
ع���ادة ما تع���رف احلقوق امللكي���ة الفكرية بانها 
)تل���ك احلق���وق التي ترد عل���ى كل عمل اإبداعي 
مبتكر اأنتجه العقل الب�ش���ري يف حقول الآداب 
والفنون والعلوم وال�ش���ناعة والتجارة وهي 
حقوق ا�شتئثار ملالكها ال�شتئثار بها قبل الغري 
مدة من الزم���ن لقاء اجله���د الإبداعي واملبتكر 

الذي مكنه من التو�شل اىل هذا احلق(.
وبح�ش���ب الأق�ش���ام املتع���ارف عليه���ا حلق���وق 
امللكية الفكرية بتنوع تخ�ش�ش���اتها وتفرعاتها 
العدي���دة كح���ق امللكي���ة ال�ش���ناعية والتجارية 
وح���ق امللكي���ة الأدبي���ة والت���ي تت�ش���من ه���ذه 
الأخ���رية ح���ق امل�ش���نفات الأدبي���ة العائدة اىل 
اأ�ش���حابها/موؤلفيها واملتفرع���ة ه���ي الأخ���رى 

وال�ش���عر  كالرواي���ة  اأدبي���ة  تخ�ش�ش���ات  اىل 
والق�ش���ة الق�شرية ف�شال عن املوؤلفات الأخرى 
م���ن الكتب و الدرا�ش���ات والبحوث املن�ش���ورة 
والت���ي  ن�ش���رها  بجه���ات  ر�ش���ميا  واملع���رف 
تتعر����س للقراءة والقتبا�س من قبل الكثريين 
من القراء والباحثني بح�شب طبيعة القتبا�س 
ونوعه اذا كان اقتبا�ش���ا مبا�شرا ام غري مبا�شر  
مع الحتفاظ بحق الإ�ش���ارة البحثية املنهجية 
اىل امل�ش���در الأ�ش���ل الذي ا�ش���تل منه الباحث 
ذلك القتبا�س، وبدون تلك الإ�شارة يف هام�س 
الورقة يو�ش���ف ه���ذا القتبا�س بال�ش���طو على 
الع���راف بحقوقه���م  الآخري���ن وع���دم  جه���د 
وبذلك جند اأنف�ش���نا اأمام ق�شية �شرقة يحا�شب 

عليها القانون.
لك���ن ال���ذي ح�ش���ل بع���د النفج���ار املعريف يف 
ع�ش���رنا هذا والهيمن���ة اللكروني���ة العمالقة 
الت���ي اخذت من���ه الكثري حت���ى اللحظة لدرجة 
انها جعلت من جملة )العامل بني يديك( التي كنا 
نرددها جمازا تعبرييا مل تعد كذلك، بل حتولت 
هذه اجلملة اإىل واقع حال نعي�س حلظاته اأول 
باأول عرب ا�شتخدامنا )النرنت( الذي بف�شله 
حتول عاملن���ا الكب���ري اإىل جمرد �شا�ش���ة زرقاء 
نقب����س عليه���ا يف غرفتن���ا ال�ش���غرية ونتحكم 
يف التنقل خاللها م���ن مكان اإىل اآخر خمرقني 
بذل���ك كل نظريات الزمان واملكان ومتجاوزين 

كل و�ش���ائل الت�ش���الت القدمية.. ونحن على 
قناع���ة تام���ة ب���اأن النرنت اأ�ش���بغ عل���ى عاملنا 
�ش���فة )الرقمية( يف كل �ش���يء واأ�ش���بحت هي 
الو�ش���يلة املهيمنة على �ش���بكة الت�ش���الت بني 
اأف���راد الك���ون قاطب���ة، ممن ارتبط���وا بعالقات 
)خا�ش���ة وعامة( كال بح�شب اهتمامه، فاأ�شبح 
اجلمي���ع يعرفون كل �ش���يء عن بع�ش���هم ولكن 
دومن���ا لق���اء م���ادي حقيق���ي.. فعال لق���د احدث 
النرنت - وبح�شب تنظريات ماك لوهان يف 
جمال علم الت�ش���الت وحتدي���دا يف كتابه فهم 
الإعالم – احدث يف �ش���بعينيات القرن املا�شي 
حالة توحيد للجهاز الع�ش���بي لدى الإن�ش���انية 
جمع���اء فيق���ول: )كان خط���ر هتلر او �ش���تالني 
مبثابة تهديد خارج���ي، اما خطر التكنولوجيا 
اللكرونية فهو يف كونها متثل تهديدا داخليا 
مبطنا...وعلى اأي حال مل يحن الوقت لقراح 
التدب���ري املنا�ش���ب لذل���ك م���ادام التهدي���د غ���ري 

�شاخ�س وغري حمدد(.
والآن وبع���د ان اأ�ش���بح هذا التهديد �شاخ�ش���ا 
وحم���ددا ملا ي���زل الف���راغ قائما بع���دم ) وجود 
الرقمي���ة  البيئ���ة  حتك���م  قانوني���ة  ت�ش���ريعات 
ب�ش���ريح الن�س( ل���ردع العدد غ���ري القليل من 
امل�ش���يئني للف�ش���اء ال�ش���بكي ك� )اجلوا�ش���ي�س 
والباحيني واأ�شحاب الفكار املنحرفة الهدامة 

والقرا�شنة ول�شو�س الأموال(.. وغريهم.

