
على  مقتصرًا  أن ظل  بعد  األغلفة،  تصميم 
الفنانني التشكيليني لعقود طويلة.

لــكــن هــــذا الــتــطــور واكـــبـــه انــتــشــار لــظــاهــرة 
سرقة بعض مصممي األغلفة، لتصميمات 
ورسومات وصور من على شبكة اإلنترنت، 
أو من ملصقات األفالم، أو من أغلفة الكتب 
األجنبية. وال يكاد يمّر شهر دون أن ُيوّجه 
إتهام لدار نشر بسرقة تصميم أحد الكتب، 
السرقات،  رغــم سهولة معرفة وكشف هــذه 
ــدام مــــحــــركــــات الــبــحــث  ــخــ ــتــ ــريــــق اســ عــــن طــ

الرقمية.
واحـــدة مــن أحــدث هــذه الــســرقــات؛ تعرضت 
ــة الــشــابــة  ــريـ لـــهـــا فـــنـــانـــة الـــغـــرافـــيـــتـــي املـــصـ
إيــنــاس عـــوض، حــني فوجئت بــوجــود أحد 
رسوماتها على غالف كتاب »شجرة، وطن، 
دين .. رسائل واحد مصري« للشاعر وليد 
عـــالء الـــديـــن، وتــصــمــيــم الــغــالف لــلــجــزائــري 

خالد بزوم.
»الـــعـــربـــي  ــا لــــ ــهـ ــثـ تــــقــــول إيـــــنـــــاس فـــــي حـــديـ
الــجــديــد«: »الـــصـــورة املـــوجـــودة عــلــى غــالف 
ــــاب، واحــــــــــدة مـــــن الـــــرســـــومـــــات الـــتـــي  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
صــّمــمــتــهــا، أثـــنـــاء مــشــاركــتــي فـــي مــشــروع 
ــتـــي لــتــمــكــني املــــــــرأة بــــعــــنــــوان »ســـت  ــيـ ــرافـ غـ
ــّمــــان بـــــــــاألردن، وفــوجــئــت  الـــحـــيـــطـــة« فــــي عــ
ــاهـــدت غــــالف الـــكـــتـــاب، ووجــــدت  عــنــدمــا شـ
الــرســمــة مـــع بــعــض الــتــعــديــالت الــبــســيــطــة، 

دون اإلشـــارة مطلقًا لكون هــذه اللوحة من 
تواصلت  أنها  إلــى  إيناس  شير 

ُ
ت أعمالي«. 

ــتـــاب، وبـــــــدوره تـــواصـــل مع  ــكـ مـــع مـــؤلـــف الـ
مصمم الغالف خالد بزوم، الذي قدم اعتذارًا 
ونــــشــــره عـــلـــى صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة عــلــى 
فيسبوك، موضحًا أنه أخذ فكرة التصميم 
من صورة مجهولة شاهدها على اإلنترنت، 
ولم يكن يعرف أنها أحد رسومات الفنانة 

إيناس عوض.
قبلت إيناس االعتذار مع وعد بذكر اسمها 
فـــي الــطــبــعــات الـــقـــادمـــة لــلــكــتــاب، لــكــنــهــا لم 
مـــادي، مــن استغالل  تحصل على أي عائد 
عــمــلــهــا الــفــنــي؛ »أنــــا عــاشــقــة لــلــفــن قــبــل كل 
شــيء، ولــم أفــّكــر فــي الجانب املـــادي حينما 
علمت بسرقة التصميم، كل ما كان يشغلني 
ــنـــوي، ومـــحـــاولـــة  ــعـ ـــي املـ

ّ
ــق ــادة حـ ــعـ ــتـ هــــو اسـ

مــواجــهــة ظـــاهـــرة الـــســـرقـــة« تـــقـــول إيـــنـــاس، 
بينما تبتسم موضحة أن حلمها الرئيسي 
ــو اســــتــــعــــادة جـــــدران  كـــفـــنـــانـــة غـــرافـــيـــتـــي هــ

الشوارع من جديد بعد أن تم تأميمها.
الكاتب ومصّمم األغلفة املصري أحمد مراد، 
واحــــد مــن أبــــرز الــشــخــصــيــات الــتــي اتهمت 
بسرقة العديد من تصميمات وأفكار أغلفة 
مـــراد على  الــتــي »صــّمــمــهــا«، يعتمد  الكتب 
اقتباس معظم أغلفته من ملصقات األفالم 
ــور مـــن على  األجــنــبــيــة، أو بــاســتــخــدام صــ
شــبــكــة اإلنــتــرنــت دون الــحــصــول عــلــى حق 

