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الذي فقدناه العامل  مقدمة: 

العصور  بني  تقع  فهي  وبارزًة؛  جليَة  األورويب  التاريخ  يف  اإلصالح  منزلة  تبدو 

الواقع  عن  منأى  يف  وتبدو  وانتهى.  بعيد  زمن  منذ  َمَض  كيشء  والحداثة  الوسطى 

الُبعد عن  الحادي والعرشين، وبعيدة كل  القرن  بداية  العاملية يف  السيايس والرأساملية 

إىل خالف  يذهب  الكتاب  وهذا  الراهنة.  االجتامعية  األخالقية واملشكالت  الجداالت 

الجميع،  بشكل عميق يف حياة  التأثري  اليوم  يواصل  قرون  قبل خمسة  ذلك؛ فام حدث 

كانوا  سواء  العامل،  أنحاء  جميع  يف  ولكن  الشاملية،  وأمريكا  أوروبا  يف  فقط  ليس 

مسيحيني أو أصحاب ديانات أخرى. مثة عبارة شهرية لويليام فوكرن تقول: »املايض ال 

ا يف مقولته رمبا أكرث مام كان  ميوت أبًدا؛ إنَّه ليس حتى ماضًيا«)1(. لقد كان فوكرن ُمحقًّ

أنَّها خطرت له عىل بال.  يظن، ولكن بطريقٍة أشُك 

رسدي  تاريخ  كتابة  عىل  أعكُف  كنُت  فقد  الكتاب.  هذا  لكتابة  أخطُط  أكن  مل 

انشغااليت  مجاالت  من  مجالني  مثة  أنَّ  يل  تراءى  عندما  اإلصالح  عص  يف  للمسيحية 

ونقد  املناسب،  السياق  داخل  املبكرة  الحديثة  الحقبة  يف  املسيحيني  -فهم  البحثية 

كانت  د.  ومعقَّ واحد  تاريخ  بجوانب  يرتبطان  الدين-  عن  الحديثة  االختزالية  النظريات 

للنزاعات  استجابًة  منها-  جزء  يف   - الحديثة  النظريات  ز  تعزِّ التي  واملعتقدات  األفكار 

أنَّ  وحقيقة  املبكرة.  الحديثة  الحقبة  يف  الحل  عىل  املستعصية  واملذهبية  العقائدية 

ا،  جزئيًّ مرده،  كان  واحًدا؛  تاريًخا  باعتباره  التاريخ  هذا  إدراك  يف  فشلوا  قد  الباحثني 

الفكريون  واملؤرخون  الدينيون  رون  املنظِّ املعريف:  لالشتغال  التقليديِّ  تقسيمنا  إىل 

زمن  يف  املعيشة  املسيحية  تشكيل  إعادة  إىل  عادًة  يتطلعون  ال  الحديثة  أوروبا  يف 
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الدين  سوسيولوجيا  قراءة  عدم  إىل  مييلون  اإلصالح  ومؤرخو  التنوير،  عص  قبل  ما 

فإنَّ  لذلك،  عرش)2(.  السادس  القرن  لقضايا  دميومًة  باعتبارهام  الدين  أنرثوبولوجيا  أو 

محاولة تفسري ما رأيته تستلزم نوًعا مختلًفا من التاريخ؛ تاريخ ال يشبه جميع املقاربات 

ذلك،  عىل  املرتتبة  اآلثار  من  الرغم  وعىل  عادًة.  املؤرخون  بها  يعمل  التي  واملناهج 

عص  جوهرية  ُرغم   ، التقليديِّ مبفهومه  »مجايل«  خارج  املغامرة  أخوض  أن  عيلَّ  كان 

الحقبة  -حسب  املايض  لتقسيم  التقليدية  األمناط  أنَّ  َتبنيَّ  وقد  املسألة.  يف  اإلصالح 

املسألة،  من  أصيل  جزٌء  هي  األحيان(-  أغلب  )يف  والدولة  التاريخ،  ونوع  الزمنية، 

الكتاب  هذا  يف  املتَّبع  املنهج  إنَّ  ِرها.  وَتَصوُّ افرتاضها  مجرد  من  بداًل  تحليلها  ويجب 

عُه يف البداية؛ فهو يشمل أكرث من مجرد التواشجات بني عص  بَّا مام كنت أتوقَّ أكرث َتَشعُّ

النهج  هذا  أنَّ  األوىل  للوهلة  َتبنيَّ  لقد  للدين.  ة  املفسِّ الحديثة  والنظريات  اإلصالح 

وتقديم  حارًضا،  املايض  أصبح  بها  التي  الكيفية  وتحليل  املايض،  لدراسة  طريقة  هو 

العامل  يف  املعرفة  تحصيل  إىل  السعي  تحكم  التي  االفرتاضات  بعض  مُلَساَءلة  أساس 

ٌه إىل كل من يريد فهم ما أدى بأوروبا  املعارص. إنَّ كتاب »اإلصالح غري املنشود« ُموجَّ

اليوم.  وأمريكا الشاملية إىل ما هام عليه 

ون  تتكَّ التي  املتواشجة  العنارص  لجميع  زمني  تسلسل  يف  البرشية  الحياة  تجري   

النقطة  من  زمنًيا  واالنتقال  الطريقة  بنفس  التاريخ  كتابة  الرضوري  من  ليس  لكن  منها. 

العامل  أنَّ  تتمثل يف  الكتاب  لهذا  الرئيسة  والحجة  بالكليَّة.  النقطة »ب«  إىل  بالكليَّة  »أ« 

الت التي  ٌد ومتشابٌك للغاية لسياسات الرفض والتقييد والتحوُّ الغريب اليوم هو ُمنَتٌج معقَّ

اإلصالح  حقبة  فيها  ل  ُتشكِّ والتي  الوسطى،  العصور  يف  الغربية  املسيحية  عىل  طرأت 

بالقدر  مفهوم  غري  الوضع  هذا  إىل  ت  أدَّ التي  الطرق  بعض  وإن  حاسمة.  ل  تحوُّ نقطة 

الكايف، ومن ثمَّ فإنَّنا نفشل يف فهم حقائق أوروبا وأمريكا الشاملية املعارصة؛ وهو وضع 

الالتينية  املسيحية  استوعبت  اإلصالح،  حركة  قبيل  معالجته.  إىل  الدراسة  هذه  تسعى 

كانت  وإن  متجانسة،  غري  للعامل«  »رؤية  أو  َكْونية  رؤية  السلب-  أو  باإليجاب  -سواء 

خاللها  من  وأضفوا  األوروبيني  من  األعظم  السواد  فلكها  يف  عاَش  مؤسيس،  إطار  يف 

والعرشين  الحادي  القرن  مطلع  يف  الغرب  فإن  مختلفة،  وبطرائق  حياتهم.  عىل  املعنى 
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التي   )appropriation( واالنتحال  الرفض  لسياسات  التاريخية  النتائج  يعيشون يف ظل 

شملتها هذه الرؤية، ويفكرون يف إطارها بل ويشعرون من خاللها، وذلك بطرق معّقدة 

ِرها ناهيك عن تحليلها. وباالنتقال من بداية القرن السادس عرش إىل بداية  يصعب تصوُّ

بأنَّ  األول  كتايب  التي طرحُتها يف  ة  الحجَّ الدراسة  ر هذه  ُتطوِّ الحادي والعرشين،  القرن 

مجتمٍع  لظهور  الطريق  دت  مهَّ قد  دة  وامُلتجسِّ والراسخة  املتباينة  الدينية  »املعتقدات 

علامين«)3(. وكام سرنى الحًقا، فإن تأثري اإلصالح عىل َعْلمنة املجتمع كان ُمعقًدا وغري 

بعض  تحقيق  أنَّ  كام  مقصوًدا.  يكن  مل  وكذلك  فوريًّا،  يكن  ومل  كبري،  حد  إىل  مبارش 

التقليدية، والتي  متها السديات  التي قدَّ م نحو فهم املسألة بطريقة أفضل من تلك  التقدُّ

تقليدية  غري  طريقة  يقتيض  الحارض؛  يف  البعيد  للاميض  املستمر  التأثري  عن  تكشف 

للُميض ُقدًما يف هذا املسعى. 

الكتابات  من  لكثري  االستبنايئِّ  الشمويلِّ  الطابع  قصد-  -عن  الكتاب  هذا  ويتجنَّب   

كل  »لتناول  محاولة  فأيَّة  األسايس.  هدفه  مع  يتعارض  ألنه  صة؛  املتخصِّ التاريخية 

ا. ومبا  يشء« لن تنجح إالَّ يف إنتاج كمية هائلة من البيانات ال ميكن التحكم فيها نهائيًّ

الدراسات  من  الهائلة  الكمية  هذه  فإنَّ  العرشين،  القرن  نصف  يف  زيادتها  مع  يتناسب 

التاريخية -ما أطلق عليه دانيال لورد سميل مؤخًرا »التضخم الحلزوين يف إنتاج البحوث 

معريفِّ  حقل  مواكبة  لعدم  الِعلمي  االفتضاح  من  الدائم  بالخوف  املقرتن  والدراسات، 

ما«- تحول ويا للمفارقة دون فهم عالقة املايض بالحارض)4(.

الدراسات  وطأة  تحت  االنسحاق  تجنُّب  أردنا  إذا  مختلفة  مقاربة  إىل  حاجة  ة  مثَّ

التحقيب  عن  راسخة  افرتاضات  يعزز  أن  تزايدها  شأن  من  التي  صة  املتخصِّ والبحوث 

التاريخي، وهذه االفرتاضات بدورها تعوق الفهم الكايف لفكرة التغري مبرور الزمن. وإذا 

الواضح  فمن  اليوم،  إىل  بقوة  مؤثِّرة  تزال  ال  البعيد  للاميض  رئيسية  جوانب  هناك  كانت 

الحقبة  أو  الوسطى  العصور  أواخر  من  مصادر  عىل  تقتص  التي  األرشيفية  البحوث  أنَّ 

الحديثة املبكرة لن تكشف عن هذه الجوانب. ومع ذلك، فإنَّ قراءة العديد من الدراسات 

تلك  إدراك  عىل  القدرة  ل  ستقلِّ زمنًيا  دة  محدَّ فرعية  تاريخية  حقول  إطار  يف  صة  املتخصِّ

أو  املبكرة  الحديثة  للحقبة  مؤرخ  من  القراءة  تلك  كانت  سواء  تزيدها،  ولن  الدراسات 
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1789، وال  1648 أو عام  من مؤرخ للعص الحديث؛ إذ ليس بوسعنا أن نتوقف عند عام 

ميكننا أن نبدأ من سنة 1945 أو 1914 أو 1865 أو 1848 أو 1776، وال ميكننا أن نكتفي 

السياسة؛ بل  أو  الفلسفة  أو  الرأساملية  أو  الثقافة  أو  أو املؤسسات  بالرتكيز عىل األفكار 

لتأثريهم  طبيعية  نتيجًة  ُتعدُّ  التي  املوحدة  التفسريية  قوتهم  بسبب  جميًعا  دمجهم  يجب 

املجاالت  لهذه  التاريخية  واألهمية  التفسريية  القوة  يف  السبب  وإن  املرتابط.  التاريخي 

-مجتمعًة- يتمثل تحديًدا يف أنَّ مسيحية الحقبة القروسطية املتأخرة بكل تنويعاتها كانت 

العرض  ناحية  من  لكن  البرشية.  الحياة  مجاالت  جميع  يف  أثَّرت  مؤسسية  عاملية  رؤية 

أقرب  تواريخنا  فإنَّ  وإالَّ  كبري،  بشكل  بينها  الفصل  فإنَّ هذه املجاالت يجب  والتحليل، 

أخرى.  مرة  وتجسيدها  البرش  حياة  بها  تسري  التي  املتشابكة  الطريقة  اسرتجاع  مجرد  إىل 

وألغراض تحليلية، وسعًيا لتحقيق رؤية أعمق، فإنَّ األسلوب املستخدم يف هذا الكتاب 

بعضها  منفصلة عن  تكن  التي مل  البرشية  الحياة  ومناحي  تفكيك مجاالت  سلًفا  يفرتض 

فإنَّ  ثمَّ  أوضح. ومن  نحو  الزمن عىل  التها مبرور  تحوُّ لرؤية  البعض، وذلك يف محاولة 

هنا  ومن  كذلك.  وجينالوجيَّة  األوجه،  ومتعددة  النطاق  واسعة  هنا  املستخدمة  املقاربة 

بني  التحلييل  التمييز  خالل  فمن  الدراسة.  هذه  يف  املتواشجة  الست  السديات  جاءت 

أن  ميكننا  الحداثة؛  لت  تشكَّ خاللها  من  والتي  البرشية،  الحياة  يف  مهمة  مجاالت  عدة 

الحداثة يف عص اإلصالح.  ل  -مجتمعًة- مقومات َتشكُّ فيها  نرى 

تعقيد  مدى  ر  تصوَّ هنا)5(.  مفيدة  الجينالوجيا  مع  املبارشة  املقارنة  تكون  وقد   

العديد من  القرابة يف عائلة كبرية مرتامية األطراف عرب  الزواج وعالقات  جميع عالقات 

ة قرون. واآلن لتتخيَّْل أنك تريد تحديد أسالف ذرية أحياء اليوم،  األجيال عىل مدى عدَّ

العائلة-  داخل  من  جوا  تزوَّ الذين  القدامى  األسالف  جميع  بني  -من  أنهم  ثبت  والذين 

األحياء  العائلة  أفراد  بني  العالقة  تحديد  وكذلك  الذرية،  هذه  من  األحياء  معظم  أنجبوا 

محاولة  من خالل  م  التقدُّ من  الكثري  ق  ُتحقِّ أن  املحتمل  من غري  خلًفا.  األسالف  وأكرث 

ميكنك  وال  األفراد.  مئات  تشمل  فهي  واحدة؛  دفعة  بأكملها  العائلة  شجرة  استيعاب 

واالحتفاظ  الحارض،  إىل  البعيد  املايض  من  اآلخر  تلو  جياًل  ا،  زمنيًّ الكل  ع  تتبُّ ببساطة 

الذرية  أنجبوا معظم  الزمن؛ فهذا لن يكشف أي األسالف  أثناء سريك مع  بكل جيل يف 
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أفضل  طريقة  ومثة  العائلة.  داخل  من  جوا  تزوَّ الذين  األسالف  ذلك  يف  مبن  األحياء، 

تحديد  أجل  من  حدته،  كلٌّ عىل  املختلفة  العائلية  الفروع  الرتكيز عىل  وهي  ذلك،  من 

بني  املقارنة  ذلك ميكنك  بعد  منها.  كل  واألسالف يف  األحياء  الذرية  بني  القرابة  صلة 

الفروع وصالت قرابتها وتحديد َمن هم ذرية َمن، وأي األسالف الذين دخلوا يف العائلة 

العملية  وهذه  َسلف.  بكل  حي  َسليل  كل  قرابة  صلة  وما  األحياء،  الذرية  معظم  لهم 

بالكليَّة؛ ألن شجرة  دقيًقا  ليس  التشبيه  أنَّ هذا  إال  هنا،  امُلتَبع  الجينالوجيِّ  املنهج  تشبه 

للمسيحية  املؤسسية  العاملية  بالرؤية  وإمنا  ونسليهام،  وزوجة  بزوج  تبدأ  ال  هنا  العائلة 

تتطور  أخذت  املستويات  ومتعددة  دة  معقَّ رؤية  وهي  املتأخرة،  القروسطية  الحقبة  يف 

مجرد  ليس  فاألمر  الحال  وبطبيعة  عام.  ألف  من  أكرث  مدى  عىل  منهجي  غري  بشكل 

إحصاٍء املنحدرين من ساللة ما وتتبع أصولهم من جهة املايض، بل هو مسعى تأوييّل 

العامل  طابع  وفهم  تقدير  ُنيسء  سوف  أنَّنا  هي  األساسية  الفكرة  فإنَّ  ذلك  ومع  شامل. 

