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املدى الثقايف

قـــراءات سـيـمـيـــولـــوجـيـــة يف الــصـــورة
(املثـــال امللح الـــراهن :صــورة صــدام حـسـني خلف القــضبــان)
شـاكـر لـعيبـي البغـدادي

الــص ـ ــورة تُق ــرأ ،مــثلـمـ ــا نـعلـم ،كـ ــالـنــص
األدبي ،وهي تُؤوَّل بالضبط كما ي َؤوَّل.
تخـتـلف آلـيـ ــات قـ ــراءة الــصـ ــورة وقـ ــواعـ ــد
القـ ـ ــراءة ،عــن قـ ـ ــراءة الــن ــص األدبــي ،وإن
ت بـشيء مشتـرك معه .إن القراءة
احتفظ ْ
التــأويليــة للصـورة بـوصفهـا قـرينـا ذا لغـة
وقـواعد خـاصة ،هـي مفهومـة غدت بـداهة
يف ع ــالـم املـي ــدي ــا املع ــاص ــر ضـمـن املعـن ــى
املتسع املمنوح للنص راهناً.
ص صريحٌ ،لكن بصري .ثمة
الصـورة إذن ن ٌّ
ق ـ ــواع ـ ــد ونح ـ ــو ب ــصـ ـ ــري جـ ـ ــرى تـقعــيـ ـ ــد

خــصـ ــائــصه الـ ــداخلـيـ ــة واخــتالفـ ــاته عـن
قـواعـد ونحـو الـنص األدبـي .غيـر أن قـدرة
(الـبـص ــري) عل ــى القــول ومـنح معـنــى مــا
للـصـ ــورة ،أي علـ ــى االنفـتـ ــاح عل ــى تـ ــأويل
مخـصــوص ،هـي قــدرة ال يــشك أح ــد بهــا
اليـوم ،ومتـاثل خصـوصيـات (األدبي) علـى
القــول ذي املـعن ــى ومن ثـم علــى اخلـضــوع
للتأويل.
افــت ـ ـ ــراق ع ـمـلــي ـ ـ ــة الــت ـ ـ ــأويـل بــني األدبــي
والبـصــري يقع يف اتـسـاع مـديــات التــأويل
يف احلـقل الـبــص ـ ــري مقـ ــارنـ ــة ب ـضـيـقهـ ــا

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام يف الـ ــقـ ــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص

النـسـبي يف احلقـل األدبي .نقــول النـسـبي
فق ــط ،ألن صـ ـ ــورة مــن ال ــصـ ـ ــور ميـكــن أن
تتـسع لتـأويالت ال يحـتملهـا األدبـي مهمـا
كـانت مجــازاته واستعـاراته ورمـوزه ،ودائمـا
وبشكل حصري مقارن ًة بالبصري.
مم ــا ال شك فـيـه إن مفه ــوم تع ــدد معــانـي
ال ـ ــص ـ ـ ـ ــورة ،polysémie de l’image
املستعـار من احلقل األدبي الغـربي املكيَّف
للصـورة ،ينـطوي علـى هذه الـفكرة :اتـساع
حقـول تـأويل الصـورة بـالنـسبـة ملشـاهـدين
مخــتلفـي املــش ــارب ،إزار نــص لغ ــوي يــظل
حـقل التـأويل فـيه أقل اتـسـاعـا قلـيال ،أقل
فـحسـب ألنه متـسع كـذلك علـى طــريقته،
ولـكـنـه ملـمـ ــوم إلـ ــى حـ ــد واضـح مقـ ــارنـ ــة
بالبصري دائماً.
إن ب ــورتـ ــريهـ ــات صـ ــدام حـ ـســني العـ ــديـ ــدة
(لـن ــأخ ــذ واح ــدا مـنه ــا فح ـسـب) ،ومهـم ــا
كــانت الــوضعيـة اجلـسـديـة للـقطــة (البـوز
 ،)pauseق ــد خــضعـت لـتـ ــأويالت شـت ــى،
بــني أبــنـ ـ ــاء جل ـ ــدتـه الع ـ ــراق ـيــني واألخ ـ ــوة
الع ـ ــرب ،وبــني م ـ ــؤي ـ ــديـه ومع ـ ــارضــيه مــن
العـراقـيني أنفـسهـم ،متفـارقــة كليــا وأكثـر
بكـثيــر من الـنصــوص اللغـويـة الـتي نـطق
بها الـرجل بالـلغة العـربيـة .معانـي خطبه
واضحة بينما معاني صوره أقل وضوحاً.
يف اللغـة املـكتـوبــة عن صــدام ثمـة وضـوح،
جـن ،أما يف لغة الصورة
متحمِّس أو مست ْه ِ
املتعلقة به فاألمر أكثر التباسا.
كقاعدة عـامة إذن ،ثمة وضـوح ما يف اللغة
املنـطــوقــة املـكتــوبــة إزاء الـغمــوض القــابل
للتأويل للبورتريه املرئي للرجل.
هـك ـ ــذا يـ ـصــي ـ ــر ممـكــن ـ ــا إج ـ ــراء تـ ـ ــأويالت
متفـارقـة لصـورته وهـو يف قفص محـاكمـة
الــدجيل ،بـل منح تفـسيـرات مـختلفـة لهـا
ومـتـن ــاقـض ــة كلـي ــا ،وذلك ب ـسـبـب طـبـيع ــة
الصورة ذاتها .عندمـا سوف يبتسم الرجل
أثناء مـطالبـة اإلدعاء العـام بإعـدامه ،فإن
معـنــى الـصــورة ،بــالـن ـسـبــة مل ـشــاهــد غـيــر
مـتمــرس بقــواعــد الـصــورة ،سـيك ــون ليـس
واسعا فحسب وإمنا ملتبسا.
مم ــا سـ ــوف يـ ــزيـ ــد ال ـطــني بلـ ــة أن صـ ــور
احمل ــاكم ــة ليــست ث ــابتــة وإمنــا مـتحــركــة،
األم ــر ال ــذي سـيـعقـ ــد القـ ــراءة .فل ــو ك ــان
ممكـن ــا فهـم أن الـص ــور الـث ــابـت ــة لـص ــدام
حــسني الـتي ك ــانت مـنتـش ــرة يف كل مكــان
مـن العــراق قـبل سقــوطه اخمل ــزي ،ليــست

