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ّ
المفكر اإلنكليزي ،في آخر كتبه وصوًال إلى العربية« ،عن الشرّ»
يدرس
(دار نينوى) ،العديد من األمثلة المنتقاة من المسرح والرواية والسينما،
في محاولة لتقديم قراءات في أصل الشرّ .وهو يعيد طرح السؤال
مكتسب؟
األزلي ذاته :هل الشرّ من طبيعة البشر ،أم هو
ّ
ٌ

نسميهم أوغادًا
تيري إيغلتون وصف من
ّ

بحثًا عن جذور الش ّر

عالء رشيدي

منذ َ
هجمات  11أيلول /سبتمبر
ف ــي نـ ـي ــوي ــورك ،وم ـ ــا ت ــاه ــا مــن
ومن
جرائم أميركية في العراقِ ،
قمع رافق ثورات الربيع العربي ،ومن ظهور
ٍ
الـجـمــاعــات الدينية املـتـطـ ّـرفــة ،إلــى انفجار
م ــرف ــأ بـ ـي ــروت الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،تـ ـع ــود إل ــى
ُ
مفاهيم مثلّ :
الشر،
حني وآخر،
الواجهة ،بني ٍ
ّ
الشيطان ،الجحيم .هذه املفردات ،املستمدة
من القاموس امليثولوجي ،الديني ،تحضر
بكثافة في القاموس السياسي واالجتماعي
ال ـي ــوم .وف ــي ه ــذاّ اإلطـ ـ ــار ،يـكـتــب ريـتـشــارد
ج .ب ـيــرس ـتــايــن أن ـ ــه ي ـجــب عـلـيـنــا م ـقــاومــة
ذل ــك اإلغـ ــراء ال ـ ًـذي يــدعــونــا إل ــى رؤي ــة الشر
ّ
أنطولوجية ثابتة للشرط
«سمة
باعتباره
ّ
ِ ّ
اإلن ـس ــان ــي» ،ألن ه ــذا سيعني ـ ـ كـمــا يعلق
تيري إيغلتون ـ االعتراف بعدم قدرتنا على
َ
ِفعل شيء ما حياله.
يفتتح إيـغـلـتــون دراس ـتــه «ع ــن ال ـشــر» (دار
نـيـنــوى) ُّبـعــالــم الـطـفــولــة ،عــائ ـدًا إل ــى رواي ــة
«أم ـي ــر ال ــذب ــاب» ،لــويـلـيــام غــولــدي ـنــغ ،الـتــي
ّ
تتخيل حياة مجموعة من األطفال ،معزولني
في جزيرة .وتدرس الرواية احتماالت الشر
ال ـتــي قــد تـقــع بـيـنـهــم .كـمــا ي ـعــود إل ــى فيلم
«طارد األروح الشريرة» ،لويليام فريدكني،
الـ ــذي ي ـق ـتــرح وجـ ــود ط ـف ـلــةٍ خ ــارق ــة تمتلك
نـ ــوازع ش ــري ــرة؛ وه ــو فـيـلــم ي ـطــرح ال ـســؤال
خ ــل الطفلة
الـتـ ّـالــي :هــل الشيطان القابع دا ّ
ٌ
ي ـمــثــل ج ــوه ـ َـره ــا ال ـح ـق ـي ـقـ ّـي ،أم أنـ ــه دخ ـيــل
عليها؟ وأخيرًا ،يناقش إيغلتون موضوع
الشر والطفولة عبر حادثة حقيقية حصلت
فــي بريطانيا قبل  15عــامــا .ت ــروي حكاية
الـجــريـمــة ق ـيــام طـفـلــن ،يـبـلـغــان م ــن العمر
عـشــر س ـن ــوات ،ع ـم ـدًا ،بـتـعــذيــب وق ـتــل طفل
ّ
يصغرهما سنًا .ال يخفي املفكر اإلنكليزي
سـخـطــه م ــن ال ـ ــرأي ال ـع ــام الـ ــذي يـنـظــر إلــى
هذين الطفلني كـشـ ّـريـ َـر ْيــن ،مــن دون معرفة
وتحليل األسباب التي دفعت إلى الجريمة.
ل ـي ــس ت ــرك ـي ــز إي ـغ ـل ـت ــون ع ـل ــى ع ــاق ــة ال ـشــر
ّ
ً
بــالـطـفــولــة إل م ــدخ ــا ل ـل ـت ـســاؤل ع ــن أصــل
ال ـشــر وعــاق ـتــه بــالـطـبـيـعــة اإلن ـســان ـيــة :هل
َ
ّ
ُيــولــد البشر أش ــرارًا أم أن البيئة والثقافة
ّ
ّ
تنميان الـشــر فــي سلوكهم؟ يكتب مترجم
الـكـتــاب إلــى الـعــربـيــة ،عــزيــز جــاســم محمد:
«هنا يطرح املؤلف اتجاهني مختلفني في
الشريرة وأسبابهاّ :
ّ
األول،
تفسير األعمال
الــذي تبناه ُ
ّ
الب ّ
يعزو
ون،
الليبرالي
ون
نيوي
ّ
سـبــب ال ـشـ ّـر إل ــى ال ــدواف ــع البيئية املتمثلة
في ّ الظروف االجتماعيةّ .أمــا الثاني ،الذي
ّ
ّ
فينص على
السلوكيون املعتدلون،
تبناه
ّ
أن هـنــالــك مــؤثــرات فــي الشخصية تتحكم
ب ـس ـل ــوك الـ ـ ـف ـ ــرد ،ولـ ـه ــا ت ــأث ـي ــر ك ـب ـي ــر عـلــى
ّ
شخصيته».
ّ
ينتج الشر عن أفعال إرداي ــة ،كما يمكن أن
يـكــون نتاجًا للجهل أو نقص املـعــرفــة .عن
الشر اإلرداي يكتب كانط« :نحن مسؤولون
عـ ــن أف ـع ــال ـن ــا تـ ـم ــام ــا» ،وي ـ ـقـ ــول ري ـت ـش ــارد
الـثــالــث فــي مسرحية شكسبير« :أن ــا عــازم
ُ
على أن أبــرهــن أنني وغ ــد» .فيما ال تخفي
إح ـ ــدى ش ـخ ـص ـيــات «ال ـ ـفـ ــردوس امل ـف ـق ــود»،
ّ
الشر ،لتكن
لجون ميلتون ،رغبتها« :أيها
خيري أن ــا» .ويتفاخر غــوتــز ،فــي مسرحية
«الشيطان واإلله ّ
الطيب» ،لجان بول سارتر،
ّ
ّ
بالشر« :أق ــوم بأعمال شــريــرة من
بعالقته
ّ
الشر».
أجل
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،تـخـلــص دراس ـ ــة ح ـنــة أرنـ ــدت،
«آي ـخ ـمــان ف ــي ال ـق ــدس :تـقــريــر ح ــول تفاهة

