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نجم الدين خلف اهلل

منذ ظهور امليثاق األوروبّي لتدريس 
غلون في قطاع 

َ
اللغات، ما فتَئ املشت

تــعــلــيــم الــــضــــاد لــلــنــاطــقــن بــغــيــرهــا 
ــة بن 

ّ
ُيــواصــلــون الــجــهــوَد حــتــى يــضــّيــقــوا الــشــق

ُيرّكز  الــذي  امليثاق،  اللغة واقتضاءات هذا  هذه 
 املعارف ونظِرّي املعلومات. 

َ
على الكفاءات، َبدل

ومن بن آِخر هذه الجهود، كتاُب فادي شاهن: 
ًرا عن دار الرماتان 

ّ
خ

َ
ر I«، الذي صدر ُمؤ

ْ
ف »السِّ

ــزدان بــاأللــوان  الــفــرنــســيــة، فــي مــائــتــي صفحة تــ
ها 

َ
ق

َ
راف كما  التوضيحّية،  واملــرّبــعــات  والــّصــور 

 
ً
، مــمــا يجعلها أكــثــر جــاذبــيــة  صـــوتـــيٌّ

ٌ
تــســجــيــل

ملن  ة  عمليَّ بيداغوجية   
ً
أداة ها 

َ
استعمال وُييسر 

أْي: بشكٍل عصامّي،  بــذاتــه،  يــروم دراســة لغِتنا 
والسيما في أوساط فئات الشّبان والُكهول في 

البلدان الفرنكفونية. 
يرّكز هذا املنهج الدراسي على اكتساب َمهارات 
باين 

ُ
ت التي  الُوسطى،  العربية  التواصل باللغة 

حكي، لكن من دون 
َ
 الفصيح وامل

ّ
 من السجل

ًّ
كال

قطع مع أيٍّ منهما. ويتوّجه هذا العمل إلى 
َ
أن ت

ب املبتدئن تماًما، الذين ال يملكون أدنى 
ّ

الطال
ا وال رسًما. 

ً
طق

ُ
فكرٍة عن هذه اللغة وحروفها، ال ن

ونه: 
ْ
ّصص الجزَء األول منه، والذي َعن

َ
ولذلَك خ

اد درٌب وعٌر طويل، 
ّ

طوات األولى«، كأنما الض
ُ

»الخ
.
ً
 وكتابة

ً
إلتقان حروف األلفباء مشافهة

 
َّ
أن التمهيدّي، أوضـــح شــاهــن  القسم  وفــي هــذا 

ــذه »الـــخـــطـــوات األولـــــــى« تـــهـــدف إلــى  طــبــيــعــة هــ
 عن 

ً
طقها، فــضــال

ُ
الــحــروف ون التمّكن مــن َرســـم 

امتالك َبعض الكلمات الّسهلة وحفظ أجزاَء من 
الحوارات والعبارات عن ظهر قلٍب في محاولة 
لخلق شعوٍر، لدى الطالب املبتدئ، بقدرته على 
تقديم نفسه بشكل موجز منذ الدرس األول. وقد 
ا، يتضمن كل 

ً
القسم معجًما بسيط ألحق بهذا 

طّرق إليها في هذا القسم األول 
ُ
املفردات التي ت

مع ترجمتها إلى الفرنسّية. 
إلــى قواعد اإلطــار األوروبـــي لتدريس  وبالنظر 
 هـــذا التمهيد ال يــنــدرج ضــمــن أي 

َّ
ــإن الــلــغــات، فـ

ما هو توطئة 
ّ
ة، وإن

ّ
مستوى من مستوياته الست

 A1 ــــى املـــســـتـــوى ــــل الـــنـــفـــاذ إلـ ــة مــــن أجـ ــ ــــرورّيـ ضـ
والذي يقتضي بعُد استخداَم العديد من الجمل 
الــذات، في  الجاهزة، ضمن كفاءات التعبير عن 