تتعر�س البحوث العلمية واملقالت املن�ش���ورة 
اىل   ) الرقمي���ة  املوؤلف���ات   ( النرن���ت  عل���ى 
ال�ش���رقة مثلما كانت تتعر�س قبلها املن�شورات 
الورقية.. جرمية ال�ش���طو ذاتها لن م�شداقية 
الباح���ث العلمي���ة حتمية التوف���ر يف احلالتني 
واذا م���ا اختفت هذه امل�ش���داقية يكون الباحث 
عنده���ا ل�ش���ا م���ع �ش���بق الإ�ش���رار والر�ش���د 

بتعبري احلقوقيني .
وميكنن���ا اإجم���ال ع���دد م���ن النقاط الت���ي نرى 
اخلل���ل  له���ذا  اليه���ا حتوط���ا  الإ�ش���ارة  جدي���ة 
املعريف العلمي منه���ا : وعي الباحث بالتعامل 
مبعن���ى  العرب���ي  الع���امل  يف  النرن���ت  م���ع 
الإمي���ان باأه���داف النرن���ت العلمي���ة الثقافية 
وا�ش���تخداماته البعيدة عن اأغرا�س الدرد�ش���ة 
والعالقات املوؤقتة والعاب الكيمز والت�ش���ليات 
الأخ���رى وه���ي كث���رية، كذل���ك جتدر الإ�ش���ارة 
اىل اإ�ش���كالية وع���ي )الأ�ش���تاذ اجلامع���ي( قبل 
الطال���ب الباحث/  ماب���ني التوجيه واملنع، لن 
جه���ل التعامل م���ع النرن���ت اذا ما غ���اب عند 
الأول ف�ش���يحرم الثاين منه بل ومينع بالإكراه 
ويحرم من هذا الف�ش���اء العلمي ال�ش���بكي املهم 
الذي وج���د خلدمة البحث العلم���ي والثقافة ل 

غري.
هذه ال�ش���رقات جتعل م���ن الكثريين يتخوفون 
م���ن ن�ش���ر ابحاثه���م ومقالته���م ع���رب ال�ش���بكة 

لل�ش���طو  تعر�ش���ها  م���ن  خوف���ا  اللكروني���ة 
وال�شرقة .. كذلك ومن خالل تتبعنا واهتمامنا 
به���ذا املو�ش���وع خلطورت���ه وح�شا�ش���يته على 
م�ش���تقبل بحوثن���ا العلمي���ة اجلامعي���ة وعالقة 
ذل���ك مب�ش���داقية الباحث التي يج���ب فلم نعرث 
او نتف���ق عل���ى ن����س م���ا توجيه���ي او تعليمي 
ي�ش���اعد الباحث على طريقة اقتبا�س وا�ش���حة 
ومنهج���ه قانونيا وعلميا حول كيفية الإ�ش���ارة 
ل  اجته���ادات  جم���رد  الآن  ..اىل  امل�ش���در  اىل 
اأكرث.. المر ال���ذي يوؤدي بالتايل اىل الرتباك 
يف تق���دمي الأدلة التي تدين الباحث/ ال�ش���ارق 
مثل حذف او غياب املوقع او رفعه من ال�شبكة 
لأ�ش���باب كث���رية وه���ذا معم���ول به فع���ال، هذا 
اىل جان���ب ع���دم توف���ر التقني���ات الالزم���ة يف 
املوؤ�ش�ش���ات البحثي���ة ويف قاع���ات املناق�ش���ات 
لر�ش���ائل املاج�ش���تري واطاري���ح الدكتوراه يف 

جامعاتنا العراقية.
يف �ش���وء ما تق���دم نرى �ش���رورة ن�ش���ر ثقافة 
وتاأ�ش���ي�س  اجلامع���ي  الو�ش���ط  يف  رقمي���ة 
املنتدي���ات واجلمعي���ات اخلا�ش���ة بذلك الهدف 
العلم���ي امله���م، وامله���م الذي ي���راه كات���ب هذه 
ال�ش���طور ه���و: اإدخ���ال م���ادة الثقاف���ة الرقمية 
�ش���من املناهج املقررة يف الدرا�شات اجلامعية 
ومراحله���ا  تخ�ش�ش���اتها  كاف���ة  يف  العراقي���ة 

الدرا�شية .
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عربيًا  مو�شعًا  العري�س،  ب��اإط��اره  احل��داث��ة،  مفهوم  زال  ما 
فكرة  واختالط  تداخل  من  القادم  اللتبا�س  بل   ، للم�شاءلة 
واأحيانًا  ال��ت��ق��ن��ّي،   )modernisation )ال��ت��ح��دي��ث 
 .)modernité )احلداثة  ومرجعيات  ب�شياق  ال�شكاليّن، 
م�شطلحان يتناوبان الأدوار يف ال�شتخدام العربّي ويثريان 
دخول  يعترب  عندما  خا�شة  الفرعية،  الإ�شكاليات  من  جملة 
الأ�شا�س  دون  م��ن  اأي  للحداثة،  ردي��ف��ًا  اجل��دي��دة  التقنيات 
اثنان  يختلف  لن  للمفهوم.  والتاريخّي  واملفهومّي  ال�شياقّي 
الذي  الأم��ر  الأوىل،  بالدرجة  اأورب���ّي  ال�شياق  ه��ذا  اأن  على 
لهذه  حلول  ثالثة  هناك  لعل  امل�شكالت.  م��ن  امل��زي��د  ي�شيف 
بطريقة  املفهوم  ت�شتخدم  العربية  الثقافة  اأن  اأما  الإ�شكالية: 
حملية خا�شة، نازعة عنه اأ�شا�شاته وم�شادر انبثاقه، واأما اأنها 
ره حتويرًا جذريًا لتكييفه مع حاجاتها، واأما اأنها تتناوله  حتوِّ
تقريبًا مثلما �شدر يف الفكر الأوربّي. يف احلالة الأوىل نقع 
غالبًا على نفي للمفهوم نف�شه واقراب من التحديث ال�شكلي 
والتجديد الذي ل مي�سُّ البنى املفهومية، ويف الثانية نقع على 
حالة تعريٍب ذي م�شادر اأيديولوجية للمفهوم يت�شمن �شيئا، 
قلياًل اأو كثريًا، من التلفيقية مثل جميع املفاهيم امل�شتعارة من 
ثقافٍة ما ثم املُطبَّقة على ثقافٍة اأخرى، ويف احلالة التقريبية 
الثالثة نفتقد الإجماع على حتديد ممكن للمفهوم بحيث اأننا 
معارفه  من  انطالقًا  منا  ك��لٌّ  فهمه  ال��ذي  باملعنى  ن�شتخدمه 
وقراءاته يف اللغات الأجنبية. وحتى يف هذه احلالة الأخرية 
قد جند اختالفًا يف الدرجات والظالل بني معنى احلداثة يف 