مكتبة داخل المكتبة

ً
مكتبة
تردد ،الحديث عن امتالك تيري إيغلتون
يمكننا اليوم ،من دون ّ
خاصة به داخل المكتبة العربية .ذلك ّ
ينضم
أن «عن الشرّ» (دار نينوى)
ّ
ّ
إلى قائمة طويلة من أعماله المترجمة إلى لغة الضاد ،ومنها
«فكرة الثقافة» (المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات) ،و«نظرية
األدب» (المدى) ،إضافة إلى «النقد واإليديولوجيا» (المؤسسة العربية
وعدة عناوين أخرى.
للدراسات والنشر)،
ّ

ّ
الـ ـش ــر» ،إل ــى أن امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي ال ـن ــازي،
ّ
الجماعية،
املسؤول عن
إيجاد حــل اإلبــادة ّ
ّ
شخصية شيطانية تتبنى الـشـ ّـر
لــم يـكــن
عــن وع ــي ،بــل شخصًا «م ـجـ ّـردًا مــن الفكر»،
وه ــذا مــا جعله واحـ ـدًا مــن أعـظــم املجرمني
املـعــاصــريــن .هـكـ ُـذا ،يصبح الـشـ ّـر أق ــرب إلى
أفـ ـع ــال ب ـش ـ ّ
ـري ــة ن ـ ــزع عـنـهــا امل ـع ـنــى وبــاتــت
ٍ
ـات م ــادي ــة .وهـ ــذا ي ـشــابــه آلـيــة
م ـج ـ ّـرد ح ــرك ـ ٍ
مــأسـســة الـتـعــذيــب ف ــي ال ـس ـجــون الـعــربـ ّـيــة،
ّ
حيث ينبني على أس ــاس قـيــام كــل موظف
ّ
بدوره؛ فالجالد ليس إل آلة ميكانيكية في
يد النظام القمعي الذي ّ
يحدد له دوره.