ندرك  مل  ما  املهيمنة-  ومؤسساته  االستثنائية  ديته  تعدُّ من  كل  يخص  -فيام  اليوم  الغريب 

الفروع  تلك  ذلك  يف  مبا  اإلصالح،  عص  ُساللة  هي  املتاميزة  فروعه   ، أنَّ وكيف   ، أنَّ

األخالقيَّة  والنظريات  امليتافيزيقيَّة  االفرتاضات  مثل  صلة؛  ذات  غري  تبدو  قد  التي 

مختلفة  أماكن  وتشغل  مختلفة  ذرية  لها  املختلفة  فالساللة  االقتصاديَّة.  والسلوكيات 

عة متتد إىل العصور الوسطى املتأخرة  دة ومتنوِّ العائلة، مع صالت قرابة معقَّ يف شجرة 

التي تشرتك معها يف أصل أو سلف مشرتك. 

وذلك  الكتاب،  هذا  يف  كبرية  أهمية  ذو  للاميض  التجريبيِّ  التحليل  فإن  وعليه،   

انتقايّئ  تحليل  وهو  عملية،  رضورة  مجرد  ال  مدروسة  فكريَّة  إلسرتاتيجية  مادة  باعتباره 

، يسعى إىل تطبيق مقولة نيتشه  واٍع، بل ميكن القول إنَّه تحليل استخاليصِّ أو استنباطيِّ

التحليل إىل  العلوم قيمة«)6(. كذلك يستند هذا  إذ يقول: »املناهج هي أكرب  بطريقة ما، 

أحكام بشأن ما كان يف املايض أكرث تأثرًيا يف جعل الحياة يف أوروبا وأمريكا الشاملية 

ة إىل  ما هي عليه اليوم، بدًءا من العصور الوسطى املتأخرة، وذلك بطرائق تبنيَّ أنَّها مهمَّ

للنقد كغريها. وقد يحتج عدد من مختلف  فإنَّ هذه األحكام تخضع  حد كبري. وبالطبع 

و/ الحارض،  تشكيل  يف  تأثرًيا  األكرث  باعتبارها  املايض  من  أخرى  لجوانب  املؤرخني 
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التاريخية  الحقول  إنَّ  هنا.  املذكورة  الجوانب  تفسري  أو  تفسريها  يف  مختلفة  لطرائق  أو 

لتفسرٍي  وميكن  األحوال،  من  حال  بأي  شاملة  ليست  هنا  املختارة  املتواشجة  الستة 

أشمل أن ُيلحق بها حقواًل أخرى. من هنا يبدو أن عبارة »تاريخ جينالوجي« أو »تاريخ 

الدراسة.  د يف هذه  امُلتجسِّ للمسعى  مناسًبا  تعد عنواًنا  تحلييل« 

التاريخي  للتغيري  املفاهيمية  وصياغته  الكتاب  هذا  منهج  فإنَّ  ة،  مهمَّ أوجه  ومن   

خمسامئة  آخر  حول  التفكري  يف  مختلفة  طريقة  عىل  يشتمل  التاريخية  واالستمراريَّة 

ملجموعة  بالفضل  يدين  العمل  هذا  فإنَّ  لذلك  الغريب.  التاريخ  من  سنة  ستامئة  أو 

ألربت  االقتصادي  الخبري  مثل  األكادميية؛  املعرفية  الحقول  مختلف  يف  الباحثني  من 

الذين  فونكنشتاين،  عاموس  العلوم  ومؤرخ  ماكنتاير،  ألسدير  والفيلسوف  هريشامن، 

الباحثني  من  قليل  عدد  كان  لقد  عة.  متنوِّ تاريخية  ظواهر  عىل  مامثلًة  مقاربًة  طبَّقوا 

واألخالق  االقتنائيَّة  النزعة  بني  القامئة  بالعالقة  املعنيَّة  األسئلة  عن  اإلجابة  أنَّ  يعتقدون 

بأحد  يتعلق  فيام  عرش  والثامن  عرش  السابع  القرنني  يف  ألوروبا  فهاًم  تستلزم  األمريكية 

»النوازع  كتاب  يف  مقاربته  هريشامن  طرح  أْن  إىل  املميتة)7(،  التقليدية  املسيحية  خطايا 

غات وجيهة. أوضح  م مسوِّ واملصالح »The Passions and the Interests )1977( وقدَّ

مهمة  تقييم  إعادة  عملية  مجرد  أنَّ  كيف  ندرك  أن  يقتيض  الحارض  تفسري  أنَّ  هريشامن 

وتحفيز  البرشية  واملطامع  الرغبات  تحريك  يف  اليوم  تستمر  البعيد  املايض  يف  للجشع 

من  الغربية  األخالقية  للفلسفة  الجينالوجيِّ  التحليل  قبل  فإنَّه  كذلك،  البرش.  أفعال 

 After Virtue: a Study األخالقية  النظرية  يف  بحث  الفضيلة:  »بعد  كتابه  يف  ماكنتاير 

التنويريني  نبذ املفكرين  أْن يحمل  in Moral Theory« )1981(، كان من غري املعقول 

للتقليد األخالقي األرسطي، إىل جانب فلسفة الطبيعة األرسطية التي فقدت اعتبارها يف 

النتائجيني  بني  الدامئة  بالسجاالت  أهمية  ذات  عالقة  أيَّة  ونيوتن،  جاليليو  ظهور  أعقاب 

وأنصار   ،)consequentialists( املآالتية(  أو  النتائجية  النظرية  )فالسفة  العواقبيني  أو 

)Contrac� وأنصار النظرية التعاقديَّة أو التعاقديني ،)Deontologists(  أخالق الواجب

الطبيعي، وغريهم من أنصار فلسفة األخالق  القانون  ري  )tarians، والرباجامتيني، وُمنظِّ

برزت  التي  والفكرية«  الثقافية  »الحروب  بـ  عالقة  أيَّة  يحمل  أن  أو  املعارصة،  التحليلية 
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كتاب  ظهور  حتى  فإنَّه  العرشين)8(.وأخرًيا،  القرن  مثانينيات  منذ  املتحدة  الواليات  يف 

عرش السابع  القرن  إىل  الوسطى  العصور  من  العلمي:  واملخيال  »الالهوت  فونكنشتاين 

 Theology and the Scientific Imagination: From the Middle Ages to the

Seventeenth Century« )1986(، مل يكن أحد يفكر يف وجود أيَّة صلة بني امليتافيزيقا 

االفرتاضات  لكنَّ  املعارص)9(.  النيو-دارويني  واإللحاد  املتأخرة  القروسطية  الحقبة  يف 

للدين  املناِوئة  العلمويَّة  ولأليديولوجيات  الحديث  للعلم  واإلبستمولوجيَّة  امليتافيزيقية 

الذي أدركه فونكنشتاين  )univocity( امليتافيزيقي  التواطؤ  َمِدينة بوضوح لظهور مفهوم 

بدًءا من جون دانز سكوتس)10(. القروسطيَّة  )السكوالستيَّة(  يف املدرسيَّة 

ُننا من فهم املزيد عن الحارض  زة من هؤالء الباحثني مُتكِّ دة وامُلركَّ إنَّ التحليالت املحدَّ

أكرث مام كنا سنفهمه بدونها)11(. ويشرتك هؤالء عموًما يف تقديم تجديدات واجتهادات تبدو 

التجديدات  هذه  لت  تحوَّ وقد  املبكرة،  الحديثة  الحقبة  يف  أو  الوسطى  العصور  يف  بسيطة 

ألنها  ودامئة؛  هائلة  عواقب  لها  وكانت  عة،  متوقَّ غري  وبطرائق  مختلف  بشكل  واسُتخدمت 

وبهذا  الالحقة.  واملامرسات  واالفرتاضات  التغيريات  يف  مرتسخة  وأصبحت  استمرت 

املعنى، كام قال فوكرن، فإن املايض ليس فقط حيًّا يف الحارض، بل إنَّه »ليس حتى ماضًيا«؛ 

وهي فكرة رمبا تشبه ما كان يقصده ميشيل فوكو عندما أشار إىل »كتابة تاريخ الحارض«)12(. 

يتناول هريشامن، وماكنتاير، وفونكنشتاين، كلٌّ بطريقته الخاصة، مسألة الُعُدول عن التعاليم 

رؤيتها  أو  مميتة،  خطيئة  باعتباره  للجشع  إدانتها  كان  سواء  القروسطية،  للمسيحية  القدمية 

للخلق  مغاير  اإلله  بأنَّ  الراسخ  إميانها  أو  الفضيلة،  وأخالقيات  البرشية  للطبيعة  الغائيَّة 

ومتعاٍل عليهم بالكليَّة وعىل نحو غري قابل لالختزال. ومن املفارقة هنا أنَّ هذه األنواع من 

البقاء يف الخفاء رغم تأثريها املستمر؛  التجديدات واالجتهادات املهمة تاريخيًّا متيل إىل 

بسبب جذورها الراسخة يف املايض البعيد ومدى تواُشِجها مع التطورات الالحقة. وما إن 

باعتبارها مسلامت ليست محالًّ  ُتعاَمل  التجديدات وأصبحت معايري، صارت  استقرت هذه 

التاريخي  التحليل  من  معنيَّ  نوٌع  مثة  لكن  فهمها،  ميكن  ال  ثمَّ  ومن  املعارضة،  وال  للنظر 

وتتبعها.  إيضاحها  من خالله  ميكن 

اإلصالح  لعص  الجوانب  ومتعدد  النطاق  واسع  ا  جينالوجيًّ تحلياًل  لدينا  أنَّ  لو   
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وتأثريه، فكيف سيبدو؟ لقد كانت االضطرابات يف القرنني السادس عرش والسابع عرش 

الشاملية.  وأمريكا  أوروبا  يف  الالحقة  واأليديولوجيَّة  املؤسسيَّة  التطورات  يف  خطرية 

الغربية  للحداثة  اإلصالح  عص  متهيد  كيفية  عن  االعتيادية  السديات  من  جزٌء  إنَّها 

وحرية  الدين،  وخصخصة  العامة،  للسياسة  وَعْلَمنتها  والدولة،  الكنيسة  بني  بفصلها 

عىل  الضوء  تسلِّط  أن  جينالوجيَّة  ملقاربٍة  ميكن  ذلك،  ومع  الديني.  واالعتقاد  العبادة 

كبري.  حد  إىل  مجهولة  ظلَّت  ولكنها  الحارض  يف  تؤثِّر  تزال  ال  التي  اإلصالح  جوانب 

كتابه  هذا املرشوع يف  وبفعالية شديدة، عىل  الخاص  فيرب، مبنهجه  ماكس  َعَكَف  وقد 

»األخالق الربوتستانتية وروح الرأساملية« )1904-1905( الذي سعى إىل متييز الطرائق 

األساس  قصد-  -دون  القروسطية  للُنُسكيَّة  الكالڤيني  املذهب  تحويل  ل  شكَّ بها  التي 

اإلصالح  لتأثري  االعتيادية  لألبعاد  ميكن  كيف  الحديثة)13(.  الغربية  الرأساملية  لديناميَّة 

آثاره عىل  أو  والدولة،  الكنيسة  العالقة بني  الرومانية، وتأثريه يف  الكنيسة  - رفضه سلطة 

تلك  مؤرخي  عند  يعَرف  ما  وهو  ا،  اجتامعيًّ شة  مهمَّ أو  مستبَعدة  دينية  هويات  ل  َتشكُّ

الحقبة باسم »البناء العَقدي« أو »امَلْذَهَبة« )confessionalization(� كيف ميكن لهذه 

تناولها  كام  القروسطية  املسيحية  يف  مختلفة  جوانب  برفض  مرتبطة  تكون  أن  األبعاد 

باحثون آخرون كذلك؟  فقط هريشامن وماكنتاير وفونكشتاين، وإمنا  ليس 

الحارض  يف  البعيد  للاميض  املستمر  التأثري  عىل  د  تؤكِّ جينالوجيَّة  مقاربًة  أيَّة  إنَّ   

التاريخ  النزوع الحديث بني العديد من املؤرخني إىل »تسطيح  هي مقاربة تتعارض مع 

بـ»شعور  املقرتن  سميل،  لورد  دانيال  تعبري  بحسب  التاريخي«،  الزمن  اختزال  أو 

»مثة  أصبح  ألنَّه  البعيد«  املايض  مع  التعاطي  من  االنسحاب  يف  بدأ  قد  التاريخ  أنَّ 

التاريخي  التغيري  وترية  أنَّ  يبدو  الواقع،  يف  التاريخيَّة«)14(.  واألصالة  الحداثة  بني  خلط 

تحدث  الذي  البعيد  املايض  ستجعل  العرشين  القرن  مدار  عىل  باستمرار  املتسارعة 

أهمية  أقل   )World We Have Lost( فقدناه«  الذي  »العامل  بيرت السليت يف كتابه  عنه 

من أي وقت مض بالنسبة إىل من يسعون إىل فهم الحارض)15(. بالتأكيد ال ميكن إنكار 

الحديثة  قبل  ما  الشاملية  أوروبا وأمريكا  تفصل بني  التي  الهائلة  التاريخية  ل  التحوُّ نقطة 

االقتصاد  إىل  الزراعي  االقتصاد  من  ل  التحوُّ مع  الحديثة،  الشاملية  وأمريكا  وأوروبا 
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ترسيخ  مع  وبالتزامن  العرشين،  القرن  ومطلع  عرش  الثامن  القرن  أواخر  بني  الصناعي 

املجتمعات  عن  باالبتعاد  دميوغرايف  توجه  ووجود  ا،  سياسيًّ القوية  البريوقراطية  الدول 

الريفية والنزوع نحو املجتمعات الحرضية. وكل هذا مام ال جدال فيه. 