الثقافة الفرن�شية ومثيلتها الأجنلو�شك�شونية.
فمنذ  احل��ل��ول.  ل��ه��ذه  دام���غ  بع�شها  ���ش��واه��د،  اإي��ج��اد  ميكن 
عبد  بن  حممد  عمل  وليكن  العربية،  ال��رح��الت  اأوائ���ل  مثاًل 
الأ�شري" 1690  افتكاك  يف  الوزير  "رحلة  الغ�شاين  الوهاب 
البون  من  كبري  باندها�س  ب��دء  ذي  ب��ادئ  نلتقي  1691م،   -
واحلياة  امل�شاطئة  اإ�شبانيا  يف  )احلديثة(  احلياة  ن�شق  بني 
بالغربة  �شعور  هنا  ثمة  الإ�شالمية.  العربية  )التقليدية( 
يف  الركيز  يقع  لكي  املُ�شاَهد  احلديث  العامل  عن  والتغرُّب 
التي  الربانية  اخل��ارج��ي��ة،  التحديثات  على  الأوح���د  امل��ق��ام 
وعي  امتالك  دون  من  الأوربية،  احلياة  مرافق  جميع  م�ّشْت 
اأحيانا  العنيفة  البنيوية والفل�شفية وال�شراعات  بالتحّولت 
التي كانت ال�شبب املوؤدي اإىل منط اجتماعّي وثقايّف حديث، 
جميع  يف  ون�شاطًا.  فكرًا  التقليدية،  للنزعات  مناِه�س  اأي 
الثامن ع�شر والتا�شع ع�شر مل  القرنني  الرحالت الالحقة يف 
يطراأ على بال الرحالة اأن ما ي�شاهدونه هو، بب�شاطة، نتيجة 
لقطيعة فكرية مع املا�شي )رحلة الطهطاوي اأو رحلة اإدري�س 
بن الوزير العمراوي "حتفة امللك العزيز مبملكة باريز" �شنة 

1860م اإىل فرن�شا(.
فرن�شا  اإىل  امل�شافرون  اأولئك  توقف  الت�شكيلي  ال�شعيد  على 
وقد  نحتًا.  ر�شمًا  الأورب���ي،  الت�شكيلي  الفن  اأم��ام  واإنكلرا 
من  بعده  ما  بذهول  القارة  ومتاحف  �شاحات  يف  واجهوه 
ذهول جلهة طبيعته )الواقعية( التي مل يعرفوا مثياًل لها ومل 

يكن يوجد لديهم مثال ي�شاهيها.
جنينية  تنويرية  حل��ظ��ات  يف  اإل  العربي  ال��ع��امل  ي�شهد  مل 
ق�شرية حتولٌت راديكالية و�شجال جذرّي باإمكانه اأن يتفتق 
النف�شال  ف��ك��رة  واحل��ي��اة.  ال��وع��ي  يف  اأ�شا�شي  ج��دي��د  ع��ن 
يف  يبدو  ما  على  حمّبذة  غري  الرا�شخة  التقاليد  عن  العارف 
الثقافة العربية. ومن بني هذه اللحظات الثمينة اأفكار بع�س 
)كالإمام  والنحت  الت�شوير  فّنْي  مديح  يف  التنوير  �شيوخ 
وفيه  الع�شرين،  القرن  اأعتاب  على  الآن  اإننا  عبده(.  حممد 
ا�شتعاراته،  تقع  م��ا  وتكييف  الآخ���ر،  م��ن  ال�شتعارة  ظلت 
متلب�شًة بادعاء اأخذ ال�شالح ونبذ الطالح وفق معايري غام�شة 
اإذا مل تكن م�شحونة بقيم املا�شي التي ت�شعى للحاق باحلا�شر 
بطريقة توليفية �شعبة. منذ نهاية القرن التا�شع ع�شر برزت 
امل�شاعي التي نعرفها، يف م�شر ولبنان ب�شكل خا�س ول�شببني 
)حُمدثة(  ت�شكيلية  فنون  تكوين  يف  خمتلفني،  تاريخيني 
تهجر، من بني اأ�شياء اأخرى، فن املنمنمة الت�شخي�شّي �شوب 
للنموذج  ٍر  مبا�شِ بتقليٍد  بقَي حمكومًا  )واقعّي(  فن منظورّي 
الأوربّي )داود قرم وحبيب �شرور وفيليب موراين يف لبنان، 
حممد ناجي وحممود �شعيد وحممود خمتار ويو�شف كامل 