في مسرحية «الناجي» ،إلدوارد بوند ،نجد
ً
مجموعة مــن املــراهـقــن يرجمون طفال في
ّ
مهده حتى املوت .الغرض من هذه الحكاية
إظهار النحو الذي يمكن من خالله ليافعني
يشعرون بامللل املزمن ارتكاب فظائع كهذه،
من دون أن يكونوا أشرارًا في أعماقهم .هنا،

يرفض القول بأن الش ّر
سمة أنطولوجيّة للشرط
ِ
اإلنساني
يظهر الشر إذ نتعامل
مع جسدنا وأجساد
اآلخرين كمج ّرد أشياء

تيري إيغلتون في معرض إدنبرة الدولي للكتاب)Getty( 2007 ،

ّ
تظهر ّ
الشر بغياب املعنى،
مرة أخرى عالقة
ل ـك ــن م ــن زاويـ ـ ـ ــةٍ أخ ـ ـ ــرى .وي ـم ـك ــن ،ف ــي أح ــد
التأويالت ،القول بأن املراهقني في مسرحية
ً
معنى ما عبر ارتكاب
بوند جعلوا ألنفسهم
امل ـح ـظ ــور .ي ـق ــول س ــوري ــن ك ـي ــرك ـغ ــارد ،في
ّ
كتاب «املرض حتى املوت»« :يريد اليأس أن
ّ
ُيثبت وجــوده عن طريق كراهيته للوجود.
يقدم الشر نفسه كشهادة ّ
حية على حماقة
الخلق».
ف ـ ــي رواي ـ ـ ـ ـ ــة «بـ ـنـ ـتـ ـش ــر مـ ـ ــارتـ ـ ــن» ل ــوي ـل ـي ــام
غــولــديـنــغ ،يجثم مــارتــن داخ ــل جـســده كما
ٌ
لو أنــه منفصل عنه؛ ُيـحـ ّـرك أطــرافــه كما لو
أنه رجل جالس داخل رافعة يحرك أذرعها.
ي ـبــدأ ال ـش ـ ّـر بــال ـظ ـهــور ع ـنــد االن ـف ـص ــال بني
الجسد والـ ــروح ،بــن اإلرادة الساعية إلى
السيطرة والتدمير ،والجسد الذي ال معنى
لـ ــه .هـ ـك ــذا ،ي ـت ـجــاهــل م ــارت ــن ،ف ــي ال ــرواي ــة،
حقيقة وجود اآلخرين ،كما أنه يتعامل مع
َ
جسد شخص آخر ،ومع
جسده كما لو كان
أجساد اآلخــريــن باعتبارها مجرد وسائل
ّ
الشر حني
ميكانيكية إلرضاء رغباته .يبرز
يتعامل اإلنـسـ ّـان مــع جسده أو مــع أجساد
اآلخرين على أنها مجرد أشياء ال قيمة لها.
وت ــرب ــط رواي ـ ــة «ال ـس ـقــوط ال ـح ــر» ،لــويـلـيــام
غولدينغ أيضًا ،بني الحرية اإلنسانية وبني
أف ـع ــال ال ـش ــر ،ألن ق ــوة اإلن ـس ــان اإلبــداع ـيــة،
وقـ ّـوتــه املـ ّ
ـدمــرة ،تنبعان مــن املـصــدر نفسه.
ّهنا ،يحيل إيغلتون إلــى هيغل ،الــذي رأى
ّ
ّ
الشر
أنه كلما ازدادت الحرية الفردية ،كان
ّ
في حالة نشاط .ويعلق إيغلتون« :الخطيئة
األص ـل ـيــة ن ـت ـ ٌ
ـاج تـقـلـيــدي ع ــن فـعــل الـحــريــة،
ح ــري ــة اخ ـت ـي ــار تـ ـن ــاول ال ـت ـف ــاح ــة» .ويـكـتــب
سـ ــافـ ــوي ج ـي ـج ـي ــك« :الـ ـ ـش ـ ـ ّـر ش ـ ـ ـ ٌ
ـيء ي ـه ـ ّـدد
ّ
بالعودة إلى األبــد .إنه البعد الطيفي الذي
ينجو بشكل سحري من اإلب ــادة الجسدية
ويستمر في مالحقتنا» .ورغــم أن جيجيك
ّ
مستمرًا والنهائيًا في
يعتبر وجــود الشر
ّ
ّ
الـسـلــوكـيــات اإلن ـســان ـيــة ،إل أن ــه يعتقد أن
ٌ
الخلود مرتبط ،رغــم ذلــك ،بالخير .أمــا في
