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هذه هي الرتجمة العربية األوىل لكتاب »املقاالت« 
مونتيين  دو  ميشيل  الكبري  الفرنيسّ  للفيلسوف 
األوروبية.  النهضة  عرص  من  م(،   1592  -  1533(
وفيه أوَّل ظهورٍ لفنِّ املقالة يف تاريخ األدب. ظلَّ هذا 
الكتاب عىل قوائم الفاتيكان للُكتب املحظورة زهاَء 
ثالثِة قروٍن، لكنَّ حظَره لم يكبْحه عن الذيوع يف 
أوروبا، والتأثري يف كبار مفكريها، ِمن عرص التنوير 
فرنسيس  صدارتهم:  ويف  الحديث،  العرص  حىت 
ديكارت،وبلزي  ورينيه  شكسبري،  ووليام  بيكون، 
وفولتري،  ومونتسكيو،  لوك،  وجون  باسكال، 
وديدرو،  روسو،  جاك  وجون  هيوم،  وديفيد 

وكانط، وجوته، وإمرسون، وفريدريش نيتشه.

املقاالت

يف  ُهم  ن  ِممَّ الكثري  وغرُيهم  العظماء  هؤالء 
بالفضل  الكتاب  لهذا  دانوا  جميعهم  طبقتهم، 
يف أدبهم وفلسفتهم؛ بعضهم -مثل مونتسكيو- 
احتفَظ بنسخة نفيسة منه يف خزانته حىت وفاته، 
واآلخر -مثل نيتشه- دأب عىل قراءته طوال مدة 

حياته..

Essais Vol1 
- Michael de Montaigne
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نقديًة  دراسًة  الكتاب  هذا  يف  راندل  مارتن  ُم  ُيقدِّ
اإلرهابية  ١١ سبتمرب  بعد هجمات  ظهر  أديبّ   

ٍ
لنوع

ُيسمى »رواية ١١ سبتمرب«، فاِحًصا أهم موضوعاتها 
املشكالِت  يستعرِض  كما  وتمثيالتها.  وأساليبها 
الكتابة  يف  الُكّتاَب  واجَهت  اليت  واألدبية  الفنّية 
النقاَش  القارئ  يَدي  الحَدث، ويضع بني  عن هذا 
وأثَر  ١١ سبتمرب،  بتمثيالت  املحيط  والفكريّ  األديبّ 
هذا الحَدث وأبعاَده األدبية يف الغرب عموًما، ويف 
الكتاب  أهمية  وتأيت  الخصوص.  وجه  عىل  أمريكا 
سة لنقد رواية  يف كونه من النصوص النقديّة املؤسِّ
ًسا  مؤسِّ علميًّا  مصدًرا  أصبح  بحيث  سبتمرب،   ١١

للمهمتني بهذا النوع األديب. 

الغالب  يف  الحدُث  هذا  ُيناَقش  العريبِّ،  عامَلنا  يف 
األدبية  ألبعاده  إغفاٍل  مع  سيايس  منظور  من 
م  ُيقدِّ الكتاب  هذا  ولكنَّ  والثقافية،  والفكرية 
مناقشًة للجوانب األدبية اليت لم تحصل عىل الحزّي 
الذي يناسب أهميتها. ومن هنا تربز أهمية الكتاب 

يف عالم األدب.

11 سبتمرب وأدب اإلرهاب

9/11 and the Literature of Terror   
- Martin Randall
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ُتعاش  أن  تستحق  حياٌة  ُتجّرب  لم  اليت  الحياة 
ُتَعش تستحق  اليت لم  الحياة  بالتأكيد، لكن هل 
املرء  يدرك  غريًبا حىت  السؤال  هذا  يبدو  التجربة؟ 
هي  العقلية  حياتنا  عليه  ُيطَلق  مّما  قدرٍ  أيَّ  أنَّ 
الحيوات اليت ال نعيشها، الحيوات اليت كان يمكن 

أن نعيشها لكننا لم نِعشها لسبب أو آلخر.

التحليل  منظور  من  الفكرة  هذه  الكتاب  يتناول 
النفيس، من خالل تحليل عميٍق والفٍت لِجوانب 
نهاية  ــ  عطيل  لريــ  )امللك  شهرية  أدبية  أعمال  يف 
عالقة ــ مكبث ــ يوميات مجنون( يعرّب عنها عنوان 
فوائت  يسميه  ملا  الشائع  املنظور  فيغري  الكتاب؛ 

الحياة.

هذا الكتاب بحٌث يف قيود العقل، وليس بحًثا يف 
قيود الواقع. وَعْجُز العلم عن إخبارنا بأشياء نرغب 
القيود،  هذه  من  قيٍد  سوى  ليس  معرفتها  يف 
تعاين  والحواسيب  والرياضيات  املنطق  فحىت 
يثور  ذهين،  فعٌل  البحث  وألنَّ  مماثل.  عْجزٍ  من 
السؤال: أّن للعقل أن يدرك قيود العقل؟ بتعبري 
أثناء  الخوض يف مسائل  للعقل  يتأىت  آخر، كيف 
فيها؟  الخوض  عن  عجزه  عىل  الربهنة  محاولته 
السؤال مجرّد  بها هذا  ييِش  اليت  املفارقة  أن  يبدو 
الكتاب  هذا  مؤلِّف  يفتأ  ال  حقيقة  عىل  آخر  َمَثٍل 
حىت  نفسه  عىل  اليشء  ُيحيَل  أْن  ما  أنه  يؤكدها: 

يكون عىل شفا هاوية التناقضات.

أرسان العقل

فوائت الحياة

Outer Limits of Reason
- Noson Yanofsky

Missing Out
- Adam Phillips
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منطقية  برصامة  وأشخاص  أسباب  كتاُب  يناقش 
حول  معتقداتنا  أعمق  من  بعًضا  نظرُيها  قلَّ 
العقالنية واألخالق والُهويَّة الشخصية. يرى ديريك 
بارفيت أنَّ لدْينا وجهاِت نظرٍ خاطئة عن طبيعتنا، 
ومن ثَمَّ لدى معظمنا وجهات نظر أخالقية تهزُِم 
نفَسها بنفِسها. إذ غالًبا ما نترصف بشكل خاطئ 
أيُّ  هناك  يكون  لن  أنه  نعلم  أننا  من  الرغم  عىل 
وعندما  للشكوى،  ية  جدِّ أسباب  لديه  شخص 
ا تجنُُّب  نفكر يف األجيال القادمة، من الصعب جدًّ
مزعجًة  معظُمنا  سيجدها  اليت  االستنتاجات 
ُنْبتىل  إذ  اليوم،  العالم  ما يحدث يف  للغاية. هذا 
بمشكالت يقوم حيالها ُكلُّ شخٍص بمقادير صغرية 
ر لآلخرين، ما يجعُلنا جميًعا أسوأَ حااًل،  من الضَّ

دون أن يثري ذلك ُنفوًرا أخالقيًّا.

أوهام  إبراز  يف  كبري  حدٍّ  إىل  بارفيت  ديريك  نجح 

أسباب وأشخاص

الذات. فَخُلص إىل أن اإلحسان املحايد هو أصلح 
وقراراته  املرء  اختيارات  لتوجيه  العقالنية  املبادئ 
حياته.  طيلَة  نفسه  هو  يظلُّ  ال  شخًصا  بكونِه 
الشخص  ُهويّة  يف  بارفيت  نظرية  عن  ض  ويتمخَّ
برفاهية  لالهتمام  أفضل  سبٌب  لدينا  ليس  أنه 
شخص  بمستقبل  اهتمامنا  من  أكرث  مستقبلنا 
آخر أو رفاهيته. ما يجعُل الكتاَب قادًرا عىل التأثري 

يف السلوك الشخيص والسيايس.

Reasons and Persons
- Derek Parfit
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ُيجيب كتاب »أنا ونفيس ونحن« عن أسئلة متجّذرة 
ومتكررة  شائعة  لكنها  البرشي،  الوعي  أصول  يف 
يمكن من خالله  إطاًرا  وُيقدم  اليومية.  يف حياتنا 
للقراء من غري املتخصصني أن يستكشفوا أثر علم 
نفس الشخصية الحديث وأهميته، حيث تسّهل 
مختلف  يف  التفاعلية  والتقييمات  االستبيانات 
وتوضيَح  الذايتَّ،  االستكشاَف  الكتاب  فصوِل 
بعض الجوانب الغريبة لسلوكنا وسلوك اآلخرين.