سـوى نص دعـائي فج ،فـإن صـور احملـاكمـة
املـتحــركــة ،واللقـطــات املـبتــسمــة لـه أثنــاء
سماعـه املطالبة بإعدامه ،ميكن أن تخلط
األم ــور :ليــس ثم ــة من دعــاي ــة ،ثمــة نـص
صـريح :هـا هـو الـرجـل ذاته يبـدو شجـاعـا
جسورا ،رهيبا.
ه ــذا واح ــد مـن األوهـ ــام الـتـي تـ ـسـت ـطــيع
الـصــورة الـثــابـتــة واملـتحــرك ــة إيق ــاعهــا يف
وعينـا ،ألننا نقرأ ،يف حقيقـة األمر ،شطرا
منها فحـسب دون تتمة الباقـي ،كما لو كنا
نقــرأ علــى طــريقــة "ال تقــربــوا الـصالة"...
من دون بقيتها.
ل ــم يـعـلـق ك ــث ــي ـ ـ ــرون (ومـ ـنـه ــم إعـالم ــيـ ـ ـ ــو
تلفــزيــون معـنيــون نـظــري ـ ًا بـشــأن الـصــورة
حـصــري ـاً) عل ــى ابتـســامـته تلـك اللحـظــة
ألنهـم لم يقـروا اجلملـة الـبصـريـة كـاملـة.
ورمب ـ ــا فهــمه ـ ــا محـ ــامـ ــو وأنــصـ ــار صـ ــدام
كــشجــاعــة ف ــائقــة انـطالق ــا ،فح ـسـب ،مـن
مــوقفـهم األيــديــول ــوجي الـصــارم الــذي ال
يـرى ما عداه ،أي ال يـرى احلقيقة الـعارية
املتجلـية يف بقيـة (صور) الـرجل التي تلت
تـلك االبـتــس ــام ــة مـب ــاش ــرة ،مـثـلهـم مــثل
اإلعالمـيـني املعــاديـن واملعــارضـني لـصــدام
ب ــال ـضـبــط ،ال فـ ــرق .بقـي ــة الــص ــور متــنح
جملة بصرية متماسكة.
لـنر إلـى الصـور انطالقـا من نطـق اإلدعاء
العــام بــاحلـيـثـيــات حـت ــى طلـبه الـص ــريح
بإعـدام صدام حـسني ومن اتهـم معه ،لكي
نــرى أن صــور صــدام حــسني املـتتــاليــة ،أي
مـوقفه النـفسي والـروحي ،يف الشـريط لم
تكن هي نفسها يف حلظات معدودة.
فلـنقل قبل ذلك أنـنا قـد سجلنـا الشـريط
الكــامل للجلـســة ،وإننـا نـحن أنفــسنــا من
يق ــوم بتـثبـيت صــور الـشــريـط املـتت ــاليــة،
ص ــورة بع ــد ص ــوره ب ـشـكل ال ت ــدلـيــس وال
غش البتة فيه:
امل ــدع ــى الع ــام يـنــطق بحـيـثـيـ ــات احلكـم.
يبـدو الـرجل مـبتـسمـا وقـد تـوقعهــا ،ليـس
فح ـسـب عـب ــر ح ــدسه إمن ــا عـب ــر وس ــائـط
أخــرى غــالـبــا .هــذه االبـت ـســام ــة ميكـن أن
ُتًق ــرأ يف سيــاق العالقــة الـطــويلــة لـصــدام
ح ـســني مع املــي ـ ــدي ـ ــا وق ـ ــدرتـه عل ـ ــى لعــب
لعـبتهــا احملبـوكـة الـتي نعـرف مـن مصـادر
كـثيـرة أهـميـتهــا القـصـوى بــالنــسبـة إلـيه.
وإذن ميـكن الشك متـاما بـأصالـة ابتسـامة
كهــذه ،خــاصــة إن نـظــرة الــرجل املــريبــة ال

