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العبودية لم تنقرض بعد..
وقد تكون أنت أحد ضحاياها!
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الدولية الدراسة بتقديرات عن عمل األطفال أكدت أن 
نحو ١٥٢ مليون طفل بعمر ٥-١٧ عاماً عرضة لعمل 
األطفال. كام أظهر التقرير أن العبودية الحديثة أشد 
٢٩ قرابة  عىل  فتؤثر  والفتيات  النساء  عىل  وطأة 

مليوناً منهن أي ٧١٪ من إجاميل ضحاياها. ومتثل 
صناعة  يف  الجربي  العمل  ضحايا  من   ٪٩٩ النساء 

الجنس ٨٤٪ من ضحايا الزواج القرسي. 

تاريخ العبودية 
املجتمعات  تحول  مع  االسرتقاق  ظاهرة  بدأت 
االعتامد عىل  الصيد إىل  االعتامد عىل  البرشية من 
الحضارة»،  «قصة  كتاب  يتناول  املنظمة.  الزراعة 
ديورانت  ويل  األمرييك،  والفيلسوف  للمؤرخ 
من  اإلنسان  تحول  كيفية  ديورانت،  أريل  وزوجته 
كان  حني  البرشية  الجامعة  يف  التامة  املساواة 
أو  بالرعي  متمثًال  األسايس  االقتصادي  نشاطه 
الصيد، إىل املدنية مع توجهه لالعتامد عىل الزراعة 
التي قامت عىل مبدأي االستعباد وامللكية الخاصة. 
يعتمد عىل نفسه  الصائد كان  أن  ديورانت  يرى ول 
يف تأمني الطعام الكايف له وألرسته الصغرية، ومل 
ومع  لكن،  ملساعدته،  إضايف  فم  إىل  بحاجة  يكن 
تجمع الناس يف البلدات واملدن وتأسيس املجتمعات 
البرشية، أصبح من الرضوري تأمني كميات أكرب من 
الغذاء، وظهرت عندها الحاجة لأليدي العاملة، فلجأ 
هذه  لتوفري  كوسيلة  لالسرتقاق  البعض 
األيدي العاملة. يقول ديورانت: «وضعت 
وإىل  لكنها،  املدنية،  أسس  الزراعة 
املَ�لَكية،  نظام  إىل  انتهائها  جانب 
انتهت إىل نظام الرق الذي مل يكن 
كانت  التي  الجامعات  يف  معروًفا 
الصيد  عىل  حياتها  يف  تعتمد 

الخالص».

مبرحلة  منا  الكثري  عند  العبودية  مفهوم  يرتبط 
األفارقة  استقدام  عمليات  شهدت  عابرة  تاريخية 
عرب املحيط األطليس إىل القارة األمريكية عىل منت 
املحيط  عرب  األفريقية  القارة  من  القادمة  السفن 
املستعمرات  يف  لبيعهم  األمريكيتني  إىل  األطليس 
األوروبية يف العامل الجديد واستخدامهم للعمل يف 
الذهب  ومناجم  والكاكاو  والقطن  النب  مزارع 
والفضة ويف صناعات البناء والعمل يف املنازل. إّال 
أن االسرتقاق ال يقترص عىل مرحلة واحدة فقط من 
املجتمعات  أوائل  إىل  أصوله  تعود  بل  التاريخ 

البرشية، وما يزال مستمًرا حتى يومنا هذا.

نظرة عامة 
ما  شخص  امتالك  بأنها  العبودية  تعريف  ميكن 
لشخص آخر، وحرمانه من أحد أهم حقوقه، الحق 
يف الحرية. يف عام ١٩٨١، أصبحت موريتانيا آخر 
بلد يف العامل مينع العبودية بشكلها التقليدي، وتم 
بذلك القضاء عىل االسرتقاق (عىل الورق) يف كافة 
مختلف  فاألمر  الواقع،  أرض  عىل  أما  العامل.  أنحاء 
من  العديد  تصنيف  املمكن  من  إذ  بعيد،  حد  إىل 
األطفال  وتجنيد  السيايس  كاالعتقال  املامرسات، 
واالستغالل  القرسي  والزواج  وعاملتهم  بالحروب 
الحديثة،  العبودية  أشكال  من  أنها  عىل  االقتصادي 
ورشاء  ببيع  املتمثل  التقليدي،  االسرتقاق  أن  كام 

يزال موجوًدا يف بعض  ما  العبيد،  وتوريث 
دول العامل، ولكن بصورة غري قانونية. 
تنص املادة الرابعة من اإلعالن العاملي 

«ال  ييل:  ما  عىل  اإلنسان  لحقوق 
أو  شخص  أي  اسرتقاق  يجوز 

وتجارة  الرق  ويحظر  استعباده، 
ذلك،  مع  أشكالها».  بجميع  الرقيق 
منظمة  وضعتها  دراسة  كشفت 
العمل الدولية ومنظمة «ووك فري» 
الهجرة  منظمة  مع  باالشرتاك 

العبودية  ضحايا  عدد  أن  عن  الدولية 
الحديثة يف العامل يف عام ٢٠١٦ فاق 

العمل  أرفقت منظمة  ٤٠ مليوناً. وقد 
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ضحايا  يقعوا  أن  أيًضا  املمكن  ومن  يومًيا،  ساعة 
لالعتداء الجنيس. 

ظروف عمل ال تختلف العبودية
للسلع  الهائل  العاملي  االستهالك  زيادة  تسبب 
مناجم  يف  العامل  أعداد  بتفاقم  اإللكرتونية 
الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  يف  «كولتان» 
لالستعباد،  تكون  ما  أقرب  بظروف  يعملون  الذين 
واملوليبدنوم،  والكولتان،  الذهب،  عن  بحًثا 
صناعة  يف  تدخل  التي  والقصدير،  والنيوبيوم، 
رشكات  أهم  عليها  تعتمد  التي  اإللكرتونية  السلع 

اإللكرتونيات والتكنولوجيا عىل مستوى العامل.
وفًقا ملنظمة «أنقذوا األطفال»، يعمل ما بني ٥ إىل ٦
آالف طفل يف صناعة تعدين الكولتان، ويحيط بهم 
حني  يف  الهروب،  من  مينعونهم  مسلحون  حراس 
يذهب جزء كبري من ربح هذه التجارة لتمويل حرب 

امليليشيات القامئة وسط إفريقيا. 

تجنيد األطفال
التاريخية  العبودية  مع  الحديثة  العبودية  تتشابه 
األطفال.  خصوًصا  الجيوش  يف  العبيد  باستخدام 
يف  األطفال  زج  محاوالت  انتشار  سبب  يعود 
عليهم  والسيطرة  تخويفهم  سهولة  إىل  الحروب 
ولألفكار  السلطة  لرموز  الوالء  إلبداء  ولقابليتهم 
إطالق  خالل  من  استقطابهم  ولسهولة  «املقدسة» 
أنحاء  مختلف  يف  امليليشيات  تستغل  زائفة.  وعود 
العامل هذه السامت عند األطفال لتدريبهم عىل حمل 

السالح دفاًعا عن أفكار أو شخصيات معينة.
عرّفت وثيقتا مبادئ باريس والتزام باريس يف عام 
٢٠٠٧ الطفل املجند بأنه كل طفل دون سن الثامنة 
عسكرية  مسلحة  بجامعة  أو  بقوة  ارتبط  عرش 
وكان أو ما يزال مجّنًدا أو ُمستخَدًما بواسطة قوة أو 
جامعة عسكرية بأي صفة، مبا يف ذلك عىل سبيل 
والفتيات  والغلامن  األطفال  الحرص،  وليس  املثال 
أو  طهاة  أو  كمحاربني  استخدامهم  يتم  الذين 
ُجند يف  أو ألغراض جنسية.  أو جواسيس  حاّملني 
منظمة  لتقديرات  وفًقا  وحده،   ٢٠١٩ عام 
اليونيسيف، ما يقرب من ٣٠٠ ألف طفل حول العامل 
من قبل جامعات إرهابية يف نزاعات مسلحة، تدور 

رحاها عىل أرايض ٣٠ دولة حول العامل.

الواحد  القرن  يف  العبودية  مظاهر 
والعرشين

العبودية التقليدية مل تختِف بعد 
«متلك  أي  القديم  مبفهومها  العبودية  تزال  ما 
موريتانيا  يف  موجودة  آخر»  لشخص  الشخص 
وعدة بلدان أخرى تقع غريب القارة األفريقية، وقد 
نهايئ  عليها بشكل  للقضاء  الساعية  الجهود  القت 

يف العقود األخرية فشًال ذريًعا.
تقول املنظمة الدولية املناهضة للعبودية إن ما يصل 
إىل ٦٠٠ ألف رجل وامرأة وطفل يعيشون يف حالة 
 ٪٢٠ إىل  تصل  نسبة  وهي  موريتانيا،  يف  استعباد 
من السكان، ومتثل هذه النسبة أعىل نسبة عبودية 
ألف   ٥٠٠ قرابة  يعيش  فيام  العامل،  يف  متوارثة 
يف  أو  الحديثة  العبودية  وطأة  تحت  آخر  شخص 

ظروف تشابه ظروف العبودية.

االسرتقاق يف الوظائف
الرأساملية  البلدان  يف  املعارصة  الوظيفة  أصبحت 
الشخص  لوقت  استقطاع  أنها  عىل  تعرف  الحديثة 
مقابل  ما  شخص  أو  رشكة  أو  مؤسسة  لصالح 
تقايض أجر معني أو مردود متفق عليه. يرى  كارل 
تغري  إال  ما هو  الوظائف  النوع من  أن هذا  ماركس 
يف شكل العبودية، من االسرتقاق الزراعي التقليدي 
السابق  يف  الناس  «كان  ويقول:  التوظيف،  إىل 
يشرتون العبيد ويؤجرونهم، أما اليوم، فقد أصبحنا 
والناقد  الفيلسوف  ويقول  بأنفسنا»،  أنفسنا  نؤجر 
الثقايف األملاين، فريدريك نيتشه: «اليوم، وكام كان 
الناس إىل مجموعتني: عبيد  الوضع دامئًا، ينقسم 
وأحرار. ومن ال ميلك ثلثي يومه لنفسه فهو عبد، أيًا 
كانت وظيفته: رجل دولة، رجل أعامل، موظف، أو 

عامل». 

عاملة األطفال
يف  الناس  يختلف  قد  التي  الوظائف  عن  بعيًدا 
تصنيفها عىل أنها عبودية حديثة أم توظيف عادل، 
يُرسل اآلالف من األطفال يف هاييتي بشكل سنوي 
نظام  باسم  يعرف  فيام  املنازل  يف  كخدم  للعمل 
أبسط  تأمني  عن  األهل  لعجز  ريستافيك 
من  األطفال  هؤالء  يحرم  ما  وغالًبا  مستلزماتهم، 
١٤ حتى  تصل  ملدة  العمل  عىل  ويجربون  التعليم، 
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خامتة
مع اختفائها من دساتري وقوانني جميع أنحاء العامل يف عام ١٩٨١، مل تنتِه مظاهر العبودية حتى يومنا هذا، 
ومع أن مظاهر العبودية وبيع ورشاء وتوريث العبيد قد انتهت بشكل رسمي يف كل بلدان العامل، إال أنها ما تزال 
مُتارس يف بعض بلدان غريب أفريقيا عموًما ويف موريتانيا خصوًصا، كام أّن مفهوم العبودية الحديثة اليوم 

يشتمل عىل العديد من املامرسات األخرى التي قد تكون أنت أحد ضحاياها. 



لماذا معظم أسماء
النجوم عربية 
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الفلك تطوًرا خطًيا  تاريخ علم  تقدم معظم روايات 
إىل  اليونانيني  املوسوعيني  من  النجوم  لتسمية 

العلامء املسلمني ثم أوروبيي عرص التنوير.

مغمورة  فوضوية،  الحديثة  الليل  ونجوم  سامء 
السنني.  التي متتد آلالف  الثقافية  التفاعالت  ببقايا 
تحمل أشكال األبراج اليونانية وبالد الرافدين أسامء 
األبجدية  من  بأحرف  الالمعة  النجوم  مُتيَّز  التينية. 
أسامء  يحمل  معظمها  فإن  ذلك  ومع  اليونانية، 

مشتقة من اللغة العربية.

ملن هذه النجوم؟ متاًما مثل صورة فوتوشوب التي 
ُدمجت طبقاتها املتعددة، ظهر نسيج السامء متعدد 
يكون  النجوم.  فهرسة  عملية  خالل  من  الثقافات 
هذا مفيًدا عندما يحتاج املجتمع الدويل من العلامء 
ولكن  اللغة،  نفس  يتحدثون  أنهم  من  التأكد  إىل 
نتيجة لذلك، فإنه يتخلص من مناظر بديلة للسامء، 

مثل الطبقات املخفية لصورة فوتوشوب لألرض.

الرثيا
اخرج الليلة، بعد ساعتني من غروب الشمس، وانظر 
السامء  مناطق  أكرث  إحدى  يف  هناك،  الرشق.  إىل 
كثافة، قد تتعرف عىل النجم األحمر الالمع املعروف 
اليوم باسم (Aldebaran alpha Tauri). منذ عصور 
االسم  كان  ميالدي)،   ٦١٠ (قبل  اإلسالم  قبل  ما 
العريب لهذا النجم  هو التابع. سمي بهذا االسم ألنه 
يتبع يف أعقاب أكرث األشياء شهرة يف سامء الليل 
عليه  يُطلق  الذي  الالمع  النجمي  العنقود  العريب: 
هذا  كان  الرثيا.  باسم  اليوم  واملعروف  الرثيا،  اسم 
العنقود النجمي مشهوًرا للغاية لدرجة أنه غالًبا ما 

كان يطلق عليه ببساطة النجم.

الوقت  هذا  يف  العربية  الجزيرة  شبه  تكن  مل 
اللغة، لذلك كان يُعربَّ عنه  أو  الثقافة  متجانسة يف 
يُطلق عىل هذا  أحيانًا كان  النجم.  تابع  أيًضا باسم 
أمامه.  الرثيا  يقود  كأنه  النَّجم،  َحاجِ  اسم  النجم 
م)   ٧٣٥ (املتوىف  الرّمة  ذو  األموي  الشاعر  يصور 

مشهد السامء بشكل جميل بخيال عظيم قائًال:

َوَردُت اِعِتسافا َوالرُثَيّا كَأَنَّها

ِة الَرأِس اِبُن ماٍء ُمَحلُِّق َعىل ِقمَّ

يَُدفُّ َعىل آثارِها َدبَرانُها

َفال ُهَو َمسبوٌق َوال ُهَو يَلَحُق

ِبِعرشيَن ِمن ُصغرى الُنجوِم كَأَنَّها

َوإِياُه يف الَخرضاِء لَو كاَن يَنِطُق

ٌم ِقالٌص َحداها راِكٌب ُمَتَعمِّ

َهجائُِن َقد كاَدت َعلَيِه تََفرَُّق

ُقراىن َوأَشتاتاً َوحاٍد يَسوُقها

إِىل املاِء ِمن َجوِز الَتنوَفِة ُمطلُِق

يحدث غروب الرثيا يف الغرب عندما يتجاوزه ضوء 
املسمى  العريب  األمطار  موسم  خالل  الفجر 
التي  غزيرة  هذه  الخريف  أمطار  كانت  الوسمي. 
بعد  الخرضاء.  الشجر  بأوراق  الصحراء  وسمت 
حوايل أسبوع من الرثيا، يجلب التابع أيًضا أمطاًرا 

غزيرة، ما أكسبها لقًبا آخر: محرض املطر.
عىل الرغم من شهرتها العربية، فإن اسم الرثيا ما 
يزال قامئًا دون اسم نجم حديث. ومع ذلك، يُجسد 
هذا العنقود النجمي كشخصية أنثوية ذات ذراعني 
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واسعني، ومن هذه األذرع تأيت أسامء النجوم املعرتف بها دولًيا مثل سيف واملرفق واملنقب. أما الذراع األقرص 
فكانت تسمى اليد املبتورة ألنها أقرص. وميثل ذلك سلسلة من النجوم التي متتد من الرثيا إىل كوكبة قيطس 

اليونانية.