الكتاب عبارة عن قراءات متقاطعة ملجموعة  هذا 
السيايس يف  والواقع  الفكر  تهمُّ  اليت  القضايا  من 
إفريقيا. وقد اُختري لهذا التفاعل الفكريّ والسيايسّ 
سليمان  هو  إفريقية  أصول  من  ٌر  ومفكِّ فيلسوٌف 
بشري دياين، وجان لو أمسيل األنرثبولوجي املعروف 

املتخصص يف القضايا اإلفريقية.

من  نفَسها  القضايا  تتناول  شائقة  محاورة  إنها 
 . سجاليَّنْيِ يكونا  أن  غري  من  يتقاطعاِن  منظوريِن 
ا وإنما بوصفه  بل ُيمكن قراءة كّل مقال ال بكونه ردًّ
مستقالًّ  وتحلياًل  واستدالاًل  تارًة،  وتنويًعا  امتداًدا 
سياق  من  اقتطاعه  يمكن  ومقااًل  أخرى،  تارة 
املحاورة تارة ثالثة. وهكذا يجد القارئ نفسه أمام 
من  إلفريقيا  تاريخ  وإزاء  الرَُّجلنِي،  لفكر  خالصة 
ُمتبايَننِي  تصّوريِن  وأمام  متقاطَعنِي،  منظوَريِن 
ملفهوَمْي ما بعد الكولونيالية والديكولونيالية، اليت 
بل  الثالث.  العاَلم  يف  املعارص  للفكر  أُفًقا  صارت 
إنه سيستمتع بأصول الحوار وبخصوبة االختالف 
والخالف حول التاريخ كما الحارض، وحول الفكر 

الفلسفي كما املتابعة األنرثوبولوجية.

إفريقيا أفًقا للفكر

أنا وَنْفيس ونْحن

Me, Myself, and Us
- Brian R. Little

Universalisme et pensée décoloniale
- Jean-Loup Amselle & Souleymane Ba-
chir Diagne
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وآلياته  له اسرتاتيجياته  فنًّا  الضحك صار  ثَمَّ فإن 
يف  أم  السينما  يف  أم  األدب  يف  سواء  ومبدعوه، 

املرسح، وهو ما ُيعَرف بالفن الهازل.

فإنه  الطفولة،  سمات  إحدى  الضحك  كان  وإذا 
والعالقات  الصداقة  عىل  عالمًة  يغُدو  بَعد  فيما 
االجتماعية املتينة. ففي هذه الحالة ُيعدُّ الضحك 
أوارصها  تمنت  اليت  الجماعة،  لحمة  عن  تعبرًيا 

وُتعّمقها بالدعابة.

تنظرًيا للضحك بقدر ما هو  الكتاب ليس  إنَّ هذا 
سياق  يف  يأيت  وهو  الضاحك.  لإلنسان  تحليل 
الفرنيس  واألنرثبولوجي  االجتماع  عالم  أبحاث 
وامليش  واأللم  الجسد  عن  لوبروتون  دافيد 
اليت  اليومية  الحياة  قضايا  من  وغريها  والصمت 

يربطها بطرائق حياة اإلنسان وتفاعله االجتماعي.

الضحك

Anthropologie du rire
- David Le Breton 

املضحكات  من  بمرص  ذا  »وكم  املتنيب  قال  حني 
عميًقا  تعبرًيا  ُيعرّب  كان  كالبكاء«،  ضحك  ولكنه 
حااًل  ليس  فالضحك  الضحك.  مفارقات  عن 
إنه  الجمع.  بصيغة  ره  تصوُّ دوًما  يلزم  بل  مفرًدا 
قد  أخرى  أحوال  عن  بل  الفرح  عن  فقط  ُيعربِّ  ال 
تكون هي السخرية أو العنف أو حفظ ماء الوجه 
عن  تعرب  قد  شعورية  حالة  الضحك  ذلك.  وغري 
وبهذا  النفيس.  لحالها  مباينة  تكون  قد  أو  الذات 
الشقاء. عن  كما  السعادة  عن  يعرب  فهو  املعىن 

اإلثارة  وهذه  الضحك.  ُتثري  أوضاع  ثمة  باملقابل 
ففي  سيايس.  أو  اجتماعي  بعد  ذات  تكون  قد 
للضحك  الناس  يلجأ  بالقهر  موسومة  وضعيات 
تفريًجا عن النفس ونقًدا ألوضاعهم. الضحك حني 
ُيعربِّ عن املرح يكون له طابع عالجي، وحني ُيعربِّ 
ِمن  واختاليفٌّ.  نقديٌّ  ُبعٌد  له  يكون  السخط  عن 
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امليش فلسفة

وال  تعليم،  أيَّ  يتطلَّب  ال  امليش  أن  ستكتشف 
تقنية، وال مال. يتطلب فقط جسًدا وفضاًء ووقًتا. 
سُتدرك أنَّ حياًة أُخرى أرحب وأعمق وأغىن، توجد 
يف الجوار، وال تحتاج فقط إال إىل الخروج يف نزهة 
ومغادرة الفضاءات املغلقة والضيقة وتكسري قيود 
البيت والعمل واالرتباطات االجتماعية. ستكتشف 
ِضمَن  امليْش  فلسفَة  جوهر  غرو  فريدريك  مع 
رين  ُمفكِّ رفقة  الفلسفية  الت  التأمُّ من  سلسلٍة 
ونريفال  وثورو  وروسو  ورامبو  نيتشه  المعني: 
طرق  د  تتعدَّ خاللِهم  وِمن  وهولدرلني...  وغاندي 
امليش وتتشعب املعاين الكامنة فيه. وبذلك يصبح 
امليش عماًل فلسفيًّا وإبداًعا خاّلًقا وتجربًة روحيًة. 

والتاريخ  األدب  من  كتابه  مظانَّ  املؤلِّف  يستمّد   
فلسفية  أطروحة  م  ُيقدِّ فهو  وبذلك  والفلسفة. 

وتعريًفا لفن امليش ُمستعيًدا األسلوب األصيل  

للفلسفة التأملية اليت ترافق حركة الجسد وتسرب 
النور  مصادر  وكل  والطبيعة  الفكر  تجاه  مشاعره 

واإلرشاق والحياة.

Marcher, une philosophie
- Frédéric Gros
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هل لإلنسان إرادة حرة؟ يناقش الكتاب هذا السؤال 
الذي يمّثل مشكلة من أشهر املشكالت الفلسفية، 
وُيبنّي أنَّ هناك اختالًفا يف طريقة النظر لهذا السؤال 
املعارصة؛  والفلسفة  الكالسيكية  الفلسفة  بني 
الباب  هذا  يف  الفلسفي  البحث  عىل  طرأ  قد  إذ 
عىل  بشّدة  أثََّرْت  اليت  الرئيسة  اإلسهامات  بعض 
كما  والالتواُفقّيني.  التواُفقّيني  بني  العام  الخالف 
املثرية  واإلضافات  التحسينات  أيًضا بعض  ظهرت 
الكتاب  هذا  يمّثل  القديمة.  الفلسفية  للمذاهب 
إضافًة ثريًة للغاية للمكتبة العربية، فهو مقدمة 
شاملة تناسب املبتدئَ واملتقّدم، ويعرِض بالتفصيل 
الكبري. الفلسفي  املوضوع  هذا  كافًة يف  التطورات 

 هذا الكتاب واحٌد من أشهر ُكُتب الفيلسوف 
 Peter سينجر  بيرت  املعارص  األمرييك 
Singer؛ وهو مقروء عىل نطاق واسع حول 
يف  الكتاب  هذا  يندرج  عديدة.  بلغات  العالم 
مجال الفلسفة التطبيقية، وتحديًدا يف مجال 
فلسفة األخالق العملية اليت ُيعد سينجر أبرز 
املوضوع  يبدو  ربما  الراهن.  أعالمها يف عرصنا 
األسايس لهذا الكتاب -لدى بعض القرَّاء- عىل 
أنّه مجرد دعوة للتربع باملال من أجل الفقراء 
هذه  مثل  ولكن  العالم.  حول  ُمدِقًعا  فقًرا 
الكتاب  لهذا  املعرفية  القيمة  تخزتل  القراءة 
كونه ُبرهانًا فلسفيًّا عمليًّا عىل رضورة اإلحسان 
وفًقا لربنامج يحدد ما ُيمكن أن يتربع به املرء 
معيشته  عىل  يجور  ال  وبما  لدخله،  وفًقا 
الشخصية. ولهذا كله وغريه، فإن هذا الكتاب 
أكرث  برشية  موجودات  نكون  أن  عىل  يحثُّنا 
 أفضَل.