سياقات الحوار الفعلّية.
املنهج  ــصــول 

ُ
ف فيه  فتوالت  الثاني  القسم  وأمــا 

 عــلــى اكــتــســاب ســائــر املـــهـــارات 
ً
الــســبــعــة مـــركـــزة

والتسّوق  الطقس  عن  الحديث  مثل  التعبيرّية 
بيب وغيرها من َمواقف 

ّ
ووصف األمراض لدى الط

»املحافظة على البقاء«، كما جاء في نّص امليثاق، 
وهي سلسلة من الحوارات والنصوص الهادفة 
بمختلف  التحّية  إلــقــاء  مــن  املتعلم  تمكن  إلــى 
صيغها، والحديث عن الذات وعن الغير، والعطلة 
واألصدقاء والعمل، في نطاق حقل محدوٍد من 
 َوحدٍة من هذه الوحدات السبع 

ّ
املوضوعات. وكل

تنقسم إلى نصٍّ رئيس، ثّم إلى مفردات، تعابير، 
ختم بتمارين تطبيقّية تعن 

ُ
قواعد مبسطة وت

ل تلك القواعد وتثبيتها كآلياٍت ذهنّية 
ّ
على تمث
تلقائّية.

 الرهان البيداغوجي الذي َيطرحه هذا 
َّ
وال شكَّ أن

وات 
َ
ن  في أوروّبا في السَّ

َ
ف

ّ
ل
ُ
يره مما أ

َ
الكتاب، وغ

اللغة  قواعد  بن  التوفيق  هو  املاضية،  القليلة 
التواصل  فــي  ستخدم 

ُ
ت ما 

ّ
قل والــتــي  الفصحى، 

الــيــومــي، وبــن ضـــرورة امــتــالك ناصية كفاءات 
التواصل الحقيقّية، دون اصطناٍع أو تكلٍف. ذلك 
الناطقن  العربّية، من   

ُ
َيشتكي منه طلبة ما   

َّ
أن

ة بن الفصيح 
َّ
بغيرها في أوروّبا، هو ُبعد الشق

 ما 
َّ
النظري واللهجات العامّية. وقد ُيضيفون أن

َيحفظونه من هاتيك القواعد »ال يصلح لشيٍء عدا 
تأمل ُجمٍل وتراكيَب، َمفصولٍة عن الواقع، حيث 
طتنا 

َ
مخال آنــاء  التعبير  وعــن  الفهم  عــن  عجز 

َ
ن

الَعرب في بلدانهم« . 
ة 

ّ
قليص هذه الشق

َ
ولذلك َجهد فادي شاهن في ت

عبر التركيز على ُمفردات العربّية الوسطى والتي 
اليومي. وتجدر  االستخدام  على  ذاتها  َرضت 

َ
ف

 اختياراته  للرصيد املعجمي، 
َّ
املالحظة هنا أن

ضع 
َ

املتألف من زهاء ثالثمئة ُمفردٍة وعبارة، قد خ
امتداد  إلى »منهجّية تجريبية صارمة«. فعلى 
ثالِث سنوات كاملة، قام شاهن بتدوين كلمات 
املحاورة، املأخوذة من الحياة اليومية، على شاشة 
من، حتى ترسخ 

ّ
تعل

ُ
حاسوٍب، داخل الفصل مع امل

لَب منهم 
َ
في ذاكرتهم البصرّية، بعد أن كان قد ط

تصّور الكلمات-األدوات التي يحتاجونها ضمن 
التواصل األولي التلقائي. واستمّر العمل بهذه 
ضت 

ّ
تمخ حتى  طويلة  حصٍص  طيلة  الطريقة 

األكثر  ها 
َّ
أن التي اتضح  املعجمّية،  القوائم  هذه 

ترّدًدا واألقرب إلى »املهام التواصلية املرسومة 
في مستوى A1«، حسب امليثاق. 