يف م�شر(. 
انت�شرت  العربي  العامل  يف  البطيئة  التحولت  �شياق  ويف 
مدار�س واأكادمييات الفنون اجلميلة )مدر�شة الفنون اجلميلة 
بالقاهرة 1908، مدر�شة الفنون اجلميلة يف تون�س1922، 
معهد الفنون اجلميلة يف العراق 1936، الأكادميية اللبنانية 
معهد  بتاأ�شي�س  يتحقق  مل  مر�شوم   ،1943 اجلميلة  للفنون 
اأعمال  من  تنتجه  ما  وكان   ،)1944 عام  �شورية  يف  للفنون 
الأوربي  احلداثّي  امل�شروع  مدار�س  عن  كثريًا  متاأخر  فنية 
فيه  تاأ�ش�شت  ال��ذي  الوقت  ففي  واأ�شبابه.  لأ�شوله  املُ���ْدِرك 
بيكا�شو  كان  عام 1908  للفنون يف م�شر  اأول مدر�شة  للتو 
التكعيبي،  الجت��اه  معلنًا  اأفينيون(  )اآن�شات  لوحته  ير�شم 
والقريوان  تون�س  ي��زور  كليه  ب��ول  ك��ان  ال��ذي  الوقت  ويف 
العمارة  فنون  من  وي�شتخرج  الأوىل  العاملية  احلرب  ع�شية 
تكن  مل  حديثة  جديدة،  جمالية  درو�شًا  املحليني  والن�شيج 
هناك ممار�شة ت�شكيلية يف جّل البالد التون�شية. منذ نهاية 
احلرب الأوىل وحتى �شنوات اخلم�شينيات مل يكن مو�شوع 
هاج�س  لكن  الت�شكيلي،  الفن  يف  اأ�شاًل  مطروحًا  )احلداثة( 
ي�شغالن  كانا  وحدهما  الغائمني  و)الع�شرّي(  )التجديد( 
اأ�شباب مو�شوعية ل يتوجب  رة. ولذلك طبعا  املتنوِّ النخب 
وعٌي  ب��رز  ال�شتينيات  �شنوات  اأواخ���ر  �شاأنها،  من  التقليل 
توليفّي ت�شكيلّي اأكرث تعقيدًا ي�شتهدف تعريب املُ�شتعار، عرب 
وا�شتخدام  العربية  والتاريخية  املحلية  الرموز  اإىل  العودة 
�شليم  )ج��واد  الإ�شالمية  العمارة  واأقوا�س  العربي  احل��رف 
العربي  اخل��ط  ف��ن  نفي  ب��ل  م��ث��اًل(،  ال�شعيد  ح�شن  و�شاكر 
الت�شكيلّي  الوعي  هذا  كان  امل�شندية.  القما�س  لوحة  ل�شالح 
التحّرر  حركات  مع  بالتوازي  احلقيقة،  يف  يتقّدم،  اجلديد 
نعرف  الذي  القومي  ال�شيا�شي  الوعي  ومن  ال�شتعمار  من 
اأهّم حججه من الوعي القومي  اأي�شًا بع�شًا من  اأنه ا�شتعار 
لإ�شكالية  املُ��ق��َرح  ال��ث��اين  احل��ل  اأم���ام  هنا  نحن  الأورب����ي. 
اأنتاج  وتعيد  تنتج  مل  وه��ذه  العربي،  ال�شياق  يف  احلداثة 
املاأزق على ال�شعيد املعريف واجلمايل فح�شب لكنها اأجنزت 
اأعماًل ت�شكيلية مثرية، بل طرحْت ب�شكٍل غري مبا�شر الأ�شئلة 
املريرة عن مقادير امل�شاهمة العربية يف حركة احلداثة العاملية 
وم�شتوى الوعي باملفهوم، رغم اأن ا�شتخدام املفردة على كل 
ل�شان، يف هذا الوقت عينه، مل يكن مو�شوًل بدر�س فل�شفي 
الالحقة  ال�شبعينيات  �شنوات  منذ  عليه.  متفق  وتاريخي 
ومع ت�شارع وترية التعليم والرجمة والرغبة بالتدقيق من 
جهة، ومع تف�شي امل�شكالت وف�شل الأيديولوجيات و�شعود 
لدينا  اأخرى،  العربية من جهة  املجتمع ال�شتهالكي بطبعته 
ثقافيًا،  مة  ُمعمَّ )بداهة(  �شار  احلداثة  مفهوم  اأن  النطباع 
بالفعل.  ذل��ك  ح���دوث  دون  م��ن  عليها  واق���ع  الإج��م��اع  ك���اأن 
وال�شتخدام  اللتبا�س  على  مثاًل  احلداثة  مفارقة  لت�شري 

قلة  حيث  ومعانيها،  للم�شطلحات  املرتبك 
املفهوم  يف  يدقق  من  النخب  من  قليلة 

وقراءاته،  مرجعياته  ح�شب  دوم���ًا 
بطريقة  ت�شتخدمه  كثرية  وك��رثة 
�شة، وقد ا�شتخدم على نطاق  م�شوَّ

التقنّي،  للتحديث  رديفًا  وا�شع 
ي�شتوي بذلك اإدخال الأجهزة 
احل��ي��اة  يف  الإل���ك���رون���ي���ة 
مفهوم  واإدخ������ال  ال��ي��وم��ي��ة 
 instalation التن�شيبة 

يف الفن الت�شكيلي.

�ساكر لعيبي

اأقنعة احلداثة 
املُخاِدعة

تلويحة املدى

د. حممد ح�سني حبيب
جامعة بابل

كيف كان البابليون يفهمون الزمن؟ هل 
تبدل ت�ش���ورهم عن الزمن خالل األفي 
�شنة من عمر احل�ش���ارة البابلية؟ هل 
كان يوجد اخت���الف يف مفهوم الزمن 
لدى الأفراد اأنف�ش���هم؟  ق�شم البابليون 
ال�ش���نة اإىل 360 يوم���ًا، موزع���ة على 
12 �ش���هرًا قمري���ًا، يتطاب���ق اليوم مع 
العت���دال الربيع���ي. ويب���داأ اليوم يف 
بابل مع غروب ال�ش���م�س. ويق�ش���م كل 
م���ن الليل والنه���ار اإىل ثالث���ة اأجزاء، 
كل ج���زء يق�ش���م ب���دوره اإىل جزءين، 
ويطل���ق الفلكي���ون على ه���ذه الوحدة 

