ُتَشكُّْؿ تيديدًا عميو. و  ،المجتمع
ـُ قد َأدَرَؾ ذلؾ جيدًا، وكاف ُمرغَ ىناؾ ال ُيمِكُف لمعبوديِة أْف تحيا ،وكرامُتو مًا عمى . كاَف النظا

 تأديِة متطمباتو.
الرومانية لـ تستطع إكماَؿ ىذه الَمَيمَّة. فالمسيحيُة المتناميُة  –ال شّؾ أّف الثقافَة اإلغريقيَة 

؛ خارجفي الالتي ال َتيدُأ  ياوغاراتُ داخميًا عف طريِؽ المدارِس الفمسفيِة الحرة، وانتفاضاُت األثنياِت 
ـَ أوضاٍع مختمفٍة كميًا. كما َلـ َتُكف قميمًة أبدًا تمؾ المؤشراُت  كانت سَتتُرُؾ المجتمَع وجيًا لوجوٍ  أما

. وما كاف الدالَُّة عمى أّف الثقافَة الماديَة ليست كؿَّ شيء، وأنيا ليست قديرًة عمى كؿّْ شيء
 إال في الرأسمالية. ،دوف الحاجة ِلّمجوِء إلى "المواطة" ،لممجتمِع أْف ُيَؤنَّث
ومقاوماُت المسيحييف الباسمُة والجسورُة التي َكمََّفتيـ مخاضاٍت ال حدوَد ليا؛  أما قوُة القبائؿ،

 زواؿَ فكانت في سبيِؿ اإلنسانية، وبغرِض وضِع َحدٍّ نيائيٍّ لذاؾ المجتمِع الذي كاف َيعني ال
 ،نبيمةمؾ المقاوماِت وأىداِفيا الواالضمحبلؿ. وال ُيمكف التغاضي عف قيمِة الثقافِة األيديولوجية لت

                                                           
 ف يحـر الزواج بينيـ مف ذوي القربى )المترِجمة(.االتصاؿ الجنسي بيف مَ  (:Incestِسفاح الُقربى ) ٔ
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. في حيف أّف التفسيَر ِة الدولتيةمدنيمع الالحقًا التي عقدوىا والتوافقاِت بذريعِة المساوماِت 
شأٍف في عيِف  التي لـ َتُؾ ذاتَ –الكبرى البلحقِة لتمؾ الحركاِت األصحَّ ىو النظُر إلى الحمبلِت 

ية. وكاف سُيعاش مثاٌؿ مشابٌو لذلؾ في مثقافِة األيديولوجل وُنُموّّ  عمى أنيا َتصاُعدٌ  –الثقافِة المادية
المسمميف واليجراِت الطورانية. بمعنى آخر، ليس  –بيف الساسانييف الدائرِة العبلقاِت والصراعاِت 

 بسيطةٍ  عمميةٍ  مصطمحاتٍ ب ،اوي والصعوِد المتنامي لممجتمعاتِبوسِعنا إيضاُح السقوِط المتي
ألحداُث أوسُع آفاقًا بكثير. مف ىنا، فالدوافُع الكامنُة . فالمجرياُت واالقمِع واالستغبلؿك سطحيةٍ و 

ِر في يقصتوالعجِز عف تحميِميا، ىي عمى عبلقٍة وطيدٍة مع ال ،وراَء عدـِ انحبلِؿ الرأسمالية
(. فالتحميبلُت الموجودُة ةمجتمع المدني تحميؿذلؾ )ألجِؿ تحقيِؽ العمِؽ الشامِؿ الضروري 

. فالكتمُة األصميُة ىي الجباِؿ الجميديةمف الطافي فوؽ الماء  سـَ قِ التشبُو  ،بخصوِص الرأسمالية
 . وىي ِبَدوِرىا تقُع تحت الماء.ةمجتمع المدني

موضوُع جداؿ. ىو ( اً )أخبلق أـ ِقيمة نيةً إفَّ التساؤَؿ عف َكوِف المسيحيِة واإلسبلـِ مد -د
القصوى، ليس باألمِر الَييّْف كما  أىميِتياتتسـُ بفتسميُط الضوِء عمى ىذه القضية، التي ال تزاؿ 

ِش أكثر مِ  وفف يعانىـ بالذات مَ  ،فسبلميو والمؤمنوف اإلالمسيحيوف ُيعَتَقد. فالبلىوتيوف  ف َتَشوُّ
لى متى  ،أيف :عُ يضامو  أتيت، األموِر التي َيُسوُد العجُز في تنويرىا قائمةِ ففي صدارِة الفكر.  وا 
والمجتمِع  ةِ مع مجتمِع المدني ايمىي عبلقات ِة واألخبلؽ، ومامف اإليماِف والعقيد فحقًا نظاماىما 

 ؟ف تمؾ المعاَرضةوبأيّْ معنى ُيَشكّْبل ؟نيااٍة ُيعاِرضمدني ةُ وأي ؟المنبوذ
اف المتشكبلف في يمّ ميذاف النظاماف العقائدياف واألخبلقياف الفحسب رأيي الشخصّي، و 

الرومانية، ُيَعدَّاف حممًة ثقافيًة أيديولوجيًة عظمى  –ظروِؼ اإلمبراطوريَتيف الساسانية واإلغريقيِة 
األيديولوجيِة المصابِة بالرعونِة  لمنظاـِ العبودي، وتجاه ِقَيِمو تجاَه الثقافِة الماديِة المتضخمة

جديد، التََّخذا مف التكويناِت المدينيِة حضريٍّ  فمو كانا َيعِنياف إنشاَء مجتمعٍ  .يفوالتفسخ البميغَ 
إلى المدِف يتطمعاف أساسًا، مثمما ُيبلَحظ في جميِع اإلنشاءات الكبلسيكية. أجؿ، كانا  والطبقية

العقائديِة واألخبلقية، ال لكي  ماإلى ِقَيِميالوصوِؿ بيا ذلؾ بمقصِد بل والطبقات، ولكنيما َفعَ 
السمطة، أي في ِع بالطمـ َتَتَمثَّْؿ في و. فالجوانُب الطافحُة فييما لَ نفسِ  ةِ مجتمِع المدنييتَشّبيا ب

َتَطمَّعا إلى بسِط ثقافٍة أيديولوجيٍة جديدٍة  ،عمى النقيضبؿ  .عمى الثقافِة المادية إحكاـِ القبضةِ 
تجاه كياناِت الثقافِة المادية المتعاظمة، والمفتقدِة معانييا،  ،َتُصوُف البشريَة وتحافُظ عمييا
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أّف ، فإّف َنعَت عصَري المسيحية واإلسبلـِ ببالتالي والمتخبطِة في الحدود القصوى مف االختبلؿ.
ـُ  كبًل منيما ـُ بالنقصاف، وُيفضي إلى إدراكاٍت خاطئة. ة،مدنينظا  َيتَِّس

ادية مدنيٍة بسيطٍة أو ع سقوطَ عمى َكوِف سقوِط روما ليس  بعنايٍة فائقةٍ  مف الواجِب التشديدُ 
ما ال  ةِ الُمعمّْر  ةِ ِليا تقاليُد مجتمِع المدنيمف خبل –أو باألصحّْ ُأسِقَطت–أيَّما كانت، حيث َتياَوت 

َيقؿُّ عف أربعِة آالِؼ عاـ. ولَكوننا لسنا معنييف في موضوِعنا باإلسياِب في شرِح الدوافِع الداخمية 
ِقَيـِ مجتمِع  ِصبلتِ معرفُة ىو  ،والخارجية لمسقوط، فسنكتفي بإيجازىا. وما نسعى إليو أصبلً 

ّف روما ُتَمثُّْؿ إ :وبكؿّْ راحة . َيَسعنا القوؿُ يا فيومكانِ تحديُد و ، عموماً  مع ذاؾ السقوطِ  ةِ المدني
والكبلسيكية، ما خبل الصيف )وقد كانت َبَمَغتيا أيضًا ِبدءًا مف أعواـ  قديمةِ ال اتِ جميَع المدني

فاِتيا ؽ.ـ(. ولـ َيقَتِصر ذلؾ عمى مؤسساِتيا العبوديِة فحسب، بؿ َتَعدَّاه ليشمَؿ جميَع ثقا ٓٓٔ
أّف تحميَؿ المجتمعاِت وفؽ األوضاِع الوقائعيِة عمى بأىميٍة الماديِة والمعنوية. ىذا وعميَّ التشديد 

مف قمٍع واستغبلٍؿ يومي، ىو ِمف أىْـّ أسباِب العجِز عف تناوِؿ الحقيقِة عمى نطاٍؽ واسع. وأفدُح 
ّف أخطَر جوانِب الفكِر األوروبي تحريفاِت المدرسِة الوضعيِة َيكُمُف في ىذا المضمار. وَيبدو أ

بيذه االنطبلقِة الوضعية. لذا، وِمف دوف تناوِؿ المجتمعاِت ضمف سياِؽ العمِؽ الثقافيّْ  تعمؽُ ي
المادي واأليديولوجي، وبجميِع تناقضاِتيا وصراعاتيا، وبكافِة توازناِتيا وتنافراِتيا؛ فمف المحاِؿ 

 لعسيِر إنشاُء براديغمائياٍت تتطمُع إلى حياٍة أكثر حرية.وبالتالي، مف ا ؛بتفسيٍر َقيّْـ القياـُ 
نجد أّف ما َتراَفَؽ مع سقوِط روما ىو سقوُط ثقافِتيا الماديِة  ،ووفَؽ ىذا المنظوِر االصطبلحي

ِتيا، والتي َلـ َتُعْد ليا  المييمنِة والبالغِة أبعادًا قصوى، إلى جانِب سقوِط الثقافِة األيديولوجية ِبِرمَّ
أواصر مع الحياِة الثمينة. وباألصؿ، ُتَمثُّْؿ مدينُة روما مف حيث إنشائيا المعماريّْ ذروَة  أيةُ 

نفِس بعمى َمرّْ أربعِة آالِؼ عاـ، وعمى رأِسيا التقاليُد المصرية. و التي َتسبُقيا التقاليِد المعماريِة 
لعموي لزقوراِت الرىباف السومرييف َر وأبيى حاالِت الطابِؽ اُع آليِة روما آخِ ُيَعدُّ مجمَّ  ،المنواؿ

 والمعنويةَ  الماديةَ  الثقافاتِ . ومف ىذه الزاوية نجد أّف سنة آالؼِ  قبؿ أربعِ والتي ُأنشَئت ودواخِميا، 
 ليس باألمِر العصيبِ  مورِ ىذه األ شخيُص تو  اـ.ما ال َيُقؿُّ عف آربعِة آالؼ ع َعمّْرُ المتياويَة تُ 
 بالنسبة لي.