وباالعتماد عليها تحديًدا، تّمت صياغة حواراِت 
 

ّ
الــكــتــاب مــع إضــافــة بعض املــفــردات مــن السجل

الــّدارج، حتى تكون هذه الجمل الحوارّية أقرَب 
وأبــعــَد عن  الراهنة  املجتمعات  إلــى حياتنا في 
ــحــادثــة. هـــذا، وقـــد عــدَّ 

ُ
ــع أثــنــاء نــشــاط امل

ّ
الــتــصــن

ة »مغامرة  حكيَّ
َ
الكاتُب إدماَجه لبعض الكلمات امل

ه َيطرح، من 
ّ
 مليئًا باملسؤولية«، ألن

ً
ُكبرى وحقال

خالل هذه الخطوة البيداغوجية، قضّية السجل 
س اليوَم للموظفن  اللغوي الذي ينبغي أن ُيَدرَّ
والــصــحــافــّيــن وحــتــى لــلــطــالب الــذيــن يــدرســون 
الضاد، ال من أجل التعّرف إلى نصوصها األدبية 
الكالسيكّية، وال من أجل مطالعة أعمدة الصحف 
ما من أجل تبادل بعض 

ّ
ة، وإن اإلخبارية واملختصَّ

الُجمل أثناء عملهم في العالم العربي. 
 في يوٍم من األيام إلى 

ُ
صل

َ
ويتساءل شاهن: »هل ن

م العربية القديمة عن العربية املعاصرة 
ّ
عل

َ
فصل ت

الجامعات؟«،  في  لهما  مختلفْن  قسمن  وفتح 
تساؤله مشروٌع نظًرا إلى َحجم املسافة الفاصلة 
بن العربية املكتوبة واللهجات املحكية، وال سيما 
التي نمارسها،  الحقيقية  واصل 

ّ
الت في »مهام« 

، في مجتمعاتنا. فما من  يومّيا وبشكٍل عفويٍّ
أحــٍد منا يتكلم الفصحى مع أهل الحّي وال مع 
اله، وإالَّ عدَّ ذلك ضرًبا من التعالي. 

ّ
ّبازه أو بق

َ
خ

ــحــو فــقــد َحــظــيــت هـــي األخــــرى 
ّ
وأمــــا قـــواعـــد الــن

ع التركيز 
َ
باهتمام كبيٍر، في هذا املستوى، ووق

مائر املنفصلة وتصريف األفعال 
ّ

على تملك الض
ا  ــــذرات ممَّ

َ
فــي املــضــارع املـــرفـــوع، إلـــى جــانــب ش

 
َّ
ُيــحــتــاج إلـــيـــه فـــي هــــذه املـــرحـــلـــة. وال يــخــفــى أن

ينبغي  التي  املسائل  أعقد  من  القواعد  تدريس 
دبيٍر، حتى نصل إلى 

َ
فكيٍر وت

َ
 تحظى ِبفضل ت

ْ
أن

الضيم ال  أن نلحق  املطلوب منها، دون  املــقــدار 
ُمتعلموها   

َ
ُيــرهــق وال  معيارّيتها  فــي  ــاد 

ّ
بــالــض

بكثرة االستثناءات َوَوعر التصريفات.
ٌب بها في فرنسا  فر« مساهمة مرحَّ »كتاب السِّ
 

ّ
كل من  ا 

ً
املشحونة خوف أجوائها  وســط  اليوم 

مــا هــو عــربــي وَرْبـــطـــه بــالــتــطــّرف. وهـــو وثيقة 
جــديــدة مــفــيــدة، تــنــضــاف إلـــى رصــيــد الــوثــائــق 
واملستندات البيداغوجّية األخرى الهادفة إلى 
وَوصلها  املــعــاصــرة  العربية  تــدريــس  حديث 

َ
ت

ــر بـــهـــا نـــحـــو دوائـــــر  ــيـ ــسـ ــنــــاس والـ بـــمـــشـــاغـــل الــ
ى ال تظل لغتنا، وفي هذه الدوائر 

ّ
حاورة، حت

ُ
امل

للصيغ  أو  األجنبي  لــالقــتــراض   
ً
رهينة ذاتــهــا، 

املوغلة في َمحليتها. خطوة أخرى نحو العربية 
ي 

ّ
تَبعها أجزاء الحقة تغط

َ
الوسطى. واملأمول أن ت

املستويات الخمسة املتبقية وتنزع عن الضاد 
حق بها، جّراء مناصريها ومناوئيها، 

َ
بعض ما ل

من هاالت التقديس والترهيب. 