األيديولوجيَّة  الت  التحوُّ أنَّ  هي  الكتاب  لهذا  األساسية  ة  الحجَّ فإنَّ  ذلك،  ومع   

واملؤسسيَّة التي حدثت قبل خمسة قرون أو أكرث تظلُّ رضورية جوهرية لتفسري األسباب 

ِعَظم  أنَّ  اليوم. ومن عجيب املفارقات هنا  ما هو عليه  الغريب عىل  العامل  التي جعلت 

إخفاء  ما ساعد يف  تحديًدا  هو  الحديث  العص  إىل  الحديث  قبل  ما  حقبة  من  ل  التحوُّ

ل هي الواقع  التأثري املستمر للاميض البعيد يف الحارض. وال شك أنَّ حقيقة هذا التحوُّ

باعتبارها طريقة وقائية رضورية  بالتاريخانيَّة  الصحيح  الذي يؤسس لالعرتاف  التاريخي 

األمر.  هذا  إنكار  ميكن  ال  املايض  فهم  يريد  َمن  وكل  التاريخية.  املفارقة  مواجهة  يف 

الضامن  باعتبارها  للتاريخانيَّة  اإلشكايلِّ  الصعود  إىل  أيًضا  ت  أدَّ ل  التحوُّ راديكالية  لكنَّ 

العنيفة  االضطرابات  عن  ناتجة  فكرة  وهي  و»هم«؛  »نحن«  بني  تامة  شبه  لتفرقٍة  الخفي 

التي شهدتها أوروبا يف عص الثورة الفرنسية والحروب النابليونية، التي تركت الشعوب 

الناحية  ومن  فريتشه)16(.  بيرت  بعبارة  الحارض«  يف  »عالقة  أنها  تشعرون  الحديثة  الغربية 

القرن  منذ  املحنكني  املؤرخني  معظم  بني  التاريخانيَّة  إىل  النظرة  هذه  فإنَّ  الوظيفية، 

والصريورات  التغيريات  وتحليل  فهم  أمام  عرثة  حجر  يقف  حاجًزا  أنشأت  عرش  التاسع 

إال  يوجد  بأنَّه ال  االنطباع  أنَّها عززت  والحق  الدراسة.  هذه  نتتبعها يف  التي  املتواشجة 

إيضاحه وتحليله.  -إن وجد- مام ميكن  القليل 

نواٍح  يف  »آخر«  اعتباره  وميكن  بل  االختالف  متام  مختلٌف  البعيد  املايض  وألنَّ   

انغامسهم يف  بقدر  خت  وترسَّ الحداثة  قبل  ما  مؤرخي  لدى  معروفة  -وهي حقيقة  كثرية 

إىل  رضورية  غري  املايض  ذلك  معرفة  أنَّ  هو  شائع  افرتاض  فثمة  الخاصة-  مصادرهم 

جرى  لقد  خاطئ.  افرتاض  وهو  اليوم،  عامل  فهم  يريدون  الذين  إىل  بالنسبة  كبري  حد 

املؤرخني،  وتدريب  التاريخ  تدريس  يف  للتاريخانيَّة  ومتطرفة  هة  مشوَّ لرؤية  التأسيس 

إىل  الخريجني  تدريب  مييل  كذلك  فكري.  سجن  مبثابة  التحقيب  جعل  الذي  األمر 

التي  املوروثة  التحقيب  زنازين  ُجدد يف  ليكونوا مبثابة سجناء  الشباب  تهيئة املؤرخني 
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بناها أسالفهم. فأوروبا يف الحقبة القروسطية املتأخرة وأوروبا يف عص اإلصالح ليستا 

نفسها  وَعرَّفت  الحديثة  واملؤسسات  األيديولوجيات  منها  انبثقت  سالفة  خلفية  مجرد 

أيًضا  هي  الحداثة  ومؤسسات  أيديولوجيات  إنَّ  بل  وراءها؛  تركتها  ثم  منها  بالنقيض 

ر واالمتداد املتواشج لالجتهادات والتجديدات التي نشأت يف الحقبة  الدميومة والتطوُّ

الحارض.  تزال مؤثِّرة يف  الحديثة املبكرة والتي ال  القروسطية املتأخرة والحقبة 

 مل تحَظ املقاربات واملناهج التي حدث كل ذلك من خاللها بالتقدير واالعرتاف 

أنَّ  مثل  للتاريخانيَّة،  املتطرفة  الرؤية  إىل  فقط  ليس  ذلك  وَمردُّ  األحيان؛  معظم  يف 

الناحية  البعيد أن يكون ُمهامًّ من  أنَّه ميكن للاميض  القريب يفرتضون  مؤرخي املايض 

ورغم  فحسب.  املبارشة  وغري  الفرعية  الطرائق  خالل  من  الحارض  فهم  يف  التفسريية 

والعاملية  الوطنية  عرب  البرشية  التفاعالت  عىل  األخرية  السنوات  يف  املتزايد  الرتكيز 

املقاربات  نِتاج  منه-  جزء  -يف  أيًضا  هو  هذا  التقدير  عدم  فإنَّ  التاريخية،  األهمية  ذات 

-حسب  التي يواصل معظم املؤرخني املتمرِّسني تقسيم املايض من خاللها  واملناهج 

السيايس  أو  )االجتامعي  التاريخ  ونوع  اإلقليمي،  أو  القومي  الرتكيز  أو  الزمنية  الحقبة 

يف  اإلنجليز  السياسيون  فاملؤرخون  ذلك(.  وغري  الفكري  أو  الثقايف  أو  االقتصادي  أو 

العصور الوسطى، واملؤرخون االجتامعيون األملان يف القرن الثامن عرش، واملؤرخون 

الثقافيون األمريكان يف حقبة ما بعد الحرب العاملية الثانية وغريهم، يعيشون يف عوامل 

وراء  السعي  أنَّ  يف  شك  وال  كبري.  حد  إىل  كة  وُمَفكَّ متاًما  مختلفة  وِعلميَّة  أكادميية 

من  النوع  هذا  يستلزم  التاريخية  األسئلة  من  العديد  عن  ُمقنِعة  إجابات  عىل  الحصول 

الفوائد  بدون  الكتاب  هذا  تأليف  مرشوع  بدء  املستحيل  من  كان  )لقد  املايض  تقسيم 

العديد من املؤرخني  أنجزها  التي  الدراسات واألبحاث  مثل هذه  استخلصُتها من  التي 

هذا  مثل  أوجدها  التي  بالحدود  امُلقيَّد  البحث  لكنَّ  عديدة(.  أجيال  مدى  عىل  الِعظام 

التقسيم ال ميكنه اإلجابة عن سؤال كيف أصبح العامل الغريب كام هو عليه اليوم. ِعوًضا 

التي متيل إىل  صة  الدراسات واألبحاث املتخصِّ ُينتِج كميات هائلة من  فإنَّه  عن ذلك، 

. فالعديد من املؤرخني،  د وإشكايلِّ جعل السؤال يبدو غري قابل لإلجابة عىل نحو ُمعقَّ

ص وتشظي  عىل غرار الزمالء يف الحقول املعرفية األخرى، ميتعضون من ضيق وتخصُّ
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الذين  اآلخرين  املؤرخني  عكس  -عىل  املعريف  حقلهم  يف  الشاملة«  »الصورة  وضياع 

رسدها-  يريدون  التي  تلك  من  أكرب  رسديات  أيَّة  عن  عوًضا  الجزيئ  التاريخ  ينارصون 

ر بدائل صالحة فكرًيا لهذه الحقائق املوجودة يف الحياة األكادميية والعلمية  لكنَّ تصوُّ

ماهية  تحديد  يف  فيرب  ماكس  كلامت  وتستمر  الواقع.  أرض  عىل  تحقيقها  من  أسهل 

تدريب الخريجني يف حقل التاريخ ويف الحقول األكادميية األخرى كذلك، كام تستمر 

مل  بشكل  ص  التخصُّ مرحلة  الِعلم  دخل  »لقد  يقول:  إذ  املؤرخني،  أعامل  ُمالَزمة  يف 

أيًضا«)17(. بعيد  السابق... وسيستمر هذا األمر إىل مستقبل  يكن معهوًدا يف 

التأثري  يف  استمرت  إذا  البعيد  املايض  يف  نشأت  التي  التغيريات  فإن  ذلك،  ومع   

للرغبات  الكامل  النطاق  عن  فصلها  ر  وتعذَّ الوطنية،  الحدود  متجاوزًة  الحارض،  عىل 

ال  املتمرِّسني  املؤرخني  بني  األكادميي  للعمل  السائد  التقسيم  فإنَّ  البرشية؛  واألفعال 

يكفي حتى لتحديد هذه التغيريات. بيَد أنَّ هناك القليل من الدوافع إىل محاولة التفكري 

ضمن هذا اإلطار حتى بعد ضامن املناصب األكادميية، مع وجود مصادر كثرية للقراءة، 

متنوعة  ومقاالت  دراستها،  ميكن  كثرية  وكتب  إنجازها،  ميكن  عديدة  بحثية  ومشاريع 

ميكن كتابتها يف أي حقل معريف محدد)18(. ولهذه األسباب، فإنَّ األشخاص املنخرطني 

بالحارض  للتغايض عن عالقته  مهيؤون  الحداثة  قبل  ما  دراسة مايض  مكثَّف يف  بشكل 

يأيت،  فيام  التفصيل  من  مبزيد  نوردها  وألسباب سوف  آنًفا  ذكرنا  وكام  ة.  مهمَّ نواٍح  من 

املايض  وخاصة  الحديث،  العص  يدرسون  الذين  أولئك  يعتقد  أن  املرجح  غري  فمن 

أنَّ أواخر العصور الوسطى وعص اإلصالح ال يزاالن يتسامن بأهمية جوهرية  القريب، 

يف  رة  املتجذِّ التاريخية  الصريورات  ألنَّ  ونظًرا  لذلك،  العلمية.  شواغلهم  يخص  فيام 

جوانب  من  فيه  تؤثِّر  زالت  وما  اليوم  عليه  هو  ما  عىل  الحارض  جعلت  البعيد  املايض 

بني  فقط  ليس  حتمّي،  شبه  أمر  املعارص  للعاَلم  القارص  الفهم  فإنَّ  عديدة؛  جوهرية 

الناس. وقد عربِّ عن ذلك تشارلز تايلور مؤخًرا بقوله:  املؤرخني ولكن أيًضا بني عموم 

نبقى  التعرُّف عىل ذواتنا طاملا  العسري علينا  »عندما ميتزج ماضينا بحارضنا، يصبح من 

إنَّ تحقيب املؤرخني وتقسيمهم للاميض  بأصلنا«)19(.  امُلنصف  عاجزين عن االعرتاف 

ل  َتشكُّ ا ومتكاملة عن  ُمْقنِعة تفسرييًّ ثمَّ صياغة رسديات  أمام فهم ومن  يقفان حجر عرثة 
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العامل الغريب الحديث. كام أنَّ انتشار الدراسات واألبحاث التاريخية يف إطار التقسيم 

التاريخ  أنَّ  هنا هي  املثرية  واملفارقة  املشكلة.  ة  من حدِّ يزيد  األكادميي  للعمل  السائد 

التاريخي ومن ثمَّ وعي اإلنسان بذاته.  نفسه مييل إىل منع الفهم 

املفاهيمية  الصياغة  عليها  تبدو  التي  االستثنائية  يرجح  آخر  سبًبا  هناك  أن  يبدو   

يف  السبب  هذا  وينعكس  الكتاب،  هذا  يف  املتضمن  التاريخي  واملنهج  للاميض 

السدية  فاملحاوالت  الزمن.  عرب  بالتغري  املتعلقة  واالفرتاضات  التاريخي  التحقيب 

)superses� استبدايلِّ منوذج  افرتاض  إىل  متيل  النطاق،  واسعة  األمد،  طويلة   التأليفية 

)sionist للتغري التاريخي. بعبارة أخرى، مثة افرتاٌض أنَّ املايض البعيد قد مض وانتهى 

لاَِم أعقبه مبارشة ولكن ليس للحارض. لذا،  وصار مهجوًرا، وأنَّه يحظى بأهمية تفسريية 

عىل  املتأخرة،  الوسطى  العصور  فهم  إىل  بحاجة  اإلصالح  مؤرخي  أنَّ  الواضح  فمن 

عرش  السادس  القرن  يف  حدثت  التي  التاريخية  الوقائع  فهم  أجل  من  املثال،  سبيل 

يف  األمريكيني  املؤرخني  أنَّ  املفرتض  من  والتي  األول،  املقام  يف  بها  يهتمون  والتي 

جدل  ال  والذي  -الحقيقي  املحض  الزمني  التعاقب  إنَّ  بها.  يهتمون  ال  العرشين  القرن 

)إله  خرونوس  أنَّ  لو  كام  كاٍف،  بشكل  التاريخي  التفسري  عن  متييزه  يتم  ال  بداهًة-  فيه 

لذلك،  ونتيجة  تلقايئ)20(.  بشكل   )Zeitgeist( العص  روح  أنتج   )chronos  � الزمن 

التاريخية  األحداث  حتمية  عدم  أو  َعاِرضيَّة  عىل  ون  ُيصِّ ما  عادة  املؤرخني  أنَّ  ورغم 

االنتشار،  واسعة  الغريب  التاريخ  فإنَّ معظم رسديات  -وهم محقون يف ذلك-،  املاضية 

متيل  إذ  ذلك؛  خالف  إىل  ضمًنا  ُتشري  األقل،  عىل  املاضية  األلفيَّة  نصف  مدى  عىل 

بصورة  ُمَتخيَّلة  حتميَّة  شبه  مع  املايض  ووضوح  مفهوميَّة  مزج  إىل  السديات  هذه  بِنَية 

عليه  نحن  ما  أنفسنا عىل  نجد  االعتبار  إذا ُوضع كل يشء يف  وكأنه  واستبداليَّة،  شاملة 

املعنى  وبهذا  ذلك.  وراء  السبب  أدركنا  للاميض،  فهمنا  ازداد  وكلام  الحال.  بطبيعة 

القرون  يف  وقائع  التأريخيَّة:  الكتل  من  متواليًة  سلسلًة  باعتباره  إليه  ُينَظر  املايض  فإن 

بدورها  أفسحت  املبكرة،  الحديثة  الحقبة  يف  وقائع  أمام  الطريق  أفسحت  الوسطى 

من  عليه؛ سلسلة  نحن  ما  إىل  ذلك  أفض كل  الحديث،  العص  وقائع يف  أمام  الطريق 

من  مأخوذة  نفسها  )الفكرة  للتاريخ  مسترتة  هيجليَّة  نظرة  تعزيز  إىل  متيل  التي  املراحل 
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الحديث  قبل  ما  املايض  مع  تتواشج  نظرة  ليسينغ(؛  إفرايم  وجوتولد  ڤيكو  جامباتستا 

بحسب  الحديثة«  األزمنة  »رشعية  ومع  فقدناه«،  الذي  »العامل  أنَّه  عىل  إليه  ُينَظر  الذي 