رواي ــة «صـخــرة بــرايـتــون» ،لـغــراهــام غرين،
ُ
فــت ـعـ َـرض ال ـطــرائــق امل ـت ـعـ ّـددة ال ـتــي يـتــرابــط
ّ
فيها الخير والشر في ألفة سرية بينهما،
اشتراك بالعديد من ِّ
السمات.
وفي
ّ ٍ
يقوم املؤلف املوسيقي أدريــان ليفركوهن،
في رواية «دكتور فاوستوس» ،بإبرام عقد
مــع شيطان اإلل ـهــام ،يـنـ ّـص على أن يوافق
امل ــوس ـي ـق ــي ع ـل ــى اإلصـ ــابـ ــة ب ـ ـ ــداء ال ــزه ــري
مقابل مساعدة قريحة اإللهام الشيطانية
ً
ع ـل ــى وضـ ـع ــه أع ـ ـمـ ــاال مــوس ـي ـق ـيــة خ ــال ــدة.
ّ
وص ــول ليفركوهن إلــى املـجــد (املــوسـيـقــي)
الــذي يبحث عنه يشترط تدمير نفسه .في
ّ
يتوصل إيغلتون إلى
قراءته لهذه الرواية،
ّ
الفنان الساعي إلى
على
خالصةٍ
مفادها أن ّ ّ
َ
تخليص العالم عبر
قوة فنه التجريدية أن
ّ
الشر .خالصة
يكون على عالقة حميمة مع
ّ
ّ
تــتـفــق مــع مـقــولــة ويـلـيــام بـتـلــر يـيـتــس بــأن
ّ
لـلـفــن جـ ــذورًا غـيــر مـحــبـبــة ألن ـهــا تـقُــع «فــي
ال ـجــزء ا ّمل ـل ـ ّـوث مــن ال ـق ـلــب» .بـعـبــارة أخ ــرى،
ٌ
مطالب
على الفنان أن يتفاهم مع الشر ألنه
ّ
بالتعامل َّ مع كل الخبرات املمكنة.
َ
وإن تـ ـ َـمـ ــثـ ــل الـ ـ ـش ـ ــر ،ف ـ ــي روايـ ـ ـ ـ ــة «دك ـ ـتـ ــور
ّ
ّ
فــاوسـتــوس» ،بتدمير ال ــذات ،فــإن مصاص
ال ــدم ــاء م ــن ن ــاح ـي ــة ،وش ـخ ـص ـيــة ي ــاغ ــو في
مسرحية «عـطـيــل» ،لشكسبير ،مــن ناحية
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـعـ ـطـ ـي ــان مـ ـث ــال ــن ح ــديـ ـث ــن عــن
الـشـ ّـر باعتباره إشباعًا لـلــذات عبر تدمير
اآلخ ـ ـ ــر ب ـش ـك ــل م ـم ـن ـه ــج .وعـ ـل ــى امل ـس ـت ــوى
األيــديــولــوجــي ،تجتمع األنظمة الشمولية
ّ
املتطرفة في ممارسة
القمعية مع الحركات
الوجود.
إبادة اآلخر إلثبات
َ
ي ـن ـت ـقــد إي ـغ ـل ـت ــون أط ـ ــروح ـ ــة ريـ ـتـ ـش ــارد ج.
بيرستاين ،فــي كتابه «الـشــر الــراديـكــالــي»،
تدمير مركز التجارة العاملي عام
القائلة ّ
بأن ُ
ّ
الشر في عصرنا .وهو
 2001يمثل خالصة
ّ
يـحــاجــج ،ض ـ ّـد ه ــذه امل ـقــولــة ،ب ــأن الــواليــات
ّ
املـتـحــدة قـتـلــت ،وبـشـكــل ال يـمـكــن ت ـصــوره،
عــددًا أكبر بكثير من املدنيني األبــريــاء منذ
مـنـتـصــف ال ـق ــرن امل ــاض ــي .ويـ ــرى إيـغـلـتــون
أن تـعــريــف «اإلرهـ ـ ــاب اإلس ــام ــي» بوصفه
ّ
شـ ـرًا ،يـتــأتــى مــن رف ــض االع ـت ــراف باملظالم
التي عانى منها املجتمع اإلســامــي داخل
النظام العاملي ،وبــأن هــذا العنف قد يكون
نتيجة ممارسات ظاملة وقمعية واجهتها
املجتمعات املسلمة طيلة عقود.