استخدامها أو اإلشارة ملصدرها.
املخلوع  للرئيس  مــصــورًا  الـــذي عمل  مـــراد 
مـــبـــارك، يملك حــرفــيــة عــالــيــة فــي اســتــخــدام 
بــرامــج الــغــرافــيــك، وقـــد ســاعــدتــه كــثــيــرًا في 
عمله، في ظل انتقال صناعة أغلفة الكتب من 
التشكيليني،  الفنانني  أعمال  االعتماد على 
الــصــور والتصميمات  إلـــى االعــتــمــاد عــلــى 

القاهرة ـ إسالم أنور

شــهــدت صــنــاعــة أغــلــفــة الــكــتــب في 
مــصــر تـــطـــورًا الفـــتـــًا فـــي الــســنــوات 
العشر األخيرة، سواء على مستوى 
التصميم أو فــي جـــودة الــطــبــاعــة. وتــصــّدر 
ومصممو  والكاريكاتير  الغرافيتي  فنانو 
الــغــرافــيــك ومــصــورو الــفــوتــوغــرافــيــا مشهد 

تونس ـ ليلى بن صالح

ــال املـــخـــرج املـــســـرحـــي الــتــونــســي  ــمـ تـــتـــرّكـــز أعـ
ظافر غريسة في الفترة األخيرة على حقوق 
والــعــربــي، حيث  التونسي  اإلنــســان  يفتقدها 
قّدم عرضني هذا العام يتناوالن واقع السجن، 
في  األدوار  كامل  السجناء  أّدى  أحدهما  فــي 
أي  السجني،  املواطن  مقولة  لتثبيت  محاولة 
أن السجني يبقى مواطنًا حتى وهو مسلوب 

الحرية«.
»القربان« عنوان عمله األخير الذي ُعرض في 
»دار الثقافة ابن رشيق« في العاصمة تونس، 
أكــثــر مــن عــرض منتصف  فــي  ليعاد تقديمه 
ــيـــاق انـــخـــراط  الـــشـــهـــر املـــقـــبـــل، ويــــأتــــي فــــي سـ
املخرج في العمل العام من أجل إلغاء عقوبة 
عاملي  يــوم  إللغائها  ُيخّصص  التي  اإلعـــدام، 
 عام.

ّ
في العاشر من تشرين األول/ أكتوبر كل

يختار صاحب »فوضى« عام 2071 )قلب رقم 
التي  املسرحية،  زمنًا ألحــداث  الحالي(  العام 

ــدور فـــي ســجــن الــنــســاء فـــي مــديــنــة مــنــوبــة،  تــ
ابتدأت فيه التحقيقات في شكاوى التعذيب 
املمنهج داخله السنة املاضية، عبر طرح رؤية 
استشرافية للواقع التونسي في ذلك التاريخ، 
إذ يتقّرر حينها االحتفال بيوم وطني إلنزال 

عقوبة اإلعدام بداًل من إلغائها.
»ثـــــالث ســجــيــنــات تــتــقــّدمــن قـــربـــانـــًا فـــي هــذا 
ن أنــفــســهــن كــمــا لـــو كـــان يــوم 

ّ
الـــيـــوم، ويـــّجـــهـــز

زفافهن، ليتّم نقلهن في موكب احتفالي إلى 
ــذ فيهن 

ّ
ســاحــة الــحــكــومــة فــي الــقــصــبــة، لــيــنــف

حكم القتل لغسل ذنوب املجتمع تجاه الدولة، 
الدراما والفكاهة«،  في قالب مسرحي يجمع 

»العربي الجديد«. يقول غريسة في حديثه لـ
ــاحــــب »املـــــتـــــاهـــــة«: »رغـــــــم عـــدم  ويـــضـــيـــف صــ
تطبيق عقوبة اإلعــدام منذ عام 1992، فإن ال 
السلطة  أرادت  إنــزالــهــا متى  مــن  يمنع  شــيء 
ذلــك، في ظل عــدم استقرار سياسي، حيث ال 
لكن  الحكم بها  الحالية تجيز  القوانني  تــزال 
املــحــكــومــني بـــاملـــوت يــســجــنــون حــالــيــًا مــدى 
الحياة«. لم تتغّير األحوال مع إقرار الدستور 