نّقاد أرسطو تعليم العربية زمن التوّجس الفرنسي
ال شّراُحه

أشبه بكتاب جماعي 
لعلماء قدامى 

تحت إشراف محمد 
بن ساسي

شوقي بن حسن

إذا كــان هــنــاك اعــتــراف بـــدور الــعــرب في 
إلى  الفلسفة  - من  املعرفة  الحفاظ على 
علوم الحياة - خالل العصور الوسيطة 
)التي تقابل ما ُيعرف بعصور الظلمات 
األوروبية(، أي أنهم كانوا حلقة الوصل 
ــــن اإلشــــعــــاع اإلغـــريـــقـــي وعــصــر  بــــن زمـ
اخــتــالف بن  الــحــداثــة، فإننا نقف على 
بــأن  يــقــول  األّول  ــدور؛  ــ الـ لــهــذا  تقييمن 
ــــدور نـــقـــل األمـــانـــة  الــــعــــرب لــــم يــكــتــفــوا بــ
اإلغريقية كما هي إلى الغرب بل أضافوا 
لها وطّوروا الكثير من مقوالتها، مقابل 
رأي ثــــان كــــان يــحــصــر دورهـــــم كــمــجــّرد 
أفقًا نقدّيًا يتيح تجاوز  لم يمتلك  ناقل 

اإلرث اإلغريقي.
في كتابه »الشكوك على أرسطوطاليس.. 
ــلـــوم الــعــربــيــة«  ــعـ ــاريــــخ الـ فـــصـــول فــــي تــ
الصادر مؤخرًا عن منشورات »نيرفانا«، 
يعود اإلبستيمولوجي التونسي محمد 
ــن نـــصـــوص  ــ ــي إلـــــــى عـــــــدد مــ ــ ــاسـ ــ ــن سـ ــ بــ
الفالسفة والعلماء العرب القدامى حول 
الــفــيــلــســوف الــيــونــانــي لــيــفــحــص مــوقــع 
العرب في تاريخ املعرفة؛ هل هم مجّرد 
ناقل بن »غرب قديم« و»غــرب حديث«، 
بــلــغــة املـــؤلـــف، أم كــانــت لــهــم إســهــامــات 
لـــوالهـــا مـــا كـــانـــت اكـــتـــشـــافـــات غــالــيــلــيــه 
ــودة  ــن وكـــبـــلـــر مـــمـــكـــنـــة.  عـــبـــر عــ ــوتـ ــيـ ونـ
إلــى نــصــوص »شــــّراح« أرسطو  متأنية 
في مجاالت متباينة؛ مثل ابن باجة مع 
الديناميكا، وابن سينا ضمن البصريات، 
ــن فــتــح الـــخـــازنـــي فـــي عــلــم الــحــيــل/  ــ وابـ
امليكانيكا، يحسم بن ساسي الكثير من 
ذلــك الجدل املــطــّول حيث يثبت بــأن من 
نتداول على تسميتهم بالشّراح إنما هم 
اد، فكثيرًا ما خرجوا عن أقوال صاحب 

ّ
نق

»األورغانون« في مسائل طرحها بنفسه 
واعتقد بأنه وضع لها حلواًل علمية، غير 
أن علماء املسلمن »خرجوا عن تعاليم 
ــم فــي اقــتــراح حــلــول مــغــيــرة«، وفــق 

