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2013
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من املشكالت العديدة التي تواجه
عرضنا هذا عدم توافر لغة عربية مرجعية
متخصصة بالفن ،كام يف جماالت أخرى من العلوم
أيضا يف أبعاد الفن
اإلنسانية؛ فهذا الكتاب يبحث ً
الفلسفية ولغتنا العربية ،أو لن ُقل إن القائمني عليها
مل يتمكنوا ،إىل اآلن[؟] ،من وضع مصطلحات
موحدة هلا معتمدة يف البالد العربية كلها.
َّ

مهم ألسباب سنرسدها
مع ذلك ،يبقى هذا الكتاب ً
يف سياق هذا العرض.
املؤلف األمريكي آرثر دنتو ،الذي رحل عن هذا
العامل قبيل أشهر قليلة ،كان أستاذ الفلسفة يف
جامعة كولومبيا بالواليات املتحدة األمريكية،
أيضا ناقدً ا فن ًيا ،وأصدر مؤلفات كثرية يف
عمل ً
الفن وامتداداته.
* أكاديمي فلسطيني يف علم اآلثار ،باحث يف التاريخ القديم.

يقدّ م دنتو يف هذا املؤ َّلف ،الواسع املوضوع
لكنه املتناهي االختصار ،إجابة عن السؤال :ما
الفن؟ والقارئ سيعثر عىل اإلجابة الوافية يف
صفحات الكتاب.
يف هناية املؤ َّلف ،يرشح الكاتب بنية الكتاب
املكون من حمارضات ،أو باألحرى من مقاالت
َّ
نرش بعضها من قبل ،وأخرى ألقاها حمارضات،
لكن بعد إدخال تعديالت عىل بعضها .وهو
يؤكد يف عمله أنه ليس مؤرخ فن ،غري أن مناقشته
أو حججه فلسفية يف هناية املطاف ،وهي التي
متنحه أهلية اخلوض يف غامر هذا املوضوع الذي
يتلخص يف أن الفن يف أيامنا هذه موجود يف
عرص الفلسفة ،وهو يمر بمرحلة انتقالية مرتبطة