ب)؛ ألن أحد النجوم نهايتها برتقايل مثل  أما الذراع األخرى فكانت تسمى اليد املصبوغة بالحناء (الكَف املَُخضِّ
املصبوغة  اليد  التبانة. كانت  الكثيفة ملجرة درب  النجوم  الذراع عرب حقول  الحنة بعد جفافها. ميتد هذا  لون 
اليد،  مثل  نجوم حديثة  بقي مستخدًما كأسامء  املسامة، وبعضها  النجوم  بالعديد من  بالحناء مفّصلة جيًدا 
الساعد  (العضد)،  الذراع  الكتف،  تضمنت  التي  األخرى  املسامة  النقاط  هذه  إىل  باإلضافة  واملنكب.  واملرفق 
(الذراع) والطرف والحفرة من الكوع. بني الساعد واليد نفسها بقعة غامضة من السامء تم تفسريها عىل أنها 
وشم عىل الرسغ (غسل امليسم) يف الرثيا. تكشف املناظري عن هذا الغموض ليكون الكتلة املزدوجة الشهرية 

.(٨٨٤ NGC ٨٦٩ و Perseus (NGC من

الصورة لنجم الرثيا
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الجنوب.  إىل  بعيًدا  سهيل  فرَّ  حياته،  عىل  خوًفا 
عربت إحدى شقيقاته النهر لتكون أقرب إليه، ولذلك 
أخته  بقيت  عربت.  التي  الجوزاء  اسم  عليها  أطلق 
عليها  أطلق  لذلك  بحرقة،  وبكت  املنزل  يف  األخرى 

اسم الشيعة الغميسة.
يدان،  ليشمل  الجوزة  شكل  امتد  الوقت،  مرور  مع 
الجوزاء)  (رأس  ورأس  الجوزاء)،  (رجيل  وقدمان 
بخصالت متدفقة من الشعر (الذوائب). كام حصلت 
قوس  ذلك  يف  مبا  املمتلكات،  بعض  عىل  الجوزاء 
قدم  ومسند  قدمني،  ومسند  الجوز)  (قوس  كبري 
بعيًدا  خلفي.  قدم  ومسند  املقدم)  (الكريس  أمامي 
الساطعة  النجوم  من  مثلث  ظهر  األجزاء،  هذه  عن 
رأس  ليمثل  الحمرة  إىل  ضارب  نجم  يتوسطه 
يف  بعيد  زمن  منذ  أثِبت  قديم  اسم  وهو  الجوزاء، 

شعر املهلهل (تويف سنة ٥٣١ م).
واألختان  وسهيل  والجوزاء  التابع  نجوم  تظهر 
الذي  للمهلهل  الجاهيل  الشعر  يف  جميعها  تظهر 
قبل ظهور  تقريًبا  عام  مئة  قبل  م،  تويف يف ٥٣١ 
النجوم  الزاوية يف تقاليد  لقد كانوا حجر  اإلسالم. 
وتعمل  الشعر  يرثي  ما  السنني،  ملئات  العربية 
عباب  ميخرون  الذين  ألولئك  الليل  يف  كمنارات 
آخرون  اليوم.  حتى  البعض  عاىن  لقد  الصحراء. 

رشدتهم الصور اليونانية للسامء ليالً.

قصة نجوم سهيل والجوزاء
فسوف  الجوزاء،  عن  اليوم  العرب  معظم  سألت  إذا 
يوجهونك إىل برج الجوزاء اليوناين. ومع ذلك، منذ 
العريب للجوزاء إىل حد  الشكل  ارتبط  فرتة طويلة، 
كبري بنجوم الجبار، ويف البداية كان من املحتمل أن 
يتضمن الرقم فقط النجوم الثالثة الالمعة التي متيز 

حزام الجبار يف العرص الحديث.
مثل الرثيا، فإن الجوزاء هو اسم علم مستخَدم منذ 
زمن طويل، وجذره العريب ينقل اإلحساس بالوجود 
وسط يشء آخر. من املحتمل أن االسم قد طُبِّق عىل 
ثالث  من  كامل  شبه  لخط  املريئ  املظهر  حساب 
نجوم متباعدة عىل مسافات متساوية، والتي كانت 
الساطعة  النجوم  من  آخرين  زوجني  بني  تقع  مًعا 
وأقدام  أيدي  لتمثل  املناسب  الوقت  يف  جاءت  التي 
الجوزاء. يف الواقع، رمبا كان مجرد النجم املركزي 
للثالثة هو أول من حمل اسم الجوزاء. ُعرث عىل خط 
يف  نجوم  ثالثة  من  سطوًعا  أقل  ولكن  مشابه 
مقبض بيغ ديرب الحديث، وهو النجم املركزي الذي 

حدده ابن قتيبة أيًضا باسم الجوزاء.
الجوزاء  املرأة  قصة  قدمية  عربية  أسطورة  تحيك 
الرجل  هذا  عاش  سهيل.  يُدعى  لرجل  ُوعدت  التي 
باسم  مًعا  واملعروفتني  شقيقتيه،  مع  النهر  قرب 
يشء  حدث  الزفاف  ليلة  جاءت  وملا  شريا.  أختني 

مروع وبحلول الصباح ماتت الجوزاء.



قوة اإلنسان ليست

يف قبول األجوبة،

وإمنا هي،

عىل العكس،

يف ابتكار األسئلة

~ أدونيس
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هل الوعي حكر
على البشر؟

8

مر الوعي البرشي عرب التاريخ بعدة صدمات ما يزال 
القرون  اآلن، فبعد عرشات  آثارها حتى  يتعاىف من 
يقطنها  التي  األرض  بأن  اإلنسان  فيها  اعتقد  التي 
البرش مركز الكون، وبأن السامء والشمس والنجوم 
توابع لهذه األرض، جاء كوبرنيكوس لينفي مركزية 
األجرام  دوران  «حول  كتابه  يف  ويؤكد،  األرض 
الساموية» أن الكرة األرضية ما هي إال كوكب صغري 
وسّبب  الشمس،  حول  تدور  كواكب  مجموعة  يف 
بذلك أول صدمة لكربياء البرش الذين لطاملا رأوا يف 
فكانت  الثانية  الصدمة  أما  للكون،  أسياًدا  أنفسهم 
مع تدمري األبحاث البيولوجية، التي قام بها داروين 
بني  املفرتضة  البرش  ملكانة  وأسالفهام،  وواالس 
ململكة  انتامءهم  أثبتت  والتي  الحية،  الكائنات 
ليصلوا  السنني  ماليني  عرب  وتطورهم  الحيوان، 
ما من يشء  أن  وتثبت  اآلن،  الذي هم عليه  للشكل 
إبهامهم  تطور  سوى  الحيوانات  بقية  عن  مييزهم 

وحبالهم الصوتية بالشكل الذي سمح لهم  

باستعامل األدوات والتواصل بسهولة ونقل الخربات 
متيز  مسألة  بقيت  ذلك،  مع  االبتكارات.  وتدوين 
بني  جدل  محل  بالوعي،  الكائنات  بقية  عن  البرش 

العلامء والباحثني حتى يومنا هذا. 
يستخدم العديد من املدافعني عن حقوق الحيوانات 
حجة الوعي لدى الحيوانات لتدعيم آرائهم املناهضة 
كام  عليها،  املختلفة  العلمية  التجارب  إلجراء 
التي  ألفكارهم  للرتويج  النباتيون  يستخدمها 
من  االستفادة  حتى  أو  لحومها  تناول  من  متنعهم 
وهل  منطقية،  حججهم  فهل  وبيضها.  حليبها 
عىل  حكر  أنه  أم  الحيوانات؟  سامت  من  الوعي 

البرش؟
لإلجابة عىل هذا السؤال علينا أوًال أن نجيب عىل أحد 

أكرث األسئلة الفلسفية تعقيًدا..

ما هو الوعي؟ 
مفهوم  إىل  للوصول  مضنية  جهوًدا  الفالسفة  بذل 
متناهية  غري  متناقضة  فرضيات  ووضعوا  الوعي، 
الروحية  الفلسفة  أتباع  يرى  إذ  ماهيته،  حول 
الشاملة أن جميع املوجودات، مبا فيها الجامدات، 
يرى  ذلك،  من  النقيض  وعىل  باملقابل،  واعية. 
فيها  مبا  الكائنات،  جميع  أن  املاديني  بعض 

البرش، ال متتلك قدًرا كبريًا من الوعي.
الوعي حكًرا  تحديد طبيعة  اختصاص  ظل 
لعدة  فقط  الفالسفة  عىل 
قرون، إال أن العلامء دخلوا 
يف  أخريًا  املضامر  هذا 
القرن املايض، وتحولت 
تحديد  قضية  بذلك 
من  الوعي  طبيعة 
بحتة  فلسفية  قضية 
ميكن  علمية  قضية  إىل 
خالل  من  معها  التعامل 



التجارب املخربية. مع ذلك، ما تزال البيانات املوثقة 
تطور  سّهل  للغاية.  محدودة  التجارب  هذه  حول 
علوم األعصاب والنفس واألحياء يف القرن الحادي 
الوعي،  والعرشين، عمليات وضع تصورات ملفهوم 
لألسئلة  منطقية  أكرث  أجوبة  وضع  عىل  ساعد  ما 

الغامضة املرتبطة بالوعي. 

الوعي من وجهة نظر علم األعصاب
مايكل  األمرييك،  واألعصاب  النفس  عامل  وضع 
ستيفن أنتوين جرازيانو، يف العقد الثاين من القرن 
يف  االنتباه»  مخطط  «نظرية  والعرشين  الحادي 
املتعلقة  الكربى  األسئلة  عىل  لإلجابة  منه  محاولة 
الوعي تطور  أن  نظرية جرازيانو  بالوعي. تفرتض 
التي يعاين منها أي جهاز  ليحل املشكلة األساسية 
عصبي واملتمثلة بتدفق كم هائل من املعلومات التي 
الدماغ  دفع  ما  وهو  كامل،  بشكل  معالجتها  عليه 
يف  يتبعها  التي  املعالجة  آليات  من  ويزيد  ليتطور 
املعلومات  بعض  عىل  للرتكيز  منه  محاولة 
املعلومات  حساب  عىل  عميق  بشكل  ومعالجتها 
األخرى األقل أهمية. ميكننا، وفًقا لهذه النظرية، أن 
الكائنات  عند  تدريجًيا  تطور  قد  الوعي  بأن  نعترب 
وأنه  املاضية،  سنة  مليون  الخمسمئة  خالل  الحية 
من  األنواع  بعض  عند  يتواجد  أن  املمكن  من 

الفقاريات. 

تطور الوعي عند الكائنات الحية
ميكننا فهم بداية تطور التعزيز االنتقايئ لإلشارات 
من خالل دراسة أنواع مختلفة من الحيوانات. متتلك 
شبكة  معروف،  عصبي  جهاز  أبسط  ذات  الهيدرا، 
الهيدرية  جسم  من  نقطة  أي  تنبيه  يؤدي  عصبية. 
انعدام  يثبت  ما  جسمها،  أجزاء  جميع  الستجابة 
وجود أي نوع من املعالجة االختيارية عندها. حدث 
وفًقا  واملفصليات،  الهيدرا  أسالف  بني  االنفصال 
للتحليل الجيني، قبل ٧٠٠ مليون سنة تقريًبا، وظهر 
أول تعزيز انتقايئ لإلشارة بعد ذلك مع بداية الحياة 
املعقدة عند متعددات الخاليا. تبع ذلك تطور متحكم 
اإلشارات  تنسيق  عىل  يعمل  الذي  املركزي  االنتباه 
القادمة من الحواس املختلفة، ومتثل هذا  العصبية 
املتحكم، عند أغلب الحيوانات، ب «السقف الدماغي» 
لإلشارات  للتنبه  الحسية  املستقبالت  يوجه  الذي 
منذ  تطورت  التي  الفقاريات،  جميع  متتلك  املهمة. 
ومن  دماغًيا،  سقًفا  سنة،  مليون   ٥٣٠ حوايل 
املحتمل أن تكون عملية التحكم املركزي باالنتباه قد 

بدأت بعد ذلك. 

يعرف  ما  ببناء  الدماغي  السقف  مهمة  متثلت 
بالنموذج الداخيل، الذي يعد عملية محاكاة لكل ما 
يتحكم به الدماغ بغية توقع نتائجه ما يتيح الرشوع 
النموذج  يشتمل  والتخطيط.  التوقع  بعمليتي 
املشفرة عىل  املعلومات  الداخيل عىل مجموعة من 
شكل منط معقد من نشاط الخاليا العصبية. تحايك 
والرأس  للعينني  الحالية  الحالة  املعلومات  هذه 
مكونة  الجسم،  يف  األخرى  الرئيسية  واألجزاء 
بها هذه  التي ستتحرك  الطريقة  تنبؤات معينة عن 
تلك  عواقب  وعن  التالية  املرحلة  يف  األعضاء 

التحركات. 
تطور  مع  (الهايربباليوم)  السهمية  البارزة  ظهرت 
وميكن  سنة،  مليون   ٣٥٠ يقرب  ما  منذ  الزواحف 
من  ورثتها  التي  الطيور  عند  عن  اليوم  مالحظتها 
أسالفها الزواحف، أما عند اإلنسان العاقل فقد تطور 
تعد  التي  الدماغية  القرشة  ليشكل  الهايربباليوم 

الرتكيب الدماغي األكرب عنده. 

صورة ترشيحية لدماغ الطيور، توضح مكان البارزة 
(Hyperpallium) السهمية

السقف  عن  الدماغية  القرشة  مييز  ما  أهم  إن 
الدماغي هو نوع االنتباه الذي يتحكم به كل منهام، 
الجيل  باالنتباه  التحكم  عن  مسؤوًال  األخري  يعد  إذ 
أما  مهمة)،  منبهات  ألي  الحيس  الجهاز  (توجيه 
االنتباه  مستويات  رفع  فمهمتها  الدماغية  القرشة 
العاقل  اإلنسان  يحتاج  ال  ذلك،  عىل  مثال  الخفي. 
للنظر بشكل مبارش إىل حدث ما ليتنبه له «بشكل 
قرشته  ستبقى  عنه،  ظهره  أدار  لو  فحتى  خفي»، 
ملعالجة  مواردها  تركيز  عىل  قادرة  الدماغية 

املعلومات الواردة من هذا الحدث. 
لنفرتض أنك متكنت من ربط دماغ متساح ما بجهاز 
نتوئه  يف  املوجودة  املعلومات  يحول  أن  ميكنه 
بهذه  التمساح  يتلفظ  قد  مفهوم،  لكالم  السهمي 
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ليس  بداخيل،  «لدي يشء غري محسوس  الكلامت: 
هو  هذا  ذراع،  وال   عني  وال  رأس  هو  وال  ماديًا، 
من  يتحرك  وهو  عندي،  لألشياء  العقيل  االمتالك 
مجموعة أشياء ملجموعة أخرى. وعندما متسك هذه 
وأن  أفهم  أن  يل  تتيح  ما،  بيشء  الغامضة  العملية 

أتذكر وأن أستجيب». 
االنتباه  التمساح مخطًئا ألن  هذا  بال شك، سيكون 
الخفي عنده له أساس فيزيايئ محسوس عىل شكل 
تشابكات وإشارات عصبية. أما دماغه فال حاجة له 
بالعلم بهذه التفاصيل، ولذلك يكون مخطط االنتباه 
الخفي  االنتباَه  االنتباه  مخطط  يصور  مبهاًم. 
أنه  عىل  ويعرفه  فيزيائًيا،  مرتابطة  غري  بصورة 
وفًقا  وهو،  الفيزيائية،  سمة  ذي  بجوهر  وجود 

لنظرية مخطط االنتباه، أصل الوعي.  
للمعرفة  دراستهم  عند  النفس  علامء  يركز 
قابلية  تعني  التي  العقل  نظرية  عىل  االجتامعية 
اآلخر.  عقل  يف  وجوده  يُحتمل  ما  لفهم  الشخص 
فعىل  الغربان،  عىل  العقل  نظرية  تطبيق  ميكن 
إذا خبأ غراب ما طعامه يف حفرة ما  املثال،  سبيل 
رحيله  ينتظر  فإنه  يراقبه،  آخر  غراب  هناك  وكان 
وكأنه  أخرى،  حفرة  يف  طعامه  ليخبئ  يعود  حتى 
مبكان  الثاين  الغراب  معرفة  تحليل  عىل  قادر 
الثاين. يف  التخبئة األول وعجزه عن معرفة املكان 
عند  لآلخرين  الوعي  عزو  قابلية  تواجدت  حال 
الثدييات والطيور، فمن املحتمل أن تكون قد انحدرت 
اإلدراك  بدأ  الزواحف.  املشرتك،  سلفهام  عن 
لنظرية  وفق  واضح،  بشكل  بالظهور  االجتامعي 
تشكل  من  وجيزة  فرتة  بعد  االنتباه،  مخطط 

الهايربباليوم عند الزواحف. 
العامل  بها  قام  التي  املخربية  التجارب  نتائج  تشري 
مايكل ستيفن أنتوين جرازيانو يف مختربه إىل أن 
التي تسمح  الدماغ البرشي،  الشبكات العصبية يف 
مع  كبري  بشكل  تتداخل  لآلخرين،  الوعي  بعزو  له 

الشبكات التي تبني اإلحساس بالوعي الذايت.