ٍ
خرييًة، وعىل أن نشارك يف ُصنع عاَلم

اإلرادة الحرة

الحياة التي يمكنك إنقاذها

Free Will A Contemporary Introduction
- Michael McKenna

The Life You Can Save
- Peter Singer
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يف  أّدى  قْد  الرتجمة  دراسات  ازدهار  كان  إذا 
ب مساراتها وأحيانًا إىل  السنوات األخرية إىل تشعُّ
معظم  فإن  أولويّاتها،  حول  التفكري  يف  تناقضات 
الباحثني فيها يشرتكون فيما بينهم بأنهم يبدأون 
الرتجمة؟ ما  هو:  وجوهريّ  واحد  سؤاٍل  بطرح 

هذا  عىل  ُيجيب  أْن  بالن«،  لو  »شارل  يحاول 
طبيعة  تحديد  وهي  جديدة،  بطريقة  السؤال 
الرتجمة من خالل »رواية تاريخها«. فهو يتتبع يف 
القديمة  العهود  من  الرتجمة  أوضاع  الكتاب  هذا 
ودقيقة  ويرسم صورة شاملة  الحايلّ،  إىل عرصنا 
يقوم  إذ  وهو  الرتجمة.  ملسارات  نفسه  الوقت  يف 
املرتَجمة  األعمال  إطار  يف  نفسه  يحرُص  ال  بذلك 
»القارئ  ليضع  يتعّداها  بل  البرشية،  تاريخ  عرب 
ويكوُن  كله.  الرتجمة  مسار  أساس  يف  والقراءة« 
ألنماط  تاريًخا  يقدمه  الذي  الرتجمة  تاريُخ  بذلك 
القراءة ولنماذج القّراء اليت شهدها تاريخ البرشية. 
والتحلييل  الرسدي  تفكريه  كلَّ  املؤلف  ويبين  ذلك 
معروفة. ثابتة  فلسفية  وقواعد  أسٍس  عىل  هذا 

ا، هذا كتاٌب »يروي« تاريخ الرتجمة و»يقّص«  حقًّ

من  ينطِلُق  فاملؤلف  لها.  جرت  اليت  الحوادث 
خمس أقاصيص عاملية ليستخرج من كل واحدة 
بناء  »القراءة-الرتجمة«.  جوانب  من  جانًبا  منها 
واملرتِجم حامل  السلطة،  واملؤلِّف صاحب  املعىن، 
طريق  إىل  يهدي  الذي  والتأويل  املعىن،  مفاتيح 
املعرفة أو يبتعد عنها... كل ذلك ُيبىن عىل خمٍس 
فالخيال  األطفال.  وحكايات  الجن  حكايات  من 
من  أكرث  املعرفة  طريق  يف  أحيانًا  ُينرينا  الطفويلّ 
»الطريق  أن  ننىس  ال  ونحن  البالغني.  منطق 
يزنل«. الذي  الطريق  نفسه  هو  يصعد  الذي 

الرتجمة وتاريخها الطبيعي

Histoire naturelle de la traduction
- Charles Le Blanc
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وتلويناته  رسوماته  خالل  من  إلينا  يوصلها  أن 
ومنحوتاته وقصائده وأقنعته وحركاته وتساؤالته، 
به. الخاصة  التعبرييّة  الوسائل  من  ذلك  وغري 

فوائده  أنَّ  كما  وتبويبه.  بابه  يف  فريد  كتاب  إنه 
واملراهقني  لألطفال  بالفن  العالج  مجال  ى  تتعدَّ
الفن  أهمّية  عىل  التأكيد  إىل  واملضطربني  املعاقني 
يرتبط  وما  عام  بشكل  اإلبداع  عمليات  يف  ودورِه 
الدور  وكذلك  وخياٍل  برصيٍّ  تفكريٍ  من  أيًضا  به 
والشعوب. األمم  مستقبل  يف  لإلبداع  املهم 

العالج بالفن لألطفال

Child Art Therapy
- Judith Aron Rubin

الرائدة  سة  املؤسِّ الكتب  أحد  الكتاب  هذا  ُيعّد 
الكالسيكية يف مجال العالج بالفن عامة، والعالج 
الرشوط  لنا  م  يقدِّ فهو  خاصة؛  لألطفال  بالفن 
واملراهقني  لألطفال  اإلبداعي  للنمو  الضورية 
املصابني  من  أو  الجسدية،  اإلعاقات  ذوي  من 
باضطرابات عقلية، أو حىت من األسوياء، كما أنه 
يستعرض مجموعًة من الطرائق املهمة يف قياس 
وأيًضا  الفنية،  واملراهقني  األطفال  هؤالء  ُقدرات 
العالج  يف  األساسية  واألساليب  املناهج  من  عدٌد 
توجيهاٍت  يقدم  كما  واإلبداع،  الفن  خالل  من 
واملعالجني،  واملعّلمني  للوالدين  مهمة  وأفكاًرا 
َفهم  يف  مهمة  واستبصاراٍت  وتصوراٍت  وأفكاًرا 
الرسائل املبارشة أو غري املبارشة، اليت يحاول الطفل 
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إن املواقف اليت ُتواجهنا تتَّسم غالًبا بالتعقيد وعدم 
الوضوح، وتتطلَّب تحلياًل لحقائق الظرف، وِمن ثَمَّ 
إنزال الحكم األخاليق املاُلئم عليها. واألمر أصَعُب 
قرارات  تواجههم  الذين  القرار،  ُصنَّاع  وأعَقُد عىل 
القوانني  َسنِّ  عند  مواطنيهم،  ِمن  الكثرَي  تمسُّ 
عاماًل  األخاليق  الُبعد  سيكون  إذ  والتنظيمات، 
من  مسائُل  وهي  السياسات.  بعض  تحديد  يف 
األخالق  بعلم  االستعانة  يستدعي  الذي  التعقيد 
ونظرياته ومدوناته الكربى عرب التاريخ. وهذا الكتاب 
األخالقية،  املذاهب  مختلف  إىل  مدخاًل  ُيمثِّل 
يريد  من  ُيالئم  وتطبيقاتها،  مناهجها  يف  وبحًثا 
كما  األخالق،  علم  عن  عموميًة  صورًة  يأخذ  أن 
لة  املُفصَّ والقراءة  فيه  ق  التعمُّ يبتغي  من  ُيناسب 
يف األعمال اليت صنعت املذاهب األخالقية، سواٌء 
أكانت رشقيًة أم غربيًة، قديمة أو حديثة؛ ومن ثَمَّ 
فهو بداية املُجتهد ونهاية املُقتصد يف علم األخالق.

