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بــالـتــراكم والـرمــزيـة الـغــامـضـة
ــفــارقــة وتـــقــنــيــة االنــزيــاح وا
فـــالــطـــابع الـــعــام عـــلى مـــعــظم
قــصـــائــده هـــو الــتـــغــنـي بــحب
ـــان الـــوطن وهــــذا نـــابـع من إ
عميق في رؤياه السياسية فكان
يـشـخص االحـداث قـبل وقـوعـها
ـا جـاء وهـذا لم يـأت جـزافـاً وإ
من ثــقـافــة ادبــيـة واجــتــمـاعــيـة
وسيـاسيـة ودينـية الن الـتجارب
االبداعية صهرت مخيال الشاعر
فـــهـــو يــتـــنـــفس جـــراح الـــوطن
فيـستـفز مفـجوعـا من هذه االالم
وجــاءت أشـعـاره في كــتـاب (انـا
وبــغــداد  –مــحــطــات تــســتــحق
التـوقف) فقصائـد الشاعر حتمل

كل ســمــات احلــداثــة واالصــالــة
واالبداع وبـالشعر يـخلد الذكرى
بــاجلـمـال فـهـو غـذاء الـروح فـإن
نــصــوصه االبــداعــيــة هي الــتي
فرضت هـيمـنـتهـا على الـوجدان
وفي ثــنــايــا الــروح فــهي طــاقــة
ـبـدع عـمـا يـعـيــر بـهـا الـشـاعـر ا
يختلج في لنفسه فيحقق اللذة
تـعـة لـدى الـقار والـدهـشة وا
والـشـاعـر حــكـمت شـبـر مـعـطـاة
صـنــعـة الـتـجـارب وغـدت فـكـرة
ومــشــاعــرة وأحــاسـيــسـه فــكـان
للخيـال دور في صناعة الصورة
الشعـرية هي اداة اخليال ومادة
ألـهامـة وبـهـا من خاللـها االديب
وفاعـليـة ونشاطه فكـان الشاعر

يــــتـــرقـب الـــوضـع الـــســــيـــاسي
ويــــتــــحــــدث عـــنـه بـــكـل جـــراءة
وصـراحـة بـعيـدة عن اجملـامالت
تـلك بـصـيرة ثـقـافـية لـذا فـهـو 
وحـسـاســيـة مـرهــفـة واحـسـاس
روحي ووعي جـمـالي والـكـلـمـة
الـــصـــادقــــة هي الـــتـي تـــنـــبض
بــوجـدان الــشــاعــر وقـد اعــتــمـد
الـــشـــاعـــر حـــكــمـت شـــبــر عـــلى
الومـضات بـإضافـة القـار على
مـكـامن االبـداع وجـاءت عـنـاوين
الـقـصـائـد لـلـكـشف عن فـضاءات
الــنـصب والــتـصــويـر الــذي هـو
ثـمرة اخلـيال فهـو علم من اعالم
الشعر والفن بكل ما تعنية كلمة

الشعر والسالم.
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 بعد أشهر من االنتظار
 تــــودع  ثـالثـــــيــــتـــــنــــا
الــروائـيـة (( مـحـطـات))
مـطـبـعـة  ((دار الـفـؤاد))
في  الـقـاهـرة  مـتـوجـهـة
بــــــشــــــوق الـى الــــــوطن
احلــبـــيب  حــيث جتــري
احـــداثــهــا الـــتي تـــمــتــد
لــــعـــــقـــــود من الـــــزمــــان
حتــــــكـي الــــــتــــــحــــــوالت
االجـتـمـاعـيــة والـثـقـافـيـة
والسياسية  في العراق 
 نـتمنـى ان تصلـنا بسالم
لتكون امـام انظار احبتنا
  امــــــــلـــــــ ان  تـــــــنـــــــال

رضـــاهم .
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(كلـما افسـدوا قلـما  طويت ورقي)
بهذا الـعنوان يـسطر الـشاعر جواد
غـلــوم قـصــائـده في اخــر اصـدراته
ويتضمن الـديوان قصائد الشعريـة
مـكـتـوبـة بـأسـلـوب شـائق يـؤثر في
اسلـوب القـراءة وهذا يـفرض على
ـتـلــقي نـوعـا مــحـددا من الـقـراءة ا
كن االستـيعاب واالحساس حتى 
ـعاني الـكلـمات التـي يرمي الـيها

