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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

تفـوح مـن هذا الكتـاب رائحة الـدم األحمر. ولكن هـذا اللون األحمـر القاني 
ل فـي عين القارئ إلـى اللون األسـود وهو يتتبَّع سـطور مؤلِّف  سـرعان ما سـيتحوَّ
ر النظريـة السياسـية في الفضـاء الغربي من خالل عدسـة هذا  يحـاول أن يقـرأ تطـوُّ

المفهوم الحيوي السائل: »الدَّم«.

هذا كتاب في النظرية السياسية واالجتماعية، وفيه ما يفيد مَن يريد تتبُّع العالقة 
بيـن تـراث ما قبل الحداثة في الغرب )أي المسـيحية(، وبين مـا أنتجته الحداثة من 
مفاهيـم تبـدو علمانيـة محايـدة وجديـدة في ظاهرهـا، ولكنهـا تحتفظ فـي داخلها 
باسـتمرارية عميقـة مع المسـيحية. وتظهر هذه االسـتمرارية من خـالل المجازات 
واالسـتعارات التـي أعـادت صياغـة أصولها الدينية فـي أثواب حديثـة. فهل ورث 
مفهوم »الجسـد االجتماعي« مفهومَ جسـد المسـيح الذي يشـترك أبناء الكنيسة في 
تناولـه كلَّ أََحـد؟ وهل يحتفظ مفهـوم »دورة« رأس المال بآثاٍر من »دورة« الدَّم في 
العـروق؟ تبـدو هـذه المفاهيـم منتميةً إلـى حقول دالليـة مختلفة أشـدَّ االختالف، 
ولكن التتبُّع الدقيق لرحلة االسـتعارة وجينالوجيـا المفهوم بين النصوص المتعاقبة 

قد يكشف عن قرابة استعاريَّة غير متوقَّعة!

، تبدو  م النقيِّ مـن الحـروب إلى الطـب إلى القوميات التي تقوم على رابطـة الدَّ
مفـردة »الدَّم« -وما يحيط بها من أسـاطير وصور واسـتعارات وأخالقيات- مفردة 
ة بالـدالالت والرمـوز. وقـد أخـذت الكثير مـن الدراسـات التاريخية  ة، غنيَـّ حيويَـّ
واألدبيـة تميـل اليـوم إلـى التركيـز على قـراءة الهامـش، أي التفكير فـي التطورات 
الكبـرى مـن خـالل إمعـان النظر في عنصـٍر مهمٍل مـن عناصر الوجـود واالجتماع 
البشري. فكلُّ عنصر أو مفردة تختزن في داخلها تاريًخا دالليًّا مكثًفا، فتأخذ في كلِّ 
عصر معنًى جديًدا، متصاًل بسلسلة المعاني التي عايشها هذا العنصر. ومن شأن هذا 
النـوع مـن النظر التاريخي أن يكشـف من الخفايا ما ال يكشـفه النظـر الُكلّي، الذي 
يركِّز على التاريخ الكبير للدول واإلمبراطوريات والمؤسسات والتحوالت الفكرية 
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الكبـرى، بل ومن شـأنه أحيانًا أن يُلقي ضوءًا جديـًدا على هذا التاريخ الكبير ويعيد 
َسرد القصة من زاوية جديدة.

عنـوان هذا الكتاب الفرعي: في نقد المسـيحية. وال بدَّ مـن التنبيه قبل البدء أن 
النقد هنا Critique ال يعني بالضرورة تقديم اعتراضاٍت سـلبيَّة أو قدحيَّة، بل يعني 
المعنـى الـذي قصـده إيمانويـل كانـط فـي كتبـه مـن »تعيين حـدود اإلمـكان«، أي 
م والمسيحية وتاريخها وتحوالتها  استشكاف موضوع البحث -وهو العالقة بين الدَّ
م والمسـيحية والدولة  الالحقة- استكشـافًا معّمًقا، وفحصه فحًصا دقيًقا. فحول الدَّ
ورأس المال واألُمَّة والحرب، يأخذنا هذا الكتاب في رحلة أدبيَّة وتحليليَّة وتاريخيَّة 

شيِّقة وثريَّة.

يتصل هذا الكتاب باهتمام مركز نهوض للدراسات والبحوث بالنظرية السياسية 
والتاريخية، وبمناهج التحليل النصي-االجتماعي والدراسـات التاريخية الجديدة، 
ويتقاطـع مـع سلسـلة مـن الكتب نََشـرها المركـز مثـل: »العلمانية المزيفـة« لجون 
بوبيـرو، و»التفكيـر السياسـي والنظرية السياسـية والمجتمع المدني« لسـتيفين ديلو 

وتيموثي ديل.