-ذوات  فحسب  عليه  نحن  ما  املايض  صريورات  تجعلنا  ومل  بلومنربغ)21(.  هانز  تعبري 

»حداثيَّة« أو »ما بعد حداثيَّة«، بداًل من ذوات »قروسطية« أو ذوات من »الحقبة الحديثة 

ا. فعىل سبيل  ُغها ضمنيًّ الحالية وُنسوِّ الوقائع  ُنفسِّ  تفسريها  املبكرة«- ولكننا من خالل 

-ببساطة- واهية وال ميكن الدفاع  املثال، أصبحت األفكار والقيم واملامرسات القدمية 

عنها يف مراحل معيَّنة، وهذا مثار جدل وُمحاججات أو ُمْضَمر وضمنّي، ومن ثمَّ حلَّت 

أو  التحديث  بها  حدث  التي  الطريقة  هي  وهذه  تطوًرا.  و/أو  مالءمة  أكرث  أفكار  محلها 

التاريخي يف الحدوث.  التغري  )modernization(، وهكذا يستمر  نة  الَعْصَ

التي بها ُيفرتض  البِنية االستبداليَّة للسديات واسعة االنتشار حول الكيفية   إن هذه 

بتقييامت  األصل  مرتبطة يف  وهي  اليوم،  إىل  سائدة  تزال  ال  عليه؛  نحن  ما  أصبحنا  أننا 

يصحُّ  وهذا  عرش.  والتاسع  عرش  الثامن  القرنني  يف  التاريخي  م  للتقدُّ اإليجابية  شديدة 

عن  األحيان(  من  كثري  يف  اليوم  الحال  هي  )كام  منفصلة  البنية  هذه  تكون  عندما  حتى 

األلفية املاضية.  الغريب يف نصف  للتاريخ  ميَّة-تصاعديَّة  َتَقدَّ لرؤية  التقوميات اإليجابية 

أساًسا  باعتباره  االستبدايلِّ  النموذج  هذا  يستمر  التقومييَّة،  ِصبغته  عن  النظر  وبغض 

سبيل  -عىل  املؤلفني  من  للعديد  العاملية  الحضارة  أو  الغربية  الحضارة  لنصوص 

مونها  م القروسطيون العصا إىل الحداثيني األوائل الذين بدورهم ُيسلِّ املثال- حيث ُيسلِّ

إىل الحداثيني من أجل الجولة األخرية يف سباق التتابع. وبالقدر الذي يتمتع فيه عموم 

منه  أوروبا  أقل من األهمية يف  بقدر  تزال تحظى  تاريخيِّ )وهي مسألة ال  الناس بحس 

يتم  التي  الصورة  هي  االستبداليَّة  الصورة  هذه  فإنَّ  عام(،  بشكل  املتحدة  الواليات  يف 

الشاملة  السديات  َمن نحن وكيف وصلنا إىل هنا. وبعض  استيعابها، وتروم إىل تفسري 

كيفية  عن  النظر  بغض  املسلك  نفس  تسلك  املؤلفني  بعض  ِقبل  من  مؤخًرا  والبارزة 

الهلع  عن  نقديَّة  مبالحظة  تنتهي  -مثاًل-  بارزون  جاك  دراسة  أنَّ  ورغم  النتيجة.  تقييم 

الشامل  الثقايف  تأريخه  فإنَّ  الحالية اآلخذة يف االنحطاط«،  الشعبيَّة  »الثقافة  إزاء  الكبري 

م يف سلسلة من  وامُلبتَكر للغرب بدًءا من العام 1500م يتَّبع هذا النمط االستبدايلِّ امُلنظَّ
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أربعة أجزاء زمنية متتالية)22(. وَيِصحُّ األمر أيًضا عىل كتاب أندرو ديلبانكو الذي اشتمل 

االنتامء  ضياع  بعد  األمرييك:  التاريخ  مدار  عىل  األمل  طبيعة  حول  ذكيَّة  ات  تبصُّ عىل 

»استمر  االستعامري،  الكالڤيني  الَتديُّن  محل  حلَّت  التي  سة  امُلقدَّ ة  األمَّ إىل  الجامعيِّ 

أمل البحث عن املعنى بال هوادة«، كام يقول ديلبانكو، يف ثقافتنا املعارصة الغارقة يف 

ق«)23(.  والتفوُّ التعايل  يف  الشديدة  »الرغبة  بـ  متيَّزت  التي  الفردانيَّة  االستهالكيَّة  النزعة 

األخري  تتبنى يف  تايلور،  تشارلز  كتبها  التي  الَعْلَمَنة  عن  األخرية  الرصينة  الدراسة  وحتى 

العصور  أواخر  حقبة  من  ل  للتحوُّ األوجه  متعدد  استقصائها  يف  البِنية  هذه  من  الكثري 

العص  إىل  املفارق«  أو  باملتعايل  الساذج  »القبول  بـ  تتسم  التي  املسحورة  الوسطى 

من  ل  والتحوُّ فيه،  نعيش  الذي  الحصيَّة«  و»اإلنسانويَّة  الَتعلُمن«  »عص  الحديث؛ 

 »buffered ا إىل »الذات العازلة خة اجتامعيًّ »الذات امَلساميَّة porous« القدمية واملرتسِّ

التي تبني املعنى وتعيش داخل »إطارنا امُلحايث« للواقع الحديث منزوع السحر الذي 

س)24(. أنَّه ال مكان فيه للُمقدَّ من املفرتض 

إنَّها  تفسريه.  يجب  الذي  ما  السؤال  هذا  إجابة  مضمون  د  ُيحدِّ »نحن«؟  َمن  ولكن 

عة للغاية. يف العامل الغريب اليوم »نحن« تشمل، عىل سبيل املثال، أنجيال  مجموعة متنوِّ

من  ات  ومبرشِّ ين  ومبرشِّ الرؤوس«  »حليقي  حركة  من  وعنصيني  بالني،  وسارة  مريكل 

جمعية األم ترييزا الخريية، وراش ليمبو ومايكل مور، وأنصار نظرية خلق األرض الفتيَّة 

وكوندليزا  بتلر  وجوديث  للدين،  مناوئني  وُملحدين   ،)Young Earth creationism(

ومنتجي  بريش،  وأعضاء جمعية جون   ،»Insane Clown Posse« فرقة  اق  وُعشَّ رايس، 

املواد اإلباحية عىل اإلنرتنت، وأعضاء مركز أخالقيات وسائل اإلعالم، ودونالد ترامب 

السيارات  الوطنية لسباق  الجمعية  اق  الحديث، وُعشَّ الفن  وبيل جيتس، ومحبي متحف 

مثل  أنَّ  هنا  املقصود  وليس  هيفرن.  وهيو  عرش،  السادس  بنديكت  والبابا  )ناسكار(، 

املوجودين  جميع  ولكنَّ  املعارصين،  للغربيني  النمطية  الصورة  توضح  القامئة  هذه 

فيها، مع اختالفاتهم الشخصية الجذريَّة، هم نِتاج الصريورات التاريخية عىل حد سواء؛ 

فجميعهم أمريكيون شامليون أو أوروبيون من مطلع القرن الحادي والعرشين، وبالتايل 

االعتبار،  بعني  هؤالء  جميع  يضع  أن  يجب  للحارض  تاريخي  -صحيح-  تفسري  أي  فإن 
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الواقع،  الناس يف  يتبناها  التي  املختلفة  وااللتزامات  والقيم  العاملية  الرؤى  بل وجميع 

الناس  تبني  طرائق  التفسري  هذا  يراعي  أن  يجب  كذلك  مبهمة.  أم  واضحة  كانت  سواء 

لهذه الرؤى والقيم، من الَجْزم القاطع إىل االلتباس الظاهر، باإلضافة إىل مراعاة الطيف 

ونها.  الرؤى والقيم وُيغريِّ الناس تلك  بها  ل  ُيعدِّ التي  الطرائق  الشامل من 

وعليه، فإنِّ النقطة التي أنطلُق منها هنا هي املالحظة )املعروفة( بأنَّ الحياة البرشية 

مبجموعة  تتسم  املتحدة،  الواليات  يف  أوضح  بصورة  ورمبا  اليوم،  الغريب  العامل  يف 

والرغبات  اإلنسانية  بالقيم  تتعلق  التي  املتناقضة  الحقيقة  عاءات  ادِّ من  ا  جدًّ واسعة 

عاءات تؤثِّر بدورها )وهو  واملطامع واألعراف واملعايري واألخالق واملعنى. وهذه االدِّ

أنَّ  »ذلك  إليها.  يتطلعون  التي  الحياة  وأشكال  الناس  معيشة  طرائق  يف  أيًضا(  معروف 

ليس  وتعليل،  وتفخيم  انتقاء  شكل  يف  ُمستحرًضا  الواقع  أخرى،  مرة  هنا،  يعني  الظاهر 

كانت  مام  اآلن  أكرث وضوًحا  حقيقتها  أصبحت  التي  اإلنسان  حياة  تأكيٌد عن  هذا   ،» إالَّ

إىل  بالنظر  عرش،  التاسع  القرن  مثانينيات  أواخر  يف  نيتشه  عنها  ث  تحدَّ عندما  عليه 

الثقايف  والتهجني  البرش  وَتنُقالت  التكنولوجيا  لتها  سهَّ التي  الالحقة  البرشية  التفاعالت 

األميش  بني  سواء  السلوك،  يف  تؤثِّر  املعتقدات  إنَّ  االقتصادية)25(.  والعوملة  الجديد 

هذه  وتختلف  الُجدد.  امللحدين  أو   )Old Order Amish( القديم  النظام  أتباع  من 

والعلامنيَّة، وليس  الدينيَّة  والواجبات  لاللتزامات  فالتعددية املفرطة  ا.  املعتقدات جذريًّ

أو  ا  حقيقيًّ باعتباره  »نحن«  به  نؤمن  ما  حول  متقاربة  حتى  أو  مشرتكة  نظر  وجهة  أية 

التفاوت  ُيولِّد هذا  والعرشين.  الحادي  القرن  بداية  د  تحدِّ التي  أو صالًحا؛ هي  صحيًحا 

رين  امُلنظِّ بال  تشغل  التي  والثقافية  والسياسية  االجتامعية  االختالفات  التعدديِّ 

املشرتكة  والواجبات  االلتزامات  برْشَعنة  ا-  -عقالنيًّ املعنيني  الليرباليني  السياسيني 

الة)26(. ومع احرتامي الشديد  واملؤسسات املهيمنة التي تصنع دميقراطيات صالحة وفعَّ

هنا بأسمى  أنَّنا »نتأرجح بني وضعني؛ بني وضعنا حينام توجَّ لتايلور، ليس األمر ببساطة 

الله إىل حد ميكننا القول بإنَّ ال يشء له معنى  طموحاتنا الروحية واألخالقية رأًسا إىل 

مغايِرة  مبصادر  مرتبطة  الطموحات  تلك  فيه  تكون  الذي  الوضع  ذلك  وبني  الله،  بدون 

امُلَتَدّينني  -املؤمنني  اليوم  الناس  ماليني  أنَّ  يبدو  بل  الله«)27(،  لوجود  نافية  عادًة  تكون 
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التعدديَّة  من  البتَّة  منزعجني  غري  املثال-  سبيل  عىل  للدين،  املناوئني  املتعصبني  أو 

آراءهم صحيحة.  بأنَّ  ة  تامَّ قناعة  فيها عىل وجوٍه مختلفة، وعىل  يسهمون  التي  املفرطة 

الذايت  الوعي  ازدواجيَّة  من  نوع  نحو  متفاوتة  وبدرجات  مختلفة  بطرائق  آخرون،  وينزع 

إذا  النزوع،  تايلور. لكنَّ »نحن« ليس لديها هذا  التي وصفها  الذات  تنسيب  أو شكوكيَّة 

كانت »نحن« تشري إىل األوروبيني واألمريكيني الشامليني عىل هذا النحو؛ إذ إنَّ بعض 

النزعة.  الناس فقط هم َمن لديهم مثل هذه 

حتميَّة  تستلزم  ال  للاميض  التاريخية  املفهومية  أن  عن  الكتاب  هذا  يجادل  كذلك   

منهج جينالوجّي يف سعيه  بأي حال من األحوال. واملنهج املستخدم هنا هو  الحارض 

البعيد؛  املايض  يف  أصولها  مع  وتحليلها  األمد  طويلة  تاريخية  مسارات  تحديد  إىل 

األصول التي ما زالت تؤثر يف الحارض. ومع ذلك، فإنَّ هذا املنهج ليس َغائًِيا. وبصيغة 

لكن  عليه،  هو  ما  عىل  الحارض  جعل  الذي  هو  طبيعته  بحكم  املايض  إنَّ  نقول  أخرى 

واأليديولوجية؛  املؤسسية  الناحية  فمن  النحو.  هذا  عىل  األمور  تسري  أن  لزاًما  يكن  مل 

لقد  اليوم.  عليه  نحن  ما  إىل  الحال  بنا  ينتهي  أن  ا  حتميًّ يكن  مل  واألخالقية،  املادية 

قرارات  كانت  بعضها  أنَّ  وتبنيَّ  رضورة،  اتخاذها  يف  يكن  مل  برشية  قرارات  اُتِخَذْت 

يف  والتأثري  عات  التوقُّ وتبني  عات  التطلُّ وتربير  األمناط  تشكيل  فتم  للغاية.  خطرية 

الرغبات وتطبيع سلوكيات جديدة، وهي أشياء مل تكن هناك رضورة لرتسيخها ونرشها. 