الشاعر.
ــــاذ تــــركت الــــقــــوارب راســــيــــة  "
وحــــــدهــــــا?!/ وأنـت الــــــذي كــــــنت
تدري.../ باني اتيت بدجلة طائعة
ظامـئة/ تـريد وصـالك حد االلـتحام
الـعـناق مع االشـتـياق/ تـضـمك ب
اذا تركت نـايا/  احلنايـا وخوف ا
الــســمـــاء عــلى رحــبــهــا ??!/ فــاني
اتيتك بالقمر البدر/ يؤنس وحدتك
الـــقـــاحـــلـــة/ أمـــا زلت تـــذكـــر تـــلك
الكرنتينة العاشقة " ص 18قصيدة

"إلى خلدون جاويد"
هــنــا شــكل الــكــلــمــات ومــوقــعــهــا
بـالقـصيـدة يعـطيـها معـنى مخـتلف
عن مــــعـــنى الــــكـــلــــمـــات اجملـــردة
ا يـضـمره الـشـاعر في فـالـتفـكـيـر 
ـعنى قـصائده يـجعـلنـا ال نقع في ا

الظاهري للكمات!
ـلك غـلوم ـشـاعر هل  من نـاحـية ا

ـتـشـائم ? قـوة الـتـفـاؤل ام قـنـاعـة ا
تلقي ب هو في اشعـاره ينتقل بـا
الـضـفـتـ  فـي الـقـصـيـدة الـواحدة
وكـأنه يـرفض ان يـتـرك فـريـقـا دون
آخر من اجل التـوازن االنساني في
ــر فـــيـــهــا مــثـل الــظـــروف الـــذي 

احملتمع العراقي
"بــعـــد ســويــعــة مـــضت / واصــلت
سيري/ ما كدت أصل البيت/ حتى
سقط طائـر اسود آخر فوق رأسي/
يا للـنحس / هززت رأسي مـنتفض
عــصــفــور مــبـلــول/ أفــرغت مــا في
جــــعــــبـــتـي من حــــنــــ لـــوطــــني/
واسـتــقــمت ألعـيــد تــوازني/ مـا أن
صـــــعـــــدت الــــســـــلـم/ حـــــتى رأيت
حـمامـتي الـبيـضاء تـلـفني/ وتـأخذ
بـــأحــضـــاني/ قـــالت: أنت يـــا هــذا
احلـــالم ســــتـــزور بـــغــــداد / وتـــلم
أحــبـابـك في بــيـتـك/ ثم تــر األيـام/
ويتـغذى جـسمك بـالنـشوة / تـشمر
عن سـاعــديك وتـطــيـر إلي/ ســيـمل
جــسـدك عــنــفــوان بـغــداد/ لم يــعـد
لألصدقاء بقية." ص 29من قصيدة

"حمامتي والطيور السود"
في قــصـــيــدة "شـــاعــرثـــقــيـل الــظل
واجلـيب" يـتحـول الـشاعـر هـنا الى
نــاقـد وبــكـلــمـات واضــحـة ال تــقـبل
ـــــدعي الــــــتـــــأويـل يـــــشــــــرح ذاك ا
ومــتــواجــد ظــاهــريــا في الــســاحـة
ـكــتـبـات الـشــعـريـة وتــمأل رفـوف ا

اشعاره
"لــيت هــذا الــشــاعــر الــذي يالحــقه
صــبــيــة الــشــعــر/ ويــرفــعــونه الى
مــنــابــر جتــاور األجنم/ يــلــبــسـون
هـابة/ يـتـوجونـه ببـاروكة عـبـاءة ا
شـكـسـبـيـر/ يــشـدون عـنـقه بـربـطـة
إلـيوت/ يـكـسون جـسده بـطـليـسان
ــكـــثــر أبي مـــحــســـد/ لـــيت هـــذا ا
ـــســرف أمـــواله بــ بـــدواويــنه/ ا
جـــيـــوب الـــنـــاشـــرين/ وصـــائـــدي

