
وغيرها. كنت في نفس الوقت منغمسًا فيها، 
عــًا بينها بشكل فــوضــوي«. ويضيف لـ 

ّ
ومــوز

»الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان كــل ذلـــك عــبــارة عن 
مــحــاولــة عــشــوائــيــة فـــي فــهــم الــعــالــم، ثـــم أتــى 
اخــتــيــار عــلــم االجــتــمــاع كــتــخــّصــص جامعي 
ــذه الـــحـــالـــة مــنــطــلــق مــشــاغــلــي  لــيــجــعــل مـــن هــ
االجتماع ساعدني  علم  أن  وأعتقد  البحثية. 

في فهم نفسي، ومعتقداتي ومجادلتها«.
أهــــّم مـــا فـــي هــــذه الــتــجــربــة الــشــخــصــيــة أنــهــا 
تكشف من الداخل كيف أن اإليمان بمعتقدات 
بأفكار جنونية  نؤمن  أن  املمكن  »مــن  يجعل 
من دون أن نكون مجنونني«، بحسب تعبيره، 
ــاز الــتــي  ــغــ ــذا جــــزء مـــن اإلشـــكـــالـــيـــات واأللــ ــ وهـ
يطرحها هذا الحقل الذي يعّدد برونر بعض 
إشكالياته، مثل »ما هي الظروف التي تجعل 
وكيف  أخـــرى؟  وينبذ  بطريقة  يفّكر  البعض 
تنشأ الرغبة في االعتقاد ثم كيف تلغي هذه 
الكثير من عقالنيتنا؟ وكيف يمكننا  الرغبة 
أن نترك معتقدًا ونمّر إلى آخــر، ســواء بشكل 

شخصي أو جماعي«.
هـــــذه اإلشـــكـــالـــيـــات فــــي املــــواضــــيــــع تــرافــقــهــا 

املعتقدات  اجــتــمــاع  بعلم  إشــكــالــيــات خــاصــة 
ت 

ّ
نفسه، والــتــي يــرى بــرونــر أن أبــرزهــا تشت

هــــذا املـــجـــال بـــني مــيــاديــن مــعــرفــيــة مــتــعــددة، 
مــن عــلــم األديــــان إلـــى األنــثــروبــولــوجــيــا. يــرى 
ــل هـــذه  ــ ــفـــرنـــســـي أن »كــ ــيـــولـــوجـــي الـ الـــســـوسـ
ــة  ــ ــــى املـــعـــتـــقـــدات مــــن زاويـ املــــجــــاالت تــنــظــر إلـ
ــة، وتــــقــــودهــــا مــنــاهــجــهــا إلـــــى نــتــائــج  ــاصــ خــ
ــا عـــلـــم اجـــتـــمـــاع املـــعـــتـــقـــدات فــهــو  ــ مـــعـــّيـــنـــة. أمـ
يــبــحــث عــن نــظــريــة عــامــة لــلــمــعــتــقــدات بغض 
النظر عن كونها دينية أو سياسية أو قناعة 
يــومــيــة صــغــيــرة ال تــنــزل إلـــى ســاحــتــهــا هــذه 

التخّصصات العلمية«. 
ــا حــتــى الــيــوم،  عــلــى مــــدى 14 كــتــابــًا أصـــدرهـ
يــمــكــن أن نـــالحـــظ خــطــًا مــنــهــجــيــًا فـــي أفــكــار 
بــرونــر، والـــذي يــهــدف فــي األخــيــر إلــى بلورة 
»نـــظـــريـــة عـــامـــة لــلــمــعــتــقــدات«. بــــدأ ذلــــك منذ 
مؤلفه  وهــو   )1997( »الــشــك«  منشوراته  أّول 
)منشورات  العربية  إلــى  رجم 

ُ
ت الــذي  الوحيد 

عويدات، بعنوان »الشك واالرتياب«، 1999(. 
عن هذا العمل يقول »هو في الحقيقة ملخص 
لرسالة الدكتوراه، وفيه بدأت مشوار البحث 
اعتبار  على  الشك،  مفهوم  من  املعتقدات  في 
أن املــعــتــقــدات هــي مــحــاوالت مــقــاومــة للشك. 
وقد اعتمدت نتائج من هذا البحث في كتاب 
كتابه  وهو   ،2003( املعتقدات«  »إمبراطورية 
األشهر( على خلفية أن الشك يدفعنا لوضع 
فــرضــيــات نــجــد الحــقــًا أنــهــا قــد تــحــّولــت إلــى 
مــعــتــقــدات«. بــعــد ذلــــك، ســنــجــد مــجــمــوعــة من 
إليه في  التي تستفيد مما وصــل  املنشورات 
هـــذا الــعــمــل يــظــل أهــّمــهــا )عــلــى االقــــل بسبب 
ج« 

ّ
جــمــاهــيــريــتــه( كــتــابــه »ديــمــقــراطــيــة الـــســـذ

في  املعتقدات  بالدرس  يتناول  الــذي   )2013(
املجال السياسي.