ِحرفية السرقة 
وندرة اإلبداع

»القربان« عنوان عمل 
ظافر غريسة األخير الذي 
يُعرض في تونس، يأتي 

في سياق انخراط المخرج 
في العمل العام من أجل 

إلغاء حكم اإلعدام

دخل مصممو 
الغرافيك ومصورو 

الفوتوغرافيا وغيرهم، 
مشهد تصميم األغلفة 

في العقد األخير، 
لكن بعضهم أدخل 

معه جهود اآلخرين 
ونسبها لنفسه، في 

فضاء بصري يراوح بين 
التكرار واالنتحال

في كتابه »الَحضارة 
اإلسالمية« )1909(، 

يراجع المفكر المصري 
أحمد زكي   التاريخ 

اإلسالمي بمنهج 
عمراني ال يخلط بين 

اإلسالم الروحي وبين 
ثقافته المادية

قربان ظافر غريسة زيارة إلى المواطن السجين

أحمد زكي استعادة موضوعية لتطّور ثقافتنا

أغلفة الكتب انتحاالت جيل 
المصّممين الجدد

التكنولوجيا والمصممون 
الشباب حلوا مكان 

الفنان التشكيلي

ينتقد العمل 
تقديم اإلعدام كما لو 

أنه غسل لذنوب المجتمع 
تجاه الدولة

عمل يدخل ضمن 
تصور »ِعلماني« للتاريخ 

دون التصريح بذلك

ازدهار صناعة األغلفة 
تواكبه ظاهرة 

التصميمات المسروقة

قد ال تختلف سرقات تصاميم أغلفة 
عن  كثيرًا  نموذجًا(،  )الصورة  الكتب 
السرقات األدبية واألكاديمية، من حيث 
أنها أوًال سرقات لحقوق المؤلف في 
تعريفه العام، وثانيًا ألنها جزئية ضمن 
السلّم  ارتقاء  يحّب  »ثقافي«  مشهد 
الصغير، و»اإلنجاز« بأقل جهد ممكن. 
الالفت في كل هذا هو غياب إمكانية 
الردع القانوني، ليبقى العقاب الوحيد 
الــذي  يتلقاه هــؤالء هــو  قــد  الــذي 
ال  ما  ربما  وهــو  سمعتهم،  يطاول 

يعني هذه العينة كثيرًا.

سرقات موازية

2425
ثقافة

مشهد

مسرحية

صدر قديمًا

فعاليات

الــتــي تــطــّورهــا بــرامــج الــغــرافــيــك، ومــن أبــرز 
أغلفة الكتب التي اتهم مراد بسرقتها غالف 
روايــــة »تــراجــيــم« لــلــكــاتــبــة فــاطــمــة الــزهــراء 
 Der Duft الرياض، املأخوذ من غالف كتاب
des Blutes، وغالف رواية »آخر أيام األرض« 
لخالد املهدي، وقد صدرت الرواية بغالفني 
شهيرين:  فيلمني  ملصقي  عــن  منسوخني 
 The Hills Have و   Conan the Barbarian

.Eyes
يعود تاريخ تصميم أغلفة الكتب في مصر 
العشرين، وقــد شهدت  القرن  إلــى منتصف 
فترة الستينيات ازدهارًا كبيرًا، تحول معه 
الغالف إلى لوحة فنية، بعد أن كان مجرد 
بــطــاقــة ورقــيــة تحمل اســـم املــؤلــف وعــنــوان 
األغلفة وقتها  الكتاب. شاركت في صناعة 
أسماء بارزة من الفنانني التشكيليني، مثل 
الــفــنــان جــمــال قــطــب مصمم أغــلــفــة روايـــات 
ــان عــبــد الـــقـــدوس  ــســ نــجــيــب مــحــفــوظ وإحــ
التوني  إدريــــس، والــفــنــان حلمي  ويــوســف 
بــعــاملــه الـــزخـــرفـــي املــبــهــج، والـــفـــنـــان محيي 