الــكـلــمـات الــرثــة/ لـيــته يــطـبع في
ذاكــرتــنــا/  بـيــتــا جــمــيال واحـدا/
نـتـداول التـطـلع الـيه كطـفل ولـيد /
ـهد بـ يـديـنـا/ بدال من ونـهـزه كـا
أن نـتعـثـر في ركـام كتـبه/ ويـضيق

خناقنا من نفثاته النتنة"
ص  132قصيدة "شـاعر ثقيل الظل

واجليب"
×االصـــدار ســـنـــة  – 2018دار امل

اجلديدة- دمشق
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تـكـون اركـان مـشـروع مـتـواصل في
الـــكــتـــابـــة وهــو مـــشـــروع ثـــقــافي
انـــســاني في اصـــله يــحـــمل هــمــا
انسانيا واحـدا تفاعل مع االنسان
في عالقــته بــالــسـلــطــة ومـشــكالته
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عــنــد وجــودي في دمــشق حــرصت
لــلــحـصــول عــلى روايــات واعــمـال
فـكـانت ادبـيــة صـدرت سـنـة  2018 
احلصيلة الثقافية لهذه االصدارات

كما يلي:-
× كتـاب الناس / الـنزعة االنـسانية
في أدب زيـد الـشـهـيـد الروائي / د.

وسوي عزيز حس على ا
ـــا ال شـك فـــيه أن الــــروائي زيـــد
الـــشـــهـــيــــد من الـــروائـــيـــ الـــذي
ــا قـدمه من يـســتـحـقــون الـدراسـة 
ــراحل اعـــمــال روائـــيــة عـــكــسـت ا
الـتــاريـخـيــة لـلــمـجـتــمع الـعـراقي 
ويـــعـــالج د. عــــزيـــز حـــســـ عـــلي
ــــوســـوي اربـع رويــــات من خالل ا
مـضـامـ (الـنـزعـة االنـسـانـيـة) في
ـــؤلف ويــــقـــول ا تــــلك الـــروايـــات 
ــقـــدمــة "تـــنــاولت (الـــبــاحـث) في ا
الـــدراســة أربـــعــا من روايـــات زيــد
الـــشـــهـــيـــد هـي (افـــراس االعــوام
وفـراسخ آلهـات تـنـتـظـر وسـبت يا
ثـالثـاء وتـراجـيـديــا مـديـنـة) وهي
ـقـومات نـصـوص مـهـمـة تـشـتـرك 
وانــسـاق هـيـمــنت فـيــهـا جـعــلـتـهـا

وحبه وفقره وقمعه واغترابه ومع
ــديــنــة في ازمـاتــهــا وحتــوالتــهـا ا

وانكسارات اجملتمع فيها.
عن مـنـهــجـيـة الـنــقـد الـتي اخـتـاره
الدكتـور لقراءة تلك الـروايات يقول

"واخترنـا النقـد الثقافي مـنهجا مع
هذه الـنصوص وقـراءتهـا والكشف
ــعــلــنـة ــضـمــرة وا عن االنــســاق ا
فـيـهـا وهو مـنـهج يـنـاسب مع هذه

النصوص"
ضم الكتب على خمسة فصول :-
 الفـصل االول : االحتـفاء بـاالنسان

في روايات زيد الشهيد
الـفصل الـثاني : االحـتفـاء باحلـياة

في روايات زيد الشهيد
الفـصل الثالث : االحـتفاء بـالتاريخ

في أدب زيد الشهيد الروائي
كان في الفصل الرابع: االحـتفاء با

أدب زيد الشهيد الروائي
الفـصل اخلامس: االحـتفـاء بالنص

في روايات زيد الشهيد
ـــهـــمــة الـــكــتـــاب من الـــدراســـات ا
والرصـينة الـتي تعالج مـوضوعات
اسـاسـيـة لـفـهم مالمـح االبـداع عـند
الــروائي زيـد الـشـهـيـد الـتي تـتـسم
روايــاته بـعــمق الــتـفــكــيـر وغــرابـة