أدلة عىل الوعي عند الحيوانات غري 
البرشية، رأسيات القدم كمثال:

(األخطبوط  القدم  رأسيات  أن  التجارب  أثبتت 
برصيًا  إدراكًا  متتلك  وغريها)  والسبيدج  والحبار 
اللمس. متتلك هذه الحيوانات  وكيميائًيا عن طريق 
وميكنها  املستقطب،  الضوء  تحسس  عىل  القدرة 
اإلبالغ  تم  كام  املختلفة،  التباين  أمناط  بني  التمييز 
بالعواطف  مرتبط  لعب  لسلوك  اتباعها  عن 

عملوا  العلامء  من  مجموعة  الحظ  فقد  اإليجابية، 
عىل مراقبة سلوك مجموعة من األخطبوطات لعبها 
بزجاجات بالستيكية من خالل نفثها باملاء وتكرار 
نفس السلوك عند إعادة التيار للزجاجات مرة أخرى 

بهدف التسلية. 
الزمن  الخربات عرب  دمج  القدرة عىل  الحبار  ميتلك 
لتوجيه السلوك، وميكنه تذكر إجابات أسئلة «ماذا 
(ذاكرة  املاضية  باألحداث  املتعلقة  ومتى»  وأين 
باالعتامد  فرائسه  عن  ويبحث  بالعرضية)،  شبيهة 
عىل ما سبق له أن تناوله، وعىل املكان الذي حصل 
املنقيض  الوقت  ومقدار  السابقة،  وجبته  عىل  فيه 
عن  البحث  سلوك  ويربط  وجبة،  آخر  تناول  عىل 
مناسبة  يف  رائحتها  شم  أو  فريسة  برؤية  الطعام 
توقعاته  استخدام  أيًضا  للحبار  ميكن  سابقة. 
للمستقبل القريب لتعديل سلوكه، فيأكل كميات أقل 
احتاملية  هناك  كانت  حال  يف  البحر  رسطان  من 

لتناول الجمربي يف وقت الحق.
ما من دليل واضح عىل امتالك رأسيات القدم القدرة 
عىل  املتطورة  قدراتها  لكن  ذواتها،  إدراك  عىل 
تقليد  وعىل  حية،  غري  بأشياء  والتشبه  التمويه 
الحيوانات واألحياء السامة (مبا يف ذلك الطحالب) 
أجسادها  عليه  تظهر  الذي  للشكل  بفهمها  توحي 

للكائنات األخرى. 

وعي  حول  كامربيدج  جامعة  «إعالن  وثيقة 
الحيوانات غري البرشية»

يف عام ٢٠١٢، وقع مجموعة من علامء األعصاب 
جامعة  «إعالن  وثيقة  كامربيدج  جامعة  يف 
كامربيدج حول وعي الحيوانات غري البرشية» التي 

نصت عىل ما ييل: 
العصبية  الركائز  البرشية  غري  الحيوانات  «متلك 
الوظيفية والترشيحية والكيميائية التي تولد حاالت 
السلوك  إظهار  عىل  قدرتها  إىل  إضافًة  الوعي، 
أن  األدلة إىل  الواعي، وبناًء عىل ذلك، تشري معظم 
العصبية  الركائز  بامتالكهم  متفردين  ليسوا  البرش 
من  البرشية  غري  فالكائنات  الوعي،  تولد  التي 
األخطبوط  مثل  أخرى  وكائنات  والطيور  الثدييات 

متلكها أيًضا».
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تبع هذا اإلعالن تعاون بني العديد من علامء األعصاب والعلامء املتخصصني بعلم األحياء التطوري وعلامء 
النفس املقارن والفالسفة لإلجابة عن هذه األسئلة، ومتخض عن هذا التعاون تأسيس دورية أنيامل ساينس 
الشخصية  للحيوانات (تجاربهم  الداخلية  الحياة  (Animal Science Journal) يف عام ٢٠١٦ بهدف دراسة 

ومشاعرهم) بأساليب علمية صارمة، وباالعتامد عىل مناذج الدراسة العلمية للوعي البرشي. 

يواجه ميدان دراسة الوعي عند الحيوان تحديات منهجية كبرية ألنه من غري املمكن للكائنات غري البرشية 
اإلبالغ شفهًيا عن تجاربها. لكن، وباملقابل، يف حال كنت تعتقد بأن عدم وجود بالغات شفهية يحول دون 
إجراء أي تحقيقات علمية حول الوعي الحيواين، فيجب أن تكون مقتنًعا بأن ذلك ينطبق أيًضا عىل األطفال 

الرضع وعىل املرىض غري الواعني. 

خامتة
متكنت الدراسات والتجارب العلمية التي أجراها علامء األعصاب واألحياء يف العقود األخرية من التأكيد عىل 
قدرة بعض الحيوانات عىل االستفادة من الخربات السابقة للتخطيط للمستقبل القريب، وربط سلوكياتها 
بتغري عوامل معينة بالبيئة املحيطة بها وغريها من السلوكيات التي ميكن اعتبارها ناتجة عن وعي الحيوانات 
بالبيئة املحيطة بها أو حتى بذواتها. لكن تبقى مسألة البت فيام إذا كانت هذه القدرات كافية لتحديد امتالك 
الحيوانات لـ «الوعي» تعتمد بشكل أسايس عىل تعريفه الذي ما يزال موضع جدل بني العلامء والفالسفة 

حتى اآلن.
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طه حسين والتنوير العربي
احتل عميد األدب العريب الدكتور طه حسني (١٨٨٩ - 
القرن  يف  العريب  العامل  يف  الصدارة  مركز   (١٩٧٣
الناس.  الدنيا وشاغل  العرشين، فقد كان بحق مالئ 
حجب  دّمر  أنه  أهمها  لعل  عدة  ألسباب  ذلك  ويرجع 
العريب  الوعي  يف  مساحات  عىل  وأرشف  املمنوع 
هيمنة  تحت  عنها  املسكوت  أو  املسلامت  من  ظلت 
ما  تسوغان  وهام  والدينية،  السياسية  السلطتني 
يحفظ مصالحهام البحتة، إضافة إىل قدرة ال حدود 
مشوق  ساحر  بأسلوب  واملناورة  املواجهة  عىل  لها 

يجمع بني عمق الفكرة ونصاعة البيان وقدرة 
عىل حشد املؤيدين لفكره.

لقد كان العميد ال يهدأ وال يكّل 
حتى ينهض بأمته ورأى أن 

الطريق  بداية  التعليم هو 
واملرشوع  التنوير  نحو 
يقوم  الذي  النهضوي 
غياهب  من  باإلنسان 

الجهل والتبعية.
يسجل  العميد  هو  وها 
وأسلوبه  السلس  بقلمه 
الجمود  مظاهر  الرائع 
رائعته  يف  والتخلف 
تكتيس  والتي  األيام 
توثيق  أهمية عظمى يف 
االجتامعية  الحياة 
يف  ملرص  والسياسية 

عرش  التاسع  القرن  نهاية 
العرشين،  القرن  ومطلع 

قد  الطهطاوي  كان  وإذا 
وانطباعات  مشاهدات  سجل 

باريس  يف  يعيش  رشقّي  رجل 
التاسع  القرن  الثلث األول من  يف 

يف  اإلبريز  "تخليص  يف  عرش 
فسوف  باريز"،  تلخيص 

ذلك  يصبح 

للتواصل  وجرسا  األصباح  به  تنبلج  ضياء  الكتاب   
الحميم بني الرشق والغرب، متاما كام سوف تصبح 

سرية طه حسني الذاتية جزءها الثاين.
مشواره  يف  مدين  العريب  األدب  عميد  أن  ريب  ال 
العلمي ملبادرة محمد عيل باشا ولبعثاته العلمية التي 
أمثرت يف النهاية الجامعة املرصية الحديثة يعلم فيها 
املسترشقون ولفيف من أبناء مرص الذين تعلموا يف 
السيد مرتجم «فن  أوربا تعليام حديثا كأحمد لطفي 
اكتشف  والذي  العربية  اللغة  إىل  ألرسطو  الشعر» 
مواهب طه حسني وطموحه فيرس له بعد ذلك 
السفر إىل فرنسا لالستزادة من العلم 
بشهادة  الجهود  تلك  وتوجت 
الفلسفة  عن  الدكتوراه 
ابن  عند  االجتامعية 

خلدون.
حسني  طه  كان  لقد 
عن  كتاب  لنرش  مدركًا 
الشعر الجاهيل يف ظل 
دينية  سلطة  وجود 
لها  النص  عىل  وصية 
رشعيتها التاريخية يف 
الجمعي  الالوعي 
يعني  والذي  املقهور 
وهي  وفصاًما  رهابًا 
ميكنها بجرة قلم تكفري 
رأي أو إهدار دم ولكن ال 
الوعي وبذر  مفر من نرش 
واحتامل  العلمي  الفكر  بذور 
كانت  ولقد  وأناة  بصرب  األذى 
تجربة مريرة أن يعزل الكاتب من 
ويعري  بيته  يف  ويحارص  منصبه 
القائم  بعاهته ونظرا لقوة التحالف 
السياسية  السلطتني  بني 
للخطر  وإدراكهام  والدينية 
نتيجة  بهام  املحدق 
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الذي  والشك  واالختالف  والتغيري  التجديد  بذور  بذر 
حذف  إىل  الكاتب  اضطر  اليقني  إىل  طريق  هو 
وهيجت  عليه  الساخطني  أسخطت  فقرات 
مبدأ  وعن  الكتاب  عن  تراجع  ال  ولكن  املتظاهرين 

الشك.
أثره  طويلة  لفرتة  التنويري  الفكر  لغياب  كان  رمّبا 
أصبح  حيث  ذاته،  التنوير  مفهوم  عىل  الفّعال 
تعريفاً  تضع  أن  معه  تستطيع  ال  وزئبقياً،  مراوغاً 
كّل  مواجهة  يف  به  االهتداء  ميكن  مانعاً  جامعاً 
مواجهة  يف  العقل  شأن  من  تقلل  التي  الدعوات 
يكون  حني  االجتهاد  شأن  من  وتقلل  األزمات، 
عند  التنوير  جواب  استحضار  كان  ولذلك  رضورياً، 

طه حسني أمراً رضورياً.
والنور؛  العقل  سامعه  فور  يستدعي  لفظ  والتنوير 
النتيجة،  إىل  السبب  إشارة  الثاين  إىل  األول  يشري 
ويشري الثاين إىل األول إشارة املعلول املتعدد األبعاد 
إىل العلة الواحدة املتجددة. وهذا الرتابط بني العقل 
والنور موجود يف اللغة اإلنجليزية التي صاغت من 
 .enlighten ينري  الفعل  صيغة   Light النور  داللة 
وال   .enlightment اإلنارة  أو  التنوير،  ومصدره 
الفرنسية  اللغة  االشتقاقية يف  الداللة  تختلف هذه 
أو غريها من  األملانية  أو  اإلنجليزية  اللغة  عنها يف 
سبقت  قد  العربية  اللغة  ولكّن  األوروبية.  اللغات 
غريها يف استعارة النور للمعرفة، ووصلت بني فعل 
السياق  يف  وهو  النور.  وداللة  اإلنساين  املعرفة 
الداليل عند كانط "خروج اإلنسان من قصوره الذي 
اقرتفه يف حّق نفسه، وهذا القصور هو عجزه عن 
آخر. ويجلب  إنسان  بتوجيه من  إال  استخدام عقله 
اإلنسان عىل نفسه ذنب هذا القصور عندما ال يكون 
العزم  إىل  بل  العقل،  إىل  االفتقار  هو  فيه  السبب 
والشجاعة اللذين يحفزانه عىل استخدام العقل بغري 
الشجاعة  لديك  لتكن  آخر.  إنسان  من  توجيه 
الستخدام عقلك! ذلك هو شعار التنوير. وعند مراد 
وهبة: التنوير ال سلطان عىل العقل إال العقل نفسه. 
منح  "هو  التنوير  أّن  عصفور  جابر  يرى  بينام 
العامل،  وإبداع  الوجود،  إدراك  يف  للعقل  األولوية 
والنظر إىل العقل البرشي بوصفه النور الذي يهتدي 
أشكال  من  متحرراً  عامله،  به  ويصوغ  اإلنسان،  به 
الوصاية التي تحجر عىل العقل أو تقيد انطالقه...، 
واقرتان نور العقل بحرية اإلنسان وحقه يف اختيار 
الفعل  مجاالت  كّل  يف  ومامرسته،  الخالق  فعله 
املعريف واالجتامعي والسيايس واالقتصادي، وذلك 

النقل،  بالعقل  استبدلت  أخرى  يف مواجهة طوائف 
وبالعدل  الجرب،  وباالختيار  العبودية،  وبالحرية 
القمعي  املعنى  للتوحيد  العقالين  وباملعنى  الظلم، 

املفروض عىل الجامعة.
عند  معناه  كان  التنوير  ملفهوم  املعاين  هذه  وحول 
طه حسني، فقد كانت حياته من بدايتها إىل نهايتها 
واالنطالق،  والتحّرر  الحريّة  سبيل  يف  دائباً  كفاحاً 
أشكال  كّل  عن  بعيداً  العقل  استخدام  عىل  والقدرة 
دامئاً يف سعي حثيث  والتبعية. فقد كان  الوصاية 
من  يحّد  أن  شأنه  من  ما  كّل  عن  لالبتعاد  دؤوب 
املجاالت  جميع  يف  واإلبداع،  واالنطالق  الحرية 
إّن  إذ  والسياسية؛  واالجتامعية  والفكرية  الثقافية 
واالبتكار  اإلبداع  أداتا  وهام  ـ  والعقل  الفكر  حرية 
للحرية  اآلخر  الوجه  هي  التنوير-  ومصدر 
السبيل  هي  ذاته  الوقت  يف  أنّها  كام  السياسية، 
املَُعبَّد للوصول إىل هذه الحرية السياسية والحفاظ 
طه  عند  وقصدها  شكلها  كان  أيّاً  والكتابة  عليها. 
حسني هي عملية تنويرية، ألنّها تطرح دامئاً سؤال 
والثقافة  والتاريخ  والعقل  الذات  سؤال  التنوير؛ 
والتعليم واللغة والخيال، وهي إذ تطرح فّن السؤال 
فكرة  وتزحزح  حد،  هي  مبا  املعرفة  فكرة  تخلخل 
العام  اللغوي  الحّس  فتزعزع  معرفة،  هو  مبا  الحد 
الزائف الذي يُدشن جميع صور الحقيقة يف الثقافة 
واملجتمع، ومن ثّم تخلخل فكرة الواقع مبا هو نص، 
بانية،  مغامرة  فالكتابة  واقع،  هو  مبا  والنص 
وزحزحة أصيلة، وخلخلة مؤسسة مشيدة، والكتابة 
إذ تطرح أسئلة اللغة والجامل تطرح يف اآلن نفسه 
أسئلة الذات والوجود والحريّة والحداثة والحضارة.