ْصنا فَ وتتمؾ الثقافات،  ا في انيياراتِ إذ ما َتَمعَّنَّ  ،تحميٍؿ مشابو اغةُ صيىذا وبمقدورنا  حَّ
ُف ُكبًل متكامبًل، ِبدءًا مف ُأولى اليجماِت ليف دمّْر ىوياِت المُ  يا. كما أّف اليجماِت الناشبَة ُتَكوّْ

لتي ال َيُقؿُّ والمقاوماِت العموريِة واليورية، وصواًل إلى آخِر اليجمات والمقاوماِت القوطية، وا
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َوَصَمت النبيَّ و النبيُّ نوح ابتدَأىا عمُرىا عف أربعِة آالؼ عاـ. كما أّف المقاوماِت الداخميَة التي 
ليا تاريٌخ طويٌؿ ومتعاقٌب كحمقاِت السمسمِة المتواصمة. ىذا وال َتتَِّسـُ فقط بطوِؿ تاريِخيا  ،محمد

عمى األراضي الممتدِة مف  النبيمة. َفَكوُنيا مشتممةً معاني وآماِدىا، بؿ وتنفرُد بمكانٍة مفعمٍة بال
زاغروس، ومف باديِة آسيا الوسطى  –الصحراِء العربيِة الكبرى إلى حواؼّْ سمسمِة جباِؿ طوروس 

إلى أعماِؽ الغاباِت األوروبية؛ إنما َتَرَؾ بصماِتو الواضحَة عمى التكويناِت الثقافيِة الماديِة 
القبائِؿ النازحِة والمياجرة. فقصُة كؿّْ نبيٍّ ِلَوحِده َتَضُع الَبناَف عمى األثماِف  والمعنويِة بالنسبِة إلى

جماعِتو وأتباِعو الممتفيف حوَلو في خضْـّ العراقيِؿ والمصاعب. َبْيَد  كويفِ الباىظِة التي َكمََّفتو في ت
ـَ االجتماِع أوروبيَّ المركِز ال َيَودُّ حتى وضَع ىذه المواضيعِ  ، احيَز النقاش والمداولة. لذ أّف عم

نا استطاعتِ إذ ما أسميناه بالبنيِة المعرفيِة أوروبيِة المركز. لف يكوَف ب ،لف نكوَف عمى خطٍأ كثيراً 
، لف َيَسَعنا تعريُؼ لؾَقيّْمًا لتاريِخ المدنية. وكذ تفسيراً  ـ نطرحْ روما عمى نحٍو سميـ، ما لَ  تعريؼُ 

 حقيقي لروما.ال تاريخِ نكشْؼ النقاَب عف الـ يولوجية األوروبية، ما لَ مصادِر الثقافِة المادية واأليد
إشكالية.  مبمةٍ بَ و  ظبلـٍ ا سنواُت مأنيعمى روما  سقوطَ يسبقاف يف مذَ القرَنيف الإلى التاريُخ ينظُر 

 السنوية.الحوادِث أزمنِة ال تندرُج في إطاِر بالتالي، فحوادُث السقوِط 
في  ياتأو شبييروما  اإلمبراطوريِة الساسانية، توأـ يا بصددِ الشروِح عينِ  باإلمكاف طرحُ 

العنصُر الزرادشتي و السومرييف. الكينِة دولِة  شرقيالكائنُة القصُة فيذه اإلمبراطوريُة ىي الشرؽ. 
ا ثمملوحِده في بنيِتيا قد أبقى عمى طبائِعيا األخبلقيِة وطيدًة منيعة، ولو بنطاٍؽ محدود. لكف، وم

الذي َتغُمُب عميو الثقافُة الماديُة  ةِ إنشاِء مجتمِع المدنيعف الراجائييف ِة مقر ذا عف عَعِجَز بو 
ـِ سقراط التََّغمَُّب عمى الفساِد المستفحؿ في الدعائ ، ومثمما َلـ يستِطعْ المعانيالخاويُة مف 

ـِ  ـِ ظُ اعتَ  صدَّ زرادشُت أيضًا يستطْع َلـ  لؾاألخبلقيِة لثقافِة أثينا؛ كذ الثقافاِت المادية  وتضخُّ
إلمبراطوريِة الساسانية عيِد اأّف المراحَؿ األخيرَة مف إلى التاريُخ يشيُر البرسيِة والساسانية. 

روما. فاليجماُت الطورانيُة مف الشماِؿ الشرقي، ال تختمُؼ بشيٍء عف أواخِر عيِد اإليرانية 
عمى الحركِة المانوية الفاصَؿ ليا. وبالقضاِء  كاَد َيَضُع الَحدَّ  ُج العقائِد والمذاىِب في الداخؿِ وتمازُ 

ـ(، التي ُتَعدُّ انطبلقًة ثقافيًة أيديولوجيًة راسخة، ُحِرَمت مف ُلقاِح الفتوِة اليافعِة البلزـِ ٕٓ٘)أعواـ 
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عمى  ٔبضعُة غزواٍت جياديٍة إسبلميٍة حينذاؾ، َلكاَف الرىباُف النسطوريوفتنشْب ليا. ولو َلـ 
ِوىـ الثقافيّْ األيديولوجيّْ إليراف وعاصمِتيا، تمامًا مثمما َفَعَؿ الرىباُف الكاثوليُؾ في وشِؾ إتماـِ غز 

ما كانت عميو حاُؿ أباطرِة الثقافِة الماديِة الغرب )الذيف َغَدوا أباطرًة باسـِ الثقافِة المعنوية، طبقًا لِ 
 في زمٍف ما(. ولكف الفتَح اإلسبلمي حاَؿ دوف ذلؾ.

َتيف العبوديَتيف العظيمَتيف عمى ىذا النحو، لنأِت عمى مدنيبتعريِؼ معاني سقوِط البعَدما ُقمنا 
فاف  دراسةِ  وتعريِؼ ظروِؼ انطبلقِة المسيحيِة واإلسبلـ، تمؾ الحركَتيف الشييرَتيف المَتيف ُتَعرّْ

 نفَسيِيما عمى أنيما البديُؿ األيديولوجي.
أثناَء بناِئيا لمجتمِعيا الرسمي. َلـ  ،اليامشيِة الُمنَحمَّة الشرائحِ  ًا فسيحًا مفحيز لقد َأبَرَزت روما 

التقميدية، وَلـ َتُكف َتحِمُؿ في مضموِنيا مزايا القوميِة يجراِت الَتُكف تمؾ الشرائُح مف مجموعاِت 
أثنيًة أيَّما كانت. بؿ كانت مجموعاٍت جديدًة ىشًة، دنيئًة، واطئًة، و"بروليتاريًة" عمى َحدّْ تعبيِر 
الروماف. لذا، ال َتدُخُؿ في ِعداِد المجموعاِت األيديولوجية، ألنيا َتِييـ وَتسَبُح في َبحٍر مف الفراِغ 

أليِة  خصبةً  أرضيةً الكامؿ. لقد كانت نوعًا ِمف العاطميف عف العمؿ في العبودية، بحيث ُتَشكّْؿ 
نوا طبقًة  ،جُّ بأمثاِؿ ىؤالءعُ تَ ُط اوساأل تيَدىا إلييـ، أيًا كانت. وقد كان أيديولوجيٍة تمدُّ  الذيف َكوَّ

في عيِد روما اإلمبراطوري. وشيئًا فشيئًا كانت َتَتَشكَُّؿ الطرائُؽ اجتماعيًة لممرِة األولى في التاريخ 
 عيسى.سيدنا ِإبَّاف ظيوِر  ٕحاُؿ األَسِنييفكانت ما كالعقائديُة المعتمدُة عمييـ، تمامًا 

رمٌز َفَرَضو الوسط. أـ  ،بالتساؤؿ: ىؿ عيسى إنساٌف حقيقيّ ما َيَتَعمَُّؽ ال َيبَرُح الجدُؿ دائرًا في
 والدِة عيسىبالتزامِف مع َشِيَدت قد روما كانت بالنسبِة لموضوِعنا.  يذا األمرِ ل ال أىميةَ  ،لكف

ت قبَ التي سَ المقاوماِت بالرغـِ مف شخصيِة أغسطس، أوِؿ أباطرتيا. و  مف خبلؿِ نقمًة إلى الذروة 

                                                           
وبشري  "الكممة"الذي يقوؿ أف يسوع المسيح مكوف مف شخصيف: إليي  ،نسطوريوس المسيحينسبًة إلى النسطوريوف:  ٔ
الطبيعتيف في شخص المسيح، بؿ ىناؾ مجرد صمة بيف اإلنساف واأللوىة. كما يزعـ أف مريـ ليست  ، وأنو ال اتحاد بيف"يسوع"

 )المترِجمة(. "المسيح ُـّ أُ " فيي إذاً أـ اهلل، بؿ أـ الطبيعة البشرية في يسوع، 
يؿ العيد المسيحي في الفترة أي الصامتيف أو األتقياء أو المشفقيف. ُأطمقت عمى طائفة مف الييود ُقب :أو األسينيوف األسنيوف ٕ

المكابية. سكنوا خربة قمراف قرب البحر الميت وفؽ شرائع تختمؼ عف بقية الفرؽ الييودية. حيث اتخذ أتباعيا نظامًا نسكيًا 
ف جميع خاصًا شديد التقشؼ. وحّرموا نظاـ الرؽ والُممكية الفردية، ورفضوا تقديـ الذبائح والقرابيف، ودعوا إلى التعايش السممي بي

ويسعوف إلى  الشعوب. كانوا يغتسموف كؿ صباح في مياه الينابيع، وييتموف بشفاء الناس، ويؤمنوف أف اهلل ىو الخالؽ الوحيد،
لعميـ تأثروا بالبراىمة والبوذييف  .التأمؿ والصبلة، ويعتقدوف أف المرض ناشئ مف تسمط األرواح الخبيثة برباهلل عاالتصاؿ 

 ييف )المترِجمة(.والكمبييف والفيثاغور 
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بفتِح شرقي البحِر في معناه شبيٍو  عمى نحوٍ  لييوديِة الصغيرةِ ُفِتَحت أبواُب الَمَمِكيِة افقد ، ؾذل
المتوسط. وكاف الوالي العاُـّ َيَتَدبَُّر شؤوَف إدارِتيا، بينما الطبقاُت العميا متمرسٌة في نزوِعيا إلى 

 واَيمقَ  ـمَ منذ أياـِ النماردِة والفراعنة، فوفيرًة  اتٍ خبر  وااكَتَسب الييودَ  ئيفتواطمالتواطؤ. ونظرًا ِلَكوِف ال
الدواـِ نزوٌع راسٌخ  لدييـ عمىكاف في التواطِؤ مع الروماف أيضًا. ومقابَؿ ذلؾ،  رُ ذكَ تُ صعوباٍت 
منذ أياـِ إبراىيـ وموسى. وكاف عيسى استمرارًا ليذه التقاليد. لقد كانوا ُيَصوّْروف  ،إلى الحرية
. وَنسَتِشؼُّ مف شروِحيـ أّف عيسى لوضِع التاِج عمى رأِسياٌة ستعدنيا حسناٌء ممًا عمى أو القدَس د
ـَ لَطَمِب تمؾ الحسناء، بالمعنى األيديولوجيّْ بالطبع. و  قد كافأيضًا  و حركتَ ّف القوؿ: إبالمقدوِر َتَقدَّ
 تنظيميةٌ  حركةٌ َيُكف ثمة  َلـ ،مف َمراـٍ كيذا. ففي ُمسَتَيؿّْ ِحراِكويتأتى  ىا بالصمبِ ءَ وانتيا األخيرةَ 
متماسكة، وال دليُؿ عمٍؿ أيديولوجيٍّ ممموس. بؿ كاف َيتَبُعو حفنٌة قميمٌة ممف أو الشمِؿ  ممتئمةُ 

وَّاُد األوائُؿ الُمَسمَّوف  ُيشِبيونو في الحاؿ، َتربُطيـ روابُط متراخيٌة ألبعِد الحدود. وىـ ذاُتيـ الرُّ
األوساِط في  مكانًة ممحوظةً احتموا قد كأثنيٍة أنيـ بمرِء القوُؿ بالحوارييف، الذيف َيُعزُّ عمى ال

ـَ عقاٍب شائٍع في المنطقة. وىو . أما الصمبةيالرسمو  ةِ اليرمي ؿ ابتكارٌ ، فكاَف نظا ، رومانيّّ ُمَيوّْ
ـُ أّف  ُقيا إربًا إربًا. والكؿُّ َيعَم الذيف أولئؾ  المجموعةِ أعضاَء تمامًا كالفريسِة المتروكِة لؤلسِد ُيَمزّْ

إبراىيـُ وكاف باليروِب عمى الفور إلى دواخِؿ سوريا وأطراِفيا.  واشرعقد خافوا مف ذاؾ العقاب، 
َتَحرََّؾ في االتجاِه المعاكس، صوَب المنطقِة التي َشِيَدت بناَء القدِس فيما بعد، خوفًا قد أيضًا 

واليبوِط في ىذه األزماف.  لصعودِ مف ظمـِ نمرود. مف الطبيعي بمكاف حصوُؿ العديِد مف وقائِع ا
مى سبيِؿ المثاؿ، إال بعَد قرٍف مف الزمف. وع ،يتشكؿاألوِؿ أْف  اإلنجيؿِ  ـ َيُكف لمشروعِ لَ  ،ولكف

 المفقوُد في ىذه األياـ ىو أوُؿ مشروٍع لئلنجيؿ. "Marcion فإنجيُؿ ماركيوػ"ف
إمبراطوريِة روما، ِلَيُكوَف حذَو لحذِو با ،يف" في القرَنيف الثاني والثالثقديسَيظَيُر أوائُؿ "ال

ْف أعَمَف اإلمبراطوُر قسطنطيف المسيحيَة دينًا إالقرُف الرابُع قرَف المسيحيِة عمى وجِو الكماؿ. وما 
وتضاُعِؼ تعداِد  ،يف"قديسحتى َشِيَدت األوساُط انفجارًا كالبركاِف في تعاُظـِ وجوِد "ال ،رسمياً 