الحايلّ،  عرصنا  يف  التعاطف  أهميَة  الكتاب  ُيبنيِّ 
والتأكيد أنَّ الحاجة إليه قد غدت ملّحًة أكرث من 
الفرد  ُتحّفز  اّليت  كافًة  الوسائل  إن وجود  السابق. 
بعامَله  مكتفًيا  ذاته،  عىل  واالنطواء  العزلة  عىل 
أسهمْت  قد  اإللكرتونية،  الشاشة  خلف  املوجود 
بني  التعاطف  تقليص  يف  ملحوظة  وبصورة 
ع إىل الجماعات. وبرغم صعوبة  األفراد، حىت توسَّ
أِمل  املؤلِّف  فإنَّ  الوسائل  هذه  عرب  تعاطف  بناء 
عرب  وذلك  رحمٍة،  وسائَل  الوسائل  تلك  تكون  أن 
تقريب معاناة الشعوب بني بعضها وتحويل هذه 
النقمة إىل ثورة يف بناء التعاطف. إنه ليس باألمر 
املُعجز، ولكنه ليس هّيًنا بكل تأكيد. فِلَم ال ُنناضل 

من أجل ذلك؟

مقدمة يف علم األخالق

نضال من أجل الرحمة

An Introduction to Ethics
- John Deigh

The War for Kindness
- Jamil Zaki
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سرًيا عىل نهج تقليٍد فلسفّي طويٍل اعتىن ميشيل 
تلك  املقوالت،  بسؤال  الكتاب  هذا  يف  تورنييه 
واليت  الفكر،  بها  يتوّسل  اليت  املفاهيم-املفاتيح 
فجعلها  وحرصها،  تحديدها  الفالسفة  حاول 
عرشة. اثنيت  وكانط  ستًّا،  واليبنزت  عرًشا،  أرسطو 

ل  ُنفصِّ أن  يعين  ونحّلَلها،  املقوالت  تلك  َد  نحدِّ أن 
املؤّلف  يروُمه  ما  وهذا  الّدماغية.  اآللة  ِقطَع 
املقوالت«  »الئحة  توسيع  مزدوج:  مسعى  عرب 
ثنائيات،  شكل  يف  ُم  ُتقدَّ  

ٍ
مفهوم مائة  إىل 

اإلحاطة  إىل  الرّصف  الّنظري  التأّمل  وتجاوُز 
امللموسة. الّدالة  األمثلة  من  ُممكٍن  قدرٍ  بأكرب 

وتنجيل  األفكاُر  تّتضُح  ذاك  املزدوج  مسعاه  ويف 
املرأة/ ثنائيات:  شكل  يف  تقابلها  عرب  بداهتها 
إلخ. الوجود/العدم...  القمر/الّشمس،  الّرجل، 

وُمحتَفى  مفيدة  إضافة  الفيلسوف  متاع  يؤّمن 
بها إىل الكتب الفلسفية التمهيدية املتوفرة. ومن 
بالحجج  املهتمُّ  العادي  الشخص  يِجَد  أْن  املؤكَّد 
واملنطق، وتعوُزه الخلفية الكبرية يف الفلسفة هذا 
مادة  يدّرس  َمن  كلِّ  شأن  وكذا  مفيًدا،  الكتاب 
وقد  العقيل.  الحجاج  أو  املنطق،  أو  الحجج،  يف 
تفيد حىت املواد التمهيدية يف الفلسفة بوجه عام 
املفهومية  »األدوات«  من  الكثري  يعرض  ألنه  منه 
األدوات  باملبتدئني يف معظم  الضورية، فيخوض 
يستخدمها  اليت  األساسية  والتميزيات  املفهومية 
كبري  عدد  مع  وملّاح،  ٍط  مبسَّ بأسلوٍب  الفالسفة، 
بعناية. ُمختارة  مساندة  ومصادر  األمثلة،  من 

مرآة األفكار

متاع الفيلسوف

Le miroir des idées
- Michel Tournier

The Philosopher’s Toolkit: A Compendium 
of Philosophical Concepts and
- Peter S. Fosl, Julian Baggini
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يف صوغ واقع العالقات البرشية. وتحليله سلوَك 
أهميًة  يزداد  يفتأ  ال  ُوجدوا  أينما  الظاهر  البرشِ 
والثورات  االجتماعي  التواصل  وسائل  عرص  يف 

املعلوماتية واألوبئة العاملية.

كّتاب ال بّد منه ليس للمشتغلني يف علم االجتماع 
واألنرثوبولوجيا وعلم النفس االجتماعي والفلسفة 
واملرسح وفنون األداء وسواهم من االختصاصيني 
كجميع  وهو  أيًضا.  العام  للقارئ  بل  فحسب، 
يف  جديًدا  عهًدا  تفتتح  اليت  العظيمة  الكتب 
مجالها، يحتاج يف قراءته إىل ذكاء القارئ وحّسه 

النقدي يف آن مًعا.

تقديم الذات يف الحياة اليومية

هو   ،1959 يف  ثم   1956 يف  الصادر  الكتاب  هذا 
إرفنغ غوفمان  األمرييك  االجتماع  عالِم  أّول كتب 
وأشهرها، وُصنِّف بني كتب علم االجتماع العرشة 
األهّم يف القرن العرشين. وهو أّول وصف للطرائق 
اليت يدير بها البرش صورهم واالنطباع العام عنهم. 
وعدَّ  املرسح  مجاز  غوفمان  استخدم  ُهنا  ومن 
العاَلم مرسًحا يك يصّور أهمية التفاعل االجتماعي 
بني البرش، وهذه املقاربة هي ما سُتعرف بالتحليل 

الدراماتورجي.

غوفمان هو كبري ُمحليل األدوار املعارصة يف »العالم 
التوازن  اختالل  وكبري مكتِشِفي  املعارص،  املرسح« 
الشخصية  الخاصة  الحياة  بني  الشّقة  وتباُعد 
الخفّية والحياة العامة الجماعية العلنية. مراقٌب 
تلك  تسجيله  يف  النَّظر  وثاِقُب  الحساسية  بالغ 

التفاصيل ورضوب التباُدل والتفاُعل اليت ُتساهم 

The presentation of self in every day life
- Erving Goffman
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الضوَء عىل مقومات امليضّ ُقدًما نحو أوضاع عاملية 
أفضل. إذ يرشح لنا املؤلِّف أنَّ الدماغ البرشيّ ُيشبه 
اإلعدادات  فلدينا  املزدوج؛  الوضع  ذاَت  الكامريا 
اليدويّ.  النظام  أو  الوضع  أيًضا  ولدينا  التلقائية، 

فلسفة  إىل  استناده  يف  أخالقية  قبائل  كتاب 
األخالق والعلوم املتطورة، ُيظهر لنا مىت يجب أن 
نثق بغرائزنا، ومىت نفكر باملنطق، وكيف يمكن أن 
يدفعنا النوع الصحيح من التفكري إىل األمام. يف 
 Joshua غرين  جوشوا  لنا  يقدم  املطاف،  نهاية 
Greene مجموعة بسيطة ومدهشة من الحيثيات 
وخارطة  الحديثة،  األخالقية  املعالم  يف  للتنقل 
طريق عملية لحلِّ املشكالت وعيِش حياٍة أفضل.

قبائل أخالقية

القبلية،  الحياة  لتناسب  أدمغتنا  مت  ُصمِّ لقد 
من  مختارة  مجموعة  مع  والعيش  التواصل 
َعدانا  َمن  جميع  مع  والزّناع  )نحن(،  اآلخرين 
العاَلم  قبائَل  دفعْت  الحديثة  الحياة  لكن  )هم(. 
تضاُرب  إىل  أدَّى  ما  مشرتكة؛  مساحة  إىل 
غري  الفرص  جانب  إىل  القيم،  وتعاُرض  املصالح 
يف  بعضنا  بني  املساحات  تقلُّص  ومع  املسبوقة. 
األخالقية  الخطوط  أصبَحت  باتّساِعِه،  العاَلم 
نحن  للحرية.  وإثارًة  بروًزا  أكرث  بيننا  ُتفّرق  اليت 
أين  ونتساءل:  يشء،  كل  عىل  ونختلف  نتنازع 
هذه  كل  بني  مشرتكة  أرضية  إيجاد  يمكننا 
واألحق؟! األصح  أننا  منا  كل  وإيمان  االختالفات 

النفس،  وعلم  األعصاب،  علم  من  تركيبة  يف 
عن  أخالقية  قبائل  كتاب  لنا  يكشف  والفلسفة، 
ُمسّلًطا  الحديث،  الرّصاع  وراء  الكامنة  األسباب 

Moral Tribes: Emotion, Reason, and the Gap
Between Us and Them
- Joshua Greene
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قارئه  ن  يمكِّ وتمثياًل  تحلياًل  الرثي  العمل  هذا  إن 
من التعرُّف عىل األدوار املتعددة اليت لعبها الظل، 
وما أُحيط به من ألغاز، يف تأسيس التمثيل الغريب 
عرب التاريخ، بل ربما حىت يف تحديد الكيفيات اليت  
أُدرِك بها الواقع الفعيل ذاته: إذ ال ينبغي أْن ننىس 
أنَّ الظّل هو الحجة الدامغة عىل واقعية الكائنات 

واألشياء )فاألشباح ال ظل لها(.