يف  حسني  طه  عند  التنوير  معنى  ينجيل  ثّم  ومن 
الدعوة إىل العقالنية، وإعامل العقل، والتأكيد عىل 
اإلبداع الذايت للعقل يف عالقته باملايض والحارض، 
أو يف موقفه من مرياث األنا وإنجاز اآلخر. فالتنوير 
عند طه حسني عبارة عن وعي نقدي مُيَكِّن صاحبه 
من التوفيق بني الوافد من لدن اآلخر املتقّدم، وبني 
الذاتية. ولذلك ال ميكننا  الهويّة  الذي ميثل  املوروث 
القول إّن طه حسني نيس املوروث اإلسالمي ودوره 
تعديله  عىل  عمل  بل  املنشودة،  الحضارة  بناء  يف 
به  لحقت  التي  الشوائب  كّل  من  ليتخلص  ونقده 

فجعلته أقرب إىل الخرافات واألساطري.



فإذا كان التنوير يف حاجة إىل العقالنية فهو أيضاً 
لزوميات  أهّم  هي  التي  الحريّة  إىل  حاجة  يف 
إعادة  من  بّد  ال  املنشود  التنوير  وإلحداث  التنوير، 
يف  الحريّة  موقع  إىل  تنويري  منظور  من  النظر 
والعالقة بني  الثقافة،  التعليم، وواقع  بالدنا، وحال 
مدنية  من  املوقف  وحقيقة  والعلم،  الدين 

الدولة...إلخ. وهذا ما نلمحه جلّياً عند طه حسني.
اعترب طه حسني قضية الحريّة مفتاحاً للتنوير، فال 
كانت  ولذلك  تنوير،  بال  حريّة  وال  حريّة،  بال  تنوير 
أموره،  كّل  عليه  ملكت  لديه،  أصيلة  مسألة  الحريّة 
ووقف عليها حياته، وصار شغفه بالكتابة مرهوناً 
بها، فهو القائل: كّل الناس يعلمون أّن األدب ال قيمة 
له إذا فقد الحريّة، فجاءت كتاباته مامرسة للحريّة، 
وتعميقاً للواقع بحثاً عن أصوله الدفينة، ورمياً إىل 
تغيريه وتجاوز محنه ومشكالته، فقد حلم مبجتمع 
سوي يسرتّد وجهه األصيل مّمن شّوهوه، وينتشل 
الرتدي  الذي فرض عليه  الالقيم  قيمه من مستنقع 
فيه، مجتمع يحيا فيه ويعمل ويأمل ويبدع إنسان 
والعدل،  الحريّة  من  املعقول  القدر  يجد  سوي، 
القانون ويبتعد متاماً  العلم وسيادة  ويؤمن بقيمة 
ثّم  ومن  والفوىض.  والهوان  والتخلف  الجهل  عن 
نجده يف جّل كتاباته يجعل الحرية هدفه ومقصده، 
فيقول يف مقدمة كتابه القيَّم عىل هامش السرية: 
أيّن وسعت عىل نفيس  وأحّب أن يعلم الناس أيضاً 
رواية  يف  الحرية  من  ومنحتها  القصص،  يف 
األخبار، واخرتاع الحديث ما مل أجد به بأساً، إال حني 
بنحو  أو  النبي،  بشخص  واألخبار  األحاديث  تتصل 
من أنحاء الدين، فإيّن مل أبح لنفيس يف ذلك حرية 
من  املتقدمون  التزمه  ما  التزمت  وإمنا  وسعة،  وال 
وعلامء  الرواية  ورجال  والحديث،  السرية  أصحاب 

الدين.
الحرية  هي  ليست  الحرية،  يف  منهجه  هو  وهكذا 
والحرية  املسؤولة،  الحرية  ولكّنها  الفوضوية، 
املحدودة بحدود قواعد الدين، وما أثبته الثقات من 
الدين  علامء  ارتضاه  وما  والحديث،  السرية  رواة 
اإلبداع  لوازم  من  الزمة  الحرية  كانت  فإذا  األكفاء. 
تتخطاها،  أن  لها  يجوز  وال  حدود  عند  تقف  فإنها 
فإيّن  النبي  بشخص  الخرب  اتصل  فإذا  يقول:  حيث 
أرّده إىل مصدره ليستطيع من شاء أن يرجع إليه، ال 
أحتمل يف ذلك تبعًة خاصة، أليّن ال أذهب فيه مذهباً 
والتفسري  الرشح  يف  تبسطاً  يكون  أن  إال  خاصاً، 

واستنباط العربة والوصول بها إىل قلوب الناس.
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إذا كنت ال تستطيع

رفع الظلم،

فأخرب عنه الجميع

عىل األقل.

~ علي شريعتي
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نساء كسرن احتكار الرجال ألم العلوم..

الفلسفة
قلام يخطر ببال أحدنا اساًم أنثويًا عند السؤال عن 
الرجال  سيطر  التاريخ،  مر  فعىل  الفالسفة،  أشهر 
عىل هذا املجال، وكان متثيل النساء فيه خجوًال إىل 
الاليت  النساء  من  العديد  هناك  ذلك،  مع  بعيد.  حد 
الحضارة  منذ  الفلسفي  الخطاب  يف  شاركن 
واملجتمع  األخالق  يف  أفكاراً  ووضعَن  اليونانية، 
يف  مهمة  مساهامت  وقدمن  والحب،  والسياسة 
حياتنا  عىل  بآخر،  أو  بشكل  بعضها،  أثر  الفلسفة 

اليوم.

مؤخًرا، بدأ الوعي العام حول إسهامات فيلسوفات 
نساء بتاريخ الفلسفة بالتزايد، إال أن االهتامم الذي 
توليه مختلف املجتمعات لهّن ال يزال بحدوده الدنيا، 
املجال  هذا  يف  مساهامتهن  إعطاء  عادة  يتم  وال 

القدر الكايف من التقدير. 

بالفلسفة  التخصص  للنساء  املسموح  من  يكن  مل 
يف أي جامعة من جامعات العامل. مع بداية القرن 
التاسع عرش كرست بعض الكليات والجامعات يف 
هذه  املتحدة  واململكة  األمريكية  املتحدة  الواليات 
لكّن  مقاعدها،  يف  النساء  بقبول  وبدأت  القاعدة، 
الفلسفة بقي  الاليت اخرتن اختصاص  النساء  عدد 
ابتعاد  يف  السبب  املختصني  بعض  يرجع  محدوًدا. 
النساء بشكل عام عن الفلسفة إىل تعرضهم للتمييز 
للتعبري عن أنفسهن وعن  الفرصة  وعدم امتالكهن 

أفكارهن إضافة إىل معاناتهن من األفكار القبلية. 
الذكور  احتكار  قاعدة  النساء  من  العديد  كرست 
وترك  ظروفهّن  تحدي  وضع  من  ومتكّن  للفلسفة، 
بصمتهّن الخاصة يف هذا املجال، وسنأيت يف هذا 
أشهر  من  مبجموعة  التعريف  عىل  املقال 
وحتى  وأفالطون  أرسطو  زمن  من  الفيلسوفات، 

يومنا هذا.  

فيلسوفات الحضارة اليونانية 
ثيانو

امليالد،  قبل  السادس  القرن  يف  ثيانو  عاشت 
الشهري،  الرياضيات  وعامل  الفيلسوف  وتزوجت 
أرستقراطية  لعائلة  تنتمي  وكانت  فيثاغورس، 
يونانية، كام تعد من أتباع املدرسة الفيثاغورية يف 
الفلسفة. مل تذكر كتب التاريخ الكثري عن ثيانو ألن 
وأفالطون،  أرسطو  أمثال  من  الالحقني،  الفالسفًة 
مل يقتبسوا منها. ُعرف عن ثيانو اهتاممها بفلسفة 
وناقشت  واملرأة،  الرجل  بني  وبالعالقات  األخالق 
فيثاغورس  أفكار  ودرست  والخلود،  الوجود  أفكار 
أصل  الخلود  أن  ثيانو  آمنت  تطويرها.  وعملت عىل 

من أصول الكون، فقالت:
«األخالق ترتبط بنظام الكون والوجود، وما مل تكن 
الروح خالدة، فإن الحياة سوف تصبح مجرد وليمة 
هو  الرش  فإن  منظم،  الكون  وألن  الرش...  ملرتكبي 
إفساد لنظام الكون، ولو أن الروح تفنى، فهذا يعني 
أن األرشار يعيشون حياًة مجانية وال يعاقبون عىل 

فظائعهم».

أسبازيا
امليالد  قبل   ٤٥٠ عام  أثينا  إىل  أسبازيا  وصلت 
الفلسفة  و  البالغة  لتعليم  مدرسة  فيها  وافتتحت 
وشجعت النساء عىل الخروج من بيوتهن واملشاركة 
يف الحياة العملية، وكانت تلقي محارضات يف هذا 
املجال يف صالونها الفكري، وكان سقراط وبركليز 
من رواد هذه املحارضات. أعجب سقراط بفصاحتها 
البعض  ينسب  ممتازة».  «معلمة  بأنها  ووصفها 
الحرب  بعد  بركليز  ألقاها  التي  الجنائزية  الخطبة 
املجتمع  يف  املحافظون  ندد  لها.  البيلوبونيسية 
غانية  بأنها  ووصفوها  أسبازيا  بأفكار  األثيني 
لخروجها عىل الدين، وُقدمت للمحكمة التي أصدرت 
الوثائق  يف  أسبازيا  ُخلدت  برباءتها.  حكاًم 



«قصة  كتابه  يف  ديورانت  ول  ذكرها  إذ  التاريخية، 
الحضارة»، وذكرتها ماري ألني ويت يف كتابها «تاريخ 
والروماين».  اليوناين  العرصين  الفالسفة يف  النساء 
الزيتية إىل جانب  اللوحات  كام ظهرت يف العديد من 

سقراط وفيدياس وآخرين.

الحب  حول  أسبازيا  أفكار  أن  األبحاث  بعض  تدعي 
الجوانب  لصياغة  سقراط  ألهمت  األخالقي  والسمو 
ووفًقا  أفالطون،  عن  نقلت  التي  أفكاره  من  الرئيسية 
لهذه الفرضية، تكون أسبازيا واحدة من أهم واضعي 

أسس تقاليد الفلسفة األوروبية. 

لوحة زيتية ألسبازيا وسقراط بريشة الفنان نيكالوس 
مينايسو يف القرن التاسع عرش.

فيلسوفات من الصني
جينغ  وحكمة  بفكر  الكونفوشية  النصوص  أشادت 
من  مقوالت  الواليات  خطابات  كتاب  واقتبس  جانيغ 
جانيغ من بينها «عندما يكدح الناس يفكرون، وعندما 
واحدة  جانيغ  كانت  الجيدة».  عقولهم  تولد  يفكرون، 
ذكرها  اعتاد كونفوشيوس عىل  التي  األمثلة  أهم  من 
يجب  التي  النموذجية  املرأة  عن  حديثه  عند  لطالبه 

عليهم أن يسرتشدوا بها. 
التي  تشاو  بان  الصينية  والفيلسوفة  العاملة  ساهمت 
عاشت يف القرنني األول والثاين قبل امليالد يف تأليف 
أحد  يعد  والذي  الصني  تاريخ  يصف  الذي  هان  كتاب 
عىل  ويحتوي  الصني،  تاريخ  حول  الدراسات  أبرز 
ألفت  واملال.  واألدب  الجغرافيا  حول  مطولة  مقاالت 
تشاو أيًضا كتاب «دروس للمرأة» الذي تطرقت فيه إىل 
بني  باملساواة  فيه  وطالبت  الفلسفية،  الكالسيكيات 

الجنسني.

فيلسوفات من الهند 
الثامن  القرن  يف  مايرتيا،  الهندية  الفيلسوفة  أطلقت 
لإلنسان،  املعرفة  أهمية  حول  نقاًشا  امليالد،  قبل 
ما  إذا  خالدة  أصبح  أن  املمكن  من  «هل  فتساءلت: 
مغزى  ما  ثروات؟  من  فيه  مبا  كله  العامل  امتلكت 
الحصول عىل يشء لن يجعلني خالدة؟»، وضعت بذلك 
التي  للعالقة  الفلسفي  التحقيق  يف  األساس  حجر 

تربط املعرفة باملادة. 
واجهت الفيلسوفة الهندية، سوالبها، أعظم الفالسفة 
الهنود الذكور، جاناكا، يف القرن الرابع قبل امليالد، يف 
إثبات وجهة نظرها  ملحمة ماهباهارتا، ومتكنت من 
«جسدي  له:  فقالت  الفكرية،  النساء  قدرات  حول 
نختلف عن جسدك، إال أن روحي وروحك متامثلتان». 

ذكر شانكارا، أحد الفالسفة األكرث شهرة يف الهند، يف 
فلسفية  ملناظرة  خوضه  الخاصة،  الذاتية  سريته 
مطولة مع الفيلسوفة أوبهايا بهارايت استمرت لسبعة 
الحب  منها  مختلفة  ملواضيع  فيها  تطرقا  يوًما،  عرش 
الهندويس  الكتاب  والكاماسوترا  الفلسفية  واملذاهب 
املقدس. متكن شانكارا من االنتصار يف املناظرة بعد 
من  مجموعة  لتقيص  شهر  مدتها  اسرتاحة  طلب  أن 
بانتصار  املطاف  نهاية  يف  بهارايت  أقرت  الحقائق. 

شانكارا وقالت:
يتوافق  الجنس حتى  علم  لتذليل  املتاعب  كل  «واجهت 
يف  هزميتنا  من  متكنك  يعني  ال  العامل.  أمناط  مع 
النجوم  سمعة  تسوء  فال  بالعار،  نشعر  أن  املناظرة 
بهارايت  بأن  ويقال  الشمس».  نور  يحجبها  عندما 
التي  املناظرة  بعد  بها  خاصة  فكرية  مدرسة  أسست 

جمعتها بشانكارا.
نادت املفكرة أكا مهاديف التي عاشت يف القرن األول 
قبل امليالد مبساواة الرجل باملرأة، ورفضت جميع صور 
أو  بالجنس  مرتبطة  كانت  سواء  البرش،  بني  التمييز 
حياتها  مهاديف  عاشت  االجتامعية.  الطبقة  أو  اللغة 
مؤمنة بكونها امرأة مستقلة ومكتفية ذاتًيا، واختارت 
بدًال  «شيفا»  الهندية  لآللهة  للتفاين  الخاص  طريقها 
الكتاب  حتى  أو  العائلة  أو  املجتمع  معايري  اتباع  من 
املقدس، واشتهرت بقولها: «كل الفيدا والكتاب املقدس 
سوى  ليست  والرموز  والرشائع  املقدسة  والتقاليد 
أوىل  يف  طاحونة».  يف  ُوضعت  حنطة  و  قشور 
سنوات شبابها، تزوجت مهاديف امللك كوشيكا بعد أن 
بها  نوم تقيض  لها غرفة  أن يخصص  عليه  اشرتطت 
لوحدها ما تشاء من الوقت. أخلف كوشيكا بوعده فام 
كان من مهاديف إال أن تعرّت بالكامل وجالت الطرقات 
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مرص الرومانية 
هيباتيا 

عاشت هيباتيا يف مرص الرومانية يف القرنني الرابع 
عاملة  بصفتها  التاريخ  يف  واشتهرت  والخامس، 
الفلسفة  تدريس  يف  أيًضا  ملع  اسمها  لكّن  رياضيات 
وعلم الفلك. اتبعت هيباتيا املدرسة األفالطونية املحدثة 
ألكادميية  الريايض  املنهج  واتبعت  القدمية  للفلسفة 
عاش  الذي  أفلوطني  بفكر  وتأثرت  أثينا  يف  أفالطون 
الدراسات  فضل  والذي  امليالدي  الثالث  القرن  يف 
ُقتلت  التجريبية.  املعرفة  الرياضياتية عىل  و  املنطقية 
بعد  املتعصبني  املسيحيني  من  حشد  يد  عىل  هيباتيا 
مقتلها  وتسبب  واإللحاد،  السحر  مبامرسة  اتهامها 

باشتعال موجة من االضطرابات الدينية. 