ــــذه الــتــطــبــيــقــات، عـــرف  ربـــمـــا بــفــضــل مـــثـــل هـ
املــعــتــقــدات شيئًا مــن الشعبية  اجــتــمــاع  عــلــم 
الـــســـنـــوات القليلة  واالهـــتـــمـــام اإلعـــالمـــي فـــي 
ما حظي بهما سابقًا. لكن السبب 

ّ
األخيرة قل

ــاســـي مـــن وارء ذلــــك يــظــل بــــروز قــدراتــه  األسـ
التطّرف  بينها  مــن  ظــواهــر  لــعــّدة  التفسيرية 
املجتمعات  تشغل  أساسية  قضية  باعتباره 
ــو مــــوضــــوع أحـــد  ــ ــوم، وهــ ــ ــيـ ــ ــيــــاســــات الـ والــــســ

مؤلفات برونر.
يقول »نظرت إلى التطّرف كنظام أفكار وقيم 
صاعٍد، وبالتالي فهو محّرك جديد في فضاء 
ــذا االهــتــمــام  املـــعـــتـــقـــدات«. هـــل يــمــكــن ربــــط هــ

باريس ـ شوقي بن حسن

مـــن خــــالل مـــقـــال بـــعـــنـــوان »جــيــرالــد 
بـــرونـــر: كــيــف تنتقل املــعــتــقــدات من 
»العربي  فــي  ــشــر 

ُ
ن ــر؟«،  مجتمع آلخــ

اسم  على  تعّرفُت   ،2015 نهاية  فــي  الجديد« 
على  وخصوصًا  الفرنسي،  السوسيولوجي 
مــجــال بحثه الـــذي يــبــدو الفــتــًا وجـــذابـــًا: علم 

اجتماع املعتقدات. 
لقاء صحافي  اتفقنا على  في ما بعد وحــني 
مع »العربي الجديد«، جرى اللقاء في مقهى 
ــون فــي باريس  »لــيــزيــديــتــور« فــي حــي األوديــ
بـــاقـــتـــراح مــنــه. مــقــهــى كــثــيــرًا مـــا يــجــلــس فيه 
ــدات« ســــواء  ــقـ ــتـ ــعـ ــيــــاة ومــــــوت املـ ــاحـــب »حــ صـ
اته املختلفة. وربما استفاد  للمطالعة أو للقاء
هذا اللقاء من ألفة محّدثنا مع املكان، بمكتبته 
»الــقــديــمــة«،  ومــوســيــقــاه  الخفيفة  تـــه  وإضـــاء
وهو ما بدا عند حديثه عن اختيار تخّصصه. 
»لقد عشُت في سنوات   :)1969( يقول برونر 
شـــبـــابـــي األولـــــــــى تـــحـــت تـــأثـــيـــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
املـــعـــتـــقـــدات، الــديــنــيــة والــســيــاســيــة والــفــنــيــة 

جيرالد برونر

ــلـــم االجــــتــــمــــاع، إمــيــل  كـــــان أحـــــد مـــؤســـســـي عـ
ــم، يـــؤّكـــد عــلــى أن دراســــــة الــتــمــثــالت  ــ ــايـ ــ دوركـ
الجماعية وتحليل الرأي، وهما شكالن يمكن 
تصنيف املعتقدات الجماعية تحتهما، جزٌء ال 
أ من الطموحات التي ينبغي أن يحققها 

ّ
يتجز

»العلم الجديد«.
رغـــم هـــذا اإلعــــالن الــصــريــح عــن الــنــوايــا، حني 
نجز حول هذا الهدف املؤّسس 