ليس  الظلَّ  أنَّ  الظل«،  لتاريخ  »املوجز  هذا  ُيبنّي 
مجرد تقنية تمثيل فين، وإنما هو ُيخفي من َورائه 

فكًرا ومعتقداٍت تطفح بالتخوفات واآلمال.

موجز تاريخ الظل

Breve histoire de l’ombre
- Victori I. Stoichita

أجندة  تفادي  االقتصاد  علماء  بوسع  يُعد  لم 
مخاطرة  دون  االقتصاد  فلسفة  يف  املشكالت 
أيًضا  والسياسة  األخالق  فالسفة  وُيخاطر  فكرية. 
إْن فعلوا ذلك. يَصحُبنا الكتاب يف جولة حول أهم 
قضايا هذا املجال، لُيعّلم االقتصاديني والفالسفة 
منهما  َمبَحٍث  كلِّ  أثر  معرفة  إىل  يحتاجون  أنهم 
عىل اآلخر. وليدّلل هذا عىل ارتباط الفلسفة الوثيق 

بعلم االقتصاد وباالقتصاد نفسه.

ُتطَرح القضايا الفلسفية يف الكتاب كلِّه باألمثلة، 
االقتصاد  من  ملموسة  حاالت  سياق  يف  وُتحلَّل 
واألحداث  االقتصادية،  األفكار  وتاريخ  املعارص، 

االقتصادية الفعلية.

فلسفة االقتصاد

Philosophy of Economics A Contemporary 
Introduction
- Julian Reiss
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املخرجني  كبار  من  ثالثة  ألعمال  النقديّ  التحليل 
ترير  فون  والرس  لينش  ديفيد  وهم  املعارصين، 
منهَج  الكتاُب  يضع  وهكذا  ماليك.  وتريانس 
م محتًوى  السينما-الفلسفة موضع التطبيق، وُيقدِّ
يف  املتخصصني  والباحثني  للطالب  ا  ومهمًّ قّيًما 
والدراسات  السينما  ودراسات  الفلسفة  مجاالت 

الثقافية.

فلسفات السينما الجديدة

New Philosophies of Film: Thinking Images
- Robert Sinnerbrink

أضحت  قد  والفلسفة  السينما  بني  العالقة  إن 
كيف  لكن  مزتايد،  فكري  اهتمام  موضع  مؤخًرا 
تجديد  الفلسفة  أتستطيُع  العالقة؟  هذه  نفهم 
تحدي  عىل  السينما  تقدر  وهل  للسينما؟  َفهِمنا 
هذا  يتناول  وتبديله؟  بل  الفلسفة  عن  نعرفه  ما 
الفلسفية  بالرؤى  مستعيًنا  األسئلة  تلك  الكتاب 
أنَّ  زاعًما  السينما،  حول  والتحليلية  القارية 
السبيل األفضل للتغلب عىل العداوة املتباَدلة بني 
منهج  من  جديد  شكل  تأسيس  هي  الّرؤى  تلك 
عىل  ويقوم  دية  بالتعدُّ يتسم  السينما-الفلسفة 
يكتفي  وال  بعينها.  أفالم  مع  النقدي  االشتباك 
الوضوح  بالغة  نقديٍة  تحليالٍت  بطرح  سيرنبرنك 
إطار  املحتدمة ضمن  والجداالت  املثرية  رات  للتطوُّ
كذلك  يعرض  بل  الجديدة،  السينما  فلسفات 
نماذج عىل منهج السينما-الفلسفة التعددي عرب 
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باتجاه  اليوم  السينما  ممارسُة  ُر  تتطوَّ كيَف  ُتظهر 
الشخصية  االختيارات  مع  التكيُّف  من  مزيد 
للمتفرجني الذين باتوا يشاهدون ما يتخريونه من 
املحمولة، يف  أجهزتهم  تراٍث عريض مطروح عىل 
نفس الوقت الذي تستمر قاعة السينما ىف الوجود 
املستقبل. جماهري  لبناء  أساسيًّا  مكانًا  بوصفها 

علم اجتماع السينما وجماهريها

Sociologie du cinéma
- Emmanuel Ethis

منذ بدايات الفن السابع وحىت اليوم بات واضًحا 
التشاُركّية  الثقافية  املمارسة  تشّكل  السينما  أنَّ 
تتداخل  العالم.  مستوى  عىل  شعبية  األكرث 
وحكاياُتها  أفالُمها  تخاطبنا  مع حيواتنا،  السينما 
بنجماتها ونجوِمها ، فنلجأ إليها ليك ُتساعَدنا عىل 
َفهم عاملنا ونستدعيها لِنعرّب عن جانٍب من ذواتنا.  
املكانة  السينما احتالل تلك  لكْن كيَف استطاعت 
»قاعة  استقرَّْت  وكيف  الجمهور؟  لدى  املتمزية 
ممارسات  قلب  يف  ورموزها  بطقوسها  السينما« 
معها؟ وتعاطينا  لها  تلّقينا  أشكال  وما  املدينة؟ 

يطرح كتاب إيمانويل إتيس تلك األسئلة، ويعرض 
 ، االجتماع  علم  قدمها  اليت  املرجعية  اإلجابات 
جاعاًل من هذا الكتاب أداًة مرجعيًة لعلم اجتماع 
بالسينما بما يتضمنه من  املهتمني  الثقافة ولكل 
عروض نظرية وبيانات تجريبية وتحليالت معمقة 
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بمشورة  ذلك  يف  آخًذا  عيشنا،  وسبل  حياتنا  يف 
فقد  املوت؛  الناس  عّلم  »من  قال  الذي  مونتني 
ذلك:  من  أبعُد  ُمراَده  إنَّ  بل  الحياة«؛  عّلمهم 
البحث يف إمكانية السعادة! إْذ يطمح كريتشيل أْن 
ف لنا رضٌب من الحكمة كلما أبحْرنا يف قراءة  يتكشَّ
سري هؤالء الفالسفة -الذي يفِصل أولهم عن آخرهم 
املوت من منظور  رؤية  ُيعيُننا عىل  السنني-  مئات 
مختلف؛ وعليه، نرى حياتَنا من منظورٍ مختلف.

الفالسفة املوىت

سايمون  املرموق  الربيطاين  الفيلسوف  يبين 
كلمات  َحَصافة  عىل  هذا  كتابه  كريتشيل 
فيه  جامًعا  املْوت«  تعّلُم  »التفلُسُف  شيرشون 
اإلغريق  فالسفة  ُمنُذ  فيلسوٍف   200 زهاء  سري 
بالفالسفة  مروًرا  العرشين،  القرن  فالسفة  وحىت 
وقدييس  الوسطى،  القرون  يف  واليهود  املسلمني 
وغريهم. الصينيني؛  والحكماء  املسيحيني، 

كتابًة  الفالسفة  أعالم  سري  كريتشيل  يكتب 
عمرهم،  معالم  أبرز  فيها  جمع  ُمحَكمًة  موجزًة 
يترصَّم  أن  قبل  أيامهم  وآخر  أفكارهم،  وأهم 
ُيتاِخم  ذلك  يف  وأسلوبه  حياتهم،  حبُل 
املأساة  تمزتج  حيث  الرتاجيوكوميديا؛  حدوَد 
باملضحك، وال تدري حينها أتْأىس عىل ما ُيضحك 
اأَلىَس؟ النفس  يف  يبثُّ  ما  عىل  تضحك  أم 
ومرماه -يف بحث هذا املوضوع بادي الكآبة- التفّكر

The Book of Dead Philosophers
- Simon Critchley
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يقّدم نايجل واربرتون يف هذا الكتاب عرًضا يجمع 
الّتأريخ والذوق الشخيصّ من جهٍة، وبني  ما بني 
أخرى.  املحتوى من جهٍة  ووضوح  الّصياغة  إيجاز 
فُينعش ذاكرة املتخّصصنَي ويثري مخّيلة القّراء غري 
إىل  الفلسفة  أعاد  قد  بذلك  ولعّله  املتخّصصني. 
مكانتها األصلّية، أي »أنزلها من عليائها ليضعها 
الكتاب  يكتفي  ال  كما  املنازل«.  وبني  املدن،  يف 
بمناقشة الكتب الفلسفّية الكالسيكّية، بل يضيف 
لآلراء  نقًدا  الفصول  كّل فصٍل من هذه  يف ختام 

الواردة فيه باإلضافة إىل توصياٍت بالكتب املفيدة.