186
بالعقد الذي نجد أنفسنا فيه .املقصود أن النظرة
ً
ً
وشكل
ومجال
الفلسفية إىل الفن ،كوهنا تقليدً ا
وتكوينًا ومذا ًقا ،أضحت ثانوية من منظور
السؤال األساس ،أي السؤال الوجودي :ما
الفن ،وكيف يكون ذلك؟
يعمل دنتو عىل شق طريق فهمه للفن عرب التعامل
مع أعامل فنية خمتلفة ويف مقدمتها علبة ْ ِ
الب ِّلو التي
نفذها الفنان الراحل آندي وارهول.
نتابع تعامل الكاتب مع هذا العمل الفني الذي
ً
ً
كامل بالقول :إن علبة الربلو
فصل
خصص له
صممها فنان غري شهري اسمه جيمس هاريف
التي ّ
موجودة يف العامل ،أو ربام من األفضل القول:
أيضا
موجودة يف احلياة .لوحة آندي وارهول هي ً
موجودة يف احلياة ،أو ،إن شئنا ،يف العامل ،لكنها
ختتلف عن نظريهتا األصلية يف أهنا موجودة يف
احلياة الفنية أو يف عامل الفن .هذه املقاربة تأيت يف
جمال مناقشة أفالطون وأفكاره عن الفن الذي عدّ ه
تقليدً ا ليس غري ،لذا رأى أنه غري مهم .وقد كان
مهتم بإقامة
أفالطون ،كام يشدد مؤلف الكتابً ،
عامله املثايل ،الفاضل ،أي :اجلمهورية ،لذا نظر إىل
الفن من زاوية فائدته املادية أو املعنوية املبارشة،
وهو ما دفعه إىل اعتباره عديم املنفعة ،إىل حد كبري.
الفن ،من منظوره ،تقليد يمكن للمرء احلصول
عليه من خالل النظر يف املرآة! ودنتو يرى أن هذا
صحيح ،إىل حد ما ،وأنه توقف عن كونه تقليدً ا
يف مرحلة احلداثة .الفن ،هنا ،حيافظ عىل الصور،
وهو ما ال تقدر املرآة عليه!
خيوض الكاتب ،عرب جمموعة املقاالت هذه ،يف
مرورا
املادة من خالل نظرة وارهول إىل الفن،
ً
بكل من ديسقراط وكانط وبريس وهيغل.
وقد خصص املؤلف الفصل األول للحديث يف
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تاريخ الفن بأسلوب سلس بعيد عن االضطرابات
التي تسود أعامل أخرى تصدت للموضوع
بالبحث ،لكن املؤلف ينفي أن يكون هذا الفصل
تأرخيًا للفن.
وخصص الفصل الثاين لعلبة الربلو هذه التي
تزين غالف الكتاب ،إضافة إىل لوحة ميكائيل
آنجلو ،الكنيسة املسامة الكربى يف الفاتيكان،
وكذلك أعامل ديسقراط وكانط وغريمها.
الكاتب يناقض يف هذا الفصل فكرة أن عامل الفن
أو املؤسسة هي التي حتدد الفرق بني علبة الربلو
صممها هاريف وتلك التي شكلت لوحة
التي ّ
الفنان وارهول؛ فمن منظوره ،إن أي عمل فني
حيدده معياران مها املعنى والتضمني أو التجسيد،
معيارا ثال ًثا هو التأويل.
ويضيف إليهام الرائي
ً
هبذا ،دنتو يرفض الرأي القائل بعدم إمكانية
وضع تعريف للفن.
والكاتب ال يقارب املادة من منظور مجايل أو ،كام
قديم :إسطاطيقي ،وإنام من منظور
قالت العرب ً
فلسفي .هذا يعني أن فهم الكتاب ومغزاه للامدة
يتطلب إملام القارئ باملدارس الفلسفية الرئيسة،
القياسية أو الكالسيكية منها واحلديثة.
أخريا ،جييب دنتو عن السؤال بالقول إنه نتاج
ً
صنعي عن يشء ما ،ويتضمن معناه.
يف اخلتام ،من البدهيي التذكري بأن هذه النظرة إىل
الفن والتعريفات والتحليالت املرتبطة هبا مت ّثل
وجهة نظر أوروبية ،أو لن ُقل غربية ،وهي بالتايل
ليست ملزمة جلميع املدارس الفنية يف العامل .لكن
هذه احلقيقة ال تُفقد الكتاب أمهيته أو حتى ال
تنتقص منها ،فنحن عىل متاس يومي مع الغرب،
قديم ،ومن الرضوري االطالع
نتأثر به كام تأثر بنا ً
عىل آرائه واالستفادة منها عىل نحو حمدد.
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 :بيكاسو واحلقيقة  -من التكعيبية إىل غورنيكا
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تيموثي جيمس كالرك
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2013
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هل من املمكن عرض كتاب عن الفن،
حيوي أكثر من مئتي مصور للوحات
الفنان اإلسباين الكبري بيكاسو ،من دون النظر
يف اللوحات موضوع احلديث والبحث؟ أجل،
ولكن!

موجه
الفن ،كام نعلم ،علم متخصص ،والكتاب َّ
إىل املتخصصني بالدرجة األوىل .لكن احتواءه
عىل هذه العدد من اللوحات ،مع رشوح هلا،
يسهل عىل الشخص املحب للفن ،ولفن بيكاسو
حتديدً ا ،اقتناءه .كام أن رشح املؤلف للوحات مثري
لالهتامم ومفيد كي نفهم رساالهتا وجوهرها عىل
نحو دقيق ،لكن من دون أن نتخىل عن أحاسيسنا
وتذوقنا الشخيص.
ومن األمور اإلجيابية األخرى يف هذا املؤلف
طباعته األنيقة عىل ورق مصنفر خمصص لطباعة
اللوحات امللونة.