تتطابق مع طبيعـة االبتسامة .هناك عني
أكثـر اتسـاعا من الـعني األخرى .لقـد رأينا
تـكـ ــرارا مــثل هـ ــذا الــتفـ ــارق بــني العـيـنـني
الغـامضتـني والفم الضـاحك لـدى العبني
ب ـ ــارعــني ع ـ ــاديــني ح ـ ــوال ـيــن ـ ــا يف احلــي ـ ــاة
اليومية.
مع املـضي بــإطالق احليـثيـات ،االبتـسـامـة
تنـطفئ بـشـكل غيـر محـسـوس أبـدا لـكنهـا
تبدأ بـاالنطفاء رغم أنها ما زالت عريضة.
الفم ما زال ضاحكـا لكنه يخفي ،باملقارنة
مع الصـورة أعاله ،ابـتسـامـة مـنطـويـة ،من
الــداخل ،علــى تكــشيــرة خفيــة .ليـس هـذا
التأويل إفراطا من طرفنا ولكنه متحيص
بــالـصــورة ومقــار َن ـ ًة لهــا مبــا سـبقهــا .هــذه
االبـتسـامـة ليـست كـاألولـى البتـة ولـو أنهـا
تــسعــى إلــى أن تكــون مـن طبـيعـته ــا .ثمــة
شيء يعتمل يف روح املصوَّر-بفتح الواو.-
يتوإلى الشريط للحظات أخرى .إن تأمال
آخـر سيقـول لنـا أن االبـتسـامـة هنـا تنحـو
نحو املزيـد من االنطفاء مع تـوغل املدعي
العـام بــإلقــاء كلمـته التـي زعم الــرجل أنه
يــت ـ ــوقـعهـ ـ ــا أول األمـ ـ ــر .ويــب ـ ـ ــدو أن العــني
الـيـمـن ــى املغـلق ــة قلــيال تـت ــسع أكـثـ ــر مـن
الـســابق وإن بـشـكل غيــر محـسـوس متـامـا
ولكـنه ــا تـت ــسع ،األم ــر ال ــذي ي ـسـمح لـن ــا
بتـأويل أن الـرجـل مشـدود بجـوارحه كلهـا،
رغـم الالمـبــاالة الـظــاهــريــة ،إلــى طـبـيعــة
األفكـار املقـالـة للـمشـاهـدين بحـقه .ميكن
تأويل هـذه الصورة علـى أن الرجل لم يكن
يـت ـ ــوقع ،واهـم ـ ـ ًا مـن دون شـك ،أن مت ـضـي
األمــور إلــى هــذا احلــد الـصــريح .الـصــورة
هذه هي نص يعبر بـطريقته البصرية عن
اثـنني :الهـشـاشــة الكبـرى املـتلبـســة لبـوس
الـشجـاعـة (االبتـسـامـة األولـى) ،اخملـتفيـة
اآلن -وهــذه هي القــراءة الثــانيــة -لصـالح
بــزوغ احلقيقـة أي سقـوط األوهـام اجلمـة
ال ـتــي ت ـتــملـك الــب ــطل عــن ذاتـه وعالقــته
بالواقع.
يـصل املـدعــى العـام إلــى املطــالبـة بـإعـدام
ال
الـرجل .تـنغلق العني وتـسقط قلـيال قلي ً
علــى الــورقــة الـتـي أم ــامه علــى مــا يـبــدو.
االبـتسـامـة تكـاد تغـيب يف مـسيــرة انطفـاء
مـتـت ــابعــة .هــذا اإلغـمــاض ُيــؤ ّوًل بـصفـته
محـاولة الستعادة ربطة اجلأش ،و ُي ْعلِن أن
هناك شـيئا غير حقـيقي يف موقف الرجل
مدعي الـشجاعـة .ثمة يف االبـتسامـة التي

يبـدو اآلن حجم زيـفها شـيء مضمـر ليس
بـريئـا .الـلقطـة هنـا هـي حلظــة انتقـاليـة
من حـالة الـزيف التي نعـرف ضمن سـياق
احمل ــاكـم ــة مقـ ــدار زيفه ــا ب ـسـبـب االتف ــاق
علـيه ــا بني الــرجل وأخـيه وطه اجلــزراوي
الذين كانـوا يعلنون جمـيعا يف الوقت ذاته
تق ــريـب ــا عـن ابـتــس ــام ــات ممـ ــاثل ــة ُمـتـفق
علـيهــا ،مـن حــالــة ال ــزيف إذن إلــى حــالــة
احلقيقة املدوية.
هــا هنــا تختفـي االبتـسـامــة كليـا وتـسـقط
العـني عل ــى ال ــورق ــة نه ــائـي ــا .إن ت ــسجـيل
ال ــرجـل مالحــظ ــاتـه علـ ــى أفك ــار اإلدع ــاء
سـر بـوصفهـا هـروب ـ ًا ال واعي ـ ًا من
العـام ُتفـ َّ
الـنـظــر إلــى مـنـص ــة احملكـمــة وعــدم قــدرة
عل ــى إدع ــاء ابـت ــسـ ــام ـ ـ ٍة ال محـل لهـ ــا مـن
الــواقـع .إن آليــات ه ــذه النــوع مـن الهــروب
النفـسي عن مـواجهـة الـواقع معـروفـة من
ط ـ ــرف احملـللـني الــنفـ ـسـيـني اخملـت ـصـني.
هـروب ميـكن أن يـأخــذ أشكــاال متعـددة يف
حـاالت أخرى .وهـو هنـا ينحـصر بخـيارات
قلـيلـة أهـمهــا التــوجُّه للـورقـة واالنـهمـاك
بتسجيل املالحظات.
يـستمـر االنحنـاء علـى الورقـة فتـرة أخرى
كـأنه ورقة الهـروب األخيرة .هل كـان املتهم
يفكر حق ًا مبحتوى كتابته أم كان مهموم ًا
بفكـرة أخـرى؟ ال نـستـطيـع أن نح ّل محلّه
لإلجـابة على السؤال .لكنـنا قد نعثر على
ط ـ ــرف لإلج ـ ــاب ـ ــة يف الـلق ــط ـ ــة الــت ـ ــالــي ـ ــة
مباشرة.
يف هذه اللقطـة الدالة سيميولوجيا :عينا
الــرجل تــرتفعــان قلـيال بـطــريق ــة مفكــرة،
مـنكـســرة وضــائعــة وفـمه مــزمــوم .ضــاعت
الـتعبيـرات السـابقـة كلـها وكـشفت الـصورة
بطـريقة ال مجـال للشك فـيها عن احلـالة
الداخلية الفعلية لبطل الصورة.
تصيـر الصـورة كشـاّف ًا وكـاشفـ ًا عن (نطـفة
حـق ـيـق ــيـ ـ ـ ــة) يف روح ال ــب ـ ـطـل رغ ــمـ ـ ـ ــا ع ــن
الـنصـائح بــاالبتـســام التـي تلقـاهـا الـرجل
مـن مح ــامـيه كـم ــا نفـت ــرض .هـ ــذه اللغ ــة
الـبـصــريــة تــشع بــالــدالالت وبــالـت ــأويالت
الـتـي قــد ال تـتـط ــابق مع الـكالم املـنـطــوق
ال ــذي يـطـلقه ال ــرجل أو مـن ي ــدافع عـنه.
وقـد حتتمل قراءة تأويلية أخرى إيجابية.
س ـ ــوى أن ق ـ ــدرا عـ ـ ــالــيـ ـ ــا مــن ال ــتف ـ ـســيـ ـ ــر
اإليجــابي لهـا ال يـستـطيـع رغم ذلك قـول
عكس ما تقوله.