التونسي الجديد عام 2014، فالفصل الثاني 
الحياة  في  »الحق  أن  على  ينّص  والعشرون 
مـــقـــّدس، ال يــجــوز املــســاس بــه إال فــي حــاالت 
قـــصـــوى يــضــبــطــهــا الــــقــــانــــون«، مـــا يــعــنــي أن 
اإلعدام ال يزال جزاًء يمكن اللجوء إليه في أية 

لحظة، بحسب غريسة.
تعتمد »الـــقـــربـــان« عــلــى شــواهــد مــن الــواقــع، 
ــن تـــونـــســـي حـــكـــم عــلــيــه  ــواطــ ومـــنـــهـــا قـــصـــة مــ
باإلعدام سنة 2004 بتهمة القتل العمد، لكن 
ــام 2012  ــة جـــديـــدة ظــهــرت فـــي الــقــضــيــة عـ أدلــ
تؤّكد براءته، غير أنه لم تجر إلى اليوم إعادة 
الــســجــن وكــان  فــي  يقبع  يـــزال  محاكمته، وال 
مــن املــمــكــن أن ُيــعــدم فــي أي لــحــظــٍة لــو قـــّررت 

السلطات ذلك.
ق، هكذا يبني 

ّ
سجناء ينتظرون موتًا قد يتحق

غــريــســة عــمــلــه الــــذي يــمــزج الــعــبــث والــقــســوة 
ُيحكم  الشخصيات  أن  فيفترض  بالسخرية، 
في  بلة 

ُ
ق مثل  تافهة  ألســبــاب  بــاملــوت  عليها 

الــشــارع الــعــام، فــي إشـــارة إلــى قضية مماثلة 
أثـــيـــرت مــنــذ أســـابـــيـــع فـــي تـــونـــس وأصـــــدرت 
املحكمة على »الجناة« حكمًا بالسجن ألربعة 
إلى تّوجه  العرض  أشهر ونصف، كما يلفت 
ــام تــدريــجــيــًا،   عـ

ّ
ــل رســمــي بتقليل الــقــرابــني كـ

وهي مقولة رائجة لدى البلدان التي ترفض 
إلغاء اإلعدام.

 من مريم صوفي 
ّ

كــل أداء  العمل من  أن  ُيذكر 
وضـــحـــى حــــرز الـــلـــه ونــفــيــســة بــــودالــــي، علمًا 
بــأن غريسة يستعد لعمل قــادم حــول العنف 
ضد النساء، وسُيعرض في الثامن من آذار/ 

مارس املقبل بمناسبة اليوم العاملي للمرأة.

ــاد واعــــتــــمــــاده عـــلـــى مــوتــيــفــات  ــّبـ ــلـ الــــديــــن الـ
ورموز بصرية من الحياة اليومية املعيشة.

لكن العقود التالية شهدت تراجعًا حاّدًا في 
جـــودة األغــلــفــة، فــي ظــل تــراجــع عـــام للشأن 
الــثــقــافــي. لــكــن مــع بــدايــة األلــفــيــة الــجــديــدة، 
ــات،  ــروايـ والــنــجــاح الــشــعــبــي لــلــعــديــد مـــن الـ
وظهور عشرات دور النشر الجديدة، عادت 
صناعة األغلفة لصدارة املشهد، وأصبحت 
ــورة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــصــمــمــي  ــ ــــصـ تـــعـــتـــمـــد بـ
الغرافيك ورسامي الكاريكاتير والغرافيتي، 

وليس الفنانني التشكيليني فقط.
حــــول هــــذا الــتــغــيــيــر ُيــشــيــر الــنــاشــر محمد 
البعلي مدير »دار صفصافة للنشر« إلى أن 
الغرافيك  مصممي  مع  تتعاون  النشر  دور 
لــســبــبــني: األول ألن أجـــورهـــم  الــشــبــاب  مـــن 
أقــــل مـــن الــفــنــانــني الــتــشــكــيــلــيــني، والــثــانــي 
ألنــهــم أكــثــر مــرونــة ويــمــكــن الــتــفــاهــم معهم 
حـــول تــعــديــل الــغــالف، كــمــا أن الــتــعــاون مع 
رســـامـــي الــكــاريــكــاتــيــر والــغــرافــيــتــي يجلب 
دعاية للكتاب، ألنهم موجودون بقوة على 