الشكل.
×الكتاب يقع في  229صفحة وهو
من اصــدار دار أمل اجلــديـدة ســنـة

االصدار 2018
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 امـــتــازت شـــاعـــريــة الـــدكـــتــور
حــكـمت شـبــر بـالـتــرف الـلـغـوي
واجلـــمــالي فــتــجــربــة الــشــاعــر
عمـيقة نابـعة من الوجدان . وأن
اسـاس اإلبـداع الـلـغـة الـسـاحرة
فــهي لــغــة فــنــان ســاحــر ســحـر
فردات تـلق وا عقـول وقلوب ا
الـتي اخـتـارهــا الـشـاعـر كـشـفت
ـعنـوي في تـوجيه عن اجلمـال ا
ــتـلـقي الـنص بــفـعــالـيـة تــشـد ا
إلــيـهـا وجتـذبه ولـشـاعـر جتـاوز
الـشـكل اخلـارجي لـلـقـصـيدة من
خـالل الــبـنــيــة الــعــمــيــقـة الــتي
تــمــثــلت في اســلــوب الــشــعـري
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اصــدر الـشـاعــر مـثــنى مــحـمـد
نـــوري مـــجـــمـــوعـــة شـــعـــريـــة
جــديـــــــــدة بــعـنــوان (قــيــثـارة
االلم) وهـي تـــــــضم عـــــــددا من
يل قـصائـده العـمـودية الـتي 
ــدح اغــلـــبــهــا الى الـــرثــاء وا
فـــقـــــــــــد جــمع فــيـــهــا مــثــنى
مـحـمـد نـوري قـصـائـد مـكـرسـة
لــــرثـــــاء االصـــــدقــــاء وبـــــعض
الـــشــــخـــصــــيـــات الــــديـــنــــيـــة
والـثــقـــــــافــيـة وكــان الــشــاعـر
اصــدر عـــددا من اجملـــمــوعــات
ـيـل اغـلـبـهـا الـشـعــريـة الـتي 
ــــوضــــوعــــات الى الــــغــــزل وا

الذاتـية الـعاطـفيـة وحتمل هذه
اجملـــــمـــــوعـــــات الـــــعـــــنـــــاوين

التاليـــــــة: 
مــــصـــرع الــــنــــســـر واطــــيـــاف
واشـواق ومن عـطـر االحـبـاب
واعـشـاش احلب وحـكـايـة عـمر
ورسـائل الـنـسـيم ونـداء الروح

وغيرها.
 كـمــا واصـدر دراسـة عن ثـورة
شاركة في حتقيق العشرين وا
وشـــرح ديـــوان حــــســـ عـــلي
االعــظـمـي الى جـانـب الـشــاعـر
والـباحـث الراحل عـبـد الـهادي

الفكيكي.
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وذلك مـن خالل تـــتــــبع الـــدوافع
التي كـانت وراء تدويـنهم تاريخ
بـــلــدانـــهم والـــتي أشــاروا لـــهــا
تـصـريحًـا وتـلـمـيـحًا.كـمـا يـشـير
الكـتـاب الى أهمـيـة دور مؤرّخي
اجلـزيرة الـعـربـيـة عـلى اختالف
مـــــذاهــــبـــــهم وانـــــتــــمـــــاءاتــــهم
ـــذهـــبــيـــة في الــســـيـــاســـيــة وا
تـــســــجـــيـل تـــواريخ أصــــبـــحت
مـصـادر يـعـود إلـيهـا الـبـاحـثون
ويـأخـذون مـنـهـا مـا يزيـل بعض
الـلـبس حول كـثـيـر من القـضـايا
خـاصة السـياسـية منـها وإبراز
الــفــعـالــيـات الــبــشـريــة لـســكـان

اجلزيرة.