الفلسفة: الكالسیكیات

Essai sur la nature et la fonction du sac-
rifice, Collection : Travaux de l’
- Mauss (Marcel) & Hubert (Henri)

تقديم  وزمان  مكان  كّل  يف  البرش  توىّل  ملاذا 
لنيل  منها  بًا  تقرُّ كان  هل  اآللهة؟  إىل  قرابني 
أيّ  انتظار  دون  أفضالها  لشكر  أم  نَِعِمها، 
الطقس وأشكاله ورهاناته؟ مقابل؟ ما خفايا هذا 

يعتقد املؤلِّفان أّن الُقربان هو أفضل أدوات التواصل 
بني اإلنسان والقوى الُعليا، وأّن العمل عىل فهمه 
يعين اإلحاطة بجوهر التديّن عند الشعوب الغابرة.

أنواع  مختلف  الكتاب  يتناول  السبيل،  هذه  ويف 
تحليل  البرشيّة، ومن خالل  اليت عرفْتها  القرابني 
كونّية  عىل  ُيربِهن  منها،  تتشّكل  اليت  العنارص 
العميق  ارتباطها  وُيبنّي  القربانّية،  املمارسات 
تلك  تمّثالت  منها  تنبع  اليت  املقّدس  بفكرة 
استثناء. دون  املجتمعات  جميع  عند  الطقوس 

القربان

Philosophy: The Classics
- Nigel Warburton
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الصوت واالستعارات وتغرّيات التأكيد واملوقف اليت 
بحدود  تعرتف  ال  اإلنسان  فلغة  الكالم.  تصاحب 
بني العقل والجسد. وبينما ُيلقي تايلور الضوء عىل 
القدرة الكاملة لـ»حيوان اللغة«، يلقي الضوء عىل 

ماهية اإلنسان.

حيوان اللغة

طبيعة  حول  طويلة،  لقرون  الفالسفة،  انقسم 
العقالين  التقليد  إىل  ينتمون  َمن  فيؤكد  اللغة. 
أن  وَوَرثتهم-  كوندياك،  لوك،  -هوبز،  التجرييب 
اللغة أداة طّورها البرش لرتمزي املعلومات وتوصيلها. 
وُيبنّي تايلور أن هذا املنظور يتجاهل الدور الحاسم 
عي أنها  الذي تلعبه اللغة يف تشكيل الفكر الذي تدَّ
ُتعرّب عنه. فاللغة ال تصف فقط، بل تؤّسس املعىن 
اللغة  أن  ُيبنّي  كذلك  اإلنسانية.  التجربة  وتشّكل 
ليست شيًئا نمتلكه بالفطرة، فنحن نتعلم اللغة 
أواًل من اآلخرين عرب املمارسة املشرتكة للكالم اليت 

ننغمس فيها انغماًسا تشاركيًّا طول الوقت.

األملان  الرومانسيني  تفكري  طريقة  تايلور  ويوّسع 
الكلّية  نظرية  يف  همبولت-  هريدر،  -هامان، 
بل  فحسب،  فكريًة  ليست  فاللغة  اللُّغوية. 
ونربات  واإليماءات  الفين  التصوير  أيًضا، يف  أدائية 

The Language Animal
- Charles Taylor



معرض الرياض الدويل للكتاب 2022

22

Agonie des Eros
- Byung-chul Han

لدى  والرغبة  للحب  األسطوري  النبع  هو  إيروس 
غياَب  الكتاب  هذا  يف  املؤلِّف  يرصد  اإلغريق. 
وارتباطه  املعارصة  الثقافة  يف  الُحب  مفهوم 
عالقة  الحب  يفرتض  الرأسمالية.  السوق  بقيم 
عالقة  وتخلق  الذات  تستغرق  باآلخر   قوية 
آخر،  طرف  عىل  طرٌف  فيها  يطغى  ال  تبادلية 
العالقة  هذه  يلغي  النيوليربايل  االقتصاد  أنَّ  غري 
األمر  البورنوغرافية،  العالقات  محلَّها  ويحلُّ 
إىل  باإلضافة  وقدسيَته.  جالَله  الحب  أفقد  الذي 
ما  كتابه  يف  أيًضا  املؤلُِّف  يناقش  الجانب،  هذا 
السيايس  حيُث  الجمال  سياسات  عليه  أطلق 
إيروس. واحٍد؛  مصدر  من  ينبعان  والجميل 

معاناة إيروس

Müdigkeitsgese llschaft
- Byung-chul Han

مجال  إىل  تنتمي  مَرضيًة  ظاهرًة  الكتاب  يناقش 
التآكل  أو  االحرتاق  باسم  ُتعَرف  النفيس  الطب 
تبحث  اليت  املعالجات  عكس  وعىل  النفيس. 
التحليالت  أو  االكتئاب  يف  املرض  هذا  جذور  عن 
يربط  العاَلم،  يف  وإخفاقاتها  لألنا  الفرويدية 
مجتمع  وطبيعة  الظاهرة  تلك  بني  املؤلف 
اإلنجاز  مجتمع  عليه  ُيطَلق  الذي  املعارص  العمل 
للمؤلف  وفًقا  النفيس  االحرتاق  إنَّ  والتسارع. 
العَمَل  ُس  يقدِّ لعاَلم  الطبيعية  النتيجة  هو 
الوقت  طوال  يتعرَّض  مجتمع  العبادة،  لدرجِة 
التأمل. حياة  عن  تماًما  ويبتعد  إدراكية  ملشّتتات 

االحرتاق النفيس
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بطبيعة  إيَّاه  رابًطا  العنف  موضوع  الكتاب  ُيعالج 
املختلفة.  مستوياته  عن  وكاشًفا  املعارص  املجتمع 
طبيعة  يف  طوبولوجيًّا  تحّواًل  الكتاب  ويفرتض 
تحّول  فقد  املختلفة،  العصور  حسب  العنف 
تمارس  )سلطة  له  املبارشة  الصيغة  من  العنف 
الصيغة  إىل  اآلخر(  مواجهة  يف  بالقوة  العنف 
العاملي  النظام  قلب  يف  له  الكامنة  الخفّية 
الوقت  ويف  بالحرية  أفراده  ُيوهم  الذي  الجديد، 
وأقساه،  العنف  درجات  ألقىص  ُيخضعهم  ذاته 
نفسها. عىل  الّذات  تمارسه  الذي  العنف  وهو 

طوبولوجيا العنف

Topologie der Gewalt
- Byung-chul Han

املؤلَِّف  هذا  يف  هان  شول  بيونغ-  يعرض 
التحوُّالت اليت لِحَقت بمفهوم الجمال بصفٍة 
التحديد.  وجه  عىل  واالستطيقي  عامة، 
واالقتصاد  االستهالكية  الثقافة  أنَّ  يرى  وهو 
للجمال،  معيًنا  شكاًل  فرَضا  النيوليربايل 
السوق  صفاِت  من  الكثرَي  علْيه  وأْضَفَيا 
رسعة  من  َخْت  ورسَّ راهنيته  من  عززت  اليت 
فالسفة  أطروحات  عىل  الكتاب  يعتِمد  زواله. 
تأكيد  مثل هايدغر وأدورنو وكانط وهيجل يف 
هذا  مواجهة  يف  للجمال  الكالسييكّ  املعىن 
الزائل.  الشكل االستهاليك؛ الخالد يف مقابل 
منه  يجعل  للجمال  تعريًفا  املؤلُِّف  يتبىنَّ 
وتمزتج  الروح  داخل  تتغلل  وجودية  تجربة 
الوجود  بصبغة  مصبوغًة  فتخرج  بتضاريسها 

شأنها يف ذلك شأن الحقائق األبدية.