ُ
ننظر إلى ما أ

 هــذا التخّصص غير 
ّ

لن نجد الكثير. لقد ظــل
ــعــنــى 

ُ
ــل فـــي مــخــتــلــف املـــؤســـســـات الـــتـــي ت

ّ
مــمــث

لعلم  الدولية  »الجمعية  مثل  االجتماع  بعلم 
ــاع« أو »جــمــعــيــة عـــلـــمـــاء االجـــتـــمـــاع  ــمــ ــتــ االجــ
الناطقني بالفرنسية«، كما لن نجد موقعًا في 

ى »عالم اجتماع معتقدات«. أي جامعة ُيسمَّ
ــم كـــل ذلـــك ليس  ــه رغـ لــكــن عــلــيــنــا أن نــنــتــبــه أنـ
صحيحًا الــقــول بـــأن ثــمــة نقصًا فــي األعــمــال 
إن تخّصصات  إذ  الجماعية،  املعتقدات  حول 
فــرعــيــة أخـــــرى انــشــغــلــت بــاملــســألــة مــثــل علم 
ــات األيــديــولــوجــيــات  ــ اجــتــمــاع األديــــان ودراسـ
السياسية وعلم اجتماع الشائعات وغيرها.. 
ببساطة، تفّرق دم املعتقدات بني تخّصصات 
عّدة، أو ربما بدا دائمًا موضوعًا كبيرًا بحيث 
ــل أال يــخــّصــص لــه فـــرع علمي يــرســم له 

ّ
يــفــض

حــدوده. بقي األمــر معلقًا هكذا حتى سنوات 
القرن املاضي، حني بدأ علم  الثمانينيات من 
اجــتــمــاع املــعــتــقــدات يــصــبــح مــرئــيــًا. وقـــد كــان 
 Théories ذلك بفضل انتشار نظريات املعرفة
الــعــلــوم  فـــي  مـــجـــال  مـــن  أكـــثـــر  فـــي   cognitives

خرائط 
إلمبراطورية 

المعتقدات

يفتّك تخّصص علم اجتماع المعتقدات بعض المساحة تحت الضوء في السنوات 
األخيرة بفضل بروز قدراته التفسيرية لظواهر كثيرة مثل التطرّف والخيارات السياسية 

للُمنتِخبين. في لقائه مع »العربي الجديد«، يتحّدث أحد أبرز أسماء هذا التخّصص 
في فرنسا اليوم، جيرالد برونر، عن واقع هذا المجال ومشواره الخاص فيه

بالنسبة لـ برونر، 
ليس علم اجتماع 

المعتقدات 
تخّصصًا جديدًا 

كما يبدو، بل جرى 
نسيانه طويًال، فيما 

كان ضمن المشروع 
األصلي لعلم 

االجتماع

علم اجتماع المعتقدات دٌم تفرّق بين التخّصصات

جيرالد برونر في األفكار وأسواقها

تخضع معظم 
المعتقدات في العالم 
لقانون العرض والطلب

الكتابة األدبية تفيد البحث 
العلمي أكثر من الوضع 

المعاكس

علم  أهـــداف  بين  مــن  أن  بــرونــر  يعتبر 
في  »المساعدة  المعتقدات  اجتماع 
فكرية  استقاللية  لبلوغ  أدوات  بناء 
وعقائدية أي أن تكون أفعالنا ملكًا لنا 
وليست موّجهة«. لكنه يالحظ أن ثمة 
ويعطي  النقدي،  الفكر  على  ركوبًا 
بـ»نظرية  القائلين  ذلــك  على  مــثــاًال 
تكون  أن  تعدو  ال  والتي  المؤامرة« 
تجاوز  في  تساعد  فكرية«  »عكازات 
العالم.  تعقيدات  تفسير  عن  العجز 
المؤامرة  »نظرية  له  بالنسبة  باختصار، 

فكر نقدي مغشوش«.

فكر نقدي مغشوش

2425
ثقافة

فّواز حداد

لن تقتصر على  العربي«،  »الربيع  آثــار  تنُج من  لم  التي  البلدان  إعــادة إعمار 
إعادة ما تهّدم خالل الحرب، وال إصالح البنى التحتية وتجديدها بأحسن، 
أرجــاء  تــطــورًا، وإنــشــاء شبكات مراقبة وتنّصت يعّول عليها في ربــط  أكثر 
والتفخيخ،  للتفجير  الشعب  يــتــعــّرض  لئال  مــركــزيــة،  أمنية  بـــؤرة  فــي  الــبــالد 