البيولوجية، فإنَّ مايض البرش  التي أتاحتها الوقائع  القيود املفروضة والُفرص  ويف إطار 

أو ذاتية؛  ثقافية مستقلة  أو  أيديولوجية  أو  اقتصادية  أو  نِتاًجا ألي »قوى« اجتامعية  ليس 

قرارات  من  ُيحىص  ال  لعدٍد  الُكيلِّ  الرتاكمي  املنتج  نفسها  يف  هي  القوى  هذه  إنَّ  بل 

نة  ومؤمَّ مؤسيس  إطار  يف  واألفعال  القرارات  هذه  تكون  ما  وأحياًنا  وأفعالهم،  البرش 

القرارات  يف  بدورها  تؤثِّر  أنها  كام  كذلك،  تكون  ال  أخرى  وأحياًنا  ومستدامة،  ا  سياسيًّ

يصنعون  الذين  هم  البرش  أنَّ  يف  ُمحًقا  ماركس  كان  لقد  وُتقيُِّدها.  األخرى  واألفعال 

محدوًدا  كان  ره  فتصوُّ ذلك  ومع  بأنفسهم)28(.  يختاروها  مل  ظروف  تحت  لكن  التاريخ 

البرش  عن  آلرائه  تؤسس  التي  واملاديَّة  اإللحاديَّة  امليتافيزيقيَّة  مبعتقداته  مربر-  -دون 

الحقيقة  عاءات  ادِّ من  فقط  واحدة  مجموعة  لت  َشكَّ أفكاٌر  وهي  ورفاههم؛  وتطلعاتهم 
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من بني مجموعات أخرى عديدة يف أوروبا يف منتصف القرن التاسع عرش. فـ »القوى« 

مُتثِّل  بل  تاريخية؛  حتميَّات  متثل  ال  الطبقي  والصاع  الطبقي  ل  والَتشكُّ االقتصادية 

لرغبات وقيم وقرارات وسلوكيات برشية معينة وتعزيزها دون غريها.  التأسيس 

استبداليَّة  عن  السائدة  الصورة  أنَّ  الكتاب  هذا  يف  األساسية  الحجج  ومن   

)supersessionism( تاريخية قوية بني أواخر العصور الوسطى والعص الحارض 

فقد  أساسها)29(.  من  مغلوطة  تكن  مل  إن  خطري،  نحٍو  عىل  لة  ُمضلِّ صورة  هي 

-وكذلك  ومتحيًصا  تفنيًدا  وليس  رفض  حاالت  املاضية  األلفية  نصف  يف  َشاَع 

كانت  ما  وغالًبا  والتطلعات.  واملعايري  وااللتزامات  لألفكار  انتقايئ-  اقتطاع 

مل  مثلام  متاًما  خطئها،  إثبات  دون  املوروثة  والقيم  الحقيقة  عاءات  ادِّ ُتستنَكُر 

والحاصل  القدمية.  واملؤسسات  العاملية  الرؤى  عن  التخيل  الغالب  يف  يتم 

مقابِلة  عاءات  ادِّ مع  التفاعل  يف  دة،  ُمعقَّ وبأشكال  متكررة  بصورة  استمرت،  أنَّها 

بدورها.  فيها  وأثَّرت  منها بشكل مختلف  ْت  اسُتِمدَّ تاريخية جديدة  وحقائق 

فيام  رمبا  للحارض،  فهمنا  ه  ُيشوِّ استبدايلِّ  تاريٌخ  عنه  ينتج  الحقائق  هذه  إغفال  إنَّ   

بالفعل  ُهِجرت  قد  الدينية  التقاليد  كانت  لو  كام  وضوًحا،  أكرث  بشكل  بالدين  يتعلق 

األيديولوجيات  تنافس  حتى  فكريًّا  ضعيفة  بتصويرها  أو  اجتامعية  وقائع  باعتبارها  ا  إمَّ

عاءات  ادِّ فإنَّ  الربوتستانتي،  اإلصالح  مع  بدأ  الذي  رفضها  من  الرغم  وعىل  العلامنيَّة. 

دت  تجسَّ كام  القروسطيَّة  املسيحية  مامرسات  من  بها  يتعلق  وما  املركزيَّة  الحقيقة 

-باإلضافة  تشمل  وهي  أبًدا،  تتالَش  مل  املثال؛  سبيل  عىل  الرومانية،  الكاثوليكية  يف 

معظم  مع  املبكرة  الحديثة  الحقبة  كاثوليك  شاركها  التي  املعتقدات  من  العديد  إىل 

املجمع  وسلطة  البابويَّة  السلطة  حول  الحقيقة  عاءات  ادِّ الربوتستانت-  معارصيهم 

السبعة،  الكنسيَّة  األرسار  بواسطة  اإللهيَّة  النِعمة  وَنوال  الكنيسة،  وطبيعة  املسكوين، 

البرش  ألفعال  الرضوري  والدور  األوىل،  الخطيئة  برغم  البرشية  اإلرادة  حرية  وحقيقة 

واالعرتاف  اس،  الُقدَّ يف  املشاركة  مثل  أخرى  مامرسات  وكذلك  الخالص،  يف 

التناول  رس  أو  اإلفخارستّيا  وإجالل  القديسني،  بشفاعة  والصالة  بالخطايا،  السّي 

الرغم  عىل  اليوم  إىل  مستمرة  واملامرسات  عاءات  االدِّ هذه  زالت  وما   .)Eucharist(
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الكاثوليكيَّة  يف  اإلنسانية  للوقائع  العديدة  والتأثريات  للحداثة  الجوهريَّة  الت  التحوُّ من 

الغربية  التعدديَّة  يف  ُتسهم  اليوم  وهي  املبكرة،  الحديثة  والحقبة  الحديثة  الحقبة  إبان 

عاءات الحقيقة ومامرسات ال ُتعد وال ُتحىص بني  املفرطة املعارصة، كام ُتسهم فيها ادِّ

املسيحيني الربوتستانت بجذورها الضاربة يف القرن السادس عرش أو يف فرتات الحقة، 

البالد  تاريخ  اليوم، مثلام كانت حارضة طيلة  الواليات املتحدة  بقوة يف  وحضور ظاهر 

القرن العرشين.  الغربية وصواًل إىل  البلدان الربوتستانتية يف أوروبا  ويف 

ينتج عنه تاريٌخ استبدايّل ال ميكنه أن ُيفسِّ الحقائق   إنَّ تجاهل مثل هذه الحقائق 

البرشية الراهنة. وقد عربَّ بعض العلامء يف السنوات األخرية عن تعجبهم من أن »الدين 

عن  النظر  بغض  األساس،  من  رحل  قد  يكن  مل  الدين  أنَّ  هو  العجيب  لكنَّ  عاد«.  قد 

النظريات  ارتضوا  الذين  أولئك  إسقاطات  أو  والبحثيَّة«  العلميَّة  الرغبات  »تحقيق 

مذهبيَّة  علامنويَّة  أجندة  وفق  يكتبون  الذين  إن  والَعْلَمنة)30(.  للتحديث  الكالسيكية 

الحديث،  العامل  يف  الدينية  واملامرسات  الديني  املعتقد  حقائق  فقط  ليس  -تتجاهل 

س وفلسفة الدين-  د فكرًيا ودراسات الكتاب املقدَّ ولكن أيًضا الالهوت املعارص امُلعقَّ

عاء أنَّه حتى التاريخ الفكري يف حقبة ما بعد التنوير -مثال-  هم وحدهم من ميكنهم االدِّ

متزايدة  فيرب[  ماكس  إىل  ]نسبة  فيبرييَّة  سحر  نزع  قصة  أنَّه  عىل  تام  بيقني  رسده  ميكن 

. فكريكجارد ونيومان  الداروينيِّ بعد  ما  وال مناص منها، وصعود حتمّي مزعوم لإللحاد 

ومن  ونيتشه.  ماركس  مثل  مثليهم  عرش  التاسع  القرن  يف  الفكري  التاريخ  إىل  ينتميان 

الكاثوليكية  اعتنقت  التي  شتاين  إديث  هناك  هورسل،  إدموند  عند  الفلسفة  طالب  أملع 

إليزابيث  ُمنَِحْت   1970 عام  ويف  العرشين؛  القرن  ثالثينيات  يف  كرمليَّة  راهبة  وصارت 

الذي  الكريس  بجامعة كامربيدج، وهو  الفلسفة  الكاثوليكيَّة املتعصبة كريس  أنسكومب 

2004 وقف جوزيف  يناير من عام  فيتجنشتاين؛ ويف  لودفيج  أستاذها  يشغله سابًقا  كان 

مناظرة  يف  هابرماس  يورغن  أمام  لوجه  وجًها  عرش[  السادس  بنديكت  ]البابا  راتزينغر 

حول الدين والفلسفة والسياسة، وكان ذلك باألكادميية الكاثوليكية يف ميونيخ)31(. ويف 

-األمر الذي ال يزال َيِصحُّ عىل بداية القرن الحادي والعرشين- َبَرَز عدٌد  القرن العرشين 

لوباك  دي  وهرني  بارث  كارل  من  والكاثوليك،  الربوتستانت  والفالسفة  الالهوتيني  من 
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-السائدة-  االستبداليَّة  الصورة  معقوليَّة  إنَّ  وولرتستورف.  ونيكوالس  تايلور  تشارلز  إىل 

عن  مستمرة  تساؤالت  وتثري  الحقائق،  هذه  مثل  تجاهل  عىل  تعتمد  الغريب  للتاريخ 

ا«.  فيها عصنا »عًصا علامنيًّ التي يكون  الدقيقة  املعاين 

املحليَّة،  والخصوصيات  الواسع،  ع  التنوُّ منهم-  -وأنا  املتمرِّسون  املؤرخون  يدرك   

دة ملايض البرش عرب الزمان واملكان. لقد سعيُت  والفوارق الفردية الدقيقة، والحقائق امُلعقَّ

إىل عدم االختيار بني »الُكليِّني« )lumpers( و»التقسيميِّني« )splitters( وفًقا لثنائية جاك. 

 )truffle hunters( صني«  و»املتخصِّ  )parachutists( »العموميِّني«  بني  أو  هيكسرت،  هـ. 

التفكري مبعزل عن مثل  بداًل من ذلك  لو روي الدوري؛ لكنني حاولُت  كام عند إميانويل 

ال  الدقيقة  الفوارق  تحديد  أنَّ  شك  وال  األسايس)32(.  هديف  مع  يتوافق  مبا  الثنائيات  هذه 

أن  كام  األصيلة،  املشرتكة  القواسم  أو  العموميات  إدراك  عن  املايض  لفهم  أهمية  يقل 

العناية الدقيقة بالتفاصيل الواضحة امللموسة ال تتعارض مع فهم كيفية دخولها يف أمناط 

أوسع. إنَّ اختيار أحد الطرفني يف هذه الثنائيات مقابل إقصاء اآلخر لن يكون كافًيا لتفسري 

داخل  البقاء  كافًيا  يكون  لن  مثلام  الطويل،  املدى  عىل  التاريخية  والصريورات  التغيريات 

حقبة تاريخية واحدة أو دولة معينة أو نوع واحد من التاريخ. 

التقليدية  السديات  به  جاءت  مام  أفضل  تفسري  يف  الفكرية  الرغبة  جانب  وإىل 

حول كيفية استمرار تأثري املايض البعيد يف الحارض، مع تركيز خاص عىل نتائج وآثار 

هة نحو -عىل األقل-  عص اإلصالح؛ فإنَّ دوافعي للكتابة هي دوافع عمليَّة أيًضا وموجَّ

ثالث قضايا راهنة عىل قدر كبري من أهمية. ولكنَّ تقديم األمر عىل هذا النحو مضلِّل 

بني  الفصل  هو  األكادميي  العمل  الشائعة يف  التقسيامت  أحد  إنَّ  سلبية.  وله دالالت 

عن  النظر  )بصف  ولكن  املايض  يدرسون  فاملؤرخون  االجتامع.  وعلامء  املؤرخني 

اإلشارات والتلميحات يف استنتاجاتهم( ال يهتمون عادًة باملسائل العملية الراهنة )إالَّ 

إذا كانوا يدرسون املايض القريب(. أما علامء االجتامع وعلامء النفس واالقتصاديون 

يشريون  ما  نادًرا  لكنهم  الراهنة،  البرشية  الحقائق  يفحصون  ما  عادًة  السياسة  وعلامء 

يخالفون  الذين  املؤرخني  بأنَّ  عاء  ادِّ وهامشيَّة. ومثة  بطرائق سطحيَّة  إالَّ  املايض  إىل 

الذين  االجتامع  علامء  وأنَّ  بالتاريخ«،  عالقة  لهم  يعد  »مل  االختصايصِّ  التقسيم  هذا 
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التقسيم  هذا  لكنَّ  يقال.  كام  املايض«  يف  عالقني  زالوا  »ما  التقسيم  هذا  يتجاوزون 

شك  فال  الغالب،  يف  الحال  هي  كام  بصامة  تحديده  ينبغي  ال  األكادميي  العمل  يف 

نِتاج  هي  الحارض  حقائق  ألنَّ  ببساطة  وذلك  الطرفني؛  بني  التام  الفصل  ميكن  ال  أنه 

فال  ة،  الصحَّ من  وقريبة  سليمة  الكتاب  هذا  ة  حجَّ كانت  وإذا  املايض.  صريورات 

من  ل  تتشكَّ زالت  وما  كانت  كيف  نرى  حتى  املعارصة  الحقائق  طبيعة  فهم  ميكننا 

غري  -بصورة  الضوء  تسلِّط  قد  الطريقة  بهذه  الراهن  الواقع  رؤية  إنَّ  البعيد.  املايض 

عىل  وكذلك  الحايل،  واالقتصادي  والسيايس  االجتامعي  للواقع  فهمنا  عىل  متوقعة- 

أطر  داخل  تضمينها  وأشكال  الغالب(  )يف  بها  م  امُلَسلَّ الفكريَّة  االفرتاضات  بعض 

يف  أوروبا  تاريخ  يف  متخصص  مؤرخ  أين  مع  لذلك،  املعرفة.  وراء  سعًيا  مؤسسية 

التاريخ، فإنَّ هذه الدراسة  التدريب املهني يف حقل  الحقبة الحديثة املبكرة مبوجب 

باملايض.  ٌة  ما هي معنيَّ بقدر  بالحارض  ٌة  معنيَّ

باملايض  تتأثَّر  الحالية  الوقائع  أنَّ  فكرة  إزاء  األوىل  للوهلة  بالغرابة  الشعور  إنَّ   

التغيري  عن  السائد  ر  التصوُّ مُلَساءلة  استعداد  عىل  نكون  أن  مبجرد  يتالىش  البعيد 

والتحقيب التاريخي. فمن املفرتض أالَّ يجادل أحٌد يف أنَّ الحقائق البرشية الراهنة هي 

الحياة  دميومة  من  ببساطة  تنبثق  املعتادة  الفكرة  وهذه  سابقة.  تاريخيَّة  صريورات  نِتاج 

يعكس  املعارص  بالواقع  صلة  ذي  غري  البعيد  املايض  اعتبار  إىل  النزوع  لكنَّ  البرشية. 

االشتغال  مهنة  يف  املؤسسايت  ومظهره  آنًفا-  نوقش  -الذي  للتاريخ  االستبدايلِّ  ر  التصوُّ

فيام  يكفي  مبا   ٌ ُمَفسَّ اليوم  الغريب  العامل  أنَّ  هو  الشائع  االفرتاض  أنَّ  يبدو  بالتاريخ. 

الرأساملية  وظهور  والتصنيع  التنوير  وعص  العلميَّة  الثورة  منذ  البرشية  بالحياة  ق  يتعلَّ

هذا  ة يف خطأ  الهامَّ الجوانب  إظهار  إىل  يسعى  الكتاب  هذا  فإنَّ  ذكرنا،  وكام  الحديثة. 

