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مقدمة الرتجمة العربية

ل فهم التاريخ واحدة من القضايا اإلشكالية الكبرية يف ثقافة العرص الحديث.  َشكَّ

التاريخية«، أو عىل األقل،  يه: »الحقيقة  ُنسمِّ أن  التاريخ ليست فيام ُيِكن  ومشكلة فهم 

نتاجاٍت  ميالد  شهد  الحديث  العرص  أن  ذلك  وحدها،  التاريخية«  »الحقيقة  يف  ليست 

ُمكتَشفات  اتخذت  ونتاجات  أخرى،  لدراسات  منطلًقا  التاريخية«  »املادة  جعلت  كثرية 

اآلثار تكئة للفصل يف مدى دقة بعض ما هو معروف عن التقاطع بني التاريخ والجغرافيا، 

مثاًل،  التاريخ،  يلتقي  حيث  العلوم«  »تخوم  بني  الفاصل  الجرس  عىل  وقفت  ونتاجات 

بالسياسة أو االقتصاد أو الدين أو العلم أو....

برتراند  الربيطاين  الفيلسوف  يقول  والتنظيم«  »الحرية  كتابه:  سطور  أول  ويف 

حدث  الذي  السيايس  للتغيري  الرئيسة  األسباب  ع  لتتبُّ محاولة  الكتاب  هذا  »إن  راسل: 

إىل  تنقسم  األسباب  هذه  أن  ويبدو يل  و1914.   1814 بني  الواقعة  املائة  السنني  خالل 

ومثل  ني«.  امُلهمِّ واألفراد  السياسية،  والنظريات  االقتصادي،  الفني  التطبيق  أنواع:  ثالثة 

بة  امُلركَّ الطبيعة  ُيغِفل  ال  تفسريي  منوذج  بناء  راسل-  ُيعربِّ  -كام  تحاول  الدراسات  هذه 

أكرث  عوامل  ذلك،  رغم  د  وُيحدِّ منه،  حقبة  أو  التاريخ  تصنع  التي  للعوامل  )واملتنوعة( 

التاريخ أو حقبة منه. لُصنَّاع  القصرية«  د »القامئة  ُتحدِّ تأثرًيا 

يف  املتفردة  األدبيات  من  واحٌد  املعقدة«  املجتمعات  »انهيار  الكتاب:  وهذا 

املكتبة،  هذه  أمهات  من  واحًدا  يصبح  أن  وأتوقع  العربية،  إىل  امُلرتَجم  الكتاب  مكتبة 

فهو يف بابه عمل رائد، وُيعربِّ مؤلف الكتاب عن ذلك بقوله: »عندما بدأت هذه الدراسة 
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مل يكن هناك تفسري عاملي موثوق به لالنهيار، حيث ال توجد نظرية قد تساعدنا يف فهم 

وقوعه معظمه أو كله. لقد كانت بالفعل تلك الحالة التي حفزت عىل كتابة هذا العمل، 

سياقات  يف  للتطبيق  قابل  لالنهيار،  عام  تفسري  تطوير  هو  إًذا  منه  الهدف  كان  الذي 

القدمية  اآلثار  بعلم  خاص  العمل  وهذا  الحالية،  بالظروف  ترتبط  مضامني  وله  متعددة، 

االجتامعية«. بالنظرية  أكرث  متعلق  أساسية  بصورة  ولكن  والتاريخ، 

أما  والتحليالت،  املعطيات  استثنايئ يف  برثاء  محتواه  يتسم يف  أيًضا،  والكتاب، 

املتخصصني. دائرة  يتجاوز  كبرًيا  انتشاًرا  يحقق  فتؤهله ألن  العربية  ترجمته 

األمم  سقوط  عن  تنويًرا  يقل  »ال  االنهيار  فهم  أن  املؤلِّف  ر  ُيقرِّ الكتاب  يف 

فهم  يف  سيساعدنا  أنه  بد  ال  عام  معًنى  منه  ُيفهم  لالنهيار  تفسري  فأي  واإلمرباطوريات. 