وجاذبية الحوريات الفاتنات.
األولوية إلصالح  عطى 

ُ
وت اهتماماتها،  الفوقية على رأس  البنية  سوف تكون 

العقول، بالتآزر مع إصالح التاريخ، خصوصًا التاريخ املعاصر الذي نعيشه 
الذين كانوا  إلى  املنطقة. لن يشار  الهجمة اإلرهابية على  امللخص في  اليوم، 
عوها، بل والذين دعموها ومّولوها بالسالح، فأعداء األمس 

ّ
سببًا لها، أو صن

وأصبح  األنظمة  مته 
ّ
تعل دبلوماسي  درس  ذلــك  الغد.  أصدقاء  يصبحون  قد 

من محفوظاتها. فكثيرًا ما عــادت ثم صــادقــت، أو صادقت ثم عــادت، ليس 
الــصــداقــات البريئة، وإنــمــا صــداقــات املــصــالــح. أمــا الــعــداوات، فليس الــعــداوات 

املعروفة، بل عداوات الحديد والنار، طاملا الشعوب تدفع تكاليفها. 
النظر في  الدراسية، وإعــادة  املناهج  العقل والتاريخ، يأتي من تغيير  إصالح 
الدين والسياسة والديمقراطية... وتبني ما سوف يدعى بما بعد األيديولوجية، 
وهي خليط من محبة الدكتاتور، واالستسالم الكامل للدولة الشمولية املوعودة، 
فهي األعلم بما فيه خير الشعوب التي اكتوت بالثورات.. تأخذ زمنًا، ستعمل 
املسلسالت الدرامية على تسريعه شعبيًا، مع البرامج الترفيهية واملسابقات. 
لن يكون الترفيه للترفيه، وال التسابق للتسابق، كالهما هادفان، إلى الطاعة، 

واملكافأة بالجوائز. 
الهجمة الكبرى، ستكون من حظ الدراما التلفزيونية، التي برعت في نقل الواقع 
دام سبع سنوات حتى  واألقـــدر على تجسيد صــراع  الشاشة،  إلــى  والخيال 
اآلن، حفل بالقتل والنهب والجثث، ما يشكل نبعًا ال ينضب من التراجيديات 
الدامية. ولنتصور كمثال الحرب السورية )مع أنه الواقع تمامًا(، مئات الجبهات 
املشتعلة في أرجاء الجمهورية، لم تستثن مدينة وال قرية، وخلفت خرابًا يكاد 
، لم تنج منه املساجد والكنائس وأضرحة األولياء، والقبور، 

ً
أن يكون شامال

حتى باتت األحياء واملنازل واملرافق العامة والبشر من سقط متاع القصف 
الدوري.       

ولئال يظن أحــد، أن الدراما قد تتمّرد على هكذا مهمة جسيمة قبل أن تبدأ، 
هذا لن يحدث، فأهل الفن على عالقة طيبة بالنظام سيتولون إخراجها على 
أحــســن صـــورة، خــاصــة وأنــهــم أســهــمــوا إعــالمــيــًا بــالــدعــايــة للنظام، وأحيانًا 
بالسالح دفاعًا عنه، وفي حال النقص سيتبّرع فنانون من األقطار الشقيقة 

لسد العجز، فبلدان املنطقة متكافلة في السراء والضراء.
أال  أثبتت  الطاحنة  األزمـــة  املستقبل،  مــن جــنــود  املثقفون  يــكــون  أال  املــؤســف 
الثقافة واملثقفني، وهــم ســواء كانوا مع النظام أو ضــده، ال تأثير  جــدوى من 
يقاس. سُيعتمد  بما ال  أجــدى  الصواريخ،  وراجمات  واملدافع  الرصاص  لهم. 
على املحللني السياسيني، وإعدادهم على نحو أفضل من الذين سبقوهم، مع 
يني على 

ّ
االستعانة بمراكز أبحاث دولية للتنظير ملا يفوق طاقة املحللني املحل

التنظير له.
البداية: تنظيف األيدي امللّوثة بالدماء، ووداعًا للعقل والتاريخ. 