خالص الجمال

Die Errettung des Schönen
- Byung-chul Han
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النقد  نوًعا من  أهميته كونه  الكتاب  يكتسب هذا 
بالرأسمالية  املعارصة يف عالقتها  الرقمية  للثقافة 
الرتاث  ضوء  يف  إليه  النظر  ويمكن  والنيوليربالية. 
املؤلف  ُيظهر  حيث  فرانكفورت،  ملدرسة  النقديّ 
يركز  بنيامني.  فالرت  خاصًة  اِدها؛  بروَّ الكبري  تأثَُّره 
يَرتِبُط  راهٍن  ثقايفٍّ   

ٍ
الرقمنة كوضع عمل هان عىل 

السوق  قوى  أنشأْتها  اليت  بالقيم  وثيًقا  ارتباًطا 
إىل  الرقمنة  أفضت  لهان،  وَوْفًقا  النيوليربالية. 
القضاء عىل املجال الخاص ونزعت قيمة االحرتام 
السياسة  من  التحول  عىل  وعملت  الحياة،  من 
البيولوجية إىل السياسة النفسية، كما أنها قَضْت 
ُمقْوَلًبا،  نمطيًّا  ُمجتمًعا  وخلقت  الفردية  عىل 
يتتبع  بالحرية.  توهمهم  برغم  معزولون  أفراده 
الكتاب آثاَر الرقمنة يف جوانب الحياة االجتماعية 
اليت  اإليجابية  القيم  برتسيخ  عالقتها  املختلفة؛ 
كاألرساب؛  تتشكل  أو  القطيع  سياسة  تفرض 

البرش  تربط  اليت  بالجسور  احتفاٌء  الكتاب  هذا 
البعض، مهما كانت طبيعتها، مادية،  ببعضهم 

أو ال مادية.

إىل  فيجّرنا  بولعه؛  للجسور  سري  ميشيل  يبوح 
أو من معدن،  أكانت من لحم  سطوحها، سواء 

من حجر أو من كلمات.

إنها قصيدة - دوامة عميقة ورشيقة، ُتدهشنا بقدر 
ما ُترثينا.

واملعلوماتية  واملراقبة  والتحكم  بالسلطة  عالقتها 
توظيًفا  الكتاب  هذا  يف  نجد  كما  واالستهالك. 
لعدٍد كبريٍ من األطروحات الفلسفية؛ كأطروحات 
وفوكو. وبنيامني  وفوسللر   وبارت  هيدغر 

من داخل السرب

فن الجسور

Im Schwarm
- Byung-chul Han

l’art des ponts
- Michel Serres
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تجربة يف النقد

يس. أس. لويس
ترجمة: حسني الضو

إصدارات معنى لعام 2022

تتمحور النظرة الســـائدة اليـــوم فيما يتعلَّق بفعل 
النقد كممارســـة عملية عند القـــّراء يف الرتكزي عىل 
النصـــوص، واإلرساف يف تتبع جمالّياتها وعرثاتها، 
والتميـــزي بـــني الجيد والـــرديء منهـــا. وعليه، فإن 
الذائقـــة الجّيـــدة هـــي تلك الـــيت تســـتمتع بالجيد 
منهـــا والعكـــس بالعكـــس. مـــاذا نســـتنتج عندما 
بنـــا تركزينا نحو  نقلـــب هـــذه العملية؟ مـــاذا لو صوَّ
القارئ وأنماط القـــراءة؟ هل يمكن تصنيف الكتب 
بحســـب جـــودة فعـــل القـــراءة، فتكـــون الكتـــب 
الجيـــدة هي تلك الـــيت يمكن قراءتهـــا بطريقة ما، 
والكتب الســـيئة هي تلك الـــيت ُتقرأ بطريقة أخرى؟

التلقـــي  نظريـــات  ضمـــن  الكتـــاب  هـــذا  ينـــدرج 
القـــّراء  أنـــواع  يتقـــىصَّ  إذ  القـــارئ؛  واســـتجابة 
وصفاتهـــم وطـــرق قراءتهـــم، ومقارنتهـــا بالفنـــون 
األخـــرى كالرســـم واملوســـيقى، لغـــرض الكشـــف 
عـــن ســـلوكيات تلـــقٍّ مشـــرتكة بشـــكل ترشيحـــّي 
وتفصيـــيل، وأيًضـــا املمايـــزة بني القـــراء يف جوانب 
متعـــددة كالشـــعر والفنتازيـــا واألســـطورة وغريها.

قد
لن
��ا
ة��
ر�
ج
ت

ــ� أنــواع  ينــدرج موضــوع هــذا الكتــاب ضمــن املقار�ــات املتعلقــة بنظر�ــات التلقــي واســتجابة القــارئ؛ إذ يتق��َّ
عــن  الكشــف  لغــرض  واملوســيقى،  �الرســم  األخــرى  بالفنــون  ومقارن��ــا  قراء��ــم،  وطــرق  وصفا��ــم  القــّراء 
�ــ� جوانــب متعــددة �الشــعر  القــراء  ب�ــن  املمايــزة  تلــٍقّ مشــ��كة �شــ�ل �شــر��ّ� وتفصي�ــ�، وأيًضــا  ســلوكيات 

والفنتاز�ا واألسطورة وغ��ها.

���.�أس.�لو�س

ترجمة:�حس�ن�الضو

تجر�ة����النقد

الطبعة األوىل: 2022
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يـــكاد يكـــون ُمنتصـــف العمر إحـــدى أكـــرث املراحل 
العمرية اضطرابًا؛ إذ تربز فيه تســـاؤالت وجودية ال 
لها عـــن ماضيه، وحارضه،  منـــاَص للمـــرِء من تأمُّ
ومســـتقبله. وفيمـــا يحـــاول اإلجابـــة عـــىل هـــذه 
التســـاؤالت، يســـتعني املؤلـــف بتجربتـــه الخاصـــة 
وبتجـــارب أدبـــاء ومفّكريـــن، كفريجينيـــا وولـــف، 
وســـيمون دي بوفـــوار، وجـــون ســـتيوارت ميـــل.

يف هـــذا الكتـــاب، يســـعى أســـتاذ الفلســـفة كريين 
ســـيتيا الســـتجالء طبيعة هذه املرحلة، بمخاطبة 
كل مـــن تتقاذفـــه األفـــكار حـــول حياتـــه، واقـــرتاح 
أساليب عالجية للتكّيف معها من منظورٍ فلسفّي.

منتصف العمر

يـــدور هـــذا الكتاب حـــول مرحلة مهمة مـــن تاريخ 
الحضـــارة العربيـــة يف أواخـــرِ القرن الثـــاين والقرن 
َشـــهدت  الـــيت  املرحلـــة  وهـــي  الهجـــري،  الثالـــث 
نهضـــَة الثقافـــة الكتابية، وازدهـــار الثقافة العربية 
العـــريب،  الكتـــاب  بثقافـــة  يعـــىن  وهـــو  عموًمـــا. 
ل إليـــه واالنتشـــار  مـــن قضايـــا النشـــأة إىل التحـــوُّ
بـــه.  حظـــي  الـــذي  املذهـــل  والقبـــول  الواســـع، 

اختيـــار  عـــرب  القضايـــا  بهـــذه  الكتـــاب  يشـــتبك 
داّلـــة  ونقاشـــات  عميقـــة  ألخبـــار  حصيـــٍف 
لعلمـــاء وشـــعراء وورَّاقـــني وُكتبيـــني وقـــّراء منـــذ 
شـــهد  الـــذي  الهجـــري  الثـــاين  القـــرن  منتصـــف 
العبـــايس،  العـــرص  يف  التدويـــن  حركـــة  ازدهـــار 
أو مـــا تســـميه املؤلفـــة »ثـــورة الكتـــاب العـــريب«.