ويسعى  الكربى  التاريخية  التطورات  هذه  عرضه  يتضمن  نفسه  الوقت  ويف  االفرتاض، 

الطرائق  التحليل  وسيوضح  وبالحارض.  اإلصالح  عص  من  بكل  عالقتها  تحديد  إىل 

-بعيًدا  يأيت  فيام  مناقشتها  ترد  التي  الثالثة  املعارصة  العملية  الشواغل  بها  تنتمي  التي 

تاريخية  مسارات  إىل  الراهنة-  األمريكية  األوضاع  عىل  تقتص  عابرة  مسائل  كونها  عن 

ل طيلة قرون، ومن ثمَّ فمن غري املرجح أن تتالىش يف وقت قريب.  دة ظلت تتشكَّ معقَّ
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تصاعد  مدى  بشأن  اآلخرين،  األمريكيني  بعض  جانب  إىل  القلق،  يعرتيني  أواًل،   

وترية االستقطاب السيايس والثقايف بني الناس يف الواليات املتحدة بصورة مل يسبق لها 

الظاهرة تستحق  أنَّ هذه  العرشين عىل األقل، سواء كنا نرى  القرن  مثيل، منذ مثانينيات 

أن ُيطلق عليها اسم »حرب ثقافية« أو ال نرى ذلك)33(. وقد أشار دانييل بيل يف عام 1996 

يصحُّ  هذا  توصيفه  أن  ويبدو  اآلمنة«،  غري  املضطربة،  الغاضبة،  املرتبكة،  »أمريكا  إىل 

اآلن أكرث من أي وقت مض)34(. فاألمريكيون منقسمون بشدة حيال العديد من القضايا 

العسكرية األمريكية يف  التدخالت  الوطنية، مبا يف ذلك  آثار كبرية يف حياتهم  لها  التي 

الخارج، ومكانة الدين يف املجال العام، وقسائم املدارس والتعليم العام، واإلجهاض، 

والتنمية  البيئة  حامية  بني  والعالقة  النارية،  األسلحة  ومراقبة  اإليجايب،  العرقي  والتمييز 

القضية،  ا كانت  ا وعنيفة بوضوح. وأيًّ االقتصادية، ومدى قبول ثقاة شعبية فاضحة جنسيًّ

الدقة،  إىل  تفتقر  اإلعالم  وسائل  يف  تظهر  كام  األمريكية  الوطنية  السياسية  الثقافة  فإنَّ 

لة بالضغائن واملشاحنات. وغالًبا ما يبدو أنَّ »مجالنا العام املسموم«،  وهي ثقافة ُمحمَّ

بني  مساجلة  أو  كالميَّة  مشادة  مجرد  من  أكرث  ليس  مؤخًرا،  جرافتون  أنتوين  وصفه  كام 

الحياة  تبدو وقائع  رنَّانة)35(.  لة وعبارات دعائية  هة ومضلِّ شخصني يطلقان شعارات ُمشوَّ

وامُلنصفني  املثقفني  املواطنني  مثاليات  عن  الُبعد  كل  بعيدًة  الشعاراتيَّة  السياسية 

ذلك  كان  سواء  التشاورية،  أو  التداوليَّة  الدميقراطية  منارصو  لها  ر  ُينظِّ التي  والعقالنيني 

أو  هابرماس(  يورغن  إىل  )نسبًة  هابرمايسِّ  أو  رولز(  جون  إىل  )نسبًة  رولزّي  شكل  يف 

نزوع  وهو  األمربيقي؛  املستوى  عىل  مثبًتا  أمًرا  ذلك  إىل  أضف  آخر)36(.  شكل  أي  يف 

ديانا  استنتاج  لنصل إىل  املبارش،  الصاع  تجنُّب  اختالف عقلياتهم إىل  املواطنني عىل 

الثقافة السياسية للنشطاء املتطرفني ميكنها أن  موتز الواقعي إذ تقول: »مثة شك يف أنَّ 

تكون أيًضا ثقافة تداوليَّة بشكل كبري«)37(. وبعبارة أخرى نقول إن الناس عىل األرجح ال 

هات، وعىل  يسعون إىل التفاعل السيايس الجاد إال مع من يشبهونهم يف األفكار والتوجُّ

املتاحة  املواقف  نفس  يف  التفاعل  احتاملية  من  ُتقلِّل  الخالفات  فإن  ذلك  من  الضد 

بأنفسهم:  البالد  داخل  انقساماتهم  األمريكيون  أنشأ  وقد  املحتملة.  والتسوية  للتفاوض 

الكثري من الناس يختارون العيش يف األحياء أو املجمعات السكنية مع الذين يشبهونهم 
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يف اآلراء والقيم، وهو اتجاه دميوغرايف تصاعَد بشكل حاد منذ أواخر سبعينيات القرن 

ع وفًقا للخلفية االجتامعية  ز واقع التعليم نفس هذه العملية من التجمُّ العرشين)38(. ويعزِّ

والثقافية ووجهات النظر، سواء يف أرقى املدارس اإلعدادية الخاصة، أو يف املدارس 

التعليم  أنصار  من  املتزايد  العدد  بني  أو  إهامل شديد،  من  تعاين  التي  الحرضية  العامة 

حني  يف  املرفوضة،  األفكار  من  أطفالهم  حامية  عىل  عازمون  هؤالء  وبعض  املنزيل، 

أنَّ ما يريده البعض اآلخر هو مجرد تجنيب أطفالهم االلتحاق مبدرسة عامة فقرية)39(. 

يقوم  القانون هي عادة من  إنفاذ  األمريكية وهيئات  الحكومية  إنَّ سلطة املؤسسات   

تأثري  تزايد  رغم  وذلك  االنقسامات،  هذه  يف  تتسبب  التي  واملرارة  األىس  مشاعر  بكبح 

العبارات املبتذلة  الرغم من  السياسية نفسها)40(. ولكن عىل  االستقطاب عىل املؤسسات 

املتكررة، ال يبدو أنَّ السياسيني وال الصحفيني وال األكادمييني وال حتى املشاهري لديهم 

أيَّة إجابات عن كيفية عكس مسار االستقطاب. بل يبدو أنَّ املجال العام األمرييك يزداد 

فجاجًة واحتداًما أكرث من أي وقت مض، وأن املتنافسني فيه أصبحوا أكرث غضًبا بعضهم 

أفعال خصومهم)41(.  تقييد  ة ويسعون إىل  أكرث حدَّ دون حقوقهم بشكل  تجاه بعض، ويؤكِّ

عاء  يتعايش األمريكيون فيام بينهم باعتبارهم مواطنني، ولكن يبدو من الصعب للغاية االدِّ

حقل  أي  من  -وال  تاريخي  عمل  من  ما  أنه  شك  وال  ورخاء.  ازدهار  يف  يعيشون  بأنهم 

القول.  دة، وال تساورين أي أوهام يف هذا  أكادميي آخر- ميكنه حل هذه املشكلة املعقَّ

من  األقل-  -عىل  ننا  متكِّ قد  الراهن  ملأزقنا  العميقة  التاريخية  الجذور  بعض  رؤية  لكنَّ 

التفكري بصورة مثمرة يف طرائق معالجته.  ثمَّ  فهمه بشكل أفضل، ومن 

-إىل جانب العديد من القضايا   ثانًيا، إنني قلق بشأن قضية التغريُّ املناخي العاملي 

األخرى- وما تنذر به فيام يتعلق بسالمة البيئة عىل كوكب األرض)42(. إنَّ املشكلة أعمق 

خالل  من  ها  حلَّ ميكن  كان  لو  كام  تلك،  أو  السياسية  اإلدارة  هذه  سياسات  من  بكثري 

التنظيف  التي تستفيد من أعامل  الجديدة  أو الرشكات  البيئية املوثوقة  السياسات  بعض 

البيئي وتخضري البيئة. وكذلك ال يرجح أن يكون هناك تأثري ُيذكر إليقاظ النزعة البيئويَّة 

والثقافة  اإلعالم  وسائل  يف  السبعينيات  بعد  ما  ُسبات  من   )Environmentalism(

ناتٌج  الكربون  أكسيد  ثاين  انبعاثات  زيادة  عن  الناجم  م  فالتسمُّ واإلعالنات.  الشعبية 
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النفطية،  املنتجات  عىل  القائم  والنقل  والزراعة،  التحويلية،  الصناعات  عن  باألساس 

الغاية  لتحقيق  الوسيلة  نفسها  هي  تعترب  والتي  العامل،  أنحاء  جميع  يف  الطاقة  وتقنيات 

أنَّ  بيَد  الرأساميل.  اإلنتاج  دورة  واستمرار  ِه  الرشَّ املستهِلك  رغبات  إشباع  يف  املتمثِّلة 

املادي  الرثاء  من  أكرب  مستويات  وراء  يسعون  الناس  معظم  أنَّ  هي  األساسية  املشكلة 

والرفاهية، بل ويتم تشجعيهم عىل ذلك من خالل حمالت إعالنية ال هوادة فيها، وذلك 

بالقيمة  أضعاف  مثانية  ارتفع  املثال-  سبيل  -عىل  األمرييك  الدخل  متوسط  أنَّ  رغم 

الغربيون يف مجتمعات ليس لها سقف  القرن العرشين)43(. واآلن يعيش  الحقيقية خالل 

عىل  تحديًدا  تعتمد  فقط(  الصناعية  )وليس  االستهالكية  االقتصادية  فاملبادئ  اقتنايّئ؛ 

وا عىل رشائها بإلحاٍح  إقناع الناس بالتخلُّص يف أرسع وقت ممكن من األشياء التي ُحثُّ

ة من االستهالك،  ُمستمدَّ الفرد  أنَّ هوية  ما  وبقدر  اقتنائيَّة أخرى.  تبدأ دورة  شديد، حتى 

عن  ينفصل  ال  الذات  اكتشاف(  )إعادة  واكتشاف  بناء(  )إعادة  بناء  إىل  السعي  فإنَّ 

املرء  كينونة  كانت  إذا  »كفى«  قول  مطلًقا  لها، فال ميكن  نهاية  التي ال  االقتناء  عمليات 

عىل  مستمر  بشكل  يعتمد  والهوية  الذات  ل  َتشكُّ كان  وإذا  لألشياء،  رشائه  يف  تتمثَّل 

خطرية  عواقب  له  االستهالكيَّة  الروح  من  النوع  وهذا  الجديدة)44(.  واألساليب  األمناط 

عىل  أخالقي  معنى  أي  »فائض«  كلمة  فقدت  املتحدة،  الواليات  ففي  الحال.  بطبيعة 

الوسائل  لديه  الفرد  أنَّ  طاملا  ا«  جدًّ »كثري  يسمى  ما  يوجد  فال  االجتامعي:  املستوى 

االقتصادية لفعل ما يحلو له)45(. وَيِصحُّ هذا اآلن كام كان قبل األزمة االقتصادية يف سنة 

2008، كام يتجىل مثاًل يف مواصلة املقاولني األمريكيني يف بداية سنة 2011 بناء منازل 

الدوالرات)46(. تكلفتها عرشات املاليني من  بلغت  للمضاربة 

االحتياجات  بني  فارق  أي  تزيل  الُجدد  الكالسيكيني  االقتصاديني  مناذج  إنَّ   

إلشباع  فاعلية  األكرث  الوسيلة  باعتبارها  البرشية  العقالنية  وُتفسِّ  الطلب،  يف  والرغبات 

املعنيَّة  التنظريات  يف  لذلك  املنفعة«)47(.  »تعظيم  وراء  يسعون  الذين  األفراد  رغبات 

قيادة  منطقي-  -وهو  األفضلية  كهم  ُتحرِّ الذين  األفراد  ر  ُيقرِّ قد  الجزيئ،  باالقتصاد 

عىل  وذلك  بها،  يشعرون  التي  املتعة  بسبب  بأنفسهم  الرياضية  الرباعي  الدفع  سيارات 

الشديد  التباين  الرغم من  الهجينة، عىل  السيارات  التنقل يف  ل متاعب  َتحمُّ النقيض من 
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سيارات  عن  للتخيل  البديلة  الفرصة  تكلفة  إنَّ  إذ  الخيارين.  من  لكل  البيئي  التأثري  يف 

يأخذ  وقد  قيادتها.  يف  االستمرار  تكلفة  من  أكرب  ببساطة  هي  الرياضية  الرباعي  الدفع 

أيًضا  وميكنهم  ولسنوات،  يوم  كل  عقالين،  نحو  عىل  الخيار،  بهذا  ذلك  يف  الراغبون 

أو  الحالية  السيارة  لون  رشاء سيارات دفع رباعي أخرى إلشباع رغباتهم حني ال يصبح 

القوانني  َسّن  يف  يرون  الناس  من  املاليني  أنَّ  ويبدو  كافية.  بدرجة  لهم  ُمرضًيا  حالتها 

التي متنع سيارات الدفع الرباعي -أو أي سلع استهالكية أخرى متاحة- تقييًدا ال ُيحَتَمل 

االقتصادي.  والنمو  السوق  لكفاءة  ا  اعتباطيًّ تقييًدا  كونه  ناهيك عن  الفردية،  للحرية 

أنَّ  بوضوح  البديهي  من  يظل  ذلك،  خالف  ُتثبت  التي  االجتامعية  األدلة  ورغم   

اقتناء السلع االستهالكية هو الوسيلة املفرتضة إىل سعادة اإلنسان؛ فكلام كانت السلع 

ر  يفكِّ التي  الطريقة  تبدو  هكذا  أو  وأسعد)48(.  أفضل  اإلنسان  حياة  كانت  وأفضل،  أكرث 

وأوروبا.  املتحدة  الواليات  خطى  عىل  يسريوا  أن  والهند؛  الصني  يف  املستهلكون  بها 

ولكن يف ظلِّ غياب الحل ملشكلة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وآثارها املناخيَّة، فإنَّ 

عىل  الكوكب  قدرة  د  يهدِّ قد  األمرييك  معدل  بنفس  والصيني  الهندي  الفرد  استهالك 

سعيدة.  نهاية  تنتهي  ال  قد  القصة  فإنَّ  لذلك  الطويل.  املدى  عىل  الحياة  لوازم  توفري 

واملتعة  الفردي  االستهالك  وراء  أدايت-  نحو  -عىل  العقالين  السعي  أنَّ  يتبنيَّ  ورمبا 

والرثوة سيؤدي إىل تدمري تدريجي وجامعي لقدرة كوكب األرض عىل مواصلة الحياة. 