وداعًا للعقل والتاريخ

لقاء

إصدارات

املعرفي باهتمام جماعي؟ يرّد: »كان اهتمامي 
ت فرنسا 

ّ
التي هــز سابقًا لألحداث اإلرهابية 

في 2015 و2016. أنا درست املسألة من زاوية 
كيف تقلب املعتقدات الوقائع، فنفس العملية 
التي يقوم بها اإلرهابي، هي في نظر املجتمع 

جريمة وفي نظره بطولة«.
شر كتاب »الفكر املتطّرف« أول مرة في 2009، 

ُ
ن

املأمولة،  باملتابعة  مؤلفه  بحسب  يحظ  ولــم 
»شارلي  عملية  بعد  الضوء  أصبح تحت  ثم 
إيبدو«، وبالتالي شهد طبعة ثانية في 2016. 
ب هنا: »رغم أن هذا الكتاب ليس رد فعل 

ّ
يعق

أنني ال أعتبر األمــر  إزاء قضية رأي عــام، إال 
سلبيًا لو توّجه الباحث إلى موضوع أشبه بـ 
»موضة«، بل إنني أعتقد أن موجة االهتمام 
بالتطّرف مؤخرًا أمّدت البحث العلمي بدماء 

جديدة«.
ها 

ّ
أقل ليس  متسارعة  تغّيرات  العالم  يشهد 

موجات الهجرة التي أفرزتها األزمة السورية 
ثــم مجيء رؤســـاء جــدد في  »البركسيت«،  أو 
عّمن  مختلفة  طروحات  لهم  وأميركا  فرنسا 
ــّيـــرات تــأثــيــر  ــغـ ــتـ ــذه الـ ــ ســـبـــقـــوهـــم. هــــل ملـــثـــل هـ
مــبــاشــر عــلــى مشهد املــعــتــقــدات؟ يـــرى بــرونــر 

اإلنسانية مثل علم النفس واألنثروبولوجيا، 
ومنذ ذلك الوقت ظهرت ديناميكية في املجال 
وتنّوعت داخله الحساسيات واملقاربات التي 

تصبو إلى فهم املعتقدات الجماعية.
لكن الناظر في مشهد علم اجتماع املعتقدات 
اليوم، سيجد وأنه على عكس ما يمكن تصّوره 
من خالل يوتوبيا التقّدم التي أرساها عصر 
األنوار، ووجدت ازدهارها في القرنني التاسع 
التي تفتّكها  املساحات  فإن  عشر والعشرين، 
املــعــرفــة لــيــســت دائـــمـــًا مــربــوحــة عــلــى حــســاب 

املعتقدات التي تبدو ذات نزعة إمبراطورية. 
يعني ذلك أن العلم، كشكل رئيسي من أشكال 
ــة، ال يـــــزال بــعــيــدًا عـــن إزعــــــاج الــحــيــاة  ــرفـ ــعـ املـ
يمكن  الــعــكــس  عــلــى  بــل  للمعتقدات،  الهنيئة 
تصير  كي  العلم   

ّ
تستغل املعتقدات  إن  القول 

خـــصـــبـــة أكــــثــــر، فـــهـــي تــــدفــــع بـــحـــجـــج جـــديـــدة 
ملعتنقيها وتخترع لنفسها مصداقية جديدة 
وأحيانًا يساعدها العلم كي تظهر في أشكال 

أخرى.
ــا قـــد يفسح  ــقـــاط الــعــلــم ملــعــتــقــد مـ كــمــا أن إسـ
 حـــني جـــرى إثـــبـــات كــون 

ً
املـــجـــال آلخــــر، فــمــثــال

سح 
ُ
ف الــكــون ومــحــورهــا،  قــلــب  ليست  األرض 

املجال لظهور معتقد بوجود كائنات فضائية 
يمكنها أن تأتي إلينا أو أن نذهب إليها. هذا 
اشتغل  الــذي  العشرين  للقرن  الكبير  املعتقد 
ممكنًا  يكن  لــم  والسينما  واألدب  العلم  عليه 

وجوده لوال »التقّدم العلمي«.
)من مقال بعنوان »راهن املعتقدات الجماعية« في 
مجلة »السنة السوسيولوجية«، 2010. 
ترجمة: ش.ب.ح(

أنها هذه األمور، هي في نفس الوقت، تعبيٌر 
عــن تــغــّيــرات فــي املــعــتــقــدات، كــمــا أنــهــا تنتج 

تغّيرات جديدة فيها. 
لكنه يشير أن األهم بالنسبة إلى علم اجتماع 
املــعــتــقــدات هــو الــتــســاؤل »كــيــف تــحــدث هــذه 
يعتبر  ســيــاســي،  الــتــغــّيــرات؟«. على مستوى 
أن »الـــفـــتـــرة األخـــيـــرة عـــرفـــت حـــالـــة طــلــب في 
عرضًا،  بالنتيجة  خلقت  السياسية  الساحة 
جّسده مجموعة من السياسيني مثل ترامب 