الشيخ عبد الكرمي املاشطة ألحمد الناجي:
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ت ـشـل مق ــدم ــة ال ــدكـت ــور رشـي ــد اخلـي ــون
ال مهـم ـ ًا وأس ــاسـيـ ـ ًا لـبـي ــان أهـمـي ــة
م ــدخـ ً
ال ــري ــادة الــبحـثـيـ ــة يف دراس ـ ــة شخ ـصـيـ ــة
الــشيـخ عبــد الكــرمي املــاشـطــة الـتنــويــريــة
والتحـريـريــة يف النـصـف األول من القـرن
املـنصـرم فـاملــاشطـة شخـصيــة جمعـت بني
ال ــدين كـممــارس ــة واعي ــة ملنــاشــط احليــاة
واحل ــراك الـتـنـ ــويـ ــري كـفهـم دقــيق ألثـ ــر
الدين يف بناء الشخصيـة اإلنسانية بعيد ًا
عن أطره اجلامدة وأحكـامه القاسية التي
تأتي من خالل ناشطيه.
لقــد كثـر احلـديـث عن املــاشطــة يف حيـاته
وبـعد وفـاته واخـتلفت اآلراء يف مـنطلقـاته
ال ــديـنـي ــة والـفك ــري ــة ودوره الـتـن ــوي ــري يف
الع ـ ــراق وحـ ـ ــاول الـك ـثــيـ ـ ــرون الــن ــيل م ــنه
بـإلصاق تهمـة اإلحلاد والشيـوعية به وهي
تهـم أثـبـت الـتـ ــأريخ ب ـطـالنه ــا وان أورده ــا
م ـ ـ ــؤرخ ـ ـ ــون ودارس ـ ـ ــون ش ــط ـ ـ ــوا عــن ق ـ ـ ــول
احلقيقـة أو ركبـوا سـفينــة اآلراء السـائـدة،
وتـأتي مبادرة البـاحث أحمد الـناجي رائدة
يف هــذا الـشــأن ألنهــا وبحـسـب متــابع ــاتي
تعـد الـدراسـة األولــى والبكـر التـي تنـاولت
ال ـشــيخ به ــذا ال ـشـم ــول وال ــدق ــة وال ــسع ــة
وي ــسجل الـتـ ــاريخ للـن ــاجـي جه ــوده ألنه ــا
كـشفـت عن أمـور كـثيــرة لعل يف مقــدمتهـا
أنهـا أمـاطـت اللثــام عن شخـصيـة فـذة لـو
قيـض له ــا أن تك ــون يف غيــر الع ــراق لكــان
له ــا ش ــأن كـبـيـ ــر فلق ــد م ــارسـت األنـظـم ــة

الــسيــاسيـة الـعمـيلـة واألنـظمـة الـوطـنيـة
قصد ًا يف طمـس معالم إجنازاتهـا الفكرية
الـتـنـ ــويـ ــريـ ــة وركـنـت مـنـ ــاش ــطه وآراءه يف
هــامــش احلـي ــاة العــراقـي ــة بقـصــد ظــاهــر
ومـتعمـد ولهـذا فـان األجيـال اجلـديـدة يف
احللة والعـراق ال تعرف عن املاشـطة شيئ ًا
ألنها لم تعش محنته الدينـية والسياسية
والـفكريـة ورغم أن املـعلومـات التي تنـاولت
ال ـشـيخ ن ــزي ــرة وشحـيح ــة وق ــدمي ــة إال أن
صــب ـ ــر الــب ـ ــاحــث وجه ـ ــده وحــبه مل ـ ــدي ـنــته
ولـل ـ ـ ــش ـيـخ وأفــكـ ـ ـ ـ ــاره دفـعـ ـتـه الن يـقـ ـ ـ ـ ــدم
للعراقيني بعـامة وللحليني بخاصة صورة
صادقـة عن دور الـشيخ املـاشطـة التنـويري
ودوره يف ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـ ـسـلــم الـع ـ ـ ــاملــي ودوره
الــت ـ ــأســي ـ ـســي يف ح ـ ــرك ـ ــة أن ــص ـ ــار الـ ــسلــم
العــراقـيــة ،إن شخـصـيــة كــاملــاشـطــة متـثل
إره ــاص ــات وطـن وجــيل يق ــارع االسـتـب ــداد
ويـقاوم األفكـار اجلامـدة وتعكس مجـريات
وأح ـ ـ ــداث الـع ـ ـ ــراق يف الــن ـ ـصـف األول مــن
القــرن املنـصــرم نـحتــاج الــى كـشف صــادق
للــت ـ ــاســيـ ــس ـ ــات الــثق ـ ــافــيـ ـ ــة واله ـ ــواجـ ــس
التـنويـرية الـدينـية الـتي تبـلورت علـى يده
بع ــد أن عـمـقه ــا مــن خالل آراء أس ــاتـ ــذته
وقـراءاته املتنـوعة مبـا صنع وبحث وجـاهر
ومـارس حــد ًا وضعه يف منـزلـة أعلـى ديـنيـ ًا
واجتمـاعيـ ًا وسيـاسيـ ًا وإذا ما أكـد الدكـتور
رشيد اخليون على حراجة موقف الباحث
وهو يتصـدى لهذه الشخـصية فإمنـا يؤكد
مــا للـكت ــاب من أهـميــة ريــاد ّي ــة يف البـحث
وخالصــة مقــارن ــة تكــشف صــور اإلحــداث
الـتي واكـبت العــراق منـذ تــأسيـس الـدولـة
اجلــديــدة ابــان االحـتالل الـبــريـطــانـي له
وتبــرهن معـا مـا للـدور الـتنـويــري من اثـر
تأسـيس حـراك فكـري مبـرأ من الطـائفـية
والعـنــصـ ــريـ ــة وضغـ ــوطهـمـ ــا علـ ــى الـ ــرأي
املـ ـس ـتـقل واالجــته ـ ــاد اخل ـ ــاص وت ـ ــأصــيل
االلتقاء على أساس مبادئ رسالة اإلسالم