رسم للحظة مقتل هيابتيا يف االسكندرية بريشة الفنان 
لويس فغويه (١٨٦٦)

فيلسوفات معارصات 
كتبت الفيلسوفة حنا أردندت األملانية (١٩٠٦-١٩٧٥) 
«أسس  رائعتها  يف  وحللت  الشمولية،  عن 
التوتاليتارية» كيفية وصول الحكومات الشمولية إىل 
سياسية  مواضيع  عن  أيًضا  أردندت  كتبت  السلطة. 
نقًدا  وقّدمت  والفرنسية.  األمريكية  كالثورة  أخرى 

لفكرة حقوق اإلنسان.
١٩٢٠) فوت  فيليبا  اإلنجليزية  الفيلسوفة  عملت 

يف  الفضل  لها  ويعود  أوكسفورد،  جامعة   (٢٠١٠–
مسألة  وضع  من  أول  وهي  األرسطي،  الفكر  إحياء 
خالل  الفالسفة  من  العديد  مع  فوت  عملت  العربة. 
مقاالت  مجموعة  تعد  منهم.  بالعديد  وأثرت  حياتها، 
أهم  من  فوت  ألفتها  التي   «Virtues and Vices»

املقاالت التي تطرقت لفلسفة أخالق الفضيلة.
١٩١٩) أنسكومب  مارغريت  إليزابيث  جروترود  كانت 

جامعة  يف  دّرست  بريطانية  فيلسوفة   (٢٠٠١-

املنطق  عىل  الفكرية  إسهاماتها  وتركزت  أوكسفورد، 
ألفت  الحرب.  وجرائم  واللغة  والعثل  األخالق  وفلسفة 
كتاب «Intention» الذي درس تأثري النوايا عىل املكانة 
مصطلح  استخدم  من  أول  وكانت  للبرش،  األخالقية 
Modern»  يف كتابها (Consequentialism) عواقبية

 .«Moral Philosophy
فيلسوفة   (١٩٦٤-٢٠١٧) دوفورمانتيل  آن  كانت 
و«املخاطرة».  النفيس،  بالتحليل  متخصصة  فرنسية 
ألفت ٣٠ كتابًا وألقت العديد من املحارضات املؤثرة يف 

الفلسفة. 
أرندت  حنة  فلسفة  عن   (١٩٧٨) جينز  كاثرين  كتبت 
السوداء  والنسوية  األفريكانا  فلسفة  وعن 

والظواهرية.
كانت املرأة عىل مر التاريخ عرضة للتهميش والتعنيف 
املشاركة  عن  اإلبعاد  ومحاوالت  واالضطهاد  والتمييز 
وتحقيق  حريتها  أجل  من  وحاربت  املجتمع،  بناء  يف 
وال  املجتمع،  يف  وجودها  وإثبات  الرجل  مع  املساواة 
تزال النساء تعاين من قوانني ظاملة يف القرن الحادي 
منعت  تحرضًا.  العامل  دول  أكرث  يف  حتى  والعرشين 
عدة  يف  التفوق  تحقيق  من  النساء  الظروف  هذه 
مجاالت، أهمها الفلسفة. إال أن العديد منهن متكن من 
والحب  واملجتمع  األخالق  يف  وأفكار  نظريات  وضع 
ظلت  الفلسفية،  املواضيع  من  وغريها  والسياسة، 

راسخة لقرون عديدة. 
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الجــاحـــظ
العالم العربي الذي تكلم عن التطور

قبل داروين بألف عام
رساًم  داروين  تشارلز  رسم   ،١٨٣٧ عام  صيف  يف 
من  خطوط  مالحظاته،  دفرت  يف  أولًيا  تخطيطًيا 
رسم  سيأيت  أخرى.  خطوط  من  تشعبت  الحرب 
ليمثل  الشجرة  يشبه  الذي  هذا  املبتكر  الشعار 
 ، الطبيعي  االنتقاء  طريق  عن  التطور  يف  نظريته 
النباتات  تكيف  كيفية  لتصور  طريقة  وهي 
الصفحة  أعىل  يف  لبيئاتهم.  استجابًة  والحيوانات 

كتب داروين عبارة «أعتقد».
يف اآلونة األخرية، غرد األستاذ يف جامعة نيويورك 
جيمس هيغام حول كيفية تحديثه ملحارضات فصله 

املوجهة  للرئيسيات،  السلوكية  البيئة  حول 
املستوى  من  الجامعيني  للطالب 

اآلن  أنهم  هيغام  كتب  األعىل. 
بالعلوم  صحيح  بشكل  يعرتفون 

املجال  هذا  يف  اإلسالمية 
كتبها  التي  تلك  خاصًة 

م).   ٨٦٩  -  ٧٨١) بالجاحظ 
مثل  شيًئا  أن  واضًحا  يبدو 

االنتقاء  طريق  عن  التطور 
الطبيعي قد اقُرتح قبل داروين/ 

عامل  (اقرتح  عام.  بألف  واالس 
الطبيعة ألفريد راسل واالس بشكل 

طريق  عن  التطور  نظرية  مستقل 
الوقت  نفس  يف  الطبيعي  االنتقاء 

تقريًبا مع داروين).
قال هيغام إنه مل يتعلم عن الجاحظ 

يف دراسته؛ كان يعرف 
الجاحظ بشكل 

غامض كعامل 
الهوت 
وكاتب 
وعامل، 

لكنه ليس عامل أحياء.
ولد الجاحظ عام ٧٧٦ ميالدية يف البرصة، جنويب 
العراق، يف الوقت الذي زاد فيه نفوذ املعتزلة، الذين 
الفكر  وتشجيع  العقل  بإعامل  ينادون  كانوا 

اإلنساين.
علامء  لثامنية  بياين  رسم  إىل  تغريدته  أشارت 
مسلمني ما قبل داروين كتبوا عن األفكار التطورية، 
من قصة غري مروية يف علم األحياء: االستمرارية 
من  املسلمني  لعلامء  التطورية  لألفكار  التاريخية 
عام  بحثية  ورقة  داروين،  عرص  إىل  الثامن  القرن 
أستاذ  ديوغو،  روي  هو  كبري  مؤلف  كتبها   ٢٠١٧
يخطط  هوارد.  جامعة  يف  مساعد 
هيغام لتضمني الجاحظ وغريه من 
علامء ما قبل داروين يف صفه 
األصول  عن  الكبري  التقدميي 
أيًضا. ردَّ أكادمييون  البرشية 
هيغام  تغريدة  عىل  آخرون 
إجراءات  يتخذون  إنهم  قائلني 
آندي هيغينسون،  مامثلة. مثل 
األول يف  واملحارض  البيئة  عامل 

جامعة إكسرت.
مركز  مدير  حميد،  سلامن  قال 
املجتمعات  يف  العلوم  دراسة 
يف  هامبشاير  كلية  يف  اإلسالمية 
أمهريست بوالية ماساتشوستس، إنه 
ال يوجد دليل عىل أن داروين كان عىل 

علم بعلامء إسالميني من
القرن التاسع أو 
العارش، 
لكن 
الغرض 
من 



داروين  أن  العلامء  يعني  ال  املايض  ذكر  تضمني 
من  شكل  بأي  يقلل  أو  منها  استمد  أو  نسخها 

األشكال إرثه.
ديوغو  قدم   ،  ٢٠١٧ لعام  ديوغو  روي  ورقة  يف 
مثل  آخرين،  مسلمني  لعلامء  أعامًال  وزمالؤه 
القرن  من  مسلم  حيوان  عامل  الجاحظ  الجاحظ. 
الحيوان،  بكتاب  معروف  العراق  من  عرش  الثامن 
وهو كتاب من سبعة مجلدات يعتمد عىل مالحظته 
املكثفة للكائنات الحية املختلفة. من سنواته العديدة 
الجاحظ  اعتقد  الحيوانات وخصائصها،  يف دراسة 
اختالف  يف  دافًعا  عامالً  كانت  البيئية  الظروف  أن 
سامت  طورت  حيث  البعض،  بعضها  عن  الكائنات 
أن  الجاحظ  اعتقد  كام  بيئاتها.  يف  للبقاء  جديدة 
أن  أراد  الله  وأن  الله،  بعون  تطورت  الحيوانات 

يحافظ عىل الطبيعة.
وصف الجاحظ عملية االنتقاء الطبيعي الناتجة عن 
أن  إىل  مشريًا  العيش،  يف  الفطرية  الحيوان  رغبة 
وفًقا  الظاهرة،  لهذه  رضورية  البيولوجية  اللياقة 
النوع  لورقة عام ٢٠١٧. الحظ أن األفراد من نفس 
األقوى  األنواع  وأن  البعض  بعضهم  ضد  يكافحون 

واألكرث تكيًفا تسود مع معدالت وفيات أقل.
مل يكن الجاحظ العمل الوحيد الذي اكتشفه ديوغو 

وزمالؤه قبل داروين:
الذي  البريوين،  أحمد  بن  محمد  الريحان  أبو  كان 
عاش قبل داروين ٨٠٠ عام، يعتقد أن اإلنسان هجر 
أجل  من  والحيوانات  والنباتات  املعادن  ماملك 
الوصول إىل الكامل وبالتايل يحتوي يف ذاته عىل 

طبيعة املخلوقات من العوامل األخرى.
وكتب الجاحظ أن الحيوانات تخوض رصاعا من أجل 
وتابع،  والتكاثر.  أكلها  لتجنب  واملوارد  الوجود 
لتطوير  الحية  الكائنات  عىل  تؤثر  البيئية  العوامل 
تحويلها  وبالتايل  البقاء،  خصائص جديدة لضامن 
تعيش  التي  للحيوانات  ميكن  جديدة.  أنواع  إىل 

لتتكاثر أن تنقل خصائصها الناجحة إىل نسلها.
كان من الواضح له أن هناك دامئًا نوًعا واحًدا أقوى 
األنواع  عىل  يجب  البقاء،  أجل  من  وأنه  اآلخر،  من 
الخصائص  هذه  ساعدت  جديدة.  خصائص  تطوير 
البيئية  الظروف  مع  التكيف  عىل  األنواع  الجديدة 

وخلق أنواع جديدة.
كان الجاحظ أول عامل أحياء مسلم يطور نظرية عن 
عىل  البيئة  تأثريات  عن  كتب  الواقع،  يف  التطور. 
الحظ  حيث  الحياة،  قيد  عىل  الحيوان  بقاء  فرص 

ووصف بعناية الرصاع الواضح من أجل الوجود بني 
بني  ربط  أنه  لالهتامم  املثري  ومن  األنواع.  جميع 
األخرية  هذه  أن  مؤكًدا  والبيئة،  الغذاء  استهالك 
أوجدت، أو رمبا، ساهمت يف الخصائص الفيزيائية 
من  طويل  وقت  قبل  والحيوانات.  النباتات  لجميع 
طرح داروين نظرياته الخاصة، الحظ الجاحظ كيف 
اإلنسان  برشة  ألوان  عن  مسؤولة  البيئة  كانت 
املختلفة. كان كتابه "كتاب الحيوان" موسوعة ملا ال 
يقل عن ٣٥٠ نوعاً من الحيوانات ، وعىل الرغم من 
اشتمل  فقد   ، الحارض  الوقت  يف  يُقرأ  ما  نادراً  أنه 
عىل مفاهيم نقدية كانت تنفرد بها البرصاوي. قلة 
هم الذين يستطيعون إنكار عمله القيِّم عىل االنتقاء 
الطبيعي قبل وقت طويل من أصل األنواع لداروين: 
وأتقنها  البيولوجي،  التطور  فكرة  الجاحظ  اكتشف 

داروين.
الجاحظ، عىل الرغم من اعتقاده أن إرادة الله كانت 
النهاية  يف  أنه  إال  أعىل،  مستوى  عىل  دوًرا  تلعب 
يالحظ أمناطًا يف العامل الطبيعي من حوله، ويخرج 
تبدو  وترى،  العامل  إىل  تنظر  لتفسريها.  بفرضيات 
بعض األشياء متشابهة. ملاذا هم متشابهون؟ رمبا 
يكون ذلك بسبب البيئة التي يعيشون فيها. أعتقد أن 

هذه طريقة علمية يف التفكري.
يف عام ٢٠١٥ ، يف مجلة نيترش، كتبت األستاذة يف 
افتتاحية  الدجاين،  رنا  األردنية،  الجامعات  إحدى 
عن  تدرس  املسلمني.  للطالب  التطور  تدريس  حول 
العلامء املسلمني الذين دعموا التطور، وأشري إىل أن 
الجدل الواضح حول التطور واإلسالم مل ينشأ إال يف 
داروين  أفكار  ارتبطت  عندما   ، العرشين  القرن 
واإللحاد،  والغرب،  واإلمربيالية،  باالستعامر، 
النسب من  واملادية، والعنرصية. عندما يُضمن هذا 
أن  كيف  يروا  أن  لطالبها  ميكن  التطوري،  الفكر 

ثقافتهم جزء من االستجواب يف أصل الحياة.
ال ينبغي أن نفرتض أن جميع املسلمني لديهم نفس 
املعتقدات حول التطور. ال ميكننا معاملة املسلمني 
عىل أنهم كيان واحد. إذا سألني أحدهم، ألين أعمل 
يف هذا املجال، ما رأي املسلمني يف التطور؟ جوايب 
عىل ذلك هو، ال أعرف. يعتمد األمر عىل من تتحدث 

إليه.
داروين هو بالتأكيد أحد املساهمني الكبار يف العلم، 
رمبا يكون أحد األعظم. ال أعتقد أنه ال يوجد شك يف 
ذلك، لكن هذا ال يعني أننا نقول إنه مل يكن هناك أحد 

قبله.
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إن املوت ليس هو الخسارة
الكربى، الخسارة األكرب هو

ما ميوت فينا ونحن أحياء

~ محمد الماغوط
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العصر الذهبي العربي..
هل بإمكاننا استعادته؟

عاش العرب يف عهد الدولة العباسية عصوًرا ذهبية ازدهرت فيها التجارة والزراعة والفنون والعلوم والفلك 
والطب وانترشت فيها املكتبات واملجلدات وذاع سيط العديد من املفكرين واألدباء والفالسفة املرموقني الذين 
أثروا بتاريخ الحضارة البرشية، والذين ال تزال أسامؤهم ترتدد خالل محارضات أهم الفالسفة واملفكرين يف 
أرقى الجامعات حول العامل حتى يومنا هذا، وال يزال يرضب املثل بحالة الرفاه التي عاشها العرب واملسلمون 
يف ظل الدولة العباسية حتى اليوم. كان انهيار الدولة العباسية مع الغزو املغويل للعراق وحصار بغداد وحرق 
يربط  فيام  اإلسالمي،  الذهبي  العرص  النتهاء  األسايس  السبب  والفالسفة  املفكرين  وإنتاجات  الكتب  أهم 

بعض املؤرخني تراجع العرص الذهبي بالنهضة التيمورية وانطالق عرص إمرباطوريات البارود. 