وماكرون«.
لــــكــــن عــــلــــى مــــســــتــــوى عــــــــــام، يــــــــرى صـــاحـــب 
ــل الــتــحــريــك  ــامـ »إمـــبـــرطـــوريـــة الـــخـــطـــأ« أن عـ
اليوم هو وجــود نسق  األساسي للمعتقدات 
ســريــع مـــن املــعــلــومــات، ومـــا يــجــري اعــتــبــاره 
كتغّيرات حــادة ليس سوى أعــراض الختالل 
فــي »ســـوق املــعــلــومــة« بــاعــتــبــاره مــجــال تنقل 

للمعتقدات.
»العربي الجديد«: »في هذه السوق،  يوضح لـ
)أفــكــار،  وفبركتها  املــعــلــومــات  تمرير  يــجــري 
أحــــداث، أرقــــام، صـــــور..(، ومــنــذ أن تــشــّد هــذه 
تــقــوم بمفعولها  االنــتــبــاه حــتــى  املــعــلــومــات 
بغض النظر عن محتوياتها«. يشير هنا أن 

االلتزام  املسألة هو تحّول عدم  »الخطير في 
الــســوق«، ويضرب  امتياز في  إلــى  بالحقيقة 
األخيرة،  األميركية  االنتخابية  بالفترة   

ً
مثال

ــّدثــــت بـــانـــضـــبـــاط  ــلـــيـــنـــتـــون تــــحــ حـــيـــث أن »كـ
سياسي أكــبــر، وقــّدمــت تــصــّورات أفــضــل من 
التي قّدمها منافسها، غير أن األخير استفاد 
مـــن شـــّد االنــتــبــاه أكـــثـــر، كـــان يــقــول أي شــيء 
ويسقط في أخطاء ويقتحم مواضيع مثيرة 
ــات 

ّ
لــلــجــدل. قــد يــبــدو ذلـــك مجموعة مــن الــهــن

فـــي خــطــابــه الــســيــاســي، ولـــكـــن كــــان هــــذا هو 
املطلوب في اللعبة. ببساطة، لقد ربح ترامب 
االنتخابية،  الحملة  فــي  االنتباه  شــد  معركة 
فيما ربحت كلينتون معركة الطرح الرصني، 

والنتيجة كانت لفائدة األول«.
نشر بــرونــر أيضًا ثــالث روايـــات، بالرغم عن 
ذلـــك يــقــول: »ال أعــتــبــر نــفــســي روائـــيـــًا، أعتبر 
نـــفـــســـي شـــخـــصـــًا يـــحـــب ســــــرد الــــحــــكــــايــــات«. 
ويــضــيــف »املــفــارقــة أن كثيرين يــعــتــقــدون أن 
خــلــفــيــتــي الــســوســيــولــوجــيــة تــســاعــدنــي في 
الكتابة الروائية، ولكنني أجد العكس أصح، 
الــروايــة ومــمــارســة كتابتها تساعد  أن  حيث 

كثيرًا البحث العلمي«.

إطاللة

الكرنفال، في الثقافة الشعبية، كتاب من إعداد وترجمة الباحثة العراقية خالدة حامد عن متاهة التقّدم العلمي
صدر مؤخرًا عن »منشورات المتوسط«، ويضّم مجموعة دراسات مترجمة عن اإلنكليزية 
لمفّكرين وباحثين متعّددي االختصاصات مثل الروسي ميخائيل باختين واألميركي كليفورد 

غيرتز والمغربي عبد اهلل حمودي.

الذي يتضّمن ملّفين:  التاسع لعام 2017 من مجلة اآلداب  اإللكتروني  العدد  صدر مؤخرًا 
خليفة،  بن  غّسان  إعــداد  من  النيوليبراليّة  زمن  في  االجتماعيّة  المقاومة  تونس: 
كتّاب،  إيلين  إعــداد  من  استعمارّي  سياٍق  في  التحّرريّة  المعرفة  إنتاج  وفلسطين: 

باإلضافة إلى نصوص وترجمات أدبية. 