صـدر لـلـكـاتب مـحـمـد عـبـدالـله
ــؤرّخــون الــزعــاريــر كــتــاب (ا
والـــكــتـــابـــة الــتـــاريــخـــيــة في
اجلــزيـــرة الــعــربــيــة) عن  دار
جامعـة حمد بن خـليـفة للـنشر
والـذي يــوضّح أهــمـيــة الـدور
ـــؤرخـــون من الـــذي قــــام به ا
أبـنــاء اجلـزيــرة الـعـربــيـة في
تـدوين تـاريـخ بـلـدانـهم خالل
الـقرن الـثاني عشـر والثالث
عـشــر الــهــجــريــ / الـثــامن
عـــــشـــــر والــــتـــــاسع عـــــشــــر
ــيالديــ في ظل مــؤثّـرات ا
سـياسـية متـنوّعـة ناجتة عن
تــعــدّد الــقــوى الــســيــاســيــة
ذهبية احمللية والـتيارات ا
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عن دار سـطـور لـلـطــبـاعـة والـتـوزيع والـنـشــر صـدرت مـجـمـوعـة شـعـريـة
بـعـنوان (في زنـزانـة الـسـؤال) للـشـاعـر فالح الـشابـنـدر وهـو من شـعراء

قصيدة النثر .
وكـان قــد اصـدر مــجـمــوعـتــ سـابــقـتــ والـشــاعـر فالح الــشـابــنـدر ال يــكـتب
جملمـوعـاته الشـعـرية مـقدمـات ووجـهات نـظر ولـكـنه في مجـمـوعته اجلـديدة (في
زنــزانـة الــسـؤال) يــضع في الــغالف االخــيـر عــبـارتــ لـغــالب الـشــابـنــدر وهـو
: سياسي عـراقي له مؤلـفات يـغلب عـليـها الطـابع السـياسي وجـاء في العـبارت
كان االزل ينتظر هذا االجناز فهنيئـا له) ويقصد باالجناز اجملموعة الشعرية الصادرة

لفالح الشابندر في (زنزانة السؤال)

رسالة بغداد
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ي والكـاتب مـحمـد رضا مـبـارك كتـاب بعـنوان صـدر لالكـاد
(الــنـقــد في اطـار الــلـســانـيــات ) يـقع في  421 صـفــحـة من
الـقـطع الـكـبيـر.ويـضم الـكـتـاب العـنـاوين الـتـالـية:(الـلـسـانـيات
ـسـتـقـلـة:الـداللـة الــتـمـثـيـلـيـة والـداللـة الـتـواصـلـيـة) (مـفـهـوم ا
الـنـقد/من االسـلوبـيـة الى حتلـيل اخلطـاب) (الـتأويل واظـهار
الــنص في الـلــغـة الــعـربــيـة) (نـظــريـة الــتـلــقي واالسـلــوبـيـة)
ـنـهج  –الـبـنى الـقـولـيـة في االطـار الـتـفـاعـلي) ـوضـوع وا (ا

(الـــــــنـــــــصـــــــيــــــة
والــتـــداولـــيــة في
ــــــــواضــــــــعــــــــة ا
الـــــــبـالغـــــــيـــــــة)
(االلــقــاء نــظــامــا
اشاريـا) (الـفهم
نـحـو والــتـفـســيـر
حتـلــيل حـجـاجي
لـــــلــــــخــــــطـــــاب)
(الــــــتــــــداولــــــيـــــة
واللغة) (التاريخ
وحـــــــــــــــداثـــــــــــــــة
(تـكـامل الـشـعـر)
بـــــنـــــيـــــة الـــــنص
(تـتـابع والـتـلـقي)
احلـدث احلـكائي
فـي نـــــــصـــــــوص
البردوني العالقة
الـــتــبـــادلــيـــة بــ

عرفة النقدية). مكونات الشعر والسرد) (طبيعة ا
ويــقـول مـبـارك عـن كـتـابه ( هـذا الــكـتـاب مـجــمـوعـة دراسـات

نقدية كتبت في مدد متقاربة في االطار اللساني التداولي.
وهـذا االطـار هـو الـذي جـمع الـدراسـات في وحـدة مـتـكـامـلة
وهي في ذلك ترتبط بـرباط قوي هو رابط الـنقد الذي هو اول