انتهى العرص اإلسالمي الذهبي، وانتهت معه السمعة الحسنة للعرب واملسلمني التي كانت مرضبًا للمثل يف 
جميع أصقاع املعمورة، وبدأت بعدها العصور الوسطى العربية التي مل تشهد نهايتها حتى يومنا هذا. ال تزال 
أعني املجتمعات العربية تشخص نحو التاريخ الذهبي ألمتها، وال يزال الكثريون من العرب يتحرسون عىل 

املايض، ويتأملون عودته. فهل آمالهم قابلة للتحقق؟ وهل من املمكن لنا أن نشهد بزوغ عرص ذهبي ثاِن؟ 

مالمح العرص الذهبي لإلسالم
الثقافية يف ظل  العلوم والتنمية االقتصادية واألعامل  الثالث عرش  القرن  الثامن وحتى  القرن  ازدهرت من 
الخالفة اإلسالمية بدًءا من عهد الخليفة العبايس هارون الرشيد مع افتتاح بيت الحكمة يف بغداد، وتكليف 
العلامء برتجمة كل أنواع العلوم إىل اللغة العربية. اهتمت الدولة اإلسالمية يف فرتة الخالفة العباسية بالعلوم 

والعامرة  واملدنية، وكانت الحرية الفكرية مقبولة إىل حد بعيد ضمنالفنون 
معينة، فيام كانت الفلسفة خاضعة للقواعد األصولية. ضوابط 
الحضارة اإلسالمية يف العرص العبايس بأنها حضارة توصف 

عربية إسالمية ألنها قامت عىل اللغة العربية والدين 
اإلسالمي، وبدأت النهضة العلمية يف الحضارة 

اإلسالمية من خالل نقل العلوم القدمية املكتوبة 
باللغات األجنبية وترجمتها للغة العربية.



يزيد من بني أوائل األمراء املسلمني الذين أمروا بنقل 
العربية.  اللغة  إىل  والرسيانية  اإلغريقية  العلوم 
تحدث املؤرخ ابن النديم يف كتاب «الفهرست» عن 
خالد  ببال  خطر  «وعندما  فقال:  يزيد،  بن  خالد 
فالسفة  من  جامعة  بإحضار  أمر  الصنعة، 
اليونانيني ممن كان ينزل مدينة مرص، وأمرهم بنقل 
الكتب يف الصنعة من اللسان اليوناين والقبطي إىل 
العريب، وهذا أول نقل كان يف اإلسالم من لغة إىل 

لغة».
املأمون كان يدفع مكافأة املرتجم  الخليفة  أن  روي 
وزن الكتاب الذي يرتجمه إىل العربية ذهباً ما أدى 
األجيال  انتباه  جذبت  الكتب  من  أكداس  وجود  إىل 
وغري  مسلمني  من  احرتامهم  وحازت  الالحقة 
مئات  العباسيني  عهد  يف  وافتتحت  مسلمني 
القراء  أمد  الذي  األمر  والخاصة،  العامة  املكتبات 

بآالف الكتب.
التي  املعلومات  عىل  الدميقراطي  الطابع  أُضفي 
الذهبي  العرص  يف  كتبهن  يف  املفكرون  تناولها 
التاريخ،  يف  مرة  ألول  ولرمبا  أنّه،  لدرجة  لإلسالم 
الكتب  كتابة  من  العيش  كسب  املمكن  من  أصبح 
دار  الرشيد  أُنشئت يف عرص هارون  وبيعها فقط. 
علمية وأكادميية تحت اسم بيت الحكمة، وازدهرت 
قرص  مكانها  وكان  املأمون،  الخليفة  عرص  يف 
الخالفة يف بغداد، وجمع فيها العلامء، من املسلمني 
وغري املسلمني، فيها مجموعة من الكتب اليونانية 
العربية  اللغة  إىل  وترجموها  والفلسفة  العلم  يف 
والالتينية  والفارسية  الرتكية  اللغات  إىل  ثم  ومن 
من  كجزء  موجوًدا  الحكمة  بيت  وظل  والعربية، 
العرص  خالل  ظهرت  التي  الكربى  الرتجمة  حركة 
التي  األموال  اليوم  األبحاث  بعض  تقدر  العبايس. 
أنفقت عىل حركة الرتجمة ما يعادل ضعف ميزانية 
اململكة  الطبية يف  البحوث  السنوية ملجلس  البحث 

املتحدة.
إىل  العربية  من  الفلسفية  النصوص  ترجمة  أدت 
تحول  إحداث  إىل  الغربية  أوروبا  يف  الالتينية 
تقريًبا  الفلسفية  التخصصات  جميع  يف  محوري 
يف العامل الالتيني يف العصور الوسطى: «كان تأثري 
الفالسفة اإلسالميني يف أوروبا قويًا جًدا وخاصة 
النفس وامليتافيزيقيا،  الطبيعية وعلم  الفلسفة  يف 
علمي  دراسة  مجاالت  يف  أيًضا  كبري  أثر  له  وكان 

املنطق واألخالق».

والشعراء  والعلامء  واملهندسون  الفنانون  قدم 
اإلسالمي  العامل  يف  والفالسفة  والعلامء  والتجار 
حتى  خالدة  بقيت  املجاالت  مختلف  يف  إسهامات 
الفرتة  تلك  اإلسالمي يف  العامل  يومنا هذا، وأصبح 
مركزًا فكريًا مهاًم للعلم والطب والتعليم والفلسفة. 
املتنافسة  اإلسالمية  السالالت  عواصم  كانت 
األندلس)  يف  واألمويني  مرص  يف  (الفاطميني 
وكانت  بغداد،  تنافس  رئيسية  فكرية  مراكز 
حضارة  مبثابة  األوىل  اإلسالمية  اإلمرباطورية 
عاملية. كان الورق يف تلك الحقبة التاريخية هو رائد 
الصينيني  من  الورق  اخرتاع  العرب  أخذ  إذ  االبتكار، 
يف معركة تاالس عام ٧٥١، وحسنوا عىل صناعته. 
للمناطق  الصني  من  الورق  استخدام  انترش 
إىل  منها  وانتقل  الثامن  القرن  يف  اإلسالمية 
األندلس يف القرن العارش. متيز الورق بأن تصنيعه 
للتشقق  عرضة  وأقل  املخطوطات،  من  أسهل  كان 
ما  الحرب،  ميتص  أن  له  وميكن  الربدي،  ورق  من 
الورق  ابتكر صانعو  السجالت.  لحفظ  مثالًيا  جعله 
لنسخ  التجميع  خط  أساليب  اإلسالميون 
املخطوطات يدويًا إلنتاج طبعات أكرب بكثري من أي 
هذه  من  قرون.  لعدة  أوروبا  يف  متوفرة  طبعات 
الكتان.  الورق من  العامل صناعة  بقية  تعلم  البلدان 
املحالت  من  مئات  بدأت  ميالدية،   ٩٠٠ عام  يف 
التجارية بتوظيف الكََتبة، وعملت عىل تجليد الكتب 
املنشأة  التي أصبحت  العامة  املكتبات  يف بغداد يف 
األوىل، ومن هنا بدأ انتشار صناعة الورق غربا إىل 
القرن  أوروبا يف  إىل  ومنها  إسبانيا  إىل  ثم  املغرب 

الثالث عرش. 

الذهبي  العرص  انطالق  عوامل 
لإلسالم

الخالفة  مراحل  أكرث  العباسية  الخالفة  عرص  يعد 
العلمية،  الصحوة  فيها  ازدهرت  التي  اإلسالمية 
لإلغريق  العلمي  الرتاث  ترجمة  حركات  فيه  وبدأت 
الفلك  علوم  ذلك  يف  مبا  والفرس،  والهنود 
واألدب  والكيمياء  والفلسفة  والطب  والرياضيات 

وغريها من العلوم.
تركزت الحضارة اإلسالمية عىل الحضارات األخرى 
خرباتها  من  وتستفيد  معارفها  من  لتنهل  القدمية 
من خالل الرتجمة، ويوجد عرشات، بل مئات األمثلة 
املفكرين  ألعظم  مهمة  مؤلفات  ترجمة  عىل 
بن  خالد  العبايس  األمري  كان  القدماء.  والفالسفة 
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هل من املمكن استعادة العرص 
الذهبي لإلسالم؟

االقتصادي  النمو  تحقيق  تصف  التي  املعادلة  إن 
والعربية،  اإلسالمية  البالد  يف  والثقايف  والفكري 
ثان،  إسالمي  ذهبي  عرص  إىل  االنتقال  وبالتايل 
ليست بالصعبة، فتحفيز املعلمني ومكافأة املفكرين 
األبحاث،  ومراكز  والجامعات  باملدارس  واالهتامم 
األبحاث  وترجمة  والنقد،  الفلسفة  أسس  وتدريس 
العاملية واالنفتاح عىل اآلخر ورصد إنجازاته والتعلم 
منها وإعطاء الحرية للمفكرين والفالسفة وإعطاء 
مناحي  مختلف  يف  الرجل  مبشاركة  الحق  املرأة 
عرصًا  املطاف  نهاية  يف  تنتج  أن  لها  بد  ال  الحياة، 
اليوم  واإلسالمية  العربية  البلدان  أغلب  لكن  ذهبًيا، 
وهي  والحروب،  واالنقسامات  بالخالفات  منشغلة 
بعيدة كل البعد عن خطو الخطوات األوىل يف طريق 

استعادة أمجادها املاضية.

الخلفاء  قصور  كانت  النظامية  املدارس  إنشاء  قبل 
مبثابة  واملساجد  الكتب  ودور  العلامء  ومنازل 
جامعات ومؤسسات تعليمية يحج إليها الطالب من 
العامل  يف  األمر  أول  التدريس  بدأ  مكان.  كل 
يجري  كان  كام  والجوامع،  املساجد  يف  اإلسالمي 
تطورت  ثم  الخاصة،  املدرسني  بيوت  يف  أحيانًا 
خاصة  علم  دور  لها  وصار  التعليم  منظومة 
الدور  هذه  وكانت  والوالة،  الخلفاء  يؤسسها 
باألساس دور كتب، ولكن وجد فيها أيًضا مدرسون 
واملجلدين.  والنساخني  للرتاجمة  باإلضافة  وعلامء 
للتلميذ  األستاذ  مينحها  اإلجازة  أو  الشهادة  وكانت 
موضوع  أو  كتاب  دراسة  من  الطالب  يفرغ  أن  بعد 
يجيز له تدريسه، ويرشف عىل إدارة البيت صاحبها 
املعاون  أو  املرشف  ويعاونه  إدارة شؤونها،  ويتوىل 
واملسجل أو الكاتب وأمني املكتبة الذي يتوىل شؤون 
خزائن الكتب. كان يرتدد عىل بيت الحكمة عدد من 
الخوارزمي  موىس  بن  محمد  أمثال  الكبار  العلامء 
والبالذري  الفاريس  منصور  أيب  بن  ويحيى 
تطور  يف  كبري  فضل  الحكمة  لبيت  كان  وغريهم. 
إىل  املحدثون  ينسبها  التي  الحوارية  الطريقة 
وطّبعوها  فطوروها  سقراط،  اليوناين  الفيلسوف 
التي  املناظرة  طريقة  عليها  وبنوا  إسالمي،  بطابع 
وكان  اإلسالمية،  الرتبية  ميزات  أحد  أصبحت 
كبري  أثر  املأمون  عرص  يف  االعتزال  حركة  الشتداد 

يف تطور طرق الحوار واملناظرات. 
قدمه  الذي  األكرب  اإلسهام  الفلسفة  اعتبار  ميكن 
اإلسالمية  للدولة  الذهبي  العرص  يف  املسلمون 
ونقلوه للغرب، إذ استعادوا الفكر اليوناين وفرسوه 
إىل  اليونانية  الفلسفة  طوروا  كام  العربية،  باللغة 
وتطوير  تعريب  عمليات  بدأت  السكوالستية. 
عاصمة  يف  التاسع  القرن  يف  اليونانية  الفلسفة 
األعامل  أهم  ترجمة  مع  بغداد،  العباسية،  الدولة 
اليونانية، مبا يف ذلك أعامل أرسطو، للغة العربية، 
الطروحات  لصياغة  املسلمني  املفكرين  ومحاوالت 
الدينية من منظور فلسفي. كان الفالسفة يتناولون 
بطريقة  واملوت  والجنس  كالدين  هامة  مواضيع 
أريحية دون  يتجادلون حولها بكل  منطقية وكانوا 
مع  العامة.  السلطة  طرف  من  لضغوط  تعرضهم 
من  املعارضة  لبعض  مفكرين  بضعة  تعرض  ذلك، 
قبل حراس املقدسات، إال أن تأثريهم مل يتعد بعض 
االنتقادات التي مل تؤثر عىل العامة مثلام هو الحال 
األمة  للمفكرين دوًرا رياديًا يف قيادة  اليوم، وكان 
بغض النظر عن فكرهم أو دينهم أو حتى إلحادهم. 
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هل نعيش في
عصر ما بعد الحقيقية

ما املقصود بالضبط مبصطلح ما بعد الحقيقة؟ من 
املفارقات، أن مصطلح ما بعد الحقيقة هو من بني 
واألقل  عنها  الحديث  جرى  التي  الكلامت  أكرث 
يف  املراقبني  معظم  يستشهد  عرصنا.  يف  وضوًحا 
العام ٢٠١٦ باللغة اإلنجليزية بكلمة  الناطق  العامل 

بعد  ما  اإلنجليزية:  أكسفورد  قواميس  بإدخال 
العلني للحقائق املوضوعية من  الدفن  الحقيقة هو 
العاطفة  تناشد  اإلعالم  وسائل  من  سيل  خالل 

واملعتقدات الشخصية.
كبرية  برسعة  انترشت  التي  الجذابة  الكلمة  إن 
أكرث  وتعريًفا  دقيًقا  اهتامًما  بالتأكيد  تستحق 
من  التخلص  يف  نرغب  مل  إذا  خاصًة  هشاشة، 
التوازن بسبب ظاهرة عاملية تهدف إىل القيام بذلك 

عىل وجه التحديد.
مجرد  ليس  الحقيقة  بعد  ما  إن  نقول  أن  ميكننا 
أكرث  إنه  ذلك؛  تعريف  كان  مهام  الحقيقة،  عكس 
شامل،  مصطلح  بأنه  وصفه  األفضل  من  تعقيًدا. 
الظواهر  من  مجموعة  عىل  تشتمل  للتواصل  كلمة 

املختلفة ولكنها مرتابطة.
صفاتها  من  العامة  الحياة  يف  املقلقة  قوتها  تنبع 
بطرق  املختلفة  العنارص  من  ومزيجها  الهجينة، 

تتحدى التوقعات وتربك متلقيها.
ما بعد الحقيقة له صفات مؤتلفة. كبداية، هو نوع 
يقول  إذ  القديم،  الكذب  يتضمن  الذي  التواصل  من 
املتحدثون أشياء عن أنفسهم وعاملهم تتعارض مع 
يف  بها  يختبئون  التي  والقناعات  االنطباعات 

أذهانهم.
عمًدا  يقول  فإنه  أكاذيب،  ما  شخص  يقول  عندما 
أشياء يعرفها أنها ليست صحيحة، من أجل التأثري. 
مل  أنه  ترامب  دونالد  ادعى  عندما   ، ذلك  عىل  مثال 
خالل  أنه  أو  كاليفورنيا،  يف  جفاف  هناك  يكن 
تنصيبه، كان الطقس صافًيا، عندما سقطت أمطار 

خفيفة بالفعل أثناء خطابه.