ُز أوُؿ تمايٍز مذىبيٍّ وقتذاؾ، وَيدوُر الجدُؿ حوَؿ المسيحيِة الرسمية المجموعاِت المؤمنة. وَيبرُ 
، َتُسوُد "عقيدُة الثالوث" في المسيحية،  Teslis inancı ٔ)مسيحيِة الدولة(. وكما ىو معمـو

                                                           
األقنـو يعني األصؿ والجوىر والشخص. واألقانيـ الثبلثة عند المسيحييف  (:Hypostasisالثالوث أو األقانيـ الثالثة ) ٔ

ىي األب واالبف والروح القدس، وعند االسكندرانييف ىي النفس الكمية والعقؿ والواحد. يقاؿ أف أفموطيف أوؿ مف أدخؿ ىذا المفظ 
 عمى األب واالبف والروح القدس )المترِجمة(. أطمؽلفمسفية، ثـ في المغة ا
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 والتي ُيمِكُف تفسيرىا عمى أنيا تصويٌر لؤلِب واألْـّ واالبِف الرَّّب. وَلِئْف كاَف موضوُعنا غيَر معنيٍّ 
بالنقاِش البلىوتي، إال أنو مف المعموـِ ارتكاُز دعائـِ ىذه العقيدِة إلى الماضي السحيؽ. وكاف 

أوؿ مجتمٍع َحَمَؿ ىذه العقيدَة إلى الزقورات. حيث كانت األُـّ اإلليُة "إينانا، واألُب  السومريوف
لية. بالتالي، مف العسيِر َغضُّ الرَّبُّ "أف" واالبُف الرَّبُّ "أنكي" أوَؿ ثالوٍث مذكوٍر في مجمِع اآل

انحداُر  ىو الوثنية. لكّف األغرَب في األمرِ بالنظِر عف المقولِة الشائعِة القائمِة بَتأثُِّر المسيحيِة 
و مف التقاليِد العبرانية، أو اعتباُره كذلؾ. حيث تتناقُض التقاليُد اإلبراىيميُة مع الوثنيِة ذاتِ بعيسى 

وفاؽ. والتفسيُر عمى في التياِر الدينيّْ المقاِوـ باسـِ عيسى وكأف التقميَديف  بِحدَّة، في حيف َنِجدُ 
 األصحُّ ىو ىذا، حسب رأيي.

ُش لمعقوؿ قد َميََّد الطريَؽ فيما بعد لممداوالِت المذىبيِة الحادة،  ،ىذا الموضوُع الُمَشوّْ
لصراعاِت موضوُع اعتباِر عيسى واالنشقاقاِت الكبرى، والصراعاِت الضارية. وَيَتَخّفى وراَء تمؾ ا

القائميف بكوِنو مف  ةَ غمبيأنبلحظ أّف س، أيضاً  ذا طبيعٍة إلييٍَّة أـ بشرية. ولدى تفسيِر ىذا التمييزِ 
ف الُممَتفّْيف حوَؿ المسيحية الرسمية. و"قسطنطيف" بذاِتو مف الُمعَتِرفيف بيذا مِ ىـ  الجوىِر اإللييّْ 
وىيِة عيسى. والجميُع عمى عمـٍ بأّف ألوىيَة الدولِة ىي األلوىيُة القائميف ِبُألمف التفسير، أي 

ـُ األدياف إلى شطَريف ألوِؿ مرٍة َيبدُأ الرسمية، التي أرسى قواعَدىا الرىباُف السومريوف. و  انقسا
اجتماعيَّيف مع السومرييف. في حيف أّف ألوىيَة اإلنساِف مف بقايا ثقافِة المجتمع النيوليتي، أو أنيا 

مشابية. أما الطرُؼ  فة. وِلمَوثَِنيَِّة أيضًا جوانبيمًة مف تمؾ الثقامحَتِضُف في ثناياىا بقايا تَ 
ممجموعاِت الدينيَة ل ميوؿَ الأو  أويؿَ تال يمثموفالمقابؿ، أي القائموف بطبيعِة عيسى البشرية، ف

لمذىِب السُّنّْيّْ )ديِف الدولة( األخرى غيِر المتدولة. إنو تمامًا كالتمييِز في الديانِة اإلسبلمية بيف ا
 خارج الدولة(.يكمُف الذي )ديِف المجتمِع  يّ وِ مَ والمذىِب العَ 

ُليا إلى ديِف الدولة، وىو في  َليف عظيَميف في القرِف الرابع: أوليما؛ َتَحوُّ َتشَيُد المسيحيُة َتَحوُّ
ُأريَد النفاُذ مف األزمِة المعنويِة الخانقِة  اآلِف نفِسو شكُميا الذي اتََّخَذتو ِبَكوِنيا ِديَف المدنية. وبو

ُؿ الثاني ىو َتَجمُيُرىا. حيث  بغِة الشرعية. والتََّحوُّ لمثقافِة المادية في روما، أي أزمِة إضفاِء الصّْ
مف  ضيقةٍ  مجموعاتٍ  مف َكوِنيا عقيدةَ المسيحيُة في القروِف األولى بحالِتيا الظاىريِة ت َخَرجَ 
اآلشوريوف و الدّْيَف الرسميَّ أو غيَر الرسمي ِلَسَواِد المجموعاِت الشعبية. واألرمُف  ، لَتغُدوَ يفقديسال
رِة الييمينيوف والبلتينيوف ُىـ أوُؿ الشعوب و   .َتخُطُر عمى الباؿ التيالُمَتَنصّْ
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يِت الُمَسّماِة بالعصوِر الوسطى. أي:  وما ر ىناؾ وىكذا َيبَدُأ ُولوُج "فترِة" الحقبِة ذائعِة الصّْ
روما التي حمَّت محؿَّ  المسيحيةِ  )الَمَمكيِة البرلمانية(يِة وطشر مقسطنطيف المعتمدُة عمى ال

باعتباِرىا  كالسيِؿ الجارؼِ  ةُ تعاظممالالمسيحيُة ىناؾ ، وفي الطرؼ المقابِؿ المنيارة األصميةِ 
الظمماِت َتبُسُط لنا ضرورَة ُة الُمَسّماُة ِبَعصِر حقبيديولوجيًة. مف ىنا، فالاأل ةِ ثقافلمعظمى حممًة 

 يُّ ديُف اآللياللييُّ الرسمي، و ىَذيف العاِمَميف في عقيدِة "الثالوث" التي َتحَتوييا المسيحية: الديُف اإل
ـُ التاريخي في العصوِر الوسطى أيضًا، ولكفْ الرسميّ  غيرُ  واًل. وَتُمرُّ  . وَيسَتِمرُّ االنقسا ُمَتحّْ

 ،بيف الوثنييفُة دائر الت االشتباكاُت السابقُة مَ قتَ ة. وىكذا انعوّْ رَ مويٍة مُ االشتباكاُت بيف القسَميف بد
سوى امتداٌد ليست بتفسيِرىا األخيِر أي أّف المجرياِت ِلَتغُدَو بيف عيسى اإللييّْ وعيسى البشري. 

دٍة تتواءـُ يِة والقوى الطبقيِة واألثنية، ولكْف، بأقنعٍة جديمدنبيف قوى ال القديـِ  صراعِ لتقاليِد ال
 والظروَؼ المستجدة.
 غائرةٍ  تاريخيةٍ بركائز  تتميزُ  شريحةً أّف  ىو ،شفافيًة بشأِف االنقساـِ الحاصؿ التفسيُر األكثر

مع تتوافُؽ ، و نحو المدنيةتتجُو ، الثقافيِة األيديولوجية الجديدة يذه الحممةِ ب القائميفبيف أولئؾ  مف
األخرى ذاؾ الوفاؽ،  الشريحةُ ُب بينما تَتَجنَّ ؛ ةَببلدالو الرعونِة ُتصاُب بالثقافِة المادية، وبالتالي 

 َبْسِط النفوِذ الثقافيّْ األيديولوجي. تيافَت عمىوُتواِصُؿ ال
 – ٓٓ٘بيف سنوات أما المرحمُة التي َأعَقَبت سقوَط روما، والمستمرُة ُقرابَة ألِؼ عاـ، أي 

ِؽ َمدٍّ وَجزٍر في ا مرحمةِ كـ، فَتقييُميا ٓٓ٘ٔ لصراِع والوفاِؽ بيف التياِر الساعي لتأميِف سيرورِة َتَفوُّ
ِؽ الثقافِة األيديولوجية؛ َيَتَميَُّز بال قدرِة عمى إعطاِء الثقافِة المادية، والتياِر النابِذ لمتََّخمّْي عف َتَفوُّ

ات" أو "العصِر "عصِر الظمممف قبيِؿ كفاءًة لمواقِع التاريخي. في حيف أّف َتعابيَر  الجواِب األكثر
 لواقع.بالنسبِة إلى ااإلقطاعي" قد َتُكوُف أجوبًة ِنسبيًة 

ُيَحدُّْدىا سقوُط الثقافِة المادية لروما. أما التساؤُؿ عما إذا  يُة ليذه األعواـِ األلؼِ رئيسُة الز المي
في عناصِر الثقافِة كانت المسيحيُة، أو الثقافُة األيديولوجيُة المغايرة، قد َمؤَلت الفراغاِت المتولدَة 

ـْ ال؛ ف  .فضؿإمكانيَة تقييماٍت أكفأ وأالمطروحُة األجوبُة ُتَوفُّْر قد الماديِة المنيارِة َأ
أما عوامُؿ الثقافِة المادية، فيي بيزنطُة في الشرؽ، وحمبلُت إنشاِء المدِف الجديدِة في الغرب 

حركاِت باريِخ الثقافِة الماديِة في أوروبا تربُط . وبالفعؿ، بإمكاِننا (أو باألحرى في عموـِ أوروبا)
عمى  ،إلى القرِف الرابِع الميبلديجذوُرىا ُعوُد تَ والتي  ،مثؿ باريس مدينةً . فإذا اعَتَبْرنا تمؾالتمدِف 
ماديٍة مع  ، فمف َيُكوَف ِبِوسِعنا الحديُث حينيا عف سيطرِة ثقافةٍ وأرٌض مف أراضييا روما َحَرـُ أنيا 
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المدِف البارزِة لموسِط مع مدينِة روما؛ فيي ال  ـ. إذف، وكما ال يمكننا مقارنةُ ٓٓ٘ٔ وصوِلنا أعواـَ 
ـَ  ؽ.ـ، أو تمؾ الناشئِة  ٕٓٓٓ – َٖٓٓٓتَتَخّطى كثيرًا ُبنى المدِف الناشئِة في ميزوبوتاميا أعوا

ـَ  عيدٌة عف ؽ.ـ. أما القصوُر المنيعُة الُمنَشَأة، فيي ب ٖٓٓ – ٓٓٙعمى َشطَّي بحِر إيجة أعوا
ـَ  –َتجاُوِز تمؾ القصوِر والقبلِع الُمَشيَّدِة عمى حواؼّْ سمسمِة جباِؿ طوروس   ٕٓٓٓزاغروس أعوا

ى لإؽ.ـ  ٓٓ٘ٔ – ٓٓ٘أوروبا في مرحمِة تمدُُّف فَتِقُر يَ ؽ.ـ. باختصار، ومثمما  ٓٓ٘ٔ –
ليا لَتَخّطي "ا ّف الثقافَة المعنويَة إ :لقوُؿ أيضاً عصِر الظممات"، فِبُمسَتطاِعنا ا مدفِ لكفاءِة التي ُتَخوّْ

ُؽ  األيديولوجيةِ  ةِ الجديدة، أي سيادَة الثقاف لممسيحية، ىي األكثُر بروزًا وقَتذاؾ. أما أْف َيُكوَف التََّفوُّ
ِلصالِح المسيحية، فبل َشؾَّ في األىميِة القصوى لذلؾ بالنسبِة إلى التاريِخ األوروبي. مف ىنا، 

ـُ المؤرخيف لي نيا َفْتُح أوروبا عف طريِؽ الثقافِة المعنوية، أي عبَر الِقَيـِ المعنويِة أذه المرحمِة بفَتقيي
 عمى يِد الثقافِة المادية.غزٌو والعقائديِة المسيحية، أكثُر صوابًا مف النظِر إلييا عمى أنيا 