الكاتب ،مؤرخ الفن وأستاذ تاريخ الفن يف جامعة
كاليفورنيا بركيل ،وصاحب العديد من املؤلفات
يف املادة ،خصص كتابه للحديث يف إبداعات
بيكاسو يف عرشينيات القرن املايض وثالثينياته،
ضمن ست حمارضات ألقاها يف غالريي الفن
القومية ،عىل النحو اآليت ،ييل عنوان كل منها
اللوحة ذات العالقة:

 -موضوع (الغرفة الزرقاء ،التوليف).

 -غرفة (غيتار ،مندولني).

 -نافذة (فتيات يرقصن قبالة نافذة).

 وحوش (رسام وعارضته). -ن َْصب (نساء قرب البحر).

 -جدارية (غورنيكا).

ضمن هذه اللوحات يتطرق الكاتب إىل
املوضوعات اآلتية:
• مكانة فضاء املكان أو الغرفة للفنان بيكاسو.
• أمهية هذا يف منظومة الفنان الفكرية.

• املتغريات التي حدثت يف أعامل بيكاسو عندما
أحس بأن الغرفة  -الفضاء ،املنفصل عن كوارث
القرن ،أضحى أضيق من استيعاب نظرته إىل العامل.

املؤ َّلف الذي تشكّله املحارضات هو متابعة لبحث
بيكاسو عن احلقيقة يف أعامله الفنية ،وتأويل تلك
اللوحات ،مع أن األخري اعرتض عىل أي تأويل
ألي من أعامله.
ويركز املؤلف ،يف سياق حتليله فن بيكاسو وبحثه
عن احلقيقة عرب لوحاته ،عىل ثالث لوحات
شهرية هي غيتار ومندولني عىل الطاولة ()1924
والراقصات الثالث ( )1925والفنان وعارضته
التي رسمها يف سنة .1927
وجهها بعض نقاد الفن الغربيني
من املآخذ التي ّ
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املعروفني ضيق فضاء لوحات بيكاسو ،بيد أن
املؤلف ينفي هذا يف حمارضاته التي ألقاها سنة
 ،2009مستعينًا باللوحة األوىل التي تعرف
بـ«الغرفة الزرقاء»؛ فعىل الرغم من فضاء الغرفة
عكسا لإلحساس باحلياة
املحدود ،يرى أهنا ُت َعدّ
ً
وحدودها.
ويف يتعلق باللوحة الثانية التي استعان هبا الناقد
الفني ،غرفة (غيتار ،مندولني) ،يقول الكاتب إهنا
جتعل املرء حيس بأنه يف غرفة .إضافة إىل ذلك ،ومع
أن الغرفة مليئة بأشياء خمتلفة ،فإن الناظر حيس بأن
اهلواء يتخللها وأن الضوء يسطع من نافذة تطل
جنو ًبا ،وهو ما يمنحها فضا ًء واس ًعا.
وعند اللوحة الثالثة ،موضوع املحارضة الثالثة،
وعنواهنا نافذة ورشحها «فتيات يرقصن قبالة
نافذة» ،يشدد املؤلف عىل الفتيات الثالث وهن
تعرض
يرقصن قبالة نافذة .والتشديد ناجم عن ّ
اللوحة لسيل ال ينتهي من النقد الالذع .وهو
يرشح أن الفتيات الراقصات يوظفن أجسادهن
يف الفضاء؛ يضممن الفضاء يف أجسادهن فيام
هو يقاوم ذلك ،إذ هو يغزو أجسادهن وحيدد
أشكاهلا.
الكتاب

ننهي عرضنا هذا بااللتفات إىل اللوحة األكثر
شهرة ،وحمط حتليل الكاتب ،أي جدارية
غورنيكا .هذا اجلدارية التي يبلغ ارتفاعها ثالثة
أمتار ونصف املرت وعرضها نحو ثامنية أمتار،
رسمها بابلو بيكاسو يف باريس لتخليد مدينة
غورنيكا يف إقليم الباسك اإلسباين ،مقر القوات
امللكية الثورية ،التي قصفها الطريان النازي
األملاين والفايش اإليطايل يوم  26نيسان/أبريل
.1937