النقاط  من  واحدة  بالفعل  وهذه  تعقيًدا.  األكرث  إىل  األبسط  من  لظواهره  الكامل  الطيف 

الكتاب  يف  الواردة  الكثرية  امللِهمة  األفكار  ومن  العمل«.  لهذا  واألهداف  املركزية 

القرن  بها  جاء  التي  التغيريات  كل  بني  »من  العرشين:  القرن  عن  متحدًثا  املؤلِّف  قول 

العرشون، مل يرتسخ يشء كام ترسخ اختفاء اإلميان األعمى باملستقبل والقيمة امُلطَلقة 

القرن العرشين«!!! السائدة يف  العالمة  لحضارتنا، وهو ما كان 

أن  »ورغم  الكتاب:  حسب  معه،  ترافق  باملستقبل  األعمى  اإليان  واختفاء 

صعًبا  لغًزا  كان  فقد  حصينة،  غري  املجتمعات  أن  ثبت  أن  منذ  بدأ  باالنهيار  االهتامم 

يلني  ال  مبنحى  اإلنساين  التاريخ  متيز  املجمل  »ويف  االجتامع«،  وعلامء  للمؤرخني 

وتصنيع  االجتامعية،  السياسية  والسيطرة  والتخصص  التعقيد،  من  أعىل  مستويات  نحو 

الطاقة واملعلومات، وتكوين مستوطنات أكرب من سابقاتها،  ومعالجة كميات أعظم من 

بصدق  نال  لتاريخنا  املستمر  املظهر  هذا  قدرة.  وأكرث  تعقيًدا  أكرث  تقنيات  وتطوير 

األمثلة  أن  إال  هذا.  حدث  كيف  فهم  يف  اليوم  بدأنا  وهكذا  األبحاث،  من  هائاًل  كامًّ 

تنل  مل  لالنهيار  نتيجة  عامليًّا-  يكون  يكاد  -الذي  التوجيه  هذا  اختالل  عند  حدثت  التي 

مستًوى مامثاًل من االهتامم. وبالتأكيد، فإن عدًدا ال ُيحىص من الُكتَّاب قدموا تفسريات 

يف  ضئيل  باهتامم  يحظى  التفكك  فهم  ظل  هذا،  مع  حتى  لكن  لالنهيار،  جًدا  كثرية 
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»مخصصة  تكون  ألن  االنهيار  تفسريات  مالت  وقد  واضح.  بشكل  االجتامعية  العلوم 

العام  الفهم  قليلة؛ ولذا ظل  أو مجتمعات  قة فقط مبجتمع  ُمتعلِّ  ،»ad hoc لغرض معني 

تلك  عانت  فقد  الحًقا،  سنعرض  وكام  نفسه،  الوقت  ويف  اإلدراك.  صعب  مراوغا  أمًرا 

واملنطقية«. الفكرية  اإلخفاقات  من  من عدد  بالجملة  التفسريات 

والرؤى  التاريخ  تفسريات  أن،  الغاية يف األهمية هي  تبلغ  والكتاب يحمل رسالة 

كانت  )أًيا  مسبقة«  »أفكار  أصحابها عىل  أسسها  التي  السواء،  للتاريخ عىل  االسترشافية 

أحكام  عىل  وُبنَِيت  مربر،  بال  متشامئة  أو  موجب  بال  متفائلة  قناعات  أمثرت  طبيعتها( 

تاينرت  التي يسوقها  الخالصات املهمة  قطعية مل تخضع الختبار منهجي حقيقي، وأحد 

عىل  حازت  الحقيقة  وهذه  دامئة.  غري  هشة،  الحضارة  إن  واضح:  »واملضمون  قوله: 

فإنها طرحت أسئلة مزعجة: هل املجتمعات  أننا ال نفضل ذلك  اهتاممنا وال بد، ورغم 

االعتقاد  بالطبع  العديد  ل  »وُيفضِّ تاينرت:  ويضيف  مشابه؟«،  بشكل  معنية  غري  الحديثة 

االقتصادية  ومعارفها  طاقتها،  ومصادر  والتقنية  العلمية  بقدراتها  الحديثة،  الحضارة  بأن 

ومل  بساطة  أكرث  قدمية  مجتمعات  واجهتها  أزمة  أي  من  النجاة  ستستطيع  والتاريخية، 