َرًة في مستوى الثقيمّ ملكّف القضيَة ال افِة الماديِة العائدِة َة أصبًل ىي: لماذا َبِقَيت روما ُمَتَسمّْ
إلى  عاجزٌ ، كالنظاـِ المسيحيّ  يّّ معنو  عقائديّّ  نظاـٌ  لماذا أبدى :ِلما َقبَؿ ألَفي عاـ؟ واألىُـّ ىو

، قدرَتو عمى النجاِح في األيديولوجيِة القائمةاحتياجاِتو الثقافيِة تمبيِة  وأَحدٍّ بعيٍد عف إشباِع َنَيِمو 
َتحُصُد ما َتزَرع. وباألصؿ، فيي  .ذلؾ ىو عذريُة النيوليتيِة في أوروبافي سبٍب  ىُـّ َفْتِح أوروبا؟ أ

األلِؼ ىذه الحقيقَة كفاية. في حيف قد َيُكوُف السبُب الثاني خارجيًا: األعواـِ فقد َأثَبَت تاريُخ 
تيديداُت األتراِؾ َكمسمميف ووثنييف، وتيديداُت العرِب ِبَغزِوىـ مف الجنوب عف طريِؽ صقمية 

س بانيا. وِبالِتحاـِ ىَذيف المؤثَريف سيكوُف بالمستطاِع استيعاُب العصوِر الوسطى ألوروبا، أي وا 
في مثِؿ  لمسيحيةِ إلى ا حاجةٌ ىناؾ ُمدَِّتيا الطويمِة مف "الظممات"، عمى نحٍو أفضؿ. لقد كانت 

َبناَف منذ زمٍف ، ألّف الوثنيَة كانت َتياَوت مع روما. وكانت المسيحيُة قد َوَضَعت الىذه الظروؼ
ىكذا، و . التي َتسبُقيابعيٍد عمى نقصاِف وقصوِر المعاني العقائديِة والمعنويِة لموثنيِة األوروبية 

َنت  في حيف َظمَّت  .لَتبُسَط المسيحيُة سيادَتيا كعنصٍر ثقافيٍّ أيديولوجي مبلئمةُ الالظروُؼ تكوَّ
ال ُيمِكُف حتى مقارنتيا بالثقافِة بحيث روما المتألقة،  مقابَؿ ثقافةِ عمى الدواـِ ثقافُتيا الماديُة خامدًة 

عمى يِد  كباريس باىرةٍ مدٍف تشييُد  ستحيؿِ مف المفي الشرؽ. أي أنو كاف التي الماديِة 
مف العصِر النيوليتي. وحسَب رأيي، فيذاف المؤثّْراف في النُّقصاف، أي لتوّْىا المجموعاِت الخارجِة 

ُر بنى  فراغف أْف َتُكوَف نظامًا ُيشِبع العالشاسُع لمسيحيِة اُبعُد  ـَ لمثقافِة األيديولوجية، وَتَحجُّ القائ
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الكبرى ألوروبا لِؼ عاـ؛ قد َميََّد الطريَؽ لػ"الحممِة الماديِة األفي مستوى ما قبِؿ وتَسمُُّرىا المدنيِة 
 عشر". في القرِف السادس

وبيف سيادِة المسيحيِة كثقافٍة أيديولوجية.  ،ماديةثمة صبلٌت وثيقٌة بيف النقمِة الكبرى لمثقافِة ال
عمى صحِة ىذه  سوى تأكيدوما النزاعاُت الكبرى المحتدمُة بيف األدياِف الكبرى والمذاىِب 

وحذٍؽ  بميارةٍ  تاستفادقد ف ،مذىمة ماديةً  ثقافيةً  حممةً وبِصَفِتيا  ،الرأسماليُة األوروبيةأما الحقيقة. 
وتمكََّنت مف مواراِة نفِسيا، المفتقرِة لمعناصِر األيديولوجية المنيعة،  مف نقاِط ضعِؼ المسيحيةِ 

في بناِء  ، ونجَحتالمحفاِظ عمى وجوِدىفي َتَصدُّعاِت المجتمعاِت  الثغراِت الموجودةَ استغّمت و 
ِع )ااالرتقاِء بٍة سابقٍة في مدنيعمى ما َلـ َتجُرْؤ عميو أيُة  اإلقداـِ عصٍر جديٍد ب كتساِب قيمِة التََّبضُّ

قوِة المدنية الرسمية. وىذا ما معناه أّف روما مستوى المقايضة( و"طرائقيِة" التجارِة والربِح إلى 
استطاعت االنتقاَؿ مف المرحمِة الوسطى لمثقافِة الماديِة إلى مرحمِتيا األخيرة. أما فيما َيَتَعمَُّؽ بيذا 

ـْ شكمَ  أزمةَ يُف اعتباُره يتع ، وىؿالُمَسّمى بالحداثِة الرأسمالية العصرِ  يا السرطاني، أـ المدنية، َأ
 في الفصِؿ البلحؽ. ذلؾ َنسَتِفيُض في تناوؿِ أطواِر الشيخوخة؛ فس رَ آخِ 

ُره السريُع، وَتصاُرُعو مع . فشكاالً أكثُر تعقيدًا وا   أما قصُة اإلسبلـ، فيي موضوعٌ  َتَحضُّ
َخبُُّطو في التناقضاِت والشّْقاقاِت المذىبيِة حتى الييوديِة والمسيحيِة منذ أولى أياـِ ظيوِره، وتَ 

 تعقيِد القضيِة وُعسرىا.مدى األعماؽ؛ كمُّيا أدلٌة كافيٌة لئلشارِة إلى 
قنا سابقًا، باإلمكاِف اعتبار القرَنيف السابَقيف ل محمد كأزمِة المراحِؿ األخيرِة سيدنا ومثمما َتَطرَّ

َتيا مف ىذه األزمة، وَنَجَحت في أْف َتُكوَف أوَؿ لممدنية العبودية. وكانت المسيحيُة استَ  َمدَّت ُقوَّ
عدٍد ال ُيحصى مف تنظيـٍ شامٍؿ لمشرائِح االجتماعيِة الفقيرة. وبالفعؿ، اكَتظَّت تمؾ القروُف ب

. وَلِئْف كانت َتُكوَف ُقوًَّة بديمةتنجَح بذلؾ في أْف لِ الشعوِب الفقيرة،  اىتماـَ  تبَ األديرة، بؿ وَجذ
وقضايا  ىاإشكالياُتيا المختمفة، إال أني مضطرّّ إلتماـِ ىذا الفصِؿ بتناوِؿ قضايا مسيحيةِ مل

أخرى  لنظِر في مدى وجوِد بدائؿا ؛ وذلؾ بغيةَ ، نظرًا النحداِرىما مف األصوِؿ عيِنيامعاً اإلسبلـِ 
 شرِح انطبلقِة اإلسبلـ.ل، وكذلؾ مغايرة

العديِد مف العناصر. أوُليا؛ كوُف اإلسبلـِ الديَف األخيَر تناوَؿ انطبلقِة اإلسبلـ  شرحُ يستمزـُ 
طراِز مف انطبلقٍة إلى ه ركائزِ َتعوُد جذوُر ، وىكذالمتقاليِد اإلبراىيمية، وَيبني نفَسو تأسيسًا عمييا. 

 –ما ال َيُقؿُّ عف ألَفي عاـ. ما َنسَتنِبُطو مف ىنا أّف الصراَع العربيَّ إلى  والتي ترجعُ  ،إبراىيـ
 الذىنيةِ " عمى الجاىميةُيطمُؽ تسميَة "الييودي صراٌع بيف مذىَبي ديٍف واحد، ليس إال. ثانييا؛ 
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، مما يعني أنو شكٌؿ مف االنتقاِد الصارـِ لوثنيِة مكة. ثالثُيا؛ التي َخَرَج منيا ٔفي َمّكةَ  السائدةِ 
روابِطو مع  مِكُف إقامةُ نفِسو مع الرىباِف النسطورييف، يُ بمحمد سيدنا  َتَحاُورِ فيما يتعمُؽ ب

ـّ كزوجٍ ٕلدى خديجة عامؿٍ ك المسيحية. رابُعيا؛ ُيَصرّْح عف ِصبلِتو مع التجارةِ  ليا. خامُسيا؛  ، َث
الوسِط القبائميّْ العائِد في دعائِمو إلى آالِؼ السنيف، والحيويّْ دائمًا في األوساِط بَيَتَأثَُّر بِشدَّة 

 .ف البيزنطيِة والساسانيِة البييةعصوِر اإلمبراطوريَتيالعربية. سادُسيا؛ َمرَّ ِبآخِر 
جانِب العديِد مف إلى –تأثيِر ىذه العناصِر األساسيِة بشأِف  مجمداٍت كثيرةٍ  بالمستطاِع تدويفُ 

في خروِج اإلسبلـِ وظيوِره. ما َنَودُّ إيضاحو ىنا ىو َكوُف اإلسبلـِ ثمرَة الظروِؼ  –الثانويِة منيا
ُتو بيذه يخيِة الوطيدة، ولَ الماديِة والتار  ـ َيَتَطوَّر كػ"معجزٍة في الصحراء". وِبقدِر ما َترَتِبُط ُقوَّ
عمى غراِر الحضارِة  ضعِفو أيضًا. وىو ليس َجميعًة حضاريًة جديدةً  نقاطِ شأُف  لؾالظروؼ، فكذ

محمد سيدنا ية. فالسومرية األولى أو الرومانيِة األخيرة، بؿ َيطَفُح جانُبو كحركٍة عقائديٍة وأخبلق
نفُسو ليس شخصيًة مجيولًة مثمما إبراىيـُ وموسى وعيسى. والكثيُر مف خصائِصو معمومة. 
ورسالُتو المتجسدُة في "القرآف" ال ُتخاِطُب قومًا أو قبيمًة أو طبقًة معينة، بؿ َتسَتيِدُؼ البشريَة 

، ىو في حقيقة المصطمحاِت األخرىأكثر مف  في القرآفِ َيِرُد ِذكُره جمعاء. ومصطمُح "اهلل"، الذي 
"، الىذا االصطبلح، وَيعَتِبُره " في أعماِؽ تأثيرِ  لنشاطاِت البلىوتية. ومحمد قابعٌ محوُر ا األمرِ  ربَّ

ىذه الكممُة مذكورٌة بكثرة في الكتاِب المقدس. وكممُة اهلل ذاُت االصطبلِح و أي َسيَّْد العاَلميف. 
ُد ف ية. مجتمعبيف ألوىيِة الطبيعِة واأللوىيِة ال اً ي محتواىا سوسيولوجيالمجيِد بيذا القدر، ُتَوحّْ
سوى تعبيٌر عف التأثيِر ما ىي تسعوف التي َيشَمُميا ويتميز بيا، الفالصفاُت الحسنى التسعُة و 

ه المشتَرِؾ لمقوى الطبيعيِة واالجتماعية. في حيف أّف "األوامَر والشرائَع األبدية" التي َيَتَطمَُّع منسوبو 
إلى فيِميا، َتُحفُّيا ىالٌة مف الغموض إلى أقصى الحدود. وبقدِر كوِف األوصاِؼ ذاِت المنشِأ 

. َبْيَد أّف الَقانونيَة ِبَحدّْ ذاِتو ال ُيَعّد كؿُّ مظيٍر طبيعيٍّ قانوناً  لؾجتماعي َمرَحِميًَّة وعابرة، فكذاال
                                                           

 ،وميبط اإلسبلـ. تقع بمنطقة أراضي الحجاز ،مقدسة لكؿ المسمميفو  ،مدينة ليا جذور عميقة في التاريخ :أو أـ القرى مكة ٔ
يور النبي محمد أكبر األثر في تغير يرجع إلى أياـ سيدنا إبراىيـ وابنو إسماعيؿ. كاف لظ ياب يرجح أف بدء السكف وبيا الكعبة.