أمرا نتفق عليه مجيعنا ،وهو أن هذه
يؤكد املؤ ِّلف ً
اللوحة الضخمة تعبري عن مدى مآيس احلروب
والعذابات الناجتة منها ،لكنه يعرتف بصعوبة
احلديث فيها بام تستحق من إسهاب ألن ذلك
يتطلب ،يف رأيه ،مؤلفات عديدة .ويؤكد الناقد
تعب عىل نحو جيل
الفني أن مادة هذه اجلدارية ّ
ارتباط بيكاسو ،املواطِن ،بالعامل ،وعدم صحة
كثريا من
اآلراء التي حتاول النيل منه ،حيث إن ً
توجه إليه تربط لوحاته وإبداعاته
االنتقادات التي َّ
بأسلوب حياته وعالقاته الشخصية .ويرى
الكاتب أن هذا الربط القرسي تعسف يراد به النيل
من فن بيكاسو وأسلوبه.

 :كيف تقرأ األدب
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مـؤلـف الـكتـاب ،تـيـري إيـغـلـتـون
( ،)T.Eagletonأستاذ حمارض يف جامعة
النكسرت الربيطانية يف مادة األدب اإلنكليزي،

وحمارض يف جامعة نُرتدام .أصدر أكثر من أربعني
مؤل ًفا يف نظرية األدب ومابعد احلداثة والعقيدة
والدِّ ين .أشهر مؤلفاته نظرية األدب :مقدمة الذي
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ُي َعدّ األهم يف جماله ،إىل يومنا هذا.
يكتسب هذا الكتاب أمهية إضافية من منظور
موج ًها إىل اجلمهور العريض ال إىل أهل
كونه
َّ
االختصاص ،وهو مرجع مفيد ومهم لطالب
األدب .ومع أنه يتعامل مع نصوص صدرت
باللغة اإلنكليزية ،ومرجعيته األدب هبذه اللغة،
فإنه يتناول موضوعات حارضة فيه عىل نحو عام.
لذا ،فإن األمر اآلخر اجلدير بلفت االنتباه إليه هو
استخدام الكاتب لغة مبسطة ويف الوقت نفسه
أمرا مسل ًيا ومفيدً ا
مثرية ،األمر الذي جيعل قراءته ً
يف آن م ًعا.
حمتوى املؤ َّلف دليل عىل املواد التي يتعامل
الكاتب معها ،لكنه ال يلخصه عىل نحو كامل.
ففصول الكتاب اخلمسة التي تيل املقدمة ،تعالج
االفتتاحيات والشخصية والرسد والتأويل
والقيمة.
إضافة إىل ما سبق ،يتناول الكاتب بالبحث قضايا
أدبية أخرى متعلقة بقراءة الكتاب وجب أن
ينتبه القارئ إليها ،ومنها بنية اجلملة أو تركيبها
والنسيج والتناغم واالنسجام واإليقاع والنربة
والتلميحات والغموض ،وغري ذلك من مظاهر
األعامل األدبية.

كام ينظر الكاتب يف مواضع أخرى ذات صلة،
ومنها  -عىل سبيل الذكر  -الشخصية واحلبكة
ّ
اخللق ومعنى احلبكة [؟]
والرسد واخليال
( .)fictionalityكام أنه يبحث يف مسألة ما يقوله
أيضا.
العمل األديب وما ُيظهره ً
إن الكتاب يتعامل مع األدب اإلنكليزي والناطق
باللغة اإلنكليزية ،كام أسلفنا القولّ ،إل أن من
نصوصا أدبية مقارنة
الرضوري اإلشارة إىل أنه حلل
ً
أو كالسيكية ،وحداثية ،ومابعد احلداثية ،كتبها
شكسبري وتشارلز دكنز وجني ُأوستن ،لكن من
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دون إمهال أعامل أخرى ،ومنها سلسلة هاري بوتر.