صفحات التواصل االجتماعي.
مــن جــانــبــه يــقــول الــفــنــان ومــصــمــم األغــلــفــة 
أحمد سالم: »الكثير من دور النشر لم تعد 
تتعامل مع صناعة األغلفة بجدية، وقامت 
ــيـــس لــهــم  ــمـــاح بــــدخــــول أشــــخــــاص لـ ــالـــسـ بـ
رخص  بحجة  األغلفة،  تصميم  بفن  عالقة 
أغلفة  نجد  أصبحنا  وبالتالي  أســعــارهــم، 
كتب في غاية الـــرداءة، وأغلفة أخــرى ليس 

لها عالقة بمحتوى الكتاب«.
الناشرين يبحثون عن أي  ويضيف: »بعض 
صــورة للغالف بــدون النظر لقيمتها الفنية، 
رضي صــورة الغالف الكاتب، الذي 

ُ
املهم أن ت

وبالتالي  بالكامل،  الكتاب  ثمن  بــدفــع  يــقــوم 
تكون النتيجة النهائية منتجًا ثقافيًا رديئًا«.

تصويب

محمد عالوة حاجي

ُيؤِنُسني األصدقاء املبتسمون
املــتــفــائــلــون واملـــتـــشـــائـــمـــون. فــُهــم 

أصدقائي أيضًا
ِة 

ّ
أصحاُب النصوص الطويلة، اململ

أحيانًا
ــة اخــتــال  أو الــقــصــيــرِة إلـــى درجــ

املعنى
الشاعراُت الجميات

ــًا،  ــدات أيــــضــ ــ ــ ــّي ــ ــجــ ــ ــ ــرات ال ــ ــاعــ ــ ــشــ ــ ــ ال
العاِبسون.

أصحاُب املواقف الجاّدة والحاّدة.
وأصحاب النكات البذيئة

ــُحـــهـــم  ــيـ ــابـ الــــــذيــــــن تـــــضـــــيء مـــصـ
الخضراء آناء الليل وأطراف النهار
كـــأنـــهـــم غـــيـــر مــعــنــّيــن بــمــعــاهــدة 

كيوتو
 صــامــتــًا إذ أجــوس 

ُّ
ومـــع أنـــي أظـــل

بن الجدران
ــاتـــي مــثــل  ــابـ ــي إعـــجـ ــــف فــ

ّ
وأتــــقــــش

عجوٍز اسكتلندي،
أنكز األصدقاء با تماطل

حن يستغيثون.
رسل التعازي للذين يفقدون

ُ
أ

قريبًا أو حيوانًا أليفًا.
والتهاني للمتزّوجن حديثًا

وألولــئــك الذين تــزّوجــوا في نهاية 
الصيف، أي حن كنُت غائبًا
أقصد حن كان النت غائبًا.

واسي األزواج املنفصلن حديثًا
ُ
أ

على  للمقِبلن  نــصــائــحــي  ل 
ُ
ــذ ــ وأبـ

االنفصال
قّدم خدماتي في الغرف املغلقة

ُ
أ

إذ ال أريد أن أجعل من مشاعري 
 عاّمة.

ً
وتجاربي قضّية

في ساعات الدوام، وعلى السرير
ـــن وثــمــانــمــائــة وأربــعــن 

َ
ــــب ألـــف ـ

ُ
أرق

رجــــــــــا وامــــــــــــــــرأة وطــــــفــــــا وُهـــــــم 
يصرخون

يضحكون، ينشجون
ــــم  ــــدون وُهـ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــــبــــهــــم وهــــــم يـ

ُ
أرق

يتناقصون.
تزال  ال  هم 

ُ
ونظرات عينّي،  غمض 

ُ
أ

تحّدق فّي.

مقاومة عقوبة الموت بالعبث

الحضارة اإلسالمية قراءة بمنهج ُعمراني

يُعرض يوم الثالثاء 24  من الشهر الجاري عند السادسة مساًء، الفيلم األلماني-الفرنسي 
فرانتز )2016( لمخرجه فرانسوا أوزون، في »مؤسسة عبد الحميد شومان« بعّمان. 
يدور الفيلم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حين تلتقي شابة ألمانية مات خطيبها 

في فرنسا، برجل فرنسي غامض يزور قبره ويضع عليه الورود.

الباحثين  أمام  التقديم  باب  اإلنساني«  االجتماع  في  للدراسات  مغارب  »مركز  فتح 
الثانية من »جامعة مغارب«، والتي ستعقد طيلة  الدورة  والطلبة، للمشاركة في 
أولويات  أيام 3 و4 و5 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بمدينة الرباط، في موضوع: 

اإلصالح بين السياسي والثقافي.