عارف واخرها..  ا
وســيـظل الـنــقـد - هـكـذا كــان دأبه دائـمـا - مـوئـل الـفالسـفـة
نشغل بـالفن..الفن الذي تسمو االنسانية فكرين  وكل ا وا
به ويـسـمو بـهـا بـعد ان شـط بهـا الـزمن فـكـلمـا ابـتـعدت عن
الـفن ابـتعـدت عن االنسـان.. على هـذا النـحو تـفتح االنـسانـية
ابــهى صــورهــا في جــداريــات الــفن واخلــطــوط عـلـى جـدران
ـة واالشعـار التـي اصبـحت اناشـيد االنـسانـية عـابد الـقد ا

في مدارج العصور).
ويـضيف (نـحاول في هذا الـكتـاب ان نسـتلـهم اسس احلداثة
ـستـقبـليـ جمـيعا عاصـرة  التـي هي منـطلق الـدارس ا ا
ــعـاصــرة تــمـثل لـالتي فـهـي تـرسم صــورة مــتـخــيــلـة فــفي ا
للـمستـقبل حتى لـلدول واجملتـمعات الـتي طبعت بـطابع العنف

ووسمت به منذ عقود).

ـؤسـسـة الـعـربـيـة لـلـدراسات عن ا
والنـشرفي بـيـروت صدرت لألديب
غربي مـبارك ربـيع رواية بـعنوان ا
ـــتـــوسـط) تـــقع في 328 (غـــرب ا

توسط. صفحة من احلجم ا
والـروايـة مـهـداة إلى روح الـروائي
عــبـــد الــرحــمـن مــنــيـف مــصــدَّرة
ــفـــتـــتح ( أيــة نـــظـــرة هي? مــاذا
تــــــــــقــــــــــول? أي بــــــــــوح صـــــــــارخ
ـتأللئـة بكـثافة اء ا مكتـوم?حبـات ا
عـلى مـسـحـة أبـنوس ذلـك اجلـب

وارتفـاع احلـاجبـ كـسـؤال عجب
ــعـنى أو هـي صـرخـة كـوني عن ا
احـتـجـاج يـخـفــيـهـا ضـيق الـصـدر
ــتالطم ـوج ا الـعــريض بــ زبــد ا
.أي حـول الــرقـبــة وأعـلى الــكـتــفـ
معنى وماذا تكون النظرة أو تقول
?). وســبق ان صــدرت لـــربــيع عن
ؤسـسة نـفسـها روايـة (القـناص ا
والـقـصــر) ومـجــمـوعــة ( الـصـورة
والقـفـص)و رواية (بـدر زمـانه) في
طبـعـتهـا األولى ثـمانـيـنيـات الـقرن

اضي. ا
عن دار سطور للطـباعة والتوزيع والـنشر صدرت مجـموعة شعريـة للشاعر
ـتـاهـة) وهي تـضم الـكـثـير من عـدنان مـحـسن بـعـنـوان (وحـدي اثرثـر في ا
قصـائد النـثر الـتي يعـدها الـشاعـر نفـسه نصـوصا اي انه يـضعـها خارج
االجـنــاس االدبـيــة الـســائــدة وتـطــول بـعض
النصـوص فيمـا يأتي بعـضها قـصيرا جدا
وال يـتـجـاوز حــدود نـصف الـصــفـحـة ولـكن
الــشــاعــر فـي كل هــذه الــنـــصــوص يــجــيــد
الـضــربــة او الـدهــشــة او الـطــرافــة ويـجــيـد
تصويـر واغنـاء التـناقـضات وجـعلـها صورا
شعـريـة وكـانت قـد صـدرت لـلـشـاعـر خمس
مـجمـوعـات شـعـريـة مـنـهـا: ذاكـرة الـصمت
اكثر من صـوت حلنـجرة واحدة كـما صدر
ــــغـــامـــرة له كــــتـــاب مــــتـــرجـم بـــعــــنـــوان (ا

السريالية)