الزمنية م�شطلح )ال�شاعة املزدوجة(، 
)�ش���اعة  البابلي���ون  ع���رف  ه���ل  لك���ن 
اجل���واب  كان  اإذا  اأخ���رى؟  حقيقي���ة( 
بنع���م فهل كانت �ش���ائعة ال�ش���تعمال؟ 
مم���ا ل �ش���ك في���ه اأن البابلي���ني عرفوا 
ال�ش���اعة املائية، وهي عب���ارة عن اإناء 
ذي ثق���ب �ش���غري يت�ش���رب من���ه املاء، 
ويعتقد اأنهم عرفوا ال�شاعة ال�شم�شية 
اأي�ش���ًا، غري اأن ا�شتخدام تلك الأدوات 
كان مقت�ش���رًا عل���ى فئ���ة �ش���يقة م���ن 
النا�س، هم علماء الفلك والريا�شيات، 
اأم���ا الغالبية في�ش���تخدمون الوحدات 
ال�ش���نة،  الزم���ن،  لقيا����س  الطبيعي���ة 
الي���وم، ال�ش���اعة املزدوج���ة، فالزم���ن 
املج���رد مل يك���ن م���دركًا يف الق�ش���ور 
البابلية، وميكن القول ب�ش���كل عام اأن 
املف���ردات اللغوية املتعلق���ة بالظواهر 
امللمو����س  بطابعه���ا  متت���از  الزمني���ة 

وب�شكل يدعو اإىل الده�شة. 
ب���الد  يف  امللك���ي  احلك���م  وحاف���ظ 
الرافدي���ن، وحت���ى مرحل���ة متاأخ���رة، 
على طابعه القد�شي، مع كل ما يرتب 
عل���ى ذلك م���ن نتائ���ج. فعلى ال�ش���مات 
الذاتي���ة للمل���ك وح�ش���ناته و�ش���يئاته 
وا�ش���طالحاته كان يتوقف كل �شيء، 
يف الوق���ت نف�ش���ه �ش���اعد ذل���ك على مل 
�ش���مل ال�ش���عب حول العاه���ل احلاكم، 
وربط الن�ش���اط اليومي للرعية بحياة 

حاكمها.  اأما املا�ش���ي، كزمن، فيق�شمه 
البابلي���ون اإىل ثالث���ة اأق�ش���ام، الزمن 
التاريخ���ي والزم���ن املحيطي والزمن 
الأ�ش���طوري، والزم���ن التاريخ���ي هو 
املا�شي املوثق ن�شبيًا، �شمع عنه الب�شر 
اأو ق���راأوه عيان���ًا، والزم���ن املحيطي، 
هو الواقع على م�شارف املحيط، زمن 
املعجزات اخلارقة وغري املاألوفة، زمن 
اأبطال املالحم واحل�ش���ارات. يف حني 
اأن الزمن الأ�ش���طوري هو زمن الآلهة، 
مل يك���ن للزمن بح���د ذات���ه اأهمية لدى 
�ش���كان ب���الد الرافدين، فكرة امل�ش���ري 

ه���ي التي تكمن يف اأ�ش���ا�س الت�ش���ور 
البابل���ي عن احلياة وعن كل ما يحدث 
ل���كل �ش���يء م�ش���ريه يف ه���ذا  فيه���ا. 
الكون، لالآلهة والب�ش���ر، وم�شري الإله 
يقرر دوره وعظمته ووقعه يف جممع 
اأن امل�ش���ري يتق���رر  الآله���ة، ويت�ش���ح 
يف حلظة ن�ش���وء الظاه���رة: لقد تقرر 
م�شري املدينة عند تاأ�شي�شها، وم�شري 
ت���رد يف  الإن�ش���ان عن���د ولدت���ه، ول 
الن�شو�س اإ�ش���ارات لذلك، لكن تتوفر 
معطيات ل�ش���الح هذه الفكرة، ويبدو 
اأن ق���رارات الآلهة وكلمتهم وامل�ش���ري 

املقرر من قبلهم تكون )نهائية(.
وتقرير امل�ش���ري لالإن�ش���ان عند ولدته 
ل ب���د اأن ي���وؤدي اإىل تقري���ر م�ش���تقبله 
ب�ش���كل ت���ام، ول ب���د م���ن اأن يقود يف 

النهاية، اإىل القدرية املطلقة. 
وبعي���دًا ع���ن امل�ش���ري والزم���ن، كر�س 
للملكي���ة اخلا�ش���ة يف ب���الد الرافدين 
درا�ش���ات كث���رية، مل���ا له���ا م���ن تاأث���ري 
اليوم���ي  و�ش���لوكه  الف���رد  حي���اة  يف 
وعالقت���ه بالآخرين، اإذ كان���ت معيارًا 
الف���رد  الجتماع���ي و�ش���حة  للموق���ع 
اأن اجلان���ب  غ���ري  بالآله���ة،  وعالقت���ه 
النف�ش���اين(، يف مو�ش���وع امللكية، مل 
ين���ل من الباحث���ني الهتمام املطلوب، 
اإىل اأي مدى بلغ الإح�ش���ا�س بامللكية، 
وهل كان ثمة �ش���يء ممي���ز وبعيد كل 

البع���د ع���ن موقف الإن�ش���ان املعا�ش���ر 
م���ن امللكية؟ من املعروف اأن ال�ش���مات 
الذاتية لالإن�ش���ان تتج�ش���د يف الرثوة 
التي يف حوزت���ه، ففيها يكمن جناحه 
و�شعادته، وفقدانه لهذه الأ�شياء يعني 
امل���وت، اأو يعني نقي�ش���ة م���ن اكتماله 
الذات���ي. ويف الن�ش���و�س التاريخي���ة 
املكر�ش���ة للحم���الت الع�ش���كرية تكون 
التفا�ش���يل ح���ول الغنائ���م اأك���رث غنى 
الع���دو  فيه���ا  لذ  الت���ي  احل���الت  يف 
بالفرار للتاأكيد على فداحة اخل�ش���ارة 
حلق���ت  الت���ي  الأ�ش���رار  وج�ش���امة 

ب�شخ�ش���ية اله���ارب، بع���د اأن جرد من 
ممتلكات���ه. ومل تكن النتائ���ج املرتبة 
عل���ى نق���ل الغنائم م���ن ال���دول واملدن 
املحتل���ة اإىل بالد الرافدين، مقت�ش���رة 
على اجلوانب القت�ش���ادية امللمو�شة، 
فالرثوة املفقودة، اأو امل�شتوىل عليها، 
توؤث���ر على م�ش���ري املدينة وم�ش���تقبل 