ينظم »المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات« ندوة في المجمع الثقافي بـ»معهد 
المسيحيون  عنوان:  تحت  األحد،  وغدًا  السبت  اليوم  العليا«،  للدراسات  الدوحة 
العرب في المشرق العربي الكبير: عوامل البقاء، والهجرة، والتهجير. يشارك في 
الندوة نحو عشرين باحثًا من سورية ولبنان ومصر واألردن وفلسطين والعراق، ومن 

مختلف تخصصات العلوم السياسية واالجتماعية.

يُعرض يوم السبت 28 تشرين األول/ أكتوبر عند الخامسة مساًء، الفيلم اإليراني انفصال 
القاهرة. يحكي  الثقافي« في  أصغر فرهادي، في »مركز جسور  للمخرج   )2011(
الفيلم قصة طالق بين زوجين من الطبقة الوسطى، وعبرهما قصة التغيرات التي 

يمر بها المجتمع اإليراني بفئاته وشرائحه االجتماعية.

C

نجم الدين خلف اهلل

ــارة«، بــاملــعــنــى  ــَحــــضــ ُيـــعـــد مــصــطــلــح »الــ
ـــدات املــعــجــم الثقافي 

َّ
املــعــاصــر، مــن ُمـــول

ــبــتــكــر فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن املـــاضـــي. فقد 
ُ
امل

 
ُ

تـــجـــاوز داللـــتـــه األصــلــيــة الـــتـــي تــنــهــض
ــبـــداوة فـــي األوســـــاط  ــلـ  لـ

ً
ــابـــال ــقـ ضـــــّدًا ومـ

ــــن  ــذيـ ــ الــــــصــــــحــــــراويــــــة. ومـــــــــن أوائـــــــــــــل الـ
استخدموه بهذا املعنى األنثروبولوجي 
ــحــيــل عــلــى جــمــلــة الــوســائــل 

ُ
ـــســـع، امل

ّ
املـــت

الــثــقــافــيــة الـــتـــي يــصــوغــهــا مــجــتــمــٌع ما 
الــذهــنــي والــعــمــرانــي،  امـــتـــداده  لتحقيق 
املفكر املصري أحمد زكي )1934-1867(. 
فقد أطلق هذا املفهوم مضيفًا إيــاه إلى 
»اإلســـــالم«، ال بــوصــفــه ديــنــًا، بــل نظامًا 
من املؤسسات والقيم واملنجزات املادية 
الصاعد  العربي،  املجتمع  ظمت 

َ
ن التي 

املسعى،  هــذا  وبفضل  »الجاهلية«.  مــن 
ى له أن يفصل بني الديني والدنيوي 

َّ
تأت

فــي درس تــاريــخ »اإلســـــالم«، ألنـــه أدرج 
أعــمــالــه - مــنــذ الـــبـــدايـــة - ضــمــن تــصــور 
»ِعلماني« للتاريخ، ولكن دون التصريح 
بهذا االسم، بهدف استعادة موضوعية 
ــة، مــــن غــيــر  ــيــ لـــتـــطـــور الـــثـــقـــافـــة اإلســــالمــ
اعتبارها تعبيرًا عقديًا أو شعائريًا عن 
الضمير الديني. يقول في مقدمة كتابه: 
َما أذكره من 