الخطاب  أشكاًال من  أيًضا  الحقيقة  بعد  ما  يتضمن 
التواصل  العام يُطلق عليها عادًة هراء. وهو يشمل 
الذي يزيح ويلغي املخاوف بشأن الصدق. هراء كالم 
املنّمق. إنه ينطلق من الفم، مدعوًما باالفرتاض أنه 

مقبول لآلخرين يف املحادثة.
الهراء،  عىل  أيًضا  الحقيقة  بعد  ما  مصطلح  يعتمد 
انتباه  لجذب  املصممة  املبهرجة  االتصاالت  وقطع 
الضوضاء  ومقاطعة  انتباهه  وتشتيت  الجمهور 
الخلفية للسياسة التقليدية والحياة العامة. يتضمن 
ونكات  هراء  لحظات  الحقيقة  بعد  ما  مكونات 
والتحذلق  الذكية،  للمزح  يرّوج  إنه  وتفاخر. 
لوبان  مارين  وصف  (مثل  املتعمدة  واملبالغات 

لالتحاد األورويب بأنه سجن ضخم).
هناك الكثري من الكالم الفظ. إن التناقض مع كلامت 
وابتسامات بيل كلينتون وفيليبي غونزاليس وتوين 
أمر  املايض  العام  السياسيني من  بلري وغريهم من 
مذهل. الغموض يأيت بكرثة. فيلدرس متخصص يف 
بقصور  املساجد  يصف  كان  لو  كام  املشاكل،  إثارة 

الكراهية.
أهمية  عن  الحديث  من  الكثري  هناك  للقلق،  املثري 
الحقيقة، والتي عادة ما يقصد بها األقوال التي تؤكد 
صحتها نفسها، وبالتايل إثبات أن الحقيقة ميكن أن 
كام  واضح،  يسء  ذوق  هناك  املحتالني.  تجتذب 
إىل  حديًثا  منتخب  رئيس  يدخل  عندما  يحدث 
املصابني  باملرشدين  مكتظًا  أسرتودوم،  هيوسنت 
بصدمات نفسية والذين نجوا بصعوبة من اإلعصار، 

ويقول: شكًرا لقدومكم.
املعلومات  مصادر  لتشكيل  جهد  هناك  لذلك 
أنه  القول  ميكننا  املستخدمني.  ألذواق  واملحتوى 
تم تكوينها  الحقيقة  لنا نسخة مزخرفة من  يظهر 
وفًقا ألذواقنا، وهو يشء نقبله عىل أنه أكرث صدًقا 

من الحقائق الحقيقية الحقيقية.

25



قبل بضع سنوات، كان من املفاجئ لنا العثور عىل 
أمازون  عىل  رأيناها  التي  املنتجات  لرشاء  إعالنات 
قبل بضع ساعات فقط عىل موقع ويب يف مكان 
الوقت  يف  يبدو،  عادي.  حدث  مجرد  هذا  اليوم  ما. 
املنتجات  لبيع  املطبقة  االسرتاتيجية  أن  الحارض، 
التي  أيًضا يف حالة األخبار  اإلنرتنت تُستخدم  عىل 
نريد استهالكها. ال ميكن أن يبدو هذا غريباً بالنسبة 
لنا. كشف تقرير صادر عن مركز بيو لألبحاث قبل 
الذين  بضعة أشهر أن نصف األمريكيني الشامليني 
يستهلكون  عاًما   ٣٠ و   ١٨ بني  أعامرهم  ترتاوح 
األخبار عرب منصات اإلنرتنت، وأن هذا اتجاه متزايد. 
عن  يتوقف  لن  املعلومات  استهالك  سوق  فإن  لذلك 
هو  يريد  ما  العميل  إعطاء  وإسرتاتيجية  االزدياد، 
السبيل لتحقيق والئه. صحيح أن رشاء األخبار يف 
هذا النوع من الوسائط ليس بوفرة ، ولكن هذا هو 
عىل  للتأثري  فرصة  أقىص  فيه  توجد  الذي  املكان 

املستهلكني يف املستقبل.
اإللكرتونية،  املنصات  استخدام  عند  أنه  يعني  هذا 
من  التي  املعلومات  عىل  العثور  احتاملية  ستقل 
شأنها أن تتحدانا، والتي من شأنها توسيع نظرتنا 
املعلومات  التي تدحض  الحقائق  اكتشاف  أو  للعامل 

الكاذبة.
تويرت،  مثل  مرنة  اجتامعية  لشبكة  بالنسبة  حتى 
ميكن أن يكون هذا هو الحال، بسبب النرش املستمر 
 ، ذلك  ومع  املتابعني.  إعجاب  نالت  التي  للتغريدات 
سيكون من العبث أن ننسب كل اللوم يف حقبة ما 
بعد الحقيقة إىل وسائل اإلعالم واسرتاتيجياتها يف 
نقل املعلومات. من الواضح أن اللوم يجب أن ينسب 
الحقيقية.  الحقائق  الكاذبني، وبالتايل تحريف  إىل 
الذي  املوقف  فحص  أيًضا  املهم  من  أنه  يبدو  ولكن 
ميكن العثور عليه بني املستخدمني أو املستهلكني، 

وإن كان بإيجاز، وهو مسؤوليتنا املبارشة.
إن التعامل مع ما بعد الحقيقة كنوع من السياسات 
املشاكسة التي ترتدي معطًفا من ألوان عديدة، مثل 
عىل  يساعدنا  والصمت،  الهراء  األكاذيب،  من  منط 

فهم جودة مرسح الذي نعيش فيه.
أداء عام  أنه  الحقيقة عىل  بعد  يُنظر إىل ما  عندما 
السياسيني والصحفيني ووكاالت  بقيادة فريق من 
 ، الفكر والالعبني اآلخرين  العامة ومراكز  العالقات 
حديث  سيايس  معادل  هو  الحقيقة  بعد  ما  فإن 
وأحدث لعروض الفودفيل يف أوائل القرن العرشين.

بأقوياء  تتميز  القدمية  الفودفيل  مرسحيات  كانت 
ومغنني وراقصني وقارعي طبول وفنانني وسحرة 
كوميديني  وممثلني  ورياضيني  بهلوانية  وألعاب 
الحقيقة  بعد  لقد كان عرًضا. ما  وحيوانات سريك. 
األمناط  ضد  موجه  إنه  القدر.  بنفس  عرض  هو 
مصمم  منظم  عام  مشهد  وهو  لألداء،  التقليدية 

لدعوة املاليني من الناس والرتفيه.
لكن ما بعد الحقيقة هو أكرث بكثري من الرتفيه، أو 
فن االخرتاع أو "ديكتاتورية الوهم" التي يتوسطها 

إنتاج السلع واستهالكها السلبي.
ميكن  الحقيقة  بعد  ملا  األنساب  علم  أن  حني  يف 
والرتفيه  الرشكات  إعالنات  إىل عامل  إرجاعه جزئًيا 
الذي يحركه السوق، إال أنه يتمتع بصفات سياسية 
تسلق  عىل  العازمني  أو  األقوياء  أيدي  يف  شاملة. 
، تعمل ظاهرة ما بعد  سالمل السلطة عىل اآلخرين 

الحقيقة كسالح جديد للتالعب السيايس.
ما بعد الحقيقة ال يتعلق فقط بالفوز باألصوات أو 
األعداء  مع  التعامل  أو  األصدقاء  إىل  االنحياز 

السياسيني بل له  آثار ضاّرة أكرث.
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كيف تستطيع أّمة
أن تصنع مستقبلها

وهي يف قبضة
ماضيها، يعرصها

عرصًا حتى يستنفذ
كل ذرة من طاقاتها.

~ غازي القصيبي
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لماذا كل هذا التحامل
على العلمانية؟

28

الربيطاين جورج هوليوك، يف  الكاتب  العلامنية (Secularism) ألول مرة عام ١٨٥١ عىل يد  ظهر مصطلح 
محاولة منه لوصف نظام اجتامعي منفصل عن الدين بشكل كامل، ومنذ ذلك الحني، ومع كل النجاحات التي 
متكنت الدول التي طبقت النظام العلامين من تحقيقها، مل تتوقف االنتقادات للعلامنية وال محاوالت تحوير 
املصطلح ودمجه مع مصطلحات ومفاهيم أخرى مبا يف ذلك اإللحاد ونرش الفحشاء وعبادة الشيطان وغريها 
املجتمع. فام هو  لتغيري  أي محاوالت  لنبذ  الثالث  العامل  تُستخدم عادة يف مجتمعات  التي  الكليشيهات  من 
املعنى الحقيقي للعلامنية، وملاذا ال نزال نشهد محاوالت لشيطنتها وتشويه صورتها يف العديد من املجتمعات 

بالرغم من النجاحات التي حققتها –وال تزال تحققها- األنظمة العلامنية حول العامل؟ 

ما هي العلامنية 
ال يوجد تعريف واحد محدد متفق عليه لوصف العلامنية ، لكن تعريفاتها املختلفة تتمحور حول فكرة امتناع 
الحكومة أو الدولة عن إجبار أي من مواطنيها عىل اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معني ألسباب ذاتية 
األفراد بغض  التكفل بحامية جميع  الوقت،  للدولة، وبنفس  تبني دين رسمي  غري موضوعية واالمتناع عن 
األنشطة  بأن  القائِل  الرأي  إىل  املصطلح  هذا  يشري  عام،  ومبعنى  العقائدي.  أو  الديني  انتامئهم  عن  النظر 

البرشية والقرارات -وخصوصا السياسية منها- يجب أن تكون غري خاضعة لتأثري املؤسسات الدينية. 
تعرف دائرة املعارف الربيطانية العلامنية بأنها: «حركة اجتامعية تتجه نحو االهتامم بالشؤون الُدنيوية بدًال 
من االهتامم بالشؤون األخروية. وهي تُعترب جزًءا من النزعة اإلنسانية التي سادت منذ عرص النهضة؛ الداعية 
إلعالء شأن اإلنسان واألمور املرتبطة به، بدالً من إفراط االهتامم بالُعزوف عن شؤون الحياة والتأمل يف الله 
واليوم اآلخر. وقد كانت اإلنجازات الثقافية البرشية املختلفة يف عرص النهضة أحد أبرز منطلقاتها، فبدالً من 
تحقيق غايات اإلنسان من سعادة ورفاٍه يف الحياة اآلخرة، سعت العلامنية يف أحد جوانبها إىل تحقيق ذلك 

يف الحياة الحالية».
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تسعى املعرفة العلامنية لتحقيق التطور والرفاه يف 
حياة األفراد، وبناًء عليه، ميكن القول أن العلامنية 
طريقة  هي  ما  بقدر  عقيدة  أو  أيديولوجيا  ليست 
حكم ترفض وضع الدين -أو سواه- كمرجع رئييس 
االهتامم  إىل  وتتجه  والقانونية،  السياسية  للحياة 
باألمور الحياتية للبرش بدالً من األمور األخروية، أي 

األمور املادية امللموسة بدالً من األمور الغيبية.

تختلف الفلسفة الخاصة بالعلامنيني األخالقيني يف 
العديد من األمور، إال أن هناك مجموعة من القواعد 
جميع  عليها  يتفق  والتي  العلامنية  تصف  التي 

العلامنيني األخالقيني، ومن أهمها: 

عىل  القدرَة  البَرش  التعاطِف  صفُة  متنح   .١
وضع أسس أخالقية. 

٢. رفاهية اآلخرين شأن رئييس لصانع القرار 
األخالقي.

أن  والعقل،  املنطق  خالل  من  للبرش،  ميكن   .٣
يستخلصوا املبادئ املعيارية للسلوك. 

للتأكيد  األخالقية  املسؤولية  البرش  يتحمل   .٤
أساس  عىل  لتترصف  واألفراد  املجتمعات  عىل 

هذه املبادئ األخالقية.

تاريخ العلامنية وتطور املصطلح 
يف  الواردة  املسيح  السيد  جملة  يف  البعض  يرى 
لله»  لله ما  اإلنجيل «اعِط لقيرص ما لقيرص واعِط 
والديني،  السيايس  الشقني  بني  للفصل  أساساً 
وبالتايل أساس للعلامنية.عىل مدى القرون التالية 
الطويلة تطّورت حالة الفصل النظرية والعملية بني 
الكاتب  دعوة  وكانت  تدريجي،  بشكل  الحيزين 
يف  الكنيسة  عن  امللك  الستقالل  البدواين  مارسيل 
القرن الثالث عرش يف أوروبا نقلة نوعية يف الفكر 
كتب  أوروبا  يف  النهضة  عرص  خالل  العلامين. 
حول  األوكامي  غيوم  الالهوت  وعامل  الفيلسوف 
أهمية العلامنية ، وصفها بأنها: «فصل الزمني عن 
وعىل  الدينية  السلطة  عىل  يرتتب  فكام  الروحي، 
بكل  الخاص  باملضامر  يتقيدا  أن  املدنية  السلطة 
يشء  أي  لهام  ليس  والعقل  اإلميان  فإن  منهام، 
الداخيل  استقاللهام  يحرتما  أن  وعليهام  مشرتك 

بشكل متبادل». 

بدأ الفصل بني الشقني الديني والسيايس يف الدولة 
يف  الدينية  الحروب  بعد  مؤسساتًيا  شكًال  يأخذ 
عرش،  والسابع  عرش  السادس  القرنني  بني  أوروبا 
القارة  وهو ما ساهم برتسيخ حالة االستقرار يف 
حكمتها.  التي  بالدول  األوطان  وتشكيل  األوروبية 

من  أول  هوليوك،  جورج  الربيطاين،  الكاتب  كان 
بشكله   (Secularism) العلامنية  مصطلح  وضع 
ما  توصيف  دوره عىل  واقترص  عام ١٨٥١،  الحايل 
األنظمة  حول  صاغوه  أن  للفالسفة  سبق 
االجتامعية املنفصلة عن الدين. أكد هوليوك عىل أن 
عىل  يهتام  أال  يجب  العلامنية  واألخالق  العلامنية 
مرتبطة  غري  (ألنها  الدينية  بالتساؤالت  اإلطالق 
بها)، وبالتايل يجب التمييز بينها وبني الفكر الحر 
القوي واإللحاد، ويف كتابه املنشور يف عام ١٨٩٦
«العلامنية اإلنجليزية» وصف هوليوك العلامنية مبا 

ييل:

«العلامنية هي رمز الواجب املتعلق بهذه 
الحياة، واملؤسسة عىل اعتبارات برشية 
خالصة، ومخصصة بشكل رئييس ملن 

يعتربون الالهوت غري متكامل أو غري كاف أو 
ال ميكن االعتامد عليه».

الكاتب اإلنجليزي، جورج هوليوك.



تشويه مفهوم العلامنية
من املمكن لنا أن نعترب مصطلح العلامنية واحًدا من 
يف  الفهم  لسوء  وعرضة  التباًسا  املفاهيم  أكرث 
ترى  ما  عادة  التي  والعربية  اإلسالمية  مجتمعاتنا 
الدول  من  تحاك  استعامرية  غربية  مؤامرة  فيها 
أحسن  -يف  أنها  أو  األخالق  أسس  لهدم  الغربية 
األحوال- منظومة غربية ال تليق بأخالقنا وعاداتنا 
أصبح  حتى  بالتفكك،  مجتمعنا  وتهدد  وتقاليدنا، 
الشاغل  الشغل  العلامنية  شيطنة  موضوع 
واملدنية  الحداثة  قيم  لرفض  دينًيا  للمتعصبني 

والتعددية. 