إىل  الدائم  االقتصادي  النمو  عىل  واإلرصار  بالسوق  الراسخ  اإلميان  يؤدي  لن  ورمبا 

املالية  األزمة  تؤدي  أنَّ  املرجح  غري  من  )يبدو  يشء)49(.  ال  إىل  بل  أفضل،  مستقبل 

النزعة  التبادلية بني  العالقة  اتجاه  2008 إىل أي تغيري أسايس يف  انفجرت يف عام  التي 

تبحث  والوطنية  الدولية  الجهود  أنَّ  االعتبار  يف  األخذ  مع  والرأساملية،  االستهالكيَّة 

وأفضل  أكرث  أشياء  وراء  الجامعي  السعي  أنَّ  ويبدو  العالقة(.  تلك  الستعادة  ُسبل  عن 

بالواقع  صارخ  تذكري  مبثابة  هي  بأشكال  خطري  نحو  عىل  سخونة  أكرث  الكوكب  يجعل 

علامء  فيها  يبحث  التي  بل  ألنفسنا،  »نبنيها«  أو  لها«  »ُنشكِّ التي  بالوقائع  ال  الحقيقي، 

الفهم  محاولة  إنَّ  املحيطات.  وعلامء  الجوي  الغالف  وعلامء  البيئة،  وعلامء  األحياء 

ساهمت  التي  املتشابكة  واملامرسات  واملؤسسات  والقيم  املواقف  لجذور  التاريخي 
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أعامله  آخر  ويف  باالهتامم.  جديرة  عملية  تبدو  اليوم  نواجهها  التي  البيئية  األخطار  يف 

دي  جان  يقول  بقوة،  الناشئ  االستهالك  تأريخ  علم  إىل  املزيد  أضاف  والذي  الكبرية، 

التاريخية  وأصولها  تاريخ«)50(،  لها  املستهلك  »رغبات  إنَّ  ُمحق يف ذلك-  -وهو  فريس 

الثامن عرش.  القرن  أواخر  الحديثة يف  التحويلية  الصناعات  تسبق ظهور 

يف  األكادمييني  من  العديد  بني  الحقيقة  مقولة  إنكار  مبسألة  منشغل  فإنني  وأخرًيا، 

املنطق  إىل  يفتقر  مدروس  إنكار غري  وهو  واملعاين،  والقيم  اإلنسانية  األخالق  مجاالت 

من  كونها  تتعدى  ال  اإلنسانية  والقيم  واألخالق  املعاين  أنَّ  كثرية  عاءات  ادِّ فثمة  السليم. 

وَعَريّض،  ذايّت  بشكل  والثقافات  العصور  مختلف  يف  ألنفسهم  البرش  يبنيها  التي  األشياء 

يتعدى  أنَّنا ال ميكننا معرفة ما إن كان أي منها ]املعاين واألخالق والقيم[  أو عىل األقل 

الباحثني يف  الثقافية أو  هذا الوصف. وهذا املوقف ال يقتص عىل علامء األنرثوبولوجيا 

ستيفن  الفيزيايئ  يرى  فمثاًل،  النقدية.  النظرية  االتجاهات  أحدث  يتبنَّون  ممن  اإلنسانيات 

الِعلم،  عىل  الحداثة  بعد  ما  لهجامت  الرشس  والناقد  نوبل  جائزة  عىل  الحائز  واينربج، 

التي يصح وصفها بالصدق أو  القضايا  أنَّ »القضايا األخالقية أو الجاملية ليست من نوع 

األمر  وإذا كان  الحياة«)51(.  نواصل سرينا يف  القيم ألنفسنا ونحن  »نختلق  الكذب«؛ ألننا 

واالغتصاب  الجامعية  اإلبادة  أنَّ  الصدق  »من  قول:  -مثاًل-  مطلًقا  يجوز  ال  فإنه  كذلك، 

بأنفسنا، فلن تكون  إذا اختلقنا قيمنا وأخالقنا  إنَّنا  الناس«.  بالنسبة إىل جميع  أمور خاطئة 

صفقات  يف  املراهقات  بيع  أو  التعذيب  إلدانة  والتفضيالت-  امليول  -سوى  أسس  هناك 

هذه  مثل  أصحابها  معظم  يحب  ال  بثقافة  نحيا  أنَّنا  مجرد  هو  واألمر  الجنسية.  العبودية 

األشياء. لكن »حقوق اإلنسان« يف الواقع ال ميكن أن تكون قاعدة ثابتة ومشرتكة لألخالق 

الجدل  من  يتضح  ما  وهو  »اإلنسان«،  معنى  حول  جوهريِّ  بخالٍف  ق  ممزَّ مجتمع  يف 

قاعدة  البرشية«  »الطبيعة  تكون  أن  ميكن  ال  وكذلك  مثاًل.  اإلجهاض  مسألة  حول  الدائر 

وهاًم  تعد  الفكرة  هذه  مثل  بأنَّ  اعتقاٌد  يسوده  أكادميي  مناٍخ  يف  لألخالق  ومشرتكة  ثابتة 

للعلوم  فإنَّه ال ميكن  التطوريني  العديد من علامء األحياء  عي  يدَّ ا. وكام  تعسفيًّا وجوهرانيًّ

كائن  )Homo sapiens( هو مجرد  العاقل  اإلنسان  كان  إذا  أيَّة مساعدة  م  ُتقدِّ أن  الطبيعية 

الثدييات  أنواع  نوعه عن  يختلف يف  ملحوظ، وال  نحو  فّي عىل  تكيُّ  )hominid( برشاين 
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أشخاص  أي  يضع  ال  فالِعلم  الوراثية.  املادة  من  الكثري  يف  معها  يشرتك  التي  األخرى 

يشء  استنتاج  ميكن  ال  أنه  هو  بسيط  لسبب  حقوق؛  أي  يستكشف  وال  املالحظة  تحت 

والذين  للِعلم.  )اإلمربيقية(  التجريبية  واالفرتاضات  امليتافيزيقية  املسلَّامت  إىل  بالنظر 

يفهمون   )transhumanists( العابرة  اإلنسانوية  أو  اإلنسانية  تجاوز  نزعة  بأنصار  ُيعرفون 

»األخالق«  وكذلك  بل  و»األشخاص«  »الحقوق«  كانت  وإذا  ذلك.  عىل  املرتتبة  اآلثار 

يحق  الذي  الِعلم وحده هو  كان  وإذا  الِعلم،  نتائج  تجريبي يف  أساس  بال  بِنى  هي مجرد 

بدائل  وراء  سعًيا  وإزالتها  تفكيكها  ميكن  البِنى  هذه  فإنَّ  الواقع،  بحقيقة  يخربنا  أن  له 

التعجيل  النسل[ تسعى إىل  ]تدعم تحسني  يوجينيَّة  أجندة أخالقية  أو  أخرى كوضع خطة 

بعد  )ما  العابرة  اإلنسانوية  أنصار  إنَّ هدف  العاقل)52(.  لإلنسان  ري  التطوُّ الذايت  بالتجاوز 

بالجينات.  التالعب  بواسطة  البرش عمًدا  الذايت عىل  القضاء  اإلنسانويني( هو 

النسبيَّة  أنَّ  عىل  ُيسَتَدل  ما  كثرًيا  إنكارها،  ميكن  ال  التي  التعدديَّة  واقع  ومن   

للتطبيق بشكل صحيح عىل  قابلة  األخالقية والثقافية صادقة، وأنَّه ال توجد معايري وقيم 

الحقيقة  عن  التخيل  محاوالت  اتساق  عدم  يأيت  هنا  )من  ومكان.  زمان  كل  يف  الناس 

عاٍء واحد للحقيقة عىل األقل.  باعتبارها مقولة، إذ دامًئا ما ينطوي إنكار الحقيقة عىل ادِّ

التوكيدات أو الحجج(.  التوقف عن تقديم  فاإلنصاف يف اإلحجام عن الحقيقة يستلزم 

يجب  وخالفيَّة،  وخصوصيَّة  حصيَّة  للحقيقة  عاءات  ادِّ تقديم  إىل  السعي  عن  وعوًضا 

ع؛  التنوُّ ع، لكن ليس كل أنواع  التسامح والتنوُّ علينا )الحظ هنا اإللزام املعياري( تعزيز 

وبالتايل  سيئة،  أفعال  كلها  املثال-  سبيل  -عىل  والعنف  الجنيس  ز  والتحيُّ فالعنصية 

فنحن  لذلك  ذاتها،  يف  أخالقية  مقولة  هي  »سيئة«  كلمة  لكن  معها.  التسامح  ميكن  ال 

والتسامح  ع  التنوُّ من  الصالحني  والتسامح  ع  التنوُّ لتمييز  أخالقي  معيار  إىل  بحاجة 

ومن  والَعَرِضيَّة،  الذاتية  البِنى  مجال  إىل  بالفعل  انحدرت  قد  األخالق  لكنَّ  السيئني. 

تقديم  من  نهم  ميكِّ أساس  وال  عليها،  يقفون  أرضية  األخالقيني  البنيويني  لدى  ليس  ثمَّ 

بِنيتهم  قبول  املرء  يجب عىل  فلامذا  ذلك،  ُمحقني يف  كانوا  وإذا  معياريَّة)53(.  عاءات  ادِّ

بروتستانتية  أو  سلطويَّة  كاثوليكية  أو  فاشية  عنصية  بِنية  من  بداًل  لألخالق  االعتباطية 

ا، إالَّ إذا كانت حقيقية؟  أصولية أو إسالمية جهاديَّة؟ ملاذا حقًّ
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ع هو هزمية  التسامح والتنوُّ باسم  الذاتية  الحقيقة واملعايري األخالقية غري  إنكار  إنَّ 

ا للتامدي أكرث من ذلك واإلقرار بأنَّ اإلبادة  ذاتية وتناقض ذايت، إال إذا كان املرء مستعدًّ

أنَّ  الحظ  ولحسن  املقبولة.  األمور  من  والتعذيب  والعبودية  واالغتصاب  الجامعية 

غري  ذلك  سبب  أنَّ  رغم  ذلك،  ادعاء  ميكنه  َمن  هو  فقط  األمراض[  ]عامل  الباثولوجيِّ 

واضح حتى إذا كانت فلسفة األخالق بال أي أساس موضوعي. ومع ذلك ال تزال هناك 

والقيم  األخالق  بشأن  الحقيقة  عاءات  ادِّ ترسيخ  كيفية  وهي  وضاغطة،  حقيقية  مشكلة 

إذا  ة. يجب علينا تقديم حجج أخالقية  التوكيدات املتعارضة واملتغريِّ وسط أطياف من 

لنا،  مواٍت  أغلبيِّ  تفضيل  أو  فردّي  اختيار  مجرد  الرشور  هذه  مثل  إدانة  تكون  أالَّ  أردنا 

من  واملؤذية  االستغاللية  اإلنسانية  العالقات  أنَّ  يف  -مثاًل-  السبب  توضيح  أردنا  وإذا 

ألصل  تاريخي  تحليل  إجراء  األفضل  من  ويبدو  ومكان.  زمان  كل  يف  الخاطئة  األمور 

-عىل األقل- أن يوضح لنا طبيعة املشكلة.  وطبيعة وضعنا الراهن، األمر الذي من شأنه 

فالحقيقة أنَّ أي تاريخ يقتص عىل العص الحديث هو تاريخ منقوص ال محالة. 

الكرام دون أن  البعيد يف الحارض مير عادًة مرور  التأثري املستمر للاميض  إذا كان 

عنارصه؛  فيها  تتشابك  التي  دة  املعقَّ الطرائق  بسبب  منه  جزء  يف  وهذا  أحد،  إليه  يفطن 

آنًفا،  املذكورة  نيتشه  مقولة  وبحسب  مجازات.  مجرد  ليسا  والجينالوجيا  التفكيك  فإنَّ 

التاريخية. وكل فصل  الكتابة  من  منهٍج وشكٍل  إىل  أيًضا  والجينالوجيا[  ]التفكيك  يشري 

التشابك  خيوط  من  واحد  عىل  الجينالوجية  الناحية  من  ز  يركِّ التالية  الستة  الفصول  من 

ألنَّ  وليس  الفهم،  لتعزيز  محاولة  يف  وذلك  التحليلية،  الناحية  من  املتاميزة  الرئيسية 

بشكل  ُيعاش  كان  الفصول  عليها هذه  ز  تركِّ التي  البرشية  الحياة  كل مجال من مجاالت 

الحياة  ا مهامًّ ضمن مجال معنيَّ من  تاريخيًّ منفصل عن اآلخر. ويحلِّل كل فصل مساًرا 

البرشية، مع ذكر بعض من عالقاته باملجاالت األخرى التي جرى تحليلها. وعليه، فإنَّ 

ه  باعتبارها رفًضا متعدد األوجُّ الحداثة  ل  ل تفسرًيا عن َتشكُّ الكتاب يف مجمله يشكِّ هذا 

وال  منه.  أخرى  لعنارص  ًعا  متنوُّ وتعييًنا  وَتبنًيا  القروسطية  املسيحية  من  مختلفة  لعنارص 

فصٍل  كل  إىل  النظر  تقوم عىل  للكتاب  العامة  ة  فالُحجَّ اآلخر؛  عن  منفصل  فصٌل  يوجد 

الفصول.  بغريه من  مقرتًنا 
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ترتبط  نفسه،  الوقت  ويف  البعض،  بعضها  عن  الطويلة  الست  السديات  تتاميز 

ة  الُحجَّ توضيح  بنا  يجدر  رمبا  لذا،  واحدة.  تأويلية  رسدية  من  كأجزاء  البعض  ببعضها 

وال  مفقود،  ذهبي  عص  من  االضمحالل  عن  دراسة  ليست  هذه  شديد.  بإيجاز  الشاملة 

التاريخية  للعواقب  تحليل  بل هي  وازدهاًرا؛  إرشاًقا  أكرث  مستقبل  نحو  م  التقدُّ عن  رسديَّة 

رة.  املتصوَّ الرئيسية  البرشية  للقضايا  التحويلية  االستجابات  من  ة  املستمدَّ املنشودة  غري 

عتيقة  نظرة  لكنها  ُمَمَسَسة،  كونيَّة  نظرًة  الوسطى  العصور  أواخر  املسيحية يف  كانت  لقد 

الفعلية  واملامرسات  الدينية  والتعاليم  العقديَّة  الترشيعات  بني  الكبرية  ة  بالهوَّ متيَّزت 

األوىل  الوضع املجموعة  هذا  ل  وقد شكَّ ووقائعها.  ُمُثلها  وبني  املسيحيني،  من  للعديد 

البرشية املشرتكة أكرث  الحياة  ة؟ وكيف أصبحت  الهوَّ من املشكالت. كيف تم رتق هذه 

ويف  عقائديَّة،  مشكلة  كانت  األصلية  املشكلة  أنَّ  اإلصالح  قادة  يعتقد  ا؟  حقًّ مسيحيَّة 

موا -عن غري قصد- أنواًعا متعددة  س، قدَّ ها عن طريق اللجوء إىل الكتاب املقدَّ سعيهم لحلِّ

َل هذا مجموعة جديدة من املشكالت، مختلفة  من الخالفات غري املرغوب فيها. وشكَّ

ُعِرَفْت؟  وكيف  الحقيقية  املسيحية  ماهية  كانت  ماذا  األوىل.  املشكالت  مجموعة  عن 

الكاثوليك  بني  الدينية  السياسية  الصاعات  وكانت  نهاية،  بال  العقائدي  النزاع  كان  لقد 

الزمنية  السلطة  من  واملدعومني  الكنيسة-الدولة  نظام  عىل  الدائبني  والربوتستانت 

منتصف  حتى  عرش  السادس  القرن  مطلع  من   ،)magisterial Protestants( الحاكمة 

رة وال تجد طريًقا للتسوية. وَجَلَب عدم حل النزاع غري  القرن السابع عرش، رصاعات ُمدمِّ