نظرة أولى
ّ
عن دار «أكت سود» الفرنسية صدر حديثًا كتاب «كلنا
ّ
ّ
رسومات وضعها الفنان السوري
يتضمن
شهود» الذي
ٍ
نجاح البقاعي حول أجواء التعذيب في السجون السورية،
ّ
وإل ــى جانبها ن ـصـ ٌ
ـوص يـعــلــق فيها خمسة وعـشــرون
كاتبًا على هــذه الــرســومــات .يأتي الكتاب بــالـتــوازي مع
ـرض بــاريـسـ ّـي ألعـمــال الـبـقــاعــي ،انطلق فــي السابع
مـعـ ٍ
عشر من الشهر الجاري في رواق  .Fait et causeمن
املشاركني في كتابة النصوص سنان أنطون ،ومحمد
بـ ّـرادة ،ونانسي هيوسنت ،ولــوران غوديه ،وسيباستياو
سـلـغــادو ،وحـبـيــب عـبــد ال ــرب سـ ــروري ،وأولـيـفـيـيــه بــي،
وسمر يزبك ،وجيمس نويل ،وسعاد لبيز.
«ح ـيــاة تــالـفــة :أزم ــة الـنـفــس ال ـحــدي ـثــة» ،ع ـن ـ ُ
ـوان النسخة
العربية مــن كـتــاب الـبــاحــث األمـيــركــي تــود سـلــون ،وقد
صدرت حديثًا بترجمة عبد الله بن سعيد الشهري في
طبعة مشتركة بني داري «ابن النديم» و«الروافد» .ينطلق
ّ
فرضية ّأن النفس تعاني من أزم ٍة في وقتنا
سلون من
الراهن ،وهو ّ
يخصص فصول كتابه للوقوف على طبيعة
ً
هــذه األزم ــة ،وأبـعــادهــا ،ومستوياتها ،مـحــاوال الكشف
ع ــن ال ـتــأث ـيــرات الـنـفـسـيــة امل ـض ـ ّـرة لـلـحــداثــة الــرأسـمــالـيــة
وإيدولوجيا االستهالك .يحيل عنوان الكتاب إلى عبارة
معروفة أطلقها الفيلسوف األملاني ثيودور أدورنو على
نمط عيشنا املعاصر.
في كتابها «فلسفة العنف» ،الصادرة ترجمته العربية
حــديـثــا ل ــدى «دار الـســاقــي» بتوقيع ج ــال بــدلــة ،تـقـ ّـدم
ً
دورل ــن ق ــراءة جينيالوجية في
الباحثة الفرنسية إلــزا ً
محاولة اإلض ــاءة على تاريخ طويل
الــدفــاع عن النفس،
ِ
من التمييز في هذا املجال .من بني األمثلة التي ّ
تتعرض
ّ
لها دورل ــنُ ،
قيام «القانون األس ــود» ،الــذي «نظمت» به
اإلم ـبــراطــوريــة الـفــرنـسـيــة ش ــروط الـعـبــوديــة فــي الـقــرن
السابع عشر ،بمنع األشخاص ذوي البشرة السوداء من
ّ
العصي ،لتجريدهم من إمكانية
حمل السالح أو حتى
ـاص البيض ُ
حماية أنفسهم ،التي كــان األشـخـ ُ
وحدهم
مستفيدين منها.
عن «املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات» ،صدر
مؤخرًا كتاب «العالم العربي في ألبومات تان تان» للباحث
الفرنسي لوي بلني بترجمة سعود املولى .ينطلق الكتاب
كثير من األوروبيني إلى العالم
من مالحظة أن انجذاب
ٍ
الـعــربــي ،معرفيًا أو سياحيًا ،جــاء بعد ق ــراءة ألبومات
«تان تان» في طفولتهم .من هذا املنظور يعتبر بلني أن
ّ
مؤلف «تــان تــان» ،الكاتب والـ ّ
ـرســام البلجيكي هيرجيه،
ّ
مثل عامل وساطة ثقافية ،وهو الذي وصف هذا الشرق
القريب كفضاء ُحلمي .لكن صــورة العالم العربي التي
تنقلها مغامرات تان تان تكشف أيضًا أحكامًا ّ
غربية
مسبقة.
ع ــن مـ ـنـ ـش ــورات «سـ ـي ــري ــس» ،صـ ــدر مـ ــؤخ ـ ـرًا ،بــالـلـغــة