 )المترِجمة(. ةاالجتماعيمف الناحية الحياة فييا، وخاصة 
تستأجر الرجاؿ  غنيةكانت تاجرة  ،يف مف سادات قريشتزوجت قبؿ محمد مف سيدَ  :بنت خويمد بف أسد القريشية خديجة ٕ

وطمبت أف يخرج في تجارة ليا إلى الشاـ، فوافؽ.  ا عممت بشأف محمد بعثت إليو. لمّ ـ(ٕٔٙ – ـٙ٘٘) وتدفع الماؿ مضاربة
، لمزواج تياال فترة قصيرة حتى تمقى محمد دعو ، فاطمأنت ألخبلقو. لـ تمِض إوقد ربحت أضعاؼ ما كانت تربحقافمة الورجعت 

 األولى )المترِجمة(.فسارع ممبيًا. كانت أوؿ مف ىمس بنبوتو وآمف برسالتو وأسمـ بيف النساء والمسمميف، لذا فيي أـ المؤمنيف 
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القبائميِة الييودية. إذ ُيمِكُف الحديُث عف  اإلفراِط في ضوابِط وقواعدِ  ىي ثمرةُ والتشريعاِت ذاَتيا 
"النزعاِت" والميوِؿ التي طالما َيغُمُب طابُعيا في المجتمع. وسيؤدي ىذا المفيوـُ التشريعيُّ فيما 
بعد إلى التعصِب الشديِد في المجتمع اإلسبلمي. ربما أفادت الشرائُع الصارمُة في تجاوِز 

طوِر االجتماعي. لكف، إذا َوَضعنا نصَب العيِف َتساُرَع التطوِر الفوضويِة الَقَبميِة وتحقيِؽ الت
 االجتماعي، فسندرؾ تمقائيًا مخاطَر مفيوـِ األمة ىذا.

َتو الميتافيزيقية. وعمى األقؿ، فاعتراُفو بقوٍة َتُفوُقو سيدنا إّف مدى إيماِف  محمد باهلل ُيَعيّْف ُقوَّ
مف أياـِ سومر في الحضاراِت الممتدِة سائدًا َنِجُده َألُِّو الذي وَتعُموه، يجعمو ال ُيصاُب ِبَمَرِض التَّ 

ذا ما قاَرّناه بالصراِع الضاري الدائِر حوَؿ ألوىيِة عيسى، َيَتَبّدى لنا موقُؼ  إلى عيِد روما. وا 
محمد أكثَر تقدمية. إال أّف عجَزه عف َتَخّطي الصرامِة الموسوية ُيَشكّْؿ جانَبو السمبي، الذي سيدنا 

 اإلسرائيمي. –ُتدَفُع فاتورُتو الباىظة في الصراِع العربيّْ 
محمٌد إلى سيدنا الذي َتَطمََّع  المجتمعِ  ىَتْغُمُب عم الثقافُة الماديةُ  تالتساؤُؿ فيما إذا كانأما 

. فحسب رأيي، وبينما َيبُرُز والدراسة َيسَتِحؽُّ النقاشف، أـ َيرجُح فيو الجانُب األيديولوجي؛ بناِئو
بينيما في اإلسبلـ. وَلِئْف كاف َيحتوي العديَد  اً دقيق اً توازنلعنصُر األخبلقيُّ في المسيحية، َنِجُد ا

 (ربما)لماديِة والمعنويِة في اإلسبلـ ّف َتعاُدَؿ الثقافَتيف اأ، إال حولومف النواقِص ويتكاثُر الجدُؿ 
القائؿ "اعمْؿ آلخرِتَؾ وكأنؾ تموُت غدًا،  ُيَشكُّْؿ جانَبو المتيف. وبطبيعِة الحاؿ، فالحديُث النبويُّ 

. والكؿُّ عمى عمـٍ بَنبِذه ةعادلعف ىذه البنيِة المت كفايةً كِشُؼ يَ  ،ؾ وكأنؾ تعيُش أبدًا"ُدنياواعمْؿ ل
الكبلسيكية، وانتقاِده  والنمروديةَ  وحتى الفرعونيةَ بؿ  ،والبيزنطية والساسانية الرومانيةَ  ألنظمةَ ا

و بجانِبو ىذا ناِقٌد قديٌر لممدنية. إال أّف الشروَط الماديَة لعصِره، وآفاَقو إياىا بصرامة. وى
"المدينة". وىو بذلؾ شبيٌو ِبَعجِز اشتراكيي بصدِد األيديولوجية ال َتكِفيو لئلعبلِف عف مفيوِمو 

. لكّف منا مدى إلى  ُتشيرُ  ،التشبِث باألخبلؽبصدِد دَتو الحثيثَة شزماِننا عف تطويِر البديِؿ البلـز
. وىو بجانِبو ىذا إصبلحيّّ عتيد، بؿ وثوريّّ ال َيعَتِرُؼ ةإدراِكو الكميّْ ألمراِض مجتمِع المدني

با في رأِس الماؿ، قد تغيُب فيو بالمجتمِع الذي  ـَ الرّْ األخبلؽ. والقواعُد التي َسّنيا ِلَسدّْ الطريِؽ أما
لرأسمالي. وانطبلقًا مف ىذه المزايا البنيويِة لدى أعاَقت التوجَو نحو الوضِع الَمَرِضّي لممجتمِع ا

َنبِذ إلى المسيحية والييودية. فُجنوُحو  محمد، يمكننا مباشرًة استشفاُؼ َكوِنو أكثَر تقدميًة مفسيدنا 
أبعِد حد. ورغـَ ُبعِد مواقِفو إلى لتحريِر إلى االعبوديِة أمٌر معروؼ. وىو رحيـٌ عطوؼ، وَمّياٌؿ 

. وفيما ياَيْمُقتُ و  ،لممرأة الغائرةِ  وديةِ العب مف َيستاءُ مساواِة فيما َيُخصُّ المرأة، إال أنو عف الحريِة وال
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، فيي لديو اتِ جزو الو  جواريوجوِد العديِد مف الَيَتَعمَُّؽ بالخبلصِة التي يمكننا اسِتنباُطيا مف 
–الطبقّيِة في المجتمع، ولكنو  رؽِ . لقد كاف َيعَتِرُؼ بالُممِكيِة والفوامعاً  ىاَتيف النزعَتيف احتضاُنو

ـَ االحتكاِر وَبسِط النفوِذ يتطمُع إلى كاف  –تماماً  كشخٍص ديمقراطيٍّ اجتماعي َسدّْ الطريِؽ أما
 الضرائب واإلتاوات. بايةِ وذلؾ عف طريِؽ اإلفراِط في ج االجتماعي،

َف توازنًا يولة أّف محمد كَ َنسَتِشؼُّ بكؿّْ سالمقَتَضِب ومف خبلِؿ ىذا اإليجاِز  ًا في كيذوَّ
 أيديولوجيةٍ  ثقافةٍ ُمْخَتمَّة، وَلـ َيرغْب في االقتصاِر عمى  ماديةٍ  ثقافةٍ اإلسبلـ، َفَمـ َيجَنح إلى 

ِزه ورسوِخو، سواءٌ محضة. ىذا الوضُع يوضُح كفايًة  إزاَء الكياناِت  ـإزاَء قوى المدنية، أ دوافَع َتَعزُّ
رىباِف سومر عدا ما –ـ تستِطع أيُة حركٍة اجتماعية وَلربما لَ  األيديولوجيِة والثقافية األخرى.

 ،ثقافَتيف الماديِة واأليديولوجيةتأميِف سيرورِة التحاـِ الل يفالبلزمَ مف إبداِء الميارِة والحذِؽ  –ومصر
ْف كنّ  بقدِر ما كانت ِز شأِف عف تعزُّ  وأعف اإلسبلـِ الراديكاليّْ اليـو ا َنَتَكمَّـُ عميو في اإلسبلـ. وا 

 ، َفَعمينا بالضرورِة إدراُؾ خاصيِتو البنيويِة ىذه أفضَؿ إدراؾ.السياسيّ اإلسبلـِ 
ِمف المفيِد إعادُة تفسيِر التطوراِت والتحوالِت الجاريِة في الثقافَتيف الماديِة واأليديولوجية بعَد 

 سقوِط اإلمبراطوريَتيف الرومانيِة والساسانية.
ـَ العبوديَّ الُمَعمَّْر أربعَة آالِؼ عاـ َأَلَحَؽ تخريباٍت  ،قوِط روماَيَتَبيَُّف طبيعيًا مف س أّف النظا

بينما اإلجراءاُت الحقوقيُة  .أخبلِقيا، وَفَتَح بالتالي ثغراٍت فسيحة فييابضميِر البشرية، أي بغائرًة 
 ةٍ ُىوَّ حدوُث جميًا تَِّضُح يَ كانت قاصرًة عف مؿِء تمؾ الثغرات. كما  ،األخيرُة التي قاَمت بيا روما

أيضًا أّف تمؾ اآلليَة، التي َسَعوا إلقناِع الناِس بوضوٍح تبيَف . حيث أيضاً  في دنيا العقائدِ  شاسعةٍ 
بيا طيمَة أربعِة آالِؼ عاـ، لـ َتُؾ مثمما كانوا َيعَتِقدوف الَبّتة. وكانت الوثنيُة أضاَعت قدسيَتيا 

ُتساوي ُقرشًا. فالُبنى الماديُة  ٔفيو أروُع ىياكِؿ جوبيتر ُعدْ القديمة. بؿ وُيزَعـ أنو أَتى يوـٌ َلـ تَ 
، جذوُتيا دُ خمتأما الحروُب التي ال  ُمنيارة.و  ُمنَيكة ـ ُتَخمّْْؼ وراَءىا سوى إنسانيةالضخمُة لَ 

مـِ قد فكانت   .اً طوباوي خياالً َجَعَمت مف السّْ

                                                           
ف لـ يكف مَ ويعني "إلو السماء". ىو  جوبيتر أو جوؼ: ٔ يا كما زيوس كَ مِ َأَحّب اآللية القومية األولى إلى الشعب الروماني، وا 

عند اليوناف. كاف في القروف األولى مف حياة روما ال يزاؿ قوة نصؼ معنوية يمّثؿ السماء المتؤللئة وضياء الشمس والقمر 
نساء ثراًء إذا أجدبت السماء يسرف حافيات في موكب كبير إلى ىيكمو الشؤوبًا مف المطر المخصب. كانت أكثر و لرعد وقصؼ ا

 ليستسقيف )المترِجمة(.
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عارمة. فبينما كانت قيمُة أنماِط الحياِة  وفوضىخانقٍة نيا كانت مرحمَة أزمٍة إ :وَيَسُعنا القوؿ
رسالَة الخبلص،  ِظرُ ـ َيُؾ ثمة بدائُؿ ُتذَكر. وراَح الجميُع َينتَ وَتَتراجع، لَ  ىو ايتوالقواعِد القديمِة تَ 

قيف و العاطميف عف العمؿ واألرقاِء المعتحشُد  في األوساط. كافالناِر مصطمَحي الجنِة و  ؼُّ وَيسَتشِ 
ِحُؿ في األوساِط المركزية، في حيف تتضاعُؼ حركاُت النزوِح لدى األقواـِ َتسَتفالمتسكعيف 

رسالِة الُمنِقذ التاريخي. إنو وقُت الستقباِؿ القاطنيف في األطراؼ. وكانت األوساُط في حالٍة مثمى 
مّْيو كانت َتَتَجسَُّد فيما ُنسَ  ،جُة الماسُة في ِظؿّْ تمؾ الظروؼبزوِغ فجِر الحركاِت الكبرى. فالحا

اليـو باليوتوبياِت والمناىِج الجديدة. والحركاُت الكبرى قد َتُكوُف محصمًة لميوتوبياِت والمناىِج 
العظيمة. وقد ساَدت مثُؿ ىذه الحاجِة الماسِة ليوتوبياِت الخبلِص والمناىِج الُمنِقَذِة عمى َمرّْ 

الداخِؿ والخارِج كانت َتَتَميَُّز  السياِؽ الحضاري ِبِرمَِّتو. وباألصؿ، فالحركاُت الُمعاشُة في
بيوتوبياتيا وَوصفاِتيا التحريريِة العمميِة عمى الدواـ. إال أّف األزمَة البنيويَة والوظيفيَة لمعبوديِة 

كانت غائرَة األعماِؽ ىذه المرة، ولـ َتُعد المرحمُة بأوضاِعيا وظروِفيا ُتِطيُؽ إدارَتيا  ،كنظاـٍ قائـ
 دة.بأنظمٍة عبوديٍة جدي

. ولدى بموِغ الُبنى اً وضمير  اً ذىن ،في بحٍر مف الظمأ َتُعوـُ البشريةُ  ،وفي ِظؿّْ ظروٍؼ كيذه
الماديِة األخيرِة حالًة َتعَجُز فييا عف االستمراِر لتأميِف بقاِء النظاـ، فيذا ما معناه اكتماُؿ نضوِج 