ذاته  بحد  والدولة  الدين  بني  الفصل  مفهوم  إن 
الدينية  الدولة  بإقامة  املنادون  ويرفضه  إشكايل، 
ذلك  مع  الدين.  من  رشائعها  جميع  تستمد  التي 
يعتقد العديد من رافيض العلامنية بأنها تدعو لنرش 
وإشاعة  والفجور  الدين  محاربة  أو  اإللحاد 
ملفهوم  الخاطئ  الفهم  هذا  شاع  «الفحشاء»، 
املتعصبني  محاوالت  من  عقود  بعد  العلامنية 
لتشويهها ألنها متنعهم من فرض معتقداتهم (حتى 
وألنها  اآلخرين،  عىل  املجتمع)  يف  أغلبية  كانوا  لو 
الدينية والطائفية والعرقية حقوًقا  األقليات  تعطي 
بالرتويج  لهم  وتسمح  األغلبية،  مع  متساوية 
الدينية،  طقوسهم  جميع  ومامرسة  ملعتقداتهم 
ومتنع األكرثية من التعرض لهم (بدعوى امتالكهم 
الحقيقة املطلقة)، وهو ما يرفضه املتشددون دينًيا 
الحركات  ساهمت  التاريخ،  خالل  وتفصيًال.  جملة 
باعتبارها  العلامنية  شيطنة  يف  دينًيا  املتشددة 
األمر  للمجتمع،  والدينية  الثقافية  للهوية  تهديداً 
صعود  عىل  العلامنية  من  الخوف  هذا  ساعد  الذي 
مضطرد ومقلق لدعاوى الخصوصية الثقافية التي 
الرتاث  تجارب  عىل  االنغالق  معظمها،  يف  عنت، 
التجارب  من  معه  يتسق  أن  ميكن  وما  العريب 

الحديثة.

تستند العلامنية يف تطورها املؤسسايت إىل الرؤية 
الفردية  الحرية  أساس  عىل  تقوم  التي  الليربالية 
حيز  وتوسيع  االجتامعي  القيد  عىل  وأولويتها 
تؤدي  أال  رشيطة  األقىص  للحد  الفردية  الحريات 
املرشوعة  باملصالح  األرضار  إىل  الحريات  هذه 
القيم  الغرب  املحافظون يف  اآلخرين. مينح  لألفراد 
الفردية،  الحرية  عىل  األولوية  السابقة  والنصوص 
عىل  يتفقان  الغربيني  والليرباليني  املحافظني  لكن 
رضورة تطبيق مبدأ العلامنية يف الدولة مبا يضمن 

املساواة والحفاظ عىل السلم األهيل. 

للعلامنية يف مجتمعاتنا والرتكيز  السائد  الفهم  إن 
عىل الشق العقائدي، جعل من السهل إقناع العامة 
ومحاربة  للدين،  مباًرشا  رفًضا  يعني  املفهوم  بأن 
دينية  أسس  عىل  تُبنى  التي  املثالية  التصورات  لكل 
جاءت  التي  األخرى  النطاقات  وهّمش  محضة، 
والعلم  والفلسفة  كالفكر  لحاميتها،  العلامنية 
وقوف  ببساطة  العلامنية  مفهوم  يعني  والفن. 
واملعتقدات  األديان  جميع  من  الحياد  موقف  الدولة 
املنترشة بني السكان بغض النظر عن األغلبية، وقد 
دول  يف  الدينية  لألقليات  العلامنية  تطبيق  سمح 
إىل مناصب  الوصول  الشاملية من  وأمريكا  أوروبا 
حساسة يف الدولة، ولجوء البعض لربطها باإللحاد 
واإلباحية ناتج إما عن قصور يف فهم املصطلح أو 
دينية معينة  أغلبية  لفرض  عن محاوالت مقصودة 
ملعتقداتها عىل األقليات الدينية ومنعها من مامرسة 

طقوسها الدينية أو حقها يف التعبري عن آرائها.
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كان مؤمترا القومية العربية عامي ١٩٣٨ و ١٩٤٤ يف القاهرة، من األحداث التي عززت الوعي النسوي العريب 
وكان الجدل النسوي ينفجر يف العامل العريب منذ الخمسينيات فصاعًدا. منذ ذلك الحني، تحقق عدد من الكّتاب 
يف كتابات النساء الرائدات يف سوريا واعرتفوا بوجود شخصيات نسائية جديدة، لكنهم يجادلون بأن هذه 
الظاهرة ظهرت يف الخيال فقط منذ السبعينيات فصاعًدا. املرأة الجديدة هي نوع من الشخصية األنثوية تكاد 

غائبة  التي تكون  السبعينيات  روايات  يف  تظهر  بدأت  السابقة؛  الفرتات  يف  بالكامل 
الواقع  عىل  مبنية  خيالية  وعوامل  الجامعية  االهتاممات  عىل  انفتحت 
النسوي  النضال  العريب. ظهر  السيايس واالجتامعي يف سوريا والعامل 
العربية يف  الرواية  أبكر بكثري ضمن  العربية، مع ذلك، يف وقت  للمرأة 

نهاية القرن.
فيام يتعلق بالطبقة االجتامعية، هناك تحول اجتامعي كان يحدث يف 
كانت   .١٨٤٨ إىل   ١٨٠٥ من  امتد  والذي  عيل،  محمد  عهد  يف  مرص 
عيل  محمد  سياسات  بسبب  صعود  يف  والعليا  الوسطى  الطبقات 
املستعمرين  الربيطانيني  مع  الجيدة  وعالقتهم  جهة  من  التحديثية، 
النساء  واجهت  الجديد،  الرأساميل  للنظام  نتيجة  أخرى.  جهة  من 
كان  والذي  املنزل،  إىل  للعودة  دفعهن  بدوره  وهذا  وظائفهن،  وفقدن  كبرية  منافسة 
املجال الوحيد الذي يتمتع فيه بنوع من السلطة وشكل مقيد من اإلدارة. تسبب هذا الوضع يف عزلة 
نساء الطبقة الوسطى والعليا. كام أنه حرمهم من أي فرص للتعليم العام، ولكن ألنهم ينتمون إىل أرس ثرية، 
فإن هذه األرس قادرة عىل توفري التعليم الخاص لهم يف املنزل عىل الرغم من التكاليف املرتفعة. كانت النساء 
اللوايت ينتمني إىل الطبقات االجتامعية الدنيا أقل حظًا ألنهن مل يكن بإمكانهن دفع تكاليف التعليم الخاص. 
ومع ذلك، فقد كانوا محظوظني مبا يكفي للتمتع بحياة أقل انعزاًال ملجرد أن مساعدتهن غري مدفوعة األجر 

كان يحتاجها أزواجهن، الذين كانوا تجاًرا صغاًرا أو أصحاب دكاكني أو حتى عامل.
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يجب أن يعود الفضل يف منو الحركة النسائية إىل 
وضعهن  لريوا  أوالً  جاءن  الاليئ  النساء   ، رائداتها 
املتدين يف املجتمع وليك يفهمن أن هذه الدونية مل 
تكن مصريًا إلهًيا كان عليهن قبوله. وتزامن اندماج 
الحركة  اندماج  مع  املبكرة  النسائية  الحركات  هذه 
نهاية  يف  حركاتها  أوىل  ظهرت  التي   ، اإلصالحية 

القرن التاسع عرش.
إن ما حققته هؤالء الرائدات مل يكن ضئيالً ومل يكن 
مقبوالً بسهولة يف ذلك املنعطف التاريخي. كان هذا 
أولئك  بني  مقسمة  الرؤى،  يف  حاد  تنافس  وقت 
الذين  وأولئك  اآلخر  حضارة  اكتشاف  انبهروا  الذين 
ذلك  من  بدالً  مطالبني  متاًما،  الحضارة  تلك  رفضوا 

بإخالص عنيد ألساليب أسالفهم الصالحني.
من الواضح أن الجيل األول من الجمعيات النسائية 
وسط  ظهرن  لقد  الخريي.  العمل  عىل  يركز  كان 
نساء  معيارهن  وحمل  الرثية  الطبقات 
الحاكمة. هذه  العائالت  أو نساء من  أرستقراطيات 
حد  يف  الخريي  العمل  قيمة  من  تقلل  ال  املالحظة 
ذاته؛ ومع ذلك، عندما يصبح هذا العمل هو الهدف 
عازًال  جداًرا  يصبح  فإنه  النسائية،  للحركة  الفريد 
يقيد الخطاب حول نهوض املرأة. العمل الخريي هو 
املجال  يصبح  أن  ينبغي  ال  ككل.  للمجتمع  عمل 

الوحيد للنساء أو الرجال وحدهم.
القصص  يف  املبكر  العريب  النسوي  الفكر  ظهر 
الخيالية واملقاالت الصحفية منذ نهاية القرن ، قبل 
عقود من الكتابات النسوية األكرث شهرة يف عرص 
املبكرة يف  الظاهرة  ارتبطت هذه  االستعامر.  إنهاء 
زيادة  وعكست  والعليا  الوسطى  بالطبقات  الغالب 
النسوية  تاريخ  دراسة  تلقي  املرأة.  بقضية  الوعي 
املحلية  املنظورات  عىل  الضوء  العريب  العامل  يف 
واالستعامرية تجاه هذه الحركة يف أيامها األوىل. 
اليوم  العربية  للنسوية  فهمنا  عىل  يطلعنا  أنه  كام 

والخيال املعارص املرتبط بها.

هذه االزدواجية يف العزلة االجتامعية والوصول إىل 
التعليم الخاص، والتي تشري إليها العديد من املوارد 
بشكل  ساهمت  األجنبية،  اللغات  تشمل  أنها  عىل 
والعليا  الوسطى  الطبقة  نساء  جعل  يف  كبري 
يف  جديدة  نسائية  هوية  عن  البحث  يف  البادئات 

مرص والعامل العريب.
تحقيق  إىل  األوائل  العربيات  النسويات  سعت 
املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة من خالل رفض 
أيديولوجية املجاالت املنفصلة إليجاد مكان لها يف 
عىل  مقصوًرا  السابق  يف  كان  الذي  العام  املجال 
الذكور،  يفرضها  التي  الحدود  ولعبور  الرجال. 
استخدمن اسرتاتيجيات مختلفة ترتاوح بني الكتابة 
والنشاط  الدورية)،  الصحافة  يف  (خاصة 
صالونات  وإنشاء  الزواج،  ورفض  السيايس، 
هذه  بعض  أن  من  الرغم  عىل  أدبية.  وجمعيات 
الفاصلة  الخطوط  إال إىل طمس  تؤد  التكتيكات مل 
بني املجالني العام واملنزيل، إال أن البعض اآلخر كان 
الناجح إىل  العربية  املرأة  مبثابة عالمة عىل دخول 

املجال العام الذي بدأ يف نهاية الرصاع.
العريب  العامل  يف  الروائية  الكتابات  ظهور  ساعد 
مثل  دوريات  والدوريات.  الصحف  نرش  زيادة  عىل 
الفقهاء  ديوان   ،(١٨٨٤ (بريوت  الفقاعات  سلسلة 
 ،(١٨٨٨ (اإلسكندرية  الراوي   ،(١٨٨٥ (بريوت 
طويلة  ودوريات   ،  (١٨٨٨ (القاهرة  األدب  حديقة 
األمد مثل الهالل (القاهرة ١٨٩٢) واملرشق (بريوت 
الرشق  وفتنة   (١٨٩٨ (القاهرة  والضياء   (١٨٩٨
(القاهرة ١٩٠٦) هي أمثلة عىل الصحافة التي شاع 

نرش القصص القصرية والطويلة.
الدورية  للصحافة  املتزايدة  الشعبية  انعكست  كام 
والقراءة. ومع  الروائية  الكتابة  يف تحسني وقبول 
ذلك، كانت املواقف تجاه الخيال ال تزال مختلفة بني 
النسوية  الحركة  يف  األدب  أهمية  حول  النخبة. 
أي  من  أكرث  األدب  يف  العريب،  العامل  يف  املبكرة 
مجال آخر، تتمتع املرأة العربية بهوية وصوت مميز 
بشكل  تسجيلها  من  الرغم  عىل  طويل،  وتاريخ 
متقطع، من االمتياز. وباملثل، فإن األدب، يف كل من 
الشعر والنرث، كان املجال الرئييس الذي ركزت عليه 

النسويات العربيات األوائل.



إنجازات مشروع
بيت الحكمة الثاني

خالل
شهر أغسطس
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ترجمة مقاالت ويكيبيديا إلى اللغة العربية
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المحتوى  مثرًيا  مقال  388 قرابة  الحكمة  بيت  مشروع  ترجم 
الطب  بين  ما  تنوع  مهمة  بمقاالت  اإلنترنت  على  العربية 
األشخاص  من  لعدد  الشخصية  والسير  والفلسفة  والفيزياء 

المؤثرين في مسار التاريخ. حصدت هذه المقاالت أكثر من
7 ماليين زيارة خالل شهر أغسطس.



ترجمة الكتب

ميزس  فون  لودفيج  إلى  مدخل  كتاب  الحكمة  بيت  مشروع  ترجم 
للمؤلف إيمون باتلر.
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 نبذة عن الكتاب  
كان لودفيج فون ميزس أحد أعظم االقتصاديين 
وعلماء السياسة في القرن العشرين، وفي وقت 
الكتاب  هذا  يوضح  اقتصادية،  أزمة  فيه  تجتاحنا 
لقد  الحالي.  بعصرنا  ميزس  اتصال  شدة  مدى 
والتضخم  المال  فهم  في  ثورة  ميزس  أحدث 
حجج  شامل  نحو  على  فدحض  والكساد؛ 
علوم  لمنهجيات  ماحًقا  نقًدا  وأنتج  االشتراكية؛ 
قدمها  التي  إسهاماته  أثمرت  السائدة.  االقتصاد 
إلى المدرسة النمساوية عن أساس فكري استند 
عليه مفكرون مثل فريدريك هايك وموراي روثبارد 
وإسرائيل كيرزنر. في هذا الكتاب، يقدم إيمون باتلر 
سهلة  عينه  الوقت  وفي  شاملة،  عامة  نظرة 

الفهم، لمنجزات ميزس العظيمة.
عوز  حالة  في  السائدة  االقتصاد  علوم  نجد  بينما 
متسًقا  كان  وأنه  يبدو  األخير  الكساد  فإن  شديد، 
السيء  الحكومة  ألداء  ويمكن  تحليله.  مع  تماًما 

في قطاعات الصحة والتعليم أن يفسر من قبل نظريات ميزس النمساوية. لكن على أي حال، 
يظل ميزس متجاهًال من العاملين باالقتصاد وصناع السياسة واألكاديميين. وفي هذا المدخل 

يشرح باتلر لماذا ينبغي أن تكون أعمال ميزس جوهر الفكر االقتصادي.



الفيديوهات
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فيديو في شهر أغسطس وحققت  نشر مشروع بيت الحكمة 15
منصات  مشاهدة  ماليين  أربع  من  أكثر  الفيديوهات  هذه 

فيسبوك وانستغرام ويوتيوب.

لماذا كل جيل يرى نفسه
الجيل األفضل؟
Reach: 1,602,615
Views: 705,652
Engagement: 5,699

Atlas Shrugged Novel by Ayn
Rand Atlas Shrugged Novel
Reach: 814,076
Views: 397,593
Engagement: 887

مراجعة كتاب:
الطريق إلى العبودية
Reach: 1,499,986
Views: 653,790
Engagement: 3,993

الهبوط على القمر
خديعة أم حقيقة؟
Reach: 1,741,215
Views: 777,519
Engagement: 7,265

هل العالم مقبل
على مجاعة؟
Reach: 1,463,916
Views: 869,072
Engagement: 7,277

ماذا تعرف عن الفوسفات وثروته
الهائلة؟
Reach: 1,852,485
Views: 959,874
Engagement: 8,282

ما هي المعادن األرضية النادرة
وما هي أهميتها في
حرب الصين وأمريكا التجارية؟
Reach: 1,098,653
Views: 530,760
Engagement: 3,217

هل يتحول جدري القردة
إلى جائحة بحلول الشتاء؟
Reach: 2,235,637
Views: 1,460,695
Engagement: 5,371



الحضور على وسائل التواصل االجتماعي
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التواصل  منصات  على  الحكمة  بيت  مشروع  متابعي  عدد  زاد 
ارتفع متابعو صفحة مشروع بيت  إذ  زيادة ملحوظة  االجتماعي 
الحكمة على موقع فيسبوك بأكثر من 20 ألف متابع جديد وأكثر 
من 3 آالف متابع على منصة انستغرام وأكثر من ألفي مشترك 

على قناة المشروع على منصة يوتيوب.



نـجــعـل غـيـر الُمــــتـاح ُمـــتاحــًا