التـي تنــادي ب ــاحلب والـسـالم والت ــآزر بني
ال ــشع ــوب وإذا لـم ت ـسـعف الــظ ــروف الـتـي
أحـاطت بالـشيخ على إبـراز دوره التنـويري
ليــشكل مــربع الـتنـويــر العــربي مـن خالل
ثـالثي ــة (عب ــده والكــواكـبي والـطهـطــاوي)
فــان الـظــرف الــذي وفــره سق ــوط النـظــام
االسـتـب ــدادي يف  2003سـيــس ــاهـم يف إب ــراز
مآثر هـذه الشخصية التي سعت وجاهدت
م ــن اجـل ال ـ ـ ـ ــدميـق ـ ـ ـ ــراط ــي ـ ـ ـ ــة يف أج ـ ـ ـ ــواء
االسـتالب واالضـطهــاد ومـن اجل احلــريــة
الفكــريــة يف أجــواء العـشــائــري ــة واجلمــود
الفكــري ،يقع الـكتــاب يف مقــدمــة وتـسعــة
ف ــص ـ ـ ــول مـع مـلـحـق لـلـ ــص ـ ـ ــور واملـ ــص ـ ـ ــادر
واملــراجـع شكل املــدخل بـحث ــا يف األسبــاب
الـتي أدت الــى إغفــال شخــصيــة املــاشـطــة
وهـي م ــواجهــته املـمـ ــارسـ ــات الـت ــسل ـطـيـ ــة
واالس ـتــب ـ ــدادي ـ ــة واالســت ــبع ـ ــادي ـ ــة دي ـنــيـ ـ ـ ًا
وسيـاسيـ ًا واجتـماعـي ًا ولهـذا صُنف الـشيخ
مع كتـبه ومبــاحثه يف دائـرة املـمنـوعـات يف
حـي ـ ــاته ومم ـ ــاتـه ويع ـ ــزو الـب ـ ــاحـث ج ـ ــذور
ال
الـتكــوين الـثقــايف للـشـيخ الــى أســرته أو ً
والـى خصـاله وقـدراته ثـانيـ ًا والـى اقتـرابه
من وجدان الناس ثالث ًا مما حسم اجتاهه
الـتح ــرري الـتج ــدي ــدي الـتـن ــوي ــري خ ــارج
ســرب رجــال ال ــدين والــسيــاســة يف عـصــره
وبحـث سـيــرة ال ـشـيخ الــذاتـي ــة يف الفــصل
األول وسـل ــط ال ــض ـ ـ ــوء عـل ـ ـ ــى طـف ـ ـ ــول ـتـه
ودراسـته وهجــرته الــى الـنجف وأســاتــذته
ف ـيـه ـ ـ ــا ودور امل ـ ـ ــديــن ـ ـ ــة يف تـ ـ ـشـك ـيـل وع ـيـه
االجـتـمــاعـي وال ـسـيــاسـي مـت ــابعـ ـ ًا يف ذلك
أحــداث امل ـشــروطـيــة يف إيــران 1907-1905
وأح ــداث ت ــركـي ــا ال ــدسـت ــوري ــة  1908وآراء
الـشيـخ فيمـا كـان يجـري وعالقـته بتـنميـة
بـواكيــر وعيه الـتنـويـري وخـاصـة متــابعته
آراء العلمـاء اجملتهـدين كالـشيخ النـائيني
يف كتــابه (تـنبـيه األم ــة وتنــزيه امللــة) ،إمــا
النـشـاط الــسيــاسي واالجـتمـاعـي للـشـيخ