 ةً سائر ِة وضميِر البشريِة ذىنيتتغمغُؿ في الظروِؼ لؤلدياف العالمية )رسائُؿ الخبلِص التي 
ـَ العصُر الجديُد الُمرَتَقُب والمقَتِرُب لف َيُكوَف عصرًا عبوديًا جديدًا، فماذا  وتُنِعُشيما(. لكف، وما دا

 وكيؼ عساه َيُكوف؟ ىذا ما َيشغؿ الباَؿ حقًا.
القديـ، ولكْف،  نو العصُر البلحُؽ لمنظاـِ العبوديّْ إ :ُر عف المجتمِع اإلقطاعي. وُيقاؿِقيَؿ الكثي
رجاُعياعمييااعتمَد التي لتمؾ  مف حيث النمِط والييئةِ المماثمِة اإلماراِت العودُة بباإلمكاِف  إلى  ، وا 

. في حيف يمكننا التذكيُر ِبُسيولة أّف الُقصوَر األكثَر متانًة ُبِنَيت في أعواـِ ؽ.ـ ٓٓٓٗ أعواـ
َشـِ المحيطُة بأغمِبيـ، فكانت َتَشكََّمت في كؿّْ ؽ.ـ. أما مجموعاُت القروييف والَخَدـِ والحَ  ٕٓٓٓ

باإلمكاِف ظيوُر كاف  ،َتَشتُِّت اإلمبراطوريات وَتَبعُثِرىاحاِؿ في . و أيضاً  مكاٍف منذ القديـِ السحيؽِ 
لبناِء  أثنيةٍ  ةٍ مجموعالعديِد مف اإلماراِت إلى الوسط، أو أْف تخرَج إحدى اليرمياِت مف أحشاِء 

المتأسسِة بعَد العيَديف الحجـِ بارزٌة بيف الدويبلِت صغيرِة  . ولـ َيُؾ ثمة فوارؽُ لةبسيو  إماَرِتيا
اإلمبراطورياُت  كانت. و القديمةالمراحِؿ الدوِؿ البارزِة في يا مف تِ يبلمثبيف و  ،الرومانيّْ والساساني

ًة كانت أـ مف مجموِع ىذه الدويبلت، قميمًة كانت أـ كثيرة، فيدرالي مؤلؼٍ  اتحادٍ عبارة عف 
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كونفدرالية. ولـ َتُكف القرى بذىنياِتيا مختمفًة كثيرًا عما كانت عميو أثناَء َتَمأُسِسيا النيوليتيّْ في 
وَلـ َتُكف  .ؽ.ـ بأقؿّْ تقدير. ىذا وَلـ َيطَرْأ أيُّ تغييٍر عمى العبلقاِت بيف الجنَسيف ٓٓٓٙأعواـِ 

زماف مختمفًة عف تمؾ التي بيف األغواِت وأْتباِعيـ مف العبلقاُت بيف األقناِف واألسياِد منذ غابِر ال
قنا ثوري. ولَ  د وسائُؿ اإلنتاِج أيَّ َتَطوُّرٍ . ولـ َتشيَ كما ىيالُممكيُة كانت و وعبيد.  خدـٍ  طالما َتطرَّ

الماديِة والنُُّسِؽ األنظمِة  إلى البنى الحاكمِة وآليِتيا. إذف، والحاُؿ ىذه، مف العسيِر اعتبارُ 
 فِ ائًة جديدة. وبطبيعِة الحاؿ، فبنى المدمدنينة بعَد القرَنيف الخامِس والسادِس الميبلديَّيف المتكو 

 ٍة جديدة. وىكذا شأُف اإلمبراطورياِت الُمَشيَّدة،مدنيُمؤىَّمٍة إطبلقًا ِلَتكويِف  غيرَ كانت في أوروبا 
يئًا غيَر تمؾ األطبلِؿ القديمِة َلـ َتُكف َتعني شو مدٍح وثناء، بؿ  حيث لـ َتُكف كما ِقيَؿ فييا مف

 المتبقيِة مف روما.
الذي َيسبُؽ الشرقييف أيضًا. فتسميُة ىؤالء ببقايا النظاـِ بشأِف قوؿ الشيِء نفِسو  يمكفُ 

مف األطبلِؿ  الصغيرة المتبقيةَ  أو األحياءَ  البيوتَ يشابُو لرأسماليِة أراىا أكثَر معنى. والبقايا شيٌء ا
أبعَد مف َكوِنيا تعديبًل لمقديـ. ويجب إلى جانب ذلؾ حسِف األحواِؿ ذىُب في أوالخرائب، أو ال تَ 

لرأسمالية. قد َتُكوُف بنى مرحمِة االنتقاِؿ إلى الرأسماليِة التي َتسبُؽ اعدـ إنكاِر البنى الماديِة 
َبشُّْر بُقدوـِ يُ  الميبلدي عمى وجِو الخصوص، كاف وكأنو مغايرة، فَتَمدُُّف أوروبا بعَد القرِف العاشرِ 

ـَ األمُر ك الوقوِؼ كثيرًا عند مصطمَحي  ذلؾ، فقد َيُكوُف مف الناجِع عدـالرأسمالية. إذف، وما دا
إلى الصحة، فيو انحبلُؿ نظاـِ آليٍة ُمَقنََّعٍة  ر الظممات". أما التفسيُر األقرب" و"عص"اإلقطاعية

ـَ ومجتمٍع ُمسَتعَبٍد  ضمف إطاِر "الفترِة الطويمة". فانيياراُت النظاـِ آالِؼ عاـ، وانيياُره  أربعةَ دا
الفتراِت الطويمِة  ذاتِ  األنظمةِ  انييارَ النيوليتي ال َتفَتُأ مستمرًة في راىننا. َمراِمي مف ذلؾ ىو أّف 

ذقد َيُطوُؿ ِعدََّة قروف،  اَؽ أكثر، فيمكننا تسميُة النظـِ طما َضيَّقنا الن وقد َتَتَجدَُّد ببل انقطاع. وا 
 لبلحقِة لمقرَنيف الخامِس والسادِس الميبلديَّيف باألنظمِة المتأخرة.ا

 الجنةبما الذي َتعِنيو كؿُّ ىذه األموِر بالنسبِة إلى اإلسبلـِ والمسيحية؟ إذ ال ِغنى عف الوعِد 
عميو  عف أنظمِة السعادِة الممتدِة أللِؼ عاـ. وىو الجزُء الذي َتُنصُّ  افَتَحدَّثيَ . بؿ و في يوتوبياِتيما

كؿُّ يوتوبيا. َلطالما ُيَذكّْرني "وعُد الجنة" ِبَحنيِف اإلنساِف إلى "الواحِة" وىو َيسيُر في َسعيِر 
َرة. قد َيِعُد  ،الُمقابُؿ لذاؾ الوعِد أصبلً الطرُؼ الصحراِء البلذع. وباألصؿ، ف ىو الحياُة الُمَتَصحّْ

َعَمُمو مف خبلِؿ يوتوبيا المستقبِؿ يجري . ما عدةوا أياـٍ و  رغيدٍ  مستقبؿٍ األنبياُء أيضًا جماعاِتيـ ب
، ليس إال. وقد َتُكوُف مبلذًا اضطراريًا إلنساٍف مغاير خرآ عاَلـٍ عف  بحثٌ ىو الرغيِد كالِجناف، 
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ولو َبصيُص لدييـ متشائـٍ َضاَقت بو الدنيا وىو َينَتِظُر تنفيَذ ُحكـِ اإلعداـِ فيو، أو ممجًأ ِلَمف ليس 
َمُة بيف َصدَّاـ أمؿ. مف ىنا،  ، ِإّباف اإلعداـكاف ُيمِسُؾ بيا وبيف نسخِة القرآِف التي حسيف فالصّْ
الحياِة التي عمى حافِة طواِر . فالقرآُف قوٌة ذىنيٌة إنشائيٌة قصوى ألمف األمور ُتَعمُّْمنا الكثيرَ 

ـُ بتفسيٍر سميـٍ ِمف العصيطرِؽ الحؿ.  جميعِ  ادِ انسد األمِؿ بعدَ بناِء لٌة مف اإلعداـ. إنيا حا ِب القيا
ُييا الكتُب المقدسة، ما َلـ ُندرْؾ شروَط العبوديِة  ذا َلـ َنَتغاَض أفضَؿ إدراؾلمرسائِؿ التي ُتَوجّْ . وا 

مف اليوتوبيات، بما جٍـّ إنشاِء عدٍد  مفرَّ مفسَنَتَممَُّس أنو ال فلئلنساف،  ِع الميتافيزيقيّْ بعف الطا
ال، فمثمما لف جينـ نارِ الُمَموّْحُة ب وأبالجنِة الواعدُة فييا تمؾ  . فالواقُع اإلنساني َيستمـز ذلؾ. وا 

ـَ أنماِط حياٍة أجمؿ وأفضؿ.  ُيطاَؽ العيُش في الحياِة بسيولة، فمف ُيفَتَح الباُب كذلؾ أما
ُأنِشَئت أو  اجتماعيةٌ  مف الموِت ِبَحدّْ ذاِتو ظاىرةٌ  الخوؼَ أّف عميَّ إضافة أمٍر آخر، أال وىو 

ف،الخوِؼ ىاجِس المستطاِع القضاُء عمى مف ُفِرَض إنشاؤىا. بالتالي،  طرِح وذلؾ عبر  الُمَكوَّ
مف الموِت آنِئٍذ أروُع وأفضُؿ حاالِت الحياة.  ُص مَ سَتختُ جديدة. بؿ وقد  اجتماعيةٍ  إنشاءاتٍ 

في المجتمِع  السائدةَ  ةِ االجتماعيقطعيًا حاالِت الوفاِة في الطبيعِة ال ُتشِبُو السائدُة  فحاالُت الموتِ 
االجتماعيِة َتنبُع مف َتضادّْىا مع حقيقِة وفّياِت البشري. فاآلالـُ العميقة، واألحزاُف السحيقة لم

ال، َلـ َيُؾ ِلَيبقى شيٌء اسُمو الحياة، إْف َلـ يتواجد الموتُ  . وليذا السبِب أصبلً  الموِت الطبيعي. وا 
 َسمَّْحُة بوعِي الموت. وىي تعني البلموَت والخمود.بالذات، فالحياُة األسمى ىي تمؾ الُمتَ 

 كؿّْ َمف تطمَع إلى االنعتاِؽ مف نيرِ المسيحية جاذَبَتيف ليوتوبيا كانت يوتوبيا اإلسبلـِ و 
حياٍة التعويَؿ عمى كانت محفوفًة بالمجيوؿ. وكأّف  ذلؾ ولكّف النتيجَة التي سُتسِفُر عف .العبودية
لى جماعاِت األديرِة كانت اإلشارُة إ. وَلربما ذاؾ االرتباؾعمى  التغمبِ كاف بغرِض كالجنة 
 في فيـِ معاِلـِ المجتمِع الجديِد المزمِع بناؤه.أكثر ُيِعيُننا ، سالدينيِة كمثاٍؿ نموذجيّ  والمدارسِ 
والتي ومحاوالٌت إلنشاِء المجتمِع الجديد،  الطرائُؽ والمذاىُب ىي برامجٌ و األديرُة و الدينيُة فالمدارُس 

بيا كبل الدّْيَنيف، وال يزاالف، ببل َكَمٍؿ أو َسأـ. لذا، يجب أال َتمَتِمَكنا الحيرُة  مف الذىوُؿ  وأجرَّ
ئِة عاـ. ومف جانٍب آخر، فزعماُء ألٍؼ وخمسم وأي استمراِر ىذه الميوِؿ في ِكَميِيما منُذ ألفَ 

نظامًا عبوديًا ُمَعدَّاًل ومتأخرًا.  كؿّْ سيولةٍ الكنائِس المسيحية، وقادُة الفتوحاِت اإلسبلمية ابَتَدعوا ب
 الفتوحات فحالما ُنَدقُّْؽ النظر، سنجد أّف ىذه األنظمَة العبوديَة المتأخرَة عبارة عف استرخاءِ 