نلتفت اآلن إىل أمثلة طرحها الكاتب لرشح ما
مكونات كتابه:
يعنيه بعض ّ

كثريا ما ينظر القراء إىل شخصيات
الشخصيةً :
رواية ما عىل أهنم أشخاص حقيقيون .لكن
الفرق ،يقول الكاتب ،بني شخصيتي امللك لري
وإمرباطور إعالمي ،عىل سبيل املثال ،عىل الرغم
من التشابه الذي عثر عليه هو أو القارئ ،هو أن
األخري موجود يف الدنيا قبل معرفتنا به ،بينام ال نعثر
عىل األول ،أي امللك لريّ ،إل عندما يستحيل نق ًطا
سوداء عىل صفحات بيضاء! .أي إنه موجود فقط
بصفته شخصية عمل أديب ،ال قبل ذلك وال بعده.

مثال آخر استحرضه الكاتب هو الشخصية
املرسحية هاملت؛ ذاك األمري الدنامركي مل يكن
املمثل الذي يؤدي دوره مرسح ًيا .هاملت مل يوجد
قبل استحالته شخصية مرسحية.

مثال طريف آخر يستحق الذكر هو هيثكلف،
الشخصية الرئيسة يف رواية مرتفعات وذرينغ
( ،)Wuthering Heightsالتي استحالت أعامالً
سينامئية عديدة .يف الرواية خيتفي هيثكلف يف
الالزمن ،وال نعرف أي يشء عنه بعد ذلك .يف
احلقيقة نعرف أن املمثل الذي أدى الدور يتوجه
إىل أمكنة حمددة ونعرف ما يامرسه  . .وهكذا.

الشخصيات األدبية ،يكتب إيغلتون ،ال متلك ما
قبل التاريخ .الشخصية األدبية ال توجد خارج
قراءتنا للعمل األديب املحدد .تلك الشخصية
تُبعث إىل الوجود عندما نقرأ عنها يف الرواية أو
املرسحية  . .إلخ.
من اجلوانب األخرى التي يبحثها الكاتب هو
التأويل .وهنا يورد ً
مثال عىل ذلك باإلشارة إىل
دليل تركيب مصباح كهربائي ال نعود إليه ّإل
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ضمن حدود مع ّينة ،أي عندما نود تركيب املصباح

أو تفكيكه ،وليس ألي أمر آخر .األمر خمتلف

عندما يتعلق بقصيدة؛ فمع أن القصيدة كُتبت

ضمن سياق حمدد ،فإن معانيها تبقى خارجه.
بكلامت أخرى ،القصيدة تتحرك من مكان إىل
آخر ،ومن زمن إىل زمن .الشاعر ال يستطيع تقرير

السياق الذي ستُقرأ قصيدته ضمنه ،وال تأثري له يف
تأويلنا هلا.

الكتاب

ِ
ّ :
مكياف ِّل :سرية فكرية
نيكولو

العنوان األصيل
ترمجه عن اإليطالية :
:
الكاتب
:
مكان النرش
:
تاريخ النرش
:
النارش
عدد الصفحات :

Corrado Vivanti, Niccolò Machiavelli: An Intellectual Biography :

َس ْي ُمن مكاميكل
غيغ ُر ْيث
رالف ُ
الواليات املتحدة األمريكية
2013
برنستن يونفرستي برس
262

يف ظننا أن الكتابة عن املفكر والفيلسوف
السيايس اإليطايل نيكّولو َمكيافِ ِّل (-1469
 )1527تشرتط التعامل مع املادة من منظور عرصه
ال عىل نحو منفصل عنه .لذلك نرى أن املؤ ِّلف
اإليطايل الراحل ،وكان أستاذ رشف يف مادة التاريخ

وحمارض يف جامعات روما وتورينو وبريوجيا،
حمررا ملؤلفات َمكيافِ ِّل الكاملة ،أوضح أن
وعمل ً
كتابه «سرية فكرية» ،أي أنه يتعامل مع فكر السيايس
اإليطايل وتطوره ،ضمن احلوادث املتجددة التي

شهدها عرصه .من هذا املنظور وجب احلديث يف
هذا الكتاب الذي قسمه املؤلف إىل األجزاء الثالثة
الرئيسة اآلتية:

القيمة :يتساءل الكاتب عن الذي يمنح العمل
األديب قيمته .يف املايض ِ
وضعت إجابات عديدة
خمتلفة ،منها عىل سبيل املثال ،عمق النظرة ومدى
ارتباط العمل باحلياة اليومية ووحدة النص
واجلاذبية الكونية وتعقيده واالبتكار وأخالقياته.
الكاتب جييب عن هذا السؤال ،وعن غريه من
األسئلة ذات العالقة ،مستخد ًما أمثلة من نصوص
أدبية معروفة ،وسنرتك للقارئ اكتشافها عند قراءة
هذا املؤ َّلف العذب والق ّيم.

اجلزء األول «الوزير يف [اجلمهورية] الفلورنسية»
) )Repubblica Fiorentinaخصصه للحديث
عن سني ماكيافيل األوىل وعالقاته يف تلك اجلمهورية
التي كانت قائمة يف مدينة فلورنسا الواقعة شامل
غريب إيطاليا ،ويف إقليم التوسكانا حتديدً ا .هذا
أمر مهم لفهم تطور مكيافيل الفكري ،حيث مرت
تلك املدينة/الدولة/اجلمهورية بمراحل عديدة:
من االنتخابات واالنقالبات واالنقالبات املضادة،
وتعاقبت عىل حكمها عائالت عدة إىل أن أخضعها
احلرب األعظم حلكمه وأجربها عىل طاعته بعد إلغاء
احلكم اجلمهوري فيها وإعادة حكم عائلة مديتيش
التي كان البابا ليو العارش يتحدر منها .لذا ،يعرض
هذا اجلزء سرية مكيافيل الشخصية وحظوظه املتغرية
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بتبدل األوضاع املحيطة وعمله يف خمتلف حكومات
اجلمهورية الفلورنسية بني سنتي  1494و.1512

مع ذلك ،فإن القسم أو الفصول املرتبطة بسريته
الشخصية خمترصة للغاية بسبب عدم توافر أي
معلومات عنه قبل تسلمه منصبه الوزاري يف
اجلمهورية الفلورنسية ،حيث كان مسؤوالً عن
وثائق املدينة اجلمهورية /الدولة .كام إنه تسلم
مسؤولية امليليشيا الفلورنسية يوم كان ال يثق
باملرتزقة الذين كانوا يشكلون األقسام األكرب من
اجليوش األوروبية يف تلك العهود.

أ ّما اجلزء الثاين« :منفى يف الوطن» ،فخصص
الكاتب اجلزء األكرب منه لدراسة خمتلف مؤلفات
ماكيافيل ،ومنها كتاب األمري األكثر شهرة ،والذي
أكسب مؤلفه الصفة السلبية بسبب تسويغه أساليب
الوصول إىل السلطة واالحتفاظ هبا ،وفق مقولة
«الغاية تربر الوسيلة».
اجلزء الثالث واألخري« :نيكّولو مكيافِ ِّل :املؤرخ
والكاتب اهلزيل والكاتب الرتاجيدي» ،يضم العديد
من الفصول ،أو األجزاء ،وقد خصصه الكاتب
للحديث عن خمتلف مؤلفات ماكيافيل ،مع حتليل
يف هذا القسم للمرسحيات التي كتبها ماكيافيل وبقية
األعامل التي خطها قبل وفاته ،ومنها عىل سبيل املثال
فن احلرب.

ومن اجلدير بالذكر هنا التنويه إىل أن القسم
األكرب من مؤلفات مكيافيل مل ُينرش إال بعد
وفاته بسبب احلظر الذي فرضته الكنيسة
عليها ووضعها يف قائمة الكتب املمنوعة
( )Index Librorum Prohibitorumالعائدة
إىل الكنيسة الكاثوليكية .أ ّما سبب املنع ،فهو كون
كتابات مكيافيل تؤيد اجلمهورية وترفض النظام
الوراثي ،إضافة إىل أفكار سياسية أخرى بخصوص
أسلوب احلكم وتسويغ استخدام الدولة العنف

لتثبيت سلطتها ،ومعاداته الضمنية للدين ،وبالتايل
للكنيسة ،وما إىل ذلك.
ومن األفكار التي نرشها مكيافيل يف خمتلف كتبه
وتعامل املؤلف معها ضمن إطارها التارخيي وقومها
من ذلك املنطلق:
 الغاية تُربر الوسيلة. -األفضل أن خيشاك الناس عىل أن حيبوك.