فقــد خـصـص له الفـصـل الثــالث مـتتـبع ـ ًا
أجـواء احللـة بـدايـة االحـتالل البـريطـاني
واالســتفـتـ ــاء عل ــى طـبــيعـ ــة احلكـم يف 30
ت ـ ــشـ ـ ــريــن الــثـ ـ ــانــي  1918وأحـ ـ ــداث ثـ ـ ــورة
العــش ــريـن واث ــر ذلـك يف تك ــويـن مـالمحه
الفـك ــري ــة فـلق ـ ــد جتلـ ــى الــتح ـ ــام الفـكـ ــر
بـالسلـوك يف شخصيـة املاشطـة مبا سـاعد
علــى مسـاهمـاته الــوطنيـة بــاعتمـاده علـى
ارائه الـتـي أورده ــا يف م ــا نــشـ ــره يف مجل ــة
(العــدل) إضــافــة الــى مـت ــابعـته تفــاصـيل
األحــداث والــوق ــائع ال ـسـيــاسـيــة واجـتهــاد
ال ـ ـش ـيـخ بق ـضــيـ ـ ــة ال ـتـعل ـيــم يف املـ ـ ــدارس
الــرسـمي ــة وتعلـيم املــرأة مـتحــدي ــا فتــاوى
الــتح ــرمي امل ــشهـ ــورة يـ ــومـئـ ــذ ومـنـتــصـ ــرا
للشعب بعامة وللمرأة بخاصة وصوال الى
تـأطيـر مجلـس أدبي فكـري خـاص به وهـو
امــت ـ ـ ــداد جملل ـ ــس أب ـيـه اآلنف الـ ـ ــذكـ ـ ــر يف
الكـتاب .ومـتابعـا كذلك مـشاطـراته أجواء
تــأسـيــس حــزب الــشعـب يف بغ ــداد واحللــة
ال الـى نـدائـه املشهـور وانـضمـامه الـى
وصـو ً
حــركــة أنـصــار الــسلـم العــاملـيــة وتــأسـيــسه
مجلــس أنصـار الـسـلم يف العـراق وخـوضه
انــتخ ــاب ــات ع ــام 1954م الـتـي ك ــشفـت عـن
وجه السلـطة باعتـماده التزويـر والترهيب
والرشـاوى مستعـرضا نـشاطه الـفكري من
خالل مقــاالته الـتي نـشــرهــا يف الـصحف
البغـدادية وتـأسيسه جمـاعة علمـاء الدين
األح ــرار الـتـي ضـمـت علـم ــاء مـن الــنجف
وسامراء وكربالء والبصرة.
كانت مجلة (العـدل) التي أصدرها الشيخ
املــاشـطــة بعــدد واحــد مـن حـصــة الفـصل
الرابع وقـد استعـرض البـاحث ذلـك العدد
دارسـ ـ ــا مقـ ـ ــاالت (الع ـ ــدل) و(احل ـ ــري ـ ــة) و
(الوطنية واألممية) و(الدعوة اإلسالمية)
منـتهيـا إلــى أن تلك املقـاالت متـثل الفكـر
الـتنـويـري للـشيخ وتـؤكـد عـمق آرائه ودقـة
مقارناته وردوده فلقد كان يتعامل يف ذلك

بــوعـي العــالم الــدينـي املتـبحــر يف التــراث
اإلسـالم ــي وإمي ـ ـ ــانـه ب ـ ـ ــالـ ـ ـسـالم والـع ـ ـ ــدل
واحلريـة والدميقراطيـة والدستور يف زمن
ض ــاقت فـيه صــدور العــراقـيني مـن اجلهــر
بها.
وكـانت عالقـة الـشيخ املـاشطـة بـالصـوفيـة
من مبـاحث الفـصل اخلامـس مؤكـدا على
دراستـه األغتــراب الـصــويف بــوصـفه دافع ـ ًا
ومح ـ ــرك ـ ـ ـ ًا للــمع ـ ــرف ـ ــة اإلنـ ــس ـ ــانــي ـ ــة وق ـ ــد
استعرض ذلك مبـا نشره الـشيخ يف مجلة
(احلكـمــة) الـتـي أصــدرهــا احملــامـي رؤوف
جـبـ ــوري يف احلل ــة ع ــام  1936ولـم تــص ــدر
مــنهـ ــا إال سـتـ ــة أعـ ــداد وقـ ــد أش ـ ــارت تلـك
ال ـ ــدراس ـ ــات الـ ـ ــى سعـ ـ ــة إطالع امل ـ ــاش ــط ـ ــة
وتعــمقه يف مــنهج االسـتــش ــراق مـن خالل
مـب ــاحــثه عـن (الـبـ ـســطـ ــامــي /الغـ ــزالـي/
ال ـ ــسهـ ـ ــروردي /اجل ــيالنــي /ابــن عـ ـ ــربــي/
ال ـشـي ـ ــرازي /الـك ـ ــاش ـ ــانـي /الـ ـسـب ـ ــزواري)
وعالقـة الصـوفيـة باالفالطـونيـة احلديـثة
وأثرها يف تـشكيل الرؤيـة الصوفيـة للعالم
وكــان الفـصل الـســادس مخـصـصـا حلـركـة
أنـصــار الـسالم ودور املــاشـطــة فـيهــا عــامليــا
وعــربـيــا وقـطــري ــا فلقــد ك ــان رجل الــديـن
األول يف الع ــراق ال ــذي لـب ــى ن ــداء الــسلـم
األول ووقع بنـود اجـتمــاع استـوكهــولم امـا
الفـصل السـابع فقـد كـرس لالتهـام املـوجه
للـشـيخ بــاإلحلــاد والــشي ــوعيــة وكــان هــذا
الفـصل ردا علـى مــا أورده البعـض يف ذلك
فمن املعروف أن تهـمة الشيـوعية واإلحلاد
كــانـت ســوطــا ومــشجـبــا بـي ــد احلكــومــات
العراقيـة وأعوانها والقوى املـتحالفة معها
تــوجهه بــوجـه عنــاصــر احلــركــة الــوطـنيــة
ورم ــوزه ــا الـتـن ــويـ ــريـ ــة ولـم يـكـن الـ ـشــيخ
امل ــاشــط ــة عــضـ ــوا يف احلـ ــزب الـ ـشـيـ ــوعـي
إطالق ــا وم ــا ك ــان مـلح ــدا ب ــداللـ ــة تق ــواه
وممـارســاته الـديـنيــة املعـروفـة وأمـانـته يف
أدائه ـ ــا وقـ ـ ــد دفع ال ـ ـشــيخ امل ـ ــاش ــط ـ ــة مــن