، وليست أنظمًة حياتيًة دائمًة تشمُؿ المجتمَع برمتو. أما َتسميُتيا بالمدنية اإلسبلمية ِئياوىدو 
بقدِر ما َتيِدُؼ  إنشاِء المدنيةِ ب ُـّ يتتَ ذلؾ أّف اليوتوبياِت ال  .إلى حدٍّ ما والمسيحية، فكأنو إرغاـٌ 
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ـُ العقائدّي واألخبلقّي ِلِكمتا الشريعَتيف  ضفاِء َلَمساِت الجماِؿ عمييا. إذف، فالنظا إلى إنقاِذ الحياِة وا 
البارُز في َتَخّطي خاٍؿ مف الجواِب المبدئيّْ الراسخ عمى سؤاؿ المدنية. فقد كاف ليما الدوُر 

بعُض األنظمِة المدُف والممالؾ، وُشيَّْدت األنظمِة القائمِة طيمَة أربعِة آالِؼ عاـ، وُأقيَمت باسِميما 
 وأًة إسبلميًة مدنيالعبودية المَعدََّلِة عمى طراِز اإلمبراطوريات. إال أنو مف الصعب اعتبار ذلؾ 

. يديولوجيّ عنيما عمى الصعيِد األًة شوَّىمصورًة يمكف اعتباُره في أحسِف الحاالت  بؿ .مسيحية
ـُ مستعدّّ لمخروِج  فبل الِقسُّ مستعدّّ لمخروِج مف الكنيسِة لممكوِث في قصوِر اإلمبراطورية، وال اإلما

لوف مف انَحَرفوا دومًا، ولـ  ِكمتا الديانَتيف مف الجامِع لمتََّربُِّع عمى عرِش الدولة. وباألصؿ، فالُمَتَدوّْ
الّْيف. في حيف أنيـ ناَشدوا َيتَ   ،ةالدولالجالسيف عمى رأِس ىرـِ َردَّد اآلخروف في َتسِمَيِتيـ بالضَّ
المتثاِؿ لمواجباِت الدينية. وألنيـ كذلؾ، فقد استطاعوا الحفاَظ عمى وجوِدىـ ضرورِة اب ىـأنَذرو و 

ْف كانوا خاِممي التأثير، وخائِبي األمؿ.  وسيرورِتيـ إلى اآلف، وا 
ع، ال حياة سحُرىا. وبالطبالتي انتيى ُة مدنيفي المدنيِة الرأسماليِة أنيا الماكس فيبر  يقوؿ
إال في دنيا  ،الخبلبُة ال يمكف أْف َتُكوفتقدمًا. فالحياُة  نظاـِ الثقافِة الماديِة األكثرظؿّْ في  جذابة

فاِت ال َتمَتِمُؾ المياراِت في مف الثقاومثيبلُتيما الثقافِة األيديولوجية. لكّف اإلسبلـَ والمسيحيَة 
التي ترتكُز  ،ال يمكف لغيِر سوسيولوجيا الحريةوالروعِة عمى الحياِة الرأسمالية. و  يةِ حر اإضفاِء الس

التََّحمّْي بيذه  وأأْف َيقِدَر عمى تأميِف ىذه الميارِة  ،إلى اإلرِث الغنيّْ الزاخِر لمثقافِة األيديولوجية
ي يِز في ىذا الموضوِع ضمف الفصِؿ المعني، وسُنثِبت أّف الحياَة ذاَتيا ىالكفاءة. سَنجَيُد لمترك

"، إما الرأسماليُة أو االشتراكيةجاذبيًة وروعة. مف ىنا، فشعاُرنا الجديُد لف َيُكوَف " القيمُة األكثر
 ".إما الرأسماليُة أو الحياُة الحرةبؿ سَيُكوُف "
سٍر أكبر عمى التساؤؿ: لماذا المدنيُة الرأسمالية؟ ، بالمستطاِع إعطاُء الردّْ ِبيُ يوبناء عم

التي كانت عائقًا و األطراؼ،  َفِبقضاِء المسيحيِة واإلسبلـِ عمى اإلمبراطورياِت العمبلقِة متراميةِ 
يَّدا األجواَء بنيًة وىدفًا؛ يكوناف بذلؾ قد مَ  وِبَعَدـِ توجِييما نحَو التمدفِ أماـَ ظيوِر الرأسمالية، 

مع عندما يقوؿ والرشتايف أّف اإلمبراطورياِت متناقضٌة و بدونو.  ـة، أكاف بوعٍي ألمرأسمالي
صورٍة حقًا. وماكس فيبر َيشَرُح ب وجيَة نظٍر ثاقبةً بذلؾ ، إنما َيطَرُح ياوعمى الضدّْ من الرأسماليةِ 
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روح و  ٔالبروتستانتيةتمييِد الطريِؽ لظيوِر الرأسمالية، مف خبلِؿ مؤلَِّفو " كيفيةَ  أوضح
 .الرأسمالية"

ـْ َيُكف ممكنًا الحؿُّ ببل مدنية؟ إّف الردَّ عمى ىذا التساؤِؿ َيكاُد ُيشِبُو العودَة  إلى ثانيًة ولكف، َأَل
ـَ مف المستحيؿ إزالةُ  الطريِؽ  بالمقدوِر َسدُّ  َيُكفْ  ـالمدائف مف الوسط، فم العصِر النيوليتي. فما دا

ـَ التجارة، أو التََّخّمي عف ال عمى  القضاءُ  مكافِ باإل فْ َيكُ  ـْ مجتمِع الذكوريّْ التسمطي. كما لَ أما
 ذلؾ موضوَع انتقاد. وباألصؿ، فالحياُة المعتمدُة عمى األديرةِ كاف الدولة في تمؾ الظروؼ، ميما 

العقـِ واالنسداد. ورغـ أنيـ كانوا ىذا ، ليست سوى ثمرُة صوؼتالطرائِؽ والو الدينيِة  المدارسِ و 
ْـّ أعيِنيـ التأثيراِت الُمفِسدَة والرعونَة النابعَة مف تمؾ التصنيفات، وكانوا َيجَيدوف لمخبلِص َيَروف ِبأُ 

منيا؛ إال أّف الحموَؿ التي ارَتَأوىا َلـ َتذَىْب أبعَد مف البقاِء ُميمَّشيف منزويف. وليذا السبِب بالذات 
ِر ظيوِر منفتحًة أماـ  وا يتركوف األجواءكان  جديدة. ةٍ مدنيأو تطوُّ

برية. حيث سيكوف مف الناجِع إعادُة النظِر في قصِة القبيمِة العِ بالتحديد، وفي ىذه النقطة 
انَتَشروا قد كاف الييوُد ماىريف في شؤوِف التجارِة والماؿ، إلى جانِب براعِتيـ في الكتابة. وكانوا 

ِسيف في االنسبلِؿ العيِد الروماني والبرسي الساساني. خبلؿ في كافِة أرجاِء المعمورة  كانوا ُمَتَمرّْ
ُتيا الُمَصفَّاة. أروقِة والتسرِب داخَؿ  الماِؿ والتجارة، وكأنيـ روُح المدنية المادية، أو باألصح، ُقوَّ

وكاف الُكتَّاُب أقرَب إلى األنبياء الذيف َيَتَحدَّثوف عف الماضي، وُيَبشُّْروف بالمستقبؿ، ويتصدروف 
، أي الرأسمالية. ولـ َينَسوا َترَؾ بصماِتيـ عمى ةجديد ةٍ مدني وِر نظاـِ الظروَؼ المميّْدَة ِلظي

 يـ التي َيحَتِرفونيا وَيَتَمرَّسونيا.ساحاتِ اليوتوبياِت أيضًا، بينما كانت األدياُف واآلليُة 
آسيا ودخَمت أراضي كانت المسيحيُة في عصِرىا الثقافيّْ األيديولوجي قد َفَتَحت أوروبا سائرة، 

قد  اإلسبلـُ َحدٍّ ما، في حيف َلـ تتواَف عف َترِؾ بصماِتيا عمى الحضارِة اإلفريقية. كما كاف إلى 
شمالي أفريقيا وآسيا الوسطى. فتِح ِلَيَتَعّداه إلى  ،عمى جميِع أصقاع العاَلـِ العربي وَزَحفَ واصَؿ 

َرَطت المناطُؽ الجديدُة أيضًا يِة القديمة أماَميـ، فقد انخَ مدنال ةِ نظمأوكيفما ُفِتَحت كافُة مواطِف 
                                                           

ىب مسيحي. يتواجد أكثر تابعييا في شماؿ أوروبا والواليات المتحدة األمريكية وأستراليا. نشأت عمى يد مذ البروتستانتية: ٔ
ألمانيا. انشقت عف الكاثوليكية في القرف السادس عشر، وتتفرع منيا العديد مف الكنائس. والبروتستانت تعني مارتف لوثر في 

جازة قراءة الكتاب المقدس لمكؿ، وفيمو يـ. مف أىـ ميزات"المحتجيف" : اإليماف بأف الكتاب المقدس فقط ىو مصدر المسيحية؛ وا 
اف باألسفار السبعة؛ وأف األعماؿ الصالحة غير ضرورية لمخبلص؛ وأف لكؿ كنيسة دوف االعتماد عمى فيـ البابوات؛ وعدـ اإليم

استقبلليا التاـ؛ ومنع الصبلة بمغة غير مفيومة )السريانية والقبطية(؛ ومنع التبتؿ، ووجوب زواج القس إلصبلح الكنيسة 
 )المترِجمة(.
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في صفوِؼ إمبراطوريات الثقافِة األيديولوجية الجديدة. إال أّف ما َتَحقََّؽ َلـ َيُكف َتَوسَُّع آفاِؽ 
ِر العالَـِ المعنويّْ الحضارة، بؿ ِبمقدوِرنا َنعتُ  . وما قوُؿ المسيحيِة في وصِؼ ذاِتيا أيضاً  و ِبَتَطوُّ

 سوى إشارٌة ليذه الحقيقة. بػ"دولِة إلِو األلِؼ عاـ"
َتيف اإلسبلميِة والمسيحية َىشٌَّة لمغاية، بينما جوانُبيما األخبلقيُة إّف الدعاماِت العمميَة لميوتوبيَ 

متطورة. وقد َتَأثََّرتا بالفمسفِة اليونانيِة الكبلسيكية، وَلِعَبتا دورًا ممحوظًا في إعادِة انتعاِشيا. أما 
َتنَتِيُؿ ِقسَميا بينما مف أرسطو وأفبلطوف، ُمستقاًة أْف َتُكوَف إلى ي أقرُب ، فيالبلُىوِتّيُة فييما
ياِت مصر وسومر. كما أنيما في مكانٍة متخمفٍة بالنسبِة إلى يوتوبياِت الحرية. وتِ اآلخَر مف الىُ 

دَُّرىا كما ُنَذكّْْر مرًة أخرى أّف األساَس بالنسبة لؤلدياف ىو األخبلؽ، وأّف البلىوتياِت ال َتَتصَ لِ 
ُيعَتَقد. وألّف األخبلَؽ بالذات لـ َتفُقد أىميَتيا، فقد استطاَعت المسيحيُة واإلسبلمية وغيُرىما مف 

ُؽ أالشرائِع المشابية الحفاَظ عمى مكانِتيا البارزة. س مرافعتي المعنونِة باسـ في  اإلى مكانِتيَتَطرَّ
 ."سوسيولوجيا الحرية"

َمًة عمى الدواـ، ولطالما َقدََّمت غالبيُتيا خدماِتيا كاممًة مُ ليست اليوتوبياُت  لقوى أخرى عمى َكمَّ
َر الرأسماليِة  عمى سبيِؿ المثاؿِ  تاف اإلسبلميُة والمسيحيةُ ِخبلِؼ أىدافيا. فاليوتوبيَ  َخَدَمتا َتَطوُّ

ًا حقيقٌة لكّف صراَعيما العتيَد ضد الرأسماليِة أيض .بنسبٍة ممحوظة، وبخبلِؼ أىداِفيما نوعًا ما
 ." مف مرافعتيالرأسماليةالمدنية مجمَِّد "ثانيًة في  ىذا الموضوعَ  تناوؿُ وؼ أ. سقائمة

ـُ ، ىو إضافتوالذي ُيمكُف األمُر اآلخُر  ـَ أرستقراطّيي القبائِؿ  الطريؽِ  َتمييدِ ب اإلسبلـِ قيا أما
ال َيعِرُؼ  الذي نيبِ خبلِؿ ال مففي مناطِؽ وثقافاِت الَحوِؿ فسادًا لَيُعوُثوا  ،الحاكمِة والبرابرة