ثبات هذا االعتقاد؟« ما مدى  التغلب عليها. لكن  تستطع 

الشعبي« واسع االنتشار  تأثري »األدب  الكتاب  التي لفتت نظري يف  القضايا  ومن 

»أنشأ  فقد  فيها،  امُلتضَمنة  األخالقية  القيم  وكذلك  االنهيار،  لفكرة  الذهنية  الصورة  يف 

انهيار املجتمع  الحياة بعد  الُكتَّاب الشعبيون ومنتجو األفالم صورة متسقة لكيف ستبدو 

ضد  الكل  لحرب  هوبزية  صورة  الناشئة  الصورة  تبدو  االختالف  بعض  ومع  الصناعي، 

ضحايا،  الضعفاء  ويصبح  فقط  األقوياء  ينجو  حيث  عاملًيا،  اإلك  ظروف  فتمتد  الكل، 

مركزية  سلطة  بقيت  وحيثام  والوقود،  الطعام  عىل  حرب  فهناك  ويقتلون.  ويرسقون 

جامعات  وهناك  النظام،  فرض  إعادة  عىل  قادرة  تجعلها  التي  املوارد  إىل  تفتقر  فإنها 

تنمو  حيث  الغابرة،  العظمة  أطالل  بني  يتقممون  للشفقة  املثريين  املرىض  الناجني  من 

الحشائش يف الطرقات، وال يوجد هدف أسمى من البقاء عىل قيد الحياة، وسيتعرف أي 

أحد قرأ أدب الكوارث الحديث أو شاهده دراميًّا عىل هذا السيناريو، فقد أسهم بصورة 

لالنهيار«. السائد  الفهم  للغاية يف  كبرية 
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بوصفها  معها  والتعامل  الدولة«  »تقديس  مدارها  ا  عامليًّ متفشية  حالة  مواجهة  ويف 

تاينرت:  يقول  التاريخ،  يف  شاذة  حالة  الدولة  أن  رغم  اإلنساين،  لالجتامع  الفطرية  الحالة 

التاريخ، فعرب ماليني  أننا حالة شاذة يف  يدرك مواطنو املجتمعات املعقدة املعارصة  »ال 

فيه  الشائعة  السياسية  الوحدة  كانت  عامل  قد عاش يف  اإلنسان  أن  أدركنا  السنني  من  عدة 

ر  قدَّ وقد  كبري.  بشكل  ذاتًيا  ومكتفية  باستقاللية،  وتترصف  بنفسها،  نفسها  تحكم  صغرية، 

املحلية  املجتمعات  تلك  تسوده  كانت  البرشي  التاريخ  من   99,8% أن  كارنرو«  »روبرت 

الستة آالف سنة األخرية بدأ يشء غري مألوف يف  ذاتيًّا. فقط يف خالل  التي تحكم نفسها 

السياسية  لخربتنا  الرئييس  املرجع  هي  التي  املستقلة  املنظمة،  الرتاُتبية،  الدول  الظهور: 

فهي  لذا  والسيطرة؛  التمدد  إىل  تأسيسها  مبجرد  املعقدة  املجتمعات  ومتيل  املعارصة. 

عىل  البال  منشغلة  وهي  الناس،  معظم  ويف  الكوكب  أرايض  معظم  يف  تتحكم  اليوم 

فنحن  املسألة:  هذه  من  الحرية  وتنشأ  يدها.  متناول  عن  بعيدين  هم  الذين  بأولئك  الدوام 

لهذه  ننظر  وفيام  التاريخ،  يف  شذوًذا  تعد  سياسية  أشكال  عىل  رئيسة  بصورة  اعتدنا  اليوم 

األشكال السياسية عىل أنها أمر طبيعي، فقد اعتربنا أن غالبية التجربة البرشية أمر مخالف 

تاينرت:  ويضيف  الخشية«.  تلك  بكل  االنهيار  إىل  ننظر  أننا  صغرية  مفاجأة  إنها  دخيل. 