Î«dFý W¼U²*« w  dŁd¦¹

يـعد االستـاذ الدكـتور عبـد اللطـيف عبـد احلميـد العـاني واحد من عدد من عـلماء
ارس اختصـاصه في التدريس فقط ولم يجعل منه االجتمـاع في العراق اذ لم 
وسـيـلــة لـلـحــصـول عـلى لــقـمـة الــعـيش كــمـا هـو حـال الــبـعض من اســاتـذة عـلم
ـا العمل على جـعل علم االجتمـاع ثقافة مشـاعة للكـثير من الناس االجتماع وا
مـن خالل حـضــور اجملـالس الــثـقــافـيـة والــقـاء احملــاضـرات فــيـهــا وعالقـاته مع
ا حمل على مختلف الشرائح والفئات االجتماعية وهو لم يقف عن ذلك فقط وا
تداول من التواريخ السائدة والتعامل تقد علم االجـتماع تاريخا مختلفـا عن ا
معه باجـتهادات ووجهـات نظر مخـتلفة عن ذلك وذلك مـا تؤكده مؤلـفاته وخاصة
سلـم والعـلماء االوربـي وغيرهم) كتابه (اسـاط علم االجـتماع من العـرب وا
ـتنبي والـكتـاب بحجـمه الكـبير الصـادر عن دار الكـتب العلـميـة بغداد  –شارع ا
وبصـفحاته الـبالغة  66يشـكل بحد ذاته موسـوعة عن علم وتاريخ عـلم االجتماع
ـا هو حافل ولـكنه لـيس موسـوعة معـلومـات وتاريخ افـكار وشخـصيـات فقط وا
بـاالجتـهادات ووجـهـات النـظر كـمـا انه يعـرض مـسيـرة علـم االجتـماع من خالل
الــتـاريخ الــعـربي والــتـاريخ االوربي ومـن خالل الـعالقــة بـ الــفـلـســفـة والــعـلـوم
ــنـهج االخــرى ويـشـمـل ذلك االدب ايـضــا والـكــتـاب في كل ذلك ال يــخـرج عن ا
ـنـهج بـحـرفـيـة عـالـيـة مـنـحـازة الى مـا هو ـا يلـتـزم هـذا ا ي وا الـعـلـمي االكـاد
ابـداعي ومتـميـز ومضاف وجـديد واذا كـانت بعض الـتوجهـات في علم االجـتماع
تـتنـاول هذا الـعـلم من خالل تأريـخه االوربي فـان االستـاذ الدكـتـور عبـد اللـطيف
العـاني يقدمه ويدرسه من خـالل تاريخه العـربي واالسالمي دون ان يهمل الدور
ـســلـمــ كـانـوا عــلـمــاء االجـتــمـاع في الــعـصـور االوربي فــيه ذلك ان الـعــرب وا
ـكـانـة وغــارقـة في بـحـور الـظالم الـوسـطى فـيـمــا كـانت اوربـا خـالـيــة من هـذه ا
واجلــهل اذا كـان هــنـاك من يــقـصــر عـلم االجــتـمــاع عـنـد ابـن خـلـدون فــقط فـان
الــدكـتـور الــعـاني يـضــيف الى ذلك الـعــديـد من االسـمــاء الـكـبـيــرة مـثل اجلـاحظ
اوردي وابن سينا والغزالي وابن ماجة وابن والكنـدي والفارابي وابن مسكوية ا
طـفيل وابن رشـد تـقي الدين احـمد بـن تيـميه وابن االزرق والـبـيروني وابـو الثـناء
االلوني ذلك ان الدكـتور العاني يهتم بدراسة تاريخ علم االجتماع وذلك ما يشير
فيد عدم ترك اية حلقة من اليه كتـابه (اساط علم االجتماع) ومن الضروري وا
راحل ؤلف اذ جاءت كل احلـلقات وا التاريخ فـارغة ومهـمشة وذلك مـا يحقـقه ا
الـتاريـخيـة قابـلة لـلدرس والـبحث وذات ادوار في مـسيرة عـلم االجتـماع وذلك لم