الشيخ عبد الكرمي املاشطة

التهـميـش واإللغـاء واالضـطهـاد والـسجن
ثـمـنـ ــا آلراء ب ـ ــاطلـ ــة أورده ـ ــا حق ـ ــدا علـ ــى
إجنـازاته أو حـسـدا علـى مـا وصل الـيه من
منـزلـة اجـتمــاعيــة عليــا يف العـراق وتـتبع
البـاحث يف الفصل الثامـن من آثار الشيخ
املـن ـشــورة واملـطـبــوعــة الـتـي شـملـت الـفكــر
والـفل ــسفـ ــة والفـقه والـ ـسـيـ ــاسـ ــة وأحـ ــوال
الـنــاس وقــد انـط ــوت صفحــة مـضـيـئــة يف
حياة العـراق مملوءة بـالثقة بـاملستقبل يف
بـن ــاء مجـتـمع مـتحــرر وم ـســتقل ومــتعلـم
مــؤمـن بــاحلـيــاة اجلــديــدة بــوفــاة ال ـشـيخ
امل ـ ــاش ــطـ ـ ــة يف بغ ـ ــداد يـ ـ ــوم  3أيل ـ ــول 1959
وتـوثيقـا واسـتكمـاال لهـذه احليـاة الفـاعلـة
والـن ــاشـط ــة الق ــريـب ــة ال ــى هـم ــوم الـن ــاس
وحــركــة اجملـتمـع املتـطلعــة الــى املـسـتقـبل
بــشجــاعــة قل نــظيــرهــا خـصــص الب ــاحث
ملحقـا بالصـور التوثـيقية وقـائمة بـسبعة
وأربعـني مصـدر ًا ومـرجع ـ ًا وثمـانـي صحف
ونــش ــرات واثـنـي عــش ــر م ــوقع ــا لالنـت ــرنـت
اعتمدها يف إكمال بحثه املميز هذا.

لقـد كــانت جهــود البـاحـث أحمــد النــاجي
مــؤكــدة ألهـمـيــة ال ـشـيخ ودوره الـتـنــويــري
ال ـ ــوطــن ــي فق ـ ـ ــد سلـ ـطــت ال ــض ـ ـ ــوء علـ ـ ــى
شخ ـصــي ـ ـ ــة مع ــطـ ـ ــاءة حـ ـ ــاولــت الــنـ ـظــم
الـسياسيـة املتعاقبـة على العراق تهـميشها
بل نــسيــانهــا من الــذاكــرة العــراقيــة إال أن
ظـرفـ ًا جـديـد ًا خلقه سقـوط الـنظـام املبـاد
يف  2003سـاعد عـلى كـشف احلقيقـة التي
يحـملهــا العــراق يف القــرن العـشــريـن من
شخصيـات تنويـرية وحتـريريـة وجتديـدية
أسه ـمــت بـ ـ ـشــكل راك ـ ـ ــز يف بلـ ـ ــورة حـ ـ ــراك
العــراقـي املـمـي ــز بعـط ــائه عــاملـيــا وعــربـيــا
ووطنـيا ومـا شخصـية الـشيخ عـبد الـكرمي
املــاشـطــة إال أمنــوذج مـنيــر مميــز بعـطــائه
الفكـري ولقد كـانت مبـادرة الباحـث أحمد
النـاجي تـستـحق الثنـاء والشكـر والعـرفان
ألنه أعطـى للشـيخ ما يـستحقه فكـان بار ًا
يه ومب ـ ــدي ـن ـتـه وبعـ ـ ــراقه وال ريــب يف ذلـك
فـالشيخ املـاشطة وأحـمد النـاجي كانـا وما
زاال وسيظالن من رحم احللة الفيحاء.

من املكتبة االجنبية

ريلكه  ،احلداثة والرتاث الشعري

جان فرانسوا ليوتار

اجلريمة والثقافة يف القرن التاسع عرش

األجيال املتبدلة

تأليف :جماعي بإشراف جوديث ريان
الناشر:مطبوعات جامعة كامبردج 2006

تأليف :سيمون مالباس
الناشر:روتليدج ـ لندن 2006

تأليف :دومينيك كاليفا
الناشر :بيران ـ باريس

تأليف :برنار برييل
الناشر :الديكوفيرت ـ باريس

أ شـر فـت ع لـى تـأ لـيف هـذا ا لـك تـاب و سـا هـمت فـيه
ا لـنا قـدة اإلنكل يـزية امل عـروفة جـوديث ر يـان .وهي
تـت ح ــدث هـن ــا عـن وا ح ــد مـن أ عـظـم ا لــش ع ــراء يف
الل غــة األ ملــا نـي ــة ع لــى م ــر ال عـصــور:
إ نـه ر يـ ـنـ ـيـه مـ ـ ـ ــار يـ ـ ـ ــا
ر ي ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ــه.
و م ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ
ـداي ـ ـ ـ ــة
ا لـ ـبـ ـ ـ ـ ـ
ت قـ ـ ــول مبـ ـ ــا
مـع نــاه :ل قـد
عـ ـ ــاش ري لــكه
عـ ــدة مـ ــراحل
يف ـإب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا عــه
ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
وا نـ ـ ـ ـت ـقــل م ـ ـ ــن
ا ل ـتـق ل ـي ـ ــد إ ل ـ ــى
ا حلـدا ثـة بــشكل
ط بـي عـي م تـدرج.
و ق ـ ــد ك ـتــب ع ـ ــدة
ـصـــــــــــــــــــــــ ــوص
ـ
نـ
ـري ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ــن
ـظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
نـــ ـ
اإلب ـ ـ ـ ــداع ا لـفـ ـن ــي.
ـ