نشأة الكتاب العربي
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يدور�هذا�الكتاب�حول�مرحلة�مهمة�من�تار�خ�ا��ضارة�العر�ية����أواخِر�القرن�الثا�ي�والقرن�الثالث�ال��ري،�
�الثقافــة�الكتابيــة،�وازدهــار�الثقافــة�العر�يــة�عموًمــا.�وهــو��ع�ــ��بثقافــة�الكتــاب�

َ
ــهدت���ضــة

َ
و�ــ��املرحلــة�ال�ــ��ش

ل�إليھ�واالن�شار�الواسع،�والقبول�املذهل�الذي�حظي�بھ. العر�ي،�من�قضايا�ال�شأة�إ���التحوُّ
اق�ــن� ــة�لعلمــاء�وشــعراء�وورَّ

ّ
�شــ�بك�الكتــاب���ــذه�القضايــا�ع�ــ��اختيــار�حصيــٍف�ألخبــار�عميقــة�ونقاشــات�دال

ت�ي�ــن�وقــّراء�منــذ�منتصــف�القــرن�الثا�ــي�ال��ــري�الــذي�شــهد�ازدهــار�حركــة�التدو�ــن��ــ��العصــر�العبا��ــ�،�أو�مــا�
ُ
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�سميھ�املؤلفة�«ثورة�الكتاب�العر�ي».

بياتر�س�غروندلر

ترجمة:
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دليٌل�فلسفيٌّ

الطبعة األوىل: 2022

ك��ين�سي�يا

ترجمة:�نورة�آل�طالب

يــ�اد ي�ــون ُمنتصــف العمــر إحــدى أك�ــ� املراحــل العمر�ــة اضطراًبــا؛ إذ ت�ــ�ز فيــھ �ســاؤالت وجوديــة ال منــاَص 
لهــا عــن ماضيــھ، وحاضــره، ومســتقبلھ. وفيمــا يحــاول اإلجابــة ع�ــ� هــذه ال�ســاؤالت، �ســتع�ن  للمــرِء مــن تأمُّ
ر�ــن، كف��جي�يــا وولــف، وســيمون دي بوفــوار، وجــون ســ�يوارت 

ّ
املؤلــف بتجر�تــھ ا��اصــة و�تجــارب أدبــاء ومفك

ميــل. �ــ� هــذا الكتــاب، �ســ�� أســتاذ الفلســفة ك��يــن ســي�يا الســتجالء طبيعــة هــذه املرحلــة، بمخاطبــة �ل مــن 
تتقاذفھ األف�ار حول حياتھ، واق��اح أساليب عالجية للتكّيف معها من منظوٍر فلسفّي.
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بياتريس غروندلر
ترجمة: إبراهيم بن عبد الرحمن الفريح

كريين سيتيا
ترجمة: نورة آل طالب
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الحقيقـــة املوضوعيـــة مســـتحيلة! هذا هـــو ُصلب 
ظاهـــرة ما بعـــد الحقيقـــة. الظاهرة الـــيت أصبحت 
يف  الجذريـــة  التغـــرّيات  بســـبب  خطـــورة  أكـــرث 
وســـائل اإلعـــالم، ووســـائل التواصـــل االجتماعي.

صلتهـــا  يف  الظاهـــرة  هـــذه  الكتـــاب  يستكشـــف 
بإنـــكار العلم، وإنتاج الشـــك، وتصنيـــع الخالف، 
املعرفيـــة،  والتحـــزّيات  الزائـــف،  والتكافـــؤ 
الزائفـــة،  واألخبـــار  املشـــاعر،  وســـيكولوجيا 
املعلومـــات،  وصوامـــع  البديلـــة،  والحقائـــق 
واللعـــب باألفـــكار، وأدبيـــات مـــا بعـــد الحداثـــة.

ويـــضب أمثلـــًة شـــارحة ملـــا بعـــد الحقيقـــة: مـــن 
والثقـــايف،  واالقتصـــادي  الســـيايس  الواقـــع 
لكشـــف آليـــات التجهيـــل والتشـــكيك والتفكيـــك.

ملاذا نهتم بالتواضع الفكري؟ وما هي الفضيلة 
الفكريـــة؟ وكيـــف لنـــا أن نعرف َمـــن املتواضع 
فكريًّا؟ بالرغم من أن طبيعة الفضائل الفكرية 
هـــي موضـــوع اهتمـــام قديـــم، فـــإنَّ األبحاث 
خـــالل الســـنوات العـــرش املاضيـــة قد شـــهدت 
اهتماًمـــا ونشـــاًطا منقطَعـــي النظـــري بفضيلة 
الفكـــري. التواضـــع  وهـــي  واحـــدة،  معينـــة 

لـــذا يأيت هـــذا الكتـــاب كدليل ممتـــع وحديث 
لَِفهـــم مـــا هـــو التواضـــع الفكـــري، وملـــاذا هو 
مهـــم. فمن خالل طرح عرشة تســـاؤالت كربى 
م هذا  لعرض مفهـــوم التواضع الفكـــري، ُيقدِّ
ــا ملـــا يرتكـــز عليـــه هـــذا  الكتـــاب وصًفـــا حيويًـّ
املفهـــوم من أفـــكار وتوّجهـــات، ويتضمن ذلك 
موضوعـــات مـــن الفلســـفة، وعلـــم النفـــس، 
والعلوم االجتماعية، وعلـــم الالهوت وغريها.

ما بعد الحقيقة

التواضع الفكري
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ا��قيقــة�املوضوعيــة�مســتحيلة!�هــذا�هــو�ُصلــب�ظاهــرة�مــا��عــد�ا��قيقــة.�الظاهــرة�ال�ــ��أصبحــت�أك�ــ��
خطورة��س�ب�التغّ��ات�ا��ذر�ة����وسائل�اإلعالم،�ووسائل�التواصل�االجتما��.

�ستكشــف�الكتــاب�هــذه�الظاهــرة��ــ��صل��ــا�بإنــ�ار�العلــم،�وإنتــاج�الشــك،�وتص�يــع�ا��ــالف،�والت�افــؤ�
الزائــف،�والتحّ�ــ�ات�املعرفيــة،�وســي�ولوجيا�املشــاعر،�واألخبــار�الزائفــة،�وا��قائــق�البديلــة،�وصوامــع�
�شارحة�ملا��عد�ا��قيقة:�من�الواقع�

ً
املعلومات،�واللعب�باألف�ار،�وأدبيات�ما��عد�ا��داثة.�و�ضرب�أمثلة

السيا����واالقتصادي�والثقا��،�لكشف�آليات�التجهيل�وال�شكيك�والتفكيك.

���ماكنتاير

ترجمة:���اج�أبو�ج��

ما��عد�ا��قيقة

الطبعة األوىل: 2022
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يأ�ــي هــذا الكتــاب كدليــل ممتــع وحديــث ِلَفهــم طبيعــة التواضــع الفكــري وماعيتــھ، وملــاذا هــو مهــم. فمــن خــالل 
ــا ملــا يرتكــز عليــھ  م هــذا الكتــاب وصًفــا حيو�� طــرح عشــرة �ســاؤالت ك�ــ�ى لعــرض مفهــوم التواضــع الفكــري، ُيقــِدّ
والعلــوم  النفــس،  وعلــم  الفلســفة،  مــن  موضوعــات  ذلــك  و�تضمــن  وتوّجهــات،  أفــ�ار  مــن  املفهــوم  هــذا 

االجتماعية، وعلم الالهوت وغ��ها.

التواضع�الفكري�
مقدمة����الفلسفة�والعلم

إيان�م.��شر�ش
بي���ل.�صامو�لسون

ترجمة:�م���الشدي
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يل ماكنتاير
ترجمة: حجاج أبو جرب

إيان م. تشرتش بيرتل. صامويلسون
ترجمة: منى الشدي
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املجلة السعودية للدراسات الفلسفية

املجلة السعودية للدراسات الفلسفية
- العدد األول

املجلة السعودية للدراسات الفلسفية
- العدد الثاين
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مجلة الفيلسوف الجديد

استخدم وقتك بحكمة
- العدد الثاين

يف أهمية اللعب
- العدد الثالث

شؤون عائلية
- العدد الخامس

البحث عن التوازن
- العدد الرابع
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مجلة الفلسفة اآلن

املجلة الفلسفة اآلن
- العدد األول من النسخة العربية
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