نو فرَض التراجع عمى المسيحييف. وىذه إ :ال َيأَبُو بُحقوؽ. وكثيرًا ما ُيقاؿالذي  سمبِ الو حدودًا 
ِؿ مع  األموُر َتسري عمى جميِع األدياف ببل استثناء. في حيف أّف َعكَس صراِع اإلسبلـِ الُمَتَدوّْ

لِة عمى أنو صراعٌ  بيف اإلسبلـِ والمسيحية، ال َيبُسُط الحقيقَة كاممة. فجميُعنا  المسيحيِة الُمَتَدوّْ
ـُ األدياَف أّف يقينًا َنعِرُؼ  ىا جذورُ  التي تعودُ ىذه الصراعاِت  مثؿِ في لتحقيِؽ المآرِب ِغطاًء ُتستخَد

 ية.مدنال إلى
ة. ولكنيا شائك ولوجية والثقافِة المادية مواضيعُ خبلصة؛ وبشكٍؿ عاـ، فمواضيُع الثقافِة األيدي

سيد، ِد والقائمٌة تقتضي البحَث والتدقيؽ. في حيف أّف دوَر الصراِع بيف العب حقائؽُ في اآلِف عيِنو 
محدوٌد وغيُر مباشر في تحريِؾ عجمِة التاريخ التي َتُدوُر عمى منواٍؿ مختمؼ.  فنديواأل وبيف القفّْ 
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ْف بخطوٍط عريضٍة وبشكٍؿ ىا وىا . إال أنيا بحوٌث ضروريٌة ِغرّ و ٍو نحُف ذا َنبَحُث في ذلؾ، وا 
 عمى قضايا يوِمنا الراىِف عمى السواء. يجاِد جوابٍ الستيعاِب التاريِخ وفيِمو، وإل

ـْ تناَوْلنا الموضوَع بتكقد لف َنُكوَف  ـَ  –ولو باختصاٍر شديد–امٍؿ متماسؾ، ما َلـ ُنَقيّْ األقوا
. فقد كاف القوط والُيوف مف شمالي أوروبا، مةُؿ الجناَح اآلخَر مف المقاوَ المياجرَة التي ُتَشكّْ 

ِتمَو  واحدةً تكتيكاِت اإلغارِة يزاولوف و  اتِ اليجميشنوف والعرُب عف طريِؽ شبِو الجزيرِة العربية 
األخرى ِضدَّ المدنية العبودية وىي في مراحِميا األخيرة. ىذه الموجاُت مف اليجرة، أو باألحرى 

المجتمِع األبويّْ الذي يسبؽ في كنِؼ َتعيُش التي  ،مؾ األقواـمقاَومة لتارِة والحمبلُت اليجوـِ واإلغ
ىي ضرٌب مف  ؛اليرميُة القَبِميةفيو َتَطوََّرت الذي و  ،بالمجتمِع البربري ُنَسمّْيو والذي ،المدنية

ُؿ ضروِب حركاِت الثقافِة األيديولوجية. وكانت تتميز بالحماِس واالندفاع، ِمقدامًة جسورة، وَتحمِ 
عناصَر المساواِة  –ولو جزئياً –يوتوبياُتيـ تحتضف في ثناياىا  . وبينما كانتالشابةمعيا الدماَء 

المدنية. كما ميووسيف باألرجح كانوا عمى والعوامَؿ المتبقيَة مف العصِر النيوليتي، إال أنيـ 
َغَدوا دمًا طازجًا  لبًا ماغا. بالتالي، فمنيا بقدِر ما لؤلديافِ  بارزةٍ  ميتافيزيقيةٍ عجزوا عف تطويِر 

 وجنودًا مرتزقًة لئلمبراطوريات. ورغـ ذلؾ، َفُيـ َأَحُد أىْـّ القوى الُمَحرّْكِة لعجبلِت التاريخ.
، ومف َقبِميـ اليورييف، العمورييف، ـ َتُؾ غزواُت الجرماف، األتراؾ، المغوؿ، العربولو لَ 

يكوف مختمفًا. فبينما أطاَح الجرماُف والعرُب التاريِخ كاف سمجرى واإلسكيت؛ فأغمُب الظفّْ أّف 
باإلمبراطوريَتيف الرومانيَتيف، فمؤلتراِؾ والمغوِؿ نصيُبيـ الوافُر في َدؾّْ دعائـِ اإلمبراطوريَتيف 

ـَ بو زعماُء قبائميـ تاِج اإلمبراطوريِة الجديدة عمى  وضعَ  كاف اإليرانيِة والبيزنطية. إال أّف ما قا
نوا لَ رؤوِسيـ، أو احتبل يـ أماكَنيـ في صفوِؼ جيشيا وبيروقراطيتيا. أما الباقوف منيـ، فإما َكوَّ

القبائَؿ مجددًا، أو َتَخبَّطوا في قاِع المجتمِع كعناصَر ميمَّشٍة ال شأَف ليا. في حيف أّف دوَر 
اش، رغـ ىاَتيف القوَتيف الداخميِة والخارجيِة في انيياِر النظاـِ العبودي ال َيقبُؿ الجدَؿ والنق

نشاِء الجديد بنفِس النسبة. أي أنيما َتيِدماف وتنيباف وُتَدمّْراف،  عجِزىما عف طرِح البديؿ وا 
 ولكنيما تعجزاف عف البناِء وَصوِف الجديد.

َسبِر أسِس الحداثِة الرأسمالية عبر ىذا العمؿ، الذي يمكننا إلى اآلف حتى في الحقيقة، َسَعينا 
َضت عنيا الحداثُة الرأسمالية. تسميُتو بالبحث. وَعِممنا  عمى كشِؼ التطوراِت التاريخيِة التي َتَمخَّ

ـُ ذاِتيا ببل تاريخ.  السمطويِة الرأسماليةِ  –ذلؾ أّف إحدى أىْـّ مزايا البنيِة العممية  ىي تقدي
ـُ األخيرُ بأنلمزعـِ لبلمكاُف ُمِيّماف فالبلتاريُخ، وا  . وعميو َيقوموفالذي ال يتزعزع يا النظا
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نوا ما َيُجؿُّ َحصُره مف  َمكانية، ِلُيَدوّْ بالتحميبلِت الدقيقِة لمغاية والمذىمِة لمغاية في غياِب الزَّ
إلى اليومية. فضبًل عف أنيـ َيجَنُحوف األحداِث المؤلفاِت المعنيِة بالتاريخ األصَغر ومستجداِت 

َؽ عميو. بالتالي، َأظَيرنا ِبَدوِرنا عف عمى تأثيِر الزََّمكاف، وكأنيـ أضاقوا الِخنا ِئيـقضالتظاىِر با
تقديِمو وعرِضو، وأنو لى إما َتسَعى تمؾ الجيود طريِؽ ىذا العمؿ أنو ثمَة تدفٌؽ اجتماعيّّ مغايٌر لِ 

. وبيذه المناسبة َأوَضحنا بجبلء ئلنسافل المذىمةِ و جيوِد الدؤوبِة الفي حالِة دوراٍف دائـٍ بوساطِة 
ِؿ مف التاريخ، فثمة الكثيُر مف نيايَة التاريخ، وأنو ميما اعَتَبرت الرأسماليُة ذاَتيا  استحالَة التََّنصُّ

في  شروعِ لمكفايًة جاىزوف اآلف عصِرىا. ونحف في التي َطَرَحت مثؿ تمؾ المزاعـِ  قوى المدنيةِ 
ظروِؼ توضيِح بشأِف تعريِفيا و  –ولو تكراراً –لية. حيث سُنواِصُؿ إيضاحاِتنا تحميِؿ الرأسما

ىا كمدنية. وسُنَبيُّْف بعنايٍة فائقة ما اسَتَمَمتو مف الحضاراِت والمدنيات السابقة، وما أضاَفتو ظيورِ 
 ىي.

ـَ  ِة مدنيالباإلمكاف إيضاح ىذا الفصِؿ مف مرافعتي كَطرٍح أوليٍّ عمى النحِو التالي: إّف نظا
 ِة والدولة، والذي ُيَطوّْر نفَسوالبارَز اعتمادًا عمى التكويف المتداخِؿ لمطبقِة والمدين ةالدولتي

األخير  ، الذي ُيعدُّ الطورَ ماؿ الماليال رأس عصرَ حتى وصؿ  ،بالتكاثِر المتواصِؿ دوف انقطاع
مى استغبلِؿ وقمِع المجتمِع الزراعيّْ والريفي. ىذا وَيُضُـّ عاألرجح عمى ؛ إّنما َيعَتِمُد مرأسماليةل

ف إلى نظاِمو االستغبلليّْ القمعي أيضًا. والييمنُة طبقَة كادحي المدِف المتسعَة مع الزم
المدنيُة الدولتيُة الُمَعمّْرُة خمسَة آالِؼ عاـ منو الذي تنيؿ  أليديولوجّيُة ىي المصدُر األساُس ا

محضارِة ل ، وذلؾ بصورٍة مضادةٍ قدرَتيا األساسية في الحفاِظ عمى سيرورِتيا إلى اليوـِ الراىف
لـ الحضارَة الديمقراطيَة  ولكفّ  .نيٍة ربما ىي أطوُؿ عمراً َتِكُز إلى ظروٍؼ َزَمكاالتي َتر  ،الديمقراطية

ف التشتِت والتبعثِر أيديولوجيًا وعسكريًا وسياسيًا النأَي بنفِسيا عَتستِطْع بأيّْ شكٍؿ مف األشكاؿ 
. فوِذىا األيديولوجيإال ببسِط ن ،في الرسوخواقتصاديًا. فالنظـُ القمعيُة والعنفية الطاغيُة َلـ َتنجح 

أيضًا في الوقِت  عمى مستوى الحضارةو طبقيًا فحسب، بؿ  لـ َيُكف التناقُض األساُس  وعميو،
ف،  َعقَُّبو خبلَؿ خمسِة آالِؼ عاـالذي َنتَ  التاريخيُّ  صراعُ . فالعيِنو قد عمى األقؿ مف التاريِخ المدوَّ
المدينِة الطبقيِة والدولِة الطبقية( وَبيَف الحضارِة  َبيَف المدنيِة الدولتية )المعتمدِة أساسًا عمىداَر 

ف  الديمقراطيِة غيِر المتدولة، والتي يتألُؼ ىيكُميا األساسي مف المجتمِع الزراعي والريفي، وَكوَّ
كادحو المدف مضموَنيا شيئًا فشيئًا مع مروِر األياـ. وجميُع العبلقاِت والتناقضات والصراعاِت 
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جيِة والعسكرية والسياسية واالقتصاديِة في المجتمع، َتجري في حقيقِتيا في والنضاالت األيديولو 
 ظؿ ىَذيف النظاَميف الرئيسيَّيف.

سُأَقدّْـ الفصوَؿ البلحقَة مف مرافعتي ضمف إطاِر تحميِؿ ىذه األطروحِة الرئيسية بإسقاِطيا 
 عمى الواقِع الممموِس لمشرِؽ األوسِط وكردستاف.
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  أوجاالف في سجف إمرالي االنفرادي:مؤلفات عبد اهلل

 

 ٕٔٓٓأورفا رمز القدسية والمعنة )مرافعة أورفا(:  -ٔ
 ٕٔٓٓ (:األوؿ والثاني افالجزء)مف دولة الكينة السومرييف نحو الحضارة الديمقراطية  -ٕ
 ٖٕٓٓىوية الكردي الحر )مرافعة أثينا(:  -ٖ
 ٕٗٓٓدفاعًا عف شعب:  -ٗ
 ٜٕٓٓفي كردستاف )خارطة الطريؽ(:  قضايا الدمقرطة في تركيا، نماذج الحؿ -٘
مانيفستو الحضارة الديمقراطية بمجمداتيا الخمسة )المدنية، المدنية الرأسمالية،  -ٙ

سوسيولوجيا الحرية، أزمة المدنية وحؿ الحضارة الديمقراطية في الشرؽ األوسط، 
 ٕٓٔٓالقضية الكردية وحؿ األمة الديمقراطية(: 

تب التي تـ إعدادىا مف مجموع لقاءات محاميو بو، ىذا باإلضافة إلى العديد مف الك -ٚ
 وذلؾ تحت عنواف )الشمس المنبثقة مف إمرالي(.
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