يـقـ ـ ـ ــدم مـ ـ ـ ــؤلـف هـ ـ ـ ــذا
الكـتــاب الـبــروفـي ـســور
س ـي ـم ـ ـ ــون م ـ ـ ــال ـب ـ ـ ــاس
أسـ ـت ـ ـ ـ ــاذ الـفـلـ ـ ـ ـسـف ـ ـ ـ ــة
واألدب املـع ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــر يف
جـ ــامع ــة م ــان ـش ـسـت ــر
ب ـ ـ ـ ـ ــاجنـل ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرا حمل ـ ـ ـ ـ ــة
تـ ــاريخـيـ ــة عـ ــامـ ــة عـن
شخـصيــة الفـيلـســوف
الـف ـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـسـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ــان
فـ ـ ــرانـ ـ ـسـ ـ ــوا ل ـيـ ـ ــوتـ ـ ــار
وأعمــاله .ومعــروف أن
هذا الفيلسوف اشتهر
بــبلـ ــورة م ـص ـطـلح مـ ــا
بعـد احلداثـة يف اللغة
الفـرنـسيـة modern
nitوهـ ـ ــو املـ ـصـ ـطـلح
ال ــذي ش ــاع بع ــدئ ــذ وانـت ـش ــر يف ك ــاف ــة األوس ــاط الـثق ــافـي ــة
والفـنـي ــة ومـن ــذ الـب ــداي ــة يق ــول امل ــؤلف م ــا معـن ــاه :إن ه ــذا
الفيلسـوف يعتبر من كبار فـالسفة فرنسا يف مـرحلة ما بعد
جـان بـول سـارتــر .وكثيـرا مـا يـصنفـونه يف خـانـة فالسفـة مـا
بعد احلداثة :أي ميشيل فوكو ،جيل ديلوز ،جاك دريدا.

يف هذا الكتاب اجلديد (اجلـرمية والثقافة يف القرن التاسع
عشر) ،يبحث املؤلف دومينيك كـاليفا عن األسباب العميقة
التـي جعلت القـرن التـاسع عشـر مأخـوذا بقضـية اجلـرمية.
كمــا يبــدو من العــدد الكـبيـر جلــرائم وقـضـايــا شهيـرة الـتي
عـرفهـا .ويـرى أن مفتـاح هـذه الظـاهـرة هـو بـالـدرجـة األولـى
مـن طبيعـة ثقـافيـة ،ومن هنـا جاء الـربط يف عنـوان الكـتاب
بـ ــني (اجل ـ ـ ـ ـ ــرمي ـ ـ ـ ـ ــة
والـثقــافــة) ،وحـيـث
يــؤكــد امل ــؤلف مـنــذ
اجلـ ـمـلـ ـ ـ ــة األولـ ـ ـ ــى
األطـروحة الـتالـية:
(كان القـرن التاسع
ع ـ ـ ـشـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــأخـ ـ ـ ــوذا
بقــضيــة اجلــرميــة.
مبــالح ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـت ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
والـعقـ ــاب علــيهـ ــا).
وك ـ ــان ذلــك الق ـ ــرن
ق ـ ـ ـ ــد أُفـ ـتـ ـتـح ع ـ ـ ـ ــام
 1800بـ ـتـ ـ ـ ــأسـ ـيـ ـ ــس
محـافظــة الشـرطـة
يف فـرنـســا ثم بـسن
الق ــان ــون اجلـن ــائـي
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 1810.

مـؤلف هـذا الكـتاب
هو خبـير يف مجال
زالـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االق ـ ـت ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وص ــاحـب الع ــدي ــد
مـ ــن الـ ـك ـ ـتـ ــب مـ ــن
بـيــنهـ ــا كـتـ ــاب أثـ ــار
اهـتـم ـ ــام ـ ــا كـبـي ـ ــرا
ل ـ ــدى الــنق ـ ــاد ه ـ ــو
(صـدمــة األجيـال)
 عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار(صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
احلضـارات) .-ومن
ك ـ ـ ـت ـ ـ ـبــه أي ـ ـ ـ ــضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
زمـجتـمع األطفـال
املــدلـلني و(م ــدينــة
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـت ـق ـ ـ ـ ـبـ ــل).
(األجيال املتـبدلة)
التـي يتحدث عنهـا برنار بـرييل هي زجيل احلقبـة اجلميلة،
أي جـيـل نه ــايـ ــات الق ــرن الـتـ ــاسع ع ـش ــر وجـيـل االنح ـس ــار
االقتصـادي الـذي سبق احلـرب العـامليـة األولـى ،وجيل مـايـو
 ،1968أي جيل مظـاهرات الطلبـة التي انضم لهـا العمال يف
شهر مايو  1968وعُرفت باسم ثورة الطلبة.