امللك والبالد اأميا تاأثري. 
ولعل املعتق���دات الأخالقية يف الوعي 
البابلي، ه���ي الأكرث جتان�ش���ًا مقارنة 
مما هي عليه عند الإن�ش���ان املعا�ش���ر، 
على الرغ���م من اأنها كانت مت�ش���ابكة- 
الديني���ة  املعتق���دات  م���ع  مرابط���ة 
وه���ي  والجتماعي���ة،  والت�ش���ريعية 
مبجموعه���ا تكون ت�ش���ورات موحدة 
ع���ن الوج���ود الب�ش���ري، مل تك���ن عند 
البابليني عادة تخليد املوتى بوا�شطة 
الأ�ش���رحة،  يف  التذكاري���ة  النقو����س 
الأم���ر ال���ذي جع���ل م���ن ه���ذا امل�ش���در 
احليوي فاقدًا للفائدة، اإن العدد الكبري 
م���ن الراتي���ل والأدعي���ة والتعاوي���ذ 
والن�شو�س امللكية، ميكن اأن تعو�س 
جزئي���ًا ع���ن املعلوم���ات الت���ي تقدمها 
نقو����س الأ�ش���رحة. لكن من ال�ش���عب 
اجلزم اإن كانت هذه الن�شو�س تعبريا 
بالفع���ل ع���ن اآراء النا����س الب�ش���طاء، 
اأق���ل  منه���ا  امل�شتخل�ش���ة  فاملعلوم���ات 
اأهمي���ة م���ن املعلوم���ات الت���ي تقدمه���ا 

نقو�س الأ�شرحة الفردية واجلماعية، 
كما هو حال الأ�ش���رحة الرومانية، اإن 
املع�ش���لة املرافق���ة للن�ش���و�س هي اأن 
الكثري منها مل تكن موجهة اإىل اجليل 
املعا�ش���ر، خا�شة الن�ش���و�س امللكية، 
بل اإىل الأجي���ال القادمة والآلهة، اأجل 
كانت ثمة كتابات موجهة للمعا�شرين 
اأي�ش���ًا، لك���ن اجله���ة الأ�شا�ش���ية التي 
خاطبته���ا تلك الن�ش���و�س ه���ي الآلهة 
اأث���ره  الأم���ر  له���ذا  وكان  والأحف���اد. 
ن���ربة وحمت���وى ه���ذه  الكب���ري عل���ى 
اكت�ش���ت  اأنه���ا  بحي���ث  الن�ش���و�س، 

طابعًا ملحميًا خا�شًا، وتبدو الوثائق 
البابلي���ة من  الت�ش���ريعية واحلياتي���ة 
الناحي���ة العملية قليل���ة اجلدوى لأنها 
تعك����س اأخالقيات الدوائر العليا، اإنها 
ت�شكل مادة �شرورية هي والن�شو�س 
احلي���اة  �ش���ورة  ر�ش���م  عن���د  امللكي���ة 

الواقعية للمجتمع. 
علينا اأن نت�ش���ور م���دى الأهمية التي 
يقدمه���ا )اأدب احلكم���ة( البابل���ي لفهم 
احلي���اة الروحية لهذا ال�ش���عب،  وهو 
الأخالقي���ة  الن�ش���ائح  عل���ى  ي�ش���تمل 
واملواع���ظ  الأمث���ال  وجمموع���ات 
والراتي���ل واحل���وارات العلمية، من 
خ���الل ق�ش���يدة )الالهوت���ي البابل���ي( 
املكتوبة يف الأل���ف الأول قبل امليالد، 
ويعتق���د اأن موؤلفها �شخ�ش���ية متعلمة 
الت���ي  املتن���ورة  الفئ���ة  اإىل  ينتم���ي 
تنحدر م���ن الطبقات الو�ش���طى، جند 
اأن مو�ش���وعة املع���ذب ال���ربيء كانت 
ال�ش���عرية،  الن�ش���و�س  يف  �ش���ائعة 
الإن�ش���ان يتذم���ر من املح���ن التي اأملت 
ب���ه، موؤك���دًا اأن���ه يجهل الذن���وب التي 
اقرفه���ا، فاخلطيئ���ة حتمي���ة لدى كل 
الب�ش���ر، وما على الإن�شان املخطئ اإل 
تقدمي ال�ش���لوات والعراف���ات لالإله 
كي يغفر له ذنوبه، وتت�شاءل الق�شيدة 
عن �شبب انت�شار الظاملني والأ�شرار، 
بينم���ا تك���ون اخليب���ة والإحب���اط من 

ن�شيب ال�شاحلني الطيبني.
 كان تاأث���ري موؤلف���ات ب���الد الرافدي���ن 
الأدب  عل���ى  الأبري���اء  ع���ذاب  ح���ول 
التوراتي وخا�ش���ة كتاب �شفر اأيوب، 
ي�ش���كل مو�ش���وعًا يف غاي���ة التعقي���د، 
ويبدو اأن الأدب البابلي اأعطى الدفعة 
الأوىل ملوؤل���ف )العه���د الق���دمي(، وق���د 
�ش���اعدت الظ���روف الجتماعي���ة التي 
�شادت ال�شبي ويف املرحلة التي تلت، 
على تركي���ز اهتمام اليه���ود نحو مثل 
هذه الق�ش���ية.  اأما حكمة البابليني فلم 
تكت�ش���ب طابعًا منطقيًا جمردًا، وظلت 

حت���ى اآخ���ر اأيامه���ا يف جم���رى البناء 
الأ�شطوري التقليدي امللمو�س، وهذا 
ل يعني اأن البابلي���ني مل يفكروا جديًا 
بالق�ش���ايا احلياتي���ة العميق���ة، اأو اأن 
حكمته���م كان���ت �ش���طحية بدائية غري 
نا�ش���جة، نحن هنا اإزاء منط اآخر من 