الثانية.  املرغوب فيه بني املسيحيني مجموعة ثالثة من املشكالت املتعلقة باملجموعة 

حياة  أنَّها  عىل  باستمرار  متصارعني  مسيحيني  بني  البرشية  الحياة  تصوير  ميكن  كيف 

مستقرة وآمنة؟ ويف األخري كان الحل املعتمد يف جميع الدول الغربية الليربالية الحديثة 

واملؤسسية،  األيديولوجية  الناحية  من  العامة،  الحياة  عن  ومتييزه  الدين  خصخصة  هو 

ا للحرية الدينية الفردية. ولن يكون اإلميان الذايت بل  من خالل الحقوق املحميَّة سياسيًّ

الدول  لكنَّ  العامة.  الحياة  أساس  هو  الحديثة،  والفلسفة  العلوم  املوضوعي، يف  العقل 

عىل  بدورها  اعتمدت  التي  املواطنني  سلوكيات  عىل  االعتامد  يف  استمرت  الحديثة 

املعتقدات املتأصلة يف املسيحية )مثل الحقوق الفردية(، حتى عندما كانت السلوكيات 
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تعاليمها.  مع  تتناقض  املاديَّة(  االقتنائيَّة  النزعة  )مثل  املذاهب  بني  املتبعة  األخرى 

األخرية  العقود  يف  الَعْلَمنة  ت  أدَّ الحديثة،  للحقوق  الليربايل  املؤسيس  اإلطار  وداخل 

التي  الصلة  ذات  املامرسات  جانب  إىل  ودينية  علامنية  للحقيقة  عاءات  ادِّ انتشار  إىل 

م هذه الوقائع املعارصة مجموعة من املشكالت  ل التعدديَّة املفرطة املعارصة. ُتقدِّ ُتشكِّ

ة  التي هي نِتاج مشكالت عص اإلصالح، ولكن يف ظروف فكرية ومؤسسية ومادية متغريِّ

يف  املمكنة  املشرتكة  الثقافة  أو  العامة  الحياة  نوع  ما  هو:  هنا  والسؤال  جذري.  بشكل 

باستثناء  الجوهرية  والقيم  واملعايري  املعتقدات  من  القليل  أعضاؤها  يتقاسم  مجتمعات 

استهالكيَّة؟  اقتنائيَّة  لنزعة  تقريًبا  عاملي  تبنى 

وألنَّ املسيحية يف أواخر العصور الوسطى كانت نظرة كونيَّة ُمَمَسسة، أثَّر اإلصالح 

إىل  قصد  وبدون  الطويل  املدى  عىل  ت  أدَّ بطرائق  البرشية  الحياة  مناحي  جميع  يف 

وهذا  اليوم.  عليه  أنفسهم  الشامليون  واألمريكيون  األوروبيون  فيه  يجد  الذي  الوضع 

املاضية  الخمسة  القرون  يف  اإلنسانية  الوقائع  يجمع  الكتاب  هذا  أنَّ  يف  السبب  هو 

البعض، مثل املفاهيم املعنيَّة باإلله،  تبدو للوهلة األوىل ال عالقة لها ببعضها  التي قد 

النحو،  هذا  وعىل  تحليلها.  إىل  ويسعى  الجامعات،  وطبيعة  االستهالك،  ومامرسات 

ل بعض الفرضيات السائدة التي تهيمن عىل الحياة الفكرية  يشمل االستقصاء أيًضا َتشكُّ

الحديثة. يبدأ كل فصل بوصف الحالة التي يتسم بها العامل الغريب املعارص فيام يتعلق 

ا لتكوينه التاريخي مع  م تفسرًيا جينالوجيًّ مبنحى مهم من مناحي الحياة البرشية، ثم ُيقدِّ

الخطوط  ز  وتركِّ اإلصالح.  لعص  املنشود  وغري  التحوييل  بالتأثري  خاص  اهتامم  إيالء 

عاءات  ادِّ وأساس  وامليتافيزيقا،  والعلم  الدين  بني  العالقة  تَِباًعا عىل  التحليل  الستة يف 

العامة  للمامرسة  املؤسيس  والنطاق  اإلنسانية،  واملعاين  بالقيم  املتعلقة  الحقيقة 

والرأسامليَّة،  البرشية  والرغبات  األخالقي،  والسلوك  األخالقي  والخطاب  للسلطة، 

باملعرفة.  الخاصة  والفرضيات  العايل  التعليم  بني  والعالقة 

-يف البداية- للرؤية   أبدُأ باستقصاء بعض النتائج طويلة األمد للرفض غري الواضح 

ومدى  الوسطى،  العصور  أواخر  من  ابتداًء  بالَخْلق  الله  لعالقة  القدمية  املسيحية 

الحياة  عىل  الهيمنة  يف  وملحوظ-  مبارش  بشكل  ولكن  ا  -ضمنيًّ الرفض  هذا  استمرار 
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القائل  الحديث  للرأي  الواسع  االنتشار  النتائج  أهم  بني  من  كان  وقد  الحديثة.  الفكرية 

دين  عاءات  ادِّ ضد  ُمقنعة  أدلة  م  ُتقدِّ الطبيعة  النتظامات  البارزة  العلمية  التفسريات  بأنَّ 

الرأي  أنَّ هذا  بيَد  املثال.  )revealed religion( عىل سبيل  الساموي  الدين  أو  الوحي 

معرفة(  دون  تبنيها  يتم  ما  غالًبا  )التي  ومرشوطة  َعَرضيَّة  ميتافيزيقية  فرضيات  نتيجة  هو 

تاريخية  أهمية  الفرضيات  لهذه  أصبحت  وقد  الوسطى.  العصور  يف  ضاربة  جذور  لها 

من  ى  أدَّ التي  األشكال  بسبب  عرش؛  السابع  القرن  من  بدايًة  ع  متوقَّ غري  نحو  عىل  كبري 

الالهويت  للخطاب  مقصود  تهميٍش غري  إىل  اإلصالح  املذهبي يف عص  النزاع  خاللها 

الطبيعي.  والعامل  الله  عن 

باعتبارهام  الحديثة  والفلسفة  الربوتستانتي  اإلصالح  فُيحلِّل  الثاين  الفصل  أما   

ِمن  الحقيقة  عاءات  ادِّ إثبات  محاوالت  بهام  جرت  عالئقيَّة(  )وأكرثهام  وسيلتني  أهم 

الرومانية،  الكنيسة  يف  دت  تجسَّ ما  نحو  عىل  القروسطيَّة  املسيحية  رفضوا  الذين  ِقبل 

س  املقدَّ الكتاب  إىل  تِباًعا،  مستندة،  منشودة  غري  تعدديَّة  إىل  مختلفة  بطرائق  ى  أدَّ مام 

والعقل. وقد ساعدت املآزق العقائدية يف عص اإلصالح عىل تعزيز انبعاث الشكوكيَّة 

الفلسفية   )foundationalism( التأسيسيَّة  النزعة  وإلهام  القدمية  اإلبستمولوجيَّة 

وقت  -منذ  وحده«  »العقل  فإنَّ  والتجريبية،  التاريخية  الناحيتني  من  لكن  الحديثة. 

-منذ وقت لوثر- عىل تقديم  س وحده«  ديكارت- مل يثبت قدرة أكرب من »الكتاب املقدَّ

أن  ما هو حقيقي، وكيف يجب  األسئلة حول  إجابات مشرتكة عن  للوصول إىل  أساس 

يعيش الناس، أو ما الذي يجب أن يهتموا له. والنتيجة عىل املدى الطويل هي الزيادة 

الدول  داخل  تنترش  التي  املسائل  هذه  مثل  بشأن  الحقيقة  عاءات  الدِّ املحدودة  غري 

الغرب.  التعدديَّة املفرطة يف  ُتسهم يف  اليوم والتي  الحديثة  الليربالية 

القرون  أواخر  يف  املتزايدة  الهيمنة  اإلصالح  غريَّ  كيف  الثالث  الفصل  ح  ويوضِّ

راسًخا  إرًثا  ترَك  مام  َكَنِسيَّة،  غري  سلطات  ِقبل  من  الَكَنِسيَّة  املؤسسات  عىل  الوسطى 

ومن  الديني.  التسامح  عرب  للَعْلَمَنة  ض  مَتخُّ أعقبه  الدين  عىل  الحديثة  الدولة  لسيطرة 

الربوتستانتية  األشكال  كانت  الرومانية،  الكنيسة  رفضوا  الذين  املسيحيني  هؤالء  بني 

واسع  تأثري  لها  كان  التي  هي  فقط  الحاكمة  الزمنية  السلطة  من  ا  سياسيًّ املدعومة 
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ت  أدَّ الحديثة املبكرة. وقد  الحقبة  إبان  الكاثوليكية  النطاق ومستمر إىل جانب األنظمة 

للحرية  السياسية  الحامية  إىل  املستمرة يف عص اإلصالح  الدينية-السياسية  الصاعات 

تسيطر  الليربالية  الدول  أنَّ  من  الرغم  عىل  الدين،  خصخصة  مقابل  يف  الفردية  الدينية 

عليها  كانت  التي  نفسها  بالطريقة  متاًما(  مختلف  بشكل  كان  )وإن  اليوم  الكنائس  عىل 

الحديثة املبكرة.  الحقبة  أوروبا يف  الدول املذهبية والطائفية يف 

القروسطيَّة  املسيحية  يف  الخري  أخالقيات  من  االنتقال  أتتبُع  الرابع،  الفصل  يف 

ماهية  حول  واالضطرابات  النزاعات  عرب  الحديثة  الليرباليَّة  يف  الحقوق  أخالقيات  إىل 

االجتامعية- االنقسامات  أنَّ  إىل  وبالنظر  اإلصالح.  عص  يف  املسيحيَّة  يف  الخري 

الَكَنِسيَّة املسيحية عكست خالفات حول الخري وانعكاساته عىل حياة اإلنسان، فقد غريَّ 

تحديد  وترك  الحقوق  عن  التقليدي  الخطاب  الحديث  والسيايس  األخالقي  الخطاب 

أي  إىل  الناشئة كشفت  الَعْلَمَنة  لكنَّ  الدولة حقوقهم.  الذين تحمي  لألفراد  الخري  ماهية 

معتقدات  عىل  االعتامد  يف  الحديثة  والسياسية  األخالقية  املجتمعات  استمرت  مدى 

إىل  متزايد  بشكل  عنها  التخيل  ى  أدَّ والتي  الخري،  بشأن  املسيحيَّة  من  ة  ُمستمدَّ جوهرية 

الضغط  من  املزيد  وضع  بدوره  وهذا  اليوم،  املواطنني  بني  االنقسامات  وترية  تسيع 

االنقسامات.  بتلك  تسمح  التي  الليربالية  الدميقراطيات  عىل 

ز الفصل الخامس عىل كيف أنَّ االستهالك باالقرتان مع الرأساملية والتكنولوجيا،  يركِّ

السابع  القرن  الهولندية يف  النهضة وحتى الجمهورية  من العصور الوسطى مروًرا بعص 

عىل  تهيمن  صلة  ذات  ومامرسات  أيديولوجيا  جميًعا  لوا  شكَّ الصناعية،  والثورة  عرش 

رة للصاعات  الحداثة الغربية، وعىل العامل من خالل العوملة. وبالنظر إىل الَعَبثيَّة املدمِّ

اتجاهات  عىل  والربوتستانت  الكاثوليك  اعتمد  اإلصالح،  عص  يف  الدينية-السياسية 

الصاع  يف  االستمرار  عن  عوًضا  السوق  إىل  اللجوء  وقرروا  اإلصالح  َسَبقت  ونزعات 

ليَّة.  حول الدين، ومن َثمَّ السامح باستعامرهم الذايت عىل يد الرأساملية يف الثورة العامَّ

بني  التواشج  فإنَّ  والليربالية،  املهيمنة  الدول  ِقبل  من  السلطة  مامرسة  مع  وباالقرتان 

التباُين يف  يحافظ عىل  الذي  الثقايف  الرابط  اليوم  مُيثِّل  االستهالكيَّة  والنزعة  الرأساملية 

الغرب.  التعدديَّة املفرطة يف 
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جانب  إىل  املختلفة  املعرفة  أنواع  بني  العالقة  السادس  الفصل  ل  يحلِّ وأخرًيا، 

إىل  الوسطى  العصور  من  ونقلها  جديدة  معارف  وراء  السعي  فيها  جرى  التي  املواقع 

اإلصالح  عص  يف  الجامعات  يف  التطييف  أو  امَلْذَهَبة  سريورة  اشتملت  وقد  الحارض. 

املعرفة  عن  الالهوتيني  عزل  إىل  ذلك  ى  وأدَّ الالهوت،  لدراسة  األفضلية  منح  عىل 

الحقبة  يف  األوروبية  الجامعات  أسوار  خارج  إىل  وراءها  السعي  انتقل  التي  الجديدة 

الضعف  إىل  باإلضافة  املسيحيني  بني  املستمرة  العقائدية  والنزاعات  املبكرة.  الحديثة 

-بصورة  قادرين  غري  الالهوتيني  معظم  جعلت  السياسية  الحامية  عن  الناتج  الفكري 

مختلفة- عىل التعامل مع التجديدات واالجتهادات الفكرية يف القرن الثامن عرش. ويف 

ا،  ش الالهوت تدريجيًّ البحثية، وهمِّ زت صناعة املعرفة يف الجامعات  التايل، تركَّ القرن 

باستثناء  العرشين  القرن  بداية  اكتملت يف  املعرفة، وهي سريورة  َعْلَمَنة  وترية  وازدادت 

العرشين.  القرن  أواخر  الحذو يف  التي حذت نفس  الكاثوليكية  الجامعات 

ا متكاماًل يسعى إىل رشح طبائع العامل الغريب اليوم باعتباره  ل الفصول مًعا نصًّ ُتشكِّ

النتيجة غري املنشودة والطويلة األمد ألشكال متعددة من الرفض للمسيحية يف العصور 

ال  لها.  عة  املتنوِّ واإلدامة  والتعيني  والتبني  االستنساب  إىل سياسات  باإلضافة  الوسطى 

يسعى الكتاب إىل دراسة املايض البعيد وتأثريه املستمر يف الحارض فحسب، بل يروم 

أيًضا إلقاء ضوء جديد عىل طبيعة بعض املشكالت الراهنة، وُمَساءلة بعض االفرتاضات 

ر الحياة الفكرية املعارصة من خالل فهم منابع تلك االفرتاضات وما  األساسية التي ُتؤطِّ

ا ناجًحا ملقولة جون  إليه. ويحدوين األمل يف أن يكون هذا الكتاب تطبيًقا عمليًّ تستند 

ن رؤيتنا للحارض«)54(. نونان: »إنَّ إمعان النظر يف املايض من شأنه أن ُيحسِّ