للمؤرخ التونسي هشام ّ
ّ
جعيط
الفرنسية ،كتاب جديد
بعنوان «التفكير في التاريخ ،التفكير في اإلسالم» .من
ّ
املواضيع التي يتناولها العمل ُ
أثر التنقالت البشرية في
صناعة التاريخ ،من هجرات وغزوات وترحيل ،كعناصر
للمؤرخ أن يغفل عنها لفهم ّ
ّ
تغيرات تحدث في
ال يمكن
البنى االجتماعية وأنـمــاط السلوك ومـســارات األحــداث.
كـمــا ي ـعــود جـعـ ّـيــط إل ــى عــاقــات ال ـشــرق وال ـغ ــرب ،وهــو
مــوضــوع شغله فــي أعـمــال سابقة ،ومــن خالله يتناول
ّ
املـســألــة الــديـنـيــة ،عـبــر فـهــم تـشــكــل ص ــورة اإلس ــام في
الغرب وصورة املسيحية في الشرق.
بـتــرجـمــة يــوســف ن ـب ـيــل ،صـ ــدرت ع ــن «آفـ ـ ــاق» النسخة
الـعــربـيــة م ــن روايـ ــة «جــري ـمــة ف ــي حـفـلــة ص ـيــد» للكاتب
الروسي أنطون تشيخوف ،وهي ّأول ترجمة عربية لها
ّ
من عن الروسية مباشرة .من خصائص هذه الرواية أنها
األطول ضمن ما كتب تشيخوف ،الذي ُعرف بنزعته إلى
ّ
االختصار والتقشف التعبيري ،على عكس معاصرين
له في القرن التاسع عشر ،مثل فيودور دوستويفسكي
ول ـيــو تــولـسـتــوي .ت ـعـ ّـد ه ــذه ال ــرواي ــة مــن ضـمــن كـتــابــات
في عمر الرابعة
الشباب ،حيث وضعها تشيخوف وهو ّ ً
مقدمة قراءة نفسية
والعشرين ،وتنتمي إلى أدب الجريمة،
لروسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
بـتــرجـمــة آن ك ــارت ــر وتـعـلـيــق روب ـ ــرت إرويـ ـ ــن ،ص ــدرت
حــدي ـث ــا لـ ــدى م ـن ـش ــورات «نـ ـي ــوي ــورك ري ـف ـيــو ب ــوك ــس ـ
ّ
«محمد»
كالسيكس» طبعة إنكليزية جديدة من كتاب
ّ
للمؤرخ واللغوي الفرنسي ماكسيم رودنسون ( 1915ـ
ّ
 .)2004صدر الكتاب ّ
للمرة األولى عم  ،1961وفيه يقدم
ّ
ّ
للنبي ولبدايات اإلســام .يتخذ عمل
سيرة
رودنـســون
ً
ً
مقاربة ّ
ماد ّ
ـ«رجل
ب
القارئ
تعريف
محاوال
ة،
ي
ردونسون
ٍ
ْ
وبشبه جزيرة تعيش صراعات وتبحث عن
لحم ودم»،
هوية .إضافة إلى فصول تصف والدة اإلسالم ّ
ّ
وتطور
ً
ّ
ّ
ّ
شخصية نبيه ،يـقــدم رودن ـســون فصال أخـيـرًا يصف
َ
العالم كما بات بعد انتشار هذه الديانة.
فــي طبعة مـشـتــركــة بــن «م ـن ـشــورات مــركــز الــدراســات
والـتــرجـمــة املــوريـسـكـيــة» و«مــؤس ـســة التميمي للبحث
العلمي واملعلومات» ،صدر مؤخرًا كتاب جماعي بعنوان
«هجرات املوريسكيني األندلسيني وتداعياتها بالفضاء
امل ـغ ــارب ــي» .م ــن امل ـق ــاالت ال ـتــي يـقـ ّـدمـهــا ال ـك ـتــاب :تأثير
الهجرات األندلسية على مدينة الرباط خالل القرن »17
ّ
ّ
التونسيون من االزدواج
و«املوريسكيون
لـ هشام تايب،
إلى االنــدمــاج» لـ أحمد الحمروني ،و«أضــواء وتساؤالت
ع ــن اإلس ـه ــام األنــدل ـســي ف ــي تــأسـيــس وتـعـمـيــر مدينة
مساكن التونسية» لـ رقية مــراد ،و«زاوي ــة القشاش بني
األندلسيني واألتراك» لـ سالمة القفصي.