التفكري. 
مل يكن التعليم مقت�ش���رًا على النخبة، 
رغم الإ�ش���كالت املتعلق���ة بعملية تعلم 
الكتابة، حيث دلت التقنيات اأن الألواح 
الطينية كانت موجودة يف الكثري من 
البيوت املتوا�شعة، وتتوفر معطيات 
على اأن التعليم �ش���مل الن�ش���اء اأي�ش���ًا، 
وكان يوجد الكثري من كتبة ال�شوارع 
الوثائ���ق  ب�ش���ياغة  يقوم���ون  الذي���ن 
والعناوي���ن والر�ش���ائل لالأمي���ني لذلك 
من اخلطاأ عزل احل�ش���ارة )الكتابية( 
ع���ن احل�ش���ارة )ال�ش���عبية( يف ب���الد 
الرافدي���ن والعناوين واعتب���ار الآثار 
الكتابية القدمية مقت�شرة على النخبة 

ال�شيا�شية والقت�شادية فقط.
اأما م�ش���األة امل���وت واملوقف من���ه فلها 
دور بالغ الأهمي���ة يف بلورة منظومة 
القيم وحتديد �شلوك الفرد، كان الفرد 
مبثاب���ة الوح���دة الأ�شا�ش���ية للمجتمع 
ولي�س العائل���ة اأو القبيل���ة، وارتباطًا 
بذلك احتل ال�شوؤال عن املوت وم�شري 
الإن�شان بعد املوت مركز ال�شدارة يف 

اإن املعتق���دات  البابلي���ني.   اهتمام���ات 
البابلية عن العامل ال�شفلي غري �شارة، 
هن���ا يتلظى امل���وت ب���دون اأي اأمل يف 
ومل  اجلدي���دة.  ال���ولدة  اأو  البع���ث 
تتبلور فكرة احل�ش���اب بو�شوح �شيء 
واح���د ينتظر ال�ش���احلني والأ�ش���رار 
عل���ى ح���د �ش���واء، الكاآب���ة واخلمول، 
مل���ن  ن�ش���بيًا  اأف�ش���ل  احلال���ة  وتك���ون 
خل���ف اأولدًا بعده وهي اأ�ش���واأ ملن مل 
ي�ش���لم جثمانه للدف���ن، واآفاق الوجود 
لذل���ك  واللح���د،  امله���د  ب���ني  تنح�ش���ر 
امل�ش���افة  لإطال���ة  ترك���ز كل اجله���ود 
بينهما ق���در امل�ش���تطاع، واملوت الذي 
هو نقي�س احلياة، ي�ش���بح يف الوقت 
نف�ش���ه نقي�س اخلري، ال�ش���ر هو املوت 

واخلري هو احلياة.
  اإن الآله���ة البابلي���ة مل تخ����س الب�ش���ر 
بالعم���ل وامل���وت فق���ط اإمن���ا بالأفراح 
وامل�ش���رات، فكانت املعابد والأ�شواق 
حمطات لالحتفالت والرق�س و�شرب 
اخلم���رة التي كانت مباح���ة اجتماعيًا 
للف���رد.  وكان لدى البابلي���ني كثري من 
امل�ش���طلحات للتعب���ري ع���ن اخلطيئة، 
ومفه���وم  الذن���ب،  الإث���م،  اجلرمي���ة، 
اخلطيئة كان يعني الدن�س الطقو�شي 
الذي يكفر عنه باملرا�شيم والبتهالت 
وال�ش���لوات. واخلطيئة عن���د البابلي 
ل تخل���و م���ن طاب���ع م���ادي، ن���وع من 
النجا�شة اخلا�ش���ة التي ميكن غ�شلها 
ونقلها اأو حتويلها من حاملها اإىل اأي 

�شيء اآخر.
وت�ش���كل الآثام واخلطايا ذات الطابع 
الدين���ي حي���زًا كب���ريًا من حي���اة الفرد 
البابل���ي. وهن���اك قائمة طويل���ة بتلك 
املحرم���ة  الأغذي���ة  كاأكل  اخلطاي���ا 
�ش���خ�س  م���ع  املبا�ش���ر  والتالم����س 
غ���ري طاهر م���ن الناحي���ة الطقو�ش���ية 
واملحاولت اخلائب���ة لالحتكاك بعامل 
تليه���ا  ث���م  ال���خ،  اخلا����س...  الآله���ة 
التج���اوزات الجتماعي���ة التي حتمل 
طابع���ًا اأدبي���ًا معنوي���ًا: �ش���هادة الزور 
واإراقة الدماء وعدم احرام الوالدين 
والفج���ور والغ�س والعن���ف والنميمة 
والو�ش���اية، اأم���ا القي���م اخل���رية عن���د 
الف���رد البابل���ي فه���ي ال�ش���حة والعمر 
املديد، بينما يحت���ل الأطفال، الورثة، 
املوقع التايل يف درجات القيم، وثمن 
�شكان بالد الرافدين تثمينًا ا�شتثنائيًا 

عاليًا امللك والرثوة.
اإن ال���رثوة تفت���ح الطري���ق اإىل الرفاه 
خدم���ة  جان���ب  اإىل  وه���ي  والنعي���م، 
الآله���ة من ن�ش���يب الإن�ش���ان، الرثوة 
مل تكن و�ش���يلة فقط ب���ل غاية، وكانت 
احلكم���ة من القي���م الروحي���ة الأخرى 
التي ينظر اإليه���ا البابليون باحرام. 
اإنه���ا تعني اخل���ربة الدنيوي���ة والعلم 
واملعرفة، كما جمد البابليون احلقيقة 
والإن�ش���اف والعدالة والوفاء بالعهد، 
غري اأنهم مل ميجدوا القوة واجل�شارة 
والروح الع�ش���كرية، وغالب���ًا ما يدور 
ال���كالم عن الوداع���ة وامل�ش���املة وعدم 
الته���ور ورباطة اجلاأ����س، وميكن من 
حيث الظاهر و�شف الأخالق البابلية 
ونظرته���م اإىل الع���امل بالتفاوؤل وحب 
احلياة، ولكن هذا التف���اوؤل الظاهري 
كان م�ش���حوبًا بخل���ل خف���ي، ووع���ي 

ديني متزمت �شيئًا ما. 