ّ
املــعــل

عبارة املؤلف. فهل يمكن - بعد ذلك - أن 
نحصر من يتجّرأ على مثل هذه املقوالت 

الفاحصة في خانة الشرح؟ 

في  العرب  يبّن بن ساسي مساهمة  ال 
املــدافــع  بلهجة  األرســطــي  اإلرث  تطوير 
أو املطالب باالعتراف، كما درجت عليه 
الــكــتــابــات الــعــربــيــة فـــي تـــاريـــخ الــعــلــوم 
ــة يــنــقــدهــا بــشــكــل مــتــفــّرق  ــــي نـــزعـ ) وهـ
فــي كــتــابــه(، حيث يــصــّور عــالقــة العرب 
ر بن نقيضن؛ 

ّ
بأرسطو كحالة من التوت

ــه، فــــي هـــذا  ــيـ اإليــــمــــان بــعــلــمــه والــــشــــك فـ
الــســيــاق يــضــيء الــكــثــيــر مــن الــســجــاالت 
ــد/ ابــن  ــ ــن رشـ ــ بـــن عــلــمــاء املــســلــمــن )ابـ

الهيثم، وابن سينا/ البيروني...(.
مـــن هــنــا، يــعــتــبــر الــبــاحــث الــتــونــســي أن 
الغرب الحديث قد ورث التراث اليوناني 
الــذي حافظ عليه الــعــرب، كما أنــه ورث 
ــراث الـــعـــرب، وقــــد حـــرصـــوا هم  ــ أيـــضـــًا تـ
أيــضــًا على أن يكونوا نــقــادًا ال شــّراحــًا، 
»االختيار  وهو ما يسّميه بن ساسي بـ
العربي ليخلقوا أنفسهم بأنفسهم«، في 
إشــارة لطيفة إلى أمم أخــرى ورثــت علم 
اإلغريق وتبّدد بن أيديهم أو لم يعرفوا 
ــه، مــــن ذلـــك  ــنــ  فـــغـــفـــلـــوا عــ

ً
قــيــمــتــه أصـــــــال

الــرومــان باعتبارهم حلقة وصــل أخرى 
بن »الغرب القديم« و»الغرب الحديث«.

رغم أنه يمكن القول إن كتاب بن ساسي 
ــابـــة الــحــاســمــة في  يـــقـــّدم مـــا يــشــبــه اإلجـ
العرب  العلماء  دور  بتقييم  ق 

ّ
يتعل مــا 

أنــه وضــع لنفسه  العلوم، إال  في تاريخ 
مطمحًا آخر ورد في مقّدمة الكتاب حيث 
يقّدم مالحظة دقيقة يفتتح بها إشكالية 
ثانية أكثر خفاء وعمقًا حيث يشير بن 
ســاســي إلـــى أن الــفــالســفــة الــعــرب و»إن 
اإللهيات  من  عديدة  مجاالت  في  شّكوا 
والطبيعيات وحتى املنطقيات فال أحد 
ــّرأ أن يـــعـــنـــون نـــصـــًا مــــن نــصــوصــه  تــــجــ
بعنوان »الشكوك على أرسطوطاليس« 
على غرار ما فعل الرازي مع جالينوس، 

وابن الهيثم مع بطليموس«. 
الزاوية يبدو كتاب بن ساسي  من هذه 
مــثــل إضـــافـــة كــتــاب نــاقــص فـــي املكتبة 
الــتــراثــيــة الــعــربــيــة، كــتــاب نــجــد فصوله 
ــأنـــه عمل  مــتــفــّرقــة فـــي كــتــب كـــثـــيـــرة، وكـ
جــمــاعــّي - بـــمـــفـــردات حــديــثــة - لــعــلــمــاء 
اإلبستيمولوجي  املسلمن أشرف عليه 
الــتــونــســي، وهـــو الــــذي يــشــيــر إلـــى عــدد 
كان  التي  القديمة  العربية  املؤلفات  من 
»الــشــكــوك على  مــن املــمــكــن أن تــعــنــون بـــ
»اإلشـــارات  كتاب  مثل  إرسطوطاليس« 
والـــتـــنـــبـــيـــهـــات« البـــــن ســـيـــنـــا. فـــكـــأن بــن 
ــتـــراث العلمي  ســاســي يــســتــخــرج مـــن الـ
الــعــربــي كــتــابــًا مــن الــوجــود بــالــقــوة إلــى 
الــــوجــــود بــالــفــعــل بــحــســب مــفــاهــيــم من 

املعجم الفلسفي األرسطي.