تبدو  فهي  »الدولة«،  مفهوم  تحديد  الصعوبات يف  بعض  األنرثوبولوجيون من  »وقد عاىن 

تخصيص  أن  إالَّ  رأس،  بال  التي  األبسط  اإلنسانية  املجتمعات  عن  مختلًفا  شيًئا  بوضوح 

من  العديد  أرص  الصعوبة،  هذه  ورغم  مراوغ.  هدف  أنه  أثبت  وإحصاءه  االختالف  هذا 

ميثل  حيث  كيفيًّا،  املختلفة  املجتمعات  من  نوع  هي  الدول  أن  عىل  األنرثوبولوجيني 

البرشي«!! التاريخ  العظيم« يف  الدولة »االنقسام  الَقَبلية إىل  االنتقال من املجتمعات 

»تتمركز  تاينرت:  قول  تقديري،  يف  هي  الكتاب،  يف  للدهشة  إثارة  األكرث  الفكرة 

الجغرايف،  املركز  يف  فعليًّا  يقع  أال  املمكن  من  ما،  مركٍز  حول  املعقدة  املجتمعات 

املؤسسات  فيه  تقع  الذي  املوقع  ليس  فهو  املجتمع.  لهيكل  الرمزي  املصدر  أنه  إال 

واالستمرارية  األخالقية  السلطة  ورمز  النظام،  مصدر  ولكنه  والقضائية،  الحكومية 

لكل  فإن  املعنى  وبهذا  املقدس،  طبيعة  مع  طبيعته  يف  املركز  ويتشارك  االجتامعية. 
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والهالة  األخالقية  السلطة  تكون  »وال  تاينرت:  ويضيف  رسمية«.  ديانة  معقد  مجتمع 

حاسمتان  ولكنهام  املعقدة،  املجتمعات  الستمرار  فقط  رضوريتان  للمركز  املقدسة 

فعل  رد  ذلك  بعد  طبيعية  املاوراء  العقوبات  »وتصبح  املجتمعات«،  تلك  ظهور  يف 

عىل ضغوطات التغيري من مجتمع قائم عىل القرابة والنسب إىل مجتمع مرتاكب طبقيًّا. 

الفعالة يف  القمع غري  تركيز قوى  العقوبات رضورية جزئيًّا عن طريق  ورمبا تصبح تلك 

تتوطد  إطاًرا متامسًكا حتى  إقرار الرشعية املقدس  الناشئة. ويوفر  املجتمعات املعقدة 

الديني،  التكامل  إىل  الحاجة  تقل  ذلك  تحقق  ومبجرد  الحقيقية.  السلطة  وسائط  أركان 

وبالفعل قد يندلع بعد ذلك رصاع بني السلطات الدنيوية والدينية، وكام ذكرنا فإن الهالة 

ويستغل  معارصة،  علامنية  حكومات  وجود  مع  حتى  أبًدا،  تتالىش  ال  للمركز  املقدسة 

الحفاظ عىل الرشعية«. الحقيقة، فهي عنرص حرج وحاسم يف  الدهاة هذه  السياسيون 

و»الرشعية عامل متكرر يف الدراسة املعارصة لطبيعة املجتمعات املعقدة، وهي 

بنية السلطة املؤسسية، واألساس األيديولوجي واحتكار  انهيارها«. و»رغم  مرتبطة بفهم 

ام الدول يتشاركون يف يشء واحٍد عىل األقل مع زعامء القبائل والرجال  القوة، فإن ُحكَّ

املجتمعات  ففي  مستمرة.  بصورة  وتقويتها  الرشعية  تأسيس  إىل  الحاجة  وهو  الكبار، 

لهذا  املجتمعية  واملوارد  القيادة  أنشطة  ُتكرَّس  البسيطة،  املجتمعات  يف  كام  املعقدة، 

وال  وسياسته،  مركزه  رشعنة  إىل  االحتياج  عن  بعيد  مجتمعي  شكل  يوجد  فال  الغرض، 

لهذا االحتياج«!!! ُمفرسِّ  ينتظم بدون نص  أن  تراتبي  يستطيع مجتمع 

أمري  هو  ن  ُمتمكِّ ملرتجم  ميالد  شهادة  العريب-  نصه  يف  قرأته  -كام  الكتاب  إن 

عثامن، وقد ُوفِّق يف اختيار كتابه األول، ونجح بجدارة يف تقديم ترجمة عربية متميزة، 

واآلثار  التاريخ  تشمل  عدة  لحقول  حقيقية  إضافة  الكتاب  سيكون  محتواه  ثراء  وبفضل 

وغريها. السياسية  والعلوم 
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