املوؤلف: كلي�شكوف
ترجمة: عدنان عاكف حمودي 

والن�ش���ر  للثقاف���ة  امل���دى  دار  النا�ش���ر: 
176/1995 �شفحة  

�ساكر الأنباري

احلياة الروحية فـي بابل:
الإنــ�صــان، الـمـ�صـيـــر، الـزمـــن

اأهمية هذا الكتاب، رغم ترجمته قبل 
عقد ون�سف تقريبا، واأ�سدرته دار 

املدى، تكمن يف راهنية املعلومات التي 
ي�سمها حول ح�سارة بابل واإن�سانها. ومن 

يربط الطقو�س القدمية، واملعتقدات، 
واحلكم، مع احلا�سر �سوف يجد م�سرتكات 

كثرية. متتد الفرتة الزمنية التي 
در�ست يف هذا الكتاب خالل الألف الثاين 

ومنت�سف الألف الأول قبل امليالد من 
حياة البابليني، واعتمدت على الن�سو�س 

القدمية حل�سارة وادي الرافدين.

ــــفــــكــــريــــة والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي املـــلـــكـــيـــة ال

ك�شف كتاب �شدر موؤخراعن الروائي 
الي���ام  ق�شة  ك��ام��و  ال��ب��ري  الفرن�شي 
ينظر  كان  وكيف  حياته  يف  الخ��رية 
اليه معا�شروه �شيما 
ب���ع���د ن��ي��ل��ه ج���ائ���زة 
ل�����الآداب عام  ن��وب��ل 
1957التي او�شلته 
متاعبه  ذروة  اىل 
بغرية  مل��ح��ا���ش��رت��ه 
و�شخرية  وح���ق���د 
ال���ب���ع�������س..وب���ع���د 
اجلائزة  ا���ش��ت��الم��ه 

كامو  ت��ويف  �شنوات،  ث��الث  من  باأقل 
يف  �شري  ح��ادث  يف  )الغريب(  موؤلف 

الرابع من كانون الثاين عام 1960.
احيط نيل كاموجلائزة نوبل بالكثري 
من اللغط لدرجة ان �شارتر اي�شا علق 
على املو�شوع ب�شكل �شاخر يف الوقت 
واملجالت  ال�شحف  فيه  �شمت  ال��ذي 
اعتبار  ع��ل��ى  ق�����ش��وة  اك���رث  تعليقات 
والربعني  الرابعة  يف  ك��ان  كامو  ان 
الكرث  الكاتب  بذلك  وك��ان  عمره  من 
نوبل،  بجائزة  الفائزين  بني  �شبابا 
البلدان  ب��ان  قيل  كومبا  جملة  ففي 

جلنة  اىل  –بال�شارة  ال�����ش��غ��رية 
باملفكرين  –تعجب  ال�شويدية  نوبل 
ال�شدامات..  عن  البعيدين  ال�شغار 
عدة  لينزيني  ج��وزي��ه  ال��ك��ات��ب  ال���ف 
خ�ش�س  لكنه  ك��ام��و  ال��ب��ري  ع��ن  كتب 
الي���ام الخرية  ع��ن  كتابا  امل��رة  ه��ذه 
اهتم  لأنه  )املقد�س(،  كاتبه  حياة  يف 
اعماله  ادخلته  كاتب  �شورة  باي�شاح 
اخلالدين  �شجل  يف  ن��وب��ل  وج��ائ��زة 
وترحيب  تاييد  على  يح�شل  ان  دون 
ان�����داده. مي���زج ج��وزي��ه ل��ي��ن��زين يف 
ك��ت��اب��ه اجل��دي��د )الي����ام الخ����رية من 

حياة البري كامو( قليال من اخليال مع 
م�شريا  الواقعية  التاريخية  الح��داث 
اىل معاناة موؤلف)ا�شطورة �شيزيف( 
والدته  �شلوك  �شوء  ازاء  �شمته  من 
ذلك.. ب�شبب  باري�س  يف  وماواجهه 

كان كاموقد قال ذات مرة : "تعلمت من 
جتربتي انك لتتلقى الر�شا�شة غالبا 
تتوقعها..وافادتني  التي  اجلهة  من 
هذه التجربة خ�شو�شا يف العا�شمة 
احد  ليوجد  حيث  باري�س  ال�شاخبة 
اجلراأة  او  الكافية  ال�شراحة  ميتلك 
الخري،  �شتائه  يف  بحرية.  ليت�شرف 

لق�شية  ومتحم�شا  ث��ائ��را  ك��ام��و  ك��ان 
اجلزائر وكان ملوقفه ذاك تاثري كبري 
من  وزم��الئ��ه  با�شدقائه  عالقته  على 
املقاطع  وامل��ف��ك��ري��ن..وم��ن  ال��ك��ت��اب 
ليزيني  م��اذك��ره  الكتاب  يف  امل��وؤث��رة 
عن احتمال جتنب كامو للحادث الذي 
كما  القطار  ا�شتقل  لو  بحياته  اودى 
كان ينوي..و�شم الكتاب اي�شا �شيئا 
�شئل  ف��ق��د  بالتمثيل  ك��ام��و  ول���ع  ع��ن 
مينحه  ان  ي�شتحق  ع��م��ن  م���رة  ذات 
الروح  لأنه  :املمثل  ر�شاه الكربفقال 

املج�شدة للعر�س.

ق�سة اليام الخرية يف حياة البري كامو ..يف كتاب جديد ..

هل كان كامو ي�صتحق نيل جائزة نوبل للآداب ؟..
ترجمة: عدوية الهاليل