اآللة  بعنوان  الرئيسي  الموضوع  بدايات.  الفصلية  المجلة  من   17 العدد  مؤّخرًا  صدر 
بقية  ومن  طرابلسي،  فواز  لـ  األهلية  الحروب  إلى  الوطنية  الحروب  من  الجهنمية: 
ونيماير  حيدري،  مريم  لـ  وساكُسفون  وجاز  إرهاب  طهران،  في  أيّام  ثالثة  المقاالت: 
في لبنان، لن أذهب إلى برازيليا لـ جاد تابت، وفائض الّشباب العربّي والعنف، في تقارير 

التنمية البشرية العربية لـ ميسون سكرية.

صدر  أوما«،  و»دار  االختالف«  و»منشورات  ضفاف«  »منشورات  بين  مشتركة  طبعة  في 
جبرا  إبراهيم  جبرا  مع  اإلبداع  دوافع  في  حوار  والدهشة..  االكتشاف  كتاب  مؤخرًا 
للناقد العراقي ماجد صالح السامرائي الذي يشير في تقديم الكتاب أن مجموعة هذه 

الحوارات التي يقّدمها »أشبه برواية سيرة فكرية« لـ جبرا.

B B

تصويب

يــبــدو عــلــم االجـــتـــمـــاع الـــيـــوم مثل 
أغصانها،  تتعّدد  كبيرة  شــجــرة 
إلى أشجار مجاورة  وربما تمتد 
فــتــشــتــبــك مــعــهــا )عـــلـــم الــنــفــس، 
علوم  الفلسفة،  األنثروبولوجيا، 

االتصال..(. 
ــّدد  ــعـ ــتـ هـــــــذه األغــــــصــــــان بــــاتــــت تـ
وتــتــكــاثــر فــي مــحــاولــة هـــذا العلم 
حياة  تفاصيل  مجمل  ملــالمــســة 
هنا،  مــن  وتغطيتها.  املجتمعات 
فـــروع علم االجــتــمــاع،  نــعــّدد  بتنا 
 مثل 

ً
ــداوال ــ مــن أكــثــرهــا شــهــرة وتـ

عــلــم االجــتــمــاع الــســيــاســي وعــلــم 
اجـــتـــمـــاع الـــعـــمـــل وعـــلـــم اجــتــمــاع 
 إلى فــروع أخرى 

ً
التربية، وصــوال

أقل شهرة مثل علم اجتماع البيئة 
أو عــلــم اجــتــمــاع أوقــــات الــفــراغ أو 
علم اجتماع الشيخوخة، وغيرها 

كثير مما ال يمكن إحصاؤه.
ــهــــا عــلــى  هـــــذه املـــــجـــــاالت، وقــــدرتــ
يــــــزال  ــــق ال  ــيـ ــ ــدقـ ــ الـ ــّصــــص  ــخــ ــتــ ــ ال
الغالب  فــي  مقتصرًا  حــضــورهــا 
عـــنـــد عـــتـــبـــات املـــــراكـــــز الـــغـــربـــيـــة 
بـــني فــرنــســا وأملــانــيــا وبــريــطــانــيــا 
، في ثقافتنا، ال يزال 

ً
وأميركا. مثال

ُينظر إلى علم االجتماع في الغالب 
كــمــجــال عــلــمــي مـــوّحـــد، وسنجد 
إمـــــا غـــيـــابـــًا تــــامــــًا لــتــخــّصــصــات 
برّمتها أو حضورها في مؤلفات 

قليلة معظمها مترجم.
هـــكـــذا ال تــنــتــقــل الـــحـــيـــويـــة الــتــي 
يعرفها علم االجتماع في صورته 
 إلى عاملنا العربي، 

ً
العاملية إال قليال

 أقــرب إلى 
ً
والــذي يظل فيه مجاال

الجامعة منه إلى املجتمع. بالرغم 
ــي عــاملــنــا  ــن ذلــــــك، فــالــجــمــيــع فــ مــ
الــعــربــي يــحــّب أن يــــرّدد بـــأن هــذا 
ابــن خــلــدون.  العلم ولــد بيننا مــع 
 
ً
ــه هـــاجـــر شـــمـــاال ــ لــكــنــنــا نــعــلــم أنـ
بــعــد لــحــظــة الـــــــوالدة الــخــلــدونــيــة، 
وربما يحتاج إلى أفق مغاير هنا 
كــي يــعــود إلـــى مــكــان والدتــــه في 

سنوات نضجه وتشّعبه.
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