ـا اسـتـنـادا الى مـعـلـومـات من مـصـادر مـعـروفـة يـحـصل جـزافـا وافـتـراضـا وا
ومـؤكدة مـعتـمدةفي الكـثيـر من البحـوث والدراسـات ويعـزز من ذلك ان العاني ال
ا يحاول االطالع على اكبر عدد من صادر وا عتمد من ا عروف وا يقف عنـد ا
ـصادر الـتي ال تدل عـلى عالقة مـباشـرة مع علم االجـتماع ـصادر وبـضمـنها ا ا
ـقـدمــة (لـقـد وضع ـصــادر اذ يـقـول فـي ا ولـلــدكـتــور الـعـاني وجــهـة نـظــر عن ا
االسالم سواء في القرآن او في احلديث نظرية عامة في السياسة او في االمامة
ـسلـمـون ان اخـتـلـفـوا في تـفـسـيـر عن هـذا االخـتالف او في اخلالفـة ومـا لـبـث ا
حـروب دامـيـة بيـنـهم وتـكـونت الـفـرق الـسـيـاسـيـة واسـتـخـدمت كل فـرقـة اسـلـحة
مـختـلفـة في تصـوير مـذهـبهـا وكتب الـتاريخ كـتبـه بال شك فالسفـة تاريخ كل من
وجـهة نظـر ونتج عن هـذا ايضـا اخلوض في تـفسيـر الظـواهر االجـتماعـية فـنشأ
ـوضـوعـات في الـعالم علم االجـتـمـاع ولـقـد صدرت ابـحـاث كـثـيرة عن كـل هذه ا
شكلة في هذه ستشرقون كما خاض فيها بـاحثون مسلمون وا احلديث قدمهـا ا
تعـددة من الفقـر االسالمي انها تـتطـلب معرفـة دقيقـة بالبـنى الفقـهية الـثقافـات ا
ـا ورد ونـظـريته واالسالمـيـة والـسيـاسـيـة والـتـاريخـيـة اذ ال نـسـتـطيـع ان نفـسـر 
الـســيـاسـيـة بــدون ان نـعـرف الـفــقـة وتـطـوره الن الـفــقه سـجل اجـتــمـاعي حلـيـاة
ـسلـم والبد مـن معـرفة التـاريخ فـهو مـادة الباحـث في الظـواهر الـذاتيـة وغير ا
سـلـمـ كـما يـصـور حـيـاتهم الـذاتـية الـتي تـصـور اعـماق مـا اخـتـلج في فـكـر ا
اخلارجية ويـحتاج الباحث ايضا الى معرفة باللغة حتى يتمكن النقاد الى اعماق
كن قدمة اخللدونية ال  فاهيم الـسياسية واالجتماعية والتاريخية ومثال اخر ا ا
فـهمـها او الغـوص في اعماقـها دون معـرفة مصـادرها ولواحـقها من اين اسـتمد
ـسلـمـ وغيـره من اال كـما ادة من تـاريخ ا ابن خـلـدون مادته انه اخـذ هـذه ا
استنـد بعمق على البـناء الفقهي واالسالمي لـلفكر االسالمي) ويتضح من خالل
ذلك ان الــدكـتـور الـعــاني يـفـتـح الـبـاب امـام قــراءة جـديـدة لــعـلم االجـتــمـاع عـنـد
ـصادر الدالـة علـى خصوصـية اجملـتمع ـسلـم مسـتنـدة الى تراث كـبيـر من ا ا
االسالمي وخــصـوصــيـة جتــاربه في االجــتـمــاع والـعــاني في كل ذلك ال يــوصـد
االبـواب امـام الـتــفـاعل وبـاب عـلم االجـتـمـاع الــعـربي االسالمي وعـلم االجـتـمـاع
ـا يـعزز من ـا يـحـرص عـلى حضـور وفـاعـلـيـته  االوربي وا
ا اسـتـمـراره دون ان يـطـرح ذلك من خالل الـعـمـومـيـات وا
من خالل تــنـاول دور كل عـالم ومـا قــدمه من اجنـاز عـلـمي
عام واجنـاز في ميدان علم االجـتماع مـحدودة تأثـره بغيره
مـن الــعـــلـــمـــاء ومـــا حـــقق واجنـــز مـن اضـــافـــات جـــديــدة

ومتميــــزة.  