نظرة أولى

جدارية في مونتريال الكندية لـ كريم الجباري

مثل إضافة كتاب ناقص من التراث العلميبمنأى عن الترهيب

عن »اآلن ناشرون 
وموزعون« في عّمان 

و»مركز الدراسات 
الشرقية« في بريشتينا، 

صدر مؤخرًا كتاب 
مقاربات بلقانية عن 
القدس خالل الحكم 
العثماني من تأليف 

عدد من املؤرخني 
من صربيا وكرواتيا 
والبوسنة وكوسوفو، 

وترجمة وتحرير املؤرخ 
الكوسوفي السوري محمد 

م. اآلرناؤوط،. يكشف 
الكتاب عن جوانب غير 

معروفة عن عالقات 
شعوب البلقان مسيحيني 
ومسلمني بالقدس خالل 

800 سنة، منذ بداية القرن 
الثالث عشر، نتيجة ملكانة 
القدس الجديدة واالرتباط 

الروحي والثقافي بها الذي 
تواصل عبر القرون خالل 

الحج وما بنوه هناك من 
منشآت دينية. 

ضمن سلسلة »حداثات« 
التي يصدرها »معهد 

تونس للفلسفة« و»دار 
كلمة«، صدر مؤخرًا 

كتاب جماعي بعنوان 
فالسفة قرطاج 

أشرف عليه فتحي 
التريكي. يأتي هذا الكتاب 

ضمن مشروع أوسع 
يعتني بتاريخ الفلسفة 
في تونس كان إصداره 

شر في 
ُ
األول قد ن

2012. من الفالسفة 
الذين يتناولهم 

الكتاب أوغسطينوس 
وترتوليانوس وسيلوس 

أبيلوس تيسوس 
والكتنسوس. ومن 

املشاركني في تأليف 
الكتاب: معز املديوني، 
ومحمد علي الكبسي، 

ومعاوية مملوك، ودليلة 
بلحارث، وإدوارد سميث، 

وعادل الغربي، ولطفي 
الحجالوي.

ماهي األّمة.. تاريخ 
عاملي عنوان كتاب 

صدر مؤخرًا للباحث 
الفرنسي باسكال أوري 

عن منشورات »غاليمار«. 
يشير املؤلف في مقّدمة 

كتابه إلى أن منطلقه 
هو نفس السؤال الذي 

طرحه املؤرخ الفرنسي 
إرنست رينان في القرن 

رح 
ُ
التاسع عشر، وط

ضمن ثقافات أخرى 
كثيرة ضمن تبلور 

النزعة القومية التي عرفت 
تراجعًا ملحوظًا في 

نهايات القرن العشرين 
إلى أيامنا مع صعود 

التصّور الشمولي للعالم 
إثر سقوط جدار برلني 

وأثر التكنولوجيا في 
تغيير مفهوم االنتماء. من 
خالل جولة من اليابان إلى 
املكسيك يقّدم أوري تريخ 

مفهوم عرف تحّوالت 
حادة خالل قرنني. 

صدر حديثًا عن منشورات 
»جامعة كولومبيا«، 

كتاب سوسيولوجيا 
شيكاغو، للباحث 

جان ميشيل شابولي 
)1941( بنسخة جديدة، 

ذلك أن الكتاب صدر 
أول مرة بالفرنسية 

في 2001، وتناول فيه 
الكاتب مدرسة شيكاغو 

في علم االجتماع التي 
تعرف بدراساتها الرائدة 

للحياة الحضرية والهجرة 
والجريمة باستخدام 

»املدينة مختبرًا«، وكان لها 
حضور مهيمن في العلوم 
االجتماعية منذ ظهورها 
في جامعة شيكاغو في 
العقود األولى من القرن 
العشرين. الكتاب يتتبع 

تطور وتأثير تقاليد 
شيكاغو، باالعتماد على 

أبحاث أرشيفية عميقة 
ومقابالت أجراها سابقًا 

مع بعض مؤسسيها.