 واجب األمري أحيان ًا أن يساند دينًا ما ولو كانيعتقد بفساده.
 األنبياء املسلحون احتلوا وانترصوا ،أما غرياملسلح منهم فقد أخفقوا.

 الدِّ ين رضوري للحكومة ال خلدمة الفضيلة ،لكنلتمكينها من السيطرة عىل البرش.

دائم.
 -ال جيدي أن يكون املرء رشيف ًا ً

قلنا إن الكاتب شدد عىل رضورة التعامل مع
أفكار مكيافيل السياسية التي ُت َعدّ من أدبيات العلوم
السياسية والفلسفة السياسية ،ضمن األطر التارخيية
التي ظهرت فيها .فمن املفيد يف هذا املقام التذكري
بأن تلك املرحلة شهدت بدء الفتوحات البحرية
واكتشاف خطوط جتارية بحرية جديدة ،إضافة إىل
«اكتشاف»[!] أمريكا ،ملكتشفيها طب ًعا!

هذا عىل الصعيد الكوين ،أ ّما عىل الصعيد اإلقليمي،
فقد كانت أوروبا ،ويف القلب منها إيطاليا التي مل
تنشأ دول ًة موحد ًة إال بعد ما يزيد عىل ثالثة قرون،
أيضا انحسار بعض احلروب األوروبية،
تشهد ً
وتوحد
ومنها حرب املئة سنة بني بريطانيا وفرنسا،
ُّ
ملوك شبه القارة اإليبريية حتت سلطة ملك واحد.
ومن اجلدير بالذكر يف هذا املقام أن الكاتب نظر
أيضا ضمن
إىل كتابات مكيافيل الفلسفية السياسية ً
حقيقة أن األخري ما عاد نفسه فلورنس ًيا بل إيطال ًيا،
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قرون.

أ ّما احلادث األعظم الذي شهدته أوروبا يف ذلك
احلني ،فكان  -بال شك  -اندالع احلركة الربوتستانتية
اإلصالحية عىل يد مارتن لوثر ،ووضعها حدًّ ا لتسيد
احلرب األعظم عىل العامل املسيحي الغريب وما رافقها
من إصالحات فكرية واجتامعية هائلة.

عرضا للكتاب إنه سهل
أخريا ،قال بعض من كتب ً
ً
وموجه إىل العامة ،لكن يف ظننا أن هذا احلكم
ّ
ينطلق ال حمالة من فرضية معرفة «العامة» ،الناطقة

باإليطالية واإلنكليزية ،بتفصيالت تاريخ أوروبا
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عىل نحو عام ،وتاريخ اإلمارات والدول «اإليطالية»
عىل نحو خاص .هذا أمر ال نظن توافره لدى أولئك
«العامة» .عىل أي حال ،أرشنا إىل هذه املسألة
لتأكيد حقيقة أن هذا العرض يبقى حمدو ًدا دو ًما ،يف
مساحته ويف أهدافه التي تركز عىل إثارة االنتباه إىل
الكتاب وحتفيز اقتنائه أو قراءته .فعندما يكون املرء
مطل ًعا عىل اخلطوط العامة لتلك املرحلة من تاريخ
أوروبا وتطور دوهلا ،يتمكن من االستمتاع هبذا
املؤلف املخصص ملناقشة الفكر السيايس وتطوره،
يف مؤلفات ماكيافيل املختلفة ،ولربام يصل ،كام
الكاتب ،إىل استنتاجات خمتلفة بحقه وينصفه عىل
نحو أقل تعس ًفا!