َّ
»وأنا إن ذكرُت اإلسالَم، فإن

، ال ديني«، ومن  حيث هو نظاٌم عمرانيٌّ
»العمران«  مفهوم  اقتبس  أنــه  الــواضــح 
ابــن خــلــدون )1406-1332(،  أدبــيــات  مــن 
أِب الــســوســيــولــوجــيــا املــعــاصــرة. وكــان 
ــذا املــنــهــج الــعــمــرانــي في  ــرات هــ ــمـ مـــن ثـ
»الَحضارة  التراث، كتاٌب عنوانه:  درس 
اإلسالمية«، يتألف من تسع مقاالٍت، تقع 
وكــان   .1909 84 صفحة، طبع سنة  فــي 
- فــي األصـــل - سلسلة مــن املــحــاضــرات، 
ألقاها »شيخ العروبة« )لقب أحمد زكي( 
على طالب الجامعة املصرية الذين قارب 
عدُدهم الخمسمائة، ضمن حراٍك ثقافي 
أطلقه أحمد لطفي السيد )1963-1872( 
إلعادة قراءة التاريخ دون تمجيٍد. وفي 
املــؤرخ  تــطــرق  الخمسة،  الكتاب  فــصــول 
إلـــى »أحــــوال األمـــة الــعــربــيــة بــعــد ظهور 
اإلســــــالم«، كــمــا تـــوّســـع فـــي وصـــف هــذه 
وتناول  الجاهلية،  الحقبة  في  األحـــوال 
مبحثي: »دولــة الــروم« و»دولــة الفرس« 
الــلــتــني زالـــتـــا بــظــهــور هـــذا الـــديـــن، وهــو 
بني  للعالقة  أفضل  فهٍم  على  مــا ساعد 

وفـــي هـــذا اإلطــــار فــّســر آيـــات الــجــهــاد ال 
بكونها دعـــواٍت إلــى إكـــراه الــنــاس على 
الدخول في هذا الدين؛ فهذا يتنافى، في 
رأيــه، مع مبادئه األخالقية، بل بكونها 
دعوة واضحة لحفظ الدولة والذّب عن 
حوزتها. كما امتاز هذا الكتاب بتركيزه 
على تأريخ الكتابة والتدوين، كجزء من 
التحليلية  والرؤية  التاريخية  العملية 
للواقع التي تقطع مع الثقافة الشفوية. 
وقـــد اقــتــضــى هـــذا الــتــصــّور املــوضــوعــي 
تطوير الكتابة باللغة العربية املعاصرة، 

وتـــحـــديـــث آلـــيـــاتـــهـــا املـــفـــهـــومـــيـــة وحــتــى 
ــادرة على  ــ أدواتـــهـــا اإلمـــالئـــيـــة، لــتــكــون قـ
املبتكرة،  التاريخية  املــنــاهــج  اســتــخــدام 
الــتــي لــم يعهدها الــعــرب، ضــمــن الــرؤيــة 
للتاريخ. وهــكــذا، ســاهــم أحمد  املــقــّدســة 
العلمي  التحقيق  لــغــة  تــطــويــر  فــي  زكـــي 
ــارك املــســتــشــرقــني املــنــهــج  ــ ــ ــراث، وشـ ــتـ ــلـ لـ
ــن تــمــحــيــٍص  الـــفـــيـــلـــولـــوجـــي بـــمـــا فـــيـــه مــ
للوقائع ومقارناٍت بني املتون والروايات، 
عنها،  الــنــظــريــات  واســتــعــراض ملختلف 
الســيــمــا وأنــــه كـــان يــتــقــن لــغــاٍت أجنبية 
الــدراســات  عــدة، ومنها ترجم كثيرًا مــن 
التاريخية واعتمدها في تطبيق منهجه 

الذي يعد »تجديديًا« آنذاك. 

هذه الدول الثالث بعيدًا عن التفسيرات 
الغيبية. 

ــار اإلســــــــالم  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــب انـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ وتـــــــنـــــــاول الـ
والــــحــــروب الـــتـــي تــبــعــتــه، واهـــتـــدى فيه 
إلى تفسيرات أصيلة عن ازدهار الدولة 
األمــوّيــة التي شهدت حــضــارة اإلســالم، 

ها، أولى تجلياتها الثقافية. 
ّ
في ظل

وأما املنهج الذي اعتمده الكتاب فيقوم 
املعطيات  الخلط بني  أساسًا على عــدم 
الروحية التي يتضمنها اإلسالم، وبني 
بتأثير من  التي شيدت  املــاديــة  الثقافة 
برت التعبير الدنيوي 

ُ
هذه الديانة، واعت

عنها. كما اعتمد على إحياء كتب التراث 
ــهــا متاحًا 

ّ
ومــخــطــوطــاتــه، ولـــم يــكــن جــل

ــفــــادة مــنــهــا بــكــثــيــر من  ــتــ آنـــــــذاك، واالســ
املبالغات.  ورفـــض  والــتــحــّري،  الحيطة 
الدينية وتعليلها  املبادئ  فهم  وحــاول 
على ضوء نظرية الدولة، أي الرغبة في 
قوي.  واقتصادي  سياسي  كيان  إقامة 
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