بترجمة أسامة غاوجي، 
صدرت حديثًا عن 

»الشبكة العربية لألبحاث 
والنشر« النسخة العربية 

من كتاب مغامرة 
اإلسالم: الضمير 

والتاريخ في حضارة 
عاملية للمؤّرخ األميركي 

مارشال هودسون 
)1922 - 1968(. ُيعدُّ 

الكتاب، الذي صدر عام 
1974، أحَد املراجع 

األساسية في االستشراق 
وسوسيولوجيا اإلسالم. 

فه 12 عامًا 
ّ
وقد قضى مؤل

في تأليفه، ولم يصدر 
 بعد ستة أعوام من 

ّ
إال

رحيله. عن هذا العمل، 
يقول إدوارد سعيد: 

»باستثناء كتاب ›مغامرة 
اإلسالم‹ لم يحدث أن 
فني 

ّ
وجد جمهور املثق

كتابًا عاّمًا عن اإلسالم 
يعرضه عليهم باألمانة 

املطلوبة«.

صدرت مؤخرًا النسخة 
العربية من كتاب مفهوم 

الفزع للفيلسوف 
الدانماركي سورن 

ورد )1813 - 
َ
كيركك

1855( عن »دار الرافدين«، 
ونقلها عن الدنماركية 

مباشرة املترجم العراقي 
قحطان جاسم الذي كتب 

أيضًا مقّدمة تضيء 
ورد وموقع 

َ
فكر كيركك

هذا العمل ضمن مجمل 
مؤلفاته. صدر الكتاب 

ألول مرة في عام 1844 
وفيه يتأّمل الفيلسوف 

الدانمركي عالقة اإلنسان 
بالخطيئة من خالل 

تحليل فكرة الخطيئة 
األصلية باعتبارها إحدى 

السرديات املؤسسة في 
الحضارة البشرية، ومن 

خاللها يفهم الكثير 
من مسارات البشر 

وخياراتهم من زوايا 
نفسية وفلسفية.

صدر حديثًا عن »املؤسسة 
العربية للدراسات« 

كتاب أحفورات الفهم: 
تاريخانّيات املعنى 

لألكاديمي السوري نجيب 
جورج عوض، ويتضمن 
مجموعة من الدراسات 

التفكيكية والتحليلية التي 
تقارب الثقافة والدين 

والسياسة كتبها املؤلف 
خالل السنوات الخمس 
عشرة املاضية وشارك 

فيها في محاضرات 
ومؤتمرات في جامعات 

غربية وعربية، وعمل فيها 
على مقاربة الهم الثقافي 

واملخيال الالهوتي والفكر 
السياسي العربي والغربي 
بمنهجيات تاريخولوجية 
ملقاربة السياقات الثالثة، 

في كل فصل يقيم 
الباحث محاورة بني 

الفكر السياسي والديني 
والثقافي العربي والغربي 

حول قضية ما.

صدر حديثًا عن 
»دار الكتاب الجديد« 

في بيروت ترجمة 
غة 

ّ
لكتاب فلسفة الل

الّدينّية؛ العالمة 
والّرمز والقّصة لـ 

دان ر. ستايفر أنجزها 
األكاديمي كيان أحمد 

حازم يحيى. يتيح الكتاب 
 إلى الفلسفة 

ً
مدخال

التحليلية للغة وصلتها 
بجانبيها التحقيقي 

والوظيفي، وكيف أثرت 
تطورات هذه الفلسفة 
على اللغة الدينية. كما 

 ألهم 
ً
يقدم الكتاب تحليال

املفكرين في هذا الحقل 
والنصوص املركزية فيه، 

ويتناول علم التأويل، 
وفلسفة االستعارة، 

والسرد، والبنيوية، وما 
بعد البنيوية وعالقة كل 

هذه املجاالت بتحليل 
النصوص الدينية، 
وخاصة املسيحية.
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